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เจตนาขออนุญาตพิมพบทเทศนาที่อาตมภาพแสดงในโอกาส
ดังกลาวนั้น ซึ่งไดตกลงต้ังชื่อวา ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่ง
พุทธปัญญา เพื่อจัดพิมพแจกเปนหนังสือธรรมทานเผยแพรใน
วงกวางออกไป  

ขออนุโมทนาการบําเพ็ญธรรมทานของโรงเรียนปญญา
ประทีป และมูลนิธิปญญาประทีป คร้ังนี้ อันเปนบุญกิริยาที่
สรางเสริมความเจริญงอกงามทางจิตใจและทางปญญาแก
มหาชน โดยมีกัลยาณฉันทะในการชวยกันแผขยายความรู
เขาใจธรรม อันจะมีผลเปนการดํารงรักษาพระสัทธรรม พรอม
ทั้งนํามาซึ่งประโยชนสุขที่แทจริงและย่ังยืนแกชีวิตและสังคม 
ตามหลักการแหงธรรมไพบูลย สืบไป  
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∗ 
คุณครูวิทิต: กราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์    

ท่ีเคารพอย่างย่ิง  
กราบนมัสการพระอาจารย์ชยสาโรและครูบาอาจารย์ท่ีเคารพทุกท่าน 
วันน้ีเปนวันมงคล วันกอนวันคลายวันเกิดครบ ๙๑ ปของ     

คุณยายทอสี สวัสด์ิ-ชูโต ผูท่ีมีอุปการคุณอยางสูงของโรงเรียนปญญา
ประทีป และท่ีชาวปญญาประทีปถือวาเปนมงคลอยางเยี่ยมยอดใน
วันน้ี คือการท่ีพวกเรามีโอกาสไดกราบหลวงพอสมเด็จฯ และจะไดรับ
ฟงธรรมจากทานในบรรยากาศท่ีเปนรมณียทามกลางกัลยาณมิตร  

ในนามของลูกหลานคุณยายทอสี คณะครูบุคลากรของโรงเรียน 
ผูปกครองและแขกผูมีเกียรติทุกทาน ผมกราบขอโอกาสจากหลวงพอ
สมเด็จฯ ไดโปรดเมตตาใหธรรมะ เพ่ือเปนสิริมงคลแกคุณยายทอสี
และเพ่ือเปนขอคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตสําหรับสมาชิกของ
ชุมชนปญญาประทีปทุกคน ขอกราบนมัสการดวยความเคารพอยางย่ิง
และกราบนิมนตหลวงพอสมเด็จฯ ดวยครับผม 
                                                            
∗  ธรรมเทศนา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) เนื่องในมงคลวารอายุ ๙๑ ป 
ของคุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (แสดง ณ โรงเรียน
ปญญาประทีป ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ – ๑๑ น.)  
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หลวงพ่อสมเด็จฯ: เจริญพร โยมคุณยายผูเปนประธาน 
พรอมทั้งคุณครู นักเรียน คุณพอคุณแมผูปกครองที่มารวม 
ตลอดจนโยมญาติมิตรทั้งหลาย  

วันนี้ มีโอกาสไดมาเย่ียมเยียนโรงเรียนปญญาประทีป   
อีกครั้งหน่ึง นักเรียนก็ตอนรับปฏิสันถารดวยความราเริงเบิกบาน
สดชื่นแจมใสทุกประการ เปนที่นายินดี ขอความสุขสวัสดีจงมี
แกชาวโรงเรียนทั่วกัน  

โดยเฉพาะพิเศษ ก็ขออนุโมทนาพลอยชื่นชมยินดีแก
นักเรียนทั้งหลาย ที่มีการศึกษากาวหนาไปในพุทธปญญา ซึ่ง
เปนจุดหมายสําคัญ เปนเนื้อหาสาระของการศึกษาของเรา  

การที่ไดมาในวันนี้ และมีโอกาสพบปะเย่ียมเยียนชาว
โรงเรียนนั้น ก็โยงไปถึงโอกาสสําคัญอยางที่ทานผูอํานวยการ
ไดกลาวแลว คือชวงเวลาระยะนี้จะถึงวันมงคล ที่เรียกกันตาม
นิยมวามงคลวาร คือวันมงคลในวาระคลายวันเกิดของโยม   
คุณยายทอสี สวัสด์ิ-ชูโต ซึ่งเปนผูใหกําเนิด เปนผู เลี้ยงดู
อุปถัมภบํารุงมูลนิธิและโรงเรียนปญญาประทีป  

ในโอกาสมงคลอยางนี้ ตามปกติเราถือกันวาตองใหพร 
ทีนี้ สําหรับสมาชิกในที่ประชุมนี้ เปาหมายใหญเรามุงไปที่
นักเรียน ตามปกติก็ถือกันเหมือนเปนประเพณีวา ผูใหญใหพร
แกเด็ก แตเด็กไมใหพรแกผูใหญ คราวนี้เปนวันเกิดของทาน
ผูใหญ เด็กนกัเรียนจะทําอยางไร  

ที่จริง เด็กก็ใหพรแกผูใหญได แตมีวิธีใหพรของเด็ก คือ
ผูใหญก็ใหพรแบบหนึ่ง เด็กๆ ก็ใหพรอีกแบบหน่ึง เด็กจะใหพร
แกผูใหญไดอยางไร  
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พอเด็กตั้งใจศึกษา พรก็แผ่มาถึงผู้ใหญ่ทันที 
ผูใหญนั้นใหพรดวยการพูด คือบอกให ผูใหญจึงใหพร

ดวยการบอกพรให สวนเด็กๆ ผูเยาวก็ใหพรได แตใหพรดวย
การทําให เด็กจึงใหพรดวยการทําพรให แตจะทําใหอยางไร  

ที่วาผูใหญบอกพรให โดยพูดบอกออกมาเปนพรนั้น คือ
ผูใหญทานอยูมานานแลว มีประสบการณมาก ไดทําการ
ทํางานสรางสรรคใหเกิดผลสําเร็จที่ดีงามเสร็จมามากแลว ทาน
จึงรูเขาใจวาผลอะไรดีงามที่จะเกิดเปนความสุข เม่ือทานทราบ
อยางนั้นแลว ทานก็มีอะไรที่จะบอกให คือบอกเร่ืองดีๆ ผลดีๆ 
ที่ทานไดทําไดเห็นมาแลว ใหเปนพรแกเด็กๆ ได  

แตทางฝายเด็กๆ ทั้งหลายนี้ ยังไมมีประสบการณอะไร
มาก ยังไมไดสรางผลอะไรใหปรากฏมากมาย แตอยูในระยะที่
กําลังทําเหตุ อยางนักเรียนนี่ก็อยูในระยะของการทํา คือศึกษา 
เม่ือเราศึกษาเลาเรียน ก็คือเรากําลังทําหนาที่อยู และเราก็มอง
ไปยังผลดีขางหนาที่จะได ซึ่งเม่ือสํารวจตรวจดู ก็จะตรงกับ
ผลดีตางๆ ซึ่งเปนพรที่ทานผูใหญบอกให หรือบอกแนวทางไว 
และถาเราทําอยางนั้น เราก็จะประสบผลดี โดยที่วาผลดีก็จะ
เ กิดขึ้ นแก ชี วิ ตของตนเอง  แก ส วนรวม  แก สั งคม  แก
ประเทศชาติ แกโลก ผลดีเหลานี้ก็คือสิ่งที่เรียกวาพร นี่แหละ 
เวลานี้เรากําลังทํากําลังสรางสิ่งที่จะใหเกิดผลดีที่จะเปนพรนั้น  

ผูใหญนั้นทานตองการทานปรารถนาใหเด็กๆ ลูกหลาน
ทั้งหลายไดพบประสบผลดีที่วาเหลานั้น เม่ือเด็กๆ ทําสิ่งที่ดี
งาม ทานผูใหญก็มองเห็นหรือคาดหวังผลดีที่จะเปนพรนั้นได 



ใหพร ๒ แบบ  

ผูใหญใหพร  โดยบอกพรให้  
คือ ผูใหญบอกผลดีๆ ท่ีทานรูเห็นมาแลว ใหเปนพรท่ี

เด็กๆ ควรจะไดตอไป 

เด็กใหพร  โดยทําพรให้  
คือ เด็กๆ ทําสิ่งท่ีดีงาม เชนศึกษาเลาเรียน ใหผูใหญ

มองเห็นวาจะเกิดผลดี ท่ีทานจะไดปลื้มใจชื่นใจ  
  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕ 

  ๕

เม่ือเด็กๆ นักเรียนทํางาน ทํากิจ ทําหนาที่ของตัว คือ
การศึกษา ซึ่งจะนําไปสูผลที่เปนความสุขความเจริญงอกงาม
ตางๆ ทานผูใหญก็เล็งมองเห็นไปขางหนาไดเลยวาตอไปก็จะ
เกิดผลดีที่เรียกวาพรนั้น พอทานเห็นวาเด็กๆ ลูกหลานทําสิ่งซึ่ง
เปนเหตุปจจัยที่จะนําไปสูผลดีงามที่เปนพรเหลานั้น ทานสมใจ
ปรารถนา ทานก็มีความสุข โดยมีความปลาบปล้ืมอ่ิมใจราเริง
สดใสเบิกบานใจ ที่เรียกวามีปติปราโมทย  

เ ม่ือผู ใหญได รู ได เห็นนักเรียนต้ังใจเลาเ รียนศึกษา
ประพฤติดีทําความดีตางๆ แลว ทานสบายใจชื่นใจแจมใสมี
ความสุข นักเรียนก็เลยกลายเปนวาไดใหพรแกทานผูใหญแลว 
เพราะฉะน้ัน เด็กๆ ลูกหลาน นักเรียนก็จึงใหพรแกผูใหญได 
คือใหพรดวยการกระทําของเรา ดวยการศึกษาของเรา 

ที่นี่ ในโรงเรียนของเรานี้ คุณยายซึ่งเปนผูต้ัง ผูใหกําเนิด
โรงเรียน เปนประธานผูใหญของเรา ไดใหพรแกเด็กๆ ไวแลว 
และในใจของทานก็คิดใหพรแกเด็กๆ อยูเร่ือย คือทานทั้งบอก
ใหและนึกใหเกิดผลดีที่พวกเราเด็กๆ นักเรียนควรจะได เชน 
ความดีงาม ความมีปญญา ความสามารถ ความสุข ความสําเร็จ 
และขณะนี้ พวกเราเด็กๆ นักเรียนก็กําลังทําเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเกิดความสุขความดีงามความสําเร็จนั้น ซึ่งเปนผลดีที่เปน
พรอยางที่ทานตองการใหเราได ฉะนั้น เม่ือทานเห็นพวกเรา
นักเรียนทั้งหลายต้ังใจศึกษาเลาเรียนทําความดีประพฤติดีเปน
ตน ทานจึงชื่นใจ ปลื้มใจ อ่ิมใจ เรียกวามีปติแลวก็มีความสุข 
นี่ก็คือนักเรียนไดใหพรแกทาน ดวยการทําพรใหแกทาน เปน
พรที่เปนความสุข มีปติปลาบปลื้มใจอยางแทจริง  
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พรอันประเสริฐที่นักเรียนทําใหแกผูใหญนี้ ที่จริงก็คือทํา
ใหแกตัวเองนี่แหละ แตเปนการทําใหแกผูใหญดวย แลวก็ทํา
ใหแกโรงเรียน ใหแกสังคม ตลอดจนใหแกโลกทั้งหมด   

เปนอันวา นักเรียนท้ังหลายท่ีตั้งใจศึกษา กําลังทําพรใหแก
โยมคุณยาย ใหแกผูใหญทุกคน จนถึงทั่วไปแกมวลชาวโลก  

คนมีการศึกษา กินอยู่ดี คือกินเป็นอยู่เป็น  
ทีนี้ก็จะถามนักเรียนวา การทําพรของนักเรียนใหแก

ผู ใหญ  ที่ ว า คือทําการศึกษานั้น  ดู ไดอยางไรว า เราได
ทําการศึกษาใหมีแกตัวเรา  

การศึกษานั้นเปนการฝก การหัด การเรียนใหรูเขาใจให
ทําไดทําเปน ทําใหตัวเราใหชีวิตของเราพัฒนาเจริญงอกงาม
ขึ้นไป ทั้งดานกาย ดานศีล ดานจิตใจ และดานปญญา  

ที่พูดขางบนนั้นเปนความหมายที่กวางมาก คลุมทั้งหมด 
คราวน้ีเราไมตองอธิบายกันมาก ในขั้นตนนี้ เราดูการศึกษา
และการพัฒนาของคนโดยมองเห็นไดจากลักษณะอาการของ
การเปนอยูหรือดําเนินชีวิต เม่ือคนมีการศึกษาขึ้นมา ก็จะรูจัก
เปนอยูใหดี รูจักดําเนินชีวิตที่ดี จะเรียกงายๆ วากินอยูดี ก็ได  

คําวา “กินอยูดี” นี้ ไมใชดีในความหมายของคนจํานวน
มาก ที่เขาใจวามีของกินมากมายเอร็ดอรอย ไมใชอยางนั้น แต 
“กินอยูดี” หมายความวารูจักกินส่ิงท่ีดี ใหพอดี ท่ีจะเปนคุณเปน
ประโยชนแกชีวิต ทําใหชีวิตเจริญงอกงาม มีสุขภาพดีแข็งแรง
เปนตน คือ “ดี” ในความหมายที่แทที่เปนคุณเปนประโยชน
จริงๆ ไมใชวาอะไรฉันชอบใจ ก็วาดี อะไรฉันไมชอบ ก็วาไมดี 
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จะพูดวากินอยูดี หรือจะพูดวาเปนอยูดี ก็หมายถึงอยูใน
โลก  อยูรวมกับบรรดาสิ่งแวดลอม  ทั้งสิ่งแวดลอมที่ เปน
ธรรมชาติ และที่เปนวัตถุซึ่งมนุษยปรุงแตงสรางสรรคขึ้นมา
รวมท้ังพวกเทคโนโลยี เราก็กินอยูบริโภคใชสอยส่ิงเหลาน้ีแหละ  

ทีนี้ คนที่มีการศึกษา ก็จะรูจักกินอยูดี คือรูจักสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งธรรมชาติ และสิ่งปรุงแตงสรางสรรคของมนุษย 
รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีวาเมื่อกี้ โดยมีความสามารถท่ีจะอยูกับมันได
ดี ตัวเองก็กินใชบริโภคไดดี และไมเบียดเบียนไมทําลายมัน  

นักเรียนก็คือเรียนเร่ืองเหลานี้ เชนวาจะกินอยูจะใชอะไร
อยางไรจึงจะเปนคุณเปนประโยชน ต้ังแตกินอาหาร และ
บริโภคอะไรๆ ทุกอยาง จนถึงมีสมารทโฟนอยางที่มีกันเกลื่อน
ไปในเวลานี้ ตองกินเปน ใชเปน บริโภคเปนทั้งนั้น คือทําใหเปน
คุณเปนประโยชนอยางแทจริง จึงจะไดความหมายที่วาเรามี
การศึกษา  

ถากินอะไรมีอะไรใชอะไรไมเปน คือไมเปนคุณไมเปน
ประโยชน แตกลายเปนโทษ เชนใชมือถือจนเสพติด เวลาก็เสีย
เปลา ปญญาก็ไมได ก็พูดไมออกวามีการศึกษา คนหลายคน
บอกวาดี แตดีของเขาคือไดของที่ชอบ ไดแตมาก ไดแตลน 
แลวบอกวากินดี แตกลายเปนวากินแลวเสียทองเสียสุขภาพ 
เกิดโรคภัยไขเจ็บแถมมาอีก ก็พูดไมออกวามีการศึกษา  

เอาละ นี่ขั้นพื้นฐาน การศึกษาทําใหเราแยกได แลวก็ทํา
อะไรๆ ไดถูกตอง นี่ยังไมพูดถึงทําเปน ผลิตเปน เอาแคกินอยูดี 
คือกินเปนอยูเปน ก็เร่ิมพิสูจนการศึกษาไดแลว  



ถ้า...คนมีการศึกษา 

เร่ิมต้น...ก็  
เปนอยูไดดีมีใจช่ืนชมกับธรรมชาติและวัตถุสิ่งของ
รอบตัว รู จักจัด รู จักทํา ใหเรียบรอย หมดจด 
งดงาม สะอาดตา เจริญใจ รูจักกินรูจักใชบริโภค
อะไรๆ ใหไดคุณคาแท ท่ีจะเปนคุณเปนประโยชน
แนจริง ไมเสียเปลา ไมทําใหเสียหาย ไมทําลาย  

ถ้ามีมือถือ มีสมาร์ทโฟน...ก็  
ไมเสพติด แตใชมันเพื่อการศึกษา เพื่อสรางสรรค 
ใหปญญาพัฒนาข้ึนทุกวัน 
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มีไมตรี ช่วยเขา ใจเราก็ดี แล้วก็มีความสุขด้วย  
กิน ดีอยู ดี กั บธรรมชา ติและสิ่ งประ ดิษฐป รุ งแต ง

สรางสรรคของมนุษยในโลกของวัตถุไดอยางที่วามาน้ัน ก็
เรียกวาประเสริฐแลว แตไมจบแคนั้น คนมีการศึกษาพัฒนาตน
ยังทําดีอยางอ่ืนอีก 

ในดานตอไป คนมีการศึกษารูจักอยูดีกับคนอ่ืนๆ เรียกวา
อยูรวมกันดวยดีในสังคม ประพฤติดี ไมเบียดเบียนใคร มี
ความสัมพันธที่ดีกับทุกคน ต้ังแตในครอบครัว ที่อยูกับคุณ
พอคุณแม พี่นอง ขยายออกไปถึงญาติมิตร หมูเพื่อน และคน
ทั่วไป โดยมีไมตรี รูจักปฏิสันถาร รูจักชวยเหลือเก้ือกูลกัน  

การอยูรวมกับเพื่อนมนุษย หรืออยูรวมสังคม ที่วามี
ความสัมพันธที่ดี เร่ิมดวยมีไมตรี เรียกวาอยูรวมสังคมเปนนี้ 
เปนเร่ืองที่กวางใหญมาก ทําใหเราไดศึกษาไดพัฒนาตัวเอง
มากมาย เร่ิมดวยในครอบครัว เราไดเรียนรูหนาที่และการทํา
ความดีตอคุณพอคุณแม ตอพี่และนอง ไปโรงเรียน ก็ไดเรียนรู
การปฏิบัติตอคุณครูอาจารย ตอเพื่อนๆ และคนอ่ืนๆ ใน
โรงเรียน แลวขยายออกไปในที่ทํางาน ตามตลาด ตามถนน
หนทาง สถานที่ทองเที่ยว ตลอดจนตางถิ่นตางแดน เรานํา
ไมตรีไปให ไดรูจัก และไดเรียนรูมากมายยิ่งขึ้นไป เปนสวน
หนึ่งที่แสดงลักษณะของความมีการศึกษา 

การแสดงไมตรีนั้น ออกมาจากขางในจิตใจที่มีน้ําใจเปน
มิตร  จิตใจที่ ดีงามนั่นเองเปนที่ เ กิด เปนตนทางของการ
แสดงออกที่ดีงามทางกายทางวาจา จิตใจนี่แหละเปนเนื้อเปน
ตัวของชีวิตของเรา คนจะดีงามจริง จึงตองมีจิตใจที่ดีงาม 



๑๐ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

จิตใจดีงามเปนอยางไร? เอาที่งายหนอย มองเห็นกอน 
จิตใจท่ีดีนั้น ราเริง เบิกบาน สดชื่น ผองใส ไมเครียด ไมขุนมัว 
ไมมีความซึมเศราเหงาหงอยหรือฟุงซานกระวนวายอะไรตางๆ  

จิตใจที่ดีงาม สดใส ราเริง ชื่นบานนี้ ถาทําได ก็จะทําให
ชีวิตจิตใจของเราประสานกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอมอันดี
งามซึ่งมีอยูตามธรรมดาทั่วๆ ไป ที่ร่ืนรมย นาชื่นชม เรียกวา
เปนรมณีย เชนมีตนไมใบดกเขียวขจี บนสนามหญาที่เรียบเปน
ลานสะอาดสดสวย พรอมทั้งบรรยากาศโปรงโลงสวางสดใส มี
สายลมและแสงแดด เปนที่สดชื่นสบายใจ ใจเราก็สวางโปรง
โลงราเริงสดใสดวย เปนความดีงามที่ลึกซึ้งเขาไปถึงจิตใจใน
เนื้อตัวชีวิตของเรา ซึมซาบสัมพันธถึงกันหมด   

เม่ือเรามีความสามารถในการอยูไดอยางดีกับธรรมชาติ
สิ่ งแวดลอมที่วานี้  โดยมีใจรับความสดชื่นเบิกบานของ
ธรรมชาติเขามาไดแลว ในเวลาที่อยูรวมกับพี่นองญาติมิตร 
เราก็มีใจไมตรีหวังดีปรารถนาดีตอกัน คิดที่จะชวยเหลือเก้ือกูล
กัน ในบรรยากาศแหงไมตรีมีเมตตาอยางนี้ ก็จะทําใหเราและ
ทุกๆ คน ยิ่งมีจิตใจราเริงเบิกบานสดใสมีความสุขมากขึ้น 
จิตใจที่ดีงามนี้ เราควรตองรักษาไวเสมอติดตัวเปนประจํา  

นักเรียนนึกไวไดเลยวา ถาไดพบกับผูใหญหรือมีเพื่อนมา
พบ เราจะมีจิตใจราเริงเบิกบานแจมใส เราจะย้ิมตอนรับ ไมวา
เจอใคร หนาตาก็ยิ้มแยมแจมใสตอนรับ ทําใหอยูรวมสังคมกัน
ไดดี เปนสังคมที่ดี ตัวเราเองก็มีความสุข แลวเราก็แผความสุข
ใหคนอ่ืนไปดวย เจอคนนั้น เรายิ้ม เจอคนนี้ เราก็ยิ้ม ใจเราก็รา
เริงเบิกบาน พอใจเราราเริงเบิกบาน ใจเราดี เราก็มีความสุขทันที  
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ทีนี้ เม่ือเราเบิกบานแจมใสมีหนาตาย้ิมแยมออกมานั้น 
เราก็แผความสุขใหกับคนอ่ืนไปดวย คนที่เราตอนรับ คนที่เรา
พบปะนั้น ก็ใจดีมีสุขไปดวย อยางนี้จึงเรียกวาปฏิสันถาร  

ที่เรียกวาปฏิสันถารนั้น แปลวาแผออกไป ปกแผ หรือปู
ลาดให ที่เราย้ิมแยมตอนรับนี้ เราก็แผความสุขความราเริงเบิก
บานไปให ถาคนยิ้มแยมแจมใสปฏิสันถาร พบปะกันอยูรวมกัน
ดวยความราเริงเบิกบานแจมใสย้ิมแยมอยางนี้ บรรยากาศก็ดี
พาใหสังคมดีงามมีความสุข เรียกวาสุขดวยกัน ไมใชสุขแยงกัน  

คนเรานี้มีความสุขกันหลายแบบ คนจํานวนมากเร่ิมตนก็
มีความสุขแบบแยงกัน นักเรียนลองนึกดูสิวามีสุขอะไรบางที่
แยงกัน ที่วาสุขแยงกันนั้น พอคนนี้ไดสุข อีกคนหนึ่งก็อด ไมได
ความสุข คนที่อดสุข ก็กลายเปนทุกข จึงกลายเปนวา ถาเรา
สุข เขาก็ทุกข ถาเขาสุข เราก็ทุกข เขาได เราอด เราได เขาอด 
อยางนี้แหละที่ทําใหสังคมเปนปญหา คนอยูกันไมเปนสุข มี
ความสุขที่ไมจริง ถาจะสุขจริง ก็ตองสุขดวยกัน ตองสุขรวมกัน  

คนที่สุขรวมกันนั้น ก็อยางที่วาแลว ต้ังแตตนเลย พอเจอ
กัน พบกัน ก็ปฏิสันถารย้ิมแยมแจมใสทันที พอเรายิ้ม เราก็สุข 
เขาไดรับการปฏิสันถารแผความสุขให เขาก็สุขดวย ก็สุข
ดวยกันไปหมดอยางนี้  

เอาละ เราตองมีอันนี้ประจําใจ คือที่พระทานสอนใหมี
ปราโมทยราเริงเบิกบานใจสดใสชื่นบาน นี่เปนขอที่หนึ่ง คือ
ปราโมทย  มีเปนพื้นไว เลย  ตอจากนั้น  เราทําอะไรไปได
กาวหนาจนสําเร็จ เราก็รูสึกสมใจ ก็ปลื้มใจ มีปติ อ่ิมใจ 



คนมีการศึกษา  

มีความสุข 

อยู่กับธรรมชาติ:  
สดช่ืน แจมใส  ใจสวางโปรงโลง  ช่ืนบาน 
ร่ืนรมย ราเริง สดใส มีความสุข   

อยู่กับคนร่วมสังคม:  
อยูรวมกันดวยใจไมตรี พรอมท่ีจะชวยเหลือ
เก้ือกูล เจอกัน พบกัน ก็ปฏิสันถารย้ิมแยม
แจมใส เปนสังคมดีงาม ท่ีคนสุขดวยกัน มี
ความสุขรวมกัน   
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อยางที่ทานผูใหญเห็นนักเรียนทั้งหลายตั้งใจเลาเรียน
ศึกษาดี ทานปลื้มใจมีปติ ทานก็มีความสุข นี่ก็เทากับวา
นักเรียนชวยแผความสุขใหแกผูใหญ ใหแกคุณพอคุณแมลุงปา
นาอา พาใหทานพลอยสุขไปดวยกันทั้งหมด  

ฉะนั้น เม่ือนักเรียนศึกษาดีปฏิบัติถูกตอง ความสุขก็จะ
ตามมาทุกเม่ือทุกเวลา จึงขอใหเรามีความสุขทุกเวลาทุกเม่ือ
และสุขทั่วกัน โดยทุกคนมีความสุขดวยกัน 

ตกลงแลวนะ เร่ืองของจิตใจที่ดีงาม ตองมี หนึ่ง ดาน
ความสุข เชนมีความราเริงเบิกบานสดใส มีปติปราโมทย  

นักฝึกตน ถือคติว่า “ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก”   
ตอไป สอง ดานความเขมแข็งม่ันคงของจิตใจ ใจจะเขม  

แข็งก็ตองมีความเพียร พูดยาวๆ วาขยันหม่ันเพียร พูดสั้นๆ วา
ใจสู เรื่องอะไรใครวายาก เราไมกลัว ถามันเปนส่ิงท่ีดีงามถูกตอง  

บอกแลววา  การศึกษาเปนการฝก  มีคติอันหนึ่งนะ 
เรียกวาเปนคติของนักฝกตน บอกวา “ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก” อะไร
ที่ยากๆ ไมวางานยาก บทเรียนยาก ถานักเรียนมีใจสู ต้ังใจทํา
จะไดฝกตนมาก แตถามันงาย เราจะไดฝกไดศึกษานอย หรือ
ไมไดอะไรเลย  

นักเรียนบางคนเจอบทเรียนงายๆ บอกวา ดีนะ ชอบใจ
วางายดี ชอบแตเร่ืองงายๆ เวลาผานไปๆ แทบไมไดอะไร ไม
พัฒนาเลย แตถาเปนนักฝกตน ใจของเขาพรอม ถึงจะยาก เขา
ก็เขาหามัน เพราะเขาชอบใจวายิ่งยาก ยิ่งไดมาก  



ย่ิงยาก - ยิ่งไดมาก  

คนมีฉันทะ พอเจออะไรยาก ก็ชอบใจว่าจะได้
ฝึกมาก พอดีใจ ก็ใจดี มีความสุข แล้วก็เข้มแข็ง 
แล้วก็ทําด้วยความพอใจ จึงมีความสุขที่ได้ทํา  

แล้วทําไปๆ ก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งได้ฝึกได้ศึกษา
มากขึ้นไปเร่ือยๆ  

ในที่สุด งานก็สําเร็จอย่างดี คนก็ได้ฝึกตนเต็มที่ 
แล้วก็มีความสุขมากด้วย 
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  ๑๕

พอเจองานยาก เจอบทเรียนยาก นี่คือจะไดฝกเต็มที่ ฝก
ทั้งทักษะ ใชกายใชวาจา ใชมือใชสมอง ใจก็สู โดยมีความ
เพียรพยายามความอดทน ไดใชสติ ไดฝกสมาธิ และไดใช
ปญญา คิดคนแยกแยะสืบสาวทดลองตรวจสอบ ฝกเต็มที่หมด
ทุกอยางทุกดาน กวาจะสําเร็จผานบทเรียนนั้นไป ผานงานนั้น
ไป ก็ไดศึกษาไดพัฒนามากมาย จําไวเลย คติของนักฝกตนวา
ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก  

สวนคนที่มีจิตใจออนแอ ไมเอาคตินี้ ใจไมพรอม พอเจอ
อะไรยากหนอย ก็ใจทอ แลวก็ถอย ใจเสียแลวต้ังแตตน แตก็
ตองทํา นี่คือทุกขแลว เม่ือตองทํา ก็ฝนใจ จําใจทํา ก็ทุกขอีก
แลวก็ทําไปโดยใจไมพรอม ไมเต็มใจทํา ก็เอาจริงเอาจังไมได 
ในที่สุดก็ไมไดผลสําเร็จที่ดี หรือแทบไมสําเร็จ ก็เลยเสียหมด 
งานก็ไมไดผล คนก็เปนทุกข แถมไมไดพัฒนาเสียอีกดวย  

แตคนที่ถือคตินี้วา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” พอเจออะไรยาก 
ก็ชอบใจวาจะไดฝกมาก ยิ่งเจอที่ยากมาก ก็ยิ่งดีใจมาก พอดี
ใจ ก็ใจดี นี่คือมีความสุขต้ังแตตน แลวก็เขมแข็ง ก็มีฉันทะ
อยากจะทํา แลวก็ทําดวยความพอใจ จึงมีความสุขที่ไดทํา 
แลวทําไปๆ ก็ยิ่งมีความสุข เม่ือทํายากขึ้นไป ก็ยิ่งไดฝกได
ศึกษามากขึ้นไปเร่ือยๆ จนกระทั่งงานสําเร็จ ในที่สุด ผลงานก็
สําเร็จอยางดี คนก็ไดฝกตนเต็มที่ แลวก็มีความสุขมากดวย นี่
แหละคือไดผลตามคติที่วา ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก  

เอาละ นี่เปนความเขมแข็งของจิตใจ การที่จิตใจมีความ
เขมแข็ง ใจสู เจออะไรเปนเร่ืองดีงาม ถูกตอง ควรจะตองทํา
แลวไมกลัว ไมทอ ไมถอย นี่เรียกวา วิริยะ แปลวาความเพียร  



๑๖ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

ความเพียร คือวิริยะ มาจากไหนรูไหม? วิริยะ ความเพียร
นี้ เขียนตามนิยมในภาษาบาลีเปน “วีริยะ” วีริยะนี้เปน noun 
คือเปนคํานามของคําวา “วีระ” ท่ีเปน adjective คือคําคุณศัพท  

“วีระ” แปลวา แกลวกลา มุงไปขางหนา คือ เดินหนา บุก
ฝา กาวไป ไมถอย มีลักษณะที่วา ใจกลา ใจสู เจองานยาก
อะไรไมถอยทั้งนั้น อยางที่บอกเม่ือกี้วา ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก เอา
ละนะ นกัเรียนตองมีความเพียร ใจแกลวกลา เขมแข็ง ใจสู 

เม่ือมีความเพียร เขมแข็ง แกลวกลา ใจสู เดินหนา กาว
ไปนั้น ก็ตองมีสติ กํากับดวย สตินี่นักเรียนไดเรียนกันแลว จึง
ไมตองอธิบาย ขอยํ้าวาสตินี่สําคัญมาก สติคอยจับคอยคุมให
ใจอยูกับเร่ืองราวท่ีพิจารณา อยูกับงานที่ทํา จึงชวยใหทํางาน
สําเร็จ ทานเปรียบสติเปนเหมือนยามเฝาประตู อะไรที่ไมดีไม
ควรเอา สติก็กันออกไป อะไรที่ดีที่พึงตองการ สติก็ชวยจับชวย
เลือกเอามาใหเรา สติทําใหใจเราทัน ต่ืนอยู ไมเผลอ ไมพลั้ง 
ไมพลาด ไมเล่ือนลอย แตใจน้ันจับอยูกับส่ิงท่ีทําจนกระท่ังสําเร็จ 

มีสติจับกํากับไว ก็ดีแลว ทีนี้ใหยิ่งกวานั้น จะไมตองให
สติคอยจับคอยระวังวาจะหลุดจะพลัดจะพลาด ก็ใหถึงขั้นที่ใจ
ม่ันแนมุงแนวไป นี่ก็คือมีสมาธิ ที่จิตอยูตัวแนวแนของมัน เม่ือมี
สมาธิใจม่ันแนอยูกับงาน มุงแนวไปในเร่ืองที่ตองการ ที่สติจับ
ไวใหนั้นแลว ทีนี้จะทําอะไร ใจก็ไมฟุงซาน ไมวอกแวก นี่คือแค
มีสติก็ไมเลื่อนลอยแลว พอมีสมาธิ ใจก็แนวอยูกับเร่ืองนั้นเลย  

เปนอันวามีวิริยะความเพียร มีสติ มีสมาธิ เปนตัวยืน 
แลวจะมีตัวชวยตัวประกอบอยางเชนขันติอีก ก็เสริมเขามา นี่ก็
คือฝายความเขมแข็งม่ันคงของจิตใจ 
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แลวอีกพวกหน่ึงก็คือ สาม ดานคุณธรรมความดีงามของ
จิตใจ ตองมีคุณธรรม เชนมีเมตตา อยากใหคนอ่ืนมีความสุข 
ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูล มีกรุณา อยากใหคนอ่ืนพนจากความ
ทุกข ถาเห็นใครลําบากทุกขยากเดือดรอน ก็ตองพยายาม
ชวยเหลือ เห็นเด็กเล็กหรือเพื่อนรุนนองทําอะไรไมไหว เรามี
กําลังแข็งแรงกวา ก็ไปชวย เห็นคนแกเฒา เห็นใครเจ็บไขหรือ
ประสบปญหา เราจะชวยอะไรได ก็ไปชวย มีน้ําใจอยางนี้
เรียกวามีกรุณา ซึ่งเปนคุณธรรม  

คุณธรรมมีอีกมากมาย เชน ความกตัญูกตเวที ความ
สุภาพออนโยน ความเสียสละ ความเอาใจใสกิจธุระของ
สวนรวม เด๋ียวคุณครูก็คงบอกและอธิบายใหเขาใจไปทีละ
อยางสองอยาง ที่นี่พูดไวแคนี้กอน  

รวมแลว ดานจิตใจมี ๓ พวก ทวนจากขางหลังไปก็คือ 
สาม จําพวกคุณธรรมความดีงาม สอง จําพวกความเขมแข็งของ
จิตใจ แลวก็ หนึ่ง จําพวกความสุขความราเริงสดใสเบิกบานปลื้ม
ใจอ่ิมใจ ทุกคนควรฝกจิตพัฒนาใจใหมีคุณสมบัติเหลานี้ใหได 

ใจดีสดใส ปัญญาก็ไสวสว่าง  
ตอจากดานจิตใจ ก็มาที่ปญญา ตองเนนไววา ปญญา

นั้นสําคัญนัก ปญญาเปนธรรมใหญที่สุด พระพุทธเจาตรัสวา 
“ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ธรรมทั้งปวงมี
ปญญาเปนยอดยิ่ง การที่เรามาศึกษาเลาเรียนกันนี้ จุดหมายก็
มุงไปที่ปญญาเปนตัวเอกเลยทีเดียว แตปญญาจะเกิดขึ้นมา 
จะทํางาน และจะพัฒนา ก็อาศัยการพัฒนาชีวิตดานอ่ืนดวย  



ใจเปนท่ีทํางานของปญญา 

ปัญญา ทํางานดี พัฒนาได 

เม่ือ จิตใจ  
- มี วิริยะ ใจแกลวกลาเดินหนาคิดคนไปไมถอย   
- มี สติ  ใจอยูกับเร่ืองอยูกับงาน ไมเลื่อนลอย    
- มี สมาธิ ใจใสสงบม่ันแนว ไมวอกแวกหว่ันไหว   
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เม่ือกี้ไดพูดถึงการศึกษาใหคนพัฒนาขึ้นไปในดานตางๆ 
เร่ิมดวย หนึ่ง กินดีอยูดีกับสิ่งแวดลอมที่เปนโลกของวัตถุ สอง อยู
ดีกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย โดยประพฤติดี ไม
เบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแกใคร อยูกับเขาดวยไมตรี 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน แลวก็ สาม มีจิตใจดี ทั้งสดใสมีความสุข 
และเขมแข็งม่ันแนมุงแนว พรอมทั้งดีงามมีคุณธรรมสูงขึ้นไปๆ  

ด านที่ ส าม  คื อ มีจิ ต ใจ ดีนี้  จํ า เป นสํ าห รับความ
เจริญกาวหนาในดานปญญา เพราะจิตใจเปนที่ทํางานของ
ปญญา ถาคนมีจิตใจไมดี เชนไมมีสติ ปญญาก็ทํางานไมได 
จึงยากที่จะพัฒนาปญญาใหไดผล แตถาคนไหนมีจิตใจดี ทํา
อะไรก็ต้ังใจ มีวิริยะ ใจแกลวกลาเดินหนาไมถอย มีสติ ใจอยูกับ
เร่ืองอยูกับงาน มีสมาธิ ใจใสสงบนิ่งแนว ปญญาก็ทํางานไดดี 
และเจริญพัฒนากาวไปไดอยางม่ันใจ  

ย้ําไวนะ ปญญาใชจิตเปนที่ทํางาน ถาจิตใจดีมีคุณภาพ
มีสมรรถภาพ จะคิดจะพิจารณาอะไร ก็ไดผลดี จิตใจดีที่วานั้น
ควรใหถึงขั้นเปนสมาธิ ที่มันจะนิ่งจะแนวจะใส  

ปญญาน้ันเหมือนตา เม่ือเราใชตามองอะไร ถาสิ่งนั้นอยู
ในที่มืดมัว เชนอยูในน้ําที่ขุน เต็มไปดวยฝุนดวยโคลน เราก็
มองไมเห็นหรือเห็นไมชัด เราจึงตองทําน้ําใหใส เชนใหน้ํานิ่ง
ตกตะกอนหมดแลวน้ําก็ใส เราก็มองเห็นของในน้ํานั้นชัดเจน 

นํ้าท่ีสงบน่ิง ก็เหมือนกับใจท่ีเปนสมาธิ เปนใจท่ีใส ปญญา
จะดูจะคิดจะพิจารณาอะไร ก็มองเห็นชัดไปหมด นี่คือปญญา
อาศัยจิตที่เปนสมาธิ ซึ่งเปนจิตที่ดี ที่ม่ันแนมุงแนว นี่แหละคือ
ที่วาปญญาตองอาศัยจิตที่ดี แตจุดมุงเปาหมายก็อยูที่ปญญา  
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การศึกษาที่พัฒนาชีวิตพัฒนาคนนั้น ในที่สุดก็มุงเอา
ปญญา ใหพัฒนาปญญา อยางที่โรงเรียนปญญาประทีปนี้ใช
หลักการศึกษาพุทธปญญา ในเม่ือเปาหมายอยูที่นี่ นักเรียน
มองชัดแลว ก็ตองเอาพุทธปญญาใหได เรามาเรียนที่โรงเรียน
นี้แลว เราก็ตองศึกษาใหมีพุทธปญญา  

ปญญาที่จะเปนพุทธปญญานั้น เราพัฒนาใหรูเขาใจ
มองเห็นอะไรแจมชัดเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย มองดูรู
เห็นสิ่งทั้ งหลายตามที่ มันเปนของมัน  สามารถแยกแยะ
วิเคราะหออกไปได เชนใหรูวามันประกอบดวยอะไรบาง แลว
มันประกอบกันอยางไร จึงเปนรูปรางอยางนั้นอยางนี้ วิเคราะห
สังเคราะหไดหมดแลว ก็สืบสาวไปอีกวา มันเปนมาอยางไร 
มันมีเหตุปจจัยอะไรๆ สัมพันธกันสืบสงตอกันมาอยางไร จึงมา
เปนอยางนี้ เรียกวาสืบสาวเหตุปจจัย คนที่จะแกปญหาไดเกง 
ตองมีปญญาที่สามารถสืบสาวเหตุปจจัยอยางนี้  

นี่แหละที่เราตองศึกษา ปญญาเปนธรรมใหญเร่ืองใหญ 
เมื่อมีปญญาดีแลว ก็ไปคุมไปจัดไปแกไขไดหมด ตั้งแตรูวาอะไร
ดีอะไรไมดี อะไรเปนประโยชนอะไรไมเปนประโยชน ปญญาให
รูจักจัดการการกินอยูของเราใหกินดีอยูดี ใหรูจักจัดการการอยู
รวมของเรากับเพื่อนมนุษยในสังคมใหเปนการอยูรวมที่ดี ให
เรามีสังคมที่ดี จิตใจของเราก็ตองอาศัยปญญา เพราะถา
ปญญาไมมี ก็ไมรูแมแตวาจะทําอยางไรใหเปนจิตที่ดี จิตจะ
เปนสมาธิ ก็ยาก เชนเกิดความสงสัย พอลังเลไมแนใจ จิตก็เปน
สมาธิไมได ปญญาสองสวางใหรูวาอะไรเปนอะไร พอรูชัดแลว 
ก็ชวยใหจิตม่ันแนวเปนสมาธิไดงาย นี่คือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

  ๒๑

เปนอันวาในที่สุดปญญาเปนตัวชี้นํา บอกให และจัดการ
หมด ปญญาเปนตัวที่ทําใหไดอิสรภาพ ต้ังแตกายวาจา เชน 
ถาเราไมรูวาจุดหมายที่เราจะไปนั้นอยูที่ไหน จะไปโดยทางใด 
รางกายก็เคลื่อนไหวขยับเขย้ือนเดินไปไมได ติดขัด ไมมี
อิสรภาพ หรือทางวาจา เราไมรูวาอะไรเปนอะไร เราไมเขาใจ
เร่ืองที่จะพูด ก็ติดขัดพูดไปไมได วาจาก็ไมเปนอิสระ จิตใจก็
เชนเดียวกัน เราหลงทางไปในท่ีแหงหนึ่ง ไมรูวาตัวเราอยูที่ไหน 
มีอะไรอยูตรงไหน ที่นั่นมีภัยอันตรายหรือไม ทางมาทางไป ไม
รูทั้งนั้น ใจก็จะอึดอัดอ้ันต้ือติดตัน เกิดเปนความทุกขกดบีบ
จิตใจหมดอิสรภาพ แตพอรูวาอะไรเปนอะไรอยูตรงไหน รูทิศรู
ทาง จะทําอะไรไดอยางไร พอปญญารูอยางนี้ ก็โลงหมดเลย
จิตใจก็เปนอิสระ นี่ก็คือวาแมแตในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ปญญาก็
ทําใหเกิดอิสรภาพ เพราะฉะนั้นปญญาจึงสําคัญที่สุด  

โรงเรียนนี้มีหลักการศึกษามุงไปที่พุทธปญญา นักเรียน
จึงต้ังใจศึกษาใหไดพุทธปญญา เม่ือมีปญญาแลว ก็จะนําไปสู
อิสรภาพ ถาคนไมเปนอิสระ ยังถูกกักถูกกดถูกอัดถูกมัด ตอง
ด้ินตองรนใหหลุดใหพน สันติคือความสงบก็เกิดไมได เม่ือเปน
อิสระจริงแลว ก็เกิดมีสันติ เราจึงตองมีอิสรภาพ  

เปนอันวา ชีวิตมนุษยมุงหมายอิสรภาพ ถายังถูกจํากัด
ผูกมัดไว ก็ไมเปนอิสระ ก็ยอมจะมีทุกข เม่ือมีทุกขก็คือถูก
กดดันบีบค้ัน ทําใหตองด้ินรน ก็คือไมมีอิสรภาพ นี่ก็คือวาทุกข
นี่แหละเปนอาการที่แสดงวาขาดอิสรภาพ เม่ือใดใจเราเปน
อิสระ เราก็เปนสุข จึงทั้งเปนสุขและเปนอิสระ แลวอะไรละทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ ก็คือปญญาน่ีแหละ ฉะน้ัน ในท่ีสุดจึงตองไป
ใหถึงปญญา ที่จะทําใหจิตใจเปนอิสระ และเปนความสุขที่แท  



ปฏิสัมภิทา ๔  
(ปัญญาแตกฉาน) 

๑. อัตถปฏิสัมภิทา  
= ปญญาแตกฉานในความหมาย 

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา  
= ปญญาแตกฉานในหลัก 

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา  
= ปญญาแตกฉานในนิรุกติ คือภาษาสื่อสาร 

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
= ปญญาแตกฉานในความคิดทันการ 

 



ปฏิสัมภิทา ๔ 

ตอนนี้มาพูดกันถึงปญญา ก็อยากใหนักเรียนนึกถึง
ปญญาสักชุดหนึ่ง คือวา ปญญานี้มีมากเหลือเกิน ชื่อโนนชื่อนี้ 
นักเรียนคงเคยไดยินวา ปญญาชื่อวาญาณก็มี ชื่อวาวิชชา/วิชา
ก็มี ชื่อวาวิมังสาก็มี ชื่อวาสัมปชัญญะก็มี ชื่อวาโกศลก็มี ชื่อวา
อะไรตออะไรเยอะแยะไปหมด ทีนี้ก็มีปญญาอยูชุดหนึ่งที่
อยากจะใหนักเรียนไดในวันนี้ ปญญาชุดนี้มีชื่อวาปฏิสัมภิทา  

พอบอกวา “ปฏิสัมภิทา” หลายคนพยักหนา แสดงวาคง
เคยไดยิน ปฏิสัมภิทาแปลวาปญญาแตกฉาน แตกฉานอยางไร 
ปญญาแตกฉานนี้ใชกับขาวสารขอมูล มี ๔ ขอ นักเรียนเอาไป
ใชไดเลย เพราะวานักเรียนนี่ พอเลาเรียนศึกษาก็เจอขาวสาร
ขอมูลทันที บทเรียนก็เปนขาวสารขอมูล แลวปจจุบันนี้เปนยุค
ขาวสารขอมูล เปนยุคไอที เรามีเคร่ืองมือสื่อสารอยางดี เรา
จะตองตอนรับหรือใชขาวสารขอมูลนั้นใหไดผลดี ใชใหเกง ใช
ใหเปน ทีนี้ คนที่จะเกงในการรับการสงการสรางการใชขาวสาร
ขอมูลนั้น ถามีปฏิสัมภิทา ๔ ชุดนี้ และเอามาใชได ก็จะกาวไป
ไกล นักเรียนก็ฟงไว แลวก็เอาไปใชใหไดผล 

ปฏิสัมภิทา คือปญญาแตกฉาน ๔ อยางนั้น วาเปน
ภาษาไทยกอน มีอะไรบาง 

๑. ปัญญาแตกฉานในความหมาย คือ ไมวาจะฟงอะไร 
จะอานอะไร ทุกอยางทุกคําที่ไดยินที่ไดฟงไดอานนั้น เรารู
ความหมายเขาใจตลอดทั้งหมด ถาเกงจริง ก็ไลไปตามลําดับ
ไดทุกถอยคํา อยางเชนที่ฟงอยูขณะน้ี นักเรียนเขาใจทั้งหมด รู
ความหมายวาที่พระพูดอยูนี่วาอยางไรบาง  



๒๔ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

นี่ก็แสดงวา ตามหลักขอนี้ ไมวาอานหนังสืออะไร เราจะ
เขาใจตลอดทั้งหมด ทีนี้ นักเรียนเปนนักฝก เปนนักทดลอง เรา
ก็ทดสอบฝกตัวเอง เวลาอานบทเรียนหรืออานหนังสืออะไร เรา
ก็ตรวจสอบตัวเองไปดวย อานไปก็ถามตัวเองไปวาเขาใจ
ความหมายแนไหม ตลอดไปจนจบ  

บางคนใชวิธีฝกเขมแบบที่วา เจออะไร ถายังไมเขาใจ จะ
ไมยอมผาน อานไป ตองเขาใจทุกตัวทุกคํา วิธีนี้นาใชกับการ
เรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศตางๆ ซึ่งบางทีตอง
ใช dictionary มาก เด็กบางคน พอเจอคํายากบอยๆ ก็ขี้เกียจคน 
ขี้เกียจเปด dictionary พอเปดบอยๆ ชักจะเบื่อ สูไมไหว ถา
อยางนี้ก็จะไมกาวหนาในปญญาแตกฉานปฏิสัมภิทาขอที่หนึ่ง  

คนที่มีวิริยะจะสูชนิดที่วา เจอคําไหน ฉันตองรูเขาใจทุก
คํา ฉันไมทอเลย ไมเคยกลัว เอาซิ เจอคํานี้-ใหม ยังไมรู ก็เปด 
dict. เจอคํานี้-เกา แตจําไมได ก็เปด dict. เปดดูแลวดูอีก ก็สู 
วากันจนจําไดเขาใจชัด แลวไมใชดูความหมายหรือคําแปล
เทานั้น dict. บอกอะไรๆ ฉันดูไปทั้งหมด รายละเอียดอะไรที่ตก
ลงไววาควรรู ฉันไมเวน  

ต้ังตนต้ังแตวาเจอคํานี้ใหม สะกดตัวอยางไร ดูแลว เออ! 
เราสะกดตัวไดตามน้ันไหม หลับตาซิ นึกในใจไลไปทุกตัวจน
ครบ ไดแนแลวจึงผาน ไมใชปลอยผานๆ หรือขามไปๆ แตทุก
คําใหไดทุกตัว แลวก็ดูดวยวาอานอยางไร มี stress อยูตรงไหน 
แยกพยางค/syllable ตรงไหนบาง วากันใหละเอียดลออหรือ
ทั่วตลอดทั้งหมดเลย อยางนี้ก็จะทําใหเกิดความแตกฉานใน
อรรถ คือในความหมาย เปนการฝกขอที่หนึ่ง ตองมากอน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

  ๒๕ 

เอาละนะ ฟงอานพบเห็นเจออะไร ตองถามตองตรวจสอบ
ตัวเองวารูเขาใจถวนทั่ว ถาไหวก็ใหไดรายละเอียดทั้งหมดครบ
ทุกอยางไปเลยจนตลอด บางคนใชวิธีวา อานหนังสือไปไดหนา
หน่ึง ก็ถามตัวเองวา หนาน้ีเขาบอกเขาวาอะไรบาง พออานจบ
บท ก็ถามอีก บทน้ีวาอะไรบาง นึกทวนในใจไดหมดเลย อยางนี้
ละก็สําเร็จแน กวาจะอานจบเลม ก็ไดเรียบรอยทุกอยางทุก
ประการ นี่เรียกวาปญญาแตกฉานในอรรถ ในความหมาย  

อรรถ คือความหมาย (รวมไปถึงความมุงหมาย) ใน
ภาษาพระเรียกวา “อัตถะ” ปญญาแตกฉานในความหมาย ก็
คือในอรรถ หรือในอัตถะ เปนปฏิสัมภิทาขอท่ี ๑ เรียกเปน
ภาษาพระวา อัตถปฏิสัมภิทา ทีนี้ก็ขอตอไป  

๒. ปัญญาแตกฉานในหลัก พูดงายๆ วาจับหลักได  คือ 
เม่ือเราฟงคุณครูสอนหรืออานหนังสือเปนตน และรูเขาใจ
ความหมายของทุกถอยคําหรือรายละเอียดทั้งหมด อยางที่วา
ในปฏิสัมภิทาขอที่ ๑ นั้นแลว ทีนี้ก็จับใจความของคําสอน ของ 
เร่ืองราว หรือของหนังสือนั้น เอามาสรุปวาทั้งหมดนั้น วาดวย
อะไร หรือมีใจความ มีสาระสําคัญวาอยางไร  

นักเรียนเปนนักฝก ก็ฝกไดเลย เชนอานหนังสือไปไดหนา
หนึ่ง หรืออานไปจบหัวขอหนึ่ง รูเขาใจชัดแลว ก็ถามตัวเองวา
หนานี้หรือหัวขอนี้ มีใจความวาอยางไร สรุปซิ ถาจับใจความ
ได สรุปได ก็เกงละ และอีกขั้นหน่ึง ถาจะใหดีจริง ก็เอาเน้ือความ
ที่สรุปไดหรือใจความนั้น มาต้ังเปนหัวขอไดดวย หัวขอนี้จะสั้น
กวาสรุป แตก็ใหไดใจความ ตรงประเด็น เปนหัวใจของเร่ือง ทํา
ใหไดถึงขั้นนี้ จะเปนผูแตกฉาน จัดการขาวสารขอมูลได  



๒๖ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

บางทีในหนังสือท่ีเราอานน้ัน เขาตั้งชื่อหัวขอตางๆ ไวแลว 
แตเมื่อเราอานรูเขาใจ ไดสาระสําคัญ จับใจความ จับประเด็นได
แลว เราลองต้ังชื่อหัวขอขึ้นใหมเปนของเราเอง ถาเราต้ังหัวขอ
ไดถูกตอง ตรงประเด็น กระชับความ จับแกนได ถึงแกนใน ชี้ตรง
หัวใจ ก็แสดงวาเรารูเขาใจเขาถึงเรื่องท่ีอานน้ันแลว อันน้ีหัดไว  

บางที เราอานหนังสือจบเลมแลว ลองต้ังชื่อหนังสือเลม
นั้นขึ้นใหมใหเขา คือหนังสือนั้นไมจําเปนตองมีชื่ออยางที่เขา
ต้ังไว เรารูเขาใจชัดหมดแลว ก็ต้ังชื่อหนังสือนั้นขึ้นใหมอีกชื่อ
หน่ึง เปนการฝกปญญาแตกฉานขอ ๒ น้ี ใหช่ําชองจัดเจนยิ่งขึ้น 

ถึงน่ีก็ไดปฏิสัมภิทา ๒ ขอแลวนะ ขอท่ี ๒ น้ี คลายจะยอน
กับขอที่หนึ่ง คือ ขอที่ ๑ ไดรายละเอียด รูเขาใจความหมาย
ตลอดหมดทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถจําแนกแจกแจงวิเคราะห
ความหมายขยายความ สวนขอที่ ๒ เอารายละเอียดที่รูเขาใจ
ตลอดท้ังหมดน้ัน มาจับใจความ จับหลัก จับสาระ จับประเด็น
ได และสามารถสรุปได ต้ังหัวขอได เรียกวา ธัมมปฏิสัมภิทา 
คือปญญาแตกฉานในหลัก (เขียน “ธรรมปฏิสัมภิทา” ก็ได) 

ปฏิสัมภิทา ๒ ขอแรกนี้ เปนภาครับ เม่ือพรอมแลว ก็ฝก
ท้ัง ๒ ขอคูกันไปไดเลย ขอแรกเปนดานขยายความ ขอหลังเปน
ดานยอความหรือจับสรุปใจความ วิธีฝกที่ทําไดเปนประจําคือ 
พอเห็นหัวขอหรือชื่ออะไรสั้นๆ ก็นึก ในใจก็ได ลองคิดชี้แจง
อธิบายขยายความออกไปวาเปนอยางนี้ๆ เสร็จแลวก็ยอนกลับ 
จับใจความของทั้งหมดนั้นสรุป หรือต้ังหัวขอของเราขึ้นมาใหม
นักเรียนทําไดอยางนี้ ขาวสารขอมูลอะไรมา ก็ไมกลัว แตชอบ
ใจ เรายินดีตอนรับ จะไดฝกไดศึกษาอยูเรื่อย น่ีได ๒ ขอแลวนะ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

  ๒๗ 

ถามีฉันทะรักที่จะฝกปฏิสัมภิทาอยางนี้  ไมวาจะมี
เคร่ืองมือสื่อไอทีอะไรใหมๆ นํายุคนําสมัยมา เรามีแตได
ประโยชน เอามาใชในการศึกษาแลวก็คิดสรางสรรค ไมใชมัว
แตเพลิน มีสมารทโฟน ก็ใชไดแคสนุกสนานหาการบันเทิง 
เวลาผานไปๆ เสียเปลา ไมไดศึกษา ไมไดพัฒนา ไมไดประโยชน
อะไร ใชไอทีไดแคเพื่อเสพ แตนี่เราใชเพื่อศึกษา แลวตอดวย
การใชเพื่อสรางสรรค เพราะจะสรางสรรคไดก็ตองศึกษากอน 
พูดรวมๆ วา คนที่ใชเคร่ืองมือเหลานี้ แยกเปนใชเพื่อเสพ กับใช
เพื่อศึกษา เราใชเพื่อศึกษา แลวก็เดินหนาไปสูสรางสรรค 

ถาเราใชเพื่อศึกษา และกาวตอสูสรางสรรค เราจะสราง
จะผลิตสมารทโฟนไดเอง ไมตองมัวแตรอไปซื้อของเขามาใช 
แถมถามีปฏิสัมภิทาขอตอไปจนครบ เราจะพัฒนาสมารทโฟน
ไดดีกวาของเขาอีก นักเรียนทําไมไมคิดละวาสมารทโฟนที่ซื้อ
เขามาใชกันอยูพวกนี้ยังมีขอบกพรองอะไรๆ ยังทําอันนี้ๆ ไมได 
เราดูจุดออนของมันซิ เราคิดในแงของฉันทะ ซึ่งตองการคุณคา
ที่ดีงามอันจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง ที่จะชวยให
มนุษยอยูกันดีมีความสุข แลวก็พัฒนาสมารทโฟนเปนตนที่มี
สมรรถนวิสัยอันจะใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมมนุษย
อยางแทจริง นักเรียนจะตองกาวไปในทิศทางอยางนั้น มิใชได
แคหมกมุนบันเทิง  

คนที่เอาแตสนุกสนานบันเทิงนั้นไปไมถึงไหนหรอก ก็จม
อยูแคนั้นแหละ จบไปวันหนึ่งๆ แลวก็นอน วันตอไปก็สนุก
อยางนั้นอีก วนอยูแคนั้นแหละไมกาวหนาไปไหน จึงเรียกวา
หมกมุนมัวเมา ใหเขาลอไดวาเวียนวนอยูในวัฏสงสาร 



๒๘ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

แตคนที่มีฉันทะจะใชเคร่ืองมือพวกนี้เพื่อการศึกษา จึง
กาวหนาตลอดเวลา แลวก็จะพัฒนาทุกอยาง ทั้งการกินอยูดี
ทั้งการอยูรวมสังคมที่ดี ทั้งจิตใจที่ดี ทั้งปญญาที่ดี เดินหนาไป  

เอาละนะ ๒ ขอแลว นักเรียนทําใหไดกอน ทวนอีกทีวา 
ห นึ่ ง  อัตถปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในอรรถห รือใน
ความหมาย สอง ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในหลัก สอง
ขอนี้เปนฝายรับเอา หรือรับเขามา และสามารถฝกสองขอนี้
พรอมกันยอนไปยอนมาได ใหคลองเลย  

 ตอไปเปนฝายแสดงออก หรือภาคใชงาน คือขอที่ ๓ 
และขอที่ ๔ 

๓ .  ปัญญาแตกฉานในการสื่อภาษา  ขอนี้ เปนการ
แสดงออกหรือเอาขาวสารขอมูลมาใชงานขั้นตน หรือในข้ัน
พื้นฐาน คือการสื่อสารพูดจา พูดใหเขาฟง เขียนใหเขาอาน  

ในขั้นนี้ ตองสามารถสื่อสารพูดจาใหไดผลที่ควรจะได 
หรือไดผลอยางที่ตองการ เชนวา 

หนึ่ง พูดใหเขาเขาใจได อยางที่เราตองการใหเขาเขาใจ 
สอง พูดใหเขาเชื่อได อยางที่เราตองการใหเขาเชื่อ  
สาม พูดใหเขาทําได อยางที่เราตองการใหเขาทํา  
อยางนอย ตองใหไดในขอแรกคือ หนึ่ง พูดใหเขาเขาใจได

อยางที่เราตองการใหเขาเขาใจ พอเร่ิมในขอนี้ นักเรียนก็ตอง
ตรวจสอบตัวเองแลววา ท่ีเราพูดไปน้ี เขาเขาใจดีไหม หรือวาเรา
อยากใหเขาเขาใจวาอยางนี้ แตเขาไมเขาใจเลย หรือบางทีราย
กวานั้นเขาเขาใจเปนอยางอ่ืนไปเสีย นี่แสดงวาเรายังฝกไมพอ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

  ๒๙ 

ถาเปนอยางที่วาเม่ือกี้ คือเราพูดแลว เขาไมเขาใจ หรือ
เขาใจเปนอยางอ่ืน เราก็ตองฝกตัวเองอยางจริงจัง วิธีงายๆ จะ
ทดสอบกับเพื่อนก็ได เชนวา วันนี้เราไดเรียนอะไร ก็เอามาพูด
มาถายทอดใหเพ่ือนฟง แถมหัดชี้ไขขยายความประกอบไปดวย 
อยางนักเรียนท่ีติว (tutor) ใหเพ่ือน ตองเกง รูเขาใจเรื่องน้ันๆ ดี 
และสามารถพูดไขขยายความใหเพ่ือนเขาใจไดตามท่ีตัวตองการ  

ในการพูดจาสื่อสารดวยปญญาแตกฉานนี้ ซึ่งเปนภาค
แสดงออกหรือใชการ เราก็ใชผลจากปฏิสัมภิทา ๒ ขอแรกที่
เปนภาครับนั่นแหละมาสนอง ทั้งในการพูดชี้แจงอธิบายขยาย
ความแจกแจงรายละเอียด และในการสรุปบอกใจความหรือ
ระบุจี้ชี้จุด เปนตน ถาเกงในภาครับมาดีแลว ภาคแสดงก็เกงได  

นอกจากพูดใหเขารูเขาใจไดถูกตองแลว พรอมกันนั้น 
จะตองมีทาทีทวงทํานองและถอยคําในการสื่อสาร ต้ังแตบอก
เลาถายทอดสนทนาโตตอบ ที่ถูกตองดีงามเหมาะสมดวย เชน  

- พูดดวยทาทีแหงไมตรี มีเมตตา ปรารถนาดี มีอาการสุภาพ 
- ใชถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ สละสลวย ชัดเจน กะทัดรัด 
มีพลัง คมคาย คําที่ตรงความเหมาะสถานการณ  

- พูดเปนจังหวะ ชัดถอยชัดคํา นุมนวล หรือฉาดฉาน ไม
อุบอิบ ไมอูอ้ี ไมอึกอัก ไมออมแอม ไมรัวหรือระรัว เปนตน 
นอกจากน้ัน เพ่ือเพ่ิมขยายชองทางของการส่ือสาร ทานก็

สงเสริมวาถารูเขาใจใชภาษาตางประเทศไดมากดวย ก็เปนการดี 
เอาละนะ ในการส่ือสาร นักเรียนจะตองฝกใหมีปญญา

แตกฉานในการใชภาษา ขอที่ ๓ นี้เรียกวา นิรุตติปฏิสัมภิทา 
คือ ปญญาแตกฉานในภาษาสื่อสาร  



๓๐ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

ถาฝกในปฏิสัมภิทาขอที่ ๓ นี้ไดดี ก็อยางที่วาแลว อยาง
นอยจะพูดใหเขาเขาใจไดอยางที่เราตองการใหเขาเขาใจ 
จากนั้นก็พูดใหเขาเชื่อไดอยางที่เราตองการใหเขาเชื่อ ถาเกง
มาก ก็พูดใหเขาทําไดอยางที่เราตองการใหเขาทํา แตตองมีใจ
สะอาดสุจริต พูดเพื่อใหดีแกเขา และเพ่ือใหเขาดีแกทุกอยาง
ทุกคน ไมใชเปนอยางนักปลุกระดมเพื่อการราย  

เอาละ เด๋ียวเวลาจะไมพอ ตอไปขอที่สี่  
๔. ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ ขอนี้พูดไดวาเปน

ปญญารวบยอดอยางหนึ่ง คือ เราแตละคนนี้ มีความรูขาวสาร
ขอมูล พรอมทั้งประสบการณความสามารถจัดเจนจากการทํา
พูดคิดตามแนวของปฏิสัมภิทาสามขอแรกนั้น ที่ไดเพิ่มเติม
สะสมมาเร่ือยๆ กันมาแลว ไมใชนอย  

ทีนี้ความรูความคิดที่สะสมไวนั้น เวลาเกิดปญหาเฉพาะ
หนาขึ้นมา จะเปนปญหาที่เปนคําถาม ซึ่งจะตองแกไขดวย
วาจาโตตอบ ก็ดี เปนปญหาที่เปนเร่ืองราวเหตุการณอันเปนปม
ติดขัดบีบค้ัน ซึ่งจะตองแกไขดวยปฏิบัติการ ก็ดี เรามีความ
แจมชัดในขอมูลความรูความคิดที่มีสะสมไวนั้น อันกระจัด
กระจายอยู สามารถเอามาเชื่อมโยงมาปรับมาปรุงแปรจัดสรร
เขากัน สรางความคิดและเหตุผลขึ้นใหม ใหใชประโยชนไดสบ
เหมาะ เขากับกรณี เขากับเหตุการณ แกไขปญหาไดฉับพลันทัน
การ เปนการตอบคําถามไดตรงจุดแกความสงสัยไดฉับพลัน 
หรือเปนการจัดการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาจัดทําดําเนินการ
เร่ืองราวใหสําเร็จไดสบเหมาะทันการณ นี่คือการมีไหวพริบใน
การพูดจาตอบโต หรือแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑ 

  ๓๑

อยางที่วามานี้ คือขอที่ ๔ ปญญาแตกฉานในความคิด
ทันการ เรียกวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนปญญาภาคใชงาน 
ปฏิบัติการ เรียกไดวาเปนสุดยอด  

เอาละครบ ๔ ขอ เม่ือไดปฏิสัมภิทา คือปญญาแตกฉาน
ชุดนี้แลว ก็ขอใหนักเรียนเอามาใชในยุคขาวสารขอมูลนี้ เราจะ
รับมือกับขาวสารขอมูลไดอยางดี และใชไอทีไดอยางชาญฉลาด 
สามารถเปนนาย ไมใชเปนลูกนองของมัน แตถาเราไมเกงดวย
ปญญาแบบปฏิสัมภิทานี้ เราจะเปนไดแคลูกนอง และถาหนัก
หนา ก็จะกลายเปนทาสของขอมูลขาวสาร เปนเหยื่อของไอที  

เวลานี้ คนไทยเปนเหยื่อของไอทีกันมาก ใชไหม? เปน
เหย่ืออยางไร ก็ไปอธิบายกันเอง ต้ังแตอัตถปฏิสัมภิทาก็ไมได 
ไมวาจะเปนเหย่ือ เปนลูกนอง หรือเปนทาสของมัน ไมเอา
ทั้งนั้น เราตองเปนนาย เปนผูใชมัน เอามันมาใชงานใหสําเร็จ
ประโยชน พรอมไปกับการพัฒนาปญญาของเรา ใหกาวไปใน
การที่จะมีปฏิสัมภิทา ๔ ขอนี้  

ถาทําไดอยางนั้น นักเรียนก็จะเจริญกาวหนาแนนอน 
การศึกษาเลาเรียนก็จะสําเร็จผลสมความมุงหมาย โดยเปน
ประโยชนทั้งแกชีวิต แกสังคม แกโลกนี้ ทั้งโลกมนุษย และโลก
ของธรรมชาติ  

บัดนี้ สมควรแกเวลาแลว ก็ขอมอบเร่ืองปฏิสัมภิทา ๔ นี้
เปนพร อันชวยใหนักเรียนเจริญปญญาท่ีจะทําใหชี วิตนี้
กาวหนางอกงามมีความสุข เพื่อใหทานผูใหญที่ปรารถนาดี
หวังดีตอนักเรียนทั้งหลาย จะไดปลื้มใจมีความสุขสมดังหมาย 



๓๒ ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพทุธปญัญา  
 

อยางที่ไดบอกในตอนเร่ิมตนเม่ือกี้วา โยมคุณยายจะมี
อายุครบ ๙๑ ป พรุงนี้ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
ในชวงนี้เปนโอกาสของการทําบุญ กิจกรรมที่เราทํากันอยู
ขณะน้ี ก็เปนการทําบุญ รวมอยูในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ พระก็
ทําบุญดวยการใหธรรมแสดงธรรม เปนธัมมเทสนามัย นักเรียน
ฟงธรรม ฟงพระเทศน ก็เปนการทําบุญ อยูในขอธัมมัสสวนมัย 
คือบุญสําเร็จดวยการฟงธรรม  

นักเรียนทําบุญแลว นักเรียนก็เจริญงอกงามในบุญ 
ต้ังแตไดเจริญปญญา  

โยมคุณยายมองดูอยู เม่ือทานเห็นนักเรียนต้ังใจศึกษา
เลาเรียน ต้ังใจฟงธรรม อยูในความดีงาม มีความสุข ทานก็
ปราโมทย มีความราเริงเบิกบานใจ แลวก็มีปติอ่ิมใจปลื้มใจ 
ตามมาดวยปสสัทธิ แลวก็มีสุข ที่จะชวยใหมีสมาธิ ใหไดครบ
ทั้งหมด เรียกงายๆ วา ทานมีความสุข และพาใหลูกหลาน
ทั้งหลาย พรอมทั้งมวลญาติมิตร มีความสุขกันไปหมดเลย นี่ก็
คือที่ไดพูดไววา นักเรียนใหพรแกโยมทานผูใหญ ดวยการทํา
ใหนั่นเอง  

เอาละ มองดูรอบๆ แลว รูสึกวาเปนการบอกวาเวลา
หมดแลว เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาอีกคร้ังหนึ่ง แกทาง
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนทุกคน ขอใหเรามีความปรารถนาดี
ตอกัน อันเปนการฝกจิตของเรานั่นเอง การต้ังใจปรารถนาดีก็
คือแผเมตตา โดยมีใจมุงหมายใหทุกทานมีชีวิตที่ดีเจริญงอก
งามมีความสุขทั่วกัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓ 

  ๓๓ 

ขอใหนักเรียนทั้งหลายเจริญในการศึกษาตามหลักพุทธ
ปญญานี้ ใหเกิดภาวนาทั้งสี่ ครบบริบูรณ ทั้ง กายภาวนา – 
พัฒนาการอยูดีกินดีในโลกแหงวัตถุธรรม ศีลภาวนา – พัฒนา
พฤติกรรมในการอยูรวมสังคม จิตภาวนา – พัฒนาจิตใจ และ
ปัญญาภาวนา – พัฒนาปญญา ที่จะพาใหบรรดาทานผูใหญได
มีความสุข อยางพรที่ใหกันเปนประจําวา อายุ วรรณะ สุขะ 
พละ ตลอดกาลทุกเม่ือ  
  






