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คําปรารภ 
เมื่อป ๒๕๕๙ ไดเขียนหนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี 

ธรรมชาติเป็นรมณีย์ เสร็จในวันที่ ๑๓ เมษายน เปนเลมขนาด A4 ได 
๓๒ หนา แลวปรับเปนขนาด A5 ได ๕๓ หนา  

มาบัดนี้ มองเห็นวาหนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม ที่เขียนไวเดิมนั้น 
มีเรื่องราวและเนื้อความหลายสวนเกินควรเกินจําเปน อยูนอกเหนือ
ขอบเขตที่ผูศึกษาทั่วไปจะพึงอาน จึงตกลงใจปรับแกอยางแทบจะเขียน
ใหม เริ่มแตวันอาทิตยที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อยมา โดยในบาง
วันหรือหลายวันมีเรื่องแทรกหรือเหตุตางๆ ใหงานเขียนขัดของ ตองลาชา 
จนเสร็จในบัดนี้ รวมเปนเวลา ๒ เดือน หยอน ๖ วัน เนื้อหนังสือเพิ่มขึ้น
จากของเดิม ๕๓ หนา เปน ๑๒๒ หนา ตกลงเปล่ียนชื่อหนังสือ เรียกใหม
วา ชื่นชมรมณีย์ สู่ส่ีภาวนา (บทนําสู่ พุทธธรรม)  

ในการพิมพครั้งนี้ ก็เชนเดียวกับในการพิมพเลมเดิมนั่นเอง ได
อาศัยบัญชีนิตยภัตหลวง เปนอันใหงานสําเร็จไดดวยพระบรมราชูปถัมภที่
สืบมาตามราชประเพณี เปนธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม 

ในการพิมพครั้งประเดิมของเลมใหมนี้ ขออนุโมทนา คุณครู
ประทีป มีสกุล (ครูมด ) แหง รร .  ปญญาประทีป อ .ปากชอง จ .
นครราชสีมา ที่ไดอุปถัมภภาพปกเปนการกุศล 

ขออนุโมทนาพระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุญาโณ, ป.ธ. ๓) ท่ีชวย
อานพิสูจนอักษรตลอดทั้งเลมปดทาย เพื่อจะเผยแพรไดอยางมั่นใจมากขึ้น 

ขอทุกทานที่เกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญในความเกษมศานตและ
สรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



ปองกันอนาคตภัย 
ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย (ภัยในอนาคต) ๕ ประการนี้ ซ่ึงยัง

ไมเกิดข้ึนในบัดนี้ จักเกิดข้ึนในกาลตอไป เธอทั้งหลายพึงตระหนัก
ทันการไว ครั้นตระหนักทันการแลว พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคต
ภัยเหลานั้น; อนาคตภัย ๕ ประการเปนไฉน? กลาวคือ  

ในอนาคตกาล จักมีเหลาภิกษุ ผู 
- มิไดพัฒนากาย  (ไมเปนภาวิตกาย/ไม่มีกายภาวนา)  
- มิไดพัฒนาศีล  (ไมเปนภาวิตศีล/ไม่มีศีลภาวนา)  
- มิไดพัฒนาจิต  (ไมเปนภาวิตจิต/ไม่มีจิตตภาวนา)  
- มิไดพัฒนาปญญา (ไมเปนภาวิตปัญญา/ไม่มีปัญญาภาวนา)  

ภิกษุเหลานั้น ทั้งที่ตนไมไดพัฒนากาย ไมไดพัฒนาศีล ไมได
พัฒนาจิต ไมไดพัฒนาปญญา ก็จัก (เปนอุปชฌาย) ใหอุปสมบท
คนอื่นๆ และจักไมสามารถแนะนําฝกฝนผูที่ไดรับอุปสมบท
เหลานั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปญญา (ปัญญา);  

แมเหลาผูไดรับอุปสมบทนั้น ก็จักเปนผูท่ีไมไดพัฒนากาย 
ไมไดพัฒนาศีล ไมไดพัฒนาจิต ไมไดพัฒนาปญญา    

เหลาผูไดรับอุปสมบทน้ัน ทั้งที่ตนมิไดพัฒนากาย มิไดพัฒนา
ศีล มิไดพัฒนาจิต มิไดพัฒนาปญญา ก็จักใหอุปสมบทคนอื่นๆ 
และจักไมสามารถแนะนําเหลาคนที่ไดรับอุปสมบทเหลานั้น ใน
อธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธ)ิ ในอธิปญญา (ปัญญา)  

แมเหลาผูไดรับอุปสมบทนั้น ก็จักเปนผูท่ีไมไดพัฒนากาย 
ไมไดพัฒนาศีล ไมไดพัฒนาจิต ไมไดพัฒนาปญญา.  

ภิกษุท้ังหลาย โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็
เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน. 

ภิกษุท้ังหลาย อนาคตภัยขอท่ี ๑ น้ี ยังมิไดเกิดขึ้นในบัดน้ี แตจัก
บังเกิดในกาลตอไป ภัยขอน้ันอันเธอท้ังหลายพึงตระหนักรูไว ครั้นรู
ตระหนักแลว พึงพยายามเพื่อปองกันภัยน้ัน (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) 



สารบัญ 
คําปรารภ ก 
ป้องกันอนาคตภัย ข 

ช่ืนชมรมณีย สูส่ีภาวนา  
(บทนําสู่ พุทธธรรม) ๑ 
๑. ณ ถ่ินรมณีย ท่ีฝงเนรัญชรา ๑ 
ถ่ินรมณีย์ คอืทีต่ั้งต้นของพระพทุธศาสนา ๑  
ดูตวัอย่างรมณีย์ ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ ๕  
อริยชนมีชีวิต มสีังคม ในบรรยากาศทีร่มณีย์ ๑๑  
ยามใจสดชื่นแจ่มใส จะทํางานการกิจอย่างใด  

ความเพียรก็ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างดี ๑๗  
ไมท่าํมโนกรรมยินดยิีนรา้ย แต่มใีจรา่เริงสดใสเป็นประจํา ๒๐  
รมณีย์น้ีรืน่รมย์ชมสภาวะ มิใชจ่ะรื่นเริงเหลิงไปตามกามอามิส ๒๕  
วิเวกชํ ปตีสิุข.ํ..มคฺโค โพธิยา – มรรคาแห่งโพธิญาณ ๓๑  
วิถีของพลังจิตสดุแค่น้ี ก้าวเข้าสายปญัญาสว่างโล่งต่อไปได ้ ๓๔  
ให้กระแสสบืตอ่ ดําเนินไปดว้ยดี ในระบบปจัจยัสมัพันธ์อันน้ี ๔๓  
เกณฑต์่ําสุดของถ่ินรมณีย์ คอื มีนํ้าอุดม ร่มรืน่ดว้ยพฤกษา ๕๒  
เบด็เตลด็ - บางแง่ของ “รมณีย์” ทีต่้องมองไว้ ๕๖  
การพัฒนาคน เร่ิมต้นที่คุมอินทรีย์ ให้ตาหูรู้จักดูฟังเป็น 

ใช้อินทรียเ์พ่ือศึกษา นําหน้าเพ่ือเสพ ๖๔  
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๒. ทําบุญ สรางหมูบานใหรมณีย ๖๙ 
ชาวพุทธผู้นํา ทําบุญแรก คือทําถ่ินให้รมณีย์  

บญุใหญ่อันสาํคญั คือช่วยกันทาํชุมชนให้อยู่กันด ี ๖๙  
จากหลักธรรมในคาถา เอามาปฏบิตัิกันให้เปน็ประเพณ ี ๗๕  
ในวัฒนธรรมประเพณีที่ได้สืบสาน    

ชาวบ้านสร้างทางสวรรค์ พระสงฆ์ตรงไปในมรรคาสู่นิพพาน  ๗๘  
หมู่บ้านอยู่กันดี มีวัดไว้เติมธรรม 

พระอวยธรรม ชาวบ้านอวยทาน ข้ามกันดารไปตามกัน   ๘๑  

๓. พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔ ๘๕ 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา ๘๕  
ศึกษาครบท่ัวท้ังตัวคน คือ ไตรสิกขา ๘๗  
พัฒนาการทางกาย มิใช่ดูแค่ร่างกายแข็งแรงเติบโต (๑.กายภาวนา) ๙๒  
พัฒนาการทางสังคม…ใช้กาย-วาจาในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์ (๒.ศีลภาวนา) ๙๖  
ศีลกํากับอาชีวะให้เป็นแดนพัฒนาคนอย่างสําคัญ ๙๗  
พัฒนาการทางจิตใจ ดูได้ ๓ ด้าน    

ข้อสําคัญให้มีจิตดี เป็นที่พัฒนาปัญญา (๓.จิตตภาวนา)   ๑๐๑  
สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกช่ือเป็นตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ ๑๐๖  
ปัญญามา ปัญหาหาย ทุกข์มลาย มีสุขในอิสรภาพ (๔.ปญญาภาวนา) ๑๑๑  
จบ ๔ ภาวนา เปนภาวิต ๔ ๑๑๔  

ผนวก:  ๑. รมณีย์ ท่ี ๓ มูล มาบรรจบ ๑๑๗ 
  ๒. ไตรสิกขา - ไตรพิธบุญกิรยิา ๑๑๘ 
  ๓. ภาวนา - พัฒนา (Development) ๑๒๐ 
นิทานพจน ในการพิมพครั้งแรกเริ่ม ๑๒๒ 



ชื่นชมรมณีย สูส่ีภาวนา  
(บทนําสู่ พุทธธรรม)  

 ~ ๑ ~ 
ณ ถ่ินรมณีย ท่ีฝงเนรัญชรา 

ถิ่นรมณีย คือท่ีต้ังตนของพระพุทธศาสนา   
เ ร่ืองราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตร

พระพุทธศาสนา ท่ีเปนจุดตัดเขาสูการตั้งตนของพระพุทธศาสนา 
คือเมื่อพระพุทธเจา แตคร้ังยังเปนพระโพธิสัตว หลังเสด็จออก
บรรพชา ไดไปทรงศึกษาทดลองลัทธิของสํานักสําคัญๆ จบแลว 
ตัดสินพระทัยวามิใชทางท่ีจะใหถึงจุดหมาย จึงทรงละเลิก หันมา
ดําเนินมรรคาของพระองคเอง โดยเสด็จไปทรงหาถ่ินสถานท่ีจะ
ทรงปฏิบัติการคนควาทดลอง  

ณ  จุด น้ี  มี พุทธพจน ท่ีต รัส เล าไว เอง  ซ่ึ ง บันทึกไว ใน
พระไตรปฎกถึง ๔ แหง (ใน ๔ พระสูตร คือ ปาสราสิสูตร,  มหาสัจจกสูตร, โพธิราชกุมารสูตร 
และสคารวสูตร) มีความวา ในท่ีสุดทรงพบท่ีเหมาะเชนน้ัน ณ อุรุเวลา
เสนานิคม บนฝงแมนํ้าเนรัญชรา ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา  

“รมณีโย วต ภูมิภาโค” 
ผืนแผ่นดินถ่ินนี้ รมณีย์จริงหนอ มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่น

บาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็
ราบเรียบ ท้ังโคจรคาม (แหลงอาหาร) ก็มีอยู่โดยรอบ เป็นถ่ิน
ฐานอันเหมาะจริงหนอท่ีจะบําเพ็ญเพียร...  



 
 
 
 
 
 
 
๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดย
ตกลงใจว่า ‘ที่น่ีละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 
ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินอันรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ไดตรัสรู 

ซ่ึงถือวาเปนจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึกไวใน
พระไตรปฎกเลม 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 ท่ีพระพุทธเจาประทับน่ังในรมโพธิพฤกษา ณ ริมฝงแมนํ้า
เนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถ่ินนิคมอุรุเวลา หลังเสวย
วิมุตติสุข ณ ท่ีน้ันแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เร่ิมตน  

ตอมาไมนาน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนาท่ี
เมืองราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ พระเจาพิมพิสารทรง
เลื่อมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค 
และเปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ พระพุทธเจา
ตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม, 
วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเร่ิมมีวัดอยู  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

  

คําวา “วัด” ท่ีทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน 
(โดยท่ัวไปแบงเปน บุปผาราม – สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) 
ซ่ึงเปน “รมณีย์” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มาจากรากศัพท 
“รมฺ” อันเดียวกัน)  

ในคราวน้ัน เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผท่ีพระเจาพิมพิสารทรง
ถวาย ไดเปนอาราม คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังท่ีเรียกวา 
เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม คือ
เปนวัดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปน
รมณีย ท่ีสดช่ืนร่ืนรมย นาช่ืนชมยินดี 

“รมณีย” (รมณีย) ท่ีสดช่ืนร่ืนรมยน้ี ถาใชในบทรอยกรอง 
กลายเปนคําท่ียาว ไมสะดวก ในคาถา จึงมักใช “รมฺม” (รัมมะ) 
แทน ลดจาก ๔ เหลือ ๒ พยางค รัมม ก็วา ร่ืนรมย คือรมณียน่ันเอง  

น่ีก็คืออยางท่ีพระพุทธเจาตรัสอนุโมทนา ท้ังในวาระเร่ิมแรกท่ี
ทรงอนุญาตใหพระสงฆมีท่ีอยูอาศัย เมื่อเศรษฐีเมืองราชคฤหมี
ศรัทธาสรางกุฎีวิหารถวาย และในคราวท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายเชตวันเปนพระอาราม พระองคตรัสวา “วิหาเร การเย รมฺเม” 
(พึงสรางท่ีพระอยูอาศัย อันรมณีย; วินย.๗/๒๐๓/๘๗; ๒๗๑/๑๒๑) 

หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว เมื่อวัสส 
การพราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ ไดพบกับพระอานนท ก็ถาม
ทานวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗) “กจฺจิ ปน โภ อานนฺท เวฬุวนํ รมณียญ ฺเจว…?” - “ท่าน
พระอานนท์ผู้เจริญ เวฬุวัน ยังเป็นท่ีรมณีย์อยู่หรือ?” 

วัดพระเชตวันก็มีรมณียภาพเปนท่ีอางอิงในคัมภีร เชนท่ีวา 
(สํ.ฏี.๑/๑๓๒) “อติรมณียํ ตํ เชตวนํ...” - “วัดพระเชตวันน้ัน รมณีย์ย่ิงนัก...” 



 
 
 
 
 
 
 
๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

รวมความวา รมณียเปนคุณลักษณะท่ัวไปอันเปนสามัญแก
วัดท้ังหลาย  ท่ีสมนามวาเปนอาราม  แมแตจะเลาเ ร่ืองราว
เหตุการณบางอยาง บางทีทานจะเอยช่ือวัด ก็อางอิงสภาพรมณีย
ไวดวย ดังท่ีวา (ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๒/๔๙๐) “ชีวกมฺพวนํ รมฺมํ, คจฺฉนฺตึ ภิกฺขุนึ สุภํ, 
ธุตฺตโก สนฺนิวาเรสิ…” – “นักเลงยืนขวางกั้นพระสุภาภิกษุณีท่ีกําลังเดินไป
ยังวัดอัมพวันของหมอชีวก อันรมณีย์…” 

ญาติโยมนิมนตพระใหอยูจําพรรษาท่ีวัดของตัว ก็พูดอยาง
จิตรคฤหบดีวา (สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๕๕)  “อภิรมตุ ภนฺเต อยฺโย อิสิทตฺโต มจฺฉิกาสณฺเฑ 
รมณียํ อมฺพาฏกวนํ” – “พระคุณท่านผู้เจริญ! ขอพระผู้เป็นเจ้าอิสิทัตต์จง
อภิรมย์อัมพาฏกวัน อันรมณีย์ ในถ่ินมัจฉิกาไพรสณฑ์เถิด” 

ในสมัยกอนโนน ตั้งแตพุทธกาลสืบมา พระภิกษุมีชีวิตแหง
การเท่ียวจาริกไป จนใกลจะเขาพรรษา จึงหาถ่ินเหมาะท่ีจะพัก
อาศัย และถ่ินเหมาะสําหรับชีวิตแหงการบําเพ็ญเพียรในธรรม
ปฏิบัติ ก็คือถ่ินรมณีย จึงเปนธรรมดาที่พระภิกษุจะเท่ียวหาท่ี
เชนน้ัน อยางในเร่ืองหนึ่ง(เปต.อ.๔๕) ภิกษุราว ๑๒ รูป เรียนกรรมฐาน
ในสํานักของพระพุทธเจาแลว คิดหาท่ีเหมาะจะจําพรรษาจนจวน
เจียนถึงวันเขาพรรษา ไดพบถ่ินปาอันรมณีย ท่ีพรอมดวยรมไม
และสายนํ้า และมีโคจรคามไมไกลไมใกลเกินไป จึงเขาพักอาศัย
และไดจําพรรษา ณ ท่ีน้ัน  

พระบางรูปเท่ียวหาท่ีจําพรรษา จนถึงวันเขาพรรษายังหาท่ี
ตกลงไมได แตจําเปนตองยุติ พอเจอวัดแหงหน่ึง จึงเขาไปขอท่ีอยู 
แตเปนธรรมดาวาเมื่อถึงวันเขาพรรษา วัดท้ังหลายก็ไดจัดแจก
เสนาสนะกุฏิวิหารกันเสร็จไปแลว  ทานวาพระเจาหนาท่ีพึงบอก
แจงแกพระรูปน้ันวา “ท่านขอรับ เสนาสนะจัดกันเสร็จแล้ว สงฆ์
เข้าพรรษาแล้ว วัดเป็นรมณีย์ บรรดาท่ีต่างๆ เช่นโคนไม้ ท่านชอบอยู่ท่ี
ใด ก็จงอยู่ท่ีน้ันเถิด” (วินย.อ.๓/๓๗๓) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

  

“รมณีย” เปนคําท่ีใชพูดจาเอยอางบอยๆ โดยมีความหมาย
สัมพันธกับชีวิต ท้ังดานความเปนอยู และการปฏิบัติท่ีเปนปฏิปทา
ตามหลักพระพุทธศาสนา อยางท่ีไดเลาเร่ืองและยกตัวอยางมาให
ฟงไปบางแลว แตยังมีเร่ืองราวท่ีควรเรียนรูเพ่ือใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญมากข้ึนไปอีก 

ดูตัวอยางรมณีย ที่พระพุทธเจาตรัสไว 
ชาวพุทธรูกันวานิพพานเปนจุดหมายของชีวิต ท่ีจะดําเนินไป

ใหลุถึงภาวะบําราศทุกข ไดอยูในวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข 
เกษม ท่ีจริงแทสมบูรณ พระพุทธเจาก็คือทานผูลุถึงภาวะน้ันเอง
แลว มาบอกเลาแนะนําช้ีทางแกคนท้ังหลายใหรูเขาใจท่ีจะดําเนิน
ไปใหถึงภาวะน้ันดวย  

คร้ังหน่ึง พระพุทธเจาตรัสแกพระติสสะ ซ่ึงเปนโอรสของพระ
ปตุจฉาของพระองค (สํ.ข.๑๗/๑๙๗/๑๓๑)  เปนความอุปมาวา พระองค
ทรงทําหนาท่ีเหมือนเปนผูชํานาญทางท่ีบอกทางไปสูแดนรมณีย ท่ี
เปรียบเหมือนนิพพาน ดังน้ี  

ดูกรติสสะ เปรียบเหมือนว่า มีบุรุษ ๒ คน คนหน่ึงไม่
ฉลาดในหนทาง คนหน่ึงฉลาดชํานาญทาง บุรุษท่ีไม่ฉลาด
ในหนทาง จึงถามทางกะบุรุษผู้ฉลาดชํานาญทาง บุรุษผู้
ฉลาดชํานาญทางนั้น พึงบอกอย่างน้ีว่า  

ดูกรบุรุษผู้เจริญ ทางน้ีนะ ท่านจงไปตามทางน้ันสักครู่
หนึ่งแล้ว จักพบทาง ๒ แพร่ง ในทาง ๒ แพร่งนั้น ท่านละ
ทางซ้ายเสีย จงถือเอาทางขวา ท่านไปตามทางขวาน้ันสักครู่
หนึ่งแล้ว จักพบดงไม้ที่แน่นทึบ จงไปตามทางนั้นสักพักหนึ่ง
แล้ว จักพบที่ลุ่มเป็นโคลนเลนกว้างใหญ่ จงไปตามทางนั้นสัก
พักหนึ่งแล้ว จักพบหุบเหวลึกชันเวิ้งว้าง จงไปตามทางนั้นสัก
พักหนึ่งแล้ว ท่านจักพบภูมิภาคที่เรียบรื่นรมณีย์  



 
 
 
 
 
 
 
๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ดูกรติสสะ อุปมาน้ีแล เราได้กระทําเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมาย ในคําอุปมาน้ี มีอธิบายดังน้ี คําว่าบุรุษผู้ไม่
ฉลาดในหนทาง เป็นชื่อเรียกปุถุชน คําว่าบุรุษผู้ฉลาด
ชํานาญทาง เป็นชื่อเรียกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

คําว่าทาง ๒ แพร่ง เป็นชื่อเรียกวิจิกิจฉา (ความลังเล
สงสัย )  คําว่ าทางซ้าย เ ป็นชื่อเรียกมรรคา ท่ีผิด  อัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ. คํา
ว่าทางขวา เป็นชื่อเรียกอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ 
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.  

คําว่าดงไม้แน่นทึบ เป็นชื่อเรียกอวิชชา. คําว่าท่ีลุ่ม
เป็นโคลนเลนกว้างใหญ่ เป็นชื่อเรียกกามท้ังหลาย. คําว่า
หุบเหวลึกชันเวิ้งว้าง เป็นชื่อเรียกความโกรธขึ้งคับแค้นใจ. 
คํ าว่ า  ภูมิภาคอันเรียบรื่นรมณีย์ น้ีแล  เ ป็นชื่อ เรียก
นิพพาน.๑ 
ในเหตุการณสําคัญท่ีพระพุทธเจาทรงปลงพระชนมายุสังขาร

กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ เดือน เมื่อตรัสความใหเปนโอกาส
แกพระอานนทท่ีจะอาราธนาใหดํารงพระชนมอยูตอไปจนครบอายุกัป 
คือเต็ม ๑๐๐ ป ก็ตรัสโดยอางอิงแดนเขาราวปาถ่ินสถานบานเมืองท่ี
เปนรมณีย ดังมีเร่ืองบันทึกไวในพระไตรปฎก (เช่น ที.ม.๑๐/๙๔/๑๑๙)  วา 
                                         
๑  อีกแหงหนึ่ง (สํ.นิ.๑๖/๒๕๓/๑๒๘) พระพุทธเจาตรัสวาพระองคทรงเปนเหมือนผูคนพบทางเกา
ไปยังถ่ินแดนท่ีตั้งเมืองโบราณ อันเปนรมณีย์ พร่ังพรอมดวยสวน ปา สระโบกขรณี แลวมา
บอกเลาแกพุทธบริษัท ๔ ใหพากันไปตั้งเมืองข้ึนใหม คือวิถีชีวิตอันประเสริฐ ที่รุงเรืองเจริญ
แพรหลาย และอีกแหงหนึ่ง (ม.มู.๑๒/๑๗๖/๑๕๔) ตรัสอุปมาวา ผูที่ปฏิบัติถูกตอง ก็เหมือนดังวา
ไดดําเนินมรรคามาจนถึงสระโบกขรณี อันรมณีย์ มีน้ําใสสะอาด เย็นชื่นฉ่ํา พรอมดวยมีไพรสณฑ
อยูเคียงใกล ไดลงไปแหวกวายอาบน้ําดื่มน้ําในสระโบกขรณีนั้น ระงับความกระวนกระวายหายรอน
หายเหน็ดเหนื่อยแลว ข้ึนไปนั่งหรือนอนในแนวปานั้น ไดเสวยแตสุขเวทนาเปนสุขอยางเดียว  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

  

ครั้งน้ัน เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองสบง 
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี 
ครั้นเสด็จเท่ียวบิณฑบาตแล้ว ในเวลาปัจฉาภัต เสด็จกลับ
จากบิณฑบาตแล้ว ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า 
ดูกรอานนท์ เธอจงถือเอาผ้านิสีทนะ เราจักเข้าไปยังปาวาล
เจดีย์ เพื่อพักผ่อนตอนกลางวัน ท่านพระอานนท์ทูลรับ
พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ถือเอาผ้านิสีทนะตาม
เสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางค์  

ลําดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีย์ 
ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ประทับน่ังบนอาสนะท่ีท่านพระ
อานนท์ปูลาดถวาย แม้ท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระผู้
มีพระภาคแล้ว ก็น่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง   

ครั้นท่านพระอานนท์น่ังข้างหนึ่งแล้ว พระผู้มีพระภาค
ได้รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า รมณีย์นะอานนท์ เมืองเวสาล ี
อุเทนเจดีย์ก็รมณีย์ โคตมกเจดีย์ก็รมณีย์ สัตตัมพเจดีย์ก็
รมณีย์ พหุปุตตเจดีย์ก็รมณีย์ สารันททเจดีย์ก็รมณีย์         
ปาวาลเจดีย์ก็รมณีย์ อิทธิบาท ๔ อันผู้ใดผู้หน่ึงเจริญแล้ว 
ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจมียานพร้อมจะแล่นไป ทําให้
เป็นหลักท่ีมั่นแน่ว ให้เด็ดเด่ียว จัดเจน ระดมพร้อมดีแล้ว 
ผู้น้ัน เมื่อจํานง พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกัป (อายุกัป = เต็ม 
๑๐๐ ป) หรือเกินกว่ากัป ดูกรอานนท์ อิทธิบาทท้ัง ๔ 
ตถาคตเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว...ตถาคตน้ัน เมื่อจํานง 
จะพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป  



 
 
 
 
 
 
 
๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทํานิมิตโต้งๆ ทรงทํา
โอภาสโจ่งแจ้งอย่างน้ี ท่านพระอานนท์ก็มิอาจเจาะนัย จึง
มิได้ทูลขอพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระ
ผู้มีพระภาคจงทรงดํารงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง
ดํารงอยู่ตลอดกัป เพ่ือประโยชน์ของชนจํานวนมาก เพ่ือ
ความสุขของชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์ 
เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขของเทวะและมนุษย์ท้ังหลาย ท้ังน้ี
เป็นอย่างได้ถูกมารป่วนจิต แม้ครั้งท่ี ๒...แม้ครั้งท่ี ๓ พระ
ผู้มีพระภาคก็รับสั่งกะท่านพระอานนท์ ฯลฯ ท่านพระ
อานนท์ก็มิอาจเจาะนัย...เป็นอย่างได้ถูกมารป่วนจิต   

เมื่อพระอานนทออกไปจากท่ีน้ันแลว พระพุทธเจาทรง
พิจารณาทบทวนความท่ีไดทรงวางกําหนดไววา พระองคจะยังไม
ทรงปรินิพพานจนกวาจะถึงเวลาท่ีพุทธบริษัท ๔ ท้ังภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก และอุบาสิกา มีคุณสมบัติตอไปน้ี (ที.ม.๑๐/๑๐๒/๑๓๑) คือ 

- (ด้านประโยชน์ตน) ไดฝกไดศึกษาแกลวกลามั่นใจในธรรม โดย  
 ๑) รูเขาใจหลักธรรมคําสอน เปนพหูสูต ทรงธรรม 
 ๒) ปฏิบัติตามธรรมไดถูกตอง (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) 
- (ด้านประโยชน์ผู้อื่น) เรียนไดหลักอาจารยเปนของตนเองแลว ก็

บอกเลากลาวแสดงแจกแจงอธิบายธรรมใหเขาใจไดงายชัดเจน (อยางงายๆ  
เปนบิดามารดาก็นําธรรมไปสั่งสอนอบรมบุตรธิดา เปนครูอาจารยก็สั่งสอน
ศิษย เปนผูใหญก็แนะนําผูนอยผูใตบังคับบัญชา เปนเพ่ือนก็บอกเลาแกเพ่ือน)  

- (ด้านหลักการ) เมื่อมีการพูดจาส่ังสอนถือปฏิบัติผิดเพี้ยนธรรมวินัย 
เกิดวาทะกลาวรายตอพระพุทธศาสนา ก็สามารถชี้แจงแกไขระงับได ส่ัง
สอนแสดงธรรมไดชัดเจนเห็นผลจริง เรียกวา กําราบปรัปวาทได 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

  

เมื่อไดทรงพิจารณาความตามท่ีไดตรัสวางกําหนดไว ก็ทรง
มองเห็นวา เวลาน้ัน พุทธบริษัทท้ัง ๔ มีคุณสมบัติดีพรอมตามกําหนด
น้ันแลว พระพุทธเจาจึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย 
วาโดยลวงไปสามเดือนแตน้ัน จักเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

หลังจากน้ัน เมื่อพระอานนทกลับเขามาอีก ทานไดทูลขอให
พระพุทธเจาทรงพระชนมอยูตอไปใหตลอดครบกัป คือเต็ม ๑๐๐ ป 
แตพระพุทธเจาตรัสวาพระองคไดประทานโอกาสแลว พระอานนท
ทําเสียโอกาสพลาดไปเอง และไดตรัสเลาทวนความเกาวา พระองค
ไดตรัสอยางน้ีแกพระอานนทมากมายหลายครั้งแลว เม่ือประทับอยู
ในถ่ินสถานรมณียตางๆ ไมเฉพาะในแควนวัชชีท่ีไดกลาวขางตน 
แตในแควนมคธก็ไดตรัส ณ ถ่ินสถานรมณียหลายแหง ดังท่ีวา 

รมณีย์นะอานนท์ นครราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ ก็รมณีย์ 
โคตมนิโครธก็รมณีย์ หน้าผาเหวท้ิงโจร ก็รมณีย์ ถํ้า
สัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภารบรรพต ก็รมณีย์ กาฬศิลาข้าง
เขาอิสิคิลิ ก็รมณีย์ เง้ือมเขาสัปปโสณฑิก ในป่าสีตวัน ก็
รมณีย์ ตโปทาราม ก็รมณีย์ เวฬุวัน สวนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแก่กระแต ก็รมณีย์ อัมพวันของหมอชีวก ก็รมณีย์ 
มัททกุจฉิอุทยาน ถ่ินอภัยทานแก่มวลมฤค ก็รมณีย์...   
เมื่อไดตรัสทบทวนความตามเร่ืองราวยืดยาวท่ีผานมาแลว ก็

ทรงใหพระอานนทยอมรับตามท่ีไดทรงปลงอายุสังขารไปแลวน้ัน 
พุทธพจนก็ตาม พุทธกิจก็ตาม สอนใหรูเขาใจมองเห็นคุณคา

ประโยชนและความสําคัญของผืนแผนดินถ่ินสถานอันรมณีย ท่ี
เก้ือกูลอุดหนุนชีวิตท้ังจิตและกาย ค้ําจุนความเปนอยู และการทํา
กิจดําเนินงานการปฏิบัติธรรมท้ังปวง อยางท่ีไดเลามาตั้งแตผืน
แผนดินถ่ินอุรุเวลา  



 
 
 
 
 
 
 
๑๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พระพุทธเจา และเหลาพระสาวก ประทับ พํานัก อยูอาศัยใน
ปา ในเขา ในอาราม ท่ีเปนรมณีย และถือเปนหนาท่ี อยางท่ีคําพระ
เรียกวาเปนวัตร ท่ีจะทําจะดูแลรักษาถ่ินท่ีน้ันใหรมณีย พรอมท้ัง
นําพาประชาชีท่ัวรอบ ใหถนอมรักษาถิ่นอาศัยของมนุษยใหเปน
รมณียอยางจริงจังย่ังยืน 

อยางนอย แรกเร่ิม และในท่ีสุด ก็คือตัวมนุษยแตละคนน่ีเอง 
เปนแกนเปนท่ีตั้งท่ีแผขยายความเปนรมณีย ถาแมนถึงแมถ่ินแดน
ท่ีไหนจะหางไกลรกแลงลาหลัง ถามีคนท่ีพัฒนากายศีลจิตปญญา
เกิดข้ึน หรือเขาไป ถ่ินแดนน้ันก็จะกลายเปนรมณียได เหมือนมีแสง
อรุณฉายข้ึนมา ดังท่ีคาถาน้ีวาไว (ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘)  

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล 
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ  ภูมิรามเณยฺยกํ 

ไม่ว่าบ้าน  ไม่ว่าป่า  ไม่ว่าที่ลุ่ม  หรือที่ดอน 
ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้เป็นถ่ินสถานอันรมณีย์ 

  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

  

อริยชนมีชีวิต มีสังคม ในบรรยากาศที่รมณีย 
หลังจากเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวไดพบถ่ินรมณีย ณ อุรุ

เวลาเสนานิคม ริมฝงแมนํ้าเนรัญชราแลว ก็ประทับอยูท่ีน่ัน เพ่ือ
บําเพ็ญเพียรในการคนควาทดลองเพื่อโพธิของพระองค  เปนเวลา
ยาวนาน และเมื่อเวลาผานไป ๖ ป  ก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  

จากอุรุเวลาเสนานิคม พระพุทธเจาเสด็จออกจาริกไป
ประกาศธรรม จนในปท่ี ๒ ไดมาประทับอยูท่ีพระเวฬุวัน ในเขต
พระนครราชคฤห๑  

พระเจาสุทโธทนะทรงทราบสถานท่ีประทับของพระราช
โอรส จึงทรงสงอํามาตยมาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จไปทรงเย่ียม
พระพุทธบิดา ท่ีพระนครกบิลพัสดุ 

อํามาตยหลายชุดเดินทางไปแลวเงียบหาย จนกระท่ังใน
ท่ีสุด พระเจาสุทโธทนะทรงสงอํามาตยใหญช่ือวากาฬุทายีไปทํา
หนาท่ีน้ี จึงประสบความสําเร็จ 

ทานกาฬุทายีเดินทางถึงเมืองราชคฤห ไดฟงธรรม บรรลุผล
สูงสุดเปนพระอรหันต และอุปสมบทแลว  

คร้ังน้ัน พอดีถึงกลางเดือน ๔ พระกาฬุทายีพิจารณาเห็นวา
เปนระยะส้ินฤดูหนาว เขาสูวสันต คือฤดูดอกไมบาน อันเหมาะท่ีจะ
เดินทาง จึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา กลาวคํารอยกรองอัญเชิญเสด็จ 
โดยพรรณนาหนทางดําเนินจากเมืองราชคฤห สูเมืองกบิลพัสดุ  
                                         
๑  เพื่อความสะดวก เนื้อความตอจากนี้ไป จนจบคาถาของพระมหากัสสปะ ไดคัดตัดมาจาก
หนังสือ มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี (พ.ศ. ๒๕๔๙) 



 
 
 
 
 
 
 
๑๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

คําประพันธอัญเชิญเสด็จ  ของทานพระกาฬุทายี น้ัน 
พรรณนาความงดงามของปาเขาลําเนาไพรบนทางเสด็จ ในภูมิ
ประเทศท่ีเปนรมณีย ถึง ๖๐ คาถา ตอนหน่ึงวาดังน้ี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ี ถึงฤดูท่ีประดาต้นไม้ ซึ่งได้
ผลัดใบเก่าท้ิงไป ต่างผลิดอกออกผลใหม่ ดอกสีแดงจัดจ้า 
สดใสวะวาวราวกะมีเปลวส่องประกาย ข้าแต่องค์พระมหาวีระ 
เป็นกาละอันเหมาะแล้วท่ีจะทรงอนุเคราะห์หมู่พระญาติวงศ์ 

ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ท้ังหลายมีดอกบานสะพรั่ง 
น่ารื่นรมย์ใจ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ ท้ิงใบ
เก่าแล้ว กําลังออกผลใหม่ เป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะเสด็จ
จากท่ีน้ีออกทรงดําเนิน 

ไม้ต้นมีผลขนาดย่อม อย่างมะพลับ และมะหาด รสชื่น
ใจ มีเปลือกสีเหลืองสวยดังสีทอง หาได้ตลอดทุกเวลา ข้าแต่
พระองค์ผู้ทรงมหายศชัย บัดน้ีเป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะ
เสด็จครรไล   

ไม้ผลนานาชนิด ท่ีเป็นคล้ายอย่างน้ี มากมายเป็นอเนก 
มีผลห้อยย้อยระย้าอยู่ท้ังสองข้างทาง ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง
ยศใหญ่ บัดน้ีเป็นเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล 

จําปา ช้างน้าว กากะทิง ส่งกลิ่นหอม ยามลมรําพายพัด 
ยอดท่ีมีดอกสะพรั่ง เด่นตา ดังว่ามีใจอาทร พากันน้อมก่ิงกร
ลงมา นบถวายบูชาด้วยกลิ่นสุคนธ์ ข้าแต่พระผู้ทรงมหายศ
ชัย บัดน้ีเป็นเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล  

เหล่านกแก้ว นกสาลิกา มีสีสันงามวิจิตร รูปสวย เสียง
ไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุ้มรุมยอดไม้ ขันร้องอยู่สองข้าง
ทาง พากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมา บัดน้ีเป็นเวลาท่ีพระองค์
จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้ว 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

  

ประดาสระนํ้า ทะเลสาบ มีฟากฝ่ังชายท่างามราบเรียบ 
น่ารื่นรมย์ ดารดาษไปด้วยทรายสีขาว เต็มเป่ียมด้วยนํ้าท่ีมี
รสสดชื่น เป็นท่ีซึ่งหมู่ชนลงไปอาบและด่ืมกิน งามโดดเด่น
อยู่เสมอแก่สายตา เป็นสมัยอันเหมาะท่ีจะทรงทัศนาพระ
ประยูรญาติ 

ถึงท่ีน่ัน ถึงท่ีโน่น ก็มีสระโบกขรณี ท่ีดารดาษด้วยดอก
บุณฑริก ดาษด่ืนด้วยดอกปทุม อยู่ท้ังสองข้างทาง สวยงาม มี
นํ้าท่ีชนท้ังหลายลงไปสรงสนานได้ เป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะ
เสด็จไปทรงเย่ียมเยียนพระประยูรญาติแล้ว 

ท้ังสองข้างแห่งหนทางดําเนิน ประชาชนท่ีอยู่กันเป็น
ชุมชนคับคั่ง เป็นคาม เป็นนิคม มีศรัทธา มีความเลื่อมใส 
นับถือพระรัตนตรัย ประชาชนเหล่า น้ันก็จะได้สัมฤทธ์ิ
ความคิดหวังอย่างสมบูรณ์ด้วย เป็นกาลสมัยอันเหมาะแล้วท่ี
จะเสด็จไปทรงเย่ียมพระญาติวงศ์… 
พระพุทธเจาทรงสดับคําอาราธนาเปนพจนประพันธอัน

ไพเราะ รวมท้ังหมดประมาณ ๖๐ คาถา จบแลว ก็ไดทรงรับนิมนต  
ครั้นแลวเสด็จดําเนินทางไกลไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ

พระญาติวงศ ที่เมืองกบิลพัสดุ นําความเจริญธรรมเจริญปญญา
และสันตินิรามิสสุขมาประทานแกถิ่นฐานพระชาติภูมิ ในปที่ ๒ แหง
การบําเพ็ญพุทธกิจ สัมฤทธิ์พระราชประสงคของพระเจาสุทโธทนะ 

พระอรหันตท้ังหลาย ซ่ึงเปนพุทธสาวก ลวนมีความบริสุทธิ์
ไรความมัวหมองของกิเลสมาปดก้ัน ทานจึงมีจิตใจที่ประณีต
เขาถึงสภาวะท่ีหมดจดงดงามเปนรมณีย ดังท่ีพระไตรปฎกได
บันทึกคาถาประพันธของพระอรหันตไวมากหลายองค อันกลาวถึง
ความสุขของทานทามกลางธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร  



 
 
 
 
 
 
 
๑๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในท่ีน้ี จะยกคาถาของพระมหากัสสปะมาใหดูเปนตัวอยาง 
พระมหากัสสปะน้ันถือขอปฏิบัติขัดเกลา ท่ีเรียกวาธุดงค 

มากเปนพิเศษ เร่ิมตั้งแตขออยูปา เปนตัวอยางของชีวิตท่ีเรียบงาย 
เมื่อใจไมมีกิเลสเชนคิดใฝจะเปนน่ันจะเอาน่ี ไมมีความคิดติด

กิเลสคางคาก้ันขวางบังไว ใจเปด เปนอิสระ ก็มีความพอใจไดทันที 
กับความดีความงามตามธรรมดาของมัน ซ่ึงไมจําเปนตองมาสนอง
ความตองการของตัวตน น่ีก็คือธรรมท่ีเรียกวา “สภาวฉันทะ”  

เมื่อมีความพอใจน้ี ความสุขซ้ึงท่ีถึงกันกับธรรมชาติก็มีข้ึน
หรือเขามาเองทันที พระมหากัสสปะอยูในปาบนเขา เชาออกไป
บิณฑบาต คร้ันกลับมา เดินข้ึนเขา ก็ช่ืนชมรมณียท้ังบนทั้งขางริม
ทางไปตลอด ดังคาถาจากใจของทาน ท่ียกมาบางสวนเปน
ตัวอยาง ตอไปน้ี   

พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํากิจ
เสร็จแล้ว กลับจากบิณฑบาต ขึ้นสู่ภูเขา เอาจิตพินิจธรรม 

ภาคพื้นภูผา เป็นท่ีร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียงราย
เป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน ถ่ิน
ขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด 
ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถ่ิน
ขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียงช้างคํารนร้อง เป็นท่ี
ร่าเริง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

พ้ืนภูผาน่ารื่นรมย์ ชุ่มฉํ่าด้วยน้ําฝน เป็นที่อยู่อาศัยของ
เหล่าฤาษี เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยูง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

  

แดนดอยถ่ินไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เน้ือ
เสพอาศัย ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถ่ินขุนเขาทํา
ใจเราให้รื่นรมย์ 

ผืนแผ่นศิลาล้วนหนาใหญ่ เป็นแหล่งนํ้าใสสะอาด 
เกลื่อนกล่นด้วยค่างและมฤคชาติ ดารดาษไปด้วยสาหร่าย ถ่ิน
ขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์… 
ยามมีกิจมีการมีงานจะพึงทํา ก็ปฏิบัติดําเนินการไปดวยใจ

ช่ืนบาน เมื่อไมมีเร่ืองตองทํา ก็อยูกับความสุขท่ีมีอยูตลอดเวลา
ตามธรรมดาของสภาวะน้ันเอง 

ยามเดินทางไปมาหาสู เมื่อพบปะทักทายกัน พระจะกลาว
คําปฏิสันถาร ถามถึงความเปนอยู  ก็นิยมกลาวถึงท่ีพักอาศัยวา
เปนรมณีย  จะตอนรับ  ก็บอกวาถ่ินท่ีน้ันเปนรมณีย   

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

ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะน้ี เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระ
จ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นทั่วทั้งป่า ส่ง
กล่ินหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะน้ัน ท่าน...
เอย ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 
คําวา “รมณีย” สื่อแสดงภาพของวัดวาอาราม ท่ีประทับของ

พระพุทธเจาและถ่ินพํานักอาศัยของเหลาพระสงฆสาวกใหเห็น
ชัดเจน เปนคําชินเหมือนติดปากข้ึนใจ จนกระท่ังเมื่อใครจะพูดถึง
ถามถึงวัด คําวารมณียก็อาจจะตามติดมา อยางท่ีไดเลาใหฟงวา 
วัสสการพราหมณถามพระอานนท หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแลว วาเวฬุวันยังเปนท่ีรมณียอยูหรือไม ถึงตรงน้ี 
ขอเลาใหชัดข้ึนอีกหนอยวา 



 
 
 
 
 
 
 
๑๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

วันหน่ึง วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ เดิน
ตรวจงานในนครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระอานนท 
เมื่อสนทนาไถถามกัน ตอนหน่ึง (ม .อุ .๑๔/๑๑๕/๙๗ )  วัสสการ-
พราหมณถามวา  
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. 
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 
อยูกับหมูไมไพรสณฑ จะตองหมั่นกวาดใบไมท่ีรวงหลน โดยถือ
สําคัญ จนกระท่ังเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรมประเพณีไทย ดัง
เห็นไดในหนังสือสวดมนต ซ่ึงระบุการ “กวาดลานวัด” ไวในรายการ
กิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณ
วัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

  

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆท่ีตองดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยรมรื่นใหวัดเปนท่ีรมณีย ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัด
เปนตนไปน้ี นาจะไดเปนวัตรปฏิบัติท่ีชัดเจนจริงจังสืบกันมา
อยางยั่งยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดท่ีเปนรมณียน้ัน 
ประทับตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย  

ดังเชนในนิราศนรินทร์ ท่ีนรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชม
บรรยากาศอันเปนรมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรี
อยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังน้ีวา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 

ยามใจสดช่ืนแจมใส จะทํางานการกิจอยางใด  
ความเพียรก็ไดผลสัมฤทธิ์อยางดี    

ภาวะจิตใจที่ช่ืนบานผองใส มีปติปราโมทยน้ัน ทานยํ้าอยู
เสมอวาเปนฐานของการพัฒนาจิตใจและเจริญปญญา และความ
ช่ืนบานปลอดโปรงแจมใสน้ันก็เกิดมีไดงายๆ บางทีเหมือนเกิด
ข้ึนมาเองเมื่อไดมาอยูในบรรยากาศหรือสิ่งแวดลอมท่ีรมณีย  

หลายคัมภีร๑วาไวตามๆ กันถึงการเกิดมีสมาธิข้ึนไดงายๆ 
ดวยการไดสัมผัสสภาพของธรรมชาติท่ีปลอดโปรงสะอาดสดช่ืน 
ดังความท่ีทานไขแสดงไวสั้นๆ วา 

                                         
๑ ๕ คัมภีร คือ ที.อ.๑/๑๘๙; ม.อ.๒/๑๒๓; องฺ.อ.๒/๔๓๑; วิภงฺค.อ.๓๙๓; นิทฺ๑.อ.๙๕ 



 
 
 
 
 
 
 
๑๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

 เมื่อภิกษุใช้นํ้าในแอ่งท่ีภูเขาน้ันทําอุทกกิจ (เช่น ล้าง
หน้า ล้างมือ ล้างเท้า อาบกาย) แล้ว น่ังลงภายใต้ร่มเงาของ
ต้นไม้ท่ีเย็นสบาย มองเห็นโล่งไปในทิศท้ังหลาย มีสายลม
เย็นพัดมา จิตก็สงบแน่วมีอารมณ์เป็นหน่ึงเดียว 
คัมภีรเถรคาถา ไดรวบรวมถอยภาษิตของพระเถระมาก

หลาย ท่ีออกไปอยูในเสนาสนะอันสงัด เชน ปา โคนไม และภูเขา 
ไดบําเพ็ญเพียรปฏิบัติจนเห็นธรรมแจมแจง ประจักษนิพพานแลว 
มีใจนอมไปในธรรมตามที่ปรากฏ เมื่อพิจารณาเห็นผลท่ีตนบรรลุ
แลว ไดกลาวเน้ือความแสดงความรูสึกสงบประณีตในการบรรลุ
ธรรมไว บางทานไดเลาการปฏิบัติบําเพ็ญธรรมต้ังแตกอนบรรลุผล
ไวดวย จะขอยกมาดูกันใหเห็นแนวธรรมสัก ๒ ทาน  

ทานหน่ึง นามวาภูตเถระ กลาวไว (ขุ.เถร.๒๖/๓๖๙/๓๔๔) ดังน้ี 
เมื่อใด กลองคือเมฆอันฉ่ําสายนํ้าฝน คํารนกระหึ่มท่ัว

รอบไปในนภากาศ อันเป็นทางสัญจรของเหล่าวิหค ภิกษุไป
เพ่งพิจารณาธรรมอยู่ท่ีเง้ือมเขา (เมื่อน้ันคือความสมใจ
หมาย) จะหาความยินดีใดเกินกว่าน้ันเป็นไม่มี 

เมื่อใด แม่นํ้าท้ังหลายมีดอกไม้นานาพรรณร่วงหล่นลง
มา เป็นดังว่ามีช่อดอกไม้ป่าวิจิตรงดงามลอยเกลื่อนไป ภิกษุ
มีใจเบิกบาน น่ังเพ่งพิจารณาธรรมอยู่บนฝั่ง  (เมื่อน้ันคือ
ความสมใจหมาย) จะหาความยินดีใดเกินกว่าน้ันเป็นไม่มี 

เมื่อใด ฟ้าร้องครืนครางยามราตรี ฝูงสัตว์มีเขี้ยวคําราม
เสียงดังก้องในป่าใหญ่ ภิกษุไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ท่ีเง้ือม
เขา (เมื่อน้ันคือความสมใจหมาย) จะหาความยินดีใดเกินกว่า
น้ันเป็นไม่มี    
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เมื่อใด ภิกษุคุมความคิดท้ังหลายของตนได้ เข้าไปสู่ถํ้า
ในภูเขา ปราศจากความกระวนกระวายใจ ปลอดไร้กิเลสตรึง
จิต เพ่งพินิจธรรมอยู่ (เมื่อน้ันคือความสมใจหมาย) จะหา
ความยินดีใดเกินกว่าน้ันเป็นไม่มี   

เมื่อใด ภิกษุมีความสุข ยังมลทินกิเลสท่ีตรึงใจและความ
โศกให้พินาศ ไม่มีกลอนประตูคืออวิชชา ไม่มีป่าคือตัณหา 
ปราศจากลูกศรคือกิเลสท่ิมแทง ทําอาสวะท้ังหลายให้สิ้นไป 
เพ่งพินิจธรรมอยู่ (เมื่อน้ันคือความสมใจหมาย) จะหาความ
ยินดีใดเกินกว่าน้ันเป็นไม่มี...   

อีกทานหนึ่ง นามวาเอกวิหาริยะ ภาษิตไว (ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๘) ดังนี ้
เราน้ัน มีใจใฝ่แน่วในธรรมอันเป็นประโยชน์แท้ท่ีมุ่ง

หมาย โดยลําพังผู้เดียวจักเข้าไปพลันสู่ป่าใหญ่ ท่ีหมู่ช้างชอบ
อาศัย อันน่ารื่นรมย์ เป็นท่ีก่อให้เกิดปีติแก่ผู้บําเพ็ญเพียร   

เราน้ัน จักโสรจสรงกายในซอกเขาอันเยือกเย็น ในป่า
อันยะเยือก ท่ีมีดอกไม้บานสะพรั่ง จักจงกรมอยู่ลําพังผู้เดียว  

...เมื่อลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไป เราน่ังอยู่
บนยอดภูผา จักทลายอวิชชาให้มลายสลายไป  

คราน้ัน ท่ีในป่า บนเง้ือมผาอันเยือกเย็น ดารดาษด้วย
บรรดากุสุมชาติ เราน้ันมีความสุขด้วยสุขแห่งวิมุตติ จัก
รื่นรมย์อยู่ ณ ถ่ินในวงล้อมของขุนเขา โดยแน่แท้  

เราน้ัน (ในบัดน้ี) เป็นผู้มีความดําริสมหมายเต็มเป่ียม
แล้ว เหมือนดังจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญ 
ขอนํามาใหฟงพอเปนตัวอยางเทาน้ีกอน 



 
 
 
 
 
 
 
๒๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ไม่ทํามโนกรรมยินดียินร้าย แต่มีใจร่าเริงสดใสเป็นประจํา 
หลายคนไดฟง เ ร่ืองรมณีย ท่ี ร่ืนรมยนา ช่ืนชมยินดี  ท่ี

พระพุทธเจา เหลาพระอรหันต และบรรดาอริยชนนิยมอยูอาศัย
และปฏิบัติกิจทําการท่ีดีงามเปนประโยชนท้ังหลาย ก็สงสัยวา 
พระพุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลายไมยินดียินรายอะไรๆ แลว 
มิใชหรือ ทานจะมาร่ืนรมยยินดีอะไรกันกับสิ่งท้ังหลายท่ีโนนท่ีน้ี  

อีกหลายทานก็สงสัยวา พระพุทธเจา และเหลาพระอรหันต 
หมดกิเลสแลว ทานไมสนใจเร่ืองรูปเสียง เร่ืองความสวยความงาม
อะไรแลว จะมาดูมาฟงอะไรๆ ท่ีงดงามไพเราะไปทําไม 

ท่ีวามานี้เปนตัวอยางของความรูเขาใจท่ีสับสน พราๆ มัวๆ  ซึ่ง
ควรชี้แจง แตเบื้องตนน้ี ยังไมอธิบาย เพียงพูดไวสั้นๆ แคใหไดหลัก  

คนท่ัวๆ ไปท่ีเรียกวาปุถุชนน้ัน เม่ือรับรูดูฟง ไดเห็นไดยินอะไร 
ถาถูกหูถูกตา ก็ยินดี ก็ชอบใจ ถาขัดหูขัดตา ก็ยินราย ก็ชัง ไมชอบใจ  

น่ีคือรับรูดูฟงโดยมีตัณหา เมื่อถูกหูถูกตาแลวยินดีชอบใจ ก็
คือเกิดโลภะ/ราคะ แตถาขัดหูขัดตาแลวยินรายไมชอบใจหรือชัง ก็
คือเกิดมีโทสะมีปฏิฆะ อยางน้ีเรียกวายินดียินราย  

ยินดียินราย ชอบใจไมชอบใจ หรือชอบ-ชัง เปนการกระทํา
ของจิตตออารมณคือตอรูปเสียงสิ่งท่ีรับรูไดเห็นไดยินเปนตน น้ันๆ 
เปนอาการแสดงท่ีเปนการทํากรรมของจิต (คือมโนกรรม) ตาม
อํานาจของราคะ/โลภะ หรือโทสะ แฝงดวยโมหะ 

สวนพระอรหันตรับรูดูฟงอะไรๆ โดยมีสติสัมปชัญญะ มีใจเปน
กลาง มองดูรูเห็นตรงเต็มตามสภาวะ ถาจะมีทาทีจะปฏิบัติจัดการ
อะไร ก็วาไปตามท่ีรูชัดเจนมองเห็นดวยปญญา ในใจท่ีสมดุลเปน
อุเบกขา ไมไปตามความถูกใจ-ขัดใจ ชอบหรือชัง จึงวาไมยินดียินราย 
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แลวอีกดานหน่ึง ภายในจิตใจน้ัน ทีน้ีไมใชเร่ืองการแสดง
อาการของจิตใจ ไมใชการทํากรรมทําการอะไรของจิตใจที่วายินดี
ยินรายชอบใจไมชอบใจเอา-ไมเอาอยางท่ีพูดไปแลว แตเปนเร่ือง
ของภาวะจิต หรือสภาพจิตใจ ท่ีเปนอยูตามปกติของพระอรหันต  

ในแงน้ี ชัดเจนวาพระอรหันตคือผูมีความสุขท่ีแทจริง มี
ความสุขเปนชีวิต และในความเปนสุขของทานน้ัน ภาวะจิตท่ีเดน 
ซ่ึงปรากฏข้ึนมาในใจของทานงายๆ เร่ือยๆ ก็คือ ปราโมทย์ – ความ
สดช่ืนเบิกบานปลอดโปรงโลงแจมใส  และ ปีติ – ความอิ่มใจ ปลื้ม
ใจ อยางในคาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสวา (สํ.ส.๑๕/๔๖๘/๑๖๗) 

สุสุขํ  วต  ชีวาม เยสนฺโน นตฺถิ กิญ ฺจนํ 
ปีติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถา 

พวกเราผู้ไม่มีของเสียอะไรค้างใจเลยนี้ มีชีวิตเป็นสุขจริงๆ หนอ  
พวกเราจักมีปีติเป็นภักษา ดุจดังเหล่าเทวาอาภัสสรพรหม  

เปนธรรมดาของผูท่ีกาวมาในวิถีของอริยธรรม สูความเปน
พระอรหันตผูศึกษิตน้ี เมื่อไดเร่ิมเขามาในทางแลว (ตั้งแตกอนได
ปฐมฌาน) ก็จะมีภาวะจิต คือสภาพของจิตใจ ท่ีประณีตดวยธรรม
คือคุณสมบัติ ๕ อยาง ไดแก ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ (ความผอน
คลาย ร่ืนสบายกายใจ) สุข และสมาธิ  

การปฏิบัติธรรมท่ีกาวไปไดผลจนบรรลุจุดหมายสูงสุด โดยมี
ธรรมท่ีเปนภาวะจิต ๕ อยางน้ีเกิดข้ึนตามลําดับ เปนข้ันตอน
สําคัญน้ัน พระพุทธเจาตรัสแสดงไวบอยคร้ังมาก ปรากฏถึง ๕๕ 
คร้ัง ในพระไตรปฎก ๙ เลม การมีภาวะจิตใจอยางน้ีเปนเคร่ือง
แสดงความไดผลกาวหนาไปในการปฏิบัติ จะวาเปนเคร่ืองวัดผล
การปฏิบัติธรรมในข้ันพ้ืนฐานก็ได  



 
 
 
 
 
 
 
๒๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ขอยกตัวอยางพุทธพจนแสดงหลักปฏิบัติชุดหน่ึง เรียกวา 
วิมุตตายตนะ ๕ (๕ แดนการปฏิบัติอันใหถึงวิมุตติ, องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๖/๒๒) 
ซ่ึงแสดงใหเห็นการปฏิบัติท่ีไดผลกาวหนาไปโดยมี ปราโมทย์ ปีติ 
ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ เกิดขึ้นอยางท่ีวาแลวน้ัน มีความดังน้ี 

ภิกษุท้ังหลาย แดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ ๕ แดนน้ี 
ท่ีจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมุ่งแน่วเด็ด
เด่ียว ท่ียังไม่หลุดพ้น ก็จะหลุดพ้น อาสวะท่ียังไม่สิ้น ก็จะ
ถึงความส้ินไป เธอก็จะบรรลุโยคเกษมธรรมอันเย่ียม ท่ียัง
ไม่ได้บรรลุ.  

แดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ ๕ แดน เป็นไฉน?   
ภิกษุ ท้ังหลาย  ในข้อ น้ี  พระศาสดา  หรือเ พ่ือน  

สพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูรูปใดรูปหน่ึง แสดงธรรมแก่
ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ในธรรมน้ัน อย่างท่ี
พระศาสดา หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครู แสดงแก่
เธอ  

เมื่อเธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ก็เกิดปราโมทย์ 
เมื่อปราโมทย์แล้ว ก็เกิดปีติ เมื่อมีใจปีติ กายก็ผ่อนคลายรื่น
สบาย ผู้มีกายผ่อนคลายรื่นสบาย ก็ได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิต
ก็เป็นสมาธิ  

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นแดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ อย่าง
ท่ี ๑ ท่ีจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมุ่งแน่ว
เด็ดเด่ียว ท่ียังไม่หลุดพ้น ก็จะหลุดพ้น อาสวะท่ียังไม่สิ้นไป 
ก็จะถึงความส้ินไป เธอก็จะบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อย่างยอดเย่ียม ท่ียังไม่ได้บรรลุ  
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ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง...(เธอไมไดโอกาสในขอ
แรก)...ก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมตามท่ีได้สดับ ตามท่ีได้
เล่าเรียนมา แก่คนเหล่าอื่นโดยพิสดาร เธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้
ซึ้งถึงธรรม ในธรรมน้ัน อย่างท่ีเธอแสดง... 

เมื่อเธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ก็เกิดปราโมทย์...จิต
ก็เป็นสมาธิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นแดนการปฏิบัติให้ถึง
วิมุตติ อย่างท่ี ๒... 

ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง...(เธอไมไดโอกาสใน ๒ 
ขอแรก)...ก็แต่ว่าภิกษุย่อมทําการสาธยายธรรม ตามท่ีได้
สดับ ตามท่ีได้เล่าเรียนมาโดยพิสดาร เธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้ง
ถึงธรรม ในธรรมน้ัน อย่างท่ีเธอสาธยาย... 

เมื่อเธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ก็เกิดปราโมทย์...จิต
ก็เป็นสมาธิ...น้ีเป็นแดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ อย่างท่ี ๓... 

ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง...(เธอไมไดโอกาสใน ๓ 
ขอแรก)...ก็แต่ว่า ด้วยใจ ภิกษุย่อมตรึก ย่อมตรอง ย่อมพินิจ
ธรรม ตามที่ได้สดับ ตามที่ได้เล่าเรียนมา เธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้
ซึ้งถึงธรรม ในธรรมนั้น อย่างที่เธอตรึก ตรอง พินิจ... 

เมื่อเธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ก็เกิดปราโมทย์...จิต
ก็เป็นสมาธิ...น้ีเป็นแดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ อย่างท่ี ๔... 

ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง...(เธอไมไดโอกาสใน ๔ 
ขอแรก)...ก็แต่ว่า สมาธินิมิต (สิ่งท่ีเอาจิตจับเพ่งพินิจแน่ว) 
อย่างใดอย่างหน่ึง เธอเรียนมาแม่นยําอย่างดี มนสิการ
ด้วยดี ทรงความไว้เข้าท่ีเข้าลําดับอย่างดี (ไม่สับสน) รู้เข้าใจ
ปรุโปร่งอย่างดีด้วยปัญญา เธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม 
ในธรรมน้ัน อย่างท่ีเธอเรียนสมาธินิมิต...รู้เข้าใจปรุโปร่ง
อย่างดีด้วยปัญญา  



 
 
 
 
 
 
 
๒๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เมื่อเธอรู้ซึ้งถึงอรรถ รู้ซึ้งถึงธรรม ก็เกิดปราโมทย์ 
เมื่อปราโมทย์แล้ว ก็เกิดปีติ เมื่อมีใจปีติ กายก็ผ่อนคลายรื่น
สบาย ผู้มีกายผ่อนคลายรื่นสบาย ก็ได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิต
ก็เป็นสมาธิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นแดนการปฏิบัติให้ถึง
วิมุตติ อย่างท่ี ๕...  

ภิกษุท้ังหลาย แดนการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติ ๕ แดนน้ี
แล ท่ีจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมุ่งแน่ว
เด็ดเด่ียว ท่ียังไม่หลุดพ้น ก็จะหลุดพ้น อาสวะท่ียังไม่สิ้น ก็
จะถึงความสิ้นไป เธอก็จะบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อย่างยอดเย่ียม ท่ียังไม่ได้บรรลุ 

เปนอันวา ธรรมท่ีเปนภาวะจิต ๕ อยาง คือ ปราโมทย์ ปีติ 
ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ น้ี เปนเหมือนสัญญาณบอกความกาวหนา
ของการปฏิบัติธรรมตั้งแตเบื้องตน และตัวเร่ิมแรกหรือตัวนําหนาของ 
๕ อยางน้ัน ก็คือ ปราโมทย์ ดังน้ัน ในการปฏิบัติจึงจํางายๆ โดยจับ
เอาปราโมทยน้ีตั้งเปนหลักท่ีจะทําใหเกิดใหมีใหทําขึ้นมา เปนตัวนํา
เหมือนเปนตัวแทนของท้ังชุดน้ัน  

พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวเปนหลักในการปฏิบัติใหเรามีชีวิต
เปนอยูทํากิจทําการท่ีจะทําใหตนเองเปนผูท่ีทานเรียกวา “มากดวย
ปราโมทย” (ปาโมชฺช-, ปามุชฺชพหุโล) โดยเฉพาะท่ีตรัสไวเปนหลักสรุป
ความวา (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑, ฉบับสยามรัฐเขียนเป็น “ปามุชฺชพหุลา”, ความเกษม=นิพพาน) 

ปาโมชฺชพหุลา โหถ   เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ 

จงปรารถนาความเกษมเถิด 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

  

ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมท่ีเปนรมณียมีคุณคาความดีท่ี
สําคัญ ก็คือนําใจใหเกิดมีปติปราโมทย น้ี เหมือนในคาถาของ
พระเอกวิหาริยะท่ีไดยกมาใหดูขางตน ท่ีวา “อันน่ารื่นรมย์ เป็นท่ี
ก่อให้เกิดปีติแก่ผู้บําเพ็ญเพียร” (โยคิปีติกรํ รมฺมํ) หรือจะพูดตาม
ความหมายของคําอยางท่ีบอกไวในคัมภีร ก็วา “ท่ีว่าเป็นรมณีย์  ก็
ด้วยความหมายว่า ทําให้เกิดปีติโสมนัสแก่ผู้ท่ีเข้าไปข้างใน” (อนฺโต ปวิฏฺฐานํ 
ปีติโสมนสฺสชนนฏฺเฐน จิตฺตํ รเมตีติ รมณียํ, อุ.อ.๒๓๐) 

รมณีย์น้ีรื่นรมย์ชมสภาวะ มิใช่จะรื่นเริงเหลิงไปตามกามอามิส 
ภาวะจิตท่ีเบิกบานผองใส กับใจท่ีทํากรรมยินดียินราย 

ตางกันไกล เปนคนละเร่ืองกัน อยางท่ีวามาแลว ทีน้ีก็ยังเหลือ
ความสงสัยอีกแงหน่ึงท่ีวา พระพุทธเจา และเหลาพระอรหันต 
หมดกิเลสแลว ทานไมสนใจเร่ืองรูปเสียง เร่ืองความสวยความงาม
อะไรแลว จะมาดูมาฟงอะไรๆ ท่ีงดงามไพเราะไปทําไม 

ความงามความไพเราะเปนตนน้ี จะตองเขาใจความหมายท่ี
มีในใจของคนใหชัดสักหนอย ตรงน้ีจะตองพูดถึงความรูเขาใจ
ธรรมท่ีเปนหลักวิชาเล็กนอย  

รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกาย ท่ีนาใครนาชอบใจคนอยากได
ติดใจปรารถนา ๕ อยางน้ี เรียกวา กามคุณ ๕ (แปลอยางหน่ึงวา ส่ิง
ที่ติดใครอยากได ซ่ึงผูกรัดมัดคนไว) แยกออกไปก็คือ รูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสกายเย็นรอนออนแข็ง บางทีก็
เรียกสั้นๆ แควา “กาม” (กามวัตถุ กามอามสิ ก็เรียก) 

ทีน้ี ในภาษาไทย คนเขาใจและใชคําวา “กาม” กันผิดพลาด 
โดยมองเปนเร่ืองของความติดใครใฝปรารถนาทางเพศ ซ่ึงเปน
ความหมายท่ีคับแคบคลาดเคลื่อน ตองทําความเขาใจใหถูกใหชัด 



 
 
 
 
 
 
 
๒๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ท่ีจริง กามคุณท่ีแยกออกไปเปน รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งจับต้อง 
ท่ีนาใครนาชอบใจน้ัน มีความหมายกวางชัดอยูแลว คือเปนเครื่อง
บํารุงบําเรอผัสสะ/สัมผัส (การรับรู-รูสึก) ท้ัง ๕ ไดแก ผัสสะทางตา-
ทางหู-จมูก-ลิ้น-กาย ส่ิงเสพตางๆ ส่ิงท่ีดูท่ีฟงดมชิมล้ิมด่ืม ของกินของใช 
ผาผอน เงินทอง เรือกสวน ไรนา สุรา สัตวเล้ียง เปนกามวัตถุท้ังน้ัน 

จะเห็นวา  ผัสสะ /สัมผัส  ๕  อยางท่ีวา น้ัน  เปนสัมผัสท่ีมี 
“ปฏิฆะ” คือการกระทบแตะตองถึงกันอยางเปนรูปธรรมจริงๆ ของส่ิง
ท่ีถูกรับรู-รูสึก กับประสาทตา ประสาทหู เปนตน จึงเกิดความรู-รูสึก
ขึ้น เชนเห็น ไดยิน จึงเรียกสัมผัส ๕ อยางน้ันวาเปน “ปฏิฆสัมผัส” 

เปนอันวา กามเปนเร่ืองของผัสสะ ๕ อยางน้ี กามคุณอยูท่ี
ผัสสะ ๕ อยางน้ี คือผัสสะทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน และทาง
กาย ซ่ึงมีการแตะตองกระทบถึงกันกับสิ่งท่ีถูกรับรู-รูสึกน้ัน อัน
แสดงออกมาในการกิน การเสพ บริโภค อุปโภค ตลอดจนการ
สนุกสนาน บํารุงบําเรอ ปรนเปรอตางๆ 

แตนอกจากผัสสะ ๕ น้ีแลว ยังมีอีกผัสสะหน่ึงซ่ึงสําคัญมาก 
เปนผัสสะท่ี ๖ คือผัสสะทางใจ เรียกวามโนสัมผัส ซึ่งเปนการรับรู-รูสึก
ท่ีรับชวงตอจากผัสสะ ๕ อยางแรกนั้น และเปนชุมนุมท่ีรวมของ
ความรู-รูสึกท่ีผานผัสสะท้ัง ๕ น้ัน แถมเปนท่ีท่ีจะนําความรู-รูสึก
ทางผัสสะท้ัง ๕ น้ันไปสืบสานใชการตางๆ ตอไปดวย 

ผัสสะท่ี ๖ คือมโนสัมผัสน้ี เปนการรับรู-รูสึกทางใจ เกิดข้ึน
โดยไมตองมี “ปฏิฆะ” คือไมมีการกระทบหรือการแตะตองกันของ
ใจกับอารมณอยางเปนรูปธรรม จึงไมเปนปฏิฆสัมผัส แตเรียกวา 
“อธิวจนสัมผัส” (สัมผัสโดยชื่อเรียก หรือสัมผัสตามคําบัญญัติเรียก) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

  

เมื่อพนเลยผัสสะ ๕ ไปถึงมโนสัมผัส คือรับรู-รูสึกทางใจ 
ตอนน้ันก็ไมใชตัวกามคุณเอง แตในใจน้ันจะมีกามฉันทะ กาม
สัญญา กามสังกัป กามวิตก ฯลฯ ท่ีทํางานเปนเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง
ของกามท่ีเขามาทางผัสสะท้ัง ๕ น้ัน อีกช้ันหน่ึง  

เมื่อผัสสะ ๕ อยางแรก คือของตา หู จมูก ลิ้น และกาย 
ไดรับกามคุณ ก็แสดงอาการออกมาวาถูกหู ถูกตา ถูกปากถูกลิ้น 
สวย ไพเราะ หอม อรอย นุมน่ิม เปนตน หรือไม  

ถาถูกหู ถูกตา อรอยลิ้น เปนตน ก็ชอบใจ อยากไดอยากเอา
ใหแกตน อยากใหตัวไดเสพ ถาขัดหู ขัดตา ไมอรอย ก็ไมชอบใจ ขัดใจ 
ก็ชัง อยากใหมันพนมันหายไปจากตัว เรียกวายินดียินราย ชอบใจ
ไมชอบใจ น่ีคือกามมากับตัณหา แลวก็แสดงออกมาเปนโลภะ/
ราคะ หรือไมก็โทสะ ตามท่ีวาจะชอบหรือชัง จะเอาหรือไมเอา 

เปนอันวา สิ่งท่ีรับรูดูฟงเห็นไดยินดมลิ้มจับตองถูกตัว ท่ีวา
สวย ไพเราะ อรอย ฯลฯ นาใคร ใฝปรารถนา อยากไดอยากเอามา
ใหแกตัว ใหตัวไดเสพ เปนกาม เรียกวากามคุณ ๕ น้ัน ท่ีมันเปน
กามข้ึนมา ก็เพราะเปนการรับรูดูฟงเปนตน โดยมีตัณหากํากับ 

ขอใหดูพุทธพจนตอไปน้ี (สํ.ส.๑๕/๑๐๓/๓๑) 
สิ่งท้ังหลายในโลก ท่ีวิจิตรงดงาม หาใช่เป็นกามไม่ 

ความอยากย้อมใจด้วยสังกัปป์ที่นึกคิดไปของคนต่างหาก 
เป็นกาม สิ่งท่ีวิจิตรงดงามท้ังหลายก็ดํารงอยู่ในโลกอย่างน้ัน 
ธีรชนจึงบําราศความอยากได้ใคร่เอาในสิ่งท้ังหลาย 
สิ่งท้ังหลายในโลกก็เปนอยูเปนไปของมันอยางน้ัน แตกาม

เกิดข้ึนในใจของคนน่ีเอง ตัวท่ีทําใหสิ่งท้ังหลายกลายเปนกามน้ี มี
ช่ือเรียกหลายอยาง เชน ราคะ โลภะ ฉันทะ (หมายถึงตัณหา
ฉันทะ) พูดจําเพาะลงไป ก็คือตัณหา  



 
 
 
 
 
 
 
๒๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ลักษณะสําคัญของตัณหาก็คือ พอตัณหาเกิดข้ึน ก็เกิดมี
ตัวตนข้ึนมาต้ังทารอรับจะเอา เชนวาอยากใหตัวได อยากใหตัวได
เสพ อยากเอาใหแกตัว อยากเอามาบํารุงบําเรอตัว แตถาไมตรง
ตามท่ีอยาก ก็ไมชอบใจ ก็ชัง อยากใหมันหมดมันหายไปจากตัว 
กลายเปนเกิดโทสะ อยากทําลายมันเสีย อยางท่ีพูดแลวขางตน 

แตทีน้ี ความอยากมิใชมีแคท่ีเปนตัณหาอยางเดียว เชนอยาก
ใหลูกเจริญเติบโตแข็งแรงเปนคนดีมีความสุข หรืออยากใหคนท้ัง
โลกอยูกันดีมีความสุข อยากอยางน้ีเปนคุณธรรม คือเปนเมตตา 

ความอยากท้ังหลายท่ีเปนคุณธรรม เชนอยางเมตตาน้ี มีตน
ทาง มีตนกําเนิด มีมูลมาจาก “ฉันทะ” ท่ีเปนสภาวฉันทะ หรือธรรม
ฉันทะ (เรียกวากุศลธรรมฉันทะ กุศลฉันทะ หรือกัตตุกัมยตาฉันทะ ก็
ได, ตรงขามกับตัณหาฉันทะ คือฉันทะท่ีเปนตัณหา) 

“ฉันทะ” คือความอยากท่ีตรงไปตรงมาตามสภาวะ ไดแกความ
พอใจ ช่ืนชม ยินดี อยากใหและอยากทําใหคนสัตวส่ิงนั้นๆ ใหเขาใหมัน
อยูในภาวะดีงามหมดจดสดใสสุขสันตดีเย่ียมเต็มเปยมสมบูรณ๑ 

พอแมมองเห็นลูกเติบโตขึ้นมา มีรางกายแข็งแรงสมบูรณสด
สวยงามสงา ก็ปล้ืมใจอนุโมทนาช่ืนชมยินดีมีปติปราโมทย อยากให
เขาอยูในภาวะท่ีดีงามนั้นตอไปและย่ิงขึ้นไป – น่ีไมเปนตัณหา ไมใช
กาม แตเปนฉันทะ ท่ีแสดงออกเปนมุทิตา๒ 

                                         
๑  ฉันทะที่เปนกัตตุกัมยตา อยูในองคมรรค ขอที่ ๖ คือ สัมมาวายามะ (= ในสัมมัปปธาน ๔) 
ตามพุทธพจนวา “...ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วิริยํ อารภติ...” (เช่น ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙) 

๒  กัตตุกัมยตาฉันทะ เปนตนกําเนิดของเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา (วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

  

ชาย ๒ คน ข้ึนเขาเดินผานทองทุงเขาไปในเขตปา ซึ่งมีตนไม
มากมาย ท้ังไมพุม ไมยืนตนใหญนอย บางสูงชะลูด บางแผก่ิงกาน
ออกไปใหรมเงากวางใหญ มีนกเกาะท่ีน่ันท่ีน่ี บางก็โผผินบินไปบินมา  

คนหนึ่งเห็นตนไมท่ีมีมากมายหลากหลายชนิด ตาก็สอดสายไป 
มองหาวาตนไหนงามสมบูรณมีผลดก นากินตรงใจ ก็จะไดแวะเก็บ
เอาไปกิน ถามีรวงผ้ึง ก็จะไดปนขึ้นไปตีเอามา หรือเห็นวาตนไหน
แข็งแรงเปนไมเน้ือดี ก็หมายตาไววาจะไดตัดไดโคนเอาไมไปขาย  

สวนอีกคนหน่ึงมองกวางไปท่ัวๆ เดินดูไป ใจก็ช่ืนชมความสวย
สดงดงามของตนไม ก่ิงใบดอกผล เสียงนกรอง และสภาพปาท่ีอุดม
สมบูรณ รูสึกสดช่ืนร่ืนรมยเบิกบาน พรอมท้ังมีใจปรารถนาอยากให
บรรดาตนไม รวมทั้งปาน้ัน มีสภาพท่ีดีงามอุดมสมบูรณย่ังยืนตอไป  

เห็นไดชัดวา ปา ตนไม ในการรับรูของชายคนแรก เปนกามวัตถุ 
ท่ีเขาเพงจองมองดวยปฏิฆสัมผัสของตา โดยท่ีใจถูกตัณหาครอบงํา
กํากับจูงไปใหอยากไดอยากเอามุงจะเอามาเปนของตน เม่ือเห็น
ตนไม ก็ตนน้ันถูกตา ตนน้ีไมถูกตา จิตใจอยูกับแดนรับรูท่ีคับแคบ 
คางคา ยินดียินราย อยูกับความชอบ-ชัง ติดใจ-ขัดใจ จะเอาหรือไมเอา  

แตสําหรับชายคนท่ีสอง ใจของเขาไมติดคางอยูกับการรับรูใน
แดนปฏิฆสัมผัสของตาเปนตน แตใจน้ันอยูกับตัวมันเองท่ีรับรูผาน
สัมผัสของตาเปนตนเขามาแลว สิ่งท้ังหลายในโลกท่ีวิจิตรงดงาม ไม
เปนกามวัตถุแกเขา แตมันเปนสภาพของมันเองอยูอยางน้ัน ใจของเขา
ไมไดติดขัดคางคาเกาะแกะอยูกับกามวัตถุอันใดที่ไหน ใจน้ันมีฉันทะ 
ก็ชื่นชมรื่นรมยโปรงโลงท่ัวตลอดปลอดโปรงไป เรียกวามีปติปราโมทย  

วาโดยท่ัวไป คนท่ีเขาไปในปา หลายคนก็มีสภาพจิตใจทั้งสอง
อยางแทรกซอนหรือสลับกันไป แตอีกหลายคนหรือบางพวกก็มี
สภาพจิตใจอยางใดอยางหน่ึงแบบเดียว หรือหนักไปขางเดียว 



 
 
 
 
 
 
 
๓๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ชายคนแรกน้ัน ถาเรียกงายๆ ก็บอกวามีสภาพจิตใจของคน
หาของปา ซ่ึงทานก็ไมวาอะไร แตจะเห็นวาคนในกลุมน้ีเองก็ตางๆ 
กันไป หลายคนมีตัณหาครองใจและทํากรรมในระดับท่ียอมรับได 
ยังถือเปนสุจริต แตบางคนบางกลุมทําการถึงขั้นรายแรง เชนบางคน
เขาไปในปา มองเห็นรวงผึ้งบนตนไมท่ีสูงใหญมาก (อาจจะมีอายุ
ถึง ๕๐ ป หรือ ๑๐๐ ป) คิดวาปนข้ึนไปเอายาก แลวเพ่ือจะเอารวงผึ้ง
รวงเดียว ก็ตัดโคนตนไมใหญน้ันท้ังตน อีกบางคนบางกลุมพบ
ตนไมใหญเน้ือดีท่ีไหนเมื่อไร ก็จะตัดเอาไปขายหาเงินอยางเดียว 
โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของธรรมชาติและนิเวศวิสัย 

สําหรับสภาพจิตใจแบบน้ี ในสังคมมนุษยจึงตองจัดใหมี
การศึกษาสั่งสอนจนถึงดูแลควบคุมบังคับดวยวินัย ใหคนอยูในศีล 
ใหรักษากฎหมาย และใหประพฤติธรรม เชน ใหมีมัตตัญุตา 
รูจักประมาณ มีปญญาท่ีจะรูจักกินใชเสพบริโภคแตพอดี  

สวนคนอยางชายคนท่ีสอง เรียกงายๆ วามีสภาพจิตของคนชม
ปา ก็อยางท่ีวาแลว คือในใจมองเห็นสภาพท่ีสดใสงดงามนาช่ืนชม
เปนรมณีย ก็พอใจยินดีมีปติปราโมทยไปดวยกับปากับตนไมเปนตน 
ท่ีพบเห็นผานไป ใจโปรงโลงคลองเบา ไมคับแคบติดของคางคา
อยางคนพวกแรกท่ีมองปามองตนไมเปนกามนีย (นาใครนาเอา) 

สภาพจิตใจอยางท่ีเรียกวาช่ืนชมรมณียน้ี เปนคุณเก้ือหนุน
ชีวิต ชวยใหเจริญกุศลไดดี ในภาวะอยางน้ี จิตเหมาะท่ีจะใชงาน 
ไมวาจะทํากิจกรรมอะไรๆ จะพัฒนาจิตใจ จะทํางานทางปญญา 
จะปฏิบัติธรรม ก็กาวไปไดดี เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาทรงเลือก
ถ่ินรมณีย เปนท่ีทรงบําเพ็ญเพียร ดังไดเลาไวตั้งแตเร่ิมตน 

ถ่ินฐานส่ิงแวดลอมเดียวกันหลายแหงมีความพรั่งพรอมท่ีคน
หน่ึงชอบใจวาจะไดกามนีย และอีกคนหน่ึงก็พอใจวาเปนรมณีย 
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แตก็มีบางถ่ินเปนรมณียท่ีพอใจสําหรับทานผูมีใจถึง ซ่ึงคน
มากมายไมชอบใจเพราะหางไกลกามนีย เชนท่ีพระพุทธเจาตรัสเปน
ธรรมบทคาถาวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘)  

รมณียานิ  อรญ ฺญานิ    ยตฺถ น รมตี ชโน 
วีตราคา  รเมสฺสนฺติ    น เต กามคเวสิโน 
ป่าอรัญอันรมณีย์ ท่ีคนไม่ชื่นชมยินดี 
เป็นท่ีซึ่งท่านผู้บําราศราคะจะรืน่รมย์ 

สมท่ีท่านไม่เป็นผู้เท่ียวหากาม   
อยางท่ีวาแลว การช่ืนชมรมณีย มีใจปติปราโมทย เปนภาวะ

จิตท่ีดีงามประณีต มิใชเปนอยางกามนียท่ีเสพอยูแคปฏิฆสัมผัส 
ดังมีคําท่ีมักแถมมาดวย หรือบางทีใชแทนรมณีย วา “มโนรม” คือ
ร่ืนรมยใจ (เชนเดียวกับ “รัมมะ” หรือ “รมย”) ภาวะจิตน้ีจะพัฒนา
ย่ิงข้ึนไปในวิถีของโพธิ แตแมเพียงท่ีพูดมาน้ีก็เปนความกาวหนา
ของจิตใจในทางของความสุขท่ีบริสุทธิ์ผองใสข้ึนมาไดในระดับ
สําคัญ ถาใชภาษาพระอภิธรรมก็วาจอแดนรูปาวจร 

วิเวกชํ ปีติสุข.ํ..มคฺโค โพธิยา – มรรคาแห่งโพธิญาณ 
คร้ังหน่ึง พระพุทธเจาทรงไดรับนิมนตพรอมดวยพระภิกษุสงฆ

ไปเสวยภัตตาหาร ท่ีปราสาทโกกนุท ของโพธิราชกุมาร ในเมือง
สุงสุมารคีรี ภายหลังภัตมีการสนทนา (ม.ม.๑๓/๔๘๘/๔๔๓)  เจาชายโพธิ
กราบทูลพระพุทธเจาวา พระองคมีความเห็นวา คนจะถึงความสุข
ดวยความสุขหาไดไม ความสุขตองลุถึงไดดวยความทุกขยาก  

พระพุทธเจาตรัสตอบวา  คร้ังกอนโนน  เ ม่ือยังไมตรัสรู 
พระองคก็เคยคิดอยางน้ัน คือมีความเห็นวา คนจะถึงความสุขดวย
ความสุขหาไดไม ความสุขตองลุถึงไดดวยความทุกขยาก 



 
 
 
 
 
 
 
๓๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ตอมา พระองคก็ไดเสด็จออกผนวช ทรงเท่ียวคนควาวาอะไรดี
จริงแท แสวงหาสันติวรบท และไดทดลองลัทธิวิธีตางๆ ตลอดจนการ
บําเพ็ญตบะทรมานรางกายอยางรุนแรงมากมาย รวมแลวนานถึง ๖ 
ป จนในท่ีสุดทรงสรุปไดวาท้ังหมดน้ันมิใชทางใหลุถึงจุดหมาย และ
ไดตรัสแกพระองคเองชัดลงไปวา “มรรคาแหงโพธิพึงเปนอยางอ่ืน” 

เมื่อทรงละเลิกตัดความคิดในแนวทางของการทดลองท่ีผาน
มาท้ิงโลงไป ก็เกิดความนึกไดชัดข้ึนมาในพระทัยถึงประสบการณ
เมื่อคร้ังยังทรงเปนกุมารนอย ในวันมีพระราชพิธีวัปปมงคล พระ
ราชบิดาทรงประกอบพิธีแรกนา  

ตอนใกลถึงตัวพิธีสําคัญ คนท้ังหลายรวมท้ังชาววังท่ีดูแล
ใกลชิด พากันไปดูอยูท่ีบริเวณพิธีท้ังหมด ท้ิงใหเจาชายนอยอยู
องคเดียวในรมตนหวา เมื่อทรงน่ังอยูลําพังในบรรยากาศสงบสงัด
ภายใตรมไมท่ีเย็นสบาย จิตของพระองคไดสนิทแนวเปนสมาธิ 
ทรงไดประสบการณชีวิตท่ีจิตเขาถึงฌานเร่ิมแรก (ปฐมฌาน) ดังท่ี
ทรงบรรยายไววา  

สีตายํ ชมฺพุฉายายํ นิสินฺโน วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ  
ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหริตา  

เรานั่งอยูใตรมไมหวาท่ีเย็นสบาย ปลอดจากกาม ปลอดจาก
อกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึงปฐมฌาน มีวิตักกะ มีวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู 
ปลอดจากกามก็อยางท่ีวาแลว ใจโลงไมมีเร่ืองของอยากของ

ใครอะไรๆ มาหนวงเหน่ียวดึงร้ังกักก้ันจิตใหติดของคางคา ตลอดจน
ไมคิดหวงหวงกังวลวาจะมีใครมายุงมาแยง ฯลฯ ใจก็ปลอดโปรง  
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พรอมกันน้ัน จิตก็ปลอดจากบรรดาอกุศลธรรม นอกจากไมมัว
คิดอยากไดน่ันอยากเอาน่ีแลว ก็ไมมีความขัดเคืองขุนใจ ไมหดหูงวง
เหงา ไมซึมเซาทอแท ไมฟุงซานวุนวายใจ ไมวาวุนสับสนคลางแคลง
ของใจสงสัยลังเล๑ ใจจึงปลอดโปรงโลงเบาเบิกบานแจมใส  

จุดรวมของเร่ืองก็คือ ทรงเขาถึงฌาน ซ่ึงรูกันวามีสมาธิเปน
แกน เปนตัวต้ัง ในกรณีน้ีเปนฌานท่ี ๑ ซ่ึงพรอมดวยปติและ
ความสุข ท่ีเกิดจากความปลอดโปรงโลงเบาไมมีอะไรกดทับจิต
ปดบังปญญาดังวาน้ัน  

เมื่อเหตุการณและประสบการณท่ีประจักษแกพระองคเองน้ี
ผุดชัดข้ึนมาในพระทัย ก็ทําใหทรงพระดําริวา มรรคาแหงโพธิคงจะ
ใชน่ีละ! (สิยา นุ โข เอโส มคฺโค โพธิยา) และโดยความรูตามท่ีสติ
ทวนระลึกให ก็ทรงม่ันพระทัยวาใชแนอยางน้ัน  

จากน้ันยังไดทรงตรวจสอบพระองคเองดวยวา ทรงมีความ
หวาดพระทัยกลัวความสุขท่ีปลอดกาม ปลอดอกุศลธรรมอยู
หรือไม (ถายังติดใจหวงการบําเพ็ญตบะ ก็จะหวาดตอการปฏิบัติท่ี
สุขสบาย) และก็ทรงชัดแกพระองคเองวา ไมทรงกลัวความสุขท่ี
ปลอดโปรงเปนอิสระ ซ่ึงไมตองข้ึนตอกาม ปลอดจากอกุศลธรรม  

พระโพธิสัตวทรงเลิกอดอาหาร และเสวยอาหารใหรางกายมี
กําลัง โดยดําเนินตามทางสายกลาง ทรงเขาถึงฌานท่ี ๑ ข้ึนไป
จนถึงฌานท่ี ๔ แลวใชจิตท่ีเปนกัมมนียจากฌานน้ัน ทํางานเพ่ือ
ปญญา ไดบรรลุวิชชา ๓ ตรัสรูอริยสัจ ๔ สิ้นอวิชชา หมดอาสวะ ลุ
ถึงวิมุตติ อันเปนวิสุทธิ เกษม สันติ สุข คือนิพพาน เปนอันถึงโพธิท่ี
เปนจุดหมายของมรรคา ซ่ึงเรียกวามัชฌิมาปฏิปทาน้ัน 
                                         
๑  มีคําอธิบายวา ท่ีวาปลอดจากอกุศลธรรมท้ังหลายน้ัน คือ ปราศจากนิวรณ ๕ อันไดแก 
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา (วินย.อ.๑/๑๕๕) 



 
 
 
 
 
 
 
๓๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

การท่ีพระพุทธเจาทรงเลาเร่ืองการคนควาทดลองจนสําเร็จ
ผลของพระองคท้ังหมดน้ี ก็คือเปนการตอบแกโพธิราชกุมารวา 
ความเห็นวา “คนจะถึงความสุขดวยความสุขหาไดไม ความสุข
ตองลุถึงดวยความทุกขยาก” น้ัน เปนความเห็นความคิดความ
เขาใจท่ีไมถูกตอง ท่ีแทน้ัน คนจะลุถึงความสุขไดดวยความสุข แต
หมายถึงความสุขท่ีปลอดโปรงโลงอิสระ ไมตองข้ึนตอกาม ปลอด
ไรอกุศลท่ีทําใหจิตเปนโรคและทําปญญาใหทุรพล  

พรอมกันน้ัน ในพระดํารัสตรัสเลาน้ี ไดเช่ือมโยงใหเห็น 
- ตนทางสูโพธิ ท่ีพระกุมารนอยสิทธัตถะประทับน่ัง ในชมพู
ฉายา คือรมเงาตนหวา อันรมณีย ในเขตเมืองกบิลพัสดุ และ
ไดเขาถึงปฐมฌาน  

- ปลายทางถึงจุดหมายคือโพธิญาณ ท่ีเจาชายสิทธัตถะประทับ
น่ัง ณ โพธิรุกขมูล ในรมเงาตนโพธิ์ใหญ ท่ีริมฝงแมนํ้า
เนรัญชรา อันรมณีย ในถ่ินอุรุเวลาเสนานิคม และไดตรัสรู  

วิถีของพลังจิตสุดแค่น้ี ก้าวเข้าสายปัญญาสว่างโล่งต่อไปได้ 
เร่ืองท่ีไดเลามาน้ัน บอกชัดถึงการท่ีพระโพธิสัตวทรงละเลิก

การบําเพ็ญตบะทรมานรางกาย ซ่ึงเปนทุกรกิริยาท่ีทุกขยากแสน
สาหัส ทรงหันมาดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีเปนสายกลาง ความ
แตกตางระหวางมรรคา ๒ อยางน้ี ชัดเจน เห็นงาย 

แตยอนหลังไป กอนจะทรงมาทดลองบําเพ็ญตบะ พระ
โพธิสัตวไดทดลองการบําเพ็ญสมาบัติในสํานักของ ๒ ดาบส 
(อาฬารดาบส และอุททกดาบส) จนจบสิ้นแลว และทรงตัดสินวา
ไมใชทางแหงโพธิ (น สมฺโพธาย...) จึงไดเสด็จออกมา  
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ตรงน้ีก็ควรพูดถึงความแตกตางระหวางทางของสมาบัติ กับ
ทางแหงโพธิ พอใหเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของท่ีผานเขามา 

ดูงายๆ แคถอยคําหรือศัพทแสงท่ีใชเรียก ก็จะพอเขาใจ
มองเห็นความแตกตางได  

“สมาบัติ” หมายถึงภาวะท่ีจิตสนิทแนบเขาถึงสิ่งหรือสภาวะ
อันประณีตลึกซ้ึงดีเย่ียมยอดย่ิงหรือสูงสุด เปนความสําเร็จทางจิต  

สวน “โพธิ” (โพธะ, สัมโพธะ, สัมโพธิ) แปลกันตามนิยมวา
ปญญาตรัสรู คือรูธรรมแจงสวางเห็นความจริงท่ัวตลอด เปนเร่ือง
ของปญญา 

บรรดาสํา นักลัท ธิในชมพูท วีป น้ันมุ งแน ว กันไปในเ ร่ือง
ความสําเร็จทางจิต แมแตพวกท่ีบําเพ็ญตบะทรมานรางกาย ก็เพ่ือให
จิตหลุดพนไปจากการสยบยอมอยูใตอํานาจของกิเลสบาง ของกรรม
บาง ความสําเร็จทางจิตน้ี บางก็มุงไปในทางท่ีเรียกกันในภาษาไทยวา
พลังจิต ใหมีปาฏิหาริยเชนอิทธิฤทธ์ิตางๆ จนถึงข้ันสุดยอดคือทําจิต
ใหแนวดิ่ง ดื่มด่ํา ดูดกลืน รวมเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกับสภาวะสูงสุด 
เชนวาเปนหน่ึงเดียวกับพรหมัน หรือปรมาตมัน เปนลักษณะอาการ
อยางท่ีทางตะวันตกเรียกวาเขาถึง mystical state 

สวนในทางแหงปญญาของโพธิน้ัน ไปในทางตรงขาม คือ
ความรูชัดแจง ทําใหสวางและปลอดโปรงหลุดโลงพนไปเปนอิสระ 

ดาบสท้ัง ๒ ท่ีวากาวไปในความสําเร็จทางจิต ซ่ึงเรียกวา
สมาบัติน้ัน ถาเรียกใหชัดข้ึนก็คืออรูปสมาบัติ ซ่ึงมี ๔ ข้ัน คือ  

ข้ันท่ี ๑ อากาสานัญจายตนะ เขาถึงภาวะท่ีอากาศ (ไมใชอากาศ
ที่หายใจกันในภาษาไทย แตคือชองวาง หรือภาวะที่วาง) เปนอนันต คือ
ไมมีท่ีสิ้นสุด  



 
 
 
 
 
 
 
๓๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ข้ันท่ี ๒ วิญญาณัญจายตนะ เขาถึงภาวะท่ีวิญญาณ เปน
อนันต คือไมมีท่ีสิ้นสุด  

ข้ันท่ี ๓ อากิญจัญญายตนะ เขาถึงภาวะท่ีไมมีสิ่งใดๆ อะไรๆ 
เลย   

ข้ันท่ี ๔ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เขาถึงภาวะท่ีมีสัญญา ก็
ไมใช ไมมสีัญญา ก็ไมใช  

พระดาบสทานแรก คือ ทานอาฬาระ กาลามะ ไดอรูปสมาบัติ
ข้ันท่ี ๓ คือ อากิญจัญญายตนสมาบัติ และทานท่ีสอง คือ ทานอุททกะ 
รามบุตร จบอรูปสมาบัติข้ันท่ี ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัต ิ
เทาท่ีบอกเลามาน้ี ก็พอเห็นไดชัดวาเปนเร่ืองของความสําเร็จทาง
จิตอยางท่ีวาแลว 

สวนโพธิ ท่ีเปนปญญาตรัสรูน้ัน  เปนการรูความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย เขาถึงธรรมดาของธรรมชาติ มองเห็นปจจยาการแหง 
ปฏิจจสมุปบาท รูเทาทันความเปล่ียนแปลงเปนไปของชีวิตและสิ่ง
ท้ังหลายในระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัย อันจะใหปฏิบัติจัดการกับ
ชีวิตและสิ่งท้ังหลายไดถูกตอง แกปญหาไดดับทุกขหมดภัย มีจิตใจ
เปนอิสระ ครองชีวิตท่ีดีงามมีความสุขแทจริง ไดประจักษวิชชา วิมุตติ 
วิสุทธิ เกษม สุข สันติ นิพพาน ท่ีเปนภาวะปจจยักขัย หรือพูดใหเขาใจ
อยางเปนระบบวาตรัสรูอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

ทีน้ี ในข้ันมรรควิธีน้ัน ไมวาทางไหน ในปฏิบัติการ ก็ตองทํางาน
ดวยจิตใจ หรือพูดใหชัดวาตองใชจิตเปนท่ีทํางาน สําหรับวิถีของ
ความสําเร็จทางจิตน้ัน ก็แนวอยูกับเร่ืองของจิตจนไปจบท่ีน่ัน แต
ในมรรคาแหงโพธิน้ี ตองใหชีวิตหมดท้ังดานกายวาจาอาชีวะ ดาน
จิตใจ และดานปญญา พัฒนาประสานเสริมกันข้ึนไป โดยมี
ปญญาเปนปริณายกท่ีนํากําลังพลทําการใหสําเร็จลุจุดหมาย  
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โดยนัยน้ี มรรคาแหงโพธิน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงจัดวางเปน
ระบบไตรสิกขา ท่ีจะใหคนพัฒนาดวยการศึกษาท่ีคนฝกตนครบท้ัง 
๓ ดาน คือ ใหมีวินัยทางกายวาจาอาชีวะ เรียกวาศีล พัฒนาจิตใจ 
เรียกตามคําท่ีเดนวา สมาธิ และพัฒนาปญญา เรียกตรงตัววา ปัญญา  

วาถึงดานจิตใจ ในวิถีของความสําเร็จทางจิตหรือพลังจิตน้ัน 
ชัดอยูแลววา ตองสามารถทําใหจิตตั้งม่ันแนวแนแนบสนิทเปนสมาธิ
เต็มท่ี  

แตท่ีจริงไมเฉพาะในดานพลังจิตเทาน้ัน ไมวาจะทํางานใดๆ 
ใหเดินหนาไปไดดี ก็ตองใหจิตมีกําลังตั้งมั่น เขมแข็ง มุงแนวเปน
สมาธิอยางดี ไมใชเปนจิตใจท่ีฟุงซานกระสับกระสายเหน่ือยหนาย
เครียดเขม็งสับสนงุนงานหงุดหงิดวอกแวกกระวนกระวาย  

ย่ิงงานทางปญญาท่ีละเอียดซับซอนลึกซ้ึงดวยแลว จิตใจ
จะตองใสสวางโลงคลองสงบมั่นแนว เปนจิตท่ีเปนสมาธิอยางดี 
แมจะผอนจะหยอนกวาดานพลังจิตไดบาง ก็ตองเปนสมาธิในข้ัน
มั่นแนว ใหเปนจิตท่ีพรอมเหมาะแกการใชงานทางปญญาน้ัน 
อยาง ท่ีทานนิยมใชคํา เ รียกจิตอยาง น้ันวาเปน  “มุ ทุ”  และ 
“กัมมนีย” (สํานวนเกาแปลกันมาวา นุมนวล ควรแกงาน) 

ตามเร่ืองท่ีวาพระกุมารนอยสิทธัตถะประทับน่ังอยูในรมตน
หวาท่ีเย็นสบาย คนอื่นท้ังหลายออกไปดูงานพิธีกันหมด เกิดเปน
บรรยากาศท่ีสงบในสภาพแวดลอมท่ีรมณีย จิตของพระองคเอิบ
อิ่มสดชื่นสงบเปนสมาธิถึงข้ันเปนฌานท่ี ๑ (ปฐมฌาน) น่ีคือจุดตั้ง
ตนใหพรอมท่ีจะเขาสูทางแหงปญญาในมรรคาของโพธิได  
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แตเม่ือเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา ทรงคนควาทดลอง
วาอะไรดีอะไรจริง มุงไปในวิถีของความสําเร็จทางจิต เมื่อเสด็จไป
เขาในสํานักของสองทานดาบสท่ีจัดเจนดานความสําเร็จทางจิต 
สมาธิท่ีเจาชายสิทธัตถะไดอยูกอนแลว ก็ถูกนําไปพัฒนาเฉออกไป
ในวิถีของสมาบัติท่ีเปนความสําเร็จทางจิตอยางท่ีวาน้ัน   

ในวิถีของความสําเร็จทางจิตท่ีเปนสมาบัติ การพัฒนาสมาธิ
จิตถูกพาใหเฉออกไปอยางไร ควรพูดใหเขาใจสักนิด  

เมื่อพระพุทธเจาตรัสเลาเ ร่ืองพระกุมารสิทธัตถะขณะ
ประทับอยูใตรมไมหวา ไดเขาถึงปฐมฌานน้ัน ทรงแสดงคุณสมบัติ
ของจิตในปฐมฌาน คือฌานท่ี ๑ ไวดวยวาปลอดกามปลอดอกุศล 
พรอมดวยวิตักกะ วิจาร มีปติและความสุข น้ีคือภาวะจิตเปนสมาธิท่ี 
ผองใส นุมนวล ควรแกงาน พรอมท่ีจะเดินหนาไปในมรรคาแหงโพธิ  

ตอจากปฐมฌานนั้น เม่ือพัฒนาตอไป ก็จะเขาถึงฌานท่ี ๒ ท่ี 
๓ จนไปจบถึงฌานท่ี ๔ (จตุตถฌาน) ซึ่งมีภาวะจิตท่ีม่ัน แนว ชัด ตรง 
ลงตัว สมดุล มีสติเต็มท่ี เหมาะพรอมดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชทํางานทาง
ปญญาท่ีละเอียดซับซอนลึกซึ้งใหสําเร็จ  

พระพุทธเจาก็ทรงใชสมาธิจิตข้ันจตุตถฌานนี้ ในการทํางาน
ทางปญญา จนไดตรัสรู ดังท่ีตรัสเลาไววา เม่ือจิตเปนสมาธิ ผองแผว 
ม่ันแนว นุมนวล ควรแกงาน (กัมมนีย์) ก็ไดทรงนอมจิตน้ันไปเพ่ือการ
หย่ังรู คือญาณท่ีเปนวิชชา ๓ (เช่น วินย.๑/๓/๕) น้ีคือมรรคาแหงโพธิ 

สวนในวิถีของความสําเร็จทางจิตท่ีเปนสมาบัติของสองพระ
ดาบส ท่ีวาพาเฉออกไปน้ัน จะไมใชคําวาเฉก็ได ท่ีจริงอาจจะพูด
วาทานไมนึกถึง ไมไดมองมาในทางของปญญา ทานก็จึงมุงแนว
ไปในทางจิตน่ันแหละใหลึกใหดิ่งย่ิงข้ึนไปอีก  
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ในวิถีของอรูปสมาบัติน้ัน ฐานทําการก็คือฌานท่ี ๔ ไดแก
จตุตถฌานน่ันแหละ คือดวยสมาธิจิตของจตุตถฌานน้ันเอง คราว
น้ีไมเอารูปธรรมไวในการรับรูเลย แตหันไปใสใจหมายรูแนบสนิท
อยูกับอรูปสภาวะลึกซ้ึงสําคัญท่ีจิตกําหนดหมาย จะวาท่ีจิตน้ันเอง
สรางข้ึนมา ก็ได คือ เขาถึงภาวะวางเปลาเปนอนันต แลวเขาถึง
ภาวะท่ีวิญญาณเปนอนันต เขาถึงภาวะท่ีไมมีสิ่งใดๆ อะไรเลย จน
ในท่ีสุดเขาถึงภาวะท่ีจะวามีสัญญา ก็ไมใช ไมมีสัญญา ก็ไมใช 
หรือจะวามีจิตใจหรือไมมี ก็ไมใช ก็ได  

อรูปสมาบัติ ๔ อยางท่ีเปนดังวามาน้ี จะพูดวาเปนภาวะ
แนบสนิท ดื่มด่ํา ดูดกลืน หรืออะไรก็สุดแตจะหาคํามาสื่อ แตเห็น
ไดชัดวาไมเขาเร่ืองเขาทางอะไรกับการท่ีจะใชปญญารูเขาใจ
มองเห็นความจริงของสิ่งท้ังหลาย จึงไดพูดงายๆ วาเฉออกไป คือ
อยูนอกทางท่ีเปนมรรคาแหงโพธิ แตไปเขาลักษณะของภาวะท่ี
ชาวตะวันตกเรียกวาเปน mystical state อยางท่ีวาขางตน 

ทีน้ี ในแงของจิตเองน้ัน สมาธิจิตของฌานที่สี่ เมื่อเดินหนา
กาวไปถึงอรูปสมาบัติ ๔ อยางน้ัน ก็ย่ิงชํ่าชอง จัดเจน มั่นแนว 
เขมแข็ง มีกําลังมากข้ึน จะพูดทํานองวามีพลังจิตเต็มท่ีก็ได อรูป
สมาบัติ ๔ น้ันก็จึงเปนบาทฐานใหไดความรูความสามารถวิเศษ
จําพวกฤทธิ์เดชปาฏิหาริยตางๆ  

ดังท่ีวาแลว อรูปสมาบัติท้ัง ๔ ก็มีสมาธิจิตของจตุตถฌาน
น่ันเองเปนแกน แตเมื่อแยกออกไปเปนภาวะพิเศษตางหาก ซ่ึงมี
อรูปธรรมเปนอารมณ เรียกช่ือวาอรูปสมาบัติ ๔ ก็เรียกฌานท่ี ๔ 
ลงไปถึงฌานท่ี ๑ ซ่ึงมีรูปธรรมเปนอารมณวารูปสมาบัติ ๔ รวม
หมดท้ัง ๒ ชุด เปนสมาบัติ ๘ 



 
 
 
 
 
 
 
๔๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ทีน้ีหันกลับมาดูในทางของปญญาคือโพธิ ไดบอกแลววา ใน
มรรคาน้ี ตองการจิตท่ีเปนสมาธิ ซ่ึงเปนจิตท่ีมีคุณภาพดี อยางท่ี
สํานวนเกาเรียกวานุมนวล ควรแกงาน  ก็เพราะเปนจิตซ่ึงพรอมท่ี
จะทํางานทางปญญา ถาจะใหดีท่ีสุดก็อยางท่ีวาแลว คือเปนสมาธิ
จิตถึงข้ันจตุตถฌาน ซ่ึงนอกจากไมมีอะไรกวนใหขุนใหมัว ถวงให
ลา เปนตน แตเขมแข็ง มั่นแนว ใสสวาง เปนตนแลว ท่ีสําคัญมาก
คือมีสติตัวทํางานเคียงไปกับปญญา ท่ีเต็มตัว บริสุทธิ์เต็มท่ี 

อยางไรก็ดี สมาธิท่ีตองการในมรรคาน้ีผอนได เพราะตัวแท
ท่ีตองการคือปญญา สมาธิซ่ึงพอจะใชเปนท่ีทํางานพัฒนาปญญา
ได ก็เร่ิมตั้งแตสมาธิท่ีมีเปนขณะๆ (ขณิกสมาธิ) ซ่ึงสําหรับคนท่ัวๆ 
ไป  พอท่ีจะใชในการเลาเรียนทํางานทําการไปได  เ ม่ือเ ร่ิมตน
ดวยขณิกสมาธิน้ีแลว ก็พัฒนาไปดวยกันท้ังสมาธิและปญญา สมาธิ
ก็จะเปนวิปสสนาสมาธิ เมื่อปฏิบัติกาวหนา พอปญญาลุมรรคผล 
สมาธิก็ถึงข้ันฌาน ซ่ึงอยางนอยก็เปนฌานท่ี ๑ (ปฐมฌาน) 

เปนอันวา อรูปสมาบัติซ่ึงเปนความสําเร็จทางจิตท่ีเจาชาย
สิทธัตถะทรงเรียนจบจากสํานักของสองทานดาบสนั้น ไมเปนทางสู
โพธิ เม่ือตรัสรู ในการทํางานทางปญญา พระพุทธเจาทรงใชสมาธิ
จิตของฌานท่ี ๔ อยางท่ีวาแลว สวนพระสาวกท้ังหลายก็ใชสมาธิ
ในระดับตางๆ แผกกันไป แมแตเร่ิมดวยสมาธิกอนถึงปฐมฌาน 

อยางไรก็ตาม อรูปสมาบัติท้ัง ๔ น้ัน พระพุทธเจาก็มิไดทรง
ท้ิงไป แตทรงใชใหเปนประโยชนเสริมประกอบ และก็ทรงสอนพระ
สาวกใหสําเร็จดวย ดังท่ีพระสาวกสําคัญๆ ไดสมาบัติเหลาน้ีท้ังน้ัน 
เรียกไดวาทรงนํามาใชเปนของแถม และไมใชแคเปนของแถม แต
ทรงเติมเต็มตอยอดข้ึนใหสุดอีกดวย 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

  

เปนของแถมอยางไร ไดบอกแลววาอรูปสมาบัติเหลาน้ีเปน
ความสามารถพิเศษทางจิต ประโยชนพ้ืนๆ ท่ีพระพุทธเจาและพระ
มหาสาวกใชตามโอกาส หรือจะใชเปนประจําก็ได คือเขาสมาบัติ
เพ่ือการพักผอนอยูเปนสุขในปจจุบัน เรียกวาเพ่ือทิฏฐธรรมสุขวิหาร 

เมื่อก้ีบอกแลววา สมาธิจิตของฌานท่ีสี่ เมื่อเดินหนากาวไป
ถึงอรูปสมาบัติ ๔ ก็ย่ิงชํ่าชอง จัดเจน มั่นแนว เขมแข็ง มีกําลังมาก
ข้ึน ทํานองวาเปนพลังจิตอยางเต็มท่ี พระพุทธเจาจึงตรัสบอกวิธีท่ี
จะใช อ รูปสมาบัติ  ๔  น้ัน เปนบาทฐาน ท่ีจะ เข า ถึงความ รู
ความสามารถวิเศษท่ีเรียกวา อภิญญา ๕ อยาง คือ แสดงฤทธิ์ได
ตางๆ หูทิพย ตาทิพย ทายใจคนอื่นได ระลึกชาติได    

แตตองยํ้าไวเสมอวา อรูปสมาบัติ ๔ น้ันก็ตาม อภิญญาท้ัง 
๕ น้ันก็ตาม เปนคุณสมบัติพิเศษ เปนความสามารถอยางสูง ท่ีวา
ทํานองเปนของแถม มิใชเปนตัวแทตัวจริงของความสําเร็จท่ีเปน
จุดหมายของปญญา อันไดแกความรูแจงอริยสัจธรรม เทาทัน
ท่ัวถึงความจริงแหงธรรมดาของธรรมชาติ ทําใหอวิชชาหมดหาย
อาสวะสิ้นไป เรียกวาอาสวักขยญาณ เปนอภิญญาท่ี ๖ 

อภิญญาท้ัง ๕ (รวมอรูปสมาบัติอยูดวย) ยังเปนโลกีย ไมทํา
ใหคนบริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระจริงได และไมจําเปนสําหรับโพธิ
มรรค แตบุคคลท่ีแมจะใชสมาธิเพียงข้ันตนๆ ดําเนินไปในมรรคา
แหงปญญาจนถึงจุดหมายเปนปญญาวิมุต คือหลุดพนเปนอิสระ
ดวยปญญา ก็ช่ือวาลุถึงโลกุตรธรรม เปนผูบริสุทธิ์และประเสริฐ
แทจริง 



 
 
 
 
 
 
 
๔๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ที น้ี  พระพุทธเจ า ก็ทรงตอยอดเติมเ ต็มใหแก วิ ถีของ
ความสําเร็จทางจิต เพ่ือใหไปถึงจุดหมายทางปญญาของมรรคา
แหงโพธิไดดวย 

วิ ธี ปฏิ บั ติ ท่ี ท าน ให ทํ า เป นปก ติ  เ ท า กับ เอา วิ ถี ขอ ง
ความสําเร็จทางจิต เขามาจัดไวในระบบการปฏิบัติของมรรคาแหง
ปญญาดวย คือ ผูท่ีไดอรูปสมาบัติไมวาข้ันใด เมื่อเขาอรูปสมาบัติ
น้ันแลว พอออกมา ก็ใชปญญามองสภาพจิต ดูธรรม ดูคุณสมบัติ
ตางๆ ท่ีมีท่ีเปนไปในสมาบัติน้ันๆ ซ่ึงจะเห็นสภาพของจิต ภาวะ
ของสมาบัติน้ัน ท่ีเปนของปรุงแตงสรางข้ึนมาและเปนไปตามเหตุ
ปจ จัยอยางไรๆ  ( เ ห็นไตรลักษณ  เ ห็นปจจยาการ )  แลวมี
ความสําเร็จทางจิตโดยไมยึดติดถือมั่น หลุดพนเปนอิสระ น่ี
เรียกวาเอาอรูปสมาบัติน้ัน เปนบาทของวิปสสนา 

เมื่อนําอรูปสมาบัติท่ีเปนความสําเร็จทางจิตมาจัดเขาเปน
ฐานทําการของปญญา ณ จุดหน่ึงจุดใด หรือในข้ันตอนตางๆ ของ
มรรคาแลว ก็ทรงตอยอดเติมเต็มดวยสมาบัติท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกข้ัน
หน่ึงเปนสุดทาย คือตอจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ซ่ึง
เขาถึงภาวะท่ีมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ก็จึงถึงข้ัน
สุดทาย ท่ี ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ (เรียกสั้นๆ วา นิโรธ
สมาบัติ) ซ่ึงเปนภาวะท่ีดับท้ังสัญญาและเวทนา รวมเปนอนุบุพพ-
วิหารสมาบัติ ๙  

ไดพูดเร่ืองน้ีมามากมายยืดยาวแลว ขอยุติแคน้ีกอน 
  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

  

ให้กระแสสืบต่อ ดําเนินไปด้วยดี ในระบบปัจจัยสัมพันธ์อันนี้ 
ถึงตอนน้ี ควรพูดถึงการรับรูของคนเพ่ิมข้ึนอีกหนอย  
การรับรู เรียกวา ผัสสะ หรือสัมผัส คือการกระทบประสบกัน

ท่ีมีความรูเกิดข้ึน (= อินทรีย์+อารมณ์ วิญญาณ)๑ มี ๖ ดาน คือ  
ก. ปฏิฆสัมผัส (สัมผัสท่ีมีการกระทบแตะตองถึงกัน)   

๑. จักขุสัมผัส  = จักข-ุตา  + รูป   จักขุวิญญาณ/เห็น 
๒. โสตสัมผัส  = โสตะ-หู  + เสียง   โสตวิญญาณ/ไดยิน 
๓. ฆานสัมผัส  = ฆานะ-จมูก + กล่ิน   ฆานวิญญาณ/รูกล่ิน 
๔. ชิวหาสัมผัส = ชิวหา-ล้ิน + รส   ชิวหาวิญญาณ/รูรส 
๕. กายสัมผัส  = กาย-เน้ือตัว + โผฏฐัพพะ  กายวิญญาณ/รูส่ิงตองตัว 

ข. อธิวจนสัมผัส (สัมผัสแคเปนช่ือเรียก)    
๖. มโนสัมผัส  = มโน-ใจ  + ธรรมารมณ  มโนวิญญาณ/รูเรื่องในใจ 
ไดบอกแลววา ผัสสะ หรือสัมผัส คือการรับรู ทางตา-เห็น 

ทางหู-ไดยิน ทางจมูก-รูกลิ่น ทางล้ิน-รูรส และทางกาย-รูสิ่งตองตัว 
๕ อยางน้ี เปนผัสสะท่ีมี “ปฏิฆะ” คือการกระทบแตะตองถึงกันอยาง
เปนรูปธรรมจริงๆ ของอารมณคือส่ิงท่ีถูกรับรู-รูสึก เชนแสงสีกระทบ
ประสาทตา คลื่นเสียงกระทบประสาทหู ของออนของแข็งกระทบ
ประสาทผิวกาย เปนตน แลวเกิดความรูข้ึน เชนเห็น ไดยิน รูสึกนุม
น่ิมท่ิมแทง จึงเรียกสัมผัส ๕ อยางน้ันวาเปน “ปฏิฆสัมผัส” 
                                         
๑ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เรียกวา “อินทรีย” ในฐานเปนเจาหนาที่ในกิจน้ัน เชน ตาเปนใหญในการเห็น (จักขุนทรีย ฯลฯ) 
 ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เรียกวา “อายตนะ” ในฐานเปนที่ติดตอใหรูดานนั้น เชน ตาเปนที่ติดตอในการเห็น (จักขวายตนะ ฯลฯ) 
 ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เรียกวา “ทวาร” ในฐานเปนประตูหรือชองทางรับรู เชน ตาเปนชองทางรับรูรูป (จักขุทวาร ฯลฯ) 
 รูป เสียง กล่ิน รส สิ่งตองตัว เรื่องในใจ เรียกวา “อารมณ” คือสิ่งที่ถูกรับรู เชน รูปเปนสิ่งที่ถูกรับรูทางตา (รูปารมณ ฯลฯ) 
 ความรูอารมณทางทวารน้ันๆ เรียกวา “วิญญาณ” ไดแก เห็น ไดยิน รูกล่ิน รูรส รูสิ่งตองตัว รูเรื่องในใจ (จักขุวิญญาณ ฯลฯ) 



 
 
 
 
 
 
 
๔๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

สวนมโนสัมผัส คือการรับรู-รูสึกทางใจ เกิดข้ึนโดยไมมี “ปฏิฆะ” 
คือไมมีการกระทบหรือการแตะตองกันของใจกับอารมณอยางเปน
รูปธรรม จึงเรียกวา “อธิวจนสัมผัส” (สัมผัสโดยช่ือเรียก) 

กามคุณคือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนเร่ืองของวัตถุ 
เมื่อเปนสิ่งท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนเร่ืองท่ีกระตุน
ความอยาก ความปรารถนา แลวเขามาทางปฏิฆสัมผัส ก็มีกําลัง
แรง เดนชัด จึงมีอิทธิพลตอชีวิตตอสังคมของมนุษยอยางมาก 

มนุษยมีชีวิตท่ีตองพ่ึงพาอาศัยเก่ียวของตลอดจนข้ึนตอคน
สัตว สิ่งของ สิ่งเสพ เคร่ืองบริโภคอุปโภค และสรรพวัตถุมากมาย 
มนุษยท่ีมีปญญามองเห็นความจําเปนของสิ่งเหลาน้ันตอชีวิต ก็
ปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันตามเหตุผล ทําใหเกิดคุณประโยชนสมคุณคา 
ท่ีจะเปนปจจัยเคร่ืองบํารุงหลอเลี้ยงชีวิตใหเปนอยูดี และเกื้อหนุน
ชีวิตน้ันใหพัฒนาย่ิงข้ึนไปในทางจิตใจทางปญญาใหเต็มสมบูรณ
เปนอิสระแทจริง สมตามศักยภาพของความเปนมนุษย 

แตสําหรับมนุษยมากมาย สิ่งท่ีเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิตทาง
วัตถุเหลาน้ัน เมื่อแสวงหาไดมาเสพมาครอง ก็ติดใครใฝปรารถนา 
กลายเปนกามวัตถุ ท่ีหมกมุนวุนวาย และแสวงหาย่ิงข้ึนไปอยางไม
รูจักพอ ทําใหตนเองก็ติดจมอยูกับกามวัตถุแคน้ัน ไมพัฒนาชีวิต
จิตปญญาย่ิงข้ึนไป และเมื่อพยายามยึดครองไวใหมาก พวงดวย
ความหวง หวงแหน ก็เปนความคับแคบ ทําใหแปลกแยกจาก
มนุษยอื่น เกิดการทะเลาะ วิวาท แบงแยก แกงแยง ชวงชิง ขมเหง 
เบียดเบียนกัน ทําใหปญหาความทุกขทวีขยายออกไปในสังคม 
พรอมท้ังซํ้าเติมทุกขของชีวิต และทุกขในจิตใจของตนเอง  
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เพ่ือใหสมกับความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสัตวท่ีพึงเปนอยูดวย
ปญญา สามารถเอาชนะควบคุมขัดเกลาสัญชาตญาณได ก็จะตองให
มนุษยน้ันมีมัตตัญุตา คือรูจักกินใชเสพบริโภคดวยปญญา รูจัก
ประมาณ รูพอดี ท่ีจะใหสิ่งท่ีเสพบริโภคเกิดประโยชนสมตามคุณ
คาท่ีแทจริงของมัน มิใชไดแคเปนเคร่ืองบําเรอปฏิฆสัมผัส ท่ีเฟอไป
เกินพอดี กลายเปนโทษภัย ท้ังแกตน แกคนอื่น และแกท้ังโลก 

แคมีมัตตัญุตา รูจักพอดี มีความพอเพียง นอกจากดีแก
ตัวเองแลว ถึงแมยังไมทําอะไรใหใคร ก็ไดชวยเหลือเก้ือกูลแกคน
อื่นแลว อยางนอยก็ชวยใหเขามีโอกาสเพิ่มข้ึน 

ตอจากรู จักพอดี  ก็มี นํ้าใจท่ีจะเผื่อแผแบงปนเอื้อเฟอ
ชวยเหลือกันในหมูในชุมชน ถามีทุนมีกําลังมากหนอย ก็จัดสรรให
ความชวยเหลือทําประโยชนกวางออกไป จัดการวัตถุใหเกิดคุณคา
เปนประโยชนมากข้ึน  

ในสังคมที่กาวข้ึนสูอารยธรรม คนรูจักใชสมมติ คือทําความ
ตกลงยอมรับรวมกัน ก็จัดตั้งวินัย วางระเบียบ กฎกติกา จนถึง
กฎหมาย เปนกฎมนุษยขึ้นมา ท่ีจะเปนหลักประกัน ไมใหคนแยงชิง 
เอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนกัน และอุดหนุนสงเสริมการชวยเหลือ
เก้ือกูลบําเพ็ญประโยชนใชทุนอยางถูกตองใหจริงจังมั่นใจย่ิงข้ึน 

ท่ีวามาน้ีก็คือเปนการรูจักปฏิบัติจัดการกับกามและกาม
วัตถุใหถูกตอง ใหเปนคุณเปนประโยชนเก้ือกูลแกชีวิตและสังคม 

ไมควรรังเกียจคําวา “กาม” ดวยความเขาใจผิด ในภาษาบาลี 
เจาของคําวา “กาม” น้ัน ก็ใชคําน้ีตรงไปตรงมา เชนเรียกผูครอง
เรือน ชาวบาน คนมีเงินมีทอง คนอยูบานท้ังหลายวา “กามโภคี” 
แปลวาผูบริโภคกาม คือคนท่ีกินใชกามน่ันเอง 



 
 
 
 
 
 
 
๔๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พระพุทธเจาทรงจําแนกหรือจัดแบงกามโภคี คนท่ีกินใชกาม
น้ี เปน ๑๐ ข้ันคุณภาพ ใน ๑๐ ข้ันน้ัน ข้ันท่ีดีเลิศ ประเสริฐ ยอด
เย่ียม คือ ข้ันท่ี ๑๐ ไดแก (องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘) กามโภคีท่ี 

๑. แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทําการเลวราย  
๒. ไดมาแลว เลี้ยงตัว (ครอบครัว-คนในความดูแล) ใหอ่ิมหนําเปนสุข  
 แจกจายแบงปน และใชทําการดีงามเปนประโยชน  
๓. ไมติด ไมสยบ ไมมัวเมา กินใชทรัพยอยางรูเทาทันไมใหเกิดโทษ 

มีปญญาเปนอิสระรูจักใชทรัพยใหไดสมคุณคาที่แทของมัน  
น่ีคือมีทรัพย ใชทรัพย ปฏิบัติตอทรัพยท่ีเปนกามวัตถุใหถูกตอง 

ไมใชแคดานรูปธรรมเทาน้ัน แตทางจิตใจ และทางปญญาดวย  
เร่ืองกาม เร่ืองทรัพย เร่ืองวัตถุน้ี กินเวลาสวนใหญของคน

สวนมาก และครองเน้ือท่ีเกินคร่ึงเกินคอนจิตใจของคนเหลาน้ัน 
จนเขาแทบไมเคยนึกถึงศักยภาพในความเปนมนุษยของตนท่ีจะ
พัฒนาตัวใหกาวไปไดในแดนของจิตและปญญา 

แมแตเมื่อเปนโอกาสท่ีจะกาวไปไดบางในทางของจิตและ
ปญญาน้ัน คนมากมายหรือสวนมากก็ปดทางของตนเสียเอง โดย
ปลอยใหความอยากกามเขามาครอบงําจิตใจ เหมือนอยางท่ีได
ยกตัวอยางมาเลาขางตน เร่ืองคนเดินข้ึนเขา เขาไปในปา พวก
หน่ึงเอาแตสอดสายสายตามองหาของปา ใจวุนอยูกับของจุกจิก ท่ี
ถูกใจบาง ขัดใจบาง เขาปา มองเห็นแตตนไม ท่ีชอบใจจะเอา หรือ
ขัดใจจะไมเอา แตไมเห็นปา ท่ีสงบงาม ช่ืนบานใจ 

กามวัตถุท้ังหลาย วากันไป ท่ีแทน้ัน ตัวจริงของมัน ก็เปน
สภาวะอยูในธรรมชาติน้ันเอง แตเมื่อมองไปไมถึงความจริง เห็น
แคเปนกามวัตถุ ก็จะหลงวุนวายอยูกับมัน ไดประโยชนไมคุมเสีย 
แถมเสียโอกาสท่ีจิตปญญาจะไดพัฒนาอีกดวย 
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ยอนไปพูดถึงการรับรู คือผัสสะอีกหนอย ดังท่ีวาแลว พวก
กามวัตถุน้ันเขามาทางปฏิฆสัมผัส ท่ีแตะตองกระทบถึงกัน ทําให
รูสึกเดนชัด จึงมีกําลังแรง พาใหคนติดพันวุนพะวงอยูกับกามกัน
นัก และไมแคน้ัน มันยังสงผลเขาสูมโนสัมผัสท่ีรับชวงตอไปโดย
กลายเปนอารมณท่ีครอบครองคางคาใจพาใหวุนวายอยูกับมัน
ปนปวนยืดเย้ือ 

ตอจากปฏิฆสัมผัส มโนสัมผัสรับชวงตอไปอยางไร ในกรณีท่ีมี
ความติดใครอยากได คือตัณหาแรงมากหนอย จิตก็จะรับรูกามวัตถุ
น้ัน จับไวเปนภาพในใจ เปนเคร่ืองหมายท่ีสื่อแทนตัวกามวัตถุน้ัน  

ถาจับไวยึดไวเปนภาพหนวยรวม เชนวา ผูหญิง ผูชาย หนุม
หลอน่ัน หญิงสวยน่ี เรียกวาถือนิมิต (นิมิตตัคคาห)๑ 

ถาจับยึดแยกเปนภาพสวนยอยหรือรายละเอียด เชนวา น้ิวสวย 
จมูกงาม ขางาม มือนุมน่ิม เรียกวาถืออนุพยัญชนะ (อนุพยัญชนัคคาห) 

พอใจติดภาพนิมิต ติดอนุพยัญชนะแลว คนก็เหมือนถูกกาม
วัตถุน้ันคางคาครองใจ ทําใหจิตคับแคบ ไมโลงไมโปรง ใจจะไป
ไหนก็ไมไป ไดแตหมกมุนวุนวายอยูกับภาพนิมิตน้ัน เสียแรง
เสียเวลา พาคุณภาพชีวิตสุขภาพจิตใจใหลดถอย 

                                         
๑  นิมิต ที่ติดเปนอารมณคางคาใจอยางนี้ เกิดข้ึนจากแรงตัณหา เปนโทษอยางที่วาแลว แตใน
ฝายดี ผูมีฉันทะ (กุศลฉันทะ) ตองการเจริญสมาธิ สามารถเพงมองวัตถุขางนอก เชน สีเขียว 
สีแดง สีเหลือง ดิน น้ํา ลม ไฟ ใหเกิดนิมิต คือภาพตัวแทนในใจท่ีสื่อวัตถุนั้นๆ แลวผูเจริญ
สมาธินั้น แทนท่ีจะใหนิมิตติดคางครอบงําใจกลายเปนผูถูกกระทํา แตผูไดนิมิตนั้น เปน
ผูกระทํา โดยมนสิการนิมิตนั้น ใหตนกาวตอไปจนไดสมาธิ และตอๆ ไป ทําใหจิตใจพัฒนาจน
พนระดับกามาวจร ข้ึนไปเปนรูปาวจร เปนตน 



 
 
 
 
 
 
 
๔๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เหมือนอยางในเรื่องคนขึ้นเขาเขาปา ท่ีวาบางคนมีใจหมายมุง
อยูแตเงินๆ ทองๆ มองเห็นแคตนไมรายๆ ดีๆ น่ันตนสักราคาสูง น่ีตน
พะยูงจะไดเงินเศรษฐี โนนตนกระถินท้ังน้ันแสนจะรกท่ี ใจคางคา
นัวเนียอยูกับนิมิตดีๆ รายๆ ไมเห็นปางามท่ีใจช่ืนชมเปนรมณีย 

การรูจักใชอินทรียรับผัสสะ เปนตนทางของการพัฒนาชีวิต 
จึงเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงยํ้าย่ิงนักในสิกขา ใหเปนจุดเร่ิม
ของการศึกษา เรียกวาอินทรียสังวร (สํารวมอินทรีย, อินทรียคุปต์ิ ก็วา) 
คือการรับรูดูฟงเปนตน โดยมีใจอยูในสมดุล ไมเอียงขางไปทาง
ยินดี-ยินราย มีสติตั้งหลักได เดินหนาไปกับปญญาท่ีศึกษารูเขาใจ 

อินทรียสังวรเปนหลักปฏิบัติสําคัญท่ีเคียงขางไปดวยกันกับ
โภชเนมัตตัญุตา คือความรูจักประมาณในการกินใช บริโภคดวย
ปญญา เรียกสั้นๆ วา มัตตัญุตา คือรูจักพอดี  

อยางท่ีพูดแลวเมื่อก้ีน้ีวา กามวัตถุท้ังหลาย และไมวาจะเปน
วัตถุอะไรๆ  ท่ีแท น้ัน  ตัวจริงของมัน  ก็เปนสภาวธรรมอยูใน
ธรรมชาติน่ันเอง คนข้ึนเขาเขาปาอีกพวกหน่ึง ท่ีไมคิดจับจองมอง
หาของปา ก็มองเห็นตนไมน่ันตนไมน่ีผานไปๆ แตไมเห็นกามวัตถุ
เปนนิมิตท่ีจะติดคางคาใจ เขามองกวางเห็นไกลไปท่ัวๆ กลายเปน
วาไดเห็นธรรมชาติ ไดช่ืนชมปาท่ีเปนรมณีย มีใจสดช่ืนร่ืนรมย  

แทจริง ไมเฉพาะปา ภูเขา หรือท่ีทองเท่ียวเทาน้ัน ท่ีควรเปน
รมณีย แตทุกถ่ินทุกท่ี เฉพาะอยางย่ิงท่ีทํากินถ่ินอาศัยของมนุษย
ท้ังหมด ควรตองเปนรมณีย เพราะแผนดินถ่ินมนุษยน้ัน ไมควร
เปนแคท่ีคนมาหากินจนเม่ือของกินหมดแลวจะไดไปหากินในถิ่นอ่ืน
ตอๆ ไป แตถ่ินอาศัยของมนุษยควรเปนท่ีท่ีมนุษยทํามาหากินไดผลด ี
มีกินกันแลว ก็เปนท่ีพัฒนาชีวิตของเขาใหงอกงามดีย่ิงข้ึนไป  
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มิใชแคน้ัน มองลงไปในข้ันพ้ืนฐาน ไมเฉพาะสัตวปา สัตว
เลี้ยง บรรดาพฤกษชาติ และสรรพวัตถุท้ังหลาย แมแตตัวคนท้ังคน 
หมดท้ังชีวิตของเขา ท้ังรางกายและจิตใจ ก็เปนสภาวธรรมอยูใน
ธรรมชาติ ตัวคน ชุมชนของมนุษย แดนดินถ่ินมนุษยน้ัน จึงจะตอง
บูรณาการเขาไปดวยในระบบนิเวศองครวมใหญท่ีเปนรมณีย  

ดังท่ีวาน้ี ถ่ินมนุษยน้ัน จึงเปนท่ีท่ีพวกเขาชาวมนุษย จะได
ชวยกันอนุรักษผืนแผนดินถ่ินอาศัยน้ัน และพัฒนาท้ังโลกน้ี ใหอยู
ดีตอไปดวยอยางย่ังยืน 

ท้ังหมดนี้ ความเปนถ่ินอุดมแดนรมณียเทาน้ัน จะเปน
หลักประกันใหสําเร็จผลเปนความย่ังยืนไดอยางแทจริง  

เมื่อผัสสะของมนุษยรับรูสิ่งท้ังหลายเปนกามนีย ชีวิตและ
โลกนี้ก็มีทาวาจะเขาทางท่ีเสี่ยงภัย เชนจากการหวงแหน แยงชิง 
และการเสพบริโภคลนเกินดวยตัณหา อยางท่ีวาขางตน แตเมื่อ
ผัสสะของมนุษยรับรูสิ่งท้ังหลายในทางของรมณีย ท่ีผูคนมีฉันทะ
พากันทําสิ่งท้ังหลายใหนาร่ืนรมย ชีวิต สังคม และโลกน้ีก็มีหวังวา
จะกาวไปสูการสรางสรรคและความสุขสวัสดี  

เมื่อคนใชอินทรียใหผัสสะรับรูสิ่งท้ังหลายดวยใจท่ีสมดุล ไม
ตกไปในความยินดียินรายใหตัวเองกลายเปนผูถูกกระทํา แตมีสติ
ตั้งหลักได และรูเขาใจดวยปญญาอยางท่ีวามาแลว เขาก็จะ
มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน และมีการศึกษาตลอดเวลา 

ทีน้ี คนท่ีเปดใจรับรูสิ่งท้ังหลายตามสภาวะ เมื่อไปในถ่ิน
แดนภูมิประเทศตางๆ ใจไมติดคางอยูกับสิ่งท่ีอยากเสพอยากได
อันน้ันอันน้ีท่ีน่ันท่ีน่ี ก็รับรูโดยมองท่ัวรอบโลงกวางไปตลอด  



 
 
 
 
 
 
 
๕๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เมื่อเปดใจโลงกวางอยางน้ี แคไดเห็นความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังหลายท่ีเปนไปตางๆ ตามปกติของมัน ใน
ทองฟา บนผืนนํ้า ตามหนทางบนแผนดิน ก็เห็นความอัศจรรยท่ี
เปนความงามของธรรมชาติ อันทําใหมีฉันทะท่ีพาใจใหช่ืนชม
สภาวะความเปนไปอันละเอียดซับซอนนารูนาเขาใจของธรรมชาติ
น้ัน น่ีคือเปนอาการของความช่ืนชมรมณีย 

รมณียเปนสภาพปรากฏท่ีเปนผลรวมอันแสดงถึงความดํารง
อยูดวยดีของธรรมชาติ ในกระแสสืบตอของสิ่ ง ท้ังหลายท่ี
เปลี่ยนแปลงเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย นอกจาก
ปรากฏเปนความงามความนาอัศจรรยแลว ก็เก้ือกูลแกชีวิตของ
มนุษย ท่ีเปนสวนรวมหรือเขาไปอยูในระบบน้ันดวย ท้ังแกรางกาย
ใหมีกําลังวังชาสดช่ืน และแกจิตใจใหมีปติปราโมทยแจมใส
ร่ืนรมย ถาคนอยูรวมหรือเขาไปแลว รางกายไมสบาย แคหายใจ
อึดอัด จิตใจก็ช่ืนชมร่ืนรมยไมได ไมอาจจะเปนรมณีย 

มนุษยที่เปนสัตววิเศษ มีปญญาเลิศ เมื่อไดสืบคนลวงความลับของ
ธรรมชาติมาจนรูมากมายแลว แทนที่จะเพียรคิดเอาชนะธรรมชาติ ดวย
การรุกรานทําลายมัน ซึ่งกลายเปนการทําลายตัวมนุษยเองที่เปนธรรมชาติ
รวมอยูดวย เขาควรจะอยูรวมดวยดีและใชปญญาสามารถอันวิเศษของตน
นั้น ควบคุมดูแลระบบของธรรมชาติใหสืบกระแสดํารงอยูและดําเนินไป
ดวยดี จัดสรรใหโลกเปนแดนรมณียที่มีความสุขไรการเบียดเบียน 

มนุษยน้ันควรทําไดเร่ิมตั้งแตบูรณาการตัวมนุษยเอง และชุมชน
ถ่ินอาศัยของคนเขาไปในระบบนิเวศท่ีเปนรมณีย อยางนอยคอยกู
ดูแลอนุรักษดิน นํ้า ลม ไฟ (อุณหภูมิ) ใหดีมีพรอม เพียงพอ และอยูใน
สภาพท่ี เ ก้ือ กูลอุดหนุนชี วิต  ไม ให เต็มลน ไปด วยของ เสี ยสิ่ ง
แปลกปลอมท่ีเปนพิษภัยทําลายชีวิต ทําใหสูญเสียความเปนรมณีย 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

  

ในคัมภีรบาลีก็มีเลาไวมากมายถึงเร่ืองบานเมือง นคร ราช
ธานี ท่ีมีปราสาท ราชวัง อุทยาน สวนหลวง ของพระราชา มหา
เศรษฐี ท่ีเปนรมณียสถานอันร่ืนรมย โดยพรรณนาไวดวยวา มีการ
ตกแตงดวยวัตถุประดับประดาวิจิตรตระการตาโออาอลังการ ท้ังน้ี
ก็นับไดวาเปนตัวอยางของการท่ีจะตองจัดแตงโดยบูรณาการ
ชุมชนและถ่ินอาศัยของคนใหกลมกลืนเขาไปในระบบนิเวศท่ีเปน
รมณีย โดยตองใหมีคุณสมบัติของความเปนรมณียน้ันถูกตองดวยด ี

ในท่ีสุด และดีท่ีสุด ก็คือทําตัวมนุษยเองนี้แหละใหมีคุณความ
ดีท่ีจะเปนรมณีย ถาทําได ภาวะรมณียก็จะคงอยูดีอยางย่ังยืน  

คร้ังหน่ึง ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระพุทธเจาแลว 
ทูลถามวา ถ่ินรมณีย คือท่ีอยางไรหนอ? 

พระพุทธเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา (สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑)  
อารามเจตฺยา วนเจตฺยา โปกฺขรญ ฺญา  สุนิมฺมิตา 
มนุสฺสรามเณยฺยสฺส กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ 

สวนที่ตรึงใจ ป่าท่ีตรึงจิต สระโบกขรณีท่ีสร้างขึ้นมา
อย่างเนรมิต มีคุณค่าไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ ของถิ่นสถานท่ีมี
ความเป็นรมณีย์ของมนุษย์  

และจบลงดวยคาถาท่ีพบบอยคร้ัง ดังไดเคยยกมาอางกอน
หนาน้ีแลววา (สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑; ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๙๕/๔๐๒)  

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล 
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ  ภูมิรามเณยฺยกํ 

ไม่ว่าบ้าน  ไม่ว่าป่า  ไม่ว่าท่ีลุ่ม  หรือท่ีดอน 
ผู้ไกลกิเลสอยู่ท่ีไหน ท่ีน้ันไซร้เป็นถ่ินสถานอันรมณีย์ 



 
 
 
 
 
 
 
๕๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เกณฑตํ่าสุดของถิ่นรมณีย คือ มีนํ้าอุดม รมรื่นดวยพฤกษา 
ในอารยธรรมของชมพูทวีปคร้ังโบราณ เหมือนจะถือกันเปน

หลักวา ตองเลือกหา สรรคสราง และจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเปน
รมณีย เชนพวกฤๅษี พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สราง
อาศรม  และแมแตบรรณศาลา  ซ่ึง เปนท่ีอาศัยงายๆ  อยู กับ
ธรรมชาติ ใหเปนรมยสถาน เปนท่ีรมณีย  

ในพระพุทธศาสนาแตเดิมมา รูกันเปนสามัญวา ถ่ินอาศัย
ตองใหมีคุณลักษณะสําคัญเปนรมณีย โดยเฉพาะวัด ดานหน่ึงมี
องคประกอบของธรรมชาติ เปนฐานเปนแกน และอีกดานหน่ึง มีพระ
วินัยเสริมสําทับใหพระสงฆดูแลวัดใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย 
รมร่ืน เปนรมณีย แลวในเมืองไทยก็มีประเพณีใหพระเทศนาเรื่องท่ี
จะพาใหชาวถ่ินชาวบานสรางท่ีทํากินถ่ินอาศัยใหเปนรมณีย 

คุณลักษณะของความเปนรมณีย คัมภีรท้ังหลายบอกไวท่ีน่ัน
ท่ีน่ี กระจัดกระจาย ท่ีถือเปนหลักมี ๔ อยาง๑ เรียกวา สมบัติ ๔ คือ 

๑. ฉายูทกสมบัติ พรอมดวยรมไม และสายนํ้า (“ฉายา- รมเงา 
+ อุทก-น้ํา”) คือ มีท้ังแหลงนํ้า และหมูไมใหรมเงา เปนคุณสมบัติ
ขอแกนยืนพ้ืน หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุดของความเปนรมณีย  

อยางอุรุเวลาเสนานิคม ท่ีพระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนท่ี
ทรงบําเพ็ญเพียร ทรงบรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่น
บาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ”  
                                         
๑ ในอรรถกถาแหงคัมภีรอุทาน (อุ.อ.๓๔๖) บอกไวแยกเปน  
ก) ภาวะเปนรมณียของบานเมือง หรือถ่ินของประชาชน โดยกลาวถึงเมืองเวสาลีเปนหลัก วามี
สมบัติ ๓ คือ ภูมิภาคสมบัติ บุคคลสมบัติ และสุลภปจจยตา (มีปจจัยยังชีพพร่ังพรอมหาไดงาย)  

ข) ภาวะเปนรมณียของวัดทั้งหลาย มีสมบัติ ๓ คือ คมนาคมนสมบัติ ฉายูทกสมบัติ และ   
วิเวกปติรูปตา (เปนที่สมควรเหมาะแกวิเวก)  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๓ 

  

ถ่ินรมณียท่ีกลาวถึง ซ่ึงมีความพรั่งพรอมงดงามดวยนํ้าและ
รมเงา ในบรรยากาศท่ีตางกันไปหลากหลาย มีมากมายท่ีทาน
บรรยายไวในเชิงกวี เชนวา “สระโบกขรณี มีนํ้าใส นํ้ามีรสอร่อย เย็น
ชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา ชายท่าริมนํ้าก็ราบเรียบงาม นํา
ความร่ืนรมย์ ดกดื่นด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”  

แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็คือ มีน้ําอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง 
๒. ภูมิภาคสมบัติ พรอมดวยภูมิประเทศ หรือวาทําเลดี มี

พ้ืนท่ี บริเวณ เปนผืนแผนดิน ท่ีสะอาด เรียบรอย ไรขยะ ไมรกรุงรัง 
เรียบร่ืน โลงตา นาดู นาเดิน ปลอดภัย สบายตา ชวนใหทัศนา 
นาช่ืนชม อยางอุรุเวลาท่ีวามีชายน้ําลาดเรียบงาม พรอมดวยสาย
ลมแสงแดดทองฟาอากาศท่ีสดช่ืนแจมใสชวยใหราเริงเบิกบาน 

สภาพรมณียอยางน้ีทานถือกันมาเปนสําคัญ จึงมักบรรยาย
ไวในเชิงกวี เชนท่ีวา “มีชายหาดผืนทรายแผ่ไปเป็นลานกว้างไกล 
เหมือนปูด้วยแผ่นเงิน หรือลาดด้วยแผ่นทอง” บางทีก็ขยายโยง
ตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา “ยามราตรี มีดวงจันทร์
กระจ่างฟ้า นภาแจ่มใส ไร้ธุลีและหมอกควัน”   

๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดวยคมนาคม เชนวา ไมใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึงไดสะดวก ปลอดภัย 

๔. บุคคลสมบัติ พรอมดานบุคคล คือ ไมมีคนรายเปนภัย ท่ี
จะกอความเดือดรอนเสียหาย คนในถ่ินในท่ีและผูเก่ียวของ เปนคน
ดี คนท่ีเปนมิตร มีไมตรี มีคนท่ีพ่ึงพาอาศัยได ท่ีจะใหความรูความ
เขาใจ เฉพาะอยางย่ิง สําหรับพระสงฆ ก็ควรเปนท่ีสงบสงัด ไม
แออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 



 
 
 
 
 
 
 
๕๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

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

ดวยรมไม และสายนํ้า คืออุดมดวยพืชพันธุตนไมใหญนอย มีไพร
สณฑ มีแหลงนํ้า บึง บอ สระ นที พร่ังพรอมดี ท้ังพฤกษา - ชลาศัย 

ควรตั้งไวเปนหลักการของชุมชน สําหรับท่ีทํากินถ่ินอาศัย
ของมนุษย ทุกท่ีทุกแหง วาจะตองมีไว ตองทําใหได ในขอท่ี ๑ น้ี ท่ี
ถือเปนความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิตและชุมชน วา จะตองมีแหลงนํ้า
เปนของตนเอง พรอมท้ังไพรสณฑประจําถ่ิน ท่ีชุมชนรวมกันชวยกัน
ขุดไว สรางไว อนุรักษไว เปนหลักประกันชีวิตประจําถ่ิน ท่ีจะมั่นใจ
ภูมิใจตัวเองได ไมใหตองมัวรอฟารอฝน รอความชวยเหลือจาก
ขางนอก หรือตองใชเงินทองซ้ือหา หรืออับจนหมดทางไป 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของท่ีทํากิน
ถ่ินอาศัยมาก การสรร (เลือกสรร-จัดสรร) และสรรค (สรางสรรค) 
ถ่ินอาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดช่ืน ร่ืนรมย อุดมสมบูรณ เปนท่ีชุบชู
ชีวิต ช่ืนกายชูใจ เปนหลักพ้ืนฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก 
ของระบบการพัฒนามนุษย ท่ีจะพูดตอไป 

ถิ่นอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะ
สิ่งแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีตั้ง เปนท่ีรองรับความเปนอยู การ
พัฒนาชีวิต การดํารงชีพ ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของ
มนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะเร่ิมตนและสิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย  
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ถ่ินอาศัยเปนจุดเช่ือมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของ
ธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยน้ัน จึงเปนความสําคัญอยางย่ิง 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 ด้านท่ีเป็นชีวิต ซ่ึงเปนสวนของธรรมชาติ เปน
เน้ือตัวท่ีแท เปนท่ีพิสูจนความสุขท่ีเปนของจริงอยูในตัว มนุษยจึง
ตองมีความสุขท่ีเปนของชีวิต ซ่ึงอยูในธรรมชาติ และถึงกันกับ
ธรรมชาติ ใหความสุขของชีวิตท่ีลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ น้ี มี
อยูเปนพ้ืนเปนแกน  

ตามท่ีวาน้ี ในข้ันพ้ืนฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ี
ธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน ท่ีปรากฏตัวของปา ภูเขา 
ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี มีผลหลากสัณฐาน นานาพันธุ  มีนํ้า 
ในแมนํ้า และบรรดาชลาลัย ท่ีใส สะอาด งดงาม ช่ืนกายช่ืนใจ 
และมีแสงแดด สายลม อากาศ สดช่ืน แจมใส ใตทองฟาท่ีเจิดจา
อําไพ 

   



 
 
 
 
 
 
 
๕๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เบ็ดเตล็ด - บางแงของ “รมณีย” ที่ตองมองไว  
 ภาวะรมณียเปนจุดท่ีสุขภาวะในใจของคน บรรจบกับสุข

ภาวะของระบบนิเวศ ซ่ึงรวมท้ังท่ีทํากินถ่ินอาศัยของมนุษยดวย คือ 
เมื่อนิเวศวิสัยพรอมดวยสมบัติ ๔ เปนรมณีย ก็พาใหคนผูมีผัสสะ
การรับรูท่ีโปรงโลงแจมใส (ไมถูกตัณหาครอบงํา) มีใจร่ืนรมยไดช่ืน
ชมรมณีย มีปติปราโมทยราเริงเบิกบานใจ   

ในทางกลับกัน คนท่ีมีสํานึกรมณีย มีผัสสะการรับรูแจมใส
นอมใจท่ีจะช่ืนชมรมณีย ไมวาจะอยูจะไปท่ีไหน ก็เหมือนมีเสียง
เรียกรองอยูภายใน ใหใชปญญาความสามารถ ดูแลจัดสรรรักษา
ระบบนิเวศ ท้ังธรรมชาติและชุมชน ใหสืบตอไปในภาวะท่ีเปนรมณีย  

ท้ังน้ี รวมถึงการท่ีมนุษยน้ัน จะตองมีความเขมแข็งของจิตใจ
และใชความสามารถของปญญา ท่ีจะจัดการการกินใชเสพบริโภค
สรรคสรางตางๆ ของพวกตน ตามเหตุผลของวิจารณปญญา อยาง
รูจักประมาณ ใหพอเพียงอยางพอดีท่ีจะกาวกันไปในการพัฒนา
ชีวิตท้ังสวนตัวและสวนรวมรวมกันไปอยางมั่นคงเกษมสวัสดี ใน
โลกท่ีเปนสุขไรการเบียดเบียน๑  
                                         
๑  หลายสิบปมาน้ี เกินครึ่งศตวรรษแลว ท่ีโลกมนุษยไดต่ืนภัยการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน ระบบนิเวศเส่ือม
โทรม เส่ียงทุกขภัยเพิ่มข้ึนๆ จนมาถึงในเวลาใกลๆ น้ี พูดภาษางายๆ วา ดินนํ้าลมไฟสกปรก จะ
เปนพิษท่ัวไปหมด ยากท่ีมนุษยและท้ังโลกน้ีจะอยูดีมีความเกษมสุขยั่งยืนไปได ครั้นมาถึงป พ.ศ. 
๒๕๖๒ คือไวๆ ไมนานน้ีเอง ไดมีภัยธรรมชาติใหม เกิดสถานการณรายโรคโควิด-19 เปนเหตุให
คนท้ังประเทศ ท้ังโลก ตองหยุดยั้งระงับละเวนการเคล่ือนไหวทํากิจกรรมมากมายในการทํามาหา
เล้ียงชีพ การทองเท่ียว การเดินทาง การบันเทิงสนุกสนาน ท่ีเปนการรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ 
บัดน้ี หลังจากวิกฤตกาลหยุดยั้งตัวของมนุษย ผานมาเพียงปเศษ ปรากฏวาระบบนิเวศ ธรรมชาติ
ท่ัวไปไดฟนตัวกลับคืนดีข้ึนไดไมนอย ดังเห็นไดชัดวา ฝุนควันพิษ ท่ีเรียกวา PM2.5 ลดอัตราความ
รายแรงลงไปอยางชัดเจน หรืออยางงายๆ เสียงจักจ่ันท่ีลดนอยจนหายเงียบไปจากหลายถ่ิน ไดฟน
กลับคืนมาดังข้ึนใหมใหไดยินกันท่ัว สภาพน้ีฟองวาตัวมนุษยเองน้ี ยังดอยการพัฒนาตนเอง ยัง
หยอนทางจิตทางปญญาท่ีจะดําเนินการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองใหทุกขภัยมาบีบค้ันคุกคาม จึงสังวรไม
ประมาทข้ึนมาไดบางดวยถูกความจําเปนบังคับ สถานการณรายน้ีควรจะเปนเครื่องเตือนสํานึกให
มนุษยเดินเขาสูทางแหงการศึกษาใหมีการพัฒนาท่ีงอกงามไดยั่งยืนจริง    
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 อยางท่ีพูดไปแลว และก็นาจะยํ้าเตือนกันไวใหมั่นแมนวา 
ควรใหถือเปนขอท่ีจําเปนท่ีสุด ตองทําใหได เปนงานท่ีทาทาย
ความสามารถของมนุษยในการอยูกับธรรมชาติ และเปนสํานึก
หนาท่ีของทุกคนผูรวมชุมชนวา ทุกตําบล ทุกหมูบาน จะตองสราง
ตองทําใหมีสิ่งจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต ๒ อยางน้ี คือ แหลงนํ้า กับ
ไพรสณฑ (หมูไม ดงไม) ไวใหเปนของประจําถ่ินของตน เมื่อไรได 
๒ อยางน้ีเปนหลักประกันไว ชีวิตก็อยูดี รมณียก็ไดช่ืนชม 

 คนท่ีเดินทางใกลไกลไปในท่ีตางๆ เมื่อผานไปในถ่ินแดนใดๆ 
ถาไดพบเห็นภาพท่ีเจริญตาเจริญใจ ก็จะมีความสุขสดช่ืนเบิกบาน
ราเริงแจมใสในการชื่นชมรมณีย ดังน้ัน คนในชุมชนที่ดูแลรักษาถ่ิน
ของตนใหเปนรมณีย จึงไดชื่อวาเปนผูใหความสุขแกผูคนตางถ่ินตาง
แดนมากมายท่ีสัญจรไปมาในการคมนาคม และตัวเขาเองก็สามารถมี
ความภูมิใจในถ่ินในชุมชนของตนท่ีมีคุณคาในความเปนรมณีย  

 การมีใจร่ืนรมยช่ืนชมรมณียน้ี เปนความสุขแบบเปดกวาง 
อยูในจําพวกความสุขแบบสุขดวยกัน  เมื่อตัวเองได ช่ืนชมมี
ความสุข ก็อยากชวนใหคนอื่นๆ มาช่ืนชมและมีความสุขอยางน้ัน
ดวย ตรงขามกับความสุขแบบแยงกัน ซ่ึงเมื่อคนหน่ึงจะมีจะได
ความสุข ก็ตองใหคนอื่นสูญเสียความสุขน้ันไป อาจตองใหคนอื่น
น้ันกลายเปนทุกข หรืออยางนอยก็อดก็ขาดไปไมไดความสุขน้ัน 

ความสุขแบบแยงกันน้ัน ก็คือสุขจากการไดการครอบครอง
เสพบริโภคกามนีย คือจําพวกกามวัตถุ ซ่ึงไมมีความพอดีในตัวมัน
เอง ทําใหคนเสื่อมเสียท้ังข้ึนท้ังลอง คือตนเองก็ลุมหลงหมกมุนมัว
เมาบํารุงบําเรอเกินไปกลายเปนเบียดเบียนตนเอง และกับคนอื่น
พวกอ่ืน ก็แยงชิงเบียดเบียนกัน ทําใหตองเตือนใหเสพบริโภคดวย
ปญญา โดยรูจักประมาณ พรอมท้ังใหรูจักมีความสุขแบบสุขดวยกัน
อยางรมณียน้ัน มาชวยผอนคลายและดึงดุลไวใหอยูกับความพอดี 



 
 
 
 
 
 
 
๕๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในพระพุทธศาสนา ทานต้ังเปาใหมนุษยพัฒนาจนเขาถึงโลก
ท่ีเปนสุข ซ่ึงไมมีการเบียดเบียน (อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ) แตถาเรามองดู
อารยธรรมท่ีสําคัญตลอดประวัติศาสตร มาจนถึงอารยธรรมที่
ย่ิงใหญในปจจุบัน ก็จะเห็นแตอารยธรรมของการทะยานหาความสุข 
ท่ีมากดวยการเบียดเบียน ท้ังเบียดเบียนมนุษยดวยกัน และ
เบียดเบียนธรรมชาติ จนถึงข้ันท่ีไปๆ มาๆ กลายเปนเบียดเบียน
ตัวเองอยางรุนแรง เห็นไดวา โลกท่ีเปนสุข ซ่ึงไมมีการเบียดเบียน
น้ัน มนุษยไมรูจักแมแตในความคิด ดังน้ัน การท่ีจะใหอารยธรรม
ของโลกน้ีเขาสูทางแหงความสุขเกษมศานต ไมวาจะกาวไปใน
ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีมากเทาใด มนุษยก็จะตองสราง
ฐานท่ีมั่นของอารยธรรมน้ันดวยการทําโลกน้ีใหเปนแดนรมณีย  

 ลักษณะอาการของจิตใจท่ีช่ืนชมรมณีย เปนอยางไร 
นาจะพูดทบทวนไวอีกคร้ังหน่ึง กอนน้ี ในตอนตนๆ ไดยกคาถา
ของพระอรหันตบางทานท่ีกลาวถึงความสุขของทานทามกลาง
ธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร มาใหดู เชนคํากลาวช่ืนชม
รมณียของพระมหากัสสปะ  

จะสังเกตเห็นวา พระอรหันตช่ืนชมความงามของตนไม
ดอกไม  เปนตน โดยมีใจยินดีดวยกับสภาวะท่ีดีงามเต็มอิ่ม
สมบูรณของตนไมดอกไมน้ันๆ โดยไมไดคิดจะเด็ดจะตัดเอามา
ใหแกตัวเอง หรือเอามาเปนของตน ใหตัวไดเสพไดครอบครอง  

ท่ีวาน้ีคือ ในใจของพระอรหันตมีฉันทะ คือมีความปรารถนา
ดีท่ีอยากใหดอกไมตนไมน้ันอยูในภาวะหรือเขาถึงภาวะท่ีดีงาม
เต็มอิ่มสมบูรณของมัน เมื่อเห็นมันงดงามอยูในภาวะท่ีดีท่ีเต็มอิ่ม
สมบูรณอยางน้ัน ก็ช่ืนชมยินดีดวย (เหมือนอยางพูดวาอนุโมทนา
ดวย) แลวก็มีความปรารถนาดีอยากใหดอกไมตนไมน้ันงดงาม
สมบูรณตอไป หรือย่ิงข้ึนไป พรอมท้ังเดินผานตอไปตามปกติ 
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ทีน้ีหันไปดูชาวบานหรือคนทั่วๆ ไปบาง จะเห็นวา บางคน หรือ
หลายคน เม่ือเดินไปไดเห็นดอกไมสวยตนไมงามอยางน้ัน แทนท่ีจะช่ืน
ชมยินดีกับมัน และปรารถนาดีตอมัน อยากใหมันแข็งแรงสมบูรณมี
ความงามปรากฏอยูตอไปนานๆ แตกลายเปนวา เขาดีใจวาจะไดของ
ชอบใจ แลวก็อยากจะเด็ดอยากจะตัดอยากเอามาเปนของตัว และเพื่อ
จะใหไดดอกไมงามน้ัน อาจจะตองกระชากลากดึง หักกิ่งไม หรือถึงกับ
ตัดตนไมน้ัน ทําลายตนไมทั้งตนไปเลย  

มองดูสภาพจิตของชาวบานน้ี ก็คือเขามีตัณหา มีความอยากได
อยากเอาเพื่อตัวตน แลวก็มีผัสสะรับรูมองเห็นดอกไมน้ันเปนกามวัตถุ 
ซึ่งเปนกามนีย คือเปนของที่อยากไดอยากเอามาเปนของตัว ใหตัวได
เสพไดเปนเจาของครอบครอง เขามิใชมีฉันทะท่ีปรารถนาเพื่อความดี
งามเต็มอิ่มสมบูรณของดอกไมตนไมน้ันเอง หรือของปาของถิ่นที่น้ัน 

ทีน้ี ในการศึกษาพัฒนามนุษย ชาวบานหรือคนทั่วๆ ไปน้ัน แมจะยัง
ไมเปนพระอรหันต แตก็เดินตามรอยพระอรหันตได ในกรณีน้ีก็คือฝกใจให
มีฉันทะที่ปรารถนาดีช่ืนชมยินดีกับส่ิงท้ังหลายท่ีดีงาม อยากใหคนสัตว
ส่ิงของท้ังหลายเจริญงอกงามอยูในภาวะท่ีดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของมัน  

เขาปา ไปวัด เห็นนก เห็นกระรอก ก็ไมใชมองมันเปนกามวัตถุที่
จะเอาไปลงหมอแกงอยูเร่ือย แตรูจักชื่นชมนกนานาที่บินไปบินมารองนา
ฟง ชื่นชมกระรอกที่กระโดดว่ิงตามกิ่งไม อยากใหนกใหกระรอกน้ัน
แข็งแรงสมบูรณทําใหปาใหวัดมีบรรยากาศงดงามร่ืนรมยยืนนานเร่ือยไป 

ถึงจะยังมีตัณหาอยากไดอยากเอาใหแกตัว แตก็ควรฝกใหมีฉันทะ
ข้ึนมาดุลมาคานไวบาง เชนวา เมื่อตัณหาขับดันใหเอาดอกเอาผลเอาอะไร
บนตนไม ฉันทะก็จะไดขอใหรักษาตนไมไว ไมตองตัดตนทิ้งทําลายตนไม
ทั้งตนตามดอกตามผลไปดวย หรือในกรณีที่เปนเร่ืองใหญเร่ืองสําคัญ เชน
เพ่ืออาชีวะ ฉันทะก็จะเรียกรองใหปฏิบัติตามเหตุผลของวิจารณปญญา  



 
 
 
 
 
 
 
๖๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

 พระสงฆมีแบบแผนชีวิตท่ีไมประกอบการอาชีพ แต
เปนอยูโดยมีมัตตัญุตาในโภชนะท่ีเปนศรัทธาไทย (ของที่เขาถวาย
สละใหดวยศรัทธา) และรักษาวินัยเวนจากการทําลายชีวิตสัตว  ไม
ตัดตนไม ไมพรากพืชพันธุท้ังหลาย โดยมีรุกขมูลคือโคนไมเปนท่ี
อยูอาศัยพ้ืนฐาน (รุกขมูล คือโคนไม หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดในรมเงาของ
ตนไมนั้นในเวลาเที่ยงวัน หรือที่ใบไมรวงหลนลงไปในเวลาไรลม) 

 ผัสสะ-การรับรูแบบช่ืนชมรมณียน้ัน เปนการรับรูท่ีใจเปดโลง
สวาง ไมใชเหมอลอยไรสติ เปนการรับรูท่ีใจเราเปนผูกระทํา มิใช
ถูกครอบงําตกไปใตอิทธิพลของตัณหาท่ีมีตัวตนอยูกับความยินดี
ยินราย ซ่ึงต้ังทารอวาตัวจะไดจะเอาอะไรๆ แตใจน้ันมองกวางเห็น
ไปท่ัวตามสภาวะ โดยมีฉันทะเปนตัวนําท่ีพาใจใหยินดีช่ืนชม
สภาวะท่ีมองเห็นเปนตางๆ มาประสานเสริมกลมกลืนเก้ือกูลกัน
สะอาดเรียบรอยประณีตงดงาม และพอใจปรารถนาใหสภาวะท่ีดีท่ี
งดงามยอดเย่ียมเต็มเปยมสมบูรณน้ันๆ คงอยูย่ังยืนยาวสืบตอไป 
ในใจท่ีปลอดโปรงแจมใสอยางน้ัน ก็จะมีสติท่ีพรอมคลองตัว ซ่ึง

ทํางานไปดวยกันกับปญญาท่ีพิจารณารูเขาใจชัดเจน ในขณะท่ี
มองไปท่ัวรอบโดยมีฉันทะช่ืนชมสภาวะอยูน้ัน ถามีอะไรเสื่อมดอย
ขัดแยงเสียหายแทรกแฝงหรือปะปนอยู ไมเขากับสภาวะท่ีดีงาม
สมบูรณนาช่ืนชมน้ัน สิ่งน้ันสภาพน้ันก็จะปรากฏใหมองเห็นเดนชัด
ข้ึนมา ใหปญญาพิจารณาท่ีจะจัดการปรับแกจัดสรรใหเขาระบบท่ี
มีสภาวะดีงามสมบูรณสืบตอไป  
ในการมองโลงเห็นไปท่ัวน้ัน ไมเฉพาะของเสื่อมเสียของดอยสิ่ง

ขัดแยงเทาน้ัน ท่ีจะชัดหรือโผลขึ้นมา แตท่ีไหนจุดใดมีอะไรควรจัด
ปรับแกไขพัฒนา หรือมีส่ิงใดอะไรๆ ท่ีจะพึงจัดทํานําไปใชประโยชน 
ก็จะมองเห็นเพ่ือจะไดพิจารณาจัดการไปตามเหตุผลของปญญา มิ
ใหเปนการทําลายหรือทําใหเสียหายไปดวยแรงตัณหา 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

  

 ในผัสสะ-การรับรูแบบช่ืนชมรมณีย น้ัน  สภาพจิตหรือ
คุณสมบัติของจิต ท่ีเปนกําลังหรือเปนแรงจูงใจยืนพ้ืน ก็คือ ฉันทะ
และในการชื่นชมรมณียน้ัน ก็มีใจปลอดโปรง อิ่มใจ ช่ืนใจ มีความ 
เบิกบาน ราเริง แจมใส เรียกวาปติปราโมทย ซ่ึงเปนตัวนําของ
ความสุข จึงพูดเหมือนเปนหลักวา รมณีย์ มากับ ฉันทะ และปีติ 
(ปติท่ีไมแรง อยางออนๆ เบาๆ เรียกวา ปราโมทย)   

ในจิตท่ีปลอดโปรง สดช่ืน แจมใส มีฉันทะ มีปติอยางน้ี ก็จะ
ไมมีสภาพเสื่อมเสียสุขภาพจิตซ่ึงทอนกําลังปญญา ท่ีเรียกวา
นิวรณ์ เชน ความเครียด ความแคนเคือง ความหงุดหงิด ความ
อยากไดน่ันเอาน่ี ความอึดอัดกระวนกระวาย ความวาวุนสับสน 
ความหดหูทอแท ซึมเศราเหงาหงอย ซ่ึงขัดขวางการปฏิบัติธรรม 
ใหเดินหนาไปไมไดในการท่ีจะพัฒนาจิต พัฒนาปญญา ตั้งแตการ
ท่ีจะมีสมาธิ  ดังน้ัน  ผัสสะ-การรับรูแบบชื่นชมรมณีย น้ี  จึงมี
ประโยชนอยางสําคัญในการศึกษา ท่ีเรียกวาปฏิบัติธรรม ในการ
พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา (จิตตภาวนา ปญญาภาวนา)  

ผัสสะการ รับรู ท่ีดี  ท่ี เปนคุณเปนประโยชนแก ชี วิต  มี
ความสําคัญมากอยางน้ี และผัสสะการรับรู น้ันก็เกิดจากการ
ทํางานของอินทรียอยางท่ีวามาแลว คนจึงตองรูจักใชอินทรียใหถูก
ใหดี ใหเปนประโยชน  

ดังน้ัน ในการปฏิบัติธรรม ในการพัฒนามนุษย การฝกคนให
รูจักใชอินทรีย หรือการพัฒนาการใชอินทรีย รวมท้ังการมีผัสสะ
แบบร่ืนรมยช่ืนชมรมณียอยางท่ีพูดกันมาน้ี จึงเปนข้ันตอนเร่ิมตน
ของการศึกษา หรือเปนจุดเร่ิมเขาสูการศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
ระบบการพัฒนามนุษยน้ัน เรียกสั้นๆ วา “กายภาวนา”   



 
 
 
 
 
 
 
๖๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

 ดังวาแลว มนุษยน้ัน หมดท้ังชีวิตของเขา ท้ังกายและใจ เปน
ธรรมชาติ ความเปนตัวบุคคลของเขาจะตองไมแปลกแยกออกไป
จากชีวิตท่ีเปนธรรมชาติน้ัน แตความเปนตัวบุคคลน้ันจะตองเปน
ชองทางเช่ือมประสานสังคมของเขาใหเขากันอยางเกื้อกูลกับ
ธรรมชาติท้ังหมดท่ีรวมท้ังชีวิตของเขาดวย อยางท่ีไดบอกวา 
จะตองบูรณาการชุมชนถิ่นอาศัยของคนใหกลมกลืนเขาไปในระบบ
นิเวศ ท้ังอยางยอยอยางใหญ ใหท้ังโลกยังเปนรมณียอยูได  

ทีน้ี ในระบบจัดการของสังคมมนุษยน้ัน ชุมชนหลากหลาย
รูปแบบ ยอมจะประสานเขากับระบบนิเวศของธรรมชาติไดใน
ลักษณะและระดับท่ีแตกตางกัน เชนมองเห็นงายๆ วัดกับหมูบานก็
มีลักษณะท่ีเก้ือกูลเขากับธรรมชาติไมเทากัน แมแตในวัดเอง สวน
สังฆาวาสท่ีพระอยู อาจมีความเปนไพรสณฑมาก ขณะท่ีสวน
พุทธาวาสท่ีประชาชนมาเฝาพระพุทธเจาและบําเพ็ญทานฟงธรรม 
อาจมีการจัดแตงวิจิตรงดงามใหพอแกอินทรียของชาวบาน ย่ิงเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวบาน บางทีก็มีการตกแตงประดับ
ประดาอลังการ ตลอดจนมีกิจกรรมมากหลายในทางสนุกสนานบันเทิง 
จนจะกลายเปนการเสี่ยงใหกามนียเขามาลมความเปนรมณีย 

จึงเหมือนวาจะตองมีเกณฑในการจัดสรรท่ีจะรักษาความ
เปนรมณียไว จะจัดจะแตงอยางไร ก็ใหสมบัติ ๔ ของรมณียคงมีอยู
ได ไมใหเสียสภาพอุตุสัปปายะ และรักษาความสะอาดปลอดภัย
ของดินนํ้าลมไฟไว เชน ปลอดขยะ ไรมลพิษ โดยเฉพาะในตัวคน 
ตองไดมีผัสสะท่ีใจร่ืนรมยช่ืนชมรมณีย มีความสุขชนิดท่ีอยากให
คนอื่นท้ังหลายไดมารวมช่ืนชมยินดีมีความสุขดวยกัน  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

  

 มนุษยเกิดข้ึนมาตามวิถีของธรรมชาติ ตัวมนุษยหมดท้ังชีวิต
เปนกระแสสืบตอแหงปจจยาการของรูปธรรมและนามธรรม เปน
ธรรมชาติอยางหน่ึงสวนหน่ึง รวมอยูทามกลางธรรมชาติ บรรดา
สิ่งประดิษฐท้ังปวงท่ีมนุษยสรรคสรางข้ึนมา โดยเน้ือแทของมันก็
เปนธรรมชาติอยูน่ันเอง การมีใจร่ืนรมยช่ืนชมรมณีย เปนเคร่ืองบงช้ี
คุณภาพชีวิต เปนตัวช้ีตัววัดสําคัญท่ีแสดงถึงความดํารงอยูและ
ดําเนินไปดวยดีท้ังของนามรูปแหงชีวิตท่ีเปนธรรมชาติในตัวมนุษย
เอง และของธรรมชาติท้ังหมดท่ีชีวิตมนุษยน้ันอาศัยรวมอยู ตัวบง
บอกน้ีชวยใหมนุษยสืบสอบรูเขาใจใชปญญาความสามารถอันวิเศษ
ของตนดูแลรักษาปรับแกจัดสรรใหกระแสสืบตอของธรรมชาติ
ท้ังหมดรวมท้ังชีวิตน้ันมั่นคงย่ังยืนงอกงามดีย่ิงข้ึนตอไป คํา
สมัยใหมท่ีใชกันวาการพัฒนาท่ีย่ังยืน ก็รวมอยูในหลักการอันน้ีดวย 

พูดรวบรัดวา ความสุขในการมีใจร่ืนรมยช่ืนชมรมณียน้ี เปน
ความสุขพ้ืนฐานของมนุษย เรียกไดวาเปนความสุขตนทุนของชีวิต 
ซ่ึงไมควรจะใหขาดใหพรองลดถอยนอยลงไป และมันก็เปนฐาน
เปนตนทุนตนทางของการท่ีจะพัฒนาบรรดาความสุขอันชอบธรรม
ท่ีสูงข้ึนไปๆ ใหเพ่ิมพูนจนบริบูรณ พรอมไปดวยกันกับการพัฒนา
ชีวิตโดยรวมทุกดานใหสมบูรณ จนมีความสุขท่ีเปนอิสระแทจริง  

ความร่ืนรมยช่ืนชมรมณีย ท่ีเปนความสุขตนทุนของชีวิต 
เปนฐานของการพัฒนาชีวิตน้ัน อันเปนศักยภาพท่ีมีอยูในตัวพรอม
แลว ไมตองซ้ือหา เปนความสุขท่ีชวนใจใหอยากเชิญทุกคนมา
ประสบดวยกัน ลดปญหาการเบียดเบียน อยางท่ีวามาน้ี มนุษยทุก
คนควรใหมีประจักษแกตัวเปนประจําสม่ําเสมอ และอนุรักษ พรอม
ท้ังใชเปนทุนในการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ใหมนุษยเขาถึงโลกท่ี
มีความสุขเกษมศานต ย่ังยืนนานอยางแทจริง  



 
 
 
 
 
 
 
๖๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

การพัฒนาคน เร่ิมตนที่คุมอินทรีย ใหตาหูรูจักดูฟงเปน   
ใชอินทรียเพื่อศึกษา นําหนาเพื่อเสพ  

มีคําไทยสํานวนเกาพูดกันมาวา  “ตั้ งแตลืมตาดูโลก” 
หมายความวาต้ังแตเกิด คําพูดน้ีแสดงความหมายวาคนเกิดข้ึนมา
เร่ิมชีวิตดวยการใชอินทรียสื่อสารกับโลก พอลืมตาดูโลกแลว 
อินทรียอื่นๆ ท้ังหู จมูก ลิ้น และกาย ก็เขามารวมวงทํางานสื่อโลก
ถึงใจกันตอๆ ไป จนกวาชีวิตจะจบสิ้นลง 

อยางท่ีวามาแลว ในขั้นพ้ืนฐาน ถาอินทรียส่ือสารดีไดผล ก็จะ
มีใจท่ีไดช่ืนชมรมณีย เปดใจท่ีโปรงโลงแจมใสน้ันใหเปนท่ีพัฒนา
สติสมาธิปญญาเปนตน จนถึงพัฒนาท้ังชีวิตและท้ังโลกตอไป 

โดยนัยท่ีไดพูดมา การพัฒนาอินทรีย คือฝกคนใหรูจักใช
อินทรียสื่อสารมีผัสสะรับรู ตาดู หูฟง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส ผิว
กายแตะตอง จนไปถึงใจรูเร่ืองราวท้ังหลาย อยางฉลาดใหไดผลดี 
จึงเปนการศึกษาข้ันตน เพ่ือใหมนุษยพัฒนาดานท่ี ๑ เรียกวา กาย
ภาวนา แปลวา การพัฒนากาย   

ทําไมจึงเรียกการพัฒนาอินทรีย์ว่า พัฒนากาย หรือกายภาวนา?  
ไดบอกแลววา อินทรีย เชน ตา หู ซ่ึงทําหนาท่ีรับรู ดู ฟง เปน

ตน เรียกช่ืออีกอยางหน่ึงวา “ทวาร” คือเปนประตู หรือชองทางของ
การรับรู (เรียกใหครบคําเต็มความหมายวา “ผัสสทวาร” คือ ประตู 
หรือชองทางของการรับรู)  

ทีน้ี ตัวคนท่ีเรียกกันวา “กาย” น้ัน ในความหมายงายๆ พ้ืนๆ 
เขาใจกันวาหมายถึงรางกายท่ีเปนเน้ือตัวกระดูกเสนเอ็นและ
บรรดาอวัยวะใหญนอยท้ังหลายของคน แตในท่ีน้ี กายไมใช
หมายความอยางน้ัน  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 

  

กายคือตัวคนหรือตัวของคนในท่ีน้ี คือคนที่อยูในโลก ท่ีจะ
ดําเนินชีวิตไปดวยการติดตอสื่อสารกับโลก ดังน้ันเน้ือตัวของเขา
คือตัวคนน้ัน ก็คือเปนท่ีรวมของชองทางรับรูสื่อสารน่ันเอง พูด
งายๆ วา ตัวคนท่ีเปนชุมทางสื่อสารกับโลกท้ัง ๕ ชองทาง เรียก
ตามคําบาลีวา “เบญจทวารกาย” น่ีแหละคือกาย ดังน้ัน กายภาวนา 
คือการพัฒนากาย จึงพูดใหเต็มวา การพัฒนาเบญจทวารกาย ไดแก 
การพัฒนาตัวคน คือพัฒนาบรรดาชองทางส่ือสารรับรูท้ัง ๕ น้ัน 

เปนอันวา กายภาวนา คือการพัฒนากาย หมายถึงการพัฒนา
เบญจทวารกาย คือ ชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม 
อันไดแกระบบแหงอินทรียท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส  

เราทํากายภาวนา คือพัฒนาเบญจทวารกายน้ัน ดวยการ
ฝกใหรูจักใชอินทรีย ตามหลักท่ีเรียกวา อินทรียสังวร (สํารวมอินทรีย, 
บางทีเรียกวา อินทรียคุปติ์ – คุมครองอินทรีย หรือปกครองอินทรีย)  

อินทรียสังวร คือ การดูแลปกครองนําพาตนเองในการใช
อินทรีย - ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส โดยมีสติรับรูอยางเปน
นายของอินทรีย เปนเจาการรับรูผูกระทําตออารมณ โดยดูแลฝก
การรับรูติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอม ท้ังธรรมชาติ 
และสังคม ท่ีรองรับ ครอบคลุม แวดลอมตัวอยู ใหใชชองทาง
สื่อสารเหลาน้ันอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามท่ีเปนฐาน 
เปนตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอื่นๆ ท้ังหมด 

วาโดยท่ัวไป การใชอินทรียไมเปน ไมถูกตอง ก็คือเปนการ
รับรูอยางเปนผูถูกกระทํา เชน เห็น-ไดยิน ดู-ฟง เปนตน โดยถูกทํา
ใหติดอยูตกไปใตอํานาจของความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ และถูก
ปนใหวุนวนอยูใตความเพลิดเพลิน ลุมหลงมัวเมา หรือโกรธแคน 
ขัดเคือง ขุนมัว ฟุงซาน ฝนเพอ ละเมอไป  



 
 
 
 
 
 
 
๖๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

สวนการรับรูที่ถูกตอง เปนการรับรูอยางเปนผูกระทํา หรือเปนนาย 
คือ ดู เห็น ฟง ไดยิน เปนตน โดยมีสติ เรียนรู ตรวจสอบ คนควา หา
ความจริง เสริมปญญา และเพิ่มพูนกุศลธรรม เชน ใหเกิดความสดชื่น 
เบิกบาน ใจสงบ มีความสุข เกิดความรักอยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝ
รูใฝทํา และคิดการสรางสรรคทั้งหลาย  

ถาพูดส้ันๆ ก็วา พึงเนนการใชอินทรีย (มีผัสสะ) เพื่อศึกษา ลดการ
ใชอินทรียเพื่อเสพ โดยปฏิบัติตามหลักมัตตัญุตา รูจักประมาณ แค
พอดี มิใหเปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอื่น และมีวินัย เชนตั้งเปน
วัตร กําหนดวาทําการนั้นในเวลานั้น ถึงเทานั้น สวนการใชอินทรียเพื่อ
ศึกษา ก็ขยายตอไปสูการขยายประโยชนแกผูอื่น และการสรางสรรคตางๆ  

หลักที่เปนแกนกลางของการใชอินทรีย คือ เมื่อรับรูดูฟงเห็นไดยิน
อะไร ใหมีใจอยูในดุล ไมเอียงขึ้น-ยินดี ชอบ, ไมเอียงลง-ยินราย ชัง, มี
สติทัน แลวใชปญญารูเขาใจ เห็นความจริงความถูกตอง และพิจารณา
วินิจฉัย หรือรอตรวจสอบสืบคนเปนตน 

การพัฒนากาย ใหรู จักใชทวารรับรู คืออินทรียทั้ง ๕ ใหถูกตอง
ไดผลดีนี้ มาถึงยุคไอที ในปจจุบัน ย่ิงสําคัญมาก ตองฝกคนใหมีสติทันและ
ปญญาถึงอยางจริงจัง นอกจากเนนหลักทั่วไปใหระวังการเสพ และใหหนัก
ในการศึกษาแลว จะตองไมตกเปนฝายถูกกระทํา ตองตระหนักวา ในขณะท่ี
ขาวสารขอมูลหล่ังไหลพรั่งพรูลอยวอนไปเร็วไว เราตองไหวทัน จะตองไมมัว
วุนวายหมดเวลาไปกับขยะขอมูล ตองฝกกล่ันกรองจับเอาสาระ ไมตกเปน
เหยื่อ ไมถูกปน และไมเพอไปตาม แตพึงเปนผูกระทํา ตั้งแตตรวจสอบ 
คัดกรอง กับทั้งรูจักใชขอมูลขาวสารในการสรางสรรค และแกปญหา 

คร้ังคนยังนอย ขาวสารนอย สื่อสารกันยาก คนโบราณก็ยังเตือนกันไว
ใหฟงหูไวหู ในยุคไอทีนี้ ขาวสารพัฒนาไกล คนพัฒนาไมทัน อาจตองเตือน
กันใหมวาฟงคร่ึงหูไวหูคร่ึง แตทางที่ดี จะใหทันขาวสาร คนตองฝกตนดวย
โยนิโสมนสิการ เชนมีสติแลวพิจารณาตามหลักความเปนไปไดอยางอื่น  
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อยางไรก็ตาม วาโดยท่ัวไป ในชีวิตประจําวัน ในเวลาสวน
ใหญ มิใชวาเราจะตองคอยรับมือกับสิ่งเราสิ่งรูท่ีถูกปลอยออกมา
อยางเลือกไมไดอยูตลอดเวลา แตเราควรใหอินทรียท้ังหลายได
สัมผัส เชน เห็นรูป ไดยินเสียง ท่ีดีงามเก้ือกูล ท่ีชวยโนมนอมใจไป
ในทางท่ีดีงาม ในเชิงเรากุศล เชน เห็น ไดยินแลว สดช่ืน รูสึกสงบ 
ผอนคลาย ไดความรูความเขาใจ และชวนใจใหอยากทําอะไรท่ีดีๆ  

โดยนัยน้ี ถาเรามีสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูแลว ก็จะชวยใหกาย
ภาวนาเดินหนาไปไดงาย และชวยหนุนใหกาวไปในการพัฒนาท่ี
เปนภาวนาขออื่นๆ ไดดีข้ึนดวย ดวยเหตุน้ัน จึงไดมีคติในการเลือก
หาและจัดสรรถ่ินท่ีอยูอาศัย ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมประจําของคน ให
เปน “รมณีย์” อยางท่ีไดพูดมายืดยาวขางตน 

เร่ิมดวยวัดวาอาราม อันเปนท่ีอยูท่ีประจําทํากิจของพระ ผู
จะตองปฏิบัติในการพัฒนากาย ตามหลักกายภาวนาน้ีอยูแลว ไดมี
คติใหเลือกหาและจัดสภาพถิ่นคือวัดน้ันใหเปนรมณีย ดังท่ีไดพูดมา 

กวางออกไป ทุกคนควรปฏิบัติในหลักการน้ีท้ังน้ัน คือ เลือก
หา และจัดสรรถิ่นอาศัย ตั้งแตบานเรือน ท่ีอยู ท่ีทํางาน ใหเปนท่ี
รมณีย มีความสะอาด เรียบรอย งดงาม นาช่ืนชม ดิน นํ้า อากาศ 
ธรรมชาติรอบตัวท่ัวท้ังหมด มีพรอม เพียงพอ สดช่ืน ร่ืนรมย 
ปลอดภัย เอื้อตอการเปนอยูและการพัฒนาชีวิตของคน 

เมื่อวัดก็ดี ถ่ินอาศัยเชนหมูบานก็ดี เปนรมณีย พระและ
ชาวบานก็ได ใชอินทรีย  คือเบญจทวารน้ัน  สื่อสัมพันธ กับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวท่ีดีๆ อยูเปนประจํา ทําใหไดพัฒนาเบญจทวาร
กาย เขาในหลักกายภาวนา คือการพัฒนากาย ท่ีพูดถึงอยูน้ี  



 
 
 
 
 
 
 
๖๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

น่ีคือคติ “รมณีย์” ท่ีชวยนําพระนําคนเขามาสูกายภาวนา ท่ี
เปนขอแรก ของภาวนา ๔  คือการพัฒนาคน ๔ ดาน ซ่ึงเปนหลัก
ใหญท่ีเมื่อถึงเวลา ก็จะพูดกันตอไป  

บอกไวกอนหนอยหนึ่งวา เมื่อดูแลใชผัสสทวารไดดี (กาย
ภาวนา) อยางท่ีวาน้ีแลว ก็เปนตนทางท่ีชวยใหดูแลการทํากรรม
ทางกายทวารและวจีทวารใหดีไปดวย คือเขาสูศีลภาวนา ท่ีเปน
การพัฒนาดานท่ี ๒ ตอไป 

เปนอันวา ท่ีพูดมาน้ัน เปนการเนนการพัฒนาคนในข้ัน
เบ้ืองตน โดยเร่ิมท่ีกายภาวนา อันเปนจุดเร่ิมตั้งตัว เปนการสราง
บรรยากาศท่ีเก้ือหนุน และเสริมความพรอมท่ีจะกาวหนาไปในการ
พัฒนาสูงข้ึนไปทุกข้ัน คือการพัฒนาคนใหครบจบ ภาวนา ๔ ท่ัว
ท้ังหมดตอไป  



~ ๒ ~ 

ทําบุญ สรางหมูบานใหรมณีย 

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหรมณีย  
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี  

ในเมืองไทยน้ี เทาท่ีมีหลักฐานใหคนหาได พอจะรูเขาใจวา 
อยางนอยเร่ิมแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรน้ี คนไทยไดรูจักคุนกับเร่ือง
มฆมาณพ ท่ีเปนหัวหนากลุมนักทําบุญบําเพ็ญประโยชน พัฒนา
หมูบาน รวมชุมชนใหอยูกันดี บางทีจะไดเปนประเพณีท่ีใหพระ
เทศน สอน เลาเร่ืองน้ีแกประชาชนสืบกันมา  

อยางนอยท่ีจําไดชัด เมื่อคอนศตวรรษกอนน้ี ยังมีหลวงปู 
หลวงพอ ท่ีชอบเลาชอบสอนเร่ืองน้ีอยูเ ร่ือยๆ ท้ังแกพระและ
ชาวบาน ท้ังในงานในการพิธี จนถึงเวลาพักผอนท่ีพระมานวดฟน
ใหทานท่ีหนากุฎี๑ 

เ ร่ืองราวการทําบุญท่ีนาจะไดสืบกันมาในวัฒนธรรม
ประเพณีและเคยคุนกันมาในสังคมไทยน้ี  เปนเ ร่ืองดีงามท่ี
เหมือนวาไดถูกลืมไป นาจะนํามาเลาฟนข้ึนไว ถาทําใหประเพณี
สืบตอไปดวย ก็จะย่ิงดี และท่ีสําคัญจะชวยใหเขาใจความหมาย
ของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง โดยเฉพาะในแงท่ีมาโยงกับการทํา
ถ่ินอาศัยของคนให “รมณีย์” จึงยกมาเลาไวดังตอไปน้ี  
                                         
๑ หนังสือ หลวงพ่อ: เพ่ือวัด เพ่ือบ้าน, พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๔๔ 



 
 
 
 
 
 
 
๗๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในอดีตกาลนานนักแลว มีหนุมนอยมาณพคนหนึ่ง ช่ือวา
นายมฆะ เปนชาวหมูบานมจลคาม ท่ีหมูบานน้ัน คนไปทํางานกัน
ท่ีบริเวณกลางหมูบาน และมฆมาณพน้ีก็ไปทํางานท่ีน่ันดวย  

ทีน้ี หนุมมฆะน้ัน เรียกไดวาเปนบุคคลตัวอยางท่ีมี “สํานึก
รมณีย์” พอตกลงไดท่ีท่ีจะทํางาน เขาก็จัดทําท่ีน้ันใหเปนสถานท่ีท่ี
เหมาะท่ีจะทํางานไดดี ท้ังกายก็คลองสบาย และใจก็ช่ืนบาน พูด
สั้นๆ วาเขามีฉันทะ คืออยากทําท่ีทํางานน้ันใหเปนท่ีสะอาด
เรียบรอย ไมมีขยะ ไมมีของรกรุงรัง แลวก็เรียบร่ืน มีบรรยากาศดี 
ท่ีตรงไหนขรุขระ ก็ทําใหราบเรียบ และปดกวาดชําระจัดแตง
บริเวณน้ัน ใหเปนรมณีย ท่ีนาสดช่ืนร่ืนรมย   

มฆะจัดทําท่ีทํางานใหรมณียดีแลว ก็ทํางานของตัวไป เมื่อ
ถึงเวลาพัก ก็ไดพักอยางสบายกายและสดช่ืนใจ  

แตแลวมีคนอ่ืนชอบใจที่น้ัน มาเอาแขนผลักเขาใหพนไปแลว 
เขาไปพักท่ีน่ันเสียเอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไปชําระ
ทําความสะอาดท่ีจุดอื่น ทําท่ีใหมใหรมณีย แลวยายไปอยูตรงน้ัน  

แลวก็มีคนอื่นอีกมาผลักเขาออกมาจากท่ีน้ันแลวเขาไปใชท่ี
น่ันแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําท่ีอื่นใหรมณียตอไป 

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

มฆะไมหยุดแค น้ัน  แตเขาขยายงานทําถิ่นรมณียให
กวางขวางออกไปอีก วันรุงขึ้น เขาถือจอบไปขุดแตงบริเวณลาน
หมูบานใหเปนรมณีย ท่ีชาวบานท้ังผูเด็กผูใหญจะไดไปน่ังพัก 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๑ 

  

 
ท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระ

ทํ าสถาน ท่ี น้ั น ให ส ะอาด เป น รม ณี ย์  จั ด ท่ีทางบ ริ เ วณให
สะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแกมหาชน 
เมื่อถึงฤดูหนาว เขาก็จัดท่ีใหผิงไฟ ในฤดูรอน ก็จัดนํ้าให   

 ตอมา มฆะคิดวา ท่ีรมณีย ยอมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของทุกคน 
ไมมีใครไมชอบท่ีรมณีย “แตน้ีไป เราควรทําหนทางใหราบเรียบ” 
แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออกจากบานแตเชาตรู เท่ียวไป
จัดแตงถนนหนทาง ตัดรานก่ิงไมท่ีเกะกะกีดขวาง  

เมื่องานท่ีตองทํามากข้ึน ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับ
บานคํ่ามืด วันหน่ึง หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็
ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนน้ันบอกวาขอเปน
เพ่ือนรวมทําบุญดวย นักทําบุญก็เพ่ิมข้ึนเปน ๒ คน ตั้งแตน้ันก็
กลายเปนคณะบุญกร  

จากน้ันก็มีหนุมอื่นอีก เห็นเขาท้ังสองแลว ถามอยางน้ัน พอ
ทราบแลว ก็มาเปนสหายรวมดวย ตอมา ผูสนใจเห็นตามและมี
สมานฉันท ก็มาเขารวมทําบุญเพ่ิมข้ึนทีละคนสองคน จนพวกคน
หนุมในหมูบานเขารวมกับเขาเปนบุญกรกลุมใหญถึง ๓๓ คน  

กลุม ๓๓ บุญกรน้ีเท่ียวดูแลทํางานบุญ บําเพ็ญประโยชน
แบบน้ีเปนประจํา นอกจากพัฒนาทางเขาออกหมูบานแลว ก็ขุด
บอนํ้าสระนํ้า ทําสะพาน สรางศาลาท่ีสี่แยก ขยายงานออกไปๆ 

กลางวัน ทํางานกันแข็งขัน เย็นลง เลิกงาน แทนท่ีจะต้ังวง
เหลา เลนพนัน หรือมั่วสุมกัน ก็มาน่ังลอมวงกินขาวกินปลาและ
ปรึกษางานกัน วัดผลงานวันน้ี แลวพิจารณาหารือกันวาในหมูบาน 
ในถ่ินของเราน้ี มีอะไรควรแกไข อะไรควรจัดควรทํา และวางแผน
งานท่ีจะทําในวันตอไป    



 
 
 
 
 
 
 
๗๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เมื่อทํางานบุญสรางประโยชนมากข้ึน หนุมมฆะก็ไดเปนท่ี
รักนับถือ คนเช่ือฟงกันท่ัวไป เขาก็แนะนําชักชวนชาวบานให
เอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน ใหถือศีล ๕ ละเลิกสิ่งช่ัวราย เชนสุรายา
เสพติด การพนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน 

รวมแลว บุญกร คือนักทําบุญ ก็ทํางานจัดสรรพัฒนาทํา
บานทําถ่ินท่ีอยูหมูบานใหสะอาดเรียบรอย ใหเปนท่ีอยูท่ีทํางานทํา
การพบปะสังสรรคกันไดดวยดี ไปจัดทําถนนหนทางใหคนสัญจร
กันไดคลองสบายปลอดภัย ขุดบอนํ้าสระนํ้า สรางสะพาน ปลูก
สวน ปลูกปา ใหเปนถ่ินรมณีย ทําหมูบานชุมชนใหอยูกันดี ให
ชาวบานเอาใจใสดูแลกัน ไมทอดท้ิงกัน รวมชวยงานการ รวมสุข
รวมทุกขกัน มีความพรอมเพรียงสามัคคี  น้ีคือบุญข้ันพ้ืนฐาน  

กลุมหนุมบุญกร มีจอบเสียมมีดพราบรรดาอุปกรณคูมือ ได
ขุดสระนํ้า สรางศาลา ทําถนนหนทางสัญจรใหเรียบคลองสะดวกดี 
ขยายถ่ินรมณียกวางไกลออกไปๆ  

ฝายนายบานเห็นหนุมคณะน้ีเท่ียวทํางานอยางน้ัน ก็ไมพอใจ  
นายบานน้ันมองวา กอนน้ัน เมื่อพวกชาวบานยังด่ืมสุรา ยิง

นกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บ
สวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามหนุมมฆะกัน รายได
น้ันก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  

แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  
“พวกแกเท่ียวทําอะไรกัน?” 
หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกน่ีอยูบานอยูเรือน ไมควรทําอยาง

น้ัน ควรออกปาไปยิงนกตกปลาลาเน้ือเอามากินกัน และทําสุรา
ดื่มใหสบายใจ แลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๓ 

  

มฆะกับพวกคัดคาน ไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูกวา
กลาวซํ้าๆ อีก ก็ไมยอมทําตาม ในท่ีสุด นายบานขัดใจมาก คิดวา
จะตองกําจัดคนพวกนี้ ก็เลยไปฟองทางการ ถึงข้ันกราบทูล
พระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เมื่อ
พระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตามรับสั่ง นําตัว  
มฆะกับพวกมา  

พระราชาไมทันไดทรงพิจารณา ก็รับสั่งลงโทษใหชางเหยียบ 
แตดวยอํานาจเมตตาของพวกนักทําบุญ ชางไมยอมเหยียบ 
พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไมกลาเหยียบ จึงทรงให
พวกน้ันนอนลง เอาเสื่อลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ  

พระราชาเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลาน้ีรวมกลุม
กันทําบุญ เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก 
ขุดสระนํ้า สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงช่ืนชมสนับสนุน  

แทนท่ีจะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทาน
นายบานน่ันแหละใหเปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทานชาง
ตัวน้ันใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานน้ันใหพวก
เขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  

นักทําบุญกลุมน้ี ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมา
ชวยงานดวย ก็ผองใสย่ิงนัก คิดจะทําบุญกันย่ิงข้ึนไป ก็ปรึกษา
งานกัน ตกลงจะสรางศาลาใหญอยางถาวรท่ีสี่แยก เปนท่ีพักคน
เดินทาง และสงเคราะหคนจนคนยากคนเจ็บไข ซ่ึงเปนงานใหญ 
ตองหาชางมาทําดวย  

ตอนน้ันไดคิดกันวา ท่ีทําบุญกันมาน้ี ยังไมไดใหสวนรวม
ทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ท่ีแปลกันมาวาใหสวนบุญ) แก
เหลาสตรี ควรใหพวกแมบานไดเขามารวมงานดวย 



 
 
 
 
 
 
 
๗๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในข้ันน้ีเปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็ไดเขา
มารวมทําบุญดวย เชน สุธรรมา เขามาเปนเจางานสรางศาลา 
สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตราสรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ท่ี
เปนรมณีย  

เสร็จงานข้ันน้ีแลว หมูบานของพวกมฆมาณพน้ัน ก็อุดม
สมบูรณ  เ รียกไดวาเปนชุมชนท่ีอยู กันดี  มีความพร่ังพรอม
สะดวกสบาย และท่ีสําคัญ ชาวบานอยูในศีลในธรรม มีนํ้าใจ
เอื้อเฟอเก้ือกูลเอาใจใสดูแลไมทอดท้ิงกัน รวมดวยชวยกัน รวมสุข
รวมทุกขกัน มีความพรอมเพรียงสามัคคี เปนถ่ินรมณียอยางแทจริง  

สําหรับมฆมาณพท่ีไดกลายเปนผู นําชุมชนไปดวยการ
ทําบุญของตัวเองน้ัน นอกจากทําบุญท่ีเปนประโยชนสวนรวม
เต็มท่ีแลว ในดานสวนตัว เขาไดถือปฏิบัติวัตรบท๑ ๗ ขอ คือถือ
วา: ตลอดชีวิตน้ี  
๑. เราจะเล้ียงดูมารดาบิดา   
๒. เราจะมีคารวะต่อผู้ใหญ่ในสกุลหมู่เหล่า  
๓. เราจะพูดจาสุภาพนุ่มนวล   
๔. เราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยง พูดแต่คําสมานสามัคคี  
๕. เราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตระหน่ี ยินดีในการสละ ชอบแจกจ่ายให้ปัน  
๖. เราจะมีวาจาสัตย์   
๗. เราจะไม่โกรธ ถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้น ก็จะระงับได้ฉับพลัน  

                                         
๑  วัตรบท คือ ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ประจําตัว (พระไตรปฎกบาลี ฉบับอักษรพมา และฉบับอักษร
โรมัน เรียกวา วตบท หรือ พรตบท) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

  

จากหลักธรรมในคาถา เอามาปฏิบัติกันใหเปนประเพณี  
ตามเร่ืองของมฆมาณพท่ีเลามาน้ัน ไดเห็นกันชัดเจนวา ใน

งานบุญท้ังหมดท่ีเขาทํา พวกนักทําบุญบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
มาเขารวมดวยใจสมัครของตน เร่ิมตั้งแตหนุมมฆะท่ีมีฉันทะเร่ิม
งานข้ึนมาเอง แลวคนอื่นมองเห็นคุณคา ก็เขามารวมสมานฉันท 
เกิดเปนการรวมกําลังสามัคคีในการทําความดีงามบําเพ็ญ
ประโยชน ถ่ินก็รมณีย เปนท่ีอยูอยางดี เปนท่ีผาสุก คนก็อยูในถ่ิน
กันดวยดี มีความสุขสามัคคี 

งานทําบุญพ้ืนฐานน้ัน เร่ิมดวยการสรางสรรคชุมชน โดย
เหลาบุญกรผูมีสํานึกรมณีย ชวยกันจัดสรรถ่ินอาศัยท่ีอยูท่ีทําการ
ท่ีทํากิน ใหเปนถ่ินรมณีย์ ท่ีมีนํ้าอุดม มีรมไมเขียวขจี ท่ีเหลาชนผูมี
ชีวิตดีงาม มารวมกันทํางาน รวมกันแกปญหา พัฒนาชุมชนให
เปนท่ีสะดวกสบายมั่นคงปลอดภัย อยูรวมกันไดผาสุกสวัสดี  

ชุมชนน้ีมีความสุขจริง ไมตองพ่ึงพิงอบายมุข มีความพร่ัง
พรอมพอท่ีจะเรียกวา มีชีวิตงาม มีสังคมดี มีธรรมชาติเปนรมณีย 

การทํางานสรางสรรคบําเพ็ญประโยชนอยางท่ีเลามาน้ี เปน
งานบุญสําคัญ เขาในหลักท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวอยางเดนชัด 
เปนคาถาภาษาบาลี (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) ท่ีนาจะจํากันไว ดังน้ี   

อารามโรปา วนโรปา     เย ชนา เสตุการกา 
ปปญ ฺจ อุทปานญ ฺจ       เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ       สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ 
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา    เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ  



 
 
 
 
 
 
 
๗๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พุทธิกชนควรนําไปปฏิบัติกันใหศักด์ิสิทธิ์ สมตามคําแปลวา 
ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดบริการ

นํ้าดื่ม ขุดบึงบ่อสระนํ้า ให้ที่พักอาศัย บุญของชน
เหล่าน้ัน ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ทุกเวลา  

ชนเหล่าน้ัน ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้
เดินทางสวรรค์ 
น่ีคือ การปลูกปา ปลูกสวน ขุดบึงบอสระนํ้า สรางสะพาน  

สรางศาลา ใหท่ีอยูท่ีพักอาศัย และงานสาธารณประโยชนเพ่ือ
ประโยชนสุขแกประชาชน เปนการทําบุญข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนงานท่ี
ทําดวยฉันทะ โดยมีเมตตากรุณาปรารถนาดีแกคนท่ัวไป 

คนจะอยูกันดี จะพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาปญญาไดผลดี ก็
ตองใหเขามีความเปนอยูท่ีเหมาะท่ีดี สรางสรรคจัดสรรชุมชน
หมูบานต้ังแตวัตถุและสิ่งแวดลอม ใหเปนสภาพท่ีเก้ือหนุนชีวิต 
ดวยการทําบุญพ้ืนฐาน อยางท่ีพวกมฆมาณพทํากันน้ัน  

การทําบุญตามพระพุทธคาถาน้ี ชาวพุทธต้ังแตพุทธกาล 
สืบกันมาตลอดสมัยโบราณ รูเขาใจกันดี มีหลักฐานแสดงไวใน
พระไตรปฎก และทํากันเร่ือยมาจนกระท่ังในเมืองไทยสมัยกอน ได
เขามาอยูในวัฒนธรรมแหงความมีนํ้าใจ 

ขอใหนึกถึงพระเจาอโศกมหาราช ท่ีมิใชเพียงชาวพุทธ
เทาน้ันจะนิยมนับถือหรือมีใจรักเทิดทูน แตทรงไดรับการยกยอง
โดดเดนในประวัติศาสตรโลก๑  
                                         
๑ H.G. Wells นักประพันธและนักประวัติศาสตรเรืองนาม เขียนไวในหนังสือ Outline of 

History (1920), p.402 วา “ทามกลางพระนามของพระมหากษัตริยเปนหมื่นๆ พระองค…
แทบจะมีหนึ่งเดียวแตพระนามของพระเจาอโศกเทานั้น ที่เปนดังดวงดาวจํารัสแสงอยูเจิดจา”  
ความเต็มว่า: “Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of 

history, their majesties and graciousnesses and serenities and royal highnesses and the like, the 
name of Asoka shines, and shines, almost alone, a star.” 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

  

แตเดิมน้ัน พระเจาอโศกทรงเปนราชาท่ีดุรายมาก จนไดพระ
นามวา “จัณฑาโศก” (อโศกจอมโหด) ไดยกทัพไปรุกรานทํา
สงครามตีบานตีเมืองปราบแวนแควนท้ังหลาย ขยายดินแดนจน
ชมพูทวีปสมัยน้ันมีอาณาเขตกวางใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของ
อินเดีย คือใหญโตกวาอินเดียปจจุบันน้ีมากมาย 

ตอมา พระเจาอโศกมหาราชไดทรงรูจักพระพุทธศาสนา 
และทรงเปลี่ยนพระองคมาเปนพุทธมามกะ ทรงเลิกแสวงหาชัย
ชนะดวยสงคราม โดยประกาศนโยบาย “ธรรมวิชัย” คือการชนะ
ดวยธรรม เปลี่ยนจากการเบียดเบียนทําราย หันมาสรางสรรค
ประโยชนสุขแกมวลประชาชน นอกจากสรางถนนหนทางมากมาย
ไปท่ัวราชอาณาจักรแลว ก็ทรงสรางแหลงนํ้า บํารุงพืชพันธุ เปนตน 
(เขาทางท่ีวาทําทุกถ่ินใหเปนรมณีย) คือทรงบําเพ็ญบุญกรณีย
พ้ืนฐานตามพระคาถาท่ีวาขางตนน่ันเอง  

พระราชกรณียกิจในรื่องนี้ ทรงปฏิบัติเปนการสําคัญเพียงใด เห็น
ไดจากความในศิลาจารึกของพระองค เชนใน จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ วา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ 
ตรัสไว้ดังนี้: 

...ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้ เพื่อจักได้
เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง 
ให้ขุดบ่อน้ําสระน้ําไว้ ทุกระยะ ๘ กม.๑ ให้สร้างที่พักคน
เดินทางไว้ และให้สร้างอ่างเก็บน้ําจํานวนมากมายขึ้นในท่ี
ต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย 

                                         
๑ ๘ กม. น้ีแปลจาก “อฒโกรศะ”; “โกรศะ” เปนคําสันสกฤตท่ีถอดจากคําในจารึกวา “โกสิกฺยานิ” 
ตรงกับบาลีวา “โกสะ” เทาท่ีคนกันไดวาเปนระยะทาง ๑ (บางวาครึ่ง) กม. สวน “อฒ” ขางหนา ยัง
สงสัยวาเปน “อฑฺฒ” หรือเปน “อฏ” ถาเปนอฑฺฒโกส ก็คือ ครึ่งโกรศะ คือ ครึ่ง กม. แตถา
เปนอฏโกส ก็คือ ๘ กม. (ท่ีนาจะเปน คืออยางหลัง) 



 
 
 
 
 
 
 
๗๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดสืบสาน 
ชาวบานสรางทางสวรรค พระสงฆตรงไปในมรรคาสูนิพพาน  

ในวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาท่ีสืบกันมาน้ี สังคมชาวพุทธ
แบงเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ บรรพชิต กับ คฤหัสถ์ หรือพระสงฆ 
กับสังคมใหญของชาวบานหรือประชาชนท่ัวไป ซ่ึงก็เปนไปตาม
หลักการของพระพุทธศาสนาน่ันเอง  

ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญน้ี แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการ
แยกตางหากกันชัดเจน ก็มีฐานรวมกันเปนท่ีตั้งของจุดแยก และมี
ปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอดในระหวาง  

บรรพชนถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือชุมชนวัด
มุงตรงสูนิพพานเปนจุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชาชาวบานมุง
นิพพานเปนสุดทาย โดยหมายสวรรคเปนประกันไวกอน 

ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมน้ี เมื่อ
ปรากฏออกมาในวิถีชีวิต ก็สืบตอมาเปนวัฒนธรรม เกิดเปน
รูปแบบท่ีแยกกันคอนขางชัดเจน ในฝายพระสงฆน้ัน มุงแนวไปใน
วิถีแหงนิพพาน (โมกขมรรค) สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของ
ประชาชนชาวบาน เนนหนักในวิถีของสวรรค (สัคคมรรค) โดยท่ี
ชาวบานน้ันถือการดําเนินในทางแหงนิพพาน เปนเร่ืองสวนตัวของ
บุคคล ท่ีจะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี  

(ถาจะใหดีแท วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูใน
ระดับประถมมรรคแหงโมกขมรรค ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)   

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็จะ
เห็นระบบท่ีแยกเปนสองดานสองสวนน้ี ซ่ึงเห็นไดในประเพณีการ
ทําบุญตางๆ ดวย อยางในเร่ืองการทําบุญของมฆมาณพ ท่ีไดเลา
ไปแลว  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

  

ในวัฒนธรรมประเพณีไทย เรามีการเทศนมหาชาติ ซ่ึงเปน
เร่ืองฝายโมกขมรรค จึงขอนําการเทศนเร่ืองมฆมาณพ ท่ีเปนฝาย
สัคคมรรค มาวางเทียบใหดู ดังน้ี 

เทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่ง
เป็นวิถีแห่งโพธิญาณที่จะลุถึงนิพพาน ยกเป็นเร่ืองของอุดมคติ ซึ่งถือ
กันว่าพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสําคัญอย่างสูง ในแง่ของ
ชาวบ้าน เนื้อหาสาระของเทศนา เป็นเร่ืองที่จะพึงดู รู้เข้าใจ และได้
ชื่นชมบูชา แล้วจะได้ยกระดับการปฏิบัติของตน เช่นบอกตัวเองว่า 
ถึงขนาดน้ัน ท่านยังเสียสละได้ ของเราแค่นี้ทําไมจะสละไม่ได้ 

เทศน์เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ ว่าด้วยการทําบุญของ
มฆมาณพกับพวก เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาวบ้านหรือประชาชน
ท่ัวไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรม ยังตื่นเต้นกับเรื่องเทวฤทธ์ิ อิทธานุภาพ 
และมุ่งหวังความสุขความสวยสดงดงามความเจริญของสวรรค์ ในแง่
ของชาวบ้าน เนื้อหาสาระของเทศนา เป็นเร่ืองของตัวอย่างที่ตนเอง
จะพึงทําพึงปฏิบัติ 

ขอทําความเขาใจไวกอนวา การเทศนเร่ืองวัตรบท ๗ หรือเร่ือง
มฆมาณพ ไดเปนเร่ืองท่ีเลือนรางลงไปนานแลว ยังคนหาหลักฐาน
ไมพบวาไดเคยมีความสําคัญถึงข้ันท่ีจัดกันเปนประเพณีเดนชัด
อยางเทศนมหาชาติ หรือไม (เวลานี้ก็เห็นกันไดวา แมแตประเพณีมี
เทศนมหาชาติเอง ก็เลือนรางลงไปเรื่อยๆ) การนํามาวางเทียบไวน้ี ให
ถือเพียงเปนการแสดงตัวอยาง โดยมีหลักการเปนฐานอางอิง 

(ขอท่ีวาการเทศนเร่ืองวัตรบท ๗/เร่ืองมฆมาณพ เคยมีความสําคัญ
ถึงขั้นมีการจัดเปนประเพณีหรือไมนี้ ผูมีฉันทะนาจะสืบคนกันใหชัดตอไป)  



 
 
 
 
 
 
 
๘๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

รูกันชัดอยูแลววา การทําบุญเปนการปฏิบัติธรรมหลักใหญ
ของชาวบาน  ซ่ึงได เขามาเปนเ น้ือหาสาระสวนสําคัญของ
วัฒนธรรม พรอมท้ังเปนหลักการท่ีผูกโยงชีวิตไวใหถึงกันกับ
ธรรมชาติ ไมใหเบียดเบียนกันและไมแปลกแยกจากกัน แตเวลาน้ี
คนสวนใหญขาดความรูเขาใจ และจํานวนมากเขาใจผิดเพ้ียนจน
ถึงกับปฏิบัติผิดพลาดในเร่ืองการทําบุญน้ัน  

ดังน้ัน จึงควรชวนกันฟนความรูความเขาใจในเร่ืองการ
ทําบุญ ใหประชาชนคนท่ัวไปใหชาวบานปฏิบัติไดถูกตอง อันจะ
ชวยใหวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีท่ี
เต็มสาระตามหลักธรรม และเกิดเปนประโยชนแกชีวิตและสังคม
สมตามท่ีควรจะมุงหมาย 

 ในท่ีน้ี ไดเนนจุดเร่ิมท่ีการทําบุญข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนการ
พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนของชาวบานน้ันเอง ในการเปนอยูอยางดี
งาม ท่ีเก้ือกูลท้ังแกกันและแกนิเวศอันรมณีย อยางท่ีพวกบุญกร
กลุมมฆมาณพไดรวมสมานฉันทพรอมใจกันทํา ซ่ึงเปนไปตาม
หลักในพุทธคาถางายๆ วาคนทําบุญสรรคสรางใหเกิดมีพฤกษาท้ัง
ปาสวน กับแหลงนํ้าท้ังกินใชไดอุดม มีทางคมนาคมท่ีเรียบคลอง
สะดวกสะอาดปลอดภัย พรอมท้ังท่ีอยูท่ีอาศัยรองรับชีวิตกิจการ
งานใหมั่นใจวาจะดํารงอยูไดและดําเนินไปดวยดี  

ทําการไดแคนี้ก็เปนการสรางทางสวรรค ตามคติสัคคมรรคของ
ชาวบานแลว ชุมชนในถ่ินอาศัยท่ีพัฒนาไดอยางน้ี ก็เขาข้ันจะเปน
สวรรคในระดับหนึ่งแลว เปนสวรรคทันเห็น ไมตองรอขางหนา แตใช
คําตามที่พระพุทธเจาตรัสวา “เดินทางสวรรค์” จะเหมาะดี จะไดไมมัว
เพลินวาเสร็จแคน้ีละ เราไมตองทําอะไรอีก แลวก็ประมาท แตพอบอก
วาเดินทางสวรรค อยูในงานที่ยังมีการสรางสรรค ก็จะไดขยันตอไป 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

  

หมู่บ้านอยู่กันดี มีวัดไว้เติมธรรม 
พระอวยธรรม ชาวบ้านอวยทาน ข้ามกันดารไปตามกัน 

อยางไรก็ดี แมจะมี นํ้าใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชน
มากมายอยางพวกมฆมาณพ ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการ
พัฒนาท่ีเนนในระดับกายภาวนา และศีลภาวนา ซ่ึงยังไมพอ  

ควรกาวตอไปในการพัฒนาระดับจิตและปญญา ซ่ึงใน
ระบบบุญกิริยาของคฤหัสถ เรียกรวมวา “ภาวนา” แตก็คือ จิตต
ภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับ ปัญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) น่ันเอง 

ตามปกติหรือโดยท่ัวไปน้ัน การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัยครู
อาจารย ผูมีความรูมีประสบการณ ท่ีจะแนะนําใหความรูความ
เขาใจ ท่ีจะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรท่ีมีโอกาสใกลชิดไดปรึกษา 
พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตท่ีมุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และเปนท่ี
หวังเปนท่ีนับถือของสังคมวา เปนผูท่ีพรอม และเปนผูทําหนาท่ี
เปนครูอาจารย เปนกัลยาณมิตรอยางน้ี  

พรอมกันน้ัน พระสงฆซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีอุทิศใหแกการพัฒนาจิต
ปญญา ดํารงรักษาสืบทอดธรรม สงตอประทีปธรรม แสดงธรรมให
ธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะผูอ่ืนในการพัฒนาทุกดานของ
ภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขท่ีพ่ึงพาเสพอามิส  

เมื่อพระสงฆอาศัยวัตถุเพียงเล็กนอยท่ีจําเปนตอชีวิต แตมี
ธรรมมีปญญาท่ีจะแนะนําสั่งสอน การท่ีสังคมรูเขาใจกันในเร่ืองน้ี 
ไดทําใหเกิดเปนประเพณีท่ีพระสงฆ ซ่ึงไมสะสมเสพสามิสสุขน้ัน 
จะอาศัยปจจัยสี่พอท่ีจําเปนตอชีวิต จากการจัดถวายโดยคฤหัสถ
ชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต เปนตน พรอมกับท่ีเหลา
ชาวบานก็หวังจะไดสดับฟงธรรมเก้ือหนุนปญญาจากพระสงฆ 



 
 
 
 
 
 
 
๘๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

โดยนัยน้ี  ในพระพุทธศาสนา  ตามหลักแหงพุทธพจน    
“อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมีประเพณีความสัมพันธแบบอาศัยกัน ท่ี
คฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆอํานวยธรรมทาน ดังน้ี 

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

แม้เธอท้ังหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่า
พราหมณ์คหบดีชาวบ้าน โดยแสดงธรรม อันงามใน
เบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศการ
ดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ พร้อมพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่าน้ัน;   

ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและ
กัน (ด้วยอามิสทาน และธรรมทาน) อยู่ประพฤติชีวิต
ประเสริฐน้ี เพ่ือไถ่ถอนห้วงกิเลส ท่ีจะกําจัดทุกข์ให้สิ้นไปโดย
ชอบ ดังว่าฉะน้ี 

ผู้ครองเรือน (ชาวบ้าน) และผู้ไร้เรือน (พระสงฆ์) ท้ัง
สองฝ่าย “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” (อาศัยกันและกัน) ย่อม
สัมฤทธ์ิสัทธรรมท่ีปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่างยอดเย่ียม 

บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต 
หยูกยา ท่ีน่ังท่ีนอน พอเป็นเครื่องบรรเทาความข้องขัด  

ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัสถ์ อาศัยพระท่ี
ปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธามุ่งต่อพระอรหันต์ เพ่งพินิจด้วย
อริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนาน้ี ท่ีเป็นทางไป
สุคติ เมื่อยังใคร่กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลก
ของเทพ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔) 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๓ 

  

เมื่อพระพุทธเจาทรงเร่ิมประกาศพระศาสนาน้ัน พระองค
และพระสงฆ มิไดมี “วิหาร” คือกุฎีท่ีอยู่อาศัย แตพักตามรุกขมูล 
คือโคนไม ตลอดจนท่ีโลงแจง และลอมฟาง  

เมื่อมีผูเลื่อมใสดวยศรัทธาซาบซ้ึงใจในอากัปกิริยา และ
สมณกิจแหงธรรมทาน อันแสดงถึงความเปน ภาวิต ๔ ดาน ท้ัง    
ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา แลวเขามาขอ
สรางวิหารคือกุฎีถวาย พระพุทธเจาจึงไดทรงอนุญาตใหพระสงฆรับ
วิหารทาน มีกุฎีท่ีพักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวาอาราม และตรัส
พุทธพจนอนุโมทนาเปนหลักไว ดังน้ี (ขอใหสังเกตคํา รมฺม – รมณีย) 

อันท่ีอยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์ร้าย 
นอกจากน้ันยังป้องกัน งู เหลือบ ยุง และฝนยามยะเยือก 
อน่ึง ลมแรง และแดดกล้า เกิดมีมา ก็กันได้ 

การสร้างท่ีอยู่อาศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) 
แก่สงฆ์ เพื่อเป็นท่ีพํานัก เพื่อความสุข เพื่อฌาน และเพื่อ
วิปัสสนา พระพุทธะท้ังหลายสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ  

เพราะเหตุฉะน้ัน บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ท่ี
แท้แก่ตน จึงควรสร้างท่ีพักอาศัยอันรมณีย์ และให้ภิกษุ
ท้ังหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย 

อนึ่ง พึงจัดถวาย ข้าว น้ํา ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิตอัน
เล่ือมใสในพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  

พระภิกษุเหล่าน้ัน ย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทา
สรรพทุกข์ ซึ่ งเมื่อเขาเข้ า ใจชัดแล้ว หมดส้ินกิเลสท่ี
หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ต้ังแต่ในโลกน้ี  

 (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) 



 
 
 
 
 
 
 
๘๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

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

ครั้นมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทาง
จิตใจ และปญญา ดวย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา  

เม่ือมีพระสงฆรูธรรมเปน กัลยาณมิตร แนะนําใหความ
กระจาง และตนเอง รู้จักมนสิการ ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิต
ใหครบ ภาวนา ท้ัง ๔ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม ความสุข
ท่ีแทจริง 



~ ๓ ~ 

พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔ 

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา  
มนุษยเปนสัตวพิเศษ เมื่อเทียบกับสัตวอื่นจํานวนมาก 

มนุษยดอยกวาในดานสัญชาตญาณ แตมีความพิเศษในขอท่ีเปน 
“ทัมมะ” คือเปนสัตวท่ีพึงฝก ท้ังตองฝก และก็ฝกได แถมฝกตัวเอง
ได และฝกไดอยางวิเศษ มนุษยท่ีฝกดีแลว คนท่ีฝก ศึกษา พัฒนา
แลว เปนสัตวประเสริฐ เปนผูเลิศ สูงสุด 

สัตวอื่นจําพวกชาง มา วัว ลิง สุนัขน้ัน ฝกไดบาง แตฝก
ตัวเองแทบไมได ตองใหคนฝกให อยางสุนัขน้ีวิเศษกวาคนดาน
สัญชาตญาณ พรอมดวยอินทรีย ตา หู จมูก เปนตน อันเฉียบคม
แสนไว ท่ีมนุษยไมมีทางเทียบเทียมได แตกลายเปนวาสุนัขน้ันตอง
อาศัยมนุษยฝกใหเกงกาจนํามาใชทํางานเชนคนหาพิสูจนสืบสวน
ตามลาตางๆ ตลอดจนชวยชีวิตคน ชาง มา ท่ีตัวโต จนถึงลิง มนุษย
ก็เอามาฝกใชทํางาน เชนลากซุง เปนพาหนะ จนถึงเลนละครสัตว  

สรุปความงายๆ ดวยคาถาวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗)  
วรมสฺสตรา ทนฺตา      อาชานียา จ สินฺธวา 
กุญ ฺชรา จ มหานาคา   อตฺตทนฺโต ตโต วรํ 

อัสดร ม้าอาชาไนย และสินธพ ช้างพลาย ช้างหลวง  
ที่เขาฝึกแล้ว เป็นสัตว์ชั้นเลิศ  

แต่คนที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์ที่เลิศเหล่านั้น 



 
 
 
 
 
 
 
๘๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

มนุษยท่ีเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงฝกไดอยางวิเศษน้ัน ประเสริฐ
ข้ึนมาไดดวยการฝก  ดวยการศึกษา  เมื่อมี ชี วิตอยูใหดีดวย
สัญชาตญาณไมได ไมพอ ก็ตองเรียนรูและฝกตัวใหอยูดวยวินัย 
และใหมีปญญาท่ีจะแกไขปญหานําพาชีวิตของตนใหอยูดีมีความ
เจริญงอกงามไปได  

ถาไมมีการเรียนรู ไมฝก ไมหัด ไรการศึกษา คนก็จะเปน
เหมือนควายปาตาบอด ท่ีเท่ียวระเหระหนไปแดนไพร อยางท่ีวาไว
ในคาถาน้ี (ขุ.ชา.๒๗/๑๐๔๘/๒๒๔)  

โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ     วินโย วา สุสิกฺขิโต 
วเน อนฺธมหึโสว           จเรยฺย พหุโก ชโน 
ถ้าไม่มีปัญญาเป็นของตนที่จะรู้คิดพินิจเหตุผล  

หรือไม่ได้ฝึกศึกษาวินัยไว้ให้ดี คนมากมายก็จะดําเนินชีวิต 
เหมือนควายป่าตาบอดเที่ยวซัดเซไปในป่าดงพงไพร 

ความท่ีวามาน้ีบอกใหรูวา ชีวิตของมนุษยเปนการศึกษา 
หรือการศึกษาเปนชีวิตของมนุษย มนุษยตองศึกษาต้ังเกิดมาลืม
ตาดูโลกใหรูจักวาอะไรเปนอะไร และเรียนรูท่ีจะใหมีชีวิตเปนอยูได 
ตั้งแตหัดกิน หัดเดิน หัดพูด ไปจนถึงฝกใหรูจักทําอะไรๆ ได  

การศึกษาของมนุษยน้ี มิใชแคจะใหมีชีวิตเปนอยูไดเทาน้ัน 
การศึกษาท่ีแทจริงของมนุษย หมายถึงการท่ีมนุษยน้ันฝกฝน
ตนเองใหชีวิตพัฒนาข้ึนไปในทุกดานจนสมบูรณเต็มศักยภาพของ
ความเปนมนุษย  จะพูดวาใหเปนคนท่ีสมบูรณ  ก็พอฟงเปน
ความหมายคราวๆ ไวได กอนจะทําความเขาใจกันตอไป    

พูดรวมความไวเปนแนวความหมายวา ศึกษา คือ ฝก หัด 
เรียนใหรูเขาใจ ใหทําได ใหทําเปน ฝกฝนตนเองใหพัฒนาย่ิงข้ึนไป 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๘๗ 

  

คนอื่น ตั้งแตพอแม ครูอาจารย มาแนะนําสั่งสอน ก็คือมา
ชวยใหคนน้ันศึกษา ใหเขาฝกตนเองใหพัฒนาข้ึนไป จะพูดวามา
เปนกัลยาณมิตรท่ีชวยใหเขาศึกษา ก็ได 

ศึกษาครบท่ัวท้ังตัวคน คือ ไตรสิกขา 
ทีน้ี คําวา “ศึกษา” ถือวาเปนคําแปลของคําหลักตนเดิมคือ 

“สิกขา” และในการศึกษาน้ัน คนเรียนคนฝกตัวเองใน ๓ ดาน จึง
ใชคําหลักน้ันวา ไตรสิกขา 

คนศึกษา ๓ ดาน เปนระบบไตรสิกขาอยางไร? 
เปนธรรมชาติของมนุษย ท่ีชีวิตของเขาดําเนินไปดวยระบบ

การทํางานของกลไก ๓ ดาน ท่ีประสานพรอมไปดวยกัน คือ  
๑. ดานติดตอสื่อสารทําการ กับสังคมมนุษย และบรรดา

สิ่งแวดลอม รวมท้ังปจจัยสี่  
ก) ดวยการรับรูทางผัสสทวาร (เห็น ไดยิน ดม ลิ้ม แตะตอง)  
ข) ดวยพฤติกรรมทางกรรมทวาร (กายทํา วาจาพูด)  

- เรียกสั้นๆ วา ด้านศีล 
๒. ดานจิตใจ คือความรูสึก ชอบ-ไมชอบ ดีใจ เสียใจ สุข-ทุกข 

ความดี-ความชั่ว เจตจํานง แรงจูงใจ และสภาพจิตตางๆ  
– เรียกสั้นๆ วา ด้านจิต หรือสมาธิ  
๓. ดานความรูเขาใจ รวมท้ังความเช่ือ ความฉลาด ความโง

เขลา ทัศนะ ทัศนคติ คานิยมตางๆ  
– พูดสั้นๆ วา ด้านปัญญา  



 
 
 
 
 
 
 
๘๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในทุกขณะท่ีชีวิตดําเนินไป  กลไกท้ัง  ๓  ดานน้ีทํางาน
ประสานสัมพันธกันไปตลอดเวลา การศึกษา คือสิกขา ก็ฝกฝน
คุณภาพของตัวทํางานและการทํางานของกลไกเหลาน้ีในขณะท่ี
ชีวิตดําเนินไปน่ันเอง 

เปนธรรมดาวา ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ในคราวใดคราวหน่ึง 
หรือในระดับในขั้นตอนตางๆ การฝกจะเนนยํ้าระดมแรงแข็งเขมท่ี
ดานใดดานหน่ึง แตในเวลาน้ันขณะน้ัน กลไกดานอื่นก็ทํางานของมัน
ไป และพลอยไดรับผลของการฝกการศึกษาดานท่ีเนนน้ันไปดวย 

เปนอันวา มีการศึกษา ๓ ดาน (ไตรสิกขา) แยกตามระบบ
กลไกการทํางานท่ีเปนการดําเนินชีวิตของคน อยางท่ีวามาน้ี เรียก
สั้นๆ วา 

๑. ศีล คือ การฝกพฤติกรรมในการเปนอยูติดตอเก่ียวของ
สัมพันธ กับ เ พ่ือนมนุษยและสิ่ งสรรพ  ใหดี งาม  เ ก้ือ กูล  เปน
คุณประโยชน โดยเกิดบรรยากาศอันเอื้อใหจิตใจพัฒนา 

๒. สมาธิ คือ  การฝกจิตใจใหดีงามแจมใส มีความสุข 
เขมแข็งมั่นคง ใหเปนฐานท่ีดีของการพัฒนาปญญา  

๓. ปัญญา คือ การฝกปรือปญญา ใหรูเขาใจ เขาถึงความ
จริงของสิ่งสรรพ สามารถจัดทําดําเนินการใหสําเร็จ แกไขปญหา 
ดับทุกขภัย มีจิตใจเปนอิสระ  

อยางท่ีวาแลว การศึกษา คือการท่ีคนฝกฝนตนเองให
พัฒนาข้ึนไป ดังน้ัน การศึกษา จึงทําใหคนพัฒนา เมื่อคนศึกษา 
คนก็พัฒนา 

ในการศึกษาน้ัน คนเรียนคนฝกตนใน ๓ ดาน = ศึกษา ๓ 
(ไตรสิกขา) ดังท่ีวาไปแลว 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๘๙ 

  

ทีนี้การศึกษา ๓ ดานนั้น ทําใหคนพัฒนาใน ๔ แดน = พัฒนา ๔ 
(ภาวนา ๔) 

ทําไมศึกษา ๓ ด้าน จึงพัฒนา ๔ แดน? 
ไมตองอธิบายมาก ขอใหดูงายๆ ในไตรสิกขา ไดแยกใหเห็น

แลววา ในขอท่ี ๑ ด้านศีล มีการติดตอส่ือสารสัมพันธ ๒ ทาง คือ 
ก) ดวยการรับรูทางผัสสทวาร (ดู ฟง ดม ลิ้ม แตะตอง)  
ข) ดวยพฤติกรรมทางกรรมทวาร (กายทํา วาจาพูด)  

น่ีคือบอกวา การศึกษาดานศีล ทําใหเกิดการพัฒนา ๒ แดน  
ดังน้ัน ในขอท่ี ๑ ด้านศีล น้ัน 
จึงยกเอา ก) เร่ืองผัสสะการรับรูทางทวาร ๕ ท่ีเรียกรวมกันวา

เบญจทวารกาย แยกออกไปเปนขอแรกของการพัฒนา ๔ แดนน้ัน 
เรียกวา กายภาวนา 

ตอจากน้ัน ข) เร่ืองพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ซ่ึงเปนดาน
การแสดงออก ก็จึงเปนการพัฒนาแดนท่ี ๒ เรียกวา ศีลภาวนา 

มีคําถามแทรกเขามาอีกวา ทําไมไมแยกอยางน้ีตั้งแตใน
สิกขา ใหเปนสิกขา ๔ จะไดเหมือนกันต้ังแตตน 

ก็มาเฉลยกันหนอย ขอใหยอนกลับไปดูท่ีหลักการเดิม สิกขา 
คือการศึกษา เปนการฝกเปนการเรียนรู ท่ีเปนปฏิบัติการจริงของ
ชีวิตในเวลาหรือในขณะน้ันๆ สวนภาวนา เปนการดูผลของ
ปฏิบัติการน้ัน เพ่ือจะวัดวาไดแคไหน หรือบอกผลท่ีตองการใหรู
เขาใจเพื่อจะมุงหมายไว น่ีคือ สิกขา ตองวาไปตามท่ีมันเปนไปจริง
ของมัน แตภาวนา เราจัดเอาตามท่ีเราจะดูใหงายใหชัดของเรา 

ทีน้ีมาดูสิกขา บอกแลวแตตนวา ชีวิตของเราน้ีมี ๓ ดาน คือ 
ดานติดตอสัมพันธกับภายนอก ดานจิตใจ และดานปญญา โดย
ท่ีวาท้ัง ๓ ดานน้ี ทํางานประสานไปดวยกัน แยกขาดจากกันไมได  



 
 
 
 
 
 
 
๙๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ขอทบทวนวา ในเวลาติดตอสัมพันธแสดงออกหรือทํา
พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ก็ตองมีความต้ังใจ เร่ิมตนออกมา
จากจิตใจ และทําไปตามปญญา ทําไดเทาท่ีวามีปญญารูแคไหน  

บอกแลววา พฤติกรรมการติดตอสัมพันธน้ันมี ๒ ดาน คือ 
การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางเบญจทวาร เชน กิน เสพ บริโภค ดู 
ฟง ชมรายการตางๆ ฯลฯ ดานหน่ึง กับพฤติกรรมกายวาจาในการ
สัมพันธปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม ท่ีเนนทางสังคม เชน คุยกับเพ่ือน 
เลนกีฬา จูงคนแกขามถนน ถามปญหากะคุณครู ฯลฯ  

ทีน้ี พฤติกรรมน้ัน ในขณะหน่ึงๆ เราทําไดแสดงไดทีละ
พฤติกรรมเดียว ทีละอยางทีละเจตนา แตในพฤติกรรมติดตอ
สัมพันธอันเดียวน้ัน ตองมีจิตใจ มีปญญาทํางานดวย เพราะฉะน้ัน 
ในปฏิบัติการจริงของการศึกษา ท่ีเปนการฝกในไตรสิกขาน้ี ตองวา
ไปตามสภาวะท่ีเปนอยูจริงน้ัน คือเปนกระบวนการฝกหัดเรียนรูท่ี
แท ซ่ึงเปนการประสานกัน ๓ ดาน ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา 
จึงมีทีละ ๓ เทาน้ัน มันไมเปน ๔ ไปได โดยท่ีวาดานพฤติกรรมการ
สื่อสารสัมพันธน้ัน ในครั้งหน่ึงขณะหน่ึง มีอันใดอันหน่ึง จะเปน
ดานเบญจทวาร หรือดานกายวาจา ก็อันหน่ึงอันเดียว  

ดวยเหตุน้ี ในไตรสิกขาท่ีเปนปฏิบัติการในกระบวนการฝก
จริงๆ ซ่ึงตองวาไปตามความเปนจริงของธรรมชาติ การฝกศึกษา
จึงมีแค ๓ คือ หน่ึง พฤติกรรมการสื่อสารสัมพันธอันใดอันหน่ึง จะ
เปนพฤติกรรมทางสังคมดวยกายหรือวาจา หรือสื่อสารสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมดวยเบญจทวาร ก็อันใดอันหน่ึง แตในขณะน้ัน ก็จะ 
สอง มีจิตใจดวย และ สาม มีปญญาดวย เพราะฉะน้ัน ในแตละ
คร้ังแหงการฝกในชีวิตจริง จึงมี ๓ เทาน้ัน คือเปนไตรสิกขา  

เปนอันวา ในสิกขาน้ัน ตองรวมท้ังเร่ืองของกรรมทวารและ  
ผัสสทวาร ท้ังสองดาน มาไวในศีล เปนขอเดียวกัน สิกขาจึงมีแค ๓  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๙๑ 

  

สวนภาวนา เปนเร่ืองของการแสดงผลดูผลวัดผล ในตอนน้ี 
ย่ิงจําแนกแยกแยะใหดูงายเห็นชัดไดเทาไร ก็ย่ิงดี หลักภาวนาก็จึง
แยกชัดเปน ๔  

ในท่ีน้ี บอกแคเปนหัวขอไวกอนวา การศึกษาเรียนรูฝกตน
ของคนนั้น ดําเนินไปเปนกระบวนการท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนา ๔ 
แดน ท่ีเรียกวา “ภาวนา ๔” คือ 
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย)  

คือ พัฒนาเบญจทวารกาย ในการส่ือสารสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล)  
คือ พัฒนาพฤติกรรมในการอยูรวมโลกรวมสังคม  

๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ)  
คือ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข 

๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา)  
คือ พัฒนาปญญา ใหเขาถึงความจริง หลุดพน เปนอิสระ  
การพัฒนาของต างคน  ดํ า เ นินไปในสภาพชี วิต  ใน

สิ่งแวดลอม ในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย ปฏิบัติการใน
การพัฒนาของตางคนจึงไมเหมือนกัน  

(ที่วาพัฒนาคนนั้น เปนสํานวนพูดรวบรัด จะใหถูกตามความหมาย
ที่แท ก็พูดวา คนฝกตนใหพัฒนา)  

ดังท่ีทานใช ภาวนา ๔ น้ัน เปนเครื่องตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติของการศึกษาท้ังหมด  ซ่ึงจะอธิบายพอไดสาระ 

ขอทําความเขาใจไวดวยวา ในท่ีน้ี เอา ภาวนา ๔ มาต้ังเปน
หลัก ในฐานเปนแดนดูผลท่ีหมาย ท่ีมองเห็นไดงายๆ ท่ัวๆ โดย
มองดูการศึกษา ท่ีเปนปฏิบัติการของไตรสิกขาพรอมไปในน้ันดวย  



 
 
 
 
 
 
 
๙๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พัฒนาการทางกาย มิใชดูแครางกายแข็งแรงเติบโต  
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) หมายถึง พัฒนาเบญจทวารกาย 

แปลวา พัฒนาตัวคนซึ่งเปนท่ีรวมของ “ผัสสทวาร” คือชองทาง
รับรู ๕ ประตู (จักขุทวาร ฯลฯ กายทวาร, = ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส) 
ใหใชชองทางเหลาน้ันติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอม
อยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามท่ีเปนฐานเปนตนทางของ
การพัฒนาชีวิตในดานอื่นๆ ท้ังหมด  

บรรดาสัตวท่ีเกงกาจในโลก ก็ดวยอินทรียท่ีเหนือกัน ไมใช
แคมีรางกายใหญมีกําลังมากอยางเดียว อยางสัตวเล็กๆ เชน มด 
แมลงวัน ท่ีมีจมูกไวยิ่งตอกลิ่น นกอินทรีย เหย่ียว แรง ท่ีมองเห็น
ท้ังไวและแสนไกล สุนัขท่ีคมไวไกลแมนยํา ท้ังจมูก หู และตา 

แมในหมูมนุษย ในทุกการงานอาชีพ อยางแพทย นักรบ 
นักกีฬา ท่ีพัฒนากายน้ัน ก็มิใชแคใหแข็งแรงใหญโต แตตองฝก
เบญจทวาร พัฒนาอินทรียวิสัย ใหอินทรีย ๕ รับรูไดถนัด จัดเจน 
คลอง ไว ละเอียด เฉียบคม แมนยํา ชํานาญย่ิงข้ึนๆ ขยายวิสัยของ
อินทรียออกไป จึงจะไปดีได  

แตแคน้ันยังไมพอ บางทีรับรูแลวตกเปนทาสของสิ่งท่ีรับรู 
หรือเปนทาสความรูสึกของตัวเอง  

ทานจึงใหพัฒนาเบญจทวารกายน้ีดวยอินทรียสังวร คือ ฝก
ใหรูจักใชอินทรีย ดู ฟง สูดดม ลิ้มรส สัมผัสจับตอง โดยไมติดอยู
แครูสึกยินดี-ยินราย ชอบใจ-ไมชอบใจ ไดแคเพลิดเพลิน ติด หลง 
มัวเมา หรือขัดเคือง ขุนมัว แต ดู ฟง… อยางมีสติ ไดเรียนรู ได
ปญญา และเพ่ิมพูนกุศลธรรม เชน เกิดความสดช่ืน เบิกบาน สงบ
ใจ มีความสุข เกิดความรักดวยเมตตา มีไมตรี อยากชวยเหลือกัน 
เกิดฉันทะ ใฝรู อยากทําการสรางสรรค  
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คนน้ีควรจะฝกอินทรียกันต้ังแตเล็กแตนอย คุณพอคุณแม
ไมใชใหลูกใชตาหูอยูแคกับการกินเสพกามวัตถุ คิดแตวาจะเอาน่ัน 
ไมเอาน่ี ไดน่ัน ไมไดน่ี อยูแคดีใจ เสียใจ ไมเปนทางของการพัฒนา
ใดๆ แตควรใหเด็กไดใชอินทรียท่ีชวยเปดใจใหสดช่ืนแจมใสปลอด
โปรงโลงกวางไดความรู เชน พาลูกนอยไปในท่ีแจง ช้ีใหเขาดูนกท่ี
บินในทองฟา เด็กไดดูนก ดูฟา มองเห็นโลงไกลเลยไปเห็นปาเห็นเขา 
นอกจากสดช่ืนร่ืนรมยใจแลว เด็กก็ไดพัฒนาคุณภาพจิตท่ีมีเมตตา
รักสัตวเล็กสัตวนอย และไดพบไดเห็นสิ่งแปลกตานาอัศจรรยใจ 
เขาอาจถามวา ทําไมฟาเปนสีนํ้าเงิน แมนํ้าน้ีไหลไปถึงท่ีไหน บน
ภูเขาน่ันทําไมไมมีตนไม ฯลฯ อยางน้ีเด็กก็ไดผัสสะการรับรูแบบท่ี
ใจร่ืนรมยช่ืนชมรมณีย มีความสุข พรอมไปกับการไดเรียนรูสิ่งท่ี
นาสนใจในโลก และไดพัฒนาความใฝรูท่ีจะกาวไปในการศึกษา   

นอกจากไปหาสิ่งแวดลอมรมณียในโลกของธรรมชาติแลว ก็
รูจักจัดสรรวัดวาอารามถ่ินฐานบานเรือนใหเปนท่ีร่ืนรมย ดังธรรม
เนียมการทํากิจวัตรของพระสงฆในการกวาดลานวัดไมใหรกดวย
ใบไมรวงหลน ตลอดจนขยะเศษของท่ีคนท้ิง อยูในถ่ินอาศัย
สิ่งแวดลอมท่ีช่ืนกายชูใจ   

ในชุมชนท่ีงามสงา ทุกคนรวมกันดูแลรักษา ตั้งแตพ้ืนดิน 
ผืนนํ้า ถนนหนทาง หมูไม ข้ึนไปจนถึงแผนฟา ใหสะอาด เรียบรอย 
งดงาม สงบ รมร่ืน เปนรมณีย ท่ีช่ืนกายชูใจ ใหไดยลไดยินสัมผัส
แลว โนมนําใจใหนอมไปในกุศลธรรม เชน สดช่ืน ผองใส สงบ 
ออนโยน เปนท่ีโอบออมอันเอื้อตอการอยูดี โดยมีการพัฒนาชีวิต 
จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป  

การพัฒนาในขอแรกคือกายภาวนาน้ี จับท่ีเจตนาในการ
ปฏิบัติจัดการและการมีทาทีตอสิ่งท่ีผานการรับรูเขามา หรือเขา
มาถึงการสัมผัสรับรู  



 
 
 
 
 
 
 
๙๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พูดสั้นๆ วา ในภาครับ เชน เมื่อกินเสพอาหาร ก็กินเสพรับ
รสดวยความรูเขาใจเทาทัน มุงใหไดคุณคาท่ีแทจริงแกชีวิต ท่ีจะ
ชวยใหรางกายอยูในสุขภาวะ มีกําลังท่ีจะทํากิจหนาท่ีทําความดี
งามสรางสรรค โดยมีมัตตัญุตา กินแคพอดี ไมติดหลงมัวเมา ไม
อยูแคหารสชาติหรือกินเสพเกินประมาณ จนเปนการทํารายตนเอง  

รวมความวา กินเสพใชสอยบริโภควัตถุอยางเขาถึงคุณคาท่ี
แทของมัน ใหเกิดประโยชนสมความมุงหมายท่ีรูไดดวยปญญา 
อยางน้ีเปนเร่ืองของกายภาวนา  

แตถาเปนการไปหาไปเอาไปจัดการใหไดมาเพื่อจะไดกินได
เสพอยางท่ีตนอยากไดหรือใหสมดังปรารถนา อันน้ันอยูในภาคใช
กายวาจาทํากรรมทําการ พนจากขอกายภาวนา ไปอยูในขอท่ี ๒ ท่ี
เปนเร่ืองของการพัฒนาในข้ันศีลภาวนา 

อีกตัวอยางหน่ึง เมื่อฟงคําสอน คําพูดจาบอกเลาสนทนา 
แมกระท่ังเสียงเพลงเสียงดนตรี ถาไดยิน และรับฟงอยางมีสติแลว 
ไดเรียนรู ไดปญญา หรือเกิดกุศลธรรม เชน เกิดความเห็นอกเห็น
ใจ เขาใจเพ่ือนมนุษย เกิดความรัก อยากชวยเหลือ หรือไดคติใน
การดําเนินชีวิต ก็เปนกายภาวนา 

ทานเลาไวหลายแหงในคัมภีรตางๆ  พระภิกษุเขาไป
บิณฑบาตในหมูบานบาง เดินทางไกลผานไปบนหนทางบาง ได
ยินเสียงสาวเสียงชาวบานรองเพลงตางๆ ทําใหพิจารณาเห็นความ
จริงของชีวิต หลายทานบรรลุธรรมเปนพระอรหันตจากการไดยิน
เสียงเพลง น่ีก็อยูในเขตของกายภาวนา  

แตถามีขาววาจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงท่ีน่ันๆ ภิกษุอยากฟง
ดนตรี เดินทางไปดูไปฟง อยางน้ีเลยเขตของอินทรียสังวรในกาย
ภาวนาน้ีแลว กลายเปนกรรมผิดท่ีจะแกไขในขอท่ี ๒ คือ ศีลภาวนา     
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ทานท่ีมีอินทรียภาวนา พัฒนาดานน้ีเจริญไปไดจนถึงข้ันวา
จะมองเห็นความงามในสิ่งท่ีไมงาม ก็ได จะเห็นความไมงามในสิ่ง
ท่ีงาม ก็ได (ข้ันพระอรหันต) ในท่ีน้ียังไมอธิบาย 

กายภาวนา ท่ีพัฒนาเบญจทวารกาย โดยฝกอินทรียสังวร 
พูดงายๆ วา รูจักใชอินทรีย ในการรับรู ดู ฟง เปนตน ไปจนถึง
ปัจจัยบริโภค คือการเสพบริโภคตางๆ ใหกินเปน เสพพอดี มี
ความรูประมาณในการบริโภคน้ี เปนภาวนา คือการพัฒนาข้ันแรก
ก็จริง แตเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญย่ิง๑  

สําหรับชาวบาน ประชาชนคนท่ัวไป ควรเอาใจใสเนน
ภาวนาคือการพัฒนาข้ันน้ีใหมาก เพราะนอกจากทําใหมนุษยมี
โลกธรรมชาติท่ีงดงามร่ืนรมยนาช่ืนชมแลว ตัวมนุษยเองก็อยูดีมี
สุข ดําเนินชีวิตเปน ตั้งแตรูจักกินใชบริโภควัตถุ เปนตนไป เปน
การศึกษาพ้ืนฐาน ในการเร่ิมตนพัฒนามนุษย  

นี่คือที่พูดวา “การศึกษาเริ่มต้น เม่ือคนกินอยู่-ดูฟังเป็น” หรือ
ย้ํา ๒ ชั้นวา “การศึกษาเริ่มต้น คนเริ่มพัฒนา เมื่อกินอยู่-ดูฟังเป็น”  

พูดส้ันๆ เอาไวทําความเขาใจกันขางหนาวา รับรู โดยไมติดอยูแค
ตัณหา แตเดินหนาไปกับฉันทะ  

เมื่อมีการพัฒนาในข้ันกายภาวนาน้ีเปนฐานแลว จึงจะกาว
ไปในการพัฒนาขอตอๆ ไปไดดี  

                                         
๑  ในเวลาฝก คือในไตรสิกขา การใชอินทรียนี้ รวมอยูในศีล เปน อินทรียสังวรศีล และ 
ปจจยปฏิเสวนศีล (ปจจยสันนิสิตศีล หรือ ปจจยบริโภคศีล/ปจจัยบริโภคศีล ก็เรียก) 

 



 
 
 
 
 
 
 
๙๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

พัฒนาการทางสังคม  
แสดงออกดวยการใชกาย-วาจา ในทางเกื้อกูลสรางสรรค  

๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) แปลตามนิยม แมจะไมครอบคลุมวา 
พัฒนาความประพฤติ โดยเนนพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม 
รวมท้ังอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพ ไมใหไมเบียดเบียน แตเก้ือกูลกัน 

ศีลภาวนา ตางจากกายภาวนา ตรงท่ีวา กายภาวนา เปน
การพัฒนาท่ี “ผัสสทวาร” คือชองทางรับรู ๕ อยาง ท่ีเรียกวา 
อินทรีย ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ซ่ึงเปน ภาคเสพ  

สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ี “กรรมทวาร” คือชองทาง
ทํากรรม ๒ ทาง ไดแก กายทวาร (ทางกาย) อันเปนชองทางทํา
กายกรรม เชน ฆาหรือชวยชีวิตสัตว ลักของเขาหรือใหทาน และ วจี
ทวาร (ทางวาจา) อันเปนชองทางทําวจีกรรม เชน พูดเท็จหรือพูดจริง 
พูดคําหยาบคายหรือกลาวคําสุภาพออนหวาน ฯลฯ ซ่ึงพูดรวมๆ 
วาเปน ภาคแสดง (ภาคทํากรรม) 

การพัฒนาในศีลภาวนาน้ี จับท่ีเจตนาในการปฏิบัติจัดการ
และแสดงออกตอตัวรับการกระทําหรือถูกกระทําขางนอก ซ่ึงเปน
เร่ืองของการทํากรรม โดยคุนกันมากในดานละหรืองดเวน (ดาน
ลบ) เชน ในศีล ๕ (ชื่อแทวา “สิกขาบท ๕”) ท่ีวา เวนปาณาติบาต 
เวนอทินนาทาน เวนกาเมสุมิจฉาจาร เวนมุสาวาท และเวนสุรา
เมรัย ท้ังน้ี เพราะเปนการแกไขและคุมครองข้ันพ้ืนฐานของสังคม  

แตในดานเก้ือกูลหนุนเสริม แมจะไมพูดถึงบอยนัก ก็ควร
ตระหนักวาสําคัญมากสําหรับการพัฒนาคนในข้ันน้ี โดยเฉพาะท่ี
เดน คือ สังคหวัตถุ ๔ อันมี ทาน (การให แจกจาย แบงปน) ปิยวาจา 
(พูดดวยใจรัก) อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน) สมานัตตตา (มีตัวเสมอ
สมาน เชน รวมงานรวมการ รวมสุขรวมทุกข)  
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[ในหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็มีศีลดานบวกที่นาสนใจ เฉพาะ
อยางยิ่ง ไวยาวัจจะ คือการขวนขวายชวยเหลือรับใช บริการดวยน้ําใจ]   

ดังท่ีกลาวมา กายภาวนา เปนการพัฒนาดานรับรูเสพเสวย 
เก่ียวของกับโลกของส่ิงแวดลอม หรือสิ่งสรรพท่ีสัมพันธเก่ียวของ
กับตัวท่ัวท้ังหมด โดยเนนหรือเดนท่ีธรรมชาติ ไมวาชีวโลก อวกาศ
โลก หรือสังขารโลก ท่ีจะรับรู เรียนรู และเสพ ใหมีผลเปนคุณเปน
ประโยชน และเปนพ้ืนฐานท่ีเอื้อเก้ือหนุนแกการพัฒนาในภาวนา
ขออื่นท้ังหมด จนถึงปญญาท่ีหย่ังถึงเทาทันสังขารโลก   

สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ีชัดออกมาทางดานสังคม 
ในการสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย ท่ีจะไมใหมีการเบียดเบียน การทํา
ราย การขมเหงรังแกกัน แตใหชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหสังคมใหชุมชน
กลุมคนอยูกันดี มีระเบียบวินัย จึงมีการสั่งสอนเนนยํ้ากันมากมาย 
จน กายภาวนา ถูกมองขาม ถูกกลบ ลบเลือน หรือลืมไปเสีย  

ศีลมากมาย อยางเชนศีล ๕ ของชาวบาน และปาติโมกขสังวร
ศีลของพระ เปนเร่ืองสามัญอยางพิเศษ ท่ีพูดเฉพาะกันไวตางหาก
มากมาย ในท่ีน้ีไมตองอธิบาย จึงพูดถึงศีลภาวนาไวเพียงสั้นๆ  

ศีลกํากับอาชีวะใหเปนแดนพัฒนาคนอยางสําคัญ  
อยางไรก็ดี  ศีลอยางหน่ึง ท่ีมักถูกมองขามไป  ควรย้ํ า

ความสําคัญไว คือ อาชีวะ ไดแกการเลี้ยงชีพ ตามความหมายท่ีวา
เปนความพยายามในการแสวงหาปจจัยยังชีวิต ท่ีวาตองใหสุจริต 
ชอบธรรม เปนสัมมาอาชีวะ หรือสัมมาชีพ   

นอกจากทําการงานท่ีสุจริตแลว ความเพียรพยายามในการ
ทํางานก็สําคัญมาก อาชีวะท่ีดีทําใหคนพัฒนาชีวิตทุกดาน  



 
 
 
 
 
 
 
๙๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ในการเพียรพยายามทํางาน คนนอกจากพัฒนาทักษะใน
งานแลว จะไดพัฒนาท้ังการใชกาย ใชวาจา การทํางานรวมกับคน
อื่น การอยูรวมในสังคม พัฒนาจิตใจ ท้ังความมีฉันทะ ขยัน 
เขมแข็ง อดทน ความสุขสดชื่นแจมใส มีปติปราโมทย สติ สมาธิ 
ไปจนถึงไดพัฒนาปญญา ในการจัดการ และแกไขปญหา เปนตน 

จุดท่ีสําคัญเปนแกนของความพยายามท่ีเปนอาชีวะ ก็คือ 
แรงขับเคลื่อนใจคนในกระบวนการและระบบการทํางาน 

โดยปกติ ตามธรรมดาของคน เขาเห็นอะไรไมมีไมเปนอยาง
ท่ีพอใจหรือตองการ เขาก็เกิดความอยากทํา ใหมันมีมันดีมันเปน
อยางท่ีตองการน้ัน – ความอยากทําใหเกิดเปนผลนี้ เรียกวา “ฉันทะ” 

ทีน้ี ในสังคมมนุษยท่ีเจริญข้ึนมา คนรูจักจัดต้ังสมมติ (ความ
ยอมรับตามตกลง, ขอตกลงรวมกัน)  

ขณะท่ีบุคคลน้ันๆ มิไดมีความตองการใหอะไรเปนอยางไรๆ 
และก็จึงไมมีความอยากทําใหเปนผลอยางน้ันๆ แตอีกคนหน่ึงหรือ
พวกหนึ่งตองการผลอยางน้ัน โดยจะไมทําเอง แลวก็มาบอกมาชวน
เขา ตกลงกับเขาวา ถาเขาทํางานท่ีจะใหเกิดเปนผลอยางน้ันสําเร็จ 
จะใหเงินจํานวนเทาน้ันๆ เปนคาตอบแทน เปนคาจาง หรือเปน
รางวัลแกเขา ถาเขาตกลงตามน้ัน ก็คือเขารับจาง แลวเขาก็ทํางาน
ท่ีจะทําผลท่ีผูจางตองการน้ันใหสําเร็จ แลวเขาก็ไดรับคาตอบแทน
คาจางรางวัลน้ัน น่ีคือเปนระบบเงื่อนไข  

ในกรณีน้ี เมื่อเขาตกลงวาจะทําแลว ถาในใจเขาเกิดมีความ
รักงานน้ันอยากทํามันใหสําเร็จ คือเกิดมี “ฉันทะ” ข้ึนมา ก็แลวไป 

แตในกรณีมากมาย ไมเปนอยางน้ัน คือ เมื่อเขาตกลงจะ
ทํางานน้ัน เขาไมมีฉันทะไมมีความรักความอยากจะทํางานน้ันเลย 
แตเขาตกลงจะทําเพราะอยากไดคาจางรางวัลคาตอบแทน – 
ความอยากไดอยากเอาคาจางรางวัลตอบแทน น้ี เรียกวา “ตัณหา” 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๙๙ 

  

ในกรณีอยางน้ี ตัณหา (โลภะ) ความอยากไดอยากเอา
คาจางรางวัลคาตอบแทน เปนเงื่อนไขท่ีบังคับใหเขาตองทํางาน
น้ัน ท้ังท่ีเขาไมไดมีฉันทะอยากจะทํามัน เขาก็จําเปนจําใจตองทํา 
พูดสั้นๆ วา เขาอยากไดเงิน ไมใชเขาอยากทํางาน 

เมื่อจําเปนจําใจทํา เขาก็ไมเต็มใจทํา ไมตั้งใจทําใหดี ในใจของตัว
เขาเองก็ไมดีไมมีความสุข และเมื่อไมเต็มใจทําไมตั้งใจทํางานใหสําเร็จ
อยางดีอยางเลิศ งานการเรื่องที่ทําส่ิงที่ผลิตก็ไมเต็มคุณภาพ บกพรอง
เสียหาย เขาหาทางหาชองที่จะได โดยไมตองทํา ทํานอยๆ ยอหยอน เขา
อาจจะทํางานอืดอาดยืดยาดหลบเล่ียงอางเหตุที่ไมเปนจริง หลอกลวงผู
จาง ตลอดจนทําการทุจริตตางๆ รวมแลวก็เปนการเสียศีลเสียสัมมาชีพ  

ในระบบเงื่อนไขของสมมติในสังคมอยางน้ี จึงตองตั้ง
กฎเกณฑกติกากฎหมายตางๆ ตลอดจนจัดระบบการบังคับ
ควบคุมข้ึนมา จนซับซอนและสิ้นเปลืองมากมาย แลวก็ยังเสี่ยงท่ี
อาจจะกลายเปนระบบ “บาทสิ้น เสือตาย” 

อาชีวะในสังคมปจจุบันน้ี ทุกคนจะตองเอาใจใสชวยกัน
พัฒนา โดยเฉพาะแกไขจุดออนขอดอยของระบบเงื่อนไข ซ่ึงเสี่ยง
ตอการเกิดมีสภาพ “งานก็ดอยผล คนก็เปนทุกข” แลวก็เสียศีล 
บกพรองในสัมมาชีพพรอมไปในตัว 

สาเหตุของปญหา อยูท่ีตัณหาขึ้นมาใหญเปนตัวนํา ใหเง่ือนไข
กําหนดคน และบังคับคนใหจําใจฝนใจทํา น่ีคือ อยางท่ีวาแลว คน
อยากไดคาจางรางวัล ท้ังท่ีไมไดอยากทํางาน ก็จําใจตองทํางาน 

ทางแกปญหาสูการสรางสรรค อยูท่ีฉันทะข้ึนมาใหญเปน
ตัวนํา ใหคนพอใจใฝรักเห็นคุณคาแหงผลสําเร็จของงาน จึงเต็มใจ
อยากทํางานใหสําเร็จอยางดีท่ีสุด โดยมองเห็นเงินคาจางรางวัล
เปนทรัพยเคร่ืองอิ่มใจอุนใจ (วิตตะ) วามีหลักประกันชีวิตแหงการ
ทํางานน้ัน ท่ีจะเปนอยูดีอยางมั่นคงไดในปจจุบันและสืบตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ตองมีการศึกษาท่ีจะใหคนพัฒนามีฉันทะข้ึนมา ท่ีจะใหเขา
อยากทํางานใหสําเร็จอยางดี โดยรูเทาทันคาจางรางวัลเงินเดือน
ผลตอบแทนที่เปนเคร่ืองอิ่มใจอุนใจใหมั่นใจในความมั่นคงของ
ชีวิต ท่ีจะทํางานอันเปนความดีงามไดอยางเต็มท่ี โดยรูเทาทัน
ระบบเงื่อนไขท่ีวาน้ัน วาเปนเพียงเร่ืองของสมมติ ในสังคมของ
มนุษยท่ีเจริญข้ึนมา มีปญญาตกลงจัดแตงระบบของมนุษยซอน
ข้ึนมาบนธรรมดาของธรรมชาติ เพ่ือใหสําเร็จประโยชนท่ีมุงหมาย 

เปนอันวา คนท่ีพัฒนาแลว อยูอยางรูเทาทัน ไมหลงไปตาม
สมมติ เขาใจความสัมพันธของตน ท้ังกับงาน และกับเงิน 

ไมตกเปนทาสของตัณหา ที่ทํางานแคพอเปนเง่ือนไขใหไดเงิน 
เขาไม่กังวลกับเงินซ่ึงมีแน่ตามเงื่อนไข ได้แต่มุ่งม่ันฉันทะ ทํางานให้ดีเลิศ 
เมื่อสามารถพัฒนาคนข้ึนมาใหมีฉันทะพรอมดวยปญญา

อยางท่ีวาน้ี คนก็มีความเต็มใจตั้งใจทํางานใหสําเร็จอยางดี ตัวคน
ผูทํางานก็มีใจสดช่ืนแจมใสเบิกบาน ฝกตนฝกทักษะเต็มท่ี แถม
ทํางานดวยความสุข มีสุขภาพจิตดี เรียกวา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”  

ทีน้ี เมื่อทํางานท่ีดีอยางจริงจังตั้งใจโดยเต็มใจอยางน้ี ความ
ประพฤติก็เปนสุจริต ตัวเขาเองก็พัฒนาท้ังทางกายทางวาจา และ
พัฒนาคุณสมบัตินานาในจิตใจ จนถึงปญญา อยางท่ีวามาแลว 
ความสัมพันธกับผูรวมงานและคนขางเคียงก็เปนไปดวยดีในไมตรี 
งานท่ีทําสําเร็จออกมา ก็เปนช้ันเลิศอยางดี ออกผลรวมมาพาให
ชุมชนจนถึงสังคมเจริญงอกงามมั่นคงมีความสงบสุขย่ังยืนนาน  

ท่ีวามาท้ังหมดน้ี ก็คือภาวะของความมีศีลในอาชีพ ท่ีเรียก
เปนหลักการวาสัมมาอาชีวะ 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๐๑ 

  

พัฒนาการทางจิตใจ ดูได ๓ ดาน  
ขอสําคัญใหมีจิตด ีเปนท่ีพัฒนาปญญา  

๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) มีความหมายกวางๆ คลุมๆ 
วา พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มี
สติ มีสมาธิ เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา และ
สดช่ืน เบิกบาน ผองใส มีความสุข  

จิตตภาวนาน้ี เปนการพัฒนาที่ มโนทวาร ซึ่งเปนจุดรวมท่ีบรรจบ
ของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด (ผัสสทวาร และกรรมทวาร) ซึ่งเปนท่ีทํางาน
ของภาวนา ๒ ขอกอนท่ีพูดมาแลว คือ กายภาวนา และศีลภาวนา 

ขอทวนวา ใน กายภาวนา เราพัฒนาการใช “ผัสสทวาร” ๕ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส (จักขุทวาร โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ และ กายทวาร) 
ดวยวิธีฝกชื่อวา “อินทรียสังวร” คือรูจักใชอินทรีย ไดแก ตา หู ฯลฯ น้ัน 
ดู ฟง อยางมีสติ ในจิตท่ีสมดุล ไมเอียงไปท้ังทางชอบใจ-ไมชอบใจ แต
อยูกับปญญา ท่ีพาใหเรียนรู ไดกุศลธรรม คิดสรางสรรค 

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



 
 
 
 
 
 
 
๑๐๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

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 เพราะกรรมทวาร ท่ี ๓ มาอยูในขอ ๓ คือ จิตตภาวนา
น้ี ไดแก มโนทวาร อีกเหมือนกัน  

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 คือ “ผัสสทวาร” ท่ีเปนภาครับ/ภาคเสพ มโนทวาร
อยูสุดทายปลายทาง เม่ือรับรูทางตา ก็ตาม ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน 
ทางกายสัมผัส ก็ตาม ขอมูล ส่ิงท่ีรับรู ก็ไปลง ไปรวมรู ท่ี มโนทวาร 
(แมแตในขณะที่กําลังรับรู การเลือกที่จะรับ-ไมรับ การมีทาทีอยางไร จะ
ปฏิบัติ จัดการ เอาอยางไร กับส่ิงที่รับรูนั้น ก็เปนการทํางานที่มโนทวาร 
คือที่ใจในชุดหลัง เปนมโนกรรม ออกไปจากใจ)   

ในชุดหลัง คือ “กรรมทวาร” ท่ีเปนภาคแสดง ซ่ึงทํางานโดย
เปนชองทางทํากรรมน้ัน มโนทวาร มีช่ือเปนขอสุดทาย แตท่ีจริง 
เปนตัวเร่ิมงาน  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๐๓ 

  

ท่ีมโนทวารน้ี คนทํามโนกรรม/กรรมทางใจ คือคิด แลวทํา
ตามท่ีคิด โดยใชกายทวาร ทําการตางๆ ดวยกาย หรือแสดงออก
ทางรางกาย ยืน เดิน วายนํ้า ทุบ ตี อุม กอด แยงเอา ยกให ฯลฯ 
เรียกรวมวากายกรรม/กรรมทางกาย หรือใชวจีทวาร ทําการดวย
วาจา หรือแสดงออกทางวาจา พูดดี พูดราย พูดจริง พูดเท็จ ฯลฯ 
เรียกรวมวาวจีกรรม/กรรมทางวาจา  

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

พึงสังเกตวา ดังไดบอกขางตน ในภาครับ ทางจักขุ โสตะ 
ฯลฯ คือทางตา ทางหู ฯลฯ นั้น แมจะรับรูดวยตา ดวยหู เปนตน
เหลาน้ัน แตการที่จะเลือกรับขอมูล/สิ่งเรา/อารมณ อันใดหรือไม 
จะมีทาทีอยางไร จะเอาอยางไร จะจัดการขอมูลน้ันอยางไร 
ท้ังหมดน้ีเปนการทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ  

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

เปนอันวา มโนทวาร นอกจากมีอยูในทวารท้ัง ๒ ชุด คือ ท้ังใน 
“ผัสสทวาร ๖” และใน “กรรมทวาร ๓” แลว ยังเปนท่ีทํางานสําคัญ
ท่ีสุด เปนแกน เปนศูนยกลางการทํางานของทวารชุดน้ันๆ ดวย  

ย่ิงกวาน้ัน ยังไดบอกขางตนวา มโนทวารเปนจุดรวมท่ีบรรจบ
ของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด เช่ือมประสานการทํางานของทวารท้ัง ๒ 
ชุดใหตอกันเปนระบบอันเดียว รวมเขาเปนวงจรเดียวกัน 



 
 
 
 
 
 
 
๑๐๔ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

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

แลวทีน้ี บางทีตองการขอมูลใหมหรือขอมูลเพ่ิมเติมบางอยาง
จาก “ผัสสทวาร” มโนกรรมทางมโนทวาร ก็ให “ผัสสทวาร” เชน 
ตา หู รับรูขอมูลใหมหรือขอมูลเพ่ิมเติมน้ันๆ เพ่ือนําไปใชคิดการ
ดวยมโนกรรม แลวแสดงออก ปฏิบัติ จัดการดวยกายกรรม ทาง
กายทวาร และหรือดวยวจีกรรม ทางวจีทวาร ฯลฯ      

เปนอันวา ท้ัง “ผัสสทวาร” และ “กรรมทวาร” ประสาน
เช่ือมตอสงตองานท่ีมโนทวาร สืบเน่ืองเปนระบบ เปนกระบวนการ 
เปนวงจรเดียวกัน 

ทีน้ี ท่ีมโนทวาร น้ัน ตัวการท่ีเปนเจาของเรื่อง เปนตัวรับรู 
รวบรวมขอมูลเปนตน เปนเจาของความตองการ และเอาขอมูลมา
ใช เลือกสรร ปฏิบัติ จัดการ สนองความตองการ โดยทํามโนกรรม 
คือการคิด ท่ีเปนตนทางตอไปสูการทํากายกรรม และวจีกรรม 
รวมท้ังใช “ผัสสทวาร” สนองความตองการของตัว สภาวะท่ีเปน
ตัวการน้ันเรียกวา “จิต/จิตต์”  

ในการใชพูดกันตามปกติ หรือในภาษาสามัญ “จิต/จิตต์” 
อยางท่ีเราพูดวาจิตใจ เปนคําพูดรวมๆ หมายถึงสภาวะท่ีรูท่ีคิด 
พรอมท้ังคุณสมบัติ  องคประกอบ  อาการเปนไป  ระบบและ
กระบวนการทํางานท้ังหมดของมัน  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๐๕ 

  

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

บรรดาคุณสมบัติและองคประกอบท่ีมากมายของจิตใจน้ัน 
ในท่ีน้ีควรรูจักตัวท่ีสําคัญย่ิงไวเพ่ือประโยชนในการพัฒนาจิตใจสัก 
๒-๓ อยาง  

ตัวแรกคือ เจตนา ไดแก ความต้ังใจ หรือเจตจํานง ท่ีมุงวา
จะเอาอะไร จะทําอะไรอยางไร จะใหเปนอยางไร ฯลฯ มันสําคัญ
นัก เพราะเปนตัวทํากรรม ท่ีเกิดเปนมโนกรรม แลวก็วจีกรรม และ
กายกรรม ทุกอยาง เราจะใหกรรมเหลาน้ันรายหรือดีอยางไร ก็
จัดการท่ีเจตนาน่ีเอง แมกระท่ังตัดสินคนได ดวยเจตนาของเขา 

ทีน้ี เจตนา ท่ีเปนตัวกอการเปนกรรมข้ึนมาน้ัน ก็โดยท่ีวามัน
เปนเจาการท่ีเลือกตัดสินใจ แลวก็เปนผูนํา เปนหัวหนากระบวน 
พาตัวประกอบท้ังหมดมุงไปทําการน้ันๆ และในการน้ี มันจะเอา
อยางไร จะเลือกทางไหนอยางใด จะทําการดีหรือทําการราย เปน
กรรมดีหรือเปนกรรมช่ัว ก็อยูท่ีวามันเขาขางหรือตกอยูใตอิทธิพล
ของคุณสมบัติอันไหนพวกไหน พวกรายหรือพวกดี ท่ีมีอยูมากมาย
ในจิตใจน้ันเอง             

ตัวอยางสําคัญ ถาเจตนามั่วสุมอยูกับโลภะ กับโทสะ กับโมหะ 
ตกอยูใตอิทธิพลของตัวรายพวกน้ี เจตนาก็กอการราย ทํากรรมช่ัว 
แตถาเจตนาเลือกอยูกับเมตตากรุณา อยูกับความมีใจเผื่อแผสละให 
(จาคะ) อยูกับปัญญา มันก็พาไปทํากรรมดีงาม ท่ีฉลาด ท่ีสรางสรรค 
เปนประโยชน  



 
 
 
 
 
 
 
๑๐๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ตรงน้ีแหละคือเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองมีการพัฒนาจิตใจ 
คือ จิตตภาวนา น้ี โดยฝกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติท่ีดีงามเปน
คุณประโยชนข้ึนมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละ
กําจัดกิเลสโทษท้ังหลาย ตั้งตนแต โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา 
(ความอยากเอาอยากไดใหแกตัว) มานะ (ความอยากใหตัวเปนใหญกดขม
ผูอื่น) ทิฐิ (ความติดตังถือรั้นเอาแตความเห็นความเชื่อของตัว) ฯลฯ 
จนถึงโกสัชชะ (ความเกียจคราน) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ (ความ
ตระหนี่หวงแหนกีดกัน) ใหเบาบางหมดหายไป  

จิตใจท่ีพัฒนาขึ้นในจิตตภาวนาน้ี เมื่อกิเลสโทษลดนอยลง
ไป และมีคุณสมบัติเพ่ิมพูนข้ึน จะปรากฏคุณลักษณะ ๓ ดาน
ชัดเจนมากข้ึนๆ คือ  

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

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

และอีกด้านหนึ่ง มีความสงบ ความเบิกบาน เอิบอิ่ม สดช่ืน 
ผองใส เปนสุข (สุขภาพจิต)   
สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเปนตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ  

ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญ ในการพัฒนาคุณสมบัติความดีงามใน
จิตใจ ท่ีมีมากมายน้ัน มีคุณสมบัติตัวเอกท่ีจะตองพัฒนาขึ้นมา
เปนหลัก เปนแกน เปนท่ีตั้ง ใหแกคุณสมบัติอื่นท้ังหมด คุณสมบัติ
น้ีเรียกวา “สมาธิ”  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๐๗ 

  

สมาธิ แปลกันวา ความต้ังมั่น คือภาวะท่ีจิตอยูตัว มั่นแนว 
ไมมีอะไรรบกวนใหฟุงซาน วุนวาย หรือทําใหขุนมัวได เปนตัวของ
มันเอง อยูกับงาน กับเร่ืองท่ีจะทําการ หรืออยูกับสิ่งท่ีตองการได
ตามตองการ ไดท่ี โดยพรอมท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด ดังท่ีพระพุทธเจา
ทรงใชคําวา จิตน้ันเปน “กัมมนีย์” (ควรแกงาน, เหมาะท่ีจะใชการ) 
เฉพาะอยางย่ิงงานของปญญา 

จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน สงบ น่ิง อยูตัว ไดท่ี เหมือนนํ้าในท่ีเก็บกัก
หรือภาชนะ ท่ีไมมีอะไรรบกวน ไมมีใครเขยาหรือกระแทกกระทุม
กระท้ันสั่นไหว ไมกระเพื่อม เปนจิตท่ีไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน ไม
กระวนกระวาย มีความสุขอยูในตัวเอง 

จิตเปนสมาธิ ซ่ึงสงบ น่ิง อยูตัวน้ัน เหมือนนํ้าท่ีเมื่อสงบน่ิง ก็
จะใส เพราะเศษผงฝุนสิ่งปะปนท่ีเปะปะเลื่อนลอยไหลข้ึนลงเควง
ควางบังทางโนนบังทางน้ี ตกตะกอนลงนอนกนหมด ไมมีอะไร
ก้ันบัง มีอะไรกีดในน้ัน ก็มองเห็นไดชัดเจน และเก็บกวาดกําจัด
ลางไดงายทีเดียวหมด 

จิตท่ีเปนสมาธิ แนวอยูแนวไปกับสิ่งเดียวท่ีตองการ จะมี
กําลังแรง เหมือนสายธารกระแสนํ้าท่ีไหลไปทางเดียว ไมแตกพรา 
มีกําลังแรงมาก สามารถกําจัดหรือผานทะลุสิ่งกีดขวางไปไดหมด 
จึงเอาชนะสิ่งช่ัวรายลอเราไดสิ้น และทําการท่ีมุงหมายใหสําเร็จ
โดยไมยาก  

ในงานลดละอกุศลธรรม กอเกิดพัฒนากุศลธรรม จนถึง
ปญญาท่ีเปนสุดยอดน้ัน สมาธิ มีคุณสมบัติตัวเอกท่ีรวมชวยงาน 
๒ อยาง คือ วิริยะ – ความเพียร (วีริย วีร = แกลวกลากาวหนาไปไม
ระยอ, โดยมีฉันทะ ชวยเริ่มงานให) และ สติ - ความระลึกนึกได ไม
เผลอ คุมใจไวกับกิจ กุมจิตไวท่ีเปาหมายไมพลาด  



 
 
 
 
 
 
 
๑๐๘ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เมื่อจิตมีคุณภาพควรแกงานอยางน้ี ก็พรอมท่ีจะพัฒนา
บรรดาคุณสมบัติในจิตใจข้ึนมาได จนถึงปญญา 

จิตตภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจ โดยพัฒนาสมาธิเปน
คุณสมบัติหลัก หรือเปนแกนงานดังวามาน้ี จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา 
“สมถภาวนา” (สมถะ=ความสงบ เปนไวพจนคําหนึ่งของ สมาธิ)  

เมื่อพัฒนาจิตใจถูกตอง โดยมีสมาธิท่ีพัฒนาข้ึนอยางไดผล
จริง ก็จะมีคุณสมบัติ ๓ ดาน ท่ีเรียกสั้นๆ งายๆ วา คุณภาพจิต 
สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต พัฒนาข้ึนมาดวย ดังไดกลาวแลว 

จิตตภาวนา น้ี แมจะมีรายละเอียดอีกมาก แตรวมแลวก็มุง
ใหเปนฐานของปญญาภาวนา คือการพัฒนาปญญา และในการ
กาวสูปญญาน้ัน มีธรรมบางอยางท่ีควรเนน ซ่ึงขอกลาวไวท่ีน่ี คือ 

ฉันทะ (ความพอใจ ความอยาก ความปรารถนา) เปนธรรมท่ี
สําคัญอยางย่ิง ดังพุทธพจนวา “ฉนฺทมูลกา...สพฺเพ  ธมฺมา” (องฺ.ทสก.
๒๔/๕๘/๑๑๔) แปลวา ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเปนมูล หรือแปลใหเปน
ไทยมากข้ึนวา ธรรมท้ังปวง มีความตองการเปนตนกําเนิด หรือวา 
มีความอยากเปนท่ีตั้งตน  

แตก็ตองทราบวา ฉันทะน้ันมี ๒ อยาง คือ  
๑. ฉันทะที่เปนอกุศล ซึ่งนิยมเรียกแยกออกไปวา “ตัณหา”  
๒. ฉันทะที่เปนกุศล เปนธรรมฉันทะ เรียกสั้นๆ วา “ฉันทะ”  
พูดงายๆ จึงวา  
- ปวงธรรมฝายรายฝายอกุศล ตั้งตนจากตัณหา  
- ปวงธรรมฝายดีฝายกุศล ตั้งตนจากฉันทะ 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๐๙ 

  

พูดใหงายวา  
ตัณหา เปนความอยากเพื่ออัตตา (เพื่อตัวตนที่ยึดถือขึ้นมา) เกิด

เปนอยากได อยากเอา อยากเปน...ใหแกตัวตนน้ัน  
สวน ฉันทะ เปนความอยากเพื่อสภาวะ ของสิ่งน้ันๆ ของคน

สัตวน้ันๆ คือ อยากใหสิ่งใหคนสัตวน้ันๆ และอยากทําใหสิ่งใหคน
สัตวน้ันๆ เขาถึงหรืออยูในสภาวะท่ีดีงาม สมบูรณ หรือเต็มเปยม
เย่ียมยอดของเขาของมันน้ันๆ (ไมมีอัตตา/ตัวตน/ตัวกูเกี่ยวของ)  

ดังเชนในสภาพ “รมณีย”  
ผูมีฉันทะ อยางอริยชน เดินผานไป ไดเห็นดอกไมงามสะพร่ัง

มีสีสันสดสวย ก็มีใจร่ืนรมยช่ืนชมอยากใหมันอยูดีงดงามเจริญ
ย่ิงข้ึนไปจนเต็มสภาวะของมัน  

ตางจากคนท่ีมองดวยตัณหา ซ่ึงเห็นดอกไมสวย ก็อยากได 
แลวก็เด็ด หรือถึงกับหักรานทําลายก่ิงไมตนไม เพ่ือเอาดอกไมน้ัน
มาใหแกตัว 

ในอรรถกถาบางแหง (เช่น ม.อ.๑/๔๕) พูดถึงความอยากในชื่อวาความ
ปรารถนา และบอกวาความปรารถนา (ปตฺถนา) นั้นมี ๒ อยาง คือ  
๑. ตณฺหาปตฺถนา ความอยากท่ีเปนตัณหา คืออยากไดอยากเอาอยากใหตัวยิ่ง 
 ใหญเดนโก อยากใหอะไรที่ตัวไมถูกใจพินาศวอดวาย 
๒. ฉนฺทปตฺถนา  ความอยากท่ีเปนฉันทะ คืออยากเห็นอยากทําใหคนใหสัตว

ใหส่ิงสรรพดีงามหมดจดสดใสสุขสันตดีเลิศประเสริฐสมบูรณ  
ตัณหา พึงละโดยไมใหมันเกิดข้ึน  
สวน ฉันทะ พึงละดวยการทําใหสําเร็จตามท่ีตองการหรือ

ตามท่ีอยากท่ีปรารถนาน้ัน จึงแปลส้ันๆ วา “ความอยากทํา (ให
มันดีใหมันงามเต็มสภาวะของมัน)”  



 
 
 
 
 
 
 
๑๑๐ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

เปนความสําคัญอยางย่ิงท่ีตองแยกใหไดระหวางความ
อยากท่ีเปนตัณหา กับความอยากท่ีเปนฉันทะ แลวก็ตั้งฉันทะ
ข้ึนมา เร่ิมตนพัฒนาไป จนกวาปญญาจะสมบูรณ ลุวิมุตติหลุดพน
เปนอิสระ โดยท่ีวาระหวางน้ันก็พัฒนาคุณสมบัติท้ังหลาย เชน ให
ฉันทะสําแดงออกมาเปน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา (ที่
เรียกวา พรหมวิหาร ๔) ตามควรแกสถานการณน้ันๆ  

ศรัทธา (บาลี: สทฺธา) เปนตัวเช่ือมตอกับปจจัยภายนอก 
เฉพาะอยางย่ิงกัลยาณมิตร โดยมีขอกํากับวาใหประกอบดวย
ปญญา หรือมีการใชปญญา และนําไปสูปัญญา 

ธรรมชุดหน่ึงก็สําคัญนัก พระพุทธเจาตรัสบอยมาก มี ๕ ขอ 
ใชวัดผลหรือตรวจสอบการพัฒนา หรือท่ีเรียกคลุมๆ เปนการ
ปฏิบัติธรรม วากาวหนาไปดวยดีหรือไม ไดแกสภาพจิตท่ีเกิดข้ึน
ตามกันจนถึงสมาธิ รวมเปน ๕ อยาง ไดแก  

ปราโมทย์  – ราเริง สดช่ืน เบิกบาน แจมใส ใจโปรงโลง 
ปีติ  – อิ่มใจ ปลื้มใจ  
ปัสสัทธิ  – ผอนคลาย ร่ืนสบายกายใจ 
สุข  – ช่ืนฉ่ําใจ   
สมาธิ  – จิตมั่นแนว สงบอยูตัว ไดท่ี  
สมาธิ เปนตัวปดทายจิตตภาวนา ท่ีจะใหจิตพรอมสําหรับ

การพัฒนาปญญา  
แตเบ้ืองตน ควรจับตัวแรกไวใหได คือ ปราโมทย์ ซ่ึงควรจะ

ใหเกิดข้ึนเร่ือยๆ บอยๆ เสมอๆ จนกระท่ังใหมีอยูประจําเปนพ้ืนใจ
ทีเดียว จะพาใหกาวหนาในภาวนา/การพัฒนาไดอยางดี ดังพุทธ
ดํารัสวา “ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” (แตนั้น เธอผูมากดวย
ปราโมทย จักทําทุกขใหจบส้ิน, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๑๑ 

  

ปญญามา ปญหาหาย ทุกขมลาย มีสุขในอิสรภาพ  
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) ใหความหมายอยาง

กวางๆ คลุมๆ วา คือการพัฒนาปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตาม
เปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิต เห็นแจงชัดสรรพสังขารตามสภาวะ 
สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอด
พนจากทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 

ปัญญา เปนคุณสมบัติอยางหน่ึงอยูในจิต แตเปนคุณสมบัติ
ท่ีสําคัญยวดย่ิง และมีลักษณะพิเศษยิ่งใหญท่ีตางจากคุณสมบัติ
อยางอื่นท้ังหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาท่ีแตกตาง ตอง
แยกออกมาต้ังเปนขอใหญตางหาก และเปนสวนยอดสุด  

ปญญาสําคัญแคไหน มีพุทธพจนวา “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” 
(ธรรมทั้งปวง มีปญญาเปนยอดยิ่ง, เชน องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)  

ดวยปญญาจึงลุจุดหมายท่ีพุทธธรรมบอกให ถึงความหลุด
พน เปนอิสระ 

คุณสมบัติอยางอื่นของจิตแมท่ีสุดประณีต ก็ยังติดอยูกับจิต 
ยังอยูในขางของความรูสึก เมื่อขาดปญญา ไมรูความจริง จิตจะ
เกงดีมีคุณสมบัติอื่นแคไหน ก็อยูแคระดับรูสึก ชีวิตของตัวและโลก
ท่ีตัวอยูอาศัย เปนไปตางๆ ถาถูกใจ ก็ชอบใจ เปนสุข ถาไมถูกใจ 
ก็ไมชอบใจ เปนทุกข แลวแตมัน ข้ึนตอมัน  

แตพอมีปญญา รูจักตัวเอง รูจักโลก เขาถึงความจริงของสิ่ง
ท้ังหลายแลว ก็ปฏิบัติจัดการโลกและชีวิตได จัดปรับแกไขวางจิต
ของตัวใหเขาท่ีถูกทาง กระท่ังเปนอิสระได 



 
 
 
 
 
 
 
๑๑๒ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

ปญญาเปนตัวปลดปลอย แกไข ทําใหหลุดพนเปนอิสระ
เร่ือยข้ึนไปในทุกข้ัน  

ตั้งแตข้ัน กายภาวนา ในระดับของการรับรูทางผัสสทวาร 
มองเห็น ไดยิน ฯลฯ แลว ไมติดกับดักของความรูสึกชอบใจ-ไม
ชอบใจ ปญญาพาข้ึนเหนือความชอบใจ-ไมชอบใจไปเปนการ
เรียนรู แกไขความรูสึกขัดเคืองใหกลายเปนความเขาใจ สงสาร 
เห็นใจได พบเร่ืองราย มองเห็นมุมดี หรือแงท่ีจะใชประโยชน 

ตอไป ในข้ันศีลภาวนา เมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตัน ไมรูวาจะ
ทําอยางไร พอปญญาเกิดข้ึนมา ก็ปลดปลอยพฤติกรรมใหมี
ทางออกท่ีจะเดินหนา และทําอะไรๆ ไดสําเร็จ  

แมในข้ันจิตตภาวนา จิตใจถูกบีบคั้นดวยปญหา หาทางออก
ไมได ถูกกดถูกอัดดวยความทุกข แตพอปญญามา หรือปญญา
เกิดข้ึน ก็รูวาอะไรเปนอะไร จับเหตุของทุกขได มองเห็นทางแกไข 
ปญญามา ปญหาก็หมด ทุกขก็หายไป หลุดพนไปได เปนอิสระ มี
ความสุขท่ีแทในอิสรภาพ 

ตัวจริงของพุทธธรรม อยูท่ีปญญา ท่ีพัฒนาข้ึนไปได จนเปน 
“โพธิ” ท่ีมักเรียกกันยาวหนอยวาโพธิญาณ ซ่ึงทําใหเปนพุทธะ ผูรู
ท่ัวตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจท้ัง ๔   

ปญญาใชจิตสมาธิเปนท่ีทํางาน โดยการเร่ิมงานของสติ สติ
เปนเหมือนมือท่ีจับท่ีดึงเร่ืองหรือสิ่งท่ีประสงคไวใหดวงตาคือ
ปญญาไดตรวจพิจารณาดูเห็นใหรูชัดเจนตลอดท่ัว หรือคลายนาย
ประตูท่ีกักท่ีก้ันหรือจับคนท่ีผานจะเขาผานจะออกไว ใหปญญา
พินิจตรวจตราดูใหรูแนชัดวาใครเปนใคร วินิจฉัยไดวาตองจับไว 
หรือปลอยผานไปได 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๑๓ 

  

 ในการฝกตนใหปญญาพัฒนาข้ึนไปน้ัน ตองรูจักแยกไดแต
ตน ระหวาง ความรูสึก ความคิดเห็น และความรู  

ความรูสึกและความคิดเห็นเปนเร่ืองสวนตัวของคนน้ันๆ ท่ี
เกิดมีข้ึนมาโดยข้ึนตอตัวเขา แตความรูข้ึนตอความจริงของสิ่งหรือ
สภาวะ ท่ีมันเปนของมันอยางน้ันๆ ท่ีคนจะตองรูมันตามท่ีมันเปน 

คนพึงฝกคิดเห็นไมใหขึ้นตอความรูสึก แตคิดใหสอดประสานไปกับ
การรูความจริง ใหเปนการไดและใชประโยชนที่เปนธรรมจากความรูจริง 

คนดอยสัญชาตญาณ ความอยูดีเปนเลิศไดของเขาอยูท่ีปญญา
ความรูท่ีพัฒนาขึ้นมา การพยายามเขาถึงความรูเปนหนาท่ีของมนุษย 

โยนิโสมนสิการ “ทําในใจ/มนสิการโดยแยบคาย” เปน
เคร่ืองมือจัดแจงจิตใจ หรือเดินจิตในทางท่ีชวยใหปญญาทํางาน
ไดดีไดสําเร็จ เปนปจจัยภายในตัวนําท่ีทําใหเกิดปญญารูเขาใจ
ถูกตองมองเห็นทางออกทางแกไข และพาใหไปถึงความรูจริง 

โยนิโสมนสิการ ใชไดทุกสถานการณ ตั้งตนแตผัสสทวารรับรู 
พบเร่ืองราย ก็ทําใหเปนเร่ืองดี ปญหายิ่งมา ปญญาก็ย่ิงมี ใน
วิกฤตก็เห็นโอกาส ในวิบัติก็หาชองวิวัฒนได ฟงเสียงรองเพลงหรือ
เสียงรองไห เลยไดเห็นธรรม ควรเนนท่ีจะใชใหมาก  

การพัฒนาปญญาเปนงานเปาหมายใหญ มีขอบเขตกวางขวาง
ครอบคลุมมาก เมื่อเปนการพัฒนาปญญาท่ีจะใหรูชัดถึงความจริง
ตามสภาวะ บางทีแทนที่จะเรียกกวางๆ วาปญญาภาวนา ก็เรียกช่ือ
จําเพาะลงไปวา “วิปัสสนาภาวนา” (วิปัสสนา =ปญญาเห็นแจง เปน
ไวพจนหน่ึงของ ปัญญา หมายถึงปญญาในระดับท่ีรูถึงสภาวะ)  

ปญญาเปนตัวจริงของพระพุทธศาสนา ปญญาภาวนาก็เปน
การพัฒนาในข้ันใหถึงจุดหมายของพุทธธรรม ในท่ีน้ี มุงจะบอกพอ
ใหรูจักเปนเคา จึงเขียนเปนบทแนะนําไวเพียงน้ี 



จบ ๔ ภาวนา เปนภาวิต ๔ 

การพัฒนา ๔ แดน เรียกวา ภาวนา ๔ สรุปไวอีกคร้ัง ดังน้ี 
๑. กายภาวนา พัฒนากาย คือ มีผัสสทวารกายท่ีไดพัฒนา ให
รู จักรับรู เ รียนรู กินใชเสพบริโภคพอดีสมคุณคา อยูอยาง
สรางสรรคเก้ือกูลในโลกของวัตถุและธรรมชาติ 

๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล คือ รูจักสื่อสารสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย 
อยูอย างสร างสรรค เ ก้ือ กูลในโลกมนุษยคือสั งคม  ท่ีมี
บรรยากาศเอื้อใหจิตใจเจริญงอกงาม 

๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิต คือ มีจิตใจท่ีเจริญงอกงามในคุณธรรม 
มีความเขมแข็งมั่นคง สงบสุขเบิกบานผองใส ใหเปนฐานท่ีดี
ของการพัฒนาปญญา 

๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา คือ มีปรีชารูคิดเขาใจ หย่ังเห็น
ความจริงของกฎธรรมดาแหงความเปลี่ยนแปลงและระบบ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีจะใหเปนอยูอยางมีสติไมประมาท 
สามารถใชปญญาจัดทําดําเนินการท้ังหลาย แกไขปญหาดับ
ทุกขภัยสําเร็จ มีสุขเปนอิสระแทจริง 

บุคคลที่พัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา๑ ที่ว่ามาน้ี เป็น ภาวิต ๔ คือ  
๑. ภาวิตกาย  (มีกายที่พัฒนาแล้ว  = มีกายภาวนา) 
๒. ภาวิตศีล  (มีศีลที่พัฒนาแล้ว  = มีศีลภาวนา) 
๓. ภาวิตจิต  (มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว  = มีจิตตภาวนา) 
๔. ภาวิตปญญา  (มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว = มีปัญญาภาวนา)  

                                         
๑ พึงสังเกตวา ในภาษาบาลี “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนาคน สวน “พัฒนา” เปนคําที่ใชใน
ความหมายทั่วไป แมแตพูดวากองขยะพัฒนาใหญโตข้ึน 



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๑๕ 

  

อธิบายความตามหลัก พอเปนแนวความเขาใจ ดังน้ี 
๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแลว (= มีกายภาวนา) คือ มี

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือโลกแหงวัตถุและ
ธรรมชาติ ในทางสรางสรรคเก้ือกูลเปนคุณเปนประโยชน รูจักช่ืน
ชมรมณีย รูจักใชอินทรียรับรูเรียนรู เชน ดูเปน ฟงเปน กินเปน ใช
เปน บริโภคดวยปญญาท่ีรูจักประมาณรูพอดี ใหปจจัย ๔ จนถึง
เทคโนโลยี กอเกิดผลดีตรงตามคุณคา 

๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแลว (= มีศีลภาวนา) คือ มี
พฤติกรรมกายวาจาสื่อสารสัมพันธ ในทางท่ีจะรวมมือ ชวยเหลือ
กัน และทําการในทางสรางสรรคและเสริมไมตรี ไมเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนเวรภัย รักษาวินัย มีอาชีวะสุจริต เปนกัลยาณมิตร
ของประชาชน รวมนําสังคมไปในทางแหงความเจริญงอกงาม
มั่นคง ใหสังคมเปนสภาพสัปปายะท่ีมีบรรยากาศอันเอื้อใหคน
ท้ังหลายมาสังสรรคและทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาท้ังหลาย 
เฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา   

๓. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแลว (= มีจิตตภาวนา) คือ มีจิตใจ
ท่ีพัฒนาแลว อันพรอมดวยคุณภาพจิต มีคุณธรรม เชน เมตตา
กรุณา คารวะ สุภาพออนโยน ซ่ือสัตย กตัญู เปนตน พรอมดวย
สมรรถภาพจิต คือมีจิตใจเขมแข็งมั่นคง เพียรพยายาม กลาหาญ 
อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และพรอมดวยสุขภาพจิต 
คือ มีปราโมทย ปติ ปสสัทธิ จิตใจราเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบอิ่ม 
เปนสุข สงบ ผองใส เอื้อตอการพัฒนาของปญญา 



 
 
 
 
 
 
 
๑๑๖ ช่ืนชมรมณีย สูสี่ภาวนา  (บทนําสู่ พุทธธรรม) 

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว (= มีปญญาภาวนา) 
คือรูคิด รูวิจัย รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา รูจักจัดทําดําเนินการ
ตางๆ ดวยปญญา ท่ีมองดูรูถึงเหตุปจจัย มองเห็นสิ่งท้ังหลายตาม
เปนจริง โดยปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูท่ีกิเลส
ครอบงําบัญชาไมได เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เปน
อิสระ ไรทุกข มีความสุขท่ีแทจริง 

บุคคลท่ีเปนภาวิต ครบ ๔ ดานน้ี๑ เปนผูท่ีพัฒนาแลวอยาง
แทจริง ตนเองก็ไรทุกข หมดปญหา เปนสุขทุกเวลา และชวย
แกปญหา พาคนอื่นใหมีความสุข เปนแสงอําไพท่ีทําโลกใหสดใส 
เปนอริยะหรืออารยชนโดยสมบูรณ  

                                         
๑  บุคคลที่เปนภาวิต ครบ ๔ ดานนี้ ก็คือพระอรหันต หรืออเสขะ; ตามที่รูกันโดยนิยม ถือเกณฑ
วัดความเปนอริยะ หรืออารยชน จัดแยกเปน ๔ ข้ัน คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ
อรหันต ตามลําดับที่ละสังโยชนได เทานั้นขอเทานี้ขอ คือขอนั้นขอนี้ เมื่อละสังโยชนหมดสิ้นทั้ง 
๑๐ ขอ ก็เปนพระอรหันต ในที่นี้ จะไมบอกวาสังโยชน ๑๐ คืออันใดบาง แตพูดส้ันๆ วา นั้นเปน
เกณฑสําหรับดูในแงหมด ในที่นี้ พูดในแงมี คือเปน ภาวิต ๔ โดยมี ภาวนา ๔ ที่กลาวมาแลว  



ผนวก  
∼ ๑ ∼ 

รมณีย์ ที่ ๓ มูล มาบรรจบ   
เมื่อเจาชายสิทธัตถะเปนพระโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชาแสวงธรรม 

ทรงหาถิ่นสถานอันเหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร ในท่ีสุดทรงพบท่ีเหมาะเชนนั้น 
ณ อุรุเวลาเสนานิคม บนฝงแมน้ําเนรัญชรา และไดตรัสในวาระนั้นวา “รมณีโย 
วต ภูมิภาโค” – “ผืนแผ่นดินถ่ินนี้ รมณีย์จริงหนอ” แลวตกลงพระทัยประทับ
อยูบําเพ็ญเพียรที่นั่นจนไดตรัสรู ที่โพธิรุกขมูล ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา 

คําวา “รมณีย” มีความหมายที่เปนจุดบรรจบ ของสภาพที่หมดจด
งดงามอุดมสมบูรณของถิ่นสถานภูมิประเทศส่ิงแวดลอม ขางนอก กับ
ภาวะสดชื่นรื่นรมยเอิบอิ่มผองใสมีความสุข ขางในจิตใจ 

แมวาขางนอก ถิ่นท่ีอุดม แตในใจระทมติดใครนั่นนี่ขุนของหมองมัว ก็ไมรมณีย 
ถึงแมขางใน ใจใสสะอาด แตขางนอกรุงรังรกนากลัวฝุนควันมืดมัว ก็ไมรมณีย 
ใจที่สดชื่นรื่นรมยชื่นชมรมณีย ราเริงสดใสโลงใจเบิกบานนั้น ก็คือ 
- มฉีันทะ ความพอใจชื่นชมยินดีอยากใหเปนใหมีสภาวะท่ีดีงามเต็มเปยมสมบูรณ เปนเหตุ 
- มีปีติปราโมทย์ ความอิ่มใจชื่นใจสดใสปลอดโปรงโลงเบาราเริงเบิกบาน เปนผล 
ฉันทะ (ธรรมฉันทะ) เปนมูล คือเปนที่มาตนกําเนิดของธรรมดีทั้ง

ปวง เชน เมตตา กรุณา [ฉนฺทมูลกา...สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔] 
ปราโมทย์ ธรรมมีปราโมทยเปนมูล ๙: ปราโมทย์ ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ

ยถาภูตญาณทัศนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุตต ิ[นว ปามุชฺชมูลกา ธมฺมา, ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๒/๑๒๕] 
ถือเอาโพธิรุกขมูล เปนสัญลักษณของ “รมณีย์” มีฉันทมูล มี

ปราโมชชมูล มาพรอม นําไปสูผลที่หมายอันประเสริฐเลิศสูงสุด 
มี ๓ มูลนี้ ดีแกชีวิตท้ังจิตและกาย ดีแกโลก ท้ังโลกมนุษย และโลก

ธรรมชาติ อยางไร ต้ังหลักนี้ไวใหเปนท่ีสังเกต สุดแตจะขยายความตามโอกาส 



∼ ๒ ∼ 

ไตรสิกขา - ไตรพิธบุญกิริยา  

การศึกษาท่ีเปนหลักใหญ คือ ไตรสิกขา: ศีล สมาธิ ปญญา 
ดังท่ีทราบกันอยู แตมีพุทธพจนท่ีตรัสแกคฤหัสถวา (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐) 

“ปุญ ฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” 
แปลวา: พึงศึกษาบุญน่ันแล 

บุญท่ีพึงศึกษาน้ัน ไดแก บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล 
ภาวนา ซ่ึงเรียกรวมใหเทียบคลายไตรสิกขา วา  ไตรพิธบุญกิริยา 

การท่ีตรัสไตรพิธบุญกิริยา แกคฤหัสถ น้ี  อธิบายไดวา 
ไตรสิกขาเปนหลักใหญ เปนการศึกษาเต็มกระบวน ซ่ึงบุคคลอยาง
พระภิกษุปฏิบัติไดเต็มชีวิต ในชุมชนท่ีมีวินัยชวยหนุนเต็มท่ี สวน
ไตรพิธบุญกิริยา ตรัสผอนเพลาลงมาใหเหมาะกับชีวิตของ
ชาวบาน ในสังคมท่ีมีคนมีกิจกรรมหลากหลายรายดีแทบคุมไมได 

รวบรัดรวมความวา การศึกษาท่ีเปนปฏิบัติการในการพัฒนาคน
น้ัน แยกตามสภาพชีวิตและสังคม ๒ พวก เปน ๒ ระบบใหญ คือ  

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



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๑๙ 

  

ระบบท้ังสองน้ี มีสาระอันเดียวกัน (เปนระบบใหญแหงการ
พัฒนามนุษยตามสภาวะของธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียว) แตมีแงดาน
ข้ันตอนยอยแตกตางกันตามสภาพชีวิตท่ีวา  

พวกหน่ึง  เกี่ยวของกับวัตถุและกิจกรรมทางกายมาก         
อีกพวกหน่ึง  เก่ียวของกับจิตปญญามาก  
พวกหน่ึง  เนนดานรูปธรรม  
อีกพวกหน่ึง  เนนดานนามธรรม  
ดังจะเห็นไดในสาระสําคัญของระบบท้ังสองน้ัน 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 แมจะตางกันตามวิถีชีวิตวิถีสังคม 
แตเมื่อดําเนินไปอยางถูกตอง ก็จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
มนุษย ๔ ดาน ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ ใหเดินหนาไป  

 

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



∼ ๓ ∼ 

ภาวนา - พัฒนา  
(Development)  

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 ขอ
สําคัญอยูที่วา ชื่อของ development ทั้ง ๔ ดาน พอดีตรงกับของฝรั่ง 
เฉพาะอยางยิ่ งที่วงการ progressive education ในอเมริกา มี John Dewey (1859-1952) เปนผูเดนนํา ใชมา ๑๐๐ กวาปแลว (ของพุทธ
ศาสนาใชมา ๒,๐๐๐ กวาป)  

ทีน้ี ท่ีฝร่ังพูดถึง development ท่ีแปลกันวา พัฒนาการ ๔ ดาน
น้ัน ตรงกับพระพุทธศาสนาในดานศัพท แตความหมายไมตรงกันแท  

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

 (มักแปลกันพลาดไปเป็น พัฒนาการทางจิตใจ)  
3. Emotional development  พัฒนาการทางจิตใจ  

 (มักแปลกันตามคําไทยท่ีเพี้ยนไปว่า พัฒนาการทางอารมณ์)  
4. Social development  พัฒนาการทางสังคม  

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



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๒๑ 

  

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) 
ขอย้ํา: แมวาช่ือเรียกจะตรงกัน หรือใกลกันมาก แตความหมายไม

ตรงกันแท เฉพาะอยางยิ่ง ขอ ๑ กายภาวนา การพัฒนากาย ในการศึกษา
สมัยใหม มุงท่ีความเจริญเติบโตของรางกายและแข็งแรงมีสุขภาพดีโดยเนน
พลศึกษา รวมท้ังทักษะความชํานาญคลองกายในกีฬาตางๆ ตลอดจนฟอนรํา 
ฝกทหาร เปนตน แตพุทธธรรมวาตองคลุมถึง พัฒนา “เบญจทวารกาย” ในการ
สัมพันธกับโลก คือการรับรูเรียนรูส่ือสารกับส่ิงแวดลอมรอบตัว ดังวาแลว 

หลักฐานที่อ้างอิง ของ ภาวนา ๔ – ภาวิต ๔ 
เกี่ยวกับอาคตสถาน หลักฐาน ท่ีมา ของ “ภาวนา ๔” และ “ภาวิต ๔” 

มีเร่ืองนารูมากยิ่ง แตท่ีน่ีเหลือเน้ือท่ีใหพูดนอยนัก จึงบอกพอไดเคา ดังวาแลว 
ภาวนา น้ี ทานมักใชในเชิงวัดผล พุทธพจนในเรื่องน้ีจึงมักเปน ภาวิต เชนท่ี
ตรัสเตือนพระใหปองกันอนาคตภัย (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) ซึ่งใหเห็น
ความสัมพันธของ ไตรสิกขา   ภาวนา/ภาวิต)   

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

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

แตทั่วไปเปนทํานองนี้วา “ปญฺจทฺวารภาวนาย วา ภาวิตกาโย” (องฺ.อ.๒/๒๒๖); หมดที่แคน้ี   



นิทานพจน 
(ในการพมิพ์ครัง้แรกเริ่ม)  

หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ นี้ 
เกิดขึ้นโดยไมไดคิดหมาย ไมไดตั้งใจไวเอง และมิใชทําตามคําขอของบุคคลใด เปน
กรณีไมคาดหมายที่แทรกเขามา คือ มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญ
อันหนึ่ง ซึ่งเห็นวาจําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แต
ไดมาเห็นวา คําตอบอธิบายน้ันเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา และถา
เพ่ิมเติมขยายความสักหนอย ก็จะใชเปนหนังสือประกอบ หรือพวงกับหนังสือ 
พุทธธรรม ได โดยเปนคลายบทนํา หรือสรุปความแนวหนึ่ง จึงไดจัดปรับเขียน
เพิ่มเติมขึ้นเสร็จในเวลาเรงดวน 

เนื้อความทั้งหมดในหนังสือเลมนี้ มีอยูแลวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับขยาย แตผูอานที่ยังใหมในการศึกษาธรรมบางทีอาจบอกทํานองวา การอาน 
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ัน เหมือนลงไปในทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา 
จับอะไรปะติดปะตอไมไหว หรือไมอาจจัดเรียงเรื่องราวใหเปนรูปเปนราง หนังสือ 
บทนําสู่ พุทธธรรม เลมนี้ อาจชวยได ทั้งในแงเปนบทนํา ใหมองเห็นเคาความอยาง
นอยดานหนึ่ง ที่จะชวยใหศึกษาโดยเขาใจและจับความงายขึ้น และในแงเปนบทสรุป 
โดยเฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคมซ่ึงมีโลกเปนที่อาศัยและกําไวซึ่ง
โชคชะตา  

อนึ่ง หลายทานไมคอยสบายกับความเปนที่ลานตาทางวิชาการ ในหนังสือ
เลมนอยนี้ จึงไดละเวนการบอกอาคตสถานที่มาของขอมูลเสียหลายแหง โดยใหมี
แตนอยสักหนอย 

ในการพิมพ ไดอาศัยบัญชีนิตยภัตหลวง เปนอันใหงานสําเร็จไดดวยพระ
บรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี จึงถือหนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระ
พรอนุโมทนาพระราชกุศล เชนเดียวกับในครั้งจัดหาอุปกรณในงานจัดทําหนังสือ 
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานครั้งนี้ ขอทุกทานที่เกื้อหนุนใน
บุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผ
ไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ 


