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บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา∗ 

“บวช” ตัวเองทําบุญ แถมพาคนอ่ืนมากมายใหไดทําบุญดวย 
แบม คือภาสวิชญ ไดนําผากาสาวพัสตรเขามา กลาวคํา

ขอบรรพชา โดยมอบผากาสาวพัสตรน้ี ขอใหบวชให การบวชให
ในท่ีน้ีหมายถึง บวชเปนสามเณร หรือพูดงายๆ วาบวชเณร เรียก
เปนทางการวาบรรพชา  

การบวชน้ันเปนคํากลางๆ มีบวชเณร กับบวชพระ ถาบวช
เปนสามเณร เรียกวาบรรพชา ถามีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณแลว 
บวชเปนพระภิกษุ เรียกวาอุปสมบท แตถึงจะบวชเปนพระภิกษุ 
คือจะอุปสมบท ก็ตองผานการบรรพชา คือบวชเปนสามเณร
กอน เปนอันวาถึงอยางไรก็ตองบรรพชาอยูดี แตสําหรับคราวน้ี 
แบมคือภาสวิชญ จะบรรพชา คือบวชเปนสามเณร  

การบรรพชาเปนสามเณรน้ี ถือวาเปนการทําบุญสําคัญ 
คําวา “บุญ” น้ัน เปนคํากวางๆ ถาพูดภาษางายๆ ก็คือทําความ
ดีน้ันแหละ แตลึกลงไป ทําบุญ หมายความวาสรางคุณสมบัติท่ี
ดี สรางความดงีามข้ึนในชีวิตของเรา  
                                                            
∗ พิธีบรรพชา (บวชเปนสามเณร) ของ ภาสวิชญ (แบม) เพิ่มพิกุล ที่หนองนอย 
จ.นครราชสีมา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ไดฟงแบมวามีวัตถุประสงคในการบวชนี้ เ พ่ือจะไดมี
ประสบการณ อันน้ีก็ถูก ก็เขากับหลักพระศาสนา  

แตจุดหมายสําคัญท่ีเราตั้งไวเปนขอหลักในวันน้ีก็คือ แบม
บวชใหคุณยา ขอน้ีสําคัญมาก พูดใหชัดอีกหนอยวา บวชอุทิศ
กุศลใหคุณยา บวชอุทิศกุศลก็คือ ท่ีบวชครั้งน้ี ใจของแบมนึกถึง
คุณยา ตั้งใจวาท่ีแบมไดทําบุญกุศลในการบวชน้ี ขออุทิศใหแก
คุณยา ขอใหคุณยาไดอนุโมทนา  

ท่ีวาใหทานอนุโมทนาก็คือ ใหทานรับทราบแลวชื่นชมชื่น
ใจ พลอยยินดีดวย น่ีคือทานไดทําบุญกุศลรวมกับเรา แลวทานก็
มีความสุข ขอสําคัญก็คือเราตั้งใจปรารถนาดีใหทานมีความสุข  

ถามตอไปวา ทําไมคุณยาจึงอนุโมทนา ก็เพราะคุณยามี
เมตตา คือมีความรักความปรารถนาดีอยากใหหลานทําความดี
และมีความสุขความเจริญ เมื่อหลานทําความดีทําบุญกุศล ทาน
เห็นทานรู ทานก็ชื่นชมอนุโมทนา แลวทานก็มีความสุข น่ีก็เปน
ธรรมดาท่ีวา เรารักเราปรารถนาดีตอใคร เมื่อเขาทําดีมีความสุข 
เราเห็นเรารู เราก็ชื่นชมอนุโมทนา และใจเราก็ดีมีความสุข 

ตรงนี้ขอใหตั้งไวในใจใหดี เพราะเมื่อเราตั้งใจมีจุดหมาย
ชัดเจนมุงไปท่ีคุณยา พอนึกถึงคุณยา คุณพอคุณแมคุณปานา
อาทุกทานท่ีเกี่ยวของ ก็มารวมใจกันหมดเลย คุณยาเล็กคุณยา
นอยก็พลอยอยูในวงท่ีแบมนึกถึงทีเดียวหมดท้ังน้ัน เพราะผูใหญ
ทุกคนน้ันมีใจรวมกันท่ีคุณยา และมารวมท่ีแบมท่ีกําลังจะบวช
ใหคุณยา ทุกทานน้ันมีเมตตารักและปรารถนาดีตอแบม มีใจ
สนับสนุน ก็ชื่นชมชื่นใจอนุโมทนาดวย และทุกทานก็มีความสุข  
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ฉะน้ัน การบวชของแบมวันน้ีจึงสําคัญมาก มีผูรวมใจ
มากมาย โดยทานผูใหญท้ังหลายมีใจมารวมกันอยูท่ีแบมวันน้ี 
ดวยความรักความมีใจเมตตาปรารถนาดี แบมจึงเปนศูนยกลาง
ท่ีรวมใจ และเปนศูนยกลางของการทําบุญกุศล แลวก็เหมือนกับ
เปนผูท่ีทําใหทุกทานไดทําบุญ คือผูใหญทุกทานน้ันจะไดทําบุญ
ไดบุญครั้งน้ี ก็ไดอาศัยแบมนี่แหละชวยใหทานไดทําบุญ ไดบุญ 
ไดมีความสุขมากขึ้น 

ท่ีวาน้ีรวมตอไปถึงเมื่อบวชแลวดวย พอบวชเปนเณรแลว 
ใจของผูใหญเหลาน้ันก็รออยู ก็ดวยความปรารถนาดีมีเมตตารัก
อยูน่ันแหละ ก็อยากใหการบวชของแบมไดผลดี บวชเปนเณร
แลว ก็เปนเณรดี มีศีลมีวินัย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ขยันหมั่น  
เพียรเลาเรียนศึกษาฝกตนไดผลดี เปนประโยชนแกชีวิตตอไป
ขางหนา  

น่ีคือทานรอความหวังอยู พอไดรูไดเห็นวาแบมบวชเปน
เณรแลว ไดผลดีอยางท่ีวา ทุกทานก็สมหวังสมใจ ยิ่งปล้ืมใจได
ชื่นชมชื่นใจ เปนบุญกุศล และมีความสุขมากขึ้นตอไปอีก   

เมื่อมองเห็นอยางน้ีแลว แบมก็ตั้งใจวาในการบวชคราวน้ี 
จะบวชใหดีท่ีสุด ใหสมความมุงหมายท่ีวาบวชอุทิศใหคุณยา 
แล ว ก็ ใ ห ไ ด ต าม วั ตถุ ป ร ะส งค ข อ ง ก า รบวชตามห ลั ก
พระพุทธศาสนาดวย ท้ังสองอยางมาประสานกัน  
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แคฝกใหรูจักใชกาย-วาจา การศึกษาก็กาวหนาไปไกล   
ที น้ี  ก า ร บ ว ช ท่ี เ ป น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

พระพุทธศาสนาน้ัน คืออยางไร เราเรียกกันมาวา “บวชเรียน” ไม
วาบวชพระหรือบวชเณร ก็คือเรียนน่ันแหละ เรียนก็คือศึกษา 
การบวชจึงเปนการศึกษา  

แลวท่ีแบมบอกวาจะไดมีประสบการณ ซึ่งอาจเปนประสบ  
การณใหมแปลกไปจากท่ีเคยอยูเคยเปนคฤหัสถหรือเปนนักเรียน
ในโรงเรียนขางนอก ท่ีวาไดประสบการณน่ีแหละก็คือเรียน เปน
สวนหนึ่งของการเรียน เพราะฉะนั้นท่ีแบมบอกเมื่อกี้วา บวชจะ
ไดประสบการณใหม จึงถูกตอง ก็คือเขาหลักท่ีวาจะไดเรียน  

การเรียนในท่ีน้ี เราเขาใจความหมายไดกวางขวางมาก 
เรียนคือศึกษา ศึกษาก็คือฝกฝน แลวก็ทําใหคุณสมบัติ ให
คุณลักษณะ ใหความดีงาม ความสามารถอะไรตางๆ เกิดมีขึ้น
ในตัวเรา ในชีวิตของเรา การเรียนจึงมีคําเรียกแยกออกไป 
เรียกวา ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ไดท้ังน้ัน มีท้ังเรียนรู้ คือเรียนใหรู
เขาใจ และเรียนทํา คือฝกทําใหไดทําใหเปน 

พอเราฝก เราก็พัฒนาตัวเรา เราฝกอะไร เราก็ทําอันน้ันได
อยางน้ัน พอทําไดอยางน้ัน ตัวเราก็พัฒนาขึ้นไป คุณสมบัติ
ตางๆ ในตัว ก็เพ่ิมพูนขึ้นมา น่ีก็คือพัฒนาชีวิต  

ท่ีวาเราศึกษา ฝกหัดพัฒนาชีวิตน้ัน อยางไร เอางายๆ ก็ใช
วิธีแบงชีวิตออกไปเปนดานตางๆ วิธีงายๆ ก็แบงเปนกาย วาจา 
ใจ แลวก็ปญญา การท่ีมาบวชน้ี จะไดศึกษา ท้ังฝกกาย วาจา 
ขางนอก แลวลึกเขาไป ก็ฝกจิตใจ ขึ้นไปจนถึงปญญา  
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ถาเราบวช โดยเขาใจหลักการและความมุงหมายของการ
บวช เราก็คิดหมายแลวตั้งใจจะทําใหไดใหครบ  

ฝกกายวาจาอยางไร? เราฝกกายวาจาอยางงายๆ คือให
เปนกายวาจาท่ีดีงาม ไมเบียดเบียน ไมกอความเสียหาย แตเปน
กายวาจาซึ่งทําการที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และที่ภาษาสมัยใหม
เรียกวาทําการสรางสรรค หมายความวา ใชกายวาจาในทาง
สรางสรรค ไมเบียดเบียน ไมทําใหเกิดความเสียหายอะไรท้ังน้ัน 
ถาฝกไดอยางน้ี ก็เรียกวาไดเริ่มฝกเริ่มเรียนแลว น่ีคือ การศึกษา   

การบวชน้ันเนนมากตั้งแตเริ่มแรก คือฝกกายวาจา ใหอยู
ในความดีงาม อยางนอยไมกอความเสียหาย ไมเบียดเบียนใคร 
น่ีคือท่ีเรียกไดส้ันๆ คําเดียววา “ศีล”  

แมแตพวกสัตวเล็กสัตวนอยตางๆ วาโดยท่ัวไป เขาก็เท่ียว
หากินเปนอยูของเขา ไมไดเปนภัยอันตรายอะไรแกเรา เราก็ไม
ตองไปยุง ไมไปทํารายเขา และควรจะมีเมตตาอยากใหเขาอยู
เปนสุข อยูเปนเพ่ือนรวมโลกกันใหดี  

ยิ่งถาเปนเพ่ือนมนุษยดวยกัน ตั้งแตพระเณรคนในวัด และ
ญาติโยมท่ีมาวัด นอกจากวาไมเอากายไปเบียดเบียนเขาแลว ก็มี
นํ้าใจไมตรีมีเมตตา ตั้งใจตอนรับ และชวยเหลือเกื้อกูลแกเขาให
เหมาะดวย รูจักใชวาจาท่ีสุภาพออนโยน เชนถามวามีอะไรจะให
ชวยบาง โยมลุงโยมปาจะไปไหนตรงไหน แลวชวยบอกให เรียกวา
ปฏิสันถาร นอกจากพูดไมเท็จ ไมปด ไมหยาบคาย ไมเสียหาย
แลว ก็พูดนาฟง เจริญไมตรี เปนการศึกษาคือฝกกายวาจาของ
เรา ทําใหนาดูนาชม เปนมิตร เกื้อกูลกัน ทําใหมีความสุขดวยกัน  



 

 

 

 

๖ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

เวลามีงานการสวนรวม หรือมีงานวัด ก็แสดงนํ้าใจได เชน
ถามพระวา มีอะไรใหผมชวยบางครับ การอาสาชวยกิจธุระการ
งานอยางน้ี ภาษาพระเรียกวาเปนไวยาวัจมัย ก็อยูในศีลน่ีแหละ 
เปนการฝกกายวาจาในการสรางสรรค นอกจากทําความดีแลว 
ก็เปนการพัฒนาในการอยูรวมสังคม ใหมีสังคมท่ีดีมีความสุข  

เอาละนะ การฝกกายวาจาอยางนอยใหรูจักใชกายวาจา
ในการชวยเหลือกัน เกื้อกูลกัน ทําส่ิงท่ีดีงามสรางสรรคท้ังหลาย 
มีอะไรท่ีเปนประโยชน ก็เขารวมชวยเหลือ เปนอันไดความแลว  

จะใหสมความเปนมนุษย ตองพัฒนาใหถึงจิตใจ 
ทีน้ี ลึกลงไปก็ฝกจิตใจ ดานจิตใจน้ี ท่ีพูดถึงกันมากก็คือ

ฝกคุณธรรม สรางจิตใจท่ีดีงาม หรือสรางความดีงามข้ึนในจิตใจ 
อยางท่ีพูดขางตนเมื่อกี้น้ี ก็ยกมาย้ําอีกทีวา ในพิธีบวชเณร

วันน้ี คุณพอคุณแมเปนเจาของงานมาแนอยูแลว ทีน้ีคุณยายก็
มาดวย คุณยายก็เหมือนมาเปนประธานให แลวก็มีคุณยานอย 
และทานผูใหญอ่ืนๆ หลายทาน ซึ่งมาอนุโมทนา  

แบมก็มานึกถึงทานผูใหญเหลาน้ีวา ทานรักเรา ทานมี
เมตตา มีความรักมีความปรารถนาดี น่ีเปนคุณธรรมของทาน 
เมื่อเราระลึกนึกถึงมองเห็นความดีของทาน ก็เรียกวา กตัญู 
แลวเราก็ตั้งใจวาเราจะประพฤติปฏิบัติดี จะเปนสามเณรท่ีดี ให
สมความหวังของทาน ใหทานไดอนุโมทนาชื่นใจมีความสุข น่ี
เปนความกตัญูกตเวที และน่ีก็เปนการพัฒนาจิตใจแลว เปน
ตัวอยางท่ีเห็นไดงายๆ 



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 

 

ดานจิตใจน้ีมีอะไรๆ ท่ีตองฝกตองพัฒนามากมาย แคฝก
คุณธรรมก็เยอะแยะ แตก็ไมใชวาจะยาก จะบอกวิธีฝกคุณธรรม
ความดีอยางงายๆ ไวขอหน่ึง 

จะเห็นวาคนเราน้ี วาโดยท่ัวไป ก็มุงจะหาความสุขใหแก
ตัวเอง แตทีน้ีเมื่อเขามาอยูในวัด เราไมใชมุงมาหาความสุขใหแก
ตัวเอง แตเรามาบวชเรียน เพ่ือใหไดประสบการณใหมๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกชีวิต คือเรามุงมาฝกตน เพราะฉะน้ันเราก็เริ่มตน
ชีวิตบวชเรียนน้ี หรือเริ่มตนชีวิตในวัด ดวยการตั้งใจอยากทําให
คนอ่ืนมีความสุข ความตั้งใจอยางน้ีเปนการเร่ิมตนท่ีสําคัญมาก  

เมื่อเราอยากใหคนอ่ืนเปนสุข พอตั้งใจอยากทําอยากชวย
ใหคนอ่ืนเปนสุขเทาน้ันแหละ ตัวเราจะมีกําลังขึ้นมาทันที  

ตรงขามกับคนท่ีอยากหาความสุข พอตั้งใจอยากหา
ความสุข เดี๋ยวมองไปท่ีน่ัน อันน้ันก็ไมตรงกับท่ีใจอยาก ก็ขัดใจ 
มองมาท่ีน่ี อันน้ีก็เกะกะกีดขวางไมใหความสุขแกเรา อะไรๆ ก็
ไมเปนอยางท่ีฉันชอบ ไมไดอยางใจ เลยกลายเปนยุงใจ ไดทุกข
มากกวาเปนสุข  

แตถาเราอยากเห็นอยากใหคนอ่ืนมีความสุข พอเราตั้งใจ
อยางน้ี ตัวเราจะมีกําลังขึ้นมาทันที แลวก็เขากระบวนการของ
การฝกตน จะไดใชกาย ใชวาจา ใชคุณธรรมในใจ และใชปญญา 
ในทางสรางสรรค เปนการพัฒนาความดี โดยเริ่มท่ีความอยาก
ใหคนอ่ืนเปนสุข และอยากทําใหเขามีความสุข 

ท่ีวาตั้งใจอยากใหคนอ่ืนเปนสุขน้ัน เริ่มท่ีไหนดี ก็เริ่มดวย
การอยากใหคุณพอคุณแมมีความสุข ทําไมเริ่มท่ีน่ี ก็เพราะใจ
พรอมอยูแลว และอยูใกลตัว เริ่มงาย ทดสอบก็สะดวก 



 

 

 

 

๘ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

ขอยอนกลับไปขางตนอีกที วาเฉพาะในการบวชวันน้ี 
ความตั้งใจอยากใหคนอ่ืนเปนสุข ไมใชเริ่มท่ีคุณพอคุณแม
เทาน้ัน แตขยายออกไปกวางไกลแลว  

อยางท่ีพูดเมื่อกี้ ทานผูใหญท้ังหลายมีใจรวมดวยเต็มท่ี 
มากันไกลๆ พากันมารวมเพ่ือจะสนับสนุนแบม ในการบวชคร้ังน้ี
ใจของทุกทานมาอยูรวมกันหมด เพราะฉะน้ันแบมก็ไดกําลังใจ
มาก ก็นึกถึงความดีมีเมตตาของทาน อยางท่ีวามีความกตัญู
เกิดขึ้นแลว ก็ตั้งใจอยากใหทุกทานมีความสุข การท่ีทานมากันน้ี 
ก็โดยอยากใหแบมมีชีวิตดีงาม มีความสุขความเจริญ เราระลึก
ถึงความดีของทานน้ี เราก็ตั้งใจอยากใหทุกทานมีความสุข  

เมื่อเราอยากใหทานผูใหญเหลาน้ันมีความสุข เราก็ตองทํา
ส่ิงท่ีดีงาม ใหสมใจของทานท่ีมุงหมาย อยางคุณพอคุณแม 
อยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุข ก็อยากใหลูกศึกษากาวหนา
และทําความดี ไมวาจะนึกอะไรไดวาจะทําใหลูกดีงามมีความสุข
ความเจริญ พอแมก็ทํา ก็เพียรพยายามทุกอยาง ทีน้ีลูกบอกวา
จะทําอะไรที่ดีงาม พอแมก็เอาดวย ก็สนับสนุน เพราะใจทานอยู
กับเรา แมแตความสุขของทานก็ฝากไวกับเรา เพราะฉะน้ัน เมื่อ
เราอยากใหทานมีความสุข เราก็ตองพยายามทําใหทานสมหวัง
สมใจในเรื่องท่ีทานปรารถนาดีตอลูก เมื่อทานอยากใหเราศึกษา
ดี ประพฤติดี มีความกาวหนา เราก็มีใจมุงท่ีจะทําใหไดอยางน้ัน  

เมื่อตัวเรามีความมุงหมายต้ังใจทําอยางน้ัน คุณพอคุณแม
และทานผูใหญท้ังหลายท่ีมีเมตตาปรารถนาดี พอไดเห็นไดเจอ
กันแตละวัน ทานก็ปล้ืมใจไดความสุขทันทีทุกที  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

 

พอเห็นแบม กลายเปนเณรแบม เปนสามเณรภาสวิชญ 
เดินออกมารับบิณฑบาต หรือเดินมาพบ มาตอนรับโยม นุงหม
จีวรเรียบรอย พูดจาสงบงามสมเปนสามเณร โยมพอโยมแมเห็น
ก็ปล้ืมใจ เกิดมีปติ แคน้ีทานก็ไดบุญแลว เณรแบมก็ไดทําบุญ
ดวย เพราะทําดีใหทานผูใหญตั้งแตพอแมไดดีใจ ไดเห็นลูกบวช
แลวเปนเณรดี ทานก็เลยดีใจ ปล้ืมใจ แลวก็มีความสุข  

น่ีแหละคือเราไดทําบุญ ดวยการทําใหทานผูใหญทานผูมี
พระคุณตั้งแตพอแมเปนตนไป ไดสมใจท่ีมีเมตตา ทําใหทานมี
จิตใจดีงามผองใส มีความสุข ไดทําบุญและไดบุญไปดวย 

เพราะฉะน้ันก็ขอใหตั้งใจไวอยางน้ี ซึ่งเปนการทําความดี 
คือไดทําบุญน่ันเอง เพราะวาความตั้งใจท่ีวาน้ี ก็คือเจตนาท่ีเปน
กุศล ในการฝกตัวฝกใจ ใหตั้งใจอยากใหผูอื่นมีความสุข  

เมื่ออยากใหผูอ่ืนมีความสุข เราก็พยายามทําใหทานมี
ความสุข เมื่ออยากใหทานมีความสุข เราจะทําอยางไร ก็ทานมี
ความปรารถนาดีอยางไรตอเรา เราก็พยายามทําใหไดอยางน้ัน 
เชน เรียนใหกาวหนา ประพฤติใหดีงาม เปนตน เมื่อทําไดอยางน้ี
ทานก็สมใจหวัง มีความสุข นึกถึงลูกเมื่อไร ก็ยิ้มในใจทุกที  

เปนอันวา ขอใหตั้งใจไววาในการบวชคร้ังน้ีจะทําใหดีท่ีสุด 
ใหคุณพอคุณแมสมใจหวังและมีความสุข เณรแบมจะทําบุญท่ี
ทําใหโยมพอโยมแมโยมญาติพ่ีนองปูยาตายาย ไดบุญมากมี
ความสุขมาก ดวยการต้ังใจศึกษาประพฤติปฏิบัติดีงาม โดยฝก
จิตใจเริ่มตั้งแตตั้งใจอยากใหคนอ่ืนมีความสุข ตอจากน้ันก็จะได
พัฒนาคุณธรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  



 

 

 

 

๑๐ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

วีรชนเพียรฝกตน ไมย่ันตอความยาก 
ดานตอไปคือความเขมแข็งของจิตใจ คนท่ีจะอยูในโลกได

ดี ตองมีจิตใจที่เขมแข็ง ความเขมแข็งของจิตใจเริ่มดวยมีความ
เพียรพยายาม เจออะไรท่ีจะทํา ก็ใจเอา ไมถอย เจอการเรียนท่ี
หนัก อยางแบมจะไปเรียนเปนแพทย เขาบอกวาเรียนยาก แตเรา
ไมกลัว เรารัก เราอยากเรียน ท่ีเขาวายาก เราก็ยอมรับ แตใจเราสู  

พระทานถือวาชีวิตของคนน้ี ตองฝก มนุษยเปนสัตวพิเศษ
ท่ีประเสริฐดวยการฝก สัตวอ่ืนไมตองฝกไมตองเรียน ก็อยูไดดวย
สัญชาตญาณ ถาจะฝกบาง ก็แคถูกคนฝกเพ่ือเอามาใชงาน แต
คนน่ีฝกตัวเองได จะใหเปนอะไรอยางไร ก็ฝกไดฝกเอา แมแตคน
ท่ีวาเปนพระโพธิสัตว ก็คือฝกตนจนกวาจะเปนพระพุทธเจา  

ฉะน้ันจึงตองถือหลักวา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการ
ฝก ไมใชเกิดมาประเสริฐทันที แตประเสริฐดวยการฝก เราอยาก
เปนอะไร ก็ฝกเอา จะใหดีแคไหน ถาไมเกินวิสัย ฝกไดท้ังน้ัน  

ทีน้ี คนเราเจออะไรท่ีจะทําหรือตองทํา บางทีก็เปนงานท่ี
ยาก พอเจองานยาก คนก็มักไมอยากทํา บางคนถึงกับพยายาม
หนีหรือหลบเล่ียง อยากทําแตงานท่ีงาย ท่ีจริงน้ัน ถาเราทําอะไร
ท่ีงาย เราก็ไมไดฝก หรือแทบไมไดฝก จริงไหม ถาใครจะเอาแต
เรื่องงายๆ อยากทํางานท่ีงาย เขาก็ไมไดฝกตน ก็อยูแคน้ัน ไมได
กาวไปไหน 

มีคติสําคัญในการฝกตนวา “ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก” คืองานยิ่ง
ยาก เราก็ยิ่งไดฝกตนมาก เมื่อเราจะฝกตัว เราก็ทํางานท่ียากน่ี
แหละ เพราะฉะน้ัน ถาจะเปนนักเรียน นักฝก นักศึกษา ก็ถือคติ
ท่ีวา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” เอาไว  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

 

อะไรท่ียาก ถาเราสู เราจะฝกตัวเราไดมาก แตอะไรท่ีงาย 
ก็คือไมไดเรื่อง ไมไดอะไรเลย แหม... งานน้ี เรื่องน้ี เราชอบจัง 
มันงายดี เราทําไดเลย แตแลวก็คือเราไมไดอะไรเลย ก็เราทําได
อยูแลว จะไปไดอะไรละ ถาทําอยางน้ีอยูเรื่อย ก็จะไดอยางหน่ึง 
คือไดความขี้เกียจ แถมดวยความออนแอ 

คนท่ีมีจิตใจอยางน้ี เรียกวาคนไมมีสํานึกในการศึกษา ไม
มีสํานึกในการฝก พอเจออะไรยาก ก็ทอ น่ีก็ทุกขทีหน่ึงแลว และ
เมื่อจําเปนตองทํา ก็ฝนใจ ก็จําใจทํา ก็ทุกขอีก แลวเมื่อทําโดย
ฝนใจ ก็ทําไดไมดี ไมคอยไดผล หรืออาจจะทําไมสําเร็จ ก็ทุกข
อีก คราวน้ีทุกขไปนานเลย ดังน้ัน คนท่ีไมมีจิตสํานึกในการฝก
ตน จึงกาวหนายาก  

ทีน้ี เรารูหลักแลว ถามันยาก เราจะไดฝกมาก เพราะฉะน้ัน 
อะไรยาก เราไมกลัว ใจเรารับ พอตกลงวาใจเรารับ ใจเราเอา เรา
ก็มีความสุข แลวก็ทําดวยความสุข เมื่อทําดวยความสุข ก็ตั้งใจ
ทํา ก็ยิ่งทําไดผลดี จนกระท่ังทําเสร็จ ก็สุขไปตลอด ทําเสร็จแลว 
ก็ยิ่งสุข งานก็ไดผล คนก็เปนสุข งานทําใหมีสุขภาพจิตดี  

ในการศึกษา จิตสํานึกน้ีสําคัญมาก การศึกษาก็คือเรื่อง
ของการฝก เพราะฉะน้ันตอไปน้ี แบมเจออะไร ไมตองกลัว ยิ่ง
ยาก ฉันยิ่งไดมาก ถาผานเร่ืองน้ีไปไดละก็ ไมตองกลัวแลว 
ตอไปอะไรๆ ก็มีแตจะงายขึ้นๆ  

เรื่องพัฒนาจิตใจ พูดมาได ๒ อยาง คือ พัฒนาคุณธรรม 
เ ริ่ ม ท่ีฝก เมตตา  อยากทําให เขามีความสุข  และพัฒนา
สมรรถภาพ ความเขมแข็งของจิตใจ เริ่มดวยฝกความเพียร
พยายาม ใหมีใจรักใครใฝศึกษาชอบฝกวา ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก  



 

 

 

 

๑๒ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

ความเพียร แปลวา แกลวกลา ไมถอย เดินหนา คําน้ีคนไม
คอยรูความหมาย ตองมองใหถึงตัวศัพท ความเพียร มาจาก      
“วีระ” ท่ีแปลวา กลา เชนในคําวา วีรชน วีรสตรี วีรบุรุษ  

จาก “วีระ” น่ีแหละ ก็มาเปนวีริยะ หรือวิริยะ เปนได
อยางไร? คืออยางน้ี  “ วีระ” แกลวกลา  เปนคุณศัพท  เปน 
adjective เราทําใหมันเปน noun ก็เปน “วีริยะ” หรือ “วิริยะ” 
แผลงอีกทีเปนคําไทย ก็กลายเปนความ “เพียร” จึงแปลวาความ
เปนผูแกลวกลา เห็นของยากวาทาทาย ใจเอา ใจสู 

ความเปนผูแกลวกลา หมายความวา ไมวาจะเจออะไร 
เชนเจองานท่ีตองทํา หรือเรื่องท่ีตองฝก ถึงจะยาก ก็ไมกลัว ใจสู 
แกลวกลา เดินหนา เขาหา บุกฝาได คนมีความเพียรมีลักษณะ
ท่ีวาจะเดินหนา ไมถอย เปนสมรรถภาพของจิตใจอยางแรก  

ตอจากความเพียร ก็มีสติ ซึ่งเปนตัวจับ ดึง ตรึง คุม ทําให
ตั้งหลักได ไมเผลอ ไมพลาด ไมประมาท ไมขาด ไมพรอง ไม
เล่ือนลอย ถูกจังหวะ สม่ําเสมอ เปนตน 

ในความเขมแข็ง คือดานสมรรถภาพของจิตใจน้ี ตอจากมี
สติ ก็มีสมาธิ คือใจที่เรียบสงบ แนวแน อยูตัว เขาท่ี รวมไดเปน
หน่ึงเดียว ดิ่งไปในวัตถุในวิถีท่ีตองการ ไมวาจะทําอะไร ใจก็อยู
กับเรื่องน้ัน ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมวาวุน ไมหว่ันไหว ไม
กระวนกระวาย ไมพลุงพลาน ใจอยูกับเรื่องท่ีตองการไดตาม
ตองการ เมื่อไรทําไดอยางน้ี ก็คือมีสมาธิ  

ตองถามตัวเองวา เราทําอะไร ใจอยูกับเร่ืองที่ทําตามที่เราตองการ
ไดไหม ถาคนท่ีใจเปนสมาธิ ก็อยูได ใจไมไปอื่น จะทําอะไร ใจก็อยูที่
น่ัน น่ีคือเร่ืองความเขมแข็งของจิตใจ ไปบวชเณร ก็ไดฝกอันน้ีดวย  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

 

คนที่เขมแข็งจริง ใจตองสดใสเปนสุขดวย 
ดานจิตใจยังพัฒนาไมครบ ดานท่ี ๑ คือคุณธรรมท้ังหลาย 

เชน เมตตา อยากใหเขามีความสุข ดานท่ี ๒ คือความเขมแข็ง
หรือสมรรถภาพของจิตใจ เชน ความเพียรพยายาม วาไปแลว 

คราวน้ีก็ถึงดานท่ี ๓ ไดแก ความราเริงเบิกบานใจ ความ
อ่ิมใจ ปล้ืมใจ ความผอนคลาย และความสุข ดานน้ี จะพูดนิด
หนอยเทาน้ัน สําคัญท่ีการปฏิบัติ คือทําใหไดจริง 

พูดส้ันๆ วา เอาสติมาใช โดยบอกตัวเองวา ทําใจใหราเริง
เบิกบานใจสดใสสดชื่นอยูเสมอ ทางพระเรียกวามีปราโมทย
ประจําใจ สดชื่นแจมใส เจอใครก็ยิ้มได เจออะไรๆ ก็สบายใจ 
แลวก็มีปติ คืออ่ิมใจ ปล้ืมใจ ตามมาดวยปสสัทธิ คือผอนคลาย 
ไมมีความเครียด แลวก็มีความสุข ใจปลอดโปรงโลงเบาแชมชื่น
รื่นใจ ถาไดอยางน้ี สมาธิก็จะมาไดงาย  

คนท่ีใจไมสบาย ไมมีความสุข เปนทุกข ก็คือเอาอะไรมา
กดทับ กดดัน หรือบีบคั้นจิตใจไว จิตมันก็ตองดิ้นรน มันก็ตั้งตัว
สงบน่ิงไมได จึงเปนสมาธิไดยาก ตางกับคนท่ีผอนคลายใจสงบ
สบายมีความสุข ใจไมตองดิ้นรน ก็พรอมท่ีจะเปนสมาธิ  

เอาละ น่ีเรื่องจิต เมื่อบวชเปนเณรเปนพระ ก็จะเนนเรื่อง
ฝกจิตใจ อยางนอยบรรยากาศในวัด อันเปนรมณีย ก็เปนสภาพ
ท่ีเอ้ือตอการฝกจิตใจ ชวนใหสงบ สดชื่น นึกถึงส่ิงท่ีดีงาม ขอให
นึกถึงพระพุทธเจา เดิมทรงอยูในวัง แลวออกบรรพชา มาอยูตาม
ปาตามเขา ชวยใหรูจักชีวิตของเราวาแทจริงก็คืออยางน้ี เราอยูท่ี
ไหน ก็ปรับตัวได อยูกับธรรมชาติก็ดี อยูในสังคมมนุษยก็ได อยู
กับวัตถุอะไรๆ ก็ทําใหดี ท้ังแกตัว และแกท่ัวทุกส่ิงทุกคน  



 

 

 

 

๑๔ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

ปญญามา ปญหาหมด อิสรภาพมา ทุกขไมมี 
ตอจากดานจิตใจ ก็ถึงดานปญญา การฝกฝนพัฒนา

ปญญาน่ีเปนเรื่องใหญมาก ถือวาสูงสุด  
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ เราไปท่ีไหนท่ีเราไมรูจัก เราก็ไม

รูวาจะทําอะไรอยางไร  เอ... เราอยูท่ีไหนนะ ท่ีน่ีมีคนรายมีสัตว
รายหรือเปลา มีทางไปทางมาอยางไร ฯลฯ เราจะทําอะไร จะทํา
ตัวอยางไรดี น่ีคืออึดอัด สูญเสียอิสรภาพแลว กายวาจาก็ติดขัด
ทําอะไรไมได เคล่ือนไหวไมถูก ใจก็อึดอัด ถูกบีบคั้น  

แตพอรูวาอะไรเปนอะไร เราจะตองทําอะไรอยางไร รูวิธี
แกปญหา เขาใจสถานการณแลว น่ีคือปญญามา ก็แกปญหาได 
ใจก็โลง เปนอิสระ ปญญามา ปญหาก็หมด  

ถาไมมีปญญา ก็เจอปญหามากมาย และปญหาก็จะบีบ
คั้นเรา อาการท่ีถูกกดดันบีบคั้นน้ัน เรียกวาทุกข เราจึงตองสราง
ปญญา จะไดแกปญหาได ทําทุกขใหหายไป ทําใหมีอิสรภาพ 
เพราะฉะน้ันปญญาจึงเปนธรรมท่ีสําคัญมาก ไมวาเราจะเรียน
อะไร จะทํางานอะไร ถามีปญญา ก็ทําไดหมด แตถาปญญา
บอกไมได คือยังขาดปญญา ไมมีปญญาจะบอก เราก็ติด  

เปนอันวา ตอนน้ีตองฝกปญญา พัฒนาความรู และ
ความรู น้ัน ก็มีมากมายสารพัด ท้ังเรื่องธรรมชาติรอบตัวเรา 
ความเปนไปของส่ิงท้ังหลาย กฎธรรมชาติ คือความเปนไปตาม
เหตุปจจัย เรื่องของสังคมมนุษย การอยูรวมกัน เรื่องของวิชาการ
ตางๆ เลาเรียนใหเกิดปญญา จุดหมายโดยตรงอยูท่ีปญญา  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

 

เมื่อบวชแลว ก็จะไดเรียน เดี๋ยวพระใหมก็จะบวชในไมชา 
สามเณรก็จะไดเขาชั้นเรียนดวย ไปเรียนกับพระเลย ทานบวช
เดือนหน่ึง ก็ไปเรียนดวยเทาท่ีมีเวลาจะเรียนได ใหรูหลักธรรมคํา
สอน เดี๋ยวจะมอบหนังสือให มีเวลาก็อานบาง พอใหรูไดหลักไว  

อีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญ คือตองรูจักถาม มีอะไรสงสัยหรือ
นาจะรูเพ่ิม ก็ถาม มีอะไรๆ ท่ีนาจะถามมากมาย แมแตเรื่องใน
ชีวิตประจําวันงายๆ เชนอยางวา เราอยูในสังคมน้ีมา ก็ไดยิน
ศัพทแสง  ถอยคําในพระพุทธศาสนา  ท่ี พูดกันมาจนคุนหู
มากมาย แตฟงแลวเขาใจบาง ไมเขาใจบาง บางทีก็เลือนราง
หรือคลุมเครือ ท่ีเพ้ียนก็มี คราวน้ีไดโอกาสแลว ก็ซักถาม ใหพระ
อาจารยท่ีมีความรูอธิบาย และไดสนทนาไถถามความรูตางๆ ท้ัง
อานและฟงเสริมกันไป ก็จะทําใหเจริญจิตใจเจริญปญญา  

ปญญาเปนเรื่องท่ีตองพัฒนากันเรื่อยไป แบมบวชมาเรียน
ในเพศเปนเณรแลวก็ยังสืบตอไปอีก ไมจบแคท่ีบวชเณร การท่ี
บวชเณรน้ี เราจะไดพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหน่ึงดานหน่ึง อยาง
ท่ีแบมเองบอกวาจะไดประสบการณ แลวเราก็ไดประสบการณ
เหลาน้ีเปนฐานเปนทุน ท่ีจะส่ังสมประมวลกันเปนภูมิปญญา
ของเรา ท่ีเราจะไดพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป แลวก็กาวหนาตอไปไมหยุด 
สึกไปแลวก็อานตอเรียนตอศึกษาตอเรื่อยไป  

วันน้ีไดใหหนังสือไปเยอะ ไมใชใหไปอานจบในตอนบวช 
อานในตอนบวชก็สวนหน่ึง ตอจากน้ันไป เมื่อมีเวลาก็ไปอานตอ  
  



 

 

 

 

๑๖ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

บวชเณรไดผล คนหนึ่งพัฒนา พาใหทุกคนเปนสุขดวย 
ในขั้นตนน้ี ก็ไดทําความเขาใจกันในเรื่องการบวช เมื่อ

เขาใจกันแลว เราก็จะทําใหไดประโยชนสมตามวัตถุประสงคของ
การบวช โดยศึกษาปฏิบัติฝกหัดตั้งแตฝกกายวาจาเปนตนไป  

ทีน้ี เมื่อไดบวชเปนสามเณรแลว ชีวิตในวัดจะเปนอีกแบบ
หน่ึง ตางจากท่ีเคยอยูท่ีบาน คราวน้ีจะไปอยูกับพระกับเณร แต
ไมใชแคน้ัน วัดเปนศูนยกลางของชุมชน ญาติโยมประชาชนมา
กัน ท้ังเด็กผูใหญคนเฒาคนแก น่ีก็เปนโอกาสดีสําหรับการ
เรียนรูและฝกตัว นอกจากเรียนรูอยูรวมในหมูพระเณรแลว ก็
เรียนรูและฝกตัว ในการปฏิสันถารพบปะผูคน เชนรูจักสังสรรค
พูดจา ทําใหพรอมท่ีจะกาวหนาไปในสังคมใหญไดอยางดี 

ในสมัยกอนน้ัน เขาก็ใหลูกหลานรูจักเขาสังคมดวยการ
บวชเรียนน่ีแหละ คือพอมาบวชอยูวัด ชีวิตก็เปล่ียนไป ไมเหมือน
อยูบานท่ีมีเฉพาะคนในครอบครัวของตัว แตพอบวชมาก็ได
พบปะคนทุกชนิด ทุกเพศทุกวัย ไดเจอคนหมดท้ังชุมชน แลวก็
ตองรูจักท่ีจะสังสรรคพูดจาใหเหมาะใหงามกับคนตางรุนตาง
เพศตางวัยเหลาน้ัน ในแนวทางของการท่ีจะรวมมือชวยเหลือ
เอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน ทําใหเกิดความคลองความชํานาญในการอยู
รวมสังคม พรอมไปกับการพัฒนาชีวิตของตนเองดวยอยางดี  

รวมแลว มีมากมายหลายแงหลายมุม ท่ีจะทําใหการบวช
น้ีเปนประโยชน ดวยการบวชแลวเรียนอยางท่ีวามา แลวก็ใหเปน
ฐานของการศึกษาพัฒนาชีวิตตอไปขางหนาดวย ก็เปนอันวาให
แบมไดเขาใจความมุงหมายไว แลวตั้งใจทําใหไดสมตามท่ีบวชน้ี  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗ 

 

อยางท่ีวาแตตน เมื่อทําไดอยางน้ี ผลโดยตรงจะเกิดกับ
ชีวิตของแบมเอง แตพรอมกันน้ัน ผลท่ีพวงโยงก็มาดวย คือ ทาน
ผูมีเมตตารักแบมท้ังหลาย ท่ีมาน่ังกันอยูน้ี ซึ่งมีใจรวมอยูท่ีแบม 
ก็มีความหวัง ถาแบมทําอะไรท่ีดีๆ มีความเจริญงอกงาม ทานก็
พลอยชื่นชมยินดีมีความสุข ไดอนุโมทนา ทานก็ไดทําบุญดวย 
ทําใหไดทําบุญรวมกัน และมีความสุขดวยกัน อันเปนความสุขท่ี
ดีงาม เปนความสุขท่ีชอบธรรม ของมนุษยท่ีพัฒนาแลว  

จะเห็นกันชัดๆ วา ความสุขของมนุษยดิบๆ ตั้งแตเกิดมา 
ยังไมมีการศึกษา ยังไมไดพัฒนาน้ัน เปนความสุขแบบแยงชิงกัน 
ซึ่งตองเบียดเบียนกัน เราได เขาเสีย เขาได เราอด เราสุข เขา
ทุกข หรือเขาสุข เราทุกข  

แตเมื่อคนมีการศึกษาท่ีถูกตอง ไดพัฒนาจิตใจพัฒนา
ปญญาแลว ก็จะมีความสุขท่ีใหแกกัน และความสุขท่ีไดดวยกัน 
ไดบุญ ก็ไดดวยกัน เปนสุข ก็สุขดวยกัน เปนความสุขแบบ
รวมกัน  

ถาแบมทําบุญในการบวชคราวน้ีไดผลดี  โยมผูใหญ
ท้ังหลาย ตั้งแตคุณพอคุณแมก็จะมีความสุขอยางยิ่ง แลวก็จะ
เปนความสุขท่ีลึกซึ้งประทับติดอยูในหัวใจเรื่อยไป ไมลืมเลย  

ในเวลาท่ีสําคัญมากน้ี จึงขอเอาใจรวมดวยกับแบม     
ขอใหการบวชของแบมสัมฤทธิ์ผลอยางดี ท่ีจะแผขยายบุญกุศล
และความสุขไปใหแกทานผูใหญทุกคน  ตั้งแตคุณพอคุณแม   
เปนตนไป  



 

 

 

 

๑๘ บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา 

 

บัดน้ีถือวาพรอมแลว แตในขณะท่ีบวชน้ี ถือวาผูจะบวชยัง
ไมมีความรู ขอสําคัญท่ีวาจะฝกจิตใจ ก็ยังไมรูวาจะทําอยางไร  
อยางนอยฝกจิตก็คือสามารถทําจิตใหสงบได แตเราเคยอยูบานมี
เพ่ือนฝูงไปเท่ียวไปเลนอยางโนนอยางน้ี พอมาบวช ยังไมทันตั้งตัว 
มาอยูในวัดเงียบๆ ก็จะนึกถึงคนโนนคนน้ี ทําใหใจฟุงซาน สงบ
ไมได ทานจึงใหบอกวิธีงายๆ ท่ีจะทําใจใหสงบไวเปนขั้นตน
ชั้นหน่ึงกอน เรียกวามูลกรรมฐาน แปลวากรรมฐานชั้นมูล คือชั้น
เริ่มตน คือจะใหใจเรามีงานทํา จะไดไมฟุงซาน ก็จะอยูสงบได  

งานท่ีวาจะใหใจทําน้ัน เรียกวากรรมฐาน ทีน้ีสําหรับผูท่ี
บวชใหม จะเอาอะไรมาเปนงานของใจ ทานก็สอนวา เอางายๆ
คนท่ีบวชมาอยูวัด ไมเคยมีชีวิตอยูอยางน้ี ใจก็จะฟุงซานเพราะ
นึกถึงคนโนนคนน้ี แลวคิดไปตางๆ ก็ตองทําใจใหสงบ เมื่อยัง
ไมไดเรียน จะทําอยางไร ทานก็สอนวิธีงายๆ กอนวา เวลาเรานึก
ถึงคน เราก็มองงายๆ แคของท่ีมองเห็น คนเรามองเห็นกันแค ผม-
ขน-เล็บ-ฟน-หนัง แคน้ีแหละ เราก็เอาคําวาผมขนเล็บฟนหนัง มา
ทําเปนกรรมฐาน เปนงานของใจ ใหใจทํางานนึกอยูกับคําเหลาน้ี  

พอนึกถึงใคร ใจก็วา ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง คนน้ันก็หายไป 
แตจะวาเปนภาษาบาลี เปน เกสา-โลมา-นะขา-ทันตา-ตะโจ เมื่อ
วาไป ท้ังๆ ท่ีก็ไมใชคําสําคัญอะไร แตถาใจของเราอยูน่ิงได น่ันก็
คือใจสงบ แคน้ีก็ฝกสมาธิไดแลว ถึงตอนน้ีจึงบอกมูลกรรมฐาน 
ใหแบมเรียนไว เอานะวาตาม: เกสา-โลมา-นะขา-ทันตา-ตะโจ...  

บัดน้ี เมื่อวาเองได ก็เปนอันวาพรอมแลว ก็จะมอบผา      
กาสาวพัสตรใหไปหมไปครอง แลวมารับไตรสรณคมน และศีล 
๑๐ ใหสําเร็จเปนสามเณรตอไป 



 

 

สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ 
บนฐานที่มั่นของวินัย*1 

- ∗ - 

เกงอยางมีคุณคา จะคงอยูยืนยง 

เณรนี่เปนผูมีความสามารถยอดเย่ียม เปนคุณสมบัติ
ประจําตัว ทีน้ี คุณสมบัติประจําตัวน้ีเปนของติดตัว จะอยูยืนยาว
ไปตลอด  ดังน้ัน  ในระยะยาว  ถาเรามีทุนมาก  คุณสมบัติ
ประจําตัวน้ีก็จะทําใหสามารถนําเอาทุนไปใชไดผลมาก  

เวลาน้ี เณรยังอยูในวัยตน ท่ีเรียกวาปฐมวัย ถาเทียบอายุ 
เอาวา เวลาน้ีเณรมีอายุ  ๒๐  ป  ถาทํางานไปถึงอายุ  ๖๐ 
ตอจากนั้นเรียกวาแกแลว จะไดพัก ถาเอาอายุ ๖๐ เปนเกณฑ 
เณรจะตองทํางานอีก ๔๐ ป  

ระยะ ๔๐ ปน่ีแหละสําคัญ จะเกงจะแนจริงหรือไม ก็ดูท่ี 
๔๐ ปน้ัน ตองทําใหเวลา ๔๐ ปน้ันปรากฏผลดีท่ีแนจริง ตอนน้ี
รีบรอนไมได 

                                                            
*1 “สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานที่ม่ันของวินัย” น้ี มาจากคําพูดใหกําลังความคิดจิต
ปญญาแกสามเณรแบงก เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐  



 

 

 

 

๒๐ สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานท่ีม่ันของวินัย 

 

ต้ังฐาน เตรียมทุน 
คุณสมบัติดี ความสามารถท่ียอดเยี่ยมน้ีมีอยูแลว อยูกับ

ตัว ทีน้ีเราจะตองมีฐาน และมีทุน ท่ีจะใหตัวเราเดินไปขางหนา
ได โดยเอาความสามารถน่ีไปใชทุนน้ันทําประโยชน หรือไป
แสดงออกใหไดอยางดี ฐานและทุนน้ันตองมีอยางนอย ๒ อยาง  

ฐานท่ี  ๑  คือ  วิ นัย  กฎเกณฑ  วัฒนธรรมประเพณี
ขนบธรรมเนียม ท่ีเปนกติกาสังคม ในการอยูรวมกับผูอ่ืน เรื่อง
วินัยแบบแผนระเบียบกฎกติกาน้ันรูกันอยูในสังคม เราตองทําได 
มิฉะน้ัน เราก็จะเกงอยูในวงแคบ  

เรามีความสามารถ และไปแสดงออก ไปชวยไปทําอะไรได
อยางเกงกลา ก็จะมีคนจํานวนหน่ึง กลุมหน่ึงใกลๆ ท่ีนิยมนับถือ
ยอมรับความสามารถ  

แตคนสวนมากเขามองท่ีกฎกติกา วินัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคม ถาทําอะไรโดยไมเปนไปตามน้ัน เขาไม
ยอมรับ เราก็กาวไปในวงกวางอยางยืนยาวไดยาก เพราะฉะน้ัน 
เราจึงตองมีทุนดานน้ี ใหเปนฐานท่ีมั่นคง สังคมตองมีและตอง
ถือตามกติกา  

เมื่อเราทําไดเกง พรอมกับทําไดถูกตองตามกติกาสังคม 
คือวินัย กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย ตลอดไปถึงวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ โดยเฉพาะของพระเณรน้ันเนนท่ีวินัย เมื่อมีวินัย
เปนฐานท่ีมั่นของตัวแลว ความเกงกลาสามารถท่ีแสดงออกมา 
ก็แผขยายออกไปไดโลง 



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

 

พวกประเพณีกติกาของสังคมน้ี เราตองเขาใจ ประเพณี
ไหนที่ไมดี ถาเราจะเปล่ียน ก็ตองใหคนเขาใจและยอมรับ วาเรา
รูจริง แสดงเหตุผลชัดเจนใหเขาเถียงเราไมได เราตองมีความรู
เขาใจเขาถึงวินัยน้ี จึงจะไปเปล่ียนกฎกติกาของสังคมได แต
ตัวเองตอนแรกตองทําไดตามกฎกติกาน้ัน  

อยางเชนในวันงาน เมื่อเปนเณร จะไปเท่ียวแสดงตัว ไปน่ัง
ขางหนาท่ีคนเขาชุมนุมกันแลวโบกไมโบกมือกํากับการบัญชา
คนใหเขาน่ังใหเขายืน ใหทําอยางน้ันอยางน้ี ไมใหทําน่ันทําน่ี คน
ท่ีทําตามน้ัน เขาเกรงใจ แตคนสวนใหญท่ีมองดูอยู เขาไมเอาดวย 
เขาไมยอมรับวาเณรจะพึงเท่ียวมาแสดงตัวอยางน้ี  ในพิธีอยาง
น้ัน เณรก็ควรน่ังอยางสงบงามสงา ใหเขายอมรับในทางสังคม น่ี
คือตองจับคนสวนใหญใหได ไมใชเอาแคคนสวนนอยนิดน้ี  

มีหลักอยูวา แมแตเปนผูใหญ ถาจะไปแสดงตัวอยางน้ัน 
ตองไดรับมอบหมาย มีการยอมรับกัน หรือแมแตประชุมตกลง
กันใหคนน้ีทําหนาท่ีน้ัน คนน้ันทําหนาท่ีน้ี ถาไมยอมรับกันไว 
ใครมาเท่ียวแสดงอยางน้ัน คนจํานวนมากก็จะไปบนวา อยาง
นอยเขาก็ไมรับ ไมพอใจ  

เพราะฉะน้ัน ก็โมทนาความสามารถน้ี แต ขึ้นตน ตอง
ปฏิบัติใหไดตามกติกาสังคม ตามกฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรม 
ถาประเพณีกฎเกณฑกติกาอะไร ไมถูกตอง ไมดี เราก็ตองมี
วิธีการท่ีจะใหเขายอมรับ ไมใชอยูๆ ก็ไปโผลปุบปบขึ้นมา  

คนท้ังหมดน้ันมาพบกันเดี๋ยวเดียว ไมทันรูเห็นกันชัด แลว
เขาเอาไปพูดอยางไร เขาก็ไปบนลับหลังงานวา เออ... งานน้ีจัด
กันอยางไร ทําไมมีเณรออกมาแสดงตัวอยางน้ี  



 

 

 

 

๒๒ สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานท่ีม่ันของวินัย 

 

แลวเขาก็เลนงานบรรดาผูจัดงานท้ังหมด วาผูใหญจัดงาน
น้ีไมถูกตอง ไปเอาเณรมาแสดงอยางน้ีไดอยางไร  

เพราะฉะน้ัน เมื่อเณรมีความสามารถน้ี ก็ดีเยี่ยมแลว แต
เปนอันวา ขอท่ี ๑ ตองรูเขาใจ เขาถึง ทําใหถูกตองตามกติกา
สังคม ถาจะเปล่ียนแปลง ตองใหใจและปญญาเขายอมรับ น่ีคือ
เรื่องกติกาสังคม ตั้งแตกฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี วินัย และ
ธรรมเนียมอะไรตางๆ น่ีฐานท่ีหน่ึง  

ฐานท่ี ๒ คือทุนซึ่งมีในตัว ท่ีจะเอาไปใชในระยะยาว ไดแก
วิชาชีพ วิทยาการ ความรูตางๆ ซึ่งตองแสดงออกใหเห็นวา เรามี
เปนหลักอยู เชนการงานอาชีพวา เราทํางานอาชีพน้ีได เรามี
เครื่องมือในการเล้ียงชีวิตของตนท่ีคนเขายอมรับ  

เราไมไดเปนเด็กเปนคนรุนใหมอยูอยางน้ีตลอดไป ใน
ระยะยาว เราจะพ่ึงตัวเองได เปนตัวของตัวเองได คนอ่ืนเขาก็ดู
วา เออ... บุคคลผูน้ีเปนอยูอยางไร มีอาชีพอยางไหน ทําการงาน
อะไร เราตองมีทุนทางดานวิชาชีพ หรือวิทยาการ วิชาความรู ทุน
เหลาน้ี ถาเรามีพรอมแลว ก็เปนฐาน เปนทุนในตัวอยางมั่นคง  

รวมความวา ตองมี (๑) การทําไดตามวินัย กฎกติกาสังคม 
และ (๒) มีวิชาชีพ หรือวิทยาการ ความรู ท่ีเปนหลักเปนฐาน ให
เปนเคร่ืองดํารงตัว ท่ีมั่นคงมั่นใจ  

ทีน้ี เมื่อเรามีความสามารถพิเศษอยูในตัวแลว อยางเณรน่ี
มีความสามารถบางอยางยอดเยี่ยม ก็เอาฐานน่ีมารองรับตัว 
และเอาทุนออกไปใช ไปแสดง ทีน้ีตอไปอีก ๔๐ ป ก็เดินหนาได
สบายเลย  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

 

เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีจึงเปนเวลาที่เณรมีโอกาสเตรียมตั้ง
ฐาน แลวก็กอทุนขึ้นมาในตัว สองอยางน้ีใหพรั่งพรอมมั่นคง 
มิฉะน้ัน ตอไปขางหนา ในระยะยาว ก็จะเกิดความขาดแคลนใน
ตัวเอง ถึงจะมีความสามารถมาก แตก็ทําไมไดเต็มท่ี เพราะไมมี
ฐาน ขาดแคลนทุน ไมมีเน้ือในและเคร่ืองมือท่ีจะไปใช  

เปนอันวา ตอนน้ีเปนเวลาสําหรับเณรจะมองในแงท่ีวา เรา
อยูในวัยตน หรือปฐมวัย เปนเวลาที่เราจะเตรียมตั้งฐานแลวก็
สรางทุนใหพรอมท้ัง ๒ อยาง เริ่มดวยวาเราจะรูทันประเพณี 
กติกาสังคม และวินัยตางๆ  

เมื่อขณะน้ีอยูในเพศเปนเณร ถึงแมเณรรูวาตัวเองมี
ความสามารถพิเศษเกงยอดเยี่ยม แลวจะไปแสดงออกอะไร
ตางๆ และคนพวกหน่ึงยอมรับ แตน่ันก็เฉพาะใกลๆ ตัว สวนคน
อื่นมากมายมองมารอบๆ เขาไมยอมรับ เพราะฉะน้ันตองให
ความสามารถของเราเปนท่ีประจักษแกคนจํานวนมาก ใหเขา
ยอมรับได ก็คือตองมีทุนท่ีจะเอาไปใช  

เมื่อมีทุนน้ันแลว เราก็เอาความสามารถน้ีไปเอาทุนออกมา
ใช จึงตอง ตั้งฐาน-เตรียมทุน ใหดี  



 

 

สังคมมีอะไรทาทายปญญา ท่ีจะเขาถึงรูทัน 

หนุนวินัย โดยรูจักใชประเพณี  
แถมอีกหนอย ท่ีวาทําใหไดตามวินัยกฎเกณฑกติกาสังคม 

รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนมาตรฐานในการอยูรวม
สังคม ไมใชแคท่ีจะไปอยูรวมกับคณะเล็กๆ ท่ีเปนกลุมยอยๆ 
ใกลๆ เทาน้ัน  

ตรงน้ี เราตองรูดวยวา ในบางเรื่อง เราจะไปอานจากตํารา 
เชนวินัยของพระเณรเทาน้ัน ยังไมพอ ตองรูลึกลงไปไกลกวาน้ัน
อีกวา การปฏิบัติบางอยางมีเหตุผลเบ้ืองหลังอยางไร จึงมา
จัดเปนกติกาของหมูคณะเสริมเขาไปอีก วินัยวาอยางน้ีแลว ยังมี
กติกาสงฆตอไปอีก  

อยางพระเณรน่ี จะโกนคิ้ว หรือไมโกนคิ้ว ตามวินัยก็ไมได
บัญญัติไววาตองโกนคิ้ว ไมโกนก็ได แตโกนก็ไมผิด พระสงฆไทย
ไดวางกติการวมกันวาใหโกนคิ้ว สวนวามีเหตุผลอยางไร เราตอง
ไปหาความรูเพ่ิม ซ่ึงอาจจะเปนเกร็ด 

เมื่อพระไทยไดตกลงวางกติกากันวาใหโกนคิ้ว การท่ีจะ
เปนหมูคณะท่ีเรียบรอย มีระเบียบ เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ก็ตอง
โกนคิ้วเหมือนกันหมด ไมใชวาองคหน่ึงโกน องคหน่ึงไมโกน  

ดูตอไป บนศีรษะ วินัยใหพระเณรมีผมยาวไมเกิน ๒ องคุลี 
หรือไมเกิน ๒ เดือน ทีน้ี ถาพระทุกองคถือแคตามน้ี พระโกนผม
ครั้งแรกไมตรงกัน ผมท่ียาว ๒ องคุลี ก็ไมตรงวันกัน องคน้ีโกน
วันหน่ึง องคน้ันโกนอีกวันหน่ึง อยางพระพมาพระลังกาจะโกน
วันไหนก็ได ผมก็ยาวบาง ส้ันบาง ลักล่ันกันไป  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

 

ทีน้ี พระไทยมาเห็นวา เออ... เรานาจะรวมตัวพรอมกันไดให
เปนอันหน่ึงอันเดียว และเราอยูกับชาวบาน เวลาไปสวดมนต
สวดพร ก็จะไดเหมือนกัน จะงาม จะนาดู พระไทยก็มีการตกลง
กันท้ังประเทศวาใหโกนผมในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา แลวก็ถือเปนวันโกน
ขึ้นมาท่ีจะปลงผม พระไทยท้ังประเทศก็เลยเหมือนกันหมด  

พระไทยมองวาทําอยางน้ีดี ใครจะไปอางวาพระไทยผิด
วินัย ทานไมไดบอกวาจะตองโกนผมในวันโกน น่ีฉันเพ่ิงบวชได 
๒ วัน ๕ วัน ๑๐ วัน พอถึงวันโกน ผมยังส้ันนิดเดียว ก็ตองโกน
ดวย ไมเอาละ ฉันไมยอมโกน ฉันไมผิดวินัย อยางน้ีเรียกวาไม
รูจักกติกาสังคม กติกาสงฆไมใชขัดวินัย แตมาหนุนวินัย  

ดูอีกตัวอยางหน่ึง พระไทยน่ีเวลารับของจากโยมผูหญิง 
ตางจากพระศรีลังกาท่ีรับดวยมือเลย แตพระไทยไดตกลงกันไว
ใหใชผากราบรับประเคน  

ผากราบนี้เปนผาสูงสุด ใชกราบรับหนาผาก น่ีคือถือวา
ตองใหเกียรติแกโยมผูหญิง ไมใชเอาผาเช็ดมือเช็ดหนาสกปรก
อะไรมารับ ทานใหเอาผาสะอาดเอ่ียมท่ีรองรับหนาผากเวลา
กราบอยางดีท่ีสุดมารับ  

ทําไมพระไทยตกลงกันไวอยางน้ี น่ีก็เพ่ือปองกันเผลอไผล 
คนมากๆ เดี๋ยวมือพล้ังพลาดไปโดนกัน ก็เลยตกลงกันวาใชผา
กราบรับ ก็ทําใหงามดี และแนใจดวย 

น่ีก็ไมใชไปอางวินัยวา เออ...ทานไมไดบัญญัติไวสักหนอย
วาใหใชผาหรืออะไรรับน่ี พระไทยทําไมถูกตามวินัย ฉันก็รับ
ประเคนดวยมือเสียเลย  



 

 

 

 

๒๖ สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานท่ีม่ันของวินัย 

 

การเอาผากราบรับประเคนผิดวินัยท่ีไหน ไมผิดหรอก 
อยางน้ีเรียกวาเปนประเพณีหนุนวินัย ย้ําวินัยใหมั่น หมายความ
วา เมื่อรับดวยผากราบ ก็ไมมีทางผิดวินัย แตกลับเปนเคร่ือง
ปองกันผิดพลาดพล้ังเผลอ ทําใหปฏิบัติตามวินัยไดแนนอน  

เปนอันวา การโกนผมในวันโกนขึ้น ๑๔ ค่ํา ก็ดี การใชผา
กราบรับประเคนของจากโยมผูหญิง ก็ดี น่ีเปนประเพณีหนุนวินัย 
หมายความวาชวยเปนหลักประกันใหการปฏิบัติตามวินัยน้ัน
ไดผลแนนอน ถาปฏิบัติตามน้ี ก็ไดผลแนนอนจริงๆ ก็เทาน้ีเอง 

เพราะฉะน้ัน เราตองเขาใจ อยาเพ่ิงไปดวนวา การท่ีเขาทํา
อยางน้ี เขามีเหตุผลอยางไร เราตองศึกษา ตองรูวาประเพณีน้ัน
มีเหตุผลอะไรอยูเบ้ืองหลัง  

สําหรับพระไทยก็เหมือนกลายเปนระเบียบวาใหใชผา
กราบรับของจากญาติโยมผูหญิง แตท่ีจริง จะรับของจากผูชาย 
ก็รับดวยผาได แตไมมีเหตุวาจะตองกันพลาดกันเผลออะไร และ
ผูชายก็มาชวยยกของได ถาของบางอยางหนักนัก หรือเวลาพระ
รับของมากๆ จะรับดวยผากราบหมดเลยก็ได ไมวาผูหญิงผูชาย 
ก็รับดวยผากราบท่ัวกัน  

ออ... สีผา ทานใหไวแลวไง วาไมใหใชสีท่ีผิด นอกจากสี
ตองหามแลว สีอ่ืนใชไดหมด เณรก็ถือตามน้ัน แตในเม่ือพระไทย
เราตกลงกันวาใชสีน้ันๆ ก็เปนกติกาสงฆ เหมือนกับมาย้ําวินัย  

วินัย คือตองการความเปนระเบียบ ความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของหมูคณะ เพราะฉะน้ัน บรรดาพระก็เอาสีท่ีไมผิดมา
ชวยกันเลือกสักสีหน่ึง สําหรับหมูคณะ หรือสําหรับวัดของเรา  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

 

ยกตัวอยาง เชนวาอยูวัดเดียวกัน ก็ควรจะเปนสีเดียวกัน 
ไมแตกตางเหมือนดางแดงดํา ไมลักล่ัน มิฉะน้ัน สายตามองดู ก็
ไมงาม เวลาญาติโยมมามากมาย ในวัดเดียวกัน พระออกไปน่ัง 
ไปเขาแถวรับสังฆทาน หรือไปน่ังสวดมนต องคน้ีสีน้ัน องคน้ันสี
น้ี อางวาไมผิดวินัย แตไมงาม บางทีนาหัวเราะเลย 

เมื่อทําตามวินัย ไดความเปนระเบียบเรียบรอย ก็งดงาม 
บางทีสงางาม ทานใหไวชั้นหน่ึงแลววา ใหใชสีท่ีไมผิดวินัย แลวสี
ไมผิดวินัยก็มีให เลือกตั้ง ๕-๖ สี เมื่อเรามาอยูหมูอยูกลุม
เดียวกัน ในสีท่ีไมผิดวินัยน้ัน ก็มาเลือกกันอีกที ตกลงกันในหมู
ของเราวาจะเอาสีไหน แลวหมูคณะของเราก็เปนอันเดียวกัน 

ในประเทศไทยน้ี อยางท่ีในหลวงก็ไดทรงพยายามจะให
พระใชสีเดียวกันหมด ถึงไดมี “สีพระราชนิยม” แตพระก็ยอม
เฉพาะเวลาเขาวัง ยังไมใชท่ัวไป ยังถือสีวัดของตัวเอง ไดสี
เดียวกันเฉพาะในวัด 

แตทีน้ีบางวัดไมรูเรื่องอยางน้ี ก็ปลอยใหพระใชสีตางๆ ลัก
ล่ันกัน น่ีก็เพราะวา พระน้ันไมเอาหลัก หรือไมรูหลักวามี ๒ ชั้น 
วินัย แลวก็กติกาสงฆ  

วินัยก็ไดอยางกวางในขั้นท่ัวไป คุณอยาไปละเมิด ก็เปน
ใชได ทีน้ีก็มีกติกาสงฆ หมายความวา หมูหรือกลุมน้ันอยูดวยกัน 
ก็วางกติกา เชนวาจะตีระฆังเวลาเทาไร ก็ตกลงกันวางกําหนดไว  

แตถาจะเอาแคอางวาไมผิดวินัย องคน้ีมาตี ๘ โมงเชา อีก
องคหน่ึง วันรุงขึ้นมาตี ๙ โมง แลวอีกองคมาตีระฆังตี ๕ ก็ไมผิด
วินัยสักองค แตก็ยุงก็งงก็หลงกันไป ดังน้ัน เมื่อไมผิดวินัยแลว ก็
มีกติกาวัดมาหนุนอีกชั้นหน่ึง  



 

 

 

 

๒๘ สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานท่ีม่ันของวินัย 

 

พระมาอยูดวยกัน ก็ประชุมกันวา เออ... ท่ีวัดเราน่ี จะฉัน
ภัตกันกี่โมง และจะใชสัญญาณอะไรเปนเคร่ืองหมาย จะตีกลอง 
หรือตีระฆัง หรือตีฆอง หรือจะกดกร่ิง หรืออะไร ก็วาไปใหชัด 
เมื่อตกลงวาจะฉันเวลาเทาน้ัน จะตีอันน้ันๆ เวลาเทาน้ัน ก็จัดเวร
กันอีก อยางน้ีเรียกวาเปนกติกาสงฆ หรือกติกาวัด เปนเรื่องของ
กลุมของหมูน้ันท่ีจะใหอยูกันเรียบรอยดีงาม น่ีคือไมผิดวินัย แต
หนุนเสริมใหมั่นในวินัยน้ันอยางมั่นคง  

ใครจะมาอางวา เอะ... วินัยไมไดบัญญัติไวน่ีวาตองตี
ระฆัง และตองตีในเวลาเทาน้ี แลวก็ไมเอาไมรวมกับเขา ก็เลย
เสียเรื่อง ทําใหหมูคณะแตกแยกในระยะยาว ทําลายสามัคคี 
วินัยน้ีมีไวเพ่ือสรางสามัคคี กลายเปนแตกตาง แลวก็แตกแยก 
ถาถูกวินัย ตองใหแตกตางท่ีไมกลายเปนแตกแยก 

เรื่องเณรหมผารัดอกน้ัน วินัยไมไดบังคับหรอก แตเมื่อมา
อยูในหมูคณะน้ีแลว เราอยูดวยกัน ทํากันอยางน้ีจะไดอยูดี และ
เปนระเบียบเรียบรอย  

เขาก็มีเหตุผลนะวา เณรน้ีมีท้ังองคเล็กองคนอย ซนบางไม
ซนบาง และจีวรน่ีก็หลุดลุยงาย เพราะฉะน้ันก็จึงเอาผารัดมัดไว 
พอเณรเอาผารัดจีวรมัดไวกับตัว มันก็ไมหลุด เณรหมดองก็คือ
แนนดี และถึงจะหมดอง ก็ดึงชายผาออกมาคลุมไดตั้งเยอะ แตท่ี
สําคัญคือมันมั่นคง  

ระเบียบ กฎ กติกามีไวเพ่ือประโยชนแกหมูคณะ แกวัด 
เปนเรื่องของสวนรวม วาจะอยูกันอยางไร จึงจะอยูรวมกันดวยดี 

ถาถืออยางสีลัพพตปรามาส ก็คือไมมีเหตุผลอยางน้ี สัก
แตวายึดถือตามท่ีวากันมาวากันไป เชน ถือแบบโชคลาง  



 

 

 

 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

 

เปนอันใหเรารูเขาใจวา หน่ึง ตองไมผิดวินัยใหญท่ีเปน
หลัก สอง แลวก็รักษากติกาของหมูคณะท่ีจะทําสงฆใหเรียบรอย
สามัคคี ท่ีเปนความมุงหมายสําคัญอันหน่ึงของวินัย แลวก็จะได
มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เปนเอกภาพ 

สามัคคี เอกภาพ แลวก็ไมทะเลาะวิวาทกัน โดยยึดเหน่ียว
กันไว แลวก็หนุนใหรวมมือชวยเหลือกัน เปนการทําใหหมูคณะมี
ความสุข อยูกันดวยความสุข  

ทีน้ี ถาเราไปทําอะไรแปลกแยกออกไป คนอ่ืนบางทีก็เริ่ม
ใจไมดี พอเขาวัด เห็นในวัดน้ีพระหมจีวรสีและใชวิธีหมไม
เหมือนกัน โยมท่ีเคยคุนมา ก็เริ่มแปลกใจวามีอะไรเกิดขึ้น  

ทานเปรียบไว เหมือนดอกไมท่ีวางไวกระจัดกระจาย  พอมี
ลมมา ก็พัดปลิวไปบาง พลัดหายไปบาง ระเกะระกะไปบาง เรา
เอาเชือกมารอยเขาเปนพวงมาลัย หรือจัดใหเปนพาน อะไรอยาง
น้ี มีเครื่องยึด ลมพัดมา ก็ไมกระจัดกระจายไป และดูงดงาม  

ยอนไปสรุปอีกที เณรตองเตรียมฐานเตรียมทุน ๒ อยาง  
หน่ึง คือวินัย หรือกฎกติกาสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม

ประเพณี สําหรับการอยูรวมกัน ใหเขากับเขาได เมื่อเราจะนํา
เขา ถาเขาผิด เราก็คอยๆ ทําใหเขาเขาใจกอน ไมใชจะไปแหวก
ออกเฉยๆ  

ตอจากวินัยใหญ กติกายอยก็มีเหตุผลเพ่ือเสริมเขามา
หนุนอีกชั้นหน่ึง คือ ไมผิดวินัยแลว ก็ตั้งกติกาขึ้นมาหนุนใหแนน 
กติกาสงฆก็เปนสวนปลีกยอยในวินัยน่ันเอง สวนแยกยอย กับ
สวนกวางใหญ ก็มารับกัน  



 

 

 

 

๓๐ สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานท่ีม่ันของวินัย 

 

กติกาสงฆทานก็อนุญาตไวแลว หมายความวา เมื่อมีวินัย
แลว ก็อนุญาตกติกาสงฆ ซึ่งก็เปนเรื่องของสงฆท่ีอยูในวินัย
น่ันเองมาตั้งขึ้นยอยลงไปอีกชั้นหน่ึง โดยท่ีวาวินัยท้ังคลุมไวและ
เปนฐานให  

ในเมื่อวินัยกําหนดกวางๆ ไวแลว แตละหมูก็ตั้งกติกาเพ่ือให
ปฏิบัติไดแนใจตามวินัยน้ัน ใหไดท้ังสามัคคี และมีเอกภาพ 

แตก็ตองระวังเหมือนกันวาบางทีจะกลายเปนกติกาของ
เจาอาวาสองคเดียว ท่ีเอาแตตัวเองเปนหลัก  

กติกาสงฆ ก็หมายความวา ถาทําใหถูก เมื่อมาอยูรวมกัน 
ก็มาประชุมกัน พิจารณารวมกันวา เออ...เพ่ือใหหมูคณะของเรา
อยูกันเรียบรอยดวยดี เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทุกคนอยูเปนสุข 
แลวก็สัมพันธกับญาติโยมอยางดีงามเกื้อกูล ก็จัดวางขอปฏิบัติ
ใหเปนระบบ ใหทุกอยางเขาท่ี เกิดผลดี นํามาซึ่งประโยชนสุขแก
ทุกคน 

วินัย ซึ่งมีกฎกติกาตางๆ น้ัน ไมใชเพ่ือสังคมเทาน้ัน แตมัน
เปนเคร่ืองฝกคน ทําใหเขมแข็งมั่นคง ท่ีจะแนใจวาสามารถ
บังคับจัดการตนเองใหแนวไปในทาง และเปนฐานท่ีมั่นซึ่งสงให
ถึงจุดหมายได  

สวนทุนอยางท่ีสอง ท่ีตองเตรียมไวใหพรอม คือ วิทยาการ 
วิชาชีพ ความรูตางๆ อยางท่ีไดพูดไวขางตนแลว 
 




