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ไดรับแจงวา เม่ือจะมีการพิมพหนังสือเร่ือง ตามพระใหมไปเรียนธรรม ในมงคลวารอายุ
เต็ม ๑๐๐ ป ของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ญาติ
โยมผูศรัทธาในธรรมมากหลายทานก็ประสงคจะพิมพหนังสือดังกลาวนั้นดวย โดยเปนเร่ือง
ตอเน่ืองจากการพิมพหนังสือช่ือน้ีต้ังแต ๔ เดือนกอนโนน ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ป ของคุณ
โยมหมอจรูญ ผลนิวาส ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แตคราวนั้น หนังสือมีเพียง ๔ ตอน 
สวนในคร้ังนี้ หนังสือเพิ่มหนาข้ึนอีก ๒ ตอน รวมเปน ๖ ตอน เปนการกาวใกลเขาไปสูความ
เต็มเลม ที่จะมี ๖๐ ตอน  

เม่ือมีเร่ืองราวและความสนใจที่เปนพื้นฐานมากอน พอทราบวามีความคืบหนา หลาย
ทานจึงมีฉันทะแรงกลาที่จะบําเพ็ญธรรมทานเผยแพรหนังสือเลมนี้ เพื่อเปนการทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาอยางมีผลกวางขวางย่ังยืน และสรางเสริมประโยชนสุขแกประชาชนอยาง
เปนแกนสาร ดังที่ไดรับแจงวาโยมผูศรัทธามากทานจะพิมพหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
ฉบับ ๖ ตอนน้ี เพื่อแจกเปนธรรมทานใหสมดังบุญเจตนา  

แมที่วัดญาณเวศกวันเอง ในการพิมพคร้ังกอน ก็ไดทราบวามีผูศรัทธา มาถามหา
หนังสือดังกลาวนั้น เพื่อตนจะไดศึกษาและนําไปแจกมอบใหแกผูที่ใครและผูที่ควรจะศึกษา 
เม่ือทางวัดเห็นสมควร ก็อาจจะพิมพหนังสือนั้นเผยแพรแจกจายตามควรแกกาล 

ดังไดกลาวแลว หนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม นี้ มีทั้งหมด ๖๐ ตอน อยูระหวางการ
ตรวจชําระ บัดนี้เสร็จออกมาแลว ๖ ตอน เร่ิมต้ังแตคําสอนช้ีแจงอธิบายในพิธีของวันท่ีบวช กับ
คําบรรยายในวันแรกๆ ที่ไดเร่ิมเรียน พอดีวา ๖ ตอนแรกท่ีพรอมจะพิมพไดแลวนี้ มีเนื้อหา
ตอเนื่องกันและเต็มความในตัว พอจะจัดเปนภาคหนึ่งได และควรแกช่ือวา ภาค ๑ วางฐาน
ชีวิตแห่งการศึกษา จึงตกลงต้ังช่ืออยางน้ัน แตขอใหรูกันวาเปนหนังสือท่ีอยูระหวางตรวจ
เตรียมตนฉบับ ยังไมเสร็จส้ินเต็มเลมโดยสมบูรณ  

ขออนุโมทนากุศลจริยาของทานผูศรัทธา ท่ีไดบําเพ็ญธรรมทานคร้ังนี้ ดวยกุศลที่
บําเพ็ญนั้น ขอใหทุกทาน พรอมทั้งครอบครัว และญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย รมเย็น
งอกงามในธรรม มีกําลังพร่ังพรอมท่ีจะบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของมหาชน ใหลุผลแหง
ความสุขเกษมศานต ตลอดกาลยาวนานสืบไป 
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ตอนที่ 

๑ 

บวชอยางไร พอแม ปูยาตายาย จะไดบุญมาก 

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

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

การบวชเรียนน้ี ไดกลายเปนประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แสดงถึงการท่ี
พระพุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงไป ประดิษฐานม่ันคงในประเทศไทยนี้  

 การบวชมีความหมายสําคัญ คูกับการเรียน เราจึงเรียกวา “บวชเรียน” คือ บวช
เพ่ือเรียน แลวการบวชก็เปนการเรียน  

ความมุงหมายของการบวช 
เพราะฉะน้ัน เราก็เร่ิมเรียนกันตั้งแตบัดน้ีเลย คือพอมาขอบรรพชาก็เร่ิมเรียนทันที 

โดยท่ีทานท้ังหลายจะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของการบวช  
ที่จริง จุดหมายของการบวชมีอยูแลวในคําขอบวช คือในคําขอบวชแบบ “อุกาสะ” 

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

ในท่ีนี้ จะพูดถึงความมุงหมายรองที่สืบเนื่องและพวงมา ซ่ึงพอสรุปได ๔ อยาง คือ 



 

๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ข้อท่ี ๑ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของพุทธบริษัท 
ประการแรก การบวชน้ีเปนการทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน คือ เราถือกันวา เรา

ทุกคนท่ีอยูในพุทธบริษัท มีหนาท่ีท่ีจะชวยกันรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เพราะวา
พระพุทธศาสนาน้ันดํารงอยู เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหสังคมของเรามีศีลธรรม 
มีความรมเย็นเปนสุข เราจึงเห็นคุณคาเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา เราจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูอยางม่ันคงยืนนาน  

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

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

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

เพราะฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายเขามาบวชอยางนี้ จึงเปนการทําหนาที่ในนามของ
พุทธบริษัท ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนบุญเปนกุศลสําคัญประการที่หนึ่ง 

ข้อท่ี ๒ บวชเพ่ือทําหน้าท่ีของคนไทย  
การบวชนี้ มีความหมายวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย หรือกุลบุตรชาวไทย 

ทําไมจึงวาเปนการทําหนาท่ีของคนไทย ก็เพราะเราถือวาพระพุทธศาสนาน้ีเปนสมบัติ
ของชาติไทย เปนมรดกท่ีบรรพบุรุษไทยไดอุตสาหรักษาสืบตอกันมา เราในฐานะท่ีเปนคน
ไทย จึงมีหนาท่ีรักษามรดกน้ันไว 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

ตัวพระพุทธศาสนาเองก็เปนสมบัติท่ีลํ้าคาอยูแลว เพราะวามีคําสอนท่ีเปนสัจ
ธรรม เปนอมตะ เปนส่ิงท่ีมีคาอยูในตัวเอง  

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

ดังน้ัน การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี จึงเปนการทําหนาท่ีขอน้ีดวย คือทําหนาท่ี
ของคนไทยในการรักษาพระพุทธศาสนาท่ีเปนสมบัติอันลํ้าคาของชาติไว 

ข้อท่ี ๓ บวชเพ่ือฉลองพระคุณของพ่อแม่  
การบวชมีความหมายแคบเขามา โดยมีความผูกพันกับบุพการี ถือกันวา การบวช

เปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา  
คุณพอคุณแมนั้นรักลูกมาก อยากใหลูกเปนคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็

ถือวาพอแมมีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนใหกตัญูกตเวที ใหตอบแทนพระคุณ
ของทาน  

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

ในเม่ือพอแมฝากสุขและทุกขไวกับลูกอยางน้ี ลูกท่ีดีก็ตองพยายามทําใหพอแมมี
ความสุข มีความสบายใจ ไมหนักใจกับเรา ไดมองเห็นเราดวยความปล้ืมใจ และมี
ความหวัง  

การท่ีพอแมจะมีความสุขมีความหวังอยางน้ีได ก็ดวยเห็นลูกอยางที่กลาวเม่ือกี้วา 
ลูกเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนทําหนาท่ีการงาน มีความขยันหม่ันเพียร มีคุณธรรม 
เจริญกาวหนา มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข ถาพอแมเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญ
อยางน้ี พอแมก็มีความสุข ลูกไมตองทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพอแมอยูแลวในตัว  



 

๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ทีน้ี ก็เลยจะขอขยายความวา การตอบแทนพระคุณพอแม อาจสรุปได ๓ อยาง 
๑. เล้ียงทานทางกาย เชนเล้ียงดวยอาหาร ดวยปจจัย ๔ ยามทานชราแกเฒาลง 

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

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

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

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

การท่ีลูกบวชน้ี นอกจากเล้ียงใจพอแมแลว ก็โนมนําใหพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนา เราถือกันวา การที่ลูกบวชนั้น ทําใหพอแมไดเปนศาสนทายาท หรือไดเปนญาติของ
พระศาสนา อันน้ีมีเรื่องสืบตอมา ตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

น่ีหมายถึงพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงเปนมหากษัตริยผูย่ิงใหญ ท่ีไดทําใหพระพุทธ-
ศาสนาแพรหลายออกไปในประเทศตางๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราดวย พระเจา
อโศกไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามากมาย สรางวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด ท่ัวดินแดนชมพูทวีป
ท่ีกวางใหญ คือในอินเดีย ซ่ึงสมัยน้ันใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร ใหญกวาอินเดียสมัยน้ี  

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

ลองคิดดู พระเจาอโศกมหาราชเม่ือไดทรงสดับคําของพระเถระ คงจะพระทัยทอ
ลงไปทีเดียว แตพระเจาอโศกก็ไมไดทรงทอถอย พระองคตรัสถามตอไปวา อาว! แลวทํา
อยางไรโยมถึงจะไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซ่ึงเปนประธานพระสงฆสมัยน้ัน ก็ไดตอบแกพระเจา
อโศกมหาราชวา ถาหากทานผูใดไดมีบุตรธิดาเขาไปบวชในพระศาสนา ทานผูน้ันแหละ
ไดช่ือวาเปนศาสนทายาท  

พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงพิจารณาแลวทรงปรึกษาพระโอรสพระธิดาวา มีใคร
พรอมใจจะบวชบางไหม ก็พอดีมีพระโอรสและพระธิดาท่ีอยากจะบวชอยูแลว รอขอพระ
บรมราชานุญาตอยู คือเจาชายมหินทะ กับเจาหญิงสังฆมิตตา ท้ังสองทานก็เลยได
โอกาส ก็อาสาสมัครขอบวชในพระศาสนา  

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

พระมหินทะเถระไดนําคณะพระสงฆมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา เผยแผคํา
สอนของพระพุทธเจาท่ีลังกาทวีป แลวพระสังฆมิตตาเถรีก็เขามาตั้งภิกษุณีสงฆ พรอมท้ัง
นําเอาก่ิงตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู มาประดิษฐานใหแกชาวลังกา
ทวีป ตนโพธิ์ตนน้ี เดี๋ยวน้ีก็ยังอยู มีอายุ ๒,๓๐๐ กวาป แกมาก ตองใชไมท่ีประดับอยางดี 
แลว มาค้ํามายันไว อยูท่ีเมืองอนุราธปุระ พระนครหลวงเกาในอดีตกาลของศรีลังกา 



 

๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในหนังสือตําราใหญๆ มีฝรั่งเขียนบันทึกไววา ตนโพธิ์ท่ีเมืองอนุราธปุระ ซ่ึงมาจาก
พุทธคยา สถานท่ีตรัสรูตนน้ี เปนตนไมประวัติศาสตรท่ีมีอายุนาจะยาวนานท่ีสุดของโลก 

ไมตองหาใหยาก ดู Encyclopædia Britannica ในหัวขอเรื่องเมืองอนุราธปุระ/
Anuradhapura วา (ขอคัดจากฉบับลาสุด และไมตองแปล เพราะอานเขาใจกันไดสบายๆ):  

The city also contains an ancient pipal tree that is believed to have 
originally been a branch of the Bo tree at Bodh Gaya (Bihar, India), 
under which Gautama Buddha attained Enlightenment. The Bo tree 
branch was planted at Anuradhapura about 245 BC, and it may be the 
oldest tree in existence for which there is any historical record.  
[Anuradhapura. (2014). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: 
Encyclopædia Britannica.]  

อันน้ีเปนตํานาน เปนเรื่องเกา แตไมใชแคเปนตํานาน เปนประวัติศาสตรแลว เรา
ก็เลยมีประเพณีกันมาวา ใหลูกไดบวชแลว จะไดเปนศาสนทายาท  

การไดเปนศาสนทายาทน้ี เรามองกันเพลินๆ ไปในแงของคติท่ีสืบกันมา แต
ความหมายท่ีสําคัญก็คือ เม่ือลูกบวช พอแมก็ไดใกลชิดพระศาสนา  

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

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

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

แตกอนน้ีมีประเพณีวา เวลาลูกบวช จะตองจัดใหลูกไปเทศนใหโยมพอโยมแม
และญาติพี่นองฟงสักครั้งหน่ึง ลูกก็จะไดเตรียมตัว คนควาเต็มท่ี เอาธรรมะไปแสดง โยม
พอโยมแมก็ไดชวนเพื่อนบานญาติมิตรมาฟงธรรมกัน น้ีก็เปนวิธีการที่จะทําใหโยมและ
ญาติพ่ีนองปูยาตายายไดเขามาใกลชิดพระศาสนา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

ฉะน้ัน ในโอกาสท่ีบวชน้ี ก็ไดทําหนาท่ีตอโยมพอแมและญาติผูใหญปูยาตายาย
เปนตนดวย ถามีความต้ังใจดี ก็พยายามโนมนําใหทานเขามาใกลชิดพระศาสนา ใหมี
จิตใจโนมมาทางธรรม ใหไดเรียนรูเขาใจพระศาสนาเพ่ิมข้ึน ก็จะเปนประโยชน เปนการ
ตอบแทนพระคุณท่ีสําคัญ ใหทานไดส่ิงท่ีมีคาสูงสุด ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว อันนี้ก็เรียกวา
ทําใหโยมไดเปนญาติของพระศาสนา คือไดใกลชิด เขามาอยูวงในของพระศาสนาเลย  

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

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

ข้อท่ี ๔ บวชเพ่ือจะได้ฝึกศึกษา ได้พัฒนาตัวเอง 
คราวน้ีแคบเขามาอีก ก็มาถึงตัวเอง ในขอท่ีส่ีน้ี การบวชก็คือ เปนการไดมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียน ไดฝกตนในพระธรรมวินัย  
การท่ีทานท้ังหลายมาบวชน้ี มองในแงหน่ึงก็เหมือนกับสละเวลาสวนหน่ึงใหแก

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

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



 

๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

ความหมายของการบวช 
ตอนน้ีจะยอนมาเรียนรูเขาใจเรื่องความหมายของตัวการบวชเอง ในท่ีน้ี ไดพูด

เร่ืองความมุงหมายของการบวชไปแลว กอนมาอธิบายความหมายของการบวช น่ีเปน
การพูดไปตามลําดับความเก่ียวของใกลตัว พรอมท้ังความยากงายและความนาสนใจ 
ประเพณีบวชเรียนสืบมาแต่สุโขทัย 

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

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

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

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

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

แตเอาละ ก็เปนอันวามีศิลาจารึกบอกความไวอยางน้ี เราก็ฟงกันไว อยางนอยก็
ไดเห็นวาพระเจาอโศกน้ีทรงเล่ือมใสศรัทธามาก  

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

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

อันน้ีก็อาจจะเปนคติ ท่ี ทําใหเ กิดประเพณีการบวช  ซ่ึงมาเ ร่ิมตนจากองค
พระมหากษัตริยในประเทศไทย คือพระมหาธรรมราชาลิไท 

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



 

๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

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

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

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

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

ทีน้ี เม่ือเวนเม่ือปลีกตัวออกมาใหโปรงโลงอยางน้ี ก็ตองทําใจใหโปรงโลงตามดวย 
อยาไปหวงกังวล  

ในการบวชน้ี ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ตองทําตัวเองใหเปนอิสระ มีจิตใจท่ีรูสึก
ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระจากบรรดาบาปอกุศล  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

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

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

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

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

วาตามพระวินัยท่ียุติแลว การบวชในปจจุบันน้ี แบงเปน ๒ ข้ันตอน คือ บวชเณร
อยางหน่ึง บวชพระอยางหน่ึง  

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

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



 

๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

เม่ือบวชเขามาแลว ก็อยูในวัด มีวิถีชีวิตของพระเณร การเปนพระเปนเณร ก็คือ
การท่ีจะเจริญงอกงามในการเรียน อยางท่ีบอกเรื่อยมาวาบวชเรียนน่ันแหละ  

ทีนี้ก็ตองรูวา ท่ีมาบวชแลวจะเรียนน้ัน เรียนอะไร และจะเรียนไดอยางไร มีระบบ
การศึกษาเปนอยางไร จะไดใครมานําพาใหเดินหนากาวไปในการเรียน  

พระรัตนตรัย เปนดวงแกวท่ีสูงคาอยางไร 
ขอท่ีวาจะเรียนอะไรน้ัน รอสักนิด เร่ิมแรก ขอใหรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ี

จะเดินหนากาวไปในการเรียนน้ัน ท่ีสําคัญก็คือตัวหลักการและระบบการศึกษาของเรา
น่ันเอง เราจะตองรูเขาใจหลักการและมองเห็นระบบของการศึกษา ท่ีเราจะกาวเขาไปใช
หรืออาศัยในการเดินหนาพัฒนาชีวิตของตัว  

ถาพูดส้ันๆ ก็บอกวา การบวชเรียนน้ัน เปนการกาวไปในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน 
ตามวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา ในระบบแหงไตรสรณะของพระรัตนตรัย 

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

อยางไรก็ดี ตอนน้ีไมตองงง ตอนแรกฟงไว เดี๋ยวพอไดเรียนรูเขาใจความจริง และ
มองเห็นคุณคา ซาบซึ้งใจ ทราบซ้ึงในปญญา พอมองเห็นทางใหญนอยท่ีโยงกันหมด 
ศรัทธาก็มา แลวเกิดกําลังเร่ียวแรงท่ีจะเดินไป ก็จะรูกับตัวเองวา พระรัตนตรัยน้ันเปน
สรณะ  เปนเครื่องนําทาง  เปนหลักยึดถือใหแก เรา  ท่ีจะพาเราให เดินหนาไปใน
พระพุทธศาสนา ใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย เหมือนกับวา
เราจะไดโดยสารพระรัตนตรัยนําพาเราไป  
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พอรูชัดเจน และใจเอาแลว จะพูดคําวาหลัก วาระบบ ไมวาคําไหนมา มองเห็น
เช่ือมโยงสงถึงกันไปหมด ก็ไมยุงไมยากอะไรแลว 

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

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

แกวในท่ีน้ี ไมใชแกวภาชนะอยางแกวนํ้า แตหมายถึงแกวเพชรนิลจินดาเปนตน ท่ี
เรียกวารัตนะ อยางพวกนพรัตนอะไรตางๆ ท่ีคนถือกันวาสําคัญ พากันแสวงหา และหวง
แหนกันนักหนา 

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

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

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

ปญญา คือความรูเขาใจ ปุญญัง ก็คือความดี เรียกส้ันๆ งายๆ วาบุญ ความรูและ
ความดีงามน้ี เปนส่ิงท่ีมีคาแทจริง  

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



 

๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

แลวขอสําคัญท่ีสุดก็คือ ทรัพยภายนอกทําชีวิตของเราใหดีงามประเสริฐไมได 
และทําใหเรามีความสุขแทจริงก็ไมได สวนปญญาคือความรู และปุญญังคือความดีงาม
บุญกุศล ทําใหเรามีชีวิตดีงามประเสริฐแทจริง จนในท่ีสุดพนจากทุกขไดจริงดวย  

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

แตจุดเปาหมายตัวจริง อยูท่ีทรัพยภายใน ซ่ึงเปนเน้ือเปนตัวแทๆ ของชีวิตอยาง
ท่ีวาแลว คือจะตองสรางเสริมสะสมทรัพยภายใน ตองเอาจริงเอาจังตรงน้ี 

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

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

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

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

พระรัตนตรัยเปนแหลงรวมไว และอํานวยให ท้ังปุญญังและปญญาอยางไร ก็
คอยๆ ดู คอยๆ วากันตอไป 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

พระรัตนตรัย เปนสรณะใหแกเราอยางไร 
ดังวาแลว ท่ีมาบวชนี้ พอเร่ิมตน ก็ขอถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ เรียกวา ไตรสรณคมน์ 

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

ก็เลยขอบอกความหมายของถอยคําสําคัญแทรกไวพอเปนความรูแบบผานๆ 
สําหรับคําวาพระรัตนตรัยน้ัน ทราบกันแลววาคือ รัตนะ ๓ หรือดวงแกว ๓ 

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

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

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

แบบแรก โดยวิเคราะหศัพท แปลวา กําจัด คือกําจัดภัย ขจัดความกลัว กําจัดทุกข 
บําราศทุคติ เชน โดยพาไปในประโยชน และกันออกไปจากส่ิงเสียหายไมเปนประโยชน  

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

บอกแลววา อันน้ีฟงไวแคประกอบหรือประดับความรู ยังไมตองคิดพิจารณา
มากมาย และไมตองลงลึกอยางนักภาษา 

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

พระรัตนตรัยมิใชมาชวยแบบดลบันดาลให พระพุทธศาสนาไมสงเสริมการดล
บันดาล ทานไมใหหวังผลจากการดลบันดาล แตทานใหใชเรี่ยวแรงทําการใหตรงกับเหตุ
ปจจัย ทานชวยใหเรามีปญญารูเหตุปจจัย แลวเราก็จะไดจัดการทําการใหตรงเหตุปจจัย   

ทีน้ีก็มาดูความหมายของพระรัตนตรัย วาเปนสรณะของเราอยางไร  



 

๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

พระพุทธเจาจึงเปนหลักท่ีระลึกซ่ึงเตือนใจเราวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได 
มนุษยนี้จะดีจะประเสริฐจะเลิศไดดวยการฝก แมแตจะฝกจนเปนพระพุทธเจาก็
ได เรานี้ก็เปนมนุษยคนหน่ึง จะตองฝกตัวใหดีมีชีวิตดีงามสูงสุดใหได 

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

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

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

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

จริงอยู มีสัตวบางชนิดท่ีฝกไดบาง อยางชาง ลิง สุนัข เปนตน แตสัตวเหลานั้นไมใช
ฝกตัวเอง ตองอาศัยมนุษยฝกให และฝกไดในขอบเขตหน่ึงท่ีจํากัด เชน ลิงฝกใหข้ึนเก็บ
มะพราวได เลนละครลิงได ชางฝกใหลากซุง ใหทําอะไรไดหลายอยาง รวมทั้งละครสัตว 
สุนัขฝกไดแสนเกง ทําอะไรไดมากมาย แตก็อยางที่วา ตองคนฝกให และฝกไดในวิสัยที่
จํากัด ตางจากคนที่ฝกตนเองได และฝกอยางไร ไดอยางน้ัน จนเลิศลํ้าเหนือเทพเทวา 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

คนท่ีฝกดีแลวน้ัน เปนนักปราชญ เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักเทคโนโลยี เปนนัก
ประดิษฐ เปนนักคิดนักทําตางๆ สรางวัฒนธรรม สรางอารยธรรม จนกระท่ังเปนมหาบุรุษ
ก็มี ดังท่ีวา แมถึงเปนพระพุทธเจาก็ได ความดีพิเศษของมนุษยน้ี สําเร็จดวยการฝก  

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

ทานจึงสอนกันมาโดยยํ้านักยํ้าหนาวา การไดเกิดมาเปนมนุษยน้ี แสนยาก เปน
โอกาสท่ีตองไมใหพลาดไปเสีย เกิดมาแลว ตองมีชีวิตท่ีประเสริฐ ดีงามลํ้าเลิศใหได    

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

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

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



 

๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือเราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึกอยางน้ีแลว เราก็พรอมใจท่ีจะเร่ิมตน
และม่ันใจมีกําลังใจท่ีจะกาวไปในการฝก  

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

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

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

การที่เราจะมีชีวิตดีงาม ตามอยางพระพุทธเจาได เราก็ตองรูเขาใจธรรม 
และนําธรรมมาปฏิบัติ ใหถูกตองตรงตามธรรมน้ัน ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรง
ประมวลมาจัดแสดงบอกแจงแกพวกเราแลว พอเรารูเขาใจธรรม ปฏิบัติถูก 
ชีวิตของเราก็ดีงาม พัฒนาจนเปนอยางพระพุทธเจาได 

พระพุทธเจาตรัสบอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรม คือความจริง 
ก็มีอยูตามธรรมดาของมันอยางน้ัน ธรรมน้ี ก็คือความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

๒๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

พระสงฆยังมี พระธรรมก็อยูดวย กับท้ังพระศาสดาท่ีแทนองคพระพุทธเจา ครบทั้งมวล 
นอกจากน้ี พระสงฆท่ีศึกษาเลาเรียนปฏิบัติส่ังสอนธรรมวินัยกันมาน้ัน ทานมี

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

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

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

เรามีหนาท่ีตองรวมสรางสังฆะน้ี ถายังไมเขารวมสังฆะ ก็ชวยอุปถัมถค้ําชูสังฆะ
น้ัน แตอยางนอยก็ขอใหไดอาศัยสังฆะน้ี ชวยทําใหเราเจริญงอกงามในธรรมย่ิงๆ ข้ึนไป  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

น่ีคือพระรัตนตรัย เปนอันวาครบ ๓ ประการ  
หน่ึง  พระพุทธเจา  
สอง  พระธรรม  
สาม  พระสงฆ  
พระพุทธเจา เปนสรณะ ท่ีระลึกเตือนใจเราใหนึกถึงตัวเองวา เราเปนสัตวท่ีตอง

ฝก ถาไมฝกแลว จะดีจะรอดจะเลิศจะประเสริฐไมได แตถาเราตั้งใจฝกจริงจัง จะเปน
อยางพระพุทธเจาก็ได ก็ใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจ และตระหนักในหนาท่ีท่ีจะฝกตัว  

พอตกลงวาจะฝกตนอยางพระพุทธเจา ไดพระพุทธเจาเปนแบบ ก็มาถึงธรรม 
เปนสรณะ ก็ตองรูธรรมท่ีพระพุทธเจาแสดงไว และปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม  

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

ไดบอกแตตนแลววา เวลาน้ี เราจะเขาสูบรรพชา ก็ตองรูความหมายของการบวช 
และรูหลักท่ีเราจะตองอาศัยในการท่ีจะเรียนคือศึกษาปฏิบัติตอไป  

ถึงตอนน้ี เราไดทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายของการบวช และเร่ืองพระ
รัตนตรัย ซ่ึงเปนหลักนําสําคัญของพระพุทธศาสนา เม่ือรูเขาใจแลว ก็กาวเขาสูการทํา
หนาท่ีของเรา คือการบวชเรียน ซ่ึงจะไดพูดตอไป    

ปรับใจเขาในชีวิตแหงวิเวก 
เม่ือมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีวามานั้นแลว ก็ถือวามีพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะเขา

สูการบรรพชาตอไป ตอแตน้ี จึงจะใหการบรรพชาแกนาค  
ทีน้ี ทานท้ังหลาย เม่ือบวชแลว เขามาอยูในวัด ก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง เร่ิมตน

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

ทานก็เลยบอกวา ตองหางานใหใจทํา และทานก็จึงบอกพระอุปชฌายใหใหกรรมฐาน 
(กรรมฐาน แปลวา ท่ีต้ังของการทํางาน หมายถึงงานท่ีใจจะทํา) คือเอางานใหใจทําน่ันเอง  



 

๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

ทีน้ี กรรมฐานเบ้ืองตน หรือกรรมฐานชั้นมูลน้ี มี ๕ ขอ ทานใหวาเปนภาษาบาลี 
ซ่ึงย่ิงชวยใหตัดความคิดฟุงซานออกไป  

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

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

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

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

เอาละ น่ีเปนแควิธีการเบ้ืองตน ถาใจเกิดฟุงซาน ก็อยางท่ีวาแลว นึกถึงใคร ก็
มองแคเปนผมขนเล็บฟนหนัง จบเทาน้ัน ก็เอาเปนเครื่องฝกใจในเบ้ืองตน ใชประโยชน
กอนท่ีจะเลาเรียนอ่ืนตอไป  

บัดน้ี ถือวา นาคพรอมแลวท่ีจะไดรับการบรรพชา ก็จะมอบผากาสาวพัสตรใหไป
ครองมา 



ตอนที่ 

๒ 

ออกจากบาน พนเขตคาม  
สูอาราม แดนรมณีย 

 บัดน้ี นาคก็ไดรับสรณาคมน และทศศีลคือศีล ๑๐ สําเร็จการบรรพชาเปน
สามเณรแลว แตยังประสงคจะอุปสมบท เพ่ือใหเปนพระภิกษุโดยสมบูรณตอไป จึงไดเขา
มากลาวคําขอนิสัย ขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย  

ในเบ้ืองตนน้ี ก็จะตองทําความเขาใจถึงความหมายของการขอนิสัย และ
ความสัมพันธท่ีเปนอุปชฌาย แกผูขอบวช  

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

อยากใหสับสนกับนิสัย ท่ีแปลวาความประพฤติเคยชิน) แปลวา ท่ีอาศัย หมายความวา ทาน
ท้ังหลายไดเขามาขออาศัยขาพเจา ใหขาพเจาเปนท่ีอาศยัหรือเปนท่ีพึ่งพา  

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

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



 

๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

ดังน้ัน พระอุปชฌายจึงมีหนาท่ีตอทาน โดยเปนผูใหคําแนะนําส่ังสอนข้ันพื้นฐาน 
และฝกใหไดเรียนรูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ท่ีจะเจริญในไตรสิกขาตอไป  

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

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

เปนภาระอยางไร คือเปนความรับผิดชอบท่ีทานท้ังหลายจะตองเอาใจใส คอย
สดับฟงคําแนะนําส่ังสอน ใหความสําคัญ ไมปลอยปละละเลย คอยดูวาอุปชฌายจะมี
อะไรแนะนําบอกกลาว เอาใจใส คอยสําเหนียก  

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

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

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

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

อยางไรก็ดี แมเม่ืออยูกับอุปชฌายไดศึกษาครบ ๕ ปแลว ถายังปกครองตัวไมได
อุปชฌายก็ตองใหถือนิสัยอยูตอไป ยังไมเปนนิสัยมุตก จนกวาจะปกครองตัวได 

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

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

เม่ือไปขอนิสัย ใหทานผูน้ันทําหนาท่ีแทนอุปชฌาย ตอนน้ีไมเรียกวาอุปชฌาย 
แตเรียกวา อาจารย ก็ไปขอนิสัยอยูกับอาจารย โดยวางจิตดังบิดากับบุตร  

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

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



 

๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถาศึกษาถูกทาง แคชั้นประถม  
ก็ไมจมอยูกับปญหาการพัฒนาไมย่ังยืน 

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

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

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

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

แทจริงน้ัน ไมเฉพาะพระภิกษุเทาน้ัน ท่ีตองศึกษาเรื่อยไปจนกวาจะเปนอเสขะ 
ทุกคนทีเดียว เม่ือเปนมนุษย เปนสัตวท่ีตองฝก ตองศึกษา ก็ตองศึกษาตลอดเวลา 
จนกวาจะจบไตรสิกขา จนเปนอเสขะ  

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

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

เม่ือทานรูอยางน้ีแลววา ชีวิตของทานตองสิกขา ก็มาทําความเขาใจเร่ืองสิกขากัน
หนอย วา ตอแตน้ีไป ทําอยางไร ชีวิตของเราจึงจะเดินหนากาวไปในไตรสิกขา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

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

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

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทั้งของ และคน  
ชีวิตของเราสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เราเปนอยูทามกลางส่ิงแวดลอม และมีการ

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

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

เม่ือจัดแยกประเภทความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดแลว ก็วางศีลท่ีเปนหลักในการ
สัมพันธและฝกหัดพัฒนาความสัมพันธ เปนศีล ๔ หมวด ดังจะพูดพอใหรูเปนเคาเปนแนวไว   

ก) อยู่ร่วมสังคมให้สุขให้ดี  
ศีลหมวดที่ ๑ อันน้ีก็สอดคลองกับท่ีพูดและเขาใจกันอยูท่ัวไปวา คนเปนสัตว

สังคม พระก็อยูรวมรวมกันเปนสังฆะ ท่ีเราแปลวาสงฆ คนท่ีอยูรวมรวมกันเปนสังคม ก็
ตองมีกฎกติกา อยางสังคมใหญระดับประเทศ ก็ตองมีกฎหมายใหญนอยมากมาย ตั้งแต
รัฐธรรมนูญลงมา และตองมีระบบวิธีในการบังคับใช เชนลงโทษผูทําผิด ฝาฝน ละเมิด 
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พระภิกษุท้ังหลายนอกจากตองข้ึนตอกฎหมายของประเทศท่ีตนอาศัยอยู ใน
ฐานะท่ีเขาถือวาเปนพลเมืองของเขาแลว ก็มีกฎหมายจําเพาะสําหรับชุมชนหรือสังคม 
คือสังฆะของตนอีกช้ันหน่ึง ตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใหสําหรับสังฆะท่ีพระองค
ทรงตั้งข้ึนน้ัน กฎหมายน้ันเรียกกวางๆ ตามภาษาพระวาวินัย  

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

นอกจากสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ท่ีอยูในปาติโมกขแลว ยังมีขอกฎหมายหรือวินัย
บัญญัติหมวดตางๆ สําหรับพระภิกษุอีกมากมายย่ิงกวาในปาติโมกขน้ัน เรียกกวางๆ วา 
สิกขาบทนอกปาติโมกข 

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

วาโดยหลักการท่ัวไป เทียบเหมือนวาจะถือเอา ศีล ๕ เปนปาติโมกขของชาวบาน
ท่ัวไป หรือจะวาเปนปาติโมกขของพลโลก ก็ได  

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

ในสังคมของชาวบานน้ัน เม่ือเขาใจหลักศีล ๕ ท่ีทานแสดงไวเปนหลักใหญแลว ผู
ฉลาดจะนําไปตกลงบัญญัติวางลงเปนวินัย เปนกฎหมายขอบังคับ ท่ีมีขอจําแนกแยก
ยอยละเอียดลงไป เพ่ือกํากับชุมชนหรือสังคมของตน ในระดับตางๆ โดยมีระบบการ
บังคบัใช เชนลงโทษผูละเมิดตางๆ เปนรายละเอียดลงไป ก็ได  
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ดังจะเห็นวา กฎหมายอยางของประเทศไทยน้ีเอง ท่ีมีขอบัญญัติมากมาย
ละเอียดยิบน้ัน สวนมากก็เหมือนกับเปนขอแยกยอยของศีล ๕ น้ันเอง ท่ีซอยออกไปในแง
ดานระดับตางๆ ในระบบของการบังคับใชทางสังคม 

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

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

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

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

ในท่ีน้ี ไมตองพูดยืดยาว บวชแลว เร่ืองน้ีจะไดเรียนรายละเอียดกันโดยตรง เอา
เปนวา ศีลหมวดที่ ๑ น้ี เปนการเคารพวินัย ฝกในการรักษาหลักเกณฑกฏกติกาในการมี
ชีวิตเปนพระ ท่ีอยูรวมกันในชุมชนสังฆะ เรียกวา ปาติโมกขสังวรศีล แปลวา ศีลคือการ
สํารวมในปาติโมกข 
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ข) ดูแลถิ่นท่ีอาศัยให้งาม ใช้อินทรีย์ส่ือนําความงอกเงย  
ศีลหมวดที่ ๒ เปนการฝกใหรูจักใชเครื่องมือหรือชองทางติดตอส่ือสารสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ใหไดผลดี เกิดประโยชน เปนการศึกษา ทําใหชีวิตพัฒนาดีย่ิงข้ึน 
ในการติดตอสัมพันธน้ี เรามีประตู ชองทาง หรือทวาร สําหรับติดตอ ๒ ชุด คือ  
ชุดท่ี ๑  ผัสสทวาร คือ ชองทางรับรู มี ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
ชุดท่ี ๒  กรรมทวาร คอื ชองทางทํากรรมทําการ มี ๓ ไดแก กาย วาจา ใจ  
ชุดที่หนึ่ง คือ ตา หู เปนตน ซ่ึงนิยมเรียกส้ันๆ วา “อินทรีย”  ใชติดตอสัมพันธโดย

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

เคล่ือนไหวใชมือใชเทาทําการตางๆ ทางวาจา ก็พูด แลวทางใจ ก็ตรึกนึกคิดจํานงจงใจ  
พูดงายๆ วา ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมนั้น เราเกี่ยวของสัมพันธทั้งในสาย

รับเขา และในสายแสดงออก เปนแดนของรูปธรรมซ่ึงอยูลอมรอบทั่วไป เปนพื้นฐานรองรับ
ชีวิตและรองรับอีก ๒ แดนของการศึกษา ซ่ึงเราจะตองรูจักสัมพันธเก่ียวของรูจักจัดรูจักใช  

หลักการศึกษาพัฒนาในแดนนี้ก็คือ ใหชีวิตของเราท่ีติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมเหลานั้น ไมกอการเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําลายส่ิงแวดลอมทั้งมนุษยทั้ง
ธรรมชาติและบรรดาวัตถุ โดยไมเบียดเบียนตนเองดวย แตพยายามใหเกื้อกูลตอกัน ให
เก้ือกูลแกส่ิงแวดลอมทั้งเพื่อนมนุษยและส่ิงทั้งหลายทุกอยาง และเก้ือกูลตอชีวิตของตนเอง 
ใหไดใหเปนประโยชน โดยไมเส่ือมเสียหาย ใหพัฒนาข้ึนไปในสภาพท่ีดีท่ีเก้ือกูลอยางย่ังยืน  

การเก่ียวของสัมพันธดวยกรรมทวาร โดยทําการตางๆ ดวยการทํา พูด คิด ซ่ึงเปน
ภาคแสดงออก ท่ีปรากฏชัดออกมาทางกาย และวาจา น้ัน เห็นไดงายวาเปนเร่ืองใหญมาก 
ศีลหมวดแรกก็วาดวยเร่ืองน้ีและฝกในแดนน้ีเปนสําคัญ แตถึงตอนน้ี จะฝกอยางเจาะลึก 

ดานท่ีทานเนนยํ้าอยางย่ิงในตอนตน คือการติดตอสัมพันธดวยผัสสทวาร หรือ
ดวยอินทรีย คือ ใชตาดู หูฟง เปนตน และทานมุงพิเศษท่ี อินทรีย ๕ อยางแรก คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย เพราะอันน้ีเปนจุดเริ่มหรือท่ีตั้งตนของการเรียนรู ตองฝกตองศึกษาตรงน้ีกัน
ใหดี เรียกวา ถาเร่ิมตนดีท่ีน่ีแลว ก็มีหวังมากวาการฝกการศึกษาจะกาวหนาไปอยางดี 

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

ก) ความรู้สึก วา ชอบใจ ไมชอบใจ (ภาษาเกาวา ยินดี ยินราย) เปนตน 
ข) ความรู้ วา คืออะไร เปนอยางไร เปนไปเปนมาอยางไร เปนตน 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

พูดรวบรัดวา ถาอยูแคความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ ก็ไมไดเรียนรู ไมไดศึกษา แถม
อาจจะเตลิดไปกับความรูสึกน้ัน เชน ขัดใจ วุนวายใจ ทุกขเพราะส่ิงท่ีไมชอบ หรือติด
เพลิน ลุมหลงไปกับส่ิงท่ีชอบ แลวอาจจะเกิดปญหาเร่ืองราวขยายไปกันใหญ 

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

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

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

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

ถาดูฟงล้ิมดมเปนตนแลว ไดความรู ไดประโยชน ก็เรียกวามีศีล ถาดูฟงล้ิมดม
เปนตนแลว ติดอยูกับความรูสึกชอบใจไมชอบใจ ไดแตลุมหลงมัวเมา เกิดโทษ ก็ไมมีศีล  

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

ขอทําความเขาใจเพ่ิมอีกหนอย ท่ีพูดขางตนวาไมควรปลอยตัวไปตามความรูสึก 
แตใหไปทางความรูน้ัน ไมใชหมายความวา ความรูสึกไมดีไปท้ังหมด หรือวาทานไมใหมี
ความรูสึกเสียเลย มิใชอยางน้ัน ความรูสึกท่ีดีน้ีสําคัญ เปนกุศล เปนคุณธรรมใหญทีเดียว  

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

ทีน้ี ในเวลาท่ีรับผัสสะน้ัน ถามีสติ มีปญญาครองใจอยู ใจก็จะไมเตลิดไปตาม
ความรูสึกแคชอบชัง เชน เม่ือพบเห็นคน หรือไดยินเสียงคนพูด ใจมองเขาอยางเปนเพื่อน
มนุษย ท่ีมีชีวิตจิตใจ มีสุขมีทุกข มีพื้นเพเปนมาตางๆ กัน ก็จะมีความเขาใจ เห็นใจ รัก หรือ
สงสารตามแตสถานการณ เกิดเมตตา กรุณา มีไมตรี ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานตอเพื่อนมนุษย 



 

๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

น่ันเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม สวนในดานส่ิงแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ ก็
ทํานองเดียวกัน เม่ือไปในถ่ินสถานที่มีส่ิงท้ังหลายอยูเปนระเบียบเรียบรอย สงบ สะอาด 
ปลอดภัย แวดลอมดวยธรรมชาติท่ีสบายแกชีวิต ปญญาท่ีละเอียดละเมียดละไมเหมือน
แฝงอยู ก็จะทราบซ้ึงในสภาพท่ีเก้ือกูลตอชีวิต จิตใจก็จะซาบซึ้งมีความสุขช่ืนจิตอ่ิมใจรา
เริงสดใสปลอดโปรงโลงเบา สืบเน่ืองจากการไดสัมผัสสภาพท่ีดีงามเกื้อกูลน้ัน 

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

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

กอนพระพุทธเจาตรัสรู มีเหตุการณท่ีตรัสไวเปนขอสําคัญซึ่งจารึกไวในหลายพระ
สูตรในพระไตรปฎก คือการท่ีทรงตัดสินพระทัยเลือกอุรุเวลาเสนานิคม เปนสถานท่ี
บําเพ็ญเพียร ดังท่ีทรงแสดงเหตุผลในการทรงเลือกไววา 

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

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

แสวงธรรม จะตอนรับพระอาคันตุกะ หรือตอนรับทานท่ีมาขอเขาอยูภาวนา ก็แสดงความ
พรอมดวยการบอกวาที่น้ันเปนรมณีย ดังที่พระสารีบุตรกลาวกะพระอานนทตามเร่ืองวา  

ท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กําลังเดินมา
แต่ไกล คร้ันแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า  

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

เม่ือญาติโยมจะนิมนตพระใหอยูจําพรรษาท่ีวัดซ่ึงตนอุปถัมภบํารุง ก็กลาวให
ทราบวาวัดน้ันเปนรมณีย ดังตัวอยางท่ีจิตตคฤหบดีนิมนตพระอิสิทัตต ดังน้ี  

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

ในพุทธบัญญัติท้ังหลายท่ัวไป ท่ีจัดไวเปนกิจจําเพาะก็มาก อยางพวกวัตรตางๆ เชน 
เสนาสนวัตร และท่ีปรากฏเดนเห็นงายในเมืองไทยเราน้ี เหมือนเปนสัญลักษณ ก็คือการ
กวาดลานวัด ท่ีไดจัดวางไวใหพระสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรสืบตอกันมาแตโบราณ  

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

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

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

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

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



 

๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมทั้งหมดน้ี เปนสภาพรมณีย ท่ีทําใหท้ังชาวถิ่นชนใน ทุกๆ คน และญาติโยม
ประชาชนท่ีเดินทางมา พากันเจริญกุศล งอกงามในธรรมยิ่งข้ึนไป   

สภาพรมณียท่ีพึงปองของอินทรียสังวร อันสัมพันธเสริมกันกับการเจริญอินทรียดัง
วาน้ี ขอใหเนนยํ้าความสําคัญกันไว เม่ือวัดเปนรมณียแลว แมแตพระจะออกเดินไป
บิณฑบาตทุกเชาในแตละวัน ก็สํารวมอินทรียไดงาย และตัวพระเองก็ทําวัดใหยิ่งเปนรมณีย   

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

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

ขอใหนึกถึงช่ือของวัดเองดวย เราใชช่ือไทยจนบางทีลืมนึกถึงช่ือเดิมจากคําบาลี แม
ในภาษาบาลี วัดก็มีคําเรียกหลายอยาง แตเอาคําแทท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ “อาราม”  

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

ทีน้ี วัดท่ีพระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และเปนท่ีตรัสพระสูตร ทรง
แสดงพระธรรมเทศนามากท่ีสุดดวย  ก็คือวัดพระเชตวัน  วัดน้ีจึงมี ช่ือปรากฏใน
พระไตรปฎกมากท่ีสุด หรือบอยท่ีสุด คือพบเห็นไดท่ัวไปหมด  

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

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

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

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

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

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

ในเมืองไทยก็มีรองรอยพอใหเห็นวา ธรรมขออินทรียสังวรน้ีเคยมีการใสใจปฏิบัติ
กันจริงจังจนกลมกลืนเขาในวิถีชีวิตชนิดเคยชินเปนไปเอง แตกลับเปนเรื่องท่ีเหมือนวาใน
เมืองไทยปจจุบันละเลยกันอยางย่ิง โดยคงจะคอยๆ เลือนลางจางหายไปโดยไมรูตัว  

ถึงเวลาที่ควรตื่นตัวตระหนัก หันไปเอาใจใส นํามาใช และศึกษาปฏิบัติกันใหเห็น
ผลจริงจัง ฟนวิถีชีวิตดานดีท่ีเลือนลางจางหายไปน้ัน ใหนําประโยชนท่ีพึงไดกลับคืนมา 

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

พรอมกันน้ัน พระสงฆและผูนําชุมชนพึงยกหลักสําคัญท่ีละเลยหลงลืมกันไปน้ี
ข้ึนมาช้ีแนะชาวบาน ใหดูแลรักษาทําบานเรือนชุมชนถ่ินของตนใหเปนรมณีย โดยใหรู
ตระหนักวา น่ีเปนการพัฒนาพ้ืนฐาน ท่ีจะรองรับการพัฒนาอยางอ่ืนใหมีไดเปนไดจริง  

ตองยํ้ากันใหหนักแนนวา ถาจะใหการพัฒนาทุกอยางย่ังยืน ก็ตองพัฒนาสภาพ
รมณียน้ีไวใหอยูเปนฐาน พึงถือการทําส่ิงแวดลอมใหเปนรมณียน้ี เปนหลักปฏิบัติสําคัญ 
เคียงกับศีล ๕ ท่ีเปนดังปาติโมกขของชาวบาน  



 

๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

บอกยอๆ วา เม่ืออยูในวัดอันเปนอารามท่ีรื่นรมยนาช่ืนชมยินดีดานนอกแลว พระ 
พุทธเจาก็ทรงใหพระมีท่ีอยูประจําดานในอีก ๒ อาราม คือ ปหานาราม และ ภาวนาราม  

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

อาราม ๒ น้ี จะขยายกวางออกไปเปนชุดอาราม ๖ ก็ได มีตรัสไว แตพูดมาก็
มากมายแลว พอเทาน้ีกอน  

เอาเปนวา ทานท้ังหลายเม่ือไดบวชแลว เขาอยูในส่ิงแวดลอมของวัด ก็มารวมใน
การทําอารามใหเปนรมณีย การปฏิบัติในการบวชเรียนก็จะเร่ิมกาวไปและปรากฏขึ้นมาทันที  

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งของ และคน (ต่อ) 
ค) หากินให้เป็นสัมมา  

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

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

สําหรับพระสงฆ ก็มีหลักปฏิบัติในเร่ืองน้ี ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตน จัดเปนศีล
หมวดหนึ่ง ช่ือวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 
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สัมมาชีพของญาติโยมคฤหัสถ ไมใชหัวขออันจะพูดในท่ีน้ี แตเม่ือเอยพาดพิงแลว 
ก็เห็นวาควรบอกไวคราวๆ พอเห็นแนว 

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

หลักธรรมประกอบ เพื่อใหการหาเล้ียงชีพไดผลสมความหมาย-ความมุงหมาย คือ  
ชุดท่ี ๑ ขยันหม่ันเพียรทํางานโดยไมประมาทและฉลาดคิดการดวยปญญา, รูจัก

เก็บรักษา, คบหากัลยาณมิตร, เล้ียงชีวิตแตพอดี ไมฟุมเฟอยไมฝดเคือง; ขอเนนคือ ต้อง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย 

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

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

- พลังงานและกาลเวลาคร่ึงคอนหรือเกือบท้ังชีวิตของคนสวนใหญ อยูกับอาชีวะ
คือการหาเล้ียงชีพ เชนทํางานวันละ ๘ ช่ัวโมง (ยังไมนับกิจท่ีเน่ืองกับงานน้ัน
เชนการเดินทาง)  

ดังน้ัน ถาจะเอาดีจากชีวิตน้ีใหไดมากท่ีสุด ก็ใชอาชีวะเปนโอกาสและเปน
เวทีท่ีฝกศึกษาพัฒนาตน ซึ่งถาเขาใจและต้ังใจ จะไดเต็มท่ี เชน ฝกความ  
สัมพันธทางสังคมในการพูดจาส่ือสาร ฝกกิริยามารยาท การชวยเหลือรวมมือ 
ฝกจิตใจในการพากเพียรทํางาน ขยัน อดทน ความมีนํ้าใจ มีเมตตา ฝกสติ-
สมาธิ ฝกความผอนคลาย ราเริง สดช่ืน พัฒนาปญญาต้ังแตรูเขาใจงานของตน 
เทาทันสถานการณ ทักษะในการแกปญหา การคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนา ฯลฯ 



 

๔๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

- ในขอหลังขางบน ดานการพัฒนาจิตใจ ขอแยกออกมายํ้าเปนพิเศษ คือ การ
พัฒนาความสุข จะตองฝกศึกษาใหมีความสุขพรอมอยูในการทํางาน เพราะถา
ในเวลาทํางานไมมีความสุข ก็คือมีทุกขไปคร่ึงคอนชีวิตแลว ขอน้ีพึงฝกใหได 
แลวการฝกอ่ืนๆ ก็จะงายข้ึนดวย 
เรื่องอาชีพของคฤหัสถญาติโยม วาจะพูดนอยๆ แตชักจะยาว ควรหยุดแคน้ีกอน 
หันมาทางพระเณร การดําเนินชีวิตถูกตองของพระสงฆ คือการทําหนาท่ีของพระ 

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

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

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

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

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

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

มีพุทธพจนตรัสสอนพระไว ใหดําเนินชีวิตอยูทามกลางหมูชนในโลกน้ี เหมือน
อยางแมลงผ้ึง แมลงผ้ึงน้ัน ขยัน บินไปตามหมูไม ไปเก็บนํ้าหวานและเกสรดอกไม  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

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

น้ีคือเหมือนกับแมลงผ้ึงท่ีไปเอานํ้าหวาน แตกลายเปนการไปชวยใหดอกไมเจริญ
งอกงามแพรพันธุดีย่ิงข้ึนไปอีก  

ตามพุทธพจนในพระคาถาน้ัน มุนีคือพระสงฆท่ีดีน้ี ก็อยูในโลกเหมือนอยางน้ัน 
ทานทําตนใหเขาเล้ียงงาย มีชีวิตท่ีข้ึนตอวัตถุนอย เอาวัตถุมาเปนปจจัยเก้ือหนุน
การศึกษาส่ังสอนธรรม ก็เลยนําประชาชนใหย่ิงเจริญพัฒนา   

เปนอันวา พระสงฆท่ีดี มีอาชีวะบริสุทธิ์ โดยเปนผูท่ีเล้ียงงาย บริโภคปจจัยส่ีท่ีเขา
ถวายดวยศรัทธา ไมแสวงหาลาภในทางที่ไมควร ดํารงตนในการทําหนาท่ีเจริญไตรสิกขา
และส่ังสอนธรรม ทั้งใหตนเองงอกงามในธรรมวินัย และใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

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

ย่ิงกวาน้ัน แมจะไดปจจัยส่ีมาดวยดีโดยถูกตองแลว สุจริตและบริสุทธิ์ไปข้ันหน่ึง
แลว ก็ยังไมจบ  

เม่ือไดปจจัยส่ีมาแลว พอจะเสพบริโภค พระสงฆจะตองฉันตองใชปจจัยส่ี
เหลาน้ัน ดวยปญญาพิจารณาใหเกิดประโยชนถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง
ของการเสพบริโภคปจจัยส่ีอยางน้ันๆ อีกดวย จึงยังมีศีลอีกหมวดหน่ึงตอไป  

ง) กินอยู่ให้ถึงมัชฌิมา  
ทีน้ี ก็ผานตอมาถึงศีลหมวดท่ี ๔ แตไดพูดเรื่องของศีลหมวดกอนๆ ไปยืดยาวมาก 

ถึงตอนน้ี ตองรวบรัดพูดพอไดเคา แมจะเปนเร่ืองสําคัญมากในการศึกษา  
ศีลหมวดที่ ๔ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในดานการกินอยูเสพ

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



 

๔๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

คนสมัยกอนน้ัน ถึงจะหางไกลแหลงความรู แตพิธีกรรมและกิจกรรมมากมายท่ี
สืบกันมาเปนประเพณี แมหลายอยางจะเหลือแครูปแบบ แตน่ันก็เปนวิธีการท่ีจะโดยรูตัว
ก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม ไดชวยใหชาวบานสมัยกอนน้ัน ปฏิบัติตามหลักพระศาสนากันมาได 
โดยหลายแหงก็ไดอยางดี  

ท่ีวาน้ัน อยางนอยก็เหลือเคารูปไวใหคนรุนหลังน้ี บางคนท่ีคิดเอาจริง มีโอกาส
ยกหรือจับข้ึนมารื้อฟนหรือชําระสะสาง ถารูปแบบและประเพณีไมมีน่ันสิ อาจจะหมดท้ัง
ของจริง และหมดท้ังโอกาสท่ีจะฟนข้ึนมา 

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

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

พอมาอยูวัด กวาจะไดบวช รออีกเปนเดือนๆ ระหวางน้ัน ก็พรอมกับหมูพวกที่จะ
บวชในรุนท่ีจะจําพรรษาน้ัน ทํากิจวัตรตางๆ ฝกหัดกิริยามารยาท  

โดยเฉพาะทองคําขานนาค และบทสวดมนต เจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ตาม
พระเณรไปทําวัตรสวดมนต ฟงคําสอนของหลวงพอ ตอนกลางคืน บางทีก็ผลัดกันทีละ
หลายๆ คน ไปบีบนวดหลวงพอ ไดฟงทานเลาเร่ืองเกาๆ และพวกนิทาน รวมท้ังแนะนําส่ัง
สอนไปตามสมควร 

ในบรรดาบทสวดมนตน้ัน ท่ีเนนมากอยางหน่ึง คือ บท “ปฏิสังขา-โย” หรือบท
พิจารณาปจจัยส่ี คือ คําพิจารณาท่ีจะใชสอยเสพบริโภคปจจัยส่ีน้ันๆ แตละอยาง โดยใหรู
เขาใจและกินใชใหถูกตองตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริง จึงมี ๔ บท สําหรับปจจัยส่ีแต
ละอยาง และเพราะคําพิจารณาท้ังส่ีบทน้ัน ข้ึนตนวา “ปฏิสังขา โยนิโส...” ก็เลยเรียกกัน
งายๆ ตามสะดวกปากวา “ปฏิสังขา-โย” 
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หลวงพอ รวมทั้งพระเกา ก็บอกเนนแกคนเตรียมบวช และแกพระใหมวา กอนจะ
ฉันจะใชปจจัยส่ี ตองพิจารณากอนตามบทพิจารณาท่ีใหทองไวน้ัน แตบางที หรือไมนอย 
หรือแมแตสวนมาก ก็สวดหรือวาบทบาลีท่ีทองไวน้ัน วาไปตามถอยคําโดยไมไดคิด
พิจารณาหรือนึกถึงความหมายอะไร ก็เลยเปนแครูปแบบ (แตก็คือยังมีเคร่ืองชวยเตือนสติ
รออยูในตัว ท่ีบางทีอาจจะใหนึกข้ึนมาได หรือท่ีคนอ่ืนจะปลุกใหได ดีกวาไมมีอะไรเลย) 

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

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

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

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

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

บอกวาจะพูดรวบรัด แตนี่ยาวอีกแลว เอาละ ก็พอเปนเคา ใหเห็นแนวทาง เปนเงื่อน
ปมท่ีชวยใหเราไดมาจับจุดหรือใสใจที่จะฟนความรูความเขาใจ ใหรูถึงหลักท่ีเปนตัวจริง 
และเร่ืองท่ีถือท่ีเช่ือท่ีพูดตอกันมาน้ัน ก็ไมตองอธิบาย เดี๋ยวรูหลักแลว ก็คงมองออกเองวา 
เร่ืองมากับชาวบานดังท่ีวาน้ันไดอยางไร และมีความหมายท่ีแทจริงคืออะไร 
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ไดฟงคําอธิบายความหมายของศีลหมวดท่ี ๔ น้ีอยางคราวๆ ตอนเร่ิมตนแลว ทีน้ี
ก็มาดูคําแปลบทพิจารณาปจจัยขอท่ี ๒ หรือปฏิสังขา-โย ขอบิณฑบาต คือพิจารณาในการ
ท่ีจะฉันอาหาร ดังตอไปน้ี 

“ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรอง
อยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา)  

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

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

- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้  
- พร้อมท้ังจะเป็นการบริโภคท่ีบริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ปราศจากข้อเสียหาย  
- แล้วก็เป็นอยู่ผาสุกด้วย” 

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

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

เม่ือเทียบกับคําพิจารณาท่ีแปลไวตรงน้ี จะเห็นวาไดความตรงกัน ดังน้ัน เพ่ือรวบ
รัดอยางท่ีวาแลว จึงไมตองอธิบายยืดยาว แตแสดงสาระสําคัญเปนจุดกําหนดไวดังน้ี  

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

- เปนการบริโภคดวยปญญา โดยพิจารณารูเขาใจความมุงหมายท่ีแทจริงของ
การกินเสพบริโภคใชสอยน้ัน เชนตอบไดวากินเพ่ืออะไร และบริโภคใหไดผล
ตรงตามความมุงหมายน้ัน เรียกไดวากินเปน บริโภคเปน   



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

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

- เปนการกินเสพบริโภคเพ่ือสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิต ใหไดคุณคาแท
ที่จะเกิดผลดีตรงตามความมุงหมายอยางที่วาแลวขางตน เชนกินเพื่อใหรางกาย
แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพ่ือจะสนองความตองการของตัวตนของคน 
ซ่ึงกลายเปนการบริโภคดวยโมหะและตัณหา ท่ีจะลุมหลงมัวเมา มุงเอาแคโกเก 
ใหหรูดูเท อวดโอแขงขมกัน หรือติดอยูแคจะเอาเอร็ดอรอย เปนตน ท่ีเปนเพียง
คุณคาหลอกๆ เทียมๆ ซ่ึงกลายเปนทําใหเกิดโทษ เชน ย่ิงกินดี ย่ิงมีโรคเยอะ 

- สืบเน่ืองจากการสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิตน้ัน ก็ยํ้าตอไปวา กินใช
เสพบริโภคเพ่ืออนุเคราะหพรหมจริยะ คือเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีและการพัฒนาชีวิต
ย่ิงข้ึนไป เปนความหมายที่กวาง จะวาครอบคลุมก็ได คือสืบตอจากกินเพ่ือให
ชีวิตเปนไปได รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซ่ึงก็คือเกิดประโยชนพื้นฐานแลว ก็
เอารางกายไปใชประโยชนตออีก โดยไปศึกษาเลาเรียน ทําความดีงามตางๆ พูด
รวมๆ วา กินเพื่อเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงาม แลวก็อยูผาสุกดวย  

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

ใชเสพบริโภคอะไร แคไหน ก็พิจารณาใหรูเขาใจความมุงหมายท่ีจะไดคุณคาแทท่ีสนอง
ความตองการของชีวิต ทานจึงวาเปนศีลท่ีบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา (ปจจเวกขณสุทธิ) 

สําหรับพระน้ัน ศีลขอน้ีทานเนนเปนสําคัญ เพราะชีวิตของพระอาศัยปจจัยส่ีท่ี
ชาวบานถวายดวยศรัทธา ถาพระเณรฉันโดยไมไดพิจารณาอยางท่ีวามา หากฉันโดยลุม
หลงติดรสอาหาร ไมรูจักประมาณ ไมฉันเพ่ือเก้ือหนุนการเจริญไตรสิกขา ถือวาฉันโดย
ขาดปญญา เปนทาสของตัณหา พระพุทธเจาตรัสวาบริโภคอยางเปนหน้ี หรือฉันติดหน้ี 
(อิณบริโภค) ชาวบานจึงไดเตือนพระใหมอยางท่ีเลาขางตน    
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ในแงหน่ึง ศีลหมวดท่ี ๔ น้ีก็เปนเรื่องของการใชอินทรียดวย ดังท่ีวา การเห็นแก
ความรูสึกตอ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกาย ท่ีรับรูเขามาทางอินทรียท้ังหลายน่ีแหละ ท่ีทํา
ใหคนผูตกไปใตอํานาจของตัณหา หลงเพลินมัวเมา สติหลุด ปญญาหาย พลาดจากการ
กินเสพดวยปญญา และจึงไมรูจักประมาณในการบริโภค แลวกอปญหาจากการกินเสพ
บริโภคตางๆ นานา เน่ืองจากติดหลงรสอาหาร เปนตน แตอันน้ีเปนการใชอินทรียจําเพาะ
เร่ืองท่ีใหญมาก กับท้ังมีวิธีปฏิบัติพิเศษ ก็เลยแยกออกมาเปนอีกหมวดหน่ึงตางหาก   

อีกประการหน่ึง ตามท่ีวาน้ัน เม่ือเปนเรื่องเก่ียวกับอินทรียตอเน่ืองมา ศีลน้ีก็
นาจะจัดเปนหมวดท่ี ๓ ตอจากการสํารวมอินทรีย แตน่ีทานจัดเปนหมวดสุดทาย คือ
หมวดท่ี ๔ โดยไปตอหลังศีลหมวดท่ีเก่ียวกับการเล้ียงชีพ ท้ังน้ีก็โดยเหตุผลซ่ึงเห็นไดไม
ยาก คือมองตามปกติวา หาเล้ียงชีพไดมาแลว จึงกินใชเสพบริโภค  

เปนอันจบศีล ๔ หมวด ซ่ึงมีช่ือรวมวา ปาริสุทธิศีล ๔ เรียงดูใหครบที่น่ี คือ 
๑. ปาติโมกขสังวรศีล  ศีลคือการสํารวมในปาติโมกข 
 (คฤหัสถเมื่อไมจัดต้ังชุมชนจําเพาะใหชัด พึงถือศีล ๕ ดังปาติโมกข) 
๒. อินทรียสังวรศีล   ศีลคือการสํารวมอินทรีย, ศีลขอรูจักใชอินทรีย 
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ 
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล  ศีลเน่ืองดวยปจจัย ๔  
รวมศีลท้ังหมดเปน ๔ ประเภท น้ีคือแดนท่ีเราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ท้ัง

ส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม  
ศีลท้ังหมดนี้ เราไมคอยรูจักกัน เรามักรูจักแตศีล ๕ สวนศีลในการบริโภคอาหาร 

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

เพราะฉะน้ัน จะตองฝกกันต้ังแตในบาน เวลาน้ีนาเสียดายท่ีใชเทคโนโลยีกันไม
คอยเปน ดูทีวีก็ไมเปน ใชส่ือตางๆ ไปทางลุมหลงมัวเมา เสียศีลกันมาก  

ถาเด็กมีศีลอยางท่ีวามาน้ี ประเทศไทยเจริญพัฒนาแนนอน สวนพระน้ันแนอยู
แลว ทานเนนศีลจริงจังมาก  

เปนอันวา  ศีล  ๔  หมวดน้ี  เปนชี วิตแดนท่ีหน่ึง  แดนน้ีใหญมาก  มิใชแค
กิริยามารยาท และความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคม ตองฝกตองศึกษากันจริงจัง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

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

แดนที่ ๒ ที่ ๓ พัฒนาลึกเขาไปขางใน เร่ืองใหญ พูดแคนําเร่ืองไว 
ไดพูดเร่ืองศีลมาเสียยืดยาว เพราะเปนเรื่องข้ันเบ้ืองตน ท่ีทานถือเปนสําคัญใน

ฐานะท่ีเปนพื้น เปนฐาน เปนท่ีเหยียบยัน เปนท่ีตั้งตัว เม่ือตั้งตัวไดม่ันดีแลว จะทําอะไรๆ
หรือจะกาวตอไปขางหนา ก็ม่ันใจวาจะหนักแนนไดแกนไดเน้ือ แลวก็เปนไปดวยดี  

ศีล ๔ หมวดน้ี เปนชีวิตแดนที่หนึ่ง อยูกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ ขาวของ เงินทอง 
ของกินของใช วัสดุอุปกรณ และเพ่ือนมนุษย ตั้งแตในครอบครัวจนท่ัวท้ังสังคม หรือตั้งแต
ในวัดจนท่ัวท้ังสังฆะ เปนเร่ืองพ้ืน เปนเรื่องฐาน เราตองผาน ตองพบ ตองเก่ียวของ ตอง
อาศัย อยูรอบตัว และตอนน้ี เรากําลังจะเร่ิมตน ก็จึงวากันในเรื่องน้ีใหชัดมากสักหนอย 

สวนอีก ๒ แดนตอไป คือ จิตใจ และปญญา เปนเร่ืองนามธรรม อยูขางใน เปน
เร่ืองใหญมาก เปนตัวแทตัวจริง ท่ีเราจะเขาวัดใหใกลพระพุทธเจาย่ิงข้ึนไปอีก เพื่อจะได
ฝกไดศึกษากันจริงจังพัฒนาใหเต็มท่ี แตตอนน้ีเราอยูท่ีหนาดาน เดี๋ยวบวชผานเขาไปแลว 
จึงคอยวากัน ตอนน้ี เหมือนปฐมนิเทศไว เปนการเตรียมตัวในเรื่องพ้ืนฐาน   

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

ทีน้ี ก็จะพูดถึงการศึกษาในไตรสิกขาตอไป วาดวยแดนจิตใจ ที่เปนเร่ืองของสมาธิ 
และแดนความรูเขาใจ รูแจง รูจริง ที่เปนเร่ืองของปญญา เปนการนําเร่ืองไว พอใหไดเห็นแนว  

แดนท่ี ๒ จิตใจ เร่ืองของ “สมาธิ” 
เบื้องหลังแดนของการแสดงออกติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการรับรูดูฟงเปน

ตน และมีพฤติกรรมตางๆ ดังไดวามาแลวน้ี ก็คือ จิตใจ  
พอรับรูผานแดนที่ ๑ เขามาแลว ในใจก็มีความรูสึกเชิงรับ เชนวา สบายใจ 

หรือไมสบายใจ ถูกใจ หรือไมถูกใจ จากน้ันก็มีความรูสึกเชิงตอบสนอง เชนวา ชอบใจ 
หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะผละหนีไป อยากจะทําลาย  



 

๔๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

จากน้ันก็กาวตอไปสูการคิด เชนวา จะทําอยางไรใหได จะทําอยางไรใหพนมันไป 
หรือทําลายมันเสีย แลวก็อาจจะตอไปสูการพูด และหรือการลงมือทํา 

ทีน้ี พูดกวางๆ วา เราจะทําอะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร จะใชปากพูดอะไร จะใช
มือทําอะไร จะเดินไปไหน จะบริโภคอะไร ตองมีความต้ังใจ (เจตนา) ความตั้งใจน้ี อยูใน
แดนของจิตใจ  

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

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

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

ท้ังหมดท่ีวามาน้ี เปนเรื่องในแดนของจิตใจ ท่ีสมาธิเปนเจาใหญ ซ่ึงจะจัดปรับ 
แกไข ทําใจใหดีไดท้ังน้ัน   

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

ในทางกลับกัน เม่ือสัมพันธกับภายนอกดี ก็นําจิตใจใหพลอยดีไปไดดวย เชน ถา
ไดพบไดเห็นหรืออยูในท่ีสะอาดเรียบรอยงดงามเปนรมณีย หรือรูจักดูรูจักฟงส่ิงท่ีดี ก็
เกิดผลแกจิตใจในทางท่ีดี เชนมีความสดช่ืนเบิกบาน ชวนใหคิดการท่ีดีๆ 

ท่ีพูดมากอนนี้ ในเร่ืองทางรับรู คือ ผัสสทวาร หรืออินทรีย์ เชนวา ดู ฟง เห็น ไดยิน 
ดวยตา หู แลวเกิดความรู และความรูสึกน้ัน ตรงน้ีเปนจุดสําคัญท่ีจะใหสติมาทําหนาท่ี 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙ 

สําหรับดานความรูสึก เวลามีผัสสะ ถามีสติ รูจักวางใจ คอยฝกไว ไมใหเกิด
ความรูสึกท่ีรายๆ เชน โกรธ เกลียด หดหู แตเปล่ียนเปนรูสึกสงสาร  เห็นใจ อยากรูเขาใจ 
สงบ ต่ืนตัว ใจเปดพรอม สงบ เขมแข็ง ม่ันคง ถาอยูในสถานการณปกติ ก็สดช่ืน ราเริง 
เบิกบาน ผองใส น่ีคือสภาพจิตใจอันเปนกุศล ท่ีจะพัฒนาย่ิงข้ึนไปในแดนของสมาธิน้ี 
สวนดานความรู ก็อยูในแดนของปญญา ท่ีจะวาตอไป 

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

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

แดนท่ี ๓ ความรูเขาใจ รูใหแจง รูจนถึงความจริง คือเร่ืองของ “ปญญา” 
 ลึกลงไปในใจ คนเราน้ีตองมีความรู เ ร่ิมตั้งแตสัมพันธกับภายนอก เราจะ

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

น่ีก็รวมไปถึงปญญาในการส่ือสาร การเรียน การฟงคนอ่ืน ฟงแลวรูเขาใจแคไหน 
จับประเด็นใหถูก พูดใหเขาฟงแลวเขาก็เขาใจไดดี อะไรตางๆ เหลาน้ี   

ทางดานจิตใจก็เหมือนกัน ถาเรามีปญญามีความรูเขาใจ เราก็แกไขปญหาจิตใจ
ไดงาย จะฝกจะปรับจะพัฒนาจิตใจอยางไร จนถึงใหเปนอิสระ ก็ทําไดหมด 

เราเจอคนคุนใกลไมย้ิม หนาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธตอบไป แลวใจเราก็ทุกข เลย
ไมสบายใจไปดวยกัน  

แตพอเราใชปญญาคิดข้ึนมาวา เออ! เขาอาจมีอารมณคาง อาจจะถูกคุณพอคุณ
แมดุมานะ ไมใชโกรธเราหรอก เขามีปญหาของเขา เรานาจะไถถามชวยเหลือเขามากกวา  

พอมีปญญา ไดความคิดข้ึนมา ก็เปล่ียนจิตใจเลย จากโกรธ จากทุกข เปล่ียนเปน
สงสาร เกิดมีคุณธรรมคือกรุณา ใจเราก็ดี แลวก็ชวยเหลือเขาดวย ชวยใหเขามีความสุข  



 

๕๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

เพราะฉะน้ัน สามแดนของการศึกษา คือไตรสิกขาน้ี จึงครบจบสมบูรณท่ีปญญา 
และท้ังสามแดนนั้นก็สัมพันธอาศัยสงเสริมกันไปดวยกันโดยตลอด  

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

เม่ือจิตใจดีงาม มีความเขมแข็งอดทน พอเจอปญหา ก็ไมยอทอ สูปญหา 
พยายามคิดพิจารณาโดยแยบคาย ก็เกิดปญญาข้ึนมา น่ีคือปญญาก็อาศัยจิตใจ  

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

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

ทานจึงวา ปญญาเปนยอดธรรม และแมวาท่ีจริงน้ัน ปญญาจะเปนปุญญังอยาง
หน่ึง แตทานถือสําคัญ ถึงกับยกขึ้นตั้งไวใหเดนตางหาก แลวก็เรียกวา ปุญญัง กับปัญญา  

พระโพธิสัตวบําเพ็ญปุญญัง จนกระท่ังปญญาชัดแจงข้ึนมา แลวก็เอาปญญา
นําหนาขบวนปุญญัง ดําเนินไปสูการตรัสรู ลุถึงอิสรภาพแหงวิมุตติธรรม แลวปญญาน่ัน
แหละก็กลายเปนโพธิ คือการตรัสรู คือตรัสรูดวยปญญาน่ันเอง  

รวมความวา ปญญาเปนเรื่องใหญมาก และเปนแดนท่ีสาม ท่ีเรามาบวชเรียน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

ถึงแมจะไมบวชเรียน ญาติโยมท้ังหลายก็อยูในสามแดนนี่แหละ คือ แดนท่ี ๑ 
แดนติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยตาหูจมูกล้ินกาย ตลอดจนดวยพฤติกรรมกาย
วาจา แลวแดนท่ี ๒ คือเรื่องของจิตใจ ท้ังดานคุณภาพของจิต คือพวกคุณธรรม ท้ังดาน
สมรรถภาพจิต และดานความสุข แลวก็แดนท่ี ๓ คือเรื่องของปญญา แดนของความรู
ความเขาใจ การคิดพิจารณา การที่จะไดความสวางใหเขาถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย  

แมจะเนนกับพระ แตโยมก็อยูในน้ัน เราก็มาฝกกันในเร่ืองเหลาน้ี คือพัฒนากันไป
ในไตรสิกขา 

เปนอันวา ไดสรุปคําสอนที่จะไปปฏิบัติกันท้ังหมด ลงในหลักการศึกษาที่เรียกวา
ไตรสิกขา ซ่ึงเราจะตองเก่ียวของโดยตรง สวนรายละเอียดก็จะไดศึกษากันตอไป  

เม่ือทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว รูวาชีวิตของเราคือไตรสิกขาน้ี ทานท้ังหลาย 
เม่ือไดบวชแลว ก็ขอใหฝกศึกษาพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในแดนท้ังสามน้ี ย่ิงๆ ข้ึนไป  

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

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

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

ท้ังหมดน้ี ก็ถามตัวเองวา เรากาวไปไดแคไหน ทดสอบและตรวจสอบไปเรื่อยๆ 
ท้ังสามแดน ก็เปนอันวา เรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการดังท่ีไดวามา   

บัดน้ี ทานท้ังหลายไดรูจักชีวิตพระเพียงพอ พรอมท่ีจะบวชแลว ก็จะไดอุปสมบท
ตอไป  



 

๕๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

เม่ือสอบถามอันตรายิกธรรมเสร็จแลว พระอาจารยคูสวด ก็บอกแกท่ีประชุมโดย 
ตั้งเปนขอเสนอ เรียกวาสวดญัตติ คือตั้งญัตติ  

(ญัตตินี้มาจากพระ แลวสภาไทยก็เอามาใช คือ สภาของพระมีญัตติท่ีใชกันอยูกอนแลว)  
พระอาจารยคูสวด เปนผูดําเนินการประชุม ก็ตั้งญัตติวา ทานผูน้ี ช่ือน้ี มีพระ

เถระองคน้ีเปนอุปชฌาย มีคุณสมบัติท่ีไดตรวจสอบแลวอยางน้ี มีบาตรจีวรครบแลว แจง
แกสงฆขอบวช ท่ีประชุมสงฆจะเห็นชอบดวยไหม  

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

ทีน้ีในการท่ีจะบวชน้ัน เม่ือจะต้ังญัตติ ก็ตองเอาช่ือของทานไปแจงเสนอตอท่ี
ประชุม พรอมท้ังนําช่ืออุปชฌายไปบอกดวย ตอนนี้ก็เลยจะตองใหทานเรียนรูจักช่ือกันไว  

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๓ 

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

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

ทีน้ี ตอไป  
๒. สามเณรวิศวกร ก็ใชฉายาวา สุทฺธิกโร (แปลวา ผูสรางความบริสุทธิ์)  

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

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

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

 เปนอันวาไดรูเขาใจส่ิงท่ีจะนําไปใชในท่ีประชุมสงฆ ตอนทําสังฆกรรม คือการ
บวชแลว ก็ถือวาทุกรูปพรอม  



 

๕๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
เม่ือพรอมอยางน้ีแลว ยังมีอีกอยางหน่ึง คือจะบอกบริขาร พระภิกษุมีบริขาร คือ

เครื่องใชเพียงเล็กนอยเทาท่ีจําเปน เพื่อใหชีวิตโปรงโลงเปนอิสระ จะไดต้ังใจอุทิศตัวอุทิศ
เวลาใหแกการศึกษาเต็มท่ี ก็จึงมีบริขารท่ีจําเปน แคบาตร จีวร ตอนน้ีก็จะวาเปนภาษา
บาลี แนะนําใหรูจักช่ือบริขารไว (บอกแกทีละรูป ซ่ึงเขามาท่ีอุปชฌาย ตามลําดับ) 

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

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

พระอุปชฌาย:  คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาห ิ(ไปยืนท่ีโนน [ไปนั่งรอในที่จัดไวกอน]) 
 



ตอนที่ 

๓ 

พอบวชเสร็จเปนพระใหม  
อะไรทําได ทําไมได ตองรูทันที 

 บัดน้ี การอุปสมบทสําเร็จเรียบรอยแลว พูดอยางทางการวา สังฆกรรม คืองาน
ของท่ีประชุมสงฆ ไดจบลง และทานท้ังหลายไดเปนพระภิกษุ  

มีพุทธบัญญัติวา เม่ืออุปสมบทเสร็จ ใหอุปชฌายรีบบอก อนุศาสน ๘ ทันที กอน
จะออกจากโรงอุโบสถ  

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

ตอจากน้ัน ก็จะบอกไตรสิกขา เปนการปดทายการบวช เพื่อจะไปเริ่มตนชีวิตของ
พระ เพราะฉะน้ัน ท่ีจะบอกตอไปน้ี แยกไดเปน ๓ ตอน  

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

ตอนทาย มีนิสัยอีกแลว วาบอก นิสัย ๔ 
ตอนตน ท่ีขอนิสัยน้ัน เปนนิสัยอยูท่ีบุคคล คือไปขออาศัยพระอุปชฌาย เพ่ือให

ทานชวยเปนท่ีอาศัยในเรื่องการศึกษา ใหทานชวยเก้ือหนุน น่ันเปนบุคคลที่อาศัย ซ่ึงจะ
ชวยเก้ือหนุนการศึกษาของเรา  



 

๕๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

รวมความวา ชีวิตของพระเราน้ี ดานหน่ึงก็อาศัยบุคคล คืออุปชฌาย อาจารย 
และอีกดานหน่ึง ก็อาศัยวัตถุ คือปจจัย ๔ เปนเครื่องเก้ือหนุนในการท่ีจะทําหนาท่ีศึกษา 

เรื่องนิสัย ๔ นี้มีความหมายสําคัญ สอนใหเรามองวา ของกินของใชบรรดาวัตถุเสพ
บริโภคน้ัน เปนเครื่องอาศัย สําหรับเก้ือหนุนใหเราสามารถกาวไปสูจุดหมายเทาน้ัน เราจะ
ไดรูวา พุทธศาสนามองวัตถุ มองเรื่องเศรษฐกิจ วาเปนปจจัยเก้ือหนุน มิใชเปนจุดหมาย 
เปน means ไมใชเปน end คือเรารูเขาใจจุดหมายท่ีดี แลวเราก็หาก็ทําข้ึนมาใหมีใหกินใช  
ไดพอดีพอท่ีจะใหสําเร็จถึงจุดหมายนั้น น่ีคือเศรษฐกิจเปนปจจัย เปนเศรษฐกิจมัชฌิมา  

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

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๗ 

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

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

เหลานี้คือ นิสัย ๔ จําพวกวัตถุท่ีพระอาศัยเปนเคร่ืองเก้ือหนุนใหเจริญในไตรสิกขา 

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

เหลานี้คือ อกรณียกิจ ๔ แปลวา กิจอันไมพึงทํา ๔ อยาง ก็คือทําไมได ผิดแรงท่ีสุด 

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

สมาธิ ปญญา ท่ีอธิบายไปแลว  
ถึงตอนน้ี ไดบวชแลว เม่ือมีปจจัยส่ี เปนนิสัย ท่ีอาศัย ๔ อยางพรอมแลว และ

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



 

๕๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

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

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

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

ทีน้ีก็อยางท่ีบอกแลววา เม่ือบวชแลว ก็ตั้งใจ ใหเวลาท่ีมาบวชน้ี แมจะนอย ก็ให
ไดประโยชนมากท่ีสุด ทานเรียกวาใหไดกําไร แลวก็ใหโยมพอแมไดบุญมากท่ีสุด  

ตั้งใจทําใหดีท่ีสุด โยมผูใหญ ปูยาตายายก็จะไดบุญกับเราดวย เม่ือตั้งใจอยางน้ี 
ก็จะเปนกําลังใจแกตัวของทุกทานเอง จะไดปฏิบัติใหดีท่ีสุด 



ตอนที่ 

๔ 

พอเขาวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา  
จึงตองรูวา จะบูชาอยางไรด ี

 ในระยะเริ่มแรก กอนจะเขาสูหลักการ มาคุยกันเก่ียวกับเร่ืองชีวิตประจําวัน เชน 
กิจวัตรประจําวัน ความเปนอยู ส่ิงท่ีมองเห็น และส่ิงท่ีตองใชในการปฏิบัติกิจตางๆ นาจะดี  

เม่ือก้ีน้ี เริ่มพิธี เรามาทําการบูชา ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องบูชากันเลย พูดถึงธูป ถึง
เทียน ถึงดอกไม ก็เอาเร่ืองเก่ียวกับการบูชามาพูดสักหนอย  

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

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

ในภาษาบาลีน้ัน บูชา ก็คือ ยกยอง ใหความสําคัญ เทิดทูน เชิดชู ขอใหดูใน
คาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ท่ีเราสวดในมงคลสูตร วา   

ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  
“การบูชาคนควรบูชา  นี่เปนมงคลอันอุดม”  

คนท่ีควรบูชา ก็คือคนท่ีควรเคารพนับถือ ควรยกยอง อยางในสังคมไทย ถือกันวา
พระสงฆ ครูอาจารย เปนปูชนียบุคคล พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก แตไมจบเทาน้ัน  

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



 

๖๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

ดังท่ีวา ในเมืองใหญๆ อยางราชคฤห และสาวัตถี ซ่ึงเปนเมืองหลวงของรัฐ
มหาอํานาจ เศรษฐีเปนตําแหนงของบานเมือง โดยมีการแตงต้ัง บางทีบางรัฐมีเศรษฐี
ใหญหลายคน อีกรัฐหน่ึงก็ขอเหมือนแบงเศรษฐีจากรัฐน้ันไปไวประจําในรัฐของตนบาง 

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

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

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

ในทางพระศาสนา พระพุทธเจาทรงย้ําเร่ืองน้ี โดยนํามาจัดเขาในหลักมงคล ๓๘ 
ประการดวย และคาถาธรรมบทก็ยํ้าเนนการใหยกยองคนดีน้ีไว ดังในคาถาหน่ึงตรัสวา  

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ  มุหุตฺตมปิ ปูชเย  
สา เยว ปูชนา เสยฺโย  ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ 

แปลไดใจความวา: บูชาคนท่ีพัฒนาตนแลวคนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว ยังดีกวา การ
เซนสรวงบูชาเทพเจารอยป จะมีสาระอะไร 

วากันขนาดน้ีเลย ทําไมจึงวา บูชาคนดี คือคนที่ฝกตนแลว ช่ัวประเด๋ียว แคครู
เดียวเทาน้ัน ยังดีกวาเซนสรวงบูชาเทพเจานานเปนรอยป  

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

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

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

ท่ีวามาน้ีเปนแงคิดสําคัญ ถาเราจะบูชาเทวดา ทานก็ไมวา แตใหเคารพนับถือ
เทวดาน้ันๆ ดวยคุณธรรมความดีของทาน เหมือนกับบูชามนุษยดวยกันน่ีแหละ คือมอง
ในแงความดีงาม แลวก็มุงในการที่จะพัฒนาความดีงามใหงอกเงยย่ิงข้ึนไป  

หมายความวา ทานไมไดสอนใหนึกถึงเทวดา เพ่ือจะไปขอใหเทวดาดลบันดาล
ผลใหแกตน แตใหนึกถึงเทวดา เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนใหพัฒนาตัวใหไดอยางเทวดา 

ขอใหดูหลักเทวตานุสติ คือการระลึกถึงเทวดา (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐) วาทานให
ระลึกอยางไร 



 

๖๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

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

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

พูดมาถึงเทวดาแลว ก็ขอวาตออีกนิดใหครบแงมุมสักหนอย คือ ในศาสนา
ท้ังหลาย โดยเฉพาะในอินเดีย แดนชมพูทวีปน้ัน เขาวุนกับเทวดากันเหลือเกิน หนักถึงขั้น
บูชายัญกันสารพัดพิธี  

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

ในศาสนาพราหมณ คนอยากไดลาภไดยศไดผลท่ีปรารถนา ก็ไปเซนสรวงออน
วอนขอจากเทพเจา อยางท่ีวาถึงกับบูชายัญกันตางๆ นานา วุนวายมาก  

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

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

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



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

น่ีคือ พระอินทรไมรอใหใครออนวอน พอรูวาเขาเดือดรอนเกินกําลังแกไขตัวเอง ก็
ไปชวยจัดการ เด๋ียวน้ี มีคําใหมวาจิตอาสา น่ีก็นาจะเปนพวกวงศวานของพระอินทร 

ท่ีวาน้ีก็เปนไปตามหลักธรรมดาวา เทวดาท่ีดี ก็ยอมพัฒนาตนใหเจริญในธรรม มี
ความดีสูงขึ้นไป สวนพวกเทวดาราย พวกเทพเกเร เสเพล ก็มัวลุมหลงเมากามเมาอํานาจ 
จรต่ําลงในวัฏสงสาร อาจจะถึงกับตกจากสวรรคกลายเปนชาวนรกไป  

บางทีเทวดารายก็มาขมเหงรังแกคนดีท่ีขวางทางของเขา คนท่ีรูหลัก มีความ
เขมแข็ง เม่ือม่ันใจในความถูกตองวาตนเปนฝายชอบธรรม ไมผิดธรรม ก็ต้ังม่ันในธรรมนั้น 
ไมยอมตอการใชอํานาจกล่ันแกลงของเทวดา ในท่ีสุดเทวดาก็ตองยอม หรือพายแพไป 

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

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

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

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

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



 

๖๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

บูชาอยางไร? 
ตัวแทตัวจริงของการบูชาก็อยูท่ีใจ แตคนก็ยอมมีการแสดงออก เฉพาะอยางย่ิง

ในทางสังคม ก็มีการจัดกันเปนกิจกรรม และเม่ือนิยมทํากันจนเปนแบบแผน ก็เกิดเปน
ประเพณี เปนวัฒนธรรมข้ึนมา 

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

วิธีปฏิบัติท่ีวาน้ัน ก็ต้ังตนแตการยกมือไหว การกราบ แลวเลยข้ึนไป ก็มีวัตถุ
ส่ิงของมาแสดงออกใหมากย่ิงข้ึน เชน ดอกไม ธูป เทียน ซ่ึงจัดเปนของพ้ืนฐานท่ีสุด  

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

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

การบูชาดวยวัตถุส่ิงของท้ังหมดน้ี พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปน อามิสบูชา คือ
การบูชาดวยวัตถุส่ิงของ  

อยางท่ีวาแลว อามิสบูชาน้ี ปรากฏข้ึนและนิยมทําตอกันมา โดยเปนเรื่องของ
ประเพณี มีความหมายทางสังคม เกิดเปนวัฒนธรรมทางดานรูปธรรม ซ่ึงส่ือตอไปถึง
นามธรรม แตไมแนวาจะส่ือความหมายไดมากเทาใด โดยขึ้นตอการพัฒนาของจิตใจและ
ปญญา 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 

ในเร่ืองน้ี พระพุทธเจาตรัสตอไปวา อามิสบูชาน้ันยังไมมีผลมาก การบูชาท่ีจะมี
ผลมากแท คือ ปฏิบัติบูชา แปลวา การบูชาดวยการปฏิบัติ  

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

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

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

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

เพราะฉะน้ัน ก็จึงมีการบูชา ๒ อยาง คือ อามิสบูชา กับ ปฏิบัติบูชา  
การบูชาอยางแรก คือแสดงความเคารพเชิดชูดวยวัตถุส่ิงของ เปนการแสดงออกให

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

พอไปถึงปฏิบัติบูชา ก็จะเกิดผลจริง คือเกิดผลดีแกชีวิตของเราผูทําผูปฏิบัติ แลว
ธรรมท่ีพระพุทธเจาสอน ก็เกิดผลตามที่พระองคทรงตองการ คือตัวเราเจริญงอกงามใน
ความดี ทําใหความดีงามแผขยายสืบตอไปในสังคม เม่ือใดสังคมเชิดชูมุงสูความดีน้ัน 
“บูชาบูชนีย์” นั่นคือไดผลที่หมาย พระพุทธเจาทรงตองการผลน้ี มิใชทรงตองการของถวาย 



 

๖๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แลวอามิสบูชาน้ัน ถาไมมีปฏิบัติบูชามาตอหรือมากํากับ ในระยะยาวมันก็คอยๆ 
หมดความหมายไป ทํากันไปอยางน้ันๆ พอขอไปที หรือเพ้ียนไป อาจจะกลายเปนความ
ลุมหลง หรือเหลวไหล อยางท่ีพอจะเห็นกัน ชาวบานอุตสาหหล่ังไหลมาทําอามิสบูชาถึง
ในวัด แตพระไมพูดจาพาตอไปสูปฏิบัติบูชา ไดแตวนเวียนหมกจมกันอยูแคน้ัน หรือบาง
ทีพาเฉออกไปทางอ่ืน อยางน้ีก็จําเปนตองเส่ือม ไมเร็วก็ชา  

แตถามีปฏิบัติบูชามาตอหรือกํากับอยางท่ีวา ธรรมก็ปรากฏอยูและเปนไปในหมู
มนุษย คนยังเขาหาธรรม ไปถึงความดีงาม แลวอามิสบูชาก็พวงก็หอยไปดวยเอง  

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

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

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

ทําไมจึงบูชา ดวยธูป เทียน ดอกไม? 
ทีน้ี เพ่ือจะใหการบูชาดวยอามิสน้ัน มีความหมายข้ึน อยางนอยคนก็ทําอามิส

บูชากันอยูเรื่อย ทานก็หาทางที่จะทําใหอามิสบูชาน้ีไปเช่ือมกับปฏิบัติบูชาไดงายข้ึน ก็
เลยมีการใหความหมายสําหรับเครื่องบูชาแตละอยางๆ น้ันดวย  

อยางไรก็ตาม ความหมายเหลาน้ี ใหถือวาเปนมติของนักปราชญ ซ่ึงไม
จําเปนตองตายตัว ใหถือวาเปนเพียงการหาความหมายใหแกส่ิงเหลาน้ี เพ่ือจะไดมีทาง
คิดเช่ือมอามิสตอไปหาธรรม ท่ีจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหได  

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

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

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

วิสุทธิคุณน้ี อันเดียวกับวิมุตติคุณ จะเรียกวิสุทธิคุณก็ได วิมุตติคุณก็ได 
คือหลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข เปนพระคุณท่ีสอง  

๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือมหากรุณา พระพุทธเจาทรงมีพระทัยมุงหมายใฝ
จะชวยเหลือปวงสัตวใหพนจากทุกข ขอน้ีเปนพระคุณอันย่ิงใหญท่ีทําให
พระองคทรงออกประกาศพระศาสนา  

พระพุทธเจาทรงมีพระคุณมากมาย สรุปไดเปนสาม เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา ก็
คือบูชาพระคุณ ๓ ประการน้ี  

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

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

เอาเปนสรุปวา บูชาพระพุทธเจาดวยธูป และสามดอกของธูปน้ัน หมายถึงบูชา
พระคุณ ๓ ประการ ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ  



 

๖๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ตอไป เคร่ืองบูชาอยางท่ีสอง เทียน เปนเครื่องหมายของการบูชาพระธรรม จะ
เห็นวา การบูชาดวยเทียนน้ี ใชเทียน ๒ เลม  

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

ธรรม กับ วินัย รวมกัน ทําใหเปนพระพุทธศาสนาอยูได ถามีแตธรรม ไมมีวินัย 
ธรรมก็ดํารงอยูไมนาน มีแตวินัย ไมมีธรรม วินัยก็ไมรูจะส่ือไปถึงอะไร  

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

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

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

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

ทีน้ี ดอกไมเหลาน้ัน เวลานํามาบูชา จะเห็นวามิใชเขาเอามาแลว ก็บูชาเลย แต
โดยมากเขาจะจัดกอน ใหเปนสัดสวนงามตานาดู โดยทําเปนพวงมาลามาลัยบาง จัดเปน
พุมพานบาง จัดใสแจกันบาง ใหเปนระเบียบเรียบรอย ดอกไมมากมายหลายเภทหลาก
พรรณ ท่ีจัดสรรอยางดี มีสัดสวนสีสันงามตาน้ี มีความหมายโยงไปหาพระสงฆ  
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พระสงฆน้ี เปนหมู เปนชุมชน อันประกอบดวยภิกษุทั้งหลาย ที่มาจากชาติตระกูล
ตางๆ มีภูมิหลัง มีการศึกษาอบรมตางๆ กัน มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกอะไรๆ ตางกันไป
ทั้งน้ัน แตละบุคคลไมเหมือนกันเลย แตพอเขาสูสังฆะ มารวมกันเปนสงฆนี้ มีวินัยอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อธรรม ตามแนวทางของธรรมอันเดียวกัน โดยเฉพาะมีวินัยเปนเคร่ือง
จัดตั้งวางระบบ ก็มีความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม เหมือนดังดอกไมตางสีตางพันธุ 
ดอกเล็กดอกใหญมากมายนั้น ท่ีชางดอกไมไดจัดสรรใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  

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

ท่ีวามาท้ังหมดน้ี ก็เปนความหมายของเครื่องบูชา ๓ ประการ  
เม่ือเรามองความหมายของเคร่ืองบูชาอยางน้ีแลว ก็จะเห็นทางปฏิบัติ โดยมี

ความรูความเขาใจขยายกวางออกไป แลวจิตใจก็จะเปดโลงได ไมไปติดอยูแควัตถุ มีส่ิงท่ี
จะนําไปพิจารณาใครครวญ นําทางชีวิตจิตใจใหกาวหนาได และเปนส่ือท่ีจะพาความคิด
คํานึงใหลึกซ้ึงตอไป ในการศึกษาพระธรรมวินัยอีกดวย  

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

วันน้ีก็ไดพูดมาพอสมควรแลว มีอะไรสงสัยบางไหม?  

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก) 
ปุจฉา: [สังคมเส่ือม เพราะกรรมที่สังคมเองทํา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม ๑๐ นาที] 
พระพรหมคุณาภรณ: ความหมายท่ีทานตองการน้ันกวางมาก ท่ีพูดน้ี เปนการยกมาให
ฟงกันเพียงตัวอยางหนึ่งเทาน้ัน พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก ครูอาจารยก็เปนปูชนีย
บุคคลของลูกศิษย กวางออกไป พระพุทธเจาก็เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน หรือ
คนท่ัวไป แตสาระสําคัญก็คือ คนดีเปนท่ีดํารงธรรม เปนท่ีสถิตของความดี จึงเปนผูที่ควรบูชา  
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อยางท่ีวาแลว แมแตคนยากจนที่ขยันหม่ันเพียรจนตั้งตัวไดร่ํารวย พระราชาก็
บูชาดวยตําแหนงเศรษฐี แกนของเร่ืองคือใหบูชาคนดี อยางที่พระพุทธเจาตรัสเปนคาถาวา 
บูชาคนท่ีฝกตนแลวแมครูเดียว ประเสริฐกวาบวงสรวงเทพเจาเปนรอยป วาถึงอยางน้ีเลย 
เปนการใหความสําคัญแกการยกยองเชิดชูคนดี เพราะเปนเรื่องใหญ เปนคติของสังคม  

ถาสังคมไมยึดหลักการน้ี สังคมก็จะเส่ือม อาจจะไปทางตรงขาม คือหันไปบูชา
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจ แลวเดี๋ยวน้ีสังคมของเราเปนอยางน้ีหรือเปลา  

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

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

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

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

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

ทีน้ี ในพุทธกาล และกอนพุทธกาล ก็มีพวกเศรษฐีท่ีข้ีเหนียว ไมรูจักใชทรัพยให
เปนประโยชนแมแตแกตัวเอง กินอยูเหมือนเปนคนอดอยากยากจน เพราะวาหวงทรัพย
สมบัติ กลัวจะหมด กลัวจะส้ินเปลือง ก็เลยไมกินไมใช 
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ทีน้ี เศรษฐีท่ีข้ีเหนียวอยางน้ี ก็เลยไมเอาใจใสไมบํารุงดูแลแมแตครอบครัวและคน
ท่ีอยูใกลชิดของตัวเอง ไมสละทรัพยออกไปบําเพ็ญประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย  

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

เศรษฐีบางคนอาจจะมีคุณธรรมในแงท่ีวาขยันหม่ันเพียรต้ังเน้ือตั้งตัวดีจริง แตอีก
ดานหน่ึงก็มีความตระหน่ีมาก อยางน้ีก็คือเศรษฐีข้ีเหนียวน่ันแหละ พระอริยะเจาก็ตองไป
ทรมานเขาอีก  

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

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

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

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

มีอะไรสงสัยอีกไหม? ถาไมมี วันน้ีก็เทาน้ีกอน 



 
 

 
 
 
 



ตอนที่ 

๕ 

ชีวิตพระใหม ไดเริ่มตนอยางน้ี  
ก็พอท่ีจะชื่นใจ วาเราไดบวชเรียนด ี

 ตอนน้ีจะคุยกันเรื่องท่ัวๆ ไปเก่ียวกับชีวิตประจําวันของพระสงฆ ซ่ึงสืบเน่ืองไป
จากการบวช 

ท่ีจริง ในแงของหลักการเก่ียวกับเรื่องน้ี ไดพูดไปแลวต้ังแตวันเขาพิธีบวชในโบสถ 
แตเวลาน้ัน ยังเปนนาค อยูในพิธี บางทีก็ตื่นเตน ใจแวบไปกับเหตุการณตางๆ มากมาย 
จึงอาจจะจับความของหลักท่ีฟงไมคอยไดดี พอบวชแลว ตอนน้ีถึงเวลาเรียน จึงตองเอา
มาพูดกันอีก จึงควรทําใจวาจะฟงเร่ืองเกาซํ้าอีก ถารูเขาใจแลว ก็ถือวาเปนการทบทวน  

อยางไรก็ตาม เม่ือเอามาพิมพเปนเลมหนังสือ สามารถยอนไปอานเรื่องท่ีพูดใน
โบสถได และเปนการทบทวนอยางครบถวน ดังน้ัน ในตอนทําเปนหนังสือ เรื่องราว
ในตอนนี้ ท่ีซํ้ามากนัก จึงควรตัดออกไปเสียบาง  

วาถึงการบวช ท่ีอยูในตนเรื่องความเปนอยูของพระน้ี หวนหลังไปในสมัยกอน 
อยางท่ีไดเลาแลววา เม่ือใกลเวลาท่ีจะบวช ตองมาอยูวัดกันกอน  

ตามสภาพชีวิตของคนไทยสมัยกอนน้ัน วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมมีเวลามาก  เขา
มีวงจรชีวิตแบบท่ีวา ปหน่ึงก็ทํางานรอบหน่ึง อยางการทํานาก็ทํากันคร้ังเดียว ฤดูแลงเปน
เวลาวาง พอบวชแลว ก็อยูเต็มพรรษาหน่ึงเลย เทากับวาในปน้ัน เวนจากงานการท้ังหมด  

ดังท่ีวาน้ัน ในหนาแลงน้ี คนมีเวลาวางอยูแลว เพ่ือใหการบวชมีการตระเตรียม
อยางดี ก็มีประเพณีวา คนท่ีจะบวช มาอยูวัดตั้งแตหนาแลง อาจจะเดือนส่ีเดือนหา คุณ
พอคุณแมก็นําลูกท่ีจะบวชมาฝากไวกับหลวงพอ ใหมาอยูวัดเพื่อจะไดดูกัน บอกเลา
แนะนํากัน ไดตระเตรียมฝกอบรมในเรื่องท่ัวๆ ไป เปนการศึกษาเบื้องตนน่ันเอง  
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ในการเตรียมท่ีจะมีชี วิตความเปนอยูอยางพระภิกษุสงฆ  ก็มีการฝกหัด
กิริยามารยาทตางๆ การทองบทสวดมนต และเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี การเก่ียวของ
สัมพันธกับผูคน การตอนรับแขก เปนตน อะไรตางๆ ท่ัวไปหมด เตรียมกันเต็มท่ีใหดีท่ีสุด 
 เม่ือพระอุปชฌายเห็นวาพรอมดีแลว ก็กําหนดนัดวันกับทางบาน แลวจึงจัดพิธี
อุปสมบท แตสมัยกอนน้ัน บวชกันคอนขางไว ประมาณเดือนหกก็บวชแลว อยูกันตลอด
พรรษา แลวก็รับกฐิน ถือเปนประเพณีวา รับกฐินกอนแลว จึงจะสึก  

เรื่องรับกฐินกอนสึกน้ัน สมัยกอนน้ีคอนขางจะถือจริงถือจังมากสักหนอย แต
เด๋ียวน้ีแทบจะไมมีใครถือแลว เพราะมีเวลาจํากัด ทุกอยางบีบรัด โดยเฉพาะเรื่องงานการ
ดานเศรษฐกิจ แมแตผูท่ีลาราชการมาบวช ก็มีเวลาจําเพาะ ถึงกระน้ันราชการก็ยังให
โอกาสมากกวา ธุรกิจเอกชนยิ่งใหเวลานอยลงไปอีก แลวบางคนก็ถูกบีบรัดดวยเร่ือง
การศึกษาเลาเรียนของตัวเอง วิถีชีวิตตามยุคสมัยจึงบีบรัดประเพณีบวชเรียนเขาไปทุกที 
รวมแลว สภาพชีวิตปจจุบันไมอํานวยท่ีจะใหปฏิบัติไดเต็มตามประเพณีบวชเรียนน้ัน  

ทีน้ี สมัยกอน เม่ือรับกฐินแลว บางทานก็อยูตอไปอีก ถือวาไมมีความเรงรอน
อะไร ก็อยูไปตามท่ีตัวสมัครใจ บางทีก็พูดวาอยูไปตามบุญบารมี พรรษาหน่ึง ก็ไดเรียนได
อบรมไดมีความรูเทาน้ี ถาบวชตอไปอีกพรรษาหน่ึง ก็ไดเรียนรูมากขึ้น หลายทานก็อยู
ตอไป ทางบานก็ไมไดมีเหตุอะไรตองมาเรงรัด แตถามีเหตุผลทางบาน ก็ออกไปชวย  

โดยความเปนไปแบบเร่ือยๆ อยางน้ี หลายทานก็อยูตอไป พอสองพรรษาแลว 
อาว เอาอีกพรรษาหน่ึงก็ได ก็เลยอยูกันสามพรรษา ส่ีพรรษา หาพรรษา ไปๆ มาๆ บาง
องคก็อยูเรื่อยไป จึงมีพระท่ีอยูส้ันบางยาวบางเยอะแยะไปหมด บางทีอยู ๒-๓ พรรษาก็
สึก บางทีอยู ๕-๖ พรรษาจึงสึก บางองคอยูไปๆ กลายเปนไมสึก ระยะเวลาท่ีพระบวชอยู 
จึงกระจายกันไป ทําใหมีพระภิกษุอยูสืบตอพระศาสนา ดูแลวัด รับผิดชอบกิจการของ
สงฆ และทําหนาท่ีของพระตอประชาชนมาไดเรื่อยๆ  
 ถึงแมวาการบวชสมัยน้ีจะส้ัน แตถาเรามีการหมุนเวียนอยางท่ีพูดมาน้ัน ก็เทากับ
วามีพระมาชวยกันรับผิดชอบดูแลวัดสืบตอพระศาสนาไปเรื่อยๆ เหมือนกัน แตอาจจะ
ไดผลนอยลงไป เพราะระยะเวลาบวชท่ีไมชัดเจนจริงจังอยางหนึ่ง แลวอีกอยางหน่ึง การ
ฝกอบรม การศึกษาเลาเรียน ก็จะไมหนักแนน ไมเต็มขีดเต็มข้ัน พลอยออนพลอยหยอน
ไปดวย 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

พอเร่ิมรูจักกินใช ก็เรียกไดวาเปนคนมีศีล 
ทีน้ียอนกลับไปที่เรื่องการเตรียมบวช การเตรียมบวชน้ีมีเรื่องท่ีจะตระเตรียม

หลายอยาง ดังท่ีพูดไปบางแลว เรื่องหน่ึงก็คือการทองบทสวดมนต สมัยน้ีเตรียมกันไดแค
ทองขานนาค เพราะเวลาไมพอ ก็เลยเอาเฉพาะบทท่ีจะใชในสังฆกรรมของการบวชแทๆ 
แตสมัยกอนน้ันตองทองกันเยอะแยะ บางวัดใหทองจบได ๗ ตํานานกอนบวช  

ในบรรดาบทสวดเหลาน้ัน บทหน่ึงท่ีถือกันสําคัญนัก คือบทที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย 
เปนการเรียกงายๆ ตามคําเร่ิมตนของบทสวดน้ัน แตถาใหเปนภาษาทางการ ก็เรียกวา 
ตังขณิกปจจเวกขณ (เรียกเต็มวา “ตังขณิกปจจเวกขณะ”) 

“ปัจจเวกขณ์” แปลวา การพิจารณา “ตังขณิก” แปลวา ในขณะน้ัน ท่ีวาพิจารณาใน
ขณะน้ัน ก็คือพิจารณาปจจัย ๔ ในขณะท่ีใชอยูเปนปจจุบันเวลาน้ันเอง  

เม่ือเรามีชีวิตอยู ก็จําเปนตองเก่ียวของอาศัยปจจัย ๔ อันน้ีเปนเรื่องพื้นฐาน ขอ
ปฏิบัติของพระก็เริ่มตั้งแตเร่ืองพ้ืนฐานคือปจจัย ๔ น้ี และการเก่ียวของอาศัยใชปจจัย ๔ 
น้ัน ตองทําหรือตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนศีลดวย  

บางคนไมเคยนึกคิดเลยวาปจจัยส่ี หรือของกินของใชน่ี ก็ตองมีการปฏิบัติใหเปน
ศีลดวย พูดงายๆ วา การกินใชเปน หรือกินใชใหถูกตองน่ีแหละ เปนศีลสําคัญขอหน่ึง 

ในศีลขอนี้  จึงมีการพิจารณาปจจัย  ๔  เร่ิมต้ังแตอาหารที่ฉัน  ถาเปนการพิจารณา
ในขณะกําลังฉัน คือเปนการพิจารณาในขณะน้ันๆ ก็เรียกวา ตังขณิกปัจจเวกขณ์ (การ
พิจารณาในขณะน้ัน)  

แลวทานก็ใหโอกาสหรือแถมใหอีกวา ในกรณีท่ีบางทีเผอไผล ลืมไป ประมาทไป 
ไมไดพิจารณาในตอนฉัน เวลาผานไปแลว เชนถึงตอนค่ําคืน ก็เอาไปพิจารณาอีก 
ยอนหลัง เปนการทวนและเตือนตนเอง เรียกวา อตีตปจจเวกขณ (เรียกเต็มวา 
“อตีตปจจเวกขณะ”) น่ีคือเปล่ียน “ตังขณิก” เปน “อตีต” แปลวา การพิจารณาอดีต 
พิจารณาสวนท่ีลวงไปแลว หรือพิจารณายอนหลัง รวมเปนการพิจารณาสองวาระ อยาง
นอยใหไดวาระหนึ่ง ถาจะใหดีจริง ก็ตองตังขณิก คือทันเวลาขณะน้ัน เปนปจจุบันไปเลย 

การพิจารณาสวนอดีตน้ี นิยมจัดเขาเปนบทสวดมนตตอนค่ํา จะเห็นวา ในวัด
มากมาย เวลาค่ํามีการสวดบทอตีตปจจเวกขณะ เปนการทําใหแนใจวาไดมีการพิจารณา
การใชการเสพปจจัยส่ีน้ันแลว ไมไดละเลยปลอยผานไปเปลาในแตละวัน 



 

๗๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การพิจารณาปจจัย ๔ น้ีตองถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาทุกคนตองกินตองใช 
ชีวิตความเปนอยูของทุกคนตองเก่ียวของกับปจจัย ๔ จึงควรบริโภคใชสอยปจจัย ๔ น้ัน
ดวยความรูเขาใจเหตุผล เชนวา กินเพ่ืออะไร จะกินไปทําไม ตองกินใหไดประโยชน ให
ตรงกับความประสงคของชีวิต ทานจึงใหกินอยางมีปญญาพิจารณา พูดส้ันๆ วา บริโภค
ดวยปญญา ไมใชบริโภคดวยตัณหา  

บริโภคดวยปญญา ตางจากบริโภคดวยตัณหาอยางไร?   
กินดวยตัณหาคือ กินแคเพื่อเสพรส มุงเอาแตความเอร็ดอรอย เปนการสนอง

ความรูสึกท่ีอยากท่ีชอบ ติดอยูท่ีน่ัน ไปไดแคน้ัน ความรูสึกท่ีอยากท่ีชอบในกรณีของ
อาหาร ก็คือเอาท่ีอรอย จบแคน้ัน แลวก็จอดท่ีน่ัน น่ีคือตัณหา  

ความรูสึกของตัณหา ท่ีอยากท่ีชอบน้ัน ก็หาทางจะบํารุงบําเรอตาหูจมูกล้ินกาย 
เม่ือก้ีน้ีจะกิน ก็เอาแคอรอย มองไดไมไกลกวาน้ัน ถาเปนของใช อยางเคร่ืองนุงหม ก็มุง
จะเอาความสวยงาม ความโกเก สนองคานิยม อยางสมัยปจจุบันน้ี ก็มีคานิยมท่ีจะเอา
แตสนุกสนานบันเทิง เอร็ดอรอย แลวก็โกเก ประกวดประขันแขงฐานะกัน แมกระท่ังเอา
อาหารเปนเครื่องแสดงฐานะ เอาเครื่องนุงหม เอาที่อยูอาศัย เปนเคร่ืองแสดงฐานะ อยาง
ท่ีบางคนจะใสเส้ือ จะซ้ือกระเปา ตองดูย่ีหอ วามาจากประเทศไหน ตองเอากระเปาจาก
ฝรั่งเศส ย่ีหอน้ัน ราคาเทาน้ัน อาจจะเปนพันเปนหม่ืนข้ึนไป 

ทีน้ี ความรูสึกของตัณหาท่ีมุงหมายโลดแลนไปอยางน้ัน ทานช้ีวามันไมตรงกับ
ความมุงหมายของชีวิต ไมเปนความตองการท่ีแทจริงของชีวิต ใชคําสมัยใหมวา มันไม
เปนเครื่องแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต ไมใชสภาวะอันดีท่ีชีวิตตองการ ไมใชคุณคาแทจริง
ท่ีของกินของใชหรือส่ิงเสพบริโภคน้ัน จะพึงมีใหแกเรา  

การที่กินอาหารเพื่อเอร็ดอรอย หรือนุงหมเพ่ือโกเกน้ัน ถึงจะกินใชของราคาแพง 
ก็ไมชวยใหไดคุณคาอันแทจริงท่ีเปนความตองการของชีวิต ไมสนองความตองการท่ี
แทจริงของชีวิต แตเปนการบริโภคเพื่อสนองคานิยม ท่ีเปนของแปลกปลอมแกชีวิต ซ่ึง
เปนไปตามความอยากความชอบของตัณหาอยางใดอยางหน่ึง จึงกลายเปนวา พอ
บริโภคไปแลว บางที หรือบอยครั้ง เกิดโทษมากกวาคุณ  

ถาจะใหดี เม่ือไรจะกินม้ือละพันม้ือละหม่ืน เพื่อเอร็ดอรอย หรือเพ่ือโก ก็รูตัวไว
กอนวา การกินน้ันอาจทําลายสุขภาพ บางทีจะมีคุณคาแทจริงตอชีวิต ท่ีจะสงเสริมสุขภาพ 
หรือเก้ือหนุนคุณภาพชีวิต สูอาหารม้ือละรอยบาทก็ไมได เตือนตัวเองไวบางอยางน้ี ก็จะ
มีทางถอนตัวข้ึนมาจากตัณหาและโมหันธ เพราะยังมีปญญาแทรกตัวเขามาบาง 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

อาหารม้ือละรอยบาท หรืออาจไมถึงดวยซํ้า ถาจัดใหดี โดยทําดวยปญญาที่เขา
ใจความมุงหมายของการบริโภค ก็จะไดคุณคาท่ีพอแกความตองการของรางกาย เปน
ประโยชนอยางแทจริง แตถาไมบริโภคดวยปญญา ไมไดพิจารณาวาควรกินของประเภท
ไหน แคไหน เอาแตอรอย เอาแตโกเขาวา ไปๆ มาๆ กลายเปนวา บางทีคนมีฐานะเศรษฐกิจ
ดี มีอาหารการกินอยางดี ท่ีเรียกวามีมาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย   

มาตรฐานการครองชีพสูง แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีดี มีเงินมีทอง มีอาหารการ
กินบริบูรณ แตเสร็จแลว จัดการชีวิตไมเปน ไมไดคุณภาพชีวิต เลยกลายเปนวา 
มาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย เปนอยางน้ันไป ดังน้ัน การมีมาตรฐาน
การครองชีพสูง จึงไมไดเปนหลักประกันวาจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สมัยกอนท่ีไมนานน้ี คนมุงเนนเรื่องมาตรฐานการครองชีพมาก พูดกันแตเรื่อง
มาตรฐานการครองชีพ ท่ีฝร่ังเรียกวา standard of living ตอมายุคหลังน้ีเกิดมีคําใหมคือ 
quality of life แปลวาคุณภาพชีวิต ตอนนี้ไดยินพูดกันเกรอเลยวา “คุณภาพชีวิต” สวน
คําวา “มาตรฐานการครองชีพ” น่ี คนพูดนอยลง คลายๆ ชักจะเห็นแลววา การมี
มาตรฐานการครองชีพสูงน้ี ไมไดเปนหลักประกันวาจะมีชีวิตท่ีดี จึงตองมาวัดกันใหมวา 
ชีวิตท่ีดีดูท่ีไหน ก็เลยไดศัพทใหมวา “คุณภาพชีวิต” แตไมรูวาจะใชจะนิยมคําใหมกันไป
ไดยืนยาวแคไหน เรื่องนิยมๆ ในสังคมนี้ มักจะไดแคตื่นตูมตื่นตามกันไปวูบๆ วาบๆ 

เห็นกันอยู รูกันท่ัววา บางคนกินอาหารแพงๆ เปนอยูอยางดี มาตรฐานการครอง
ชีพสูง แตเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะ และโรคภัยไขเจ็บน้ันก็เกิดจากอาหารท่ีเขากินน่ันเอง กิน
ไมถูกสวนบาง กินปริมาณมากเกินไปบาง กินประเภทอาหารท่ีไมครบไมสมดุลบาง 
อาหารปนเปอนของเสียสารพิษส่ิงแตงสีแตงกล่ินแตงรสบาง ต้ังแตเร่ืองหนักแปง  หนัก
ไขมัน ท่ีทําใหเกิดปญหาเรื่องอวน เร่ืองไขมันในเสนเลือดมาก ตลอดจนความดันโลหิตสูง 
เสนเลือดในสมอง หรือทางหัวใจ ตีบหรือตันหรือแตก อะไรพวกน้ี  

แลวก็เกิดคําใหมอีก มีโรคอารยธรรมข้ึนมา ในโลกแหงอารยธรรม กลายเปนวา 
พวกอารยชน ในบรรดาอารยประเทศ มีความเจ็บปวย จําพวกโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูงกันมาก แตประเทศท่ียากจนกลับไมคอยเปน เพราะฉะน้ัน การเปนประเทศที่เจริญ 
ก็เลยไมเปนหลักประกันวา จะทําใหคนมีสุขภาพดี แตบางทีกลับมีคุณภาพชีวิตท่ีเสีย  

การกินใชเสพบริโภคน้ีเปนเรื่องพื้นฐานท่ีสําคัญ ควรใสใจจัดใหดี แลวจึงจะหวัง
ไดวาจะมีชีวิตท่ีดี  แลวก็ไปทําอะไรๆ ใหดีตอๆ ไป แตถาเร่ืองพื้นฐานแคน้ียังเอาดีไมได 
จะไปทําอะไรๆ ใหมีการพัฒนาที่ย่ังยืนมาจากท่ีไหน  



 

๗๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การกินใชหรือเสพบริโภคน้ี รวมอยูในเร่ืองของการดําเนินชีวิตเปนอยูเปนไปกับ
ส่ิงแวดลอม ท้ังทางวัตถุและทางสังคม จึงเปนเรื่องของศีล ซ่ึงวาดวยการเปนอยูปฏิบัติ
จัดการกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมที่วาน้ัน  

ศีลท่ีชาวบานไดยินเปนประจํา คือ ศีล ๕ ซ่ึงเนนเรื่องการดําเนินชีวิตเปนอยู
เปนไปกับส่ิงแวดลอมดานสังคม เฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย หรือการ
ปฏิบัติตอกันในหมูมนุษย ขยายไปถึงสัตวอ่ืนท่ีอยูรวมโลก ใหอยูกันไดโดยลดการ
เบียดเบียนใหเหลือนอยท่ีสุด 

เปนธรรมดาวา เราเปนมนุษย ก็ตองอยูกับพวกมนุษยดวยกันหรือกับเพื่อนมนุษยให
ดี จะวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมมนุษยก็ได ศีล ๕ จึงเปนศีลหลัก หรือเปนแกนกลาง
อันจําเปนท่ีจะรักษาสังคมมนุษยใหดํารงอยูได ทํานองวาเปนธรรมนูญของมนุษยชาติ  

แตนอกจากอยู กับเพื่อนมนุษยและเพื่อนสัตวแลว  คนยังตองสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางวัตถุมากมาย ท้ังท่ีเปนธรรมชาติ และท่ีคนประดิษฐคิดคนข้ึนมา ดังน้ัน 
ตอจากศีล ๕ จึงมีศีลอ่ืนท่ีควรเอาใจใสรักษาดวย 

ไดบอกท่ีโบสถในตอนบวชแลววา พระมีศีลท่ีจะฝกศึกษารวมได ๔ ชุด คือ 
๑. ศีลหลักของสังคมสงฆ เรียกวาปาติโมกข ๒๒๗ ขอ เรียกกันงายๆ วา “ศีล 

๒๒๗” เทียบกับชาวบานท่ีมีศีลหลัก ๕ ขอ คือ “ศีล ๕” น้ี แลวตอจากศีลหลักน้ี พระยังมี
ศีลอีก ๓ หมวด คือ  

๒. การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวรศีล)  
๓. การเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิศีล)  
๔. การใช้ปัญญาพิจารณากินใช้ปัจจัยส่ี (ปจจัยปจเวกขณ) 
ในศีล ๔ หมวดน้ี บอกแลววาหมวดที่ ๔ คือปจจัยปจเวกขณน้ัน ทานใหผูท่ีจะ

บวชทองตั้งแตไปอยูวัดกอนบวชนานทีเดียว ถือวาการฝกศีลเบ้ืองตนเริ่มท่ีปจจัย ๔ 
เพราะเปนเร่ืองของชีวิตประจําวันท่ีเห็นกันชัดๆ และพระก็เปนอยูดวยปจจัยส่ีท่ีญาติโยม
ถวาย พูดงายๆ วาชาวบานเล้ียง และมีหลักอยูแลววาใหพระเปนผูท่ีเล้ียงงาย เปนอยู
เรียบงาย อาศัยปจจัย ๔ พอยังชีพ จะฉันจะใชอะไร ก็ใหพอดีกับวัตถุประสงค   

ท่ีวาฉันใชใหพอดีตรงตามวัตถุประสงค น่ันก็คือฉันใชดวยความรูเขาใจ ดวยการ
ใชปญญาพิจารณา ตรงน้ีแหละ จึงมีบทพิจารณาท่ีวาใหทองตั้งแตมาอยูวัดกอนจะบวช 
ท่ีเรียกวาบทตังขณิกปจจเวกขณ พิจารณาการฉันการใชปจจัยส่ีในขณะน้ันๆ และท่ีเดน
เห็นกันถนัดๆ ก็คือการฉันภัตตาหาร  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

เปนอันวา เวลาจะฉันก็มีการพิจารณาอาหาร เพื่อใหมีสติ และฉันโดยรูตัววาท่ีฉัน
น้ี เพ่ือสนองความตองการท่ีแทจริงของชีวิตนะ ไมใชฉันเพียงเพ่ือเอร็ดอรอยโกเก และวาท่ี
จริง สติจะตองเปนไปในเวลาฉันตลอดเวลา ไมใชแคตอนจะเริ่มฉัน แตจะเห็นวาพระเกาๆ
ทานทําเหมือนเปนตัวอยางวา พอจะเร่ิมฉัน ก็พิจารณาอาหารกอน อันน้ีก็เพื่อเปนการ
เตือนสติตัวเองใหตั้งใจข้ึนมา ท่ีจะเอาจริงเอาจังต้ังแตเริ่มฉันไปเลย  

คําพิจารณานี้ ไดพูดใหฟงแลวท่ีโบสถในวันบวช บอกแลววาวันน้ีเพียงเอามา
ทบทวน เม่ือเปนเลมหนังสืออยางน้ี ก็ยอนไปอานเอง ตรงน้ีจะขามไปเลย ไมตองอานก็ได  

แตบางองคอาจอยากรูใหชัด เพราะในโบสถบอกแคความหมายหรือใหคําแปลไว 
แตในเวลาสวดหรือพิจารณาตามพิธี วาเปนภาษาบาลี เม่ือวาไปโดยไมรูความหมาย 
เด๋ียวจะกลายเปนเสกขาวไป ท่ีน่ีจะบอกใหท้ังคําบาลีท่ีสวด และคําแปลภาษาไทย ใคร
สนใจอานใหหมด ก็จะไดรูใหชัดเจนแจมแจงไปเลย 

คําพิจารณาอาหาร ท้ังคําบาลีท่ีพระพุทธเจาตรัสไว และคําแปล มีดังน้ี 
ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ปณฺฑปาต  ปฏิเสวามิ 
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรองอยางดี

แลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา ท่ีฉันนี้)  
เนว  ทวาย  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย 
- มิใช่เพ่ือจะเอาสนุกสนาน มิใช่เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา มิใช่เพ่ือ

เอาสวยเอางาม มิใช่เพ่ือแต่งเน้ือหนังมังสาอวดโอ้โชว์ร่าง 
ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา ยาปนาย 
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป 
วิหึสุปรติยา 
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย  
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย 
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตท่ีดีงามอันประเสริฐ คือการ

ดําเนินอริยมรรค เพ่ือมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)  
ตรงนี้ถึงจุดสําคัญ เพราะวาชีวิตของพระน้ี ก็เพ่ือประพฤติพรหมจริยะ 

หรือบําเพ็ญพรหมจรรย อันมีความหมายกวาง หมายถึงการดําเนินตาม



 

๘๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อริยมรรค หรือมรรคมีองค ๘ ดวยการเจริญไตรสิกขา คือเพื่อการมีชีวิตท่ีดี
งามแหงการทํากิจหนาท่ี โดยใหการรับประทานอาหารน้ีมาเก้ือหนุนการ
เปนอยูดําเนินไปของชีวิตท่ีดีงาม ในการบําเพ็ญกิจหนาท่ีของตนที่จะเจริญ
ไตรสิกขา ท่ีจะฝกฝนตนใหพัฒนา ใหดําเนินกาวหนาไปในอริยมรรคน้ัน   

ถาเราฉันเปน ใชอาหารใหทํางานถูกตองตามหนาท่ีของมัน อาหารก็
จะมีความหมายเปนปจจัย คือเปนเคร่ืองเก้ือหนุน ท่ีจะใหเราไดทํากิจทํา
หนาท่ี ทําความดี ไดสมหมาย แตถาเราขาดอาหาร ไมมีกําลัง รางกาย
ออนแอ เราก็ทํางานทําการ บําเพ็ญกิจหนาท่ี เจริญสมณธรรม บมภาวนา 
ฝกฝนศีล สมาธิ ปญญา ไมไดผล  

ท่ีวา การฉันภัต รับประทานอาหาร เปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมายน้ัน 
ตรงน้ีสําคัญ มิใชวาการไดกินอาหารเปนจุดหมาย พอไดกินอรอย สมใจก็ 
จบ แตรับประทานอาหารเพ่ือเปนปจจัย เปนเครื่องเก้ือหนุนใหเรา พรอมท่ี
จะไปทําส่ิงท่ีดีงาม และเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป  

อิติ  ปุราณ ฺจ  เวทน ปฏิหงฺขามิ  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ 
โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างน้ี เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ

ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับท้ังจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน 
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)  

ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ 
- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้  เราจะสามารถยาตราไป ยาตราในที่น้ี

หมายถึงยาตราชีวิต ไมใชวาจะยาตราทัพไปไหน  
อนวชฺชตา จ 
- พร้อมท้ังจะเป็นการบริโภคท่ีไม่มีโทษ บริสุทธิ์ ปราศจากข้อเสียหาย  
ไมมีโทษ หมายความวา ถากินถูกตองพอดีดวยปญญาน้ีแลว ก็จะไม

เกิดขอเสียหาย ไมเกิดผลราย ไมกอภัยอันตราย ไมกลายเปนการเบียดเบียน
ภายนอกดวย แลวก็ไมเกิดโทษภายในแกชีวิตรางกายของเราดวย  

ผาสุวิหาโร จ(-าติ)  
- แล้วก็จะเป็นอยู่ผาสุกด้วย 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

น้ีแหละคือวัตถุประสงคของการรับประทานอาหาร ลงทายวารับประทานแลวให
เปนอยูผาสุก ไมใชรับประทานแลวเปนอยูดวยทุกข พระจึงตองพิจารณาทุกครั้งในเวลา
ฉัน ใหตระหนักไวถึงวัตถุประสงคของการฉันภัตตาหาร  

อยางท่ีวาแลว บางทีพระเกาวาสืบๆ กันมา หลวงพอหรือพระอาจารยใหทอง ก็
ทองตามไป ไดแตทองคําบาลี โดยไมรูความหมาย ทานวาเวลาฉันใหพิจารณา ก็วาไป
ตามน้ัน นึกวาเสกขาว ก็จะเสกใหศักดิ์สิทธิ์ น่ีคือเลยเถิดไปแลว เปนเพราะทําตามๆ กัน
ไป ไมไดศึกษาจริงจัง แลวก็เขาใจกันวุนวายสับสน  

เม่ือศึกษาเขาใจดีแลว จะไดใชปญญาพิจารณาเพื่อจะไดรับประทานใหถูกตอง
ตามความมุงหมายท่ีแทจริงของการกิน เพื่อคุณภาพชีวิต ใหมีสุขภาพดี  

ถากินดวยตัณหา เอาอรอยเขาวา ก็ไมจบ กินจนทองกางลุกไมข้ึน ก็ยังจะกินอีก 
ประเภทอาหารก็ไมจัดสรร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไมไดสัดสวนกัน บางอยางขาด 
บางอยางเกิน บางทีปนสารเคมี ท่ีใชเสริมรส แตงสี เอาสวย เอาอรอยเขาวา แลวก็เปน
พิษตอรางกาย  

แตถากินดวยปญญา ที่รูจุดมุงหมายในการกิน มันก็จะท้ังจํากัดปริมาณอาหารให
พอดีกับความตองการของรางกาย ท้ังจัดประเภทอาหารใหไดสัดสวน กินของสะอาด
ปราศสารพิษ การกินพอดีก็เกิดข้ึน  

เพราะฉะน้ัน การกินดวยปญญา จึงมีช่ือวา กินพอดี ภาษาพระเรียกวา โภชเน 
มัตตัญุตา แปลวาความรูจักประมาณในการบริโภค เปนสาระสําคัญของศีลหมวดหรือ
ชุดท่ี ๔ คือ ปจจัยปจจเวกขณน้ี 

ผู ท่ีบวชเขามาน้ี เบื้องตนตองฝกในเรื่องโภชเนมัตตัญุตา ใหมีความรู จัก
ประมาณในการบริโภค พูดงายๆ วา กินพอดี ซ่ึงเปนผลดีตอชีวิตของตนเอง จัดเปนการ
ฝกในข้ันศีล เปนศีลเบ้ืองตนของพระ จึงใหฝกกันตั้งแตมาอยูวัด โดยทองบทพิจารณา
ท่ีวามานั้น ใหฝกพฤติกรรมในการฉัน ในการบริโภค แลวก็ขยายตอไปถึงเคร่ืองใชส่ิงเสพ
อยางอ่ืนท้ังหมด ตั้งแตเส้ือผา เคร่ืองนุงหม ก็พิจารณาใหเขาถึงคุณคาท่ีแทเชนเดียวกัน  

พระทานถือปฏิบัติสืบตอกันไวเปนแบบแผน เปนเชิงต้ังสติ พอจะฉันขาว ก็ตัก
ขาวข้ึนมาชอนหน่ึงพิจารณาเปนตัวอยาง แลวฉันขาวเปลาๆ  ชอนหนึ่งกอน เดี๋ยวน้ีก็ยังมี
ปฏิบัติกัน เพราะทานทํามาต้ังแตเปนเณรจนเคยชิน ทีน้ี เวลาจะหยิบจีวรมาหม ก็ตอง
พิจารณาวา “ปฏิสังขา-โย” เหมือนกัน วา 

ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ 



 

๘๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เม่ือก้ี ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ คราวน้ีเปล่ียนเปน ปฏิสงฺขา โยนิโส 
จีวรํ ปฏิเสวามิ ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย มองเหตุมองผล เห็นความมุงหมายชัด
ดีแลว จึงใชสอยหมจีวรน้ี ออ เพื่อจะไดกันหนาว กันรอน กันเหลือบยุงร้ินไร ตลอดไป
จนกระท่ังปองกันความละอาย  

น่ีก็คือใหเขาใจความมุงหมายในการใชส่ิงของ วาจะเอาคุณคาท่ีแทจริง เรารูวา 
เราหมจีวรน้ี จุดมุงหมายเพื่ออยางน้ีนะ ทีน้ีเวลาใชจริง เราไดวัตถุประสงคน้ันหรือเปลา 
หรือวาหลงเพลินไป กลายเปนมองเส้ือผาแตในแงเปนเครื่องประดับตกแตง แลวก็ใชของ
ราคาแพงโดยใชเหตุ รกรุงรังอยางไมรูตัว โดยไมไดคุณคาท่ีแท บางทีของท่ีราคาแพงน้ัน 
ไมมีคุณคาท่ีแทจริงเลย แลวจะเปนการใชดวยปญญาไดอยางไร  

คนสมัยน้ีเปนกันเยอะ บอกวามีการศึกษา แตไมเคยใชปญญา แมแตในการ
ปฏิบัติตอปจจัยส่ี ทําอะไรๆ ไปตามความหลง ทําดวยตัณหา ทําดวยอวิชชา ไมไดรูไมได
คิด เร่ือยเปอยกันไปแมแตในเร่ืองปจจัยส่ี แลวลองคิดดูซิวาการศึกษาจะมีเน้ือมีแกนอะไร
ได เพราะแมแตในข้ันพื้นฐาน ก็ยังไมไดเขาใจ ไมไดใสใจเลย  

อยางท่ีวาแลว “มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย” ผาผอนใชของ
แพงๆ แคจะไดพองๆ แตมองไมเห็นตัวประโยชน เชน เส้ือผาท่ีเหมาะกับเมืองนอก 
สําหรับอากาศหนาว เอามาใชในเมืองไทย ก็แคไดครึ้มใจไปที ของแพงโกหรู เอาแคท่ีตาดู 
แตชีวิตไมดีข้ึนมา  

เรายอมรับวา มนุษยปุถุชนก็ตองมีบาง ตองยอมใหบาง ในเรื่องคานิยม แมจะ
เปนคุณคาเทียม ท่ีมาเสริมในดานความรูสึก ยอมตามความอยากความพอใจความชอบ
สวยงามเอร็ดอรอย แตอยางนอยตองใหดานปญญา ดานคุณภาพชีวิต ดานตัวประโยชน
ท่ีแทน้ี เปนพ้ืนฐานท่ีไดไวกอน แลวสวนประดับตบแตงน้ันตามมาประกอบ และอยาให
เกินไป อยาใหมาทําลายสวนท่ีปนคุณคาแท อยางนอยตองใหดุลกัน  

สวนของคุณคาแท ท่ีเปนคุณภาพชีวิต ตองเปนแกนอยู ไมใชไปเอาคุณคาเทียม
กอน จนไมคํานึงถึงคุณคาท่ีแทจริงเลย คุณคาแทหายไป ไมไดคุณภาพชีวิตเลย 

เปนอันยอมรับวา สําหรับปุถุชนพวกชาวบาน เรายอมใหบางในเรื่องความ
สวยงามโกเก แตตองมีหลักวา  

๑. ตองใหไดคุณคาท่ีแทเปนฐานไวกอน อยาใหเสียหลักน้ีเด็ดขาด ถาเสียแลวถือ
วาดําเนินชีวิตผิด ไมมีการศึกษา  
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๒. สวนท่ีมาประกอบเสริม ซ่ึงเปนคุณคาเทียมน้ัน อยาใหเลยเถิดไป จนกระท่ัง
กลายเปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ่ืน ตรงนี้สําคัญมาก   

ท่ีวาเบียดเบียนตน เชน เพราะเห็นแกคุณคาเทียม มุงหาความเอร็ดอรอย
โกเก ฉันอาหารแลว ทําใหเสียสุขภาพ และท่ีวาเบียดเบียนผูอ่ืน คือ ทําให
สังคมเดือดรอน แยงชิงกันมาก เอาจากผูอ่ืนมากโดยใชเหตุ ตลอดจนไป
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติมาก  

ท่ีพูดมาน้ีเนนเฉพาะขอ ๒ คืออาหารอยางเดียว เปนตัวอยางใหเขาใจโยงตอไปถึง
กันท้ังหมดเอง  

ถาปฏิบัติตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวแลว ก็ไดหมด คุณภาพชีวิตของ
ตนเองก็ดี ข้ึน สังคมก็เบียดเบียนกันเบาลง  แตเ ผ่ือแผ กันมากข้ึน และไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก เพราะฉะนั้นจะตองเร่ิมจากหลักความสัมพันธอยูรวมกัน ท่ี
เรียกวา “ศีล” น้ีแหละ  

ไดเห็นแลววา ศีลน้ัน ไมใชแคศีล ๕ อันใหไมเบียดเบียนกันในสังคม หรือในหมูชน
คนและสัตว แตศีลครอบคลุมการอยูรวมและปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมทุกอยาง และใน
เบ้ืองตนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ ก็คือการปฏิบัติตอปจจัย ๔ ก็เปนอันวา ทานใหพิจารณา
เวลาฉันเวลาใชของ โดยเนนมากในเร่ืองอาหาร ท่ีเปนจุดมุงสําคัญของคน  

แลวทีน้ี ถาในเวลาท่ีฉันท่ีใชขณะน้ันๆ ไมไดพิจารณา ก็เลยไปพิจารณายอนหลัง 
โดยเปล่ียนเปนวา  

อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา 
น่ีก็บอกวา ในวันน้ี คือในเวลาอดีตท่ีผานมาของวันน้ี อันใดขาพเจาฉันแลวโดย

ไมไดพิจารณา ตอนน้ีขอพิจารณาทวนยอนหลังวา อันน้ันขาพเจาเขาใจความมุงหมายท่ี
แทจริง ดวยปญญาอยางท่ีวากันน้ี เปนอันวาไดเตือนทบหลังไว พรุงน้ีก็จะกลับมามีสติ
พิจารณาตอไป รวมเปนบทที่ใชกับปจจัยส่ี ท้ัง ๔ อยาง จึงมีบท “ปฏิสังขา-โย” ๔ บท แลว
ก็บท “อัชชะ มะยา” ๔ บท   

เวลาน้ีวัดท่ีเพิ่มขยายออกไป อยางพระสงฆไทยท่ีไปอยูในอเมริกา ทานตั้งเปน
สมัชชาฯ ขึ้นมา เพ่ือใหเปนองคกรศูนยรวมท่ีจะดูแลกัน ทานก็นัดหมายกันในการปฏิบัติ
ใหสมํ่าเสมอกัน และก็ไดมีมติอันหน่ึงคือ ในเวลาที่จะฉัน ใหสวด “ปฏิสังขา-โย” พรอมกัน 
น่ีก็คือ อยางนอยใหไดรูปแบบกอน  
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อยางไรก็ตาม รูปแบบไมไดเปนหลักประกันวาจะมีสาระ บางทีก็เอาถอยคํา
เปลาๆ มาวากันไปคลองๆ ปาก แตใจไมไดมีสติพิจารณาเลยก็ได ถึงกระน้ัน อยางนอย
รูปแบบมันก็เปนตัวรักษาไว ทําใหเกิดโอกาสวาตอไปขางหนา อะไรๆ ท่ีวาไปๆ น้ี มีบทมี
คําอยู ทานท่ีมีสติก็จะไดมาเตือนตัวเอง หรือเตือนสติกันวา อันน้ีมีสาระอยูนะ วาอยางน้ี  

สาระก็อยูในรูปแบบน่ันแหละ แตบางทีติดแครูปแบบ สาระไมเอา จึงตองตื่น
ตระหนักไว วาจะเอาใหไดท้ังสองอยาง รูปแบบก็ตองใหได เพราะมันรักษาเน้ือหาไว แลว
เน้ือหาที่ถูกรักษาไว ก็ตองเอามาใชใหได  

บทสวดเหลาน้ี ตอไปที่วัดน้ีเอง เราอาจตองมาพิจารณากันอีกทีวา ตอนน้ีเราอยู
กันเร่ิมมากข้ึน แตกอนน้ันมีแคสามองค ตอนนี้มีหลายองคเพิ่มข้ึน เรื่องของหมูคณะน้ี 
อาจจะตองมีรูปแบบมาชวย เพ่ือความเปนระเบียบ แลวก็เปนส่ือท่ีโยงไปยังเน้ือหาสาระ
ดวย จึงอาจจะมาตกลงกันวา วัดเราจะเอาไหม กอนฉันก็ “ปฏิสังขา-โย” พรอมกันนะ  

ของฝรั่งเขามีการสวดกอนรับประทานเหมือนกันนะ แตเขาสวดขอบคุณพระเจา 
วาท่ีเขาไดอาหารมาน่ี ดวยพระผูเปนเจาทรงมอบให แตของพระพุทธศาสนาน้ี บอกให
พิจารณาฉันอาหารดวยปญญา ใหเขาใจความมุงหมายท่ีแทจริงของการรับประทาน ถา
จะขอบคุณ ก็ขอบคุณบิดามารดาเปนตน และอนุโมทนาญาติโยมท่ีไดมีศรัทธามาบํารุง
ใหมีฉัน และไมตองหวงกังวล จะไดมีปจจัยท่ีจะเก้ือหนุนในการประพฤติพรหมจรรย 
บําเพ็ญกิจหนาท่ีได  

ถึงตรงน้ี ก็เลยขอพูดตอไปวา เรื่องการฉันน้ีก็โยงไปหาความสัมพันธกับญาติโยม 
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาจะเอามาพูดกัน  

เล้ียงงาย แตไมกลัวความยาก 
ตอนน้ีจะพูดโยงไปถึงญาติโยมหรือชาวบานเฉพาะในแงของการฉันภัตตาหาร 

เร่ืองน้ีงาย มองเห็นอยูชัดๆ วา พระมีความเปนอยูโดยไมทํามาหาเล้ียงชีพดวยตนเอง 
หมายความวา ไมไปประกอบการงานอาชีพ ไมหากิน ไมหาเงินหาทองอยางชาวบาน อัน
น้ีเปนไปตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยไว  

แตน่ันไมใชแปลวาพระไมมีอาชีพนะ พระก็มีอาชีพเหมือนกัน การทําหนาท่ีของ
พระหรือทํางานของตนเองน่ันแหละ เปนการทําอาชีพอยูในตัว คือการดํารงชีวิตของ
ตนเองใหถูกตองตามบทบาท  
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เม่ือพระดํารงชีวิตทํากิจหนาท่ีทางธรรมวินัยของตนถูกตองตามบทบาทแลว 
ประชาชนมีศรัทธา เขาตองการใหธรรมดํารงอยูในโลก เขาตองการใหคนดีมีอยูในโลก 
เปนหลักประกันความม่ันคงของสังคม เขาก็ตองมาทํานุบํารุงพระสงฆใหมีอยูคงอยูและ
ใหทํางานทําหนาท่ีของทานได  

การท่ีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร ดวยศรัทธา และดวยจิตท่ีมุงหมายวาจะชวย
รักษาธรรม โดยมาอุดหนุนทานผูดํารงธรรม ประพฤติธรรม เผยแผธรรม ใหมีชีวิตอยูได
และทํากิจโดยสะดวก จึงเปนอาชีพท่ีบริสุทธิ์ คือไดเครื่องเล้ียงชีพมาโดยสุจริต ชนิดท่ีไม
ตองหากินเลย น่ีคือมีอาชีวะบริสุทธิ์ ท่ีเปนศีลหมวดท่ี ๓ 

ทีน้ี การท่ีคฤหัสถญาติโยมมาอุปถัมภบํารุงน้ี พระก็ตองระลึกอยูเสมอวา เราไมได
ทํามาหาเล้ียงชีพ ไมไดหาเงินหาทอง ไมไดทําแมแตปรุงอาหารดวยตนเอง เราอาศัยผูอ่ืน
เปนอยู ดังท่ีทานพูดเปนคําบาลีวา  “ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา” แปลวา “การเล้ียงชีวิตของ
เราเน่ืองดวยผูอ่ืน” (ความเปนอยูของเราผูกพันอาศัยผูอ่ืน) เพราะฉะน้ัน เราจะตองทําตัว
ใหเปน “ผูท่ีเล้ียงงาย” (คนเล้ียงงาย) ภาษาพระเรียกวาเปน “สุภโร”  

สุภโร เปนคุณนาม ภาวนามวา สุภรตา แปลวา ความเปนผูเล้ียงงาย ซ่ึงถือเปน
หลักสําคัญ พระตองทําตัวใหเปนผูท่ีเล้ียงงาย  

คุณสมบัติขอน้ีไมเฉพาะสําหรับพระเทาน้ัน เด็กๆ ลูกๆ อยูกับพอแม ก็ควรทํา
ตัวอยางน้ี ควรมีคุณสมบัติขอน้ี ควรนึกคิดวา เรายังไมมีความพรอมท่ีจะหากินดวย
ตนเอง จะกินจะใชอะไรก็ตองอาศัยหรือเอาจากคุณพอคุณแม เราจะไมรบกวนคุณ
พอคุณแมมากเกินไป เราจะเปนคนเล้ียงงาย ทําตัวใหคุณพอคุณแมเบาใจ ถาลูกคิดได
อยางน้ี ก็แสดงถึงความเปนผูมีนํ้าใจตอคุณพอคุณแมอยางมาก  

คุณพอคุณแมอุตสาหลําบากลําบนในการประกอบอาชีพ ตองเหน็ดเหนื่อยอยาง
เหลือเกิน กวาจะไดมา แลวก็ตั้งใจเก็บไวใหลูก น่ีก็เพราะรักลูก เห็นแกลูก แตบางทีลูกก็
ไมไดเห็นแกพอแม เอาแตใจตัว เดี๋ยวจะเอาโนน เดี๋ยวจะเอาน่ี ทําตัวใหพอแมเล้ียงยาก 
เหมือนจะไมมีนํ้าใจตอทานบาง จึงควรทําตัวใหมีคุณสมบัติขอ สุภรตา หรือ สุภรดา น้ี 

แมแตในข้ันตน ถาลูกรูจักกินอาหารอยางพระ ก็เริ่มฝกการใชปญญา โดย
รับประทานอาหารดวยการพิจารณาวา เออนี่ เรากินเพ่ืออะไรนะ ออ ท่ีแทก็กินเพ่ือเล้ียง
รางกายนี่เอง ใหมันแข็งแรง มีสุขภาพดี แลวก็จะไดอยูดี เรียนไดดี เอารางกายไปใชงาน
อะไร ก็ใชไดดี ไมใชกินเพ่ือเอร็ดอรอยโกเก ไมตองไปแขงกับใครเลย ถาจะเอาการกินไป
แขงกับเขา เราก็โงไมเขาเร่ือง เพราะไมไดใชปญญาเลย  
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ถาพิจารณาดวยปญญา ตัวเองรูแลววา การท่ีรับประทานอาหารน้ัน ก็เพ่ือให
รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เราก็มาดูวาปริมาณอาหารแคไหน ประเภทอาหารอะไร ท่ีจะ
ทําใหรางกายของเราดี น่ีคือกินดวยปญญา  

พอกินดวยปญญา เราก็มีความภูมิใจม่ันใจในตัวเอง โดยไมตองไปแขงกับใคร 
เพราะเปนความถูกตอง ตรงกับความจริง เขากินน่ันกินน่ี มีของอรอย มีเส้ือผาโกเกอยาง
น้ันอยางน้ี เราก็มองดูดวยความรูเขาใจ บางทีก็เห็นใจ บางครั้งก็รูวาเปนเรื่องเหลวไหลไร
สาระ ไมแสดงถึงปญญา ท่ีคํานึงและรูถึงวัตถุประสงค  

ถาไมใชปญญา ก็กินไมเปน ใชไมเปน ใชแลวกลายเปนเหตุใหส้ินเปลือง สูญ
เปลา บางทีเสียคุณภาพชีวิต บางทีทําลายอะไรหลายอยางโดยไมรูตัว  

เพราะฉะน้ัน ไมเฉพาะพระเทาน้ัน เด็กก็เหมือนกัน ถารูจักบริโภคดวยปญญา 
แลว ก็จะเปนคนเล้ียงงาย และเปนผูท่ีมีนํ้าใจตอคุณพอคุณแม ทําใหคุณพอคุณแมมี
ความสุขข้ึนอีกมาก  

หันกลับมาเรื่องพระอีก ในการท่ีพระทําตัวใหประชาชนเล้ียงงายน้ัน มีหลักงายๆ 
อีกอันหน่ึงมาสนับสนุน คือ สันโดษ ซ่ึงทําใหอยูงาย 

“สันโดษ” หมายถึงความพอใจอ่ิมงายในปจจัย ๔ คือ จีวร อาหารบิณฑบาต 
เสนาสนะท่ีอยูอาศัย อะไรพวกน้ี ตามมีตามได  

หมายความวา ญาติโยมเขาถวายของฉันของใชเหลาน้ีมาอยางไร ก็พอใจ เอาแค
น้ัน อ่ิมไดแลว ไมไปเท่ียวเรียกรอง ไมไปรานรนกระวนกระวายวาจะเอาอยางน้ันอยางน้ี 
ไมไปวุนวายกับเร่ืองเอร็ดอรอยหรูหรา มีอะไรก็แคพอสมประโยชน ฉันก็พอใหเปนอยูได 
ใหสนองความตองการของชีวิต ใหเปนไปตาม “ปฏิสังขา-โย” อยางท่ีวาแลว  

เม่ือเราอยูไดดวยปจจัยส่ีท่ีมีพอสมควร แคท่ีจําเปน ท่ีเรียกวาเทาท่ีไดมาเปนของ
ตน เราก็อยูงาย พระท่ีสันโดษ ก็ไมรบกวนชาวบาน นอกจากไมจุกจิกรบกวนชาวบานแลว 
ใจก็ไปอยูกับเรื่องท่ีเปนกิจหนาท่ีหรือการงานของตน ไมฟุงซานรานรน ทําใหพรอมท่ีจะไป
ทําไปอยูกับกิจหนาท่ีของตนนั้น  

พอเราสันโดษในปจจัยส่ี ความสันโดษก็มาชวยเรา เร่ิมตั้งแตไมเกิดความทุกขทน
กระวนกระวาย หรือทุรนทุรายเพราะเร่ืองปจจัยส่ี วาอันน้ันยังไมมี อันน้ียังไมได ทําไม
อาหารอรอยยังไมมา จีวรท่ีเราไดมาน้ีไมดีเหมือนขององคโนน ฯลฯ เม่ือพอใจตามท่ีได ใจ
ก็สบาย เรียกวามีความสุขงายดวยวัตถุนอย ดานวัตถุน้ี อ่ิมแลว พอแลว 
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พอสุขงายแลว อ่ิมพอแลว เราก็ไมเอาเวลา เร่ียวแรง และความคิดไปวุนวายกับ
การท่ีจะด้ินรนแสวงหาอะไรอีก ก็เอาเวลา เร่ียวแรง และความคิดไปทุมเทใหแกงานการ
กิจหนาท่ีของตัว มุงหนากาวไปในไตรสิกขา ในอริยมรรคาตอไป 

คนท่ีไมสันโดษน้ัน ไมพอใจดวยวัตถุบํารุงบําเรอท่ีตนมี จิตใจก็ทะยานรานรนหา
ของอันจะใหคุณคาเทียมท่ีตนยังไมได ก็ตองใชเวลา แรงงาน และความคิดส้ินเปลืองไป
กับการท่ีจะไปแสวงหาส่ิงเกินจําเปนเหลาน้ัน เวลาก็หมดไป แรงงานก็หมดไป ความคิดก็
ครุนวน พรุงน้ีจะฉันอะไรใหมันอรอย ถาเปนชาวบานก็พรํ่าวาพรุงน้ีจะไปกินเหลาไหน 
ภัตตาคารไหน อาหารชนิดไหน คิดแตอยางน้ี จะไปปรนเปรอตัวเองอยางไร เวลา 
เร่ียวแรงและความคิดก็หมดเปลืองไป ก็เลยไมเปนอันทําการทํางาน ละเลยกิจหนาท่ี  

เรื่องน้ี สําหรับพระสงฆย่ิงสําคัญมาก เพราะวิถีชีวิตของพระน้ันตรงขามกับการ
แสวงวัตถุอยูแลว ถาพระไมสันโดษ ก็จะแหวกออกไปนอกทาง กิจหนาท่ีของพระจะเสีย
หมด แทนที่จะแสวงธัมม ก็กลายเปนแสวงธัน แสวงอามิส 

ทีน้ี พอสันโดษแลว เราก็ออมแรง สงวนเวลา เปดความคิดไวไดหมด เม่ือเราสุข
งายดวยวัตถุเพียงนอยแลว ทางวัตถุ เราอ่ิมพอ สบายแลว ปลอดโปรงโลงใจ ปดทางเฉไฉ
แลว แถมเวลา แรงงาน และความคิดของเราก็ไมสูญเสียไปกับการทะยานหาส่ิงเหลาน้ัน 
เราเก็บออมมันไวพรอมดีเต็มท่ีแลว เราก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ัน มาทุมเทอุทิศ
ใหกับการปฏิบัติกิจหนาท่ีของตนเอง ถาเปนพระ ก็บําเพ็ญไตรสิกขา ถาเปนญาติโยม ก็
ทํางานทําการท่ีเปนบทบาทหนาท่ีของตัวเองใหเต็มท่ี เชนจะพัฒนาประเทศชาติ ก็ล่ิวไป  

ถาขาราชการไทย ถาประชาชนชาวสยาม ไมทะยานรานรนวุนวายกับการหาทาง
บํารุงบําเรอปรนเปรอตัวเองในการเสพบริโภค ดานน้ันอ่ิมพองาย แตหันมาเอาใจใสมุง
หนาไปทํากิจหนาท่ีของตน การงานและกิจการท้ังหลายก็จะดําเนินกาวหนาเรงรุดไปได 
สันโดษก็มาอุดหนุนการพัฒนา  

น่ีคือตรงขามกับความเขาใจผิดของคนจํานวนมากที่นึกวา ถาสันโดษแลว จะ
ขัดขวางการพัฒนา เพราะเขาไมรูจักวาสันโดษคืออะไร ไมเขาใจวาสันโดษมีความหมาย
และความมุงหมายอยางไร ตัวเขาก็เลยกลายเปนคนท่ีเอาความขาดสันโดษของตนมา
ขัดขวางการพัฒนา น่ีคือตัวปญหาท่ีแทจริง 

อยางไรก็ตาม ถาเราปฏิบัติสันโดษผิด ก็จะขัดขวางการพัฒนาอยางเขาวา
เหมือนกัน คือวา สันโดษพอใจดวยวัตถุตามมีตามได จากนั้น พอสุขงายแลว แสนสบาย 
ก็นอนเลย อยางน้ีคือสันโดษเพื่อข้ีเกียจ ใชไมได ผิดหลัก ผิดความมุงหมาย  



 

๘๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

สันโดษน้ัน เปนตัวสรางความพรอมในการที่จะทุมใจพากเพียร จึงตองยํ้าวา เรา
สันโดษเพ่ือจะไดออมเวลา ออมแรง ออมความคิดไว แลวจะไดเอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดน้ันไปทุมเทใหกับการทํากิจหนาท่ี  

พระมีหนาท่ีของตนอยูแลว โดยเฉพาะการบําเพ็ญไตรสิกขา ก็เอาเวลา แรงงาน 
และความคิดท่ีไดออมไว ไปฝกในไตรสิกขา แตถาไมสันโดษ มัวไปหาวัตถุ เวลา แรงงาน
ความคิดก็หมดไปกับการหาเสพ  เปนอันวาจบกัน ไตรสิกขาหายไป ไมไดบําเพ็ญ  

ไมวาพระหรือชาวบาน เม่ือสันโดษแลว หนาท่ีการงานก็ทําไดเต็มท่ี  
พระสงฆก็ทํากิจหนาท่ีในการเลาเรียนปริยัติ ในการปฏิบัติ ในการเผยแผพระ

ธรรมคําสอน ไดเต็มท่ี อยางสบายใจไรกังวล  
สวนชาวบาน เม่ือสันโดษแลว ก็ไมตองเบียดบังเวลาทําการงานไปแสวงหาส่ิงเสพ 

ไมตองทํางานดวยความทุกขทรมาน โดยท่ีใจไมอยูกับงาน แตไพลไปอยูกับส่ิงเสพท่ียัง
ไมได แตพอสันโดษ ก็กลายเปนวา มีความสุขกับวัตถุท่ีมีดวย มีความสุขในการทํางาน
ดวย พรอมกับตั้งใจทําการทํางานเต็มท่ีดวย  

ตรงน้ีก็คือมาเขาหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ให้สันโดษในวัตถุเสพ แต่ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม  

อันน้ีเปนหลักการสําคัญ ความไมสันโดษในกุศลธรรมน้ี เปนคําสอนสําคัญของ
พระพุทธเจา  

พระพุทธเจาตรัสวา พระองคท่ีตรัสรูมาน้ี เพราะไมสันโดษ แตอยาเพ่ิงเขาใจผิด
ไมใชไมสันโดษในวัตถุ พระองคไมสันโดษในกุศลธรรม  

ถาพระพุทธเจาสันโดษในกุศลธรรมแลว พระองคไมตรัสรูหรอก แตพระพุทธเจา
ทรงไมอ่ิมไมพอในกุศลธรรม ถาเปนส่ิงท่ีดีงามแลว ตองบําเพ็ญย่ิงขึ้นไป กาวหนาไปเรื่อย  

เม่ือไมสันโดษในกุศลธรรม ไมวาอะไรดี อะไรถูกตอง เปนกิจหนาท่ี ดีงาม เปน
คุณประโยชน ก็พยายามทําใหสําเร็จใหได สูเต็มท่ี ไมมีถอย คนท่ีสันโดษในวัตถุ แตไม
สันโดษในกุศลธรรม จึงเปนคนที่เล้ียงงาย แตไมกลัวความยาก 

เปนอันวา ถาสันโดษแลว วัตถุก็ไมจําเปนตองมากมาย ไมส้ินเปลือง เพราะอยู
งาย แลวก็ออมเวลา ออมเร่ียวแรง และออมความคิดมาทุมเทใหกับการทํากิจหนาท่ี เชน
บําเพ็ญไตรสิกขา โดยมีความไมสันโดษในกุศลธรรม ก็จะปฏิบัติกาวหนาไปสูจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา สันโดษก็มาหนุนกันกับความไมสันโดษ  
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ถือคติผ้ึงเก็บน้ําหวานจากดอกไม จะหางไกลมิจฉาชีพ 
น่ีก็พูดเลยไปถึงเร่ืองสันโดษดวย เพราะมันเก่ียวกับเรื่องปจจัยส่ี ยอนกลับไปท่ีจุด

ยํ้าวา ในความหมายท่ีเก่ียวของกับชาวบาน เม่ือพระสันโดษ ก็จะไมรบกวนญาติโยม 
เพราะเปนพระท่ีเล้ียงงาย ญาติโยมไมตองวุนวายเดือดรอน  

ถาพระไมสันโดษ ก็เอาแลว หาทางไดหาทางเอา เดี๋ยวก็ไปเท่ียวรบกวนญาติโยม 
ถาหาตรงๆ ไมได ก็ไปหาทางหลอกลวงชาวบาน หาลาภดวยวิธีตางๆ ต้ังแตไป
ประจบประแจง ไปเอาลาภตอลาภ วิธีการมีเยอะ วิธีหาลาภอยางน้ีเรียกวา อเนสนา 
แปลวา แสวงหาในทางท่ีไมสมควร คือแสวงหาในทางท่ีผิด ถือวาเปนมิจฉาชีพของพระ 
เพราะพระน้ี แมแตจะไปออกปากขออาหารกะชาวบาน ก็ไมได ทานมีวินัยบัญญัติไว  

ภิกษุไปออกปากขออาหารกับผูท่ีไมใชญาติ ไมใชปวารณา เพ่ือตนฉัน เปนอาบัติ
ปาจิตตีย น่ีคือเปนความผิด ทานไมมีสิทธิ์ไปเท่ียวบอกขอ  ไดแตเดินไปโดยสงบ เขารู
ความตองการ เขามีศรัทธามาถวาย จึงจะรับได  

ถาจะออกปากขอเขา คนน้ันตองเปน “ญาติ” ซ่ึงมีกําหนดวาอยูใน ๗ ช้ัน คือ ช้ัน
ระดับตัวเองหน่ึง ระดับสูงขึ้นไปสาม ลงไปสาม เทาน้ัน  

“ปวารณา” คือผูท่ีเขากลาวเปดโอกาสไววา ถาทานตองการอะไร ขาดอะไร 
นิมนตบอกนะ ฉันจะจัดถวาย คือบอกใหทานขอตอขาพเจาได อยางน้ีจึงจะมีสิทธิ์ไปขอ 
ถามิฉะน้ันไปขอ ก็มีความผิด เรื่องพระไปออกปากขอเขาน้ี พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ปองกันไวมาก เพราะไมตองการใหพระไปรบกวนชาวบาน และใหพระตองทําตัวใหดี 
ประพฤติตัวใหเหมาะสม  

มีบทพุทธพจนเปนคาถาบทหน่ึง ตรัสวา แมลงภูแมลงผ้ึงเท่ียวไปตามหมูไม ไมทํา
ดอกไมพรอมท้ังกล่ินและสีของดอกไมน้ัน ใหชอกช้ํา ฉันใด มุนีคือพระภิกษุท้ังหลาย ก็พึง
เท่ียวไปในหมูประชาชน ฉันน้ัน  

น่ีเปนหลักสําคัญ ไดพูดในโบสถแลว ขอยํ้าอีกที เปนคติท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
เตือนพระสงฆ หมายความวา พระสงฆดําเนินชีวิตอยูทามกลางสังคมน้ี ตองถือคติอยาง
แมลงภูแมลงผ้ึง คือไมทําใหชาวบานชาวเมืองชอกชํ้า ไมวาจะเปนศรัทธา หรือทรัพยสิน
เงินทอง ดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทองเขา เราก็ไมทําใหเสียหาย ดานจิตใจ ศรัทธาของเขา 
เราก็ไมทําใหเส่ือมถอย  

ย่ิงกวาน้ัน แมลงภูแมลงผ้ึงน้ี นอกจากไมทําใหดอกไมชอกชํ้าเสียกล่ินสีแลว ยัง
ทําใหหมูไมงามย่ิงข้ึน และแพรพันธุใหอีกดวย  



 

๙๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เหมือนกับพระสงฆน้ี ถาประพฤติตัวถูกตองดี ก็เปนท่ีเชิดชูจิตใจของประชาชน 
เม่ือปฏิบัติดี มีศีล ประพฤติตัวเหมาะสม ไปไหนก็ไมเบียดเบียนชาวบาน ไมกอความ
เดือดรอนแกประชาชน นําเอาความรูสึกสงบ นําเอาธรรมะ นําเอาสันติสุขไปให แผความ
รมเย็นเปนสุขไปให ประชาชนไดเห็นพระ ก็เบิกบานใจ เกิดศรัทธา มีปสาทะ จิตใจผองใส 
ไดปติ อ่ิมใจ ทําใหประชาชนงอกงาม เหมือนอยางตนไมท่ีวามีหมูภมรแมลงผ้ึงไปชิดเชย  

ในสวนของตนเอง พระสงฆท่ีดําเนินจริยาอยางพุทธคาถาอุปมาแมลงผ้ึงน้ี ก็จะ
เปนพระท่ีเล้ียงงาย และมีอาชีวะท่ีบริสุทธิ์ 

น่ีเปนคติอันหน่ึง ก็นํามาบอกไว ถาปฏิบัติไดตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ก็
จะไรปญหา ท่ีวามานี้เปนการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับปจจัย ๔ พูดแลวก็ขยายไป
เร่ือย จนมาถึงแงท่ีเก่ียวกับประชาชน ท่ีจริง เร่ืองความสัมพันธกับประชาชนนั้น ยังตอง
พูดตางหาก มีเร่ืองตองพูดกันอีกมาก แตตอนน้ี พูดเร่ืองศีลพอใหครบกอน  

อยูในโลกเลือกได จะเปนผูกระทํา หรือเปนเพียงผูถูกกระทํา 
ศีลท่ีพระพุทธเจาตรัสยํ้า ซ่ึงผูท่ีเขามาบวช ตองฝกกันแตเบ้ืองตน อีกอยางหน่ึง 

คือ อินทรียสังวร แปลวา การสํารวมอินทรีย พูดงายๆ วารูจักใชอินทรียใหถูกตอง และ
เร่ืองน้ีก็ไดพูดในวันบวชแลวไมใชนอย ท่ีน่ีก็มาทบทวนศีลหมวดที่ ๒ น้ีกันหนอย 

อินทรีย ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา เราอยูในโลก ชีวิตของเราท่ีเปนอยู
ได ตองมีการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก ส่ิงท่ีชวยส่ือสาร ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ของเรา ทีน้ี ถาเราใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเราก็กลับ
เปนทางมาของโทษ กอความเสียหาย ทําใหเกิดความเดือดรอนท้ังแกตัวเองและแกผูอ่ืน  

ท่ีวาใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ก็คือใชดวยโมหะ ดู ฟง ดม ล้ิม ชิม แตะ
ตองอะไรๆ ไปอยางมืดๆ มัวๆ ไดแคความรูสึก ใชแคความรูสึก แลวก็เปนไปแคตาม
ความรูสึก ถาไดแคความรูสึก อยูแคความรูสึก ก็เรียกวาใชอินทรียไมเปน ดูก็ไมเปน ฟงก็
ไมเปน ล้ิม ชิม ดม สัมผัส ไมเปนท้ังน้ัน 

ถาดูไมเปน ฟงไมเปน ดูฟงแลว ก็อยางท่ีวา คืออยูแคความรูสึกท่ีถูกกระตุนเรา 
ไหลไปกับความรูสึก ท่ีชอบใจบาง ไมชอบใจบาง วุนไปกับความรัก ชัง เกลียด กลัว แลวก็
ลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมา หมุนวนอยูกับโลภ โกรธ หลง ไมรูตัววาใชอินทรียของตัวเองกอ
โทษ ทําใหเกิดปญหาแกชีวิต 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

บอกแลวในโบสถตั้งแตวันบวชวา เม่ือใชอินทรียดู ฟง เปนตน อยาอยูแคดาน
ความรู สึก ตองไปใหถึงดานความรู อยางดูทีวี ถาดูไมเปน ไปไมถึงความรู อยูแค
ความรูสึก ดูไปแทนที่จะไดความรู ก็ไดแคความรูสึก อยูแคชอบใจไมชอบใจ แลวก็เล่ือน
ไหลไปตามความเพลิดเพลิน แลวก็ตกลงไปหรือจมลงในความลุมหลงมัวเมา ถาไมมีสติ 
หลงนานไป ก็พาใหเสียสุขภาพบาง เสียการศึกษาเลาเรียนบาง ชีวิตไมมีการพัฒนา 

ทีน้ี ถาดูเปน ก็ไมติดจมอยูแคความรูสึก แตข้ึนไปถึงความรู เม่ือดู ก็ไดความรูวา
อะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร เปนไปเปนมาอยางไร มีโทษหรือใชประโยชนอะไร
ได น่ีดูโดยเนนดานความรู  

ตอไปก็ดูเอาความรู หรือดูโดยมุงหาความรู ตามมาดวยรูจักเลือกดู แลวก็ดูเปน 
เม่ือดูเปน แมแตรายการท่ีไมดี รูจักแยกแยะ เห็นแงเห็นมุมตางๆ หย่ังลงไปถึงเหตุปจจัย 
ท้ังใกลและไกล ดูไปก็ไดคติบาง ไดความรูความคิด ตลอดจนมองเห็นชองทางท่ีจะเอามา
ใชประโยชนไดตางๆ  

จะเห็นวา คนท่ีใชอินทรียรับรู และเสพอารมณตางๆ เชน ดู ฟง เห็น ไดยินแลว ถา
อยูแคความรูสึก เชนวา ชอบใจ ไมชอบใจ รัก ชัง เกลียด กลัว ก็คือเปนผูถูกกระทํา 
หมายความวา ถูกส่ิงท่ีพบเห็นเปนตนน้ันกระทําเอา ถูกชัก ถูกจูง ถูกปลุก ถูกปน ให
เปนไปตางๆ เปนเบี้ยลาง ตกอยูใตอิทธิพล หรือใตการครอบงําของอารมณหรือของส่ิงเรา
น้ันๆ ตลอดจนของคนเปนตน ท่ีอยูเบ้ืองหลังอารมณหรือส่ิงเรา ที่เขานําเสนอน้ัน  

ถาอยูแคความรูสึกอยางน้ี ก็คืออยูใตโมหะ ก็ไดแคเปนผูถูกกระทํา จึงไมพัฒนา
ไปไหน 

แตถาไมอยูแคความรูสึก พอข้ึนไปดานความรู พอรูตอส่ิงน้ัน ก็เริ่มเปนผูกระทํา
ข้ึนมาทันที เม่ือมองหาความรู เอาความรูจากส่ิงน้ันๆ ก็กาวไปในความเปนผูกระทํา และ
พัฒนาในการกระทําข้ึนไปเร่ือยๆ 

ย่ิงกวาน้ัน การใชอินทรียดานความรู ยังยอนกลับมาปรับแกและพัฒนาดาน
ความรูสึกอีกดวย ดังท่ียกตัวอยางบอยๆ คุณหมอหรือคุณพยาบาล มองคนเจ็บไขหรือ
ญาติของเขาเขามาหา เห็นเขาหนาบึ้ง พูดจากิริยาอาการไมดี  

พอเจอส่ิงท่ีพระเรียกวาอนิฏฐารมณอยางน้ี ถาอยูแคความรูสึก คุณหมอหรือคุณ
พยาบาลน้ันก็จะรูสึกไมชอบใจ แลวก็อาจจะแสดงอาการข้ึงเคียดบ้ึงตึงพูดไมเพราะ เปน
ตน เปนปฏิกิรยิาออกมา แลวก็เกิดปญหา ท้ังในใจ และในการสัมพันธกัน  



 

๙๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ในทางตรงขาม ถาคุณหมอหรือคุณพยาบาลนั้นไมอยูใตครอบงําของความรูสึก 
แตข้ึนไปในข้ันใชอินทรียเพ่ือความรู ตาหูก็มุงเอาความรูมาสนองโยนิโสมนสิการ ทําให
สอบถามสืบคนความรู เชนวา คนน้ันมีทุกขอะไรลึกลงไปเบื้องหลัง มีความหวงใยวิตก
กังวลอะไร จึงทําใหหนาตากิริยาอาการและการพูดจาเหมือนจะไมพอใจเรา  

พอพูดจาไถถามไดความรูเขาใจ ความรูน้ันก็ปรับความรูสึกของตัวเองใหดี เกิด
คุณธรรมความเก้ือการุณยท่ีจะชวยเหลือเขา เกิดการแกปญหา มีการพัฒนา คุณหมอ
หรือคุณพยาบาลนั้นก็กลับเปนเจาเหนือใจ และเปนนายของสถานการณ น่ีคือ ดวย
อินทรียท่ีมากับความรู เราก็เปนผูกระทํา ไมเปนผูถูกกระทํา แลวก็มีการพัฒนาย่ิงข้ึนไป 

เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนเร่ืองอินทรียสังวร เรื่องการรูจักควบคุมการใช
อินทรีย เปนการศึกษาเบื้องตน ในระดับของศีลอีกเหมือนกัน เปนศีลเบ้ืองตนใกลตัวย่ิง
กวาศีล ๕ เสียอีก  

เราไปเพงจองมองมากในเรื่องศีล ๕ เพราะเนนดานสังคม ใหคนวางเวนการ
เบียดเบียนกัน ใหอยูรวมกันได เปนสังคมที่ทรงตัวอยูไดม่ันคง ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญนักหนา 
แตในการพัฒนาชีวิตของแตละคนน้ัน ศีลท่ีพระพุทธเจาทรงเนนมาก ก็อยูน่ีแหละ คือศีล
ขออินทรียสังวร และศีลขอปจจัยปจจเวกขณ ท่ีพาใหไดโภชเนมัตตัญุตา  

พอบวชเขามา ก็บอกหลักงายๆ วาใหมีอินทรียสังวร สํารวมอินทรียวา เวลารับรูดู
ฟงเห็นอะไรตางๆ น้ัน ใหเปนไปโดยมีสติ แลวก็ตามมาดวยปญญา เอางายๆ วา ไมให
อกุศลเขามาครอบงําจิตใจได อยางท่ีวาไมใหเกิด โลภะ โทสะ โมหะ เอาแคน้ี  

พูดงายๆ วา รับรูโดยมีสติปองกันตัว ทําใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําจิตใจไมได 
ถารูจักใชตาหู ดูฟงเปนอยางน้ี การศึกษาก็เร่ิมตน เพราะการศึกษาเริ่มท่ี ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ของเรา ถาแคน้ีทําไมได ก็แสดงวาการศึกษาน้ันพลาด การศึกษาปจจุบันน้ีนาจะ
พลาด เพราะไมไดเอาใจใสเรื่องน้ีเลย  

การศึกษาพ้ืนฐาน คือ เร่ืองการบริโภคปจจัยส่ี กินใชใหพอดี กับเร่ืองการใช ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหเปน น่ีคือจุดเริ่มตนของการศึกษา ถาไดจุดน้ีแลว การศึกษาก็เริ่ม  

เพราะฉะน้ัน หลักเบื้องตนของการฝกอบรมพระ หรือการสอนพระใหม จึงเนนท่ีน่ี 
เปนจุดเริ่มฝกใหชํานาญ แลวก็ตองใชไปตลอด พระเกาก็ตองใชตลอดไปในฐานะ
ผูชํานาญการ พระเกาก็ตองมี โภชเนมัตตัญุตา ตองมีอินทรียสังวร แตท่ีน่ีเราเนนแก
พระใหม เพราะวาเม่ือพระใหมมาเร่ิมตนชีวิตแบบพระน้ี ก็ใหรูจุดวาจะเริ่มกันท่ีไหน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 

วิถีของนักเสพ-นักบริโภค กับ นักศึกษา-นักผลิต-นักสรางสรรค   
แยกกันท่ีการใชอินทรีย 

ทีน้ี อินทรียสังวรนั้น เพื่อใหการฝกเปนไปในชีวิตประจําวัน ก็เลยนิยมมาแต
โบราณใหแสดงออกมาในกิริยาอาการท่ีมีลักษณะของการสํารวมอินทรียเหลาน้ัน   

โดยเฉพาะตัวแรกคือตา ซ่ึงปรากฏออกมากอนเขา ก็ใหมีการสํารวมตา เม่ือพระ
อยูในอินทรียสังวร ก็เดินไปอยางสํารวม ทอดสายตาแคพอประมาณ เม่ือไปในละแวก
บาน น่ังท่ีอาสนะของตน ทอดตา “ช่ัวแอก” (วาหน่ึง) จะมองอะไรก็มองอยางสงบ ไมสาย
หนาหรือเหลียววอกแวกไปดูขางโนนขางน้ี ทําอยางน้ีเรื่อยไปจนกลายเปนอาการท่ีเปน
รูปแบบของพระ   

ท่ีแทน้ัน อินทรียสังวร อยูท่ีการมีสติคุมตัว วารับรูดูฟงเปนตนแลว ไมใหอกุศล
ครอบงํา (แตใหมีปญญาท่ีจะมาพัฒนากุศล) อันน้ีตางหากท่ีเปนสาระ แตเพื่อใหการฝก
ดําเนินไป ก็เอารูปแบบมาชวย เปนการฝกใหพระเดินไปโดยตาไมสอดสาย ไมเท่ียวหันดู
โนนดูน่ี ดังท่ีวาทอดสายตาแคพอประมาณ ในอัตราท่ีพอใชทํากิจ คือใหการเดินของตน
ดําเนินไปถูกตองไดผล  

เม่ือฝกฝนปฏิบัติกันไปๆ เปนประจํา กาลผานมา อาการท่ีปฏิบัติน้ันก็กลายเปน
ลักษณะของชีวิตความเปนอยูของพระไป พอพระเดินไปไหน ญาติโยมจะดูวาทานสํารวม
ไหม ก็ดูท่ีการเดินทอดสายตาเปนตน ถาพระเท่ียวเดินไปๆ กมๆ เงยๆ หันซาย หันขวา ดู
อะไรๆ เรื่อยเปอยไป ญาติโยมก็บอกวาทานไมสํารวม  

เปนอันวาเอารูปแบบมาชวย คือเอาอาการกิริยาท่ีวาดีงามมาตั้งวางไวเปนแบบ 
เพ่ือจะฝกใหไดใหเปนอยางน้ัน แตตองรูวา สาระท่ีแทจริงน้ัน คือทานตองการใหเราฝกท่ี
สติ เอาสติมาคอยคุมใจในเวลาใชอินทรีย ไมใหอกุศลธรรมเขามาครอบงํา แตใหรับรูโดย
มีสติ ท่ีปดก้ันอกุศลธรรมออกไป และเปดชองใหแกปญญา ท่ีจะเขามาพาไปหากุศลธรรม 
และนําใหไดส่ิงท่ีเปนประโยชน ตลอดจนกาวข้ึนสูกระบวนการพัฒนาชีวิตใหเจริญงอก
งามสูความสมบูรณสืบตอไป  

อยางนอย ดูแลว ฟงแลว ใหไดความรู ไมอยูแคความรูสึก น่ีหน่ึงแลวนะ ได
ความรูก็คือไดปญญา ไดความรูความเขาใจวา เรื่องน้ีมีความจริงหรือมีสาระเปนอยางไร 
ไมใชวาดูฟงไปเทาไรๆ ก็ไดแคชอบใจไมชอบใจ สนุกตื่นเตนหรือเบ่ือหนายซึมเซ็งผาน
เปลาๆ ไป โดยไมไดศึกษา ไมไดสังเกต ไมไดสําเหนียกอะไรเลย  



 

๙๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เด็กของเรา ถาเขาโรงเรียนแลว ไมรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กายหาความรู ก็ยังไมมี
การศึกษา ยังไมไดเริ่มการศึกษา อยางนอยตองดูฟงใหไดความรู ความรูน้ันก็เพ่ือเขาถึง
ความจริง เราอยูในโลก ตองรูจักเขาใจส่ิงตางๆ เม่ือรูเขาใจแลว จึงจะดําเนินชีวิตไดดวยดี 
จึงจะพัฒนาตัวเองได จึงจะสามารถทําการตางๆ และดําเนินกิจการท้ังหลายใหสําเร็จ 
และจึงจะสามารถแกปญหาได เพราะฉะน้ัน ดูฟงแลว ตองรู ใหเขาไปถึงความจริง 

เม่ือก้ีน้ี พูดถึงข้ันตอนวา หน่ึงไดความรู ไดมองเห็นของจริง หรือเขาถึงความจริง 
อยางนอยไดขอมูลแลว สืบเน่ืองจากน้ัน อาจจะไดคติ หรือไดแงมุมความคิดบางอยาง 
จากน้ัน ก็นําเอาความรูไปใชดําเนินชีวิต ทํางานทํากิจการตางๆ ตลอดจนใชแกปญหา 
คิดคน ประดิษฐ ทําการผลิต และสรางสรรคนานัปการ รวมทั้งพัฒนาชีวิตของตนเอง  

ท่ีพูดเรียงมาเรื่อยๆ น้ัน แยกออกไป ก็เปน หน่ึง ไดความรู สอง ไดประโยชน หรือ
เอาความรูท่ีไดน้ันมาใชมาทําประโยชน 

ท้ังสองข้ันตอนที่พูดมาน้ัน คือท้ังไดความรู และไดประโยชน ก็เปนปญญาท้ังคู 
คือ ปญญาที่ไดความรู และปญญาที่ทําประโยชนได  

ท่ีวามาน้ีเปนเรื่องของการศึกษาโดยตรง และก็เปนเร่ืองงายๆ ดูได ฝกไดตั้งแต
เปนเด็กๆ เชนดูวา เด็กดูฟงทีวี ใชไอที เปนไหม ไดความรู ไดประโยชนจากส่ิงเหลาน้ัน 
หรือวาไดโทษ ติดอยูแคชอบ-ไมชอบ สนุกสนาน-เบ่ือหนาย เอาแตบันเทิงเพลิดเพลิน
หลงไหล น่ีก็คือเปนแคนักเสพ ซ่ึงไมตองเรียน ไมตองศึกษา เกิดมามี ตา หู จมูก ล้ิน มี
ความรูสึก ก็เสพไดเร่ือย และเม่ือเปนนักเสพ ก็จะโตข้ึนมาเปนนักบริโภค ไมเปนนักศึกษา
ท่ีจะกาวข้ึนไปเปนนักผลิต หรือนักสรางสรรค  

ถาเปนนักศึกษา ก็คือใชอินทรียเพื่อการเรียนรู ดูฟงในแงท่ีจะหาความรู คิดจะ
ผลิต จะแกปญหา จะสรางสรรคอันน้ันอันน้ี จึงใชอินทรีย ตั้งแตตาตั้งแตหู ไปคนควาเสาะ
แสวงขอมูล หาความรู สะสมประสบการณ ท่ีจะนําไปใชสนองความมุงหมายในการผลิต
และการสรางสรรคน้ัน ถาสังคมไดนักศึกษาท่ีตรงตามความหมายน้ี ไมชาไมนานสังคม
น้ันก็จะพัฒนาข้ึนไปเปนสังคมของผูผลิต มีนักประดิษฐและนักสรางสรรคมากหลายข้ึน 

เดี๋ยวน้ี สังคมของเราไดนักเสพ มากกวานักศึกษา แมแตคนท่ีไดช่ือวาหรือเรียกตัว
วานักศึกษา พอดูตัวใหชัด ก็ไมใชเปนนักศึกษา แตเปนแคนักเสพ เพราะฉะนั้น คนจึงเส่ือม
จากการศึกษา และสังคมประเทศชาติจึงมีการศึกษาที่ตกตํ่า เปนไดแคสังคมบริโภคนิยม 
ซ่ึงแปลวาเปนสังคมของคนเห็นแกกิน เต็มไปดวยนักเสพ รูจักและนึกคิดอยูแคจะบริโภค 
ผลิตไมเปน ไมตองพูดถึงการท่ีจะสรางสรรค ควรตระหนักวาสภาพน้ีเปนอันตรายมาก 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๕ 

อินทรียสังวร คือ การรูจักใชอินทรีย หมายถึงความสามารถควบคุมหรือปกครอง
ตัวเองในการใชอินทรียน้ี (เรียกอีกช่ือหน่ึงวา อินทรียคุปติ์ แปลวาการคุมครองอินทรีย) 
เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะทําใหเปนนักศึกษา หมายความวา เม่ือใชตาดูหูฟงเปนตน หรือ
เก่ียวของกับประสบการณทุกอยาง ตองไดปญญา ไมวาจะในแงขอมูลความรู หรือการรู
เขาใจคิดขึ้นไดถึงประโยชนท่ีจะทําจะไดจากส่ิงเหลาน้ัน 

กอนจะผานตอไป ขอทวนย้ําอีกทีวา เม่ือใชอินทรียรับรูดูฟงเปนตนน้ัน เปน
ธรรมดาวา สําหรับคนท่ัวๆ ไป จะมีความรูสึกเกิดข้ึนเปนตัวเดนกอน เชนวา ถูกใจ หรือไม
ถูกใจ ชอบใจ หรือไมชอบใจ การฝกดวยอินทรียสังวรน้ี ในข้ันตน ก็มุงวาจะไมใหไหลไป
ตามความรูสึก หรือตกอยูใตการครอบงําของความรูสึก แตใหไดความรู ข้ึนมาคูกับ
ความรูสึกดวย และเนนใหความรูเปนตัวเดนเหนือความรูสึก  

การท่ีความรูจะเดนเหนือความรูสึกน้ัน ในแงหน่ึง ความรูสึกจะเหมือนกลายเปน
เครื่องมือของความรู เชนวา ความรูเอาความรูสึกเปนตัวบงบอกหรือช้ีชองวาอะไรตรงไหน 
เปนจุดท่ีควรศึกษา ท่ีจะมุงไปเอาความรูใหชัดเจนหรือจริงจัง เปนตน 

ในการใชอินทรีย ท่ีความรูข้ึนมาคูเคียงความรูสึกน้ี ยังมีการพัฒนาตอไปอีก คือ
การท่ีความรูจะมาปรับแปรหรือแกไขความรูสึก เปล่ียนหรือแทนความรูสึกรายๆ ลบๆ ท่ี
เปนอกุศล ดวยความรูสึกดีงามหรือดานบวกท่ีเปนกุศล ดังไดยกตัวอยางมาบางแลว เชน
ท่ีคุณหมอหรือพยาบาลรูเขาใจคนไขแลว เปล่ียนความรูสึกข้ึงเคียด เปนรูสึกสงสารเห็นใจ  

ในข้ันน้ี ถาจัดแบงเครงครัด ก็ถือวาขยับจากอินทรียสังวร คือการควบคุมอินทรีย 
ข้ึนไปสูข้ันของอินทรียภาวนา คือการพัฒนาอินทรีย ซ่ึงเปนการฝกหรือการศึกษาใน
ข้ันตอนใหญเหนือข้ึนไปในระดับสูงสุด 

เร่ืองเหลานี้เพียงเกร่ินไว พอใหเห็นแนวทางของการศึกษาที่จะพัฒนาชีวิตกันตอไป  

จัดหาจัดทํารมณีย ใหอินทรียไดชื่นชม 
ถึงตรงน้ี เห็นวานาจะประมวลวิธีปฏิบัติสําคัญๆ เก่ียวกับอินทรีย ท่ีโยงไปในดาน

ตางๆ ของระบบการปฏิบัติไว จะไดเปนแนวทางใหผูท่ีสนใจไปศึกษาตอไดท่ัวตลอด 
การปฏิบัติในเร่ืองอินทรียท่ีควรยกมาตั้งเปนหัวขอไวใหศึกษากัน คือ  
ก) อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือ การรูจักใชอินทรีย ควบคุมอินทรีย หรือ

ปกครองอินทรีย หมายถึงการรับรูอารมณตางๆ อยางมีสติ จะดูฟงอะไร ก็มิใหถูกความ 
รูสึกชอบ-ชัง และบรรดาอกุศลธรรมครอบงํา (แตเปดชองแกปญญาท่ีจะนําเขามาซึ่งกุศลธรรม)   



 

๙๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การฝกพื้นฐานก็คือ การควบคุมตัวเอง ระวังหรือเลือกละ เวนการรับรูดูฟงส่ิงท่ีไม
ดี เปนโทษ ลอเราใหเกิดอกุศล และเลือกรับ รับรูดูฟงส่ิงท่ีดีงาม นํามาซ่ึงคุณประโยชน   

ถาปฏิบัติใหจริงจัง มีการฝกศึกษามากข้ึน ก็เชน ในการดูฟงชมใชส่ือตางๆ มีการ
เลือกหาขอมูล รายการ เร่ืองราวที่ดีงาม เปนประโยชน ชวยพัฒนาศีลวินัยและจิตปญญา 
พรอมกับเลือกห่าง หรือเวนหางเร่ืองราว รายการ ท่ีชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย ไรคุณคา 
เสียเวลาเปลา ไดแคหลงใหล หรือเหลวไหลไรสาระ  

ข) อินทรียภาวนา การพัฒนาอินทรีย ในข้ันน้ี มิใชแคดูแลควบคุมการปฏิบัติตอ
ส่ิงท่ีอินทรียรับรู วาจะดูจะฟงอะไร หรือจะไมดูไมฟงอะไร และถารับรูดูฟงเปนตนแลว ก็
ไมใหมันครอบงําชักพาใจใหเกิดอกุศลธรรม ไมใหกลายเปนโลภโกรธหลง แตคราวน้ี 
กาวหนาขึ้นไปอีก ถึงขั้นปรับแกและพัฒนากระบวนการรับรูของตัวอินทรียเอง 

ท่ีจริง อินทรียสังวรก็เบิกทางใหแกอินทรียภาวนาน้ี เหมือนเปนข้ันเตรียมตัวใหแก
อินทรียภาวนา แลวอินทรียภาวนาก็กาวตอไป โดยท่ีมิใชเพียงวารับรูแลว ไมใหอกุศล
ธรรมครอบงําไดเทาน้ัน แตสามารถหรือมีอํานาจปรับแปรแกไขเปล่ียนจากความรูสึกท่ี
เปนอกุศล ใหเกิดความรูสึกท่ีดีงามเปนกุศลข้ึนแทน 

มีตัวอยาง เชนวา เห็นคนโกรธ หนาบึ้ง แสดงอาการไมพอใจ แทนท่ีจะขัดเคือง ก็
กลับมองดูเขาดวยความเขาใจ เห็นใจ และเกิดความสงสาร มีกรุณา, มองดูขนมหวานท่ี
เขาปรุงแตงสีสันสวยงามมีกล่ินชวนรับประทาน แตความรูสึกไมเล่ือนไหลไปตาม กลับ
มองเห็นสารเคมีท่ีปนเปอนมีพิษเปนภัยนาเกลียดกลายเปนปฏิกูลไป, ในทางตรงขาม 
เห็นของเนาเหม็นนาเกลียดนากลัว มองดวยความรูเขาใจถึงความเกิดข้ึนต้ังอยูแตกสลาย
ไปของบรรดาสังขาร หย่ังถึงอนิจจตา รวมท้ังความไมเปนไปตามความปรารถนาของผูใด 
ก็มองอยางรูเทาทันเปนธรรมดาไป, พระภิกษุแลเห็นผูหญิงรูปรางหนาตาสวยงาม มอง
ตามอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวา พบสตรีชรารุนคุณยาคุณยาย ก็มองเปนยายาย พบ
สตรีคราวแม ก็มองเปนดังแม พบสตรีรุนพ่ีหญิงนองหญิง ก็มองเปนพ่ีสาวนองสาว พบ
สตรีรุนลูกสาว ก็มองอยางเปนบุตรหญิง พอมองไดอยางน้ี แทนท่ีจะเกิดราคะ ก็
กลายเปนไมตรี เกิดมีเมตตาตามฐานะอยางท่ีวาน้ันๆ, ฯลฯ     

ค) รมณียภาพ (รมณียภาวะ) ภาวะท่ีเปนรมณีย หรือสภาพอันนารื่นรมย เปน
คุณสมบัติอันพึงประสงคของส่ิงท่ีพบเห็น หรือสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศท่ัวๆ 
ไป ซ่ึงพอสัมผัสอินทรีย ก็ชวนใหเกิดความรูสึกท่ีดีงาม เชน สดช่ืน เบิกบาน ใจสงบ อยูตัว 
เรากุศล  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๗ 

ดังไดพูดขางตน ในการใชอินทรียรับรูอารมณตางๆ น้ัน ควรใหดูฟงพบเห็นไดยิน
ส่ิงท่ีชวนใหเกิดความรูและความรูสึกท่ีดีงามเปนกุศล จึงไดสอนไดฝกใหระวังและใหเลือก
รับรูดูฟงส่ิงท้ังหลายที่ดีงามนําใจไปทางกุศล 

ทีน้ี แทนท่ีจะตองคอยรอหรือเลือกหาอารมณท่ีดีงามนํากุศลอยางน้ันเรื่อยไป ก็มี
การปฏิบัติในทางยอนกลับ คือจัดหาจัดทําสภาพที่จะเปนอารมณดีงามนํากุศลน้ันใหมี
ข้ึน ซ่ึงจะมีอยูเปนอยูใหประสบพบเห็นไดอยางเปนปกติท่ัวไป หรือสมํ่าเสมอเปนประจํา 
เฉพาะอยางย่ิงก็ไดแกถ่ินท่ีอยูอาศัย และส่ิงแวดลอมท่ัวไป 

สภาพของถ่ินอาศัยและส่ิงแวดลอมท่ีดี อันเปนอารมณดีงามเกื้อกูลหนุนกุศลน้ี 
ทานเรียกวา “รมณีย” แปลวานารื่นรมย ทานใหความสําคัญมาก รูกันถือกันวาเปนท่ีพึง
ปรารถนาในการท่ีจะเขาอยูอาศัยเพื่อเริ่มการปฏิบัติหรือใชเปนท่ีศึกษาภาวนา และถือ
เปนลักษณะอยางหน่ึงของความเปนวัด อันมีช่ือเรียกดั้งเดิมวา “อาราม” 

อยางท่ีไดพูดไดเลาแลวตั้งแตในโบสถวันบวชวา พระพุทธเจาทรงเริ่มบําเพ็ญ
เพียร ก็เม่ือทรงหาถิ่นท่ีเปนรมณียพบแลว พระจะชวนทานท่ีตองการศึกษาภาวนาใหอยู
ในถ่ินของตน ก็บอกวาท่ีน่ันเปนรมณีย ญาติโยมนิมนตพระใหอยูในท่ีท่ีตนอุปถัมภ ก็บอก
วาท่ีน้ันเปนรมณีย ท้ังหมดน้ีบอกชัดแลววา “รมณีย” สําคัญอยางไร 

การจัดหาและจัดทําใหมีใหเปนสภาพรมณียน้ี เปนการปฏิบัติจัดการทางสังคม
ตอส่ิงแวดลอม เปนกิจสําคัญท่ีมีมาคูกับชีวิตของพระสงฆ เพราะเนื่องมาจากพระพุทธ
บัญญัติท่ีเปนวินัยของพระ เพราะฉะน้ันก็จึงมีมาคูกับประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา 

ตามพระวินัยน้ัน พระสงฆมีหนาท่ีปดกวาดเช็ดถูทําวัดใหสะอาด ทุกอยางตั้งแต
ในกุฏิของตน และเสนาสนะตางๆ จนถึงบริเวณวัด หรือลานวัด ดังท่ี “ปริเวณสัมมัชชนะ” 
คือ การกวาดบริเวณ หรือกวาดลานวัด (พุทธบัญญัติวา “ปริเวณํ  สมฺมชฺชิตพฺพํ”) เปนขอ
หน่ึงในเสนาสนวัตร (หนาท่ีหรือขอท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา ตอท่ีน่ังท่ีนอนที่อยูอาศัย) 

มิใชเพียงในเสนาสนวัตร ท่ีเปนกลางๆ กวางๆ เทาน้ัน ปริเวณสัมมัชชนะ คือ การ
กวาดบริเวณ จนถึงกวาดลานวัดน้ี ยังเปนขอหน่ึงในวัตรของลูกศิษย ตออุปชฌาย หรือ
ตออาจารยของตนๆ อีกดวย (เชน วินย.๗/๔๓๙/๒๕๐)  

ก็เลยพูดไดวา บางที อุปชฌาย หรืออาจารย มีลูกศิษย (สัทธิวิหาริก, อันเตวาสิก) 
มากมาย พระลูกศิษยไมคอยมีโอกาสเขาไปดูแลปฏิบัติทาน ถาอยางน้ันก็ไปกวาดลานวัด
น่ีแหละ ถือวาเปนการไดดูแลรับใชปฏิบัติพระอุปชฌาย หรือพระอาจารยแลว เร่ืองเปนมา
อยางนี้ การกวาดลานวัด ใหอารามเปนรมณีย ก็เลยกลายเปนประเพณีท่ีเดนอยางหน่ึงไป 



 

๙๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ดังท่ีในวรรณคดีก็มีคํากลาวแสดงความซาบซ้ึงช่ืนบานใจ ในบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ท่ีพระสงฆไดหม่ันแผวกวาดใหสะอาดงดงาม ขอยกโคลงบทหนึ่ง
ใน นิราศนรินทร ของ นรินทรธิเบศร มาใหดู ทานเขียนไววา 

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 

พอปดกวาดกําจัดขยะมูลฝอยหมดไปจากที่ใด ทําใหเปนท่ีสะอาดงามตา ก็
เรียกวาทําท่ีน้ันใหเปนรมณีย อันเปนท่ีนาร่ืนรมยชมช่ืนใจ  

อยางท่ีในคัมภีรชอบเลาเร่ืองมฆมาณพ หัวหนาคณะนักบําเพ็ญประโยชนสมัย
โบราณ ไปในท่ีทํางาน ก็กวาดชําระจัดสถานท่ีน้ันใหสะอาดเรียบรอยเปนรมณีย คนอ่ืน
เห็นท่ีน้ันดี ชอบใจ ก็ใหท่ีน้ันแกเขา แลวตัวก็ไปทําท่ีใหมใหเปนรมณีย ขยายไปเร่ือยๆ 
หรือท่ีไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน ก็กวาดชําระทําสถานท่ีน้ันใหสะอาดเปน
รมณีย จัดท่ีทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวาเปนการใหความสุขแก
มหาชน (เชน ที.อ.๒/๓๒๕; สํ.อ.๑/๓๓๐; ธ.อ.๒/๙๗) 

สถานท่ีสะอาด ถนนหนทางบริเวณเรียบรื่น ครอบคลุมแวดลอมดวยอากาศท่ี
บริสุทธิ์ สายลมสดช่ืน แสงแดดสองมองโลง ทองฟาแจมใสไรหมอกควัน มีแหลงนํ้าใส
สะอาด มีตนไมพืชพรรณสดเขียวสะพร่ัง ช่ืนตาช่ืนหูชูใจ สงบ ไมพลุกพลาน ไมอัดแอ 
ปลอดเสียงโฉงฉางเอะอะอึกทึก ทํานองอยางน้ีคือท่ีพูดส้ันๆ วาเปนรมณีย   

ไมใชแคไปจัดไปทําถ่ินท่ีและส่ิงแวดลอมขางนอกใหเปนรมณีย แตตัวคนเองน่ี
แหละ เม่ือพัฒนาตนใหมีกาย มีศีลวินัย กับท้ังมีจิตใจและปญญาประณีตดีงามแลว ก็
เปนสภาพรมณียแกคนท้ังหลายดวย ดังท่ีทานวาไว ทานผูไกลกิเลสเปนอริยชนอยูท่ีไหน 
ไปท่ีใด ก็ทําท่ีน้ันใหเปนรมณีย (ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘) 

ผูท่ีศึกษาจะพัฒนาชีวิต เม่ือไดอยูใกล อยูกับ อยูทามกลางสภาพรมณีย ก็ใช
อินทรียเพ่ือการศึกษาพัฒนาและเพ่ือการมีชีวิตท่ีดีงามไดเต็มท่ี ไมตองคอยระวังเลือก
ละเลือกรับอารมณดีราย หรือเลือกหาเลือกหางรายการนํากุศลหรือปนอกุศล อินทรียก็จะ
ชวยพาใหกาวหนาไปในการพัฒนากาย ศีล จิต และปญญา ไดเปนอยางดี จึงเปน
ประเพณีท่ีจะจัดทําวัดใหเปนแบบอยางของถิ่นแดนท่ีเปนรมณีย 

ดังน้ัน ทุกคนควรถือเปนหนาท่ีท่ีจะจัดทําท่ีอยูอาศัยถ่ินแดนของตนตลอดจน
บรรยากาศแวดลอม ใหเปนรมณีย ท่ีอินทรียของทุกๆ คนจะไดช่ืนชมพาใหเจริญในกุศล   



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๙ 

สภาพรมณียน้ี จําเปนตอชีวิต ท้ังกายใจ ท่ีจะอยูไดและอยูดี มีความเจริญงอก
งาม และมีความสุข จึงเปนฐานรองรับชีวิตท่ีดี ไมวามนุษยจะเจริญพัฒนาไปแคไหน
อยางไรๆ ก็ตองพ่ึงตองอาศัยสภาพรมณียน้ี ขาดไมได ดังน้ัน ไมวาจะสรางความเจริญ
หรือพัฒนาอยางไร ก็ตองรักษาสภาพรมณียน้ีไว  

ถาพัฒนากันไปๆ บอกวาเจริญกาวหนามากมาย แตไมมีชีวิตท่ีดี ขาดไรสภาพ
รมณีย มีความเจริญกาวไกล แตมีชีวิตไมดี ก็ไมรูวาจะพัฒนาไปทําไม พูดนัยหน่ึงวา ถา
ไมมีสภาพรมณียรองรับชีวิตท่ีดีไว การพัฒนาที่ย่ังยืนจะมีมาจากท่ีไหน 

ในทางตรงขาม เม่ือมีสภาพรมณียรองรับไว ชีวิตก็ยังอยูดีได การพัฒนาท้ังหลาย
ก็จะมีความหมาย ชวยใหชีวิตย่ิงกาวตอไปในการเปนอยูท่ีดี พัฒนาดานกายภาพใหชีวิต
อยูดีได โดยมีสุขภาวะทางกายแลว ก็พัฒนาศีลวินัย ตลอดถึงจิตใจและปญญา จนลุถึง
ภาวะท่ีเปนอิสรภาพอันแทจริงได สมความมุงหมายของการพัฒนาท่ีดี 

มารยาทในวัฒนธรรมไทย มากับนํ้าใจท่ีคํานึงถึงสวนรวม 
เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนอินทรียสังวร ตั้งแตเริ่มแรก หน่ึง อินทรียสังวร ใช 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใหเปน แลวก็ สอง โภชเนมัตตัญญุตา รูจักประมาณในการบริโภค กิน
เปนบริโภคเปน ตั้งแตฉันอาหารดวยปญญาใหไดคุณคาท่ีแทจริง เพื่อคุณภาพชีวิต ไมใช
เพียงเพื่อสนองความตองการเสพเทาน้ัน อยางนอยใหไดการปฏิบัติตัวในการอยูในโลก 
ดําเนินชีวิตโดยสัมพันธกับภายนอกใหถูกตองพอดีน้ีเปนฐานกอน  

ทีน้ีตอไป ไมใชเฉพาะวาฉันโดยพิจารณาดวยปญญาเทาน้ัน แตกิริยามารยาทใน
การฉันก็ตองฝกดวย ทีน้ีก็ใหฝกการใชและการแสดงออกทางกาย วาจา ในความเปนอยู  

ดานน้ีก็เนนในเร่ืองการฉันอาหารน่ีแหละกอน เพราะเปนเรื่องเดนเร่ืองใหญใน
การเปนอยูต้ังแตในชีวิตประจําวัน การฝกพระดานน้ี ไดมาเปนแบบอยางในวัฒนธรรม
ไทย เปนตนกําเนิด เปนตนแบบ เปนรากฐาน เร่ิมแตมารยาทในการกินการรับประทาน 
เชนวา เวลาจะฉันอาหาร ตองหมผา ครองผาใหเรียบรอย  

ดูสิ พระน่ี เวลาจะฉันภัตตาหาร ตองหมจีวรมากอน ไมใชอยูๆ มาเห็นอาหารแลว 
ก็จะหยิบฉันตามชอบใจ แลวก็ตองน่ังใหเรียบรอย ฉันอาหารไมใหมีเสียงดัง ไมกินดังจุบ
จ้ับ-จุบจ๊ับ ไมพูดในขณะกําลังฉัน อาหารกําลังเต็มปากอยู หามพูด ท่ีจริงทานไมหาม 
ทานใหฝก ฝกไมพูดในขณะท่ีกําลังมีอาหารอยูในปาก น่ีคือฝกหมด ฝกใหมีสติ ฝกใหทํา
การโดยมีการรูจักควบคุมตนเอง  



 

๑๐๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เวลาฝกพฤติกรรม ซ่ึงเรียกวาศีลน้ี ก็ไดฝกจิตใจไปดวย เพราะเราจะควบคุม
พฤติกรรมได เราก็ตองมีจิตใจเขมแข็ง เราจะบังคับควบคุมกายวาจา เราก็ตองมีสติ น่ีคือ
ทําใหไดฝกจิตไปดวย และพรอมกันน้ัน ก็ตองใชปญญา ตองรูวาอะไรถูกอะไรไมถูก อยาง
นอยตองเรียนรูระเบียบขอกําหนดกฏเกณฑ รูวาจะตองมีกิริยามารยาทอยางไร จึงจะ
ถูกตอง ปญญาก็พัฒนาไปดวย  

เปนอันวาไดหมด เอาศีลมาตั้ง สมาธิก็มาจับมายึดทรงไว แลวปญญาก็พาไป เปน
การฝกข้ันตน เริ่มจากศีล เอาศีลมาเปนฐานในการฝก แลวศีล สมาธิ ปญญา ก็ไปดวยกัน  

ทีน้ี เวลาฉัน ตองระวังดูแลต้ังวางกายวาจา ใหเรียบรอย อยางในบางวัด เวลาฉัน
น้ี ฝกกันเอาจริงเอาจังมาก พระเณรนับรอย ฉันไมมีเสียงเลย แมแตเสียงชอนกระทบกัน 
และเสียงชอนกระทบจาน ไมมีเลย พรอมกันน้ี รางกายก็ดํารงอยูในอาการท่ีสงบงาม เชน
ไมเอาศอกไปยันโตะท่ีฉัน ไมโยกตัว น่ังไมโคลงเคลง ฯลฯ ใหเรียบรอยงดงามหมดทุก
อยาง เรียกวาฉันดวยความมีสติ ฉันดวยความตั้งใจสงบ ฉันดวยปญญาที่คํานึงตระหนัก
ถึงหลักไตรสิกขา  

การฝกฝนอบรมพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน ทําใหไดท้ังพฤติกรรมท่ัวไปท่ีพึง
ประสงคในการฝกโดยตรง แลวก็ไดท้ังมารยาทในสังคม แลวก็ไดความงามใหแกสงฆดวย 
เพราะวา เม่ือฉันน้ัน ไมไดฉันเพื่อตัวเองอยางเดียว แตในการฉันน้ัน เราคํานึงถึงประโยชน
แกสงฆดวย เพ่ือความดีงามความเรียบรอยของสงฆสวนรวม  

การคํานึงถึงสวนรวมนี้เปนขอท่ีสําคัญมากในชีวิตของพระ กิจกรรมแตละอยางท่ี
ทําน้ี มิใชเพื่อตนเองคนเดียว แตเพ่ือผูอ่ืนดวย  

พระน้ัน จะทําอะไร ก็คํานึงถึงผลที่จะตามมา ท้ังแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกสงฆ
สวนรวม เริ่มแรก ตนเองในฐานะพระภิกษุ เปนสวนรวมอยูในสงฆ เปนสมาชิกของสงฆ 
อยูรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (จนกระท่ังคนไทยจับเอาพระแตละองคเปนสงฆไปเลย) จะทํา
อะไร ก็คํานึงเปนหน่ึงข้ึนมาเลยวาจะรักษาสงฆใหคงอยูในความงาม ใหสงฆเรียบรอย  

อยางท่ีทานเปรียบวา พระท่ีมาบวชอยูดวยกันน้ี มาจากตางชาติ ตางตระกูล ตาง
ถ่ิน ตางท่ี ตางกันทุกอยางในภูมิหลัง เหมือนดังดอกไมตางขนาด ตางสี ตางพรรณ แลวก็
ตางพันธุดวย เขาเอามาจัดเขาแจกัน วางบนพาน หรือเปนพวงมาลัย ก็เรียบรอยสวยงาม 
พระท่ีประพฤติดี ทานเรียกวา สังฆโสภณ แปลวาผูทําสงฆใหงาม น่ีถือเปนหลักสําคัญ  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๑ 

ในการคํานึงถึงสวนรวมน้ี นอกจากคํานึงถึงสงฆแลว ก็คํานึงถึงประชาชน จะทํา
อะไร แมแตแคจะปรากฏตัว ก็ตองใหประชาชนไดศรัทธาปสาทะ ใหเขาเกิดความผองใส
ของจิตใจ เห็นพระแลวช่ืนใจ เห็นกิริยามารยาทอาการท่ีมีวินัยของพระ ยามทานปรากฏ
กาย แมแตในเวลาบิณฑบาต เดินกันเปนแถวสํารวมเรียบรอย ญาติโยมเห็นก็ช่ืนใจ ผอง
ใส เบิกบาน สบายใจ ไดความสุขแลว  

วันน้ีจะไปทํางานทําการ จะวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายท้ังวัน แตเร่ิมตนตอน
เชา ไดเห็นพระแลว ก็สบายใจ ใจผองใสไดกําลัง น่ีคือเปนสิริมงคล เร่ิมตนวันดวยจิตใจท่ี
สดใส ช่ืนบาน มีพลัง   

เพราะฉะนั้น จึงมีหลักวา พระน้ัน ถาจะไปพบกับโยม ตองทําใหใจโยมเกิดปสาทะ 
กิริยามารยาท การฉัน การพูดจา ตองใหเรียบรอยสงบงามตามพระวินัย โดยคํานึงวาจะ
ชวยชุบชูจิตใจ ใหโยมเกิดความสดช่ืนผองใสเบิกบาน ไมใชเห็นพระแลวใจหงุดหงิด 
งุนงาน ฟุงซาน ไมสบาย จิตตกตํ่าลงไป ไมใชอยางน้ัน แตเม่ือพบกับโยม ตัวเองมีศีล ก็ให
โยมไดธรรม ตั้งแตเกิดปสาทะข้ึนในใจ 

ถาเอาใจใสปฏิบัติกันใหไดอยางน้ีอยูเสมอ เปนประจํา ถูกตองตามหลักธรรมหลัก
วินัย บรรยากาศของวัด ของพระศาสนา ของบานเมืองไทย ก็นาจะเปนไดอยางท่ีทาน
กลาวไวในวรรณคดี ดังโคลงอีกบทหน่ึง ท่ีนรินทรธิเบศรเขียนแสดงปสาทะไวใน นิราศ
นรินทร ดังน้ี 

เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง  
รินรสพระธรรมแสดง ค่ําเช้า  
เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด  
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์ 

พระสงฆเปนเครื่องบํารุงจิตใจของชาวโลก ทําใหสังคมม่ันคงงอกงามอยูไดดี 
ดานจิตใจน้ี ปสาทะเปนองคธรรมท่ีสําคัญย่ิง เม่ือพระปฏิบัติถูกตอง จะชวยสังคมได
มากมาย พระจึงตองคํานึงถึงตลอดเวลา เจอกับญาติโยมเม่ือไร ก็ใหไดปสาทะข้ึนมาเลย  

ถึงตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองท่ีควรทําความเขาใจใหถูกใหชัดอยางหน่ึง คือเรื่องการ
แตงตัว หรือการนุงหม อยางพระน้ี มิใชวามีหลักสันโดษ ใหเปนอยูงายๆ ใชของนอยๆ มี
แคบริขารที่จําเปนแลว ทานจะถือวา จีวรน่ีเรานุงหมไป ไมเอาหรูหราสวยงาม ก็ไมตองซัก
มันละ เอางายๆ นุงหมผาขาดๆ เหม็นๆ ก็ได น่ีไมใช ทานไมไดถืออยางน้ัน 



 

๑๐๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การอยูงายๆ ใชนอยๆ นุงหมจีวรเกาๆ ขาดๆ เหม็นสาบอยางท่ีวาน้ัน พระพุทธเจา
ไมทรงยินยอมใหพระทํา ไมทรงยอมรับ ไมทรงอนุญาต การอยูงายๆ อยางน้ัน ไมใช
สันโดษ เปนไดแคเอาสันโดษมาอางเพื่อจะไดอยูอยางมักงาย สันโดษไมใชมักงาย ซ่ึงใกล
กับข้ีเกียจ คําสมัยน้ีท่ีพอจะใกลเคียงสันโดษ คือเปนอยูเรียบงาย แตก็ไมชัดพอ 

พระภิกษุตองรูตระหนักวา ทานไมไดอยูเพื่อตัวทานองคเดียว แตทานอยูเพื่อสงฆ 
และเพ่ือประชาชนดวย คือทานมีความรับผิดชอบตอสังฆะ และตอประชาชน อยางงาย ก็
ตองชวยใหสงฆงาม และใหประชาชนไดปสาทะ 

เพราะฉะนั้น ผาจะเกาก็ไมวา นุงหมผาปอนๆ ก็ยอมรับไดวาอาจจะดีดวย แตจะให
สกปรกเหม็นสาบไมได ตองซักใหสะอาด จะนุงหมผาขาด ก็ไมได ถาจีวรฉีกขาด จะปลอย
ปละละเลยไมได วินัยกําหนดวา ถาผาไตรจีวรขาดเปนรูโหวแคเทาหลังเล็บน้ิวกอยเทาน้ัน 
ก็จะขาดอธิษฐาน กลายเปนอดิเรกจีวรไป ตองเย็บปะ (วินย.อ.๒/๑๖๘) แลวอธิษฐานเสีย 
ถาปลอยไว เดี๋ยวก็เจออาบัติ จะเห็นวา แมแตจีวรผืนหน่ึงๆ ก็ตองดูแลรักษาใหดี  

บางที ชาวบานบางคนไมรูหลักน้ี นึกวาตัวเองจะอยูงายๆ ก็เลยไมเอาใจใสในการ
เปนอยู การกินการใช ขาวของตางๆ กลายเปนปลอยปละละเลย แลวก็เสียหลักในแงที่วา
ไมคํานึงถึงผูอ่ืน จะเรียกวาขาดความรับผิดชอบทางสังคม ก็ได  

เราตองคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมดวยวา เราจะแตงตัวอยางไร ก็ให
การปรากฏตัวของเรา เปนสวนรวมในการบํารุงจิตใจของประชาชน ใหคนท่ีพบเห็นมี
จิตใจสบาย ใหตัวเราเปนสวนหนึ่งอยูในสภาพรมณีย ใหแกคนอ่ืนหรือแกเพื่อนรวมสังคม 
ท่ีมาพบเห็น ท่ีจะชวยโนมนําจิตใจของเขาไปในทางกุศล เปนการชวยสงเสริมเขาในการ
พัฒนาชีวิตของตนๆ เปนภาวะที่เรามีเมตตาตอผูอ่ืนและตอสังคม พรอมท้ังในภาพรวมก็
เปนความดีงามของชุมชน และของสังคม รวมเปนสองดาน ซ่ึงทําไปไดพรอมกัน  

เพราะฉะน้ัน ท่ีเราแตงตัวน้ี ในแงหนึ่ง ก็ใชเส้ือผาใหถูกตองตามความมุงหมายท่ี
เปนคุณคาแท เพื่อปองกันหนาว ปองกันเหลือบยุงล้ินไร กันความละอาย น่ีไดหน่ึงแลว 
สอง ก็เพ่ือเก้ือกูลแกจิตใจของคนอ่ืนท่ีอยูรวมสังคมน้ี อยางท่ีเรียกวาเปนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แตท่ีแทก็คือเพ่ือเก้ือกูลแกจิตใจของคนท่ีอยูรวมกัน ชวยเปน
รมณียท่ีเก้ือหนุนเขาใหพัฒนาในกุศลธรรม โดยมีความรูสึกท่ีดีงาม เชน สดช่ืน เบิกบาน 
สงบ ผอนคลาย แลวจะไดเจริญในกุศลธรรมอ่ืนๆ สูงข้ึนไป ไมใชไปทําลายความรูสึกของ
เขา พอเห็นเราแลว กลายเปนใจเสียไปท้ังวัน หรือเราอกุศลข้ึนมา ใหจิตใจย่ิงตกตํ่าลงไป 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๓ 

ในการปฏิบัติท่ีวามาน้ี เปนการมองอะไรๆ อยางมีความรูเขาใจ พรอมท้ังมี
คุณธรรมคือเมตตา ก็เลยเปนการพัฒนาจิตปญญาของเราเองไปดวย  

ท่ีเราแตงตัวกันน้ี ทางที่จะพลาด มีท้ังสองดาน ในดานหน่ึง ก็ทํานองวาจะไปอวด
เขา ถาอวดก็เสียอีก กลายเปนการสัมพันธกับสังคมในทางหลงตามคานิยม หรือตื่นตาม
กระแส ตัวเองไมมีหลัก น่ีไมใชแตงไปอวดโก แลวก็ไมใชวาจะไปย่ัวยวนใครนะ แตเราจะ
ชวยรักษาและเก้ือกูลแกจิตใจของคนอ่ืน ใหเขามีจิตใจสบาย ในคําท่ีวาคนเราอยูในสังคม
น้ี ขอใหมีเมตตาตอกัน เราทําแคน้ีก็ไดแลว แคเราชวยรักษาจิตใจใหเขามีความเบาสบาย 
หรือสงบ ผอนคลาย หรือราเริงเบิกบานผองใส น่ีก็เปนความพอดีดานหนึ่ง  

อีกดานหน่ึง ก็พลาด เปนการเอียงไปอีกขางหน่ึง ในทางท่ีเอาแตใจตัว ไมคํานึงถึง
ใคร ไมรับผิดชอบอะไร ไดแกพวกท่ีบอกวา ฉันไมเอาอะไรท้ังน้ัน เส้ือผาไมตองมีก็ได ผม
เผาไมตองตัด นํ้าไมตองอาบ เส้ือผาไมตองซัก อะไรอยางน้ี สกปรกมอมแมมๆ เลย
กลายเปนอยางพวกฮิปปไป ก็ไมไดเรื่องอีกเหมือนกัน เรียกวาเอียงสุดไปอีกทางหน่ึง  

พระพุทธเจาทรงสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาไว เปนทางแหงปญญา ซ่ึงใหทําอะไรๆ 
ดวยความรูเขาใจ มองเห็นความถูกตอง-พอดี อันน้ีสําคัญอยางย่ิง ชีวิตตนกับชีวิตผูอ่ืน
สัมพันธกันหมด ส่ิงแวดลอมก็รองรับเก้ือหนุน เราทําใหประสานกลมกลืนและเก้ือกูล
กันลงตัวพอดีไปหมด  

ถาเราปฏิบัติถูกตอง ก็คือทําดวยปญญาน่ันเองแหละ ไมใชทําดวยตัณหา ท่ีไมรู
ไมคํานึงอะไร นึกข้ึนมาวาอยากเสพ ก็ไปเอา ก็ทําไป ไมใชทําดวยมานะ ท่ีคิดแควาจะอวด
โก เพ่ือแขงขัน เพ่ือจะกดคนอ่ืน เพ่ือจะยกตัว แลวก็ไมไดทําดวยทิฏฐิ ท่ียึดถือแต
ความเห็น เอาความเห็นของตัวเองเขาวา ขาจะทําของขาละ แกอยามายุง เราอยูในสาย
กลางท่ีปญญาพิจารณารูตระหนักวา อะไรจะเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความดีงามของ
ชีวิต ของสังคม ของสวนรวมรวมกัน แลวก็เพ่ือท้ังโลกท่ีจะอยูไดอยูดีในวิถีแหงธรรม 

แลวในวิถีน้ี ซ่ึงก็คือวิถีแหงไตรสิกขา พูดอยางชาวบานวา วิถีของการศึกษา หรือ
ทางของการพัฒนาชีวิตน้ัน เราก็ฝกฝนปรับปรุงตัวอยูเสมอ ไมติดอยูแคเดิมท่ีเกา เรียกวา
ใหมีความเจริญงอกงามในธรรมวินัย แมแตในการเปนอยูประจําวัน เร่ืองท่ีเหมือนวาเล็กๆ 
นอยๆ ก็หัดก็จัดใหดีงามประณีตข้ึนไป  

อยางเชนการตากจีวร ก็มีหลักดวย จะตากอยางไรไมใหดูเกะกะ ไมใหโผลออกมา
นอกตัวอาคาร มิฉะน้ันอาจจะทําใหดูไมงดงามแกสงฆ เม่ือเราจะชวยรักษาสงฆ เราจัดให
ดี เหมือนเปนศิลปะอยางหน่ึง แลวก็จีวร ผาท่ีใช ก็เก็บงําอยางดี  



 

๑๐๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

วาไปก็หมดเลยท้ังน้ัน แมแตเสนาสนะ ก็มีวินัยบัญญัติไว อยางเกาอ้ีหรืออาสนะ 
เอาออกมาใชในท่ีของตัว หรือในท่ีกลางแจง เสร็จแลวตองเก็บเขาท่ี  

ตกลงวา การบวชน่ีเปนการฝกทุกอยาง มารยาทก็ฝกไปดวยในตัว พุทธศาสนาก็
เลยเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยไปดวย นอกจากการฝกไตรสิกขาที่พูดรวมๆ มองเห็น
เปนหลักการใหญๆ น้ัน ท่ีจริง ไตรสิกขาน้ีแหละคลุมลงมาถึงแมแตมารยาท การ
เคล่ือนไหว การพูดจาในความเปนอยูประจําวันหมดเลย เพราะฉะน้ัน ไตรสิกขาจึงมี
ความหมายท่ีตองพูดกัน ท้ังในระดับหลักใหญ และระดับรายละเอียด  

วันน้ีก็เลยพูดกวางออกไปๆ เร่ิมจากเรื่องชีวิตประจําวันของพระ โดยเฉพาะ
ปรารภเร่ืองการฉันอาหาร ซ่ึงเปนการฝกท่ีมีมาแตเดิม แลวก็เลยโยงไปถึงเร่ืองอะไรตอ
อะไรหลายอยาง ดังท่ีเคยบอกไวแลววา ไตรสิกขาน้ีเปนท้ังหมดของชีวิตพระ เราก็มาเริ่ม
กันตั้งแตชีวิตประจําวันน้ี ถือวา ไหนๆ พูดไปแลว ก็พูดใหครบ  

เปนอันวา ขอปฏิบัติในการฝกเบ้ืองตนท่ีพระพุทธเจาทรงเนนคือ อินทรียสังวร 
การสํารวมอินทรีย การรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหเปน ดูเปน ฟงเปน เปนตน แลวก็ 
โภชเนมัตตัญญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจักกินพอดี กินดวยปญญา  

ไดศีลเปนพ้ืนแลว ทีนี้จะเอาจริงกับจิตและปญญา 
พอปฏิบัติในข้ันพ้ืนฐานของศีล เหมือนวางระบบชีวิตในความสัมพันธภายนอก

กับส่ิงแวดลอมท้ังทางสังคมและวัตถุธรรมชาติใหเปนไปดวยดี ในทางที่เก้ือกูลกันแลว 
จากน้ีในข้ันตอไป ก็เช่ือมตอเขาในการปฏิบัติสูงข้ึนไป สูการพัฒนาจิตใจและปญญา 
ตอนน้ีเรียกวา ชาคริยานุโยค แปลวา การหม่ันประกอบความตื่น  

ขอน้ีหมายความวาอยางไร โบราณแปลกันมาวา “การประกอบความเพียรเครื่อง
ตื่นอยู” หมายความวา ไมเห็นแกหลับแกนอน ใชเวลาใหเปนประโยชน โดยเรามีสติตื่นตัว 
อยู ก็มาคํานึงระลึกวา อะไรท่ีเราควรจะทํา ซ่ึงเปนกิจหนาท่ีในไตรสิกขา เปนกิจหนาท่ี
ของพระสงฆในพระธรรมวินัย แลวเราก็ทํากิจหนาท่ีน้ันๆ โดยมีสติท่ีตื่นตัวอยูตลอดเวลา  

เพราะฉะน้ัน พระน้ี เม่ือมีอินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา เปนฐานแลว การ
ดําเนินชีวิตท่ัวไปก็อยูในขอบเขตท่ีพองามพอดี เก้ือหนุนตอการท่ีจะพากเพียรบําเพ็ญกิจ
สูงข้ึนไป จึงมาตอดวยชาคริยานุโยค โดยเปนผูตื่นตัวอยูเสมอ ใชเวลามุงหนาทํากิจหนาท่ี
ของตน  อยางท่ีทานวาไมเห็นแกหลับแกนอน ท้ังหัวค่ําปลายคืน เดินบางน่ังบาง 
ประกอบมนสิการในการเจริญภาวนา กาวไปในสมาธิ และปญญา  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๕ 

การมีสติ ท่ีต่ืนตัว ไมหลับ ไมซึมเซา ไมเตลิดเพริดไป ไมฟนเฟอน ไมเลือนลืม ไม
เล่ือนลอย ใจจอจับอยูกับอารมณท่ีมุงหมายนี้ เปนการฝกจิตอยูในตัวข้ันหน่ึงแลว ปญญา
ก็มาพาเดินหนาไปในการจัดการกับจิตและอารมณใหสมความมุงหมาย แคน้ีก็เร่ิมตอเขา
สูสมาธิ และปญญาแลว เปนอันวา อินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา ท่ีเปนศีล ชวย
เปนฐานใหพรอมที่จะกาวไปในสมาธิ และปญญา โดยต้ังตนท่ีชาคริยานุโยคน่ีแหละ  

แมแตตัวโภชเนมัตตัญุตาเอง ก็ใชตอศีลไปถึงสมาธิและปญญาไดอยูแลว 
อยางที่วาเม่ือกี้ เวลาจะกิน พฤติกรรมในการกินจะพอดีได ก็ตองมีปญญารูใหแลว โดยตองรู
เขาใจความมุงหมายวาจะเอาอะไรแคไหน น่ีก็คือฝกปญญาไปดวยในระดับตนๆ และ
พรอมกันน้ัน ก็ตองควบคุมจิตของตัวเองได ใหจิตของเราเอาดวยตามที่ปญญาบอกให 
แลวดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง จึงเกิดความพอดีข้ึนมา และจิตน่ันแหละก็เกิดความพอใจ
ท่ีกินแลวไดคุณภาพชีวิต เม่ือพอใจแลวก็เต็มใจ แลวก็ตั้งใจจะเอาจะทําอยางน้ันตอไป 

คนพวกหน่ึงน้ันมีความสุข เม่ือไดกินสนองความตองการในการเสพ พออรอยก็สุข 
ทีน้ีอีกคนหน่ึง พอมีปญญารูวา เราควรกินเพ่ือคุณภาพชีวิต พอไดกินอะไรท่ีทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต ก็มีความสุขจากการสนองความตองการในคุณภาพชีวิต น่ีก็เปนเศรษฐกิจ
อีกแนวหนึ่ง ในเศรษฐกิจของคฤหัสถ เขากินเพื่อสนองความตองการในการเสพ แตของ
พระน่ี เปนเศรษฐกิจท่ีมากับการกินโดยไดสนองความตองการในการทําใหเกิดคุณภาพ
ชีวิต วัตถุประสงคตางกัน ทําใหเปนระบบเศรษฐกิจคนละระบบ  

การแยกแยะเศรษฐกิจโดยวัตถุประสงคของการบริโภคท่ีตางออกไปอยางน้ี ลัทธิ
เศรษฐกิจท่ัวไปไมไดคํานึง เขาไมคิดไมนึกถึงเลย เขาเอาเศรษฐกิจแบบท่ีมองไปแความี
วัตถุกินใชพอสนองความตองการในการเสพ บอกวา ทําอยางไรจะไดสนองความตองการ
เสพน้ัน ใหเกิดความพึงพอใจ ท่ีวาพึงพอใจของเขาก็คือ ความพึงพอใจในการท่ีไดเสพ  

ทีน้ี วาตามหลักของพระศาสนา ถาไดกินสนองความตองการในการทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต เราก็จะมีความสุขเกิดข้ึนมาอีกอยางหน่ึง ซ่ึงเปนความสุขทางปญญา อันน้ี
เม่ือวาตามหลักของการศึกษาพัฒนาคน ก็คือเปล่ียนจากตัณหา มาเปนฉันทะ อยากกิน
เพ่ือไดเสพใหสมใจ เรียกวา ตัณหา อยากกินเพ่ือใหไดคุณภาพชีวิตสมดังท่ีปญญารูเขาใจ 
เรียกวา ฉันทะ แยกกันไปคนละทิศ น่ีก็การศึกษาทั้งน้ัน  

ถาพบของดีท่ีถูกตอง ก็อยาไปแยกเลยวา ระบบเศรษฐกิจของคฤหัสถ กับระบบ
เศรษฐกิจของพระ ทุกคนควรพัฒนาเขาสูระบบเศรษฐกิจมัชฌิมาไปดวยกัน 
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เอาละ วันน้ีพูดเยอะยาวแลว เดี๋ยวจะไปกันใหญ จากเรื่องหน่ึงก็แยกกระจาย
ขยายไปเร่ือย เห็นจะพอสมควรแลว  

ขอใหนึกวา ท่ีเรามาบวชน้ี เร่ิมต้ังแตชีวิตประจําวัน ก็เปนจุดเร่ิมตนในการท่ีจะ
ฝกฝนในไตรสิกขา จึงไดยกเอาเร่ืองของชีวิตประจําวัน ในการกินอยูเปนอยู ไดแกการเสพ
บริโภคใชปจจัยส่ี เชนฉันภัตตาหาร แลวก็เรื่องอินทรียสังวร การใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ มาพูดกัน  

เรื่องเหลาน้ีคิดวา ไมเฉพาะพระเทาน้ันท่ีจะตองฝก ญาติโยมประชาชนก็ตองฝก
ดวย โดยเฉพาะเด็กๆ ถาเด็กๆ ปฏิบัติตามหลักการน้ี ก็จะมีความภูมิใจ และม่ันใจตนเอง 
เพราะเปนการปฏิบัติท่ีเกิดจากปญญา  

คนท่ีมีปญญา ทําอะไรๆ ดวยความรู ท้ังรูเขาใจส่ิงน้ันเรื่องน้ัน รูหลักการ รูเหตุผล 
รูความมุงหมาย รูวาตนทําถูกตองตรงความมุงหมายแลว เม่ือรูชัดแกใจ ก็จะมีความ
ม่ันใจในตัวเองอยางจริงจัง ดีกวาความมุงแลนของใจท่ีเปนไปแคตามความรูสึก ท่ีตนเอง
เปนเพียงผูถูกกระทํา โดยถูกกระทําตามแรงกระตุนเราของผัสสะ หรือเตนไปตามคานิยม
ของสังคม ตองอาศัยผูอ่ืน ข้ึนตอคนอื่นท่ีจะเห็นวาเราโกเราเท พอเขาเฮดวย เราก็ภูมิใจ  

แตถาเปนคนมีปญญา อยางท่ีวาแลว พอรูความมุงหมายของการกระทําน้ัน มอง
เห็นชัดกับตนเองวาเปนความถูกตอง เชน กินเพ่ือเล้ียงรางกาย ใหมีกําลังท่ีจะทําอะไรๆ 
ได เพ่ือใหมีสุขภาพดี ก็มีความม่ันใจเลยวาเรากินอาหารอยางถูกตองและตรงตามความ
จริงแนนอน ก็ภูมิใจเองไดเลย ไมตองไปอาศัยไปรอใครมายกยองแลว มันเด็ดขาดในตัว  

ฉะน้ัน จึงเปนความม่ันใจท่ีแทจริง ไมใชแควาปฏิบัติถูกตองตามหลักพระศาสนา 
แตคือตรงตามความเปนจริง ท่ีมันเปนอยางน้ัน ฉะน้ัน เด็กนักเรียน ลูกๆ หลานๆ ก็จึงตอง
ฝกตามหลักน้ีเหมือนกัน พระเราน้ีเพียงเปนตัวอยางให   

วันน้ี ขอพูดในเรื่องน้ีไวเพียงเทาน้ีกอน และใหรูไวดวยวาน่ีคือเขามัชฌิมาปฏิปทา 
เราพูดวา มัชฌิมาปฏิปทาน้ีใชไดและท่ีจริงพึงตองใชในทุกอยาง แตบางทีผูท่ีฟงอาจจะไม
เห็นชัดวา เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางไร ตามที่ไดอธิบายไปแลว จะเห็นวาน้ีแหละ 
มัชฌิมาปฏิปทาเปนอยางน้ี น่ีเปนการปฏิบัติท่ีพอดีในการกิน ความพอดีในการกินเกิดขึ้น
แลว ใชไหม น่ีก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัวไปจุดหน่ึง  
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มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ทางแหงความพอดี ทางแหงดุลยภาพ เปนขอ
ปฏิบัติท่ีเปนบูรณาการ โดยมีศีล สมาธิ ปญญา พากันมาครบ ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา มาดวยกัน ถาขาดอันใดอันหน่ึง ก็ไมมีบูรณาการ พอบูรณาการได ก็เปนองครวม 
ท่ีองครวมสัมพันธกันเปนระบบครบสมบูรณ  

ระบบท่ีวาน้ี คือระบบอะไร? ก็คือระบบชีวิตของเรานี่ไง ออ... ชีวิตของเรานี้เปน
ระบบนะ การดําเนินชีวิตน้ัน ตองมีท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาประสาน
สัมพันธกันเปนระบบ องครวมมาหนุนกัน พฤติกรรมดําเนินไปดวยดีได ตองอาศัยจิต เชน
มีความตั้งใจ ซ่ึงก็อาศัยปญญาความรูเขาใจบอกหรือช้ีทางให จึงต้ังใจไปตามน้ัน และ
เสร็จแลว เม่ือพฤติกรรมดําเนินไปไดดวยดีแลว ก็ทําใหจิตพึงพอใจ สมใจ อ่ิมใจ สุขสบาย 
ก็มีความม่ันคงม่ันใจ จากการท่ีไดเกิดผลเกิดประโยชนตามความมุงหมายท่ีแทจริง แลว
ปญญาท่ีมองเห็นผลอยางน้ี ก็ย่ิงชัดเจนท่ีจะช้ีนําบอกแจงตอไป 

พฤติกรรมท่ีดีท่ีถูกตอง ก็ไปหนุนปญญา เชนวา เม่ือใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
เปน เราก็ไดปญญา แตถาพฤติกรรมไมดี ก็เสริมโมหะเขาไปอีก เชน ดูทีวีไมเปน โมหะก็
มา ดูทีวีเปน มีพฤติกรรมในการดูดี ต้ังใจถูกทาง วางใจถูกตองสอดคลอง ก็ไดปญญา ใช
ไหม พฤติกรรมก็ไปหนุนปญญา ปญญาก็มาหนุนพฤติกรรมท่ีเปนดานศีล แลวจิตท่ีพอใจ
ก็ตั้งเจตนาคือตั้งใจมาหนุนพฤติกรรม ปญญาก็ไปนําไปหนุนจิตใหไปกับพฤติกรรมน้ัน
หรืออยางน้ัน ก็เปนระบบ น้ีคือระบบความสัมพันธ เปนองครวม อยางท่ีเขาชอบใชคํา
เหลาน้ีกันเวลาน้ี  

วาไปวามา น่ีแหละคือหลักท่ีแทจริง เพราะวาในที่สุดแลว ระบบความสัมพันธ
องครวมอยูท่ีไหน ก็ตองมาจับไดท่ีชีวิตของเรากอน เพราะวาชีวิตของเราน้ีเปนองครวม
พื้นฐาน การดําเนินชีวิตของเรามี ๓ ดานหรือ ๓ แดน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ก็
มาเริ่มท่ีน่ี ตองให พฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาบูรณาการในกระบวนการของการ
พัฒนาตน เม่ือกระบวนการดําเนินไปไดดวยดี ชีวิตก็เจริญงอกงาม มันก็สัมพันธกันเปน
ระบบ ก็เกิดดุลยภาพ ก็เกิดความพอดี ก็เปนทางสายกลาง  

แมแตกินอาหารก็เกิดความพอดี กินแลวพอดี ก็เกิดผลดี ไมเกิดโทษ พอดีอยูที่ไหน 
อยูท่ีตรงไปสนองวัตถุประสงค สมความมุงหมาย น่ันคือ พอดีอยูท่ีสนองความตองการ
คุณภาพชีวิต ดังท่ีวา จุดหมายท่ีแทจริงของการกิน ก็คือ กินเพื่อคุณภาพชีวิต ท่ีจะให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ทํากิจหนาที่ได เม่ือพอดี ตรงความมุงหมาย ทางสายกลางก็
มา แลวอยางน้ีแหละจึงเรียกวา โภชเนมัตตัญญุตา แปลวา รูจักประมาณในการบริโภค คือ
กินพอดี กินพอดีก็คือกินไปในทางสายกลาง เปนวงกลมของลอท่ีหมุนเดินหนาตอไป 



 

๑๐๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ถามันถูกแลว มันก็โยงกันไดเปนอันเดียวกัน เพราะมันเปนระบบ ถึงกันหมด เนน
เรื่ององครวม เรื่องดุลยภาพ เรื่องบูรณาการ เรื่องเปนระบบ เปนอันวา อยูในธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนท้ังหมด คือ มัชฌิมาปฏิปทา ท่ีระบบชีวิตประกอบดวย พฤติกรรม 
จิตใจ และปญญา มาประสานเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน  

เม่ือเปนมัชฌิมาปฏิปทาแลว ก็ทําใหชีวิตของคน กับสังคม เก้ือหนุนกันดวย 
บุคคลในสังคมก็เก้ือหนุนกัน  

หนุนกันอยางไร คือ เม่ือมัชฌิมาปฏิปทาในตัวคนเดินไปดวยดี ตัวคนพัฒนาดี
แลว พอตัวคนพัฒนา ก็กลับมาหนุนสังคม ใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยดี 
เพราะฉะน้ัน บุคคลกับสังคมก็ประสานเก้ือหนุนกันดี แลวก็ไปประสานกับธรรมชาติ
แวดลอม เชน การรับประทานพอดี ก็ไมทําลายธรรมชาติเกินไป ทําใหเกิดการประสาน
ประโยชน ระหวาง บุคคล สังคม และธรรมชาติแวดลอม เปนระบบใหญออกไปอีก ก็เกิด
สมดุลพอดีในองครวมใหญ บูรณาการในวงกวางท้ังหมด  

เปนอันวา ถาถูกตองแลว ก็ถูกทางของมัชฌิมาปฏิปทา ประสานเก้ือกูลกัน
ท้ังหมด  



ตอนที่ 

๖ 

ในสังคมก็อยูกนัดี ธรรมชาตกิ็เปนรมณีย  
เม่ือพระสงฆมีธรรมใหแกประชาชน 

เม่ือพูดถึงชีวิตความเปนอยูของพระภิกษุ ก็มีสวนท่ีไปเก่ียวของกับญาติโยม
ประชาชน โดยเฉพาะท่ีปรากฏชัดก็คือเรื่องอาหารการขบฉัน การท่ีพระสงฆมีชีวิตเน่ือง
ดวยผูอ่ืน ฝากทองไวกับประชาชนน้ีเก่ียวของกับหลักการของพระศาสนา ก็เลยจะพูด
เร่ืองความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน วาพระน่ีไปเอาจากประชาชน มุงจะไป
หาอาหารอะไรตางๆ พึ่งชาวบาน แคน้ีหรือ   

คน คือบุคคลในสังคม และคือชีวิตในธรรมชาติ 
เม่ือเชาก็บอกทีหน่ึงแลววา วัตถุประสงคสําคัญของชีวิตของพระสงฆน้ัน อยูท่ีจะ

ทําประโยชนอยางสําคัญแกประชาชน ทีน้ี หลักการในเร่ืองน้ีมีอะไรเช่ือมโยงกันอยางไร ก็
ขอทําความเขาใจกันกอนวา ท่ีจะพูดเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนน้ี  
จะไม จํากัดแคความสัมพันธ กับประชาชนเทา น้ัน  แตจะหมายถึงหลักการแหง
ความสัมพันธระหวางชีวิตของพระภิกษุแตละรูปกับสวนรวม ซ่ึงหมายถึงกับพระดวยกัน
ดวย คือท้ังกับประชาชนกวางออกไป และกับพระสงฆดวยกัน 

ทีน้ี การสัมพันธกับสวนรวม คือภายในชุมชนสงฆท่ีเปนสวนของตัวเอง และกับ
ประชาชนในวงกวางน้ี ก็พูดรวมๆ วาเปนเรื่องความสัมพันธทางสังคม สําหรับพระพุทธ 
ศาสนาน้ี หลักการทั้งหลายมีนัยทางสังคมตลอดเวลา ซ่ึงคนทั่วไปมักมองไมเห็น บางที
บางคนถึงกับมองไปวา พระพุทธศาสนานี่ เปนศาสนาท่ีเอาแตเรื่องตัวบุคคล เปนเรื่อง
ของปจเจกชน อะไรทํานองน้ี ซ่ึงเปนการมองที่ผิดพลาดอยางย่ิง หางไกลจากความรู
เขาใจท่ีถูกตอง  



 

๑๑๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ท่ีแทน้ัน หลักการตางๆ ของพระพุทธศาสนามีความหมายทางสังคมแทรกอยูหรือ
พวงอยูดวยเสมอ แมแตการพัฒนาตัวของแตละคนก็มีความหมายทางสังคม แตนัยทาง
สังคมของพุทธศาสนาเปนอยางไร ในท่ีน้ีก็มาดูแงมุมกันพอใหเห็นเคาความ 

อยางไรก็ตาม การมองความสัมพันธระหวางคนกับสังคมของพุทธศาสนาน้ี 
อาจจะตางจากวิชาการสมัยใหม คือ ศาสตรสมัยใหมน้ีเปนศาสตรจําพวกชํานาญพิเศษ 
เขาแยกเปนดานๆ วา มนุษยศาสตร เปนเรื่องของชีวิต จิตใจ ความคิด จินตนาการ เรื่อง
ของคุณคา สาระภายในของความเปนมนุษย วัฒนธรรม วรรณคดี ปรัชญา อะไรตางๆ
เหลานี้ แลวก็ สังคมศาสตร เร่ืองของสังคมในสายตาอยางวิทยาศาสตร การท่ีบุคคลมา
เปนสมาชิก เปนสวนรวมของสังคม มีความสัมพันธในการอยูรวมกันอยางไร เร่ือง
พฤติกรรมตางๆ และปรากฏการณทางสังคม ซ่ึงศึกษาดวยวิธีการวิทยาศาสตร แลวก็ไป 
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ซ่ึงศึกษาความเปนจริงในโลกแหงวัตถุ มองหากฏธรรมชาติ โดยท่ี
วิทยาศาสตรธรรมชาติน้ัน เทาท่ีเปนมา จํากัดตัวอยูกับโลกของวัตถุ แตก็มีแนวโนมของ
วิทยาศาสตรใหมปจจุบันน้ีท่ีกําลังกาวยางเขามาในแดนของจิตใจ อยางพวกนิวฟสิกส  

ทีน้ี ในเม่ือศาสตรพวกน้ีแยกตางหากๆ จากกันออกไป เวลาเขาศึกษาทางดาน
สังคม ก็มองอะไรๆ โดยนัยของสังคมศาสตร แตสังคมศาสตรน้ัน มองคนกับสังคม โดย
มองคนในฐานะเปนสมาชิกของสังคม แลวไปๆ มาๆ ในความเปนศาสตรชํานาญพิเศษท่ี
จะเอาอยางวิทยาศาสตรธรรมชาติน้ัน โดยไมรูตัวก็แยกคนออกไปจากธรรมชาติ  

แตพุทธศาสนามองคนไมแยกจากธรรมชาติ ตรงน้ีเปนฐานท่ีสําคัญมาก เพราะวา
พุทธศาสนามองคนท้ัง ๒ แง กลาวคือ คนน้ัน ในเวลาเดียวกัน เขาเปนท้ัง ๒ อยาง หรือ
จะวามี ๒ ดานก็ได  

ในดานหน่ึง โดยพื้นฐานทีเดียว ชีวิตของเขาเปนธรรมชาติ ซ่ึงเราไมสามารถ
ปฏิเสธ ไมมีใครคานความจริงน้ีได คือ ชีวิตของแตละคนเปนธรรมชาติอยูในตัว เปนสวน
หน่ึงของธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย มีความเปนไปตามธรรมชาติ น่ีคือ มองแงหน่ึง คน
เปนชีวิต ท่ีเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ  

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึง คนเปนสมาชิกของสังคม คนเดียวกันน้ี ในขณะที่เปน
ชีวิตในธรรมชาติ ก็เปนบุคคล ท่ีเปนสมาชิกของสังคม  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๑ 

ทีน้ี เราจะไปแยกคนที่เปนบุคคลในสังคม ออกจากคนท่ีเปนชีวิตในธรรมชาติ จะ
แยกอยางจริงจังเด็ดขาด ไมมีทางเปนไปได แตศาสตรปจจุบันน้ีไปศึกษาโดยมองเฉพาะ
เรื่องของบุคคลท่ีเปนสมาชิกของสังคม เอาบุคคลแยกขาดออกไปจากชีวิต ก็ยอม
ผิดพลาดขาดพรอง ก็เลยมีแนวโนมท่ีจะเปนเรื่องของการเขาใจผิดตางๆ เชนมองเพลิน
หนักไปดานเดียวในแงท่ีวาคนเปนผลผลิตของสังคม สังคมหลอหลอม อยางน้ีเปนตน  

มีความเปนจริงมากท่ีวาคนเปนผลผลิตของสังคม คนน้ันอยูใตอิทธิพลของ
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย คานิยม และอะไรตางๆ ท่ีเปนปจจัย
ทางสังคมท่ีจะหลอหลอม แตพรอมกันน้ัน คนก็เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ มาจาก
ธรรมชาติ และถาบุคคลใดมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ เขาจะเปนอิสระจาก
สังคมได  

ความรูความจริงของธรรมชาติน้ัน อยูเหนืออิทธิพลของสังคม เม่ือคนเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติแลว เขากลับเปนปจจัยท่ีจะมาผันแปรสังคม สามารถเขาใจสังคม
วินิจฉัยสังคม และแมแตมาจัดการเปล่ียนแปลงแกไขสังคมใหดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง 
ถาสังคมทําใหมนุษยแยกตัวออกจากธรรมชาติ คนแปลกแยกออกไปไมเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ สังคมนั้นก็จะวิปริตปรวนแปร  

มนุษยเปนตัวกลาง แตละคนน้ีเปนตัวกลาง ท่ีเช่ือมระหวางธรรมชาติกับสังคม 
คือ คนในฐานะเปนชีวิต เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ กับตัวคนน้ันในฐานะที่เปนบุคคล
เปนสวนหน่ึงของสังคม เม่ือเปนสองอยางในเวลาเดียวกัน คนก็เช่ือมสังคมกับธรรมชาติ
เขาดวยกัน บุคคลใดเขาถึงความจริงของธรรมชาติ สามารถเช่ือมความเปนบุคคลของเขา
เขากับความเปนชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ ใหประสานเก้ือกูลและกลมกลืนกันได น่ันคือเปน
พัฒนาการของมนุษยในข้ันสูงสุด 

พระพุทธศาสนาไมท้ิงคนในสวนท่ีเปนธรรมชาติ และถือหลักการวาจะตองใหคน
เขาถึงความจริงของธรรมชาติอยูตลอดเวลา แลวชีวิตทางสังคมของเขาจึงจะดีจริงได เขา
จะตองไมเสียหลัก ไมเขว ไมเฉไฉออกไป จนกลายเปนแปลกแยกจากธรรมชาติ 

แตพระพุทธศาสนาก็ระวังวา ถาคนไมเขาถึงธรรมชาติจริง อาจจะเลยเถิดไป
กลายเปนสุดโตง กลายเปนปลีกตัวจากสังคม แลวก็ท้ังปลีกตัวและแปลกแยกจากสังคม 
ความเปนชีวิตกับความเปนบุคคลของเขาถางหางไมถึงกัน  



 

๑๑๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระสงฆในพระพุทธศาสนา ตองอยูใกลประชาชน 
มีลัทธิในสมัยโบราณ และในสมัยพุทธกาลมากมาย อยูใตภาวะท่ีเปนปญหาน้ี 

จะเห็นไดตั้งแตกอนใกลพุทธกาล มีคนสองพวก พวกหน่ึงไหลไปตามกระแสสังคม ไป
ตามคานิยม หลงใหลในวัตถุ หมกมุนวุนวายกับการหาส่ิงเสพบํารุงบําเรอ พวกนี้ไดแก
พวก กามสุขัลลิกานุโยค ซ่ึงมีความหมายในเชิงท่ีไหลไปกับกระแสสังคม  

สวนอีกพวกหน่ึงก็เบื่อหนายระอากระแสนิยมของสังคม เห็นวาไมมีความหมาย 
ไรคุณคา หาความสุขท่ีแทจริงไมได ก็ละท้ิง ปลีกตัวจากสังคมไปอยูตามธรรมชาติ ไปเปน
ฤาษีชีไพร ไมยุงกับใคร ตัดขาดจากสังคมเลย กินเผือกกินมัน บางลัทธิก็ถือขนาดที่วา
ตองเก็บกินแตผลไมท่ีหลนเอง จัดเขาเปนพวก อัตตกิลมถานุโยค 

พวกหลังน้ีไมเอาเรื่องกับสังคม ไปบําเพ็ญฌาน ทําสมาธิ ใหมีความสุขทางจิตใจ 
เปนดาบส เปนฤาษี พอประสบความสําเร็จในสมาธิข้ันสูง ไดฌานสมาบัติ ก็หาความสุข
จากการเลนฌาน มีศัพทเรียกวา ฌานกีฬา เลนฌาน สนุกกับฌาน สบายมีความสุขไปทั้ง
วัน ไมตองยุงเก่ียวกับใคร โลกน้ีจะเปนอยางไรก็ชางมัน น่ีลัทธิฤาษีชีไพร  

บางคนไมเขาใจ นึกวาพุทธศาสนาเปนอยางเดียวกับลัทธิฤาษีชีไพร แยกไมออก 
ท้ังๆ ท่ีพระพุทธเจาไมเพียงทรงแสดงหลักการทางธรรมเทาน้ัน แตไดทรงบัญญัติวินัย
ข้ึนมาบังคับเลยวา ไมใหพระสงฆแยกตัวจากสังคม เริ่มต้ังแตบัญญัติใหชีวิตความเปนอยู
ของพระ เร่ืองปจจัย ๔ เรื่องชีวิตดานวัตถุ ตองอิงอาศัยอยูใกลประชาชน พระจึงปลีกตัว
ตัดขาดจากสังคมไมได 

แมแตพระท่ีจะไปอยูปา ก็มีกําหนดวาไปอยูไดในปาลึกเขาไปเทาน้ันแคน้ี ไมให
พนเขตบิณฑบาต ท่ีจะมาพบกับประชาชนได ดังท่ีในพระวินัยปฎกบอกวา (วินย.๒/๑๖๖/
๑๔๖; ๗๙๖/๕๒๘) เสนาสนะปา (ตอง) อยูหางจากเขตหมูบานอยางนอย ๕๐๐ ธนู (=๕๐๐ 
วา คือ ๑ กม.) แตทานแนะนําไววา ไมควรใหไกลเกิน ๑ คาวุต (=๑๐๐ เสน คือ ๔ กม.) 
เพ่ือจะไดไปบิณฑบาตแลวกลับมาถึงวัดทันเวลาฉัน 

มองดานพฤติกรรมภายนอก จะเห็นวา พุทธศาสนามีความยืดหยุน โดยมี
หลักการวา ไมใหพระตัดขาดจากสังคมโดยส้ินเชิง อยางนอยตองมีความสัมพันธบาง ใน
การไปบิณฑบาตน้ี ก็จะไดพบประชาชน พบชาวบาน อยางนอยวันละครั้ง แมไมไดพูดจา
ก็ใหมาพบปะกัน  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๓ 

แตตามปกติ การไปบิณฑบาตก็คือโอกาสท่ีจะไดพบปะปราศรัยไดพูดจากัน ใน
ครั้งพุทธกาลน้ัน ท่ีวาพระพุทธเจาเสด็จจาริกไปท่ีโนนท่ีน่ี ก็คลุมเวลาไปบิณฑบาตน่ัน
แหละ เวลาท่ีวาพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดสัตว ก็คือไปเทศน  

ครั้งพุทธกาลน้ัน พระไปเทศนหรือใหธรรมส่ังสอนชาวบาน เฉพาะอยางย่ิงแกคน
ใหมคนนอกท่ียังไมไดเขามาในพระศาสนา ก็เทศนก็สอนในเวลาท่ีทานไปบิณฑบาต หรือ
พูดกลับกันก็ไดวา ไปบิณฑบาตในเวลาที่ทานไปเทศน เพราะการบิณฑบาตไมไดเปนกิจ
หนาที่ตางหาก เปนเพียงวา ทานจะไปปฏิบัติกิจ ทานจะจาริก เดินทางไป จะไปโปรดบางคน 
แตทานตองอาศัยอาหารดวย เม่ือออกไปแตเชา ก็เปนเวลาระหวางอาหาร เพราะฉะน้ันก็
ถือบาตรไปดวย เปนบริขารประจําตัว เม่ือไดอาหาร มีโอกาสแวะท่ีไหน ก็ฉัน  

การฉันอาหารไมไชเปนกิจท่ีทําพิเศษ แตเปนเรื่องพวงไปกับการทํางานในชีวิต
แหงการจาริกของทาน ไปๆ มาๆ เลยเรียกการไปบิณฑบาตวาเปนการไปโปรดสัตว ท่ีจริง 
ท่ีจะโปรดสัตว ก็คือตอนเทศน แตพูดแบบเหมารวมจนชักจะเขาใจแคบเพ้ียนไป 

พอตื่นเชา พระจะออกจากวัด ก็ถือบาตร ครองจีวร มุงหนาไปทํากิจหนาท่ี ขอให
ดูจากพุทธกิจ ตั้งแตเชามืด พระพุทธเจาทรงพิจารณากอนแลววา วันน้ีจะเสด็จไปโปรด
ใคร แลวก็ทรงมุงไปท่ีน่ัน ระหวางทางก็ตองเสวยภัตตาหาร และตองเสวยภายในเวลา 
อาจจะมีใครถวายก็ได แลวในท่ีเหมาะ ซ่ึงอาจเปนโคนไม ก็ไปประทับน่ังฉัน ฉันเสร็จแลว
ก็เสด็จเดินทางตอไป มุงสูจุดหมายท่ีจะไปทรงเทศนา บางทีการไปรับบิณฑบาตน่ันแหละ 
คือโอกาสท่ีไดเทศน ก็ตรัสก็พูดกับคนท่ีถวายอาหาร พระในยุคพุทธกาลก็เปนอยางน้ี  

ครั้นมาในสังคมไทยแลว เม่ือคนไทยเปนชาวพุทธกันท่ัวไปแลว การที่จะตอง
ออกไปแนะนําส่ังสอนขางนอก ก็เลยเหมือนกับไมมีความจําเปน เขาเปนชาวพุทธอยูแลว 
รูธรรมอยูบางแลว เม่ือใดเขาตองการ เขาอยากจะคลายสงสัยในเร่ืองไหน เขาก็มาหาพระ
ท่ีวัด พระก็เลยไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปเที่ยวจาริกส่ังสอนพวงไปกับเวลาบิณฑบาต  

น่ีก็เปนทํานองวา ตอนน้ีพระมาต้ังหลักอยูท่ีวัดแลว ไมตองออกไปหาชาวบานเพ่ือ
สอนเขา ใหเขามาหาพระท่ีวัด แตทีน้ีเพ่ือจะใหกิจวัตรเปนไปดวยดี แมวาพระพุทธเจาทรง
อนุญาตวา คหบดีชาวบานจะถวายอาหาร มาถวายท่ีวัดก็ได แตเพื่อรักษากิจวัตรท่ีเปน
เร่ืองสวนรวมใหดําเนินไป ก็ใหพระไดออกไปพบประชาชน โดยออกไปบิณฑบาตตอนเชา
เพียงเพ่ือไปรับอาหาร แลวคําวา “โปรดสัตว” ก็เลยมีความหมายแคบแคไปรับอาหาร ท้ัง
ท่ีแทจริง โปรดสัตว ก็คือการท่ีทานไปเทศนาส่ังสอน โดยที่การรับบิณฑบาตเปนเรื่อง
พลอยพวงไปตามปกติในชีวิตของทาน  



 

๑๑๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

รวมความวา ชีวิตของพระ ทานไมใหแยกตัวจากประชาชน ไมใหตัดขาดจากสังคม 
โดยอยางนอยมีพระวินัยบัญญัติไววา ใหปจจัย ๔ ตองอาศัยเน่ืองดวยประชาชน จะไป
เท่ียวเก็บอาหารกินเอง ไปเท่ียวเก็บเผือกเก็บมันเก็บผลไมหลน อยางลัทธิฤาษีชีไพรไมได 
เปนอันวาตองไดพบกับชาวบาน โดยวิถีชีวิตท่ีวินัยบังคับไว แตดูตอไป ไมใชเทาน้ี 

อยางไรก็ตาม ท่ีวามาน้ันบอกแลววาคืออยางนอย ทีน้ี อยางมากก็มีขอบเขตวา
ไมใหพระภิกษุคลุกคลีกับคฤหัสถ เม่ือสัมพันธกับชาวบานน้ัน จะตองระวังไมใหกลายเปน
การคลุกคลีกับชาวบาน วาตามภาษาปจจุบันก็คือไมไปม่ัวสุมกับเขา ไมไปม่ัวกับ
ชาวบาน ทานใหความหมายวา เขาสนุกสุขก็สุขสนุกดวย เขารองไหก็รองไหดวย เขา
หัวเราะก็หัวเราะดวย คือไปสรวลเสเฮฮา สนุกสนาน ม่ัวสุมคลุกคลีกัน อยางน้ันไมได  

บางคนอาจแยงวา ถาชาวบานมีทุกข เขารองไห พระไมทุกขรอน ไมโศกาดวย 
ประชาชนก็อางวางไมมีพวกสิ ก็ตองทําความเขาใจใหชัดวา ท่ีพระไมโศกาน้ัน ไมใชวา
พระทอดท้ิง แตพระตองเปนหลักใหเขา เวลาเขาทุกข พระก็รูเขาใจ เห็นใจเขา และชวย
แกไข อยางนอยพระก็จะไดปลอบโยน ใหหลักใหธรรมในการท่ีจะแกปญหา ตั้งแตแก
ความเศราโศกน้ันแหละ อยางน้ีคือเปนหลัก ไมใชวาเขาเศรา ตัวเองก็เศรา เขารองให ตัว
ก็รองไห เปนไปดวยกัน ตองรอรับการแกไขไปดวยกัน ก็เลยหมดคนท่ีจะชวย เพราะฉะน้ัน
พระจะตองเปนหลักใหกับประชาชน  

เปนอันวา ความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชนมีขอบเขตวา อยางนอยไมให
แยกตัวตัดขาดไปเลย และอยางมากอยาใหเลยไปกลายเปนคลุกคลีม่ัวสุม พระสงฆตอง
เปนหลักใหแกสังคม 

สวนในระหวางอยางนอยกับอยางมากน้ี ทานใหโอกาส แลวแตความถนัด
อัธยาศัย แมแตเปนพระอรหันตแลว ก็มีแนวโนมอัธยาศัย มีความถนัดไมเหมือนกัน บาง
ทานชอบอยูเงียบๆ สงัดวิเวก ทานก็มาพบกับชาวบานแคตามวินัยบัญญัติ แลวชีวิตสวน
ใหญก็ไปอยูอยางปลีกตัว แตไมถึงกับแยกตัวหรือตัดกันไป เชนอยางพระมหากัสสปะอยู
ปาเปนประจํา แตทานก็ตองดูแลรับผิดชอบหมูคณะของทาน แลวสงฆของทานก็ตองอยู
ดวยอาศัยประชาชน ตัดไมได ถึงอยางไรก็ไมพน 

ทีน้ี พระมหาสาวกบางทาน อยางพระสารีบุตร อยูในเมืองแทบตลอดเวลา ทาน
เปนอัครสาวก เปนพระธรรมเสนาบดี ทํางานอยูกับพระพุทธเจา ทานส่ังสอนประชาชน
มาก ในดานอัธยาศัย ทานเอาใจใสเด็กๆ นําเด็กมาบวชเณรใหการศึกษา สามเณรเล็กๆ 
ท่ีมีความสามารถมากโดดเดน เปนลูกศิษยพระสารีบุตรแทบท้ังน้ัน 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๕ 

พระสารีบุตรไปพบเด็กกําพรา เด็กขอทาน เด็กยากจน ทานก็ชักนํามาบวช แลว
ใหการศึกษาฝกอบรม สามเณรของทานท่ีอายุ ๗ ขวบ เปนพระอรหันตหลายองค เรียก
แบบไทยไดวาเปนวีรสามเณร หลายเรื่องมาในอรรถกถาธรรมบท เปนแบบอยางเพ่ือจะ
กระตุนปลุกใจเด็กๆ ใหเขมแข็ง ตั้งใจ เอาจริงเอาจังกับการฝกฝนพัฒนาตน 

เปนอันวา พระมหาสาวก และพระสาวกท่ีสําคัญท้ังหลาย มีอัธยาศัย มีความ
ถนัดไมเหมือนกัน แลวทานก็ทํากิจหนาท่ีและเปนอยูในขอบเขตของสองปลายน้ี คือไมต่ํา
กวาอยางนอย ไมเกินอยางมาก ยืดหยุนอยูในระหวางน้ี รวมแลวก็ใหชุมชมสงฆเปนท่ี
ดํารงรักษาธรรมไวใหแกสังคม ท้ังในแงท่ีตัวบุคคลเปนแบบอยาง และเผยแผหลักธรรม 
ขยายความรูเขาใจในสัจธรรม รักษาหลักความจริงความถูกตองดีงามไวใหแกสังคมตอไป 
โดยเปนแหลงท่ีจะพัฒนาชีวิตของคนไปดวย น้ีดานท่ีเก่ียวกับประชาชน   

ความเคารพสงฆ ถือกิจการและประโยชนสวนรวมเปนใหญ 
ทีน้ีอีกดานหน่ึง ก็มาดูในแงของชีวิตท่ีอยูในหมูสงฆดวยกัน เปนพระภิกษุดวยกัน 

คือความสัมพันธของพระกับพระดวยกัน ในสังฆะ  
ระบบสังฆะท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังข้ึนมาน้ี ก็คือชีวิตหมู ท่ีบรรดาพระภิกษุมีความ

ผูกพันอยูกันเปนชุมชน มิใชตางองคตางอยูเปนสวนเฉพาะตัว  
พระในพระพุทธศาสนาที่อยูกันเปนชุมชน อยูเปนหมูน้ัน ตองมีความรับผิดชอบ

ตอสังฆะ ตอหมูคณะของตน และตองมีความรับผิดชอบตอกัน  
พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุมีความรับผิดชอบตอสวนรวม เริ่มตั้งแตมี

สวนรวม เอาใจใสชวยกันรักษาสังฆะไว อยางนอย ๑๕ วันครั้งหน่ึง จะตองมารวมประชุม
กัน ท่ีวามีการสวดปาติโมกข ซอมทบทวนในเรื่องของระเบียบแบบแผนกฏกติกาของ
ชุมชน เพ่ือใหชุมชนคือสังฆะหรือสงฆน้ี ดํารงอยูดวยดี ไมเฉไฉพลาดออกไปจากหลักการ  

ตามพุทธบัญญัติน้ัน เม่ือมีงานสวนรวม มีกิจอะไรเกิดข้ึน พระตองมารวมกันทํา 
เปนสังฆกรรม คืองานของสงฆ งานรวมกันของหมูคณะ โดยมีภิกษุท่ีมารวมอยางนอย ๔ 
รูป จึงจะเปนสงฆได บางสังฆกรรม อยางกฐินตองมี ๕ รูปขึ้นไป สังฆกรรมบางชนิด เชน
บวชพระในถ่ินท่ีเจริญ ตองมี ๑๐ รูปข้ึนไป สังฆกรรมท่ีตองมีถึง ๒๐ รูปข้ึนไป ก็มี  

ท่ีกําหนดอยางน้ัน ก็คือองคประชุม หมายความวา องคประชุมอยางต่ําท่ีสุด ๔ 
องค ในสังฆกรรมบางอยางตอง ๕ องค บางอยาง ๑๐ องค บางอยาง ๒๐ องค   



 

๑๑๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

อันน้ีเปนชีวิตชุมชนของการทํากิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน ต้ังแตมีผูมา
สมัครขอบวชเปนสมาชิกใหม ก็ตองมาประชุมกันพิจารณา วาจะรับบุคคลใหมน้ันเขามา
หรือไม ดังน้ีเปนตน จึงมีสังฆกรรมมากมายเยอะแยะไปหมด โดยถือวาชุมชนของ
พระสงฆอยูดวยความรับผิดชอบรวมกัน ทุกบุคคลมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอสงฆ ถือ
หลักการแหงความเคารพสงฆ ถือสงฆเปนใหญ   

ตอนแรกพระพุทธเจาทรงคนพบธรรม ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา แลวก็ทรง
เทศนาส่ังสอนไป เม่ือมีผูศรัทธา มีผูรูตาม มาขอบวชอยูดวยมากข้ึน ตั้งเปนสังฆะข้ึนมา 
พระองคก็ทรงจัดวางระเบียบแบบแผนกฎกติกา เรียกวาบัญญัติสิกขาบท (ขอศึกษา) เปน
วินัย เพ่ือดําเนินกิจการใหเปนไป เม่ือพระศาสนาเจริญ สังฆะเติบใหญม่ันคง ก็ทรง
บัญญัติใหสังฆะเปนใหญในกิจกรรมการงานตางๆ ใหทุกอยางเปนไปตามวินัย โดย
วินิจฉัยกันในท่ีประชุมสงฆ  

เปนหลักใหญพื้นฐานวา พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม ถือหลักความจริง ความ
ถูกตองเปนใหญ ทีน้ีตอมาก็ตรัสวา เม่ือสงฆเติบขยายโตใหญข้ึน เราก็เคารพสงฆ น่ีก็คือ 
พระองคทรงมอบอํานาจใหสงฆ เชน การบวชพระ ในระยะแรกยอมเปนธรรมดาวา
พระองคทรงบวชใหเอง  แตตอมา เม่ือมีสังฆะเขารูปดีแลว  พระองคก็ทรงบัญญัติเปน 
สังฆกรรม มอบใหสงฆบวช โดยเขาท่ีประชุมสงฆ  

จึงถือเปนหลักวา พระภิกษุตองเคารพสงฆ ถือประโยชนของสวนรวมเปนใหญ 
แมแตพระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติ ซึ่งเปนสมาบัติช้ันสูงสุด โดยอยูในนิโรธสมาบัติน้ัน
เปนเวลา ๗ วัน ในการน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีพระผูเขานิโรธสมาบัติจะตองเตรียมพรอมไว ก็คือ
จะตองคํานึงถึงกิจของสงฆวา ถามีงานของสงฆ และสงฆเรียกตัวเม่ือไร แมแตในระหวาง
เขานิโรธสมาบัติ ๗ วัน ก็ตองออกแลวไปทันที  

พระท่ีเขาสมาธิ พระท่ีเขานิโรธ ไมใชวาทานไมมีสติ ไมรูเรื่องอะไร แตท่ีจริง เปนผู
มีสติพรอมอยู เม่ือสงฆเรียกตัวเม่ือไร ก็รับรู และไปทันที น่ีคือถือสงฆเปนใหญถึงขนาดน้ี  

กรรมในกฎธรรมชาติ กับกรรมในกติกาสังคม 
ตามท่ีพูดมานี้ จะเห็นวา คนเรา ท่ีเปนชีวิต และเปนบุคคลน้ี มีความรับผิดชอบ ๒ 

ดาน หรือ ๒ ช้ัน ในดานหน่ึงก็มีความรับผิดชอบอยูในตัวเอง มีชีวิตของตัวท่ีจะตอง
รับผิดชอบตอความจริงของธรรมชาติ ในแงนี้ก็คือ แตละชีวิตน่ันแหละขึ้นตอกฎธรรมชาติ 
พูดใหงายวา ในชีวิตสวนตัว แตละคนรับผิดชอบตอกฎธรรมชาติ อันน้ีปฏิเสธไมได  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๗ 

ท่ีเดนคือกฏแหงกรรมตามธรรมชาติ เม่ือทําเหตุปจจัยดี ผลดีก็เกิดขึ้นมา เจตนา
หรือเจตจํานงของเราเปนอยางไร เราก็รับผลแหงเจตนาหรือเจตจํานงของเราน้ัน น่ีเปนกฏ
ธรรมชาติ ท่ีแตละคนในฐานะเปนชีวิต ตองรับผิดชอบตอกรรมของตัวเอง เรียกวา
รับผิดชอบตอกฏธรรมชาติ  

แตอีกดานหนึ่งคือ ในฐานะเปนบุคคล ก็มีความรับผิดชอบทางสังคม เม่ือเปน
ภิกษุ ก็รับผิดชอบตอสงฆ โดยสงฆมีกรรมท่ีเปนของสมมุติขึ้นมา ใหภิกษุรับผลแหงการ
กระทําของตน  

กรรมจึงมี ๒ แบบ คือ กรรมแบบธรรมชาติ ท่ีเปนกฏธรรมชาติอยางหนึ่ง และ
กรรมแบบสมมุติ ตามบัญญัติของสังคม อยางหนึ่ง  

ในกรณีท่ีเปนกรรมของสงฆ ก็คือกรรมที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนสําหรับ
กําหนดความรับผิดชอบในการมีชีวิตรวมกัน โดยเปนสังฆกรรม ดังจะเห็นชัดในการ
ลงโทษ  เปนนิคหกรรม หลายอยาง หลายช่ือ  เชน  ปพพาชนียกรรม  อุกเขปนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม ซ่ึงเปนช่ือกรรมของสงฆ ท่ีใชลงโทษพระ อยางน้ีเปนตน  

ในกรณีน้ี ถามีพระทําความผิด เราไมรอกรรมตามกฏธรรมชาติ แตสงฆจัดการ
ทันที เพราะฉะน้ัน ถามีคนมาพูดวา ถาพระทําความผิด ก็ปลอยใหทานรับผลกรรมไปเอง 
การพูดอยางน้ีแสดงวาไมรูหลักพระศาสนา สงฆหรือสังฆะน้ีไมมีการรอ เม่ือพระทํา
ความผิด ก็ตองรับกรรมของสงฆตามวินัย สงฆจัดการเลย เพราะวาสงฆมีกรรมตามกฎ
ของสงฆท่ีจะทํา ไมตองไปรอกรรมของกฎธรรมชาติ  

อน่ึง ตองรูถึงความเช่ือมตอดวยวา เม่ือสงฆทํากรรมท่ีเปนของสงฆตามสมมุติน้ัน 
ก็คือเราเอากฏธรรมชาติมาใชประโยชน ตรงน้ีขอใหทําความเขาใจใหชัด 

คนท่ีปลอยไปตามกรรมน้ัน ก็คือมองเร่ืองกรรมอยางคลุมเครือ แสดงวาไมรูจักใช
กฏธรรมชาติ การฝกหัดพัฒนาคนอะไรตางๆ น้ี คือการรูจักเอากฏธรรมชาติมาใช
ประโยชน คือเอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชในปฏิบัติการของมนุษย เปนการเอาตัวเราท่ี
เปนคน ซ่ึงก็เปนธรรมชาติน้ี เขาไปเปนปจจัยรวมในกฏธรรมชาติน่ันเอง  

เพียงแตวา ในกรณีอยางน้ี คนเราเขาไปเปนปจจัยในทางท่ีดี เพ่ือหนุนให
กระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติเปนไปในทางที่จะเกิดผลดี สมความตองการของ
มนุษย เพราะมนุษยมีปญญาท่ีเปนธรรมชาติอันยอดเย่ียม พรอมดวยเจตนาท่ีมุงใหถึง
จุดหมายท่ีเล็งเห็นดวยปญญาน้ัน ก็ทํากรรมใหเปนปจจัยรวมเขาไปในกฎธรรมชาติ ไม
ตองรอปลอยไปตามธรรมชาติ  



 

๑๑๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พูดส้ันๆ วา มนุษยมีปญญา ก็เอาปญญาพาการกระทําของตนเขาไปเปนปจจัย
อยางหน่ึงในธรรมชาติ  

การนําเอาการกระทําของเราเขาไปเปนปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการของ
ธรรมชาติน้ัน ก็เปนการทําใหกิจการตางๆ แมแตของสังคมน้ี ดําเนินไปตามกฏธรรมชาติ
อยางไดผลดีแกหมูมนุษยน่ันเอง 

ตรงน้ีเปนความสัมพันธกันระหวางดานของธรรมชาติ กับดานของสังคม เรารูอยู
วา เรื่องกรรมโดยพ้ืนฐานแลวเปนกฏธรรมชาติ คือเปนเรื่องของชีวิตของแตละคน หรือพูด
ใหตรงวาเปนเรื่องของแตละชีวิต ท่ีตองรับผิดชอบตามกระบวนการของเจตจํานงในตัวเอง 
เปนเรื่องเฉพาะตัว พูดในสํานวนของคนวา แตละคนรับผิดชอบชีวิตของตนตามกฏ
ธรรมชาติ ความรับผิดชอบของชีวิตตามกฏธรรมชาติน้ี เรียกวา “ธรรม”  

เพราะฉะน้ัน เม่ือมองในแงธรรม คนก็รับผิดชอบตัวเอง 
แตถามองในแง “วินัย” คือการท่ีพระพุทธเจาทรงจัดตั้งวางระบบในสังฆะ ซ่ึงอยู

ในสังคมมนุษย โดยมีการบัญญัติตางๆ ท่ีเปนเรื่องสมมุติน้ี ก็กลายเปนวา คนแตละคน 
หรือบุคคลน้ี รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอกฎกติกาตางๆ ท่ีบัญญัติจัดตั้งวางเปน
ระบบข้ึนมาในสังคม  

เม่ือมองในดานน้ี จะเห็นวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติจัดใหมีกรรมท่ีเปนของ
สมมุติสําหรับสงฆ ในทางวินัย ท่ีจะใชจัดการกับพระภิกษุไดเลย สังฆกรรมตางๆ มี
มากมายอยางท่ีกลาวเม่ือก้ีแลว รวมทั้งกรรมในการลงโทษ ท่ีกําหนดวา เม่ือมีพระภิกษุ
ทําความผิด ก็ไมตองไปรอ ไมตองปลอยใหเปนไปตามกรรมของกฏธรรมชาติ ก็จัดการให
เขารับผลกรรมตามสมมติไปเลย  

คนท่ีรอ บอกวาปลอยใหเปนไปตามกรรมของกฏธรรมชาติ อยางน้ีแสดงวาคนน้ัน
ไมรูไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนาทั่วพอ บอกแลววา มนุษยเองก็เปนธรรมชาติ และในตัว
มนุษยนั้นก็มีปญญาที่เปนธรรมชาติอันวิเศษ รวมทั้งปญญาที่รูจักเอาความรูในกฏธรรมชาติ
มาใชประโยชน จึงไมตองรอใหผลเปนไปตามกฏธรรมชาติของเหตุปจจัยสวนอ่ืน แตเราท่ี
เปนธรรมชาติอยูแลว เขาไปเปนสวนรวมในปฏิบัติการของกฏธรรมชาติเสียดวยเลย   

น่ีก็คือ มนุษยเขาไปเปนเหตุปจจัยในกระบวนการของกฏธรรมชาติ โดยเอา
ปญญาของเราน่ีแหละเขารวมเปนปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการของกฏธรรมชาติ 
เฉพาะอยางย่ิง ปญญาท่ีเอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชประโยชน มาจัดการสังคม มา
จัดตั้งวางระบบในสังคม มาทํากิจการของสวนรวม  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๙ 

ยํ้าวา น้ีคือการท่ีคนเขาไปเปนสวนรวมของกระบวนการของเหตุปจจัยใน
ธรรมชาติ น่ีเปนความฉลาดของมนุษย ท่ีทําใหมนุษยสามารถไดรับผลดีจากกฏธรรมชาติ
น้ัน ท้ังในระดับบุคคล และในระดับสังคม เราจึงสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมให
เปนไปดวยดีได แตท้ังน้ี ตองโยงใหถึงกฏธรรมชาติตลอดเวลา  

ในเร่ืองน้ี รวมแลว ขอสําคัญก็คือวา ตองโยงใหครบ ๓ ดาน ท้ังธรรมชาติ คน และ
สังคม ใหถึงกันหมด แลวคนก็เปนศูนยกลางอยางท่ีวาเม่ือก้ีน้ี เพราะคนน้ีเขาถึงธรรมชาติ
ดวย แลวก็มาเปนสวนรวมในสังคมดวย  

การโยงท่ีวาน้ี ก็ทําไดท่ีตัวคนเองนั่นแหละ คือโยงคนที่เปนชีวิตในธรรมชาติ กับ
คนท่ีเปนบุคคลในสังคม โดยพัฒนาปญญาข้ึนมาใหสามารถเช่ือมโยงคนสองดานน้ัน ให
ประสานเก้ือกูลกลมกลืนกัน ดังไดวามา 

ทีน้ี การท่ีตัวคนเขาถึงความจริงของกฏธรรมชาติ น่ันคือหัวใจของการท่ีเขาจะมา
สรางสรรคสังคมได เม่ือมนุษยไมเขาใจจุดสําคัญน้ี ก็ไปแยกคนกับสังคมใหตางหากกัน ก็
เลยจบท่ีน่ันแคน้ัน ดวนไปแตละดาน เห็นไมถึงองครวม ไมท่ัวตลอดระบบสัมพันธของ
องครวมและเหตุปจจัย  

เพราะฉะน้ัน ชาวศาสตรสมัยใหมในปจจุบัน จึงถูกเรียกวาเปนพวก reductionist 
เปนพวกแยกสวน พวกแบงซอย พอแบงซอยไปแลว โยงไมได ก็ตันอยูท่ีน่ัน ก็เลยมองคน
หนักไปทางเดียวในแงเปนผลผลิตของสังคม วาสังคมหลอหลอมคน ดังน้ีเปนตน  

ยํ้าไวอีกวา ถาคนเขาถึงกฏของธรรมชาติแลว เขาจะสามารถเปนอิสระจากสังคม
ได แลวเขาจะกลับเอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชพัฒนาสังคมใหดีไดอยางถูกทาง และ
อยางย่ังยืน  

ท่ีพูดมานี้ เปนการพูดขยายออกไปใหเห็นวา การมองเห็นเขาใจเร่ืองน้ีสําคัญมาก 
เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนา แมจะใหความสําคัญแกสังคม ก็เนนดวยวาจะตองโยงไป
ใหถึงกฏธรรมชาติตลอดเวลา  

แลวชีวิตมนุษยท่ีดีน้ัน ในท่ีสุดมันก็เปนชีวิตของเขาเอง ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน คือเปน
ของธรรมชาติ ไมมีใครปฏิเสธได ถาเขาไมสามารถเอาประโยชนจากความจริงในกฏ
ธรรมชาติ ไมทําใหชีวิตท่ีอยูในธรรมชาติน้ี เขาถึงประโยชนท่ีแทจริงแลว ก็ไมมีทางท่ีชีวิต
จะสมบูรณ ไมวาเขาจะไปเปนบุคคลที่มีสวนรวมในสังคมอยางไรก็ตาม  



 

๑๒๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไมตองพ่ึงพา ไมตองอาศัย แตอยูเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งไป 
ไดพูดมาแลววา ชีวิตของพระมีความสัมพันธทางสังคม กับสวนรวม ไมวาจะมอง

ในแงของในหมูสงฆดวยกันเองก็ตาม หรือในแงความสัมพันธกับประชาชนก็ตาม  
ทีน้ี ในการสัมพันธกับประชาชนน้ัน ทําไมพระพุทธเจาใหพระสงฆผูกพันชีวิตไว

กับประชาชน อันน้ีก็เพื่อใหเอ้ือประโยชนตอกัน เพราะวาพระเปนตัวอยางของบุคคลท่ี
ตองการพัฒนาชีวิต มีความต้ังใจเอาจริงเอาจังในการศึกษาใหครบไตรสิกขา จนกระท่ัง
เขาถึงธรรม คือความจริงของกฏธรรมชาติ สามารถเอาความจริงในกฏธรรมชาติมาใช
ประโยชนกับชีวิต  

เม่ือไดรับประโยชนจากประสบการณของตัวเองในขั้นในระดับตางๆ แลว พระก็
นาจะเอาประสบการณน้ัน นําประโยชนท่ีไดจากธรรม มาเผ่ือแผแกประชาชน  

การเผ่ือแผธรรมแกประชาชน ก็โดยที่มีการพบปะกัน แลวก็ไดทักทายปราศัย 
บอกเลาแสดงธรรมน้ัน อยางนอยแมแตการเห็นบุคคลที่ไดถึงธรรม ไดประโยชนจากธรรม 
มีชีวิตจิตใจท่ีปลอดโปรงผองใสสุขบริสุทธ ก็เปนความดีงาม เปนแบบอยาง เปนเครื่อง
เตือนสติแกหมูมนุษยเหลาน้ี ท่ีมัวแตลุมหลงเพลิดเพลินเตลิดไปหรือมัวประมาทอยู ใหฉุก
ใจ ไดคิด ตื่นข้ึนมา มองหาธรรม มาเขาสูทาง อยางนอยไดสํานึกรูวาชีวิตท่ีดีงามเปน
อยางน้ี เราไมจําเปนตองมัวหวังความสุขจากการเสพวัตถุเกินไป หรือหลงระเริงกันอยู  

อยางนอยผูท่ีมีชีวิตอยูในความลุมหลงมัวเมา โดยไมเคยเห็นโทษ ก็มีเคร่ือง
กระตุกตารอเตือนสติ วันหน่ึงอาจจะมองเห็นโทษวา ส่ิงท่ีตนทําดําเนินอยูน้ัน ไมถูกตอง 
ชีวิตท่ีดีงามควรจะเปนอีกอยางหน่ึง แลวนึกถึงทางออก หรือทางเลือกใหม  

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระสงฆตองฝากชีวิตไวกับ
ประชาชน ก็เปนการผูกพันไมใหพระหลบล้ีหนีสังคมออกไป ผูกพันอยางไร?  

ธรรมดาคนเราน้ี ท่ีมาอยูในสังคม อยางท่ีเรียกวาเปนสัตวสังคมอะไรๆ น่ี 
สวนมากก็อยูในสังคมเพราะตองอาศัยสังคม เขายังหวังประโยชนจากสังคมอยางใด
อยางหนึ่งเพ่ือตัวเขา เขาพึ่งพาผูอ่ืน เขาหวังประโยชนจากคนอ่ืน จะเอาจะไดจากคนอ่ืน 
จากท้ังสังคม แลวก็มักจะคิดในทางท่ีจะไดจะเอาใหมากดวย  

ทีน้ี คนพวกน้ี พอเกิดเบื่อหนายสังคมขึ้นมา ไมมีอะไรที่อยากจะเอาจากสังคม 
ตัวเองไมตองพ่ึงคนอื่นแลว ก็จะเปนไปในทางตรงขาม คือมีความโนมเอียงท่ีจะปลีกตัว 
ไมเอาเรื่องเอาราวกับชาวบาน จะไมยุงเก่ียวกับใครแลว ออกไปเปนฤาษีชีไพรเสียเลย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๑ 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีวาพ่ึงสังคมอยู พอจะไมตองเอาจากสังคม ไมตองพ่ึงสังคม ก็
กลายเปนวา จะตัดจากสังคมออกไป ฉันจะไปอยูคนเดียว จะไปหาความสุขของตัวเอง น่ี
ก็คืออยางพวกฤาษีชีไพร พวกน้ีมีชีวิตเปนอิสระจากสังคมไดพอสมควรแลว เขาไมหวัง
ความสุขท่ีจะตองไดตองเอาจากสังคม สามารถอยูตัวคนเดียวได ไปหาความสุขทางจิตใจ 
ก็โนมไปทางตรงขาม คือจะผละทิ้งไป ไมเอาเรื่องทางสังคม  

ทีน้ี คนท่ีเราตองการใหมาอยูกับสังคมนี้ ท่ีจะเปนประโยชนแกสังคม ก็คือคนท่ีไม
ตองพึ่งพาอาศัย ไมตองการเอาจากสังคมนี่แหละ แตเขาสามารถเอ้ือประโยชนแกสังคม
ไดเต็มท่ี คนอยางน้ีสิ ท่ีเราตองการใหมาสัมพันธกับสังคม แลวถาคนพวกน้ี พอมีโอกาส
กลับหลบออกจากสังคมไปเสีย ไมเอาเร่ืองดวย ก็ไมถูกเร่ือง  

หันมาดูพระพุทธศาสนา ทานใหเราพัฒนาชีวิตท่ีเปนอิสระจากสังคมไดมากท่ีสุด 
จนจิตใจเปนอิสระจากสังคมไดโดยสมบูรณ แตเสร็จแลวทานไมยอมใหออกไปจากสังคม 
ทานกลับใหเราพ่ึงสังคม แตไมใชใหใจตองพึ่ง ไมใชใหปญญาตองพ่ึง แตพึ่งอาศัยในชีวิต
ดานนอก เชนในการเล้ียงกาย 

น่ีก็คือวา พระน้ันพัฒนาตัวเองข้ึนไปในขั้นจิตปญญา จนกระท่ังมีความสุขอยูใน
ตนเอง เม่ือมีความสุขของตนเอง ภายในเปนอิสระ ก็ไมตองขึ้นตอความสุขจากภายนอก 
ในแงหน่ึงก็คลายฤาษีชีไพร ก็อาจมีความโนมเอียงท่ีจะแยกตัวปลีกออกไป จะตัดขาด
จากสังคม แตคติในหลักของพุทธศาสนาก็มาบอกวา เราตองการใหคนแบบนี้ ท่ีเปนอิสระ 
ท่ีไมตองเอาจากสังคมแลวน้ีแหละ กลับมาเอ้ือประโยชนตอสังคม ใหมาสัมพันธกับสังคม 
แลวจะเปนความสัมพันธท่ีเปนประโยชนแกหมูชน แกสังคมมากท่ีสุด  

ท่ีวามาน้ีคือหลักการของพระพุทธศาสนา ดังท่ีไดบอกวามีนัยทางสังคมอยู
ตลอดเวลา เร่ืองของการประพฤติปฏิบัติ ชีวิตของพระ ครรลองธรรม ระบบวินัย มีแง
ความหมายอยางน้ีท้ังน้ัน  

มองลึกลงไป เรื่องน้ีซับซอนมากเหมือนกัน ท่ีวามาน้ัน เปนการพูดกวางๆ ท่ัวๆ ไป 
เราบอกวา คนจํานวนมากยังพ่ึงพาสังคม หวังไดหวังเอาจากสังคม จึงอยูในสังคม แต
ท่ีวาซับซอน อยางในชมพูทวีปคร้ังโบราณ คนไมนอยท่ีหวังเอาประโยชนแกตัว แตแทนท่ี
จะหวังไดหวังเอาจากมนุษยดวยกันในสังคมน้ัน แตเขาหวังไดจากเทพเจา คนพวกน้ีเลย
กลายเปนพวกท่ีแยกตัวไปจากสังคม ไปบูชาเทวดาอยูในปา น่ีก็คือจะเอาผลประโยชน
จากคนอ่ืนขางนอก แตคนอ่ืนน้ันเปนเทวดา ไมใชคน ก็เลยไมเอากับสังคมอีกเหมือนกัน   
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ลองหวนนึกถึงพุทธภาษิตท่ียกมาใหฟงต้ังแตวันแรกในโบสถ ท่ีพูดถึงเรื่องการ
บูชา ก็มาเสริมหลักการน้ี กลาวคือ คนสมัยเกาต้ังแตกอนพุทธกาลน้ัน เขาหวังพึ่งเทพเจา 
อยากใหเทพเจาบันดาลโนนบันดาลน่ี ก็ไปบวงสรวง ออนวอน บูชาเทพเจา ใชเครื่องเซน
ตางๆ มากมาย ถึงกับบูชายัญ บางก็ไปบูชาไฟอยูในปาตลอดชีวิต พระพุทธเจาตรัสวา  

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ  มุหุตฺตมปิ ปูชเย  
สา เยว ปูชนา เสยฺโย  ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ  
  (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙) 

คาถาน้ีบอกวา “บูชาคนท่ีพัฒนาตนแลว คนหน่ึง แมแตเพียงครูเดียว การบูชาน้ัน
ดีกวาเซนสรวงเทวดาตลอดเวลา ๑๐๐ ป” วาถึงอยางน้ี ทําไมพระพุทธเจาตรัสอยางน้ัน  

คนยุคน้ันพวกน้ันหวังพึ่งเทพเจา อยากไดผลประโยชนท่ีเทวดาจะบันดาลให ก็ไป
มีความสัมพันธกับเทพเจา เปนความสัมพันธระหวางตัวเองกับเทพเจา โดยหวังประโยชน
แกตัวเอง คราวน้ีก็ไมเอาใจใสเลยวาตัวเองจะตองทําอะไร ไมเอาใจใสกันและกันในหมู
คนท่ีอยูรวมสังคม ไมนึกท่ีจะมารับผิดชอบชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมมาคิดการท่ีจะรวมกัน
แกปญหา ก็ไปฝากปญหาใหเทวดาแกให รอทานบันดาลผลไดใหแกตัว โดยไมตองทํา 

เม่ืออะไรๆ ก็อยูท่ีเทวดา ข้ึนตอเทพเจา มนุษยก็ไมเพียรพยายามทําใหสําเร็จดวย
ตนเอง ไมตองเอาใจใสกัน ไมตองมารวมกันแกปญหา มัวแตหวังพึ่งส่ิงอ่ืน จะเอาอํานาจ
ภายนอกมาชวย ดานหน่ึงก็ไมพัฒนาตัวเอง มีแตออนแอลงไป แลวอีกดานหน่ึง ในหมู
มนุษยเอง ก็ไมเอาใจใสดูแลกัน สังคมก็แย  

คาถาเม่ือก้ีจ้ีจุดลงไป ใหคนไมมัวคํานึงถึงผลไดแกตัวเอง โดยเอาใจไปอยูกับการ
หวังพ่ึงอํานาจจากภายนอกและรอคอยการดลบันดาล แตใหเอาใจมาอยูท่ีมนุษยดวยกัน 
หันมาเอาใจใสดูแลคนในสังคมนี้ ชวยกันยกยองคนดี คนผูใดทําดีงามทําถูกตอง อยูใน
ธรรม เจริญงอกงามในศีลวินัยจิตปญญา ก็ยกยอง ชวยกันสงเสริม  

เม่ือคนไมมัวไปหวังพึ่งรอคอยอํานาจดลบันดาลของเทพเจา แตละคนก็ตองเพียร
พยายามทําการใหสําเร็จดวยเรี่ยวแรงกําลังของตน ทําใหตนเองไดฝกฝนพัฒนาเขมแข็ง
สามารถข้ึน ไมปอแปรอใหเทวดามาอุม พรอมกันน้ันก็เอาใจใสดูแลกัน ก็มารวมมือกันใน
การแกปญหา และใครเกงในการทําดี ก็ยกยองสนับสนุน สังคมก็กาวหนาไปอยางถูกทาง 

เปนอันวา ไดมาเอาใจใสดูแลหมูมนุษย มารวมมือกันแกปญหา แตละคนก็
พัฒนาตัวเอง และสังคมก็ดีงามเขมแข็งม่ันคง  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๓ 

ใหทาน ใหธรรม นําปสาทะ 
มาดูเร่ืองของความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนกันตอไป ในเม่ือ

เร่ืองราวเปนอยางท่ีไดพูดโดยลําดับมา ความสัมพันธก็เปนเรื่องของการใหแกกัน  
การให ก็คือทาน และทาน คือการใหน้ัน แบงเปน ๒ อยาง คือ 
๑. อามิสทาน การใหอามิส คือใหวัตถุส่ิงของ  
๒. ธรรมทาน การใหธรรม คือใหความรูเขาใจในความจริงความถูกตองดีงาม  
เวลาพูดกันเร่ืองทาน เรามักนึกถึงแคอามิสทาน แลวก็นึกวาชาวบานตองถวาย

ทานแกพระสงฆ ลืมไปวา ท่ีจริงน้ัน พระสงฆก็ตองใหเหมือนกัน พระสงฆก็ตองบําเพ็ญ
ทานแกประชาชน  

เราไปมองวา ชาวบานถวายอาหาร ถวายปจจัย ๔ พระสงฆก็เปน ปฏิคาหก คือ
เปนผูรับ พรอมกับเรียกชาวบานท่ีถวายวาเปน ทายก และทายิกา เม่ือมองกัน นึกกันอยาง
น้ี นานเขาก็ชักชิน พระก็เลยนึกวาตัวเองเปนผูรับ มีหนาท่ีรับ  

แตท่ีจริงน้ัน คือมีหนาท่ีตอกัน พระพุทธเจาตรัสไววา “อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” 

แปลวา ท้ังสองฝายอาศัยซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางให ชาวบานใหวัตถุปจจัย ๔ ท่ี
เรียกวา อามิสทาน ทางฝายพระภิกษุก็ใหธรรม ท่ีเรียกวา ธรรมทาน  

ตามหลักน้ี หนาท่ีของพระคือใหธรรม ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการน้ี ก็คือ
ใหแกกันและกัน ก็จะทําใหชีวิตรวมโลกรวมธรรมกันน้ี เปนไปดวยดี แตละคนก็พัฒนา
ตนเองข้ึนไป โดยตางก็เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

ทีน้ี เม่ือชาวบานถวายอามิส คือวัตถุส่ิงของปจจัยส่ี ก็มีหลักพระวินัยกันไวอีกวา 
ไมใหพระรับมาก น่ีคือทานระวังวาจะไมใหพระไปเบียดเบียนทําใหประชาชนเดือดรอน 
พระรับเอาแคตัวเองอยูได ใหรางกายอยูได ชีวิตเปนอยูได  

รวมความวา จุดหมายของพระอยูท่ีการพัฒนาตนเอง โดยศึกษาในไตรสิกขา 
สวนเร่ืองวัตถุปจจัยก็เพียงอาศัยเปนเคร่ืองเล้ียงชีพ พอเล้ียงชีวิตอยูได เม่ือชีวิตเปนไปอยู 
ก็ไปพัฒนาชีวิตของตนเอง แลวก็มาเอ้ือธรรมแกประชาชน เม่ือไดประสบการณจากการ
ปฏิบัติ จากการเรียนรู ก็นํามาเผยแพรใหแกประชาชน มาส่ังสอน มาแนะนําการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม เพราะฉะน้ัน การใหธรรมจึงเปนหนาท่ีท่ีแทของพระสงฆในการสัมพันธกับ
ประชาชน อันน้ีตองถือเปนหลักใหญ  



 

๑๒๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

การใหธรรมน้ัน เรามักมองในแงวา ตองไปพูดไปสอน ท่ีจริง ไมจําเปน การให
ธรรมน้ัน ใหโดยพูดก็ได ใหโดยไมตองพูดก็ได พระไมไดมีความสามารถในการพูด
เหมือนกันหมดทุกองค บางองคท้ังๆ ท่ีบรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันตแลว ก็สอนไมเปน 
เปนคลายอยางพระปจเจกพุทธเจา ซ่ึงสอนคน พูดไมคอยไดผล น่ีหน่ึงละ  

ทีน้ีสอง นอกจากน้ัน พระบางองคบวชมาไมนาน ยังไมไดเรียนรูเทาไร ยังไมมี
ประสบการณ ก็ไมรูจะเอาอะไรไปสอน แลวจะใหธรรมไดอยางไร  

ตรงน้ีก็มาแยกแยะทําความเขาใจกันใหชัดวา ธรรมะน้ัน หน่ึง หมายถึงธรรมท่ี
เปนความรูความเขาใจเห็นความจริงของส่ิงท้ังหลาย หรือ สอง ธรรมะคือตัวกุศลธรรม 
ความดีงามท่ีเกิดข้ึน แมแตในจิตใจของตัวเอง สภาพจิตใจท่ีผองใส เปนบุญเปนกุศล ไมมี
ความเศราหมอง ศรัทธา ความอ่ิมใจ ท่ีเกิดข้ึนในใจ ก็คือกุศลเกิดข้ึนแลว น่ีก็คอืธรรม  

ถาพระมาแลว พระพบกับโยม หรือโยมเห็นพระแลว ทําใหโยมเกิดมีกุศลธรรมใน
ใจ แมไมไดพูด ก็เปนการใหธรรมแลว เพราะฉะน้ัน จึงเนนวา ใหพระสงฆมีลักษณะท่ีวา 
แมเพียงปรากฏตัวข้ึนท่ีไหน ก็บํารุงจิตใจประชาชน ทําใหในใจเกิดกุศล  

อยางท่ีไดพูดไปเม่ือเชาแลววา กุศลธรรมสําคัญในจิตใจของประชาชน ท่ีพระตอง
พยายามใหเกิด คือ ปสาทะ ความเล่ือมใส ความผองใสของจิตใจ ซ่ึงเปนสภาวะท่ีดีอยาง
ย่ิง เปนสุขภาพจิตพ้ืนฐาน พอจิตใจผองใส บันเทิง ชุมฉํ่า สดช่ืนแลว ก็ดีไปหมด ความสุข
ก็มา กําลังกายก็มี กําลังใจก็มา  

ฉะน้ัน เวลาพบเห็นพระ ลักษณะของพระท่ีดีก็จะทําใหญาติโยมเกิดปสาทะ 
ความช่ืนชมผองใสของจิตใจ ท่ีแปลกันมาวาความเล่ือมใส   

ปสาทะ ท่ีเล่ือมใส ผองใส ช่ืนชม ช่ืนใจน้ี มี ๓ ข้ันตอน คือ   
ขั้นท่ี ๑ เกิดความช่ืนชม เล่ือมใส ผองใส ช่ืนบาน ช่ืนใจ เปนภาวะในจิตใจข้ึนมา 
ซ่ึงเปนภาวะท่ีดี เปนกุศล 

ขั้นท่ี ๒ เกิดความสัมพันธกับพระภิกษุ หรือบุคคลท่ีเปนตนแหลงของสภาพจิตอัน
ดีท่ีเกิดข้ึนในตัวเองน้ี ท่ีเปนผูทําใหตนเกิดปสาทะ ก็จะเกิดมีความรูสึกอยาก
เขาไปหา เขาไปพบ ความรูสึกน้ีจะเปนตัวตอโยงใหเขาเขาไปหาเพ่ือไถถาม 
หรือขอฟงธรรม ถาใฝรูชอบศึกษาอยูแลว เขาก็จะไปถามปญหา ไปปรึกษา
ขอใหชวยแกขอสงสัยในเรื่องน้ันเรื่องน้ี หรือแมแตเพียงเขาเขาไปหา ไป
ทักทายปราศรัย พระภิกษุก็ไดโอกาสที่จะสอน ท่ีจะอธิบายธรรม  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๕ 

ขั้นท่ี ๓ แสดงอาการของผูเล่ือมใส หมายความวา เม่ือเล่ือมใส เขาก็อยาก
แสดงออกถึงความรูสึกช่ืนชมน้ัน คือทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแสดงถึง
ความเล่ือมใสศรัทธา เม่ือทานเปนพระ เขาก็มักนําอาหารมาถวาย เอาขาว
ของมาถวาย ตลอดจนทําอะไรๆ ในทางที่จะสงเสริมและสังสรรคแตน้ันตอไป  

ขอใหสังเกตวา คนมักจะมองเร่ืองของปสาทะ ความเล่ือมใสน้ี ไปท่ีแง
ของข้ันท่ี ๓ บางทีพระบางองคก็เพงจับหรือจองท่ีจุดน้ี ซ่ึงจะกลายเปนเรื่อง
เสียหาย คือกลายเปนวา พระน้ันมองวาเราจะไดอีกแลว ท่ีจริงไมใชอยางน้ัน  

จุดสําคัญท่ีควรเพง ควรเนน คือท่ีสภาพจิตของเขา วาทําอยางไรจะให
เขาเกิดสภาพจิตใสผองท่ีดีอันน้ี ซ่ึงเปนกุศลเปนคุณประโยชนแกตัวเขาเอง 
เพียงเขาเกิดปสาทะ ใจเขาดีอยางน้ี ก็เปนบุญใหญและเปนคุณคาท่ีประเสริฐ
ย่ิงแลว ตอจากน้ัน ถาเขาจะเขามาหามาถามอะไร เขาก็จะไดธรรม น่ีก็ย่ิงดี
มากข้ึนไป สวนเขาจะแสดงอาการเล่ือมใสถวายอาหารถวายอะไรหรือไม น่ันก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งไกลออกไป ไมควรไปคํานึง อยาไปเพง อยาไปติดท่ีตรงน้ัน  

เปนอันวา พระน่ีสามารถใหธรรมแมโดยไมตองพูด คือปรากฏตัวอยางพระ เม่ือ
พระประพฤติดี มีอากัปกิริยางาม ก็เปนท่ีชื่นชม นาเล่ือมใส เห็นแลวก็ช่ืนใจ  

อยางพระอัสสชิ ท่ีเปนองคหน่ึงในพระเบญจวัคคีย ท่ีเปนสาวกชุดแรกของ
พระพุทธเจา ไดบรรลุอรหัตผล  แลวทานก็ออกจาริกไป  วันหน่ึง  ทานเดินทางไปในเมือง
ราชคฤห ฝายอุปติสสปริพาชก ซ่ึงตอมาเปนพระสารีบุตร เปนนักบวชอยูในสํานักของ
อาจารยสญชัย กําลังแสวงหาโมกขธรรม หมายความวาตองการหาทางหลุดพน ตองการ
จะรูธรรมใหถึงความจริงแท พยายามคนควาแสวงหามา ก็ไมเจอสักที  

วันน้ันก็เผอิญวา ทานอุปติสสะน้ีไดเห็นทานพระอัสสชิเดินมา แควาพอมองเห็น
พระอัสสชิเดินน้ี ทานอุปติสสะก็เกิดมีปสาทะข้ึนเลย ก็เกิดความชื่นชม เล่ือมใส ช่ืนบาน
เอิบอ่ิมใจข้ึนมา ก็มองวา ทานผูน้ีตองมีอะไรดี น่ีคือความสัมพันธเกิดข้ึนแลว พอช่ืนชม
เล่ือมใส ก็อยากเขาไปหา อยากเขาไปถาม ตอนน้ีส่ือนําเกิดข้ึนแลว โดยผูท่ีบรรลุธรรม ซ่ึง
ฝกอบรมตนดีแลว ไดทําใหเกิดสภาพจิตท่ีดีงาม ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนแกทานผูอ่ืนแลว 
แมโดยไมตองพูด  

จากน้ัน อุปติสสปริพาชกไดเขาไปหาพระอัสสชิ แลวก็ถามวา ทานบวชกะใคร 
เปนลูกศิษยใคร ใครเปนศาสดาของทาน ศาสดาของทานสอนวาอยางไร พระอัสสชิก็ยก
หลักธรรมมาพูดใหฟงส้ันๆ ดวยความถอมตน ทําใหพระสารีบุตรบรรลุโสดาปตติผล  



 

๑๒๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

เรื่องก็เปนมาอยางน้ี เพราะฉะน้ันจึงเนนความสําคัญวา พระภิกษุน้ี เม่ือจะเก้ือ
การุณยตอชาวโลก ก็เก้ือกูลตั้งตนแตแกสภาพจิตของเขา โดยประพฤติปฏิบัติตนใหดี อยู
ในศีล อยูในภาวะของบุคคลท่ีไดฝกอบรมตนดี เม่ือปรากฏตัวข้ึนท่ีไหน เม่ือไร ก็ใหธรรม
เกิดข้ึนในใจของคนท่ีไดพบ เปนการใหธรรมแกเขา แมโดยไมตองพูด เพราะฉะน้ัน
ประชาชนเห็นพระเมื่อไร ก็ใหเขาไดความสบายใจ ความช่ืนบาน ความผองใสของจิตใจ 

 การที่พระทําใหญาติโยมประชาชนพบเห็นแลว เกิดปสาทะ ก็เพราะพระต้ังอยูใน
ศีล มีธรรม เปนสมณะ คือผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแกใคร เปนผูไมมีภัย 
พระอยูท่ีไหน ท่ีน่ันก็อยางท่ีวาแลว ถาเปนพระแท ท่ีน่ันก็เปนรมณีย เปนท่ีร่ืนรมยใจ สงบ
สบาย สดช่ืน ปลอดโปรงโลงใจ จนกระท่ังอยางนอยพระก็เปนเครื่องหมายของความ
ปลอดภัย คือเห็นพระท่ีไหน ท่ีน่ันไมมีภัยอันตราย หายใจไดท่ัวทอง โลงสบาย  

เพราะอยางน้ี จึงเหมือนเปนประเพณีท่ีติดมาในใจ แตกอนแตไรก็รูกันถือกันวา 
เห็นพระเณรที่ไหน คือเห็นสมณะ ท่ีน้ันไมมีภัย ญาติโยมเดินทางไปในปา ซ่ึงสมัยกอนถือ
วาเปนถ่ินอันตราย ท้ังสัตวราย คนราย โจรราย อาจจะแอบแฝงซอนอยู มักรูสึกระแวง
หวาดหว่ัน เสียวสยอง แตพอไปเจอพระสงฆเขา ก็โลงใจ ใจช้ืน หายใจท่ัวทอง ลงน่ัง ยก
มือทวมศีรษะไหวพระ เพราะวาสบายใจ โลงใจ รูสึกวาเราปลอดภัยแลว น่ีก็เปนอาการ
หน่ึงของปสาทะ 

นอกจากเวลาบิณฑบาตแลว โอกาสท่ีญาติโยมจะไดพบกับพระบอยท่ีสุด ก็คือใน
พิธีกรรม เวลาไปในพิธีน้ัน ไดเนนสืบกันมาแตโบราณ ใหพระสํารวมตนใหมาก การ
ปรากฏตัวก็ตาม การสวดมนต การประกอบพิธีในสวนตางๆ ในลําดับข้ันตอนท้ังหลาย ก็
ปฏิบัติดวยดี ใหเปนส่ือแหงปสาทะ ตั้งใจวา เราจะทําทุกอยาง ใหการแสดงออกของเรา 
การพูดจา การสวดของเรา นอมนําสภาพจิตท่ีเปนกุศลใหเกิดข้ึนแกประชาชน ใหปสาทะ 
ใหปติปราโมทยเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน ไมใชสวดเปนเลน ไมใชสักแตวาสวด ไมใช
สวดเร่ือยเปอยไป ตองสวดโดยต้ังใจ โดยมุงหมายใหเกิดกุศลอยางท่ีวาน้ัน  

เปนอันวา ในความสัมพันธกับประชาชน ถาพระทําไดอยางน้ี พระสงฆก็จะเปน
แหลงท่ีดํารงธรรมไวใหแกสังคม เปนท่ีบํารุงจิตใจของประชาชน เปนหลักใหแกสังคม เปน
ศูนยกลางท่ีจะนําเสนอเอ้ืออํานวยความสุข ความร่ืนรมย ความเบิกบานใจ ความผองใส 
ใหแกสังคมไดตลอดเวลา อยางคําเกาในโคลงของนรินทรธิเบศร ท่ีพูดถึงวัดวาอาราม 
แววเสียงระฆังขาน พระภิกษุกวาดแผวลานโบสถศาลา อยางท่ีไดยกมาใหดูแลว 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๗ 

คนในเมืองน้ันวุนวาย ยุงกับการทํามาหากิน ธุรกิจการงาน การดําเนินชีวิตท่ี
แขงขันบีบรัด จุกจิกจอแจกระทบกระท่ังกับผูคนท่ีตางจิตตางใจ บางทีก็วาวุนขุนมัว เม่ือ
ไดเห็นพระสงฆท่ีทรงศีลทรงธรรมงามจริยาทีหน่ึง ก็คอยผอนคลายไดช่ืนใจ พระสงฆควร
จะเปนท่ีเช่ือมโยงคนและสังคมใหถึงกันกับธรรมชาติอยูเร่ือยๆ เพราะวามนุษยในสังคมน้ี
มีเรื่องราวทีชั่กพาใหเลือนลืมหางเหินจากธรรมชาติอยูเสมอ อยางนอยใหพระสงฆเปนส่ือ
ท่ีเตือนคนใหระลึกถึงธรรมชาติ แลวโยงใหประสานกลมกลืนกันไว ไมใหถึงกับแปลกแยก  

อีกดานหน่ึง พระก็เปนส่ือประสานระหวางรูปธรรมหรือดานวัตถุ กับดาน
นามธรรมคือจิตใจ อยางนอยก็เปนภาพท่ีปรากฏข้ึนมาคอยเตือนไว ใหสังคมน้ีไมหลงไป
กับเรื่องวัตถุจนเกินไป ชวยเราเตือนส่ือโยงคนเขามาหาคุณคาสาระท่ีแทจริงของชีวิต ให
ถึงดานนามธรรม จนกระท่ังในท่ีสุดก็คือนําปญญามาใหแกเขา ใหเขาตระหนักรูถึงความ
จริงของกฏธรรมชาติ อันจะเปนการนําประโยชนอยางสูงสุดมาใหแกประชาชน พระภิกษุ
จะทําหนาท่ีสูงลึกไปถึงอยางน้ีได โดยเร่ิมจากความสัมพันธท่ีนําปสาทะข้ึนมาอันน้ี  

พระผูพัฒนาครบจบศีลวินัยจิตใจและปญญา มีความดีงามความสามารถปรากฏ
ชัดในศาสนกิจอยางหมดจดม่ันคง ท่ีคนมีความรูสึกช่ืนชมเล่ือมใสอยางสนิทม่ันใจ เฉพาะ
อยางย่ิงพระอรหันตสาวกผูใหญ จะมีลักษณะท่ีเรียกวาเปน มโนภาวนีย แปลวา ผูเปนท่ี
เจริญใจ คือใครไดพบเห็นก็ช่ืนจิตสุขใจพาใหจิตปญญาเจริญงอกงาม จึงเปนผูท่ีชน
ท้ังหลายมากมาย ท้ังผูใฝธรรมและคนทั่วๆ ไป ปรารถนาจะเขาไปพบเขาไปหาเขาไป
สนทนาและแมเพียงไดเขาไปเห็น 

ในคร้ังพุทธกาล เหตุหน่ึงท่ีทําใหพวกชาวบานไปเฝาพระพุทธเจา ไปวัด ไปหา
พระสงฆ ก็เพราะเขาปรารถนาจะไดไปพบไปปรึกษาสนทนากับพระเถระพระสาวกผูเปน
มโนภาวนีย ดังท่ีในทายพุทธกาล มีอุบาสกผูใหญไปเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูลแสดง
ความรูสึกสูญเสียขาดหายวา เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว โอกาสท่ีเขาจะไดมาเฝา
พระองคแลวไดพบพระมหาสาวกทั้งหลายท่ีเปนมโนภาวนีย ก็จะหมดไป 

นั่นก็หมายความวา เม่ือพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระองคทรงเปนศูนยรวม
ของพระสาวกมหาสาวก พระเถระใหญนอยก็มาท่ีพระพุทธเจา โดยยึดเอาพระองคเปน
ศูนยกลาง ตั้งแตพระอัครสาวก ท้ังพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลาน ก็มาทํางานอยู
ใกลชิดพระพุทธเจา เม่ือประชาชนมาเฝาพระพุทธเจา ก็ไดมาพบพระมหาสาวกและ
บรรดาพระเถระผูใหญเหลานี้ ซึ่งเปนพระอรหันต เปนผูบริสุทธ์ิ เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
เรียกวาไดพบมโนภาวนียบุคคล ไดพบทานผูเปนท่ีเจริญใจ เขาก็ไดความสมใจช่ืนใจสุขใจ  



 

๑๒๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

แตเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เขาก็จะขาดโอกาสอันน้ี นอกจากไมไดเฝา
พระพุทธเจาแลว ก็จะไมไดพบเหลาพระเถระผูเปนมโนภาวนีย ผูเปนท่ีเจริญใจ พลอย
หายพลอยขาดไปดวย  

ตามท่ีวามาน้ี ลักษณะของพระสงฆท่ีดี นอกจากทําหนาท่ีใหเกิดปสาทะแลว ก็
พัฒนาตนเองใหเปนมโนภาวนีย ใหเปนท่ีตั้งแหงความเจริญใจ  

โดยฐานะตามปกติ พระภิกษุก็ดําเนินตามพระพุทธจริยา ดวยการปฏิบัติหนาท่ีตอ
ประชาชน ในฐานะเปนกัลยาณมิตร ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา อาศัยเราเปนกัลยาณมิตร 
สัตวทั้งหลายผูตกอยูใตอํานาจความเกิดแกเจ็บตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
คือ บรรดาทุกขท้ังหลาย ก็พนจากทุกขเหลาน้ันได (ดู สํ.ส.๑๕/๓๘๓/๑๒๘) เม่ือพระเจริญงอก
งามในคุณสมบัติข้ึนจนเปนมโนภาวนีย ก็จะเปนกัลยาณมิตรท่ีดียอดเย่ียม 

ในหลักธรรมเก่ียวกับคฤหัสถ จะเห็นวา ทานใหพระสงฆทําหนาท่ีเปนมิตรแทของ
ประชาชน ท้ังน้ีดูไดงายๆ จากพุทธพจนในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)  
ขอใหโยงหลักมิตรแท-มิตรเทียม กับหลักทิศ ๖ ก็จะเห็นชัดข้ึนมา 

ในหลักมิตรแท-มิตรเทียม พระพุทธเจาทรงสอนใหหลีกเวนมิตรเทียม ซ่ึงก็คือศัตรู
ท่ีมาในรางมิตร ผูจะชักพาเราไปสูความเส่ือมเสียหาย แลวก็ใหรูจักเลือกคบมิตรท่ีดี ท่ี
เปนมิตรจริงแทดวยหัวใจ  

ทีน้ี ในบรรดามิตรแทท่ีมีอยู ๔ ประเภท มิตรแทประเภทท่ี ๓ เรียกวามิตรแนะนํา
ประโยชน คือผูท่ีคอยยับย้ังหามปรามจากความช่ัว ชวนใหเราตั้งอยูในความดี ชวยใหเรา
ไดรูไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง ใหเราไดประโยชนทางปญญา แลวก็บอกทางสุขทาง
สวรรคให  

ทีน้ีก็ไปดูในหลักทิศ ๖ ท่ีทิศสุดทาย เรียกวา อุปริมทิศ ทิศเบ้ืองบน คือสมณ
พราหมณ ซ่ึงแสดงหนาท่ีของพระสงฆตอกุลบุตร หรือตอประชาชน จะเห็นชัดวา ตรงกัน
กับลักษณะของมิตรแทจําพวกแนะนําประโยชน แตเพิ่มเขามาอีก ๒ ขอ เปน ๖ ขอ ดังน้ี 

๑. ยับย้ังหามปรามชาวบานจากความชั่ว  
๒. ใหชาวบานต้ังอยูในความดี  
๓. ใหเขาไดรูไดฟงส่ิงท่ีเขายังไมไดรูไมไดฟง (จากนี้เพ่ิม ขอ ๔ และ ๕) 
๔. ทําส่ิงท่ีเขาฟงแลว ใหชัดเจนแจมแจง  
๕. อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี  
๖. บอกทางสุขทางสวรรคให  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๙ 

น่ีคือหนาท่ีของพระสงฆตอประชาชน ขอใหสังเกตวา ขอ ๕ ท่ีแทรกเขามาวา 
“อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี” อันน้ีทานอธิบายวา คอยนึกถึงชาวบานวา ญาติโยมคนน้ี 
ทําอยางไรเขาจะเจริญข้ึนในธรรม ในความดีงาม เขาจะไดประสบส่ิงท่ีเปนประโยชนและ
ความสุข คอยนึกอยูเสมอ หาทางใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ใหเขามีชีวิตท่ีดีงามมีความสุข 
ขวนขวายชวยเหลือเก้ือหนุนในทางธรรม  

ทานยกตัวอยาง เชนวา มีพระองคโนน ท่ีมีคุณธรรมความดี รูธรรมสูง ก็แนะนํา
ชาวบานวา โยม ถามีโอกาส ก็ไปหาทานองคโนนบางนะ ทานจะไดชวยบอกธรรม ถาเปน
เด๋ียวน้ีก็แนะนําไดกวางออกไปอีก นอกจากใหไปหาพระองคน้ันองคน้ีแลว อาจแนะนําวา 
น่ีโยม มีหนังสือธรรมดีๆ ไปอานสิ หรือหามาให อะไรอยางน้ี เรียกวาอนุเคระหดวยความ
ปรารถนาดี รวมแลวก็คือหวังดีตอชาวบาน ไมคิดเอาจากเขา ไมใชคิดวา ทําอยางไรเรา
จะไปเร่ียไรเขาได เราจะไปหาไปเอาใหไดเทาน้ันเทาน้ี แตคิดในแงวา จะอนุเคราะหใหเขา
ศึกษาพัฒนาเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป น้ีก็คือหนาท่ีของกัลยาณมิตรน่ันเอง  

ตกลงวา หนาท่ีของพระภิกษุตอประชาชนน้ัน ตรงกับหนาท่ีท่ีเปนลักษณะของ
มิตรแทประเภทแนะนําประโยชน แตเพิ่มใหหนักแนนข้ึน โดยเฉพาะขอท่ีวาอนุเคราะห
ดวยความปรารถนาดี แตรวมแลวก็คือ ทําหนาท่ีตามอยางพระพุทธเจา ท่ีทรงเปน
กัลยาณมิตรแบบอยาง พระสงฆก็ทําหนาท่ีอยางน้ี โดยเก้ือหนุนแกประชาชน ชักนํา
ชาวบานใหทําความดีงามศึกษาพัฒนาย่ิงๆ ข้ึนไป  

ท่ีวามาน้ี คือความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชน ท่ีวาพระสงฆเอาประโยชน
จากประชาชนนอย วาโดยหลักการ พระสงฆเปนผูพรอมท่ีจะไมเอาอะไรจากประชาชน 
ไมตองการเอาอะไรจากสังคม ทานจะไปอยูปากินเผือกกินมันก็ได แตอยางท่ีบอกแลวแต
ตน คนโดยท่ัวไปน้ัน ท่ีอยูในสังคมน้ี ท่ียุงกันอยูน้ี ก็เพื่อจะเอาจะไดจากสังคม หรือยังตอง
พึ่งพาอาศัยสังคมอยู เม่ือมีคนท่ีเปนอิสระ ไมตองการเอาจากสังคม คนอยางน้ีแหละท่ี
ควรจะมาอยูกับสังคม มาใหแกสังคม ทานจึงวางหลักธรรมวินัยผูกมัดพระสงฆไวให
ผูกพันกับสังคม ไมใหละท้ิงไป แตใหทําประโยชนตอกัน ตามหลักเอ้ืออามิส กับเก้ือธรรม 

เม่ือปฏิบัติตามหลักการนี้ พระก็จะมีลักษณะอยางท่ีพูดไปเม่ือเชาน้ี แตเม่ือเชา
บอกแตคําแปล ไมไดบอกคําบาลี ท่ีน่ีก็เลยบอกใหครบวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑)   

ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ  วณฺณคนฺธํ อเหยํ  
ปเลติ รสมาทาย  เอวํ คาเม มุนี จเร 



 

๑๓๐  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

พระคาถามีความวา แมลงภูแมลงผ้ึงเท่ียวไปในหมูไม ไมทําดอกไมพรอมท้ังกล่ิน
และสีใหชอกชํ้า นําเอาแตนํ้าหวานและเกสร บินไป ฉันใด มุนีคือพระสงฆ พึงจาริกไปใน
หมูประชาชนชาวบาน ฉันน้ัน  

หลักการน้ีสําคัญมาก ถาเรายึดถือหลักการดังท่ีพูดมาแตตน เม่ือปฏิบัติตามน้ีได  
พระสงฆก็จะไมทําใหสังคมเดือดรอนเสียหาย ไมทําใหประชาชนชอกชํ้า ไมวาทาง
รูปธรรม วัตถุ เงินทอง ก็ตาม หรือทางนามธรรม ดานจิตใจ ก็ตาม แตเปนผูบํารุงหลอเล้ียง
จิตใจและชุบชูปญญาของประชาชน ทําใหเขางอกงามย่ิงข้ึน เปรียบเหมือนแมลงผ้ึงท่ีวา 
พาเอาแตนํ้าหวานบินไป แตกลับขยายพันธุหมูไมใหย่ิงเจริญงอกงาม   

จิตสํานึกตอสังคม  
ทีน้ี พูดถึงพระผูบรรลุธรรมอยางสูงแลว ก็มีเรื่องท่ีควรเขาใจใหชัด ตามหลัก เม่ือ

บรรลุธรรมจบแลว ก็ไมจําเปนตองอาศัยอะไรในการท่ีจะฝกตนตอไปอีก ยกตัวอยางเชน 
พระท่ีไปอยูปา วัตถุประสงคอยางหน่ึงก็คือเพ่ืออาศัยบรรยากาศของปาท่ีสงบสงัดน้ัน 
นอมจิตไปสูวิเวก แลวจะไดเอ้ือตอการที่จะบําเพ็ญสมาธิ เจริญจิตภาวนา ทําใหจิต
พัฒนาข้ึนไป แตพอไดเปนพระอรหันตแลว เสร็จ-จบ-พนการฝกแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
บําเพ็ญตอไปอีก น่ีมองกันตามหลัก  

ทีน้ี บางทีก็จะมีบางคนอางข้ึนมาวา ทานผูน้ีเปนพระอรหันตแลว ทานไมตองฝก
แลว การถือบัญญัติปฏิบัติตามขอวินัย ก็ไมจําเปนแลว ไมตองถือขอวินัยบทบัญญัติ
เหลาน้ีแลว ทานหมดความยึดม่ันถือม่ันแลว บางคนไปพูดอยางน้ัน อยางท่ีเคยไดยินญาติ
โยมมาเลาถึงวัดหน่ึง บอกวามีพระอายุสูงมากแลว ก็มีสาวๆ ไปนวดไปบีบ เขาวาก็นวดได
สิ เพราะทานไมยึดติดถือม่ันอะไรแลว ไมเปนไรหรอก อยางน้ีจะวาอยางไร 

เรื่องน้ีตอบงายๆ ส้ันๆ กอนวา วินัยเปนเร่ืองของบัญญัติ ไมมีการยกเวนใหใคร ถา
จะยกเวนใหใครในกรณีใด ก็เปนไปตามบัญญัติน่ันแหละท่ีจะบอกไวแลว น่ีหนึ่งละ แลว
สอง พระอรหันตประพฤติวินัยไมใชเพื่อประโยชนแกตนเอง ทานหมดความจําเปนตอง
พัฒนาตัวฝกตนแลว แตทานมีคติของพระอรหันต ท่ีทําใหทานปฏิบัติตอไป ก็มาดูกัน 

ขอใหดูตัวอยางกอน กรณีท่ีหน่ึง เชนพระมหากัปปนะ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
สังฆกรรมในการทํา อุโบสถ คือการฟงปาติโมกข วา ทุก ๑๕ วัน พระตองไปประชุมกัน 
ซักซอมวินัยพ้ืนฐานแมบท  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๑ 

ทีน้ี พระมหากัปปนะ (พระมหาสาวกองคหน่ึง  เปนกษัตริยสละราชสมบัติมาบวช) 
ทานรําพึงวา เราเปนอรหันต เปนผูบริสุทธิ์แลว จําเปนตองไปหรือไม พระพุทธเจาเสด็จ
มาถึงตัวทานเลย ตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์ไมไป แลวใครจะไป ตองเปนแบบอยาง  

อีกตัวอยางหน่ึงท่ีชัดมาก พระมหากัสสปะ เปนพระมหาสาวกที่ถือธุดงคตลอด
ชีวิตมากหลายขอ  

ขอแทรกหนอยวา ธุดงคมีหลายขอ ชาวบานมักเขาใจกันผิดนึกวาธุดงคคือเดินทาง
ไป แตท่ีจริง ไมตองเดินทางก็เปนธุดงค และธุดงคสวนมากก็ไมตองเดินทางเลย เชน ถือ
บิณฑบาตเปนประจํา ไมรับนิมนต ฉันม้ือเดียว ใชจีวรเพียงไตรจีวรชุดเดียว ๓ ผืน ถือใช
เฉพาะผาบังสุกุล คือเอาแตผาท่ีเขาท้ิง ไปเก็บมาตมมาซักมาเย็บยอมเอง ไมรับจีวรจาก
คหบดี ฯลฯ รวมหมดมี ๑๓ ขอ ธุดงค คือขอปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลส “ธุตะ” ขัดเกลากิเลส 
“อังคะ” แปลวา องคประกอบหรือคุณสมบัต ิในท่ีน้ีคือขอปฏิบัติของทานผูขัดเกลากิเลส  

บอกแลววา พระมหากัสสปะถือธุดงคหลายขอ โดยเฉพาะขออยูปาเปนประจํา 
อยูปาตลอดชีวิต รวมท้ังถือไตรจีวร ถือผาบังสกุลดวย อาว พระอรหันตไมตองขัดเกลา
กิเลสแลวน่ี จะตองขัดเกลาอยูอีกทําไม ถือธุดงคตอไปทําไม  

ทีน้ี ตอมาทานแกเฒาลง ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาก็ตรัสแกทานวา มหากัสสปะ เธอน่ี
ก็แกเฒาอายุมากแลว จีวรบังสกุลน้ี เน้ือผาหยาบ เปนของหนัก เธอก็แกแลว ผาเน้ือหยาบ
หนักๆ พระแกเฒาไปหม ก็หนักตัว (ทําใหทรงตัวไมคอยดีดวย) หรืออยางนอยก็รูสึกไม
สบาย เธอผอนปรนกับตัวเองบางก็ได หันมาใชจีวรท่ีคหบดีถวาย รับนิมนตฉันภัตตาหาร 
อยูกับพระองคก็ได พระมหากัสสปะก็กราบทูลขอปฏิบัติอยางน้ันตอไป 

เม่ือพระพุทธเจาตรัสถามเหตุผล พระมหากัสสปะกราบทูลวา ตัวทานเองก็พอใจ
มีความสุขกับการเปนอยูอยางน้ัน และเพื่อเห็นแกพระหรือคนรุนตอไปที่จะตามมาขาง
หลัง จะได “ทิฏฐานุคติ” แปลตามตัวอักษรวา “การดําเนินตามส่ิงท่ีไดเห็น” พูดงายๆ วา 
เพ่ือใหชนรุนหลังไดแบบอยาง หรือเพื่อเปนแบบอยางแกคนรุนหลัง ตามคําของทานท่ีเปน
ภาษาบาลีวา “ปจฺฉิมา ชนตา”  คือชุมชนหรือหมูชน คือชาวประชา ผูจะเกิดตามมา
ภายหลัง ก็คืออนุชนน่ันเอง  

ท่ีวามานี้ ก็คือจิตสํานึกท่ีมุงเพื่อประโยชนสวนรวม ประโยชนของสังคม ประโยชน
แกผูอ่ืน จะเห็นชัดวา ทานไมไดถือวินัยเพ่ือประโยชนของตนเอง แตทานมองไปท่ีวาจะทํา
เพ่ือประโยชนสวนรวม เฉพาะอยางย่ิง คํานึงถึงอนุชน 



 

๑๓๒  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ลงทาย คติของพระอรหันตท้ังหมดทุกองค ก็คืออันเดียวกับคติท่ีหมายของพระ  
พุทธศาสนาทั้งหมด ท่ีพระพุทธเจาประกาศไววา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ  

แปลวา เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกคนจํานวนมาก เพ่ือความสุขแกชนจํานวนมาก 
เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก อันน้ีเปนจุดหมายทางสังคมของพระพุทธศาสนา ถือไดวาเปน
อุดมคติท่ีชาวพุทธทุกคนควรจําได และก็เปนจิตสํานึกทางสังคมอยูในตัว 

เม่ือพระมหากัสสปะถือธุดงค เพื่อเปนแบบอยางแกชนรุนหลัง ก็รวมอยูในคติน้ี
ดวย คือเปนสวนหนึ่งของการทํากิจเพ่ือประโยชนสุขของชนจํานวนมากน่ันเอง ดังท่ีวา ใน
เร่ืองน้ีเอง ลงทาย เม่ือพระพุทธเจาไดทรงสดับเหตุผลของพระมหากัสสปะแลว ก็ตรัสวา  

สาธุ สาธุ กัสสปะ เป็นอันว่า เธอปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ชนจํานวนมาก เพ่ือ
ความสุขแก่ชนจํานวนมาก เพ่ือการุณย์แก่โลก เพ่ือประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพ่ือ
ความสุขแก่เหล่าเทวะมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรกัสสปะ ฉะน้ันแล เธอจงทรงผ้าป่าน
บังสุกุล ที่ใช้มาจนเก่า จงเที่ยวบิณฑบาต และจงอยู่ในป่าเถิด. (สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙)   
ท่ีพูดถึงพระสาวกผูใหญท่ีเปนแบบอยางน้ี แทจริงตนแบบก็คือพระพุทธเจาเอง

น่ันแหละ ก็เลยจะดูยอนข้ึนไปใหเห็นวาหลักการน้ี พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติไวเอง ขอเลา
ยอๆ ไววา ครั้งหน่ึง พราหมณช่ือชาณุโสณีเขาไปเฝาพระพุทธเจา สนทนาเร่ืองการท่ีพระ
เขาไปอยูปฏิบัติฝกตนในปาเปล่ียวท่ีนากลัว พระพุทธเจาตรัสเลาวากอนตรัสรู พระองคก็
ไดเสด็จไปประทับบําเพ็ญเพียรในปาเปล่ียวมาอยางไร ตอนทาย พระองคตรัสวา 

แน่ะพราหมณ์ ท่านอาจจะมีความคิดว่า แม้ถึงวันน้ี แน่นอนว่า พระสมณ   
โคดมก็ยังไม่ปลอดพ้นราคะ  ยังไม่ปลอดพ้นโทสะ  ยังไม่ปลอดพ้นโมหะ 
เพราะฉะน้ัน จึงยังเสพเสนาสนะห่างไกล ทั้งที่เป็นป่าเปล่ียวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่. 
แน่ะพราหมณ์ ข้อน้ี ท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน.  

ดูกรพราหมณ์ เรามองเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่าง จึงยังเสพเสนาสนะ
ห่างไกล ทั้งท่ีเป็นป่าเปลี่ยวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่ คือ มองเห็นความอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันของตน และเก้ือการุณย์แก่ประชุมชนผู้จะเกิดมาภายหลัง. (ม.มู.๑๒/๕๑/๔๑)   
คําสําคัญคือ “เกื้อการุณย์แก่ประชุมชนที่จะมีมาภายหลัง” ตามวลีบาลีวา “ปจฺฉิมญ ฺจ 

ชนตํ อนุกมฺปมาโน” ซ่ึงรวมตั้งเปนคําหน่ึงเดียววา ปัจฉิมาชนตานุกัมปา คือความมุงหวัง
ประโยชนแกคนรุนหลัง หรือพูดส้ันๆ วา การเห็นแกอนุชน อันน้ีเปนจิตสํานึกทางสังคมท่ี
เนนอยูเสมอในพระไตรปฎก ซ่ึงก็รวมอยูในสํานึกใหญ คือ โลกานุกัมปา ท่ีวาแลวขางบน 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๓ 

จิตสํานึกทางสังคมน้ีสําคัญมาก และมาโยงกับตัวบุคคลในแงท่ีวาจะตองพัฒนา
ตัวเองข้ึนไป แลวจึงจะสามารถบําเพ็ญประโยชนแกสังคมไดจริง ไมใชอยูๆ ก็จะไป
บําเพ็ญประโยชนแกสังคม โดยไมไดรูเขาใจความจริง ไมเขาถึงสภาพปญหา ไมได
เล็งเห็นวาภาวะท่ีแกปญหาไดแลวควรเปนอยางไร อันจะพึงถือเปนจุดหมาย ไดแคคิดเอา
วาเปนอยางน้ันอยางน้ี และตัวเองก็ไมไดพรอมจริง เปนผูท่ียังตองเอาจากสังคมอยูเรื่อย
ตลอด เสร็จแลวการบําเพ็ญประโยชนก็เลยไมเปนของจริง  

เพราะฉะน้ัน ผูท่ีตองการทําเพ่ือสังคม ทําเพ่ือมนุษยชาติจริง จะตองพัฒนาตัวเอง 
จนถึงข้ันท่ีวา แมแตทางดานจิตใจก็ไมตองพ่ึงสังคม แมแตความสุข ก็มีความสุขท่ีเปน
อิสระ ซ่ึงไมตองพ่ึงอาศัยสังคม  

ชนชาวปุถุชนน้ันยังตองหวังความสุขจากวัตถุเสพ จากส่ิงบํารุงบําเรอ ความสุขยัง
ข้ึนตอวัตถุภายนอก หรือข้ึนตอการช่ืนชมยอมรับของสังคม ยังตองหาความสุข มีความสุข
ท่ียังพึ่งพา ไมมีความสุขภายในเปนหลักเปนแกน มีความสุขท่ีไมเปนอิสระ พูดรวมๆ ก็คือ 
ยังตองพ่ึงพา ยังตองไดตองเอาจากสังคมเพ่ือความสุขของตน  

แตพอพัฒนาตัวเต็มท่ี เปนพระอรหันต ก็เปนผูบรรลุประโยชนตนเต็มท่ีแลว มี
ความสุขอยูภายในตัวเองแลว ความสุขน้ีไมข้ึนตอวัตถุภายนอก และแมตอสังคม เปน
อิสระ เม่ือมีความสุขเปนประจํา เปนคุณสมบัติของตัวเอง ตัวเองพัฒนาเต็มอ่ิมบริบูรณ
แลว ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทานเรียกวาเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว เม่ือบรรลุ
ประโยชนตนแลว ก็ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป คนท่ีไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือ
ตัวเองอีกตอไป พรอมท้ังรูเขาใจโลกเขาใจชีวิตน้ี จึงจะเปนพรอมที่สุดท่ีจะไปทําเพ่ือผูอ่ืน  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย จึงบําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชน
สุขแกประชาชน หรือเพ่ืออนุเคราะหชาวโลกไดเต็มท่ีตามอุดมคติน้ัน เพราะพัฒนาตน
เต็มท่ีแลว ประโยชนตนก็ไดบรรลุสูงสุดแลว จึงหันไปทําเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนไดเต็มท่ี 
เพราะไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองตอไปอีกแลว ไดผานประสบการณของตนท่ีรูวาคนมี
ปญหากันอยางไร ท่ีตรงไหน อะไรท่ีคนตองการและพึงตองการแทจริง ภาวะไรปญหาเปน
อยางไร อยางนอยตองมีอะไรรวมอยู คนอยางน้ีแหละท่ีจะทําประโยชนแกสังคมไดดีท่ีสุด  

พึงสังเกตตอไปวา คนท่ัวไปน้ัน เม่ือจะทําเพ่ือสังคม หรือเพื่อผูอ่ืน มักตองอาศัย
การเสียสละ แตพระพุทธเจาและบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละ ทานบําเพ็ญ
ประโยชนสุขใหแกประชาชน โดยเปนไปตามธรรมดาของทานเอง  



 

๑๓๔  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

คนท่ียังตองเสียสละ ก็แสดงวามีอะไรท่ีตัวเองจะพึงได แลวไมเอา และจึงยังมัก
ตองพึ่งพาอาศัยการยกยองกันอยู แมวาแทจริงก็ควรจะยกยองแนนอน แตก็พึงตระหนัก
ความจริงน้ีไว สวนบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละแลว เพราะทานเต็มแลว มัน
เปนอัตโนมัติของทานอยางน้ันเอง  

การเสียสละอยางจริงจังหรืออยางสูง อาจทําไดดวยการตั้งเปนปณิธาน ตัวอยาง
ท่ีย่ิงใหญของผูบําเพ็ญความดีงามและความเสียสละอยางสูงย่ิง ก็คือ พระโพธิสัตว  

พระโพธิสัตวทําความดีดวยปณิธาน คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยววาเราจะทําความดีอันน้ี 
โดยไมมีการระยอทอถอย แมแตจะสละชีวิตของตนเพ่ือคนอ่ืนก็ได แตตองต้ังใจ ตองมี
ปณิธาน เพราะพระโพธิสัตวก็ยังมีประโยชนของตนเพ่ือตนที่ตองการอยู ทานยังไมบรรลุ
ประโยชนตน ยังบําเพ็ญบารมีเพื่อจุดหมายคือการบรรลุโพธิญาณ ยังตองทําตัวเองให
สมบูรณ ทานจึงบําเพ็ญบารมี ทําความดีอยางเย่ียมยอดยวดย่ิง ท่ีไมมีใครอ่ืนทําไดเลย 
โดยทําดวยปณิธาน ตองต้ังใจ ตองเสียสละ น่ีคือสูงเย่ียมสุดยอดของมนุษยปุถุชน 

แตพระพุทธเจาและพระอรหันตไมอยางน้ัน ทานทําความดีอยางเปนอัตโนมัติ
ของทานเอง ดังท่ีวาแลว เพราะทานเปนบุคคลท่ีไดบรรลุประโยชนตนจบไปแลว ไมมีอะไร
ตองทําเพื่อตนเองอีก น่ีคือความตางระหวางพระอรหันต รวมท้ังพระพุทธเจา กับปุถุชน
จนถึงพระโพธิสัตว  

เปนอันวา พระโพธิสัตวท่ีวาเปนสุดยอดของคนดีแลวน้ัน ก็ยังเปนผูตองเสียสละ 
และทําการดวยปณิธาน ตองอาศัยปณิธาน ตองตั้งใจ มุงม่ัน เด็ดเด่ียว เพื่อจะทําความดี 
พูดภาษาอยางสมัยน้ี ก็ทํานองวาตองมีอุดมการณ อะไรทํานองน้ี น้ีแหละ คือเรื่องของ
การพัฒนามนุษย ซ่ึงมีหลักการอยางท่ีวาไปแลว  

รวมความวา ในหลักพระพุทธศาสนาน้ี มีเรื่องของจิตสํานึกทางสังคมพวงหรือซึม
ซาบอยูดวยตลอดเวลา ซ่ึงแสดงออกมาทั้งในหลักธรรมคําสอนท่ัวไป และในระบบแหง
พระวินัย โดยท่ีทานคํานึงถึง ๓ สวน ท่ีตองประสานถึงกันอยางเก้ือกูลและกลมกลืนกัน มิ
ใหแปลกแยกจากกันเปนอันขาด กลาวคือ คน ธรรมชาติ และสังคม  

ท้ังน้ี โดยมีความตระหนักพรอมไปดวยวา คนน้ันมี ๒ ดาน คือ คนดานท่ีเปนชีวิต 
ซ่ึงเปนสวนของธรรมชาติ  และคนดานท่ีเปนบุคคล  ซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม อันจะตอง
โยงถึงกันไดอยางเปนพ้ืนฐานโดยธรรมดา 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๕ 

คนน้ัน ไมวาจะมองในแงสังคม หรือในแงตัวบุคคลก็ตาม ท่ีแทแลวก็พัฒนาไป
ตามกฎธรรมชาติน่ันเอง เม่ือพัฒนาตามกฏธรรมชาติสมบูรณแลว เขาถึงธรรมชาติจริง
แลว ก็มีความเปนอิสระ แมแตในความสุขท่ีไมข้ึนตอสังคม แลวเขาก็มาเอ้ือตอสังคมได
เต็มท่ี และเม่ือเปนอยางน้ีแลว ก็อยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา จึงจะไมจําเปนตองฝกตนอีกตอไป 
ก็จะปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแกผูอ่ืนไดอยางเปนไปเอง โดยมิใชเพื่อตัวเอง แตในทาง
สวนรวมเพื่อเปนแบบอยาง โดยมิใชถือตนเปนใหญ จึงมีความเคารพสงฆ แลวมองใน
บรรยากาศกวางออกไป ก็ไปเขาคติอีกประการหน่ึง ท่ีวา (สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑)   

คาเม วา ยทิ วารญ ฺเญ  นินฺเน วา ยทิ วา ถเล  
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ 

แปลเอาความวา “ไมวาท่ีบาน หรือในปา ไมวาท่ีลุม หรือท่ีดอน ทานผูไกลกิเลส
อยูท่ีไหน ท่ีน้ันไซร คือภูมิสถาน อันร่ืนรมย” 

ธรรมดาวา สถานท่ีท้ังหลาย อันเปนรมณีย ท่ีร่ืนรมย โดยเฉพาะท่ีรื่นรมยโดย
ธรรมชาติ ก็คือปาเขา หรือท่ีรมร่ืน สงบสงัด แตบางทีหรือบอยๆ ปาก็ไมเปนท่ีรื่นรมย 
เพราะเปนท่ีแฝงตัวของผูราย มีสัตวราย กลายเปนท่ีมีความนากลัว นาหวาดระแวงภัย  

อยางไรก็ตาม ในหมูมนุษยน้ี ในท่ีสุดแลว ความร่ืนรมยน้ันไปอยูท่ีบุคคล ข้ึนตอ
ตัวบุคคล คนท่ีกําลังฝกตนอาจตองไปหาท่ีรื่นรมย หรือพระท่ีกําลังปฏิบัติก็อาจจะตองไป
หาท่ีวิเวก ท่ีสงบสงัดดวย ปลอดภัยดวย จึงจะร่ืนรมย ครั้นออกมาในท่ีจอแจ ในยาน
ชุมชน ก็ไมร่ืนรมย  

แตสําหรับพระอรหันต  ทานผูหางไกลจากกิเลส  ดังในพระคาถาขางบนน้ันวา    
คาเม วา ยทิ วารญ ฺเญ ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาท่ีลุม หรือท่ีดอน ทานผูไกลกิเลสอยูท่ีไหน 
ท่ีน้ันไซร เปนภูมิสถานอันรื่นรมย เปนสถานท่ีรมณียไปหมด เพราะวาตัวพระอรหันตเอง
ไมมีเหตุท่ีจะไมรื่นรมยแลว และตัวทานเองท่ีสงบ เปนท่ีนาปสาทะ หรือถึงข้ันเปนมโน
ภาวนีย ก็พาใหสถานท่ีน้ันๆ พลอยเปนท่ีรมณียไปดวย เพราะฉะน้ัน พระอรหันตผูไกล
กิเลสอยูท่ีไหน ท่ีน้ันก็กลายเปนภูมิสถานอันร่ืนรมยไปหมด ดังท่ีวาน้ัน 

เรื่องจึงยอนกลับมาเปนวา พระอรหันต ทานผูไกลไรกิเลสน้ัน ไมวาไปท่ีไหน หรือ
ออกมาในหมูชน ก็มาชวยใหสังคมน้ีรื่นรมย แมแตในท่ีท่ีผูคนวุนวาย ทานก็มาชวยใหเกิด
ความดีงาม ความสดช่ืนรื่นรมยข้ึนมาได เปนการกลับยอนทาง  

เม่ือแรกน้ัน คนท่ียังฝกตน ตองหลบจากความวุนวาย ไปหาท่ีรื่นรมย แตพอ
บุคคลนั้นบรรลุจุดหมายแลว ก็กลับมาสรางความร่ืนรมยให แมแตแกท่ีท่ีวุนวาย  



 

๑๓๖  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ไดพูดมาในเรื่องของการมองพุทธศาสนาในแงของสังคม เริ่มแตชีวิตของพระท่ีวา 
มีความสัมพันธทางสังคม ท้ังในชุมชนของตัวเอง คือในสงฆ และกับประชาชน โดย
ความสัมพันธน้ีเปนไปท้ังในเชิงของบทบัญญัติแหงพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว เปน
รูปแบบ และท้ังในเชิงธรรม คือหลักการท่ีเปนไปสอดคลองกับความจริงของกฏธรรมชาติ  

น่ีก็พอสมควรแลว ทีน้ีมีอะไรสงสัย ก็นิมนตถาม 

ตอบขอสงสัย 
ปุจฉา: ในกรณีถาเปนฆราวาสจะทําตนอยางไรครับ ในลักษณะที่วาบรรลุประโยชนตน
ใหสูงสุดครับ 
พระพรหมคุณาภรณ: ก็เอาหลักการนี้แหละไปใช แตตองยอมรับความจริงวา 
สภาพแวดลอมของชีวิตฆราวาสน้ีไมคอยเอ้ือ ตางจากชีวิตของพระภิกษุท่ีเอ้ือ และมีข้ึน
เพ่ือสรางสภาพเอ้ือน่ันเอง ดังคําบาลีท่ีพบบอยในพระไตรปฎกวา “สมฺพาโธ ฆราวาโส” 

ฆราวาส (ชีวิตครองเรือน) คับแคบ “อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา” บรรพชาเปนเหมือนท่ีโลงแจง  
ท่ีวาน้ีหมายถึงการปฏิบัติท่ีเปนไปตามหลักการนะ วาตามสภาพ ชีวิตคฤหัสถน้ี

พะรุงพะรัง มีภาระบีบรัดตัว มีความผูกพันยึดติดกับวัตถุ ยุงกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง 
วุนวายและหวงกังวลกับเรื่องเหลาน้ี ก็เลยคับแคบติดขัด  

สวนพระน้ัน ท่ีมาบวชก็คือทําตัวใหเปนอิสระปลอดโปรงโลงไปจากเร่ืองเหลาน้ี  
ลดการพึ่งพาวัตถุใหเหลือนอยท่ีสุด ถาพระปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็อยางท่ีบอกแลว คือ
จะเร่ิมมีชีวิตท่ีวา เปนเหมือนนกท่ีมีแตปกสองปก จะบินไปไหนเม่ือไร ก็บินไป อันน้ีเปน
ความปลอดโปรงดานรูปธรรม หรือรูปแบบ สวนความปลอดโปรงท่ีแท ท่ีเปนอิสระอยาง
แทจริง อยูในจิตใจ ท่ีพนจากกิเลส  

ถึงแมวาเราจะมาอยูในภาวะที่แทบไมมีอะไรผูกมัด แตถาจิตยังไปผูกมัดตัวอยูกับ
อะไรท่ีไหน มันก็ไมโปรง ไมโลง ใชไหม ความยึดติดทางจิตน่ีย่ิงหนักเขาไปอีก จะทําใหพน
จากความทุกขทรมานบีบคั้นตางๆ ไปไมได 

ปุจฉา: แลวในบางบทบาทท่ีพระอาจจะไมเหมาะกับฐานะน้ันละครับ ยกตัวอยางเชน ถา
เปนในสังคม ก็ตองประกอบไปดวยอาชีพตางๆ นะครับ และในฐานะที่พระน่ีเหมาะที่จะ
พัฒนาหาประโยชนสวนสูงสุดไดนะครับ แตวาในบทบาทในทางสังคมอยางอ่ืน ทาน
อาจจะผิดในขอวินัย  



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๗ 

พระพรหมคุณาภรณ: ออ เร่ืองของยุคสมัย ก็มาแบงบทบาทกันสิ คลายๆ วา บทบาท
ทางนามธรรมสูงสุดน้ี ไมมีใครทําแทนพระได เหมือนกับวาสภาพชีวิตของพระท่ีเปนไป
ตามวินัยน้ีเอง สงวนบทบาทนั้นไวโดยอัตโนมัติ หมายความวา ใหมีพระไวทําบทบาทน้ัน 
มิฉะน้ันจะไมมีใครทํา  

สวนบทบาทท่ีรองลงไป ในเม่ือพุทธบริษัทมี ๔ ก็ใหพุทธบริษัทฝายคฤหัสถไปทํา
บทบาทระดับรองลงไป ท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสังคมมากหนอย เม่ือถึงยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
ตางออกไป ก็เปนเร่ืองเก่ียวกับกาลเทศะ ท่ีจะตองมีการปรับตัว ก็จัดใหเหมาะใหพอดี 

แตก็นาจะคิดกันวา ชาวพุทธเราออกจะเฉ่ือยหรือซึมไปหนอย เราจึงไมเคยมีการ
พิจารณาเหตุปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนไป หรือท่ีแปลกใหมเหลาน้ี เพ่ือจะวางแผน เพ่ือจะ
จัดตั้งวางระบบของเราใหไดผลดี  

อาจจะชวยกันพิจารณาวา ในพุทธบริษัทท่ีมีกัน ๔ กลุมน้ี เราจะจัดตั้งวางระบบ
ใหเหมาะกับยุคสมัยอยางไร เพ่ือใหหลักการและจุดมุงหมายของพุทธศาสนา เปนไปได
คลองขึ้นและสําเร็จผลดวยดี ก็ตองรูจักปรับตัวสิ  

พูดไดวา พระพุทธเจาทรงเปนนักวางแผน ทรงจัดตั้งวางระบบไวใหแลว ซ่ึงได
ประสบความสําเร็จมาแลวอยางดี แตเหมือนวาพระสงฆรุนหลังมาน้ีไมไดชัดในแบบอยาง
ของพระองค  

พระพุทธเจา นอกจากทรงคนพบธรรมแลว ยังทรงเปนนักจัดตั้งวางระบบท่ีเย่ียม
ยอด ระบบท่ีทรงจัดต้ังวางไวเปนหลักฐานสําคัญ ก็คือ สังฆะ หรือสงฆน้ีแหละ ท่ีคนขาง
นอกชาวตะวันตกตางอารยธรรมเขียนยอมรับวา สังฆะในพระพุทธศาสนา เปนองคกรท่ีมี
อายุยืนยาวดํารงอยูไดย่ังยืนท่ีสุดในโลก ไมเคยมีองคกรจัดตั้งอะไรท่ีไหน ยืนยงคงอยูได
ยาวนานอยางสังฆะในพระพุทธศาสนา  

ปุจฉา: ถาเปนรูปธรรมนะครับ อยางในกรณีของพระนักพัฒนาอยางน้ีนะครับ ในการจัด
องคกรคร้ังแรกน่ี พวกชาวบานน้ีจะไมคอยเขาใจพระ เราทําไดแคไหน เชน เราเขาไปชวย
เขาใหมากที่สุดนะครับ แลวโดยเฉพาะอยางเร่ืองบัญชี เร่ืองพวกตัวเลข อะไรน้ี เขาไม
ชํานาญแน เราทําไดแคไหนครับ 
พระพรหมคุณาภรณ: งานบางอยางถาไมผิดวินัย ก็ทํา แตตองมีเปามีขอบเขตไว โดย 
มีข้ันตอนวา เราจะฝกชาวบานข้ึนมารับภาระน้ีไปนะ ไมใชวาเราจะทําเรื่อยไป ไมใชให
พระทําตลอดไป น่ีสําคัญมาก เพราะมิฉะน้ันแลว จะกลายเปนวาพระย่ืนลึกเขาไปเกิน
เลย หรือมากเกินไปในขอบเขตบทบาทของคฤหัสถ  



 

๑๓๘  ตามพระใหมไปเรียนธรรม 
 

ปุจฉา: ถาอยางนั้น คือเขาขายคลุกคลีใชไหมครับ  
พระพรหมคุณาภรณ: คลุกคลีน้ีก็ตองระวังอยูแลว ถึงแมยังไมถึงข้ันคลุกคลี ก็ตอง
ระวัง ตองคํานึงวาบทบาทอันใดควรจะเปนบทบาทของพระ บทบาทอันใดควรเปนของ
คฤหัสถ แตในเม่ือคฤหัสถตกอยูในความประมาทมานาน ขอพูดวาอยางน้ันก็แลวกันนะ  

เม่ือชาวพุทธคฤหัสถปลอยปละละเลย ไมไดเอาใจใส อยูในภาวะเส่ือมโทรม ไมรู
ไมเขาใจอะไรทั้งน้ัน แลวจะเร่ิมตนอยางไร เม่ือพระมีความรูเขาใจดีกวา มีเจตนาดีกวา ก็
เขาไปชวย อยางนอยก็ดึงเขา นําทางเขา และในตอนท่ีไปนําทางดึงเขาน่ี อาจจะตองไป
ทําอะไรบางอยางเพ่ือใหเขาไดรูจัก แลวเขาจะไดเรียนรู และทําตอไป  

แตเราควรตั้งใจไวเลยวา บทบาทเหลาน้ี เราตองการใหเขามารับไป เราจึงฝกเขา 
พอเขาเปนแลว ก็ใหเขาจัดการ โดยวางระบบแบบแผนข้ึนมา  

ท่ีวาน้ีสําคัญ เพราะมิฉะน้ันแลวพระจะเพลินไปอยูกับบทบาทท่ีเลยขอบเขตของ
ตัวเองมากเกินไป เพราะเวลานี้ การพัฒนาน่ี เปนดาบสองคม มีท้ังแงดี และแงเสีย 

ปุจฉา: ไมดูวาเราไปเปนการรับใชเหรอ 
พระพรหมคุณาภรณ: เราก็ตองระวัง อยาไปรับใชสิ งานน้ีถือวาเปนการทําเรื่องของ
สวนรวมนะ ไมใชไปรับใชคฤหัสถคนใดคนหน่ึง หรือพวกน้ันพวกน้ี แตทําเพ่ือชุมชน ทํา
เพ่ือประโยชนสวนรวม ใจตองตั้งวาอยางน้ัน เม่ือทําอยางน้ี ก็เปนการทํากิจเพ่ือสวนรวม 
ก็รูตัวอยูน่ีวาเรามาฝกคนเขาไปรับใชสวนรวม ไมใชรับใชเขานะ ทําใหถูกทําใหดีโดย
ตระหนักรู อยาถึงกับไปทําบทบาทท่ีวาไปเปนคนของเขา ท่ีเขาจะใชงาน อะไรอยางน้ัน  

ปุจฉา: ตอง plan เลยใชไหมครับถาอยางน้ัน ถาในลักษณะที่วาไปทําแทนหนาที่น้ันเลย  
อันน้ีก็คงจะไมใชหนาที่ของพระ 
พระพรหมคุณาภรณ: จะเรียกวาทําแทน บางทีก็พูดยาก หมายความวา หนาท่ีน้ียังไม
มีใครทํา แตเราไปริเร่ิมข้ึน เพ่ือใหงานเปนไปได ถาไมมีการทํางานอันน้ี เร่ืองของชีวิตดี
งามของเขา ประโยชนสวนรวมของเขา ก็ไมเกิด เราก็เลยตองไปเร่ิมให  

แลวก็ไปสอนเขา บอกวา เอาละนะ น่ีฉันทําใหดูนะ บอกแนะนําใหเขาใจกันไว
กอน การช้ีแจงพูดใหเขาใจชัดเจนอยางน้ี ก็จะทําใหมีความกระจางในเร่ืองขอบเขตของ
บทบาท เขาจะมาเขาใจเอามองเราวาไปรับใชไมไดเปนอันขาด 



 

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๙ 

ปุจฉา: ไม ผมหมายถึงวา... พระกันเองจะไมปรับโทษนะครับวา ถาทําแบบน้ีนี่ นากลัว
พระองคน้ีไปรับใชชุมชนน้ีเพื่อ...  
พระพรหมคุณาภรณ: ก็ตองทําตรงน้ีใหชัดวา น่ีเรากําลังนําประชาชน เพ่ือไปสู
จุดหมายน้ี บทบาทของพระน้ี เปนการทําบทบาทนําประชาชนไปสูงานของเขา ท่ีเขา
จะตองรับทําตอไป ไมใชกลายเปนผูไปทําใหเขา ถาอยางน้ัน เขาก็วาเอาได ก็กลายเปน
วา อา... น่ีทานไปรับใชเขาแลว ตองใหชัดในเร่ืองการเปนผูนําทาง พระเปนผูนํา นําใน
เร่ืองสติปญญา นําในเรื่องจิตใจ ก็ใหความรูความเขาใจ พัฒนาเขาข้ึนมา ใหชัดตรงน้ี 

ปุจฉา: อยางพระไปเห็นชาวบานเขาทําทาง ก็ทําดวย ใสสบง ไปทีเดียว แบกหาม รวม
กับเขา 
พระพรหมคุณาภรณ: ตรงท่ีคาบเสนน่ี ถาระวังไมดี ก็จะเผลอๆ เพลินๆ แลวก็จะเลย
ออกไป ตองระวัง 

ปุจฉา: ที่ผมปฏิบัติอยูก็คือ ผมจะสอนวินัยดวย อยางบางทีใหโยมไปชวยปลูกตนไม 
อะไรอยางน้ี ก็บอกวา ที่จริงพระนี้ ขุดดินอะไรก็ไมได แตจะปลอยไวอยางนี้ มันก็ไมมี
ตนไม ถาโยมอยากไดตนไม ใหเปนปาเปนอะไร ก็ตองชวยกัน แตพระเองทําไมได 
พระพรหมคุณาภรณ: อยางน้ีแหละ ก็บอกใหเขาชัด คือพระเปนท่ีตั้งแหงศรัทธานะ 
พระไมตองไปทําอะไรหรอก ไปน่ังอยูเทาน้ันแหละ ประชาชนก็มีกําลังกันข้ึนมาเลย ก็
รวมกันไดแมโดยไมรูตัว มาทํางานทําการ ชวยกันขุดถนน ทําอะไรตออะไรกันไปใหสําเร็จ
ได พระเพียงแตไปน่ังเปนประธานให 



 



ภาคพิเศษ 

เรื่องของวัดญาณเวศกวนั 

 



 
 



วัดญาณเวศกวนั 
ความเปนมาเทาที่ระลึกได 

 ณ โอกาสที่วัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐินซึ่งจะไดทอด ในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทานมานั้น 
พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ  ไดปรารภถึงการที่จะรวบรวมประวัติของวัดญาณ-   
เวศกวัน เพื่อพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการแกบรรดาผูรวมงานกฐินในคร้ังนี้ดวย 
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนายินดีเปนอยางย่ิง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซ่ึงรับการผาตัดมา
ใหมๆ เทานั้น) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอชุมชน ยังไมใครมีใครรูจัก
ความเปนมาของวัดน้ีมากนัก  

ในการนี้ นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทานยังมีเมตตาเปดโอกาส
ใหบรรดาโยมที่เกามากับวัดไดเขียนสวนหนึ่งดวย เปนการฟนอดีตซ่ึงโยมคงจะไมมีขอความ
ที่จะไปเสริมของทานได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานที่จะเปดโอกาสโปรดใหญาติโยม
ไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง 
 ดิฉันเปนโยมผูหนึ่งซ่ึงไดรับความเมตตาในคร้ังน้ีดวย แตนาเสียดายที่ไมสามารถจะ
ระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยทั้งภาพและความจําที่เหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัย
หลายอยางเปนอุปสรรค นอกจากความเส่ือมทั่วไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว ขณะน้ี
สุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ทั้งยังมีปญหาอ่ืนสมทบอีกดวย เชน 
การยายท่ีอยูเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็มาก ตู
หนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินทั้งตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดจัดเอกสารสวนของวัดท่ีจัด
วาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติกขนาดใหญ นําไปเก็บไวท่ีทานพระครูปลัด ดวยเกรงจะ
หนีปลวกไมพน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง  

ถึงอยางไรก็เปนที่แนนอนอยูแลววา สวนที่ดิฉันเขียนคงจะไมมีสาระอะไรมากนัก 
เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็ยอมจะสมบูรณที่สุดอยูแลว จึงไดแตขอประทาน
อภัย ขอเขียนแตเพียงเทาที่ระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทานั้น 



 

(๑๔๔)  วัดญาณเวศกวัน 
 

 วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พึ่งจะไดรับอนุญาตใหกอต้ังเปนทางการ
เม่ือ  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  มีเนื้อที่ในขณะนั้น  ๑๑  ไรเศษ  ปจจุบันมีประมาณ  ๒๒  ไร 
ต้ังอยู  ณ  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มีพระเดชพระคุณ        
พระพรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไมแนนอน ขณะนี้มี ๒๑ รูป เปนพระ
นวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจํา
เพียงจํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทานั้น  

วัดน้ีเปนวัดที่กําลังพัฒนา ซ่ึงก็คอยเปนคอยไปตามกําลังของญาติโยมและแรง
ศรัทธา เชน ในปนี้กําลังเร่ิมกอสรางหอธรรม เพื่อรวบรวมผลงานของทานไว ณ ท่ีเดียวกัน 
และเพื่อสนับสนุนการคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ 
 วัดญาณเวศกวัน เม่ือเทียบกับวัดทั่วๆ ไป นับวาเปนวัดท่ีคอนขางใหม มีอายุเพียง 
๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควรบันทึกไวดังน้ี 
 เม่ือพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนท่ีจะพูดถึงวัดพระพิเรนทร ซ่ึงเปนตน
กําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได  

วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ต้ังอยูในใจกลางของเมืองหลวง ในยานธุรกิจ ฉะนั้น 
จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดีของวัดที่จะ
รับได แตโดยความเปนวัดซ่ึงมีหนาท่ีจะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวยความเมตตา จึง
ทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหานานาประการ เร่ิมต้ังแตอาณาบริเวณของวัดซ่ึงมี
เน้ือที่จํากัดขยายไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาต้ังประชิดอยูทุกดาน เวนไวแตดานซ่ึงมีที่
จําเพาะประตูวัดเทาน้ัน ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคารโรงเรือนเต็มเนื้อที่ อาทิ โบสถ วิหาร 
โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ  

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะที่เปนปญหาตอสุขภาพของผูพํานักอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาต้ังแตบายไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาท่ีเขาจัดงานพิธี
ตางๆ ความแออัดก็ยิ่งทวีมากข้ึน ทั้งคนที่มาใชบริการ ทั้งรถรา ทั้งเสียงจากพิธีกรรมตางๆ 
ของแตละศาลา ซ่ึงตางคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศทั่วไปเต็มไปดวยความ
วุนวายเซ็งแซ  

นอกจากน้ันแลว ส่ิงที่เปนปญหาซํ้าเติมในการทําลายสุขภาพของพระเดชพระคุณ
โดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิท่ีพักของทานเอง แมจะเปนตึกสองช้ันขนาดไมเล็ก แต
บรรยากาศรอบๆ ก็ไมนาอยูเสียแลว กุฏินี้ต้ังอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ช้ันลางเปนที่พัก
อาศัยของลูกศิษย ดานบนเปนท่ีพํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไปยังกุฏิอ่ืนๆ 
ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซ่ึงมีดานหลังชิดกําแพงวัด  



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๑๔๕) 

นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ ช้ัน ยาวตลอดแนวซอย 
สวนหน่ึงของตึกแถวนี้เปนที่ต้ังของรานทําทอง ซ่ึงมีหนาตางตรงกับหนาตางของทานพอดี 
การทําทองของเขาในเวลากลางคืนทํากันจนดึก เวลาทําทองเขาจะน่ังทําตรงหนาตางซ่ึงตรง
กับหนาตางของทาน เพื่อระบายกล่ินควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะให
เคร่ืองเปาพนไฟในการหลอมละลาย ใชน้ําประสานทองเปนเคร่ืองประสาน ฉะนั้นเวลา
ทํางาน ไอน้ําประสานทองก็จะพุงกระจายตรงมายังหนาตางของทานที่อยูตรงกันขาม ฟุง
กระจายมาอยางแรง ทําใหทานทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มาเดิน
ที่ระเบียงขางหนา เพียงแตใหกล่ินไอเบาบางลงบางเทานั้น  

การเปนอยูอยางน้ีมาตลอดเวลานับสิบๆ ปท่ีทานพํานักท่ีนี่ ไอนํ้าประสานทองน้ีเปน
อันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจสั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวียิ่งขึ้นทุกวัน มีผู
เลาวา เคยมีผูศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายท่ี แตทานก็บอกวา อยาไปรบกวน
อาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทานั้น สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรคภูมิแพแก
ไมหาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากขึ้นๆ  

พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาที่พํานักขางนอกเพื่อขอใหทานยายออกไป 
แตก็หาที่เหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะวางก็ออกไปดูตามวัดรางๆ ซ่ึงมีมากดวยกัน ไปกันทั้ง
ทางบก ทางเรือ ก็ไมไดท่ีเหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบเร่ือง ก็ยินดีที่จะ
จัดหาท่ีถวายนิมนตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบรบกวนใครๆ อยูแลว ก็ไดแต
อนุโมทนาขอบคุณไป  

ระหวางนี้อาการของทานก็มากข้ึนทุกที ความทราบถึงนายแพทยโรจน  สุวรรณสุทธิ 
แหง ร.พ.ศิริราช ผูที่ศรัทธาและเคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไปปรารภ
ใหฟง คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา การสูดไอนํ้า
ประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด เปน
อันตรายมาก จึงขอใหทานรีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะเม่ือเปน
แลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วที่สุด  

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาที่พักช่ัวคราวถวายกอน…แต
ตองเปนที่เหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอพระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานใหเปน
คนไขไปพลางกอน พักในโรงพยาบาลช่ัวคราว  

ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียนพระเดชพระคุณทานวา 
คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา ภรรยา มีศรัทธาจะถวายที่ดิน ๒๕ ไร ที่เปนมรดก
จากคุณพอคุณยงยุทธ ที่ตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



 

(๑๔๖)  วัดญาณเวศกวัน 
 

พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบปญหาหลายอยาง ที่
สําคัญที่สุดคือ ดินเปร้ียว นํ้าเปร้ียว ปลูกตนไมไมข้ึน คณะศิษยไดพยายามอยางมากท่ีจะ
ช ว ย กั น แ ก ป ญ ห า ข อ น้ี  ไ ด เ ชิ ญ อ า จ า ร ย ผู เ ชี่ ย ว ช าญท า ง ป ฐพี วิ ท ย า  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะนั้นก็เสนอวิธีแกให แตก็
ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญท่ีไมคุมคา  

คร้ันเม่ือพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดานฟารมขางเคียงเขาเลี้ยงไก
เปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหม่ืน มีการฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเม่ือถึงฤดูที่มีลมผาน
มา ก็มีกล่ินเหม็นโชยมาดวย แมกระน้ัน ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวาเจาของ
เขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนช่ัวคราวดวยไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตา
ฉลองศรัทธาถึงสองคร้ัง กลับมาก็อาพาธทั้งสองคร้ัง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ 
 ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกาของทาน มากราบเรียนวา 
มีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกศาลาใหญไวกลางสระน้ําในที่แปลงใหญของเขาท่ีตําบลลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ทิ้งวางไวเฉยๆ หากทานจะใชเปนท่ีพักช่ัวคราวได 
เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวาพอจะใชได เพราะในขณะนั้นมีพระสงฆในคณะ
ของทานเพียง ๒ องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) ศิษยของทาน และพระ
ครูสังฆรักษ (ฉาย) ซ่ึงรักเคารพทานมาก ติดตามมาจากวัดพระพิเรนทรดวยกัน  

ที่ศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะพระเดชพระคุณทาน
เปนผูที่ละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไรงายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลองพัก
ดูกอนระยะหนึ่ง คร้ันรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา ผูเปนเจาของศาลาดังกลาว คือ 
คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซ่ึงตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลใหเกิดสถานพํานักสงฆ
สายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน ผูถึงแกกรรมไปดวยโรค  
มะเร็ง และเปนผูที่มีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณเปนอยางยิ่ง ในระหวางที่เธอมีชีวิต
อยู ไดเปนผูที่ดูแลเอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของพระเดชพระคุณอยางดีที่สุด มี
ความต้ังใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเล่ือมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง  

ทั้งสามีภรรยาเจาของศาลา ยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความเล่ือมใสศรัทธามากข้ึนๆ เอาใจ
ใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีท่ีสุด แมบานที่เธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลาง
สระสักเพียงใด แตทั้งครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน 
พยายามปรับปรุงสถานท่ีพํานักใหสัปปายะมากข้ึนเร่ือยๆ กอตรงโนน สรางตรงนี้ พยายาม
ถวายความสะดวกสบาย ทั้งสวยงามใหมากย่ิงข้ึน ดูแลใหความสะดวกสบายแกทุกคน
แมแตญาติโยมท่ีมากราบนมัสการที่เยี่ยมทาน  



 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได  (๑๔๗) 

ทานและคณะพักอยูที่นี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง ๓ พรรษา ในระหวางนี้
ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดท่ีจะเสาะหาที่ดินสรางวัดถาวรอยูเร่ือยๆ 
 คร้ันตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาววา บริษัทไทยประกัน
ชีวิต มีที่ดินทิ้งวางเปลาอยูแปลงหน่ึงบนถนนขางพุทธมณฑล สาย ข มีเนื้อท่ีราว ๑๑ ไรเศษ 
เตรียมไวจะสรางตึกสัมมนาคาร ๔ ช้ัน เพื่อใชเปนที่สัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธมณฑล
ไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการน้ันจึงเปนอันระงับไป ที่ดินแปลงนี้ท้ังๆ ที่
ถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยทิ้งไปเฉยๆ  

เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนที่สัปปายะมาก ลักษณะทั่วไปของที่ดินแถบน้ันเปนสวน 
สงบ รมร่ืน มีบานเรือนต้ังอยูหางๆ กัน มีผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมามากนัก 
ทั้งปากซอยก็ยงัมีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคนและยวดยาน
อยูเปนประจําอีกดวย ทั้งสัปปายะ ทั้งปลอดภัย จึงเปนท่ีถูกใจของทุกคนอยางมาก  

พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายท่ีดินที่วังนอยได ที่ดินสวนที่เคยถวายน้ันขายได ๕ 
ลาน พอดีที่กําลังตองการเปนทุนในการซ้ือที่ดินแปลงนี้ เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ แสน 
เศษเทาไรดิฉันจําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา  รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนท่ีขาดใหทันที 
อันที่จริงเจาของเขาเรียกแพงกวาน้ีมาก แตอาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และคํา
วิงวอนจากศรัทธาหลายสาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว  

ญาติโยมทุกคนที่เกี่ยวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไปดูที่แปลงใหญ เห็นมี
การขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทขึ้นเอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ข้ึนสูง
ระเกะระกะทั่วไปในระหวางพงหญาข้ึนสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบที่ซอนอยูภายใน 
 คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวางแผนผังการกอสราง 
จัดแบงเขตท่ีควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดีกับที่ดินที่มีอยู แตตอมาเม่ืออาณาเขตของวัด
ขยายออกมากข้ึนๆ แผนผังที่วางไวเดิมจําตองเปล่ียนไปดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 
 จังหวะน้ันชางพอเหมาะพอดี ที่ดิฉันจะไดมีโอกาสรวมทําบุญ เนื่องจากความ
จําเปนที่จะตองยายที่อยูหนีความอัดแอของสุขุมวิท ในที่ดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึกหนึ่ง
หลัง อีก ๒ หลังเปนบานไม ทุกหลังจะตองร้ือออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใชประโยชน
ขางหนา เพราะขณะนั้นไมหายาก และแพงมาก ท้ังหาที่แกแกรงไมคอยได ไมจากบานทั้ง ๓ 
หลังจึงเปนประโยชนมาก เรือนไมหลังใหญเปนไมท่ีดีมาก คุณพอดิฉันส่ังลองลงมาเองจาก
จังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคูคลองในวัด  



 

(๑๔๘)  วัดญาณเวศกวัน 
 

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชที่วัด พื้นไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับพื้นกุฏิทั้งสอง คุณหมอ
จรูญขอถวายคาสรางกุฏิทั้งหมด คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมท่ีเหลือก็
ไดนํามาใชทําอุปกรณที่จําเปนตางๆ เชน เตียง ต่ัง โตะ  

บังเอิญอีกที่ขณะน้ัน ดิฉันมีคนสวนซ่ึงมีฝมือทางชางไมอยูดวย จึงทําไดทุกอยางที่
ตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ นี้ คนสวนน้ีรับใชอยู ๗ ป 
ไดทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขา 
 เม่ือกุฏิข้ึนแลว การกอสรางอ่ืนๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับความจําเปน เชน โรง
ครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ และ
หอธรรมท่ีกําลังจะเร่ิมข้ึน ทั้งอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเร่ือยๆ ตามเหตุการณและความ
จําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ท่ีสงบรมร่ืน และงดงาม ทามกลางไมดอกไมใบไมยืนตน
ที่ยังความเปนธรรมชาติ ดังเชนที่ปรากฏในปจจุบัน 

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
วันที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (วันที่คาํเล่านี้มาถึงวัด) 

 
 
หมายเหตุ:  เรื่อง “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าท่ีระลึกได้” น้ี พิมพครั้งแรก เพื่อแจกในโอกาสท่ี พลโท 

นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดท่ี วัดญาณเวศกวัน ใน
วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

 
 

 
 
 
 
 



 อารัมภพจน 
ในการพิมพ์ฉบับ ๖ ตอน คร้ังที่ ๑ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗ 

วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นมงคลวารที่  โยมคุณหญิงกระจ่างศรี   
รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี เป็นอภิลักขิตกาลอันสําคัญ สมควรฉลองสิริชนมกาลด้วย
ธรรมทานใหญ่ ท่ีจะอํานวยประโยชน์ยืนนาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมซ่ึงจะเป็นเล่มใหญ่ในระยะยาว ชื่อว่า ตามพระใหมไปเรียนธรรม และประจวบว่า โยม
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นรัตตัญญูบุคคล ๑ ใน ๓ ท่านของวัดญาณเวศกวัน ที่มี
ชนมวารบรรจบครบศตวรรษในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี จึงได้ตกลงจะพิมพ์หนังสือ
ธรรมเล่มดังกล่าวทยอยไป ซ่ึงถ้าไม่จบเล่มในปี ๒๕๕๗ น้ี ก็คงหรืออาจจะเสร็จสิ้นในปีท่ี
สืบเนื่องต่อๆ ไป ทั้งนี้ มีข้อดําริและเร่ืองราวปรากฏอยู่ในคํา “ปรารภ” ต่อจากน้ีแล้ว 

อน่ึง ได้คํานึงว่า โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้ท่ีริเร่ิมและได้เพียร
พยายามเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง ในการเท่ียวสืบเสาะแสวงหาสถานพํานักอันเป็นสัปปายะ ท่ี 
อาตมภาพจะไปพักอาศัยให้พ้นไปจากถ่ินอากาศเสียที่เป็นพิษภัยเพิ่มโรคาพาธ แล้วจะได้
ทํางานตรวจเขียนหนังสือธรรมต่อไปได้ยืนยาว จนมีญาติโยมร่วมใจร่วมขวนขวายมากท่าน 
และในที่สุดก็ได้พบสถานที่สมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางด้านหลังของพุทธมณฑล ท่ีอาตม
ภาพพร้อมคณะได้เข้ามาพํานักตั้งแต่เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒ และเม่ือกาลเวลาผ่านมา ด้วย
การท่ีโยมผู้ศรัทธาจัดทําเสริมสร้างนานัปการ สถานท่ีอันมุ่งเพียงให้เป็นท่ีหลบลี้ภัยอากาศ
เสียและซุ่มทําหนังสือ ก็กลายเป็นวัดญาณเวศกวัน ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

เม่ือถึงวาระนี้ น่าจะนําคําบอกเล่าของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มาพิมพ์
ไว้ด้วย คนรุ่นหลังจะได้รู้ถึงความคิดและเร่ืองราวท่ีเป็นต้นกําเนิดและเป็นภูมิหลังของวัด
ญาณเวศกวันน้ี ที่เป็นส่วนสําคัญในประวัติของวัด เพื่อจะได้มีความแจ่มชัดในการที่จะสืบ
สานกิจการของวัดกันต่อไป 

ในกฐินกาลแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ๑๐ ปีล่วงแล้ว เม่ือวัดญาณเวศกวันมีอายุได้ 
๑๕ ปี อาตมภาพได้ขอให้โยมคุณหญิงเขียนเล่าเร่ืองราวดังกล่าว แล้วพิมพ์แจกในวัน
ทอดกฐินปีน้ัน คร้ันต่อมาถึงปี ๒๕๕๒ มีการตั้งเสาอโศก คือเสาจําลองหลักศิลาจารึกของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ลานด้านหลังวัด ประจวบวาระท่ีวัดญาณเวศกวันมีอายุ ๒๐ ปี อาตม
ภาพได้บอกแจ้งขอรวบรวมคําเล่าของโยมรุ่นแรกที่ร่วมกันสร้างวัด และได้มาบ้าง ยังไม่ครบ 



 

(๑๕๐)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

คร้ังน้ัน ตนเองก็ได้เขียนเร่ือง “๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน” แต่เขียนไปได้แค่ยุคท่ี ๑ 
เพียง ๓๘ หน้า ได้ประวัติช่วงต้นของการสร้างวัด ยังไปไม่ถึงไหน การเขียนประวัติวัดก็ค้าง
อยู่เท่าน้ันจนบัดน้ี เพราะงานหนังสือธรรมท่ีทําไม่ทันมีมากมาย และในท่ีสุด ตัวอาตมภาพ
เองก็ต้องไปพักอาศัยและตรวจเขียนหนังสือธรรมที่ยังค้างอยู่อีกนับไม่ได้ ในถ่ินไกลออกไป 
เน่ืองจากปัญหาเก่าคือเร่ืองอากาศกับโรคาพาธนั่นเอง 

โดยนัยท่ีกล่าวมา ในวาระน้ี จึงถือเป็นโอกาสที่จะนําข้อเขียนคําเล่าของโยมคุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เร่ือง “วัดญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ลงตีพิมพ์ไว้
ด้วย จะได้เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือในแง่ของสถานท่ีหน่ึงซ่ึงผุดและแพร่หนังสือธรรม 
สืบต่อไป 

ว่าถึงหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม น้ี ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา มีเวลาจัดทํา ๑ เดือน ทันพิมพ์เสร็จ
ได้ ๔ ตอน กะว่ากว่าจะถึงวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีเวลา ๔ เดือน โดยคํานวณว่าทําได้เดือนละ ๔ ตอน ก็จะ
เสร็จอีก ๑๖ ตอน แต่คร้ันถึงเวลาจริงในบัดน้ี เสร็จได้เพิ่มเพียง ๒ ตอน รวมกับเดิมเป็น
ภาค ๑ มีชื่อว่า “วางฐานชีวิตแหงการศึกษา” มีทั้งหมดแค่ ๖ ตอน นี้คือความไม่แน่นอน 
อันเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในยามที่กําลังของสังขารมีแต่จะถดถอย ก็จะต้องเผชิญ
และผจญด้วยกําลังเท่าที่มีอยู่นี้ต่อไป แต่การที่ได้เร่ิมพิมพ์ขึ้นมาเป็นส่วนแห่งการฉลองอายุ
มงคลของท่านที่มีคุณได้อุปการะวัดนี้มา ไม่ว่าจะเสร็จแล้วเท่าใด ก็ชื่อว่าบุญกิริยาที่ควรแก่
กาล ได้เกิดก่อและดําเนินต่อไปแล้ว 

ถ้อยพจน์อันพึงพรรณนาเลยกว่าน้ี มีในคํา “ปรารภ” ถัดไปข้างหน้า 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 



 คําปรารภ 
ในการพิมพ์ฉบับ ๔ ตอน ครั้งที่ ๑ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ 

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

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

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

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

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

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

โยมทั้งสองทานเปนคูมิตรสนิทแนนแฟน เมื่อมาทําบุญกุศล ก็ทําดวยกัน ตามปกติ 
โยมคุณหญิงกระจางศรี  รักตะกนิษฐ  เปนผูเร่ิมเร่ืองวาจะทํานั่นทํานี่  แลวคุณโยมหมอจรูญ 
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่ 

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

ต้ังแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดต้ังทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน  
ดูแลจัดหาปจจัยส่ีและบรรดาอุปกรณเคร่ืองดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ต้ังแตกอนสรางวัดเร่ือยมา  



 

(๑๕๒)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

พอเร่ิมยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเร่ิมดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการร้ือบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอต้ังวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ต้ัง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเล้ียงวัดในระยะยาว  

เร่ืองการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพ่ือประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม  

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

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

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

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

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

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



 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)    (๑๕๓) 

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

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

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

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

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

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

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

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

เร่ืองตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพ่ิมไวอีกตางหาก 
เชนเดียวกับเร่ืองราวอื่นหลายอยาง ซ่ึงไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป 



 

(๑๕๔)  อารัมภพจน – ปรารภ 
 

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

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

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

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

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

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

ทานไดบําเพ็ญอยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ แผ
ขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 
สดช่ืนเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



คําโปรย 
หลังปก – ปกหลัง 

 

“…คุณพ่อคุณแม่น้ันรักลูกมาก อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็ถือว่า
พ่อแม่มีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวที ให้ตอบแทนพระคุณของท่าน  

“ทําไมจึงถือว่าการบวชน้ีเป็นการตอบแทนพระคุณ ก็อย่างที่กล่าวเม่ือก้ีว่า พ่อแม่นั้นฝาก
ความสุขความทุกข์ไว้กับลูกเป็นอย่างมาก ถ้าลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติดี พ่อแม่ก็มี
ความสุขด้วย ถ้าลูกประพฤติไม่ดี เป็นที่หนักใจ พ่อแม่น้ันแหละจะเป็นคนท่ีทุกข์ท่ีสุด  

“ในเม่ือพ่อแม่ฝากสุขและทุกข์ไว้กับลูกอย่างนี้ ลูกท่ีดีก็ต้องพยายามทําให้พ่อแม่มี
ความสุข มีความสบายใจ ไม่หนักใจกับเรา ได้มองเห็นเราด้วยความปล้ืมใจ และมีความหวัง  

“...พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ ก็ด้วยเห็น…ลูกเป็นคนดี มีความขยันหม่ัน 
เพียร มีคุณธรรม เจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความ
เจริญอย่างนี้ พ่อแม่ก็มีความสุข ลูกไม่ต้องทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยู่แล้วในตัว  

“ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความว่า การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อาจสรุปได้ ๓ อย่าง 
๑. เล้ียงท่านทางกาย เช่นเลี้ยงด้วยอาหาร ด้วยปัจจัย ๔ ยามท่านชราแก่เฒ่าลง เรา

อาจจะดูแลท่านในเร่ืองวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ แต่ระหว่างที่ท่านยัง
แข็งแรง ท่านเป็นฝ่ายเล้ียงเรา ท่านเล้ียงเราก่อน ซึ่งกลายเป็นว่า กว่าจะได้ตอบแทน
ท่าน เราต้องรออีกนาน แถมไม่แน่เสียด้วย จึงมี...ข้อต่อไป ซ่ึงทําได้ทันที ไม่ต้องรอ    

๒. เล้ียงทางใจ เลี้ยงใจน้ีเป็นการเล้ียงที่สําคัญ เล้ียงใจก็คือช่วยให้ใจของท่านสบาย มี
ความสุข ให้ท่านเห็นลูกแล้วได้ปล้ืมใจ อย่างน้อยก็ไม่หนักใจ อย่างที่พูดเม่ือกี้ที่ว่า 
ถ้าเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทําการงาน มีความสุขความเจริญ นั่น
ก็เป็นการเล้ียงใจพ่อแม่ ทําให้พ่อแม่มีความสุข ชื่นใจ ปล้ืมใจ ตลอดเวลา  

๓. ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ ด้วยการให้ส่ิงที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่าน 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาข้ึนบ่าประคบประหงมเล้ียงดูตลอดชีวิต
อย่างดีท่ีสุด ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ถ้าพ่อแม่เป็น
คนไม่มีศรัทธา ทําให้ท่านมีศรัทธาได้ พ่อแม่ไม่มีศีล ทําให้ท่านหันมาประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีศีลได้ พ่อแม่ไม่มีจาคะ ไม่มีความเสียสละ ไม่ช่วยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชน์ ลูกก็ทําให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญา ลูกก็ช่วยหาทางเก้ือหนุนให้ท่านมีปัญญาข้ึนได้ เช่นมีปัญญารู้ธรรมะ เข้าใจ
หลักพระศาสนา รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโน้มนําท่านอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม อย่างน้ีถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูง 




