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Anumodana – Appreciation
About fve years ago,  the Buddhist congregation at Wat Nyanavesakavan,

both  monastics  and  lay  supporters,  deemed  that  it  was  a  ftting  time  to  put
concerted efort into translating Dhamma books into English and to publish them
in a determined, systematic fashion. At that time, Mr. Robin Moore was entrusted
with  the  responsibility  of  doing  the  translation  work,  with  Khun  Peeranuch
Kiatsommart faithfully and generously providing all fnancial assistance.

Before  long,  in  2016,  two  Dhamma  books  translated  into  English  were
completed, namely:  The Unheralded Valpe of she Vinaya and  Trpe Edpcasion Begins
wish Wise Conspm sion.1 In the next two years, these were followed by another two
books: Honopring she Claim: ‘We Love she King’ and Edpcasion Made Easy.2

This  year,  2018,  four  new  books  have  been  completed  and  are  being
prepared for publication, namely:

• May she Days and Nighss Nos Pass in Vain
• Perfecs Ha  iness
• Growing in Meris
• Prelpde so Bpddhadhamma: Noble Life – Healshy Sociesy – Delighsfpl Naspre3

The  study,  teaching,  and  propagation  of  the  Dhamma,  along  with  its
accompanying practice and realization, whereby the Dhamma becomes embodied
in  individuals  and  society,  lies  at  the  heart  of  Buddhism.  Translating  and
publishing the Dhamma are key meritorious deeds enabling this process to reach
success and fulflment.

I wish to express my appreciation to Mr. Robin Moore for performing this
important work with diligence and determination.

This  wholesome  work  has  been  accomplished  as  a  ‘gift  of  the  Dhamma’
(dhamma-dāna)  by  way  of  the  patronage  and  supervision  of  Khun  Peeranuch
Kiatsommart.  She  has  acted with  devotion  to  the  Triple  Gem,  enthusiasm for
promoting  the  study  and  dissemination  of  Dhamma,  and  great  goodwill  and
kindness  towards  practitioners  of  Dhammavinaya;  indeed,  towards  all  people.
May I express my gratitude to Khun Peeranuch Kiatsommart for her dedication
and assistance, which has enabled this gift of the Dhamma to come to fruition.
These  eforts  and  achievements  promote  wisdom  and  truth,  leading  to  long-
lasting value and beneft.

P. A. Payutto (Somdet Phra Buddhaghosacariya)
21 September 2018

1 Original titles: วินัย เร่ืองใหญ่กว่าที่คิด & การศึกษาเร่ิมต้นเม่ือคนกินอยู่เป็น.
2 Original titles: ทำาอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” & การศึกษาฉบับง่าย.
3 Original titles: คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า, ความสุขที่สมบูรณ์, ก้าวไปในบุญ & บทนำาสู่ พุทธธรรม, respectively.
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นิทานพจน 
(ในการพิมพ์คร้ังแรกเร่ิม)  

หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ น้ี เกิดข้ึน
โดยไมไดคิดหมาย ไมไดต้ังใจไวเอง และมิใชทําตามคําขอของบุคคลใด เปนกรณีไม
คาดหมายที่แทรกเขามา คือ มีคําถามเก่ียวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหน่ึง ซ่ึง
เห็นวาจําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แตไดมาเห็นวา คําตอบ
อธิบายนั้นเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา และถาเพ่ิมเติมขยายความสักหนอย 
ก็จะใชเปนหนังสือประกอบ หรือพวงกับหนังสือ พุทธธรรม ได โดยเปนคลายบทนํา หรือ
สรุปความแนวหนึ่ง จึงไดจัดปรับเขียนเพ่ิมเติมข้ึนเสร็จในเวลาเรงดวน 

เน้ือความท้ังหมดในหนังสือเลมน้ี มีอยูแลวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับ
ขยาย แตผูอานท่ียังใหมในการศึกษาธรรมบางทีอาจบอกทํานองวา การอาน พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย น้ัน เหมือนลงไปในทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา จับอะไรปะติดปะตอไม
ไหว หรือไมอาจจัดเรียงเร่ืองราวใหเปนรูปเปนราง หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม เลมน้ี อาจ
ชวยได ท้ังในแงเปนบทนํา ใหมองเห็นเคาความอยางนอยดานหน่ึง ท่ีจะชวยใหศึกษาโดย
เขาใจและจับความงายข้ึน และในแงเปนบทสรุป โดยเฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและ
สังคมซ่ึงมีโลกเปนท่ีอาศัยและกําไวซ่ึงโชคชะตา  

อน่ึง หลายทานไมคอยสบายกับความเปนท่ีลานตาทางวิชาการ ในหนังสือเลมนอย
น้ี จึงไดละเวนการบอกอาคตสถานที่มาของขอมูลเสียหลายแหง โดยใหมีแตนอยสักหนอย 

ในการพิมพ ไดอาศัยบัญชีนิตยภัตหลวง เปนอันใหงานสําเร็จไดดวยพระบรม
ราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือหนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพร
อนุโมทนาพระราชกุศล เชนเดียวกับในคร้ังจัดหาอุปกรณในงานจัดทําหนังสือ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานครั้งน้ี ขอทุกทานท่ีเก้ือหนุนในบุญการ 
จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพ่ือความ
เจริญไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ 



Preface
(From the First Edition)

This book  Prelpde so Bpddhadhamma: Noble Life – Healshy Sociesy – Delighsfpl Naspre
arose unexpectedly and spontaneously, and from no outside entreaty or appeal.
What occurred was that an important organization posed a question on Dhamma,
and I felt it necessary to send them an answer and explanation. Although this
explanation  was  not  lengthy,  I  felt  that  it  summarized  the  key  principles  of
Buddhism. Were I to elaborate on this text, I thought, it could be a supplement or
companion volume to the book Bpddhadhamma—a form of introduction or synop-
sis. I therefore, in a limited amount of time, edited and added to the text.

The entire subject matter of this book is already contained in the revised
and  expanded  edition  of  Bpddhadhamma.1 Some  readers  new  to  the  Buddha’s
teachings, however, may feel that,  by reading the expanded edition of  Bpddha-
dhamma, they are in a sense jumping into a vast ocean without any sight of dry
land, unable to piece together or arrange the material into any coherent shape.
This book Prelude to Bpddhadhamma may be of assistance to these readers, both as
an introduction—providing a  glimpse of  essential  points  for study and under-
standing—and as a synopsis—leading to a practical application of the teachings in
daily life and in society, whereby the world is our arena and the setting in which
we live out our destiny.

Some people have expressed discomfort with having an excess of technical
details in this book. For this reason, I have omitted most of the scriptural source
references.2

The publication of this  book was completed by relying on a government
public fund under royal patronage, following royal tradition. This book published
for free distribution is thus dedicated to the virtue of the royal family, similar to
the  occasion  of  obtaining  support  while  preparing  the  revised  and  expanded
edition of Bpddhadhamma in 2012.

On the occasion of completing this gift of the Dhamma, may everyone who
has participated in this auspicious deed fourish in peace and happiness, and grow
in everything wholesome. May the true Dhamma prosper and endure for the well-
being and happiness of all people.

P. A. Payutto (Somdet Phra Buddhaghosacariya)
13 April 2016

1 Trans.: note that this book expands on some principles only covered in brief detail in
Bpddhadhamma.

2 Trans.:  where  necessary,  I  have  added  references  to  source  material,  which  do  not
appear in the original Thai text.
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ปองกันอนาคตภัย 
มีพุทธพจนตรัสเร่ืองอนาคตภัย ๕ อยางไวตอกัน ๔ ชุด เตือน

พระสงฆใหปองกันภัยในอนาคต (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๗๗-๘๐/๑๑๕-๑๒๖) มีท้ังท่ีทรงเตือน
ภิกษุเฉพาะตัวเฉพาะประเภท และทรงเตือนพระสงฆโดยรวมท้ังหมดท่ัวกัน 

ชุดท่ี ๑ สําหรับพระท่ีอยูปา ชุดท่ี ๒ สําหรับพระภิกษุทุกรูป ท้ัง ๒ ชุด
น้ี ตรัสเตือนใหไมประมาท เรงพากเพียรเพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดไมถึง ชุดท่ี 
๓ ตรัสเตือนพระสงฆท่ัวท้ังหมด ใหต่ืนตัวตระหนักถึงภัยหาอยาง ซึ่งใน
พุทธกาลยังไมเกิดขึ้น แตจะบังเกิดในกาลตอไป อันพึงพยายามปองกัน
แกไข ชุดท่ี ๔ ตรัสเตือนพระสงฆท่ัวท้ังหมด ใหต่ืนตัวตระหนักถึงภัยอีกหา
อยาง ท่ียังไมเกิดขึ้นในคร้ังน้ัน อันพึงพยายามปองกันแกไขเชนเดียวกัน 

ในที่นี้ จะแสดงเฉพาะชุดที่ ๓ ขอที่ ๑ ซึ่งเปนเร่ืองของการดํารงรักษาพระ
ธรรมวินัย สืบตอพระพุทธศาสนา โดยตรง ดังนี้  

ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย (ภัยในอนาคต) ๕ ประการ
นี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป เธอ
ทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้ คร้ันตระหนักทันการ
แล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น ; 
อนาคตภัย ๕ ประการเป็นไฉน? กล่าวคือ  

ในอนาคตกาล จักมีเหล่าภิกษุ ผู้มิได้พัฒนากาย (ไม่
เป็นภาวิตกาย/ไม่มีกายภาวนา) มิได้พัฒนาศีล (ไม่เป็น
ภาวิตศีล/ไม่มีศีลภาวนา) มิได้พัฒนาจิต (ไม่เป็นภาวิต
จิต/ไม่มีจิตตภาวนา) มิได้พัฒนาปัญญา (ไม่เป็นภาวิต
ปัญญา/ไม่มีปัญญาภาวนา)  

ภิกษุเหล่าน้ัน ท้ังท่ีตนไม่ได้พัฒนากาย ไม่ได้พัฒนาศีล 
ไม่ได้พัฒนาจิต ไม่ได้พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็นอุปัชฌาย์) 
ให้อุปสมบทคนอื่นๆ และจักไม่สามารถแนะนําฝึกฝนผู้ที่
ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) 
ในอธิปัญญา (ปัญญา);  



Preventing Future Dangers

The Pali Canon contains four consecutive groups of teachings by the
Buddha on future dangers. In each of these groups he mentions fve
distinct dangers, warning the monastic community to make an efort
to avert them.1 In some of these teachings, the Buddha is cautioning
specifc  kinds  of  individuals,  while  in  others  he  is  cautioning  the
community of monks on the whole, without exception.

The frst group of teachings pertains to forest-dwelling monks.
The second group of teachings  pertains to all  individual  monks.  In
both cases, the Buddha is warning the monks to be vigilant, urging
them to make efort to realize those states that remain unrealized.
The  third  and  fourth  groups  pertain  to  the  entire  monastic
community; here, he is urging the monks to recognize fve dangers
that at that time had not yet arisen, but will arise in the future. The
monks should endeavour to prevent them and rectify the situation if
they have begun to arise.

Here,  only  the  frst  factor  of  the  third  group  of  teachings  is
presented. It  pertains directly to protecting the Dhammavinaya—to
transmitting and preserving the Buddha’s Doctrine & Discipline.

Monks, shere are shese fve fpspre dangers as yes pnarisen shas
will arise in she fpspre. Yop shopld recognize shem and make an
effors so  revens shem. Whas fve?
In she fpspre shere will be monks who are pndevelo ed in body,
pndevelo ed in moralisy, pndevelo ed in mind, and pndevelo ed
in wisdom.2

Des ise being pndevelo ed in body, moralisy, mind, and wisdom,
shey will bessow fpll ordinasion so oshers3 bps will nos be able so

1 A. III. 100-110.
2 I.e.,  they  lack  mastery  over  the  body  (bhāvisa-kāya),  mastery  in  virtuous  conduct

(bhāvisa-sīla),  mastery over  the  mind (bhāvisa-cissa),  and mastery  in  wisdom (bhāvisa-
 aññā). In other words, they are defcient in physical development (kāya-bhāvanā), moral
development (sīla-bhāvanā),  mental  development (cissa-bhāvanā),  and wisdom develop-
ment ( aññā-bhāvanā).

3 I.e. they will act as preceptors.
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แม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทน้ัน ก็จักเป็นผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

กาย ไม่ได้พัฒนาศีล ไม่ได้พัฒนาจิต ไม่ได้พัฒนาปัญญา    
เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทน้ัน ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย 

มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จักให้
อุปสมบทคนอื่นๆ และจักไม่สามารถแนะนําเหล่าคนที่
ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) 
ในอธิปัญญา (ปัญญา);  

แม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้ท่ีไม่ได้พัฒนา
กาย ไม่ได้พัฒนาศีล ไม่ได้พัฒนาจิต ไม่ได้พัฒนาปัญญา.  

ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน 
วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน. 

ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๑ นี้ ยังมิได้เกิดขึ้นใน
บัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนั้น อันเธอ
ท้ังหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม
เพ่ือป้องกันภัยน้ัน 

ศึกษา สิกขา ๓ จบ จึงพัฒนาครบ ภาวนา ๔ 
พุทธธรรม วาดวยความจริงตามธรรมดาแหงธรรมชาติของ

โลกของชีวิต เมื่อรูเขาใจความจริงน้ันแลว คนก็จะดําเนินชีวิตได
ถูกตอง และพัฒนาชีวิตใหเต็มสมบูรณ สามารถดูแลตนเอง สังคม 
และโลกท่ีตนอยูอาศัยใหดีงามสมเต็มสภาวะ 

พุทธพจนขางบนน้ี แสดงการฝกคนดวยการศึกษา ๓ (ไตรสิกขา) 
ซ่ึงจะทําใหเขาเปนคนที่ไดพัฒนาครบ ๔ (เปน ภาวิต คือผูมี ภาวนา 
๔) อันเปนคําที่แสดงจุดหมายของพุทธธรรมไว จึงควรรูเขาใจชัดวา 
ไตรสิกขา ทําใหมี ภาวนา ๔ ที่บุคคลจะเปน ภาวิต ไดอยางไร 

“บทนํา” เปนคําเริ่มตน จึงบอกไวถึงจุดหมายท่ีมุงจะไปใหถึง   



gpide shese ordainees in higher virspops condpcs,  higher mind,
and higher wisdom.1

These ordainees soo will be pndevelo ed in body, moralisy, mind,
and wisdom. They in sprn will give fpll ordinasion so oshers bps
will nos be able so gpide shem in higher virspops condpcs, higher
mind, and higher wisdom.
These ordainees soo will be pndevelo ed in body, moralisy, mind,
and wisdom.
Thps, monks, shropgh corrp sion of she Dhamma comes corrp -
sion of she Disci line, and from corrp sion of she Disci line comes
corrp sion of she Dhamma.
This is she frss fpspre danger as yes pnarisen shas will arise in she
fpspre. Yop shopld recognize is and make an effors so  revens is.

From Completion of the Threefold Training
to Completion of the Fourfold Development

The Buddha’s Teachings, known as Buddha-Dhamma, describe a truth
of the world and of human existence in line with natural laws. When
people understand this truth, they live correctly and develop their
lives  to  perfection.  They  are  able  to  attend  to  themselves,  their
communities,  and  the  entire  world  in  a  wholesome,  positive  way,
living in harmony and with dignity.

The Buddha’s words quoted above describe the practice of  the
threefold training (the three sikkhā), culminating in a person gaining
self-mastery in four aspects, i.e. to being ‘fully developed’ (bhāvisa)—to
having  completed  the  fourfold  development  (bhāvanā).  This  term
bhāvisa conveys  the  goal  of  Buddha-Dhamma.2 The  relationship
between the threefold  training,  the fourfold development,  and the
fourfold self-mastery, should be clearly understood.

This book Prelpde so Bpddhadhamma aims to clarify this relationship.

1 Adhisīla, adhicissa, and adhi aññā.
2 Trans.: note that  bhāvisa is the past participle of the verb  bhāvesi. It can be used as an

epithet for an arahant, in the sense of being an ‘adept.’
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บทนําสู่ พุทธธรรม  
ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์  

  
~ ๑ ~ 

ธรรมชาติแวดลอม แตลวนรมณีย 

ถิ่นรมณีย คือท่ีต้ังตนของพระพุทธศาสนา   
เรื่องราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตร

พระพุทธศาสนา ท่ีเปนจุดตัดเขาสูการตั้งตนของพระพุทธศาสนา 
คือเมื่อพระพุทธเจา (ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว) หลังเสด็จออก
บรรพชา ไดไปทรงศึกษาทดลองลัทธิของสํานักสําคัญๆ จบแลว 
ตัดสินพระทัยวามิใชทางท่ีจะใหถึงจุดหมาย จึงทรงละเลิก หันมา
ดําเนินมรรคาของพระองคเอง โดยเสด็จไปทรงหาภูมิสถานท่ีจะ
ทรงปฏิบัติการคนควาทดลอง  

ณ  จุด น้ี  มี พุทธพจน ท่ีต รัส เล าไว เอง  ซ่ึ ง บันทึกไว ใน
พระไตรปฎกถึง ๔ แหง (ใน ๔ พระสูตร คือ ปาสราสิสูตร,  มหาสัจจก
สูตร, โพธิราชกุมารสูตร และสคารวสูตร) มีความวา ในท่ีสุดทรงพบท่ี
อันเหมาะเชนน้ัน ท่ีอุรุเวลาเสนานิคม ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา  

ภูมิสถานถ่ินน้ี เป็นท่ีรมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) 
มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าช่ืนบาน ท้ังมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส 
เย็นช่ืนใจ ชายฝ่ังท่าน้ําก็ราบเรียบ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่
โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะบําเพ็ญเพียร 
สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  



Prelude to Buddhadhamma:
Noble Life – Healthy Society – Delightful Nature

1. Delightful Natural Environment

Birthplace of Buddhism

A signifcant series of events in the Buddha’s life, acting as a key junc-
ture  in the origin of  Buddhism,  occurred during the time after  the
Buddha went  forth  into  the  homeless  life  (still  as  the  Bodhisatta).1

First, he travelled to renowned hermitages to practise the doctrines
taught  by  the  chief  teachers  residing  there.  Having  completed  his
studies, he came to the conclusion that these doctrines do not lead to
the fnal goal. He therefore abandoned these practices and followed his
own path, looking for a suitable place to apply himself to his spiritual
inquiries.

Finally, the Buddha was able to fnd such a suitable place at the
village of Senānigama in Uruvelā. On this occasion, he uttered some
verses, which are recorded in four suttas of the Tipiṭaka,2 as follows:

This is  a  srply delighsfpl   lace,3 wish shelsered,   leasans  groves
and a clear-fowing river wish smoosh banks, and nearby a village
for alms resors. This will sprely serve for she ssriving of a clansman
insens on ssriving.

Indeed, Monks, I sas down shere desermining: ‘This  lace is spisable
for ssriving.’

1 Trans.: Sanskrit: Bodhisattva.
2 In the Pāsarāsi Sutta (M. I. 160-75), Mahāsaccaka Sutta (M. I. 237-51), Bodhirājakumāra

Sutta (M. II.  91),  and Sagārava Sutta (M.  II.  209-13),  respectively.  [Trans.:  the Pāsarāsi
Sutta is also known as the Ariyapariyesanā Sutta; the Sagārava Sutta is also known as the
Sangārava Sutta.]

3 Ramaṇīyo vasa bhūmibhāgo.

1



 
 
 
 
 
 
 
๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดย
ตกลงใจว่า ‘ที่น่ีละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 
ท่ีอุรุเวลา ณ ถิ่นอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ได

ตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนา ดังความท่ี
บันทึกไวในพระไตรปฎกเลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  

โดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับ
อยู่ท่ีอุรุเวลา ณ โพธิรุกขมูล ใกล้ฝั่งแม่นํ้าเนรัญชรา. ครั้งน้ัน 
พระผู้มีพระภาคประทับน่ังคู้บัลลังก์เดียว ณ โพธิรุกขมูล 
เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์  

คราวน้ัน ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ทรงมนสิการ
ปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลม และปฏิโลม ว่า: เพราะอวิชชา
เป็นปัจจัย สังขารจึงมี... 

ตรงน้ีเปนเหตุการณจุดสําคัญท่ีจิตรกรนิยมวาดภาพพุทธ
ประวัติ ท่ีพระพุทธเจาประทับในรมโพธิพฤกษา ณ ริมฝงแมนํ้า
เนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถ่ินนิคมอุรุเวลา หลังเสวย
วิมุตติสุข ณ ท่ีน้ันแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เร่ิมตน  

ตอมาไมนาน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนา
ท่ีเมืองราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ พระเจาพิมพิสารทรง
เล่ือมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค 
และเปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ พระพุทธเจา
ตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต
อาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเริ่มมีวัดอยู  
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In this delightful place of Uruvelā the Buddha realized awakening.
It can thus be considered the birthplace of Buddhism, as confrmed by
the passages in the Tipiṭaka:1

As shas sime,  newly awakened,  she Blessed One was dwelling as
Urpvelā,  sissing cross-legged as  she foos of  she Bodhi Tree,  near
she banks of she Nerañjarā River, enjoying she bliss of liberasion
for an ensire week.

On  shas  occasion,  shropghops  she  frss  wasch  of  she  nighs,  she
Blessed One medisased on De endens Originasion, bosh she forward
and reverse seqpence, shps: ‘Wish ignorance as condision, shere are
volisional formasions….’

It was here at Uruvelā that the dissemination of Buddhism had its
roots, and it  was from here that the Buddha set forth to spread his
ministry far and wide.

(Artists  commonly  portray  in  paintings  and  illustrations  this
important  incident in the Buddha’s  life,  when he was  sitting under
the refreshing shade of the Bodhi Tree, enjoying the bliss of liberation.
The image of the Bodhi Tree situated on the banks of the Nerañjarā
River  is  an  apt  symbol  for  nature  conservation  and  environmental
protection.  It  can  be  summed  up  by  the  phrase:  ‘truly  delightful
region’ (with pleasant groves and clear fowing water)—ramaṇīyo vasa
bhūmibhāgo.)

Soon thereafter, when the Buddha was proclaiming the Dhamma
at  the  city  of  Rājagaha,  the  capital  of  the  Magadha  state,  King
Bimbisāra gained faith in the teachings and ofered the royal park of
Veḷuvana, known as the Bamboo Grove, as a residence for the Buddha
and  as  a  place  for  the  bhikkhu  sangha  to  practise  the  virtues  of
a renunciant.2 The Buddha announced: ‘Monks, I give permission for
a monastery.’3 This is the origin of the frst Buddhist monastery.

1 Vin. I. 1.
2 Samaṇa-dhamma.
3 Anpjānāmi bhikkhave ārāmaṃ; Vin. I. 38-9.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 
 

  

คําวา “วัด” ท่ีทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน 
(โดยท่ัวไปมี บุปผาราม – สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) ซ่ึงเปนที่ 
“รมณีย์” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มาจากรากศัพทเดียวกัน)  

ในคราวน้ัน เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผท่ีพระเจาพิมพิสาร
ทรงถวาย ไดเปนอาราม คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังท่ี
เรียกวา เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม 
คือเปนวัดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปน
รมณีย ท่ีสดชื่นรื่นรมย  

(“รมณีย์” เปนคําที่ใชบอยมาก เม่ือใชในบทรอยกรอง กลายเปน
คําที่ยาว ไมสะดวก ดังน้ันในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” แทน ลดจาก 
๔ เหลือ ๒ พยางค, รัมม ก็คือ รมย เทากับรมณียน่ันเอง)  

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเอง เชนในคราวท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายเชตวันเปนอาราม วา “วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑; 

พึงสรางท่ีพระอยูอาศัย อันเปนรมณีย) 
ท่ีจริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือก

หา สรรคสราง และจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี 
พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สรางอาศรม และแมแต
บรรณศาลา  ซึ่งเปนท่ีอาศัยงายๆ  อยูกับธรรมชาติ  ให เปน         
รมยสถาน เปนท่ีรมณีย  

ความเปนท่ีรมณียน้ีขยายความหมายออกไป จนถึงขั้น
เทวดา พระราชา มหาเศรษฐี ความเปนรมณียท่ีรื่นรมยกลายเปน
วา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดาโออาอลังการ  

แตแมถึงจะเปนวิมานท่ีมีวัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมี
ลักษณะสําคัญดานธรรมชาติท่ีเปนแกนของความเปนรมณีย 



Prelude to Buddhadhamma: Noble Life – Healthy Society – Delightful Nature 3

In Pali,  the word for  ‘monastery’  here is  ārāma,  which can also be
translated as  ‘park,’  ‘grove,’  or  ‘garden.’1 An  ārāma is  a  delightful  place
(ramaṇīya).  (These two terms have the same root:  ārāma is  a  noun and
ramaṇīya is an adjective.)

The royal park of Veḷuvana falls under the category of an  ārāma. It
was called Veḷuvanārāma.

After  this  time,  other  laypeople  built  and  ofered  monasteries,  or
they ofered woodland areas on which a monastery could be built.  The
number of Buddhist monasteries thus gradually grew in number. Every
one of these monasteries had the distinctive feature of being a place of
delight:2 a beautiful, refreshing, and pleasing place.

In  the  scriptures,  the  term  ramaṇīya is  used  frequently.  In  poetic
verse, however, this term is relatively long and slightly clumsy. For this
reason, the term ramma is used instead, reducing the number of syllables
from four to two. But these two terms have identical meanings.

When the wealthy merchant Anāthapiṇḍika ofered Jetavana Monas-
tery to the sangha, the Buddha said to him: ‘Build a delightful residence
for the monks.’3

Ever  since  ancient  times,  rishis,  hermits,  and  ascetics  have  given
importance to—one can even say they have observed the standard and
guideline of—seeking out and creating delightful abodes. Vessantara, for
instance, built a hermitage of this description.4A Even a simple leaf hut5 is
a refreshing, delightful abode close to nature.

In Pali, the defnition for being a delightful, charming, and beautiful
place is expanded to include the abodes of celestial beings, monarchs, and
wealthy merchants. Here, the beauty and charm refers to a place abound-
ing in ornate, imposing, and stately adornments and decorations.

But even in reference to a magnifcent celestial  mansion,  for such
a place to be considered ‘delightful,’ it must possess the essential feature
of being set amongst a refreshing and revitalizing natural surrounding.

1 Most frequently it is found in the terms  p  hārāma (fower garden) and  halārāma (fruit
orchard).

2 Ramaṇīya.
3 Vihāre kāraye ramme; Vin. II. 164.
4 See endnote A.
5 Paṇṇa-sālā.



 
 
 
 
 
 
 
๔ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

เกณฑตํ่าสุดของถิ่นรมณีย คือมีนํ้าอุดม รมรื่นดวยพฤกษา 
เปนอันว า ถิ่นอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญเปนรมณีย 

โดยเฉพาะวัด ดานหนึ่งมีองคประกอบของธรรมชาติ เปนฐานเปนแกน 
และอีกดานหนึ่ง อยูในขอบเขตพระวินัย พระสงฆดูแลวัดใหสะอาด 
เรียบรอย รมรื่น ปลอดภัย ไดปัสสัทธิสุข (ความสุขแบบสงบเบาสบายผอน
คลาย) มิใชอยางชาวบานที่มักประดับตกแตง ใหเปนเครื่องแสดงฐานะแหง
ยศหรือทรัพยดวย และอาจเลยรื่นรมยไปเปนเริงรมย ไดแคอุตุสุข หรือไม
ก็เอียงไปขางกีฬาหรรษาสุข 

คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ท่ีถือไดวาเปนแกน
ยืนพ้ืน ซ่ึงทานพูดถึงกอนอยางอื่น อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติ
อยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุดของความเปนรมณีย คือ 
ความพรอมดวยนํ้า และรมเงา (“ฉายา - รมเงา + อุทก - น้ํา” คําของ
ทานวา ฉายูทกสมบัติ)  

อยางท่ีอุรุเวลาเสนานิคม ท่ีพระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปน
ท่ีทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรงบรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น 
น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ”  

สถานรมณียท่ีทานบรรยายไว มีความพร่ังพรอมงดงามดวย
นํ้าและรมเงาน้ี ตางกันไปหลากหลาย เชนบางแหงวา “สระโบกขรณี 
มีนํ้าใส นํ้ามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่านํ้า
เรียบงาม นําความรื่นรมย์ ดกด่ืนด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”  

แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็คือ มีนํ้าอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง 
ตอจากน้ํา และรมเงาตนไม ที่เปนหลักเปนแกน ก็เพ่ิมข้ึนไปอีก 

คือ ภูมิภาคสมบัติ ไดแก ทําเล พ้ืนท่ี บริเวณ ผืนแผนดิน ท่ีสะอาด 
สดใส ไรขยะ ไมรกรุงรัง เรียบรอย ราบร่ืน เดินงาย ปลอดภัย สบาย
ตา ควรทอดทัศนา นาช่ืนชม อยางอุรุเวลาท่ีวามีชายนํ้าราบเรียบ  
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Abundant Water & Rich Flora

People’s abode and residence should possess the essential characteristic of
being delightful and refreshing. This holds especially true for monasteries.
A monastery should have the following features: frst, it is situated close to
nature; and second, it is built conforming to the prescriptions outlined in
the monastic disciplinary code (the Vinaya). By looking after the monas-
tery  and  keeping  it  clean,  safe,  and  pleasing,  the  monks  experience
a happiness  marked by peace and tranquillity.1 This  difers  from many
laypeople, who adorn and decorate their dwellings as a means to show of
their prestige and wealth. In this case, the sense of being delightful may
simply  mean  amusing.  The  pleasure  they  derive  is  merely  based  on
comfortable surroundings2 or based on being entertained.3

The  main  attribute—one  can  say  the  minimum  qualifcation  or
criterion—of a delightful place, frequently mentioned in the scriptures, is
a plenitude of water and shade (a ‘wealth of shade and water’).4

As  mentioned  above,  the  Buddha  described  the  village  district  of
Senānigama  as  follows:  ‘With  shady,  delightful  groves  and  a  pleasant,
clear-fowing river.’

The scriptural descriptions of delightful places abounding in water
and shade are multiple and varied. Here is another example: ‘Lotus ponds
with  clear,  sweet,  cool,  pristine shimmering water,  with smooth banks
instilling delight, abounding with diverse trees casting shade.’

Following on from the essential  attributes of  water and shade,  the
next characteristic of a delightful place is ‘completeness of region.’5 This
refers to a region, locality, neighbourhood, land, etc. that is clean, tidy,
unpolluted, well-ordered, safe, pleasing on the eye, worthy of regard, and
attractive,  with  smooth  terrain  conducive  for  walking.  Uruvelā  is  an
example of such a region, where the banks of the rivers were gentle and
even.

1 Passaddhi-spkha.
2 Usp-spkha.
3 Kīḷāhassa-spkha.
4 Chāyūdaka-sam assi; chāyā = shade; pdaka = water. This compound is also spelled chāyodaka.
5 Bhūmibhāga-sam assi.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 
 

  

บางแหงทานบรรยายไววา มีหาดหรือผืนทรายแผไปเปน
ลานกวางไกล เหมือนปูดวยแผนเงินหรือลาดดวยแผนทอง ขอน้ี
ขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา ยามราตรี 
มีดวงจันทรกระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึง
น่ีแลว ก็ใหเปนเรื่องของกวีท่ีจะเอ้ือนบรรยายกันไป   

ตอจากน้ันอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึงไดสะดวก  

จากน้ันก็โยงตอไปท่ี บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มี
คนท่ีพ่ึงพาอาศัยได ท่ีจะใหความรูความเขาใจ เฉพาะอยางยิ่ง 
สําหรับพระสงฆ ก็ตองเปนท่ีสงบสงัด ไมแออัด ไมพลุกพลาน
จอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถิ่น-ท่ี
อาศัยมาก การสรร (เลือกสรร-จัดสรร) และสรรค (สรางสรรค) 
ถิ่น-ท่ีอาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดชื่น รื่นรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ 
เปนหลักพ้ืนฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก ของระบบการ
พัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา  

(กายภาวนา = การพัฒนาผัสสทวารกาย คือ พัฒนารางกาย ซึ่ง
เปนที่ประชุมแหงชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อัน
ไดแกระบบแหงอินทรียทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส 
ดวยอินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี) 

ถ่ินอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะ
ส่ิงแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีตั้ง เปนท่ีรองรับความเปนอยู การ
พัฒนาชี วิต  การเ ล้ียงชีพ  การประกอบกิจหนา ท่ีการงาน 
ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะ
เริ่มตนและส้ินสุด คือเกิดจนถึงตาย  
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Some scriptural descriptions mention wide sandy beaches or extensive
beds of sand, as if the land was paved by silver sheeting or covered by gold
leaf. These descriptions further embellish the landscape, adding details of the
breeze, the sunlight, the sky, the bright moonlit nights, and the clear air free
of dust and haze. These elaborate descriptions are the province of poets.

The next characteristic is ‘completeness of coming and going’:1 the place
is not too far from human habitation, nor is it too near; it is easily accessible
and convenient to travel to.

This characteristic is linked with ‘completeness of individuals’:2 the place
is not  inhabited by evil-minded people;  instead it  is  inhabited by virtuous,
wise,  and trustworthy people,  who are able to impart their knowledge and
understanding.  These  two  characteristics  are  especially  important  for  the
monastic sangha, whose residence should be quiet and peaceful, not crowded
or congested, and suitable for solitude.

Buddhism gives great import to people’s abode and place of residence. It
encourages people to select and establish a residence that is delightful and
refreshing, supporting good health and enhancing the spirit. This is a basic
principle incorporated in the frst main tenet, i.e.  physical development,3 as
part of the overall system of human spiritual development.

(In a strict sense, physical development is defned as development of the
‘body consisting of the fve sense doors.’4 The body is the assembly point of all
pathways  of  cognition  whereby  we  communicate  with  the  world  or  the
external environment. In a broader sense, this term thus refers to cultivating
the entire spectrum of sense contact, by way of the eye, ear, nose, tongue,
and  body. In  this  process, one  develops  sense-restraint,5 associating  with
the world  with  mindfulness  and  thus  generating  success  in  one’s  spiritual
practice.)

People’s  dwellings  and places  of  residence,  including work places  and
surrounding environment, act as the platform and foundation for their lives.
It  is  here that people earn their  livelihood, undertake  various activities,
work on improving themselves, and experience the many joys and sorrows
of life. Life begins and ends at home.

1 Gamanāgamana-sam assi.
2 Ppggala-sam assi.
3 Kāya-bhāvanā.
4 Phassadvāra-kāya; ‘body consisting of the fve pathways of sense contact.’
5 Indriya-saṁvara.



 
 
 
 
 
 
 
๖ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของ
ธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยน้ัน จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ท่ี
มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียน้ีไว  

จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวน
พ้ืนฐานหรือแกนของสภาพรมณีย ไมมี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” 
นํ้าแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็ตองยายถ่ินฐาน 
ยายบานยายเมือง ดินแดนท่ีเคยรุงเรือง ก็กลายเปนท่ีรกราง ถา
หนักหนา ก็สูญสิ้นความเปนรัฐเปนชาติ แมกระท่ังอารยธรรมก็ลม    

ตัวมนุษยเอง ด้านท่ีเป็นบุคคล ซ่ึงเปนสวนของสังคม แมได
ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปนของ
หอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบประดับไว ไมแทจริงย่ังยืน  

แตตัวมนุษย ด้านที่เป็นชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ 
เปนเน้ือตัวท่ีแท เปนท่ีพิสูจนความสุขท่ีเปนของจริงอยูในตัว 
มนุษยจึงตองมีความสุขท่ีเปนของชีวิต ซึ่งอยูในธรรมชาติ และถึง
กันกับธรรมชาติ ใหความสุขของชีวิตท่ีลึกเขาไปถึงในจิตในใจ
จริงๆ น้ี มีอยูเปนพ้ืนเปนแกน  

ตามท่ีวาน้ี ในขั้นพื้นฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ี
ธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน ท่ีปรากฏตัวของปา ภูเขา 
ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ  มีนํ้า ในแมนํ้า และ
บรรดาชลาลัย ท่ีใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด 
สายลม อากาศ สดชื่น แจมใส ใตทองฟาท่ีเจิดจาอําไพ 
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People’s place of residence is the link between the human world
and the natural world, which supports all human activity. It is thus of
vital  importance  that  people  preserve  and  protect  a  refreshing,
healthy, and fourishing natural environment.

There are many examples from human history of what happens
when this essential state of wellbeing and completeness is severed—
when people are deprived of shade and water—when the wellsprings
dry up and the forests are felled. Very soon conditions become harsh
and severe. People then need to migrate and move their settlements
elsewhere. Prosperous lands turn into wasteland and become deserted.
If the situation becomes critical, independent nation states are lost and
entire civilizations collapse.

There are two ways of looking at human beings. First, one views
people as separate personalities,1 part of a social entity. Although these
individuals derive various forms of pleasure from society, e.g. wealth,
fame, praise, amusement, etc., these forms of happiness are relatively
shallow  and superfcial.  They  can be  seen as  fabrications—as  social
embellishments. They have no reliable or enduring substance.

Second, one views people as living organisms,2 part of a natural
system. This refers to the essential nature of human beings. It is here,
at the heart of this living organism, that we are able to witness and
validate  true,  intrinsic  happiness.  To  realize  genuine  satisfaction,
people  need  to  experience  a  spiritual  happiness  inherent  in  and
connected to nature. This deeper form of happiness sufuses the heart
and acts as a foundation for one’s life.

In sum, at a basic level, people should be provided with the oppor-
tunity  to  experience  joy  by  abiding  in  a  delightful  and  refreshing
natural  environment.  This  begins  with  the  land—the  forests,  rich
vegetation,  numerous  species  of  fowers,  and  mountains—and  with
clear, unpolluted lakes and rivers.  Moreover,  the region is endowed
with sunshine, pleasant breezes, and fresh air.

1 Ppggala.
2 Jīvisa.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 
 

  

อริยชนมีชีวิต มีสังคม ที่ช่ืนชมรมณีย 
ทานผูถึงธรรม ตั้งแตพระพุทธเจาและเหลาพระอรหันต 

เริ่มวิถีของทานโดยมีสภาพรมณียเปนถิ่นอาศัย เมื่อจบกิจในการ
บําเพ็ญเพียรแลว ก็มีความสุขประจําอยูคูชีวิตทุกเมื่อทุกเวลา 
ตั้งแตในสภาพรมณียท่ีมีเปนพ้ืน และเพียงการอยูการปรากฏตัว
ของทานเอง ก็ทําใหถิ่นท่ีแถบน้ันเปนรมณียไปดวย    

พระพุทธเจา กอนตรัสรู เมื่อทรงพบถ่ินรมณีย จึงอยูประทับ
บําเพ็ญเพียรท่ีน่ัน ดังไดเลาแลว แมกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ 
เดือน เมื่อตรัสประทานโอกาสแกพระอานนทท่ีจะอาราธนาใหดํารง
พระชนมอยูตอไป ก็ตรัสแตเร่ืองวาท่ีน้ันๆ เปนรมณีย  

ดูกรอานนท์ นครราชคฤห์ ก็รมณีย์ เขาคิชฌกูฏ ก็
รมณีย์...ถํ้าสัตตบรรณคูหา ก็รมณีย์...ตโปทาราม ก็รมณีย์
...นครเวสาลี ก็รมณีย์... ฯลฯ ...ปาวาลเจดีย์ ก็รมณีย์...   
ในคราวจะเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงศท่ีเมืองกบิลพัสดุ 

พระกาฬุทายีกลาวคํารอยกรองพรรณนาความงดงามของปาเขา
ลําเนาไพรบนทางเสด็จถึง ๖๐ คาถา เชนวา  

ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบาน
สะพร่ังน่าร่ืนรมย์ใจ (มโนรม) ส่งกล่ินหอมฟุ้งตลบไปทั่ว
ทิศโดยรอบ ทิ้งใบ รอผลิใหม่ เป็นกาลสมัยอันเหมาะที่
จะเสด็จจากที่น้ีออกทรงดําเนิน...  
จบแลว พระพุทธเจาก็ทรงรับอาราธนาเสด็จ 
พระอรหันตท่ีอยูปาเขา ดังเชนพระมหากัสสปะ เชาออกไป

บิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้นเขา ก็ชื่นชมรมณียท้ังบนทั้งขาง
ริมทางไปตลอด เชนท่ีทานบันทึกคาถาของพระมหากัสสปะไววา  
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Noble Beings Dwell in Delight

Those beings who have fully realized the Dhamma, i.e. the Buddha and the
arahants,  begin  their  spiritual  journey  in  a  delightful  natural  environ-
ment.  When  they  have  completed  their  spiritual  work,  they  abide  in
constant, unfailing happiness at all times. They experience the basic joy of
continuing to live in delightful natural environments; and furthermore,
wherever  they dwell,  regardless  of  the region,  they make this  location
a place of delight for others.

As mentioned above, the Buddha, before his awakening, discovered
a delightful region and decided to remain there, engaging in meditation.
And later in his life, three months before entering fnal Nibbāna, when he
provided Ven. Ānanda with the opportunity to invite him to extend his
life, he mentioned many places of delight:

Ānanda,  she  cisy  of  Rājagaha  is  delighsfpl,  Mopns  Gijjhakūṭa  is
delighsfpl,  Sassa aṇṇigphā Cave is delighsfpl,  Ta odārāma Grove is
delighsfpl, she cisy of Vesāli  is delighsfpl … she Pāvāla Sancspary is
delighsfpl.1

Earlier in his life, before the Buddha travelled to visit his relatives at
Kapilavatthu,  Ven.  Kāḷudāyī  uttered  approximately  sixty  poetic  verses
describing the beauty and splendour of the path they would take through
forested and mountainous regions. For example:

Lord Greas Hero, she srees are in delighsfpl bloom, she fragrance of
sheir blossoms  ervading she ensire foress. They cass forsh sheir old
leaves,   re aring for  new s ropss.  Now is  she righs  sime so  de ars
from here and sravel forsh.2

Having listened to these verses, the Buddha accepted the invitation
and set forth on the journey.

Those arahants who lived in forests and mountains would walk in the
morning to a village for alms. When they returned to their dwellings, they
would delight in the natural surroundings along the way. This is evident,
for example, in the recorded verses of Ven. Mahā Kassapa:

1 D. II. 116.
2 ApA. 532; ‘delightful’ = manorama.



 
 
 
 
 
 
 
๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียง
รายเป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน 
ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์...  
ตั้งแตพุทธกาลสืบมา ยามเดินทางไปมาหาสู เมื่อพระ

พบปะทักทายกัน จะกลาวคําปฏิสันถาร ถามถึงความเปนอยู  ก็
นิยมกลาวถึงท่ีพักอาศัยวาเปนรมณีย  จะตอนรับ  ก็บอกวาถิ่นท่ี
น้ันเปนรมณีย  

ดังในมหาโคสิงคสาลสูตร (ม.มู.๑๒/๓๖๙/๓๙๗) ท่ีพระสารีบุตร
กลาวธรรมปฏิสันถารแกพระอานนทวา 

ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะน้ี เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระ
จ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นทั่วทั้งป่า ส่ง
กล่ินหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะน้ัน ท่าน...
เอย ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วัน

หน่ึง วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานใน
นครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระอานนท เมื่อสนทนา
ไถถามกัน ตอนหน่ึง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗) 

วัสสการ:  เวลาน้ี ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ที่ไหน?    
อานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลาน้ี อาตมาอยู่ที่เวฬุวัน  
วัสสการ: ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัด

เสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควรจะทําการส่วนตัว
ของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ? 

อานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่
อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควรจะทําการส่วนตัวของคน 
เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน. 
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Garlanded wish sacred  ear,
Echoing wish she srpm es calls of ele hanss,
These p lifsing crags are a  lace of delighs;

These mopnsains do  lease me so!1

Ever since the Buddha’s time, there has been a custom of monks
meeting one another while travelling, exchanging greetings, and inquir-
ing whether their respective residences are comfortable and a place of
delight. Acknowledging such a greeting, a monk will normally answer
in the afrmative.

An example of  this  is  seen in the Mahāgosiṅgasāla Sutta.  Here,
Ven. Sāriputta extends a spiritual greeting2 to Ven. Ānanda:

The Gosiṅga Sāla-sree Wood is delighsfpl,  she nighs is clear and
brighs,  she  sāla  srees  are  all  in  blossom,  giving  forsh  fragrans
scenss in all direcsions, similar so she scenss of heaven. Whas kind
of bhikkhp, friend … copld grace she Gosiṅga Sāla-sree Wood?3

Soon  after  the  Buddha’s  fnal  passing  away,  the  brahman
Vassakāra—the chief minister of Magadha—was travelling around the
city  of  Rājagaha  on  inspection,  and  by  coincidence  he  met  Ven.
Ānanda. After a period of cordial talk, Vassakāra made the following
inquiries:

Vassakāra: ‘Where is Venerable Ānanda living now?’
Ven. Ānanda: ‘Now I am living as she Bamboo Grove, brahman.’
Vassakāra:  ‘Masser Ānanda, is she Bamboo Grove ssill  delighsfpl,
qpies,  free  of  noise  and  congession,  spisable  for  seclpsion,  and
favoprable for resreas?
Ānanda:  ‘Indeed, brahman, she Bamboo Grove is ssill  delighsfpl,
qpies,  free  of  noise  and  congession,  spisable  for  seclpsion,  and
favoprable  for  resreas,  becapse  of  spch  gpardian   rosecsors  as
yoprself.’4

1 Thag. verse 1062.
2 Dhamma- aṭisanshāra.
3 M. I. 212.
4 M. III. 13.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 
 

  

มหาเวสสันดรชาดก ท่ีเราเรียกส้ันๆ วา “มหาชาติ” ซึ่งมี 
๑๓ กัณฑ ยกเน้ือท่ี ๒ กัณฑใหเปนคําพรรณนาความงดงามนา
รื่นรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และ มหาพน 

ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาท่ีของพระท่ี
จะดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหสะอาด เรียบรอย งดงาม คือใหเปนท่ี
รมณีย เรียกวา “เสนาสนวัตร”  

จึงเปนธรรมดาท่ีวา ในวัด พระซึ่งมีชีวิตใกลชิดธรรมชาติ 
อยูกับหมูไมรมไม จะตองหมั่นกวาดใบไมท่ีรวงหลน โดยถือ
สําคัญ จนกระท่ังเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรมประเพณีไทย ดัง
เห็นไดในหนังสือสวดมนต ซึ่งระบุการ “กวาดลานวัด” ไวใน
รายการกิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาด
บริเวณวัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆท่ีตองดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยรมรื่นใหวัดเปนท่ีรมณีย ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัด
เปนตนไปน้ี นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติท่ีชัดเจนจริงจังสืบกันมา
อยางยั่งยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดท่ีเปนรมณียน้ัน 
ประทับตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย  

ดังเชนในนิราศนรินทร์ ท่ีนรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชม
บรรยากาศอันเปนรมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรี
อยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังน้ีวา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 
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The  Mahā  Vessantara  Jātaka,  also  known  as  the  Mahā  Jāti,
containing thirteen sections, devotes two of the sections to describing
the  splendour  and  beauty  of  two  forested  wilderness  areas:  the
Cullavana and the Mahāvana.

The formal monastic discipline (Vinaya) contains prescriptions by
the Buddha for the monks to look after their  place of  residence: to
keep it clean, tidy, and pleasing to the eye, i.e. to maintain it as a ‘place
a delight.’1 These rules are called ‘duties pertaining to one’s dwelling.’2

By living in close proximity to nature—to trees and woodlands—it
is a regular duty for monks to sweep up fallen leaves. Monks sweeping
leaves has become iconic in Thai culture, as is seen in the chanting
books, which mention ‘sweeping the monastic courtyard’ in the list of
monks’ daily practices. In like manner, keeping the monastery clean,
including  sweeping the  leaves,  is  considered  a  means  of  caring for
one’s preceptor and teachers.

The responsibility of the monastic community to keep the monas-
teries clean and tidy, ensuring that  they are a place of  delight,  has
become a distinct part of Thai tradition, passed down through genera-
tions.  The  inspiring  image  of  a  pleasant,  delightful  monastery  has
often been captured in Thai poetry.

An  example  of  this  is  the  poem  Niras  Narin,  written  by
Narinthibet,3B praising the delightful atmosphere of monasteries and
temples  at  the  end  of  the  Ayutthaya  era  and  the  beginning  of
the Rattanakosin era, e.g.:

Tem les, cloissers,  illared sancsparies, monassic chambers and gardens,
Ppl iss,  avilions, coprsyards, and Bpddha images, shining res lendensly;4C

Scri spre halls and sem le bells chiming as evenside,
Cryssal oil lanserns shimmering brighsly, ecli sing she lighs of she moon.

1 Ramaṇīya.
2 Senāsana-vassa.
3 See endnote B.
4 See endnote C.



 
 
 
 
 
 
 
๑๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

วางระบบความสัมพันธพื้นฐาน 
ใหชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติท่ีเปนรมณีย   

ตามหลักการบวชเรียนท่ีตรัสแสดงไว พอบวชเขามาเปน
ภิกษุในพระธรรมวินัย พระก็ตองรักษาวินัย ท่ีเรียกวาปาติโมกข ซ่ึง
มี ๒๒๗ สิกขาบท (เรียกตามภาษาปากหรือภาษาชาวบานวาศีล ๒๒๗)  

น่ีก็คลายกับกฎระเบียบของชุมชน  หรือองคกร  เชน  ใครเขารับ
ราชการ  เปนขาราชการ  ก็ตองรักษากฎระเบียบของราชการ แมแตเด็ก
เขาโรงเรียน เปนนักเรียน ก็มีกฎของโรงเรียน หรือระเบียบของนักเรียน 
การสังวรระวังดูแลปกครองตนใหอยูในปาติโมกขน้ี  ถือวาเปนศีลหลัก
ของพระสงฆ  เรียกวา ปาติโมกขสังวร  

เมื่อตรัสแสดงปาติโมกขสังวร ท่ีเรียกกันวารักษาศีล จบแลว 
พระพุทธเจาก็ตรัสอินทรียสังวรตอ หรือจะวาพวงกันไวก็ได โดย
ทรงใชคําวา “อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร” (มีทวารท่ีคุมครองหรือปกครอง
ดูแลแลวในอินทรียทั้งหลาย, คําน้ีพบในพระไตรปฎกถึงราว ๔๕ แหง)  

อินทรียสังวร “การสํารวมอินทรีย” คือการดูแลปกครองตน
ใหรูจักใชอินทรีย ซึ่งทําหนาท่ีรับรู ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และกาย
สัมผัส อันเปนประตู คือชองทางติดตอส่ือสารสัมพันธกับโลก
แหงส่ิงแวดลอม ใหใชชองทางส่ือสารเหลาน้ันอยางไดผลดี ให
เกิดความเจริญงอกงามท่ีเปนฐาน เปนตนทางของการพัฒนา
ชีวิตในดานอ่ืนๆ ท้ังหมด 

ย้ําวา ตัวเรา คือรางกายน้ี เปนท่ีประชุมของ ตา-หู-จมูก-
ล้ิน-กายสัมผัส ซึ่งเปนชองทางรับรูติดตอกับโลก จึงเรียกวา 
“เบญจทวารกาย” หรือ “เบญจผัสสทวารกาย”  
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Sense Restraint and Creating Places of Delight

According to the essential  principles outlined by the Buddha,  going
forth into the renunciant life as a bhikkhu, or receiving a monastic
training, involves upholding a code of discipline, called the Pāṭimokkha,
which contains 227 training rules.1

This is similar to a set of regulations established by any commu-
nity or institution. For instance, if one enters government service, one
is obliged to uphold the discipline of  a civil  servant.  Even children,
when  they  enrol  in  a  school,  must  observe  school  regulations  and
maintain proper decorum. Self-restraint in regard to the Pāṭimokkha2

is considered the fundamental practice in moral conduct for monks.
Having  explained  restraint  in  regard  to  the  Pāṭimokkha,  the

Buddha would then link this principle to sense restraint,3 by using the
expression indriyesp gpssadvāro, meaning that one guards, protects, and
gains mastery over the sense doors.4

Sense restraint refers to knowing how to skilfully apply the door-
ways of cognition, i.e. the eye, ear, nose, tongue, and body—the chan-
nels by which we engage and communicate with the external world—
in a fruitful way, thus creating a foundation for personal improvement.
Sense restraint is the dawning of all aspects of spiritual development.

The human body is the meeting point of the fve kinds of sense
contact—contact by way of the eye, ear, nose, tongue, and body. The
fve senses are the pathways by which we perceive and cognize the
external world. For this reason, the body is referred to as the ‘body of
the fve doorways’5 or the ‘body of the fve doorways of sense contact.’6

1 Sikkhā ada; in the vernacular, they may be referred to as 227 moral precepts (sīla).
2 Pāṭimokkha-saṁvara; known colloquially as ‘keeping moral precepts.’
3 Indriya-saṁvara.
4 In the Tipiṭaka, this expression is found in approximately forty-fve locations.
5 Pañcadvāra-kāya.
6 Pañca hassadvāra-kāya.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 
 

  

เราทํากายภาวนา คือพัฒนาเบญจทวารกายน้ัน ดวย
อินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ควบคุมปกครองนําพา
ตนเองในการใช ตา-ดู หู-ฟง จมูก-สูดดมกล่ิน ล้ิน-ล้ิมชิมรส 
กาย-สัมผัสจับตอง โดยไมติดอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ท่ีได
แคเพลิดเพลิน ลุมหลงมัวเมา หรือขัดเคือง ขุนมัว ฟุงซานไป  

แต ดู เห็น ไดยิน ฟง เปนตน อยางมีสติ ไดเรียนรู ได
ปญญา และเพ่ิมพูนกุศลธรรม เชน ใหเกิดความสดชื่น เบิกบาน 
ใจสงบ มีความสุข เกิดความรักอยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝ
รูใฝทํา และคิดการสรางสรรคท้ังหลาย  

การปกครองอินทรียได ชวยใหรักษาวินัยในปาติโมกขได
งายดวย กายภาวนาจึงพวงไปกับ ศีลภาวนา หนุนศีลภาวนา  

(ในชั้นอรรถกถา เรียกเปนศีลไปทั้ง ๒ อยาง คือ ปาติโมกข
สังวรศีล และอินทรียสังวรศีล)  

เมื่อดูแลใชผัสสทวารไดดี (กายภาวนา) ก็เปนตนทางชวย
ใหดูแลการทํากรรมทางกายทวารและวจีทวาร (ศีลภาวนา) ดวย 

เปนอันวา อินทรียสังวร คือการดูแลปกครองผัสสทวาร ท่ี
เปนกายภาวนาน้ี สําคัญมาก คูกันพวงกันมากับการพัฒนาศีล/
ศีลภาวนา  

ดังท่ีในเมืองไทยน้ี พูดถึงพระภิกษุกันคุนปากวา “สํารวม-
ไมสํารวม” แสดงวาอินทรียสังวรน้ีถือสําคัญกันมาจนเปน
ประเพณี แตไปๆ มาๆ เหมือนจะเหลือแตรูปแบบ มองแคอาการ
ภายนอก ไมรูไมเขาใจความหมายและวิธีปฏิบัติท่ีแทจริง จึงควร
ตองฟนฟูขึ้นมา และไมเฉพาะแกพระเณรเทาน้ัน แตควรปฏิบัติ
กันในการศึกษาและการพัฒนาคนท่ัวท้ังหมด 



Prelude to Buddhadhamma: Noble Life – Healthy Society – Delightful Nature 11

Physical development1—developing the ‘body of the fve doorways’—
is  undertaken by sense restraint.  Here,  one  develops  skill  in  using the
senses, taking heed while the eye sees forms, the ear hears sounds, the
nose  smells  odours,  the  tongue  savours  tastes,  and  the  body  touches
tangibles.  One engages in sense contact without getting stuck in sensa-
tions of pleasure and displeasure, which often lead to fascination, infatu-
ation, annoyance, despondency, bewilderment, etc.

One observes forms, listens to sounds, etc. with mindfulness, inves-
tigation,  and  discernment.  And  one  increases  such  wholesome  mental
qualities as joy, delight, inner peace, contentment, love, kindness, enthusi-
asm, aspiration for knowledge, eagerness to act, constructive thinking, etc.

For monks, skilful sense restraint facilitates maintaining moral dis-
cipline and staying true to the Pāṭimokkha. Physical development is thus
linked to and supports moral development.2 Careful attention to the door-
ways of sense contact,3 i.e. efective physical development, is the starting
point for attending to the channel of bodily action4 and the channel of
verbal action,5 i.e. for efective moral development.6D

Careful attention to the sense doors, i.e. sense restraint—the main-
stay of physical development—is thus a pivotal part of spiritual practice,
going hand in hand with moral development.

In Thailand it is common to speak about the composure and restraint
(or lack of restraint) of the monks. This indicates that sense restraint has
traditionally  been  given  great  importance.  These  days,  however,  it
appears as if only an abstract notion or ritual structure of this principle
remains. People see only the external form; they do not understand the
true signifcance and practical application of sense restraint.  We should
therefore  make  the  efort  to  revive  this  important  principle,  not  only
amongst the monastic community, but across the board, integrating it into
the general education and development of people in the wider society.

1 Kāya-bhāvanā; ‘development of the body.’
2 Sīla-bhāvanā.  The  commentaries  refer  to  both  kinds  of  restraint  as  forms  of  moral

conduct, i.e.  āṭimokkhasaṁvara-sīla and indriyasaṁvara-sīla.
3 Phassa-dvāra.
4 Kāya-dvāra.
5 Vacī-dvāra.
6 See endnote D.



 
 
 
 
 
 
 
๑๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

อินทรีย คือผัสสทวารเหลาน้ี ติดตอส่ือสารสัมพันธกับโลก
แหงส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา  

เราควรใหอินทรียเหลาน้ันไดสัมผัส เชน เห็นรูป ไดยินเสียง 
ท่ีดีงามเกื้อกูล ท่ีชวยโนมนอมใจไปในทางท่ีดีงาม ในเชิงเรากุศล 
เชน เห็น ไดยินแลว สดชื่น รูสึกสงบ สบายใจ อยากทําอะไรท่ีดีๆ  

ไมใชจะใหตองคอยรับมือกับส่ิงเรา ท่ี เ ลือกไมไดอยู
ตลอดเวลา  

โดยนัยน้ี ถาเรามีส่ิงแวดลอมท่ีดีอยูแลว ก็จะชวยใหกาย
ภาวนาเดินหนาไปไดงาย และชวยหนุนใหกาวไปในการพัฒนาท่ี
เปนภาวนาขออ่ืนๆ ไดดีขึ้นดวย ดวยเหตุน้ี จึงไดมีคติในการเลือก
หาและจัดสรรถิ่นท่ีอยูอาศัย ซึ่งเปนส่ิงแวดลอมประจําของคน 
ใหเปน “รมณีย์”  

เริ่มดวยวัดวาอาราม อันเปนท่ีอยูท่ีประจําทํากิจของพระ ผู
จะตองปฏิบัติในการพัฒนากาย ตามหลักกายภาวนาน้ีอยูแลว 
ไดมีคติเลือกหาและจัดสภาพถ่ินของตนใหเปนรมณีย ดังท่ี
พระพุทธเจาไดทรงพวงอินทรียสังวรแหงกายภาวนา ไวกับศีล
ภาวนาตั้งแตเริ่มรักษาวินัย ดังไดพูดมาแลว 

กวางออกไป ทุกคนควรปฏิบัติในหลักการน้ีท้ังน้ัน คือ 
เลือกหา และจัดสรรถิ่นอาศัย ตั้งแตบานเรือน ท่ีอยู ท่ีทํางาน ให
เปนท่ีรมณีย มีความสะอาด เรียบรอย งดงาม นาชื่นชม ดิน นํ้า 
อากาศ ธรรมชาติรอบตัวท่ัวท้ังหมด สดชื่น รื่นรมย ปลอดภัย 
เอ้ือตอการเปนอยูและการพัฒนาชีวิตของคน 
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The sense faculties,1 also known as the doorways of sense contact,
are constantly engaging with the external world. We should strive to
make contact with favourable things, which lead us in positive direc-
tions  and induce wholesome states,  e.g.,  joy,  serenity,  contentment,
and the inclination to do good.

This stands in contrast to aimlessly and indiscriminately reacting
to stimuli without end.

Living in a healthy environment greatly facilitates the progress of
physical  development,  and it  reinforces  and enhances  the advance-
ment of the other areas of development.2 There are thus guidelines for
selecting  and  creating  a  place  of  residence—a  person’s  regular  and
established surroundings—making it delightful.

These guidelines are especially pertinent to monks, whose regular
duty  it  is  to  train  themselves  in  physical  development.  They  are
encouraged to seek out and establish delightful abodes. As mentioned
above,  the  Buddha,  in  the  context  of  maintaining  basic  monastic
discipline, combined sense restraint—part of physical development—
with moral development.

Indeed,  everyone  should  apply  these  principles.  We  should  all
choose  and  create  a  delightful  abode,  including our  homes,  ofces,
etc., keeping it clean, tidy, elegant, and pleasing. The land, water, air,
and overall  natural  surroundings  will  thus be  refreshing,  satisfying,
safe, and conducive to growth and improvement.

1 Indriya.
2 Bhāvanā. In Pali, the word bhāvanā refers specifcally to human development or cultiva-

tion; in contrast, the word vaḍḍhanā is used in a general sense, referring to any form of
development, increase, or growth (one can even say that a rubbish heap is ‘growing’—
vaḍḍhanā).



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 
 

  

หลักกายภาวนา ท่ีจะใหไดผลในการพัฒนากาย คือ
เบญจผัสสทวาร ใหเกิดกุศล เปนประโยชนในการสัมพันธกับโลก
แหงส่ิงแวดลอมรอบตัว จึงเริ่มท่ีคติ “รมณีย์” ดังท่ีวามาน้ี 

เปนอันวา ท่ีพูดมาน้ัน เปนการเนนการพัฒนาคนใน
ขั้นตนๆ โดยเริ่มท่ีกายภาวนา อันเปนขอแรกอยูแลว แตมักถูก
มองขามไป ท้ังท่ีสําคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตั้งตนตั้งตัว เปน
การสรางบรรยากาศท่ีเกื้อหนุน และเสริมความพรอมท่ีจะ
กาวหนาไปในการพัฒนาทุกขั้น คือการพัฒนาคนใหครบจบ 
ภาวนา ๔ ท่ัวท้ังหมด  
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In sum, efective development of the body, leading to skilful and
benefcial  interaction  with  the  world,  begins  with  the  principle  of
delight.1

The emphasis so far has been on physical development: the basic
stage of spiritual development. Although this is a rudimentary stage
of  practice,  it  is  essential  and  tends  to  get  overlooked.  It  involves
establishing a supportive environment and promotes the readiness in
people to advance in the complete set of four factors of human
development.

1 Ramaṇīya.



~ ๒ ~ 

ทําบุญ สรางชุมชนใหอยูกันดี 

ในตํานาน ในประเพณี  
มีสาระท่ีควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี  

มีความเกาติดอยูในความระลึกอยางหนึ่งวา เมื่อผูเขียนยัง
เปนสามเณรเล็กๆ อยูในชนบท พอจะเห็นวามีความนิยมหรือเปน
ประเพณีอยางหน่ึงที่พระเทศนเรื่องเก่ียวกับพระอินทร พูดถึงวัตรบท 
๗ ของพระอินทร เลาเร่ืองการทําบุญของมฆมาณพกับพวก ท่ีชวน
กัน รวมตัวกัน ตั้งกลุมทําบุญกันอยางเปนล่ําเปนสันและยืนยาว 
แลวในท่ีสุดก็ไปเกิดเปนพระอินทร และเปนเหลาเทวดาในดาวดึงส 
พูดงายๆ คือ เทศนเร่ืองประวัติหรือตํานานพระอินทร (ฉบับพุทธ) 

แตกาลลวงมาๆ ตํานานพระอินทรท่ีวาน้ันก็เหมือนวาเงียบ
หายหรือถูกลืมไป คนยังไดยินนามของพระอินทร และคนมากมายก็
ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการทําบุญของมาณพท่ีมาเกิดเปนพระ
อินทร การท่ีติดใจนึกถึงเร่ืองน้ี เพราะอยากไดความรูในเร่ืองน้ันให
มีหลักฐานท่ีชวยใหชัดเจนมั่นใจเก่ียวกับประเพณีไทยในเวลาน้ัน  

ถาเมื่อ ๖๐-๗๐ ปกอนน้ัน มีประเพณีเทศนเรื่องวัตรบท ๗ 
ของพระอินทร หรือตํานานพระอินทรอยางท่ีวา ก็พูดไดวา คน
ไทยสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเรื่องบุญและการ
ทําบุญ ชัดตรงกวาคนไทยท่ัวไปในปจจุบันน้ีมาก  
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2. Performing Good Deeds &
Fostering a Harmonious Community

Preserving Traditions – Protecting Buddhism

I have a vivid memory from my childhood. When I was a young novice
living in the countryside,  I observed the old tradition of the monks
giving Dhamma talks about the god Indra1 and his  seven practices.2

They told the story of the young man Magha and his group of friends
who,  with  zeal  and determination,  performed meritorious  deeds,  in
the  end  being reborn as  Indra  and  the  host  of  devas  in  Tāvatiṁsa
heaven. This the Buddhist rendering of the legend of Indra.

In  later  times,  however,  this  legend  of  Indra  seems  to  have
vanished or to have been forgotten. Most Thai people have heard of
the name Indra, and many people perform good deeds, but a large part
of the population are unfamiliar with the story of Magha and the deeds
he performed before being reborn as Indra. The reason I have brought
this matter to attention is because I would like to obtain more clear
and reliable testimony and understanding on ancient Thai traditions.

Assuming  that  60-70  years  ago  the  tradition  of  delivering
a Dhamma sermon on the legend of Indra and his seven exceptional
practices was still common and alive, this shows that the Thai people
before 2500 BE (1957 CE) had a much clearer and more precise under-
standing of merit and merit-making than the majority of people today.

1 Trans.:  Pali: Inda; often referred to as Sakka. Beginning students of Buddhism may be
surprised that  Buddhist  cosmology includes  clearly outlined celestial  realms and that
the Buddha spoke about divine beings and praised their good qualities. As the venerable
author  points out in chapter 9 of  Bpddhadhamma on the supernatural  and the divine,
a proper  relationship  to  celestial  beings  is  based  on  friendship,  lovingkindness,  and
mutual respect, rather than on entreaty and supplication.

2 Vassa- ada.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 
 

  

พรอมกันน้ันก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานท่ี
ผานมา ซึ่งคนไทยหางเหินจากความรูจักพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเห่ียวลง ความประพฤติปฏิบัติท่ี
เรียกวาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยาง
อาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบท่ีทําตามๆ กันไป ในสภาพเชนน้ี 
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยเวลาน้ีรูเขาใจและ
ปฏิบัติกัน หลายอยางจึงคงไดพรองไดเพ้ียนไปแลว หรือถึงกับ
เล่ือนลอย อยางนอยก็คับแคบลง  

เมื่อพรองหรือเพ้ียนไป ความรูความประพฤติน้ัน นอกจาก
ขาดประโยชนท่ีพึงไดตามความหมายและวัตถุประสงคท่ีแทจริง
แลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ท้ังแกพระพุทธศาสนา แก
วัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาต ิ

ไมวาจะอยางไร ในท่ีน้ีก็ควรเลาตํานานพระอินทรท่ีวาน้ัน
ไว เพ่ือฟนความรูความเขาใจในเรื่องบุญ และคติการทําบุญ ให
ใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชนใหแกสังคมไทย 

สําหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินทรมี
ความสําคัญมาก เปนท่ีนับถืออยางสูงในสังคมไทย ตั้งแตองค
พระมหากษัตริยลงมา จึงไดเปนท่ีสืบสานคตินิยมตางๆ เชน พระ
อินทรมีสวนสวรรค ๔ แหง คือ จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน 
และนันทวัน (นันทนวัน ก็วา) ซึ่งไดมาเปนนามของพระราชวัง วัง
เจานาย และสถานท่ีสําคัญของราชการ  

ชื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวกับองคอินทร เปนท่ีรูจักคุนชินแกคนไทย
ในทางท่ีรูสึกวาสูงสงยิ่งใหญ อยางพระวชิราวุธ เวชยันตปราสาท 
เวชยันตราชรถ ชางเอราวัณ นันทาโบกขรณี และตนไมสวรรค
ประจําดาวดึงสเทวโลก ชื่อวาปาริฉัตร หรือปาริชาต  
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In the intervening years, Thai people have become more divorced
from the Buddha’s teachings, and Thai traditions have gradually ebbed
away.  The  practice  known  as  Buddhism  or  Thai  heritage  remains
primarily as a collection of ceremonial conventions followed perfunc-
torily. Within this state of afairs, many aspects of the Buddhist teach-
ings  identifed  with  and  practised  by  the  Thai  people  today  have
become distorted or corrupted. At the very least, the body of teachings
recognized by them is more narrow and restricted.

Besides failing to provide people with wellbeing and security, as is
the genuine purpose and objective of the Buddhist teachings, a distorted
understanding and practice may cause damage on many levels: for the
Buddhist religion, for Thai culture and heritage, for individuals, and
for the nation as a whole.

In any case, it seems useful here to recount the legend of Indra, to
restore people’s understanding of merit and the Buddhist principle of
merit-making, and to redress the defects in Thai society.

In  Thai  society,  going  back  to  ancient  times,  Indra  has  played
a highly signifcant  role  and has  been greatly  venerated,  by royalty
down to the common people. He has therefore been the source of many
popular  beliefs  and  customs.  For  example,  Indra  has  four  celestial
pleasure parks: Cittalatāvana, Pārusakavana,1 Missakavana, and Nanda-
vana.2E These names have consequently been used in Thailand for royal
palaces, aristocratic manors, and important government centres.

Names pertaining to Indra that are familiar to the Thai people and
that  convey  a  meaning  of  splendour  and  majesty  include:  Phra
Vajiravudh,3F Prasat  Vetchayan,4 Vetchayanta  Royal  Chariot,
the elephant Erāvaṇa,5 Nandāpokkharaṇī,6 and the celestial tree native
to Tāvatiṁsa heaven called Pāricchattaka.7

1 Trans.: alternative spellings: Phārusa; Phārusaka.
2 See endnote E.
3 See endnote F.
4 Vejayanta: the name of one of Indra’s palaces, and also the name of one of his chariots.
5 Erāvaṇa: Sakka’s elephant.
6 Nandāpokkharaṇī: a lake in Tāvatiṁsa Heaven.
7 It is sometimes spelled Pāricchatta or Pārijāta.



 
 
 
 
 
 
 
๑๖ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

พระอินทรเปนเทพเจาย่ิงใหญตั้งแตยุคพระเวท เมื่อพวก
อารยันอพยพรบรุกมายังชมพูทวีป พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอด
นักรบ จนกระท่ังเม่ืออารยันตั้งถิ่นฐานม่ันในชมพูทวีปแลว การยุทธ
ลดความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหมยิ่งใหญ
ข้ึนมา โดยพวกพราหมณอางพระพรหมจัดแบงมนุษยเปน ๔ วรรณะ 
และจัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเร่ืองจําเปน และใหญโตโอฬาร 

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรม
ท่ีเปนความจริงมีอยูเปนธรรมดาน่ันแหละท่ีมนุษยจะตองเคารพ
ถือเปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตองบูชายัญ มนุษยและเทพ
เปนอิสระตอกัน ท้ังคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมได
โดยตางก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอดดวยตนเอง  

ดังน้ัน ผูท่ีสมัครเขามาในมรรคาเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมีอะไรติดพันหวงพะวงเก่ียวโยงถึง
เทวดา นอกจากวาเทวดาท่ีหวังความกาวหนาในธรรม จะมาขอ
ฟงธรรมจากพระดีๆ หรือเทวดามีศรัทธาอาจมาถวายบริการ 
หรือมีพระคิดเฉไฉประพฤติไมดี เทวดาดีๆ ก็อาจจะมาชวยใหสติ 
(เทวดาไมดีก็มีบาง ที่จะมาพยายามแกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)  

อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัด
เพียงพอในพุทธมรรคา และยังหวงพะวงพร่ันใจตอเทวอํานาจ  

ตอนน้ี ทานใหพระพรหมอยูเงียบๆ ดีๆ ไมตองมายุงกับคน 
แตพระอินทรท่ียิ่งใหญมาแตเดิม ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก 
ถึงตอนน้ี พระอินทรท่ียิ่งใหญของศาสนาเกา ก็เปล่ียนมาเปน
พระอินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับมนุษย
อยางใหม เปล่ียนพฤติกรรมจากการสําแดงเดชขมเหงครอบงํา
ผูอ่ืน มาเปนการปกปองคนดีชวยเหลือคนมีธรรม 
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Indra has been an important and distinguished deity ever since the age
of the Vedas. When the Aryans invaded the Indian subcontinent, Indra was
worshipped as the highest deity—the supreme warrior.1G However, when the
Aryans had gained a frm foothold in India, engaging in warfare was no longer
the greatest priority. Consequently, Indra’s importance waned, and the god
Brahma grew in prominence.  The brahmans claimed that  Brahma through
divine edict had separated human beings into four castes.  They also estab-
lished a system of elaborate sacrifcial rituals, asserting that these are essen-
tial for union with God.

After the Buddha’s awakening, he taught that the valid object of people’s
veneration and worship  is  the  truth inherent  in  nature—the Dhamma.  He
urged people to abandon the caste system and to stop making blood sacrifces.
He  stated  that  humans  and  celestial  beings  live  independently  from  one
another. Both are capable of realizing the absolute truth by undertaking their
respective modes of spiritual practice, leading to complete enlightenment.2H

Therefore,  those individuals  who voluntarily  walk the noble path and
take higher ordination as bhikkhus have no formal obligations in relation to
celestial beings. The engagement or accountability is limited. In some cases,
devas wishing for spiritual  progress may come and ask for  teachings from
virtuous monks. Otherwise, faithful devas may ofer their service to monks.
Moreover, if monks have unrestrained and erroneous thoughts and conduct
themselves  incorrectly,  pure-minded devas  may come and ofer admonish-
ment and positive reminders. (Granted, there are some unscrupulous devas; in
respect to these, the Buddha encouraged the monks to maintain a heart of
lovingkindness.)

Looking at  the  Buddhist  lay  community,  it  appears  that  many people
have  an  insufcient  understanding  of  the  Buddhist  path,  and  are  still
anxiously preoccupied with divine power and intervention.

In the Buddhist scriptures, the god Brahma remains in the background
and generally does not get involved in human afairs. The old, powerful god
Indra, however, still plays a dominant role in the world of human beings. But
here, Indra, the formidable god of the ancient Vedic religion, is transformed
into Indra of the Buddhist pantheon, whereby his relationship to people radi -
cally changes. His behaviour changes from displaying might and subjugating
others to his rule, to protecting the virtuous and assisting the righteous.

1 See endnote G.
2 See endnote H.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 
 

  

ในคัมภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ 
แบบแรก ท่ีเปนมาแตเดิมในศาสนาเกา ซึ่งมีอาการหวงแหน
ความยิ่งใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยงอํานาจ เชน ถามี
ฤๅษีดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทํา
ใหทรงสอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงท่ีจะทําใหพระอินทรหลุด
หลนจากฐานะ แลวก็ไปแกลงไปหาทางทําลายตบะ  

ในแบบหลัง พระอินทรท่ีมานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูก
ขมเหงรังแก คนมุงมั่นทําความดีแลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิด
ความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะรอน เมื่อสอดสอง
ทราบเหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังท่ีคนไทยไมนานนักน้ี
คุนดีกับความในพระราชนิพนธเรื่อง สังขทอง วา “ทิพอาสน์เคย
อ่อนแต่ก่อนมา กระด้างดั่งศิลาประหลาดใจ...สอดส่องทิพเนตรดูเหตุ
ภัย ก็แจ้งใจในนางรจนา แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด...” 

พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลก
มนุษยประพฤติธรรม ถึงขั้นถือเปนงานเปนการของดาวดึงสเทว  
โลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา  

ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวจาตุมหาราชไป
เท่ียวตรวจดูโลกวา มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา-บิดา เกื้อกูลแก
สมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญในสกุลหมูเหลา อยูถือ
อุโบสถ ทําบุญท้ังหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ ค่ํา สงโอรส
ไปเท่ียวดู และ ๘ ค่ํา สงเทวดาบริวารไปดู แลวรายงานแก
ประดาเทพชั้นดาวดึงสท่ีมาประชุมในสุธรรมสภาตามน้ัน  
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Indra in the Buddhist scriptures thus manifests as two archetypes.
First is the original god from the ancient Vedic tradition, who jealously
guards his supremacy, fearful that someone may usurp his power. For
instance, if a hermit or rishi was practising intense austerities, Indra’s
throne  would  heat  up,  forcing  him  to  inspect  who  it  is  possessing
competitive  psychic  powers,  capable  of  toppling  him  from  his  lofty
pinnacle. He would thus seek a means to disrupt this person’s practice
and ruin his austerities.

Second  is  the  god  Indra  who  venerates  the  Buddha.  If  virtuous
people—those devoted to doing good—are being persecuted or obstructed,
or they are subject to injustice, Indra’s throne heats up. Inspecting and
verifying the cause, Indra intervenes and ofers assistance. Not far in
the past, Thai people were widely familiar with the relevant verses from
the royal composition titled ‘The Golden Conch’:1I ‘In times of yore, the
cushioned  celestial  throne  suddenly grew hard  as  stone.  Bewildered,
[Lord Indra] cast his divine eye searching for the cause. Discerning the
danger befalling on Princess Racanā, he saved her from certain death.’

In the Buddhist narrative, Indra supports people in their Dhamma
practice. One can even say that this is the chief task and responsibility
of the hosts of Tāvatiṁsa heaven, who discuss and examine this matter
in the Sudhamma Assembly Hall.

As recounted in the scriptures, on the full-moon Uposatha day—the
15th day of the waxing moon—the Four Divine Kings2 visit the human world
on inspection,  taking  note  of  how  many people  are  caring  for  their
parents, providing service to renunciants and brahmans, respecting the
elders in their community,  upholding the Uposatha day observances,
and performing meritorious deeds. On the 14th day Uposatha, they send
their sons to make this inspection, and on the 8th day Uposatha they
send members of their divine entourage. Following these inspections,
they give a report to the devas of Tāvatiṁsa heaven at the Sudhamma
council hall.3

1 See endnote I.
2 Cāspmahārāja.
3 A. I. 142-44.



 
 
 
 
 
 
 
๑๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย  
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี  

ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยครึ่งศตวรรษ
กอนน้ี พอจะคุนหูกับคําวา “วัตรบท ๗ ของพระอินทร์” คือขอ
ปฏิบัติประจําตัวของพระอินทร ซึ่งแสดงไวในพระไตรปฎกวา 
ดวยการถือวัตรบท ๗ น้ี มฆมาณพจึงไดมาเปนพระอินทร และ
ลงทายวา บุคคลท่ีถือวัตรบท ๗ น้ีแหละ พวกเทวดาชั้นดาวดึงส
เรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ) 

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

พอถึงตรงน้ี คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียดตางกัน
บาง) ก็เลาประวัติของหนุมมฆมาณพ ผูไดทํา “บุญ” ท้ังหลาย ซ่ึง
ทําใหถ่ินอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี แลวมาเกิดเปนพระ
อินทร เปนเร่ืองราวการทําบุญท่ีนาจะไดสืบมาในวัฒนธรรมไทยท่ี
เคยคุนกันมาในสังคมไทย 

ในที่นี้ เห็นวาเปนเรื่องดีงามที่เหมือนถูกลืมไป และที่สําคัญจะ
ชวยใหเขาใจความหมายของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลายาว
สักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ บุญกรรม กับคําวา รมณีย์) 
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Promoting a Land of Delight &
Fostering a Healthy Community

As mentioned above, ffty years ago, Thai people were familiar with
the  seven  exceptional  practices  of  Indra—Indra’s  constant  endeav-
ours.1J The Tipiṭaka describes how Magha was reborn as the god Indra
by undertaking these seven practices.2K It  goes on to defne a ‘good
man’3 as precisely someone who observes these seven practices.

The seven exceptional practices are as follows:

One makes a lifetime vow:
1. To look after and care for one’s parents.
2. To sustain an attitude of humility and respect towards the elders

in one’s community.
3. To speak gently and politely.
4. To refrain from speaking divisively; instead one speaks in a way

that unites people and promotes harmony.
5. To maintain the household life with a heart free from miserli-

ness; to delight in relinquishment and sharing.
6. To speak honestly.
7. To refrain from anger; if anger does arise, one dispels it immedi-

ately.
The scriptures recount the story of the  young man Magha,  who

performed meritorious  deeds,  creating  a  delightful  environment  and
fostering social harmony. This story of merit-making was passed down
over centuries in Thailand and was, until recently, well-known in Thai
society.

This moral tale now has been widely forgotten in Thailand. Yet it
conveys an essential message. Because it helps to clarify the meaning
of  the  term   pñña (‘merit’;  ‘goodness’),  it  seems warranted  here  to
provide an in-depth narrative of this story.4L

1 See endnote J.
2 See endnote K.
3 Sa  prisa.
4 See endnote L.
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ในอดีตกาล ท่ีมจลคามในแควนมคธ ขณะท่ีชาวหมูบาน
ทํางานกันอยูท่ีบริเวณกลางหมูบาน มาณพชื่อวามฆะ ไปทํางาน
ท่ีน่ัน เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานท่ีในสวนของตัวให
สะอาดเรียบรอย เปนรมณีย ทํางานแลวพักอยู   

แตแลวมีคนอ่ืนชอบใจท่ีน้ัน มาเอาแขนผลักเขาใหพนไป
แลว เขาไปพักท่ีน่ันเสียเอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แต
ไปชําระทําความสะอาดท่ีจุดอ่ืน ทําท่ีใหมใหเปนรมณีย แลวยาย
ไปอยูตรงนั้น แลวก็มีคนอ่ืนอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากท่ี
น้ันแลวเขาไปใชท่ีน่ันแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําท่ี
อ่ืนใหเปนรมณีย  

มฆะยังถูกคนอื่นแยงเอาท่ีน้ันไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไปทํา
ท่ีอื่นตอๆ ไป ขยายไปเรื่อยๆ พรอมกับคิดวา คนเหลาน้ีไดรับ
ความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทํา
ของเราน้ันก็ตองเปนกรรมท่ีเปน “บุญ” ซ่ึงจะใหความสุขแกเราดวย   

วันรุงขึ้น มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณท่ีเปนลานใหเปน
รมณีย์ ชาวบานท้ังผูเด็กผูใหญก็ไดไปน่ังพัก ท่ีไหนคนมาชุมนุม
กัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทําสถานท่ีน้ันให
สะอาดเปนรมณีย์ จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดา
ผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแกมหาชน เมื่อถึงฤดูหนาว เขาก็
กอไฟให ในฤดูรอน ก็จัดนํ้าให   

  ตอมา มฆะคิดวา ท่ีรมณีย์ ยอมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของทุก
คน ไมมีใครไมชอบท่ีรมณีย์ แตน้ีไป เราควรทําหนทางให
ราบเรียบ แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออกจากบานแต
เชาตรู เท่ียวไปจัดแตงถนนหนทาง ตัดรานกิ่งไมท่ีเกะกะกีดขวาง  
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A long time ago,  in  the village  of  Macalagāma in  the Magadha
country, the villagers were working together to improve their homes
and neighbourhood. Amongst them was a young brahman man named
Magha. He disposed of litter and tidied up his personal residence, thus
making it into a place of delight. Having fnished his work he rested.

Another  villager  coveted  his  property  and  forcefully  evicted
Magha,  dispossessing  him  of  this  land.  Although  forced  to  leave,
Magha  did  not  become  angry.  Instead,  he  cleared  a  new  property,
making this too into a place of delight. But here also someone came
and  forced  him  of the  land.  Again,  Magha  refrained  from  getting
angry and instead settled in a new location, making it into a refresh-
ing, delightful spot.

This  sequence  of  being  evicted  from his  land  occurred  several
more times. Yet Magha would never become angry. He would simply
move on and create a new residence elsewhere. Moreover, he would
think to himself that it is fortunate that these other people can experi-
ence joy by living in these delightful areas. He would refect:  ‘Their
happiness is a result of my actions. My actions thus surely count as
meritorious, and they will bear fruit as happiness for myself as well.’

In the mornings,  Magha would take his hoe and clear out open
spaces, turning them into delightful places, where the villagers, both
old and young, could sit and rest. Wherever people would congregate,
e.g.  in  the  village  square,  Magha  would  sweep  and  tidy  the  area,
making  it  a  comfortable  and  relaxing  place,  thus  providing  joy  to
the general public. In the cold season he would build fres for people to
warm themselves; in the hot season he would set out water for people
to slake their thirst.

Magha further refected that every person loves and appreciates
refreshing,  delightful  places.  No-one  is  averse  to  beautiful,  tranquil
environments. He therefore decided to get up early each morning, and,
shouldering his hoe and blade, depart his home to level out the public
pathways and clear them of any tangled branches and vegetation.
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เมื่องานท่ีตองทํามากขึ้น ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับ
บานค่ํามืด วันหน่ึง หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็
ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนนั้นบอกวาขอเปน
เพ่ือนรวมทําบุญดวย ตั้งแตน้ันก็กลายเปนคณะท่ีมี ๒ คน  

แลวก็มีหนุมอ่ืนอีกเห็นเขาท้ังสองแลว ถามอยางน้ัน พอ
ทราบแลว ก็เปนสหายรวมดวย ตอมาก็มีผูสนใจเห็นตาม เขา
รวมทําบุญเพ่ิมขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขา
รวมกับเขาเปนกลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเท่ียวดูแลรวมกัน
ทํางานบุญ (บุญกรรม) แบบน้ีเปนประจํา นอกจากพัฒนา
ทางเขาหมูบานแลว ก็สรางศาลาท่ีส่ีแยก ขุดสระนํ้า ทําสะพาน 

ตัวหนุมมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือ บําเพ็ญ
ประโยชน์) อยางน้ี เมื่อไดรับความนับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ได
แนะนําชักชวนชาวบานท้ังหลายใหเอ้ือเฟอเผ่ือแผแบงปนกัน 
และละเวนส่ิงชั่วรายท้ังหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน 
จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน 

กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทาง
ใหราบเรียบกวางไกลออกไปเปนโยชนๆ  

ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะน้ีเท่ียวทํางานอยางน้ัน ก็ไม
พอใจ  

นายบานน้ันมองวา กอนน้ัน เมื่อพวกชาวบานยังดื่มสุรา 
ยิงนกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และ
เก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามหนุมมฆะกัน 
รายไดน้ันก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  
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When the workload increased, Magha was required to  work all
day,  returning  home  late  in  the  evening.  One  day  a  neighbour—
another  young  man—asked  him  what  he  had  been  doing  all  day.
Magha replied that he had been making merit,  clearing the road to
heaven. The young man asked whether he could be his companion and
share in this merit-making. From that point on they worked as a pair.

Soon thereafter, other young men from the village inquired about
their activities, and consequently joined their merit-making endeav-
ours.  This continued until  the group of companions grew to thirty-
three members, who actively travelled around performing good deeds.
Besides improving the roads leading into the village, they built rest-
pavilions at road junctions, dug ponds, and erected bridges.

Magha,  who  was  the  leader  of  the  group,  eventually  earned
the respect  and trust  of  the wider  community.  He then encouraged
the villagers to practise generosity and to abstain from unwholesome
actions, e.g. drinking intoxicants and gambling. Before long, the major-
ity  of  the  villagers  were  engaging  in  charitable  acts  and  observing
moral precepts.

Using their array of tools, the group of young merit-makers cleared
and evened the roads leading out of the village for many kilometres.

The village headman saw this group of young men doing their
work and became agitated. Formerly, when the villagers were drinking
alcohol, hunting, fshing, etc., he made a healthy proft from levying
taxes on alcohol and collecting other duties. Yet once they had begun
to  follow  Magha  in  performing  meritorious  deeds,  his  income  had
dried up. He thus plotted a way to interfere.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 
 

  

แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  “พวกแกเท่ียวทํา
อะไรกัน?” 

หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกน่ีอยูบานอยูเรือน ไมควรทํา

อยางน้ัน ควรออกปาไปยิงนกตกปลาลาเน้ือเอามากินกัน และ
ทําสุราดื่มใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 

มฆะกับพวกคัดคาน ไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูก
วากลาวซ้ําๆ อีก ก็ไมยอมทําตาม ในท่ีสุด นายบานขัดใจมาก 
คิดวาจะตองกําจัดคนพวกน้ี ก็เลยไปฟองทางการ ถึงขั้นกราบ
ทูลพระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” 
เมื่อพระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตามรับส่ัง 
นําตัวมฆะกับพวกมา  

พระราชาไม ทันไดทรงพิจารณา  ก็ รับ ส่ังลงโทษให
ชางเหยียบ แตดวยอํานาจเมตตาของพวกนักทําบุญ ชางไมยอม
เหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไมกลาเหยียบ จึง
ทรงใหพวกน้ันนอนลง เอาเส่ือลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ  

พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลาน้ี
รวมกลุมกันทําบุญ เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพัก
ตามทางแยก ขุดสระนํ้า สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงชื่น
ชมสนับสนุน  

แทนท่ีจะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทาน
นายบานน่ันแหละใหเปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทาน
ชางตัวน้ันใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานน้ันให
พวกเขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  
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He called these young men for a meeting and asked them: ‘What
are you doing on your excursions?’ They replied: ‘Sir, we are building
a road to heaven.’  The village headman said:  ‘You are householders.
You  shouldn’t  be  doing  this  kind  of  work.  You  should  be  making
a living by hunting and fshing in the woods, and distilling alcohol for
your  pleasure  and  amusement.  Now  go  of and  get  on  with  such
normal kind of work.’

Magha  and  his  comrades  objected  and  refused  to  follow  this
advice. Although they were repeatedly rebuked by the village head-
man, they rejected his pleas. In the end, the headman was furious, and
thought  up  a  way  to  eliminate  these  pesky  rivals.  He  thus  lodged
a formal allegation, petitioning the local king, claiming: ‘Sire, I have
spotted a band of thieves passing through my land.’  When the king
replied:  ‘You  must  capture  them  and  bring  them  here,’  he  obeyed
the royal command, apprehending Magha and his comrades and taking
them to the royal hall.

Without due investigation, the king ordered all of these men to be
executed by having an elephant trample them to death. But as a result
of  their  lovingkindness,  the  elephant refused to  trample  them. The
king thought that the elephant was probably anxious about the large
number of convicts, so he ordered that the men lie prostrate, covered
by reed matting. Yet the elephant still baulked.

The king was bewildered. Making inquiries and discovering that
these men worked together to perform meritorious deeds, e.g. looking
after  roads,  building  rest  pavilions,  digging  ponds,  and  erecting
bridges, the king was full of praise and ofered his patronage.

Instead of being punished, the king bestowed the entire village as
a gift to the thirty-three young men for them to take charge of and
manage. He ordered that the village headman act as their servant, and
for their convenience and comfort he donated the elephant to be their
means of transportation and conveyance.
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นักทําบุญกลุมน้ี ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชาง
มาชวยงานดวย ก็ผองใสยิ่งนัก คิดจะทําบุญกันยิ่งขึ้นไป ก็
ปรึกษางานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรท่ีส่ีแยก ซึ่งเปน
งานใหญ ตองหาชางมาทําดวย แตท่ีทําบุญกันมาน้ี ยังไมไดให
สวนรวมทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ท่ีแปลกันส้ันๆ วาให
สวนบุญ) แกเหลาสตรี 

ถึงตอนน้ีเปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็เขา
มารวมทําบุญดวย เชน สุธรรมา (ภรรยาหน่ึงของมฆะ) เขามาเปน
เจางานสรางศาลา ใหชางสลักท่ีชอฟาเปนชื่อศาลาวา “สุธรรมา” 
(หอประชุมเทพในดาวดึงสไดชื่อวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”) 
สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตราสรางสวนดอกไม (บุปผาราม) 
ท่ีเปนรมณีย์  

มฆมาณพถือวัตรบท  ๗ ตลอดชีวิตดังท่ีวาแลว ตัวเขาและ
เพ่ือนนักทําบุญไดทํากรรมอันเปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) 
อยางน้ี เมื่อส้ินชีวิตแลวไดไปเกิดในดาวดึงสสวรรค โดยมฆ
มาณพผูเปนหัวหนา ไดเปนทาวสักกะ คือพระอินทร  

เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเร่ือง
มฆมาณพ หรือตํานานพระอินทรน้ี เนนการทําความดีดวยการ
บําเพ็ญประโยชน ชวยกันจัดสรรถิ่นอาศัยใหเปนรมณีย์ รวมกัน
สรางสรรคชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยท่ี
แตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม  

น่ีคือเขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา 
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This group of  young men were overjoyed—they recognized the
blessings of making merit, plus they acquired a royal elephant to assist
with their work. They decided to increase their merit-making activities,
and after mutual consultation, they began work on a solid-structure
resting hall at the crossroads near the village. This was a big building
project, involving the help of professional carpenters and builders. In
their meritorious activities,  however, they had not yet provided the
opportunity  for  women  to  participate—they  had  not  yet  allowed
women to have a share in the merit.1M

This  building project  was  an illustrious  merit-making occasion,
whereby the women of the village participated in making merit. For
instance:  Sudhammā  was  the  building  supervisor  for  the  hall—she
directed the carpenter to carve her name Sudhammā on the gable apex,
thus naming the building;2N Sunandā oversaw the digging of a  lotus
pond; and Sucitrā directed the creation of a delightful fower garden.3O

Magha upheld the seven practices throughout his entire lifetime,
and along  with  his  companions  he  performed constant  meritorious
actions.  They  were  all  reborn  in  Tāvatiṁsa  heaven,  with  Magha—
the leader of the group—being reborn as Sakka (Indra).

The merit-making described in this  story of  Magha—the legend
of Indra—emphasizes  doing  wholesome  deeds,  creating  a  delightful
environment, and fostering  a  peaceful  community, in  which  each
individual lives in harmony and develops virtue.

This conforms to the principle in the Buddha’s teaching:

Those who  lans orchards and woodlands, bpild bridges,4 ses ops
drinking-waser, dig  wells  and   onds, and   rovide  lodging  and
shelser—she goodness of spch  ersons increases consinpally bosh
day and nighs. Sseadfass in righseopsness, accom lished in moral
virspe, shey walk she  ash so heaven.5

1 See endnote M.
2 See endnote N.
3 See endnote O.
4 This includes providing ferries to transport people across rivers.
5 S. I. 33.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 
 

  

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้าม
ฟาก) จัดที่บริการนํ้าด่ืม และบึงบ่อสระนํ้า ให้ที่พักอาศัย บุญของ
ชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, ชน
เหล่านั้น ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา   
ควรเปนเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา และ รักษาประโยชนของสังคมไทย  

เทาท่ีไดเลาเรื่องการทําบุญมายืดยาว ก็เพราะเปนเรื่อง
สําคัญท้ังตอพระพุทธศาสนา และตอสังคมไทย  

ดังท่ีทราบกันดี วัฒนธรรมประเพณีไทยมากหลายสวน เกิดขึ้น
จากการนําหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาใน
สังคมไทย เพ่ือประโยชนแกสังคมไทย การท่ีจะอนุรักษ รวมทั้งสืบ
สานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลา น้ี จึงหมายถึงการรู เขาใจหลัก
พระพุทธศาสนาที่นํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  

ถาความรูเขาใจเลือนรางไป แลวประพฤติปฏิบัติผิดเพ้ียน
หรือกลายรูปกลายรางไป นอกจากอาจทําลายพระพุทธศาสนา
แลว แทนท่ีสังคมไทยจะไดประโยชน ก็จะกลายเปนเกิดโทษ แตถา
รูเขาใจและปฏิบัติถูกตอง นอกจากสังคมไทยจะสืบสานประโยชน
ของตนไดแลว ก็จะเปนการรักษาพระพุทธศาสนาไวดวย    

ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปน
เอกลักษณของชาติ เปนคุณคาสาระท่ีแสดงตัวของประเทศ ถา
ถือวาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาท่ีอยางหน่ึงของคนไทย 
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงท้ังทางพฤติกรรม ทาง
จิตใจ และทางความรูเขาใจจริงดวยปญญา ก็จะเปนท้ังการ
รักษาพระพุทธศาสนาไวใหแกสังคมไทย และชวยใหสังคมไทย
ยังไดประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา  
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Buddhist Customs Benefit Thai Society
and Protect Buddhism

The reason for presenting such a long account about merit is because
this matter is a vital part of both Thai society and Buddhism as a whole.

As is commonly known, many aspects of Thai culture and tradi-
tion  stem from Buddhist  origins,  whereby  Thai  people  have  drawn
upon, applied, and passed down Buddhist principles over centuries, for
the wellbeing and prosperity of Thai society. In order to preserve and
carry  on  these  traditions,  it  is  essential  to  accurately  understand
the underlying  Buddhist  principles  that  have  been  applied  and
brought into practice.

If people’s understanding of these principles fades, and people’s
practice becomes distorted or radically changes in structure, besides
damaging (rather than improving) Thai society, the fabric of Buddhism
may potentially be destroyed. But if people are grounded in correct
understanding  and  practice,  besides  the  inherent  wholesome  tradi-
tions  of  Thai  society  being  passed  on  to  new  generations,  genuine
Buddhist teachings will be protected and preserved.

If we concede that cultural heritage is a crucial part of any society,
a unique feature of a country, and an essential national mark of iden-
tity, we can conclude that members of society have a responsibility to
safeguard cultural traditions. If Thai people are capable of doing this—
to the extent of actualizing these traditions on the level of conduct,
mental composure, and wise understanding1—Buddhism as an integral
part  of  Thai  society  will  be  preserved.  In  addition,  Buddhism  will
continue to protect and beneft Thai society.

1 Trans.: this refers to the threefold training of virtuous conduct (sīla), mental collected-
ness (samādhi), and wisdom ( aññā).
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ท้ังน้ี รวมท้ังจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ 
เลือนราง หรือผิดเพ้ียนไป 

ท่ีพูดตรงน้ี หมายความวา การทําหนาท่ีของรัฐไทยก็ตาม 
ของคนไทยก็ตาม ตอพระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ใน
ความหมายน้ี เน่ืองอยูดวยกัน โดยโยงไปรวมกับการรักษา
ประโยชนของคนไทยและสังคมไทย 

พอจะเห็นได ไมยากวา  พระพุทธศาสนาที่ สืบมาใน
วัฒนธรรมไทยน้ี จัดแบงสังคมชาวพุทธไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ 
คือ บรรพชิต กับ คฤหัสถ์ หรือพระสงฆ กับสังคมใหญของ
ชาวบานหรือประชาชนท่ัวไป  ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาน่ันเอง  

ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญน้ี แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการ
แยกตางหากกันชัดเจน ก็มีฐานรวมกันเปนท่ีตั้งของจุดแยก และ
มีปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอดในระหวาง  

บรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือ
ชุมชนวัดมุงตรงสูนิพพานเปนจุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชา
ชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดยหมายสวรรคเปนประกันไวกอน 

ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมน้ี เมื่อ
ปรากฏออกมาในวิถีชีวิต ก็สืบตอมาเปนวัฒนธรรม เกิดเปน
รูปแบบท่ีแยกกันคอนขางชัดเจน ในฝายของพระสงฆ น้ัน          
มุ่งแน่วไปในวิถีแห่งนิพพาน (โมกขมรรค) สวนในฝายคฤหัสถ
คือสังคมของประชาชาวบาน  เน้นหนักในวิถีแห่งสวรรค์         
(สัคคมรรค) โดยท่ีชาวบานน้ันถือการดําเนินในทางแหงนิพพาน
เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลท่ีจะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี  
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Moreover,  preserving  these  traditions  prevents  the  harm from
limited, obfuscated, or distorted understanding.

In sum, the responsibility of the Thai government and of the Thai
people vis-à-vis the Buddhist religion and Thai cultural traditions is
intimately linked to preserving the wellbeing of Thai society as a whole.

As is still clearly evident, the traditional Buddhist social structure,
as passed down in Thai culture, is divided into two main social groups
or communities, namely: the renunciant order1—the monastic sangha
—and the laity2—the wider  society comprised of  householders.  This
separation accords with the original Buddhist template.

Although  these  two  main  Buddhist  communities  have  clearly
distinguishable ways of life and felds of activity, they share a common
basis—a foundation upon which their distinct modes of practice both
securely  rest.  Moreover,  their  paths  are  regularly  intertwined,  and
their goal and destination merge at a single point.

Previous generations in Thailand have held to a simple format,
namely:  the  monastic  community—the  sangha—aims  directly  for
Nibbāna; the lay community aims for Nibbāna as the fnal goal, while
aspiring to heaven as an intermediate haven.

As clear manifestations in people’s lives, the two factors of mental
composure and wise understanding (both aspects of mentality)3 result
in visible and distinct conventions and traditional forms of behaviour.
In this context, the structure of the monastic sangha is aligned directly
with the path to Nibbāna.4 The structure of the lay community, on the
other hand, emphasizes the path to heaven;5 here, walking the path to
Nibbāna is valid and praiseworthy, but is seen more as an individual or
personal endeavour.

1 Pabbajisa.
2 Gahaṭṭha.
3 Nāma-dhamma.
4 The path to deliverance: mokkha-magga.
5 Sagga-magga.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 
 

  

(ตรงน้ี วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูใน
ระดับประถมมรรคแหงโมกขมรรค ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)   

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็
จะเห็นระบบท่ีแยกเปนสองดานสองสวนน้ี ซึ่งเห็นไดในประเพณี
การทําบุญตางๆ ดวย แตท่ีจะพูดท่ีน่ีคือ เรื่องการทําบุญของมฆ
มาณพ หรือในประวัติของพระอินทรท่ีเลามาน้ัน แตเน่ืองจาก
เปนเรื่องท่ีเลือนรางจางหาย และผูเขียนเองก็แทบไมทันเห็น
ความเปนไป จึงพูดเรื่องราวไดในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการ
เปนฐานอางอิง 

ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยท่ีกลาวมา ซึ่งสอดคลองกับ
ประเพณีไทยอ่ืนๆ นาจะเปนวา ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีเรา
มีการเทศนมหาชาติน้ัน เดิมที คงมี หรือนาจะไดมีการเทศนอีก
อยางหน่ึงเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ 

การเทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ ซ่ึงเป็นวิถีแห่งโพธิญาณที่จะลุถึงนิพพาน ยกเป็นเร่ืองของ
อุดมคติ ซ่ึงพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสําคัญอย่างสูง 

การเทศน์เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระที่การ
ทําบุญกรรมของมฆมาณพกับพวก เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาว  
บ้านหรือประชาชนทั่วไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมและเรื่องเทวฤทธิ์  
พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์   

ที่พูดเชิงสันนิษฐานไว้น้ี เป็นข้อที่ผู้มีฉันทะน่าจะสืบค้นกันต่อไป  
แตไมวาจะเปนอยางท่ีสันนิษฐานน้ันหรือไม ก็มีประโยชน

ใหญท่ีไดแน คือ  
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(We  should  persevere  in  advancing  Thai  lay  culture  from  the
restricted path to heaven, elevating it to the elementary stages of the
path to deliverance.)

Observing closely,  one sees this  dual  pathway inherent in Thai
culture, which also has a bearing on traditional forms of merit-making
in Thailand. It is also related to the previous story of Magha, i.e. the
legend of Indra.  Because this  story has grown dim in the collective
memory of the Thai people, and some of the historical facts pertaining
to it remain unclear, I have had to use some conjecture in presenting
this account.1P

In brief, it is very likely that in former Thai tradition, the monks
would present two accompanying sermons, namely:2

Sermon of the Great Birth: a sermon on the story of Vessantara
(known  as  the  ‘Great  Birth’).3Q This  teaching  focuses  on  the  Bodhi-
satta’s development of the perfections,4 i.e. the path of knowledge of
awakening,5 leading to the realization of Nibbāna. This story presents
the Buddhist ideal, whose supreme importance needs to be reiterated
and carefully preserved in people’s awareness.

Sermon  on  Indra’s  Seven  Exceptional  Practices:  this  teaching
focuses  on  the  merit-making  of  Magha  and  his  companions.  This
represents the path of meritorious action6 performed by householders
—the general  lay community—those who live amidst worldly condi-
tions,7 often take refuge in divine power and external infuence, and
still aspire to celestial joy and splendour.

Regardless of whether this historical analysis is accurate or not,
we can still, without a doubt, derive great beneft by examining this
subject of merit and merit-making.

1 See endnote P.
2 This hypothesis is substantiated by examining other Thai customs and rituals.
3 See endnote Q.
4 Pāramī or  āramisā.
5 Bodhi-ñāṇa.
6 Ppñña-kiriyā.
7 Loka-dhamma.
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ดังท่ีรูกันชัดอยูแลววา  การทําบุญเปนหลักการใหญอยาง
หน่ึงของพระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปนท้ัง
เน้ือหาสาระสวนสําคัญ และเปนแรงขับเคล่ือนอยูในวัฒนธรรม
ไทยตลอดมา พรอมท้ังเปนหลักการท่ีผูกโยงชีวิตไวใหถึงกันกับ
ธรรมชาติ ไมแปลกแยกไมทํารายกัน  

ดังน้ัน จึงนาจะชวนกันฟนความรูความเขาใจในเรื่องการ
ทําบุญ ใหประชาชาวบานปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการ
ทําบุญปรับตัวเขาในวิถีท่ีเต็มสาระตามหลักธรรม และเกิดเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามท่ีควรจะมุงหมาย  
พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเช่ือมประสานกันดวยธรรม 
เม่ือคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติท่ีรอบลอมก็เปนรมณีย 

อยางไรก็ดี แมจะมีนํ้าใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชน
มากมายอยางพวกมฆมาณพ ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการ
พัฒนาท่ีเนนในระดับกายภาวนา และศีลภาวนา ซึ่งยังไมพอ  

ควรกาวตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนาและปญญาภาวนา 
ซึ่งในระบบบุญกิริยาของคฤหัสถ เรียกรวมวา “ภาวนา” แตก็คือ จิตต
ภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับ ปัญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) น่ันเอง 

ตามปกติหรือโดยท่ัวไปน้ัน การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัย
ครูอาจารย ผูมีความรูมีประสบการณ ท่ีจะแนะนําใหความรู
ความเขาใจ ท่ีจะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรท่ีมีโอกาสใกลชิดได
ปรึกษา พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตท่ีมุงไปในการพัฒนาจิตปญญา 
และเปนท่ีหวังเปนท่ีนับถือของสังคมวา เปนผูท่ีพรอม และเปน
ผูทําหนาท่ีเปนครูอาจารย เปนกัลยาณมิตรอยางน้ี  
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Making merit, or performing good deeds, is a key Buddhist tenet.
Throughout the centuries, the making of merit has acted as an essential
feature and a driving force in Thai culture. In addition, the principle of
merit-making  is  linked  directly  to  people’s  close  relationship  with
nature. It promotes the responsible stewardship and care of the natural
environment.

We should thus make the efort to rekindle an appreciation and
understanding  of  merit-making,  supporting  a  practice  by  the  lay
community that accords with the Buddhist teachings. The tradition of
merit-making will  thus be  reformed, aligning itself  once again with
genuine  Buddhist  principles.  As  a  result,  it  will  continue to  beneft
individuals and society, consistent with its true purpose.

Monks and Laypeople: Working Together in Goodness
Although a person may be endowed with kindness and charity, perform-
ing numerous meritorious deeds like Magha and his companions, such
behaviour and resolve remains centred on physical and moral develop-
ment,1 which, when viewed from a wider perspective, is still insufcient.

One should progress  to  the stages  of  mental  development 2 and
wisdom development.3 Within the formal system of meritorious action
of the laity,4 these two factors are jointly referred to as ‘cultivation’;5

yet one should be aware that in this context this term encompasses
these two higher stages of development.

Generally, spiritual training relies on the guidance, counsel, and
close  companionship of wise  and  experienced  teachers, acting  as
virtuous friends.6 Members of the monastic community, whose life is
designed to promote wisdom, have traditionally been expected—and
respected—to  be  spiritually  mature  and  able  to  fulfl this  duty  as
teachers and wise companions.

1 Kāya-bhāvanā & sīla-bhāvanā.
2 Cissa-bhāvanā.
3 Paññā-bhāvanā.
4 Ppñña-kiriyā.
5 Bhāvanā.
6 Kalyāṇamissa.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 
 

  

พรอมกันน้ัน พระสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีอุทิศใหแกการพัฒนา
จิตปญญา ดํารงรักษาสืบทอดธรรม สงตอประทีปธรรม แสดง
ธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะผูอ่ืนในการพัฒนา
ทุกดานของภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขท่ี
พ่ึงพาเสพอามิส  

เมื่อพระสงฆอาศัยวัตถุเพียงเล็กนอยท่ีจําเปนตอชีวิต แตมี
ธรรมมีปญญาท่ีจะแนะนําส่ังสอน การท่ีสังคมรูเขาใจกันในเรื่อง
น้ี ไดทําใหเกิดเปนประเพณีท่ีพระสงฆ ซึ่งไมสะสมเสพสามิสสุข
น้ัน จะอาศัยปจจัยส่ีพอท่ีจําเปนตอชีวิต จากการจัดถวายโดย
คฤหัสถชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต เปนตน พรอมกับท่ี
เหลาชาวบานก็หวังจะไดสดับฟงธรรมเกื้อหนุนปญญาจาก
พระสงฆ 

โดยนัยน้ี ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน    
“อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมีประเพณีความสัมพันธแบบอาศัยกัน 
ท่ีคฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆอํานวยธรรมทาน ดังน้ี 

 ภิกษุทั้งหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) 
เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอ บํารุงเธอทั้งหลายด้วย 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และหยูกยาเครื่องรักษาผู้เจ็บไข้;  

แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่า
พราหมณ์คหบดีชาวบ้าน โดยแสดงธรรม อันงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศการ
ดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ พร้อมพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณ์ส้ินเชิง แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่าน้ัน;   
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The  monastic  sangha,  whose  way of  life  is  devoted  to  wisdom
development,  act  as  a  receptacle,  preserving  and  transmitting  the
Buddha’s teachings (Dhamma). The monks pass on the ‘light of truth,’1

and share the teachings with the wider public, guiding people in all
facets  of  spiritual development. They do this without seeking  or
accumulating material belongings.

The monks depend on only a small amount of material possessions
in  order  to  survive;  their  wealth  is  their  accumulated  virtue  and
wisdom, which they impart to the wider society. Moreover, the monks
refrain  from  indulging  in  sense  pleasure.2 This  is  the  traditional,
simple life of the monks, who rely on just enough of the four requisites
ofered by the laity to sustain life, e.g. by gathering food on almsround.
In return, the laypeople listen to the Dhamma teachings by the monks,
who provide them with the opportunity to cultivate wisdom.

According  to  the  Buddha’s  words  on  mutual  dependence,3

the Buddhist  custom  of  an  interdependent  relationship  has  been
established, whereby the laypeople provide material oferings4 and the
monastic community provides the gift of the Dhamma:5

Monks, she brahmans and hopseholders  rovide yop wish a greas
service,  sp  orsing  yop  wish  robes,  almsfood,  lodging,  and
medicinal reqpisises for she sick.

Yop  soo   rovide  she  brahmans  and  hopseholders  wish  a  greas
service, by seaching shem she Dhamma, beapsifpl in she beginning,
beapsifpl in she middle, and beapsifpl in she end, by  roclaiming
she holy life,  erfecs in s iris and lesser, psserly  pre and com lese.

1 Dhamma- adī a. [Trans.: here, the word ‘monk’ is used to refer to monastics in general,
including both monks and nuns.]

2 Sāmisa-spkha.  Indeed, the monks do not expect to derive true happiness from material
things.

3 Aññoññanissisā.
4 Āmisa-dāna.
5 Dhamma-dāna.



 
 
 
 
 
 
 
๒๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและ
กัน (ด้วยอามิสทาน และธรรมทาน) อยู่ประพฤติชีวิต
ประเสริฐน้ี เพื่อไถ่ถอนห้วงกิเลส ที่จะกําจัดทุกข์ให้ส้ินไป
โดยชอบ ดังว่าฉะน้ี 

ผู้ครองเรือน (ชาวบ้าน) และผู้ไร้เรือน (พระสงฆ์) ทั้ง
สองฝ่าย “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” (อาศัยกันและกัน) ย่อม
สัมฤทธิ์สัทธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่างยอดเยี่ยม 

บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต 
หยูกยา ที่น่ังที่นอน พอเป็นเคร่ืองบรรเทาความข้องขัด  

ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัสถ์ อาศัยพระที่
ปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธามุ่งต่อพระอรหันต์ เพ่งพินิจด้วย
อริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนาน้ี ที่เป็นทางไป
สุคติ เม่ือยังใคร่กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลก
ของเทพ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔) 

เมื่อพระพุทธเจาทรงเริ่มประกาศพระศาสนาน้ัน พระองค
และพระสงฆ มิไดมีวิหาร คือกุฎีท่ีอยู่อาศัย แตพักตามรุกขมูล 
คือโคนไม ตลอดจนท่ีโลงแจง และลอมฟาง  

เมื่อมีผูเล่ือมใสดวยศรัทธาซาบซึ้งใจในอากัปกิริยา และ
สมณกิจแหงธรรมทาน อันแสดงถึงความเปนภาวิต ๔ ดาน ท้ัง
ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา แลวเขามาขอ
สรางวิหารคือกุฎีถวาย  พระพุทธเจาจึงไดทรงอนุญาตให
พระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีท่ีพักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวา
อาราม และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนาเปนหลักไว ดังน้ี  
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Monks,  she  laisy  and she  monks  shps  live  mpspally  de endens,1
 racsising she holy life so esca e from she food of deflemenss, so
make a righs end so misery.

Hopseholders  and  she  homeless,  in  mpspal  de endence,  reach
she Trpe Dhamma, she pnspr assed safesy from bondage.

From she laisy,  she monks as ire only for robes,  alms, medicine,
and shelser, jpss enopgh so alleviase discomfors.

Hopseholders—she  laisy—rely  on  virspops  monks  who   racsise
well,  faishfplly  devosed  so  she  arahanss,  refecsing  wish  noble
wisdom, engaging in she Dhamma of shis dis ensasion—she way so
a ha  y boprn. Ssill longing for and enchansed by sense  leaspre,
shey delighs in she celessial world.2

When the Buddha frst began to teach, he and his disciples did not
yet  have  monastic  buildings,3 e.g.  monastic  huts4 or  other  solid
shelters. Instead, they rested at the foot of trees, in open spaces, and in
haystacks.

Later,  certain laypeople developed faith in the monks’  conduct,
revealing their accomplishment in the fourfold development.5 Inspired
by Dhamma teachings,  these lay followers ofered to build monastic
huts as residences for the monks. The Buddha gave his permission for
the monks to accept such an ‘ofering of a monastic building.’ 6 Begin-
ning  with  these  small  monastic  dwellings,  entire  monasteries  were
later  established.  In  this  context,  the  Buddha  uttered  verses  of
approval and gratitude:

1 By way of material oferings and the gift of Dhamma.
2 It. 111-12.
3 Vihāra.
4 Kpṭī.
5 Bhāvisa.
6 Vihāra-dāna.



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 
 

  

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

การสร้างที่อยู่อาศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) 
แก่สงฆ์ เพื่อเป็นที่พํานัก เพื่อความสุข เพื่อฌาน และเพื่อ
วิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ  

เพราะเหตุฉะน้ัน บัณฑิตชน เม่ือเล็งเห็นประโยชน์ที่
แท้แก่ตน จึงควรสร้างที่พักอาศัยอันร่ืนรมย์ และให้ภิกษุ
ทั้งหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย 

อน่ึง พึงจัดถวาย ข้าว นํ้า ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิต
อันเล่ือมใสในพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติตรงตามพระ
ธรรมวินัย  

พระภิกษุเหล่าน้ัน ย่อมแสดงธรรมเคร่ืองบรรเทา
สรรพทุกข์ ซ่ึงเม่ือเขาเข้าใจชัดแล้ว หมดส้ินกิเลสท่ี
หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ตั้งแต่ในโลกน้ี  

 (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) 

เร่ืองราวท่ีเลามา ชวยใหเห็นบรรยากาศของ ชีวิตและสังคม
แบบพุทธิกะ ซ่ึงมีฐานอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนรมณีย์ อันเอื้อให
คนพัฒนาชีวิตดวย กายภาวนา และพากันทําบุญกิริยาท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชน ท่ีคนพัฒนาการอยูรวมกันดวย ศีลภาวนา  

ครั้นมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทาง
จิตใจ และปญญา ดวย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา  

เม่ือมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตร แนะนําใหความ
กระจาง ตนเองรู้จักมนสิการ ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตดวย 
ภาวนาทั้งสี่ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม ความสุขท่ีแทจริง 
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[Dwellings] ward off cold and heas and wild beasss,

And snakes and bising insecss and chilly rains.

Gpssy winds and scorching spn besiding, shey soo are warded off.

Bpilding a dwelling for she Order1—a residence for easefpl abiding,
medisasion, and insighs—she Bpddhas  raise as she sp reme gifs.

Therefore, a wise  erson, looking so his own srpe weal,

Shopld have delighsfpl dwelling- laces bpils,

So shas shose monks of greas knowledge can ssay sherein.

Wish devosion he shopld offer food and drink, robes and lodgings,

To shose  racsising in accord wish she Dhamma and Disci line.

These venerable monks will  seach him she Dhamma, dis eller of
every ill;

He,  clearly  discerning  shas  Dhamma,  here  realizes  she  end  of
angpish, sainsless and serene.2

These passages help to depict the typical Buddhist way of life and
community spirit. This way of life is anchored in a delightful natural
environment,  conducive  to  physical  development.  In  addition,
Buddhists  engage  in  meritorious  deeds,  enhancing  the  quality  of
communal  life  and  facilitating  moral  development  as  a  concerted
efort by all members of society.

When  a  society  is  frmly  established  in  virtuous  conduct,  its
members are at liberty to develop their lives further, by way of mental
development and wisdom development.3

Provided  with  the  lucid  guidance  of  kind  and  knowledgable
monks, and endowed with the personal skill of wise refection, people
are primed to grow in all four areas of development. As a consequence,
they realize truth, goodness, beauty, and genuine happiness.

1 Ibid. 
2 V. II. 164.
3 On these diferent kinds of development, see below.



~ ๓ ~ 

พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔ 

มนุษยมีความพิเศษในขอวาเปนสัตวท่ีตองฝก และก็ฝกได 
โดยฝกตนได และฝกไดอยางวิเศษ มนุษยท่ีฝกดีแลว คนท่ีฝก 
ศึกษา พัฒนาแลว เปนสัตวประเสริฐ เปนผูเลิศ สูงสุด  

การฝกตนของมนุษยน้ัน ดําเนินไปเปนกระบวนการพัฒนา 
๔ ดาน เรียกวา “ภาวนา ๔” คือ 
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) คือ พัฒนาเบญจทวารกาย ในการสื่อสารสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม 
๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) คือ พัฒนาพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม  
๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) คือ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งม่ันคง ดีงาม มีความสุข 
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา) คือ พัฒนาปญญา ใหเขาถึงความจริง หลุดพน 

เปนอิสระ  
การพัฒนาตนของตางคน ดําเนินไปในสภาพชีวิต  ใน

สิ่งแวดลอม ในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย ปฏิบัติการใน
การพัฒนาตนของตางคนจึงไมเหมือนกัน  

วาโดยหลักใหญ ทานจัดวางปฏิบัติการในการพัฒนาคนน้ัน 
โดยแยกตามสภาพชีวิตและสังคม ๒ พวก เปน ๒ ระบบใหญ คือ  
๑. ไตรพิธบุญกิริยา  (บุญกิริยา ๓)  สําหรับผูครองเรือน, ชาวบาน  
๒. ไตรสิกขา  (สิกขา/ศึกษา ๓)  สําหรับผูละเรือน, พระสงฆ 
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3. Development Leading to Fourfold Mastery

The unique and outstanding attribute of human beings is that they are 
trainable; they are able to train themselves and to train to the point of 
spiritual perfection. Those individuals who are well-trained and spiri-
tually cultivated—who have reached a stage of sublime spiritual 
development—are considered peerless and supreme.

Human self-improvement and self-training follows a fourfold path
of development (bhāvanā):

1. Physical development (kāya-bhāvanā): developing the fve sense
doorways1 when interacting with the outside world.

2. Moral development (sīla-bhāvanā): developing social behaviour;
developing conduct in respect to communal living.

3. Mental  development (cissa-bhāvanā):  developing  the  mind  by
making it more stable, virtuous, and joyous.

4. Wisdom development ( aññā-bhāvanā):  developing wisdom in
order to penetrate the truth and realize deliverance.

People’s spiritual development occurs in diverse modes of living,
surroundings, and circumstances. For this reason, each person’s devel-
opment is unique.

The scriptures separate the manner of human development into
two main principles or systems, depending on people’s mode of living
and distinctive community:

1. Threefold meritorious action:2 for householders; for laity.
2. Threefold training:3 for renunciants; for the monastic sangha.

1 Pañcadvāra-kāya.
2 Tividha- pññakiriyā.
3 The three sikkhā.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๓๑ 

  

ระบบท้ังสองน้ี มีสาระอันเดียวกัน (เปนระบบใหญแหงการ
พัฒนามนุษยตามสภาวะของธรรมชาติอันหน่ึงอันเดียว) แตมีแงดาน
ขั้นตอนยอยแตกตางกันตามสภาพชีวิตท่ีวา พวกหน่ึง เกี่ยวของ
กับวัตถุและกิจกรรมทางกายมาก อีกพวกหน่ึง เกี่ยวของกับจิต
ปญญามาก พวกหน่ึง เนนดานรูปธรรม อีกพวกหนึ่ง เนนดาน
นามธรรม ดังจะเห็นไดในสาระสําคัญของระบบทั้งสองน้ัน ดังน้ี   

ชาวบาน (บุญกิริยา ๓): ทาน   ศีล ภาวนา  
 (ให-ปน)   (มั่นวินัย-ไมเบียดเบียน) 

[เอาการเอื้ออํานวยวัตถุมานํา ใหคนมีศีลไดงายข้ึน ท่ีจะอยูรวมสังคมโดยไมตองเบียดเบียนกัน 
ใหสังคมเปนสภาพที่เอ้ือเกื้อกูลแกทุกบุคคล ที่จะไดพัฒนาชีวิตของตน ทั้งทางจิตใจและปญญา] 

พระสงฆ (สิกขา ๓):  ศีล  สมาธิ/จิต   ปญญา  
  (อยูในวินัย)  (พัฒนาจิตใจ)     (พัฒนาปญญา) 

[โดยมีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุนอย ชาวบานเลี้ยงงาย พระสงฆตั้งอยูในวินัยที่จัดสภาพชีวิตใหอุทิศ
ตนแกการพัฒนาจิต-ปญญา และนําธรรมที่รูที่ล ุมาบอกใหสังคมชาวบานพัฒนาในบุญกิริยา]  

การปฏิบัติใน ๒ ระบบน้ัน แมจะตางกันตามวิถีชีวิตวิถี
สั งคม  แต เ มื่ อ ดํ า เ นิ น ไปอย า งถู กต อ ง  ก็ จ ะขั บ เค ล่ื อน
กระบวนการพัฒนามนุษย ๔ ดาน ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ ให
เดินหนาไป  

ดังท่ีทานใช ภาวนา ๔ น้ัน เปนเคร่ืองตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติของการศึกษาทั้งหมด  โดยมีคําอธิบายพอไดสาระ 
ตอไปน้ี  

 
  

๑.จิตตภาวนา 
   (พัฒนาจิตใจ) 
๒.ปัญญาภาวนา 
  (พัฒนาปญญา) 
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These two systems contain essentially the same content. They are
both part of  a  single overarching system of human development in
accord with nature. Their subsidiary stages of development, however,
vary in detail corresponding to people’s mode of lifestyle, namely: one
group of people are primarily engaged with material things and physical
activities; the second group of people are primarily engaged with spiri-
tual  work.  One group emphasizes  materiality;1 the  other  mentality.2

This is outlined as follows:

Householders (three meritorious actions):
1. cissa-bhāvanā
(mental development)

dāna sīla bhāvanā
(giving/sharing) (steadfast moral discipline/ 2.  aññā-bhāvanā

 non-harming) (wisdom development)

(Laypeople utilize material  things to foster moral conduct,  thus creating a non-
oppressive society promoting the optimum state of mind- and wisdom develop-
ment for its individual members.)

Monks (3 trainings):
sīla       samādhi/cissa  aññā
(established in a code of ethics)        (mental development) (wisdom development)

(The monks are easy to support, relying on a modest amount of material oferings
by the laity. They follow a discipline shaping a way of life committed to spiritual
development, and they transmit the truth they have realized with the laypeople,
who in turn apply it to progress in the threefold meritorious action.)

Although  the  practices  outlined  in  these  two  systems  difer  in
detail, in accord with the lifestyle and objective of the two groups or
communities,  when  undertaken  correctly,  they  both  equally  act  as
a catalyst for growth in all four areas of human development.

Moreover, the fourfold development is used to verify and evaluate
individual people’s spiritual training, as will be discussed below.

1 Rū a-dhamma.
2 Nāma-dhamma.



 
 
 
 
 
 
 
๓๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

พัฒนาการทางกาย มิใชดูแคกายเติบโตมีกําลังแข็งแรง  
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) หมายถึง พัฒนาเบญจทวาร

กาย แปลวา พัฒนาตัวคนซึ่งเปนท่ีรวมของ “ผัสสทวาร” คือ
ชองทางรับรู ๕ ประตู (จักขุทวาร ฯลฯ กายทวาร, = ตา หู จมูก ล้ิน 
กายสัมผัส) ใหใชชองทางเหลาน้ันติดตอส่ือสารสัมพันธกับโลก
แหงส่ิงแวดลอมอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามท่ีเปน
ฐานเปนตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอ่ืนๆ ท้ังหมด  

บรรดาสัตวท่ีเกงกาจในโลก ก็ดวยอินทรียท่ีเหนือกัน ไมใช
แคมีรางกายใหญมีกําลังมากอยางเดียว อยางสัตวเล็กๆ เชน มด 
แมลงวัน ท่ีมีจมูกไวยิ่งตอกล่ิน นกอินทรีย เหยี่ยว แรง ท่ีมองเห็น
ฉับไวและแสนไกล เปนตน  

แมในหมูมนุษย ในทุกการงานอาชีพ อยางแพทย นักรบ 
นักกีฬา ท่ีพัฒนากายน้ัน ก็มิใชแคใหแข็งแรงใหญโต แตตองฝก
เบญจทวาร พัฒนาอินทรียวิสัย ใหอินทรีย ๕ รับรูไดถนัด จัดเจน 
คลอง ไว ละเอียด เฉียบคม แมนยํา ชํานาญยิ่งขึ้นๆ ขยายวิสัย
ของอินทรียออกไป จึงจะไปดีได  

แตแคน้ันยังไมพอ บางทีรับรูแลวตกเปนทาสของส่ิงท่ีรับรู 
หรือเปนทาสความรูสึกของตัวเอง  

ทานจึงใหพัฒนาเบญจทวารกายน้ีดวยอินทรียสังวร คือ 
ฝกใหรูจักใชอินทรีย ดู ฟง สูดดม ล้ิมรส สัมผัสจับตอง โดยไมติด
อยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ไดแคเพลิดเพลิน ติด หลง มัวเมา 
หรือขัดเคือง ขุนมัว แต ดู ฟง… อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา 
และเพ่ิมพูนกุศลธรรม เชน เกิดความสดชื่น เบิกบาน สงบใจ มี
ความสุข เกิดความรักดวยเมตตา มีไมตรี อยากชวยเหลือกัน 
เกิดฉันทะ ใฝรู อยากทําการสรางสรรค  
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A. Physical Development Does Not Refer to
Fortifying the Body

Physical development (kāya-bhāvanā) literally refers to the development of the
‘body of the fve sense doorways.’  It is a development of human beings, who,
from one angle, can be seen as a collection of sense doors,1 i.e. the fve doorways
of cognition: the eye, ear, nose, tongue, and body.2R People utilize these channels
to  engage with the outside  world  efectively,  giving rise  to  a  deepening and
maturity acting as a foundation for all other forms of human development.

Every creature in the world recognized for its skill and profciency gains
such recognition because of  some outstanding and superior sense faculty.  Its
distinction is  usually not based merely on physical size or strength. Take the
example of insects, many of whom possess an extraordinary sense of smell, or
birds of prey, who possess great sight, able to detect movement in the blink of an
eye and see things clearly from great distances.

This also holds true for human beings. In every profession requiring some
form of physical refnement, e.g. in respect to doctors, soldiers, athletes, etc.,
strength and size are not the only key factors. Such individuals also need to train
their  fve sense doors—to increase the range of  their  sense faculties—so that
their senses cognize sense data with more precision, expertise, agility, dexterity,
subtlety, and penetration. This way they expand their capacity for sense percep-
tion, gain ever greater mastery over their feld of activity, and reach success.

By itself, however, this profciency in using the sense faculties is not suf-
cient  for  complete  human  development,  because  people  sometimes  become
enthralled by sense impressions or become enslaved by their own emotions.

The Buddhist  teachings  thus  encourage people  to apply sense restraint3

while developing the body of the fve sense doorways. We should train at engag-
ing with the senses (i.e. seeing, hearing, smelling, tasting, and touching) without
falling subject to feelings of pleasure and displeasure—without getting stuck at
infatuation,  indulgence,  delusion,  intoxication,  indignation,  confusion,  etc.
Instead, we should see, hear, etc. mindfully, acquiring insight and knowledge,
and increasing wholesome qualities, e.g. joy, delight, happiness, and inner peace.
People will thus experience genuine love, amity, and compassion, and they will
grow in enthusiasm, the desire for knowledge, and the wish to make a construc-
tive contribution.

1 Phassa-dvāra.
2 See endnote R.
3 Indriya-saṁvara.
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พูดสั้นๆ วา รับรู้ โดยไม่ติดอยู่แค่ตัณหา แต่เดินหน้าไปกับ
ฉันทะ  

ในขั้นพ้ืนฐาน การฝกอินทรียเริ่มไดดวยการพบ เห็น ไดยิน 
และอยูในสภาพรมณีย นอกจากไปหาส่ิงแวดลอมรมณียในโลก
ของธรรมชาติแลว ก็รูจักจัดสรรวัดวาอารามถิ่นฐานบานเรือนให
รื่นรมย ดังธรรมเนียมการทํากิจวัตรของพระสงฆในการกวาด
ลานวัดท่ีมีใบไมรวงหลน  ตลอดจนเศษของท่ีคนท้ิง  เปน
สัญลักษณของการอยูรวมกับธรรมชาติอยางสงบงาม  

ทุกคนควรรวมกันดูแลรักษา ตั้งแตพ้ืนดิน ผืนนํ้า ถนน
หนทาง หมูไม ขึ้นไปจนถึงแผนฟา ใหสะอาด เรียบรอย งดงาม 
สงบ รมรื่น เปนรมณีย ท่ีชื่นกายชูใจ ใหไดยลไดยินสัมผัสแลว 
โนมนําใจใหนอมไปในกุศลธรรม เชน สดชื่น ผองใส สงบ 
ออนโยน เปนท่ีโอบออมอันเอ้ือตอการอยูดี โดยมีการพัฒนาชีวิต 
จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป  

การพัฒนาขอแรกในกายภาวนา จับท่ีเจตนาในการปฏิบัติ
จัดการและการมีทาทีตอส่ิงท่ีผานการรับรูเขามา หรือเขามาถึง
การสัมผัสรับรู พูดส้ันๆ วาในภาครับ เชน เมื่อกินเสพอาหาร ก็
กินเสพรับรสดวยความรูเขาใจเทาทัน มุงใหไดคุณคาท่ีแทจริงแก
ชีวิต ท่ีจะชวยใหรางกายอยูในสุขภาวะมีกําลังท่ีจะทํากิจหนาท่ี
และความดีงามสรางสรรค แลวกินพอดี ไมติดหลงมัวเมา ไมมุง
หาแครสชาติหรือกินเสพเกินประมาณ จนเปนการทํารายตนเอง  

พูดรวมความวา กินเสพใชสอยบริโภควัตถุอยางเขาถึงคุณ
คาท่ีแทของมัน ใหเกิดประโยชนสมความมุงหมายท่ีรูไดดวย
ปญญา อยางน้ีอยูในขอบเขตของกายภาวนา  
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In sum, one cognizes sense impressions without getting bogged
down  by  craving  (saṇhā);  instead,  one  makes  progress  by  applying
wholesome desire (chanda).

On a basic level, training the sense faculties begins with coming
into contact with and living amongst delightful external conditions.
Besides seeking out delightful natural environments, one makes the
efort to create one’s residence (home, monastery, village,  etc.)  into
a delightful abode. This efort is represented by the monks’ custom of
sweeping leaves in the monastery courtyard and collecting discarded
rubbish.  This  daily  observance  symbolizes  living  peacefully  with
nature.

Everyone should help with the task of keeping the local land, lakes
and rivers, roads and pathways, woodlands, and quality of air in a state
of  cleanliness,  orderliness,  beauty,  serenity,  and  quiet—in  a  state
refreshing and delightful for the body and mind. Living in contact with
such  a  delightful  environment,  people’s  minds  naturally  incline
towards wholesome mental states, e.g. joy, brightness of mind, tran-
quillity,  and  gentleness.  It  is  conducive  to  a  good  quality  of  life,
promoting higher mental and wisdom development.

The crux of physical development rests with one’s intention while
responding to or engaging with those things that pass through one’s
channels of cognition—those things one experiences from the outside
world.  In  short,  one  receives  sense  impressions  with  insight  and
understanding.  For  instance,  while  eating,  one  simply  discerns  the
favours of food; and one aims for the true benefts of eating, namely,
to maintain good health and strength for performing one’s responsi-
bilities  and  generating  virtue.  Rather  than  indulging  in  food  and
engaging in self-destructive  behaviour,  by hankering after  delicious
tastes or by overeating, one eats in moderation. In sum, one consumes
material  things  by  recognizing  with  wisdom  their  true  value,  thus
bringing about the optimum amount of beneft for oneself and others.
This is the domain of physical development.



 
 
 
 
 
 
 
๓๔ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

แตถาเปนเจตนาท่ีจะไปหาไปเอาไปจัดการใหไดมาเพ่ือจะ
ไดกินไดเสพอยางท่ีตนอยากไดหรือใหสมดังปรารถนา อันน้ันอยู
ในภาคออกแสดง พนจากขอกายภาวนา ไปอยูในขอท่ี ๒ ท่ี
จะตองพัฒนาในขั้นของศีลภาวนา 

อีกตัวอยางหน่ึง เมื่อฟงคําสอน คําพูดจาบอกเลาสนทนา 
แมกระท่ังเสียงเพลงเสียงดนตรี ถาไดยิน และรับฟงอยางมีสติ
แลว ไดเรียนรู ไดปญญา หรือเกิดกุศลธรรม เชน เกิดความเห็น
อกเห็นใจ เขาใจเพ่ือนมนุษย เกิดความรัก อยากชวยเหลือ หรือ
ไดคติในการดําเนินชีวิต  

ทานเลาไวหลายแหงในคัมภีรตางๆ  พระภิกษุเขาไป
บิณฑบาตในหมูบานบาง เดินทางไกลผานไปบนหนทางบาง ได
ยินเสียงสาวเสียงชาวบานรองเพลงตางๆ ทําใหพิจารณาเห็น
ความจริงของชีวิต หลายทานบรรลุธรรมเปนพระอรหันตจากการ
ไดยินเสียงเพลง น่ีก็อยูในเขตของกายภาวนา  

แตถามีขาววาจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงท่ีน่ันๆ ภิกษุอยาก
ฟงดนตรี เดินทางไปดูไปฟง อยางน้ีเลยเขตของอินทรียสังวรใน
กายภาวนาน้ีแลว กลายเปนกรรมผิดท่ีจะแกไขในขอท่ี ๒ -        
ศีลภาวนา     

ทานท่ีมีอินทรียภาวนา พัฒนาดานน้ีเจริญไปไดจนถึงขั้น
วาจะมองเห็นความงามในสิ่งท่ีไมงาม ก็ได จะเห็นความไมงาม
ในส่ิงท่ีงาม ก็ได (ขั้นพระอรหันต) ในท่ีน้ียังไมอธิบาย 
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If,  however,  a  person’s intention is  marked by seeking out and
acquiring things to consume in order to gratify desire, this lies in the
domain of external behaviour. It goes beyond the domain of physical
development and falls into the category of the next stage, i.e. moral
development.1

Another aspect to this subject is that when one listens mindfully
to  teachings,  conversations,  discussions,  etc.—even to  the  sound of
music—one  consequently  acquires  knowledge  and  insight,  and  one
generates  wholesome  states,  e.g.:  sympathy,  mutual  understanding,
love, and compassion. Moreover, one gains new perspectives on how
to live one’s life well.

In the scriptures, there are many stories of monks, while walking
on almsround or travelling longer distances on public byways, hearing
the songs sung by villagers, including by young women, and as a result
gaining insight into the truth of life. Many bhikkhus attained arahant-
ship by listening to people sing. This level of insight and self-mastery
is part of the domain of physical development.

Having said this, if a monk were to get news that a musical group
will play in a specifc location, and, wishing to listen to the music, he
were to  go see  the entertainment,  this  behaviour  would go beyond
the proper limits dictated by sense-restraint in the domain of physical
development. This would be deemed improper conduct, as outlined in
the principle of moral development.2

(Note that at the stage of arahantship, such awakened individuals
have mastered the stage of  ‘sense  development’3 to  the extent that
they can perceive the beauty in non-beautiful things, and likewise can
perceive the non-beautiful in beautiful things.)4

1 Sīla-bhāvanā.
2 Trans.: this applies of course only to monks, who have determined to live blamelessly

according to the monastic discipline.
3 Indriya-bhāvanā.  [Trans.:  as  the  venerable  author  points  out  in  chapter  7  of  Bpddha-

dhamma: ‘Physical cultivation’ (kāya-bhāvanā) is essentially identical to the cultivation of
the sense faculties (indriya-bhāvanā).’]

4 Trans.: for more on this subject see chapter 7 in Bpddhadhamma on awakened beings. 
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กายภาวนา ท่ีพัฒนาเบญจทวารกาย โดยฝกอินทรียสังวร 
พูดงายๆ วา รูจักใชอินทรีย ในการรับรู ดู ฟง เปนตน ไปจนถึง
การเสพบริโภคตางๆ ใหกินเปน เสพพอดี มีความรูประมาณใน
การบริโภคน้ี เปนภาวนา คือการพัฒนาข้ันแรกก็จริง แตเปนขั้น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่ง∗  

สําหรับมวลประชาชน ควรเอาใจใสเนนภาวนาคือการ
พัฒนาข้ันน้ีใหมาก เพราะนอกจากทําใหมนุษยมีโลกธรรมชาติท่ี
งดงามร่ืนรมยนาชื่นชมแลว ตัวมนุษยเองก็อยูดีมีสุข ดําเนินชีวิต
เปน ตั้งแตรูจักกินใชบริโภควัตถุ เปนตนไป เปนการศึกษา
พ้ืนฐาน ในการเริ่มตนพัฒนามนุษย  

น่ีคือท่ีพูดวา “การศึกษาเร่ิมต้น เมื่อคนกินอยู่-ดูฟังเป็น” หรือ
ย้ํา ๒ ชั้นวา “การศึกษาเร่ิมต้น คนเร่ิมพัฒนา เม่ือกินอยู่-ดูฟังเป็น”  

เมื่อมีการพัฒนาในขั้นกายภาวนาน้ีเปนฐานแลว จึงจะ
กาวไปในภาวนาขอตอๆ ไปไดด ี 

พัฒนาการทางสังคม  
แสดงออกมาท่ีใชกาย-วาจา ในทางเกื้อกูลสรางสรรค  

๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) แปลงายๆ ตามนิยม แมจะไม
ครอบคลุมวา พัฒนาความประพฤติ โดยเนนพฤติกรรมในการ
อยูรวมสังคม ใหไมเบียดเบียน แตเกื้อกูลกัน 
                                         
∗  เวลาฝก พูดรวมอยูในศีล เปน อินทรียสังวรศีล และ ปจจยปฏิเสวนศีล 

(ปจจยสันนิสิตศีล ก็เรียก) 
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Physical  development  (accompanied  by  sense  restraint)  can be
summed up as skilful sense cognition (seeing, hearing, etc.) and skilful,
balanced consumption—knowing how to consume things in modera-
tion. Although it is classifed as the frst stage, it is a fundamental and
crucial form of development.1

Especially for the wider public, this stage of development should
be given great emphasis. Besides inducing people to establish a beauti-
ful  and refreshing natural  environment,  the  people  themselves  will
abide in happiness and conduct their lives well, beginning with a wise
use of material things. This marks the starting point of human spir-
itual training.

This conforms to the adage: ‘True education begins with wise con-
sumption.’ Alternatively, one can say: ‘Training and self-improvement
begins with skilful application of the sense faculties.’

Being well-grounded in this initial stage of physical development,
one is prepared to progress in all the remaining stages.

B. Moral Development and Social Improvement

Moral  development  (sīla-bhāvanā)  is  customarily  defned  simply  as
‘developing conduct,’ with an emphasis given on developing kind and
supportive actions for fostering a healthy society.

1 Note that while undertaking this stage of development, this training is incorporated into
the  principle  of  moral  conduct  (sīla),  described  as  ‘moral  conduct  as  sense  restraint’
(indriyasaṁvara-sīla) and ‘moral conduct relating to the wise use of the four requisites’
( accaya aṭisevana-sīla; also known as  accayasannissisa-sīla).
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ศีลภาวนา ตางจากกายภาวนา ตรงท่ีวา กายภาวนา เปน
การพัฒนาท่ี “ผัสสทวาร” คือชองทางรับรู ๕ อยาง ท่ีเรียกวา 
อินทรีย ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสัมผัส ซึ่งเปน ภาคเสพ  

สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ี “กรรมทวาร” คือชองทาง
ทํากรรม ๒ ทาง ไดแก กายทวาร (ทางกาย) อันเปนชองทางทํา
กายกรรม เชน ฆาหรือชวยชีวิตสัตว ลักของเขาหรือใหทาน และ 
วจีทวาร (ทางวาจา) อันเปนชองทางทําวจีกรรม เชน พูดเท็จหรือ
พูดจริง พูดคําหยาบคายหรือกลาวคําสุภาพออนหวาน ฯลฯ ซึ่ง
พูดรวมๆ วาเปน ภาคแสดง (ภาคทํากรรม) 

การพัฒนาในศีลภาวนาน้ี จับท่ีเจตนาในการปฏิบัติจัดการ
และแสดงออกตอตัวรับการกระทําหรือถูกกระทําขางนอก ซึ่ง
เปนเรื่องของการทํากรรม โดยคุนกันมากในดานละหรืองดเวน 
(ดานลบ)  เชน  ในศีล ๕  (ชื่อแทว า  “สิกขาบท ๕”) ท่ีวา  เวน
ปาณาติบาต เวนอทินนาทาน เวนกาเมสุมิจฉาจาร เวนมุสาวาท 
และเวนสุราเมรัย ท้ังน้ี เพราะเปนการแกไขและคุมครองขั้น
พ้ืนฐานของสังคม  

แตในดานเก้ือกูลหนุนเสริม แมจะไมพูดถึงบอยนัก ก็ควร
ตระหนักวาสําคัญมากสําหรับการพัฒนาคนในขั้นน้ี  โดย
เฉพาะท่ีเดน คือ สังคหวัตถุ ๔ อันมี ทาน (การให แจกจาย 
แบงปน) ปิยวาจา (พูดดวยใจรัก) อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน) 
สมานัตตตา (มีตัวเสมอสมาน เชนรวมสุขรวมทุกข)  
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Physical development difers from moral development in that it
focuses  on  the  ‘channels  of  cognition,’1 i.e.  the  fve  sense  doors:
the eye, ear, nose, tongue, and body. It thus pertains to receiving or
experiencing sense objects.

Moral development, on the other hand, focuses on the ‘channels
of volitional action,’2 i.e. the two pathways of action: the pathway of
the body, by which people perform physical actions, e.g.: killing, steal-
ing, performing kind deeds for others, sharing one’s possessions, etc.;
and the pathway of speech, by which people perform verbal actions,3S

e.g.: lying, uttering coarse speech, speaking the truth, speaking polite
and  courteous  words,  etc.  Generally,  this  stage  of  development
pertains  to  outward expressions of  body and speech, to performing
external actions.

Moral development is directly linked to the specifc intention of
conduct connected those individuals on the receiving end. The focus
here is on volitional action.4T This stage of development is frequently
associated with abandoning or refraining from certain activities (i.e.
from a perspective of negation). For instance, in the context of the fve
precepts,5 the word used is ‘abstaining’ from killing living creatures,
taking what is not freely given, sexual misconduct, false speech, and
consuming  alcoholic  beverages.  This  wording  is  used  here  because
such restraint  and abstention is  the basic  means for improving and
protecting society.

Although  not  frequently  mentioned,  a  positive  or  afrmative
perspective on this stage of development is of vital importance. One of
the most prominent examples of this perspective is the teaching on
the four bases of social solidarity,6 namely: giving, kindly speech, acts
of service, and impartiality.7U

1 Phassa-dvāra.
2 Kamma-dvāra.
3 See endnote S.
4 See endnote T.
5 In the scriptures these are referred to as the fve training rules (sikkhā ada).
6 Saṅgaha-vasshp.
7 See endnote U.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๓๗ 

  

[ในหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็มีศีลดานบวกท่ีนาสนใจ เฉพาะ
อยางย่ิง ไวยาวัจจะ คือการขวนขวายชวยเหลือรับใช บริการดวยนํ้าใจ]   

ดังท่ีกลาวมา กายภาวนา เปนการพัฒนาดานรับรูเสพเสวย 
เก่ียวของกับโลกของส่ิงแวดลอมหรือสิ่งสรรพ ท่ีสัมพันธเก่ียวของ
กับตัวท่ัวท้ังหมด โดยเนนหรือเดนท่ีธรรมชาติ ไมวาชีวโลก อวกาศ
โลก หรือสังขารโลก ท่ีจะรับรู เรียนรู และเสพ ใหมีผลเปนคุณเปน
ประโยชนตอกัน และเปนพ้ืนฐานท่ีเอื้อเก้ือหนุนแกการพัฒนาใน
ภาวนาขออื่นท้ังหมด จนถึงปญญาท่ีหย่ังถึงเทาทันสังขารโลก   

สวนศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ีชัดออกมาทางดานสังคม 
ในการสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย เปนเรื่องถึงตัว กระทบตัวเดนชัด 
จึงมีการส่ังสอนเนนย้ํากันมากมายอยูแลว จนกายภาวนาถูก
มองขาม ถูกกลบลบหรือลืมไปเสีย  

ในท่ีน้ี จึงพูดถึงศีลภาวนาไวส้ันๆ เพียงเทาน้ี 

พัฒนาการทางจิตใจ ดูได ๓ ดาน  
สําคัญท่ีใชพัฒนาปญญา  

๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) มีความหมายกวางๆ คลุมๆ 
วา พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน 
มีสติ มีสมาธิ เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา 
และสดชื่น เบิกบาน ผองใส มีความสุข  

จิตตภาวนานี้ เปนการพัฒนาท่ี มโนทวาร ซึ่งเปนจุดรวมท่ี
บรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด ซึ่งเปนท่ีทํางานของภาวนา ๒ ขอ
กอนท่ีพูดมาแลว คือ กายภาวนา และศีลภาวนา 
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As described earlier, the stage of physical development pertains to
the entire domain of interacting with the outside world—it pertains to
everything with which people come into contact. It focuses primarily
on nature, whether this be the ‘world of beings,’1 the ‘world in space,’2

or the ‘world of formations.’3 Here, a person experiences and investi-
gates things in the world in a constructive and benefcial way. This
stage  acts  as  a  foundation,  promoting  growth  in  all  other  areas  of
development, all the way up to wisdom development, leading to a clear
insight into conditioned reality—the world of conditioned phenomena.

Moral development pertains directly to society—to human rela-
tionships.  This  is  a  matter  that  is  close  to  people’s  hearts,  having
a distinct  and pronounced impact on  their  lives.  Consequently,  this
stage of development is given special emphasis in the context of spiri-
tual training, to the extent that physical development has, in recent
times, been overlooked, obscured, or forgotten.

Because of the traditional abundance of teachings on this subject, I
will leave the discussion of moral development to this short presentation.

C. Three Aspects of Mental Development

Mental development (cissa-bhāvanā) has a broad and expansive defni-
tion, encompassing the cultivation of the following mental qualities:
fortitude, enthusiasm, perseverance, patience, mindfulness, and concen-
tration. As a result, one grows in kindness and compassion, purity, joy,
and happiness.

Mental development is focused on the mind-door,4 which is the
meeting point—the juncture—of  both sets  of  ‘doorways’5 mentioned
earlier. By the same token, the mind is the arena or point of engage-
ment for physical and moral development.

1 Sassa-loka; also referred to as jīva-loka or manpssa-loka.
2 Okāsa-loka; the universe. Also referred to as avakāsa-loka.
3 Saṅkhāra-loka;  the world of  conditioned phenomena. Note that  saṅkhāra-loka covers or

encompasses the other two ‘worlds.’
4 Mano-dvāra.
5 Dvāra. [Trans.: on the two sets of ‘doorways’ or ‘channels,’ see below.]



 
 
 
 
 
 
 
๓๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ขอทวนวา ในขอ กายภาวนา เราพัฒนาการใช “ผัสส
ทวาร” ๕ (เบญจผัสสทวาร, เรียกสั้นวา เบญจทวาร) คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน และกายสัมผัส (จักขุทวาร โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ และ 
กายทวาร) ดวยวิธีฝกชื่อวา “อินทรียสังวร” คือรูจักใชอินทรีย ไดแก 
ตา หู ฯลฯ น้ัน ดู ฟง อยางมีสติ ไมอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ 
แตใหเปนการเรียนรู ไดปญญา ไดกุศลธรรม คิดสรางสรรค 

ตอมา ในขอ ศีลภาวนา เราพัฒนาการใช “กรรมทวาร” ๒  
คือ กายทวาร (ทางกาย – ชองทางทํากายกรรม) ใหละเวนกายกรรม 
ชั่ว ท่ีเบียดเบียน เชน ฆาฟนทําราย ลักขโมย หันไปทํากายกรรม 
ดี ท่ีเกื้อกูล เชน ชวยเหลือ เสียสละ แบงปน บําเพ็ญประโยชน 
และ วจีทวาร (ทางวาจา - ชองทางทําวจีกรรม) ใหละเวนวจีกรรม 
ชั่ว ท่ีเบียดเบียน เชน พูดเท็จ โกหก หลอกลวง สอเสียด ยุยง พูด
หยาบคาย พูดเพอเจอ และทําวจีกรรม ดี ท่ีเกื้อกูล เชน พูดจริง 
พูดจาสุภาพออนหวาน พูดคําสมานสามัคคี พูดจามีเหตุผล 
เหมาะควรแกกาล พูดถอยคําท่ีเปนประโยชน   

ท่ีจริงน้ัน  “ผัสสทวาร”  มี  ๖  แตในขอ  ๑  กายภาวนา  จบ
แค  “ผัสสทวาร”  ท่ี  ๕  เพราะ “ผัสสทวาร” ท่ี ๖ มาอยูในขอ ๓ 
คือ จิตตภาวนา น้ี ไดแก มโนทวาร 

ท่ีจริงอีกเชนกัน  กรรมทวาร มี ๓  แตในขอ ๒ ศีลภาวนา 
จบแค กรรมทวาร ท่ี ๒  เพราะ    กรรมทวาร ท่ี ๓ มาอยูในขอ ๓ 
คือ จิตตภาวนา น้ี ไดแก มโนทวาร อีกเหมือนกัน  
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Physical  development focuses on the fve channels of  contact—
contact  by  way of  the  eye,  ear,  nose,  tongue,  and  body.  Here,  one
applies  sense  restraint,  i.e.  one  sees,  hears,  etc.  with  mindfulness.
Instead of simply experiencing pleasure or displeasure when encoun-
tering sense impressions, one gains knowledge and understanding, and
fosters wholesome mind states and constructive modes of thinking.

Moral  development  focuses  on  the  two  channels  of  volitional
action:

1) The  body  channel:  the  doorway  for  performing  physical
actions.  Here,  one abstains from unwholesome, oppressive  acts,  e.g.
killing, stealing, etc., and instead one performs wholesome, supportive
acts, e.g. helping others, renouncing, sharing, doing good, etc.

2) The  speech  channel:  the  doorway  for  performing  verbal
actions. Here, one abstains from unwholesome, oppressive speech, e.g.
lying, gossiping, malicious speech, teasing, swearing, senseless prattle,
etc.,  and instead one engages in wholesome, supportive speech, e.g.
speaking the truth, speaking politely, speaking in ways that promote
harmony,  and  speaking  proftable,  meaningful  words,  suitable  to
the circumstances.

In fact, there are six channels of cognition, but in the teaching on
physical development, only the frst fve channels are mentioned. This
is because the sixth channel, i.e. the ‘mind channel,’ is incorporated in
the teaching on mental development.

Similarly,  there  are  three  channels  of  volitional  action,  but  in
the teaching on moral development, only the frst two are mentioned.
This is because the third channel, the ‘mind channel,’ likewise is incor-
porated in the teaching on mental development.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๓๙ 

  

ดูอีกที ครบท้ัง ๒ ชุด เทียบกัน  
“ผัสสทวาร ๖”: จักขุทวาร  โสตทวาร  ฆานทวาร  ชิวหาทวาร   

กายทวาร  มโนทวาร 
“กรรมทวาร ๓”: กายทวาร     วจีทวาร     มโนทวาร 
มโนทวาร พูดงายๆ วา “ใจ” เปนท่ีบรรจบของ “ทวาร”  ท้ัง 

๒ ชุดน้ัน คือ  
ในชุดแรก – “ผัสสทวาร” ท่ีเปนภาครับ/ภาคเสพ มโนทวาร

อยูสุดทายปลายทาง เมื่อรับรูทางตา ก็ตาม ทางหู ทางจมูก ทาง
ล้ิน ทางกายสัมผัส ก็ตาม ขอมูล ส่ิงท่ีรับรู ก็ไปลง ไปรวมรูท่ี มโน
ทวาร (แมแตในขณะท่ีกําลังรับรู การเลือกที่จะรับ-ไมรับ การมีทาที
อยางไร จะปฏิบัติ จัดการ เอาอยางไร กับสิ่งท่ีรับรูน้ัน ก็เปนการทํางานที่
มโนทวาร คือที่ใจ ออกไปจากใจ เปนมโนกรรม ในชุดหลัง)   

ในชุดหลัง – “กรรมทวาร” ท่ีเปนภาคแสดง เปนชุดทํางาน 
เปนชองทางทํากรรมนั้น มโนทวาร มีชื่อเปนขอสุดทาย แตท่ีจริง 
เปนตัวเริ่มงาน  

ท่ีมโนทวารน้ี คนทํามโนกรรม/กรรมทางใจ คือคิด แลวทํา
ตามท่ีคิด โดยใชกายทวาร ทําการตางๆ ดวยกายหรือแสดงออก
ทางรางกาย ยืน เดิน วายนํ้า ทุบ ตี อุม กอด แยงเอา ยกให ฯลฯ 
เรียกรวมวากายกรรม/กรรมทางกาย หรือใช วจีทวาร ทําการดวย
วาจาหรือแสดงออกทางวาจา พูดดี พูดราย พูดจริง พูดเท็จ ฯลฯ 
เรียกรวมวาวจีกรรม/กรรมทางวาจา  
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For comparison, here are the two sets of ‘channels’ or ‘doorways’:
1. Six channels of cognition: eye channel, ear channel, nose chan-

nel, tongue channel, body channel, and mind channel.1

2. Three  channels  of  volitional  action:  body  channel,  speech
channel, and mind channel.2

In simple terms, the ‘mind channel’ refers to the mind, which is
the point of convergence of the two sets of channels.

In  the  set  of  cognitive  channels,  which  function  to  receive  or
experience sense impressions, the mind door is placed at the end of
the list. When one makes sense contact by way of the eye, ear, nose,
tongue,  and  body,  the  particular  sense  impression or  sense  data  is
collected or registered at the mind door. The mind door is responsible
for many functions: the choice to receive or block out sense impres-
sions, the specifc response to sense data, the way of dealing with and
managing sense data, etc. All of these activities stem from the mind
and are classifed as ‘mental volitional action,’3 as part of the second
set of channels.

The set  of  kamma channels  function as mediums of expression;
they are the doorways for action. Although the mind channel is placed
at the end of the list, in fact it is the initiator of all forms of action.

By way of the mind door, people perform mental actions4—they
engage in thinking. Based on these thoughts, they proceed to perform
two kinds of actions: 1) by way of the body door, they perform physical
actions—they express  themselves  by  way of  the  body—by standing,
walking, swimming, cradling, embracing, striking, seizing, relinquish-
ing, etc.; 2) by way of the speech door, they perform verbal actions—
they express themselves through speech—by speaking politely, speak-
ing rudely, telling the truth, telling lies, etc.

1 Cakkhp-dvāra, sosa-dvāra, ghāna-dvāra, jivhā-dvāra, kāya-dvāra, and mano-dvāra, respectively.
2 Kāya-dvāra, vacī-dvāra, and mano-dvāra, respectively.
3 Mano-kamma; ‘mental activity.’
4 Ibid.



 
 
 
 
 
 
 
๔๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

รวมเปนการทํากรรม ๓ (ทํา-กายกรรม พูด-วจีกรรม คิด-
มโนกรรม) ทาง “กรรมทวาร ๓” คือ กายทวาร วจีทวาร และ มโน
ทวาร ดังท่ีวาแลว แตตัวการริเริ่ม ตัวการ แกนงาน อยูท่ี มโนทวาร 

พึงสังเกตวา ดังไดบอกขางตน ในภาครับ ทางจักขุ โสตะ 
ฯลฯ คือทางตา ทางหู ฯลฯ น้ัน แมจะรับรูดวยตา ดวยหู เปนตน
เหลาน้ัน แตการท่ีจะเลือกรับขอมูล/ส่ิงเรา/อารมณ อันใดหรือไม 
จะมีทาทีอยางไร จะเอาอยางไร จะจัดการขอมูลน้ันอยางไร 
ท้ังหมดน้ีเปนการทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ  

ดังน้ัน ในภาครับ “ผัสสทวาร” ๕ อยางแรก จึงทําหนาท่ีแค
เปนทางรับรูเทาน้ัน ไมมีการทํากรรมท่ีทวารเหลาน้ัน เชนไมมี
กรรมทางตา แตกรรมท่ีทําในการรับรูน้ัน ทําท่ีใจ ท่ีมโนทวาร เปน
มโนกรรม มีแคมโนกรรม 

เปนอันวา มโนทวาร นอกจากมีอยูในทวารท้ัง ๒ ชุด คือ ท้ัง
ใน “ผัสสทวาร ๖” และใน “กรรมทวาร ๓”แลว ยังเปนท่ีทํางาน
สําคัญท่ีสุด เปนแกน เปนศูนยกลางการทํางานของทวาร ชุด
น้ันๆ ดวย  

ยิ่งกวาน้ัน ยังไดบอกขางตนวา มโนทวารเปนจุดรวมท่ี
บรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด เชื่อมประสานการทํางานของ
ทวารท้ัง ๒ ชุดใหตอกันเปนระบบอันเดียว รวมเขาเปนวงจร
เดียวกัน 
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As  mentioned  above,  of  these  three  kinds  of  actions—physical,
verbal, and mental—it is at the mind channel that all actions are initi-
ated and set in motion; the centre of all volitional actions lies at the
mind.  Although  sense  impressions  and  sense  stimuli—i.e.  sense
objects1—are received by way of the eye, ear, nose, tongue, and body,
the act of selecting or rejecting such sense data, the mental stance one
takes towards them, and the reactions and responses to them—all of
these actions occur at the mind.

The frst fve channels of cognition simply make contact with and
receive sense impressions. No volitional action occurs at these sense
bases.  For instance, there is no such thing as ‘eye kamma.’  All  voli-
tional action connected to such cognition occurs at the mind channel.
Kamma is always associated with the mind; only mental kamma exists.

The mind channel is found in both sets of channels—the cognitive
channels and the kamma channels. Moreover, it is the most important
operative factor—the core of activity—of both of these sets of chan-
nels. The mind channel is the point of convergence of these two sets of
channels. It links the functionality—operational activity of these two
sets—combining them into a single system, a single dynamic.

1 Ārammaṇa.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๔๑ 

  

ยกตัวอยางงายๆ ตา หู รับรูโดยเห็น ไดยินแลว ขอมูลไปท่ี
มโนทวาร เกิดความรูสึกวาชอบใจ หรือไมชอบใจ แลวท่ีมโนทวาร
น้ัน มีการคิดเปนมโนกรรม ท่ีจะทําการตอบสนอง ดวยการใช
กายทวาร ทํากายกรรม หรือใชวจีทวารทําวจีกรรม ตอตัวเราน้ันๆ 
ในทางบวกหรือในทางลบ ตามความตองการท่ีคิดและส่ังดวย
มโนกรรม ออกมาทางมโนทวาร  

แลวทีน้ี บางทีตองการขอมูลใหมหรือเพ่ิมเติมบางอยาง
จาก “ผัสสทวาร” มโนกรรมทาง   มโนทวาร ก็ให “ผัสสทวาร” 
เชน ตา หู รับรูขอมูลใหมหรือเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใชคิดการดวย
มโนกรรม แลวแสดงออก ปฏิบัติ จัดการดวยกายกรรม ทาง
กายทวาร  และหรือดวยวจีกรรม ทางวจีทวาร ฯลฯ      

เปนอันวา ท้ัง “ผัสสทวาร” และ “กรรมทวาร” ประสาน
เชื่อมตอสงตองานท่ีมโนทวาร สืบเน่ืองเปนระบบ เปน
กระบวนการ เปนวงจรเดียวกัน 

ทีน้ี ท่ีมโนทวาร น้ัน ตัวการท่ีเปนเจาของเรื่อง เปนตัวรับรู 
รวบรวมขอมูลเปนตน เปนเจาของความตองการ และเอาขอมูล
มาใช เลือกสรร ปฏิบัติ จัดการ สนองความตองการ โดยทํา
มโนกรรม คือการคิด ท่ีเปนตนทางตอไปสูการทํากายกรรม และ
วจีกรรม รวมท้ังใช “ผัสสทวาร” สนองความตองการของตัว 
สภาวะท่ีเปนตัวการน้ันเรียกวา “จิต/จิตต์”  

ในการใชพูดกันตามปกติ หรือในภาษาสามัญ “จิต/จิตต์” 
อยางท่ีเราพูดวาจิตใจ เปนคําพูดรวมๆ หมายถึงสภาวะท่ีรูท่ีคิด 
พรอมท้ังคุณสมบัติ องคประกอบ อาการเปนไป ระบบและ
กระบวนการทํางานท้ังหมดของมัน  
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For  instance,  when  the  eye  makes  contact  with  (‘cognizes’)
a visible object, the sense data is processed at the mind door, giving
rise to pleasant or unpleasant sensations. The mind then engages in
mental activity,  thinking of how to respond to this sense stimuli by
way of physical or verbal actions. These responses may be positive or
negative,  according  to  the  thoughts  and  directives  initiated  by
the mind. All kammic activity thus stems from the mind.

Sometimes,  new  or  additional  information  from  the  frst  fve
sense channels is required. The mind thus directs these channels (the
eye, ear, etc.) to gather this additional data, to be further processed by
the cognitive activity of the mind. This mental activity is then applied
and expressed by way of physical and/or verbal activity.

In sum, both the cognitive and kamma channels are linked and in-
tegrated at the mind channel, resulting in a unifed process of activity.

At the mind channel, it is thinking that is the main agent of activ-
ity,  gathering and processing the data received from the other  fve
senses. Thinking selects and applies this data, governing how people
deal with it and how they satisfy their needs and desires. This mental
activity is the impetus and source of consequent physical and verbal
actions. Thinking also directs how people engage with the other fve
senses to fnd satisfaction and gratifcation. In Pali, this main agent of
mental activity is called cissa.

Normally, in general parlance, the word  cissa is used in a broad
and general sense, referring to the ‘mind’: to the natural phenomenon
that is aware and engages in thought, including all mental qualities,
attributes, properties, modes of activity, etc.



 
 
 
 
 
 
 
๔๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ขอย้ําความสําคัญท่ีพูดไปแลววา จิตใชมโนทวาร เปน
ชองทางทํามโนกรรม และไมเพียงคิดอยูในมโนทวารเทาน้ัน ยังใช 
“ผัสสทวาร” ท้ัง ๕ สนองมโนกรรมของมันดวย และเมื่อริเริ่ม
มโนกรรมขึ้นแลว ก็ขยายงานประสานตอกับกายกรรม ทาง
กายทวาร และวจีกรรม ทางวจีทวาร ดวย 

บรรดาคุณสมบัติและองคประกอบท่ีมากมายของจิตใจน้ัน 
ในท่ีน้ีควรรูจักตัวท่ีสําคัญยิ่งไวเพ่ือประโยชนในการพัฒนาจิตใจ
สัก ๒-๓ อยาง  

ตัวแรกคือ เจตนา ไดแก ความตั้งใจ หรือเจตจํานง ท่ีมุงวา
จะเอาอะไร จะทําอะไรอยางไร จะใหเปนอยางไร ฯลฯ มันสําคัญ
นัก เพราะเปนตัวทํากรรม ท่ีเกิดเปนมโนกรรม แลวก็วจีกรรม 
และกายกรรม ทุกอยาง เราจะใหกรรมเหลาน้ันรายหรือดีอยางไร 
ก็จัดการท่ีเจตนาน่ีเอง แมกระท่ังตัดสินคนได ดวยเจตนาของเขา 

ทีน้ี เจตนา ท่ีเปนตัวกอการเปนกรรมขึ้นมาน้ัน ก็โดยท่ีวา
มันเปนเจาการท่ีเลือกตัดสินใจ แลวก็เปนผูนํา เปนหัวหนา
กระบวน พาตัวประกอบท้ังหมดมุงไปทําการน้ันๆ และในการน้ี 
มันจะเอาอยางไร จะเลือกทางไหนอยางใด จะทําการดีหรือทํา
การราย เปนกรรมดีหรือเปนกรรมชั่ว ก็อยูท่ีวามันเขาขางหรือตก
อยูใตอิทธิพลของคุณสมบัติอันไหนพวกไหน พวกรายหรือพวกดี 
ท่ีมีอยูมากมายในจิตใจน้ันเอง             
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The ‘mind’ (cissa) relies on the mind-channel to perform mental
activity. These actions are not limited to simply engaging in thought;
the mind also directs the functioning of the other fve cognitive chan-
nels to meet the needs of and answer to mental activity. Moreover,
when mental activity is set in motion, it extends outwards, by linking
up with physical and verbal actions.

In  the  context  of  mental  development,  there  are  several  vital
attributes and qualities of the mind that should be highlighted here.

The  frst  quality  is  intention,1 which  determines  what  things
people  engage with,  what actions  they perform and the manner in
which they are performed, people’s aims and objectives, etc.  This is
a vital mental factor, because it creates kamma; it is the catalyst for all
mental  actions,  leading to  physical  actions  and  verbal  actions.  It  is
precisely this factor of intention that determines whether actions are
good or bad. It is even possible to judge a person according to his or
her intentions.

Intention—the creator of kamma—is the principal agent in making
decisions.  It  is  the  leader  of  all  mental  processes,  orchestrating  all
other  mental  factors in accomplishing volitional  activity.  It  chooses
the direction and manner of people’s actions, including whether the
acts are good or bad. Good and bad kamma results from how intention
is partisan to, or falls under the infuence of, the myriad wholesome
and unwholesome qualities in the mind.

1 Cesanā (volition).



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๔๓ 

  

ตัวอยางสําคัญ ถาเจตนามั่วสุมอยูกับโลภะ กับโทสะ กับ
โมหะ ตกอยูใตอิทธิพลของตัวรายพวกนี้ เจตนาก็กอการราย ทํา
กรรมชั่ว แตถาเจตนาเลือกอยูกับเมตตากรุณา อยูกับความมีใจ
เผ่ือแผสละให (จาคะ) อยูกับปัญญา มันก็พาไปทํากรรมดีงาม ท่ี
ฉลาด ท่ีสรางสรรค เปนประโยชน  

ตรงนี้แหละคือเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองมีการพัฒนาจิตใจ 
คือจิตตภาวนาน้ี โดยฝกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติท่ีดีงามเปน
คุณประโยชนขึ้นมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละ
กําจัดกิเลสโทษท้ังหลาย ตั้งตนแต โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา 
(ความอยากเอาอยากไดใหแกตัว) มานะ (ความอยากใหตัวเปนใหญกด
ขมผูอื่น) ทิฐิ (ความติดตังถือร้ันเอาแตความเห็นความเช่ือของตัว) ฯลฯ 
จนถึงโกสัชชะ (ความเกียจคราน) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ (ความ
ตระหน่ีหวงแหนกีดกัน) ใหเบาบางหมดหายไป  

จิตใจท่ีพัฒนาขึ้นในจิตตภาวนาน้ี เมื่อกิเลสโทษลดนอยลง
ไป และมีคุณสมบัติเพ่ิมพูนขึ้น จะปรากฏคุณลักษณะ ๓ ดาน
ชัดเจนมากข้ึนๆ คือ  

ด้านหนึ่ง มีความเจริญงอกงามในคุณธรรม เชน ศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะ เมตตา กรุณา จาคะ (คุณภาพจิต)  

อีกด้านหนึ่ง ก็มีความเขมแข็ง มั่นคง อยูตัว จิตแนว ใจน่ิง 
กาวแนวไปในกุศลธรรม ไมถดถอย ไมวอกแวก ไมหว่ันไหว 
(สมรรถภาพจิต)  

และอีกด้านหนึ่ง มีความสงบ ความเบิกบาน เอิบอ่ิม สดชื่น 
ผองใส เปนสุข (สุขภาพจิต)   
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For instance, if intention gets mixed up with and falls under the
sway of such pernicious qualities as greed, hatred, and delusion,1 it will
trigger bad kamma and cause harm. If,  on the other hand, it  aligns
itself with such qualities as kindness, compassion, relinquishment, and
wisdom,  it  will  initiate  good  kamma,  i.e.  skilful,  constructive,  and
benefcial actions.

Here, the vital importance of mental development becomes clear.
One cultivates wholesome, advantageous mental qualities, strengthen-
ing and boosting them. In addition, one dispels all forms of impure and
harmful qualities, beginning with the triad of greed, hatred, and delu-
sion, and the triad of craving, conceit, and fxed views, 2 and extending
to such qualities as laziness, jealously, and miserliness.3

When, through mental development, harmful qualities are reduced
and wholesome qualities increase, three positive attributes of the mind
become clearly apparent:

1. Mental virtue: virtuous qualities in the mind increase, e.g.: faith,
sense of shame, fear of wrongdoing, lovingkindness, generosity, etc.

2. Mental capability: the mind is endowed with strength, stability,
steadfastness,  and composure; it  is  intent on developing wholesome
qualities; it is free from discouragement—unwavering and imperturbable.

3. Mental  health:  the  mind  is  endowed with  serenity,  content-
ment, joy, delight, brightness, and ease.

1 Lobha, dosa, & moha.
2 Taṇhā (covetousness),  māna (desire for personal distinction at the expense of others), &

diṭṭhi (stubborn adherence to personal beliefs and opinions).
3 Kosajja, issā, and macchariya (possessiveness), respectively. 



 
 
 
 
 
 
 
๔๔ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเปนตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ  
ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญ ในการพัฒนาคุณสมบัติความดีงาม

ในจิตใจ ท่ีมีมากมายน้ัน มีคุณสมบัติตัวเอกท่ีจะตองพัฒนาข้ึน
มาเปนหลัก เปนแกน เปนท่ีตั้ง ใหแกคุณสมบัติอ่ืนท้ังหมด 
คุณสมบัติน้ีเรียกวา “สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งมั่น คือภาวะท่ี
จิตอยูตัว ไมมีอะไรรบกวนใหฟุงซาน วุนวาย หรือทําใหขุนมัวได 
เปนตัวของมันเอง อยูกับงาน กับเรื่องท่ีจะทําการ หรืออยูกับส่ิงท่ี
ตองการไดตามตองการ ไดท่ี โดยพรอมท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด ดังท่ี
พระพุทธเจาทรงใชคําวา จิตน้ันเปน “กัมมนีย์” (ควรแกงาน, 
เหมาะท่ีจะใชการ) เฉพาะอยางยิ่งงานของปญญา 

จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน สงบ น่ิง อยูตัว ไดท่ี เหมือนนํ้าในท่ีเก็บ
กักหรือภาชนะ ท่ีไมมีอะไรรบกวน ไมมีใครเขยาหรือกระแทก
กระทุมกระท้ันส่ันไหว ไมกระเพ่ือม เปนจิตท่ีไมฟุงซาน ไมพลุง
พลาน ไมกระวนกระวาย มีความสุขอยูในตัวเอง 

จิตเปนสมาธิ ซึ่งสงบ น่ิง อยูตัวน้ัน เหมือนนํ้าท่ีเมื่อสงบน่ิง 
ก็จะใส เพราะเศษผงฝุนส่ิงปะปนที่เปะปะเล่ือนลอยไหลขึ้นลง
เควงควางบังทางโนนบังทางน้ี ตกตะกอนลงนอนกนหมด ไมมี
อะไรกั้นบัง มีอะไรกีดในน้ัน ก็มองเห็นไดชัดเจน และเก็บกวาด
กําจัดลางไดงายทีเดียวหมด 

จิตท่ีเปนสมาธิ แนวอยูแนวไปกับส่ิงเดียวท่ีตองการ จะมี
กําลังแรง เหมือนสายธารกระแสน้ําท่ีไหลไปทางเดียว ไมแตก
พรา มีกําลังแรงมาก สามารถกําจัดหรือผานทะลุส่ิงกีดขวางไป
ไดหมด จึงเอาชนะส่ิงชั่วรายลอเราไดส้ิน และทําการท่ีมุงหมาย
ใหสําเร็จโดยไมยาก  
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Concentration (samādhi):
a Keyword for Mental Development

Of all the many virtuous mental qualities, there is one essential quality
that must be cultivated as an anchor and support for all others. In Pali,
this quality is called samādhi, which is usually translated as ‘concentra-
tion.’ It refers to mental stability and steadfastness, whereby the mind
is not disturbed, distracted, or beclouded. As a result, the mind gains
a degree of self-reliance and is focused on its work and activities; it
remains  settled  on  its  chosen  object  of  attention  and  is  optimally
primed for work. The Buddha referred to this state of preparedness as
kammanīya:  the  mind  is  wieldy  and  suitable  for  work,  particularly
the work performed by wisdom.1

A concentrated mind is stable, composed, tranquil, and still. This
is similar to water in a vessel or container, which has not been shaken
or disturbed; its  surface does not undulate.  Such a peaceful mind is
free from agitation, restlessness, and anxiety; and it is endowed with
intrinsic happiness.

Still water is clear because all the silt and sediment has settled to
the bottom; it no longer obstructs or impedes one’s view. One’s vision is
clear, enabling one to clean up and remove any undesirable elements.

A concentrated mind remains one-pointed and frmly established
on  a  desired  object  of  attention.  It  is  endowed  with  power  and
strength.  This is  similar to  a  strong current of  water  fowing down
a single channel, which is able to remove or pass through all obstacles.
Such a mind is able to vanquish all base and tantalizing distractions,
and is able to accomplish all desired tasks without difculty.

1 Paññā.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๔๕ 

  

ในงานลดละอกุศลธรรม กอเกิดพัฒนากุศลธรรม จนถึง
ปญญาท่ีเปนสุดยอดน้ัน สมาธิ มีคุณสมบัติตัวเอกท่ีรวมชวยงาน 
๒ อยาง คือ วิริยะ – ความเพียร (วีริย วีร=แกลวกลากาวหนาไปไม
ระยอ, มีฉันทะ ชวยเร่ิมงานให) และ สติ - ความระลึกนึกได ไม
เผลอ คุมใจไวกับกิจ กุมจิตไวท่ีเปาหมายไมพลาด เมื่อจิตมี
คุณภาพควรแกงานอยางน้ี ก็พรอมท่ีจะพัฒนาบรรดาคุณสมบัติ 
จนถึงปญญาขึ้นได 

จิตตภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจ โดยพัฒนาสมาธิเปน
คุณสมบัติหลัก หรือเปนแกนงานดังวามาน้ี จึงเรียกอีกชื่อหน่ึงวา 
“สมถภาวนา” (สมถะ=ความสงบ เปนไวพจนคําหน่ึงของ สมาธิ)  

เมื่อพัฒนาจิตใจถูกตอง โดยมีสมาธิท่ีพัฒนาขึ้นอยาง
ไดผลจริง  ก็จะมีคุณสมบัติ  ๓  ดาน  ท่ี เรียกส้ันๆ  งายๆ  วา 
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต พัฒนาขึ้นมาดวย ดัง
ไดกลาวแลว 

จิตตภาวนาน้ี แมจะมีรายละเอียดอีกมาก แตรวมแลวก็มุง
ใหเปนฐานของปญญาภาวนา คือการพัฒนาปญญา และในการ
กาวสูปญญานั้น มีธรรมบางอยางท่ีควรเนน ซึ่งขอกลาวไวท่ีน่ี 
คือ 

ฉันทะ (ความพอใจ ความอยาก ความปรารถนา) เปนธรรมท่ี
สําคัญอยางยิ่ง ดังพุทธพจนวา “ฉนฺทมูลกา... สพฺเพ  ธมฺมา” 
(องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓) แปลวา ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเปนมูล หรือแปล
ใหเปนไทยมากขึ้นวา ธรรมท้ังปวง มีความตองการเปนตน
กําเนิด หรือวา มีความอยากเปนท่ีตั้งตน  
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In the endeavour to abandon unwholesome qualities and cultivate
wholesome qualities, concentration is assisted by two leading mental
factors, namely: efort1 and mindfulness.2 When the mind is strong and
primed for work, it  is  ready to cultivate all  other virtuous qualities,
culminating in wisdom.

In mental development, concentration is cultivated as the primary
and  essential  factor.  For  this  reason,  mental  development  is  also
known as ‘tranquillity meditation.’3

As mentioned earlier, when mental development proceeds correct-
ly—giving rise to efective concentration—the mind is endowed with
three qualities: mental virtue, mental capability, and mental health.

Although there are many details pertaining to this stage of devel-
opment, all told, the aim of mental development is to act as a founda-
tion for wisdom development. And in this cultivation of wisdom, there
are several mental factors that should be underscored.

One vital factor in this process is desire (chanda),4 as confrmed by
the  Buddha’s  words:  ‘All  things  are  rooted  in  desire.’5 Alternative
translations include: ‘The source of all things is desire,’ and ‘The well-
spring of all things is desire.’

1 Viriya; stemming from the word vīra, meaning ‘courageous,’ ‘undaunted’; the catalyst for
efort is wholesome desire (chanda).

2 Sasi:  recollection;  recall;  attentiveness;  heedful  attention  on  one’s  activities;  focused,
unwavering attention on one’s goal.

3 Samasha-bhāvanā. Samasha = ‘tranquility’; this is a synonym of samādhi. 
4 ‘Afnity,’ ‘preference,’ ‘wishing,’ ‘aspiration.’ 
5 Chandamūlakā … sabbe dhammā; A. V. 107.



 
 
 
 
 
 
 
๔๖ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

แตก็ตองทราบวา ฉันทะน้ันมี ๒ อยาง คือ ฉันทะท่ีเปน
อกุศล ซึ่งนิยมเรียกแยกออกไปวา “ตัณหา” กับฉันทะท่ีเปนกุศล 
เปนธรรมฉันทะ เรียกส้ันๆ วา “ฉันทะ” พูดงายๆ จึงวา ปวงธรรม
ฝายรายฝายอกุศล ตั้งตนจากตัณหา สวนปวงธรรมฝายดีฝาย
กุศล ตั้งตนจากฉันทะ 

พูดใหงายวา ตัณหา เปนความอยากเพื่ออัตตา (เพื่อตัวตนที่
ยึดถือขึ้นมา) เกิดเปนอยากได อยากเอา อยากเปน... ใหแกตัวตน
น้ัน สวน ฉันทะ เปนความอยากเพ่ือสภาวะ ของส่ิงน้ันๆ ของคน
สัตวน้ันๆ คือ อยากใหสิ่งใหคนสัตวน้ันๆ และอยากทําใหสิ่งใหคน
สัตวน้ันๆ เขาถึงหรืออยูในสภาวะท่ีดีงาม สมบูรณ หรือเต็มเปยม
เยี่ยมยอดของเขาของมันน้ันๆ (ไมมีอัตตา/ตัวตน/ตัวกูเก่ียวของ)  

ดังเชนในสภาพรมณีย ผูมีฉันทะ อยางอริยชน เดินผานไป
ไดเห็นดอกไมงามสะพรั่งมีสีสันสดสวย ก็มีใจรื่นรมยชื่นชมอยาก
ใหมันอยูดีงดงามจนเต็มสภาวะของมัน ไมมีพฤติกรรมสนอง
ตัณหาท่ีจะหักรานหรือเด็ดเอามาใหแกตัวตน 

ตัณหา พึงละโดยไมใหมันเกิดขึ้น สวน ฉันทะ พึงละดวย
การทําใหสําเร็จตามท่ีตองการหรือตามท่ีอยากท่ีปรารถนาน้ัน จึง
แปลส้ันๆ วา “ความอยากทํา (ใหมันดีใหมันงามเต็มสภาวะของมัน)”  

เปนความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองแยกใหไดระหวางความ
อยากท่ีเปนตัณหา กับความอยากท่ีเปนฉันทะ แลวก็ตั้งฉันทะ
ขึ้นมา เริ่มตนพัฒนาไป จนกวาปญญาจะสมบูรณ ลุวิมุตติหลุด
พนเปนอิสระ โดยท่ีวาระหวางน้ันก็พัฒนาคุณสมบัติท้ังหลาย 
เชน ใหฉันทะสําแดงออกมาเปน เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา (ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔) ตามควรแกสถานการณน้ันๆ  
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It  is  essential  to  point  out  that  there  are  two  kinds  of  desire
(chanda).  The  frst  is  unwholesome  desire,  which  is  usually  distin-
guished by the term  saṇhā (‘craving’). The second kind is wholesome
desire, which may be referred to as dhamma-chanda (‘desire for truth’),
and is often designated by the single term chanda. Simply speaking, all
adverse, unwholesome things stem from craving; all positive, whole-
some things stem from wholesome desire.

Craving  is  a  desire  serving  in  the  interests  of  a  sense  of  self,1

resulting in a desire to obtain, seize, or become something in order to
achieve personal  gratifcation. Wholesome desire is  a desire serving
the interests of the objects or living beings involved, i.e. one wishes
that these things or beings abide in a natural state of wellbeing, fulfl-
ment,  and excellence.  Moreover,  one wishes  to  engage in  action in
order to achieve this fulflment. In this latter dynamic, no ‘I’—no sense
of a fxed, separate self—need be involved.

Take the example of a place of natural beauty. A person endowed
with wholesome desire, e.g. an awakened being, will pass through such
an area, seeing the colourful fowers in bloom and experience delight
and satisfaction,  wishing that  this  environment  exists  in  a  healthy,
prosperous state of wholeness. He or she will perform no actions, e.g.
severing or damaging the plants, in order to indulge craving.

Craving  should  be  abandoned  by  preventing  it  from  arising.
Chanda,  on the other  hand,  should be  abandoned by bringing one’s
desires and aspirations to completion.  Chanda can thus also be trans-
lated as a desire to act (in order for something or someone to abide in
wholeness and fulflment).

It is of paramount importance that people are able to distinguish
between these two kinds of desire. Having made this distinction, they
should then establish and cultivate wholesome desire, consummated
by perfecting wisdom and realizing liberation. During this process of
spiritual practice, they can express the nuances of wholesome desire,
i.e. lovingkindness, compassion, appreciative joy, and equanimity,2V as
is suitable to the circumstances.
1 Assā: self-identity.
2 See endnote V.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๔๗ 

  

ศรัทธา (บาลี: สทฺธา) เปนตัวเชื่อมตอกับปจจัยภายนอก 
เฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร โดยมีขอกํากับวาใหประกอบดวย
ปญญา หรือมีการใชปญญา และนําไปสูปัญญา 

ธรรมชุดหน่ึงก็สําคัญนัก พระพุทธเจาตรัสบอยมาก มี ๕ 
ขอ ใชวัดผลหรือตรวจสอบการพัฒนา หรือท่ีเรียกคลุมๆ เปนการ
ปฏิบัติธรรม วากาวหนาไปดวยดีหรือไม ไดแกสภาพจิตท่ีเกิดขึ้น
ตามกันจนถึงสมาธิ รวมเปน ๕ อยาง ไดแก ปราโมทย์ – ราเริง 
สดชื่น เบิกบาน ปีติ – อ่ิมใจ ปล้ืมใจ ปัสสัทธิ – สงบเย็น ผอน
คลาย สุข – ฉ่ําช่ืนร่ืนคลองใจ แลวก็สมาธิ – จิตมั่นแนว อยูตัว ไดท่ี 

สมาธิ เปนตัวปดทายจิตตภาวนา ท่ีจะใหจิตพรอมสําหรับ
การพัฒนาปญญา แตเบ้ืองตน ควรจับตัวแรกไวใหได คือ 
ปราโมทย์ ซึ่งควรจะใหเกิดขึ้นเรื่อยๆ บอยๆ เสมอๆ จนกระท่ังให
มีอยูประจําเปนพ้ืนใจทีเดียว จะพากาวหนาในภาวนา/การพัฒนา
ไดอยางดี ดังพุทธดํารัสวา “ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” 
(แตน้ัน เธอผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหสุดสิ้น, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖) )  

ปญญามา ปญหาหาย ทุกขมลาย มีสุขในอิสรภาพ  
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) ใหความหมายอยาง

กวางๆ คลุมๆ วา คือการพัฒนาปญญา ใหรูเขาใจส่ิงท้ังหลาย
ตามเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิต เห็นแจงชัดสรรพสังขารตาม
สภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลส
และปลอดพนจากทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดวยปญญา 
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Another  vital  quality  is  faith,1 which  links  people  to  outside
factors, in particular to virtuous friends.2 In Buddhism, faith must be
connected to wisdom: it must apply a degree of wisdom or lead to the
deepening of wisdom.

In relation to concentration, there is one very signifcant group of
fve factors frequently taught by the Buddha. These factors are used as
a  means  to  evaluate  a  person’s  spiritual  development  or  Dhamma
practice, to examine whether it is progressing well or not. Each factor
corresponds  to  a  state  of  mind,  arising  as  a  natural  sequence,
culminating in concentration. They are as follows: 1) joy; 2) rapture;
3) tranquillity; 4) happiness; and 5) concentration.3

Concentration  is  the  apex  of  mental  development,  preparing
the mind for wisdom development. At the early stages of mental devel-
opment,  however,  one  should  embrace  the  initial  factor  of  joy,4

promoting and cultivating it in a consistent way, until it becomes one’s
inherent  disposition  of  mind.  Joy  facilitates  all  aspects  of  spiritual
development, as confrmed by the Buddha’s words: ‘Thereby, a person
infused with joy will make an end of sufering.’5

D. Wisdom Development: Wisdom Comes, Problems Go
Cessation of Suffering & the Bliss of Liberation

Broadly speaking, wisdom development ( aññā-bhāvanā) refers to devel-
oping an understanding of the truth of things, an insight into the world
and  into  human  nature,  and  a  clear  discernment  into  conditional
phenomena. As a result, one gains inner freedom, purifes the mind of
mental deflements, and is released from all sufering. Moreover, one
applies wisdom to solve any problems that one may encounter.

1 Saddhā.
2 Kalyāṇamissa.
3 Pāmojja (gladness; cheerfulness),   īsi  (delight),   assaddhi (relaxation),  spkha, and samādhi,

respectively.
4 Pāmojja.
5 Taso  āmojjabahplo dpkkhassansaṃ karissasi; Dh. verse 376.



 
 
 
 
 
 
 
๔๘ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

ปัญญา เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งอยูในจิต แตเปนคุณสมบัติ
ท่ีสําคัญยวดย่ิง และมีลักษณะพิเศษยิ่งใหญท่ีตางจากคุณสมบัติ
อยางอ่ืนท้ังหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาท่ีแตกตาง ตอง
แยกออกมาตั้งเปนขอใหญตางหาก และเปนสวนยอดสุด  

ปญญาสําคัญแคไหน มีพุทธดํารัสวา “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ 
ธมฺมา” (ธรรมท้ังปวง มีปญญาเปนยอดยิ่ง, เชน องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ดวย
ปญญาจึงลุจุดหมายท่ีพุทธธรรมบอกให  ถึงความหลุดพน        
เปนอิสระ 

คุณสมบัติอยางอ่ืนของจิตแมท่ีสุดประณีตก็ยังติดอยูกับ
จิต ยังอยูในขางของความรูสึก เมื่อขาดปญญา ไมรูความจริง 
จิตจะเกงดีมีคุณสมบัติอื่นแคไหน ก็อยูแคระดับรูสึก ชีวิตของตัว
และโลกท่ีตัวอยูอาศัย เปนไปตางๆ ถาถูกใจ ก็ชอบใจ เปนสุข ถา
ไมถูกใจ ก็ไมชอบใจ เปนทุกข แลวแตมัน ขึ้นตอมัน แตพอมี
ปญญา รูจักตัวเอง รูจักโลก เขาถึงความจริงของมันแลว ก็
ปฏิบัติจัดการโลกและชีวิตได จัดปรับแกไขวางจิตของตัวใหเขาท่ี
ถูกทาง กระท่ังเปนอิสระได 

ปญญาเปนตัวปลดปลอย แกไข ทําใหหลุดพนเปนอิสระ
เรื่อยขึ้นไปในทุกขั้น ตั้งแตขั้น กายภาวนา ในระดับของการรับรู
ทางผัสสทวาร มองเห็น ไดยิน ฯลฯ แลว ไมติดกับดักของ
ความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ปญญาพาข้ึนเหนือความชอบใจ-ไม
ชอบใจไปเปนการเรียนรู แกไขความรูสึกขัดเคืองใหกลายเปน
ความเขาใจ สงสาร เห็นใจได พบเร่ืองราย มองเห็นมุมดี หรือแง
ท่ีจะใชประโยชน 
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Wisdom is  a supreme virtue and it  has unique and outstanding
attributes, distinguishing it from other mental qualities. Its mode of
operation and development also has its own distinctive features. For
this  reason  it  is  classifed  as  a  separate  heading.  Indeed,  it  is
the pinnacle of spiritual development.

These words by the Buddha reveal the importance of wisdom: ‘Of
all things, wisdom is supreme.’1 It is by way of wisdom that the goal of
Buddha-Dhamma—liberation—is reached.

Regardless  of  how lofty  and  refned they  are,  all  other  mental
qualities are still associated with emotion (cissa)2 and coloured by forms
of sensation. If the mind lacks wise discernment, no matter how skilled
and accomplished it may be, and imbued with virtuous qualities, it is
still bound to the domain of feeling and sensation. If one encounters
agreeable things, either internal or external, one will experience delight
and feel happy; if one encounters disagreeable things, one will experi-
ence aversion and feel unhappy. One’s feelings will be dependent on
these sense impressions. But when one has developed wisdom and has
realized the truth of conditioned phenomena, both inner and outer,
one  is  profcient  at  engaging  with  these  things;  one’s  attitude  and
bearing is balanced and correct, until one reaches the goal: freedom
from all sufering.

Wisdom is present at all stages of development,  beginning with
physical development—the stage of sense contact—helping to release
the  mind  from  entanglements,  to  solve  problems,  and  to  arrive  at
liberation.  When  seeing,  hearing,  etc.,  wisdom  prevents  us  from
getting ensnared by likes and dislikes,  preferences and aversions.  It
helps lift us above these feelings. Even if we experience resentment or
annoyance,  we  learn  from  it  and  transform  it  into  understanding,
empathy, and compassion. Likewise, if  we encounter misfortune, we
are able to recognize potential advantages of it  or aspects of it that
may lead to our wellbeing.

1 Paññpssarā sabbe dhammā; e.g.: A. V. 107.
2 Trans.: although ‘emotion’ is an unusual translation for cissa, it fts the context; moreover,

after consultation, the venerable author approved of this translation.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๔๙ 

  

ตอไปในขั้นศีลภาวนา เมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตัน ไมรูวา
จะทําอยางไร พอปญญาเกิดขึ้นมา ก็ปลดปลอยพฤติกรรมใหมี
ทางออกท่ีจะเดินหนา และทําอะไรๆ ไดสําเร็จ  

แมในขั้นจิตตภาวนา จิตใจถูกบีบคั้นดวยปญหา หาทาง
ออกไมได ถูกกดถูกอัดดวยความทุกข แตพอปญญามา หรือ
ปญญาเกิดขึ้น ก็รูวาอะไรเปนอะไร จับเหตุของทุกขได มองเห็น
ทางแกไข ปญญามา ปญหาก็หมด ทุกขก็หายไป หลุดพนไปได 
เปนอิสระ มีความสุขท่ีแทในอิสรภาพ 

ตัวจริงของพุทธธรรม อยูท่ีปญญา ท่ีพัฒนาขึ้นไปได จน
เปนโพธิ ท่ีมักเรียกกันยาวหนอยวาโพธิญาณ ซึ่งทําใหเปนพุทธะ 
ผูรูท่ัวตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจท้ัง ๔   

ปญญาใชจิตสมาธิเปนท่ีทํางาน โดยการรวมมือของสติ 
สติเหมือนนายประตูท่ีกักท่ีกั้นหรือจับคนท่ีผานจะเขาผานจะ
ออกไว  ใหปญญาพินิจตรวจตราจนรูแนชัดวาใครเปนใคร 
วินิจฉัยไดวาตองจับไว หรือปลอยผานไปได หรือเหมือนมือท่ีจับ
ท่ีดึงวัตถุท่ีประสงคไวใหดวงตาคือปญญาไดตรวจพิจารณาดู
เห็นใหรูชัดเจนตลอดท่ัว 

โยนิโสมนสิการ “ทําในใจ/มนสิการโดยแยบคาย” เปน
เครื่องมือจัดแจงจิตใจ หรือเดินจิตในทางท่ีชวยใหปญญาทํางาน
ไดดีไดสําเร็จ เปนปจจัยภายในตัวนําท่ีทําใหเกิดปญญารูเขาใจ
ถูกตองมองเห็นทางออกทางแกไข  
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On the level of moral development, at times when one feels to be
at a dead-end—confused about what one should do—wisdom acts as
a guide,  shedding  light  on  how to  proceed  and  how  to  bring  one’s
actions to success.

On the level of mental development, at times when the mind is
beset  by  problems  and  no  clear  solution  is  apparent—when  one  is
distressed—wisdom provides  clarity;  it  recognizes  the source of  the
sufering and discerns the way to bring it  to an end. When wisdom
arises, problems cease and sufering is dispelled. One discovers inner
freedom and true happiness.

The  heart  of  Buddha-Dhamma  lies  with  wisdom,  which  every
person is capable of cultivating, culminating in awakening.1 Here, the
system  of  the  Four  Noble  Truths  is  brought  to  completion;  one
becomes a ‘buddha’: a fully realized one.

Wisdom relies on a steady, concentrated mind as a platform for
engagement.  Here,  mindfulness2 cooperates in the process.  Mindful-
ness is like a gatekeeper, checking those individuals wishing to enter
or exit a city. Wisdom then carefully examines these people, deciding
whether to let them pass or to detain them. Similarly, mindfulness is
like  a  hand that  grasps  onto  a  chosen object,  enabling the  ‘eye’  of
wisdom to investigate it clearly and comprehensively.

Skilful  refection3 is  an  instrument  for  priming  the  mind—for
orientating the mind in a direction leading to the successful function-
ing  of  wisdom.  It  is  a  leading  internal  factor,  helping  to  generate
wisdom and to discern efective solutions to life’s quandaries.

1 Bodhi;  technically speaking, wisdom culminates in the knowledge of awakening (bodhi-
ñāṇa).

2 Sasi.
3 Yoniso-manasikāra (skilful attention; wise refection).



 
 
 
 
 
 
 
๕๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย 

โยนิโสมนสิการ ใชไดทุกสถานการณ ตั้งตนแตผัสสทวาร
รับรู พบเรื่องรายก็ทําใหเปนเรื่องดี ปญหายิ่งมา ปญญาก็ยิ่งมี 
ในวิกฤตก็เห็นโอกาส ในวิบัติก็หาชองวิวัฒนได ฟงเสียงรองเพลง
หรือเสียงรองไหเลยไดเห็นธรรม ควรเนนท่ีจะใชใหมาก  

การพัฒนาปญญาเปนงานเปาหมายใหญ มีขอบเขต
กวางขวางครอบคลุมมาก เมื่อเปนการพัฒนาปญญาท่ีจะใหรูชัด
ถึงความจริงตามสภาวะ บางทีแทนท่ีจะเรียกกวางๆ วาปญญา
ภาวนา ก็เรียกชื่อจําเพาะลงไปวา “วิปัสสนาภาวนา” (วิปัสสนา=
ปญญาเห็นแจง เปนไวพจนหน่ึงของ ปัญญา หมายถึงปญญาใน
ระดับท่ีรูถึงสภาวะ)  

ปญญาเปนตัวจริงของพระพุทธศาสนา ปญญาภาวนาก็
เปนการพัฒนาในขั้นใหถึงจุดหมายของพุทธธรรม ในท่ีน้ี มุงจะ
บอกพอใหรูจักเปนเคา จึงเขียนเปนบทแนะนําไวเพียงน้ี 

บุคคลท่ีพัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา อยางท่ีวามาน้ี เปน       
ภาวิต ๔ ดาน คือ  

๑. ภาวิตกาย  (มีกายที่พัฒนาแล้ว  = มีกายภาวนา) 
๒. ภาวิตศีล  (มีศีลที่พัฒนาแล้ว  = มีศีลภาวนา) 
๓. ภาวิตจิต  (มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว  = มีจิตตภาวนา) 
๔. ภาวิตปญญา  (มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว = มีปัญญาภาวนา)  
บุคคลท่ีเปนภาวิต ครบ ๔ ดานน้ี เปนผูท่ีพัฒนาแลวอยาง

แทจริง ตนเองก็ไรทุกข หมดปญหา เปนสุขทุกเวลา และชวย
แกปญหา พาคนอ่ืนใหมีความสุข เปนแสงอําไพท่ีทําโลกให
สดใส เปนอริยะหรืออารยชนเต็มขั้น  
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Skilful refection can be applied in every circumstance, beginning
with the activity of sense contact. It enables us to transform misfor-
tune  into  good  fortune.  Here,  our  wisdom  increases  in  proportion
to the challenges  and  difculties  we face.  In  times  of  crisis,  we  see
an opportunity for  growth;  in  times of  adversity,  we seek a  way to
grow and evolve. Hearing the melody of song or the sobs of weeping—
both provide an insight into the truth. This factor of skilful refection
should thus be given great emphasis.

Wisdom  development  is  a  task  of  utmost  importance,  encom-
passing a broad and extensive range of stages and methods. In the case
that a reference is being made to developing wisdom to the extent of
gaining clear insight into the truth of all phenomena, instead of calling
this ‘wisdom development,’ it is described more specifcally as ‘insight
development.’1

Someone who has  completed these  four  stages  of  development
(bhāvanā) has achieved four stages of mastery (bhāvisa), i.e.:

1. Mastery of the body (bhāvisa-kāya);  completion  of  physical
development (kāya-bhāvanā).

2. Mastery of moral conduct (bhāvisa-sīla);  completion  of  moral
development (sīla-bhāvanā).

3. Mastery of the mind (bhāvisa-cissa);  completion  of  mental
development (cissa-bhāvanā).

4. Mastery of wisdom (bhāvisa- aññā);  completion  of  wisdom
development ( aññā-bhāvanā).

Such people are perfected in spiritual development. They are free
from  all  afiction  and  distress.  They  abide  in  a  constant  state  of
happiness.  They  spend  their  time  helping  to  solve  other  people’s
problems and lead them to a similar state of peace and joy. They are
flled with light, bringing a radiance into the world. They are ‘noble’2

in the truest sense.

1 Vi assanā-bhāvanā.  Vi assanā =  ‘insight,’  ‘penetrative  wisdom.’  This  is  a  synonym  for
 aññā, referring to clear insight into and understanding of reality (sabhāva). 

2 Ariya.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๕๑ 

  

ทานท่ีเรียกวาพระอรหันต หรืออเสขะ เปนตน คืออยางน้ี 
ตามท่ีรูกันโดยนิยม ถือเกณฑวัดความเปนอริยะ หรืออารย

ชน จัดแยกเปน ๔ ขั้น คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ
อรหันต ตามลําดับท่ีละสังโยชนได เทาน้ันขอเทาน้ีขอ คือขอน้ัน
ขอน้ี เมื่อละสังโยชนหมดส้ินท้ัง ๑๐ ขอ ก็เปนพระอรหันต  

ในท่ีน้ี จะไมบอกวาสังโยชน ๑๐ คืออันใดบาง แตขอพูด
ส้ันๆ วา น้ันเปนเกณฑสําหรับดูในแงหมด ในท่ีน้ี พูดในแงมี คือ
เปน ภาวิต ๔ โดยมี ภาวนา ๔∗ ท่ีกลาวมาน้ี  

ท่ีพูดมา นับวาจบครบเต็มระบบของพระพุทธศาสนา เปน
การพูดอยางกวางๆ ครอบคลุมในสวนท่ีโยงมาถึงปฏิบัติการของ
มนุษย ในวิถีชีวิตวิถีสังคม อันมีโลกแวดลอมเปนท่ีรองรับ   

                                         
∗ ในภาษาบาลี “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนาคน สวน “พัฒนา” เปนคําที่ใชใน
ความหมายทั่วไป แมแตพูดวากองขยะพัฒนาใหญโตข้ึน  
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Other  terms  used  to  describe  such  individuals  include  arahans
(‘worthy’) and sekha (‘adept’).

There is a common fourfold classifcation for awakened beings1—
referring  to  the  four  stages  of  enlightenment—namely:  stream-
enterer,  once-returner,  non-returner,  and  arahant.2 This  division  is
dependent on the number and degree of fetters3 that an individual has
cast of and abandoned.4 Someone who has abandoned all ten fetters is
called an arahant.

The abandonment of the fetters is a standard based on factors that
a person has removed or brought to an end, i.e. a perspective of nega-
tion. Another perspective, is to look at those factors that a person is
endowed  with  or  has  completed,  i.e.  a  perspective  of  afrmation.
Notably, this refers to the four factors of spiritual mastery, based on
the four stages of development, as described above.

1 Ariya- pggala (‘noble one’).
2 Sosā anna, sakadāgāmī, anāgāmī, and arahans, respectively.
3 Saṁyojana.
4 Trans.: for more on this subject, see chapter 7 on awakened beings in Bpddhadhamma.



ผนวก  

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

นารูมากยิ่ง แตที่นี่เหลือเนื้อที่ใหพูดนอยนัก จึงบอกพอไดเคา ดังวาแลว 
ภาวนา นี้ ทานมักใชในเชิงวัดผล พุทธพจนในเรื่องนี้จึงมักเปน ภาวิต 
เชนที่ตรัสเตือนพระใหปองกันอนาคตภัย (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) ซ่ึงใหเห็น
ความสัมพันธที่ ไตรสิกขา   ภาวนา/ภาวิต)   

อีกแหงหน่ึงตรัสวา ผูไมเปน ๔ ภาวิต ทําบาปนิด ก็ไปนรก แตผูภาวิต 
ทําพลาดผิด มีโทษนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐)   

บางคัมภีรจัดมรรคมีองค ๘ เขากับ ภาวนา ๔ วา กายภาวนา = 
องคที่ ๔-๕, ศีลภาวนา = องคที่ ๓+๖,   จิตตภาวนา = องคที่ ๒+๘, 
ปัญญาภาวนา = องคที่ ๑+๗ (เปฏก.๑๒๕/๓๓๓)  

แตท่ัวไปจะเปนทํานองนี้วา “ปญฺจทฺวารภาวนาย วา ภาวิตกาโย” (องฺ.อ.

๒/๒๒๖); หมดเน้ือท่ี จึงบอกไวเพียงน้ี   

๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ดาน  
หลัก  “ภาวนา  ๔”  เมื่ อแปลเปนภาษาอั งกฤษ  ก็ ใชคํ าว า 

development จะวา fourfold development หรือวา four spheres 
of development หรือวา four aspects of development ก็แลวแต 
ขอสําคัญอยูที่วา ชื่อของ development ทั้ง ๔ ดาน พอดีตรงกับของฝรั่ง 
เฉพาะอยางยิ่งที่วงการ progressive education ในอเมริกา มี John 
Dewey (1859-1952) เปนผูเดนนํา ใชมา ๑๐๐ กวาปแลว (ของพุทธ
ศาสนาใชมา ๒,๐๐๐ กวาป)  

ทีนี้ ที่ฝรั่งพูดถึงพัฒนาการ คือ development ๔ ดานนั้น ตรงกับ
พระพุทธศาสนาในดานศัพท แตความหมายไมตรงกันแท  
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Appendix 1: Scriptural Source Material for
the Four Kinds of Bhāvanā & Four Kinds of Bhāvisa

Although a great amount of interesting source material exists pertaining to
the  four  kinds of  bhāvanā and the four  kinds  of  bhāvisa,  here  only a  basic
outline will be presented. In regard to this subject,  the Buddha most often
spoke in the context of assessing or evaluating practitioners, and thus more
often used the term bhāvisa. This is evident, for instance, in his warning to the
monks to prevent future dangers.1 This passage also shows how the threefold
training2 is a factor leading to bhāvanā/bhāvisa.

In another passage, the Buddha states that a person devoid of the  four
kinds of self-mastery3 may go to hell having performed only a small amount of
evil.  A  person  endowed  with  self-mastery,  however,  may  make  minor
mistakes, but only with minimum harmful consequences.4

Some scriptural  texts  combine and integrate the Noble Eightfold Path
with the four kinds of development, as follows: physical development = 4th &
5th Path factors; moral development = 3rd & 6th Path factors; mind development
= 2nd & 8th Path factors; and wisdom development = 1st & 7th Path factors.5

In general, however, the scriptures explain these two terms in the same
manner  as  they  defne  bhāvisa-kāya as  ‘one  who  has  gained  physical  self-
mastery by developing the fve sense doors.’6

Appendix 2: Fourfold Development
In English, the term bhāvanā is often translated as ‘development,’ and the four
kinds of  bhāvanā are  translated as  ‘fourfold  development,’  ‘four  spheres  of
development,’  ‘four aspects of development,’  etc.  For more than a century,
a separation into four  kinds  of  human development  has  been made in the
English language, especially in the feld of progressive education in the United
States, pioneered by John Dewey (1859-1952).7

Although,  in  name,  the  fourfold  development  described  in  the  West
corresponds to the Buddhist teaching on spiritual development, the essential
meaning of these two separate traditions varies.
1 A. III. 105-108.
2 Three sikkhā.
3 Bhāvisa.
4 A. I 249-53.
5 Peṭakopadesapakaraṇa 186.
6 Pañcadvārabhāvanāya vā bhāvisakāyo; AA. II. 360.
7 In comparison, the fourfold development outlined in Buddhism is more than 2,000 years old.



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๕๓ 

  

ไมตองไปถึงความหมาย แมแตคําแปล เมื่อถายทอดมาเปน
ภาษาไทย ย่ิงทําใหเกิดความสับสน เปนปญหาเร่ือยมายาวนาน 
ควรจะพูดกันใหชัด ซ่ึงก็ไมยากอะไร คือ  
1. Physical development  พัฒนาการทางกาย  
2. Mental development พัฒนาการทางปัญญา  

 (มักแปลพลาดไปเป็น พัฒนาการทางจิตใจ)  
3. Emotional development  พัฒนาการทางจิตใจ  

 (มักแปลตามคําไทยท่ีเพ้ียนไปว่า พัฒนาการทางอารมณ์)  
4. Social development  พัฒนาการทางสังคม  

ขอ ๒ บางทีใชคํา Intellectual development หรือ Cognitive development; (ขอ ๒ 
และขอ ๓ ที่มักไดยินคําแปลผิดเพี้ยน ไดพูดทําความเขาใจไวมากแลวในหนังสือ 
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, ก.ย. ๒๕๔๘, และพิมพครั้งที่ ๓๔, ธ.ค. ๒๕๕๗)  

เมื่อทําความเขาใจเบื้องตนกันอยางนี้แลว ก็มาตกลงคําแปลศัพท 
ของ ภาวนา ๔ เปน Development หรือพัฒนาการ ๔ ดาน ดังนี้ 
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย  Physical development 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล  Moral development  

    (หรือ Social development) 
๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิตใจ  Emotional (and volitional) development 
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา Cognitive development  

    (หรือ Wisdom development) 
ขอยํ้าวา แมวาคําเรียกหรือช่ือจะตรงกัน หรือใกลกันมาก 

ความหมายก็มิใชตรงกันแท เฉพาะอยางย่ิง ขอ ๑ กายภาวนา การ
พัฒนากาย ในการศึกษาสมัยใหม มุงที่ความเจริญเติบโตของรางกาย
สมวัยและแข็งแรงมีสุขภาพดีโดยเนนพลศึกษา รวมทั้งฝกทักษะ
ความชํานาญคลองกายในกีฬาตางๆ ตลอดจนหัดฟอนรํา ฝกทหาร 
เปนตน แตพุทธธรรมวาตองคลุมถึง พัฒนา “เบญจทวารกาย” (เรียก
สั้นๆวา เบญจทวารภาวนา) ในการสัมพันธกับโลก คือการรับรูส่ือสาร
กับส่ิงแวดลอมรอบตัว ดังไดวามา 
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This matter becomes more confusing when these English terms
are translated into Thai. This has caused problems for some time, so it
seems appropriate  to  address  this  issue here.  These  are  the English
terms from the feld of education:

1. Physical development.
2. Mental development (sometimes  referred  to  as  ‘intellectual

development’ or ‘cognitive development’).
3. Emotional development.1

4. Social development.
Using this list for comparison, we can assign more accurate English

translations to the fourfold development outlined in the Pali Canon:
1. Kāya-bhāvanā: physical development.
2. Sīla-bhāvanā: moral development (or ‘social development’).
3. Citta-bhāvanā:  mental  development (alternatively,  ‘emotional

& volitional development’).
4. Paññā-bhāvanā:  wisdom development  (or  ‘cognitive  develop-

ment’).
To sum up, although the terms and designations used here may be

the same for the two sets of development, the essential meanings of
these  terms  are  not  identical.  This  is  particularly  true  for  the  frst
factor  of  physical  development.  In  modern  education,  this  term
focuses on physical education, promoting suitable physical growth and
health, including developing athletic skill and agility, learning how to
dance,  scout  training,  etc.  In  the Buddhist  teachings,  however,  this
factor must also encompass a  development of  the ‘body of the fve
sense doorways,’2 within the context of relating to the outside world,
i.e.  to  contact  and  associate  with  one’s  external  environment,  as
described above.

1 I have discussed at length the problems arising from translating the second and third
terms inaccurately or inconsistently in the book สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ (‘Buddhist Approach
to Holistic Health’); September 2005; 34th printing – December 2014.

2 Pañcadvāra-kāya. This development is known as  añcadvāra-bhāvanā.



Endnote

A Trans.: the Vessantara Jātaka tells the story of one of the Bodhisatta’s previous lives, as
Prince  Vessantara.  The  story  is  often  referred  to  as  that  of  a  birth  in  which  the
Bodhisatta’s perfection of generosity (dāna- āramisa) reached its culmination.

B Trans.: Narinthibet was the son of a Mon chief; he served in Ayutthaya’s Front Palace
Pages  Corps,  until  Ayutthaya  was  captured  by  the  Burmese  in  1767.  He  was  later
promoted to the rank of Phraya Racha Songkhram under Chaophraya Chakri (later to be
King Rama I), and he witnessed the dynastic transition in 1782. The Niras Narin is an
example of conventional niras poetry: long, refective and lyrical poems written in verse
form.

C Trans.: some of the Thai terms in this poem remain obscure. This second verse can also be
translated as ‘Pulpits, pavilions, and courtyards, polished and swept clean by the monks.’

D Trans.: the author here is combining the two defnitions of the term dvāra—the doorways
or channels for making contact with the world—namely:

1) Engagement with the world by way of the six ‘sense doors’ ( hassa-dvāra; ‘doorways
of sense contact’; ‘sense bases’): the eye, ear, nose, tongue, body, and mind. These sense
doors  cognize  various  properties  and  attributes  of  the  world,  namely,  the  six  sense
objects (ārammaṇa): forms, sounds, smells, tastes, tangible objects, and mental objects.

2) Response to the world relying on the three ‘channels of action’ (kamma-dvāra): the
body channel (kāya-dvāra), speech channel (vacī-dvāra), and mind channel (mano-dvāra),
resulting  in  physical  actions  (kāya-kamma),  verbal  actions  (vacī-kamma),  and  mental
actions (mano-kamma).

Note that because the subject here pertains to physical and moral development, the
‘mind door’ in the frst defnition, and the ‘mind channel’ in the second, are not included
in the discussion.

E This  last  park  is  also  spelled  Nandanavana.  [Trans.:  Nandavana  is  even  the  name  of
a popular group of gated communities in Bangkok.]

F Trans.:  Vajirāvudha  (Sk.:  Vajrāyudha):  ‘thunderbolt-armed.’  A  name  of  Indra.  Also
the name of King Rama VI.

G Trans.:  The  Aryans  (a  self-designation)  are  also  referred  to  as  the  Indo-Aryans,  who
stemmed from the Proto-Indo-Iranians,  identifed with  the descendants  of  the  Proto-
Indo-Europeans.  Most  historians  consider  the  invasions  by  the  Aryans  of  the  Indian
subcontinent to have taken place between 2,000-500 BC.

H Trans.:  Note  that  the  Buddha  did  advocate  oferings  to  devas  (devasā-bali)  by  lay
Buddhists. Again, these oferings are made in the spirit of respect, kindness, or assistance,
not as a propitiatory ofering, a supplication, or a request for favours.

I ส ังข ์ทอง . Trans.: this is a famous Thai folktale based on a story from the Suvaṇṇasaṅkha
Jātaka. The hero of the story is Prince Saṅkha (also known as Jao Ngaw— เจ้าเงาะ). He and
his mother were banished from the kingdom; he later puts on a magic disguise, covering
himself with black skin. Seeing the golden skin beneath his disguise, Racanā (also spelled
Rochana), a princess from another kingdom, falls in love with him. Her father is outraged
and banishes them to live at the edge of the forest. His wrath grows until he decides to
execute Jao Ngaw.  As a  result,  Indra intervenes.  The story ends  with Saṅkha (having
transformed back into his graceful appearance), accompanied by his mother and Racanā,
reclaiming his original kingdom.



J Vassa- ada.  In the Burmese and Roman script  Tipiṭakas, this term is spelled  vasa- ada.
[Trans.: also known as the seven ‘vows.’]

K Three consecutive suttas present a version of this story, varying slightly in detail: S. I.
228-231. For commentarial stories, see: DA. III. 710; DhA. I. 264; JA. I 198-204 (Kulāvaka
Jātaka); MA. II. 301.

L In  the  following  account,  note  the  use  of  the  terms  ‘merit’  ( pñña),  ‘merit-making’
( pñña-kamma), and ‘(place of) delight’ (ramaṇīya).

M This merit refers to the  assi in the term  assi-dāna. [Trans: ‘sharing one’s goodness with
others.’ This is one of the ten bases of meritorious action ( pññakiriyā-vasshp): 1) giving; 2)
moral conduct; 3) mental cultivation; 4) respectful behaviour; 5) serving others; 6) shar-
ing one’s goodness with others; 7) rejoicing in the goodness of others; 8) listening to the
Dhamma; 9) teaching the Dhamma; 10) making one’s views upright.]

N The celestial assembly hall in Tāvatiṁsa heaven is called the Sudhammā-sabhā (alterna -
tively: Sudhamma-sabhā).

O Pp  hārāma. [Trans.: Magha had four wives: Sudhammā, Sunandā (also known as Nandā),
Sucitrā (also known as Cittā), and Sujātā (also known as Sujā). Preoccupied by adorning
herself, Sujātā took no part in the meritorious activities and was later reborn as a crane in
a mountain cave.]

P Granted, this conjecture draws on some basic principles for reference. Enthusiastic schol-
ars can do more research on this subject.

Q Mahājāsi. [Trans.: ‘Thet Mahachat’ is the name given to a Buddhist festival in Central Thai -
land. There are similar celebrations in other parts of Southeast Asia. During this festival
the monks give a sermon of all chapters of the Vessantara Jātaka, accompanied by rituals
and cultural performances. It is usually celebrated after the end of the Rains Retreat.]

R Eye sense-door (cakkhp-dvāra), ear sense-door (sosa-dvāra), nose sense-door (ghāna-dvāra),
tongue sense-door (jivhā-dvāra), and body sense-door (kāya-dvāra).

S Pathway of the body:  kāya-dvāra; physical action:  kāya-kamma; pathway of speech:  vacī-
dvāra; verbal action: vacī-kamma.

T Kamma. [Trans.: most people are familiar with the Sanskrit version of this term:  karma.
Because  of  numerous  misunderstandings  of  the  Buddhist  concept of  ‘karma,’  the Pali
version has been used in this text.]

U Dāna (relinquishing; generosity),  iyavācā, asshacariyā, and samānassasā (e.g. being a friend
in good times and bad), respectively. The teaching on the ten bases of meritorious action
( pññakiriyā-vasshp) also contains noteworthy afrmative moral practices, in particular
the factor of veyyāvacca: ‘providing active service to others,’ ‘kind assistance.’

V Messā,  karpṇā,  mpdisā,  and  p ekkhā.  These four qualities are known as the four sublime
states of mind or the four divine abidings (brahmavihāra). [Trans.: note that these four
qualities are not simply private or concealed emotions—they are forms of desire and have
an active role in a person’s relationship to the outside world.]



บันทึกเรื่องลิขสิทธ์ิการแปล

ขอแจ้งไว้เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปว่า เนือ่งจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพเป็น
งานธรรมทาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีค่าลิขสทิธิ์อยู่แล้ว เมื่อท่านผู้ใดเห็นคุณค่า
และมีบุญเจตนานำาไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่นใด  ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ให้กว้างออกไป

ผู้ทีท่ำางานแปลนั้น ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแปล โดยสละเรี่ยวแรง
สละเวลามิใช่น้อย ถา้ผลงานแปลน้ันทำาด้วยความตั้งใจ น่าเชื่อถือหรือเป็นที่วางใจได้ ในเมื่อ
อาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ์ในงานต้นเรื่องนั้นอยู่แล้ว ลิขสิทธิฉ์บับแปลนั้นๆ ก็ย่อมถือได้ว่า
เป็นของผูแ้ปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั้น โดยผู้แปลดูแลรบัผิดชอบคำาแปลของตน
และเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำาฉบับแปลของตนไปดำาเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรอืพิมพ์จำาหน่าย ทัง้ในประเทศและต่าง
ประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ สิง่ที่ผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อ ก็คือ ทำาการให้ชัด มิใหเ้กิด
ความเข้าใจผิดว่า อาตมภาพได้รบัค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพ
ในฐานะเจ้าของเรื่องเดิมได้ทราบทุกครั้งทีม่ีการตีพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ น่าจะมอบหนังสือที่
ตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เล่ม เพ่ือเป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลทางสถิติต่อไป

อนึ่ง ผูแ้ปลอาจแสดงนำ้าใจเอื้อเฟื้ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดขอ้หนึ่ง หรือ
ทุกข้อ ต่อไปน้ี

ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรื่องต้นเดิมน้ันก็ตาม  วัดญาณเวศกวันก็ตาม  พิมพ์งานแปลน้ัน
เผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ข) ให้อาตมภาพ อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณทีี่เป็น
การพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้น
เผยแพรไ่ด้ เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒



Memorandum on Translation Copyrights

This  statement  is  hereby  made  to  serve  henceforth  as  guidelines  for  prospective
translators.  As  all  my books  are  meant  to  be  gifts  of  the  Dhamma  for  the  welfare  and
happiness of the people, and are already royalty free, when anyone on seeing their merits
wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into
Thai  or from Thai  into English or any other language,  it  is  deemed as helping with the
promulgation of the Dhamma and furtherance of the public good.

Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and
ability  in  their  undertakings  by putting in  no small  amount  of  effort  and time. If  their
translation outputs are produced with attentiveness and are credible or reliable, and since I
do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those
translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the
translated texts. The translators themselves are to be in charge of and responsible for their
own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to grant permission to
any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free
distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.

In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of
courtesy,  is  to  make  things  clear  so  as  to  prevent  the  misunderstanding  that  I  accept
remunerations or any other benefits. They are also requested to notify me, as the original
author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of
each published work should be given to me as evidence of the publication and for record
keeping purposes.

In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any
one or all of the following:

a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for
free distribution as gifts of the Dhamma;

b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;

c)  allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to
publish the translations exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of
the Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009
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