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ปใหมน้ี รูธรรมน่ีนิด จะสุขไมนอย 

ปเกาไป บอก “กู๊ดบาย” แกตัณหา 
ปใหมมา ใหฉันทะพาเดินหนาไปทนัที 
ตอนขึ้นปใหมน้ี คนสงปเกา รับปใหมกันเปนการใหญ มีงาน มี

การแสดง มีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิง คนออกเที่ยวกันไปทั่ว  
คนท่ีไปเท่ียวงาน ดูการแสดง ทํากิจกรรมท้ังหลายแลว บอกวาเขา

มีความสุข น่ันก็เพราะเขาชอบ เขาตองการ พูดส้ันๆ วาอยากนั่นเอง เขามี
ความอยากมีความปรารถนา แลวการไปเที่ยว ไปดู ไปทํากิจกรรมน้ัน 
เปนการสนองความอยาก ทําใหเขาสมอยากสมปรารถนา เขาจึงมีความสุข 

ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญที่จะตองแยกใหไดวา ความอยาก ความ
ปรารถนาน้ัน มี ๒ อยาง หรือ ๒ ชนิด  

อยางที่ ๑ คือ ความอยากความปรารถนาใหตัวได ใหตัวเสพ 
อยากบํารุงบําเรอตัว อยากใหตัวใหญ ใหตัวโต ใหตัวโก ตัวเดน ความ
อยากชนิดน้ี คือที่เรียกวา “ตัณหา” 

อยางท่ี ๒ คือ ความอยากความปรารถนาใหคน ใหสัตว ใหสิ่ง
น้ันๆ อยูในภาวะที่ดี ที่งาม ที่เลิศล้ําสมบูรณ มีความสุข แลวก็อยากทํา
ใหมันดีมันงามใหเขามีความสุขอยางน้ัน ถาอะไรยังไมดีไมงาม ก็อยาก
แกไขใหหายบกพรองใหหมดปญหา เชน อยากทําใหบริเวณบานหายรก
รุงรัง อยากทําใหบานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อยากทําใหคนหาย
เจ็บปวย อยากทําใหคนมีสุขภาพดีมีความสุข ฯลฯ ความอยากชนิดน้ี 
เรียกวา “ฉันทะ” 
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ความอยากอยางแรก ท่ีเรียกวาตัณหาน้ัน สังเกตไมยาก คือ
เปนความอยากความปรารถนาท่ีมุงมาเพ่ือตัว ดังท่ีมีช่ือเรียกอยาง
หน่ึงวา “มมังการ” (ตัณหาตัวสราง “ของกู” “เพื่อกู” ขึ้นมา) เชนจะข้ึน
ปใหม ก็ทํากิจกรรมตั้งวงสุรา ตั้งวงพนัน และสนุกสนานตางๆ ท่ีจะ
ใหตัวไดเสพ ไดบํารุงบําเรอตัว หรือไมก็ใหตัวไดเห็นเขาเจ็บเขาตาย 
เชนเอาสัตวมาทําราย เปนความอยากความปรารถนาท่ีเปนอกุศล 

สวนความอยากอยางท่ี ๒ คือฉันทะ ก็สังเกตไมยาก คือเปน
ความอยากความปรารถนาเพ่ือภาวะท่ีดีงาม เพ่ือความเปนสุข 
ม่ันคง สมบูรณ ของคน ของสัตว ของส่ิงน้ันๆ ของงานนั้นๆ เอง แลว
ก็อยากทําใหเขาใหมันดีงาม เลิศล้ํา เต็มอิ่ม สมบูรณอยางน้ันๆ 

ฉันทะน้ีสําคัญนัก คนไทยลืมกันไปแทบหมดสิ้น จํากันไดแต
ตัณหา ก็เลยนัวเนียนุงนังอยูกับเร่ืองไมเปนเร่ือง ของจิตติดใจอยู
กับเร่ืองท่ีจะเลิกจะละ แตเร่ืองท่ีจะทํา ท่ีจะเดินหนา ท่ีจะตองเอา
จริง ไมคอยคิดไมคอยนึก ไมรูจักความอยากท่ีเปนกุศล 

ฉันทะน้ีสําคัญนัก มันเปนตัวเร่ิมตน พระพุทธเจาตรัสไววา 
“ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเป็นมูล”๑ คือ ฉันทะ ความอยากอันน้ี เปน   
ตนทาง เปนท่ีตั้งตน เปนจุดเร่ิมของกุศลธรรมความดีงามทั้งปวง 
ธรรมท่ีพูดกันมาแลวมากมาย วาดีอยางน้ันๆ ก็ดีจริงๆ แตถาคนไม
มีฉันทะ ธรรมท่ีวาดีๆ ท้ังหลาย ก็ดีอยูอยางน้ัน น่ิงเงียบ ไมคอย
โผลออกมาแสดงตัวสักที 
                                                                                                     
๑  “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๘๙/๓๕๑) สําหรับผูสนใจจริงจัง พึงทราบวา 

“ฉันทะ” ในท่ีน้ีเปนคํากลางๆ แปลวา ความพอใจ ใฝ อยาก ปรารถนา แยกเปน ๒ ฝาย คือ  
๑. ตัณหาฉันทะ ฉันทะท่ีเปนตัณหา เปนมูลของพวกอกุศล เชนวา อุปาทานขันธ ๕ 

มีฉันทะเปนมูล เรียกส้ันๆ วา “ตัณหา”  
๒. กุสลฉันทะ ฉันทะท่ีเปนกุศล (มีหลายช่ือ: กัตตุกัมยตาฉันทะ, ธรรมฉันทะ, 

สภาวฉันทะ) เปนมูลของพวกกุศล อยางท่ีพูดขางบน เรียกส้ันๆ วา “ฉันทะ” 
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เด็กท่ีอยากเรียนอยากรู คือมีฉันทะ พอใครบอกวาหนังสือ
เลมนี้ดี ก็สนใจทันที พอไดอานสมใจ ก็มีความสุข แตเด็กที่ไมมีฉันทะ 
ไมสนใจ บางทีหนีเลย เด็กท่ีอยากใหพ้ืนบานสะอาด คือมีฉันทะ 
ขมีขมันไปหยิบไมกวาดไปหาผามากวาดมาเช็ดถูเอง และทําอยาง
มีความสุข แตเด็กท่ีไมมีฉันทะ (มีตัณหา อยากใหตัวไมตองเหนื่อย ที่
เรียกวาขี้เกียจ การกวาดเปนความทุกข) ถาบอกวาจะใหรางวัล จึงยอม
ฝนตัณหาท่ีจะนอน ลุกไปกวาดไปเช็ดถูดวยตัณหาท่ีจะเอารางวัล 

ถามีเมตตา อยากใหเด็กๆ อยากใหลูกหลานเปนคนดี มี
ความเจริญงอกงาม ก็ตองเอาใจใสพยายามปลุกและปลูกใหเขามี
ฉันทะ เชน ช้ีใหเด็กดูตนไม ก็พูดคุยกับเขาวาหนูเห็นตนไมตนน้ี
ดอกสวย ใบเขียวสด ไมเห่ียวแหง ดีใชไหม? เดินผานสนามหญาท่ี
สดเขียวเรียบสะอาด ก็พูดชวนใหเขาช่ืนชมความสะอาดเรียบรอย 
พบเห็นอะไรมีเร่ืองเกา ก็เลาเร่ืองราวความเปนมาใหเขาฟง เรา
ความอยากรู ใฝเรียน ฯลฯ แคอยางน้ี ไมนานนัก ฉันทะก็จะคอยๆ 
มาจออยูกับใจของเขา และตัณหาก็จะถอย คอยๆ หางออกไปเอง 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนไทยรูจักดี พูดกันบอย ทานให
รูหลักวา๑ ฉันทะน่ีแหละเปนตนทางท่ีออกมาแสดงตัวเปนธรรม
เหลาน้ี เรามาดู ฉันทะ ออกมาแสดงตอคน เปน ๔ ดาน คือ 
๑. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาไดประโยชนมีสุข เปนเมตตา  
๒. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขารอดพนทุกขภัย เปนกรุณา  
๓. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาเจริญดีมีสุขยิ่งขึ้น เปนมุทิตา  
๔. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาอยูในธรรมในความถูกตอง 

ใหเขาไมละเมิดธรรม ไมทําความผิดทุจริตเสียหาย เปนอุเบกขา  
                                                                                                     
๑ ดูพอรูหลักท่ี วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖ 
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น่ีเปนตัวอยางใหรูเขาใจวา ถาทําใหมีฉันทะข้ึนมาไดแลว 
ธรรมขอยอยขอใหญมากมายจะพร่ังพรูตามมาไมยากไมชาเลย 
งานการอยางเลิศ การสรางสรรคตางๆ ปญญาอยางอุดมจะเขามา
เปนจุดหมาย เร่ิมดวยตัวทํางานท่ีเขามารับชวงทันที คือความ
เพียรพยายามไมระยอ   

บุคคลสําคัญท่ีเรียกวาเปนมหาบุรุษ ตองมีฉันทะแรงเขมเปน
พิเศษ พระพุทธเจาทรงมีฉันทะเปนพระคุณสมบัติในขอท่ีวา ทรง 
“มีฉันทะไมลดถอย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงทรงบําเพ็ญพุทธกิจ
นอยใหญไดมากมายไมมีหยุด เชนวา เด็กคนน้ีปวยหนัก พอขี้เหนียว
นัก ทําใหการรักษาผิดพลาด วันน้ีจะตายแนๆ พระองคก็เสด็จไป
แตเชา ไปชวยทําใหเด็กน้ันสิ้นชีพโดยมีจิตใจสดใสมีความสุข ทรง
คํานึงถึงชาวนาคนหน่ึงซ่ึงอยูตางเมืองวาขณะน้ันเขาจะตองไดฟงรู
เขาใจธรรมเร่ืองน้ี ก็เสด็จไปพระองคเดียว ดวยพระบาทเปลา จน
ไดทรงเทศนาใหเขาบรรลุผลท่ีเขาพรอม ดวยพุทธกิจมากมายดวย
ฉันทะอยางน้ีแหละ จึงปรากฏเปนพุทธคุณขอมหากรุณา   

บุคคลใดๆ  จะเปนพระโพธิสัตว ได  ตองมีฉันทะเปน
คุณสมบัติใหญท่ีขาดไมได และฉันทะน้ันตองแรงเขมถึงขนาดท่ีวา 
เมื่อทําความดีทํากิจหนาท่ีเพ่ือธรรมเพื่อความจริงความถูกตองดี
งาม เพ่ือทําใหคนพนทุกขพนภัย จะเสียสละไดทุกอยาง เชน จะไป
ชวยคนทําความดีคนหน่ึง ก็พยายามเต็มท่ี เดินหนาไป ไมมีถอย 
ถาจําเปน ก็สละชีวิตของตนได (คุณสมบัติขอน้ีเรียกวา ฉันทตา)  

ฉันทะน้ัน สําคัญย่ิงนักขนาดน้ี อยางท่ีพูดมาพอใหเห็นได 
แตนาแปลกใจนัก ทําไมชาวพุทธคนไทยแทบไมรูจัก  



 

ฉันทะมาแลว 
รูจักสบาย ทั้งไดปราโมทย และเจอรมณีย  

สงปเกาแลว ก็รับปใหม เปนการเร่ิมตนคร้ังใหญ พูดกันวา 
ถาเร่ิมตนดี ก็มีหวังวาจะดีตอไปขางหนา ดังไดเห็นกันชัดวา จะ
ออกเดินทาง ถาต้ังตนเขาทางถูกแลว ก็หวังไดวาจะไปถึงจุดหมาย  

จะเร่ิมตนปใหมใหมีความสุข ก็ไมใชสุขอยูวันเดียว แตใหสุข
ตอๆ ไป และถาจะใหดี ก็สุขตลอดป แลวก็สุขตลอดไป  

คนอยากไดอยากมีความสุข บอกแลววา ความสุขมาจากการ
ไดสนองความอยาก พูดงายๆ วา สุขท่ีไดสมอยาก สมปรารถนา  

ความอยากความปรารถนาท่ีวาน้ัน ก็คือฉันทะ หรือไมก็
ตัณหา ฉันทะเปนตนทางของกุศล ตรงขามกับตัณหาท่ีเปนตนทาง
ของบาปอัปมงคล ก็มาเลือกดูวาจะไปทางไหน คือเลือกวา จะ
สนองความอยากของฉันทะ หรือจะสนองความอยากของตัณหา  

คนมีกิจกรรมทําอะไรกันตางๆ ถาเปนกิจกรรมบันเทิง
สนุกสนาน ใหตัวไดเสพรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสจับตอง ไดบําเรอ
ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสกาย น่ีคือสนองความอยากของตัณหา 
อันน้ีแบบน้ี ถาคนท่ัวๆ ไป ชาวบานจะมีกันบาง ทานไมวาอะไร ขอ
แตใหไมถึงขั้นท่ีเปนการเบียดเบียนใครๆ ไมวาจะเบียดเบียนตนเอง 
เชน ทําใหเจ็บปวย เสียสุขภาพ หมดเงินหมดทอง หรือเบียดเบียน
คนอื่น หรือท้ังตัวเองและคนอื่น เชน ทะเลาะวิวาท ตีกัน ฆากัน เมา
ขับรถตกถนนหรือชนกัน ฯลฯ น่ีคือ ให้คนรักษาศีล ๕ คุมก้ันตัณหาไว ้
แลวถาจะใหดี ก็ให้ฉันทะพาคนเดินหน้าทําการท่ีดีงามสร้างสรรค์ต่อไป 
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กิจกรรมสนุกสนานบันเทิงสนองตัณหาน้ัน ไดผลแคผานไป
ทีหน่ึงๆ ไมมีอะไรเจริญงอกงามท่ีจะเปนผลดียืนยาว ถาถึงข้ันตั้ง
วงสุรา เลนการพนัน หรือการเลนแขงขันท่ีมีการเบียดเบียนทําราย
คนหรือสัตว อันน้ีเปนการเร่ิมตนไมดี ท่ีรายแรง ทานสอนไมใหทํา  

ใกลจะส้ินปเกา บางคนคิดวา เราอยูอาศัยบานหลังนี้มานาน 
เรียกวาบานน้ีรับใชเรามาท้ังป มีแตจะเกาจะโทรมลงไป นี่ใกลจะข้ึน
ปใหมแลว เรามาสํารวจตรวจดูวาอะไรชํารุดทรุดโทรมหรือควรทําให
มั่นคงแข็งแรง ใหสดใสดูใหมงดงาม ก็ซอมแซมแตงสรรใหมั่นใหดี  

ถาไมถึงกับตองซอมแซมอะไร ก็ชวยกันทําความสะอาดจัด
แตงวางต้ังอะไรๆ ใหงดงามเปนระเบียบข้ึนมาใหม จะไดอยูใน
บานท่ีมีจิตใจสดช่ืนแจมใสสมกับการรับปใหม แลวก็จะอยูอาศัย
ในบานน้ีมีชีวิตจิตใจท่ีมีความสุขอยูตอไปตลอดท้ังป 

ความอยากซอมแซมจัดสรรทําบานที่อยูอาศัยใหแข็งแรง
มั่นคงสะอาดเรียบรอยน้ัน เปนฉันทะ คืออยากทําใหมันดีของมัน 
ใหมันอยูในสภาพท่ีเต็มอิ่มสมบูรณของมัน เปนความอยากจาก
การเรียกรองของจิตใจท่ีซาบซึ้งในคุณคาความดีความงาม โยงไป
ถึงปญญาท่ีมองเห็นความจริงเห็นเหตุผลตามสภาวะของส่ิงทั้งหลาย  

ความอยากของฉันทะน้ี แตกตางเดนชัดจากความอยากของ
ตัณหา ซ่ึงเปนความอยากจากการเรียกรองของตัวตนตัวกู ท่ีจะ
เสพผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสกาย ท่ีจะไดจะเอา จะได
เดนไดโกไดโตเปนใหญ วนเวียนอยูแคกับความรูสึก ไมไปถึง
ความรูท่ีเรียกวาปญญา พูดสั้นๆ วาอยูกับอวิชชา  

ความเปนสุขสมอยากของตัณหา กรุนอยูใตอวิชชาน้ี ไวใจ
ไมได เปนภัยอันตราย ตรงขามกับความสุขสมปรารถนาของฉันทะ 
ท่ีใหเกิดการสรางสรรค มีคุณคา เปนคุณประโยชน  
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ความสุขจากฉันทะน้ันมีไดงายๆ เพราะอะไร เพราะมันเปน
ธรรมดาอยางน้ันเอง คนเราน้ีมีเน้ือตัวแทๆ เปนธรรมชาติ คือชีวิตท่ี
อยูดวยดินนํ้าลมไฟ หรือดินนํ้าอากาศอุณหภูมิ ท่ีเปนอุตุของ
ธรรมชาติตลอดเวลา ท่ีเ รียกกันวาสิ่งแวดลอม (มันไมใชแค
แวดลอม  แตมันอยูขางในดวย  เปนเน้ือเปนตัวของเรา) ถา
ธรรมชาติอยูดี ก็เปนสภาพเก้ือกูลใหชีวิตอยูดีเปนสุขได  

อยางพระอรหันต ทําไมจึงมีความสุขทุกเวลา อยางท่ีบันทึกไว
ในพระไตรปฎกและคัมภีรตอๆ มา พระอรหันตเดินไปในปาแดนภูเขา 
อยูในถํ้า น่ังบนหนาผา ใจมีความสุขเปลงออกมาเปนคาถา เชนวา 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษ
ด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเรา
ให้ร่ืนรมย์… 

พ้ืนภูผาน่าร่ืนรมย์ ชุ่มฉํ่าด้วยน้ําฝน เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าฤษี 
เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยูง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้อเสพอาศัย 
ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์... 
ขางใน จิตใจแจมใส ไมมีเร่ืองราวคางคาขุนของเปนฝุนควัน

ของความคิดมาปดก้ัน ขางนอก พ้ืนถ่ินดินฟาก็สะอาดสดใส ไมมี
ฝุนควันพิษของความเจริญท่ีผิดทางมาแปดเปอน เปนท่ีร่ืนรมย 
ธรรมชาติภายในที่ประสานสอดคลองถึงกันดีกับธรรมชาติภายนอก
ทั่วทั้งหมดนี้ เปนความสุขงายๆ ที่ทุกคนควรมีเปนพ้ืนฐานของชีวิต 

สภาพพ้ืนถ่ินดินน้ําฟาอากาศส่ิงแวดลอมที่สะอาดรอนเย็น
พอดีเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจน้ี เปน “สบาย” หน่ึง ในสบายท้ัง ๗ ท่ีทานยํ้า
กันมาใหจัดใหหาอันควรตองมี ในการที่จะอยูอาศัยเพื่อทํากิจของพระ
เชนจะเจริญสมาธิ ถึงชาวบานจะอยูทํามาหากิน ก็ไมควรละเวน 
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จะสรางความเจริญกาวหนา จะพัฒนาบานเมืองอะไร ก็ทํา
กันไป แตไมควรลืมวา ตองมาชวยเสริมชวยหนุนใหคนอยูกันดี มี
สบายท้ัง ๗ น้ี ตั้งแต อุตุสบาย ท่ีวาไปเมื่อก้ี   

(เรียกตามคําบาลีเดิมวา “อุตุสัปปายะ”, อีก ๖ สบาย/สภาพเอื้อ
เกื้อกูล คือ สบายท่ีอยู, สบายแหลงอาหารหรือที่จับจายส่ิงบริโภคอุปโภค, 
สบายการสื่อสารบอกเลาขอมูลที่เปนสาระ, สบายคนใกลไกลมีแตกัลยาณ
ชน, สบายอาหาร, สบายอิริยาบถ) 

การพัฒนาท่ีทําใหอุตุเสียหายไมสบาย ถือกันวาเปนการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน แตถาไมสามารถพัฒนาใหมีสบายท้ัง ๗ ก็จะ
เปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปไมได 

หันกลับมาดูหลักกันอีกหนอย “ฉันทะ” เปนตัวเร่ิมตนการ
ทํางานของจิตใจท่ีดี คนเราน้ีมีลมหายใจเปนชีวิต ดังท่ีเรียกกันวา
ลมปราณ ทีน้ี แคหายใจเปน คือรูจักหายใจใหดี ก็จะไดท้ังสุขภาพ
กาย และใจก็มีความสุข เรียกวาเปนการปฏิบัติธรรม  

รูอยางน้ีแลว ก็มีฉันทะในการท่ีจะหายใจ พอตั้งใจหายใจดี
ดวยฉันทะ ก็เกิดมีปราโมทย์ ท่ีเปนตัวตนทางท่ีตั้งตนของความสุข๑ 
น่ีแหละ คนท่ีรูเขาใจหลักน้ี แคอยูกับลมหายใจก็มีความสุข ไมตอง
พูดถึงวา ถาทําไดดี เขาทาง ก็จะกาวตอๆ ไป ถึงไดสมาธิ เปนตน 

คนท่ีมีจิตใจพัฒนาดีแลว พบเห็นเจอะเจอธรรมชาติท่ีงาม
สะอาดสมบูรณดี เชนเห็นตนไมมีใบสดเขียวขจี พรอมดอกผล มี
ลําตนงามแข็งแรง ก็เกิดฉันทะ พอใจช่ืนชมร่ืนรมยยินดี มีปราโมทย์  
                                                                                                     
๑ ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ปามุชฺชํ 
อุปฺปชฺชติ. ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕ (เม่ือหายใจเขาหายใจออกยาวละเอียดกวาน้ันโดยมีฉันทะ 
ในเวลาท่ีนับยาว ปราโมทย์ ก็เกิดข้ึนแกเธอผูหายใจเขาบาง หายใจออกบาง) 
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เมื่อเห็นตนไมน้ันงามสมบูรณเปนปกติดีอยู คนท่ีมีฉันทะก็
อยากก็ปรารถนาใหตนไมน้ันงามสมบูรณดียืนนานตอไป (ความ
ปรารถนาอย่างน้ี ถ้ามีต่อคน เรียกว่า เมตตา) ตอนน้ี ถาอยูในฐานะ มี
โอกาส เขาก็จะดูแลบํารุงรักษาใหตนไมน้ันงดงามดีอยูเร่ือยไป  

แตถาเห็นตนไมน้ันเห่ียวแหงทรุดโทรมลงไป เขาก็อยากแกไข
ชวยทําใหตนไมน้ันฟนตัวงดงามสมบูรณขึ้นมาใหม (ฉันทะอย่างนี้ ถ้า
มต่ีอคน เรียกว่า กรุณา) ตอนน้ี ถามีโอกาส เขาก็จะมารดนํ้า ตัดแตง 
พรวนดิน ใสปุย เปนตน แลวแตจะแกไขอยางไรใหตนไมดีข้ึนมาได 

ทีน้ี ถาเห็นตนไมน้ันฟนตัวกลับงอกงามดีข้ึน เขาก็พลอยดีใจ
ไปกับตนไมน้ัน (ฉันทะอย่างนี้ ถ้ามีต่อคน เรียกว่า มุทิตา) แลวก็บํารุง
ตนไมน้ันเปนการใหญ ใหมันงามสมบูรณย่ิงข้ึนไป 

ตอมา โดยไมอาจคาดหมาย วันหน่ึง ตนไมน้ันถูกฟาผายืน
ตนตาย เขามองดูแลว ก็รูเขาใจเหตุผลและความจริง แลวก็มีใจ
สงบเปนกลาง วางใจยอมรับตามความเปนจริงน้ัน (ฉันทะอย่างนี้ 
ถ้ามีต่อคน เรียกว่า อุเบกขา) แลวเขาก็จัดการกับตนไมน้ันให
เรียบรอย ไมใหเปนของท่ีเสียหายแกพ้ืนท่ีน้ันตอไป  

ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม ท่ีงามสะอาดสมบูรณดีอยาง
ตนไมท่ีแข็งแรงสดเขียวขจีน้ัน เรียกวาเปนรมณีย์ แปลกันวา
ร่ืนรมย พูดสั้นๆ วา รมย์ (บาลี: รมฺม) 

พระอรหันต และทานท่ีมีปญญา มีจิตใจประณีต จะมองเห็น
คุณคาความดีงามความสําคัญของสภาพรมณีย วาเปนสภาพท่ี
เก้ือกูลแกชีวิตจิตใจและความดํารงอยูดําเนินไปและเจริญงอกงาม
ของมนุษยและสังคมของเขา ตั้งแตการอยูดีกินดีของชาวบาน และ
การศึกษาเลาเรียนเปนตนไป  



 

รับปใหม จะใหสุขสันตตลอดป                     
ตองพรอมใจสมานฉันท ทําถิ่นทําบานใหเปนรมณีย  

คนไทยชาวพุทธท่ัวๆ ไป จํากันไดวาพระพุทธเจาตรัสรูท่ีตน
มหาโพธิ์ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แตถาถาม
วาทําไมจึงเสด็จไปประทับอยูและตรัสรูท่ีน่ัน คงมีนอยคนตอบได 
จึงตองเลาทบทวนความจํากันใหแมนและแนนสักหนอย 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชาแลว ไดเสด็จ
ไปทรงศึกษาทดลองปฏิบัติในสํานักอาจารยใหญสําคัญๆ สมัยน้ัน 
จนจบความรูของอาจารยแลว ทรงทราบวามิใชทางใหถึงจุดหมาย 
จึงเสด็จไปทรงคนควาทดลองตามแนวทางของพระองคเอง  

คร้ังน้ัน พระองคเสด็จไปหาสถานที่ถ่ินเหมาะ ทรงจาริกไป
ในมคธรัฐ จนมาถึงถ่ินท่ีเรียกวาอุรุเวลาเสนานิคม ณ ท่ีน้ัน ทรงพบ
ถ่ินท่ีเหมาะ ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา 

“รมณีโย วต ภูมิภาโค” 
พื้นถิ่นน้ี เป็นท่ีรมณีย์หนอ มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน 

ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใสเย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ 
ท้ังโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะ
บําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  
ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินอันเปนรมณียน้ี เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวได

ประทับบําเพ็ญเพียรทดลองคนควาปฏิบัติอยูนาน ๖ ป ในท่ีสุด ก็ได
ตรัสรูท่ีตนมหาโพธิ์ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา จึงถือวา ถ่ินรมณีย ท่ี      
อุรุเวลา ริมฝงแมนํ้าเนรัญชราน้ี เปนท่ีตั้งตนของพระพุทธศาสนา  
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เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนน้ี ตองเลายํ้าใหไดยินกันบอยๆ 
ใหจํากันไดแมนวา “ถ่ินรมณีย์ เป็นท่ีตั้งต้นของพระพุทธศาสนา” 
และก็ควรจําคําตรัสคร้ังน้ันไวดวย ท่ีวา “รมณีโย วต ภูมิภาโค”     
ถ่ินน้ีเปนท่ีรมณียหนอ 

พระพุทธเจา กอนจะตรัสรู ทรงแสวงหาถ่ินรมณียเปน
สถานท่ีเหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร แสดงวาในการศึกษาคนควา
ปฏิบัติธรรม พึงถือเปนสําคัญท่ีจะตองใหไดถ่ินสถานท่ีเปนรมณีย 

หลักขอน้ี ชาวพุทธไดถือเปนคติสืบกันมาตั้งแตพุทธกาล
ทีเดียววา ถ่ินท่ีจะเปนวัด ตองสรางตองจัดใหเปนรมณีย แตแลว
ผานกาลยาวนาน กลายเปนวาไดถือปฏิบัติกันมาแบบเคยชิน แลว
โดยไมรูตัว ก็เลือนรางจางไปจากสํานึกจนแทบจะหายไป จึงควร
ตองยกข้ึนมายํ้าเตือนกันใหมั่นใหแนน 

ไมเฉพาะวัดเทาน้ัน คติการทําถ่ินใหเปนรมณียน้ี พุทธิกชน
ชาวบานก็ตองถือเปนสําคัญท่ีจะตองจัดทําดูแลรักษาถ่ินท่ีอยู
อาศัยใหเปนรมณีย มีเร่ืองราวเลาไวในคัมภีรเปนตํานานสําคัญ ท่ี
ทานสอนใหถือเปนแบบอยางในการทําบุญข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะทําให
ชุมชนชาวหมูบานอยูกันดีมีความสุข และในเมืองไทย พระสงฆก็
นํามาเทศนสอนชาวบานสืบกันมา เพ่ิงจะเลือนรางจางหายลืมกัน
ไปเมื่อคอนศตวรรษมาน้ีเอง 

เร่ืองท่ีวาน้ัน มาในตํานานพระอินทร มักพวงมากับการเทศน
เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร เปนเร่ืองของกลุมหนุมดาวดึงส ซ่ึงมี
นํ้าใจสมานฉันทพากันบําเพ็ญประโยชน ทําหมูบานถ่ินท่ีอยูอาศัย
ใหอุดมสมบูรณ ท้ังธรรมชาติงดงามร่ืนรมยและถ่ินคนก็สะอาด
เรียบรอยสะดวกปลอดภัย เรียกวาเปนรมณีย์ ท่ีนาช่ืนชมภูมิใจของ
ชุมชนคนในถ่ิน เปนการทําบุญพื้นฐานท่ีเปนการทําใหคนมีความสุข 
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เร่ืองพระอินทร และเร่ืองกลุมหนุมดาวดึงสมีมฆมาณพเปน
หัวหนา ท่ีทําบุญดวยการทําถ่ินใหเปนรมณียน้ัน คนไทยเคยรูกันดี
และมีความสําคัญในวัฒนธรรมไทย พอจะเห็นไดจากพระราช
ปุจฉาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ท่ีตรัสถามพระสงฆ มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน ซ่ึงมีเร่ือง
พระอินทร และเร่ืองมฆมาณพ ในพระราชปุจฉาคร้ังตนๆ แทบทุก
คร้ัง (พระราชปุจฉาท่ี ๒, ๓, ๕ และ ๖) 

คนไทยภูมิใจกันมาวาบานเมืองน้ีมีแผนดินมีธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ ดังท่ีมักอางคําเกาเลากันมาวา “ในนํ้ามีปลา ในนามี
ข้าว” ท่ีจริง “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” อันน้ันเปนของท่ีธรรมชาติมีไว
ให เราไมตองทําอะไรมาก ไดแตเก็บผลเอาประโยชน   

คนไทยควรจะภูมิใจไดแทจริง ตอเมื่อตัวเองไดเปนผูทําเปน
ผูสรางสรรคดวย น่ันคือ “ทําถ่ินไทยใหเปนรมณีย”  

คําวา ถ่ินเปนรมณียน้ัน มีความหมายรวมท้ังธรรมชาติก็
อุดมสมบูรณ และท่ีคนอยูอาศัยก็เรียบรอยร่ืนรมย จึงจะสมท่ีจะ
เปนความภูมิใจของคนไทยวา เราไดชวยดูแลรักษาสงเสริม
ธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ พรอมกับทําท่ีกินท่ีอยูท่ีสังสรรคของคน
ใหเรียบรอยงดงามไปดวยพรอมกัน  

เวลาน้ี คําอางท่ีเคยภูมิใจกันมาวา “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” น้ัน 
คนไทยทําทาจะพูดไมเต็มปาก เพราะชักจะไมคอยสมจริง จึงถึงเวลา
ท่ีจะฟนการทําบุญดวยการทําถ่ินทําชุมชนใหเปนรมณีย แลวคนก็
จะไดเก้ือหนุนธรรมชาติให “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” ย่ังยืนตอไป 

เมื่อก้ีไดพูดถึงบางคนบางบาน มีฉันทะท่ีจะซอมแซมจัดแตง
บานใหมั่นคงแข็งแรงใหสดใสดูใหมงดงาม รับการข้ึนปใหม นั่นก็เขา
ทางของการทําถ่ินใหเปนรมณีย แตยังแคบไดแคเปนหนวยยอยๆ 
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คราวน้ีถึงเวลาท่ีควรจะขยายออกไป ใหไดฉันทะท่ีเปน
สมานฉันท เปนการรวมมือพรอมใจกันของคนในหมูบาน หรือท้ัง
ชุมชน มาทําบุญรับปใหมรวมกัน ดวยการทําถ่ินไทยใหเปนรมณีย  

ในประเพณีของพระพุทธศาสนา ถือการมีถ่ินรมณียเปนเร่ือง
สําคัญ มีหลักบอกไวในคัมภีรใหรูจักองคประกอบ เรียกวา สมบัติ 
๔ ของถ่ินรมณีย คือ 

๑. มีนํ้าอุดม พรอมรมพฤกษา   (ฉายูทกสมบัติ)    
๒. งามตานาเดิน ดูทัศนีย   (ภูมิภาคสมบัติ)  
๓. ไมมีคนราย ไดเสวนาคนดี  (บุคคลสมบัติ)  
๔. มีทางไปไมลําบาก ใหถึงโดยสวัสด ี (คมนาคมนสมบัติ) 
โดยเฉพาะท่ีสําคัญเปนแกนขาดไมได คือ ขอ ๑ ท่ีวาพรอม

ดวยรมไม และสายนํ้า คืออุดมดวยพืชพันธุตนไมใหญนอย มี
แหลงนํ้า บึง บอ สระ นที พรอมบริบูรณ 

ปหน่ึงๆ เมื่อใกลจะถึงปใหม ก็คือเปนสัญญาณบอกคนใน
หมูบาน ในชุมชน ใหสามัคคีกัน รวมฉันทะเปนสมานฉันท รวมแรง
รวมใจ ทําถ่ินท่ีอาศัยใหความเปนรมณียท่ีงามสะอาดร่ืนรมยสดใส 
ฟนข้ึนมารับกันกับปใหม ใหทุกคนมีความสุขสมานข้ึนมาเปนฐาน 
แลวจะสนุกสนานบันเทิงอะไรแถม ก็วากันไปตามท่ีเหมาะท่ีควร 

รับปใหมอยางท่ีวามานี้ เปนท้ังทําบุญ ไดปฏิบัติธรรม เปน
มงคลแทจริง และเปนความสุขท่ีมั่นคงย่ังยืน สุขวันข้ึนปใหมแลว 
จะสุขตลอดป ก็มั่นใจ จะสุขตลอดไป ก็สมจริง  

ตั้งเปนหลักไวเลยวา: รักษาถ่ินให้เป็นรมณีย์ มีใจปราโมทย์       
สดชื่นแจ่มใส และ ให้ฉันทะมานําท่ีจะทําทุกอย่างให้งามให้ดี 

แลวก็จะใหมตลอดป มีความสุขตลอดไป 




