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อุทิศนา 
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนครูเปนอาจารยและเปนผูบริหารโรงเรียนการเรือน ได

สั่งสอนลูกศิษยมากมายตลอดเวลายาวนาน และไดพัฒนาโรงเรียนการเรือนใหเจริญข้ึนมา
ตามลําดับ ดังท่ีในกาลตอมาไดเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามท่ีปรากฏในบัดนี้  

คร้ันโยมเกษียณอายุราชการแลว เวลาผานมาหลายป กิจทางบานเบาบางลง คร้ันอายุใกล 
๗๐ ป ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็เร่ิมอุทิศเวลาอุทิศชีวิตใหแกงาน
พระศาสนา และการไปวัด อุปถัมภบํารุงพระสงฆ โดยมีโยมหมอจรูญ ผลนิวาส มิตรคูใจ เปน
คูบุญ ไปไหนไปดวยกัน ทําบุญอะไรก็ทําดวยกัน กับท้ังโยมชม รักตะกนิษฐ รวมไปดวย สนับสนุน
ทุกอยาง 

ประวัติการทําบุญของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส นับ
แตป ๒๕๒๖ นั้น รวมอยูดวยกันกับประวัติการเกิดขึ้นและพัฒนาการของวัดญาณเวศกวัน 
ตอเนื่องมากับการเก้ือหนุนงานหนังสือธรรม เชน พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พรอมกับการดูแลพระอาพาธไป
พลาง ต้ังแตกอนสรางวัด 

โยมใชเวลาและเร่ียวแรงมากมาย นําและรวมกับหมูโยมรุนแรก ในการเสาะหาถ่ินเหมาะ ท่ี
เปนสัปปายะแกสุขภาพและงานหนังสือธรรมของพระ แลวสรางวัดท่ีชื่อวาญาณเวศกวันนี้ขึ้นมา 
เมื่อสรางกุฏิหลังแรกเสร็จ โดยใชไมอยางดีของเกาท่ีร้ือจากบานของโยมเองมาสราง ในป ๒๕๓๒ 
และพระมาอยูจําพรรษาไดแลว โยมก็มาวัดเปนประจํา จัดอํานวยปจจัยสี่ วัตถุ ยวดยาน อาคาร 
เสนาสนะ เร่ิมแตต้ังทุนพื้นฐานสําหรับการเปนอยูของพระและการดํารงอยูของวัด โดยมีบัญชีทุน
ภัตตาหาร บัญชีทุนไฟฟา ฯลฯ จนถึงงานกอสราง ทําใหเกิดมีเสนาสนะอาคารสถานท่ี กุฎี โบสถ 
จนกระท่ังหอสมุด อยางท่ีปรากฏในปจจุบัน โดยท่ีทางพระอยูกับงานดานธรรมอยางเต็มเวลา เพียง
ดูแลดานธรรมวินัยและอนุโมทนา ไมตองใชแรงหรือเวลากับดานวัตถุเลย  

การบุญบางอยางท่ีโยมริเร่ิมไว เปนเหมือนกลาไมท่ีผูรวมบุญมาชวนกันปลูกเลี้ยงตอ ดังท่ีวา
เมื่อโยมชรามากเดินไมไหวไปไหนไมไดแลว โยมผูศรัทธาท่ีรวมทําบุญกันมาและนักทําบุญรุนตอมา
ไดยกเร่ืองกองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ท่ีโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ริเร่ิมต้ังขึ้นโดยเปดบัญชีธนาคารไวเมื่อ ๑๒ พ.ค. ๒๕๔๑ ข้ึนมาสานตอ โดย
ตกลงกันจัดต้ังเปนมูลนิธิ จนไดจดทะเบียนจัดต้ังเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เวลากาวมาแลวผานไปรวดเร็วนัก ถึงป ๒๕๕๓ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และ
โยมหมอจรูญ ผลนิวาส เจริญอายุ ๘ รอบ คือ ๙๖ ป มีวัยชรามาก รางกายออนแอลง เปนเหตุให
มาวัดไดนอยลงๆ จนในท่ีสุด โยมก็ตองอยูกับบาน แตกระนั้นก็ยังพยายามมาทําบุญในมงคลวาร
วันเกิดประจําป กระท่ังมาไมไหว ลูกหลานจึงจัดงานทําบุญท่ีบาน  
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แมจะเดินไมไหวนานแลว อยูมาวันหนึ่ง ในปท่ีมีอายุได ๑๐๓ ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดใหลูกหลานพาไปเยี่ยมวัดญาณเวศกวัน ไดน่ังรถเข็นข้ึนไป
ถึงชั้น ๒ ของหอญาณเวศกธรรมสมุจย และนั่งมองลงมาจากหนาตางหอสมุดนั้น ชมผืนน้ําในสระ
ใหญ บริเวณวัด และโบสถท่ีโยมเองไดเร่ิมสรางขึ้นมา แมจะมีเร่ียวแรงเหลืออยูนอย โยมไดพูด
ออกมาวาวัดยังงามเหมือนเดิม แลวลูกหลานก็นําโยมลงมานั่งบนฝงสระน้ํามองดูทัศนียภาพบริเวณ
พื้นน้ําและอุโบสถบนลานขางฝงสระน้ํานั้น ในบรรยากาศสบายๆ ท่ีมีสายลมสดชื่น โดยลูกหลาน
พูดจาชวนช้ีชวนชม และฟงพระปฏิสันถาร นั่นคือคร้ังสุดทายท่ีโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะ
กนิษฐ ไดไปเยี่ยมดูวัดญาณเวศกวันดวยสายตาของโยมเอง  

เวลาผานมาแสนรวดเร็ว ข้ึนสูป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมทันนาน โยมหมอจรูญ ผลนิวาส มิตรคูใจ 
ซึ่งตามปกติเปนผูท่ีแข็งแรงกวาวัย แตไดออนกําลังลงอยางรวดเร็ว พอถึงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน คือ
กอนวันคลายวันเกิดท่ี ๑๗ มิถุนายน ท่ีโยมจะมีอายุเต็ม ๑๐๓ ป เพียงสัปดาหเดียว คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส ก็ถึงแกกรรมจากไป  

โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เจริญอายุเต็ม ๑๐๓ ป ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ปน้ัน 
แลว พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ลวงผานเลยไป แตเมื่อข้ึนสูศกใหมในปปจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมทันนาน 
โยมก็ออนแอลงตามลําดับ แลวในท่ีสุด ณ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 
๑๑.๔๐ น. โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ไดถึงแกอนิจกรรมจากไป 

มีพุทธพจนตรัสไววา สาวกสาวิกาของพระอริยเจา ผูประกอบดวยความเจริญ ๕ ประการ 
คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ชื่อวาเปนผูประกอบดวยความเจริญอันเปนอริยะ เปนผู
ถือเอาสาระ ยึดถือเอาสิ่งท่ีประเสริฐของชีวิตนี้ไวได   

บุญมากมายเปนอันไดบําเพ็ญแลว เพื่อสังฆะ เพ่ือวัดวาอาราม เพื่อพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ประโยชนแกมหาชน เพ่ือความดีงามเพื่อความสุขของคนจํานวนมาก ชีวิตท่ียืนยาว หมายถึงบุญ
กุศลและประโยชนสุขท่ีไดบําเพ็ญเพิ่มพูนแผขยายไพศาล การจากไปถือวาเปนไปตามธรรมดาของ
อายุขัย ชีวิตสิ้นไป แตคุณความดีและคุณคาสาระยังคงอยูและยืนยงตอไป 

นับแตคุณยาคุณยายคุณทวดจากไป ลูกหลานลูกศิษยบรรดาผูท่ีเคารพนับถือไดบําเพ็ญ
กุศลอุทิศแดทานผูเปนบุพการีมาทุกวาระสําคัญโดยลําดับ บัดนี้ ไดกําหนดจัดใหมีงานพระราชทาน
เพลิงศพในวาระครบ ๑๐๐ วัน ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ในงานบําเพ็ญกุศลคร้ังสําคัญนี้ เห็นควรเจริญบุญกิริยาแหงธรรมทาน เพื่อเปนการอุทิศกุศล
ดวยอัครทาน และเพื่อใหวาระสําคัญอันเนื่องดวยทานผูวายชนมนั้นเปนโอกาสแหงการเผยแพร
ธรรมเพื่อประโยชนสุขท่ีแทจริงและยั่งยืนแกประชาชน เปนการบําเพ็ญบุญกิริยาอันสําคัญนั้นใน
นามของทาน โดยไดตกลงจัดพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ  

๑. รู้แค่เล่มน้ี ก็พอท่ีจะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา 
๒. เล่าเร่ืองให้โยมฟัง 
๓. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก 
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เลมท่ี ๑. รู้แค่เล่มนี้ฯ เปนท่ีรวมเร่ืองหลักธรรมและความรูพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา 
เลมท่ี ๓. กาลานุกรมฯ วาดวยเรื่องนารูนาสนใจเชิงประวัติศาสตร เพ่ือประกอบความเขาใจใน
การศึกษาพระพุทธศาสนาและสภาพของอารยธรรมมนุษย  

สวนเลมท่ี ๒. เล่าเร่ืองให้โยมฟัง เปนธรรมกถาหลายเร่ืองท่ีแสดงในโอกาสแหงบุญกิริยา
ของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ จัดแยกเปน ๒ ตอน คือ ตอนแรก วาดวยเร่ืองซึ่งเลาท่ี
เมืองไทย ไดแกธรรมกถารายวันหลังภัตตาหารเพล ท่ีศาลากระจก บานโยมเล็ก นันทาภิวัฒน ซึ่งโยม
คุณหญิง และโยมชม นิมนตพระหนีจากอากาศเสียและฝุนธุลีในงานกอสรางใหญใกลชิดกุฏิท่ีวัด 
โดยเดินทางรายวันไปนั่งเขียนสวนเพิ่มเติมของหนังสือ พุทธธรรมฯ เร่ิมแตเขาพรรษาป ๒๕๒๘ ซึ่ง
มีมากมายหลายเร่ือง พิมพไวเปนตัวอยาง ๓ เร่ือง (ท้ังหมดมี ๖๑ คร้ัง สวนใหญยังไมไดถอดจาก
เสียงเปนตัวหนังสือ) และตอนหลัง วาดวยเรื่องท่ีเลาในอินเดีย คือ ตามทางพุทธกิจ ซึ่งรวม
ธรรมกถาแกคณะโยมมีคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูนํา คราวเดินทางไปนมัสการพุทธ
สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อตนป ๒๕๒๘ เร่ืองราวความเปนมาปรากฏในหนังสือเลมนั้น  

อนึ่ง หนังสือ กาลานุกรมฯ ท่ีพิมพคร้ังใหมนี้ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดจัดปรับ
รูปเลมกลับเปนหนังสือขนาดใหญคลายอยางในการพิมพคร้ังแรกๆ และเมื่อการพิมพกระช้ันเขามา 
ผูเขียนไดขอใหแทรกความเพิ่มเติมเล็กนอย คือในตอนตนเลม เพิ่มพุทธดํารัสกอนจะปรินิพพานให
ถือธรรมวินัยเปนพระศาสดา และในตอนกลางเลม บอกพระนามเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ 
ในเร่ืองการแกไขปญหาสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ขออนุโมทนาท่ีไดทําใหสําเร็จเสร็จทัน สวนใน
การจัดเตรียมหนังสืออีก ๒ เลมนอกนี้ ไดอาศัยพระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ในการ
ติดตอสื่อสารท้ังหลาย และชวยคนหาขอมูลมากมายทาง online เชนรวบรวมหนังสือประชุม
พงศาวดารเลมตางๆ ตลอดจนขอมูลประวัติของโยมคุณหญิง ขออนุโมทนาไว ณ ท่ีนี้ดวย   

มีขาววา ทางมูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ปรารภวาในฐานะท่ีโยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ เปนผูกอต้ังทุนอันเปนตนกําเนิดของมูลนิธินั้น มูลนิธิจึงจะขอเปนผูอุปถัมภงานพิมพ
หนังสือ ๒ เลม ซึ่งไดจัดทํา ณ ท่ีพักสงฆในชนบท ความท่ีตกลงนี้เปนขอท่ีควรอนุโมทนา  

ธรรมทานในวาระน้ี เปนเคร่ืองแสดงความรําลึกถึงบุพการของทานผูไดบําเพ็ญบุญมากมาย
มอบไว และเปนการปรารภวาระสําคัญอันเนื่องดวยทานผูวายชนมใหเปนโอกาสแหงการเผยแพร
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนดังไดกลาวขางตน หากวาประชาชนไดรูเขาใจและนําธรรมไป
ปฏิบัติใหเกิดผลเปนประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ก็จะเปนบุญกุศลอันควรแกการท่ีทานจะ
อนุโมทนา และจะนํามาซึ่งสุขสมบัติแกทานอยางแทจริง  

ขออํานาจธรรมทานบุญกิริยาที่ไดบําเพ็ญ เปนปจจัยนํามาซึ่งสุขสมบัติแก คุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ สมตามมโนปณิธานของลูกหลานและบรรดาผูเคารพรัก ตามคติวิสัย ทุกประการ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 



 
 

สารบัญ 

อุทิศนา  ก  

รู้แค่เล่มนี้  ก็พอที่จะพูดว่า  
รูจักพระพุทธศาสนา ............ ๑ 

ถิ่นรมณีย์ 
 คือท่ีตั้งต้นของพระพุทธศาสนา ................................................... ๓ 
ณ รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา พระพุทธศาสนาเริ่มตน  ๓ 
วัด ชื่อเดิมวาอาราม คืองามตาชื่นใจ เปนทีร่มณยี  ๖ 
แตไหนแตไร ก็ไดดูแลรักษาวัดกันมา  
 ใหเปนที่รมณีย  ๗ 
เกณฑต่ําสุดของถิ่นรมณีย  
 คือมีน้ําอุดม รมรื่นดวยพฤกษา  ๘ 
คนศึกษา มีภาวนา ก็มั่นใจวายังไดพบรมณยี   ๙ 

ทําบุญข้ันพื้นฐาน 
 คือชาวบ้านช่วยกันทําชุมชนให้อยู่กันดี ................................. ๑๓ 
ในตํานาน ในประเพณี 
 มีสาระที่ควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี  ๑๓ 
ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย  
 บุญใหญอนัสําคัญ คือชวยกันทาํชุมชนใหอยูกันดี  ๑๕ 



 

ข  รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา 
 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบจากหลักพระพุทธศาสนา   
 ควรเปนเคร่ืองรักษาหลักพระพทุธศาสนา-รักษาประโยชนของสังคมไทย ๑๙ 

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเชื่อมประสานกันดวยธรรม  
 เม่ือคนมีธรรม ชีวติกง็าม สังคมก็ด ีธรรมชาติทีร่อบลอมก็เปนรมณีย ๒๑ 

จะทําช่ัว หรือทําดี ก็เริ่มที่อยาก 
 รู้จักอยากให้ชัด จะได้พูดให้เต็มปาก ทําให้เต็มมือ ............. ๒๔ 
จะบอกวาอยาก ปากก็พูดออกมา ไมตองวาออมแอม  ๒๔ 

อยากดวยฉันทะ-อยากดวยตัณหา 
 รูหลักวิชากันสักหนอย  ๒๖ 

อารยธรรมจะพัฒนาหรือหายนะ   
 อยูทีใ่หฉันทะหรือตัณหาพาไป  ๓๐ 

อรุณรุงแลว แสงเงินแสงทองมา  
 ตะวันขึ้นฟา สวางมาแนนอน  ๓๔ 

เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก 
 ต้องชัดให้ถึงอุเบกขา ................................................................... ๓๘ 
แปลกใจไหมวา ฉันทะออกมาอยางไร 
 จึงไปเปนอุเบกขา  ๓๘ 

พระพุทธศาสนามา คนก็เปนผูสรางสรรคโลก   
 เปนพระพรหมไดทั่วหนา  ๔๑ 

พอแมมีปญญา รูจักใชอุเบกขา   
 ไดลูกที่พัฒนาเลิศล้ํา  ๔๖ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ค 

เราทุกคนทําได้ 
 ให้สังคมน้ีมีความสุข และม่ันคงสามัคคี ................................. ๔๙ 
ฝรั่งวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา 
 จะวาจะดาเขาก็ดูตัวเราใหดีกอน  ๔๙ 
ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอยางไร  
 จึงเอาไปคุมทาย    ๕๓ 
ปฏิบัติธรรม ทั้งมีในใจ และทําในสังคม   
 ใหทั้งครบ ทั้งพอดี  ๕๗ 
เสมอภาคคุมทายสังคหวัตถุ   
 ใหสังคหธรรมคุมทายวินัยของชาวบาน  ๖๑ 

จิตใจอย่างนี้ดี มีความสุขแน่ 
 แม้แต่สมาธิก็ตามมาด้วย ............................................................ ๖๗ 
จะปฏิบัติธรรม จะพัฒนาจิตใจ 
 ไมมองขามสภาพจิตที่ดีงามสดใส  ๖๗ 
จะแนใจวารูจกั ก็มาดหูลักสักหนอย    ๖๘ 
ภาวะจิตเปดทางพรอม   
 ใหกาวไปในการปฏบิตัิพัฒนา  ๗๑ 
เกร็ดความรูในเชิงปฏบิัติ หรอืใชประโยชน    ๗๒ 

จากสุโขทัย  ผ่านอยุธยา 
 คนไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย ..................................................... ๗๖ 
-  ไหนว่า ชาวพุทธคือคนต่ืนรู้ อยู่ด้วยปัญญา  
 ก็เห็นๆ กันอยู่ว่า รู้ไม่ถึงไหน คิด พูด ทําอะไร ก็ไมช่ัดเจน ไม่จริงจัง ๗๖ 

-  บทเรียนที่ต้องรู้ เพราะอยู่กับความประมาท 
 ความพินาศจึงมาหา ๘๑ 



 

ง  รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา 
 

-  สูญสิ้นย่อยยับดับสลาย กู้ชาติได ้
 บ้านเมืองกลับมั่นคง ๘๗ 

-  กู้พระศาสนาข้ึนมา แตยั่งต้องพากันก้าวต่อไป ๙๐ 

-  “รู้ใหช้ัดเจน ทําให้จริงจัง” จับตั้งแต่ศีล ๕ เป็นต้นไป ๙๗ 

-  ถึงเวลาสังคมไทยต้องก้าวไป 
 บนฐานความรู้เข้าใจ ที่ทําได้จริงจัง ๑๐๒ 

รูจัก สูรูแจม ............................................... ๑๐๗  
ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ ................................................. ๑๐๙ 
วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ 
 มาเปน “สังคมผูสูงอายุ”  ๑๐๙ 
ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา  
 จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน    ๑๑๐ 
สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง   
 แตเปนหลักใหญแททีม่ั่นคง  ๑๑๑ 
มีทางทําไวใหดู ที่เขาจะไดเลือกเดินตาม    ๑๑๒ 
ไมแกเกินเรียนไมแกเกินเรียน  
 ไมแกเกินเรยีนแถมไดเรียนเรื่องยอดประโยชน  ๑๑๓ 
สูตรพระพรหม สรางโลก    ๑๑๔ 
สูตรพระราชา สรางรัฐ    ๑๑๗ 
สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดิน    ๑๑๘ 
ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา   
 จึงจะพัฒนาในบุญ  ๑๑๙ 
ไมวาจะสูงอายุเทาไร   
 ก็ยังทํากําไรใหชีวิตน้ีไดมากมาย  ๑๒๑ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  จ 

ไมใชวาระสุดทาย แตเปนวาระที่ไดสูงสุด    ๑๒๓ 
อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร: อายุ วรรณะ สุขะ พละ   ๑๒๕ 
สูงอายุ คือได ไมใชเสียอาย ุ  ๑๒๗ 
สังคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสูงอายุ   ๑๓๐ 
ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวิตตางศึกษา   
 และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม  ๑๓๒ 
สงกรานต เปนมงคลวาร   
 ที่ผูสูงอายุปฏิบัตกิารสมานสังคม  ๑๓๔ 

หลัก “อนัตตา”มากับปัญญา 
 ท่ีรู้เข้าใจและทําการตามเหตุปัจจัย ...................................... ๑๓๘ 
หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา  
 ที่ภาษาพราหมณเรียกวา “อาตมัน”  ๑๓๘ 
ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน  
 ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา  ๑๔๐ 
ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย  
 อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอัตตา  ๑๔๓ 
อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย  
 ที่คนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา  ๑๔๕ 
สรรพสังขาร ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา  
 นิพพานและบัญญัติ เปนอนัตตา  ๑๔๘ 

หนังสือที่มาของบทตอนเลือกสรร   ๑๕๕ 
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หนาวาง  

 
 



 
 

ถิ่นรมณีย์ 
คือที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา 

ณ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา พระพุทธศาสนาเร่ิมตน   
เม่ือเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา หลังจากไดทรงเรียนรูลัทธิของฤษีดาบส

และทดลองปฏิบัติจนจบความรูของสํานักน้ันๆ แลว ทรงเห็นวาไมใชทางท่ีแท จึงเสด็จ
ออกมา และไดตกลงพระทัยที่จะดําเนินในวิถีแหงการคนควาของพระองคเอง แลว
เสด็จดําเนินไปจนถึงตําบลอุรุเวลา เสนานิคม จึงทรงพบถิ่นดีอันเหมาะที่จะทรง
บําเพ็ญเพียรในภาวนาท่ีจะพัฒนาไปในไตรสิกขา ดังท่ีไดตรัสเลาไวเองวา 

ภูมิสถานถ่ินนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มร่ืน 
น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่นํ้าไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝ่ังท่าน้ําก็ราบเรียบ เป็น
รมณีย์ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญเพียร 
สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดยตกลงใจว่า ‘ท่ีน่ีละ 
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 
ที่อุรุเวลา ณ ถิ่นอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ไดตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุด

ต้ังตนของพระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎก เลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ที่อุรุเวลา ณ โพธิ
รุกขมูล ใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา. คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคประทับน่ังคู้บัลลังก์เดียว 
ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์  
นี่คือเหตุการณสําคัญท่ีพระโพธิสัตวประทับในรมโพธิพฤกษา ณ ริมฝงแมน้ํา    

เนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถิ่นนิคมอุรุเวลา ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และ
หลังเสวยวิมุตติสุข ณ ที่นั้นแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน จึงไดบอกวาถิ่น
รมณียเปนท่ีกําเนิดของพระพุทธศาสนา 



๔  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

จากวาระแหงการตรัสรูท่ีเร่ิมตนพระพุทธศาสนา ขอผานรวดเดียวไปถึงกอนเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานเพียง ๓ เดือน คือคราวท่ีทรงปลงพระชนมายุสังขาร ท่ีพระพุทธเจา
แมจะประชวรหนักแลวก็ไดตรัสใหโอกาสแกพระอานนทท่ีจะทูลอาราธนาใหดํารงพระ
ชนมตอไป เม่ือตรัสแลว พระอานนทเงียบอยู จึงไดตรัสวาทรงปลงพระทัยแลววา
จากนั้นอีก ๓ เดือน จะปรินิพพาน 

พระดํารัสประทานโอกาสนั้น เร่ิมดวยตรัสถึงเมือง ภูเขา ถ้ํา เงื้อมผา ปา วัด 
เจดียสถาน (นับได ๑๘ แหง) วาเปนที่รมณีย เชน เขาคิชฌกูฏ วัดที่บอนํ้ารอนตโปทา
ราม เวฬุวัน วัดอัมพวันของหมอชีวก แลวตรัสวา บุคคลผูหนึ่งผูใดเจริญอิทธิบาท ๔ 
เปนอยางดีแลว หากประสงค จะอยูตลอดกัป (อายุกัป) หรือเกินกวานั้น ก็ได  

การที่ตรัสโดยทรงยกรมณียสถานทั้งหลายเปนขอปรารภ ก็แสดงอยูในตัวถึง
ความสําคัญของความเปนรมณีย ถึงแมพระอานนทจะไมทันนึกท่ีจะอาราธนา ก็เปน
การย้ําเตือนพระโยม บรรดาผูดําเนินในวิถีพุทธใหคํานึงใสใจในสภาพรมณียน้ี 

ตอจากพระพุทธเจา ขอกลาวถึงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก เปนกรณี
อันใหเห็นวา ในชีวิตของพระสงฆสมัยพุทธกาล บรรยากาศรมณียมีความหมายและ
ความสําคัญอยางไร  

เร่ืองที่จะเลาเปนตัวอยางน้ีมีวา สมัยหน่ึง เม่ือพระพุทธเจาประทับที่ปาไมสาละ
ชื่อวาโคสิงคะ พรอมดวยพระสาวกผูใหญท่ีสําคัญ ต้ังแตพระสารีบุตรเปนตนไป  

วันหนึ่ง ยามสายัณห พระสาวกผูใหญ คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ 
และพระอนุรุทธ ออกจากที่พักแลวชวนกันไปหาพระสารีบุตรเพ่ือฟงธรรม คร้ังน้ัน พระ
อานนทไดเห็นพระสาวกผูใหญทั้งสามไปหาพระสารีบุตร ก็ชวนพระอีกรูปหนึ่งชื่อ
พระเรวัตใหไปหาพระสารีบุตรเพ่ือฟงธรรมดวย  

พระสารีบุตรเห็นพระอานนทมาแตไกล ไดกลาวทักทายวา  

มาเถิด ท่านอานนท์...ท่านมาดีแล้ว ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะน้ี เป็นรมณีย์ 
ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นทั่วทั้งป่า ส่งกลิ่นหอม
ฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่านอานนท์เอย ป่าโคสิงคสาลวันจะ
พึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

ไดเปนธรรมเนียมอยางหน่ึงสืบมาแตพุทธกาล ในหมูพระสงฆเม่ือเดินทางไปมา
หาสูกัน พระเจาถิ่นจะปฏิสันถาร โดยถามถึงความเปนอยู และกลาวตอนรับโดยบอกวา
ถิ่นท่ีนั้นเปนรมณีย เหมาะท่ีทานผูมาเยือนจะเขาพักอาศัย  

คําตอนรับนี้ นอกจากแสดงถึงความสําคัญของสภาพรมณียตอชีวิตแหง
การศึกษาภาวนาของพระแลว ก็เหมือนเปนการเตือนตัวเองใหพระตองเอาใจใสดูแล
รักษาวัดและถิ่นอาศัยใหเปนรมณียที่จะกลาวตอนรับอาคันตุกะได 

ตอจากพระสารีบุตร ขอยกเร่ืองราวถอยคําของพระมหากัสสปะมาบอกเลาเปน
อีกตัวอยางหน่ึง  

พระมหากัสสปะนี้ก็เปนท่ีรูกันดีวาสําคัญแคไหน นอกจากเปนประธานการ
สังคายนาคร้ังท่ี ๑ แลว ทานเปนแบบอยางของพระผูเครงครัดถือธุดงคอยูปาเปนตน 
ตลอดชีวิต 

 พระมหากัสสปะอยูในปา บนภูเขา ยามเชาเดินลงไปบิณฑบาต คร้ันกลับมา 
เดินขึ้นเขา ก็ชื่นชมรมณียทั้งบนท้ังขางริมทางไปตลอด ดังมีบันทึกคาถาของทานไวใน
พระไตรปฎก เชนวา  

พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํากิจเสร็จแล้ว กลับจาก
บิณฑบาต ขึ้นสู่ภูเขา เอาจิตพินิจธรรม 

ภาคพ้ืนภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ ต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว มีเสียงช้าง
ร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้า
แผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท 
กัมปนาทด้วยเสียงช้างคํารนร้อง เป็นที่ร่าเริง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์… 

แดนดอยถ่ินไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เน้ือเสพอาศัย ดื่นดาไป
ด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์… 
คําวา “รมณีย์” (ร่ืนรมย) “รมฺม” (นิยมใชในคาถา, =รมย) และ “อาราม” มีท่ัวไป

มากมายในพระไตรปฎก และคัมภีรทั้งหลาย  

คิดวายกมาบอกเลาเปนตัวอยางเทานี้ นาจะพอสมควร 



๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

วัด ชื่อเดิมวาอาราม คืองามตาช่ืนใจ เปนที่รมณีย  
หลังตรัสรูไมนาน พระพุทธเจาไดเสด็จไปประกาศพระศาสนาท่ีเมืองราชคฤห 

นครหลวงของแควนมคธ ซ่ึงถือกันวาเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ที่นั้น พระ
เจาพิมพิสารทรงเล่ือมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค และ
เปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ  

พระพุทธเจาตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม, 
วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเร่ิมมีวัดอยู  

คําวา “วัด” ที่ทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน (โดยท่ัวไปมี บุปผาราม – 

สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) ซ่ึงเปนที่ “รมณีย์” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท 
มาจากรากศัพทเดียวกัน)  

ในคราวน้ัน เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผที่พระเจาพิมพิสารทรงถวาย ไดเปนอาราม 
คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังที่เรียกวา เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม คือเปนวัดเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปนรมณีย ท่ีสดช่ืนร่ืนรมย  

(“รมณีย์” เปนคําที่ใชบอยมาก เม่ือใชในบทรอยกรอง กลายเปนคําท่ียาว ไม
สะดวก ดังนั้นในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” แทน ลดจาก ๔ เหลือ ๒ พยางค, รัมม ก็
คือ รมย เทากับรมณียนั่นเอง)  

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเอง เชนในคราวท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายเชตวันเปน
อาราม วา “วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑; พึงสรางที่พระอยูอาศัย อันเปนรมณีย) 

ที่จริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือกหา สรรคสราง และ
จัดสรรที่อยูอาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็
สรางอาศรม และแมแตบรรณศาลา ซึ่งเปนท่ีอาศัยงายๆ อยูกับธรรมชาติ ใหเปน         
รมยสถาน เปนที่รมณีย  

ความเปนที่รมณียน้ีขยายความหมายออกไป จนถึงขั้นเทวดา พระราชา มหา
เศรษฐี ความเปนรมณียที่ร่ืนรมยกลายเปนวา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดา     
โออาอลังการ  

แตแมถึงจะเปนวิมานที่มีวัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมีลักษณะสําคัญดาน
ธรรมชาติท่ีเปนแกนของความเปนรมณีย 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

แตไหนแตไร ก็ไดดูแลรักษาวัดกันมา ใหเปนที่รมณีย  
เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วันหน่ึง วัสสการพราหมณ 

มหาอํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานในนครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระ
อานนท เม่ือสนทนาไถถามกัน ตอนหน่ึง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗) 

วัสสการ:  เวลานี้ ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ที่ไหน?    
อานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลาน้ี อาตมาอยู่ท่ีเวฬุวัน  
วัสสการ:  ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็น

ที่ควรแก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ?  
อานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควร

แก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน. 
มหาเวสสันดรชาดก ท่ีเรียกส้ันๆ วา “มหาชาติ” มี ๑๓ กัณฑ ยกเน้ือท่ี ๒ กัณฑ

ใหเปนคําพรรณนาความงดงามนาร่ืนรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และ มหาพน 
ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาที่ของพระท่ีจะดูแลรักษาท่ีอยู

อาศัยใหสะอาด เรียบรอย งดงาม คือใหเปนที่รมณีย เรียกวา “เสนาสนวัตร”  
จึงเปนธรรมดาท่ีวา ในวัด พระซึ่งมีชีวิตใกลชิดธรรมชาติ อยูกับหมูไมรมไม 

จะตองหม่ันกวาดใบไมที่รวงหลน โดยถือสําคัญ จนกระท่ังเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ดังเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซึ่งระบุการ “กวาดลานวัด” ไวในรายการ
กิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณวัด ถือวาเปนการดูแล
อุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆที่ตองดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยรมร่ืนใหวัดเปน
ที่รมณีย ต้ังแตปดถูแผวกวาดลานวัดเปนตนไปน้ี นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติที่ชัดเจน
จริงจังสืบกันมาอยางย่ังยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดที่เปนรมณียนั้น ประทับ
ตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย  

ดังเชนในนิราศนรินทร์ ที่นรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชมบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรีอยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังนี้วา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพ้ืน ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 



๘  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

เกณฑต่ําสุดของถิ่นรมณีย คือมีนํ้าอุดม รมรื่นดวยพฤกษา 
เปนอันวา ถิ่นอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญเปนรมณีย โดยเฉพาะวัด ดานหนึ่ง

มีองคประกอบของธรรมชาติ เปนฐานเปนแกน และอีกดานหน่ึง อยูในขอบเขตพระวินัย  
พระสงฆดูแลวัดใหสะอาด เรียบรอย รมร่ืน ปลอดภัย ไดปัสสัทธิสุข (ความสุขแบบสงบ

เบาสบายผอนคลาย) มิใชอยางชาวบานที่มักประดับตกแตง ใหเปนเคร่ืองแสดงฐานะแหงยศหรือ
ทรัพยดวย และอาจเลยรื่นรมยไปเปนเริงรมย ไดแคอุตุสุข หรือไมก็เอียงไปขางกีฬาหรรษาสุข 

คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ท่ีถือไดวาเปนแกนยืนพื้น ซ่ึงทานพูดถึง
กอนอยางอื่น อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติอยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุดของ
ความเปนรมณีย คือ ความพรอมดวยน้ํา และรมเงา (“ฉายา = รมเงา + อุทก = นํ้า” 
คําของทานวา ฉายูทกสมบัติ) พูดกันงายๆ วา ตนไม และสายน้ํา 

อยางท่ีอุรุเวลาฯ ที่พระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนท่ีทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรง
บรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มร่ืน น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ”  

สถานรมณียที่ทานบรรยายไว มีความพรั่งพรอมงดงามดวยน้ําและรมเงานี้ ตางกันไป
หลากหลาย เชนบางแหงวา “สระโบกขรณี มีน้ําใส น้ํามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสง
ระยิบระยับตา มีท่าน้ําเรียบงาม นําความร่ืนรมย์ ดกดื่นด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”  

แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็ตอง มีน้ําอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง 
ตอจากน้ํา และรมเงาตนไม ที่เปนหลักเปนแกน ก็เพิ่มขึ้นไปอีก คือ ภูมิภาค

สมบัติ ไดแก ทําเล พ้ืนที่ บริเวณ ผืนแผนดิน ที่สะอาด สดใส ไรขยะ ไมรกรุงรัง 
เรียบรอย ราบร่ืน เดินงาย ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม อยางอุรุเวลา
ที่วามีชายนํ้าราบเรียบ  

บางแหงทานบรรยายไววา มีหาดหรือผืนทรายแผไปเปนลานกวางไกล เหมือนปู
ดวยแผนเงินหรือลาดดวยแผนทอง ขอน้ีขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา 
รวมถึงวา ยามราตรี มีดวงจันทรกระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึง
นี่แลว ก็ใหเปนเร่ืองของกวีที่จะเอื้อนบรรยายกันไป   

ตอจากน้ันอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป 
เดินทางไปถึงไดสะดวก  

จากนั้นก็โยงตอไปที่ บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มีคนที่พ่ึงพาอาศัยได ท่ี
จะใหความรูความเขาใจ เฉพาะอยางยิ่ง สําหรับพระสงฆ ก็ตองเปนท่ีสงบสงัด ไม
แออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

เพ่ือใหจับเปนหลักไว และใหจํางาย สรุปอีกทีวา ความเปนรมณียมีคุณสมบัติ ๔ อยาง คือ 
๑. ฉายูทกสมบัติ คือ พรอมดวยรมไม และสายนํ้า เปนคุณสมบัติขอแกนยืนพื้น 

หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุด รมไม ก็คือ ตนไม หมูไม ไพรสณฑ สายน้ํา ก็คือ แมนํ้า 
ลําธาร คลอง สระ บึง ทะเลสาบ  

๒. ภูมิภาคสมบัติ พรอมดวยภูมิประเทศ คือ พื้นท่ี พื้นดิน พ้ืนถนน บริเวณ 
สะอาด เรียบร่ืน นาเดิน ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม ชวนเดินชวนดู  

๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดวยคมนาคม คือ เหมาะแกการไปมา เชนวา ไม
ใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางสะดวก ปลอดภัย 

๔. บุคคลสมบัติ พรอมดานบุคคล คือ ไมมีบุคคลท่ีเปนภัยอันตราย ปลอด
คนราย คนในถิ่นในที่และผูเก่ียวของ เปนคนดี มีบุคคลท่ีสบายใจ ท่ีเกื้อกูลหนุนกัน 
พรอมที่จะชวยเหลือ ชื่นจิตชูใจ เอื้อธรรมเอ้ือปญญา สําหรับพระสงฆ ก็ควรเปนที่สงบ
สงัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 

ไดแคนี้ก็คงไมมีปญหาส่ิงแวดลอมใหตองแก และในท่ีสุดเร่ืองก็มาลงที่คน ถึงถิ่น
จะมีคุณสมบัติอื่นพรอม แตถามีคนราย ความเปนรมณียก็เส่ือมเสีย และก็เปนงานของ
การศึกษา ทั้งที่จะใหคนรูจักสรรคสรางสภาพรมณีย และใหคนพัฒนาตนจนคนน้ันเปน
สภาพรมณียในตัวเอง อยางท่ีวาในคาถาท่ีจะบอกตอไป 

คนศึกษา มีภาวนา ก็มั่นใจวายังไดพบรมณีย  
เหตุใดการมาอยูในท่ีสงบสงัดอันเปนรมณียจึงเกื้อหนุนการศึกษาภาวนาพัฒนา

คน ดูตามนัยที่ทานอธิบายไว เม่ืออยูในที่ท่ัวๆ ไป ส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศ ถาไมพา
ใหใจฟุงซานวุนวาย ก็เลือนราง ไมมีกําลังท่ีจะดึงความสนใจ คนก็คิดเร่ืองโนนเร่ืองนี้ ใจ
วุนหรือพราไปกับอารมณตางๆ  แตพอมาอยูในท่ีสงบสงัดที่ มี ส่ิงแวดลอมหรือ
บรรยากาศเปนรมณีย ชวนใจใหชื่นชมยินดี ก็ดึงหรือชักพาจิตใหละใหผละหรือถอน
กลับออกมาจากอารมณโนนนี่นานา มาอยูกับสภาพท่ีปลอดโปรงโลงเบาสบาย ซ่ึงเปน
อารมณที่ไมมีพิษภัย แตเก้ือกูลแกจิตใจ ทําใหสดชื่นเบิกบานแจมใส มีกําลังท่ีจะต้ังจะ
อยูตัวเปนสมาธิ เหมาะแกงานเชนการศึกษาภาวนา 

คนทั่วไปก็ชอบบรรยากาศรมณียกันมาแตไหนแตไรนานนักหนา ชาวบานพากัน
ไปเที่ยวในอุทยาน และที่หยอนใจตางๆ ใหใจไดพักไดพนไปจากอารมณที่สับสนวุนวาย
กวนใจ ดังที่แมในพุทธกาลก็กลาวถึงที่รมณียของชาวบานชาวเมือง แตสภาพรมณีย
แบบชาวบานและคนเมืองน้ัน มักตางไปจากสภาพรมณียของพระ  
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ที่สําคัญคือ ชาวบานชาวเมือง เม่ือไดถิ่นรมณียดีแลว ก็มักนําเอาเร่ืองสนุกสนาน
บันเทิงท่ีตัวชอบ บางทีแมแตเร่ืองอกุศล ไปแทรกเสริมเติมใสหรือปนเปกับสภาพรมณีย
ที่บริสุทธ์ิของธรรมชาติ บางทีทําให ที่ร่ืนรมย์ กลายเปน ท่ีเริงรมย์ และเม่ือเขาไปท่ีนั้น
แลว ใจพนไปจากอารมณรบกวนเกากอนจริง แตแทนท่ีใจนั้นจะไดชื่นชมยินดีกับสภาพ
รมณียจริงๆ กลับไปหมกมุนวุนวายกับอารมณอยางอื่นที่เอาไปแทรกไปปนน้ันเสีย 

อีกอยางหน่ึงที่สําคัญ ในที่รมณียของชาวบาน มักมีการจัดแตงตางๆ โดยบางที
ไมระวัง กลายเปนการรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ และบางทีผลที่ไดกลายเปนปฏิปกษ
ตอจุดหมายของการมีรมณีย 

หันไปดูรมณียของพระ ที่นับไดวาบริสุทธ์ิหรือคอนขางบริสุทธ์ิ ประการแรก ทาง
พระตองการผลที่ตรงตามความมุงหมายของการมีรมณีย ท่ีวาจะใหมีใจชื่นชมยินดี แลว
ใจน้ันก็ปลอดโปรงโลงเบาสงบสดชื่นผองใสหางไกลอกุศล และเก้ือหนุนกุศลเชนสมาธิ 
จึงตองระวังท่ีจะไมเอาอะไรๆ ที่เปนปฏิปกษตอจุดหมายน้ัน เขาไปเติมใสแทรกแซง
ปะปน ถาจะนําเขาไป ก็ตองใหเปนของเปนเร่ืองท่ีกลมกลืนเขากันหรือเกื้อกูลหนุนกัน 

 แลวในขอสําคัญ พระมีวินัยตามพุทธบัญญัติ ท่ีทําใหพระอยูกับธรรมชาติ โดย
ไมรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ แตใหเอื้อใหเกื้อกูลกัน จะจัดสรรดูแล ก็ใหเปนไปโดย
ชอบธรรม ไมใหผิดวินัย โดยเฉพาะการทําใหสะอาดเรียบรอยรมร่ืน เชนที่มีการกวาด
ลานวัดเปนกิจวัตรสืบกันมา และรูจักพ่ึงพาอาศัยรวมมือกับชาวบานญาติโยมในการ
จัดการตางๆ ใหไดเรียนรูศึกษาไปดวยกัน 

รมณียเปนศัพทสําคัญมาก แตเราทําไมลืมไป วัดตองเปนตัวอยางของถิ่น
รมณีย มีน้ําอุดม มีรมไมงาม แลวก็มีพื้นถ่ินบริเวณท่ีสะอาด เรียบรอย ชวนใจใหสด
ชื่น แจมใส โนมใจสูความสงบ ความเบิกบานชื่นใจ พาใหเกิดปติปราโมทยไดงาย 

ที่ เปนรมณียนี้ ไมใช เฉพาะสําหรับท่ีอยูพระ  แต สําหรับประชาชนดวย 
ประชาชนตองมาวัดอยูแลว เขาก็จะไดสัมผัสธรรมชาติที่สะอาดงามสดใส มีจิตใจ
โนมไปสูกุศล สงบราเริงเบิกบาน แลวฟงธรรม ก็รูเรื่อง เขาใจงายขึ้น 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถ่ินและที่อยูอาศัยมาก การ
สรร (เลือกสรร-จัดสรร) และสรรค (สรางสรรค) ถ่ิน-ท่ีอาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดชื่น 
ร่ืนรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ เปนหลักพ้ืนฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก ของ
ระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา (การพัฒนาดานกายภาพ) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

ถิ่นอาศัย ไดแก ที่อยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะส่ิงแวดลอม เปนฐาน 
เปนท่ีต้ัง เปนที่รองรับความเปนอยู การพัฒนาชีวิต การเล้ียงชีพ การประกอบกิจหนาท่ี
การงาน ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะเร่ิมตนและ
สิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย  

ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของธรรมชาติที่รองรับโลก
มนุษยนั้น จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ที่มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียนี้ไว  

จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวนพ้ืนฐานหรือแกนของสภาพ
รมณีย ไมมี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” น้ําแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็
ตองยายถ่ินฐาน ยายบานยายเมือง ดินแดนท่ีเคยรุงเรือง ก็กลายเปนที่รกราง ถาหนัก
หนา ก็สูญส้ินความเปนรัฐเปนชาติ แมกระท่ังอารยธรรมก็ลม    

ตัวมนุษยเอง ด้านท่ีเป็นบุคคล ซึ่งเปนสวนของสังคม แมไดความสุขจากลาภ ยศ 
สรรเสริญ ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปนของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบ
ประดับไว ไมแทจริงยั่งยืน  

แตตัวมนุษย ด้านที่เป็นชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ เปนเนื้อตัวท่ีแท เปนท่ี
พิสูจนความสุขท่ีเปนของจริงอยูในตัว มนุษยจึงตองมีความสุขที่เปนของชีวิต ซึ่งอยูใน
ธรรมชาติ และถึงกันกับธรรมชาติ ใหความสุขของชีวิตท่ีลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ น้ี 
มีอยูเปนพ้ืนเปนแกน  

ตามที่วานี้ ในขั้นพ้ืนฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ีธรรมชาติในสภาพ
รมณีย โดยมีดิน ที่ปรากฏตัวของปา ภูเขา ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ  มี
น้ํา ในแมน้ํา และบรรดาชลาลัย ที่ใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด สาย
ลม อากาศ สดชื่น แจมใส ใตทองฟาที่เจิดจาอําไพ 

อีกอยางหนึ่งที่ควรสังเกตและรูเขาใจ คือลักษณะอาการและภาวะจิตใจในการ
ชื่นชมรมณีย ซึ่งเปนเร่ืองลึกซึ้งลงไปขางใน ควรบอกไว เพ่ือประโยชนทางการศึกษา ใน
การพัฒนาของคน  

ขอใหนึกถึงคํากลาวชื่นชมรมณียของพระมหากัสสปะ ท่ียกมาใหดูเม่ือกี้ ขอให
สังเกตวา พระอรหันตชื่นชมความงามของตนไมดอกไม เปนตน โดยมีใจยินดีดวยกับ
สภาวะท่ีดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของมัน โดยไมไดคิดอยากจะเด็ดจะตัดเอาไป หรือจะ
เอามาเปนของตน แตปรารถนาดีท่ีจะใหมันงดงามสมบูรณอยูอยางดีของมัน  
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พูดในภาษาธรรมตามสภาวะวา  ในใจของพระอรหันตมีฉันทะ คือความ
ปรารถนาดีที่อยากใหดอกไมตนไมนั้นอยูในภาวะหรือเขาถึงภาวะที่ดีงามเต็มอิ่ม
สมบูรณของมัน เม่ือเห็นมันงดงามอยูในภาวะที่ดีที่เต็มอิ่มสมบูรณอยางน้ัน ก็ชื่นชม
ยินดีดวย อยางท่ีพูดกันวาอนุโมทนา เปนภาวะจิตแบบมุทิตา คือเม่ือเห็นเขาเจริญงอก
งาม ก็พลอยชื่นชมยินดีดวย และในกรณีนี้ ก็อยากใหดอกไมตนไมนั้นงดงามสมบูรณ
ตอไป หรือย่ิงขึ้นไป 

แตจะเห็นวา คนชาวบานบางคน เม่ือเห็นดอกไมสวยตนไมงามอยางนั้น ก็ดีใจ
ชอบใจแลวก็อยากจะเด็ดอยากจะตัดอยากเอามาเปนของตัว และเพ่ือจะใหไดดอกไม
งามนั้น อาจจะตองหักกิ่งไม หรือถึงกับตัดตนไมนั้น ทําลายตนไมทั้งตนไปเลย 

มองดูสภาวะในใจของชาวบานคนนี้ ก็คือเขามีตัณหา ความอยากไดอยากเอา
เพ่ือตัวตน ไมใชมีฉันทะท่ีปรารถนาเพ่ือความดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของดอกไมตนไม
นั้นเอง 

คนทั่วไป แมยังไมเปนพระอรหันต แตก็เดินตามรอยพระอรหันตได ในกรณีนี้ก็
คือฝกใจใหมีฉันทะที่ปรารถนาดีชื่นชมยินดีกับส่ิงทั้งหลายที่ดีงาม อยากใหคนและส่ิง
และของทั้งหลายเจริญงอกงามอยูในภาวะท่ีเต็มอิ่มสมบูรณ  

ถึงจะยังมีตัณหาอยากไดอยากเอาใหแกตัว แตก็ควรฝกใหมีฉันทะข้ึนมาดุลมา
คานไว เม่ือตัณหาใหเอาดอกเอาผลเอาอะไรบนตนไม ฉันทะก็จะไดใหรักษาตนไมไว 
ไมตองตัดตนทิ้งทําลายตนไมตามดอกตามผลไปดวย 

หลักมีอยูวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล การศึกษาเอาฉันทะพัฒนาคนขึ้นไปให
มีชีวิตแหงฉันทะ ตัวบุคคลน้ันก็จะเปนสภาพรมณียอยูในตัวเอง ซึ่งทําใหที่น้ันถิ่นนั้น
เปนรมณียไปดวย 

นี่คือจะไดผลตามคาถาท่ีวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘) 

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ผู้ไกลกิเลสอยู่ท่ีไหน ที่น้ัน
ไซร้เป็นถ่ินสถานอันร่ืนรมย์     

…………… 
หมายเหตุ: กายภาวนา = การพัฒนาผัสสทวารกาย คือ พัฒนารางกาย ซ่ึงเปนท่ีประชุมแหงชองทาง

รับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อันไดแกระบบแหงอินทรียทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
และกายสัมผัส ดวยอินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี มีการเรียนรู ไดปญญา 



 
 

ทําบุญข้ันพ้ืนฐาน 

คือชาวบ้านช่วยกนัทาํชุมชนใหอ้ยู่กนัดี 
ในตํานาน ในประเพณี  
มีสาระท่ีควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี   

มีความเกาติดอยูในความระลึกอยางหน่ึงวา เม่ือผูเขียนยังเปนสามเณรเล็กๆ อยูใน
ชนบท พอจะเห็นวามีความนิยมหรือเปนประเพณีอยางหน่ึงท่ีพระเทศนเร่ืองเกี่ยวกับพระ
อินทร พูดถึงวัตรบท ๗ ของพระอินทร เลาเร่ืองการทําบุญของมฆมาณพกับพวก ที่ชวนกัน 
รวมตัวกัน ตั้งกลุมทําบุญ ดวยการทํางานสรางสรรคบําเพ็ญประโยชน พัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน ใหเขมแข็งม่ันคงอยูดีมีศีลธรรมมีความสุข ซ่ึงควรถือเปนแบบอยาง 

แตกาลลวงมาๆ เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทรนั้นก็เหมือนวาเงียบหายหรือถูกลืม
ไป คนยังไดยินนามของพระอินทร และคนมากมายก็ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการ
ทําบุญขั้นพ้ืนฐาน คือการรวมแรงรวมใจกันดูแลรักษาพัฒนาทองถิ่นและชุมชนของตน 
การท่ีติดใจนึกถึงเร่ืองนี้ เพราะอยากไดความรูในเร่ืองนั้นใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนม่ันใจ  

ถาเม่ือ ๖๐-๗๐ ปกอนน้ัน มีประเพณีเทศนเร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร อยาง
ที่วา ก็พูดไดวา คนไทยสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเร่ืองบุญและการทําบุญ 
ชัดตรงกวาคนไทยท่ัวไปในปจจุบันน้ีมาก  

พรอมกันนั้นก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานที่ผานมา ซึ่งคนไทยหาง
เหินจากความรูจักพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเห่ียวลง ความ
ประพฤติปฏิบัติที่เรียกวาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยาง
อาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบท่ีทําตามๆ กันไป  

ในสภาพเชนนี้ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยเวลาน้ีรูเขาใจและ
ปฏิบัติกัน หลายอยางจึงคงไดพรองไดเพี้ยนไปแลว หรือถึงกับเลื่อนลอย อยางนอยก็
คับแคบลง  
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เม่ือพรองหรือเพ้ียนไป ความรูความประพฤติน้ัน นอกจากขาดประโยชนท่ีพึงได
ตามความหมายและวัตถุประสงคที่แทจริงแลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ท้ังแก
พระพุทธศาสนา แกวัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาติ 

ไมวาจะอยางไร ในท่ีนี้ก็ควรเลาตํานานพระอินทรท่ีวาน้ันไว เพ่ือฟนความรูความ
เขาใจในเร่ืองบุญ และคติการทําบุญ ใหใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชน
ใหแกสังคมไทย 

สําหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินทรมีความสําคัญมาก เปนท่ีนับ
ถืออยางสูงในสังคมไทย ต้ังแตองคพระมหากษัตริยลงมา จึงไดเปนท่ีสืบสานคตินิยม
ตางๆ เชน พระอินทรมีสวนสวรรค ๔ แหง คือ จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน 
และนันทวัน (นันทนวัน ก็วา) ซึ่งไดมาเปนนามของพระราชวัง วังเจานาย และสถานท่ี
สําคัญของราชการ  

ชื่อตางๆ ที่เก่ียวกับองคอินทร เปนที่รูจักคุนชินแกคนไทยในทางท่ีรูสึกวาสูงสง
ยิ่งใหญ อยางพระวชิราวุธ เวชยันตปราสาท เวชยันตราชรถ ชางเอราวัณ นันทา
โบกขรณี และตนไมสวรรคประจําดาวดึงสเทวโลก ช่ือวาปาริฉัตร หรือปาริชาต  

พระอินทรเปนเทพเจายิ่งใหญต้ังแตยุคพระเวท เม่ือพวกอารยันอพยพรบรุกมายัง
ชมพูทวีป พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอดนักรบ จนกระท่ังเม่ืออารยันต้ังถิ่นฐานม่ันใน
ชมพูทวีปแลว การยุทธลดความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหม
ยิ่งใหญขึ้นมา โดยพวกพราหมณอางพระพรหมจัดแบงมนุษยเปน ๔ วรรณะ และ
จัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเร่ืองจําเปน และใหญโตโอฬาร 

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรมที่เปนความจริงมีอยู
เปนธรรมดาน่ันแหละที่มนุษยจะตองเคารพถือเปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตอง
บูชายัญ มนุษยและเทพเปนอิสระตอกัน ท้ังคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมได
โดยตางก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอดดวยตนเอง  

ดังนั้น ผูที่สมัครเขามาในมรรคาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมี
อะไรติดพันหวงพะวงเก่ียวโยงถึงเทวดา นอกจากวาเทวดาที่หวังความกาวหนาในธรรม 
จะมาขอฟงธรรมจากพระดีๆ หรือเทวดามีศรัทธาอาจมาถวายบริการ หรือมีพระคิด
เฉไฉประพฤติไมดี เทวดาดีๆ ก็อาจจะมาชวยใหสติ (เทวดาไมดีก็มีบาง ที่จะมา
พยายามแกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)  

อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัดเพียงพอในพุทธมรรคา 
และยังหวงพะวงพรั่นใจตอเทวอํานาจ  
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ตอนนี้ ทานใหพระพรหมอยูเงียบๆ ดีๆ ไมตองมายุงกับคน แตพระอินทรท่ี
ยิ่งใหญมาแตเดิม ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก ถึงตอนน้ี พระอินทรท่ียิ่งใหญของ
ศาสนาเกา ก็เปลี่ยนมาเปนพระอินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับ
มนุษยอยางใหม เปล่ียนพฤติกรรมจากการสําแดงเดชขมเหงครอบงําผูอื่น มาเปนการ
ปกปองคนดีชวยเหลือคนมีธรรม 

ในคัมภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ แบบแรก ที่เปนมาแต
เดิมในศาสนาเกา ซึ่งมีอาการหวงแหนความย่ิงใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยง
อํานาจ เชน ถามีฤๅษีดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทําให
ทรงสอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงที่จะทําใหพระอินทรหลุดหลนจากฐานะ แลวก็ไป
แกลงไปหาทางทําลายตบะ  

ใน แบบหลัง พระอินทรที่มานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูกขมเหงรังแก คนมุงม่ัน
ทําความดีแลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิดความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะ
รอน เม่ือสอดสองทราบเหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังที่คนไทยไมนานนักน้ีคุนดี
กับความในพระราชนิพนธเร่ือง สังขทอง วา “ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา กระด้างดั่งศิลา
ประหลาดใจ...สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัย ก็แจ้งใจในนางรจนา แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด...” 

พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลกมนุษยประพฤติธรรม ถึง
ขั้นถือเปนงานเปนการของดาวดึงสเทวโลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา  

ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ทาวจาตุมหาราชไปเที่ยวตรวจดูโลกวา 
มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา-บิดา เก้ือกูลแกสมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญใน
สกุลหมูเหลา อยูถืออุโบสถ ทําบุญทั้งหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ คํ่า สงโอรสไป
เท่ียวดู และ ๘ คํ่า สงเทวดาบริวารไปดู แลวรายงานแกประดาเทพช้ันดาวดึงสที่มา
ประชุมในสุธรรมสภาตามน้ัน  

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย  
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี  

ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยคร่ึงศตวรรษกอนนี้ พอจะคุนกับคําวา 
“วัตรบท ๗ ของพระอินทร์” คือขอปฏิบัติประจําตัวของพระอินทร และบุคคลท่ีถือวัตร
บท ๗ นี้แหละ พวกเทวดาชั้นพระอินทรเรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ) คนดีควรถือวัตรบท 
๗ นี้ประจําตัว และใสใจรักษาพัฒนาทองถิ่นชุมชนดวยการทําบญุอยางพวกมฆมาณพ 
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วัตรบท ๗ (พระไตรปฎกฉบับอักษรพมา และฉบับอักษรโรมัน เรียกวา วตบท หรือ พรต
บท) ไดแก ถือวา: ตลอดชีวิตนี้  
๑. เราจะเล้ียงดูมารดาบิดา   
๒. เราจะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลหมู่เหล่า  
๓. เราจะพูดจาสุภาพนุ่มนวล   
๔. เราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยง พูดแต่คําสมานสามัคคี  
๕. เราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตระหน่ี ยินดีในการสละ ชอบแจกจ่ายให้ปัน  
๖. เราจะมีวาจาสัตย์   
๗. เราจะไม่โกรธ ถ้าแม้ความโกรธเกิดข้ึน ก็จะกําจัดมันได้ฉับพลัน  

พอถึงตรงน้ี คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียดตางกันบาง) ก็เลาประวัติของ
หนุมมฆมาณพ ผูไดทํา “บุญ” ท้ังหลาย ซ่ึงทําใหถิ่นอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีศีลมีธรรม เปนเร่ืองราวการทําบุญท่ีนาจะไดสืบมาในวัฒนธรรม
ไทยท่ีเคยคุนกันมาในสังคมไทย 

ในที่นี้  เห็นวาเปนเ ร่ืองดีงามท่ีเหมือนถูกลืมไป และที่ สําคัญจะชวยใหเขาใจ
ความหมายของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลายาวสักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ 
บุญกรรม กับคําวา รมณีย์) 

ในอดีตกาล ที่มจลคามในแควนมคธ ขณะที่ชาวหมูบานทํางานกันอยูที่บริเวณ
กลางหมูบาน มาณพชื่อวามฆะ ไปทํางานท่ีนั่น เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานท่ี
ในสวนของตัวใหสะอาดเรียบรอย เปนรมณีย ทํางานแลวพักอยู   

แตแลวมีคนอื่นชอบใจที่น้ัน มาเอาแขนผลักเขาใหพนไปแลว เขาไปพักท่ีนั่นเสีย
เอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไปชําระทําความสะอาดท่ีจุดอ่ืน ทําท่ีใหมให
เปนรมณีย แลวยายไปอยูตรงน้ัน แลวก็มีคนอ่ืนอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากท่ีนั้น
แลวเขาไปใชท่ีนั่นแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําที่อื่นใหเปนรมณีย  

มฆะยังถูกคนอ่ืนแยงเอาท่ีนั้นไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไปทําท่ีอ่ืนตอๆ ไป ขยายไป
เร่ือยๆ พรอมกับคิดวา คนเหลาน้ีไดรับความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของ
เรา การกระทําของเราน้ันก็ตองเปนกรรมท่ีเปน “บุญ” ซ่ึงจะใหความสุขแกเราดวย   

วันรุงขึ้น มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณท่ีเปนลานใหเปนรมณีย์ ชาวบานท้ังผูเด็ก
ผูใหญก็ไดไปน่ังพัก ท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทํา
สถานที่น้ันใหสะอาดเปนรมณีย์ จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวา
เปนการใหความสุขแกมหาชน เม่ือถึงฤดูหนาว เขาก็กอไฟให ในฤดูรอน ก็จัดน้ําให   
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  ตอมา มฆะคิดวา ท่ีรมณีย์ ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของทุกคน ไมมีใครไมชอบท่ี
รมณีย์ แตน้ีไป เราควรทําหนทางใหราบเรียบ แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออก
จากบานแตเชาตรู เท่ียวไปจัดแตงถนนหนทาง ตัดรานกิ่งไมที่เกะกะกีดขวาง  

เม่ืองานที่ตองทํามากข้ึน ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับบานคํ่ามืด วันหนึ่ง 
หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุม
คนน้ันบอกวาขอเปนเพ่ือนรวมทําบุญดวย ต้ังแตน้ันก็กลายเปนคณะที่มี ๒ คน  

แลวก็มีหนุมอื่นอีกเห็นเขาท้ังสอง สอบถามทราบแลว ก็ขอเปนสหายรวมทําบุญ
ดวย ตอมาคนหนุมในหมูบานซึ่งเห็นดวยก็เขารวมงานทําบุญเพิ่มขึ้นทีละคนสองคน 
จนกลายกลุมใหญถึง ๓๓ คน เปนนักทําบุญ โดยต้ังอยูในเบญจศีล แลวเที่ยวดูแลทํา
ประโยชนแกทองถิ่นชุมชน เชน พัฒนาทางเขาหมูบาน ทําทางสัญจรของชุมชนใหไป
มาสะดวก ขุดสระน้ํา ทําสะพาน สรางศาลาท่ีสี่แยก ศาลาท่ีคนมาพักมาพบกัน   

ตัวหนุมมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (บําเพ็ญประโยชน์) อยางนี้ เม่ือไดรับ
ความนับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานใหอวยทานเผื่อแผแบงปนกัน 
เจริญเมตตา และรักษาศีล ๕ ละเวนส่ิงชั่วรายทั้งหลาย เชนสุรายาเสพติด และการ
พนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน ทําใหทองถ่ินชุมชนอยูกันดีมีศีลมีธรรม 

กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทางใหราบเรียบกวางไกล
ออกไปเปนโยชนๆ  

ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะนี้เที่ยวทํางานอยางนั้น ก็ไมพอใจ  
นายบานนั้นมองวา กอนนั้น เม่ือพวกชาวบานยังด่ืมสุรา ยิงนกตกปลาลาสัตว 

เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญ
ตามหนุมมฆะกัน รายไดนั้นก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  

แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  “พวกแกเที่ยวทําอะไรกัน?” 
หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกน่ีอยูบานอยูเรือน ไมควรทําอยางน้ัน ควรออกปาไปยิงนก

ตกปลาลาเนื้อเอามากินกัน และทําสุราดื่มใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 
มฆะกับพวกคัดคาน ไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูกวากลาวซ้ําๆ อีก ก็ไม

ยอมทําตาม ในท่ีสุด นายบานขัดใจมาก คิดวาจะตองกําจัดคนพวกนี้ ก็เลยไปฟอง
ทางการ ถึงขั้นกราบทูลพระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เม่ือ
พระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตามรับส่ัง นําตัวมฆะกับพวกมา  
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พระราชาไมทันไดทรงพิจารณา ก็รับส่ังลงโทษใหชางเหยียบ แตดวยอํานาจ
เมตตาของพวกนักทําบุญ ชางไมยอมเหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไม
กลาเหยียบ จึงทรงใหพวกน้ันนอนลง เอาเส่ือลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ  

พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลาน้ีรวมกลุมกันทําบุญ 
เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก ขุดสระน้ํา สรางสะพานใหแก
ประชาชน ก็ทรงชื่นชมสนับสนุน  

แทนที่จะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทานนายบานน่ันแหละให
เปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทานชางตัวนั้นใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรง
มอบหมูบานนั้นใหพวกเขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  

นักทําบุญกลุมนี้ ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมาชวยงานดวย ก็ผอง
ใสยิ่งนัก คิดจะทําบุญกันยิ่งขึ้นไป ก็ปรึกษางานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรท่ี
สี่แยก ซึ่งเปนงานใหญ ตองหาชางมาทําดวย แตที่ทําบุญกันมาน้ี ยังไมไดใหสวนรวม
ทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ท่ีแปลกันส้ันๆ วาใหสวนบุญ) แกเหลาสตรี 

ถึงตอนน้ีเปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็เขามารวมทําบุญดวย เชน       
สุธรรมา (ภรรยาหนึ่งของมฆะ) เขามาเปนเจางานสรางศาลา ใหชางสลักท่ีชอฟาเปนชื่อ
ศาลาวา “สุธรรมา” (หอประชุมเทพในดาวดึงสไดชื่อวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”) 
สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตราสรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ท่ีเปนรมณีย์  

มฆมาณพถือวัตรบท  ๗ ตลอดชีวิตดังท่ีวาแลว ตัวเขาและเพ่ือนนักทําบุญไดทํา
กรรมอันเปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) อยางที่วามา  

เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเร่ืองน้ี เนนการทําความดี
ดวยการบําเพ็ญประโยชน ชวยกันจัดสรรถิ่นอาศัยใหเปนรมณีย์ รวมกันสรางสรรค
ชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยท่ีแตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม 
เราตองการผูนําชาวพุทธท่ีเปนผูนําในการทําบุญทําประโยชนอยางมฆมาณพน้ี 

นี่คือเขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา 

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก) จัดท่ีบริการน้ํา
ดื่ม และบึงบ่อสระนํ้า ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้ง
วัน ตลอดทุกเวลา, ชนเหล่าน้ัน ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบจากหลักพระพุทธศาสนา   
ควรเปนเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา-รักษาประโยชนของสังคมไทย  

เทา ท่ี ได เลา เ ร่ืองการทําบุญมายืดยาว  ก็ เพราะเปนเ ร่ืองสําคัญทั้ งตอ
พระพุทธศาสนา และตอสังคมไทย  

ดังที่ทราบกันดี วัฒนธรรมประเพณีไทยมากหลายสวน เกิดขึ้นจากการนําหลัก
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคมไทย เพ่ือประโยชนแก
สังคมไทย การท่ีจะอนุรักษ รวมท้ังสืบสานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลาน้ี จึงหมายถึง
การรูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  

ถาความรูเขาใจเลือนรางไป แลวประพฤติปฏิบัติผิดเพ้ียนหรือกลายรูปกลายราง
ไป นอกจากอาจทําลายพระพุทธศาสนาแลว แทนที่สังคมไทยจะไดประโยชน ก็จะ
กลายเปนเกิดโทษ แตถารูเขาใจและปฏิบัติถูกตอง นอกจากสังคมไทยจะสืบสาน
ประโยชนของตนไดแลว ก็จะเปนการรักษาพระพุทธศาสนาไวดวย    

ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปนเอกลักษณของชาติ 
เปนคุณคาสาระที่แสดงตัวของประเทศ ถาถือวาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาท่ี
อยางหนึ่งของคนไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงทั้งทางพฤติกรรม ทาง
จิตใจ และทางความรูเขาใจจริงดวยปญญา ก็จะเปนทั้งการรักษาพระพุทธศาสนาไว
ใหแกสังคมไทย และชวยใหสังคมไทยยังไดประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา  

ทั้งนี้ รวมท้ังจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ เลือนราง หรือผิดเพ้ียนไป 
ที่พูดตรงนี้ หมายความวา การทําหนาท่ีของรัฐไทยก็ตาม ของคนไทยก็ตาม ตอ

พระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ในความหมายน้ี เนื่องอยูดวยกัน โดยโยงไป
รวมกับการรักษาประโยชนของคนไทยและสังคมไทย 

พอจะเห็นไดไมยากวา พระพุทธศาสนาท่ีสืบมาในวัฒนธรรมไทยนี้ จัดแบงสังคม
ชาวพุทธไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ บรรพชิต กับ คฤหัสถ หรือพระสงฆ กับสังคม
ใหญของชาวบานหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง  

ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญนี้ แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการแยกตางหากกันชดัเจน 
ก็มีฐานรวมกันเปนท่ีต้ังของจุดแยก และมีปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอด
ในระหวาง  
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บรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือชุมชนวัดมุงตรงสู
นิพพานเปนจุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชาชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดย
หมายสวรรคเปนประกันไวกอน 

ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมน้ี เม่ือปรากฏออกมาในวิถีชีวิต 
ก็สืบตอมาเปนวัฒนธรรม เกิดเปนรูปแบบที่แยกกันคอนขางชัดเจน   

- ในฝายของพระสงฆ มุ่งแน่วไปในวิถีแห่งนิพพาน (โมกขมรรค)  

- สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของชาวบาน เน้นไปในวิถีแห่งสวรรค์ (สัคคมรรค)  

โดยท่ีพวกชาวบานถือการดําเนินในทางแหงนิพพานเปนเร่ืองสวนตัวของบุคคลท่ี
จะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี  

(ตรงนี้ วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูในระดับประถมมรรคแหง
โมกขมรรค ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)   

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็จะเห็นระบบที่แยกเปน
สองดานสองสวนน้ี ซึ่งเห็นไดในประเพณีการทําบุญตางๆ ดวย แตท่ีจะพูดที่น่ีคือ เร่ือง
การทําบุญของมฆมาณพ หรือในประวัติของพระอินทรที่เลามานั้น แตเนื่องจากเปน
เร่ืองที่เลือนรางจางหาย และผูเขียนเองก็แทบไมทันเห็นความเปนไป จึงพูดเร่ืองราวได
ในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการเปนฐานอางอิง 

ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยท่ีกลาวมา ซึ่งสอดคลองกับประเพณีไทยอ่ืนๆ 
นาจะเปนวา ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เรามีการเทศนมหาชาตินั้น เดิมที คงมี หรือ
นาจะไดมีการเทศนอีกอยางหนึ่งเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ 

การเทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นวิถีแห่ง
โพธิญาณที่จะลุถึงนิพพาน ยกเป็นเรื่องของอุดมคติ ซึ่งพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็น
ความสําคัญอย่างสูง 

การเทศน์เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระท่ีการทําบุญกรรมของมฆ
มาณพกับพวก เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาว  บ้านหรือประชาชนท่ัวไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลก
ธรรมและเร่ืองเทวฤทธ์ิ  พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์   

ที่พูดเชิงสันนิษฐานไว้นี้ เป็นข้อท่ีผู้มีฉันทะน่าจะสืบค้นกันต่อไป  
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แตไมวาจะเปนอยางที่สันนิษฐานน้ันหรือไม ก็มีประโยชนใหญท่ีไดแน คือ  
ดั งที่ รู กั นชัดอยู แล วว า   การทํ าบุญเปนหลักการใหญอย า งห น่ึ งของ

พระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปนท้ังเนื้อหาสาระสวนสําคัญ และเปนแรง
ขับเคล่ือนอยูในวัฒนธรรมไทยตลอดมา พรอมทั้งเปนหลักการท่ีผูกโยงชีวิตไวใหถึงกัน
กับธรรมชาติ ไมแปลกแยกไมทํารายกัน  

ดังน้ัน จึงนาจะชวนกันฟนความรูความเขาใจในเร่ืองการทําบุญ ใหประชา
ชาวบานปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีท่ีเต็มสาระตามหลักธรรม และเกิดเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามที่ควรจะมุงหมาย  

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเช่ือมประสานกันดวยธรรม 
เม่ือคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติท่ีรอบลอมก็เปนรมณีย 

อยางไรก็ดี แมจะมีน้ําใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชนมากมายอยางพวกมฆ
มาณพ ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการพัฒนาที่เนนในระดับกายภาวนา และศีล
ภาวนา ซึ่งยังไมพอ  

ควรกาวตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซึ่งในระบบ
บุญกิริยาของคฤหัสถ เรียกรวมวา “ภาวนา” แตก็คือ จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับ 
ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) นั่นเอง 

ตามปกติหรือโดยทั่วไปนั้น การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัยครูอาจารย ผูมีความรูมี
ประสบการณ ท่ีจะแนะนําใหความรูความเขาใจ ที่จะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรที่มี
โอกาสใกลชิดไดปรึกษา พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตที่มุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และ
เปนที่หวังเปนท่ีนับถือของสังคมวา เปนผูที่พรอม และเปนผูทําหนาท่ีเปนครูอาจารย 
เปนกัลยาณมิตรอยางนี้  

พรอมกันน้ัน พระสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตที่อุทิศใหแกการพัฒนาจิตปญญา ดํารงรักษา
สืบทอดธรรม สงตอประทีปธรรม แสดงธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะ
ผูอื่นในการพัฒนาทุกดานของภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขท่ีพ่ึงพา
เสพอามิส  



๒๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

เม่ือพระสงฆอาศัยวัตถุเพียงเล็กนอยจากชาวบานเทาท่ีจําเปนตอชีวิต แตมีธรรม
มีปญญาท่ีจะแนะนําส่ังสอน ก็ทําใหเกิดความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกันกับชาวบาน 
โดยทําใหเกิดเปนประเพณีที่พระสงฆ ซึ่งไมสะสมเสพสามิสสุขนั้น จะอาศัยปจจัยส่ี
พอที่จําเปนตอชีวิต จากการจัดถวายโดยคฤหัสถชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต 
เปนตน พรอมกับท่ีเหลาชาวบานก็หวังจะไดสดับฟงธรรมเกื้อหนุนปญญาจากพระสงฆ 

โดยนัยน้ี ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมี
ประเพณีความสัมพันธแบบอาศัยกัน ท่ีคฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆ
อํานวยธรรมทาน (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔) ดังน้ี 

 ภิกษุทั้งหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) เป็นผู้มีอุปการะมาก
แก่พวกเธอ บํารุงเธอทั้งหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และหยูกยา
เคร่ืองรักษาผู้เจ็บไข้;  

แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่าพราหมณ์คหบดีชาวบ้าน 
โดยแสดงธรรม อันงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศ
การดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ พร้อมพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง 
แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่าน้ัน;   

ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและกัน (ด้วยอามิสทาน 
และธรรมทาน) อยู่ประพฤติชีวิตประเสริฐนี้ เพื่อไถ่ถอนห้วงกิเลส ที่จะกําจัด
ทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบ ดังว่าฉะน้ี 

ผู้ครองเรือน (ชาวบ้าน) และผู้ไร้เรือน (พระสงฆ์) ท้ังสองฝ่าย “อญฺโญญฺญ
นิสฺสิตา” (อาศัยกันและกัน) ย่อมสัมฤทธิ์สัทธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่าง
ยอดเยี่ยม 

บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต หยูกยา ที่น่ังที่นอน พอ
เป็นเครื่องบรรเทาความข้องขัด  

ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัสถ์ อาศัยพระท่ีปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธา
มุ่งต่อพระอรหันต์ เพ่งพินิจด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนานี้ ท่ี
เป็นทางไปสุคติ เม่ือยังใคร่กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลกของเทพ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

เม่ือพระพุทธเจาทรงเร่ิมประกาศพระศาสนาน้ัน พระองคและพระสงฆ มิไดมี
วิหาร คือ กุฎีที่อยู่อาศัย แตพักตามรุกขมูล คือโคนไม ตลอดจนที่โลงแจง และลอมฟาง  

เม่ือมีผูเล่ือมใสดวยศรัทธาซาบซ้ึงใจในอากัปกิริยา และสมณกิจแหงธรรมทาน 
อันแสดงถึงความเปน “ภาวิต” (ผูท่ีพัฒนาแลว) ท้ัง ๔ ดาน คือ ท้ังภาวิตกาย (มีกายท่ี
พัฒนาแลว) ภาวิตศีล (มีศีลที่พัฒนาแลว) ภาวิตจิต (มีจิตใจท่ีพัฒนาแลว) และภาวิต
ปญญา (มีปญญาที่พัฒนาแลว) เขามาขอสรางวิหารคือกุฎีถวาย พระพุทธเจาจึงได
ทรงอนุญาตใหพระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีท่ีพักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวาอาราม 
และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนาเปนหลักไว (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) ดังน้ี     

อันที่อยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์ร้าย นอกจากน้ันยังป้องกนั 
งู เหลือบยุง และฝนยามยะเยือก อน่ึง ลมแรง และแดดกล้า เกิดมีมา ก็กันได้ 

การสร้างที่อยู่อาศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) แก่สงฆ์ เพื่อเป็นท่ี
พํานัก เพื่อความสุข เพื่อฌาน และเพื่อวิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า เป็นทานอันเลิศ  

เพราะเหตุฉะน้ัน บัณฑิตชน เม่ือเล็งเห็นประโยชน์ท่ีแท้แก่ตน จึงควร
สร้างที่พักอาศัยอันร่ืนรมย์ และให้ภิกษุท้ังหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย 

อนึ่ง พึงจัดถวาย ข้าว นํ้า ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิตอันเลื่อมใสใน
พระภิกษุทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  

พระภิกษุเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมเคร่ืองบรรเทาสรรพทุกข์ ซ่ึงเม่ือเขาเข้าใจ
ชัดแล้ว หมดสิ้นกิเลสที่หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ตั้งแต่ในโลกน้ี  
เร่ืองราวที่เลามา ชวยใหเห็นบรรยากาศของ ชีวิตและสังคมแบบพุทธิกะ ซ่ึงมีฐาน

อยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนรมณีย์ อันเอ้ือใหคนพัฒนาชีวิตดวย กายภาวนา และพากัน
ทําบุญกิริยาท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่คนพัฒนาการอยูรวมกันดวย ศีลภาวนา  

คร้ันมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทางจิตใจ และปญญา 
ดวย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา  

เม่ือมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตร แนะนําใหความกระจาง ตนเองรู้จักมนสิการ 
ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตดวย ภาวนา ท้ัง ๔ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม 
ความสุขท่ีแทจริง 



 
 

จะทําช่ัว หรือทําดี ก็เร่ิมท่ีอยาก  
รูจักอยากใหชัด จะไดพูดใหเต็มปาก ทําใหเต็มมือ 

จะบอกวาอยาก ปากก็พูดออกมา ไมตองวาออมแอม  
คนไทยไมนอยรูผิดๆ เช่ือผิดๆ ติดกันมาวาพระพุทธศาสนาสอนไมใหอยาก พระ

บอกวาไมใหมีความอยาก พอพูดข้ึนมาถึงความอยาก คนถือพุทธบอกวา อยากไมไดนะ 
ผิด เอาความอยากเปนผิดหมด เพราะเขาใจวาความอยากเปนตัณหา คนมากมายเขาใจ
อยางน้ี ใชไหม บอกกันวา อยากไมไดนะ เปนตัณหา ตองไมอยากอะไรท้ังน้ัน  

เลยกลายเปนวา ถาเปนชาวพุทธละก็ ตองทําเปนไมอยากไดอยากดีอะไร นี่คือ
พลาดแลว พลาดอย่างสาหัส อยู่กันในความมืดมัวสลัวคลุมเครือ เม่ือนับถือธรรมกัน
มัวๆ สลัวๆ ออมแอมๆ เลือนราง ไมมีความชัดเจน ก็งอนแงนโซเซแนนอน  

เรื่องน้ีสําคัญมาก จึงตั้งเปนขอสังเกตยํ้าไวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย 
(พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๑๐๗๔) ขอคัดมาสําทับไวท่ีนี่  

มีข้อสังเกตว่า คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยน้ีเอง พอพูดถึงความ
อยาก ก็มักจะบอกว่าไม่ดี ไม่ถูก ใช้ไม่ได้ แล้วก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไม่ให้อยาก 
ซ่ึงนับว่าเป็นอันตราย อาจกลายเป็นการทําร้าย ท้ังตัดรอนการพัฒนาคน และ
ขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

ส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็เลยเถิดไปในทางตรงข้าม ชอบพูดชอบสอนว่าให้
อยากได้อยากเอา อยากม่ังอยากมี บางทีถึงกับสอนให้โลภ ให้อยากเด่นอยาก
ดัง อยากเป็นใหญ่เป็นโต บอกว่าต้องอย่างนี้ ประเทศชาติสังคมจึงจะพัฒนา 
แต่ไม่ได้พัฒนาจริงเลย มีแต่พัฒนาไปสู่ความพินาศ อย่างน้อยก็ทําให้เกิดการ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ พาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ 
ท่ีเปนกันอยางนี้ก็เพราะขาดความรูเขาใจจริง ซ่ึงเปนอันตราย เพราะเม่ือรูไม

ชัดเจน ก็ทําอะไรไมจริงจัง เดี๋ยวไปเจอคําอธิบายธรรมวา เมตตา แปลวา อยากใหเขามี
ความสุข (อยากทําใหเขาเปนสุข) กรุณา แปลวา อยากชวยใหเขาพนทุกข เปนตน ก็งง ไม
รูวาจะเอาอยางไรดี นี่คือท่ีวาขาดความรู แลวก็เลยไมมีหลัก ถาหลักลอย ก็ไปไดไมเทาไร 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

หลายคนคิดวา จะปฏิบัติธรรมก็ตองไมอยาก เลยกลายเปนวา คนปฏิบัติธรรม
ตองไปเปนมนุษยอีกพวกหนึ่ง ตองไปมีชีวิตอีกแบบหน่ึง อยามายุงกับชาวบาน จะมาอยู
กับชาวโลกไมได ทีน้ี พอจะใหคนศึกษา ใหเด็กเลาเรียนวิชาหาความรู จะใหไปทําการ
ทํางานอะไรตางๆ ก็บอกวาใหอยากร่ํารวยม่ังมี อยากเปนใหญเปนโต บอกวาน่ีเปนเรื่อง
ทางโลก ทางธรรมไมเก่ียว พวกปฏิบัติธรรมก็ไมเอาดวยกับโลก พวกทางโลกก็ไมตองยุง
เก่ียวกับธรรม แทนที่จะเปนพวกเดียวกัน ท่ีพัฒนาอยูหนาอยูหลังตามกันไป กาวหนาไป
ดวยกัน ก็กลายเปนแยกเปนคนละพวก อยูตางหากกัน แลวก็เลยหมดไปดวยกัน 

ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา ชาวพุทธไทยมากมายพากันเขาใจไปวาความอยากมีอยู
อยางเดียว คือ “ตัณหา” ไมวาจะอยากอะไร จะรายหรือดี ก็มองเปนตัณหาไปหมด 
เพราะฉะน้ันมีความอยากไมได ตองลด ตองละ ตองเลิกอยางเดียว ใหดับ ใหละหมด 
อยางนอยก็ตองแสดงตัววาเปนคนไมมีตัณหา ไมมีความอยาก อยางน้ีก็จบกัน  

เพ่ือรวบรัด ขอใหดูหลักที่ทานแสดงไว ทานวาไวแลว ขอใหรูวา ความอยาก 
ความปรารถนามี ๒ อยาง (ม.อ.๑/๔๕) คือ 

๑. ความปรารถนาท่ีเปนตัณหา อยากเสพ อยากเอา (ตณฺหาปตฺถนา) 
๒. ความปรารถนาท่ีเปนฉันทะ อยากรูเขาใจ อยากทําใหดี (ฉนฺทปตฺถนา) 
ความปรารถนาหรืออยากแบบตัณหาน้ัน ไมตองพูดถึงละ รูกันอยูวาทานไมหนุน 

แตปรารถนาหรืออยากแบบฉันทะ ทานสอนใหเราเอาจริงเอาจัง ใหอยากทําอะไรๆ ให
มันดี อยากทําดีงาม จนกระท่ังปรารถนานิพพาน ดูพุทธพจนสักแหง (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑) วา 

ปามุชฺชพหุลา โหถ      เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว 
แปลว่า: เธอท้ังหลายจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมเถิด 

ภิกษุทั้งหลาย  

ตัณหาเกิดท่ีไหน ควรละเสียท่ีนั่น สวนฉันทะ ทานก็ใหละ แตละดวยการทําให
สําเร็จตามฉันทะน้ัน คือ ละดวยการทําตามฉันทะน้ันจนสําเร็จผล ทําใหฉันทะน้ันหมดไป
เอง หรือไมตองมีฉันทะน้ันอีกตอไป  

พูดอีกอยางหนึ่งวา ตัณหา เปนความตองการชนิดท่ีวา เม่ือมันเกิดข้ึนมา เราก็ละ
ดวยการสลัดท้ิงไปเสียเลย ไมตองเก็บเอาไวใช สวนฉันทะ เปนความตองการชนิดท่ีควร
ทําตาม จนสําเร็จ ใหความตองการน้ันหมดไปเอง ต้ังแตอยากไปวัด จนกระท่ังอยากถึง
นิพพาน อยางในเร่ืองท่ีพระอานนทอธิบายแกพราหมณคนหน่ึงวา (สํ.ม.๑๙/๑๑๖๓-๘/๓๔๙) 
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พระอานนท:  น่ีแนะพราหมณ ทานเขาใจวาอยางไร กอนน้ี ทานไดมีฉันทะวา เราจักไปวัด, 
เม่ือทานไปถึงวัดแลว ฉันทะเพ่ือการน้ัน ก็สงบระงับไป ใชไหม? 

พราหมณ:  ใชอยางน้ัน ทาน... 

พระอานนท:  ฉันน้ันเหมือนกันแล ทานพราหมณ ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะ 
เพ่ือการบรรลุอรหัตต ท่ีภิกษุนั้นเคยมีในกาลกอน เม่ือเธอบรรลุอรหัตตแลว 
ฉันทะเพื่อการน้ัน ก็สงบระงับไป 

ตามท่ีทานวามาน้ี ฉันทะ ละดวยการทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน ฉันทะท่ี
เกิดข้ึนแตละครั้ง ตองทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน จึงบอกวา ละดวยการทําใหสําเร็จ
ตามนั้น เม่ือจุดหมายสําเร็จแลว มันก็ละ คือหมดหนาท่ีของมันไปเอง จุดหมายของมันใน
กรณีนั้นคืออะไร ก็ทําใหสําเร็จตามน้ัน พอถึงจุดหมาย ก็คือจบแลว ที่วาละ ก็คือมันหมด
หนาท่ีไปเอง เปนการละเฉพาะกรณี ละในกรณีนั้นๆ ไมใชเลิกไปเลย  

สวนทางฝายตัณหา ใหละดวยการท่ีวา มันเกิดเม่ือไร ก็ไมเอากับมัน แตสําหรับ
ปถุุชน อาจจะไดแควาคุมมัน หรือบรรเทา ทําใหเบาบางลง หรือเอาฉันทะมาดุลมาคาน  

อยากดวยฉันทะ-อยากดวยตัณหา รูหลักวิชากันสักหนอย  
 ท่ีพูดมาขางตนน้ัน ก็มุงเพ่ือใหเห็นจุดแยก และความแตกตาง ระหวางความ

อยาก ๒ แบบ คือระหวางตัณหา กับฉันทะ เปนสองดาน ควรเนนไววา ฉันทะเปน
คุณสมบัติหรือองคธรรมสําคัญในการศึกษา ในการพัฒนาชีวิตทํากิจทําการทุกอยาง ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาข้ึนในเน้ือตัวชีวิตของเรา และสรางสรรคความดีงาม
สมบูรณของส่ิงตางๆ สวนตัณหาน้ันไมไดอะไรเขามาจริงจัง แคกระทบ-ผาน กระทบ-ผาน 
เขามาพบมาผูกมัดรัดพันติดกัน แลวก็แยกพรากพลัดหลุดจากกันไป   

ยกหลักมาดูกันอีกทีวา ความอยากมี ๒ อยาง คือ  
๑. ความอยาก ที่เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา  
๒. ความอยาก ท่ีเปนกุศล เรียกวา ฉันทะ  

ทีนี้มาดูลักษณะท่ีตางกัน อย่างแรก โดยไมตองมีความรูอะไรเลย ไมตองมีการ
เรียนรูอะไรท้ังส้ิน สักแตวามีความรูสึก คือ เม่ือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ (อายตนะ)ได
ประสบส่ิงซ่ึงใหเกิดความรูสึก (เวทนา) ท่ีเปนสุข ก็ชอบใจ แลวใครอยากจะเสพความรูสึก
นั้น เม่ือตา หู ฯลฯ (อายตนะ) กระทบส่ิงซ่ึงใหเกิดความรูสึก (เวทนา) ที่เปนทุกข ก็ไมชอบ
ใจ แลวก็อยากหลีกหนีใหพนความรูสึกน้ัน ความอยากเสพความรูสึกน้ัน เรียกวา ตัณหา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

ถาไมมีความรูหรือไมใชความรู คนท่ีอยูแคความรูสึก ก็มีชีวิตอยูกับปฏิกิริยาของ
ตัณหาตอเวทนาคือความรูสึกอยางเต็มท่ี ความไมรูนั้น เรียกวา อวิชชา จึงบอกวา อวิชชา
เปนปจจัยคือเปนตัวเอ้ือโอกาสแกตัณหา 

ทีนี้ ถามีปญญา เกิดรูข้ึนมาเม่ือไร อวิชชาลดลงไป ตัณหาก็ไมมีโอกาสเขามา 
หรือจะถูกทอนกําลัง เพราะฉะน้ัน ตัณหาจึงตองอาศัยอวิชชา เม่ือเกิดมีความรูข้ึนมา 
ตัณหาก็ถูกบ่ันรอน ถูกทําใหไมม่ันคง ไมแรง หรือบางทีถูกทําลายอํานาจไปเลย เชน รูวา
ส่ิงท่ีจะเสพ ส่ิงที่ใหสุขเวทนาน้ี เปนโทษแกชีวิต พอความรูน้ีเกิดข้ึน ถาความรูนั้นชัดเจน
แรงพอ ตัณหาอาจจะหายไปเลย ข้ึนตอการท่ีวา ปญญาเพิ่มข้ึน หรืออวิชชาลดลงไปมาก
นอยแคไหน ดังท่ีวาถาปญญาความรูชัดเจนแจมแจง ก็จะทําลายกําลังตัณหาหมดไปได 
แตคนท่ียังไมมีปญญา อยูกับดานความรูสึก ก็ตองใหตัณหาชักนําพาชีวิตไป  

ดูตอไปอีก อย่างที่สอง เม่ือไมอยูแคความรูสึก พอมีความรูความเขาใจข้ึนมา ถึง
จะประสบสิ่งท่ีรูสึกถูกใจชอบใจ แตเม่ือรูวาส่ิงน้ันเปนโทษ เชนของอรอยมีสารพิษ ก็ละได
ไมเสพ (ปญญาพาพนจากอํานาจของตัณหา) แตไมใชแคน้ัน เม่ือเกิดความรูเขาใจวาอะไร
เปนส่ิงที่ดี เปนคุณแกชีวิต เปนตน พอรูวาอันน้ันมีคุณเปนประโยชน ก็เกิดมีความอยาก
ทําอะไรตอส่ิงน้ัน ซ่ึงกอนน้ันอาจจะไมเคยอยาก ความอยากอยางน้ีแหละเรียกวาเปน 
ฉันทะ ซ่ึงเห็นไดชัดวาเปนความอยากท่ีมากับปญญา จึงวา ปัญญาเอ้ือโอกาสแกฉันทะ 

สรุปไดวา ตัณหา คือ ความอยากเสพเวทนาที่เปนสุข และเลี่ยงหนีเวทนาท่ีเปนทุกข 
มีลักษณะเปนความชอบใจ ไมชอบใจ ไดแกความอยากในรูปเสียงกล่ินรสสัมผัสและอารมณ
ในใจ ที่นาใคร นาพอใจ แปลงายๆ ใหเขากับภาษาไทยวา ความใฝ่เสพ 

ฉันทะ คือ ความอยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ใหมันสมบูรณ รวมไปถึงอยาก
รูเขาใจอะไรๆ เพื่อจะทําใหมันดี แปลงายๆ วา อยากรู-อยากทํา หรือ ใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์   

ขอใหสังเกตดวยวา เม่ือตัณหา-อยากเสพ เกิดข้ึนมา ก็จะเกิดมีตัวตนอัตตาที่เปน
ผูเสพข้ึนมาดวย แตเม่ือเกิดมีฉันทะ จะมองแตภาวะท่ีดีที่งามท่ีเต็มอ่ิมสมบูรณของส่ิง
นั้นๆ ไมมีตัวตนไมมีอัตตาข้ึนมา 

ทบทวนกันส้ันๆ อีกที เปนการยํ้าใหชัด  
๑. ตัณหา เปนความอยากเพ่ือตัวตนเพ่ืออัตตา คือ มีตัวตนข้ึนมาท่ีจะเสพ จะได 

จะเอา จะเปนน่ันเปนน่ี จะไมเปนน่ันไมเปนน่ี  
๒. ฉันทะ เปนความอยากเพ่ือสภาวะ คือ อยากใหส่ิงน้ันๆ มันดีมันงามเต็ม

สภาวะของมัน แลวก็อยากทําใหมันดีใหมันงามใหมันถึงใหมันเต็มสภาวะน้ัน 
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เคยยกตัวอยางบอยๆ เชนเรื่องอาหาร ที่เคยพูดแลววา การกินอาหารมี ๒ อยาง 
คือ หน่ึง กินดวยตัณหา เพื่อเสพรสอรอย เปนการสนองความอยากตอความรูสึกเปนสุข 
กับ สอง กินดวยปญญา เพ่ือทําใหเกิดคุณภาพชีวิต หรือทําใหสุขภาพดี เปนการสนอง
ความอยากความตองการคุณคาท่ีจะทําใหชีวิตดีงาม หมายความวา กินดวยรูวาเพ่ือให
เกิดสภาวะดีงามสมบูรณของชีวิต ที่เรียกวาสุขภาพ แลวเกิดฉันทะความอยากทําให
สุขภาพดีดวยการกินอาหารน้ัน จึงกินเพ่ือสนองความอยากใหมันดี คือฉันทะน้ัน  

อาหารท่ีรูสึกอรอยแตเปนโทษ ก็สนองความตองการของตัณหา แตพอปญญา
เกิดข้ึน รูวาอาหารน้ันเปนโทษตอชีวิต ก็ทําลายกําลังตัณหา ทําใหตัณหาเบาลง หรือ
อาจจะหายไปเลย เสร็จแลวก็เปล่ียน หันไปกินอาหารที่รูวามีคุณคา เพ่ือสนองความ
ตองการของฉันทะ ที่อยากทําชีวิตใหเขาสูสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน 

ทํานองเดียวกัน ในทางตรงขาม บางทีแมวามองดูอาหารไมคอยจะรูสึกอรอย แต
พอปญญารูวาอาหารนั้นมีคุณคา ดีตอชีวิต ก็สามารถเกิดความอยากข้ึนได คืออยากทํา
ใหมีสุขภาพแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชนนั้น เพราะการบอกของ
ปญญา มานําทางแกจิตใจ ทําใหมีความอยากท่ีเกิดจากความรูข้ึนมาวาดีวาควร ไมใช
ความอยากแคตามความรูสึก  

คราวน้ีก็จะกินอาหารน้ัน ไมใชดวยความอยากเสพเพื่อไดความรูสึกอรอย แตกิน
ดวยความอยากทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน เปนความอยาก
ความตองการที่เกิดจากปญญา เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ  

คิดวาแยกไดแนแลวนะ ระหวางการกินดวยตัณหา หรือสนองตัณหา ที่อยากเสพ
เวทนา ใหไดความรูสึกอรอย กับกินดวยฉันทะ หรือสนองฉันทะ ที่อยากทําใหรางกายอยู
ในสุขภาพมีชีวิตท่ีดี เกิดจากปญญา สัมพันธกับความรู  

การกินสนองตัณหา เพื่อเสพรสอรอย วาไปตามความรูสึก ไมเอาความรู เปนเรื่อง
ของอวิชชา ไมตองฟงปญญา เพราะฉะน้ัน อะไรอรอย อะไรโก ก็กินเขาไป ไมตองพูดถึง
ประเภทอาหาร และจะกินมาก หรือกินนอย กินเทาไร ก็แลวแตวาอรอยหรือไม ถาไม
อรอย ก็ไมกิน ถายังอรอย จะมากเทาไร ก็กินเขาไป ไมตองคํานึงถึงปริมาณ 

แตถากินสนองฉันทะ เพื่อทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณ ก็กิน
ดวยความรูเทาทัน โดยใหความรูสึกเปนแคตัวประกอบ แตถือความรูเปนหลัก จะกินอะไร 
กินอาหารประเภทหรือจําพวกไหน จะกินมาก กินนอย กินในปริมาณเทาไร ก็วาไปเทาท่ี
ตระหนักรูวาจะทําใหชีวิตรางกายอยูในสุขภาวะดังท่ีวา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

การกินดวยปญญาสนองฉันทะน้ี ถาพูดใหจํางาย ก็คือกินแบบปฏิสังขาโย ซ่ึงเปน
การกินอาหารอยางมีโยนิโสมนสิการ ท่ีทรงสอนใหพระปฏิบัติเปนประจํา จนพระสงฆถือ
เปนแบบแผน มีการพิจารณาอาหาร ทํากันกระท่ังบางทีกลายเปนพิธี เอาแครูปแบบไป 
แตท่ีจริง พระควรปฏิบัติเปนตัวอยาง ทุกคน จะเปนพระหรือโยม ไมวาใคร ก็ควรใช
หลักการกินอยางน้ีท้ังน้ัน 

ท่ีเรียกวาปฏิสังขาโย น้ัน คือเรียกตามคําภาษาบาลีที่ขึ้นตนขอความสําหรับ
พิจารณา ซ่ึงบอกความตระหนักรูถึงเหตุผลและการปฏิบัติท่ีถูกตองในการกินอาหาร ท่ี
จริง หลักน้ีจัดเปนศีลอยางหน่ึงของพระ ใชกับปจจัยส่ีทุกอยาง และไดพูดไดอธิบายได
แปลคําพิจารณาเต็มทั้งบทไปแลวบอยๆ ในท่ีนี้ พูดอีกก็เอาเพียงจับสาระไปใชกัน และ
เนนเฉพาะการรับประทานอาหาร 

คําพิจารณาน้ี ข้ึนตนวา ปฏิสงฺขา โยนิโส... ตามดวยขอความท่ีจัดแยกไดเปน ๓ 
ทอน หรือ ๓ ชวง จับเอาแตใจความ ดังน้ี  

เรารับประทานอาหาร ดวยปญญารูตระหนักวา  
ก) ข้อระวัง: มิใช่เพื่อสนุกเล่น เห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เอาโก้โอ่อ่า 
ข) วัตถุประสงค์: แต่เพื่อดํารงร่างกาย หายหิว หายไม่สบาย เกื้อหนุนการดําเนินชีวิตท่ี

ประเสริฐ (พรหมจริยะ คือ การดําเนินอริยมรรค เจริญไตรสิกขา การศึกษา ชีวิตท่ีดี)  
ค) อานิสงส์: ระงับเวทนาเก่า (แกทุกขรอนรนกระวนกระวายเนื่องจากความหิว) กับท้ัง

ไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน ไมอึดอัด ไมทองเสีย เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือ
กินของไมดีมีพิษ) มีชีวิตดําเนินไปได้ พร้อมท้ังเป็นการบริโภคที่บริสุทธิ์ ไร้โทษ ไม่ก่อ
ความเสียหาย แล้วก็เป็นอยู่ผาสุก 

แคในเร่ืองจะกินอาหาร ก็เห็นไดวามีจุดแยกชัด ระหวางกินดวยตัณหา กับกิน
ดวยฉันทะ จุดสําคัญก็คือตัณหาอาศัยอวิชชา สวนฉันทะอาศัยปญญามากับปญญา เม่ือ
หม่ันใชฉันทะในชีวิตประจําวัน เชนในการกินอาหารอยางน้ี ก็ไดพัฒนาปญญา มีการ  
ศึกษาไปดวย เปนชีวิตแหงการศึกษาไปเองโดยไมตองรูตัว นี่ก็เปนลักษณะหนึ่งที่สําคัญ  

กอนผานตอนน้ีไป บอกหลักใหญไวหนอย พระพุทธเจาตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ 
ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ธรรมท้ังปวงมีความอยากเปนมูล ทุกราย-ดี มีความอยากเปน
รากเหงา ฝายความดีมีฉันทะเปนตนเคา จึงขอใหพวกเราชวนกันอยากทําใหมันดี∗  
                                                 
∗  แถมความรูไวนดิวา ที่จริงน้ัน คําตนเดิมของความอยาก ที่เปนคํากลาง คือ “ฉันทะ” (ความพอใจ-ใคร-อยาก) 
นี่แหละ แลวแยกเปน ตณัหาฉันทะ เรียกส้ันวา ตณัหา กับ ธรรมฉันทะ/กตัตุกัมยตาฉันทะ เรียกส้ันวา ฉนัทะ  
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คุณธรรมท้ังหลายอยางเมตตา กรุณา เปนตน ลวนมีฉันทะน้ีเปนมูล เปนตนทาง 
เปนท่ีกอกําเนิด ดังท่ีเมตตามีความหมายวา อยากทําใหคนอ่ืนมีความสุข และกรุณา คือ 
อยากทําใหเขาพนทุกขพนปญหา ฯลฯ ดังจะพูดตอไปขางหนา 

สวนในฝายราย ตัณหาอาศัยอวิชชา มีอวิชชาเปนปจจัยใหโอกาส จึงมาคูกับ
อวิชชา เปนตัวกอปญหา พาสูการรายท้ังหลาย เชนการแกงแยงเบียดเบียนกันในสังคม 
พูดรวมส้ันๆ วา กอทุกข เขาวงจรวา อวิชชา ตัณหา ทุกข์ (อวิชชา ตัณหา ปญหา) 
อยางเรื่องกินอาหารดวยอวิชชา-ตัณหา จึงพาเสียสุขภาพเปนปญหา อยางท่ีวาแลว 
จนถึงปญหาประดาทุกขที่เปนปมลึกในจิตใจ 

อารยธรรมจะพัฒนาหรือหายนะ อยูที่ใหฉันทะหรือตัณหาพาไป  
ไดพูดแตตนใหสังเกตวา ในสังคมไทยเราน้ี ในหมูชาวพุทธเอง ความอยากท่ีแยก

เปน ๒ ประเภทน่ี ดูเหมือนวาจะไมรูจักไมเขาใจกันเลย พอพูดถึงความอยาก ก็นึกไดแต
ตัณหา สวนฉันทะน้ีคนไทยแทบไมรูจัก มันหายไปไหน เพราะฉะน้ัน ตัณหาก็จึงไดโอกาส
นําทางสังคมไทยมานาน 

ยอนหลังไปคงไมนอยกวา ๑ ศตวรรษ หรือตั้งแตเขาสูยุคสมัยใหม ที่มีระบบ
การศึกษาและกิจการสังคมแบบปจจุบัน ในเวลาสอนคน จะปลุกเราใจเด็กใหอยาก
เจริญกาวหนา อยากศึกษา ตั้งใจเลาเรียน พวกผูใหญมักพูดวา “เออ.. ต้ังหนาตั้งตา
มานะพากเพียรเรียนไปนะ ตอไปจะไดเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน” นี่เปน
ความคิดในเชิงสนองระบบราชการบานเมืองเวลาน้ัน ก็กระตุนกันโดยไมรูตัว ไมไดคิด
อะไรมาก มักจะวาตามๆ กันไป  

เวลาน้ัน การเลาเรียนเพ่ือมุงไปเขารับราชการ เปนจุดหมายเดนนําหนาเปาหมาย
อยางอ่ืน เพื่อจะใหราชการไดคนเขาไปเปนกําลังมากๆ เขากับยุคสมัยของประเทศ การท่ี
จะเปนขาราชการ ก็ตองเลาเรียนศึกษา เม่ือชาวบานไมมีแรงจูงใจจะใหเรียน ก็เอาไปโยง
กับแนวคิดเกาท่ีสืบกันมาแบบเจานายขุนนางวา ตองใหเห็นวาคนเปนขาราชการนั้น
ใหญโต เพราะฉะน้ัน ถาอยากใหญโตเปนเจานาย ก็ตองไปเรียน ก็เลยกลายเปนวา เอา
ความเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคนน้ัน เปนแรงจูงใจใหคนมาเรียนหนังสือ  

น่ีก็อีกน่ันแหละ มันแสดงวาคนไทยลืมหลักฉันทะมานานแลว ในกรณีน้ี ไมเอา
ตัณหามาเรา ไมตรงไปที่ตัณหา และก็ไมใชฉันทะ แตไปเอาตัวรายอีกอยางหน่ึงมาใช 
ความความอยากใหญอยากโตน้ี คําพระเรียกวา “มานะ”  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

มานะ เปนตัณหาท่ีซับซอนขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง แปลวา ความอยากใหญ อยากโต 
อยากเดน อยากมีอํานาจ ไดแกความถือตัวอยากเหนือคนอ่ืน (ซ่ึงจะทําใหไดโอกาสมีเสพ
มากข้ึน หรือเสพไดเต็มท่ี) สมัยน้ัน คนเอามานะ คือความอยากใหญโตน่ี มากระตุนคนให
เรียนหนังสือ ไปๆ มาๆ คําวามานะน้ัน กลายเปนดีไปเลย แถมไดความหมายใหมวาเพียร
พยายาม ดังท่ีในภาษาไทยเวลาน้ี มานะไดเปนศัพทท่ีมีความหมายวา “เพียรพยายาม” 
ไปแลว และในท่ีนี้ มันก็เปนการเราใจคนใหเขามาศึกษาเลาเรียนดวยกิเลส คือ มานะ 
โดยกระตุนใหอยากใหญอยากโต เปนเจาคนนายคน  

การท่ีมานะมีความหมายเพี้ยนมาเปนความเพียรพยายามน้ี ก็คงเกิดจากเอา
มานะ ที่อยากใหญโต มากระตุนใหพากเพียร แลวไปๆ มาๆ คนเลยเขาใจเขวเอามานะ
เปนความเพียรไปเสียเลย 

ยุคสมัยผานมาถึงเวลานี้  ระบบราชการไมคอยมีความสําคัญแลว  เรื่อง
ผลประโยชนและระบบธุรกิจสําคัญกวา ตอนน้ี คนไมใชเลาเรียนศึกษาเพราะอยากใหญ
อยากโตเปนเจาคนนายคนแลว เขาอยากมีเงินมีทองมากๆ มีรายไดดีๆ มากกวา นี่คือมา
เขาทางของตัณหา มาเขายุคของการพัฒนาที่กระตุนใหคนอยากมีทรัพยสินเงินทอง มี
วัตถุฟุมเฟอย มีส่ิงเสพมากๆ ตามแบบบริโภคนิยม ดังน้ัน ในยุคนี้ ตัณหาจึงข้ึนมาเดน  

เปนอันวาสังคมไทยในชวงรอยปที่ผานมาน้ี ใชมานะ ตอดวยตัณหา เปนแรงจูงใจ
กระตุนเราคนแมแตในการศึกษาเลาเรียน สวนฉันทะน้ี คนไมรูจักเลย แลวก็นึกกันวา คน
ที่ไมอยากไดอยากดี ก็เขาวัดไป อยามายุงกับชาวบาน ถาเขามาทางธรรม ก็อยากอะไร
ไมได มีความอยากไมได ความอยากเปนตัณหา เปนกิเลส ผิด ตองดับตองละใหหมด   

น่ีคือความสับสนปนเปคลาดเคล่ือนคลุมเครือตางๆ ที่พาใหสังคมไทยแทบจะ
ฟอนเฟะ และทําใหชาวพุทธโทรมเปล้ียไปหมด  

เม่ือมาเขายุคของแรงจูงใจแบบตัณหา คนก็อยากเขามาเลาเรียนศึกษาโดยดูวา
อาชีพไหนจะใหรายไดดีที่สุด เรียนไปโดยมุงหวังไดผลตอบแทนหรือรายได มิใชเรียน
เพราะชอบวิชาการน้ัน แตติดอยูใตระบบผลประโยชน เขามองไมเห็น ไมตระหนัก ไม
สํานึกวา แรงจูงใจตัวจริงในการศึกษา ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่แทน้ัน มันอยูท่ีไหน  

ดูงายๆ ในระยะท่ีผานมาไมนานน้ี เม่ือคนจะเรียนวิชาชีพ ก็มองหาวาอาชีพไหนมี
รายไดดีที่สุด เม่ือไมนานกอนน้ี อาชีพแพทยเดนท่ีสุด ถือวาเปนแหลงรายไดที่ดีที่สุด คน
เกงๆ ก็เลือกและแขงกันเขาเรียน โดยไมคํานึงวาตัวเองชอบความเปนแพทยหรือเปลา 
อยากรักษาคนหรือเปลา อยากใหคนมีสุขภาพดีหรือเปลา  
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ถึงตอนน้ี ตองจับจุดใหไดวา แรงจูงใจแบบฉันทะคืออะไร ขอใหดูใหดี ตรงน้ีแหละ
เจอละ หันหลังไปดูแรงจูงใจแบบมานะ คืออยากมีอํานาจ เปนใหญเปนโต เปนเจาคน
นายคน แลวก็มาตัณหา ท่ีวาอยากรวย อยากมีรายไดสูง อยากไดผลประโยชนตอบแทน
มากๆ ทีนี้ ดังท่ีวาแลว ฉันทะ เปนตัวแทที่จะสรางสรรค  

ฉันทะ คือความอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ดังน้ัน ฉันทะจึงอยากไดผลท่ีตรง
กับเหตุของการกระทําน้ันๆ เม่ือเห็นวาการกระทําน้ันจะทําใหเกิดผลดีที่มันตองการ 
ฉันทะก็อยากทําส่ิงน้ัน อาชีพแพทยเปนงานท่ีดีเพราะอะไร ก็เพราะวาวิชาแพทยชวยให
คนหายจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหคนมีสุขภาพดี ในกรณีนี้ ฉันทะอยากใหมันดี-อยากทําให
มันดี ก็คืออยากใหคนหายจากโรคภัยไขเจ็บ อยากทําใหคนมีสุขภาพดี ฉันทะจึงบอกวา
อยากเรียนแพทย  

ทีนี้ ถาใครมาเรียนแพทย เพราะอยากชวยรักษาคน อยากใหคนหายเจ็บหายปวย 
อยากใหคนไทยมีสุขภาพดี อยากใหสังคมไทยมีภาวะของสุขภาพท่ีดี อยางน้ีเรียกวาเรียน
ดวยแรงจูงใจแบบฉันทะ  

แตพอมองถึงตรงนี้ ก็ชัดวา ในสังคมไทยนานมาแลวน้ี การเรียนดวยแรงจูงใจ
ฉันทะ แทบหาไมได หรือหายไปเลย ไมเฉพาะอาชีพแพทย ไมวาจะเรียนอะไร คนก็มุงแต
เร่ืองรายได ยังดีวามีคนที่เรียนดวยฉันทะติดมาบาง แมจะนอยนิด ก็ชวยพยุงสังคมไว ถา
ไมมีคนประเภทน้ีเลย สังคมจะไปไมรอด  

คนท่ีมีฉันทะ ถาจะมาเรียนแพทย ก็เพราะเขามีใจรักเพ่ือนมนุษย อยากจะ
ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใหมีสุขภาพดี อยากใหสังคมปลอดพนโรคภัย ฉันทะน่ีแหละท่ีจะทํา
ใหสังคมพัฒนาไปถูกทางท่ีจะมีสันติสุขได แตในเม่ือคนสวนใหญถูกครอบงําดวยตัณหา
และมานะ สังคมก็ตองเส่ือม ตองจมปลักอยูในการพัฒนาเทียม ที่ไมยั่งยืน  

เวลาน้ี กระแสตัณหาเหมือนจะย่ิงแรงใหญ กระแสฉันทะออนเหลือเกิน อยางที่วา
แลว แมแตคนที่รูจักฉันทะก็แทบไมมี เพราะฉะน้ัน ในการทํางานประกอบการอาชีพท่ัวไป 
มีนอยคนท่ีจะใสใจในตัวงานวา มันดีงามเปนคุณประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางไรบาง 
คนท่ีไปเรียนไปศึกษา ก็มองแตผลตอบแทน รายได นึกถึงผลประโยชนที่ตัวจะไดขางหนา 
ไมไดนึกถึงสาระตัวแทของงานท่ีเปนการกระทําแทๆ วา ที่จริง การงานอาชีพท่ีตัวทําน้ัน 
มันเพ่ือผลอะไรแทๆ ที่ตรงตามธรรมชาติของมัน เชนวา งานแพทยก็เพื่อแกไขบําบัดโรค 
รักษาคนใหหายเจ็บไขหายทุกข ใหแข็งแรงมีสุขภาพดี ใหสังคมอุดมพลัง งานนักกฎหมายก็
เพ่ือรักษาความเปนธรรม ใหคนอยูในวินัยใตกฎกติกา ใหสังคมมีความม่ันคงปลอดภัย 
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ทีนี้มองกวางยาวออกไป ลองหันไปดูพวกนักสรางสรรค ทั้งสายวิทยาศาสตร และ
สายอุตสาหกรรมท่ีอยูเบ้ืองหลังความเจริญของอารยธรรมปจจุบัน ในดินแดนตะวันตก
โนน ตรงนี้ชัดเจนมาก เพราะมีฉันทะ มีความใฝรูตองการศึกษาคนควาใหถึงความจริง มุง
ทํางานสรางสรรคใหสําเร็จอยางดีที่สุด จึงไดเกิดมีบุคคลสําคัญๆ ท่ีเปนแกนในการ
สรางสรรคอารยธรรมของโลก เปนนักวิทยาศาสตรที่เย่ียมยอด แลวก็มีนักประดิษฐ มีนัก
ผลิต ที่นําอารยธรรมใหกาวหนาไป   

เพราะอยูกับงานศึกษาคนควาหาความจริงและคิดคนทําการท่ีตนเห็นวาเปน
คุณประโยชนแทจริง ดวยฉันทะเต็มท่ี คนเหลาน้ีซ่ึงมีแตความใฝรูใฝสรางสรรค มุงม่ันทํา
ใหดียอดเย่ียม ก็เกิดมีคุณลักษณะสําคัญอยางหน่ึงพวงติดมาดวย คือมีความสันโดษ 
เปนอยูงาย มีความสุขไดดวยของท่ีตนมี ไมเห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอตัวเอง ไมเอา
ใจใสกับเรื่องความสะดวกสบายและการหาเสพอะไร แตเอาเวลาและเร่ียวแรงกําลังเทาท่ี
มีไปใชในการสรางปญญาสรางสรรคงาน  

เอางายๆ ลองไปอานประวัติ ดูวิธีดําเนินชีวิตของไอนสไตน (Albert Einstein, 
1879-1955/๒๔๒๒-๒๔๙๘) เปนสักตัวอยางหน่ึง ก็ได และก็จะดีดวย ทานผูนี้เปนอยูแสน
จะงายๆ ไมวุนวายกับการหาของกินใชเสพบริโภค การแตงเนื้อแตงตัว อยูในจําพวกคนท่ี
คิดมุงเอาแตวาจะคนหาความรูใหถึงความจริง และทําการในมือใหสําเร็จ แลวก็มี
ความสุขในการหาความรูและทํางานสรางสรรคเหลาน้ัน   

หันมาดูสังคมไทยของเรานี้ คนไทยแทบไมมีนิสัยเปนนักผลิตมาเลย แตเปนนัก
บริโภคท่ีเกงกาจ โดยแทบไมมีภูมิตานทานที่จะรอชาในการเสพอยางใดเลย เวลาเจอกับ
ส่ิงเสพใหมๆ จากตะวันตก ก็ยิ่งไว  

จําเพาะวา คนไทยมักมองหาเทคโนโลยีในเชิงเป็นของเสพสําหรับนักบริโภค ไม่
มองเห็นเทคโนโลยีในเชิงเป็นเคร่ืองมือทํางานสร้างสรรค์หรือทําการผลิต คือมองในแง
ที่วาจะเอามาบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขสะดวกสบายของตัวเอง นี่คือมีความโนม
เอียงในทางที่จะบริโภคหรือจะเสพอยูเรื่อย  

ดูงายๆ ตั้งแตทีวีเขามา คนไทยมองทีวีในแงเปนเครื่องบํารุงบําเรอที่จะไดเสพ
ความสนุกสนานบันเทิง หายากท่ีจะมองทีวีในแงเปนชองทางแสวงหาความรูเสริมสราง
สติปญญา และชวยในการคิดงานคิดการสรางสรรค จนแมถึงบัดนี้ ท่ีมีอุปกรณเทคโนโลยี 
พวกไอทีที่เปล่ียนยุคสมัยของโลก ซ่ึงสามารถเปดทางแกการแสวงปญญาและคิดการ
สรางสรรคอยางกาวไกล คนไทยก็ยังเพลินอยูในขางของการเสพบริโภคสนองตัณหา หา
ยากท่ีจะคิดใชมันเพื่อสนองฉันทะในการพัฒนาปญญาและทํางานสรางสรรคแกปญหา 



๓๔  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

อรุณรุงแลว แสงเงินแสงทองมา ตะวันขึ้นฟา สวางมาแนนอน   
เอาละ เราไดเห็นแลววาสังคมฝรั่งยังมีทุนแหงความใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์ ติดคางตัว

มาคอนขางดี โดยมีฉันทะในลักษณะท่ีเรียกวา work ethic ที่จะพัฒนาสังคมของเขาได 
แตเวลาน้ี เขาก็บนวาพอเขาสูบริโภคนิยม คนของเขาก็เส่ือมลงๆ work ethic ทําทาจะ
หายไป แตไมตองไปหวงเขา ดูตัวเราน่ีแหละ  

บอกแลววา ในสังคมไทย ฉันทะหายไป คนไทยรูจักแตตัณหา จนเอาความอยาก
เปนตัณหาไปหมดอยางวาแลว คราวนี้ควรจะรูตัว แลวเอาปญญามาสองสลายอวิชชาทํา
ตัณหาใหออนแรงลงไป และฟนฉันทะข้ึนมา ชวยกันบอกคน เฉพาะอยางยิ่งในการศึกษา
ตองฝกสอนเด็กใหพัฒนาจิตใจใหมากดวยความ ใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์ อยากทําการให้มันดี 

เปนอันวาไดคูแลว ตัณหา คือความอยากที่เปนอกุศล สวนฉันทะ คือความอยากท่ี
เปนกุศล ตองยํ้าไววาเปนธรรมสําคัญอยางย่ิง เปนมูลของกุศลธรรมท้ังหมด พาให
เจริญกาวหนาในบรรดากุศลธรรม จึงตองแมนใจวา เราจะมีฉันทะ อยากรู-อยากใหมันดี-
อยากทําใหมันดี หรือใฝรู-ใฝสรางสรรค แลวก็จะพัฒนาได ใหชีวิตดีงาม เปนตน  

ไดพูดแลววา การใฝสรางสรรคน้ี ตามมากับความใฝรู คือ เม่ือเรียนรู ก็จะเห็นวา
คืออะไร เปนอะไร  แลวก็รูวาเปนอยางไร แลวก็รูวามันควรจะเปนอยางไร แลวก็อยากให
มันเปนอยางท่ีมันควรจะเปน คืออยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ถึงตรงน้ีก็เลยใชคํา
ใหส้ันวา ใฝสรางสรรค และในทางกลับกัน เม่ืออยากทําอะไรใหมันดี แตยังไมรูวาจะทํา
อยางไร ก็ทําใหตองหาความรูในเรื่องนั้น จึงศึกษาคนควา ไดพัฒนาปญญา 

วิธีงายๆ ในการกระตุนหรือพัฒนาฉันทะ เริ่มท่ีสภาพตามธรรมชาติของตัวเราก็ได 
ตั้งแตรางกายไปเลย ท่ีจริง คนเราน้ีมีพ้ืนอยูแลวท่ีจะพัฒนาตน คนมีฉันทะ อยากใหมันดี 
เปนทุนอยูแลว อยางเด็กๆ มองดูตัวเอง ก็อยากใหอยูในสภาพที่ดี เชน มีมือ ก็อยากใหมือ
นั้นหมดจดสดใสสมสวนแข็งแรง ใชงานไดคลองแคลว ไมผอมซีดสกปรก อยากใหนิ้วท้ัง
หางามสะอาด หนาตา หู จมูก ก็อยากใหงามหมดจดเรียบรอย หมดท้ังรางกาย ก็อยาก
ใหสมสวนงามสงาเปลงปล่ังมีสุขภาพแข็งแรง อยางน้ีเปนตน  

เม่ือใจมีฉันทะอยูแลว ก็เรียนรูใหมีปญญาท่ีจะบอกวารางกายและอวัยวะน้ันๆ 
ควรเปนอยางไร ควรมีรูปลักษณอยางไรจึงจะดี แลวก็ดูแลรักษาบริหารใหมันสะอาด
แข็งแรงสดใสอยูในสภาพและสุขภาพท่ีดีท่ีสุดของมัน นี่คือเรามีทุนฉันทะ อยูแลว ก็
ปฏิบัติพัฒนาไดทันที โดยเริ่มจากเรื่องของตัวเองน้ีแหละ แตเอาท่ีสภาวะ อยูกับสภาวะ
นะ อยาใหตัณหาเอาอัตตาตัวตนเขามายึดครอง บงการ บัญชา 
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ตรงน้ีพูดใหชัดอีกหนอย ท่ีวามีฉันทะ ใฝใจดูแลรักษาบริหารรางกาย ใหแขนขา
อวัยวะท้ังหลายสะอาดงามสดใสแข็งแรงน้ัน เอาท่ีสภาวะ คือใหมันดีงามสมบูรณอยาง
อุดมของมัน ท่ีจะเปนสุขภาวะ โดยไมเผลอใหตัณหา แหวกแทรกเอาอัตตา ตัวตน ตัวกู ตู
ขา เขามายึดครองบงการ ใหกลายเปนคิดวา จะแตงจะเติมจะเสริมอยางน้ันอยางน้ี ใหตัว
เรานี้เดนกวาใครๆ สวยกวาคนน้ัน ใหคนน้ีชอบเรา หลงเรา ฯลฯ จนกระท่ังไปๆ มาๆ 
แทนท่ีจะเปนสุขภาวะ ก็กลายเปนเสียสุขภาวะไปเลย 

ทีนี้ก็ขยายออกไป ไมใชติดของอยูแครางกายน้ี เราไปสัมพันธกับอะไร ไมวาจะไป
เก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหมันดีงาม ใหมันผองแผวสมบูรณไปทุกอยาง เคร่ืองเรียน 
เครื่องใช อยางกระเปา สมุด ปากกา หนังสือ จนกระท่ังท่ีนอน หองนอน หองนํ้า ฯลฯ 
ดูแลรักษาใหสะอาดเรียบรอย อยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางดี  

ไปใชแกวน้ํา ก็อยากใหแกวน้ําสะอาด อยูในท่ีที่มันควรจะอยู ไปน่ัง ไปยืน ไปเดิน
ที่ไหน ก็อยากใหที่น่ันเรียบรอย สะอาดตา อยูในสภาพที่สมบูรณ ขยายกวางออกไป ถึง
บริเวณบาน สนาม ถนนหนทาง กระท่ังท่ีโรงเรียน ที่ทํางาน ฯลฯ ไมวาไปเก่ียวของกับ
อะไร ก็อยากใหส่ิงนั้น ที่นั้น ดีงามสมบูรณ ถาเปนคุณหมอ ก็ทํางานดวยใจรักอยากให
คนไขหายโรคเปนสุขสดใส ถาทํางานกวาดถนน ก็ตั้งใจกวาดดวยความอยากใหถนน
สะอาด ใหคนท้ังหลายสัญจรคลอง ใจโลงใจโปรงสบาย มีบานเมืองท่ีนาภูมิใจ ฯลฯ 

เม่ือเราพัฒนาฉันทะอยางน้ี นอกจากจะเกิดความดีงามตางๆ แลว กระแสเสพ
ของตัณหาก็จะไมคอยไดโอกาส มันก็จะเบาลงไป ไดแคใหฉันทะมาชวยถวงดุลตัณหา ก็
ดีเยอะแลว 

 เปนอันวา ใหเด็กใชฉันทะพัฒนาตนใหกาวไปในการทําความดีงามตางๆ เริ่ม
จากตัวเอง แลวขยายไปสูส่ิงท้ังหลายท่ีเขาเก่ียวของ อยางที่วามานั้น นี่แหละการศึกษาก็
เริ่มท่ีบานเกิดของเรานี่เอง กวาจะไปโรงเรียน เด็กก็พัฒนาไปเยอะแลว ไมตองรอ
จนกระท่ังไปบวชเณรบวชพระจึงไดฝกพัฒนาฉันทะท่ีจะไปทํากิจวัตร ไปลางถาน ไป
กวาดลานวัด ฯลฯ (พระมีวินัยซึ่งกําหนดขอวัตรมากมาย ใหพระไดฝกใชฉันทะทําการตางๆ) 

ฉันทะ ท่ีอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ในเรื่องเล็กๆ นอยๆ บอยๆ เสมอๆ น่ี
แหละ ก็จะพัฒนาเปนความใฝดีติดตัวไป เม่ือเด็กเติบโตข้ึน จะไปทํางานทําการอะไร  ก็มี
ตนทุนฉันทะอยูในตัว ที่จะทํางานทําการสรางสรรคอะไรท้ังหลาย ดวยแรงใจใฝสัมฤทธิ์ 
สรางสรรคทุกส่ิงสรรพใหมันดีงามเต็มสภาวะของมัน จึงมีความเปนเลิศอยางเปนไปเอง 
โดยไมตองไปร่ํารองโหยหาอยางที่ตองบนวากัน  



๓๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ท่ีสําคัญย่ิงก็คือ ความใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความเป็นเลิศ อยางน้ี เปนคุณสมบัติในตัวของ
เขา ท่ีเปนไปของมันเอง โดยไมตองไปคิดท่ีจะแขงขันกับใคร 

คนมีฉันทะใฝดีแลวน้ี นอกจากในแงบวกท่ีวา ไมวาไปทําอะไร ก็จะทําส่ิงน้ันใหดี 
ใหงาม ใหสมบูรณแลว ในทางตรงขาม เขาก็ยอมไมไดที่จะใหส่ิงน้ัน เปนส่ิงท่ีสักวาทํา 
หรือทําแคพอใหเสร็จ ผานๆ ไป เลอะเทอะ หรือไมเรียบรอย เขาไมยอมปลอย คนท่ีมี
ฉันทะ ไปเก่ียวของกับอะไร จึง ไม่ใช่แค่อยากทําให้ส่ิงนั้นดี แต่จะทําให้ดีที่สุด  

อีกดานหนึ่งก็สําคัญ คือ ฉันทะนําความสุขมาให  คนท่ีทํางานทําการ ทําอะไรๆ 
ดวยฉันทะน้ี อยูในระบบงานแบบธรรมดาของเหตุปจจัย คือ เขาทํางานเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของงานน้ันเอง เชนทําสวนเพื่อใหตนไมงาม เม่ือเขาทํางานกาวไป เขาก็กาวหนาใกลเขา
ไปๆ สูจุดหมายท่ีเขามุงหนา เขาจึงมีความสุขไดปติเรื่อยไปในการท่ีไดทํางาน พรอมกัน
นั้น เขาทํางานทําการน้ัน ดวยความอยากทํา เพราะการทํางานน้ันจะทําใหสําเร็จส่ิงที่เขา
ตองการ การทํางานจึงเปนการสนองความตองการของเขา เม่ือเขาทํางานก็คือไดสนอง
ความตองการของเขา เขาก็จึงมีความสุข (ไดปติสุข) ในการทํางาน หรือทํางานดวย
ความสุข พูดส้ันๆ วา “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” 

แตตัณหาพวงเอาปมปญหามาให เพราะคนท่ีทํางานทําการ ทําอะไรๆ ดวย
ตัณหาน้ัน อยูในระบบเง่ือนไข คือ เขาทํางานมิใชเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานน้ันเอง แตทํา
เพ่ือเปนเง่ือนไขใหเขาไดส่ิงเสพหรือผลไดที่เปนตัวแทนของส่ิงเสพน้ัน เชนรับจางทําสวน
เพ่ือใหไดเงินเดือน ภาวะท่ีตนไมงามซ่ึงเปนผลสัมฤทธิ์ของงานน้ัน เขามิไดปรารถนา แตเขา
อยากไดเงินเดือนท่ีเปนผลตามเง่ือนไขวาตองทํางานน้ันใหครบเวลา ๑ เดือน จึงจะได พูด
ส้ันๆ วา เขามิไดตองการตนไมงาม แตเขาตองการเงินเดือน เขามิไดรักงาน มิไดอยากทํา  
งาน เขาจําใจทํางาน ทั้งตองทนลําบากเหน็ดเหน่ือยกับงานและทนทรมานใจรอเวลาครบ
เดือนท่ีจะไดผลเงินตอบแทนตามเง่ือนไข เขาทํางานดวยความทุกข เขาทํางานไมจริงจัง 
เขาหาทางหลบงานเล่ียงงาน นายงานตองตั้งกฎขอบังคับมากขึ้น มีการกําหนดโทษ จาง
คนมาคุมงานเปนช้ันๆ ฯลฯ เกิดปมและความส้ินเปลืองหรือความสูญเปลามากมาย ลง
ทาย ผลสัมฤทธิ์ก็ไมดีเทาท่ีพึงปรารถนา สรุปวา “งานก็ด้อยผล คนก็เป็นทุกข์”  

ระบบเง่ือนไขของตัณหาน้ัน ถือวาเปนความจําเปนของสังคม แตก็ตองจัดการดวยความ
รูเทาทัน พูดสั้นๆ วา ตองมีการพัฒนาดานภูมิปญญาใหคนรูเขาใจท่ีจะเขาไปอยูในระบบงานแบบ
ฉันทะ โดยใหคนมองเห็นวางานน้ันแหละคือเน้ือตัวแหงชีวิตของเขา เขาจึงตองรักงานและมีใจใฝ
มุงหมายผลสัมฤทธิ์ของงานน้ันเอง สวนเงินเดือนหรือผลตอบแทน เปนระบบการจัดการทาง
สังคมท่ีฉลาด เพ่ือสรางหลักประกันอันจะเปนฐานใหเขามีชีวิตแหงฉันทะในงานน้ันไดโดยไมตอง
หวงใยกังวลกับความเปนอยู เปนตน เรียกตามคําพระวาใหเขาไดสัปปายะ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

กลับมาท่ีหลัก ตองยํ้ากันเนนหนัก ใหสมกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ฉันทะนี้เปนราก  
เหงา เปนตนทางของสรรพธรรม ของความดีงามท้ังปวง และเม่ือแยกไดแลววา อยากที่ผิดคือ
อยากดวยตัณหา และอยากที่ถูกคืออยากดวยฉันทะ รูวาฉันทะสําคัญมาก เราก็แนวไปกับฉันทะ 
ที่งอกงามไปดวยกันกับปญญา แลวขณะที่ตัณหาออนกําลังลงไป อวิชชาก็จะคอยๆ จางหาย 

อยาไปหาม อยาไปตัดทางไมใหคนอยาก ตองบอกวา อยากดวยฉันทะ คืออยากรู 
อยากเขาถึงความจริง เรียกวาใฝ่รู้ และอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี เรียกวาใฝ่ดี หรือ
ใฝ่สร้างสรรค์ นี่คือส่ิงท่ีเราตองการ เพ่ือเปนทางดําเนินใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม และสราง
สังคมท่ีมีสันติสุขข้ึนมาได   

มีพุทธพจนวา ฉันทะ ความอยากรู-อยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ใฝรู-ใฝสรรคนี้ เปน
แสงเงินแสงทองของทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐ อันเปนอริยมรรคา (สํ.ม.๑๙/๑๓๒/๓๗)  ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็น
บุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการ
เกิดข้ึนของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันน้ัน  
พอแสงเงินแสงทองสองฟา อรุณรุงมา ไมตองหาใครไหววอน อาทิตยก็จะอุทัย

ดวงตะวันจะเดินหนาทอแสงแจมจาแนนอน ถาฉันทะต้ังตนข้ึนมาเม่ือไร ก็ม่ันใจไดวาคน
นั้นจะมีชีวิตท่ีดีงาม จะเจริญกาวหนาไปในทางของอารยชน แลวก็จะพัฒนาย่ิงข้ึนๆ 
ฉันทะเปนแรงนําหนามาเร่ิมตนให พอมีฉันทะ อยากทําใหอะไรๆ ดีงามสมบูรณแลว ก็
เดินหนาในปฏิบัติการสูความสัมฤทธิ์จุดหมาย จนถึงผลสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

ฉันทะจึงไดช่ือวาเปน รุ่งอรุณของการศึกษา หรือ แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดี∗ 

                                                 
∗  ธรรมท่ีเปน รุ่งอรุณของการศึกษา หรือ แสงเงนิแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม (บพุนิมิตแหงมรรค หรือองค
ธรรมกอนมรรค) นั้น พระพุทธเจาตรัสไว ๗ ประการ วาตามคําแปลในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ดังน้ี 
๑. กัลยาณมิตตตา  (มีกัลยาณมิตร)  แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ด ี
๒. สีลสัมปทา  (ทําศีลใหถึงพรอม)  มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต 
๓. ฉันทสัมปทา  (ทําฉันทะใหถึงพรอม)  มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค 
๔. อัตตสัมปทา  (ทําตนใหถึงพรอม)  มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถงึได 
๕. ทิฏฐิสัมปทา  (ทําทิฎฐิใหถึงพรอม)  ถือหลักเหตุปจจยัมองอะไรๆ ตามเหตุและผล 
๖. อัปปมาทสัมปทา  (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม)  ตั้งตนอยูในความไมประมาท 
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม)  ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง 

“ฉันทะ” เปนแสงอรุณ ขอเรียกวาแถบสีที่ ๓ แตเปนคุณสมบัติภายในข้อแรก (สองขอแรก คือ ความมี
กัลยาณมิตร และความพรอมดวยศีลมีวินัย เปนองคประกอบดานสัมพันธกับภายนอก ออกทางสังคม) พอแมและ
คุณครู ผูเปนกัลยาณมิตร พึงทําหนาที่ปลุกฉันทะใหมีข้ึนในลูกตัวและลูกศิษย 



 
 

เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก   
ตองชัดใหถึงอุเบกขา    

แปลกใจไหมวา ฉันทะออกมาอยางไร จึงไปเปนอุเบกขา     
มาพูดคุยกันในเร่ืองงายๆ หลักธรรมชุดหน่ึงที่ชาวพุทธรูจักกันดี คนรุนเกาหนอย

รูสึกคุนปากคุนใจ คือหลักพรหมวิหาร ๔ แมวามาถึงขณะนี้ชักจะพูดถึงนอยลงจนคนรุน
ใหมหลายคนไมเคยไดยิน แตอยางนอยก็ยังรูจักคําวาเมตตา กรุณา ที่เปน ๒ ขอแรกของ
พรหมวิหาร ๔ นั้น 

พรหมวิหาร ๔ นี้ คนวงในท่ีนี่ไดฟงพูดกันบอย เรียกวาแทบไมจําเปนตองพูดกัน
อีกแลว แตถึงอยางน้ัน ก็ควรนํามาถกเหมือนกับทบทวนกัน  

ไดบอกกอนน้ีแลววาพรหมวิหาร ๔ สืบเน่ืองมาจาก “ฉันทะ” เร่ืองก็คือวา ฉันทะ
นั้น บอกแลววาเปนความปรารถนาดี ใฝดี ตอส่ิงตางๆ ที่เราเขาไปเก่ียวของ เราไปเจอ
อะไร ไปเก่ียวของกับอะไร ก็อยากใหมันดี และอยากทําใหมันดีไปหมด  

ทีนี้ ส่ิงท่ีเราไปเก่ียวของน้ัน ก็มีท้ังวัตถุส่ิงของ กิจการงาน แลวก็คน ตรงน้ีแหละ 
คือ ในกรณีที่ความใฝดี หรืออยากใหมันดีน้ัน ไปเก่ียวของกับคน มันก็กลายเปนความหวัง
ดี ความปรารถนาดี คืออยากใหเขาอยูในภาวะท่ีดี เชน อยากใหเขามีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ อยากใหเขามีความสุข ความอยากใหมันดี ท่ีมีตอคนตอสัตวทั้งหลายนี้ มีช่ือ
พิเศษเรียกวา เมตตา  

ย้ําวา เมตตานี้เปนอาการของฉันทะ คือความอยากใหมันดีน่ีแหละ ที่แสดงออก
ตอเพ่ือนมนุษย ตลอดจนสัตวทั้งหลายอ่ืนๆ จึงเปนเรื่องตอเน่ืองจากเร่ืองฉันทะท่ีพูดไป
แลว ก็เลยถือโอกาสทบทวนหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ฉันทะเปนรากเหงาหรือตนตอ
ของสรรพธรรม ทุกความดีมีฉันทะเปนมูล (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)  

คัมภีรบางแหงเม่ืออธิบายเร่ืองพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาเปนตนน้ี ก็บอกไวดวยวา 
ฉันทะ คือความปรารถนาดี อยากทําใหมันดีนี้ เปนจุดตั้งตนของเมตตา และของพรหม
วิหารขออ่ืนท้ังหมด (สพฺเพสมฺปิ จ เอเตสํ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อาทิ, เช่น วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; สงฺคณี อ.๒๔๙)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

เมตตาเปนขอแรก คือมีฉันทะท่ีออกมาอยากใหคนสัตวทั้งหลายอยูในภาวะท่ีดี
งาม เชน อยากใหเขามีรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี พูดรวมๆ วาอยากใหเขามีความสุข  

ทีนี้ ถาเขาไมอยูในภาวะท่ีดี ที่มีความสุข ฉันทะท่ีอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี 
ก็กาวหรือยืดขยายออกไปอีก คือวา ถาเขาไมเปนปกติสุข เขาเดือดรอน ตกต่ํา มีความ
ทุกข ฉันทะก็แสดงออกมาเปนความอยากใหเขาหลุดพนจากความทุกขน้ัน ข้ึนมาสูภาวะ
ที่เปนสุข ภาวะจิตใจท่ีปรารถนาดีตอคนท่ีมีความทุกข อยากชวยใหเขาพนจากความทุกข
นั้น ก็มีช่ือเรียกใหตางออกไปวา กรุณา  

จะเห็นวา กรุณานี่เปนตัวท่ีมาเสริมมาเติมตอ คือ พอเห็นคนมีทุกข ก็พลอยหวั่น
ใจหรือพลอยมีใจไหวหว่ันไปกับทุกขของเขา เรียกกันวาเกิดความสงสาร  

(ที่จริง คําวา “สงสาร” นี้ เปนคําเพี้ยน เพราะวาสงสารในภาษาบาลีน้ัน ถาจะเอา
กันจริงๆ ก็มาจากคําวา “สังสาร” แปลวา เที่ยวรอนไป โดยเฉพาะก็คือวัฏสงสาร ท่ี
เรียกวาเวียนวายตายเกิด แตไปๆ มาๆ สงสารกลายมามีความหมายวา หว่ันใจไปดวยกับ
ทุกขของคนอ่ืน และอยากใหเขาพนจากทุกขน้ัน อันน้ีก็เปนเรื่องท่ีนาศึกษาวามันเพี้ยนมา
ไดอยางไร)  

จับเอาสาระวา ความหมายตามภาษาบาลี คือคําวา “กรุณา” แปลวา พลอยหวั่น
ใจในทุกขของผูอ่ืน อยากใหเขาพนจากทุกขนั้น ที่วาอยากใหเขาพนทุกข ก็คืออยากใหเขา
กลับคืนข้ึนมาสูสภาพปกติที่มีความสุขนั่นเอง  

ทีนี้ตอไป ที่เราอยากใหเขาเปนสุข หรืออยากใหเขาพนทุกขพนภัยข้ึนมาน้ัน ถา
เขาเกิดพนทุกข หรือประสบความสําเร็จ มีความสุขมากข้ึน อยางนี้ก็สมใจเรา ใจของเราก็
พลอยยินดีไปกับเขาดวย นี่คือเกิดภาวะจิตข้ึนมาอีกอยางหนึ่ง เปนทาทีหรืออาการของ
จิตใจน้ัน เรียกวา มุทิตา แปลวาพลอยยินดีดวยชวยเสริมสง ในการท่ีเขาเจริญงอกงาม 
ประสบความสําเร็จ มีความสุขมากข้ึน เกิดเปนพรหมวิหารขอท่ี ๓  

อยางไรก็ตาม ก็ตองรูเทาทันความจริงวา ความปรารถนาดีหวังดีของคนเรานี้ ไม
อาจและไมควรเกินเลยขอบเขตของความเปนจริงท่ีเปนกฎธรรมชาติ และกฎกติกาท่ีเปน
ธรรมของสังคม คือเรื่องของความจริง ความถูกตอง ความดีความช่ัว ความเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมวาเราจะปรารถนาดีอยางไรก็ตาม มันก็เปนไปไดในขอบเขตของกฎแหง
ธรรม และความเปนไปตามเหตุปจจัย คนจะตองตระหนักรูและยอมรับความจริงน้ี 



๔๐  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ถาคนทําอะไรเกินเลยหรือละเมิดความจริง ผิดกฎกติกาแหงความดีงาม ความ
ถูกตองชอบธรรม ความเปนเหตุเปนผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย พูดส้ันๆ วา ผิดธรรม 
เราก็ตองมีทาทีอีกอยางหนึ่งมาสรางดุลยภาพ หรือมาคุมไว จึงมีหลักขอ ๔ เรียกวา 
อุเบกขา มาคุมใหความปรารถนาดีตอกัน ซ่ึงเริ่มตนจากเมตตาท่ีมีฉันทะอยากใหเขาอยู
ในภาวะที่ดีมีความสุข ตลอดจนกรุณา และมุทิตาน้ัน ไมละเมิดธรรม ไมเกินขอบเขตแหง
ความสมเหตุสมผล  

ถาเราไมมีภาวะจิตนี้ ก็จะเกิดผลเสียแกตัวเราเองดวย โดยเฉพาะในการที่ส่ิง
เหลาน้ันตองเปนไปตามเหตุปจจัย เม่ือมันไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา ผลเสียก็
เกิดแกเราเอง เชนกลายเปนทุกข เพราะเราอยากใหเขาดีมีความสุข แตเขาเปนไปอยาง
อ่ืนตามเหตุปจจัยท่ีเปนเร่ืองของกฎธรรมชาติ  

เม่ือเขาปฏิบัติผิดธรรม แลวมีอันเปนไปตามเหตุปจจัยของกรรมในกฎแหงธรรม 
ถาเรามีความปรารถนาดีในทางที่ขัดขืนฝนธรรม คิดจะชวยเหลือเขาอยางเดียว นอกจาก
เราเองจะเกิดทุกข จิตใจเสียหาย เปนผลเสียตอตนเองแลว ก็ทําใหเกิดผลเสียตอสังคม 
แกผูอ่ืนดวย อยางนอยความดีงาม กฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีจะสงผลใหเกิด
ความดีงามในหมูมนุษย ในความสัมพันธระหวางกัน อยางเชนการรักษาความเปนธรรม 
ความยุติธรรม ความถูกตอง ความดีงามตางๆ ก็ถูกละเมิด ทําใหเสียความชอบธรรม 
ความเปนธรรม นอกจากเรากลายเปนผูทําลายหลักแหงความถูกตองดีงามแลว สังคมก็
ฟนเฟอน เส่ือมจากธรรม เกิดผลเสียยืดยาวกวางไกล  

เพราะฉะน้ันจึงตองมีขอท่ี ๔ มาคุมไวดังท่ีวา คือขอ “อุเบกขา” ท่ีวางใจเปนกลาง 
ไมเขาใครออกใคร โดยใชปญญาดูตามท่ีมันควรจะเปนของมัน ตามเหตุปจจัยน้ัน หรือ
ตามความถูกตอง ตามกฎเกณฑกติกา ท่ีวางกันไว เปนอันวาเรามี อุเบกขา เพื่อรักษา
ธรรม และรักษากฎกติกาไวตามธรรม  

ไดบอกแลววา พรหมวิหารท้ัง ๔ มีที่มาออกจาก “ฉันทะ” เปนท่ีตั้งตน ก็ขอ
ทบทวนอีกคร้ัง สําหรับ ๓ ขอแรกน้ันงาย  

เมตตา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ท่ีปรารถนาดี
ใหเขาอยูดีเปนปกติสุข   

กรุณา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดีให
เขารอดภัยพนจากทุกข   

มุทิตา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดีให
เขาเจริญงอกงาม มีความสุขความสําเร็จย่ิงข้ึนไป   



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

ทีนี้ก็มาถึงขอท่ี ๔ คืออุเบกขา ที่ชอบแปลกันวาวางเฉย จะมาจากฉันทะในทา
ไหน ไดอยางไร อันน้ีก็ไมยาก ขอใหดูกันหนอย 

อุเบกขา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดี
ใหเขาอยูในธรรม อยูในความจริงความถูกตองดีงาม ไมทําอะไรที่ผิดพลาดเสียหาย   

เม่ือรูเขาใจหลักน้ีชัดเจนดี จะเห็นวา ขอท่ี ๔ คืออุเบกขานี้แหละ เปนพัฒนาการ
ของจิตใจอยางสูงสุด สามขอแรกอยูในขอบเขตของจิตใจดีงามท่ีมุงดูแลรักษาคน แตขอท่ี
ส่ีพาจิตใจท่ีดีงาม กาวข้ึนไปในแดนของปญญา ที่เอาธรรมมาดูแลรักษาคนไดดีที่สุด   

เม่ือเจริญพรหมวิหาร ๔ ครบชุด ขอ ๑ เมตตา ขอ ๒ กรุณา และขอ ๓ มุทิตา ก็
เทากับถูกคุมไวใหอยูในขอบเขตของธรรม ไมเกินเลยละเมิดธรรม โดยมีขอท่ี ๔ คือ
อุเบกขามารักษาดุล และคุมแดน  

พระพุทธศาสนามา คนก็เปนผูสรางสรรคโลก เปนพระพรหมไดท่ัวหนา     
ธรรมส่ีขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้ เปนหลักธรรมชุด หรือหมวดธรรม 

ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ เปนเรื่องทาทีของจิตใจในการเก่ียวของกันและปฏิบัติตอเพื่อน
มนุษย จึงเปนหลักธรรมสําหรับใชในความสัมพันธกันในสังคม ในหมูมนุษย เพื่อรักษา
สังคมใหอยูในความดีงามความสุขความม่ันคง ท้ังน้ีเพราะวาความเปนสังคมก็คือการท่ี
บรรดามนุษยมามีความสัมพันธกัน และมนุษยจะสัมพันธกันดี ก็ตองเปนไปตามหลัก ๔ 
ประการน้ี ถามนุษยสัมพันธกันไมดี ก็จะทําใหเกิดโทษ สังคมก็จะไมมีความม่ันคง จะ
ตั้งอยูดีไมได เชนวาไมมีเอกภาพ เกิดความเส่ือมเสียดวยประการตางๆ เพราะฉะน้ันจึง
ตองมีธรรมส่ีประการน้ี เพ่ือรักษาสังคมใหอยูในภาวะท่ีดีงาม เจริญม่ันคง มีความสงบสุข  

“สังคม” นี้ แตเดิมมา ในศัพททางพระพุทธศาสนา ทานใชคําวา “โลก” หมูมนุษย
ที่อยูรวมกันท้ังหมดน้ี เรียกวาโลก สวนคําวาสังคม เปนศัพทสมัยใหม ไมตรงกับคําวา
สังคม คือ “สงฺคโม” ในภาษาบาลีเดิม ซ่ึงมีความหมายเพียงแควา คนนั้นคนน้ีมา
เก่ียวของสัมพันธเจอะเจอกันในภาวะปกติธรรมดาน้ี ไปเจอกัน ไปดวยกัน ไปพบปะกัน 
ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ก็เรียกวา สังคโม ไมไดมีความหมายเปนสังคมอยางท่ีเราใชกันในปจจุบัน  

ท่ีวาน้ีก็ไมไดหมายความวาสมัยกอนไมมีสังคม แตทานใชคําวา “โลก” น้ันเอง 
อยางท่ีพระพุทธศาสนาสอนใหเราประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพื่อ
อนุเคราะหโลก ก็หมายความวาใหประพฤติเก้ือกูล ใหบําเพ็ญประโยชนแกโลก เพื่อใหหมู
ชน ใหสังคมมนุษยอยูกันดวยดี เจริญงอกงาม มีความสงบสุข 
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โลกคือสังคมมนุษยน้ี จะอยูดีไดก็ดวยการท่ีบรรดามนุษยมีชีวิตจิตใจม่ันอยูใน
หลักธรรม ๔ อยาง ท่ีเรียกวาพรหมวิหารชุดน้ี เม่ือเราปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ก็เทากับวา
เราไดชวยกันดํารงรักษาโลกคือสังคมน้ี ใหอยูในปกติสุข  

นานมาแลวกอนพุทธกาล ศาสนาพราหมณสอนวา พระพรหมเปนเจาทรงสราง
โลกข้ึนมา และทรงดูแลรักษาอภิบาลใหโลกน้ีดํารงอยูเปนไป นี่เปนความเช่ือในเรื่องเทพ
เจา พระพุทธเจาไมทรงยอมรับตามน้ัน แตทรงสอนวาคนแตละคนน่ีแหละ จะชวยกัน 
ดูแลรักษาใหโลกนี้เปนปกติสุข คือมนุษยนี่เองสามารถชวยกันสรางสรรคโลกน้ีใหเปนโลก
สันนิวาสที่ดี เปนสังคมของมวลมนุษยที่อยูรวมกันรมเย็นเปนสุข  

ท่ีวาน้ีคือ พระพุทธศาสนาบอกวา มนุษยแตละคนน้ีแหละ เม่ือปฏิบัติตามหลัก
พรหมวิหารชุดน้ี โดยมีธรรม ๔ อยางน้ันอยูประจําใจ ก็เปน “พระพรหม” จึงใชคําวา
พรหมหมายถึงคนท่ีประพฤติตามหลักธรรมชุดน้ี หรือมีคุณธรรมส่ีประการนี้อยูในใจ และ
จึงเรียกธรรมส่ีประการนี้วา “พรหมวิหาร” แปลวา ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม หรือธรรม
ประจําใจของพระพรหม คือคนน่ีเองกลายเปนพระพรหม ผูประเสริฐ เลิศ สูงสุด  

เปนอันวายายจากความเชื่อเรื่องเทพเจา หรือการรอใหเทพเจามาใชอํานาจดล
บันดาล เปล่ียนมาใหบรรดามนุษยมีความสํานึกรับผิดชอบ ที่จะชวยกันสรางสรรคดูแล
โลกน้ีใหอยูดีมีความเจริญงอกงามดํารงในสันติสุข ดวยฝมือของมนุษยเอง  

เรื่องจึงกลายเปนวา พวกเราเหลามนุษยไมอยูกันอยางเร่ือยเปอยโดยไมมีความ
รับผิดชอบ ยกภาระใหเปนเรื่องของเทพเจาท่ีจะมาสรางสรรคจัดการดูแลโลก เกิดปญหา
อะไร ก็ไดรอ ไดแตหวัง ไดแตไหววอนนอนคอยใหเทพเทวามาชวยจัดการดลบันดาลให 
อยางน้ันพระพุทธศาสนาไมเอาดวย แตทานใหมนุษยทุกคนมีสวนรวมและรวมกัน
รับผิดชอบ โดยปฏิบัติใน ๔ สถานการณ ตามหลักท่ีไดพูดไปแลว  

รวมความวา พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยนี้ หนึ่ง เอาใจใสดูแลจัดการกับกรรม
คือการกระทําของตนเอง ใหเปนการกระทําท่ีดีงาม ถูกตอง และทําการน้ันใหสําเร็จผลท่ีดี
ดวยความพากเพียรของตน ดวยเร่ียวแรงของมนุษย โดย สอง รูจักเอาใจใสในหมูมนุษย
เอง ใหมาชวยเหลือกัน รวมมือรวมแรงกัน ที่จะสรางสรรคสังคมใหอยูใหเปนไปดวยดี 
เปนการยายจุดสัมพันธจากเทพเจาท่ีมองไมเห็น ที่เราจะตองไปขอความชวยเหลือ มา
เปนเพื่อนมนุษยท่ีจะรวมมือกัน มาทําการสรางสรรคดวยกัน พูดใหเขาใจงายๆ วา นําเอา
ธรรม ๔ ขอน้ีมาใชกับเพื่อนมนุษยท่ีอยูใน ๔ สถานการณท่ีตางกันไป  
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สรุปทวนอีกทีหน่ึงวา  

๑. ในสถานการณท่ีเพ่ือนมนุษยอยูเปนปกติ เรามี “เมตตา” คือ เปนมิตร มีความ
ปรารถนาดี ขอยํ้าอีกทีวา เมตตาเปนศัพทท่ีมีรากเดียวกันกับคําวา มิตตะ ท่ีแปลวา 
“มิตร” คือเพ่ือน ซ่ึงเม่ือแปลง อิ เปน เอ ก็เปน เมตตะ แลวทําตามหลักไวยากรณ เปน
ภาวนาม ก็เปนเมตตา มิตตะ/มิตรเปนคน เมตตาเปนคุณธรรม เปนภาวะของมิตร คือ
ความเปนมิตร หรือนํ้าใจมิตร หรือคุณธรรมของมิตร ไดแกความรัก ความปรารถนาดี 
อยากใหเขามีความสุข ขอน้ีใชในสถานการณท่ีหน่ึง คือเม่ือเพ่ือนมนุษยนั้นอยูเปนปกติ  

๒. ตอไป ในสถานการณท่ีสอง เม่ือเพ่ือนมนุษยน้ันพลาดหลนจากสถานะเดิมท่ี
เปนปกติ ตกลงไปสูภาวะท่ีเดือดรอนเปนทุกข เราก็ใชคุณธรรมขอท่ีสอง คือ “กรุณา” ท่ี
แปลวาความหว่ันใจในทุกขของผูอ่ืน แลวก็หาทางท่ีจะชวยเหลือ แกไขปญหา อยากจะ
ทําใหเขาพนไปจากทุกขภัยน้ัน  

๓. ทีน้ี ในสถานการณที่เขาข้ึนสูง คือเล่ือนจากปกติสูภาวะหรือสถานะท่ีดีงาม 
เจริญ มีความสุขย่ิงข้ึนไป หรือประสบความสําเร็จ เราก็ยายไปสูคุณธรรมขอท่ีสาม คือ 
“มุทิตา” โดยพลอยยินดีดวยในความสุขของเขา เรียกวา พลอยโมทนา หรืออนุโมทนา 
แลวก็พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน น่ีไดสามแลว 

๔. จากน้ีก็ไปสถานการณท่ีส่ี อยางท่ีบอกแลววา มนุษยเราน้ี ถึงอยางไรก็ตองอยู
ภายใตความจริงของกฎธรรมชาติ ที่วาส่ิงทั้งหลายท้ังปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ถึงแมวา
คนจะมีความปรารถนาดีตอกันอยางไรก็ตาม จะชวยเหลือกันแคไหน ก็มีวาระท่ีพนไป
ไมไดจากสถานการณน้ี ท้ัง หนึ่ง ในแงความเปนไปได ก็ตองอยูในขอบเขตของธรรม คือ
กฎธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน และ สอง ในแงความควรจะเปน ก็มี
ธรรมในอีกความหมายหน่ึง คือหลักแหงความดีงาม ความถูกตอง ที่สังคมจะตองอาศัย
อางอิง ท่ีวาถาสังคมไมประพฤติปฏิบัติตามความดีงามความถูกตองน้ัน สังคมก็จะ
วิปลาสหรือถึงกับพินาศไปเอง  

เปนอันวา มนุษยและสังคมของเขา จะตองรูเขาใจและทําการใหเปนไปตามธรรม 
ทั้งในแงของความเปนไปได และในแงของความควรจะเปนที่วานั้น  

โดยนัยน้ี เม่ือมนุษยชวยเหลือเก้ือหนุนกัน ดวย เมตตา กรุณา หรือมุทิตา ก็ตาม 
จะตองไมใหเกินขอบเขตของธรรม ไมใหเสียธรรม ไมใหละเมิดธรรม ภาวะจิตท่ีวางใจให
อยูในธรรมนี้ คือทาทีอาการท่ีรักษาธรรมไว ดวยใจท่ีเปนกลางตอบุคคล เพื่อจะปฏิบัติไป
ตามธรรม อันน้ีคือทาทีอาการของจิตใจขอส่ี ที่เรียกวา “อุเบกขา” 
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ขยายความอีกหนอย เม่ือเรามองท่ีธรรม ความจริง ความถูกตอง ความดีงามแลว 
ใจจะเปนกลางตอบุคคล โดยแสดงออกมาในการปฏิบัติเปนความไมขวนขวายในทางท่ี
จะชวยเหลือบุคคลนั้น ดวยมุงหมายใหตองเปนไปตามธรรม โดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ
ก็ตาม โดยเปนไปตามกฎเกณฑแหงความดีงามถูกตองชอบธรรมก็ตาม เม่ือพิจารณาเห็น
อยางน้ี ก็จะตองใหเปนไปตามธรรม จึงไมขวนขวายในการชวยเหลือ ท่ีจะเปนการกาว
กายแทรกแซงขัดขวางธรรม ภาวะน้ีเรียกวา “อุเบกขา” ที่เรานิยมแปลวาเฉย  

แตการแปลอุเบกขาวาเฉยนี้ ตองระวัง คือตองรูวาท่ีเฉยน้ันเพราะอะไร เฉยก็คือ
ไมขวนขวายเขาไปชวยเหลือใหเสียตอการรักษาธรรม ดวยการท่ีมีปญญาพิจารณาเห็น
ความจริงความถูกตองดีงามแลว จะตองใหเปนไปตามธรรม อยางน้ีคือเฉยท่ีเปนข้ันตอน
ของการรักษาธรรม แตถาเฉยโดยมิไดมีมิไดใชปญญามองเห็นธรรมหรือมองเห็นเหตุผล
อยางน้ัน ก็จะกลายเปน “เฉยโง” ที่ภาษาพระเรียกวา “อัญญาณุเบกขา” กลายเปนความ
ช่ัวเสียหายไปเลย หรือในสถานการณท่ีพึงมีเมตตา มีกรุณา หรือมีมุทิตา กลับเฉยเสีย 
กลายเปนเฉยเมย หรือเฉยเมิน ก็เสียหาย ไมใชอุเบกขาที่เปนธรรมขอน้ี 

อุเบกขานี้ ถาเขาใจดีแลวรูจักใชแมแตในสถานการณงายๆ ในชีวิตประจําวัน ก็จะ
เปนประโยชนอยางย่ิง เพราะเปนธรรมในระดับปญญา มาดวยกันกับปญญา ซ่ึงเปนธรรม
เย่ียมยอด เชน เม่ือเห็นวาคนอ่ืนควรตองชวยตัวเอง จึงจะสมเหตุสมผล ในกรณีอยางน้ี 
เรามองดวยปญญาโดยคํานึงเหตุผล การไมเขาไปชวยเหลือ ก็เปนการรักษาธรรม หรือ
ปฏิบัติตามธรรม ในทางตรงขาม ถาเราไมวางตัววางทาทีตามท่ีควรจะเปนตามเหตุผล 
เอาแตจะชวยทําใหเขา ก็ทําใหชวยเหลือกันเกินขอบเขต กลายเปนเสียหาย กอผลราย 
อยาวาแตคนอ่ืนไกล แมแตลูก ถาพอแมชวยเหลือเกินความสมเหตุสมผล ก็เสีย ไชไหม  

ตรงน้ีวากันงายๆ กอน การชวยเหลือน้ัน หนึ่ง ไมใหเสียความสมเหตุสมผล สอง 
ไมใหเสียความถูกตองความเปนธรรมชอบธรรม เชน เร่ืองท่ีเขาทํานั้น เปนการละเมิดหลัก
แหงความดีงาม หรือละเมิดกฎเกณฑกติกาสังคม แลวเราไปชวยเหลือ ไปสงเสริมเขา น่ี
คือผิดหลักขอที่ส่ี ไมรูจักท่ีจะมีอุเบกขา ดังน้ัน อุเบกขาจึงเปนธรรมขอสําคัญท่ีมาคุมให
เมตตา กรุณา มุทิตา อยูในขอบเขตที่ถูกตอง ขอท่ีส่ีคืออุเบกขานี้ จึงรักษาธรรม  

รวมแลว ธรรมส่ีขอน้ี เปนระบบแหงดุลยภาพ ท่ีทําใหเกิดความพอดี ถามีไมครบสี่ 
ก็ไมพอดี เร่ิมดวยมันเปนการปฏิบัติถูกตองตามสถานการณ เม่ือถูกตองตามสถานการณ 
ก็ดุลกัน เกิดความพอดีข้ึนมา หรือจะมองเปนสมดุลของสองดานก็ได คือ สามขอตน 
เมตตา กรุณา มุทิตา เปนเร่ืองความสัมพันธกับบุคคล เปนการรักษาคน สวนขอส่ี อุเบกขา 
ความสัมพันธขยายไปถึงธรรม เปนการรักษาธรรม ที่จริงคือรักษาคนไวใหอยูในธรรม 
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ดังที่วาน้ัน ทั้งส่ีขอก็เปนความสัมพันธกับคนน่ันแหละ โดยเฉพาะในขอท่ี ๔ คือ
อุเบกขา เปนสถานการณท่ีคนไปกระทบกับธรรมเขา จึงตองเอาธรรมเปนหลัก โดยรักษา
คนใหอยูในธรรม ซ่ึงโดยสํานวนพูด ก็เปนการรักษาธรรมท่ีเปนตัวหลักการเปนมาตรฐาน 
ที่จะสรางภาวะสมดุลในการชวยเหลือกันระหวางมนุษย ไมใหเกินพอดี ไมใหเสียธรรม 

ในเรื่องน้ี ถาเรามองดูอยางท่ีวาน้ัน ก็มองกวางออกไปไดอีก คนเราแตละคนท่ีมี
ชีวิตเปนอยูนี้ เราอยูในสภาพแวดลอม ชีวิตของเราดําเนินไปทุกวันทุกเวลาโดยเก่ียวของ
กับส่ิงแวดลอมถึง ๒ ช้ัน คือ เราเก่ียวของกับเพ่ือนมนุษย (ทางพระเรียกวาสัตวทั้งหลาย) 
มีความสัมพันธกัน และเพ่ือจะใหเปนอยูดวยดี ก็ตองมีความสัมพันธใหถูกตอง โดยท่ีวา
ในเวลาเดียวกันน้ี อีกช้ันหน่ึง ชีวิตมนุษยน้ันตองอยูกับความเปนจริง อยูกับกฎธรรมชาติ 
หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงเปนตัวสัมพันธที่ใหญยิ่งข้ึนไปอีก คือความสัมพันธกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ียิ่งใหญท่ีสุด ครอบคลุม
หมด โดยท่ีความสัมพันธกับมนุษยก็ยังเปนรองอยูใตความสัมพันธกับกฎธรรมชาตินั้น 

แมแตสังคมมนุษยก็ตองอยูภายใตกฎเกณฑแหงธรรม หรือกฎธรรมชาตินี้ ไมวา
มนุษยในสังคมจะทําอะไร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ถาสังคม
มนุษยดําเนินไปในทางท่ีผิด เหตุปจจัยก็นําสังคมไปในทางของความเส่ือม ถาทําเหตุ
ปจจัยดี ก็นําสังคมไปในทางของความเจริญ  

เปนอันวา ชีวิตของมนุษยแตละคนน้ี มีความสัมพันธออกไปสองดานหรือสองช้ัน 
หน่ึง สัมพันธกับเพื่อนมนุษยและส่ิงท่ีแวดลอม สอง สัมพันธกับความเปนจริงของโลกและ
ชีวิต หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา เราสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยและส่ิงแวดลอม ภายใตความ
จริงของกฎธรรมชาติ 

ในเม่ือเราสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย เราก็สัมพันธใหดี ตามหลักการท่ีวา เร่ิมดวยมี
เมตตาเปนพ้ืนฐานอยูโดยปกติ แลวก็มีกรุณา มีมุทิตา ตามสถานการณ นี่คือมีการ
ชวยเหลือกันอยางดี ก็เปนอันใชได  

แตอีกดานหน่ึงหรืออีกช้ันหน่ึง มนุษยก็ตองอยูกับความเปนจริงท่ีวา ชีวิตตัวเอง
ของแตละคนเปนไปตามกฎธรรมชาติ ตองรับผิดชอบตอเหตุปจจัย แมแตรางกายของตน 
จะมีสุขภาพดีแข็งแรง หรือมีโรคภัยไขเจ็บ ก็ตองเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงความปรารถนา
ดีของมนุษยอยางเดียวไมพอท่ีจะชวยใหเปนไปได มนุษยจะมีความปรารถนาดีตอกัน
อยางไร ก็ตองปฏิบัติใหเหตุปจจัยเปนไปตามกฎธรรมชาตินั้น ชีวิตท่ีมีความสัมพันธสอง
ดานสองชั้นน้ีแหละ ตองปฏิบัติใหถูก  
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สองดานสองช้ันอยางไร คือ ปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยในความสัมพันธตอกัน ให
เปนไปดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และเม่ือปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยในความสัมพันธที่ขยายไป
ถึงความเปนจริงของโลกและชีวิต อุเบกขา จะตองมา  

พอแมมีปญญา รูจักใชอุเบกขา ไดลูกท่ีพัฒนาเลิศล้ํา     
หลักการท่ีวามาน้ี พึงนํามาใชในการพัฒนามนุษยดวย ในขั้นงายๆ เบ้ืองตน เม่ือ

พูดท่ัวไปในระดับพ้ืนฐาน เราบอกวา พรหมวิหารเปนคุณธรรมสําหรับมนุษยผูจะเปนสวน
รวม ที่มีความรับผิดชอบ ในการสรางสรรคและรักษาสังคมนี้ไว และพูดคราวๆ วาใหคนมี
พรหมวิหารตอกัน เรามี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอทุกคน  

น่ันเปนการปฏิบัติในความสัมพันธอยางพ้ืนๆ แตถาตั้งใจนํามาใชปฏิบัติจริงจัง ก็
จะชวยใหมนุษยมีการพัฒนาอยางดี เฉพาะอยางย่ิงไมควรขาดไปในการเลี้ยงดูลูก  

หลายคนจําแมนและอางพุทธพจนท่ีวา “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” ทานเรียกพอแม วา
เปนพระพรหม โดยที่วาพอแมไมใชแคใหกําเนิด แตพอแมสรางชีวิตของลูก โดยเล้ียงดูลูก
ใหเติบโตเจริญงอกงามเปนมนุษยท่ีประเสริฐ ใหพัฒนาข้ึนไปเปนสวนรวมท่ีสรางสรรค
สังคม พอแมจะทําหนาท่ีของพระพรหมใหสําเร็จอยางนั้นได ก็เพราะเจริญพรหมวิหาร ๔ 
ประการน้ันตอลูก ตั้งแตลูกเกิดมาในโลก 

มองในข้ันพ้ืนฐาน ลูกเปนคนหน่ึงๆ ท่ีอยูในโลกในสังคม พอแมก็ตองมีธรรมส่ี
ประการน้ีตอเขาอยูแลว ทีนี้ ในฐานะของพอแมกับลูกท่ีมีความสัมพันธในข้ันเขมจําเพาะ
คือการเล้ียงดู พอแมมีความรับผิดชอบท่ีจะเล้ียงดูอบรมลูกใหพัฒนาข้ึนไปเปนสวนรวมท่ี
สรางสรรคสังคม จนกระทั่งเขาเปนพรหมดวย พอแมจึงตองใชหลักพรหมวิหาร ๔ ได
อยางเต็มหลักเต็มความหมาย อยางนอยตองคํานึงอยางชัดเจนถึงความสัมพันธสองช้ัน 
สองดานท่ีพูดไวขางตน  

ย้ําอีกทีวา ลูกในฐานะเปนมนุษย ชีวิตของเขามีความสัมพันธสองชั้นสองดาน คือ 
หนึ่ง เขามีความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยดวยกัน ตั้งแตพอแมเปนตนไป และ สอง ทั้งชีวิต
ของตัวเขาเอง และความสัมพันธของเขากับเพ่ือนมนุษยดวยกันต้ังแตพอแมเปนตนไปน้ัน 
อยูภายใตความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิต คือกฎธรรมชาติแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยอีกช้ันหน่ึง นี่ย้ําไว 

ทีนี้ ในแงดานช้ันตนที่สัมพันธกับเพ่ือนมนุษย พอแมก็เปนตัวอยางในการสราง
ความสัมพันธที่ดีดวยพรหมวิหาร ๓ ขอตน โดยสอดคลองกับสถานการณท้ัง ๓ 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

สามสถานการณนั้นคือ ยามลูกเปนปรกติ ก็เล้ียงดูใหความอบอุนรมเย็น มี
ความสุข (เมตตา) ยามลูกเจ็บไขมีทุกขภัย ก็บําบัดแกไขใหพนปญหา (กรุณา) ยามลูก
เจริญเติบโตสวยสงาสดใสงดงาม มีความสําเร็จกาวหนา ก็พลอยช่ืนบานสงเสริม (มุทิตา)   

เม่ือลูกไดรับการบมเล้ียงดูแลอยางนี้ คุณธรรมเหลาน้ันก็ถูกเสพคุนชินกลายเปน
คุณสมบัติติดตัวเขาไป เชนวา เม่ือพอแมรักเขา เขาก็รักพอแม แลวก็ขยายไปรักคนอ่ืนๆ 
เร่ิมตั้งแตพ่ีนองรวมครอบครัว แลวก็ขยายไปยังเพ่ือนมนุษยท่ัวไป ทําใหรูจักท่ีจะรักผูอ่ืน 
ความรักคือเมตตาก็แผขยายออกไป กรุณาก็แผขยายออกไป มุทิตาแผก็ขยายออกไป น้ี
คือพอแมเปนแบบอยางแกลูก แลวก็พัฒนาคุณธรรมเหลานี้ข้ึนมาในลูก ใหเขามีคุณธรรม
เหลาน้ีพรอมไวที่จะไปมีไปแสดงตอเพ่ือนมนุษย 

พรหมวิหาร ๓ ขอตน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา นี้ โดยทั่วไปแคเปนเรื่องของ
ความรูสึกท่ีดีงาม ในความสัมพันธของคนกับคน โดยที่เรามุงจะชวยจะทําใหเขา 

 สวนในขอ อุเบกขา มีความรูสึกท่ีดีเทาน้ันไมพอ แตความรูสึกตองข้ึนตอความรู 
หรือสืบตอจากความรูความเขาใจความจริง ในความสัมพันธระหวางคนกับธรรม 
ภายใตหลักความจริงของกฎแหงธรรม ไมวาจะเปนกฎธรรมชาติ หรือกฎแหงยุติธรรมของ
สังคมมนุษย นี่คือ แคมีความรูสึกท่ีดีเทานั้น ไมพอ และไมใชแคคนกับคน แตตองถึง
ความรู และถูกตามความจริง และน่ีคือตองใหคนรูจักรับผิดชอบ โดยที่มิใชแคเราจะชวย
จะทําใหเขา แตมีเรื่องท่ีจะใหเขารับผิดชอบ ที่เขาตองทํา ซ่ึงเราดูใหเขาทํา 

ทบทวนความขางตนวา คนไมใชแคสัมพันธกับคน แตชีวิตของเขาเปนไปตาม
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ และเขาตองรับผิดชอบตอกฎกติกาของสังคมอีกช้ันหนึ่งดวย  

ในข้ันน้ีแหละที่แคมีและแสดงความรูสึกท่ีดีตอกันเทาน้ันไมพอ แตพอแมจะตองมี
และใชความรูดวย ทั้งรูความจริงของกฎแหงธรรมนั้น และใชปญญาปฏิบัติจัดการให
ความสัมพันธนั้นถูกตองเกิดผลดีที่สุด  

พูดอยางกวางๆ “อุเบกขา” คือการมีทาทีเฉยดูอยู (“อุเบกขา” แปลวา ดูอยูใกลๆ 
คอยดู เฝาดู) ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงใหเสียธรรมหรือความสมควรจะเปนไปตามธรรม  

โดยเร่ิมจากฉันทะท่ีปรารถนาใหเขาอยูในธรรม ในความจริงความถูกตองดีงาม 
ไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย พอแมมีอุเบกขา วางตัวเปนกลางได ในสถานการณที่ลูก
จะตองรับผิดชอบตัวเขา หรือเขารับผิดชอบตัวเองไดแลว โดยเฉพาะเม่ือเขาโตเปนผูใหญ
มีครอบครัวของเขาเองแลว พอแมก็ดูอยู แตไมเขาไปแทรกแซงวุนวายในชีวิตครอบครัว
ของเขา ไดแตเปนท่ีปรึกษา และพรอมที่จะชวยเหลือแกไขในคราวจําเปนหรือสมควร  



๔๘  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ขอรวบรัดวา ในการเล้ียงลูก พอแมพึงใชอุเบกขาใหถูกตอง ใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดตอพัฒนาการของเด็ก โดยปฏิบัติดังนี้  

ก) ฝึกความรับผิดชอบทั่วไป: เชน 
- ใหเขารูเขาใจวาชีวิตของเขาตองอยูกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ท่ีไมข้ึน

ตอความปรารถนาดีรายของคน แตเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ต้ังแตระบบการทํางาน
ของอวัยวะตางๆ ในรางกายของเขาเอง ซ่ึงพอแมแมรักใครปรารถนาดีท่ีสุด ก็บันดาลให
ไมได เขาจึงตองรูเขาใจ และรูจักรับผิดชอบที่จะเปนอยูปฏิบัติตัวใหถูกตองไดผลดีที่สุด
ตอชีวิตรางกายและสุขภาพเปนตน จากความเปนจริงของกฎธรรมชาตินั้น 

- มิใชเพียงความเปนจริงของกฎธรรมชาติเทาน้ัน ทุกชีวิตทุกบุคคลตองเปนอยู
เปนไปโดยข้ึนตอกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยดวย ครอบครัวเปนแบบอยางตนทางของ
สังคมใหญ ก็ตองมีกฎกติกา ซ่ึงไมเขาใครออกใคร พอแมก็เขาขางใครไมได ทุกคนตองฝก
ที่จะรับผิดชอบตอกฎกติกาน้ัน เชน พี่นองรังแก หรือทะเลาะกัน ก็ตองรับผิดชอบตอระบบ
หรือกระบวนการยุติธรรมในครอบครัว 

- ภายใตกฎธรรมชาติ และกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยนั้น พอแมแมจะปรารถนา
ดีตอลูกสุดหัวใจ ก็ทําใหแกลูกทุกอยางไมได ในปจจุบันตอหนาน้ี พอแมก็มิใชอยูดวย
ตลอดเวลา ที่จะทําใหหรือทําแทนได ยิ่งในกาลขางหนา พอแมอยูกับลูกตลอดไปไมได 
หรืออยูดวยไดไมนานนัก จึงตองใหลูกฝกลูกหัดใหทําเองได ทําใหเปนใหดีใหเกงใหพรอม
ที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ใหพ่ึงตัวได เปนอยูอยางดีมีความเจริญงอกงาม  

ข) เพ่ิมกําไรจากปัญญาที่นําอุเบกขามาใช้: ดวยความตระหนักรูตอความเปน
จริงของกฎธรรมชาติ และกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษย กับทั้งคํานึงถึงกาลขางหนา
ยาวนาน ที่พอแมจะไมอยูกับลูกตลอดไป ซ่ึงลูกจะตองรูจักรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต
ดวยตนเอง พอแมที่ฉลาดและมองเห็นการณไกล ก็จะจัดเตรียมดําเนินการใหลูกมีโอกาส
ฝกหัดพัฒนาตนอยางมากที่สุด และดีท่ีสุด 

พอแมท่ีฉลาดนั้น โดยใชปญญามองวา ลูกของเราควรตองทําได ทําเปน ทําเกง
ในเรื่องอะไรๆ บาง เม่ือคิดไดอยางดีแลว ก็จัดเตรียมการใหลูกฝกใหเปนใหเกงพรอมไว 
โดยแทนท่ีจะเอาแตทําให้เขา ด้วยเมตตา-กรุณา-มุทิตา ก็ทําให้เขาดู และดูให้เขาทํา ด้วยอุเบกขา 
โดยตนเองทําหนาท่ีแนะนําและเปนท่ีปรึกษา ลูกก็จะพัฒนากาวไปอยางดียิ่ง ตอหนาพอ
แมผูปรารถนาดีตอเขาอยางจริงใจ และพัฒนาไดเต็มที่ลวงหนาอยางทันเห็นกับตาในบัดนี ้ 

เอาละ เดี๋ยวจะละเอียดซับซอนเกินไป วากันคราวนี้ แคนี้กอน 



 
 

เราทุกคนทําได ้
ใหสังคมนี้มีความสุข และม่ันคงสามัคคี  

ฝรั่งวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา จะวาจะดาเขาก็ดูตัวเราใหดีกอน     
ทีนี้ก็มาเขาเร่ืองสังคหวัตถุ ซ่ึงเปนเรื่องตอเน่ืองจากพรหมวิหาร ๔ ที่พูดไปแลว 

พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของพระพรหม หมายถึงธรรมที่เปนคุณสมบัติของคนที่จะ
สรางสรรคอภิบาลโลกคือสังคม ซ่ึงมี ๔ อยาง ดังวาไปแลว ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
แตพรหมวิหาร ๔ น้ีเปนธรรมฝายคุณสมบัติในใจ ยังไมไดออกมาในภาคปฏิบัติการจริง  

แตเวลาเราพูดกันอธิบายกัน เราพูดเหมือนกับวาพรหมวิหาร เชนเมตตา ออกมาสู
การปฏิบัติดวย เพราะมันตอเน่ืองกันอยู คือมีอยูในใจแลวก็แสดงออกมา แตท่ีจริงมันเปน
เพียงข้ันคุณสมบัติในใจ ท่ีเปนพ้ืนฐานของการแสดงออกอีกทีหน่ึง การแสดงออกน้ีไมใช
ตัวพรหมวิหารแลว ถาเรามีแคพรหมวิหาร ก็ไดแคทาทีของจิตใจ ซ่ึงเปนคุณธรรมภายใน  

ถาธรรมไมออกสูการปฏิบัติ ก็จะมีผลนอย ไดแคมาแผเมตตากัน อยูแคปรารถนา
ดี อยากใหคนอ่ืนเปนสุข เหมือนเราน่ังสมาธิเสร็จ ก็แผเมตตาวา “สพฺเพ สตฺตา...” “ขอสัตว์
ทั้งหลายท้ังปวง ที่เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดท้ังส้ิน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด...”  

ฝร่ังบางคนมองดูพุทธศาสนาแคผิวเผิน แลวเขียนหนังสือข้ึนมา อยางอัลเบอรต 
ชไวเซอร (Albert Schweitzer) เขียนไวไดความวา เขาดูคําจํากัดความของคําวา “ทําดี” 
ในพุทธศาสนา ก็คือ เวนช่ัว แลวก็ใหมีเมตตากรุณา ไมเห็นออกมาเปนการปฏิบัติ 
เพราะฉะน้ัน การทําความดีของชาวพุทธไมมีผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติในระดับ
สังคม เหมือนกับวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําความดีแลว  

ทัศนะของชไวเซอรนี้  Prof. Robert L. Sutton ท่ีมารวมงานกอตั้ งคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดพัฒนาตอมา และต้ังเปนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ในปจจุบัน ไดนําไปอางในหนังสือชื่อวา Problems of 
Politics and Administration in Thailand โดยชี้ใหเห็นวา พุทธศาสนาน่ีไมไดชวยใหสังคม
พัฒนาเลย เพราะวาการทําดีในพุทธศาสนาก็แคไมทําช่ัว แลวก็มีเมตตากรุณาเทาน้ันเอง 

เม่ือเอาแคมีเมตตาอยูในใจ อยางท่ีวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําดีแลว 
ชาวพุทธก็เลยไมตองทําอะไรท่ีเปนปฏิบัติการในสังคม แลวสังคมจะพัฒนาไดอยางไร 
เพราะฉะน้ันเขาก็บอกวา พุทธศาสนาเปนเหตุปจจัยหน่ึงท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ  
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ทีนี้ ถาจะใหดี ชาวพุทธเองก็ตองตรวจสอบตัวดวย การที่เขาเขียนอยางน้ัน ก็เปน
โอกาสใหเราไดสํารวจตัวเอง ตองมีอะไรแปลกตาเขา อาจเปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสให
มองวาเขาช้ีขุมทรัพยให ทีนี้ ชาวพุทธเราตอนน้ันก็มีไปโกรธตาซัตตัน ดาเขาเยอะเหมือนกัน  

ที่จริง ถาเราไปมัวดาทอเขาอยู ก็ไมไดประโยชน ถาเขาพูดผิดมา เราก็ช้ีแจงให
เปนไปดวยเหตุผล ดวยปญญา แลวตัวเองก็ตองสํารวจตนดวยวาเรามีขอบกพรองอยางไร
หรือเปลา พระพุทธเจาก็ตรัสสอนไววา ถาใครมาติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
อยาไปโกรธเขา ถาเขาติเตียนไมถูก ก็ช้ีแจงไปตามเปนจริงวา ความจริงเปนอยางไร  

ทีนี้ เราก็สํารวจตัวเอง ท่ีจริง ชาวพุทธจํานวนมากก็อยางท่ีวาเม่ือก้ี คือมีอาการ
ที่วา เม่ือนําเอาธรรมมาใช ก็ใชไมครบถวน อยางพรหมวิหาร ๔ ก็ใชไมครบ แลวแถมวา 
เม่ือจะเช่ือมตอจากภาคคุณสมบัติในใจออกมาสูปฏิบัติการ เราก็ไมคอยชัดกัน เรียกวา 
แยท้ัง ๒ ข้ัน วันน้ีจึงมาพูดในเรื่องวา เอาพรหมวิหารท่ีเปนธรรมภาคคุณสมบัติในใจ 
ออกมาทําใหเกิดผลทางปฏิบัตินอกตัว โดยมีธรรมภาคปฏิบัติการในสังคมมารับช่วงอย่างไร  

กอนจะพูดถึงการรับชวงจากธรรมขางในออกไปแสดงบทบาทขางนอกน้ัน มา
ทบทวนหลักกันกอน ไดบอกแลว มีหลักใหญอยูวา “ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล เปนราก 
เปนตนตอ” (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓)  

ทีนี้ก็มีหลักยอยตอออกไปวา “ฉันทะคือความอยากทําใหมันดี เปนท่ีมาที่ตั้งตน
ของพรหมวิหารท้ัง ๔ น้ัน” (เอเตสํ [พฺรหฺมวิหารานํ] อาทิ, วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕)  

ตามหลักท่ีวาน้ัน พรหมวิหาร (ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม - ธรรมประจําตัวของคนที่มี
จิตใจย่ิงใหญ) ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จึงออกมาจาก “ฉันทะ”  ซ่ึงเปนตนทาง
หรือเปนตนกําเนิด คือ ฉันทะ ความปรารถนาดี ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดีนั้น   

๑. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาอยูดีเปนปกติสุข ก็เกิดเปน เมตตา 

๒. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขารอดพนทุกขภัย ก็เกิดเปน กรุณา  

๓. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาเจริญงอกงาม มีความสุขความสําเร็จ
ยิ่งขึ้นไป ก็เกิดเปน มุทิตา   

๔. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาอยูในธรรม อยูในความจริง อยูใน
ความถูกตองดีงาม อยากใหเขาไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย ก็เกิดเปน อุเบกขา    

เม่ือมองออกมาจากจุดเร่ิมท่ี ฉันทะ ก็จะมองเห็นความหมายของ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) ไดอยางชัดเจน ดังท่ีวามาน้ี 
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ทีนี้ จากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เปนคุณธรรมในจิตใจ
นั้น ธรรมท่ีรับชวงออกไปเปนปฏิบัติการในสังคมก็มีเยอะ แตที่รับกันกับพรหมวิหาร ๔ นั้น
โดยตรงอยางเขาชุดกันเลยทีเดียว ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ นี่แหละ (ชื่อก็บอกอยูแลว “วิหาร” = 
ธรรมเปนท่ีอยูของใจ, ธรรมประจําใจ; “สังคห” = ธรรมรวมสังคม) 

“สังคหวัตถุ” แปลวา ธรรมเปนที่ต้ังแหงการสงเคราะห “สังคห” แปลวา การ
สงเคราะห “วัตถุ” แปลวา ท่ีตั้ง ถาพูดเปนภาษาไทย ธรรมเปนท่ีตั้ง ก็คือหลักน่ันเอง วัตถุ 
ก็คือหลัก แลวสังคหะ ก็คือการสงเคราะห  

ทีนี้ การสงเคราะหแปลวาอะไร ในภาษาไทย เราจะมองวา การสงเคราะหก็คือ
การชวยเหลือ แตท่ีจริงนั่นไมใชความหมายเดิมแทในภาษาบาลี ในภาษาบาลีนั้น คําวา 
“สังคหะ” หรือ “สงเคราะห” แปลตามตัววา จับรวมเขาดวยกัน เอามารวมไวดวยกัน จับ
มารวมกัน เม่ือเอาคําน้ีมาใชกับคน สังคหะ-สงเคราะห มีความหมายท่ีตองมองตอเน่ือง
เปนช้ันๆ คือ จับคนมารวมกัน คือจับใจคนมารวมกัน (ยึดเหน่ียวจิตใจ) คือทําใหเขามา
รวมกันเปนสามัคคี หรือทําใหรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (เอกีภาพ/เอกภาพ) ดวยการให 
ดวยการพูดดี ดวยการชวยทําประโยชน หรือดวยการเสมอสมานตัว (๔ วิธี) 

ทีนี้  เ ม่ือจะแปลเปนไทย  ดูแลวแปลยาก  ก็ เลยแปลแบบเอาใจความวา 
“ชวยเหลือ” ก็เปนอันวา ในภาษาไทย สังคหะ หรือสงเคราะห เรายอมใหแปลวาชวยเหลือ 
แตขอใหนึกใหมองความหมายแทลึกลงไปอยางที่วามาน้ัน 

 มีเรื่องซับซอนอีกหนอยหนึ่งวา “สังคห” นี้ ในภาษาไทย เราเอามาใชตามรูป
สันสกฤต โดยเราแยกใชเปน ๒ รูป ใหตางกันเปน ๒ ความหมาย  

รูปที่ ๑ เปน “สงเคราะห” หมายถึง จับคนหรือจับใจคนมารวมกัน อยางท่ีวามา 

รูปท่ี ๒ เปน “สังเคราะห” หมายถึง จับสารจับธาตุมาจัดรวมใสกัน แลวก็จํากัด
ความไปตามคําวา synthesise โดยเปนเร่ืองของการบัญญัติศัพท ในที่นี้ เราไมยุงเก่ียวดวย 

ก็เปนอันไดความแลว “สังคหวัตถุ” ก็คือ หลักการจับรวมคน หมายถึงหลักการท่ี
จะยึดเหน่ียวใจคน รวมคนเขามา ประสานคนใหผนึกกัน รวมคนใหมีความสามัคคีเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน รวมมือรวมแรงรวมใจกัน เปนหลักสรางความเปนปกแผน ความ
ม่ันคง ความมีเอกภาพข้ึนในสังคม  

(ขอใหสังเกตวา สังคหวัตถุ ๔ คือ ให้ปัน พูดให้รักกัน ทําประโยชน์ให้เขา เอาตัวสมาน 
นี้ ตามปกติ พระพุทธเจาตรัสสําหรับสังคมท่ัวไป คือสําหรับคฤหัสถ ชุมชนชาวบาน 
ประชาชน เพื่อใหอยูกันดี มีสามัคคีอยางท่ีวา;  
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แลวสําหรับสังฆะ พระสงฆ หรือชุมชนพระ พระองคตรัสหลัก สาราณียธรรม/
สารณียธรรม ๖ ไดแก กายกรรมมีเมตตา วจีกรรมมีเมตตา มโนกรรมมีเมตตา แบ่งปันลาภทั่ว
กัน มีสีลสามัญญตา และมีทิฏฐิสามัญญตา ซ่ึงลงทายทุกขอวา อันทําใหระลึกถึงกัน ทําให
เปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ สงฺคหาย-เปนไปเพ่ือสังคหะ อวิวาทาย-เพื่อไมวิวาท สามคฺคิยา-
เพื่อความสามัคคี เอกีภาวาย-เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน, ท้ังนี้พึงเทียบกันดู) 

ทีน้ีก็มาดูหลักใหชัด สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการสงเคราะห ๔ อยาง ไดแก 

๑. ทาน การให้ แจกจ่ายแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จัดสรรให้มีกินมีใช้ท่ัวถึงกัน  
๒. ปยวาจา พูดจาน่ารัก พูดด้วยใจปรารถนาดี มีวาจาน่าช่ืนใจชวนให้อยากทําอยาก

ปฏิบัติการน้ันๆ หรือชวนใจให้ร่วมมือ ให้มาพบปะพูดจาใช้ปัญญาร่วมกันคิดการ
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือท่ีจะทําการ มีอะไรก็มาพูดจากัน คือใช้วิธีการแห่งปัญญา 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน์ ทําประโยชน์ให้ ช่วยด้วยแรงงานหรือกําลังความรู้
ความสามารถ ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่คน แก่ชุมชน แก่ประชาชน 

สามข้อแรกนี้ แสดงออกมาจากใจท่ีมีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป็นหลัก 

๔.  สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกันโดยธรรม ท้ังเข้าถึง 
และร่วมกันทํา แยกเป็น  
- สมานอัตตา  คือ มีตัวเสมอกัน เท่ากัน และเข้ากัน (เสมอภาค และสมานกัน) 
- สมานกิจจ์  คือ ร่วมงานร่วมการ ทําเท่ากัน (ตามกําลัง) และ ทําเข้ากัน 
- สมานสุขทุกข์  คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  

ข้อ ๔ นี้ ทําด้วยใจมีอุเบกขาท่ีถือตามธรรม ซึ่งมาคุมและชุมนุม ๓ ข้อแรกท่ีมุ่งเพ่ือคน 
ตามน้ี ก็เห็นชัดวา สังคหวัตถุ ๔ เปนธรรมภาคปฏิบัติการ และไมใชปฏิบัติลอยๆ 

เร่ือยเปอย หรือแคทําหลอกๆ แคหาเสียงหาคะแนน แตจริงใจออกมาจากใจจริงท่ีมีพรหม
วิหาร ๔ เปนเน้ือแท เปนประกันอยูในใจ เช่ือมโยงตอกันตลอด  

แตคนไทยเวลาน้ี ทั้งท่ีเปนพุทธิกชน ก็มีความรูแคฟงตอพูดตอกันมา จับหลัก
ไมได  แยกความหมายและเอามาใชไมถูก วาไปตามคําท่ียังติดปากอยูนิด อะไรๆ เดี๋ยวๆ 
ก็เมตตากรุณา เด๋ียวๆ ก็มีเมตตา อยูแคน้ี แลวคนขางนอก อยาง Schweitzer หรือ 
Sutton เขาไมไดศึกษาใหรูหลักไปถึงไหน (ก็คนไทยพุทธิกะเองยังไมรู) เขารูจักมาแต
ศาสนาแบบความเช่ือ (สําหรับฝรั่ง ศาสนาก็คือ faith อยางท่ีรูกันอยูแลว) เขามาดูมาฟง
คนไทย เอาตามท่ีไดเห็นไดยิน ก็จึงไดพูดอยางท่ีเลาขางตน 
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ที่ Schweitzer และ Sutton พูดน้ัน ไดความทํานองวา ทําดีของคนพุทธคนไทย ก็
คือนอนแผเมตตาอยูในมุง∗ (Schweitzer บอกวาพุทธศาสนาเปนแค an ethic of thoughts) 

คนไทยพุทธิกะ เหลาชาวพุทธนี่แหละ ตองทําตามหลักไมประมาท มีอะไรผิดสังเกต 
ก็ตรวจสอบตัวเอง สํารวจจุดออนขอผิดพลาด รีบแกไขตัวใหพรอมใหเต็ม หาความรู ดูให
ชัด จับหลักใหถูก อยางสังคหวัตถุนี้ จะตองฟนข้ึนมา และเอาจริงเอาจังกัน ชุดพรหม
วิหาร เชนเมตตาน้ัน เนนไดสําหรับพระสงฆ เพราะทานอยูกับจิตใจมาก ไมคอยมีกิจกรรม 
และสําหรับผูไปเขากรรมฐาน ทําสมถภาวนา ขอเมตตาภาวนา กรุณาภาวนา เปนตน  

แตสําหรับประชาชน ญาติโยม เหลาคฤหัสถชาวบาน ซ่ึงมีชีวิตอยูกับกิจกรรม
สารพัด ตองยกเอาสังคหวัตถุข้ึนมาเนน ทํากันใหจริงจัง (เดี๋ยวน้ีประดิษฐคําใหมๆ กัน
ข้ึนมา เชนจิตอาสา จิตสาธารณะ อะไร ก็ไมไดพนไปจากสังคหวัตถุ เชนอัตถจริยา) 
เหมือนอยางท่ีทานเนน ในคัมภีรทั้งหลายยกข้ึนมาพูดท่ัวไป ที่แยกยกมาเฉพาะขอๆ นั้น
เกล่ือนไป ที่พูดรวมชุดคลุมๆ แบบสรุป ก็มากมาย แตเราไมใสใจ 

สังคหวัตถุ ๔ นี้สําคัญแคไหน ดูงายๆ ทานถือเปนหลักสําคัญในการปกครอง
ตลอดมา ตั้งแตครองบาน จนถึงครองเมือง บริหารประเทศชาติ จนแมเปนพระเจา
จักรพรรดิ จะดีได ตองไมขาด ๔ ขอน้ี จะเปนการเมืองท่ีดี ก็บริหารสังคหวัตถุ ๔ นี้แหละ 
ใหเกิดผลดีท่ีหมายแกประชาชน โดยออกมาจากใจที่มีพรหมวิหาร ๔ ครบเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา จึงจะประสบความสําเร็จจริง ไมอยูแคการเมืองที่เลนพอเปนฉากบังการ
หาอํานาจ และลาผลประโยชน   

แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปนคํานิยามก็ไดวา “จตูหิ 
สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ช่ือวา ‘ราชา’ เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบ
อ่ิม ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗; ชา.อ.๑/๒๐๖) จึงวาน่ีเปนหลักการปกครอง 

ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอยางไร จึงเอาไปคุมทาย    
ทีนี้ ท่ีมาพูดวันน้ี ก็ถือวารูหลักน้ีแลว มาทวนกันเทานั้นก็พอ เพราะตองการเนนให

เห็นวา สังคหวัตถุ ๔ น้ีเปนธรรมภาคปฏิบัติการ แลวก็มาช้ีวามันโยงไปหาคุณสมบัติภาค
ในจิตใจอยางไร ในแงหลักก็เปนอันวาพูดคลุมไปแลว ทีน้ีก็พูดคุยกันแบบเร่ือยๆ สบายๆ 
                                                 
∗ เคยอางไวแลวในหนงัสือ พุทธธรรม เอามาใหดูกนัอีก คือ 

Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development (New York: Henry Holt and Company, 1936), p. 112 อางตอใน 
Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute of Training for Public 

Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3 
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ขอ ๑ ทาน การให การแบงปน ถาพูดในแงของการชวยเหลือ ก็คือชวยเหลือกัน
ในเร่ืองวัตถุส่ิงของ ทรัพยสินเงินทอง เม่ือชวยเหลือดวยส่ิงของ เราพูดส้ันๆ วาให  

ขอ ๒  ปยวาจา วาจาเปนที่รัก หรือวาจามีน้ําใจ ถาจะเอาคําวาชวยเหลือมาใช ก็
คือชวยดวยถอยคํา แนะนํา บอก สอน ปลอบใจ ปลุกใจ จะแกปญหา จะทําการใดๆ ก็
รูจักพูดดีๆ ใหเขารวมมือรวมใจ วาจาเปนตัวแสดงเปนตัวแทนของปญญา น้ําใจเชนเมตตา
ออกมาเปนทาที แตวจีตองออกมาจากปญญา เพราะดวยปญญาจึงไปถึงธรรมถึงความจริง 
เม่ือพูดจากัน ถาอยูแคน้ําใจ ก็ไดแคจอเอาใจกัน ตองไปถึงปญญาท่ีเอาธรรมเอาความจริง 

ขอ ๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน หรือบําเพ็ญประโยชน คือ ชวยดวย
เร่ียวแรง ต้ังแตกําลังกาย เชนชวยพยุงพาคนแกขามถนน ชวยฝกเด็กวายนํ้า ไปชวยงานที่วัด 
ชวยงานสาธารณะ ฯลฯ ชวยงานที่ใชแรงสมอง ใชความรูใชกําลังความสามารถในดานตางๆ   

สามขอน้ีเปนการชวยเหลือกัน  ชวยเหลือดวยส่ิงของเงินทอง ชวยดวยถอยคํา 
ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลัง ทีนี้ตอไป ขอ ๔ สมานัตตตา อันน้ีไมเห็นเปนการชวยเลย สามขอ
แรกมีลักษณะสอดคลองกัน แตพอมาขอส่ีน้ี ไมเหมือนแลว  

น่ีก็ทํานองเดียวกับในพรหมวิหาร ๔ สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ไปใน
แนวเดียวกัน แตมาถึงขอส่ี อุเบกขามีลักษณะพิเศษออกไป อยางท่ีวาแลว สามขอแรก
เอ้ือคน แตขอส่ีเอาธรรม น่ีก็เหมือนกัน ในสังคหวัตถุ ๔ สามขอแรก เปนเร่ืองชวยเหลือกัน 
อยางท่ีวาน้ัน แตมาขอส่ี ไมเห็นเปนการชวยเหลืออะไรเลย สมานัตตตา มีตนเสมอ ใน
สามขอแรก เอ้ืออวยแกคนนั้นคนน้ี แตมาถึงขอส่ี สมานัตตตาวาเทากันตามธรรม  

ศัพทเองก็บอกอยูแลว “สมานัตตตา” มาจาก สมาน + อัตต + ตา สําหรับตัวทาย 
คือ “ตา” ไมตองเอาใจใสมาก เปนคําทางไวยากรณ แคแปลวาความ หรือภาวะ ดูแค ๒ 
คําหลัก คือ “สมาน” ท่ีจะแปลกันตอไป กับ “อัตต/อัตตา” ท่ีแปลวาตน 

 “สมาน” อานแบบบาลีวาสมานะ แปลวา เสมอ แตพออานแบบไทยวา สมาน 
(สะ-หมาน) คนไทยเขาใจความหมายเปนวา เช่ือม ประสาน ทําใหติดกัน ทําใหกลมกลืน 
ก็เลยกลายเปนวา “สมาน” แบบบาลีวา เสมอกัน แต “สมาน” แบบไทยวา ประสานกลมกลืน 

อยางไรก็ดี “สมาน” ตัวน้ี ไมวาจะอานแบบบาลี หรือแบบไทย และไมวาจะแปล
แบบบาลี หรือแบบไทย จะวาเสมอกัน เทากัน หรือวา เช่ือมกัน ประสานกัน ก็ตาม ที่จริง
ทั้งหมดน้ันแหละ คิดวาคงไมผิดหรอก ตองมาจากบาลีตัวเดียวกันน้ี คือ “สมาน” นั่นเอง  

ในภาษาไทย ปจจุบันนี้เราชินกับคําแปล “สมาน” วาประสานเขาดวยกัน หรือ
สมานกลมกลืนกัน จนกระท่ังคนไทยไมเขาใจความหมายที่แทจริงของ “สมาน”  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 

พอบอกวา “สมาน” ของบาลีแปลวาเสมอ หรือเสมอกัน คนไทยก็จับความหมาย
เพียงในแงวาเทากัน ซ่ึงเรานิยมใชคําวาเสมอภาค แลวก็ติดอยูกับความหมายในแงวา
เทากัน โดยโนมเอียงไปในทางท่ีจะมองความหมายในเชิงแบงแยก จนลืมไปวาคําวา 
เสมอ หรือเสมอกันน้ี มองไดทั้งเสมอในเชิงประสาน และเสมอในเชิงแยงชิงหรือแตกแยก  

ทีนี้ คนไทยแตเดิมสืบมา ไดมองความหมายของสมาน-เสมอ ในเชิงประสาน
กลมกลืน สอดคลองกับความหมายเดิมในภาษาบาลี ซ่ึงสมานเปนความเสมอในเชิง
ประสาน อันนี้เปนขอสังเกตใหเห็นวา ตางกับยุคปจจุบันที่คนมักมองความเสมอใน
ความหมายเชิงแบงแยก ขอใชคําใหแรงวา แบงแยกและแกงแยง  

คนไทยปจจุบันน้ีมักมองความเสมอภาคในความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง 
คือจะมองดวยความรูสึกแขงกัน หรือวาตางฝายก็จองจะเอา เชน เพงจองวาเขาไดเทาไร 
เราไดเทาเขาไหม คําวาเสมอ ก็คือเทา ถาเขาไดหาสิบ เราก็ตองไดหาสิบ ถาเขาไดหาสิบ 
เราไมไดหาสิบ แสดงวาไมเสมอภาค จะมีการจอง ที่วาจอง ก็คือตัวเองก็อยากจะได 
อยากจะเอา ก็ตองไดเทากัน เม่ือตางคนตางจะเอาแลว จะมองความเสมอกัน จะมอง
ความเทากัน ไปในลักษณะท่ีแบงแยกกัน แยกพวกแยกฝาย แลวก็แกงแยงกัน  

ทีนี้ ลองดูความหมายของคําวา “เสมอ” แบบเดิม ซ่ึงมาจากพระพุทธศาสนา ท่ี
ทานใชคําวา “สมาน” แลวอานแบบไทยวา “สะ-หมาน” ท่ีกลายเปนประสานกลมกลืน 
ถามวา ทําไมเสมอจึงมีความหมายเปนเชิงประสานกลมกลืนกันได อันน้ีไมยาก 

ก็ดูความหมายเดิมสิ “สมานัตตตา” แปลวา ความเปนผูมีตนเสมอ แลวทานก็
อธิบายความหมายหน่ึงวา คือ สมานสุขทุกขตา แปลวา ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอ
กัน คือ เสมอกันในสุขและทุกข แลวเสมอกันในสุขและทุกข คืออยางไร ก็อธิบายตอไปสิ 
คือ เขาสุขเราก็สุขดวย เขาทุกขเราก็ทุกขดวย น่ีแหละ พอบอกวาเสมอในสุขและทุกข ก็มี
ลักษณะของความรวมกันทันทีเลย  

เพราะฉะน้ัน ในเวลาแปลเปนไทย ที่ทานวามีสุขและทุกขเสมอกัน ก็จึงแปลเปน
ไทยวา “รวมสุขรวมทุกข” พอรวมสุขรวมทุกขกัน คนก็เขาถึงกัน ประสานเขาดวยกัน เขา
รวมกันทันที หมายความวา มีสุข ก็สุขดวย มีทุกข ก็ไมทิ้งกัน นี่เปนความหมายแตเดิมมา 
ซ่ึงนอมใหรูสึกวา เสมอน้ันคือรวม ดังน้ัน ไปๆ มาๆ “สมาน” ที่แปลวาเสมอน้ี อานเปนไทย
วา “สะ-หมาน” จึงมีความหมายเปนประสานกลมกลืนไปเลย  

ครั้นมาถึงเวลาน้ี คนไทยมองความเช่ือมโยงไมติด สมานก็เลยมีความหมายตาง
จากเสมอไปแลว ท้ังๆ ที่ตัวเดิมของมันก็คือเสมอ  
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แตเราแยกเอาคําวา “สมาน” ในภาษาบาลี ที่อานเปนไทยวา “สะ-หมาน” ใหมี
ความหมายเปนวาประสานกลมกลืน แยกตางจาก “สมาน” ท่ีแปลวาวาเสมอ ไปเสียแลว  

ก็เปนอันวา คําวาเสมอ คือสมานในภาษาบาลีนั้น มาในคําวาสมานัตตตา มีตน
เสมอกัน หมายถึงความเสมอภาค แตเปนความเสมอท่ีมีความหมายเชิงกลมกลืนเขากัน 
คือเม่ือเสมอกัน ก็กลมกลืนกัน เขากันได เขาถึงกัน เขารวมเขารวมกันได  เหมือนอยางท่ี
ทานแสดงความหมายเชิงประสานกลมกลืนน้ีไววา “ความมีตนเสมอ (สมานัตตตา) คือความ
มีสุขทุกขเสมอกัน (สมานสุขทุกขตา)” หมายความวารวมสุขรวมทุกขกัน  

พอคนรวมสุขรวมทุกข มันก็ประสานกลมกลืนแลว มันไมมีการแบงแยก ไมมา
จองกันในแงท่ีจะแยงชิงผลประโยชนวาใครไดมากกวากัน ถาหากไปแกงแยงผลประโยชน
แลว มันก็ตองแบงแยกกัน อันน้ีแนนอนใชไหม  

ทีนี้ คนปจจุบันบางทีแทบนึกไมออกวา เสมอภาคจะมีความหมายเชิงประสานได
อยางไร อันน้ีแสดงวาคนเลยเถิดกันไปมากแลว เหตุที่เปนอยางน้ัน ก็เพราะคนปจจุบันน้ี 
มองหลักความเสมอภาคใตอิทธิพลของทุนนิยม หรือลัทธิเศรษฐกิจท่ีมุงหาผลประโยชน 
ของปจเจกชน จนทําใหแตละคนมุงแตเพงจองหาผลประโยชนของตน แลวความเสมอ
ภาคก็มีความหมายมาสนองความตองการอันน้ี คือความตองการแยงชิงผลประโยชน จึง
ทําใหแบงแยกกัน แลวก็แกงแยงกัน ก็กลายเปนวา ถาแกไดหาสิบ ขาก็ตองไดหาสิบ ถา
แกไดรอย ขาก็ตองไดรอย อยางน้ีก็คือความหมายเชิงแกงแยงผลประโยชน และแบงแยก  

เปนอันวา ความหมายของ “เสมอภาค” ในแบบของคนปจจุบันที่วามาน้ัน ตางจาก
ความหมายของเสมอภาคแบบสมานัตตตา ที่เปนความเสมอกันแบบประสานกลมกลืน
รวมกัน ดังท่ีวาเสมอในสุขและทุกข คือมีสุขและทุกขเสมอกัน ไดแกรวมสุขรวมทุกข  

ตอจากน้ันยังมีความหมายอีกวา ที่วาเสมอกัน ก็ไมดูถูกไมดูหม่ินกัน การไมดูถูก
ไมดูหม่ินกัน ก็เปนความเสมอชนิดหน่ึง ที่ทําใหประสานเขากันได ใชไหม พอไมดูถูกกัน 
ไมดูหม่ินกัน ก็ทําใหเกิดความเสมอภาคเชิงสมาน เชิงประสาน เขากันได รวมกันได 

ตอไปอีก ไมเลือกท่ีรกัผลักท่ีชัง (หรือไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง) และตอไป ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน ก็เปนความเสมอภาคเชิงประสานอีกเชนกัน ก็ชวยใหคนรวมกันสามัคคีกันได 

คนเราแมจะชวยกันดี มีการให มีการพูดดี แตลองไมมีความเสมอภาคในขอ
สุดทายน้ี ก็รักษาสังคมไวไมอยู มันจะทําใหคนแตกแยกกันไปหมด เชนวา ลองใหหัวหนา
เลือกที่รักสิ ท้ังๆ ที่ทานก็ให วาจาก็พูดดี แตพอเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ก็จบ ไมสามารถรักษา
ความสามัคคีไวได ก็แตกแยกกัน เพราะฉะน้ัน ขอสุดทายคือสมานัตตตาจึงคุมหมดเลย 
และสาระของมันก็คือการรักษาความเปนธรรมน่ันเอง เปนความถูกตองตามหลักการ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๗ 

เพราะฉะนั้น สมานัตตตาน้ีจึงสอดคลองกับอุเบกขา เพราะรักษาธรรม รักษา
ความถูกตอง รักษาความควรจะเปน รักษาความสมเหตุสมผล ความชอบธรรม ความ
ยุติธรรม รวมทั้งความเสมอภาคน่ันแหละไว เปนขอปดทาย วาสมานตัว มีตนเสมอ มาคัด
ทาย คุมหมดทั้งสามขอตน ใหรวมกัน เสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม 

พึงสังเกตวาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรกเปนการปฏิบัติต่อกัน แก่กัน เชนใหแกคนน้ัน พูดดี
แกคนน้ี ชวยทําใหแกคนโนน แตขอ ๔ นี้เปนการปฏิบัติด้วยกัน ร่วมกัน สมเสมอท่ัวกัน  

เม่ือมีสมานัตตตามาทําใหเขาถึงกัน มารวมมารวมกันทํากิจทําการดวยกัน รวมสุข
รวมทุกขกันแลว ก็เปนสถานการณ เปนโอกาสให ๓ ขอตน ท้ังทาน ปยวาจา และอัตถจริยา 
ถูกนํามาใชครบท้ังหมด ขอ ๔ จึงสรางสนามปฏิบัติการใหแก ๓ ขอตนน้ัน และขอ ๔ 
สมานัตตตาน้ีก็ดูแลคุมใหใช ๓ ขอตนน้ันอยางสมเสมอกันอีกดวย เปนความพรอมเพรียง
สามัคคีครบหมดท้ังคนทั้งธรรม 

จึงไดพูดวา หลักสังคหวัตถุ ๔ นี้ สืบเน่ืองสอดคลองกันกับหลักพรหมวิหาร ๔ โดย
ที่วาพรหมวิหาร ๔ เปนคุณสมบัติ เปนอาการ เปนทาทีอยูในใจ แลวแสดงออกมาเปน
ภาคปฏิบัติทางสังคหวัตถุ ๔  

ปฏิบัติธรรม ท้ังมีในใจ และทําในสังคม ใหท้ังครบ ท้ังพอดี     
ทีนี้ก็มาดูความสอดคลองกัน เร่ิมตั้งแต 

ขอ ๑ ทาน การให การชวยเหลือกันดวยวัตถุส่ิงของเงินทองทรัพยสิน  

หน่ึง  ในยามเขาเปนปกติ เราใหดวยเมตตา ใหดวยความรัก เปนความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
กัน โดยท่ีวาเขาไมไดมีทุกขหรือเดือดรอนอะไร ยกตัวอยางบอยๆ เชนวา สมัยกอนน้ี คน
ไทยเรา เวลาทํากับขาวอรอยๆ เปนพิเศษ เราก็จะแบงจะไปแจกใหเพ่ือนบาน วันน้ี บานน้ี
แกงน้ี ก็แบงเอาไปใหบานโนน พอวันพรุงนี้ บานโนนทํากับขาวน้ี อรอยพิเศษ บานโนนก็
มาแบงใหบานน้ี อยางน้ีเรียกวาใหดวยเมตตา ดวยไมตรี โดยท่ีวาเขาก็ไมไดเดือดรอน
อะไร เราก็ไปใหแกเขา เปนสถานการณที่อยูกันตามปกติธรรมดาน้ี บางทีก็แบงปนกันไป
ทั้งๆ ที่ก็ไมมีใครเดือดรอน การใหแกกันอยางน้ี เรียกวาใหดวยเมตตาหรือไมตรี  

สอง  เขาตกทุกขไดยากเดือดรอน คนถูกนํ้าทวมไฟไหม เราก็บริจาคเงินทองส่ิงของ
ไปชวย อยางนี้เรียกวาใหดวยกรุณา จะเห็นวา เปนการใหในตางสถานการณสอดคลอง
กับคุณธรรมในใจคือพรหมวิหารที่ตางขอออกไป ขอน้ีเปนการใหดวยกรุณา  



๕๘  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

สาม  เขาทําความดีกาวหนาไป แตขาดเงินทอง เราก็ไปบริจาคเพ่ือสนับสนุนการทําความดี
นั้น อันนี้เรียกวาเปนการใหดวยมุทิตา แตในสังคมของเรานี้ จะเห็นวา การใหดวยมุทิตา ดูทาจะ
นอยกวาใหดวยเมตตากรุณามาก การใหเพ่ือสงเสริมการทําความดีนี้ เราอาจจะเบาไปหนอย  

แตเดิมมาน้ัน การใหดวยมุทิตาเพื่อสงเสริมการทําความดีนี้ ไดเปนมาในประเพณี
จนเปนวัฒนธรรม ออกมาในรูปของการทําบุญทํากุศล การใหการบริจาคท่ีเรียกวาทําบุญ
สวนมากน่ี เปนการใหดวยมุทิตา  

ตัวอยางสําคัญก็เชนวา วัดเปนแหลงการศึกษา เปนแหลงของการทําความดีงาม
และสรางสรรค กิจกรรมในวัด การศึกษา การใหการอบรมแกพระสงฆ กิจกรรม
สรางสรรคมาอยูที่วัดมากมาย เพราะวัดเปนศูนยกลางการศึกษา และเปนศูนยกลางของ
สังคม เราตองการมุทิตา จะสงเสริมการศึกษา สงเสริมการทําความดีงามหรือการ
สรางสรรคในสังคม เราก็เลยนิยมไปบริจาคใหวัด หรือไปทําทานกันท่ีวัด เชนไปสรางกุฏิ 
ก็คือสรางท่ีอยูสําหรับกุลบุตรท่ีจะไปพักอยูอาศัยเพ่ือบวชเรียนในชนบท ในชุมชน ใน
หมูบานน้ันๆ ซ่ึงทุกคนมีสิทธิจะมาอยูทั้งนั้น หมุนเวียนกันมาอยูตอๆ กันไป ไมรูจบส้ิน  

ในสมัยตอมา ตอนหลังๆ ในยุคปจจุบันน้ี คนมากทีเดียวไมเขาใจ มีการถามหรือ
ตั้งขอสงสัยวา ทําไมสรางวัดสรางกุฏิสวยงาม ทําไมวัดสรางท่ีใหพระอยูดีกวาชาวบาน 
ชาวบานรอบวัดยากจนมีที่อยูแยๆ แตที่วัดน่ีสรางกุฏิสวยหรูอยูสบาย จริงอยู ปจจุบันน้ี ก็
อาจจะมีบางท่ีเลยเถิดไป อยางท่ีอาจจะกลายเปนการสรางเพ่ือสวนตัว ท่ีพระองคนั้นๆ 
อยากจะอยูอยางสุขสันต แตอยางน้ีไมใชแบบของเดิม เร่ืองเดิมไมใชอยางน้ัน  

ในประเพณีที่เปนมาอยางเดิมน้ัน กุฏิเปนสมบัติสวนรวมของชุมชนน้ัน เพราะวัด
ทั้งวัดเปนสมบัติของชุมชนอยูแลว ไมเปนของผูกขาดแกใคร พระท่ีอยูในวัดก็ไมไดเปน
เจาของกุฏิ เวลาสรางกุฏิข้ึนมาแลว ชุมชนเปนเจาของรวมกัน แลวคนในหมูบานน้ันก็
หมุนเวียนกันมาอยู โดยเฉพาะก็มากับประเพณีบวชเรียนน่ันแหละ บวชกันมาตั้งแตปูแต
ทวด มาถึงพอก็ไปบวชท่ีวัดนั้น มาถึงลูกก็ไปบวช ลูกไปบวช ก็เพ่ือไปเรียนหนังสือ ก็ไปอยู
ที่กุฏิน้ัน ไดใชกุฏินั้น เพราะกุฏินั้นเปนสมบัติรวมกันของหมูบาน เปนสมบัติสวนรวม 
เพราะฉะน้ันชาวบานจึงเห็นความสําคัญของสมบัติสวนรวมนี้ สมบัติสวนตัวจะมีบางก็
ระวังเอาเถอะ แตสวนรวมที่เราใชประโยชนรวมกัน และใชเพ่ือความดีงามน้ี ตองเอาใจใส  

เปนอันวา การใหดวยมุทิตานะมีเรื่อยมาแลว ก็คือการทําบุญท่ีวัดน่ันเอง สวน
การใหดวยเมตตากรุณา ก็มีอยูเปนปกติของหมูชาวบานอยูแลว ในชีวิตประจําวันก็มี
น้ําใจตอกัน เวลาตกทุกขไดยาก ก็ชวยเหลือกันไป แตพอจะสรางสรรคใหทานแบงปน
ดวยมุทิตา ก็ไปสงเสริมกิจกรรมการงานของวัด เชนสรางกุฏิ สรางโบสถ สรางศาลา  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๙ 

ศาลาเปนท่ีประชุมของชุมชน ศาลาการเปรียญเปนท่ีชาวบานมาทํากิจกรรมของ
ชุมชนรวมกัน มาฟงธรรม มารักษาศีล มาอยูคางคืน รักษาอุโบสถ เปนท่ีประชุมของ
ชาวบานท้ังหมูบาน แถมเวลามีภัยอันตราย เชนถูกไฟไหม ก็มาพักพิงหลบภัยอยูอาศัย
กันท่ีลานวัด ใชศาลาวัดอีก สมัยกอนนี้ ตอนมีสงคราม บานเมืองถูกขาศึกรุกราน ใน
หลวงจะยกทัพออกไป ก็ตองหาวัดใหญๆ ไปประชุมกันท่ีลานวัด เปนตน เปนอันวาวัดเปน
ศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน  

ตอมา เราไมเขาใจความหมายเดิมน้ี ก็ชักจะทําอะไรๆ เพ้ียนไปหมด แมแตพระ
เอง ก็ไมรูวาท่ีตัวเองมีวัดน้ี ก็เพ่ือสนองความตองการของชุมชน เปนประโยชนแกสังคม 
เลยนึกวาวัดน่ีเปนของตัวเอง แลวก็เอาใจใสแตการท่ีตัวเองจะอยูใหสบาย กุฏิกลายเปน
ของสวนตัวไปเลย อยางน้ันก็มีสวนเปนเหตุผลใหชาวบานเขาเอาไปติเตียนไดเหมือนกัน
วา เออ... พระน่ีอยูสบาย สรางกุฏิอยูหรูหราดีกวาชาวบาน  

เปนอันจะตองทําความเขาใจกัน คนไทยจะตองเขาใจใหถูกตองวา ท่ีจริงนั้น ใน 
ความหมายเดิม หมดท้ังวัดน้ันแหละ ก็คือสมบัติรวมกันของชุมชนหรือสังคม แลววัดก็
เปนท่ีเปนชองทางท่ีจะทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา เปนแหลงของการสรางสรรคทํา
ความดี เราจึงเรียกวาไปทําบุญ เราจึงไปบริจาคใหวัด อันน้ีแหละเขาหลักท่ีเรียกวา ให
ดวยมุทิตา เอาละ เปนอันวา ขอทาน-ให ออกมาจากพรหมวิหารไดทั้งเมตตา-กรุณา-มุทิตา  

ขอ ๒ ปยวาจา พูดหรือชวยเหลือกันดวยถอยคํา ก็เชนเดียวกัน ยามปกติ เขา
ไมไดเดือดรอนเปนทุกขอะไร เราก็พูดจาไพเราะออนหวาน สุภาพออนโยน เจอกันก็
ทักทายปราศรัย เปนมิตรมีไมตรี พูดดีตอกัน น่ีคือปยวาจา พูดดีดวยเมตตา  

ตอมา เขาเดือดรอน หรือตกทุกข หรือประสบปญหา เราก็ชวยดวยวาจา เชนไป
พูดปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหไมทอถอย หรือวาเรามีสติปญญาดี ก็พูดแนะนําใหความรูใน
การท่ีจะแกปญหา หรือใหคําปรึกษาบอกวิธีแกปญหา วาควรจะทําอยางน้ีๆ ปยวาจาใน
กรณีนี้ก็เปนปยวาจา พูดดีที่เปนการชวยดวยวาจา ซ่ึงเกิดจากกรุณา คือพูดดีดวยกรุณา  

ตอไป เขาทําความดีกาวหนาไป หรือทํางานสรางสรรคเปนประโยชนเพ่ิมข้ึน เราก็
ไปพูดสงเสริมเพ่ิมกําลังใจ สนับสนุนใหเขาทําไดขยายออกไป เขาประสบความสําเร็จใน
ส่ิงท่ีดีงาม เราก็ไปพูดจาแสดงความพลอยยินดีดวย สงเสริมสนับสนุนย่ิงข้ึนไป อยางน้ีก็
คือพูดดีดวยมุทิตา เปนอันวาครบแลว ปยวาจา ออกมาจากเมตตาก็ได ออกมาจาก
กรุณาก็ได ออกมาจากมุทิตาก็ได  



๖๐  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ขอ ๓  อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือดวยเรี่ยวแรงกําลังความสามารถ 
อันน้ีก็เชนเดียวกัน เขาอยูเปนปกติ ไมไดเดือดรอนอะไร เรามีแรงดี มีกําลังมาก ก็ชวยเขา 
ยกขาวยกของให ยกเกาอ้ีให อะไรอยางน้ี แมแตท่ีงายๆ เหมือนอยางวาเพ่ือนของเราน้ี 
เขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร เดินไปดวยกัน เขาถือของหนักกวาเรา เขาก็ถือไหว แตเราไป
ดวย มือเราวางกวา เราก็บอกวาเด๋ียวๆ แบงมาน่ี เราชวยถือบาง ก็แบงเบาเขาไป เปนการ
สละแรงงานของเราทําประโยชนแกเขา คือชวยเหลือดวยเมตตา  

ในสถานการณอ่ืน มีคนประสบความทุกขเดือดรอน เชนตกนํ้า เขาวายนํ้าไมเปน 
เราแข็งแรงและวายนํ้าเปนดวย เราก็สละเรี่ยวแรงกําลังของเรา โดดน้ําลงไปชวยคนตกนํ้า 
นี่ก็เปนอัตถจริยาดวยกรุณาแลว คือบําเพ็ญประโยชนโดยเอาเร่ียวแรงชวยดวยกรุณา  

ตอไป เขาทําความดีกัน มีการสรางอะไรท่ีเปนประโยชน เราก็เอาแรงเขาไปชวย
สนับสนุน อยางสมัยโบราณท่ีบอกแลววาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงท่ีทุกคน
ไดใชประโยชนรวมกัน เวลามีการสรางกุฏิ ก็คือสรางที่อยูอาศัยของผูคนท่ีจะไดไปบวชไป
เรียน คนละสามเดือนบาง มากหรือนอยกวาน้ันบาง จะไดใชกุฏิน้ันกันไปอีกนาน ทีน้ีพอท่ี
วัดสรางกุฏิ ชาวบานก็ไปสละแรงชวยกัน ในกรณีน้ี การสละแรงงาน เอาแรงงานไปชวย ก็
เปนการสนับสนุนการทําความดี เรียกวาชวยดวยมุทิตา ไมวาจะไปชวยสรางกุฏิ ไปชวย
ขุดบอนํ้า หรืออยางประเพณีประจําปก็ไปชวยขนทรายเขาวัด การที่ชาวบานไปสละ
แรงงาน แมแตชวยขนทรายเขาวัด ก็เปนการปฏิบัติอัตถจริยาดวยมุทิตา ตกลงครบแลวนะ  

สังคหวัตถุ ๔ เปนภาคปฏิบัติการในสังคม ออกมาจากคุณธรรมในใจคือพรหม
วิหาร ก็เอาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรก คือ ทาน-ให ปิยวาจา-พูดดี และอัตถจริยา-ทําประโยชน 
ไปคูณกับพรหมวิหาร ๓ ขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เปน ๙ สถานการณ เปนอันวา 
ทาน ใหดวยเมตตา ก็ได ใหดวยกรุณา ก็ได ใหดวยมุทิตา ก็ได, ปิยวาจา พูดดีดวยเมตตา 
ก็ได พูดดีดวยกรุณา ก็ได พูดดวยมุทิตา ก็ได, อัตถจริยา ทําประโยชนดวยเมตตา ก็ได 
ดวยกรุณา ก็ได ดวยมุทิตา ก็ได ๙ สถานการณ สอดคลองกันหมด  

ตอไป ขอ ๔ สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ขอน้ีบอกแลววาตรงออกมาจาก
อุเบกขา สามขอแรกน้ันเปนการปฏิบัติตอกัน แกกัน ให ก็ใหแกกัน ปยวาจา ก็พูดตอกัน 
แลวอัตถจริยา ก็ชวยทําใหแกกัน แตขอส่ี คือสมานัตตตาน้ี ไมใชแคแกกัน ตอกัน แตถึง
ตัว เอาตัวเขารวม เขาคลุกเลย ขอสมานัตตตานี้ จึงมีลักษณะตางออกไป ไมใชแคตอกันแลว 
แตเขาถึงกัน เขารวมกันเลย โดยมีความเทาเทียมกัน เสมอภาคแบบประสาน เสมอสมาน 
โดยมีอุเบกขาเปนฐาน และมีสามขอแรก เมตตา กรุณา มุทิตา เขามาพรอมอยูดวย  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

สมานัตตตาไดพรอมหมด แตตัวที่เปนหลักยืนเปนฐาน คืออุเบกขา เพราะเปนตัว
รักษาธรรม รักษาความเปนธรรม ความเสมอภาคเสมอกันน้ีตองอาศัยความเปนธรรม แต
อยางที่บอกแลววาเสมอคือสมาน เสมอแบบประสาน เจอทุกขก็เจอดวยกัน มีสุขก็มีดวยกัน 
แตถาเวลาเจอทุกขแลวท้ิงกัน ก็ไมเปนธรรมแลว เม่ือทุกขก็ทุกขดวยกัน สุขก็สุขดวยกัน 
รวมสุขรวมทุกข ก็มีความเปนธรรม เสมอภาคแบบประสานกัน แลวก็ไมดูถูกไมดูหม่ินกัน 
ไมเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  

เสมอภาคคุมทายสังคหวัตถุ  
ใหสังคหธรรมคุมทายวินัยของชาวบาน     

จะเห็นวา การปฏิบัติอยางเสมอกันหรือเสมอภาคน้ี รวมความหมายไปถึงวาไม
ลําเอียงดวย น่ีแหละสมานัตตตาจึงตองมาเปนตัวคุมทายเปนดุลของชุดสังคหวัตถุ ๔ นี้  

เห็นไดงายวา ใน ๓ ขอแรกนั้น ถาเปนคนตอคน หรือตัวตอตัว ทานก็ใหไป          
ปยวาจาก็พูดดีไป อัตถจริยาก็ทําประโยชนชวยเขาไป  

แตพอมีหลายคน ไปเก่ียวของกับคนมากๆ คราวน้ีสมานัตตตาก็ตองเขามาปรับ
มาคุมละ ตองใหเสมอภาคกัน ใหเสมอสมานกัน ไมใชวา ถาเปนคนโนนละก็ใหพิเศษ แต
ถาเปนคนน้ันก็ใหนิดหนอย ถาเปนคนน้ีละก็ปยวาจาหวานจอย แตถาเปนคนโนนวาจาไม
คอยเปนปยะ ถาเปนคนน้ันอัตถจริยาชวยทําใหเต็มท่ี แตพอมาคนนี้ อัตถจริยาพอขอไปที 
หรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไร ก็เขาขางคนโนนคนนี้ ก็เสียความเสมอภาค ไมมีสมานัตตตา 
(พูดสั้นๆ วา ไมมีสมานัตต) แตพอมีความเสมอภาคแบบน้ี ก็เขากันไดหมด มีสามัคคีได  

ขอคุมทายคือสมานัตตตานี้มีเรื่องพูดมากมาย แตในที่นี้ก็แคใหรูเขาใจหลักไว 
ขอใหสังเกตอีกนิดวา คําบาลีสําคัญท่ีแปลวาเสมอกัน เทากัน มี ๒ คํา คือ สมาน (อานวา 
สมานะ) และ สม (อานวา สมะ)  

แตตามท่ีใชในภาษาไทย ๒ คําน้ี วาตามรูปศัพทมีความหมายมากหลายอยาง 
จนมีการแยกวา ถาเปนคําบาลีหมายวาอยางน้ี ถาเปนคําไทยหมายวาอยางน้ัน แตที่จริง
นาจะเปนความหมายแยกแงแยกนัยออกไปของคําบาลีเดิมเดียวกันน่ันเอง ถานําความหมาย
ตามแงนัยเหลาน้ันมามองหลักธรรมน้ี ก็จะไดความเขาใจชัดเจนเห็นแงมุมครบถวนข้ึน 
ซ่ึงมีทั้งวา เสมอ สมาน เสมอภาค เทากัน เทาเทียม เช่ือม ประสาน สม สมกัน เหมาะกัน 
เหมาะสม เขากัน รับกัน ตรงกัน พอดี สมดุล ดังน้ีเปนตน ไมใชมองแคเทากันท่ือๆ 



๖๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

วากันในข้ันพ้ืนฐาน บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎธรรมชาติ เชนเกิดมาแลว 
ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย กฎธรรมชาติน้ีแนนอนนัก แตบางคนเกิดแลวตายเลย ไดแคเกิด
กับตาย ไมไดแกไมไดเจ็บ แตถาเขาอยูนานไป ก็ตองแก แตก็อีกแหละ บางคนแกชา บาง
คนแกเร็ว นี่ก็ข้ึนตอเหตุปจจัยท่ีหลากหลาย รวมแลวก็เสมอกันตามธรรม (เชนตองดูเหตุ
ปจจัยเก่ียวของที่ทําใหมองเห็นเปนตาง) 

บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎหมาย (คือตอหนากฎมนุษย) นี่ก็จริง แตจริง
ตามหลักการท่ีมนุษยตกลงกัน ถือวาจริงตามตัวบท ซ่ึงออกผลไมเด็ดขาด ชักจะไมแนนัก 
เชนข้ึนตอการบังคับใชกฎหมาย เปนตน คือเปนเรื่องของสังคมมนุษย ท่ีมนุษยจะรักษา
ธรรมตามขอแรกน้ันไดหรือไม ยังมีการบิดการเบ้ียวการพล้ิวการแฝงการบังเปนตนได 

บางทีมองความเสมอภาควาเทากันอยางเด็ก เชน เห็นชายสองคนกินขาวไม
เทากัน คนหน่ึงกินจานเดียว อีกคนหน่ึงกิน ๓ จาน ก็บอกวาไมเสมอภาค ไดอาหารไม
เทากัน แตพอดูตามจริงคือ คนท่ีกินจานเดียวน้ันมีโรคตัวเล็กผอม เขากินไดแคน้ัน ถาขืน
กิน ๓ จาน ก็ฝน อาจจะจุกแนนถึงตาย สวนคนท่ีกิน ๓ จานน้ัน รางกายใหญโตแข็งแรง
มาก ทํางานหนัก ถาเขากินจานเดียว ก็ไมหายหิว อาจจะออนเพลียหรือตาลายเปนลมไป
เลย นี่ก็ใหเขามีสิทธิกินไดเทากันแลว และเขาก็เสมอกันตามธรรม คือ ตามเหตุปจจัย 
ตามเหตุผล บางทีก็วาตามความเหมาะควร หรือสมสวนพอดีเทาน้ัน 

หลายคนมาสมัครเขาทํางาน เขาตั้งเกณฑวางมาตรฐานกันไวโดยพิจารณาตาม
ธรรมอยางมีเหตุผลเหมาะควรพอดีลงตัวเปนธรรมแลววา ผูท่ีมีคุณสมบัติเปนความรู
ความสามารถมีประสบการณเทาน้ีอยางน้ี ใหไดตําแหนงนี้มีเงินเดือนแคนี้ สวนผูที่มีคุณ  
สมบัติเทานั้นอยางนั้น ใหไดตําแหนงนั้นมีเงินเดือนแคนั้น ทุกคนมีสิทธิเทากันเสมอกัน สอบ
คัดแลว ก็ไดตําแหนงตางกัน มีเงินเดือนไมเทากัน และน่ีก็เปนความสมเสมอตามธรรม 

บางทีมีมาตรฐานตั้งเกณฑไววา ในอาชีพน้ี งานตําแหนงนี้ๆ เส่ียงอันตรายเกินไป
สําหรับคนเพศน้ีวัยน้ัน ก็ไมใหรับเขาทํางาน ถาเปนจริง ก็เปนความเสมอภาค ที่เสมอกัน 
สมกับคนน้ันๆ ตามธรรม ถาตอมา สถานการณและเหตุปจจัยเก่ียวของเปล่ียนไป ท่ีเคย
เส่ียงอันตรายก็หายเส่ียงแลว ก็แกไขกฎกติกาใหเขากันสมกันตามเหตุปจจัย ก็เปนความ
เสมอภาคสมเสมอกันตามธรรม 

ในบานอันเปนชุมชนยอยของครอบครัวซ่ึงเปนสังคมหนวยเล็กท่ีสุด ทุกคนก็ปฏิบัติ
สมานัตตตา ตั้งแตพอแมมีความเสมอภาค เอาตัวเสมอสมานกับลูก  
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พอแมทํางานในการอาชีพของตัว ลูกก็ทํางานในการศึกษาที่จะเตรียมตัวใหพรอม
สําหรับการอาชีพท่ีเหมาะแกตน ตางคนทํางานชีวิตตามความเหมาะควรสมพอดีกับ
สภาพชีวิตของตนเสมอกัน พอแมกับลูกนอยรับประทานอาหารตางประเภทตางปริมาณ
กัน ใหเหมาะพอดีตอการท่ีจะมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของตนๆ น่ีก็เปนความ
เสมอภาคท่ีจะใหเสมอสมานกันตามธรรม  

การปฏิบัติตอกัน และการแสดงออกท้ังหลาย ของคนท่ีตางกันตามธรรมดา เชน
เปนเด็กเปนผูใหญ เปนความเสมอภาค เสมอสมานกันได เม่ือตางกันไปตามท่ีจะเปนความ
เหมาะพอดีตามธรรม ขอสําคัญอยูที่ตองรูธรรมท่ีเปนเกณฑของความสมเสมอพอดีน้ัน 

พูดรวมๆ ก็คือเปนความเสมอกันตามธรรม อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสในระดับสูง  
สุดวา “พระโสดาบันเป็นสมานัตต์(มีตนเสมอ)กับพระโสดาบัน พระสกทาคามีเป็นสมานัตต์กับพระ
สกทาคามี พระอนาคามีเป็นสมานัตต์กับพระอนาคามี พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์” 

สังคหวัตถุระดับสูงสุดนี้ เรียกวา “เอตทัคคะ” พระพุทธเจาตรัสไวครบท้ัง ๔ สังคหวัตถุ 
ถาชวนกันปฏิบัติ ก็จะไดอยูกันในสังคมที่อุดมศีล อุดมธรรม อุดมปญญา เจริญกาวหนา 
พรอมทั้งอามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย ดังน้ี (องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗) 

เอตทัคคะแห่งทานไดแก ธรรมทาน (ใหธรรม-ความรู-ปญญา), เอตทัคคะแห่ง
ปิยวาจาไดแก แสดงธรรมบ่อยเนือง แก่ผู้ต้องการ ที่เง่ียโสตลงสดับ (ต้ังใจฟง), 
เอตทัคคะแห่งอัตถจริยาไดแก พาคนไม่มีศรัทธาให้มาม่ันในความเป่ียมศรัทธา พา
คนทุศีลให้มามั่นในความเป่ียมศีล พาคนตระหนี่ให้มามั่นในความเป่ียมเสียสละ พา
คนทรามปัญญาให้มามั่นในความเปี่ยมปัญญา, เอตทัคคะแห่งสมานัตตตาไดแก พระ
โสดาบันเป็นสมานัตต์กับพระโสดาบัน...พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์ 

ในท่ีสุดก็มาลงทายที่สมานัตตตา ความมีตนเสมอสมาน ซ่ึงทําใหเขากันได
กลมกลืน ความเสมอภาคจึงเปนเรื่องของความประสานกลมกลืน อยางท่ีวามาน้ี ก็
สอดคลองกันหมด เปนอันวา นี่คือสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะห ๔ ประการ ซ่ึงเปน
ภาคปฏิบัติการ ออกสูสังคม โดยสืบเน่ืองรับกันกับคุณธรรมในใจ ท่ีเรียกวาพรหมวิหาร ๔  

ถาไมมีสังคหวัตถุ ๔ น้ี พรหมวิหาร ๔ ก็อยูแคในใจ ไมมีผลชัดออกมาตอสังคม 
แตถาไมมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนพรหมวิหารอยูในใจ สังคหวัตถุ ๔ ที่เปน
ภาคปฏิบัตินี้ก็จะ  
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หน่ึง เกิดข้ึนไดยาก เพราะการท่ีสังคหะจะเกิดข้ึน ตองมีแรงจูงใจ เชนวา ทาน-การ
ให ถาไมมีเมตตาความรัก หรือกรุณาความสงสารอยากชวยเหลือ มาเปนแรงจูงใจ ก็ตอง
มีแรงจูงใจอยางอ่ืน เชน อยากไดหนาไดตา เอาละสิ กลายเปนวาใหเพราะอยากไดหนา
ไดตา หรือมีผลประโยชนตอบแทน หวังผลประโยชนจากเขาในระยะยาว เสียนอยจาย
นอยเพ่ือใหไดมาก หรือวาหวังไดผลตอบแทนเปนยศ เปนเงินตรา เปนเหรียญตรา อะไร
อยางน้ีเปนตน ใชไหม เปนอันวา ถาไมมาจากพรหมวิหารเปนฐานอยูในใจแลว 
ภาคปฏิบัติการทางสังคม ก็เกิดข้ึนไดยาก  

สอง  ถึงแมวาถาปฏิบัติการนั้นเกิดข้ึน ก็ไมจริงใจ เม่ือไมจริงใจ ก็ไมพอดี ไมตรงไม
พอไมเขากับการแกปญหา แตถาเกิดจากคุณธรรม มันก็จะพอดี เขาเจอสถานการณอยางนี ้
เราก็มีกรุณาใหเขา และมีอุเบกขาไปคุมวาใหอยูในเหตุในผล แตถาใหโดยมีแรงจูงใจอ่ืน  
อยางท่ีวาเม่ือก้ี เชนตองการผลตอบแทน ตองการไดหนาไดตา ก็จะไมเปนการใหท่ีพอดี
ไปได อันน้ี ถาไดหนาไดตา ก็ให ใหจนกระท่ังเกินกวาท่ีควรจะให แลวทีน้ีถาไมไดหนา
ไมไดตา ก็เลยไมยอมให หรือสักวาใหนิดๆ หนอยๆ อยางนั้นสังคมไปไมไหว ในระยะยาว 
สังคมก็พิการเลย แตถามีธรรมอยูในใจ ใหดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็พอดีเลย  

ก็เปนอันวา ปฏิบัติการท่ีออกสูสังคม ถาไมมีคุณธรรมในใจเปนฐาน เปนแรงจูงใจ
ขับดัน จะเกิดข้ึนไดยาก ถึงแมเกิดข้ึน ก็จะไมจริงใจ และไมม่ันคง เชนวา เม่ือใดตัวไมได
ผลประโยชนตอบแทน เปนตน ก็ไมชวย ไมมีสังคหวัตถุออกมา อยางน้ีก็จะวิปริตไปหมด 
คนจะไมสามารถดํารงสังคมใหอยูดวยดีได  

รวมความวา ถามีแตคุณธรรมในใจ ไมออกสูปฏิบัติการในสังคม ก็ไมเพียง
พอท่ีจะใหสังคมนี้อยูดี แตถาปฏิบัติการในสังคม ไมมีคุณธรรมอยูในใจ ก็จะไมจริงใจ ไม
ม่ันคงย่ังยืน ไมพอดี แลวแถมก็เกิดข้ึนไดยากดวย นี่ เปนเรื่องของความประสาน
สอดคลองของคุณธรรมที่วา ตองมีท้ังภาคท่ีอยูในใจ เปนคุณสมบัติภายใน แลวแสดง
ออกเปนภาคปฏิบัติการ ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนวาตองประสานกันระหวางคุณธรรมใน
ใจ กับปฏิบัติการในสังคม 

สําหรับคฤหัสถญาติโยมชาวบาน พระพุทธเจาตรัสเนนธรรมดานเศรษฐกิจและ
สังคมไวมาก เราจํากันแมนวา ทานอนาถบิณฑิก (“ผูมีกอนขาวเพ่ือคนอนาถา”) และ
วิสาขามหาอุบาสิกา ไดรับยกยองเปนทายกและทายิกาเอตทัคคะ แตควรระลึกดวยวา 
พระองคทรงยกยองเจาชายหัตถกาฬพก วาเปนเอตทัคคะในการใชสังคหวัตถุ ๔ น้ี 
สงเคราะหหมูชนชุมชน (บริษัท)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 

สําหรับองคพระราชา หรือผูปกครองบานเมือง นอกจากตองบําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔ 
ชุดน้ี ตามคําจํากัดความท่ีวาขางตนแลว ยังพึงปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ ชุดพิเศษจําเพาะ ท่ี
เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ แถมอีกชุดหน่ึงดวย 

เอาละ ที่วามาน้ี เปนตัวอยางที่รับกัน ของธรรม ๒ ชุดสําคัญ ซึ่งมีจํานวนเทากันพอดี 
พรหมวิหาร - ธรรมในใจ คนไทยพูดกันอยูบาง แต สังคหวัตถุ - ธรรมออกสังคม แทบไมไดยิน  

ขอใหมาเร่ิมกันใหม เอาใหจริงจัง สังคหวัตถุ ๔ นี้ ทํากันใหข้ึนตา เอามาพูดจากัน
ใหติดปากข้ึนใจ  

(ถาจํายากพูดยาก จะใสไมทัณฑฆาตการันตไว อยาง “ยานัตถุ” เปน สังคหวัตถ์ุ ก็ได) 
นาจะเตือนกันใหตื่นข้ึนบาง วาคฤหัสถชาวพุทธไทยเราน้ี ออกจะประมาทกันไป

มาก พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวใหปฏิบัติ ก็ไมปฏิบัติกัน มิใชแคไมปฏิบัติ แตไม
รูเสียดวยซํ้า อยางสังคหวัตถุ ๔ นี้ ก็รูกันแคขอแรก คือ ทาน ซ่ึงเกงมาก นาชม แตขอตอๆ 
ไป ไมรูจัก แตที่เปนเรื่องใหญ พระพุทธเจาตรัสสอนหลักท่ีถือเปนคิหิวินัย คือวินัยของ
คฤหัสถไว ก็ไมใสใจเลย เม่ือขาดหลักข้ันพื้นฐานน้ี ความเปนชาวพุทธก็ตองถือวาเลือน
ราง เควงควาง เปนชาวพุทธไรหลัก เสียหลัก หลักลอย หลับใหล ควรจะปลุกกัน เตือนกัน
ใหตื่นข้ึนมา ไมประมาท ชวนกันปฏิบัติใหความเปนชาวพุทธมีฐานข้ึนมา 

อยางนอยก็เอาท่ีพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ส่ีขอในใจน้ี ใหรับ
กับสังคหวัตถุ ๔ ที่จะทํา ที่จะปฏิบัติออกมาในสังคม ทั้ง ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา ใหสมกับที่พระพุทธเจาตรัสย้ําไวเปนหลักธรรมคุมท้าย ปดรายการของคิหิวินัย  

คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ เปนคําเรียกของพระอรรถกถาจารย ถาวาตามพุทธ
พจนก็เปนคําตรัสสอนวิธีไหวทิศในอริยวินัย คือหลักการดําเนินชีวิตและอยูรวมสังคมของ
ประชาชนในระบบแบบแผนของอารยชน ซ่ึงตรัสสรุปหรือปดทายดวยสังคหวัตถุ ดังน้ี   
(คิหิวินัย=สิงคาลกสูตร, ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔-๒๐๖/๒๐๗) 

ทาน ๑ ปิยวาจา ๑ อัตถจริยา ๑ ความเสมอสมานกันในธรรมทั้งหลาย
ให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) ๑ ธรรมส่ีอย่างน้ี เป็นเคร่ืองสงเคราะห์
รวมคน (สังคหะ) ในโลก เป็นเหมือนล่ิมสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป  

ถ้าสังคหะเหล่าน้ีไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็จะไม่ได้ความนับถือหรือบูชา
เพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรมเหล่านี้ จึง
ถึงความเป็นผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่ชนท้ังหลายจะพึงสรรเสริญ 
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สังคหวัตถุ ๔ ที่ตรัสไวนี้  เปนหลักประกันความม่ันคงของสังคมใหกาวหนาไป
ดวยดี เปนตัวแทนของวินัยของคฤหัสถ์ ในระบบอริยวินัย ซ่ึงยํ้าเตือนชาวพุทธวา ทุกคน
มิใชจะตองดูแลรักษาพัฒนาชีวิตของตัวเทาน้ัน แตมีหนาท่ีดูแลรักษาทําสังคมใหดีดวย 

นาจะมีชาวพุทธท่ีตื่นตัวข้ึนมาเปนผูนํา ปลุกกันชวนกันใหฟนหลักอริยวินัยข้ึนมา
ปฏิบัติอยางจริงจัง ใหคนไทยมีชุมชนมีสังคมของอารยชนตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 

เรื่องสังคหวัตถุ ก็เห็นจะพอสมควรแคนี้  



 
 

จิตใจอยางนี้ดี มีความสุขแน 
แม้แตส่มาธกิ็ตามมาด้วย  

จะปฏิบัติธรรม จะพัฒนาจิตใจ  
ไมมองขามสภาพจิตท่ีดีงามสดใส  

เร่ิมตน กอนจะพูดอะไร อยากใหอานขอความจากพระไตรปฎกซึ่งบอกคํา
สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจสักหนอย (ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔) วาดังน้ี  

ท่านผู้มีอายุ ยังมีข้ออื่นอีก...ภิกษุทําการสวดสาธยายธรรมตามท่ีได้ฟังได้
เรียนไว้แล้ว โดยพิสดาร เธอรู้เข้าใจความหมาย รู้เข้าใจธรรม ในธรรมท่ี
สาธยายน้ัน เม่ือเธอรู้เข้าใจความหมาย รู้เข้าใจธรรมน้ัน ก็เกิดปราโมทย์ เม่ือ
ปราโมทย์ ก็เกิดปีติอิ่มใจ เม่ือมีใจปีติ กายของเธอก็ร่ืนสบายผ่อนคลาย เธอมี
กายร่ืนสบายผ่อนคลายแล้ว ก็ได้เสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ก็ตั้ง
ม่ันเป็นสมาธิ น้ีคือแดนวิมุตติข้อท่ี ๓    
ในขอความน้ี พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวถึงพระภิกษุสวดสาธยายธรรม

แลวไดผลดีแกจิตใจ เปนความเจริญในธรรมจนไดสมาธิ  
ในท่ีนี้ทานยกเอากรณีของพระภิกษุขึ้นมาสอน แตญาติโยมคฤหัสถชาวบาน

ทั้งหลายก็สวดสาธยายธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวกันทั่วไป ดังท่ีเราเรียกงายๆ 
วา “สวดมนต” ก็คือสาธยายธรรมน่ันแหละ ดังน้ัน เมื่อญาติโยมคฤหัสถชาวบาน
สวดมนต ก็นาจะปฏิบัติใหไดผลดีแกจิตใจของตนๆ อยางท่ีทานสอนไวนี้ 

ผลดีแกจิตใจท่ีจะได น้ัน  คืออยางไร  ลองทวนดูหนอย  ก็คือ  รู เขาใจ
ความหมาย รูเขาใจธรรม แลวเกิดปราโมทย์ เกิดปีติ มีปัสสัทธิ (ร่ืนสบายผอนคลาย) 
ไดความสุข แลวใจเปนสมาธิ นับได ๕ อยาง เรียกตามคําพระวาธรรม ๕ แตเรา
อาจจะพูดใหเขากับภาษาไทยวา ภาวะจิต หรือสภาพจิต ๕ อยาง ทุกอยางดีท้ังน้ัน 

ไมเฉพาะสวดมนตสาธยายธรรมเทานั้น ในเร่ืองอ่ืนๆ แมแตในชีวิตประจําวัน
การเปนอยูท่ัวไป การอยูรวมกันสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ถาอยูเปน ปฏิบัติเปน เราจะ
พัฒนาภาวะจิตที่ดีเหลาน้ีไดเร่ือยไป ขอใหดูพุทธพจนตรงน้ีหนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๕/๓๑๓) 
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เหล่าภิกษุสามัคคีกัน มีใจชื่นชมยินดี ไม่วิวาทกัน 
เป็นเหมือนนํ้ากับนํ้านม มองดูกันด้วยปิยจักษุ สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายย่อม
ก่อบุญเป็นอันมาก ในเวลานั้น ภิกษุทั้งหลายอยู่อย่างพรหม (พรหมวิหาร) 
คือ อยู่ด้วยมุทิตาเจโตวิมุติ (ภาวะที่มีใจหลุดโล่งจากกิเลสด้วยมุทิตา) เม่ือ
มุทิตาปราโมทย์ ก็เกิดปีติ เม่ือมีใจปีติ กายก็ร่ืนสบายผ่อนคลาย เม่ือมีกายร่ืน
สบายผ่อนคลาย ก็เสวยความสุข จติของเธอผู้มีความสุข ก็ตั้งม่ันเป็นสมาธิ  
ธรรม คือภาวะจิต หรือสภาพจิตใจท่ีดี ๕ อยางนี้ มักมาดวยกันเปนชุด 

พระพุทธเจาตรัสสอนบอยมาก เทาที่ลองนับดู ชุดนี้มาในพระไตรปฎกราว ๖๘ ครั้ง 
(นี่นับเฉพาะท่ีมาดวยกันครบชุด ๕ แตท่ีกลาวถึงขอน้ันบาง ขอน้ีบาง แยกกันกระจัด
กระจายมากมายเกินจะนับ) แสดงวามากคร้ังบอยจริงๆ แลวก็แสดงวาสําคัญมากดวย 

 ภาวะจิตหรือสภาพจิตใจท่ีดี ๕ อยาง (ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-สมาธิ) น้ี
เปนเครื่องปรุงแตงจิตใจใหดี และชวยในการพัฒนาจิตใจ ควรสรางควรใหมีในใจอยู
เสมอ เปนการไมประมาท ไมละเลยการพัฒนาจิตใจ ทานมักยกขึ้นมากลาวใหเห็น
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม จึงเหมือนกับเปนเครื่องตรวจสอบหรือพิสูจนการ
พัฒนาจิตใจหรือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมน้ัน ถาใครบอกวาปฏิบัติธรรม แต
ไมไดไมมีภาวะจิตเหลานี้ ก็แสดงวาคงยังไมไปไหน 

ท่ีจริงน้ัน ถาทําภาวะจิตเหลาน้ีขึ้นมาเมื่อใด ก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูแลวใน
ตัว และเม่ือทําอะไรๆ อื่นๆ ก็ใหมีใหอยูในภาวะจิตเหลานี้อยูเสมอเลยทีเดียว ก็จะ
เปนการปฏิบัติธรรม กาวไปในธรรม โดยพัฒนาจิตใจอยางจริงจังแททีเดียว 

จะแนใจวารูจัก ก็มาดูหลักสักหนอย 
ไดรูหลักกันแลววาธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล คือฉันทะเปนตนทาง เปน

จุดเริ่มตนของธรรมของคุณความดีงามท้ังหลายท้ังปวง  
ทวนความวา ฉันทะ คือความยินดีชื่นชมสภาวะที่ดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของ

ส่ิงทั้งหลาย ความพอใจใฝรักอยากปรารถนาใหส่ิงท้ังหลายดีงาม อยากทําใหมันดี
มันงามเต็มสมสภาวะของมัน จากฉันทะน้ันก็มีความใฝรักอยากปรารถนาใหสัตว
ทั้งหลายมีมนุษยเปนตนดีงามสมบูรณ จึงเกิดเปนคุณธรรมที่เรียกวาพรหมวิหาร ๔ 
คือ อยากทําใหเขาอยูดีมีความสุข เปน เมตตา อยากทําใหเขาหลุดพนจากทุกข เปน 
กรุณา ช่ืนชมยินดีท่ีเขากาวสูความดีงามสมบูรณยิ่งขึ้น เปนมุทิตา อยากใหเขาอยูใน
ความดีงามถูกตองไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย เปนอุเบกขา    



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 

คุณธรรม ๔ อยางที่วาน้ัน เปนภาวะจิตดีงามที่แผออกไปขางนอก ออกสูโลก
สูสังคม อาจเรียกใหเขากับภาษาปจจุบันวา “ภาวะจิตดีเพ่ือสังคม”  

สวนภาวะจิตหรือสภาพจิตใจที่ดี ๕ อยาง คือ ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-
สมาธิ นี้ก็เร่ิมตนจากฉันทะ แตเปนภาวะท่ีแสดงตัวหรือทํางานอยูขางใน เปนความ
เจริญพัฒนาอยูในตัวในจิตใจ อาจเรียกวา “ภาวะจิตดีเพ่ือชีวิต” 

เปนอันวา เราควรมีควรพัฒนาภาวะจิตดีงาม เปนพื้นฐานประจําตัวไว ๒ ชุด คือ  
ก)  ชุดพัฒนาในตัว หรือ ภาวะจิตดีเพื่อชีวิต ๕ อยาง คือ ปราโมทย์ ปีติ 

ปัสสัทธิ สุข สมาธิ 
ข)  ชุดแผออกนอกตัว หรือ ภาวะจิตดีเพื่อสังคม ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา 
ชุด ข) ท่ีแผไปนอกตัวนั้น ไดพูดยืดยาวแลว ในท่ีนี้จึงพูดเฉพาะชุด ก) ที่จะ

พัฒนาไวในตัว ใหเปนภาวะจิตดีงามที่มีประจําอยูในตัว เพ่ือความอยูดีของตนเอง 
และเปนพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตที่จะกาวไปในธรรมทั้งหลายยิ่งขึ้นตอไป 

ขอใหดูตัวอยางการทํางานภายในจิตใจและการพัฒนาของธรรมที่เปนภาวะ
จิตเหลานี้ ท่ีตั้งตนมาจากฉันทะ เชนในการเจริญอานาปานสติ คือสติตามทันลม
หายใจเขาออก (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕) วา (แปลตัดขามแคพอตอเคาความได) 

ภิกษุ เม่ือหายใจเข้ายาว...เม่ือหายใจออกยาว...เม่ือหายใจเข้าหายใจออก
ยาว...ฉันทะย่อมเกิด...เม่ือหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยอํานาจฉันทะ...
ปราโมทย์ก็เกิด...  
อีกตอนหน่ึง (ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗) วา (แปลตัดขามพอใหจับความได) 

ฉันทะเกิดขึ้นเพ่ือละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะเกิดขึ้นเพื่อเจริญพัฒนา    
ปัญญินทรีย์ ฉันทะเกิดข้ึนเพ่ือละอวิชชา,...ด้วยอํานาจฉันทะ ด้วยอํานาจปัญญา 
ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจฉันทะ ปราโมทย์ก็เกิดข้ึน ด้วยอํานาจ
ปราโมทย์ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจปราโมทย์ 
ปีติก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจปีติ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วย
อํานาจปีติ ปัสสัทธิก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจปัสสัทธิ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็
มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจปัสสัทธิ ความสุขก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจความสุข ด้วย
อํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจความสุข โอภาสก็เกิดขึ้น 
ด้วยอํานาจโอภาส ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง...  
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ไดพูดมาเปนการทําความรูจักกับธรรมชุดน้ี ซึ่งถือไดวาเปนเกณฑพื้นฐานใน
การวัดความกาวหนาของการพัฒนาจิตใจ ทีน้ีก็มาเรียงลําดับดูความหมาย ดังน้ี 

๑. ปราโมทย คือ ความสดช่ืนราเริงเบิกบานแจมใส ทุกคนควรมีภาวะจิตน้ี
อยูเปนประจํา เปนพ้ืนใจ มีจิตใจที่ราเริงเบิกบานอยูเสมอ 

๒. ปติ คือ ความอ่ิมใจ ปล้ืมใจ หมายความวา เวลาทํางานทําการ ถาจิตของ
เราไมตั้งไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมมัวหวังเพอกับกาลขางหนา เราจะไดความอิ่ม
ใจจากงานที่ทํา เราทํางานไป งานก็เดินหนาไป จิตของเราก็ปติ อิ่มใจไปกับงานท่ี
เดินหนา ปล้ืมใจกับผลดีท่ีปรากฏขึ้นมา  

๓. ปสสัทธิ คือ ความรื่นสบาย ผอนคลาย สงบเย็น ไมเครียด ขอสามนี้ ตรง
ขามกับที่เราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางที่บนกันวาคนมักจะเครียด แสดงวา
ดําเนินชีวิตผิด เราบอกวาโลกเจริญ ถาเจริญจริง คนก็ตองมีชีวิตที่ดีขึ้น คือตอง
ดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ  

มีแงพิเศษวา ปัสสัทธิ น้ีเปนขอท่ีโยงระหวางกายกับใจ คือพอเกิดปสสัทธิแลว 
ความผอนคลายก็จะมีทั้งทางกายและทางใจ (ความเครียด ก็เชนเดียวกัน ถาเกิด
ความเครียด ก็จะเครียดท้ังกายและใจ)  

สามขอน้ีตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เมื่อมีปราโมทยแลว ปติก็เกิดได พอมี
ปติ อ่ิมใจ ปล้ืมใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติ  

๔. สุข คือ ความคลองใจ โปรงโลงฉํ่าช่ืนร่ืนใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว 
คนก็มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอ้ือเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ  

๕. สมาธิ คือ ภาวะจิตต้ังมั่น นิ่งแนว อยูตัว เขาท่ี อะไรๆ ขางนอกก็รบกวนจิต
ไมได จิตเองก็ไมฟุงซาน ไมวอกแวกไมหว่ันไหว จะคิด จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยู
กับเร่ืองน้ัน อยูกับส่ิงท่ีตองการไดตามตองการ  

ดูงายๆ วา จิตท่ีเปนสมาธิ ก็คือจิตที่อยูกับส่ิงท่ีตองการไดตามตองการ และ
จิตน้ันไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได  

เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางน้ี ควรทําใหมีเปนประจําในจิตใจ เปนภาวะจิต
ที่ดี จะเรียกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ  
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ภาวะจิตเปดทางพรอมใหกาวไปในการปฏิบัติพัฒนา 
ภาวะจิต หรือสภาพจิตใจ ๕ อยาง ชุดปราโมทยนี้ ทั้งเปนคุณสมบัติที่ดีในตัว

มันเอง และเปนตัวหนุนเปนตัวเปดทางใหมีการพัฒนากาวหนาไปดวย ท่ีสําคัญยิ่ง
คือมันเปนเหมือนคูตรงขามกับสภาพจิตฝายรายอันขุนของหมองมัวท่ีเสียหายไมดี 
๕ อยางซ่ึงปดก้ันขัดขวางการพัฒนาของจิตใจ ที่เรียกวา นิวรณ ๕ เมื่อชุดปราโมทย
นี้เขามาอยูในใจแลว จิตใจก็จะปลอดพนจากตัวรายนิวรณ ๕ นั้น 

นิวรณ ๕ คือ อกุศลธรรมที่กีดกั้นขัดขวางจิตไมใหกาวไปในธรรมในปญญา  
ทั้งกดทับจิต และปดก้ันปญญา มี ๕ อยาง คือ  

๑. กามฉันท์  ความอยากโนนอยากน่ี จะหาเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส  
๒. พยาบาท  ความแคนเคืองขัดใจ  
๓. ถีนมิทธะ  ความหดหูถดถอยทอแท และเซื่องซึมงวงงุนเหงาหงอย  
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุงซานวุนวายใจ และเดือดรอนรําคาญใจกลุมกังวล  
๕. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยคางคาใจตกลงไมได  

เมื่อมีนิวรณเหลาน้ีรบกวนครอบงําจิตใจ ก็จะพาใหเกิดความเครียด ท้ังเครียด
กายและเครียดใจ (เปนสารัทธะ-เครียด ตรงขามกับผอนคลายที่เปนปัสสัทธะ) เปน
สภาพจิตใจท่ีติดขัดเสียหาย ซึ่งจะกลับกลายเปนจิตใจที่เปดโลงสุขสบายแจมใสใช
งานได เมื่อชุดปราโมทยเขามาแทน ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา (ที.สี.๙/๑๒๖/๙๗) 

เม่ือเธอมองเห็นนิวรณ์ ๕ นี้ ในตน ถูกละได้แล้ว ก็เกิดปราโมทย์ เม่ือ
ปราโมทย์ ก็เกิดปีติ เม่ือมีใจปีติ กายก็ร่ืนสบายผ่อนคลาย เม่ือมีกายร่ืนสบาย
ผ่อนคลาย ก็ได้เสวยความสุข เม่ือมีความสุข จิตก็ตั้งม่ันเป็นสมาธิ.  
พอจิตเปนสมาธิแลว จิตน้ันก็เปน “กัมมนีย์” (หรือ กรรมนีย) แปลวา ควรแก

งาน คือเปนจิตที่เหมาะแกการใชงาน หรือใชงานไดดี ถาเอาไปใชงานทางปญญา ก็
จะถูกตองและดีที่สุด เปนไปตามระบบของการพัฒนาชีวิต ท่ีจะใชจิตเปนท่ีทํางานของ
ปญญา เมื่อจิตเปนสมาธิ เปน “กัมมนีย์” เหมาะแกงานแลว ปญญาก็จะทํางานได
คลองดี แมนยํา และแจมแจงชัดเจน 

ในการปฏิบัติธรรมขั้นจิตตภาวนาและปญญาภาวนา ภาวะจิต ๕ ชุด
ปราโมทยน้ี มีความสําคัญ ดังปรากฏในหลักปฏิบัติใหญๆ ท้ังสมถะ และวิปสสนา 
ดังจะใหเห็นตัวอยาง 
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ดานสมถะ คือจําพวกฌาน สมาธินั้นชัดอยูแลววาเปนแกนของฌาน แลวก็มี
ภาวะจิตชุดปราโมทยเปนองคสําคัญ เริ่มแตปฐมฌาน ที่วามีองค ๕ คือ วิตก วิจาร 
ปติ สุข เอกัคคตา อยางท่ีตรัสวา  

เธอปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตักกะ มี
วิจาร มีปีติ และสุข อันเกิดแต่วิเวก... 
ดานวิปสสนา ท่ีเปนฝายปญญา ก็ดูหลักใหญแหงโพชฌงค ๗ (ธรรมท่ีเปน

องคแหงการตรัสรู) เปนที่แสดง อันไดแก 
๑. สติ  ความระลึกได ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเร่ือง  
๒. ธัมมวิจยะ  ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม  
๓. วิริยะ  ความเพียร, ความแกลวกลาเอางานกาวหนาไป  
๔. ปีติ  ความอ่ิมใจปล้ืมใจ  
๕. ปัสสัทธิ  ความร่ืนสบายผอนคลายกายใจ  
๖. สมาธิ  ความมีใจต้ังมั่นแนวไปในส่ิงที่จิตรับรูน้ันๆ  
๗. อุเบกขา  ความมีใจเปนกลางใหมองดูรูเห็นตามท่ีมันเปน 

เกร็ดความรูในเชิงปฏิบัติ หรือใชประโยชน 
เรื่องสภาพจิตใจหรือภาวะจิตดีงาม ๕ อยางน้ี ถาพูดลงรายละเอียดมาก ก็

อาจจะซับซอน ทําใหยาก ในที่น้ีพูดถึงหลักทั่วไปไวก็พอสมควร แตก็นาจะพูดถึงขอ
ควรรูบางแงบางจุดไวเปนความรูประกอบ เผ่ือจะเปนประโยชนในทางปฏิบัติ  

ใน ๕ อยางน้ี ขอที่เปนจุดหมายก็ไปลงที่สมาธิ แตก็ควรรูตระหนักวา สมาธินั้น
แมจะเปนภาวะจิตที่ดีในชั้นยอดเยี่ยม เปนกุศล แตส่ิงที่ดี ถาใชไมถูก ก็เปนโทษได 
เรียกวากุศลเปนปจจัยแกอกุศล ในทํานองเดียวกับที่อกุศลก็เปนปจจัยแกกุศลได  

บางคนเอาจิตสมาธิ  ที่เหมาะแกการใชงานนี้  ไปใชทางอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย
บาง ใชเปนที่หลบปญหาอยูสบายกับความสุขบาง ซึ่งเปนการใชไมถูกทาง เขวไป 
จะทําใหเกิดปญหา อยางนอยก็ทําใหหยุดชะงัก ไมกาวไปสูจุดหมายท่ีแท  

สมาธิ นั้นทานเตือนวาเปนโกสัชชปักข์ (โกสชฺชปกฺข) คือเขาพวกกับความขี้เกียจ 
หมายความวา พอจิตสงบนิ่งอยูตัวดีแลว ก็ชวนใหอยูกับความสุข ไมอยากทําอะไร 
ไมอยากขวนขวาย เพราะฉะน้ัน จึงตองมีตัวดุลมา นั่นคือวิริยะ ท่ีแปลวาความเพียร  
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วิริยะ คือความเพียร เปนความแกลวกลา จะบุกฝา จะเดินหนาเร่ือย ถาไมมี
สมาธิดุลไว ความเพียรก็จะทําใหพลาน ทานก็เลยใหดุลกันระหวางวิริยะกับสมาธิ  

สมาธิ ตั้งมั่นสงบ แตถาไมมีวิริยะ มันก็ไมไป จะหยุดอยูกับท่ี แลวก็ขี้เกียจ 
เอาแตสบายจะเอาแตความสุข แลวทีนี้พอติดความสุขในสมาธิ ก็เกิดความประมาท 
กลายเปนเสีย ดังน้ันจึงตองมีวิริยะมาดุล  

เมื่อมีท้ังสองอยางมาดุลกัน วิริยะคือความเพียร จะเดินหนา เมื่อมีสมาธิดวย 
ก็จะเดินหนาอยางเรียบสงบมั่นคง เปนการกาวไปดวยดี เรียกวา มี วิริยะ กับ สมาธิ 
มาเขาคูดุลกัน  

เชนเดียวกับเมื่อมีศรัทธา ก็ตองมีปญญา มาดึงมาดุลไว ไมใหกลายเปนเชื่อ
งาย หรืองมงาย และศรัทธา ก็มาดึงปญญา ไมใหเอาแตผานขามเลยไป ใหคิดท่ีจะ
ยอมรับบาง  

แลวทั้งหมดน้ัน ก็ใหมีสติ เปนตัวคอยดู คอยคุม คอยร้ัง คอยตรึง คอย
ตรวจสอบ และคอยปรับใหเขาท่ี ใหพอดี  

ทีนี้ยอนกลับขึ้นไปขอแรก คือปราโมทย์ บอกแลววาฉันทะ คือความปรารถนา
สภาวะท่ีดีงามสมบูรณ เปนตัวเริ่มเร่ืองขึ้นมา ปราโมทย์ก็ชื่นชมยินดีตอสภาวะดีงาม
สมบูรณท่ีคํานึงนึกถึงหรือมาอยูในใจน้ัน  

ลักษณะของภาวะจิตที่เปนปราโมทย คือใจนั้นคลองปลอดโปรงโลงสะดวก ไม
ตีบตันไมบีบอัดไมอื้อต้ือ เปดโอกาสแกปญญาที่จะทํางานไดดี และปญญาก็สองสวาง
ใหโลงดวย ยิ่งถามีโยนิโสมนสิการเปนเคร่ืองมือดวย ปญญาก็ยิ่งทํางานไดคลองโลง
ทะลุปรุโปรง แกปญหาไดดี ใหคนปฏิบัติจัดการสถานการณทั้งหลายอยางไดผลดี 

ทีนี้ เมื่อมีความคืบเคลื่อนกาวหนาไปสูความสมบูรณหรือความสําเร็จของ
สภาวะที่ดีงามสมบูรณนั้น ใกลเขาไปๆ ก็เกิดเปนปีติ คืออิ่มใจปลื้มใจไปไดเรื่อยๆ ทาน
ถือวาปติก็คือปราโมทยที่แรงข้ึนๆ นั่นเอง  

เมื่อสําเร็จหรือมองเห็นความสําเร็จ ปีติ ท่ีพองเต็มท่ีก็จะทําใหเกิดมีปัสสัทธิ เปน
ความผอนคลายเรียบสงบลง แลวตามมาดวยความสุข 

ความสุขก็เปนข้ันรับผลที่จบลงของ ๓ ขอแรก คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ ท่ี
ตอเนื่องกันมา เมื่อเอิบอิ่มแลว พอกายใจผอนคลายเรียบสงบลง ก็มีความสุข  
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ทานเปรียบวา เหมือนคนเดินทางไกลมากลางแดด แสนรอนแหงโหยหิวกระหาย 
หาแหลงนํ้าเทาไรก็ไมพบ ตอมา มองเห็นหรือไดยินบอกวามีสระนํ้าใหญอยูขางหนาจะ
ไปถึงแน ก็ดีใจนัก เกิดปติ ซึ่งเมื่อใกลเขาไปๆ ก็แรงขึ้นๆ ครั้นมาถึงโบกขรณีสระน้ําใหญ
นั้น อันรื่นรมย มีนํ้าใสสะอาด ก็ปติเต็มที่ แลวโดดลงไปอาบดื่ม หายรอนรุมกระหายหิว 
สงบลงเปนความสุข ดังท่ีวา ความสุขเปนข้ันไดรับผลสนอง ถึงความสงบ จบลง 

ทีนี้พอสุขแลวสงบลง ทุกอยางก็อยูตัวเขาที่หมด คือเปนสมาธิ ขอสุดทายน่ีก็เปน
ขั้นผล แตไมเหมือนสุข แตตอเน่ืองจากสุข คือพอสุขแลว ไมมีอะไรรบกวน ไมมีอะไร
ติดขัดบีบคั้นใหตองด้ินรน ก็เปนโอกาสใหจิตอยูตัวของมัน มั่นแนว เขาที่ น่ีคือ สมาธิ 

ถึงตรงนี้ ก็มาดูความแตกตาง  
ดังที่วาแลว ความสุข เปนขั้นไดรับผลสนอง สมหมาย ถึงความสงบ จบท่ีนั่น  

แตสมาธิที่เปนผลสุดทายของจิตเอง ที่จิตนั้นสงบ ท้ังใสกระจาง และมีพลัง กลับ
เปนภาวะที่จิตน้ันพรอมดีที่สุด ที่จะทํางาน หรือนําไปใชงานตอไป โดยเฉพาะงานของ
ปญญา ท่ีจะรูเขาใจมองเห็นความจริง สมาธิ จึงกลายเปนภาวะจิตที่ทานเรียกวาเปน 
“กัมมนีย” แปลวา ควรแกงาน คือเหมาะที่จะใชงานตอไป 

ภาวะจิตชุดประจําขางในท่ีเปนผลสุดทาย คือขอสมาธิน้ี จึงกลายเปนจุดเริ่มตน
ของการปฏิบัติพัฒนาที่จะกาวหนาอยางมั่นใจยิ่งขึ้นตอไป  

เปนอันวา ในใจก็ใหมี ๕ ขอเริ่มดวยปราโมทย ท่ีวามาน้ีแหละ  เปนภาวะจิตท่ีดี∗ 

ฝายภายใน เพื่อความอยูดีของตัวเอง และเปนพื้นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาชีวิต หรือ
การกาวไปในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนความสัมฤทธิ์ของบรรดากิจที่พึงปฏิบัติตอไป   

อยางไรก็ตาม สําหรับหลายคน เต็มชุด ๕ ขอน้ี ก็อาจมองวา ยังไมคอยงาย 
ไมคอยคุน ถาอยางน้ัน ก็เริ่มตนไดอยางงายท่ีสุด ดวยการเอาใสใจไวขอเดียว เฉพาะ
ขอแรกคือ “ปราโมทย” ซึ่งเปนคําท่ีคุนกันทั่วไป และงายมาก 

                                                 
∗ คําวา “ภาวะจิต” หรือสภาพจิตใจนี้ ถาใชตามภาษาไทยปจจุบัน ก็คือคําวา “อารมณ์” อยางไรก็ตาม อารมณ
นั้นเปนคําท่ีมาจากภาษาบาลี แตมีความหมายเพี้ยนไปแลว ไมตรงกับ “อารมณ์” ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงส่ิง
ที่จิตรับรู คือ sense object แตในภาษาไทยที่เพี้ยนไปน้ี ใช “อารมณ์” ในความหมายท่ีตรงกับภาษาอังกฤษ
วา emotion นี่เปนเหตุใหในท่ีนี้ ไมเรียกปราโมทยเปนตนน้ี วาอารมณ เมื่อรูอยางนี้แลว ภาวะจิตท่ีดีนั้น อาจ
เล่ียงไปใชศัพทฝร่ังก็ได คือแปลภาวะจิตท่ีดีวา “positive emotion” (ภาวะจิตกุศล หรือจิตท่ีมีสุขภาวะ) 
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ทําใจใหมีปราโมทย์เปนประจําไวขอเดียว ก็กาวไปตลอดไดจนถึงจุดหมาย
สูงสุด ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖) 

“ตโต  ปาโมชฺชพหุโล   ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ”  
(แตน้ัน เธอผูมากดวยปราโมทย จักทําความจบส้ินทุกข) 

ทําใจใหมีปราโมทย์เปนประจํา คือมีจิตใจราเริงเบิกบานสดชื่นแจมใสอยูเสมอ 
ใหเปนพ้ืนใจเลยทีเดียว 

แตการท่ีจะมีจิตใจราเริงเบิกบานอยูไดตลอดเวลาน้ัน ก็ขึ้นตอการดําเนินชีวิต 
และการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งคูเคียงไปกับกาลเวลา นอกจากไมทําการอะไรอันใดท่ีจะ
พาจิตใจใหขุนมัวเศราหมองแลว ก็นึกก็มองส่ิงท้ังหลายดวยใจมีฉันทะ ปรารถนาและ
ชื่นชมยินดีตอสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของคนสัตวส่ิงท้ังหลาย นึกถึงการทําส่ิงที่ดีงาม
เปนประโยชน ไมวาจะเร่ืองของตน หรือที่ตนรวมเกี่ยวของแลว ก็มีใจปลอดโปรงโลง
สบายเบิกบานแจมใสจนเปนนิสัย ใหเปนภาวะจิตที่มากดวยปราโมทยอยางท่ีวามา  

พอมีปราโมทย ใจสดชื่นเบิกบาน จะโดยอยูกับบรรยากาศหรือเร่ืองราวส่ิงดี
งามหรือความนึกคิดหรือการทําส่ิงที่ดีอะไรก็ตาม ใจน้ันก็เปนใจที่เปดออกตอนรับ
ความดีงาม ตอนรับความสุข ตอนรับงาน พรอมที่จะกาวไปในการทําส่ิงท่ีดีมีคุณคา
เปนประโยชน ปลอดตัณหา-ความอยากเอามาใหตัวได แตมีฉันทะ-ความอยากทําให
มันดี แลวปราโมทยน้ันก็จะเปนฐานท่ีจะกาวตอไปสูภาวะจิตดีงามจนตลอดครบหมด
ไดทุกอยางตอไป ต้ังแตวา พอทําอะไรกาวไป เดินหนาไป ก็เกิดความอ่ิมใจ เรียกวามี
ปติ ปลาบปลื้มใจ ตามดวยปสสัทธิ สุข และสมาธิ ทําใหใจอยูในภาวะดีที่สุดของมัน ท่ี
ปญญาจะทํางานทําหนาท่ีไดเต็มที่จนสัมฤทธ์ิจุดหมาย 
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จากสุโขทัย  ผานอยุธยา 

คนไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย 

ไหนวา ชาวพุทธคือคนตื่นรู อยูดวยปญญา 
ก็เห็นๆ กันอยูวา รูไมถึงไหน คิด พูด ทําอะไร ก็ไมชัดเจน ไมจริงจัง  

ขอพูดถึงเรื่องศีล ๕ กับคนพุทธไทยสักหนอย เปนความบกพรองเสียหายสําคัญ 
ที่เปนปญหาใหญ ควรถือเปนเรื่องรายแรง แตก็ปลอยท้ิงไวอยางท่ีรูเห็นกันจนชินชาแทบ
ไมมีใครใสใจ นาจะแกไขจัดการใหไดอะไรเปนสาระข้ึนมาบาง    

ขั้นหลักการ ท่ีวาชาวพุทธอยางนอยตองรักษาศีล ๕ ก็แทบไมมีใครนึกถึงหรือใสใจ 

ขั้นปฏิบัติ ท้ังท่ีไมไดใสใจ ไมไดสนใจ แตเวลาทําพิธีอะไร เริ่มตนก็ยังมีการรับศีล 
๕ ซ่ึงสักวาทําตามๆ กันมา วาตามๆ กันไป หรือรวมพิธีไปอยางน้ันเอง พอเสร็จพิธี ก็กิน
เหลาหรือทําอะไรๆ ไปตามเคยอยางเดิม เหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน  

ขั้นสารัตถะ ที่วารับศีล สมาทานศีลอะไรน้ัน ทั้งท่ีปากวาไป ก็ไมไดรูเขาใจศีลที่ปาก
ตัววา และไมไดสนใจที่จะรูที่จะศึกษาอะไรท้ังน้ัน 

สภาพท่ีวามาน้ี เราปลอยกันมานานนักหนา จนเหมือนจะกลายเปนลักษณะของ
คนพุทธ ของสังคมชาวพุทธ ใหมองเห็นวา พวกคนพุทธน่ีไมมีหลักมีเกณฑอะไร เปนคน
จําพวกอยางไรก็ได ไมมีอะไรจริงจัง อยางนอยก็เปนคนเหยาะแหยะ แลวสังคมพุทธไทยก็
พรา ก็เลือนรางลงไปๆ จนจะไมเห็นเปนช้ินเปนอัน ถาทําใหชัดเจนจริงจังไมได ตอไป ท่ี
เลือนรางก็จะกลายเปนจางหาย แลวในที่สุดก็คือหมดชัดๆ 

โดยท่ัวไป เขาถือกันวาศาสนาเปนเร่ืองของศรัทธา แตในพระพุทธศาสนาน้ีไมมี
การบังคับศรัทธา ไมมีขอบังคับความเชื่อ การปฏิบัติตามหลักพระศาสนาจึงข้ึนตอ
การศึกษา ตองอาศัยความรู ประพฤติปฏิบัติทํากันไปเทาท่ีรูเขาใจ ศรัทธาชวยไดบางใน
ข้ันตนๆ และศรัทธาน้ันก็ตองกาวไปกับปญญา จะไดแคไหนก็วาไปตามปญญา  
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ทีนี้ เม่ือการนับถือพระพุทธศาสนาข้ึนตอการศึกษา จึงตองมีการศึกษาการ
เทศนาส่ังสอนกันจริงๆ จังๆ  เม่ือไรคนหางไกลการศึกษา มีความรูเขาใจนอย รูเพี้ยนๆ รู
ครึ่งๆ กลางๆ หรือรูเปอนปน บางทีรูก็กลายเปนเลอะ  

ตั้งแตรับพระพุทธศาสนาเขามา ก็ไมแนวาเราไดศึกษากันไปแคไหน และในระหวาง
นั้น บางทีก็ขาดตอน บางยุคสมัยคนก็หางไกลการศึกษา จึงไดบอกวา ในเมืองไทยน้ี 
พระพุทธศาสนาท่ีเรามีอยูนับถือกันอยู ไมใชเปนเคร่ืองแสดงตัวจริงของพระพุทธศาสนา 
แตเปนเพียงเคร่ืองช้ีบอกวา เราไดกาวเขามาสูพระพุทธศาสนาไปไดถึงแคไหน  

มองดูคราวๆ ตามยุคสมัยของประวัติศาสตร ในยุคสุโขทัย คนไทยตั้งตัวข้ึนมาได 
สังคมกําลังสดช่ืนกระปร้ีกระเปรา พอขุนตั้งบานเมืองแลวก็ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาเถร
วาทเปนการใหญ เปนผูนําจริงจังในการบุญการธรรม มีพญาลิไทท่ีไดทรงศึกษาพระธรรม
ลึกซ้ึงถึงกับทรงนิพนธเขียนคัมภีรหรือตําราข้ึนมา ท่ีเรียกกันวา วา ไตรภูมิพระรวง ซ่ึง
สอนเนนยํ้าท้ังหลักธรรมในการปกครองบานเมือง และหลักศีลธรรมสําหรับประชาชน 

ในดานการปกครองนั้น ใน ไตรภูมิพระรวง กลาวถึงทศพิธราชธรรมมาก ดังท่ีวา 

คร้ังน้ันพระญามหาจักรพรรดิราชน้ัน ธ ก็ส่ังสอนท้าวพระญาท้ังหลายให้อยู่
ในธรรม ธ จิงกล่าวด่ังน้ีว่า ท้าวพระญาท้ังหลายจงต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรม
ทั้งหลาย ๑๐ ประการอย่าให้ขาด จงรักลูกเจ้าเหง้าขุนทมุนทนายไพร่ฟ้าข้าไท
ทั้งหลาย อย่าได้เลือกท่ีรัก อย่าได้มักที่ชัง และรักเขาจงเสมอกันแล 
ในดานหลักศีลธรรมทั่วไป ไตรภูมิพระรวงสอนเรื่องทาน เร่ืองศีล โดยสอดคลอง

กับช่ือของไตรภูมิ คือการเวียนวายตายเกิดเสวยผลกรรมในภพภูมิทั้งหลาย ท้ังเปนเปรต 
และเกิดในนรก หรือในสวรรค เชนวา 

คนผู้อยู่ในแผ่นดินน้ีแล มั่งค่ังเป็นดี มีเข้าของมาก ไพร่ฟ้าข้าไทมากหลาย มัก
กระทําร้ายแก่คนผู้อื่น ชิงเอาทรัพย์เข้าของของท่านผู้อื่น ด้วยตนมีกําลังกว่า คร้ัน
ตายได้ไปเกิดในนรกอันช่ือเวตรณีน้ัน 

ในตอนวาดวยเปรตภูมิ กลาวถึงผลกรรมของเปรตบางจําพวกวา  

เปรตเหล่าน้ีเมื่อก่อนโพ้นมันได้เป็นนายเมือง แลแต่งบังคับราษฎรท้ังหลาย
ไส้ แลมันย่อมมีกินสินจ้างของเขา ที่ผู้ชอบไส้มันว่าผิด ที่ผู้ผิดไส้มันว่าชอบ มันมิได้
กระทําโดยแพ่งธรรมหาบ่มิได้แล 

...เปรตฝูงน้ีเม่ือก่อนโพ้น เขาย่อมข่มเหงคนเข็ญใจด้วยอันหาความกรุณา
ปรานีบ่มิได้แล...เห็นสินท่านจะใคร่เกียดเอา ท่านหาความผิดบ่มิได้ไส้ตนว่าท่านผิด 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

...เปรตฝูงน้ีไส้ เมื่อก่อน เขาคลอกป่าเผาป่า แลสิงสัตว์อันใดที่หนีมิทันน้ัน ไฟ
ก็ไหม้ลามตาย...ยังมีฝูงเปรตจําพวกหน่ึงมีตนน้ันใหญ่เท่าภูเขา แลมีเส้นขนอันรี
ยาวเสียบแหลมนักหนา...เปรตฝูงนี้ เมื่อก่อนเขาได้เป็นนายเมือง แลแต่งความ
เมืองมิชอบทางธรรม ย่อมเห็นแก่สินจ้างสอด บ่มิเป็นกลาง การย์ผู้ชอบไส้ว่าผิด 
การย์ผู้ผิดไส้ว่าชอบ ด้วยบาปกรรมแต่ความบ่มิชอบธรรม ด่ังน้ันไส้... 
นาสังเกตวา ใน ไตรภูมิพระรวง นี้ ทั้งท่ีกลาวถึงพระญามหาจักรพรรดิราช แต

สอนเนนท่ีทศพิธราชธรรม ไมกลาวถึงจักรวรรดิวัตรที่เปนหลักธรรมประจําพระองคของ
พระเจาจักรพรรดิอยางใดเลย ไมทราบวาในสมัยอยุธยา ธรรมของพระราชา คือหลักการ
ปกครองบานเมืองจะถือกันอยางไร แตพอมองเห็นไดวาทศพิธราชธรรมคงเดนตลอดมา 
ดังท่ีเวลาน้ีก็เปนคําท่ีชินหูชินปากท่ัวไป  

ตามที่พอจะไดพบไดผาน ในตนยุครัตนโกสินทรนี้ ธรรมของพระราชา ๔ หมวด 
คือ ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ ๔ จักรวรรดิวัตร ๑๒ และขัตติยพละ ๕ นาจะยัง
ปรากฏชัดอยูในราชประเพณี แตมาบัดน้ี ไดยินกันแตทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนคําท่ีเดนชัด
มากตามประเพณี แตไมคอยมีใครรูความหมาย และเลือนรางถึงกับไมรูที่มาท่ีไป หลาย
คนนึกวามาจากพราหมณ จากฮินดู จากมนูธรรมศาสตร ซ่ึงไมใชเลย แตเปนคําสืบมา
เปนสามัญในคัมภีรพระพุทธศาสนา (ทุกขอทุกธรรมเปนคําบาลี มาในพระไตรปฎก) 

รวมความว า  ในสมัย สุ โข ทัย น้ัน  นาจะพูด ได ว า  สั งคมไทยก าว ไปใน
พระพุทธศาสนาไดมากจนมีความถนัดหนักแนนในหลักศีลธรรมดีทีเดียว   

อยางไรก็ด ีไตรภูมิน้ีเปนคัมภีรของไทยเราน่ีเอง อยูในช้ันหลังมาก เปนการประมวล
ความจากคัมภีรรุนหลัง ตั้งแตอรรถกถา ฎีกา ไมคอยไปถึงคัมภีรดั้งเดิมท่ีเปนหลักแทๆ 
คือพระไตรปฎก อาจพูดวาเปนคําสอนจากพระไตรปฎกในรูปลักษณท่ีผานคัมภีรรุน
อธิบายมาเปนตอๆ แตไดเปนคัมภีรสําคัญท่ีมีอิทธิพลมากสําหรับเมืองไทย จนกระท่ังวา 
คนไทยในอดีต จนถึงยุคท่ีเพิ่งผานมาน้ี คติเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยเช่ือถือ
ปฏิบัติกัน เปนไปในแนวของคัมภีรไตรภูมิแทบท้ังน้ัน ดังปรากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในวัดท้ังหลายมากมาย ซ่ึงคงสืบตอเรื่อยมาต้ังแตสมัยอยุธยา แมแตการจัดต้ังวางรูป  
แบบถิ่นสถานบานเมือง ก็จัดตามคติจักรวาลแบบไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง 

จะเห็นไดงาย เม่ือส้ินอยุธยา กรุงเกาถูกเผาพินาศ ในป ๒๓๑๐ พระเจาตากกู
ชาติข้ึนมา จะฟนพระศาสนา นอกจากทรงรวบรวมพระไตรปฎกจากหัวเมืองแลว ก็ได
โปรดใหจัดสรางสมุดภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญยิ่ง  
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อีกทั้งไมชาตอจากนั้น ในรัชกาลที่ ๑ แหงยุครัตนโกสินทร ก็ไดโปรดฯ ใหราชบัณฑิต
จัดทําหนังสือรวมคําอธิบายเร่ืองไตรภูมิขึ้นมาเปนงานใหญ เรียกวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย∗ 

ไตรภูมิพระรวง หรือตามช่ือทางการวาเตภูมิกถาน้ัน ช่ือก็บอกอยูแลววาเปนคํา
สอนในเรื่องของภูมิ ๓ ซ่ึงเปนโลกิยภูมิของพวกปุถุชน ตั้งแตนรกข้ึนไปจนถึงเหลามนุษย 
เทวดา บรรดาพระพรหม แตทานไมไดจบแคน้ัน จุดหมายท่ีแทอยูท่ีการจะพนจากโลกิย
ภูมิท้ัง ๓ นั้นขึ้นไปสูโลกุตรภูมิ ใหถึงนิพพาน  

แตดังวาแลว หนังสือไตรภูมิน้ีเปนการประมวลความจากคัมภีรรุนหลัง ต้ังแต
อรรถกถา ฎีกา หนักไปทางความคิดความเช่ือและคําสอนในช้ันตํานาน และคัมภีร
อธิบายประกอบ อยางเชนชาดก และเนนหนักในเร่ืองกรรมท่ีทําไวในปางกอน จนเปนคติ
ที่ถือกันในทางท่ีโนมเอียงหรือเส่ียงท่ีจะไปเขาลัทธิกรรมเกา   

แนวโนมของความคิดความเขาใจในเชิงลัทธิกรรมเกาน้ีคงสืบมาในเมืองไทย
ตามลําดับ แตในสมัยอยุธยาแมถึงตอนปลายก็ยังมีการศึกษาเพียงพอท่ีทําใหมีทานผูรูท่ี
แยกแยะบอกไดวาเช่ือกรรมแคไหนถูก แคไหนผิด ดังเห็นไดจากหลักฐานในอดีต  

ขอใหดูพระราชปุจฉาท่ี ๓ ของสมเด็จพระนารายณมหาราช (ประชุมพระราชปุจฉา 
ภาคปกิรณกะ, ร.พ. ดํารงธรรม, พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๕๕) ซ่ึงครองราชยใน พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑ วาดังน้ี  

บุทคลเช่ือกรรม เข้าไปในป่า พบช้าง พบเสือ ก็ถือเสียว่าแล้วแต่กรรม 
ไม่หลบหนี เสือช้างก็ทําร้ายสิ้นชีวิต ดังน้ีจะว่ามีกรรมหรือหามิได้?  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ถวายวิสัชนา (ความที่ ๑) วา 
บุทคลผู้น้ันหาวิจารณปัญญามิได้ ช่ือว่ามีปุพเพกตทิฐิวิปลาส เช่ือแต่

กรรมท่ีกระทําแต่ก่อนสิ่งเดียว นักปราชญ์มิควรสรรเสริญ 

พระธรรมไตรโลก ถวายวิสัชนา (ความที่ ๒) วา 
บุทคลอันถือกรรมและมิได้พิจารณาเหตุอันผิดและชอบน้ัน ได้ช่ือว่า 

ปุพพเหตุกทิฐิ เป็นถือผิดประกอบกรรมอันผิดเพราะโมหะ มีกรรมหนหลัง ใน
ท่ีใดมีสัตว์ร้าย เสือร้าย พระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตให้ภิกษุขึ้นต้นไม้หนีได้ 

น่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงวา ความเช่ือเรื่องกรรมไดเปนปญหาเร่ือยมา เพราะคนมาก 
มายเอาหลักกรรมไปปนกับลัทธิกรรมเกา คือ ปุพเพกตทิฐิ/ปุพเพกตวาท อยางพวกนิครนถ 
ซ่ึงถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทํามาในปางกอนทั้งนั้น อันเปนมิจฉาทิฐิอยางหน่ึง   
                                                 
∗ เหตุการณเหลาน้ีเลาไวคราวๆ กอน เพราะเปนการเรงดวนขณะอยูไกลแหลงขอมูล เมื่อไดโอกาส จะบอกเอกสารท่ีมากํากับไว 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

หลักกรรมที่ถูกท่ีแทมิใชอยางน้ัน กรรมเปนสวนหน่ึงของความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย กรรมอยูในปจจยาการ ในกระแสธารของปจจัย เม่ือทําเหตุปจจัยไวกอนอันทําใหมี
ผลเสียหายไมดีในบัดน้ีอยางน้ี เราศึกษารูชัดเหตุปจจัยอะไรในบัดนี้ท่ีจะใหเกิดผลดี
ขางหนาแลว ก็ไมมัวรอผลกรรมเกา แตเราทํากรรมในบัดน้ีที่จะเปนปจจัยใหเกิดผลดี
ขางหนาตอไป เรารูอดีตใหเทาทัน และทํากับปจจุบันใหดีที่สุด กรรมเกาเม่ือเรารูทัน ก็
ชวยเราใหแกไขพัฒนา ละเลิกกรรมราย และทํากรรมใหมไดดียิ่งข้ึนๆ ไปทุกๆ วัน นั่นคือ
ไดประโยชนจากปญญาท่ีรูปจจยาการ 

ทีนี้ ในสังคมไทยสืบมา นอกจากพระพุทธศาสนา ก็ยังมีความเช่ือถือพื้นถ่ิน
พื้นบาน โดยเฉพาะท่ีดาษด่ืนจําพวกส่ิงศักดิ์สิทธิ์และลัทธิผีสางเทวดา พรอมดวยการเซน
ไหวออนวอน ซ่ึงยังมีอยูท่ัวไปจนถึงปจจุบัน 

ท่ีสําคัญคือ สมัยสุโขทัยไมยืนยาวมาก ผานเวลาราว ๑ ศตวรรษ นับจากกอตั้งใน 
พ.ศ. ๑๘๐๐ ประวัติศาสตรไทยก็เขาสูสมัยอยุธยา (รัชกาลพระเจาอูทองเร่ิมในป ๑๘๙๓) 
ซ่ึงยืนยาว ๔๑๗ ป ถึงกรุงแตกในป ๒๓๑๐ ในสมัยอยุธยาน้ี เมืองไทยหันไปช่ืนชมนิยมรับ
อารยธรรมขอมโบราณ ที่นับถือศาสนาพราหมณหรือฮินดูและพระพุทธศาสนามหายาน  

คตินิยมแบบพราหมณไดเฟองฟูข้ึน เริ่มจากในราชสํานักท่ีเกิดมีแบบแผนซ่ึงจัด
ตามระบบความคิดความเช่ือของศาสนานั้น ถึงกับมีตําแหนงใหญสําหรับพราหมณ 
โดยเฉพาะปุโรหิต และโหราจารย ความเช่ือถือเทพเจา ความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพเขามา
เสริมซํ้าและแทรกปนเปกับพระพุทธศาสนา มีการเซนสรวงสังเวย มีพิธีกรรมแบบ
พราหมณ และรับระบบกฎหมายสายฮินดูอยางมนูธรรมศาสตรเขามา ซ่ึงมีบทบัญญัติ
รุนแรงในการแบงช้ันวรรณะ และการลงโทษในข้ันประหารชีวิตและทรมานรางกายมากมาย 

ยกตัวอยางหน่ึงในมนูธรรมศาสตร์ วา [มนุสมฺฤติ, Viii.270-271:  

คนศูทรผู้ใดกล่าวว่าพราหมณ์ด้วยคําหยาบคาย ให้ตัดล้ินมันเสีย เพราะมัน
เป็นคนชาติตํ่า; หากมันเอ่ยนามและโคตรของพราหมณ์โดยไม่เคารพ ให้เอาแท่ง
เหล็กเผาไฟยาว ๑๐ นิ้ว ทะลวงปากมัน  

แลวเทียบกับความใน ไตรภูมิพระร่วง ของพญาลิไท ในคติพุทธ วา:  

...มาตราว่าคนผู้ใดกระทําร้ายด้วยประการใดๆ ก็ดี บ่มิควรข้าให้ตายเลย ควร
ส่ังสอนโดยธรรมแล เพราะว่าปลงชีวิตสัตว์อันรู้ติงนั้นเป็นบาปร้ายนักหนา 
ความท่ีวาน้ี ชวนใหเขาใจวาในสมัยสุโขทัยนาจะไมมีการลงโทษประหารชีวิต 



๘๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

บทเรียนท่ีตองรู เพราะอยูกับความประมาท ความพินาศจึงมาหา  
อยางที่วาแลว การนับถือพระพุทธศาสนาข้ึนตอการศึกษาใหมีปญญารูเขาใจ

ปฏิบัติไดตรงตามธรรมวินัย และในเมืองไทยเราน้ี ปญหาไมใชแควาเราไดมีการศึกษาท่ี
ทําใหกาวมาในพระพุทธศาสนาไดแคไหนเทานั้น แตยังมีปญหาแทรกซอนอีก ที่สําคัญคือ
ในบางยุคการศึกษาถึงกับขาดตอนไป และในบางสมัยคนก็เส่ือมหายไปจากการศึกษา 
ทั้งนี้ไมเพียงเปนไปตามสภาพของสังคมเทาน้ัน แตสําหรับสังคมไทยน้ี เหตุการณรายใน
ประวัติศาสตรของบานเมืองไดเปนปจจัยอันใหญที่สําคัญย่ิง 

เราวาเมืองไทยมีประวัติศาสตรยาวไกลนับแตสมัยสุโขทัยอีกไมนานนักก็จะได 
๘๐๐ ป แตเม่ือดูใหชัด การเสียกรุงครั้งอยุธยาถูกเผาใน พ.ศ. ๒๓๑๐  คือเม่ือ ๒๕๑ ป 
มานี้เอง ซ่ึงถึงกับตองมีการกูชาติ ทําใหเมืองไทยคนไทยตองทําอะไรๆ ข้ึนใหมมากมาย 
และมิใชกูชาติเทานั้น แตตองกูพระพุทธศาสนาดวย ความพินาศของบานเมืองคร้ังน้ัน ไม
เพียงทําใหขาดตอนในการศึกษาเทาน้ัน แตคงจะไดทําใหการกาวเขาสูพระพุทธศาสนา
ของสังคมไทยนอกจากชะงักไปแลว ยังอาจจะไดพราสับสนหรือหันเหเฉไปอีกดวย การณ
อาจเปนไปวา จนบัดนี้ งานกูพระศาสนาของเมืองไทยยังกาวไปไดไมถึงจุดที่เพียงพอ 

เหตุการณสุดสําคัญและสภาพสังคมบานเมืองท่ีสืบเน่ืองแตน้ัน เปนเรื่องท่ีควร
เรียนรูเขาใจใหมากใหชัด มิใชเพื่อปลุกเราความโกรธเกลียดเคียดแคนอันใด แตเพ่ือ
ความรูจักตัวเอง รูสภาพซ่ึงเปนจุดปมที่จะพึงแกไขปรับปรุง เฉพาะอยางย่ิงรูเหตุปจจัย
แหงความเส่ือมความเจริญท่ีจะตองจัดตองทําดวยปญญา เปนเรื่องของความรูเพ่ือ
ปญญา อันพึงแยกพนไปจากความรูสึกโกรธเกลียดเคียดแคน 

เรื่องราวคราวกรุงแตกท่ีหยิบยกมาทบทวนกันในจุดซึ่งเห็นวาสําคัญน้ี สวนมากนํามาจาก
หนังสือ ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคท่ี ๖ (จัดพิมพเผยแพรโดยองคการคาของคุรุสภา ศึกษา
ภัณฑพาณิชย, พ.ศ. ๒๕๐๖), ภาคที่ ๖๕ (พิมพที่โรงพิมพเดลิเมล, พ.ศ. ๒๔๘๐), ภาคที่ ๖๖ 
(พิมพที่โรงพิมพเดลิเมล, พ.ศ. ๒๔๘๐), และ ภาคที่ ๓๙ (พิมพที่โรงพิมพศรีหงส, พ.ศ. ๒๔๗๐)  

เฉพาะภาคท่ี ๓๙ นี้ เปน “เร่ืองจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซ่ึงเขามา
ตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผนดินพระเจาเอกทัศ กับคร้ังกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน ภาค ๖” เห็นวานาสนใจพิเศษในแงที่เปนคําบอกเลาและสังเกตการณของฝร่ัง ท่ี
บอกเลาเร่ืองราวของพวกเขาเองท่ีมาเจอะเจอและถูกกระทบในบานเมืองอ่ืน เปนการมอง
ดวยความรูความคิดความรูสึกของคนขางนอก สวนเลมอ่ืนภาคอ่ืนนอกน้ัน เปนการ
บันทึกเหตุการณบานเมืองของคนไทยเอง ในคราววิวัฒนข้ึนมาจากวิบัติ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๓ 

ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคท่ี ๖ หนา ๑๓๖–๑๓๗ บันทึกไววา  

คร้ันถึงวันอังคาร เดือน ๕ ข้ึน ๙ ค่ํา ปกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนวันเนา
สงกรานต เพลาบาย ๓ โมง พมาก็จุดไฟสุมรากกําแพงเมืองตรงหัวรอท่ีริมปอม
มหาชัย และยิงปนใหญระดมเขาไปในพระนคร จากบรรดาคายที่รายลอมทุกๆ 
คาย พอเพลาพลบคํ่ากําแพงเมืองตรงท่ีเอาไฟสุมทรุดลง เวลาคํ่า ๘ นาฬิกา แม
ทัพพมาก็ยิงปนสัญญาณใหเขาปนปลนพระนครพรอมกันทุกดาน พมาเอาบันได
พาดปนเขาไดตรงที่กําแพงทรุดน้ันกอน พวกไทยที่รักษาหนาที่เหลือกําลังจะตอสู 
พมาก็เขาพระนครไดในเวลาค่ําวันน้ันทุกทาง นับเวลาแตพมายกมาตั้งลอมพระ
นครได ๑ ป กับ ๒ เดือน จึงเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาขาศึก 

เม่ือพมาเขาพระนครไดนั้นเปนเพลากลางคืน พมาไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผา
เยาเรือนของชาวเมืองเขาไปจนกระท่ังปราสาทราชมนเทียร ไฟไหมลุกลามแสง
สวางดังกลางวัน คร้ันพมาเห็นวาไมมีผูใดตอสูแลว ก็เท่ียวเก็บรวบรวมทรัพยจับ
ผูคนอลหมานทั่วไปทั้งพระนคร... 

พระเจาเอกทัศน้ัน มหาดเล็กพาลงเรือนอยหนีไปซุมซอนอยูในสุมทุมพุมไม 
ที่บานจิกริมวัดสังฆาวาส แตพมายังหารูไม จับไดแตพระเจาอุทุมพรซ่ึงทรงผนวช 
กับเจานายโดยมาก ทั้งขาราชการผูใหญผูนอย และพระภิกษุสามเณรที่หนีไปไม
พน พมาก็จับเอารวมไปคุมไวที่คายโพธิ์สามตน สวนผูคนพลเมืองที่จับไดก็
แจกจายกันไปควบคุมไวตามคายนายทัพนายกองทั้งปวง แลวพมาเที่ยวตรวจ
เก็บบรรดาทรัพยสมบัติ ทั้งสิ่งของหลวงของราษฎร ตลอดจนเงินทองของเคร่ือง
พุทธบูชาตามพระอารามใหญนอย ไมเลือกวาของที่จะหยิบยกไดหรือที่ไมพึงจะ
หยิบยกไดดังเชนทองเงินท่ีแผหุมพระพุทธรูป มีทองคําที่หุมพระศรีสรรเพ็ชดา
ญาณเปนตน∗ พมาก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปใหทองละลายเก็บเอามาจนสิ้น เทานั้น
ยังไมพอ พมายังจะเอาทรัพยซึ่งราษฎรฝงซอนไวตามวัดวาบานเรือนตอไปอีก... 
มองเห็นความวิบัติพินาศของอยุธยานี้แลว ยอนหลังไปดูสภาพคนไทยครั้งน้ันวาออนแอ

ปลอยตัวมัวตกอยูในความประมาทขาดสามัคคีแคไหน จึงเสียบานเสียเมืองหมดตัวถึงอยางนั้น 
                                                 
∗ พระศรีสรรเพ็ชดาญาณ เปนตัวอยางใหเห็นวาทองคําท่ีกรุงเกา ซ่ึงพมาเผาพระพุทธรูปเก็บเอาไปน้ันมากเพียงใด 
ตามเรื่องวา เมื่อ จ.ศ. ๗๙๖ (พ.ศ. ๑๙๗๗) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย ไดทรงยกพระราชวัง
สรางเปนพระอาราม ใหนามวาวัดพระศรีสรรเพ็ชดาราม ตอมาถึง จ.ศ. ๘๓๕ (พ.ศ. ๒๐๑๖) สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ ข้ึนครองราชย ทรงปฏิสังขรณวัดพระศรีสรรเพ็ชดาราม แลวทรงหลอพระพุทธรูปยืนสูง ๘ วา 
ถวายพระนามวาพระศรีสรรเพ็ชดาญาณ ใชทองหลอหนัก ๕๓,๖๐๐ ชั่ง ทองคําแผหุมหนัก ๒๘๖ ชั่ง  
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ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคท่ี ๖ หนา ๗๖–๘๒ บันทึกไววา  
คร้ันถึงฤดูแลง ปเถาะ พ.ศ. ๒๓๐๒ พระเจาอลองพญา...สั่งใหมังระยก

กองทัพเลยลงมาตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดทั้ง ๒ เมือง กองทัพพมายกลวง
แดนไทยเขามา คร้ังน้ันจะเปนดวยเหตุใดไทยจึงมิไดตระเตรียมตอสูหาปรากฏไม 
ไดความแตวาพมาตีเมืองไดโดยงาย...จนพมาประหลาดใจวาไทยทําไมจึงออนแอ
ถึงเพียงน้ัน จึงเลยเปนเหตุใหพมากําเริบคิดอยากจะลองตีหัวเมืองไทยตอเขามา 
ในช้ันน้ีพมายังหาไดตั้งใจจะเขามาตีกรุงศรีอยุธยาไม... 

ในเวลาน้ันพระเจาอลองพญาลงมาทอดพระเนตรเมืองทวาย เมืองมะริดและ
เมืองตะนาวศรีที่ตีไดใหม มาทราบวากองทัพไทยรบพุงออนแอแตกหนีงายๆ จึง
เกิดความคิดขึ้นในตอนนี้วานาจะเขามาตีกรุงศรีอยุธยาดวยความประมาทไทย 
จึงใหตระเตรียมกองทัพท่ีเมืองตะนาวศรีนั้นใหมังระราชบุตรเปนทัพหนา พระ
เจาอลองพญาเปนทัพหลวงยกตามเขามาทางดานสิงขร... 

ตามคําผูหลักผูใหญกลาวกันมา วาในครั้งน้ันไมไดคิดอานที่จะรวบรวม
กําลังตอสูขาศึกประการใด สักแตไดขาวมาวาพมาจะยกมาทางไหนก็เกณฑ
กองทัพยกไปดักทางนั้น เพียงแตจะสืบสวนใหไดหลักฐานม่ันคงเสียกอนก็ไมมี 
จึงเอากําลังร้ีพลไปปวยการเสียเปลาๆ มากกวาที่ไดตอสูขาศึก ดวยพมามิไดยก
มาทั้งทางดานพระเจดียสามองคและดานแมละเมา ยกมาแตทางดานสิงขรเมือง
ตะนาวศรีทางเดียว...ทางดานสิงขรท่ีพมายกมา...ไมใชแตเปนทางออมคอม
หางไกลอยางเดียว ทางที่ขาศึกจะตองเดินทัพข้ึนมา ตั้งแตขามเขาบันทัดเขา
มาแลวเปนทางกันดาร เพราะเทือกภูเขาอยูขางซาย ทะเลอยูขางขวา เหมือนตอง
เดินตรงมาในตรอกถึง ๕ วัน ๖ วันจึงจะถึงเมืองเพชรบุรี ถาหากไทยเอากองทัพ
ที่มีกําลังไปตั้งสกัดอยูที่เมืองเพชรบุรีสักทัพ ๑ แลวใหกองทัพเรือยกลงไปวก
หลังทางทะเล จะเลือกลอมขาศึกที่ตรงไหนก็ไดสะดวกตลอดระยะทางกันดารน้ัน 
เพราะเชนน้ีเม่ือคร้ังพระเจาหงสาวดีมาตีเมืองไทยแตกอนถึงไมไดใหกองทัพยก
มาทางดานสิงขรเลย ที่พระเจาอลองพญายกมาคร้ังน้ันก็ดวยไมรูภูมิแผนที่ 
เหมือนหลงเขามาในเง้ือมมือไทย ถาเวลานั้นผูบัญชาการศึกขางฝายไทยมี
ความสามารถอยูบาง กองทัพพมาก็คงปนป แมอยางต่ําก็จะไมสามารถลวงเลย
เมืองเพชรบุรีข้ึนมาได คิดดูจึงนาเสียดายนัก เพราะพมาหลงแลวฝายเรายังหลง
ยิ่งไปกวาพมาเลา กลายเปนพมายกกองทัพมาในทางที่ไทยมิไดตระเตรียมตอสู 
จึงลวงเลยมาถึงเมืองราชบุรีไดโดยสะดวกดวยประการฉะนี้... 
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ตั้งแตกองทัพไทยแตกมาจากเมืองราชบุรี ท่ีในกรุงศรีอยุธยาก็เกิด
โกลาหล ดวยคนท้ังหลายเห็นกันเปนแนชัดวาเพราะผูบัญชาการศึกโง
เขลาไมรูเทาถึงการ จะพาบานเมืองพินาศฉิบหาย ก็วุนวายกันไปตางๆ ถึง
คิดกันจะไปทูลเชิญพระเจาอุทุมพรใหลาผนวชออกมาวาราชการ พระเจา
เอกทัศเกรงจะเกิดจลาจลข้ึน... 

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๕๒ ลงจดหมายมองซิเออรอาโตดไววา  
วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม ค.ศ. ๑๗๖๖ (พ.ศ. ๒๓๐๘)  
กองทัพพมาไดไปยึดหมูบานไวไดหลายแหง จึงไดตั้งคายมั่นไวในที่แหง ๑ 

แลวก็ออกเที่ยวปลนสดมภทํารายตางๆ ทั่วไปหมด...เม่ือเราไดออกจากกรุงศรี
อยุธยาไดสักสองวัน พวกขาศึกก็ไปยึดบางกอกไวได แลวจึงลองกลับมาที่สัน
ดอนเผาบานซึ่งเราพักอาศรัยอยูในวันกอน พวกพมาไดฆาคนไทยตายเปนอัน
มากซึ่งผิดธรรมเนียมที่พมาเคยทํามา แตที่ฆาครั้งน้ีก็เห็นจะเปนเพราะพมาแคนที่
ไทยไดตอสูที่บางกอก แตความจริงการที่ไทยไดสูพมาที่บางกอกก็ประเดี๋ยวเดียว
เทาน้ัน ดูเหมือนไมถึงครึ่งชั่วโมงไทยก็หนีพมาไป ทานคงจะเห็นไดตามที่เลามาน้ี 
วาความกลาหาญของไทยจะมีสักเพียงใด ขาพเจาเช่ือวาทั้งโลกเห็นจะไมมี
ประเทศไหน ท่ีจะทําสงครามไมเปนเหมือนกับประเทศสยามน้ีเลย 
เม่ือไมมีกําลังความสามารถอยูในตัวเอง คนไทยเวลาน้ันก็หวังลมๆ แลงๆ พวก

นักรบขาดความม่ันใจในตัวเอง ออนแอ ก็เอาไสยศาสตรคาถาอาคมเปนท่ีพ่ึง เม่ือแก
ความออนแอของตัวไมได ก็ยิ่งแพเขา ดังท่ีคราวกรุงแตกน้ัน มีเรื่องการหวังพึ่งวิทยาคมซึ่ง
ทําใหยิ่งประมาท แลวก็ยิ่งแพเร่ือยๆ เชนท่ี ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคท่ี ๖ ตั้งแต
หนา ๑๒๒ เลาวา  

ครั้นถึงราวเดือน ๖ ปจอ พ.ศ. ๒๓๐๙...พระเจาเอกทัศจึงตรัสสั่งใหจัด
กองทัพมีจํานวนพล ๑๐,๐๐๐ ใหพระยาพระคลังถืออาญาสิทธิ์เปนแมทัพยกไปตี
คายพมาที่ตั้งอยูปากน้ําพระประสบขางฝายเหนือ กองทัพท่ียกไปคราวน้ีปรากฏ
วามีกองอาทมาต คือ ผูท่ีชํานาญวิชาอาคมนําหนาไป ไทยรบพุงกลาหาญเกือบตี
ไดคายพมา แตแมทัพไมไดตระเตรียมเคร่ืองบังตัวคนที่จะไปต้ังประชิดคาย
ขาศึก จึงตองถอยกลับมาเสียคราว ๑ ตอมาอีกสองสามวันพอเตรียมเคร่ืองบัง
ตัวพรอมก็ยกไปตีคายพมาที่ปากนํ้าพระประสบอีก คราวน้ีวาถึงมีพวกราษฎร
ชาวเมืองตามกองทัพออกไปดวยเปนอันมาก ฝายพมาเห็นไทยรบพุงเขมแข็งกวา



๘๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

แตกอนก็ออกคร่ันครามจึงคิดกลอุบาย พอกองทัพไทยยกไปถึงคราวหลัง พมา
ทําเปนหนีออกไปทางหลังคาย ใหไทยเห็น พวกกองอาทมาตไมรูเทา สําคัญวา
พมาหนีจริงก็นําพลเขาคายไลจับพมา พวกกองทัพพมาท่ีซุมอยูก็ออกตีโอบ
กองทัพไทย แลวใหกองทหารมาวกมาตีกระหนาบขางหลังอีกทาง ๑ กองทัพไทย
ก็เสียทีพมาฆาฟนท้ังพวกกองทัพและพวกราษฎรท่ีตามไปดวยลมตายเปนอัน
มาก กองทัพพระยาพระคลังก็แตกหนีกลับมา แตในวันน้ันกองทัพพระยาตากสิน
มิไดแตกดวย ชวยรบขาศึกปองกันมาขางหลัง กองทัพไทยจึงมิไดแตกยับเยิน... 
(พระยาตากสินเปนตัวอยางที่ชัดเจนของผูท่ีฝกฝนสรางตนใหสามารถอาจกลามี

ความสามารถจริงแทที่ม่ันใจในส่ิงท่ีตนมีจริงเปนจริง แลวก็มีแตชัยชนะทุกเม่ือตลอดมา  

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๔๗ พวกบาดหลวงบันทึกบอกความวา  
บางกอกวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๖๙ (พ.ศ. ๒๓๑๒)  
พวกพมาไดยกทัพมาตั้งอยูขางบานมหาพราหมณ และไดยกจากคายมหา

พราหมณออกโจมตีไทยอยูเสมอๆ แตพมาทําการไดตามชอบใจเพราะไมมีใคร
ออกมาตอสูเลย แตเพ่ือจะกันมิใหราษฎรพลเมืองวาได พวกไทยจึงไดยกออก
ตอสูขาศึกบางเปนคร้ังเปนคราว แตการตอสูน้ีก็ทํากันโดยอยางเสียไมได เพราะ
เม่ือไทยออกตอสูพมาคราวใด ก็สําหรับสงอาวุธใหแกขาศึกเทาน้ัน ไทยกับพมา
ไมไดรบกันประชันหนาจนคร้ังเดียว ฝายพวกพมาเห็นวาไทยไมสูจึงจัดการลอม
พระนครไว และเอาวัดตางๆ ซึ่งอยูรอบพระนครเปนที่ตั้งมั่น... 
ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคท่ี ๖ หนา ๑๒๘ บอกใหเห็นความออนแอของคน

ไทยเวลาน้ัน ท่ีขลาดกลัวมัวแตหวังพ่ึงวิชาอาคม และกลัวแมแตเสียงปนใหญ เชนวา 
...เนเมียวสีหบดีไดเปนแมทัพใหญ บังคับบัญชากองทัพพมาทั้งหมดแตผู

เดียว ก็สั่งใหกองทัพฝายเหนือฝายใตสมทบกันเขาตั้งลอมกรุงศรีอยุธยา ตัวเน
เมียวสีหบดียายจากคายปากนํ้าพระประสบมาอยูที่คายโพธิ์สามตน ใหกองหนา
เขามาตั้งคายท่ีวัดภูเขาทอง แลวใหรุกเขามาตั้งคายวัดทาการองอีกแหง ๑ ฝาย
ขางในกรุงฯ เห็นพมาเขามาต้ังคายถึงวัดทาการอง ทางปนใหญจะยิงไดถึงพระ
นคร ก็ใหกองทัพเรือยกออกไปตีคายพมา...แตใครจะเปนตัวนายทัพหาปรากฏ
ไม กลาวแตวามีนายฤกษคน ๑ ถือดาบสองมือรําไปขางหนาเรือ พอพมายิงปน
มาถูกนายฤกษตกน้ําลง กองทัพเรือก็ถอยกลับคืนเขากรุงฯ ท้ังหมด ความที่
กลาวมาน้ีพิเคราะหดูเห็นวาคงเปนดวยเร่ืองเช่ือถือวิทยาคมน้ันเอง นายฤกษคน
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นั้นเห็นจะเปนตัวอาจารยรําดาบเศกเปาไปหนาทัพโดยเชื่อวาอาจจะคุมครอง
ปองกันอันตรายกองทัพไดทั้งหมด คร้ันตัวอาจารยถูกปนตายเอง พวกกองทัพก็
พากันใจฝอ ผูท่ีคุมทัพเห็นวาถาขืนเขาไปรบก็เห็นจะเปนเคร่ืองแตสําหรับไปแตก
ไปตายไมเปนการ จึงใหถอยกลับมา...แตนี้การรบพุงก็เปนแตเอาปนใหญตั้งยิง
กันทั้ง ๒ ฝาย พมาตั้งคายที่วัดภูเขาทอง วัดทาการอง แลวตั้งคายรายตอลงมาท่ี
วัดกระชาย วัดพลับพลาชัย วัดเตา วัดสุเรนทร วัดแดง ขางดานตะวันตกตั้งปน
ใหญยิงเขาไปในพระนคร     
หนา ๑๓๐ บอกความตอไปวา 

...แตปนใหญที่ยิงโตตอบกันนั้น ไทยมีปนประจําเมืองไดเปรียบพมา จึงคิด
อานเอาปนขนาดใหญๆ ขึ้นตั้งยิงบนปอม มีเร่ืองเลากันมา เปนอุทาหรณของ
ความเสื่อมทรามในคร้ังน้ันวา เม่ือเอาปนช่ือปราบหงสาซึ่งเปนอยางใหญที่มีอยู 
ข้ึนตั้งบนปอมมหาชัยจะยิงพมา แตแรกเจาหนาท่ีไมกลายัดดินดําใหเต็มขนาด 
กลัวแกวหูจะแตกดวยเสียงปน ลดดินดําลงแลว ยังมีคนขอใหลดลงอีกเลา จน
ที่สุดเมื่อยิงไป กระสุนปนไปตกไมถึงคูเมือง เปนไดถึงอยางนี้ ขางฝายที่กลาก็
ตรงกันขาม ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารวา...เอาปนชื่อมหากาลมฤตยู
ราชข้ึนบนปอม แลวเอาลูกดินยัดทวีข้ึน ๒ เทา ประสงคจะยิงใหถึงคายพมาที่
ภูเขาทอง ยิงไดนัดเดียวปนก็เลยราวรานใชไมไดตอไป...พระยาตากสินเปน
เจาหนาที่รักษาการดานตะวันออกอยูท่ีวัดเกาะแกว...เห็นพมายกเขามาก็เอาปน
ใหญยิงขาศึกไมมาบอกศาลาลูกขุน มีโจทกฟองเกือบจะตองถูกลงโทษ หากวาได
มีบําเหน็จความชอบมา จึงไดรับกรุณาเพียงภาคทัณฑโทษไว แตนั้นพระยาตาก
สินก็ทอใจจึงคิดหนีจากพระนคร  
เรื่องราวของความเส่ือมทรามมีอีกมากมายจนหนา ๑๓๔ ก็มีความบอกวา 

ฝายขางพระนครถูกพมาลอมมาชานาน เสบียงอาหารอัตคัดเขาเกิดเปนโจร
ผูรายแยงชิงกันชุกชุมขึ้นทุกที คร้ัน ณ วันเสารเดือนยี่ ข้ึน ๔ ค่ํา ปจอ เวลา
กลางคืนเกิดไฟไหมในพระนคร...ไฟไหมกุฎีวิหารและบานเรือนในพระนครรวม
กวา ๑๐,๐๐๐ หลัง ผูคนพลเมืองก็ยิ่งอัตคัดคับแคนหนักข้ึน พระเจาเอกทัศให
ทูตออกไปวากลาวกับพมาขอเลิกรบจะยอมเปนเมืองข้ึนตอพระเจาอังวะ แมทัพ
พมาก็ไมยอมเลิก ดวยประสงคจะตีเอาทรัพยสมบัติผูคนไปใหสิ้นเชิง... 
ในท่ีสุด คร้ันถึงวันอังคาร เดือน ๕ ข้ึน ๙ ค่ํา ปกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนวันเนาสงกรานต 

ไทยก็เสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาขาศึก ดังความในพงศาวดารท่ีไดคัดมาใหดูแลวขางตน 



๘๘  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

สูญส้ินยอยยับดับสลาย กูชาติได บานเมืองกลับมั่นคง  
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๔๙ บาดหลวงเลาความครั้งกรุงแตกวา  

พมาไดเท่ียวเอาไฟเผาบานเรือนทุบตอยเขาของและฆาฟนคนทั่วไปหมด 
เม่ือพมาจับโรงเรียนสามเณร∗ไดสัก ๘ วัน ก็ตีกรุงแตก พมาไดเขาไปในพระ
นคร ไดทราบมาเปนการแนวา พระศรีสุราย (Phra Si Surai) นองภรรยาของ
พระเจาแผนดิน ไดสมรูรวมคิดกับขาศึกดวย แตการที่คิดการเชนน้ีจะประสงค
อะไรก็ตาม แตก็หาไดสําเร็จตามปรารถนาไม เพราะตองถูกจําตรวนพรอมดวย
เจาพระยาพระคลังและขุนนางอื่นๆ ดวย ฝายพระเจากรุงสยามซึ่งเปนพระโรค
เร้ือนน้ันก็หนีขาศึกไป และไปสวรรคตท่ีโพธิ์สามตนเมื่อพมาไดยกกลับไปแลว 
เม่ือพมาเขากรุงไดแลวน้ัน พมาไดเอาไฟเผาบานเรือนทําลายขาวของตางๆ อยู 
๑๕ วัน และไดฆาผูฟนคนไมเลอกวาคนมีเงินหรือไมมีเงินก็ฆาเสียสิ้น แตพวก
พมาพยายามฆาพวกพระสงฆมากกวา และไดฆาเสียนับจํานวนไมถวน ขาพเจา
เองไดเห็นพมาฆาพระสงฆในตอนเชาเวลาเดียวเทาน้ันกวา ๒๐ องค 

เมื่อพมาไดเผาบานเรือนในพระนครตลอดจนพระราชวัง และวัดวาอาราม
หมดสิ้นแลว พวกพมาจึงเตรียมการที่จะยกทัพกลับไป พวกพมาไดยกทัพออก
จากกรุงเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๗๖๗ (พ.ศ. ๒๓๑๐)  

บาดหลวงแบนาดีโนไดตกน้ําตายใตบางกอก บาดหลวงเยซวิตไดตายท่ีบางชาง 
บาดหลวงอีซีดอรไดหนีไปที่เมืองคันเคา ซาอานาซิโอกับภรรยาถูกพมาเก็บทรัพย
สมบัติจนหมดตัว ลงปลายท่ีสุดก็อดอาหารตาย สวนตัวขาพเจาน้ันไดหนีไปยัง
บางกอกพรอมดวยพวกเขารีด ๓๐๐ คน แลวไดลงเรือจีนไปยังเมืองคันเคาตอไป 

จับความจากท่ีเลาแลววาเม่ือกรุงใกลจะแตก พระยาตากไดออกไปรวบรวมกําลัง
ในหัวเมืองขางนอก เม่ือเขมแข็งพอแลว ก็ยกกองทัพมาสูรบตีพมาแตกหนีไป และยึดกรุง
เกากลับคืนมาได แตอยุธยาส้ินสภาพแลวเหลือกําลังจะฟนข้ึนมาได ถูกพมามาทําลาย
แลว คนขางในยังซํ้าเติมตัวเองอีก พระยาตากไปต้ังเมืองหลวงท่ีกรุงธนบุรี แตก็ยังตองยุง
กับการทําศึกสงครามอยางหนักตลอดเวลา ๑๕ ป โดยเฉพาะกับพมาท่ียกมาแลวๆ เลาๆ 
พรอมไปกับการบํารุงบานเมือง และฟนพระศาสนา ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา 
๗๔ ลงจดหมายมองซิเออรคอรเลาความบางอยางท่ีนาสนใจในชวงเวลาน้ีวา  
                                                 
∗ โรงเรียนสามเณรในท่ีนี้หมายถึง seminary คือโรงเรียนฝกบาทหลวงของฝร่ัง 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๙ 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๖๙ (พ.ศ. ๒๓๑๒)  
ในเวลาที่พวกพมาขาศึกหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาน้ัน พระยาตากก็ได

เตรียมการที่จะต้ังตัวเปนใหญตอไป โดยรวบรวมเกลี้ยกลอมผูคนท่ียังหนีกระจัด
กระจายอยู แลวจึงไดไปตั้งม่ันอยูที่เมืองจันทบุรี...แลวจึงเลยเขาไปถึงบางกอก...
เปนธรรมเนียมของพระยาตากอยาง ๑ ซึ่งตองคุมกองทัพไปดวยพระองคเองเสมอ   

ในระหวางที่พระเจาตากพระเจาแผนดินใหมของกรุงสยาม ไดทรงทําให
บานเมืองใกลเคียงสทกสทานกลัวเดชานุภาพไปหมดน้ัน พวกไพรฟาขาแผนดิน
ตองรับความเดือดรอนตองลมตายวันละมากๆ เพราะอาหารการกินอัตคัดกันดาร
อยางท่ีสุด ในปนี้ไดมีคนตายมีจํานวนมากกวาเมื่อคร้ังพมาเขามาตีกรุงศรีอยุธยา 
เหตุที่คนตายมากนักน้ันก็คือเพราะเงินทองซึ่งบัญจุไวตามพระเจดียหมดเสียแลว 

เม่ือปกอนและในปนี้ พวกจีนและไทยไมไดหากินอยางอ่ืน นอกจากเที่ยว
ทําลายพระพุทธรูปและพระเจดีย พวกจีนไดทําใหเงินทองในเมืองไทยไหลไปเท
มา และการท่ีประเทศสยามกลับตั้งตัวไดเร็วเชนน้ีก็เพราะความหม่ันเพียรของ
พวกจีน ถาพวกจีนไมใชเปนคนมักไดแลว ในเมืองไทยทุกวันน้ีคงจะไมมีเงินใช
เปนแน เพราะพวกพมาไดขนไปจนหมดส้ิน เพราะฉน้ันการท่ีไดมีการคาขายกัน
ในทุกวันน้ี ก็เปนดวยพวกจีนไดไปเที่ยวขุดเงินทองที่ฝงไวตามดินและบัญจุไว
ตามพระเจดียนั้นเอง เม่ือพวกจีนไดทําลายวัดภูไทย (Vat Phu Thai) ซึ่งเปนวัด
ใหญอยูใกลกับโรงเรียนสามเณรน้ัน ขาพเจาไดกลับมาถึงเมืองไทยแลว ในวัดน้ี
เม่ือทําลายลงแลว พวกจีนไดพบทองเปนอันมากพอบันทุกเรือยาวไดถึงสามลํา...  

วัดตางๆ ในเวลาน้ีจะเปรียบก็เทากับเตาไฟ ฝาผนังก็ดําหมด และตามลาน
วัดก็เต็มไปดวยถาน และพระพุทธรูปหักพังเปนช้ินเล็กช้ินนอย... 

บางกอกวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๗๗๐ (พ.ศ. ๒๓๑๓)  
เม่ือขาพเจาไดกลับมาถึงเมืองไทยไดหลายเดือน ขาพเจาไดไปเที่ยวดูในพระ

ราชธานี ไดพบจํานวนเด็กเปนอันมาก ซึ่งอดอยากอยางที่สุดในระหวางที่ขาวยาก
หมากแพงนั้น เด็กพวกนี้ไดรับนํ้ามนตเขารีดมีจํานวน ๔๐๐ คน เด็กเหลาน้ีโดย 
มากเปนบุตรของชาวบานนอก ซึ่งพระเจาแผนดินองคใหมไดพามาจากหัวเมืองใน
เวลาท่ีเสด็จไปปราบปรามหัวเมืองเหลาน้ัน...เพ่ือจะใหคนในกรุงแนนหนาขึ้น 
เพราะต้ังแตคร้ังรบกับพมา ในกรุงหมดผูหมดคนเหลือแตเสือและสัตวปาอยูเทานั้น 



๙๐  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๙๕ ลงจดหมายมองเซนเยอรเลอบอง ถึง
ผูอํานวยการคณะตางประเทศของเขาวา  

วันที่ ๓ เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๗๗๕ (พ.ศ. ๒๓๑๘)  
จนถึงเวลาเดี๋ยวน้ี อาหารการกินในเมืองนี้ยังแพงมาก เพราะบานเมืองไมได

เปนอันทํามาหากินมา ๑๕ ปแลว เพราะเหตุวามีสงครามไมหยุดเลย และในเวลา
นี้ก็ยังหาสงบทีเดียวไม เงิน ๒๐๐ เหรียญในทุกวันนี้ มีราคาไมเทากับเงิน ๕๐ 
เหรียญ เมื่อ ๑๐๐ ปมาแลวซึ่งเปนเวลาท่ีเราไดแรกมาต้ังคณะบาดหลวงในเมืองนี ้
พวกเขารีดก็ไมไดชวยเหลืออะไรเราเลย เรากลับตองเลี้ยงดูพวกเขารีดบางคน
เสียอีก  
การศึกสงครามปราบปจจามิตรดําเนินมาตลอดรัชกาลพระเจาตากสิน ถึง พ.ศ. 

๒๓๒๕ ตอดวยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร พมาแมจะแพทุกคร้ัง ก็ไมเลิกยกทัพ
มาตี จนถึง ค.ศ. ๑๗๘๕ (พ.ศ. ๒๓๒๘) พมาเตรียมการทําศึกคร้ังยิ่งใหญ ที่เรียกวา 
“สงครามเกาทัพ” ยกพลมามากมาย (เรียนกันมาวา แสนส่ีหม่ืนส่ีพันคน ยกมาตี ๕ ทาง) 
ไทยมีกําลังพลครึ่งหน่ึงของพมา ก็ตีพมาแตกพายไป บาทหลวงก็บันทึกไว (หนา ๑๕๖) วา 

พวกพมาไดยกทัพเขามาไมหยุดเลยจนถึงเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๑๗๘๖ 
(พ.ศ. ๒๓๒๘)...อยูดีๆ โดยไมทันรูตัว พมาก็ยกทัพมามีพลประมาณ ๙๐,๐๐๐ 
คน...แตดวยพระเปนเจาชวย ไทยไดไปตานทานกองทัพพมาแตกหนีไปทั้ง ๔ 
กอง โดยเกือบจะไมตองรบกันเลยก็วาได...และในเวลาที่พมาขาศึกแตกหนีไปน้ัน
ไทยก็ไดไลฆาฟนลมตายเปนอันมาก...  
ในท่ีสุด คนไทยเมืองไทยก็เขมแข็ง ม่ันคง อยูกันไดสงบสุข ดังท่ีในป ๒๓๓๑ คือ 

๒๑ ปหลังกรุงเกาพินาศ มองเซนเยอรการโนตไดเขียนจดหมายรายงานในสายงานของ
เขา ซ่ึงนํามารวมไวใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๑๕๗ บอกความแตเริ่มตนวา   

เกาะหมากวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๗๘๘ (พ.ศ. ๒๓๓๑)  
ดวยพวกไทยมีความเบ่ือหนายในการท่ีพมายกเขามาทําศึกทุกๆ ปไมเวน

เลย และการที่พมาเขามาคราวใด ก็ตองพายแพกลับไปทุกที เพราะฉนั้นไทยเบื่อ
หนายเขาเต็มทีแลว จึงไดยกกองทัพไปตีพมาบาง ตามขาวท่ีทราบมาไดความวา
กองทัพไทยไดตีเมืองทวายและเมืองมะริดกลับคืนมาไดแลว และไดทราบตอไป
วาพมาเห็นจะสูไทยไมไหวเปนแน เพราะไทยกลับแขงแรงและกลาหาญข้ึนมาก 
ไมออนแอเกียจครานเหมือนแตกอนแลว  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

กูพระศาสนาขึ้นมา แตยังตองพากันกาวตอไป  
ในคําบอกเลาเร่ืองกรุงศรีอยุธยาแตก พมาเผากรุง ที่ยกมาดูกันน้ัน ชัดเจนวาไม

เฉพาะบานเมืองเทาน้ันท่ีพินาศวอดวาย แตในดานพระพุทธศาสนา วัด และศาสนวัตถุ มี
พระพุทธรูปและพระเจดียเปนตน ก็ถูกทําลายยอยยับดวย และก็มิใชเฉพาะวัตถุและ
สถานเทาน้ัน พระสงฆที่จะสืบทอดพระศาสนาก็หมด เหลือแตวัดราง ทั้งรางพระพุทธรูป 
และรางพระสงฆ ขอยอนกลับไปอานจดหมายของบาทหลวงมองซิเออรคอร ซ่ึงนํามารวม
ไวใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๓๙ หนา ๗๘ ดังความที่เลาไววา  

บรรดาพระพุทธรูปและพระเจดียซึ่งไดปดทองกันอยางงดงาม บัดน้ีก็ทําลาย
หักพังเปนผงธุลีไปหมดแลว ตามวัดวาอารามก็รางไปหมด เพราะพวกพระสงฆ
ไดหนีทิ้งวัดไปสิ้น ผาเหลืองเวลานี้ไมใครมีใครจะนับถือเหมือนแตกอนแลว และ
ถาใครขืนครองผาเหลืองในเวลาน้ีก็ตองอด การที่เปนเชนนี้ไมฉเพาะแตในกรุง
และตําบลใกลเคียง แตพระเจาแผนดินเสด็จยกทัพไปที่แหงใดก็เปนเชนน้ีทั่วไป 
เชนเมืองพิษณุโลก นครราชสีมา เพ็ชรบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็จเปนตน 
การที่วัดวาอารามรกรางวางเปลาและพระพุทธรูปตองทําลายลงเชนน้ี เปนการ  
กระทําใหเราหวังดีสําหรับสาสนาของเราในภายหนาตอไป เพราะเวลาน้ีบรรดา
พระเจดียและพระพุทธรูปไดทําลายลงหมดแลว ดวยพวกจีนทราบไดดีวาทอง
เงินของรูปพรรณไดบัญจุไวที่แหงใดบาง และพวกจีนก็มิไดเลือกที่เลย ของมีที่
ไหน ก็ทําลายสิ่งน้ันลงโดยไมละเวน เม่ือทําลายแหงนี้ลงแลว พวกจีนก็หยุดพอ
หายใจใหหายเหน่ือยสักหนอย ก็ไปทําลายส่ิงอื่นหาทรัพยตอไปอีก 
ในการกูชาติบานเมืองน้ัน ก็รวมถึงการกูพระพุทธศาสนาดวย และการกูพระ

ศาสนาก็มิใชแคสรางวัดวาอาราม ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เชนพระพุทธรูปและพระเจดีย
ข้ึนมาใหม แตตองสรางพระสงฆผูสืบทอดและสอนธรรมข้ึนมาเปนสําคัญ คือไมใชแคให
มีคนมาบวชเปนพระ แตตองใหพระมีการศึกษาที่จะเปนภิกษุผูทรงศีล ทรงธรรม ทรง
ปญญา สามารถเทศนานําประชาชนใหพัฒนาข้ึนไปในศีลในธรรม ซ่ึงหมายถึงการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนพลเมืองท้ังหมดเลยทีเดียว และน่ีคือเปนการกูและเปนงานท่ีทั้ง
ฟนฟูและพัฒนาในระยะยาว ไมอาจจบไดและไมงายอยางใดเลย 

กรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง เปนท่ีชุมนุมของพระสงฆผูใหญท่ีเปนช้ันนํา เปน
ศูนยกลางการศึกษาของพระสงฆ ต้ังแตการเลาเรียนพระปริยัติธรรมในระบบท่ีจัดไว รวม
ไปถึงเปนแหลงกลางท่ีเก็บรวบรวมพระไตรปฎก คัมภีร และตํารับตําราทุกอยาง ความ
พินาศของกรุงศรีอยุธยา จึงหมายถึงความสูญส้ินอางวางของสรรพสมบัติที่กลาวมาน้ัน 
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เม่ือพระเจาตากสินมหาราชทรงรวมชนกูชาติ ตั้งแตระยะเริ่มตน ก็ทรงทํางาน
กอบกูพระศาสนาไปดวย ดังที่เม่ือทรงปราบปรามจัดการหัวเมืองช้ันในสงบราบคาบแลว 
ก็ทรงบํารุงพระพุทธศาสนา สมกับความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๖๕ หนา ๒๓ วา  

ลุศักราช (พ.ศ. ๒๓๑๑) ทรงพระราชดําริวา พระพุทธศาสนาจักรุงเรืองสมบูรณ
นั้น ดวยบริษัททั้งสี่ปรนนิบัติตามพุทธโอวาท แลพระสงฆทุกวันนี้ยังปรนนิบัติพระ
จัตุปาริสุทธศีลสังวรน้ันมิบริบูรณ จึงทรงพระกรุณาตั้งพระสังฆราชราชาคณะข้ึนไว 
ใหกําชับวากลาวพระสงฆทั้งปวง แลวทรงพระราชศรัทธาจางใหหมูเสนาทหารพล
เรือน สรางพระวิหารเสนาสนะกุฏิมากกวา ๒๐๐ กุฏิ สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก 
แลวจึงตรัสพระราชทานโอวาทประศาสนไววา ขอพระผูเปนเจาทั้งปวงจงต้ังสติ
อารมณปรนนิบัติ ตั้งอยูในพระจัตุปาริสุทธศีลสังวรวินัยบัญญัติบริบูรณ อยาใหพระ
ศาสนาของพระองคเศราหมองเลย แมนพระผูเปนเจาจะขัดสนดวยวัตถุจัตุปจจัยทั้ง 
๔ ประการน้ัน เปนธุระโยมจะอุปถัมภ ถาพระผูเปนเจาทั้งปวงมีศีลคุณบริบูรณใน
พระศาสนาแลว แมนจะปรารถนามังสะรุธิระโยมๆ ก็อาจสามารถจะเชือดเนื้อแล
โลหิตออกบําเพ็ญทานได   

ลุศักราช ทรงพระราชดําริวา พระศาสนาจะวุฒิจิรฐิติกาลนั้น เพราะปริยัติ
กุลบุตรเลาเรียนพระไตรปฎก จึงทรงพระกรุณาใหสังฆการี ธรรมการทําสารบาญชี
พระสงฆ องคใดบอกเลาเรียนพระไตรปฎกไดเปนอันมาก จึงทรงถวายไตรผาเทศ
เนื้อละเอียด แลวพระราชทานจัตุปจจัยแกเถรเณรตามไดเลาเรียนมากแลนอย อน่ึง 
โปรยปรายพระราชทรัพยแลแจกทานแกยาจก ทุกวันปณรสีอัฏฐมีอุโบสถ แลต้ัง
นิตยภัตรไวสําหรับคนโซท้ังปวง  
ในป ๒๓๑๒ ทรงยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ครั้นเสร็จการแลว ไดทรงนํา

พระไตรปฎกมายังเมืองหลวง ดังความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๖๕ หนา ๓๒ วา  
อน่ึง ทรงพระกรุณาใหราชบัณฑิตยจัดพระไตรปฎกลงบรรทุกเรือเขามา

กรุงเทพฯ แตพอจําลองไดทุกพระคัมภีรแลวจึงจะเชิญออกมาไวดังเกา แลพระ
อาจารยศรี ซึ่งแตกหนีออกไปอยู ณ เมืองนครศรีธรรมราชน้ัน ใหนิมนตมากับ
สานุศิษยดวย 

ลุศักราช ๑๑๓๑ ปฉลูเอกศก (พ.ศ. ๒๓๑๒) เสด็จดําเนินทัพกลับมาเมือง
ธนบุรี จึงตั้งพระอาจารยศรีเปนพระสังฆราช แลวทรงพระกรุณาจางใหชางจานๆ 
พระไตรปฎกทั้งจบ สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก ฝายเจานครนั้นพระราชทานโทษ 
ใหรับพระราชทานน้ําพระพิพัฒสัจจา ต้ังแตนั้นมาพระศาสนาก็คอยเฟองฟูข้ึนไดดังเกา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 

ตอมา ใน พ.ศ.  ๒๓๑๙ ไดโปรดใหจัดสรางสมุดภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญ 
เพ่ือเผยแพรความรูเขาใจตามคติของเรื่องไตรภูมิ (ที่สืบมาจากหนังสือไตรภูมิพระรวงใน
สมัยสุโขทัย) ใหประชาชนไดรูเขาใจในเร่ืองภพภูมิตางๆ มีนรกสวรรคเปนตน แลวจะได
ม่ันอยูในศีลธรรม โดยละเวนกรรมช่ัวและประกอบแตกรรมดี  

เม่ือเขาสูยุครัตนโกสินทร ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ ซ่ึงก็ผานปกรุงแตกมาไมนานเพียง ๑๕ 
ป งานสรางชาติ ฟนพระศาสนาก็ดําเนินตอมา เวลาน้ันคงมีพระไตรปฎกท่ีรวบรวมจาก
หัวเมืองตางๆ มาไดหลายฉบับ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชก็ไดทรงจัดใหมีการตรวจชําระสอบทานพระไตรปฎกขึ้นเปนคร้ังใหญ 
เรียกวาสังคายนา∗ ครั้งท่ี ๙ ดังความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๖๖ หนา ๑๑๙ วา 

แลพระองคทรงอุปถัมภกพระพุทธศาสนา ใหจัดสรรพระภิกษุสงฆอันทรง
พระปริยัติธรรมได ๒๑๘ รูป มีสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีเปนประธาน อีกราช
บัณฑิตามาตย ๓๒ คน กระทําการนวมสังคายนา ชําระพระไตรปฎกธรรมอัน
พิรุธ ใหถูกถวนดวยบทอักษรพยัญชนะบริบูรณ ในกาลศักราชลวงได ๑๑๕๐ 
เสร็จแลวคัดลอกสรางเปนพระไตรปฎกฉบับหลวง เรียกวา ฉบับทองใหญ (เดิม

เรียกวาฉบับทองทึบ, และตอมาทรงสรางเพ่ิม ๒ ฉบับ คือฉบับรองทอง และฉบับทองชุบ) 
ประดิษฐานไวในหอพระมณเฑียรธรรม ในวัดพระแกว เพ่ือเปนหลักของแผนดิน 

จากนั้น ในรัชกาลท่ี ๑ นี้ ก็ไดโปรดฯ ใหราชบัณฑิตชําระหนังสือไตรภูมิ โดย
รวบรวมคําช้ีแจงอธิบายและคําพรรณนาเก่ียวกับไตรภูมิ อันมีในคัมภีรท้ังหลาย คัดเลือก
แปลประมวลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ จัดเปนหนังสือใหญ เรียกวาไตรภูมิโลกวินิจฉัย 
สาระก็เหมือนกับไตรภูมิพระรวง หรือเตภูมิกถา ของพญาลิไท แหงยุคสุโขทัยน่ันเอง แต
เน้ือหาพิสดารกวา เพราะนําเอารายละเอียดของเร่ืองปลีกยอยมารวมไวดวย 

ขอให้สังเกตไว้เป็นสําคัญว่า ในท้ัง ๒ แผ่นดิน คือท้ังกรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ ทรง
จัดตั้งพระไตรปิฎกข้ึนเป็นหลัก เสร็จแล้วก็จัดให้มีหนังสือไตรภูมิขึ้นด้วย พระไตรปิฎกน้ัน
เป็นหลักใหญ่เป็นประธานของพระพุทธศาสนา อยู่เหนือคัมภีร์ท้ังปวง ส่วนหนังสือไตรภูมิ
เหมือนเป็นคัมภีร์ประจําเมือง เป็นหลักความเช่ือถือของสังคมไทย อาจพูดว่า พระไตรปิฎก
แสดงพระพุทธศาสนาท้ังหมดท่ีเราพยายามก้าวไปจนกว่าจะจบ ส่วนไตรภูมิสําแดง
พระพุทธศาสนาเท่าท่ีสังคมไทยก้าวมาได้มาถึง ขอพูดท้ิงไว้แค่น้ีก่อน แล้วจะย้อนมาพูดอีกที 
                                                 
∗ สังคายนา ที่วาตรวจชําระสอบทานน้ัน คือ นําคัมภีรพระไตรปฎกบาลี ฉบับซึ่งเปนหลักเปนฐาน เทาท่ีมีมามีอยู 
เอามาเทียบเคียงกัน ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ความถูกตองของตัวอักษรเปนตน ใหคงอยูตรงตาม
ตนแบบของเดิมแทที่รักษากันไว ไมใหผิดเพี้ยนไป และไมใหมีอะไรแทรกเขาไปปลอมปน   
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ตามเรื่องในพงศาวดารท่ีไดเลามา เห็นชัดแลววาหลังกรุงแตก บานเมืองพินาศ
วอดวายมีสภาพเปนอยางไร แมมิใชเรื่องท่ีจะมัวโกรธแคนพมา แตควรเตือนใจกันวาน่ีแค
พมา ถามัวประมาทเขลาขยาดขาดสามัคคีออนแอกันอยู ไปขางหนาอาจตองเจอความ
หฤโหดยอยยับย่ิงกวาน้ี ในคราวกรุงแตกน้ัน ผูคนพลเมืองสวนใหญเปนดั่งคนเดนตาย ใน
เมืองหลวงใหม มีคนชาวบานถ่ินเดิมบาง คนท่ีหนีรอดจากกรุงเกามาบาง คนจากชนบท
หางไกลและหัวเมืองใหญนอยตลอดจนประเทศขางเคียงท่ีเจาสยามทรงกวาดตอนมาอยู
เพ่ือเพิ่มประชากรบาง ลวนมีพ้ืนเพภูมิหลังเช้ือชาติวัฒนธรรมแตกตางกันไป บานเมืองก็
ยังมีศึกสงคราม คนเปนอยูยากแคน มีการปลนฆาแยงชิงมาก วัดมากมายก็ราง พระเกาๆ 
ที่รูธรรมรูวินัยก็ลมหายหรือไมก็อยูไมไดลาเพศไป คนท่ีบวชเขามา ก็ไมมีการศึกษา บางก็
บวชหาเล้ียงชีพโดยใชความเช่ือเหลวไหลลวงลอหาลาภ ทั้งพระเณรกับชาวบานวุนวาย
กับเรื่องไสยศาสตรและการหาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  

สภาพบานเมืองเปนดังน้ี ในรัชกาลท่ี ๑ จะทรงจัดการบานเมืองและการพระศาสนา
ใหเจริญม่ันคง จึงไดตรัสแสดงพระบรมราโชบายวา “ฝ่ายพระพุทธจักรพระราชอาณาจักร
ย่อมพร้อมกันทังสองฝ่ายชวนกันชําระพระสาศนา” และไดทรงตรา “กฎพระสงฆ” รวม 
๑๐ ฉบับ (ในหนังสือ กฎหมายตรา ๓ ดวง, สถาบันปรีดี พนมยงค, พ.ศ. ๒๕๔๘, เลม ๓, หนา ๓๔๔-๓๙๑) 
เพ่ือกวดขันมิใหภิกษุสามเณรประพฤติผิดเพี้ยนพระธรรมวินัย มิใหติดหลงหรือชักนําคน
ในไสยศาสตร เฉพาะอยางย่ิงใหการบวชมีการเลาเรียนศึกษาตามหลักพระธรรมวินัย  

กฎพระสงฆที่ทรงตราข้ึนน้ัน แสดงใหเห็นวาการนับถือพระพุทธศาสนาเวลานั้น
ผิดเพ้ียน พระเณรและประชาชนขาดการศึกษา หางไกลเน้ือตัวของพระศาสนา ทั้ง
หลงใหลและเหลวไหลกันไปไกลเพียงใด ขอคัดมาใหดูเล็กนอยพอเปนตัวอยาง 

กฎพระสงฆ (ฉบับท่ี) ๒ ตอนหนึ่งวา “...ถาสามเณรรูปใดมีอายุศมควรจะ   
อุประสมบทแลว ก็ใหบวดเขารํ่าเรียนคันฐธุระ วิปศนาธุระ อยาใหเท่ียวไปมาเริยน 
ความรูอิทธิฤทธิใหผิดทุระทังสองไป...ถาแลสามเณรรูปใดอายุศมถึงอุประสมบท
แลว มิไดบวด เท่ียวเลนโวเวอยู จับได จะเอาตัวสามเณรแลชีตนอาจารยญาติโยม
เปนโทษจงหนัก”  

บางตอนจาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๓ “แลภิกษุสงฆทุกวันนี้ละพระวิไนย
บัญญัติเสีย…คร้ันบวดเขาแลวก็มิไดใหศิษยอยูนิไสยในหมูคณะสงฆครูอุประฌา
อาจารยกอน ละใหเท่ียวไปโดยอําเพอใจ…ไปต้ังซุมซอนอยูทํามารยารักษาศีล   
ภาวะนา ทํากิริยาใหคนเลื่อมใสนับถือ สําแดงความรูวิชาอวดอิทธิฤทธิเปนอุตริมนุษ  
ธรรมเปนกลโกหก ต้ังตัววาผูมีบุญวาพบคนวิเสศมีวิชามาแตถ้ําแตเขา...” 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๕ 

จาก กฎพระสงฆ (ฉบับท่ี) ๔ วา “เปนประเวณีในพระพุทธสาศนาสืบมา
แตกอน มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหภิกษุสามเณรอันบวดในพระสาศนารักษา
ธุระสองประการ คือคันฐธุระวิปศนาธุระ เปนท่ียุดหนวง... แตนี้สืบไปเม่ือหนา 
หามอยาใหมีภิกษุโลเลละวัฏะประนิบัดแลปติญานตัววาเปนกิจวัด มิไดรํ่าเรียน
ธุระทังสองฝาย อยาใหมีไดเปนอันขาดทีเดียว”  

จาก กฎพระสงฆ (ฉบับท่ี) ๘ วา “แลทุกวันน้ีเหนฝายพระพุทธจักร
วางมือเสีย…เขาใจวาสาศนาถึงเพียงน้ีแลวเหนจะบํารุงใหวัฒนาขึ้นได จ่ึงมิได
ระวังระไววากลาวกัน ใหเกิดมหาโจรปลนทําลายพระสาศนา ทังสมณะแล
สามเณรมิไดรักษาพระจัตุบาริยสุทธิศิลรํ่าเรียนทุระทังสองประการ แลชวนกัน
เท่ียวเขารานตะหลาดดูสีกา มีอาการกิริยานุงหมเดิรเหิรกระดาง หยางฆะราวาษ 
มิไดสํารวมรักษาอินทรีย หมิเปนที่เลื่อมไสยศรัทธาแกทายก แลเที่ยวดูโขน
หนังลคอนฟอนขับ แลเลนหมากรุกสกา พนันทังปวง...ผูกพันทเรียกฆะราวาษ
หญิงชายเปนพอเลี้ยงแมเลี้ยงพี่เลี้ยงนองเลี้ยง...ทรงพระกรรุณาจะใครยกโทษ
พระราชาคะณะทังปวงดวยอีก แตใหงดโทษไวคร้ังหน่ึงกอน...ขางพระราช 
อาณาจักรน้ีเรงรอนรนนัก ใหนักปราชราชบัณดิตยสังกะรียธรรมการออกมา
ประเดียงแจกกฎหมายใหพระราชาคณะทังปวงเรงกําชับตรวจตรากัน รักษา
พระจัตุปาริยสุทธิศิลปรนิบัดิตามคันฐธุระวิปศนาธุระแลพระราชกําหนดเกาไหม
อยูเนืองๆ ฉน้ี ก็ยิ่งมีสมณสามเณรเปนมหาโจรปลนพระสาศนาขึ้นมากมาย...”  

คัดตัดจาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๑๐ วา “บัดน้ีพระสงฆอันนับเขาใน
พระพุทธชินโนรศมิไดมีหิริโอตับปะคบหากันทําอุลามกเปนอละชียภิกษุ คือ
เสพสุรายาเมานํ้าตานซมแลฉันโภชนาหารของกัดของเค้ียวเพลาปฉาพัทแลใน
ราตรีก็มีบาง ลางเหลาเอาผาพาดบาตรเหลกไปขายแลกเลาเลนเบ้ียเสียมิได
ครองไตรจิวรกระทําจอมปลอมเหมือนสามเณรไมไดปลงผมโกนหนึ่งบางสอง
โกนบาง เท่ียวกลางวัน กลางคืน ดูโขน ดูหนัง ดูหุ น ดูลคอน เบียดเสียด        
อุบาศกสีกา พูดจาตะหลกคนองเฮฮาหยาบชาธารุณ...บัดนี้ใหพระราชาคณะ 
ถานาณุกรม สังกะรียธรรมการ ราชบัณฑิตย พรอมกันชําระพระสงฆซ่ึงเปน   
อละชียภิกษุ พิจารณารับเปนสัจ ใหพระราชทานผาขาวสึกออกเสีย...ศักแขน
เปนไพรหลวงใชราชการที่หนัก หวังมิใหดูเย่ียงหยางกัน... 

“แตนี้สืบไปเมื่อหนา ถาผูใดเหนพระสงฆกระทําอุลามกเปนอละชียภิกษุ 
เสพสุรายาเมากินนํ้าตานซมแลตะหลกขนองเลนเบี้ยชนไก...ใหวากลาวตักเตือน... 



๙๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

“อนึ่งถาผูใดลมตาย หามอยาใหเจาภาพนิมนพระสงฆสวดพระมาไลย ใหนิมน
สวดแตพระอะภิธรรมแลสวดใหสํารวดไปปรกติ อยาใหรองเปนลํานํา แขก จีน 
ฝารัง มอญ แลใหเจาภาพปรนิบัดเปนแตอัฐบานน้ําชายาเสียง อยาใหเลี้ยงษาคู 
แกงบวด เม่ียงซม เม่ียงไบกลวยออยของกัด ของเคี้ยว เปนอันขาด ถาฆะราวาษ
ที่มาชวยจะสวดพระมาไลยก็ตามเถิด แตอยาใหสวดเปนลํานําตะหลกขนอง...” 
พรอมกับการแกปญหา งานฟนฟูอยางสําคัญก็คือการศึกษา ทรงจัดทรงสงเสริมถึงกับได

โปรดใหมีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนวังเจานาย และบานขาราชการ
ผูใหญ และทรงสืบตอประเพณีมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ 

ใน ร. ๓ นอกจากทรงขยายการบอกพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ใหมีการ
บอกพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง และสอนหนังสือไทยแกเด็กแลว ในคราวปฏิสังขรณวัด
พระเชตุพนฯ ในป ๒๓๗๔ โปรดใหรวบรวมสรรพวิทยาจารึกลงบนแผนหิน เรียกวา “ประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน” (“จารึกวัดโพธิ์”) ซ่ึง UNESCO ไดขึ้นทะเบียนเปน Memory of the World 

ใน ร. ๔ ไดโปรดใหจัดงานวันมาฆบูชาข้ึนเปนครั้งแรก และโปรดใหมีพระราชพิธีพืช
มงคล ซึ่งเปนพิธีพุทธ ข้ึนนําหนากอนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่เปนพิธีพราหมณ 

ถึงเวลาน้ัน ประเทศไทยไดเขาสูสมัยใหมแลว คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาฯ ไดโปรดใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนพระไตรปฎกในรูปเลม
หนังสือสมัยใหมคร้ังแรกของโลก จบละ ๓๙ เลม (ยังขาดคัมภีรปฏฐาน) ๑,๐๐๐ ชุด เสร็จและ
ฉลองในป ๒๔๓๖ พรอมกับรัชดาภิเษก แลวสงไปพระราชทานแกนานาประเทศ และใกลกันน้ัน 
ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดทรงตั้งกรมธรรมการข้ึนเปนกระทรวงธรรมการ (มีกรมศึกษาธิการรวมอยู
ดวย) ใหรับผิดชอบการศึกษาทั้งฝายบานเมืองและพระศาสนาเน่ืองอยูในนโยบายอันเดียวกัน  

ในหลวง ร. ๕ เสด็จไปทรงเย่ียมราษฎรในชนบท ไดทอดพระเนตรเห็นสภาพความ
เปนอยูของชาวบาน ซึ่งมีความเช่ือถือรูเขาใจไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา สวนพระสงฆใน
ถิ่นก็ขาดการศึกษา เทศนาสอนชาวบานแตเร่ืองนิทานชาดกท่ีฟงตอกันมา ไดทรงมีพระราชหัตถ 
เลขาปรารภเรื่องน้ีทํานองทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสให
ทรงนิพนธหนังสือสอนหลักธรรมเบื้องตนงายๆ ที่ชาวบานควรรูเขาใจนําไปประพฤติปฏิบัติ  

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากทรงนิพนธหนังสือหลัก
พระธรรมวินัยท่ีพระเณรและชาวบานจะไดเรียนรูพระพุทธศาสนาตั้งแตข้ันพ้ืนฐานแลว ก็ไดทรง
จัดการเลาเรียนปริยัติธรรมใหเปนระบบการศึกษาอยางสมัยใหม ทรงใหนําวิธีแปลโดยเขียนมาใช
แทนการสอบแปลปากเปลา ในการสอบบาลีสนามหลวง และทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมข้ึน
ใหมอีกหลักสูตรหนึ่ง (เม่ือเริ่มแรกเรียกวา “องคของสามเณรรูธรรม”) เรียกวา “นักธรรม” สอบ
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งตอมาขยายใหคฤหัสถทั่วไปเลาเรียนไดดวย เรียกวา “ธรรมศึกษา” 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๗ 

งานฟนฟูพระพุทธศาสนาแผขยายการศึกษาไมไดนิ่งนอน ก็ไดดําเนินมา แตดัง
ที่วาไดมาถึงยุคท่ีเมืองไทยเขาสูสมัยใหม คนไทยต่ืนตาต่ืนใจกับความเจริญแบบใหมท่ี
เขามาจากเมืองตะวันตก ซ่ึงคนไทยช่ืนชมเรียกวาเปนอารยประเทศ อันเจริญดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุส่ิงเสพ เครื่องจักรกล และวิทยาการใหมๆ แลวกาวคืบ
ไปจนเปนอยางท่ีเรียกวาบริโภคนิยม คนกรุงต่ืนเตนรอรับรอเลียนรอเสพ คนบานนอกก็
ตื่นตาม พากันละท้ิงหลงลืมหยามเยาะความรูความคิดความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพื้น
เดิมของชาติตัว เชนทางวัตถุ ยาไทย สมุนไพร ถูกปฏิเสธ ทางคานิยม พูดคําฝรั่งเปนโก 
จนถึงวาเม่ือใกลป ๒๕๐๐ คําทางธรรมทางบาลี เชน วิปสสนา สมาธิ ส่ือถึงอะไรท่ีคร่ําครึ
เหลวไหล พูดออกมานากลัวถูกหัวรอ เม่ือคนไมสนใจ หางไกลการศึกษา ความรูเขาใจ
หลักธรรม คําพระ ก็ยิ่งเลอะเลือน การปฏิบัติถาไมถูกปฏิเสธก็ผิดเพ้ียน เหลือแตขอยึดถือ
และประเพณีทางสังคมที่สักวาทําสืบกันมาตามรูปแบบ เรียกวาทําพอเปนพิธี 

ในยุคแหงสมัยใหมนี้ มีบางทานที่เทาทันยุคสมัย ไดศึกษาคนควากาวหนาในวิถีธรรม 
และดวยความกลาหาญ ก็แหวกวงออกมาสื่อสารกับคนสมัยใหม พรอมกับปลุกใจปลุกปญญา
คนหมูใหญที่เลือนรางบางเลอะเลือนหรือหลงใหลบาง พาคนใหกาวเขามาในทางของธรรม 
ทานที่รูจักกันดีคือ พุทธทาสภิกขุ และปญญานันทภิกขุ ทานพุทธทาสเนนในเร่ืองท่ีเรียกกันวา
ปรมัตถ สวนทานปญญานันทะเอาจริงเอาจังกับเร่ืองของชีวิตและสังคมในทิฏฐธรรม   

หลังป ๒๕๐๐ ไมนาน (ราวป ๒๕๑๐) ไดเกิดมีกระแสใหมข้ึนมาในอารยธรรม ใน
อเมริกาท่ีเปนประเทศผูนําเวลาน้ัน คนช้ันกลางฝร่ังวัยรุนและหนุมสาว อายุราว ๑๕-๒๕ 
ป เกิดความแปลกแยกจากวิถีชีวิตวัตถุนิยมท่ีคนรุนพอแมสืบกันมา แลวมีปฏิกิริยาตอ
สังคมบริโภคนิยม พากันปฏิเสธระเบียบแบบแผนของสังคม ละท้ิงความฟูฟาหรูหรา ออก
จากบานเรือนหนีพอแมออกไปตั้งชุมชนใหมของพวกตัวอยูกันเอง กลายเปนวัฒนธรรม
สวนกระแส (counterculture) เริ่มดวยพวกฮิปป (hippies) ที่สรางวิถีชีวิตแบบใหมโดย
เปนอยูงายๆ กลางธรรมชาติ ปลอยตัวตามสบายไปกับปจจุบันดวยดนตรี ขี้ยา และเสรีเพศ 
สนใจลึกลงไปทางจิต เขาหาศาสนาตะวันออก เชน โยคะ และเซน เนนเดนในเรื่องสมาธิ   

กระแสใหมสวนทางในเมืองฝรั่งที่วาเจริญลํ้า ทําใหคนไทยสมัยใหมหันกลับทาง 
คําวาสมาธิกลับมามีความหมายดีเปนที่นิยม คนไทยในกรุงในเมืองในถ่ินเจริญหันมา
สนใจไปเรียนไปฝกสมาธิ กระแสความสนใจน้ีพาคนกลับมาพบกับคุณคาดั้งเดิมท่ีมีอยู
จริงแตถูกเมินมองขามไป เม่ือกระแสความสนใจมาบรรจบกับคุณคาท่ีมีอยูจริง ก็มีกําลัง
และยืนยาว สํานักกรรมฐาน สํานักวิปสสนา ที่สมัยหน่ึงลับเลือนเงียบหาย ก็ปรากฏและ
เพ่ิมขยาย มีช่ือเรียกกันใหมวาสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากมาย   
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วัฒนธรรมสวนกระแสในเมืองฝรั่งท่ีวาขางตนน้ัน แมจะเปนปรากฏการณช่ัวคราว
ทางสังคม ท่ีกอความต่ืนตระหนกวุนวายฉงนสับสนงวยงงแกสังคมคนรุนเกาอยูราว ๒๐ 
ป แลวก็ซาและจางหายเงียบไป แตไมไดหายไปเปลา ที่จริงมันเปนสุดโตงในทางตรงขาม
ของสังคมของเขาเอง เม่ือสอนคนใหไดเรียนรูแลวก็จบไป แตไดปลุกใหคนในสังคมท่ีวา
เจริญน้ันไดมองเห็นตัวเอง เชน ใหสํานึกถึงการดูแลอยูรวมกับธรรมชาติ การฝกฝนทาง
จิตใจพัฒนาดานใน และการไมหลงไปตามภาพหลอกของระบบกระบิดกระบวนทางสังคม  

ในสังคมไทย ความสนใจใฝนิยมสมาธิซ่ึงมาในกระแสท่ีวาน้ี ไดแพรไปในหมูคน
สมัยใหมในเมืองในกรุงถ่ินเจริญ เปนการฟนข้ึนมาบางแลวของพระพุทธศาสนา แตยังมัก
เปนธรรมปฏิบัติชนิดท่ีวา ในดานหน่ึงก็ใชแคเปนชองทางหลบออกจากวิถีชีวิตและสภาพ
สังคมท่ีครุนเครียดวุนวายไปพักจิตฟนฟูใจ หรือใหไดความสงบสุขภายในไปคราวหน่ึงๆ 
ไมเขาไปเต็มระบบใหถึงสมาธิที่เปนองครวมในการพัฒนาคนทั้งชีวิต ใหหลุดพนเปนคนท่ี
ไมวาอยูที่ไหน ก็เปนอยูดําเนินชีวิตโดยมีจิตใจท่ีเปนอิสระเสรีทุกที่ทุกเวลา และอีกดานหนึ่งก็ไม
โยงท่ัวตลอดลงมาเขากับธรรมปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและจัดการสังคมท่ีเปนทิฏฐธรรม 

แลวอีกแดนหน่ึง คนไทยในสังคมพื้นถ่ินชาวบาน วงนอกบานนอก หรือช้ันลางลง
ไป ที่มากมายเปนสวนใหญ ซ่ึงกาวเขาสูพระพุทธศาสนามาดวยกันไดไมเทาไร แลวได
เหินหางออกไป เวลาน้ีโดยทั่วไปก็รูเขาใจปฏิบัติพระพุทธศาสนาแคทําตามรูปแบบท่ีถือ
ตอตามกันมา สักวาเปนพิธี อางวางแทบไมเห็นสาระเน้ือหา อยางที่ไดวาขางตนแลว ตรง
นี้คือแดนกันดารที่จะตองจองทางจองถนนใหราบเรียบรื่นรมยที่จะกาวเดินหนากันตอไป   

“รูใหชัดเจน ทําใหจริงจัง” จับตั้งแตศีล ๕ เปนตนไป  
เม่ือก้ีได้เกริ่นไว้ให้สังเกตว่า ใน ๒ แผ่นดิน ท้ังกรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ เม่ือทรงตั้ง

พระไตรปิฎกท่ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนาท้ังหมด ท่ีเราจะพึงพยายามก้าวไปจนกว่าจะจบ
ขึ้นแล้ว ก็ทรงจัดให้มีหนังสือไตรภูมิท่ีเป็นเหมือนคัมภีร์ประจําเมือง เป็นหลักความเช่ือถือ
ของสังคมไทย อันสําแดงพระพุทธศาสนาเท่าท่ีสังคมไทยก้าวมาได้มาถึง ขึ้นไว้ด้วย   

พระไตรปฎกซ่ึงเปนหลักตนเดิมเปนประธานน้ัน พอจะรูกันอยู สวนไตรภูมิ
หมายถึงหนังสือไตรภูมิพระรวง ที่มีช่ือทางการวาเตภูมิกถา ของพญาลิไท ในสมัยสุโขทัย 
เปนคําสอนเร่ืองภูมิ ๓ ที่เวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว ทั้งมนุษย เทวดา มาร พรหม ลง
ไปดิรัจฉาน จนถึงนรก แตที่จริงทานไมไดจบแคไตรภูมิ/ภูมิ ๓ นั้น ซ่ึงเปนโลกิยภูมิ แต
จุดหมายแทอยูที่การจะพนจากโลกิยภูมิทั้ง ๓ น้ันข้ึนไปสูโลกุตรภูมิ ใหถึงนิพพาน  
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คําสอนคําอธิบายในหนังสือไตรภูมินี้เหมือนกับวาไดเปนหลักความรูความคิด
ความเช่ือท่ีเรียกวาเปนพระพุทธศาสนาของสังคมไทยเร่ือยมา ทีนี้เม่ือเปนเร่ืองภพภูมิ
ตางๆ ซ่ึงเก่ียวกับการเวียนวายตายเกิด ก็เปนเรื่องของความเปนไปตามกรรม ดังน้ัน หลัก
กรรมจึงเปนสาระสําคัญหรือเปนหัวใจของเร่ืองไตรภูมิตามท่ีคนไทยเขาใจ  

ทีนี้ เรื่องภพภูมิท่ีวาน้ี นอกจากออกมาในการเทศนการบอกเลาส่ังสอนแลว ก็
นิยมเขียนเปนรูปเปนภาพ เชนในสมุดขอย และจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงดูงาย นาสนใจ และ
เม่ือจะใหเดนชัดติดใจ ก็เขียนจําพวกรูปสัตวนรก เปรต และเหลาเทวดา จนถึงพระพรหม 
(บางทีทําเปนรูปปนรูปหลอใหเดนข้ึนอีก) ใหเห็นวาทํากรรมอยางโนนจึงไปเกิดอยางน้ัน 
ทํากรรมอยางน้ันจึงมาเกิดอยางน้ี พูดกันไปฟงกันมาอยูแคน้ี เม่ือไมไดศึกษาส่ังสอนกัน
ใหละเอียดลึกท่ัวตลอด ไปๆ มาๆ นานเขาชักจะกลายเปนคติกรรมเกา โดยไมตระหนักไม
รูจักท่ีจะแยกออกไดจากลัทธิกรรมเกา อันเปนมิจฉาทิฏฐิ ดังท่ีเคยพูดขางตน 

ในสมัยอยุธยา แนวโนมของการถือคติกรรมเกาน้ีคงจะไดเปนไปไมนอยแลว แต
เวลาน้ันคงจะยังมีการศึกษาที่ทําใหรูจักแยกถูกแยกผิดได ดังท่ีไดยกพระราชปุจฉาของ
สมเด็จพระนารายณมหาราชมาใหดูขางตน ขอยกพระราชปุจฉาท่ี ๓ มาใหดูอีกทีดังน้ี  

บุทคลเช่ือกรรม เข้าไปในป่า พบช้าง พบเสือ ก็ถือเสียว่าแล้วแต่กรรม 
ไม่หลบหนี เสือช้างก็ทําร้ายสิ้นชีวิต ดังน้ีจะว่ามีกรรมหรือหามิได้?  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ถวายวิสัชนา (ความท่ี ๑) วา 
บุทคลผู้น้ันหาวิจารณปัญญามิได้ ช่ือว่ามีปุพเพกตทิฐิวิปลาส เช่ือแต่

กรรมท่ีกระทําแต่ก่อนสิ่งเดียว นักปราชญ์มิควรสรรเสริญ 

ยกมาใหดูซํ้าแคนี้พอแลว น่ันเปนสมัยอยุธยาตอนปลาย แตมาถึงปจจุบันสมัยน้ี 
เหมือนจะนากลัววาจะหาคนรูจักแยกผิดแยกถูกอยางน้ีแทบไมได ความเช่ือกรรมของคน
ไทยอาจจะหรือแทบจะกลายเปนลัทธิกรรมเกาปุพเพกตทิฐิ ที่พระพุทธเจาตรัสเตือนไววา
เปนมิจฉาทิฏฐิอยางพวกนิครนถไปเสียแลว  

ถาการศึกษาพระพุทธศาสนายังดีอยู ชาวพุทธก็จะไมมองกรรมขาดๆ ดวนๆ ติด
อยูแคกรรมเกาอยางน้ัน แตจะรูเขาใจหลักกรรมชัดเจน โดยมองเห็นกรรมน้ันในกระแส
ธารแหงปจจยาการอยางที่ไดพูดขางตน และรูจักปฏิบัติตามหลักเหตุปจจัย ท่ีจะทํากรรม
ไดถูกตองใหเปนประโยชนแทจริง น่ีเปนตัวอยางของการศึกษาท่ีจะพาใหกาวตอไปไดใน
พระพุทธศาสนา 
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ไตรภูมิพระรวง แหงสมัยสุโขทัย ไดเปนหลักความคิดความเช่ือของคนไทยมา
ยาวนาน และในสมัยอยุธยา ไดมีวรรณคดีเก่ียวกับเร่ืองมหาชาติ ในมหาเวสสันดรชาดก 
ที่ยิ่งดวยทานบารมี ข้ึนมาหนุนการทําบุญดวยทาน พรอมดวยประเพณีเทศนมหาชาติ 
และเรื่องพระมาลัยข้ึนมาเสริมวา “ฟังพระมหาชาติชาฎก...ก็จะได้พบสมเดจ์พระศรีอาริยเมตไตร” 
ความรูเขาใจความคิดความเช่ือในระดับไตรภูมิน้ี เรียกไดวาเปนพระพุทธศาสนาของคน
ไทยเร่ือยมา จนกระทั่งเม่ือสังคมไทยเขาสูสมัยใหม ตื่นใจหันออกไปรอไปรับความเจริญและคติ
นิยมใหม คนไทยก็เริดรางหางเหินจากความคิดความเชื่อท่ีสืบมาในวัฒนธรรมของตน  

ท่ีวามาน้ีเทากับบอกวา สังคมไทยไดกาวเขาสูพระพุทธศาสนามาไดระดับหน่ึง 
แตถึงเวลาน้ี มิเพียงไมกาวตอไป เรากลับหลุดลอยถอยหลนจากจุดที่ถึงนั้นเสียอีกดวย 
เกาะติดอยูไดบางแครูปแบบที่เปนเปลือก ท่ีสักวาทําเปนพิธี กับของท่ียอยเขาไปแลวซ่ึง
ยังติดคางอยูในเน้ือตัว 

พอเห็นไดวา เรากาวไปไดดีไมนอยในเร่ืองศีลธรรม เรื่องคุณธรรมในจิตใจที่ดีงาม 
มีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ อยูรวมกันในสังคมโดยมีทาน มีเมตตาการุณย แตพอถึงธรรม
ระดับปญญา อยางเร่ืองปจจยาการท่ีวาเม่ือก้ี เราไมคอยรูท่ีจะช้ี ควรตองตั้งหลักยืนข้ึน
มาแลวกาวหนาตอไปเสียที  

จะกาวไปไดอยางไร ในเม่ือเล่ือนลอยถอยหางมาไกลแลว แมแตในช้ันพ้ืนฐาน
ที่สุดก็เกาะติดอยูไดแครูปแบบพิธีที่เปนเปลือก อยางเร่ืองศีล ๕ ที่ไดพูดไวแตตน ท่ีวาเปน
ความบกพรองเสียหายสําคัญ ทั้งท่ีเปนปญหาใหญ ซ่ึงควรถือเปนเร่ืองรายแรง แตก็ปลอย
ทิ้งไวอยางท่ีรูเห็นกันจนชินชาแทบไมมีใครใสใจ ขอยอนไปยกมาย้ําทวนกันอีกที ดังท่ีวา     

ขั้นหลักการ ที่วาชาวพุทธอยางนอยตองรักษาศีล ๕ ก็แทบไมมีใครนึกถึงหรือใสใจ  

ขั้นปฏิบัติ ท้ังที่ไมไดใสใจ แตเวลาทําพิธีอะไร เร่ิมตนก็ยังมีการรับศีล ๕ ซ่ึงทําตามๆ 
กันมา สักวาเปนพิธี พอเสร็จพิธี ก็กินเหลาหรือทําอะไรๆ ไปตามเคย เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น  

ขั้นสารัตถะ ที่วารับศีล สมาทานศีลอะไรน้ัน ทั้งที่ปากวาไป ก็ไมไดรูเขาใจศีลท่ีปากตัว
วา และไมไดสนใจที่จะรูที่จะศึกษาอะไรท้ังน้ัน 

สภาพท่ีวามาน้ี เราปลอยกันมานานนักหนา จนเหมือนจะกลายเปนลักษณะของ
คนพุทธ ของสังคมชาวพุทธ ใหมองเห็นวา พวกคนพุทธน่ีไมมีหลักมีเกณฑอะไร เปนคน
จําพวกอยางไรก็ได ไมมีอะไรจริงจัง แลวสังคมพุทธไทยก็พรา ก็เลือนรางลงไปๆ จนจะไม
เห็นเปนช้ินเปนอัน ถาทําใหชัดเจนจริงจังไมได ตอไป ที่เลือนรางก็จะจางหายหมดไป 
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ศีล ๕ นั้นเปนพ้ืนฐานของธรรมปฏิบัติ ที่เรียกกันวาการปฏิบัติธรรม คือการท่ีจะ
ดําเนินกาวไปในพระพุทธศาสนา ศีล ๕ เปนฐานรองรับสังคมท้ังหมดท่ีเรารวมอยูรวมกาว
กันไป และประเพณีการรับศีล ๕ หรือสมาทานเบญจศีลน้ีคนไทยก็ปฏิบัติกันอยูรูเห็นเปน
อยางเดียวกันเหมือนกันท่ัวแผนดิน ตลอดเหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก เม่ือตื่นรูข้ึนมา
จะกาวไปในพระพุทธศาสนา ก็เริ่มกันตรงน้ีแหละ คือจัดตั้งฐานรูปธรรมของศีล ๕ น้ันให
ม่ันคงแนนหนาเดนชัดข้ึนมา ทําประเพณีการสมาทานเบญจศีล หรือการรับศีล ๕ กอน
การทําพิธีการปฏิบัติการทุกอยางน้ัน ใหเปนการเร่ิมตนพิธีที่จริงจังดวยความต้ังใจท่ีมี
ความเขาใจในส่ิงท่ีทํา โดยมองเห็นความหมายและความมุงหมายชัดเจนในใจของตน  

คนจะทําอะไร ตองรูเขาใจส่ิงท่ีตนจะทําน้ัน มองเห็นความหมายและความมุง
หมาย ใจจึงจะจองจะจับเอาส่ิงนั้นเปนจุดเปนเปา เม่ือใจมีจุดท่ีจับเอาเปนเปาหมายเปน
ที่จะมุงไปแลว การทําการปฏิบัติก็จะจริงจัง และพอทําจริงจัง ก็กาวหนาหรือกาวตอไปได  

ตลอดเวลายาวนานมานักหนาน้ี ควรพูดวาคนถือพุทธชาวไทยทําอะไรๆ กันไป
พราๆ มัวๆ ขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจน ในการรับศีล ๕ นี้ ก็มองไมเห็นทั้งความหมาย
และความมุงหมาย เวลารับศีลน้ัน ใจไมมีท่ีจับ ไมเห็นเปาหมาย ไมชัดเจนวาจะปฏิบัติ
หรือจะกาวไปในการปฏิบัติอยางไร การกระทําการปฏิบัติจึงเล่ือนลอย จนกลายเปนสักวา
ทํา ในข้ันแรกน้ี จึงใหมาดูความหมายของการปฏิบัติ การรักษาหรือการมีศีล ๕ นั้น  

ขอใหอานพุทธพจน คือคําตรัสของพระพุทธเจาตอไปน้ี แลวจะเริ่มเขาใจชัดข้ึน 
(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒, แปลรวบความ) 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอท้ังหลายเคยได้เห็น หรือได้ยิน
บ้างไหมว่า บุรุษน้ีละปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตแล้ว ราชาท้ังหลาย
จับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจาก
ปาณาติบาตเป็นเหตุ? อย่างน้ีเธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม? 

“ไม่เคยเลยพระเจ้าข้า” 
“ถูกแล้ว ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน...มีแต่เขาจะประกาศ

การกระทําชั่วว่าคนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตาย ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จอง
จํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะปาณาติบาตเป็นเหตุ, อย่างน้ีเธอ
ทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม? 

“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า” 
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“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอท้ังหลายเคยได้เห็น หรือได้ยิน
บ้างไหมว่า บุรุษน้ีละอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแล้ว...เว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจารแล้ว...เว้นจากมุสาวาทแล้ว...เว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานแล้ว 
ราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการ
งดเว้นจากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชช
ปมาทัฏฐานเป็นเหตุ”? 

“ไม่เคยเลย พระเจ้าข้า” 
“ถูกแล้วภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน..., มีแต่เขาจะประกาศ

การกระทําชั่วว่า คนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่า... คนผู้นี้ประพฤติละเมิด
ในสตรีหรือในบุตรีของผู้อื่น... คนผู้น้ีทําลายประโยชน์ของชาวบ้าน หรือลูกชาวบ้าน 
ด้วยการกล่าวเท็จ... คนผู้น้ีรํ่าสุราเมรัยฯ แล้วฆ่าหญิงหรือชายตาย... คนผู้นี้รํ่าสุรา
เมรัยฯ แล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจากป่า...คนผู้นี้รํ่าสุราเมรัยฯ แล้วประพฤติ
ละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่น... คนผู้นี้รํ่าสุราเมรัยฯแล้วทําลายประโยชน์ของ
ชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จ ราชาท้ังหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา 
เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร..มุสาวาท...
สุราเมรัยฯ เป็นเหตุ, อย่างน้ีเธอท้ังหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?” 

“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า” 
พุทธพจนนี้เปนตัวอยางท่ีแสดงความหมายของหลักศีล ๕ อยางชัดเจน  

ประการแรก ใหมองศีล ๕ ซ่ึงมาดวยกันเปนชุดอยูแลวน้ีวารวมกันเปนหลักการ
ใหญอันหน่ึงอันเดียว 

ประการท่ี ๒ ใหเห็นวา หลักศีล ๕ นี้เปนหลักการพื้นฐานท่ีมีความมุงหมายเพ่ือ
รักษาสังคมมนุษยใหคนอยูกันดี ไมมีการเบียดเบียน ใหสังคมมีความม่ันคงปลอดภัย ท่ี 
คนจะไดสามารถพัฒนาชีวิตและดําเนินกิจทําการท้ังหลายใหเปนไปไดดวยดี  

คนไทยท่ัวๆ ไป มองศีล ๕ อยางพรามัวและแตกกระจัดกระจาย จับหลักไมได 
ความหมายไมชัด ไมมีลําดับขั้นตอน มองไปไมถึงจุดหมายท่ีรวมเปนภาพใหญอันเดียว 
พอไดยินพูดถึงศีล ๕ ก็มองออกไปขอน้ันขอโนน พอเจอขอแรก งดเวนปาณาติบาต บอก
วาไมฆาสัตว ก็นึกไปถึงวาทานไมใหฆาไก หนู ปู ปลา ฯลฯ จะเปนบาป แตขอใหดูพุทธ
พจนขางบนท่ีวา ปาณาติบาต คือฆาคนผูหญิงหรือผูชายตาย ที่ราชาผูปกครองบานเมือง
จะเอาตัวไปลงโทษ แคขอ ๑ ปาณาติบาต ก็ฟองปญหาแหงความพรามัวไดแคสักแตวา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๓ 

ถึงเวลาสังคมไทยตองกาวไป บนฐานความรูเขาใจ ที่ทําไดจริงจัง    
เม่ือก้ีนี้ไดพูดถึงวาคนไทย พอไดยินวางดเวนปาณาติบาต ไมฆาสัตว ก็นึกเลยไป

ที่ไก หนู ปู ปลา ฯลฯ แลวก็เตลิดไปไหนๆ ออกจากสังคมมนุษยไปเลย ตรงน้ีแหละท่ีวา
ตองหาความรูกันใหชัด   

พุทธพจนที่ยกมาดูกันเม่ือก้ีนั้น ชัดอยูแลววา ศีล ๕ ทุกขอมุงเพ่ือรักษาสังคม
มนุษย เริ่มท่ีเวนปาณาติบาต คือคนไมฆาฟนทํารายกัน ทีน้ี จะยกพุทธพจนมาใหดูเปน
ตัวอยางเพิ่มข้ึนอีกแหงหน่ึง ความน้ีตรัสไวในจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๔๕/๗๗) ดังท่ีวา 

ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล เม่ือผู้ครองแผ่นดินไม่ตามจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่
ชนท้ังหลายผู้ไร้ทรัพย์ (ไม่ทําธนานุประทาน) ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
ความยากจนถึงความแพร่หลาย การลักขโมย (อทินนาทาน) ก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
การลักขโมยถึงความแพร่หลาย มีดพร้าศัสตราก็ถึงความแพร่หลาย เม่ือมีดพร้าศัสตรา
ถึงความแพร่หลาย การฆ่าฟันสังหารกัน (ปาณาติบาต) ก็ถึงความแพร่หลาย เม่ือการ
ฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลาย การพูดเท็จ (มุสาวาท) ก็ถึงความแพร่หลาย...การ
พูดส่อเสียด...กาเมสุมิจฉาจาร...ธรรมสองอย่าง คือ ผรุสวาท และการพูดเพ้อเจ้อ...
อภิชฌาและพยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ ก็ได้ถึงความแพร่หลาย...  
ตรงน้ีก็ชัดเจนตามพุทธพจนวาเปนเรื่องของปญหาและการแกปญหาในสังคม

ของมนุษย เปนเรื่องของการปกครองกับเศรษฐกิจท่ีวา เม่ือผูปกครองไมจัดการเศรษฐกิจ
ใหดี อาชญากรรมก็แพรระบาด รวมท้ังการลักขโมยแยงชิงทรัพย ท่ีนําไปสูปาณาติบาต 
คือการฆาฟนทํารายกันของพวกมนุษยในสังคมน่ันแหละ ไมไดตรัสถึงปาณาติบาตวาฆา
สุนัขแมวหมูหนูนกท่ีไหน  

ปญหาใหญในหมูคนไทยชาวพุทธเวลาน้ีคือเรื่องศัพทแสงท่ีมาจากบาลี คําพระ
ทั้งหลายถูกเขาใจเคล่ือนคลาดวิบัติเพ้ียนไปมากมายหางไกล จนแมแตตรงขามกับของ
จริงของเดิม อยางในกรณีนี้ พอพูดวา “สัตว” คนไทยก็นึกวาหมายถึงจําพวกกบ เตา 
สุนัข แมว ลิง คาง ชาง เสือ หรือวา “ปาณา” ก็นึกถึงปลา ปู หนู กวาง เปนตน ดังวาแลว 
เพราะฉะน้ันพอบอกวาเวนปาณาติบาต ไมฆาสัตว จึงนึกคิดไปไดแคนั้น 

ในท่ีน้ีจึงมาทําความเข้าใจในศีลข้อเว้นปาณาติบาต ไม่ฆ่าสัตว์ พอให้ชัดข้ึนสักหน่อย 

๑. เรื่องความหมายของถอยคํา: พอพูดวา “สัตว” คนไทยนึกถึงพวกลิง ชาง มา 
เปนตน ที่ทางบาลีเรียกวาดิรัจฉานคต นี่คือยังไมถูกตองเพียงพอ  
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ตามความหมายเดิมในภาษาบาลี-สันสกฤต สัตวมีความหมายครอบคลุม
ทั้งหมดตั้งแตคนหรือมนุษย ไปจนถึงเทวดา มาร พรหม กระท่ังเปรต ดิรัจฉาน สัตวนรก 
และท่ีสําคัญทานมุงมาท่ีมนุษยกอน เอาคนเปนหลัก  

ถาคําพระบอกวาสัตว ขอใหนึกถึงคนเปนจุดเร่ิม คนเปนศูนยกลาง ขอใหนึกถึง
คําวา “โพธิสัตว” คือสัตวผูมุงโพธิญาณ เราก็ไดยินกันอยู เชนวา เจาชายสิทธัตถะเปน
พระโพธิสัตว และ “มหาสัตว” ซ่ึงในบาลีกลาวถึงบอยๆ ก็คือมหาบุรุษนั่นเอง และมักใช
แทนกันกับคําวา “โพธิสัตว” สวนพวกชาง มา แมว ลิง กบ เขียด ถาไมพูดรวมเขากับพวก
เทวดามนุษยเปนตน ทานก็เรียกตรงๆ วา “ติรจฺฉานคตา” คําตรงมีอยูแลววาดิรัจฉาน 

อีกคําหน่ึงคือ “ปาณ” อยางใน “ปาณาติบาต” ที่พูดกันวาไมทําปาณาติบาต คือ
ไมฆาสัตว เราก็เขาใจ “ปาณา” แคบ มองผิดไปตามคําวา “สัตว” ดวย เราก็เอาปาณา
เปนหนู นก จ้ิงจก ตุกแก ฯลฯ ลืมคนไปอีกเหมือนกัน จึงตองแกใหมใหปาณามาเริ่มที่คน 
เหมือนในพุทธพจนท่ียกมาใหดูแลวขางตน 

๒. ขอบเขตของการเวนปาณาติบาต: ท่ีพูดมาน้ัน มิใชหมายความวา เวน
ปาณาติบาตคือไมฆามนุษยเทาน้ัน แตความหมายครอบคลุมทั้งหมดตามความกวางของศัพท
นั่นแหละ คือรวมทั้งดิรัจฉานดวย แตควรรูเขาใจใหตรงพอดี ทั้งตามคําและตามความ    

เพื่อใหงายไมตองเย่ินเยอ ขอใหเทียบกับศีลของพระ หรือเอาศีลของพระเปน
หลักในการคิด จะเห็นวาทานมีลําดับข้ันตอนในการรูเขาใจและปฏิบัติรักษาศีลขอเวน
ปาณาติบาตน้ีชัดเจน ขอใหดูคําตรัสของพระพุทธเจาโดยตรงเลยทีเดียว พระองคตรัสคํา
บอกอนุศาสนไว ซ่ึงแสดงศีลของพระในการเวนปาณาติบาต ดังน้ี (วินย.๔/๑๔๔/๑๙๔) 

อุปสมฺปนฺเนน  ภิกฺขุนา  สญ ฺจิจฺจ  ปาโณ  ชีวิตา  น  โวโรเปตพฺโพ อนฺตมโส   
กุนฺถกิปิลฺลิกํ อุปาทาย ฯ    

โย   ภิกฺขุ   สญ ฺจิจฺจ   มนุสฺสวิคฺคหํ  ชีวิตา  โวโรเปติ  อนฺตมโส  คพฺภปาตนํ  
อุปาทาย  อสฺสมโณ  โหติ  อสกฺยปุตฺติโย ฯ 
แปล: อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงจงใจปลิดปลงสัตวจากชีวิต โดยท่ีสุดจนถึงมดดํามดแดง  
ภิกษุใดจงใจปลิดปลงรางมนุษยจากชีวิต โดยท่ีสุดจนถึงทําครรภใหตกไป ไมเปนสมณะ 

ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร 
พุทธพจนนี้แสดงขอบเขตความหมายของปาณาติบาต และแยกระดับโทษ/

ความผิดชัดเจนวา วรรคแรก: ภิกษุไมควรฆาสัตวใดๆ ทั้งส้ิน วรรคสอง: แตจําเพาะฆา
มนุษยเทาน้ันเปนความผิดรายแรง ถึงขาดจากความเปนพระภิกษุ (คือเปนปาราชิก) 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๕ 

ทีน้ีก็ถามวา เม่ือภิกษุไมควรฆาสัตวใดๆ แตจําเพาะฆามนุษยจึงมีโทษหนักเปน
ปาราชิก แลวอยางนั้น ถาฆาสัตวอ่ืน มีโทษแคไหน ก็มีพุทธบัญญัติ ซ่ึงมีคําจํากัดความ
บอกไวดวยวา (วินย.๒/๖๓๑/๔๑๒) 

โย  ปน  ภิกฺขุ  สญ ฺจิจฺจ  ปาณํ  ชีวิตา  โวโรเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ...  
ปาโณ  นาม  ติรจฺฉานคตปาโณ วุจฺจติ ฯ 

แปล: อน่ึง ภิกษุใดจงใจปลิดปลงสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย 
ที่ชื่อวาสัตว ตรัสหมายถึงสัตวดิรัจฉาน  

นี่คือ ถาภิกษุฆาสัตวดิรัจฉาน ก็มีความผิด เปนปาจิตตีย อันเปนโทษเบาหนอย 
เม่ือภิกษุน้ันเปดเผยบอกความผิดน้ีแกภิกษุอ่ืน ก็พนโทษไป (บอกดวยวาจะไมทําอีก) 

๓. เมตตาการุณยตอสรรพสัตว: หลักศีล ๕ นั้นเปนเร่ืองของความจําเปน ทานจึง
ใหปฏิบัติโดยสมาทานถือคํ้าตัวไวทีเดียว เพราะเปนหนาที่พื้นฐานท่ีจะตองรักษาสังคมมนุษย
ไวใหมั่นคงปลอดภัยที่คนจะอยูกันไดดวยดี  

ทีนี้กวางออกไป ทานก็มีหลักธรรมจริยาใหไวอีก อันเปนเร่ืองควรประพฤติเพื่อใหโลก
นี้อยูกันดีงามมีความสุข ทีนี้ก็จึงจะใหเห็นหลักความประพฤติปฏิบัติท่ีขยายกวางออกไป  

ในท่ีน้ีจะยกหลักที่เรียกไดวาเปนการพัฒนาความประพฤติเจริญงอกงามตอ
ออกไปจากศีล ๕ เรียกวา “ธรรมจริยา” ขอใหดูขอเวนปาณาติบาตน้ีเทียบกัน 

ในศีล ๕:  ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํ) (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๘๖/๒๔๗) 
   (สิกขาบทขอ) เจตนางดเวนจากปาณาติบาต 

ในธรรมจริยา ๑๐: อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต 
โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรติ ฯ (ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓)   

 ในขอน้ี บุคคลผูใดผูหน่ึง ละปาณาติบาต เวนจากปาณาติบาต วาง
ทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ มีน้ําใจการุณย หวังประโยชนเก้ือกูลแกสัตวท้ังปวง  

น่ีคือเหนือศีล ๕ ท่ีจะตองไมฆาฟนทํารายกันในหมูมนุษยแลว ก็ไมฆาฟน
เบียดเบียนสัตวทั่วไป โดยเจริญเมตตาการุณยซ่ึงเปนการพัฒนาจิตใจ (ในการเลี้ยงดูเด็ก 
นาจะโนมนําชักจูงฝกใหมีเมตตากรุณาตอสัตวดิรัจฉาน มากกวาจะมัวสั่งมัวหามไมใหทําน่ันน่ี)  

๔. รูเขาใจปาณาติบาตที่มีโทษนอยหรือมาก: การรักษาปฏิบัติศีล ก็เปนเร่ือง
ของการศึกษาการฝกหัดพัฒนา และเปนธรรมดาวาผูทําก็ยอมรับผิดชอบตอกรรมของตน 
ดังน้ัน นอกจากตั้งเจตนาดีแลว ก็ควรมีความรูเขาใจที่จะใหสามารถตัดสินใจดวยปญญา    



๑๐๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

เปนอันวา ในศีลขอท่ี ๑ คือ เวนปาณาติบาตน้ัน แมวาทานจะมุงเอาสัตวมนุษย
เปนหลัก ดังพุทธพจนที่ยกมาแสดงแลว ซ่ึงจําเปนสําหรับการดํารงรักษาสังคมของมนุษย
เอง แตสัตวจําพวกท่ีเรียกวาดิรัจฉาน ก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข เปนเพ่ือนรวมโลก เราก็
ควรมีเมตตาการุณย ไมควรเบียดเบียน ศีลขอน้ี ทานจึงใหแผคลุมไปถึงสัตวจําพวก
ดิรัจฉานดวย แมวาการฆาสัตวดิรัจฉานจะมีโทษนอยกวาการฆาสัตวมนุษย  

ในเร่ืองน้ี อรรถกถาไดแสดงหลักสําหรับวินิจฉัยวา การฆาสัตวใดมีโทษนอยหรือ
โทษมาก (อธิบายไว้มากแห่ง เช่น ที.อ.๑/๖๘; วิภงฺค.อ.๔๐๙) โดยดูท่ี 

๑. คุณความดี สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก สัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย 
เชน ฆาพระอริยะมีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงาน มีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย เปนตน 

๒. ขนาดกาย สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานที่ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญมีโทษมาก 
ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย 

๓. ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆา มีโทษมาก มีความพยายามนอย มี
โทษนอย 

๔. กิเลส หรือ เจตนา กิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาออน มีโทษนอย 
เชน ฆาดวยโทสะ หรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัว เปนตน 

ท่ีพูดมาตอนทายน้ีเปนเพียงเรื่องราวประกอบความรูเขาใจ เปนสวนเสริม ขอ
สําคัญอยูที่ตองมองถึงความจําเปนเห็นความสําคัญของศีล ๕ ที่จะเปนพ้ืนฐานใหสังคม
มนุษยน้ีตั้งอยูม่ันคง คนอยูกันดี ประเทศชาติกาวตอไปได  

ถามวลชนมีศีล ๕ สังคมก็ปลอดอาชญากรรม ไมมีการแยงชิงปลนฆาขมขืน ไมมี
การทุจริตในเร่ืองเงินทองทรัพยสิน ไมมีคนหากินดวยการหลอกลวง ไมมีอุบัติเหตุบนทอง
ถนนเพราะคนเมาแลวขับ อันเปนปญหาซ่ึงบานเมืองท่ีเจริญดีมีอารยธรรมไมควรจะมี แต
ประเทศไทยกลับมีชื่อเสียงเดนเปนอันดับนําๆ ทั้งท่ีเสียงกลาวคําสมาทานรับศีลของคน
ไทยดังไปไดยินกันท่ัวทุกถ่ินทุกท่ีตลอดทุกเวลา หลอกกันทันตาตั้งแตปากวารับศีล  

ถาคนไทยตั้งใจรับศีล ทําพิธีสมาทานศีลใหเปนเร่ืองจริงจังศักด์ิสิทธิ์ ก็จะเปนคน
ที่เริ่มนับไดวามีวินัย และการรักษาศีลน้ันก็จะหลักประกันตอความอยูดีมีความม่ันคง
วางใจไดของชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัว การติดตอส่ือสาร และการดําเนินกิจการท้ังหลาย 
ถาคนไทยรูเขาใจความหมายของศีล ๕ และมองเห็นความสําคัญตอชีวิตและสังคมของ
ตน ก็นาจะพรอมใจและรวมใจในการท่ีจะต้ังอยูในศีล ๕ นั้น 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๗ 

ดังท่ีวาแลว สังคมไทยมีรูปแบบพิธีในการรับศีล ๕ หรือสมาทานเบญจศีล เปน
ประเพณีที่ปฏิบัติกันแทบทุกเวลาท่ัวสังคมทั้งประเทศ แตเวลาน้ี รูปแบบประเพณีน้ันไม
ส่ือไมโยงมาประสานกับหลักการท่ีเปนสาระ กลับกลายเปนเคร่ืองฟองถึงความเส่ือม
ธรรมเส่ือมปญญาเลอะเละขาดวินัยท่ีแพรระบาดในสังคมไทย ถาใสสาระคืนกลับเขาไป
ได ก็จะพลิกวิกฤตเปนวิวัฒน   

การท่ีจะทําไดจริง ก็ตองมีความรูเขาใจชัดเจน มองเห็นความหมาย และสํานึก
ตระหนักถึงความมุงหมาย แลวใจก็จะต้ังไดตามความรูเขาใจและความสํานึกตระหนักนั้น 
ดังน้ัน จึงขอเนนยํ้าวา ในเวลามีพิธีรับศีล ๕ เม่ือจะกลาวคําสมาทาน จะวาตามพระ พึง: 

- นึกเห็นชัดในใจว่า การถือศีล ๕ นี้เป็นหลักพ้ืนฐานอันจําเป็นที่จะรักษาสังคมมนุษย์
ให้ม่ันคงปลอดภัย ให้คนอยู่กันดี ดําเนินชีวิตทํากิจการงานกันไปได้เป็นปกติสุข  

- มองเห็นกว้างออกไปว่า ตัวเรากับทุกท่านทุกคนในที่ชุมนุมหรือที่ประชุมนี้ กําลัง
ร่วมกันยืนยันและเสริมกําลังความเข้มแข็งม่ันคงในปฏิบัติการเพ่ือชีวิตและสังคมอันน้ี 

- (สําหรับผูใหญผูสูงวัยท่ีมีศีลดีอยูแลวและมองดูสังคมนี้อยู) ร่วมรับศีลกล่าวคําไปด้วย 
โดยมีใจชื่นชมโมทนาว่าเหล่าผู้รับศีลกันอยู่น้ีจะทําให้เรามีสังคมที่ดีงามมีความสงบสุข 
ในเวลาสมาทานเบญจศีล ขอใหคนไทยมีใจท่ีสํานึกดวยปญญาอยางน้ี พิธีรับศีล 

๕ ก็จะเปนการปฏิบัติวินัยท่ีทํากันไดจริงจังตามความหมายและสมความมุงหมาย และ
เม่ือทํากันไดอยางน้ี สังคมไทยก็จะมีฐานท่ีม่ันคงย่ิงใหญซ่ึงแผไปเต็มทั่วท้ังแผนดิน 
รองรับสังคมที่จะกาวเดินไปขางหนา พรอมท้ังเปนเครื่องพิสูจนวาคนพุทธคนไทยพรอมท่ี
จะกาวตอไปในพระพุทธศาสนา   

ถาคนไทยตกลงใจเอาจริงรวมกันวางฐานของการสมาทานเบญจศีลข้ึนมาใหชัด
ไดแลว ถายังมีใจสู ก็เริ่มตั้งหลักไดเลย ดวยการฟนวัฒนธรรมไทยวิถีพุทธท่ีไดเลือนราง
จนจางบางหายไปแลวบาง ใหมีแรงเขมแข็งข้ึนมา ดวยการ 

ทําแดนดินถ่ินอาศัยให้เป็นรมณีย์, ทําบุญพ้ืนฐานให้ชุมชนอยู่กันดี, จุดไฟในใจ
เด็กทุกรุ่นให้มีแสงอรุณแห่งฉันทะ, มีใจอยู่ในพรหมวิหาร มีปฏิบัติการด้วยสังคหวัตถุส่ี, 
ให้ความช่ืนบานสดใสหนักแน่นมั่นคงของปราโมทย์และสมาธิเป็นบรรยากาศของสังคมนี้ 

ตั้งตนกันท่ีจุดเริ่มน้ี อยาใหคนนอกติเตียนไดวาสังคมไทยมีทุนท่ีไดสะสมไว
มากมาย แตคนไทยไมเห็นไมมอง พากันท้ิงของท่ีมีมา ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เกล่ือน
กลาดกระจัดกระจาย ควรตื่นตัวรูทันข้ึนมา แลวชวนกันจัดชวนกันใช ทุนดีที่มีพรอมไว
แลว ก็จะพาใหกาวหนาไปไดทันที 



 
 

รูจัก สูรูแจม 
 



 
 

สูงวัย - สูงวุฒิ  

สูงอายุ: สูงธรรม สูงปัญญา  
 

 

 



 
 

ถ้าสูงอายุเป็น 

ก็นาเปนผูสูงอายุ 
∼ ∼ 

วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ  
มาเปน “สังคมผูสูงอายุ” 

 ในสังคมนั้น เปนธรรมดาสืบกันมาวา คนท่ีเกิดกอน มีอายุมากกวา ก็ไดเรียนรู
มากอน คนที่เกิดทีหลัง ยังไมรูอะไร ก็ไดเรียนรูจากคนรุนกอนน้ัน ลูกเรียนรูจากพอแม 
นองๆ ก็รับรูจากพี่ๆ โดยทั่วไป คนรุนหลังจึงรับฟง คอยฟง หรือถึงกับเชื่อฟง นับถือคน
รุนกอนกวาตน ดังท่ีคนไทยเรียกคนรุนกอนอยางนับถือวาผูอาวุโส  

ยิ่งเปนคนมีอายุมาก สูงอายุ เปนคนรุนกอนกวาหลายรุน จนแก จนเฒา ก็ยิ่ง
ไดรับความนับถือ เชื่อถือ หรือเคารพ จนเปนวัฒนธรรมชองชาติ ของสังคม  

พรอมกันนั้น ก็มีหลักมีคําสอนดานคุณธรรมจริยธรรมเขามาหนุน เพ่ือใหผู
อาวุโส และผูสูงอายุท้ังหลาย ประพฤติตัวดํารงตนใหสมควรแกการท่ีจะไดความ
ยอมรับหรือเคารพนับถือวาเปนผูหลักผูใหญ 

ตามที่วามาน้ัน ผูสูงอายุไดเปนผูหลักผูใหญมีความสําคัญขึ้นมาโดยวิถีของ
การยอมรับทางวัฒนธรรม แตเวลานี้ สังคมไดเจริญหรือเกิดมีความเปล่ียนแปลง
เปนไปจนมีสภาพที่เรียกวาเปนสังคมผูสูงอายุ เน่ืองจากมีอัตราสวนประชากรผูสูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้นจนกลายเปนประชากรกลุมกอนใหญ  

เปนธรรมดาวา คนสวนมากหรือคนจํานวนใหญมีลักษณะอาการอยางไร มี
คุณภาพแคไหน ก็จะเปนสวนสําคัญท่ีปรุงแตงสภาพของสังคม  
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เม่ือเปนเชนน้ัน ความสําคัญของผูสูงอายุท่ีมีมาเดิมตามวัฒนธรรมประเพณี ก็
จะกลายเปนความสําคัญตามสภาพความเปนจริง โดยท่ีวาความเปนไปของสังคม เชน 
ความเจริญหรือความเสื่อม ความดีงามหรือความโทรมทราม ตลอดจนความสุขใสม่ันคง
หรือความออนแอบอบสลายของสังคม จะขึ้นตอสภาพของผูสูงอายุเปนปจจัยอันใหญ  

เหมือนบอกวา แตนี้ตอไป ผูสูงอายุจะตองเปนหลักใหแกสังคมดวยความสํานึก 
โดยรูตัว และอยางเต็มตัว มิใชเปนแคในที อยางท่ีเปนมา 

ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา  
จะเอาเร่ียวแรงมาจากไหน 

มองในแงหน่ึง เม่ือเปนสังคมผูสูงอายุ ก็คือเปนสังคมของคนแก ผูเฒาผูชรา ท่ี
เส่ือมถอยกําลังวังชา จะหมดแรง ถึงตอนนี้ เหมือนกับวาผูสูงอายุจะตองมาเจอเร่ือง
ยาก มีภาระหนักเพ่ิมขึ้น จะไปไหวหรือ? 

ไมใชอยางนั้น ตรงขาม เปนเ ร่ืองของธรรมชาติที่ เอื้ออยูแลว จึงไดเปน
วัฒนธรรมสืบกันมา คือโดยธรรมชาติน้ัน มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝกการ
เรียนรูศึกษา ย่ิงเกิดอยูนานมา ก็ย่ิงมีชีวิตที่ไดพัฒนามากขึ้นๆ  

ในแงที่สําคัญ ผูสูงอายุคือผูไดพัฒนามาจนมีวุฒิภาวะ ซึ่งเปนความเจริญแก
กลาเติบใหญ มากดวยกําลังจิตใจและกําลังปญญา ท่ีเปนแกนกลางและเปนตัวนําของ
การสรางสรรคพัฒนาอยางแทจริง 

คราวนี้ ผูสูงอายุซึ่งเปนผูที่ไดพัฒนาชีวิตนําหนามาในสังคม ก็จะทําให
วัฒนธรรมเปนของจริงแทเปนเนื้อหาของสังคมไปเลย โดยผูสูงอายุจะเปนหลักเปน
แกนนําของสังคมในการสรางสรรคความถูกตองดีงามความเจริญม่ันคงย่ังยืนอยูดีมี
ความเกษมสันติสุขที่รอกันมานาน ใหเปนจริงขึ้นมาอยางม่ันใจ ดังที่ผูสูงอายุมากคน 
ไดเปนผูนําหรือเปนผูทําใหแกสังคมมาแลวมากมาย คราวน้ีก็ทําเพ่ิมทํายืดขยายตอไป
ไดอีก  

เปนอันวา ในสังคมมนุษยท่ีไดเจริญพัฒนามาจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุน้ี 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูสูงอายุจะตองเปนสวนรวมนํา ที่จะทําสังคมใหมีความเจริญพัฒนา
อยางดีอยางท่ีพึงหวังใหได – นี่เปนภาระท่ีสมกับภาวะ ควรจะทําได ไมเกินกําลัง 
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สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง  
แตเปนหลักใหญแทท่ีมั่นคง 

ในสังคมท้ังหลายท่ัวไป มีวัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ เปนเร่ืองธรรมดาอยางที่วา
แลว เนื่องจากเปนผูที่ไดเรียนรูมากอน มีประสบการณที่จะบอกจะสอนแกคนรุนหลัง ท่ี
เรียกวาอนุชน และจากการเรียนรูคือการศึกษาน้ัน ยิ่งมีชีวิตอยูนานไป คนสูงอายุขึ้น ก็
ยิ่งดําเนินชีวิตไดดีขึ้น มีจิตใจและปญญาที่เจริญพัฒนามากขึ้น แมจะแกเฒาชราลงไป 
รางกายจะถอยกําลังออนแอลง แตจิตใจและปญญาก็เขมแข็งอยูได จิตใจและปญญา
ที่พัฒนาดีแลวน่ันแหละ คือคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต  

ดังน้ัน ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรม สูงปัญญา จึงเปนสมบัติสูงค่าของสังคม ที่คนจะ
เคารพและเชิดชูบูชา อันจะนําประโยชนมาใหอยางยั่งยืนหรือตลอดไป 

ที่วา ใหสูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปญญานั้น ที่จริง สูงธรรมคําเดียว ก็คลุมหมด 
คือรวมทั้งปญญาดวย  

แตเปนธรรมดาในทางพระ ทานถือปญญาเปนยอดธรรม จึงนิยมพูดแยก
ออกมาใหเดนชัด สวนธรรมก็คลุมคุณธรรมความดีงามอื่นท้ังหมด  ต้ังแตทาน ศีล 
ต้ังแตวินัย ความประพฤติดีงาม ชีวิตท่ีสะอาดสุจริต การอยูรวมสังคมอยางเกื้อกูลกอ
ประโยชน และคุณธรรมความดีงาม ต้ังแตเมตตา กรุณา ตลอดจน วิริยะ สติ สมาธิ 
ความเขมแข็งม่ันคง และความสุขสดช่ืนผองใสของจิตใจ 

ธรรม เปนหลักของชีวิต และเปนหลักของสังคม มีปญญา จึงรูหลัก บอกหลัก
ได และใชหลักเปน ทําใหมีความยิ่งใหญที่แทจริง ดังนั้น ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปัญญา 
จึงเปน     ผู้หลัก ใหแกสังคม และเปนผู้ใหญ่ ท่ีจะบอกจะสอนจะชี้แนะจะนําทางแก
สังคม เปนผูนําได สมกับท่ีเรียกวาเปนผูหลักผูใหญ 

เปนอันวา ผูสูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลักผูใหญไดแนนอน คําพระ
เรียกวาเปน “เถระ”  แตชาวบานคงรูสึกวาไมถนัด ก็อาจจะเรียกวา “วุทธชน” หรือจะ
เรียกใหยิ่งใหญเปน “เชษฐบุรุษ” ก็ได 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๓ 

จะเปนผูหลักผูใหญ ก็ใหมีความสูงธรรมสูงปญญาไวดังท่ีวา มิฉะนั้นจะถูกคํา
เตือน หรือถูกทานตําหนิไดวาเปน “โมฆชิณณ” แปลวาคนแกเปลา  

นี่วาตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเองวา “บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระ/ผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยการ
ที่ศีรษะมีผมหงอก บุคคลน้ันมีวัยแก่หง่อม ก็เรียกได้แค่ว่าเป็นคนแก่เปล่า” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๔๙) 

มีทางทาํไวใหด ู 
ท่ีเขาจะไดเลือกเดินตาม 

ผูสูงอายุนั้น ดังท่ีวาแลว ไดเรียนรูมากอน มีประสบการณที่ไดผานมาหรือ
สะสมไว จึงเปนประโยชนอยางงายๆ แกคนผูตามมา ที่เรียกวาคนรุนหลัง หรือเรียกให
สั้นแควาอนุชน คนรุนหลังที่ฉลาด ก็รูจักเรียนรูและใชประโยชนจากประสบการณของ
คนรุนกอน เปนเหมือนการเรียนลัดอยางหน่ึง  

อยางนอยคนรุนกอน เฉพาะอยางย่ิงท่ีสูงอายุ ซึ่งผานประสบการณมามากมาย
ยาวนานน้ัน ก็เปนคลังขอมูลสําเร็จใหแกอนุชน แมวาในปจจุบันท่ีไอทีกาวไกล 
คลังขอมูลจะหาและเขาถึงไดงายอยางรวดเร็ว ไมตองพ่ึงพาอาศัยตัวบุคคลมาก แตคน
ที่ฉลาดก็ยังจะไดประโยชนพิเศษ ของขอมูลเร่ืองราวจําเพาะคนจําเพาะท่ีและเร่ือง
นามธรรมบางอยางลึกลงไป จากตัวบุคคล 

ยิ่งกวานั้น ผูสูงอายุ ท่ีสูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลักผูใหญโดยมิใชมีเพียง
ขอมูลและประสบการณหลากหลายเทานั้น ยังมีความคิดนึก จินตนาการ กลวิธานใน
การใชปญญาแกไขปญหาและทําการสรางสรรคตางๆ และปรีชาญาณแยกแยะแตก
แงมุมออกไป เรียกงายๆ วา เปนขุมทรัพยแหงปญญา ซึ่งอนุชนท่ีฉลาด จะนํามาใชสืบ
ตอสรางสรรคอริยธรรมของชีวิต และอารยธรรมของสังคม ใหสัมฤทธิ์ผลแผไพศาล 
และขยายไพบูลยยิ่งขึ้นไป 

ที่สําคัญเปนคุณประโยชนเยี่ยมยอด ก็คือ ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ การคนพบ 
และงานสรางสรรคที่เผล็ดประโยชนเปนประจักษแลว ชีวิตที่ดีงามประเสริฐล้ําเลิศ 
ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของบุคคลท่ีบรรลุจุดหมายอันอุดม เขามีวิธีปฏิบัติ หรือทาง
ดําเนินสูความสําเร็จ หรือใหถึงจุดหมายนั้นๆ อยางไร ก็มีไวใหเห็น ซึ่งคนรุนหลังจะ
เลือกนําไปใชเอาไปปฏิบัติได เรียกวามี “ทิฏฐานุคติ” ท่ีจะเลือกดําเนิน เรียกกันงายๆ 
วา เปนแบบอยาง 
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ไมแกเกนิเรียน  
แถมไดเรียนเรื่องยอดประโยชน 

คนไทยมีคําชาวบานพูดไดงายๆ สบายๆ วา “ไมแกเกินเรียน” เปนคําเตือนใจท่ี
ดี เขากับหลักท่ีพระสอนไววา คนเราน้ีตองเรียนตองศึกษา จนกวาจะเปนพระอรหันต 
จึงเปนอเสขะ คือมีคุณสมบัตินั้นๆ เปนอยางนั้น ทําไดอยางนั้นเปนปกติแลว จึงไมตอง
ฝกใหเปนใหทําไดอยางน้ันอีก แตถายังไมเปนอเสขะ ถึงจะบวชมานานเกิน ๑๐๐ 
พรรษา ก็ยังตองเรียนตองศึกษา  

ชีวิตจึงคูกับการศึกษา ทําชีวิตใหเปนการศึกษา ท่ีวาศึกษา คือเรียนรูเรียนทํา 
ฝกใหการเปนการทําอยางน้ันได กลายเปนชีวิตของเราเอง  

ดังนั้น เม่ือยังมีชีวิตอยู ก็ตองเรียน ตองฝกตัวเร่ือยไป และถารูจักฝก รูจักเรียน 
ฝกเปน เรียนเปน ก็จะมีความสุขจากการฝกจากการเรียนนั่นแหละ 

คหบดีทานหน่ึง  กับภรรยาคูชีวิตของทาน ใกลชิดพระพุทธเจา  และรัก
พระพุทธเจามาก อยูมา ทานชรามากข้ึน   วันหน่ึง เม่ือมาเฝาพระพุทธเจา ไดกราบทูล
วา ทานแกเฒาแลว รางกายก็ปวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมีโอกาสท่ีจะ
มาเฝาพระพุทธเจาและเหลาพระภิกษุผูเปนที่เจริญใจไดอยางสมํ่าเสมอ จึงขอให
พระพุทธเจาตรัสสอนประทานพระโอวาท     แกทาน 

ลําพังความแกเฒาก็ทําใหรางกายออนแอ ติดขัด มีความยากลําบากอยูแลว 
จึงเรียกวาเปนโรคอยางหน่ึง คือโรคชรา แลวทีน้ี พอโรคชรามา โรคตางๆ อีกมากมาย
หลายอยาง ก็มักเขามาซ้ําเติมหนักลงไปอีก 

พระพุทธเจาประทานพระโอวาทส้ันๆ มีความตอนสําคัญใหทานศึกษาวา 
ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจเราจะไมปวยไปดวย  

ที่ทานวาใหศึกษาน้ัน มิใชแคใหคอยนึกไว หรือใหหม่ันเตือนสติบอกตัวเองวา 
“ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” อะไรทํานองนี้เทาน้ัน อันน้ันเปนขั้นตน หม่ันนึกหม่ันบอก
ตัวเองไว เอาส้ันๆ วา “กายปวย แตใจไมปวย” นี่ขั้นตน แตในขั้นเอาจริง ท่ีวาศึกษา
นั้น หมายถึงฝกจิตพัฒนาใจของเรา จนกลายเปนจิตใจท่ีสบายตลอดเวลา ไมปวยเลย 
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ใจที่สบาย หรือจิตที่ไมปวย ดูไดจากอาการหรือภาวะจิตท่ีเปนผลของการ
พัฒนาจิตใจ เรียกวา ธรรมสรางสมาธิ ซึ่งเกิดตามกันมา ๕ อยาง คือ 

๑. ปราโมทย  ความราเริง สดใส ชื่นใจ เบิกบาน  
๒. ปติ  ความปลาบปล้ืม อิ่มใจ 
๓. ปสสัทธิ  ความผอนคลาย เรียบร่ืน สงบเย็นกายใจ ไมเครียด  
ขอปสสัทธินี้ เปนภาวะที่โยงระหวางกายกับใจ คือ ถาเกิดความเครียด ก็จะ

เครียดท้ังกายและใจ เปนการดําเนินชีวิตผิด ถาเครียดบอย ก็มีหวังแกเร็วแนๆ แตถา
เกิดปสสัทธิ ก็จะมีความผอนคลายท้ังกายและใจ เหมือนไดพักผอนอยูตลอดเวลา 

๔. สุข  ความฉํ่าชื่นร่ืนใจ เปนภาวะที่ใจคลองโลงโปรงสบาย ไมมีอะไร
กดดันบีบค้ัน พอมีความสุข ใจไมตองด้ิน ไมกระวนกระวาย ไมฟุงซาน ไมกระวน
กระวาย ก็เปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ  

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตม่ันแนว อยู ตัว เขาท่ี ไมมีอะไรรบกวนได จะคิด จะ
พิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยูกับเร่ืองนั้น ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว ใจใส สงบ มี
กําลัง อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ  

๕ ขอนี้ ตรวจสอบตัวเองได อยางนอยขอแรกคือ ปราโมทย สดช่ืน ราเริง เบิก
บานใจ ขอใหมีเปนพ้ืนใจไวเลย จะไดเขาหลักที่ตรัสวา “ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ 
กริสฺสติ” (แต่นั้น เธอผู้มากด้วยปราโมทย์ จักทําทุกข์ให้หมดสิ้นไป, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)  

สูตรพระพรหม สรางโลก 
ในสังคมไทยถือกันมาวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เรียกวาพรหมวิหาร

นั้น เปนธรรมของผูใหญ  
ที่จริง “ผูใหญ” หรือ “ผูเปนใหญ” ในที่น้ี คือพระพรหม ซ่ึงหมายถึงคนนี่เอง ท่ี

จะตอง (พัฒนาตัวเองให) มีจิตใจยิ่งใหญ ใจประเสริฐ เหมือนเปนหรือแทนพระพรหม 
ที่เปนผูสรางสรรคอภิบาลโลก  

“พรหมวิหาร” จึงมีความหมายที่เปนสาระวา มนุษยทุกคนน่ีแหละ ตองมีธรรม 
๔ ขอน้ี เพ่ือทําหนาท่ีอยางพระพรหม ที่รับผิดชอบในการสรางสรรคและดูแลดํารง
รักษาโลกคือสังคมนี้ไวใหดี ทุกคนจึงตองมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดวยกัน
ทั้งนั้น และใหครบทุกขอ 
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แตในสังคมไทยนี้ เราถือกันมาวา พรหมวิหาร เปนธรรมของผูใหญ ซึ่ง
โดยท่ัวไปก็คือผูสูงอายุ  

เวลาน้ี เรามาเปนสังคมผูสูงอายุ ก็มองความหมายในเชิงความรับผิดชอบ
เสียเลยวา ผูสูงอายุ เปนผูใหญ จะตองมีหรือประพฤติพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขาน้ัน อยางเปนผูนํา ใหเปนแบบอยางแกคนทั้งหลายในสังคมนี้ ในการท่ี
จะสรางสรรคโลกอภิบาลสังคม  

เม่ือตกลงตามน้ี บรรดาผูสูงอายุจะตองศึกษา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
นั้น ใหเปนคุณสมบัติประจําใจ เปนเนื้อเปนตัวแหงชีวิตของตน 

เม่ือกี้ ไดพูดไปแลวถึง ธรรมสรางสมาธิ ๕ ขอ (ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุข-
สมาธิ) น่ันเปนดานของความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง  

แตคราวน้ี พรหมวิหาร ๔ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา) นี่เปนคุณสมบัติท่ี
สรางความพรอมในดานของความรับผิดชอบตอสังคม (สร้างความพร้อม ยังไม่ใช่
ปฏิบัติการ) 

ตองย้ําไวกอนวา พรหมวิหาร ๔ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา) นี้ เปนธรรมใน
ระบบองครวมและดุลยภาพ ตองใชใหครบ และสมดุล มิฉะนั้นจะผิดพลาดเสียหาย 

ผู้สูงอายุ ในฐานะที่น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พึงศึกษาในเร่ืองน้ีอย่างน้อยแค่ง่ายๆ ว่า 
๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) เปนความรับผิดชอบตอเพื่อนมนุษยผูรวม

สังคม โดยมีความรูสึกที่ดีงาม ตอเขา ตอทุกคน  

๑ ขอทาย (อุเบกขา) เปนความรับผิดชอบตอธรรม (กฎกติกาสังคม+กฎ
ธรรมชาติ) ซึ่งควบคุมรักษาคนและสังคมอีกชั้นหน่ึง โดยมีความตรงตามความรู-
ปญญา ท่ีถึงธรรม ถึงความจริง 

ตุลา-สมดุล-เที่ยงธรรม: ในกรณีท่ีถาใช ๓ ขอแรก ไมวาขอใด จะขัด-ละเมิด-
เสียหายตอธรรม ตองใหคนรับผิดชอบตอธรรม ตองรักษาธรรม โดย 

- หยุด ๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) และ 

- เขาอยูในขอ ๔ สุดทาย (อุเบกขา) 
เม่ือรูหลักการน้ีแลว ก็ดูความหมายของพรหมวิหาร ๔ นั้น ดังนี้ 
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๑. เมตตา ความรัก ไมตรี มีใจเปนมิตร อยากใหเขาอยูดีมีความสุข  
 - เกิดจากฉันทะท่ีอยากให้เขาดีงามมีความสุข   
 - ใช้ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกต ิ   

๒. กรุณา ความมีใจหวั่นไหวไปกับทุกขของเขา อยากชวยใหเขาพนจากทุกข  
 - เกิดจากฉันทะท่ีอยากให้เขากลับมีความสุข  
 - ใช้ในสถานการณ์ที่เขาตกต่ํา เดือดร้อน    

๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขสําเร็จของเขา อยากใหเขาเจริญดียิ่งข้ึน  
 - เกิดจากฉันทะท่ีอยากให้เขาสุขดีงามสูงขึ้น  
 - ใช้ในสถานการณ์ที่เขาสุขดีงามเจริญขึ้น    

๔. อุเบกขา ความเฉยน่ิงดูคอยทา เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามธรรม  
- เกิดจากฉันทะท่ีอยากให้เขาอยู่ในธรรมในความจริงความถูกต้องดีงาม ไม่ทํา
อะไรชั่วร้ายเสียหายผิดธรรม            

 - ใช้ในสถานการณ์ที่เขาพึงรับผิดชอบต่อธรรม    

เม่ือเรียนรูเขาใจหลักการน้ีชัดดีแลว ก็เอาจิตใจเขาไปอยูใน พรหมวิหาร ๔ 
เพ่ือปฏิบัติใหตรงตามสถานการณนั้นๆ  

โดยเฉพาะ ถาเปนพระพรหมประจําบาน คือเปนพอแมผูสรางลูก ใหไป
สรางสรรคอภิบาลโลก ก็ 

- เล้ียง ลูก โดยทําอะไรๆ ใหแกลูก ดวย เมตตา-กรุณา-มุทิตา  
- ดู ใหลูกทํา ดวยอุเบกขา (โดยเปนที่ปรึกษา เปนตน) เพ่ือฝกใหเขารู จัก

รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบการกระทําของตน ใหเขาเจริญพัฒนาในเร่ืองที่ปญญาบอก
วาเขาจะ ตองผจญเผชิญตอๆ ไป ดวยการใหเขาฝกหัดจัดทําดวยตัวเขาเองอยางเต็ม
ศักยภาพ 

เม่ือลูกเติบโตเปนผูใหญ รับผิดชอบตัวเองไดแลว หรือแตงงานมีครอบครัวของ
เขาเองแลว พอแมก็มีอุเบกขา ใหเขาดูแลตัวเอง ไมเขาไปวุนวายกาวกายแทรกแซงใน
บานในครอบครัวของเขา โดยแลดูอยู พรอมจะเปนที่ปรึกษา หรือชวยแกปญหาใน
คราวท่ีควร 
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สูตรพระราชา สรางรัฐ 
เม่ือมีจิตใจของพระพรหมผูสรางสรรคอภิบาลโลกพรอมดีอยางท่ีวาน้ีดวย

พรหมวิหาร ๔ แลว ก็ออกสูปฏิบัติการในการสรางสรรคอภิบาลสังคมดวย สังคหวัตถุ ๔ 
ซึ่งเปนหลักที่สวมรับตอทอดคลองจองกับพรหมวิหารนั้น โดยสมบูรณ 

สังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะหชุมชน ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมคนเขาดวยกัน
ประสานสังคมใหเปนอันหน่ึงอันเดียว พรหมวิหารเปนคุณธรรมและทาทีของจิตใจ แลว
ก็ออกสูปฏิบัติการทางกายและวาจา ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ 

๑. ทาน การให แจกจายแบงปน เอื้อเฟอเผ่ือแผ จัดสรรใหมีกินมีใชท่ัวถึงกัน  
๒. ปยวาจา พูดจานารัก ถอยคําที่พูดดวยใจปรารถนาดี วาจานาชื่นใจชวนให

อยากทําอยากปฏิบัติการน้ันๆ หรือชวนใจใหมาพบปะพูดจาใชปญญารวมกันคิดการ
แกปญหา และปรึกษาหารือที่จะทําการทั้งหลาย 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ทําประโยชนให ชวยดวยแรงงานหรือกําลัง
ความรูความสามารถ ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนแกคน แกชุมชน แกมวลประชา 

สามข้อแรกนี้ ทําด้วยใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป็นหลัก 
๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกันโดยธรรม 
- สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เทากัน และเขากัน (เสมอภาค และสมานกัน) 
- สมานกิจจ์ คือ รวมงานรวมการ ทําเทากัน (ตามกําลัง) และ ทําเขากัน 
- สมานสุขทุกข์ คือ รวมสุขรวมทุกขกัน 

ข้อที่ ๔ น้ี ทําด้วยใจท่ีมีอุเบกขา ซึ่งถือธรรมเป็นหลัก โดยสามข้อแรกซึ่งมอง
ที่คน เข้ามาประกอบ 

ตามเร่ืองราวที่บันทึกไว ซึ่งพวงมากับพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔ นี้ เปน
หลักสําคัญในการปกครอง ต้ังแตครองบาน จนถึงครองเมือง ซึ่งใชปฏิบัติกันตลอดมา  

แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปนคํานิยามก็ไดวา “จตู
หิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุข
เอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗) 

เร่ืองสังคหวัตถุ ๔ แสดงหลักไว และบรรยายพอเปนเคา เทาน้ีกอน 
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สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดนิ 
การปกครองมีไวก็เพ่ือจัดการบานเมืองใหรุงเรืองรมเย็นเจริญกาวหนาประชา

สุขสันต ในสมัยกอนโนน พราหมณสอนใหกษัตริยทําพิธีบูชายัญอันใหญโต เชน         
อัศวเมธ (คือ อัสสเมธ=ฆามาบูชายัญ) เพื่อจะไดมีลาภฟูเฟองเรืองอํานาจย่ิงใหญ เม่ือ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหเลิกบูชายัญ และใหกษัตริยหันมาบําเพ็ญราชสังคห
วัตถุ ๔ ประการ แทนการบูชายัญ 

ราชสังคหวัตถุ ๔ น้ี เลียนชื่อเดิมของมหายัญ ๕ ของพราหมณ คือ  
อัสสเมธ-ฆามา  ปุริสเมธ-ฆาคน  สัมมาปาสะ-แทนบูชาลอดบวง  
วาชเปยะ-ดื่มเพ่ิมพลังชัย  นิรัคคฬะ-ฆาทุกอยางไมเวน 

แตในคําสอนใหมของพระพุทธศาสนา เปลี่ยนความหมายเปนการรวมใจ
ประชาชนใหอยูดีมีสุขสามัคคี ดวยการสงเสริมการเกษตรการพาณิชยใหมีเศรษฐกิจดี 
และส่ือสารพูดจามีน้ําใจใหคนเจริญปญญาท่ีจะมาชวนกันชวยกันทําการแกไขและ
สรางสรรค เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนางอกงามมีความสุขพร่ังพรอมดวยกัน  

ราชสังคหวัตถุ หรือหลักราชสงเคราะห ที่พระมหากษัตริย หรือผูปกครอง จะ
พึงสงเคราะหรวมใจประชาชน ๔ ประการ มีดังน้ี  

๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  สงเสริม
การเกษตร  

๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงขาราชการ ท้ังทหารและพล
เรือน สงเสริมคนดีมีความสามารถ ผูฉลาดขยันมั่นคงซื่อตรงในกิจหนาที่ ให
ประชาชนมีความมั่นใจ  

๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวมใจประชาชน ดวย
การสงเสริมสัมมาชีพ เชน ใหกูยืมเงินทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม และในการ
ประกอบการตางๆ ชวยใหคนจนต้ังตัว ใหคนลมฟนตัวได 

๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดด่ืมใจ พูดจาปราศรัยเขาถึงกันกับประชาชน ดวย
น้ําใจหวงใยชาวประชา รับรูปญหารับฟงปญญา ใหมีการส่ือสารอวยธรรมอํานวย
ปญญา เราเตือนคนทุกหมูเหลาใหใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจังสุจริต ให
สัมฤทธ์ิผลดี ท่ีจะใหสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุขสันตมั่นคง และใหทุกตัว
บุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตนๆ  
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สวนชื่อยัญที่ ๕ “นิรัคคฬะ” (“ไมมีลิ่มกลอน” = ไมมีขีดขั้นจํากัด, ทั่วทั้งหมด) 
เปล่ียนมาเรียกผลท่ีมุงหมายวา เมื่อจัดการบานเมืองตามส่ีขอแรกสําเร็จดีแลว 
บานเมืองมั่งคั่งมั่นคงจนประชาชนอยูกันมีความสุขความม่ันใจถึงขั้นที่บานเรือนไม
ตองลงล่ิมกลอน ครอบครัวสุขสันต พอแมสรวลเสกับลูก ใหบุตรนอยโลดเตนฟอน
บนอก ราเริงเบิกบานใจพร่ังพรอมดวยกัน   

ผูสูงอายุ ในฐานะผูหลักผูใหญรุนกอน ควรมีความรูเขาใจหลักธรรมหลัก
ปญญาท่ีสําคัญของสังคม อยางเชนสูตรใหญ ท้ังสามท่ีเลามาน้ี เพ่ือบอกเลาแนะนํา
แกผูหลักผูใหญในรุนที่ตามมา ใหดํารงสืบสานภูมิธรรมภูมิปญญาท่ีจะปฏิบัติธรรม
ในการสรางสรรคพัฒนาสังคมกันสืบตอไป  

ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา  
จึงจะพฒันาในบุญ 

คนไทยน้ีมีชื่อนักในเร่ืองความมีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ชอบทําบุญใหทาน มี
เร่ืองอะไรจะให ก็บริจาคไดทันทีเร็วไว น่ีก็ดี แตก็มีขอที่ควรเตือนกันไวบาง อาจจะไม
แคบาง แตมากทีเดียว 

หลักธรรมท้ังหลายมักมาเปนหมวดๆ เปนชุดๆ ถาเปนเร่ืองนามธรรมหรือจิตใจ 
อาจจะเร่ิมตนดวยศรัทธา แลวก็คุมทายดวยปญญา  

แตถาเปนเร่ืองรูปธรรม ในภาคปฏิบัติหรือทําการ มักเร่ิมดวยทาน คือการให 
อยางในสังคหวัตถุ ๔ ที่พูดเม่ือก้ี ก็เร่ิมดวยทาน เพราะมนุษยตองอาศัยวัตถุกินใชปจจัย
สี่ มีเร่ืองเศรษฐกิจเปนฐาน เปน “ปจจัย” ท่ีตองอาศัยเพ่ือใหสามารถกาวขึ้นไปในการมี
สังคมที่ม่ังค่ังม่ันคง ใหเปนสภาพเอ้ืออันพรอมที่ชีวิตจะพัฒนาขึ้นไปในทางจิตใจและ
ปญญาจนถึงสันติอิสรภาพ ซึ่งจะยอนมาทําใหสังคมนั้นดีงามมีความสุขและยั่งยืนดวย  

ที่วา ในการทําบุญทําทาน มีขอที่ตองเตือนกันไวบางนั้น มองงายๆ ที่วาทําบุญ
ทําทานนั้น คนไทยมักทํากันไปดุยๆ หรือเฮโลทําตามๆ กันไป โดยไมรูไมเขาใจอะไรเลย 

ขอบอกส้ันๆ เปนการติงไววา สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาตรัสวา “สนฺติเมว โส 
สิกฺเขยฺย” (ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) แปลวา “พึงศึกษาสันติ”  

แลวสําหรับญาติโยมคฤหัสถชาวบาน พระองคตรัสอีกที่หนึ่งวา “ปุญฺญเมว โส 
สิกฺเขยฺย” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑)  แปลวา “พึงศึกษาบุญ”  
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ที่ติงไว คือท่ีนี่มิใชโอกาสท่ีจะพูดอะไรมาก เอาพอไดหลักที่จะไปขยาย 
ทานใหชาวบานถือเปนหลักวาจะตอง “ศึกษาบุญ” ท่ีวาศึกษา คือ 
๑. เรียนใหรูเขาใจและทําใหถูกตอง 
๒. ฝกทําปฏิบัติใหเกิดผลท่ีมุงหมาย หรือตรงตามวัตถุประสงค 
๓. ทําใหเขาเปนเน้ือตัวของชีวิตพัฒนาไปจนเต็มสมบูรณ 

เร่ืองศึกษาบุญ ก็พูดถึงหลักไวแคนี้ แตก็ควรย้ําวาเปนเร่ืองหนึ่งท่ีนาจะถือวา
สําคัญสําหรับผูสูงอายุ และก็เปนประโยชนมากแกผูสูงอายุดวย เพราะการทําบุญทํา
ทานเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนสูงอายุจํานวนมาก ทานผูเฒาชรามากทีเดียวมี
ชีวิตอยูกับเร่ืองการทําบุญใหทานหรือถวายทาน ต้ังแตตักบาตร เปนตนไป 

เร่ืองศึกษาบุญนี้ ในทางปฏิบัติขอพูดนิดหนึ่งวา ในการทําบุญดวยทาน หรือ
ทําบุญดวยการใหทานถวายทาน ผูสูงอายุจะตองพัฒนาจากการใหทานหรือถวายทาน
ดวยแรงโลภะ ขึ้นมาสูการใหทานหรือถวายทานดวยแรงฉันทะ (ออกมาทางเมตตา-
กรุณา-มุทิตา ดังท่ีวาแลว) ซึ่งจําเปนสําหรับชีวิตของตนเอง และเปนแบบอยางใหแก
อนุชนดวย 

การใหทานหรือถวายทานดวยแรงโลภะ คือ ทําบุญใหทานโดยหวังหรือขอ
ผลตอบแทนวา จะไดรํ่ารวย จะไดไปสวรรค ขอใหไดน่ันไดนี่ อยางนี้นอกจากไมพัฒนา 
ไมเปนการศึกษาแลว ก็เส่ียงตอบาปท่ีจะมีจิตใจเศราหมอง เชน เกิดหวงกังวลหรือกลัว
ขึ้นมาวา ท่ีเราจายไปมากมายน้ี จะไดผลที่ปรารถนาหรือเปลา นี่คือจิตตก ใจขุนมัว 
เศราหมอง เปดชองแกทุกข กลายเปนเสื่อมถอยจากกุศล ไดผลราย กลายเปนตรงขาม 
ดังนี้เปนตน   

การใหทานหรือถวายทานท่ีเปนการพัฒนาบุญ เปนกุศลภาวนา ตองเปนการ
ทําดวยแรงฉันทะ ไมวาจะออกมาทางเมตตา หรือทางกรุณา หรือทางมุทิตา เชน ตัก
บาตรถวายภัตแกสามเณรองคหนึ่ง ก็มีจิตปรารถนาดี หรือมุงหมายใหเกิดผลดี มองไป
วา สามเณรไดมีภัตตาหารฉันแลว จะไดมีสุขภาพดี มีเร่ียวแรงกําลังศึกษาเลาเรียน จะ
ไดรูธรรมวินัย ชวยรักษาพระศาสนาไว และตอไปสามเณรมีความรูพระธรรมวินัยนั้น
แตกฉานขึ้น ก็จะไดเทศนาส่ังสอนเผยแผธรรม ใหประชาชนรูเขาใจบาปบุญ พากัน
ประพฤติดีงาม เปนประโยชนแกชีวิตของเขา และพาใหสังคมเจริญม่ันคงมีสันติสุข นึก
คิดขึ้นมาเม่ือไร ก็ชื่นใจปลื้มใจ 
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แมแตมองในแงงายๆ สั้นๆ ก็ไดวา เณรน้ี พระน้ี มีภัตตาหารฉันแลว มีเร่ียวแรง 
จะไดทํากิจวัตรตางๆ ไดอยางเขมแข็ง เปนตนวากวาดลานวัด ทําใหวัดสะอาดร่ืนรมย
รมร่ืน เปนที่เจริญจิตเจริญใจ ชวยใหประชาชนเจริญในบุญกุศลและความสุขยิ่งขึ้นไป 
พอนึกไดคิดไดอยางน้ี ก็สดใสเบิกบาน อ่ิมใจ 

การทําบุญถวายทานดวยแรงฉันทะอยางน้ี พวงมากับปญญาดวย ชวยให
มองเห็นเหตุเห็นผลในระบบแหงเหตุปจจัยขยายกวางขวางยาวไกลออกไป เปนการ
พัฒนาปญญา และก็ย่ิงเพ่ิมพูนปติปราโมทยจนถึงความสุข เปนการพัฒนาดานจิตใจ
พวงพรอมไปดวย  

การทําบุญในวิถีแหงการศึกษาและพัฒนาจิตพัฒนาปญญาอยางน้ี ไมเปดชอง
ใหจิตตก เพราะจากบุญกุศลที่มาพรอมดวยปญญา ยอมไมมีความเส่ือมถอยของจิตใจ 
และผลที่นาปรารถนาอยางเชนสวรรคนั้น ไมตองไปหมกใจอยูกับความหวังความอยาก
ไดผล ควรมีแตความปล้ืมใจชื่นใจวา บุญงอกงาม ธรรมเจริญ แลวสวรรคก็มาเองตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน 

ยํ้าว่า ผู้สูงอายุ จะต้องทําบุญด้วยทานเป็นต้นน้ี ให้ถูกทาง โดยเป็นการพัฒนา 
เป็นการเรียนรู้ ให้ทําบุญด้วยปัญญามากข้ึน มีเมตตากรุณาเป็นต้นแรงเข้มข้ึน เป็นการ   
ศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพระศาสนา ท้ังชีวิตของตนก็เจริญกุศลพัฒนามีความสุขจริง และ
เป็นแบบอย่างแก่อนุชน โดยมีผลรวมเป็นความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมท้ังหมด 

ไมวาจะสูงอายุเทาไร  
ก็ยังทํากําไรใหชีวิตนีไ้ดมากมาย 

บางที บางทานคิดวา เราเปนผูสูงอายุ ก็คือมีอายุเหลือนอยแลว พอคิดอยางน้ี 
ก็เลยทําใหจิตใจสลดหดหู ไมสบายใจ ย่ิงบางคนนึกรําพึงความหลังวา ชีวิตเราที่ผาน
มา ไมไดอะไรเปนแกนสารเลย อีกไมนาน อีกประเด๋ียว เราก็จะไปจากโลกน้ีแลว หมด
กัน ไมมีโอกาสเหลือใหแลว ชีวิตของเรานี่ลมเหลว เกิดมาเสียเปลา...อะไรทํานองน้ี 

แตทางพระ ทานไมไดวาอยางนั้น ในธรรมอันเปนความจริงแทนั้น เม่ือยังเปน
คน ยังมีชีวิตอยู ไมมีใครหมดโอกาส ไมวาจะมองที่เวลาในระยะสั้น หรือระยะยาว 
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พูดถึงระยะส้ัน ถาจับเอาที่วันหนึ่งๆ ก็มีธรรมภาษิตสอนไวใหรูจักใชเวลาใหเปน
ประโยชนวา “เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง” 
(อโมฆํ ทิวสํ กยิรา, อปฺเปน พหุเกน วา, ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕)  

ที่วา “ได” นั้น อาจจะคิดตางกันไปหลายอยาง หลายคนคิดถึงไดเงินทอง บาง
คนวาไดงาน บางคนวาไดเลาเรียน ไดอานหนังสือ ไดปญญา บางคนวาไดชวยงานคุณ
พอ ได รับใชคุณแม บางคนวาไดชวยเหลือคนอื่น ไดทําประโยชน ฯลฯ เอาละ 
เปนอันวาไดทั้งนั้น และก็ดีทั้งนั้น  

แลวก็อยาลืมการไดทางจิตใจดวย เชนวา ไดความสดชื่นผองใส ไดความอิ่มใจ 
ใจไดเบิกบาน ไดความสงบ ไดความสุข ไดคิดดีๆ ไดคิดทําความดี ไดคิดชวยเหลือคน
อื่น ไดมีใจเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีฉันทะท่ีจะทําประโยชนหรือทําการสรางสรรคโนน
นี่ ฯลฯ  

ถึงเวลากลางคืน ตอนลงนอน คิดวานี่คือจะหมดวันแลว ก็มานึกทบทวนวา 
วันนี้ไดอะไรบาง ถาได ก็ดีไป ดีใจได  

แตบางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแลว วันนี้ท้ังวัน ไมไดอะไรเลย ชักจะรูสึก
เสียใจ แลวใจก็ขุนมัวหมนหมอง ถาอยางน้ี ก็จะหมดวันหลับไปโดยไมไดอะไรเลย เปน
วันท่ีเสียเปลา แถมยังซ้ําเติมตัวเองดวยการมีจิตใจเศราหมองขุนมัวเปนทุกขในขณะ
สิ้นวันติดไปกับใจท่ีหลับอีกดวย เลยเปนวันที่สูญเสียจริงๆ 

ที่จริง ไมควรตองสูญเสียอยางนั้น เอาละ เม่ือหมดวัน ในเวลาที่ลงนอน
กลางคืน กอนหลับ ถานึกดูแลว ทั้งวันน้ันไมไดอะไรเลย น่ันก็คิดแกไขทําวันพรุงน้ีใหดี 
วากันใหม แตวันน้ีเอง ก็มิใชหมดโอกาส  

แทจริงนั้น โอกาสยังเปนของเราจนถึงขณะสุดทายที่จะหลับ เราก็จะทําเวลา
จนถึงสุดทายท่ีจะหลับน่ันแหละ ใหเปนเวลาแหงการได และเปนการไดอยางประเสริฐ 
อาจจะดีกวาที่ไดหรือเกินคุมกับท่ีเสียไปในวันน้ันท้ังหมดดวย น่ันคือสลัดละความคิด
ไมดี หยุดความไมสบายใจ ตัดความหวนละหอยทิ้งไป ทําจิตใจใหเบิกบานผองใสมี
ความสุข  

ถาทําใจเองไมได ก็นึกถึงอะไรที่ดีๆ อาจเปนพุทธวจนะ คติธรรม คําสวดมนต 
แมกระทั่งสติท่ีอยูกับลมหายใจของตัวเอง จนหลับไปกับใจที่ยิ้มดวยความสุขผองใส  
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นี้เปนการไดอยางประเสริฐ ท่ีดีเลิศ ซึ่งเราสามารถจะได และควรทําใหไดทุกวัน 
ควรตั้งเปนหลักของใจไวทีเดียววาจะใหไดอยางน้ี โดยใชคําอยางท่ีพระพุทธเจาตรัส
สอนทานนกุลผูเฒาวา เราศึกษา คือฝกทําใจใหหลับไปพรอมดวยจิตที่ผองใสเปนสุข  

ทําอยางน้ีทุกคืน ก็คือไดปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน อยางเปนประจํา ซึ่งทํา
ไดในหองนอนและทุกท่ี เปนการศึกษาชั้นสูง เปนการฝกสติ เจริญสมาธิ ตอไปจิตก็จะ
ชินเปนลักษณะอาการของมันอยางนั้น เปนสวนสําคัญของชีวิตท่ีดี ถึงจะเปนผูเฒาชรา 
ก็ยังมีเวลาทํากําไรอยางน้ีไดอีกมากมาย  

ไมใชวาระสุดทาย  
แตเปนวาระที่ไดสูงสดุ 

วาไปวามา กลายเปนยืดยาว ชักจะเกินกวาที่ควร ถึงทีที่จะตองลัดตัดใหสั้น  

บอกแลววา ในชีวิตนี้ ไมวาจะมองในชวงยาวตลอดท้ังชีวิต หรือในชวงส้ันของ
เวลาแตละวันๆ ไมมีใครหมดโอกาสแมกระท่ังถึงขณะสุดทายของวันน้ันๆ หรือของชีวิต
นั้น สําหรับชวงส้ันของแตละวัน ไดพูดไปแลว 

ทีน้ี ในชวงยาวตลอดทั้งชีวิต ทางธรรมบอกใหวา แมแตในขณะสุดทายของชีวิต
นั้น ทุกคนก็ไมหมดโอกาสที่จะไดประโยชนอยางสูงสุด หรือทําใหชีวิตไดส่ิงที่ดีที่สุด  

บางคนนึกเสียใจวาตลอดเวลายาวนานท่ีผานมาของชีวิตน้ี เรามีชีวิตท่ีไรคา 
ไมไดทําอะไรท่ีเปนประโยชนเลย หรือตลอดชีวิตนั้น มีแตความลมเหลว  

เอาละ การรูสํานึกน้ันก็เปนส่ิงท่ีดี แตเม่ือสํานึกแลว ก็สลัดมันออกไป กลับใจ
เปนดี แลวก็สามารถพลิกผันเวลาสวนทาย หรือแมแตวาระสุดทาย จนถึงขณะสุดทาย
ของชีวิตใหมีการไดที่ดีท่ีสุด 

ชีวิตนี้ วากันถึงความจริงในที่สุด ก็เปนเร่ืองของเวลาแคขณะหนึ่งๆ ที่จะสืบ
ตอไป หรือจะพลิกผันก็ได การศึกษาท่ีถึงปญญาซึ่งสองสวางท่ัวโลงตลอด สามารถ
เปล่ียนพลิกจิตท่ีเปนแกนของชีวิตจากดําเปนใส จากทุกขเปนสุข ไดฉับพลัน จึงไดบอก
วาไมมีการหมดโอกาสของชีวิต แมถึงขณะสุดทาย  
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แมแตพลิกผันความผิดพลาดในขณะที่หวุดหวิดกัน ก็ยังได ดังที่ในพุทธกาล มี
พระสาวกบางทานเกิดความทุกขมาก ถึงกับฆาตัวตาย เชน องคหนึ่งเปนโรคราย 
เจ็บปวดมีทุกขเวทนามาก การพัฒนาทางจิตที่ไดไวสูงๆ ก็เสื่อมหายไปเพราะความ
เจ็บปวยนั้น จึงทอแทใจย่ิงนักจนลงมือฆาตัวตาย เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง ซึ่งเปน
วาระท่ีจิตใจฟนเฟอนหมองมัวไป ไมดี คือพลาดไปเสียแลว  

แตตอนจวนมรณะนั่นเอง เพราะไดฝกไดศึกษาฝกจิตเจริญปญญามามาก สติมี 
ปญญามา ถึงข้ันสวางมองเห็นสัจธรรม พลิกสถานการณทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระใน
วาระสุดทายนั้น  

บางทานเจ็บปวยมาก และก็ไมไดฆาตัวตาย แตในขณะท่ีจะมรณะ ปญญา
พัฒนาถึงภาวะท่ีพลิกผันจิตอยางที่วา กลายเปนสุขสวางสดใสไดลุถึงบรมธรรมใน
วาระสุดทายนั้น 

ผูลุถึงประโยชนสุขอยางสูงสุดในวาระสุดทายน้ี เม่ือพูดเชิงเทียบขั้น กลายเปน
วาขึ้นไปเหนือกวาคนที่เรียกวาประสบความสําเร็จในชีวิต ที่ไดรํ่ารวยมีทรัพยมหาศาล 
หรือมียศตําแหนงมีอํานาจยิ่งใหญ อันนั้นในภาษาพระเรียกวาเปนระดับทิฏฐธัมมิกัตถ 
(ประโยชนท่ีตามองเห็น) และเหนือกวาแมแตการไดไปสวรรค เหนือกวาสุขของเทวดา 
และแมแตพระพรหม ซึ่งเปนระดับสัมปรายิกัตถ (ประโยชนอยางลํ้าเลยตาเห็น) สวน
อันน้ีเปนประโยชนสูงสุด ที่เรียกวาปรมัตถ 

เปนอันวาไมส้ินโอกาส แมจนขณะสุดทายของชีวิต  
ทีน้ี สําหรับผูสูงอายุน้ี สวนมากก็ยังหางไกลขณะสุดทายที่วานั้น จึงยังมีโอกาส

อีกมากมาย ก็นาจะทําชวงเวลาท่ียังมีชีวิตอยูนี้ ใหเปนเวลาท่ีดีเลิศประเสริฐสุดของ
ชีวิต เฉพาะอยางยิ่งเปนเวลาของประโยชนสุขในระดับของจิตใจและปญญา ดวย
การศึกษา ฝกจิตใจ และพัฒนาปญญา  

มองในแงบวก พอมาเปนผูสูงอายุน้ี กลายเปนวาพนจากความวุนวายดาน
บําเรอกาย หมดเร่ืองทางสังคม และวางภาระการงานอะไรตางๆ แลว มีเวลามากขึ้น 
หรือมากทีเดียว ในการท่ีจะศึกษาพัฒนาดานจิตและดานปญญา  

ถาจัดเปนทําเปน คือจัดการกับจิตใจของตนน่ีแหละใหวางโลงขึ้น เอาเวลามา
ใหแกธรรมแกปญญามากๆ ก็จะมีการพัฒนาในระดับของการเขาถึงประโยชนสุขอยาง
สูงสุดไดอยางดี 
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อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร:  

อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
การศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปญญา เพ่ือไดเพ่ือถึงประโยชนสุขสูงสุดของชีวิต 

มีโอกาสพูดทิ้งไวแคนี้ คือไดแคฝากไวใหเปนทางท่ีเลือกไดแลวจะดีถึงที่สุดของชีวิต แต
อยางนอยก็พูดใหสบายใจไดวา ยังมีชีวิตอยู ก็ศึกษาเร่ือยไป ถาไมหยุดพัฒนาธรรม
พัฒนาปญญา จะไมเสียอะไร แตจะไดอีกมาก  

ที่วาจะไดอีกนั้น ขอยกตัวอยางท่ีงายๆ คือจะไดรับพรท่ีสรางใหแกตัวเอง อยาง
ที่ชอบพูดกันนักวาจตุรพิธพร – พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ (อายุ วณฺโณ 
สุขํ พลํ)  

ขอแรก คือ อายุ คราวน้ีจะไดเปนผู “สูงอายุ” ในความหมายเดิมแท ที่ถูกตอง  

ในความหมายท่ีแทน้ัน “สูงอายุ” ที่ทานใหความหมายวา มีอายุมากน้ัน ไมใช
แปลวาแกเฒา หรือชราเลย เพราะอะไร เพราะวา “อายุ” นี้ เปนคําภาษาบาลี แปลวา 
พลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต ซึ่งเปนของดี ถาไมดี จะใหเปนพรไดอยางไร  

เราบอกวา พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ตองเปนของดีท้ังนั้น วรรณะ 
สุขะ พละนั้น รูกันชัดวาดีแน อายุอยูในชุดนี้ ก็ตองดีเชนกัน แตคนไทย พอบอกวา “มี
อายุ” ก็นึกวาคือแก ชรา จะหมดแรง แตคําเดิมในภาษาบาลี อายุ คือพลังสืบตอหลอ
เล้ียงชีวิต อยางที่วาเม่ือกี้  

ดังนั้น ท่ีวามีอายุ คือมีพลังสืบตอชีวิต จึงเปนของดี และจึงเปนพรอยางหน่ึง ยิ่ง
บอกวา “สูงอายุ” คือมีอายุมาก ก็หมายความวามีพลังท่ีวาน้ันมาก ก็ย่ิงดีใหญ 

ถึงตอนน้ี ตองรีบรวบรัด เพราะยืดยาวนักแลว เพื่อใหเขาใจไมยากนัก ขอเลา
เร่ืองที่พอรูกันวา พระพุทธเจาตรัสวา พระองคจะดํารงพระชนมอยูตลอดกัป คือตลอด
ชั่วอายุของคนยุคน้ี หมายความวาเต็ม ๑๐๐ ป ก็ได แตเวลาน้ัน พุทธบริษัทท้ัง ๔ มี
คุณสมบัติพรอมดีพอที่จะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือ
ดํารงพระชนมอยูเพียง ๘๐ พรรษา  
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ทีน้ี ท่ีตรัสวาจะดํารงพระชนมอยูใหครบ ๑๐๐ ป ก็ไดน้ัน ก็ไดทรงอธิบายไวดวย
วา จะทรงพระชนมอยูไดดวยการเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ถาพูดอยางชาวบาน ก็คือ มีใจใฝปรารถนาจะทํางานดีงามสรางสรรคท่ีคิด
หมายใหสําเร็จเปนประโยชน (ฉันทะ) เพียรพยายามทํางานน้ันใหกาวหนาไป (วิริยะ) 
ใจอยูกับงานน้ันมุงจดจอจริงจังในการท่ีจะทําใหสําเร็จ (จิตตะ) ใชปญญาไตรตรอง
ตรวจตราจัดวิธีดําเนินการใหลุลวงถึงจุดหมาย (วิมังสา) 

ผูสูงอายุที่ชอบทํางานท่ีดีโดยมีใจรัก แมแตงานอดิเรกอยางทําสวนดอกไม น่ี
คือมีฉันทะ แลวก็มีวิริยะ เพียรขยันหม่ันทํา มีจิตตะ เอาใจใสจริงจังคอยดูแลไมท้ิง แลว
ก็มีวิมังสา ติดตามตรวจสอบผลคิดคนหาทางแกปญหาตลอดจนทดลองวิธีการตางๆ ท่ี
จะพัฒนาหรือทําใหไดผลดียิ่งขึ้น แคนี้ก็มีหวังวาจะไดยืดอายุใหยืนยาวอยูไปไดอีก
นาน  

ทีนี้ ยิ่งเปนงานท่ีเปนเร่ืองเนื้อตัวของชีวิตเอง คือการศึกษา เพ่ือพัฒนาจิต 
พัฒนาปญญาที่วานั้น ก็ย่ิงตรงเปาหมาย  

ก็เอาอิทธิบาท ๔ มาใชดําเนินการศึกษาพัฒนาจิตพัฒนาปญญาที่วานี้ ก็จะมี 
“อายุ” คือมีพลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต โดยมีพลังอายุน้ีอยางสูง (สูงอายุ) คือมีอายุมาก 
หมายความวามีพลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิตนี้มาก  

เปนอันวา ไดพรขอที่ ๑ คือ อายุ 

พอมีพลังอายุดี พรอมดวยจิตใจท่ีผองใส สบาย อิ่มอกอิ่มใจ เปนตน ก็จะ
สําแดงพลังน้ันออกมาใหปรากฏเปนความมีผิวพรรณเปลงปลั่ง มีสงาราศี ที่เรียกวา 
วรรณะ เปนพรขอที่ ๒  

เม่ือมีพรขอที่ ๑ และขอท่ี ๒ คือ อายุ และวรรณะแลว ก็มองเห็นไดไมยากวา 
พรขอที่ ๓ คือ สุขะ – ความสุข และขอท่ี ๔ คือ พละ – ความมีเร่ียวแรงกําลัง มีสุขภาพ
ดี ก็จะมีมาดวย เปนอันวามีพรครบ ๔ อยาง เปนจตุรพิธพร ดังท่ีวาขางตน 

เปนอันวา ผูสูงอายุที่วาน้ัน มีชีวิตดีงาม พรอมดวย        จตุรพิธพร ท้ัง อายุ 
วรรณะ สุขะ และพละ  

แคน้ีก็นาจะพอใจไดไมนอย 
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สูงอายุ คือได ไมใชเสยีอายุ 

อยางที่ไดรับรูกันวา สังคมท่ัวหลากําลังกาวหนาพากันไปเปนสังคมผูสูงอายุ วา
เฉพาะประเทศไทยก็ไดเจริญพัฒนามาเปนสังคมผูสูงอายุแลว  

เม่ือสังคมมีผูสูงอายุเปนคนจํานวนใหญ  ผูสูงอายุก็มีความสําคัญตอความ
เปนไปท้ังในทางเจริญและทางเส่ือมของสังคมประเทศชาติมากขึ้น และสังคมก็ควร
ตองเอาใจใสความเปนอยูเปนไปของผูสูงอายุมากขึ้นดวย ดังที่ไดพูดมาไมนอยในที่น้ี 
ซึ่งอาจถือวาเปนการมองในแงดี แตที่จริงนาจะเปนการพูดในแงของการท่ีจะทําใหดี 

ถึงจะเปนสังคมผูสูงอายุ สังคมก็มิใชเปนสังคมของคนสูงอายุ สังคมมีคนตาง
รุน ตางวัย อยูรวมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอ่ืนๆ โดยอาจจําแนกเปน ผูสูงอายุ ผู
เจริญวัย และผูออนวัย หรือ คนวัยตน คนวัยกลาง และคนสูงอายุ ทุกคนทุกรุนมา
รวมกันเปนสังคมน้ี ก็จึงตองเอาใจใสคํานึงถึงทุกคน 

ตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองนอกนิดหนอย เปนขอนาแปลกใจ จะวานาขําก็ได คือเร่ือง
ความเพี้ยนของภาษา  

เม่ือกี้พูดถึงคําวา “อายุ” ไดบอกวาในภาษาบาลีคําเดิม “อายุ” หมายถึงพลัง
สืบตอหลอเล้ียงชีวิต (บางคัมภีรบอกสั้นๆ แควา อายุ แปลวา ชีวิต) อายุจึงเปนพรอยาง
หน่ึงท่ีสําคัญ อยูในจตุรพิธพร เราจึงขอใหคนน้ันคนนี้ มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ  

ดังน้ัน “สูงอายุ” ที่เราแปลวามีอายุมาก จึงควรหมายความวามีพลังชีวิตมาก แต
ในภาษาไทยกลับตรงขาม ที่วาสูงอายุ มีอายุมาก กลายเปนวาแก เฒา จะหมดแรง 
ชีวิตหมดกําลัง 

คราวน้ีมีเพ่ิมอีกคําหน่ึง คือ “วัย” เม่ือพูดวาเจริญวัย ในภาษาไทยหมายความ
วาเจริญเติบโตขึ้น แตในภาษาบาลีท่ีเปนคําเดิม วัย คือ “วย” หมายถึงความเส่ือม 
ความโทรมท่ีจะไปสูความส้ินสลาย ดังนั้น เจริญวัย เจริญโดยวัย จึงแปลวาเปนผูใหญ 
แก เฒา บางคร้ัง ที่วา “สูงอายุ” ก็มีบางคนพูดวา “สูงวัย” 

ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพ่ิมพลังสืบตอชีวิตใหอยูไดยืนยาว เวลาน้ี 
จึงเกิดมีความนิยมเรียกการทําบุญวันเกิดวา อายุวัฒนมงคล (=มงคลเจริญอายุ, 
มงคลเพ่ิมอายุ) 
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สวน เจริญวัย เจริญโดยวัย เปน วัยวุฒิ (ภาษาบาลีว่า วโยวุฑฺฒิ) ไดแกความ
เจริญโดยวัย ความเปนผูใหญโดยความเสื่อมสลาย เสื่อมเพ่ิมขึ้น คือเปนผูแก ผูเฒา  

“วัย” มีการใชในความหมายที่ซอนลงไปอีกชั้นหนึ่งดวย คือ เม่ือถือวาอายุ เปน
เวลาท้ังหมดที่มีชีวิตอยูได ก็เอาเวลาทั้งหมดของชีวิต ที่มีความเจริญเติบโตแลวเส่ือม
ลงไป ต้ังแตเกิดไปจนส้ินสลายคือตาย มาจัดแบงเปนชวงๆ หรือเปนระยะๆ คือเปน
ขั้นตอนของการคืบเคลื่อนสูความดับสลาย และเรียกแตละชวง แตละระยะวา “วัย” 
เชนเปน ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยหนุมสาว วัยชรา จึงมีวัยท่ีใชใน
ความหมายดีๆ เชน วัยงาม ถึงวัย ถึงพรอมดวยวัย 

เร่ืองของถอยคําท่ีเพี้ยนเปล่ียนความหมาย หรือใชกันผิดพลาดสับสนนี้ เม่ือรู
ผิด เขาใจผิดตามกันไปท่ัว จนกลายเปนความหมายสามัญลงตัว อยูตัวแลว แมแต
ทานผูรู เชนผูทําพจนานุกรม แมจะรูอยูวาไมถูกตองแทจริง บางครั้งก็ตองยกให 
ยอมรับ เปนการถือตามโลกนิรุตติ 

เม่ือรูทันความเพ้ียนของภาษาแลว ก็ไมตองไปหลงตามใคร ไมวาในขณะนั้นๆ 
เขาจะใชคํานั้นในความหมายเดิมหรือในความหมายที่เพ้ียน เราก็จับไดไลทันท้ังนั้น 

ทีนี้ เม่ือจะพูดเอาสาระ ก็มาพูดกันตามความหมายเดิมท่ีเปนหลัก คือแปล 
“อายุ” วา พลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต หรือใหสั้นวา พลังชีวิต ใครมีอายุมาก คือมีพลัง
ชีวติมาก ก็จะมีชีวิตอยูไดนาน อยางท่ีคนไทยเรียกวามีอายุยืน 

เม่ือกี้ไดบอกไปแลวถึงหลักใหญที่จะใชยืดอายุ ทําใหอายุยืน คืออิทธิบาท ๔ 
ซึ่งเปนพลังชีวิตขั้นลึก คือเปนพลังที่หลอเล้ียงอยูในใจ เร่ิมดวยมีอะไรดีๆ ท่ีใจใฝรักโดย
มีฉันทะอยากจะทํา แคน้ีใจก็ไมแหงไมเห่ียว แลวยังมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา มารับมา
เสริมเติมแรงเรงใหเดินหนาตอๆ ไป พลังชีวิตจึงเขมแข็งแรงมาก นั่นคืออายุยืนยาว
ออกไป อยางท่ีพูดไปแลว 

ทีน้ี นอกจากพลังชีวิตลงลึกเปนแกนใจชุดใหญน้ันแลว ยังมีหลักธรรมท่ีชวยให
อายุยืนอีกชุดหน่ึง ซึ่งเปนเร่ืองของความเปนอยูหรือการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน จะ
เรียกวาขอปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสุขภาพก็ได ชื่อเดิมวา หลักอายุสส์ (การปฏิบัติท่ีเกื้อหนุน
อายุ, อายุวัฒนวิธี, องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๒๕/๑๖๓) มี ๕ ขอ คือ 
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๑. ทําอะไรๆ ต้ังแตกินอาหาร อยูในส่ิงแวดลอม ดําเนินอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน 
ก็ใหเปน สัปปายะ คือใหสบายเกื้อกูลหนุนเอ้ือแกชีวิต ดีตอสุขภาพ ใหผอนคลาย ไม
เครียด (สัปปายการี) 

๒. ใน สัปปายะ ก็รูจักประมาณ (สัปปาเย มัตตัญญู)  
๓. กินของท่ียอยไดสลายแปรหมดไป เชน กินของที่ยอยงาย หรือเค้ียวใหแหลก

ละเอียด (ปริณตโภชี) 
๔. รูจักจัดรูจักใชเวลาใหเหมาะ ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา ทําใหพอหรือควรแก

เวลา เชน นอนเปนเวลา พอเวลา (กาลจารี) 
๕. รูจักถือพรหมจรรย มีการควบคุมกามารมณเวนเมถุนตามควร เชน ถึงวัน

พระ ก็ถือหรือรักษาอุโบสถ (พรหมจารี)  
(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหนึ่ง เปล่ียนขอ ๔ เปน ถือศีลรักษาวินัย (สีลวา) และขอ ๕ มีกัลยาณมิตร)  

ที่วามานี้คือผูสูงอายุเพิ่มอายุใหแกตัวเอง ทีนี้ เมื่อกี้ไดพูดถึงคําวา “วัยวุฒิ” ก็มีเร่ืองที่
ควรพูด ในแงที่ผูสูงอายุชวยเพิ่มอายุใหแกผูออนอายุ 

“วุฒ” (“วุทฺธ” ก็ได, บาลีคําเดิม=วุฑฺฒ, วุทฺธ) แปลวา เจริญแลว แก ผูใหญ (นิยม
ใชในรูปภาวนามเปน “วุฒิ”) คําน้ีก็สําคัญ เราไดยินคําสวดใหพรของพระบอยมากหรือ
เปนประจําทีเดียววา (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙) 

อภิวาทนสีลิสฺส  นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน 
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ  อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.  

แปลว่า: ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคลผูมี
การอภิวาทเปนปกติ ผูเคารพนับถือวุฒชน (ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ ผูมีวุฒิ) เปนนิตย  

ทีน้ี “วุฒ” คือ ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ น้ัน ตามท่ีรูกันทั่วไปก็มี ๓ พวก คือ ชาติวุฒ – 
ผูใหญโดยชาติตระกูล วัยวุฒ – ผูใหญโดยวัย และ คุณวุฒ - ผูใหญโดยคุณความดี 

แตในคัมภีรสําคัญแหงหนึ่ง (สุตฺต.อ.๒/๑๔๗) ทานแยกละเอียดวา “วุฒ” มี ๔ คือ 
ปัญญาวุฒ – แกใหญเจริญโดยปญญา คุณวุฒ – แกใหญเจริญโดยคุณสมบัติ โดยคุณความดี 
ชาติวุฒ – แกใหญเจริญโดยชาติตระกูล และ วัยวุฒ – แกใหญเจริญโดยวัย  

ทั้งนี้ ถือ ปัญญาวุฒ เปนอันดับ ๑  
ที่ทานแนะนําบอกวา ผูเคารพนับถือวุฒ จะเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

นั้น คัมภีรท่ีแยก ๔ วุฒ บอกวาหมายถึงเคารพนับถือผูวุฒโดยปญญาและคุณความดี 
(แก-ใหญ-เจริญ ดวยธรรมดวยปญญา หรือดวยปญญาและคุณความดี) 
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สวนอีก ๓ คัมภีรที่แยก ๓ วุฒ บอกวาหมายถึงเคารพนับถือผูวัยวุฒ ท่ีพรอม
ดวยคุณความดี คือผูสูงอายุสูงวัยที่มีคุณความดีมาก (คุณสมฺปนฺโน วโยวุฑฺโฒ) 

ทําไมการเคารพนับถือวุฒหรือวุทธชน ผูมีคุณความดีมีปญญา จึงทําใหมีพลัง
ชีวิตดี มีอายุยืนได คําตรัสนี้เปนการแนะนําบอกกลาวในวงกวาง เปนเชิงวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรม   

การเคารพนับถือน้ันมากับใจท่ียอมรับ หรือมองเห็นคุณคา แลวเล่ือมใส ทําให
อยากเขาใกล ไปหา ยินดีรับฟง พรอมจะศึกษา เหมือนเชิญหรือเปดโอกาสใหบอกเลา
แนะนําและใสใจกัน ทําใหไดเรียนรู และรอดภัย แมแตคนไมฉลาด เรียนรูไมเปน แคได
เลียนแบบ ไดตามอยาง ก็ชวยใหดําเนินชีวิตถูกตอง เปนอยูดีได พูดส้ันๆ ก็คือไดอยูใน
ชุมชนในสังคมในวัฒนธรรมท่ีมีการเกาะกุมสังสรรคเสวนาอันใหพากันพัฒนาในกุศล 
จึงทําใหไดอายุ โดยมีชีวิตเจริญม่ันคงสุขสวัสดี และน่ีก็เปนคุณคาของผูสูงอายุตอสังคม 

เม่ือเจริญอายุแลว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตามตอมาได 

สงัคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสงูอาย ุ 
ย้ําอีกทีวา การแสดงความเคารพนับถือ มีความหมายท่ีแสดงถึงการเหลียวแล 

ใสใจ คํานึงถึงกัน โดยมองเห็นคุณคา ความสําคัญ และคุณคาความสําคัญน้ันก็ทั้ง
หมายถึงและมุงเพ่ือประโยชนแกสังฆะหรือสังคม เชนเพื่อเปนแบบแผนหรือวัฒน  ธรรม
ประเพณี ท่ีจะรักษาสังฆะหรือสังคมใหดีงามเจริญม่ันคง 

เพราะมองที่และมุงเพื่อประโยชนของสังฆะหรือสังคม เปนเร่ืองของสวนรวม 
การแสดงความเคารพนับถือจึงไมใชเปนการมาวัดเทียบกันระหวางบุคคลวาใครสูงใคร
ตํ่า ใครดีใครเลว ฉันควรจะไหวคนนั้นคนน้ีไหม แตใหมีหลักที่ยึดถือแลวก็ต้ังกติกา
ขึ้นมา (อยางท่ีพระกราบไหวกันตามลําดับพรรษา หรือทหารแสดงความเคารพกัน
ตามลําดับขั้นยศ เปนตน)   

ถามองในแงบุคคลวา คนผูน้ัน ผูใหญคนนี้ ไมดี ไมนานับถือ ฉันไมไหว ไม
แสดงความเคารพ ก็มิใชใหเปนการวัดกันระหวางบุคคล หรือเทียบเขาเทียบเราวา คุณ
ไมดีกวาฉัน ทานเลวกวา ขาไมไหว อะไรทํานองน้ี แตทําเพื่อเปนการเตือนสติปลุก
สํานึกใหเขาไดคิดที่จะแกไขปรับปรุงตัว แตถึงแมจะทําอยางมีเหตุผลเชนนี้ ทานก็ไม
สนับสนุนใหทําเปนการสวนตัว แตใหเปนปฏิบัติการทางสังคม  



๑๓๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

(เชน เคยมีภิกษุแสดงอาการหยาบโลนตอภิกษุณี ทานมิใชใหภิกษุณีรูปน้ันๆ แสดง
ปฏิกิริยาอะไร แตพระพุทธเจาทรงใหภิกษุณีสงฆประชุมกัน จะไดลงมติไมใหไหวภิกษุนั้น ให
รวมกันถือวาภิกษุนั้นเปนผูที่ไมพึงไหว, วินย.๗/๕๓๓-๔/๓๓๖, ในสังคมและในชุมชนทั้งหลาย ก็
นาจะถือหลักการและใชปฏิบัติการแบบน้ี) 

ในเม่ือความเคารพนับถือน้ัน ต้ังอยูบนฐานของคุณคาความสําคัญตอสังคม 
และวาโดยรวม ผูสูงอายุก็มีคุณคาความ  สําคัญตอสังคม ทั้งที่ไดทําใหแลว และยังทํา
ไดตอไปดังวาแลว คนท่ีตองการรักษาสังคมใหดีงามเกษมศานตม่ันคง นอกจาก
ตระหนักรูและแสดงออกถึงการมองเห็นคุณคาความสําคัญน้ันแลว ก็พึงชวยกันเกื้อกูล
หนุนเสริมใหบรรดาผูสูงอายุมีโอกาสรักษาคุณคาความสําคัญน้ันและสามารถ
เอ้ืออํานวยประโยชนแหงศักยภาพของตนใหแกเหลาอนุชนของสังคมสืบตอไป 

เปนธรรมดาอยูแลววา สังคมจะอยูดีมีความม่ันคงได ก็ตอเม่ือคนทั้งมวล อยาง
นอยสวนใหญ มีชีวิตเปนอยูดีมีความม่ันคง และผูสูงอายุท้ังหลายก็เปนคนสวนหนึ่ง
ของสังคมนี้ ดังน้ัน อยางนอยตามธรรมดานี้ จึงจะตองใหผูสูงอายุท้ังหลายมีชีวิต
เปนอยูดีมีความม่ันคง  

ยิ่งเม่ือมาเปนสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีผูสูงอายุเปนจํานวนใหญ ความม่ันคงอยูดี
ของสังคม ก็ยิ่งขึ้นตอความมั่นคงอยูดีแหงชีวิตของผูสูงวัยมากขึ้น จึงจําเปนอยูเองท่ี
สังคมสวนรวมจะตองเอาใจใสดูแลคํานึงเคารพตอสวัสดิภาพเปนตนของบรรดา
ผูสูงอายุเหลานั้นใหมากมายจริงจัง   

ผูสูงอายุ สูงวัย คือผูแก ผูเฒาน้ัน ถูกภัยชราคุกคามและทําลายความม่ันคง
ของชีวิตอยูแลวตลอดเวลา พรอมท้ังโรคภัยนานาท่ีมักพวงพลอยมาซ้ําเติม อยางที่ได
เลาขางตนถึงเร่ืองคหบดีชรา ท่ีมาเฝาและกราบทูลพระพุทธเจาวา ทานแกเฒาแลว 
รางกายกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมีโอกาสมาเฝาพระพุทธเจาไดสมํ่าเสมอ 
จึงขอใหประทานพระโอวาท และไดตรัสสอนใหฝกใจวา “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” 

ความชรา โรคภัย ความออนแอหมดเร่ียวแรงหมดกําลังของรางกาย จนถึงขั้นท่ี
จะทําอะไรไมไหว ชวยตัวเองไมได ที่เปนธรรมชาติมาเองตามธรรมดาน้ี บั่นทอน
ทําลายความรูสึกม่ันคงแหงชีวิตของผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได  

จึงไดยินทานผูสูงอายุพูดยืนยันออกมาเองวา เร่ืองสําคัญอันใหญที่สุด ท่ี
ครอบงําครองใจคนชรา ก็คือความหวงตัวเอง กังวล จนถึงกลัววา จะกิน จะอยูได
อยางไร ใครจะเล้ียง ใครจะทําอันน้ันอันนี้ให ฯลฯ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๓ 

พระพุทธเจา เม่ือทรงสอนใหตัวผูเฒาชราเองศึกษฝกจิตของตนอยางที่วานั้น
แลว อีกดานหนึ่ง นอกจากเจาตัวผูสูงอายุเองจะพึงเปนอยูดูแลชีวิตฝายรูปธรรมโดยไม
ประมาท บริหารกายที่มักปวย ดวยใจท่ีไมปวยแลว ขอที่ทรงสอนอยางสําคัญ ก็คือการ
ที่เหลาอนุชนหรือคนอื่นในสังคมพึงเคารพถือเปนสําคัญที่จะใสใจดูแลจัดสวัสดิการให
ผูสูงอายุมีชีวิตที่เกษมศานตม่ันคง  

ที่วาน้ีก็เร่ิมแตในครอบครัว มีคําสอนมากมายใหเลี้ยงดูพอแม (เชนใน หลักทิศ 
๖, หลักการดูแลบํารุงมารดาบิดาเป็นอุดมมงคล) และใหคนรุนหลังเคารพนับถือผูสูงวุฒิสูงวัย 
(วุฑฒาปจายนะ) ที่วาแลว ซึ่งก็รวมอยูในหลักใหญแหง กตัญญู – ยอมรับตระหนักรู
คุณคา และกตเวที – ตอบสนองใหปรากฏดวยการกระทําขึ้นมา 

รวบรัดรวมความวา คนรุนหลัง หรือสังคมโดยรวม ตองจัดสรรตั้งระบบการท่ี
เปนประกันใหมั่นใจวาผูสูงอายุจะเปนอยูดีมีชีวิตท่ีมั่นคง  

เมื่อบรรดาผู้สูงอายุเป็นอยู่ดีมีชีวิตที่มั่นคง ก็จะเอ้ือคุณค่าที่ตนมีออกมาอวย
ประโยชน์แก่สังคมได้เต็มที่ ขณะที่มวลอนุชนเองซึ่งแน่แท้ว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุต่อไป 
ก็ได้พรข้ออายุให้มีชีวิตที่ม่ันใจว่าจะมีความมั่นคงอย่างยืนยงไปจนตลอดได้ โดยท่ี
ผลรวมสุดท้ายก็คือทําให้ทั้งสังคมเกษมศานต์มั่นคงยั่งยืนได้อย่างม่ันใจ 

ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวิตตางศกึษา  
และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม 

ดังวาแลว สังคมมีคนตางรุน ตางวัย มาอยูรวมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ ทุก
คนทุกรุนที่มารวมกันเปนสังคมนี้ จะตองรวมดวยชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม  

ทุกคนจึงตองพัฒนาตัวเองใหมีธรรมประจําใจของพระพรหม คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา  

ทั้งนี้ถือวา ผูสูงอายุเปนผูนําทําตัวอยางในการมีหรือต้ังอยูในพรหมวิหาร ๔ นั้น 
โดยแสดงออกในทางปฏิบัติดวยการใชสังคหวัตถุ ๔ ดังที่วาขางตน 

ทุกคนรวมดวยในการสรางสรรคอภิบาลสังคม แตในทุกคนน้ัน ไมมีใครเทากัน
เลย  ไมวาโดยเ ร่ียวแรงกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังใจ  กําลังปญญา  กําลัง
ความสามารถ เร่ิมดวยความแตกตางดานวัตถุเคร่ืองอาศัยเปนอยู  



๑๓๔  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ดังนั้น สังคหวัตถุจึงเร่ิมท่ี “ทาน” ใหปนจัดสรรเอื้ออํานวย อยางนอยใหทุกคนมี
กินมีใชเปนอยูไดพอเพียงทั่วกัน 

หันมาดูที่ผูสูงอายุ คนกลุมน้ีที่กลายเปนจํานวนใหญ ที่จริงเปนสวนรวมท่ี
เก้ือหนุนสังคมไดมาก แตถาไมจัดระบบความสัมพันธและการเปนสวนรวมใหดี เม่ือมี
จํานวนมาก ก็จะเปนจุดออนแอใหญของสังคม เพราะมีรางกายเส่ือมถอย กําลังนอย 
ไมพอแกงาน แตเม่ือจัดระบบสัมพันธใหเหมาะ ก็จะเปนสวนรวมในการสรางสรรค
อภิบาลสังคมไดเปนอยางดี  

นี่คือ เมื่อผูสูงอายุไมสามารถใหสวนรวมดานแรงกายไดเพียงพอ ก็ใหสังคม
ตระหนักรู โดยคนรุนรองลงมาและรุนเยาวเขามาผอนแทนดานนี้  

พรอมกันนั้น บรรดาผูสูงอายุนั้น พูดอยางกวางๆ ดังท่ีกลาวขางตนวา เปน
คลังขอมูล เปนแหลงประสบการณ เปนขุมทรัพยทางปญญา ตลอดจนเปนท่ีสืบปรีชา
ญาณ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงแหลงใหญ  

เม่ือรับรูหรือสืบความเขาใจกันไวอยางนี้ คนรุนรองที่เปนแกนกําลังหรือเปน
แรงงานหลักของสังคม พึงมองเห็นคุณคาของผูสูงอายุ และรูจักใชรูจักถือเอาประโยชน
จากขุมกําลังหรือแหลงทรัพยากรนี้ใหคุมคา โดยใฝใจที่จะฝกศึกษาเรียนรู อยางนอย
ใหการตอทอดสืบสานวัฒนธรรมและอารยธรรมดําเนินไปได  

ดวยการปฏิบัติเชนน้ี การเปนสวนรวมและใหสวนรวมแกกันในสังคม ก็จะเปน
จริงขึ้นมา 

วาตามหลักสังคหวัตถุ ผูสูงอายุมีบทบาทใหญในขอ “ปยวาจา” บอกเลา
เร่ืองราว ถายทอดประสบการณ แนะนําสั่งสอน เปนที่ปรึกษา ตลอดจนเผล็ดปรีชา
ญาณใหแกอารยธรรม  

ในขณะเดียวกัน คนรุนกลางรองลงมาท่ีเปนกําลังแรงงานของสังคม เปนเจา
บทบาทในขอ “อัตถจริยา” จัดดําเนินการแผขยายใหสังคมเขาถึงประโยชนทั่วทั้งหมด 

ในที่สุด ทุกคนมีความเสมอสมานกันตามหลักในขอ “สมานัตตตา” (‘สมาน’ 
ในภาษาบาลี แปลว่า เสมอกัน เท่ากัน โดยมีนัยแง่เข้ากันร่วมกันด้วย)  

ที่วาเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเทากันเสมอกันตอหนาธรรม ทั้งธรรมท่ี
เปนกฎหมายกฎเกณฑกติกาของสังคมมนุษย (นิติธรรม) และธรรมที่เปนกฎธรรมดา
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๕ 

พรอมกันนั้น ก็เปนความเสมอกันเทากันแบบเขากันรวมกัน ซ่ึงในแงหนึ่งคลาย
กับหลักการมีสวนรวม  

แตนาสังเกตวา ในสังคมของเราท่ีเปนมา คนสวนมากหรือมากมายใชหลักการ
มีสวนรวมนั้น ในความหมายท่ีมุงเอาความมีสวนรวมในการได ทําใหความเสมอภาค
และการมีสวนรวม มักเปนเหตุใหเกิดความแกงแยงและแตกแยก โดยท่ีวาคนเหลานั้น 
ทั้งรอการท่ีจะได และเพงจองการท่ีจะไดเทากันกับเขา อยูกันแคนั้น ไมกาวไปใหถึงการ
รวมกันสรางสรรค  

ดังนั้น จึงควรเนนไววา ถาถือตามหลักสมานัตตตาน้ี ตองมองการมีสวนรวมใน
แงของการมีสวนรวมในการใหดวย  

แทนที่จะพูดวา การ “มีส่วนร่วม” อาจเปล่ียนพูดใหมวา การ “ใหสวนรวม”  
ที่วาน้ี พูดอยางรวบรัด ความเสมอภาคตามหลักสมานัตตตานี้ ตองมีท้ัง เสมอ

ภาคกัน เทากัน และเขารวมกัน (สมานอัตตา) ทําการทํางานอยางสมเสมอเขากัน 
(สมานกิจจ์) และรวมสุขรวมทุกขกัน (สมานสุขทุกข์) 

เปนอันวาไดพูดมาพอสมควรแลว ในเร่ืองของการท่ีทุกคนจะตองรวมดวย
ชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม  

สงกรานต เปนมงคลวาร  
ท่ีผูสูงอายุปฏิบตัิการสมานสังคม 

ดังไดพูดแตตนวา โดยท่ัวไป สังคมทั้งหลายมีวัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะเมืองไทยน้ีเปนสังคมหนึ่ง ท่ีมีวัฒนธรรมในการเคารพนับถือผูสูงอายุเดนชัด 
โดยไดปฏิบัติเปนประเพณีสืบทอดกันมาอยางหนักแนนจริงจัง ดังมีการแสดงออกเปน
กิจกรรมหลักในประเพณีวันสงกรานต ซึ่งเปนวันสําคัญของทุกป เปนวันเร่ิมตนปของ
สังคมน้ีสืบมานาน ดังที่บัดน้ีเรียกกันวาปใหมไทย มีความสําคัญมากถึงกับในปจจุบัน 
ไดยอมรับใหถือเปนทางการวาวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งเปนวันมหาสงกรานต์ อันเปนวัน
หลักวันแกนของเทศกาลสงกรานต เปน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”∗ 

                                                 
∗ มติ ค.ร.ม. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๕ (ตอมา มติ ค.ร.ม. ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ ใหวนัท่ี ๑๔ เมษายน ของทุกป เปนวันครอบครัว) – ขอ
อนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุาโณ ท่ีชวยสืบคนหลักฐานท่ีแสดงน้ี 
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เม่ือถึงวันสําคัญ คนไทยถือกันมาวาตองทําบุญ ยิ่งในวันสงกรานต ก็เปนการ
ทําบุญใหญ เรียกวา “ทําบุญรวมญาติ” คนท้ังหมูบาน ทั้งถิ่น ท้ังชุมชน มาชุมนุมทําบุญ
รวมกันท่ีวัด เพ่ืออุทิศกุศลกรวดนํ้าใหแกประดาญาติ มีบรรพบุรุษ คือผูใหญผูสูงวัยรุน
กอนท่ีส้ินชีพจากไปแลว เปนหลัก เปนจุดรวมใหชุมชนท้ังหมดมาสามัคคีทําบุญรวมกัน 
เชื่อมคนที่ยังอยูและผูที่สิ้นแลวใหถึงกัน 

เม่ือไปวัดทําบุญดวยนํ้าใจระลึกถึงใหความสุขแกผูใหญผูญาติท้ังหลายในอดีต
แลว เพ่ือความสะดวกก็อาจจัดพิธีสรงน้ําพระ ซึ่งเปนผูใหญโดยคุณธรรม (คุณวุฒิ) ให
เสร็จกอนกลับบาน 

ตอจากทําบุญใหแกพอแมปูยาตายายผูใหญรุนเกาตอนตนวันเสร็จแลว ทีนี้ก็
ถึงเวลาไปเคารพกราบไหวผูใหญรุนปจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งเปนผูสูงอายุ เปนผูใหญ
โดยวัย (วัยวุฒิ) หรือท้ังโดยวัยและโดยคุณธรรม ซึ่งอาจจะสะดวกจะพรอมในตอนบาย 
ดวยวิธีปฏิบัติเปนกิจกรรมท่ีเรียกวารดน้ําขอพร หรือทางภาคเหนือเรียกวารดน้ําดําหัว 
(นําสิ่งของไปใหดวย อาจนําเส้ือผาใหมไปใหเพ่ือเปลี่ยนเม่ือรดน้ําใหเปยกไปแลว) 

ตอจากรดนํ้าผูใหญ ก็รดน้ํา อาบน้ํา สาดนํ้ากันเองไปท่ัวทั้งหมด ใหชุมฉ่ําสด
ชื่นเปนสุขกันทั่วทุกคน 

“นํ้า” ท่ีเปนเนื้อตัวของกิจกรรมในวันสงกรานตน้ัน ในขั้นมองเห็นรูสึก มี
ความหมายเปนส่ิงซ่ึงใหความชุมชื้นสดชื่นฉํ่าเย็นสุขสบาย หายรอน และในข้ันลึก เปน
สวนประกอบสําคัญย่ิงอันจําเปนของชีวิต เปนเคร่ืองบํารุงหลอเล้ียงชีวิต ทําใหดํารงอยู
และดําเนินไปได อํานวยใหเกิดมีความเจริญเติบโตงอกงาม  

ยิ่งเม่ือเทศกาลสงกรานตน้ี เปนชวงเวลาของฤดูที่มีอากาศรอนจัด ความหมาย
ของน้ําดังวาน้ัน ก็ยิ่งสําคัญ ย่ิงเดนชัดในความรูสึกที่ชอบใจช่ืนใจ การรดนํ้า อาบนํ้า 
สาดนํ้าให จึงส่ือความหมายวาเปนการใหความสุขความสดชื่นเกิดกําลังมีชีวิตชีวา  

แตความหมายดีงามที่วาน้ันจะเปนจริงได ก็ตองต้ังตนจากในใจของคนที่รด
อาบสาดน้ําใหน้ัน คือเขามีเจตนาดีงาม ทําอยางน้ัน รดอาบสาดนํ้าใหดวยเจตนาซึ่งมา
จากนํ้าใจท่ีปรารถนาดีอยากใหคนท่ีไดรับน้ําหรือถูกน้ํานั้น ไดมีชีวิตชีวาเปนสุขสดชื่น 

ถาคนที่รดอาบสาดน้ําใหนั้นไมมีน้ําใจมุงหมายดีอยางที่วา เขาอาจรดอาบสาด
น้ําใหดวยเจตนาแกลง คุกคาม ทําราย เยยหยัน หรือเอาแตสนุกของตัว แลวแทนที่ผู
ไดรับนํ้าน้ันจะเปนสุขสดชื่น ก็จะกลายเปนบาดเจ็บ เดือดรอน เจอภัย ไดทุกข 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๗ 

ดังน้ัน สงกรานตจึงไมจบแคนํ้าที่เปนวัตถุภายนอก แตสงกรานตจะตรงและ
เต็มความหมายได ตอเม่ือนํ้าขางนอก ที่รดอาบสาดใหกันนั้น ส่ือความ เปนคู และ
ออกมาจากนํ้าขางใน คือนํ้าใจปรารถนาดี ที่อยากใหผูอื่นมีกําลังเปนสุขสดชื่น และ
น้ําใจปรารถนาดีอันนี้ ก็คือท่ีเรียกส้ันๆ วา “เมตตา” หรือ “ไมตรี” นี่เอง 

เม่ือรดอาบสาดน้ําใหกัน ในมือมีนํ้าขันน้ําถังนํ้าทอพรอมจะใช ในใจก็ตองมี
น้ําใจแหงไมตรีหรือเมตตาเปนฐานสงเจตนาท่ีดีอยูพรอมกันดวย จึงจะเปนสงกรานต
ที่มาในวัฒนธรรมไทย  

การรดนํ้าอาบนํ้าใหนั้น เร่ิมดวยไปรดน้ําผูใหญผูสูงอายุกอน เหมือนบอกวา
โดยวัฒนธรรมประเพณี สังคมนี้มีผูใหญผูสูงอายุเปนหลักเปนประธาน คนที่ไปมิใชรด
น้ําทานเทานั้น แตขอพรจากทานดวย แสดงความมีใจเคารพยอมรับคุณคาและนอมรับ
น้ําคํานํ้าวจี คือใจพรอมท่ีจะฟงและรอที่จะรับจะถือเอา 

สงกรานตจึงเร่ิมตนเหมือนเปดปใหมดวยกิจกรรมเร่ิมแรก คือการท่ีอนุชนคนรุน
ที่ตามมาหรือรุนหลังแสดงความเคารพรักนับถือและขอรับพรคือวรสารจากผูสูงอายุซึ่ง
เปนผูหลักผูใหญ ผูทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ หมายความวา สงกรานตเร่ิมปใหมดวย
กิจกรรมท่ีเปนสัญลักษณแหงการที่สังคมแสดงความพรอมใจรับคําส่ือสารอันดีงาม
ประเสริฐจากบรรดาทานผูสูงอายุ 

เม่ือคนรุนนองรุนหลังเหลาอนุชนมาเคารพนบไหว นํา   นํ้าขันนํ้าทาน้ําวารีมา
อาบมารดให แสดงนํ้าใจปรารถนาดีมีไมตรีนอบนบนับถือ และรอขอรับน้ําคําน้ําวจีท่ี
จะอวยชัยใหพรอยางน้ีแลว ก็เปนวาระท่ีผูสูงอายุซึ่งเปนผูหลักผูใหญนั้น จะเร่ิม
สงกรานตเปดศักราชใหม ดวยการใหนํ้าคํา อวยนํ้าวจีแหงเมตตา ถายทอดออกมาเปน
คําบอกเลาเร่ืองราวประสบการณ ชี้แนะนําทาง และคําอวยพรสงทาย น่ีคือสงกรานต
มาย้ําทวนใหคนตางรุนตางวัยไดสื่อสารสมานรวมกันสืบประสานสังคมไวใหดี  

บทบาทและสวนรวมท่ีผูสูงอายุ ผูหลักผูใหญ ผูสูงธรรมสูงปญญา ทั้งสูงวัยและ
สูงคุณความดี จะแสดงออกมา และมอบใหแกสังคม เร่ิมต้ังแตวันมหาสงกรานตน้ี ก็
เปนไปตามสูตรพระพรหม และสูตรพระราชา ที่วาแลวขางตน 

ตาม สูตรพระพรหม ในยามสงกรานตท่ีคนทั้งหลายอยูในสถานการณที่สบายดี
เปนปกติ ผูใหญในฐานะแหงพรหม จึงทรงไวซึ่ง “เมตตา” คือในใจมีความรักความ
ปรารถนาดีตอทุกผูทุกคน อยากใหเขาเปนอยูดี มีความสุขท่ัวกัน 
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จากน้ัน ตาม สูตรพระราชา ดวยนํ้าใจท่ีมีเมตตาน้ัน ก็แสดงออกมาโดยกลาว
ถอยคําเปนนํ้าวจีท่ีเปน “ปิยวาจา” คือ คําที่พูดดวยใจรักปรารถนาดี ชวนใจผูฟงใหอยาก
ถืออยากทํา อยากเขามาพบปะส่ือสาร มาพูดจาดวยชวยกันชวนกันแกปญหาและทํา
การสรางสรรคท้ังหลาย  

ลงทายดวยคําแสดงจุดหมายของเมตตา คือคําอวยพรใหทุกคนเจริญพร่ัง
พรอมดวยจตุรพิธพร และใหสังคมหมูชนเจริญงอกงามสุขสันตม่ันคงยั่งยืนตราบจิรกาล 

สงกรานตที่ฉลอง-รับ-เ ร่ิมศักราชใหมไดเต็มความหมายอยางน้ี จะไมมี
ความหมายเปนเพียงการกาวไปของกาลเวลา ตามการกาวยาย (สงฺกฺรานฺติ; สงฺกนฺติ = สํ 
+ กนฺติ) ของดวงสุริยา จากราศีมีน ไปเขาราศีเมษเทานั้น  

แตจะไดความหมายดีงามสําหรับชีวิตและสังคม ตามคําแปลที่ยักเยื้องไปได
ตามรูปศัพทของสงกรานตนั้นวา จะไดมีชีวิตท่ีกาวไปดี ในสังคมท่ีกาวไปดวยกัน ให
เปนการกาวไปดวยกันทั้งสังคม ของทุกชีวิตท่ีกาวไปดวยดี  

ลงท้าย การที่สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็น “สังคมผูสูงอายุ” น้ี ถือได้ว่าเป็นการ
บอกกล่าวนัดหมายให้เหล่าอนุชน คือบรรดาคนรุ่นหลังที่ตามมา ต่อจากผู้สูงอายุ
เหล่านั้น ได้ร่วมใจช่วยค้ําชูผู้สูงอายุไว้ให้ดํารงอยู่ในฐานะเป็นบุคคลมีคุณค่า น่านับถือ 
อย่างที่เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เป็นอยู่ดี งดงาม มีความสุข ที่มวลอนุชนรู้สึกอบอุ่น 
ร่มเย็น พากันมารวมกําลังร่วมในการสร้างสรรค์อภิบาลสังคมนี้ให้เจริญงอกงามอยู่ใน
ความสุขสันต์มั่นคงอย่างย่ังยืน ตลอดกาลยาวนานสืบไป 



 
 

หลัก “อนัตตา” 

มากับปัญญาท่ีรู้เข้าใจและทําการตามเหตุปัจจัย 

หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา ที่ภาษาพราหมณเรียกวา “อาตมัน” 
หลักอนัตตา คือพระพุทธเจาทรงสอนหลักธรรมความจริงวา ส่ิงทั้งปวง ไมวา

อะไรๆ ทุกส่ิงทุกอยาง เปนอนัตตา คือไมเปนไมมีอัตตา ทีน้ี อัตตานั้นแปลวาตัวตน 
อนัตตาจึงแปลวาไมเปนไมมีตัวตน  

หลายคนพอไดยินวาไมเปนไมมีตัวตน ก็นึกเอาวาไมมีไมเปนจริง แลวก็นึกวา
พระ  พุทธศาสนาสอนวา ส่ิงท้ังหลายไมมีจริง อะไรๆ ก็ไมมีจริง แตน่ันเปนความ
เขาใจผิด ท่ีแทน้ันตรงขามเลย  

ตรงขามอยางไร ท่ีวาส่ิงท้ังหลายท้ังปวงหรือทุกส่ิงทุกอยางไมเปนไมมีอัตตา 
ไมเปนไมมีตัวตนนั้น ก็คือ ส่ิงท้ังหลายทั้งปวงหรือทุกส่ิงทุกอยางท่ีมีอยูน้ัน เปน
สภาวธรรม จะพูดส้ันๆ วาเปนสภาวะ ก็ได∗  

ที่วาเปนสภาวะ คือเปนส่ิงท่ีมีภาวะของมันเอง หมายความวา ส่ิงทั้งหลายทั้ง
ปวง ทุกส่ิงทุกอยางมีภาวะของมัน เชนสังขารทั้งหลาย ที่เปนไปตางๆ เปนอยางนั้น
อยางน้ี ก็เกิดจากองคประกอบ มีปจจัยตางๆ สืบตอสัมพันธปรุงแปลงสรรคแตง
ขึ้นมา ไมตองและไมอาจจะมีอัตตาตัวตนอะไรสิงซอนเปนเจาของครอบครองบงการ
บัญชาใหมันเปนไปอยางน้ันอยางน้ีตามอยากตามปรารถนาของตัวตนแทรกซอนเขา
ไปได  

คําวาตัวตน ตัวกู ตัวขา ตัวเขา ฯลฯ เปนขอยึดถือหรือสมมติทางภาษาเพื่อ
ความสะดวกท่ีจะรับสมอางในการส่ือสารเปนตนเทานั้น   

                                                 
∗  คําท่ีมีความหมายกวางที่สุดคือ “ธรรม” ซ่ึงไมมีคําไทยที่จะแปลใหตรงกัน (คําที่ใกลที่สุดคือ “ส่ิง”) ใชไดกับ
ทุกส่ิงทุกอยาง และคําวา “ธรรม” นั้นมีความหมายมากมายหลายนัยนัก ในภาษาไทย คนไทยมักจับเอา
ความหมายแงนั้นแงนี้มาปะปนกัน ทําใหเขาใจผิดพลาดสับสน, “ธรรม” จัดแยกจําพวกไดหลายแบบ เชนเปน 
รูปธรรม กับนามธรรม ฯลฯ, ในท่ีนี้ก็แยกไดเปน สภาวธรรม (ส่ิงที่มีภาวะของมัน) กับบัญญัติธรรม (ปญฺญตฺติ  
ธมฺม, ส่ิงที่เปนบัญญัติ คือส่ิงที่มนุษยบัญญัติข้ึนตามสมมติ ไมมีจริง)  



๑๔๐  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

 เพ่ือชวยใหเขาใจงายขึ้นอีก ขอยกคําอธิบาย “อนัตตา” ในพจนานุกรม 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พ.ศ. ๒๕๖๑) มาใหดู ตอนหนึ่งวา  

อนัตตา ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, ไม่เป็นไม่มีตัวตน; ส่ิงทั้งหลาย
ทั้งปวง ไม่เป็นไม่มีอัตตา แต่เป็นสภาวะ ซึ่งมีภาวะของมันเอง ที่เป็นอยู่
เป็นไปตามธรรมดาของมัน ไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นเจ้าของ ครอบครอง 
หรือส่ังการบัญชา ให้เป็นไปอย่างใดๆ ตามความปรารถนาของใครๆ... 

ตัวอย่างในจําพวกสังขตธรรม เช่น คนพูดว่าแขนของตน หรือว่า
แขนของตัวเขา ดังที่เขาส่ังบังคับแขนนั้นให้หยิบ ให้ยก ให้ทําอะไรๆ ได้
ตามปรารถนา แต่แท้จริงนั้น แขนน้ันเคล่ือนไหวเป็นไปต่างๆ อย่างน้ันๆ 
ได้ ตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กัน ถ้าเหตุปัจจัยขาดหายหรือเป็นไปอย่าง
อื่น เช่น เส้นประสาทหรือกล้ามเน้ือเส้นเอ็นเสียหาย แม้เขาจะร่ําว่า 
“แขนของฉัน แขนของข้า” เขาก็ส่ังบังคับแขนน้ันไม่ได้ มันเป็นของเขา
ตามที่ถือกันหรือยึดถือเท่านั้น ไม่เป็นของเขาจริง 

ใครๆ ก็ไม่ได้ตามใจปรารถนาต่อส่ิงทั้งหลายที่เขาคิดยึดถือว่าเป็น
ตัวเขาเป็นของตัวเขา ว่ามันจงเป็นอย่างน้ี มันจงอย่าเป็นอย่างน้ัน 
เพราะมันเป็นตัวเขา เป็นของตัวเขา ตามที่ยึดถือหรือตกลงยอมรับกัน
เท่านั้น แต่เมื่อเขาต้องการให้อะไรเป็นอย่างไร เขาต้องเรียนรู้เข้าใจเหตุ
ปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้น แล้วปฏิบัติจัดทําที่เหตุปัจจัย    

เม่ือรู้ความจริงว่ามันเป็นอนัตตา ว่ามันมีภาวะของมันเองแล้ว ก็จะ
ไม่ทุกข์เมื่อส่ิงน้ันๆ ไม่เป็นไปตามตัณหาที่อยากที่ปรารถนา แต่รู้ตรงไป
ที่เหตุปัจจัยว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ และแก้ไขจัดการที่เหตุปัจจัยน้ันๆ 

เปนธรรมดาวามนุษยท้ังหลาย เมื่อยังไมมีปญญารูแจงความจริง ก็ยึดถือ
อัตตาหรือตัวตนน้ี ถาเขาเอาแตยึดถืออัตตา เอาแตความอยากความปรารถนาของ
ตัวตนน้ีไปเรียกรองส่ังการบัญชาใหส่ิงท้ังหลาย แมแตรางกายท่ีถือวาเปนตัวตนเปน
ของตนน้ี ใหเปนอยางน้ันอยางนี้อยางที่ตองการ ก็จะไมไดตามท่ีอยากท่ีปรารถนา
นั้น ก็คืออยูดวยอวิชชาตัณหา ก็จะตองผิดหวังจมอยูในความทุกข  

สวนคนมีปญญารูความจริง ไมติดตันอยูกับความยึดตัวตน ยอมศึกษา
สืบคนกระบวนการสัมพันธสืบตอใหรูเทาทันเหตุปจจัย และแกไขจัดการท่ีเหตุปจจัย
ในระบบสัมพันธนั้น จึงพนหายไรทุกขได 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๑ 

ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา  
คํา “อัตตา” ท่ีวาตัวตนนี้ เราเรียกตามภาษาบาลีท่ีใชในพระพุทธศาสนา แต

กอนเกิดมีพระพุทธศาสนา ศาสนาเกาพ้ืนเดิมในชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ ซึ่ง
ใชภาษาสันสกฤต เรียกอัตตาน้ันวา “อาตมัน” และเขาไดพัฒนาความคิดในเร่ือง
อัตตา/อาตมันนี้อยางเอาจริงเอาจัง 

เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชน คนท่ัวไปแตไหนแตไรมา เมื่อยังไมมีปญญารู
เขาใจพอท่ีจะแยกแยะองคประกอบอันละเอียดซับซอนและกระแสสัมพันธสืบทอด
ของเหตุปจจัย ก็ยึดถือทั้งชีวิตเปนตนเหมารวมเอาเปนกอนเปนตัวยืนยงคงที่ ตกลง
กันเรียกวาเปนตัวตน-อัตตา-อาตมาชื่อน้ันชื่อน้ี ตัวตนนั้นๆ ตองการอยางน้ัน ทํา
หรือไมทําอยางน้ี ไดและเปนหรือไมไดไมเปนอยางนั้นอยางน้ี มีสุขมีทุกขอยางนั้น
อยางนี้ อยูดวยความยึดถือ โดยไมรูเทาทัน 

พวกพราหมณคิดลึกละเอียดลงไปแลวสอนวา ตัวตน-อัตตา-อาตมา-อาตมัน
นั้น เปนตัวแทตัวจริง มีอยูตางหากแตสิงซอนซอนซานอยูกับชีวิตกายจิตตัวคนน้ี 
โดยเปนเจาของครอบครองส่ังการบัญชากายใจองคาพยพรูปรางนี้ใหเคล่ือนไหว
เปนไปตางๆ ตามปรารถนาของตัวมัน และเพื่อตัวมัน เปนตัวแทท่ีกระทําการ และ
เปนตัวจริงท่ีเสพเสวย เปนตัวยืนอันคงท่ีเที่ยงแทถาวรไมมีความเปล่ียนแปลง เมื่อ
คนตาย ตัวตน-อัตตา-อาตมา-อาตมันน้ีก็ยายออกไปเขาอยูในรางใหมตอๆ เร่ือยไป  

มองกวางไกลออกไปอีก ตัวตน-อาตมันนี้มาจากไหนอยางไร แตกอนนาน
มาแลว พราหมณสอนวาทุกส่ิงทุกอยางบรรดามี หมดท้ังสากลจักรวาล รวมทั้งมวล
มนุษยที่จําแนกเปนวรรณะส่ีน้ัน พระพรหม เทพเจาสูงสุด ไดทรงสรางและจัดสรร
บันดาล  

ตอมา ลัทธิในสายพราหมณน้ันไดพัฒนาความคิดนี้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก 
จนในที่สุดเขาบอกวา มีตัวตน-อาตมันใหญย่ิงอันหน่ึงเดียวครอบคลุมทั่วท้ังสากล
พิภพจบส้ินจักรวาล คือพรหมัน เปนปรมาตมัน หรือบรมอาตมัน คืออาตมันสูงสุด 
อันเปนตนกําเนิดท่ีเกิดปรากฏออกมาของทุกส่ิงทุกอยาง เปนท่ีมาของชีวาตมัน คือ
ตัวตน-อาตมัน ในบุคคลหรือแตละคนน้ี และเปนจุดหมาย ซึ่งในท่ีสุด ชีวาตมัน คือ
ตัวตน-อาตมันหนวยยอยจะไปรวมกลืนเขาดวยเปนหน่ึงเดียว 



๑๔๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

 พระพุทธศาสนาปฏิเสธอัตตานี้ แตบอกวาความจริงเปนอยางท่ีวาแลวขางตน 
คือ ส่ิงท้ังหลายเปนสภาวธรรม มันมีภาวะของมันเองท่ีเปนธรรมดาอยางนั้น คือเปนไป
ในอาการที่เกิดขึ้นแลวดับหายๆ โดยสัมพันธเปนปจจัยแกกัน กลายเปนการตอเน่ือง
สืบทอดที่ปรากฏออกมาเปนตางๆ เปนกระแสธารแหงปจจัย หรือปจจยาการ พูด
ส้ันๆ วาเปนไปตามเหตุปจจัย พูดรวมๆ วา เปนส่ิงท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง พูดตาม
คําบาลีวาเปน “สังขตธรรม” หรือพูดใหส้ันลงไปอีกวาเปน “สังขาร”   

เมื่อส่ิงทั้งหลายเกิดมีและเปนไปตามปจจัยที่สัมพันธกันอยางน้ี จึงไมมีและ
ไมอาจจะมีอะไรๆ นอกเหนือสภาวธรรมเหลานั้น ที่จะมาเปนตัวเปนตนเปนอัตตา-
อาตมา-อาตมัน เปนแกนเปนแกนยืนยงคงท่ีเท่ียงแทตายตัว ท่ีจะเปนเจาของ
ครอบครองส่ังการบัญชาสภาวธรรมอันเปนสังขตะ เปนสังขารน้ัน ใหเปนไปหรือไม
เปนไปตามปรารถนาของมัน ซึ่งก็คือใหไมเปนไปตามเหตุปจจัยของมันได แตสรรพ
ส่ิงสรรพสังขารก็เปนไปตามเหตุปจจัยตามสภาวะของมันอยางน้ันเอง ไมขึ้นตอ ไม
เปนไปตามความอยากความปรารถนาหรือการบังคับส่ังการบัญชาของใครๆ หรือ
อะไรๆ    

ลักษณะหรืออาการท่ีเกิดแลวดับหาย มีแลวไมมีนั้น พูดส้ันๆ วา ไมเที่ยง ไม
คงที่ ไมยั่งยืน (อนิจจัง) เมื่อทุกส่ิง แตละอยางๆ เกิดแลวดับหาย ก็คุมกันคงตัวอยู
ไมได คงอยูในภาวะเดิมไมได มีความขัดแยง ถูกบีบค้ัน กดดัน ไมคงทน เปน
ลักษณะท่ีทนอยูไมได ไมคงตัว (ทุกขัง) จึงผันแปรเปล่ียนแปลงไป กลายไป เปน
อยางอื่นไป ซึ่งก็เนื่องมาจากการที่มันเปนส่ิงท่ีเกิดมีขึ้นจากปจจัยซึ่งสัมพันธกัน ข้ึน
ตอบรรดาปจจัย ไมมีไมเปนตัวเปนตนอันเที่ยงแทที่จะเปนเจาของครอบครองบังคับส่ัง
การบัญชาตามความอยากความตองการของตัวตนน้ันได (อนัตตา-อนาตมัน)  

เรื่องความไมเที่ยง-อนิจจัง และเปนทุกขน้ัน คนรูจักกันมานานนักแลว อยาง
นอยในขั้นหยาบๆ ท่ีมองเห็นชัดๆ ซึ่งกระทบตัวกระทบใจคนอยูตลอดเวลา ตั้งแต
การเกิดแกเจ็บตาย การพลัดพรากจากกัน ความกระทบกระแทกขัดแยงบีบคั้น
กดดันไมคงทนและเปลี่ยนแปลงไปของส่ิงทั้งหลายขางนอก ก็กระทบกระแทกบีบคั้น
เขามาท่ีใจของคน ทุกขที่เปนธรรมดาตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ก็มาเปนทุกขปรุง
แตงของเหตุปจจัยในใจของคน  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๓ 

ขอเลาซํ้าวา ทีน้ี พวกนักคิดนักปราชญ ซึ่งในอดีตกาลนานไกลโนน ไดแกคน
ที่เรียกกันวานักบวชนักศาสนาอยางพวกพราหมณ ก็สนใจพยายามศึกษาใหรูเขาใจ
เบื้องหนาเบ้ืองหลังของสภาพที่ไมเท่ียง เปนทุกข แปรผันเปล่ียนแปลงเหลาน้ี 
พยายามหาทางพนมันไป และชวยคนอ่ืนใหพนดวย   

บรรดานักคิดนักปราชญเหลานั้น หลายคนคิดคนกาวหนาไปบอกวา นอกเหนือ
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีคนรูจัก ท่ีไมเท่ียงแทไมคงทน เปนอนิจจังทุกขังเหลานี้ ท่ีจริงนั้นมีส่ิง
หนึ่ง มีภาวะอันหนึ่ง ท่ีเท่ียงแทคงอยูตลอดไป เปนอมตะ เปนนิรันดร อันไรทุกข มีแต
ความสุข ตอนแรกส่ิงเท่ียงแทมีแตสุขนี้ คิดออกมาในเชิงรูปธรรม ก็เปนตัวตนท่ีเท่ียง
แทนิรันดรเปนอนันต อยูในภาวะเปนเทพเจา อยางท่ีเรียกวาพระพรหม ซึ่งเท่ียงแท
อมตะ ปราศจากความไมเท่ียงเปนทุกข เปนตนกําเนิดของส่ิงท้ังปวง เปนผูสรางสรรพสิ่ง
และสรรพสัตว ผูใดตองการหลุดพนจากความไมเท่ียงมีทุกข ก็ตองกลับคืนไปรวมเขา
กับพระพรหมท่ีเปนตนกําเนิดอันเท่ียงแทอมตะนั้น แลวนักคิดนักบวชเหลานั้นก็สอน
ขอปฏิบัติอันเปนวิธีการหรือหนทางท่ีจะไปรวมเขากับพระพรหม (“พรหมสหัพยตา”) 

ตอมาก็มีพวกท่ีคิดลึกละเอียดลงไปอีก บอกวา ส่ิงที่เท่ียงแทอมตะ เปน    
ตนกําเนิดที่แยกออกมาของสรรพส่ิงสรรพสัตวนั้น เปนภาวะเดิมแทอันสมบูรณคงอยู
ตลอดไป เรียกวาพรหมัน เปนท่ีมาของทุกส่ิงทุกอยาง เปนอาตมันใหญยิ่งสูงสุด เปน
บรมอัตตา คือปรมาตมัน เปนแหลงท่ีมาของอัตตา/อาตมันยอยๆ หรือเฉพาะตัวๆ 
คือชีวาตมัน ในทุกบุคคล อัตตาหรืออาตมันน้ีเปนตัวแทตัวจริงท่ีเที่ยงแทยั่งยืน เปน
แกนในตัวจริงท่ีจัดสรรส่ังการบัญชาการเคล่ือนไหวทําการของบุคคล เหมือนกับท่ี   
พรหมันหรือปรมาตมันเปนตัวแทตัวจริงที่จัดสรรส่ังการบัญชาทุกส่ิงทุกอยางใน
สากลจักรวาล และท่ีแทน้ัน อัตตา/อาตมันในบุคคลนี้ ก็ออกมาจากและก็คืออัน
เดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันน่ันเอง  

เมื่อใดบุคคลหายแปลกแยก รูถึงอัตตา/อาตมันในตัวบุคคลของเขา ที่เปน
อยางเดียวอันเดียวกับปรมาตมันท่ีเปนอาตมันสากลแลว อัตตา/อาตมันก็จะรวมคืน
กลืนเขาเปนหน่ึงเดียวกับพรหมัน นี่คือจุดหมายสุดทายท่ีจะตองทําใหสําเร็จ 

การที่จะเขาถึงอัตตา/อาตมันนั้น ก็ตองอาศัยจิตท่ีมั่นแนวรวมจุดหลุดพนไป
จากเรื่องราวสิ่งทั้งหลายท่ีจะติดของพัวพันหรือทําใหสับสนซานสายเหเฉพรามัว จึง
ตองทําจิตใหเปนสมาธิ แลวก็พัฒนาวิธีปฏิบัติในการทําจิตใหเปนสมาธิ ซึ่งแนวดิ่ง
ลึกดื่มดํ่ายิ่งขึ้นๆ ในที่สุดคือพนไปไดจากบรรดาทุกส่ิงอ่ืน มาเขาถึงรวมเปนหน่ึง
เดียวกับภาวะย่ิงใหญสมบูรณสูงสุดคือพรหมันนั้น  



๑๔๔  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย  
อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอัตตา  

พระพุทธเจา กอนตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตว ก็ไดทรงศึกษาลัทธิอัตตา-
อาตมัน และลัทธิทั้งหลาย ท่ีมีในเวลาน้ัน ทรงปฏิบัติไดทําไดเจนจบหลักลัทธิของ
สํานัก ทรงมองเห็นวาเปนความสําเร็จทางสมาธิจิตอยางสูงเยี่ยมยอด แตไมทรง
ยอมรับวาเปนความจริง มิใชเปนการลุถึงจุดหมายที่แท มิใชความเปนอิสระหลุดพน
จริงแท แตกลายเปนความพนจากส่ิงเกาะเก่ียวท้ังหลายอ่ืน เพ่ือไปติดแนนกับส่ิง
หน่ึง พนไปไดในระดับหนึ่ง แลวไปติดหนับในอีกระดับหน่ึง  

ตอมา เมื่อเสด็จออกประกาศธรรม ไดตรัสสอนวาทิฏฐิหรือลัทธิเหลานี้เปน
พรหมชาละ คือเปนตาขายหรือแหช้ันสูงท่ีดักเหลาสมณพราหมณนักคิดนักปราชญ
ใหติดพันตัว ไมอาจพนไปได 

พระโพธิสัตว เมื่อทรงจบลัทธิท่ีจัดเจนทางจิตไดสมาธิสูงสุดถึงจบอรูป
สมาบัติ และทรงทราบตระหนักวามิใชทางมิใชจุดหมายแลว จึงเสด็จออกไปทรง
คนควาในทางของพระองคเอง ท่ีตางที่ใหม ทรงใชสมาธิตามประโยชนท่ีถูกตองของ
มัน คือในฐานะท่ีสมาธิยังมิใชเปนจุดหมาย และมิใชตัวทําการใหสําเร็จลุจุดหมาย 
แตบนฐานของสมาธิซึ่งเปนภาวะจิตที่ดีพรอมเต็มท่ีของมัน ที่ทานเรียกวาเปนภาวะ
ที่เหมาะแกงาน หรือพรอมที่จะใชงาน (กัมมัญญ, กัมมนีย หรือกรรมนีย) ก็ทรงใช
สมาธิจิตนั้นเปนท่ีทํางานของปญญา และในท่ีสุดดวยปญญาที่เปนโพธิ ก็ไดตรัสรู 
ที่วาเปนพุทธะ 

หลังตรัสรู เมื่อเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาหแลว ออกจากสมาธิแลว ไดตรัสปฐม
พุทธพจน คือพระดํารัสครั้งแรกของพระพุทธเจา∗ โดยทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท 
คือความจริงของการที่ส่ิงทั้งหลายอาศัยกันๆ เกิดขึ้น ปรากฏมีเปนไปขึ้นตอปจจัย 
และทรงเปลงพุทธอุทานเปนขอความ ๓ คาถา ซ่ึงทรงบอกเลาวาพระองคตรัสรูอะไร คือ 

                                                 
∗ สามคาถา วา “ยทา หเว...” นี้ เปนจุดเร่ิมของมหาขันธกะ แหงวินัยปฎก (วินย.๔/๑/๒) เปนที่ตั้งตนของการ
ประกาศพระศาสนา และการตั้งสังฆะ, และเปนอุทานเริ่มแรกของคัมภีรอุทาน (ขุ.อุ.๒๕/๓๘/๗๓); แตมีมติฝาย
ผูสืบคัมภีรธรรมบทวา ปฐมพุทธพจนไดแกคาถาวา “อเนกชาติสํสารํ...” อยางไรก็ตาม มีคําอธิบายใหไดขอยุติ
วา คาถา “อเนกชาติสํสารํ...” เปนความที่ตรัสกะพระองคเองในพระทัย และตรัสเลาแกพระอานนทภายหลัง 
สวนสามคาถาวา “ยทา หเว...” นี้ ตรัสโดยเปลงออกมาเปนพระวาจา 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๕ 

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ท้ังอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๑ 
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็หมดส้ินความสงสัย เพราะรูชัดสเหตุธรรม (ธรรมพรอมทั้ง
เหตุปจจัย, ส่ิงทั้งหลายซึ่งปรากฏมีตามเหตุปจจัย = ปัจจยาการ)  

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ท้ังอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๒ 
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็หมดส้ินความสงสัย เพราะทราบปจจยักขัย (สภาวะท่ีหมด
ส้ินปจจัย = นิพพาน) 

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ท้ังอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๓ 
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็กําจัดมารและเสนาไดดุจดวงสุริยากําจัดมืดสองสวางกลาง
ทองฟา (ขอนี้อธิบายวา = มรรค) 

ตอจากนั้น เมื่อทรงปรารภการที่จะประกาศธรรมส่ังสอนประชาชน ก็ตรัส
ชัดเจนวาธรรมท่ีพระองคตรัสรู (ดู วินย.๔/๗/๘) เปนเรื่องท่ีหมูประชายากจะรูเขาใจ คือ 
ปฏิจจสมุปบาท (ปจจยาการ) และนิพพาน (ปจจยักขัย)  

รวมความวา พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมคําสอนใหม ใหคนดับทุกข
แกปญหาดวยการใชปญญาพัฒนาปญญาใหรูเขาใจเหตุปจจัยและจัดการทําการท่ี
เหตุปจจัย มิใชอยูแคกับจิตใจท่ีจะเอาจะใหอะไรๆ เปนไปตามความอยากความ
ปรารถนาของตัวตน แมกระท่ังจะใหตัวตนไปเขาไปรวมกับพรหมันปรมาตมันหรือ
ภาวะจิตแนวน่ิงด่ืมดํ่าที่จะใหตัวตนไดพนไปจากสภาพท่ีไมพอใจ  

หลักความจริงท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเปนสภาวธรรม คือมีภาวะของมันเอง เกิดมี
แลวก็ดับหาย คงอยูไมได เปล่ียนแปลงแปรผันเปนไปตามปจจัยน้ี บอกอยูเองวาไมมี
และไมอาจจะมีตัวตน/อัตตา/อาตมันที่จริงแทคงท่ีที่จะเปนเจาของครอบครองบังคับ
ส่ังการบัญชาใหส่ิงท้ังหลายเปนอยางนั้นอยางน้ีตามที่มันตองการปรารถนาได 
เพราะส่ิงทั้งหลายก็มีก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ขัดตอความอยากความ
ปรารถนา ไมอาจเปนไปตามความตองการหรือส่ังการของอัตตาได ซ่ึงที่แทก็คือ
อัตตาไมมีน่ันเอง หลักปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการนี้จึงบอกอยูในตัวถึงความเปน
อนัตตา/อนาตมัน และชวยอธิบายใหรูเขาใจความเปนอนัตตา/อนาตมันนั้น 

ถาใครอางวาส่ิงทั้งหลายจะเกิดมีขึ้นได ตองมีผูสราง ตองมีตนกําเนิด จึงตอง
มีพระพรหม หรือมีพรหมันมีบรมอัตตา/ปรมาตมัน ก็คิดไดงายๆ วา พระพรหม หรือ
พรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันที่วาเปนผูสราง เปนตนกําเนิดนั้น เกิดมีขึ้นมาได
อยางไร ใครหรืออะไรสรางพระพรหม สรางพรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันนั้นขึ้นมา  



๑๔๖  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ถาจะวาพระพรหม หรือพรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันมีอยูเอง ไมมีใครสราง 
ไมมีตนกําเนิด ก็ตอบไดวา ส่ิงทั้งหลายเปนสภาวธรรม มีภาวะของมันเองตาม
ธรรมดาของมันอยางนั้น ยอมไมตองมีใครสราง ไมตองมีใครมาบันดาล  

อีกอยางหนึ่ง แมจะพูดเปนสํานวนภาษาวาส่ิงทั้งหลายถูกสรางขึ้นมาก็ได 
อยางท่ีพูดแลววาส่ิงท้ังหลายเปนสังขารหรือสังขตธรรม ก็คือถูกปจจัยสรางขึ้นมา 
[สังขาร และสังขต ก็มาจาก “การ” และ “กต” ท่ีแปลวาทําหรือสรางนั่นเอง ดัง
วิเคราะหศัพทวา “ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กริยนฺตีติ สงฺขารา.” และ “ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา 
สงฺขตา." (เพราะถูกปจจัยท้ังหลายประสบกันทําขึ้น จึงช่ือวาสังขาร, ...จึงช่ือวาสังขตะ)] 
แตท่ีวาถูกปจจัยสรางขึ้น ก็คือไมมีผูสรางนั่นเอง คือมันเกิดมีเปนไปข้ึนตอปจจัย 

เปนอันวา ความรูเขาใจความเปนอนัตตา มาดวยกันกับความรูเขาใจความ
เกิดมีเปนไปตามเหตุปจจัย และก็จึงเปนเรื่องของปญญาและการที่ตองใชปญญา 
เปนหลักความจริงที่สอนใหเราดําเนินชีวิต ต้ังแตมองดู มีทาที และปฏิบัติ จัดการ ทํา
การ และแกไขปญหาท้ังหลาย ดวยการศึกษาใหรู ท่ัวทันเหตุปจจัย และทําการ
ทั้งหลายใหตรงใหทั่วถึงเหตุปจจัย ไมใชมัวดึงดันจะใหอะไรๆ เปนไปตามใจอยาก
ของอัตตา (ท่ียึดถือไว ซึ่งไมมีจริง)  

อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย ที่คนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา  
ความรูเขาใจอนัตตา ซึ่งมาดวยกันกับความรูเขาใจเหตุปจจัยน้ี ตอเน่ืองกัน

ตลอดตั้งแตรูอนิจจัง และทุกขัง เชนท่ีวาส่ิงท้ังหลายไมเที่ยงแทถาวร เกิดขึ้นแลวก็
ดับหายๆ  เปล่ียนแปลงไปน้ัน มิใชวามันดับมันหายไปอยางเล่ือนลอย  หรือ
เปล่ียนแปลงเรื่อยเปอยไป การเกิดมีแลวดับหายนั้นๆ แหละเปนปจจัยของการเกิดมี
แลวดับหายๆ ท่ีเปนการตอเนื่องสืบทอดและเปนความเปล่ียนแปลงที่เปนไปตามเหตุ
ปจจัย เปนกระบวนธรรม เปนกระแสธาร 

เมื่อมีปญญารูเขาใจความจริงน้ี รูทันกระบวนหรือกระแสเหตุปจจัยแลว คนมี
ปญญาจึงสามารถปฏิบัติจัดการ เชนเอาปญญาเขาไปเปนปจจัยรวมในกระบวน
กระแสเหตุปจจัยน้ัน รูเขาใจแลวทําการที่จะใหมีผลเปนการปองกัน แกไข ตลอดจน
ใหความเปล่ียนแปลงเปนไปในลักษณาการอันพึงประสงคได เปนตน การรูอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา แทจริง จึงทําใหไมเปนคนที่มีชีวิตเปนอยูอยางเล่ือนลอย ปลอยตัวไป
ตามน้ําตามลม หรือแคอยูไปวันๆ แตจะเปนอยูอยางไมประมาท  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๗ 

หลักความจริงแหงไตรลักษณ เริ่มดวยอนิจจัง ที่วาส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง คงอยู
เร่ือยไปไมได จะตองเปล่ียนแปลงไปน้ี คอยเรงเรากระตุนเตือนใหเรามีชีวิตอยูดวย
สติปญญา ที่จะศึกษาสืบคนใหรูเทาทันเหตุปจจัยในกระแสธารของปจจยาการ แลว
เรงรัดทําการที่ควรทําใหทันการดวยความไมประมาท ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสเตือน
ไวเปนพระดํารัสสุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน เรียกวาปจฉิมวาจา ซึ่งพึงถือวา
สําคัญอยางยิ่งวา “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” (สังขารท้ังหลายมีความ
เส่ือมสลายไปเปนธรรมดา จงทํากิจท้ังปวงใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท) 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่ีเรียกวาไตรลักษณ ก็คือเปนแคลักษณะเปนอาการท่ี
ปรากฏใหกําหนดหมาย แตตัวแสดงท่ีแท ไดแกสภาวธรรม อันเปนสังขารหรือสังขตะ 
ซึ่งเกิดมีแลวดับหายเปนไปตามเหตุปจจัย ทําใหสืบทอดตอเน่ืองเปนกระแสธารแหง
ปจจยาการที่ผันแปรเปล่ียนแปลงเปนไปตามปจจัยท่ีสัมพันธ   

ความเปล่ียนแปลงตามเหตุปจจัยน้ี เมื่อมองในแงของคน ก็เห็นความ
เปล่ียนแปลงวาอยางน้ีเปนโทษภัย วาอยางน้ันเปนคุณประโยชน ความเปนไปอยาง
นี้คือเส่ือม ความเปนไปอยางน้ันคือเจริญ คนเรานี้มีปญญาและคุณสมบัติมากมาย
ซึ่งเปนสภาวธรรมที่สามารถเปนปจจัยใหความเปลี่ยนแปลงไมเปนไปในทางที่เปน
โทษภัย หรือท่ีเรียกวาเส่ือม แตใหเปนความเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนคุณประโยชน 
หรือท่ีเรียกวาเจริญ  

ถึงตอนนี้พูดดวยภาษาแบบตัวตนวา คนก็เอาปญญา เอาฉันทะ เอาสติ เอา
วิริยะคือความเพียร เปนตน เขาไปทําการเปนปจจัยใหความเปล่ียนแปลงไมเปนไป
ในทางท่ีเปนโทษเปนความเส่ือม แตใหเปนไปในทางที่เปนคุณประโยชน เปนความเจรญิ  

ความรูเขาใจอนัตตาครอบคลุมอนิจจังทุกขัง หยั่งลงไปถึงปจจยาการ สอน
คนใหรูจักและใสใจทําการท่ีจะหลีกพนความเส่ือมความชั่วราย และสรางสรรค
ความดีงามความเจริญ ตามหลักความไมประมาท มิใชมีชีวิตเปนอยูอยางปลอยตัว 
เร่ือยเปอย รอโชคชะตา 

ขอใหระลึกวาพระพุทธเจาตรัสหลายครั้งหลายคราว ถึงหลักธรรมท่ีพระบาง 
ชาวบานชาวเมืองบาง จะพึงปฏิบัติอยางจริงจังเปนประจํา เรียกวาเปนอปริหานิย
ธรรม คือธรรมที่ทําใหไมเส่ือม ตรัสไวเปนหมวดๆ ๗ ขอบาง ๖ ขอบาง พระองคตรัส
วา ถาปฏิบัติตามหลักนั้นๆ “วุฑฺฒิเยว...ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ” – จะหวังไดแตความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม (เช่น องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๙/๑๕)  



๑๔๘  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ท่ีพระพุทธเจาตรัสน้ีไมไดขัดหลักอนิจจังอยางใดเลย แตตรัสตามความจริง
ของความเปนอนิจจัง ที่ไมเที่ยง แลวก็เปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย จะวาใหรูจักใช
ความรูอนิจจังใหเปนประโยชน ก็ได 

รวมความวา เร่ืองความไมเที่ยง ผันแปรเปล่ียนแปลงไปตางๆ นี้ เมื่อรูเขาใจ
ไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งบงชี้ไปยังสภาวธรรมอันเปนไปตามเหตุปจจัย
แลว การปฏิบัติของคนก็ทําดวยปญญาโดยมุงไปที่เหตุปจจัย เชน เมื่อมีความ
เปล่ียนแปลงในทางสูญเสียเส่ือมสลายซึ่งไมนาชอบใจเกิดขึ้น การปฏิบัติดวย
ปญญาอาจทําในเชิงเปนขั้นตอน คือ 

๑. ตระหนักรูตามความเปนจริงวาส่ิงทั้งหลายเปนอนิจจัง เปนไปตามเหตุ
ปจจัยท่ีเปนธรรมดาของมัน มันไมเปนไปตามความอยากความตองการ
ของใคร จะมัวดึงดันเอาแตใจจะใหเปนไปตามใจอยากใจปรารถนาของ
ตัวตนของอัตตาที่ยึดไวไมได ใหวางใจตามความรูเขาใจความจริงท่ีเปน
ธรรมดานั้น อยางที่พูดกันส้ันๆ วา รูทันธรรมดา มีใจสงบเบาอยูกับความ
จริง พูดอีกอยางหนึ่งวาไมจับไมรับเอาเร่ืองรายเขามากระทบกระแทกใจ 
แตยกเร่ืองนั้นใหปญญาเอาไปจัดการ 

๒. ปญญามองดูวาในความเปล่ียนแปลงท่ีไมนาปรารถนานั้น เหตุปจจัยของ
มันอยูในวิสัยท่ีเราจะทําการอยางใดที่จะเปนเหตุปจจัยในทางแกไข ผอน
เบา หรือใหเกิดผลกลับในทางตรงขาม ไดหรือไม หรือพนวิสัย หรือไดแค
ไหนเพียงใด  

๓. เมื่อรูความเปนไปไดหรือเปนไปไมได มองเห็นวิสัยของเหตุปจจัยท่ีจะทํา
ใหเปนไปไดแคไหนแลว ก็ศึกษาใหรูท่ัวชัดเหตุปจจัย และปฏิบัติจัดการทํา
การใหตรงท่ัวถึงเหตุปจจัยทั้งนั้น    

การมีชีวิตเปนอยูดวยปญญาที่ตระหนักถึงความเปนอนัตตา รู เทาทัน
กระบวนธรรมกระแสธารของปจจยาการ และปฏิบัติจัดการทําการตรงตอเหตุปจจัย
นี้ คือความเปนอยูที่พอดีตามความเปนจริงโดยมีใจเปนสุขอยางอิสระ นอกจากหลุด
พนจากการมีชีวิตท่ีขึ้นตอตัณหาซึ่งไดแควาแลวแตความอยากความปรารถนาของ
ความยึดถือตัวตนจะบัญชาหรือพาไปแลว และนอกจากขึ้นไปเหนือการติดคาความ
ลึกลํ้าทางจิตท่ีเขาถึงภาวะดูดดื่มด่ําด่ิงรวมเขาไปกลืนหายแลว ก็จะพนไปไดจาก
การท่ีจะตกไปในลัทธิเดียรถีย ๓ พวก (องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๙ 

ลัทธิอะไรบาง คือ ลัทธิกรรมเกา ท่ีถือหักเหไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยางไรๆ 
คนจะไดสุขเจอทุกขอยางไร ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวในปางกอน (ปุพเพกตเหตุวาท) 
ลัทธิเทพเจาดลบันดาล ท่ีถือเลยเถิดไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยางไรๆ คนจะไดสุขเจอ
ทุกขอยางไร ก็เปนเพราะเทพผูเปนใหญดลบันดาล (อิศวรนิรมิตวาท) และลัทธิ
แลวแตโชค ที่ถือเล่ือนลอยไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยางไรๆ คนจะไดสุขเจอทุกข
อยางไร ก็แลวแตคราวโชคคราวเคราะห ไมมีเหตุไมมีปจจัย (อเหตุอปัจจัยวาท)    

หลักอนัตตา ซ่ึงมากับปญญาที่รูและทําที่เหตุปจจัย อันเปนหลักธรรมสําคัญ
ที่จําเปนตอการเขาถึงพระพุทธศาสนาน้ี คงตองยอมรับวา เปนธรรมระดับปญญาท่ี
คนไทยยังหางเหินไมคุนใจ จะวาคอนขางแปลกแยกก็ได  

ถาจะใหสมกับการไดชื่อวานับถือพระพุทธศาสนา และไดประโยชนจาก
พระพุทธศาสนาสมกับการเอยอางวานับถือนั้น คนไทยควรจะตองหันมาสนใจและ
เอาจริงเอาจังในการท่ีจะทําความคุนใจคุนปญญากับอนัตตา ใหพอท่ีจะพูดถึงได
อยางสะดวกปากสะดวกใจ 

สรรพสังขาร ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา  
นิพพานและบัญญัติ เปนอนัตตา  

หันกลับมาทวนความตามหลัก เร่ิมตั้งแตศัพทแสงหรือถอยคํา เรามีคําใหญ
ที่สุด ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทุกอยางสุดบรรยาย คือคําวา “ธรรม” ไดแกทุกส่ิง
ทุกอยางที่คนจะรูจักและรูสึกนึกคิดถึงได 

ทีนี้ เมื่อธรรมคืออะไรๆ ในบรรดาทุกส่ิงทุกอยาง เราก็จัดแยกธรรมเปน
ประเภทเปนจําพวกตางๆ และทานผูรูก็ไดจัดแยกไวเปน ๒ พวกบาง เปน ๓ พวก
บาง โดยเฉพาะท่ีแบงเปน ๒ พวกน้ัน จัดแยกไดหลายแบบ ในท่ีนี้ ที่ตรงตามที่เราจะ
ศึกษา คือ ธรรม แยกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

๑. สังขตธรรม คือ ส่ิงท่ีถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงข้ึน เรียกสั้นก็ไดวา สังขาร  
 (เรียกวา ปัจจยุปบันนธรรม หรือ ปฏิจจสมุปปันนธรรม หรือ สเหตุธรรม ก็ได) 
๒. อสังขตธรรม คือ ส่ิงท่ีไมถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงข้ึน เรียกสั้นก็วา วิสังขาร  

(เรียก อปัจจัยธรรม ก็ได, ถาเรียก ปัจจยักขัย หมายถึง นิพพาน ตรงกับ วิสังขาร) 



๑๕๐  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ท่ีไดพูดมาขางตนมากมายยืดยาวในเร่ืองสภาวธรรมที่เกิดมีเปนไปตามเหตุ
ปจจัยนั้น ก็คือเร่ืองของสังขตธรรม หรือสังขาร ในขอ ๑ และก็ไดพูดแลววาสังขต
ธรรม หรือสังขารเหลานั้น เปนอนิจจัง-ไมเท่ียง ทุกขัง-คงทนอยูไมได และเปน
อนัตตา-ไมเปนไมมีตัวตน/อัตตา/อาตมัน  

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเรียกรวมๆ วา ไตรลักษณ คือ เปนลักษณะของ
ธรรมหรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ทีน้ีก็ควรดูหลักไตรลักษณ นี้ใหชัด จะไดรูวาลักษณะ
ไหนขอไหน มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมแคไหนเพียงใด  

ไตรลักษณ คือลักษณะ ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสไววา 

๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา  – สังขาร/สังขตธรรมท้ังปวง ไมเท่ียง  
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา  – สังขาร/สังขตธรรมท้ังปวง คงทนอยูไมได  
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  – ธรรมท้ังปวง ไมเปนไมมีตัวตน/อัตตา/อาตมัน  

พอดูหลักตามคําตรัสอยางนี้ ก็เห็นชัดวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ที่วาไมเที่ยง 
เปนทุกขน้ัน หมายเอาเฉพาะธรรมพวกแรก คือสังขตธรรม ท่ีเรียกส้ันๆ วา สังขาร  

แตในขอ ๓ ที่วาอนัตตา/ไมมีไมเปนอัตตาน้ี ครอบคลุมธรรมหมดทุกอยาง ก็
คือ ทั้งสังขตธรรม (สังขาร) และ อสังขตธรรม (วิสังขาร) 

พูดอีกอยางหน่ึงก็คือบอกวา  

ก. สังขตธรรม (สังขาร/ปัจจยุปบันนธรรม) ทั้งปวง เปนท้ังอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา (ท้ังไมเท่ียง คงทนอยูไมได และไมมีไมเปนอัตตา) คือมีลักษณะทั้ง ๓ 
ครบไตรลักษณ แต  

ข. อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/ปัจจยักขัย) ท้ังปวง เปนแคอนัตตา 
พนจากเปนอนิจจังและทุกขัง (จึงเที่ยง คงแท แตไมมีไมเปนอัตตา)  

ในขอแรก คือ ก. ที่วา สังขาร (สังขตธรรม/ปัจจยุปบันนธรรม) ทั้งปวง เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ครบไตรลักษณนั้น เปนอันวาไดอธิบายมามากมายครบพอแลว    

ไดบอกแลวดวยวา สังขาร/สังขตธรรมท้ังหมดน้ัน เปนสภาวธรรม คือเปน
ส่ิงที่มีภาวะของมันเอง ที่วาเกิดมีเปนไปตามปจจัย (จะพูดใหยาวหนอยสะดวกปาก
วาตามเหตุปจจัย ก็ได)  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๑ 

เมื่อมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนก็มีอัตตาไมได เพราะถามันมีมันเปน
อัตตา มันก็ตองเปนไปตามความตองการตามอยากตามปรารถนาตามคําส่ังการ
บัญชาของอัตตา มันก็ไมเปนไปตามเหตุปจจัย แลวท่ีจริงก็คือมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมมีอัตตาที่ไหนมาสั่งการบัญชามันได (นอกจากคนไมรูความจริงมองไมถึง 
แลวหลงเขาใจผิดไป) 

เมื่อเขาใจเรื่องราวในขอ ก. ชัดเจนพอแลว ทีน้ีก็มาพูดกันไดงายในขอ ข. 
ที่วา อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/ปัจจยักขัย) ท้ังปวง พนจากเปนอนิจจัง
และทุกขัง แตก็เปนอนัตตา คือไมมีไมเปนอัตตา 

พูดกันส้ันๆ ใหงายๆ วา อัตตา/อาตมันนั้นไมมีไมเปนอยูแลวต้ังแตที่เปน
สังขารเปนสังขตธรรม หมดเรื่องแลว คือมีแตสภาวธรรมท่ีเกิดมีเปนไปตามปจจัย ไม
มีอะไรจะตองพูดถึงอัตตา/อาตมันแลว เปนอันวามีแตเรื่องสภาวธรรม กับปจจัย 

ตอไปอีก สังขาร/สังขตธรรมเปนสภาวธรรมท่ีเกิดมีเปนไปตามปจจัย (ปจจัยก็
คืออาการที่สัมพันธกันของสภาวธรรมที่เกิดมีดับหายเปนไป) และเมื่อมันเกิดมี
เปนไปตามปจจัย มันก็จึงตองเปนอนิจจัง เปนทุกขัง คือไมเที่ยง คงทนอยูไมได  

ทีนี้ ถามีสภาวธรรมท่ีไมเกิดมีจากปจจัย มันก็ไมเปนสังขตธรรม (คือเปน
อสังขตธรรม) ไมเปนสังขาร (คือเปนวิสังขาร) และมันก็พนจากเปนอนิจจังทุกขัง แต
ก็เปนอนัตตาตามธรรมดา  

ถามวามีไหม สภาวธรรมท่ีไมเกิดมีจากปจจัย ก็ตอบวามี ไดแก นิพพาน 

เปนอันวา นิพพานเปนอสังขตธรรม เปนวิสังขาร ไมเกิดมีจากปจจัย ไมข้ึนตอ
ปจจัย เปนปัจจยักขัย คือภาวะหมดส้ินปจจัย พนจากอนิจจังทุกขัง แตยอมเปนอนัตตา
คือไมมีไมเปนอัตตาตามธรรมดาแหงลักษณะสามัญของบรรดาสภาวธรรม นิพพาน
ไมใชเปนเรื่องของความมีใจอยากใจปรารถนาเปนปจจัย ไมใชเปนภาวะท่ีจะไปเขา
รวมเขาไปติดหรือดื่มด่ําดูดกลืนในอะไรๆ ดวยวิธีการทางจิตโดยสมาธิ แมจะอาศัย
สมาธิจิตเปนบาทฐาน แตเปนเรื่องของปญญาท่ีสวางรูแจมแจงชัดปจจัยในกระบวน
ปจจยาการ แลวปจจัยสิ้นหายดวยวิชชาความรูแจมแจงโลงสวางพนไปได   

ในวิถีแหงนิพพาน ภาวะนี้ในทางปฏิบัติก็เห็นได เมื่อไมใหความอยากความ
ปรารถนาของอัตตาตัวตน (ตัณหา) ที่เกาะกุมจิต เปนปจจัยในการทําการท้ังหลาย 
แตเปล่ียนเปนทําการดวยปญญา 



๑๕๒  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ท่ีวาทําการดวยปญญาคือ เมื่อมีปญญารูชัดวาภาวะท่ีปลอดพนปญหา ที่ดี
งามเต็มสมบูรณ คืออยางไร และจะเปนอยางนั้นดวยปจจัยใดๆ ก็ทําใหเกิดมีฉันทะ
ที่จะปฏิบัติจัดทําการน้ันๆ อันจะเปนปจจัยใหเกิดเปนผลท่ีพึงมีพึงเปนไป โดยไมตอง
เกิดมีอัตตาตัวตนเจาของตัณหาอุปาทาน แตเปนไปดวยปญญาที่ปลอดพนเปน
อิสระ ท่ีใหทําการเพ่ือความดีงามสมบูรณเต็มสภาวะของเรื่องน้ันส่ิงน้ันเอง 

อัตตาตัวตนน้ันถูกยึดถือขึ้นไวดวยอุปาทาน ใหเปนเจาของความอยากความ
ปรารถนาท่ีเรียกวาตัณหา อยากหรือปรารถนาอะไร ก็คืออยากเสพความรูสึกสุข
เอร็ดอรอยทางตาหูจมูกล้ินกายและในความไดเปนน่ันเปนน่ีเปนตน คนไมมีปญญา
ไมมีความรู อยูในอวิชชา ทําอะไรๆ เพียงดวยความอยาก ก็ทําไมคอยสําเร็จ ตอเมื่อ
มีปญญาใชปญญามากขึ้น ก็สําเร็จไดมากขึ้น แตเมื่อไมสําเร็จไมไดตามอยากตาม
ปรารถนา อัตตาตัวตนนั้นก็ถูกบีบคั้นกดดันเปนทุกข   

สวนปญญาเปนความรูจักรูความจริงของส่ิงท้ังหลาย ที่เปนอยางน้ันๆ โดยไม
ขึ้นตอความอยากความปรารถนาของตัวตนของใคร เมื่อรูวาอะไรเปนอะไร สภาวะท่ี
แทที่สมบูรณที่เปนไปอยางดีของมันคืออยางไร ถามันยังไมเปนอยางนั้น ก็เกิดมี
ฉันทะ (ความอยากความปรารถนาตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมใชความอยากของ
อัตตาตัวตน) ท่ีจะทําใหมันดีมันเต็มมันสมบูรณอยางนั้น  

เมื่อรูท่ัวถวนเหตุปจจัยที่จะใหมันเปนอยางน้ัน แลวทําเหตุปจจัยใหท่ัวพรอม 
ผลก็สําเร็จขึ้นมาอยางนั้นเอง โดยไมตองอยากไมตองปรารถนา ไมตองมีตัวตนท่ี
อยากที่ปรารถนา ถาทําเหตุปจจัยไมท่ัวพรอม ผลไมเกิดอยางนั้น ก็รูแลวแกไขใหท่ัว
พรอมท่ีเหตุปจจัย น่ีคือไมตองมีตัวตนอัตตาท่ียึดที่อยากซึ่งจะทําใหเกิดเปนทุกข จึง
อยูดีพนเปนอิสระไปไมมีทุกข  

เรื่องวาสังขาร/สังขตธรรมทั้งปวงไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา/ไมเปนไมมี
อัตตา ธรรมทั้งปวงท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรมไมเปนไมมีอัตตา โดยรวมท้ัง
อสังขตธรรมหรือวิสังขารไมเปนไมมีอัตตาน้ัน ก็มีความหมายอยางท่ีไดพูดมานี้ 

กอนผานเร่ืองนี้ไป ขอยํ้าความเพ่ือใหชัดใหตรงพอดีวา ตามหลักที่ตรัสไววา 
สรรพสังขาร/สังขตธรรม/เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา และสรรพธรรมท้ังสังขตะ
และอสังขตะคือตลอดถึงนิพพานเปนอนัตตาน้ี เปนเร่ืองของสภาวธรรม คือตรัสถึง
ส่ิงที่มีภาวะของมันอยูจริง ดังท่ีกลาวแลว 



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๓ 

อยางไรก็ดี ในหมูมนุษยท่ัวๆ ไปน้ี ส่ิงท่ีเขาเรียกขานพูดจาเอามาบอกเลากัน
นั้น มีท้ังเปนของมีจริง และของท่ีไมมีจริง คือเปนสภาวธรรมก็มี ไมเปนสภาวธรรมก็
มี อยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา (สํ.ส.๑๕/๒๑๐/๕๙)  

“รูปํ ชีรติ มจฺจานํ   นามโคตฺตํ น ชีรติ” 
“รูปกายของสัตวท้ังหลายยอมแกโทรมไป แตชื่อแซหาแกโทรมไปไม” 

รูปกายของคน ยอมแกเฒาเส่ือมโทรมไป ดังที่วาเปนอนิจจังทุกขัง แตนาม
และโคตรชื่อแซของเขา หาไดแกเฒาเส่ือมโทรมไปไม คือไมเปนอนิจจังทุกขัง ทําไม
เปนอยางนั้น  

ตอบวา รูปกายนั้นเปนสภาวธรรม เปนส่ิงที่มีภาวะของมัน เขาในหลักความ
จริงท่ีวาสังขารอันเกิดมีเปนไปตามปจจัย ไมเท่ียงเปนทุกข ดังวาขางตน แตนาม
โคตรชื่อแซมิใชเปนสภาวธรรม คือไมมีจริง ไมมีปจจัยท่ีจะใหเปนไป แลวจะเอาอะไร
มาเปนอนิจจังทุกขัง ชื่อแซอะไรก็เปนอยูอยางนั้น รูปกายแกแลวตายไป แตชื่อแซก็
อยูอยางน้ัน ไมแกไมตายไมแตกสลาย  

เพราะฉะน้ันจึงตองรูเขาใจแยกได รูปกายน้ันเปนสภาวธรรม มีจริง แตชื่อแซ
ไมเปนสภาวธรรม ไมมีจริง เพื่อใหสะดวกตอความรูเขาใจ ทานใหเรียกชื่อแซนาม
โคตรอะไรๆ เหลาน้ีวาเปนบัญญัติ เรียกเขาคูกับสภาวธรรม วาเปนบัญญัติธรรม 
(ปญฺญตฺติธมฺม/ปณฺณตฺติธมฺม) คือไมเปนส่ิงที่มีท่ีเปนจริง เปนส่ิงที่มนุษยตั้งใหเพื่อใช
เรียกกันไปตามสมมติ คือตามที่ตกลงรูรวมกัน 

บอกแลววา ที่พระพุทธเจาตรัสหลักท่ัวไปวาสังขารทั้งปวงเปนอนิจจังทุกขัง
อนัตตา วาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตานั้น เปนการตรัสถึงสภาวธรรม ซึ่งเปนส่ิงที่มีดังวา
แลว 

ทีนี้ พวกมนุษยนี้เมื่อพูดจาสื่อสารกันโดยใชชื่อเรียกตางๆ ก็อาจจะสับสน
แยกไมออกวาอะไรเปนสภาวธรรมมีจริง อะไรเปนเพียงบัญญัติธรรมไมมีจริง ในบาง
โอกาส ทานจึงกลาวหลักไตรลักษณ โดยกลาวถึงบัญญัติธรรมน้ีไวดวย 

ดังท่ีวาแลว บัญญัติธรรมไมมี มันจึงพนจากการท่ีจะเปนอนิจจังทุกขัง แต
เมื่อมันไมมีจริง มันก็ไมมีปจจัยไมขึ้นตอปจจัย เปนอสังขตะ และมันก็จึงเปนอนัตตา
ไมมีไมเปนตัวตนอัตตาอาตมัน  



๑๕๔  รูแคเลมน้ี ก็...รูจักพระพทุธศาสนา 
 

ถึงตอนนี้ ก็เปนอันวา นิพพานก็พนจากไมเท่ียงเปนทุกข บัญญัติก็พนจากไม
เที่ยงเปนทุกข นิพพานเปนอนัตตา บัญญัติก็เปนอนัตตา ตางกันท่ีวานิพพานเปน
สภาวธรรมมีจริง สวนบัญญัติไมมีจริง ไมเปนสภาวะ ขอใหดูความที่ทานสรุป
ครอบคลุมไวในพระวินัยปฎก (วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔) ดังนี้ 

 “อนิจฺจา  สพฺพสงฺขารา      ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา  
 นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ   อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา.”  

“สังขารท้ังปวง อันปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 

นิพพาน และบัญญัติ เปนอนัตตา วินิจฉัยมีดังน้ี” 

ย้ําความสรุปทายไวอีกคร้ังหนึ่งวา:  
นิพพาน เป็นสภาวธรรม มีจริง เป็นปัจจยักขัย คือภาวะส้ินปัจจัย จึงเป็น

อสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/อัตตา/อาตมัน (เป็นอนัตตา) 

ช่ือนามคําเรียกขาน เป็นบัญญัติธรรม ไม่มีจริง เป็นอปัจจัย คือไม่มีปัจจัย 
จึงเป็นอสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/อัตตา/อาตมัน (เป็นอนัตตา) 

ความจริงของส่ิงท้ังหลายเปนอยางท่ีวามา การรูเขาใจความจริงนี้เปนงาน
ของปญญา เมื่อมีปญญารูเขาใจแลว ก็พึงมีชีวิตเปนอยูดวยปญญาท่ีจะปฏิบัติ
จัดทําการท้ังหลายใหเปนไปดวยดี  

ดังเชนวา เปนปญญาชาญฉลาดอยางสําคัญท่ีมนุษยสามารถพูดจาใช
ถอยคําส่ือสาร โดยรูจักสมมติ คือสมรูมีมติรวมกันตกลงบัญญัติวาใหถือใหทําให
เรียกขานอะไรๆ อยางนั้นอยางน้ี แลวก็ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทานยอมรับวาเปน
สมมติสัจจะ คือจริงตามที่ตกลงยอมรับรวมกัน  

พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักใชรูจักส่ือสารสัมพันธไปตามโลกสมัญญา โลก  
นิรุติ โลกโวหาร โลกบัญญัติของสังคมถิ่นแควนอยางรูเทาทันถึงความจริง ใหสําเร็จ
ประโยชน โดยไมยึดถือเลยเถิดไป (เช่น ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘; ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๗; ม.อุ.๑๔/
๖๖๒/๔๓๐) คือวาไปตามสมมติสัจจะอยางรูทัน ไมยึดเอาเปนความจริงของสภาวะ  



 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๕ 

ดังตัวอยางคนพูดวา ฉันเจ็บแขน แขนของฉันเจ็บ อยางน้ีคือโลกโวหาร และ
เปนสมมติสัจจะ ผูมีปญญายอมไมมัวยึดถือวาเปนแขนของตัวตน แลวดึงดันจะเอา
ความอยากความปรารถนาของอัตตาที่ยึดถือไวไปส่ังบังคับวา แขนของขาจงอยา
เจ็บ แขนของขาจงหายเจ็บ จงเปนอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งเปนไปไมได  

แตดวยความรูเขาใจความจริงของอนัตตาที่มันเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ใช
ปญญาตรวจสอบสืบคนปจจยาการของอาการเจ็บแขนนั้น จนรูวาแกไดหรือไม แก
อะไร ท่ีตรงไหน อยางไร แลวจัดการแกไขใหตรงเหตุปจจัย   

เมื่อแก้ไขจัดการทําการที่เหตุปัจจัยทั่วพร้อมแล้ว ผลก็เกิดมีเป็นไปอย่างนั้นของ
มันเอง ไม่ข้ึนต่อความอยากความปรารถนาของตัวตนอัตตาไหนๆ ไม่ว่าจะมีอัตตา
ตัวตนข้ึนมาอยากมาปรารถนา หรือไม่อยากไม่ปรารถนา ผลก็เกิดมีเป็นไปของมันอย่าง
นั้น ไม่มีตัวตนอัตตาบรมอัตตาท่ีไหนจะมาขัดขืนฝืนหรือส่ังการให้เป็นไปอย่างอื่นได้  มี
แต่ว่าตัวตนอัตตาท่ียึดไว้ซึ่งถูกขัดความปรารถนาจะเกิดเป็นทุกข์ที่ทําให้แก่ตัวเอง 

ไมวาจะเปนเรื่องรูปธรรมหรือนามธรรม ไมวาจะเปนการทําการทางวัตถุหรือ
การปฏิบัติทางจิตใจ เมื่อปจจัยพรั่งพรอมถึงท่ี ผลก็เกิดมีตามปจจัยน้ัน ดังความตาม
พุทธพจนวา ภิกษุไมเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงจะปรารถนาใหจิตหลุดพน จิตก็ไมหลุด
พนไปได แตเมื่อเธอเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงแมไมตั้งจิตปรารถนา จิตก็หลุดพนไป  

เหมือนแมไกไมข้ึนกก ไมฟกไข ถึงจะออนวอนปรารถนาขอใหเกิดลูกไก
ออกมาจากไข ก็ไมมีลูกไกกะเทาะเปลือกไขออกมา แตถาแมไกขึ้นกกขึ้นฟกไขให
พรอมไดท่ี ถึงจะไมออนวอนปรารถนาขอใหเกิดลูกไกออกมาจากไข ก็มีลูกไก
กะเทาะเปลือกไขออกมา (ดู เช่น สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๕) ดังไดวามาฉะน้ี 

 

 



 
 

หนังสือท่ีมาของบทตอนเลือกสรร 

ใน 

รูแคเลมน้ี ก็พอท่ีจะพูดวา รูจักพระพุทธศาสนา 

๑. ถ่ินรมณีย ์คือท่ีต้ังต้นของพระพุทธศาสนา     
ก) บทนําสูพุทธธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนา ๑ – ๙) 
ข) มีวัดรมณีย มีกุฎีเปนท่ีสบาย, พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนา ๒๓ – ๓๐) 

๒. ทําบุญขั้นพื้นฐาน คือชาวบ้านช่วยกันทําชุมชนให้อยูก่ันดี   
- บทนําสูพุทธธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนา ๑๔ – ๒๙) 

๓. จะทําชั่ว หรือทําดี ก็เร่ิมท่ีอยาก (ฉันทะ กับตัณหา)      
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๓๘๙ – ๔๐๒, ๔๓๓ – ๔๔๔ เปนตน) 

๔. เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก ต้องชดัให้ถึงอุเบกขา (พรหมวิหาร ๔)    
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๕๒๙ – ๕๔๖) 

๕. คุณธรรมในใจออกสู่ปฏิบัติการในสังคม (สงัคหวัตถุ ๔)    
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๕๒๙ – ๕๔๖) 

๖. จิตใจอย่างนี้ดี มีความสขุแน่ แม้แต่สมาธิก็ตามมาด้วย   
- สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พ.ศ. ๒๕๕๗ (หนา ๑๒๕ – ๑๓๓) 
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่, พ.ศ. ๒๕๕๗ (หนา ๑๑ – ๑๔) 

๗. จากสโุขทัย ผ่านอยุธยา สังคมไทยก้าวหน้า หรอืว่าถอย    
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (หนา ๕๗๕ – ๖๐๕) 

๘. ถ้าสูงอายเุป็น ก็น่าเป็นผูสู้งอาย ุ    
- ถาสูงอายุเปน ก็นาเปนผูสูงอายุ, พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนา ๑ – ๔๔ คือทั้งเลม) 

๙. หลกั “อนตัตา” มากับปัญญาท่ีรู้เข้าใจและทําการตามเหตุปัจจัย   
- (หนังสือใหม, มี.ค. ๒๕๖๑)  

 [รูแคเลมน้ี ก็พอที่จะพูดวา รูจักพระพุทธศาสนา เปนหนังสือรวมบทบรรยายจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนการเก็บขอความคัด
สรรจากหนังสือท่ีมีอยูกอนประมาณ ๗ เลม โดยจัดปรับตามควร] 

 




