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“บวช” ตัวเองทําบุญ แถมพาคนอื่นมากมายใหไดทําบุญดวย
แบม คือภาสวิชญ ไดนําผากาสาวพัสตรเขามา กลาวคํา
ขอบรรพชา โดยมอบผากาสาวพัสตรนี้ ขอใหบวชให การบวชให
ในที่นี้หมายถึง บวชเปนสามเณร หรือพูดงายๆ วาบวชเณร เรียก
เปนทางการวาบรรพชา
การบวชนั้นเปนคํากลางๆ มีบวชเณร กับบวชพระ ถาบวช
เปนสามเณร เรียกวาบรรพชา ถามีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณแลว
บวชเปนพระภิกษุ เรียกวาอุปสมบท แตถึงจะบวชเปนพระภิกษุ
คือจะอุปสมบท ก็ต องผ านการบรรพชา คื อบวชเป นสามเณร
กอน เปนอันวาถึงอยางไรก็ตองบรรพชาอยูดี แตสําหรับคราวนี้
แบมคือภาสวิชญ จะบรรพชา คือบวชเปนสามเณร
การบรรพชาเปนสามเณรนี้ ถือวาเปนการทําบุญสําคัญ
คําวา “บุญ” นั้น เปนคํากวางๆ ถาพูดภาษางายๆ ก็คือทําความ
ดีนั้นแหละ แตลึกลงไป ทําบุญ หมายความวาสรางคุณสมบัติที่
ดี สรางความดีงามขึ้นในชีวิตของเรา
∗

พิธีบรรพชา (บวชเปนสามเณร) ของ ภาสวิชญ (แบม) เพิ่มพิกุล ที่หนองนอย
จ.นครราชสีมา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
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ได ฟ ง แบมว า มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบวชนี้ เ พื่ อ จะได มี
ประสบการณ อันนี้ก็ถูก ก็เขากับหลักพระศาสนา
แตจุดหมายสําคัญที่เราตั้งไวเปนขอหลักในวันนี้ก็คือ แบม
บวชใหคุณยา ขอนี้สําคัญมาก พูดใหชัดอีกหนอยวา บวชอุทิศ
กุศลใหคุณยา บวชอุทิศกุศลก็คือ ที่บวชครั้งนี้ ใจของแบมนึกถึง
คุณยา ตั้งใจวาที่แบมไดทําบุญกุศลในการบวชนี้ ขออุทิศใหแก
คุณยา ขอใหคุณยาไดอนุโมทนา
ที่วาใหทานอนุโมทนาก็คือ ใหทานรับทราบแลวชื่นชมชื่น
ใจ พลอยยินดีดวย นี่คือทานไดทําบุญกุศลรวมกับเรา แลวทานก็
มีความสุข ขอสําคัญก็คือเราตั้งใจปรารถนาดีใหทานมีความสุข
ถามตอไปวา ทําไมคุณยาจึงอนุโมทนา ก็เพราะคุณยามี
เมตตา คือมีความรักความปรารถนาดีอยากใหหลานทําความดี
และมีความสุขความเจริญ เมื่อหลานทําความดีทําบุญกุศล ทาน
เห็นทานรู ทานก็ชื่นชมอนุโมทนา แลวทานก็มีความสุข นี่ก็เปน
ธรรมดาที่วา เรารักเราปรารถนาดีตอใคร เมื่อเขาทําดีมีความสุข
เราเห็นเรารู เราก็ชื่นชมอนุโมทนา และใจเราก็ดีมีความสุข
ตรงนี้ขอใหตั้งไวในใจใหดี เพราะเมื่อเราตั้งใจมีจุดหมาย
ชัดเจนมุงไปที่คุณยา พอนึกถึงคุณยา คุณพอคุณแมคุณปานา
อาทุกทานที่เกี่ยวของ ก็มารวมใจกันหมดเลย คุณยาเล็กคุณยา
นอยก็พลอยอยูในวงที่แบมนึกถึงทีเดียวหมดทั้งนั้น เพราะผูใหญ
ทุกคนนั้นมีใจรวมกันที่คุณยา และมารวมที่แบมที่กําลังจะบวช
ใหคุณยา ทุกทานนั้นมีเมตตารักและปรารถนาดีตอแบม มีใจ
สนับสนุน ก็ชื่นชมชื่นใจอนุโมทนาดวย และทุกทานก็มีความสุข

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

ฉะนั้ น การบวชของแบมวั น นี้ จึ ง สํ า คั ญ มาก มี ผู ร ว มใจ
มากมาย โดยทานผูใหญทั้งหลายมีใจมารวมกันอยูที่แบมวันนี้
ดวยความรักความมีใจเมตตาปรารถนาดี แบมจึงเปนศูนยกลาง
ที่รวมใจ และเปนศูนยกลางของการทําบุญกุศล แลวก็เหมือนกับ
เปนผูที่ทําใหทุกทานไดทําบุญ คือผูใหญทุกทานนั้นจะไดทําบุญ
ไดบุญครั้งนี้ ก็ไดอาศัยแบมนี่แหละชวยใหทานไดทําบุญ ไดบุญ
ไดมีความสุขมากขึ้น
ที่วานี้รวมตอไปถึงเมื่อบวชแลวดวย พอบวชเปนเณรแลว
ใจของผูใหญเหลานั้นก็รออยู ก็ดวยความปรารถนาดีมีเมตตารัก
อยูนั่นแหละ ก็อยากใหการบวชของแบมไดผลดี บวชเปนเณร
แลว ก็เปนเณรดี มีศีลมีวินัย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ขยันหมั่น
เพียรเลาเรียนศึกษาฝกตนไดผลดี เปนประโยชนแกชีวิตตอไป
ขางหนา
นี่คือทานรอความหวังอยู พอไดรูไดเห็นวาแบมบวชเปน
เณรแลว ไดผลดีอยางที่วา ทุกทานก็สมหวังสมใจ ยิ่งปลื้มใจได
ชื่นชมชื่นใจ เปนบุญกุศล และมีความสุขมากขึ้นตอไปอีก
เมื่อมองเห็นอยางนี้แลว แบมก็ตั้งใจวาในการบวชคราวนี้
จะบวชใหดีที่สุด ใหสมความมุงหมายที่วาบวชอุทิศใหคุณยา
แ ล ว ก็ ใ ห ไ ด ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ก า ร บ ว ช ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนาดวย ทั้งสองอยางมาประสานกัน
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แคฝกใหรูจักใชกาย-วาจา การศึกษาก็กาวหนาไปไกล
ที นี้ ก า ร บ ว ช ที่ เ ป น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
พระพุทธศาสนานั้น คืออยางไร เราเรียกกันมาวา “บวชเรียน” ไม
วาบวชพระหรือบวชเณร ก็คือเรียนนั่นแหละ เรียนก็คือศึกษา
การบวชจึงเปนการศึกษา
แลวที่แบมบอกวาจะไดมีประสบการณ ซึ่งอาจเปนประสบ
การณใหมแปลกไปจากที่เคยอยูเคยเปนคฤหัสถหรือเปนนักเรียน
ในโรงเรียนขางนอก ที่วาไดประสบการณนี่แหละก็คือเรียน เปน
สวนหนึ่งของการเรียน เพราะฉะนั้นที่แบมบอกเมื่อกี้วา บวชจะ
ไดประสบการณใหม จึงถูกตอง ก็คือเขาหลักที่วาจะไดเรียน
การเรียนในที่นี้ เราเขาใจความหมายไดกวางขวางมาก
เรี ย นคื อ ศึ ก ษา ศึ ก ษาก็ คื อ ฝ ก ฝน แล ว ก็ ทํ า ให คุ ณ สมบั ติ ให
คุณลักษณะ ใหความดีงาม ความสามารถอะไรตางๆ เกิดมีขึ้น
ในตั ว เรา ในชี วิ ต ของเรา การเรี ย นจึ ง มี คํ า เรี ย กแยกออกไป
เรียกวา ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ไดทั้งนั้น มีทั้งเรียนรู้ คือเรียนใหรู
เขาใจ และเรียนทํา คือฝกทําใหไดทําใหเปน
พอเราฝก เราก็พัฒนาตัวเรา เราฝกอะไร เราก็ทําอันนั้นได
อย า งนั้ น พอทํ า ได อ ย า งนั้ น ตั ว เราก็ พั ฒ นาขึ้ น ไป คุ ณ สมบั ติ
ตางๆ ในตัว ก็เพิ่มพูนขึ้นมา นี่ก็คือพัฒนาชีวิต
ที่วาเราศึกษา ฝกหัดพัฒนาชีวิตนั้น อยางไร เอางายๆ ก็ใช
วิธีแบงชีวิตออกไปเปนดานตางๆ วิธีงายๆ ก็แบงเปนกาย วาจา
ใจ แลวก็ปญญา การที่มาบวชนี้ จะไดศึกษา ทั้งฝกกาย วาจา
ขางนอก แลวลึกเขาไป ก็ฝกจิตใจ ขึ้นไปจนถึงปญญา
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ถาเราบวช โดยเขาใจหลักการและความมุงหมายของการ
บวช เราก็คิดหมายแลวตั้งใจจะทําใหไดใหครบ
ฝกกายวาจาอยางไร? เราฝกกายวาจาอยางงายๆ คือให
เปนกายวาจาที่ดีงาม ไมเบียดเบียน ไมกอความเสียหาย แตเปน
กายวาจาซึ่งทําการที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และที่ภาษาสมัยใหม
เรียกวาทําการสรางสรรค หมายความวา ใชกายวาจาในทาง
สรางสรรค ไมเบียดเบียน ไมทําใหเกิดความเสียหายอะไรทั้งนั้น
ถาฝกไดอยางนี้ ก็เรียกวาไดเริ่มฝกเริ่มเรียนแลว นี่คือ การศึกษา
การบวชนั้นเนนมากตั้งแตเริ่มแรก คือฝกกายวาจา ใหอยู
ในความดีงาม อยางนอยไมกอความเสียหาย ไมเบียดเบียนใคร
นี่คือที่เรียกไดสั้นๆ คําเดียววา “ศีล”
แมแตพวกสัตวเล็กสัตวนอยตางๆ วาโดยทั่วไป เขาก็เที่ยว
หากินเปนอยูของเขา ไมไดเปนภัยอันตรายอะไรแกเรา เราก็ไม
ตองไปยุง ไมไปทํารายเขา และควรจะมีเมตตาอยากใหเขาอยู
เปนสุข อยูเปนเพื่อนรวมโลกกันใหดี
ยิ่งถาเปนเพื่อนมนุษยดวยกัน ตั้งแตพระเณรคนในวัด และ
ญาติโยมที่มาวัด นอกจากวาไมเอากายไปเบียดเบียนเขาแลว ก็มี
น้ําใจไมตรีมีเมตตา ตั้งใจตอนรับ และชวยเหลือเกื้อกูลแกเขาให
เหมาะดวย รูจักใชวาจาที่สุภาพออนโยน เชนถามวามีอะไรจะให
ชวยบาง โยมลุงโยมปาจะไปไหนตรงไหน แลวชวยบอกให เรียกวา
ปฏิสันถาร นอกจากพูดไมเท็จ ไมปด ไมหยาบคาย ไมเสียหาย
แลว ก็พูดนาฟง เจริญไมตรี เปนการศึกษาคือฝกกายวาจาของ
เรา ทําใหนาดูนาชม เปนมิตร เกื้อกูลกัน ทําใหมีความสุขดวยกัน
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เวลามีงานการสวนรวม หรือมีงานวัด ก็แสดงน้ําใจได เชน
ถามพระวา มีอะไรใหผมชวยบางครับ การอาสาชวยกิจธุระการ
งานอยางนี้ ภาษาพระเรียกวาเปนไวยาวัจมัย ก็อยูในศีลนี่แหละ
เปนการฝกกายวาจาในการสรางสรรค นอกจากทําความดีแลว
ก็เปนการพัฒนาในการอยูรวมสังคม ใหมีสังคมที่ดีมีความสุข
เอาละนะ การฝกกายวาจาอยางนอยใหรูจักใชกายวาจา
ในการชวยเหลือกัน เกื้อกูลกัน ทําสิ่งที่ดีงามสรางสรรคทั้งหลาย
มีอะไรที่เปนประโยชน ก็เขารวมชวยเหลือ เปนอันไดความแลว

จะใหสมความเปนมนุษย ตองพัฒนาใหถึงจิตใจ
ทีนี้ ลึกลงไปก็ฝกจิตใจ ดานจิตใจนี้ ที่พูดถึงกันมากก็คือ
ฝกคุณธรรม สรางจิตใจที่ดีงาม หรือสรางความดีงามขึ้นในจิตใจ
อยางที่พูดขางตนเมื่อกี้นี้ ก็ยกมาย้ําอีกทีวา ในพิธีบวชเณร
วันนี้ คุณพอคุณแมเปนเจาของงานมาแนอยูแลว ทีนี้คุณยายก็
มาดวย คุณยายก็เหมือนมาเปนประธานให แลวก็มีคุณยานอย
และทานผูใหญอื่นๆ หลายทาน ซึ่งมาอนุโมทนา
แบมก็ ม านึ ก ถึ งท า นผู ใ หญ เ หล านี้ ว า ท า นรั ก เรา ท า นมี
เมตตา มีความรักมีความปรารถนาดี นี่เปนคุณธรรมของทาน
เมื่อเราระลึกนึกถึงมองเห็นความดีของทาน ก็เรียกวา กตัญู
แลวเราก็ตั้งใจวาเราจะประพฤติปฏิบัติดี จะเปนสามเณรที่ดี ให
สมความหวังของทาน ใหทานไดอนุโมทนาชื่นใจมีความสุข นี่
เปนความกตัญูกตเวที และนี่ก็เปนการพัฒนาจิตใจแลว เปน
ตัวอยางที่เห็นไดงายๆ
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ดานจิตใจนี้มีอะไรๆ ที่ตองฝกตองพัฒนามากมาย แคฝก
คุณธรรมก็เยอะแยะ แตก็ไมใชวาจะยาก จะบอกวิธีฝกคุณธรรม
ความดีอยางงายๆ ไวขอหนึ่ง
จะเห็นวาคนเรานี้ วาโดยทั่วไป ก็มุงจะหาความสุขใหแก
ตัวเอง แตทีนี้เมื่อเขามาอยูในวัด เราไมใชมุงมาหาความสุขใหแก
ตัวเอง แตเรามาบวชเรียน เพื่อใหไดประสบการณใหมๆ ที่เปน
ประโยชนแกชีวิต คือเรามุงมาฝกตน เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มตน
ชีวิตบวชเรียนนี้ หรือเริ่มตนชีวิตในวัด ดวยการตั้งใจอยากทําให
คนอื่นมีความสุข ความตั้งใจอยางนี้เปนการเริ่มตนที่สําคัญมาก
เมื่อเราอยากใหคนอื่นเปนสุข พอตั้งใจอยากทําอยากชวย
ใหคนอื่นเปนสุขเทานั้นแหละ ตัวเราจะมีกําลังขึ้นมาทันที
ตรงข า มกั บ คนที่ อ ยากหาความสุ ข พอตั้ ง ใจอยากหา
ความสุข เดี๋ยวมองไปที่นั่น อันนั้นก็ไมตรงกับที่ใจอยาก ก็ขัดใจ
มองมาที่นี่ อันนี้ก็เกะกะกีดขวางไมใหความสุขแกเรา อะไรๆ ก็
ไมเปนอยางที่ฉันชอบ ไมไดอยางใจ เลยกลายเปนยุงใจ ไดทุกข
มากกวาเปนสุข
แตถาเราอยากเห็นอยากใหคนอื่นมีความสุข พอเราตั้งใจ
อยางนี้ ตัวเราจะมีกําลังขึ้นมาทันที แลวก็เขากระบวนการของ
การฝกตน จะไดใชกาย ใชวาจา ใชคุณธรรมในใจ และใชปญญา
ในทางสรางสรรค เปนการพัฒนาความดี โดยเริ่มที่ความอยาก
ใหคนอื่นเปนสุข และอยากทําใหเขามีความสุข
ที่วาตั้งใจอยากใหคนอื่นเปนสุขนั้น เริ่มที่ไหนดี ก็เริ่มดวย
การอยากใหคุณพอคุณแมมีความสุข ทําไมเริ่มที่นี่ ก็เพราะใจ
พรอมอยูแลว และอยูใกลตัว เริ่มงาย ทดสอบก็สะดวก
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ขอย อ นกลั บ ไปข า งต น อี ก ที ว า เฉพาะในการบวชวั น นี้
ความตั้ ง ใจอยากให ค นอื่ น เป น สุ ข ไม ใ ช เ ริ่ ม ที่ คุ ณ พ อ คุ ณ แม
เทานั้น แตขยายออกไปกวางไกลแลว
อยางที่พูดเมื่อกี้ ทานผูใหญทั้งหลายมีใจรวมดวยเต็มที่
มากันไกลๆ พากันมารวมเพื่อจะสนับสนุนแบม ในการบวชครั้งนี้
ใจของทุกทานมาอยูรวมกันหมด เพราะฉะนั้นแบมก็ไดกําลังใจ
มาก ก็นึกถึงความดีมีเมตตาของทาน อยางที่วามีความกตัญู
เกิดขึ้นแลว ก็ตั้งใจอยากใหทุกทานมีความสุข การที่ทานมากันนี้
ก็โดยอยากใหแบมมีชีวิตดีงาม มีความสุขความเจริญ เราระลึก
ถึงความดีของทานนี้ เราก็ตั้งใจอยากใหทุกทานมีความสุข
เมื่อเราอยากใหทานผูใหญเหลานั้นมีความสุข เราก็ตองทํา
สิ่ ง ที่ ดี ง าม ให ส มใจของท า นที่ มุ ง หมาย อย า งคุ ณ พ อ คุ ณ แม
อยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุข ก็อยากใหลูกศึกษากาวหนา
และทําความดี ไมวาจะนึกอะไรไดวาจะทําใหลูกดีงามมีความสุข
ความเจริญ พอแมก็ทํา ก็เพียรพยายามทุกอยาง ทีนี้ลูกบอกวา
จะทําอะไรที่ดีงาม พอแมก็เอาดวย ก็สนับสนุน เพราะใจทานอยู
กับเรา แมแตความสุขของทานก็ฝากไวกับเรา เพราะฉะนั้น เมื่อ
เราอยากใหทานมีความสุข เราก็ตองพยายามทําใหทานสมหวัง
สมใจในเรื่องที่ทานปรารถนาดีตอลูก เมื่อทานอยากใหเราศึกษา
ดี ประพฤติดี มีความกาวหนา เราก็มีใจมุงที่จะทําใหไดอยางนั้น
เมื่อตัวเรามีความมุงหมายตั้งใจทําอยางนั้น คุณพอคุณแม
และทานผูใหญทั้งหลายที่มีเมตตาปรารถนาดี พอไดเห็นไดเจอ
กันแตละวัน ทานก็ปลื้มใจไดความสุขทันทีทุกที
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พอเห็นแบม กลายเปนเณรแบม เปนสามเณรภาสวิชญ
เดินออกมารับบิณฑบาต หรือเดินมาพบ มาตอนรับโยม นุงหม
จีวรเรียบรอย พูดจาสงบงามสมเปนสามเณร โยมพอโยมแมเห็น
ก็ปลื้มใจ เกิดมีปติ แคนี้ทานก็ไดบุญแลว เณรแบมก็ไดทําบุญ
ดวย เพราะทําดีใหทานผูใหญตั้งแตพอแมไดดีใจ ไดเห็นลูกบวช
แลวเปนเณรดี ทานก็เลยดีใจ ปลื้มใจ แลวก็มีความสุข
นี่แหละคือเราไดทําบุญ ดวยการทําใหทานผูใหญทานผูมี
พระคุณตั้งแตพอแมเปนตนไป ไดสมใจที่มีเมตตา ทําใหทานมี
จิตใจดีงามผองใส มีความสุข ไดทําบุญและไดบุญไปดวย
เพราะฉะนั้นก็ขอใหตั้งใจไวอยางนี้ ซึ่งเปนการทําความดี
คือไดทําบุญนั่นเอง เพราะวาความตั้งใจที่วานี้ ก็คือเจตนาที่เปน
กุศล ในการฝกตัวฝกใจ ใหตั้งใจอยากใหผูอื่นมีความสุข
เมื่ อ อยากให ผูอื่ นมี ค วามสุ ข เราก็ พ ยายามทํ า ให ทา นมี
ความสุข เมื่ออยากใหทานมีความสุข เราจะทําอยางไร ก็ทานมี
ความปรารถนาดีอยางไรตอเรา เราก็พยายามทําใหไดอยางนั้น
เชน เรียนใหกาวหนา ประพฤติใหดีงาม เปนตน เมื่อทําไดอยางนี้
ทานก็สมใจหวัง มีความสุข นึกถึงลูกเมื่อไร ก็ยิ้มในใจทุกที
เปนอันวา ขอใหตั้งใจไววาในการบวชครั้งนี้จะทําใหดีที่สุด
ใหคุณพอคุณแมสมใจหวังและมีความสุข เณรแบมจะทําบุญที่
ทําใหโยมพอโยมแมโยมญาติพี่นองปูยาตายาย ไดบุญมากมี
ความสุขมาก ดวยการตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติดีงาม โดยฝก
จิตใจเริ่มตั้งแตตั้งใจอยากใหคนอื่นมีความสุข ตอจากนั้นก็จะได
พัฒนาคุณธรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
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วีรชนเพียรฝกตน ไมยั่นตอความยาก
ดานตอไปคือความเขมแข็งของจิตใจ คนที่จะอยูในโลกได
ดี ตองมีจิตใจที่เขมแข็ง ความเขมแข็งของจิตใจเริ่มดวยมีความ
เพียรพยายาม เจออะไรที่จะทํา ก็ใจเอา ไมถอย เจอการเรียนที่
หนัก อยางแบมจะไปเรียนเปนแพทย เขาบอกวาเรียนยาก แตเรา
ไมกลัว เรารัก เราอยากเรียน ที่เขาวายาก เราก็ยอมรับ แตใจเราสู
พระทานถือวาชีวิตของคนนี้ ตองฝก มนุษยเปนสัตวพิเศษ
ที่ประเสริฐดวยการฝก สัตวอื่นไมตองฝกไมตองเรียน ก็อยูไดดวย
สัญชาตญาณ ถาจะฝกบาง ก็แคถูกคนฝกเพื่อเอามาใชงาน แต
คนนี่ฝกตัวเองได จะใหเปนอะไรอยางไร ก็ฝกไดฝกเอา แมแตคน
ที่วาเปนพระโพธิสัตว ก็คือฝกตนจนกวาจะเปนพระพุทธเจา
ฉะนั้นจึงตองถือหลักวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการ
ฝก ไมใชเกิดมาประเสริฐทันที แตประเสริฐดวยการฝก เราอยาก
เปนอะไร ก็ฝกเอา จะใหดีแคไหน ถาไมเกินวิสัย ฝกไดทั้งนั้น
ทีนี้ คนเราเจออะไรที่จะทําหรือตองทํา บางทีก็เปนงานที่
ยาก พอเจองานยาก คนก็มักไมอยากทํา บางคนถึงกับพยายาม
หนีหรือหลบเลี่ยง อยากทําแตงานที่งาย ที่จริงนั้น ถาเราทําอะไร
ที่งาย เราก็ไมไดฝก หรือแทบไมไดฝก จริงไหม ถาใครจะเอาแต
เรื่องงายๆ อยากทํางานที่งาย เขาก็ไมไดฝกตน ก็อยูแคนั้น ไมได
กาวไปไหน
มีคติสําคัญในการฝกตนวา “ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก” คืองานยิ่ง
ยาก เราก็ยิ่งไดฝกตนมาก เมื่อเราจะฝกตัว เราก็ทํางานที่ยากนี่
แหละ เพราะฉะนั้น ถาจะเปนนักเรียน นักฝก นักศึกษา ก็ถือคติ
ที่วา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” เอาไว
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อะไรที่ยาก ถาเราสู เราจะฝกตัวเราไดมาก แตอะไรที่งาย
ก็คือไมไดเรื่อง ไมไดอะไรเลย แหม... งานนี้ เรื่องนี้ เราชอบจัง
มันงายดี เราทําไดเลย แตแลวก็คือเราไมไดอะไรเลย ก็เราทําได
อยูแลว จะไปไดอะไรละ ถาทําอยางนี้อยูเรื่อย ก็จะไดอยางหนึ่ง
คือไดความขี้เกียจ แถมดวยความออนแอ
คนที่มีจิตใจอยางนี้ เรียกวาคนไมมีสํานึกในการศึกษา ไม
มีสํานึกในการฝก พอเจออะไรยาก ก็ทอ นี่ก็ทุกขทีหนึ่งแลว และ
เมื่อจําเปนตองทํา ก็ฝนใจ ก็จําใจทํา ก็ทุกขอีก แลวเมื่อทําโดย
ฝนใจ ก็ทําไดไมดี ไมคอยไดผล หรืออาจจะทําไมสําเร็จ ก็ทุกข
อีก คราวนี้ทุกขไปนานเลย ดังนั้น คนที่ไมมีจิตสํานึกในการฝก
ตน จึงกาวหนายาก
ทีนี้ เรารูหลักแลว ถามันยาก เราจะไดฝกมาก เพราะฉะนั้น
อะไรยาก เราไมกลัว ใจเรารับ พอตกลงวาใจเรารับ ใจเราเอา เรา
ก็มีความสุข แลวก็ทําดวยความสุข เมื่อทําดวยความสุข ก็ตั้งใจ
ทํา ก็ยิ่งทําไดผลดี จนกระทั่งทําเสร็จ ก็สุขไปตลอด ทําเสร็จแลว
ก็ยิ่งสุข งานก็ไดผล คนก็เปนสุข งานทําใหมีสุขภาพจิตดี
ในการศึกษา จิตสํานึกนี้สําคัญมาก การศึกษาก็คือเรื่อง
ของการฝก เพราะฉะนั้นตอไปนี้ แบมเจออะไร ไมตองกลัว ยิ่ง
ยาก ฉั น ยิ่ ง ได ม าก ถ า ผ า นเรื่ อ งนี้ ไ ปได ล ะก็ ไม ต อ งกลั ว แล ว
ตอไปอะไรๆ ก็มีแตจะงายขึ้นๆ
เรื่องพัฒนาจิตใจ พูดมาได ๒ อยาง คือ พัฒนาคุณธรรม
เริ่ ม ที่ ฝ ก เมตตา อยากทํ า ให เ ขามี ค วามสุ ข และพั ฒ นา
สมรรถภาพ ความเข ม แข็ ง ของจิ ต ใจ เริ่ ม ด ว ยฝ ก ความเพี ย ร
พยายาม ใหมีใจรักใครใฝศึกษาชอบฝกวา ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก
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ความเพียร แปลวา แกลวกลา ไมถอย เดินหนา คํานี้คนไม
คอยรูความหมาย ตองมองให ถึงตั วศัพ ท ความเพีย ร มาจาก
“วีระ” ที่แปลวา กลา เชนในคําวา วีรชน วีรสตรี วีรบุรุษ
จาก “วี ร ะ” นี่ แ หละ ก็ ม าเป น วี ริ ย ะ หรื อ วิ ริ ย ะ เป น ได
อย า งไร? คื อ อย า งนี้ “วี ร ะ” แกล ว กล า เป น คุ ณ ศั พ ท เป น
adjective เราทํ าให มั น เป น noun ก็ เ ป น “วี ริ ย ะ” หรื อ “วิ ริ ย ะ”
แผลงอีกทีเปนคําไทย ก็กลายเปนความ “เพียร” จึงแปลวาความ
เปนผูแกลวกลา เห็นของยากวาทาทาย ใจเอา ใจสู
ความเปนผูแกลวกลา หมายความวา ไมวาจะเจออะไร
เชนเจองานที่ตองทํา หรือเรื่องที่ตองฝก ถึงจะยาก ก็ไมกลัว ใจสู
แกลวกลา เดินหนา เขาหา บุกฝาได คนมีความเพียรมีลักษณะ
ที่วาจะเดินหนา ไมถอย เปนสมรรถภาพของจิตใจอยางแรก
ตอจากความเพียร ก็มีสติ ซึ่งเปนตัวจับ ดึง ตรึง คุม ทําให
ตั้งหลักได ไมเผลอ ไมพลาด ไมประมาท ไมขาด ไมพรอง ไม
เลื่อนลอย ถูกจังหวะ สม่ําเสมอ เปนตน
ในความเขมแข็ง คือดานสมรรถภาพของจิตใจนี้ ตอจากมี
สติ ก็มีสมาธิ คือใจที่เรียบสงบ แนวแน อยูตัว เขาที่ รวมไดเปน
หนึ่งเดียว ดิ่งไปในวัตถุในวิถีที่ตองการ ไมวาจะทําอะไร ใจก็อยู
กั บ เรื่ อ งนั้ น ไม ฟุ ง ซ า น ไม ว อกแวก ไม ว า วุ น ไม ห วั่ น ไหว ไม
กระวนกระวาย ไมพลุงพลาน ใจอยูกับเรื่องที่ตองการไดตาม
ตองการ เมื่อไรทําไดอยางนี้ ก็คือมีสมาธิ
ตองถามตัวเองวา เราทําอะไร ใจอยูกับเรื่องที่ทําตามที่เราตองการ
ไดไหม ถาคนที่ใจเปนสมาธิ ก็อยูได ใจไมไปอื่น จะทําอะไร ใจก็อยูที่
นั่น นี่คือเรื่องความเขมแข็งของจิตใจ ไปบวชเณร ก็ไดฝกอันนี้ดวย
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คนที่เขมแข็งจริง ใจตองสดใสเปนสุขดวย
ดานจิตใจยังพัฒนาไมครบ ดานที่ ๑ คือคุณธรรมทั้งหลาย
เชน เมตตา อยากใหเขามีความสุข ดานที่ ๒ คือความเขมแข็ง
หรือสมรรถภาพของจิตใจ เชน ความเพียรพยายาม วาไปแลว
คราวนี้ก็ถึงดานที่ ๓ ไดแก ความราเริงเบิกบานใจ ความ
อิ่มใจ ปลื้มใจ ความผอนคลาย และความสุข ดานนี้ จะพูดนิด
หนอยเทานั้น สําคัญที่การปฏิบัติ คือทําใหไดจริง
พูดสั้นๆ วา เอาสติมาใช โดยบอกตัวเองวา ทําใจใหราเริง
เบิ ก บานใจสดใสสดชื่ น อยู เ สมอ ทางพระเรีย กว ามี ปราโมทย
ประจําใจ สดชื่นแจมใส เจอใครก็ยิ้มได เจออะไรๆ ก็สบายใจ
แลวก็มีปติ คืออิ่มใจ ปลื้มใจ ตามมาดวยปสสัทธิ คือผอนคลาย
ไมมีความเครียด แลวก็มีความสุข ใจปลอดโปรงโลงเบาแชมชื่น
รื่นใจ ถาไดอยางนี้ สมาธิก็จะมาไดงาย
คนที่ใจไมสบาย ไมมีความสุข เปนทุกข ก็คือเอาอะไรมา
กดทับ กดดัน หรือบีบคั้นจิตใจไว จิตมันก็ตองดิ้นรน มันก็ตั้งตัว
สงบนิ่งไมได จึงเปนสมาธิไดยาก ตางกับคนที่ผอนคลายใจสงบ
สบายมีความสุข ใจไมตองดิ้นรน ก็พรอมที่จะเปนสมาธิ
เอาละ นี่เรื่องจิต เมื่อบวชเปนเณรเปนพระ ก็จะเนนเรื่อง
ฝกจิตใจ อยางนอยบรรยากาศในวัด อันเปนรมณีย ก็เปนสภาพ
ที่เอื้อตอการฝกจิตใจ ชวนใหสงบ สดชื่น นึกถึงสิ่งที่ดีงาม ขอให
นึกถึงพระพุทธเจา เดิมทรงอยูในวัง แลวออกบรรพชา มาอยูตาม
ปาตามเขา ชวยใหรูจักชีวิตของเราวาแทจริงก็คืออยางนี้ เราอยูที่
ไหน ก็ปรับตัวได อยูกับธรรมชาติก็ดี อยูในสังคมมนุษยก็ได อยู
กับวัตถุอะไรๆ ก็ทําใหดี ทั้งแกตัว และแกทั่วทุกสิ่งทุกคน
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ปญญามา ปญหาหมด อิสรภาพมา ทุกขไมมี
ต อ จากด า นจิ ต ใจ ก็ ถึ ง ด า นป ญ ญา การฝ ก ฝนพั ฒ นา
ปญญานี่เปนเรื่องใหญมาก ถือวาสูงสุด
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ เราไปที่ไหนที่เราไมรูจัก เราก็ไม
รูวาจะทําอะไรอยางไร เอ... เราอยูที่ไหนนะ ที่นี่มีคนรายมีสัตว
รายหรือเปลา มีทางไปทางมาอยางไร ฯลฯ เราจะทําอะไร จะทํา
ตัวอยางไรดี นี่คืออึดอัด สูญเสียอิสรภาพแลว กายวาจาก็ติดขัด
ทําอะไรไมได เคลื่อนไหวไมถูก ใจก็อึดอัด ถูกบีบคั้น
แตพอรูวาอะไรเปนอะไร เราจะตองทําอะไรอยางไร รูวิธี
แกปญหา เขาใจสถานการณแลว นี่คือปญญามา ก็แกปญหาได
ใจก็โลง เปนอิสระ ปญญามา ปญหาก็หมด
ถาไมมีปญญา ก็เจอปญหามากมาย และปญหาก็จะบีบ
คั้นเรา อาการที่ถูกกดดันบีบคั้นนั้น เรียกวาทุกข เราจึงตองสราง
ปญญา จะไดแกปญหาได ทําทุกขใหหายไป ทําใหมีอิสรภาพ
เพราะฉะนั้นปญญาจึงเปนธรรมที่สําคัญมาก ไมวาเราจะเรียน
อะไร จะทํางานอะไร ถามีปญญา ก็ ทําไดหมด แต ถาปญ ญา
บอกไมได คือยังขาดปญญา ไมมีปญญาจะบอก เราก็ติด
เป น อั น ว า ตอนนี้ ต อ งฝ ก ป ญ ญา พั ฒ นาความรู และ
ความรู นั้ น ก็ มี ม ากมายสารพั ด ทั้ ง เรื่ อ งธรรมชาติ ร อบตั ว เรา
ความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย กฎธรรมชาติ คือความเปนไปตาม
เหตุปจจัย เรื่องของสังคมมนุษย การอยูรวมกัน เรื่องของวิชาการ
ตางๆ เลาเรียนใหเกิดปญญา จุดหมายโดยตรงอยูที่ปญญา
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เมื่อบวชแลว ก็จะไดเรียน เดี๋ยวพระใหมก็จะบวชในไมชา
สามเณรก็จะไดเขาชั้นเรียนดวย ไปเรียนกับพระเลย ทานบวช
เดือนหนึ่ง ก็ไปเรียนดวยเทาที่มีเวลาจะเรียนได ใหรูหลักธรรมคํา
สอน เดี๋ยวจะมอบหนังสือให มีเวลาก็อานบาง พอใหรูไดหลักไว
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือตองรูจักถาม มีอะไรสงสัยหรือ
นาจะรูเพิ่ม ก็ถาม มีอะไรๆ ที่นาจะถามมากมาย แมแตเรื่องใน
ชีวิตประจําวันงายๆ เชนอยางวา เราอยูในสังคมนี้มา ก็ไดยิน
ศั พ ท แ สง ถ อ ยคํ า ในพระพุ ท ธศาสนา ที่ พู ด กั น มาจนคุ น หู
มากมาย แตฟงแลวเขาใจบาง ไมเขาใจบาง บางทีก็เลือนราง
หรือคลุมเครือ ที่เพี้ยนก็มี คราวนี้ไดโอกาสแลว ก็ซักถาม ใหพระ
อาจารยที่มีความรูอธิบาย และไดสนทนาไถถามความรูตางๆ ทั้ง
อานและฟงเสริมกันไป ก็จะทําใหเจริญจิตใจเจริญปญญา
ปญญาเปนเรื่องที่ตองพัฒนากันเรื่อยไป แบมบวชมาเรียน
ในเพศเปนเณรแลวก็ยังสืบตอไปอีก ไมจบแคที่บวชเณร การที่
บวชเณรนี้ เราจะไดพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งดานหนึ่ง อยาง
ที่แบมเองบอกวาจะไดประสบการณ แลวเราก็ไดประสบการณ
เหลานี้เปนฐานเปนทุน ที่จะสั่งสมประมวลกันเปนภูมิปญญา
ของเรา ที่เราจะไดพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป แลวก็กาวหนาตอไปไมหยุด
สึกไปแลวก็อานตอเรียนตอศึกษาตอเรื่อยไป
วันนี้ไดใหหนังสือไปเยอะ ไมใชใหไปอานจบในตอนบวช
อานในตอนบวชก็สวนหนึ่ง ตอจากนั้นไป เมื่อมีเวลาก็ไปอานตอ
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บวชเณรไดผล คนหนึ่งพัฒนา พาใหทุกคนเปนสุขดวย
ในขั้ น ต นนี้ ก็ ไ ด ทํา ความเข าใจกั น ในเรื่ อ งการบวช เมื่ อ
เขาใจกันแลว เราก็จะทําใหไดประโยชนสมตามวัตถุประสงคของ
การบวช โดยศึกษาปฏิบัติฝกหัดตั้งแตฝกกายวาจาเปนตนไป
ทีนี้ เมื่อไดบวชเปนสามเณรแลว ชีวิตในวัดจะเปนอีกแบบ
หนึ่ง ตางจากที่เคยอยูที่บาน คราวนี้จะไปอยูกับพระกับเณร แต
ไมใชแคนั้น วัดเปนศูนยกลางของชุมชน ญาติโยมประชาชนมา
กั น ทั้ ง เด็ ก ผู ใ หญ ค นเฒ า คนแก นี่ ก็ เ ป น โอกาสดี สํ า หรั บ การ
เรียนรูและฝกตัว นอกจากเรียนรูอยูรวมในหมูพระเณรแลว ก็
เรียนรูและฝกตัว ในการปฏิสันถารพบปะผูคน เชนรูจักสังสรรค
พูดจา ทําใหพรอมที่จะกาวหนาไปในสังคมใหญไดอยางดี
ในสมัยกอนนั้น เขาก็ใหลูกหลานรูจักเขาสังคมดวยการ
บวชเรียนนี่แหละ คือพอมาบวชอยูวัด ชีวิตก็เปลี่ยนไป ไมเหมือน
อยู บ า นที่ มี เ ฉพาะคนในครอบครั ว ของตั ว แต พ อบวชมาก็ ไ ด
พบปะคนทุกชนิด ทุกเพศทุกวัย ไดเจอคนหมดทั้งชุมชน แลวก็
ตองรูจักที่จะสังสรรคพูดจาใหเหมาะใหงามกับคนตางรุนตาง
เพศตางวัยเหลานั้น ในแนวทางของการที่จะรวมมือชวยเหลือ
เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ทําใหเกิดความคลองความชํานาญในการอยู
รวมสังคม พรอมไปกับการพัฒนาชีวิตของตนเองดวยอยางดี
รวมแลว มีมากมายหลายแงหลายมุม ที่จะทําใหการบวช
นี้เปนประโยชน ดวยการบวชแลวเรียนอยางที่วามา แลวก็ใหเปน
ฐานของการศึกษาพัฒนาชีวิตตอไปขางหนาดวย ก็เปนอันวาให
แบมไดเขาใจความมุงหมายไว แลวตั้งใจทําใหไดสมตามที่บวชนี้
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อยางที่วาแตตน เมื่อทําไดอยางนี้ ผลโดยตรงจะเกิดกับ
ชีวิตของแบมเอง แตพรอมกันนั้น ผลที่พวงโยงก็มาดวย คือ ทาน
ผูมีเมตตารักแบมทั้งหลาย ที่มานั่งกันอยูนี้ ซึ่งมีใจรวมอยูที่แบม
ก็มีความหวัง ถาแบมทําอะไรที่ดีๆ มีความเจริญงอกงาม ทานก็
พลอยชื่นชมยินดีมีความสุข ไดอนุโมทนา ทานก็ไดทําบุญดวย
ทําใหไดทําบุญรวมกัน และมีความสุขดวยกัน อันเปนความสุขที่
ดีงาม เปนความสุขที่ชอบธรรม ของมนุษยที่พัฒนาแลว
จะเห็นกันชัดๆ วา ความสุขของมนุษยดิบๆ ตั้งแตเกิดมา
ยังไมมีการศึกษา ยังไมไดพัฒนานั้น เปนความสุขแบบแยงชิงกัน
ซึ่งตองเบียดเบียนกัน เราได เขาเสีย เขาได เราอด เราสุข เขา
ทุกข หรือเขาสุข เราทุกข
แต เ มื่ อ คนมี ก ารศึ ก ษาที่ ถู ก ต อ ง ได พั ฒ นาจิ ต ใจพั ฒ นา
ปญญาแลว ก็จะมีความสุขที่ใหแกกัน และความสุขที่ไดดวยกัน
ได บุ ญ ก็ ไ ด ด ว ยกั น เป น สุ ข ก็ สุ ข ด ว ยกั น เป น ความสุ ข แบบ
รวมกัน
ถ า แบมทํ า บุ ญ ในการบวชคราวนี้ ไ ด ผ ลดี โยมผู ใ หญ
ทั้งหลาย ตั้งแตคุณพอคุณแมก็จะมีความสุขอยางยิ่ง แลวก็จะ
เปนความสุขที่ลึกซึ้งประทับติดอยูในหัวใจเรื่อยไป ไมลืมเลย
ในเวลาที่ สํ า คั ญ มากนี้ จึ ง ขอเอาใจร ว มด ว ยกั บ แบม
ขอใหการบวชของแบมสัมฤทธิ์ผลอยางดี ที่จะแผขยายบุญกุศล
และความสุขไปใหแ กทานผู ใหญทุกคน ตั้งแตคุ ณพ อคุ ณ แม
เปนตนไป
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บวชเณร เห็นชีวิตแหงการศึกษา

บัดนี้ถือวาพรอมแลว แตในขณะที่บวชนี้ ถือวาผูจะบวชยัง
ไมมีความรู ขอสําคัญที่วาจะฝกจิตใจ ก็ยังไมรูวาจะทําอยางไร
อยางนอยฝกจิตก็คือสามารถทําจิตใหสงบได แตเราเคยอยูบานมี
เพื่อนฝูงไปเที่ยวไปเลนอยางโนนอยางนี้ พอมาบวช ยังไมทันตั้งตัว
มาอยูในวัดเงียบๆ ก็จะนึกถึงคนโนนคนนี้ ทําใหใจฟุงซาน สงบ
ไม ไ ด ท า นจึ ง ให บ อกวิ ธี ง า ยๆ ที่ จ ะทํ า ใจให ส งบไว เ ป น ขั้ น ต น
ชั้นหนึ่งกอน เรียกวามูลกรรมฐาน แปลวากรรมฐานชั้นมูล คือชั้น
เริ่มตน คือจะใหใจเรามีงานทํา จะไดไมฟุงซาน ก็จะอยูสงบได
งานที่วาจะใหใจทํานั้น เรียกวากรรมฐาน ทีนี้สําหรับผูที่
บวชใหม จะเอาอะไรมาเปนงานของใจ ทานก็สอนวา เอางายๆ
คนที่บวชมาอยูวัด ไมเคยมีชีวิตอยูอยางนี้ ใจก็จะฟุงซานเพราะ
นึกถึงคนโนนคนนี้ แลวคิดไปตางๆ ก็ตองทําใจใหสงบ เมื่อยัง
ไมไดเรียน จะทําอยางไร ทานก็สอนวิธีงายๆ กอนวา เวลาเรานึก
ถึงคน เราก็มองงายๆ แคของที่มองเห็น คนเรามองเห็นกันแค ผมขน-เล็บ-ฟน-หนัง แคนี้แหละ เราก็เอาคําวาผมขนเล็บฟนหนัง มา
ทําเปนกรรมฐาน เปนงานของใจ ใหใจทํางานนึกอยูกับคําเหลานี้
พอนึกถึงใคร ใจก็วา ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง คนนั้นก็หายไป
แตจะวาเปนภาษาบาลี เปน เกสา-โลมา-นะขา-ทันตา-ตะโจ เมื่อ
วาไป ทั้งๆ ที่ก็ไมใชคําสําคัญอะไร แตถาใจของเราอยูนิ่งได นั่นก็
คือใจสงบ แคนี้ก็ฝกสมาธิไดแลว ถึงตอนนี้จึงบอกมูลกรรมฐาน
ใหแบมเรียนไว เอานะวาตาม: เกสา-โลมา-นะขา-ทันตา-ตะโจ...
บั ด นี้ เมื่ อ ว า เองได ก็ เ ป น อั น ว า พร อ มแล ว ก็ จ ะมอบผ า
กาสาวพัสตรใหไปหมไปครอง แลวมารับไตรสรณคมน และศีล
๑๐ ใหสําเร็จเปนสามเณรตอไป

สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์
บนฐานที่มั่นของวินัย*
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เกงอยางมีคุณคา จะคงอยูยืนยง
เณรนี่ เ ป น ผู มี ค วามสามารถยอดเยี่ ย ม เป น คุ ณ สมบั ติ
ประจําตัว ทีนี้ คุณสมบัติประจําตัวนี้เปนของติดตัว จะอยูยืนยาว
ไปตลอด ดั ง นั้ น ในระยะยาว ถ า เรามี ทุ น มาก คุ ณ สมบั ติ
ประจําตัวนี้ก็จะทําใหสามารถนําเอาทุนไปใชไดผลมาก
เวลานี้ เณรยังอยูในวัยตน ที่เรียกวาปฐมวัย ถาเทียบอายุ
เอาว า เวลานี้ เ ณรมี อ ายุ ๒๐ ป ถ า ทํ า งานไปถึ ง อายุ ๖๐
ตอจากนั้นเรียกวาแกแลว จะไดพัก ถาเอาอายุ ๖๐ เปนเกณฑ
เณรจะตองทํางานอีก ๔๐ ป
ระยะ ๔๐ ปนี่แหละสําคัญ จะเกงจะแนจริงหรือไม ก็ดูที่
๔๐ ปนั้น ตองทําใหเวลา ๔๐ ปนั้นปรากฏผลดีที่แนจริง ตอนนี้
รีบรอนไมได
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ตั้งฐาน เตรียมทุน
คุณสมบัติดี ความสามารถที่ยอดเยี่ยมนี้มีอยูแลว อยูกับ
ตัว ทีนี้เราจะตองมีฐาน และมีทุน ที่จะใหตัวเราเดินไปขางหนา
ได โดยเอาความสามารถนี่ ไ ปใช ทุ น นั้ น ทํ า ประโยชน หรื อ ไป
แสดงออกใหไดอยางดี ฐานและทุนนั้นตองมีอยางนอย ๒ อยาง
ฐานที่ ๑ คื อ วิ นั ย กฎเกณฑ วั ฒ นธรรมประเพณี
ขนบธรรมเนียม ที่เปนกติกาสังคม ในการอยูรวมกับผูอื่น เรื่อง
วินัยแบบแผนระเบียบกฎกติกานั้นรูกันอยูในสังคม เราตองทําได
มิฉะนั้น เราก็จะเกงอยูในวงแคบ
เรามีความสามารถ และไปแสดงออก ไปชวยไปทําอะไรได
อยางเกงกลา ก็จะมีคนจํานวนหนึ่ง กลุมหนึ่งใกลๆ ที่นิยมนับถือ
ยอมรับความสามารถ
แตคนสวนมากเขามองที่กฎกติกา วินัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข องสั ง คม ถ า ทํ า อะไรโดยไม เ ป น ไปตามนั้ น เขาไม
ยอมรับ เราก็กาวไปในวงกวางอยางยืนยาวไดยาก เพราะฉะนั้น
เราจึงตองมีทุนดานนี้ ใหเปนฐานที่มั่นคง สังคมตองมีและตอง
ถือตามกติกา
เมื่อเราทําไดเกง พรอมกับทําไดถูกตองตามกติกาสังคม
คื อ วิ นั ย กฎเกณฑ กติ ก า กฎหมาย ตลอดไปถึ ง วั ฒ นธรรม
ประเพณีตางๆ โดยเฉพาะของพระเณรนั้นเนนที่วินัย เมื่อมีวินัย
เปนฐานที่มั่นของตัวแลว ความเกงกลาสามารถที่แสดงออกมา
ก็แผขยายออกไปไดโลง
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พวกประเพณีกติกาของสังคมนี้ เราตองเขาใจ ประเพณี
ไหนที่ไมดี ถาเราจะเปลี่ยน ก็ตองใหคนเขาใจและยอมรับ วาเรา
รูจริง แสดงเหตุผลชัดเจนใหเขาเถียงเราไมได เราตองมีความรู
เขาใจเข าถึ งวิ นัย นี้ จึงจะไปเปลี่ย นกฎกติก าของสังคมได แต
ตัวเองตอนแรกตองทําไดตามกฎกติกานั้น
อยางเชนในวันงาน เมื่อเปนเณร จะไปเที่ยวแสดงตัว ไปนั่ง
ขางหนาที่คนเขาชุมนุมกันแลวโบกไมโบกมือกํากับการบัญชา
คนใหเขานั่งใหเขายืน ใหทําอยางนั้นอยางนี้ ไมใหทํานั่นทํานี่ คน
ที่ทําตามนั้น เขาเกรงใจ แตคนสวนใหญที่มองดูอยู เขาไมเอาดวย
เขาไมยอมรับวาเณรจะพึงเที่ยวมาแสดงตัวอยางนี้ ในพิธีอยาง
นั้น เณรก็ควรนั่งอยางสงบงามสงา ใหเขายอมรับในทางสังคม นี่
คือตองจับคนสวนใหญใหได ไมใชเอาแคคนสวนนอยนิดนี้
มีหลักอยูวา แมแตเปนผูใหญ ถาจะไปแสดงตัวอยางนั้น
ตองไดรับมอบหมาย มีการยอมรับกัน หรือแมแตประชุมตกลง
กันให คนนี้ทําหน าที่ นั้น คนนั้ นทําหน าที่ นี้ ถา ไมย อมรับกัน ไว
ใครมาเที่ยวแสดงอยางนั้น คนจํานวนมากก็จะไปบนวา อยาง
นอยเขาก็ไมรับ ไมพอใจ
เพราะฉะนั้ น ก็ โ มทนาความสามารถนี้ แต ขึ้ น ต น ต อ ง
ปฏิบัติใหไดตามกติกาสังคม ตามกฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรม
ถ า ประเพณี ก ฎเกณฑ ก ติ ก าอะไร ไม ถู ก ต อ ง ไม ดี เราก็ ต อ งมี
วิธีการที่จะใหเขายอมรับ ไมใชอยูๆ ก็ไปโผลปุบปบขึ้นมา
คนทั้งหมดนั้นมาพบกันเดี๋ยวเดียว ไมทันรูเห็นกันชัด แลว
เขาเอาไปพูดอยางไร เขาก็ไปบนลับหลังงานวา เออ... งานนี้จัด
กันอยางไร ทําไมมีเณรออกมาแสดงตัวอยางนี้
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แลวเขาก็เลนงานบรรดาผูจัดงานทั้งหมด วาผูใหญจัดงาน
นี้ไมถูกตอง ไปเอาเณรมาแสดงอยางนี้ไดอยางไร
เพราะฉะนั้น เมื่อเณรมีความสามารถนี้ ก็ดีเยี่ยมแลว แต
เปนอันวา ขอที่ ๑ ตองรูเขาใจ เขาถึง ทําใหถูกตองตามกติกา
สังคม ถาจะเปลี่ยนแปลง ตองใหใจและปญญาเขายอมรับ นี่คือ
เรื่องกติกาสังคม ตั้งแตกฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี วินัย และ
ธรรมเนียมอะไรตางๆ นี่ฐานที่หนึ่ง
ฐานที่ ๒ คือทุนซึ่งมีในตัว ที่จะเอาไปใชในระยะยาว ไดแก
วิชาชีพ วิทยาการ ความรูตางๆ ซึ่งตองแสดงออกใหเห็นวา เรามี
เปนหลักอยู เช นการงานอาชีพ วา เราทํางานอาชีพนี้ไ ด เรามี
เครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตของตนที่คนเขายอมรับ
เราไม ไ ด เ ป น เด็ ก เป น คนรุ น ใหม อ ยู อ ย า งนี้ ต ลอดไป ใน
ระยะยาว เราจะพึ่งตัวเองได เปนตัวของตัวเองได คนอื่นเขาก็ดู
วา เออ... บุคคลผูนี้เปนอยูอยางไร มีอาชีพอยางไหน ทําการงาน
อะไร เราตองมีทุนทางดานวิชาชีพ หรือวิทยาการ วิชาความรู ทุน
เหลานี้ ถาเรามีพรอมแลว ก็เปนฐาน เปนทุนในตัวอยางมั่นคง
รวมความวา ตองมี (๑) การทําไดตามวินัย กฎกติกาสังคม
และ (๒) มีวิชาชีพ หรือวิทยาการ ความรู ที่เปนหลักเปนฐาน ให
เปนเครื่องดํารงตัว ที่มั่นคงมั่นใจ
ทีนี้ เมื่อเรามีความสามารถพิเศษอยูในตัวแลว อยางเณรนี่
มีความสามารถบางอยางยอดเยี่ยม ก็เอาฐานนี่มารองรับตั ว
และเอาทุนออกไปใช ไปแสดง ทีนี้ตอไปอีก ๔๐ ป ก็เดินหนาได
สบายเลย
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เพราะฉะนั้น ตอนนี้จึงเปนเวลาที่เณรมีโอกาสเตรียมตั้ง
ฐาน แล วก็ ก อ ทุ นขึ้ น มาในตั ว สองอย างนี้ ใ ห พ รั่ งพร อ มมั่ นคง
มิฉะนั้น ตอไปขางหนา ในระยะยาว ก็จะเกิดความขาดแคลนใน
ตัวเอง ถึงจะมีความสามารถมาก แตก็ทําไมไดเต็มที่ เพราะไมมี
ฐาน ขาดแคลนทุน ไมมีเนื้อในและเครื่องมือที่จะไปใช
เปนอันวา ตอนนี้เปนเวลาสําหรับเณรจะมองในแงที่วา เรา
อยูในวัยตน หรือปฐมวัย เปนเวลาที่เราจะเตรียมตั้งฐานแลวก็
สร างทุ นให พ ร อ มทั้ ง ๒ อย าง เริ่ ม ด ว ยว า เราจะรู ทัน ประเพณี
กติกาสังคม และวินัยตางๆ
เมื่ อ ขณะนี้ อ ยู ใ นเพศเป น เณร ถึ ง แม เ ณรรู ว า ตั ว เองมี
ความสามารถพิ เ ศษเก ง ยอดเยี่ ย ม แล ว จะไปแสดงออกอะไร
ตางๆ และคนพวกหนึ่งยอมรับ แตนั่นก็เฉพาะใกลๆ ตัว สวนคน
อื่ น มากมายมองมารอบๆ เขาไม ย อมรั บ เพราะฉะนั้ น ต อ งให
ความสามารถของเราเปนที่ประจักษแกคนจํานวนมาก ใหเขา
ยอมรับได ก็คือตองมีทุนที่จะเอาไปใช
เมื่อมีทุนนั้นแลว เราก็เอาความสามารถนี้ไปเอาทุนออกมา
ใช จึงตอง ตั้งฐาน-เตรียมทุน ใหดี

สังคมมีอะไรทาทายปญญา ที่จะเขาถึงรูทัน
หนุนวินัย โดยรูจักใชประเพณี
แถมอีกหนอย ที่วาทําใหไดตามวินัยกฎเกณฑกติกาสังคม
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนมาตรฐานในการอยูรวม
สัง คม ไมใ ช แค ที่จะไปอยู รว มกั บ คณะเล็ กๆ ที่เ ป นกลุ มย อ ยๆ
ใกลๆ เทานั้น
ตรงนี้ เราตองรูดวยวา ในบางเรื่อง เราจะไปอานจากตํารา
เชนวินัยของพระเณรเทานั้น ยังไมพอ ตองรูลึกลงไปไกลกวานั้น
อี ก ว า การปฏิ บั ติ บ างอย า งมี เ หตุ ผ ลเบื้ อ งหลั ง อย า งไร จึ ง มา
จัดเปนกติกาของหมูคณะเสริมเขาไปอีก วินัยวาอยางนี้แลว ยังมี
กติกาสงฆตอไปอีก
อยางพระเณรนี่ จะโกนคิ้ว หรือไมโกนคิ้ว ตามวินัยก็ไมได
บัญญัติไววาตองโกนคิ้ว ไมโกนก็ได แตโกนก็ไมผิด พระสงฆไทย
ไดวางกติการวมกันวาใหโกนคิ้ว สวนวามีเหตุผลอยางไร เราตอง
ไปหาความรูเพิ่ม ซึ่งอาจจะเปนเกร็ด
เมื่อพระไทยไดตกลงวางกติกากันวาใหโกนคิ้ว การที่จะ
เปนหมูคณะที่เรียบรอย มีระเบียบ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ตอง
โกนคิ้วเหมือนกันหมด ไมใชวาองคหนึ่งโกน องคหนึ่งไมโกน
ดูตอไป บนศีรษะ วินัยใหพระเณรมีผมยาวไมเกิน ๒ องคุลี
หรือไมเกิน ๒ เดือน ทีนี้ ถาพระทุกองคถือแคตามนี้ พระโกนผม
ครั้งแรกไมตรงกัน ผมที่ยาว ๒ องคุลี ก็ไมตรงวันกัน องคนี้โกน
วันหนึ่ง องคนั้นโกนอีกวันหนึ่ง อยางพระพมาพระลังกาจะโกน
วันไหนก็ได ผมก็ยาวบาง สั้นบาง ลักลั่นกันไป
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ทีนี้ พระไทยมาเห็นวา เออ... เรานาจะรวมตัวพรอมกันไดให
เปนอันหนึ่งอันเดียว และเราอยูกับชาวบาน เวลาไปสวดมนต
สวดพร ก็จะไดเหมือนกัน จะงาม จะนาดู พระไทยก็มีการตกลง
กันทั้งประเทศวาใหโกนผมในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา แลวก็ถือเปนวันโกน
ขึ้นมาที่จะปลงผม พระไทยทั้งประเทศก็เลยเหมือนกันหมด
พระไทยมองวาทําอยางนี้ดี ใครจะไปอางวาพระไทยผิด
วินัย ทานไมไดบอกวาจะตองโกนผมในวันโกน นี่ฉันเพิ่งบวชได
๒ วัน ๕ วัน ๑๐ วัน พอถึงวันโกน ผมยังสั้นนิดเดียว ก็ตองโกน
ดวย ไมเอาละ ฉันไมยอมโกน ฉันไมผิดวินัย อยางนี้เรียกวาไม
รูจักกติกาสังคม กติกาสงฆไมใชขัดวินัย แตมาหนุนวินัย
ดูอีกตัวอยางหนึ่ง พระไทยนี่เวลารับของจากโยมผูหญิง
ตางจากพระศรีลังกาที่รับดวยมือเลย แตพระไทยไดตกลงกันไว
ใหใชผากราบรับประเคน
ผากราบนี้เปนผาสูงสุด ใชกราบรับหนาผาก นี่คือถือวา
ตองใหเกียรติแกโยมผูหญิง ไมใชเอาผาเช็ดมือเช็ดหนาสกปรก
อะไรมารับ ทานใหเอาผาสะอาดเอี่ยมที่รองรับหนาผากเวลา
กราบอยางดีที่สุดมารับ
ทําไมพระไทยตกลงกันไวอยางนี้ นี่ก็เพื่อปองกันเผลอไผล
คนมากๆ เดี๋ยวมือพลั้งพลาดไปโดนกัน ก็เลยตกลงกันวาใชผา
กราบรับ ก็ทําใหงามดี และแนใจดวย
นี่ก็ไมใชไปอางวินัยวา เออ...ทานไมไดบัญญัติไวสักหนอย
ว า ให ใ ช ผา หรื อ อะไรรั บนี่ พระไทยทํ า ไม ถู ก ตามวิ นั ย ฉั น ก็ รั บ
ประเคนดวยมือเสียเลย
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การเอาผ า กราบรั บ ประเคนผิ ด วิ นั ย ที่ ไ หน ไม ผิ ด หรอก
อยางนี้เรียกวาเปนประเพณีหนุนวินัย ย้ําวินัยใหมั่น หมายความ
วา เมื่อ รับดวยผากราบ ก็ไมมี ทางผิด วินัย แต กลับเป นเครื่อ ง
ปองกันผิดพลาดพลั้งเผลอ ทําใหปฏิบัติตามวินัยไดแนนอน
เปนอันวา การโกนผมในวันโกนขึ้น ๑๔ ค่ํา ก็ดี การใชผา
กราบรับประเคนของจากโยมผูหญิง ก็ดี นี่เปนประเพณีหนุนวินัย
หมายความวาชวยเปนหลักประกันใหการปฏิบัติตามวินัยนั้น
ไดผลแนนอน ถาปฏิบัติตามนี้ ก็ไดผลแนนอนจริงๆ ก็เทานี้เอง
เพราะฉะนั้น เราตองเขาใจ อยาเพิ่งไปดวนวา การที่เขาทํา
อยางนี้ เขามีเหตุผลอยางไร เราตองศึกษา ตองรูวาประเพณีนั้น
มีเหตุผลอะไรอยูเบื้องหลัง
สํ า หรั บ พระไทยก็ เ หมื อ นกลายเป น ระเบี ย บว า ให ใ ช ผ า
กราบรับของจากญาติโยมผูหญิง แตที่จริง จะรับของจากผูชาย
ก็รับดวยผาได แตไมมีเหตุวาจะตองกันพลาดกันเผลออะไร และ
ผูชายก็มาชวยยกของได ถาของบางอยางหนักนัก หรือเวลาพระ
รับของมากๆ จะรับดวยผากราบหมดเลยก็ได ไมวาผูหญิงผูชาย
ก็รับดวยผากราบทั่วกัน
ออ... สีผา ทานใหไวแลวไง วาไมใหใชสีที่ผิด นอกจากสี
ตองหามแลว สีอื่นใชไดหมด เณรก็ถือตามนั้น แตในเมื่อพระไทย
เราตกลงกันวาใชสีนั้นๆ ก็เปนกติกาสงฆ เหมือนกับมาย้ําวินัย
วินัย คือตองการความเปนระเบียบ ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของหมูคณะ เพราะฉะนั้น บรรดาพระก็เอาสีที่ไมผิดมา
ชวยกันเลือกสักสีหนึ่ง สําหรับหมูคณะ หรือสําหรับวัดของเรา
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ยกตัวอยาง เชนวาอยูวัดเดียวกัน ก็ควรจะเปนสีเดียวกัน
ไมแตกตางเหมือนดางแดงดํา ไมลักลั่น มิฉะนั้น สายตามองดู ก็
ไมงาม เวลาญาติโยมมามากมาย ในวัดเดียวกัน พระออกไปนั่ง
ไปเขาแถวรับสังฆทาน หรือไปนั่งสวดมนต องคนี้สีนั้น องคนั้นสี
นี้ อางวาไมผิดวินัย แตไมงาม บางทีนาหัวเราะเลย
เมื่อทําตามวินัย ไดความเปนระเบียบเรียบรอย ก็งดงาม
บางทีสงางาม ทานใหไวชั้นหนึ่งแลววา ใหใชสีที่ไมผิดวินัย แลวสี
ไม ผิ ด วิ นั ย ก็ มี ใ ห เ ลื อ กตั้ ง ๕-๖ สี เมื่ อ เรามาอยู ห มู อ ยู ก ลุ ม
เดียวกัน ในสีที่ไมผิดวินัยนั้น ก็มาเลือกกันอีกที ตกลงกันในหมู
ของเราวาจะเอาสีไหน แลวหมูคณะของเราก็เปนอันเดียวกัน
ในประเทศไทยนี้ อยางที่ในหลวงก็ไดทรงพยายามจะให
พระใชสีเดียวกันหมด ถึงไดมี “สีพระราชนิยม” แตพระก็ยอม
เฉพาะเวลาเข า วั ง ยั ง ไม ใ ช ทั่ ว ไป ยั ง ถื อ สี วั ด ของตั ว เอง ได สี
เดียวกันเฉพาะในวัด
แตทีนี้บางวัดไมรูเรื่องอยางนี้ ก็ปลอยใหพระใชสีตางๆ ลัก
ลั่นกัน นี่ก็เพราะวา พระนั้นไมเอาหลัก หรือไมรูหลักวามี ๒ ชั้น
วินัย แลวก็กติกาสงฆ
วินัยก็ไดอยางกวางในขั้นทั่วไป คุณอยาไปละเมิด ก็เปน
ใชได ทีนี้ก็มีกติกาสงฆ หมายความวา หมูหรือกลุมนั้นอยูดวยกัน
ก็วางกติกา เชนวาจะตีระฆังเวลาเทาไร ก็ตกลงกันวางกําหนดไว
แตถาจะเอาแคอางวาไมผิดวินัย องคนี้มาตี ๘ โมงเชา อีก
องคหนึ่ง วันรุงขึ้นมาตี ๙ โมง แลวอีกองคมาตีระฆังตี ๕ ก็ไมผิด
วินัยสักองค แตก็ยุงก็งงก็หลงกันไป ดังนั้น เมื่อไมผิดวินัยแลว ก็
มีกติกาวัดมาหนุนอีกชั้นหนึ่ง
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พระมาอยูดวยกัน ก็ประชุมกันวา เออ... ที่วัดเรานี่ จะฉัน
ภัตกันกี่โมง และจะใชสัญญาณอะไรเปนเครื่องหมาย จะตีกลอง
หรือตีระฆัง หรือตีฆอง หรือจะกดกริ่ง หรืออะไร ก็วาไปใหชัด
เมื่อตกลงวาจะฉันเวลาเทานั้น จะตีอันนั้นๆ เวลาเทานั้น ก็จัดเวร
กันอีก อยางนี้เรียกวาเปนกติกาสงฆ หรือกติกาวัด เปนเรื่องของ
กลุมของหมูนั้นที่จะใหอยูกันเรียบรอยดีงาม นี่คือไมผิดวินัย แต
หนุนเสริมใหมั่นในวินัยนั้นอยางมั่นคง
ใครจะมาอ า งว า เอ ะ ... วิ นั ย ไม ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว นี่ ว า ต อ งตี
ระฆัง และตองตีในเวลาเทานี้ แลวก็ไมเอาไมรวมกับเขา ก็เลย
เสียเรื่อง ทําใหหมูคณะแตกแยกในระยะยาว ทําลายสามัคคี
วินัยนี้มีไวเพื่อสรางสามัคคี กลายเปนแตกตาง แลวก็แตกแยก
ถาถูกวินัย ตองใหแตกตางที่ไมกลายเปนแตกแยก
เรื่องเณรหมผารัดอกนั้น วินัยไมไดบังคับหรอก แตเมื่อมา
อยูในหมูคณะนี้แลว เราอยูดวยกัน ทํากันอยางนี้จะไดอยูดี และ
เปนระเบียบเรียบรอย
เขาก็มีเหตุผลนะวา เณรนี้มีทั้งองคเล็กองคนอย ซนบางไม
ซนบาง และจีวรนี่ก็หลุดลุยงาย เพราะฉะนั้นก็จึงเอาผารัดมัดไว
พอเณรเอาผารัดจีวรมัดไวกับตัว มันก็ไมหลุด เณรหมดองก็คือ
แนนดี และถึงจะหมดอง ก็ดึงชายผาออกมาคลุมไดตั้งเยอะ แตที่
สําคัญคือมันมั่นคง
ระเบียบ กฎ กติกามีไวเพื่อประโยชนแกหมูคณะ แกวัด
เปนเรื่องของสวนรวม วาจะอยูกันอยางไร จึงจะอยูรวมกันดวยดี
ถาถืออยางสีลัพพตปรามาส ก็คือไมมีเหตุผลอยางนี้ สัก
แตวายึดถือตามที่วากันมาวากันไป เชน ถือแบบโชคลาง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

เปนอั นใหเรารู เขาใจวา หนึ่ง ตองไมผิดวินัยใหญ ที่เป น
หลัก สอง แลวก็รักษากติกาของหมูคณะที่จะทําสงฆใหเรียบรอย
สามัคคี ที่เปนความมุงหมายสําคัญอันหนึ่งของวินัย แลวก็จะได
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเอกภาพ
สามัคคี เอกภาพ แลวก็ไมทะเลาะวิวาทกัน โดยยึดเหนี่ยว
กันไว แลวก็หนุนใหรวมมือชวยเหลือกัน เปนการทําใหหมูคณะมี
ความสุข อยูกันดวยความสุข
ทีนี้ ถาเราไปทําอะไรแปลกแยกออกไป คนอื่นบางทีก็เริ่ม
ใจไม ดี พอเข า วั ด เห็ น ในวั ด นี้ พ ระห ม จี ว รสี แ ละใช วิ ธี ห ม ไม
เหมือนกัน โยมที่เคยคุนมา ก็เริ่มแปลกใจวามีอะไรเกิดขึ้น
ทานเปรียบไว เหมือนดอกไมที่วางไวกระจัดกระจาย พอมี
ลมมา ก็พัดปลิวไปบาง พลัดหายไปบาง ระเกะระกะไปบาง เรา
เอาเชือกมารอยเขาเปนพวงมาลัย หรือจัดใหเปนพาน อะไรอยาง
นี้ มีเครื่องยึด ลมพัดมา ก็ไมกระจัดกระจายไป และดูงดงาม
ยอนไปสรุปอีกที เณรตองเตรียมฐานเตรียมทุน ๒ อยาง
หนึ่ ง คื อ วิ นั ย หรื อ กฎกติ ก าสั ง คม ตลอดจนวั ฒ นธรรม
ประเพณี สําหรับการอยูรวมกัน ใหเขากับเขาได เมื่อเราจะนํา
เขา ถาเขาผิด เราก็คอยๆ ทําใหเขาเขาใจกอน ไมใชจะไปแหวก
ออกเฉยๆ
ต อ จากวิ นั ย ใหญ กติ ก าย อ ยก็ มี เ หตุ ผ ลเพื่ อ เสริ ม เข ามา
หนุนอีกชั้นหนึ่ง คือ ไมผิดวินัยแลว ก็ตั้งกติกาขึ้นมาหนุนใหแนน
กติกาสงฆก็เปนสวนปลีกยอยในวินัยนั่นเอง สวนแยกยอย กับ
สวนกวางใหญ ก็มารับกัน

๓๐

สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ บนฐานที่มั่นของวินัย

กติกาสงฆทานก็อนุญาตไวแลว หมายความวา เมื่อมีวินัย
แล ว ก็ อ นุ ญ าตกติ ก าสงฆ ซึ่ ง ก็ เ ป น เรื่ อ งของสงฆ ที่ อ ยู ใ นวิ นั ย
นั่นเองมาตั้งขึ้นยอยลงไปอีกชั้นหนึ่ง โดยที่วาวินัยทั้งคลุมไวและ
เปนฐานให
ในเมื่อวินัยกําหนดกวางๆ ไวแลว แตละหมูก็ตั้งกติกาเพื่อให
ปฏิบัติไดแนใจตามวินัยนั้น ใหไดทั้งสามัคคี และมีเอกภาพ
แตก็ตองระวังเหมือนกันวาบางทีจะกลายเปนกติกาของ
เจาอาวาสองคเดียว ที่เอาแตตัวเองเปนหลัก
กติกาสงฆ ก็หมายความวา ถาทําใหถูก เมื่อมาอยูรวมกัน
ก็มาประชุมกัน พิจารณารวมกันวา เออ...เพื่อใหหมูคณะของเรา
อยูกันเรียบรอยดวยดี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนอยูเปนสุข
แลวก็สัมพันธกับญาติโยมอยางดีงามเกื้อกูล ก็จัดวางขอปฏิบัติ
ใหเปนระบบ ใหทุกอยางเขาที่ เกิดผลดี นํามาซึ่งประโยชนสุขแก
ทุกคน
วินัย ซึ่งมีกฎกติกาตางๆ นั้น ไมใชเพื่อสังคมเทานั้น แตมัน
เป น เครื่ อ งฝ ก คน ทํ า ให เ ข ม แข็ ง มั่ น คง ที่ จ ะแน ใ จว า สามารถ
บังคับจัดการตนเองใหแนวไปในทาง และเปนฐานที่มั่นซึ่งสงให
ถึงจุดหมายได
สวนทุนอยางที่สอง ที่ตองเตรียมไวใหพรอม คือ วิทยาการ
วิชาชีพ ความรูตางๆ อยางที่ไดพูดไวขางตนแลว

