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พิมพท่ี    



อนุโมทนา  

ไดทราบวา ผูศรัทธาในธรรม และมีฉันทะขวนขวายในการแผขยายการศึกษาหลัก
คําสอนของพระพุทธเจา ประสงคจะบําเพ็ญธรรมทาน เพื่อเปนการทะนุบํารุงพระพุทธ 
ศาสนาอยางมีผลกวางขวางยั่งยืน และสรางเสริมประโยชนสุขแกประชาชนอยางเปน
แกนสาร กับท้ังในบางคราว บิดามารดาของนาค มีใจปลาบปลื้มยินดี ปรารถนาจะ
บําเพ็ญบุญกิริยาอยางเลิศ ในมงคลวารแหงการบรรพชาอุปสมบทของปยบุตร  

ดวยนํ้าใจใฝบุญใฝธรรมน้ัน จึงแจงความประสงคขอพิมพหนังสือเร่ือง ตามพระ
ใหมไปเรียนธรรม เพ่ือแจกเปนธรรมทานใหสมดังบุญเจตนา  

แมที่วัดญาณเวศกวันเอง ก็ไดทราบวามีผูศรัทธาใฝบุญใฝธรรม มาถามหา
หนังสือดังกลาวน้ัน เพ่ือตนจะไดศึกษาและนําไปแจกมอบใหแกผูท่ีใครและผูที่ควรจะ
ศึกษา ทางวัดจึงเห็นควรพิมพหนังสือนั้นเผยแพรแจกจายตามควรแกกาล 

หนังสือเร่ือง ตามพระใหมไปเรียนธรรม นี้ มีท้ังหมด ๖๐ ตอน อยูระหวางการตรวจ
ชําระ เพ่ิงเสร็จออกมาเฉพาะ ๔ ตอนแรก ซึ่งวาดวยคําสอนชี้แจงอธิบายในพิธีของวันท่ี
บวช กับคําบรรยายในวันเร่ิมเรียน เม่ือนํา ๔ ตอนแรกน้ีแยกออกมาพิมพตางหาก จึงให
ชื่อวา “บวชแล้ว จะเริ่มเรียน” แตใหรูกันวาเปนหนังสือที่อยูระหวางตรวจเตรียมตนฉบับ 
ยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ ถือเปนการพิมพคร้ังพิเศษ 

ขออนุโมทนากุศลจริยาของทานผูศรัทธา ที่ไดบําเพ็ญธรรมทานคร้ังนี้ อันเปนการ
สืบตอประเพณีการแผขยายการศึกษาธรรม และการดํารงพระพุทธศาสนาใหอยูยงและ
ยืนยาว ดวยกุศลที่บําเพ็ญนั้น ขอใหผูศรัทธา  พรอมท้ังครอบครัว  และญาติมิตร  เจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย รมเย็นงอกงามในธรรม มีกําลังพร่ังพรอมท่ีจะบําเพ็ญกิจเพื่อ
ประโยชนสุขของมหาชน ใหลุผลแหงความสุขเกษมศานต ตลอดกาลยาวนานสืบไป 
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ตอนที่ 

๑ 

บวชอยางไร พอแม ปูยาตายาย จะไดบุญมาก 

 การ ท่ีท าน ท้ั งหลายได เ ข ามาขอบรรพชาค ร้ั ง น้ี  ก็ด วย มี ใจศ รัทธาใน
พระพุทธศาสนา ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา พรอมท้ังมีความตั้งใจเปนกุศล 
เรียกวามีฉันทะ ในการท่ีจะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาน้ัน   

นอกจากจะเปนไปดวยศรัทธาของทานท้ังหลายเองแลว ก็พรอมดวยความ
สนับสนุนจากบิดามารดาและทานผูใหญ ผูมีความรักความเมตตา ทานเหลาน้ันมีความ
ปรารถนาดี ก็อยากใหลูกหลานไดมาอุปสมบทในพระศาสนา ซ่ึงมีความหมายท้ังในแง
ของวัฒนธรรมประเพณี มีความหมายในแงความสัมพันธระหวางพอแมบุพการีกับบุตร
ของตน กับท้ังมีความหมายสําหรับแตละบุคคลท่ีเขามาขอบวช คือการท่ีจะไดศึกษาเลา
เรียน เพราะฉะน้ัน เราจึงเรียกวาการ “บวชเรียน”  

การบวชเรียนน้ี ไดกลายเปนประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แสดงถึงการท่ี
พระพุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงไป ประดิษฐานม่ันคงในประเทศไทยนี้  

 การบวชมีความหมายสําคัญ คูกับการเรียน เราจึงเรียกวา “บวชเรียน” คือ บวช
เพ่ือเรียน แลวการบวชก็เปนการเรียน  

ความมุงหมายของการบวช 
เพราะฉะน้ัน เราก็เร่ิมเรียนกันตั้งแตบัดน้ีเลย คือพอมาขอบรรพชาก็เร่ิมเรียนทันที 

โดยท่ีทานท้ังหลายจะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของการบวช  
ที่จริง จุดหมายของการบวชมีอยูแลวในคําขอบวช คือในคําขอบวชแบบ “อุกาสะ” 

อยูท่ีคําวา “สัพพทุกข-นิสสรณนิพพาน-สัจฉิกรณัตถายะ” (เพื่อประจักษแจงนิพพานท่ีปลอดพน
จากปวงทุกข) น่ีเปนจุดหมายสูงสุดรวบยอด ตองพูดกันยาว บวชแลวจะไดเรียนกันจริงจัง 

ในท่ีนี้ จะพูดถึงความมุงหมายรองที่สืบเนื่องและพวงมา ซ่ึงพอสรุปได ๔ อยาง คือ 
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ข้อท่ี ๑ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของพุทธบริษัท 
ประการแรก การบวชน้ีเปนการทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน คือ เราถือกันวา เรา

ทุกคนท่ีอยูในพุทธบริษัท มีหนาท่ีท่ีจะชวยกันรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เพราะวา
พระพุทธศาสนาน้ันดํารงอยู เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหสังคมของเรามีศีลธรรม 
มีความรมเย็นเปนสุข เราจึงเห็นคุณคาเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา เราจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูอยางม่ันคงยืนนาน  

ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนานั้น เราอาจจะทําน่ันทําน่ี สรางโนนสราง
น่ี อุปถัมภบํารุงตางๆ อยูขางนอก เชนถวายภัตตาหารแกพระสงฆ เปนตน แตน่ันก็ยังไม
เต็มตัว ไมเต็มท่ี ทีน้ี ถาเราเขามาบวช เราก็ไดมาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาดวยตัวเอง ใหพระพุทธศาสนาเขามาอยูในเน้ือในตัวของเราเลย ดวยการเลา
เรียน ทรงจํา รูเขาใจ และประพฤติปฏิบัติ  

เม่ือไรพระพุทธศาสนาเขามาอยูในชีวิตของเรา โดยเราประพฤติปฏิบัติ ก็เทากับ
วาเราเอาชีวิตของเรารักษาพระศาสนาไว ตราบใดท่ีชีวิตของเราอยู พระพุทธศาสนาก็อยู
ดวย เพราะวาพระพุทธศาสนานั้น กลายเปนเน้ือเปนตัวของเรา ดวยการรูเขาใจและ
ประพฤติปฏิบัติ แลวยังสามารถนําไปแนะนําส่ังสอนบอกเลาช้ีแจงแกผูอ่ืนดวย 

พรอมกันน้ี การท่ีทานท้ังหลายเขามาบวช และไดเลาเรียนปฏิบัติน้ัน ก็ไดมาอยูใน
สงฆ หรือเขามารวมสังฆะ ซ่ึงเปนสถาบันท่ีรักษาพระศาสนาไว ตราบใดท่ียังมีสงฆ 
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เพราะวาสงฆน้ี แมจะเปนสมมุติสงฆ ก็นับเน่ืองโยงเขาไปถึง
พระรัตนตรัย เปนส่ือ เปนองคแทน ท่ีจะดูแล โอบอุม อยางนอยหอหุมพระพุทธศาสนาไว 

เพราะฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายเขามาบวชอยางนี้ จึงเปนการทําหนาที่ในนามของ
พุทธบริษัท ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนบุญเปนกุศลสําคัญประการที่หนึ่ง 

ข้อท่ี ๒ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของคนไทย  
การบวชนี้ มีความหมายวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย หรือกุลบุตรชาวไทย 

ทําไมจึงวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย ก็เพราะเราถือวาพระพุทธศาสนาน้ีเปนสมบัติ
ของชาติไทย เปนมรดกท่ีบรรพบุรุษไทยไดอุตสาหรักษาสืบตอกันมา เราในฐานะท่ีเปนคน
ไทย จึงมีหนาท่ีรักษามรดกน้ันไว 
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ตัวพระพุทธศาสนาเองก็เปนสมบัติท่ีลํ้าคาอยูแลว เพราะวามีคําสอนท่ีเปนสัจ
ธรรม เปนอมตะ เปนส่ิงท่ีมีคาอยูในตัวเอง  

นอกจากน้ัน พระพุทธศาสนายังเปนบอเกิด เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเรา 
ต้ังแตภาษาที่ใชส่ือสาร มีภาษาพระ มีคําที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ซ่ึงเรานําเขามา
ใชในภาษาไทยมากมาย แลวก็ออกมาทางวัฒนธรรมดานวัตถุ เชนศิลปกรรมหลากหลาย 
ทําใหชนชาติไทยเราน้ี เจริญดวยวัฒนธรรม มีอารยธรรม เราจึงถือวาพระพุทธศาสนาเปน
สมบัติสําคัญของชาติ ท่ีเราจะตองชวยกันรักษาไว อีกท้ังเปนขุมทรัพยทางปญญาท่ีเรา
สามารถนํามาใชพัฒนาอัจฉริยภาพของประเทศชาติตอไปในระยะยาว 

ดังน้ัน การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี จึงเปนการทําหนาท่ีขอน้ีดวย คือทําหนาท่ี
ของคนไทยในการรักษาพระพุทธศาสนาท่ีเปนสมบัติอันลํ้าคาของชาติไว 

ข้อท่ี ๓ บวชเพ่ือฉลองพระคุณของพ่อแม่  
การบวชมีความหมายแคบเขามา โดยมีความผูกพันกับบุพการี ถือกันวา การบวช

เปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา  
คุณพอคุณแมนั้นรักลูกมาก อยากใหลูกเปนคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็

ถือวาพอแมมีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนใหกตัญูกตเวที ใหตอบแทนพระคุณ
ของทาน  

ทําไมจึงถือวาการบวชน้ีเปนการตอบแทนพระคุณ ก็อยางท่ีกลาวเม่ือก้ีวา พอแม
น้ันฝากความสุขความทุกขไวกับลูกเปนอยางมาก ถาลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติ
ดี พอแมก็มีความสุขดวย ถาลูกประพฤติไมดี เปนท่ีหนักใจ พอแมน้ันแหละจะเปนคนท่ี
ทุกขท่ีสุด  

ในเม่ือพอแมฝากสุขและทุกขไวกับลูกอยางน้ี ลูกท่ีดีก็ตองพยายามทําใหพอแมมี
ความสุข มีความสบายใจ ไมหนักใจกับเรา ไดมองเห็นเราดวยความปล้ืมใจ และมี
ความหวัง  

การท่ีพอแมจะมีความสุขมีความหวังอยางน้ีได ก็ดวยเห็นลูกอยางที่กลาวเม่ือกี้วา 
ลูกเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนทําหนาท่ีการงาน มีความขยันหม่ันเพียร มีคุณธรรม 
เจริญกาวหนา มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข ถาพอแมเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญ
อยางน้ี พอแมก็มีความสุข ลูกไมตองทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพอแมอยูแลวในตัว  
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ทีน้ี ก็เลยจะขอขยายความวา การตอบแทนพระคุณพอแม อาจสรุปได ๓ อยาง 
๑. เล้ียงทานทางกาย เชนเล้ียงดวยอาหาร ดวยปจจัย ๔ ยามทานชราแกเฒาลง 

เราอาจจะดูแลทานในเร่ืองวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตางๆ แต
ระหวางท่ีทานยังแข็งแรง ทานเปนฝายเล้ียงเรา ทานเล้ียงเรากอน ซ่ึง
กลายเปนวา กวาจะไดตอบแทนทาน เราตองรออีกนาน แถมไมแนเสียดวย 
จึงมีวิธีตอบแทนพระคุณทานในขอตอไป ซ่ึงทําไดทันที ไมตองรอ 

๒. เล้ียงทางใจ เล้ียงใจน้ีเปนการเล้ียงท่ีสําคัญ เล้ียงใจก็คือชวยใหใจของทาน
สบาย มีความสุข ใหทานเห็นลูกแลวไดปล้ืมใจ อยางนอยก็ไมหนักใจ อยางท่ี
พูดเม่ือก้ีท่ีวา ถาเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตั้งใจทําการงาน มี
ความสุขความเจริญ น่ันก็เปนการเล้ียงใจพอแม ทําใหพอแมมีความสุข ช่ืนใจ 
ปล้ืมใจ ตลอดเวลา  

๓. ลูกตอบแทนพระคุณอยางสูงสุดแกพอแม ดวยการใหส่ิงท่ีประเสริฐแกชีวิต
ของทาน พระพุทธเจาตรัสไววา ถึงลูกจะเอาพอแมมาข้ึนบาประคบประหงม
เล้ียงดูตลอดชีวิตอยางดีท่ีสุด ก็ยังไมไดชื่อวาตอบแทนพระคุณของทาน แต
ลูกคนใด ถาพอแมเปนคนไมมีศรัทธา ทําใหทานมีศรัทธาได พอแมไมมีศีล 
ทําใหทานหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีศีลได พอแมไมมีจาคะ ไมมีความ
เสียสละ ไมชวยเหลือใคร ไมบําเพ็ญประโยชน ลูกก็ทําใหพอแมมีจาคะเปน
คนเสียสละบําเพ็ญประโยชนได พอแมไมมีปญญา ลูกก็ชวยหาทางเก้ือหนุน
ใหทานมีปญญาข้ึนได เชนมีปญญารูธรรมะ เขาใจหลักพระศาสนา รูเทาทัน
ธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโนมนําทานอยางใดอยางหน่ึง ดวยวิธี ท่ี
เหมาะสม อยางน้ีถือวาเปนการตอบแทนพระคุณอยางสูง  

ท่ีเปนอยางน้ัน ก็เพราะวา อะไรเลาจะมีคาเทากับธรรม เกิดมาท้ังที ถา
ชีวิตน้ีไดธรรมอยางท่ีวา ไดศรัทธา ไดศีล ไดสุตะ ไดจาคะ ไดปญญา ก็
กลายเปนชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ เม่ือชวยใหทานไดธรรม จึงเทากับวาไดใหส่ิง
ประเสริฐ ซ่ึงมีคุณคาสูงสุด แกพอแม  

การท่ีลูกบวชน้ี นอกจากเล้ียงใจพอแมแลว ก็โนมนําใหพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนา เราถือกันวา การที่ลูกบวชนั้น ทําใหพอแมไดเปนศาสนทายาท หรือไดเปนญาติของ
พระศาสนา อันน้ีมีเรื่องสืบตอมา ตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช  
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น่ีหมายถึงพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงเปนมหากษัตริยผูย่ิงใหญ ท่ีไดทําใหพระพุทธ-
ศาสนาแพรหลายออกไปในประเทศตางๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราดวย พระเจา
อโศกไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามากมาย สรางวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด ท่ัวดินแดนชมพูทวีป
ท่ีกวางใหญ คือในอินเดีย ซ่ึงสมัยน้ันใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร ใหญกวาอินเดียสมัยน้ี  

พระเจาอโศกน้ัน เม่ือไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย วันหน่ึงก็เลยไดถาม
พระมหาเถระ ช่ือโมคคัลลีบุตรติสสเถระวา ท่ีโยมไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย
น้ี โยมก็อยากจะไดเปนญาติของพระศาสนา ไดเปนศาสนทายาท แลวท่ีโยมทํามา
มากมายดวยศรัทธาอยางแรงกลา สละทุนทรัพยมหาศาลนี้ โยมไดเปนญาติของพระ
ศาสนาหรือยัง ไดเปนศาสนทายาทหรือยัง พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตอบวา “ยัง”  

ลองคิดดู พระเจาอโศกมหาราชเม่ือไดทรงสดับคําของพระเถระ คงจะพระทัยทอ
ลงไปทีเดียว แตพระเจาอโศกก็ไมไดทรงทอถอย พระองคตรัสถามตอไปวา อาว! แลวทํา
อยางไรโยมถึงจะไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซ่ึงเปนประธานพระสงฆสมัยน้ัน ก็ไดตอบแกพระเจา
อโศกมหาราชวา ถาหากทานผูใดไดมีบุตรธิดาเขาไปบวชในพระศาสนา ทานผูน้ันแหละ
ไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงพิจารณาแลวทรงปรึกษาพระโอรสพระธิดาวา มีใคร
พรอมใจจะบวชบางไหม ก็พอดีมีพระโอรสและพระธิดาท่ีอยากจะบวชอยูแลว รอขอพระ
บรมราชานุญาตอยู คือเจาชายมหินทะ กับเจาหญิงสังฆมิตตา ท้ังสองทานก็เลยได
โอกาส ก็อาสาสมัครขอบวชในพระศาสนา  

จึงเปนอันวา ไดมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเขามา
บรรพชาอุปสมบท คือ เจาชายมหินทะ มาเปนพระมหินทะเถระ เปนพระภิกษุ สวนพระ
ราชธิดาช่ือสังฆมิตตา ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณี ช่ือวาพระสังฆมิตตาเถรี แลวท้ังสอง
ทานน้ีก็ไดมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา หรือในศรีลังกาปจจุบัน  

พระมหินทะเถระไดนําคณะพระสงฆมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา เผยแผคํา
สอนของพระพุทธเจาท่ีลังกาทวีป แลวพระสังฆมิตตาเถรีก็เขามาตั้งภิกษุณีสงฆ พรอมท้ัง
นําเอาก่ิงตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู มาประดิษฐานใหแกชาวลังกา
ทวีป ตนโพธิ์ตนน้ี เดี๋ยวน้ีก็ยังอยู มีอายุ ๒,๓๐๐ กวาป แกมาก ตองใชไมท่ีประดับอยางดี 
แลว มาค้ํามายันไว อยูท่ีเมืองอนุราธปุระ พระนครหลวงเกาในอดีตกาลของศรีลังกา 
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ในหนังสือตําราใหญๆ มีฝรั่งเขียนบันทึกไววา ตนโพธิ์ท่ีเมืองอนุราธปุระ ซ่ึงมาจาก
พุทธคยา สถานท่ีตรัสรูตนน้ี เปนตนไมประวัติศาสตรท่ีมีอายุนาจะยาวนานท่ีสุดของโลก 

ไมตองหาใหยาก ดู Encyclopædia Britannica ในหัวขอเรื่องเมืองอนุราธปุระ/
Anuradhapura วา (ขอคัดจากฉบับลาสุด และไมตองแปล เพราะอานเขาใจกันไดสบายๆ):  
“The city also contains an ancient pipal tree that is believed to have originally been 
a branch of the Bo tree at Bodh Gaya (Bihar, India), under which Gautama Buddha 
attained Enlightenment. The Bo tree branch was planted at Anuradhapura about 
๒๔๕ BC, and it may be the oldest tree in existence for which there is any historical 
record.” [Anuradhapura. (๒๐๑๔). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate 
Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica.]  

อันน้ีเปนตํานาน เปนเรื่องเกา แตไมใชแคเปนตํานาน เปนประวัติศาสตรแลว เรา
ก็เลยมีประเพณีกันมาวา ใหลูกไดบวชแลว จะไดเปนศาสนทายาท  

การไดเปนศาสนทายาทน้ี เรามองกันเพลินๆ ไปในแงของคติท่ีสืบกันมา แต
ความหมายท่ีสําคัญก็คือ เม่ือลูกบวช พอแมก็ไดใกลชิดพระศาสนา  

กอนน้ีเคยมีภารกิจมากมายวุนวาย ไมมีเวลาไปวัด อยาวาแตไปวัดเลย บางทีไม
มีเวลาจะคิดถึงวัดเลย แตพอลูกบวช เพราะความที่รักลูก ตอนน้ีแหละใจตามลูกไปแลว 
ใจไปอยูท่ีวัดแลว เม่ือใจไปอยูกับลูก ก็ไปอยูกับพระดวย เพราะตอนน้ีลูกกับพระเปนคน
เดียวกัน คิดถึงลูก ก็คือคิดถึงพระ  

พอคิดถึงพระ ใจก็ตามพระไปอยูท่ีวัด วันน้ี เวลาน้ี พระทานกําลังทําอะไรหรือจะ
ทําอะไรหนอ ทานกําลังจะไปบิณฑบาต เด๋ียวเราก็จะไดตักบาตร หรือวาพระทานไปทํา
วัตรสวดมนต พระทานทํากิจวัตรอันโนนอันน้ี โยมก็นึกถึงอยูเร่ือย ใจก็เลยมาอยูท่ีวัด  

พอใจมาอยูกับวัด ใจน้ันก็นอมมาหาธรรมะ เขามาในบุญในกุศลโดยแทบไมรูตัว 
เด๋ียวตัวเองก็ไดตักบาตรบาง ไดมาวัดถวายภัตตาหารบาง ไดใกลชิดพระสงฆ ไดมารับ
บรรยากาศของวัด ไดฟงธรรม เลยบางทีเพราะบวชลูกน่ีแหละ ก็เลยไดเกิดความสนใจใฝ
ธรรม ไดรับสมบัติของพระพุทธศาสนา ลูกก็เลยกลายเปนส่ือท่ีชวยโนมนําพอแมเขามา
หาธรรม ไดธรรมะ น่ีละก็คือทําใหคุณพอคุณแมไดเปนศาสนทายาท 

แตกอนน้ีมีประเพณีวา เวลาลูกบวช จะตองจัดใหลูกไปเทศนใหโยมพอโยมแม
และญาติพี่นองฟงสักครั้งหน่ึง ลูกก็จะไดเตรียมตัว คนควาเต็มท่ี เอาธรรมะไปแสดง โยม
พอโยมแมก็ไดชวนเพื่อนบานญาติมิตรมาฟงธรรมกัน น้ีก็เปนวิธีการที่จะทําใหโยมและ
ญาติพ่ีนองปูยาตายายไดเขามาใกลชิดพระศาสนา  
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ฉะน้ัน ในโอกาสท่ีบวชน้ี ก็ไดทําหนาท่ีตอโยมพอแมและญาติผูใหญปูยาตายาย
เปนตนดวย ถามีความต้ังใจดี ก็พยายามโนมนําใหทานเขามาใกลชิดพระศาสนา ใหมี
จิตใจโนมมาทางธรรม ใหไดเรียนรูเขาใจพระศาสนาเพ่ิมข้ึน ก็จะเปนประโยชน เปนการ
ตอบแทนพระคุณท่ีสําคัญ ใหทานไดส่ิงท่ีมีคาสูงสุด ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว อันนี้ก็เรียกวา
ทําใหโยมไดเปนญาติของพระศาสนา คือไดใกลชิด เขามาอยูวงในของพระศาสนาเลย  

แลวขอสําคัญก็คือวา แตละเวลาท่ีบวชอยูน้ี ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี โยมพอ
โยมแม โยมปูยาตายายไดเห็น ไดนึกข้ึนมา ก็มีความปล้ืมปติตลอดเวลา เห็นลูก เห็น
หลานหมจีวรมาบิณฑบาต ไดตักบาตรแลว ก็ปล้ืมใจ มีความสุข มาวัดก็มีความสุข  

ก็ขอใหตั้งใจวา ท่ีเรามาบวชน้ี บวชเพ่ือโยมดวย ถาไดตั้งใจอยางน้ีแลว เราก็ตอง
คิดวา เราตองทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหโยมไดบุญมากท่ีสุด ใหโยมไดความสุข ใหโยมไดความ
ปล้ืมใจมากท่ีสุด ตลอดจนคุณปูคุณยาคุณตาคุณยาย ญาติพี่นองทุกคนเลย ถาไดตั้งใจ
ใหแกทานอยางน้ีแลว การบวชก็จะเกิดผลดีแกตนเองดวย เปนบุญเปนกุศลท้ังสองฝาย น่ี
เปนวัตถุประสงค และความหมายขอท่ีสาม เอาละ ทีน้ีก็ตอไป 

ข้อท่ี ๔ บวชเพ่ือจะได้ฝึกศึกษา ได้พัฒนาตัวเอง 
คราวน้ีแคบเขามาอีก ก็มาถึงตัวเอง ในขอท่ีส่ีน้ี การบวชก็คือ เปนการไดมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียน ไดฝกตนในพระธรรมวินัย  
การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี มองในแงหน่ึงก็เหมือนกับสละเวลาสวนหน่ึงใหแก

พระศาสนา อยางท่ีบอกเม่ือก้ีน้ี เราทําหนาท่ีพุทธบริษัท โดยใหเวลาแกพระศาสนา มา
รักษาพระศาสนา แตท่ีจริงน้ัน มองอีกทีหน่ึง ก็คือการมาใหโอกาสแกตัวเอง คือใหโอกาส
แกตัวเองท่ีจะมาฝกฝนตนในทางศีล ในทางสมาธิ ในทางจิตใจ และในทางปญญา โดย
เรียนรูคําสอนของพระศาสนา ไดศึกษาปฏิบัติตางๆ รวมความวาเปนเวลาดีท่ีสุดท่ีจะฝก
ตน เปนอันวา ในท่ีสุดก็มารวมท่ีตนเอง ในการไดมีโอกาสเรียนรูฝกตนในพระธรรมวินัย   

ทีน้ี ถาทําหนาท่ีในขอท่ีส่ี คือทําหนาท่ีตอตนเองนี้ไดแลว ก็จะไดความหมายและ
วัตถุประสงคสามขอตนไปเองดวย เพราะวาสามขอตนน้ัน ในท่ีสุดก็มารวมอยูท่ีขอส่ีน้ีเอง 
คือ วาตามความจริงน้ัน เราทําใหแกตัวเองคนเดียวน่ีแหละ ในท่ีสุด ผลก็ไดแกทุกขอ
พรอมไปดวยกันท้ังหมดเลย ตลอดจนเช่ือมไปถึงจุดหมายสูงสุดท่ีวาขางตนดวย 



 

๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พอตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ไดศึกษาเลาเรียน เปนพระดี มีความรูธรรมวินัย
แลว ในเวลานั้นเอง ข้อที่หน่ึง ก็ไดทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน ในการรักษาพระศาสนาไป
เองดวยในตัว ข้อที่สอง ก็ไดทําหนาที่ของคนไทย ในการรักษามรดกของชาติไปเองดวยในตัว 
ข้อท่ีสาม การทําหนาที่ตอโยมพอแมปูยาตายายบุพการี ก็ไดไปดวยในตัว เพราะการที่เรา
เปนพระดี ต้ังใจประพฤติปฏิบัติดี อยางท่ีวาแลว ก็ทําใหโยมไดปล้ืมใจ มีปติ มีความสุข โยม
ก็ไดทําบุญไดพัฒนากุศลไปดวย และตัวเองก็เจริญกาวหนาไปในทางสูจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุดก็มารวมที่ขอส่ีนี่แหละ ก็เลยมาลงที่ขอบวชเรียนนี่เอง  

เม่ือตัวเราจะบวชเรียน ก็ควรใหไดประโยชนครบถวนตามความหมายและความ
มุงหมายของการบวชท้ัง ๔ ขอน้ัน ตอนน้ีเราจะบวช เราก็ตองรูเขาใจความมุงหมายใหชัด 
เม่ือเราเขาใจความมุงหมายชัดดีแลว เราก็ตั้งใจไดม่ันแนวถูกทาง พอตั้งใจถูกแนว การ
บวชก็จะไดผลดี คือมีเปาหมายมีวัตถุประสงคแลว ก็ทําใหเกิดความต้ังใจจริง และการ
ประพฤติปฏิบัติก็จะจริงจังตรงเปาและเกิดผลสมบูรณ เปนความสําเร็จ เพราะฉะน้ันจึง
ขอใหเขาใจตระหนักในความมุงหมายของการบวชท้ัง ๔ ประการน้ี  

ความหมายของการบวช 
ตอนน้ีจะยอนมาเรียนรูเขาใจเรื่องความหมายของตัวการบวชเอง ในท่ีน้ี ไดพูด

เร่ืองความมุงหมายของการบวชไปแลว กอนมาอธิบายความหมายของการบวช น่ีเปน
การพูดไปตามลําดับความเก่ียวของใกลตัว พรอมท้ังความยากงายและความนาสนใจ 
ประเพณีบวชเรียนสืบมาแต่สุโขทัย 

วาถึงการบวชเรียนของเราน้ี เปนประเพณีท่ีสืบตอกันมานาน อยางท่ีกลาวแลววา
คนไทยเรามีประเพณีน้ี เทากับเปนเครื่องหมายแสดงถึงการท่ีพระพุทธศาสนาไดเขามา
แนนแฟนอยูในวิถีชีวิตของคนไทย เรามีประเพณีบวชเรียนท่ีคนไทยทุกหมูเหลา เขามา
บวชเหมือนกันหมด ตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมาจนถึงลูกชาวบาน ประเพณีการบวช
น้ีจึงเปนเครื่องประสานใหคนไทยทุกคนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

การบวชเรียนแบบท่ีเรามีอยู น้ี เขาใจวาเปนประเพณีท่ีสืบตอมาจากองค
พระมหากษัตริย เพราะวาตามประวัติศาสตรเทาท่ีเราทราบน้ัน การท่ีมีโยมเขาไปบวช
พระช่ัวคราวนี้ เกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย ตามเรื่องท่ีมีมาวา พระมหาธรรมราชาลิไท ทรง
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดทรงศึกษาธรรมแตกฉานแลว คราวหน่ึงทรงมีพระราช
ศรัทธามาก ก็เลยเสด็จออกผนวช ท่ีวัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๔  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

ทีน้ี เรื่องท่ีพระเจาลิไทจะผนวชน้ี ก็มีเรื่องสืบมาอีกวา พระองคไดทรงระลึกถึงพระ
มหาธรรมราชาในกาลกอน คือพระเจาอโศกมหาราชนั่นเอง มีเรื่องวาพระเจาอโศก
มหาราชก็เคยทรงผนวช แมวาอันน้ีเปนเรื่องท่ียังตีความกันอยู แตรวมแลว คนไทยเรามี
ประเพณีน้ีโดยสืบเน่ืองโยงไปสัมพันธกับเร่ืองของพระเจาอโศกมหาราชดวย  

เรื่องก็คือวา ในศิลาจารึกท่ีพระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหเขียนไวมากมายน้ัน 
มีศิลาจารึกฉบับหน่ึง (“ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับเหนือ” ในหนังสือ จารึกอโศก: 
รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย, พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๑๒๕) บอกขอความวา  

“...นับเป็นเวลานานกว่าสองปีคร่ึงแล้ว ที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระน้ัน 
ข้าฯ ก็มิได้ทําความพากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก ๑ ปีเศษแล้ว ที่
ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ และได้ทําความพากเพียรอย่างจริงจัง...”  
ในศิลาจารึกฉบับน้ี ขอความที่วา “เขาสูสงฆ” เปนคําท่ีทําใหตองตีความ เพราะ

ไมบงชัดลงไปวาไดอุปสมบท แตทีน้ี ขางตนมีคําวา “ขาฯ ไดเปนอุบาสกมาสองปครึ่ง
แลว” ยังไมไดเพียรจริงจัง เม่ือมาเขาสูสงฆแลว จึงไดเอาจริงเอาจัง เอ... ถาเปนอุบาสก
อยูแลว มาเขาสงฆ ก็ตองบวชสิ ก็เลยตีความกันวาทรงผนวช แตบางทานก็ยังไมยอมรับ  

แตเอาละ ก็เปนอันวามีศิลาจารึกบอกความไวอยางน้ี เราก็ฟงกันไว อยางนอยก็
ไดเห็นวาพระเจาอโศกน้ีทรงเล่ือมใสศรัทธามาก  

ท่ีวาพระเจาอโศกมหาราชไดเขาสูสงฆน้ีก็เม่ือ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐ คือ พระเจา
อโศกมหาราชไดข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. ๒๑๘ แลวก็ยกทัพไปเท่ียวรุกรานตีเมือง
โนนเมืองน้ี จนถึงปท่ี ๘ ก็ไปตีแควนกลิงคะ ทําใหคนลมตายเปนแสน พระเจาอโศก
มหาราชก็ทรงสลดพระทัย แลวก็มาเล่ือมใสในคําสอนของพระพุทธเจา จึงมาเปนอุบาสก  

นับจากป ๒๑๘ ทําสงครามอีก ๘ ป จึงมานับถือพุทธศาสนา ก็เขาไป พ.ศ. ๒๒๖ 
แลวเปนอุบาสกสองปครึ่ง ก็ป ๒๒๘ คร่ึง แลวมาเขาสูสงฆอีกปเศษ ก็ไดประมาณ พ.ศ. 
๒๓๐ ท่ีวาพระเจาอโศกมหาราชไดทรงเขาสูสงฆอยางท่ีกลาวมาแลว  

อันน้ีก็อาจจะเปนคติ ท่ี ทําใหเ กิดประเพณีการบวช  ซ่ึงมาเ ร่ิมตนจากองค
พระมหากษัตริยในประเทศไทย คือพระมหาธรรมราชาลิไท 

ทีน้ี ตอมาในสมัยอยุธยา พระเจาบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงเปนมหาราชพระองคหน่ึง ก็
ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก ถึงกับสละราชสมบัติออกผนวชช่ัวคราว ๘ เดือน ท่ี
วัดจุฬามณี แลวก็ทรงใหพระราชโอรสพระราชนัดดามาบวชเณรอีก อันน้ีถือวาเปน
จุดเริ่มตนท่ีแทจริงของประเพณีบวชเรียนในประเทศไทย  



 

๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอแตน้ัน ตั้งแตองคพระมหากษัตริยมาจนถึงชาวบานท่ัวไป ก็พากันถือประเพณี
บวชเรียนสืบมา อยางในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ก็ไดทรง
ผนวช เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๙  

พวกเราท่ีมาบวชน้ี ก็ถือวาไดทําหนาท่ีของคนไทยอยางท่ีกลาวมาแลว เปนเรื่องท่ี
มีความหมายสําคัญอยูในวัฒนธรรมประเพณี แตก็อยางท่ีวาแลว ขอสําคัญอยูท่ีตัวทาน
เอง ท่ีวาในท่ีสุดก็เปนการทําหนาท่ีตอตัวเอง ในการท่ีไดศึกษา คือบวชเรียนน่ีแหละ  
บรรพชาออกมาจากบ้าน เข้าวัดบวชในพระธรรมวินัย 

ทีน้ีก็มาศึกษาความหมายของคําวาบวชกันนิดหน่ึง คําวา “บวช” น้ีมาจากคําบาลี
คือ “ปวช” (อานวา ปะ-วะ-ชะ) เม่ือมาเปนคําไทย ก็แผลง ป เปน บ จึงเปน บวช  

“บวช” น้ีก็คําเดียวกับ “บรรพชา” น่ันเอง น่ีเปนเรื่องของภาษาบาลีและสันสกฤต 
ในท่ีน้ีจะไมแยกแยะลงไปในรายละเอียด เอาสาระกันตรงท่ีวา “บวช” น้ีมีความหมายวา 
“เวน” “ปลีกตัวออกไป” (เวนรอบ, ไปไดท่ัว) เวน หรือปลีกตัวออกไปจากอะไร   

๑. เวนวางจากส่ิงท่ีเปนบาปอกุศล หรือส่ิงแวดลอมท่ีไมดี ท่ีจะชักจูงจิตใจไป
ในทางท่ีไมดี ปลีกตัวออกมาจากส่ิงเสียหาย เชนวา ถาสังคมมีอบายมุขมาก 
มีส่ิงช่ัวรายมาก การบวชก็เปนการเวน การละ การสละ การปลีกตัวออกมา
จากส่ิงเหลาน้ัน หางไกลออกไปจากความเส่ือมเสียเศราหมอง ในข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ปลีกตัว เวน ละ ออกมา จากความสับสนวุนวาย อยางในสังคมสมัยน้ี มีผูคน
จอแจ พลุกพลาน ไมมีความสงบ เราก็สละ ละ เวนออกมาจากความวุนวาย
น้ัน มาอยูกับบรรยากาศที่วิเวกสงบสงัด ท้ังสงัดกายและสงัดใจ โนมจิตไปสู
ความวิเวกท่ีจะไดปฏิบัติ บําเพ็ญเพียรทางจิตใจ เชน ทําสมาธิ ใหไดผลย่ิงข้ึน 

๓. เวน ปลีกตัวออกมา จากเครื่องพะรุงพะรังหวงกังวลท้ังหลาย เชน บรรดาวัตถุ
ส่ิงของในครอบครอง ท่ีมีท่ีเกิดข้ึนมา ผานเวลานาน ไดสะสมไวมากมาย พอ
บวช ก็ละเวนสละมันไปเสียที ทําตัวใหวางใหโลงใหโปรงใหเบา พรอมท่ีจะ
ดําเนินไปในวิถีของความเปนอิสระเสรี  

ทีน้ี เม่ือเวนเม่ือปลีกตัวออกมาใหโปรงโลงอยางน้ี ก็ตองทําใจใหโปรงโลงตามดวย 
อยาไปหวงกังวล  

ในการบวชน้ี ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ตองทําตัวเองใหเปนอิสระ มีจิตใจท่ีรูสึก
ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระจากบรรดาบาปอกุศล  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

แตความเปนอิสระน้ี มิใชเพ่ือจะไดไปทําอะไรตามชอบใจ ความเปนอิสระ ความ
ปลอดโปรงโลงเบานี้ ก็เพ่ือเปดโอกาสแกชีวิตของเรา แตกอนน้ี มัววุนวายกับเรื่องสารพัด 
แตละวันๆ ไมมีโอกาสท่ีจะใหเวลาแกชีวิต ตอนนี้เราใหโอกาสแกชีวิตที่จะฝกฝนตนในพระ
ธรรมวินัย ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเวลาแกชีวิตท่ีจะไดศึกษา ไดมาฝกฝน
ตนเอง ไดมาพัฒนาชีวิตใหเจริญในกุศล จนเกิดมีปญญาท่ีทําใหเปนอิสระอยางแทจริง  

ท่ีวามาน้ีเปนความหมายของบรรพชา การบรรพชาทําใหเราเปนอิสระ ทําใหเรา
ไดโอกาส เรามีโอกาสแลว เราก็มาศึกษา ท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ ในคําสอนของ
พระพุทธเจา ท่ีเปนหลักแหงพระธรรมวินัย เพ่ือจะไดลุถึงซ่ึงความเปนอิสระท่ีแทจริง ก็จะ
สมกับท่ีเรียกวาเปนการบวชเรียน การท่ีบรรพชามาบวชเรียนก็คืออยางน้ี  
เมื่อบรรพชาได้บวชเณรแล้ว จะบวชพระก็ต่อด้วยอุปสมบท 

ในสมัยแรกของพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาประกาศพระศาสนาใหมๆ การบวชมี
อยางเดียว มีข้ันตอนเดียว คือพอบวชเขามา ก็เปนพระภิกษุไปเลย บุคคลท่ีออกมาจาก
บาน ซ่ึงทานรับใหบวชเขามาในสงฆ ลวนเปนผูพรอมดีแลวท่ีจะเปนบรรพชิต ผูมีชีวิตแหง
บรรพชา   

ตอมามีพระอยูกันมาก สังฆะขยายใหญโตข้ึน พระท่ีบวชตรงจากพระพุทธเจาก็มี 
พระท่ีพระสาวกบวชใหก็มาก ผูท่ีบวชโดยพรอมดีแลว ก็มี ผูท่ีบวชมาทั้งท่ียังไมพรอมดี ก็
มาก ทําใหตองมีระเบียบวินัยกํากับมากข้ึนๆ พระพุทธเจาจึงทรงจัดสรรระบบของสังฆะ 
ดวยวินัยบัญญัติ มีการจัดลําดับข้ันตอนตางๆ ใหวิถีชีวิตมีระบบเปนระเบียบมากข้ึน  

วาตามพระวินัยท่ียุติแลว การบวชในปจจุบันน้ี แบงเปน ๒ ข้ันตอน คือ บวชเณร
อยางหน่ึง บวชพระอยางหน่ึง  

บวชเณร (พูดใหเต็มวา บวชเปนสามเณร) เรียกวา “บรรพชา” ดังท่ีผูจะบวชซ่ึงน่ัง
พรอมกันอยูน้ี ไดกลาวคําขอบวชเม่ือก้ีวา “ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต” (แปลวา “ทานผู
เจริญ ขอทานจงใหบรรพชา แกขาพเจา”) น่ีหมายถึงใหการบวชเปนสามเณร  

ทีน้ื เม่ือบวชเปนเณรแลว ไดบรรพชาแลว ทานท้ังหลายยังไมพอใจ ยังประสงคจะ
บวชใหสมบูรณเปนพระภิกษุ ก็ตองมีคุณสมบัติครบถวน เชนวา มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ 
เปนตน เม่ือมีคุณสมบัติพรอม ก็ถือวามีสิทธิ์สมัครขอบวชเปนพระภิกษุได การขอบวช
เปนพระภิกษุน้ี เรียกวาขอ “อุปสมบท” เม่ือสงฆยอมรับ ก็เปนอันไดอุปสมบท คือไดบวช
เปนพระภิกษุ  



 

๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เปนอันวา การบวชในปจจุบันน้ี แบงเปน ๒ ข้ันตอน คือ บวชเปนสามเณร 
เรียกวา “บรรพชา” แลวบวชเปนพระภิกษุ เรียกวา “อุปสมบท”  

สําหรับทานท่ีจะบวชพระ (บวชเปนพระภิกษุ ดวยการอุปสมบท) ก็ตองผานการ
บวชเณร (บวชเปนสามเณร ดวยการบรรพชา) กอน การบวชเณร คือบรรพชา จึงเปน
ข้ันตอนเบ้ืองตน จากน้ัน เม่ือบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็อุปสมบทเปนพระภิกษุโดย
สมบูรณตอไป  

เม่ือบวชเขามาแลว ก็อยูในวัด มีวิถีชีวิตของพระเณร การเปนพระเปนเณร ก็คือ
การท่ีจะเจริญงอกงามในการเรียน อยางท่ีบอกเรื่อยมาวาบวชเรียนน่ันแหละ  

ทีนี้ก็ตองรูวา ท่ีมาบวชแลวจะเรียนน้ัน เรียนอะไร และจะเรียนไดอยางไร มีระบบ
การศึกษาเปนอยางไร จะไดใครมานําพาใหเดินหนากาวไปในการเรียน  
พระรัตนตรัย เป็นดวงแก้วที่สูงค่าอย่างไร   

ขอท่ีวาจะเรียนอะไรน้ัน รอสักนิด เร่ิมแรก ขอใหรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ี
จะเดินหนากาวไปในการเรียนน้ัน ท่ีสําคัญก็คือตัวหลักการและระบบการศึกษาของเรา
น่ันเอง เราจะตองรูเขาใจหลักการและมองเห็นระบบของการศึกษา ท่ีเราจะกาวเขาไปใช
หรืออาศัยในการเดินหนาพัฒนาชีวิตของตัว  

ถาพูดส้ันๆ ก็บอกวา การบวชเรียนน้ัน เปนการกาวไปในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน 
ตามวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา ในระบบแหงไตรสรณะของพระรัตนตรัย 

พอพูดวาหลักการ พูดถึงระบบ ก็ทําใหรูสึกวายาก หรือชักจะงง เพราะเหมือนเปน
คําท่ีด้ินได ไมวาไตรสิกขา หรือพระรัตนตรัย หรือไตรสรณะก็เปนหลักท้ังน้ัน และท้ัง ๓ 
หลักน้ันก็เปนระบบท่ีครบอยูในตัว แลวไตรสิกขาก็เปนระบบยอยอยูในพระรัตนตรัย ท่ี
เปนระบบใหญซ่ึงครอบคลุม เจอคําวาหลักตรงน้ี ระบบตรงโนน ก็เลยจะงง 

อยางไรก็ดี ตอนน้ีไมตองงง ตอนแรกฟงไว เดี๋ยวพอไดเรียนรูเขาใจความจริง และ
มองเห็นคุณคา ซาบซึ้งใจ ทราบซ้ึงในปญญา พอมองเห็นทางใหญนอยท่ีโยงกันหมด 
ศรัทธาก็มา แลวเกิดกําลังเร่ียวแรงท่ีจะเดินไป ก็จะรูกับตัวเองวา พระรัตนตรัยน้ันเปน
สรณะ  เปนเครื่องนําทาง  เปนหลักยึดถือใหแก เรา  ท่ีจะพาเราให เดินหนาไปใน
พระพุทธศาสนา ใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย เหมือนกับวา
เราจะไดโดยสารพระรัตนตรัยนําพาเราไป  

พอรูชัดเจน และใจเอาแลว จะพูดคําวาหลัก วาระบบ ไมวาคําไหนมา มองเห็น
เช่ือมโยงสงถึงกันไปหมด ก็ไมยุงไมยากอะไรแลว 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

เริ่มแรกก็มารูจักพระรัตนตรัย ท่ีเรานับถือเปนสรณะ อยางท่ีไดรับเอาไวตั้งแตตน 
วา “พุทฺธํ... ธมฺมํ... สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ใหพอรูเขาใจความหมายของพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และมองเห็นเหตุผลวาทําไมจึงนับถือพระรัตนตรัยน้ัน 
เปนสรณะ แลวก็จะไดรูดวยวาเราจะอาศัยทานนําทางพาเราไปกับทานไดอยางไร 

ก็มาดูกันตั้งแตความหมายของถอยคํา ตอนแรก คําวา “รัตนตรัย” ก็คือ รัตนะ ๓ 
อยาง รัตนะ ก็คือส่ิงท่ีมีคา หรือของดีมีคุณคาสูง ท่ีสุดรักสุดถนอมสุดเชิดชูนับถืออยางย่ิง  

แกวในท่ีน้ี ไมใชแกวภาชนะอยางแกวนํ้า แตหมายถึงแกวเพชรนิลจินดาเปนตน ท่ี
เรียกวารัตนะ อยางพวกนพรัตนอะไรตางๆ ท่ีคนถือกันวาสําคัญ พากันแสวงหา และหวง
แหนกันนักหนา 

ทีน้ี มองลึกลงไป รัตนะตางๆ ท่ีคนถือวาเปนของมีคา อยางเพชรนิลจินดาน้ี ท่ีแท
แลว ก็เปนของมีคาโดยสมมุติ โดยเรายึดถือกัน ตกลงกันวาสดสวยงดงามอยางน้ันอยาง
น้ี มีราคาเทาน้ันเทาน้ี แตพอเอาเขาจริง มันมีคาไมแท เพราะวามันไมกอเกิดผลสงใหแก
ชีวิตของเราอยางแทจริง ไมชวยใหชีวิตเจริญงอกงามไดจริง ไมทําชีวิตใหประเสริฐเลิศดี
ข้ึนมาได ไมทําทุกขใหหมดส้ินไป แมแตกินก็ไมได   

ลองดูสิ เราลงเรือไปในทะเล แลวเกิดเรือลมไปติดเกาะ เรามีเพชรตั้งเต็มกระสอบ 
ก็กินไมไดเลย สูขาวจานเดียวก็ไมได ใชไหม เพราะฉะน้ัน พวกเพชรนิลจินดาอะไรตางๆ
ท่ีวามีคาน้ี มันมีคาโดยสมมุติ นิยมกันไปเทาน้ันเอง ไมมีคาอะไรแทจริงเลย ส่ิงท่ีมีคา
แทจริง ก็ตองทําใหชีวิตของเราดีงามประเสริฐข้ึนได ทีน้ีอะไรเลาจะมีคาแทจริงอยางน้ัน 

ทีน้ี ดวงแกวท้ังสาม คือพระรัตนตรัยน้ี เปนแหลงท่ีรวมของบรรดาคุณคาความดี
งาม ก็แล คุณคาความดีงามท่ีสําคัญน้ันมี ๒ อยาง คือ ปญญา กับ ปุญญัง  

ปญญา คือความรูเขาใจ ปุญญัง ก็คือความดี เรียกส้ันๆ งายๆ วาบุญ ความรูและ
ความดีงามน้ี เปนส่ิงท่ีมีคาแทจริง  

ดูงายๆ ทรัพยสินเงินทอง จนถึงรัตนะภายนอกท่ีวามีคาน้ี เปนภาระ เราตองเก็บ
ตองถือตองแบกตองหาม ตองเก็บตองรักษา ตองหวงตองกังวล แตทรัพยภายใน คือ
ความรูและความดีงามนี้ ไมตองห้ิวไมตองถือ อยูในตัวเรา เราไปไหน มันก็ไปเอง ไมตอง
หวงไมตองหวง แลวทรัพยสินเงินทองของมีคาขางนอกน้ัน โจรลักได แตความรูและความ
ดีงามน้ี ไมมีใครลักไปได  



 

๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ย่ิงกวาน้ัน ทรัพยภายนอกย่ิงใชย่ิงหมด ย่ิงใชย่ิงเปลือง มีแสนหน่ึง ใชหาหม่ืน 
เหลือหาหม่ืน ใชอีกสองหม่ืนหา เหลือสองหม่ืนหา ใชไปใชมา เหลือศูนย คือหมด แต
ทรัพยภายใน คือความรูและความดีงามนี้ ใชเทาไร ก็ไมหมด แตย่ิงใช ก็ย่ิงเพ่ิม  

ความรูน้ัน เราใชมัน เอาไปสอนเอาไปบอกคนอ่ืน เราก็ย่ิงรูชัด ย่ิงชํานาญแจม
แจงมากข้ึน ความดีงามก็เหมือนกัน เราทําอีกเม่ือไร ความดีงามนั้นก็ย่ิงมากข้ึน ชีวิตของ
เราก็ย่ิงดีข้ึน เปนอันวา ส่ิงมีคาแทจริง คือทรัพยภายในน้ี ใชไมหมด ย่ิงใชย่ิงเพ่ิม   

แลวขอสําคัญท่ีสุดก็คือ ทรัพยภายนอกทําชีวิตของเราใหดีงามประเสริฐไมได 
และทําใหเรามีความสุขแทจริงก็ไมได สวนปญญาคือความรู และปุญญังคือความดีงาม
บุญกุศล ทําใหเรามีชีวิตดีงามประเสริฐแทจริง จนในท่ีสุดพนจากทุกขไดจริงดวย  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีฉลาดจริง เรื่องเงินทองทรัพยภายนอก อันน้ันไมใชเปนเน้ือเปน
ตัวของชีวิต จะจัดการอยางไร ก็วากันไป ไมไดท้ิง เอาไวในข้ันเปนเครื่องสนับสนุน อยางท่ี
เรียกตามภาษาพระวา ใหเปนปจจัย  

แตจุดเปาหมายตัวจริง อยูท่ีทรัพยภายใน ซ่ึงเปนเน้ือเปนตัวแทๆ ของชีวิตอยาง
ท่ีวาแลว คือจะตองสรางเสริมสะสมทรัพยภายใน ตองเอาจริงเอาจังตรงน้ี 

บอกแลววา ถึงจะมีทรัพยภายนอกมากมายเทาไร ก็ไมม่ันคงและไมใชของแท ถาไมมี
ทรัพยภายใน ไมมีความรู ไมมีความดี ทรัพยภายนอกน้ัน ยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ที่มีอยูก็ใชหมด 
หายหมด ท่ีไมมี ก็หาเพิ่มไมได เพราะไมมีความดี ไมมีปญญาท่ีจะสรางจะหาทรัพยน้ัน  

ตรงขามกับคนท่ีมีทรัพยภายใน มีปญญามีความรู และมีความดี เชนมีความ
ขยันหม่ันเพียร ทรัพยภายนอกท่ีมีอยูแลว ก็รักษาไวได และทําใหเพ่ิมข้ึนดวย ทรัพย
ภายนอกท่ียังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นได ทรัพยภายนอกหมดหรือหายไป ก็สรางข้ึนใหมไดอีก 

พระพุทธเจาตรัสวา “ปญญาประเสริฐกวาทรัพย” คนมีปญญา ถึงไมมีทรัพย ก็หา
ทรัพยได ทรัพยท่ีมีอยู ก็ทําใหเพ่ิมขึ้นได และรูจักใชใหเปนประโยชน แตคนมีทรัพย ไมมี
ปญญา แมแตทรัพยท่ีมีอยูแลว ก็รักษาไมได เพราะฉะน้ัน ทรัพยภายในจึงสําคัญท่ีสุด  

ทรัพยท่ีมีคาสูงสุด เรียกวารัตนะ และทรัพยภายในท่ีมีคาสูงสุด ก็คือรัตนะ ๓ ท่ี
เรียกวาพระรัตนตรัยน่ีแหละ เพราะเปนท้ังทรัพยภายในที่มีคา และเปนแหลงท่ีรวมไว เปน
ท่ีอํานวยใหซ่ึงปวงทรัพยภายใน ท้ังปุญญัง และปญญา  

พระรัตนตรัยเปนแหลงรวมไว และอํานวยให ท้ังปุญญังและปญญาอยางไร ก็
คอยๆ ดู คอยๆ วากันตอไป 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

พระรัตนตรัย เป็นสรณะให้แก่เราอย่างไร   
ดังวาแลว ท่ีมาบวชนี้ พอเร่ิมตน ก็ขอถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ เรียกวา ไตรสรณคมน์ 

หรือ ไตรสรณาคมน์ คือนับถือพระรัตนตรัย เปนไตรสรณะ เราแปลเปนไทยวา ขอถึงพระ
รัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึก (จะเรียกส้ันๆ วา สรณคมน์ หรือ สรณาคมน์ ก็ได) 

ก็เลยขอบอกความหมายของถอยคําสําคัญแทรกไวพอเปนความรูแบบผานๆ 
สําหรับคําวาพระรัตนตรัยน้ัน ทราบกันแลววาคือ รัตนะ ๓ หรือดวงแกว ๓ 

ประการ (รัตน-แกว + ตรัย-สาม; เขียนอีกอยางหน่ึงก็เปน ไตรรัตน = ไตร-สาม + รัตน-
แกว) และก็ไดอธิบายเรื่องแกวในฐานะส่ิงมีคาสูง ผานไปแลว 

สวน “สรณะ” ตามปกติและโดยทั่วไปก็แปลกันวา “ท่ีพ่ึง” และเพราะมี ๓ อยาง ก็
เปนไตรสรณะ จะแปลงายๆ วา ท่ีระลึก หรือท่ีคิดถึง ก็ได 

อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ี บอกใหทราบเพ่ิมเติมไวพอประดับความรูวา คําวา “สรณะ” 
น้ี ในคัมภีรช้ันอธิบายความหมาย (อรรถกถา เปนตน) นิยมแปล ๒ แบบ  

แบบแรก โดยวิเคราะหศัพท แปลวา กําจัด คือกําจัดภัย ขจัดความกลัว กําจัดทุกข 
บําราศทุคติ เชน โดยพาไปในประโยชน และกันออกไปจากส่ิงเสียหายไมเปนประโยชน  

อีกแบบหนึ่ง โดยแสดงไวพจนวา เปนที่พึ่ง ท่ีพํานัก เปนหลักที่ต้ังตัว เปนที่คุมกันให
พนภัย เปนคติ เปนที่หมาย เปนที่ใหลุจุดหมายหรือสําเร็จความมุงหมาย โดยกันออกไปซ่ึง
ส่ิงเสียหายไรประโยชน กันจากบาปจากทุกข และใหสัมฤทธ์ิประโยชนหรือความมุงหมาย  

บอกแลววา อันน้ีฟงไวแคประกอบหรือประดับความรู ยังไมตองคิดพิจารณา
มากมาย และไมตองลงลึกอยางนักภาษา 

ในท่ีน้ี มาดูอยางพื้นๆ วาพระรัตนตรัยเปนสรณะใหแกเราอยางไร จะมองในแง
เปนหลักยึดถือ เปนท่ีพึ่ง เปนท่ีระลึก เปนท่ีชวยแกปญหา เปนท่ีบําราศทุกข เปน
เครื่องชวยใหพนภัย ก็ไดท้ังน้ัน คลุมไดท้ังหมด ถาพูดงายๆ แบบชาวบาน ก็บอกวาทาน
มาชวยเรา ก็มาดูกันวา ทานมาชวยเราอยางไร  

พระรัตนตรัยมิใชมาชวยแบบดลบันดาลให พระพุทธศาสนาไมสงเสริมการดล
บันดาล ทานไมใหหวังผลจากการดลบันดาล แตทานใหใชเรี่ยวแรงทําการใหตรงกับเหตุ
ปจจัย ทานชวยใหเรามีปญญารูเหตุปจจัย แลวเราก็จะไดจัดการทําการใหตรงเหตุปจจัย   

ทีน้ีก็มาดูความหมายของพระรัตนตรัย วาเปนสรณะของเราอยางไร  



 

๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

๑. พระพุทธเจา เปนหลักอัครบุคคล หลักน้ีบอกวา กอนน้ัน แตเดิมพระพุทธเจา
ก็เปนมนุษยอยางเรา แตเพราะทรงฝกฝนพระองคเอง อยางท่ีเรียกวาบําเพ็ญ
บารมี พระองคเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละ มีความต้ังใจม่ันคงแนวแนในการ
ฝกตน ท่ีจะทําความดีงาม สรางเสริมเพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีเปนปุญญังทุกอยาง
ทุกประการ จนกระท่ังมีปญญาตรัสรู ไดเปนพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาจึงเปนหลักท่ีระลึกซ่ึงเตือนใจเราวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได 
มนุษยนี้จะดีจะประเสริฐจะเลิศไดดวยการฝก แมแตจะฝกจนเปนพระพุทธเจาก็
ได เรานี้ก็เปนมนุษยคนหน่ึง จะตองฝกตัวใหดีมีชีวิตดีงามสูงสุดใหได 

มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จึงจะมีชีวิตอยูได ไมเหมือนสัตวชนิดอ่ืน ท่ีอยูไดดวย
สัญชาตญาณ มันเกิดมาแลว แทบไมตองฝก ไมตองเรียนตองรูอะไร เด๋ียวมันก็เดินได กิน
ได หาอาหารใหตัวมันเองได แลวมันก็อยูไปตามเรื่องของมัน  

แตคนเราน่ี ทุกอยาง จะกิน จะนอน จะน่ัง จะดื่ม จะขับถาย จะพูด จะเดิน แมแต
จะนอน แคเร่ืองงายๆ น้ี ตองฝกตองเรียนท้ังน้ัน ถาไมฝกไมเรียนแลว ไมเปนเลย อยูไม
รอด เพราะฉะน้ัน มนุษยน้ี จึงเปนสัตวท่ีพระพุทธศาสนาสอนไววา เปนสัตวท่ีตองฝก   

อยางไรก็ดี ที่วามนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จึงอยูได แตสัตวชนิดอ่ืนไมตองฝก ก็อยูได
ดวยสัญชาตญาณน้ัน ยังไมจบ ตองพูดตอไปอีกวา มนุษยไมใชแคเปนสัตวท่ีตองฝก แต
เปนสัตวที่ฝกไดดวย จึงมิใชแควา ตองฝกจึงอยูได แตมนุษยน้ันฝกได จนกระท่ังไมวา
ตองการจะเปนอะไร จะทําอะไร ก็ฝกใหทําใหเปนอยางนั้นๆ ไดแทบทุกอยาง จะฝกใหดีเลิศ
ประเสริฐสุด อยางท่ีวาแลว จนกระท่ังแมแตเปนพระพุทธเจา ก็ได  

น่ีคือตรงขามกับสัตวชนิดอ่ืนที่ไมตองฝก ก็อยูได แตสัตวชนิดอ่ืนที่ไมตองฝกนั้น ก็
ฝกไมไดดวย สัตวอ่ืนเหลานั้นอยูไดดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็อยูดวยสัญชาตญาณ
อยางน้ันไปจนตาย เรียกวา เกิดมาอยางไร ก็ตายไปอยางน้ัน ตางจากมนุษยท่ีอยูไมได
ดวยสัญชาตญาณ แตฝกใหเกงใหดีเลิศประเสริฐแคไหนก็ได จนมีชีวิตที่อยูดีดวยปญญา 

จริงอยู มีสัตวบางชนิดท่ีฝกไดบาง อยางชาง ลิง สุนัข เปนตน แตสัตวเหลานั้นไมใช
ฝกตัวเอง ตองอาศัยมนุษยฝกให และฝกไดในขอบเขตหน่ึงท่ีจํากัด เชน ลิงฝกใหข้ึนเก็บ
มะพราวได เลนละครลิงได ชางฝกใหลากซุง ใหทําอะไรไดหลายอยาง รวมทั้งละครสัตว 
สุนัขฝกไดแสนเกง ทําอะไรไดมากมาย แตก็อยางที่วา ตองคนฝกให และฝกไดในวิสัยที่
จํากัด ตางจากคนที่ฝกตนเองได และฝกอยางไร ไดอยางน้ัน จนเลิศลํ้าเหนือเทพเทวา 
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คนท่ีฝกดีแลวน้ัน เปนนักปราชญ เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักเทคโนโลยี เปนนัก
ประดิษฐ เปนนักคิดนักทําตางๆ สรางวัฒนธรรม สรางอารยธรรม จนกระท่ังเปนมหาบุรุษ
ก็มี ดังท่ีวา แมถึงเปนพระพุทธเจาก็ได ความดีพิเศษของมนุษยน้ี สําเร็จดวยการฝก  

เปนอันวา คนเปนสัตวท่ีตองฝก และฝกได จะใหเกงใหดีใหเลิศประเสริฐสูงเย่ียม
อยางไร ก็ฝกไดฝกเอา อยูท่ีฝก คือ เรียน เรียนรู ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ถาไมฝก ไมศึกษา
แลว คนน้ีแยท่ีสุดย่ิงกวาสัตวชนิดใดอ่ืน เพราะวาไมฝกไมเรียนรูแลว แมแตแคมีชีวิตอยู ก็
ไมได ตองตาย ไมรอด สวนสัตวพวกอ่ืนอยูไดดวยสัญชาตญาณ นับวาเกง แตแลวตลอด
ท้ังชีวิตก็อยูแคสัญชาตญาณน่ันแหละ เอาดีอะไรอีกไมได  

ทานจึงสอนกันมาโดยยํ้านักยํ้าหนาวา การไดเกิดมาเปนมนุษยน้ี แสนยาก เปน
โอกาสท่ีตองไมใหพลาดไปเสีย เกิดมาแลว ตองมีชีวิตท่ีประเสริฐ ดีงามลํ้าเลิศใหได    

เพราะฉะนั้น ผูบวช และทุกคน ใชหลักสรณะท่ี ๑ น้ี โดยนับถือพระพุทธเจาเปน
แบบอยาง เราตั้งพระพุทธเจาเปนตนแบบวา พระพุทธเจา ในกาลกอนตอนเริ่มแรก ทรง
เปนมนุษยท่ีฝกศึกษาพัฒนาพระองคเองอยางตอเน่ืองจริงจัง ถึงข้ันท่ีเรียกวาเปนพระ
โพธิสัตว โดยทรงเพียรพัฒนาคุณสมบัติสําคัญๆ ท่ีเรียกวาบําเพ็ญบารมี ไดทรงฝกพระองค
จนบรรลุโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา เราน้ีก็เปนมนุษยคนหน่ึง ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
ประเสริฐอยางท่ีควรจะเปนไดเต็มตามศักยภาพ ก็ดวยการฝก เราตองฝกเอา ถาเราไม
ถอยไมยอมหยุดในการฝกแลว ก็จะสัมฤทธิ์ผลท่ีมุงหมาย แลวเราก็ฝกศึกษาเรื่อยไป   

การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะเคร่ืองระลึกเตือนใจดังกลาวมาน้ี ทําใหเรามีความ
มั่นใจในความเปนมนุษยวา เราน้ีเปนสัตวท่ีฝกได มีศักยภาพท่ีจะเปนอยางพระองคได 
แลวก็มีกําลังใจท่ีจะฝกตนอยางจริงจัง โดยถือพระพุทธเจาเปนแบบอยาง ท่ีจะฝกตนใหมี
คุณสมบัติความดีงามอยางท่ีไดทรงสอน พรอมกันน้ันก็เกิดมีจิตสํานึกต่อหน้าท่ีของมนุษย์
ในการที่จะตองฝกตนนั้น ซ่ึงจะทําใหตั้งใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอยางเต็มท่ี โดยไมปลอย
ตัวใหตกไปในความประมาท  

นอกจากน้ี ถาพูดอยางภาษาชาวบาน ในการฝกน้ี เราไดเปรียบมาก ไดเปรียบ
อะไร?  พระพุทธเจาทรงเปนผูเริ่มตน ตองทรงคนพบเอง พระองคตองลองผิดลองถูก 
เพียรพยายามลําบากหนักหนากวาจะสําเร็จจบการฝก พอสําเร็จแลว พระองคก็ประมวล
ประสบการณของพระองคท่ีไดบรรลุธรรมน้ัน นํามาเลาไวและวางเปนหลักใหเรา เราก็ได
บทเรียนสําเร็จรูป น่ีคืองายกวาพระพุทธเจาเยอะแยะ เม่ือไดเปรียบถึงอยางน้ี บทเรียนก็มี 
การฝกก็งายข้ึนมามากมายอยางน้ีแลว เราก็ตองรีบใชใหเปนประโยชน และทําใหสําเร็จ 



 

๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือเราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึกอยางน้ีแลว เราก็พรอมใจท่ีจะเร่ิมตน
และม่ันใจมีกําลังใจท่ีจะกาวไปในการฝก  

แตการท่ีเราจะฝกฝนพัฒนาตนไดสําเร็จกาวหนาไปดวยดีน้ี ในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ เราจะตองทําอะไรบาง และจะทําอยางไร ตอนน้ีแหละก็มาถึงพระรัตนตรัยขอท่ี
สอง น่ีคือ สรณะท่ี ๑ คือพระพุทธเจา นําเราตอไปยังสรณะท่ี ๒ คือพระธรรม  

๒. พระธรรม เปนหลักคําสอน หลักน้ีช้ีถึงความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงเปดเผย 
แสดง ประกาศ หรือทรงเทศนาแกเรา ดังท่ีวา เม่ือเรามาถึงพระพุทธเจา 
พระองคก็ทรงนําเราตอไปถึงขอท่ีสอง คือพระธรรมน้ี  

ความหมายก็คือ พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็ระลึกรูตอไปวา พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมี จนเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุดอยางน้ี สําเร็จไดก็
เพราะตรัสรูธรรม พระองคปฏิบัติตามธรรม รูแจงธรรม คือความจริงท่ีมีอยู
ตามธรรมดาของมัน เม่ือพระองคไดทรงคนพบความจริงน้ีดวยปญญาของ
พระองคแลว ก็ทรงนํามาส่ังสอนเปดเผยแกพวกเรา  

การที่เราจะมีชีวิตดีงาม ตามอยางพระพุทธเจาได เราก็ตองรูเขาใจธรรม 
และนําธรรมมาปฏิบัติ ใหถูกตองตรงตามธรรมน้ัน ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรง
ประมวลมาจัดแสดงบอกแจงแกพวกเราแลว พอเรารูเขาใจธรรม ปฏิบัติถูก 
ชีวิตของเราก็ดีงาม พัฒนาจนเปนอยางพระพุทธเจาได 

พระพุทธเจาตรัสบอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรม คือความจริง 
ก็มีอยูตามธรรมดาของมันอยางน้ัน ธรรมน้ี ก็คือความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ  

ถาเราไมรูความจริงของส่ิงท้ังหลาย เราก็ปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไมถูกตอง พอเรา
เจออะไร เราไมรู มืดตื้อติดตัน ก็เกิดปญหา เปนความทุกขทันที และเม่ือไมรู ก็ปฏิบัติไม
ถูก ก็เกิดความขัดของ บีบค้ัน อึดอัด ติดตัน เปนปญหา ทุกขก็มา อิสรภาพก็ไมมี 

แตพอเรารูความจริง คือรูธรรม รูวาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอันใด จะทํา
อยางไร เราก็โลงเปนอิสระไปข้ันหน่ึงต้ังแตตนแลว และพอรูอยางน้ันแลว เราไมติดขัด ก็
ปฏิบัติไดถูก ทําไดสําเร็จ ทําไดดี ชีวิตของเราก็ดีงาม เราก็โปรงโลง ปลอดปญหา ปราศ
ทุกข เปนอิสระ  

เพราะฉะน้ัน ปญญาจึงเปนองคธรรมหรือคุณสมบัติท่ีสําคัญย่ิง ปญญาก็คือ
ความรูถึงธรรม ถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย ตามที่มันเปนของมัน 
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อยางท่ีวาแลว พอรูความจริงของส่ิงท้ังหลาย ก็ปฏิบัติไดถูกตอง ทําใหเปนไปได
ตามน้ัน เชนวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการผลอยางน้ี จะตองทําเหตุ
ปจจัยอะไร เม่ือศึกษา แลวรู และทําใหถูกตองตรงตามเหตุปจจัย เรียกวาทําถูกตองตาม
ธรรม ผลก็เกิดข้ึนโดยเปนไปตามนั้น  

เปนอันวา พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจเราใหระลึกและมองเห็น
ตอไปถึงพระธรรม  จึงบอกวาพระพุทธเจานําเราตอไปสูพระธรรม เปนการตรัสสอนบอก
วา เธอจะฝกตนไดสําเร็จ จะเปนผูประเสริฐ มีปุญญังและปญญา แกปญหา ดับทุกข เปน
อิสระไดจริงน้ัน ก็ตองรูธรรม ปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม  

นี่คือ เรามาถึงธรรม ธรรมก็มาเปนหลักยึดเหนี่ยวท่ีใสใจคํานึงนึกของเรา เปนขอที่
จะตองเรียนรู ศึกษาใหหยั่งเห็นเขาใจ ปฏิบัติใหถูกตองยิ่งขึ้นไปๆ ยิ่งรูธรรมเทาไร เราก็ยิ่งทํา
ไดถูกตอง ยิ่งสําเร็จ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงาม และย่ิงมีความเปนอิสระมากข้ึน  

๓. พระสงฆ เปนหลักชุมชนประเสริฐ หลักน้ีช้ีถึงชุมชนซ่ึงเปนแหลงท่ีศึกษาสืบ
ทอดธรรมจากพระพุทธเจา แผขยายออกไป และนําธรรมสงตอใหกันมาจนถึง
เรา โดยเปนชุมชนของบุคคลท่ีไดฝกตน เปนอริยชน เปนนาบุญ เปนชุมนุม
แหงกัลยาณมิตร ท่ีเปนแบบอยางแกสังคม ซ่ึงอยูกันดวยเมตตากรุณา ชวย
แนะนําส่ังสอนผูรุนหลังตามมา เก้ือหนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรม ใหเจริญ
งอกงาม พัฒนาในทางแหงพระพุทธจริยา และรักษาถายทอดสืบตอเผยแผ
ธรรมของพระพุทธเจาแกชาวโลก ผานกาลยาวนาน และขยายกวางออกไป  

เสริมความวา เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูแลว และมีธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงให
แลว ทีน้ี คนท่ีอยูหางไกลออกไป และคนรุนหลังอยางพวกเรา จะมีโอกาสไดรูเขาใจ ได
ปฏิบัติ และเจริญงอกงามในธรรมน้ัน ไดอยางไร พูดส้ันๆ วา ธรรมะจะมาถึงเราไดอยางไร 

ธรรมมาถึงเราได ข้ันแรกก็เปนธรรมดาวาเร่ิมตนจากพระพุทธเจา ทีนี้ เม่ือไมใชเปน
ที่ที่พระพุทธเจาประทับอยู ก็ตองมีคนรับสืบทอดธรรมมาจากพระพุทธเจา ชวยนํามาใหเรา 
เวลานี้ พระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระธรรมท่ีพระองคทรงสอนนั้น มาถึงเราไดก็ดวยอาศัย
พระสงฆนําตอๆ กันมา ดังนั้น พระสงฆจึงเปนหมูชนที่รักษาสืบทอดธรรมของพระพุทธเจา  

ในเร่ืองน้ี ก็มีความหมายลึกลงไปซอนอยูดวยอีกอยางหน่ึงวา พระสงฆก็คือพระ
ท้ังหมด ซ่ึงบวชตอๆ กันมาจากพระพุทธเจา เม่ือบวชแลว ก็เขามาอยูในชุมชมสงฆน้ี อยู
รวมกันในวัดวาอาราม อาศัยส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะ เชน สงบสงัด มีวินัยอยูดวยกันใน



 

๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ระเบียบ ก็ศึกษาท้ังเลาเรียนและปฏิบัติ โดยมีพระสงฆรุนเการุนกอน ต้ังแตอุปชฌาย
อาจารย ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก เปนกัลยาณมิตร มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเอ้ือเฟอ
แนะนําส่ังสอนกัน ก็ชวยเก้ือหนุนกันในการปฏิบัติใหเจริญกาวหนา และบรรดาพระสงฆก็
ใหธรรมแกประชาชนท่ีมาวัดบาง ออกไปใหธรรมขางนอกในสังคมท่ัวไปบาง  

จะเห็นไดวา การบวชมาศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ และแนะนําส่ังสอนใหธรรมกันใน
หมูพุทธบริษัท และแกประชาชนมาอยางน้ี เม่ือต้ังใจทําใหดีใหแทใหถูกตอง ก็เปนการ
ดํารงรักษาสืบทอดธรรมอยางเปนไปเองอยูในตัว ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ก็อยูคูมา
กับพระสงฆ ยิ่งกวานั้น พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลววา  

 “ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย 
ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอท้ังหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป” 
ตามพุทธพจนนี้ เม่ือพระสงฆศึกษาเลาเรียนปฏิบัติส่ังสอนธรรมวินัยกันถูกตองดี 

พระสงฆยังมี พระธรรมก็อยูดวย กับท้ังพระศาสดาท่ีแทนองคพระพุทธเจา ครบทั้งมวล 
นอกจากน้ี พระสงฆท่ีศึกษาเลาเรียนปฏิบัติส่ังสอนธรรมวินัยกันมาน้ัน ทานมี

ความรับผิดชอบ จะทําทุกอยางใหถูกใหตรงใหเปนไปตามท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนแสดง
ไว ทานจึงเอาจริงเอาจังกับการรักษาคําส่ังสอนหรือพระธรรมวินัยน้ันใหแนนอนม่ันใจ ก็
จัดวางระบบการสาธยายทรงจําไว เม่ือถึงยุคจารึกเปนลายลักษณอักษร ก็จัดการเก็บ
รักษาพระไตรปฎกกันจริงจัง ท้ังของหลวงของราษฎร แมตามวัดท่ีกระจายอยูท่ัวๆ ไป ก็
ตั้งหอไตรข้ึนไวคูวัดตางๆ และมีการสังคายนาสอบทานกันมาเปนงานใหญของบานเมือง   

หันมาดูตัวเราแตละคนๆ น้ี เม่ือออกจากบานเขามาบวชแลว ก็ไดเขารวมสงฆ 
เปนสวนหน่ึงของสงฆดวย ตอนแรกก็เปนสมาชิกของภิกษุสงฆ หรือสมมติสงฆ ตอจากนั้น 
เม่ือศึกษาเลาเรียนประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกาวหนาในอริยมรรคา ไดบรรลุธรรมเปน
อริยบุคคล ก็เขารวมสาวกสงฆ ท่ีเปนอริยสงฆ น่ีคือบรรลุจุดหมาย ซ่ึงในท่ีสุดทุกคนควร
เขารวมอริยสาวกสงฆน้ี อันจะทําใหพระรัตนตรัย ท่ีเปนไตรสรณะ ดํารงอยูครบสมบูรณ 

สังฆะก็คือสังคมของอริยชน อารยชน คนผูเจริญท่ีแท เปนสังคมดีงาม ท่ีเปนอุดม
คติ เม่ือตัวเราผูบวชปฏิบัติถูกตองตามที่กลาวมาน้ี ไดเปนสวนรวมหรือสมาชิกของสังฆะ
น้ันแทจริง เราก็ไดรวมสรางสรรคสังคมท่ีดีงาม ท่ีเปนสังคมของอริยชน คนผูเจริญจริง ท่ี
ไมมีการเบียดเบียนกัน อยูกันดวยความดีงามในธรรมวินัย มีความสงบสุข  

เรามีหนาท่ีตองรวมสรางสังฆะน้ี ถายังไมเขารวมสังฆะ ก็ชวยอุปถัมถค้ําชูสังฆะ
น้ัน แตอยางนอยก็ขอใหไดอาศัยสังฆะน้ี ชวยทําใหเราเจริญงอกงามในธรรมย่ิงๆ ข้ึนไป  
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น่ีคือพระรัตนตรัย เปนอันวาครบ ๓ ประการ  
หน่ึง  พระพุทธเจา  
สอง  พระธรรม  
สาม  พระสงฆ  
พระพุทธเจา เปนสรณะ ท่ีระลึกเตือนใจเราใหนึกถึงตัวเองวา เราเปนสัตวท่ีตอง

ฝก ถาไมฝกแลว จะดีจะรอดจะเลิศจะประเสริฐไมได แตถาเราตั้งใจฝกจริงจัง จะเปน
อยางพระพุทธเจาก็ได ก็ใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจ และตระหนักในหนาท่ีท่ีจะฝกตัว  

พอตกลงวาจะฝกตนอยางพระพุทธเจา ไดพระพุทธเจาเปนแบบ ก็มาถึงธรรม 
เปนสรณะ ก็ตองรูธรรมท่ีพระพุทธเจาแสดงไว และปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม  

แลวก็อาศัยสังฆะ เปนสรณะ ท่ีจะมาเก้ือหนุนใหเจริญงอกงามในการศึกษา ท่ีจะ
ปฏิบัติไดถูกตองตามธรรม และเขารวมสังฆะน้ัน แผขยายสังฆะออกไป ใหเยี่ยงอยางของ
สังคมที่ดีงาม พรอมท้ังกระจายธรรมใหนําความจริง ความดีงาม และสันติสุขไปทั่วท้ังโลก  

ไดบอกแตตนแลววา เวลาน้ี เราจะเขาสูบรรพชา ก็ตองรูความหมายของการบวช 
และรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ีจะเรียนคือศึกษาปฏิบัติตอไป  

ถึงตอนน้ี เราไดทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายของการบวช และเร่ืองพระ
รัตนตรัย ซ่ึงเปนหลักนําสําคัญของพระพุทธศาสนา เม่ือรูเขาใจแลว ก็กาวเขาสูการทํา
หนาท่ีของเรา คือการบวชเรียน ซ่ึงจะไดพูดตอไป    
ปรับใจเข้าในชีวิตแห่งวิเวก   

เม่ือมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีวามานั้นแลว ก็ถือวามีพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะเขา
สูการบรรพชาตอไป ตอแตน้ี จึงจะใหการบรรพชาแกนาค  

ทีน้ี ทานท้ังหลาย เม่ือบวชแลว เขามาอยูในวัด ก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง เร่ิมตน
เม่ือยังไมไดเรียน ยังไมรูจักชีวิตแบบพระเณรในวัด พอมาบวช เปล่ียนวิถีชีวิตทันที บางที
ตั้งหลักไมทัน ทานก็เลยบอกวา เร่ิมตนก็ใหมีหลักท่ีจะชวยใจ ใหวางใจไดกอน เหมือนกับ
ทานบอกวา ผูท่ีมาเขาวัดน้ี บวชใหมๆ บางทีถาเปนคนท่ีใจชอบสงบสงัด ก็ดีไป เขากันได
เลย แตบางที บางคนท่ีไมคุนไมเคยหรือไมชอบความสงัดสงบ ใจก็อาจจะด้ินรนฟุงซาน 
แลวเตลิดเพริดออกจากวัด ไปโนนไปน่ี ก็จะเกิดปญหา อยางนอยก็รําคาญ หรือวุนวายใจ 

ทานก็เลยบอกวา ตองหางานใหใจทํา และทานก็จึงบอกพระอุปชฌายใหใหกรรมฐาน 
(กรรมฐาน แปลวา ท่ีต้ังของการทํางาน หมายถึงงานท่ีใจจะทํา) คือเอางานใหใจทําน่ันเอง  



 

๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี เอางานอะไรใหใจทํา จึงจะดี คนท่ีมาบวชใหมๆ น้ี เคยอยูแตในบานในเมือง 
ในสังคม โดยมากใจจึงออกไปนอกวัด คิดไปถึงคนโนนคนนี้ คนท่ีชอบบาง คนท่ีเฉยบาง 
คนท่ีชังบาง พอคิดถึงคนโนนคนน้ี ใจก็วุนวายไปกับความรูสึกตอคนท่ีคิดถึงน้ัน และ
ฟุงซานไปดวยเร่ืองราวเก่ียวกับคนท่ีคิดน้ัน ทานจึงจัดวางไวใหใหกรรมฐานท่ีตรงเรื่องกัน   

กรรมฐานท่ีวาตรงเร่ืองกันน้ัน เปนกรรมฐานท่ีแสนจะงาย ไมตองคิดอะไรมากเลย 
คือ พอคิดถึงคน ก็มองเปนผมขนเล็บฟนหนังไปเลย ความจริงก็เปนอยางนั้น ไมวาใครคนไหน 
ตัวตนตามท่ีมองเห็นกัน ก็แคผมขนเล็บฟนหนังเทาน้ันเอง ทานเรียกวา มูลกรรมฐาน 
แปลวา กรรมฐานช้ันมูล หรือ กรรมฐานเบ้ืองตน  

พอนึกถึงใครคนหน่ึง วา “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” ก็หมดแลว จบเทาน้ัน พอนึกถึง
คนไหนอีกคน ก็ “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” จบ คนเรานั้นเห็นกันแคผมขนเล็บฟนหนังเทาน้ี 
พอบอกวาผมขนเล็บฟนหนัง ก็ตัดตอนจบไปเลย  

ทีน้ี กรรมฐานเบ้ืองตน หรือกรรมฐานชั้นมูลน้ี มี ๕ ขอ ทานใหวาเปนภาษาบาลี 
ซ่ึงย่ิงชวยใหตัดความคิดฟุงซานออกไป  

ผม วา “เกสา”, ขน วา “โลมา”, เล็บ วา “นขา” ฟน วา “ทันตา” หนัง วา “ตโจ”  
น่ีวาไปตามลําดับ เกสา โลมา นขา (อาน-นะขา) ทันตา ตโจ (อาน-ตะโจ) แตบาง

ทีวาไปๆ คลองปาก ใจไปอ่ืนเสียแลว ปากคลอง ใจไมอยู ทานก็เลยใหวายอนลําดับสลับ
บาง ใหวายากขึ้น จะไดต้ังใจ เม่ือวายอนกลับ ก็เปน ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา  

ตอนน้ีก็จะใหฝกวา โดยวาตามกอน ตอนแรก วาตามลําดับ เรียกวา โดยอนุโลม 
เปน “เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ” ตอน้ันวายอนลําดับ เรียกวา โดยปฏิโลม เปน “ตะโจ 
ทันตา นะขา โลมา เกสา” จํางายแคน้ีเอง เรียกวา มูลกรรมฐาน คือ งานงายๆ ท่ีใหใจทํา  

เวลาอยูวางๆ ไมมีกิจวัตร ไมมีงานอ่ืนทํา ก็อาจจะนั่งวาในใจ ถึงแมไมไดนึกถึงใคร 
ก็วาไปเฉยๆ เพียงแตเปนคําศัพทถอยคําท่ีไมไดคิดถึงความหมายอะไร ใจวาไปๆ บางที 
ไดท่ี จิตเกิดอยูแนบสนิทขึ้นมา ก็เลยเปนสมาธิได ของงายๆ เลยทําใหไดธรรมท่ีแสนดี  

เอาละ น่ีเปนแควิธีการเบ้ืองตน ถาใจเกิดฟุงซาน ก็อยางท่ีวาแลว นึกถึงใคร ก็
มองแคเปนผมขนเล็บฟนหนัง จบเทาน้ัน ก็เอาเปนเครื่องฝกใจในเบ้ืองตน ใชประโยชน
กอนท่ีจะเลาเรียนอ่ืนตอไป  

บัดน้ี ถือวา นาคพรอมแลวท่ีจะไดรับการบรรพชา ก็จะมอบผากาสาวพัสตรใหไป
ครองมา 



ตอนที่ 

๒ 

ออกจากบาน พนเขตคาม  
สูอาราม แดนรมณีย 

 บัดน้ี นาคก็ไดรับสรณาคมน และทศศีลคือศีล ๑๐ สําเร็จการบรรพชาเปน
สามเณรแลว แตยังประสงคจะอุปสมบท เพ่ือใหเปนพระภิกษุโดยสมบูรณตอไป จึงไดเขา
มากลาวคําขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย  

ในเบ้ืองตนน้ี ก็จะตองทําความเขาใจถึงความหมายของการขอนิสัย และ
ความสัมพันธท่ีเปนอุปชฌาย แกผูขอบวช  

บวชแลว ถือนิสัย เปนนิสิต เขาสูชีวิตแหงการศึกษา 
คําวา “นิสัย” (บาลีวา “นิสฺสย” บางทานพอใจเรียกเต็มตามคําเดิมวา “นิสสัย” เพราะไม

อยากใหสับสนกับนิสัย ท่ีแปลวาความประพฤติเคยชิน) แปลวา ท่ีอาศัย หมายความวา ทาน
ท้ังหลายไดเขามาขออาศัยขาพเจา ใหขาพเจาเปนท่ีอาศยัหรือเปนท่ีพึ่งพา  

เปนท่ีพ่ึงพาอยางไร ก็คือพ่ึงพาในการท่ีจะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัย
ตอไป เพราะวา ผูท่ีบวชใหมยังไมมีความรูเขาใจพระธรรมวินัยพอท่ีจะปกครองตนเองได 
จึงตองอาศัยพระท่ีไดเรียนรูธรรมวินัยมาแลว เคยมีชีวิตอยูในภิกษุภาวะมากอน ชวยบอก
เลาอธิบายคําสอนเบื้องตน ใหรูจักวิธีครองตน และแนะนําในการท่ีจะศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัยตอไป จึงไดมีพุทธบัญญัติวางไววา ใหผู ท่ีบวชใหมไปอยูอาศัยพระท่ีเปน
อุปชฌาย ทานท้ังหลายก็มาขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย  

อุปชฌาย แปลวา ผูคอยเพงดูอยู ผูเพงพินิจ หรือผูคอยดูอยูใกลๆ หมายความวา
คอยเอาใจใสดูแล ดูแลอะไร มองในแงหน่ึงคลายๆ ปกครอง แต ท่ีจริงยังไมตรง
ความหมายท่ีแท ปกครองเปนเพียงความหมายประกอบเทาน้ัน  



 

๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ความหมายท่ีแทคือ อุปชฌายเปนผูคอยเอาใจใสดูแล เพ่ือใหทานท้ังหลายมี
ความเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ อันจะเอ้ืออํานวยใหมีการศึกษาสําเร็จตามความมุง
หมาย ท่ีจะเปนพระท่ีดี รูเขาใจหลักพระธรรมวินัยพอท่ีจะดูแลปกครองตัวเองได มีศีล มี
จิต มีปญญา เปนทุนพื้นฐานพอท่ีจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยตอไป 

ดังน้ัน พระอุปชฌายจึงมีหนาท่ีตอทาน โดยเปนผูใหคําแนะนําส่ังสอนข้ันพื้นฐาน 
และฝกใหไดเรียนรูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ท่ีจะเจริญในไตรสิกขาตอไป  

บัดน้ี ทานท้ังหลายไดเขามาขอนิสัย คือขอที่พึ่งพาอาศัย ขอใหขาพเจาใหนิสัย 
คือใหความเปนท่ีพ่ึงพิงแกทาน ดวยการเปนอุปชฌาย โดยบอกวา “อุปัชฌาโย เม ภันเต 
โหหิ” (ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอุปชฌายของกระผม)  

เม่ือขาพเจารับ ทานท้ังหลายก็กลาววา “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร” บอก
วา ในบัดน้ี นับแตวันน้ีเปนตนไป ทานพระเถระเปนภาระของกระผม หมายความวา ตอ
แตน้ีไป เม่ือขาพเจารับเปนอุปชฌายแลว ขาพเจาก็เปนภาระของทานท้ังหลาย  

เปนภาระอยางไร คือเปนความรับผิดชอบท่ีทานท้ังหลายจะตองเอาใจใส คอย
สดับฟงคําแนะนําส่ังสอน ใหความสําคัญ ไมปลอยปละละเลย คอยดูวาอุปชฌายจะมี
อะไรแนะนําบอกกลาว เอาใจใส คอยสําเหนียก  

พรอมกันน้ัน เพ่ือใหเปนการศึกษาจริงจัง เปนชีวิตแหงการศึกษา มีการเรียนดวย
ชีวิตและการเรียนเปนชีวิตอยางแทจริง ทานก็ใหมีขอวัตรปฏิบัติตอกัน ที่จะไดอยูใกลชิดกัน 
ในฐานะเปนนิสัย คือผูเปนท่ีอยูอิงอาศัย กับเปนนิสิต คือผูอยูพ่ึงพิง อยูดวยกัน เหมือน
เปนพอลูก จะไดเรียนไมเฉพาะฟงคําส่ังสอนเทาน้ัน แตเรียนวิถีชีวิตดวย คือ เรียนท้ัง
ความเปนอยูเปนไป เรียนกิริยามารยาททุกอยาง เรียนการทํากิจกรรมนานาหลากหลาย 
เรียนกันในชีวิตจริง และเรียนดวยชีวิตจริง เรียนกันต้ังแตตื่นนอน จนกระท่ังไปนอนหลับ  

เม่ือทานท้ังหลายกลาวแสดงความเต็มใจรับผิดชอบ ตอขาพเจาผูเปนอุปชฌาย 
โดยบอกวาอุปชฌายเปนภาระของทาน ท่ีทานจะเอาใจใสแลว ทานก็กลาวตอไปวา 
“อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” แปลวา แมกระผมก็เปนภาระของทานพระเถระดวย  

น่ีหมายความวา ทุกทานท่ีมาขอนิสัยอยูน้ี ก็จะเปนภาระของขาพเจา ท่ีเปน
อุปชฌายดวย คือ อุปชฌายก็จะตองมีความรับผิดชอบท่ีจะเอาใจใสคอยดูแลวา ทาน
ท่ีมาขอนิสัยอยูดวยน้ี มีอะไรขาดตกบกพรอง ในทางความเปนอยูก็ดี ในการศึกษาก็ดี มี
อะไรท่ีจะตองแกไขปรับปรุง มีอะไรท่ีจะเรียนรูเพิ่มเติมใหกาวหนาย่ิงข้ึนไป ก็จะตองเอาใจ
ใสถือเปนภาระในความรับผิดชอบ (ตามท่ีวานี้ ชัดวาแตเดิมอุปชฌายมีนิสิตไดรุนละไมมาก) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

โดยนัยน้ี ท้ังสองฝายก็มีภาระรับผิดชอบตอกัน จึงเกิดเปนความสัมพันธในทาง
การศึกษา ทานก็เลยใหช่ือไวเรียกเปนคูกัน โดยท่ีวา ตอนี้ไป ทานทั้งหลายที่มาบวช ไดช่ือ
ที่คูกับอุปชฌาย วาทานทั้งหลายเปน สัทธิวิหาริก  

“อุปชฌาย” แปลวา ผูใสใจคอยดูแลอยางท่ีวาแลว สวน “สัทธิวิหาริก” แปลวา ผู
อยูดวย น่ีก็แปลงายๆ หมายความวา มาอยูดวยกับอุปชฌาย จะไดใหอุปชฌายเปนท่ีพึ่ง
ท่ีอาศัยในทางการศึกษาตอไป แลวก็เปนธรรมดาวา ในการดูแลน้ัน ก็มีการปกครองพวง
เขามา โดยท่ีการปกครองนั้นเปนสวนหน่ึง หรือเปนเครื่องมือของการศึกษาน่ันเอง  

มีพุทธบัญญัติวางไวตอไปวา พระภิกษุบวชใหมตองเลาเรียนไปจนกวาจะ
ปกครองตนเองได ทานใหเวลา ๕ ป ถายังไมสึก ยังไมไปไหนเสีย ก็ตองอยูกับพระ
อุปชฌาย เลาเรียนศึกษาไปตลอดเวลา ๕ ป ไดแคน้ี ตามปรกติก็ถือวาเพียงพอท่ีจะ
ปกครองตนเองไดแลว ก็พนนิสัย ไดเปน นิสัยมุตตกะ (หรือเขียนอยางเต็มเปน นิสสัยมุตตกะ 
จะเรียกส้ันๆ ก็ไดวา นิสัยมุตก แปลวา ผูพนนิสัย)   

อยางไรก็ดี แมเม่ืออยูกับอุปชฌายไดศึกษาครบ ๕ ปแลว ถายังปกครองตัวไมได
อุปชฌายก็ตองใหถือนิสัยอยูตอไป ยังไมเปนนิสัยมุตก จนกวาจะปกครองตัวได 

แลวก็มีพุทธบัญญัติอีกดานหนึ่งวา ผูท่ีบวชแลว ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกน้ี ถาอยูกับ
อุปชฌายยังไมครบ ๕ ป ยังไมพนนิสัย เกิดมีเหตุใหอุปชฌายมีอันเปนไป เชนถึง
มรณภาพไปเสีย หรือตัวผูบวชเองมีเหตุจําเปนตองจากอุปชฌายไปอยูหางไกล ผูท่ีบวช
แลว ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกน้ี ก็จะตองถือนิสัย เพ่ือมีท่ีอาศัยใหการศึกษาตอไปจนครบ ๕ ป   

เพราะฉะน้ัน ถาอุปชฌายไมอยู หรืออยูกับอุปชฌายไมได ก็จะตองหาพระภิกษุท่ี
มีคุณสมบัติในระดับใกลเคียงกับพระอุปชฌาย คือ เปนพระเถระบวชมาแลวอยางนอย 
๑๐ พรรษา มีประสบการณ มีความรูความสามารถ แลวไปขอนิสัยกับทานผูน้ัน  

เม่ือไปขอนิสัย ใหทานผูน้ันทําหนาท่ีแทนอุปชฌาย ตอนน้ีไมเรียกวาอุปชฌาย 
แตเรียกวา อาจารย ก็ไปขอนิสัยอยูกับอาจารย โดยวางจิตดังบิดากับบุตร  

ตัวเองก็ไดชื่อใหม กอนนี้ อยูกับอุปชฌาย เรียกวาสัทธิวิหาริก แตพอไปอยูกับอาจารย 
เรียกวา อันเตวาสิก แปลวา ผูอยูในสํานัก และก็อยูตอไปจนครบ ๕ ป ท่ีจะปกครองตัวเอง
ได ถายังมีคุณสมบัติไมพอ ก็ถือนิสัยตอไป ทํานองเดียวกับที่พูดแลวในเร่ืองอุปชฌาย 

ท่ีเลามาน้ีเปนหลักทางพระวินัย เปนเร่ืองของการท่ีจะใหชีวิตเจริญงอกงามใน
การศึกษา ในศีล สมาธิ ปญญา ดังไดบอกแลววา การบวชน้ี เปนการบวชเรียน ชีวิตตั้งแต
น้ีไป เปนชีวิตแหงการศึกษาไปโดยตลอด  



 

๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาศึกษาถูกทาง แคชั้นประถม  
ก็ไมจมอยูกับปญหาการพัฒนาไมย่ังยืน 

ดังไดบอกแลววา ชีวิตพระน้ีตองฝกตองศึกษาตลอดไป ทีน้ี ถาศึกษาไดดี ปฏิบัติ
กาวหนา ก็ไดเปนอริยบุคคลหรืออริยชน คือคนผูเจริญท่ีแท เริ่มดวยช้ันตนๆ เรียกวา 
เสขะ หรือ เสกขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา หรือยังศึกษา 

เสขะ หรือ เสกขะ มาจากคําวา สิกขา (รูปบาลีของ “ศึกษา” ท่ีมาจากสันสกฤต) 
คือการศึกษา จะใหเปนคน ก็แปลง อิ เปน เอ และทํา อา ใหส้ันเขาเปน อะ ก็เปน เสกขะ 
ทางหลักภาษาอนุญาตใหเอาตัวสะกดคือ กฺ ออกได (จะชวยใหอานสะดวกข้ึนดวย) จึง
เปน เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา 

พูดใหลึกลงไป เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา ไดแก พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี และพระอนาคามี ทานเหลาน้ีเปนอริยบุคคลหรืออริยชน ท่ียังไมพนความเปน
นักศึกษา ยังตองศึกษาอยู จนกระท่ังเม่ือใดเปนพระอรหันต จึงเปน อเสขะ หรือ อเสกขะ 
จึงเปนผูจบการศึกษา ไมตองศึกษา จบการฝก  

เพราะฉะน้ัน ในชีวิตของพระน้ี ตราบใดยังเปนพระภิกษุ ก็ตองศึกษาในสิกขา ๓ 
หรือไตรสิกขาเรื่อยไป ทานกําชับวา พระภิกษุ แมจะมีพรรษาตั้ง ๗๐-๘๐ อายุต้ัง ๑๐๐ 
ปแลว ถายังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษาตอไป ยังไมจบ หยุดไมได 

แทจริงน้ัน ไมเฉพาะพระภิกษุเทาน้ัน ท่ีตองศึกษาเรื่อยไปจนกวาจะเปนอเสขะ 
ทุกคนทีเดียว เม่ือเปนมนุษย เปนสัตวท่ีตองฝก ตองศึกษา ก็ตองศึกษาตลอดเวลา 
จนกวาจะจบไตรสิกขา จนเปนอเสขะ  

ชีวิตมนุษยเปนชีวิตแหงการศึกษา ยิ่งในพระธรรมวินัยซึ่งบงบอกความเอาจริงเอาจัง
กับเนื้อหาสาระ นับแตบวชเขามา อยางที่ไดบอกแลววาคือบวชเรียน พอบวชเสร็จ เด๋ียวก็จะ
ย้ําจะเนน โดยจะตองบอกไตรสิกขาอีก คือบอกใหรูวา ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ชีวิตของทานอยู
ในการศึกษาตามระบบไตรสิกขาตลอดไป จนตาย หรือจนกวาจะเปนพระอรหันต  

สิกขาน้ัน แปลวาเรียนน่ันเอง เรานิยมใชรูปคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤตเปน 
“ศึกษา” จะแปลอยางไทยนิยมสมัยน้ีวาเรียนรู ก็ได แปลงายๆ จะวาฝก หรือฝกฝน หรือ
หัด หรือพัฒนา ไดท้ังน้ัน เรียนรู-ศึกษา-ฝก-หัด-พฒันา คือความหมายของสิกขาท้ังส้ิน  

เม่ือทานรูอยางน้ีแลววา ชีวิตของทานตองสิกขา ก็มาทําความเขาใจเร่ืองสิกขากัน
หนอย วา ตอแตน้ีไป ทําอยางไร ชีวิตของเราจึงจะเดินหนากาวไปในไตรสิกขา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

สิกขา หรือศึกษา ท่ีแปลงายๆ วาการฝกน้ัน คือทําชีวิตของตนใหเจริญดีงอกงาม
ย่ิงข้ึน ดังไดบอกแตตนวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ถาไมฝกแลว ก็ทําไมได ไม
เปน เอาดีไมได มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็ไมประเสริฐ 
จะแยท่ีสุด คืออยูก็ไมรอด แตฝกแลว จะเกงจนกระท่ังเปนพระพุทธเจาก็ได   

ที่ย้ําไว ก็เพื่อใหเอาการฝกนี้เปนหัวใจ ถือเปนหนาที่ของมนุษย ทีน้ี จะเรียนรูฝก
ศึกษาพัฒนาอะไรบาง ก็บอกวา คนเราน้ีมี ๓ แดนที่จะตองฝกศึกษาพัฒนาข้ึนไป คือ แดน
สัมพันธภายนอก (ศีล) แดนจิตใจ (สมาธิ) และแดนปญญา (ปัญญา) เรียกรวมวา ไตรสิกขา 

แดนที่ ๑ ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ท้ังของ และคน  
ชีวิตของเราสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เราเปนอยูทามกลางส่ิงแวดลอม และมีการ

ติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการใชตาหูจมูกล้ินกายใจ รับรูดูฟง เปนตน แลวก็สัมพันธ
ดวยการเสพบริโภค โดยใชสอยปจจัย ๔ และส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ จนกระท่ังเทคโนโลยีท่ี
เปนของเดนในปจจุบัน น่ันเปนการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุ แลวอีกอยางหน่ึง ก็
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม โดยดําเนินชีวิตเปนอยูในสังคม อยูรวมกับผูอ่ืน มีการ
ติดตอพูดจาส่ือสาร และทําอะไรๆ ตอกันกับหรือเก่ียวของกระทบตอเพ่ือนมนุษยท้ังหลาย    

ท่ีวามาน้ัน เปนการพูดแยกแยะจัดหมูจัดประเภทใหมองเห็นรูเขาใจอะไรตางๆ 
ชัดเจนข้ึน แตในการมีชีวิตเปนอยูจริงๆ น้ัน การสัมพันธทําการตางๆ เก่ียวของโยงตอถึง
ส่ิงท้ังหลาย โดยตรงบาง โดยออมบาง ท่ัวไปทั้งหมด เรามีศีลเพ่ือเปนหลักในการทําตอ
กันและสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท้ังหลายน้ัน ใหเปนไปดวยดี ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความ
เสียหาย แตใหเปนการเกื้อกูลกลมกลืนเปนตน ใหมีการเปนอยูท่ีดี พรอมไปกับไดฝกฝน
พัฒนาตัวใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีคุณสมบัติในตัวเพ่ิมข้ึนท่ีจะชวยใหพรอมและสามารถทํา
อะไรๆ ท่ีเหนือหรือสูงข้ึนไปอีก จะวาเพ่ือมีชีวิตท่ีเปนเลิศหรือสมบูรณย่ิงข้ึนไป ก็ได 

เม่ือจัดแยกประเภทความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมไดแลว ก็วางศีลท่ีเปนหลักใน
การสัมพันธและฝกหรือพัฒนาความสัมพันธออกไปเปนศีล ๔ หมวด ดังจะพูดพอใหรูเปน
เคาเปนแนวไว   

ศีลหมวดท่ี ๑ อันน้ีก็สอดคลองกับท่ีพูดและเขาใจกันอยูท่ัวไปวา คนเปนสัตวสังคม 
พระก็อยูรวมรวมกันเปนสังฆะ ท่ีเราแปลวาสงฆ คนท่ีอยูรวมรวมกันเปนสังคม ก็ตองมีกฎ
กติกา อยางสังคมใหญระดับประเทศ ก็ตองมีกฎหมายใหญนอยมากมาย ตั้งแต
รัฐธรรมนูญลงมา และตองมีระบบวิธีในการบังคับใช เชนลงโทษผูทําผิด ฝาฝน ละเมิด 



 

๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระภิกษุท้ังหลายนอกจากตองข้ึนตอกฎหมายของประเทศท่ีตนอาศัยอยู ใน
ฐานะท่ีเขาถือวาเปนพลเมืองของเขาแลว ก็มีกฎหมายจําเพาะสําหรับชุมชนหรือสังคม 
คือสังฆะของตนอีกช้ันหน่ึง ตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใหสําหรับสังฆะท่ีพระองค
ทรงตั้งข้ึนน้ัน กฎหมายน้ันเรียกกวางๆ ตามภาษาพระวาวินัย  

ทีน้ี วินัยหรือกฎหมายของพระก็มีมาก ก็ตองเริ่มท่ีบทบัญญัติ หรือวินัยบัญญัติ
หลักใหญ  ท่ีตั้ งไว เปนแกนกลาง  วินัยบัญญัติหลักใหญแกนกลางน้ีมี ช่ือเรียกวา 
ปาติโมกข (ปาฏิโมกข ก็ใช) มีบทบัญญัติ ๒๒๗ ขอ เรียกวา สิกขาบท (ขอศึกษา) ๒๒๗ 
แตมักเรียกกันรวบรัดเปนภาษาชาวบานวาศีล ๒๒๗ (พึงสังเกตวา ทานเรียกวา 
“สิกขาบท” คือขอศึกษา เพราะมองวาเปนเครื่องฝกพระ ไมมองแคใหเปนขอบังคับ) 

นอกจากสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ท่ีอยูในปาติโมกขแลว ยังมีขอกฎหมายหรือวินัย
บัญญัติหมวดตางๆ สําหรับพระภิกษุอีกมากมายย่ิงกวาในปาติโมกขน้ัน เรียกกวางๆ วา 
สิกขาบทนอกปาติโมกข 

ปาติโมกข เปนวินัยหรือกฎหมายหลัก ที่กําหนดวาพระภิกษุตองอยูรวมสังฆะ หรือ
ในระบบชีวิตของสังฆะ ข้ึนตอสังฆะ ถือสังฆะเปนใหญ โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ๒๒๗ 
น้ัน ซ่ึงกําหนดวาภิกษุจะเปนอยูอยางไร จะทําอะไรเล้ียงชีวิต ทําอะไรได ทําอะไรไมได ถา
ละเมิดจะเปนความผิดสถานไหน มีโทษอยางไร ตามระบบการบังคับใชท่ีไดวางไว 

วาโดยหลักการท่ัวไป เทียบเหมือนวาจะถือเอา ศีล ๕ เปนปาติโมกขของชาวบาน
ท่ัวไป หรือจะวาเปนปาติโมกขของพลโลก ก็ได  

แตศีล ๕ น้ัน พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนหลักความประพฤติ ใหคนรูเขาใจผลดี
ผลรายมองเห็นเหตุผลแลวตกลงใจถือหรือสมัครใจขอรับเอาไปปฏิบัติเอง เปนการศึกษา
ของประชาชน ซ่ึงเขาจะไดรับผลดีหรือผลรายโดยเปนไปตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ 
ไมไดทรงบัญญัติเปนวินัยหรือกฎหมายที่จะมีผลบังคับใชทางสังคม เพราะคนท่ัวไปนั้น
ไมไดมอบตนใหเขาอยูในความกําหนดของพระองค มิใชอยางท่ีเหลาภิกษุไดแจงสมัคร
เขาไปอยูใตกติกาในสังฆะ 

ในสังคมของชาวบานน้ัน เม่ือเขาใจหลักศีล ๕ ท่ีทานแสดงไวเปนหลักใหญแลว ผู
ฉลาดจะนําไปตกลงบัญญัติวางลงเปนวินัย เปนกฎหมายขอบังคับ ท่ีมีขอจําแนกแยก
ยอยละเอียดลงไป เพ่ือกํากับชุมชนหรือสังคมของตน ในระดับตางๆ โดยมีระบบการ
บงัคับใช เชนลงโทษผูละเมิดตางๆ เปนรายละเอียดลงไป ก็ได  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

ดังจะเห็นวา กฎหมายอยางของประเทศไทยน้ีเอง ท่ีมีขอบัญญัติมากมาย
ละเอียดยิบน้ัน สวนมากก็เหมือนกับเปนขอแยกยอยของศีล ๕ น้ันเอง ท่ีซอยออกไปในแง
ดานระดับตางๆ ในระบบของการบังคับใชทางสังคม 

แมในพระปาติโมกขของภิกษุสงฆ ก็มองเห็นระบบน้ีไดทํานองวา ศีล ๕ น้ีเอง 
เปนแกนของศีล ๒๒๗ (ลึกๆ คือมุงศีลท่ีเปนองคมรรค) เชนวา ในหลักศีล ๕ ขอท่ี ๑ วา
เวนจากการปลดปลงชีวิต ถือกันกวางๆ วา ไมวาจะฆาสัตวคนไหนตัวใด ก็ผิดศีลขอแรกน้ี 

แลวทีน้ี ไปสํารวจในพระปาติโมกข ก็จะพบวา การปลดปลงชีวิตมีบัญญัติแยก
ยอยออกไปในระดับตางๆ โดยมีความผิดและการลงโทษตางกันออกไป เชน ฆามนุษย 
เปนความผิดสถานหนักท่ีสุด เรียกวาปาราชิก ถึงขาดจากความเปนภิกษุ ทีน้ี ฆามนุษย
น่ันแหละ ลงมือพยายามฆา แตเขาไมตาย ถึงกระน้ัน ก็ไมพนผิด จะมีโทษลดหล่ันลงมา 
เชนเปนโทษท่ีเรียกวาถุลลัจจัย ซ่ึงตองเปนขอพิจารณาตามระดับความผิด หรือถาปลง
ชีวิตสัตวดิรัจฉาน ถึงจะตาย ก็เปนโทษเบาลงมา ในขั้นท่ีเรียกวาปาจิตตีย 

แมจะไมฆาโดยตรง แตรูอยูวา  นํ้ามีตัวสัตว  บริโภคนํ้าน้ัน หรือรดนํ้าน้ันลงไปบน
ดิน บนหญา ก็ตองปาจิตตีย หรือมิไดฆา เพียงเบียดเบียนทําใหเขาเดือดรอนเจ็บชํ้า
ลําบาก ดังท่ีวา ภิกษุโกรธเคืองภิกษุอ่ืน  ฉุดคราไลออกจากกุฎีสงฆ  ก็ตองปาจิตตีย 
หรือไมถึงกับฆาสัตว แตทําลายพืช ก็ตองปาจิตตียไดอีก 

อีกตัวอยางหน่ึง ในหลักศีล ๕ ขอท่ี ๒ วาเวนจากการพูดเท็จ น่ีก็กวาง ทีน้ี ดูใน
พระปาติโมกข พูดเท็จจําแนกความผิดออกไปหลายระดับ ภิกษุพูดเท็จโดยอวดคุณวิเศษ
ท่ีไมมีจริงในตน เปนความผิดถึงท่ีสุด คือปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ  ทีน้ี รองลงมา 
ภิกษุโกรธเคืองหาเร่ืองโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ตองอาบัติหนักมากในข้ัน
สังฆาทิเสส ภิกษุอีกรูปหน่ึงพูดเท็จในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ัวไป ก็มีความผิด ตองอาบัติแต
ในข้ันปาจิตตีย  ถึงจะไมพูดปด แตพูดไมดี ไปดาภิกษุอ่ืน ก็ตองปาจิตตีย บางทีไมใชถึง
ข้ันทํารายเบียดเบียนผูอ่ืนชัดออกมา แตไปในบานญาติโยม ตัวเปนภิกษุ พูดเอะอะเสียง
ดัง ก็เปนความผิด แมจะเบาสักหนอย น่ีคือเปนการฝกใหเจริญงอกงามในการศึกษา ฯลฯ 

ในท่ีน้ี ไมตองพูดยืดยาว บวชแลว เร่ืองน้ีจะไดเรียนรายละเอียดกันโดยตรง เอา
เปนวา ศีลหมวดที่ ๑ น้ี เปนการเคารพวินัย ฝกในการรักษาหลักเกณฑกฏกติกาในการมี
ชีวิตเปนพระ ท่ีอยูรวมกันในชุมชนสังฆะ เรียกวา ปาติโมกขสังวรศีล แปลวา ศีลคือการ
สํารวมในปาติโมกข 
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ศีลหมวดที่ ๒ เปนการฝกใหรูจักใชเคร่ืองมือหรือชองทางติดตอส่ือสารสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ใหไดผลดี เกิดประโยชน เปนการศึกษา ทําใหชีวิตพัฒนาดีย่ิงข้ึน 

ในการติดตอสัมพันธกับส่ิงแวดลอมน้ี เรามีประตู ทาง ชองทาง หรือทวาร สําหรับ
ติดตอ  ๒ ชุด คือ  

ชุดท่ี ๑  ผัสสทวาร คือ ชองทางรับรู มี ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
ชุดท่ี ๒  กรรมทวาร คือ ชองทางทํากรรมทําการ มี ๓ ไดแก กาย วาจา ใจ  
ชุดที่หนึ่ง คือ ตา หู เปนตน ซ่ึงนิยมเรียกส้ันๆ วา “อินทรีย”  ใชติดตอสัมพันธโดย

ดู ฟง ดม ล้ิม แตะตอง รับทราบ ใหไดเห็น ไดยิน รูกล่ิน รูรส รูสึก รูทราบ  
สวนชุดท่ีสอง คือ กาย วาจา ใจ ใชสัมพันธดวยการกระทํา โดยทางกาย ขยับเขย้ือน

เคล่ือนไหวใชมือใชเทาทําการตางๆ ทางวาจา ก็พูด แลวทางใจ ก็ตรึกนึกคิดจํานงจงใจ  
พูดงายๆ วา ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมนั้น เราเกี่ยวของสัมพันธทั้งในสาย

รับเขา และในสายแสดงออก เปนแดนของรูปธรรมซ่ึงอยูลอมรอบทั่วไป เปนพื้นฐานรองรับ
ชีวิตและรองรับอีก ๒ แดนของการศึกษา ซ่ึงเราจะตองรูจักสัมพันธเก่ียวของรูจักจัดรูจักใช  

หลักการศึกษาพัฒนาในแดนนี้ก็คือ ใหชีวิตของเราที่ติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมเหลานั้น ไมกอการเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําลายส่ิงแวดลอมทั้งมนุษยทั้ง
ธรรมชาติและบรรดาวัตถุ โดยไมเบียดเบียนตนเองดวย แตพยายามใหเกื้อกูลตอกัน ให
เก้ือกูลแกส่ิงแวดลอมทั้งเพื่อนมนุษยและส่ิงท้ังหลายทุกอยาง และเก้ือกูลตอชีวิตของตนเอง 
ใหไดใหเปนประโยชน โดยไมเส่ือมเสียหาย ใหพัฒนาข้ึนไปในสภาพท่ีดีท่ีเก้ือกูลอยางย่ังยืน  

การเกี่ยวของสัมพันธโดยใชกรรมทวาร ซ่ึงเปนภาคแสดงออกและทําการตางๆ 
ดวยการกระทํา พูด คิด น้ัน เปนเรื่องใหญมาก และพอนึกเห็นไดงายวาเปนเรื่องใหญอยางไร 
มีการฝกมากตั้งแตในศีลหมวดแรก จะเรียนกันตอไปเรื่อยๆ ในท่ีน้ี ไมเจาะจงพูดถึง 

ดานท่ีทานเนนยํ้าอยางย่ิงในตอนตน คือการติดตอสัมพันธดวยผัสสทวาร หรือ
ดวยอินทรีย คือ ใชตาดู หูฟง เปนตน และทานมุงพิเศษท่ี อินทรีย ๕ อยางแรก คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย เพราะอันน้ีเปนจุดเร่ิมหรือท่ีตั้งตนของการเรียนรู ตองฝกตองศึกษาตรงน้ี
กันใหดี เรียกวา ถาเริ่มตนดีท่ีน่ีแลว ก็มีหวังมากวาการฝกการศึกษาจะกาวหนาไปอยางดี 

เพื่อไมใหยืดยาวนัก ขอบอกส้ันๆ วา เม่ือมีการรับรูดวยอินทรีย ตาดู-เห็น หูฟง-ได
ยิน เปนตนน้ัน จะเกิดมีอาการ ๒ อยาง คือ 

ก) ความรู้สึก วา ชอบใจ ไมชอบใจ (ภาษาเกาวา ยินดี ยินราย) เปนตน 
ข) ความรู้ วา คืออะไร เปนอยางไร เปนไปเปนมาอยางไร เปนตน 
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พูดรวบรัดวา ถาอยูแคความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ ก็ไมไดเรียนรู ไมไดศึกษา แถม
อาจจะเตลิดไปกับความรูสึกน้ัน เชน ขัดใจ วุนวายใจ ทุกขเพราะส่ิงท่ีไมชอบ หรือติด
เพลิน ลุมหลงไปกับส่ิงท่ีชอบ แลวอาจจะเกิดปญหาเร่ืองราวขยายไปกันใหญ 

แตถาไปทางความรู วาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร ฯลฯ ก็จะไดเรียนรู 
เปนการศึกษา นําไปสูการสืบคนเปนตน ใหรูไปถึงเหตุปจจัย เปนตน ความรูก็จะตามกัน
มา ขยายกวางขวางออกไป ก็กาวหนาไปในการศึกษา 

ตรงนี้แหละเปนจุดเร่ิมสําคัญ ทานจึงใหฝกการเรียนรู ใหการรับรูเปนการศึกษา 
คือ รับรู ดู ฟง โดยมีสติกํากับ ใหมุงไปที่ความรูเปนหลัก ไมใหเตลิดไปกับความรูสึกท่ีชอบ
ใจ ไมชอบใจ หรือชอบ-ชัง เปนตน และใหความรูมาคุมมาปรับความรูสึกได 

ถารับรูแลว ความรูสึกเดนขึ้นมา ก็มีสติทัน ไมถูกความรูสึกน้ันลากจูงไปให
กลายเปนทาสของมัน แตผกผันหันเอาความรูสึกน้ันเปนส่ือนําไปสูความรู เชนเอามันเปน
จุดกําหนด หรือเปนจุดสังเกต เพ่ือตั้งคําถามท่ีจะหาความรู เราก็จะไดศึกษา ไมเสียทามัน 

เปนอันวา จะดู จะฟงอะไร อยางไร ก็ใหไดความรู ไมใหเกิดโทษ ดูฟงแลวไมใชไดแค
เพียงลุมหลง ไมใชติดพันอยูกับชอบใจไมชอบใจ แตดูฟงแลวใหไดความรู ไดประโยชน
เอามาใชแกปญหา เอามาใชพัฒนาชีวิตของตน เอามาใชสรางสรรคทําการตางๆ ได  

ถาดูฟงล้ิมดมเปนตนแลว ไดความรู ไดประโยชน ก็เรียกวามีศีล ถาดูฟงล้ิมดม
เปนตนแลว ติดอยูกับความรูสึกชอบใจไมชอบใจ ไดแตลุมหลงมัวเมา เกิดโทษ ก็ไมมีศีล  

การมีสติทัน คุมได รูจักใชตาหูดูฟงเปนตน สัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง
ไดผลดี น้ีเปนศีลหมวดหนึ่งทีเดียว และเปนศีลในการศึกษาเร่ิมแรกดวย เรียกวา อินทรีย
สังวรศีล แปลวา ศีลคือการสํารวมอินทรีย อาจจะแปลใหงายข้ึนวา ศีลขอรูจักใชอินทรีย 

ขอทําความเขาใจเพ่ิมอีกหนอย ท่ีพูดขางตนวาไมควรปลอยตัวไปตามความรูสึก 
แตใหไปทางความรูน้ัน ไมใชหมายความวา ความรูสึกไมดีไปท้ังหมด หรือวาทานไมใหมี
ความรูสึกเสียเลย มิใชอยางน้ัน ความรูสึกท่ีดีน้ีสําคัญ เปนกุศล เปนคุณธรรมใหญทีเดียว  

ความรูสึกท่ีวาเปนปญหานั้น คือความรูสึกท่ีเปนไปแคตามแตผัสสะกระตุน เชน 
พอเห็น พอไดยิน ถาถูกใจ ก็ชอบใจ ไมถูกใจ ก็ไมชอบใจ แลวก็ปรุงแตงเตลิดเพริดไปกับ
ความยินดียินราย ชอบหรือชังน้ัน ไหลเพลินไปในโมหะ อยางน้ีก็เปนอกุศล เก ิดปญหา  

ทีน้ี ในเวลาท่ีรับผัสสะน้ัน ถามีสติ มีปญญาครองใจอยู ใจก็จะไมเตลิดไปตาม
ความรูสึกแคชอบชัง เชน เม่ือพบเห็นคน หรือไดยินเสียงคนพูด ใจมองเขาอยางเปนเพื่อน
มนุษย ท่ีมีชีวิตจิตใจ มีสุขมีทุกข มีพื้นเพเปนมาตางๆ กัน ก็จะมีความเขาใจ เห็นใจ รัก หรือ
สงสารตามแตสถานการณ เกิดเมตตา กรุณา มีไมตรี ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานตอเพื่อนมนุษย 
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น่ันเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม สวนในดานส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ ก็
ทํานองเดียวกัน เม่ือไปในถ่ินสถานที่มีส่ิงท้ังหลายอยูเปนระเบียบเรียบรอย สงบ สะอาด 
ปลอดภัย แวดลอมดวยธรรมชาติท่ีสบายแกชีวิต ปญญาท่ีละเอียดละเมียดละไมเหมือน
แฝงอยู ก็จะทราบซ้ึงในสภาพท่ีเก้ือกูลตอชีวิต จิตใจก็จะซาบซึ้งมีความสุขช่ืนจิตอ่ิมใจรา
เริงสดใสปลอดโปรงโลงเบา สืบเน่ืองจากการไดสัมผัสสภาพท่ีดีงามเกื้อกูลน้ัน 

ความรูสึกสงบ เอิบอ่ิม ช่ืนบาน โปรงโลง สดใสอยางน้ี เปนกุศล เปนภาวะจิตใจท่ี
ดีอันพึงใหมีอยูเสมอเปนประจํา แลวส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติน่ีแหละเปนท่ี
รองรับชีวิตของเรา ซ่ึงเราตองอยูดวย ตองพ่ึงพาอาศัยตลอดเวลา จึงเปนแหลงหลัก แหลง
สําคัญ ท่ีจะนําใหเรามีสภาพจิตอันดีซ่ึงมีความรูสึกท่ีเปนกุศล ดังท่ีวาน้ันหรือไม 

ดวยเหตุนี้ จึงเปนประเพณีทางธรรมตลอดมา ใหพระสงฆเอาใจใสท่ีจะมีที่อยู และ
อยูในถิ่นท่ี เชนอาราม ซ่ึงมีส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ อันจะเกื้อหนุนใหเกิดความรูสึก
สงบ เอิบอ่ิม ช่ืนบาน โปรงโลง สดใส เปนกุศลดังวานี้ ที่ทานใชคําเรียกส้ันๆ วาเปน “รมณีย์”  

กอนพระพุทธเจาตรัสรู มีเหตุการณท่ีตรัสไวเปนขอสําคัญซ่ึงจารึกไวในหลายพระ
สูตรในพระไตรปฎก คือการท่ีทรงตัดสินพระทัยเลือกอุรุเวลาเสนานิคม เปนสถานท่ี
บําเพ็ญเพียร ดังท่ีทรงแสดงเหตุผลในการทรงเลือกไววา 

“ภาคพ้ืนภูมิสถานถิ่นน้ี เป็นรมณีย์ (ที่ร่ืนรมย์) จริงหนอ [รมณีโย วต] มี
ไพรสณฑ์ร่มร่ืน น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็
ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร”  

ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดยตกลงใจว่า “ที่น่ีละ 
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร”  (เชน ม.มู. ๑๒/๔๑๓) 
พุทธพจนน้ีควรระลึกไวเปนจุดกําหนดพิเศษทีเดียว แมเม่ือพระสงฆจะตอนรับพระผู

แสวงธรรม จะตอนรับพระอาคันตุกะ หรือตอนรับทานท่ีมาขอเขาอยูภาวนา ก็แสดงความ
พรอมดวยการบอกวาที่น้ันเปนรมณีย ดังที่พระสารีบุตรกลาวกะพระอานนทตามเร่ืองวา  

ท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กําลังเดินมา
แต่ไกล คร้ันแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า  

“ท่านอานนท์ จงมาเถิด ท่านอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค ผู้
อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค มาดีแล้ว ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันน้ี เป็นรมณีย์ 
(ที่ร่ืนรมย์) ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพร่ังเต็มต้นหมดท้ังป่า ส่ง
กลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจดังกล่ินทิพย์ก็ปานฉะน้ัน...”   (ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

เม่ือญาติโยมจะนิมนตพระใหอยูจําพรรษาท่ีวัดซ่ึงตนอุปถัมภบํารุง ก็กลาวให
ทราบวาวัดน้ันเปนรมณีย ดังตัวอยางท่ีจิตตคฤหบดีนิมนตพระอิสิทัตต ดังน้ี  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าอิสิทัตต์จงชื่นชมอัมพาฏกวัน อันเป็น
รมณีย์ (ที่ ร่ืนรมย์) ใกล้ราวป่ามัจฉิกาสณฑ์เถิด ข้าพเจ้าจักบํารุงด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร   (สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๑๙) 
การดูแลรักษาวัดใหสะอาดเรียบรอย เปนหนาท่ีสําคัญของพระสงฆ ดังเห็นไดชัด

ในพุทธบัญญัติท้ังหลายท่ัวไป ท่ีจัดไวเปนกิจจําเพาะก็มาก อยางพวกวัตรตางๆ เชน 
เสนาสนวัตร และท่ีปรากฏเดนเห็นงายในเมืองไทยเราน้ี เหมือนเปนสัญลักษณ ก็คือการ
กวาดลานวัด ท่ีไดจัดวางไวใหพระสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรสืบตอกันมาแตโบราณ  

ที่วาการกวาดลานวัดเปนสัญลักษณของงานดูแลรักษาวัดใหเปนรมณียน้ัน คือมิใช
แคกวาดลานวัดใหสะอาด แตการกวาดนั้นเปนตัวอยาง ท่ีจะเตือนใจพระสงฆ ใหเอาใจใส
ทํากิจทั้งหลายในการดูแลรักษาจัดวัด จัดเสนาสนะ ส่ิงของ บริเวณวัด ใหสะอาดเรียบรอย มี
ธรรมชาติรมรื่นช่ืนใจ ใหวัดเปนสถานรมณีย์ ท่ีรื่นรมย ท่ีจะโนมนําจิตใจของพระเณรและ
ประชาชนใหสงบ สดใส ช่ืนบาน นอมไปในกุศล ควรเปนท่ีแสวงธรรม บําเพ็ญเพียร 

พอญาติโยมชาวบานเขามาถึงในวัด ก็ไดสัมผัสบรรยากาศที่สงบ รมร่ืน นาช่ืนชม 
เปนรมณีย มีตนไมดอกบาง ไมผลบาง ไมใบบาง แผก่ิงกานออกไปชวนใหแหงนมองผอนพัก
สบายสายตา และใหรมเงา  มีแสงแดดสองสวางสดใส  ถารอนไป ก็ไดอาศัยเขายืนผอน
น่ังพักใหหายหรือคลายรอนลงไป ยิ่งไดสายลมโชยพัดรําพายมา ก็ยิ่งสดชื่นฟนกําลังวังชา  

มองทางไหน ก็เห็นแตความสะอาด ไมเพียงบนพื้นถนนบริเวณวัดที่ไดกวาดไว แต
อะไรๆ รอบตัวสะอาดไปท่ัว ทั้งอากาศท่ีสูดโลงสบาย ทองฟาท่ีแจมใสไรหมอกควัน ใน
แมน้ํา สระ คลอง ลําธาร ก็มีนํ้าสะอาดเย็นใส ไดเดินดูไดเคล่ือนไหวเปล่ียนยายอิริยาบถไป
ทามกลางความปลอดโปรง โลงเบา ท้ังกายและใจ   

ความสดช่ืน เบิกบาน สบาย ผอนคลาย สงบเบา ท่ีมาพรอมกับความเจริญ
อินทรียท้ังหมดนี้ ลวนเปนภาวะจิตท่ีเรียกวาเปนกุศลธรรม อันเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําหรือทํา
จิตใหพรอมเพ่ือการเจริญภาวนา ท้ังสมาธิ และตอไปสูปญญา 

ย่ิงไดเห็นไดพบปะพระสงฆในวัด หมผาครองจีวรสะอาดเรียบรอย มีอาการ
สํารวมอินทรีย ท้ังตา หู การเคล่ือนไหว ยาง เย้ือง ยืน น่ัง เดิน และเอยวาจา แสดงออกถึง
การท่ีไดฝกอบรมมาดี มีวินัย เจริญในศีล จิตใจสงบ มีความรูท่ีไดเลาเรียนพอจะเผ่ือแผ
ธรรมแกทายกทายิกา นาเล่ือมใส ท้ังคนวัด คนถ่ิน ผูชวยงานวัด และบรรดาผูมาวัด ก็
เอ้ือเฟอเก้ือกูลรวมมือกันดวยดี โดยสามัคคี มีนํ้าใจ ย้ิมแยมแจมใส ย่ิงทําใหเจริญศรัทธา 



 

๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมทั้งหมดน้ี เปนสภาพรมณีย ท่ีทําใหท้ังชาวถิ่นชนใน ทุกๆ คน และญาติโยม
ประชาชนท่ีเดินทางมา พากันเจริญกุศล งอกงามในธรรมยิ่งข้ึนไป   

สภาพรมณียท่ีพึงปองของอินทรียสังวร อันสัมพันธเสริมกันกับการเจริญอินทรียดัง
วาน้ี ขอใหเนนยํ้าความสําคัญกันไว เม่ือวัดเปนรมณียแลว แมแตพระจะออกเดินไป
บิณฑบาตทุกเชาในแตละวัน ก็สํารวมอินทรียไดงาย และตัวพระเองก็ทําวัดใหยิ่งเปนรมณีย   

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การสํารวมฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย เจริญอินทรียน้ี 
เปนขอปฏิบัติตั้งแตเริ่มแรกของการศึกษาในพระธรรมวินัย คือ พอตั้งตัวไวม่ันดีในพระ
ปาติโมกข ท่ีทานจัดใหวามีศีลแลว ก็กาวหนาสูจิตตภาวนาหรือสมาธิ โดยมีอินทรียสังวร
น้ีเปนหวงเช่ือมขอแรก ทานจึงจัดอินทรียสังวรศีล เปนศีลหมวดที่ ๒ ตอจากปาติโมกขสังวรศีล  

อยางท่ีวาแลว เม่ือวัดเปนรมณีย ก็เก้ือหนุนการสํารวมและเจริญอินทรีย ชวย
นอมนําจิตใจของทุกคน ท้ังพระเณรและคนวัด ท้ังญาติโยมประชาชนท่ีมาวัด ใหรูสึกสด
ช่ืน ผองใส เบิกบาน โลงเบา ผอนคลาย สงบสบาย งายที่จะเกิดปราโมทย จนถึงปสสัทธิ 
และความสุข เปนจิตกุศลนุมนวลเขาในทางท่ีจะเปนสมาธิ เจริญจิตตภาวนาไดงาย จึง
ควรเอาใจใสทําวัดใหเปนรมณีย ดังท่ีไดวาขางตน 

ขอใหนึกถึงช่ือของวัดเองดวย เราใชช่ือไทยจนบางทีลืมนึกถึงช่ือเดิมจากคําบาลี แม
ในภาษาบาลี วัดก็มีคําเรียกหลายอยาง แตเอาคําแทท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ “อาราม”  

ใหดูวาเม่ือจะเกิดวัดข้ึนน้ัน พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระมีวัดอยู ดวยพระพุทธ
ดํารัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อาราม”ํ (ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) และวัดแรก
ก็คือ วัดเวฬุวัน ไดแกปาไผ หรือสวนไผ อันเปนพระราชอุทยาน ท่ีพระเจาพิมพิสารทรงถวาย 

ทีน้ี วัดท่ีพระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และเปนท่ีตรัสพระสูตร ทรง
แสดงพระธรรมเทศนามากท่ีสุดดวย  ก็คือวัดพระเชตวัน  วัดน้ีจึงมี ช่ือปรากฏใน
พระไตรปฎกมากท่ีสุด หรือบอยท่ีสุด คือพบเห็นไดท่ัวไปหมด  

คําเรียกช่ือวัดพระเชตวัน ในพระสูตรท้ังหลายในพระไตรปฎก เหมือนกันหมด วา 
“เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม” (ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ถาเปน
ประธานของประโยค ก็วา “เชตวนํ อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราโม”) คําอ่ืนอยาง เชตวันวิหาร 
หรือ เชตวันมหาวิหาร เปนตน ไมมี (เปนคําท่ีใชในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา)  

(กันเขาใจผิด: ในพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย บางทีพบ “เชตวันวิหาร” หรือ “เชตวันมหาวิหาร” 
ใหทราบวา เปนคําท่ีทานผูแปลใสเขาไป โดยใชตามที่ทานเคยชิน หรือทานสะดวกในเวลานั้น; ท่ี วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑ 
มี “เชตวเน วิหาเร” น่ีไมใชเชตวันวิหาร แตทานเลาเรื่องวา อนาถบิณฑิกคหบดีสรางวิหารทั้งหลาย ในพระเชตวัน; 
ในพระไตรปฎกรุนอปทาน คือหลังพระสูตรแลว จึงเริ่มมีคําอยาง “เวฬุวนมหาวิหาเร”, ขุ.อป.๓๓/๑/๔๐๕) 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

“วัน” คือ วนะ ไดแก ปา หรือสวน และ “อาราม” ก็คือ สวน 
แลวก็ใหทราบดวยวา คําวา วัด คือ “อาราม” กับ “รมณีย” น้ันมาจากรากศัพท

เดียวกัน คือ “รมฺ” ซ่ึงแปลวา ช่ืนชม, ร่ืนรมย, ยินดี  
น่ีก็เทากับบอกวา ถาจะใหวัดมีความหมายตรงตามช่ือท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ก็

ตองทําวัดใหเปนอาราม (แปลตามรากศัพทวา ท่ีซ่ึงท้ังพระและประชาชนพากันมาช่ืนชม
ยินดี) โดยทําอารามใหสมเปนรมณีย (ท่ีนาช่ืนชมยินดี หรือท่ีร่ืนรมย) ใหอินทรีย์ ไดมาเจอ
รมณีย์ แลวก็ใหอินทรียไดอยูกับรมณียเสมอตลอดไป 

เปนอันวา ทั้งถอยคํา ทั้งเร่ืองที่เปนมาเดิม และหลักการทางธรรม สอดคลองลงกันหมด 
คําตรัสสอนของพระพุทธเจาในเรื่องการรับรู ดู ฟง ล้ิม ดม สัมผัส ดวยอินทรียคือ 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย น้ี โดยใหรูจักใช มีสติคุมได ใหสังวร ใหฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย ให
เจริญพัฒนาอินทรีย เรื่องอินทรียสังวร อินทรียภาวนา มีกระจายอยูท่ัวไปในพระไตรปฎก 
มากมายอยางย่ิง  

ในเมืองไทยก็มีรองรอยพอใหเห็นวา ธรรมขออินทรียสังวรน้ีเคยมีการใสใจปฏิบัติ
กันจริงจังจนกลมกลืนเขาในวิถีชีวิตชนิดเคยชินเปนไปเอง แตกลับเปนเรื่องท่ีเหมือนวาใน
เมืองไทยปจจุบันละเลยกันอยางย่ิง โดยคงจะคอยๆ เลือนลางจางหายไปโดยไมรูตัว  

ถึงเวลาที่ควรตื่นตัวตระหนัก หันไปเอาใจใส นํามาใช และศึกษาปฏิบัติกันใหเห็น
ผลจริงจัง ฟนวิถีชีวิตดานดีท่ีเลือนลางจางหายไปน้ัน ใหนําประโยชนท่ีพึงไดกลับคืนมา 

อันน้ีเปนหลักท่ัวไปของการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมใชสําหรับพระ
เทาน้ัน แตพระพึงเปนผูทําใหเห็นตัวอยาง จึงควรตั้งใจกันวา จะตองทําวัดใหเปนรมณีย์ 
สมท่ีจะเปนอาราม สงบงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รมร่ืน นาช่ืนชม ควรแกความ
เปนท่ีแสวงธรรมบําเพ็ญเพียร ใหได และน่ีเปนหลักการเบ้ืองตนทีเดียว ท่ีจะช้ีวา การ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจายังอยูดี และจะกาวตอไปไดอยางนาไววางใจหรือไม 

พรอมกันน้ัน พระสงฆและผูนําชุมชนพึงยกหลักสําคัญท่ีละเลยหลงลืมกันไปน้ี
ข้ึนมาช้ีแนะชาวบาน ใหดูแลรักษาทําบานเรือนชุมชนถ่ินของตนใหเปนรมณีย โดยใหรู
ตระหนักวา น่ีเปนการพัฒนาพ้ืนฐาน ท่ีจะรองรับการพัฒนาอยางอ่ืนใหมีไดเปนไดจริง  

ตองยํ้ากันใหหนักแนนวา ถาจะใหการพัฒนาทุกอยางย่ังยืน ก็ตองพัฒนาสภาพ
รมณียน้ีไวใหอยูเปนฐาน พึงถือการทําส่ิงแวดลอมใหเปนรมณียน้ี เปนหลักปฏิบัติสําคัญ 
เคียงกับศีล ๕ ท่ีเปนดังปาติโมกขของชาวบาน  



 

๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สําหรับพระสงฆ เร่ืองอารามยังไมหมดแคน้ี คือ พระสงฆน้ัน พระพุทธเจาทรง
สอนใหมีชีวิตอยูกับอารามท้ังหมดเลยทีเดียวก็วาได ไมเฉพาะอยูในอารามคือวัดท่ีเปน
ส่ิงแวดลอมภายนอกทางกายฝายวัตถุเทาน้ัน แตใหชีวิตดานในคือการศึกษาปฏิบัติ
ท้ังหมด ก็มีอารามดวย เปนอารามทางนามธรรม  

บอกยอๆ วา เม่ืออยูในวัดอันเปนอารามท่ีรื่นรมยนาช่ืนชมยินดีดานนอกแลว พระ 
พุทธเจาก็ทรงใหพระมีท่ีอยูประจําดานในอีก ๒ อาราม คือ ปหานาราม และ ภาวนาราม  

ไขความนิดหน่ึงวา พระพุทธเจาตรัส อาราม ๒ คือ ภาวนาราม และปหานาราม 
ไวในหลักท่ีพระอริยะปฏิบัติสืบสายกันมา เรียกวาอริยวงศ (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖) ใจความวา 
พระสงฆพึงสันโดษ ไมมัวหมกมุนวุนวายอยูกับเรื่องจีวร อาหาร และท่ีอยูอาศัย แตเอา
เร่ียวแรงเวลาไปอยู ไปไว ที่ปหานาราม (ปหาน-อาราม) คือมีการกําจัดลดเลิกละอกุศล เปน
ที่มาช่ืนชมยินดี และที่ภาวนาราม (ภาวนา-อาราม) คือมีการเพิ่มพูนพัฒนาเจริญกุศล เปนที่มา
ช่ืนชมยินดี มี ๒ อารามเทาน้ี ชีวิตพระสงฆก็สมบูรณ รวมการศึกษาปฏิบัติอยูในน้ีหมด 

อาราม ๒ น้ี จะขยายกวางออกไปเปนชุดอาราม ๖ ก็ได มีตรัสไว แตพูดมาก็
มากมายแลว พอเทาน้ีกอน  

เอาเปนวา ทานท้ังหลายเม่ือไดบวชแลว เขาอยูในส่ิงแวดลอมของวัด ก็มารวมใน
การทําอารามใหเปนรมณีย การปฏิบัติในการบวชเรียนก็จะเร่ิมกาวไปและปรากฏขึ้นมาทันที  

ตอไป ศีลหมวดที่ ๓ วาดวยเรื่องอาชีพ เปนธรรมดาวา ทุกคนท่ีอยูในโลกตองเล้ียง
ชีวิต ตองมีทางท่ีจะมีชีวิตเปนอยู ใหอยูรอด ใหอยูดี โดยตองหาเล้ียงชีพ หรือเรียกงายๆ 
วาตองหากิน การหาเล้ียงชีพจึงเปนเร่ืองหลักเรื่องใหญในการมีชีวิตอยูของมนุษย เม่ือไม
จัดการใหดี ก็เปนท่ีมาสําคัญของความทุกขความเดือดรอนและการแยงชิงเบียดเบียนกัน 
แลวก็มัวยุงนัวเนีย พาใหกาวตอข้ึนไปในความดีงามและการพัฒนาท่ีสูงข้ึนไปไมได 

ดังน้ัน จึงตองมีหลักปฏิบัติในเรื่องการหาเล้ียงชีพน้ัน ตั้งแตข้ันพื้นฐาน คือข้ันศีล 
โดยใหคนหาเล้ียงชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน เรียกวามีสัมมาอาชีวะ หรือเรียกใหส้ัน
วาสัมมาชีพ แปลงายๆ วา เล้ียงชีพชอบ หรือหาเล้ียงชีวิตโดยทางท่ีถูกตอง  

สําหรับพระสงฆ ก็มีหลักปฏิบัติในเร่ืองน้ี ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตน จัดเปนศีล
หมวดหนึ่ง ช่ือวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 

สัมมาชีพของญาติโยมคฤหัสถ ไมใชหัวขออันจะพูดในท่ีน้ี แตเม่ือเอยพาดพิงแลว 
ก็เห็นวาควรบอกไวคราวๆ พอเห็นแนว 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

ในขั้นสามัญ หรือขั้นพื้นฐาน สัมมาชีพ ไดแก อาชีพท่ีสุจริต ไมกอการเบียดเบียน 
อยางนอยไมผิดกฏหมาย (กฎหมายคุมไดแคภายนอก คุมจิตใจไมได เชน อาจคิดหลบคิด
เล่ียง หาแงใหตัวได แคกฎหมายจึงไมแนไมพอ จะเปนศีลแทจริง ตองคุมถึงในใจ คือใหมี
เจตนาสุจริต ไมคิดทําอะไรที่ผิด คิดมุงไปแตวาจะทําส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม เปนประโยชน) 

หลักธรรมประกอบ เพื่อใหการหาเล้ียงชีพไดผลสมความหมาย-ความมุงหมาย คือ  
ชุดท่ี ๑ ขยันหม่ันเพียรทํางานโดยไมประมาทและฉลาดคิดการดวยปญญา, รูจัก

เก็บรักษา, คบหากัลยาณมิตร, เล้ียงชีวิตแตพอดี ไมฟุมเฟอยไมฝดเคือง; ขอเนนคือ ต้อง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย 

ชุดท่ี ๒ จัดสรรทรัพย (วางแผนการเงิน หรือจัดทํางบประมาณ) ๔ สวน วาคราวๆ 
คือ ใชจาย (เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัวพอแมและคนท่ีควรดูแลบํารุง ทําบุญบําเพ็ญประโยชน) 
๑ สวน เปนทุนประกอบการงาน ๒ สวน เก็บไวเปนประกันคราวจําเปน ๑ สวน  

มีชุดยอยชุดพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติตอทรัพยอีก ๒-๓ ชุด ตองขามไปกอน 
ในขั้นตอขึ้นสูจิตตปญญาภาวนา ใหไดฝกศึกษาพัฒนาจิตใจและปญญาไปดวย โดย  
- ศึกษาใหม่ันแนถึงความหมายและความมุงหมายของงานอาชีพของตน จะเปน 
ครูอาจารย แพทย ตํารวจ หรืออะไรๆ ก็รูเขาใจวาอาชีพนั้นมีข้ึนมีไวเพื่อประโยชน
ในการแกปญหาสรางสรรคพัฒนาอยางใดแกชีวิตและสังคม (คุณคาแท) และ
พยายามทําใหไดผลอยางนั้น (มิใชมุงเอาแตผลไดแกตน ซึ่งท่ีจริงเปนคุณคาพวงพลอย) 

- พลังงานและกาลเวลาคร่ึงคอนหรือเกือบท้ังชีวิตของคนสวนใหญ อยูกับอาชีวะ
คือการหาเล้ียงชีพ เชนทํางานวันละ ๘ ช่ัวโมง (ยังไมนับกิจท่ีเนื่องกับงานนั้นเชนการ
เดินทาง) ดังน้ัน ถาจะเอาดีจากชีวิตนี้ใหไดมากที่สุด ก็ใชอาชีวะเปนโอกาสและเปน
เวทีที่ฝกศึกษาพัฒนาตน ซ่ึงถาเขาใจและต้ังใจ จะไดเต็มที่ เชน ฝกความสัมพันธ
ทางสังคมในการพูดจาส่ือสาร ฝกกิริยามารยาท การชวยเหลือรวมมือ ฝกจิตใจใน
การพากเพียรทํางาน ขยัน อดทน ความมีน้ําใจ มีเมตตา ฝกสติ-สมาธิ ฝกความ
ผอนคลาย  ราเ ริง  สดช่ืน  พัฒนาปญญาต้ังแต รู เขาใจงานของตน  เทาทัน
สถานการณ ทักษะในการแกปญหา การคิดริเร่ิม ปรับปรุง พัฒนา ฯลฯ 

- ในขอหลังขางบน ดานการพัฒนาจิตใจ ขอแยกออกมาย้ําเปนพิเศษ คือ การ
พัฒนาความสุข จะตองฝกศึกษาใหมีความสุขพรอมอยูในการทํางาน เพราะถาใน
เวลาทํางานไมมีความสุข ก็คือมีทุกขไปครึ่งคอนชีวิตแลว ขอนี้พึงฝกใหได แลวการ
ฝกอ่ืนๆ ก็จะงายข้ึนดวย 



 

๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องอาชีพของคฤหัสถญาติโยม วาจะพูดนอยๆ แตชักจะยาว ควรหยุดแคน้ีกอน 
หันมาทางพระเณร การดําเนินชีวิตถูกตองของพระสงฆ คือการทําหนาท่ีของพระ 

เปนสัมมาอาชีวะอยูเองในตัว เปนการรักษาธรรมไวใหแกโลก เม่ือพระดํารงตนในธรรมใน
วินัย ส่ังสอนใหชาวโลกมีธรรม รักษาธรรมไวใหแกโลก ประชาชนรูวาธรรมเปนส่ิงจําเปน 
ถาไมมีธรรม ชีวิตก็อยูไมดี สังคมก็อยูไมได ก็จะตองเก้ือหนุนแกผูท่ีรักษาธรรมไวใหแก
สังคม ตองรักษาพระไวใหอยูคูสังคม   

เม่ือประชาชนรูเขาใจเห็นคุณของพระสงฆ ก็มีศรัทธา แลวก็อุปถัมภบํารุง โดย
ถวายปจจัยส่ี คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ท่ีเห็นชัดประจําวันคือบิณฑบาต  
ไดแกอาหาร ของท่ีถวายน้ัน เปนอันวาถวายดวยศรัทธา  

ท่ีวาถวายดวยศรัทธาน้ัน คือเขาถวายหรือจัดมาเล้ียงเอง เชน พระเดินไปเพ่ือ
บิณฑบาต ก็เดินไปอยางสํารวมอินทรีย โดยมีอาการสงบ ญาติโยมรูเขาใจความตองการ 
เม่ือมีศรัทธา หรือเห็นแกพระศาสนา ปรารถนาจะชวยดํารงธรรม ก็นําของบิณฑบาตมา
ถวาย พระไมมีสิทธิ์ไปออกปากขอเขา  

มีพุทธบัญญัติไว ถาภิกษุไมอาพาธ ไมเจ็บไข ไปบอกชาวบาน ขออาหารเพ่ือตน
ฉัน ถาเขาไมใชญาติ หรือไมไดปวารณาคือบอกเปดโอกาสไว ตองอาบัติ มีความผิด ขอ
จีวร ก็ทํานองเดียวกัน เวนแตหาย ถูกไฟไหม ถูกโจรลักไป เปนตน  

รวมความวา เม่ือญาติโยมชาวบานเล่ือมใสศรัทธา โดยรูเขาใจเห็นคุณคา
ประโยชน จึงบํารุงดวยปจจัยส่ี เชน ถวายภัตตาหาร ในขอบเขตท่ีพระจะฉันจะใชได ก็พูด
รวมๆ วา พระมีอาชีวะท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงเปนศีลอีกหมวดหน่ึงของพระภิกษุ 

น่ีพูดกันคราวๆ ท่ีจริง มีพุทธบัญญัติมากมายเก่ียวกับอาชีวะของพระสงฆ ท่ีจะให
ทานสันโดษ ทําตัวใหประชาชนเล้ียงงาย ไมแสวงหาลาภในทางไมสมควร ซ่ึงอยางแรงถือ
เปนมิจฉาชีพ ใหพระสงฆเปนอยูงาย มุงบําเพ็ญกิจหนาท่ีของตนในการเจริญไตรสิกขา 
และเผยแผธรรมใหคนศึกษาพัฒนาในกุศลเพ่ือประโยชนสุขของตัวประชาชนเอง 

มีพุทธพจนตรัสสอนพระไว ใหดําเนินชีวิตอยูทามกลางหมูชนในโลกน้ี เหมือน
อยางแมลงผ้ึง แมลงผ้ึงน้ัน ขยัน บินไปตามหมูไม ไปเก็บนํ้าหวานและเกสรดอกไม  

ทานสอนคติวา ผ้ึงน้ันไปเก็บเอานํ้าหวาน โดยไมทําดอกไมใหชอกชํ้า แมแตสีและ
กล่ินก็ไมเสียหาย ขอน้ีฉันใด พระภิกษุก็พึงเท่ียวไปในหมูชาวโลกฉันน้ัน คือเปนอยูจาริก
ไปในโลก โดยไมทําใหประชาชนชอกช้ํา ไมวาดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทอง หรือดานจิตใจ 
เร่ิมแตศรัทธา แตไปบํารุงชีวิตจิตใจของเขา ใหเจริญธรรมพัฒนากุศลมีความสุขยิ่งข้ึนไป  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

น้ีคือเหมือนกับแมลงผ้ึงท่ีไปเอานํ้าหวาน แตกลายเปนการไปชวยใหดอกไมเจริญ
งอกงามแพรพันธุดีย่ิงข้ึนไปอีก ตามพุทธพจนในพระคาถานั้น มุนีคือพระสงฆท่ีดีน้ี ก็อยู
ในโลกเหมือนอยางน้ัน ทานทําตนใหเขาเล้ียงงาย มีชีวิตท่ีข้ึนตอวัตถุนอย เอาวัตถุมาเปน
ปจจัยเก้ือหนุนการศึกษาส่ังสอนธรรม ก็เลยนําประชาชนใหย่ิงเจริญพัฒนา   

เปนอันวา พระสงฆท่ีดี มีอาชีวะบริสุทธิ์ โดยเปนผูท่ีเล้ียงงาย บริโภคปจจัยส่ีท่ีเขา
ถวายดวยศรัทธา ไมแสวงหาลาภในทางที่ไมควร ดํารงตนในการทําหนาท่ีเจริญไตรสิกขา
และส่ังสอนธรรม ทั้งใหตนเองงอกงามในธรรมวินัย และใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

ในศีลขอน้ี จุดสําคัญอยูท่ีวา ปจจัยส่ีอันเปนลาภท่ีจะเสพบริโภคน้ัน พระไดมา
อยางไร ดังน้ัน การแสวงหาปจจัยส่ี หรือการแสวงหาลาภ จึงเปนตัวตัดสินวา อาชีวะของ
พระน้ันบริสุทธิ์หรือไม ทานจึงใหหลักวา อาชีวปาริสุทธิศีลน้ี เปนศีลซ่ึงดูความบริสุทธิ์ดวย
การแสวงหา (ภาษาพระเรียกวา ปริเยฏฐิสุทธิ)  

ย่ิงกวาน้ัน แมจะไดปจจัยส่ีมาดวยดีโดยถูกตองแลว สุจริตและบริสุทธิ์ไปข้ันหน่ึง
แลว ก็ยังไมจบ เม่ือไดปจจัยส่ีมาแลว พอจะเสพบริโภค พระสงฆจะตองฉันตองใชปจจัยส่ี
เหลาน้ัน ดวยปญญาพิจารณาใหเกิดประโยชนถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง
ของการเสพบริโภคปจจัยส่ีอยางน้ันๆ อีกดวย จึงยังมีศีลอีกหมวดหนึ่งตอไป  

ทีน้ี ก็ผานตอมาถึงศีลหมวดท่ี ๔ แตไดพูดเรื่องของศีลหมวดกอนๆ ไปยืดยาวมาก 
ถึงตอนน้ี ตองรวบรัดพูดพอไดเคา แมจะเปนเร่ืองสําคัญมากในการศึกษา  

ศีลหมวดที่ ๔ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในดานการกินอยูเสพ
บริโภคใชสอยส่ิงของเคร่ืองใช พูดอยางภาษาพระวา การเสพปจจัย ๔ ต้ังแตกินอาหาร 
ใชเส้ือผาเคร่ืองนุงหม เปนตน ใหกินเปน บริโภคเปน กินพอดี บริโภคพอดี ท่ีจะไดผลดี
ตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริงของการเสพบริโภคส่ิงน้ันๆ  

บางที พวกเราสมัยน้ีหลายคนก็มองวา คนไทยสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทหรือ
บานนอก หางไกลการศึกษา คงไมคอยรูอะไร ทําอะไรไมถูก น่ีก็อาจจะจริงอยูบาง แต
มองอีกที ในหลายอยาง คนโบราณเหลาน้ัน ก็ทําอะไรไดถูกตองดีกวาคนสมัยน้ีไมนอย 

คนสมัยกอนน้ัน ถึงจะหางไกลแหลงความรู แตพิธีกรรมและกิจกรรมมากมายท่ี
สืบกันมาเปนประเพณี แมหลายอยางจะเหลือแครูปแบบ แตน่ันก็เปนวิธีการท่ีจะโดยรูตัว
ก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม ไดชวยใหชาวบานสมัยกอนน้ัน ปฏิบัติตามหลักพระศาสนากันมาได 
โดยหลายแหงก็ไดอยางดี  



 

๔๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ท่ีวาน้ัน อยางนอยก็เหลือเคารูปไวใหคนรุนหลังน้ี บางคนท่ีคิดเอาจริง มีโอกาส
ยกหรือจับข้ึนมารื้อฟนหรือชําระสะสาง ถารูปแบบและประเพณีไมมีน่ันสิ อาจจะหมดท้ัง
ของจริง และหมดท้ังโอกาสท่ีจะฟนข้ึนมา 

ศีลหมวดตางๆ น้ี เปนรูปรางของพระสงฆท่ีปรากฏแกชาวบาน หรือทําใหสังคม
รูจักวาน่ีเปนพระสงฆ เรื่องน้ีคนสมัยกอน ไมวาจะรูตัวหรือไม ก็มีรูปแบบและประเพณีท่ี
เขาบอกสืบกันมา ไมวาคนท่ีรูเขาใจสาระดี หรือคนที่ไมรูเขาใจก็ตาม ตางก็เอาจริงเอาจัง 
ถือเปนสําคัญหรือสําคัญอยางย่ิง 

ศีลหมวดท่ี ๔ ท่ีกําลังจะพูด ก็เปนตัวอยางในเร่ืองน้ี สมัยกอนโนน ในแตละป 
บานไหนมีบุตรท่ีอายุครบบวช พอหมดหนานา เดือนส่ีเดือนหา บิดามารดาก็พาบุตรคน
น้ัน ถือดอกไมธูปเทียนไปวัด นําไปกราบหลวงพอ ขอฝากลูกใหอยูวัดเพื่อเตรียมตัวบวช 

พอมาอยูวัด กวาจะไดบวช รออีกเปนเดือนๆ ระหวางน้ัน ก็พรอมกับหมูพวกที่จะ
บวชในรุนท่ีจะจําพรรษาน้ัน ทํากิจวัตรตางๆ ฝกหัดกิริยามารยาท โดยเฉพาะทองคําขาน
นาค และบทสวดมนต เจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ตามพระเณรไปทําวัตรสวดมนต ฟงคํา
สอนของหลวงพอ ตอนกลางคืน บางทีก็ผลัดกันทีละหลายๆ คน ไปบีบนวดหลวงพอ ได
ฟงทานเลาเรื่องเกาๆ และพวกนิทาน รวมท้ังแนะนําส่ังสอนไปตามสมควร 

ในบรรดาบทสวดมนตน้ัน ท่ีเนนมากอยางหน่ึง คือ บท “ปฏิสังขา-โย” หรือบท
พิจารณาปจจัยส่ี คือ คําพิจารณาท่ีจะใชสอยเสพบริโภคปจจัยส่ีน้ันๆ แตละอยาง โดยใหรู
เขาใจและกินใชใหถูกตองตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริง จึงมี ๔ บท สําหรับปจจัยส่ีแต
ละอยาง และเพราะคําพิจารณาท้ังส่ีบทน้ัน ข้ึนตนวา “ปฏิสังขา โยนิโส...” ก็เลยเรียกกัน
งายๆ ตามสะดวกปากวา “ปฏิสังขา-โย” 

หลวงพอ รวมทั้งพระเกา ก็บอกเนนแกคนเตรียมบวช และแกพระใหมวา กอนจะ
ฉันจะใชปจจัยส่ี ตองพิจารณากอนตามบทพิจารณาท่ีใหทองไวน้ัน แตบางที หรือไมนอย 
หรือแมแตสวนมาก ก็สวดหรือวาบทบาลีท่ีทองไวน้ัน วาไปตามถอยคําโดยไมไดคิด
พิจารณาหรือนึกถึงความหมายอะไร ก็เลยเปนแครูปแบบ (แตก็คือยังมีเคร่ืองชวยเตือนสติ
รออยูในตัว ท่ีบางทีอาจจะใหนึกข้ึนมาได หรือท่ีคนอ่ืนจะปลุกใหได ดีกวาไมมีอะไรเลย) 

บรรดาบทพิจารณาท้ัง  ๔  คือ  พิจารณาการเสพกินใช  จีวร-เครื่องนุงหม 
บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ท่ีอยูอาศัย และเภสัช-หยูกยา น้ัน แนนอนวา บทท่ีเดนท่ีสุด 
ก็คือบทพิจารณาบิณฑบาต-อาหาร เพราะปรากฏเดนชัด มีกําหนดเวลาจําเพาะ และ
มักจะเปนกิจท่ีรวมพรอมกัน คือฉันพรอมกันทุกรูปในหอฉัน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

ทีน้ี พอจะเร่ิมฉัน ตามท่ีสอนกันมาวาใหพิจารณากอนจึงฉัน ตามบทที่ทองไวน้ัน 
บางวัดก็อาจจะใหสวดพรอมกันกอน จบแลวทุกรูปก็ฉันของตนๆ แตในวัดสวนมากก็
ปลอยใหแตละองควาในใจ พอจะฉัน พระก็น่ังน่ิงเงียบกัน เพราะทานกําลังสวดหรือวาบท
พิจารณาน้ันอยูในใจ สักครูก็เร่ิมฉัน  

ตอนท่ีพระสวดหรือวาบทพิจารณาน่ิงกันอยูน้ัน บางทีก็กลายเปนการทําตามๆ 
กันไป โดยไมมีการบอกเลาอธิบาย ไปๆ มาๆ ชาวบาน หรือแมแตตัวพระเองท่ีไมรูไม
เขาใจความหมายและเหตุผล ก็เลยคิดกันและบอกกันวา พระเสกขาว (กอนฉัน) น่ีคือ
เหลือแคเปนรูปแบบ เปนพิธี แลวก็เปนประเพณีท่ีมีแตรูปแบบ   

นอกจากน้ี หลวงพอเอง และญาติโยมเกาๆ บางทีก็คอยเตือนพระ โดยเฉพาะกะ
พระใหมคลายจะขู บอกวา จะฉันขาว ตองพิจารณากอนนะ หรือตองปฏิสังขา-โย กอน 
บางคนอาจจะบอกวาตองเสกขาวกอนนะ มิฉะน้ันจะเปนหน้ีชาวบานเขา ตายไปแลว (ถึง
มรณภาพไปแลว) จะไปเกิดเปนกระบือใหเขาใชไถนา  

สําหรับหลวงพอ ทานอาจจะพูดเปนเชิงสัญลักษณ เม่ือใดมีโอกาส ก็จะอธิบาย
ความหมายใหฟง แตบางคนก็พูดไปตามท่ีเช่ือกันมา หรือพูดตามกันไป เปนการเตือนไว 
หรือขู โดยไมรูวาทําไมจะตองเปนอยางน้ัน แตไมวาจะพูดโดยรูหรือไม หรือดวยเช่ือดวย
เขาใจอยางไร ตามปกติ ก็คือพูดดวยความหวังดี ท้ังตอพระใหม และตอพระพุทธศาสนา 

บอกวาจะพูดรวบรัด แตนี่ยาวอีกแลว เอาละ ก็พอเปนเคา ใหเห็นแนวทาง เปนเงื่อน
ปมท่ีชวยใหเราไดมาจับจุดหรือใสใจที่จะฟนความรูความเขาใจ ใหรูถึงหลักท่ีเปนตัวจริง 
และเร่ืองท่ีถือท่ีเช่ือท่ีพูดตอกันมาน้ัน ก็ไมตองอธิบาย เดี๋ยวรูหลักแลว ก็คงมองออกเองวา 
เร่ืองมากับชาวบานดังท่ีวาน้ันไดอยางไร และมีความหมายท่ีแทจริงคืออะไร 

ไดฟงคําอธิบายความหมายของศีลหมวดท่ี ๔ น้ีอยางคราวๆ ตอนเร่ิมตนแลว ทีน้ี
ก็มาดูคําแปลบทพิจารณาปจจัยขอท่ี ๒ หรือปฏิสังขา-โย ขอบิณฑบาต คือพิจารณาในการ
ท่ีจะฉันอาหาร ดังตอไปน้ี 

“ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรอง
อยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา)  

- มิใช่เพื่อจะสนุกสนาน เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เพ่ือโอ่อ่าโก้เก๋ 
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป 
- เพื่อระงับความหวิ หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย  
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตท่ีดีงามอันประเสริฐ คือการ
ดําเนินอริยมรรค เพ่ือมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)  



 

๔๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างน้ี เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ
ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับท้ังจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน 
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)  

- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้  
- พร้อมท้ังจะเป็นการบริโภคท่ีบริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ปราศจากข้อเสียหาย  
- แล้วก็เป็นอยู่ผาสุกด้วย” 

น่ียกมาใหดูเฉพาะขอ ๒ ขอเดียว สวนอีก ๓ ขอ ๓ ปจจัย คือ ผาจีวร ท่ีอยูอาศัย 
และยาแกโรค ไมตองยกมา เพราะจะยืดยาว เม่ือพูดกันในขอน้ีเปนตัวอยางเขาใจดีแลว 
ก็ถึงกันหมด แลวอีก ๓ ขอ ก็หาเวลาไปอานเอง 

ในขอ ๒ น้ี ยกคําพูดสวนสําคัญขางตนมาวางเทียบและทวนอีกทีวา “ศีลหมวดท่ี 
๓ น้ี เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในดานการกินอยู...เสพปจจัย ๔...ใหกิน
เปน กินพอดี ท่ีจะไดผลดีตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคส่ิงน้ันๆ”  

เม่ือเทียบกับคําพิจารณาท่ีแปลไวตรงน้ี จะเห็นวาไดความตรงกัน ดังน้ัน เพ่ือรวบ
รัดอยางท่ีวาแลว จึงไมตองอธิบายยืดยาว แตแสดงสาระสําคัญเปนจุดกําหนดไวดังน้ี  

ศีลหมวดท่ี ๔ น้ี เรียกวา ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลเน่ืองดวยปจจัย ๔) หรือ ปจจัย-
ปฏิเสวนศีล (ศีลในการเสพปจจัย ๔) ในท่ีน้ี ยกการเสพปจจัยท่ี ๒ คืออาหาร เปนตัวอยาง 

- เปนการบริโภคดวยปญญา โดยพิจารณารูเขาใจความมุงหมายท่ีแทจริงของ
การกินเสพบริโภคใชสอยน้ัน เชนตอบไดวากินเพ่ืออะไร และบริโภคใหไดผล
ตรงตามความมุงหมายน้ัน เรียกไดวากินเปน บริโภคเปน   

- รูจักประมาณในการบริโภค โดยสืบเนื่องและประสานกับขอแรก ก็รูขอบเขตและ
ปริมาณวา กินแคไหนเทาใดจึงจะไดผลตามความมุงหมายท่ีพิจารณาเห็นดวย
ปญญาแลวน้ัน จึงกินพอดี บริโภคพอดี ดังท่ีทานยํ้าเสมอใหมีโภชเนมัตตัญญุตา 
ถึงกับบางทีใชคําน้ีแทนปจจัยสันนิสิตศีลเลยทีเดียว ก็คือมีศีลในการบริโภคน่ันเอง 

- เปนการกินเสพบริโภคเพ่ือสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิต ใหไดคุณคาแท
ที่จะเกิดผลดีตรงตามความมุงหมายอยางที่วาแลวขางตน เชนกินเพื่อใหรางกาย
แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพ่ือจะสนองความตองการของตัวตนของคน 
ซ่ึงกลายเปนการบริโภคดวยโมหะและตัณหา ท่ีจะลุมหลงมัวเมา มุงเอาแคโกเก 
ใหหรูดูเท อวดโอแขงขมกัน หรือติดอยูแคจะเอาเอร็ดอรอย เปนตน ท่ีเปนเพียง
คุณคาหลอกๆ เทียมๆ ซ่ึงกลายเปนทําใหเกิดโทษ เชน ย่ิงกินดี ย่ิงมีโรคเยอะ 
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- สืบเน่ืองจากการสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิตน้ัน ก็ยํ้าตอไปวา กินใช
เสพบริโภคเพ่ืออนุเคราะหพรหมจริยะ คือเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีและการพัฒนาชีวิต
ย่ิงข้ึนไป เปนความหมายที่กวาง จะวาครอบคลุมก็ได คือสืบตอจากกินเพ่ือให
ชีวิตเปนไปได รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซ่ึงก็คือเกิดประโยชนพื้นฐานแลว ก็
เอารางกายไปใชประโยชนตออีก โดยไปศึกษาเลาเรียน ทําความดีงามตางๆ พูด
รวมๆ วา กินเพื่อเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงาม แลวก็อยูผาสุกดวย  

- พรอมกับท่ีใหเก้ือกูลเกิดประโยชน ก็ไมใหเกิดโทษ ตั้งตนแตไมเบียดเบียน
ตนเอง ไมกอปญหาแกชีวิตรางกาย เชน กินแลวเกิดโรคเสียสุขภาพ ใชจายเกิน
ตัวจนขัดสน แลวก็ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสังคม เชน แยงชิง เอา
เปรียบ  แสวงหาในทางทุจริตเน่ืองจากฟุงเฟอ  ไมกอโทษภัย ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ดวยการกินไมเปน กินเกินพอดี จนขยะ 
มลภาวะ มากลนรวดเร็ว กําจัดชําระไมไหวไมทัน 
ในท่ีสุด ตัวแทตัวจริงของศีลหมวดท่ี ๔ น้ี ก็อยูท่ีการบริโภคดวยปญญา คือจะกิน

ใชเสพบริโภคอะไร แคไหน ก็พิจารณาใหรูเขาใจความมุงหมายท่ีจะไดคุณคาแทท่ีสนอง
ความตองการของชีวิต ทานจึงวาเปนศีลท่ีบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา (ปจจเวกขณสุทธิ) 

สําหรับพระน้ัน ศีลขอน้ีทานเนนเปนสําคัญ เพราะชีวิตของพระอาศัยปจจัยส่ีท่ี
ชาวบานถวายดวยศรัทธา ถาพระเณรฉันโดยไมไดพิจารณาอยางท่ีวามา หากฉันโดยลุม
หลงติดรสอาหาร ไมรูจักประมาณ ไมฉันเพ่ือเก้ือหนุนการเจริญไตรสิกขา ถือวาฉันโดย
ขาดปญญา เปนทาสของตัณหา พระพุทธเจาตรัสวาบริโภคอยางเปนหน้ี หรือฉันติดหน้ี 
(อิณบริโภค) ชาวบานจึงไดเตือนพระใหมอยางท่ีเลาขางตน    

ในแงหน่ึง ศีลหมวดท่ี ๔ น้ีก็เปนเรื่องของการใชอินทรียดวย ดังท่ีวา การเห็นแก
ความรูสึกตอ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกาย ท่ีรับรูเขามาทางอินทรียท้ังหลายน่ีแหละ ท่ีทํา
ใหคนผูตกไปใตอํานาจของตัณหา หลงเพลินมัวเมา สติหลุด ปญญาหาย พลาดจากการ
กินเสพดวยปญญา และจึงไมรูจักประมาณในการบริโภค แลวกอปญหาจากการกินเสพ
บริโภคตางๆ นานา เน่ืองจากติดหลงรสอาหาร เปนตน แตอันน้ีเปนการใชอินทรียจําเพาะ
เร่ืองท่ีใหญมาก กับท้ังมีวิธีปฏิบัติพิเศษ ก็เลยแยกออกมาเปนอีกหมวดหน่ึงตางหาก   

อีกประการหน่ึง ตามท่ีวาน้ัน เม่ือเปนเรื่องเก่ียวกับอินทรียตอเน่ืองมา ศีลน้ีก็
นาจะจัดเปนหมวดท่ี ๓ ตอจากการสํารวมอินทรีย แตน่ีทานจัดเปนหมวดสุดทาย คือ
หมวดท่ี ๔ โดยไปตอหลังศีลหมวดท่ีเก่ียวกับการเล้ียงชีพ ท้ังน้ีก็โดยเหตุผลซ่ึงเห็นไดไม
ยาก คือมองตามปกติวา หาเล้ียงชีพไดมาแลว จึงกินใชเสพบริโภค  
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เปนอันจบศีล ๔ หมวด ซ่ึงมีช่ือรวมวา ปาริสุทธิศีล ๔ เรียงดูใหครบที่น่ี คือ 
๑. ปาติโมกขสังวรศีล  ศีลคือการสํารวมในปาติโมกข 
 (คฤหัสถเมื่อไมจัดต้ังชุมชนจําเพาะใหชัด พึงถือศีล ๕ ดังปาติโมกข) 
๒. อินทรียสังวรศีล   ศีลคือการสํารวมอินทรีย, ศีลขอรูจักใชอินทรีย 
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล  ศีลเน่ืองดวยปจจัย ๔  
รวมศีลท้ังหมดเปน ๔ ประเภท น้ีคือแดนท่ีเราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ท้ัง

ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม  
ศีลท้ังหมดนี้ เราไมคอยรูจักกัน เรามักรูจักแตศีล ๕ สวนศีลในการบริโภคอาหาร 

ศีลในการดูฟงทีวี น่ีไมมี เพราะฉะน้ัน ก็ไมรูเขาใจวา ถาดูทีวี เม่ือดูไมเปน ก็เสียศีล ถาดู
เปน ก็มีศีล จึงตองถามวา ดูทีวีแลว ไดความรู ไดคติ ไดประโยชนไหม  

เพราะฉะน้ัน จะตองฝกกันต้ังแตในบาน เวลาน้ีนาเสียดายท่ีใชเทคโนโลยีกันไม
คอยเปน ดูทีวีก็ไมเปน ใชส่ือตางๆ ไปทางลุมหลงมัวเมา เสียศีลกันมาก  

ถาเด็กมีศีลอยางท่ีวามาน้ี ประเทศไทยเจริญพัฒนาแนนอน สวนพระน้ันแนอยู
แลว ทานเนนศีลจริงจังมาก  

เปนอันวา  ศีล  ๔  หมวดน้ี  เปนชี วิตแดนท่ีหน่ึง  แดนน้ีใหญมาก  มิใชแค
กิริยามารยาท และความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคม ตองฝกตองศึกษากันจริงจัง  

ในท่ีน้ีก็มุงฝกพระสงฆไวเปนตัวอยาง ใหเห็นวาทําอยางไรคนจะอยูกันดี ใหสังคม
น้ีสงบเรียบรอย มีระเบียบ มีความสวยงามประณีต ผูคนตั้งอยูในความสุจริต มีเศรษฐกิจ
ท่ีไมเบียดเบียน เคารพวินัยกฎกติกา พรอมดวยไมตรี ไดสัมผัสสภาพรมณียทุกท่ีทุกเวลา 

แดนที่ ๒ ท่ี ๓ พัฒนาลึกเข้าไปข้างใน เรื่องใหญ่ พูดแค่นําเรื่องไว้ 
ไดพูดเร่ืองศีลมาเสียยืดยาว เพราะเปนเรื่องข้ันเบ้ืองตน ท่ีทานถือเปนสําคัญใน

ฐานะท่ีเปนพื้น เปนฐาน เปนท่ีเหยียบยัน เปนท่ีตั้งตัว เม่ือตั้งตัวไดม่ันดีแลว จะทําอะไรๆ
หรือจะกาวตอไปขางหนา ก็ม่ันใจวาจะหนักแนนไดแกนไดเน้ือ แลวก็เปนไปดวยดี  

ศีล ๔ หมวดน้ี เปนชีวิตแดนที่หนึ่ง อยูกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ ขาวของ เงินทอง 
ของกินของใช วัสดุอุปกรณ และเพ่ือนมนุษย ตั้งแตในครอบครัวจนท่ัวท้ังสังคม หรือตั้งแต
ในวัดจนท่ัวท้ังสังฆะ เปนเรื่องพ้ืน เปนเรื่องฐาน เราตองผาน ตองพบ ตองเก่ียวของ ตอง
อาศัย อยูรอบตัว และตอนน้ี เรากําลังจะเร่ิมตน ก็จึงวากันในเรื่องน้ีใหชัดมากสักหนอย 
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สวนอีก ๒ แดนตอไป คือ จิตใจ และปญญา เปนเร่ืองนามธรรม อยูขางใน เปน
เร่ืองใหญมาก เปนตัวแทตัวจริง ท่ีเราจะเขาวัดใหใกลพระพุทธเจาย่ิงข้ึนไปอีก เพื่อจะได
ฝกไดศึกษากันจริงจังพัฒนาใหเต็มท่ี แตตอนน้ีเราอยูท่ีหนาดาน เดี๋ยวบวชผานเขาไปแลว 
จึงคอยวากัน ตอนน้ี เหมือนปฐมนิเทศไว เปนการเตรียมตัวในเรื่องพ้ืนฐาน   

อยางไรก็ดี วาท่ีจริงน้ัน ในแดนศีล ท่ีเปนเรื่องเบื้องตนพื้นฐานน่ีแหละ ตอนท่ีเรา
จะตั้งตัวใหม่ัน เราก็ไดเริ่มจัดการขางในตัวไปดวย คือ ตอนฝกขางนอกน้ัน ขางในก็ฝกไป
ดวย ถึงจะไมรูตัว ก็ไดพัฒนาไปแลวไมนอยเลย  

ทีน้ี ก็จะพูดถึงการศึกษาในไตรสิกขาตอไป วาดวยแดนจิตใจ ที่เปนเร่ืองของสมาธิ 
และแดนความรูเขาใจ รูแจง รูจริง ที่เปนเร่ืองของปญญา เปนการนําเร่ืองไว พอใหไดเห็นแนว  

แดนที่ ๒ จิตใจ เรื่องของสมาธิ 
เบื้องหลังแดนของการแสดงออกติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการรับรูดูฟงเปน

ตน และมีพฤติกรรมตางๆ ดังไดวามาแลวน้ี ก็คือ จิตใจ  
พอรับรูผานแดนที่ ๑ เขามาแลว ในใจก็มีความรูสึกเชิงรับ เชนวา สบายใจ 

หรือไมสบายใจ ถูกใจ หรือไมถูกใจ จากน้ันก็มีความรูสึกเชิงตอบสนอง เชนวา ชอบใจ 
หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะผละหนีไป อยากจะทําลาย  

จากน้ันก็กาวตอไปสูการคิด เชนวา จะทําอยางไรใหได จะทําอยางไรใหพนมันไป 
หรือทําลายมันเสีย แลวก็อาจจะตอไปสูการพูด และหรือการลงมือทํา 

ทีน้ี พูดกวางๆ วา เราจะทําอะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร จะใชปากพูดอะไร จะใช
มือทําอะไร จะบริโภคอะไร ตองมีความต้ังใจ (เจตนา) ความต้ังใจนี้ อยูในแดนของจิตใจ  

ลึกลงไปอีก เราจะต้ังใจอยางไร ก็ข้ึนตอแรงจูงใจ ท่ีเปนกุศล หรือเปนอกุศล ซ่ึงชัก
นําผลักดันอยูขางหลัง ถามีแรงจูงใจช่ัวราย เชน มีความโลภ มีความโกรธ มีความริษยา
อาฆาต ก็ตั้งใจไปทางหน่ึง ถามีแรงจูงใจดี เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีคุณธรรมความ
ดีอยางใดอยางหน่ึง ก็ตั้งใจไปอีกทางหน่ึง  

พรอมกันน้ี จิตใจยังมีเรื่องของความออนแอ และความสามารถ เชน ความเกียจ
คราน หรือเพียรพยายาม ความหดหูระยอทอแท หรือความเขมแข็ง ความอดทน ความมี
ใจสู ความมีใจเล่ือนลอย หรือความมีสติทัน ต่ืนตัว ยับย้ัง ควบคุมตัวเองได ความฟุงซาน 
กระวนกระวาย หรือความมีสมาธิ จิตใจสงบ ตั้งม่ัน แนวแน น่ีก็เร่ืองของแดนจิตใจท้ังน้ัน  



 

๔๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

นอกจากนั้น ก็ยังมีเร่ืองของสุขและทุกข เชนวา มีจิตใจขุนมัว หมนหมอง เหงาหงอย 
ละหอยละเห่ีย เศราซึม ส้ินหวัง โหยหา หอเหี่ยว แหงฤทัย ใจผาก ชอกชํ้า ราวระทม 
ตรมตรอม หรือเอิบอ่ิม สดช่ืน ปรีดา ราเริง ฉํ่าช่ืน เบิกบาน ผองใส ปลอดโปรง โลงเบา  

ท้ังหมดท่ีวามาน้ี เปนเรื่องในแดนของจิตใจ ท่ีสมาธิเปนเจาใหญ ซ่ึงจะจัดปรับ 
แกไข ทําใจใหดีไดท้ังน้ัน   

เปนอันเห็นไดวา แดนจิตใจเปนเรื่องใหญสําคัญมาก แมเม่ือเรามาสัมพันธกับ
โลกภายนอกในแดนแรกน้ัน ถาจิตใจไมดี ก็สัมพันธไมดี เชน ทําใหเกิดการเบียดเบียน ถา
จิตใจดี เชนตั้งใจดี ก็สัมพันธไดดี มีการชวยเหลือรวมมือกัน หรือทําบรรยากาศใหเปน
รมณีย เปนตน 

ในทางกลับกัน เม่ือสัมพันธกับภายนอกดี ก็นําจิตใจใหพลอยดีไปไดดวย เชน ถา
ไดพบไดเห็นหรืออยูในท่ีสะอาดเรียบรอยงดงามเปนรมณีย หรือรูจักดูรูจักฟงส่ิงท่ีดี ก็
เกิดผลแกจิตใจในทางท่ีดี เชนมีความสดช่ืนเบิกบาน ชวนใหคิดการท่ีดีๆ  

รวมแลวก็เปนปจจัยแกกันและกัน จิตใจก็เปนปจจัยแกการสัมพันธทางตาหูจมูก
ล้ินกาย จนถึงกายกรรมวจีกรรม และตาหูจมูกล้ินกาย ตลอดถึงกายกรรมวจีกรรมน้ัน เม่ือ
รูจักใช ใชถูกตอง ทําด ีทําเปน ก็เกิดผลดีแกจิตใจ ตอออกไปสูดานอ่ืนๆ ท่ัวถึงกันหมด 

เม่ือแดนจิตใจเปนเรื่องใหญดังท่ีวามา จึงจะตองพัฒนากันใหจริงจัง จะเห็นวา 
แมแคจะใหไดสมาธิท่ีเปนแกนนําในแดนของจิตใจน้ัน ก็ยังจัดการฝกสมาธิกันเปน 
course บางทีจัด ๑๕ วัน หรือเดือนหน่ึงก็มี น่ีคือเร่ืองของแดนท่ีสอง คือแดนจิตใจ ท่ีใช
สมาธิเปนตัวแทน คือสมาธิน้ีเปนคุณสมบัติหลักดังท่ีวาเปนตัวแกน ก็เลยเอาช่ือเปน
ตัวแทนของแดนจิตใจน้ัน จะเรียกวาแดนสมาธิ หรือแดนจิตใจก็ได 

แดนที่ ๓ ความรูความเขาใจ รูใหแจง รูจนถึงความจริง คือเรื่องของปญญา 
 ลึกลงไปในใจ คนเราน้ีตองมีความรู เ ร่ิมตั้งแตสัมพันธกับภายนอก เราจะ

เคล่ือนไหวกายวาจา เราจะทําอะไร จะกินใชเสพบริโภคอะไร เราตองรู ถาเราไมรู ก็ทํา
อะไรไมได หรือทําไมไดผล ทําไมถูก ทําไมเปน คนไมรู จะเคล่ือนไหว จะทําอะไร ก็ไปได
ทําไดจํากัด ย่ิงรูชัดเจน รูกวางขวาง จะเคล่ือนไหวทําอะไร ก็ไปไดทําไดสําเร็จทะลุโลงไป
และทําไดละเอียดซับซอน ไดผลดีดังท่ีตองการ   

น่ีก็รวมไปถึงปญญาในการส่ือสาร การเรียน การฟงคนอ่ืน ฟงแลวรูเขาใจแคไหน 
จับประเด็นใหถูก พูดใหเขาฟงแลวเขาก็เขาใจไดดี อะไรตางๆ เหลาน้ี   



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

ทางดานจิตใจก็เหมือนกัน ถาเรามีปญญามีความรูเขาใจ เราก็แกไขปญหาจิตใจ
ไดงาย จะฝกจะปรับจะพัฒนาจิตใจอยางไร จนถึงใหเปนอิสระ ก็ทําไดหมด 

เราเจอคนคุนใกลไมยิ้ม หนาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธตอบไป แลวใจเราก็ทุกข เลยไม
สบายใจไปดวยกัน แตพอเราใชปญญาคิดขึ้นมาวา เออ! เขาอาจจะมีอารมณคาง เขาอาจจะถูก
คุณพอคุณแมดุมานะ ไมใชวาเขาโกรธเราหรอก เขามีปญหาของเขา เรานาจะไถถามชวยเหลือ
เขามากกวา พอมีปญญาไดความคิดขึ้นมา ก็เปลี่ยนจิตใจเลย จากโกรธ จากทุกข เปลี่ยนมา
เปนสงสาร เกิดมีคุณธรรมคือกรุณา ใจเราก็ดี แลวก็ชวยเหลือเขาดวย ชวยใหเขามีความสุข  

แควาเราไปเจออะไร ไมรูวาอะไรเปนอะไร ก็ทําอะไรไมถูก แลวก็อัดอ้ันตันใจ มี
ความทุกข พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไรกับมัน ทีน้ีก็โลง น่ีคือตัวอยางงายๆ ท่ี
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ คือความหลุดโลง ปลอดโปรง หายติดขัด หรือพนทุกขน่ันเอง  

เพราะฉะน้ัน ปญญาจึงเปนแสงสวาง เปนตัวช้ีชอง บอกทาง เบิกวิสัย ขยาย
ขอบเขต เคยทําไดเทาน้ี พอมีปญญารูเขาใจมองเห็นมากขึ้น ก็ขยายขอบเขตทําไดมาก
และไดผลย่ิงข้ึน เคยติดตัน ก็หลุดโลงเปนอิสระดวยปญญา แดนปญญาจึงเปนเรื่องใหญ
ท่ีสุด มาควบคุม มานําทางในแดนของการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ช้ีนําพฤติกรรม
และปรับแกพัฒนาจิตใจหมดเลย จนกระท่ังเปนตัวตัดสินท่ีจะนําไปสูการตรัสรู  

เพราะฉะน้ัน สามแดนของการศึกษา คือไตรสิกขาน้ี จึงครบจบสมบูรณท่ีปญญา 
และท้ังสามแดนนั้นก็สัมพันธอาศัยสงเสริมกันไปดวยกันโดยตลอด  

ตั้งแตการรับรูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ก็ใหเปนการสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ดวยพฤติกรรมการใชตา หู อยางมีสติ ดวยปญญา ซ่ึงเรียกวารูจักใช หรือใช
เปน พอใชเปน คือใชดวยสติปญญา ก็ไดความรู ก็ทําใหเกิดปญญาอีก  

เม่ือจิตใจดีงาม มีความเขมแข็งอดทน พอเจอปญหา ก็ไมยอทอ สูปญหา 
พยายามคิดพิจารณาโดยแยบคาย ก็เกิดปญญาข้ึนมา น่ีคือปญญาก็อาศัยจิตใจ  

ปญญาเปนแดนใหญท่ีจะทําใหชีวิตของเราเจริญงอกงาม บรรลุจุดหมาย แดนท่ี
หน่ึง ศีล และแดนท่ีสอง สมาธิ เจริญไปได ก็เพราะอาศัยปญญาน้ี มาชวยขยายขอบเขต 
และปรับแก แลวก็ทําใหพัฒนาย่ิงข้ึนไป  

เปนอันวา ปญญามีตั้งแตการรูจักรับรูใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง การรูจัก
พิจารณาคิดวินิจฉัยปญหา โดยไมเอนเอียงดวยอคติ การรูจักคิดวิเคราะหแยกแยะส่ิง
ตางๆ ใหกระจางชัด การรูจักคิดคนสืบสาวเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลาย การรูจักคิดเช่ือมโยง 
เอาขอมูลความคิดมาประมวลประกอบกัน สรางความรูความคิดใหม อะไรตางๆ เหลาน้ี  



 

๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทานจึงบอกวา ปญญาเปนยอดธรรม และแมวาท่ีจริงน้ัน ปญญาจะเปนปุญญัง
อยางหนึ่ง แตทานใหความสําคัญ ถึงกับยกข้ึนต้ังไวใหเดนตางหาก แลวก็เรียกวา ปุญญัง 
กับปัญญา พระโพธิสัตวบําเพ็ญปุญญัง จนกระท่ังปญญาชัดแจงข้ึนมา แลวก็เอาปญญา
นําหนาขบวนปุญญัง ดําเนินไปสูการตรัสรู ลุถึงอิสรภาพแหงวิมุตติธรรม แลวปญญาน่ัน
แหละก็กลายเปนโพธิ คือการตรัสรู คือตรัสรูดวยปญญาน่ันเอง  

รวมความวา ปญญาเปนเรื่องใหญมาก และเปนแดนท่ีสาม ท่ีเรามาบวชเรียน  
ถึงแมจะไมบวชเรียน ญาติโยมทั้งหลายก็อยูในสามแดนนี่แหละ คือ แดนท่ี ๑ แดน

ติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยตาหูจมูกล้ินกาย ตลอดจนดวยพฤติกรรมกายวาจา แลว
แดนท่ี ๒ คือเร่ืองของจิตใจ ทั้งดานคุณภาพของจิต คือพวกคุณธรรม ท้ังดานสมรรถภาพจิต 
และดานความสุข แลวก็แดนท่ี ๓ คือเรื่องของปญญา แดนของความรูความเขาใจ การ
คิดพิจารณา การท่ีจะไดความสวางใหเขาถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย แมจะเนนกับพระ 
แตโยมก็อยูในน้ัน เราก็มาฝกกันในเร่ืองเหลาน้ี คือพัฒนากันไปในไตรสิกขา 

เปนอันวา ไดสรุปคําสอนที่จะไปปฏิบัติกันท้ังหมด ลงในหลักการศึกษาที่เรียกวา
ไตรสิกขา ซ่ึงเราจะตองเก่ียวของโดยตรง สวนรายละเอียดก็จะไดศึกษากันตอไป  

เม่ือทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว รูวาชีวิตของเราคือไตรสิกขาน้ี ทานท้ังหลาย 
เม่ือไดบวชแลว ก็ขอใหฝกศึกษาพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในแดนท้ังสามน้ี ย่ิงๆ ข้ึนไป  

บวชไปแลว ก็ถามตนเองวา ในดานศีล การสัมพันธแสดงพฤติกรรมของเรา การ
ใชตาหูจมูกล้ินกาย การใชกายวาจาทํากรรมตางๆ ของเราน้ี ต้ังแตการกินอยูเสพบริโภค 
การใชปจจัย ๔ ส่ิงของเทคโนโลยีน้ี เรามีหลักมากขึ้นไหม ใชถูกใชเปนข้ึนไหม ในการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษย ตั้งแตเพ่ือนสหธรรมิก รูจักเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธท่ีดี รูจักพูดจาดี
ข้ึนไหม น่ีเรื่องศีลท้ังน้ัน อยางนอยก็ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร  

ดานท่ีสอง ก็ดูวา จิตใจของเราดีข้ึนไหม โดยคุณธรรม เชน เมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขา โดยความสามารถ ตั้งแตความเขมแข็งอดทน ขยันหม่ันเพียร โดยความสุข มี
ความราเริง เบิกบาน ผองใส เปนตน  

แลวก็สาม ดานปญญา อยางนอยก็รูเขาใจหลักธรรม ท่ีจะนําไปใชประโยชน เชน
หลักในการดําเนินชีวิต ตลอดจนฝกในการคิดพิจารณาส่ิงตางๆ รูจักมองโลกมองชีวิต 
รูจักพลิกสถานการณรายใหกลายเปนดี ดังที่วา ทุกอยางในโลกน้ี แมแตเลวท่ีสุด ถามองเปน 
ก็ไดประโยชน อยางนอยก็ไดความรูไดความจริง เราก็ฝกวิธีคิดที่จะเปนการฝกปญญา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙ 

ท้ังหมดน้ี ก็ถามตัวเองวา เรากาวไปไดแคไหน ทดสอบและตรวจสอบไปเรื่อยๆ 
ท้ังสามแดน ก็เปนอันวา เรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการดังท่ีไดวามา   

บัดน้ี ทานท้ังหลายไดรูจักชีวิตพระเพียงพอ พรอมท่ีจะบวชแลว ก็จะไดอุปสมบท
ตอไป  

ในการท่ีจะอุปสมบทน้ี บอกแลววา ทานไดเขามาขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปน
อุปชฌาย การที่มาขอใหเปนอุปชฌาย ก็เพราะวา ท่ีประชุมสงฆน้ี เม่ือพิจารณาวาจะรับ
ทานเขารวมสังฆะหรือไม ตองใชมติสวนรวม อยางเปนเอกฉันท โดยตองดูวาทานมี
คุณสมบัติครบถวนไหม และทานปฏิบัติตามพุทธบัญญัติถูกตองหรือไม  

พุทธบัญญัติในกรณีน้ีก็คือ มีอุปชฌายท่ีจะดูแล เปนหลักประกันวาทานบวชแลว
จะไมเควงควางเล่ือนลอย โดยสงฆจะพิจารณาวา เม่ือทานผูน้ีบวชเขามาแลว จะมี
ผูรับผิดชอบดูแล เอาใจใสใหการศึกษา เปนท่ีอาศัย เพ่ือจะไดมีการศึกษาที่จะเปนฐานให
เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไดตอไป ถาไมมีท่ีอาศัยน้ี ก็จะไมยอมใหบวช ทานก็จึงมา
ขอนิสัย ใหขาพเจาเปนอุปชฌาย ผูเปนท่ีอาศัยน้ัน  

บัดน้ี ทานไดอุปชฌายแลว ทานก็เขาไปแจงขอบวชกะท่ีประชุมสงฆ แลวท่ี
ประชุมสงฆก็จะมีพระอาจารยท่ีเปนคูสวดข้ึนมา ทําการซักถามทาน ท่ีเรียกวา ขานนาค 
คือตรวจสอบวา ทานมีคุณสมบัติท่ีจะบวชไดหรือไม เรียกวาสอบถามอันตรายิกธรรม (เหตุ
ขัดขวางการอุปสมบท, ขอบกพรองเสียหายท่ีทําใหขาดคุณสมบัติในการท่ีจะบวชเปนภิกษุ) 

เม่ือสอบถามอันตรายิกธรรมเสร็จแลว พระอาจารยคูสวด ก็บอกแกท่ีประชุมโดย 
ตั้งเปนขอเสนอ เรียกวาสวดญัตติ คือตั้งญัตติ (ญัตตินี้มาจากพระ แลวสภาไทยก็เอามาใช คือ 
สภาของพระมีญัตติท่ีใชกันอยูกอนแลว)  

พระอาจารยคูสวด เปนผูดําเนินการประชุม ก็ตั้งญัตติวา ทานผูน้ี ช่ือน้ี มีพระ
เถระองคน้ีเปนอุปชฌาย มีคุณสมบัติท่ีไดตรวจสอบแลวอยางน้ี มีบาตรจีวรครบแลว แจง
แกสงฆขอบวช ท่ีประชุมสงฆจะเห็นชอบดวยไหม  

เม่ือท่ีประชุมสงฆเห็นชอบ ก็ขอมติ ถามีใครคัดคาน ก็บวชไมได ถาเห็นชอบ
พรอมกัน ไมมีใครคัดคาน การบวชก็สําเร็จ ก็ประกาศมติ ๓ ครั้ง เรียกวา อนุสาวนา แลว
ก็จบ เปนอันบอกวา การบวชสําเร็จเสร็จส้ิน  

ทีน้ีในการที่จะบวชน้ัน เม่ือจะต้ังญัตติ ก็ตองเอาช่ือของทานไปแจงเสนอตอท่ี
ประชุม พรอมท้ังนําช่ืออุปชฌายไปบอกดวย ตอนนี้ก็เลยจะตองใหทานเรียนรูจักช่ือกันไว  



 

๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางไรก็ตาม ในการต้ังญัตติ และสวดประกาศตางๆ น้ัน ทานวาเปนภาษาบาลี 
แตช่ือของแตละรูปน้ีเปนภาษาไทย ไมสะดวกในการสวดน้ัน เพราะวาภาษาบาลีมี
ไวยากรณ ตองมีการผันรูปตางๆ ก็เลยจะตั้งช่ือเงาให เอาไปใชแทนช่ือตัว เรียกวา ฉายา  

(“ฉายา” ซึ่งแปลวาเงานี้ ทานสันนิษฐานวา เรียกตามท่ีเปนช่ืออันมาในใบบอกฉายา คือ 
เมื่อบวชเสร็จ ตองบอกเวลาท่ีสําเร็จนั้น สมัยกอนโนนบอกเวลาโดยวัดฉายาคือเงาแดด และทานก็
จดช่ือนั้นลงไวในใบบอกรายการตางๆ เกี่ยวกับการบวชของผูนั้น เรียกวาใบฉายา ก็เลยเรียกชื่อบาลี
นั้นวาช่ือฉายา คือชื่อในใบฉายา หรือใบวัดเงาอันบอกเวลา ในท่ีนี้พูดงายๆ วา “ชื่อเงา”)  

ก็ใหฉายา หรือช่ือเงา แกท้ัง ๕ รูป ดังน้ี 
๑. สามเณรธันวา ใหฉายาวา ฐ ิตมโน (แปลวา มีใจม่ัน, มีใจตั้งม่ัน)  
เม่ือพระอาจารยท่ีเปนคูสวดถามวา  
 กินนาโมสิ? (เธอชื่ออะไร?)  
 ก็ตอบวา อะหัง ภันเต ฐ ิตมโน นามะ (กระผม ช่ือวา  ิตมโน ขอรับ) 
ทีน้ี ลองถามดู: กินนาโมสิ  
 ตอบ: อะหัง ภันเต ฐ ิตมโน นามะ 
ตอไป นอกจากถามช่ือตัวแลว ทานก็จะถามชื่อพระอุปชฌายดวยวา  
 โก นามะ เต อุปัชฌาโย (อุปชฌายของทานช่ืออะไร?)  
 ก็ตอบวา อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ปยุตโต นามะ  
  (อุปชฌายของกระผม ช่ือวา ปยุตโต ขอรับ) 

ทีน้ี ตอไป  
๒. สามเณรวิศวกร ก็ใชฉายาวา สุทฺธิกโร (แปลวา ผูสรางความบริสุทธิ์)  

... 
๓. สามเณรจักรกฤษณ ใหฉายาวา อริยจกฺโก (แปลวา ธรรมท่ีเหมือนลอ ของพระ
อริยะ ซ่ึงนําตัวเองไปสูความเจริญ และนําความเจริญไปแผขยายใหเขา) 
... 

๔. สามเณรกําแหง ใหฉายาวา สุทฺธมโน (แปลวา มีใจบริสุทธิ์)  
... 

๕. สามเณรธรรมรัตน ใหฉายาวา วชิรธมฺโม (แปลวา มีธรรม ซ่ึงมีคาประดุชเพชร)  
... 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

 เปนอันวาไดรูเขาใจส่ิงท่ีจะนําไปใชในท่ีประชุมสงฆ ตอนทําสังฆกรรม คือการ
บวชแลว ก็ถือวาทุกรูปพรอม  

เม่ือพรอมอยางน้ีแลว ยังมีอีกอยางหน่ึง คือจะบอกบริขาร พระภิกษุมีบริขาร คือ
เครื่องใชเพียงเล็กนอยเทาท่ีจําเปน เพื่อใหชีวิตโปรงโลงเปนอิสระ จะไดต้ังใจอุทิศตัวอุทิศ
เวลาใหแกการศึกษาเต็มท่ี ก็จึงมีบริขารท่ีจําเปน แคบาตร จีวร ตอนน้ีก็จะวาเปนภาษา
บาลี แนะนําใหรูจักช่ือบริขารไว (บอกแกทีละรูป ซึ่งเขามาท่ีอุปชฌาย ตามลําดับ) 

พระอุปชฌาย: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ, อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง 
อาจิกขิตัพพัง (พึงใหถืออุปชฌายกอน...แลวพึงบอกบาตรจีวร) 

เดินเขาเขามา ถือบาตรเขามาใกลๆ ใหจับถึง  
พระอุปชฌาย:  อะยันเต ปัตโต   (น้ีบาตรของคุณ) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานผูเจริญ) 
พระอุปชฌาย:  อะยัง สังฆาฏิ   (น้ีผาสังฆาฏิ ผาทาบ ผาซอน) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทาน) 
พระอุปชฌาย:  อะยัง อุตตะราสังโค  (น้ีผาหม [ท่ีชาวบานเรียกกันวาจีวร]) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานฯ) 
พระอุปชฌาย:  อะยัง อันตะระวาสะโก  (น้ีผานุง, สบง) 
ผูขอบวช:  อามะ ภันเต   (ขอรับ ทานฯ) 
พระอุปชฌาย:  คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาห ิ(ไปยืนท่ีโนน [ไปนั่งรอในที่จัดไวกอน]) 



 



ตอนที่ 

๓ 

พอบวชเสร็จเปนพระใหม  
อะไรทําได ทําไมได ตองรูทันที 

 บัดน้ี การอุปสมบทสําเร็จเรียบรอยแลว พูดอยางทางการวา สังฆกรรม คืองาน
ของท่ีประชุมสงฆ ไดจบลง และทานท้ังหลายไดเปนพระภิกษุ  

มีพุทธบัญญัติวา เม่ืออุปสมบทเสร็จ ใหอุปชฌายรีบบอก อนุศาสน ๘ ทันที กอน
จะออกจากโรงอุโบสถ  

อนุศาสน ๘ คือคําสอนเบ้ืองตน บอกเรื่องสําคัญ ๘ ขอ จัดเปน ๒ หมวด ไดแก 
นิสัย ๔ ใหรูวาพระจะเปนอยูอยางไร จะดําเนินชีวิตในแงของปจจัย ๔ อยางไร กับ 
อกรณียกิจ ๔ ใหรูวา มีอะไรตองหามสําคัญ ท่ีทําไมไดเด็ดขาด ซ่ึงทําแลวจะขาดจาก
ความเปนพระภิกษุ ตองรูไวกอนแตตน สวนเรื่องอยางอ่ืนไปเรียนทีหลังได แตขอหาม
สําคัญน้ี ตองใหรูไว เพราะวาถาไปผิดพลาดเขา ตัวเองไมรูตัว ก็หมดความเปนพระภิกษุ  

ตอจากน้ัน ก็จะบอกไตรสิกขา เปนการปดทายการบวช เพื่อจะไปเริ่มตนชีวิตของ
พระ เพราะฉะน้ัน ท่ีจะบอกตอไปน้ี แยกไดเปน ๓ ตอน  

ตอนแรก อนุศาสน หมวดท่ี ๑: นิสัย ๔  
 กอนหนาน้ี ต้ังแตตน ไดยินคําวา “นิสัย” บอกวา ขอนิสัย ทีหน่ึงแลว คราวน้ี ถึง

ตอนทาย มีนิสัยอีกแลว วาบอก นิสัย ๔ 
ตอนตน ท่ีขอนิสัยน้ัน เปนนิสัยอยูท่ีบุคคล คือไปขออาศัยพระอุปชฌาย เพ่ือให

ทานชวยเปนท่ีอาศัยในเรื่องการศึกษา ใหทานชวยเก้ือหนุน น่ันเปนบุคคลที่อาศัย ซ่ึงจะ
ชวยเก้ือหนุนการศึกษาของเรา  



 

๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คราวน้ี บอกใหรูถึงนิสัย ๔ น้ี อันเปนนิสัยซ่ึงอยูท่ีวัตถุ คือปจจัย ๔ น่ันเอง ชวย
เปนท่ีอาศัยในการศึกษา โดยเปนวัตถุท่ีอาศัย ซ่ึงจะชวยเก้ือหนุนการศึกษาของเรา  

ปจจัย ๔ น้ี สําหรับพระภิกษุมีช่ือเรียกพิเศษวา นิสัย ๔ อยางท่ีวาแลว คือเปน
นิสัยท่ีอยูกับของกินของใชวัตถุท่ีเราเสพบริโภค เราอาศัยมันคํ้าจุนชีวิต ทําใหเรามีกําลังท่ี
จะศึกษาเลาเรียนเจริญพัฒนาไปได 

รวมแลวก็ไดความวา ชีวิตเราผูเปนพระน้ี ดานหน่ึงก็อาศัยบุคคล คืออุปชฌาย 
อาจารย และอีกดานหน่ึง ก็อาศัยวัตถุ คือปจจัย ๔ เพ่ือเปนเครื่องเก้ือหนุนในการท่ีจะทํา
หนาท่ีศึกษา 

เรื่องนิสัย ๔ น้ีมีความหมายสําคัญ เทากับสอนใหเรามองวา ของกินของใชวัตถุ
เสพบริโภคทั้งหลายน้ัน เปนเคร่ืองอาศัย สําหรับเก้ือหนุนใหเราสามารถกาวไปสูจุดหมาย
เทาน้ัน เราจะไดรูวา ออ... พุทธศาสนามองวัตถุหรือมองเร่ืองเศรษฐกิจ วาเปนเครื่อง
เก้ือหนุน มิใชเปนจุดหมาย เปน means ไมใชเปน end  

เรามิใชมีชีวิตอยูเพ่ือจะไดกินใชเสพบริโภคเพื่อหาความสุขจากวัตถุ แลวก็จบ
เทาน้ัน แตเรามีเราใชกินเสพบริโภควัตถุ เพ่ือใหมันเปนท่ีอาศัย เปนเคร่ืองเก้ือหนุน ใหเรา
สามารถทําความดี มีโอกาสฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ใหเจริญงอกงามข้ึน ใหชีวิตดี
ข้ึนในดานตางๆ ไปสูจุดหมายอยางท่ีวามาแลวน้ัน  

ความรูเขาใจน้ี เปนคติท่ีทําใหพระมีสติ ซ่ึงยํ้าเตือนบอกตนใหเปนคนอยูงาย 
สันโดษ โดยรูวาจําเปนตองมี แตใหพอดี แคท่ีสมควร ไมหมกมุนวุนวายหรือลุมหลงมัว
เมาทําเวลาใหหมดไปกับการหาความสุขจากการเสพวัตถุ แลวก็จะไดเพียรพยายามมุง
หนาไปกับการศึกษาในไตรสิกขาไดเต็มท่ี โดยอยูกับอารามท้ัง ๒ คือ มีการละอกุศลเปน
ท่ีมายินดี (ปหาน-อาราม) และมีการเจริญกุศลเปนท่ีมายินดี (ภาวนา-อาราม) ดังท่ีวาขางตน 

ทวนวา นิสัย ๔ คือปจจัย ๔ ของพระภิกษุ มีคําเรียกดังน้ี 
๑. บิณฑบาต คือ กอนขาว หรืออาหาร ท่ีเขาใสลงในบาตร เม่ือถือบาตรเท่ียวเดิน
ไปรับในยามเชา ตอมา เม่ือคนมีศรัทธา ก็ไปฉันตามนิมนตได 

๒. จีวร คือ ผานุงผาหม ในข้ันพ้ืนฐาน ก็ใชผาบังสกุล โดยท่ีวาพระไมมีสิทธิ์ขอ 
(นอกจากญาติ และคนท่ีปวารณา คือบอกเปดโอกาสไว) เม่ือไมมีใครให ก็ไปเท่ียว
เก็บเศษผาทอนผา เรียกวาบังสุกุล แปลวาคลุกฝุน ท่ีเขาท้ิงตามกองขยะ ตาม
ปาชา เก็บมาไดพอแลว ก็เอามาตม ตาก แลวตัดเย็บยอมทําจีวรใช ตอมา เม่ือ
มีคนเล่ือมใส พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหรับของท่ีเขามีศรัทธาถวายได  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 

๓. เสนาสนะ คือ ท่ีน่ังท่ีนอน ไดแกท่ีพักท่ีอาศัยน่ันเอง ถาไมมีใครถวาย พระก็ไม
มีสิทธิ์เขาไปอยูในเรือน พระก็ตองอยูตามโคนไม เพราะฉะน้ัน ท่ีอยูอาศัย
พ้ืนฐานของพระจึงไดแก รุกขมูล คือโคนไม ตอเม่ือประชาชนเล่ือมใส เขาสราง
ถวาย พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตไว ๕ อยาง แตก็คือไมใหขอเขา (ท่ีพูดกันวา 
“ภิกษุ” แปลวาผูขอน้ัน ท่ีจริงทานไมใหขอ แตไดเม่ือเขาศรัทธาแลว เขาถวาย) 

๔. เภสัช คือ ยา (คําเต็มวา “คิลานปจจัยเภสัชบริขาร” คือ ส่ิงเยียวยาบําบัดโรคกับ
การรักษาของหมอและเคร่ืองจุนเจือเก้ือหนุนชีวิต บางทีก็พูดส้ันๆ วา หยูกยา) 
ใชยาดองน้ํามูตรเนาเปนพื้นฐาน และทรงอนุญาตส่ิงท่ีเขาถวาย พวก เนยใส 
เนยขน นํ้ามัน นํ้าผ้ึง นํ้าออย ตลอดจนยาตางๆ  

เหลานี้คือ นิสัย ๔ จําพวกวัตถุท่ีพระอาศัยเปนเคร่ืองเก้ือหนุนใหเจริญในไตรสิกขา 

ตอนสอง อนุศาสน หมวดท่ี ๒: อกรณียกิจ ๔ 
ขอท่ีตองหามเด็ดขาด ทําไมได ถาทํา ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ ๔ อยาง คือ 
๑. เสพเมถุน  
๒. ถือเอาของท่ีเขาไมไดให คือลักขโมยของ ๕ มาสกข้ึนไป ถือกันวา บาทหน่ึง  
๓. ฆามนุษย แมแตทําแทง 
๔. อวดอุตริมนุสสธรรม คืออวดคุณวิเศษที่ไมมีในตัวเอง เชนวา ไมไดสมาธิ ก็วา
ไดสมาธิ ไมไดฌาน ก็อวดวาไดฌาน ไมไดเปนพระอริยะ ไมไดเปนพระอรหันต 
ก็อวดวาเปน อยางน้ีขาดจากความเปนพระภิกษุ  

เหลานี้คือ อกรณียกิจ ๔ แปลวา กิจอันไมพึงทํา ๔ อยาง ก็คือทําไมได ผิดแรงท่ีสุด 

ตอนสาม หมวดแถม ปดทาย: ไตรสิกขา (สิกขา ๓) 
 ไดบอกแลวบอกอีกวา เน้ืองานท่ีเปนชีวิตของพระคือ ไตรสิกขา อันไดแก ศีล 

สมาธิ ปญญา ท่ีอธิบายไปแลว  
ถึงตอนน้ี ไดบวชแลว เม่ือมีปจจัยส่ี เปนนิสัย ท่ีอาศัย ๔ อยางพรอมแลว และ

ประพฤติตัวถูกตองดี ไมทําผิด ท่ีเปนอกรณียกิจ ๔ แลว ทีน้ี ก็เขาสูชีวิตพระ คือฝกศึกษา
พัฒนาตัวในไตรสิกขาตอไป ทานจึงนํามาบอกยํ้าไวตรงน้ีอีกที อยางท่ีวา เปนการปดทาย
การบวช เสร็จพิธี แลวก็ไปเร่ิมตนชีวิตไตรสิกขาของพระกันละนะในบัดน้ี 



 

๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือทําความเขาใจอยางน้ีแลว ตอไปน้ีจะวาเปนภาษาบาลีใหฟง เปนการวาตาม
ธรรมเนียม เพื่อจะไดรักษาแบบแผนไว (พระเถรวาท มีการบวชท่ีไหนๆ ก็เหมือนกัน เปน
อยางเดียวกันหมดท่ัวท้ังโลก) ขอใหตั้งจิตสงบ ฟงโดยทวนระลึกตามท่ีทําความเขาใจกัน
ไวแลว ดังท่ีจะบอก โดยวาเปนสามตอน ดังตอไปน้ี (ท่ีน่ี ละไว... ไมลงเต็มท้ังหมด) 

หมวดท่ี ๑ นิสัย ๔  
อนุญฺญาสิ โข ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา จตฺตาโร นิสฺสเย จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตุํ:  
ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ...  
ปํสุกูลจีวรํ... 
รุกฺขมูลเสนาสนํ... 
ปูติมุตฺตเภสชฺชํ... 
หมวดท่ี ๒ อกรณียกิจ ๔  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ...ตนฺเต ยาชีวํ อกรณียํ ฯ  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ น อาทาตพฺพํ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ  
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สญฺจิจฺจ ปาโณ น โวโรเปตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ 
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม น อุลฺลปิตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียนฺติ 
หมวดปดทาย ไตรสิกขา 
อเนกปริยาเยน  โข  ปน  เตน  ภควตา...สีลํ สมฺมทกฺขาตํ,  สมาธิ สมฺมทกฺขาโต,  ปญฺญา 

สมฺมทกฺขาตา... 
ตตฺถ สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส, สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ 

มหานิสํสา, ปญฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ, เสยฺยถีทํ กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวา  
ตสฺมาติห เต อิมสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย สกฺกจฺจํ อธิสีลสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา, อธิจิตฺต-

สิกฺขา สิกขิตพฺพา, อธิปญฺญาสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา; ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพํ ฯ 
 เอาละ จบแลว คุกเขา กราบ  

ทีน้ีก็อยางท่ีบอกแลววา เม่ือบวชแลว ก็ตั้งใจ ใหเวลาท่ีมาบวชน้ี แมจะนอย ก็ให
ไดประโยชนมากท่ีสุด ทานเรียกวาใหไดกําไร แลวก็ใหโยมพอแมไดบุญมากท่ีสุด  

ตั้งใจทําใหดีท่ีสุด โยมผูใหญ ปูยาตายายก็จะไดบุญกับเราดวย เม่ือตั้งใจอยางน้ี 
ก็จะเปนกําลังใจแกตัวของทุกทานเอง จะไดปฏิบัติใหดีท่ีสุด 



ตอนที่ 

๔ 

พอเขาวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา  
จึงตองรูวา จะบูชาอยางไรด ี

 ในระยะเริ่มแรก กอนจะเขาสูหลักการ มาคุยกันเก่ียวกับเร่ืองชีวิตประจําวัน เชน 
กิจวัตรประจําวัน ความเปนอยู ส่ิงท่ีมองเห็น และส่ิงท่ีตองใชในการปฏิบัติกิจตางๆ นาจะดี  

เม่ือก้ีน้ี เริ่มพิธี เรามาทําการบูชา ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องบูชากันเลย พูดถึงธูป ถึง
เทียน ถึงดอกไม ก็เอาเร่ืองเก่ียวกับการบูชามาพูดสักหนอย  

บูชาใคร? บูชาอะไร? บูชาทําไม? บูชาใหไดอะไร? 
การบูชาน่ี ในภาษาไทย ความหมายออกจะสูงไปหนอย ในภาษาบาลีของเดิม 

ไมไดสูงถึงอยางน้ี คือก็สูงอยู แตกวางกวา ในภาษาไทย “บูชา” มีความหมายอยูในระดับ
เดียวท่ีสูงมาก แตในภาษาบาลี “บูชา” มีความหมายคลุมกวางออกไป 

ในภาษาบาลีน้ัน บูชา ก็คือ ยกยอง ใหความสําคัญ เทิดทูน เชิดชู ขอใหดูใน
คาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ท่ีเราสวดในมงคลสูตร วา   

ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  
“การบูชาคนควรบูชา  นี่เปนมงคลอันอุดม”  

คนท่ีควรบูชา ก็คือคนท่ีควรเคารพนับถือ ควรยกยอง อยางในสังคมไทย ถือกันวา
พระสงฆ ครูอาจารย เปนปูชนียบุคคล พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก แตไมจบเทาน้ัน  

ที่วา “บูชา” คือ เคารพนับถือ ยกยอง เทิดทูน เชิดชู นั้น ในภาษาบาลี เม่ือดูตัวอยาง
เร่ืองจริง จะเห็นความหมายกวางออกไป  



 

๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางในสมัยโบราณ คร้ังพุทธกาล เขาถือวา คนท่ีเปนเศรษฐีนั้น สําคัญมาก เปน
เคร่ืองหมายของความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ของแวนแควนหรือรัฐน้ันๆ ถาคนผูใด
ขยันหม่ันเพียร หรือมีคุณธรรมความดีสูงสง ควรเปนแบบอยาง เม่ือเขามีเงินทองรํ่ารวย
ข้ึนมาอยางนานับถือ จากคนยากจน กลายเปนคนม่ังมี ทางการบานเมือง คือพระราชา 
จะทรงเชิดชู หรือยกยอง ก็ทรงตั้งใหเปนเศรษฐี 

ดังท่ีวา ในเมืองใหญๆ อยางราชคฤห และสาวัตถี ซ่ึงเปนเมืองหลวงของรัฐ
มหาอํานาจ เศรษฐีเปนตําแหนงของบานเมือง โดยมีการแตงต้ัง บางทีบางรัฐมีเศรษฐี
ใหญหลายคน อีกรัฐหน่ึงก็ขอเหมือนแบงเศรษฐีจากรัฐน้ันไปไวประจําในรัฐของตนบาง 

ขอเลาเร่ืองหนึ่งท่ีแสดงการใชคําวา “บูชา” ซ่ึงจะชวยใหเขาใจความหมายของคํา
น้ีชัดข้ึน มีเรื่องวา ท่ีพระนครสาวัตถี นายคนหน่ึงเปนคนยากจนเข็ญใจ (ทานใชคําวาเปน 
“มหาทุคตะ” ซ่ึงคงตองแปลวาแสนจะเข็ญใจ) อยูตามขางถนน เขาเปนคนเอาจริงกับบุญ
กุศล และเกิดไดเงินมหาศาล “พระราชาโปรดใหเรียกนายคนแสนเข็ญใจมาแลว บูชาเขา
ดวยตําแหนงเศรษฐี”  

(คําบาลีวา “ราชา...มหาทุคฺคต...เสฏ ิฏาเนน ปูเชสิ”,ชา.อ.๒/๒๘๐; ในท่ีนี้ ไมไดมุงให
สนใจเน้ือเร่ือง แตใหดูการใชคํา, ในเร่ืองอื่นๆ โดยมากใชคําวาพระราชทานตําแหนงเศรษฐี) 

ท่ีวาราชา “บูชา” บุคคลนั้นดวยตําแหนงเศรษฐี ก็หมายความวา ทรงยกยองเขา
น่ันเอง คือพระราชทานเกียรติยศอยางสูง หรือทรงเชิดชูคุณความดีของเขาใหเปน
ตัวอยาง โดยทรงต้ังใหเปนเศรษฐี น่ีก็ชวยใหเราเห็นความหมายของคําวาบูชา ไมใช
หมายความวาจะตองเอาเขามาข้ึนแทน หรือข้ึนห้ิง แลวก็กราบไหว ถาเขาใจอยางน้ัน 
เด๋ียวจะกลายเปนวาพระราชาตองมาทรงกราบไหวนายคนนี้ ท่ีเปนเศรษฐี ไมใชอยางน้ัน  

การบูชา คือ ยกยอง ใหเกียรติ เชิดชูน้ี ในทางพระศาสนาใหหลักไวดังไดบอกแลว
วา บูชาคนควรบูชา โดยใหถือวาการบูชาคนท่ีควรบูชา คือการรูจักเชิดชูยกยองคนดีน้ี มี
ความสําคัญอยางย่ิง มีความหมายตอสังคมมาก  

ถาคนในสังคมมีคานิยมท่ีบูชายกยองใหเกียรติคนดี ก็จะนําทางสังคมน้ันข้ึนไปสู
ความดีงาม แตจะเห็นวา บางทีสังคมก็ไมเปนอยางน้ัน สังคมไมบูชาความดี แตกลับไป
บูชาทรัพยสินเงินทอง ยกยองคนม่ังมีโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมความดี ซ่ึงเปนกันมาก
ทีเดียว จนกลายเปนคานิยมท่ีเชิดชูความหรูหราอวดโกโออาเห็นแกวัตถุ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๙ 

ในทางพระศาสนา พระพุทธเจาทรงย้ําเร่ืองน้ี โดยนํามาจัดเขาในหลักมงคล ๓๘ 
ประการดวย และคาถาธรรมบทก็ยํ้าเนนการใหยกยองคนดีน้ีไว ดังในคาถาหน่ึงตรัสวา  

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ  มุหุตฺตมปิ ปูชเย  
สา เยว ปูชนา เสยฺโย  ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ 

แปลไดใจความวา: บูชาคนท่ีพัฒนาตนแลวคนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว ยังดีกวา การ
เซนสรวงบูชาเทพเจารอยป จะมีสาระอะไร 

วากันขนาดน้ีเลย ทําไมจึงวา บูชาคนดี คือคนที่ฝกตนแลว ช่ัวประเด๋ียว แคครู
เดียวเทาน้ัน ยังดีกวาเซนสรวงบูชาเทพเจานานเปนรอยป  

คนท่ีไปเซนสรวงเทพเจา ไปออนวอนขอความชวยเหลือจากเทวดา จากเจาพอ
เจาแมน้ัน ตางคนตางก็มัวแตนึกไปขางนอกตัว เพื่อเห็นแกประโยชนของตัว มุงจะหาจะ
เอาใหแกตัว แลวก็ไมเอาใจใสกัน สังคมมีอะไรไมดี มีอะไรเลวราย ควรจะแกไขปญหา
อะไรตออะไร ก็ไมเอาใจใส ปลอยเร่ือยเปอย มองขามไป สังคมก็สะสมปญหา รอเทวดา
มาชวย มีแตจะทรุดลงไปโดยไมรูตัว คือจมอยูในความประมาทน่ันเอง  

ทีน้ี เราพากันมายกยองคนดี ใจเราก็มาอยูกับเรื่องของมนุษย ท่ีจะตองชวยกันทํา
ความดี ชวยกันแกปญหาอะไรตางๆ จุดเนนของความเอาใจใส ก็มาอยูในเร่ืองของความดี
งาม ความหมดจดใสสะอาด การมองเห็นปญหา การที่จะทําอะไรๆ ใหมันดี นึกแตเร่ืองที่วา
มนุษยพวกเราน้ีจะตองทําอะไร เม่ือใจมุงมาอยางน้ี มันก็แกปญหาของสังคมมนุษยได  

ถามัวแตมองออกไปขางนอก คิดหวังรอไปขอความชวยเหลือจากเทพเจาอยู แลวก็
รอเทวดาไปสิ ใจไปอยูกับความหวังความฝน ไมอยูกับความเปนจริง ตัวเองจะตองแกไข 
จะตองทําอะไรบาง ก็ไมสํารวจตรวจตรา แลวเม่ือไรจะไดแกปญหา แคเห็นปญหาก็ยังไมได 
แลวในเวลาเดียวกันนั้น มนุษยก็ไมเอาใจใสกัน ไมดูแลกัน ไมนึกถึงส่ิงดีงามที่รออยูใหทํา  

ท่ีวามาน้ีเปนแงคิดสําคัญ ถาเราจะบูชาเทวดา ทานก็ไมวา แตใหเคารพนับถือ
เทวดาน้ันๆ ดวยคุณธรรมความดีของทาน เหมือนกับบูชามนุษยดวยกันน่ีแหละ คือมอง
ในแงความดีงาม แลวก็มุงในการที่จะพัฒนาความดีงามใหงอกเงยย่ิงข้ึนไป  

หมายความวา ทานไมไดสอนใหนึกถึงเทวดา เพ่ือจะไปขอใหเทวดาดลบันดาล
ผลใหแกตน แตใหนึกถึงเทวดา เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนใหพัฒนาตัวใหไดอยางเทวดา 

ขอใหดูหลักเทวตานุสติ คือการระลึกถึงเทวดา (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐) วาทานให
ระลึกอยางไร 



 

๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระพุทธเจาทรงสอนวิธีปฏิบัติในเทวตานุสติน้ันวา เปนการนึกถึงเทวดาทั้งหลาย
ท่ีตนเคยรูมา แลวพิจารณาวาเทวดาน้ันๆ มีคุณธรรมอันน้ีๆ จะเปน ศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ หรือปญญา ก็ตาม จึงไปเกิดอยางน้ัน แลวก็มองดูในตนเอง  

เม่ือมองเห็นวา ในตนเองนี้ คุณธรรมน้ันๆ ก็มีอยูเชนกัน เม่ือหม่ันนึกระลึกถึง
คุณธรรมเหลาน้ัน ในเทวดา และในตนเอง ก็จะไมมีกิเลสเกิดข้ึนมาครอบงําใจ จิตจะเดิน
ตรงไป และไดความรูเขาใจในอรรถในธรรม ตามมาดวยปราโมทย เกิดความราเริงเบิก
บานใจ อ่ิมใจ ปล้ืมใจ ผอนคลาย ใจเปนสุข จนเกิดเปนสมาธิขึ้นได กระแสธรรมพร่ังพรู
มา น่ีคือ นึกถึงเทวดาถูกวิธี คุณความดีย่ิงพัฒนาข้ึนในตน  

พูดมาถึงเทวดาแลว ก็ขอวาตออีกนิดใหครบแงมุมสักหนอย คือ ในศาสนา
ท้ังหลาย โดยเฉพาะในอินเดีย แดนชมพูทวีปน้ัน เขาวุนกับเทวดากันเหลือเกิน หนักถึงขั้น
บูชายัญกันสารพัดพิธี  

ในพุทธศาสนา ทานมิใชแคไมมองขามเทวดา แตทานใหความสําคัญกับเร่ืองเทวดา
มากทีเดียว จุดสําคัญอยูท่ีเราน่ีแหละตองมองใหถูก มองใหเปนวา แมแตในเร่ืองเดียวกัน 
หรือเทวดาองคเดียวกัน ศาสนาเกา พวกพราหมณเขาใหบูชาอยางน้ัน แตพุทธศาสนาให
นับถือตางออกไปอยางน้ี ถาใครจับจุดตางไมได ก็คือยังไมรูจักพุทธศาสนา 

ในศาสนาพราหมณ คนอยากไดลาภไดยศไดผลท่ีปรารถนา ก็ไปเซนสรวงออน
วอนขอจากเทพเจา อยางท่ีวาถึงกับบูชายัญกันตางๆ นานา วุนวายมาก  

แตในพุทธศาสนา เทวดาท่ีดี ถือเปนหนาท่ีของตนท่ีจะปกปองคุมครองตลอดจน
ชวยเหลือคนดี ดังน้ัน เม่ือคนดีมีภัยตกอยูในอันตรายถูกเขาขมเหงรังแก เปนตน ไมตอง
ไปเซนสรวงออนวอนอะไร พอมีนิมิตหมายใหรู เทวดาก็ขมีขมันมาชวยเต็มท่ี คนดีท่ีมีภัย
เพียงแตนึกถึงเทวดาที่ดีน้ัน หรือมีสัญญาณบอกขึ้นมา อยางท่ีคนเกาๆ เลากันมาวา เวลา
ใดมีคนดีเดือดรอน เชนถูกคนมีอํานาจรังแก เกินกําลังท่ีเขาจะแกไขได พระอินทรก็จะ
อาสนรอน ลุกข้ึนมาสอดสองวาคนดีท่ีไหนเดือดรอน แลวรีบไปชวย 

พระอินทรคือทาวสักกะน้ัน ต้ังแตมาเขาพระพุทธศาสนาแลว ก็มุงหนาในการ
ทํางานชวยเหลือสงเสริมคนดี ทําประโยชนตางๆ จนพูดไดวา พระอินทรเปนหัวหนานัก
บําเพ็ญประโยชน (กอนมาเกิดเปนพระอินทร ก็เปนหัวหนานักบําเพ็ญประโยชนมาแลว)  

ในวรรณคดีไทย  ก็มีเรื่องท่ีเราจํากันมาวา  เม่ือคนดีเดือดรอน  พระอินทรก็   
“ทิพยอาสนเคยออนแตกอนมา กระดางดั่งศิลาประหลาดใจ” นี่เปนสัญญาณใหพระอินทร
ตอง “สอดสองทิพยเนตรดูเหตุภัย” เม่ือทรงทราบแจงใจแลว ก็รีบไปชวยทันที  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

น่ีคือ พระอินทรไมรอใหใครออนวอน พอรูวาเขาเดือดรอนเกินกําลังแกไขตัวเอง ก็
ไปชวยจัดการ เด๋ียวน้ี มีคําใหมวาจิตอาสา น่ีก็นาจะเปนพวกวงศวานของพระอินทร 

ท่ีวาน้ีก็เปนไปตามหลักธรรมดาวา เทวดาท่ีดี ก็ยอมพัฒนาตนใหเจริญในธรรม มี
ความดีสูงขึ้นไป สวนพวกเทวดาราย พวกเทพเกเร เสเพล ก็มัวลุมหลงเมากามเมาอํานาจ 
จรต่ําลงในวัฏสงสาร อาจจะถึงกับตกจากสวรรคกลายเปนชาวนรกไป  

บางทีเทวดารายก็มาขมเหงรังแกคนดีท่ีขวางทางของเขา คนท่ีรูหลัก มีความ
เขมแข็ง เม่ือม่ันใจในความถูกตองวาตนเปนฝายชอบธรรม ไมผิดธรรม ก็ต้ังม่ันในธรรมนั้น 
ไมยอมตอการใชอํานาจกล่ันแกลงของเทวดา ในท่ีสุดเทวดาก็ตองยอม หรือพายแพไป 

รวมความวา หลักของธรรมดามีอยูแลว ระลึกไววา มนุษยตองถือธรรมเปนใหญ 
ธรรมน้ันสูงสุด ถึงใครจะนับถือเทพเทวาใดๆ ย่ิงใหญแคไหน ก็ไมเหนือธรรม ระลึกไวเปน
ประจําวา ธรรมตอ้งเหนือเทพ แลวจะทําอะไรๆ ไดถูกทาง 

น่ีก็พูดถึงเทวดาแทรกเขามา ชักจะยืดยาวเกินไป ท่ีจริง ตามปกติก็ไมตองวุนวาย
กับเรื่องน้ี เปนเร่ืองงายๆ ทานใหอยูรวมโลกกับเทวดาโดยมีใจเมตตา มีนํ้าใจไมตรี รวมอยู
ในการแผเมตตาตอสรรพสัตว แมแตเม่ือทําบุญตางๆ ก็อุทิศแกเทวดาดวย จะฟงธรรม ก็
ชวนเทวดาฟงดวย เม่ืออยูกันดีดวยเมตตาโดยธรรมแลว โลกรมเย็น มีบรรยากาศสดใส 
อยูกันเปนสุขดีแลว ก็ไมตองไปเซนสรวงออนวอนเทวดาเพ่ือขอผลดลบันดาลอะไร ให
เส่ียงตอการเสียนิสัย และเคยตัวกับความประมาทกันอีก 

ในท่ีสุด สาระของเรื่องน้ี ท่ีวา บูชาคนดี หรือยกยองเชิดชูบุคคลผูทรงคุณธรรมทํา
ความดีตางๆ หรือจะระลึกถึงเทวดาที่ดีโดยพิจารณาถึงคุณธรรมของเทวดานั้นๆ ไมวา
บูชาใครๆ จุดมุงหมายท่ีเปนตัวแทตัวจริง ก็คือ บูชาธรรมน่ันเอง  

ทําไมวาอยางน้ัน ก็เพราะวา การท่ีเราบูชาคนดีน้ัน ก็คือเราบูชาความดี คนดีน้ันดี
ข้ึนมาดวยความดี ท่ีเขามี ท่ีเขาทํา คนดีเทากับเปนแหลง เปนท่ีรวม เปนตัวแทน หรือเปน
ส่ือแสดงออกของความดีน้ันเอง และเราเชิดชูบูชาคนดี ก็เพ่ือเอาเขาเปนตัวอยาง เปน
ตนแบบใหคนอ่ืนมีความดี และทําความดีบําเพ็ญคุณประโยชนอยางน้ัน จุดหมายก็อยูท่ี
ตัวความดี คือธรรม เม่ือเราเชิดชูบูชาคนดี ก็คือเราเชิดชูบูชาธรรม  

ชาวพุทธบูชาพระรัตนตรัยเปนสูงสุด คือบูชาพระพุทธเจา โยงไปถึงพระธรรม และ
พระสงฆ ท้ัง ๓ อยาง ทีน้ี ลึกลงไป พระพุทธเจาตรัสวา พระองคทรงเคารพธรรม (ธมฺมครุ 
ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺมคารโว, องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗) และพระสงฆก็เปนพุทธบุตร ซ่ึงเกิดจาก
ธรรม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐/๓๐๘) พระไตรรัตน ท่ีมี ๓ จึงโยงกันเปนหน่ึงเดียว 



 

๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

บูชาอยางไร? 
ตัวแทตัวจริงของการบูชาก็อยูท่ีใจ แตคนก็ยอมมีการแสดงออก เฉพาะอยางย่ิง

ในทางสังคม ก็มีการจัดกันเปนกิจกรรม และเม่ือนิยมทํากันจนเปนแบบแผน ก็เกิดเปน
ประเพณี เปนวัฒนธรรมข้ึนมา 

ในพระพุทธศาสนา การบูชาในข้ันแสดงออก หรือเปนกิจกรรมทางสังคม ทานก็
ใหสบายๆ คือใชวิธีปฏิบัติท่ีนิยมทํากันมาในสังคมน้ันเอง ซ่ึงอาจจะมีมาแตโบราณ ตามท่ี
เขาบูชาอยูแลว เชน บูชาเทพเจา บูชาบรรพบุรุษ อันไหนท่ีไมยุงยากวุนวาย เปนส่ือ
เช่ือมโยงไปถึงใจ หรือชวยโนมนําใจใหช่ืนบานผองใส อ่ิมใจ ปล้ืมใจ นําใหเกิดกุศลธรรม 
แลวก็ไมมีการเบียดเบียน ก็ตกลงกันหรือปรับเปล่ียนปรับปรุงเอามาใชได  

วิธีปฏิบัติท่ีวาน้ัน ก็ตั้งตนแตการยกมือไหว การกราบ แลวเลยข้ึนไป ก็มีวัตถุ
ส่ิงของมาแสดงออกใหมากย่ิงข้ึน เชน ดอกไม ธูป เทียน ซ่ึงจัดเปนของพ้ืนฐานท่ีสุด  

อาหารก็เปนเคร่ืองบูชาชนิดหน่ึง ดังท่ีบางแหงยังมีการถวายขาวพระ แตมาตอน
หลังๆ น่ี บางคนเขาใจเปนวา จะถวายใหพระพุทธเจาเสวย ท่ีจริงไมใชหรอก ถือมาแต
โบราณวาอาหารเปนเคร่ืองบูชาชนิดหน่ึง ก็เหมือนบูชาดวยดอกไมธูปเทียนน่ีแหละ คือ  
เราเคารพยกยองใคร เราก็พยายามเอาส่ิงท่ีเราเห็นวามีคา สําคัญสําหรับเรา เปนของดี
ท่ีสุด เอาไปบูชาทาน นําไปมอบใหทาน  

บางทีคนเกาๆ ไดอะไรดีๆ นาช่ืนอกช่ืนใจมา เชน ไดลูกจันมา ลูกก็กลมเกล้ียง ผิว
เปลือกก็เหลืองละมุนสะอาดอ่ิม กล่ินก็หอม ช่ืนใจจัง นึกถึงพระ ก็เอาไปบูชาพระ ก็เลย
บูชาไมเฉพาะดอกไม แตผลไมสวยๆ งามๆ ดีๆ ท่ีนาช่ืนใจ อะไรท่ีดีท่ีสุด ก็เอาไปบูชาพระ 
การเอาส่ิงท่ีดีไปให ไปถวายทาน แสดงถึงความมีใจระลึกถึง และเปนเครื่องหมายของ
การยกยองเทิดทูนน่ันเอง รวมแลวก็อยางท่ีวาไมใหเปนของท่ีมีการเบียดเบียน ไมให
เกินไปจนเปนการเซนไหว แลวเดี๋ยวก็จะกลายเปนการบูชายัญไปเสีย 

การบูชาดวยวัตถุส่ิงของท้ังหมดน้ี พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปน อามิสบูชา คือ
การบูชาดวยวัตถุส่ิงของ  

อยางท่ีวาแลว อามิสบูชาน้ี ปรากฏข้ึนและนิยมทําตอกันมา โดยเปนเรื่องของ
ประเพณี มีความหมายทางสังคม เกิดเปนวัฒนธรรมทางดานรูปธรรม ซ่ึงส่ือตอไปถึง
นามธรรม แตไมแนวาจะส่ือความหมายไดมากเทาใด โดยขึ้นตอการพัฒนาของจิตใจและ
ปญญา 
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ในเร่ืองน้ี พระพุทธเจาตรัสตอไปวา อามิสบูชาน้ันยังไมมีผลมาก การบูชาท่ีจะมี
ผลมากแท คือ ปฏิบัติบูชา แปลวา การบูชาดวยการปฏิบัติ  

คําสอนใหทําปฏิบัติบูชา เปนการนําทาง หรือช้ีทางใหกาวสูงข้ึนไป ใหเขาสูธรรม
มากย่ิงข้ึน แมแตในข้ันอามิสบูชา เวลาเราบูชา ก็ตองมีเจตนาออกมาจากจิตใจ ดังน้ัน ถา
จะใหไดผล ในจิตใจก็ตองมีความตั้งใจดวยความรูสึกซาบซ้ึง และมีความเขาใจทราบซ้ึง
ถึงความหมาย พรอมท้ังความมุงหมายวา เราบูชาเพ่ืออะไร  

เราเห็นคุณคาความดีของทานแลว เราจึงเอาส่ิงของไปบูชา แคน้ีก็ไดข้ันหน่ึงแลว 
แตเพื่อใหไดผลย่ิงข้ึน พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหมองเห็นวา อามิสบูชา คือบูชาดวยวัตถุ
ส่ิงของน้ี ยังไมสําคัญจริง ยังไมประเสริฐแท จะมีคุณคาจริง ตองบูชาดวยการปฏิบัติ คือ
ตัวเราน้ีลงมือทําความดีเองเลย  

พระพุทธเจาทรงส่ังสอน ก็เพราะทรงหวังดี ทรงเลือกคัดส่ิงท่ีดีมาใหเรา โดยทรง
ตองการใหเราประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีแกตัวเราเอง และแกสังคมท่ีเรารวมอยูรวม
อาศัย ถาเราเคารพพระองคจริง ก็จะไมมองขามคําสอนของพระองค แตจะนําไปปฏิบัติ
ใหจริงจัง เม่ือเราปฏิบัติ ก็ถือวาไดบูชาพระองคดวยการบูชาท่ีสูงสุด  

ถาเราทําอามิสบูชา เรานําเอาขาวของไปถวายแดพระพุทธเจา จะใหพระองคได
ขาวของน้ัน แตพระองคตรัสกลับมาวา เธอทําปฏิบัติบูชาโดยทําความดีงามประพฤติ
ในทางที่เราบอกเราสอนให แลวผลดีเกิดแกเธอเองและแกพวกเธอน่ันแหละ เปนการบูชา
อยางแท ท่ีดีเลิศประเสริฐกวาทําอามิสบูชาแกเรา น่ีคือชัดวาทรงปรารถนาดีตอเรา และ
เม่ือเราทําใหไดใหจริง จึงจะแสดงวาเราเคารพนับถือพระองคจริง  

เพราะฉะน้ัน ก็จึงมีการบูชา ๒ อยาง คือ อามิสบูชา กับ ปฏิบัติบูชา  
การบูชาอยางแรก คือแสดงความเคารพเชิดชูดวยวัตถุส่ิงของ เปนการแสดงออกให

เห็นในข้ันตน เปนพ้ืนฐานกอน คนเราน้ีจะใหเขาถึงเรื่องท่ีลึกลงไปเปนนามธรรมเลยน้ัน 
ออกจะยากสักหนอย ก็เอาวัตถุเอารูปธรรมมาเปนฐาน มาปูพ้ืนไว หรือเปนส่ือใหไดเขา
มาใกลชิดกันกอน จะไดถึงกันงายข้ึน แตส่ิงที่ตองการแทจริง ก็คือการบูชาดวยการปฏิบัติ 
คือทําจริง พออามิสบูชาพามาใกลชิด มาพบกันแลว ก็ทักทายพูดจา แลวก็พาตอไป 

พอไปถึงปฏิบัติบูชา ก็จะเกิดผลจริง คือเกิดผลดีแกชีวิตของเราผูทําผูปฏิบัติ แลว
ธรรมท่ีพระพุทธเจาสอน ก็เกิดผลตามที่พระองคทรงตองการ คือตัวเราเจริญงอกงามใน
ความดี ทําใหความดีงามแผขยายสืบตอไปในสังคม เม่ือใดสังคมเชิดชูมุงสูความดีน้ัน 
“บูชาบูชนีย์” นั่นคือไดผลที่หมาย พระพุทธเจาทรงตองการผลน้ี มิใชทรงตองการของถวาย 
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แลวอามิสบูชาน้ัน ถาไมมีปฏิบัติบูชามาตอหรือมากํากับ ในระยะยาวมันก็คอยๆ 
หมดความหมายไป ทํากันไปอยางน้ันๆ พอขอไปที หรือเพ้ียนไป อาจจะกลายเปนความ
ลุมหลง หรือเหลวไหล อยางท่ีพอจะเห็นกัน ชาวบานอุตสาหหล่ังไหลมาทําอามิสบูชาถึง
ในวัด แตพระไมพูดจาพาตอไปสูปฏิบัติบูชา ไดแตวนเวียนหมกจมกันอยูแคน้ัน หรือบาง
ทีพาเฉออกไปทางอ่ืน อยางน้ีก็จําเปนตองเส่ือม ไมเร็วก็ชา  

แตถามีปฏิบัติบูชามาตอหรือกํากับอยางท่ีวา ธรรมก็ปรากฏอยูและเปนไปในหมู
มนุษย คนยังเขาหาธรรม ไปถึงความดีงาม แลวอามิสบูชาก็พวงก็หอยไปดวยเอง  

ท่ีวามาน้ี เปนหลักเก่ียวกับการบูชา แตขอบอกแถมไวเปนความรูวา ในพุทธพจน
บทท่ีตรัสเก่ียวกับบูชา ๒ อยางน้ี ท่ีจริง พระองคไมไดทรงใชคําวา “ปฏิบัติบูชา” แตทรงใช
คําวา หน่ึง อามิสบูชา สอง ธรรมบูชา (องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๑/๑๑๗)  

เพราะฉะน้ัน คูท่ีแทจึงเปน อามิสบูชา กับธรรมบูชา คือ บูชาดวยวัตถุส่ิงของ กับ 
บูชาดวย(การปฏิบัติ)ธรรม แตความหมายก็โยงเปนอันเดียวกัน บูชาดวยธรรม ก็หมายถึง
เอาธรรมมาปฏิบัติ  

เปนอันวา ส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงมุงหมายแทจริง ก็คือ ใหพุทธศาสนิกชนต้ังใจ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค คือเอาธรรมนั่นเองไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีแกชีวิตของ
ตนเอง อันเน่ืองไปดวยกันกับสังคม เพราะแทจริงแลว พระพุทธเจาไมไดทรงตองการวัตถุ
ส่ิงของอะไรท่ีเราเอาไปบูชาดวยซํ้า มันเปนการแสดงนํ้าใจของเราเอง แลวมองใหลึกลงไป
การแสดงน้ําใจอยางจริงจัง ก็คือ ตองคิดไดวา พระองคทรงหวังดีตอเราแลวน่ี จึงทรงสอน
ใหเราปฏิบัติ ใหเราทําความดีอันน้ันอันน้ี เราก็เอาความดีน้ันไปทํา น่ีคือบูชาแทจริง   

ทําไมจึงบูชา ดวยธูป เทียน ดอกไม? 
ทีน้ี เพ่ือจะใหการบูชาดวยอามิสน้ัน มีความหมายข้ึน อยางนอยคนก็ทําอามิส

บูชากันอยูเรื่อย ทานก็หาทางที่จะทําใหอามิสบูชาน้ีไปเช่ือมกับปฏิบัติบูชาไดงายข้ึน ก็
เลยมีการใหความหมายสําหรับเครื่องบูชาแตละอยางๆ น้ันดวย  

อยางไรก็ตาม ความหมายเหลาน้ี ใหถือวาเปนมติของนักปราชญ ซ่ึงไม
จําเปนตองตายตัว ใหถือวาเปนเพียงการหาความหมายใหแกส่ิงเหลาน้ี เพ่ือจะไดมีทาง
คิดเช่ือมอามิสตอไปหาธรรม ท่ีจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหได  

ทีน้ี เราบูชาดวยธูป-เทียน-ดอกไม เปนหลัก เม่ือเปนอยางน้ี ก็มาดูความหมาย
ของธูปเทียนดอกไมกันหนอย  
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มีมติหน่ึงทานวาไวดี นาเอาไปใชส่ือกัน คือมติท่ีวา ธูป-เทียน-ดอกไม ท่ีใชเปน
เครื่องบูชาน้ี มี ๓ อยาง ตรงกับพระรัตนตรัย ซ่ึงก็มี ๓ อยาง แลวก็จัดไดวา  

๑. ธูป  ใชบูชา  พระพุทธเจา้  
๒. เทียน  ใชบูชา  พระธรรม  
๓. ดอกไม  ใชบูชา  พระสงฆ์  
แลวก็ใหความหมายตอไป ที่วา ธูป ใชบูชาพระพุทธเจานั้น ตรงกันเลย ธูปน้ันจะเห็น

วามี ๓ ดอก แลว ๓ ดอกน้ัน ก็ตรงกับพระคุณ ๓ ของพระพุทธเจา เรียกวา พุทธคุณ ๓ คือ 
๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปญญา ท่ีทําใหตรัสรู  
๒. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์ เม่ือตรัสรูแลว พระองคก็ทรงบริสุทธิ์
จากกิเลส เพราะปญญาท่ีตรัสรู ทําใหบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลส และ
หลุดพนจากความทุกข  

วิสุทธิคุณน้ี อันเดียวกับวิมุตติคุณ จะเรียกวิสุทธิคุณก็ได วิมุตติคุณก็ได 
คือหลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข เปนพระคุณท่ีสอง  

๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือมหากรุณา พระพุทธเจาทรงมีพระทัยมุงหมายใฝ
จะชวยเหลือปวงสัตวใหพนจากทุกข ขอน้ีเปนพระคุณอันย่ิงใหญท่ีทําให
พระองคทรงออกประกาศพระศาสนา  

พระพุทธเจาทรงมีพระคุณมากมาย สรุปไดเปนสาม เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา ก็
คือบูชาพระคุณ ๓ ประการน้ี  

อีกดานหน่ึง จะเห็นวา ธูปน้ีมีกล่ินสงออกมาหอม กล่ินหอมนั้นถือเปนสัญลักษณ
ส่ือถึงการฟุงขจรแหงคุณคาและกิตติศัพทของความดี เรียกวาเปนกล่ินของความดี โดย
นิยมวาคุณธรรมความดี เร่ิมต้ังแตพระพุทธคุณน้ี มีกล่ินหอม เหมือนกับวาเม่ือเราไดยิน
คุณความดีของคนผูหน่ึง ซ่ึงคนพูดถึงกันมาก ก็เรียกวาคนน้ันหอม  

แตกล่ินของความดี หรือความหอมของคุณธรรมและการทําความดีน้ี ประเสริฐย่ิง
กวากล่ินหอมของธูป เพราะวากล่ินหอมของธูปน้ัน ไปทวนลมไมได แตกล่ินหอมของ
ความดี ไปทวนลมได ทานจึงใหนึกตอข้ึนไปอีกช้ันหน่ึงวา กล่ินหอมของคุณธรรมความดี
น้ัน ประเสริฐย่ิงกวากล่ินหอมของวัตถุ มีธูปเปนตน  

เอาเปนสรุปวา บูชาพระพุทธเจาดวยธูป และสามดอกของธูปน้ัน หมายถึงบูชา
พระคุณ ๓ ประการ ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ  
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ตอไป เคร่ืองบูชาอยางท่ีสอง เทียน เปนเครื่องหมายของการบูชาพระธรรม จะ
เห็นวา การบูชาดวยเทียนน้ี ใชเทียน ๒ เลม  

ทําไมใชเทียน ๒ เลม พระพุทธศาสนานั้นแยกเปน ๒ สวน คือ ธรรม กับ วินัย เรา
เรียกวา พระธรรมวินัย เปนช่ือแทของพระพุทธศาสนา  

ธรรม กับ วินัย รวมกัน ทําใหเปนพระพุทธศาสนาอยูได ถามีแตธรรม ไมมีวินัย 
ธรรมก็ดํารงอยูไมนาน มีแตวินัย ไมมีธรรม วินัยก็ไมรูจะส่ือไปถึงอะไร  

วินัย เปนเครื่องส่ือถึงธรรม ขยายความหนอยวา วินัย มาชวยส่ือใหถึงธรรม โดย
เปนเครื่องฝกคน เพ่ือจะนําคนใหถึงธรรม เปนเครื่องมือของธรรมในการจัดสรรและ
จัดการสังคมของมนุษย และธรรมจะปรากฏเปนประโยชนแกหมูมนุษยถึงข้ันท่ีมนุษย
จัดการใหเปนไปได ก็ดวยอาศัยวินัย ท่ีเปนสมมุติ เปนรูปแบบ  

ธรรมเปนของจริงในธรรมชาติ เปนเน้ือหาสาระท่ีตองการ วินัยเปนรูปแบบ เปน
การจัดต้ังวางระบบแบบแผนในสังคม ในหมูชน เพื่อใหมนุษยเขาถึงธรรม เปนไปตามธรรม
ในทางท่ีจะไดประโยชนจากธรรม ทําใหความจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ ปรากฏผลออกมา
แกหมูมนุษย รวมแลวก็เปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา ๒ อยาง คือ ธรรม 
กับ วินัย ดวยเหตน้ีุ เราจึงใชเทียน ๒ เลม เปนสัญลักษณของ พระธรรม กับ พระวินัย  

ทีนี้ เทียนน้ันจุดแลวใหความสวาง ก็เหมือนกับธรรม รวมทั้งวินัย ท่ีเปนเหมือน
ดวงประทีปสองสวาง ทําใหคนมองเห็น คือทําใหเกิดปญญา มีความรูเขาใจ แลวรูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง พัฒนาคุณความดีอะไรตางๆ ตลอดจนลุถึงสัจธรรม น้ีเปน
ความหมายของเทียน ท่ีใชบูชาพระธรรม  

ตอไป ดอกไม ใชบูชาพระสงฆ ทําไมใชดอกไมบูชาพระสงฆ จะเห็นวา ดอกไมท่ี
เรานํามาบูชาน่ี มีสีสัน เปนประเภทและชนิดตางๆ เรียกวานานาพันธุ คือพันธุตางๆ ก็ได 
หรือนานาพรรณ หลากสีหลายประเภท ก็ได ดอกไมน้ีสารพัด เล็กบาง ใหญบาง รูปราง
แปลกๆ ผิดแผกกันไป  

ทีน้ี ดอกไมเหลาน้ัน เวลานํามาบูชา จะเห็นวามิใชเขาเอามาแลว ก็บูชาเลย แต
โดยมากเขาจะจัดกอน ใหเปนสัดสวนงามตานาดู โดยทําเปนพวงมาลามาลัยบาง จัดเปน
พุมพานบาง จัดใสแจกันบาง ใหเปนระเบียบเรียบรอย ดอกไมมากมายหลายเภทหลาก
พรรณ ท่ีจัดสรรอยางดี มีสัดสวนสีสันงามตาน้ี มีความหมายโยงไปหาพระสงฆ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๗ 

พระสงฆน้ี เปนหมู เปนชุมชน อันประกอบดวยภิกษุทั้งหลาย ที่มาจากชาติตระกูล
ตางๆ มีภูมิหลัง มีการศึกษาอบรมตางๆ กัน มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกอะไรๆ ตางกันไป
ทั้งน้ัน แตละบุคคลไมเหมือนกันเลย แตพอเขาสูสังฆะ มารวมกันเปนสงฆนี้ มีวินัยอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อธรรม ตามแนวทางของธรรมอันเดียวกัน โดยเฉพาะมีวินัยเปนเคร่ือง
จัดตั้งวางระบบ ก็มีความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม เหมือนดังดอกไมตางสีตางพันธุ 
ดอกเล็กดอกใหญมากมายนั้น ท่ีชางดอกไมไดจัดสรรใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  

เม่ือนึกถึงดอกไม ก็ทําใหนึกถึงพระสงฆวา ออ...น่ีแหละ คนท้ังหลาย ไมวาจะ
แตกตางกันอยางไรก็ตาม เม่ือเขามาสูพระธรรมวินัยแลว ก็มีระเบียบแบบแผนเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน แลวก็มีความเรียบรอยสวยงามนาช่ืนชมบูชา สังคมของเราน้ี ถาไดมี
การจัดตั้งวางระบบใหดีดวยวินัย คือกฎเกณฑกติกาท่ีวางไวดีแลว ก็รวมเขาอยูใน
หลักการคือธรรมอันเดียวกัน ก็จะเปนชุมชน เปนสังคมท่ีดีงาม มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยสงานาช่ืนชมเชนอยางนั้น ดวยเหตุฉะน้ี เราจึงบูชาสังฆะคือพระสงฆ ดวยดอกไม  

ท่ีวามาท้ังหมดน้ี ก็เปนความหมายของเครื่องบูชา ๓ ประการ  
เม่ือเรามองความหมายของเคร่ืองบูชาอยางน้ีแลว ก็จะเห็นทางปฏิบัติ โดยมี

ความรูความเขาใจขยายกวางออกไป แลวจิตใจก็จะเปดโลงได ไมไปติดอยูแควัตถุ มีส่ิงท่ี
จะนําไปพิจารณาใครครวญ นําทางชีวิตจิตใจใหกาวหนาได และเปนส่ือท่ีจะพาความคิด
คํานึงใหลึกซ้ึงตอไป ในการศึกษาพระธรรมวินัยอีกดวย  

วันน้ีก็เลยพูดเร่ืองพื้นๆ นี้ข้ึนมา เพราะวาเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับพวกเราชาวพุทธ
ประจําวัน ตอนแรกๆ นี้ จะยกเอาเร่ืองจําพวกท่ีมองเห็นทั่วๆ ไป มาพูดกอนแลว ตอนหลัง
คอยพูดเร่ืองหลักการที่ลึกลงไป เพราะเร่ืองหลักการน้ันอาจจะยากอยูบาง  

วันน้ีก็ไดพูดมาพอสมควรแลว มีอะไรสงสัยบางไหม?  

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก) 
ปุจฉา: [สังคมเส่ือม เพราะกรรมที่สังคมเองทํา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม ๑๐ นาที] 
พระพรหมคุณาภรณ: ความหมายท่ีทานตองการน้ันกวางมาก ท่ีพูดน้ี เปนการยกมาให
ฟงกันเพียงตัวอยางหนึ่งเทาน้ัน พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก ครูอาจารยก็เปนปูชนีย
บุคคลของลูกศิษย กวางออกไป พระพุทธเจาก็เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน หรือ
คนท่ัวไป แตสาระสําคัญก็คือ คนดีเปนท่ีดํารงธรรม เปนท่ีสถิตของความดี จึงเปนผูที่ควรบูชา  



 

๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อยางท่ีวาแลว แมแตคนยากจนที่ขยันหม่ันเพียรจนตั้งตัวไดร่ํารวย พระราชาก็
บูชาดวยตําแหนงเศรษฐี แกนของเร่ืองคือใหบูชาคนดี อยางที่พระพุทธเจาตรัสเปนคาถาวา 
บูชาคนท่ีฝกตนแลวแมครูเดียว ประเสริฐกวาบวงสรวงเทพเจาเปนรอยป วาถึงอยางน้ีเลย 
เปนการใหความสําคัญแกการยกยองเชิดชูคนดี เพราะเปนเรื่องใหญ เปนคติของสังคม  

ถาสังคมไมยึดหลักการน้ี สังคมก็จะเส่ือม อาจจะไปทางตรงขาม คือหันไปบูชา
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจ แลวเดี๋ยวน้ีสังคมของเราเปนอยางน้ีหรือเปลา  

ถาสังคมหันไปบูชายกยอง โดยจับเอาท่ีความมีวัตถุมาก มีทรัพยสินเงินทอง
อํานาจ คือลาภยศน้ี มันก็บอกอยูในตัววา ทางของสังคมนี้คือตองไหลลง คุณธรรมความ
ดีก็จะไมไดรับการนับถือ คนจะไมเอาใจใสในเร่ืองความดีความช่ัว จะทําอยางไรก็ได 
เพ่ือใหไดมีทรัพยมีอํานาจ เม่ือสังคมเส่ือมไปแบบน้ี จะไปโทษใคร เพราะเปนคานิยมของ
สังคมเอง ท่ีจะเอาอยางน้ัน ท่ีวาเปนกรรมของสังคมเอง คืออยางน้ี 

ปุจฉา: [ทรมานเศรษฐี เกี่ยวอะไรกับการบชูาคนด?ี – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม] 
พระพรหมคุณาภรณ: ถึงจะเปนเศรษฐีในพุทธกาล ก็มีคนท่ีไมคอยมีคุณธรรม อยาง
นอยบางคนรวยแลว ก็ข้ีเหนียวเหลือเกิน จึงมีเรื่องในคัมภีรวา พระมหาเถระ เชนอยาง 
พระมหาโมคคัลลานะ ตองไปทรมานเศรษฐี  

คําวา “ทรมาน” น้ี ตัวจริงแทแปลวาฝก คือมาจากคําวา “ทมน/ทมนะ” (อานวา 
ทะ-มะ-นะ) และทมนะ ก็มาจากทม/ทมะ แปลวาฝก  

“ฝก” หมายความวา แกไขปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนใหดีข้ึน โดยทําใหรูบาป
บุญคุณโทษ รูจักกุศล-อกุศล รูจักเหตุผล รูจักมองเหตุปจจัย เขาใจความจริง พัฒนา
ปญญาข้ึนมา แลวแปลงเปนไทยตามรูปสันสกฤต “ทมน/ทมนะ” ก็มาเปน “ทรมาน”  

เปนอันวา “ทรมาน” คือฝก เชน เขาโง เขาพาล ก็ไปทําใหเขาเกิดความรูดีรูช่ัว เกิด
ปญญาข้ึนมา แตภายหลังในภาษาไทย “ทรมาน” กลายเปนวา ทําใหเจ็บปวด ไปกันคน
ละเรื่องเลย เวลาเราไปอานหนังสือเกาๆ ก็จะเจอคําน้ี อยางท่ีวา พระพุทธเจาเสด็จไป
ทรมานพกาพรหม อยางน้ีเปนตน พระพุทธเจาเสด็จไปทรมานคนน้ันคนนี้ ไมใชไปทําให
เขาทุกขยากเจ็บปวด แตคือเสด็จไปฝกเขา ไปทําใหเขารูเขาใจเห็นความจริง เกิดปญญา  

ทีน้ี ในพุทธกาล และกอนพุทธกาล ก็มีพวกเศรษฐีท่ีข้ีเหนียว ไมรูจักใชทรัพยให
เปนประโยชนแมแตแกตัวเอง กินอยูเหมือนเปนคนอดอยากยากจน เพราะวาหวงทรัพย
สมบัติ กลัวจะหมด กลัวจะส้ินเปลือง ก็เลยไมกินไมใช 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 

ทีน้ี เศรษฐีท่ีข้ีเหนียวอยางน้ี ก็เลยไมเอาใจใสไมบํารุงดูแลแมแตครอบครัวและคน
ท่ีอยูใกลชิดของตัวเอง ไมสละทรัพยออกไปบําเพ็ญประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย  

เศรษฐีข้ีเหนียวอยางน้ีแหละ ท่ีพระมหาเถระ เชน พระมหาโมคคัลลาน ไปทรมาน 
คือไปแกไข ไปปรับปรุง ไปเปล่ียนใจ ไปพัฒนาเขา ดังมีเร่ืองมาในคัมภีร เชน อรรถกถา
ธรรมบท ทําใหเศรษฐีน้ันหายตระหนี่ ใจกวางข้ึน แลวก็รูจักดําเนินชีวิตใหถูกตอง เอา
ทรัพยมาใชเล้ียงดูตนเอง เล้ียงดูคนในความรับผิดชอบ ตั้งแตครอบครัวบุตรภรรยา เปน
ตนไป ใหมีความสุขตามควรแกอัตภาพ แลวก็นําไปทําประโยชนชวยเหลือสังคม ไป
ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก บําเพ็ญประโยชน  

เศรษฐีบางคนอาจจะมีคุณธรรมในแงท่ีวาขยันหม่ันเพียรต้ังเน้ือตั้งตัวดีจริง แตอีก
ดานหน่ึงก็มีความตระหน่ีมาก อยางน้ีก็คือเศรษฐีข้ีเหนียวน่ันแหละ พระอริยะเจาก็ตองไป
ทรมานเขาอีก  

รวมความก็คือวา พระราชาแตงตั้งคนข้ึนมาในตําแหนงเศรษฐี แตการท่ีจะแตงตั้ง
ไดคนดีแคไหน ก็อยูท่ีพระราชาดวย วาพระราชาน้ันมีคุณธรรมแคไหน มีคานิยมอยางใด 
แลวก็ข้ึนกับมาตรฐานของสังคมอีกเหมือนกัน เพราะวาคานิยมของสังคมไปทางไหน คน
แตงตั้งถึงจะใหญ ถาไมเขมแข็งในธรรมจริง ก็มีหวังจะตองอยูใตอิทธิพลของสังคมนั้น
ดวย  

เปนอันวา ตัวสําคัญอันดับหน่ึง ก็อยูท่ีภาวะของสังคม เชนวา ถาในยุคน้ี คนเชิดชู
ทรัพยและอํานาจ การแตงต้ังก็มีหวังมากท่ีจะไมเปนไปตามความดี เอาแต่ธัน ไม่เอาธัมม์ 
ใชไหม (“ธัน” คือ ธนะ หมายถึงทรัพย หรือเงินทอง, “ธัมม์” คือ ธรรม ในรูปเดิมของบาลี) 

แตไมวาจะพูดกันไปถึงไหน ตอนน้ี รวมแลวก็อยูในคําวาบูชาน่ันแหละ คือ เทาท่ี
พูดท่ีเลาเรื่องอะไรๆ มา ก็เพียงแตจะใหเห็นความหมายของ “บูชา” วาคือ ยกยอง เชิดชู 
ใหเกียรติ ใหความสําคัญ ไมใชหมายความวาจะตองเอาขึ้นห้ิงข้ึนโตะหมูบูชา แลวไปนั่ง
กราบไหว  

หลักการสําคัญก็คือ พระพุทธเจาทรงตองการใหคนเราน้ี หันมายึดเอาความดี
เปนหลัก เชิดชูความดี เม่ือยึดความดีเปนหลัก เชิดชูความดีแลว ก็เลยตองเชิดชูยกยอง
คนดี และคนท่ีทําความดี คนท่ีมีธรรม ตั้งอยูในธรรม ถือธรรมเปนใหญ 

มีอะไรสงสัยอีกไหม? ถาไมมี วันน้ีก็เทาน้ีกอน 



 
 

 
 
 
 



คําปรารภ 
ในการพิมพ์คร้ังที่ ๑ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ 

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเร่ิมแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเร่ืองราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน 

ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เม่ือถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเร่ืองราวเปนประวัติของวัดดังที่วา 
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซ่ึงนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเร่ิมปฏิบัติตามที่คิดน้ันมาบาง แตยังไมเปนเร่ืองที่ชัดขึ้นมา 

บัดนี้ โอกาสเชนนั้นกําลังจะมาถึงเปนคราวใหญ คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปนศกท่ี
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเร่ิมสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ 
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรูณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ท่ีวัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗) 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ 

อีกทานหนึ่ง ไมอาจเรียงลําดับตามกาลได เพราะองคทานเองไมทราบวันเกิดของตน 
คือ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป แตทานก็มีอายุครบ ๑๐๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เชนกัน  

โยมทั้งสองทานเปนคูมิตรสนิทแนนแฟน เมื่อมาทําบุญกุศล ก็ทําดวยกัน ตามปกติ 
โยมคุณหญิงกระจางศรี  รักตะกนิษฐ  เปนผูเร่ิมเร่ืองวาจะทํานั่นทํานี่  แลวคุณโยมหมอจรูญ 
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่ 

ไมใชแคเร่ืองสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพ่ือใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเส่ือมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เร่ืองอ่ืนๆ ยังอีกมาก 

ต้ังแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดต้ังทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน  
ดูแลจัดหาปจจัยส่ีและบรรดาอุปกรณเคร่ืองดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ต้ังแตกอนสรางวัดเร่ือยมา  
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พอเร่ิมยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเร่ิมดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการร้ือบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอต้ังวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ต้ัง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเล้ียงวัดในระยะยาว  

เร่ืองการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพ่ือประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม  

ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป  ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร  มาสูศาลากลางสระ  ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกต้ังแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง  

ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนช้ันเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนช้ันเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาท่ี
ครูสอนพระปริยัติธรรมเร่ือยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน  

พอดีอาตมภาพเร่ิมแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในท่ีสุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเร่ิมคุมหนักเบาไมได  

คร้ันถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราต้ัง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนคร้ังสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันคร้ังน้ีแลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก      

ตอจากนั้น  ท้ังหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เส่ือมสภาพไปคนละทาง      
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เร่ิมแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ต้ังตนท่ี
สายใจธรรม ในป ๒๕๕๒ นั้นเอง สวนหลวงลุงก็ชราชวยตัวเองยากขึ้นจนไมไหว ยอมนอนให
พระโยมอุปฏฐากเกือบเต็มอัตราอยูที่วัดญาณเวศกวัน ดังที่รูกันดี  

คราวนี้ก็มาถึงปพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานผูใหญของวัดญาณเวศกวัน ทั้ง ๓ ทาน 
เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป เปนการเหมาะควรอยางยิ่ง ที่จะจัดพิมพหนังสือธรรมเพื่อฉลอง
มงคลวารอันรวมได ๓๐๐ ป  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๓ 

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีท่ี
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซ่ึงพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนน้ัน เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเร่ือง แขงเวลา แขงโรค 
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด  

จนในที่สุด เม่ือสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา  

(ถาถือจริงจัง งานใหญท่ีคางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ 
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ท่ีบอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา 
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอท่ีจะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป) 

ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเร่ือง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว 

แลวเร่ืองก็มาบรรจบอีกช้ันหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเร่ือง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมท่ี
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ 
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี   

ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ข้ึน อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป 

ควรเลาเร่ืองตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ 
ดร. วรภา อโณทยานนท ซ่ึงจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานท่ีนั่น เพ่ิงกลับมาเมืองไทย  

เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทาํงานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป  

เร่ืองตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพ่ิมไวอีกตางหาก 
เชนเดียวกับเร่ืองราวอื่นหลายอยาง ซ่ึงไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป 
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อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เร่ืองนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพ่ือความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่น้ี เปนอยางยิ่ง 

ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเร่ืองใหญยืดยาวถึง ๖๐ 
ตอน การตรวจชําระที่คงใชเวลาเกือบทั้งป (อาจจะเกินปก็ได) เพ่ิงเร่ิมมาไดเดือนเดียว 
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จส้ินแลวพิมพเปนเลมทีเดียว  

ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนน้ีกอน 
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เม่ือถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเม่ือไรก็ตามที่ทําเสร็จ 
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวน้ัน ไปเรียนธรรม จนจบ 

อนึ่ง งานตรวจชําระน้ีทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย 
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เร่ิมดวยไดรับตนฉบับ ท่ีสายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา 
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่น้ันๆ 
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน   

ในที่สุด เร่ืองท้ังหมดมารวมลง ณ ท่ีหมาย คือการบําเพ็ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป 

วันใดวันหนึ่ง ต้ังแตข้ึนปใหม ถึงวันสิ้นป เปนมงคลวารของ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป 
อภิลักขิตกาล ๑๗ มิถุนายน เปนมงคลวารของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส 
จากนั้น ๑๒ ตุลาคม คือมงคลวารของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ  
ขออนุโมทนาศาสนกิจของพระครูผูมหาเถระ และอนุโมทนากุศลจริยา ที่โยมทั้งสอง

ทานไดบําเพ็ญอยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ แผ
ขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 
สดช่ืนเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 




