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พบกับแสงเงินแสงทอง∗
ขอเจริญพร คุณครูทุกทานทั่วกัน
วันนี้ก็เปนการมาเยี่ยมพบปะกัน ทานอาจารย ดร. วิทิต
วา มาพบปะกันก็พอแลว เพราะเกรงวาอาตมาไมคอยมีแรงจะ
พูด ทีนี้ เมื่อมาพบปะกันแลว ก็ตองทักทายกันบาง ก็เลยเปนเหตุ
ใหตองพูด
ทีนี้ เมื่อทักทายกัน เราอยูในวงการธรรมะ และทําหนาที่
ในทางธรรม ก็ทักทายกันในทางธรรม
การที่ไดมาพบปะกับคุณครูนี่ ถือวาเปนการมาพบกับ
แสงเงินแสงทอง แสงเงินแสงทองที่จะฉายแสงสองฟาใหสวาง
ไสว ทําใหหายมืดมัว ซึ่งจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปได
ดวยดี
แสงเงินแสงทองของคุณครูน้ี จะไปสองสวางขึ้นที่ใน
จิตใจของนักเรียน หรือเด็กๆ หรือลูกศิษย และการสองสวางที่ดี
คือตองใหเขาเกิดมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาในใจของเขา เราไป
สองอยางเดียวไมไหว สองไดชั่วประเดี๋ยวประดาว
∗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พบปะ ทักทายกับ คณะครูโรงเรียนทอสี โรงเรียน
ปญญาประทีป และโยมผูปกครอง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๒
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ฉะนั้น เราก็ตองเอาแสงเงินแสงทองของคุณครูนี้ไปจุด
ประกายใหเกิดแสงเงินแสงทองขึ้นในจิตใจของเด็กๆ นักเรียน

แสงเงินแสงทองสองสวางใจสายแรก
แสงเงินแสงทองสําคัญที่มาสองตอกันนี้ ก็แปลวามีสอง
ฝาย คุณครูเปนฝายภายนอก ทางพระทานเรียกวาเปนปจจัย
ภายนอก ก็ไปสองสวางใหเกิดปจจัยภายในขึ้น
ปจจัยภายในนั้นมีหลายอยาง แตปจจัยภายในสําคัญที่
เปนตัวเชื่อมอันแรก คือ แสงเงินแสงทองที่สวางสวยงามที่ทําให
เกิดความพึงพอใจชื่นชมยินดี อันนี้สําคัญมาก เปนสิ่งที่ทานถือ
วาเปนแสงเงินแสงทองในตัวบุคคลที่จะเปนจุดเริ่มตน
ความชื่นชมยินดีพอใจในที่นี้ คือ ชื่นชมยินดีพอใจในสิ่ง
ที่ดีงามทั้งหลาย ที่งดงามนาชื่นชม ถาแสงเงินแสงทองของ
คุณครูสําแดงความดีงามนาชื่นชมออกมา แลวไปตอใหเกิด
คุณสมบัติเชนนี้ขึ้นในจิตใจของเด็ก ทําใหความชื่นชมพึงพอใจ
ยินดีในสิ่งที่ดีงามนี้งอกงามเพิ่มพูนขึ้น นี่คือความเจริญงอกงาม
เติบโตที่แสงสวางนี้กระจายฉายออกไป
นี่เปนเรื่องสําคัญมาก ทางพระพุทธศาสนาถือวา ถาแสง
เงินแสงทองนี้เริ่มปรากฏขึ้นมาแลว จะเปนธรรมดาของมันหรือ
เปนอัตโนมัติวา จะเกิดความเจริญงอกงามของชีวิตขึ้น โดยไม
ตองเรียกรอง และไมตองหวัง
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ความยินดีพึงพอใจชื่นชมในสิ่งที่ดีงามนี้ ก็เริ่มตนไดงาย
เชน เมื่อมาอยูในสถานที่อยางนี้ มีบรรยากาศสดชื่น มองเห็น
ตนไมรมรื่น สนามหญาเขียวขจี อากาศดีสดใส มีแสงสวาง
กระจางฟา ยิ่งถามีสายลมพัดผานมา ก็ยิ่งเบิกบานใจ เปนสิ่งที่
นาชื่นชมยินดี นี่ก็คือสิ่งแวดลอมสภาพธรรมชาติที่ใกลชิดตัวเปน
เบื้องตนเลย เราไดเจอะเจอหรือเกี่ยวของกับอะไรรอบตัวเรา เมื่อ
เราไดพบเห็นสิ่งที่เรียบรอยสะอาดสะอานงดงามนาชื่นชมแลว
เกิดความชื่นชมยินดีในสิ่งเหลานั้นขึ้นในจิตใจ นี่เปนตัวเริ่มตนที่
จะฉายเปนแสงเงินแสงทองออกมา
ทีนี้ ถาที่นั้นไมเรียบรอย ไมงดงาม สนามไมสะอาด มีน้ํา
เปรอะ เราก็อยากใหมันดี อยากใหมันเรียบรอยสะอาดงดงาม
น า ชื่ นชมอย า งที่ มั น ควรจะเป น ตามสภาวะที่ ส มบู ร ณ ข องมั น
ตอนนี้คือเกิดความอยากขึ้นแลว กอนหนานี้ไดชื่นชมยินดีใน
สภาวะที่ มั น ดี ตอนนี้ มั น ไม ดี ไ ม ง ามไม ส มบู ร ณ ต ามที่ ค วรแก
สภาวะของมัน ก็อยากใหมันดี
เมื่ออยากใหมันดี มันยังไมดี ก็อยากทําใหมันดี คืออยาก
ทําใหมันงดงามเรียบรอยสมบูรณสะอาดสะอาน เปนตน พอ
อยากทําใหมันดี อาว… แลวจะทําอยางไรใหมันดี เพราะการจะ
ทําใหมันดีได เราตองรูวิธีที่จะทํา ก็อยากหาความรู อยากเรียนรู
เพื่อจะไดความรูความเขาใจที่จะมาทําใหมันดี แลวตอจากนั้นก็
เอาความรูนั้นมาใชและมาทํา
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พอจะทํา ก็ตองมีความเพียรพยายาม ตอนนี้ความเพียร
มาเองเลย ไมตองหวงละ เพราะเกิดจากใจตัวเองนี่ เมื่อเพียร
พยายามทําใหมันดี ก็เกิดการกระทําดวยความสุข เพราะวาใจ
ตัวเองอยากใหมันดี แลวก็อยากจะทําใหมันดี เพียรพยายามทํา
ใหมันดี ก็ทําการนั้นดวยความสุข
ตัวนี้แหละเปนแสงเงินแสงทองตัวสําคัญในใจ ที่ทางพระ
เรียกวา “ฉันทะ” เปนตัวสําคัญมาก พอฉันทะเกิดขึ้นแลว ทีนี้ก็
สบาย…จะเดินหนาละ
ถึงตรงนี้ ก็เปนอันวาจับตัวแสงเงินแสงทองสายแรกที่จะ
ใหเกิดขึ้นในใจเด็กไดแลว คือ “ฉันทะ” ทีนี้ก็มาทบทวนเรื่องที่พูด
กันมาวาฉันทะนั้นอยูตรงไหน เปนอยางไร
เมื่ อ พบเห็ น เจอะเจอสภาวะที่ ดี ง ดงามสมบู ร ณ เช น
สิ่งแวดลอมธรรมชาติที่สดใสงดงามนารื่นรมย เกิดมี “ความชื่น
ชมยินดีพอใจและอยากใหมันอยูในสภาวะที่ดีที่งดงามสมบูรณ
อยางนั้น” นี่คือ ฉันทะ
ทีนี้ ถาสิ่งนั้นๆ ไมดีไมงดงามไมสมบูรณตามสภาวะของ
มัน ไมสมไมเต็มสภาวะที่ควรจะเปนของมัน ก็อยากใหมันดี แลว
ก็ “อยากทํ า ให มั น ดี อยากทํ า ให มั น งดงามสมบู ร ณ ส มเต็ ม
สภาวะของมัน” นี่ก็คือ ฉันทะ
ดวยความอยากทําใหมันดี ก็อยากรูวาจะทําอะไร จะทํา
อยางไร สิ่งนั้นๆ จึงจะดี จึง “อยากมีความรูที่จะทําใหมันดี ใหมัน
งดงามสมบูรณเต็มสภาวะของมันนั้น” นี่ก็เปน ฉันทะ
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หันหลังใหตัณหา เอาฉันทะพากาวไปในอริยมรรคา
มีพุทธพจนตรัสไวเปนหลักสําคัญวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ
ธมฺมา” แปลวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล
มูล คือ โคน ราก ตนตอ จุดเริ่มตน ก็หมายความวา
ฉันทะนี้เปนมูล เปนตนตอ เปนจุดเริ่มตนของธรรมทั้งปวง ถาไม
มีฉันทะแลว ก็ไปไมไหว แมแตจะไปนิพพาน ก็ตองมีฉันทะใน
นิพพาน
ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว” ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอพึงปรารถนาความเกษมเถิด ปรารถนาก็คือ
“อยาก” นั่นเอง และความเกษมก็คือนิพพาน ที่พระพุทธเจาตรัส
นี้ จึ ง หมายความว า ทรงสอนพระให ป รารถนานิ พ พาน พู ด ให
ไพเราะหนอยวา ใหพระมีฉันทะในนิพพาน
ทีนี้ ในภาษาไทย คนไทยมักจะรังเกียจความอยาก
เพราะแยกไมเปน แลวก็หางจากการศึกษาพุทธศาสนามานาน
จนไปนึกวา “อยาก” นั้นไมดี เปนตัณหา แตที่จริง พระทานสอน
ไวแลววา ความปรารถนา หรือความอยาก มี ๒ ประเภท คือ
๑. ฉันทปตถนา ความอยากหรือความปรารถนา ที่เปน
ฉันทะ
๒. ตัณหาปตถนา ความอยากหรือความปรารถนา ที่เปน
ตัณหา

๖
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แยกกันงายๆ
๑. ฉันทะ เปนความอยากเพื่อสภาวะ อยางที่พูดแลว เชน
อยากใหสิ่งนั้นๆ ดี หมดจด งดงาม สมบูรณ เต็มสภาวะของมัน
๒. ตัณหา เปนความอยากเพื่อตัวตน มีตัวตนขึ้นมาที่จะ
ได จะเอา จะเปนนั่นเปนนี่ จะไมเปนนั้นไมเปนนี้
ถาเปนความอยากหรือความปรารถนาที่เปนตัณหา ก็จะ
มีตัวตน มี “ตัวกู” ขึ้นมาทันที ขออภัย... ใชคําวา “กู” จะไดรูสึก
ชัดใจดี กูจะได กูจะเปน กูจะเอา กูจะพนมันไป กูจะไดอันนั้นมา
เพื่อตัวกู กูจะไมมีมัน
แตถาเปนฉันทะ ตัวตน หรือ “ตัวกู” ไมมี มีแตสภาวะ
นั้นๆ มีแตสภาวะของสิ่งนั้นๆ เปนความอยากความปรารถนา
เพื่อสิ่งนั้นๆ เอง เชน เราเจอตนไมที่ยังไมงาม ไมเติบโตแข็งแรง
ไมเขียวขจี ไมมีดอกงาม ไมมีผลดก เราก็อยากใหตนไมนั้นมันดี
มันงาม มันสมบูรณ มันเขียวขจี สมหรือเต็มสภาวะของมัน โดย
ไมตองเกี่ยวอะไรกับตัวเราเลย ไมมีตัวกูเขาไปเกี่ยวของเลย
อยากใหสิ่งนั้นๆ ใหสภาพนั้นๆ มันอิ่มมันงามมันดีมันสมบูรณ
ของมัน อยางนี้เรียกวา “ฉันทะ”
ฉันทะเปนธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง มันเปนตนตอ เปนจุด
เริ่ม เปนที่ตั้งตนของการศึกษาเลยทีเดียว อยางที่พระพุทธเจา
ตรัสนั่นแหละวา ฉันทะเปนมูล เปนตนตอ เปนจุดเริ่มตน ของ
ธรรม (ฝายดี) ทั้งปวง
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สวนอีกดานหนึ่ง ตัณหาก็เปนจุดเริ่มของฝายราย∗
ฉะนั้น เมื่อคุณครูมาในฐานะกัลยาณมิตร พอพบกับ
นักเรียน ครูก็เปนแสงเงินแสงทองสายแรกจากขางนอก ที่ฉาย
สองใหนักเรียนไดความชื่นชมยินดี อยากฟงอยากไดยินอยาก
พบกับความรู ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามนาชื่นชม และเกิดความชื่นชม
ยินดีพอใจ นี่คือเกิดมีฉันทะขึ้นแลว
ตอจากนั้น ครูก็ใชฉันทะของครูเอง ที่อยากใหนักเรียนมี
ความรูมีความดี บอกเลาชี้แนะใหนักเรียนรูเขาใจเรื่องนั้นเรื่องนี้
รวมทั้งพาใหพบเห็นบรรดาประสบการณ ที่จะปลุกเราฉันทะขั้น
ตางๆ ที่วาขางตน โดยมีความใฝรักที่จะใหสิ่งสรรพคนสัตวทั้ง
ปวงกาวไปสูหรืออยูในสภาวะที่ดีงามสมบูรณของเขาของมันทั่ว
หมดทั้งนั้น เริ่มตั้งแตรักรูใฝดีชื่นชมธรรมชาติรอบตัวที่งดงามสดใส
สมบูรณ และอยากใหมันดีงามสมบูรณอยางนั้น ดังที่วาขางตน
เหมื อ นอย า งสถานที่ ต รงนี้ มี สิ่ ง แวดล อ มที่ ง ดงาม
นาชื่นชม ทั้งตนไมตนหญา ทองฟา อากาศ ดิน น้ํา อะไรตางๆ
รมรื่น งามตา นาชื่นชม สบายกายสบายใจ ทางพระเรียกวาเปน
“รมณีย” คือเปนที่รื่นรมย เราก็มีฉันทะ คือชื่นชม ยินดี อยากให
สภาวะที่ดีงามสมบูรณเปนอยูอยางนี้ ฉันทะก็ควรจะมีควรจะเริ่ม
ที่สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะธรรมชาติที่เปนรมณียอยางที่วามา
∗

มีความรูพื้นฐานที่พึงทราบไวกันงงวา ที่จริง ในความหมายสามัญ “ฉันทะ” เปนคํากลาง
สําหรับความหมายวา ความอยาก ความใคร ความปรารถนา จึงใชไดทั้งในทางราย และ
ทางดี เชน ในทางราย “กามฉันทะ” คือความใครในกาม แตในความหมายหลัก ทาน
แยกเปน อกุศลฉันทะ ความอยากที่เปนอกุศล เรียกสั้นๆ วา “ตัณหา” (บางทีก็เรียกวา
ตัณหาฉันทะ) และ กุศลฉันทะ ซึ่งเรียกสั้นๆ วา “ฉันทะ” อันไดแกฉันทะที่พูดในที่นี้
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ถิ่นรมณียเปนที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา
คําวา “รมณีย” นี้ เปนคําสําคัญในพระพุทธศาสนา สวน
ในภาษาไทย เราคงใชมาแตโบราณแลวก็เลยชิน จนกระทั่ง
กลายเปนชา เปนธรรมดาจนกระทั่งลืมกันไป เดี๋ยวนี้ไมคอยมีคน
พูดถึง แตที่จริง เปนหลักธรรมดาเลยวา สถานที่ดีงามเชนวัด
จะตองเปนรมณีย จึงไดถือเปนหนาที่ของพระ เมื่อบวชเขา
มาแลว ตองมีกิจวัตรตางๆ รวมทั้งปดกวาดจัดชําระเสนาสนะที่
อยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอย มีการกวาดลานวัดเปนประเพณีกัน
มา จนกระทั่งถือเปนกิจวัตรของพระวาตองกวาดลานวัด
การกวาดลานวัดบงบอกในตัว ๒ อยาง คือ แสดงวามี
ตนไมใบเขียวรมรื่น แตพรอมกับที่มีตนไมใบเขียวรมรื่นนั้น เดี๋ยว
ใบก็แกเหี่ยวเฉาเกาแหง แลวก็รวงหลนลงมา ทําใหพื้นรกรุงรัง
พระจึงมีหนาที่กวาดลานวัดใหสะอาด เปนหนาที่ของพระคูกับ
การมีวัดมาเลยทีเดียว การกวาดลานวัด ก็คือการทําวัดให
สะอาดเรียบรอยรมรื่น เปนรมณีย
ฉะนั้น สภาพรมณียจึงเปนเรื่องสําคัญ อยางที่ไดย้ําวา
สภาพรมณียเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจา
คราวที่ยังเรียกวาเปนพระโพธิสัตว เสด็จออกแสวงโมกษะเพื่อ
หาทางหลุดพน ทรงทดลองวิธีการตางๆ ทั้งบําเพ็ญโยคะใหได
ฌาน และบําเพ็ญทุกรกิริยาตางๆ ซึ่งในที่สุด ไดทรงยุติวามิใช
ทางแหงโพธิญาณ
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พระโพธิสัตวทรงหาสถานที่ที่จะทรงบําเพ็ญเพียร ได
เสด็จไปถึงตําบลที่เรียกวาอุรุเวลาเสนานิคม ดังที่จะพบพุทธ
พจนเปนภาษาบาลี ที่พระพุทธเจาตรัสเลาเอง ปรากฏในหลาย
พระสูตรวา พอถึงอุรุเวลาเสนานิคม พระองคก็ตรัสขึ้นมาวา
“รมณีโย วต ภูมิภาโค” แปลวา ภูมิภาคคือสถานที่แถบถิ่นนี้ เปน
รมณียหนอ
“รมณีย” แปลวานารื่นรมย ดังที่พระองคไดทรงพรรณนา
วา มีไพรสณฑรมรื่น มีแมน้ําไหลผาน น้ําใสไหลเย็น ทาน้ํา
ราบเรียบ มีโคจรคามไมใกลไมไกลเกินไป ที่นี่แหละหนอ เหมาะ
ที่จะบําเพ็ญเพียร แลวพระองคก็ตรัสวา เราจึงนั่งลง ณ ที่นั้น
กลาววา เอาละ… เราจะใชที่นี่เปนที่บําเพ็ญเพียร นี่คือจุดเริ่มตน
ของพระพุทธศาสนา คือที่รมณีย
ฉะนั้น จํากันไวเลยนะวา ของประชิดติดตัวปรากฏอยูคู
กับชีวิตของเราตลอดเวลา ก็คือสถานที่สิ่งแวดลอม เราจึงควร
ตองมีหรืออยูในถิ่นที่ซึ่งจะนําจิตใจใหเกิดมีฉันทะ
เมื่อเรามีสิ่งแวดลอมที่เปนรมณีย มีตนไมรมรื่นเขียวขจี
มีดอกใบมีผลสดสวยงามสะพรั่ง อากาศดีสดชื่น มีสายลม
รําพายพัด ทองฟาแจมใส สะอาดสะอาน ไมมีมลภาวะ ไมมีฝุนมี
ควัน ก็เปนอันวาไดถิ่นที่อันเหมาะดีตอการพัฒนาชีวิต
สภาพรมณียอยางนี้แหละ เปนที่อันเหมาะที่มนุษยจะใช
เปนที่เริ่มตนพัฒนาชีวิตของเขา เมื่ออยูอาศัย ทํากิจการตางๆ
เราก็พัฒนาชีวิตไปดวย
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พระพุทธศาสนาสอนวา การที่เราเปนอยู ดําเนินชีวิต ทํา
กิจการตางๆ ใหดีงาม รวมทั้งประกอบอาชีพใหเปนสัมมาอาชีวะ
นั่นคือการฝกตน ซึ่งเปนการพัฒนาชีวิตของเรานั่นเอง
ในการพั ฒ นาชี วิ ต ดั ง ที่ ว า นี้ เราก็ ต อ งอาศั ย พื้ น ฐานที่
เริ่มตน ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมรอบกายที่ดีที่เอื้อ แลวเราก็จะกาว
ไปในการพัฒนาทั้งระบบ ที่เรียกวา “ภาวนา ๔”

ฉันทะพาใหพัฒนากาวไปอยางดี
จนจบระบบการพัฒนาทั้ง ๔
การฝกตนของแตละคน เปนการทําใหชีวิตพัฒนา หรือ
จะเรียกวาการพัฒนามนุษย ก็แลวแต คําพระเรียกวา “ภาวนา”
ซึ่งเขาใจวาคุณครูที่นี่คุนกับความหมายที่แท หรือรูจักดี และก็
ควรชวยกันรักษาความหมายที่แทไว หรือดึงกลับมา ไมใหเพี้ยน
“ภาวนา” เปนคําใชสําหรับมรรค (อริยมรรค มีองค์ ๘)
เปนกิจตอมรรคนั้น ตามหลัก “กิจในอริยสัจ ๔” ทวนกันนิดหนึ่ง คือ
ทุกข์ เรามีกิจ มีหนาที่ตองรูทันทั่ว คือ “ปริญญา”
สมุทัย เรามีกิจ มีหนาที่ตองละ ทําใหหมดไป คือ “ปหานะ”

นิโรธ เรามีกิจ มีหนาที่ตองรูประจักษแจง คือ “สัจฉิกิริยา”
มรรค เรามีกิจ มีหนาที่ตองทําใหเปนใหมี ปฏิบัติ เจริญ
คือ “ภาวนา”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

เรากําลังพูดกันในขอ ๔ ที่เรียกรวมๆ วา “มรรคภาวนา”
ซึ่ ง เมื่ อ จั ด ระบบโดยแยกด า นขั้ น ตอนออกไปแบบหนึ่ ง ก็ เ ป น
ภาวนา ๔ คือการพัฒนา ๔ ขอนี้ และการพัฒนานั้น ตองใหครบ
เต็มระบบจบกระบวนทั้ง ๔ ภาวนา คือ
๑. กายภาวนา พัฒนากาย หมายถึง พัฒนาเบญจทวาร
กาย คื อ พั ฒ นาการใช ผั ส สทวาร ๕ อย า ง รั บ รู โ ลกแห ง
สิ่งแวดลอม คือ
ก. จักขุทวาร - ตา
ข. โสตทวาร - หู
ค. ฆานทวาร - จมูก
ง. ชิวหาทวาร - ลิ้น
จ. กายทวาร (กายผัสสทวาร) - กายที่สัมผัสรับรู
๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล หรือพัฒนาการอยูรวมสังคม
ทั้งกับคนและสัตวอื่น ดวยการทํากรรมทางกรรมทวาร ๒ คือ
ก. กายทวาร (กายกรรมทวาร) รางกายที่เปนทางทํา
กายกรรม คือ มีเจตนาเคลื่อนไหวกายทําอะไรๆ
ข. วจี ท วาร ถ อ ยคํ า ที่ เ ป น ทางทํ า วจี ก รรม คื อ มี
เจตนากลาววาจา พูดจา
๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิตใจ (ในมโนทวาร) และ
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา (บนฐานของจิตใจ)
ครบ ๔ นี้ จึงเปนอันจบการศึกษา
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ทีนี้ การพัฒนา ๔ ดานนั้น เปนกระบวนเปนระบบที่วาง
เปนหลักไว เหมาะที่จะใชตรวจสอบความครบถวนพรอมบริบูรณ
แตการปฏิบัติที่จะใหภาวนาหรือการพัฒนานั้นดําเนินไป
ตองยักเยื้องไปตามสภาพความเปนอยูที่มีความสัมพันธกับสิ่ง
ต า งๆ ไม เ หมื อ นกั น ว า กั น อย า งกว า งๆ ในแบบชาวพุ ท ธ ก็ มี
สภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตที่แยกไดเปนหมูชน ๒
พวก คือ คฤหัสถ-ญาติโยมชาวบาน กับบรรพชิต-พระสงฆ
คฤหัสถ์-ญาติโยมชาวบ้าน นั้น เปนอยูสัมพันธกับเหลา
มนุษยปุถุชนหลากหลาย และมีชีวิตเกี่ยวของวุนวายอยูกับวัตถุ
มาก ก็จัดการปฏิบัติใหเขากับวิถีชีวิตความเปนอยูและความ
สัมพันธของเขา ก็เกิดเปนหลักปฏิบัติ ที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓
(เรื่องของการทําความดี ๓ อยาง หรือจะใชคําวา ไตรพิธบุญกิริยา
ก็ได) คือ ทาน ศีล ภาวนา
ถาวิเคราะหดู ก็จะเห็นวา สําหรับญาติโยมชาวบานนั้น
กายภาวนา และศีลภาวนา เอามาจัดวางแนวใหการปฏิบัติแสดง
ออกมาเดนและเนน ที่ทาน กับศีลระดับกวางๆ หรือขั้นพื้นฐาน
เริ่มดวยศีล ๕ พอใหอยูกันไดโดยไมเบียดเบียนกันนัก
ของโยมชาวบานนั้น ที่จริง ทานก็แยกออกมาจากศีล
นั่นเอง โดยเอาการใหการจัดสรรแบงปนวัตถุเปนจุดเนน คือ ศีล
เปนเรื่องของการอยูรวมกันของมนุษย ทีนี้สําหรับคฤหัสถนั้น ใน
การอยูรวมกันนี่ เรื่องการแสวงหาการไดการมีวัตถุนั้นสําคัญ
มาก ทานจึงจับเอาทานออกมาเนนเปนขอแรก นําศีลเลยทีเดียว
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สวนจิตตภาวนา และปญญาภาวนา สําหรับชาวบานนั้น
ไมไดเนนเดนชัด จะเปนสมถะ หรือวิปสสนา ก็แคพูดคลุมๆ ไวใน
คํารวมอันเดียววา “ภาวนา” ก็ไปยืดหยุนจัดเอา
สวนด้านพระสงฆ์ เรื่องวัตถุมีความเกี่ยวของนอย เอาแค
เครื่ อ งอาศั ย ขั้ น พื้ น ฐานและแค ที่ จํ า เป น ซึ่ ง ก็ ไ ด จ ากการดู แ ล
เอื้ออํานวยของญาติโยม จึงแทบไมตองยุงกับการจัดสรรปนวัตถุ
ก็ ข า มเรื่ อ งทานไปเลย ไปเริ่ ม ที่ ศี ล ซึ่ ง เคร ง ครั ด จริ ง จั ง มี
รายละเอียดมากกวาศีลของชาวบานมาก ประณีตและหางแสน
ไกลจากการเบียดเบียน แลวตอไปดานจิตใจ และดานปญญา ก็
เนนระบุชัดลงไปวา สมาธิ และปญญา ระบบสําหรับพระสงฆ ก็
จึงเปน ศีล สมาธิ ปญญา ที่เรียกรวมวา ไตรสิกขา (สิกขา คือ
การศึกษา ๓)
ถึ ง แม ว า สมถวิ ป ส สนา ของโยม มี เ วลาและมี โ อกาส
ปฏิบัตินอย แลวก็เอาขอจิตกับปญญาพูดรวมกันไปเปนภาวนา
แตสวนของพระตองทําเต็มที่ จึงแยกใหชัดวาสมาธิ และปญญา
ถึงจะผอนจะเนนอะไรดานไหนกันอยางไร แตเสร็จแลวก็
จะเกิดเปนภาวนา ๔ เชนเดียวกัน
หมายความวา ที่ชาวบานมาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา
(บุ ญ กิ ริ ย า) หรื อ พระสงฆ ไ ปปฏิ บั ติ ศี ล สมาธิ ป ญ ญา
(ไตรสิกขา) ก็ตาม ก็เปนการศึกษา ที่จะใหภาวนา คือการพัฒนา
เดินหนาไป พูดงายๆ วา เปนการศึกษาใหเกิดการพัฒนา ๔
ดาน ทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา
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เมื่อผูใดไดครบทั้ง ๔ ภาวนานั้น ก็เปนอันศึกษาจบ ครบ
เปนพระอรหันต ในภาษาบาลี เรียกผูนั้นวามีคุณสมบัติ เปน
๑. ภาวิตกาย คือ ผูมีกายที่พัฒนาแลว (ผู้มีกายภาวนา)
๒. ภาวิตศีล คือ ผูมีศีลที่พัฒนาแลว (ผู้มีศีลภาวนา)
๓. ภาวิตจิต คือ ผูมีจิตที่พัฒนาแลว (ผู้มีจิตตภาวนา)
๔. ภาวิตปญญา คือ ผูมีปญญาที่พัฒนาแลว (ผู้มีปัญญาภาวนา)
ท า นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ๔ อย า งนี้ เป น อั น ว า พั ฒ นาเสร็ จ
ภาวนาครบ ก็จบการศึกษา เปนพระอรหันต เวลาจํากัดความคํา
วา “พระพุทธเจา” คําจํากัดความอยางหนึ่ง คือบอกดวย ๔ คํานี้
วา พระพุทธเจา เปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา

ฉันทะทําใหมีการศึกษาแท ที่มีความสุข
ภาวิตกาย ก็คือผูที่มีกายภาวนา (“ภาวิตกาย” แปลตาม
รูปศัพทวา ผูมีกายที่ไดพัฒนาแลว)
กายภาวนา ก็ ดั ง ที่ พู ด มาแต ต น แล ว ว า พั ฒ นากาย
หมายถึงพัฒนาเบญจทวารกาย (เรียกเต็มวา เบญจผัสสทวารกาย)
กายคือทวารที่เปนชองทางทั้ง ๕ในการรับรูสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดบอกแลววาเริ่มงายๆ และควรจะเริ่มดวยการ
อยูกับ เจอกับ สิ่งแวดลอมที่หมดจดสดใสงดงาม อันเปนสภาพ
รมณีย ดวยผัสสทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา ซึ่ง
เปนดานหนาที่เราเจอกับโลก ใหไดมีความรูสึกพื้นฐานที่เปน
ความสดชื่น รื่นรมย ผองใส
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ทีนี้ ในกระบวนที่สงตอเขาไปถึงใจ เมื่อเราพัฒนาการใช
ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย ใหการรับรูนั้น ไมอยูแครูสึก ที่ไดแคเสพ
เวทนา แลวก็ชอบใจ-ไมชอบใจ กูไมเอา กูจะเอา ซึ่งเปนการไหล
ไปในสายตัณหา แตรับรูแลวเรียนรู วามันคืออะไร มันเปน
อยางไร มันมาจากไหน มันเกิดขึ้นมาอยางไร มันเปนไปอยางไร
ทําไมมันจึงนาชอบใจ ทําไมจึงไมนาชอบใจ ถึงตอนนี้ การที่จะ
ถามอยางนั้น ก็คือมีความอยากรู นี่คือฉันทะมาแลว ก็กั้นตัณหา
ออกไป ตัวกูไมมาแลว แตมุงไปที่สภาวะของสิ่งนั้นๆ วามันเปน
อะไรอยางไรของมัน จะทําจะจัดการอยางไรใหมันดี ใหมันถึง
สภาวะที่ดีที่เต็มสมบูรณของมัน
ถึงตอนของฉันทะนี้ จะไดเรียนรูทั้งนั้น จากเบญจทวาร
ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย ตอถึงใจ กระบวนการรับรูกาวไปเปน
กระบวนการเรียนรู โดยมีฉันทะเปนตัวขับเคลื่อน
อยางที่บอกเมื่อกี้ พอเริ่มวาใจอยากใหอันนั้นอันนี้มี
สภาวะที่ดีงามหมดจดสดใสสมบูรณ เมื่อมันยังไมดี ยังไม
สมบูรณ ก็หาความรูวาสภาวะที่เต็มสมบูรณของมันคืออยางไร
มันควรจะเปนอยางไร แลวก็อยากทําใหมันมีมันถึงสภาวะที่เต็ม
สมบูรณอยางนั้น แลวจะทําอยางไรใหมันสมบูรณ ก็หาความรู ที่
จะทํ า และพอใจในการหาความรู จึ ง มี ค วามสุ ข ตลอด
กระบวนการเรียนรู ยิ่งเกิดมีความรูเขยิบกาวหนาไป ก็ยิ่งมี
ความสุขมากขึ้น นี่คือเรียนดวยความสุข ไมตองมีใครเลยมาทํา
ใหสุข คนที่มีฉันทะนี้สุขไดเอง เรียนโดยมีความสุขตลอดเวลา
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ทีนี้ ดูละเอียดแยกแยะออกไป จะเห็นวา เมื่อมี “ฉันทะ”
อยากรูเขาใจ ขณะหาความรู ก็ราเริงเบิกบานอยูในปราโมทย
พอไดความรูมา พอทําได ก็ปลื้มใจอิ่มใจ เปนปติ พอมีปติอิ่มใจ
ก็ไมมีความเครียด แตผอนคลาย เปนปสสัทธิ และในเวลาที่ทํา
ใหมันดี ก็ทําดวยความอยากความพอใจจะใหมันดี ก็ทําดวย
ความสุขตลอดเวลาที่ทํานั้น เหน็ดเหนื่อยไมเปนปญหา มี
ความสุขตลอดเรื่อยไปจนกระทั่งทําสําเร็จ และใจก็มั่นมุงแนวมี
สมาธิดวย กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการเสริมสราง
พัฒนาความสุขไปดวย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติ
ใหถูก จึงเปนศาสนาแหงความสุขตลอดทั้งกระบวน
ถาเริ่มดวยฉันทะแลว ความสุขยอมมาเอง เพราะฉันทะ
เปนความชื่นชมยินดีพึงพอใจในสภาวะที่ดีงามเรียบรอยหมดจด
สมบูรณ อยากใหมีสภาวะที่ดีงามสมบูรณ อยากทําใหมันดีงาม
สมบูรณ อยากหาความรูไปทําใหมันดีงามสมบูรณ ทําใหมี
ความสุขตลอดทุกขั้นตอนของการชื่นชมยินดีพึงพอใจและได
สนองความอยากคือฉันทะนั้น
ตรงนี้มีปมแทรกอยางหนึ่ง คือ บางคนสงสัยวา ความ
อยากแบบฉันทะก็ทําใหเกิดความทุกขไมนอยเลย อยากทําให
มั นดี แต มั นดี ไ ม ไ ด หรื อ ไม ไ ด อ ย างที่ อ ยากให มั น ดี ก็ ทุก ข ยิ่ ง
อยากใหมันดีมากเทาไร ทําเทาไรๆ มันเปนไมไดอยางนั้น ก็ยิ่ง
ทุกขหนักเลย
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๑๗

นี่แหละคือเรื่องของการรูทัน และการที่จะฝกตน เปนจุด
ที่ตองรูเขาใจ และแกไข บอกแลววา ฉันทะที่อยากนั้น หนึ่ง ไมมี
ตัวตน ตัวกู ตู ขา มีแตสภาวะของมัน อันนั้นๆ สอง ฉันทะมากับ
ปญญา ทํางานคูเคียงไปกับปญญาที่รูตามที่มันเปน
การที่เกิดทุกข ก็แสดงวาเกิดมีตัวมีตูที่ทุกข ที่ไมไดอยาง
ใจขึ้นมาแลว นั่นคือ เผลอเปดชองใหชุดของตัณหาเขามา
ชุ ด ของตั ณ หานั้ น ๓ ตั ว คื อ ตั ณ หา มานะ และ ทิ ฏ ฐิ
(พจนานุ ก รมเขี ย น ทิ ฐิ ) ในกรณี อ ย า งนี้ ตั ว สํ า คั ญ คื อ มานะจะ
ออกมา คือ ความถือตัว เทียบตัว แขงกับตัว มีตัวขึ้นมาใหถูก
เทียบ ถูกปะทะ ถูกบีบถูกกดถูกขม ถูกทําใหดอยลง ถูกหยาม
ถูกนอยใจวาไมเกงไมแนจริง ฯลฯ
เมื่อชุดของตัณหา ตัวมานะโผลขึ้นมาอยางนี้ ก็บอกอยู
ในตัววา ปญญาขาดตอน หายไปแลว ฉันทะก็กลายเปนอื่น
ที่จริง การที่จะทําใหมันดี จะไดเต็มหรือไมแคไหน ก็อยู
ที่ ว า เหตุ ป จ จั ย มี อ ะไรๆ แค ไ หน ป ญ ญารู เ หตุ ป จ จั ย เหล า นั้ น
เทาไร เหตุปจจัยเหลานั้นทําไดแคไหน และไดทําเทาไร นี่คือแค
ไหน ก็แคนั้น ก็แคที่รูได ไดรู ทําได และไดทํา
ก็เปนอันใหรูตามที่มันเปนอยางนั้นๆ ตื่นรูตระหนักแลว ก็
เลิกราจากทุกข ใหปญญาคืนมาประจําหนาที่ และอยูกับฉันทะ
ตอไป เปนเรื่องของการพัฒนาปญญา และฝกการทํากันตอไป
มองวาเปนการฝก เปนการที่ไดศึกษา กาวตอไปๆ ไมตองไปเรียก
หาเอาตัวตนมาติดตันใหถูกทุกขกดอัดบีบคั้น
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ตัวอยางฉันทะเปนแกนทํางานนําหนา
พาธรรมนานามาเปนชุด
“ ฉั น ทะ ” ความชื่ น ชมยิ น ดี กั บ สภาวะดี ง ามสมบู ร ณ
อยากใหมันดี และอยากทําใหมันดีนี้ เปนตัวเริ่มการ เปนแรง
ขับเคลื่อน และเปนแกนในการทํางานของกุศลธรรมทั้งหลาย
บางทีฉันทะนั่นเอง เมื่อทํางาน ก็แสดงตัวหรือปรากฏตัว
ออกมาเปนคุณธรรมที่เรียกชื่อตางกันไปตามอาการที่แสดงออก
นั้นๆ ในที่นี้ จะยกมาใหดูเปนตัวอยาง
ธรรมชุ ด หนึ่ ง ที่ คุ น กั น มาก คื อ เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า
อุเบกขา ที่เรียกรวมวา พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมที่พึงมีตอ
มนุษยสัตวทั้งหลายในสถานการณที่เขาประสบอยูตางๆ กันไป
ทุกขอนั้นมีฉันทะเปนตัวเริ่มตน∗
เขาอยูในสภาวะที่ดีมีความสุขเปนปกติ ฉันทะยินดีพอใจ
อยากใหเขาอยูในสภาวะที่ดีมีความสุขนั้นตอไป ก็แสดงออกมา
ทาง ๑. เมตตา
เขาขาดหรือคลาดจากสภาวะที่ดีงามสมบูรณมีความสุข
กลายเปนมีทุกข ฉันทะอยากทําใหเขากลับขึ้นมาอยูในสภาวะที่
ดีงามมีความสุข ก็แสดงออกมาทาง ๒. กรุณา
∗

มีห ลั กอา งอิงวา “สพฺเ พสมฺ ปิ จ เอเตสํ กตฺตุกามตาฉนฺโท อาทิ ” (วิ สุทฺ ธิ .๒/๑๒๕)
แปลวา ฉันทะ คือความอยากทํา (ใหมันดี) เปนเบื้องตน (เปนที่เริ่มตน) ของ
พรหมวิหารเหลานั้น หมดทั้งสี่ขอ
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๑๙

เขากาวหนาไปในสภาวะดีงามสุขสูความสมบูรณ ฉันทะ
ชื่ น ชมยิ น ดี อ ยากให เ ขาก า วไปในสภาวะดี ง ามจนสมบู ร ณ ก็
แสดงออกมาทาง ๓. มุทิตา
เขาทําการอันจะใหสูญเสียสภาวะดีงามสมบูรณ ฉันทะ
อยากใหเขาไมทําผิดพลาดเสียหาย ใหเขาอยูในธรรมในความ
ถูกตองในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ ก็ใหมีอาการเปน ๔. อุเบกขา
ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องยอยวา พรหมวิหาร คือเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขานี้ เปนหลักของการมีความรูสึก อาการ ทาทีที่ดี
งามถูกตองตอผูอื่น หรือตอกันระหวางมนุษย และที่ดีนั้นก็เพราะ
มาจากฉันทะเปนตัวเริ่มหรือตั้งตนให โดยมุงดีตอเขา เพื่อเขา
แต ต รงข า ม ถ า ตั ณ หามาเป น ตั ว เริ่ ม ความรู สึ ก ท า ที
อาการตอคนอื่น ก็จะเปลี่ยนเปนการมุงมาที่ตัวเอง เพื่อตัวเอง
จะไดจะเอา หรือไมก็ตรงขามคือจะใหพนใหหายไปจากตัวกู เปน
ทาทีแบบวาถาชอบใจ ก็จะไดจะเอาเปนเหยื่อ ถาไมชอบใจ ก็จะ
ทําลายหรือกําจัดศัตรู
เรื่องที่เปนปญหาละเอียดออนสักหนอย คือความรูสึก
อาการ ทาที ตอคนตางเพศ ซึ่งในวัยรุนของนักเรียนก็เปนเรื่อง
สําคัญ ตอนนี้ ตองเลือกใหดีระหวางทางของฉันทะ กับทางของ
ตัณหา ในทางของตัณหานั้น มีแรงขับของสัญชาตญาณ และ
แรงเราในระบบของรางกาย คอยกระตุนคอยหนุนอยูแลว ตัณหา
จึงมีโอกาสที่จะเปนตัวตั้งตนตั้งทาขึ้นมาไดงาย
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ระหวางตัวเริ่มเรื่องหรือตัวตั้งตน ๒ ตัว คือ ตัณหา กับ
ฉันทะนั้น ก็มีตัวผัน ตัวเบน หรือตัวที่จะชักพาใหไปเริ่มหรือตั้งตน
ที่ตัวไหน บอกแลววาตัณหาไดเปรียบ พรอมจะเริ่มทันที แตถา
ตัวผัน ตัวเบน ตัวพานี้ทํางาน ก็สามารถยายไปตั้งตนที่ฉันทะได
ตั ว ผั น เบนชั ก พาที่ ว า นี้ คื อ โยนิ โ สมนสิ ก าร แปลง า ยๆ ว า
ความรูจักคิด รูจักมอง หรือรูจักทําใจ (ตัวตรงขามที่จะปลอยไป
ตามตัณหา ไดแก อโยนิโสมนสิการ ก็คือขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง)
ในที่นี้ บอกแลววาเปนเรื่องแทรก ก็ตองพูดสั้นๆ คนไทยมี
ดีในเรื่องนี้ ไดบอกกลาวเลาสอนกันมาจนเปนประเพณีวา เมื่อ
พบใครเห็นใคร ไมวาเพศเดียวกันหรือตางเพศ ถาเขาโตกวา ก็
เรียกเขาวาพี่ ถาเขาเด็กกวา ก็เรียกวานอง ถาโตมากๆ ก็เรียก
เปน ลุง ปา นา อา ถาเด็กกวามาก ก็เรียกเปนลูกหลาน เมื่อเรียก
อยางนั้น ก็พาใหคิด นําใหมอง ใหทําใจที่จะมีอาการ ทาที และ
ความรูสึกไปตามที่เรียกวาเปนพี่เปนนองเปนตนนั้น นี่ก็คือใหมี
ทาทีอาการรูสึกเห็นคนอื่นเปนญาติพี่นอง แลวเมตตาก็มา แลวก็
แสดงไมตรี ตลอดจนกรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปตามสถานการณ
ที่ ว า นั้ น ก็ คื อ เรามี ป ระเพณี ช ว ย แต ก็ ค วรหั ด ใช โ ยนิ โ ส
มนสิการใหชํานาญขึ้นดวย ในเรื่องระหวางเพศนี้ ก็เชนวา เมื่อ
เห็นคนตางเพศที่มีรูปทรงงามสงา หนาตาสดสวย ก็มองดวย
ฉันทะ โดยมีความรูสึกชื่นชมยินดีตอการที่เขามีรางกายงามมี
สุขภาพดีสมหรือเต็มสภาวะ และปรารถนาใหเขามีสภาวะที่เต็ม
อุดมอยางนั้นตอไป นี่ก็คือฉันทะสําแดงออกมาเปนเมตตา
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ทาทีความรูสึกที่วานี้ ก็ทํานองเดียวกับที่มีฉันทะตอบรรดา
สิ่งแวดลอมที่ดีหมดจดงดงามนารื่นรมย เหมือนเห็นตนไมที่ยืน
ตนแข็งแรง มีดอกใบสวยงามสะพรั่ง หรือเห็นนกมีรูปทรงสีสัน
สดใสสวยงาม ก็มีความชื่นชมยินดี อยากใหมันอยูดีมีสุขตอไป
เมื่อคิดมองมีทาทีรูสึกตอคนไดอยางนี้ คนนั้นก็รวมอยูใน
สิ่งแวดลอมที่เปนรมณียนั่นเอง ตางแตวาคนมีความสัมพันธกัน
ใกล ชิ ด มากมายสม่ํ า เสมอหลากหลายสถานการณ และ
แสดงออกทั้ ง ทางกายทางวาจา จึ ง ยั ก ย า ยการแสดงตั ว ของ
ฉันทะออกไปหลายดาน เปนเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ตามสถานการณที่เกี่ยวของนั้นๆ
ถาชวยใหเด็กหมั่นใชโยนิโสมนสิการผันเบนพาจิตใจมา
อยูกับฉันทะตอเพื่อนมนุษยอยางที่วานั้น จิตก็มีโอกาสจะเคยชิน
กับการเกิดมีฉันทะ อยางนอยก็จะมีแรงดุล แรงดึง แรงดัด ใหใจ
มาทางเมตตากรุณาไดงายจนถึงเปนประจํา

ขางนอกก็รมณีย ขางในก็มีใจเบิกบาน
ศึกษาทํางานกันไปดวยฉันทะ
ทีนี้ คุณครูก็เปนแสงเงินแสงทองมาแลว นักเรียนก็พรอม
รออยูแลว คุณครูก็มาจุดประกายฉันทะขึ้นมา ถาเด็กเกิดมีฉันทะ
แสงเงินแสงทองก็ฉายขึ้นมาในตัวเด็ก และเมื่อแสงเงินแสงทอง
มาแลว ก็ไมตองออนวอน ไมตองหวัง ดวงตะวันจะขึ้นมาเองสอง
แสงจา โลกหลาจะสวางไสว แลวทุกอยางจะสดใสงดงาม
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ฉะนั้น คุณครูผูกัลยาณมิตรจึงเปนบุคคลสําคัญยิ่ง ผูมา
สองแสงสวางเปนแสงเงินแสงทองที่จะฉายแสงสองโลกใหเจิดจา
อําไพ
เพราะฉะนั้น ก็ขอใหคุณครูทุกทานชวยกันทํางานนี้ให
สําเร็จ คุณครูเองก็ทํางานดวยฉันทะ โดยใจคุณครูมีความสุข
เมื่อเห็นเด็กเจริญงอกงาม มีความรูเพิ่มขึ้น มีคุณความดีเพิ่มขึ้น
เมื่อเขานิยมชื่นชมในสิ่งที่ดีงาม คุณครูก็ยิ่งชื่นชมสมใจ มี
ปราโมทยราเริงเบิกบานใจ มีปติอิ่มใจ เมื่อจิตใจอยูในภาวะที่ดี
งามอยางนี้ ก็ไมมีความเครียด มีแตจะรื่นสบายผอนคลาย
เปนปสสัทธิ แลวก็มีความสุข พาใหสมาธิมาไดงาย เปนอันครบ
๕ ขอใหสรางไวเปนคุณธรรมประจําใจทุกคนเถิด ๕ อยางนี้
โดยเฉพาะขอแรก คือ ปราโมทย ราเริงสดใสเบิกบาน
ใหมีประจําใจ เปนคุณสมบัติประจําตัวเลยทีเดียว อยางที่
พระพุทธเจาตรัสวา
ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ …
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ …
(ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์ จะพึงลุถึงสันตบท-พระนิพพาน)
อีกบทหนึ่งทํานองเดียวกันวา
ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ
(ผู้ปฏิบัติดีงามแล้ว) เป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ จะทําทุกข์ให้
หมดสิ้นไป
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เรื่ อ งที่ พู ด มาก็ บ รรจบกั น ได พู ด ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
สิ่งแวดลอมที่เปนรมณีย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่จับของฉันทะดาน
ภายนอก ทําใหมีปราโมทยในใจ แลวหนาตาก็ราเริงเบิกบานผอง
ใสยิ้มแยม นักเรียนเจอคุณครูหนาตายิ้มแยมแจมใส นักเรียนก็
ชื่นใจ ครูก็ชวยใหนักเรียนเกิดฉันทะในการศึกษาไดงายขึ้น
ทีนี้ ทั้งคุณครู และนักเรียนก็มีปราโมทย ราเริงเบิกบาน
ใจ ตอดวยปติ อิ่มใจปลื้มใจ ตามมาดวยความเรียบรื่นใจผอน
คลาย เปนปสสัทธิ ไมมีความเครียด แลวสุขก็มา ฉ่ําชื่นรื่นใจ พอ
มีสุข ใจก็คลองสบาย ไมมีอะไรบีบคั้นกดดัน จิตไมดิ้นรน ก็อยูตัว
แนวแน ตั้งมั่ นเปนสมาธิ ทําใหจิตใจพรอมที่จะใช งาน เขาใน
ขบวนของการศึกษา เฉพาะอยางยิ่งในขั้นของการพัฒนาปญญา
ที่จะไดจบครบภาวนาทั้ง ๔
ไม ว า จะอย า งไรก็ ต าม ใจเป น ฐาน เป น สนามของ
การศึกษา ที่ทํางานของฉันทะจนถึงปญญา จึงควรทําจิตใจใหมี
สภาพที่พรอมที่เหมาะ โดยสรางภาวะจิต ๕ อยาง ที่พระพุทธเจา
ตรั ส บ อ ยๆ ๕ อย า งนี้ ใ ห มี อ ยู ป ระจํ า ใจ ดั ง ที่ ว า แล ว คื อ ๑.
ปราโมทย ๒. ปติ ๓. ปสสัทธิ ๔. สุข ๕.สมาธิ ดังที่เคยอางอิง
แลววาสามารถใชพิสูจ นแมแต ความก าวหนาในการศึกษา ที่
ชอบใช คําวาปฏิบัติ ธรรม เมื่ อ มี ๕ ตั วนี่ ก็แสดงว า การปฎิ บัติ
ธรรมนั้นกาวหนา อันนี้เปนเรื่องของคุณสมบัติประจําใจในตัว
ของเรา
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สวนในทางปฏิบัติ ก็อยางที่วาแลว คุณครูก็ไปเปนแสง
เงินแสงทองสองฟา โดยทําหนาที่ของกัลยาณมิตร (ภาษาบาลี
เรียกวา กัลยาณมิตตตา คือ ความเปนกัลยาณมิตร)
ความเปนกัลยาณมิตรของคุณครูนี่แหละ เปนแสงเงิน
แสงทองที่จะฉายเขาไปในตัวเด็ก จุดประกายใหเด็กเกิดแสงเงิน
แสงทองตัวตนคือฉันทะขึ้นมา
พอ ๒ ตัวนี้ คือ กัลยาณมิตรขางนอก กับฉันทะขางใน
ประสานกั น ที นี้ก็เ ดินหนาละ คุณ ครูจะบอกเล าชี้แ จงแนะนํ า
อะไร ใจนักเรียนก็พรอม อยากหาความรู อยากจะทํา จะกาวไป
จากนั้น โดยตั้งตนที่ ๒ ตัวนี้ เริ่มจากตัวนอก คือคุณครู
เปนขอ “กัลยาณมิตตตา” (ความมีกัลยาณมิตร) มาฉายแสงให
เด็ ก เกิ ด แสงเงิ นแสงทองขึ้นข างในตั ว แรก คื อ “ฉั นทสั ม ปทา”
(สัมปทา=ความถึงพรอม, ฉันทสัมปทา=ความถึงพรอมดวย
ฉันทะ) ตอนั้นก็คอยๆ เปนปจจัยเสริมชักนําใหแสงเงินแสงทอง
อีก ๕ สี เพิ่มเขามาจนครบ ๗ แถบสี ทีนี้ก็เดินหนาแนนอน
ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อแสงเงินแสงทอง ๗ ประการ
นี้มาแลว ตะวันจะขึ้นมาแนนอน แลวจะสองสวาง ชีวิตของคนที่
มีแสงเงินแสงทอง ๗ ประการนี้ ก็จะเดินหนาไปในอริยมรรคา
อยางแนนอน
วั น นี้ ถื อ ว า ได ม าพบกั บ ท า นผู เ ป น แสงเงิ น แสงทอง
เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนา ถือวาเปนสิริมงคลที่ไดมาพบ
คุณครู เรามีความหวัง เพราะวาเรามาพบแสงเงินแสงทองแลว
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ตอไปนี้ แสงเงินแสงทองก็จะไปชวยฉายแสงสองพาโลก
ใหสดใส ดวยการนําพาเด็กๆ ทั้งหลายที่เจริญเติบโต ที่เรียกกัน
วาจะเปนอนาคตของชาติ และของโลกนี้ ใหเปนอนาคตที่สวาง
สดใสอําไพงดงามแนนอน อาตมาก็ขออนุโมทนาทางโรงเรียน
ขอใหคุณครูทุกทาน และโยมผูปกครองทั้งหมด มารวม
กัน พากันดําเนินไปในความชื่นชมแหงฉันทะ ตามมาดวยความ
เจริญงอกงาม มีภาวนาที่พัฒนากาวไปทั้ง กายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา จนลุจุดหมาย มีชีวิตที่ดี
งาม มีความสุขสมบูรณ ในชุมชน ในสังคม ที่คนอยูกันดี กลม
เกลียวเกื้อกูลกัน
ขอให ทุ ก ท า นประสบความเจริ ญ งอกงาม
และ
ความสําเร็จในการบําเพ็ญกิจหนาที่ ในการเปนแสงเงินแสงทอง
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาในหน า ที่ ข องกั ล ยาณมิ ต ตตา คื อ ความเป น
กัลยาณมิตร ผูมีคุณสมบัติ ๗ ประการ ซึ่งในที่นี้ไมตองพูด ซึ่งจะ
ชวยใหแสงสวางแหงฉันทะ เปนตน เกิดขึ้นมาในจิตใจของเด็ก
นักเรียนทั้งหลาย แลวก็เจริญงอกงาม มีความสุขที่ยั่งยืนสืบไป
ทุกเมื่อ เทอญ

