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อนุโมทนา 

ในมงคลวารท่ีคุณยายทอสี สวัสด์ิ-ชูโต จะมีอายุครบ 
๙๐  ป  ในวั น ท่ี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  อาจารย วิ ทิ ต                
รั ชชตาตะ นันท  รอ งประธาน มูล นิ ธิ ปญญาประ ทีป 
ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาประทีป ไดแจงบุญเจตนาขอ
อนุญาตพิมพอนุโมทนากถาท่ีอาตมภาพแสดงในโอกาสวัน
ถวายกุฏิ เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และสาราณียกถา
วาดวยเรื่อง สัปปายะ ๗ ประการ ท่ีกลาวเมื่อวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดพิมพแจกเปนธรรมทานเผยแพรใน
วงกวางออกไป  

โยมเจาของมงคลวารไดทําวิหารทานอันเปนสังฆทาน
อยางเลิศ ซึ่งนับวาเปนสรรพทานคือเปนการใหครบทุกสิ่ง
สรรพ ครั้นมาบัดน้ี โดยปรารภธรรมกถาในคราวถวายวิหาร
ทานน้ัน ลูกหลานญาติมิตรก็พรอมใจกันจัดใหมีการบําเพ็ญ
ธรรมทาน อันเปนอัครทาน ในโอกาสมงคลท่ีทานมีอายุ ๙๐ 
ป นับวาเปนกุศลจริยาท่ีเจริญบุญเปนทวีคูณ  



 

 

 

 

 

ข มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ขออนุโมทนาการบําเพ็ญธรรมทานของมูลนิธิปญญา
ประทีป โรงเรียนปญญาประทีป และโรงเรียนทอสี ครั้งน้ี ท่ีได
ปรารภมงคลวารของทานผูเปนบุพการี ใหเปนโอกาสท่ีจะทํา
กุศลเพิ่มพูนย่ิงขึ้นไป ดวยบุญกิริยาท่ีสรางเสริมความเจริญ
งอกงามทางจิตใจและทางปญญาแกมหาชน โดยมีกัลยาณ
ฉันทะในการชวยกันแผขยายความรูเขาใจธรรม อันจะมีผล
เปนการดํารงรักษาพระสัทธรรม พรอมท้ังนํามาซึ่งประโยชน
สุขท่ีย่ังยืนแกชีวิตและสังคม ตามหลักการแหงธรรมไพบูลย   

ขอคุณพระรัตนตรัย  และอํานาจกุศล  อํานวยผล
อภิบาล คุณยายทอสี สวัสด์ิ-ชูโต เจาของอายุวัฒนมงคลวาร 
พรอมท้ังลูกหลาน ตลอดถึงญาติมิตร บุคคลใกลชิด และปวง
ปยชน ใหเจริญดวยปติปราโมทยในธรรม งอกงามในบุญราศี 
สมบูรณดวยจตุรพิธพร พิพัฒนในธรรมและความสุข และ
นํามาซึ่งความเกษมศานตสถาพรแหงสังคมประเทศชาติ 
ตลอดถึงสันติสวัสด์ิของมวลประชาชาวโลก ย่ังยืนนานสืบไป  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
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มีวัดเป็นรมณีย์ 

มีกุฎีเปนที่สบาย∗
 

เจริญพร โยมญาติมิตรทุกท่าน  

วันน้ี  โยมมี นํ้าใจเปนบุญเปนกุศล  สละเวลาสละ
เรี่ยวแรง เดินทางมา ใกลบาง ไกลบาง เพื่อมารวมในพิธี
ถวายเสนาสนะ ท่ีเรียกกันงายๆ วากุฏิ ซึ่งรวมอยูในคําพระวา 
“วิหาร”   

เมื่อพูดวา “วิหาร” โยมคนไทยโดยทั่วไปก็นึกไปถึง
อาคารสําคัญในวัด ท่ีต้ังอยูเคียงคูกับโบสถ ทีน้ี ในกรณีน้ี 
อาตมาบอกวาเรือนยอมๆ ท่ีโยมถวาย คือกุฏิขางหลังน้ี เปน
วิหาร โยมก็สงสัยวา ไมเห็นเปนรูปวิหารสักนิด ก็จึงขอเลา
เปนความรูไวหนอย   

ท่ีจริง คําวา “วิหาร” แปลตามศัพทวา “ ท่ีอยู” เทา
น้ันเอง เรือนท่ีโยมถวาย คือกุฏิท่ีอยูขางหลังอาตมาน้ี จึง
รวมอยูในคําวาวิหารน้ัน และคําวา “วิหาร” กับ “กุฏิ” หรือ 
“กุฎี” ก็จึงใชแทนกันได  
                                                            
∗  อนุโมทนากถา ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีถวาย
กุฏิ ท่ีโคราช เม่ือวันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖-๑๗.๓๐ น.  



 

 

 

 

 

๒ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

อยางท่ีประทับของพุทธเจา ในพระไตรปฎกเรียกวา 
“วิหาร” แลวตอมาในสมัยอรรถกถา  เรียกใหพิ เศษวา         
“คันธกุฎี” หรือการท่ีโยมจะถวายกุฏิกันในวันน้ี ก็เรียกเปนคํา
พระวาวิหารทาน 

ทีน้ี โยมก็ตองถามตอไปวา แลวทําไมจึงเรียกอาคารท่ี
มักจะใหญโตสวยงามท่ีเคียงคูกับโบสถ วาเปนวิหาร ไมเห็น
จะเปนท่ีอยูของใครท่ีไหนเลย คําถามน้ีทําใหตองพยายาม
ตอบไปตามที่สืบความหรือสันนิษฐานได 

เรื่องก็คือวา เมื่อเราสรางวัด แมวาพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพานแลว แตเราก็อยากใหมีท่ีประทับของพระองคอยู
ในวัดเหมือนกับวาพระพุทธเจายังประทับอยูกับเราดวย เราก็
จึงสรางท่ีประทับของพระพุทธเจา คือวิหารข้ึนมา และเมื่อ
สรางถวายแดพระพุทธเจา เราก็อยากทําใหดีท่ีสุด จึงสราง
เปนอาคารพิเศษขึ้น โดยมีเรื่องของศิลปะเขาไปเสริม ก็จึงได
วิหาร คือท่ีประทับของพระพุทธเจา ท่ีงามสงา  

ทีน้ี ในวัดน่ันแหละ เรามีอาคารสําคัญเปนหลักอยูหลัง
หน่ึงแลว  เรียกวา  “โบสถ”  ( คํ า เ ดิมในภาษาบาลี เ รียกว า                 
อุโปสถาคาร) เปนท่ีพระสงฆ คือบรรดาพระภิกษุมาประชุมกัน
ทําสังฆกรรม (กิจหรือการงานของสังฆะคือสวนรวมท่ีจะตอง
มาประชุมกันทํา) โบสถจึงเปนอาคารหลักท่ีจําเปนสําหรับวัด
ท่ีสมบูรณ เมื่อเรามีวิหารเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาดวย 
ก็จึงมีอาคารสําคัญ ๒ หลัง คือ โบสถ กับวิหาร เปนอาคาร
หลักของวัด ต้ังอยูคูเคียงกัน 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

  ๓

บางที ในบางวัด มีพระพุทธรูปมากมาย หรือมีผูศรัทธา
สรางถวายเพ่ิมขึ้น ไมมีท่ีต้ังท่ีประดิษฐานจําเพาะ ก็นํามาต้ัง
รวมไวในวิหาร ซึ่งเปนท่ีประทับของพระพุทธเจา  

เรื่องท่ีวากุฏิ-กระทอม เปนวิหาร-ท่ีอยู ขอพูดไวแคน้ี
กอน∗ 

เร่ืองเปนมา พาใหเกิดวิหารทานในวันนี้ 
วันน้ีโยมมาถวายกุฏิ∗ เรียกเปนคําพระวาทําวิหารทาน 

กุฏิก็เปนวิหาร ดังท่ีไดอธิบายมา 
โยมมาพรอมใจกันถวายกุฏิในวันน้ี แตที่จริงพระมาอยู

หลายวันแลว อาตมาเปนพระอาพาธ จึงมีพระมาอยูดวย ทาน
เปนผูดูแลพระอาพาธ เรียกตามคําพระวาเปนพระคิลานุปฏฐาก  

พระคิลานุปฏฐากบอกวา ถึงวันน้ี อาตมาไดมาพักท่ีกุฏิ
หลังน้ีครบ ๓ เดือน โดยมาอยูต้ังแตวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ถึงวันน้ี ๑๘ กุมภาพันธ ก็พอดีเปนวันท่ีมีเลขตรงกันโดย
ไมไดต้ังใจ  
                                                            
∗ ผูที่สนใจใครรูเร่ืองกุฏิวิหารใหละเอียดกวานี้ หาความรูไดในภาคผนวกทายเลม 
∗ วิหารทานในการถวายกุฏิ ที่โคราช มีคุณยายทอสี สวัสด์ิ-ชูโต เปน   
ทานบดี พรอมดวยลูกหลาน นําโดย คุณศรีวรา อิสสระ (คุณจุง) คุณ    
บุบผาสวัสด์ิ รัชชตาตะนันท (ครูออน) อาจารยวิทิต รัชชตาตะนันท 
(รองประธานมูลนิธิปญญาประทีป ผูอํานวยการโรงเรียนปญญา
ประทีป ) พรอมดวยญาติ มิตร ที่มารวมกวา ๒๐๐ คน โดยมี 
สพรหมจารี ๙ รูป นําโดยพระอาจารยชยสาโร รวมอนุโมทนา  (พระ
เกตุาโณ เปนพระคิลานุปฏฐาก และนายวิชัย ปะโคทัง เปนไวยาวัจกร) 



 

 

 

 

 

๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ท่ีจริง โยมนิมนตมาพักท่ีน่ีกอนน้ีนานไมนอย โดย
นิมนตจําพรรษา แตตกลงวาพักชั่วระยะส้ันๆ ท่ีเรือนพัก
ชั่วคราวหลังใหญ เปนการทดสอบดูสุขภาพกอน เริ่มแตเดือน
กรกฎาคม แลวทดลองตอ โดยเขาจําพรรษาหลังในเดือน
สิงหาคม แลวมาเขาพักอาศัยท่ีกุฏิน้ีในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ดังไดเลามาน้ัน  

การไดมาอยูน้ี สําเร็จดวยธรรมสําคัญคือเมตตา โยม
บางทีนึกวาคําวาเมตตาน้ี เมื่อนํามาใชวาเปนเมตตาของโยม
ตอพระ รูสึกไมคอยเหมาะ แตน่ันเปนความรูสึกท่ีชินกับการ
ใชในภาษาไทย  

ท่ีจริงในภาษาบาลี เมตตาใชตอกันไดหมด ทานสอนให
ทุกคนมีเมตตาตอกัน ไมเฉพาะพระมีเมตตาตอญาติโยม 
โยมก็มีเมตตาตอพระได 

เรื่องน้ีเริ่มจากพุทธบริษัทท้ัง ๒ ฝาย ท้ังพระท้ังโยมท่ีน่ีมี
นํ้าใจเมตตาปรารถนาดี เมื่อไดยินวาญาติโยมท่ีน่ันท่ีโนน 
พยายามหาท่ีใหอาตมาอยู ใหเปนท่ีมีอากาศดีคอนขาง
บริสุทธิ์ และอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญคือมีความกดอากาศไม
หนักนัก ซึ่งควรเปนท่ีสูงสักหนอย ประมาณ ๔๐๐ เมตร ก็มี
โยมท่ีคุนกับถ่ินน้ี มาชวยหาชวยดูสถานท่ี แลวบอกตอรูถึงกัน 

ทางถ่ินน้ี พระอาจารยชยสาโร ซึ่งก็น่ังอยูท่ีน่ีดวย มี
ความปรารถนาดีย่ังยืนมาเปนเวลายาวนานแลว ทานวาท่ีน่ี
เปนถ่ินท่ีอาตมานาจะมาอยู เหมือนวาทานชวนมานาน แลว
ทางฝายโยม คุณยาย พรอมท้ังลูกหลาน ก็สงขาวไปนิมนต 
สงขาวกันไปมา รายละเอียดขอไมเลา  
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เอาเปนวามาจําวัดแลวก็จําพรรษาท่ีน่ี  เมื่อเดือน
กรกฎาคมปท่ีแลว แลวโยมก็สรางกุฏิน้ีขึ้นมา ดังท่ีวาจะทํา
พิธีถวายในบัดน้ี  

ในดานของโยม รวมแลวก็เปนเรื่องของความมีจิต
เมตตา โดยรวมใจกับพระ นิมนตอาตมาจากตางถ่ินใหมาพัก
อาศัย ดวยความปรารถนาดีท่ีจะใหพนหายหรือผอนคลาย
จากโรคภัย สวนในแงของอาตมา ท่ีจะมาอยู ก็เพื่อฟนฟู
สภาพรางกายท่ีมีปอดซึ่งเสื่อมเสียไป ทําใหเกิดปญหาในการ
หายใจและในการพูดจา  

มาถึงขณะน้ีก็เปนเวลาที่ตองพูด พระอาจารยชยสาโร 
บอกวาพูดไมตองเกิน ๙ นาที แตอาตมาคงยากท่ีจะควบคุม
ตัวไวใน ๙ นาที (ญาติโยมหัวเราะ) 

โยมสรางกุฎีถวาย ไมใชแคใหพระมาอยูสบายๆ  
เปนอันวาตัวปญหาคือปอดไมดี วันน้ีก็บอกตรงๆ วาอึด

อัด ในปอด บอกน่ีไมใชเพื่อใหโยมเปนหวง แตเพื่อเปน
ความรู ท่ีน่ังอยูน่ีก็อึดอัดในปอด โดยเฉพาะเสมหะติดคอมาก 
โยมจะสังเกตวาเมื่อก้ีน้ี ต้ังนโม ก็ไมจบประโยค ตองหยุดแค
ครึ่งหน่ึงแลวจึงวาตอ ใหศีล ก็ไมจบทีละขอ ท่ีวาปอดไมไหว 
ก็เปนอยางน้ี  

โยมมีความปรารถนาดี ไดชวยกันเลือกสรรจัดแจง
สถานท่ี จนกระท่ังสรางกุฏิถวาย เปนเมตตาสามัคคีของญาติ
โยม ท่ีเก้ือหนุนตอพระสงฆ จําเพาะมุงมาท่ีพระอาพาธ โดยมี
ความปรารถนาดีจะใหพระมีสุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น  
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แต ท่ี ว า โ ยมปรา รถนา ดีต อพ ระสงฆ น้ี  ท่ี จ ริ ง มี
ความหมายกวางกวาน้ัน ไมใชแคท่ีพูดไปแลว  

การท่ีโยมอุปถัมภบํารุงพระสงฆ ก็คือเปนการชวยให
พระสงฆมีกําลัง แลวพระจะไดทํางานพระศาสนาท่ีเรียกวา
สมณกิจหรือศาสนกิจ เชนการศึกษาปฏิบัติ การเผยแผธรรม 
ใหทําหนาท่ีไดและใหเกิดผลดี โยมถวายไมใชแควาจะใหพระ
มีกําลังใหสุขภาพฟนขึ้นมาเทาน้ัน  

ตกลงวา ท่ีโยมถวาย ในท่ีสุดก็เพื่อพระพุทธศาสนา
น่ันเอง คือใหพระสงฆมีกําลังสามารถปฏิบัติศาสนกิจได 
เพื่อใหพระพุทธศาสนาดํารงมั่นและเจริญรุงเรืองตอไป  

ท่ีวาจะใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองน้ัน ก็คือให
ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไวยังปรากฏอยูในโลก  

แตยังตองถามตอไปอีกวา ท่ีวาใหพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง ใหธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไวยังปรากฏอยู
ในโลกนั้น เพื่ออะไร  

ถึงตรงน้ีก็ตอบไปตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา เพื่อ
พระและโยมจะไดศึกษาปฏิบัติพัฒนากันไปให พฺรหฺมจริยํ วิถี
ชีวิตท่ีประเสริฐน้ี อทฺธนิยํ คงอยูไดยาวนาน จิรฏฺฐ ิติก  ดํารงอยู
ย่ังยืน พหุชนหิตาย เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกพหูชน พหุชนสุขาย 
เพื่อความสุขของชนจํานวนมาก โลกานุกมฺปาย เพื่อเก้ือ
การุณยแกชาวโลก  

ในท่ีสุด ผลท่ีมุงหมายสุดทายอยูท่ีน่ี  
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ก็ไดความชัดแลววา การท่ีโยมอุปถัมภพระสงฆน้ัน ผล
ไมใชแคเพื่อตัวพระสงฆ แตเพื่อความเจริญงอกงามดํารงมั่น
ของพระพุทธศาสนา  

แลวพระพุทธศาสนาดํารงมั่นเพื่ออะไร ก็เพื่อจะไดเปน
ประโยชนแกประชาชน ใหพหูชนไดประโยชนและมีความสุข 
น่ีคือเก้ือการุณยแกประชาชาวโลก เปนวัตถุประสงคท่ีแท 

ก็ตองถามแทรกอีกวา โยมถวายอุปถัมภใหพระสงฆมี
กําลังแลว พระพุทธศาสนาจะเจริญใหประชาชนเขาถึง
ประโยชนสุขไดอยางไร เรื่องน้ีไปตอกันถึงกันไดอยางไร 

ก็ตองขยายความอีกหนอยวา พระไดรับอุปถัมภบํารุงมี
กําลังแลว ก็จะไดศึกษาคือเลาเรียนและปฏิบัติใหตนเอง
เจริญกาวหนาไปในธรรม แลวพระก็จะมีธรรมท้ังท่ีจะนํา
ตัวเองใหกาวตอไป  และท่ีจะไปให ไปสอนไปบอกแก
ประชาชน  

เมื่อคนรูธรรมนําไปปฏิบัติไปใชดําเนินชีวิตทํากิจการ
งานอยูรวมกันไดดี น่ีก็คือพากันเจริญงอกงามดวยประโยชน
สุขอยางท่ีวาน้ัน  

เพื่อใหเขาใจงาย ทานก็วางเปนหลักความสัมพันธ
ระหวางชาวบานกับพระสงฆวา ชาวบานอุปถัมภพระสงฆ
ดวยปจจัยสี่ เรียกวา ถวายอามิสทาน พระสงฆบอกธรรมแก
ชาวบาน เรียกวา ใหธรรมทาน  
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ที่พูดมายืดยาวน้ัน จับหลักได ก็งายนิดเดียว คือ โยม กับ
พระสงฆ ตางก็ใหแกกัน ดวยอามิสทาน กับธรรมทาน เปน
ความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกัน เพื่อพากันไปยังจุดหมาย คือ
ลดใหหมดความชั่วรายและความทุกข ลุถึงประโยชนสุขดวยกัน 

เมื่อโยมอุปถัมภพระสงฆ ไมวาจะถวายอะไร ต้ังแต
ถวายกุฏิใหอยูในวันน้ี จนกระท่ังถวายทานเล็กๆ นอยๆ ถวาย
บิณฑบาต โยมก็เขาใจเลยวา ทุกอยางทุกกรณีน้ัน ก็เพื่อ
วัตถุประสงคท่ีวามาแคน้ีเอง ซึ่งเปนเรื่องท่ีย่ิงใหญมาก  

เม่ือโยมทําดวยความรูความเขาใจแลว โยมก็จะมีใจสวาง
สดใส ราเริงเบิกบาน ใจมีกําลัง เปนการทําบุญอยางมีปญญา เม่ือทํา
ดวยปญญา ก็จะเกิดประโยชนเกิดผลมาก เรียกวามีอานิสงสมาก  

เมื่อทําบุญถวายทานดวยปญญา ใจโยมก็ไมติดคาง
จํากัดอยูแคพระรูปน้ันๆ เทาน้ัน แตพอโยมนึกถึงหรือมองที่
พระองคน้ัน ใจโยมก็เห็นกวางออกไปถึงพระสงฆท่ัวท้ังหมด 
ถึงพระพุทธศาสนาท้ังหมด นึกถึงประโยชนสุขของประชาชน 
มองเห็นความสงบรมเย็นสันติสุขของชาวโลกท่ีจะพึงเกิดพึงมี
ขึ้นมาไดท้ังหมด เปนใจท่ีกวางขวางสวางโลง มีพลัง ดีงาม 
เปนบุญเปนกุศลท่ีแทจริง น่ีคือท่ีเรียกวาเปน สังฆทาน  

วันน้ี โยมมาทําบุญดวยจิตใจเปนกุศลดังท่ีวา โดย
มารวมกันอยางพรอมเพรียง มีโยมซึ่งเคยถวายเสนาสนะในท่ี
อ่ืนมารวมดวย ท้ังโยมผูอุปถัมภท่ีสายใจธรรม ฉะเชิงเทรา ก็
มา โยมท่ีอางเก็บนํ้ากระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี ก็มา โยม
ผูถวายท่ีดงสะเดา เพชรบุรี ก็มา และโยมวัดญาณเวศกวันก็
มาดวย เปนอันวาไดทําบุญโดยรวมสามัคคี ดังท่ีไดกลาวมา 
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สรางกุฏิถวาย ใหถึงข้ันไดอํามฤต  
เทาท่ีพูดมาไดความวา ขางนอกเมื่อจะใหจะถวายทาน

ออกไป ขางในก็ควรมีความพรอม ๒ ดาน คือ ดานจิตใจ ก็มี
นํ้าใจเมตตาปรารถนาดีและมีความพรอมเพรียงสามัคคีมา
ทําบุญทํากุศลรวมกัน กับดานปญญา ก็รู เขาใจมองเห็น
เหตุผลและความมุงหมายของทานนั้น ท่ีจะเปนกําลังหนุน
ของพระศาสนา ใหธรรมปรากฏอยูและแผขยายออกไป เพื่อ
เ ก้ือกูลแกคนจํานวนมาก เพื่อประโยชนสุขของประชา
ชาวโลก  

เมื่อไดหลักใหญเปนตนทุนไวแลว ทีน้ีก็จะบอกเลา
ความรูบางอยางท่ีเก่ียวกับการถวายทานถวายท่ี ใหโยมได
ประโยชนพวงเพิ่มไปอีกหนอย ถาโยมฟงเบ่ือบาง ก็ขอใหทน
ฟงสักนิด  

ในเรื่องทานน้ี ขอยกคาถาของพระพุทธเจามาใหฟง มี
คาถาชุดหน่ึงวาดวยทานแทบจะครบทุกอยาง จนถึงการ
ถวายท่ีอยูอาศัยดวย พระพุทธเจาตรัสไวดังน้ี  

อนฺนโท พลโท โหติ แปลวา ผูใหขาวปลาอาหาร ชื่อวา
ใหกําลัง ขอน้ีชัดแลว ไมตองอธิบาย  

วตฺถโท โหติ วณฺณโท ผูใหผาผอน ชื่อวาใหผิวพรรณ
สงาราศี พระอรรถกถาจารยอธิบายวา ทําไมใหเสื้อผาจึงชื่อ
วาใหสงาราศี ขอใหดูคนแมแตท่ีรูปรางดีๆ ลองใสเสื้อผา
กะรุงกะร่ิงเกาๆ สกปรก ก็หมดสงาราศี เพราะฉะนั้น เมื่อให
เสื้อผาดีๆ ท่ีดูสุภาพเรียบรอยสะอาดตา ก็เรียกวาใหสงาราศี  
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ยานโท สุขโท โหติ ผูใหยานพาหนะ ชื่อวาใหความ
คลองสะดวก ขอน้ีเห็นชัดอยูแลว  

แตยานพาหนะของพระมีความหมายไมเทากับท่ีโยม
เขาใจ พอบอกวาถวายยานพาหนะ โยมก็นึกวาถวายรถยนต 
หรือรถลาก รถเข็น จนถึงเกวียน แตเปลา ไมใชอยางน้ัน  

ทางพระน้ี ทานอธิบายวา “ยาน” ในภาษาบาลี แปลวา
เครื่องไป และ “วาหน” (=พาหน) แปลวา เครื่องพาไป ดังน้ัน 
ท่ีวาถวายยานพาหนะ ก็คือ ถวายเครื่องไปและเครื่องพาไป 
เชน ถวายรองเทา ก็ชื่อวาถวายยานพาหนะ ไมตองถวายรถ 
(เสียงญาติโยมหัวเราะ) น่ีแหละจึงวาเปนความรู ท่ีตองบอกโยม 

เอาละ ถวายรองเท้า ชื่อวาถวายยานพาหนะ ทีน้ีอะไร
อีก ก็มี ไม้เท้า พออายุมากๆ พระก็ตองใชไมเทาเปนเครื่องพา
ไป ถาไมไดไมเทา พระก็แย แลวอะไรอีก ร่ม แลวก็ บันได 
สะพาน อะไรพวกนี้อยูในจําพวกยานพาหนะท้ังหมด ก็เลย
ยกตัวอยางใหโยมทราบไว น่ีคือ ยานโท สุขโท โหติ ผูถวาย
ยานพาหนะเครื่องพาไป ชื่อวาถวายความคลองสะดวก 
ตอไปก็  

ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผูใหดวงประทีป ชื่อวาใหดวงตา 
เชน ใหไฟฉาย ก็ชื่อวาใหตา ขอน้ีงาย ถาไมมีแสงสวาง ตาก็
ไมเห็น   

โส จ สพฺพทโท โหติ, โย ททาติ อุปสฺสยํ ผูใดใหท่ีพักท่ีอยู
อาศัย ผูน้ันชื่อวาใหครบทุกอยาง ท้ังหมดท่ีไดวา มาปดทาย
ท่ีน่ี เมื่อโยมถวายท่ีอยูอาศัย โยมก็ชื่อวาถวายครบทุกอยาง  
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เปนธรรมดาวา โดยปกติ ในท่ีอยูอาศัย ยอมมีนํ้า มี
เครื่องใช มีอุปกรณท่ีจําเปนจัดเตรียมไวใหอยูได พักผอน อยู
กับตัวเองได โยมไปไหนมา พอเขาบานหรือเขาท่ีพักแลว ท้ัง
กายท้ังใจก็มาอยูกับตัว จึงเปนอันวามาจบมาครบท่ีน่ี  

แตยังกอน ทานไมใหจบ มีตออีกหนอย เปนอันวา ผูใด
ถวายท่ีพักอาศัย ชื่อวาใหท้ังหมด ครบทุกอยางแลว  

ทีน้ีก็จบดวย อมตนฺทโท จ โส โหติ, โย ธมฺมมนุสาสติ 
ผูใดสั่งสอนธรรม ผูน้ันชื่อวาใหอํามฤต  

น่ีคือจบจริง คือโยมจบ โดยพระมาตอ ถึงบทของพระ
มาทําหนาท่ี ก็ทําใหแกโยมน่ันแหละ โยมจบการถวายทาน
แลว ก็มาฟงธรรม แลวก็มีธรรมานุศาสนกันตอๆ ไป 

ท่ีจริง โยมก็สอนธรรมใหอํามฤตได และก็มีหลายทานท่ี
สอนเกงสอนดีสอนอยูเรื่อย และถึงจะไมสอนท่ีไหนบอยๆ ก็
สอนในบาน แตพูดในแงเปนกิจประจําตัวหรือวากันถึงขั้นท่ี
เรียกแบบชาวบานวาเปนหนาท่ี พระสงฆก็เหมือนเปน
เจาของงานน้ี  

เรื่องน้ีก็ตอเน่ืองกัน คือ พอโยมถวายทานตางๆ ท่ีเรียก
รวมๆ วาปจจัยสี่แลว พระไดฉันภัต เปนตน มีเรี่ยวแรงกําลัง
แลว ก็ศึกษาปฏิบัติทํากิจวัตรของตนดวย แลวก็สั่งสอนธรรม 
ใหธรรมแกญาติโยมประชาชนไดเต็มท่ีโดยไมมีกังวลดวย น่ี
คือใหอํามฤต  

อํามฤต ก็คืออมฤตๆ ก็คืออมตะ แปลตามพจนานุกรม
วา นํ้าทิพย  



 

 

 

 

 

๑๒ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

อมตะ /อมฤต  ก็ คือไมตาย  ธรรมเปนภาวะดีงาม
ประเสริฐสูงสุด เปนสิ่งท่ีไมตาย ไดธรรมจึงถือวาไดนํ้าทิพย 
อํามฤตน้ี ควรไดดวยกันท้ังน้ัน ท้ังพระท้ังโยม  

วันน้ี โยมถวายครบทุกอยางแลว พระก็ขออนุโมทนา
โยมดวยการใหธรรม จึงนําความรูเรื่องทานเรื่องธรรมมาบอก
เลาแกโยม  

ไมเฉพาะเรื่องการถวายกุฏิเทาน้ัน แตควรรูความ
เปนมาของการถวายวัด ถวายกุฏิ ต้ังแตถวายแดพระพุทธเจา
มาเลยทีเดียว เทากับไดรูประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา
พรอมไปดวย 

สรางวัดใหเปนอาราม สมนามวาเปนอุทยานของใจ  
คราวน้ีจะพูดถึงความเปนมาของการถวายกุฏิ จะ

เรียกวาประวัติของวิหารทานก็ได พอพูดถึงตรงน้ี ก็จะไดเห็น
คาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสอนุโมทนาในการถวายกุฏิดวย  

เรื่องมีวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ตอมาไดเสด็จไป
โปรดเบญจวัคคียท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน อยางท่ีทราบกันดี 
จากนั้นก็เสด็จไปแควนมคธ โดยทรงแวะโปรดพวกนักบวช
ชฎิลกอนเสด็จเขาเมืองราชคฤห  

ตรงนี้เปนจุดสําคัญ พระพุทธเจาจะทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาท่ีพระนครราชคฤห พระองคเสด็จไปทรงแวะ
โปรดชฎิลกอน เสร็จแลวจึงเสด็จเขาเมืองราชคฤห  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

  ๑๓

ท่ีเมืองราชคฤห น้ัน  พระเจาพิมพิสารทรงตอนรับ 
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมแกท่ีชุมนุมใหญ ท่ีมีราชาแหง
มคธคือพระเจาพิมพิสารเปนประธาน  

เมื่อทรงแสดงธรรมจบแลว พระเจาพิมพิสารเลื่อมใส
มาก ทรงปรารถนาจะใหพระพุทธเจาประทับอยู ท่ีเมือง         
ราชคฤห จึงขอถวายสถานที่กวางใหญท่ีพระพุทธเจาและ
พระสงฆจะไดพักอาศัย ทําใหเกิดวัดแรกในพระพุทธศาสนา 

สถานท่ีกวางใหญ น้ันเปนพระราชอุทยาน  ชื่อวา          
“เวฬุวัน” คือปาไผ พูดงายๆ วาปาไผท่ีเปนสวนหลวง  

เมื่ อถวายแดพระพุทธเจาแลว  อุทยานเวฬุวัน ก็
กลายเปนวัดเวฬุวัน เปนอารามแรก คือเปน วัดแรกใน
พระพทุธศาสนา เรียกงายๆ วาวัดเวฬุวัน 

ตรงนี้ขอแทรกเรื่องถอยคําเรียกขาน หรือเรื่องคําศัพท
นิดหน่ึง เมื่อก้ีน้ีอาตมาพูดวา “เวฬุวัน เป็นอารามแรก คือเป็น
วัดแรก” น่ีก็หมายความวา อารามเปนคําเรียกวัด หรือวาวัด
เปนอาราม  

ทีน้ี “อาราม” ท่ีแปลวาวัดน้ัน ท่ีแทก็คือสวนน่ันเอง โดย
มีคําแปลศัพทวา ถ่ินสถานอันเปนท่ีมายินดี หรือท่ีรื่นรมย 
และอารามคือสวนน้ันก็แยกเปน ๒ อยาง คือ “บุปผาราม” 
สวนดอกไม กับ “ผลาราม” สวนผลไม  

สวนอุทยานก็เปนสวน คือเปนอารามอยางหน่ึง แตพูด
ตามท่ีทานชี้แจงไววาเปนอารามท่ีดกด่ืนดวยดอกไมและ
ผลไมงามสะพรั่ง  



 

 

 

 

 

๑๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

จะพูดวาอุทยานเปนอารามหรือสวนที่ชวนชมแหลง
ใหญ ก็คงจะพอได ดังท่ีทานอธิบายคําวา “อุทยาน” ไว  

ทําไมจึงเรียกวาอุทยาน ทานมีคําตอบใหโดยวิเคราะห
ศัพทไว (คําบาลีเดิมวา อุยฺยาน = อุ-ขึ้น + ยาน-ไป, สวน
อุทยาน เปนรูปคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต) อุทยาน แปลวา 
“ถ่ินสถานท่ีประชาชนแหงนหนาดูเดินไป”  

ทําไมตองแหงนหนาดูเดินไป ทานอธิบายความวา ใน
อุทยานสวนใหญน้ี มีตนไมนานาพรรณ งามสะพรั่งดวย
ดอกไมสวยๆ หลากสี และมีผลไมตางรูปตางรางตางขนาด
ดกด่ืนมากมาย คนเขาไปแลวก็ต่ืนตาต่ืนใจ ไดแตแหงนมอง
ขึ้นไปบนตนไม แหงนดูผลไม แหงนชมดอกไม แถมมีนกนอย
นกใหญโผผินบินขึ้นลงรองกันไปมา ท้ังกระรอกกระแตโลด
เตนวิ่งไลกันนาทัศนา ก็ไดแตแหงนหนาตามมองตามชมกัน
เพลิน จนกระท่ังวาเดินไปไมไดดูทางดูถนนกันเลย  

น่ีแหละคือคําแปลของอุทยาน โยมก็จําไวงายๆ วา 
อุทยาน คือ ถิ่นสถานท่ีคนแหงนหน้าดูเดินไป  

สมัยน้ี ทานท่ีใจงาม ก็อาจจัดสรางใหมีอุทยานอัน
รื่นรมยสมความหมายดังไดวามา 

เวฬุวัน ท่ีเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนาน้ัน เดิมเปน
พระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสาร เมื่อพระพุทธเจาไดรับ
ถวายเวฬุวันอุทยานแลว อุทยานน้ันก็กลายเปนวัด และใน
คราวน้ันเอง พระองคก็ทรงอนุญาตใหพระมีวัดอยู เรียกวา
เปนพุทธบัญญัติท่ีทรงอนุญาตใหมีวัด  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

  ๑๕

เรื่องก็คือวา เมื่อพระเจาพิมพิสารถวายเวฬุวันเสร็จ 
และเสด็จกลับไปแลว พระพุทธเจาก็ตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา 
“อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” แปลวา ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตอาราม  

ตรงน้ีเปนจุดสังเกต จะเห็นวาคําแรกคําเดิมท่ีเรียกวัด
คือ “อาราม” หรือวาวัดท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตไวคือ
อาราม หรือวาสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหเปนวัด
คืออาราม วัดก็เปนอาราม แลวอารามก็คือสวน ซึ่งเปนท่ีอยู
ของตนไม เต็มไปดวยตนไม เปนท่ีรมรื่น   

“อาราม” เปนคํานาม สํานวนเกาแปลมาวาสถานท่ีอัน
เปนท่ีมายินดี คือท่ีรื่นรมย คูกับคุณศัพทวา “รมณีย์” ซึ่งในคํา
ประพันธมักใชใหสั้นวา “รัมม” (รมย์)  

รวมความวา วัดคืออาราม เปนรมยสถาน อันรมณีย ท่ี
นาร่ืนรมย แลวคัมภีรก็อธิบายอีกยืดยาววา รมณีย์เปนอยางไร 
เชนวา มีสายน้ําเย็นใส มีรมไมสดชื่น มีพื้นท่ีชวนเดินชม 
(พรอมดวยสายลมแสงแดดพอดี) เปนท่ีสะอาดปลอดภัย ฯลฯ 

พรอมกันน้ี สถานที่ที่จะเปนอารามยังตองมีคุณลักษณะ
ประกอบอีก ซึ่งทานผูถวาย ไมวาจะเปนพระเจาพิมพิสาร 
หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน ไดพิจารณาใหพรอมกอน 
เชนวา เปนท่ีไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบาน สะดวกแก
การคมนาคม ผูคนท่ีประสงคไปเขาถึงได กลางวันไมวุนวาย 
กลางคืนสงัด ปราศเสียงอึกทึก คนไมพลุกพลาน เหมาะแก
การทํากิจหนาท่ีสวนตัว ควรเปนท่ีหลีกเรนได  



 

 

 

 

 

๑๖ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

จากรุกขมูลคือโคนไม พระไดมาอยูในกุฎี  
เมื่อพระเจาพิมพิสารถวายพระราชอุทยานเวฬุวันเปน

วัดแลว พระพุทธศาสนาก็เริ่มประดิษฐานในเมืองราชคฤห ท่ี
เปนเมืองหลวงของแควนมคธ เวลาน้ันพระสงฆมีวัดอยู แต
ยังไมมีกุฏิ ไมมีเสนาสนะท่ีจะอยู  

พระท่ีบวชในสมัยแรก ลวนแตบวชกับพระพุทธเจา
ท้ังน้ัน จึงแนนอนวาเปนผูมีคุณธรรมสูง ต้ังอยูในหลักพระ
ธรรมวินัย และผูท่ีมาขอบวชก็มีจํานวนมากขึ้นๆ แตทานก็อยู
ในวัดในอารามหรือตามปาเขา โดยไมมีกุฎี 

ตอมา เศรษฐีเมืองราชคฤหไดเห็นพระภิกษุท้ังหลายท่ี
เปนพุทธสาวก มีลักษณะอาการนาเลื่อมใส ไมวาจะเดิน จะ
หยุดยืน จะน่ิง จะพูดจา จะเหลียว จะดู จะเคลื่อนไหว จะทํา
อะไร ทุกอิริยาบถ ลวนสงบ งาม ชวนชื่นชม ทานจึงเกิดความ
เลื่อมใสมาก  

แตในเวลาเชา เมื่อทานต่ืนขึ้นมา ทานเห็นพระภิกษุ
เหลาน้ัน บางเดินออกมาจากปา บางเดินออกมาจากถ้ํา บาง
เดินลงมาจากภูเขา บางลุกเดินมาจากโคนตนไม บางออกมา
จากปาชา แมแตอยูกลางแจง หรือมาจากลอมฟางก็มี  

ทานเศรษฐีราชคฤหเห็นพระไมมีท่ีอยู ก็มาคํานึงวา 
พระทานมีความดีงามนาเลื่อมใส ไยจะปลอยใหทานอยูลําบาก 
จึงอยากใหทานมีกุฏิท่ีอยู  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗ 

  ๑๗

ทานเศรษฐีคิดดังน้ีแลว วันหน่ึงเมื่อไดโอกาสจึงเขาไป
หาเหลาพระภิกษุ บอกใหทราบวาทานปรารถนาจะถวายท่ี
อยูอาศัย โดยจะสรางวิหาร คือกุฏิถวาย จะไดไหม  

พระภิกษุเหลาน้ันเครงครัดมาก จึงตอบวา พระพุทธเจา
ยังไมไดทรงอนุญาต จะตองใหพระพุทธเจาทรงอนุญาตกอน 
จึงจะมีท่ีอยูอาศัยได  

เศรษฐี ก็บอกวา  ถาอยาง น้ัน  ทานชวยกราบทูล
พระพุทธเจาไดไหมวา ผมมีความประสงคจะสรางกุฏิถวาย
แกบรรดาพระภิกษุ พระภิกษุเหลาน้ันจึงไปกราบทูลคําขอ
ของทานเศรษฐีแดพระพุทธเจา  

เมื่อพระไมไดขวนขวาย แตญาติโยมมีศรัทธาขอถวาย 
ก็ทรงอนุญาต เปนจุดเริ่มตนใหพระมีท่ีอยูอาศัย เรียกวา
เสนาสนะ ๕ อยาง ซึ่งเปนหลักสืบมา โดยถือเปนอดิเรกลาภ 
คือเปนของไดสวนเกิน ของแถม หรือสวนเพิ่มพิเศษ 

“เสนาสนะ” เปนคํากลางกวางๆ ใชเรียกท่ีอยูท่ีพักอาศัย
ไดท่ัวไป ถาแยกศัพทใหดู ก็บอกวามาจาก เสน-ท่ีนอน + 
อาสน-ท่ีน่ัง จึงเปนท่ีนอนท่ีน่ัง แตพูดลําดับแบบไทยวาท่ีน่ังท่ี
นอน  

ทีน้ี เสนาสนะ ๕ อยางท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตตาม
เรื่องขางตนน้ัน ก็ไดแก วิหาร (เรือน, กุฏิ, ท่ีพักอาศัยสามัญ) 
อัฒโยค (เรือนมุงแถบเดียว) ปราสาท (เรือนชั้น, ในภาษาไทย 
ปราสาทมีความหมายขยายไปไกล) หัมมิยะ (เรือนโลน) คุหา 
(คูหา, ถํ้า) 



 

 

 

 

 

๑๘ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ปจจุบันน้ี เมื่อบวชพระเสร็จ คือจบพิธีอุปสมบท พระ
อุปชฌายจะบอกอนุศาสน เปนคําสอนแรกกอนออกจาก
โบสถ วาพระจะเปนอยูดวยปจจัยสี่ ท่ีจะมีจะไดอะไรบาง
อยางไร  

เฉพาะในขอวาดวยเสนาสนะคือท่ีอยูอาศัย  พระ
อุปชฌายก็จะบอกไปตามลําดับวา เสนาสนะหลักท่ีเปน
พื้นฐานเดิมของพระคือ รุกขมูล แปลวาโคนไม แลวพิเศษ
จากน้ันคืออดิเรกลาภ ก็ไดแกเสนาสนะ ๕ อยางเม่ือกี้ท่ีวา
พระพุทธเจาทรงอนุญาตเพิ่มให  

เลาเรื่องตออีกนิดวา เมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาตแลว 
พระก็แจงใหทานเศรษฐีทราบ ทานเศรษฐีคงดีใจมาก ได
สรางกุฏิ (วิหาร) ถวายพระวันเดียว ๖๐ หลัง แลวเขาเฝา
พระพุทธเจา ขอนิมนตพระองคพรอมท้ังพระสงฆไปฉันท่ี
นิเวศนของตนในวันรุงขึ้น  

ในวันตอมา เมื่อพระพุทธเจาเสวยเสร็จภัตกิจแลว ทาน
เศรษฐีก็กราบทูลเรื่องราวและถามวิธีปฏิบัติในการถวาย แลว
ไดประดิษฐานวิหารเหลาน้ัน เพื่อสงฆในจาตุรทิศ ท้ังท่ีมา
แลวและยังไมมา (วิหาเร  อาคตานาคตสฺส  จาตุทฺทิสสฺส  สงฺฆสฺส 
ปติฏฺฐาเปสิ) ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสบอก 

เปนอันวา เศรษฐีเมืองราชคฤหไดเปนตนกําเนิดของ
การมี กุฏิพระ  ในคราว น้ัน  พระพุทธเจาไดตรัสคาถา
อนุโมทนาวิหารทานของทานเศรษฐีแลว จึงเสด็จกลับ 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

  ๑๙

พระพุทธคาถาอนุโมทนาวิหารทานน้ีนาสนใจมาก เปน
คําสอนธรรมใหพระและโยมรูเขาใจและประพฤติปฏิบัติ
วางใจใชประโยชนในเรื่องกุฏิวิหารท่ีอยูอาศัยใหถูกตอง ไมใช
แคอยูไปวันหน่ึงๆ แตใหเปนเครื่องนําชีวิตกาวไปกับความ
เจริญงอกงามในธรรม ลุถึงประโยชนและความสุขจนถึงชั้น
สูงสุด 

คาถาอนุโมทนาวิหารทานน้ี ก็จะแปลใหโยมฟง แตขอ
รอไวใหจบเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางวัดพระเชตวันถวาย
แดพระพุทธเจาท่ีเมืองสาวัตถีกอน เพราะในคราวน้ัน คาถา
อนุโมทนาก็คือชุดเดียวกันน้ี จึงรวมไปแปลและอธิบายพรอม
ทีเดียวกัน  

สรางกุฎี ในถ่ินท่ีเปนรมณีย  
เมื่อก้ีน้ีไดเลาวาเรื่องราวเริ่มตนในแควนมคธ ท่ีพระนคร   

ราชคฤห เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปทรงประดิษฐานพระพุทธ  
ศาสนาท่ีน่ัน พระเจาพิมพิสารถวายวัด แลวเศรษฐีชาวเมือง     
ราชคฤหสรางกุฏิวิหารถวายพระ  

น่ีก็เห็นไดวา พระพุทธศาสนาไดต้ังขึ้นเปนหลักเปนฐาน
มีวัตถุสถานปรากฏชัดแลว  

จากราชคฤหในมคธ  พระพุทธศาสนาแผไปอยาง
รวดเร็ว ปตอมาชาวโกศลรัฐก็ตอนรับพระรัตนตรัยเขาสูพระ
นครสาวัตถี ซึ่งเปนนครหลวงของรัฐมหาอํานาจคูกับมคธรัฐ 
และวัดท่ีถือกันวาสําคัญท่ีสุด ก็ไดเกิดขึ้นท่ีสาวัตถีน้ัน 



 

 

 

 

 

๒๐ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

เรื่องดําเนินมาวา เศรษฐีเมืองราชคฤหท่ีสรางท่ีอยู
ถวายพระน้ัน มีนองเขยเปนเศรษฐีอยูท่ีเมืองสาวัตถี เมือง
หลวงของแควนโกศล ชื่อวาอนาถบิณฑิก ซึ่งเดินทางมาท่ี
เมืองราชคฤหตามโอกาส  

คราวน้ี อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีกิจธุระบางอยาง จึง
เดินทางมายังเมืองราชคฤห และพักท่ีบานของทานเศรษฐี
เมืองราชคฤหอยางเคย   

ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟงเรื่องราวของพระพุทธเจา 
จากเศรษฐีราชคฤหแลว ก็ดีใจและต่ืนเตนมากอยากจะไป
เฝาพระพุทธเจาทันที แตเศรษฐีราชคฤหแนะนําใหรอไปใน
วันรุงขึ้น  

ทานอนาถบิณฑิกคืนน้ันใจเรงนอนรอ ต่ืนแลวต่ืนอีก 
ลุกขึ้นมา ๓ ครั้ง ยังไมทันรุง ก็เดินออกจากนิเวศนไปเฝา
พระพุทธเจาท่ีปาสีตวัน ฟงธรรมไดเปนโสดาบัน และขอเปน
เจาภาพจัดถวายภัตแดพระ   พุทธเจาและพระสงฆท่ีนิเวศน
ของเศรษฐีราชคฤหในวันรุงขึ้น 

รุงขึ้น หลังจากถวายภัตแลว อนาถบิณฑิกเศรษฐีได
กราบทูลขอนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุสงฆไปจํา
พรรษาท่ีกรุงสาวัตถี  

จากน้ันก็เดินทางกลับบาน เน่ืองจากเปนผูมีมิตรสหาย
มาก เปนคนท่ีเขาเชื่อถือ ระหวางทางก็บอกขาววาไดนิมนต
พระพุทธเจาแลว จะเสด็จมาทางนี้ ขอใหสรางอารามสราง
กุฏิวิหารถวายทานกันเถิด ก็จึงเปนขาวใหญ ผูคนเตรียมการ
กันมากมาย  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

  ๒๑

พอกลับไปถึงเมืองสาวัตถี อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มอง
หาท่ีเหมาะท่ีจะสรางวัด  

ทานก็ใชหลักการพิจารณาที่ไดบอกเมื่อก้ีท่ีวา ไมไกล
นัก ไมใกลนัก จากหมูบาน สะดวกแกการคมนาคม ผูคนท่ี
ประสงคไปเขาถึงได กลางวันไมวุนวาย กลางคืนสงัด ปราศ
เสียงอึกทึก คนไมพลุกพลาน เหมาะแกการทํากิจหนาท่ี
สวนตัว ควรเปนท่ีหลีกเรนได  

แลวก็ไปเจอเหมาะใจท่ีอุทยานของราชกุมารพระนาม
วา “เชต” เรียกงายๆ วาสวนเจาเชต ก็ไปเจรจาขอซื้อจากเจา
เชต 

ฝายเจาเชตน้ันใจไมยอมขาย แตเพื่อจะบอกแรงๆ วา
ไมขายแน ก็พูดออกมาคําหน่ึงท่ีเปนแงใหเอาไปตีความมัด
ตัวได  ตามท่ีทานบันทึกไวเปนคําบาลี ซึ่งเจาเชตคงมุงให
หมายความวา “ไมไดหรอก ถึงจะเอาเงินโกฏิเหรียญมาปูให
เต็มพื้นท่ี” แตอีกฝายหน่ึงก็แปลความหมายไปไดวา “ไมได
หรอก ตองถึงขั้นเอาเงินโกฏิเหรียญมาปูใหเต็มพื้นท่ี”  

อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกวาท่ีพูดน้ันเปนการตีราคา แต
เจาเชตวาน่ันคือบอกวาไมขาย ตกลงกันไมได จนตองเอา
เรื่องไปใหมหาอํามาตยผูตัดสินคดีชี้ขาด มหาอํามาตยตัดสิน
วาคําพูดของเจาเชตเปนการตีราคาในการซื้อขาย ตองยอม
ขายใหแกผูท่ีสูราคา 

เมื่อตกลงอยางน้ันแลว อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ใหเอา
เกวียนขนเหรียญมาเทลงๆ และเกลี่ยจะใหเต็มพื้นท่ี  



 

 

 

 

 

๒๒ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

พอดีวาเงินท่ีขนมาเที่ยวน้ันยังขาด เหลือท่ีวางอยูหนอย
หน่ึงใกลซุมประตู ทานเศรษฐีก็บอกใหคนไปขนเงินมาอีก  

ฝายเจาเชตคิดวาไหนๆ จะตองขายท่ีไปแลว ก็ขอใหเรา
มีสวนรวมอยูท่ีน่ีดวย ก็เลยขอใหทานอนาถบิณฑิกเวนท่ีตรง
น้ันวางไว โดยถือวาเปนท่ีท่ีเจาเชตยกให ไมตองซื้อ แลวเจา
เชตก็สรางซุมประตูไวตรงนั้น  

เมื่อไดท่ีมาแลว อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เริ่มงานสรางวัด 
โดยสรางวิหารท้ังหลาย  ( กุฏิ )  สรางบริเวณ  ซุมประตู                
อุปฏฐานศาลา (หอฉัน ซึ่งเปนท่ีประชุมพูดธรรมฟงธรรม
ดวย) โรงไฟ กัปปยกุฎี  วัจกุฎี  ท่ีจงกรม โรงจงกรม บอนํ้า 
ศาลาบอนํ้า เรือนไฟ  ศาลาเรือนไฟ สระโบกขรณี มณฑป  

พระเชตวันน้ีนับวาเปนวัดแรกท่ีต้ังวัดโดยมีเสนาสนะ 
ท้ังท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิจตางๆ ไวพรอม (ตางจากวัดแรกคือ
เวฬุวัน ซึ่งเปนอุทยาน ไมมีวิหารและบรรดาเสนาสนะ)  

ตอมา จากเมืองราชคฤห พระพุทธเจาก็เสด็จออกจาริก 
ไปประทับท่ีเวสาลี เมืองหลวงของแควนวัชชี จากเวสาลีก็เสด็จ
จาริกตอมาตามลําดับ ในท่ีสุดก็ถึงสาวัตถี เมืองหลวงของ
แควนโกศล และไดประทับท่ีสวนเจาเชต คือเชตวัน อันเปน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ัน และทานเศรษฐีก็มาเฝา 
และนิมนตพระพุทธเจาและพระสงฆไปฉันท่ีนิเวศนของตน 

รุงขึ้น เมื่อถวายภัตเสร็จแลว อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็
กราบทูลถามวิธีปฏิบัติในการถวายพระเชตวัน  และได
ประดิษฐานวิหารเหลาน้ัน เพื่อสงฆในจาตุรทิศ ท้ังท่ีมาแลว
และยังไมมา ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสบอก เหมือนในคราวท่ี
เศรษฐีเมืองราชคฤหถวายกุฏิพระ อยางท่ีเลาขางตน  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

  ๒๓ 

คราวน้ัน พระพุทธเจาก็ไดตรัสคาถาอนุโมทนาวิหาร
ทานเชนเดียวกับเมื่อตรัสท่ีเมืองราชคฤห โดยมีสาระสําคัญท่ี
จะใหรูเขาใจความมุงหมายวาญาติโยมถวายเสนาสนะ เชน
กุฏิวิหาร คือท่ีอยูอาศัยแกพระสงฆ เพื่ออะไร ประโยชนอยูท่ี
ไหน จะไดอะไร ใหโยมลองฟงดูเปนความรู วาไปตามลําดับ 

สีตํ อุณฺหํ ปฏิหนฺติ ตโต วาฬมิคานิ จ  เสนาสนะท่ีอยูอาศัย 
ชวยปองกันหนาวรอน แลวก็ปองกันสัตวราย สิรึสเป จ มกเส และ
เหลางูเง้ียวประดายุง สิสิเร จาปิ วุฏฺฐ ิโย กับท้ังฝนเยือกในฤดู
หนาวสะทาน ตโต วาตาตโป โฆโร สญ ฺชาโต ปฏิหญ ฺญติ ยามเกิด
มีลมแรงแดดจัด ก็คุมกันได  

เลณตฺถญ ฺจ สุขตฺถญ ฺจ  พระจะไดอาศัยเปนท่ีหลีกเรน ให
เปนสุข ฌายิตุญ ฺจ วิปสฺสิตุํ จะไดบําเพ็ญฌาน และเจริญวิปสสนา 
วิหารทานํ สงฺฆสฺส อคฺคํ พุทฺเธหิ วณฺณิตํ พระพุทธเจาทรง
สรรเสริญการถวายท่ีอยูอาศัยแกสงฆวาเปนทานอันเลิศ  

ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส ฉะน้ันแล บัณฑิตชน สมฺปสฺสํ      
อตฺถมตฺตโน เมื่อมองเห็นคุณคาประโยชนแกตน วิหาเร การเย 
รมฺเม จึงควรสรางกุฏิที่อยูอาศัยอันเปนรมณีย วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต 
ใหพระพหูสูตทรงความรูธรรมวินัยไดอยูอาศัย เตสํ อนฺนญ ฺจ    
ปานญ ฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ และจัดถวายขาวนํ้า ผาผอนคือจีวร 
และเครื่องเสนาสนะท้ังหลาย  

เต ตสฺส ธมฺมํ เทเสนฺติ พระคุณเจาเหลาน้ันก็จะไดแสดง
ธรรมใหเขาไดสดับ สพฺพทุกฺขาปนูทนํ ที่จะเปนเคร่ืองบรรเทาปด
เปาสรรพทุกข ยํ โส ธมฺมํ อิธญ ฺญาย ปรินิพฺพาติ อนาสโว ซึ่งเมื่อเขา
ฟงรูเขาใจ ก็จะไดหายทุกขดับรอนฉ่ําจิตชื่นใจ ต้ังแตในโลกนี้  



 

 

 

 

 

๒๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

น่ีแหละ ลงทาย จุดหมายท่ีแทอยูท่ีน่ี คือพระมีท่ีอยู
อาศัยแลว ก็จะไดแสดงธรรม ใหญาติโยมประชาชนรูจัก
เปนอยูและพัฒนาชีวิตใหหมดทุกขโศกโรคภัย รมเย็นเปนสุข  

น่ีคือคาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสอนุโมทนา เรียกวาวิหาร
ทานคาถา ซึ่งแสดงวัตถุประสงคท่ีแทลงทายในท่ีสุด สรุปวา
โยมถวายที่อยูอาศัยแกพระ เพื่อเก้ือหนุนโอกาสใหทานได
ต้ังใจศึกษา ท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ ใหมีความรูท่ีจะนําธรรมมา
แสดงแกญาติโยม  

ท้ังหมดน้ีก็มาเขาหลักท่ีวา พระสงฆกับโยมมีหนาท่ีตอ
กัน โดยตางก็ใหแกกัน เรียกวาเปนทานคูกัน คือ  

๑. อามิสทาน โยมถวายวัตถุสิ่งของแกพระ คือปจจัยสี่ 
เคร่ืองอาศัยเลี้ยงชีวิต เพื่อใหทานมีกําลังศึกษาส่ัง
สอนธรรม 

๒. ธรรมทาน พระใหธรรมแกโยม คือบอกเลาความรู 
แนะนําสั่ งสอนประชาชนใหมีความจริงความ
ถูกตองความดีงามความสุขความเจริญ 

จะเห็นวา พระคาถามาจบตรงน้ี คือจบดวยการทํา
หนาท่ีของพระ ไมใชพระรับเสนาสนะไปแลวอยูเฉยๆ สบายๆ  

ตองยํ้าตรงน้ี คือเราตองรูเขาใจไวถึงวัตถุประสงคท่ี
แทจริงวา ในท่ีสุดก็เพื่อธรรมน่ันเอง พระอยูแลวจะไดสะดวก
ไมติดขัด พรอมท่ีจะนําเอาธรรมมาใหแกโยม เพื่อใหโยมรู
เขาใจ แลวจะไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เจริญไตรสิกขา มี
ชีวิตดี สังคมดี อยูกันรมเย็นเปนสุข  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

  ๒๕ 

ถึงตรงน้ี พระพุทธเจาก็ตรัสสอนหลักไวใหพระปฏิบัติ
เพื่อวัตถุประสงคท่ีวาน้ีอีก  

คราวน้ีเปนการปฏิบัติประจําของพระเร่ือยไปตลอดเวลาท่ี
อยูอาศัยใชเสนาสนะน้ัน โดยมีสติและปญญาท่ีต่ืนอยูรูเขาใจ
ตระหนักในคุณคาท่ีแทและวัตถุประสงคของการมีการใช
เสนาสนะน้ันๆ ดังมีหลักนําสติใหอยูโดยใชปญญาตอไปนี้ 

“ปฏิสงฺขา  โยนิโส  เสนาสนํ  ปฏิเสวามิ...”  
“เราพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อแก้

กันหนาว เพื่อแก้กันร้อน เพื่อป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์ เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมลมฟ้าอากาศแห่งฤดูกาล เพื่อรื่นรมย์ในการหลีกเร้น” 

หลักน้ีบอกใจพระใหตระหนักรูระลึกอยูตลอดเวลาวา
จะใชกุฏิวิหารท่ีอยูอาศัย นอกจากเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย
ใหชีวิตเปนอยูผาสุกแลว ก็เพื่อวัตถุประสงคตัวจริง คือ มีท่ี
หลีกเรนอันรื่นรมยใจสําหรับทํากิจหนาท่ีของตนในการฝก
ศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปญญา   

ถึงตรงน้ีก็เปนอันบรรจบกับวัตถุประสงคในการสราง
เสนาสนะกุฎีวิหารถวายพระ ท่ีไดอธิบายมาแลวท้ังหมด 

ตามท่ีเลามาน้ี จะสังเกตไดวา ในเรื่องวัดวาอาราม กุฏิ
วิหาร ท่ีพักอาศัยของพระสงฆ ท่ีจะสรางจะถวายกันน้ัน ไมวา
จะเปนพุทธพจนหรือคําบรรยายท่ัวไป มีคําพระที่ปรากฏบอยๆ 
เ ร่ือยๆ  วา  “อาราม” “รมณีย” “รื่นรมย” “รัมม” “รมย” 
“นาชื่นชมยินดี” เรื่องน้ีมีความหมายสําคัญ ควรจะยกมาพูด
ใหเห็นกันเดนชัดสักหนอย  



 

 

 

 

 

๒๖ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ดังไดบอกแลววา “อาราม” ซึ่งแปลวาสวนน้ัน เปน
คําหลักด้ังเดิมคําแรกในพุทธบัญญัติท่ีทรงอนุญาตใหพระมี
วัดอยู และอารามอันเปนท่ีศึกษาภาวนาน้ัน ก็มีความหมาย
วาเปนท่ีมาแลวรื่นรมย เปนท่ีชื่นชมยินดี เปนรมณีย พูดสั้นๆ 
วา “รัมม” หรือ “รมย” 

ภาวะรมณีย ท่ีรื่นรมยน้ี เปนบรรยากาศท่ีพระพุทธ   
ศาสนาถือเปนสําคัญ อันเก้ือหนุนชีวิตแหงการศึกษาภาวนา 
ปรากฏเดนอยูในคําสอนท่ัวไป แตเวลาน้ีเลือนลืมกันหรือ
มองขามไป จึงควรกลับมาสนใจ และร้ือฟนใหคืนกลับขึ้นมา
มีอยูคูพระพุทธศาสนา 

“รมณีย” คือบรรยากาศของพระพุทธศาสนา  
เร่ืองบรรยากาศ และสภาพแวดลอมอันเปนรมณีย ไดพูด

และเขียนเนนยํ้าบอยในระยะน้ี โดยคิดวาชาวพุทธควรต่ืนตัว
ขึ้นมาใสใจ ในที่น้ีขอรวบรัดโดยยกเอาความที่เคยอธิบายไวแลว
มาเลาเปนตัวอยาง โดยอางคําตรัสของพระพุทธเจา กับเร่ืองราว
ของพระมหาสาวกอันดับตนๆ ๒ รูป มาบอกไวสั้นๆ 

เริ่มแรกบอกวา ถ่ินรมณียเปนท่ีต้ังตนหรือเปนท่ีกําเนิด
ของพระพุทธศาสนา ตามเรื่องราวท่ีวา เมื่อเจาชายสิทธัตถะ
เสด็จออกบรรพชาแลว หลังจากไดทรงเรียนรูลัทธิของฤษี
ดาบสและทดลองปฏิบัติเพียงพอแลว ไดตกลงพระทัยท่ีจะ
ดําเนินในวิถีแหงการคนควาของพระองคเอง และไดเสด็จ
ดําเนินไปจนถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม จึงทรงพบถ่ินดีอัน
เหมาะที่จะทรงบําเพ็ญเพียร คือดําเนินสิกขา หรือเจริญภาวนา  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

  ๒๗ 

ดังไดตรัสเลาไวเองวา 
ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นท่ีรมณีย์หนอ (“รมณีโย วต 

ภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่น้ํา
ไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็ราบเรียบ 
เป็นรมณีย์ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่
เหมาะจริงหนอท่ีจะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้
ต้องการทําความเพียร  

ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ท่ีนั้น 
โดยตกลงใจว่า ‘ท่ีนี่ละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 

ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็
ไดตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุดต้ังตนของพระพุทธศาสนา ดังความ
ท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎก เลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  

โดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ 
ประทับอยู่ที่ อุรุ เวลา  ณ  โพธิรุกขมูล ใกล้ ฝ่ังแม่ นํ้า   
เนรัญชรา ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับน่ังคู้บัลลังก์
เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์  

น่ีคือเหตุการณสําคัญท่ีพระโพธิสัตวประทับในรมโพธิ
พฤกษา ณ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย 
ในถ่ินนิคมอุรุเวลา ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และหลังเสวย
วิมุตติสุข ณ ท่ีน้ันแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน  

จึงไดบอกวาถ่ินรมณียน้ี เปนท่ีเกิดของพระพุทธศาสนา 



 

 

 

 

 

๒๘ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

จากวาระแหงการตรัสรูท่ีเริ่มตนพระพุทธศาสนา ขอ
ผานรวดเดียวไปถึงกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพียง ๓ 
เดือน คือคราวท่ีทรงปลงพระชนมายุสังขาร ท่ีพระพุทธเจาแม
จะประชวรหนักแลว ก็ไดตรัสใหโอกาสแกพระอานนทท่ีจะทูล
อาราธนาใหดํารงพระชนมตอไป  

เมื่อตรัสแลว พระอานนทเงียบอยู จึงไดตรัสวาทรงปลง
พระทัยแลววา จากนั้นอีก ๓ เดือน จะปรินิพพาน 

พระดํารัสประทานโอกาสน้ัน เริ่มดวยตรัสถึงเมือง ภูเขา 
ถํ้า เง้ือมผา ปา วัด เจดียสถาน (นับได ๑๘ แหง) วาเปนท่ี
รมณีย เชน เขาคิชฌกูฏ วัดท่ีบอนํ้ารอนตโปทาราม เวฬุวัน 
วัดอัมพวันของหมอชีวก แลวตรัสวา บุคคลผูหน่ึงผูใดเจริญ
อิทธิบาท ๔ เปนอยางดีแลว หากประสงค จะอยูตลอดกัป 
(อายุกัป) หรือเกินกวาน้ัน ก็ได  

การท่ีตรัสโดยทรงยกรมณียสถานท้ังหลายเปนขอ
ปรารภ ก็แสดงอยูในตัวถึงความสําคัญของความเปนรมณีย 
ถึงแมพระอานนทจะไมทันนึกท่ีจะอาราธนา ก็เปนการยํ้า
เตือนพระโยม บรรดาผูดําเนินในวิถีพุทธใหคํานึงใสใจใน
ภาวะรมณียน้ี 

ตอจากพระพุทธเจา ขอกลาวถึงพระธรรมเสนาบดีสารี
บุตร อัครสาวก เปนกรณีอันใหเห็นวา ในชีวิตของพระสงฆ
สมัยพุทธกาล  บรรยากาศรมณียมีความหมายและ
ความสําคัญอยางไร  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

  ๒๙ 

เ รื่ อง ท่ีจะเล า เปน ตัวอยาง น้ีมี ว า  สมัยห น่ึง  เมื่ อ
พระพุทธเจาประทับท่ีปาไมสาละชื่อวาโคสิงคะ พรอมดวย
พระสาวกผูใหญท่ีสําคัญ ต้ังแตพระสารีบุตรเปนตนไป  

วันหน่ึง ยามสายัณห พระสาวกผูใหญ คือ พระมหา     
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ และพระอนุรุทธ ออกจากท่ี
พักแลวชวนกันไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟงธรรม  

ครั้งน้ัน พระอานนทไดเห็นพระสาวกผูใหญท้ังสามไป
หาพระสารีบุตร ก็ชวนพระอีกรูปหน่ึงชื่อพระเรวัตใหไปหา
พระสารีบุตรเพื่อฟงธรรมดวย  

พระสารีบุตรเห็นพระอานนทมาแตไกล ไดกลาวทักทายวา  
มาเถิด ท่านอานนท์...ท่านมาดีแล้ว ป่าสาละชื่อ

ว่าโคสิงคะน้ี เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละ
ผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นท่ัวท้ังป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง
ไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะน้ัน ท่านอานนท์เอย 
ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 
ไดเปนธรรมเนียมอยางหนึ่งสืบมาแตพุทธกาล ในหมู

พระสงฆเมื่อเดินทางไปมาหาสูกัน พระเจาถ่ินจะปฏิสันถาร 
โดยถามถึงความเปนอยู และกลาวตอนรับโดยบอกวาถ่ินท่ี
น้ันเปนรมณีย เหมาะท่ีทานผูมาเยือนจะเขาพักอาศัย  

คําตอนรับน้ี นอกจากแสดงถึงความสําคัญของสภาพ
รมณียตอชีวิตแหงการศึกษาภาวนาของพระแลว ก็เหมือน
เปนการเตือนตัวเองใหพระตองเอาใจใสดูแลรักษาวัดและ
ถ่ินอาศัยใหเปนรมณียท่ีจะกลาวตอนรับอาคันตุกะได 



 

 

 

 

 

๓๐ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ตอจากพระสารีบุตร ขอยกเรื่องราวถอยคําของพระ
มหากัสสปะมาบอกเลาเปนอีกตัวอยางหน่ึง พระมหากัสสปะ
น้ีก็เปนท่ีรูกันดีวาสําคัญแคไหน นอกจากเปนประธานการ
สังคายนาครั้ ง ท่ี  ๑  แลว  ทานเปนแบบอยางของพระผู
เครงครัดถือธุดงคอยูปาเปนตน ตลอดชีวิต 

 พระมหากัสสปะอยูในปา บนภูเขา ยามเชาเดินลงไป
บิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้นเขา ก็ชื่นชมรมณียท้ังบนท้ัง
ข างริมทางไปตลอด  ดั งมี บัน ทึกคาถาของท านไว ใน
พระไตรปฎก เชนวา  

พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํา
กิจเสร็จแล้ว กลับจากบิณฑบาต ข้ึนสู่ภูเขา เอาจิตพินิจ
ธรรม 

ภาคพ้ืนภูผา เป็นท่ีร่าเริงใจ ต้นกุ่มมากมายเรียง
รายเป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมย
สถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใส
สะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลง
ค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เ ขียวทะมึน 
มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียงช้าง
คํารนร้อง เป็นท่ีร่าเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์… 

แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่
เน้ือเสพอาศัย ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์… 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑ 

  ๓๑

คําวา “รมณีย์” (ร่ืนรมย) “รมฺม” (นิยมใชในคาถา, =รมย) 
และ “อาราม” มีท่ัวไปมากมายในพระไตรปฎก และคัมภีร
ท้ังหลาย คิดวายกมาบอกเลาเปนตัวอยางเทาน้ี  นาจะ
พอสมควร 

คนศึกษา มีภาวนา ก็ม่ันใจวายังไดพบรมณีย  
เหตุใดการมาอยูในท่ีสงบสงัดอันเปนรมณียจึงเก้ือหนุน

การศึกษาภาวนา ดูตามนัยท่ีทานอธิบายไว เมื่ออยูในท่ีท่ัวๆ 
ไป สิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศ ถาไมพาใหใจฟุงซานวุนวาย 
ก็เลือนราง ไมมีกําลังท่ีจะดึงความสนใจ คนก็คิดเรื่องโนน
เรื่องน้ี ใจวุนหรือพราไปกับอารมณตางๆ  

แตพอมาอยูในที่สงบสงัด ที่มีสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศ
เปนรมณีย ชวนใจใหชื่นชมยินดี ก็ดึงหรือชักพาจิตใหละให
ผละหรือถอนกลับออกมาจากอารมณโนนน่ีนานา มาอยูกับ
สภาพท่ีปลอดโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งเปนอารมณท่ีไมมีพิษภัย 
แตเก้ือกูลแกจิตใจ ทําใหสดชื่นเบิกบานแจมใส มีกําลังท่ีจะ
ต้ังจะอยูตัวเปนสมาธิ เหมาะแกงานเชนศึกษาภาวนา 

คนท่ัวไปก็ชอบบรรยากาศรมณียกันมาแตไหนแตไร
นานนักหนา ชาวบานพากันไปเท่ียวในอุทยาน และท่ีหยอนใจ
ตางๆ ใหใจไดพักไดพนไปจากอารมณท่ีสับสนวุนวายกวนใจ 
ดังท่ีแมในพุทธกาลก็กลาวถึงท่ีรมณียของชาวบานชาวเมือง 
แตสภาพรมณียแบบชาวบานและคนเมืองน้ัน มักตางไปจาก
สภาพรมณียของพระ  



 

 

 

 

 

๓๒ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ท่ีสําคัญคือ ชาวบานชาวเมือง เมื่อไดถ่ินรมณียดีแลว ก็
มักนําเอาเร่ืองสนุกสนานบันเทิงท่ีตัวชอบ บางทีแมแตเรื่อง
อกุศล ไปแทรกเสริมเติมใสหรือปะปนกับสภาพรมณียท่ี
บริสุทธิ์ของธรรมชาติดวย บางทีทําให ท่ีรื่นรมย์ กลายเปน ท่ี
เริงรมย์ และเมื่อเขาไปท่ีน้ันแลว ใจพนไปจากอารมณรบกวน
เกากอนจริง แตแทนท่ีใจน้ันจะไดชื่นชมยินดีกับสภาพรมณีย
จริงๆ กลับไปหมกมุนวุนวายกับอารมณอยางอ่ืนท่ีเอาไป
แทรกไปปนน้ันเสีย 

อีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญ ในท่ีรมณียของชาวบาน มักมีการจัดแตง
ตางๆ โดยบางทีไมระวัง กลายเปนการรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ 
และบางทีผลท่ีไดกลายเปนปฏิปกษตอจุดหมายของการมีรมณีย 

หันไปดูรมณียของพระ ท่ีนับไดวาบริสุทธิ์หรือคอนขาง
บริสุทธิ์ ประการแรก ทางพระตองการผลท่ีตรงตามความมุง
หมายของการมีรมณีย ท่ีวาจะใหมีใจชื่นชมยินดี แลวใจน้ันก็
ปลอดโปรงโลงเบาสงบสดชื่นผองใสหางไกลอกุศล และ
เก้ือหนุนกุศลมีสมาธิเปนตน จึงตองระวังท่ีจะไมเอาอะไรๆ ท่ี
เปนปฏิปกษตอจุดหมายน้ัน เขาไปเติมใสแทรกแซงปะปน 
ถาจะนําเขาไป ก็ตองใหเปนของเปนเรื่องท่ีกลมกลืนเขากัน
หรือเก้ือกูลหนุนกัน 

 แลวในขอสําคัญ พระมีวินัยตามพุทธบัญญัติ ท่ีทําให
พระอยูกับธรรมชาติ โดยไมรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ แต
ใหเอ้ือใหเก้ือกูลกัน จะจัดสรรดูแล ก็ใหเปนไปโดยชอบธรรม 
ไมใหผิดวินัย โดยเฉพาะการทําใหสะอาดเรียบรอยรมรื่น เชน
ท่ีมีการกวาดลานวัดเปนกิจวัตรสืบกันมา  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓ 

  ๓๓ 

ในชีวิตและการปฏิบัติของพระ ทานใหรูจักพึ่งพาอาศัย
รวมมือกับชาวบานญาติโยมในการจัดการตางๆ ใหไดเรียนรู
ศึกษาไปดวยกัน 

 อีกอยางหนึ่งท่ีควรสังเกตและรู เขาใจ คือลักษณะ
อาการและภาวะจิตใจในการชื่นชมรมณีย ซึ่งเปนเรื่องลึกซึ้ง
ลงไปขางใน ควรบอกไว เพื่อประโยชนทางการศึกษา ในการ
พัฒนาของคน  

ขอใหนึกถึงคํากลาวชื่นชมรมณียของพระมหากัสสปะ 
ท่ียกมาใหดูเมื่อก้ี ขอใหสังเกตวา พระอรหันตชื่นชมความ
งดงามของตนไมดอกไม เปนตน โดยมีใจยินดีดวยกับสภาวะ
ท่ีดีงามเต็มอ่ิมสมบูรณของตนไมดอกไมน้ันๆ โดยไมไดคิด
อยากจะเด็ดจะตัดเอามาใหแกตัวเอง หรือเอามาเปนของตน   

พูดในภาษาธรรมตามสภาวะวา ในใจของพระอรหันตมี
ฉันทะ คือความปรารถนาดีท่ีอยากใหดอกไมตนไมน้ันอยูใน
ภาวะหรือเขาถึงภาวะท่ีดีงามเต็มอ่ิมสมบูรณของมัน เมื่อเห็น
มันงดงามอยูในภาวะท่ีดีท่ีเต็มอ่ิมสมบูรณอยางน้ัน ก็ชื่นชม
ยินดีดวย อยางท่ีพูดกันวาอนุโมทนา เปนภาวะจิตแบบมุทิตา 
คือเมื่อเห็นเขาเจริญงอกงาม ก็พลอยชื่นชมยินดีดวย และใน
กรณีน้ี ก็อยากใหดอกไมตนไมน้ันงดงามสมบูรณตอไป หรือ
ย่ิงขึ้นไป 

แตจะเห็นวา ชาวบานบางคน เม่ือเห็นดอกไมสวยตนไม
งามอยางน้ัน ก็ดีใจชอบใจแลวก็อยากจะเด็ดอยากจะตัดอยาก
เอามาเปนของตัว และเพื่อจะใหไดดอกไมงามนั้น อาจจะตองหัก
ก่ิงไม หรือถึงกับตัดตนไมน้ัน ทําลายตนไมทั้งตนไปเลย 



 

 

 

 

 

๓๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

มองดูสภาวะในใจของชาวบานคนน้ี ก็คือเขามีตัณหา 
ความอยากไดอยากเอาเพื่อตัวตน ไมใชมีฉันทะท่ีปรารถนา
เพื่อความดีงามเต็มอ่ิมสมบูรณของดอกไมตนไมน้ันเอง 

คนท่ัวไป แมยังไมเปนพระอรหันต แตก็เดินตามรอย
พระอรหันตได ในกรณีน้ีก็คือฝกใจใหมีฉันทะท่ีปรารถนาดีชื่น
ชมยินดีกับสิ่งท้ังหลายท่ีดีงาม อยากใหคนและส่ิงและของ
ท้ังหลายเจริญงอกงามอยูในภาวะท่ีเต็มอ่ิมสมบูรณ  

ถึงจะยังมีตัณหาอยากไดอยากเอาใหแกตัว แตก็ควร
ฝกใหมีฉันทะขึ้นมาดุลมาคานไว เมื่อตัณหาใหเอาดอกเอา
ผลเอาอะไรบนตนไม ฉันทะก็จะไดใหรักษาตนไมไว ไมตอง
ตัดตนท้ิงทําลายตนไมตามดอกตามผลไปดวย 

หลักมีอยูวาธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล การศึกษาเอา
ฉันทะพัฒนาคนขึ้นไปใหมีชีวิตแหงฉันทะ ตัวบุคคลน้ันก็จะ
เปนสภาพรมณียอยูในตัวเอง ซึ่งทําใหท่ีน้ันถ่ินน้ันเปนรมณีย
ไปดวย 

น่ีคือจะไดผลตามคาถาท่ีวา  
ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าท่ีลุ่ม หรือที่ดอน ผู้ไกล

กิเลสอยู่ท่ีไหน ท่ีนั้นไซร้เป็นถ่ินสถานอันรื่นรมย ์   
  (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘) 

เมื่อไดพูดเรื่องรมณียมาแลว ก็ควรบอกหลักท่ัวไปไว
ดวย เพื่อชวยในการจัดสรรดูแลรักษา หรือแมแตจะพิจารณา
ตรวจสอบ 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕ 
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วาโดยสรุป คุณสมบัติของความเปนรมณียมี ๔ อยาง 
คือ 

๑. ฉายูทกสมบัติ คือ พรอมดวยรมไม และสายนํ้า 
(“ฉายา-รมเงา + อุทก-นํ้า”) เปนคุณสมบัติขอแกนยืนพื้น หรือ
เป น เกณฑจํ า เปน ตํ่ าสุด  อย า ง อุ รุ เ วลา เสนา นิคม  ท่ี
พระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนท่ีทรงบําเพ็ญเพียร ซึ่งทรง
บรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่น้ํา
ไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ”  

๒. ภูมิภาคสมบัติ พรอมดวยภูมิประเทศ คือ พื้นท่ี 
บริเวณ ผืนแผนดิน สะอาด เรียบรื่น นาเดิน ปลอดภัย สบาย
ตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม  

๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดวยคมนาคม เชนวา ไมใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึงไดสะดวก  

๔. บุคคลสมบัติ พรอมดานบุคคล คือ ไมมีคนรายท่ีจะ
กอภัยความเสียหาย คนในถ่ินในท่ีและผูเก่ียวของ เปนคนดี 
สําหรับพระสงฆ ก็ควรเปนท่ีสงบสงัด ไมพลุกพลานจอแจ 
ควรแกการแสวงวิเวก 

ไดแคน้ีก็คงไมมีปญหาสิ่งแวดลอมใหตองแก และใน
ท่ีสุดเรื่องก็มาลงท่ีคน ถึงถ่ินจะมีคุณสมบัติอ่ืนพรอม แตถามี
คนราย ความเปนรมณียก็เสื่อมเสีย และก็เปนงานของ
การศึกษา ท้ังท่ีจะใหคนรูจักสรรคสรางสภาพรมณีย และให
คนพัฒนาตนจนคนน้ันเปนสภาพรมณียในตัวเอง อยางท่ีวา
ในคาถาขางบน 



 

 

 

 

 

๓๖ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

โยมถวาย พระไดอยูกุฎี  
ใหคนไดธรรม ใหโลกมีความสุข   

อาตมาไดอธิบายมายืดยาว ก็ดวยนึกวาโยมมารวมพิธี
แลว ก็ควรไดความรูเขาใจวา เรื่องราวไปอยางไรมาอยางไร 
และเราถวายกุฏิเพื่ออะไร  

ขออนุโมทนาโยมทุกทาน ท่ีมีนํ้าใจเปนบุญเปนกุศล 
โดยท่ีในพื้นจิตของแตละทานก็คือรักพระศาสนา ปรารถนาดี
ตอพระสงฆ อยากใหทานอยูสบาย เพื่อจะไดมีกําลังทํางาน
พระศาสนา สามารถศึกษาปฏิบัติเผยแผธรรมไดไมติดขัด  

เพราะฉะน้ัน ในคําถวายที่โยมกลาวเมื่อก้ีน้ี เพื่อจะระบุ
วัตถุประสงคไวใหชัด จึงมีคําบอกความมุงหมายกํากับไววา
ถวายเพื่ออะไร ไดแก  

ปวิเวกายะ เพื่อไดวิเวก น่ีศัพทสําคัญของพระ  
ปฏิสัลลานายะ เพื่อการหลีกเรน ใหพระไดอยูในท่ีมี

ความสงบสงัดท่ีจะปฏิบัติกิจในการฝกศึกษาภาวนาไดจริงจัง  
ผาสุวิหารายะ เพื่ออยูผาสุก ขอน้ีก็เปนธรรมดา ใครจะ

ทําอะไรไดดี ก็ตองอยูผาสุก ไมตองมัวผจญหรือกังวลกับ
ความทุกขยากหรือเรื่องรบกวน ตองหนีโนนหนีน้ี จะทําอะไร
ก็ไมเปนอันทํา  

สมณกิจจสิทธิยา เพื่อความสําเร็จแหงสมณกิจ เพื่อพระ
จะไดทํางานของพระจนสําเร็จผล บรรลุจุดหมาย ไมวาจะ
ศึกษาปฏิบัติหรือเผยแผธรรม ก็ลุลวงตลอด 
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เรื่องท้ังหมดก็มาลงท่ีวา โยมทําให ถวายใหแลว พระก็
เกิดพันธะขึ้นมาเองทันที  

ทีน้ีก็เปนเรื่องของพระเอง ท่ีวาจะตองปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนใหถูก คือพระจะตองนึกวาท่ีโยมถวายน้ัน วัตถุประสงคก็
เพื่อพระศาสนา เพื่อความอยูรมเย็นเปนสุขของประชาชน  

น่ี คื อสาระ ท่ีแท  ซึ่ งพระพุทธ เจ าตรั ส เ ตือนพระ
ตลอดเวลา โดยตองรูตระหนักวา ญาติโยมถวายอะไรตางๆ 
เพื่อพระจะไดมีกําลังทํางานพระศาสนาได โดยจะตองศึกษา
ปฏิบัติธรรมและเอาธรรมมาเผื่อแผแจกใหแกญาติโยม ใหคน
มีชีวิตดี มีสังคมดี ใหทุกคนมีความสุข ตองมาจบท่ีน่ี  

พูดเปนภาษาทางการ ตามถอยคําท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเองวา 
เพื่อใหพระศาสนา คือ พฺรหฺมจริยํ ไดแกวิถีชีวิตท่ีดีงามประเสริฐน้ี 
อทฺธนิยํ จิรฏฺฐิติกํ คงอยูย่ังยืนยาวนาน พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกพหูชน เพื่อความสุขของ
ชนจํานวนมาก เพื่อเก้ือการุณยแกชาวโลก ดังท่ีวาแลวแตตน 

พระก็ยํ้า โยมก็จําไววา น่ีคือวัตถุประสงคของการมีพระ  
พุทธศาสนา พระตองทําหนาท่ีน้ี ไมใชวาโยมมาจัดใหแลว 
พระรับถวายไปก็จบ แตน่ีคือเหมือนกับวาโยมผูกมัดพระไว
แลว (เสียงญาติโยมหัวเราะ) บอกวา ตอจากน้ี ทานก็ทําหนาท่ี
ของทานไปนะ ทําโลกใหรมเย็นเปนสุขใหได  

ขอใหนึกไปถึงวา การที่พระพุทธเจาตรัสสอนเราและ
ทรงวางหลักการตางๆ มากมาย ก็เพื่อใหโลกอยูรมเย็นเปน
สุขน่ันเอง ถาเราทําไดอยางน้ี ก็คือปฏิบัติตามพระพุทธเจา  
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ท่ีมาประชุมกันทําบุญทําทานในวันน้ี เรามีวัตถุประสงค
ขยายกวางยาวไกลมาก ดังไดวามา  

ทีน้ี มองเขามาภายในตัวของโยมเอง เมื่อทําดีงาม
ทําบุญเจริญกุศลโดยมีความเขาใจตรงตามธรรมอยางน้ีแลว 
ก็จะไดปราโมทย มีจิตใจราเริงเบิกบานผองใส เกิดปติ มี
ความอ่ิมใจปลื้มใจ แลวก็มีปสสัทธิ ผอนคลายสงบเย็นกาย
ใจ แลวก็มีความสุขแชมชื่นรื่นใจ แลวใจก็มั่นแนวเปนหน่ึง
เดียวอยูตัว เปนสมาธิ  

ขอใหทุกทานไดอานิสงสเหลาน้ี เรียกวาเจริญธรรม ซึ่ง
เปนการปฏิบัติธรรมไปในตัว  

วันน้ี นอกจากโยมไดมาประชุมพรอมเพรียงกันดวยใจ
บุญกุศลดังท่ีวาแลว ฝายพระสงฆ พระอาจารยชยสาโรนํา
คณะสพรหมจารีมารวมในการอนุโมทนาน้ีดวย ๙ รูป ทุก
ทานมารวมอนุโมทนา และรวมถวายกําลังดวย คือสนับสนุน
ใหพระผูมาอยูท่ีน่ีทํากิจพระศาสนาใหเปนไปดวยดีตอไป  

ขอบอกไวนิดหน่ึง พระที่อยูน่ีมี ๒ องค คืออาตมาเอง 
กับทานท่ีเปนพระคิลานุปฏฐาก คือผูดูแลพระอาพาธ ซึ่งอยูท่ี
กุฏิขางหลังโยม รวมเปนกุฏิ ๒ หลัง หลังละองค แลวก็มีลูก
ศิษย เปนไวยาวัจกรอยูอีกหลังหน่ึง ทางทิศตะวันออก รวม
เปน ๓ ชีวิต  

ท้ังหมดน้ีก็เปนไปโดยความอุปถัมภจากโยม ต้ังแตโยม
คุณยาย มีลูกหลานรวมใจ โดยเฉพาะอาจารยวิทิตดูแล
ใกลชิดเต็มท่ีตลอดเวลา  
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กับท้ังไดคนสวนคนครัว ผูทํางานตางๆ ในถ่ินน้ี มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอท่ัวท้ังหมด ก็ถือโอกาสอนุโมทนาท่ัวท้ังมวล 

โยมมาวันน้ี ทุกทานมีใจรวมสามัคคีและสนับสนุน ก็
อนุโมทนา ขอใหทุกทานเจริญสุขเจริญธรรมครบชุดดังท่ีวา 
คือมี ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ ท่ีคิดวาโยมจะ
นําไปใชประโยชนไดจริงตอไป และเมื่อไดสมาธิแลว ก็ขออยา
ลืมปญญา ท่ีจะพาสูวิโมกข วิมุตติ ตอไป 

เปนอันวาพอสมควรแกเวลา อาตมาก็จะไดกลาว
อนุโมทนาคาถา ยถา...สัพพี ตอไป 
 



มีกุฎีเปนที่สบาย∗ 

ขออนุโมทนาพระอาจารยชยสาโร และสพรหมจารีทุก
รูปท่ีไดมีนํ้าใจเปนบุญเปนกุศลมาทําสามีจิกรรมในโอกาส
เขาพรรษา อันเปนชวงเวลาท่ีคนไทยเรียกกันวาเปนเทศกาล 
ดังท่ีพูดกันวา “เทศกาลเขาพรรษา”  

เทศกาลงานบุญ มาหนุนการศึกษา ใหภาวนาจริงจัง 
คําวาเทศกาล หมายถึงระยะเวลาท่ีมีงาน ซึ่งเรียกวา

งานบุญงานกุศลบาง งานรื่นเริงบาง ตามประเพณีของ
ทองถ่ิน อยางท่ีในเมืองไทยเรียกเวลาชวงน้ีวาเปนเทศกาล
เขาพรรษา ก็คือเปนชวงเวลาท่ีตามประเพณีมีงานท่ีเรียกวา
งานบุญ ท่ีประชาชนจะไดมาทําบุญกัน  

ในชวงเวลาเขาพรรษาน้ี มีงานทําบุญกันท่ัวไป วาตาม
ประเพณี ในตางจังหวัด ชาวบานทําบุญเลี้ยงพระท่ีวัดกัน ๗ 
วัน และประเพณีน้ีก็มีความเขมแข็งเน่ืองมาจากท่ีเมืองไทย
ไดมีประเพณีบวชเรียนดวย คือลูกหลานชาวบานมาบวชอยู
วัดแลวก็จําพรรษา จึงทําใหในพรรษา ท่ีวัดมีพระอยูมาก 
และวัดมีความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ินมากเปนพิเศษ  
                                                            
∗  สาราณียกถา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) ในโอกาสท่ีพระ
อาจารยชยสาโรและคณะ มาทําสามีจิกรรม เน่ืองในวันเขาพรรษา เม่ือวันพุธ
ท่ี ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐ ท่ีกุฏิ ในจังหวัดนครราชสีมา  
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ตามท่ีวาน้ี ระยะเวลาจําพรรษา คือต้ังแตเขาพรรษาใน
วันน้ีเปนตนไป รวม ๓ เดือน ที่เรียกวาไตรมาส เปนระยะเวลาท่ี
มีความจริงจังในเรื่องการทําบุญกันมาก และเมื่อทางฝาย
ประชาชนชาวบานมีความจริงจัง ก็ทําใหทางฝายพระสงฆคือ
ฝายวัดตองเอาจริงเอาจังในศาสนกิจเดนชัดย่ิงขึ้น  

การท่ีในพรรษา วัดมีศาสนกิจเดนชัดมากขึ้นน้ัน มีเหตุ
ประกอบกันหลายอยาง เริ่มดวยมีพระอยูมาก แลวตามพระ
วินัยท่ีใหพระจําพรรษาอยูประจําท่ีตลอดเวลา ๓ เดือน และ
นิยมวาใหรอจนกระท่ังรับกฐินอีกดวย ชวงเวลาน้ีก็จึงเปน
ระยะกาลท่ีพระสงฆไดมาอยูรวมพรอมเพรียงกันนานๆ แถม
ยังทําใหตัดปลิโพธ เชนความคํานึงหวงกังวลในการท่ีจะเดิน
ทางไกลเปนตน หมดไปดวย จิตใจก็จึงมั่นแนวแนนอนวาจะ
อยูประจําท่ีวัดน้ีๆ ตลอดไตรมาสน้ัน 

เมื่อตัวเองก็แนแลววาอยูท่ีน่ีไมไปไหน และมองออกไป
ท่ัวๆ รอบๆ นอกวัด ชาวบานก็จะมาวัดทําบุญกันมากขึ้น 
บอยขึ้น แลวก็มีพระใหมท่ีเปนลูกหลานของญาติโยมมาอยู
ในวัดดวย ญาติโยมก็หวังบุญกุศลแกลูกหลานของเขาและ
แกตัวเขาเองใหมากสักหนอยดวย  

รวมแลวก็เปนเหตุใหพระสงฆตองจริงจังกับศาสนกิจ มี
กิจกรรมตามเหตุท่ีเปนขอเรียกรองเหลาน้ีอยางเต็มท่ี  

ศาสนกิจท่ีจริงจังอยางแรก ก็คือการศึกษาเลาเรียนของ
พระใหม ซึ่งพระเกาก็พลอยดวย แลวชวงเวลาน้ีก็เปนโอกาส
ใหมุงหนาในการปฏิบัติเจริญภาวนากันอยางเต็มท่ี  
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ฝายชาวบานหวานขาวเสร็จรอฝนรอเวลาเก็บเก่ียว
ขางหนา ก็มาวัดมาทําบุญไปพลาง ลวนเปนปจจัยท่ีทําให
ความรูสึกความนึกความคิดของถ่ินของชุมชน ศาสนกิจและ
กิจกรรม มุงไปท่ีพระ มารวมอยูท่ีวัด   

ดังท่ีวาแลว ในไตรมาสแหงพรรษาน้ัน มีพระใหมบวช
เขามา เปนเหตุการณใหญของแตละป และศาสนกิจสําคัญ
อันดับแรกก็คือการศึกษาของพระใหม เพราะการบวชของลูก
ชาวบานมาเปนพระใหมน้ัน ก็เพื่อการศึกษา อยางท่ีรูกัน
เรียกกันเปนสามัญวา “บวชเรียน”  

พอพระใหมบวชเขามา ก็ทําใหพระเกากระตือรือรน 
เชนเตรียมจัดการศึกษา เตรียมตัวในการสอน เปนตน ทําให
ตองทบทวนและปรึกษาคนควาใหพรอม พระเกาก็ไดศึกษา
ดวย  

แตไมแค น้ัน  ตัวพระเกาเองก็ตองศึกษาสูงขึ้นไป
ย่ิงขึ้นไปอยูแลว และในพรรษา พระเการุนครูอาจารยกอนๆ 
ก็มารวมอยูพรอม จึงเปนโอกาสใหพระเกาๆ ก็ไดเรียน
เพิ่มเติมจากพระรุนกอนๆ 

ฝายพระท่ีกําลังมุงในจิตตภาวนา และปญญาภาวนา 
จะบําเพ็ญสมถะ เจริญวิปสสนา ก็ไดโอกาสอยางท่ีวาแลว 
เชนวาเมื่ออยูท่ีน่ันไมไปท่ีไหนอ่ืนแน ก็ไดปลีกหลีกเรนแนวไป
ในการเรียนทําสมถะ เรียนปฏิบัติวิปสสนา ใหกาวไปใน
การศึกษาแหงอธิจิต และอธิปญญา (อธิจิตตสิกขา และ     
อธิปญญาสิกขา)   
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ฝายญาติโยมชาวบาน ตลอดพรรษา ก็ไปทําบุญเลี้ยง
พระท่ีวัดกันทุกวันพระ ถวายทานแลว บายก็มีเทศนใหไดฟง
ธรรม แลวเย็นคํ่า มักจะไดแกผูใหญหรือผูสูงอายุ ผูแกผูเฒา 
ก็ถือศีลรักษาอุโบสถ สวดมนต ฟงธรรม สนทนาธรรมกัน 
คางแรมท่ีศาลาวัด  

ถาทําบุญโดยปฏิบัติถูกตอง ก็ไดศึกษาบุญ ตามท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนไววา “ปุญ ฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” (เขาพึง
ศึกษาบุญ) คือทําบุญดวยความรูเขาใจ ฝกตัวใหกาวหนาไป
ในบุญ ท้ังทาน ศีล และภาวนา น่ีคือญาติโยมก็ศึกษา อยูใน
สิกขาท้ังหมดท่ัวกัน 

รวมแลว ไตรมาสแหงพรรษาท่ีเปนฤดูบวชเรียน ก็เปน
ฤดูกาลแหงการศึกษาของทุกคน ท้ังพระและโยม  

เริ่มตนปการศึกษา ดวยสามีจิกรรม 
วากันถึงวันเขาพรรษา คือวันเริ่มตนฤดูบวชเรียนหรือ

เริ่มฤดูแหงการศึกษานั้น มีกิจกรรมในการเริ่มตนท่ีนาสังเกต 
คือ หลังจากอธิษฐานพรรษา∗ แลว พระท้ังวัด คือพระท่ีกําลัง
จะจําพรรษาอยูรวมวัดกัน จะทําพิธีซึ่งเปนกิจกรรมในการ
แสดงความเคารพกัน เรียกวา “สามีจิกรรม” โดยพระผูนอย 
แสดงความเคารพแกพระผูใหญ หรือพระท่ีออนกวา (มีพรรษา
นอยกวา หรือบวชทีหลัง) แสดงความเคารพตอพระท่ีแกกวา  
                                                            
∗ อธิษฐาน = ต้ังใจกําหนดแนนอนลงไป, “อธิษฐานพรรษา” จึงหมายความ
วา ตกลงต้ังใจกําหนดแนลงไปวาจําพรรษาท่ีน่ันๆ 



 

 

 

 

 

๔๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

การปฏิบัติอยางน้ี ในแงหน่ึงจะเรียกวาเปนการทํา
ความรูจักกัน หรือตอนรับทักทายกัน ก็ได (เปนอาการแหง
ความมีนํ้าใจและสุภาพออนโยน ขอใหนึกถึงพิธีรับนองใหม
ของสถาบันการศึกษาเปนอันมากในสมัยปจจุบัน แลวอาจ
ลองเทียบกันดู) 

ในวัด เก าๆ  บาง วัด  พระผู อ อนกว าแตละรูป ทํา
สามีจิกรรมตอพระที่แกกวาทุกรูป เรียงไปทีละรูปๆ จนครบ
หมดทั้งวัด แตท่ีทํากันอยูท่ัวไปในปจจุบัน ทํารวบรัดเพียงวา 
พระลูกวัดพรอมกันท้ังหมด  ( ท่ีมีพรรษาออนกวา)  ทํา
สามีจิกรรมตอเจาอาวาส พระสัทธิวิหาริกพรอมกันท้ังหมด
ทําสามีจิกรรมตออุปชฌาย พระอันเตวาสิกพรอมกันท้ังหมด
ทําสามีจิกรรมตออาจารย ตอพระคูสวด 

เปนอันวา พระไดทําสามีจิกรรมอยางน้ีในคราวเขาพรรษา 
คือเริ่มตนพรรษาใหมทุกป พระผูนอยตอพระผูใหญ พระลูก
ศิษยตอพระอาจารย ภายในวัดหน่ึงๆ ก็เปนอยางน้ี  

ทีน้ี มองออกไปตางวัด พระเกาๆ มากหลายเคยอยูวัด
เดียวกัน เคยอยูดวยกัน ใกลชิดกัน เคารพนับถือกัน หรือมี
ความสัมพันธ ผูกพันกันในฐานเปนศิษย กับอุปชฌาย หรือ
อาจารย ก็มีความระลึกถึงกัน พอเขาพรรษา แมจะแยกยาย
ไปอยูท่ีอ่ืน หรือไกลกัน ก็มานมัสการ มาทําสามีจิกรรมกัน 
ดังน้ัน ระยะกาลใกลๆ หรือตนๆ ของการเขาพรรษา จึงเปน
ชวงเวลาท่ีนิยมสืบมาของการทําสามีจิกรรมอยางน้ี ซึ่งในครั้ง
เกานิยมเรียกกันมาวาทําวัตรเขาพรรษา 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕ 
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“สามีจิกรรม” แปลตามตัวหนังสือวา การกระทําท่ี
เหมาะควร หมายถึง การกระทําหรืออาการปฏิบัติท่ีแสดง
ความเคารพนับถือ เอ้ือเฟอ ใหเหมาะสม  

สามีจิกรรมมักมาในชุดคําวา  อภิวาท  (กราบไหว)          
ปัจจุฐาน (ลุกรับ) อัญชลีกรรม (ประนมมือ) แลวก็ สามีจิกรรม 
(การปฏิบัติท่ีเหมาะควร) โดยท่ีวาสามีจิกรรมน้ันเปนคํารวมๆ  

ดังมีคําอธิบายวา สามีจิกรรม คือการปฏิบัติท่ีเหมาะ
ควรอยางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกราบไหว ลุกรับ และ
อัญชลี เชน พัดวี จัดนํ้าถวาย ปูลาดอาสน จัดท่ีน่ัง จัดท่ีนอน 
ลางเทาให (ตามท่ีเหมาะควร) ตามท่ีวาน้ี สามีจิกรรมจึงมัก
เปนสวนหน่ึงของการตอนรับ 

ในชวงเขาพรรษาท่ีวามาน้ี เมื่อไดทําสามีจิกรรมแลว ก็
มีการขอขมาอภัยกัน และอวยชัยใหพร เปนการเริ่มตนเวลา
ในพรรษาตอจากน้ัน ดวยการทําใหจิตใจโปรงโลงเอิบอ่ิมสด
ชื่นเบิกบานผองใสมีความสุข โดยไดแสดงออกซึ่งเมตตา
ธรรม เปนตน ตามหลักสาราณียธรรม ท้ังเมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม เปนการสงเสริมใหเกิด
ความมั่นใจไดกําลังใจ ในการท่ีจะศึกษาปฏิบัติเจริญภาวนา  

ฉะน้ัน เทศกาลเขาพรรษาก็จึงเปนชวงเวลาสําคัญท่ีเอ้ือ
ตอชีวิตของชุมชนแหงการศึกษา  
  



 

 

 

 

 

๔๖ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

จะศึกษา จะภาวนาไดดี ตองมี ๗ สบาย  
ถึงตอนน้ีก็นับวา ตัวสบาย ใจก็พรอมท่ีจะมุงหนาไปใน

การศึกษา ท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ แตทานแนะนําไวอีกวา ถา
จะใหดีจริง ควรมีปจจัยเก้ือหนุนตางๆ ใหพรอมดวย จะชวย
ใหการศึกษากาวหนาไปดวยดีท่ีจะใหถึงจุดหมาย ไมติดขัด  

ปจจัยเก้ือหนุนท้ังหลายนั้น เรียกวา “สัปปายะ” พระ
อาจารยปางกอนไดบอกไดสอนสืบกันมาต้ังแตท่ีพระพุทธเจา
ตรัสไว โดยทานประมวลมาบอกแกผูท่ีจะเจริญสมาธิ แตท่ี
จริงก็คือใชไดสําหรับการทํากิจหนาท่ีการงานท่ัวๆ ไป  

(ท่ีจริง การทํากิจหนาท่ีการงาน ความเปนอยูท่ีดี ทุก
อยางตองการสมาธิท้ังน้ัน เพราะสมาธิก็คือการมีจิตใจอยูใน
ภาวะท่ีดีท่ีสุด สงบสุขสดใส ลงตัว ไดท่ี) 

“สัปปายะ” แปลวา เหมาะกัน หนุน เอ้ือ เก้ือกูล เก้ือหนุน 
คนไทยแปลวา “สบาย” ขอใหสังเกตวา สัปปายะ-สบาย 
ของเดิม กับ สบาย แบบไทย มีความหมายไมคอยเหมือนกัน  

“สบาย” เดิมของทาน หมายความวาเอ้ือเก้ือหนุนตอ
การกระทําหรือการปฏิบัติท่ีจะใหไปถึงจุดหมาย เชนวาจะฝก
สมาธิ สัปปายะก็จะชวยเอ้ือเก้ือหนุนใหการฝกน้ันไดผลบรรลุ
จุดหมายไดสมาธิโดยงายหรืองายขึ้น หรือบอกวาอากาศวันน้ี
สบาย จะทํางานหรือทําอะไรๆ ก็เหมาะ ชวยใหทําไดดี สําเร็จ
ผลดีและไดงาย 



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗ 

  ๔๗ 

แต  “สบาย”  แบบของไทย  (ปจจุ บัน )  กลายเปน
จุดหมายไปเสียเอง บอกวาอากาศวันน้ีสบาย ออ... ดีจัง แลว
ก็ลงนอนหลับปไปเลย บอกวานอนสบาย จะวาสบายคือเอ้ือ
ก็ได คือ เอ้ือแกความ  ขี้เกียจ ตางจากของพระท่ีวาสบายคือ
เอ้ือแกการทํากิจทําการ  

ในตํารา ทานวา คนไขไดเภสัชท่ีเปนสัปปายะ หรือพูด
แบบไทยวา ไดยาท่ีสบาย ก็จะหายจากโรคไดเร็วไว  

คนไทยไดยินเขาบอกวายาสบาย ก็ขอมาลอง กินเขาไป
แลว บอกวา วา... ไหนบอกวายาสบาย ขมป ไมเห็นอรอย 
กินไมสบายสักหนอย 

แตตามความหมายของทาน เภสัชท่ีเปนสัปปายะ หรือ
ยาท่ีสบาย ก็คือยาน้ันเหมาะกันตรงกันกับการบําบัดโรคน้ัน 
เอ้ือตอการท่ีจะทําใหหายโรค 

เมื่อทําความเขาใจในความหมายกันชัดดีแลว ก็มาดู 
สัปปายะ คือ สบาย ท่ีทานรวมมาบอกไวแกนักฝกสมาธิ ซึ่ง
มองกวางออกไป ก็คือเก้ือกูลหนุนเอ้ือตอการมีชีวิตเปนอยู
อยางดี การดําเนินชีวิตท่ีดี ท่ีจะทํากิจหนาท่ีการงาน รวมท้ัง
การศึกษาการภาวนาทุกอยาง (การฝกจิตฝกสมาธิก็เปน
การศึกษาสวนหน่ึง) 

สัปปายะ คือ สบาย ท่ีทานรวมมาบอกไว มี ๗ ประการ 
ในท่ีน้ี จะเรียงลําดับจากวงกวางรอบๆ เขามาหาตัวคนท่ี
เปนอยูหรือผูท่ีจะทํากิจทําการน้ันๆ ดังน้ี 



 

 

 

 

 

๔๘ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ มีสภาพแวดลอม ต้ังแต
ดินฟาอากาศ ภาวะของฤดูกาล ท่ีเอ้ือ เชน ไมรอนเกินไป ไม
หนาวเกินไป ดินนํ้าฟาอากาศสะอาดบริสุทธิ์สดใส พื้นถ่ินภูมิ
มณฑลเปนรมณีย ท่ีนารื่นรมย อยางนอย “ฉายูทก” คือ มีนํ้าดี 
มีรมไมงาม นําจิตใจใหสงบเบิกบานผองใสพรอมท่ีจะปฏิบัติ
กิจทําหนาท่ี   

๒. เสนาสนสบาย (เสนาสนสัปปายะ, อาวาสสัปปายะ ก็
วา) มีเสนาสนะหรืออาวาส คือท่ีน่ังท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย เชน 
กุฏิ หรือ บานเรือน ท่ีม่ันคง ปลอดภัย ใชงานดี ไมมีสิ่งรบกวนหรือ
ชวนรําคาญ  

๓. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ ท่ีโคจร หมายถึง
ทองถ่ินยาน ละแวกที่จะพึงแวะเวียนไปเปนประจําเพื่อหา
ของกินของใช สําหรับพระคือท่ีไปบิณฑบาต หรือสําหรับ
ชาวบาน ไดแก ยานรานคา ท่ีจายตลาด แหลงอาหารและ
เครื่องใชไมสอยตางๆ อยูไมใกลไมไกลเกินไป ไปไดสะดวก 
แตไมทําใหพลุกพลานวุนวาย 

๔. อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ, โภชนสัปปายะ ก็วา) 
คือ มีโภชนาหารพรอม มีของกินไมขาดแคลน มีรสชาติตาม
สมควร และเก้ือกูลตอสุขภาพ ไมเปนพิษเปนภัยตอรางกาย
สําหรับผูรูจักประมาณในการบริโภค สัปปายะขอน้ีสําคัญ
มากตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “สัตว์ท้ังปวงดํารงอยู่ได้ด้วย
อาหาร” เปนของจําเปนเพื่อใหการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติเจริญ
ภาวนาดําเนินไปได  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙ 

  ๔๙ 

๕. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ ไมมีคนรายภัยพาล 
ไมมีโจรขโมยที่จะตองหวาดระแวง มีแตคนดี คนมีไมตรี คนท่ี
ถูกกันคนเหมาะใจอยูใกลหรืออยูในถ่ินท่ีจะไดคบหาท่ีจะ
ไดมาพูดคุยพึ่งพาอาศัยกัน มีคนท่ีเก้ือกูลเปนกัลยาณมิตร มี
ทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาท่ีจะไปพบปะสนทนาไต
ถามขอธรรม หรือเปนครูอาจารยท่ีจะไปซักถามปรึกษาหา
ความรูแกไขประดาขอสงสัย  

๖. ภัสสสบาย (ภัสสสัปปายะ, ธัมมัสสวนสัปปายะ ก็ว่า) คือ 
มี  การพูดคุยท่ีเ ก้ือหนุนการศึกษา  ไดพูดไดฟงสนทนา
สากัจฉากันในเรื่องราวท่ีนําใหเจริญจิตใจเจริญปญญา หรือ
พาใหอกุศลเสื่อมหาย ใหกุศลธรรมงอกงาม ไดบุคคลสบาย
แลวก็ย่ิงมีโอกาสฟงเรื่องราวขาวสารท่ีเอ้ือปญญา ฟงธรรม 
พูดธรรม ซักถาม สนทนาธรรมกัน สําหรับพระก็พูดคุยเลา
ขานกันในเรื่องท่ีเปนกถาวัตถุ ๑๐ และพูดแตพอประมาณ 
ในทางที่จะเก้ือกูลหนุนการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติเจริญ
ภาวนาใหกาวหนาไป  

๗. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ ในการท่ีจะ
ดําเนินชีวิตเปนอยูเปนไปท้ังหมด ท่ีเราจะไดอาศัย ไดใช
ประโยชนจากสัปปายะ หรือสบายทั้ง ๖ ขอที่วามาน้ัน เราก็ตอง
ดําเนินชีวิตคืบเคลื่อนไปดวยอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน  

เพราะฉะน้ัน ก็จะตองใหอิริยาบถ ๔ น้ันดําเนินไปดวยดี 
คลองสบาย ไมติดขัด โดยรูจักบริหารอิริยาบถ รูจักจัดปรับ
อิริยาบถเหลาน้ัน เชนวา ใหสม่ําเสมอ ใหสมดุล ใหเก้ือกูลแก
สุขภาพดวย  แลว ก็ใช งานให เหมาะกับปฏิ บั ติการใน
การศึกษาเลาเรียนเจริญภาวนาท่ีไดวามา  



 

 

 

 

 

๕๐ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ในขอน้ี แตละบุคคลมีความเหมาะพอใจกับอิริยาบถไม
เทากัน ไมตรงกัน บางทานถนัดยืน บางคนชอบเดิน บางคนก็
ถนัดน่ัง ชอบน่ังมาก เปนตน แตรวมแลวก็คือ ใหอิริยาบถ
ดํา เ นิน ไปด วย ดี  โดยรู จั กบริ หา ร  ใช ให สม ดุล  ท่ี จ ะ
ประคับประคองชีวิตใหดําเนินไปดวยดี โดยเก้ือกูลแก
การศึกษาพัฒนาและทํากิจทําการท้ังปวง 

เปนอันวารวมไดเปนสัปปายะ คือ สบาย ๗ ประการ มี
ครบ ต้ังแต ท่ีอ ยู อา ศัยอาหาร เครื่ องมือ เครื่ องใชผู คน
สภาพแวดลอมคลุมไปถึงขาวสารขอมูล ใหมาเอื้อเก้ือหนุน
ชีวิตท่ีดีท่ีเจริญงอกงามไปดวยการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ
ภาวนาอยางท่ีวามา   

เพราะฉะน้ัน ก็ขอใหระลึกไววา พระไดแนะนําสอนกัน
เปนประเพณีปฏิบัติสืบมาแตโบราณ เมื่อจะอยูท่ีไหน มีกุฎี มี
บาน มีโรงเรียน ก็ใหมีสัปปายะ ไดสบายครบทั้ง ๗ ประการ 

โยมสรางกุฏิถวายพระ ก็ใหมี สัปปายะ ทั้ง ๗ ประการ 
โยมสรางบานเรือนอยูอาศัย ก็ใหได สบาย ทั้ง ๗ ประการ 
ไดพูดครบจบสัปปายะท้ัง ๗ แลว หันมามองดูท่ีน่ี ใน

ละแวกท่ีกุฎี น้ี ต้ังอยู  ได ทุกสัปปายะ  นับวาสบายทั้ง  ๗ 
ประการ ต้ังแต อุตุสบาย เสนาสนสบาย แลวโคจรสบาย และ
โภชนหรืออาหารสบาย ก็ไดหมด มาถึงบุคคลสบาย ก็พรอม
อยางดี ภัสสสบาย หรือธรรมสวนสบาย ก็รวมอยูในตัว แลว
มาลงท่ีอิริยาบถสบาย ก็คลองสะดวกทุกอยาง  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑ 

  ๕๑

เพราะฉะน้ันก็เปนอันวามีปจจัยเก้ือกูลหนุนแกการท่ีจะ
อยูอาศัยใหปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตเจริญปญญาไดเปน
อยางดี   

วันน้ีก็ถือโอกาสอนุโมทนาพระอาจารยชยสาโร และ
ญาติโยมคุณยาย ลูกหลานและบรรดาศิษย ท่ีไดนิมนตมาอยู
พักอาศัยท่ีน่ี เริ่มตนก็มีอุตุสบาย อยางท่ีญาติโยมผูมาเยือน
บอกวายอดเย่ียม น่ีก็เปนไปดวยนํ้าใจเมตตา สําเร็จดวย
ความปรารถนาดีตอกัน แตในแงท่ีจะเปนปญหาหรือไม ก็อยู
ท่ีตัวของผูมาอยูเอง คือตัวผมน้ี ท่ีมีรางกาย อันหมายถึงปอด 
ซึ่งจะเขากันไดแคไหนกับสภาพแวดลอม แตตัวอุตุเองท่ีน่ีน้ัน
เปนอันวาดีแน อยางท่ีบอกแลววาเย่ียมยอด ซึ่งไมวาใครมาก็
ยอมรับ ฉะน้ันก็เปนท่ีอุตุสบาย  

สวนสัปปายะอ่ืนๆ ก็มีพรั่งพรอม ท้ังปุคคลสัปปายะ ก็มี
บุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตร โคจรสัปปายะ อาหารสัปปายะ
อาวาสสัปปายะ ครบหมด โดยท่ีวาท้ังพระท้ังโยมลวนเก้ือกูล 
ดังท่ีอาจารยวิทิตไดดูแลอยางดีอยางเต็มท่ีตลอดเวลา  

ทานสพรหมจารีท้ังหลายท่ีมาน่ี ก็เขาใจวาอยูกันไมไกล
ท้ังน้ัน คิดวาทุกทานคงไดสัปปายะท่ีจะเกื้อกูลหนุนการท่ีจะ
เจริญภาวนากันอยางดี โดยเฉพาะก็มีกัลยาณมิตรในขอ
ปุคคลสัปปายะ ท่ีไดมาพบปะพูดคุยสนทนาธรรมกันดวย
ไมตรี  

สัปปายะเหลาน้ีมาหนุน โดยมีสาราณียธรรมมานํา ทํา
ใหการเจริญศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะในสวนของการ
เจริญสมถวิปสสนา เดินหนาไปไดอยางดี  



 

 

 

 

 

๕๒ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

ท้ังน้ีก็เริ่มตนต้ังแตเปนปจจัยเอ้ือแกจิตใจ พอระลึกนึก
ถึงกัน ก็สบายโปรงโลงผองใส มีกําลังใจ ชวยเกื้อหนุนให
เจริญในการปฏิบัติไปไดดวยดี  

ขออนุโมทนาพระอาจารยชยสาโร และสพรหมจารีทุก
ทาน พรอมท้ังโยมท้ังท่ีอยูใกลอยูไกล วันน้ีมากัน ๓ ทาน 
เหมือนเปนตัวแทนของญาติโยมทั้งหลาย ทุกทานมีนํ้าใจ
ประกอบดวย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม แลวจากน้ัน เมื่อมาอยูดวยกัน ก็มีขอตอไปคือ 
อัปปฏิวิภัตตโภคี-ไดลาภมาก็แบงปนใหไดฉันไดใชโดยท่ัว แลว
ก็มี สีลสามัญญตา-มีศีลรักษาวินัยดีใหมีจิตใจรวมกัน และทิฏฐิ
สามัญญตา-มีความคิดเห็นลงกันไดในหลักการใหญแหงธรรม 
รวมเปน สาราณียธรรม ๖ ประการ อันชวยนําใหเกิดความสบาย
ใจ ทําใหระลึกถึงกัน เคารพนับถือกัน มีความสามัคคี เปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน รวมเปนกําลังท้ังภายนอกและภายในท่ี
จะมาเสริมใหเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย  

ขอใหทุกทานมีจิตใจพรั่งพรอมดวยปราโมทย ราเริงเบิกบาน
ผองใส มีปติอิ่มใจ เปนตน ที่จะเก้ือหนุนใหจิตเปนสมาธิ เพ่ือจะ
ไดเจริญปญญากาวหนาในการเจริญภาวนาย่ิงข้ึนไป รวมเปนความ
เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย แลวก็ชวยใหบําเพ็ญศาสนกิจเพ่ือ
ประโยชนสุขแกญาติโยมประชาชนไดสําเร็จสมหมาย เปนไปเพ่ือ 
พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือเพ่ือประโยชนเพ่ือ
ความสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก  

ขอใหทุกทานเจริญงอกงามตามความที่กลาวมาแลวน้ี    
ทุกประการ เทอญ  



ผนวก 
คัมภีร – ที่อางท่ีมา 

ในหนังสือน้ี มีพุทธพจนแสดงหลักธรรมบาง คําอธิบาย
ในคัมภีร เชนอรรถกถา วาดวยเรื่องตางๆ มากหลายแหง ซึ่ง
คิดวาถาบอกท่ีอางท่ีมาไว ผูท่ีสนใจใฝรูก็จะไดประโยชน แต
ถาบอกไวในท่ีน้ันๆ หลายทานก็จะรูสึกวาเปนเรื่องหนัก จึง
นํามาบอกรวมไวในภาค ผนวก น้ี 
หนา ๑   วิหาร  ในความหมายกวางๆ วาท่ีอยูท่ีพักอาศัย (ทานยก

มาใหดู ๑๔ อยาง เชน ปราสาท ถ้ํา กุฎี จนถึง 
โคนไม), วิภงฺค.อ.๔๖๓  

 วิหาร  ก็คือ เสนาสนะหน่ึงๆ, วินยวินิจฺฉยฏีกา ๑/๒๘๙   
 วิหาร  ก็คือ ท่ีอยูอาศัย ไมวาจะเปนของพระในปา หรือ

ของพรานในหมูบาน, สุตฺต.อ.๑/๓๐๘   
 วิหาร  ของพระพุทธเจา อรรถกถาเรียกวา “คันธกุฎี”, เชน 

องฺ.อ.๓/๓๔๐   
 กุฏิ, กุฎี ก็คือ เรือนท่ีอยู (วสนฆระ), สุตฺต.อ.๑/๒๗   
น. ๖, ๓๗ พุทธดํารัส “พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ... จิรฏฺฐ ิติกํ... พหุชนหิตาย   

พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” (เพื่อใหวิถีชีวิตที่ประเสริฐคงอยู
ยาวนาน เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน...), เชน ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐  

หนา ๙   คาถา “อนฺนโท พลโท โหติ, ฯเปฯ” (ใหขาวนํ้า ชื่อวาให
กําลัง ฯลฯ), กินททสูตร, สํ.ส.๑๕/๑๓๘/๔๔  

หนา ๑๕  พุทธานุญาตใหพระมีวัดอยู “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ”, 
วินย.๔/๖๓/๗๑  



 

 

 

 

 

๕๔ มีวัดเปนรมณีย  มีกุฎีเปนที่สบาย 

หนา ๑๗  วิหาร เปนอยางแรกหรือเปนขอหลักในเสนาสนะ ๕ ท่ีทรง
อนุญาต (วิหาร อัฒโยค ปราสาท หัมมิยะ และคุหาคือถ้ํา), 
วินย.๗/๒๐๐/๘๖  

 อุปชฌายบอกอนุศาสน: เสนาสนะ ๕ เปนอติเรกลาภ, วินย.๔/
๑๔๓/๑๙๓ 

หนา ๒๓  พระคาถาอนุโมทนาวิหารทาน “สีตํ อุณฺหํ ปฏิหนฺติ ตโต วาฬ-
มิคานิ จ ฯเปฯ”, วินย.๗/๒๐๓/๘๗, ๒๗๑/๑๒๑  

หนา ๒๔  ทาน ๒ คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน, ขุ.อิติ.๒๕/๒๗๘/๓๐๕, 
๒๘๗/๓๑๔  

หนา ๒๕  คําพิจารณาในการใชเสนาสนะ “ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ 
ปฏิเสวามิ...”, ถือตาม สพฺพาสวสํวรสุตฺต, ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗  

หนา ๒๗  พระโพธิสัตวพบถิ่นรมณียท่ีเหมาะเพ่ือการบําเพ็ญเพียร 
“รมณีโย วต ภูมิภาโค...”, เชน ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๓  

หนา ๒๗  พระพุทธเจาแรกตรัสรู ในรมโพธิพฤกษ, วินย.๔/๑/๑  
หนา ๒๘  พระพุทธเจาเม่ือจะปลงพระชนมายุสังขาร ตรัสถึงถ่ินสถาน

อันเปนรมณีย ๑๘ แหง, เชน ที.ม.๑๐/๙๔/๑๒๐; ๑๐๔/๑๓๖  
หนา ๒๙  พระสารีบุตรกลาวถึงความเปนรมณียของโคสิงคสาลวัน, 

มหาโคสิงฺคสาลสุตฺต, ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘  
หนา ๒๕   ในวินัยของพระ เมื่อใกลเขาพรรษา พระจะจัดเตรียมวัดให

เรียบรอย และมีภิกษุที่ สังฆะแตงตั้งเปนเจาหนาที่ จัดแจก
เสนาสนะดําเนินการแจกจายเสนาสนะแกพระที่จะจําพรรษาที่
วัดนั้นใหเสร็จทันในวันเขาพรรษา ทีนี้ถาจัดเสร็จแลว มีพระท่ี
คิดไมตกมัวเที่ยวหาที่ จําพรรษา เขามาขอเสนาสนะเพื่อจํา
พรรษาที่นั่น พระเจาหนาที่พึงบอกไปวา “ทานขอรับ เสนาสนะ
จัดกันเสร็จแลว สงฆเขาพรรษาแลว วัดเป็นรมณีย์ บรรดาที่
ตางๆ เชนโคนไม ทานชอบอยูที่ใด ก็จงอยูในที่นั้นเถิด”, วินย.อ.
๓/๓๗๓  



 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕ 

  ๕๕ 

หนา ๒๕   อุบาสกจะนิมนตพระใหอยูหรือจําพรรษา ไดกลาวกะพระรูป
นั้นวา “ขอพระคุณเจาอิสิทัตตผูเจริญจงยินดีในปามัจฉิกาสณฑ
เถิด อัมพาฏกวันเปนที่รมณีย์ ขาพเจาจักขวนขวายจัดถวาย 
(ดวยปจจัยสี)่”, สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๕๕   
 อีกตัวอยางหน่ึง ภิกษุประมาณ ๑๒ รูป เรียนกรรมฐานใน
สํานักของพระศาสดาแลว คิดหาที่เหมาะจะจําพรรษาจนจวน
เจียนถึงวันเขาพรรษา ไดพบถ่ินป่าอันรมณีย์ ที่พรอมดวยรม
ไมและสายน้ํา และมีโคจรคามไมไกลไมใกลเกินไป จึงพักอาศัย
...เขาพรรษา ณ ที่นั้น, เปต.อ.๔๕  

หนา ๓๐  คาถาของพระมหากัสสปะชื่นชมธรรมชาติอันเปนรมณียใน
ปาเขาถิ่นดงแดนไพร, ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐  

หนา ๓๔  คาถาวาผูไกลกิเลสอยูท่ีไหน ท่ีน่ันก็เปนท่ีรมณีย, เชน สํ.ส.๑๕/
๙๒๑/๓๔๑   

หนา ๓๕  คุณสมบัติ ๔ ของถิ่นรมณีย, เชน อุ.อ.๓๔๖; เถรี.อ.๓๑๖   
หนา ๔๗  สัปปายะ ๗ (๗ สบาย), เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๖๑; วินย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.

๔/๑๑๗  
หนา ๕๒  สาราณียธรรม ๖, เชน วินย.๘/๘๕๖/๒๓๗; ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; องฺ.ฉกฺก.

๒๒/๒๘๒/๓๒๒ 

 


