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ทําบุญพื้นฐาน 
คือ  

ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 
∼ ∼  

บุญกรหนุ่ม ชื่อนายมฆะ 

นานมาแลว ท่ีหมูบานชื่อวามจลคาม ขณะท่ีชาวหมูบาน
ทํางานกันอยูท่ีบริเวณกลางหมูบาน หนุมนอยมฆมาณพก็เปน
คนหน่ึงซึ่งไปทํางานท่ีน่ัน  

ทีน้ี ในท่ีท่ีตัวเองทํางานน้ัน หนุมมฆะมีแรงใจอยากใหท่ีน้ัน
เปนท่ีท่ีดี เปนท่ีเหมาะท่ีจะทํางานไดดี พูดส้ันๆ วามีฉันทะ คือ
อยากทําท่ีทํางานน้ันใหเปนท่ีสะอาดเรียบรอย ไมมีขยะ ไมมีของ
รกรุงรัง แลวก็เรียบรื่น มีบรรยากาศดี ดังน้ันหนุมนอยมฆะน้ีก็ปด
กวาดชําระสะสางในเขตในบริเวณท่ีทํางานของตัว อะไรท่ีขรุขระ
ก็ทําใหราบเรียบ  คือทําใหรมณีย เปนท่ีนาสดช่ืนรื่นรมย  แลวก็
ทํางานของตัวไป ทํางานแลวก็พักอยู   

แตทีน้ีก็มีคนอ่ืนมาเห็นท่ีน้ันแลวชอบใจ เอาแขนกันเขาให
พนไปแลว เขาไปพักท่ีน่ันเสียเอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไม
โกรธ แตไปชําระทําความสะอาดท่ีจุดอ่ืน ทําท่ีใหมใหรมณีย แลว
ยายไปทํางานท่ีน่ัน  



 
 
 

มฆะยังถูกคนอื่นแย่งเอาที่ น้ันไปอีก 
เขาไม่โกรธ ก็ย้ายไปทําที่ อ่ืนต่อๆ ไป 
ขยายไปเร่ือยๆ  

พร้อมกับ คิดว่ า  คนเหล่ า น้ี ไ ด้ รับ
ความสุขก็ดีแล้ว เขามีความสุขด้วยการ
กระทําของเรา การกระทําของเราน้ันก็
ต้องเป็นกรรมที่เป็น “บุญ”...   
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แลวก็มีคนอ่ืนอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากท่ีน้ันแลว
เขาไปใชท่ีน่ันแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําท่ีอ่ืนให
เปนรมณียอยางน้ันอีก  

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

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

ตอมา หนุมมฆะซึ่งมีฉันทะอยูกับตัว ก็คิดวา ท่ีรมณีย์ ยอม
เปนท่ีรักท่ีชอบใจของทุกคน ไมมีใครไมชอบที่รมณีย์ ในขั้น
ตอไปน้ี เราควรทําถนนหนทางใหราบเรียบ แลวก็แบกถือมีด
ขวานจอบเสียม ออกจากบานแตเชาตรู เท่ียวไปจัดแตงถนน
หนทาง ตัดรานกิ่งไมท่ีเกะกะกีดขวาง  

เมื่องานท่ีตองทํามากขึ้น ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับ
บานค่ํามืด วันหน่ึง หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา 
เขาก็ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนน้ันบอกวาขอ
เปนเพ่ือนรวมทําบุญดวย ตั้งแตน้ันก็กลายเปนคณะบุญกร คือ
คณะนักทําบุญ จะเรียกตามคํานิยมสมัยน้ีวาเปนนักริเริ่ม
สรางสรรค หรือมีจิตอาสา ก็วาได มีขึ้นมาแลว ๒ คน  



 
 
 
 
 
 
 
๔ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

จากน้ันก็มีหนุมอ่ืนอีก เห็นเขาท้ังสองแลว ถามอยางน้ัน 
พอทราบแลว ก็เปนสหายรวมดวย ตอมาก็มีผูสนใจเห็นตาม เขา
รวมทําบุญเพ่ิมขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขา
รวมกับเขาเปนนักทําบุญกลุมใหญถึง ๓๓ คน  

กลุม ๓๓ บุญกรนี้เท่ียวดูแลทํางานบุญ บําเพ็ญประโยชน
แบบน้ีเปนประจํา นอกจากพัฒนาทางเขาออกหมูบานแลว ก็
สรางศาลาท่ีส่ีแยก ขุดสระนํ้า ทําสะพาน ขยายงานออกไปๆ 

กลางวัน ทํางานกันแข็งขัน เย็นลง เลิกงาน แทนที่จะตั้งวง
ดื่มสุรา ก็มาน่ังลอมวงกินขาวกินปลาและปรึกษางานกัน วัดผล
งานวันน้ี และวางแผนงานท่ีจะทําในวันตอไป    

เมื่อทํางานบุญสรางประโยชนมากข้ึน หนุมมฆะก็ไดเปนท่ี
รักนับถือ คนเชื่อฟงกันท่ัวไป เขาก็แนะนําชักชวนชาวบานให
เอ้ือเฟอเผ่ือแผแบงปนกัน ใหถือศีล ๕ ละเลิกส่ิงชั่วราย เชนสุรา
ยาเสพติด การพนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน 

รวมแลว บุญกร คือนักทําบุญ ก็ทํางานจัดสรรพัฒนาทํา
บานทําถิ่นท่ีอยูหมูบานใหสะอาดเรียบรอย ใหเปนท่ีอยูท่ีทํางาน
ทําการพบปะสังสรรคกันไดดวยดี ไปจัดทําถนนหนทางใหคน
สัญจรกันไดคลองสบายปลอดภัย ขุดบอขุดสระนํ้า สรางสะพาน 
ปลูกสวน ปลูกปา ใหรมณีย ทําหมูบานชุมชนใหอยูกันดี ให
ชาวบานเอาใจใสดูแลกัน ไมทอดท้ิงกัน รวมชวยงานการ รวมสุข
รวมทุกขกัน มีความพรอมเพรียงสามัคคี  น้ีคือบุญขั้นพ้ืนฐาน  

บุญน้ีเปนคําเดิมท่ีคลุมความหมายของคําวาคุณภาพชีวิต 
ในขั้นพ้ืนฐาน มันเปนคุณภาพชีวิตเบ้ืองตน แลวก็เปนคุณภาพ
ของคนลึกเขาไป ถาทําบุญพ้ืนฐานใหคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแลว  
เขาก็จะเจริญงอกงามในการทําบุญท่ีสูงยิ่งขึ้นไปไดงาย  
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กลุมหนุมบุญกร มีมีดพราบรรดาอุปกรณคูมือ ไดขุดสระ
สรางศาลาทําทางใหดี ขยายถิ่นรมณียกวางไกลออกไปๆ  

ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะน้ีเท่ียวทํางานอยางน้ัน ก็ไม
พอใจ  

นายบานน้ันมองวา กอนน้ัน เมื่อพวกชาวบานยังดื่มสุรา 
ยิงนกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และ
เก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาเปนบุญกร พากันทําบุญ
ตามหนุมมฆะกัน รายไดน้ันก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  

แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  “พวกแกเท่ียวทํา
อะไรกัน?” 

หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกน่ีอยูบานอยูเรือน ไมควรทํา

อยางน้ัน ควรออกปาไปยิงนกตกปลาลาเน้ือเอามากินกัน และ
ทําสุราดื่มใหสบายใจ แลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 

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

เมื่อพระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตาม
รับส่ัง นําตัวมฆะกับพวกมา  

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



 
 
 
 

พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวน
ทราบว่า คนเหล่าน้ีรวมกลุ่มกันทําบุญ เช่น 
เที่ยวดูแลถนนหนทาง สร้างศาลาพักตาม
ทางแยก ขุดสระนํ้า สร้างสะพานให้แก่
ประชาชน ก็ทรงช่ืนชมสนับสนุน  
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พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลาน้ี
รวมกลุมกันทําบุญ เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพัก  
ขุดสระนํ้า สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงชื่นชมสนับสนุน  

แทนท่ีจะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทาน
นายบานน่ันแหละใหเปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทาน
ชางตัวน้ันใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานน้ันให
พวกเขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  

กลุมบุญกรไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมา
ชวยงาน ก็ผองใสยิ่งนัก คิดจะทําบุญยิ่งขึ้นไป จึงปรึกษางานกัน 
ตกลงสรางศาลาใหญเปนอาคารถาวรท่ีส่ีแยก  

เทาท่ีทําบุญกันมา ยังไมไดใหสวนรวมทําบุญ (คือ “ปัตติ” 
ใน “ปัตติทาน” ท่ีแปลกันส้ันๆ วาใหสวนบุญ คือใหสวนรวมใน
การทําความดี) แกเหลาสตรี ถึงตอนนี้เปนงานบุญใหญโต พวก
สตรีแมบานก็เขามารวมทําบุญดวย สุธรรมาเขามาเปนเจางาน
สรางศาลา สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี เปนท่ีรมณีย และสุจิตรา
ทําสวนดอกไม (บุปผาราม) ท่ีเปนรมณียอีกเชนกัน 

ศาลาอาคารใหญน้ัน เมื่อสรางเสร็จแลว ก็จัดใหประชาชน
ไดพักอาศัย โดยแบงเปน ๓ สวน คือ สวนสําหรับอิสรชน สวน
ของคนยากไร และท่ีพักคนเจ็บไข 

จะเห็นวา ในงานบุญท้ังหมดน้ี พวกนักทําบุญมาเขารวม
ดวยใจสมัครของตน เริ่มตั้งแตหนุมมฆะท่ีมีฉันทะเร่ิมงานขึ้นมา
เอง แลวคนอื่นมองเห็นคุณคาก็มีฉันทะเขามารวม เกิดเปนการ
รวมกําลังสามัคคีในการทําความดีงามบําเพ็ญประโยชน ถิ่นก็
เปนท่ีอยูอยางดีเปนท่ีผาสุก คนก็อยูในถิ่นกันดวยดีมีสุขสามัคคี 



 
 
 
 
 
 
 
๘ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

การทําบุญพ้ืนฐานน้ัน เริ่มดวยการสรางสรรคชุมชน โดย
เหลาบุญกรชวยกันจัดสรรถิ่นอาศัยท่ีอยูท่ีทําการท่ีทํากินใหเปน
ถิ่นรมณีย์ ท่ีแตละคนมีชีวิตดีงามตั้งอยูในศีล และรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหเปนท่ีคลองสบายมั่นคงปลอดภัย อยูรวมกันไดผาสุก
สวัสดี มีความสุขจริงท่ีไมตองพ่ึงพิงอบายมุข พรักพรอมพอแก
การท่ีจะเรียกวา มีชีวิตงาม มีสังคมดี มีธรรมชาติอันรมณีย∗   

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

ฟาก) จัดบริการนํ้าด่ืม และบึงบ่อสระน้ํา ให้ที่พักอาศัย บุญของ
ชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, ชน
เหล่านั้น ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 
เปนอันวา ใครทําอยางน้ี ไมวาจะปลูกปา ทําสวน ขุดบอ

นํ้า  สรางสะพาน  สรางศาลา ใหท่ีอยูท่ีอาศัย เพ่ือประโยชนสุข
แกคนท้ังหลาย น่ันคือเปนการทําบุญขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนงานท่ีทํา
ดวยฉันทะโดยมุงจะทําชุมชนใหดี 
                                         
∗  เรื่องหนุมมฆมาณพกับพวก ท่ีเปนคณะบุญกรผูไดทํา “บุญ” มากมาย ซ่ึงทําใหถ่ินอาศัย
เปน “รมณีย” ใหชุมชนอยูกันดีน้ี มีมาในหลายคัมภีร (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียด
ตางกันบาง) แสดงวาเปนเรื่องท่ีถือวาสําคัญ และเปนเรื่องราวการทําบุญท่ีเคยคุนกันมา
ในวัฒนธรรมของสังคมไทย เห็นวาเปนเรื่องดีงามสําคัญท่ีถูกลืมไป โดยเฉพาะจะชวยให
เขาใจความหมายของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลาไว (ขอใหสังเกตคําสําคัญท่ีเดน 
คือ “บุญ” และ “บุญกรรม” กับ “รมณีย์”) รวมแลว เรื่องน้ีใหคติวา “ชาวพุทธผู้นํา 
ทําบุญแรก คือทําถ่ินให้รมณีย์, บุญใหญ่อันสําคัญ คือช่วยกันทําชุมชนให้อยู่กันดี”  

เรื่องมฆมาณพน้ี มีความสําคัญลึกลงไปอีกในทางศีลธรรมและวัฒนธรรมไทย 
โดยเปนแหลงของเร่ืองวัตรบท ของพระอินทร อันเปนท่ีมาของสวนสวรรคท้ัง ๔ คือ 
จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน และนันทนวัน ตลอดจนเวชยันตมหาปราสาท และ
หอประชุมเทพในดาวดึงสท่ีช่ือวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา” 



เรียกหาฉันทะ บอกหนุ่มมฆะให้รีบกลับมา 

เรื่องมฆมาณพน้ี สมัยกอนจัดกันเปนงานเทศนสําคัญ 
เรียกวาวัตรบท ๗ ของพระอินทร แลวอยางไรไปๆ มาๆ ถึงเวลาน้ี
หายไป  คนไทยเวลาน้ีแทบไมมีใครรูจัก ตองฟนขึ้นมา   

คนจะอยูกันดี จะพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาปญญาไดผล ก็
ตองใหเขามีความเปนอยูท่ีเหมาะท่ีดี สรางสรรคจัดสรรชุมชน
หมูบานตั้งแตวัตถุและส่ิงแวดลอม ใหเปนสภาพท่ีเกื้อหนุนชีวิต 
ดวยการทําบุญพ้ืนฐาน อยางท่ีพวกมฆมาณพทํากันน้ัน  

เวลาน้ี  บางทีไปสอนเนนกันอยูท่ีศีล ๕ อยูๆ ยังไมบอกให
ทําอะไร เริ่มตนก็ใหรักษาศีล ๕ เนนๆ กันอยูน่ันแหละ คิดใหดี 
ศีล ๕ น้ันเปนเรื่องของการงดการละการเวน  ไมฆาสัตว ไมลัก
ทรัพย มีแตไมทําๆ ท้ังน้ัน แลวคุณทําอะไรละ เริ่มตนก็ไม ไดแต
หยุด ไดแตยั้ง ไดแตละโนนเวนน่ี  ยังไมมีอะไรจะทํา ก็น่ังอยู
เฉยๆ หยุดๆ เดี๋ยวก็น่ังงอไปงอมา  ไมทําอะไรก็ไดรักษาศีล ๕   

คนโบราณไม่เอาอย่างน้ี เขาเอาเร่ืองที่ทํามาเร่ิมต้น ไมใช
เริ่มตนดวยการไมทํา อยางเร่ืองท่ีไดเลามาแลวน่ันแหละ เริ่มตน 
มฆมาณพมีเรื่องท่ีคิดจะทํา แลวในการทํางานน้ัน เขาก็รักษาศีล
กํากับตัวพรอมไปเลย  แลวเขาไปแนะนําส่ังสอนชาวบาน ใหรูจัก
ทําการทํางานดําเนินชีวิตเปนอยูกันใหดีน้ัน ก็เอาศีล ๕ มากํากับ
วา เมื่อคุณทําน่ันทําน่ีอยูกันอยางน้ี  ก็อยาใหมีการเบียดเบียน
กันนะ  อยาไปทํารายใคร ไมใหละเมิดตอชีวิต ตอทรัพยสิน  ตอ
คูครอง ไมพูดเท็จ ไมกินเหลาไมติดยา ศีล ๕ ก็กํากับตัวไปใน
การดําเนินชีวิตหรือในการเปนอยูทํางานทําการของเขา 



 
 
 
 
 
 
 
๑๐ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

 ศีล ๕ น้ันสําคัญมาก เปนฐานท่ีประกันสังคม แตมันเปนตัว
กํากับ คือคนเขามีเรื่องจะทําอยูแลว ก็ทําโดยมีศีล ๕ ไมใชอยูๆ 
ก็ขึ้นตนดวยไมๆ ท่ีเปนฝายลบ ก็เลยไมมีอะไรจะทํา แลวก็ไม
ตองทําอะไร ก็ไดแตน่ังน่ิง น่ังเฉย อยูแคน้ัน แลวก็บอกวามีศลี ๕  

ท่ีถูกคือตองบอกเรื่องท่ีจะทํา ใหเขามีเรื่องท่ีจะทํา แลวก็
กํากับวา คุณจะทําความดี จะทํางานทําการอะไร ก็ทําไป  แตใน
การทําในการเปนอยูของคุณน้ัน  ตองมีศีล ๕  อยาใหมีการ
เบียดเบียนกัน  ใหมีเรื่องท่ีจะทําไวกอน  แลวพอจะทํา  ก็
สมาทานศีล ๕ กํากับไปดวย  อยางน้ีก็เดินหนากันไปได 

ในประเพณีสืบกันมาก็มีการปฏิบัติน้ีไวเปนสัญลักษณ แต
โบราณมาถือการเทศนเปนงานสําคัญ เพราะถึงตอนท่ีพระจะทํา
หนาท่ีของทานท่ีจริงแท คือการใหธรรม ไมวาจะทําบุญเล้ียงพระ
เชา-เพลอะไร ก็ไปลงทายท่ีบายมีพระเทศนใหคนฟงธรรม  

ทีน้ี ถึงตอนที่พระจะเทศนน้ัน ก็ใหสมาทานศีล ๕ ไว น่ีคือ
เปนบทนํา เปนบุพภาค ใหตั้งตัวไวพรอมท่ีจะรับ แตส่ิงท่ีมุง
หมายจะไดจะเอา ซึ่งคิดไวกอนแตตนแลว อยูท่ีจะฟงเทศนใหได
ธรรม ไมใชขอศีลรับศีลขึ้นมาลอยๆ   

นาสังเกตแถมไวหนอยวา ในทายยุคท่ียังมีเทศนเปนงาน
ใหญน้ัน ชาวบานมักรอฟงเทศนโดยหวังจะไดสนุก เทศนดีคือ
เทศนตลก พระนักเทศนท่ีเกงมีชื่อเสียงลือล่ันท่ัวไป นิมนตมา
จากไกลๆ คือเทศนไดตลกคนฮาจนตกขอบศาลา ยุคนักเทศนดัง
ผานไป คนไทยก็ยังเดนกันอยูท่ีเสียงเฮฮา ธรรมไมเอา ชอบแต
เหลากับจะไดเฮฮา นาจะชวนกันแกไขพัฒนาใหพนไปเสียที 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 
 

  

เอาละนะ วันน้ีก็เลยมาย้ําเรื่องน้ีไว เปนอันวามาชําระ
สะสางกันใหม ใหการสอนธรรมปฏิบัติธรรมเปนระบบมีลําดับท่ี
ชัดเจน  ใหเขาท่ีเขาทางกันหนอย  ประสานใหเขาระบบท่ีครบ
เปนองครวมของจุดหมาย หรือประโยชน คืออัตถะท้ัง ๓   

เวลาน้ีตองทันกระแสนิยมความเจริญของยุคสมัย ถาปฏิบัติ
จัดการอะไรๆ ไปโดยไมรูเทาทัน ก็จะทําใหเกิดความแปลกแยก 
และสภาพกะพรองกะแพรง ขาดๆ เกินๆ เสียระบบที่ น่ันท่ีน่ี 
อยางในเร่ืองท่ีเรียกกันวาการปฏิบัติธรรม ซึ่งควรจะพูดไวหนอย 

ขอเลาเรื่องยอนอดีตนิดหนอย ในเมืองไทยเมื่อเขาสู
สมัยใหมน้ัน คนไทยตื่นความเจริญของอารยประเทศในแดน
ตะวันตก ถึงขั้นแปลกแยกกับตัวเอง เอาแคใกลๆ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
เวลาน้ันคนไทยถึงกับดูถูกความเปนไทย ดูถูกวัฒนธรรมไทย 
และหันหลังใหพระพุทธศาสนา เวลาน้ัน คําวา สมาธิ กรรมฐาน 
สมถะ วิปสสนา อยาพูด เขาจะยิ้มเยาะ ดูถูกวาคร่ําครึ งมงาย 

ตอมาไมนาน ท่ีเมืองฝรั่งเอง โดยเฉพาะในอเมริกา เกิด
กระแสสวนทางวัฒนธรรม โดยคนหนุมสาว คนรุนใหมท่ีน่ันหัน
ไปตอตานความเจริญแบบวัตถุนิยมและสถาบันแบบแผนใน
สังคมของเขาเอง และหันมาหาศาสนาตะวันออก เกิดเปน
กระแสนิยมสมาธิ สมาทานโยคะ เปนตน ตั้งแตคนรุนบ๊ีต ยุค
ฮิปป มาจนถึงนิวเอจ (New Age) พาใหคนไทยสมัยใหมหัน
กลับมาชื่นชมชอบสมาธิเปนตนตามไปดวย  

กระแสนิยมสมัยใหมน้ี มีสวนอยูไมนอยท่ีทําใหคนไทยใน
เมืองท่ีมีความเจริญ คนร่ํารวย คนชั้นกลางผูมีอันจะกิน นิยม
สมาธิสืบกันมาถึงเวลาน้ี  



 
 
 

กว่าศตวรรษแล้ว เมื่อสังคมไทยหันไป
หาความเจ ริญแบบสมัยใหม่  คนไทย
หลงใหลความเจริญแบบตะวันตก ต่ืน
วิทยาศาสตร์ มองเห็นเมืองไทยล้าหลัง 
อะไรที่เป็นของฝร่ังจึงเป็นสากล  

คนไทยหันหลังให้วัฒนธรรมไทยและ
พระพุทธศาสนา  หันหน้าไปรอรับและ

เลียนแบบตะวันตก  
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แลวก็ทําใหพระใหวัดจัดตั้งสํานักใหมๆ ท่ีถึงเวลาน้ีเรียกวา
สํานักปฏิบัติธรรม (กอนเขาสมัยใหมน้ี เรียกตรงตามเรื่องวา สํานัก
กรรมฐานบาง สํานักวิปสสนาบาง) ขึ้นมารับสนองความตองการ
ของคนมั่งมีคนเมืองคนกรุงเหลาน้ี ซึ่งบางทีก็มาหาสมาธิ ในเชิง
หาความสุขสงบหลบทุกขหรือพักใจอะไรอยางน้ี  สํานักปฏิบัติ
ธรรมน้ันเกิดมีผุดกันขึ้นมามากมาย ท้ังใกลเมือง และบานนอก 

กระแสนิยมการปฏิบัติธรรมแบบสมัยใหมน้ี ก็มีความดีอยู
มาก แตกระแสใหมสายนอกท่ีเขามาน้ัน ไมไดประสานกลมกลืน
หรือบูรณาการเขาในระบบการนับถือปฏิบัติพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยท่ีสืบกันมา แตกลายเปนสวนท่ีเดนนําแบบเปน      
สวนตาง ขณะท่ีในสายประเพณีท่ีสืบมา พูดตามคําของคนไทยท่ี
บนกันมานานแลววาพระพุทธศาสนาเส่ือม  

ท่ีวาน้ีเมื่อดูท่ีสวนใหญ ก็คือพระพุทธศาสนาพ้ืนบาน ท่ี
เห็นท่ัวไปในชนบท แทบจะเหลือแตประเพณีและพิธีกรรม แมแต
สุราและการพนันก็เขาไปไดงายๆ ถึงในงานในลานวัด เมื่อมีการ
จัดตั้งสํานักกรรมฐาน สํานักวิปสสนา ในชื่อใหมวาสํานักปฏิบัติ
ธรรม คนพ้ืนถิ่นชาวบานซึ่งมีความรูเขาใจหลักธรรมเลือนรางลง
ไปแลว ก็มีความรูสึกแปลกแยกกับการปฏิบัติธรรม 

ในพ้ืนถิ่นชนบทท่ัวไปของไทยน้ี  ตั้ งแตนานมา  กวา
ศตวรรษแลว เมื่อสังคมไทยหันไปหาความเจริญแบบสมัยใหม 
คนไทยหลงใหลความเจริญแบบตะวันตก ตื่นวิทยาศาสตร 
มองเห็นเมืองไทยลาหลัง อะไรท่ีเปนของฝรั่งจึงเปนสากล คน
ไทยหันหลังใหวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา หันหนาไปรอ
รับและเลียนแบบตะวันตก  



 
 
 
 

แม้แต่ประเพณีบวชเรียน ที่ เ ป็นส่วน  
แก่นสารของพระพุทธศาสนาแบบไทย 
สําหรับสร้างบัณฑิตผู้นําชุมชนอย่างนายมฆะ 
ก็เลอะเลือนจนแทบจะหายไปจากแผ่นดินไทย 
แล้วชาวบ้านก็อยู่กันแค่ประเพณีพิธีกรรม  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 
 

  

คนเมืองคนกรุงหันหนาไปเมืองนอก คนบานนอกหันหนา
ไปเมืองกรุง มุงไปหาสวรรคในเมืองท่ีแพรวพราวดวยแสงสี 
ชาวบานเปล่ียนวิถีชีวิต แขงกันหาเงินใหลูกหลานไตบันได
การศึกษาสมัยใหมไปเลาเรียนและหางานทําใหมีความกาวหนา
ในเมืองในกรุง ในแนวทางน้ี แมแตชาวชนบทก็หางเหินวัด
ออกไป และไมนอยก็ถึงกับหันหลังใหวัด  

ฝายวัดก็ดิ้นรนเพ่ืออยูรอด ในสังคมสมัยใหมน้ี เงินตราคือ
ความอยูรอดและคือศักด์ิศรีความเจริญกาวหนา วัดมากมายก็นา
เห็นใจ แตสังคมก็ไมรู ผูคนก็ไมเขาใจ พระตองหันไปหาทางมี
รายได จัดงานจัดพิธี และกอสรางรูปธรรมใหญโต วัดเหินหางหลัก
จนหลงลืมหนาท่ีแทจริงของตัว ไปๆ มาๆ พระและวัดก็ไมไดเอา
ใจใสดูแลศีลดูแลธรรมของชาวบาน ไมใสใจในหนาท่ีใหธรรม  

ชาวบานก็ไปตามกระแสนิยมความเจริญของยุคสมัยและ
ถูกบีบรัดดวยระบบสังคมสมัยใหม วัดกับบานหางเหินกันไป 
เน้ือหาสารธรรมท่ีจะเขาใหถึง ซึ่งยังพยายามกาวกันอยู  ก็เลิกรา  

แมแตประเพณีบวชเรียน ท่ีเปนสวนแกนสารของพระพุทธ  
ศาสนาแบบไทย สําหรับสรางบัณฑิตผูนําชุมชนอยางนายมฆะ 
ก็เลอะเลือนจนแทบจะหายไปจากแผนดินไทย แลวชาวบานก็อยู
กันแคประเพณีพิธีกรรมอยางท่ีวา เกิดเปนสภาพพุทธศาสนา
ของคนไทยท่ีอวดไดแตรูปแบบ แทบจะเหลือแตเปลือก  

เมื่อกระแสใหมเขามาในถิ่น มีสํานักปฏิบัติธรรม เขาพูด
กันวาคนมาปฏิบัติธรรมท่ีน่ัน ชาวบานหมดภูมิพ้ืนฐานทางธรรม
ไปแลว ยากท่ีจะรูเขาใจวา ท่ีจริงน้ัน การปฏิบัติธรรมก็คือคํา
สามัญธรรมดาๆ น่ีเอง  



 
 
 

ปฏิบัติธรรม ก็คือเอาธรรมมาปฏิบัติ 
เอาธรรมมาใช้มาทําตาม ในการเป็นอยู่ 
ดําเนินชีวิต ทํากิจการงาน ทํามาหากิน 
ต้ังแต่ในบ้าน พ่อแม่จะเล้ียงดูลูกให้ดีอย่างไร 
ลูกที่ ดี เ ป็นอย่างไร  สามี -ภรรยาอยู่ กัน
อย่างไรดี คุณครูดีทําหน้าที่อย่างไร นักเรียน
ทํ าอย่ า ง ไ รจะ เก่ งจะ ดี  เ พ่ื อน บ้านที่ ดี 
ข้าราชการที่ดี พลเมืองดีเป็นอย่างไร...   



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 
 

  

แทจริงน้ัน ปฏิบัติธรรม ก็คือเอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมา
ใชมาทําตาม ในการเปนอยู ดําเนินชีวิต ทํากิจการงาน ทํามาหา
กิน ตั้งแตในบาน พอแมจะเล้ียงดูลูกใหดีอยางไร ลูกท่ีดีเปน
อยางไร สามี-ภรรยาอยูกันอยางไรดี คุณครูดีทําหนาท่ีอยางไร 
นักเรียนทําอยางไรจะเกงจะดี เพ่ือนบานท่ีดี ขาราชการท่ีดี 
พลเมืองดีเปนอยางไร ฯลฯ ลึกเขาไปในแตละคน ใหมีจิตใจท่ีดี มี
ความเพียร มีสติ มีสมาธิ จะพัฒนาปญญา ใชปญญาแกปญหา
และคิดการสรางสรรคอยางไร ท้ังหมดน้ีคือการปฏิบัติธรรมท้ังน้ัน  

ทีน้ี ท่ีเขาตั้งชื่อเปน “สํานักปฏิบัติธรรม” น้ัน เปนการพูด
จําเพาะความหมายแบบรูนัยกัน คือตองการบอกวาเปนสํานักท่ี
ใหคนมาฝกปฏิบัติธรรมในระดับจิตใจระดับปญญา หรือฝก
สมาธิฝกวิปสสนา ซึ่งเปนขั้นท่ีควรมีท่ีมีเวลามีกระบวนวิธีปฏิบัติ
จริงจัง ก็จึงตั้งเปนสํานักขึ้นมา และชื่อน้ันถาจะพูดจะเขียนเต็มๆ 
ก็จะยืดยาวเรียกยาก ก็วาใหส้ันหนอย อยางรูกัน เหมือนมีวงเล็บ
ตอทายวา “สํานักปฏิบัติธรรม (ขั้นสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา)”  

ไมใชวาปฏิบัติธรรมคือตองไปทําอะไรๆ อยางในสํานักน้ัน 
น่ีคือความรูความหมายท่ีจะตองใหชาวบานรูเขาใจดวย 

แตทีน้ี เพราะความแปลกแยกกัน ไมรูไมเขาใจกันใหชัด 
พอมีสํานักปฏิบัติธรรมขึ้นมาในถิ่น หรือใกลถิ่น ชาวบานไมรูไม
เขาใจอยูแลววาปฏิบัติธรรมคืออะไร ครั้นไดยินไดเห็นความ
เปนไปในสํานักปฏิบัติธรรมน้ัน ก็นึกวา ออ  ปฏิบัติธรรมคืออยาง
น้ัน  ตองไปเขาพักในท่ีอยางน้ัน  แตงตัวอยางน้ัน กินนอนเปนอยู
เดินยืนน่ังทําอะไรๆ อยางน้ัน เราอยูบานน่ีไมเกี่ยวอะไรกับการ
ปฏิบัติธรรม เราไมตองปฏิบัติธรรม  



 
 
 
 
 
 
 
๑๘ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

แลวชาวบานก็อยูกับพุทธศาสนาไปตามประเพณีพิธีกรรม
ตอไป อยางน้ีไมชาพระพุทธศาสนาก็หมดฐาน   

ถาในวัดเพลินกันไปอยูในความประมาท ท้ังท่ีอยูในชนบท
หางไกล บางทีตั้งสํานักแลว พระมัวตอนรับคนชั้นกลาง คนมั่งมี
จากในเมืองในกรุง แมจะดีในดานหน่ึงดังท่ีวา แตกลายเปนพระ   
พุทธศาสนาแบบแยกสวน เกิดความแปลกแยกอยางท่ีวาแลว  

กลายเปนวาวัดท้ิงคนพ้ืนถิ่น ชาวบานชาวไรชาวนาแปลก
แยกออกไปจากพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีวา แทจริงน้ัน พ้ืนฐานท่ี
แทจริงก็คือชุมชนทุกแหงโดยเฉพาะในชนบท  น่ันคือฐานแทท่ี
พ ระจะต อ ง ให เ ข า เจ ริญงอกงามปฏิ บัติ ธ ร รมให ไ ด ใน
ชีวิตประจําวัน น่ีคือพระลืมมฆมาณพ  ลืมชาวบานชาวไรชาวนา
ในชนบท  ซึ่งควรถือวาเปนเจาของวัดตัวจริงท่ีจะตองเอาใจใส  

(สําหรับสํานักปฏิบัติธรรมบางแหง ท่ีเอาใจใสชุมชน
ทองถิ่นดวย โดยมีการจัดกิจกรรมจดัสอนธรรมในระดบัทิฏฐธัมม 
แกเด็กนักเรียนและแกชาวชุมชน ก็ควรอนุโมทนา และก็ควรย้ํา
กันวา ปฏิบัติธรรมไมใชแคไดไปพักใจ แตตองใหมีผลออกมาเปน
จริงในชีวิตท่ีเปนอยูประจําวัน หรือเปนวิถีชีวิตวิถีสังคม) 

เปนอันวา คนพ้ืนบานในไรนาคนในปาเขาแดนดงพงไพรน้ี 
พระอยาลืม วัดอยาท้ิงเขา ถึงเวลาตองกลับไปเอาใจใส ตองสง
ขาวบอกใหมฆมาณพกลับมาใหม มิฉะน้ันก็มีแตจะพัง จะหมดไป 

ดูกันเถิด ชาวบานเด๋ียวน้ีเปนอยางไร เมื่อกี้น้ีเลาใหโยม
ท่ีมาพบฟงทีหน่ึงแลว  ในถิ่นบานนอก ตามหมูบาน บางทีมีภูเขา
อยูหลังหมูบาน เวลานึกถึงภูเขา ชาวบานนึกอยางไร  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 
 

  

ตามท่ีไดเห็นมานานนักและหลายถ่ินแลว คนถิ่นชาวบาน
น้ัน เขามองขึ้นไปบนภูเขา โดยคิดวามีอะไรจะใหเราเอามากินมา
เสพไดบาง มีไหมกระตายปา ไกปา ท่ีจะไปยิงเอามาตมมาแกง
กิน มีไหมตนไมน่ันตนไมน่ีท่ีจะไปตัดเอามาทําฟน คิดแตจะไป
หาไปเอามาใหตัวไดเสพไดกิน มองแตในแงท่ีจะเอา แลวก็ไปทํา
รายไปทําลาย  ไมมองในทางท่ีจะสรางสรรค  

อยางน้ีพูดใหส้ันวามองแบบตัณหา ไมมองอยางนายมฆะ 
ซึ่งมองในแงท่ีจะทํา จะสรางสรรค ท่ีพูดส้ันๆ วามองแบบฉันทะ  

มฆมาณพน้ันมองอะไรๆ ดวยฉันทะ ไมวาจะเห็นจะพบ
อะไร ก็อยากทําใหมันดี ใหมันงาม ใหมันหมดจดสดใสเต็มเปยม
สมบูรณ  ไปพบท่ีไหนสกปรกรกรุงรัง ก็จะตองทําใหสะอาด
เรียบรอยนาดู อยางท่ีวาใหรมณีย ท่ีไหนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
ก็อยากทําใหมันราบใหมันเรียบใหมันนาอยูดูดี เปนรมณีย  

คนมีฉันทะน้ัน พอมองขึ้นไปบนเขาหลังหมูบาน ก็คิดวา 
เออ... เขาลูกน้ีอยูหลังหมูบานเรา เปนจุดเดน เปนภาพ เปนท่ี
แสดงลักษณะของถิ่น เราจะทําใหบนเขาน้ีมีตนไมขึ้นกันเขียวขจี 
ใหเขาน้ีมีปางาม ใหถิ่นน้ีชุมชื้นอุดมสมบูรณ แลวตอไปในระยะ
ยาวมันจะไดเปนแหลงอาหารของพวกเราดวย เราจะทําใหมัน
รมณีย เปนท่ีรื่นรมย  

แลวเราจะไปจัดบริเวณสรางท่ีพบปะสังสรรค ท่ีทํากิจกรรม
ดีๆ ของเด็กของผูใหญ ทําเขาลูกน้ีใหเปนศักดิ์ศรี เปนท่ีนาภูมิใจ 
คนตางถิ่นมาท่ีน่ี พอมองไปทางหลังหมูบาน แลเห็นภูเขา ก็จะได
ชื่นชม มองเห็นหมูไมเขียวขจีงดงามนารื่นรมย เปนท่ีตอนรับให
เขาสดชื่นมีความสุข ชุมชนของเราก็มีเกียรติมีคุณคานาภูมิใจ  



 
 
 
 

คนมีฉันทะนั้น พอมองข้ึนไปบนเขา
หลังหมู่บ้าน ก็คิดว่า เออ... เราจะทําให้
บนเขานี้มีต้นไม้ขึ้นกันเขียวขจี ให้เขาน้ีมี
ป่างาม ให้ถิ่นน้ีชุ่มช้ืนอุดมสมบูรณ์... 

เราจะทําให้มันรมณีย์ เป็นที่ร่ืนรมย์  
  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 
 

  

น่ีคือเขาหลักรมณียอยางท่ีวาขางตน   
ถาชาวบานมองเขาหลังบานดวยฉันทะ ก็จะคิดอยางท่ีวา

น้ี คือมองดูดวยใจท่ีอยากทําใหมันดี อยากใหมันหมดจดสดใส  
ทําอยางไรจะใหมันงามสะพร่ังอุดมสมบูรณ แลวตอไปไมชาเลย 
สภาพถิ่น ส่ิงแวดลอมจะเปล่ียนเปนดี เปนท่ีงดงามไปหมด  

เขาน้ันท่ีเคยแลง มีแตตนไมแหงๆ ก็จะกลายเปนท่ีสดชื่น 
มีตนไมเขียวขจี มีดอกมีผล ใตรมไมก็มีสัตวมาพักอาศัย เปนท่ี
เหมาะสําหรับใหคนไปจัดกิจกรรมดีๆ ไปพักผอนหยอนใจก็ได  

น่ีแหละ ถารูจักฉันทะท่ีพระยํ้าสอนไว ก็เลิกพูดถึงตัณหา
ได มาฝกกันตั้งแตลูกเล็กเด็กแดง ชักชวนชี้แนะนําทางใหเขาคิด
ในแบบท่ีเรียกวาคิดสรางสรรค เรียกใหส้ันก็คือมีฉันทะ พอฉันทะ
มา ตัณหาหาย ปญหาหมด ทีน้ีก็ไดความละ ปญญาก็มาพา
กาวหนากันไปในการสรางสรรคและมีความสุข  

ฉะน้ัน ท่ีพูดมาน้ี โยงกันหมด มาลงท่ี “ฉันทะ”  
ฉันทะเป็นจุดเริ่ม เป็นต้นทาง เป็นตัวนําหน้าให้ก้าวไปใน

ความดีงาม ความงอกงาม ในความเจริญพัฒนา  
เวลาน้ี คนไทยท่ัวๆ ไป ทําทาวา ไมวาจะมองอะไร ก็มอง

ดวยตัณหากันไปหมด คิดแตจะเสพ ไมคิดจะสรรค จะเอาทา
เดียว มองไปบนภูเขา ก็จะเอาโนนจะเอาน้ี มันมีอะไรใหเราเอา  

ตอไปน้ี ตองเปล่ียนใจใสแนวคิดกันใหม ใหชาวบานมอง
ขึ้นไปบนภูเขา พรอมดวยความนึกความคิดวา ทําอยางไรจะให
มันดีมันงามอยางน้ันๆ ใหมันสะอาดรมรื่น มีตนไมอุดมสมบูรณ 
อะไรตางๆ อยางน้ี ใหฉันทะเดนขึ้นมา   



 
 
 
 

คนพ้ืนบ้านชาวไร่ชาวนาป่าเขาชาว
ชนบท ทั่วทั้งหมด จะต้องได้เข้ามาในการ
ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ทําบุญพ้ืนฐาน ด้วยการ
ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ ให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่จะอยู่กันดี พร้อมที่จะเจริญงอกงาม
ก้าวหน้าในธรรมสูงข้ึนไป 
  



 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)   ๒๓ 

  

ตอไปน้ี ตองปลุกตองปลูกฉันทะใหได แลวก็สรางนัก
ทําบุญ เปนบุญกรแบบมฆมาณพขึ้นมา พระตองสอนธรรมะให
ประสานบรรจบครบตลอดทุกระดับใหเปนองครวมท่ีสมบูรณ  
ไมใหกะพรองกะแพรง  

ตองใหไดอัตถะ คือจุดหมายหรือประโยชน ครบตลอดท้ัง 
๓ ระดับ จะเนนสัมปราย (เรื่องจิตใจท่ีเลยตาเห็น) ไปถึงปรมัตถ 
(เรื่องปญญาสูงสุด) ก็ไมวา แตตองไมท้ิงพ้ืนฐานคือทิฏฐธัมม 
(เร่ืองกินอยู สุขภาพ เงินทอง งานการ ครอบครัว สังคม ท่ีตาเห็น)  

หมูบานเปนฐานรากของสังคมน้ี ถาชุมชนหมูบานระสํ่า
แตกสลาย สังคมน้ีก็อยูดีไปดีไมได ตองใหชาวหมูบานเขาถึง
ประโยชนสุขพ้ืนฐานท่ียืนนานมั่นคง 

ธรรมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุขในทิฏฐธรรม ต้องให้ถึง
ชาวบ้าน ถึงชุมชนคนถ่ิน คือ คนพื้นบ้านชาวไร่ชาวนาป่าเขาชาว
ชนบท ทั่วทั้งหมด จะต้องได้เข้ามาในการปฏิบัติธรรม ต้ังแต่ทําบุญ
พื้นฐาน ด้วยการทําหมู่บ้านให้รมณีย์ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่จะ
อยู่กันดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามก้าวหน้าในธรรมสูงข้ึนไป   

พระพุทธเจาตรัสขอปฏิบัติของคฤหัสถชาวบานไวใน
สิงคาลกสูตร วาดวยทิฏฐธัมมิกัตถ์ (ประโยชนตาเห็น) เปนคิหิปฏิบัติ 
(ขอปฏิบัติของคฤหัสถ)  

ทานเนนใหไดหลักการสงเคราะห (สังคหวัตถุ ๔) แลวก็กาว
กันขึ้นไปใหไดครบมงคล ๓๘ ก็จะตอกับสัมปรายิกัตถ์ จนถึง
ปรมัตถ์ไดหมด  



 
 
 
 
 
 
 
๒๔ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

ชีวิตของชาวบานน้ันเนนท่ีเรื่องของประโยชนตาเห็น เรื่อง
เงินทอง ทรัพยสิน สุขภาพ อาชีพการงาน ยศ เกียรติ ไมตรี ชีวิต
ครอบครัว  การอยู ร วมกันดี ในสังคม  อะไรตางๆ  เหลา น้ี 
พระพุทธเจาทรงเนนใหคฤหัสถเอาใจใสเปนฐานท่ีตั้งตัวตั้งตน 

แลวตอดวยสัมปรายิกัตถ์ (ประโยชนภายหนา เรื่องจิตใจที่ลึกลํ้า
เลยตาเห็น) และปรมัตถ์ (ประโยชนอยางยิ่งที่สําเร็จดวยปญญาบริสุทธิ์) 

ต้องให้ชาวบ้านได้ทิฏฐธัมมิกัตถ์ ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็น
ฐาน เมื่อเขาพรอม เขามีคุณภาพชีวิตดี ก็ใหมีความเจริญงอก
งามทางจิตใจ แลวขึ้นใหถึงปญญา ก็จะไดครบจบสมบูรณ  

แตเวลาน้ี แทนท่ีจะเอาอยางน้ัน วัดไมนอยจะมัววุนอยูกับ
การสนองความตองการทางจิตใจเชิงลึก ของคนกลุมหน่ึงระดับ
เดียว และพาใหชาวบานแปลกแยกจากธรรมะดังท่ีวา  

เอาละ วันน้ีวาไปวามาเลยพูดเสียยืดยาว น่ีแหละอยากจะ
เนนเรื่องฉันทะ เรื่องธรรมะของชาวบาน เรื่องทําบุญพ้ืนฐาน ทํา
หมูบานของเราใหอยูกันดี ขั้นน้ีตองทําใหได  

สังคมไทยน่ีตองปรับทิศทางกันใหม ถามัวจมกันอยูใน
กระแสตัณหา ก็จะลมสลาย ตองสรางกระแสฉันทะขึ้นมาพาเขา
ในทางใหได แลวการสรางสรรคก็จะเร่ิมตน แลวการทําบุญท่ี
ถูกตองก็จะมา  

การทําบุญที่ถูกต้อง เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม  

การปฏิบัติธรรมที่เต็มระบบครบองค์รวมก็จะได้ผลสมบูรณ์  
 



พระคาถาสําคัญ 
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวิธีทําบุญของชาวบานไวน้ี 

ควรชวนกันศึกษาใหแมน  

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

  (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) 

คําแปล 

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน 
(รวมท้ังจัดเรือข้ามฟาก) จัดบริการนํ้าดื่ม และบึงบ่อ
สระนํ้า ให้ท่ีพักอาศัย  

บุญของชนเหล่าน้ัน ย่อมเจริญงอกงาม ท้ังคืนท้ัง
วัน ตลอดทุกเวลา ชนเหล่าน้ัน ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึง
พร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 

 



ถิน่รมณีย 
เป็นทีต่ ัง้ตน้ของพระพทุธศาสนา 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช เสด็จไปทรงหาถ่ิน
สถานที่จะทรงบําเพ็ญเพียร ในที่สุดทรงพบถ่ินรมณียที่เหมาะ ณ 
อุรุเวลาเสนานิคม ซ่ึงไดตรัสรูในรมพระศรีมหาโพธ์ิ ใกลฝงแมน้ํา
เนรัญชรา ดังไดตรัสเลาไวเอง (เช่น ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๓) ดังน้ีวา 

“รมณีโย วต ภูมิภาโค”... 
ผืนแผ่นดินถ่ินนี้ รมณีย์จริงหนอ มีไพรสณฑ์ร่มรื่น 

น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ 
ชายฝ่ังท่าน้ําก็ราบเรียบ เป็นรมณีย์ ทั้งมีโคจรคาม
อยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร 

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น 
โดยตกลงใจว่า ‘ที่นี่ละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 



ผนวก 
เกณฑ์ตํ่าสุดของถ่ินรมณยี ์

คือ มีน้ําอุดม ร่มรื่นด้วยพฤกษา 
ถ่ินอาศัย หมูบาน วัดวาอาราม (โรงเรียน และสถานศึกษา) ท่ีมี

คุณสมบัติถูกตอง เปน “รมณีย” มีองคประกอบ ๔ ประการ  
๑. ร่มไม้และสายน้ํา ขอน้ีถือเปนแกนยืนพ้ืน เรียกไดวาเปน

เกณฑจําเปนตํ่าสุดของความเปนรมณีย (ฉายูทกสมบัติ = “ฉายา - 
รมเงา + อุทก - น้ํา”)  

อยางอุรุเวลาเสนานิคม ท่ีพระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนท่ี
ทรงบําเพ็ญเพียร เปนที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา ทรงบรรยายไววา 
“มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ”  

สถานรมณียบางแหงทานบรรยายไววา “สระโบกขรณี มีนํ้าใส 
นํ้ามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่านํ้าเรียบงาม 
นําความรื่นรมย์ ดกด่ืนด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”  

แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็คือ มีนํ้าอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง 
๒. ถิ่นท่ีทําเลงาม คือ มีพ้ืนท่ี บริเวณ ผืนแผนดิน ท่ีสะอาด 

สดใส ไรขยะ ไมรกรุงรัง เรียบรอย ราบร่ืน เดินงาย ปลอดภัย สบาย
ตา ชวนใหทัศนา นาช่ืนชม อยางอุรุเวลาท่ีวามีชายนํ้าราบเรียบ 
(ภูมิภาคสมบัติ) 

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



 
 
 
 
 
 
 
๒๘ ทําบุญพ้ืนฐาน คือ ทําหมู่บ้านให้รมณีย์ 

๓. คมนาคมดี เชนวา ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทาง
ไปมาไดสะดวกปลอดภัย (คมนาคมนสมบัติ) 

๔. มีแต่คนเป็นมิตร ปลอดคนราย มีคนดี คนเปนมิตร มี
ไมตรี มีคนท่ีพ่ึงพาอาศัยได ท่ีจะใหความรูความเขาใจ เฉพาะ
อยางยิ่ง สําหรับพระสงฆ ก็ตองเปนท่ีสงบสงัด ไมแออัด ไม
พลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก (บุคคลสมบัติ) 

ถิ่นอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะ
ส่ิงแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีตั้ง เปนท่ีรองรับความเปนอยู การ
พัฒนาชี วิต  การเ ล้ียงชีพ  การประกอบกิจหนา ท่ีการงาน 
ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะ
เริ่มตนและส้ินสุด คือเกิดจนถึงตาย  

ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของ
ธรรมชาติท่ีรองรับโอบอุมโลกมนุษยน้ัน จึงเปนความสําคัญ
อยางยิ่ง ท่ีมนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียน้ีไว และในขั้น
พ้ืนฐาน ควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ีธรรมชาติในสภาพรมณีย 

พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถิ่น-ท่ีอาศัยมาก การ
สรร (เลือกสรร-จัดสรร) และสรรค (สรางสรรค) ถิ่น-ท่ีอาศัยให
รมณีย เปนท่ีสดชื่น รื่นรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ เปนหลัก
พ้ืนฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก ของระบบการพัฒนา
มนุษย คือในขอ กายภาวนา  

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


