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ไดบอกในการพิมพครั้งแรกวา หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ นี้
ซึ่งเกิดขึ้นโดยไมคิดหมาย ถือไดวาเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา สามารถใชพวงกับ
หนังสือ พุทธธรรม โดยเปนคลายบทนํา หรือสรุปความแนวหนึ่ง
การพิมพครั้งแรกนั้นเปนงานเรงดวน บัดนี้เห็นควรพิมพครั้งใหมใหมีหนังสือพรอมไว จึงไดจัด
ปรั บ เรี ย งลํ า ดั บ ใหม และตั้ ง บทตั้ ง หั ว ข อ ให อ า นง า ยขึ้ น พร อ มทั้ ง เพิ่ ม เติ ม สาระบางอย า ง ให ค ลุ ม
ความสําคัญมากขึ้น
ขอใหสัทธรรมแผไพศาล เพื่อความไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลนาน
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นิทานพจน
(ในการพิมพ์ครั้งแรกเริ่ม)

หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ นี้ เกิดขึ้นโดยไมไดคิดหมาย ไมไดตั้งใจไวเอง และ
มิใชทําตามคําขอของบุคคลใด เปนกรณีไมคาดหมายที่แทรกเขามา คือ มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหนึ่ง
ซึ่งเห็นวาจําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แตไดมาเห็นวา คําตอบอธิบายนั้นเปนคําสรุปหลักสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และถาเพิ่มเติมขยายความสักหนอย ก็จะใชเปนหนังสือประกอบ หรือพวงกับหนังสือ พุทธธรรม ได โดยเปนคลาย
บทนํา หรือสรุปความแนวหนึ่ง จึงไดจัดปรับเขียนเพิ่มเติมขึ้นเสร็จในเวลาเรงดวน
เนื้อความทั้งหมดในหนังสือเลมนี้ มีอยูแลวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย แตผูอานที่ยังใหมในการศึกษาธรรม
บางทีอาจบอกทํานองวา การอาน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นั้น เหมือนลงไปในทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา จับอะไร
ปะติดปะตอไมไหว หรือไมอาจจัดเรียงเรื่องราวใหเปนรูปเปนราง หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม เลมนี้ อาจชวยได ทั้งในแงเปน
บทนํา ใหมองเห็นเคาความอยางนอยดานหนึ่ง ที่จะชวยใหศึกษาโดยเขาใจและจับความงายขึ้น และในแงเปนบทสรุป โดย
เฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคมซึ่งมีโลกเปนที่อาศัยและกําไวซึ่งโชคชะตา
อนึ่ง หลายทานไมคอยสบายกับความเปนที่ลานตาทางวิชาการ ในหนังสือเลมนอยนี้ จึงไดละเวนการบอกอาคตสถาน
ที่มาของขอมูลเสียหลายแหง โดยใหมีแตนอยสักหนอย
ในการพิมพ ไดอาศัยบัญชีนิตยภัตหลวง เปนอันใหงานสําเร็จไดดวยพระบรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี จึงถือ
หนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล เชนเดียวกับในครั้งจัดหาอุปกรณในงานจัดทําหนังสือ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานครั้งนี้ ขอทุกทานที่เกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและ
สรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
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ธรรมชาติแวดลอมแตลวนรมณีย
ถิ่นรมณีย คือที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา
เรื่องราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ที่เปนจุดตัดเขาสูการ
ตั้งตนของพระพุทธศาสนา คือเมื่อพระพุทธเจา (ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว) หลังเสด็จออกบรรพชา
ไดไปทรงศึกษาทดลองลัทธิของสํานักสําคัญๆ จบแลว ตัดสินพระทัยวามิใชทางที่จะใหถึงจุดหมาย
จึงทรงละเลิก หันมาดําเนินมรรคาของพระองคเอง โดยเสด็จไปทรงหาภูมิสถานที่จะทรงปฏิบัติการ
คนควาทดลอง
ณ จุดนี้ มีพุทธพจนที่ตรัสเลาไวเอง ซึ่งบันทึกไวในพระไตรปฎกถึง ๔ แหง (ใน ๔ พระสูตร
คือ ปาสราสิสูตร, มหาสัจจกสูตร, โพธิราชกุมารสูตร และสคารวสูตร) มีความวา ในที่สุดทรงพบที่
อันเหมาะเชนนั้น ที่อุรุเวลาเสนานิคม ดังที่ตรัสในวาระนั้นวา
ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน
ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็น
สถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลงใจว่า ‘ที่นี่ละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’
ที่อุรุเวลา ณ ถิ่นอันเปนรมณียนี้ ในที่สุด พระพุทธเจาก็ไดตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุดตั้งตนของ
พระพุทธศาสนา ดังความที่บันทึกไวในพระไตรปฎกเลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา
โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ที่อุรุเวลา ณ โพธิรุกขมูล ใกล้ฝั่ง
แม่น้ําเนรัญชรา. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู้บัลลังก์เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติ
สุข ตลอดสัปดาห์
คราวนั้น ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลม และปฏิโลม ว่า:
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี...
ตรงนี้เปนเหตุการณจุดสําคัญที่จิตรกรนิยมวาดภาพพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจาประทับในรม
โพธิพฤกษา ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถิ่นนิคมอุรุเวลา หลังเสวย
วิมุตติสุข ณ ที่นั้นแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน
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ตอมาไมนาน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนาที่เมืองราชคฤห นครหลวงของ
แควนมคธ พระเจาพิมพิสารทรงเลื่อมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนที่ประทับของพระองค
และเปนที่อยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ พระพุทธเจาตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ”
(ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเริ่มมีวัดอยู
คําวา “วัด” ที่ทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน (โดยทั่วไปมี บุปผาราม – สวน
ดอกไม กับผลาราม – สวนผลไม) ซึ่งเปนที่ “รมณีย” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มา
จากรากศัพทเดียวกัน) และในคราวนั้น เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผที่พระเจาพิมพิสารทรงถวาย ก็ได
เปนอาราม คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังที่เรียกวา เวฬุวนาราม
ตอจากนั้นก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม คือเปนวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากมาย
ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปนรมณีย ที่สดชื่นรื่นรมย (“รมณีย์” เปนคําที่ใชบอยมาก เมื่อใชในบท
รอยกรอง กลายเปนคําที่ยาว ไมสะดวก ดังนั้นในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” แทน ลดจาก ๔ เหลือ
๒ พยางค, รัมม ก็คือ รมย เทากับรมณียนั่นเอง)
พระพุ ท ธเจาก็ ตรัส ไวเ อง เชน ในคราวที่อนาถบิ ณฑิกเศรษฐีถ วายเชตวัน เปน อาราม ว า
“วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑; พึงสรางที่พระอยูอาศัย อันเปนรมณีย)
ที่จริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือกหา สรรคสราง และจัดสรรที่อยู
อาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สรางอาศรม และแมแต
บรรณศาลา ซึ่งเปนที่อาศัยงายๆ อยูกับธรรมชาติ ใหเปนรมยสถาน เปนที่รมณีย
ความเปนที่รมณียนี้ขยายความหมายออกไป จนถึงขั้นเทวดา พระราชา มหาเศรษฐี ความเปน
รมณียที่รื่นรมยกลายเปนวา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดาอลังการ แตแมถึงจะเปนวิมานที่มี
วัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมีลักษณะสําคัญดานธรรมชาติที่เปนแกนของความเปนรมณีย

เกณฑต่ําสุดของถิ่นรมณีย คือมีน้ําอุดม รมรื่นดวยพฤกษา
ไมวาจะอยางไร ก็เปนอันวา ถิ่นที่อยูอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญแหงความเปนรมณีย
มีภาวะรมณียเปนหลักเปนฐานเปนแกนไว โดยเฉพาะสําหรับวัดและพระสงฆ ดานหนึ่ง ก็ตองมี
คุณลักษณะและองคประกอบในดานของธรรมชาติ ตั้งอยูเปนหลัก เปนแกน และยืนพื้น พรอมกับ
วาอีกดานหนึ่งก็อยูในขอบเขตของพระวินัย
คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ที่ถือไดวาเปนแกนยืนพื้น ซึ่งทานพูดถึงกอนอยาง
อื่น อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติอยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนต่ําสุดของความเปนรมณีย คือ
ความพรอมดวยน้ํา และรมเงา (“ฉายา-รมเงา + อุทก-น้ํา” คําของทานวา ฉายูทกสมบัติ)
อยางที่อุรุเวลาเสนานิคม ที่พระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนที่ทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรง
บรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ” สถานรมณียที่ทาน
บรรยายไว มีความพรั่งพรอมงดงามดวยน้ําและรมเงานี้ ตางกันไปหลากหลาย เชนบางแหงวา “สระ
โบกขรณีมีน้ําใส น้ํามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่าน้ําเรียบงาม นําความรื่นรมย์
ดกดื่นด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา” แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็คือมีน้ําอุดม มีรมไมใหพักพิง
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ตอจากน้ําและรมเงาตนไม ที่เปนหลักเปนแกน ก็เพิ่มขึ้นไปอีก คือ ภูมิภาคสมบัติ ไดแก
ทํ า เล พื้ น ที่ บริ เ วณ ผื น แผ น ดิ น ที่ ส ะอาด สดใส ไร ข ยะ ไม ร กรุ ง รั ง เรี ย บร อ ย ราบรื่ น เดิ น ง า ย
ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม อยางอุรุเวลาที่วามีชายน้ําราบเรียบ

บางแหงทานบรรยายไววามีหาดหรือผืนทรายแผไปเปนลานกวางไกลเหมือนปูดวยแผนเงินหรือ
ลาดดวยแผนทอง ขอนี้ขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา ยามราตรี มีดวงจันทร
กระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึงนี่แลวก็ใหเปนเรื่องของกวีที่จะเอื้อนบรรยายกันไป
ตอจากนั้นอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึง
ไดสะดวก แลวก็โยงตอไปที่ บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มีคนที่พึ่งพาอาศัยไดที่จะใหความรู

ความเขาใจ เฉพาะอยางยิ่ง สําหรับพระสงฆก็ตองเปนที่สงบสงัด ไมแออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควร
แกการแสวงวิเวก
รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถิ่น-ที่อาศัยมาก การสรรและสรรคถิ่น-ที่
อาศัยใหเปนรมณีย ที่สดชื่น รื่นรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ เปนหลักพื้นฐานรวมอยูในหลักการใหญ
ขอแรก ของระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา (=การพัฒนาผัสสทวารกาย คือพัฒนา
รางกายซึ่งเปนที่ประชุมแหงชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อันไดแกระบบแหงอินทรีย
ทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ดวยอินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี)
ถิ่นอาศัย ไดแก ที่อยู สถานที่ทํากิจกรรมการงาน ภาวะสิ่งแวดลอม เปนฐาน เปนที่ตั้ง เปน
ที่รองรับความเปนอยู การพัฒนาชีวิต การเลี้ยงชีพ การประกอบกิจหนาที่การงาน ตลอดจนการ
เสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมทั้งการที่ชีวิตจะเริ่มตนและสิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย
ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของธรรมชาติที่รองรับโลกมนุษยนั้น จึง
เปนความสําคัญอยางยิ่งที่มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียนี้ไว
จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวนพื้นฐานหรือแกนของสภาพรมณีย ไม
มี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” น้ําแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็ตองยายถิ่นฐาน
ยายบานยายเมือง ดินแดนที่เคยรุงเรือง ก็กลายเปนที่รกราง ถาหนักหนา ก็สูญสิ้นความเปนรัฐเปน
ชาติ แมกระทั่งอารยธรรมก็ลม
ตัวมนุษยเอง ดานที่เปนบุคคล ซึ่งเปนสวนของสังคม แมไดความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ
ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปนของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบประดับได ไมแทจริงยั่งยืน
ตัวมนุษยนั้น ดานที่เปนชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ เปนที่ประจักษ เปนที่พิสูจนความสุขที่จริงแท
อยูในตัว มนุษยจึงตองมีความสุขที่เปนของชีวิต ซึ่งอยูในธรรมชาติและถึงกันกับธรรมชาติ ใหความสุข
ของชีวิตที่ลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ นี้ มีอยูเปนพื้นเปนแกน
ตามที่วานี้ ในขั้นพื้นฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูที่ธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน
ที่ปรากฏตัวของปา ภูเขา ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ มีน้ํา ในแมน้ํา และบรรดา
ชลาลัย ที่ใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด สายลม อากาศ ใตทองฟาที่อําไพ

๔

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย

อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ชื่นชมรมณีย
ทานผูถึงธรรม ตั้งแตพระพุทธเจาและเหลาพระอรหันต เริ่มวิถีของทานโดยมีสภาพรมณีย
เปนถิ่นอาศัย เมื่อจบกิจในการบําเพ็ญเพียรแลว ก็มีความสุขประจําอยูคูชีวิตทุกเมื่อทุกเวลา ตั้งแต
ในสภาพรมณียที่มีเปนพื้น และเพียงการอยูการปรากฏตัวของทานเองก็ทําใหถิ่นที่แถบนั้นเปน
รมณียไปดวย
พระพุทธเจา กอนตรัสรู เมื่อทรงพบถิ่นรมณีย จึงอยูประทับเริ่มบําเพ็ญเพียรที่นั่น ดังไดเลา
แลว แมกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ เดือน เมื่อตรัสประทานโอกาสแกพระอานนทที่จะอาราธนา
ใหดํารงพระชนมอยูตอไป ก็ตรัสแตเรื่องวาที่นั้นๆ เปนรมณีย
ดูกรอานนท์ นครราชคฤห์ ก็รมณีย์ เขาคิชฌกูฏ ก็รมณีย์...ถ้ําสัตตบรรณคูหา ก็รมณีย์
...ตโปทาราม ก็รมณีย์...นครเวสาลี ก็รมณีย์... ฯลฯ ...ปาวาลเจดีย์ ก็รมณีย์...
ในคราวจะเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงศที่เมืองกบิลพัสดุ พระกาฬุทายีกลาวคํารอยกรอง
พรรณนาความงดงามของปาเขาลําเนาไพรบนทางเสด็จถึง ๖๐ คาถา เชนวา
ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่งน่ารื่นรมย์ใจ (มโนรม) ส่งกลิ่น
หอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศโดยรอบ ทิ้งใบ รอผลิใหม่ เป็นกาลสมัยอันเหมาะที่จะเสด็จจากที่นี้ออก
ทรงดําเนิน...
จบแลว พระพุทธเจาก็ทรงรับอาราธนาเสด็จ
พระอรหันตที่อยูปาเขา ดังเชนพระมหากัสสปะ เชาออกไปบิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้น
เขา ก็ชื่นชมรมณียทั้งบนทั้งขางริมทางไปตลอด เชนที่ทานบันทึกคาถาของพระมหากัสสปะไววา
ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้อง
กังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์...
ตั้งแตพุทธกาลสืบมา ยามเดินทางไปมาหาสู เมื่อพระพบปะทักทายกัน จะกลาวคําปฏิสันถาร
ถามถึงความเปนอยู ก็นิยมกลาวถึงที่พักอาศัยวาเปนรมณีย จะตอนรับ ก็บอกวาที่นั้นเปนรมณีย
ดังในมหาโคสิงคสาลสูตร (ม.มู.๑๒/๓๖๙/๓๙๗) ที่พระสารีบุตรกลาวธรรมปฏิสันถารแกพระอานนทวา
ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะนี้ เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็ม
ต้นทั่วทั้งป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่าน...เอย ป่าโคสิงคสาลวัน
จะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?...
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วันหนึ่ง วัสสการพราหมณ มหา
อํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานในนครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระอานนท เมื่อสนทนา
ไถถามกัน ตอนหนึ่ง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗)
วัสสการพราหมณ: เวลานี้ ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ที่ไหน?
พระอานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลานี้ อาตมาอยู่ที่เวฬุวัน
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วัสสการพราหมณ: ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน
เป็นที่ควรจะทําการส่วนตัวของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ?
พระอานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควร
จะทําการส่วนตัวของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน.
มหาเวสสันดรชาดก ที่เราเรียกสั้นๆ วา “มหาชาติ” ซึ่งมี ๑๓ กัณฑ ยกเนื้อที่ ๒ กัณฑใหเปน
คําพรรณนาความงดงามนารื่นรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และมหาพน

ในวิ นั ย ของพระสงฆ มี พุ ท ธบั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น หน า ที่ ข องพระที่ จ ะดู แ ลรั ก ษาที่ อ ยู อ าศั ย ให ส ะอาด
เรียบรอย งดงาม คือใหเปนที่รมณีย เรียกวาเสนาสนวัตร จึงเปนธรรมดาที่วาในวัด พระซึ่งมีชีวิตใกลชิด
ธรรมชาติ อยูกับหมูไมรมไม จะตองหมั่นกวาดใบไมที่รวงหลน โดยถือสําคัญ จนกระทั่งเปนธรรมเนียมใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ดังเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซึ่งระบุการ “กวาดลานวัด” ไวในรายการกิจวัตรของ
พระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณวัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว)
หนาที่หรือกิจของพระสงฆที่ตองดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยรมรื่นใหวัดเปนที่รมณีย
ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัดเปนตนไปนี้ นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติที่ชัดเจนจริงจังสืบกันมาอยาง
ยั่งยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดที่เปนรมณียนั้นประทับตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวี
นิพนธตามกาลสมัย ดังเชนในนิราศนรินทร์ ที่นรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชมบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรีอยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังนี้วา
โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น
ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน
พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน
ภายค่ํา
ไขประทีปโคมแก้ว
ก่ําฟ้าเฟือนจันทร์

วางระบบความสัมพันธพื้นฐาน ใหชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติที่เปนรมณีย
ตามหลักการบวชเรียนที่ตรัสแสดงไว พอบวชเขามาเปนภิกษุในพระธรรมวินัย พระก็ตอง
รักษาวินัย ที่เรียกวาปาติโมกข ซึ่งมี ๒๒๗ สิกขาบท (เรียกตามภาษาปากหรือภาษาชาวบานวาศีล ๒๒๗)
นี่ก็คลายกับกฎระเบียบของชุมชนหรือองคกร เชน ใครเขารับราชการ เปนขาราชการ ก็ตองรักษา
กฎระเบียบของราชการ แมแตเด็กเขาโรงเรียน เปนนักเรียน ก็มีกฎของโรงเรียน หรือระเบียบของนักเรียน
การสังวรระวังดูแลปกครองตนใหอยูในปาติโมกขนี้ ถือวาเปนศีลหลักของพระสงฆ เรียกวา ปาติโมกขสังวร
เมื่อตรัสแสดงปาติโมกขสังวร ที่เรียกกันวารักษาศีล จบแลว พระพุทธเจาก็ตรัสอินทรียสังวรตอ
หรือจะวาพวงกันไวก็ได โดยทรงใชคําวา “อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร” (มีทวารที่คุมครองหรือปกครองดูแล
แลวในอินทรียทั้งหลาย, คํานี้พบในพระไตรปฎกถึงราว ๔๕ แหง)
อินทรียสังวร “การสํารวมอินทรีย” คือการดูแลปกครองตนใหรูจักใชอินทรีย ซึ่งทําหนาที่รับรู
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส อันเปนประตูคือชองทางติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอม ใหใชชองทางสื่อสารเหลานั้นอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามที่เปนฐาน เปน
ตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอื่นๆ ทั้งหมด
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ย้ําวา ตัวเราคือรางกายนี้ เปนที่ประชุมของ ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กายสัมผัส ซึ่งเปนชองทางรับรู
ติดตอกับโลก จึงเรียกวา “เบญจทวารกาย” หรือ “เบญจผัสสทวารกาย”
เราทํากายภาวนา คือพัฒนาเบญจทวารกายนั้น ดวยอินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ควบคุม
ปกครองนําพาตนเองในการใช ตา-ดู หู-ฟง จมูก-สูดดมกลิ่น ลิ้น-ลิ้มชิมรส กาย-สัมผัสจับตอง โดยไมติด
อยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ที่ไดแคเพลิดเพลิน ลุมหลงมัวเมา หรือขัดเคือง ขุนมัว ฟุงซานไป แต ดู เห็น
ไดยิน ฟง เปนตน อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพิ่มพูนกุศลธรรม เชน ใหเกิดความสดชื่น เบิกบาน
ใจสงบ มีความสุข เกิดความรักอยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรูใฝทํา และคิดการสรางสรรคทั้งหลาย
การปกครองอินทรียได ชวยใหรักษาวินัยในปาติโมกขไดงายดวย กายภาวนาจึงพวงไปกับศีล
ภาวนา หนุนศีลภาวนา (ในชั้นอรรถกถา เรียกเปนศีลไปทั้ง ๒ อยาง คือ ปาติโมกขสังวรศีล และอินทรียสังวร
ศีล) เมื่อดูแลใชผัสสทวารไดดี ก็เปนตนทางชวยใหดูแลการทํากรรมทางกายทวารและวจีทวารดวย
เปนอันวา อินทรียสังวร คือการดูแลปกครองผัสสทวาร ที่เปนกายภาวนานี้ สําคัญมาก คูกัน
พวงกันมากับการพัฒนาศีล/ศีลภาวนา ดังที่ในเมืองไทยนี้ พูดถึงพระภิกษุกันคุนปากวา “สํารวมไมสํารวม” แสดงวาอินทรียสังวรนี้ถือสําคัญกันมาจนเปนประเพณี แตไปๆ มาๆ เหมือนจะเหลือแต
รูปแบบ มองแคอาการภายนอก ไมรูไมเขาใจความหมายและวิธีปฏิบัติที่แทจริง จึงควรตองฟนฟู
ขึ้นมา และไมเฉพาะแกพระเณรเทานั้น แตควรปฏิบัติกันในการศึกษาและการพัฒนาคนทั่วทั้งหมด
อินทรีย คือผัสสทวารเหลานี้ ติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา
เราควรใหอินทรียเหลานั้นไดสัมผัส เชน เห็นรูป ไดยินเสียง ที่ดีงามเกื้อกูล ที่ชวยโนมนอมใจ
ไปในทางที่ดีงาม ในเชิงเรากุศล เชน เห็น ไดยินแลว สดชื่น รูสึกสงบ สบายใจ อยากทําอะไรที่ดีๆ
ไมใชจะใหตองคอยรับมือกับสิ่งเราที่เลือกไมไดอยูตลอดเวลา
โดยนัยนี้ ถาเรามีสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลว ก็จะชวยใหกายภาวนาเดินหนาไปไดงาย และชวย
หนุนใหกาวไปในการพัฒนาที่เปนภาวนาขออื่นๆ ไดดีขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ จึงไดมีคติในการเลือกหา
และจัดสรรถิ่นที่อยูอาศัย ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมประจําของคน ใหเปน “รมณีย์”
เริ่มดวยวัดวาอาราม อันเปนที่อยูที่ประจําทํากิจของพระ ผูจะตองปฏิบัติในการพัฒนากาย
ตามหลั ก กายภาวนานี้ อ ยู แ ล ว ได มี ค ติ เ ลื อ กหาและจั ด สภาพถิ่ น ของตนให เ ป น รมณี ย ดั ง ที่
พระพุทธเจาไดทรงพวงอินทรียสังวรแหงกายภาวนา ไวกับศีลภาวนาตั้งแตเริ่มรักษาวินัย ดังไดพูดมาแลว
กวางออกไป ทุกคนควรปฏิบัติในหลักการนี้ทั้งนั้น คือ เลือกหาและจัดสรรถิ่นอาศัย ตั้งแต
บานเรือน ที่อยู ที่ทํางาน ใหเปนที่รมณีย มีความสะอาด เรียบรอย งดงาม นาชื่นชม ดิน น้ํา อากาศ
ธรรมชาติรอบตัวทั่วทั้งหมด สดชื่น รื่นรมย ปลอดภัย เอื้อตอการเปนอยูและการพัฒนาชีวิตของคน
หลั ก กายภาวนา ที่ จ ะใหไ ด ผ ลในการพัฒ นากาย คื อ เบญจผั ส สทวาร ให เ กิ ด กุศ ล เป น
ประโยชนในการสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมรอบตัว จึงเริ่มที่คติ “รมณีย์” ดังที่วามานี้
เปนอันวา ที่พูดมานั้น เปนการเนนการพัฒนาคนในขั้นตนๆ โดยเริ่มที่กายภาวนา อันเปนขอ
แรกอยูแลว แตมักถูกมองขามไป ทั้งที่สําคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตั้งตนตั้งตัว เปนการสราง
บรรยากาศที่เกื้อหนุน และเสริมความพรอมที่จะกาวหนาไปในการพัฒนาทุกขั้น คือการพัฒนาคน
ใหครบจบ ภาวนา ๔ ทั่วทั้งหมด

~๒~

ทําบุญสรางชุมชนใหอยูกันดี
ในตํานาน ในประเพณี มีสาระที่ควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี
มีความเกาติดอยูในความระลึกอยางหนึ่งวา เมื่อผูเขียนยังเปนสามเณรเล็กๆ อยูในชนบท
พอจะเห็นวามีความนิยมหรือเปนประเพณีอยางหนึ่งที่พระเทศนเรื่องเกี่ยวกับพระอินทร พูดถึงวัตร
บท ๗ ของพระอินทร เลาเรื่องการทําบุญของมฆมาณพกับพวก ที่ชวนกัน รวมตัวกัน ตั้งกลุม
ทําบุญกันอยางเปนล่ําเปนสันและยืนยาว แลวในที่สุดก็ไปเกิดเปนพระอินทร และเปนเหลาเทวดา
ในดาวดึงส พูดงายๆ คือ เทศนเรื่องประวัติหรือตํานานพระอินทร (ฉบับพุทธ)
แตกาลลวงมาๆ ตํานานพระอินทรที่วานั้นก็เหมือนวาเงียบหายหรือถูกลืมไป คนยังไดยิน
นามของพระอินทร และคนมากมายก็ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการทําบุญของมาณพที่มาเกิดเปน
พระอินทร การที่ติดใจนึกถึงเรื่องนี้ เพราะอยากไดความรูในเรื่องนั้นใหมีหลักฐานที่ชวยใหชัดเจน
มั่นใจเกี่ยวกับประเพณีไทยในเวลานั้น
ถาเมื่อ ๖๐-๗๐ ปกอนนั้น มีประเพณีเทศนเรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร หรือตํานานพระ
อินทรอยางที่วา ก็พูดไดวา คนไทยสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเรื่องบุญและการทําบุญ ชัด
ตรงกวาคนไทยทั่วไปในปจจุบันนี้มาก
พรอมกันนั้นก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานที่ผานมา ซึ่งคนไทยหางเหินจากความ
รูจักพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเหี่ยวลง ความประพฤติปฏิบัติที่เรียกวา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยางอาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบที่ทําตามๆ
กันไป ในสภาพเชนนี้ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่คนไทยเวลานี้รูเขาใจและปฏิบัติกัน หลาย
อยางจึงคงไดพรองไดเพี้ยนไปแลว หรือถึงกับเลื่อนลอย อยางนอยก็คับแคบลง
เมื่ อ พร อ งหรื อ เพี้ ย นไป ความรู ค วามประพฤติ นั้ น นอกจากขาดประโยชน ที่ พึ ง ได ต าม
ความหมายและวัตถุประสงคที่แทจริงแลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ทั้งแกพระพุทธศาสนา
แกวัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาติ
ไมวาจะอยางไร ในที่นี้ก็ควรเลาตํานานพระอินทรที่วานั้นไว เพื่อฟนความรูความเขาใจใน
เรื่องบุญและคติการทําบุญ ใหใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชนใหแกสังคมไทย
สําหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินทรมีความสําคัญมาก เปนที่นับถืออยางสูง
ในสังคมไทย ตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมา จึงไดเปนที่สืบสานคตินิยมตางๆ เชน พระอินทรมี
สวนสวรรค ๔ แหง คือ จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน และนันทวัน (นันทนวัน ก็วา) ซึ่งไดมาเปน
นามของพระราชวัง วังเจานาย และสถานที่สําคัญของราชการ
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ชื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับองคอินทร เปนที่รูจักคุนชินแกคนไทยในทางที่รูสึกวาสูงสงยิ่งใหญ อยาง
พระวชิราวุธ เวชยันตปราสาท เวชยันตราชรถ ชางเอราวัณ นันทาโบกขรณี และตนไมสวรรคประจํา
ดาวดึงสเทวโลก ชื่อวาปาริฉัตร หรือปาริชาต
พระอินทรเปนเทพเจายิ่งใหญตั้งแตยุคพระเวท เมื่อพวกอารยันอพยพรบรุกมายังชมพูทวีป
พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอดนักรบ จนกระทั่งเมื่ออารยันตั้งถิ่นฐานมั่นในชมพูทวีปแลว การยุทธลด
ความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหมยิ่งใหญขึ้นมา โดยพวกพราหมณอางพระ
พรหมจัดแบงมนุษยเปน ๔ วรรณะ และจัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเรื่องจําเปน และใหญโตโอฬาร
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรมที่เปนความจริงมีอยูเปนธรรมดา
นั่นแหละที่มนุษยจะตองเคารพถือเปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตองบูชายัญ มนุษยและเทพเปน
อิสระตอกัน ทั้งคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมไดโดยตางก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอด
ดวยตนเอง ดังนั้นผูที่สมัครเขามาในมรรคาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมีอะไรติดพัน
หวงพะวงเกี่ยวโยงถึงเทวดา นอกจากวาเทวดาที่หวังความกาวหนาในธรรม จะมาขอฟงธรรมจาก
พระดีๆ หรือเทวดามีศรัทธาอาจมาถวายบริการ หรือมีพระคิดเฉไฉประพฤติไมดี เทวดาดีๆ ก็
อาจจะมาชวยใหสติ (เทวดาไมดีก็มีบาง ที่จะมาพยายามแกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)
อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัดเพียงพอในพุทธมรรคา และยังหวง
พะวงพรั่นใจตอเทวอํานาจ
ตอนนี้ ทานใหพระพรหมอยูเงียบๆ ดีๆ ไมตองมายุงกับคน แตพระอินทรที่ยิ่งใหญมาแตเดิม
ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก ถึงตอนนี้ พระอินทรที่ยิ่งใหญของศาสนาเกา ก็เปลี่ยนมาเปนพระ
อินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับมนุษยอยางใหม เปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
สําแดงเดชขมเหงครอบงําผูอื่น มาเปนการปกปองคนดีชวยเหลือคนมีธรรม
ในคัม ภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ แบบแรก ที่เปนมาแตเดิม ใน
ศาสนาเกา ซึ่งมีอาการหวงแหนความยิ่งใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยงอํานาจ เชน ถามีฤๅษี
ดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทําใหทรงสอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงที่จะ
ทําใหพระอินทรหลุดหลนจากฐานะ แลวก็ไปแกลงไปหาทางทําลายตบะ
ในแบบหลัง พระอินทรที่มานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูกขมเหงรังแก คนมุงมั่นทําความดี
แลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิดความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะรอน เมื่อสอดสองทราบ
เหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังที่คนไทยไมนานนักนี้คุนดีกับความในพระราชนิพนธเรื่อง สังข
ทอง วา “ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา กระด้างดั่งศิลาประหลาดใจ...สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัย ก็แจ้งใจใน
นางรจนา แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด...”
พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลกมนุษยประพฤติธรรม ถึงขั้นถือเปน
งานเปนการของดาวดึงสเทวโลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา
ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวจาตุมหาราชไปเที่ยวตรวจดูโลกวา มนุษยที่
เกื้อกูลแกมารดา-บิดา เกื้อกูลแกสมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญในสกุลหมูเหลา อยูถือ
อุโบสถ ทําบุญทั้งหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ ค่ํา สงโอรสไปเที่ยวดู และ ๘ ค่ํา สงเทวดา
บริวารไปดู แลวรายงานแกประดาเทพชั้นดาวดึงสที่มาประชุมในสุธรรมสภาตามนั้น
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๙

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี
ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยครึ่งศตวรรษกอนนี้ พอจะคุนหูกับคําวา “วัตรบท
๗ ของพระอินทร์” คือขอปฏิบัติประจําตัวของพระอินทร ซึ่งแสดงไวในพระไตรปฎกวา ดวยการถือ
วัตรบท ๗ นี้ มฆมาณพจึงไดมาเปนพระอินทร และลงทายวา บุคคลที่ถือวัตรบท ๗ นี้แหละ พวก
เทวดาชั้นดาวดึงสเรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ)
วัตรบท ๗ (พระไตรปฎกฉบับอักษรพมา และฉบับอักษรโรมัน เรียกวา วตบท หรือ พรตบท) ไดแก
ถือวา: ตลอดชีวิตนี้
๑. เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดา
๒. เราจะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลหมู่เหล่า
๓. เราจะพูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน
๔. เราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยง พูดแต่คําสมานสามัคคี
๕. เราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตระหนี่ ยินดีในการสละ ชอบแจกจ่ายให้ปัน
๗. เราจะไม่โกรธ ถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้น ก็จะกําจัดมันได้ฉับพลัน
๖. เราจะมีวาจาสัตย์
พอถึงตรงนี้ คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียดตางกันบาง) ก็เลาประวัติของหนุมมฆ
มาณพ ผูไดทํา “บุญ” ทั้งหลาย ซึ่งทําใหถิ่นอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี แลวมาเกิดเปน
พระอินทร เปนเรื่องราวการทําบุญที่นาจะไดสืบมาในวัฒนธรรมไทยที่เคยคุนกันมาในสังคมไทย
ในที่นี้ เห็นวาเปนเรื่องดีงามที่เหมือนถูกลืมไป และที่สําคัญจะชวยใหเขาใจความหมายของคํา
วา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลายาวสักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ บุญกรรม กับคําวา รมณีย์)
ในอดีตกาล ที่มจลคามในแควนมคธ ขณะที่ชาวหมูบานทํางานกันอยูที่บริเวณกลางหมูบาน
มาณพชื่อวามฆะ ไปทํางานที่นั่น เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานที่ในสวนของตัวใหสะอาด
เรียบรอย เปนรมณีย ทํางานแลวพักอยู
แตแลวมีคนอื่นชอบใจที่นั้น มาเอาแขนผลักเขาใหพนไปแลว เขาไปพักที่นั่นเสียเอง มฆ
มาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไปชําระทําความสะอาดที่จุดอื่น ทําที่ใหมใหเปนรมณีย แลวยายไป
อยูตรงนั้น แลวก็มีคนอื่นอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากที่นั้นแลวเขาไปใชที่นั่นแทน มฆมาณพก็
ไมโกรธ แตยายไปจัดทําที่อื่นใหเปนรมณีย
มฆะยังถูกคนอื่นแยงเอาที่นั้นไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไปทําที่อื่นตอๆ ไป ขยายไปเรื่อยๆ
พรอมกับคิดวา คนเหลานี้ไดรับความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทํา
ของเรานั้นก็ตองเปนกรรมที่เปน “บุญ” ซึ่งจะใหความสุขแกเราดวย
วันรุงขึ้น มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณที่เปนลานใหเปนรมณีย์ ชาวบานทั้งผูเด็กผูใหญก็ได
ไปนั่งพัก ที่ไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทําสถานที่นั้นใหสะอาดเปน
รมณีย์ จัดที่ทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแกมหาชน เมื่อถึง
ฤดูหนาว เขาก็กอไฟให ในฤดูรอน ก็จัดน้ําให
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ตอมา มฆะคิดวา ที่รมณีย์ ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของทุกคน ไมมีใครไมชอบที่รมณีย์ แตนี้
ไปเราควรทําหนทางใหราบเรียบ แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออกจากบานแตเชาตรู เที่ยวไป
จัดแตงถนนหนทาง ตัดรานกิ่งไมที่เกะกะกีดขวาง
เมื่องานที่ตองทํามากขึ้น ก็ตองทําทั้งวันๆ เปนเหตุใหกลับบานค่ํามืด วันหนึ่ง หนุมบานใกล
เจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนนั้นบอกวาขอเปนเพื่อน
รวมทําบุญดวย ตั้งแตนั้นก็กลายเปนคณะที่มี ๒ คน
แลวก็มีหนุมอื่นอีกเห็นเขาทั้งสองแลว ถามอยางนั้น พอทราบแลว ก็เปนสหายรวมดวย
ตอมาก็มีผูสนใจเห็นตาม เขารวมทําบุญเพิ่มขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขารวม
กับเขาเปนกลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเที่ยวดูแลรวมกันทํางานบุญ (บุญกรรม) แบบนี้เปนประจํา
นอกจากพัฒนาทางเขาหมูบานแลว ก็สรางศาลาที่สี่แยก ขุดสระน้ํา ทําสะพาน
ตัวหนุมมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญประโยชน) อยางนี้ เมื่อไดรับความ
นับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานทั้งหลายใหเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวน
สิ่งชั่วรายทั้งหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันทั้งหมูบาน
กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทางใหราบเรียบกวางไกลออกไปเปน
โยชนๆ
ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะนี้เที่ยวทํางานอยางนั้น ก็ไมพอใจ
นายบานนั้นมองวา กอนนั้น เมื่อพวกชาวบานยังดื่มสุรา ยิงนกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็
มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามหนุมมฆะกัน รายได
นั้นก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง
แลวก็ใหเรียกหนุมพวกนั้นมาถามวา “พวกแกเที่ยวทําอะไรกัน?”
หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”
นายบานบอกวา “พวกแกนี่อยูบานอยูเรือน ไมควรทําอยางนั้น ควรออกปาไปยิงนกตกปลา
ลาเนื้อเอามากินกัน และทําสุราดื่มใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนนี่อะไร ก็ทํากันไป”
มฆะกับพวกคัดคานไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูกวากลาวซ้ําๆ อีก ก็ไมยอมทําตาม
ในที่สุด นายบานขัดใจมาก คิดวาจะตองกําจัดคนพวกนี้ ก็เลยไปฟองทางการ ถึงขั้นกราบทูล
พระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เมื่อพระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับ
พวกมันมา” ก็ทําตามรับสั่ง นําตัวมฆะกับพวกมา
พระราชาไมทันไดทรงพิจารณา ก็รับสั่งลงโทษใหชางเหยียบ แตดวยอํานาจเมตตาของพวก
นักทําบุญ ชางไมยอมเหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไมกลาเหยียบ จึงทรงใหพวก
นั้นนอนลง เอาเสื่อลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบ
วา คนเหลานี้รวมกลุมกันทําบุญ เชน เที่ยวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก ขุดสระน้ํา
สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงชื่นชมสนับสนุน
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แทนที่จะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทานนายบานนั่นแหละใหเปนคนรับใช
ของนักทําบุญ พระราชทานชางตัวนั้นใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานนั้นใหพวก
เขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข
นักทําบุญกลุมนี้ ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมาชวยงานดวย ก็ผองใสยิ่งนัก คิด
จะทําบุญกันยิ่งขึ้นไป ก็ปรึกษางานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรที่สี่แยก ซึ่งเปนงานใหญ
ตองหาชางมาทําดวย แตที่ทําบุญกันมานี้ ยังไมไดใหสวนรวมทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ที่
แปลกันสั้นๆ วาใหสวนบุญ) แกเหลาสตรี
ถึงตอนนี้เ ปน งานบุ ญ ใหญม าก พวกสตรีแ มบา นก็ เข า มาร ว มทํา บุญด วย เชน สุ ธ รรมา
(ภรรยาหนึ่งของมฆะ) เขามาเปนเจางานสรางศาลา ใหชางสลักที่ชอฟาเปนชื่อศาลาวา “สุธรรมา”
(หอประชุมเทพในดาวดึงสไดชื่อวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”) สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตรา
สรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ที่เปนรมณีย์
มฆมาณพถือวัตรบท ๗ ตลอดชีวิตดังที่วาแลว ตัวเขาและเพื่อนนักทําบุญไดทํากรรมอัน
เปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) อยางนี้ เมื่อสิ้นชีวิตแลวไดไปเกิดในดาวดึงสสวรรค โดยมฆมาณพผู
เปนหัวหนา ไดเปนทาวสักกะ คือพระอินทร
เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเรื่องมฆมาณพ หรือตํานานพระอินทรนี้
เน น การทํ า ความดี ด ว ยการบํ า เพ็ ญ ประโยชน ช ว ยกั น จั ด สรรถิ่ น อาศั ย ให เ ป น รมณี ย์ ร ว มกั น
สรางสรรคชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยที่แตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม
นี่คือเขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา
ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก) จัดที่บริการน้ําดื่ม
และบึงบ่อสระน้ํา ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน
ตลอดทุกเวลา, ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์

วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา
ควรเปนเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา และรักษาประโยชนของสังคมไทย
เทาที่ไดเลาเรื่องการทําบุญมายืดยาว ก็เพราะเปนเรื่องสําคัญทั้งตอพระพุทธศาสนา และ
ตอสังคมไทย
ดั ง ที่ ท ราบกั น ดี วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยมากหลายส ว น เกิ ด ขึ้ น จากการนํ า หลั ก
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคมไทย เพื่อประโยชนแกสังคมไทย การที่จะ
อนุรักษ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลานี้ จึงหมายถึงการรูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาที่
นํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
ถ า ความรู เ ข า ใจเลื อ นรางไป แล ว ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ผิ ด เพี้ ย นหรื อ กลายรู ป กลายร า งไป
นอกจากอาจทําลายพระพุทธศาสนาแลว แทนที่สังคมไทยจะไดประโยชน ก็จะกลายเปนเกิดโทษ
แตถารูเขาใจและปฏิบัติถูกตอง นอกจากสังคมไทยจะสืบสานประโยชนของตนไดแลว ก็จะเปนการ
รักษาพระพุทธศาสนาไวดวย

๑๒

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย

ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปนเอกลักษณของชาติ เปนคุณคา
สาระที่แสดงตัวของประเทศ ถาถือวาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาที่อยางหนึ่งของคนไทย
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางความรูเขาใจจริงดวย
ป ญ ญา ก็ จ ะเป น ทั้ ง การรั ก ษาพระพุ ท ธศาสนาไว ใ ห แ ก สั ง คมไทย และช ว ยให สั ง คมไทยยั ง ได
ประโยชนที่พึงไดจากพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ รวมทั้งจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ เลือนราง หรือผิดเพี้ยนไป
ที่ พู ด ตรงนี้ หมายความว า การทํ า หน า ที่ ข องรั ฐ ไทยก็ ต าม ของคนไทยก็ ต าม ต อ
พระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ในความหมายนี้ เนื่องอยูดวยกัน โดยโยงไปรวมกับการ
รักษาประโยชนของคนไทยและสังคมไทย
พอจะเห็นไดไมยากวา พระพุทธศาสนาที่สืบมาในวัฒนธรรมไทยนี้ จัดแบงสังคมชาวพุทธ
ไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ บรรพชิต กับคฤหัสถ หรือพระสงฆ กับสังคมใหญของชาวบานหรือ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนานั่นเอง
ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญนี้ แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการแยกตางหากกันชัดเจน ก็มีฐาน
รวมกันเปนที่ตั้งของจุดแยก และมีปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอดในระหวาง
บรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือชุมชนวัดมุงตรงสูนิพพานเปน
จุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชาชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดยหมายสวรรคเปนประกันไวกอน
ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมนี้ เมื่อปรากฏออกมาในวิถีชีวิต ก็สืบตอมา
เปนวัฒนธรรม เกิดเปนรูปแบบที่แยกกันคอนขางชัดเจน ในฝายของพระสงฆนั้นมุงแนวไปในวิถี
แหงนิพพาน (โมกขมรรค) สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของประชาชาวบาน เนนหนักในวิถีแหง
สวรรค (สัคคมรรค) โดยที่ชาวบานนั้นถือการดําเนินในทางแหงนิพพานเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลที่
จะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี
(ตรงนี้ วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูในระดับประถมมรรคแหงโมกขมรรค
ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)
วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็จะเห็นระบบที่แยกเปนสองดาน
สองสวนนี้ ซึ่งเห็นไดในประเพณีการทําบุญตางๆ ดวย แตที่จะพูดในที่นี้คือ เรื่องการทําบุญของมฆ
มาณพ หรือในประวัติของพระอินทรที่ไดเลามานั้น แตเนื่องจากเปนเรื่องที่เลือนรางจางหาย และ
ผูเขียนนี้เองก็แทบจะไมทันเห็นความเปนไป จึงพูดถึงเรื่องราวไดในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการ
เปนฐานอางอิง
ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยที่กลาวมา ซึ่งสอดคลองกับประเพณีไทยอื่นๆ นาจะเปนวา
ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เรามีการเทศนมหาชาตินั้น เดิมที คงมี หรือนาจะไดมีการเทศนอีก
อยางหนึ่งเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

การเทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นวิถีแห่งโพธิญาณที่จะลุถึง
นิพพาน ยกเป็นเรื่องของอุดมคติ ซึ่งพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสําคัญอย่างสูง
การเทศน์เรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระที่การทําบุญกรรมของมฆมาณพกับพวก
เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมและเรื่องเทวฤทธิ์
พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์
ที่พูดเชิงสันนิษฐานไวนี้ เปนขอที่ผูมีฉันทะนาจะสืบคนกันตอไป
แตไมวาจะเปนอยางที่สันนิษฐานนั้นหรือไม ก็มีประโยชนใหญที่ไดแน คือ ดังที่รูกันชัดอยู
แลววา การทําบุญเปนหลักการใหญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปน
ทั้งเนื้อ หาสาระส วนสํ าคัญ และเป นแรงขับเคลื่ อนอยูใ นวัฒ นธรรมไทยตลอดมา พรอ มทั้งเป น
หลักการที่ผูกโยงชีวิตไวใหถึงกันกับธรรมชาติ ไมแปลกแยกไมทํารายกัน ดังนั้น จึงนาจะชวนกันฟน
ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการทํ า บุ ญ ให ป ระชาชาวบ า นปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ งตามหลั ก การของ
พระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีที่เต็มสาระ
ตามหลักธรรม และเกิดเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามที่ควรจะมุงหมาย

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเชื่อมประสานกันดวยธรรม
เมื่อคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติที่รอบลอมก็เปนรมณีย
อย า งไรก็ ดี แม จ ะมี น้ํ า ใจงามทํ า บุ ญ บํ า เพ็ ญ ประโยชน ม ากมายอย า งพวกมฆมาณพ
ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการพัฒนาที่เนนในระดับกายภาวนา และศีลภาวนา ยังไมพอ จึงควรกาว
ตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซึ่งในระบบบุญกิริยาของคฤหัสถ เรียก
รวมทีเดียววา “ภาวนา” แตก็คือจิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา) นั่นเอง
ตามปกติ ห รื อ โดยทั่ ว ไปนั้ น การศึ ก ษาพั ฒ นาควรได อ าศั ย ครู อ าจารย ผู มี ค วามรู มี
ประสบการณ ที่จะแนะนําใหความรูความเขาใจ ที่จะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรที่มีโอกาสใกลชิด
ไดปรึกษา พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตที่มุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และเปนที่หวังเปนที่นับถือของ
สังคมวาเปนผูที่พรอมและเปนผูทําหนาที่เปนครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรอยางนี้
พรอมกันนั้น พระสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตที่อุทิศใหแกการพัฒนาจิตปญญา ดํารงรักษาสืบทอด
ธรรม สงตอประทีปธรรม แสดงธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะผูอื่นในการพัฒนาทุก
ดา นของภาวนา ก็ เ ว น การแสวงหาสะสมวั ต ถุ ไม ห วั ง สุ ข ที่ พึ่ ง พาเสพอามิ ส เมื่ อ อาศั ย วั ต ถุ เ พี ย ง
เล็กนอยที่จําเปนตอชีวิต แตมีธรรมมีปญญาที่จะแนะนําสั่งสอน ความรูเขาใจกันในเรื่องนี้ ไดทําให
เกิดเปนประเพณีที่พระสงฆ ซึ่งไมสะสมเสพสามิสสุขนั้น จะอาศัยปจจัยสี่พอที่จําเปนตอชีวิต จาก
การจัดถวายโดยคฤหัสถชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต เปนตน พรอมกับที่เหลาชาวบานก็หวัง
จะไดสดับฟงธรรมเกื้อหนุนปญญาจากพระสงฆ
โดยนัยนี้ ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมีประเพณี
ความสัมพันธแบบอาศัยกัน ที่คฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆอํานวยธรรมทาน ดังนี้

๑๔

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย
ภิกษุทั้งหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอ
บํารุงเธอทั้งหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และหยูกยาเครื่องรักษาผู้เจ็บไข้;
แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่าพราหมณ์คหบดีชาวบ้าน โดยแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศการดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ
พร้อมพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่านั้น;
ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซึ่งกันและกัน (ด้วยอามิสทาน และธรรมทาน)
อยู่ประพฤติชีวิตประเสริฐนี้ เพื่อไถ่ถอนห้วงกิเลส ที่จะกําจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบ ดังว่าฉะนี้
ผู้ค รองเรื อ น (ชาวบ้ า น) และผู้ ไ ร้ เ รื อ น (พระสงฆ์ ) ทั้ ง สองฝ่ า ย “ อญฺ โ ญญฺ ญ นิ สฺ สิ ต า ”
(อาศัยกันและกัน) ย่อมสัมฤทธิ์สัทธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่างยอดเยี่ยม
บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต หยูกยา ที่นั่งที่นอน พอเป็นเครื่อง
บรรเทาความข้องขัด
ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัส ถ์ อาศัยพระที่ปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธามุ่งต่อพระ
อรหันต์ เพ่งพินิจด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนานี้ ที่เป็นทางไปสุคติ เมื่อยังใคร่
กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลกของเทพ
(ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔)
เมื่อพระพุทธเจาทรงเริ่มประกาศพระศาสนานั้น พระองคและพระสงฆ มิไดมีวิหาร คือ
กุฎีที่อยูอาศัย แตพักตามรุกขมูล คือโคนไม ตลอดจนที่โลงแจง และลอมฟาง เมื่อมีผูเลื่อมใส
ดวยศรัทธาซาบซึ้งใจในอากัปกิริยา และสมณกิจแหงธรรมทาน อันแสดงถึงความเปนภาวิต ๔
ดาน ทั้งภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา แลวเขามาขอสรางวิหารคือกุฎีถวาย
พระพุทธเจาจึงไดทรงอนุญาตใหพระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีที่พักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวา
อาราม และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนาเปนหลักไว ดังนี้
“อันที่อยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์ร้าย นอกจากนั้นยังป้องกัน งู เหลือบยุง
และฝนยามยะเยือก อนึ่ง ลมแรงและแดดกล้า เกิดมีมา ก็กันได้
การสร้างที่อยูอ่ าศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) แก่สงฆ์ เพื่อเป็นที่พํานัก เพื่อ
ความสุข เพื่อฌาน และเพื่อวิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ
เพราะเหตุฉะนั้น บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตน จึงควรสร้างที่พักอาศัยอัน
รื่นรมย์ และให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย
อนึ่ง พึงจัดถวาย ข้าว น้ํา ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระภิกษุทั้งหลาย ผู้
ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย
พระภิกษุเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์ ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจชัดแล้ว หมดสิ้น
(วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑)
กิเลสที่หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ตัง้ แต่ในโลกนี้

เรื่องราวที่ไดเลามา แสดงใหเห็นบรรยากาศของชีวิตและสังคมในพระพุทธศาสนาที่มีพื้นฐานอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมที่เปนรมณีย อันเอื้อใหคนที่พัฒนาชีวิตในขั้นกายภาวนา พากันทําบุญกิริยาที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
ในชุมชนของคนที่พัฒนาในการอยูรวมกันดวยศีลภาวนา ครั้นมีชุมชนดีมีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไปในทาง
จิตใจและปญญา ดวยจิตตภาวนาและปญญาภาวนา เมื่อมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตรแนะนําใหความกระจาง
ตนเองรูจักใชมนสิการ ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตดวยภาวนาทั้งสี่ ลุถึงความดี ความงาม ความสุขที่แทจริง

~๓~

พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิตสี่
มนุษยมีความพิเศษในขอวาเปนสัตวที่ตองฝก และก็ฝกได โดยฝกตนได และฝกไดอยาง
วิเศษ มนุษยที่ฝกดีแลว คนที่ฝก ศึกษา พัฒนาแลว เปนสัตวประเสริฐ เปนผูเลิศ สูงสุด
การฝกตนของมนุษยนั้น ดําเนินไปเปนกระบวนการพัฒนา ๔ ดาน เรียกวา “ภาวนา ๔” คือ
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) คือ พัฒนาเบญจทวารกาย ในการสื่อสารสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) คือ พัฒนาพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม
๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) คือ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) คือ พัฒนาปญญา ใหเขาถึงความจริง หลุดพน เปนอิสระ
การพัฒนาตนของตางคน ดําเนินไปในสภาพชีวิต ในสิ่งแวดลอม ในสถานการณที่แตกตาง
หลากหลาย ปฏิบัติการในการพัฒนาตนของตางคนจึงไมเหมือนกัน วาโดยหลักใหญ ทานจัดวาง
ปฏิบัติการในการพัฒนาคนนั้น โดยแยกตามสภาพชีวิตและสังคม ๒ พวก เปน ๒ ระบบใหญ คือ
๑. ไตรพิธบุญกิริยา (บุญกิริยา ๓)
สําหรับผูครองเรือน, ชาวบาน
๒. ไตรสิกขา
(สิกขา/ศึกษา ๓) สําหรับผูละเรือน, พระสงฆ
ระบบทั้งสองนี้มีสาระอันเดียวกัน (เปนระบบใหญแหงการพัฒนามนุษยตามสภาวะของธรรมชาติ
อันหนึ่งอันเดียว) แตมีแงดานขั้นตอนยอยแตกตางกันตามสภาพชีวิตที่วา พวกหนึ่งเกี่ยวของกับวัตถุ
และกิจกรรมทางกายมาก อีกพวกหนึ่งเกี่ยวของกับจิตปญญามาก พวกหนึ่งเนนดานรูปธรรม อีก
พวกหนึ่งเนนดานนามธรรม ดังจะเห็นไดในสาระสําคัญของระบบทั้งสองนั้น ดังนี้

ชาวบาน (บุญกิริยา ๓): ทาน (ให้-แบ่งปัน) ศีล (มั่นวินัย-ไมเบียดเบียน)

ภาวนา

[เอาการเอื้ออํานวยวัตถุมานํา ใหคนมีศีลไดงายขึ้น ที่จะอยูรวมสังคมโดยไมตองเบียดเบียนกัน ใหสังคม
เปนสภาพที่เอื้อเกื้อกูลแกทุกบุคคล ที่จะไดพัฒนาชีวิตของตน ทั้งทางจิตใจและปญญา]

พระสงฆ (สิกขา ๓): ศีล (ตั้งอยูในวินัย) สมาธิ/จิต (พัฒนาจิตใจ)

๑.จิตตภาวนา
(พัฒนาจิตใจ)
๒.ปญญาภาวนา

(พัฒนาปญญา)

ปญญา (พัฒนาปญญา)

[โดยมีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุนอย ชาวบานเลี้ยงงาย พระสงฆตั้งอยูในวินัยที่จัดสภาพชีวิตใหอุทิศตนแกการพัฒนา
จิต-ปญญา และนําธรรมที่รูที่ลุมาบอกใหสังคมชาวบานพัฒนาในบุญกิริยา]

การปฏิบัติใน ๒ ระบบนั้น แมจะตางกันตามวิถีชีวิตวิถีสังคม แตเมื่อดําเนินไปอยางถูกตอง
ก็จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนามนุษย ๔ ดาน ที่เรียกวา ภาวนา ๔ ใหเดินหนาไป ดังที่ทานใช
ภาวนา ๔ นั้น เปนเครื่องตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติทั้งหมด โดยมีคําอธิบายพอไดสาระตอไปนี้

๑๖

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย

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

รวมของ “ผัสสทวาร” คือชองทางรับรู ๕ ประตู (จักขุทวาร ฯลฯ กายทวาร, = ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส)
ใหใชชองทางเหลานั้นติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหงสิ่งแวดลอมอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญ
งอกงามที่เปนฐานเปนตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอื่นๆ ทั้งหมด
เปนธรรมดาในทุกการอาชีพ อยางแพทย นักรบ นักกีฬา ที่พัฒนากายนั้น ไมใชแคใหแข็งแรงใหญโต แต
ตองฝกทักษะใหเบญจทวารรับรูคลอง ไว ถนัด จัดเจน ละเอียด เฉียบคม แมนยํา ชํานาญยิ่งขึ้นๆ จึงจะไปดีได
แตแคนั้นยังไมพอ บางทีรับรูแลวตกเปนทาสของสิ่งที่รับรู หรือเปนทาสความรูสึกของตัวเอง
ทานจึงใหพัฒนาเบญจทวารกายนี้ดวยอินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ดู ฟง สูดดม ลิ้มรส
สัมผัสจับตอง โดยไมติดอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ไดแคเพลิดเพลิน ติด หลง มัวเมา หรือขัดเคือง
ขุนมัว แต ดู ฟง… อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพิ่มพูนกุศลธรรม เชน เกิดความสดชื่น เบิก
บาน สงบใจ มีความสุข เกิดความรัก อยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรู อยากทําการสรางสรรค
ในขั้นพื้นฐาน การฝกอินทรียเริ่มไดดวยการพบเห็นไดยินและอยูในสภาพรมณีย นอกจากไป
หาสิ่งแวดลอมรมณียในโลกของธรรมชาติแลว ก็รูจักจัดสรรวัดวาอารามถิ่นฐานบานเรือนใหรื่นรมย
ดังธรรมเนียมการทํากิจวัตรของพระสงฆในการกวาดลานวัดที่มีใบไมรวงหลน เปนสัญลักษณของ
การอยูรวมกับธรรมชาติอยางสงบงาม ตั้งแตพื้นดิน ผืนน้ํา ถนนหนทาง หมูไม ขึ้นไปจนถึงแผนฟา
สะอาด เรียบรอย งดงาม สงบ รมรื่น เปนรมณีย ที่ชื่นกายชูใจ ใหไดยลไดยินสัมผัสแลว โนมนําใจ
ใหนอมไปในกุศลธรรม เชน สดชื่น ผองใส สงบ ออนโยน เปนที่โอบออมอันเอื้อตอการอยูดีโดยมี
การพัฒนาชีวิต จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
การพัฒนาขอแรกในกายภาวนา จับที่เจตนาในการปฏิบัติจัดการและการมีทาทีตอสิ่งที่ผาน
การรับรูเขามา หรือเขามาถึงการสัมผัสรับรู พูดสั้นๆ วาในภาครับ เชน เมื่อกินเสพอาหาร ก็กินเสพ
รับรสดวยความรูเขาใจเทาทันมุงใหไดคุณคาที่แทจริงแกชีวิต ที่จะชวยใหรางกายอยูในสุขภาวะมี
กําลังที่จะทํากิจหนาที่และความดีงามสรางสรรค แลวกินพอดี ไมติดหลงมัวเมา ไมมุงหาแครสชาติ
หรือกินเสพเกินประมาณ จนเปนการทํารายตนเอง
พูดรวมความวา กินเสพใชสอยบริโภควัตถุอยางเขาถึงคุณคาที่แทของมัน ใหเกิดประโยชน
สมความมุงหมายที่รูไดดวยปญญา อยางนี้อยูในขอบเขตของกายภาวนา แตถาเปนเจตนาที่จะไป
หาไปเอาไปจัดการใหไดมาเพื่อจะไดกินไดเสพอยางที่ตนอยากไดหรือใหสมดังปรารถนา อันนั้นอยู
ในภาคออกแสดง พนจากขอกายภาวนา ไปอยูในขอที่ ๒ คือ ศีลภาวนา
อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อฟงคําสอน คําพูดจาบอกเลาสนทนา แมกระทั่งเสียงเพลงเสียงดนตรี
ถาไดยิน และรับฟงอยางมีสติแลว ไดเรียนรู ไดปญญา หรือเกิดกุศลธรรม เชน เกิดความเห็นอก
เห็นใจ เขาใจเพื่อนมนุษย เกิดความรัก อยากชวยเหลือ หรือไดคติในการดําเนินชีวิต หรืออยางที่
ทานเลาไวหลายแหงในคัมภีรตางๆ พระภิกษุเขาไปบิณฑบาตในหมูบานบาง เดินทางไกลผานไป
บนหนทางบาง ไดยินเสียงสาวเสียงชาวบานรองเพลงตางๆ ทําใหพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต
หลายทานบรรลุธรรมเปนพระอรหันตจากการไดยินเสียงเพลง นี่ก็อยูในเขตของกายภาวนา
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แตถามีขาววาจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงที่นั่นๆ ภิกษุอยากฟงดนตรี เดินทางไปดูไปฟง อยางนี้
เลยเขตของอินทรียสังวรในกายภาวนานี้แลว กลายเปนกรรมผิดที่จะแกไขในขอที่ ๒ - ศีลภาวนา
ทานที่มีอินทรียภาวนา พัฒนาดานนี้เจริญไปไดจนถึงขั้นวาจะมองเห็นความงามในสิ่งที่ไม
งาม ก็ได จะเห็นความไมงามในสิ่งที่งาม ก็ได (ขั้นพระอรหันต) ในที่นี้ยังไมอธิบาย
กายภาวนา ที่พัฒนาเบญจทวารกาย นี้ เปนขั้นแรกก็จริง แตเปนขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ใน
การศึกษาพื้นฐาน และสําหรับมวลประชาชน ควรเอาใจใสเนนใหมาก เพราะนอกจากทําใหมนุษย
มีโลกธรรมชาติที่งดงามรื่นรมยนาชื่นชมแลว ตัวมนุษยเองก็อยูดีมีสุข ดําเนินชีวิตเปน ตั้งแตรูจักกิน
ใชบริโภควัตถุ เปนตนไป เมื่อมีภาวนาขอนี้เปนฐานแลว จึงจะกาวไปในภาวนาขอตอๆ ไปไดดี

พัฒนาการทางสังคม แสดงออกมาที่ใชกาย-วาจาในทางเกื้อกูลสรางสรรค
๒. ศี ล ภาวนา (พั ฒ นาศี ล ) แปลง า ยๆ ตามนิ ย ม แม จ ะไม ค รอบคลุ ม ว า พั ฒ นาความ

ประพฤติ โดยเนนพฤติกรรมในการอยูรวมสังคม ใหไมเบียดเบียน แตเกื้อกูลกัน
ศีลภาวนา ตางจากกายภาวนา ตรงที่วา กายภาวนา เปนการพัฒนาที่ “ผัสสทวาร” คือ
ชองทางรับรู ๕ อยาง ที่เรียกวา อินทรีย ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ซึ่งเปนภาคเสพ
สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาที่ “กรรมทวาร” คือชองทางทํากรรม ๒ ทาง ไดแก กายทวาร
(ทางกาย) อันเปนชองทางทํากายกรรม เชน ฆาหรือชวยชีวิตสัตว ลักของเขาหรือใหทาน และ วจีทวาร
(ทางวาจา) อันเปนชองทางทําวจีกรรม เชน พูดเท็จหรือพูดจริง พูดคําหยาบคายหรือกลาวคําสุภาพ
ออนหวาน ฯลฯ ซึ่งพูดรวมๆ วาเปนภาคแสดง (ภาคทํากรรม)
การพัฒนาในศีลภาวนานี้ จับที่เจตนาในการปฏิบัติจัดการและแสดงออกตอตัวรับการกระทํา
หรือถูกกระทําขางนอก ซึ่งเปนเรื่องของการทํากรรม โดยคุนกันมากในดานละหรืองดเวน (ดานลบ)
เชน ในศีล ๕ (ชื่อแทวา “สิกขาบท ๕”) ที่วา เวนปาณาติบาต เวนอทินนาทาน เวนกาเมสุมิจฉาจาร
เวนมุสาวาท และเวนสุราเมรัย ทั้งนี้ เพราะเปนการแกไขและคุมครองขั้นพื้นฐานของสังคม
แตในดานเกื้อกูลหนุนเสริม แมจะไมพูดถึงบอยนัก ก็ควรตระหนักวาสําคัญมากสําหรับการ
พัฒนาคนในขั้นนี้ โดยเฉพาะที่เดน คือ สังคหวัตถุ ๔ อันมี ทาน (การให แจกจาย แบงปน) ปิยวาจา
(พูดดวยใจรัก) อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน) สมานัตตตา (มีตัวเสมอสมาน เชนรวมสุขรวมทุกข)
[ในหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็มีศีลดานบวกที่นาสนใจ เฉพาะอยางยิ่ง ไวยาวัจจะ คือการ
ขวนขวายชวยเหลือรับใช บริการดวยน้ําใจ]
ดังที่กลาวมา กายภาวนา เปนการพัฒนาดานรับรูเสพเสวย เกี่ยวของกับโลกของสิ่งแวดลอม
หรือสิ่งสรรพ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับตัวทั่วทั้งหมด โดยเนนหรือเดนที่ธรรมชาติ ไมวาชีวโลก อวกาศ
โลก หรือสังขารโลก ที่จะรับรูเรียนรูและเสพใหมีผลเปนคุณเปนประโยชนตอกัน และเปนพื้นฐานที่เอื้อ
เกื้อหนุนแกการพัฒนาในภาวนาขออื่นทั้งหมด จนถึงปญญาที่หยั่งถึงเทาทันสังขารโลก
สวนศีลภาวนา เปนการพัฒนาที่ชัดออกมาทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
เปนเรื่องถึงตัวกระทบตัวเดนชัด จึงมีการสั่งสอนเนนย้ํากันมากมายอยูแลว จนกายภาวนาถูก
มองขามถูกกลบลบหรือลืมไปเสีย ในที่นี้ จึงพูดถึงศีลภาวนาไวเพียงเทานี้

๑๘

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย

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

มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา และ
สดชื่น เบิกบาน ผองใส มีความสุข
จิตตภาวนานี้ เปนการพัฒนาที่ มโนทวาร ซึ่งเปนจุดรวมที่บรรจบของ “ทวาร” ทั้ง ๒ ชุด ซึ่ง
เปนที่ทํางานของภาวนา ๒ ขอกอนที่พูดมาแลว คือ กายภาวนา และศีลภาวนา
ขอทวนวา ในขอ กายภาวนา เราพัฒนาการใช “ผัสสทวาร” ๕ (เบญจผัสสทวาร, เรียกสั้นวา
เบญจทวาร) คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส (จักขุทวาร โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ และ กายทวาร) ดวยวิธี
ฝกชื่อวา “อินทรียสังวร” คือรูจักใชอินทรีย ไดแก ตา หู ฯลฯ นั้น ดู ฟง อยางมีสติ ไมอยูแครูสึกชอบ
ใจ-ไมชอบใจ แตใหเปนการเรียนรู ไดปญญา ไดกุศลธรรม คิดสรางสรรค
ตอมา ในขอ ศีลภาวนา เราพัฒนาการใช “กรรมทวาร” ๒ คือ กายทวาร (ทางกาย – ชองทาง
ทํากายกรรม) ใหละเวนกายกรรม ชั่ว ที่เบียดเบียน เชน ฆาฟนทําราย ลักขโมย หันไปทํากายกรรม ดี
ที่เกื้อกูล เชน ชวยเหลือ เสียสละ แบงปน บําเพ็ญประโยชน และ วจีทวาร (ทางวาจา - ชองทางทํา
วจีกรรม) ใหละเวนวจีกรรม ชั่ว ที่เบียดเบียน เชน พูดเท็จ โกหก หลอกลวง สอเสียด ยุยง พูดหยาบ
คาย พูดเพอเจอ และทําวจีกรรม ดี ที่เกื้อกูล เชน พูดจริง พูดจาสุภาพออนหวาน พูดคําสมาน
สามัคคี พูดจามีเหตุผล เหมาะควรแกกาล พูดถอยคําที่เปนประโยชน
ที่จริงนั้น “ผัสสทวาร” มี ๖ แตในขอ ๑ กายภาวนา จบแค “ผัสสทวาร” ที่ ๕ เพราะ“ผัสสทวาร”
ที่ ๖ มาอยูในขอ ๓ คือ จิตตภาวนา นี้ ไดแก มโนทวาร
ที่จริงอีกเชนกัน กรรมทวาร มี ๓ แตในขอ ๒ ศีลภาวนา จบแคกรรมทวาร ที่ ๒ เพราะกรรม
ทวาร ที่ ๓ มาอยูในขอ ๓ คือ จิตตภาวนา นี้ ไดแก มโนทวาร อีกเหมือนกัน
ดูอีกที ครบทั้ง ๒ ชุด เทียบกัน
“ผัสสทวาร ๖”: จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร
“กรรมทวาร ๓”: กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร
มโนทวาร พูดงายๆ วา “ใจ” เปนที่บรรจบของ “ทวาร” ทั้ง ๒ ชุดนั้น คือ
ในชุดแรก – “ผัสสทวาร” ที่เปนภาครับ/ภาคเสพ มโนทวารอยูสุดทายปลายทาง เมื่อรับรูทาง
ตา ก็ตาม ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายสัมผัส ก็ตาม ขอมูล สิ่งที่รับรู ก็ไปลง ไปรวมรูที่มโนทวาร
(แมแตในขณะที่กําลังรับรู การเลือกที่จะรับ-ไมรับ การมีทาทีอยางไร จะปฏิบัติ จัดการ เอาอยางไร กับสิ่งที่
รับรูนั้น ก็เปนการทํางานที่มโนทวาร คือที่ใจ ออกไปจากใจ เปนมโนกรรม ในชุดหลัง)
ในชุดหลัง – “กรรมทวาร” ที่เปนภาคแสดง เปนชุดทํางาน เปนชองทางทํากรรมนั้น มโนทวาร
มีชื่อเปนขอสุดทาย แตที่จริง เปนตัวเริ่มงาน ที่มโนทวารนี้ คนทํามโนกรรม/กรรมทางใจ คือคิด แลว
ทําตามที่คิด โดยใชกายทวาร ทําการตางๆ ดวยกายหรือแสดงออกทางรางกาย ยืน เดิน วายน้ํา ทุบ
ตี อุม กอด แยงเอา ยกให ฯลฯ เรียกรวมวากายกรรม/กรรมทางกาย หรือใช วจีทวาร ทําการดวย
วาจาหรือแสดงออกทางวาจา พูดดี พูดราย พูดจริง พูดเท็จ ฯลฯ เรียกรวมวาวจีกรรม/กรรมทาง
วาจา รวมเปนการทํากรรม ๓ (ทํา-กายกรรม พูด-วจีกรรม คิด-มโนกรรม) ทาง “กรรมทวาร ๓” คือ
กายทวาร วจีทวาร และ มโนทวาร ดังที่วาแลว แตตัวการริเริ่ม ตัวการ แกนงาน อยูที่ มโนทวาร
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พึงสังเกตวา ดังไดบอกขางตน ในภาครับ ทางจักขุ โสตะ ฯลฯ คือทางตา ทางหู ฯลฯ นั้น แม
จะรับรูดวยตา ดวยหู เปนตนเหลานั้น แตการที่จะเลือกรับขอมูล/สิ่งเรา/อารมณ อันใดหรือไม จะมี
ทาทีอยางไร จะเอาอยางไร จะจัดการขอมูลนั้นอยางไร ทั้งหมดนี้เปนการทํางานที่มโนทวาร คือที่ใจ
ดังนั้น ในภาครับ “ผัสสทวาร” ๕ อยางแรก จึงทําหนาที่แคเปนทางรับรูเทานั้น ไมมีการทํากรรมที่ทวาร
เหลานั้น เชนไมมีกรรมทางตา แตกรรมที่ทําในการรับรูนั้น ทําที่ใจ ที่มโนทวาร เปนมโนกรรม มีแคมโนกรรม
เปนอันวา มโนทวาร นอกจากมีอยูในทวารทั้ง ๒ ชุด คือ ทั้งใน “ผัสสทวาร ๖” และใน
“กรรมทวาร ๓”แลว ยังเปนที่ทํางานสําคัญที่สุด เปนแกน เปนศูนยกลางการทํางานของทวาร ชุด
นั้นๆ ดวย ยิ่งกวานั้น ยังไดบอกขางตนวา มโนทวารเปนจุดรวมที่บรรจบของ “ทวาร” ทั้ง ๒ ชุด เชื่อม
ประสานการทํางานของทวารทั้ง ๒ ชุดใหตอกันเปนระบบอันเดียว รวมเขาเปนวงจรเดียวกัน
ยกตัวอยางงายๆ ตา หู รับรูโดยเห็น ไดยินแลว ขอมูลไปที่มโนทวาร เกิดความรูสึกวาชอบใจ
หรือไมชอบใจ แลวที่มโนทวารนั้น มีการคิดเปนมโนกรรม ที่จะทําการตอบสนอง ดวยการใชกายทวาร
ทํากายกรรม หรือใชวจีทวารทําวจีกรรม ตอตัวเรานั้นๆ ในทางบวกหรือในทางลบ ตามความตองการ
ที่คิดและสั่งดวยมโนกรรมออกมาทางมโนทวาร และบางทีตองการขอมูลใหมหรือเพิ่มเติมบางอยาง
จาก “ผัสสทวาร” มโนกรรมทางมโนทวาร ก็ให “ผัสสทวาร” เชน ตา หู รับรูขอมูลใหมหรือเพิ่มเติม
เพื่อนําไปใชคิดการดวยมโนกรรม แลวแสดงออก ปฏิบัติ จัดการดวยกายกรรม ทางกายทวาร และ
หรือดวยวจีกรรม ทางวจีทวาร ฯลฯ
เปนอันวา ทั้ง “ผัสสทวาร” และ “กรรมทวาร” ประสานเชื่อมตอสงตองานที่มโนทวาร
สืบเนื่องเปนระบบ เปนกระบวนการ เปนวงจรเดียวกัน
ทีนี้ ที่มโนทวาร นั้น ตัวการที่เปนเจาของเรื่อง เปนตัวรับรู รวบรวมขอมูลเปนตน เปนเจาของ
ความตองการ และเอาขอมูลมาใช เลือกสรร ปฏิบัติ จัดการ สนองความตองการ โดยทํามโนกรรม
คือการคิด ที่เปนตนทางตอไปสูการทํากายกรรม และวจีกรรม รวมทั้งใช “ผัสสทวาร” สนองความ
ตองการของตัว สภาวะที่เปนตัวการนั้นเรียกวา “จิต/จิตต์”
ในการใชพูดกันตามปกติ หรือในภาษาสามัญ “จิต/จิตต์” อยางที่เราพูดวาจิตใจ เปนคําพูด
รวมๆ หมายถึ ง สภาวะที่ รู ที่ คิ ด พร อ มทั้ ง คุ ณ สมบั ติ องค ป ระกอบ อาการเป น ไป ระบบและ
กระบวนการทํางานทั้งหมดของมัน
ขอย้ําความสําคัญที่พูดไปแลววา จิตใชมโนทวาร เปนชองทางทํามโนกรรม และไมเพียงคิด
อยูในมโนทวารเทานั้น ยังใช “ผัสสทวาร” ทั้ง ๕ สนองมโนกรรมของมันดวย และเมื่อริเริ่มมโนกรรม
ขึ้นแลว ก็ขยายงานประสานตอกับกายกรรม ทางกายทวาร และวจีกรรม ทางวจีทวาร ดวย
บรรดาคุณสมบัติและองคประกอบที่มากมายของจิตใจนั้น ในที่นี้ควรรูจักตัวที่สําคัญยิ่งไว
เพื่อประโยชนในการพัฒนาจิตใจสัก ๒-๓ อยาง
ตัวแรกคือ เจตนา ไดแก ความตั้งใจ หรือเจตจํานง ที่มุงวาจะเอาอะไร จะทําอะไรอยางไร จะ
ใหเปนอยางไร ฯลฯ มันสําคัญนักเพราะเปนตัวทํากรรม ที่เกิดเปนมโนกรรม แลวก็วจีกรรม และ
กายกรรม ทุกอยาง เราจะใหกรรมเหลานั้นรายหรือดีอยางไร ก็จัดการที่เจตนานี่เอง แมกระทั่ง
ตัดสินคนได ดวยเจตนาของเขา

๒๐

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย

ทีนี้ เจตนา ที่เปนตัวกอการเปนกรรมขึ้นมานั้น ก็โดยที่วามันเปนเจาการที่เลือกตัดสินใจ
แลวก็เปนผูนํา เปนหัวหนากระบวน พาตัวประกอบทั้งหมดมุงไปทําการนั้นๆ และในการนี้ มันจะ
เอาอยางไร จะเลือกทางไหนอยางใด จะทําการดีหรือทําการราย เปนกรรมดีหรือเปนกรรมชั่ว ก็อยู
ที่วามันเขาขางหรือตกอยูใตอิทธิพลของคุณสมบัติอันไหนพวกไหน พวกรายหรือพวกดี ที่มีอยู
มากมายในจิตใจนั้นเอง
ตัวอยางสําคัญ ถาเจตนามั่วสุมอยูกับโลภะ กับโทสะ กับโมหะ ตกอยูใตอิทธิพลของตัวราย
พวกนี้ เจตนาก็กอการราย ทํากรรมชั่ว แตถาเจตนาเลือกอยูกับเมตตากรุณา อยูกับความมีใจเผื่อแผ
สละให (จาคะ) อยูกับปัญญา มันก็พาไปทํากรรมดีงาม ที่ฉลาด ที่สรางสรรค เปนประโยชน
ตรงนี้แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําใหตองมีการพัฒนาจิตใจ คือจิตตภาวนานี้ โดยฝกหัดจัดการ
พัฒนาคุณสมบัติที่ดีงามเปนคุณประโยชนขึ้นมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละกําจัดกิเลส
โทษทั้งหลาย ตั้งตนแต โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา (ความอยากเอาอยากไดใหแกตัว) มานะ (ความอยาก
ใหตัวเปนใหญกดขมผูอื่น) ทิฐิ (ความติดตังถือรั้นเอาแตความเห็นความเชื่อของตัว) ฯลฯ จนถึงโกสัชชะ
(ความเกียจคราน) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ (ความตระหนี่หวงแหนกีดกัน) ใหเบาบางหมดหายไป
จิตใจที่พัฒนาขึ้นในจิตตภาวนานี้ เมื่อกิเลสโทษลดนอยลงไป และมีคุณสมบัติเพิ่มพูนขึ้น
จะปรากฏคุณลักษณะ ๓ ดานชัดเจนมากขึ้นๆ คือ ในขณะที่ ด้านหนึ่งมีความเจริญงอกงามใน
คุณธรรม เชน ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา จาคะ อีกด้านหนึ่ง ก็มีความเขมแข็ง มั่นคง อยูตัว
จิตแนว ใจนิ่ง กาวเด็ดเดี่ยวไปในกุศลธรรม ไมถดถอย ไมวอกแวก ไมหวั่นไหว และอีกด้านหนึ่ง มี
ความสงบ ความเบิกบาน เอิบอิ่ม สดชื่น ผองใส เปนสุข

สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเปนตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ
ที นี้ ก็ ม าถึ ง จุ ด สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ค วามดี ง ามในจิ ต ใจ ที่ มี ม ากมายนั้ น มี
คุ ณ สมบั ติ ตั ว เอกที่ จ ะต อ งพั ฒ นาขึ้ น มาเป น หลั ก เป น แกน เป น ที่ ตั้ ง ให แ ก คุ ณ สมบั ติ อื่ น ทั้ ง หมด
คุณสมบั ตินี้เรี ยกวา “สมาธิ” แปลกั นวา ความตั้งมั่น คือ ภาวะที่ จิตอยู ตัว ไมมีอ ะไรรบกวนให
ฟุงซาน วุนวาย หรือทําใหขุนมัวได เปนตัวของมันเอง อยูกับงาน กับเรื่องที่จะทําการ หรืออยูกับสิ่ง
ที่ตองการไดตามตองการ ไดที่ โดยพรอมที่จะใชงานไดดีที่สุด ดังที่พระพุทธเจาทรงใชคําวา จิตนั้น
เปน “กัมมนีย์” (ควรแกงาน, เหมาะที่จะใชการ) เฉพาะอยางยิ่งงานของปญญา
จิตที่เปนสมาธินั้น สงบ นิ่ง อยูตัว ไดที่ เหมือนน้ําในที่เก็บกักหรือภาชนะ ที่ไมมีอะไรรบกวน
ไมมีใครเขยาหรือกระแทกกระทุมกระทั้นสั่นไหว ไมกระเพื่อม เปนจิตที่ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน ไม
กระวนกระวาย มีความสุขอยูในตัวเอง
จิตเปนสมาธิซึ่งสงบ นิ่ง อยูตัวนั้น เหมือนน้ําที่เมื่อสงบนิ่ง ก็จะใส เพราะเศษผงฝุนสิ่งปะปน
ที่เปะปะเลื่อนลอยไหลขึ้นลงเควงควางบังทางโนนบังทางนี้ ตกตะกอนลงนอนกนหมด ไมมีอะไร
กั้นบัง มีอะไรกีดในนั้น ก็มองเห็นไดชัดเจน และเก็บกวาดกําจัดลางไดงายทีเดียวหมด
จิ ต ที่ เ ป น สมาธิ แน ว อยู แ น ว ไปกั บ สิ่ ง เดี ย วที่ ต อ งการ จะมี กํ า ลั ง แรง เหมื อ นสายธาร
กระแสน้ําที่ไหลไปทางเดียว ไมแตกพรา มีกําลังแรงมาก สามารถกําจัดหรือผานทะลุสิ่งกีดขวางไป
ไดหมด จึงเอาชนะสิ่งชั่วรายลอเราไดสิ้น และทําการที่มุงหมายใหสําเร็จโดยไมยาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในงานลดละอกุศลธรรม กอเกิดพัฒนากุศลธรรม จนถึงปญญาที่เปนสุดยอดนั้น สมาธิ มี
คุณสมบัติตัวเอกที่รวมชวยงาน ๒ อยาง คือ วิริยะ – ความเพียร (วีริยÅวีร=แกลวกลากาวหนาไปไมระยอ,
มีฉันทะ ชวยเริ่มงานให) และ สติ - ความระลึกนึกได ไมเผลอ คุมใจไวกับกิจ กุมจิตไวที่เปาหมายไม
พลาด เมื่อจิตมีคุณภาพควรแกงานอยางนี้ ก็พรอมที่จะพัฒนาบรรดาคุณสมบัติ จนถึงปญญาขึ้นได
จิตตภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจ โดยพัฒนาสมาธิเปนคุณสมบัติหลัก หรือเปนแกนงานดัง
วามานี้ จึงเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “สมถภาวนา” (สมถะ=ความสงบ เปนไวพจนคําหนึ่งของ สมาธิ)

เมื่อพัฒนาจิตใจถูกตอง โดยมีสมาธิที่พัฒนาขึ้นมาอยางไดผลจริง ก็จะมีคุณลักษณะ ๓ ดานปรากฏ
ขึ้นดวย ดังที่กลาวแลว คือ มีความเจริญงอกงามของคุณธรรมตางๆ พรอมดวยความเขมแข็ง มั่นคง อยูตัว
กาวแนวไปในกุศลธรรม ไมหวั่นไหว กับทั้งมีความสงบ เบิกบาน เอิบอิ่ม สดชื่น ผองใส เปนสุข

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

ปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิต เห็นแจงชัดสรรพสังขารตาม
สภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา
ปัญญา เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งอยูในจิต แตเปนคุณสมบัติที่สําคัญยวดยิ่ง และมีลักษณะ
พิเศษยิ่งใหญที่ตางจากคุณสมบัติอยางอื่นทั้งหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาที่แตกตาง ตอง
แยกออกมาตั้งเปนขอใหญตางหาก และเปนสวนยอดสุด
ปญญาสําคัญแคไหน ในพุทธศาสน มีพุทธดํารัสวา “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมทั้งปวง มี
ปญญาเปนยอดยิ่ง, เชน องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ดวยปญญาจึงลุจุดหมายที่พุทธธรรมบอกให ถึงความหลุด
พน เปนอิสระ
คุณสมบัติอยางอื่นของจิตแมที่สุดประณีตก็ยังติดอยูกับจิต ยังอยูในขางของความรูสึก แม
บําเพ็ญฌานไดสูงล้ํามองเห็นความวางเปลา ก็เปนความรูสึก แตปญญาเปนความรูที่เขาถึงความ
จริงของโลก มองเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเปนโดยสภาวะ ซึ่งไมแยกตางหากกันออกไป มองเห็น
ความวางดวยความรูตามที่มันเปนอยางนั้น
ปญญาเปนตัวปลดปลอย แกไข ทําใหหลุดพนเปนอิสระเรื่อยขึ้นไปในทุกขั้น ตั้งแตขั้นกาย
ภาวนา ในระดับของการรับรูทางผัสสทวาร มองเห็น ไดยิน ฯลฯ แลว ไมติดกับดักของความรูสึก
ชอบใจ-ไมชอบใจ ปญญาพาขึ้นเหนือความชอบใจ-ไมชอบใจไปเปนการเรียนรู แกไขความรูสึกขัด
เคืองใหกลายเปนความเขาใจ สงสาร เห็นใจได พบเรื่องราย มองเห็นมุมดี หรือแงที่จะใชประโยชน
ตอไปในขั้นศีลภาวนา เมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตัน ไมรูวาจะทําอยางไร พอปญญาเกิดขึ้นมา
ก็ปลดปลอยพฤติกรรมใหมีทางออกที่จะเดินหนา และทําอะไรๆ ไดสําเร็จ
แมในขั้นจิตตภาวนา จิตใจถูกบีบคั้นดวยปญหา หาทางออกไมได ถูกกดถูกอัดดวยความทุกข
แตพอปญญามา หรือปญญาเกิดขึ้น ก็รูวาอะไรเปนอะไร จับเหตุของทุกขได มองเห็นทางแกไข
ปญญามา ปญหาก็หมด ทุกขก็หายไป หลุดพนไปได เปนอิสระ มีความสุขที่แทในอิสรภาพ
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ตัวจริงของพุทธธรรม อยูที่ปญญา ที่พัฒนาขึ้นไปได จนเปนโพธิ ที่มักเรียกกันยาวหนอยวา
โพธิญาณ ซึ่งทําใหเปนพุทธะ ผูรูทั่วตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจทั้ง ๔
ปญญาใชจิตสมาธิเปนที่ทํางาน โดยการรวมมือของสติ สติเหมือนนายประตูที่กักที่กั้นหรือ
จับคนที่ผานจะเขาผานจะออกไว ใหปญญาพินิจตรวจตราจนรูแนชัดวาใครเปนใคร วินิจฉัยไดวา
ตองจับไว หรือปลอยผานไปได หรือเหมือนมือที่จับที่ดึงวัตถุที่ประสงคไวใหดวงตาคือปญญาได
ตรวจพิจารณาดูเห็นใหรูชัดเจนตลอดทั่ว
โยนิโสมนสิการ “ทําในใจ/มนสิการโดยแยบคาย” เปนเครื่องมือจัดการจิตใจ หรือเดินจิต
ในทางที่ชวยใหปญญาทํางานไดดีไดสําเร็จ เปนปจจัยภายในตัวนําที่ทําใหเกิดปญญารูเขาใจ
ถูกตองมองเห็นทางออกทางแกไข ใชไดทุกสถานการณตั้งตนแตผัสสทวารรับรู พบเรื่องรายก็ทําให
เปนเรื่องดี ปญหายิ่งมาปญญาก็ยิ่งมี ในวิกฤตก็เห็นโอกาส ในวิบัติก็หาชองวิวัฒนได ฟงเสียงรอง
เพลงหรือเสียงรองไหเลยไดเห็นธรรม ควรเนนที่จะใชใหมาก
การพัฒนาปญญาเปนงานเปาหมายใหญ มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมมาก เมื่อเปนการ
พัฒนาปญญาที่จะใหรูชัดถึงความจริงตามสภาวะ บางทีแทนที่จะเรียกกวางๆ วาปญญาภาวนา ก็
เรียกชื่อจําเพาะลงไปวา “วิปสสนาภาวนา” (วิปัสสนา=ปญญาเห็นแจง เปนไวพจนคําหนึ่งของ
ปัญญา หมายถึงปญญาในระดับที่รูถึงสภาวะ)
ปญญาเปนตัวจริงของพระพุทธศาสนา ปญญาภาวนาก็เปนการพัฒนาในขั้นใหถึงจุดหมาย
ของพุทธธรรม ในที่นี้มุงจะบอกพอใหรูจักเปนเคา จึงเขียนเปนบทแนะนําไวเพียงนี้
บุคคลที่พัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา อยางที่วามานี้ เปน ภาวิต ๔ ดาน คือ
๑. ภาวิตกาย
(มีกายที่พัฒนาแล้ว)
๒. ภาวิตศีล
(มีศีลที่พัฒนาแล้ว)
๓. ภาวิตจิต
(มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว)
๔. ภาวิตปญญา
(มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว)
บุคคลที่เปนภาวิตครบ ๔ ดานนี้ เปนผูที่พัฒนาแลวอยางแทจริง ตนเองก็ไรทุกข หมดปญหา
เปนสุขทุกเวลา และชวยแกปญหา พาคนอื่นใหมีความสุข เปนแสงอําไพที่ทําโลกใหสดใส เปน
อริยะหรืออารยชนเต็มขั้น ทานที่เรียกวาพระอรหันต หรืออเสขะ เปนตน คืออยางนี้
ตามที่ รู กั น ตามนิ ย ม ถื อ เกณฑ วั ด ความเป น อริ ย ะ หรื อ อารยชน จั ด แยกเป น ๔ ขั้ น คื อ
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ตามลําดับที่ละสังโยชนได เทานั้นขอเทานี้ขอ คือขอนั้น
ขอนี้ เมื่อละสังโยชนหมดสิ้นทั้ง ๑๐ ขอ ก็เปนพระอรหันต
ในที่นี้ จะไมบอกวาสังโยชน ๑๐ คืออันใดบาง แตขอพูดสั้นๆ วา นั้นเปนเกณฑสําหรับดูใน
แงหมด ในที่นี้ พูดในแงมี คือเปน ภาวิต ๔ โดยมีภาวนา1 ๔ ที่กลาวมานี้
ที่พูดมา นับวาจบครบเต็มระบบของพระพุทธศาสนา เปนการพูดอยางกวางๆ ครอบคลุมใน
สวนที่โยงมาถึงปฏิบัติการของมนุษยในวิถีชีวิตวิถีสังคมซึ่งมีโลกแวดลอมเปนที่รองรับ
1

ในภาษาบาลี “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนาคน สวน “พัฒนา” เปนคําที่ใชในความหมายทั่วไป แมแตพูดวากองขยะพัฒนาใหญโตขึ้น

ผนวก
๑. อาคตสถาน (หลักฐาน, ที่มา) ของ ภาวนา ๔ – ภาวิต ๔
เกี่ยวกับอาคตสถานของหลัก “ภาวนา ๔” และ “ภาวิต ๔” มีเรื่องนารูมากยิ่ง แตที่นี่เหลือเนื้อที่ใหพูดนอย
นัก จึงบอกพอไดเคา ดังวาแลว ภาวนา นี้ ทานมักใชในเชิงวัดผล พุทธพจนในเรื่องนี้จึงมักเปน ภาวิต เชนที่ตรัส
เตือนพระใหปองกันอนาคตภัย (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) วา เบื้องหนา จักมีภิกษุที่ไมเปน ภาวิตกาย-ภาวิตศีล-ภาวิตจิตภาวิตปญญา แลวไปบวชคนเปนภิกษุ ก็ไมสามารถนําฝกภิกษุใหมในไตรสิกขา ภิกษุใหมเหลานั้นก็ไมเปนภาวิตฯ
แลวก็ไปบวชคนอื่นตอไปอีก ก็นําฝกในไตรสิกขาไมได ฯลฯ ธรรมวินัยก็จะเลอะเลือน (ตามพุทธพจนนี้ จะเห็น
ความสัมพันธ ไตรสิกขาÆภาวนา/ภาวิต); อีกแหงหนึ่งตรัสวา ผูไมเปน ๔ ภาวิต ทําบาปนิด ก็ไปนรก แตผูภาวิต
ทําพลาดผิด มีโทษนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐); บางคัมภีรจัดมรรคมีองค ๘ เขากับภาวนา ๔ วา กายภาวนา=องคที่
๔-๕, ศีลภาวนา=องคที่ ๓+๖, จิตตภาวนา=องคที่ ๒+๘, ปัญญาภาวนา=องคที่ ๑+๗ (เปฏก.๑๒๕/๓๓๓); แตทั่วไปจะ
เปนทํานองนี้วา “ปญฺจทฺวารภาวนาย วา ภาวิตกาโย” (องฺ.อ.๒/๒๒๖); เป็นอันว่าหมดเนื้อที่ จึงบอกไว้เพียงนี้

๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ดาน
หลัก “ภาวนา ๔” เมื่อแปลเปนภาษาอังกฤษ ก็ใชคําวา development จะวา fourfold development
หรือวา four spheres of development หรือวา four aspects of development ก็แลวแต ขอสําคัญอยูที่วา
ชื่อของ development ทั้ง ๔ ดาน พอดีตรงกับของฝรั่ง เฉพาะอยางยิ่งที่วงการ progressive education ใน
อเมริกา มี John Dewey (1859-1952) เปนผูเดนนํา ใชมา ๑๐๐ กวาปแลว (ของพุทธศาสนาใชมา ๒,๐๐๐ กวาป)
ทีนี้ ที่ฝรั่งพูดถึงพัฒนาการ คือ development ๔ ดานนั้น ตรงกับพระพุทธศาสนาในดานศัพท แต
ความหมายไมตรงกันแท แตไมตองไปถึงความหมาย แมแตคําแปล เมื่อถายทอดมาเปนภาษาไทย ยิ่งทําใหเกิด
ความสับสน เปนปญหาเรื่อยมายาวนาน ควรจะพูดกันใหชัด ซึ่งก็ไมยากอะไร คือ
1. Physical development พัฒนาการทางกาย
2. Mental development พัฒนาการทางปัญญา (มักได้ยินคําแปลที่ผิดว่า พัฒนาการทางจิตใจ)
3. Emotional development พัฒนาการทางจิตใจ (มักได้ยินคําแปลที่ผิดว่า พัฒนาการทางอารมณ์)
4. Social development พัฒนาการทางสังคม
ขอ ๒ (บางทีก็ใชคําวา Intellectual development หรือ Cognitive development) และขอ ๓ มักไดยินคําแปลที่
ผิด ทําใหเกิดความสับสนคลุมเครือเปนปญหาขึ้นมาหลายอยาง (ไดพูดไวมากแลวในหนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ,
ก.ย. ๒๕๔๘, และพิมพครั้งที่ ๓๔, ธ.ค. ๒๕๕๗ – จึงไมพูดซ้ําที่นี่อีก)

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)
ขอย้ําวา แมวาคําเรียกหรือชื่อจะตรงกัน หรือใกลกันมาก ความหมายก็มิใชตรงกันแท เฉพาะ
อยางยิ่ง ขอ ๑ กายภาวนา การพัฒนากาย ของฝรั่ง ที่ถือเปนการศึกษาสมัยใหม หมายถึงการพัฒนา
รางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพรางกายดี แตในพุทธธรรม หมายถึง พัฒนา “เบญจทวารกาย” (เรียกวา
เบญจทวารภาวนา ก็ได) ในการสัมพันธกับโลก คือการรับรูสื่อสารกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังไดวามา

หน้าว่าง

รอรูปวาดจากนักเรียน
ภาพตนโพธิ์ ในถิ่นไพรสณฑแหงอุรุเวลา ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา แดนรมณีย ที่พระพุทธเจา
ประทับนั่งคราวตรัสรู เปนสัญลักษณอยางดี ของการอนุรักษธรรมชาติ หรือรักษาสิ่งแวดลอม ครั้น
จะวาดภาพนี้ ผูเขียนก็ไมมีฝมือ จึงเวนหนานี้วางไว รอเด็กนักเรียนที่มีน้ําใจดี มาวาดภาพสําคัญให
หนังสือเต็มสมบูรณ – “รมณีโย วต ภูมิภาโค” (พฤกษา + ชลาศัย)
(ภาพตรงนี้ ถ้ามีพระพุทธรูป ก็หมายถึงเฉพาะเวลาตรัสรู้ แต่ถ้ามีแค่ไพรสณฑ์ – ต้นโพธิ์ – แม่น้ําเนรัญชรา ก็
หมายถึงอุรุเวลา ถิ่นรมณีย์ที่พระองค์เสด็จมาตั้งแต่เริ่มบําเพ็ญเพียร จนตรัสรู้ แล้วเสด็จไปบําเพ็ญพุทธกิจกว้างไกลไปทั่ว)

