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ตอนที่
๑

บวชอยางไร พอแม ปูยาตายาย จะไดบุญมาก
การที่ ท า นทั้ ง หลายได เ ข า มาขอบรรพชาครั้ ง นี้ ก็ ด ว ยมี ใ จศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา พรอมทั้งมีความตั้งใจเปนกุศล
เรียกวามีฉันทะ ในการที่จะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจานั้น
นอกจากจะเป น ไปด ว ยศรั ท ธาของท า นทั้ ง หลายเองแล ว ก็ พ ร อ มด ว ยความ
สนับสนุนจากบิดามารดาและทานผูใหญ ผูมีความรักความเมตตา ทานเหลานั้นมีความ
ปรารถนาดี ก็อยากใหลูกหลานไดมาอุปสมบทในพระศาสนา ซึ่งมีความหมายทั้งในแง
ของวัฒนธรรมประเพณี มีความหมายในแงความสัมพันธระหวางพอแมบุพการีกับบุตร
ของตน กับทั้งมีความหมายสําหรับแตละบุคคลที่เขามาขอบวช คือการที่จะไดศึกษาเลา
เรียน เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวาการ “บวชเรียน”
การบวชเรียนนี้ ไดกลายเปนประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แสดงถึงการที่
พระพุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงไป ประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยนี้
การบวชมีความหมายสําคัญ คูกับการเรียน เราจึงเรียกวา “บวชเรียน” คือ บวช
เพื่อเรียน แลวการบวชก็เปนการเรียน

ความมุงหมายของการบวช
เพราะฉะนั้น เราก็เริ่มเรียนกันตั้งแตบัดนี้เลย คือพอมาขอบรรพชาก็เริ่มเรียนทันที
โดยที่ทานทั้งหลายจะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของการบวช
ที่จริง จุดหมายของการบวชมีอยูแลวในคําขอบวช คือในคําขอบวชแบบ “อุกาสะ”
อยูที่คําวา “สัพพทุกข-นิสสรณนิพพาน-สัจฉิกรณัตถายะ” (เพื่อประจักษแจงนิพพานที่ปลอดพน
จากปวงทุกข) นี่เปนจุดหมายสูงสุดรวบยอด ตองพูดกันยาว บวชแลวจะไดเรียนกันจริงจัง
ในที่นี้ จะพูดถึงความมุงหมายรองที่สืบเนื่องและพวงมา ซึ่งพอสรุปได ๔ อยาง คือ
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ข้อที่ ๑ บวชเพื่อทําหน้าที่ของพุทธบริษัท
ประการแรก การบวชนี้เปนการทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน คือ เราถือกันวา เรา
ทุกคนที่อยูในพุทธบริษัท มีหนาที่ที่จะชวยกันรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เพราะวา
พระพุทธศาสนานั้นดํารงอยู เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหสังคมของเรามีศีลธรรม
มีความรมเย็นเปนสุข เราจึงเห็นคุณคาเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา เราจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูอยางมั่นคงยืนนาน
ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนานั้น เราอาจจะทํานั่นทํานี่ สรางโนนสราง
นี่ อุปถัมภบํารุงตางๆ อยูขางนอก เชนถวายภัตตาหารแกพระสงฆ เปนตน แตนั่นก็ยังไม
เต็มตัว ไมเต็มที่ ทีนี้ ถาเราเขามาบวช เราก็ไดมาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาดวยตัวเอง ใหพระพุทธศาสนาเขามาอยูในเนื้อในตัวของเราเลย ดวยการเลา
เรียน ทรงจํา รูเขาใจ และประพฤติปฏิบัติ
เมื่อไรพระพุทธศาสนาเขามาอยูในชีวิตของเรา โดยเราประพฤติปฏิบัติ ก็เทากับ
วาเราเอาชีวิตของเรารักษาพระศาสนาไว ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู พระพุทธศาสนาก็อยู
ดวย เพราะวาพระพุทธศาสนานั้น กลายเปนเนื้อเปนตัวของเรา ดวยการรูเ ขาใจและ
ประพฤติปฏิบัติ แลวยังสามารถนําไปแนะนําสั่งสอนบอกเลาชี้แจงแกผูอื่นดวย
พรอมกันนี้ การที่ทานทั้งหลายเขามาบวช และไดเลาเรียนปฏิบัตินั้น ก็ไดมาอยูใน
สงฆ หรือ เข า มาร ว มสั งฆะ ซึ่ ง เป น สถาบั นที่ รั ก ษาพระศาสนาไว ตราบใดที่ ยั ง มี ส งฆ
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เพราะวาสงฆนี้ แมจะเปนสมมุติสงฆ ก็นับเนื่องโยงเขาไปถึง
พระรัตนตรัย เปนสื่อ เปนองคแทน ที่จะดูแล โอบอุม อยางนอยหอหุมพระพุทธศาสนาไว
เพราะฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายเขามาบวชอยางนี้ จึงเปนการทําหนาที่ในนามของ
พุทธบริษัท ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนบุญเปนกุศลสําคัญประการที่หนึ่ง

ข้อที่ ๒ บวชเพื่อทําหน้าที่ของคนไทย
การบวชนี้ มีความหมายวาเปนการทําหนาที่ของคนไทย หรือกุลบุตรชาวไทย
ทําไมจึงวาเปนการทําหนาที่ของคนไทย ก็เพราะเราถือวาพระพุทธศาสนานี้เปนสมบัติ
ของชาติไทย เปนมรดกที่บรรพบุรุษไทยไดอุตสาหรักษาสืบตอกันมา เราในฐานะที่เปนคน
ไทย จึงมีหนาที่รักษามรดกนั้นไว
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ตัวพระพุทธศาสนาเองก็เปนสมบัติที่ล้ําคาอยูแลว เพราะวามีคําสอนที่เปนสัจ
ธรรม เปนอมตะ เปนสิ่งที่มีคาอยูในตัวเอง
นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังเปนบอเกิด เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเรา
ตั้งแตภาษาที่ใชสื่อสาร มีภาษาพระ มีคําที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ซึ่งเรานําเขามา
ใชในภาษาไทยมากมาย แลวก็ออกมาทางวัฒนธรรมดานวัตถุ เชนศิลปกรรมหลากหลาย
ทําใหชนชาติไทยเรานี้ เจริญดวยวัฒนธรรม มีอารยธรรม เราจึงถือวาพระพุทธศาสนาเปน
สมบัติสําคัญของชาติ ที่เราจะตองชวยกันรักษาไว อีกทั้งเปนขุมทรัพยทางปญญาที่เรา
สามารถนํามาใชพัฒนาอัจฉริยภาพของประเทศชาติตอไปในระยะยาว
ดังนั้น การที่ทานทั้งหลายมาบวชนี้ จึงเปนการทําหนาที่ขอนี้ดวย คือทําหนาที่
ของคนไทยในการรักษาพระพุทธศาสนาที่เปนสมบัติอันล้ําคาของชาติไว

ข้อที่ ๓ บวชเพื่อฉลองพระคุณของพ่อแม่
การบวชมีความหมายแคบเขามา โดยมีความผูกพันกับบุพการี ถือกันวา การบวช
เปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา
คุณพอคุณแมนั้นรักลูกมาก อยากใหลูกเปนคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็
ถือวาพอแมมีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนใหกตัญูกตเวที ใหตอบแทนพระคุณ
ของทาน
ทําไมจึงถือวาการบวชนี้เปนการตอบแทนพระคุณ ก็อยางที่กลาวเมื่อกี้วา พอแม
นั้นฝากความสุขความทุกขไวกับลูกเปนอยางมาก ถาลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติ
ดี พอแมก็มีความสุขดวย ถาลูกประพฤติไมดี เปนที่หนักใจ พอแมนั้นแหละจะเปนคนที่
ทุกขที่สุด
ในเมื่อพอแมฝากสุขและทุกขไวกับลูกอยางนี้ ลูกที่ดีก็ตองพยายามทําใหพอแมมี
ความสุ ข มีค วามสบายใจ ไม ห นั ก ใจกั บเรา ได ม องเห็ น เราด ว ยความปลื้ ม ใจ และมี
ความหวัง
การที่พอแมจะมีความสุขมีความหวังอยางนี้ได ก็ดวยเห็นลูกอยางที่กลาวเมื่อกี้วา
ลูกเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนทําหนาที่การงาน มีความขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม
เจริญกาวหนา มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข ถาพอแมเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญ
อยางนี้ พอแมก็มีความสุข ลูกไมตองทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพอแมอยูแลวในตัว
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ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความวา การตอบแทนพระคุณพอแม อาจสรุปได ๓ อยาง
๑. เลี้ยงทานทางกาย เชนเลี้ยงดวยอาหาร ดวยปจจัย ๔ ยามทานชราแกเฒาลง
เราอาจจะดู แ ลท า นในเรื่ อ งวั ต ถุ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสบายต า งๆ แต
ระหว า งที่ ท า นยั ง แข็ ง แรง ท า นเป น ฝ า ยเลี้ ย งเรา ท า นเลี้ ย งเราก อ น ซึ่ ง
กลายเปนวา กวาจะไดตอบแทนทาน เราตองรออีกนาน แถมไมแนเสียดวย
จึงมีวิธีตอบแทนพระคุณทานในขอตอไป ซึ่งทําไดทันที ไมตองรอ
๒. เลี้ยงทางใจ เลี้ยงใจนี้เปนการเลี้ยงที่สําคัญ เลี้ยงใจก็คือชวยใหใจของทาน
สบาย มีความสุข ใหทานเห็นลูกแลวไดปลื้มใจ อยางนอยก็ไมหนักใจ อยางที่
พูดเมื่อกี้ที่วา ถาเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตั้งใจทําการงาน มี
ความสุขความเจริญ นั่นก็เปนการเลี้ยงใจพอแม ทําใหพอแมมีความสุข ชื่นใจ
ปลื้มใจ ตลอดเวลา
๓. ลูกตอบแทนพระคุณอยางสูงสุดแกพอแม ดวยการใหสิ่งที่ประเสริฐแกชีวิต
ของทาน พระพุทธเจาตรัสไววา ถึงลูกจะเอาพอแมมาขึ้นบาประคบประหงม
เลี้ยงดูตลอดชีวิตอยางดีที่สุด ก็ยังไมไดชื่อวาตอบแทนพระคุณของทาน แต
ลูกคนใด ถาพอแมเปนคนไมมีศรัทธา ทําใหทานมีศรัทธาได พอแมไมมีศีล
ทําใหทานหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีศีลได พอแมไมมีจาคะ ไมมีความ
เสียสละ ไมชวยเหลือใคร ไมบําเพ็ญประโยชน ลูกก็ทําใหพอแมมีจาคะเปน
คนเสียสละบําเพ็ญประโยชนได พอแมไมมีปญญา ลูกก็ชวยหาทางเกื้อหนุน
ใหทานมีปญญาขึ้นได เชนมีปญญารูธรรมะ เขาใจหลักพระศาสนา รูเทาทัน
ธรรมดาของโลกและชี วิ ต โดยโน ม นํ า ท า นอย า งใดอย า งหนึ่ ง ด ว ยวิ ธี ที่
เหมาะสม อยางนี้ถือวาเปนการตอบแทนพระคุณอยางสูง
ที่เปนอยางนั้น ก็เพราะวา อะไรเลาจะมีคาเทากับธรรม เกิดมาทั้งที ถา
ชีวิ ต นี้ ไ ด ธ รรมอย า งที่ ว า ได ศ รั ท ธา ได ศี ล ได สุ ต ะ ได จ าคะ ได ป ญ ญา ก็
กลายเปนชีวิตที่ดีงามประเสริฐ เมื่อชวยใหทานไดธรรม จึงเทากับวาไดใหสิ่ง
ประเสริฐ ซึ่งมีคุณคาสูงสุด แกพอแม

การที่ลูกบวชนี้ นอกจากเลี้ยงใจพอแมแลว ก็โนมนําใหพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนา เราถือกันวา การที่ลูกบวชนั้น ทําใหพอแมไดเปนศาสนทายาท หรือไดเปนญาติของ
พระศาสนา อันนี้มีเรื่องสืบตอมา ตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช
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นี่หมายถึงพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งเปนมหากษัตริยผูยิ่งใหญ ที่ไดทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปในประเทศตางๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราดวย พระเจา
อโศกไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามากมาย สรางวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด ทั่วดินแดนชมพูทวีป
ที่กวางใหญ คือในอินเดีย ซึ่งสมัยนั้นใหญที่สุดในประวัติศาสตร ใหญกวาอินเดียสมัยนี้
พระเจาอโศกนั้น เมื่อไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย วันหนึ่งก็เลยไดถาม
พระมหาเถระ ชื่อโมคคัลลีบุตรติสสเถระวา ที่โยมไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย
นี้ โยมก็ อ ยากจะได เ ป น ญาติ ข องพระศาสนา ได เ ป น ศาสนทายาท แล ว ที่ โ ยมทํ า มา
มากมายดวยศรัทธาอยางแรงกลา สละทุนทรัพยมหาศาลนี้ โยมไดเ ปนญาติของพระ
ศาสนาหรือยัง ไดเปนศาสนทายาทหรือยัง พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตอบวา “ยัง”
ลองคิดดู พระเจาอโศกมหาราชเมื่อไดทรงสดับคําของพระเถระ คงจะพระทัยทอ
ลงไปทีเดียว แตพระเจาอโศกก็ไมไดทรงทอถอย พระองคตรัสถามตอไปวา อาว! แลวทํา
อยางไรโยมถึงจะไดชื่อวาเปนศาสนทายาท
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซึ่งเปนประธานพระสงฆสมัยนั้น ก็ไดตอบแกพระเจา
อโศกมหาราชวา ถาหากทานผูใดไดมีบุตรธิดาเขาไปบวชในพระศาสนา ทานผูนั้นแหละ
ไดชื่อวาเปนศาสนทายาท
พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงพิจารณาแลวทรงปรึกษาพระโอรสพระธิดาวา มีใคร
พรอมใจจะบวชบางไหม ก็พอดีมีพระโอรสและพระธิดาที่อยากจะบวชอยูแลว รอขอพระ
บรมราชานุ ญ าตอยู คื อ เจ า ชายมหิ น ทะ กั บ เจ า หญิง สัง ฆมิ ต ตา ทั้ ง สองท า นก็เ ลยได
โอกาส ก็อาสาสมัครขอบวชในพระศาสนา
จึงเปนอันวา ไดมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเขามา
บรรพชาอุปสมบท คือ เจาชายมหินทะ มาเปนพระมหินทะเถระ เปนพระภิกษุ สวนพระ
ราชธิดาชื่อสังฆมิตตา ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณี ชื่อวาพระสังฆมิตตาเถรี แลวทั้งสอง
ทานนี้ก็ไดมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา หรือในศรีลังกาปจจุบัน
พระมหินทะเถระไดนําคณะพระสงฆมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา เผยแผคํา
สอนของพระพุทธเจาที่ลังกาทวีป แลวพระสังฆมิตตาเถรีก็เขามาตั้งภิกษุณีสงฆ พรอมทั้ง
นําเอากิ่งตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู มาประดิษฐานใหแกชาวลังกา
ทวีป ตนโพธิ์ตนนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู มีอายุ ๒,๓๐๐ กวาป แกมาก ตองใชไมที่ประดับอยางดี
แลว มาค้ํามายันไว อยูที่เมืองอนุราธปุระ พระนครหลวงเกาในอดีตกาลของศรีลังกา
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ในหนังสือตําราใหญๆ มีฝรั่งเขียนบันทึกไววา ตนโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ ซึ่งมาจาก
พุทธคยา สถานที่ตรัสรูตนนี้ เปนตนไมประวัติศาสตรที่มีอายุนาจะยาวนานที่สุดของโลก
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.]

อันนี้เปนตํานาน เปนเรื่องเกา แตไมใชแคเปนตํานาน เปนประวัติศาสตรแลว เรา
ก็เลยมีประเพณีกันมาวา ใหลูกไดบวชแลว จะไดเปนศาสนทายาท
การได เ ป น ศาสนทายาทนี้ เรามองกั น เพลิ นๆ ไปในแง ข องคติ ที่สื บกัน มา แต
ความหมายที่สําคัญก็คือ เมื่อลูกบวช พอแมก็ไดใกลชิดพระศาสนา
กอนนี้เคยมีภารกิจมากมายวุนวาย ไมมีเวลาไปวัด อยาวาแตไปวัดเลย บางทีไม
มีเวลาจะคิดถึงวัดเลย แตพอลูกบวช เพราะความที่รักลูก ตอนนี้แหละใจตามลูกไปแลว
ใจไปอยูที่วัดแลว เมื่อใจไปอยูกับลูก ก็ไปอยูกับพระดวย เพราะตอนนี้ลูกกับพระเปนคน
เดียวกัน คิดถึงลูก ก็คือคิดถึงพระ
พอคิดถึงพระ ใจก็ตามพระไปอยูที่วัด วันนี้ เวลานี้ พระทานกําลังทําอะไรหรือจะ
ทําอะไรหนอ ทานกําลังจะไปบิณฑบาต เดี๋ยวเราก็จะไดตักบาตร หรือวาพระทานไปทํา
วัตรสวดมนต พระทานทํากิจวัตรอันโนนอันนี้ โยมก็นึกถึงอยูเรื่อย ใจก็เลยมาอยูที่วัด
พอใจมาอยูกับวัด ใจนั้นก็นอมมาหาธรรมะ เขามาในบุญในกุศลโดยแทบไมรูตัว
เดี๋ยวตัวเองก็ไดตักบาตรบาง ไดมาวัดถวายภัตตาหารบาง ไดใกลชิดพระสงฆ ไดมารับ
บรรยากาศของวัด ไดฟงธรรม เลยบางทีเพราะบวชลูกนี่แหละ ก็เลยไดเกิดความสนใจใฝ
ธรรม ไดรับสมบัติของพระพุทธศาสนา ลูกก็เลยกลายเปนสื่อที่ชวยโนมนําพอแมเขามา
หาธรรม ไดธรรมะ นี่ละก็คือทําใหคุณพอคุณแมไดเปนศาสนทายาท
แตกอนนี้มีประเพณีวา เวลาลูกบวช จะตองจัดใหลูกไปเทศนใหโยมพอโยมแม
และญาติพี่นองฟงสักครั้งหนึ่ง ลูกก็จะไดเตรียมตัว คนควาเต็มที่ เอาธรรมะไปแสดง โยม
พอโยมแมก็ไดชวนเพื่อนบานญาติมิตรมาฟงธรรมกัน นี้ก็เปนวิธีการที่จะทําใหโยมและ
ญาติพี่นองปูยาตายายไดเขามาใกลชิดพระศาสนา
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ฉะนั้น ในโอกาสที่บวชนี้ ก็ไดทําหนาที่ตอโยมพอแมและญาติผูใหญปูยาตายาย
เปนตนดวย ถามีความตั้งใจดี ก็พยายามโนมนําใหทานเขามาใกลชิดพระศาสนา ใหมี
จิตใจโนมมาทางธรรม ใหไดเรียนรูเขาใจพระศาสนาเพิ่มขึ้น ก็จะเปนประโยชน เปนการ
ตอบแทนพระคุณที่สําคัญ ใหทานไดสิ่งที่มีคาสูงสุด ดังที่พระพุทธเจาตรัสไว อันนี้ก็เรียกวา
ทําใหโยมไดเปนญาติของพระศาสนา คือไดใกลชิด เขามาอยูวงในของพระศาสนาเลย
แลวขอสําคัญก็คือวา แตละเวลาที่บวชอยูนี้ ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี โยมพอ
โยมแม โยมปูยาตายายไดเห็น ไดนึกขึ้นมา ก็มีความปลื้มปติตลอดเวลา เห็นลูก เห็น
หลานหมจีวรมาบิณฑบาต ไดตักบาตรแลว ก็ปลื้มใจ มีความสุข มาวัดก็มีความสุข
ก็ขอใหตั้งใจวา ที่เรามาบวชนี้ บวชเพื่อโยมดวย ถาไดตั้งใจอยางนี้แลว เราก็ตอง
คิดวา เราตองทําใหดีที่สุด เพื่อใหโยมไดบุญมากที่สุด ใหโยมไดความสุข ใหโยมไดความ
ปลื้มใจมากที่สุด ตลอดจนคุณปูคุณยาคุณตาคุณยาย ญาติพี่นองทุกคนเลย ถาไดตั้งใจ
ใหแกทานอยางนี้แลว การบวชก็จะเกิดผลดีแกตนเองดวย เปนบุญเปนกุศลทั้งสองฝาย นี่
เปนวัตถุประสงค และความหมายขอที่สาม เอาละ ทีนี้ก็ตอไป

ข้อที่ ๔ บวชเพื่อจะได้ฝึกศึกษา ได้พัฒนาตัวเอง
คราวนี้แคบเขามาอีก ก็มาถึงตัวเอง ในขอที่สี่นี้ การบวชก็คือ เปนการไดมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียน ไดฝกตนในพระธรรมวินัย
การที่ทานทั้งหลายมาบวชนี้ มองในแงหนึ่งก็เหมือนกับสละเวลาสวนหนึ่งใหแก
พระศาสนา อยางที่บอกเมื่อกี้นี้ เราทําหนาที่พุทธบริษัท โดยใหเวลาแกพระศาสนา มา
รักษาพระศาสนา แตที่จริงนั้น มองอีกทีหนึ่ง ก็คือการมาใหโอกาสแกตัวเอง คือใหโอกาส
แกตัวเองที่จะมาฝกฝนตนในทางศีล ในทางสมาธิ ในทางจิตใจ และในทางปญญา โดย
เรียนรูคําสอนของพระศาสนา ไดศึกษาปฏิบัติตางๆ รวมความวาเปนเวลาดีที่สุดที่จะฝก
ตน เปนอันวา ในที่สุดก็มารวมที่ตนเอง ในการไดมีโอกาสเรียนรูฝกตนในพระธรรมวินัย
ทีนี้ ถาทําหนาที่ในขอที่สี่ คือทําหนาที่ตอตนเองนี้ไดแลว ก็จะไดความหมายและ
วัตถุประสงคสามขอตนไปเองดวย เพราะวาสามขอตนนั้น ในที่สุดก็มารวมอยูที่ขอสี่นี้เอง
คือ วาตามความจริงนั้น เราทําใหแกตัวเองคนเดียวนี่แหละ ในที่สุด ผลก็ไดแกทุกขอ
พรอมไปดวยกันทั้งหมดเลย ตลอดจนเชื่อมไปถึงจุดหมายสูงสุดที่วาขางตนดวย
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พอตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ไดศึกษาเลาเรียน เปนพระดี มีความรูธรรมวินัย
แลว ในเวลานั้นเอง ข้อที่หนึ่ง ก็ไดทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน ในการรักษาพระศาสนาไป
เองดวยในตัว ข้อที่สอง ก็ไดทําหนาที่ของคนไทย ในการรักษามรดกของชาติไปเองดวยในตัว
ข้อที่สาม การทําหนาที่ตอโยมพอแมปูยาตายายบุพการี ก็ไดไปดวยในตัว เพราะการที่เรา
เปนพระดี ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี อยางที่วาแลว ก็ทําใหโยมไดปลื้มใจ มีปติ มีความสุข โยม
ก็ไดทําบุญไดพัฒนากุศลไปดวย และตัวเองก็เจริญกาวหนาไปในทางสูจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ในที่สุดก็มารวมที่ขอสี่นี่แหละ ก็เลยมาลงที่ขอบวชเรียนนี่เอง
เมื่อตัวเราจะบวชเรียน ก็ควรใหไดประโยชนครบถวนตามความหมายและความ
มุงหมายของการบวชทั้ง ๔ ขอนั้น ตอนนี้เราจะบวช เราก็ตองรูเขาใจความมุงหมายใหชัด
เมื่อเราเขาใจความมุงหมายชัดดีแลว เราก็ตั้งใจไดมั่นแนวถูกทาง พอตั้งใจถูกแนว การ
บวชก็จะไดผลดี คือมีเปาหมายมีวัตถุประสงคแลว ก็ทําใหเกิดความตั้งใจจริง และการ
ประพฤติปฏิบัติก็จะจริงจังตรงเปาและเกิดผลสมบูรณ เปนความสําเร็จ เพราะฉะนั้นจึง
ขอใหเขาใจตระหนักในความมุงหมายของการบวชทั้ง ๔ ประการนี้

ความหมายของการบวช
ตอนนี้จะยอนมาเรียนรูเขาใจเรื่องความหมายของตัวการบวชเอง ในที่นี้ ไดพูด
เรื่องความมุงหมายของการบวชไปแลว กอนมาอธิบายความหมายของการบวช นี่เปน
การพูดไปตามลําดับความเกี่ยวของใกลตัว พรอมทั้งความยากงายและความนาสนใจ

ประเพณีบวชเรียนสืบมาแต่สุโขทัย
วาถึงการบวชเรียนของเรานี้ เปนประเพณีที่สืบตอกันมานาน อยางที่กลาวแลววา
คนไทยเรามีประเพณีนี้ เทากับเปนเครื่องหมายแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาไดเขามา
แนนแฟนอยูในวิถีชีวิตของคนไทย เรามีประเพณีบวชเรียนที่คนไทยทุกหมูเหลา เขามา
บวชเหมือนกันหมด ตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมาจนถึงลูกชาวบาน ประเพณีการบวช
นี้จึงเปนเครื่องประสานใหคนไทยทุกคนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การบวชเรี ย นแบบที่ เ รามี อ ยู นี้ เข า ใจว า เป น ประเพณี ที่ สื บ ต อ มาจากองค
พระมหากษัตริย เพราะวาตามประวัติศาสตรเทาที่เราทราบนั้น การที่มีโยมเขาไปบวช
พระชั่วคราวนี้ เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ตามเรื่องที่มีมาวา พระมหาธรรมราชาลิไท ทรง
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดทรงศึกษาธรรมแตกฉานแลว คราวหนึ่งทรงมีพระราช
ศรัทธามาก ก็เลยเสด็จออกผนวช ที่วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๔
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ทีนี้ เรื่องที่พระเจาลิไทจะผนวชนี้ ก็มีเรื่องสืบมาอีกวา พระองคไดทรงระลึกถึงพระ
มหาธรรมราชาในกาลก อ น คื อ พระเจ า อโศกมหาราชนั่ นเอง มี เ รื่ องว า พระเจ า อโศก
มหาราชก็เคยทรงผนวช แมวาอันนี้เปนเรื่องที่ยังตีความกันอยู แตรวมแลว คนไทยเรามี
ประเพณีนี้โดยสืบเนื่องโยงไปสัมพันธกับเรื่องของพระเจาอโศกมหาราชดวย
เรื่องก็คือวา ในศิลาจารึกที่พระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหเขียนไวมากมายนั้น
มีศิลาจารึกฉบับหนึ่ง (“ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับเหนือ” ในหนังสือ จารึกอโศก:
รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย, พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๑๒๕) บอกขอความวา
“...นับเป็นเวลานานกว่าสองปีครึ่งแล้ว ที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระนั้น
ข้าฯ ก็มิได้ทําความพากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก ๑ ปีเศษแล้ว ที่
ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ และได้ทําความพากเพียรอย่างจริงจัง...”
ในศิลาจารึกฉบับนี้ ขอความที่วา “เขาสูสงฆ” เปนคําที่ทําใหตองตีความ เพราะ
ไมบงชัดลงไปวาไดอุปสมบท แตทีนี้ ขางตนมีคําวา “ขาฯ ไดเปนอุบาสกมาสองปครึ่ง
แลว” ยังไมไดเพียรจริงจัง เมื่อมาเขาสูสงฆแลว จึงไดเอาจริงเอาจัง เอ... ถาเปนอุบาสก
อยูแลว มาเขาสงฆ ก็ตองบวชสิ ก็เลยตีความกันวาทรงผนวช แตบางทานก็ยังไมยอมรับ
แตเอาละ ก็เปนอันวามีศิลาจารึกบอกความไวอยางนี้ เราก็ฟงกันไว อยางนอยก็
ไดเห็นวาพระเจาอโศกนี้ทรงเลื่อมใสศรัทธามาก
ที่วาพระเจาอโศกมหาราชไดเขาสูสงฆนี้ก็เมื่อ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐ คือ พระเจา
อโศกมหาราชไดขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘ แลวก็ยกทัพไปเที่ยวรุกรานตีเมือง
โน นเมืองนี้ จนถึงป ที่ ๘ ก็ ไ ปตีแควน กลิงคะ ทํ าให คนล มตายเปนแสน พระเจา อโศก
มหาราชก็ทรงสลดพระทัย แลวก็มาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจา จึงมาเปนอุบาสก
นับจากป ๒๑๘ ทําสงครามอีก ๘ ป จึงมานับถือพุทธศาสนา ก็เขาไป พ.ศ. ๒๒๖
แลวเปนอุบาสกสองปครึ่ง ก็ป ๒๒๘ ครึ่ง แลวมาเขาสูสงฆอีกปเศษ ก็ไดประมาณ พ.ศ.
๒๓๐ ที่วาพระเจาอโศกมหาราชไดทรงเขาสูสงฆอยางที่กลาวมาแลว
อั น นี้ ก็ อ าจจะเป น คติ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ประเพณี ก ารบวช ซึ่ ง มาเริ่ ม ต น จากองค
พระมหากษัตริยในประเทศไทย คือพระมหาธรรมราชาลิไท
ทีนี้ ตอมาในสมัยอยุธยา พระเจาบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเปนมหาราชพระองคหนึ่ง ก็
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ถึงกับสละราชสมบัติออกผนวชชั่วคราว ๘ เดือน ที่
วัด จุ ฬ ามณี แล ว ก็ ท รงให พ ระราชโอรสพระราชนั ด ดามาบวชเณรอี ก อั น นี้ ถื อ ว า เป น
จุดเริ่มตนที่แทจริงของประเพณีบวชเรียนในประเทศไทย
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ตอแตนั้น ตั้งแตองคพระมหากษัตริยมาจนถึงชาวบานทั่วไป ก็พากันถือประเพณี
บวชเรียนสืบมา อยางในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ก็ไดทรง
ผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙
พวกเราที่มาบวชนี้ ก็ถือวาไดทําหนาที่ของคนไทยอยางที่กลาวมาแลว เปนเรื่องที่
มีความหมายสําคัญอยูในวัฒนธรรมประเพณี แตก็อยางที่วาแลว ขอสําคัญอยูที่ตัวทาน
เอง ที่วาในที่สุดก็เปนการทําหนาที่ตอตัวเอง ในการที่ไดศึกษา คือบวชเรียนนี่แหละ

บรรพชาออกมาจากบ้าน เข้าวัดบวชในพระธรรมวินัย
ทีนี้ก็มาศึกษาความหมายของคําวาบวชกันนิดหนึ่ง คําวา “บวช” นี้มาจากคําบาลี
คือ “ปวช” (อานวา ปะ-วะ-ชะ) เมื่อมาเปนคําไทย ก็แผลง ป เปน บ จึงเปน บวช
“บวช” นี้ก็คําเดียวกับ “บรรพชา” นั่นเอง นี่เปนเรื่องของภาษาบาลีและสันสกฤต
ในที่นี้จะไมแยกแยะลงไปในรายละเอียด เอาสาระกันตรงที่วา “บวช” นี้มีความหมายวา
“เวน” “ปลีกตัวออกไป” (เวนรอบ, ไปไดทั่ว) เวน หรือปลีกตัวออกไปจากอะไร
๑. เวนวางจากสิ่งที่เ ปนบาปอกุศล หรือสิ่งแวดลอมที่ไมดี ที่จะชักจูงจิตใจไป
ในทางที่ไมดี ปลีกตัวออกมาจากสิ่งเสียหาย เชนวา ถาสังคมมีอบายมุขมาก
มีสิ่งชั่วรายมาก การบวชก็เปนการเวน การละ การสละ การปลีกตัวออกมา
จากสิ่งเหลานั้น หางไกลออกไปจากความเสื่อมเสียเศราหมอง ในขั้นพื้นฐาน
๒. ปลีกตัว เวน ละ ออกมา จากความสับสนวุนวาย อยางในสังคมสมัยนี้ มีผูคน
จอแจ พลุกพลาน ไมมีความสงบ เราก็สละ ละ เวนออกมาจากความวุนวาย
นั้น มาอยูกับบรรยากาศที่วิเวกสงบสงัด ทั้งสงัดกายและสงัดใจ โนมจิตไปสู
ความวิเวกที่จะไดปฏิบัติ บําเพ็ญเพียรทางจิตใจ เชน ทําสมาธิ ใหไดผลยิ่งขึ้น
๓. เวน ปลีกตัวออกมา จากเครื่องพะรุงพะรังหวงกังวลทั้งหลาย เชน บรรดาวัตถุ
สิ่งของในครอบครอง ที่มีที่เกิดขึ้นมา ผานเวลานาน ไดสะสมไวมากมาย พอ
บวช ก็ละเวนสละมันไปเสียที ทําตัวใหวางใหโลงใหโปรงใหเบา พรอมที่จะ
ดําเนินไปในวิถีของความเปนอิสระเสรี
ทีนี้ เมื่อเวนเมื่อปลีกตัวออกมาใหโปรงโลงอยางนี้ ก็ตองทําใจใหโปรงโลงตามดวย
อยาไปหวงกังวล
ในการบวชนี้ ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ตองทําตัวเองใหเปนอิสระ มีจิตใจที่รูสึก
ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระจากบรรดาบาปอกุศล
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แตความเปนอิสระนี้ มิใชเพื่อจะไดไปทําอะไรตามชอบใจ ความเปนอิสระ ความ
ปลอดโปรงโลงเบานี้ ก็เพื่อเปดโอกาสแกชีวิตของเรา แตกอนนี้ มัววุนวายกับเรื่องสารพัด
แตละวันๆ ไมมีโอกาสที่จะใหเวลาแกชีวิต ตอนนี้เราใหโอกาสแกชีวิตที่จะฝกฝนตนในพระ
ธรรมวินัย ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเวลาแกชีวิตที่จะไดศึกษา ไดมาฝกฝน
ตนเอง ไดมาพัฒนาชีวิตใหเจริญในกุศล จนเกิดมีปญญาที่ทําใหเปนอิสระอยางแทจริง
ที่วามานี้เปนความหมายของบรรพชา การบรรพชาทําใหเราเปนอิสระ ทําใหเรา
ได โ อกาส เรามี โ อกาสแล ว เราก็ ม าศึ ก ษา ทั้ ง เล า เรี ย นและปฏิ บั ติ ในคํ า สอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหลักแหงพระธรรมวินัย เพื่อจะไดลุถึงซึ่งความเปนอิสระที่แทจริง ก็จะ
สมกับที่เรียกวาเปนการบวชเรียน การที่บรรพชามาบวชเรียนก็คืออยางนี้

เมื่อบรรพชาได้บวชเณรแล้ว จะบวชพระก็ต่อด้วยอุปสมบท
ในสมัยแรกของพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนาใหมๆ การบวชมี
อยางเดียว มีขั้นตอนเดียว คือพอบวชเขามา ก็เปนพระภิกษุไปเลย บุคคลที่ออกมาจาก
บาน ซึ่งทานรับใหบวชเขามาในสงฆ ลวนเปนผูพรอมดีแลวที่จะเปนบรรพชิต ผูมีชีวิตแหง
บรรพชา
ตอมามีพระอยูกันมาก สังฆะขยายใหญโตขึ้น พระที่บวชตรงจากพระพุทธเจาก็มี
พระที่พระสาวกบวชใหก็มาก ผูที่บวชโดยพรอมดีแลว ก็มี ผูที่บวชมาทั้งที่ยังไมพรอมดี ก็
มาก ทําใหตองมีระเบียบวินัยกํากับมากขึ้นๆ พระพุทธเจาจึงทรงจัดสรรระบบของสังฆะ
ดวยวินัยบัญญัติ มีการจัดลําดับขั้นตอนตางๆ ใหวิถีชีวิตมีระบบเปนระเบียบมากขึ้น
วาตามพระวินัยที่ยุติแลว การบวชในปจจุบันนี้ แบงเปน ๒ ขั้นตอน คือ บวชเณร
อยางหนึ่ง บวชพระอยางหนึ่ง
บวชเณร (พูดใหเต็มวา บวชเปนสามเณร) เรียกวา “บรรพชา” ดังที่ผูจะบวชซึ่งนั่ง
พรอมกันอยูนี้ ไดกลาวคําขอบวชเมื่อกี้วา “ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต” (แปลวา “ทานผู
เจริญ ขอทานจงใหบรรพชา แกขาพเจา”) นี่หมายถึงใหการบวชเปนสามเณร
ทีนื้ เมื่อบวชเปนเณรแลว ไดบรรพชาแลว ทานทั้งหลายยังไมพอใจ ยังประสงคจะ
บวชใหสมบูรณเปนพระภิกษุ ก็ตองมีคุณสมบัติครบถวน เชนวา มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ
เปนตน เมื่อมีคุณสมบัติพรอม ก็ถือวามีสิทธิ์สมัครขอบวชเปนพระภิกษุได การขอบวช
เปนพระภิกษุนี้ เรียกวาขอ “อุปสมบท” เมื่อสงฆยอมรับ ก็เปนอันไดอุปสมบท คือไดบวช
เปนพระภิกษุ

๑๒

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

เปนอันวา การบวชในปจจุบันนี้ แบงเปน ๒ ขั้นตอน คือ บวชเปนสามเณร
เรียกวา “บรรพชา” แลวบวชเปนพระภิกษุ เรียกวา “อุปสมบท”
สําหรับทานที่จะบวชพระ (บวชเปนพระภิกษุ ดวยการอุปสมบท) ก็ตองผานการ
บวชเณร (บวชเปนสามเณร ดวยการบรรพชา) กอน การบวชเณร คือบรรพชา จึงเปน
ขั้นตอนเบื้องตน จากนั้น เมื่อบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็อุปสมบทเปนพระภิกษุโดย
สมบูรณตอไป
เมื่อบวชเขามาแลว ก็อยูในวัด มีวิถีชีวิตของพระเณร การเปนพระเปนเณร ก็คือ
การที่จะเจริญงอกงามในการเรียน อยางที่บอกเรื่อยมาวาบวชเรียนนั่นแหละ
ทีนี้ก็ตองรูวา ที่มาบวชแลวจะเรียนนั้น เรียนอะไร และจะเรียนไดอยางไร มีระบบ
การศึกษาเปนอยางไร จะไดใครมานําพาใหเดินหนากาวไปในการเรียน

พระรัตนตรัย เป็นดวงแก้วที่สูงค่าอย่างไร
ขอที่วาจะเรียนอะไรนั้น รอสักนิด เริ่มแรก ขอใหรูหลักที่เราจะตองอาศัยในการที่
จะเดินหนากาวไปในการเรียนนั้น ที่สําคัญก็คือตัวหลักการและระบบการศึกษาของเรา
นั่นเอง เราจะตองรูเขาใจหลักการและมองเห็นระบบของการศึกษา ที่เราจะกาวเขาไปใช
หรืออาศัยในการเดินหนาพัฒนาชีวิตของตัว
ถาพูดสั้นๆ ก็บอกวา การบวชเรียนนั้น เปนการกาวไปในการศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ตามวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา ในระบบแหงไตรสรณะของพระรัตนตรัย
พอพูดวาหลักการ พูดถึงระบบ ก็ทําใหรูสึกวายาก หรือชักจะงง เพราะเหมือนเปน
คําที่ดิ้นได ไมวาไตรสิกขา หรือพระรัตนตรัย หรือไตรสรณะก็เปนหลักทั้งนั้น และทั้ง ๓
หลักนั้นก็เปนระบบที่ครบอยูในตัว แลวไตรสิกขาก็เปนระบบยอยอยูในพระรัตนตรัย ที่
เปนระบบใหญซึ่งครอบคลุม เจอคําวาหลักตรงนี้ ระบบตรงโนน ก็เลยจะงง
อยางไรก็ดี ตอนนี้ไมตองงง ตอนแรกฟงไว เดี๋ยวพอไดเรียนรูเขาใจความจริง และ
มองเห็นคุณคา ซาบซึ้งใจ ทราบซึ้งในปญญา พอมองเห็นทางใหญนอยที่โยงกันหมด
ศรัทธาก็มา แลวเกิดกําลังเรี่ยวแรงที่จะเดินไป ก็จะรูกับตัวเองวา พระรัตนตรัยนั้นเปน
สรณะ เป น เครื่ อ งนํ า ทาง เป น หลั ก ยึ ด ถื อ ให แ ก เ รา ที่ จ ะพาเราให เ ดิ น หน า ไปใน
พระพุทธศาสนา ใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย เหมือนกับวา
เราจะไดโดยสารพระรัตนตรัยนําพาเราไป
พอรูชัดเจน และใจเอาแลว จะพูดคําวาหลัก วาระบบ ไมวาคําไหนมา มองเห็น
เชื่อมโยงสงถึงกันไปหมด ก็ไมยุงไมยากอะไรแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เริ่มแรกก็มารูจักพระรัตนตรัย ที่เรานับถือเปนสรณะ อยางที่ไดรับเอาไวตั้งแตตน
วา “พุทฺธํ... ธมฺมํ... สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ใหพอรูเ ขาใจความหมายของพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และมองเห็นเหตุผลวาทําไมจึงนับถือพระรัตนตรัยนั้น
เปนสรณะ แลวก็จะไดรูดวยวาเราจะอาศัยทานนําทางพาเราไปกับทานไดอยางไร
ก็มาดูกันตั้งแตความหมายของถอยคํา ตอนแรก คําวา “รัตนตรัย” ก็คือ รัตนะ ๓
อยาง รัตนะ ก็คือสิ่งที่มีคา หรือของดีมีคุณคาสูง ที่สุดรักสุดถนอมสุดเชิดชูนับถืออยางยิ่ง
แกวในที่นี้ ไมใชแกวภาชนะอยางแกวน้ํา แตหมายถึงแกวเพชรนิลจินดาเปนตน ที่
เรียกวารัตนะ อยางพวกนพรัตนอะไรตางๆ ที่คนถือกันวาสําคัญ พากันแสวงหา และหวง
แหนกันนักหนา
ทีนี้ มองลึกลงไป รัตนะตางๆ ที่คนถือวาเปนของมีคา อยางเพชรนิลจินดานี้ ที่แท
แลว ก็เปนของมีคาโดยสมมุติ โดยเรายึดถือกัน ตกลงกันวาสดสวยงดงามอยางนั้นอยาง
นี้ มีราคาเทานั้นเทานี้ แตพอเอาเขาจริง มันมีคาไมแท เพราะวามันไมกอเกิดผลสงใหแก
ชีวิตของเราอยางแทจริง ไมชวยใหชีวิตเจริญงอกงามไดจริง ไมทําชีวิตใหประเสริฐเลิศดี
ขึ้นมาได ไมทําทุกขใหหมดสิ้นไป แมแตกินก็ไมได
ลองดูสิ เราลงเรือไปในทะเล แลวเกิดเรือลมไปติดเกาะ เรามีเพชรตั้งเต็มกระสอบ
ก็กินไมไดเลย สูขาวจานเดียวก็ไมได ใชไหม เพราะฉะนั้น พวกเพชรนิลจินดาอะไรตางๆ
ที่วามีคานี้ มันมีคาโดยสมมุติ นิยมกันไปเทานั้นเอง ไมมีคาอะไรแทจริงเลย สิ่งที่มีคา
แทจริง ก็ตอ งทําใหชีวิตของเราดีงามประเสริฐขึ้นได ทีนี้อะไรเลาจะมีคาแทจริงอยางนั้น
ทีนี้ ดวงแกวทั้งสาม คือพระรัตนตรัยนี้ เปนแหลงที่รวมของบรรดาคุณคาความดี
งาม ก็แล คุณคาความดีงามที่สําคัญนั้นมี ๒ อยาง คือ ปญญา กับ ปุญญัง
ปญญา คือความรูเขาใจ ปุญญัง ก็คือความดี เรียกสั้นๆ งายๆ วาบุญ ความรูและ
ความดีงามนี้ เปนสิ่งที่มีคาแทจริง
ดูงายๆ ทรัพยสินเงินทอง จนถึงรัตนะภายนอกที่วามีคานี้ เปนภาระ เราตองเก็บ
ตองถือตองแบกตองหาม ตองเก็บตองรักษา ตองหวงตองกังวล แตทรัพยภายใน คือ
ความรูและความดีงามนี้ ไมตองหิ้วไมตองถือ อยูในตัวเรา เราไปไหน มันก็ไปเอง ไมตอง
หวงไมตองหวง แลวทรัพยสินเงินทองของมีคาขางนอกนั้น โจรลักได แตความรูและความ
ดีงามนี้ ไมมีใครลักไปได
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ยิ่งกวานั้น ทรัพยภายนอกยิ่งใชยิ่งหมด ยิ่งใชยิ่งเปลือง มีแสนหนึ่ง ใชหาหมื่น
เหลือหาหมื่น ใชอีกสองหมื่นหา เหลือสองหมื่นหา ใชไปใชมา เหลือศูนย คือหมด แต
ทรัพยภายใน คือความรูและความดีงามนี้ ใชเทาไร ก็ไมหมด แตยิ่งใช ก็ยิ่งเพิ่ม
ความรูนั้น เราใชมัน เอาไปสอนเอาไปบอกคนอื่น เราก็ยิ่งรูชัด ยิ่งชํานาญแจม
แจงมากขึ้น ความดีงามก็เหมือนกัน เราทําอีกเมื่อไร ความดีงามนั้นก็ยิ่งมากขึ้น ชีวิตของ
เราก็ยิ่งดีขึ้น เปนอันวา สิ่งมีคาแทจริง คือทรัพยภายในนี้ ใชไมหมด ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม
แลวขอสําคัญที่สุดก็คือ ทรัพยภายนอกทําชีวิตของเราใหดีงามประเสริฐไมได
และทําใหเรามีความสุขแทจริงก็ไมได สวนปญญาคือความรู และปุญญังคือความดีงาม
บุญกุศล ทําใหเรามีชีวิตดีงามประเสริฐแทจริง จนในที่สุดพนจากทุกขไดจริงดวย
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดจริง เรื่องเงินทองทรัพยภายนอก อันนั้นไมใชเปนเนื้อเปน
ตัวของชีวิต จะจัดการอยางไร ก็วากันไป ไมไดทิ้ง เอาไวในขั้นเปนเครื่องสนับสนุน อยางที่
เรียกตามภาษาพระวา ใหเปนปจจัย
แตจุดเปาหมายตัวจริง อยูที่ทรัพยภายใน ซึ่งเปนเนื้อเปนตัวแทๆ ของชีวิตอยาง
ที่วาแลว คือจะตองสรางเสริมสะสมทรัพยภายใน ตองเอาจริงเอาจังตรงนี้
บอกแลววา ถึงจะมีทรัพยภายนอกมากมายเทาไร ก็ไมมั่นคงและไมใชของแท ถาไมมี
ทรัพยภายใน ไมมีความรู ไมมีความดี ทรัพยภายนอกนั้น ยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ที่มีอยูก็ใชหมด
หายหมด ที่ไมมี ก็หาเพิ่มไมได เพราะไมมีความดี ไมมีปญญาที่จะสรางจะหาทรัพยนั้น
ตรงขามกับคนที่มีทรัพยภายใน มีปญญามีความรู และมีความดี เชนมีความ
ขยันหมั่นเพียร ทรั พยภายนอกที่มีอยูแลว ก็รัก ษาไวไ ด และทํา ให เ พิ่มขึ้นด วย ทรัพ ย
ภายนอกที่ยังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นได ทรัพยภายนอกหมดหรือหายไป ก็สรางขึ้นใหมไดอีก
พระพุทธเจาตรัสวา “ปญญาประเสริฐกวาทรัพย” คนมีปญญา ถึงไมมีทรัพย ก็หา
ทรัพยได ทรัพยที่มีอยู ก็ทําใหเพิ่มขึ้นได และรูจักใชใหเปนประโยชน แตคนมีทรัพย ไมมี
ปญญา แมแตทรัพยที่มีอยูแลว ก็รักษาไมได เพราะฉะนั้น ทรัพยภายในจึงสําคัญที่สุด
ทรัพยที่มีคาสูงสุด เรียกวารัตนะ และทรัพยภายในที่มีคาสูงสุด ก็คือรัตนะ ๓ ที่
เรียกวาพระรัตนตรัยนี่แหละ เพราะเปนทั้งทรัพยภายในที่มีคา และเปนแหลงที่รวมไว เปน
ที่อํานวยใหซึ่งปวงทรัพยภายใน ทั้งปุญญัง และปญญา
พระรัตนตรัยเปนแหลงรวมไว และอํานวยให ทั้งปุญญังและปญญาอยางไร ก็
คอยๆ ดู คอยๆ วากันตอไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

พระรัตนตรัย เป็นสรณะให้แก่เราอย่างไร
ดังวาแลว ที่มาบวชนี้ พอเริ่มตน ก็ขอถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ เรียกวา ไตรสรณคมน์
หรือ ไตรสรณาคมน์ คือนับถือพระรัตนตรัย เปนไตรสรณะ เราแปลเปนไทยวา ขอถึงพระ
รัตนตรัยเปนที่พึ่งที่ระลึก (จะเรียกสั้นๆ วา สรณคมน์ หรือ สรณาคมน์ ก็ได)
ก็เลยขอบอกความหมายของถอยคําสําคัญแทรกไวพอเปนความรูแบบผานๆ
สํ า หรั บ คํ า ว า พระรั ต นตรั ย นั้ น ทราบกั น แล ว ว า คื อ รั ต นะ ๓ หรื อ ดวงแก ว ๓
ประการ (รัตน-แกว + ตรัย-สาม; เขียนอีกอยางหนึ่งก็เปน ไตรรัตน = ไตร-สาม + รัตนแกว) และก็ไดอธิบายเรื่องแกวในฐานะสิ่งมีคาสูง ผานไปแลว
สวน “สรณะ” ตามปกติและโดยทั่วไปก็แปลกันวา “ที่พึ่ง” และเพราะมี ๓ อยาง ก็
เปนไตรสรณะ จะแปลงายๆ วา ที่ระลึก หรือที่คิดถึง ก็ได
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ บอกใหทราบเพิ่มเติมไวพอประดับความรูวา คําวา “สรณะ”
นี้ ในคัมภีรชั้นอธิบายความหมาย (อรรถกถา เปนตน) นิยมแปล ๒ แบบ
แบบแรก โดยวิเคราะหศัพท แปลวา กําจัด คือกําจัดภัย ขจัดความกลัว กําจัดทุกข
บําราศทุคติ เชน โดยพาไปในประโยชน และกันออกไปจากสิ่งเสียหายไมเปนประโยชน
อีกแบบหนึ่ง โดยแสดงไวพจนวา เปนที่พึ่ง ที่พํานัก เปนหลักที่ตั้งตัว เปนที่คุมกันให
พนภัย เปนคติ เปนที่หมาย เปนที่ใหลุจุดหมายหรือสําเร็จความมุงหมาย โดยกันออกไปซึ่ง
สิ่งเสียหายไรประโยชน กันจากบาปจากทุกข และใหสัมฤทธิ์ประโยชนหรือความมุงหมาย
บอกแลวว า อันนี้ฟงไวแคประกอบหรือประดับความรู ยั งไมตองคิ ดพิจารณา
มากมาย และไมตองลงลึกอยางนักภาษา
ในที่นี้ มาดูอยางพื้นๆ วาพระรัตนตรัยเปนสรณะใหแกเราอยางไร จะมองในแง
เป น หลั ก ยึ ด ถื อ เป น ที่ พึ่ ง เป น ที่ ร ะลึ ก เป น ที่ ช ว ยแก ป ญ หา เป น ที่ บํ า ราศทุ ก ข เป น
เครื่องชวยใหพนภัย ก็ไดทั้งนั้น คลุมไดทั้งหมด ถาพูดงายๆ แบบชาวบาน ก็บอกวาทาน
มาชวยเรา ก็มาดูกันวา ทานมาชวยเราอยางไร
พระรัตนตรัยมิใชมาชวยแบบดลบันดาลให พระพุทธศาสนาไมสงเสริมการดล
บันดาล ทานไมใหหวังผลจากการดลบันดาล แตทานใหใชเรี่ยวแรงทําการใหตรงกับเหตุ
ปจจัย ทานชวยใหเรามีปญญารูเหตุปจจัย แลวเราก็จะไดจัดการทําการใหตรงเหตุปจจัย
ทีนี้ก็มาดูความหมายของพระรัตนตรัย วาเปนสรณะของเราอยางไร
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๑. พระพุทธเจา เปนหลักอัครบุคคล หลักนี้บอกวา กอนนั้น แตเดิมพระพุทธเจา
ก็เปนมนุษยอยางเรา แตเพราะทรงฝกฝนพระองคเอง อยางที่เรียกวาบําเพ็ญ
บารมี พระองคเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละ มีความตั้งใจมั่นคงแนวแนในการ
ฝกตน ที่จะทําความดีงาม สรางเสริมเพิ่มพูนคุณสมบัติที่เปนปุญญังทุกอยาง
ทุกประการ จนกระทั่งมีปญญาตรัสรู ไดเปนพระพุทธเจา
พระพุทธเจาจึงเปนหลักที่ระลึกซึ่งเตือนใจเราวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได
มนุษยนี้จะดีจะประเสริฐจะเลิศไดดวยการฝก แมแตจะฝกจนเปนพระพุทธเจาก็
ได เรานี้ก็เปนมนุษยคนหนึ่ง จะตองฝกตัวใหดีมีชีวิตดีงามสูงสุดใหได

มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จึงจะมีชีวิตอยูได ไมเหมือนสัตวชนิดอื่น ที่อยูไดดวย
สัญชาตญาณ มันเกิดมาแลว แทบไมตองฝก ไมตองเรียนตองรูอะไร เดี๋ยวมันก็เดินได กิน
ได หาอาหารใหตัวมันเองได แลวมันก็อยูไปตามเรื่องของมัน
แตคนเรานี่ ทุกอยาง จะกิน จะนอน จะนั่ง จะดื่ม จะขับถาย จะพูด จะเดิน แมแต
จะนอน แคเรื่องงายๆ นี้ ตองฝกตองเรียนทั้งนั้น ถาไมฝกไมเรียนแลว ไมเปนเลย อยูไม
รอด เพราะฉะนั้น มนุษยนี้ จึงเปนสัตวที่พระพุทธศาสนาสอนไววา เปนสัตวที่ตองฝก
อยางไรก็ดี ที่วามนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จึงอยูได แตสัตวชนิดอื่นไมตองฝก ก็อยูได
ดวยสัญชาตญาณนั้น ยังไมจบ ตองพูดตอไปอีกวา มนุษยไมใชแคเปนสัตวที่ตองฝก แต
เป น สั ต ว ที่ฝ ก ได ด ว ย จึ ง มิ ใชแค ว า ต อ งฝ ก จึ ง อยูไ ด แต มนุษ ย นั้ น ฝก ได จนกระทั่ ง ไม ว า
ตองการจะเปนอะไร จะทําอะไร ก็ฝกใหทําใหเปนอยางนั้นๆ ไดแทบทุกอยาง จะฝกใหดีเลิศ
ประเสริฐสุด อยางที่วาแลว จนกระทั่งแมแตเปนพระพุทธเจา ก็ได
นี่คือตรงขามกับสัตวชนิดอื่นที่ไมตองฝก ก็อยูได แตสัตวชนิดอื่นที่ไมตองฝกนั้น ก็
ฝกไมไดดวย สัตวอื่นเหลานั้นอยูไดดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็อยูดวยสัญชาตญาณ
อยางนั้นไปจนตาย เรียกวา เกิดมาอยางไร ก็ตายไปอยางนั้น ตางจากมนุษยที่อยูไมได
ดวยสัญชาตญาณ แตฝกใหเกงใหดีเลิศประเสริฐแคไหนก็ได จนมีชีวิตที่อยูดีดวยปญญา
จริงอยู มีสัตวบางชนิดที่ฝกไดบาง อยางชาง ลิง สุนัข เปนตน แตสัตวเหลานั้นไมใช
ฝกตัวเอง ตองอาศัยมนุษยฝกให และฝกไดในขอบเขตหนึ่งที่จํากัด เชน ลิงฝกใหขึ้นเก็บ
มะพราวได เลนละครลิงได ชางฝกใหลากซุง ใหทําอะไรไดหลายอยาง รวมทั้งละครสัตว
สุนัขฝกไดแสนเกง ทําอะไรไดมากมาย แตก็อยางที่วา ตองคนฝกให และฝกไดในวิสัยที่
จํากัด ตางจากคนที่ฝกตนเองได และฝกอยางไร ไดอยางนั้น จนเลิศล้ําเหนือเทพเทวา
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คนที่ฝกดีแลวนั้น เปนนักปราชญ เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักเทคโนโลยี เปนนัก
ประดิษฐ เปนนักคิดนักทําตางๆ สรางวัฒนธรรม สรางอารยธรรม จนกระทั่งเปนมหาบุรุษ
ก็มี ดังที่วา แมถึงเปนพระพุทธเจาก็ได ความดีพิเศษของมนุษยนี้ สําเร็จดวยการฝก
เปนอันวา คนเปนสัตวที่ตองฝก และฝกได จะใหเกงใหดีใหเลิศประเสริฐสูงเยี่ยม
อยางไร ก็ฝกไดฝกเอา อยูที่ฝก คือ เรียน เรียนรู ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ถาไมฝก ไมศึกษา
แลว คนนี้แยที่สุดยิ่งกวาสัตวชนิดใดอื่น เพราะวาไมฝกไมเรียนรูแลว แมแตแคมีชีวิตอยู ก็
ไมได ตองตาย ไมรอด สวนสัตวพวกอื่นอยูไดดวยสัญชาตญาณ นับวาเกง แตแลวตลอด
ทั้งชีวิตก็อยูแคสัญชาตญาณนั่นแหละ เอาดีอะไรอีกไมได
ทานจึงสอนกันมาโดยย้ํานักย้ําหนาวา การไดเกิดมาเปนมนุษยนี้ แสนยาก เปน
โอกาสที่ตองไมใหพลาดไปเสีย เกิดมาแลว ตองมีชีวิตที่ประเสริฐ ดีงามล้ําเลิศใหได
เพราะฉะนั้น ผูบวช และทุกคน ใชหลักสรณะที่ ๑ นี้ โดยนับถือพระพุทธเจาเปน
แบบอยาง เราตั้งพระพุทธเจาเปนตนแบบวา พระพุทธเจา ในกาลกอนตอนเริ่มแรก ทรง
เปนมนุษยที่ฝกศึกษาพัฒนาพระองคเองอยางตอเนื่องจริงจัง ถึงขั้นที่เรียกวาเปนพระ
โพธิสัตว โดยทรงเพียรพัฒนาคุณสมบัติสําคัญๆ ที่เรียกวาบําเพ็ญบารมี ไดทรงฝกพระองค
จนบรรลุโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา เรานี้ก็เปนมนุษยคนหนึ่ง ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
ประเสริฐอยางที่ควรจะเปนไดเต็มตามศักยภาพ ก็ดวยการฝก เราตองฝกเอา ถาเราไม
ถอยไมยอมหยุดในการฝกแลว ก็จะสัมฤทธิ์ผลที่มุงหมาย แลวเราก็ฝกศึกษาเรื่อยไป
การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะเครื่องระลึกเตือนใจดังกลาวมานี้ ทําใหเรามีความ
มั่นใจในความเปนมนุษยวา เรานี้เปนสัตวที่ฝกได มีศักยภาพที่จะเปนอยางพระองคได
แลวก็มีกําลังใจที่จะฝกตนอยางจริงจัง โดยถือพระพุทธเจาเปนแบบอยาง ที่จะฝกตนใหมี
คุณสมบัติความดีงามอยางที่ไดทรงสอน พรอมกันนั้นก็เกิดมีจิตสํานึกต่อหน้าที่ของมนุษย์
ในการที่จะตองฝกตนนั้น ซึ่งจะทําใหตั้งใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอยางเต็มที่ โดยไมปลอย
ตัวใหตกไปในความประมาท
นอกจากนี้ ถาพูดอยางภาษาชาวบาน ในการฝกนี้ เราไดเปรียบมาก ไดเปรียบ
อะไร? พระพุทธเจาทรงเปนผูเริ่มตน ตองทรงคนพบเอง พระองคตองลองผิดลองถูก
เพียรพยายามลําบากหนักหนากวาจะสําเร็จจบการฝก พอสําเร็จแลว พระองคก็ประมวล
ประสบการณของพระองคที่ไดบรรลุธรรมนั้น นํามาเลาไวและวางเปนหลักใหเรา เราก็ได
บทเรียนสําเร็จรูป นี่คืองายกวาพระพุทธเจาเยอะแยะ เมื่อไดเปรียบถึงอยางนี้ บทเรียนก็มี
การฝกก็งายขึ้นมามากมายอยางนี้แลว เราก็ตองรีบใชใหเปนประโยชน และทําใหสําเร็จ

๑๘

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

เมื่อเราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกอยางนี้แลว เราก็พรอมใจที่จะเริ่มตน
และมั่นใจมีกําลังใจที่จะกาวไปในการฝก
แตการที่เราจะฝกฝนพัฒนาตนไดสําเร็จกาวหนาไปดวยดีนี้ ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ เราจะตองทําอะไรบาง และจะทําอยางไร ตอนนี้แหละก็มาถึงพระรัตนตรัยขอที่
สอง นี่คือ สรณะที่ ๑ คือพระพุทธเจา นําเราตอไปยังสรณะที่ ๒ คือพระธรรม
๒. พระธรรม เปนหลักคําสอน หลักนี้ชี้ถึงความจริงที่พระพุทธเจาทรงเปดเผย
แสดง ประกาศ หรื อ ทรงเทศนาแกเ รา ดั ง ที่ ว า เมื่ อ เรามาถึ ง พระพุ ทธเจ า
พระองคก็ทรงนําเราตอไปถึงขอที่สอง คือพระธรรมนี้
ความหมายก็คือ พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็ระลึกรูตอไปวา พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมี จนเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุดอยางนี้ สําเร็จไดก็
เพราะตรัสรูธรรม พระองคปฏิบัติตามธรรม รูแจงธรรม คือความจริงที่มีอยู
ตามธรรมดาของมัน เมื่อพระองคไดทรงคนพบความจริงนี้ดวยปญญาของ
พระองคแลว ก็ทรงนํามาสั่งสอนเปดเผยแกพวกเรา
การที่เราจะมีชีวิตดีงาม ตามอยางพระพุทธเจาได เราก็ตองรูเขาใจธรรม
และนําธรรมมาปฏิบัติ ใหถูกตองตรงตามธรรมนั้น ดังที่พระพุทธเจาไดทรง
ประมวลมาจัดแสดงบอกแจงแกพวกเราแลว พอเรารูเขาใจธรรม ปฏิบัติถูก
ชีวิตของเราก็ดีงาม พัฒนาจนเปนอยางพระพุทธเจาได
พระพุทธเจาตรัสบอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรม คือความจริง
ก็มีอยูตามธรรมดาของมันอยางนั้น ธรรมนี้ ก็คือความจริงที่เปนธรรมดาของธรรมชาติ
ถาเราไมรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง พอเรา
เจออะไร เราไมรู มืดตื้อติดตัน ก็เกิดปญหา เปนความทุกขทันที และเมื่อไมรู ก็ปฏิบัติไม
ถูก ก็เกิดความขัดของ บีบคั้น อึดอัด ติดตัน เปนปญหา ทุกขก็มา อิสรภาพก็ไมมี
แตพอเรารูความจริง คือรูธรรม รูวาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอันใด จะทํา
อยางไร เราก็โลงเปนอิสระไปขั้นหนึ่งตั้งแตตนแลว และพอรูอยางนั้นแลว เราไมติดขัด ก็
ปฏิบัติไดถูก ทําไดสําเร็จ ทําไดดี ชีวิตของเราก็ดีงาม เราก็โปรงโลง ปลอดปญหา ปราศ
ทุกข เปนอิสระ
เพราะฉะนั้ น ปญ ญาจึ งเป นองคธ รรมหรือคุ ณสมบั ติ ที่สํ า คัญ ยิ่ ง ปญ ญาก็ คือ
ความรูถึงธรรม ถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันเปนของมัน
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อยางที่วาแลว พอรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย ก็ปฏิบัติไดถูกตอง ทําใหเปนไปได
ตามนั้น เชนวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการผลอยางนี้ จะตองทําเหตุ
ปจจัยอะไร เมื่อศึกษา แลวรู และทําใหถูกตองตรงตามเหตุปจจัย เรียกวาทําถูกตองตาม
ธรรม ผลก็เกิดขึ้นโดยเปนไปตามนั้น
เปนอันวา พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจเราใหระลึกและมองเห็น
ตอไปถึงพระธรรม จึงบอกวาพระพุทธเจานําเราตอไปสูพระธรรม เปนการตรัสสอนบอก
วา เธอจะฝกตนไดสําเร็จ จะเปนผูประเสริฐ มีปุญญังและปญญา แกปญหา ดับทุกข เปน
อิสระไดจริงนั้น ก็ตองรูธรรม ปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม
นี่คือ เรามาถึงธรรม ธรรมก็มาเปนหลักยึดเหนี่ยวที่ใสใจคํานึงนึกของเรา เปนขอที่
จะตองเรียนรู ศึกษาใหหยั่งเห็นเขาใจ ปฏิบัติใหถูกตองยิ่งขึ้นไปๆ ยิ่งรูธรรมเทาไร เราก็ยิ่งทํา
ไดถูกตอง ยิ่งสําเร็จ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงาม และยิ่งมีความเปนอิสระมากขึ้น
๓. พระสงฆ เปนหลักชุมชนประเสริฐ หลักนี้ชี้ถึงชุมชนซึ่งเปนแหลงที่ศึกษาสืบ
ทอดธรรมจากพระพุทธเจา แผขยายออกไป และนําธรรมสงตอใหกันมาจนถึง
เรา โดยเปนชุมชนของบุคคลที่ไดฝกตน เปนอริยชน เปนนาบุญ เปนชุมนุม
แหงกัลยาณมิตร ที่เปนแบบอยางแกสังคม ซึ่งอยูกันดวยเมตตากรุณา ชวย
แนะนําสั่งสอนผูรุนหลังตามมา เกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรม ใหเจริญ
งอกงาม พัฒนาในทางแหงพระพุทธจริยา และรักษาถายทอดสืบตอเผยแผ
ธรรมของพระพุทธเจาแกชาวโลก ผานกาลยาวนาน และขยายกวางออกไป
เสริมความวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว และมีธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงให
แลว ทีนี้ คนที่อยูหางไกลออกไป และคนรุนหลังอยางพวกเรา จะมีโอกาสไดรูเขาใจ ได
ปฏิบัติ และเจริญงอกงามในธรรมนั้น ไดอยางไร พูดสั้นๆ วา ธรรมะจะมาถึงเราไดอยางไร
ธรรมมาถึงเราได ขั้นแรกก็เปนธรรมดาวาเริ่มตนจากพระพุทธเจา ทีนี้ เมื่อไมใชเปน
ที่ที่พระพุทธเจาประทับอยู ก็ตองมีคนรับสืบทอดธรรมมาจากพระพุทธเจา ชวยนํามาใหเรา
เวลานี้ พระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระธรรมที่พระองคทรงสอนนั้น มาถึงเราไดก็ดวยอาศัย
พระสงฆนําตอๆ กันมา ดังนั้น พระสงฆจึงเปนหมูชนที่รักษาสืบทอดธรรมของพระพุทธเจา
ในเรื่องนี้ ก็มีความหมายลึกลงไปซอนอยูดวยอีกอยางหนึ่งวา พระสงฆก็คือพระ
ทั้งหมด ซึ่งบวชตอๆ กันมาจากพระพุทธเจา เมื่อบวชแลว ก็เขามาอยูในชุมชมสงฆนี้ อยู
รวมกันในวัดวาอาราม อาศัยสิ่งแวดลอมที่ เหมาะ เชน สงบสงัด มี วินัยอยูดวยกันใน
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ระเบียบ ก็ศึกษาทั้งเลาเรียนและปฏิบัติ โดยมีพระสงฆรุนเการุนกอน ตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก เปนกัลยาณมิตร มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเอื้อเฟอ
แนะนําสั่งสอนกัน ก็ชวยเกื้อหนุนกันในการปฏิบัติใหเจริญกาวหนา และบรรดาพระสงฆก็
ใหธรรมแกประชาชนที่มาวัดบาง ออกไปใหธรรมขางนอกในสังคมทั่วไปบาง
จะเห็นไดวา การบวชมาศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ และแนะนําสั่งสอนใหธรรมกันใน
หมูพุทธบริษัท และแกประชาชนมาอยางนี้ เมื่อตั้งใจทําใหดีใหแทใหถูกตอง ก็เปนการ
ดํารงรักษาสืบทอดธรรมอยางเปนไปเองอยูในตัว ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ก็อยูคูมา
กับพระสงฆ ยิ่งกวานั้น พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลววา
“ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป”
ตามพุทธพจนนี้ เมื่อพระสงฆศึกษาเลาเรียนปฏิบัติสั่งสอนธรรมวินัยกันถูกตองดี
พระสงฆยังมี พระธรรมก็อยูดวย กับทั้งพระศาสดาที่แทนองคพระพุทธเจา ครบทั้งมวล
นอกจากนี้ พระสงฆที่ศึกษาเลาเรียนปฏิบัติสั่งสอนธรรมวินัยกันมานั้น ทานมี
ความรับผิดชอบ จะทําทุกอยางใหถูกใหตรงใหเปนไปตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแสดง
ไว ทานจึงเอาจริงเอาจังกับการรักษาคําสั่งสอนหรือพระธรรมวินัยนั้นใหแนนอนมั่นใจ ก็
จัดวางระบบการสาธยายทรงจําไว เมื่อถึงยุคจารึกเปนลายลักษณอักษร ก็จัดการเก็บ
รักษาพระไตรปฎกกันจริงจัง ทั้งของหลวงของราษฎร แมตามวัดที่กระจายอยูทั่วๆ ไป ก็
ตั้งหอไตรขึ้นไวคูวัดตางๆ และมีการสังคายนาสอบทานกันมาเปนงานใหญของบานเมือง
หันมาดูตัวเราแตละคนๆ นี้ เมื่อออกจากบานเขามาบวชแลว ก็ไดเ ขารวมสงฆ
เปนสวนหนึ่งของสงฆดวย ตอนแรกก็เปนสมาชิกของภิกษุสงฆ หรือสมมติสงฆ ตอจากนั้น
เมื่อศึกษาเลาเรียนประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกาวหนาในอริยมรรคา ไดบรรลุธรรมเปน
อริยบุคคล ก็เขารวมสาวกสงฆ ที่เปนอริยสงฆ นี่คือบรรลุจุดหมาย ซึ่งในที่สุดทุกคนควร
เขารวมอริยสาวกสงฆนี้ อันจะทําใหพระรัตนตรัย ที่เปนไตรสรณะ ดํารงอยูครบสมบูรณ
สังฆะก็คือสังคมของอริยชน อารยชน คนผูเจริญที่แท เปนสังคมดีงาม ที่เปนอุดม
คติ เมื่อตัวเราผูบวชปฏิบัติถูกตองตามที่กลาวมานี้ ไดเปนสวนรวมหรือสมาชิกของสังฆะ
นั้นแทจริง เราก็ไดรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงาม ที่เปนสังคมของอริยชน คนผูเจริญจริง ที่
ไมมีการเบียดเบียนกัน อยูกันดวยความดีงามในธรรมวินัย มีความสงบสุข
เรามีหนาที่ตองรวมสรางสังฆะนี้ ถายังไมเขารวมสังฆะ ก็ชวยอุปถัมถค้ําชูสังฆะ
นั้น แตอยางนอยก็ขอใหไดอาศัยสังฆะนี้ ชวยทําใหเราเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
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นี่คือพระรัตนตรัย เปนอันวาครบ ๓ ประการ
หนึ่ง พระพุทธเจา
สอง พระธรรม
สาม พระสงฆ
พระพุทธเจา เปนสรณะ ที่ระลึกเตือนใจเราใหนึกถึงตัวเองวา เราเปนสัตวที่ตอง
ฝก ถาไมฝกแลว จะดีจะรอดจะเลิศจะประเสริฐไมได แตถาเราตั้งใจฝกจริงจัง จะเปน
อยางพระพุทธเจาก็ได ก็ใหมีความมั่นใจ มีกําลังใจ และตระหนักในหนาที่ที่จะฝกตัว
พอตกลงวาจะฝกตนอยางพระพุทธเจา ไดพระพุทธเจาเปนแบบ ก็มาถึงธรรม
เปนสรณะ ก็ตองรูธรรมที่พระพุทธเจาแสดงไว และปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม
แลวก็อาศัยสังฆะ เปนสรณะ ที่จะมาเกื้อหนุนใหเจริญงอกงามในการศึกษา ที่จะ
ปฏิบัติไดถูกตองตามธรรม และเขารวมสังฆะนั้น แผขยายสังฆะออกไป ใหเยี่ยงอยางของ
สังคมที่ดีงาม พรอมทั้งกระจายธรรมใหนําความจริง ความดีงาม และสันติสุขไปทั่วทั้งโลก
ไดบอกแตตนแลววา เวลานี้ เราจะเขาสูบรรพชา ก็ตองรูความหมายของการบวช
และรูหลักที่เราจะตองอาศัยในการที่จะเรียนคือศึกษาปฏิบัติตอไป
ถึงตอนนี้ เราไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการบวช และเรื่องพระ
รัตนตรัย ซึ่งเปนหลักนําสําคัญของพระพุทธศาสนา เมื่อรูเขาใจแลว ก็กาวเขาสูการทํา
หนาที่ของเรา คือการบวชเรียน ซึ่งจะไดพูดตอไป

ปรับใจเข้าในชีวิตแห่งวิเวก
เมื่อมีความรูความเขาใจในเรื่องที่วามานั้นแลว ก็ถือวามีพื้นฐานเพียงพอที่จะเขา
สูการบรรพชาตอไป ตอแตนี้ จึงจะใหการบรรพชาแกนาค
ทีนี้ ทานทั้งหลาย เมื่อบวชแลว เขามาอยูในวัด ก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง เริ่มตน
เมื่อยังไมไดเรียน ยังไมรูจักชีวิตแบบพระเณรในวัด พอมาบวช เปลี่ยนวิถีชีวิตทันที บางที
ตั้งหลักไมทัน ทานก็เลยบอกวา เริ่มตนก็ใหมีหลักที่จะชวยใจ ใหวางใจไดกอน เหมือนกับ
ทานบอกวา ผูท่ีมาเขาวัดนี้ บวชใหมๆ บางทีถาเปนคนที่ใจชอบสงบสงัด ก็ดีไป เขากันได
เลย แตบางที บางคนที่ไมคุนไมเคยหรือไมชอบความสงัดสงบ ใจก็อาจจะดิ้นรนฟุงซาน
แลวเตลิดเพริดออกจากวัด ไปโนนไปนี่ ก็จะเกิดปญหา อยางนอยก็รําคาญ หรือวุนวายใจ
ทานก็เลยบอกวา ตองหางานใหใจทํา และทานก็จึงบอกพระอุปชฌายใหใหกรรมฐาน
(กรรมฐาน แปลวา ที่ตั้งของการทํางาน หมายถึงงานที่ใจจะทํา) คือเอางานใหใจทํานั่นเอง
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ทีนี้ เอางานอะไรใหใจทํา จึงจะดี คนที่มาบวชใหมๆ นี้ เคยอยูแตในบานในเมือง
ในสังคม โดยมากใจจึงออกไปนอกวัด คิดไปถึงคนโนนคนนี้ คนที่ชอบบาง คนที่เฉยบาง
คนที่ชังบาง พอคิดถึงคนโนนคนนี้ ใจก็วุนวายไปกับความรูสึกตอคนที่คิดถึงนั้น และ
ฟุงซานไปดวยเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่คิดนั้น ทานจึงจัดวางไวใหใหกรรมฐานที่ตรงเรื่องกัน
กรรมฐานที่วาตรงเรื่องกันนั้น เปนกรรมฐานที่แสนจะงาย ไมตองคิดอะไรมากเลย
คือ พอคิดถึงคน ก็มองเปนผมขนเล็บฟนหนังไปเลย ความจริงก็เปนอยางนั้น ไมวาใครคนไหน
ตัวตนตามที่มองเห็นกัน ก็แคผมขนเล็บฟนหนังเทานั้นเอง ทานเรียกวา มูลกรรมฐาน
แปลวา กรรมฐานชั้นมูล หรือ กรรมฐานเบื้องตน
พอนึกถึงใครคนหนึ่ง วา “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” ก็หมดแลว จบเทานั้น พอนึกถึง
คนไหนอีกคน ก็ “ผม-ขน-เล็บ-ฟน-หนัง” จบ คนเรานั้นเห็นกันแคผมขนเล็บฟนหนังเทานี้
พอบอกวาผมขนเล็บฟนหนัง ก็ตัดตอนจบไปเลย
ทีนี้ กรรมฐานเบื้องตน หรือกรรมฐานชั้นมูลนี้ มี ๕ ขอ ทานใหวาเปนภาษาบาลี
ซึ่งยิ่งชวยใหตัดความคิดฟุงซานออกไป
ผม วา “เกสา”, ขน วา “โลมา”, เล็บ วา “นขา” ฟน วา “ทันตา” หนัง วา “ตโจ”
นี่วาไปตามลําดับ เกสา โลมา นขา (อาน-นะขา) ทันตา ตโจ (อาน-ตะโจ) แตบาง
ทีวาไปๆ คลองปาก ใจไปอื่นเสียแลว ปากคลอง ใจไมอยู ทานก็เลยใหวายอนลําดับสลับ
บาง ใหวายากขึ้น จะไดตั้งใจ เมื่อวายอนกลับ ก็เปน ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา
ตอนนี้ก็จะใหฝกวา โดยวาตามกอน ตอนแรก วาตามลําดับ เรียกวา โดยอนุโลม
เปน “เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ” ตอนั้นวายอนลําดับ เรียกวา โดยปฏิโลม เปน “ตะโจ
ทันตา นะขา โลมา เกสา” จํางายแคนี้เอง เรียกวา มูลกรรมฐาน คือ งานงายๆ ที่ใหใจทํา
เวลาอยูวางๆ ไมมีกิจวัตร ไมมีงานอื่นทํา ก็อาจจะนั่งวาในใจ ถึงแมไมไดนึกถึงใคร
ก็วาไปเฉยๆ เพียงแตเปนคําศัพทถอยคําที่ไมไดคิดถึงความหมายอะไร ใจวาไปๆ บางที
ไดที่ จิตเกิดอยูแนบสนิทขึ้นมา ก็เลยเปนสมาธิได ของงายๆ เลยทําใหไดธรรมที่แสนดี
เอาละ นี่เปนแควิธีการเบื้องตน ถาใจเกิดฟุงซาน ก็อยางที่วาแลว นึกถึงใคร ก็
มองแคเปนผมขนเล็บฟนหนัง จบเทานั้น ก็เอาเปนเครื่องฝกใจในเบื้องตน ใชประโยชน
กอนที่จะเลาเรียนอื่นตอไป
บัดนี้ ถือวา นาคพรอมแลวที่จะไดรับการบรรพชา ก็จะมอบผากาสาวพัสตรใหไป
ครองมา

ตอนที่
๒

ออกจากบาน พนเขตคาม
สูอาราม แดนรมณีย
บั ด นี้ นาคก็ ไ ด รั บ สรณาคมน และทศศี ล คื อ ศี ล ๑๐ สํ า เร็ จ การบรรพชาเป น
สามเณรแลว แตยังประสงคจะอุปสมบท เพื่อใหเปนพระภิกษุโดยสมบูรณตอไป จึงไดเขา
มากลาวคําขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย
ในเบื้ อ งต น นี้ ก็ จ ะต อ งทํ า ความเข า ใจถึ ง ความหมายของการขอนิ สั ย และ
ความสัมพันธที่เปนอุปชฌาย แกผูขอบวช

บวชแลว ถือนิสัย เปนนิสิต เขาสูชีวิตแหงการศึกษา
คําวา “นิสัย” (บาลีวา “นิสฺสย” บางทานพอใจเรียกเต็มตามคําเดิมวา “นิสสัย” เพราะไม
อยากใหสับสนกับนิสัย ที่แปลวาความประพฤติเคยชิน) แปลวา ที่อาศัย หมายความวา ทาน
ทั้งหลายไดเขามาขออาศัยขาพเจา ใหขาพเจาเปนที่อาศัยหรือเปนที่พึ่งพา
เปนที่พึ่งพาอยางไร ก็คือพึ่งพาในการที่จะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัย
ตอไป เพราะวา ผูที่บวชใหมยังไมมีความรูเขาใจพระธรรมวินัยพอที่จะปกครองตนเองได
จึงตองอาศัยพระที่ไดเรียนรูธรรมวินัยมาแลว เคยมีชีวิตอยูในภิกษุภาวะมากอน ชวยบอก
เลาอธิบายคําสอนเบื้องตน ใหรูจักวิธีครองตน และแนะนําในการที่จะศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวิ นั ย ต อ ไป จึ ง ได มี พุ ท ธบั ญ ญั ติ ว างไว ว า ให ผู ที่ บ วชใหม ไ ปอยู อ าศั ย พระที่ เ ป น
อุปชฌาย ทานทั้งหลายก็มาขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย
อุปชฌาย แปลวา ผูคอยเพงดูอยู ผูเพงพินิจ หรือผูคอยดูอยูใกลๆ หมายความวา
คอยเอาใจใส ดู แ ล ดู แ ลอะไร มองในแง ห นึ่ ง คล า ยๆ ปกครอง แต ที่ จ ริ ง ยั ง ไม ต รง
ความหมายที่แท ปกครองเปนเพียงความหมายประกอบเทานั้น
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ความหมายที่แทคือ อุปชฌายเ ปนผูคอยเอาใจใสดูแล เพื่อใหทานทั้งหลายมี
ความเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ อันจะเอื้ออํานวยใหมีการศึกษาสําเร็จตามความมุง
หมาย ที่จะเปนพระที่ดี รูเขาใจหลักพระธรรมวินัยพอที่จะดูแลปกครองตัวเองได มีศีล มี
จิต มีปญญา เปนทุนพื้นฐานพอที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยตอไป
ดังนั้น พระอุปชฌายจึงมีหนาที่ตอทาน โดยเปนผูใหคําแนะนําสั่งสอนขั้นพื้นฐาน
และฝกใหไดเรียนรูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่จะเจริญในไตรสิกขาตอไป
บัดนี้ ทานทั้งหลายไดเขามาขอนิสัย คือขอที่พึ่งพาอาศัย ขอใหขาพเจาใหนิสัย
คือใหความเปนที่พึ่งพิงแกทาน ดวยการเปนอุปชฌาย โดยบอกวา “อุปัชฌาโย เม ภันเต
โหหิ” (ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอุปชฌายของกระผม)
เมื่อขาพเจารับ ทานทั้งหลายก็กลาววา “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร” บอก
วา ในบัดนี้ นับแตวันนี้เปนตนไป ทานพระเถระเปนภาระของกระผม หมายความวา ตอ
แตนี้ไป เมื่อขาพเจารับเปนอุปชฌายแลว ขาพเจาก็เปนภาระของทานทั้งหลาย
เปนภาระอยางไร คือเปนความรับผิดชอบที่ทานทั้งหลายจะตองเอาใจใส คอย
สดับฟงคําแนะนําสั่งสอน ใหความสําคัญ ไมปลอยปละละเลย คอยดูวาอุปชฌายจะมี
อะไรแนะนําบอกกลาว เอาใจใส คอยสําเหนียก
พรอมกันนั้น เพื่อใหเปนการศึกษาจริงจัง เปนชีวิตแหงการศึกษา มีการเรียนดวย
ชีวิตและการเรียนเปนชีวิตอยางแทจริง ทานก็ใหมีขอวัตรปฏิบัติตอกัน ที่จะไดอยูใกลชิดกัน
ในฐานะเปนนิสัย คือผูเปนที่อยูอิงอาศัย กับเปนนิสิต คือผูอยูพึ่งพิง อยูดวยกัน เหมือน
เปนพอลูก จะไดเรียนไมเฉพาะฟงคําสั่งสอนเทานั้น แตเรียนวิถีชีวิตดวย คือ เรียนทั้ง
ความเปนอยูเปนไป เรียนกิริยามารยาททุกอยาง เรียนการทํากิจกรรมนานาหลากหลาย
เรียนกันในชีวิตจริง และเรียนดวยชีวิตจริง เรียนกันตั้งแตตื่นนอน จนกระทั่งไปนอนหลับ
เมื่อทานทั้งหลายกลาวแสดงความเต็มใจรับผิดชอบ ตอขาพเจาผูเปนอุปชฌาย
โดยบอกว าอุ ปช ฌายเ ปนภาระของทา น ที่ทานจะเอาใจใส แล ว ท านก็ก ลา วต อไปว า
“อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” แปลวา แมกระผมก็เปนภาระของทานพระเถระดวย
นี่ ห มายความว า ทุ ก ทา นที่ ม าขอนิ สั ย อยู นี้ ก็ จ ะเป น ภาระของข า พเจ า ที่ เ ป น
อุปชฌายดวย คือ อุปชฌายก็จะตองมีความรับผิดชอบที่จะเอาใจใสคอยดูแลวา ทาน
ที่มาขอนิสัยอยูดวยนี้ มีอะไรขาดตกบกพรอง ในทางความเปนอยูก็ดี ในการศึกษาก็ดี มี
อะไรที่จะตองแกไขปรับปรุง มีอะไรที่จะเรียนรูเพิ่มเติมใหกาวหนายิ่งขึ้นไป ก็จะตองเอาใจ
ใสถอื เปนภาระในความรับผิดชอบ (ตามที่วานี้ ชัดวาแตเดิมอุปชฌายมีนิสิตไดรุนละไมมาก)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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โดยนัยนี้ ทั้งสองฝายก็มีภาระรับผิดชอบตอกัน จึงเกิดเปนความสัมพันธในทาง
การศึกษา ทานก็เลยใหชื่อไวเรียกเปนคูกัน โดยที่วา ตอนี้ไป ทานทั้งหลายที่มาบวช ไดชื่อ
ที่คูกับอุปชฌาย วาทานทั้งหลายเปน สัทธิวิหาริก
“อุปชฌาย” แปลวา ผูใสใจคอยดูแลอยางที่วาแลว สวน “สัทธิวิหาริก” แปลวา ผู
อยูดวย นี่ก็แปลงายๆ หมายความวา มาอยูดวยกับอุปชฌาย จะไดใหอุปชฌายเปนที่พึ่ง
ที่อาศัยในทางการศึกษาตอไป แลวก็เปนธรรมดาวา ในการดูแลนั้น ก็มีการปกครองพวง
เขามา โดยที่การปกครองนั้นเปนสวนหนึ่ง หรือเปนเครื่องมือของการศึกษานั่นเอง
มี พุ ท ธบั ญ ญั ติ ว างไว ต อ ไปว า พระภิ ก ษุ บ วชใหม ต อ งเล า เรี ย นไปจนกว า จะ
ปกครองตนเองได ท า นให เ วลา ๕ ป ถ า ยั ง ไม สึ ก ยั ง ไม ไ ปไหนเสี ย ก็ ต อ งอยู กั บ พระ
อุปชฌาย เลาเรียนศึกษาไปตลอดเวลา ๕ ป ไดแคนี้ ตามปรกติก็ถือวาเพียงพอที่จะ
ปกครองตนเองไดแลว ก็พนนิสัย ไดเปน นิสัยมุตตกะ (หรือเขียนอยางเต็มเปน นิสสัยมุตตกะ
จะเรียกสั้นๆ ก็ไดวา นิสัยมุตก แปลวา ผูพนนิสัย)
อยางไรก็ดี แมเมื่ออยูกับอุปชฌายไดศึกษาครบ ๕ ปแลว ถายังปกครองตัวไมได
อุปชฌายก็ตองใหถือนิสัยอยูตอไป ยังไมเปนนิสัยมุตก จนกวาจะปกครองตัวได
แลวก็มีพุทธบัญญัติอีกดานหนึ่งวา ผูที่บวชแลว ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกนี้ ถาอยูกับ
อุ ป ช ฌาย ยั ง ไม ค รบ ๕ ป ยั ง ไม พ น นิ สั ย เกิ ด มี เ หตุ ใ ห อุ ป ช ฌาย มี อั น เป น ไป เช น ถึ ง
มรณภาพไปเสีย หรือตัวผูบวชเองมีเหตุจําเปนตองจากอุปชฌายไปอยูหางไกล ผูที่บวช
แลว ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกนี้ ก็จะตองถือนิสัย เพื่อมีที่อาศัยใหการศึกษาตอไปจนครบ ๕ ป
เพราะฉะนั้น ถาอุปชฌายไมอยู หรืออยูกับอุปชฌายไมได ก็จะตองหาพระภิกษุที่
มีคุณสมบัติในระดับใกลเคียงกับพระอุปชฌาย คือ เปนพระเถระบวชมาแลวอยางนอย
๑๐ พรรษา มีประสบการณ มีความรูความสามารถ แลวไปขอนิสัยกับทานผูนั้น
เมื่อไปขอนิสัย ใหทานผูนั้นทําหนาที่แทนอุปชฌาย ตอนนี้ไมเรียกวาอุปชฌาย
แตเรียกวา อาจารย ก็ไปขอนิสัยอยูกับอาจารย โดยวางจิตดังบิดากับบุตร
ตัวเองก็ไดชื่อใหม กอนนี้ อยูกับอุปชฌาย เรียกวาสัทธิวิหาริก แตพอไปอยูกับอาจารย
เรียกวา อันเตวาสิก แปลวา ผูอยูในสํานัก และก็อยูตอไปจนครบ ๕ ป ที่จะปกครองตัวเอง
ได ถายังมีคุณสมบัติไมพอ ก็ถือนิสัยตอไป ทํานองเดียวกับที่พูดแลวในเรื่องอุปชฌาย
ที่เลามานี้เปนหลักทางพระวินัย เปนเรื่องของการที่จะใหชีวิตเจริญงอกงามใน
การศึกษา ในศีล สมาธิ ปญญา ดังไดบอกแลววา การบวชนี้ เปนการบวชเรียน ชีวิตตั้งแต
นี้ไป เปนชีวิตแหงการศึกษาไปโดยตลอด
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ถาศึกษาถูกทาง แคชั้นประถม
ก็ไมจมอยูกับปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน
ดังไดบอกแลววา ชีวิตพระนี้ตองฝกตองศึกษาตลอดไป ทีนี้ ถาศึกษาไดดี ปฏิบัติ
กาวหนา ก็ไ ดเ ปนอริยบุคคลหรืออริยชน คือคนผูเ จริญที่แท เริ่มดวยชั้นตนๆ เรียกวา
เสขะ หรือ เสกขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา หรือยังศึกษา
เสขะ หรือ เสกขะ มาจากคําวา สิกขา (รูปบาลีของ “ศึกษา” ที่มาจากสันสกฤต)
คือการศึกษา จะใหเปนคน ก็แปลง อิ เปน เอ และทํา อา ใหสั้นเขาเปน อะ ก็เปน เสกขะ
ทางหลักภาษาอนุญาตใหเอาตัวสะกดคือ กฺ ออกได (จะชวยใหอานสะดวกขึ้นดวย) จึง
เปน เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา
พูดใหลึกลงไป เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา ไดแก พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี และพระอนาคามี ทานเหลานี้เปนอริยบุคคลหรืออริยชน ที่ยังไมพนความเปน
นักศึกษา ยังตองศึกษาอยู จนกระทั่งเมื่อใดเปนพระอรหันต จึงเปน อเสขะ หรือ อเสกขะ
จึงเปนผูจบการศึกษา ไมตองศึกษา จบการฝก
เพราะฉะนั้น ในชีวิตของพระนี้ ตราบใดยังเปนพระภิกษุ ก็ตองศึกษาในสิกขา ๓
หรือไตรสิกขาเรื่อยไป ทานกําชับวา พระภิกษุ แมจะมีพรรษาตั้ง ๗๐-๘๐ อายุตั้ง ๑๐๐
ปแลว ถายังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษาตอไป ยังไมจบ หยุดไมได
แทจริงนั้น ไมเฉพาะพระภิกษุเทานั้น ที่ตองศึกษาเรื่อยไปจนกวาจะเปนอเสขะ
ทุ ก คนที เ ดี ย ว เมื่ อ เป น มนุ ษ ย เป น สั ต ว ที่ ต อ งฝ ก ต อ งศึ ก ษา ก็ ต อ งศึ ก ษาตลอดเวลา
จนกวาจะจบไตรสิกขา จนเปนอเสขะ
ชีวิตมนุษยเปนชีวิตแหงการศึกษา ยิ่งในพระธรรมวินัยซึ่งบงบอกความเอาจริงเอาจัง
กับเนื้อหาสาระ นับแตบวชเขามา อยางที่ไดบอกแลววาคือบวชเรียน พอบวชเสร็จ เดี๋ยวก็จะ
ย้ําจะเนน โดยจะตองบอกไตรสิกขาอีก คือบอกใหรูวา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ชีวิตของทานอยู
ในการศึกษาตามระบบไตรสิกขาตลอดไป จนตาย หรือจนกวาจะเปนพระอรหันต
สิกขานั้น แปลวาเรียนนั่นเอง เรานิยมใชรูปคําที่มาจากภาษาสันสกฤตเปน
“ศึกษา” จะแปลอยางไทยนิยมสมัยนี้วาเรียนรู ก็ได แปลงายๆ จะวาฝก หรือฝกฝน หรือ
หัด หรือพัฒนา ไดทั้งนั้น เรียนรู-ศึกษา-ฝก-หัด-พัฒนา คือความหมายของสิกขาทั้งสิ้น
เมื่อทานรูอยางนี้แลววา ชีวิตของทานตองสิกขา ก็มาทําความเขาใจเรื่องสิกขากัน
หนอย วา ตอแตนี้ไป ทําอยางไร ชีวิตของเราจึงจะเดินหนากาวไปในไตรสิกขา
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สิกขา หรือศึกษา ที่แปลงายๆ วาการฝกนั้น คือทําชีวิตของตนใหเจริญดีงอกงาม
ยิ่งขึ้น ดังไดบอกแตตนวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ถาไมฝกแลว ก็ทําไมได ไม
เปน เอาดีไมได มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็ไมประเสริฐ
จะแยที่สุด คืออยูก็ไมรอด แตฝกแลว จะเกงจนกระทั่งเปนพระพุทธเจาก็ได
ที่ย้ําไว ก็เพื่อใหเอาการฝกนี้เปนหัวใจ ถือเปนหนาที่ของมนุษย ทีนี้ จะเรียนรูฝก
ศึกษาพัฒนาอะไรบาง ก็บอกวา คนเรานี้มี ๓ แดนที่จะตองฝกศึกษาพัฒนาขึ้นไป คือ แดน
สัมพันธภายนอก (ศีล) แดนจิตใจ (สมาธิ) และแดนปญญา (ปัญญา) เรียกรวมวา ไตรสิกขา

แดนที่ ๑ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งของ และคน
ชีวิตของเราสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เราเปนอยูทามกลางสิ่งแวดลอม และมีการ
ติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการใชตาหูจมูกลิ้นกายใจ รับรูดูฟง เปนตน แลวก็สัมพันธ
ดวยการเสพบริโภค โดยใชสอยปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชตางๆ จนกระทั่งเทคโนโลยีที่
เปนของเดนในปจจุบัน นั่นเปนการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ แลวอีกอยางหนึ่ง ก็
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม โดยดําเนินชีวิตเปนอยูในสังคม อยูรวมกับผูอื่น มีการ
ติดตอพูดจาสื่อสาร และทําอะไรๆ ตอกันกับหรือเกี่ยวของกระทบตอเพื่อนมนุษยทั้งหลาย
ที่วามานั้น เปนการพูดแยกแยะจัดหมูจัดประเภทใหมองเห็นรูเขาใจอะไรตางๆ
ชัดเจนขึ้น แตในการมีชีวิตเปนอยูจริงๆ นั้น การสัมพันธทําการตางๆ เกี่ยวของโยงตอถึง
สิ่งทั้งหลาย โดยตรงบาง โดยออมบาง ทั่วไปทั้งหมด เรามีศีลเพื่อเปนหลักในการทําตอ
กันและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งหลายนั้น ใหเปนไปดวยดี ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความ
เสียหาย แตใหเปนการเกื้อกูลกลมกลืนเปนตน ใหมีการเปนอยูที่ดี พรอมไปกับไดฝกฝน
พัฒนาตัวใหมีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณสมบัติในตัว เพิ่มขึ้นที่จะชวยใหพรอมและสามารถทํ า
อะไรๆ ที่เหนือหรือสูงขึ้นไปอีก จะวาเพื่อมีชีวิตที่เปนเลิศหรือสมบูรณยิ่งขึ้นไป ก็ได
เมื่อจัดแยกประเภทความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดแลว ก็วางศีลที่เปนหลักใน
การสัมพันธและฝกหรือพัฒนาความสัมพันธออกไปเปนศีล ๔ หมวด ดังจะพูดพอใหรูเปน
เคาเปนแนวไว
ศีลหมวดที่ ๑ อันนี้ก็สอดคลองกับที่พูดและเขาใจกันอยูทั่วไปวา คนเปนสัตวสังคม
พระก็อยูรวมรวมกันเปนสังฆะ ที่เราแปลวาสงฆ คนที่อยูรวมรวมกันเปนสังคม ก็ตองมีกฎ
กติ ก า อย า งสั ง คมใหญ ร ะดั บ ประเทศ ก็ ต อ งมี ก ฎหมายใหญ น อ ยมากมาย ตั้ ง แต
รัฐธรรมนูญลงมา และตองมีระบบวิธีในการบังคับใช เชนลงโทษผูทําผิด ฝาฝน ละเมิด
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พระภิกษุทั้งหลายนอกจากตองขึ้นตอกฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยอยู ใน
ฐานะที่เขาถือวาเปนพลเมืองของเขาแลว ก็มีกฎหมายจําเพาะสําหรับชุมชนหรือสังคม
คือสังฆะของตนอีกชั้นหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใหสําหรับสังฆะที่พระองค
ทรงตั้งขึ้นนั้น กฎหมายนั้นเรียกกวางๆ ตามภาษาพระวาวินัย
ทีนี้ วินัยหรือกฎหมายของพระก็มีมาก ก็ตองเริ่มที่บทบัญญัติ หรือวินัยบัญญัติ
หลั ก ใหญ ที่ ตั้ ง ไว เ ป น แกนกลาง วิ นั ย บั ญ ญั ติ ห ลั ก ใหญ แ กนกลางนี้ มี ชื่ อ เรี ย กว า
ปาติโมกข (ปาฏิโมกข ก็ใช) มีบทบัญญัติ ๒๒๗ ขอ เรียกวา สิกขาบท (ขอศึกษา) ๒๒๗
แต มั ก เรี ย กกั น รวบรั ด เป น ภาษาชาวบ า นว า ศี ล ๒๒๗ (พึ ง สั ง เกตว า ท า นเรี ย กว า
“สิกขาบท” คือขอศึกษา เพราะมองวาเปนเครื่องฝกพระ ไมมองแคใหเปนขอบังคับ)
นอกจากสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ที่อยูในปาติโมกขแลว ยังมีขอกฎหมายหรือวินัย
บัญญัติหมวดตางๆ สําหรับพระภิกษุอีกมากมายยิ่งกวาในปาติโมกขนั้น เรียกกวางๆ วา
สิกขาบทนอกปาติโมกข
ปาติโมกข เปนวินัยหรือกฎหมายหลัก ที่กําหนดวาพระภิกษุตองอยูรวมสังฆะ หรือ
ในระบบชีวิตของสังฆะ ขึ้นตอสังฆะ ถือสังฆะเปนใหญ โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ๒๒๗
นั้น ซึ่งกําหนดวาภิกษุจะเปนอยูอยางไร จะทําอะไรเลี้ยงชีวิต ทําอะไรได ทําอะไรไมได ถา
ละเมิดจะเปนความผิดสถานไหน มีโทษอยางไร ตามระบบการบังคับใชที่ไดวางไว
วาโดยหลักการทั่วไป เทียบเหมือนวาจะถือเอา ศีล ๕ เปนปาติโมกขของชาวบาน
ทั่วไป หรือจะวาเปนปาติโมกขของพลโลก ก็ได
แตศีล ๕ นั้น พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนหลักความประพฤติ ใหคนรูเขาใจผลดี
ผลรายมองเห็นเหตุผลแลวตกลงใจถือหรือสมัครใจขอรับเอาไปปฏิบัติเอง เปนการศึกษา
ของประชาชน ซึ่งเขาจะไดรับผลดีหรือผลรายโดยเปนไปตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ
ไมไดทรงบัญญัติเปนวินัยหรือกฎหมายที่จะมีผลบังคับใชทางสังคม เพราะคนทั่วไปนั้น
ไมไดมอบตนใหเขาอยูในความกําหนดของพระองค มิใชอยางที่เหลาภิกษุไดแจงสมัคร
เขาไปอยูใตกติกาในสังฆะ
ในสังคมของชาวบานนั้น เมื่อเขาใจหลักศีล ๕ ที่ทานแสดงไวเปนหลักใหญแลว ผู
ฉลาดจะนําไปตกลงบัญญัติวางลงเปนวินัย เปนกฎหมายขอบังคับ ที่มีขอจําแนกแยก
ยอยละเอียดลงไป เพื่อกํากับชุมชนหรือสังคมของตน ในระดับตางๆ โดยมีระบบการ
บังคับใช เชนลงโทษผูละเมิดตางๆ เปนรายละเอียดลงไป ก็ได
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ดั ง จะเห็ น ว า กฎหมายอย า งของประเทศไทยนี้ เ อง ที่ มี ข อ บั ญ ญั ติ ม ากมาย
ละเอียดยิบนั้น สวนมากก็เหมือนกับเปนขอแยกยอยของศีล ๕ นั้นเอง ที่ซอยออกไปในแง
ดานระดับตางๆ ในระบบของการบังคับใชทางสังคม
แมในพระปาติโมกขของภิกษุสงฆ ก็มองเห็นระบบนี้ไดทํานองวา ศีล ๕ นี้เอง
เปนแกนของศีล ๒๒๗ (ลึกๆ คือมุงศีลที่เปนองคมรรค) เชนวา ในหลักศีล ๕ ขอที่ ๑ วา
เวนจากการปลดปลงชีวิต ถือกันกวางๆ วา ไมวาจะฆาสัตวคนไหนตัวใด ก็ผิดศีลขอแรกนี้
แลวทีนี้ ไปสํารวจในพระปาติโมกข ก็จะพบวา การปลดปลงชีวิตมีบัญญัติแยก
ยอยออกไปในระดับตางๆ โดยมีความผิดและการลงโทษตางกันออกไป เชน ฆามนุษย
เปนความผิดสถานหนักที่สุด เรียกวาปาราชิก ถึงขาดจากความเปนภิกษุ ทีนี้ ฆามนุษย
นั่นแหละ ลงมือพยายามฆา แตเขาไมตาย ถึงกระนั้น ก็ไมพนผิด จะมีโทษลดหลั่นลงมา
เชนเปนโทษที่เรียกวาถุลลัจจัย ซึ่งตองเปนขอพิจารณาตามระดับความผิด หรือถาปลง
ชีวิตสัตวดิรัจฉาน ถึงจะตาย ก็เปนโทษเบาลงมา ในขั้นที่เรียกวาปาจิตตีย
แมจะไมฆาโดยตรง แตรูอยูวา น้ํามีตัวสัตว บริโภคน้ํานั้น หรือรดน้ํานั้นลงไปบน
ดิน บนหญา ก็ตองปาจิตตีย หรือมิไ ดฆา เพียงเบียดเบียนทําให เขาเดือดรอนเจ็บช้ํ า
ลําบาก ดังที่ว า ภิกษุโ กรธเคือ งภิกษุ อื่น ฉุ ดคร าไลออกจากกุฎีสงฆ ก็ตองปาจิตตีย
หรือไมถึงกับฆาสัตว แตทําลายพืช ก็ตองปาจิตตียไดอีก
อีกตัวอยางหนึ่ง ในหลักศีล ๕ ขอที่ ๒ วาเวนจากการพูดเท็จ นี่ก็กวาง ทีนี้ ดูใน
พระปาติโมกข พูดเท็จจําแนกความผิดออกไปหลายระดับ ภิกษุพูดเท็จโดยอวดคุณวิเศษ
ที่ไมมีจริงในตน เปนความผิดถึงที่สุด คือปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ ทีนี้ รองลงมา
ภิกษุโกรธเคืองหาเรื่องโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ตองอาบัติหนักมากในขั้น
สังฆาทิเสส ภิกษุอีกรูปหนึ่งพูดเท็จในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ทั่วไป ก็มีความผิด ตองอาบัติแต
ในขั้นปาจิตตีย ถึงจะไมพูดปด แตพูดไมดี ไปดาภิกษุอื่น ก็ตองปาจิตตีย บางทีไมใชถึง
ขั้นทํารายเบียดเบียนผูอื่นชัดออกมา แตไปในบานญาติโยม ตัวเปนภิกษุ พูดเอะอะเสียง
ดัง ก็เปนความผิด แมจะเบาสักหนอย นี่คือเปนการฝกใหเจริญงอกงามในการศึกษา ฯลฯ
ในที่นี้ ไมตองพูดยืดยาว บวชแลว เรื่องนี้จะไดเรียนรายละเอียดกันโดยตรง เอา
เปนวา ศีลหมวดที่ ๑ นี้ เปนการเคารพวินัย ฝกในการรักษาหลักเกณฑกฏกติกาในการมี
ชีวิตเปนพระ ที่อยูรวมกันในชุมชนสังฆะ เรียกวา ปาติโมกขสังวรศีล แปลวา ศีลคือการ
สํารวมในปาติโมกข
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ศีลหมวดที่ ๒ เปนการฝกใหรูจักใชเครื่องมือหรือชองทางติดตอสื่อสารสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ใหไดผลดี เกิดประโยชน เปนการศึกษา ทําใหชีวิตพัฒนาดียิ่งขึ้น
ในการติดตอสัมพันธกับสิ่งแวดลอมนี้ เรามีประตู ทาง ชองทาง หรือทวาร สําหรับ
ติดตอ ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ ผัสสทวาร คือ ชองทางรับรู มี ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ชุดที่ ๒ กรรมทวาร คือ ชองทางทํากรรมทําการ มี ๓ ไดแก กาย วาจา ใจ
ชุดที่หนึ่ง คือ ตา หู เปนตน ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆ วา “อินทรีย” ใชติดตอสัมพันธโดย
ดู ฟง ดม ลิ้ม แตะตอง รับทราบ ใหไดเห็น ไดยิน รูกลิ่น รูรส รูสึก รูทราบ
สวนชุดที่สอง คือ กาย วาจา ใจ ใชสัมพันธดวยการกระทํา โดยทางกาย ขยับเขยื้อน
เคลื่อนไหวใชมือใชเทาทําการตางๆ ทางวาจา ก็พูด แลวทางใจ ก็ตรึกนึกคิดจํานงจงใจ
พูดงายๆ วา สิ่งแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมนั้น เราเกี่ยวของสัมพันธทั้งในสาย
รับเขา และในสายแสดงออก เปนแดนของรูปธรรมซึ่งอยูลอมรอบทั่วไป เปนพื้นฐานรองรับ
ชีวิตและรองรับอีก ๒ แดนของการศึกษา ซึ่งเราจะตองรูจักสัมพันธเกี่ยวของรูจักจัดรูจักใช
หลักการศึกษาพัฒนาในแดนนี้ก็คือ ใหชีวิตของเราที่ติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมเหลานั้น ไมกอการเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําลายสิ่งแวดลอมทั้งมนุษยทั้ง
ธรรมชาติและบรรดาวัตถุ โดยไมเบียดเบียนตนเองดวย แตพยายามใหเกื้อกูลตอกัน ให
เกื้อกูลแกสิ่งแวดลอมทั้งเพื่อนมนุษยและสิ่งทั้งหลายทุกอยาง และเกื้อกูลตอชีวิตของตนเอง
ใหไดใหเปนประโยชน โดยไมเสื่อมเสียหาย ใหพัฒนาขึ้นไปในสภาพที่ดีที่เกื้อกูลอยางยั่งยืน
การเกี่ยวของสัมพันธโดยใชกรรมทวาร ซึ่งเปนภาคแสดงออกและทําการตางๆ
ดวยการกระทํา พูด คิด นั้น เปนเรื่องใหญมาก และพอนึกเห็นไดงายวาเปนเรื่องใหญอยางไร
มีการฝกมากตั้งแตในศีลหมวดแรก จะเรียนกันตอไปเรื่อยๆ ในที่นี้ ไมเจาะจงพูดถึง
ดานที่ทานเนนย้ําอยางยิ่งในตอนตน คือการติดตอสัมพันธดวยผัสสทวาร หรือ
ดวยอินทรีย คือ ใชตาดู หูฟง เปนตน และทานมุงพิเศษที่ อินทรีย ๕ อยางแรก คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย เพราะอันนี้เปนจุดเริ่มหรือที่ตั้งตนของการเรียนรู ตองฝกตองศึกษาตรงนี้
กันใหดี เรียกวา ถาเริ่มตนดีที่นี่แลว ก็มีหวังมากวาการฝกการศึกษาจะกาวหนาไปอยางดี
เพื่อไมใหยืดยาวนัก ขอบอกสั้นๆ วา เมื่อมีการรับรูดวยอินทรีย ตาดู-เห็น หูฟง-ได
ยิน เปนตนนั้น 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
อาจจะเตลิดไปกับความรูสึกนั้น เชน ขัดใจ วุนวายใจ ทุกขเพราะสิ่งที่ไมชอบ หรือติด
เพลิน ลุมหลงไปกับสิ่งที่ชอบ แลวอาจจะเกิดปญหาเรื่องราวขยายไปกันใหญ
แตถาไปทางความรู วาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร ฯลฯ ก็จะไดเรียนรู
เปนการศึกษา นําไปสูการสืบคนเปนตน ใหรูไปถึงเหตุปจจัย เปนตน ความรูก็จะตามกัน
มา ขยายกวางขวางออกไป ก็กาวหนาไปในการศึกษา
ตรงนี้แหละเปนจุดเริ่มสําคัญ ทานจึงใหฝกการเรียนรู ใหการรับรูเปนการศึกษา
คือ รับรู ดู ฟง โดยมีสติกํากับ ใหมุงไปที่ความรูเปนหลัก ไมใหเตลิดไปกับความรูสึกที่ชอบ
ใจ ไมชอบใจ หรือชอบ-ชัง เปนตน และใหความรูมาคุมมาปรับความรูสึกได
ถ า รั บ รู แ ล ว ความรู สึ ก เด น ขึ้ น มา ก็ มี ส ติ ทั น ไม ถู ก ความรู สึ ก นั้ น ลากจู ง ไปให
กลายเปนทาสของมัน แตผกผันหันเอาความรูสึกนั้นเปนสื่อนําไปสูความรู เชนเอามันเปน
จุดกําหนด หรือเปนจุดสังเกต เพื่อตั้งคําถามที่จะหาความรู เราก็จะไดศึกษา ไมเสียทามัน
เปนอันวา จะดู จะฟงอะไร อยางไร ก็ใหไดความรู ไมใหเกิดโทษ ดูฟงแลวไมใชไดแค
เพียงลุมหลง ไมใชติดพันอยูกับชอบใจไมชอบใจ แตดูฟงแลวใหไดความรู ไดประโยชน
เอามาใชแกปญหา เอามาใชพัฒนาชีวิตของตน เอามาใชสรางสรรคทําการตางๆ ได
ถาดูฟงลิ้มดมเปนตนแลว ไดความรู ไดประโยชน ก็เรียกวามีศีล ถาดูฟงลิ้มดม
เปนตนแลว ติดอยูกับความรูสึกชอบใจไมชอบใจ ไดแตลุมหลงมัวเมา เกิดโทษ ก็ไมมีศีล
การมีสติทัน คุมได รูจักใชตาหูดูฟงเปนตน สัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
ไดผลดี นี้เปนศีลหมวดหนึ่งทีเดียว และเปนศีลในการศึกษาเริ่มแรกดวย เรียกวา อินทรีย
สังวรศีล แปลวา ศีลคือการสํารวมอินทรีย อาจจะแปลใหงายขึ้นวา ศีลขอรูจักใชอินทรีย
ขอทําความเขาใจเพิ่มอีกหนอย ที่พูดขางตนวาไมควรปลอยตัวไปตามความรูสึก
แตใหไปทางความรูนั้น ไมใชหมายความวา ความรูสึกไมดีไปทั้งหมด หรือวาทานไมใหมี
ความรูสึกเสียเลย มิใชอยางนั้น ความรูสึกที่ดีนี้สําคัญ เปนกุศล เปนคุณธรรมใหญทีเดียว
ความรูสึกที่วาเปนปญหานั้น คือความรูสึกที่เปนไปแคตามแตผัสสะกระตุน เชน
พอเห็น พอไดยิน ถาถูกใจ ก็ชอบใจ ไมถูกใจ ก็ไมชอบใจ แลวก็ปรุงแตงเตลิดเพริดไปกับ
ความยินดียินราย ชอบหรือชังนั้น ไหลเพลินไปในโมหะ อยางนี้ก็เปนอกุศล เกิดปญหา
ทีนี้ ในเวลาที่รับผัสสะนั้น ถามีสติ มีปญญาครองใจอยู ใจก็จะไมเตลิดไปตาม
ความรูสึกแคชอบชัง เชน เมื่อพบเห็นคน หรือไดยินเสียงคนพูด ใจมองเขาอยางเปนเพื่อน
มนุษย ที่มีชีวิตจิตใจ มีสุขมีทุกข มีพื้นเพเปนมาตางๆ กัน ก็จะมีความเขาใจ เห็นใจ รัก หรือ
สงสารตามแตสถานการณ เกิดเมตตา กรุณา มีไมตรี ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานตอเพื่อนมนุษย
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นั่นเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม สวนในดานสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ ก็
ทํานองเดียวกัน เมื่อไปในถิ่นสถานที่มีสิ่งทั้งหลายอยูเปนระเบียบเรียบรอย สงบ สะอาด
ปลอดภัย แวดลอมดวยธรรมชาติที่สบายแกชีวิต ปญญาที่ละเอียดละเมียดละไมเหมือน
แฝงอยู ก็จะทราบซึ้งในสภาพที่เกื้อกูลตอชีวิต จิตใจก็จะซาบซึ้งมีความสุขชื่นจิตอิ่มใจรา
เริงสดใสปลอดโปรงโลงเบา สืบเนื่องจากการไดสัมผัสสภาพที่ดีงามเกื้อกูลนั้น
ความรูสึกสงบ เอิบอิ่ม ชื่นบาน โปรงโลง สดใสอยางนี้ เปนกุศล เปนภาวะจิตใจที่
ดีอันพึงใหมีอยูเสมอเปนประจํา แลวสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาตินี่แหละเปนที่
รองรับชีวิตของเรา ซึ่งเราตองอยูดวย ตองพึ่งพาอาศัยตลอดเวลา จึงเปนแหลงหลัก แหลง
สําคัญ ที่จะนําใหเรามีสภาพจิตอันดีซึ่งมีความรูสึกที่เปนกุศล ดังที่วานั้นหรือไม
ดวยเหตุนี้ จึงเปนประเพณีทางธรรมตลอดมา ใหพระสงฆเอาใจใสที่จะมีที่อยู และ
อยูในถิ่นที่ เชนอาราม ซึ่งมีสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ อันจะเกื้อหนุนใหเกิดความรูสึก
สงบ เอิบอิ่ม ชื่นบาน โปรงโลง สดใส เปนกุศลดังวานี้ ที่ทานใชคําเรียกสั้นๆ วาเปน “รมณีย์”
กอนพระพุทธเจาตรัสรู มีเหตุการณที่ตรัสไวเปนขอสําคัญซึ่งจารึกไวในหลายพระ
สู ต รในพระไตรปฎ ก คื อ การที่ท รงตั ดสิ น พระทั ย เลื อ กอุ รุเ วลาเสนานิ คม เปน สถานที่
บําเพ็ญเพียร ดังที่ทรงแสดงเหตุผลในการทรงเลือกไววา
“ภาคพื้นภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นรมณีย์ (ที่รื่นรมย์) จริงหนอ [รมณีโย วต] มี
ไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็
ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร”
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลงใจว่า “ที่นี่ละ
(เชน ม.มู. ๑๒/๔๑๓)
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร”
พุทธพจนนี้ควรระลึกไวเปนจุดกําหนดพิเศษทีเดียว แมเมื่อพระสงฆจะตอนรับพระผู
แสวงธรรม จะตอนรับพระอาคันตุกะ หรือตอนรับทานที่มาขอเขาอยูภาวนา ก็แสดงความ
พรอมดวยการบอกวาที่นั้นเปนรมณีย ดังที่พระสารีบุตรกลาวกะพระอานนทตามเรื่องวา
ท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กําลังเดินมา
แต่ไกล ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า
“ท่านอานนท์ จงมาเถิด ท่านอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค ผู้
อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค มาดีแล้ว ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันนี้ เป็นรมณีย์
(ที่รื่นรมย์) ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมดทั้งป่า ส่ง
(ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘)
กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น...”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓

เมื่อญาติโยมจะนิมนตพระใหอยูจําพรรษาที่วัดซึ่งตนอุปถัมภบํารุง ก็กลาวให
ทราบวาวัดนั้นเปนรมณีย ดังตัวอยางที่จิตตคฤหบดีนิมนตพระอิสิทัตต ดังนี้
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าอิสิทัตต์จงชื่นชมอัมพาฏกวัน อันเป็น
รมณี ย์ (ที่ รื่ น รมย์ ) ใกล้ ร าวป่ า มั จ ฉิ ก าสณฑ์ เ ถิ ด ข้ า พเจ้ า จั ก บํ า รุ ง ด้ ว ยจี ว ร
(สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๑๙)
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
การดูแลรักษาวัดใหสะอาดเรียบรอย เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ ดังเห็นไดชัด
ในพุทธบัญญัติทั้งหลายทั่วไป ที่จัดไวเ ปนกิจจําเพาะก็มาก อยางพวกวัตรตางๆ เชน
เสนาสนวัตร และที่ปรากฏเดนเห็นงายในเมืองไทยเรานี้ เหมือนเปนสัญลักษณ ก็คือการ
กวาดลานวัด ที่ไดจัดวางไวใหพระสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรสืบตอกันมาแตโบราณ
ที่วาการกวาดลานวัดเปนสัญลักษณของงานดูแลรักษาวัดใหเปนรมณียนั้น คือมิใช
แคกวาดลานวัดใหสะอาด แตการกวาดนั้นเปนตัวอยาง ที่จะเตือนใจพระสงฆ ใหเอาใจใส
ทํากิจทั้งหลายในการดูแลรักษาจัดวัด จัดเสนาสนะ สิ่งของ บริเวณวัด ใหสะอาดเรียบรอย มี
ธรรมชาติรมรื่นชื่นใจ ใหวัดเปนสถานรมณีย์ ที่รื่นรมย ที่จะโนมนําจิตใจของพระเณรและ
ประชาชนใหสงบ สดใส ชื่นบาน นอมไปในกุศล ควรเปนที่แสวงธรรม บําเพ็ญเพียร
พอญาติโยมชาวบานเขามาถึงในวัด ก็ไดสัมผัสบรรยากาศที่สงบ รมรื่น นาชื่นชม
เปนรมณีย มีตนไมดอกบาง ไมผลบาง ไมใบบาง แผกิ่งกานออกไปชวนใหแหงนมองผอนพัก
สบายสายตา และใหรมเงา มีแสงแดดสองสวางสดใส ถารอนไป ก็ไดอาศัยเขายืนผอน
นั่งพักใหหายหรือคลายรอนลงไป ยิ่งไดสายลมโชยพัดรําพายมา ก็ยิ่งสดชื่นฟนกําลังวังชา
มองทางไหน ก็เห็นแตความสะอาด ไมเพียงบนพื้นถนนบริเวณวัดที่ไดกวาดไว แต
อะไรๆ รอบตัวสะอาดไปทั่ว ทั้งอากาศที่สูดโลงสบาย ทองฟาที่แจมใสไรหมอกควัน ใน
แมน้ํา สระ คลอง ลําธาร ก็มีน้ําสะอาดเย็นใส ไดเดินดูไดเคลื่อนไหวเปลี่ยนยายอิริยาบถไป
ทามกลางความปลอดโปรง โลงเบา ทั้งกายและใจ
ความสดชื่ น เบิ ก บาน สบาย ผ อ นคลาย สงบเบา ที่ ม าพร อ มกั บ ความเจริ ญ
อินทรียทั้งหมดนี้ ลวนเปนภาวะจิตที่เรียกวาเปนกุศลธรรม อันเปนพื้นฐานที่จะนําหรือทํา
จิตใหพรอมเพื่อการเจริญภาวนา ทั้งสมาธิ และตอไปสูปญญา
ยิ่ง ได เ ห็ น ได พ บปะพระสงฆ ใ นวั ด หม ผา ครองจี ว รสะอาดเรี ยบร อ ย มี อ าการ
สํารวมอินทรีย ทั้งตา หู การเคลื่อนไหว ยาง เยื้อง ยืน นั่ง เดิน และเอยวาจา แสดงออกถึง
การที่ไดฝกอบรมมาดี มีวินัย เจริญในศีล จิตใจสงบ มีความรูที่ไดเลาเรียนพอจะเผื่อแผ
ธรรมแกทายกทายิกา นาเลื่อมใส ทั้งคนวัด คนถิ่น ผูชวยงานวัด และบรรดาผูมาวัด ก็
เอื้อเฟอเกื้อกูลรวมมือกันดวยดี โดยสามัคคี มีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ยิ่งทําใหเจริญศรัทธา

๓๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

รวมทั้งหมดนี้ เปนสภาพรมณีย ที่ทําใหทั้งชาวถิ่นชนใน ทุกๆ คน และญาติโยม
ประชาชนที่เดินทางมา พากันเจริญกุศล งอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไป
สภาพรมณียที่พึงปองของอินทรียสังวร อันสัมพันธเสริมกันกับการเจริญอินทรียดัง
วานี้ ขอใหเ น นย้ําความสํา คัญกั นไว เมื่ อวัด เปนรมณี ยแล ว แมแตพระจะออกเดินไป
บิณฑบาตทุกเชาในแตละวัน ก็สํารวมอินทรียไดงาย และตัวพระเองก็ทําวัดใหยิ่งเปนรมณีย
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การสํารวมฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย เจริญอินทรียนี้
เปนขอปฏิบัติตั้งแตเริ่มแรกของการศึกษาในพระธรรมวินัย คือ พอตั้งตัวไวมั่นดีในพระ
ปาติโมกข ที่ทานจัดใหวามีศีลแลว ก็กาวหนาสูจิตตภาวนาหรือสมาธิ โดยมีอินทรียสังวร
นีเ้ ปนหวงเชื่อมขอแรก ทานจึงจัดอินทรียสังวรศีล เปนศีลหมวดที่ ๒ ตอจากปาติโมกขสังวรศีล
อยางที่วาแลว เมื่อวัดเปนรมณีย ก็เกื้อหนุนการสํารวมและเจริญอินทรีย ชวย
นอมนําจิตใจของทุกคน ทั้งพระเณรและคนวัด ทั้งญาติโยมประชาชนที่มาวัด ใหรูสึกสด
ชื่น ผองใส เบิกบาน โลงเบา ผอนคลาย สงบสบาย งายที่จะเกิดปราโมทย จนถึงปสสัทธิ
และความสุข เปนจิตกุศลนุมนวลเขาในทางที่จะเปนสมาธิ เจริญจิตตภาวนาไดงาย จึง
ควรเอาใจใสทําวัดใหเปนรมณีย ดังที่ไดวาขางตน
ขอใหนึกถึงชื่อของวัดเองดวย เราใชชื่อไทยจนบางทีลืมนึกถึงชื่อเดิมจากคําบาลี แม
ในภาษาบาลี วัดก็มีคําเรียกหลายอยาง แตเอาคําแทที่พระพุทธเจาตรัสไว คือ “อาราม”
ใหดูวาเมื่อจะเกิดวัดขึ้นนั้น พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระมีวัดอยู ดวยพระพุทธ
ดํารัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) และวัดแรก
ก็คือ วัดเวฬุวัน ไดแกปาไผ หรือสวนไผ อันเปนพระราชอุทยาน ที่พระเจาพิมพิสารทรงถวาย
ทีนี้ วัดที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และเปนที่ตรัสพระสูตร ทรง
แสดงพระธรรมเทศนามากที่ สุ ด ด ว ย ก็ คื อ วั ด พระเชตวั น วั ด นี้ จึ ง มี ชื่ อ ปรากฏใน
พระไตรปฎกมากที่สุด หรือบอยที่สุด คือพบเห็นไดทั่วไปหมด
คําเรียกชื่อวัดพระเชตวัน ในพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปฎก เหมือนกันหมด วา
“เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม” (ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ถาเปน
ประธานของประโยค ก็วา “เชตวนํ อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราโม”) คําอื่นอยาง เชตวันวิหาร
หรือ เชตวันมหาวิหาร เปนตน ไมมี (เปนคําที่ใชในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา)
(กันเขาใจผิด: ในพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย บางทีพบ “เชตวันวิหาร” หรือ “เชตวันมหาวิหาร”

ใหทราบวา เปนคําที่ทานผูแปลใสเขาไป โดยใชตามที่ทานเคยชิน หรือทานสะดวกในเวลานั้น; ที่ วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑
มี “เชตวเน วิหาเร” นี่ไมใชเชตวันวิหาร แตทานเลาเรื่องวา อนาถบิณฑิกคหบดีสรางวิหารทั้งหลาย ในพระเชตวัน;
ในพระไตรปฎกรุนอปทาน คือหลังพระสูตรแลว จึงเริ่มมีคําอยาง “เวฬุวนมหาวิหาเร”, ขุ.อป.๓๓/๑/๔๐๕)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

“วัน” คือ วนะ ไดแก ปา หรือสวน และ “อาราม” ก็คือ สวน
แลวก็ใหทราบดวยวา คําวา วัด คือ “อาราม” กับ “รมณีย” นั้นมาจากรากศัพท
เดียวกัน คือ “รมฺ” ซึ่งแปลวา ชื่นชม, รื่นรมย, ยินดี
นี่ก็เทากับบอกวา ถาจะใหวัดมีความหมายตรงตามชื่อที่พระพุทธเจาตรัสไว ก็
ตองทําวัดใหเปนอาราม (แปลตามรากศัพทวา ที่ซึ่งทั้งพระและประชาชนพากันมาชื่นชม
ยินดี) โดยทําอารามใหสมเปนรมณีย (ที่นาชื่นชมยินดี หรือที่รื่นรมย) ใหอินทรีย์ ไดมาเจอ
รมณีย์ แลวก็ใหอินทรียไดอยูกับรมณียเสมอตลอดไป
เปนอันวา ทั้งถอยคํา ทั้งเรื่องที่เปนมาเดิม และหลักการทางธรรม สอดคลองลงกันหมด
คําตรัสสอนของพระพุทธเจาในเรื่องการรับรู ดู ฟง ลิ้ม ดม สัมผัส ดวยอินทรียคือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ โดยใหรูจักใช มีสติคุมได ใหสังวร ใหฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย ให
เจริญพัฒนาอินทรีย เรื่องอินทรียสังวร อินทรียภาวนา มีกระจายอยูทั่วไปในพระไตรปฎก
มากมายอยางยิ่ง
ในเมืองไทยก็มีรองรอยพอใหเห็นวา ธรรมขออินทรียสังวรนี้เคยมีการใสใจปฏิบัติ
กันจริงจังจนกลมกลืนเขาในวิถีชีวิตชนิดเคยชินเปนไปเอง แตกลับเปนเรื่องที่เหมือนวาใน
เมืองไทยปจจุบันละเลยกันอยางยิ่ง โดยคงจะคอยๆ เลือนลางจางหายไปโดยไมรูตัว
ถึงเวลาที่ควรตื่นตัวตระหนัก หันไปเอาใจใส นํามาใช และศึกษาปฏิบัติกันใหเห็น
ผลจริงจัง ฟนวิถีชีวิตดานดีที่เลือนลางจางหายไปนั้น ใหนําประโยชนที่พึงไดกลับคืนมา
อันนี้เปนหลักทั่วไปของการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมใชสําหรับพระ
เทานั้น แตพระพึงเปนผูทําใหเห็นตัวอยาง จึงควรตั้งใจกันวา จะตองทําวัดใหเปนรมณีย์
สมที่จะเปนอาราม สงบงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รมรื่น นาชื่นชม ควรแกความ
เปนที่แสวงธรรมบําเพ็ญเพียร ใหได และนี่เ ปนหลักการเบื้องตนทีเดียว ที่จะชี้วา การ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจายังอยูดี และจะกาวตอไปไดอยางนาไววางใจหรือไม
พรอมกันนั้น พระสงฆและผูนําชุมชนพึงยกหลักสําคัญที่ละเลยหลงลืมกันไปนี้
ขึ้นมาชี้แนะชาวบาน ใหดูแลรักษาทําบานเรือนชุมชนถิ่นของตนใหเปนรมณีย โดยใหรู
ตระหนักวา นี่เปนการพัฒนาพื้นฐาน ที่จะรองรับการพัฒนาอยางอื่นใหมีไดเปนไดจริง
ตองย้ํากันใหหนักแนนวา ถาจะใหการพัฒนาทุกอยางยั่งยืน ก็ตองพัฒนาสภาพ
รมณียนี้ไวใหอยูเปนฐาน พึงถือการทําสิ่งแวดลอมใหเปนรมณียนี้ เปนหลักปฏิบัติสําคัญ
เคียงกับศีล ๕ ที่เปนดังปาติโมกขของชาวบาน
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สําหรับพระสงฆ เรื่องอารามยังไมหมดแคนี้ คือ พระสงฆนั้น พระพุทธเจาทรง
สอนใหมีชีวิตอยูกับอารามทั้งหมดเลยทีเดียวก็วาได ไมเฉพาะอยูในอารามคือวัดที่เปน
สิ่ง แวดลอมภายนอกทางกายฝ ายวั ตถุ เ ท านั้ น แตใหชี วิต ดานในคือ การศึก ษาปฏิ บัติ
ทั้งหมด ก็มีอารามดวย เปนอารามทางนามธรรม
บอกยอๆ วา เมื่ออยูในวัดอันเปนอารามที่รื่นรมยนาชื่นชมยินดีดานนอกแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงใหพระมีที่อยูประจําดานในอีก ๒ อาราม คือ ปหานาราม และ ภาวนาราม
ไขความนิดหนึ่งวา พระพุทธเจาตรัส อาราม ๒ คือ ภาวนาราม และปหานาราม
ไวในหลักที่พระอริยะปฏิบัติสืบสายกันมา เรียกวาอริยวงศ (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖) ใจความวา
พระสงฆพึงสันโดษ ไมมัวหมกมุนวุนวายอยูกับเรื่องจีวร อาหาร และที่อยูอาศัย แตเอา
เรี่ยวแรงเวลาไปอยู ไปไว ที่ปหานาราม (ปหาน-อาราม) คือมีการกําจัดลดเลิกละอกุศล เปน
ที่มาชื่นชมยินดี และที่ภาวนาราม (ภาวนา-อาราม) คือมีการเพิ่มพูนพัฒนาเจริญกุศล เปนที่มา
ชื่นชมยินดี มี ๒ อารามเทานี้ ชีวิตพระสงฆก็สมบูรณ รวมการศึกษาปฏิบัติอยูในนี้หมด
อาราม ๒ นี้ จะขยายกวา งออกไปเปนชุดอาราม ๖ ก็ไ ด มี ตรัสไว แตพูด มาก็
มากมายแลว พอเทานี้กอน
เอาเปนวา ทานทั้งหลายเมื่อไดบวชแลว เขาอยูในสิ่งแวดลอมของวัด ก็มารวมใน
การทําอารามใหเปนรมณีย การปฏิบัติในการบวชเรียนก็จะเริ่มกาวไปและปรากฏขึ้นมาทันที
ตอไป ศีลหมวดที่ ๓ วาดวยเรื่องอาชีพ เปนธรรมดาวา ทุกคนที่อยูในโลกตองเลี้ยง
ชีวิต ตองมีทางที่จะมีชีวิตเปนอยู ใหอยูรอด ใหอยูดี โดยตองหาเลี้ยงชีพ หรือเรียกงายๆ
วาตองหากิน การหาเลี้ยงชีพจึงเปนเรื่องหลักเรื่องใหญในการมีชีวิตอยูของมนุษย เมื่อไม
จัดการใหดี ก็เปนที่มาสําคัญของความทุกขความเดือดรอนและการแยงชิงเบียดเบียนกัน
แลวก็มัวยุงนัวเนีย พาใหกาวตอขึ้นไปในความดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไปไมได
ดังนั้น จึงตองมีหลักปฏิบัติในเรื่องการหาเลี้ยงชีพนั้น ตั้งแตขั้นพื้นฐาน คือขั้นศีล
โดยใหคนหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน เรียกวามีสัมมาอาชีวะ หรือเรียกใหสั้น
วาสัมมาชีพ แปลงายๆ วา เลี้ยงชีพชอบ หรือหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ถกู ตอง
สําหรับพระสงฆ ก็มีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ ที่มีลักษณะเฉพาะของตน จัดเปนศีล
หมวดหนึ่ง ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ
สัมมาชีพของญาติโยมคฤหัสถ ไมใชหัวขออันจะพูดในที่นี้ แตเมื่อเอยพาดพิงแลว
ก็เห็นวาควรบอกไวคราวๆ พอเห็นแนว
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ในขั้นสามัญ หรือขั้นพื้นฐาน สัมมาชีพ ไดแก อาชีพที่สุจริต ไมกอการเบียดเบียน
อยางนอยไมผิดกฏหมาย (กฎหมายคุมไดแคภายนอก คุมจิตใจไมได เชน อาจคิดหลบคิด
เลี่ยง หาแงใหตัวได แคกฎหมายจึงไมแนไมพอ จะเปนศีลแทจริง ตองคุมถึงในใจ คือใหมี
เจตนาสุจริต ไมคิดทําอะไรที่ผิด คิดมุงไปแตวาจะทําสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม เปนประโยชน)
หลักธรรมประกอบ เพื่อใหการหาเลี้ยงชีพไดผลสมความหมาย-ความมุงหมาย คือ
ชุดที่ ๑ ขยันหมั่นเพียรทํางานโดยไมประมาทและฉลาดคิดการดวยปญญา, รูจัก
เก็บรักษา, คบหากัลยาณมิตร, เลี้ยงชีวิตแตพอดี ไมฟุมเฟอยไมฝดเคือง; ขอเนนคือ ต้อง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย
ชุดที่ ๒ จัดสรรทรัพย (วางแผนการเงิน หรือจัดทํางบประมาณ) ๔ สวน วาคราวๆ
คือ ใชจาย (เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวพอแมและคนที่ควรดูแลบํารุง ทําบุญบําเพ็ญประโยชน)
๑ สวน เปนทุนประกอบการงาน ๒ สวน เก็บไวเปนประกันคราวจําเปน ๑ สวน
มีชุดยอยชุดพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทรัพยอีก ๒-๓ ชุด ตองขามไปกอน

ในขั้นตอขึ้นสูจิตตปญญาภาวนา ใหไดฝกศึกษาพัฒนาจิตใจและปญญาไปดวย โดย
- ศึกษาใหมั่นแนถึงความหมายและความมุงหมายของงานอาชีพของตน จะเปน
ครูอาจารย แพทย ตํารวจ หรืออะไรๆ ก็รูเขาใจวาอาชีพนั้นมีขึ้นมีไวเพื่อประโยชน
ในการแกปญหาสรางสรรคพัฒ นาอยา งใดแกชี วิตและสั งคม ( คุณคาแท) และ
พยายามทําใหไดผลอยางนั้น (มิใชมุงเอาแตผลไดแกตน ซึ่งที่จริงเปนคุณคาพวงพลอย)
- พลังงานและกาลเวลาครึ่งคอนหรือเกือบทั้งชีวิตของคนสวนใหญ อยูกับอาชีวะ
คือการหาเลี้ยงชีพ เชนทํางานวันละ ๘ ชั่วโมง (ยังไมนับกิจที่เนื่องกับงานนั้นเชนการ
เดินทาง) ดังนั้น ถาจะเอาดีจากชีวิตนี้ใหไดมากที่สุด ก็ใชอาชีวะเปนโอกาสและเปน
เวทีที่ฝกศึกษาพัฒนาตน ซึ่งถาเขาใจและตั้งใจ จะไดเต็มที่ เชน ฝกความสัมพันธ
ทางสังคมในการพูดจาสื่อสาร ฝกกิริยามารยาท การชวยเหลือรวมมือ ฝกจิตใจใน
การพากเพียรทํางาน ขยัน อดทน ความมีน้ําใจ มีเมตตา ฝกสติ-สมาธิ ฝกความ
ผ อ นคลาย ร า เริ ง สดชื่ น พั ฒ นาป ญ ญาตั้ ง แต รู เ ข า ใจงานของตน เท า ทั น
สถานการณ ทักษะในการแกปญหา การคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนา ฯลฯ
- ในขอ หลัง ข า งบน ด า นการพั ฒ นาจิ ตใจ ขอแยกออกมาย้ํ า เป น พิเ ศษ คือ การ
พัฒนาความสุข จะตองฝกศึกษาใหมีความสุขพรอมอยูในการทํางาน เพราะถาใน
เวลาทํางานไมมีความสุข ก็คือมีทุกขไปครึ่งคอนชีวิตแลว ขอนี้พึงฝกใหได แลวการ
ฝกอื่นๆ ก็จะงายขึ้นดวย
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เรื่องอาชีพของคฤหัสถญาติโยม วาจะพูดนอยๆ แตชักจะยาว ควรหยุดแคนี้กอน
หันมาทางพระเณร การดําเนินชีวิตถูกตองของพระสงฆ คือการทําหนาที่ของพระ
เปนสัมมาอาชีวะอยูเองในตัว เปนการรักษาธรรมไวใหแกโลก เมื่อพระดํารงตนในธรรมใน
วินัย สั่งสอนใหชาวโลกมีธรรม รักษาธรรมไวใหแกโลก ประชาชนรูวาธรรมเปนสิ่งจําเปน
ถาไมมีธรรม ชีวิตก็อยูไมดี สังคมก็อยูไมได ก็จะตองเกื้อหนุนแกผูที่รักษาธรรมไวใหแก
สังคม ตองรักษาพระไวใหอยูคูสังคม
เมื่อประชาชนรูเขาใจเห็นคุณของพระสงฆ ก็มีศรัทธา แลวก็อุปถัมภบํารุง โดย
ถวายปจจัยสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ที่เห็นชัดประจําวันคือบิณฑบาต
ไดแกอาหาร ของที่ถวายนั้น เปนอันวาถวายดวยศรัทธา
ที่วาถวายดวยศรัทธานั้น คือเขาถวายหรือจัดมาเลี้ยงเอง เชน พระเดินไปเพื่อ
บิณฑบาต ก็เดินไปอยางสํารวมอินทรีย โดยมีอาการสงบ ญาติโยมรูเขาใจความตองการ
เมื่อมีศรัทธา หรือเห็นแกพระศาสนา ปรารถนาจะชวยดํารงธรรม ก็นําของบิณฑบาตมา
ถวาย พระไมมีสิทธิ์ไปออกปากขอเขา
มีพุทธบัญญัติไว ถาภิกษุไมอาพาธ ไมเจ็บไข ไปบอกชาวบาน ขออาหารเพื่อตน
ฉัน ถาเขาไมใชญาติ หรือไมไดปวารณาคือบอกเปดโอกาสไว ตองอาบัติ มีความผิด ขอ
จีวร ก็ทํานองเดียวกัน เวนแตหาย ถูกไฟไหม ถูกโจรลักไป เปนตน
รวมความว า เมื่ อ ญาติ โ ยมชาวบ า นเลื่ อ มใสศรั ท ธา โดยรู เ ข า ใจเห็ น คุ ณ ค า
ประโยชน จึงบํารุงดวยปจจัยสี่ เชน ถวายภัตตาหาร ในขอบเขตที่พระจะฉันจะใชได ก็พูด
รวมๆ วา พระมีอาชีวะที่บริสุทธิ์ ซึ่งเปนศีลอีกหมวดหนึ่งของพระภิกษุ
นี่พูดกันคราวๆ ที่จริง มีพุทธบัญญัติมากมายเกี่ยวกับอาชีวะของพระสงฆ ที่จะให
ทานสันโดษ ทําตัวใหประชาชนเลี้ยงงาย ไมแสวงหาลาภในทางไมสมควร ซึ่งอยางแรงถือ
เปนมิจฉาชีพ ใหพระสงฆเปนอยูงาย มุงบําเพ็ญกิจหนาที่ของตนในการเจริญไตรสิกขา
และเผยแผธรรมใหคนศึกษาพัฒนาในกุศลเพื่อประโยชนสุขของตัวประชาชนเอง
มีพุทธพจนตรัสสอนพระไว ใหดําเนินชีวิตอยูทามกลางหมูชนในโลกนี้ เหมือน
อยางแมลงผึ้ง แมลงผึ้งนั้น ขยัน บินไปตามหมูไม ไปเก็บน้ําหวานและเกสรดอกไม
ทานสอนคติวา ผึ้งนั้นไปเก็บเอาน้ําหวาน โดยไมทําดอกไมใหชอกช้ํา แมแตสีและ
กลิ่นก็ไมเสียหาย ขอนี้ฉันใด พระภิกษุก็พึงเที่ยวไปในหมูชาวโลกฉันนั้น คือเปนอยูจาริก
ไปในโลก โดยไมทําใหประชาชนชอกช้ํา ไมวาดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทอง หรือดานจิตใจ
เริ่มแตศรัทธา แตไปบํารุงชีวิตจิตใจของเขา ใหเจริญธรรมพัฒนากุศลมีความสุขยิ่งขึ้นไป
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นี้คือเหมือนกับแมลงผึ้งที่ไปเอาน้ําหวาน แตกลายเปนการไปชวยใหดอกไมเจริญ
งอกงามแพรพันธุดียิ่งขึ้นไปอีก ตามพุทธพจนในพระคาถานั้น มุนีคือพระสงฆที่ดีนี้ ก็อยู
ในโลกเหมือนอยางนั้น ทานทําตนใหเขาเลี้ยงงาย มีชีวิตที่ขึ้นตอวัตถุนอย เอาวัตถุมาเปน
ปจจัยเกื้อหนุนการศึกษาสั่งสอนธรรม ก็เลยนําประชาชนใหยิ่งเจริญพัฒนา
เปนอันวา พระสงฆที่ดี มีอาชีวะบริสุทธิ์ โดยเปนผูที่เลี้ยงงาย บริโภคปจจัยสี่ที่เขา
ถวายดวยศรัทธา ไมแสวงหาลาภในทางที่ไมควร ดํารงตนในการทําหนาที่เจริญไตรสิกขา
และสั่งสอนธรรม ทั้งใหตนเองงอกงามในธรรมวินัย และใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ในศีลขอนี้ จุดสําคัญอยูที่วา ปจจัยสี่อันเปนลาภที่จะเสพบริโภคนั้น พระไดมา
อยางไร ดังนั้น การแสวงหาปจจัยสี่ หรือการแสวงหาลาภ จึงเปนตัวตัดสินวา อาชีวะของ
พระนั้นบริสุทธิ์หรือไม ทานจึงใหหลักวา อาชีวปาริสุทธิศีลนี้ เปนศีลซึ่งดูความบริสุทธิ์ดวย
การแสวงหา (ภาษาพระเรียกวา ปริเยฏฐิสุทธิ)
ยิ่งกวานั้น แมจะไดปจจัยสี่มาดวยดีโดยถูกตองแลว สุจริตและบริสุทธิ์ไปขั้นหนึ่ง
แลว ก็ยังไมจบ เมื่อไดปจจัยสี่มาแลว พอจะเสพบริโภค พระสงฆจะตองฉันตองใชปจจัยสี่
เหลานั้น ดวยปญญาพิจารณาใหเกิดประโยชนถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง
ของการเสพบริโภคปจจัยสี่อยางนั้นๆ อีกดวย จึงยังมีศีลอีกหมวดหนึ่งตอไป
ทีนี้ ก็ผานตอมาถึงศีลหมวดที่ ๔ แตไดพูดเรื่องของศีลหมวดกอนๆ ไปยืดยาวมาก
ถึงตอนนี้ ตองรวบรัดพูดพอไดเคา แมจะเปนเรื่องสําคัญมากในการศึกษา
ศีลหมวดที่ ๔ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในดานการกินอยูเสพ
บริโภคใชสอยสิ่งของเครื่องใช พูดอยางภาษาพระวา การเสพปจจัย ๔ ตั้งแตกินอาหาร
ใชเสื้อผาเครื่องนุงหม เปนตน ใหกินเปน บริโภคเปน กินพอดี บริโภคพอดี ที่จะไดผลดี
ตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคสิ่งนั้นๆ
บางที พวกเราสมัยนี้หลายคนก็มองวา คนไทยสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทหรือ
บานนอก หางไกลการศึกษา คงไมคอยรูอะไร ทําอะไรไมถูก นี่ก็อาจจะจริงอยูบาง แต
มองอีกที ในหลายอยาง คนโบราณเหลานั้น ก็ทําอะไรไดถูกตองดีกวาคนสมัยนี้ไมนอย
คนสมัยกอนนั้น ถึงจะหางไกลแหลงความรู แตพิธีกรรมและกิจกรรมมากมายที่
สืบกันมาเปนประเพณี แมหลายอยางจะเหลือแครูปแบบ แตนั่นก็เปนวิธีการที่จะโดยรูตัว
ก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม ไดชวยใหชาวบานสมัยกอนนั้น ปฏิบัติตามหลักพระศาสนากันมาได
โดยหลายแหงก็ไดอยางดี

๔๐

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ที่วานั้น อยางนอยก็เหลือเคารูปไวใหคนรุนหลังนี้ บางคนที่คิดเอาจริง มีโอกาส
ยกหรือจับขึ้นมารื้อฟนหรือชําระสะสาง ถารูปแบบและประเพณีไมมีนั่นสิ อาจจะหมดทั้ง
ของจริง และหมดทั้งโอกาสที่จะฟนขึ้นมา
ศีลหมวดตางๆ นี้ เปนรูปรางของพระสงฆที่ปรากฏแกชาวบาน หรือทําใหสังคม
รูจักวานี่เปนพระสงฆ เรื่องนี้คนสมัยกอน ไมวาจะรูตัวหรือไม ก็มีรูปแบบและประเพณีที่
เขาบอกสืบกันมา ไมวาคนที่รูเขาใจสาระดี หรือคนที่ไมรูเขาใจก็ตาม ตางก็เอาจริงเอาจัง
ถือเปนสําคัญหรือสําคัญอยางยิ่ง
ศีลหมวดที่ ๔ ที่กําลังจะพูด ก็เปนตัวอยางในเรื่องนี้ สมัยกอนโนน ในแตละป
บานไหนมีบุตรที่อายุครบบวช พอหมดหนานา เดือนสี่เดือนหา บิดามารดาก็พาบุตรคน
นั้น ถือดอกไมธูปเทียนไปวัด นําไปกราบหลวงพอ ขอฝากลูกใหอยูวัดเพื่อเตรียมตัวบวช
พอมาอยูวัด กวาจะไดบวช รออีกเปนเดือนๆ ระหวางนั้น ก็พรอมกับหมูพวกที่จะ
บวชในรุนที่จะจําพรรษานั้น ทํากิจวัตรตางๆ ฝกหัดกิริยามารยาท โดยเฉพาะทองคําขาน
นาค และบทสวดมนต เจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ตามพระเณรไปทําวัตรสวดมนต ฟงคํา
สอนของหลวงพอ ตอนกลางคืน บางทีก็ผลัดกันทีละหลายๆ คน ไปบีบนวดหลวงพอ ได
ฟงทานเลาเรื่องเกาๆ และพวกนิทาน รวมทั้งแนะนําสั่งสอนไปตามสมควร
ในบรรดาบทสวดมนตนั้น ที่เนนมากอยางหนึ่ง คือ บท “ปฏิสังขา-โย” หรือบท
พิจารณาปจจัยสี่ คือ คําพิจารณาที่จะใชสอยเสพบริโภคปจจัยสี่นั้นๆ แตละอยาง โดยใหรู
เขาใจและกินใชใหถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง จึงมี ๔ บท สําหรับปจจัยสี่แต
ละอยาง และเพราะคําพิจารณาทั้งสี่บทนั้น ขึ้นตนวา “ปฏิสังขา โยนิโส...” ก็เลยเรียกกัน
งายๆ ตามสะดวกปากวา “ปฏิสังขา-โย”
หลวงพอ รวมทั้งพระเกา ก็บอกเนนแกคนเตรียมบวช และแกพระใหมวา กอนจะ
ฉันจะใชปจจัยสี่ ตองพิจารณากอนตามบทพิจารณาที่ใหทองไวนั้น แตบางที หรือไมนอย
หรื อ แม แ ตส ว นมาก ก็ สวดหรื อวา บทบาลี ที่ ทอ งไว นั้น ว า ไปตามถ อยคํ า โดยไม ไ ด คิ ด
พิจารณาหรือนึกถึงความหมายอะไร ก็เลยเปนแครูปแบบ (แตก็คือยังมีเครื่องชวยเตือนสติ
รออยูในตัว ที่บางทีอาจจะใหนึกขึ้นมาได หรือที่คนอื่นจะปลุกใหได ดีกวาไมมีอะไรเลย)
บรรดาบทพิ จ ารณาทั้ ง ๔ คื อ พิ จ ารณาการเสพกิ น ใช จี ว ร-เครื่ อ งนุ ง ห ม
บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ที่อยูอาศัย และเภสัช-หยูกยา นั้น แนนอนวา บทที่เดนที่สุด
ก็คือบทพิจารณาบิณฑบาต-อาหาร เพราะปรากฏเดนชัด มีกําหนดเวลาจําเพาะ และ
มักจะเปนกิจที่รวมพรอมกัน คือฉันพรอมกันทุกรูปในหอฉัน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทีนี้ พอจะเริ่มฉัน ตามที่สอนกันมาวาใหพิจารณากอนจึงฉัน ตามบทที่ทองไวนั้น
บางวัดก็อาจจะใหสวดพรอมกันกอน จบแลวทุกรูปก็ฉันของตนๆ แตในวัดสวนมากก็
ปลอยใหแตละองควาในใจ พอจะฉัน พระก็นั่งนิ่งเงียบกัน เพราะทานกําลังสวดหรือวาบท
พิจารณานั้นอยูในใจ สักครูก็เริ่มฉัน
ตอนที่พระสวดหรือวาบทพิจารณานิ่งกันอยูนั้น บางทีก็กลายเปนการทําตามๆ
กันไป โดยไมมีการบอกเลาอธิบาย ไปๆ มาๆ ชาวบาน หรือแมแตตัวพระเองที่ไ มรูไ ม
เขาใจความหมายและเหตุผล ก็เลยคิดกันและบอกกันวา พระเสกขาว (กอนฉัน) นี่คือ
เหลือแคเปนรูปแบบ เปนพิธี แลวก็เปนประเพณีที่มีแตรูปแบบ
นอกจากนี้ หลวงพอเอง และญาติโยมเกาๆ บางทีก็คอยเตือนพระ โดยเฉพาะกะ
พระใหมคลายจะขู บอกวา จะฉันขาว ตองพิจารณากอนนะ หรือตองปฏิสังขา-โย กอน
บางคนอาจจะบอกวาตองเสกขาวกอนนะ มิฉะนั้นจะเปนหนี้ชาวบานเขา ตายไปแลว (ถึง
มรณภาพไปแลว) จะไปเกิดเปนกระบือใหเขาใชไถนา
สําหรับหลวงพอ ทานอาจจะพูดเปนเชิงสัญลักษณ เมื่อใดมีโอกาส ก็จะอธิบาย
ความหมายใหฟง แตบางคนก็พูดไปตามที่เชื่อกันมา หรือพูดตามกันไป เปนการเตือนไว
หรือขู โดยไมรูวาทําไมจะตองเปนอยางนั้น แตไมวาจะพูดโดยรูหรือไม หรือดวยเชื่อดวย
เขาใจอยางไร ตามปกติ ก็คือพูดดวยความหวังดี ทั้งตอพระใหม และตอพระพุทธศาสนา
บอกวาจะพูดรวบรัด แตนี่ยาวอีกแลว เอาละ ก็พอเปนเคา ใหเห็นแนวทาง เปนเงื่อน
ปมที่ชวยใหเราไดมาจับจุดหรือใสใจที่จะฟนความรูความเขาใจ ใหรูถึงหลักที่เปนตัวจริง
และเรื่องที่ถือที่เชื่อที่พูดตอกันมานั้น ก็ไมตองอธิบาย เดี๋ยวรูหลักแลว ก็คงมองออกเองวา
เรื่องมากับชาวบานดังที่วานั้นไดอยางไร และมีความหมายที่แทจริงคืออะไร
ไดฟงคําอธิบายความหมายของศีลหมวดที่ ๔ นี้อยางคราวๆ ตอนเริ่มตนแลว ทีนี้
ก็มาดูคําแปลบทพิจารณาปจจัยขอที่ ๒ หรือปฏิสังขา-โย ขอบิณฑบาต คือพิจารณาในการ
ที่จะฉันอาหาร ดังตอไปนี้
“ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรอง
อยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา)
- มิใช่เพื่อจะสนุกสนาน เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เพื่อโอ่อ่าโก้เก๋
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามอันประเสริฐ คือการ
ดําเนินอริยมรรค เพื่อมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)
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โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างนี้ เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ
ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับทั้งจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)
- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้
- พร้อมทั้งจะเป็นการบริโภคที่บริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ปราศจากข้อเสียหาย
- แล้วก็เป็นอยู่ผาสุกด้วย”

นี่ยกมาใหดูเฉพาะขอ ๒ ขอเดียว สวนอีก ๓ ขอ ๓ ปจจัย คือ ผาจีวร ที่อยูอาศัย
และยาแกโรค ไมตองยกมา เพราะจะยืดยาว เมื่อพูดกันในขอนี้เปนตัวอยางเขาใจดีแลว
ก็ถึงกันหมด แลวอีก ๓ ขอ ก็หาเวลาไปอานเอง
ในขอ ๒ นี้ ยกคําพูดสวนสําคัญขางตนมาวางเทียบและทวนอีกทีวา “ศีลหมวดที่
๓ นี้ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในดานการกินอยู...เสพปจจัย ๔...ใหกิน
เปน กินพอดี ที่จะไดผลดีตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคสิ่งนั้นๆ”
เมื่อเทียบกับคําพิจารณาที่แปลไวตรงนี้ จะเห็นวาไดความตรงกัน ดังนั้น เพื่อรวบ
รัดอยางที่วาแลว จึงไมตองอธิบายยืดยาว แตแสดงสาระสําคัญเปนจุดกําหนดไวดังนี้
ศีลหมวดที่ ๔ นี้ เรียกวา ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลเนื่องดวยปจจัย ๔) หรือ ปจจัยปฏิเสวนศีล (ศีลในการเสพปจจัย ๔) ในที่นี้ ยกการเสพปจจัยที่ ๒ คืออาหาร เปนตัวอยาง
- เปนการบริโภคดวยปญญา โดยพิจารณารูเขาใจความมุงหมายที่แทจริงของ
การกินเสพบริโภคใชสอยนั้น เชนตอบไดวากินเพื่ออะไร และบริโภคใหไดผล
ตรงตามความมุงหมายนั้น เรียกไดวากินเปน บริโภคเปน
- รูจักประมาณในการบริโภค โดยสืบเนื่องและประสานกับขอแรก ก็รูขอบเขตและ
ปริมาณวา กินแคไหนเทาใดจึงจะไดผลตามความมุงหมายที่พิจารณาเห็นดวย
ปญญาแลวนั้น จึงกินพอดี บริโภคพอดี ดังที่ทานย้ําเสมอใหมีโภชเนมัตตัญญุตา
ถึงกับบางทีใชคํานี้แทนปจจัยสันนิสิตศีลเลยทีเดียว ก็คือมีศีลในการบริโภคนั่นเอง
- เปนการกินเสพบริโภคเพื่อสนองความตองการที่แทจริงของชีวิต ใหไดคุณคาแท
ที่จะเกิดผลดีตรงตามความมุงหมายอยางที่วาแลวขางตน เชนกินเพื่อใหรางกาย
แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพื่อจะสนองความตองการของตัวตนของคน
ซึ่งกลายเปนการบริโภคดวยโมหะและตัณหา ที่จะลุมหลงมัวเมา มุงเอาแคโกเก
ใหหรูดูเท อวดโอแขงขมกัน หรือติดอยูแคจะเอาเอร็ดอรอย เปนตน ที่เปนเพียง
คุณคาหลอกๆ เทียมๆ ซึ่งกลายเปนทําใหเกิดโทษ เชน ยิ่งกินดี ยิ่งมีโรคเยอะ
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- สืบเนื่องจากการสนองความตองการที่แทจริงของชีวิตนั้น ก็ย้ําตอไปวา กินใช
เสพบริโภคเพื่ออนุเคราะหพรหมจริยะ คือเกื้อหนุนชีวิตที่ดีและการพัฒนาชีวิต
ยิ่งขึ้นไป เปนความหมายที่กวาง จะวาครอบคลุมก็ได คือสืบตอจากกินเพื่อให
ชีวิตเปนไปได รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซึ่งก็คือเกิดประโยชนพื้นฐานแลว ก็
เอารางกายไปใชประโยชนตออีก โดยไปศึกษาเลาเรียน ทําความดีงามตางๆ พูด
รวมๆ วา กินเพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม แลวก็อยูผาสุกดวย
- พร อ มกั บ ที่ ใ ห เ กื้อ กู ล เกิ ด ประโยชน ก็ ไ ม ใ ห เ กิ ด โทษ ตั้ ง ต น แต ไ ม เ บีย ดเบี ย น
ตนเอง ไมกอปญหาแกชีวิตรางกาย เชน กินแลวเกิดโรคเสียสุขภาพ ใชจายเกิน
ตัวจนขัด สน แลว ก็ไ มเ บีย ดเบี ยนผูอื่น ไมเ บีย ดเบียนสัง คม เชน แย งชิง เอา
เปรี ย บ แสวงหาในทางทุ จ ริ ต เนื่ อ งจากฟุ ง เฟ อ ไม ก อ โทษภั ย ไม ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ดวยการกินไมเปน กินเกินพอดี จนขยะ
มลภาวะ มากลนรวดเร็ว กําจัดชําระไมไหวไมทัน
ในที่สุด ตัวแทตัวจริงของศีลหมวดที่ ๔ นี้ ก็อยูที่การบริโภคดวยปญญา คือจะกิน
ใชเสพบริโภคอะไร แคไหน ก็พิจารณาใหรูเขาใจความมุงหมายที่จะไดคุณคาแทที่สนอง
ความตองการของชีวิต ทานจึงวาเปนศีลที่บริสุทธิ์ดวยการพิจารณา (ปจจเวกขณสุทธิ)
สําหรับพระนั้น ศีลขอนี้ทานเนนเปนสําคัญ เพราะชีวิตของพระอาศัยปจจัยสี่ที่
ชาวบานถวายดวยศรัทธา ถาพระเณรฉันโดยไมไดพิจารณาอยางที่วามา หากฉันโดยลุม
หลงติดรสอาหาร ไมรูจักประมาณ ไมฉันเพื่อเกื้อหนุนการเจริญไตรสิกขา ถือวาฉันโดย
ขาดปญญา เปนทาสของตัณหา พระพุทธเจาตรัสวาบริโภคอยางเปนหนี้ หรือฉันติดหนี้
(อิณบริโภค) ชาวบานจึงไดเตือนพระใหมอยางที่เลาขางตน
ในแงหนึ่ง ศีลหมวดที่ ๔ นี้ก็เปนเรื่องของการใชอินทรียดวย ดังที่วา การเห็นแก
ความรูสึกตอ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ที่รับรูเขามาทางอินทรียทั้งหลายนี่แหละ ที่ทํา
ใหคนผูตกไปใตอํานาจของตัณหา หลงเพลินมัวเมา สติหลุด ปญญาหาย พลาดจากการ
กินเสพดวยปญญา และจึงไมรูจักประมาณในการบริโภค แลวกอปญหาจากการกินเสพ
บริโภคตางๆ นานา เนื่องจากติดหลงรสอาหาร เปนตน แตอันนี้เปนการใชอินทรียจําเพาะ
เรื่องที่ใหญมาก กับทั้งมีวิธีปฏิบัติพิเศษ ก็เลยแยกออกมาเปนอีกหมวดหนึ่งตางหาก
อีกประการหนึ่ง ตามที่วานั้น เมื่อเปน เรื่องเกี่ยวกับอิ นทรียตอ เนื่องมา ศีลนี้ก็
นาจะจัดเปนหมวดที่ ๓ ตอจากการสํารวมอินทรีย แตนี่ทานจัดเปนหมวดสุดทาย คือ
หมวดที่ ๔ โดยไปตอหลังศีลหมวดที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ก็โดยเหตุผลซึ่งเห็นไดไม
ยาก คือมองตามปกติวา หาเลี้ยงชีพไดมาแลว จึงกินใชเสพบริโภค
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เปนอันจบศีล ๔ หมวด ซึ่งมีชื่อรวมวา ปาริสุทธิศีล ๔ เรียงดูใหครบที่นี่ คือ
๑. ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือการสํารวมในปาติโมกข
(คฤหัสถเมื่อไมจัดตั้งชุมชนจําเพาะใหชัด พึงถือศีล ๕ ดังปาติโมกข)
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือการสํารวมอินทรีย, ศีลขอรูจักใชอินทรีย
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล ศีลเนื่องดวยปจจัย ๔
รวมศีลทั้งหมดเปน ๔ ประเภท นี้คือแดนที่เราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ทั้ง
สิ่งแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม
ศีลทั้งหมดนี้ เราไมคอยรูจักกัน เรามักรูจักแตศีล ๕ สวนศีลในการบริโภคอาหาร
ศีลในการดูฟงทีวี นี่ไมมี เพราะฉะนั้น ก็ไมรูเขาใจวา ถาดูทีวี เมื่อดูไมเปน ก็เสียศีล ถาดู
เปน ก็มีศีล จึงตองถามวา ดูทีวีแลว ไดความรู ไดคติ ไดประโยชนไหม
เพราะฉะนั้น จะตองฝกกันตั้งแตในบาน เวลานี้นาเสียดายที่ใชเทคโนโลยีกันไม
คอยเปน ดูทีวีก็ไมเปน ใชสื่อตางๆ ไปทางลุมหลงมัวเมา เสียศีลกันมาก
ถาเด็กมีศีลอยางที่วามานี้ ประเทศไทยเจริญพัฒนาแนนอน สวนพระนั้นแนอยู
แลว ทานเนนศีลจริงจังมาก
เป น อั น ว า ศี ล ๔ หมวดนี้ เป น ชี วิ ต แดนที่ ห นึ่ ง แดนนี้ ใ หญ ม าก มิ ใ ช แ ค
กิริยามารยาท และความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในสังคม ตองฝกตองศึกษากันจริงจัง
ในที่นี้ก็มุงฝกพระสงฆไวเปนตัวอยาง ใหเห็นวาทําอยางไรคนจะอยูกันดี ใหสังคม
นี้สงบเรียบรอย มีระเบียบ มีความสวยงามประณีต ผูคนตั้งอยูในความสุจริต มีเศรษฐกิจ
ที่ไมเบียดเบียน เคารพวินัยกฎกติกา พรอมดวยไมตรี ไดสัมผัสสภาพรมณียทุกที่ทุกเวลา

แดนที่ ๒ ที่ ๓ พัฒนาลึกเข้าไปข้างใน เรื่องใหญ่ พูดแค่นําเรื่องไว้
ไดพูดเรื่องศีลมาเสียยืดยาว เพราะเปนเรื่องขั้นเบื้องตน ที่ทานถือเปนสําคัญใน
ฐานะที่เปนพื้น เปนฐาน เปนที่เหยียบยัน เปนที่ตั้งตัว เมื่อตั้งตัวไดมั่นดีแลว จะทําอะไรๆ
หรือจะกาวตอไปขางหนา ก็มั่นใจวาจะหนักแนนไดแกนไดเนื้อ แลวก็เปนไปดวยดี
ศีล ๔ หมวดนี้ เปนชีวิตแดนที่หนึ่ง อยูกับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ ขาวของ เงินทอง
ของกินของใช วัสดุอุปกรณ และเพื่อนมนุษย ตั้งแตในครอบครัวจนทั่วทั้งสังคม หรือตั้งแต
ในวัดจนทั่วทั้งสังฆะ เปนเรื่องพื้น เปนเรื่องฐาน เราตองผาน ตองพบ ตองเกี่ยวของ ตอง
อาศัย อยูรอบตัว และตอนนี้ เรากําลังจะเริ่มตน ก็จึงวากันในเรื่องนี้ใหชัดมากสักหนอย
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สวนอีก ๒ แดนตอไป คือ จิตใจ และปญญา เปนเรื่องนามธรรม อยูขางใน เปน
เรื่องใหญมาก เปนตัวแทตัวจริง ที่เราจะเขาวัดใหใกลพระพุทธเจายิ่งขึ้นไปอีก เพื่อจะได
ฝกไดศึกษากันจริงจังพัฒนาใหเต็มที่ แตตอนนี้เราอยูที่หนาดาน เดี๋ยวบวชผานเขาไปแลว
จึงคอยวากัน ตอนนี้ เหมือนปฐมนิเทศไว เปนการเตรียมตัวในเรื่องพื้นฐาน
อยางไรก็ดี วาที่จริงนั้น ในแดนศีล ที่เปนเรื่องเบื้องตนพื้นฐานนี่แหละ ตอนที่เรา
จะตั้งตัวใหมั่น เราก็ไดเริ่มจัดการขางในตัวไปดวย คือ ตอนฝกขางนอกนั้น ขางในก็ฝกไป
ดวย ถึงจะไมรูตัว ก็ไดพัฒนาไปแลวไมนอยเลย

ทีนี้ ก็จะพูดถึงการศึกษาในไตรสิกขาตอไป วาดวยแดนจิตใจ ที่เปนเรื่องของสมาธิ
และแดนความรูเขาใจ รูแจง รูจริง ที่เปนเรื่องของปญญา เปนการนําเรื่องไว พอใหไดเห็นแนว

แดนที่ ๒ จิตใจ เรื่องของสมาธิ
เบื้องหลังแดนของการแสดงออกติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการรับรูดูฟงเปน
ตน และมีพฤติกรรมตางๆ ดังไดวามาแลวนี้ ก็คือ จิตใจ
พอรั บ รู ผ า นแดนที่ ๑ เข า มาแล ว ในใจก็ มี ค วามรู สึ ก เชิ ง รั บ เช น ว า สบายใจ
หรือไมสบายใจ ถูกใจ หรือไมถูกใจ จากนั้นก็มีความรูสึกเชิงตอบสนอง เชนวา ชอบใจ
หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะผละหนีไป อยากจะทําลาย
จากนั้นก็กาวตอไปสูการคิด เชนวา จะทําอยางไรใหได จะทําอยางไรใหพนมันไป
หรือทําลายมันเสีย แลวก็อาจจะตอไปสูการพูด และหรือการลงมือทํา
ทีนี้ พูดกวางๆ วา เราจะทําอะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร จะใชปากพูดอะไร จะใช
มือทําอะไร จะบริโภคอะไร ตองมีความตั้งใจ (เจตนา) ความตั้งใจนี้ อยูในแดนของจิตใจ
ลึกลงไปอีก เราจะตั้งใจอยางไร ก็ขึ้นตอแรงจูงใจ ที่เปนกุศล หรือเปนอกุศล ซึ่งชัก
นําผลักดันอยูขางหลัง ถามีแรงจูงใจชั่วราย เชน มีความโลภ มีความโกรธ มีความริษยา
อาฆาต ก็ตั้งใจไปทางหนึ่ง ถามีแรงจูงใจดี เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีคุณธรรมความ
ดีอยางใดอยางหนึ่ง ก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่ง
พรอมกันนี้ จิตใจยังมีเรื่องของความออนแอ และความสามารถ เชน ความเกียจ
คราน หรือเพียรพยายาม ความหดหูระยอทอแท หรือความเขมแข็ง ความอดทน ความมี
ใจสู ความมีใจเลื่อนลอย หรือความมีสติทัน ตื่นตัว ยับยั้ง ควบคุมตัวเองได ความฟุงซาน
กระวนกระวาย หรือความมีสมาธิ จิตใจสงบ ตั้งมั่น แนวแน นี่ก็เรื่องของแดนจิตใจทั้งนั้น
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นอกจากนั้น ก็ยังมีเรื่องของสุขและทุกข เชนวา มีจิตใจขุนมัว หมนหมอง เหงาหงอย
ละห อ ยละเหี่ ย เศร า ซึ ม สิ้ น หวั ง โหยหา ห อ เหี่ ย ว แห ง ฤทั ย ใจผาก ชอกช้ํ า ร า วระทม
ตรมตรอม หรือเอิบอิ่ม สดชื่น ปรีดา ราเริง ฉ่ําชื่น เบิกบาน ผองใส ปลอดโปรง โลงเบา
ทั้งหมดที่วามานี้ เปนเรื่องในแดนของจิตใจ ที่สมาธิเปนเจาใหญ ซึ่งจะจัดปรับ
แกไข ทําใจใหดีไดทั้งนั้น
เปนอันเห็นไดวา แดนจิตใจเปนเรื่องใหญสําคัญมาก แมเมื่อเรามาสัมพันธกับ
โลกภายนอกในแดนแรกนั้น ถาจิตใจไมดี ก็สัมพันธไมดี เชน ทําใหเกิดการเบียดเบียน ถา
จิตใจดี เชนตั้งใจดี ก็สัมพันธไดดี มีการชวยเหลือรวมมือกัน หรือทําบรรยากาศใหเปน
รมณีย เปนตน
ในทางกลับกัน เมื่อสัมพันธกับภายนอกดี ก็นําจิตใจใหพลอยดีไปไดดวย เชน ถา
ไดพบไดเห็นหรืออยูในที่สะอาดเรียบรอยงดงามเปนรมณีย หรือรูจักดูรูจักฟงสิ่งที่ดี ก็
เกิดผลแกจิตใจในทางที่ดี เชนมีความสดชื่นเบิกบาน ชวนใหคิดการที่ดีๆ
รวมแลวก็เปนปจจัยแกกันและกัน จิตใจก็เปนปจจัยแกการสัมพันธทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย จนถึงกายกรรมวจีกรรม และตาหูจมูกลิ้นกาย ตลอดถึงกายกรรมวจีกรรมนั้น เมื่อ
รูจักใช ใชถูกตอง ทําดี ทําเปน ก็เกิดผลดีแกจิตใจ ตอออกไปสูดานอื่นๆ ทั่วถึงกันหมด
เมื่อแดนจิตใจเปนเรื่องใหญดังที่วามา จึงจะตองพัฒนากันใหจริงจัง จะเห็นวา
แม แ ค จ ะให ไ ด ส มาธิ ที่ เ ป น แกนนํ า ในแดนของจิ ต ใจนั้ น ก็ ยั ง จั ด การฝ ก สมาธิ กั น เป น
course บางทีจัด ๑๕ วัน หรือเดือนหนึ่งก็มี นี่คือเรื่องของแดนที่สอง คือแดนจิตใจ ที่ใช
สมาธิเ ปนตัวแทน คื อสมาธินี้เ ปนคุณสมบัติหลักดังที่วา เปนตัวแกน ก็เ ลยเอาชื่อเป น
ตัวแทนของแดนจิตใจนั้น จะเรียกวาแดนสมาธิ หรือแดนจิตใจก็ได

แดนที่ ๓ ความรูความเขาใจ รูใหแจง รูจนถึงความจริง คือเรื่องของปญญา
ลึ ก ลงไปในใจ คนเรานี้ ต อ งมี ค วามรู เริ่ ม ตั้ ง แต สั ม พั น ธ กั บ ภายนอก เราจะ
เคลื่อนไหวกายวาจา เราจะทําอะไร จะกินใชเสพบริโภคอะไร เราตองรู ถาเราไมรู ก็ทํา
อะไรไมได หรือทําไมไดผล ทําไมถูก ทําไมเปน คนไมรู จะเคลื่อนไหว จะทําอะไร ก็ไปได
ทําไดจํากัด ยิ่งรูชัดเจน รูกวางขวาง จะเคลื่อนไหวทําอะไร ก็ไปไดทําไดสําเร็จทะลุโลงไป
และทําไดละเอียดซับซอน ไดผลดีดังที่ตองการ
นี่ก็รวมไปถึงปญญาในการสื่อสาร การเรียน การฟงคนอื่น ฟงแลวรูเขาใจแคไหน
จับประเด็นใหถูก พูดใหเขาฟงแลวเขาก็เขาใจไดดี อะไรตางๆ เหลานี้
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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 แลวก็อัดอั้นตันใจ มี
ความทุกข พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไรกับมัน ทีนี้ก็โลง นี่คือตัวอยางงา ยๆ ที่
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ คือความหลุดโลง ปลอดโปรง หายติดขัด หรือพนทุกขนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ปญญาจึ งเป นแสงสวาง เป นตัว ชี้ชอ ง บอกทาง เบิกวิสั ย ขยาย
ขอบเขต เคยทําไดเทานี้ พอมีปญญารูเขาใจมองเห็นมากขึ้น ก็ขยายขอบเขตทําไดมาก
และไดผลยิ่งขึ้น เคยติดตัน ก็หลุดโลงเปนอิสระดวยปญญา แดนปญญาจึงเปนเรื่องใหญ
ที่สุด มาควบคุม มานําทางในแดนของการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ชี้นําพฤติกรรม
และปรับแกพัฒนาจิตใจหมดเลย จนกระทั่งเปนตัวตัดสินที่จะนําไปสูการตรัสรู
เพราะฉะนั้น สามแดนของการศึกษา คือไตรสิกขานี้ จึงครบจบสมบูรณที่ปญญา
และทั้งสามแดนนั้นก็สัมพันธอาศัยสงเสริมกันไปดวยกันโดยตลอด
ตั้งแตการรับรูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ใหเปนการสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ดวยพฤติกรรมการใชตา หู อยางมีสติ ดวยปญญา ซึ่งเรียกวารูจักใช หรือใช
เปน พอใชเปน คือใชดวยสติปญญา ก็ไดความรู ก็ทําใหเกิดปญญาอีก
เมื่ อ จิ ต ใจดี ง าม มี ค วามเข ม แข็ ง อดทน พอเจอป ญ หา ก็ ไ ม ย อ ท อ สู ป ญ หา
พยายามคิดพิจารณาโดยแยบคาย ก็เกิดปญญาขึ้นมา นี่คือปญญาก็อาศัยจิตใจ
ปญญาเปนแดนใหญที่จะทําใหชีวิตของเราเจริญงอกงาม บรรลุจุดหมาย แดนที่
หนึ่ง ศีล และแดนที่สอง สมาธิ เจริญไปได ก็เพราะอาศัยปญญานี้ มาชวยขยายขอบเขต
และปรับแก แลวก็ทําใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
เปนอันวา ปญญามีตั้งแตการรูจักรับรูใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง การรูจัก
พิจารณาคิดวินิจฉัยปญหา โดยไมเอนเอียงดวยอคติ การรูจักคิดวิเคราะหแยกแยะสิ่ง
ตางๆ ใหกระจางชัด การรูจักคิดคนสืบสาวเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย การรูจักคิดเชื่อมโยง
เอาขอมูลความคิดมาประมวลประกอบกัน สรางความรูความคิดใหม อะไรตางๆ เหลานี้
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ทานจึงบอกวา ปญญาเปนยอดธรรม และแมวาที่จริงนั้น ปญญาจะเปนปุญญัง
อยางหนึ่ง แตทานใหความสําคัญ ถึงกับยกขึ้นตั้งไวใหเดนตางหาก แลวก็เรียกวา ปุญญัง
กับปัญญา พระโพธิสัตวบําเพ็ญปุญญัง จนกระทั่งปญญาชัดแจงขึ้นมา แลวก็เอาปญญา
นําหนาขบวนปุญญัง ดําเนินไปสูการตรัสรู ลุถึงอิสรภาพแหงวิมุตติธรรม แลวปญญานั่น
แหละก็กลายเปนโพธิ คือการตรัสรู คือตรัสรูดวยปญญานั่นเอง
รวมความวา ปญญาเปนเรื่องใหญมาก และเปนแดนที่สาม ที่เรามาบวชเรียน
ถึงแมจะไมบวชเรียน ญาติโยมทั้งหลายก็อยูในสามแดนนี่แหละ คือ แดนที่ ๑ แดน
ติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยตาหูจมูกลิ้นกาย ตลอดจนดวยพฤติกรรมกายวาจา แลว
แดนที่ ๒ คือเรื่องของจิตใจ ทั้งดานคุณภาพของจิต คือพวกคุณธรรม ทั้งดานสมรรถภาพจิต
และดานความสุข แลวก็แดนที่ ๓ คือเรื่องของปญญา แดนของความรูความเขาใจ การ
คิดพิจารณา การที่จะไดความสวางใหเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย แมจะเนนกับพระ
แตโยมก็อยูในนั้น เราก็มาฝกกันในเรื่องเหลานี้ คือพัฒนากันไปในไตรสิกขา
เปนอันวา ไดสรุปคําสอนที่จะไปปฏิบัติกันทั้งหมด ลงในหลักการศึกษาที่เรียกวา
ไตรสิกขา ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของโดยตรง สวนรายละเอียดก็จะไดศึกษากันตอไป
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว รูวาชีวิตของเราคือไตรสิกขานี้ ทานทั้งหลาย
เมื่อไดบวชแลว ก็ขอใหฝกศึกษาพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในแดนทั้งสามนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไป
บวชไปแลว ก็ถามตนเองวา ในดานศีล การสัมพันธแสดงพฤติกรรมของเรา การ
ใชตาหูจมูกลิ้นกาย การใชกายวาจาทํากรรมตางๆ ของเรานี้ ตั้งแตการกินอยูเสพบริโภค
การใชปจจัย ๔ สิ่งของเทคโนโลยีนี้ เรามีหลักมากขึ้นไหม ใชถูกใชเปนขึ้นไหม ในการอยู
รวมกับเพื่อนมนุษย ตั้งแตเพื่อนสหธรรมิก รูจักเกื้อกูลกัน มีความสัมพันธที่ดี รูจักพูดจาดี
ขึ้นไหม นี่เรื่องศีลทั้งนั้น อยางนอยก็ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ดานที่สอง ก็ดูวา จิตใจของเราดีขึ้นไหม โดยคุณธรรม เชน เมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขา โดยความสามารถ ตั้งแตความเขมแข็งอดทน ขยันหมั่นเพียร โดยความสุข มี
ความราเริง เบิกบาน ผองใส เปนตน
แลวก็สาม ดานปญญา อยางนอยก็รูเขาใจหลักธรรม ที่จะนําไปใชประโยชน เชน
หลักในการดําเนินชีวิต ตลอดจนฝกในการคิดพิจารณาสิ่งตางๆ รูจักมองโลกมองชีวิต
รูจักพลิกสถานการณรายใหกลายเปนดี ดังที่วา ทุกอยางในโลกนี้ แมแตเลวที่สุด ถามองเปน
ก็ไดประโยชน อยางนอยก็ไดความรูไดความจริง เราก็ฝกวิธีคิดที่จะเปนการฝกปญญา
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ทั้งหมดนี้ ก็ถามตัวเองวา เรากาวไปไดแคไหน ทดสอบและตรวจสอบไปเรื่อยๆ
ทั้งสามแดน ก็เปนอันวา เรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการดังที่ไดวามา
บัดนี้ ทานทั้งหลายไดรูจักชีวิตพระเพียงพอ พรอมที่จะบวชแลว ก็จะไดอุปสมบท
ตอไป
ในการที่จ ะอุ ป สมบทนี้ บอกแล ว ว า ท านไดเ ขา มาขอนิ สัย ขอให ข า พเจ า เป น
อุปชฌาย การที่มาขอใหเปนอุปชฌาย ก็เพราะวา ที่ประชุมสงฆนี้ เมื่อพิจารณาวาจะรับ
ทา นเข า ร วมสั ง ฆะหรื อไม ตองใชม ติ ส วนรวม อย างเป นเอกฉัน ท โดยต องดู ว าท า นมี
คุณสมบัติครบถวนไหม และทานปฏิบัติตามพุทธบัญญัติถูกตองหรือไม
พุทธบัญญัติในกรณีนี้ก็คือ มีอุปชฌายที่จะดูแล เปนหลักประกันวาทานบวชแลว
จะไม เ คว ง ควา งเลื่ อนลอย โดยสงฆจ ะพิจ ารณาว า เมื่ อท า นผู นี้บ วชเขา มาแลว จะมี
ผูรับผิดชอบดูแล เอาใจใสใหการศึกษา เปนที่อาศัย เพื่อจะไดมีการศึกษาที่จะเปนฐานให
เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไดตอไป ถาไมมีที่อาศัยนี้ ก็จะไมยอมใหบวช ทานก็จึงมา
ขอนิสัย ใหขาพเจาเปนอุปชฌาย ผูเปนที่อาศัยนั้น
บั ด นี้ ท า นได อุ ป ช ฌาย แ ล ว ท า นก็ เ ข า ไปแจ ง ขอบวชกะที่ ป ระชุ ม สงฆ แล ว ที่
ประชุมสงฆก็จะมีพระอาจารยที่เปนคูสวดขึ้นมา ทําการซักถามทาน ที่เรียกวา ขานนาค
คือตรวจสอบวา ทานมีคุณสมบัติที่จะบวชไดหรือไม เรียกวาสอบถามอันตรายิกธรรม (เหตุ
ขัดขวางการอุปสมบท, ขอบกพรองเสียหายที่ทําใหขาดคุณสมบัติในการที่จะบวชเปนภิกษุ)
เมื่อสอบถามอันตรายิกธรรมเสร็จแลว พระอาจารยคูสวด ก็บอกแกที่ประชุมโดย
ตั้งเปนขอเสนอ เรียกวาสวดญัตติ คือตั้งญัตติ (ญัตตินี้มาจากพระ แลวสภาไทยก็เอามาใช คือ
สภาของพระมีญัตติที่ใชกันอยูกอนแลว)
พระอาจารยคูสวด เปนผูดําเนินการประชุม ก็ตั้งญัตติวา ทานผูนี้ ชื่อนี้ มีพระ
เถระองคนี้เปนอุปชฌาย มีคุณสมบัติที่ไดตรวจสอบแลวอยางนี้ มีบาตรจีวรครบแลว แจง
แกสงฆขอบวช ที่ประชุมสงฆจะเห็นชอบดวยไหม
เมื่อ ที่ป ระชุ มสงฆเ ห็ น ชอบ ก็ ขอมติ ถ า มี ใ ครคั ด ค า น ก็ บวชไม ไ ด ถ าเห็ น ชอบ
พรอมกัน ไมมีใครคัดคาน การบวชก็สําเร็จ ก็ประกาศมติ ๓ ครั้ง เรียกวา อนุสาวนา แลว
ก็จบ เปนอันบอกวา การบวชสําเร็จเสร็จสิ้น
ทีนี้ในการที่จะบวชนั้น เมื่อจะตั้งญัตติ ก็ตองเอาชื่อของทานไปแจงเสนอตอที่
ประชุม พรอมทั้งนําชื่ออุปชฌายไปบอกดวย ตอนนี้ก็เลยจะตองใหทานเรียนรูจักชื่อกันไว
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อยางไรก็ตาม ในการตั้งญัตติ และสวดประกาศตางๆ นั้น ทานวาเปนภาษาบาลี
แต ชื่ อ ของแต ล ะรู ป นี้ เ ป น ภาษาไทย ไม ส ะดวกในการสวดนั้ น เพราะว า ภาษาบาลี มี
ไวยากรณ ตองมีการผันรูปตางๆ ก็เลยจะตั้งชื่อเงาให เอาไปใชแทนชื่อตัว เรียกวา ฉายา
(“ฉายา” ซึ่งแปลวาเงานี้ ทานสันนิษฐานวา เรียกตามที่เปนชื่ออันมาในใบบอกฉายา คือ
เมื่อบวชเสร็จ ตองบอกเวลาที่สําเร็จนั้น สมัยกอนโนนบอกเวลาโดยวัดฉายาคือเงาแดด และทานก็
จดชื่อนั้นลงไวในใบบอกรายการตางๆ เกี่ยวกับการบวชของผูนั้น เรียกวาใบฉายา ก็เลยเรียกชื่อบาลี
นั้นวาชื่อฉายา คือชื่อในใบฉายา หรือใบวัดเงาอันบอกเวลา ในที่นี้พูดงายๆ วา “ชื่อเงา”)
ก็ใหฉายา หรือชื่อเงา แกทั้ง ๕ รูป ดังนี้
๑. สามเณรธันวา ใหฉายาวา ฐิตมโน (แปลวา มีใจมั่น, มีใจตั้งมั่น)
เมื่อพระอาจารยที่เปนคูสวดถามวา
กินนาโมสิ? (เธอชื่ออะไร?)
ก็ตอบวา อะหัง ภันเต ฐิตมโน นามะ (กระผม ชื่อวา ิตมโน ขอรับ)
ทีนี้ ลองถามดู: กินนาโมสิ
ตอบ: อะหัง ภันเต ฐิตมโน นามะ
ตอไป นอกจากถามชื่อตัวแลว ทานก็จะถามชื่อพระอุปชฌายดวยวา
โก นามะ เต อุปัชฌาโย (อุปชฌายของทานชื่ออะไร?)
ก็ตอบวา อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ปยุตโต นามะ
(อุปชฌายของกระผม ชื่อวา ปยุตโต ขอรับ)
ทีนี้ ตอไป
๒. สามเณรวิศวกร ก็ใชฉายาวา สุทฺธิกโร (แปลวา ผูสรางความบริสุทธิ์)
...
๓. สามเณรจักรกฤษณ ใหฉายาวา อริยจกฺโก (แปลวา ธรรมที่เหมือนลอ ของพระ
อริยะ ซึ่งนําตัวเองไปสูความเจริญ และนําความเจริญไปแผขยายใหเขา)
...
๔. สามเณรกําแหง ใหฉายาวา สุทฺธมโน (แปลวา มีใจบริสุทธิ์)
...
๕. สามเณรธรรมรัตน ใหฉายาวา วชิรธมฺโม (แปลวา มีธรรม ซึ่งมีคาประดุชเพชร)
...
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เปนอันวาไดรูเขาใจสิ่งที่จะนําไปใชในที่ประชุมสงฆ ตอนทําสังฆกรรม คือการ
บวชแลว ก็ถือวาทุกรูปพรอม
เมื่อพรอมอยางนี้แลว ยังมีอีกอยางหนึ่ง คือจะบอกบริขาร พระภิกษุมีบริขาร คือ
เครื่องใชเพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน เพื่อใหชีวิตโปรงโลงเปนอิสระ จะไดตั้งใจอุทิศตัวอุทิศ
เวลาใหแกการศึกษาเต็มที่ ก็จึงมีบริขารที่จําเปน แคบาตร จีวร ตอนนี้ก็จะวาเปนภาษา
บาลี แนะนําใหรูจักชื่อบริขารไว (บอกแกทีละรูป ซึ่งเขามาที่อุปชฌาย ตามลําดับ)
พระอุปชฌาย: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ, อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง
อาจิกขิตัพพัง (พึงใหถืออุปชฌายกอน...แลวพึงบอกบาตรจีวร)
เดินเขาเขามา ถือบาตรเขามาใกลๆ ใหจับถึง
พระอุปชฌาย: อะยันเต ปัตโต
(นี้บาตรของคุณ)
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
(ขอรับ ทานผูเจริญ)
พระอุปชฌาย: อะยัง สังฆาฏิ
(นี้ผาสังฆาฏิ ผาทาบ ผาซอน)
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
(ขอรับ ทาน)
พระอุปชฌาย: อะยัง อุตตะราสังโค (นี้ผาหม [ที่ชาวบานเรียกกันวาจีวร])
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
(ขอรับ ทานฯ)
พระอุปชฌาย: อะยัง อันตะระวาสะโก (นี้ผานุง, สบง)
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
(ขอรับ ทานฯ)
พระอุปชฌาย: คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ (ไปยืนที่โนน [ไปนั่งรอในที่จัดไวกอน])

ตอนที่
๓

พอบวชเสร็จเปนพระใหม
อะไรทําได ทําไมได ตองรูทันที
บัดนี้ การอุปสมบทสําเร็จเรียบรอยแลว พูดอยางทางการวา สังฆกรรม คืองาน
ของที่ประชุมสงฆ ไดจบลง และทานทั้งหลายไดเปนพระภิกษุ
มีพุทธบัญญัติวา เมื่ออุปสมบทเสร็จ ใหอุปชฌายรีบบอก อนุศาสน ๘ ทันที กอน
จะออกจากโรงอุโบสถ
อนุศาสน ๘ คือคําสอนเบื้องตน บอกเรื่องสําคัญ ๘ ขอ จัดเปน ๒ หมวด ไดแก
นิ สั ย ๔ ให รู ว า พระจะเป น อยู อ ย า งไร จะดํ า เนิ น ชี วิ ต ในแง ข องป จ จั ย ๔ อย า งไร กั บ
อกรณียกิจ ๔ ใหรูวา มีอะไรตองหามสําคัญ ที่ทําไมไดเด็ดขาด ซึ่งทําแลวจะขาดจาก
ความเปนพระภิกษุ ตองรูไวกอนแตตน สวนเรื่องอยางอื่นไปเรียนทีหลังได แตขอหาม
สําคัญนี้ ตองใหรูไว เพราะวาถาไปผิดพลาดเขา ตัวเองไมรูตัว ก็หมดความเปนพระภิกษุ
ตอจากนั้น ก็จะบอกไตรสิกขา เปนการปดทายการบวช เพื่อจะไปเริ่มตนชีวิตของ
พระ เพราะฉะนั้น ที่จะบอกตอไปนี้ แยกไดเปน ๓ ตอน

ตอนแรก อนุศาสน หมวดที่ ๑: นิสัย ๔
กอนหนานี้ ตั้งแตตน ไดยินคําวา “นิสัย” บอกวา ขอนิสัย ทีหนึ่งแลว คราวนี้ ถึง
ตอนทาย มีนิสัยอีกแลว วาบอก นิสัย ๔
ตอนตน ที่ขอนิสัยนั้น เปนนิสัยอยูที่บุคคล คือไปขออาศัยพระอุปชฌาย เพื่อให
ทานชวยเปนที่อาศัยในเรื่องการศึกษา ใหทานชวยเกื้อหนุน นั่นเปนบุคคลที่อาศัย ซึ่งจะ
ชวยเกื้อหนุนการศึกษาของเรา
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คราวนี้ บอกใหรูถึงนิสัย ๔ นี้ อันเปนนิสัยซึ่งอยูที่วัตถุ คือปจจัย ๔ นั่นเอง ชวย
เปนที่อาศัยในการศึกษา โดยเปนวัตถุที่อาศัย ซึ่งจะชวยเกื้อหนุนการศึกษาของเรา
ปจจัย ๔ นี้ สําหรับพระภิกษุมีชื่อเรียกพิเศษวา นิสัย ๔ อยางที่วาแลว คือเปน
นิสัยที่อยูกับของกินของใชวัตถุที่เราเสพบริโภค เราอาศัยมันค้ําจุนชีวิต ทําใหเรามีกําลังที่
จะศึกษาเลาเรียนเจริญพัฒนาไปได
รวมแลวก็ไดความวา ชีวิตเราผูเปนพระนี้ ดานหนึ่งก็อาศัยบุคคล คืออุปชฌาย
อาจารย และอีกดานหนึ่ง ก็อาศัยวัตถุ คือปจจัย ๔ เพื่อเปนเครื่องเกื้อหนุนในการที่จะทํา
หนาที่ศึกษา
เรื่องนิสัย ๔ นี้มีความหมายสําคัญ เทากับสอนใหเรามองวา ของกินของใชวัตถุ
เสพบริโภคทั้งหลายนั้น เปนเครื่องอาศัย สําหรับเกื้อหนุนใหเราสามารถกาวไปสูจุดหมาย
เทานั้น เราจะไดรูวา ออ... พุทธศาสนามองวัตถุหรือมองเรื่องเศรษฐกิจ วาเปนเครื่อง
เกื้อหนุน มิใชเปนจุดหมาย เปน means ไมใชเปน end
เรามิใชมีชีวิตอยูเ พื่อจะไดกินใชเสพบริโภคเพื่อหาความสุขจากวัตถุ แลวก็จบ
เทานั้น แตเรามีเราใชกินเสพบริโภควัตถุ เพื่อใหมันเปนที่อาศัย เปนเครื่องเกื้อหนุน ใหเรา
สามารถทําความดี มีโอกาสฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ใหเจริญงอกงามขึ้น ใหชีวิตดี
ขึ้นในดานตางๆ ไปสูจุดหมายอยางที่วามาแลวนั้น
ความรูเ ขา ใจนี้ เปน คติ ที่ทํ าให พระมี สติ ซึ่ งย้ํ า เตื อนบอกตนให เ ป นคนอยูงา ย
สันโดษ โดยรูวาจําเปนตองมี แตใหพอดี แคที่สมควร ไมหมกมุนวุนวายหรือลุมหลงมัว
เมาทําเวลาใหหมดไปกับการหาความสุขจากการเสพวัตถุ แลวก็จะไดเพียรพยายามมุง
หนาไปกับการศึกษาในไตรสิกขาไดเต็มที่ โดยอยูกับอารามทั้ง ๒ คือ มีการละอกุศลเปน
ที่มายินดี (ปหาน-อาราม) และมีการเจริญกุศลเปนที่มายินดี (ภาวนา-อาราม) ดังที่วา ขางตน
ทวนวา นิสัย ๔ คือปจจัย ๔ ของพระภิกษุ มีคําเรียกดังนี้
๑. บิณฑบาต คือ กอนขาว หรืออาหาร ที่เขาใสลงในบาตร เมื่อถือบาตรเที่ยวเดิน
ไปรับในยามเชา ตอมา เมื่อคนมีศรัทธา ก็ไปฉันตามนิมนตได
๒. จีวร คือ ผานุงผาหม ในขั้นพื้นฐาน ก็ใชผาบังสกุล โดยที่วาพระไมมีสิทธิ์ขอ
(นอกจากญาติ และคนที่ปวารณา คือบอกเปดโอกาสไว) เมื่อไมมีใครให ก็ไปเที่ยว
เก็บเศษผาทอนผา เรียกวาบังสุกุล แปลวาคลุกฝุน ที่เขาทิ้งตามกองขยะ ตาม
ปาชา เก็บมาไดพอแลว ก็เอามาตม ตาก แลวตัดเย็บยอมทําจีวรใช ตอมา เมื่อ
มีคนเลื่อมใส พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหรับของที่เขามีศรัทธาถวายได
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๓. เสนาสนะ คือ ที่นั่งที่นอน ไดแกที่พักที่อาศัยนั่นเอง ถาไมมีใครถวาย พระก็ไม
มีสิทธิ์เ ขาไปอยูในเรือน พระก็ ตองอยูตามโคนไม เพราะฉะนั้น ที่อยูอาศัย
พื้นฐานของพระจึงไดแก รุกขมูล คือโคนไม ตอเมื่อประชาชนเลื่อมใส เขาสราง
ถวาย พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตไว ๕ อยาง แตก็คือไมใหขอเขา (ที่พูดกันวา
“ภิกษุ” แปลวาผูขอนั้น ที่จริงทานไมใหขอ แตไดเมื่อเขาศรัทธาแลว เขาถวาย)
๔. เภสัช คือ ยา (คําเต็มวา “คิลานปจจัยเภสัชบริขาร” คือ สิ่งเยียวยาบําบัดโรคกับ
การรักษาของหมอและเครื่องจุนเจือเกื้อหนุนชีวิต บางทีก็พูดสั้นๆ วา หยูกยา)
ใชยาดองน้ํามูตรเนาเปนพื้นฐาน และทรงอนุญาตสิ่งที่เขาถวาย พวก เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ตลอดจนยาตางๆ
เหลานี้คือ นิสัย ๔ จําพวกวัตถุที่พระอาศัยเปนเครื่องเกื้อหนุนใหเจริญในไตรสิกขา

ตอนสอง อนุศาสน หมวดที่ ๒: อกรณียกิจ ๔
ขอที่ตองหามเด็ดขาด ทําไมได ถาทํา ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ ๔ อยาง คือ
๑. เสพเมถุน
๒. ถือเอาของที่เขาไมไดให คือลักขโมยของ ๕ มาสกขึ้นไป ถือกันวา บาทหนึ่ง
๓. ฆามนุษย แมแตทําแทง
๔. อวดอุตริมนุสสธรรม คืออวดคุณวิเศษที่ไมมีในตัวเอง เชนวา ไมไดสมาธิ ก็วา
ไดสมาธิ ไมไดฌาน ก็อวดวาไดฌาน ไมไดเปนพระอริยะ ไมไดเปนพระอรหันต
ก็อวดวาเปน อยางนี้ขาดจากความเปนพระภิกษุ
เหลานี้คือ อกรณียกิจ ๔ แปลวา กิจอันไมพึงทํา ๔ อยาง ก็คือทําไมได ผิดแรงที่สุด

ตอนสาม หมวดแถม ปดทาย: ไตรสิกขา (สิกขา ๓)
ไดบอกแลวบอกอีกวา เนื้องานที่เปนชีวิตของพระคือ ไตรสิกขา อันไดแก ศีล
สมาธิ ปญญา ที่อธิบายไปแลว
ถึงตอนนี้ ไดบวชแลว เมื่อมีปจจัยสี่ เปนนิสัย ที่อาศัย ๔ อยางพรอมแลว และ
ประพฤติตัวถูกตองดี ไมทําผิด ที่เปนอกรณียกิจ ๔ แลว ทีนี้ ก็เขาสูชีวิตพระ คือฝกศึกษา
พัฒนาตัวในไตรสิกขาตอไป ทานจึงนํามาบอกย้ําไวตรงนี้อีกที อยางที่วา เปนการปดทาย
การบวช เสร็จพิธี แลวก็ไปเริ่มตนชีวิตไตรสิกขาของพระกันละนะในบัดนี้
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เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ตอไปนี้จะวาเปนภาษาบาลีใหฟง เปนการวาตาม
ธรรมเนียม เพื่อจะไดรักษาแบบแผนไว (พระเถรวาท มีการบวชที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน เปน
อยางเดียวกันหมดทั่วทั้งโลก) ขอใหตั้งจิตสงบ ฟงโดยทวนระลึกตามที่ทําความเขาใจกัน
ไวแลว ดังที่จะบอก โดยวาเปนสามตอน ดังตอไปนี้ (ที่นี่ ละไว... ไมลงเต็มทั้งหมด)
หมวดที่ ๑ นิสัย ๔
อนุญฺญาสิ โข ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา จตฺตาโร นิสฺสเย จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตุํ:
ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ...
ปํสุกูลจีวรํ...
รุกฺขมูลเสนาสนํ...
ปูติมุตฺตเภสชฺชํ...
หมวดที่ 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, อธิจิตฺตสิกฺขา สิกขิตพฺพา, อธิปญฺญาสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา; ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพํ ฯ
เอาละ จบแลว คุกเขา กราบ
ทีนี้ก็อยางที่บอกแลววา เมื่อบวชแลว ก็ตั้งใจ ใหเวลาที่มาบวชนี้ แมจะนอย ก็ให
ไดประโยชนมากที่สุด ทานเรียกวาใหไดกําไร แลวก็ใหโยมพอแมไดบุญมากที่สุด
ตั้งใจทําใหดีที่สุด โยมผูใหญ ปูยาตายายก็จะไดบุญกับเราดวย เมื่อตั้งใจอยางนี้
ก็จะเปนกําลังใจแกตัวของทุกทานเอง จะไดปฏิบัติใหดีที่สุด

ตอนที่
๔

พอเขาวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา
จึงตองรูวา จะบูชาอยางไรดี
ในระยะเริ่มแรก กอนจะเขาสูหลักการ มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวัน เชน
กิจวัตรประจําวัน ความเปนอยู สิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่ตองใชในการปฏิบัติกิจตางๆ นาจะดี
เมื่อกี้นี้ เริ่มพิธี เรามาทําการบูชา ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องบูชากันเลย พูดถึงธูป ถึง
เทียน ถึงดอกไม ก็เอาเรื่องเกี่ยวกับการบูชามาพูดสักหนอย

บูชาใคร? บูชาอะไร? บูชาทําไม? บูชาใหไดอะไร?
การบูชานี่ ในภาษาไทย ความหมายออกจะสูงไปหนอย ในภาษาบาลีของเดิม
ไมไดสูงถึงอยางนี้ คือก็สูงอยู แตกวางกวา ในภาษาไทย “บูชา” มีความหมายอยูในระดับ
เดียวที่สูงมาก แตในภาษาบาลี “บูชา” มีความหมายคลุมกวางออกไป
ในภาษาบาลีนั้น บูชา ก็คือ ยกยอง ใหความสํา คัญ เทิดทูน เชิดชู ขอใหดูใ น
คาถาที่พระพุทธเจาตรัสไว ที่เราสวดในมงคลสูตร วา
ปูชา จ ปูชนียานํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
“การบูชาคนควรบูชา นี่เปนมงคลอันอุดม”
คนที่ควรบูชา ก็คือคนที่ควรเคารพนับถือ ควรยกยอง อยางในสังคมไทย ถือกันวา
พระสงฆ ครูอาจารย เปนปูชนียบุคคล พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก แตไมจบเทานั้น
ที่วา “บูชา” คือ เคารพนับถือ ยกยอง เทิดทูน เชิดชู นั้น ในภาษาบาลี เมื่อดูตัวอยาง
เรื่องจริง จะเห็นความหมายกวางออกไป
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อยางในสมัยโบราณ ครั้งพุทธกาล เขาถือวา คนที่เปนเศรษฐีนั้น สําคัญมาก เปน
เครื่องหมายของความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ของแวนแควนหรือรัฐนั้นๆ ถาคนผูใด
ขยันหมั่นเพียร หรือมีคุณธรรมความดีสูงสง ควรเปนแบบอยาง เมื่อเขามีเงินทองร่ํารวย
ขึ้นมาอยางนานับถือ จากคนยากจน กลายเปนคนมั่งมี ทางการบานเมือง คือพระราชา
จะทรงเชิดชู หรือยกยอง ก็ทรงตั้งใหเปนเศรษฐี
ดั ง ที่ ว า ในเมื อ งใหญ ๆ อย า งราชคฤห และสาวั ต ถี ซึ่ ง เป น เมื อ งหลวงของรั ฐ
มหาอํานาจ เศรษฐีเปนตําแหนงของบานเมือง โดยมีการแตงตั้ง บางทีบางรัฐมีเศรษฐี
ใหญหลายคน อีกรัฐหนึ่งก็ขอเหมือนแบงเศรษฐีจากรัฐนั้นไปไวประจําในรัฐของตนบาง
ขอเลาเรื่องหนึ่งที่แสดงการใชคําวา “บูชา” ซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายของคํา
นี้ชัดขึ้น มีเรื่องวา ที่พระนครสาวัตถี นายคนหนึ่งเปนคนยากจนเข็ญใจ (ทานใชคําวาเปน
“มหาทุคตะ” ซึ่งคงตองแปลวาแสนจะเข็ญใจ) อยูตามขางถนน เขาเปนคนเอาจริงกับบุญ
กุศล และเกิดไดเงินมหาศาล “พระราชาโปรดใหเรียกนายคนแสนเข็ญใจมาแลว บูชาเขา
ดวยตําแหนงเศรษฐี”
(คําบาลีวา “ราชา...มหาทุคฺคต...เสฏิฏาเนน ปูเชสิ”,ชา.อ.๒/๒๘๐; ในที่นี้ ไมไดมุงให
สนใจเนื้อเรื่อง แตใหดูการใชคํา, ในเรื่องอื่นๆ โดยมากใชคําวาพระราชทานตําแหนงเศรษฐี)
ที่วาราชา “บูชา” บุคคลนั้นดวยตําแหนงเศรษฐี ก็หมายความวา ทรงยกยองเขา
นั่ น เอง คื อ พระราชทานเกี ย รติ ย ศอย า งสู ง หรื อ ทรงเชิ ด ชู คุ ณ ความดี ข องเขาให เ ป น
ตัวอยาง โดยทรงตั้งใหเปนเศรษฐี นี่ก็ชวยใหเราเห็นความหมายของคําวาบูชา ไมใช
หมายความวาจะตองเอาเขามาขึ้นแทน หรือขึ้นหิ้ง แลวก็กราบไหว ถาเขาใจอยางนั้น
เดี๋ยวจะกลายเปนวาพระราชาตองมาทรงกราบไหวนายคนนี้ ที่เปนเศรษฐี ไมใชอยางนั้น
การบูชา คือ ยกยอง ใหเกียรติ เชิดชูนี้ ในทางพระศาสนาใหหลักไวดังไดบอกแลว
วา บูชาคนควรบูชา โดยใหถือวาการบูชาคนที่ควรบูชา คือการรูจักเชิดชูยกยองคนดีนี้ มี
ความสําคัญอยางยิ่ง มีความหมายตอสังคมมาก
ถาคนในสังคมมีคานิยมที่บูชายกยองใหเกียรติคนดี ก็จะนําทางสังคมนั้นขึ้นไปสู
ความดีงาม แตจะเห็นวา บางทีสังคมก็ไมเปนอยางนั้น สังคมไมบูชาความดี แตกลับไป
บูชาทรัพยสินเงินทอง ยกยองคนมั่งมีโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมความดี ซึ่งเปนกันมาก
ทีเดียว จนกลายเปนคานิยมที่เชิดชูความหรูหราอวดโกโออาเห็นแกวัตถุ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในทางพระศาสนา พระพุทธเจาทรงย้ําเรื่องนี้ โดยนํามาจัดเขาในหลักมงคล ๓๘
ประการดวย และคาถาธรรมบทก็ย้ําเนนการใหยกยองคนดีนี้ไว ดังในคาถาหนึ่งตรัสวา
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมปิ ปูชเย
สา เยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ
แปลไดใจความวา: บูชาคนที่พัฒนาตนแลวคนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว ยังดีกวา การ
เซนสรวงบูชาเทพเจารอยป จะมีสาระอะไร
วากันขนาดนี้เลย ทําไมจึงวา บูชาคนดี คือคนที่ฝกตนแลว ชั่วประเดี๋ยว แคครู
เดียวเทานั้น ยังดีกวาเซนสรวงบูชาเทพเจานานเปนรอยป
คนที่ไปเซนสรวงเทพเจา ไปออนวอนขอความชวยเหลือจากเทวดา จากเจาพอ
เจาแมนั้น ตางคนตางก็มัวแตนึกไปขางนอกตัว เพื่อเห็นแกประโยชนของตัว มุงจะหาจะ
เอาใหแกตัว แลวก็ไมเอาใจใสกัน สังคมมีอะไรไมดี มีอะไรเลวราย ควรจะแกไขปญหา
อะไรตออะไร ก็ไมเอาใจใส ปลอยเรื่อยเปอย มองขามไป สังคมก็สะสมปญหา รอเทวดา
มาชวย มีแตจะทรุดลงไปโดยไมรูตัว คือจมอยูในความประมาทนั่นเอง
ทีนี้ เราพากันมายกยองคนดี ใจเราก็มาอยูกับเรื่องของมนุษย ที่จะตองชวยกันทํา
ความดี ชวยกันแกปญหาอะไรตางๆ จุดเนนของความเอาใจใส ก็มาอยูในเรื่องของความดี
งาม ความหมดจดใสสะอาด การมองเห็นปญหา การที่จะทําอะไรๆ ใหมันดี นึกแตเรื่องที่วา
มนุษยพวกเรานี้จะตองทําอะไร เมื่อใจมุงมาอยางนี้ มันก็แกปญหาของสังคมมนุษยได
ถามัวแตมองออกไปขางนอก คิดหวังรอไปขอความชวยเหลือจากเทพเจาอยู แลวก็
รอเทวดาไปสิ ใจไปอยูกับความหวังความฝน ไมอยูกับความเปนจริง ตัวเองจะตองแกไข
จะตองทําอะไรบาง ก็ไมสํารวจตรวจตรา แลวเมื่อไรจะไดแกปญหา แคเห็นปญหาก็ยังไมได
แลวในเวลาเดียวกันนั้น มนุษยก็ไมเอาใจใสกัน ไมดูแลกัน ไมนึกถึงสิ่งดีงามที่รออยูใหทํา
ที่วามานี้เปนแงคิดสําคัญ ถาเราจะบูชาเทวดา ทานก็ไมวา แตใหเคารพนับถือ
เทวดานั้นๆ ดวยคุณธรรมความดีของทาน เหมือนกับบูชามนุษยดวยกันนี่แหละ คือมอง
ในแงความดีงาม แลวก็มุงในการที่จะพัฒนาความดีงามใหงอกเงยยิ่งขึ้นไป
หมายความวา ทานไมไดสอนใหนึกถึงเทวดา เพื่อจะไปขอใหเทวดาดลบันดาล
ผลใหแกตน แตใหนึกถึงเทวดา เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนใหพัฒนาตัวใหไดอยางเทวดา
ขอใหดูหลักเทวตานุสติ คือการระลึกถึงเทวดา (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐) วาทานให
ระลึกอยางไร
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พระพุทธเจาทรงสอนวิธีปฏิบัติในเทวตานุสตินั้นวา เปนการนึกถึงเทวดาทั้งหลาย
ที่ตนเคยรู มา แลวพิ จารณาว าเทวดานั้ นๆ มีคุณ ธรรมอันนี้ ๆ จะเป น ศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ หรือปญญา ก็ตาม จึงไปเกิดอยางนั้น แลวก็มองดูในตนเอง
เมื่อมองเห็นวา ในตนเองนี้ คุณธรรมนั้นๆ ก็มีอยูเ ชนกัน เมื่อหมั่นนึกระลึกถึง
คุณธรรมเหลานั้น ในเทวดา และในตนเอง ก็จะไมมีกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงําใจ จิตจะเดิน
ตรงไป และไดความรูเขาใจในอรรถในธรรม ตามมาดวยปราโมทย เกิดความราเริงเบิก
บานใจ อิ่มใจ ปลื้มใจ ผอนคลาย ใจเปนสุข จนเกิดเปนสมาธิขึ้นได กระแสธรรมพรั่งพรู
มา นี่คือ นึกถึงเทวดาถูกวิธี คุณความดียิ่งพัฒนาขึ้นในตน
พู ด มาถึ ง เทวดาแล ว ก็ ข อว า ต อ อี ก นิ ด ให ค รบแง มุ ม สั ก หน อ ย คื อ ในศาสนา
ทั้งหลาย โดยเฉพาะในอินเดีย แดนชมพูทวีปนั้น เขาวุนกับเทวดากันเหลือเกิน หนักถึงขั้น
บูชายัญกันสารพัดพิธี
ในพุทธศาสนา ทานมิใชแคไมมองขามเทวดา แตทานใหความสําคัญกับเรื่องเทวดา
มากทีเดียว จุดสําคัญอยูที่เรานี่แหละตองมองใหถูก มองใหเปนวา แมแตในเรื่องเดียวกัน
หรือเทวดาองคเดียวกัน ศาสนาเกา พวกพราหมณเขาใหบูชาอยางนั้น แตพุทธศาสนาให
นับถือตางออกไปอยางนี้ ถาใครจับจุดตางไมได ก็คือยังไมรูจักพุทธศาสนา
ในศาสนาพราหมณ คนอยากไดลาภไดยศไดผลที่ปรารถนา ก็ไปเซนสรวงออน
วอนขอจากเทพเจา อยางที่วาถึงกับบูชายัญกันตางๆ นานา วุนวายมาก
แตในพุทธศาสนา เทวดาที่ดี ถือเปนหนาที่ของตนที่จะปกปองคุมครองตลอดจน
ชวยเหลือคนดี ดังนั้น เมื่อคนดีมีภัยตกอยูในอันตรายถูกเขาขมเหงรังแก เปนตน ไมตอง
ไปเซนสรวงออนวอนอะไร พอมีนิมิตหมายใหรู เทวดาก็ขมีขมันมาชวยเต็มที่ คนดีที่มีภัย
เพียงแตนึกถึงเทวดาที่ดีนั้น หรือมีสัญญาณบอกขึ้นมา อยางที่คนเกาๆ เลากันมาวา เวลา
ใดมีคนดีเดือดรอน เชนถูกคนมีอํานาจรังแก เกินกําลังที่เขาจะแกไขได พระอินทรก็จะ
อาสนรอน ลุกขึ้นมาสอดสองวาคนดีที่ไหนเดือดรอน แลวรีบไปชวย
พระอินทรคือทาวสักกะนั้น ตั้งแตมาเขาพระ พุทธศาสนาแลว ก็มุงหนาในการ
ทํางานชวยเหลือสงเสริมคนดี ทําประโยชนตางๆ จนพูดไดวา พระอินทรเปนหัวหนานัก
บําเพ็ญประโยชน (กอนมาเกิดเปนพระอินทร ก็เปนหัวหนานักบําเพ็ญประโยชนมาแลว)
ในวรรณคดี ไ ทย ก็ มีเ รื่ อ งที่ เ ราจํ า กั น มาว า เมื่ อ คนดี เ ดื อ ดร อ น พระอิ น ทร ก็
“ทิพยอาสนเคยออนแตกอนมา กระดางดั่งศิลาประหลาดใจ” นี่เปนสัญญาณใหพระอินทร
ตอง “สอดสองทิพยเนตรดูเหตุภัย” เมื่อทรงทราบแจงใจแลว ก็รีบไปชวยทันที
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นี่คือ พระอินทรไมรอใหใครออนวอน พอรูวาเขาเดือดรอนเกินกําลังแกไขตัวเอง ก็
ไปชวยจัดการ เดี๋ยวนี้ มีคําใหมวาจิตอาสา นี่ก็นาจะเปนพวกวงศวานของพระอินทร
ที่วานี้ก็เปนไปตามหลักธรรมดาวา เทวดาที่ดี ก็ยอมพัฒนาตนใหเจริญในธรรม มี
ความดีสูงขึ้นไป สวนพวกเทวดาราย พวกเทพเกเร เสเพล ก็มัวลุมหลงเมากามเมาอํานาจ
จรต่ําลงในวัฏสงสาร อาจจะถึงกับตกจากสวรรคกลายเปนชาวนรกไป
บางทีเทวดารายก็มาขมเหงรังแกคนดีที่ขวางทางของเขา คนที่รูหลัก มีความ
เขมแข็ง เมื่อมั่นใจในความถูกตองวาตนเปนฝายชอบธรรม ไมผิดธรรม ก็ตั้งมั่นในธรรมนั้น
ไมยอมตอการใชอํานาจกลั่นแกลงของเทวดา ในที่สุดเทวดาก็ตองยอม หรือพายแพไป
รวมความวา หลักของธรรมดามีอยูแลว ระลึกไววา มนุษยตองถือธรรมเปนใหญ
ธรรมนั้นสูงสุด ถึงใครจะนับถือเทพเทวาใดๆ ยิ่งใหญแคไหน ก็ไมเหนือธรรม ระลึกไวเปน
ประจําวา ธรรมต้องเหนือเทพ แลวจะทําอะไรๆ ไดถูกทาง
นี่ก็พูดถึงเทวดาแทรกเขามา ชักจะยืดยาวเกินไป ที่จริง ตามปกติก็ไมตองวุนวาย
กับเรื่องนี้ เปนเรื่องงายๆ ทานใหอยูรวมโลกกับเทวดาโดยมีใจเมตตา มีน้ําใจไมตรี รวมอยู
ในการแผเมตตาตอสรรพสัตว แมแตเมื่อทําบุญตางๆ ก็อุทิศแกเทวดาดวย จะฟงธรรม ก็
ชวนเทวดาฟงดวย เมื่ออยูกันดีดวยเมตตาโดยธรรมแลว โลกรมเย็น มีบรรยากาศสดใส
อยูกันเปนสุขดีแลว ก็ไมตองไปเซนสรวงออนวอนเทวดาเพื่อขอผลดลบันดาลอะไร ให
เสี่ยงตอการเสียนิสัย และเคยตัวกับความประมาทกันอีก
ในที่สุด สาระของเรื่องนี้ ที่วา บูชาคนดี หรือยกยองเชิดชูบุคคลผูทรงคุณธรรมทํา
ความดีตางๆ หรือจะระลึกถึงเทวดาที่ดีโดยพิจารณาถึงคุณธรรมของเทวดานั้นๆ ไมวา
บูชาใครๆ จุดมุงหมายที่เปนตัวแทตัวจริง ก็คือ บูชาธรรมนั่นเอง
ทําไมวาอยางนั้น ก็เพราะวา การที่เราบูชาคนดีนั้น ก็คือเราบูชาความดี คนดีนั้นดี
ขึ้นมาดวยความดี ที่เขามี ที่เขาทํา คนดีเทากับเปนแหลง เปนที่รวม เปนตัวแทน หรือเปน
สื่อแสดงออกของความดีนั้นเอง และเราเชิดชูบูชาคนดี ก็เพื่อเอาเขาเปนตัวอยาง เปน
ตนแบบใหคนอื่นมีความดี และทําความดีบําเพ็ญคุณประโยชนอยางนั้น จุดหมายก็อยูที่
ตัวความดี คือธรรม เมื่อเราเชิดชูบูชาคนดี ก็คือเราเชิดชูบูชาธรรม
ชาวพุทธบูชาพระรัตนตรัยเปนสูงสุด คือบูชาพระพุทธเจา โยงไปถึงพระธรรม และ
พระสงฆ ทั้ง ๓ อยาง ทีนี้ ลึกลงไป พระพุทธเจาตรัสวา พระองคทรงเคารพธรรม (ธมฺมครุ
ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺมคารโว, องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗) และพระสงฆก็เปนพุทธบุตร ซึ่งเกิดจาก
ธรรม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐/๓๐๘) พระไตรรัตน ที่มี ๓ จึงโยงกันเปนหนึ่งเดียว
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บูชาอยางไร?
ตัวแทตัวจริงของการบูชาก็อยูที่ใจ แตคนก็ยอมมีการแสดงออก เฉพาะอยางยิ่ง
ในทางสังคม ก็มีการจัดกันเปนกิจกรรม และเมื่อนิยมทํากันจนเปนแบบแผน ก็เกิดเปน
ประเพณี เปนวัฒนธรรมขึ้นมา
ในพระพุทธศาสนา การบูชาในขั้นแสดงออก หรือเปนกิจกรรมทางสังคม ทานก็
ใหสบายๆ คือใชวิธีปฏิบัติที่นิยมทํากันมาในสังคมนั้นเอง ซึ่งอาจจะมีมาแตโบราณ ตามที่
เขาบูช าอยู แ ลว เช น บู ช าเทพเจา บู ช าบรรพบุ รุษ อัน ไหนที่ ไ มยุง ยากวุน วาย เป น สื่ อ
เชื่อมโยงไปถึงใจ หรือชวยโนมนําใจใหช่ืนบานผองใส อิ่มใจ ปลื้มใจ นําใหเกิดกุศลธรรม
แลวก็ไมมีการเบียดเบียน ก็ตกลงกันหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงเอามาใชได
วิธี ปฏิบั ติที่ ว านั้น ก็ ตั้งต น แต ก ารยกมื อไหว การกราบ แลว เลยขึ้นไป ก็มีวั ตถุ
สิ่งของมาแสดงออกใหมากยิ่งขึ้น เชน ดอกไม ธูป เทียน ซึ่งจัดเปนของพื้นฐานที่สุด
อาหารก็เปนเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง ดังที่บางแหงยังมีการถวายขาวพระ แตมาตอน
หลังๆ นี่ บางคนเขาใจเปนวา จะถวายใหพระพุทธเจาเสวย ที่จริงไมใชหรอก ถือมาแต
โบราณวาอาหารเปนเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง ก็เหมือนบูชาดวยดอกไมธูปเทียนนี่แหละ คือ
เราเคารพยกยองใคร เราก็พยายามเอาสิ่งที่เราเห็นวามีคา สําคัญสําหรับเรา เปนของดี
ที่สุด เอาไปบูชาทาน นําไปมอบใหทาน
บางทีคนเกาๆ ไดอะไรดีๆ นาชื่นอกชื่นใจมา เชน ไดลูกจันมา ลูกก็กลมเกลี้ยง ผิว
เปลือกก็เหลืองละมุนสะอาดอิ่ม กลิ่นก็หอม ชื่นใจจัง นึกถึงพระ ก็เอาไปบูชาพระ ก็เลย
บูชาไมเฉพาะดอกไม แตผลไมสวยๆ งามๆ ดีๆ ที่นาชื่นใจ อะไรที่ดีที่สุด ก็เอาไปบูชาพระ
การเอาสิ่งที่ดีไปให ไปถวายทาน แสดงถึงความมีใจระลึกถึง และเปนเครื่องหมายของ
การยกยองเทิดทูนนั่นเอง รวมแลวก็อยางที่วาไมใหเ ปนของที่มีการเบียดเบียน ไมให
เกินไปจนเปนการเซนไหว แลวเดี๋ยวก็จะกลายเปนการบูชายัญไปเสีย
การบูชาดวยวัตถุสิ่งของทั้งหมดนี้ พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปน อามิสบูชา คือ
การบูชาดวยวัตถุสิ่งของ
อยางที่วาแลว อามิสบูชานี้ ปรากฏขึ้นและนิยมทําตอกันมา โดยเปนเรื่องของ
ประเพณี มีความหมายทางสังคม เกิดเปนวัฒนธรรมทางดานรูปธรรม ซึ่งสื่อตอไปถึง
นามธรรม แตไมแนวาจะสื่อความหมายไดมากเทาใด โดยขึ้นตอการพัฒนาของจิตใจและ
ปญญา
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ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาตรัสตอไปวา อามิสบูชานั้นยังไมมีผลมาก การบูชาที่จะมี
ผลมากแท คือ ปฏิบัติบูชา แปลวา การบูชาดวยการปฏิบัติ
คําสอนใหทําปฏิบัติบูชา เปนการนําทาง หรือชี้ทางใหกาวสูงขึ้นไป ใหเขาสูธรรม
มากยิ่งขึ้น แมแตในขั้นอามิสบูชา เวลาเราบูชา ก็ตองมีเจตนาออกมาจากจิตใจ ดังนั้น ถา
จะใหไดผล ในจิตใจก็ตองมีความตั้งใจดวยความรูสึกซาบซึ้ง และมีความเขาใจทราบซึ้ง
ถึงความหมาย พรอมทั้งความมุงหมายวา เราบูชาเพื่ออะไร
เราเห็นคุณคาความดีของทานแลว เราจึงเอาสิ่งของไปบูชา แคนี้ก็ไดขั้นหนึ่งแลว
แตเพื่อใหไดผลยิ่งขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหมองเห็นวา อามิสบูชา คือบูชาดวยวัตถุ
สิ่งของนี้ ยังไมสําคัญจริง ยังไมประเสริฐแท จะมีคุณคาจริง ตองบูชาดวยการปฏิบัติ คือ
ตัวเรานี้ลงมือทําความดีเองเลย
พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ก็เพราะทรงหวังดี ทรงเลือกคัดสิ่งที่ดีมาใหเรา โดยทรง
ตองการใหเราประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีแกตัวเราเอง และแกสังคมที่เรารวมอยูรวม
อาศัย ถาเราเคารพพระองคจริง ก็จะไมมองขามคําสอนของพระองค แตจะนําไปปฏิบัติ
ใหจริงจัง เมื่อเราปฏิบัติ ก็ถือวาไดบูชาพระองคดวยการบูชาที่สูงสุด
ถาเราทําอามิสบูชา เรานําเอาขาวของไปถวายแดพระพุทธเจา จะใหพระองคได
ขาวของนั้น แตพระองคตรัสกลับมาวา เธอทําปฏิบัติบูชาโดยทําความดีงามประพฤติ
ในทางที่เราบอกเราสอนให แลวผลดีเกิดแกเธอเองและแกพวกเธอนั่นแหละ เปนการบูชา
อยางแท ที่ดีเลิศประเสริฐกวาทําอามิสบูชาแกเรา นี่คือชัดวาทรงปรารถนาดีตอเรา และ
เมื่อเราทําใหไดใหจริง จึงจะแสดงวาเราเคารพนับถือพระองคจริง
เพราะฉะนั้น ก็จึงมีการบูชา ๒ อยาง คือ อามิสบูชา กับ ปฏิบัติบูชา
การบูชาอยางแรก คือแสดงความเคารพเชิดชูดวยวัตถุสิ่งของ เปนการแสดงออกให
เห็นในขั้นตน เปนพื้นฐานกอน คนเรานี้จะใหเขาถึงเรื่องที่ลึกลงไปเปนนามธรรมเลยนั้น
ออกจะยากสักหนอย ก็เอาวัตถุเอารูปธรรมมาเปนฐาน มาปูพื้นไว หรือเปนสื่อใหไดเขา
มาใกลชิดกันกอน จะไดถึงกันงายขึ้น แตสิ่งที่ตองการแทจริง ก็คือการบูชาดวยการปฏิบัติ
คือทําจริง พออามิสบูชาพามาใกลชิด มาพบกันแลว ก็ทักทายพูดจา แลวก็พาตอไป
พอไปถึงปฏิบัติบูชา ก็จะเกิดผลจริง คือเกิดผลดีแกชีวิตของเราผูทําผูปฏิบัติ แลว
ธรรมที่พระพุทธเจาสอน ก็เกิดผลตามที่พระองคทรงตองการ คือตัวเราเจริญงอกงามใน
ความดี ทําใหความดีงามแผขยายสืบตอไปในสังคม เมื่อใดสังคมเชิดชูมุงสูความดีนั้น
“บูชาบูชนีย์” นั่นคือไดผลที่หมาย พระพุทธเจาทรงตองการผลนี้ มิใชทรงตองการของถวาย
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แลวอามิสบูชานั้น ถาไมมีปฏิบัติบูชามาตอหรือมากํากับ ในระยะยาวมันก็คอยๆ
หมดความหมายไป ทํากันไปอยางนั้นๆ พอขอไปที หรือเพี้ยนไป อาจจะกลายเปนความ
ลุมหลง หรือเหลวไหล อยางที่พอจะเห็นกัน ชาวบานอุตสาหหลั่งไหลมาทําอามิสบูชาถึง
ในวัด แตพระไมพูดจาพาตอไปสูปฏิบัติบูชา ไดแตวนเวียนหมกจมกันอยูแคนั้น หรือบาง
ทีพาเฉออกไปทางอื่น อยางนี้ก็จําเปนตองเสื่อม ไมเร็วก็ชา
แตถามีปฏิบัติบูชามาตอหรือกํากับอยางที่วา ธรรมก็ปรากฏอยูและเปนไปในหมู
มนุษย คนยังเขาหาธรรม ไปถึงความดีงาม แลวอามิสบูชาก็พวงก็หอยไปดวยเอง
ที่วามานี้ เปนหลักเกี่ยวกับการบูชา แตขอบอกแถมไวเปนความรูวา ในพุทธพจน
บทที่ตรัสเกี่ยวกับบูชา ๒ อยางนี้ ที่จริง พระองคไมไดทรงใชคําวา “ปฏิบัติบูชา” แตทรงใช
คําวา หนึ่ง อามิสบูชา สอง ธรรมบูชา (องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๑/๑๑๗)
เพราะฉะนั้น คูที่แทจึงเปน อามิสบูชา กับธรรมบูชา คือ บูชาดวยวัตถุสิ่งของ กับ
บูชาดวย(การปฏิบัติ)ธรรม แตความหมายก็โยงเปนอันเดียวกัน บูชาดวยธรรม ก็หมายถึง
เอาธรรมมาปฏิบัติ
เปนอันวา สิ่งที่พระพุทธเจาทรงมุงหมายแทจริง ก็คือ ใหพุทธศาสนิกชนตั้งใจ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค คือเอาธรรมนั่นเองไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีแกชีวิตของ
ตนเอง อันเนื่องไปดวยกันกับสังคม เพราะแทจริงแลว พระพุทธเจาไมไดทรงตองการวัตถุ
สิ่งของอะไรที่เราเอาไปบูชาดวยซ้ํา มันเปนการแสดงน้ําใจของเราเอง แลวมองใหลึกลงไป
การแสดงน้ําใจอยางจริงจัง ก็คือ ตองคิดไดวา พระองคทรงหวังดีตอเราแลวนี่ จึงทรงสอน
ใหเราปฏิบัติ ใหเราทําความดีอันนั้นอันนี้ เราก็เอาความดีนั้นไปทํา นี่คือบูชาแทจริง

ทําไมจึงบูชา ดวยธูป เทียน ดอกไม?
ทีนี้ เพื่อจะใหการบูชาดวยอามิสนั้น มีความหมายขึ้น อยางนอยคนก็ทําอามิส
บูชากันอยูเรื่อย ทานก็หาทางที่จะทําใหอามิสบูชานี้ไปเชื่อมกับปฏิบัติบูชาไดงายขึ้น ก็
เลยมีการใหความหมายสําหรับเครื่องบูชาแตละอยางๆ นั้นดวย
อย า งไรก็ ต าม ความหมายเหล า นี้ ให ถื อ ว า เป น มติ ข องนั ก ปราชญ ซึ่ ง ไม
จําเปนตองตายตัว ใหถือวาเปนเพียงการหาความหมายใหแกสิ่งเหลานี้ เพื่อจะไดมีทาง
คิดเชื่อมอามิสตอไปหาธรรม ที่จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหได
ทีนี้ เราบูชาดวยธูป-เทียน-ดอกไม เปนหลัก เมื่อเปนอยางนี้ ก็มาดูความหมาย
ของธูปเทียนดอกไมกันหนอย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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มีมติหนึ่งทานวาไวดี นาเอาไปใชสื่อกัน คือมติที่วา ธูป-เทียน-ดอกไม ที่ใชเปน
เครื่องบูชานี้ มี ๓ อยาง ตรงกับพระรัตนตรัย ซึ่งก็มี ๓ อยาง แลวก็จัดไดวา
๑. ธูป
ใชบูชา พระพุทธเจ้า
๒. เทียน ใชบูชา พระธรรม
๓. ดอกไม ใชบูชา พระสงฆ์
แลวก็ใหความหมายตอไป ที่วา ธูป ใชบูชาพระพุทธเจานั้น ตรงกันเลย ธูปนั้นจะเห็น
วามี ๓ ดอก แลว ๓ ดอกนั้น ก็ตรงกับพระคุณ ๓ ของพระพุทธเจา เรียกวา พุทธคุณ ๓ คือ
๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปญญา ที่ทําใหตรัสรู
๒. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์ เมื่อตรัสรูแลว พระองคก็ทรงบริสุทธิ์
จากกิเลส เพราะปญญาที่ตรัสรู ทําใหบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลส และ
หลุดพนจากความทุกข
วิสุทธิคุณนี้ อันเดียวกับวิมุตติคุณ จะเรียกวิสุทธิคุณก็ได วิมุตติคุณก็ได
คือหลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข เปนพระคุณที่สอง
๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือมหากรุณา พระพุทธเจาทรงมีพระทัยมุงหมายใฝ
จะช ว ยเหลื อ ปวงสั ต ว ใ ห พ น จากทุ ก ข ข อ นี้ เ ป น พระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ ที่ ทํ า ให
พระองคทรงออกประกาศพระศาสนา
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณมากมาย สรุปไดเปนสาม เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา ก็
คือบูชาพระคุณ ๓ ประการนี้
อีกดานหนึ่ง จะเห็นวา ธูปนี้มีกลิ่นสงออกมาหอม กลิ่นหอมนั้นถือเปนสัญลักษณ
สื่อถึงการฟุงขจรแหงคุณคาและกิตติศัพทของความดี เรียกวาเปนกลิ่นของความดี โดย
นิยมวาคุณธรรมความดี เริ่มตั้งแตพระพุทธคุณนี้ มีกลิ่นหอม เหมือนกับวาเมื่อเราไดยิน
คุณความดีของคนผูหนึ่ง ซึ่งคนพูดถึงกันมาก ก็เรียกวาคนนั้นหอม
แตกลิ่นของความดี หรือความหอมของคุณธรรมและการทําความดีนี้ ประเสริฐยิ่ง
กวากลิ่นหอมของธูป เพราะวากลิ่นหอมของธูปนั้น ไปทวนลมไมได แตกลิ่นหอมของ
ความดี ไปทวนลมได ทานจึงใหนึกตอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งวา กลิ่นหอมของคุณธรรมความดี
นั้น ประเสริฐยิ่งกวากลิ่นหอมของวัตถุ มีธูปเปนตน
เอาเปนสรุปวา บูชาพระพุทธเจาดวยธูป และสามดอกของธูปนั้น หมายถึงบูชา
พระคุณ ๓ ประการ ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
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ตอไป เครื่องบูชาอยางที่สอง เทียน เปนเครื่องหมายของการบูชาพระธรรม จะ
เห็นวา การบูชาดวยเทียนนี้ ใชเทียน ๒ เลม
ทําไมใชเทียน ๒ เลม พระพุทธศาสนานั้นแยกเปน ๒ สวน คือ ธรรม กับ วินัย เรา
เรียกวา พระธรรมวินัย เปนชื่อแทของพระพุทธศาสนา
ธรรม กับ วินัย รวมกัน ทําใหเปนพระพุทธศาสนาอยูได ถามีแตธรรม ไมมีวินัย
ธรรมก็ดํารงอยูไมนาน มีแตวินัย ไมมีธรรม วินัยก็ไมรูจะสื่อไปถึงอะไร
วินัย เปนเครื่องสื่อถึงธรรม ขยายความหนอยวา วินัย มาชวยสื่อใหถึงธรรม โดย
เป น เครื่องฝ ก คน เพื่ อ จะนํ า คนให ถึ ง ธรรม เป นเครื่อ งมื อ ของธรรมในการจั ด สรรและ
จัดการสังคมของมนุษย และธรรมจะปรากฏเปนประโยชนแกหมูมนุษยถึงขั้นที่มนุษย
จัดการใหเปนไปได ก็ดวยอาศัยวินัย ที่เปนสมมุติ เปนรูปแบบ
ธรรมเปนของจริงในธรรมชาติ เปนเนื้อหาสาระที่ตองการ วินัยเปนรูปแบบ เปน
การจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคม ในหมูชน เพื่อใหมนุษยเขาถึงธรรม เปนไปตามธรรม
ในทางที่จะไดประโยชนจากธรรม ทําใหความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ ปรากฏผลออกมา
แกหมูมนุษย รวมแลวก็เปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา ๒ อยาง คือ ธรรม
กับ วินัย ดวยเหตุนี้ เราจึงใชเทียน ๒ เลม เปนสัญลักษณของ พระธรรม กับ พระวินัย
ทีนี้ เทียนนั้นจุดแลวใหความสวาง ก็เหมือนกับธรรม รวมทั้งวินัย ที่เปนเหมือน
ดวงประทีปสองสวาง ทําใหคนมองเห็น คือทําใหเกิดปญญา มีความรูเขาใจ แลวรูจัก
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ได ถู ก ต อ ง พั ฒ นาคุ ณ ความดี อ ะไรต า งๆ ตลอดจนลุ ถึ ง สั จ ธรรม นี้ เ ป น
ความหมายของเทียน ที่ใชบูชาพระธรรม
ตอไป ดอกไม ใชบูชาพระสงฆ ทําไมใชดอกไมบูชาพระสงฆ จะเห็นวา ดอกไมที่
เรานํามาบูชานี่ มีสีสัน เปนประเภทและชนิดตางๆ เรียกวานานาพันธุ คือพันธุตางๆ ก็ได
หรือนานาพรรณ หลากสีหลายประเภท ก็ได ดอกไมนี้สารพัด เล็กบาง ใหญบาง รูปราง
แปลกๆ ผิดแผกกันไป
ทีนี้ ดอกไมเหลานั้น เวลานํามาบูชา จะเห็นวามิใชเขาเอามาแลว ก็บูชาเลย แต
โดยมากเขาจะจัดกอน ใหเปนสัดสวนงามตานาดู โดยทําเปนพวงมาลามาลัยบาง จัดเปน
พุมพานบาง จัดใสแจกันบาง ใหเปนระเบียบเรียบรอย ดอกไมมากมายหลายเภทหลาก
พรรณ ที่จัดสรรอยางดี มีสัดสวนสีสันงามตานี้ มีความหมายโยงไปหาพระสงฆ
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พระสงฆนี้ เปนหมู เปนชุมชน อันประกอบดวยภิกษุทั้งหลาย ที่มาจากชาติตระกูล
ตางๆ มีภูมิหลัง มีการศึกษาอบรมตางๆ กัน มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกอะไรๆ ตางกันไป
ทั้งนั้น แตละบุคคลไมเหมือนกันเลย แตพอเขาสูสังฆะ มารวมกันเปนสงฆนี้ มีวินัยอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อธรรม ตามแนวทางของธรรมอันเดียวกัน โดยเฉพาะมีวินัยเปนเครื่อง
จัดตั้งวางระบบ ก็มีความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม เหมือนดังดอกไมตางสีตางพันธุ
ดอกเล็กดอกใหญมากมายนั้น ที่ชางดอกไมไดจัดสรรใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม
เมื่อนึกถึงดอกไม ก็ทําใหนึกถึงพระสงฆวา ออ...นี่แหละ คนทั้งหลาย ไมวาจะ
แตกต า งกั น อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ เข า มาสู พ ระธรรมวิ นั ย แล ว ก็ มี ร ะเบี ย บแบบแผนเป น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็มีความเรียบรอยสวยงามนาชื่นชมบูชา สังคมของเรานี้ ถาไดมี
การจั ด ตั้ ง วางระบบให ดี ด ว ยวิ นั ย คื อ กฎเกณฑ ก ติ ก าที่ ว างไว ดี แ ล ว ก็ ร วมเข า อยู ใ น
หลัก การคื อธรรมอั น เดี ย วกั น ก็ จ ะเป น ชุมชน เป นสั ง คมที่ดี งาม มี ค วามเป น ระเบี ย บ
เรียบรอยสงานาชื่นชมเชนอยางนั้น ดวยเหตุฉะนี้ เราจึงบูชาสังฆะคือพระสงฆ ดวยดอกไม
ที่วามาทั้งหมดนี้ ก็เปนความหมายของเครื่องบูชา ๓ ประการ
เมื่อเรามองความหมายของเครื่องบูชาอยางนี้แลว ก็จะเห็นทางปฏิบัติ โดยมี
ความรูความเขาใจขยายกวางออกไป แลวจิตใจก็จะเปดโลงได ไมไปติดอยูแควัตถุ มีสิ่งที่
จะนําไปพิจารณาใครครวญ นําทางชีวิตจิตใจใหกาวหนาได และเปนสื่อที่จะพาความคิด
คํานึงใหลึกซึ้งตอไป ในการศึกษาพระธรรมวินัยอีกดวย
วันนี้ก็เลยพูดเรื่องพื้นๆ นี้ขึ้นมา เพราะวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพวกเราชาวพุทธ
ประจําวัน ตอนแรกๆ นี้ จะยกเอาเรื่องจําพวกที่มองเห็นทั่วๆ ไป มาพูดกอนแลว ตอนหลัง
คอยพูดเรื่องหลักการที่ลึกลงไป เพราะเรื่องหลักการนั้นอาจจะยากอยูบาง
วันนี้ก็ไดพูดมาพอสมควรแลว มีอะไรสงสัยบางไหม?

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก)
ปุจฉา: [สังคมเสื่อม เพราะกรรมที่สังคมเองทํา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม ๑๐ นาที]
พระพรหมคุณาภรณ: ความหมายที่ทานตองการนั้นกวางมาก ที่พูดนี้ เปนการยกมาให
ฟงกันเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้น พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก ครูอาจารยก็เปนปูชนีย
บุคคลของลูกศิษย กวางออกไป พระพุทธเจาก็เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน หรือ
คนทั่วไป แตสาระสําคัญก็คือ คนดีเปนที่ดํารงธรรม เปนทีส่ ถิตของความดี จึงเปนผูที่ควรบูชา

๖๘

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

อยางที่วาแลว แมแตคนยากจนที่ขยันหมั่นเพียรจนตั้งตัวไดร่ํารวย พระราชาก็
บูชาดวยตําแหนงเศรษฐี แกนของเรื่องคือใหบูชาคนดี อยางที่พระพุทธเจาตรัสเปนคาถาวา
บูชาคนที่ฝกตนแลวแมครูเดียว ประเสริฐกวาบวงสรวงเทพเจาเปนรอยป วาถึงอยางนี้เลย
เปนการใหความสําคัญแกการยกยองเชิดชูคนดี เพราะเปนเรื่องใหญ เปนคติของสังคม
ถาสังคมไมยึดหลักการนี้ สังคมก็จะเสื่อม อาจจะไปทางตรงขาม คือหันไปบูชา
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจ แลวเดี๋ยวนี้สังคมของเราเปนอยางนี้หรือเปลา
ถา สัง คมหั นไปบู ช ายกย อง โดยจั บ เอาที่ค วามมี วั ตถุ มาก มี ทรั พ ย สิน เงิ น ทอง
อํานาจ คือลาภยศนี้ มันก็บอกอยูในตัววา ทางของสังคมนี้คือตองไหลลง คุณธรรมความ
ดีก็จะไมไดรับการนับถือ คนจะไมเอาใจใสในเรื่องความดีความชั่ว จะทําอยางไรก็ได
เพื่อใหไดมีทรัพยมีอํานาจ เมื่อสังคมเสื่อมไปแบบนี้ จะไปโทษใคร เพราะเปนคานิยมของ
สังคมเอง ที่จะเอาอยางนั้น ที่วาเปนกรรมของสังคมเอง คืออยางนี้

ปุจฉา: [ทรมานเศรษฐี เกี่ยวอะไรกับการบูชาคนดี? – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม]
พระพรหมคุณาภรณ: ถึงจะเปนเศรษฐีในพุทธกาล ก็มีคนที่ไมคอยมีคุณธรรม อยาง
นอยบางคนรวยแลว ก็ขี้เหนียวเหลือเกิน จึงมีเรื่องในคัมภีรวา พระมหาเถระ เชนอยาง
พระมหาโมคคัลลานะ ตองไปทรมานเศรษฐี
คําวา “ทรมาน” นี้ ตัวจริงแทแปลวาฝก คือมาจากคําวา “ทมน/ทมนะ” (อานวา
ทะ-มะ-นะ) และทมนะ ก็มาจากทม/ทมะ แปลวาฝก
“ฝก ” หมายความว า แก ไ ขปรั บ ปรุ ง หรือ ปรั บ เปลี่ ย นใหดี ขึ้ น โดยทํ าให รูบ าป
บุญคุณโทษ รูจักกุศล-อกุศล รูจักเหตุผล รูจักมองเหตุปจจัย เขาใจความจริง พัฒนา
ปญญาขึ้นมา แลวแปลงเปนไทยตามรูปสันสกฤต “ทมน/ทมนะ” ก็มาเปน “ทรมาน”
เปนอันวา “ทรมาน” คือฝก เชน เขาโง เขาพาล ก็ไปทําใหเขาเกิดความรูดีรูชั่ว เกิด
ปญญาขึ้นมา แตภายหลังในภาษาไทย “ทรมาน” กลายเปนวา ทําใหเจ็บปวด ไปกันคน
ละเรื่องเลย เวลาเราไปอานหนังสือเกาๆ ก็จะเจอคํานี้ อยางที่วา พระพุทธเจาเสด็จไป
ทรมานพกาพรหม อยางนี้เปนตน พระพุทธเจาเสด็จไปทรมานคนนั้นคนนี้ ไมใชไปทําให
เขาทุกขยากเจ็บปวด แตคือเสด็จไปฝกเขา ไปทําใหเขารูเขาใจเห็นความจริง เกิดปญญา
ทีนี้ ในพุทธกาล และกอนพุทธกาล ก็มีพวกเศรษฐีที่ขี้เหนียว ไมรูจักใชทรัพยให
เปนประโยชนแมแตแกตัวเอง กินอยูเหมือนเปนคนอดอยากยากจน เพราะวาหวงทรัพย
สมบัติ กลัวจะหมด กลัวจะสิ้นเปลือง ก็เลยไมกินไมใช
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ทีนี้ เศรษฐีที่ขี้เหนียวอยางนี้ ก็เลยไมเอาใจใสไมบํารุงดูแลแมแตครอบครัวและคน
ที่อยูใกลชิดของตัวเอง ไมสละทรัพยออกไปบําเพ็ญประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย
เศรษฐีขี้เหนียวอยางนี้แหละ ที่พระมหาเถระ เชน พระมหาโมคคัลลาน ไปทรมาน
คือไปแกไข ไปปรับปรุง ไปเปลี่ยนใจ ไปพัฒนาเขา ดังมีเรื่องมาในคัมภีร เชน อรรถกถา
ธรรมบท ทําใหเศรษฐีนั้นหายตระหนี่ ใจกวางขึ้น แลวก็รูจักดําเนินชีวิตใหถูกตอง เอา
ทรัพยมาใชเลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูคนในความรับผิดชอบ ตั้งแตครอบครัวบุตรภรรยา เปน
ตนไป ให มีค วามสุ ขตามควรแก อัต ภาพ แลว ก็นําไปทํ าประโยชนช วยเหลือ สัง คม ไป
ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก บําเพ็ญประโยชน
เศรษฐีบางคนอาจจะมีคุณธรรมในแงที่วาขยันหมั่นเพียรตั้งเนื้อตั้งตัวดีจริง แตอีก
ดานหนึ่งก็มีความตระหนี่มาก อยางนี้ก็คือเศรษฐีขี้เหนียวนั่นแหละ พระอริยะเจาก็ตองไป
ทรมานเขาอีก
รวมความก็คือวา พระราชาแตงตั้งคนขึ้นมาในตําแหนงเศรษฐี แตการที่จะแตงตั้ง
ไดคนดีแคไหน ก็อยูที่พระราชาดวย วาพระราชานั้นมีคุณธรรมแคไหน มีคานิยมอยางใด
แลวก็ขึ้นกับมาตรฐานของสังคมอีกเหมือนกัน เพราะวาคานิยมของสังคมไปทางไหน คน
แตงตั้งถึงจะใหญ ถาไมเขมแข็งในธรรมจริง ก็มีหวังจะตองอยูใตอิทธิพลของสังคมนั้น
ดวย
เปนอันวา ตัวสําคัญอันดับหนึ่ง ก็อยูที่ภาวะของสังคม เชนวา ถาในยุคนี้ คนเชิดชู
ทรัพยและอํานาจ การแตงตั้งก็มีหวังมากที่จะไมเปนไปตามความดี เอาแต่ธัน ไม่เอาธัมม์
ใชไหม (“ธัน” คือ ธนะ หมายถึงทรัพย หรือเงินทอง, “ธัมม์” คือ ธรรม ในรูปเดิมของบาลี)
แตไมวาจะพูดกันไปถึงไหน ตอนนี้ รวมแลวก็อยูในคําวาบูชานั่นแหละ คือ เทาที่
พูดที่เลาเรื่องอะไรๆ มา ก็เพียงแตจะใหเห็นความหมายของ “บูชา” วาคือ ยกยอง เชิดชู
ใหเกียรติ ใหความสําคัญ ไมใชหมายความวาจะตองเอาขึ้นหิ้งขึ้นโตะหมูบูชา แลวไปนั่ง
กราบไหว
หลักการสําคัญก็คือ พระพุทธเจาทรงตองการใหคนเรานี้ หันมายึดเอาความดี
เปนหลัก เชิดชูความดี เมื่อยึดความดีเปนหลัก เชิดชูความดีแลว ก็เลยตองเชิดชูยกยอง
คนดี และคนที่ทําความดี คนที่มีธรรม ตั้งอยูในธรรม ถือธรรมเปนใหญ
มีอะไรสงสัยอีกไหม? ถาไมมี วันนี้ก็เทานี้กอน

คําปรารภ
ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเริ่มแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเรื่องราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน
ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เมื่อถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเรื่องราวเปนประวัติของวัดดังที่วา
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซึ่งนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเริ่มปฏิบัติตามที่คิดนั้นมาบาง แตยังไมเปนเรื่องที่ชัดขึ้นมา
บัดนี้ โอกาสเชนนั้ นกํ า ลังจะมาถึ งเป นคราวใหญ คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปน ศกที่
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเริ่มสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรู ณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ที่วัดญาณเวศกวัน 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 เปนผูเริ่มเรื่องวาจะทํานั่นทํานี่ แลวคุณโยมหมอจรูญ
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่
ไมใชแคเรื่องสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพื่อใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเสื่อมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เรื่องอื่นๆ ยังอีกมาก
ตั้งแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดตั้งทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน
ดูแลจัดหาปจจัยสี่และบรรดาอุปกรณเครื่องดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ตั้งแตกอนสรางวัดเรื่อยมา
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พอเริ่มยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเริ่มดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการรื้อบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอตั้งวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ตั้ง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเลี้ยงวัดในระยะยาว
เรื่องการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพื่อประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม
ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร มาสูศาลากลางสระ ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกตั้งแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง
ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนชั้นเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนชั้นเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาที่
ครูสอนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน
พอดีอาตมภาพเริ่มแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในที่สุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเริ่มคุมหนักเบาไมได
ครั้นถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราตั้ง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนครั้งสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันครั้งนี้แลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก
ตอจากนั้น ทั้งหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เสื่อมสภาพไปคนละทาง
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เริ่มแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ตั้งตนที่
สายใจธรรม ในป ๒๕๕๒ นั้นเอง สวนหลวงลุงก็ชราชวยตัวเองยากขึ้นจนไมไหว ยอมนอนให
พระโยมอุปฏฐากเกือบเต็มอัตราอยูที่วัดญาณเวศกวัน ดังที่รูกันดี
คราวนี้ก็มาถึงปพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานผูใหญของวัดญาณเวศกวัน ทั้ง ๓ ทาน
เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป เปนการเหมาะควรอยางยิ่ง ที่จะจัดพิมพหนังสือธรรมเพื่อฉลอง
มงคลวารอันรวมได ๓๐๐ ป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๓

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีที่
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซึ่งพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนนั้น เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเรื่อง แขงเวลา แขงโรค
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด
จนในที่สุด เมื่อสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา
(ถาถือจริงจัง งานใหญที่คางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ที่บอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอที่จะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป)
ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเรื่อง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว
แลวเรื่องก็มาบรรจบอีกชั้นหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเรื่อง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมที่
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ขึ้น อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป
ควรเลาเรื่องตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ
ดร. วรภา อโณทยานนท ซึ่งจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานที่นั่น เพิ่งกลับมาเมืองไทย
เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทาํ งานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป
เรื่องตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพิ่มไวอีกตางหาก
เชนเดียวกับเรื่องราวอื่นหลายอยาง ซึ่งไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป
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อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เรื่องนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพื่อความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่นี้ เปนอยางยิ่ง
ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเรื่องใหญยืดยาวถึง ๖๐
ตอน การตรวจชํ า ระที่ ค งใช เ วลาเกื อ บทั้ งป (อาจจะเกิ น ป ก็ ไ ด ) เพิ่ งเริ่ ม มาได เ ดื อ นเดี ย ว
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จสิ้นแลวพิมพเปนเลมทีเดียว
ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนนี้กอน
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เมื่อถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเมื่อไรก็ตามที่ทําเสร็จ
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวนั้น ไปเรียนธรรม จนจบ
อนึ่ง งานตรวจชําระนี้ทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เริ่มดวยไดรับตนฉบับ ที่สายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่นั้นๆ
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน
ในที่สุ ด เรื่ องทั้งหมดมารวมลง ณ ที่หมาย คื อการบําเพ็ ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป
วันใดวันหนึ่ง ตั้งแตขึ้นปใหม 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
สดชื่นเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

