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ที่พิมพ:  



บันทึกนํา ในการพิมพ์ครั้งท่ี ๒ 

ไดบอกในการพิมพคร้ังแรกวา หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ นี้ 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยไมคิดหมาย ถือไดวาเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา สามารถใชพวงกับ
หนังสือ พุทธธรรม โดยเปนคลายบทนํา หรือสรุปความแนวหนึ่ง  

การพิมพคร้ังแรกนั้นเปนงานเรงดวน บัดนี้เห็นควรพิมพคร้ังใหมใหมีหนังสือพรอมไว จึงไดจัด
ปรับเรียงลําดับใหม และตั้งบทตั้งหัวขอ ใหอานงายขึ้น พรอมท้ังเพ่ิมเติมสาระบางอยาง ใหคลุม
ความสําคัญมากขึ้น 

ขอใหสัทธรรมแผไพศาล เพ่ือความไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

~  ~ ~   ~   ~  ~ 
นิทานพจน 

(ในการพิมพ์คร้ังแรกเร่ิม)  

หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ น้ี เกิดขึ้นโดยไมไดคิดหมาย ไมไดต้ังใจไวเอง และ
มิใชทําตามคําขอของบุคคลใด เปนกรณีไมคาดหมายท่ีแทรกเขามา คือ มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหนึ่ง 
ซึ่งเห็นวาจําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แตไดมาเห็นวา คําตอบอธิบายนั้นเปนคําสรุปหลักสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และถาเพ่ิมเติมขยายความสักหนอย ก็จะใชเปนหนังสือประกอบ หรือพวงกับหนังสือ พุทธธรรม ได โดยเปนคลาย
บทนํา หรือสรุปความแนวหนึ่ง จึงไดจัดปรับเขียนเพ่ิมเติมขึ้นเสร็จในเวลาเรงดวน 

เน้ือความทั้งหมดในหนังสือเลมน้ี มีอยูแลวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย แตผูอานท่ียังใหมในการศึกษาธรรม
บางทีอาจบอกทํานองวา การอาน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ัน เหมือนลงไปในทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา จับอะไร
ปะติดปะตอไมไหว หรือไมอาจจัดเรียงเรื่องราวใหเปนรูปเปนราง หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม เลมน้ี อาจชวยได ท้ังในแงเปน
บทนํา ใหมองเห็นเคาความอยางนอยดานหนึ่ง ท่ีจะชวยใหศึกษาโดยเขาใจและจับความงายขึ้น และในแงเปนบทสรุป โดย
เฉพาะท่ีจะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคมซึ่งมีโลกเปนท่ีอาศัยและกําไวซึ่งโชคชะตา  

อน่ึง หลายทานไมคอยสบายกับความเปนท่ีลานตาทางวิชาการ ในหนังสือเลมนอยน้ี จึงไดละเวนการบอกอาคตสถาน
ท่ีมาของขอมูลเสียหลายแหง โดยใหมีแตนอยสักหนอย 

ในการพิมพ ไดอาศัยบัญชีนิตยภัตหลวง เปนอันใหงานสําเร็จไดดวยพระบรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือ
หนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล เชนเดียวกับในคร้ังจัดหาอุปกรณในงานจัดทําหนังสือ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานครั้งน้ี ขอทุกทานท่ีเกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและ
สรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพ่ือความเจริญไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ 



สารบัญ 

นิทานพจน ในการพิมพคร้ังแรกเร่ิม & บันทึกนํา ในการพิมพคร้ังที่ ๒  ก 

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ ๑ 
๑. ธรรมชาติแวดลอมแตลวนรมณีย  ๑  
ถิ่นรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา  ๑  
เกณฑ์ต่ําสุดของถิ่นรมณีย์ คือมีน้ําอุดม ร่มรื่นด้วยพฤกษา  ๒  
อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ชื่นชมรมณีย์  ๔  
วางระบบความสัมพันธ์พื้นฐาน ใหช้ีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติท่ีเป็นรมณีย์ ๕  

๒. ทําบุญสรางชุมชนใหอยูกันดี  ๗  
ในตํานาน ในประเพณี มีสาระท่ีควรเข้าถึงและอนุรักษ์ไว้ให้ตรงให้ดี  ๗  
ชาวพุทธผู้นํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นให้เป็นรมณีย์  

บุญใหญ่อันสําคัญ คือช่วยกันทําชุมชนให้อยู่กันดี  ๙  
วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา    

ควรเป็นเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา และรักษาประโยชน์ของสังคมไทย  ๑๑  
พระอวยธรรม ชาวบ้านอวยทาน สองชุมชนเชื่อมประสานกันด้วยธรรม 

เม่ือคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติที่รอบล้อมก็เป็นรมณีย์   ๑๓  

๓. พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔  ๑๕  
พัฒนาการทางกาย มิใช่ดูแค่ร่างกายเติบโตมีกําลังแข็งแรง   (๑. กายภาวนา) ๑๖  
พัฒนาการทางสังคม แสดงออกมาที่ใช้กาย-วาจาในทางเก้ือกูลสร้างสรรค์  (๒. ศีลภาวนา) ๑๗  
พัฒนาการทางจิตใจ ดูได้ ๓ ด้าน สําคัญท่ีใช้พัฒนาปัญญา   (๓. จิตตภาวนา)  ๑๘  
สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเป็นตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ  ๒๐  
ปัญญามา ปัญหาหาย ทุกข์มลาย มีสุขในอิสรภาพ   (๔. ปญญาภาวนา) ๒๑  
บุคคลท่ีพัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา เปนภาวิต ๔ ดาน  ๒๒  

ผนวก:  ๑. อาคตสถาน (หลักฐาน, ที่มา) ของ ภาวนา ๔ – ภาวติ ๔   ๒๓ 
  ๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ด้าน  ๒๓ 

หนาวาง: รอรูปวาดจากนักเรียน “รมณีโย วต ภูมิภาโค” (พฤกษา + ชลาศัย)  ๒๔ 



บทนําสู่ พุทธธรรม  
ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์  

~ ๑ ~ 

ธรรมชาติแวดลอมแตลวนรมณีย 

ถ่ินรมณีย คือท่ีต้ังตนของพระพุทธศาสนา   
เรื่องราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ท่ีเปนจุดตัดเขาสูการ

ต้ังตนของพระพุทธศาสนา คือเมื่อพระพุทธเจา (ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว) หลังเสด็จออกบรรพชา 
ไดไปทรงศึกษาทดลองลัทธิของสํานักสําคัญๆ จบแลว ตัดสินพระทัยวามิใชทางที่จะใหถึงจุดหมาย 
จึงทรงละเลิก หันมาดําเนินมรรคาของพระองคเอง โดยเสด็จไปทรงหาภูมิสถานท่ีจะทรงปฏิบัติการ
คนควาทดลอง  

ณ จุดน้ี มีพุทธพจนท่ีตรัสเลาไวเอง ซึ่งบันทึกไวในพระไตรปฎกถึง ๔ แหง (ใน ๔ พระสูตร 
คือ ปาสราสิสูตร,  มหาสัจจกสูตร, โพธิราชกุมารสูตร และสคารวสูตร) มีความวา ในท่ีสุดทรงพบท่ี
อันเหมาะเชนน้ัน ท่ีอุรุเวลาเสนานิคม ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา  

ภูมิสถานถิ่นน้ี เป็นท่ีรมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มร่ืน น่าชื่นบาน 
ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็น
สถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดยตกลงใจว่า ‘ท่ีนี่ละ เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร’ 
ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ไดตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุดต้ังตนของ

พระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎกเลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  
โดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ท่ีอุรุเวลา ณ โพธิรุกขมูล ใกล้ฝ่ัง

แม่นํ้าเนรัญชรา. ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับน่ังคู้บัลลังก์เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติ
สุข ตลอดสัปดาห์  

คราวน้ัน ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ท้ังอนุโลม และปฏิโลม ว่า: 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี... 
ตรงนี้เปนเหตุการณจุดสําคัญท่ีจิตรกรนิยมวาดภาพพุทธประวัติ ท่ีพระพุทธเจาประทับในรม

โพธิพฤกษา ณ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถ่ินนิคมอุรุเวลา หลังเสวย
วิมุตติสุข ณ ท่ีน้ันแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน  



 
๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ตอมาไมนาน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนาท่ีเมืองราชคฤห นครหลวงของ
แควนมคธ พระเจาพิมพิสารทรงเลื่อมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค 
และเปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ พระพุทธเจาตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” 
(ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเริ่มมีวัดอยู  

คําวา “วัด” ท่ีทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน (โดยท่ัวไปมี บุปผาราม – สวน
ดอกไม กับผลาราม – สวนผลไม) ซึ่งเปนท่ี “รมณีย” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มา
จากรากศัพทเดียวกัน) และในคราวนั้น เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผท่ีพระเจาพิมพิสารทรงถวาย ก็ได
เปนอาราม คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังท่ีเรียกวา เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม คือเปนวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากมาย 
ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปนรมณีย ท่ีสดชื่นรื่นรมย (“รมณีย์” เปนคําท่ีใชบอยมาก เมื่อใชในบท
รอยกรอง กลายเปนคําท่ียาว ไมสะดวก ดังน้ันในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” แทน ลดจาก ๔ เหลือ 
๒ พยางค, รัมม ก็คือ รมย เทากับรมณียน่ันเอง)  

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเอง เชนในคราวท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายเชตวันเปนอาราม วา           
“วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑; พึงสรางท่ีพระอยูอาศัย อันเปนรมณีย) 

ท่ีจริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือกหา สรรคสราง และจัดสรรท่ีอยู
อาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สรางอาศรม และแมแต
บรรณศาลา ซึ่งเปนท่ีอาศัยงายๆ อยูกับธรรมชาติ ใหเปนรมยสถาน เปนท่ีรมณีย  

ความเปนที่รมณียนี้ขยายความหมายออกไป จนถึงขั้นเทวดา พระราชา มหาเศรษฐี ความเปน
รมณียท่ีรื่นรมยกลายเปนวา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดาอลังการ แตแมถึงจะเปนวิมานที่มี
วัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมีลักษณะสําคัญดานธรรมชาติท่ีเปนแกนของความเปนรมณีย 

เกณฑตํ่าสุดของถ่ินรมณีย คือมีน้ําอุดม รมร่ืนดวยพฤกษา 
ไมวาจะอยางไร ก็เปนอันวา ถ่ินท่ีอยูอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญแหงความเปนรมณีย 

มีภาวะรมณียเปนหลักเปนฐานเปนแกนไว โดยเฉพาะสําหรับวัดและพระสงฆ ดานหน่ึง ก็ตองมี
คุณลักษณะและองคประกอบในดานของธรรมชาติ ต้ังอยูเปนหลัก เปนแกน และยืนพื้น พรอมกับ
วาอีกดานหน่ึงก็อยูในขอบเขตของพระวินัย  

คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ท่ีถือไดวาเปนแกนยืนพื้น ซึ่งทานพูดถึงกอนอยาง
อ่ืน อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติอยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุดของความเปนรมณีย คือ 
ความพรอมดวยนํ้า และรมเงา (“ฉายา-รมเงา + อุทก-นํ้า” คําของทานวา ฉายูทกสมบัติ)  

อยางที่อุรุเวลาเสนานิคม ที่พระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนที่ทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรง
บรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ” สถานรมณียท่ีทาน
บรรยายไว มีความพร่ังพรอมงดงามดวยน้ําและรมเงานี้ ตางกันไปหลากหลาย เชนบางแหงวา “สระ
โบกขรณีมีนํ้าใส นํ้ามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่านํ้าเรียบงาม นําความรื่นรมย์ 
ดกด่ืนด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา” แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็คือมีนํ้าอุดม มีรมไมใหพักพิง 



 
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๓ 

  

ตอจากนํ้าและรมเงาตนไม ท่ีเปนหลักเปนแกน ก็เพิ่มขึ้นไปอีก คือ ภูมิภาคสมบัติ ไดแก 
ทําเล พื้นท่ี บริเวณ ผืนแผนดิน ท่ีสะอาด สดใส ไรขยะ ไมรกรุงรัง เรียบรอย ราบรื่น เดินงาย 
ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม อยางอุรุเวลาท่ีวามีชายน้ําราบเรียบ  

บางแหงทานบรรยายไววามีหาดหรือผืนทรายแผไปเปนลานกวางไกลเหมือนปูดวยแผนเงินหรือ
ลาดดวยแผนทอง ขอน้ีขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา ยามราตรี มีดวงจันทร
กระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึงน่ีแลวก็ใหเปนเร่ืองของกวีที่จะเอ้ือนบรรยายกันไป   

ตอจากน้ันอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึง
ไดสะดวก แลวก็โยงตอไปท่ี บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มีคนท่ีพึ่งพาอาศัยไดท่ีจะใหความรู
ความเขาใจ เฉพาะอยางย่ิง สําหรับพระสงฆก็ตองเปนท่ีสงบสงัด ไมแออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควร
แกการแสวงวิเวก 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถ่ิน-ท่ีอาศัยมาก การสรรและสรรคถ่ิน-ท่ี
อาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดชื่น รื่นรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ เปนหลักพื้นฐานรวมอยูในหลักการใหญ
ขอแรก ของระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา (=การพัฒนาผัสสทวารกาย คือพัฒนา
รางกายซ่ึงเปนที่ประชุมแหงชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อันไดแกระบบแหงอินทรีย
ทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ดวยอินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี) 

ถ่ินอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะสิ่งแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีต้ัง เปน
ท่ีรองรับความเปนอยู การพัฒนาชีวิต การเลี้ยงชีพ การประกอบกิจหนาท่ีการงาน ตลอดจนการ
เสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะเริ่มตนและสิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย  

ถ่ินอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยน้ัน จึง
เปนความสําคัญอยางย่ิงท่ีมนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียน้ีไว  

จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวนพื้นฐานหรือแกนของสภาพรมณีย ไม
มี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” นํ้าแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็ตองยายถ่ินฐาน 
ยายบานยายเมือง ดินแดนท่ีเคยรุงเรือง ก็กลายเปนท่ีรกราง ถาหนักหนา ก็สูญสิ้นความเปนรัฐเปน
ชาติ แมกระท่ังอารยธรรมก็ลม    

ตัวมนุษยเอง ดานท่ีเปนบุคคล ซึ่งเปนสวนของสังคม แมไดความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ 
ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปนของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบประดับได ไมแทจริงย่ังยืน 
ตัวมนุษยน้ัน ดานท่ีเปนชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ เปนท่ีประจักษ เปนท่ีพิสูจนความสุขที่จริงแท
อยูในตัว มนุษยจึงตองมีความสุขที่เปนของชีวิต ซึ่งอยูในธรรมชาติและถึงกันกับธรรมชาติ ใหความสุข
ของชีวิตที่ลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ นี้ มีอยูเปนพื้นเปนแกน  

ตามท่ีวาน้ี ในขั้นพื้นฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ีธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน 
ท่ีปรากฏตัวของปา ภูเขา ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ  มีนํ้า ในแมนํ้า และบรรดา
ชลาลัย ท่ีใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด สายลม อากาศ ใตทองฟาท่ีอําไพ 



 
๔ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ชื่นชมรมณีย 
ทานผูถึงธรรม ต้ังแตพระพุทธเจาและเหลาพระอรหันต เริ่มวิถีของทานโดยมีสภาพรมณีย

เปนถ่ินอาศัย เมื่อจบกิจในการบําเพ็ญเพียรแลว ก็มีความสุขประจําอยูคูชีวิตทุกเมื่อทุกเวลา ต้ังแต
ในสภาพรมณียท่ีมีเปนพื้น และเพียงการอยูการปรากฏตัวของทานเองก็ทําใหถ่ินท่ีแถบนั้นเปน
รมณียไปดวย    

พระพุทธเจา กอนตรัสรู เมื่อทรงพบถ่ินรมณีย จึงอยูประทับเริ่มบําเพ็ญเพียรท่ีน่ัน ดังไดเลา
แลว แมกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ เดือน เมื่อตรัสประทานโอกาสแกพระอานนทท่ีจะอาราธนา
ใหดํารงพระชนมอยูตอไป ก็ตรัสแตเรื่องวาท่ีน้ันๆ เปนรมณีย  

ดูกรอานนท์ นครราชคฤห์ ก็รมณีย์ เขาคิชฌกูฏ ก็รมณีย์...ถ้ําสัตตบรรณคูหา ก็รมณีย์
...ตโปทาราม ก็รมณีย์...นครเวสาลี ก็รมณีย์... ฯลฯ ...ปาวาลเจดีย์ ก็รมณีย์...   
ในคราวจะเสด็จไปเย่ียมพระญาติวงศท่ีเมืองกบิลพัสดุ พระกาฬุทายีกลาวคํารอยกรอง

พรรณนาความงดงามของปาเขาลําเนาไพรบนทางเสด็จถึง ๖๐ คาถา เชนวา  
ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ท้ังหลายมีดอกบานสะพรั่งน่าร่ืนรมย์ใจ (มโนรม) ส่งกลิ่น

หอมฟุ้งตลบไปท่ัวทิศโดยรอบ ท้ิงใบ รอผลิใหม่ เป็นกาลสมัยอันเหมาะที่จะเสด็จจากท่ีน้ีออก
ทรงดําเนิน...  
จบแลว พระพุทธเจาก็ทรงรับอาราธนาเสด็จ 
พระอรหันตท่ีอยูปาเขา ดังเชนพระมหากัสสปะ เชาออกไปบิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้น

เขา ก็ชื่นชมรมณียท้ังบนท้ังขางริมทางไปตลอด เชนท่ีทานบันทึกคาถาของพระมหากัสสปะไววา  
ภาคพื้นภูผา เป็นท่ีร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้อง

กังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์...  
ต้ังแตพุทธกาลสืบมา ยามเดินทางไปมาหาสู เม่ือพระพบปะทักทายกัน จะกลาวคําปฏิสันถาร 

ถามถึงความเปนอยู ก็นิยมกลาวถึงท่ีพักอาศัยวาเปนรมณีย จะตอนรับ ก็บอกวาท่ีน้ันเปนรมณีย 
ดังในมหาโคสิงคสาลสูตร (ม.มู.๑๒/๓๖๙/๓๙๗) ท่ีพระสารีบุตรกลาวธรรมปฏิสันถารแกพระอานนทวา 

ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะน้ี เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็ม
ต้นท่ัวท้ังป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะน้ัน ท่าน...เอย ป่าโคสิงคสาลวัน
จะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วันหน่ึง วัสสการพราหมณ มหา
อํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานในนครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระอานนท เมื่อสนทนา
ไถถามกัน ตอนหน่ึง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗) 

วัสสการพราหมณ:   เวลาน้ี ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ท่ีไหน?    
พระอานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลาน้ี อาตมาอยู่ท่ีเวฬุวัน  



 
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๕ 

  

วัสสการพราหมณ:  ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน 
เป็นท่ีควรจะทําการส่วนตัวของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ? 

พระอานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นท่ีควร
จะทําการส่วนตัวของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน. 

มหาเวสสันดรชาดก ท่ีเราเรียกสั้นๆ วา “มหาชาติ” ซึ่งมี ๑๓ กัณฑ ยกเน้ือท่ี ๒ กัณฑใหเปน
คําพรรณนาความงดงามนารื่นรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และมหาพน 

ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาที่ของพระท่ีจะดูแลรักษาที่อยูอาศัยใหสะอาด 
เรียบรอย งดงาม คือใหเปนที่รมณีย เรียกวาเสนาสนวัตร จึงเปนธรรมดาที่วาในวัด พระซ่ึงมีชีวิตใกลชิด
ธรรมชาติ อยูกับหมูไมรมไม จะตองหม่ันกวาดใบไมที่รวงหลน โดยถือสําคัญ จนกระทั่งเปนธรรมเนียมใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ดังเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซ่ึงระบุการ “กวาดลานวัด” ไวในรายการกิจวัตรของ
พระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณวัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆท่ีตองดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยรมรื่นใหวัดเปนท่ีรมณีย 
ต้ังแตปดถูแผวกวาดลานวัดเปนตนไปน้ี นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติท่ีชัดเจนจริงจังสืบกันมาอยาง
ย่ังยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดที่เปนรมณียน้ันประทับตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวี
นิพนธตามกาลสมัย ดังเชนในนิราศนรินทร์ ท่ีนรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชมบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรีอยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังน้ีวา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายค่ํา  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 

วางระบบความสัมพันธพื้นฐาน ใหชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติท่ีเปนรมณีย   
ตามหลักการบวชเรียนท่ีตรัสแสดงไว พอบวชเขามาเปนภิกษุในพระธรรมวินัย พระก็ตอง

รักษาวินัย ท่ีเรียกวาปาติโมกข ซึ่งมี ๒๒๗ สิกขาบท (เรียกตามภาษาปากหรือภาษาชาวบานวาศีล ๒๒๗)  
นี่ก็คลายกับกฎระเบียบของชุมชนหรือองคกร เชน ใครเขารับราชการ เปนขาราชการ ก็ตองรักษา

กฎระเบียบของราชการ แมแตเด็กเขาโรงเรียน เปนนักเรียน ก็มีกฎของโรงเรียน หรือระเบียบของนักเรียน 
การสังวรระวังดูแลปกครองตนใหอยูในปาติโมกขนี้ ถือวาเปนศีลหลักของพระสงฆ เรียกวา ปาติโมกขสังวร  

เมื่อตรัสแสดงปาติโมกขสังวร ท่ีเรียกกันวารักษาศีล จบแลว พระพุทธเจาก็ตรัสอินทรียสังวรตอ 
หรือจะวาพวงกันไวก็ได โดยทรงใชคําวา “อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร” (มีทวารท่ีคุมครองหรือปกครองดูแล
แลวในอินทรียท้ังหลาย, คําน้ีพบในพระไตรปฎกถึงราว ๔๕ แหง)  

อินทรียสังวร “การสํารวมอินทรีย” คือการดูแลปกครองตนใหรูจักใชอินทรีย ซึ่งทําหนาท่ีรับรู 
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส อันเปนประตูคือชองทางติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอม ใหใชชองทางสื่อสารเหลานั้นอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามท่ีเปนฐาน เปน
ตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอ่ืนๆ ท้ังหมด 
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ยํ้าวา ตัวเราคือรางกายนี้ เปนท่ีประชุมของ ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กายสัมผัส ซึ่งเปนชองทางรับรู
ติดตอกับโลก จึงเรียกวา “เบญจทวารกาย” หรือ “เบญจผัสสทวารกาย”  

เราทํากายภาวนา คือพัฒนาเบญจทวารกายนั้น ดวยอินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ควบคุม
ปกครองนําพาตนเองในการใช ตา-ดู หู-ฟง จมูก-สูดดมกลิ่น ลิ้น-ลิ้มชิมรส กาย-สัมผัสจับตอง โดยไมติด
อยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ที่ไดแคเพลิดเพลิน ลุมหลงมัวเมา หรือขัดเคือง ขุนมัว ฟุงซานไป แต ดู เห็น 
ไดยิน ฟง เปนตน อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพ่ิมพูนกุศลธรรม เชน ใหเกิดความสดช่ืน เบิกบาน 
ใจสงบ มีความสุข เกิดความรักอยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรูใฝทํา และคิดการสรางสรรคทั้งหลาย  

การปกครองอินทรียได ชวยใหรักษาวินัยในปาติโมกขไดงายดวย กายภาวนาจึงพวงไปกับศีล
ภาวนา หนุนศีลภาวนา (ในชั้นอรรถกถา เรียกเปนศีลไปทั้ง ๒ อยาง คือ ปาติโมกขสังวรศีล และอินทรียสังวร
ศีล) เมื่อดูแลใชผัสสทวารไดดี ก็เปนตนทางชวยใหดูแลการทํากรรมทางกายทวารและวจีทวารดวย 

เปนอันวา อินทรียสังวร คือการดูแลปกครองผัสสทวาร ท่ีเปนกายภาวนาน้ี สําคัญมาก คูกัน
พวงกันมากับการพัฒนาศีล/ศีลภาวนา ดังท่ีในเมืองไทยน้ี พูดถึงพระภิกษุกันคุนปากวา “สํารวม-
ไมสํารวม” แสดงวาอินทรียสังวรน้ีถือสําคัญกันมาจนเปนประเพณี แตไปๆ มาๆ เหมือนจะเหลือแต
รูปแบบ มองแคอาการภายนอก ไมรูไมเขาใจความหมายและวิธีปฏิบัติท่ีแทจริง จึงควรตองฟนฟู
ขึ้นมา และไมเฉพาะแกพระเณรเทาน้ัน แตควรปฏิบัติกันในการศึกษาและการพัฒนาคนท่ัวท้ังหมด 

อินทรีย คือผัสสทวารเหลาน้ี ติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา  
เราควรใหอินทรียเหลาน้ันไดสัมผัส เชน เห็นรูป ไดยินเสียง ท่ีดีงามเก้ือกูล ท่ีชวยโนมนอมใจ

ไปในทางที่ดีงาม ในเชิงเรากุศล เชน เห็น ไดยินแลว สดชื่น รูสึกสงบ สบายใจ อยากทําอะไรท่ีดีๆ  
ไมใชจะใหตองคอยรับมือกับสิ่งเราท่ีเลือกไมไดอยูตลอดเวลา  
โดยนัยน้ี ถาเรามีสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูแลว ก็จะชวยใหกายภาวนาเดินหนาไปไดงาย และชวย

หนุนใหกาวไปในการพัฒนาท่ีเปนภาวนาขออ่ืนๆ ไดดีขึ้นดวย ดวยเหตุน้ี จึงไดมีคติในการเลือกหา
และจัดสรรถ่ินท่ีอยูอาศัย ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมประจําของคน ใหเปน “รมณีย์”  

เริ่มดวยวัดวาอาราม อันเปนท่ีอยูท่ีประจําทํากิจของพระ ผูจะตองปฏิบัติในการพัฒนากาย 
ตามหลักกายภาวนาน้ีอยูแลว ไดมีคติเลือกหาและจัดสภาพถ่ินของตนใหเปนรมณีย ดังท่ี
พระพุทธเจาไดทรงพวงอินทรียสังวรแหงกายภาวนา ไวกับศีลภาวนาตั้งแตเริ่มรักษาวินัย ดังไดพูดมาแลว 

กวางออกไป ทุกคนควรปฏิบัติในหลักการน้ีท้ังน้ัน คือ เลือกหาและจัดสรรถ่ินอาศัย ต้ังแต
บานเรือน ท่ีอยู ท่ีทํางาน ใหเปนท่ีรมณีย มีความสะอาด เรียบรอย งดงาม นาชื่นชม ดิน นํ้า อากาศ 
ธรรมชาติรอบตัวท่ัวท้ังหมด สดชื่น รื่นรมย ปลอดภยั เอ้ือตอการเปนอยูและการพัฒนาชีวิตของคน 

หลักกายภาวนา ท่ีจะใหไดผลในการพัฒนากาย คือเบญจผัสสทวาร ใหเกิดกุศล เปน
ประโยชนในการสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมรอบตัว จึงเริ่มท่ีคติ “รมณีย์” ดังท่ีวามาน้ี 

เปนอันวา ท่ีพูดมาน้ัน เปนการเนนการพัฒนาคนในข้ันตนๆ โดยเริ่มท่ีกายภาวนา อันเปนขอ
แรกอยูแลว แตมักถูกมองขามไป ท้ังท่ีสําคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มต้ังตนต้ังตัว เปนการสราง
บรรยากาศท่ีเก้ือหนุน และเสริมความพรอมท่ีจะกาวหนาไปในการพัฒนาทุกขั้น คือการพัฒนาคน
ใหครบจบ ภาวนา ๔ ท่ัวท้ังหมด  



~ ๒ ~ 

ทําบุญสรางชุมชนใหอยูกันด ี

ในตํานาน ในประเพณี มีสาระท่ีควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี  
มีความเกาติดอยูในความระลึกอยางหนึ่งวา เมื่อผูเขียนยังเปนสามเณรเล็กๆ อยูในชนบท 

พอจะเห็นวามีความนิยมหรือเปนประเพณีอยางหน่ึงท่ีพระเทศนเรื่องเก่ียวกับพระอินทร พูดถึงวัตร
บท ๗ ของพระอินทร เลาเรื่องการทําบุญของมฆมาณพกับพวก ท่ีชวนกัน รวมตัวกัน ต้ังกลุม
ทําบุญกันอยางเปนล่ําเปนสันและยืนยาว แลวในที่สุดก็ไปเกิดเปนพระอินทร และเปนเหลาเทวดา
ในดาวดึงส พูดงายๆ คือ เทศนเรื่องประวัติหรือตํานานพระอินทร (ฉบับพุทธ) 

แตกาลลวงมาๆ ตํานานพระอินทรท่ีวาน้ันก็เหมือนวาเงียบหายหรือถูกลืมไป คนยังไดยิน
นามของพระอินทร และคนมากมายก็ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการทําบุญของมาณพท่ีมาเกิดเปน
พระอินทร การท่ีติดใจนึกถึงเรื่องน้ี เพราะอยากไดความรูในเรื่องน้ันใหมีหลักฐานท่ีชวยใหชัดเจน
มั่นใจเก่ียวกับประเพณีไทยในเวลาน้ัน  

ถาเมื่อ ๖๐-๗๐ ปกอนน้ัน มีประเพณีเทศนเรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร หรือตํานานพระ
อินทรอยางที่วา ก็พูดไดวา คนไทยสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเร่ืองบุญและการทําบุญ ชัด
ตรงกวาคนไทยทั่วไปในปจจุบันนี้มาก  

พรอมกันน้ันก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานที่ผานมา ซึ่งคนไทยหางเหินจากความ  
รูจักพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเห่ียวลง ความประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกวา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยางอาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบที่ทําตามๆ 
กันไป ในสภาพเชนนี้ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่คนไทยเวลานี้รูเขาใจและปฏิบัติกัน หลาย
อยางจึงคงไดพรองไดเพี้ยนไปแลว หรือถึงกับเลื่อนลอย อยางนอยก็คับแคบลง  

เมื่อพรองหรือเพี้ยนไป ความรูความประพฤติน้ัน นอกจากขาดประโยชนท่ีพึงไดตาม
ความหมายและวัตถุประสงคท่ีแทจริงแลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ท้ังแกพระพุทธศาสนา 
แกวัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาติ 

ไมวาจะอยางไร ในท่ีน้ีก็ควรเลาตํานานพระอินทรท่ีวาน้ันไว เพื่อฟนความรูความเขาใจใน
เรื่องบุญและคติการทําบุญ ใหใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชนใหแกสังคมไทย 

สําหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินทรมีความสําคัญมาก เปนท่ีนับถืออยางสูง
ในสังคมไทย ต้ังแตองคพระมหากษัตริยลงมา จึงไดเปนท่ีสืบสานคตินิยมตางๆ เชน พระอินทรมี
สวนสวรรค ๔ แหง คือ จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน และนันทวัน (นันทนวัน ก็วา) ซึ่งไดมาเปน
นามของพระราชวัง วังเจานาย และสถานท่ีสําคัญของราชการ  
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ชื่อตางๆ ท่ีเก่ียวกับองคอินทร เปนท่ีรูจักคุนชินแกคนไทยในทางที่รูสึกวาสูงสงย่ิงใหญ อยาง
พระวชิราวุธ เวชยันตปราสาท เวชยันตราชรถ ชางเอราวัณ นันทาโบกขรณี และตนไมสวรรคประจํา
ดาวดึงสเทวโลก ชื่อวาปาริฉัตร หรือปาริชาต  

พระอินทรเปนเทพเจาย่ิงใหญต้ังแตยุคพระเวท เมื่อพวกอารยันอพยพรบรุกมายังชมพูทวีป 
พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอดนักรบ จนกระท่ังเมื่ออารยันต้ังถ่ินฐานมั่นในชมพูทวีปแลว การยุทธลด
ความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหมย่ิงใหญขึ้นมา โดยพวกพราหมณอางพระ
พรหมจัดแบงมนุษยเปน ๔ วรรณะ  และจัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเรื่องจําเปน และใหญโตโอฬาร 

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรมท่ีเปนความจริงมีอยูเปนธรรมดา
น่ันแหละท่ีมนุษยจะตองเคารพถือเปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตองบูชายัญ มนุษยและเทพเปน
อิสระตอกัน ท้ังคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมไดโดยตางก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอด
ดวยตนเอง ดังน้ันผูท่ีสมัครเขามาในมรรคาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมีอะไรติดพัน
หวงพะวงเกี่ยวโยงถึงเทวดา นอกจากวาเทวดาท่ีหวังความกาวหนาในธรรม จะมาขอฟงธรรมจาก
พระดีๆ หรือเทวดามีศรัทธาอาจมาถวายบริการ หรือมีพระคิดเฉไฉประพฤติไมดี เทวดาดีๆ ก็
อาจจะมาชวยใหสติ (เทวดาไมดีก็มีบาง ท่ีจะมาพยายามแกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)  

อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัดเพียงพอในพุทธมรรคา และยังหวง
พะวงพรั่นใจตอเทวอํานาจ  

ตอนน้ี ทานใหพระพรหมอยูเงียบๆ ดีๆ ไมตองมายุงกับคน แตพระอินทรท่ีย่ิงใหญมาแตเดิม 
ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก ถึงตอนน้ี พระอินทรท่ีย่ิงใหญของศาสนาเกา ก็เปลี่ยนมาเปนพระ
อินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับมนุษยอยางใหม เปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
สําแดงเดชขมเหงครอบงําผูอ่ืน มาเปนการปกปองคนดีชวยเหลือคนมีธรรม 

ในคัมภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ แบบแรก ท่ีเปนมาแตเดิมใน
ศาสนาเกา ซึ่งมีอาการหวงแหนความย่ิงใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยงอํานาจ เชน ถามีฤๅษี
ดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทําใหทรงสอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงท่ีจะ
ทําใหพระอินทรหลุดหลนจากฐานะ แลวก็ไปแกลงไปหาทางทําลายตบะ  

ในแบบหลัง พระอินทรท่ีมานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูกขมเหงรังแก คนมุงมั่นทําความดี
แลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิดความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะรอน เมื่อสอดสองทราบ
เหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังท่ีคนไทยไมนานนักน้ีคุนดีกับความในพระราชนิพนธเรื่อง สังข
ทอง วา “ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา กระด้างด่ังศิลาประหลาดใจ...สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัย ก็แจ้งใจใน
นางรจนา แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด...” 

พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลกมนุษยประพฤติธรรม ถึงขั้นถือเปน
งานเปนการของดาวดึงสเทวโลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา  

ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ทาวจาตุมหาราชไปเที่ยวตรวจดูโลกวา มนุษยท่ี
เก้ือกูลแกมารดา-บิดา เก้ือกูลแกสมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญในสกุลหมูเหลา อยูถือ
อุโบสถ ทําบุญท้ังหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ คํ่า สงโอรสไปเที่ยวดู และ ๘ คํ่า สงเทวดา
บริวารไปดู แลวรายงานแกประดาเทพชั้นดาวดึงสท่ีมาประชุมในสุธรรมสภาตามน้ัน  



 
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๙ 

  

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถ่ินใหเปนรมณีย  
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี  

ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยครึ่งศตวรรษกอนน้ี พอจะคุนหูกับคําวา “วัตรบท 
๗ ของพระอินทร์” คือขอปฏิบัติประจําตัวของพระอินทร ซึ่งแสดงไวในพระไตรปฎกวา ดวยการถือ
วัตรบท ๗ น้ี มฆมาณพจึงไดมาเปนพระอินทร และลงทายวา บุคคลท่ีถือวัตรบท ๗ น้ีแหละ พวก
เทวดาชั้นดาวดึงสเรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ) 

วัตรบท ๗ (พระไตรปฎกฉบับอักษรพมา และฉบับอักษรโรมัน เรียกวา วตบท หรือ พรตบท) ไดแก 
ถือวา: ตลอดชีวิตน้ี  
๑. เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดา  ๒. เราจะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลหมู่เหล่า  
๓. เราจะพูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน  ๔. เราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยง พูดแต่คําสมานสามัคคี  
๕. เราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตระหน่ี ยินดีในการสละ ชอบแจกจ่ายให้ปัน  
๖. เราจะมีวาจาสัตย์  ๗. เราจะไม่โกรธ ถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้น ก็จะกําจัดมันได้ฉับพลัน  

พอถึงตรงน้ี คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียดตางกันบาง) ก็เลาประวัติของหนุมมฆ
มาณพ ผูไดทํา “บุญ” ท้ังหลาย ซึ่งทําใหถ่ินอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี แลวมาเกิดเปน
พระอินทร เปนเรื่องราวการทําบุญท่ีนาจะไดสืบมาในวัฒนธรรมไทยที่เคยคุนกันมาในสังคมไทย  

ในที่นี้ เห็นวาเปนเร่ืองดีงามที่เหมือนถูกลืมไป และที่สําคัญจะชวยใหเขาใจความหมายของคํา
วา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลายาวสักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ บุญกรรม กับคําวา รมณีย์) 

ในอดีตกาล ท่ีมจลคามในแควนมคธ ขณะท่ีชาวหมูบานทํางานกันอยูท่ีบริเวณกลางหมูบาน 
มาณพชื่อวามฆะ ไปทํางานท่ีน่ัน เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานท่ีในสวนของตัวใหสะอาด
เรียบรอย เปนรมณีย ทํางานแลวพักอยู   

แตแลวมีคนอ่ืนชอบใจท่ีน้ัน มาเอาแขนผลักเขาใหพนไปแลว เขาไปพักท่ีนั่นเสียเอง มฆ
มาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไปชําระทําความสะอาดที่จุดอ่ืน ทําท่ีใหมใหเปนรมณีย แลวยายไป
อยูตรงนั้น แลวก็มีคนอ่ืนอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากท่ีน้ันแลวเขาไปใชท่ีน่ันแทน มฆมาณพก็
ไมโกรธ แตยายไปจัดทําท่ีอ่ืนใหเปนรมณีย  

มฆะยังถูกคนอ่ืนแยงเอาท่ีน้ันไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไปทําท่ีอ่ืนตอๆ ไป ขยายไปเรื่อยๆ 
พรอมกับคิดวา คนเหลาน้ีไดรับความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทํา
ของเราน้ันก็ตองเปนกรรมท่ีเปน “บุญ” ซึ่งจะใหความสุขแกเราดวย   

วันรุงขึ้น มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณท่ีเปนลานใหเปนรมณีย์ ชาวบานท้ังผูเด็กผูใหญก็ได
ไปน่ังพัก ท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทําสถานท่ีน้ันใหสะอาดเปน
รมณีย์ จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแกมหาชน เมื่อถึง
ฤดูหนาว เขาก็กอไฟให ในฤดูรอน ก็จัดนํ้าให   



 
๑๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

  ตอมา มฆะคิดวา ท่ีรมณีย์ ยอมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของทุกคน ไมมีใครไมชอบที่รมณีย์ แตน้ี
ไปเราควรทําหนทางใหราบเรียบ แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออกจากบานแตเชาตรู เท่ียวไป
จัดแตงถนนหนทาง ตัดรานก่ิงไมท่ีเกะกะกีดขวาง  

เมื่องานท่ีตองทํามากขึ้น ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับบานคํ่ามืด วันหน่ึง หนุมบานใกล
เจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนน้ันบอกวาขอเปนเพื่อน
รวมทําบุญดวย ต้ังแตน้ันก็กลายเปนคณะท่ีมี ๒ คน  

แลวก็มีหนุมอ่ืนอีกเห็นเขาท้ังสองแลว ถามอยางน้ัน พอทราบแลว ก็เปนสหายรวมดวย 
ตอมาก็มีผูสนใจเห็นตาม เขารวมทําบุญเพิ่มขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขารวม
กับเขาเปนกลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเที่ยวดูแลรวมกันทํางานบุญ (บุญกรรม) แบบน้ีเปนประจํา 
นอกจากพัฒนาทางเขาหมูบานแลว ก็สรางศาลาท่ีสี่แยก ขุดสระนํ้า ทําสะพาน 

ตัวหนุมมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญประโยชน) อยางน้ี เมื่อไดรับความ
นับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานท้ังหลายใหเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวน
สิ่งชั่วรายท้ังหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน 

กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทางใหราบเรียบกวางไกลออกไปเปน
โยชนๆ  

ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะน้ีเท่ียวทํางานอยางน้ัน ก็ไมพอใจ  
นายบานน้ันมองวา กอนน้ัน เมื่อพวกชาวบานยังด่ืมสุรา ยิงนกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็

มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามหนุมมฆะกัน รายได
น้ันก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  

แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  “พวกแกเท่ียวทําอะไรกัน?” 
หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกนี่อยูบานอยูเรือน ไมควรทําอยางน้ัน ควรออกปาไปยิงนกตกปลา

ลาเน้ือเอามากินกัน และทําสุราด่ืมใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 
มฆะกับพวกคัดคานไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูกวากลาวซ้ําๆ อีก ก็ไมยอมทําตาม 

ในท่ีสุด นายบานขัดใจมาก คิดวาจะตองกําจัดคนพวกน้ี ก็เลยไปฟองทางการ ถึงขั้นกราบทูล
พระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เมื่อพระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับ
พวกมันมา” ก็ทําตามรับสั่ง นําตัวมฆะกับพวกมา  

พระราชาไมทันไดทรงพิจารณา ก็รับสั่งลงโทษใหชางเหยียบ แตดวยอํานาจเมตตาของพวก
นักทําบุญ ชางไมยอมเหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไมกลาเหยียบ จึงทรงใหพวก
น้ันนอนลง เอาเสื่อลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบ
วา คนเหลาน้ีรวมกลุมกันทําบุญ เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก ขุดสระนํ้า 
สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงชื่นชมสนับสนุน  
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แทนท่ีจะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทานนายบานน่ันแหละใหเปนคนรับใช
ของนักทําบุญ พระราชทานชางตัวน้ันใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานน้ันใหพวก
เขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  

นักทําบุญกลุมน้ี ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมาชวยงานดวย ก็ผองใสย่ิงนัก คิด
จะทําบุญกันย่ิงขึ้นไป ก็ปรึกษางานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรท่ีสี่แยก ซึ่งเปนงานใหญ 
ตองหาชางมาทําดวย แตท่ีทําบุญกันมาน้ี ยังไมไดใหสวนรวมทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ท่ี
แปลกันสั้นๆ วาใหสวนบุญ) แกเหลาสตรี 

ถึงตอนน้ีเปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็เขามารวมทําบุญดวย เชน สุธรรมา 
(ภรรยาหน่ึงของมฆะ) เขามาเปนเจางานสรางศาลา ใหชางสลักท่ีชอฟาเปนชื่อศาลาวา “สุธรรมา” 
(หอประชุมเทพในดาวดึงสไดชื่อวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”) สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตรา
สรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ท่ีเปนรมณีย์  

มฆมาณพถือวัตรบท  ๗ ตลอดชีวิตดังท่ีวาแลว ตัวเขาและเพื่อนนักทําบุญไดทํากรรมอัน
เปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) อยางน้ี เมื่อสิ้นชีวิตแลวไดไปเกิดในดาวดึงสสวรรค โดยมฆมาณพผู
เปนหัวหนา ไดเปนทาวสักกะ คือพระอินทร  

เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเรื่องมฆมาณพ หรือตํานานพระอินทรน้ี 
เนนการทําความดีดวยการบําเพ็ญประโยชน ชวยกันจัดสรรถ่ินอาศัยใหเปนรมณีย์ รวมกัน
สรางสรรคชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยท่ีแตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม  

น่ีคือเขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา 
ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมท้ังจัดเรือข้ามฟาก) จัดท่ีบริการน้ําดื่ม 

และบึงบ่อสระน้ํา ให้ท่ีพักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ท้ังคืนท้ังวัน 
ตลอดทุกเวลา, ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา   
ควรเปนเคร่ืองรักษาหลักพระพุทธศาสนา และรักษาประโยชนของสังคมไทย  

เทาท่ีไดเลาเรื่องการทําบุญมายืดยาว ก็เพราะเปนเรื่องสําคัญท้ังตอพระพุทธศาสนา และ
ตอสังคมไทย  

ดัง ท่ีทราบกันดี  วัฒนธรรมประเพณีไทยมากหลายสวน  เ กิดขึ้นจากการนําหลัก
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคมไทย เพื่อประโยชนแกสังคมไทย การที่จะ
อนุรักษ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลาน้ี จึงหมายถึงการรูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาท่ี
นํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  

ถาความรูเขาใจเลือนรางไป แลวประพฤติปฏิบัติผิดเพี้ยนหรือกลายรูปกลายรางไป 
นอกจากอาจทําลายพระพุทธศาสนาแลว แทนท่ีสังคมไทยจะไดประโยชน ก็จะกลายเปนเกิดโทษ 
แตถารูเขาใจและปฏิบัติถูกตอง นอกจากสังคมไทยจะสืบสานประโยชนของตนไดแลว ก็จะเปนการ
รักษาพระพุทธศาสนาไวดวย    



 
๑๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปนเอกลักษณของชาติ เปนคุณคา
สาระท่ีแสดงตัวของประเทศ ถาถือวาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาท่ีอยางหนึ่งของคนไทย 
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงท้ังทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางความรูเขาใจจริงดวย
ปญญา ก็จะเปนท้ังการรักษาพระพุทธศาสนาไวใหแกสังคมไทย และชวยใหสังคมไทยยังได
ประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา  

ท้ังน้ี รวมท้ังจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ เลือนราง หรือผิดเพี้ยนไป 
ท่ีพูดตรงน้ี  หมายความวา  การทําหนาท่ีของรัฐไทยก็ตาม  ของคนไทยก็ตาม  ตอ

พระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ในความหมายน้ี เน่ืองอยูดวยกัน โดยโยงไปรวมกับการ
รักษาประโยชนของคนไทยและสังคมไทย 

พอจะเห็นไดไมยากวา พระพุทธศาสนาท่ีสืบมาในวัฒนธรรมไทยน้ี จัดแบงสังคมชาวพุทธ
ไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ บรรพชิต กับคฤหัสถ หรือพระสงฆ กับสังคมใหญของชาวบานหรือ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่ันเอง  

ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญน้ี แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการแยกตางหากกันชัดเจน ก็มีฐาน
รวมกันเปนท่ีต้ังของจุดแยก และมีปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอดในระหวาง  

บรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือชุมชนวัดมุงตรงสูนิพพานเปน
จุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชาชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดยหมายสวรรคเปนประกันไวกอน 

ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมน้ี เมื่อปรากฏออกมาในวิถีชีวิต ก็สืบตอมา
เปนวัฒนธรรม เกิดเปนรูปแบบท่ีแยกกันคอนขางชัดเจน ในฝายของพระสงฆน้ันมุงแนวไปในวิถี
แหงนิพพาน (โมกขมรรค) สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของประชาชาวบาน เนนหนักในวิถีแหง
สวรรค (สัคคมรรค) โดยท่ีชาวบานน้ันถือการดําเนินในทางแหงนิพพานเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลท่ี
จะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี  

(ตรงนี้ วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูในระดับประถมมรรคแหงโมกขมรรค 
ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)   

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็จะเห็นระบบที่แยกเปนสองดาน
สองสวนน้ี ซึ่งเห็นไดในประเพณีการทําบุญตางๆ ดวย แตท่ีจะพูดในท่ีน้ีคือ เรื่องการทําบุญของมฆ
มาณพ หรือในประวัติของพระอินทรท่ีไดเลามาน้ัน แตเน่ืองจากเปนเรื่องท่ีเลือนรางจางหาย และ
ผูเขียนน้ีเองก็แทบจะไมทันเห็นความเปนไป จึงพูดถึงเรื่องราวไดในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการ
เปนฐานอางอิง 

ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยท่ีกลาวมา ซึ่งสอดคลองกับประเพณีไทยอ่ืนๆ นาจะเปนวา 
ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีเรามีการเทศนมหาชาติน้ัน เดิมที คงมี หรือนาจะไดมีการเทศนอีก
อยางหน่ึงเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ 
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การเทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซ่ึงเป็นวิถีแห่งโพธิญาณท่ีจะลุถึง
นิพพาน ยกเป็นเร่ืองของอุดมคติ ซ่ึงพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสําคัญอย่างสูง 

การเทศน์เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระท่ีการทําบุญกรรมของมฆมาณพกับพวก 
เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาวบ้านหรือประชาชนท่ัวไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมและเรื่องเทวฤทธ์ิ  
พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์   

ท่ีพูดเชิงสันนิษฐานไวน้ี เปนขอท่ีผูมีฉันทะนาจะสืบคนกันตอไป  
แตไมวาจะเปนอยางท่ีสันนิษฐานน้ันหรือไม ก็มีประโยชนใหญท่ีไดแน คือ ดังท่ีรูกันชัดอยู

แลววา  การทําบุญเปนหลักการใหญอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปน
ท้ังเน้ือหาสาระสวนสําคัญและเปนแรงขับเคลื่อนอยูในวัฒนธรรมไทยตลอดมา พรอมท้ังเปน
หลักการท่ีผูกโยงชีวิตไวใหถึงกันกับธรรมชาติ ไมแปลกแยกไมทํารายกัน ดังน้ัน จึงนาจะชวนกันฟน
ความรูความเขาใจในเรื่องการทําบุญ ใหประชาชาวบานปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีท่ีเต็มสาระ
ตามหลักธรรม และเกิดเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามท่ีควรจะมุงหมาย  

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเช่ือมประสานกันดวยธรรม 
เม่ือคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติท่ีรอบลอมก็เปนรมณีย 

อยางไรก็ดี แมจะมีนํ้าใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชนมากมายอยางพวกมฆมาณพ 
ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการพัฒนาที่เนนในระดับกายภาวนา และศีลภาวนา ยังไมพอ จึงควรกาว
ตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซึ่งในระบบบุญกิริยาของคฤหัสถ เรียก
รวมทีเดียววา “ภาวนา” แตก็คือจิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา) นั่นเอง 

ตามปกติหรือโดยท่ัวไปนั้น การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัยครูอาจารย  ผูมีความรูมี
ประสบการณ ท่ีจะแนะนําใหความรูความเขาใจ ท่ีจะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรท่ีมีโอกาสใกลชิด
ไดปรึกษา พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตท่ีมุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และเปนท่ีหวังเปนท่ีนับถือของ
สังคมวาเปนผูท่ีพรอมและเปนผูทําหนาท่ีเปนครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรอยางน้ี  

พรอมกันน้ัน พระสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีอุทิศใหแกการพัฒนาจิตปญญา ดํารงรักษาสืบทอด
ธรรม สงตอประทีปธรรม แสดงธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะผูอ่ืนในการพัฒนาทุก
ดานของภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขที่พึ่งพาเสพอามิส เม่ืออาศัยวัตถุเพียง
เล็กนอยท่ีจําเปนตอชีวิต แตมีธรรมมีปญญาท่ีจะแนะนําสั่งสอน ความรูเขาใจกันในเรื่องน้ี ไดทําให
เกิดเปนประเพณีท่ีพระสงฆ ซึ่งไมสะสมเสพสามิสสุขน้ัน จะอาศัยปจจัยสี่พอท่ีจําเปนตอชีวิต จาก
การจัดถวายโดยคฤหัสถชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต เปนตน พรอมกับท่ีเหลาชาวบานก็หวัง
จะไดสดับฟงธรรมเก้ือหนุนปญญาจากพระสงฆ 

โดยนัยน้ี ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมีประเพณี
ความสัมพันธแบบอาศัยกัน ท่ีคฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆอํานวยธรรมทาน ดังน้ี 



 
๑๔ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

 ภิกษุท้ังหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอ 
บํารุงเธอท้ังหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และหยูกยาเคร่ืองรักษาผู้เจ็บไข้;  

แม้เธอท้ังหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่าพราหมณ์คหบดีชาวบ้าน โดยแสดงธรรม 
อันงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศการดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ 
พร้อมพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่านั้น;   

ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและกัน (ด้วยอามิสทาน และธรรมทาน) 
อยู่ประพฤติชีวิตประเสริฐนี้ เพ่ือไถ่ถอนห้วงกิเลส ท่ีจะกําจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบ ดังว่าฉะนี้ 

ผู้ครองเรือน (ชาวบ้าน) และผู้ไร้เรือน (พระสงฆ์) ท้ังสองฝ่าย “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา”   
(อาศัยกันและกัน) ย่อมสัมฤทธ์ิสัทธรรมท่ีปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่างยอดเย่ียม 

บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต หยูกยา ท่ีน่ังท่ีนอน พอเป็นเคร่ือง
บรรเทาความข้องขัด  

ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัสถ์ อาศัยพระท่ีปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธามุ่งต่อพระ
อรหันต์ เพ่งพินิจด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนาน้ี ท่ีเป็นทางไปสุคติ เมื่อยังใคร่
กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลกของเทพ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔) 

เมื่อพระพุทธเจาทรงเริ่มประกาศพระศาสนาน้ัน พระองคและพระสงฆ มิไดมีวิหาร คือ
กุฎีท่ีอยูอาศัย แตพักตามรุกขมูล คือโคนไม ตลอดจนท่ีโลงแจง และลอมฟาง เมื่อมีผูเลื่อมใส
ดวยศรัทธาซาบซึ้งใจในอากัปกิริยา และสมณกิจแหงธรรมทาน อันแสดงถึงความเปนภาวิต ๔ 
ดาน ท้ังภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา แลวเขามาขอสรางวิหารคือกุฎีถวาย 
พระพุทธเจาจึงไดทรงอนุญาตใหพระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีท่ีพักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวา
อาราม และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนาเปนหลักไว ดังน้ี  

“อันท่ีอยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์ร้าย นอกจากน้ันยังป้องกัน งู เหลือบยุง 
และฝนยามยะเยือก อนึ่ง ลมแรงและแดดกล้า เกดิมมีา ก็กันได ้

การสร้างท่ีอยูอ่าศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) แก่สงฆ์ เพ่ือเป็นท่ีพํานัก เพ่ือ
ความสุข เพ่ือฌาน และเพ่ือวิปัสสนา พระพุทธะท้ังหลายสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ  

เพราะเหตุฉะน้ัน บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ท่ีแท้แก่ตน จึงควรสร้างท่ีพักอาศัยอัน
รื่นรมย์ และให้ภิกษุท้ังหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย 

อน่ึง พึงจัดถวาย ข้าว นํ้า ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระภิกษุท้ังหลาย ผู้
ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  

พระภิกษุเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์ ซ่ึงเมื่อเขาเข้าใจชัดแลว้ หมดสิ้น
กิเลสท่ีหมกัหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ตัง้แต่ในโลกนี ้ (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) 

เรื่องราวท่ีไดเลามา แสดงใหเห็นบรรยากาศของชีวิตและสังคมในพระพุทธศาสนาที่มีพ้ืนฐานอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีเปนรมณีย อันเอื้อใหคนท่ีพัฒนาชีวิตในขั้นกายภาวนา พากันทําบุญกิริยาท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต
ในชุมชนของคนที่พัฒนาในการอยูรวมกันดวยศีลภาวนา คร้ันมีชุมชนดีมีสังคมม่ันคง ก็พัฒนาชีวิตย่ิงข้ึนไปในทาง
จิตใจและปญญา ดวยจิตตภาวนาและปญญาภาวนา เม่ือมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตรแนะนําใหความกระจาง 
ตนเองรูจักใชมนสิการ ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตดวยภาวนาทั้งสี่ ลุถึงความดี ความงาม ความสุขท่ีแทจริง 



~ ๓ ~ 

พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิตสี่ 

มนุษยมีความพิเศษในขอวาเปนสัตวท่ีตองฝก และก็ฝกได โดยฝกตนได และฝกไดอยาง
วิเศษ มนุษยท่ีฝกดีแลว คนท่ีฝก ศึกษา พัฒนาแลว เปนสัตวประเสริฐ เปนผูเลิศ สูงสุด  

การฝกตนของมนุษยน้ัน ดําเนินไปเปนกระบวนการพัฒนา ๔ ดาน เรียกวา “ภาวนา ๔” คือ 
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) คือ พัฒนาเบญจทวารกาย ในการสื่อสารสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) คือ พัฒนาพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม  
๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) คือ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข 
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) คือ พัฒนาปญญา ใหเขาถึงความจริง หลุดพน เปนอิสระ  
การพัฒนาตนของตางคน ดําเนินไปในสภาพชีวิต ในสิ่งแวดลอม ในสถานการณท่ีแตกตาง

หลากหลาย ปฏิบัติการในการพัฒนาตนของตางคนจึงไมเหมือนกัน วาโดยหลักใหญ ทานจัดวาง
ปฏิบัติการในการพัฒนาคนน้ัน โดยแยกตามสภาพชีวิตและสังคม ๒ พวก เปน ๒ ระบบใหญ คือ  

๑. ไตรพิธบุญกิริยา  (บุญกิริยา ๓)   สําหรับผูครองเรือน, ชาวบาน  
๒. ไตรสิกขา  (สิกขา/ศึกษา ๓)  สําหรับผูละเรือน, พระสงฆ 
ระบบทั้งสองน้ีมีสาระอันเดียวกัน (เปนระบบใหญแหงการพัฒนามนุษยตามสภาวะของธรรมชาติ

อันหนึ่งอันเดียว) แตมีแงดานขั้นตอนยอยแตกตางกันตามสภาพชีวิตท่ีวา พวกหน่ึงเก่ียวของกับวัตถุ
และกิจกรรมทางกายมาก อีกพวกหนึ่งเก่ียวของกับจิตปญญามาก พวกหน่ึงเนนดานรูปธรรม อีก
พวกหน่ึงเนนดานนามธรรม ดังจะเห็นไดในสาระสําคัญของระบบทั้งสองน้ัน ดังน้ี   
ชาวบาน (บุญกิริยา ๓): ทาน (ให้-แบ่งปัน)  ศีล (มั่นวินัย-ไมเบียดเบียน)  ภาวนา  

[เอาการเอื้ออํานวยวัตถุมานํา ใหคนมีศีลไดงายข้ึน ท่ีจะอยูรวมสังคมโดยไมตองเบียดเบียนกัน ใหสังคม
เปนสภาพท่ีเอื้อเก้ือกูลแกทุกบุคคล ท่ีจะไดพัฒนาชีวิตของตน ท้ังทางจิตใจและปญญา] 

พระสงฆ (สิกขา ๓):  ศีล (ต้ังอยูในวินัย)  สมาธ/ิจิต (พัฒนาจิตใจ)  ปญญา (พัฒนาปญญา) 
[โดยมีชีวิตท่ีพ่ึงพาวัตถุนอย ชาวบานเล้ียงงาย พระสงฆต้ังอยูในวินัยท่ีจัดสภาพชีวิตใหอุทิศตนแกการพัฒนา
จิต-ปญญา และนําธรรมท่ีรูท่ีลุมาบอกใหสังคมชาวบานพัฒนาในบุญกิริยา]  
การปฏิบัติใน ๒ ระบบน้ัน แมจะตางกันตามวิถีชีวิตวิถีสังคม แตเมื่อดําเนินไปอยางถูกตอง 

ก็จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนามนุษย ๔ ดาน ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ ใหเดินหนาไป ดังท่ีทานใช 
ภาวนา ๔ น้ัน เปนเครื่องตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติท้ังหมด  โดยมีคําอธิบายพอไดสาระตอไปนี้  

๑.จิตตภาวนา 
(พัฒนาจิตใจ) 
๒.ปญญาภาวนา 
(พัฒนาปญญา)



 
๑๖ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

พัฒนาการทางกาย มิใชดูแครางกายเติบโตมีกําลังแข็งแรง   
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) หมายถึง พัฒนาเบญจทวารกาย แปลวา พัฒนาตัวคนซึ่งเปนท่ี

รวมของ “ผัสสทวาร” คือชองทางรับรู ๕ ประตู (จักขุทวาร ฯลฯ กายทวาร, = ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส) 
ใหใชชองทางเหลาน้ันติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญ
งอกงามท่ีเปนฐานเปนตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอ่ืนๆ ท้ังหมด   

เปนธรรมดาในทุกการอาชีพ อยางแพทย นักรบ นักกีฬา ท่ีพัฒนากายน้ัน ไมใชแคใหแข็งแรงใหญโต แต
ตองฝกทักษะใหเบญจทวารรับรูคลอง ไว ถนัด จัดเจน ละเอียด เฉียบคม แมนยํา ชํานาญยิ่งขึ้นๆ จึงจะไปดีได  

แตแคน้ันยังไมพอ บางทีรับรูแลวตกเปนทาสของสิ่งท่ีรับรู หรือเปนทาสความรูสึกของตัวเอง 
ทานจึงใหพัฒนาเบญจทวารกายน้ีดวยอินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ดู ฟง สูดดม ลิ้มรส 
สัมผัสจับตอง โดยไมติดอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ไดแคเพลิดเพลิน ติด หลง มัวเมา หรือขัดเคือง 
ขุนมัว แต ดู ฟง… อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพิ่มพูนกุศลธรรม เชน เกิดความสดชื่น เบิก
บาน สงบใจ มีความสุข เกิดความรัก อยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรู อยากทําการสรางสรรค    

ในขั้นพื้นฐาน การฝกอินทรียเริ่มไดดวยการพบเห็นไดยินและอยูในสภาพรมณีย นอกจากไป
หาสิ่งแวดลอมรมณียในโลกของธรรมชาติแลว ก็รูจักจัดสรรวัดวาอารามถ่ินฐานบานเรือนใหรื่นรมย 
ดังธรรมเนียมการทํากิจวัตรของพระสงฆในการกวาดลานวัดท่ีมีใบไมรวงหลน เปนสัญลักษณของ
การอยูรวมกับธรรมชาติอยางสงบงาม ต้ังแตพื้นดิน ผืนนํ้า ถนนหนทาง หมูไม ขึ้นไปจนถึงแผนฟา 
สะอาด เรียบรอย งดงาม สงบ รมรื่น เปนรมณีย ท่ีชื่นกายชูใจ ใหไดยลไดยินสัมผัสแลว โนมนําใจ
ใหนอมไปในกุศลธรรม เชน สดชื่น ผองใส สงบ ออนโยน เปนท่ีโอบออมอันเอ้ือตอการอยูดีโดยมี
การพัฒนาชีวิต จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป  

การพัฒนาขอแรกในกายภาวนา จับท่ีเจตนาในการปฏิบัติจัดการและการมีทาทีตอสิ่งท่ีผาน
การรับรูเขามา หรือเขามาถึงการสัมผัสรับรู พูดสั้นๆ วาในภาครับ เชน เมื่อกินเสพอาหาร ก็กินเสพ
รับรสดวยความรูเขาใจเทาทันมุงใหไดคุณคาท่ีแทจริงแกชีวิต ท่ีจะชวยใหรางกายอยูในสุขภาวะมี
กําลังท่ีจะทํากิจหนาท่ีและความดีงามสรางสรรค แลวกินพอดี ไมติดหลงมัวเมา ไมมุงหาแครสชาติ
หรือกินเสพเกินประมาณ จนเปนการทํารายตนเอง  

พูดรวมความวา กินเสพใชสอยบริโภควัตถุอยางเขาถึงคุณคาท่ีแทของมัน ใหเกิดประโยชน
สมความมุงหมายท่ีรูไดดวยปญญา อยางน้ีอยูในขอบเขตของกายภาวนา แตถาเปนเจตนาท่ีจะไป
หาไปเอาไปจัดการใหไดมาเพื่อจะไดกินไดเสพอยางท่ีตนอยากไดหรือใหสมดังปรารถนา อันน้ันอยู
ในภาคออกแสดง พนจากขอกายภาวนา ไปอยูในขอท่ี ๒ คือ ศีลภาวนา 

อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อฟงคําสอน คําพูดจาบอกเลาสนทนา แมกระท่ังเสียงเพลงเสียงดนตรี 
ถาไดยิน และรับฟงอยางมีสติแลว ไดเรียนรู ไดปญญา หรือเกิดกุศลธรรม เชน เกิดความเห็นอก
เห็นใจ เขาใจเพื่อนมนุษย เกิดความรัก อยากชวยเหลือ หรือไดคติในการดําเนินชีวิต หรืออยางท่ี
ทานเลาไวหลายแหงในคัมภีรตางๆ พระภิกษุเขาไปบิณฑบาตในหมูบานบาง เดินทางไกลผานไป
บนหนทางบาง ไดยินเสียงสาวเสียงชาวบานรองเพลงตางๆ ทําใหพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต 
หลายทานบรรลุธรรมเปนพระอรหันตจากการไดยินเสียงเพลง น่ีก็อยูในเขตของกายภาวนา  
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แตถามขีาววาจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงที่นั่นๆ ภิกษุอยากฟงดนตรี เดินทางไปดูไปฟง อยางน้ี
เลยเขตของอินทรียสังวรในกายภาวนาน้ีแลว กลายเปนกรรมผิดท่ีจะแกไขในขอท่ี ๒ - ศีลภาวนา     

ทานท่ีมีอินทรียภาวนา พัฒนาดานน้ีเจริญไปไดจนถึงขั้นวาจะมองเห็นความงามในสิ่งท่ีไม
งาม ก็ได จะเห็นความไมงามในสิ่งท่ีงาม ก็ได (ขั้นพระอรหันต) ในท่ีน้ียังไมอธิบาย 

กายภาวนา ท่ีพัฒนาเบญจทวารกาย น้ี เปนขั้นแรกก็จริง แตเปนขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิง ใน
การศึกษาพื้นฐาน และสําหรับมวลประชาชน ควรเอาใจใสเนนใหมาก เพราะนอกจากทําใหมนุษย
มีโลกธรรมชาติท่ีงดงามร่ืนรมยนาชื่นชมแลว ตัวมนุษยเองก็อยูดีมีสุข ดําเนินชีวิตเปน ต้ังแตรูจักกิน
ใชบริโภควัตถุ  เปนตนไป เมื่อมีภาวนาขอน้ีเปนฐานแลว จึงจะกาวไปในภาวนาขอตอๆ ไปไดดี  

พัฒนาการทางสังคม แสดงออกมาท่ีใชกาย-วาจาในทางเก้ือกูลสรางสรรค  
๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) แปลงายๆ ตามนิยม แมจะไมครอบคลุมวา พัฒนาความ

ประพฤติ โดยเนนพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม ใหไมเบียดเบียน แตเก้ือกูลกัน 
ศีลภาวนา ตางจากกายภาวนา ตรงท่ีวา กายภาวนา เปนการพัฒนาท่ี “ผัสสทวาร” คือ

ชองทางรับรู ๕ อยาง ที่เรียกวา อินทรีย ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ซึ่งเปนภาคเสพ  
สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ี “กรรมทวาร” คือชองทางทํากรรม ๒ ทาง ไดแก กายทวาร 

(ทางกาย) อันเปนชองทางทํากายกรรม เชน ฆาหรือชวยชีวิตสัตว ลักของเขาหรือใหทาน และ วจีทวาร 
(ทางวาจา) อันเปนชองทางทําวจีกรรม เชน พูดเท็จหรือพูดจริง พูดคําหยาบคายหรือกลาวคําสุภาพ
ออนหวาน ฯลฯ ซึ่งพูดรวมๆ วาเปนภาคแสดง (ภาคทํากรรม) 

การพัฒนาในศีลภาวนานี้ จับที่เจตนาในการปฏิบัติจัดการและแสดงออกตอตัวรับการกระทํา
หรือถูกกระทําขางนอก ซึ่งเปนเรื่องของการทํากรรม โดยคุนกันมากในดานละหรืองดเวน (ดานลบ) 
เชน ในศีล ๕ (ช่ือแทวา “สิกขาบท ๕”) ท่ีวา เวนปาณาติบาต เวนอทินนาทาน เวนกาเมสุมิจฉาจาร 
เวนมุสาวาท และเวนสุราเมรัย ท้ังน้ี เพราะเปนการแกไขและคุมครองขั้นพื้นฐานของสังคม  

แตในดานเก้ือกูลหนุนเสริม แมจะไมพูดถึงบอยนัก ก็ควรตระหนักวาสําคัญมากสําหรับการ
พัฒนาคนในขั้นน้ี โดยเฉพาะท่ีเดน คือ สังคหวัตถุ ๔ อันมี ทาน (การให แจกจาย แบงปน) ปิยวาจา 
(พูดดวยใจรัก) อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน) สมานัตตตา (มีตัวเสมอสมาน เชนรวมสุขรวมทุกข)  

[ในหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็มีศีลดานบวกท่ีนาสนใจ เฉพาะอยางย่ิง ไวยาวัจจะ คือการ
ขวนขวายชวยเหลือรับใช บริการดวยนํ้าใจ]   

ดังท่ีกลาวมา กายภาวนา เปนการพัฒนาดานรับรูเสพเสวย เก่ียวของกับโลกของสิ่งแวดลอม
หรือสิ่งสรรพ ที่สัมพันธเก่ียวของกับตัวทั่วทั้งหมด โดยเนนหรือเดนที่ธรรมชาติ ไมวาชีวโลก อวกาศ
โลก หรือสังขารโลก ที่จะรับรูเรียนรูและเสพใหมีผลเปนคุณเปนประโยชนตอกัน และเปนพื้นฐานที่เอ้ือ
เก้ือหนุนแกการพัฒนาในภาวนาขออ่ืนทั้งหมด จนถึงปญญาที่หยั่งถึงเทาทันสังขารโลก   

สวนศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ีชัดออกมาทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย 
เปนเรื่องถึงตัวกระทบตัวเดนชัด จึงมีการสั่งสอนเนนยํ้ากันมากมายอยูแลว จนกายภาวนาถูก
มองขามถูกกลบลบหรือลืมไปเสีย ในท่ีน้ี จึงพูดถึงศีลภาวนาไวเพียงเทาน้ี 



 
๑๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

พัฒนาการทางจิตใจ ดูได ๓ ดาน สําคัญท่ีใชพัฒนาปญญา  
๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) มีความหมายกวางๆ คลุมๆ วา พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง 

มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา และ
สดชื่น เบิกบาน ผองใส มีความสุข  

จิตตภาวนาน้ี เปนการพัฒนาท่ี มโนทวาร ซึ่งเปนจุดรวมท่ีบรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด ซึ่ง
เปนท่ีทํางานของภาวนา ๒ ขอกอนท่ีพูดมาแลว คือ กายภาวนา และศีลภาวนา 

ขอทวนวา ในขอ กายภาวนา เราพัฒนาการใช “ผัสสทวาร” ๕ (เบญจผัสสทวาร, เรียกสั้นวา 
เบญจทวาร) คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส (จักขุทวาร โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ และ กายทวาร) ดวยวิธี
ฝกชื่อวา “อินทรียสังวร” คือรูจักใชอินทรีย ไดแก ตา หู ฯลฯ น้ัน ดู ฟง อยางมีสติ ไมอยูแครูสึกชอบ
ใจ-ไมชอบใจ แตใหเปนการเรียนรู ไดปญญา ไดกุศลธรรม คิดสรางสรรค 

ตอมา ในขอ ศีลภาวนา เราพัฒนาการใช “กรรมทวาร” ๒  คือ กายทวาร (ทางกาย – ชองทาง
ทํากายกรรม) ใหละเวนกายกรรม ชั่ว ท่ีเบียดเบียน เชน ฆาฟนทําราย ลักขโมย หันไปทํากายกรรม ดี 
ท่ีเก้ือกูล เชน ชวยเหลือ เสียสละ แบงปน บําเพ็ญประโยชน และ วจีทวาร (ทางวาจา - ชองทางทํา
วจีกรรม) ใหละเวนวจีกรรม ชั่ว ท่ีเบียดเบียน เชน พูดเท็จ โกหก หลอกลวง สอเสียด ยุยง พูดหยาบ
คาย พูดเพอเจอ และทําวจีกรรม ดี ท่ีเก้ือกูล เชน พูดจริง พูดจาสุภาพออนหวาน พูดคําสมาน
สามัคคี พูดจามีเหตุผล เหมาะควรแกกาล พูดถอยคําท่ีเปนประโยชน   

ที่จริงนั้น “ผัสสทวาร” มี ๖ แตในขอ ๑ กายภาวนา จบแค “ผัสสทวาร” ที่ ๕ เพราะ“ผัสสทวาร” 
ท่ี ๖ มาอยูในขอ ๓ คือ จิตตภาวนา น้ี ไดแก มโนทวาร 

ท่ีจริงอีกเชนกัน กรรมทวาร มี ๓ แตในขอ ๒ ศีลภาวนา จบแคกรรมทวาร ท่ี ๒  เพราะกรรม
ทวาร ท่ี ๓ มาอยูในขอ ๓ คือ จิตตภาวนา น้ี ไดแก มโนทวาร อีกเหมือนกัน  

ดูอีกที ครบทั้ง ๒ ชุด เทียบกัน  
“ผัสสทวาร ๖”: จักขุทวาร  โสตทวาร  ฆานทวาร  ชิวหาทวาร  กายทวาร  มโนทวาร 
“กรรมทวาร ๓”: กายทวาร     วจีทวาร     มโนทวาร 
มโนทวาร พูดงายๆ วา “ใจ” เปนท่ีบรรจบของ “ทวาร”  ท้ัง ๒ ชุดน้ัน คือ  
ในชุดแรก – “ผัสสทวาร” ท่ีเปนภาครับ/ภาคเสพ มโนทวารอยูสุดทายปลายทาง เมื่อรับรูทาง

ตา ก็ตาม ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายสัมผัส ก็ตาม ขอมูล สิ่งท่ีรับรู ก็ไปลง ไปรวมรูท่ีมโนทวาร 
(แมแตในขณะท่ีกําลังรับรู การเลือกท่ีจะรับ-ไมรับ การมีทาทีอยางไร จะปฏิบัติ จัดการ เอาอยางไร กับสิ่งท่ี
รับรูน้ัน ก็เปนการทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ ออกไปจากใจ เปนมโนกรรม ในชุดหลัง)   

ในชุดหลัง – “กรรมทวาร” ท่ีเปนภาคแสดง เปนชุดทํางาน เปนชองทางทํากรรมน้ัน มโนทวาร 
มีชื่อเปนขอสุดทาย แตท่ีจริง เปนตัวเริ่มงาน ท่ีมโนทวารน้ี คนทํามโนกรรม/กรรมทางใจ คือคิด แลว
ทําตามท่ีคิด โดยใชกายทวาร ทําการตางๆ ดวยกายหรือแสดงออกทางรางกาย ยืน เดิน วายนํ้า ทุบ 
ตี อุม กอด แยงเอา ยกให ฯลฯ เรียกรวมวากายกรรม/กรรมทางกาย หรือใช วจีทวาร ทําการดวย
วาจาหรือแสดงออกทางวาจา พูดดี พูดราย พูดจริง พูดเท็จ ฯลฯ เรียกรวมวาวจีกรรม/กรรมทาง
วาจา รวมเปนการทํากรรม ๓ (ทํา-กายกรรม พูด-วจีกรรม คิด-มโนกรรม) ทาง “กรรมทวาร ๓” คือ 
กายทวาร วจีทวาร และ มโนทวาร ดังท่ีวาแลว แตตัวการริเริ่ม ตัวการ แกนงาน อยูท่ี มโนทวาร 
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พึงสังเกตวา ดังไดบอกขางตน ในภาครับ ทางจักขุ โสตะ ฯลฯ คือทางตา ทางหู ฯลฯ น้ัน แม
จะรับรูดวยตา ดวยหู เปนตนเหลาน้ัน แตการท่ีจะเลือกรับขอมูล/สิ่งเรา/อารมณ อันใดหรือไม จะมี
ทาทีอยางไร จะเอาอยางไร จะจัดการขอมูลน้ันอยางไร ท้ังหมดน้ีเปนการทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ  

ดังน้ัน ในภาครับ “ผัสสทวาร” ๕ อยางแรก จึงทําหนาท่ีแคเปนทางรับรูเทาน้ัน ไมมีการทํากรรมท่ีทวาร
เหลาน้ัน เชนไมมีกรรมทางตา แตกรรมท่ีทําในการรับรูน้ัน ทําท่ีใจ ท่ีมโนทวาร เปนมโนกรรม มีแคมโนกรรม 

เปนอันวา มโนทวาร นอกจากมีอยูในทวารท้ัง ๒ ชุด คือ ท้ังใน “ผัสสทวาร ๖” และใน 
“กรรมทวาร ๓”แลว ยังเปนท่ีทํางานสําคัญท่ีสุด เปนแกน เปนศูนยกลางการทํางานของทวาร ชุด
น้ันๆ ดวย ย่ิงกวาน้ัน ยังไดบอกขางตนวา มโนทวารเปนจุดรวมท่ีบรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด เชื่อม
ประสานการทํางานของทวารท้ัง ๒ ชุดใหตอกันเปนระบบอันเดียว รวมเขาเปนวงจรเดียวกัน 

ยกตัวอยางงายๆ ตา หู รับรูโดยเห็น ไดยินแลว ขอมูลไปที่มโนทวาร เกิดความรูสึกวาชอบใจ 
หรือไมชอบใจ แลวท่ีมโนทวารน้ัน มีการคิดเปนมโนกรรม ท่ีจะทําการตอบสนอง ดวยการใชกายทวาร     
ทํากายกรรม หรือใชวจีทวารทําวจีกรรม ตอตัวเราน้ันๆ ในทางบวกหรือในทางลบ ตามความตองการ
ท่ีคิดและสั่งดวยมโนกรรมออกมาทางมโนทวาร และบางทีตองการขอมูลใหมหรือเพิ่มเติมบางอยาง
จาก “ผัสสทวาร” มโนกรรมทางมโนทวาร ก็ให “ผัสสทวาร” เชน ตา หู รับรูขอมูลใหมหรือเพิ่มเติม 
เพื่อนําไปใชคิดการดวยมโนกรรม แลวแสดงออก ปฏิบัติ จัดการดวยกายกรรม ทางกายทวาร และ
หรือดวยวจีกรรม ทางวจีทวาร ฯลฯ      

เปนอันวา ท้ัง “ผัสสทวาร” และ “กรรมทวาร” ประสานเชื่อมตอสงตองานท่ีมโนทวาร 
สืบเน่ืองเปนระบบ เปนกระบวนการ เปนวงจรเดียวกัน 

ทีน้ี ท่ีมโนทวาร น้ัน ตัวการท่ีเปนเจาของเรื่อง เปนตัวรับรู รวบรวมขอมูลเปนตน เปนเจาของ
ความตองการ และเอาขอมูลมาใช เลือกสรร ปฏิบัติ จัดการ สนองความตองการ โดยทํามโนกรรม 
คือการคิด ท่ีเปนตนทางตอไปสูการทํากายกรรม และวจีกรรม รวมทั้งใช “ผัสสทวาร” สนองความ
ตองการของตัว สภาวะท่ีเปนตัวการน้ันเรียกวา “จิต/จิตต์”  

ในการใชพูดกันตามปกติ หรือในภาษาสามัญ “จิต/จิตต์” อยางท่ีเราพูดวาจิตใจ เปนคําพูด
รวมๆ หมายถึงสภาวะที่รู ท่ีคิด พรอมท้ังคุณสมบัติ องคประกอบ อาการเปนไป ระบบและ
กระบวนการทํางานท้ังหมดของมัน  

ขอยํ้าความสําคัญท่ีพูดไปแลววา จิตใชมโนทวาร เปนชองทางทํามโนกรรม และไมเพียงคิด
อยูในมโนทวารเทาน้ัน ยังใช “ผัสสทวาร” ทั้ง ๕ สนองมโนกรรมของมันดวย และเมื่อริเริ่มมโนกรรม
ขึ้นแลว ก็ขยายงานประสานตอกับกายกรรม ทางกายทวาร และวจีกรรม ทางวจีทวาร ดวย 

บรรดาคุณสมบัติและองคประกอบท่ีมากมายของจิตใจน้ัน ในท่ีน้ีควรรูจักตัวท่ีสําคัญยิ่งไว
เพื่อประโยชนในการพัฒนาจิตใจสัก ๒-๓ อยาง  

ตัวแรกคือ เจตนา ไดแก ความต้ังใจ หรือเจตจํานง ท่ีมุงวาจะเอาอะไร จะทําอะไรอยางไร จะ
ใหเปนอยางไร ฯลฯ มันสําคัญนักเพราะเปนตัวทํากรรม ท่ีเกิดเปนมโนกรรม แลวก็วจีกรรม และ
กายกรรม ทุกอยาง เราจะใหกรรมเหลาน้ันรายหรือดีอยางไร ก็จัดการท่ีเจตนาน่ีเอง แมกระท่ัง
ตัดสินคนได ดวยเจตนาของเขา 



 
๒๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ทีน้ี เจตนา ท่ีเปนตัวกอการเปนกรรมข้ึนมานั้น ก็โดยท่ีวามันเปนเจาการท่ีเลือกตัดสินใจ 
แลวก็เปนผูนํา เปนหัวหนากระบวน พาตัวประกอบท้ังหมดมุงไปทําการน้ันๆ และในการน้ี มันจะ
เอาอยางไร จะเลือกทางไหนอยางใด จะทําการดีหรือทําการราย เปนกรรมดีหรือเปนกรรมชั่ว ก็อยู
ท่ีวามันเขาขางหรือตกอยูใตอิทธิพลของคุณสมบัติอันไหนพวกไหน พวกรายหรือพวกดี ท่ีมีอยู
มากมายในจิตใจน้ันเอง             

ตัวอยางสําคัญ ถาเจตนามั่วสุมอยูกับโลภะ กับโทสะ กับโมหะ ตกอยูใตอิทธิพลของตัวราย
พวกนี้ เจตนาก็กอการราย ทํากรรมชั่ว แตถาเจตนาเลือกอยูกับเมตตากรุณา อยูกับความมีใจเผื่อแผ
สละให (จาคะ) อยูกับปัญญา มันก็พาไปทํากรรมดีงาม ท่ีฉลาด ท่ีสรางสรรค เปนประโยชน  

ตรงนี้แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําใหตองมีการพัฒนาจิตใจ คือจิตตภาวนาน้ี โดยฝกหัดจัดการ
พัฒนาคุณสมบัติที่ดีงามเปนคุณประโยชนขึ้นมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละกําจัดกิเลส
โทษทั้งหลาย ต้ังตนแต โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา (ความอยากเอาอยากไดใหแกตัว) มานะ (ความอยาก
ใหตัวเปนใหญกดขมผูอ่ืน) ทิฐิ (ความติดตังถือร้ันเอาแตความเห็นความเช่ือของตัว) ฯลฯ จนถึงโกสัชชะ 
(ความเกียจคราน) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ (ความตระหน่ีหวงแหนกีดกัน) ใหเบาบางหมดหายไป  

จิตใจท่ีพัฒนาขึ้นในจิตตภาวนาน้ี เมื่อกิเลสโทษลดนอยลงไป และมีคุณสมบัติเพิ่มพูนขึ้น 
จะปรากฏคุณลักษณะ ๓ ดานชัดเจนมากขึ้นๆ คือ ในขณะท่ี ด้านหน่ึงมีความเจริญงอกงามใน
คุณธรรม เชน ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา จาคะ อีกด้านหน่ึง ก็มีความเขมแข็ง ม่ันคง อยูตัว   
จิตแนว ใจนิ่ง กาวเด็ดเด่ียวไปในกุศลธรรม ไมถดถอย ไมวอกแวก ไมหวั่นไหว และอีกด้านหน่ึง มี
ความสงบ ความเบิกบาน เอิบอ่ิม สดชื่น ผองใส เปนสุข   

สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกช่ือเปนตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ  
ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญ ในการพัฒนาคุณสมบัติความดีงามในจิตใจ ท่ีมีมากมายน้ัน มี

คุณสมบัติตัวเอกที่จะตองพัฒนาขึ้นมาเปนหลัก เปนแกน เปนที่ต้ัง ใหแกคุณสมบัติอ่ืนทั้งหมด 
คุณสมบัติน้ีเรียกวา “สมาธิ” แปลกันวา ความต้ังมั่น คือภาวะท่ีจิตอยูตัว ไมมีอะไรรบกวนให
ฟุงซาน วุนวาย หรือทําใหขุนมัวได เปนตัวของมันเอง อยูกับงาน กับเรื่องท่ีจะทําการ หรืออยูกับสิ่ง
ท่ีตองการไดตามตองการ ไดท่ี โดยพรอมท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด ดังท่ีพระพุทธเจาทรงใชคําวา จิตน้ัน
เปน “กัมมนีย์” (ควรแกงาน, เหมาะท่ีจะใชการ) เฉพาะอยางย่ิงงานของปญญา 

จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน สงบ น่ิง อยูตัว ไดท่ี เหมือนนํ้าในที่เก็บกักหรือภาชนะ ท่ีไมมีอะไรรบกวน 
ไมมีใครเขยาหรือกระแทกกระทุมกระท้ันสั่นไหว ไมกระเพื่อม เปนจิตท่ีไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน ไม
กระวนกระวาย มีความสุขอยูในตัวเอง 

จิตเปนสมาธิซึ่งสงบ น่ิง อยูตัวน้ัน เหมือนนํ้าท่ีเมื่อสงบน่ิง ก็จะใส เพราะเศษผงฝุนสิ่งปะปน
ท่ีเปะปะเล่ือนลอยไหลขึ้นลงเควงควางบังทางโนนบังทางน้ี ตกตะกอนลงนอนกนหมด ไมมีอะไร
กั้นบัง มีอะไรกีดในนั้น ก็มองเห็นไดชัดเจน และเก็บกวาดกําจัดลางไดงายทีเดียวหมด 

 จิตท่ีเปนสมาธิ แนวอยูแนวไปกับสิ่งเดียวท่ีตองการ จะมีกําลังแรง เหมือนสายธาร
กระแสนํ้าท่ีไหลไปทางเดียว ไมแตกพรา มีกําลังแรงมาก สามารถกําจัดหรือผานทะลุสิ่งกีดขวางไป
ไดหมด จึงเอาชนะส่ิงชั่วรายลอเราไดสิ้น และทําการท่ีมุงหมายใหสําเร็จโดยไมยาก  



 
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๒๑ 

  

ในงานลดละอกุศลธรรม กอเกิดพัฒนากุศลธรรม จนถึงปญญาที่เปนสุดยอดนั้น สมาธิ มี
คุณสมบัติตัวเอกที่รวมชวยงาน ๒ อยาง คือ วิริยะ – ความเพียร (วีริย วีร=แกลวกลากาวหนาไปไมระยอ, 
มีฉันทะ ชวยเริ่มงานให) และ สติ - ความระลึกนึกได ไมเผลอ คุมใจไวกับกิจ กุมจิตไวที่เปาหมายไม
พลาด เม่ือจิตมีคุณภาพควรแกงานอยางนี้ ก็พรอมที่จะพัฒนาบรรดาคุณสมบัติ จนถึงปญญาขึ้นได 

จิตตภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจ โดยพัฒนาสมาธิเปนคุณสมบัติหลัก หรือเปนแกนงานดัง
วามาน้ี จึงเรียกชื่ออีกอยางหน่ึงวา “สมถภาวนา” (สมถะ=ความสงบ เปนไวพจนคําหน่ึงของ สมาธิ)  

เมื่อพัฒนาจิตใจถูกตอง โดยมีสมาธิที่พัฒนาข้ึนมาอยางไดผลจริง ก็จะมีคุณลักษณะ ๓ ดานปรากฏ
ข้ึนดวย ดังที่กลาวแลว คือ มีความเจริญงอกงามของคุณธรรมตางๆ พรอมดวยความเขมแข็ง มั่นคง อยูตัว 
กาวแนวไปในกุศลธรรม ไมหว่ันไหว กับทั้งมีความสงบ เบิกบาน เอิบอิ่ม สดช่ืน ผองใส เปนสุข   

ปญญามา ปญหาหาย ทุกขมลาย มีสุขในอิสรภาพ  
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) ใหความหมายอยางกวางๆ คลุมๆ วา คือการพัฒนา

ปญญา ใหรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิต เห็นแจงชัดสรรพสังขารตาม
สภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดวยปญญา 

ปัญญา เปนคุณสมบัติอยางหน่ึงอยูในจิต แตเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยวดย่ิง และมีลักษณะ
พิเศษยิ่งใหญท่ีตางจากคุณสมบัติอยางอ่ืนท้ังหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาท่ีแตกตาง ตอง
แยกออกมาต้ังเปนขอใหญตางหาก และเปนสวนยอดสุด  

ปญญาสําคัญแคไหน ในพุทธศาสน มีพุทธดํารัสวา “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมทั้งปวง มี
ปญญาเปนยอดย่ิง, เชน องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ดวยปญญาจึงลุจุดหมายท่ีพุทธธรรมบอกให ถึงความหลุด
พน เปนอิสระ 

คุณสมบัติอยางอ่ืนของจิตแมท่ีสุดประณีตก็ยังติดอยูกับจิต ยังอยูในขางของความรูสึก แม
บําเพ็ญฌานไดสูงล้ํามองเห็นความวางเปลา ก็เปนความรูสึก แตปญญาเปนความรูท่ีเขาถึงความ
จริงของโลก มองเห็นโลกและชีวิตตามท่ีมันเปนโดยสภาวะ ซึ่งไมแยกตางหากกันออกไป มองเห็น
ความวางดวยความรูตามท่ีมันเปนอยางน้ัน 

ปญญาเปนตัวปลดปลอย แกไข ทําใหหลุดพนเปนอิสระเรื่อยขึ้นไปในทุกขั้น ต้ังแตขั้นกาย
ภาวนา ในระดับของการรับรูทางผัสสทวาร มองเห็น ไดยิน ฯลฯ แลว ไมติดกับดักของความรูสึก
ชอบใจ-ไมชอบใจ ปญญาพาขึ้นเหนือความชอบใจ-ไมชอบใจไปเปนการเรียนรู แกไขความรูสึกขัด
เคืองใหกลายเปนความเขาใจ สงสาร เห็นใจได พบเรื่องราย มองเห็นมุมดี หรือแงท่ีจะใชประโยชน 

ตอไปในขั้นศีลภาวนา เมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตัน ไมรูวาจะทําอยางไร พอปญญาเกิดขึ้นมา 
ก็ปลดปลอยพฤติกรรมใหมีทางออกท่ีจะเดินหนา และทําอะไรๆ ไดสําเร็จ  

แมในขั้นจิตตภาวนา จิตใจถูกบีบค้ันดวยปญหา หาทางออกไมได ถูกกดถูกอัดดวยความทุกข 
แตพอปญญามา หรือปญญาเกิดขึ้น ก็รูวาอะไรเปนอะไร จับเหตุของทุกขได มองเห็นทางแกไข 
ปญญามา ปญหาก็หมด ทุกขก็หายไป หลุดพนไปได เปนอิสระ มีความสุขที่แทในอิสรภาพ 



 
๒๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ตัวจริงของพุทธธรรม อยูท่ีปญญา ท่ีพัฒนาขึ้นไปได จนเปนโพธิ ท่ีมักเรียกกันยาวหนอยวา
โพธิญาณ ซึ่งทําใหเปนพุทธะ ผูรูท่ัวตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจท้ัง ๔   

ปญญาใชจิตสมาธิเปนท่ีทํางาน โดยการรวมมือของสติ สติเหมือนนายประตูท่ีกักท่ีก้ันหรือ
จับคนท่ีผานจะเขาผานจะออกไว ใหปญญาพินิจตรวจตราจนรูแนชัดวาใครเปนใคร วินิจฉัยไดวา
ตองจับไว หรือปลอยผานไปได หรือเหมือนมือท่ีจับท่ีดึงวัตถุท่ีประสงคไวใหดวงตาคือปญญาได
ตรวจพิจารณาดูเห็นใหรูชัดเจนตลอดท่ัว 

โยนิโสมนสิการ “ทําในใจ/มนสิการโดยแยบคาย” เปนเครื่องมือจัดการจิตใจ หรือเดินจิต
ในทางที่ชวยใหปญญาทํางานไดดีไดสําเร็จ เปนปจจัยภายในตัวนําท่ีทําใหเกิดปญญารูเขาใจ
ถูกตองมองเห็นทางออกทางแกไข ใชไดทุกสถานการณต้ังตนแตผัสสทวารรับรู พบเรื่องรายก็ทําให
เปนเรื่องดี ปญหายิ่งมาปญญาก็ย่ิงมี ในวิกฤตก็เห็นโอกาส ในวิบัติก็หาชองวิวัฒนได ฟงเสียงรอง
เพลงหรือเสียงรองไหเลยไดเห็นธรรม ควรเนนท่ีจะใชใหมาก 

การพัฒนาปญญาเปนงานเปาหมายใหญ มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมมาก เมื่อเปนการ
พัฒนาปญญาท่ีจะใหรูชัดถึงความจริงตามสภาวะ บางทีแทนที่จะเรียกกวางๆ วาปญญาภาวนา ก็
เรียกชื่อจําเพาะลงไปวา “วิปสสนาภาวนา” (วิปัสสนา=ปญญาเห็นแจง เปนไวพจนคําหน่ึงของ 
ปัญญา หมายถึงปญญาในระดับท่ีรูถึงสภาวะ)  

ปญญาเปนตัวจริงของพระพุทธศาสนา ปญญาภาวนาก็เปนการพัฒนาในขั้นใหถึงจุดหมาย
ของพุทธธรรม ในท่ีน้ีมุงจะบอกพอใหรูจักเปนเคา จึงเขียนเปนบทแนะนําไวเพียงน้ี 

บุคคลท่ีพัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา อยางท่ีวามาน้ี เปน ภาวิต ๔ ดาน คือ  
๑. ภาวิตกาย  (มีกายท่ีพัฒนาแล้ว) 
๒. ภาวิตศีล  (มีศีลท่ีพัฒนาแล้ว) 
๓. ภาวิตจิต  (มีจิตใจท่ีพัฒนาแล้ว) 
๔. ภาวิตปญญา  (มีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว)  
บุคคลท่ีเปนภาวิตครบ ๔ ดานน้ี เปนผูท่ีพัฒนาแลวอยางแทจริง ตนเองก็ไรทุกข หมดปญหา 

เปนสุขทุกเวลา และชวยแกปญหา พาคนอ่ืนใหมีความสุข เปนแสงอําไพท่ีทําโลกใหสดใส เปน
อริยะหรืออารยชนเต็มขั้น ทานท่ีเรียกวาพระอรหันต หรืออเสขะ เปนตน คืออยางน้ี 

ตามท่ีรูกันตามนิยม ถือเกณฑวัดความเปนอริยะ หรืออารยชน จัดแยกเปน ๔ ขั้น คือ 
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ตามลําดับท่ีละสังโยชนได เทาน้ันขอเทาน้ีขอ คือขอน้ัน
ขอน้ี เมื่อละสังโยชนหมดสิ้นท้ัง ๑๐ ขอ ก็เปนพระอรหันต  

ในท่ีน้ี จะไมบอกวาสังโยชน ๑๐ คืออันใดบาง แตขอพูดสั้นๆ วา น้ันเปนเกณฑสําหรับดูใน
แงหมด ในท่ีน้ี พูดในแงมี คือเปน ภาวิต ๔ โดยมีภาวนา1 ๔ ท่ีกลาวมาน้ี  

ท่ีพูดมา นับวาจบครบเต็มระบบของพระพุทธศาสนา เปนการพูดอยางกวางๆ ครอบคลุมใน
สวนท่ีโยงมาถึงปฏิบัติการของมนุษยในวิถีชีวิตวิถีสังคมซึ่งมีโลกแวดลอมเปนท่ีรองรับ  
                                         
1 ในภาษาบาลี “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนาคน สวน “พัฒนา” เปนคําท่ีใชในความหมายท่ัวไป แมแตพูดวากองขยะพัฒนาใหญโตข้ึน  



ผนวก  

๑. อาคตสถาน (หลักฐาน, ท่ีมา) ของ ภาวนา ๔ – ภาวิต ๔  
เกี่ยวกับอาคตสถานของหลัก “ภาวนา ๔” และ “ภาวิต ๔” มีเรื่องนารูมากย่ิง แตท่ีน่ีเหลือเน้ือท่ีใหพูดนอย

นัก จึงบอกพอไดเคา ดังวาแลว ภาวนา น้ี ทานมักใชในเชิงวัดผล พุทธพจนในเรื่องน้ีจึงมักเปน ภาวิต เชนท่ีตรัส
เตือนพระใหปองกันอนาคตภัย (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) วา เบ้ืองหนา จักมีภิกษุท่ีไมเปน ภาวิตกาย-ภาวิตศีล-ภาวิตจิต-
ภาวิตปญญา แลวไปบวชคนเปนภิกษุ ก็ไมสามารถนําฝกภิกษุใหมในไตรสิกขา ภิกษุใหมเหลาน้ันก็ไมเปนภาวิตฯ 
แลวก็ไปบวชคนอื่นตอไปอีก ก็นําฝกในไตรสิกขาไมได ฯลฯ ธรรมวินัยก็จะเลอะเลือน (ตามพุทธพจนน้ี จะเห็น
ความสัมพันธ ไตรสิกขา ภาวนา/ภาวิต); อีกแหงหน่ึงตรัสวา ผูไมเปน ๔ ภาวิต ทําบาปนิด ก็ไปนรก แตผูภาวิต
ทําพลาดผิด มีโทษนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐);  บางคัมภีรจัดมรรคมีองค ๘ เขากับภาวนา ๔ วา กายภาวนา=องคท่ี 
๔-๕, ศีลภาวนา=องคท่ี ๓+๖, จิตตภาวนา=องคท่ี ๒+๘, ปัญญาภาวนา=องคท่ี ๑+๗ (เปฏก.๑๒๕/๓๓๓); แตท่ัวไปจะ
เปนทํานองน้ีวา “ปญฺจทฺวารภาวนาย วา ภาวิตกาโย” (องฺ.อ.๒/๒๒๖); เป็นอันว่าหมดเนื้อที่ จึงบอกไว้เพียงนี้   

๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ดาน  
หลัก “ภาวนา ๔” เม่ือแปลเปนภาษาอังกฤษ ก็ใชคําวา development จะวา fourfold development 

หรือวา four spheres of development หรือวา four aspects of development ก็แลวแต ขอสําคัญอยูท่ีวา 
ชื่อของ development ท้ัง ๔ ดาน พอดีตรงกับของฝรั่ง เฉพาะอยางย่ิงท่ีวงการ progressive education ใน
อเมริกา มี John Dewey (1859-1952) เปนผูเดนนํา ใชมา ๑๐๐ กวาปแลว (ของพุทธศาสนาใชมา ๒,๐๐๐ กวาป)  

ทีน้ี ท่ีฝรั่งพูดถึงพัฒนาการ คือ development ๔ ดานน้ัน ตรงกับพระพุทธศาสนาในดานศัพท แต
ความหมายไมตรงกันแท แตไมตองไปถึงความหมาย แมแตคําแปล เม่ือถายทอดมาเปนภาษาไทย ยิ่งทําใหเกิด
ความสับสน เปนปญหาเรื่อยมายาวนาน ควรจะพูดกันใหชัด ซ่ึงก็ไมยากอะไร คือ  

1. Physical development   พัฒนาการทางกาย  
2. Mental development  พัฒนาการทางปัญญา (มักได้ยินคําแปลที่ผิดว่า พัฒนาการทางจิตใจ)  
3. Emotional development  พัฒนาการทางจิตใจ  (มักได้ยินคําแปลที่ผิดว่า พัฒนาการทางอารมณ์)  
4. Social development   พัฒนาการทางสังคม  
ขอ ๒ (บางทีก็ใชคําวา Intellectual development หรือ Cognitive development) และขอ ๓ มักไดยินคําแปลที่

ผิด ทําใหเกิดความสับสนคลุมเครือเปนปญหาขึ้นมาหลายอยาง (ไดพูดไวมากแลวในหนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, 
ก.ย. ๒๕๔๘, และพิมพครั้งที่ ๓๔, ธ.ค. ๒๕๕๗  – จึงไมพูดซํ้าที่นี่อีก)  

เม่ือทําความเขาใจเบ้ืองตนกันอยางน้ีแลว ก็มาตกลงคําแปลศัพท ของ ภาวนา ๔ เปน Development 
หรือพัฒนาการ ๔ ดาน ดังน้ี 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย  Physical development 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล  Moral development (หรือ Social development) 
๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิตใจ  Emotional (and volitional) development 
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา  Cognitive development (หรือ Wisdom development) 
ขอยํ้าวา แมวาคําเรียกหรือชื่อจะตรงกัน หรือใกลกันมาก ความหมายก็มิใชตรงกันแท เฉพาะ

อยางย่ิง ขอ ๑ กายภาวนา การพัฒนากาย ของฝรั่ง ท่ีถือเปนการศึกษาสมัยใหม หมายถึงการพัฒนา
รางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพรางกายดี แตในพุทธธรรม หมายถึง พัฒนา “เบญจทวารกาย” (เรียกวา 
เบญจทวารภาวนา ก็ได) ในการสัมพันธกับโลก คือการรับรูสื่อสารกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังไดวามา 



หน้าวา่ง 

รอรูปวาดจากนักเรียน 
ภาพตนโพธ์ิ ในถ่ินไพรสณฑแหงอุรุเวลา ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา แดนรมณีย ท่ีพระพุทธเจา

ประทับน่ังคราวตรัสรู เปนสัญลักษณอยางดี ของการอนุรักษธรรมชาติ หรือรักษาสิ่งแวดลอม ครั้น
จะวาดภาพน้ี ผูเขียนก็ไมมีฝมือ จึงเวนหนาน้ีวางไว รอเด็กนักเรียนท่ีมีนํ้าใจดี มาวาดภาพสําคัญให
หนังสือเต็มสมบูรณ – “รมณีโย วต ภูมิภาโค” (พฤกษา + ชลาศัย) 
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