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บันทึกนํา  
ในการพิมพ์เล่มขนาดเล็ก คร้ังท่ี ๑ 

ไดบอกในการพิมพคร้ังแรกเร่ิมวา บทนําสู พุทธธรรม: ชีวิต
งาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย น้ี ซ่ึงเกิดข้ึนโดยไมคิดหมาย ถือ
ไดวาเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา สามารถใชพวง
กับหนังสือ พุทธธรรม โดยเปนคลายบทนํา หรือสรุปความแนวหน่ึง  

การพิมพคร้ังแรกน้ันเปนงานเรงดวน บัดน้ีเห็นควรพิมพคร้ัง
ใหมใหมีหนังสือพรอมไว  

เน่ืองจากหลายทานประสงคใหเลมหนังสือมีขนาดเล็กลง 
(แตตัวหนังสือก็เล็กลง) เพ่ืออานไดงาย จับถืองาย นําไปไหนๆ ได
สะดวก จึงไดจัดปรับทําเลมหนังสือใหมีขนาดเล็กลงเปนคร่ึงหน่ึง
ของขนาดเดิม สวนขนาดเดิมก็ยังรักษาไวเพ่ือใหเขาชุดกับ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย ที่มีเปนหลักอยูแลว การพิมพครั้งใหมนี้จึงมีหนังสือ ๒ 
ขนาด คือ ขนาดเดิมพิมพครั้งที่ ๒ และขนาดเล็กพิมพครั้งที่ ๑ 

ในการน้ี ไดจัดตั้งบท ตั้งหัวขอ เรียงลําดับบทตอนใหม และ
ปรับความบางแหงใหอานงายข้ึน พรอมท้ังเพ่ิมเติมสาระบางอยาง 
ใหคลุมความสําคัญมากข้ึน  

ขออนุโมทนาทานท่ีศึกษาและชวยกันเผยแพร โดยหวังให
สัทธรรมแผไพศาล เพ่ือความไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวง
ประชา ตลอดกาลนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



นิทานพจน 
(ในการพิมพ์ครั้งแรกเริ่ม) 

หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ นี้ เกิดขึ้นโดย
ไมไดคิดหมาย ไมไดตั้งใจไวเอง และมิใชทําตามคําขอของบุคคลใด เปนกรณีไม
คาดหมายที่แทรกเขามา คือ มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหนึ่ง 
ซ่ึงเห็นวาจําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แตไดมาเห็นวา 
คําตอบอธิบายนั้นเปนคําสรุปหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา และถาเพ่ิมเติมขยายความ
สักหนอย ก็จะใชเปนหนังสือประกอบ หรือพวงกับหนังสือ พุทธธรรม ได โดยเปน
คลายบทนํา หรือสรุปความแนวหนึง่ จึงไดจัดปรับเขียนเพ่ิมเติมข้ึนเสร็จในเวลาเรงดวน 

เนื้อความทั้งหมดในหนังสือเลมนี้ มีอยูแลวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับ
ขยาย แตผูอานที่ยังใหมในการศึกษาธรรมบางทีอาจบอกทํานองวา การอาน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย นั้น เหมือนลงไปในทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา จับอะไร
ปะติดปะตอไมไหว หรือไมอาจจัดเรียงเรื่องราวใหเปนรูปเปนราง หนังสือ บทนําสู่ 
พุทธธรรม เลมนี้ อาจชวยได ทั้งในแงเปนบทนํา ใหมองเห็นเคาความอยางนอยดาน
หนึ่ง ที่จะชวยใหศึกษาโดยเขาใจและจับความงายขึ้น และในแงเปนบทสรุป โดย
เฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคมซ่ึงมีโลกเปนที่อาศัยและกําไวซึ่งโชคชะตา  

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 ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล 
เพ่ือความเจริญไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ 



สารบัญ 

บันทึกนํา ในการพิมพขนาดเลมเล็ก คร้ังที่ ๑  ก 
นิทานพจน ในการพิมพคร้ังแรกเร่ิม ข 

บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ ๑ 

๑. ธรรมชาติแวดลอมแตลวนรมณีย  ๑ 
ถ่ินรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา ๑  
เกณฑ์ต่ําสุดของถ่ินรมณีย์ คือมีน้ําอุดม ร่มรื่นด้วยพฤกษา ๔  
อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ช่ืนชมรมณีย์ ๗  
วางระบบความสัมพันธ์พื้นฐาน  
 ให้ชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติท่ีเป็นรมณีย์ ๑๐  

๒. ทําบุญสรางชุมชนใหอยูกันดี ๑๓ 
ในตํานาน ในประเพณี มีสาระท่ีควรเข้าถึงและอนุรักษ์ไว้ให้ตรงให้ดี ๑๓  

ชาวพุทธผู้นํา ทําบุญแรก คือทําถ่ินให้เป็นรมณีย์  
บุญใหญ่อันสําคัญ คือช่วยกันทําชุมชนให้อยู่กันดี ๑๗  

วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา    
ควรเป็นเคร่ืองรักษาหลักพระพุทธศาสนา และรักษาประโยชน์ของสังคมไทย  ๒๒  

พระอวยธรรม ชาวบ้านอวยทาน สองชุมชนเช่ือมประสานกันด้วยธรรม 
เมื่อคนมีธรรม ชวิีตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาตทิีร่อบล้อมก็เปน็รมณีย์  ๒๕  



ข บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

 
๓. พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔ ๒๙ 
พัฒนาการทางกาย มิใช่ดูแค่ร่างกายเติบโตมีกําลังแข็งแรง    
(๑. กายภาวนา) ๓๐  
พฒันาการทางสังคม แสดงออกมาท่ีใช้กาย-วาจาในทางเกือ้กูลสร้างสรรค ์  
(๒. ศีลภาวนา) ๓๓  
พัฒนาการทางจิตใจ ดูได้ ๓ ด้าน สําคัญท่ีใช้พัฒนาปัญญา    
(๓. จิตตภาวนา)  ๓๔  
สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเป็นตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ ๔๐  
ปัญญามา ปัญหาหาย ทุกข์มลาย มีสุขในอิสรภาพ    
(๔. ปัญญาภาวนา) ๔๒  
บุคคลที่พัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา เปนภาวิต ๔ ดาน ๔๔  

ผนวก: ๑. อาคตสถาน (หลักฐาน, ที่มา) ของ ภาวนา ๔ – ภาวิต ๔ ๔๖ 

 ๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ดาน  ๔๖ 

หนาวาง: รอรูปวาดจากนักเรียน “รมณีโย วต ภูมิภาโค” (พฤกษา + ชลาศัย)  ๔๘ 



บทนําสู่ พุทธธรรม  
ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์  

  
~ ๑ ~ 

ธรรมชาติแวดลอมแตลวนรมณีย 

ถิ่นรมณีย คือท่ีต้ังตนของพระพุทธศาสนา   
เร่ืองราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตร

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

ณ  จุด น้ี  มีพุทธพจน ท่ีต รัสเลาไว เอง  ซ่ึ ง บันทึกไว ใน
พระไตรปฎกถึง ๔ แหง (ใน ๔ พระสูตร คือ ปาสราสิสูตร,  มหาสัจจก
สูตร, โพธิราชกุมารสูตร และสคารวสูตร) มีความวา ในท่ีสุดทรงพบท่ี
อันเหมาะเชนน้ัน ท่ีอุรุเวลาเสนานิคม ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา  

ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) 
มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส 
เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่
โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะบําเพ็ญเพียร 
สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  



๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

ภิกษุท้ังหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ท่ีน้ัน โดย  
ตกลงใจว่า ‘ท่ีน่ีละ เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร’ 

ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ได
ตรัสรู ซ่ึงถือวาเปนจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึก
ไวในพระไตรปฎกเลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  

โดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับ
อยู่ท่ีอุรุเวลา ณ โพธิรุกขมูล ใกล้ฝั่งแม่นํ้าเนรัญชรา. ครั้ง
น้ัน พระผู้มีพระภาคประทับน่ังคู้บัลลังก์เดียว ณ โพธิรุกข
มูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์  

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

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

ตอมาไมนาน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนา
ท่ีเมืองราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ พระเจาพิมพิสารทรง
เลื่อมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค 
และเปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ พระพุทธเจา
ตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต
อาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเร่ิมมีวัดอยู  
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คําวา “วัด” ท่ีทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน 
(โดยท่ัวไปมี บุปผาราม – สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) ซ่ึง
เปนท่ี “รมณีย” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มาจาก
รากศัพทเดียวกัน) และในคราวน้ัน เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผท่ีพระ
เ จ า พิ มพิ ส า รท ร ง ถ ว าย  ก็ ไ ด เ ป น อ า ร าม  คื อ วั ด แ ร ก ใ น
พระพุทธศาสนา ดังท่ีเรียกวา เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม 
คือเปนวัดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปน
รมณีย ท่ีสดช่ืนร่ืนรมย (“รมณีย์” เปนคําที่ใชบอยมาก เมื่อใชในบทรอย
กรอง กลายเปนคําที่ยาว ไมสะดวก ดังนั้นในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” 
แทน ลดจาก ๔ เหลือ ๒ พยางค, รัมม ก็คือ รมย เทากับรมณียนั่นเอง)  

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

ท่ีจริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือก
หา สรรคสราง และจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี 
พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สรางอาศรม และแมแต
บรรณศาลา ซ่ึงเปนท่ีอาศัยงายๆ อยูกับธรรมชาติ ใหเปนรมยสถาน 
เปนท่ีรมณีย  

ความเปนท่ีรมณียน้ีขยายความหมายออกไป จนถึงข้ัน
เทวดา พระราชา มหาเศรษฐี ความเปนรมณียท่ีร่ืนรมยกลายเปน
วา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดาอลังการ แตแมถึงจะเปน
วิมานท่ีมีวัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมีลักษณะสําคัญดาน
ธรรมชาติท่ีเปนแกนของความเปนรมณีย 
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เกณฑตํ่าสุดของถิ่นรมณีย คือมีนํ้าอุดม รมรื่นดวยพฤกษา 
ไมวาจะอยางไร  ก็ เปนอันวา  ถ่ินท่ีอยูอาศัยตองใหมี

คุณลักษณะสําคัญแหงความเปนรมณีย มีภาวะรมณียเปนหลัก
เปนฐานเปนแกนไว โดยเฉพาะสําหรับวัดและพระสงฆ ดานหน่ึง ก็
ตองมีคุณลักษณะและองคประกอบในดานของธรรมชาติ ตั้งอยู
เปนหลัก เปนแกน และยืนพ้ืน พรอมกับวาอีกดานหน่ึงก็อยูใน
ขอบเขตของพระวินัย  

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

อยางท่ีอุรุเวลาเสนานิคม ท่ีพระพุทธเจาตกลงพระทัยใช
เปนท่ีทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรงบรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์
ร่มรื่น น่าชื่นบาน ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ” สถานรมณียท่ี
ทานบรรยายไว มีความพร่ังพรอมงดงามดวยนํ้าและรมเงาน้ี 
ตางกันไปหลากหลาย เชนบางแหงวา “สระโบกขรณีมีนํ้าใส นํ้ามีรส
อร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่านํ้าเรียบงาม นํา
ความรื่นรมย์ ดกด่ืนด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา” แตไมวาจะ
วิจิตรงดงามอยางไร ก็คือมีนํ้าอุดม มีรมไมใหพักพิง 

ตอจากนํ้าและรมเงาตนไม ท่ีเปนหลักเปนแกน ก็เพ่ิมข้ึนไป
อีก คือ ภูมิภาคสมบัติ ไดแก ทําเล พ้ืนท่ี บริเวณ ผืนแผนดิน ท่ี
สะอาด สดใส  ไรขยะ ไมรกรุงรัง เรียบรอย  ราบรื่น  เดินงาย 
ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาช่ืนชม อยางอุรุเวลาท่ีวามี
ชายนํ้าราบเรียบ  
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บางแหงทานบรรยายไววามีหาดหรือผืนทรายแผไปเปน
ลานกวางไกลเหมือนปูดวยแผนเงินหรือลาดดวยแผนทอง ขอน้ี
ขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา ยามราตรี มี
ดวงจันทรกระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึงน่ี
แลวก็ใหเปนเร่ืองของกวีท่ีจะเอื้อนบรรยายกันไป   

ตอจากน้ันอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึงไดสะดวก แลวก็โยงตอไปท่ี 
บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มีคนท่ีพ่ึงพาอาศัยไดท่ีจะให
ความรูความเขาใจ เฉพาะอยางย่ิง สําหรับพระสงฆก็ตองเปนท่ี
สงบสงัด ไมแออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถ่ิน-ท่ี
อาศัยมาก การสรรและสรรคถ่ิน-ท่ีอาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดช่ืน 
ร่ืนรมย ชุบชูชีวิต ช่ืนกายชูใจ เปนหลักพ้ืนฐานรวมอยูในหลักการ
ใหญขอแรกของระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา   
(=การพัฒนาผัสสทวารกาย คือพัฒนารางกายซึ่งเปนที่ประชุมแหง
ชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อันไดแกระบบ
แหงอินทรียทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ดวย
อินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี)  

ถ่ินอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะ
สิ่งแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีตั้ง เปนท่ีรองรับความเปนอยู การ
พัฒนาชีวิต การเลี้ยงชีพ การประกอบกิจหนาท่ีการงาน ตลอดจน
การเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะเร่ิมตนและ
สิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย  
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ถ่ินอาศัยเปนจุดเช่ือมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของ
ธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยน้ัน จึงเปนความสําคัญอยางย่ิงท่ี
มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียน้ีไว  

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

ตัวมนุษยเอง ดานท่ีเปนบุคคล ซ่ึงเปนสวนของสังคม แม
ไดความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปน
ของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบประดับได ไมแทจริง
ย่ังยืน ตัวมนุษยน้ัน ดานท่ีเปนชีวิต ซ่ึงเปนสวนของธรรมชาติ เปน
ท่ีประจักษ เปนท่ีพิสูจนความสุขท่ีจริงแทอยูในตัว มนุษยจึงตองมี
ความสุขท่ีเปนของชีวิต ซ่ึงอยูในธรรมชาติและถึงกันกับธรรมชาติ 
ใหความสุขของชีวิตท่ีลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ น้ี มีอยูเปนพ้ืน
เปนแกน  

ตามท่ีวาน้ี ในข้ันพ้ืนฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ี
ธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน ท่ีปรากฏตัวของปา ภูเขา 
ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ  มีนํ้า ในแมนํ้า และ
บรรดาชลาลัย ท่ีใส สะอาด งดงาม ช่ืนกายช่ืนใจ และมีแสงแดด 
สายลม อากาศ ใตทองฟาท่ีอําไพ  
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อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ช่ืนชมรมณีย 
ทานผูถึงธรรม ตั้งแตพระพุทธเจาและเหลาพระอรหันต 

เร่ิมวิถีของทานโดยมีสภาพรมณียเปนถ่ินอาศัย เมื่อจบกิจในการ
บําเพ็ญเพียรแลว ก็มีความสุขประจําอยูคูชีวิตทุกเมื่อทุกเวลา 
ตั้งแตในสภาพรมณียท่ีมีเปนพ้ืน และเพียงการอยูการปรากฏตัว
ของทานเองก็ทําใหถ่ินท่ีแถบน้ันเปนรมณียไปดวย    

พระพุทธเจา กอนตรัสรู เมื่อทรงพบถ่ินรมณีย จึงอยูประทับ
เริ่มบําเพ็ญเพียรท่ีนั่น ดังไดเลาแลว แมกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
๓ เดือน เมื่อตรัสประทานโอกาสแกพระอานนทท่ีจะอาราธนาให
ดํารงพระชนมอยูตอไป ก็ตรัสแตเร่ืองวาท่ีน้ันๆ เปนรมณีย  

“ดูกรอานนท์ นครราชคฤห์ ก็รมณีย์ เขาคิชฌกูฏ ก็รมณีย์...ถํ้า
สัตตบรรณคูหา ก็รมณีย์...ตโปทาราม ก็รมณีย์...นครเวสาลี ก็รมณีย์... 
ฯลฯ ...ปาวาลเจดีย์ ก็รมณีย์...”   

ในคราวจะเสด็จไปเย่ียมพระญาติวงศท่ีเมืองกบิลพัสดุ 
พระกาฬุทายีกลาวคํารอยกรองพรรณนาความงดงามของปาเขา
ลําเนาไพรบนทางเสด็จถึง ๖๐ คาถา เชนวา  

“ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่งน่าร่ืนรมย์
ใจ (มโนรม) ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปท่ัวทิศโดยรอบ ท้ิงใบ รอผลิใหม่ เป็น
กาลสมัยอันเหมาะท่ีจะเสด็จจากท่ีน้ีออกทรงดําเนิน…”  

จบแลว พระพุทธเจาก็ทรงรับอาราธนาเสด็จ 
พระอรหันตท่ีอยูปาเขา ดังเชนพระมหากัสสปะ เชาออกไป

บิณฑบาต คร้ันกลับมา เดินข้ึนเขา ก็ช่ืนชมรมณียท้ังบนท้ังขางริม
ทางไปตลอด เชนท่ีทานบันทึกคาถาของพระมหากัสสปะไววา  
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“ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว 
มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์…”  

ตั้งแตพุทธกาลสืบมา ยามเดินทางไปมาหาสู เมื่อพระ
พบปะทักทายกัน จะกลาวคําปฏิสันถาร ถามถึงความเปนอยู ก็
นิยมกลาวถึงท่ีพักอาศัยวาเปนรมณีย จะตอนรับ ก็บอกวาท่ีน้ัน
เปนรมณีย ดังในมหาโคสิงคสาลสูตร (ม.มู.๑๒/๓๖๙/๓๙๗) ท่ีพระสารีบุตร
กลาวธรรมปฏิสันถารแกพระอานนทวา 

ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะนี้ เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง 
ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นท่ัวท้ังป่า ส่งกลิ่น
หอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะน้ัน ท่าน...เอย 
ป่าโคสิงคสาลวัน จะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วัน

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

วัสสการ:  เวลาน้ี ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ท่ีไหน?   
อานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลาน้ี อาตมาอยู่ท่ีเวฬุวัน  
วัสสการ:   ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัด

เสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นท่ีควรจะทําการส่วนตัว
ของคน เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ? 

อานนท:  ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่
อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นท่ีควรจะทําการส่วนตัวของคน 
เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน. 
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มหาเวสสันดรชาดก ท่ีเราเรียกสั้นๆ วา “มหาชาติ” ซ่ึงมี 
๑๓ กัณฑ ยกเน้ือท่ี ๒ กัณฑใหเปนคําพรรณนาความงดงามนา
ร่ืนรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และมหาพน 

ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาท่ีของพระท่ี
จะดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหสะอาด เรียบรอย งดงาม คือใหเปนท่ี
รมณีย เรียกวาเสนาสนวัตร จึงเปนธรรมดาท่ีวาในวัด พระซ่ึงมีชีวิต
ใกลชิดธรรมชาติ อยูกับหมูไมรมไม จะตองหมั่นกวาดใบไมท่ีรวง
หลน โดยถือสําคัญ จนกระท่ังเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรมประเพณี
ไทย ดังเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซ่ึงระบุการ “กวาดลานวัด” ไว
ในรายการกิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาด
บริเวณวัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆท่ีตองดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยรมร่ืนใหวัดเปนท่ีรมณีย ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัดเปน
ตนไปน้ี นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติท่ีชัดเจนจริงจังสืบกันมาอยาง
ย่ังยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดท่ีเปนรมณียน้ันประทับตา
ประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย ดังเชนใน
นิราศนรินทร์ ท่ีนรินทรธิเบศร เขียนโคลงช่ืนชมบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรีอยุธยา ตอมายัง
รัตนโกสินทร ดังน้ีวา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น  ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน  พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน  ภายค่ํา  
ไขประทีปโคมแก้ว  กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 



๑๐ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

วางระบบความสัมพันธพื้นฐาน 
ใหชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติท่ีเปนรมณีย   

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

น่ีก็คลายกับกฎระเบียบของชุมชนหรือองคกร เชน ใครเขา
รับราชการ เปนขาราชการ ก็ตองรักษากฎระเบียบของราชการ 
แมแตเด็กเขาโรงเรียน เปนนักเรียน ก็มีกฎของโรงเรียน หรือ
ระเบียบของนักเรียน การสังวรระวังดูแลปกครองตนใหอยูใน
ปาติโมกขน้ี ถือวาเปนศีลหลักของพระสงฆ เรียกวา ปาติโมกขสังวร  

เมื่อตรัสแสดงปาติโมกขสังวร ท่ีเรียกกันวารักษาศีล จบแลว 
พระพุทธเจาก็ตรัสอินทรียสังวร ตอ หรือจะวาพวงกันไวก็ได โดยทรง
ใชคําวา “อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร” (มีทวารที่คุมครองหรือปกครองดูแล
แลวในอินทรียทั้งหลาย, คํานี้พบในพระไตรปฎกถึงราว ๔๕ แหง)  

อินทรียสังวร “การสํารวมอินทรีย” คือการดูแลปกครองตน
ใหรูจักใชอินทรีย ซ่ึงทําหนาท่ีรับรู ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สัมผัส อันเปนประตูคือชองทางติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอม ใหใชชองทางสื่อสารเหลาน้ันอยางไดผลดี ใหเกิด
ความเจริญงอกงามท่ีเปนฐาน เปนตนทางของการพัฒนาชีวิตใน
ดานอื่นๆ ท้ังหมด  

ยํ้าวา ตัวเราคือรางกายน้ี เปนท่ีประชุมของ ตา-หู-จมูก-
ลิ้น-กายสัมผัส ซ่ึงเปนชองทางรับรูติดตอกับโลก จึงเรียกวา 
“เบญจทวารกาย” หรือ “เบญจผัสสทวารกาย”  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

  

เราทํากายภาวนา คือพัฒนาเบญจทวารกายน้ัน ดวย
อินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ควบคุมปกครองนําพาตนเอง
ในการใช ตา-ดู หู-ฟง จมูก-สูดดมกลิ่น ลิ้น-ลิ้มชิมรส กาย-สัมผัส
จับตอง โดยไมติดอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ท่ีไดแคเพลิดเพลิน 
ลุมหลงมัวเมา หรือขัดเคือง ขุนมัว ฟุงซานไป แต ดู เห็น ไดยิน ฟง 
เปนตน อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพิ่มพูนกุศลธรรม เชน 
ใหเกิดความสดชื่น เบิกบาน ใจสงบ มีความสุข เกิดความรักอยาก
ชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรูใฝทํา และคิดการสรางสรรคท้ังหลาย  

การปกครองอินทรียได ชวยใหรักษาวินัยในปาติโมกขได
งายดวย กายภาวนาจึงพวงไปกับศีลภาวนา หนุนศีลภาวนา (ในชั้น
อรรถกถา เรียกเปนศีลไปทั้ง ๒ อยาง คือ ปาติโมกขสังวรศีล และอินทรีย
สังวรศีล) เมื่อดูแลใชผัสสทวารไดดี ก็เปนตนทางชวยใหดูแลการทํา
กรรมทางกายทวารและวจีทวารดวย 

เปนอันวา อินทรียสังวร คือการดูแลปกครองผัสสทวาร ท่ี
เปนกายภาวนาน้ี สําคัญมาก คูกันพวงกันมากับการพัฒนาศีล/ 
ศีลภาวนา ดังท่ีในเมืองไทยน้ี พูดถึงพระภิกษุกันคุนปากวา 
“สํารวม-ไมสํารวม” แสดงวาอินทรียสังวรน้ีถือสําคัญกันมาจนเปน
ประเพณี แตไปๆ มาๆ เหมือนจะเหลือแตรูปแบบ มองแคอาการ
ภายนอก ไมรูไมเขาใจความหมายและวิธีปฏิบัติท่ีแทจริง จึงควร
ตองฟนฟูข้ึนมา และไมเฉพาะแกพระเณรเทาน้ัน แตควรปฏิบัติกัน
ในการศึกษาและการพัฒนาคนท่ัวท้ังหมด 

อินทรีย คือผัสสทวารเหลาน้ี ติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลก
แหงสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา  

เราควรใหอินทรียเหลาน้ันไดสัมผัส เชน เห็นรูป ไดยินเสียง 
ท่ีดีงามเก้ือกูล ท่ีชวยโนมนอมใจไปในทางท่ีดีงาม ในเชิงเรากุศล 
เชน เห็น ไดยินแลว สดช่ืน รูสึกสงบ สบายใจ อยากทําอะไรท่ีดีๆ  
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ไมใชจะใหตองคอยรับมือกับสิ่งเราท่ีเลือกไมไดอยูตลอดเวลา 
โดยนัยน้ี ถาเรามีสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูแลว ก็จะชวยใหกาย

ภาวนาเดินหนาไปไดงาย และชวยหนุนใหกาวไปในการพัฒนาท่ี
เปนภาวนาขออื่นๆ ไดดีข้ึนดวย ดวยเหตุน้ี จึงไดมีคติในการเลือก
หาและจัดสรรถ่ินท่ีอยูอาศัย ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมประจําของคน ให
เปน “รมณีย์”  

เร่ิมดวยวัดวาอาราม อันเปนท่ีอยูท่ีประจําทํากิจของพระ ผู
จะตองปฏิบัติในการพัฒนากาย ตามหลักกายภาวนาน้ีอยูแลว ได
มีคติ เลือกหาและจัดสภาพถ่ินของตนให เปนรมณีย  ดัง ท่ี
พระพุทธเจาไดทรงพวงอินทรียสังวรแหงกายภาวนา ไวกับศีล
ภาวนาต้ังแตเร่ิมรักษาวินัย ดังไดพูดมาแลว  

กวางออกไป ทุกคนควรปฏิบัติในหลักการน้ีท้ังน้ัน คือ 
เลือกหาและจัดสรรถ่ินอาศัย ตั้งแตบานเรือน ท่ีอยู ท่ีทํางาน ให
เปนท่ีรมณีย มีความสะอาด เรียบรอย งดงาม นาช่ืนชม ดิน นํ้า 
อากาศ ธรรมชาติรอบตัวท่ัวท้ังหมด สดช่ืน ร่ืนรมย ปลอดภัย เอื้อ
ตอการเปนอยูและการพัฒนาชีวิตของคน 

หลักกายภาวนา ท่ีจะใหไดผลในการพัฒนากาย คือเบญจ
ผัสสทวาร ใหเกิดกุศล เปนประโยชนในการสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอมรอบตัว จึงเร่ิมท่ีคติ “รมณีย์” ดังท่ีวามาน้ี 

เปนอันวา ที่พูดมานั้น เปนการเนนการพัฒนาคนในข้ันตนๆ 
โดยเร่ิมท่ีกายภาวนา อันเปนขอแรกอยูแลว แตมักถูกมองขามไป 
ท้ังท่ีสําคัญมาก เพราะเปนจุดเร่ิมตั้งตนตั้งตัว เปนการสราง
บรรยากาศท่ีเก้ือหนุน และเสริมความพรอมท่ีจะกาวหนาไปในการ
พัฒนาทุกข้ัน คือการพัฒนาคนใหครบจบ ภาวนา ๔ ท่ัวท้ังหมด  

 



~ ๒ ~ 

ทําบุญสรางชุมชนใหอยูกันดี 

ในตํานาน ในประเพณี  
มีสาระท่ีควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี  

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

แตกาลลวงมาๆ ตํานานพระอินทรท่ีวาน้ันก็เหมือนวาเงียบ
หายหรือถูกลืมไป คนยังไดยินนามของพระอินทร และคนมากมาย
ก็ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการทําบุญของมาณพท่ีมาเกิดเปนพระ
อินทร การท่ีติดใจนึกถึงเร่ืองน้ี เพราะอยากไดความรูในเร่ืองน้ันให
มีหลักฐานท่ีชวยใหชัดเจนมั่นใจเก่ียวกับประเพณีไทยในเวลาน้ัน  

ถาเมื่อ ๖๐-๗๐ ปกอนน้ัน มีประเพณีเทศนเร่ืองวัตรบท ๗ 
ของพระอินทร หรือตํานานพระอินทรอยางท่ีวา ก็พูดไดวา คนไทย
สมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเร่ืองบุญและการทําบุญ ชัด
ตรงกวาคนไทยท่ัวไปในปจจุบันน้ีมาก  
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พรอมกันน้ันก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานท่ี
ผานมา ซ่ึงคนไทยหางเหินจากความรูจักพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเห่ียวลง ความประพฤติปฏิบัติท่ี
เรียกวาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยาง
อาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบท่ีทําตามๆ กันไป ในสภาพเชนน้ี 
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยเวลาน้ีรูเขาใจและปฏิบัติ
กัน หลายอยางจึงคงไดพรองไดเพ้ียนไปแลว หรือถึงกับเลื่อนลอย 
อยางนอยก็คับแคบลง  

เมื่อพรองหรือเพ้ียนไป ความรูความประพฤติน้ัน นอกจาก
ขาดประโยชนท่ีพึงไดตามความหมายและวัตถุประสงคท่ีแทจริง
แลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ท้ังแกพระพุทธศาสนา แก
วัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาติ 

ไมวาจะอยางไร ในท่ีน้ีก็ควรเลาตํานานพระอินทรท่ีวาน้ัน
ไว เพ่ือฟนความรูความเขาใจในเร่ืองบุญและคติการทําบุญ ให
ใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชนใหแกสังคมไทย 

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

ช่ือตางๆ ท่ีเก่ียวกับองคอินทร เปนท่ีรูจักคุนชินแกคนไทย
ในทางท่ีรูสึกวาสูงสงย่ิงใหญ อยางพระวชิราวุธ เวชยันตปราสาท 
เวชยันตราชรถ ชางเอราวัณ นันทาโบกขรณี และตนไมสวรรค
ประจําดาวดึงสเทวโลก ช่ือวาปาริฉัตร หรือปาริชาต  
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พระอินทรเปนเทพเจาย่ิงใหญตั้งแตยุคพระเวท เม่ือพวก
อารยันอพยพรบรุกมายังชมพูทวีป พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอด
นักรบ จนกระท่ังเม่ืออารยันตั้งถิ่นฐานม่ันในชมพูทวีปแลว การยุทธ
ลดความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหมยิ่งใหญ
ข้ึนมา โดยพวกพราหมณอางพระพรหมจัดแบงมนุษยเปน ๔ วรรณะ  
และจัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเรื่องจําเปน และใหญโตโอฬาร 

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรม
ท่ีเปนความจริงมีอยูเปนธรรมดาน่ันแหละท่ีมนุษยจะตองเคารพถือ
เปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตองบูชายัญ มนุษยและเทพเปน
อิสระตอกัน ท้ังคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมไดโดยตาง
ก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอดดวยตนเอง ดังน้ันผูท่ีสมัครเขามา
ในมรรคาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมีอะไรติดพัน
ห ว งพะวง เ ก่ี ย ว โยง ถึ ง เทวดา  นอกจากว า เทวดา ท่ีห วั ง
ความกาวหนาในธรรม จะมาขอฟงธรรมจากพระดีๆ หรือเทวดามี
ศรัทธาอาจมาถวายบริการ หรือมีพระคิดเฉไฉประพฤติไมดี เทวดา
ดีๆ ก็อาจจะมาชวยใหสติ (เทวดาไมดีก็มีบาง ท่ีจะมาพยายาม
แกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)  

อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัด
เพียงพอในพุทธมรรคา และยังหวงพะวงพร่ันใจตอเทวอํานาจ  

ตอนน้ี ทานใหพระพรหมอยูเงียบๆ ดีๆ ไมตองมายุงกับคน 
แตพระอินทรท่ีย่ิงใหญมาแตเดิม ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก 
ถึงตอนน้ี พระอินทรท่ีย่ิงใหญของศาสนาเกา ก็เปลี่ยนมาเปนพระ
อินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับมนุษยอยาง
ใหม เปลี่ยนพฤติกรรมจากการสําแดงเดชขมเหงครอบงําผูอื่น มา
เปนการปกปองคนดีชวยเหลือคนมธีรรม 
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ในคัมภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ 
แบบแรก ท่ีเปนมาแตเดิมในศาสนาเกา ซ่ึงมีอาการหวงแหนความ
ย่ิงใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยงอํานาจ เชน ถามีฤๅษี
ดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทําใหทรง
สอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงท่ีจะทําใหพระอินทรหลุดหลนจาก
ฐานะ แลวก็ไปแกลงไปหาทางทําลายตบะ  

ในแบบหลัง พระอินทรท่ีมานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูก
ขมเหงรังแก คนมุงมั่นทําความดีแลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิด
ความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะรอน เมื่อสอดสอง
ทราบเหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังท่ีคนไทยไมนานนักน้ีคุน
ดีกับความในพระราชนิพนธเร่ือง สังขทอง วา “ทิพอาสนเคยออน
แตกอนมา กระดางด่ังศิลาประหลาดใจ...สอดสองทิพเนตรดูเหตุ
ภัย ก็แจงใจในนางรจนา แมนมิไปชวยจะมวยมอด...” 

พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลก
มนุษยประพฤติธรรม ถึงข้ันถือเปนงานเปนการของดาวดึงสเทว-
โลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา  

ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวจาตุมหาราชไป
เท่ียวตรวจดูโลกวา มนุษยท่ีเก้ือกูลแกมารดา-บิดา เก้ือกูลแก
สมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญในสกุลหมูเหลา อยูถือ
อุโบสถ ทําบุญท้ังหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ ค่ํา สงโอรสไป
เท่ียวดู และ ๘ ค่ํา สงเทวดาบริวารไปดู แลวรายงานแกประดาเทพ
ช้ันดาวดึงสท่ีมาประชุมในสุธรรมสภาตามน้ัน  
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ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย  
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี  

ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยคร่ึงศตวรรษกอนน้ี 
พอจะคุนหูกับคําวา “วัตรบท ๗ ของพระอินทร์” คือขอปฏิบัติ
ประจําตัวของพระอินทร ซึ่งแสดงไวในพระไตรปฎกวา ดวยการถือวัตร
บท ๗ น้ี มฆมาณพจึงไดมาเปนพระอินทร และลงทายวา บุคคลท่ีถือ
วัตรบท ๗ น้ีแหละ พวกเทวดาชั้นดาวดึงสเรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ) 

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

พอถึงตรงน้ี คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียด
ตางกันบาง) ก็เลาประวัติของหนุมมฆมาณพ ผูไดทํา “บุญ” 
ท้ังหลาย ซ่ึงทําใหถ่ินอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี แลวมา
เกิดเปนพระอินทร เปนเร่ืองราวการทําบุญท่ีนาจะไดสืบมาใน
วัฒนธรรมไทยท่ีเคยคุนกันมาในสังคมไทย  

ในที่นี้ เห็นวาเปนเรื่องดีงามที่เหมือนถูกลืมไป และท่ีสําคัญ
จะชวยใหเขาใจความหมายของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลา
ยาวสักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ บุญกรรม กับคําวา รมณีย์) 
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ในอดีตกาล ท่ีมจลคามในแควนมคธ ขณะท่ีชาวหมูบาน
ทํางานกันอยูท่ีบริเวณกลางหมูบาน มาณพช่ือวามฆะ ไปทํางานท่ี
น่ัน เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานท่ีในสวนของตัวใหสะอาด
เรียบรอย เปนรมณีย์ ทํางานแลวพักอยู   

แตแลวมีคนอื่นชอบใจท่ีน้ัน มาเอาแขนผลักเขาใหพนไป
แลว เขาไปพักท่ีน่ันเสียเอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไป
ชําระทําความสะอาดท่ีจุดอื่น ทําท่ีใหมใหเปนรมณีย์ แลวยายไป
อยูตรงน้ัน แลวก็มีคนอื่นอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากท่ีน้ัน
แลวเขาไปใชท่ีน่ันแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําท่ีอื่น
ใหเปนรมณีย์  

มฆะยังถูกคนอื่นแยงเอาท่ีน้ันไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไป
ทําท่ีอื่นตอๆ ไป ขยายไปเร่ือยๆ พรอมกับคิดวา คนเหลาน้ีไดรับ
ความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทํา
ของเราน้ันก็ตองเปนกรรมท่ีเปน “บุญ” ซ่ึงจะใหความสุขแกเราดวย   

วันรุงข้ึน มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณท่ีเปนลานใหเปน
รมณีย์ ชาวบานท้ังผูเด็กผูใหญก็ไดไปน่ังพัก ท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน 
อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทําสถานท่ีน้ันใหสะอาดเปน
รมณีย์ จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปน
การใหความสุขแกมหาชน เมื่อถึงฤดูหนาว เขาก็กอไฟให ในฤดู
รอน ก็จัดนํ้าให   

  ตอมา มฆะคิดวา ท่ีรมณีย์ ยอมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของทุก
คน ไมมีใครไมชอบท่ีรมณีย์ แตน้ีไปเราควรทําหนทางใหราบเรียบ 
แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออกจากบานแตเชาตรู เท่ียวไป
จัดแตงถนนหนทาง ตัดรานก่ิงไมท่ีเกะกะกีดขวาง  
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เมื่องานท่ีตองทํามากข้ึน ก็ตองทําท้ังวันๆ เปนเหตุใหกลับ
บานคํ่ามืด วันหน่ึง หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็
ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุมคนน้ันบอกวาขอเปน
เพ่ือนรวมทําบุญดวย ตั้งแตน้ันก็กลายเปนคณะท่ีมี ๒ คน  

แลวก็มีหนุมอื่นอีกเห็นเขาท้ังสองแลว ถามอยางน้ัน พอ
ทราบแลว ก็เปนสหายรวมดวย ตอมาก็มีผูสนใจเห็นตาม เขารวม
ทําบุญเพ่ิมข้ึนทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขารวม
กับเขาเปนกลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเท่ียวดูแลรวมกันทํางานบุญ 
(บุญกรรม) แบบน้ีเปนประจํา นอกจากพัฒนาทางเขาหมูบานแลว 
ก็สรางศาลาท่ีสี่แยก ขุดสระนํ้า ทําสะพาน 

ตัวหนุมมฆะเอง ซ่ึงเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญ
ประโยชน) อยางน้ี เมื่อไดรับความนับถือเช่ือฟงมากข้ึน ก็ได
แนะนําชักชวนชาวบานท้ังหลายใหเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน และ
ละเวนสิ่งช่ัวรายท้ังหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน จน
ชาวบานอวยทานรักษาศีลกันท้ังหมูบาน 

กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทาง
ใหราบเรียบกวางไกลออกไปเปนโยชนๆ  

ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะน้ีเท่ียวทํางานอยางน้ัน ก็ไม
พอใจ  

นายบานน้ันมองวา กอนน้ัน เมื่อพวกชาวบานยังด่ืมสุรา 
ยิงนกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บ
สวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามหนุมมฆะกัน รายได
น้ันก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง  
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แลวก็ใหเรียกหนุมพวกน้ันมาถามวา  “พวกแกเท่ียวทํา
อะไรกัน?” 

หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”   
นายบานบอกวา  “พวกแกน่ีอยูบานอยูเรือน ไมควรทํา

อยางน้ัน ควรออกปาไปยิงนกตกปลาลาเน้ือเอามากินกัน และทํา
สุราดื่มใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนน่ีอะไร ก็ทํากันไป” 

มฆะกับพวกคัดคานไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูก
วากลาวซํ้าๆ อีก ก็ไมยอมทําตาม ในท่ีสุด นายบานขัดใจมาก คิด
วาจะตองกําจัดคนพวกน้ี ก็เลยไปฟองทางการ ถึงข้ันกราบทูล
พระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เมื่อ
พระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตามรับสั่ง นําตัว  
มฆะกับพวกมา  

พระราชาไม ทันไดทรงพิจารณา  ก็ รับสั่ งลงโทษให
ชางเหยียบ แตดวยอํานาจเมตตาของพวกนักทําบุญ ชางไมยอม
เหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไมกลาเหยียบ จึง
ทรงใหพวกน้ันนอนลง เอาเสื่อลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ 
พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลาน้ีรวมกลุม
กันทําบุญ เชน เท่ียวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก 
ขุดสระนํ้า สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงช่ืนชมสนับสนุน  

แทนท่ีจะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทาน
นายบานน่ันแหละใหเปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทานชาง
ตัวน้ันใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรงมอบหมูบานน้ันใหพวก
เขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข  
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นักทําบุญกลุมน้ี ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชาง
มาชวยงานดวย ก็ผองใสย่ิงนัก คิดจะทําบุญกันย่ิงข้ึนไป ก็ปรึกษา
งานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรท่ีสี่แยก ซ่ึงเปนงานใหญ 
ตองหาชางมาทําดวย แตท่ีทําบุญกันมาน้ี ยังไมไดใหสวนรวม
ทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ท่ีแปลกันสั้นๆ วาใหสวนบุญ) 
แกเหลาสตรี 

ถึงตอนน้ีเปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็เขา
มารวมทําบุญดวย เชน สุธรรมา (ภรรยาหน่ึงของมฆะ) เขามาเปน
เจางานสรางศาลา ใหชางสลักท่ีชอฟาเปนช่ือศาลาวา “สุธรรมา” 
(หอประชุมเทพในดาวดึงสไดช่ือวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”) 
สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตราสรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ท่ี
เปนรมณีย์  

มฆมาณพถือวัตรบท  ๗ ตลอดชีวิตดังท่ีวาแลว ตัวเขาและ
เพ่ือนนักทําบุญไดทํากรรมอันเปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) อยางน้ี 
เมื่อสิ้นชีวิตแลวไดไปเกิดในดาวดึงสสวรรค โดยมฆมาณพผูเปน
หัวหนา ไดเปนทาวสักกะ คือพระอินทร  

เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเร่ือง
มฆมาณพ หรือตํานานพระอินทรน้ี เนนการทําความดีดวยการ
บําเพ็ญประโยชน ชวยกันจัดสรรถ่ินอาศัยใหเปนรมณีย รวมกัน
สรางสรรคชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยท่ีแต
ละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม  

น่ีคือ เขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา 
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ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้าม
ฟาก) จัดที่บริการนํ้าด่ืม และบึงบ่อสระนํ้า ให้ที่พักอาศัย บุญของ
ชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, ชน
เหล่านั้น ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์ 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนา   
ควรเปนเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา และรักษาประโยชนของสังคมไทย  

เทาท่ีไดเลาเร่ืองการทําบุญมายืดยาว ก็เพราะเปนเร่ือง
สําคัญท้ังตอพระพุทธศาสนา และตอสังคมไทย  

ดังท่ีทราบกันดี วัฒนธรรมประเพณีไทยมากหลายสวน 
เกิดขึ้นจากการนําหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา
ในสังคมไทย เพ่ือประโยชนแกสังคมไทย การที่จะอนุรักษ รวมท้ังสืบ
สานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลา น้ี จึงหมายถึงการรู เขาใจหลัก
พระพุทธศาสนาที่นํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  

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

ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปน
เอกลักษณของชาติ เปนคุณคาสาระท่ีแสดงตัวของประเทศ ถาถือ
วาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาท่ีอยางหน่ึงของคนไทย การ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงท้ังทางพฤติกรรม ทางจิตใจ 
และทางความรูเขาใจจริงดวยปญญา ก็จะเปนท้ังการรักษา
พระพุทธศาสนาไวใหแกสังคมไทย และชวยใหสังคมไทยยังได
ประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา  
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ท้ังน้ี รวมท้ังจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ 
เลือนราง หรือผิดเพ้ียนไป 

ท่ีพูดตรงน้ี หมายความวา การทําหนาท่ีของรัฐไทยก็ตาม 
ของคนไทยก็ตาม ตอพระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ใน
ความหมายน้ี  เ น่ืองอยูดวยกัน  โดยโยงไปรวมกับการรักษา
ประโยชนของคนไทยและสังคมไทย 

พอจะเห็นได ไมยากวา  พระพุทธศาสนาท่ีสืบมาใน
วัฒนธรรมไทยน้ี จัดแบงสังคมชาวพุทธไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ 
บรรพชิต กับคฤหัสถ หรือพระสงฆ กับสังคมใหญของชาวบานหรือ
ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่ันเอง  

ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญน้ี แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการ
แยกตางหากกันชัดเจน ก็มีฐานรวมกันเปนท่ีตั้งของจุดแยก และมี
ปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอดในระหวาง  

บรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบงายๆ วา พระสงฆหรือ
ชุมชนวัดมุงตรงสูนิพพานเปนจุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชา
ชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดยหมายสวรรคเปนประกันไวกอน 

ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมน้ี เมื่อ
ปรากฏออกมาในวิถีชีวิต ก็สืบตอมาเปนวัฒนธรรม เกิดเปน
รูปแบบท่ีแยกกันคอนขางชัดเจน ในฝายของพระสงฆน้ันมุงแนวไป
ในวิถีแหงนิพพาน (โมกขมรรค) สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของ
ประชาชาวบาน เนนหนักในวิถีแหงสวรรค (สัคคมรรค) โดยท่ี
ชาวบานน้ันถือการดําเนินในทางแหงนิพพานเปนเร่ืองสวนตัวของ
บุคคลท่ีจะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี  
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(ตรงน้ี วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานข้ึนไปอยูใน
ระดับประถมมรรคแหงโมกขมรรค ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)   

วัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีสืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็
จะเห็นระบบท่ีแยกเปนสองดานสองสวนน้ี ซ่ึงเห็นไดในประเพณี
การทําบุญตางๆ ดวย แตท่ีจะพูดในท่ีน้ีคือ เร่ืองการทําบุญของมฆ
มาณพ หรือในประวัติของพระอินทรท่ีไดเลามาน้ัน แตเน่ืองจาก
เปนเร่ืองท่ีเลือนรางจางหาย และผูเขียนน้ีเองก็แทบจะไมทันเห็น
ความเปนไป จึงพูดถึงเร่ืองราวไดในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการ
เปนฐานอางอิง 

ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยท่ีกลาวมา ซ่ึงสอดคลองกับ
ประเพณีไทยอ่ืนๆ นาจะเปนวา ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ท่ีเรามี
การเทศนมหาชาติน้ัน เดิมที คงมี หรือนาจะไดมีการเทศนอีกอยาง
หน่ึงเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ 

การเทศน์มหาชาติ ว่าด้วยการบําเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ ซึ่งเป็นวิถีแห่งโพธิญาณท่ีจะลุถึงนิพพาน ยกเป็นเร่ืองของ
อุดมคติ ซึ่งพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสําคัญอย่างสูง 

การเทศน์เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระที่การ
ทําบุญกรรมของมฆมาณพกับพวก เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาวบ้าน
หรือประชาชนทั่วไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมและเร่ืองเทวฤทธ์ิ  
พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์   

ท่ีพูดเชิงสันนิษฐานไวน้ี เปนขอท่ีผูมีฉันทะนาจะสืบคนกัน
ตอไป  
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แตไมวาจะเปนอยางท่ีสันนิษฐานน้ันหรือไม ก็มีประโยชน
ใหญที่ไดแน คือ ดังที่รูกันชัดอยูแลววา การทําบุญเปนหลักการใหญ
อยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปนท้ัง
เน้ือหาสาระสวนสําคัญและเปนแรงขับเคลื่อนอยูในวัฒนธรรมไทย
ตลอดมา พรอมทั้งเปนหลักการท่ีผูกโยงชีวิตไวใหถึงกันกับธรรมชาติ 
ไมแปลกแยกไมทํารายกัน ดังน้ัน จึงนาจะชวนกันฟนความรูความ
เขาใจในเร่ืองการทําบุญ ใหประชาชาวบานปฏิบัติไดถูกตองตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรมประเพณี
เก่ียวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีท่ีเต็มสาระตามหลักธรรม และ
เกิดเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามท่ีควรจะมุงหมาย  

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเช่ือมประสานกันดวยธรรม 
เม่ือคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติท่ีรอบลอมก็เปนรมณีย 

อยางไรก็ดี แมจะมีนํ้าใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชน
มากมายอยางพวกมฆมาณพ ความหมายตอชีวิตก็ยังเปนการ
พัฒนาท่ีเนนในระดับกายภาวนา และศีลภาวนา ยังไมพอ จึงควร
กาวตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซ่ึงใน
ระบบบุญกิริยาของคฤหัสถ เรียกรวมทีเดียววา “ภาวนา” แตก็คือ 
จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา) น่ันเอง 

ตามปกติหรือโดยท่ัวไปน้ัน การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัย
ครูอาจารย ผูมีความรูมีประสบการณ ท่ีจะแนะนําใหความรูความ
เขาใจ ท่ีจะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรท่ีมีโอกาสใกลชิดไดปรึกษา 
พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตท่ีมุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และเปนท่ี
หวังเปนท่ีนับถือของสังคมวาเปนผูท่ีพรอมและเปนผูทําหนาท่ีเปน
ครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรอยางน้ี  
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พรอมกันน้ัน พระสงฆซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีอุทิศใหแกการพัฒนา
จิตปญญา ดํารงรักษาสืบทอดธรรม สงตอประทีปธรรม แสดง
ธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะผูอื่นในการพัฒนาทุก
ดานของภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขท่ีพ่ึงพา
เสพอามิส เมื่ออาศัยวัตถุเพียงเล็กนอยท่ีจําเปนตอชีวิต แตมีธรรม
มีปญญาท่ีจะแนะนําสั่งสอน ความรูเขาใจกันในเร่ืองน้ี ไดทําให
เกิดเปนประเพณีท่ีพระสงฆ ซ่ึงไมสะสมเสพสามิสสุขน้ัน จะอาศัย
ปจจัยสี่พอท่ีจําเปนตอชีวิต จากการจัดถวายโดยคฤหัสถชาวบาน 
ดวยการเดินไปบิณฑบาต เปนตน พรอมกับท่ีเหลาชาวบานก็หวัง
จะไดสดับฟงธรรมเก้ือหนุนปญญาจากพระสงฆ 

โดยนัยน้ี ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน   
“อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมีประเพณีความสัมพันธแบบอาศัยกัน ที่
คฤหัสถจัดถวายอามิสทาน และพระสงฆอํานวยธรรมทาน ดังน้ี 

 ภิกษุท้ังหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) 
เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอ  บํารุงเธอท้ังหลาย    
ด้วย จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และหยูกยาเครื่องรักษา
ผู้เจ็บไข้;  

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



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

  

ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและ
กัน (ด้วยอามิสทาน และธรรมทาน) อยู่ประพฤติชีวิต
ประเสริฐน้ี เพื่อไถ่ถอนห้วงกิเลส ท่ีจะกําจัดทุกข์ให้หมด
สิ้นไปโดยชอบ 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) 

เมื่อพระพุทธเจาทรงเร่ิมประกาศพระศาสนาน้ัน พระองค
และพระสงฆ มิไดมีวิหาร คือกุฎีท่ีอยูอาศัย แตพักตาม รุกขมูล คือ
โคนไม ตลอดจนท่ีโลงแจง และลอมฟาง เมื่อมีผูเลื่อมใสดวย
ศรัทธาซาบซ้ึงใจในอากัปกิริยา และสมณกิจแหงธรรมทาน อัน
แสดงถึงความเปนภาวิต ๔ ดาน ท้ังภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต 
และภาวิตปญญา  แล ว เข ามาขอสร าง วิหาร คือ กุฎีถวาย 
พระพุทธเจาจึงไดทรงอนุญาตใหพระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีท่ีพัก
อาศัย จนไดกลายเปนวัดวาอาราม และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนา
เปนหลักไว (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) ดังน้ี 
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“อันท่ีอยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์
ร้าย นอกจากน้ันยังป้องกัน งู เหลือบยุง และฝนยาม    
ยะเยือก อน่ึง ลมแรงและแดดกล้า เกิดมีมา ก็กันได้ 

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

เพราะเหตุฉะน้ัน บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ท่ี
แท้แก่ตน จึงควรสร้างท่ีพักอาศัยอันรื่นรมย์ และให้ภิกษุ
ท้ังหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย 

อน่ึง พึงจัดถวาย ข้าว นํ้า ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิต
อันเลื่อมใสในพระภิกษุท้ังหลาย ผู้ปฏิบัติตรงตามพระ
ธรรมวินัย  

พระภิกษุเหล่าน้ัน ย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทา
สรรพทุกข์ ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจชัดแล้ว หมดสิ้นกิเลสท่ี
หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ต้ังแต่ในโลกน้ี   

เรื่องราวที่ไดเลามา แสดงใหเห็นบรรยากาศของชีวิตและสังคมใน
พระพุทธศาสนาที่มีพื้นฐานอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่เปนรมณีย อัน
เอื้อใหคนที่พัฒนาชีวิตในขั้นกายภาวนา พากันทําบุญกิริยาที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตในชุมชนของคนท่ีพัฒนาในการอยูรวมกันดวยศีลภาวนา คร้ัน
มีชุมชนดีมีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งข้ึนไปในทางจิตใจและปญญา ดวย
จิตตภาวนาและปญญาภาวนา เมื่อมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตรแนะนํา
ใหความกระจาง ตนเองรูจักใชมนสิการ ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิต
ดวยภาวนาทั้งส่ี ลุถึงความดี ความงาม ความสุขที่แทจริง 



~ ๓ ~ 

พัฒนาคน จนกวาเปนภาวิต ๔ 

มนุษยมีความพิเศษในขอวาเปนสัตวท่ีตองฝก และก็ฝกได 
โดยฝกตนได และฝกไดอยางวิเศษ มนุษยท่ีฝกดีแลว คนท่ีฝก 
ศึกษา พัฒนาแลว เปนสัตวประเสริฐ เปนผูเลิศ สูงสุด  

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

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

หลุดพน เปนอิสระ  
การพัฒนาตนของตางคน ดําเนินไปในสภาพชีวิต ใน

สิ่งแวดลอม ในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย ปฏิบัติการใน
การพัฒนาตนของตางคนจึงไมเหมือนกัน วาโดยหลักใหญ ทาน
จัดวางปฏิบัติการในการพัฒนาคนน้ัน โดยแยกตามสภาพชีวิตและ
สังคม ๒ พวก เปน ๒ ระบบใหญ คือ  
๑. ไตรพิธบุญกิริยา  (บุญกิริยา ๓)  สําหรับผูครองเรือน, ชาวบาน  
๒. ไตรสิกขา  (สิกขา/ศึกษา ๓)  สําหรับผูละเรือน, พระสงฆ 
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ดังท่ีวาน้ัน ระบบท้ังสองน้ีมีสาระอันเดียวกัน (เปนระบบ
ใหญแหงการพัฒนามนุษยตามสภาวะของธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียว) แต
มีแงดานข้ันตอนยอยแตกตางกันตามสภาพชีวิตท่ีวา พวกหน่ึง
เก่ียวของกับวัตถุและกิจกรรมทางกายมาก อีกพวกหน่ึงเก่ียวของ
กับจิตปญญามาก พวกหน่ึงเนนดานรูปธรรม อีกพวกหน่ึงเนนดาน
นามธรรม 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 และนําธรรมที่รูที่ลุมาบอกใหสังคมชาวบานพัฒนาในบุญกิริยา]  

การปฏิบัติใน ๒ ระบบน้ัน แมจะตางกันตามวิถีชีวิตวิถี
สั ง คม  แต เ มื่ อ ดํ า เ นิ น ไ ปอย า ง ถู ก ต อ ง  ก็ จ ะ ขั บ เ คลื่ อ น
กระบวนการพัฒนามนุษย ๔ ดาน ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ ใหเดินหนา
ไป ดังท่ีทานใช ภาวนา ๔ น้ัน เปนเคร่ืองตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติท้ังหมด โดยมีคําอธิบายพอไดสาระตอไปน้ี  

พัฒนาการทางกาย มิใชดูแคกายเติบโตมีกําลังแข็งแรง  
๑. กายภาวนา (พัฒนากาย) หมายถึง พัฒนาเบญจ

ทวารกาย แปลวา พัฒนาตัวคนซ่ึงเปนท่ีรวมของ “ผัสสทวาร” คือ
ชองทางรับรู ๕ ประตู (จักขุทวาร ฯลฯ กายทวาร, = ตา หู จมูก ลิ้น 
กายสัมผัส) ใหใชชองทางเหลาน้ันติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลกแหง
สิ่งแวดลอมอยางไดผลดี ใหเกิดความเจริญงอกงามท่ีเปนฐานเปน
ตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอื่นๆ ท้ังหมด   

๑.จิตตภาวนา 
   (พัฒนาจิตใจ) 
๒.ปัญญาภาวนา 
  (พัฒนาปญญา) 
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เปนธรรมดาในทุกการอาชีพ อยางแพทย นักรบ นักกีฬา ท่ีพัฒนา
กายนั้น ไมใชแคใหแข็งแรงใหญโต แตตองฝกทักษะใหเบญจทวารรับรูคลอง 
ไว ถนัด จัดเจน ละเอียด เฉียบคม แมนยํา ชํานาญยิ่งข้ึนๆ จึงจะไปดีได  

แตแคน้ันยังไมพอ บางทีรับรูแลวตกเปนทาสของส่ิงที่รับรู หรือเปน
ทาสความรู สึกของตัวเอง ทานจึงให พัฒนาเบญจทวารกายนี้ดวย      
อินทรียสังวร คือฝกใหรูจักใชอินทรีย ดู ฟง สูดดม ลิ้มรส สัมผัสจับตอง 
โดยไมติดอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ ไดแคเพลิดเพลิน ติด หลง มัวเมา 
หรือขัดเคือง ขุนมัว แต ดู ฟง… อยางมีสติ ไดเรียนรู ไดปญญา และเพ่ิมพูน
กุศลธรรม เชน เกิดความสดชื่น เบิกบาน สงบใจ มีความสุข เกิดความรัก 
อยากชวยเหลือกัน เกิดฉันทะ ใฝรู อยากทําการสรางสรรค    

ในขั้นพื้นฐาน การฝกอินทรียเริ่มไดดวยการพบเห็นไดยินและอยู
ในสภาพรมณีย นอกจากไปหาส่ิงแวดลอมรมณียในโลกของธรรมชาติแลว 
ก็รูจักจัดสรรวัดวาอารามถิ่นฐานบานเรือนใหรื่นรมย ดังธรรมเนียมการทํา
กิจวัตรของพระสงฆในการกวาดลานวัดที่มีใบไมรวงหลน เปนสัญลักษณ
ของการอยูรวมกับธรรมชาติอยางสงบงาม ตั้งแตพื้นดิน ผืนน้ํา ถนน
หนทาง หมูไม ขึ้นไปจนถึงแผนฟา สะอาด เรียบรอย งดงาม สงบ รมรื่น 
เปนรมณีย ที่ชื่นกายชูใจ ใหไดยลไดยินสัมผัสแลว โนมนําใจใหนอมไปใน
กุศลธรรม เชน สดชื่น ผองใส สงบ ออนโยน เปนที่โอบออมอันเอื้อตอ
การอยูดีโดยมีการพัฒนาชีวิต จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป  

การพัฒนาขอแรกในกายภาวนา จับที่เจตนาในการปฏิบัติ
จัดการและการมีทาทีตอสิ่งท่ีผานการรับรูเขามา หรือเขามาถึงการ
สัมผัสรับรู พูดส้ันๆ วาในภาครับ เชน เม่ือกินเสพอาหาร ก็กินเสพรับ
รสดวยความรูเขาใจเทาทันมุงใหไดคุณคาท่ีแทจริงแกชีวิต ท่ีจะชวย
ใหรางกายอยูในสุขภาวะมีกําลังท่ีจะทํากิจหนาท่ีและความดีงาม
สรางสรรค แลวกินพอดี ไมติดหลงมัวเมา ไมมุงหาแครสชาติหรือ
กินเสพเกินประมาณ จนเปนการทํารายตนเอง  



๓๒ บทนําสู่ พุทธธรรม:  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย ์

พูดรวมความวา กินเสพใชสอยบริโภควัตถุอยางเขาถึงคุณ
คาท่ีแทของมัน ใหเกิดประโยชนสมความมุงหมายท่ีรูไดดวย
ปญญา อยางน้ีอยูในขอบเขตของกายภาวนา แตถาเปนเจตนาท่ี
จะไปหาไปเอาไปจัดการใหไดมาเพื่อจะไดกินไดเสพอยางท่ีตน
อยากไดหรือใหสมดังปรารถนา อันน้ันอยูในภาคออกแสดง พน
จากขอกายภาวนา ไปอยูในขอท่ี ๒ คือ ศีลภาวนา 

อีกตัวอยางหน่ึง เมื่อฟงคําสอน คําพูดจาบอกเลาสนทนา 
แมกระทั่งเสียงเพลงเสียงดนตรี ถาไดยิน และรับฟงอยางมีสติแลว ได
เรียนรู ไดปญญา หรือเกิดกุศลธรรม เชน เกิดความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ
เพ่ือนมนุษย เกิดความรัก อยากชวยเหลือ หรือไดคติในการดําเนินชีวิต หรือ
อยางที่ทานเลาไวหลายแหงในคัมภีรตางๆ พระภิกษุเขาไปบิณฑบาตในหมู 
บานบาง เดินทางไกลผานไปบนหนทางบาง ไดยินเสียงสาวเสียงชาวบาน
รองเพลงตางๆ ทําใหพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต หลายทานบรรลุธรรม
เปนพระอรหันตจากการไดยินเสียงเพลง นี่ก็อยูในเขตของกายภาวนา  

แตถามีขาววาจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงท่ีนั่นๆ ภิกษุอยากฟง
ดนตรี เดินทางไปดูไปฟง อยางน้ีเลยเขตของอินทรียสังวรในกาย
ภาวนาน้ีแลว กลายเปนกรรมผิดท่ีจะแกไขในขอท่ี ๒ - ศีลภาวนา     

ทานท่ีมีอินทรียภาวนา พัฒนาดานน้ีเจริญไปไดจนถึงข้ัน
วาจะมองเห็นความงามในสิ่งท่ีไมงาม ก็ได จะเห็นความไมงามใน
สิ่งท่ีงาม ก็ได (ข้ันพระอรหันต) ในท่ีน้ียังไมอธิบาย 

กายภาวนา ท่ีพัฒนาเบญจทวารกาย น้ี เปนข้ันแรกก็จริง 
แตเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญย่ิง ในการศึกษาพื้นฐาน และสําหรับ
มวลประชาชน ควรเอาใจใสเนนใหมาก เพราะนอกจากทําให
มนุษยมีโลกธรรมชาติท่ีงดงามร่ืนรมยนาช่ืนชมแลว ตัวมนุษยเองก็
อยูดีมีสุข ดําเนินชีวิตเปน ตั้งแตรูจักกินใชบริโภควัตถุ  เปนตนไป 
เม่ือมีภาวนาขอน้ีเปนฐานแลว จึงจะกาวไปในภาวนาขอตอๆ ไปไดดี  
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พัฒนาการทางสังคม  
แสดงออกมาท่ีใชกาย-วาจาในทางเกื้อกูลสรางสรรค  

๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) แปลงายๆ ตามนิยม แมจะไม
ครอบคลุมวา พัฒนาความประพฤติ โดยเนนพฤติกรรมในการอยู
รวมสังคม ใหไมเบียดเบียน แตเก้ือกูลกัน  

ศีลภาวนา ต่างจากกายภาวนา ตรงที่ว่า กายภาวนา เป็น
การพัฒนาที่ “ผัสสทวาร” คือช่องทางรับรู้ ๕ อย่าง ที่เ รียกว่า 
อินทรีย์ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ซึ่งเป็นภาคเสพ  

สวน ศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ี  “กรรมทวาร” คือ
ชองทางทํากรรม ๒ ทาง ไดแก กายทวาร (ทางกาย) อันเปนชองทาง
ทํากายกรรม เชน ฆาหรือชวยชีวิตสัตว ลักของเขาหรือใหทาน และ   
วจีทวาร (ทางวาจา) อันเปนชองทางทําวจีกรรม เชน พูดเท็จหรือพูด
จริง พูดคําหยาบคายหรือกลาวคําสุภาพออนหวาน ฯลฯ ซ่ึงพูด
รวมๆ วาเปนภาคแสดง (ภาคทํากรรม) 

การพัฒนาในศีลภาวนา น้ี จับท่ีเจตนาในการปฏิบัติ
จัดการและแสดงออกตอตัวรับการกระทําหรือถูกกระทําขางนอก 
ซ่ึงเปนเร่ืองของการทํากรรม โดยคุนกันมากในดานละหรืองดเวน 
(ดานลบ) เชน ในศีล ๕ (ช่ือแทวา “สิกขาบท ๕”) ที่วา เวนปาณาติบาต 
เวนอทินนาทาน เวนกาเมสุมิจฉาจาร เวนมุสาวาท และเวนสุรา
เมรัย ท้ังน้ี เพราะเปนการแกไขและคุมครองข้ันพ้ืนฐานของสังคม  

แตในดานเก้ือกูลหนุนเสริม แมจะไมพูดถึงบอยนัก ก็ควร
ตระหนักวาสําคัญมากสําหรับการพัฒนาคนในข้ันน้ี  
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โดยเฉพาะท่ีเดน คือ สังคหวัตถุ ๔ อันมี ทาน (การให 
แจกจาย แบงปน) ปิยวาจา (พูดดวยใจรัก) อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน) 
สมานัตตตา (มีตัวเสมอสมาน เชนรวมสุขรวมทุกข)  

[ในหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็มีศีลดานบวกที่นาสนใจ เฉพาะ
อยางยิ่ง ไวยาวัจจะ คือการขวนขวายชวยเหลือรับใช บริการดวยน้ําใจ]  

ดังที่กลาวมา กายภาวนา เปนการพัฒนาดานรับรูเสพเสวย 
เก่ียวของกับโลกของส่ิงแวดลอมหรือสิ่งสรรพ ท่ีสัมพันธเก่ียวของ
กับตัวท่ัวท้ังหมด โดยเนนหรือเดนท่ีธรรมชาติ ไมวาชีวโลก อวกาศ
โลก หรือสังขารโลก ท่ีจะรับรูเรียนรูและเสพใหมีผลเปนคุณเปน
ประโยชนตอกัน และเปนพื้นฐานท่ีเอื้อเก้ือหนุนแกการพัฒนาใน
ภาวนาขออื่นท้ังหมด จนถึงปญญาท่ีหย่ังถึงเทาทันสังขารโลก   

สวนศีลภาวนา เปนการพัฒนาท่ีชัดออกมาทางดานสังคม 
ในการสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย เปนเร่ืองถึงตัวกระทบตัวเดนชัด จึง
มีการสั่งสอนเนนยํ้ากันมากมายอยูแลว จนกายภาวนาถูกมองขาม
ถูกกลบลบหรือลืมไปเสีย ในท่ีน้ี จึงพูดถึงศีลภาวนาไวเพียงเทาน้ี 

พัฒนาการทางจิตใจ ดูได ๓ ดาน สําคัญท่ีใชพัฒนาปญญา  
๓. จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) มีความหมายกวางๆ 

คลุมๆ วา พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร 
อดทน มีสติ มีสมาธิ เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตา
กรุณา และสดช่ืน เบิกบาน ผองใส มีความสุข  

จิตตภาวนาน้ี เปนการพัฒนาท่ี มโนทวาร ซ่ึงเปนจุดรวมท่ี
บรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด ซ่ึงเปนท่ีทํางานของภาวนา ๒ ขอ
กอนท่ีพูดมาแลว คือ กายภาวนา และศีลภาวนา 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

  

ขอทวนวา ในขอ กายภาวนา เราพัฒนาการใช “ผัสสทวาร” ๕  
(เบญจผัสสทวาร, เรียกสั้นวา เบญจทวาร) คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
กายสัมผัส (จักขุทวาร โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ และ กายทวาร) ดวยวิธีฝก
ชื่อวา “อินทรียสังวร” คือรูจักใชอินทรีย ไดแก ตา หู ฯลฯ นั้น ดู ฟง 
อยางมีสติ ไมอยูแครูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ แตใหเปนการเรียนรู ไดปญญา 
ไดกุศลธรรม คิดสรางสรรค 

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

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

ที่จริงอีกเชนกัน “กรรมทวาร” มี ๓ แตในขอ ๒ ศีลภาวนา 
จบแค “กรรมทวาร” ที่ ๒ เพราะ “กรรมทวาร” ที่ 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 
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มโนทวาร พูดง่ายๆ ว่า “ใจ” เป็นท่ีบรรจบของ “ทวาร” ท้ัง ๒ 
ชุดน้ัน คือ  

ในชุดแรก – “ผัสสทวาร” ท่ีเปนภาครับ/ภาคเสพ มโนทวาร 
อยูสุดทายปลายทาง เม่ือรับรูทางตา ก็ตาม ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน 
ทางกายสัมผัส ก็ตาม ขอมูล สิ่งท่ีรับรู ก็ไปลง ไปรวมรูท่ี มโนทวาร 
(แมแตในขณะท่ีกําลังรับรู การเลือกท่ีจะรับ-ไมรับ การมีทาที
อยางไร จะปฏิบัติ จัดการ เอาอยางไร กับสิ่งท่ีรับรูน้ัน ก็เปนการ
ทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ ออกไปจากใจ เปนมโนกรรม ในชุดหลัง)  

ในชุดหลัง – “กรรมทวาร” ท่ีเปนภาคแสดง เปนชุดทํางาน 
เปนชองทางทํากรรมน้ัน มโนทวาร มีช่ือเปนขอสุดทาย แตท่ีจริง 
เปนตัวเร่ิมงาน ท่ีมโนทวาร น้ี คนทํามโนกรรม/กรรมทางใจ คือคิด 
แลวทําตามท่ีคิด โดยใชกายทวาร ทําการตางๆ ดวยกายหรือ
แสดงออกทางรางกาย ยืน เดิน วายนํ้า ทุบ ตี อุม กอด แยงเอา ยก
ให ฯลฯ เรียกรวมวากายกรรม/กรรมทางกาย หรือใชวจีทวาร ทําการ
ดวยวาจาหรือแสดงออกทางวาจา พูดดี พูดราย พูดจริง พูดเท็จ 
ฯลฯ เรียกรวมวาวจีกรรม/กรรมทางวาจา รวมเปนการทํากรรม ๓ 
(ทํา-กายกรรม พูด-วจีกรรม คิด-มโนกรรม) ทาง“กรรมทวาร ๓” คือ 
กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร ดังท่ีวาแลว แตตัวการริเร่ิม ตัวการ 
แกนงาน อยูท่ีมโนทวาร  

พึงสังเกตวา ดังไดบอกขางตน ในภาครับ ทาง จักขุ  โสตะ 
ฯลฯ คือทางตา ทางหู ฯลฯ น้ัน แมจะรับรูดวยตา ดวยหู เปนตน
เหลาน้ัน แตการที่จะเลือกรับขอมูล/สิ่งเรา/อารมณ อันใดหรือไม 
จะมีทาทีอยางไร จะเอาอยางไร จะจัดการขอมูลน้ันอยางไร 
ท้ังหมดน้ีเปนการทํางานท่ีมโนทวาร คือท่ีใจ  
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ดังน้ัน ในภาครับ “ผัสสทวาร” ๕ อยางแรก จึงทําหนาท่ีแค
เปนทางรับรูเทาน้ัน ไมมีการทํากรรมท่ีทวารเหลาน้ัน เชนไมมีกรรม
ทางตา แตกรรมท่ีทําในการรับรู น้ัน ทําท่ีใจ ท่ีมโนทวาร  เปน
มโนกรรม มีแคมโนกรรม  

เปนอันวา มโนทวาร นอกจากมีอยูในทวารท้ัง ๒ ชุด คือ ท้ัง
ใน “ผัสสทวาร ๖” และใน “กรรมทวาร ๓” แลว ยังเปนท่ีทํางาน
สําคัญท่ีสุด เปนแกน เปนศูนยกลางการทํางานของทวารชุดน้ันๆ 
ดวย ย่ิงกวาน้ัน ยังไดบอกขางตนวา มโนทวารเปนจุดรวมท่ีบรรจบ
ของ “ทวาร” ท้ัง ๒ ชุด เช่ือมประสานการทํางานของทวารท้ัง ๒ ชุด
ใหตอกันเปนระบบอันเดียว รวมเขาเปนวงจรเดียวกัน 

ยกตัวอยางงายๆ ตา หู รับรูโดยเห็น ไดยินแลว ขอมูลไปท่ี
มโนทวาร เกิดความรูสึกวาชอบใจ หรือไมชอบใจ แลวท่ีมโนทวาร 
น้ัน มีการคิดเปนมโนกรรม ท่ีจะทําการตอบสนอง ดวยการใช
กายทวาร ทํากายกรรม  หรือใชวจีทวาร ทําวจีกรรม ตอตัวเราน้ันๆ 
ในทางบวกหรือในทางลบ ตามความตองการท่ีคิดและสั่งดวย
มโนกรรมออกมาทางมโนทวาร และบางทีตองการขอมูลใหมหรือ
เพ่ิมเติมบางอยางจาก“ผัสสทวาร” มโนกรรมทางมโนทวาร ก็ให 
“ผัสสทวาร” เชน ตา หู รับรูขอมูลใหมหรือเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใชคิด
การดวยมโนกรรม แลวแสดงออก ปฏิบัติ จัดการดวยกายกรรม
ทางกายทวาร และหรือดวยวจีกรรมทางวจีทวาร ฯลฯ  

เปนอันวาท้ัง“ผัสสทวาร” และ  “กรรมทวาร” ประสาน
เช่ือมตอสงตองานท่ีมโนทวาร สืบเน่ืองเปนระบบ เปนกระบวนการ 
เปนวงจรเดียวกัน 
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ทีน้ี ท่ีมโนทวาร น้ัน ตัวการท่ีเปนเจาของเร่ือง เปนตัวรับรู 
รวบรวมขอมูลเปนตน เปนเจาของความตองการ และเอาขอมูลมา
ใช เลือกสรร ปฏิบัติ จัดการ สนองความตองการ โดยทํามโนกรรม 
คือการคิด ท่ีเปนตนทางตอไปสูการทํากายกรรม และวจีกรรม
รวมท้ังใช “ผัสสทวาร” สนองความตองการของตัว สภาวะท่ีเปน
ตัวการน้ันเรียกวา “จิต/จิตต”  

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

ขอยํ้าความสําคัญท่ีพูดไปแลววา จิตใชมโนทวาร เปน
ชองทางทํามโนกรรม และไมเพียงคิดอยูในมโนทวาร เทาน้ัน ยังใช
“ผัสสทวาร” ท้ัง ๕ สนองมโนกรรมของมันดวย และเมื่อริเ ร่ิม
มโนกรรมข้ึนแลว ก็ขยายงานประสานตอกับกายกรรมทางกายทวาร 
และวจีกรรมทางวจีทวารดวย 

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 
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ทีน้ี เจตนา ท่ีเปนตัวกอการเปนกรรมข้ึนมาน้ัน ก็โดยท่ีวา
มันเปนเจาการท่ีเลือกตัดสินใจ  แลวก็เปนผู นํา  เปนหัวหนา
กระบวน พาตัวประกอบท้ังหมดมุงไปทําการน้ันๆ และในการน้ี มัน
จะเอาอยางไร จะเลือกทางไหนอยางใด จะทําการดีหรือทําการ
ราย เปนกรรมดีหรือเปนกรรมช่ัว ก็อยูท่ีวามันเขาขางหรือตกอยูใต
อิทธิพลของคุณสมบัติอันไหนพวกไหน พวกรายหรือพวกดี ท่ีมีอยู
มากมายในจิตใจน้ันเอง  

ตัวอยางสําคัญ ถาเจตนามั่วสุมอยูกับโลภะ กับโทสะ กับ
โมหะ ตกอยูใตอิทธิพลของตัวรายพวกน้ี เจตนาก็กอการราย ทํา
กรรมช่ัว แตถาเจตนาเลือกอยูกับเมตตากรุณา อยูกับความมีใจเผื่อ
แผสละให (จาคะ) อยูกับปัญญา มันก็พาไปทํากรรมดีงาม ท่ีฉลาด ท่ี
สรางสรรค เปนประโยชน  

ตรงน้ีแหละคือเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองมีการพัฒนาจิตใจ 
คือจิตตภาวนาน้ี 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  

จิตใจท่ีพัฒนาข้ึนในจิตตภาวนาน้ี เมื่อกิเลสโทษลดนอยลง
ไป และมีคุณสมบัติเพ่ิมพูนข้ึน จะปรากฏคุณลักษณะ ๓ ดาน
ชัดเจนมากข้ึนๆ คือ  
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ในขณะท่ี ด้านหนึ่ง มีความเจริญงอกงามในคุณธรรม เชน 
ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา จาคะ อีกด้านหนึ่ง ก็มีความ
เขมแข็ง มั่นคง อยูตัว จิตแนว ใจน่ิง กาวเด็ดเด่ียวไปในกุศลธรรม 
ไมถดถอย ไมวอกแวก ไมหว่ันไหว และอีกด้านหน่ึง มีความสงบ 
ความเบิกบาน เอิบอิ่ม สดช่ืน ผองใส เปนสุข   

สมาธิสําคัญไฉน จึงเรียกชื่อเปนตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ  
ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญ ในการพัฒนาคุณสมบัติความดีงาม

ในจิตใจ ท่ีมีมากมายน้ัน มีคุณสมบัติตัวเอกท่ีจะตองพัฒนาขึ้นมา
เปนหลัก เปนแกน เปนท่ีตั้ง ใหแกคุณสมบัติอื่นท้ังหมด คุณสมบัติ
น้ีเรียกวา สมาธิ แปลกันวา ความตั้งมั่น คือภาวะท่ีจิตอยูตัว ไมมี
อะไรรบกวนใหฟุงซาน วุนวาย หรือทําใหขุนมัวได เปนตัวของมัน
เอง อยูกับงาน กับเร่ืองท่ีจะทําการ หรืออยูกับสิ่งท่ีตองการไดตาม
ตองการ ไดท่ี โดยพรอมท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด ดังท่ีพระพุทธเจาทรง
ใชคําวา จิตน้ันเปน “กัมมนีย์” (ควรแกงาน, เหมาะท่ีจะใชการ) 
เฉพาะอยางย่ิงงานของปญญา 

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

จิตเปนสมาธิซ่ึงสงบ น่ิง อยูตัวน้ัน เหมือนนํ้าท่ีเมื่อสงบน่ิง 
ก็จะใส เพราะเศษผงฝุนสิ่งปะปนท่ีเปะปะเลื่อนลอยไหลข้ึนลงเควง
ควางบังทางโนนบังทางน้ี ตกตะกอนลงนอนกนหมด ไมมีอะไร
ก้ันบัง มีอะไรกีดในน้ัน ก็มองเห็นไดชัดเจน และเก็บกวาดกําจัด
ลางไดงายทีเดียวหมด 
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 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, มีฉันทะ ชวยเริ่มงานให) และ สติ - ความระลึกนึกได ไมเผลอ 
คุมใจไวกับกิจ กุมจิตไวท่ีเปาหมายไมพลาด เมื่อจิตมีคุณภาพควร
แกงานอยางน้ี ก็พรอมท่ีจะพัฒนาบรรดาคุณสมบัติ จนถึงปญญา
ข้ึนได 

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

เมื่อพัฒนาจิตใจถูกตอง โดยมีสมาธิท่ีพัฒนาข้ึนมาอยาง
ไดผลจริง ก็จะมีคุณลักษณะ ๓ ดานปรากฏข้ึนดวย ดังท่ีกลาวแลว 
คือ มีความเจริญงอกงามของคุณธรรมตางๆ พรอมดวยความ
เขมแข็ง มั่นคง อยูตัว กาวแนวไปในกุศลธรรม ไมหว่ันไหว กับท้ังมี
ความสงบ เบิกบาน เอิบอิ่ม สดช่ืน ผองใส เปนสุข   
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ปญญามา ปญหาหาย ทุกขมลาย มีสุขในอิสรภาพ  
๔. ปญญาภาวนา (พัฒนาปญญา) ใหความหมายอยาง

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

ปัญญา  เปน คุณสมบัติอย างห น่ึงอยู ใน จิต  แต เปน
คุณสมบัติท่ีสําคัญยวดย่ิง และมีลักษณะพิเศษย่ิงใหญท่ีตางจาก
คุณสมบัติอยางอื่นท้ังหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาท่ี
แตกตาง ตองแยกออกมาต้ังเปนขอใหญตางหาก และเปนสวน
ยอดสุด  

ปญญาสําคัญแคไหน  ในพุทธศาสน  มีพุทธดํารัสวา 
“ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมท้ังปวง มีปญญาเปนยอดย่ิง, เชน 
องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ดวยปญญาจึงลุจุดหมายท่ีพุทธธรรมบอกให ถึง
ความหลุดพน เปนอิสระ 

คุณสมบัติอยางอื่นของจิตแมท่ีสุดประณีตก็ยังติดอยูกับ
จิต ยังอยูในขางของความรูสึก แมบําเพ็ญฌานไดสูงล้ํามองเห็น
ความวางเปลา ก็เปนความรูสึก แตปญญาเปนความรูท่ีเขาถึง
ความจริงของโลก มองเห็นโลกและชีวิตตามท่ีมันเปนโดยสภาวะ 
ซ่ึงไมแยกตางหากกันออกไป มองเห็นความวางดวยความรูตามท่ี
มันเปนอยางน้ัน 

ปญญาเปนตัวปลดปลอย แกไข ทําใหหลุดพนเปนอิสระ
เร่ือยข้ึนไปในทุกข้ัน  
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ตั้งแตข้ันกายภาวนา ในระดับของการรับรูทางผัสสทวาร 
มองเห็น ไดยิน ฯลฯ แลว ไมติดกับดักของความรูสึกชอบใจ-ไม
ชอบใจ ปญญาพาข้ึนเหนือความชอบใจ-ไมชอบใจไปเปนการ
เรียนรู แกไขความรูสึกขัดเคืองใหกลายเปนความเขาใจ สงสาร 
เห็นใจได พบเร่ืองราย มองเห็นมุมด ีหรือแงท่ีจะใชประโยชน 

ตอไปในข้ันศีลภาวนา เมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตัน ไมรูวา
จะทําอยางไร พอปญญาเกิดข้ึนมา ก็ปลดปลอยพฤติกรรมใหมี
ทางออกท่ีจะเดินหนา และทําอะไรๆ ไดสําเร็จ  

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

ตัวจริงของพุทธธรรม อยูท่ีปญญา ท่ีพัฒนาข้ึนไปได จน
เปนโพธิ ท่ีมักเรียกกันยาวหนอยวาโพธิญาณ ซ่ึงทําใหเปนพุทธะ 
ผูรูท่ัวตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจท้ัง ๔   

ปญญาใชจิตสมาธิเปนท่ีทํางาน โดยการรวมมือของสติ 
สติเหมือนนายประตูท่ีกักท่ีก้ันหรือจับคนท่ีผานจะเขาผานจะออก
ไว ใหปญญาพินิจตรวจตราจนรูแนชัดวาใครเปนใคร วินิจฉัยไดวา
ตองจับไว หรือปลอยผานไปได หรือเหมือนมือท่ีจับท่ีดึงวัตถุท่ี
ประสงคไวใหดวงตาคือปญญาไดตรวจพิจารณาดูเห็นใหรูชัดเจน
ตลอดท่ัว 
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โยนิโสมนสิการ “ทําในใจ/มนสิการโดยแยบคาย” เปน
เคร่ืองมือจัดการจิตใจ หรือเดินจิตในทางท่ีชวยใหปญญาทํางาน
ไดดีไดสําเร็จ เปนปจจัยภายในตัวนําท่ีทําใหเกิดปญญารูเขาใจ
ถูกตองมองเห็นทางออกทางแกไข ใชไดทุกสถานการณตั้งตนแต
ผัสสทวารรับรู พบเร่ืองรายก็ทําใหเปนเร่ืองดี ปญหาย่ิงมาปญญา
ก็ย่ิงมี ในวิกฤตก็เห็นโอกาส ในวิบัติก็หาชองวิวัฒนได ฟงเสียงรอง
เพลงหรือเสียงรองไหเลยไดเห็นธรรม ควรเนนท่ีจะใชใหมาก 

การพัฒนาปญญาเปนงานเปาหมายใหญ มีขอบเขต
กวางขวางครอบคลุมมาก เมื่อเปนการพัฒนาปญญาท่ีจะใหรูชัด
ถึงความจริงตามสภาวะ บางทีแทนท่ีจะเรียกกวางๆ วาปญญา
ภาวนา ก็เรียกช่ือจําเพาะลงไปวา “วิปสสนาภาวนา” (วิปสสนา=
ปญญาเห็นแจง เปนไวพจนคําหน่ึงของ ปญญา หมายถึงปญญา
ในระดับท่ีรูถึงสภาวะ)  

ปญญาเปนตัวจริงของพระพุทธศาสนา ปญญาภาวนาก็
เปนการพัฒนาในข้ันใหถึงจุดหมายของพุทธธรรม ในท่ีน้ีมุงจะ
บอกพอใหรูจักเปนเคา จึงเขียนเปนบทแนะนําไวเพียงน้ี 

บุคคลท่ีพัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา อยางท่ีวามานี้ เปน      
ภาวิต ๔ ดาน คือ  

๑. ภาวิตกาย  (มีกายที่พัฒนาแล้ว) 

๒. ภาวิตศีล  (มีศีลที่พัฒนาแล้ว) 
๓. ภาวิตจิต  (มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว) 
๔. ภาวิตปญญา  (มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว)  
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บุคคลท่ีเปนภาวิตครบ ๔ ดานน้ี เปนผูท่ีพัฒนาแลวอยาง
แทจริง ตนเองก็ไรทุกข หมดปญหา เปนสุขทุกเวลา และชวย
แกปญหา พาคนอื่นใหมีความสุข เปนแสงอําไพท่ีทําโลกใหสดใส 
เปนอริยะหรืออารยชนเต็มข้ัน ทานท่ีเรียกวาพระอรหันต หรือ
อเสขะ เปนตน คืออยางน้ี 

ตามท่ีรูกันตามนิยม ถือเกณฑวัดความเปนอริยะ หรือ
อารยชน จัดแยกเปน ๔ ข้ัน คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ
อรหันต ตามลําดับท่ีละสังโยชนได เทาน้ันขอเทาน้ีขอ คือขอน้ันขอ
น้ี เมื่อละสังโยชนหมดสิ้นท้ัง ๑๐ ขอ ก็เปนพระอรหันต  

ในท่ีน้ี จะไมบอกวาสังโยชน ๑๐ คืออันใดบาง แตขอพูด
สั้นๆ วา น้ันเปนเกณฑสําหรับดูในแงหมด ในท่ีน้ี พูดในแงมี คือ
เปน ภาวิต ๔ โดยมีภาวนา1 ๔ ท่ีกลาวมาน้ี  

ท่ีพูดมา นับวาจบครบเต็มระบบของพระพุทธศาสนา เปน
การพูดอยางกวางๆ ครอบคลุมในสวนท่ีโยงมาถึงปฏิบัติการของ
มนุษยในวิถีชีวิตวิถีสังคมซ่ึงมีโลกแวดลอมเปนท่ีรองรับ   

                                         
1  ในภาษาบาลี “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนาคน สวน “พัฒนา” เปนคําท่ีใชในความหมาย
ท่ัวไป แมแตพูดวากองขยะพัฒนาใหญโตข้ึน  

 



ผนวก  

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

มากยิ่ง แตท่ีน่ีเหลือเน้ือท่ีใหพูดนอยนัก จึงบอกพอไดเคา ดังวาแลว ภาวนา น้ี 
ทานมักใชในเชิงวัดผล พุทธพจนในเรื่องน้ีจึงมักเปน ภาวิต เชนท่ีตรัสเตือน
พระใหปองกันอนาคตภัย (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) วา เบ้ืองหนา จักมีภิกษุท่ีไมเปน 
ภาวิตกาย-ภาวิตศีล-ภาวิตจิต-ภาวิตปญญา แลวไปบวชคนเปนภิกษุ ก็ไม
สามารถนําฝกภิกษุใหมในไตรสิกขา ภิกษุใหมเหลาน้ันก็ไมเปนภาวิตฯ แลวก็
ไปบวชคนอื่นตอไปอีก ก็นําฝกในไตรสิกขาไมได ฯลฯ ธรรมวินัยก็จะเลอะ
เลือน (ตามพุทธพจนน้ี จะเห็นความสัมพันธ ไตรสิกขา ภาวนา/ภาวิต); อีก
แหงหน่ึงตรัสวา ผูไมเปน ๔ ภาวิต ทําบาปนิด ก็ไปนรก แตผูภาวิตทําพลาดผิด 
มีโทษนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐);  บางคัมภีรจัดมรรคมีองค ๘ เขากับภาวนา ๔ วา 
กายภาวนา=องคท่ี ๔-๕, ศีลภาวนา=องคท่ี ๓+๖, จิตตภาวนา=องคท่ี ๒+๘, 
ปัญญาภาวนา=องคท่ี ๑+๗ (เปฏก.๑๒๕/๓๓๓);  แตท่ัวไปจะเปนทํานองน้ีวา “ปญฺจ-
ทฺวารภาวนาย วา ภาวิตกาโย” (องฺ.อ.๒/๒๒๖); เป็นอันว่าหมดเน้ือที่ จึงบอกไว้เพียงนี ้  

๒. ภาวนา - พัฒนาการ - Development ๔ ดาน  
หลัก “ภาวนา ๔” เม่ือแปลเปนภาษาอังกฤษ ก็ใชคําวา development 

จะวา fourfold development หรือวา four spheres of development 
หรือวา four aspects of development ก็แลวแต ขอสําคัญอยูท่ีวา ชื่อของ 
development ท้ัง ๔ ดาน พอดีตรงกับของฝร่ัง เฉพาะอยางยิ่งท่ีวงการ 
progressive education ในอเมริกา มี John Dewey (1859-1952) เปนผู
เดนนํา ใชมา ๑๐๐ กวาปแลว (ของพุทธศาสนาใชมา ๒,๐๐๐ กวาป)  

ทีน้ี ท่ีฝร่ังพูดถึงพัฒนาการ คือ development ๔ ดานน้ัน ตรงกับ
พระพุทธศาสนาในดานศัพท แตความหมายไมตรงกันแท แตไมตองไปถึง
ความหมาย แมแตคําแปล เม่ือถายทอดมาเปนภาษาไทย ยิ่งทําใหเกิดความ
สับสน เปนปญหาเร่ือยมายาวนาน ควรจะพูดกันใหชัด ซึ่งก็ไมยากอะไร คือ  
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1. Physical development   พัฒนาการทางกาย  
2. Mental development พัฒนาการทางปัญญา 

 (มักได้ยินคําแปลท่ีผิดว่า พัฒนาการทางจิตใจ)  
3. Emotional development  พัฒนาการทางจิตใจ   

 (มักได้ยินคําแปลท่ีผิดว่า  พัฒนาการทางอารมณ์)  
4. Social development   พัฒนาการทางสังคม  
ขอ ๒ (บางทีก็ใชคําวา Intellectual development หรือ Cognitive 

development) และขอ ๓ มักไดยินคําแปลท่ีผิด ทําใหเกิดความ
สับสนคลุมเครือเปนปญหาข้ึนมาหลายอยาง (ไดพูดไวมากแลวใน
หนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, ก.ย. ๒๕๔๘, และพิมพคร้ังท่ี 
๓๔, ธ.ค. ๒๕๕๗  – จึงไมพูดซํ้าท่ีน่ีอีก)  

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

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

    (หรือ Wisdom development) 
ขอยํ้าวา แมวาคําเรียกหรือช่ือจะตรงกัน หรือใกลกันมาก 

ความหมายก็มิใชตรงกันแท เฉพาะอยางย่ิง ขอ ๑ กายภาวนา การ
พัฒนากาย ของฝรั่ง ที่ถือเปนการศึกษาสมัยใหม หมายถึงการพัฒนา
รางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพรางกายดี แตในพุทธธรรม หมายถึง 
พัฒนา “เบญจทวารกาย” (เรียกวา เบญจทวารภาวนา ก็ได) ในการสัมพันธ
กับโลก คือการรับรูสื่อสารกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังไดวามา 



หน้าว่าง 

รอรูปวาดจากนักเรียน 
ภาพตนโพธ์ิ ในถ่ินไพรสณฑแหงอุรุเวลา ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา แดนรมณีย ท่ี

พระพุทธเจาประทับน่ังคราวตรัสรู เปนสัญลักษณอยางดี ของการอนุรักษธรรมชาติ หรือ
รักษาส่ิงแวดลอม ครั้นจะวาดภาพนี้ ผูเขียนก็ไมมีฝมือ จึงเวนหนาน้ีวางไว รอนักเรียนท่ีมี
นํ้าใจดี มาวาดภาพสําคัญใหหนังสือเต็มสมบูรณ – “รมณีโย วต ภูมิภาโค” (พฤกษา + ชลาศัย) 
(ภาพตรงนี้ ถามีพระพุทธรูป ก็หมายถึงเฉพาะเวลาตรัสรู แตถามีแคไพรสณฑ – ตนโพธ์ิ – แมน้ําเนรัญชรา ก็หมายถึง
อุรุเวลา ถิ่นรมณียที่พระองคเสด็จมาตั้งแตเร่ิมบําเพ็ญเพียร จนตรัสรู แลวเสด็จไปบําเพ็ญพุทธกิจกวางไกลไปท่ัว) 
 

 




