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ภาค ๑

วางฐานชีวิตแหงการศึกษา

ตอนที่
๑

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

ความมุงหมายของการบวช
เพราะฉะนั้น เราก็เริ่มเรียนกันตั้งแตบัดนี้เลย คือพอมาขอบรรพชาก็เริ่มเรียนทันที
โดยที่ทานทั้งหลายจะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของการบวช
ที่จริง จุดหมายของการบวชมีอยูแลวในคําขอบวช คือในคําขอบวชแบบ “อุกาสะ”
อยูที่คําวา “สัพพทุกข-นิสสรณนิพพาน-สัจฉิกรณัตถายะ” (เพื่อประจักษแจงนิพพานที่ปลอดพน
จากปวงทุกข) นี่เปนจุดหมายสูงสุดรวบยอด ตองพูดกันยาว บวชแลวจะไดเรียนกันจริงจัง
ในที่นี้ จะพูดถึงความมุงหมายรองที่สืบเนื่องและพวงมา ซึ่งพอสรุปได ๔ อยาง คือ

๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ข้อที่ ๑ บวชเพื่อทําหน้าที่ของพุทธบริษัท
ประการแรก การบวชนี้เปนการทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน คือ เราถือกันวา เรา
ทุกคนที่อยูในพุทธบริษัท มีหนาที่ที่จะชวยกันรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เพราะวา
พระพุทธศาสนานั้นดํารงอยู เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหสังคมของเรามีศีลธรรม
มีความรมเย็นเปนสุข เราจึงเห็นคุณคาเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา เราจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูอยางมั่นคงยืนนาน
ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนานั้น เราอาจจะทํานั่นทํานี่ สรางโนนสราง
นี่ อุปถัมภบํารุงตางๆ อยูขางนอก เชนถวายภัตตาหารแกพระสงฆ เปนตน แตนั่นก็ยังไม
เต็มตัว ไมเต็มที่ ทีนี้ ถาเราเขามาบวช เราก็ไดมาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาดวยตัวเอง ใหพระพุทธศาสนาเขามาอยูในเนื้อในตัวของเราเลย ดวยการเลา
เรียน ทรงจํา รูเขาใจ และประพฤติปฏิบัติ
เมื่อไรพระพุทธศาสนาเขามาอยูในชีวิตของเรา โดยเราประพฤติปฏิบัติ ก็เทากับ
วาเราเอาชีวิตของเรารักษาพระศาสนาไว ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู พระพุทธศาสนาก็อยู
ดวย เพราะวาพระพุทธศาสนานั้น กลายเปนเนื้อเปนตัวของเรา ดวยการรูเ ขาใจและ
ประพฤติปฏิบัติ แลวยังสามารถนําไปแนะนําสั่งสอนบอกเลาชี้แจงแกผูอื่นดวย
พรอมกันนี้ การที่ทานทั้งหลายเขามาบวช และไดเลาเรียนปฏิบัตินั้น ก็ไดมาอยูใน
สงฆ หรือ เข า มาร ว มสั งฆะ ซึ่ ง เป น สถาบั นที่ รั ก ษาพระศาสนาไว ตราบใดที่ ยั ง มี ส งฆ
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เพราะวาสงฆนี้ แมจะเปนสมมุติสงฆ ก็นับเนื่องโยงเขาไปถึง
พระรัตนตรัย เปนสื่อ เปนองคแทน ที่จะดูแล โอบอุม อยางนอยหอหุมพระพุทธศาสนาไว
เพราะฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายเขามาบวชอยางนี้ จึงเปนการทําหนาที่ในนามของ
พุทธบริษัท ในการรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนบุญเปนกุศลสําคัญประการที่หนึ่ง

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

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

การที่ลูกบวชนี้ นอกจากเลี้ยงใจพอแมแลว ก็โนมนําใหพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนา เราถือกันวา การที่ลูกบวชนั้น ทําใหพอแมไดเปนศาสนทายาท หรือไดเปนญาติของ
พระศาสนา อันนี้มีเรื่องสืบตอมา ตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช
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นี่หมายถึงพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งเปนมหากษัตริยผูยิ่งใหญ ที่ไดทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปในประเทศตางๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราดวย พระเจา
อโศกไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามากมาย สรางวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด ทั่วดินแดนชมพูทวีป
ที่กวางใหญ คือในอินเดีย ซึ่งสมัยนั้นใหญที่สุดในประวัติศาสตร ใหญกวาอินเดียสมัยนี้
พระเจาอโศกนั้น เมื่อไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย วันหนึ่งก็เลยไดถาม
พระมหาเถระ ชื่อโมคคัลลีบุตรติสสเถระวา ที่โยมไดอุปถัมภบํารุงพระศาสนามามากมาย
นี้ โยมก็ อ ยากจะได เ ป น ญาติ ข องพระศาสนา ได เ ป น ศาสนทายาท แล ว ที่ โ ยมทํ า มา
มากมายดวยศรัทธาอยางแรงกลา สละทุนทรัพยมหาศาลนี้ โยมไดเ ปนญาติของพระ
ศาสนาหรือยัง ไดเปนศาสนทายาทหรือยัง พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตอบวา “ยัง”
ลองคิดดู พระเจาอโศกมหาราชเมื่อไดทรงสดับคําของพระเถระ คงจะพระทัยทอ
ลงไปทีเดียว แตพระเจาอโศกก็ไมไดทรงทอถอย พระองคตรัสถามตอไปวา อาว! แลวทํา
อยางไรโยมถึงจะไดชื่อวาเปนศาสนทายาท
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซึ่งเปนประธานพระสงฆสมัยนั้น ก็ไดตอบแกพระเจา
อโศกมหาราชวา ถาหากทานผูใดไดมีบุตรธิดาเขาไปบวชในพระศาสนา ทานผูนั้นแหละ
ไดชื่อวาเปนศาสนทายาท
พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงพิจารณาแลวทรงปรึกษาพระโอรสพระธิดาวา มีใคร
พรอมใจจะบวชบางไหม ก็พอดีมีพระโอรสและพระธิดาที่อยากจะบวชอยูแลว รอขอพระ
บรมราชานุ ญ าตอยู คื อ เจ า ชายมหิ น ทะ กั บ เจ า หญิง สัง ฆมิ ต ตา ทั้ ง สองท า นก็เ ลยได
โอกาส ก็อาสาสมัครขอบวชในพระศาสนา
จึงเปนอันวา ไดมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเขามา
บรรพชาอุปสมบท คือ เจาชายมหินทะ มาเปนพระมหินทะเถระ เปนพระภิกษุ สวนพระ
ราชธิดาชื่อสังฆมิตตา ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณี ชื่อวาพระสังฆมิตตาเถรี แลวทั้งสอง
ทานนี้ก็ไดมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา หรือในศรีลังกาปจจุบัน
พระมหินทะเถระไดนําคณะพระสงฆมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา เผยแผคํา
สอนของพระพุทธเจาที่ลังกาทวีป แลวพระสังฆมิตตาเถรีก็เขามาตั้งภิกษุณีสงฆ พรอมทั้ง
นําเอากิ่งตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู มาประดิษฐานใหแกชาวลังกา
ทวีป ตนโพธิ์ตนนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู มีอายุ ๒,๓๐๐ กวาป แกมาก ตองใชไมที่ประดับอยางดี
แลว มาค้ํามายันไว อยูที่เมืองอนุราธปุระ พระนครหลวงเกาในอดีตกาลของศรีลังกา
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ในหนังสือตําราใหญๆ มีฝรั่งเขียนบันทึกไววา ตนโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ ซึ่งมาจาก
พุทธคยา สถานที่ตรัสรูตนนี้ เปนตนไมประวัติศาสตรที่มีอายุนาจะยาวนานที่สุดของโลก
ไมตองหาใหยาก ดู Encyclopædia Britannica ในหัวขอเรื่องเมืองอนุราธปุระ/
Anuradhapura วา (ขอคัดจากฉบับลาสุด และไมตองแปล เพราะอานเขาใจกันไดสบายๆ):
The city also contains an ancient pipal tree that is believed to have
originally been a branch of the Bo tree at Bodh Gaya (Bihar, India),
under which Gautama Buddha attained Enlightenment. The Bo tree
branch was planted at Anuradhapura about 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.]

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

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

ความหมายของการบวช
ตอนนี้จะยอนมาเรียนรูเขาใจเรื่องความหมายของตัวการบวชเอง ในที่นี้ ไดพูด
เรื่องความมุงหมายของการบวชไปแลว กอนมาอธิบายความหมายของการบวช นี่เปน
การพูดไปตามลําดับความเกี่ยวของใกลตัว พรอมทั้งความยากงายและความนาสนใจ

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

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

เมื่อบรรพชาได้บวชเณรแล้ว จะบวชพระก็ต่อด้วยอุปสมบท
ในสมัยแรกของพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนาใหมๆ การบวชมี
อยางเดียว มีขั้นตอนเดียว คือพอบวชเขามา ก็เปนพระภิกษุไปเลย บุคคลที่ออกมาจาก
บาน ซึ่งทานรับใหบวชเขามาในสงฆ ลวนเปนผูพรอมดีแลวที่จะเปนบรรพชิต ผูมีชีวิตแหง
บรรพชา
ตอมามีพระอยูกันมาก สังฆะขยายใหญโตขึ้น พระที่บวชตรงจากพระพุทธเจาก็มี
พระที่พระสาวกบวชใหก็มาก ผูที่บวชโดยพรอมดีแลว ก็มี ผูที่บวชมาทั้งที่ยังไมพรอมดี ก็
มาก ทําใหตองมีระเบียบวินัยกํากับมากขึ้นๆ พระพุทธเจาจึงทรงจัดสรรระบบของสังฆะ
ดวยวินัยบัญญัติ มีการจัดลําดับขั้นตอนตางๆ ใหวิถีชีวิตมีระบบเปนระเบียบมากขึ้น
วาตามพระวินัยที่ยุติแลว การบวชในปจจุบันนี้ แบงเปน ๒ ขั้นตอน คือ บวชเณร
อยางหนึ่ง บวชพระอยางหนึ่ง
บวชเณร (พูดใหเต็มวา บวชเปนสามเณร) เรียกวา “บรรพชา” ดังที่ผูจะบวชซึ่งนั่ง
พรอมกันอยูนี้ ไดกลาวคําขอบวชเมื่อกี้วา “ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต” (แปลวา “ทานผู
เจริญ ขอทานจงใหบรรพชา แกขาพเจา”) นี่หมายถึงใหการบวชเปนสามเณร
ทีนื้ เมื่อบวชเปนเณรแลว ไดบรรพชาแลว ทานทั้งหลายยังไมพอใจ ยังประสงคจะ
บวชใหสมบูรณเปนพระภิกษุ ก็ตองมีคุณสมบัติครบถวน เชนวา มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ
เปนตน เมื่อมีคุณสมบัติพรอม ก็ถือวามีสิทธิ์สมัครขอบวชเปนพระภิกษุได การขอบวช
เปนพระภิกษุนี้ เรียกวาขอ “อุปสมบท” เมื่อสงฆยอมรับ ก็เปนอันไดอุปสมบท คือไดบวช
เปนพระภิกษุ
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เปนอันวา การบวชในปจจุบันนี้ แบงเปน ๒ ขั้นตอน คือ บวชเปนสามเณร
เรียกวา “บรรพชา” แลวบวชเปนพระภิกษุ เรียกวา “อุปสมบท”
สําหรับทานที่จะบวชพระ (บวชเปนพระภิกษุ ดวยการอุปสมบท) ก็ตองผานการ
บวชเณร (บวชเปนสามเณร ดวยการบรรพชา) กอน การบวชเณร คือบรรพชา จึงเปน
ขั้นตอนเบื้องตน จากนั้น เมื่อบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็อุปสมบทเปนพระภิกษุโดย
สมบูรณตอไป
เมื่อบวชเขามาแลว ก็อยูในวัด มีวิถีชีวิตของพระเณร การเปนพระเปนเณร ก็คือ
การที่จะเจริญงอกงามในการเรียน อยางที่บอกเรื่อยมาวาบวชเรียนนั่นแหละ
ทีนี้ก็ตองรูวา ที่มาบวชแลวจะเรียนนั้น เรียนอะไร และจะเรียนไดอยางไร มีระบบ
การศึกษาเปนอยางไร จะไดใครมานําพาใหเดินหนากาวไปในการเรียน

พระรัตนตรัย เปนดวงแกวที่สูงคาอยางไร
ขอที่วาจะเรียนอะไรนั้น รอสักนิด เริ่มแรก ขอใหรูหลักที่เราจะตองอาศัยในการที่
จะเดินหนากาวไปในการเรียนนั้น ที่สําคัญก็คือตัวหลักการและระบบการศึกษาของเรา
นั่นเอง เราจะตองรูเขาใจหลักการและมองเห็นระบบของการศึกษา ที่เราจะกาวเขาไปใช
หรืออาศัยในการเดินหนาพัฒนาชีวิตของตัว
ถาพูดสั้นๆ ก็บอกวา การบวชเรียนนั้น เปนการกาวไปในการศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ตามวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา ในระบบแหงไตรสรณะของพระรัตนตรัย
พอพูดวาหลักการ พูดถึงระบบ ก็ทําใหรูสึกวายาก หรือชักจะงง เพราะเหมือนเปน
คําที่ดิ้นได ไมวาไตรสิกขา หรือพระรัตนตรัย หรือไตรสรณะก็เปนหลักทั้งนั้น และทั้ง ๓
หลักนั้นก็เปนระบบที่ครบอยูในตัว แลวไตรสิกขาก็เปนระบบยอยอยูในพระรัตนตรัย ที่
เปนระบบใหญซึ่งครอบคลุม เจอคําวาหลักตรงนี้ ระบบตรงโนน ก็เลยจะงง
อยางไรก็ดี ตอนนี้ไมตองงง ตอนแรกฟงไว เดี๋ยวพอไดเรียนรูเขาใจความจริง และ
มองเห็นคุณคา ซาบซึ้งใจ ทราบซึ้งในปญญา พอมองเห็นทางใหญนอยที่โยงกันหมด
ศรัทธาก็มา แลวเกิดกําลังเรี่ยวแรงที่จะเดินไป ก็จะรูกับตัวเองวา พระรัตนตรัยนั้นเปน
สรณะ เป น เครื่ อ งนํ า ทาง เป น หลั ก ยึ ด ถื อ ให แ ก เ รา ที่ จ ะพาเราให เ ดิ น หน า ไปใน
พระพุทธศาสนา ใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย เหมือนกับวา
เราจะไดโดยสารพระรัตนตรัยนําพาเราไป
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พอรูชัดเจน และใจเอาแลว จะพูดคําวาหลัก วาระบบ ไมวาคําไหนมา มองเห็น
เชื่อมโยงสงถึงกันไปหมด ก็ไมยุงไมยากอะไรแลว
เริ่มแรกก็มารูจักพระรัตนตรัย ที่เรานับถือเปนสรณะ อยางที่ไดรับเอาไวตั้งแตตน
วา “พุทฺธํ... ธมฺมํ... สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ใหพอรูเ ขาใจความหมายของพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และมองเห็นเหตุผลวาทําไมจึงนับถือพระรัตนตรัยนั้น
เปนสรณะ แลวก็จะไดรูดวยวาเราจะอาศัยทานนําทางพาเราไปกับทานไดอยางไร
ก็มาดูกันตั้งแตความหมายของถอยคํา ตอนแรก คําวา “รัตนตรัย” ก็คือ รัตนะ ๓
อยาง รัตนะ ก็คือสิ่งที่มีคา หรือของดีมีคุณคาสูง ที่สุดรักสุดถนอมสุดเชิดชูนับถืออยางยิ่ง
แกวในที่นี้ ไมใชแกวภาชนะอยางแกวน้ํา แตหมายถึงแกวเพชรนิลจินดาเปนตน ที่
เรียกวารัตนะ อยางพวกนพรัตนอะไรตางๆ ที่คนถือกันวาสําคัญ พากันแสวงหา และหวง
แหนกันนักหนา
ทีนี้ มองลึกลงไป รัตนะตางๆ ที่คนถือวาเปนของมีคา อยางเพชรนิลจินดานี้ ที่แท
แลว ก็เปนของมีคาโดยสมมุติ โดยเรายึดถือกัน ตกลงกันวาสดสวยงดงามอยางนั้นอยาง
นี้ มีราคาเทานั้นเทานี้ แตพอเอาเขาจริง มันมีคาไมแท เพราะวามันไมกอเกิดผลสงใหแก
ชีวิตของเราอยางแทจริง ไมชวยใหชีวิตเจริญงอกงามไดจริง ไมทําชีวิตใหประเสริฐเลิศดี
ขึ้นมาได ไมทําทุกขใหหมดสิ้นไป แมแตกินก็ไมได
ลองดูสิ เราลงเรือไปในทะเล แลวเกิดเรือลมไปติดเกาะ เรามีเพชรตั้งเต็มกระสอบ
ก็กินไมไดเลย สูขาวจานเดียวก็ไมได ใชไหม เพราะฉะนั้น พวกเพชรนิลจินดาอะไรตางๆ
ที่วามีคานี้ มันมีคาโดยสมมุติ นิยมกันไปเทานั้นเอง ไมมีคาอะไรแทจริงเลย สิ่งที่มีคา
แทจริง ก็ตองทําใหชีวิตของเราดีงามประเสริฐขึ้นได ทีนี้อะไรเลาจะมีคาแทจริงอยางนั้น
ทีนี้ ดวงแกวทั้งสาม คือพระรัตนตรัยนี้ เปนแหลงที่รวมของบรรดาคุณคาความดี
งาม ก็แล คุณคาความดีงามที่สําคัญนั้นมี ๒ อยาง คือ ปญญา กับ ปุญญัง
ปญญา คือความรูเขาใจ ปุญญัง ก็คือความดี เรียกสั้นๆ งายๆ วาบุญ ความรูและ
ความดีงามนี้ เปนสิ่งที่มีคาแทจริง
ดูงายๆ ทรัพยสินเงินทอง จนถึงรัตนะภายนอกที่วามีคานี้ เปนภาระ เราตองเก็บ
ตองถือตองแบกตองหาม ตองเก็บตองรักษา ตองหวงตองกังวล แตทรัพยภายใน คือ
ความรูและความดีงามนี้ ไมตองหิ้วไมตองถือ อยูในตัวเรา เราไปไหน มันก็ไปเอง ไมตอง
หวงไมตองหวง แลวทรัพยสินเงินทองของมีคาขางนอกนั้น โจรลักได แตความรูและความ
ดีงามนี้ ไมมีใครลักไปได
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ยิ่งกวานั้น ทรัพยภายนอกยิ่งใชยิ่งหมด ยิ่งใชยิ่งเปลือง มีแสนหนึ่ง ใชหาหมื่น
เหลือหาหมื่น ใชอีกสองหมื่นหา เหลือสองหมื่นหา ใชไปใชมา เหลือศูนย คือหมด แต
ทรัพยภายใน คือความรูและความดีงามนี้ ใชเทาไร ก็ไมหมด แตยิ่งใช ก็ยิ่งเพิ่ม
ความรูนั้น เราใชมัน เอาไปสอนเอาไปบอกคนอื่น เราก็ยิ่งรูชัด ยิ่งชํานาญแจม
แจงมากขึ้น ความดีงามก็เหมือนกัน เราทําอีกเมื่อไร ความดีงามนั้นก็ยิ่งมากขึ้น ชีวิตของ
เราก็ยิ่งดีขึ้น เปนอันวา สิ่งมีคาแทจริง คือทรัพยภายในนี้ ใชไมหมด ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม
แลวขอสําคัญที่สุดก็คือ ทรัพยภายนอกทําชีวิตของเราใหดีงามประเสริฐไมได
และทําใหเรามีความสุขแทจริงก็ไมได สวนปญญาคือความรู และปุญญังคือความดีงาม
บุญกุศล ทําใหเรามีชีวิตดีงามประเสริฐแทจริง จนในที่สุดพนจากทุกขไดจริงดวย
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดจริง เรื่องเงินทองทรัพยภายนอก อันนั้นไมใชเปนเนื้อเปน
ตัวของชีวิต จะจัดการอยางไร ก็วากันไป ไมไดทิ้ง เอาไวในขั้นเปนเครื่องสนับสนุน อยางที่
เรียกตามภาษาพระวา ใหเปนปจจัย
แตจุดเปาหมายตัวจริง อยูที่ทรัพยภายใน ซึ่งเปนเนื้อเปนตัวแทๆ ของชีวิตอยาง
ที่วาแลว คือจะตองสรางเสริมสะสมทรัพยภายใน ตองเอาจริงเอาจังตรงนี้
บอกแลววา ถึงจะมีทรัพยภายนอกมากมายเทาไร ก็ไมมั่นคงและไมใชของแท ถาไมมี
ทรัพยภายใน ไมมีความรู ไมมีความดี ทรัพยภายนอกนั้น ยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ที่มีอยูก็ใชหมด
หายหมด ที่ไมมี ก็หาเพิ่มไมได เพราะไมมีความดี ไมมีปญญาที่จะสรางจะหาทรัพยนั้น
ตรงขามกับคนที่มีทรัพยภายใน มีปญญามีความรู และมีความดี เชนมีความ
ขยันหมั่นเพียร ทรั พยภายนอกที่มีอยู แลว ก็รัก ษาไวไ ด และทํา ให เ พิ่มขึ้นด วย ทรัพ ย
ภายนอกที่ยังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นได ทรัพยภายนอกหมดหรือหายไป ก็สรางขึ้นใหมไดอีก
พระพุทธเจาตรัสวา “ปญญาประเสริฐกวาทรัพย” คนมีปญญา ถึงไมมีทรัพย ก็หา
ทรัพยได ทรัพยที่มีอยู ก็ทําใหเพิ่มขึ้นได และรูจักใชใหเปนประโยชน แตคนมีทรัพย ไมมี
ปญญา แมแตทรัพยที่มีอยูแลว ก็รักษาไมได เพราะฉะนั้น ทรัพยภายในจึงสําคัญที่สุด
ทรัพยที่มีคาสูงสุด เรียกวารัตนะ และทรัพยภายในที่มีคาสูงสุด ก็คือรัตนะ ๓ ที่
เรียกวาพระรัตนตรัยนี่แหละ เพราะเปนทั้งทรัพยภายในที่มีคา และเปนแหลงที่รวมไว เปน
ที่อํานวยใหซึ่งปวงทรัพยภายใน ทั้งปุญญัง และปญญา
พระรัตนตรัยเปนแหลงรวมไว และอํานวยให ทั้งปุญญังและปญญาอยางไร ก็
คอยๆ ดู คอยๆ วากันตอไป

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

มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จึงจะมีชีวิตอยูได ไมเหมือนสัตวชนิดอื่น ที่อยูไดดวย
สัญชาตญาณ มันเกิดมาแลว แทบไมตองฝก ไมตองเรียนตองรูอะไร เดี๋ยวมันก็เดินได กิน
ได หาอาหารใหตัวมันเองได แลวมันก็อยูไปตามเรื่องของมัน
แตคนเรานี่ ทุกอยาง จะกิน จะนอน จะนั่ง จะดื่ม จะขับถาย จะพูด จะเดิน แมแต
จะนอน แคเรื่องงายๆ นี้ ตองฝกตองเรียนทั้งนั้น ถาไมฝกไมเรียนแลว ไมเปนเลย อยูไม
รอด เพราะฉะนั้น มนุษยนี้ จึงเปนสัตวที่พระพุทธศาสนาสอนไววา เปนสัตวที่ตองฝก
อยางไรก็ดี ที่วามนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จึงอยูได แตสัตวชนิดอื่นไมตองฝก ก็อยูได
ดวยสัญชาตญาณนั้น ยังไมจบ ตองพูดตอไปอีกวา มนุษยไมใชแคเปนสัตวที่ตองฝก แต
เป น สั ต ว ที่ฝ ก ได ด ว ย จึ ง มิ ใชแค ว า ต อ งฝ ก จึ ง อยูไ ด แต มนุษ ย นั้ น ฝก ได จนกระทั่ ง ไม ว า
ตองการจะเปนอะไร จะทําอะไร ก็ฝกใหทําใหเปนอยางนั้นๆ ไดแทบทุกอยาง จะฝกใหดีเลิศ
ประเสริฐสุด อยางที่วาแลว จนกระทั่งแมแตเปนพระพุทธเจา ก็ได
นี่คือตรงขามกับสัตวชนิดอื่นที่ไมตองฝก ก็อยูได แตสัตวชนิดอื่นที่ไมตองฝกนั้น ก็
ฝกไมไดดวย สัตวอื่นเหลานั้นอยูไดดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็อยูดวยสัญชาตญาณ
อยางนั้นไปจนตาย เรียกวา เกิดมาอยางไร ก็ตายไปอยางนั้น ตางจากมนุษยที่อยูไมได
ดวยสัญชาตญาณ แตฝกใหเกงใหดีเลิศประเสริฐแคไหนก็ได จนมีชีวิตที่อยูดีดวยปญญา
จริงอยู มีสัตวบางชนิดที่ฝกไดบาง อยางชาง ลิง สุนัข เปนตน แตสัตวเหลานั้นไมใช
ฝกตัวเอง ตองอาศัยมนุษยฝกให และฝกไดในขอบเขตหนึ่งที่จํากัด เชน ลิงฝกใหขึ้นเก็บ
มะพราวได เลนละครลิงได ชางฝกใหลากซุง ใหทําอะไรไดหลายอยาง รวมทั้งละครสัตว
สุนัขฝกไดแสนเกง ทําอะไรไดมากมาย แตก็อยางที่วา ตองคนฝกให และฝกไดในวิสัยที่
จํากัด ตางจากคนที่ฝกตนเองได และฝกอยางไร ไดอยางนั้น จนเลิศล้ําเหนือเทพเทวา
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คนที่ฝกดีแลวนั้น เปนนักปราชญ เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักเทคโนโลยี เปนนัก
ประดิษฐ เปนนักคิดนักทําตางๆ สรางวัฒนธรรม สรางอารยธรรม จนกระทั่งเปนมหาบุรุษ
ก็มี ดังที่วา แมถึงเปนพระพุทธเจาก็ได ความดีพิเศษของมนุษยนี้ สําเร็จดวยการฝก
เปนอันวา คนเปนสัตวที่ตองฝก และฝกได จะใหเกงใหดีใหเลิศประเสริฐสูงเยี่ยม
อยางไร ก็ฝกไดฝกเอา อยูที่ฝก คือ เรียน เรียนรู ศึกษา ฝก หัด พัฒนา ถาไมฝก ไมศึกษา
แลว คนนี้แยที่สุดยิ่งกวาสัตวชนิดใดอื่น เพราะวาไมฝกไมเรียนรูแลว แมแตแคมีชีวิตอยู ก็
ไมได ตองตาย ไมรอด สวนสัตวพวกอื่นอยูไดดวยสัญชาตญาณ นับวาเกง แตแลวตลอด
ทั้งชีวิตก็อยูแคสัญชาตญาณนั่นแหละ เอาดีอะไรอีกไมได
ทานจึงสอนกันมาโดยย้ํานักย้ําหนาวา การไดเกิดมาเปนมนุษยนี้ แสนยาก เปน
โอกาสที่ตองไมใหพลาดไปเสีย เกิดมาแลว ตองมีชีวิตที่ประเสริฐ ดีงามล้ําเลิศใหได
เพราะฉะนั้น ผูบวช และทุกคน ใชหลักสรณะที่ ๑ นี้ โดยนับถือพระพุทธเจาเปน
แบบอยาง เราตั้งพระพุทธเจาเปนตนแบบวา พระพุทธเจา ในกาลกอนตอนเริ่มแรก ทรง
เปนมนุษยที่ฝกศึกษาพัฒนาพระองคเองอยางตอเนื่องจริงจัง ถึงขั้นที่เรียกวาเปนพระ
โพธิสัตว โดยทรงเพียรพัฒนาคุณสมบัติสําคัญๆ ที่เรียกวาบําเพ็ญบารมี ไดทรงฝกพระองค
จนบรรลุโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา เรานี้ก็เปนมนุษยคนหนึ่ง ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
ประเสริฐอยางที่ควรจะเปนไดเต็มตามศักยภาพ ก็ดวยการฝก เราตองฝกเอา ถาเราไม
ถอยไมยอมหยุดในการฝกแลว ก็จะสัมฤทธิ์ผลที่มุงหมาย แลวเราก็ฝกศึกษาเรื่อยไป
การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะเครื่องระลึกเตือนใจดังกลาวมานี้ ทําใหเรามีความ
มั่นใจในความเปนมนุษยวา เรานี้เปนสัตวที่ฝกได มีศักยภาพที่จะเปนอยางพระองคได
แลวก็มีกําลังใจที่จะฝกตนอยางจริงจัง โดยถือพระพุทธเจาเปนแบบอยาง ที่จะฝกตนใหมี
คุณสมบัติความดีงามอยางที่ไดทรงสอน พรอมกันนั้นก็เกิดมีจิตสํานึกต่อหน้าที่ของมนุษย์
ในการที่จะตองฝกตนนั้น ซึ่งจะทําใหตั้งใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอยางเต็มที่ โดยไมปลอย
ตัวใหตกไปในความประมาท
นอกจากนี้ ถาพูดอยางภาษาชาวบาน ในการฝกนี้ เราไดเปรียบมาก ไดเปรียบ
อะไร? พระพุทธเจาทรงเปนผูเริ่มตน ตองทรงคนพบเอง พระองคตองลองผิดลองถูก
เพียรพยายามลําบากหนักหนากวาจะสําเร็จจบการฝก พอสําเร็จแลว พระองคก็ประมวล
ประสบการณของพระองคที่ไดบรรลุธรรมนั้น นํามาเลาไวและวางเปนหลักใหเรา เราก็ได
บทเรียนสําเร็จรูป นี่คืองายกวาพระพุทธเจาเยอะแยะ เมื่อไดเปรียบถึงอยางนี้ บทเรียนก็มี
การฝกก็งายขึ้นมามากมายอยางนี้แลว เราก็ตองรีบใชใหเปนประโยชน และทําใหสําเร็จ
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เมื่อเราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกอยางนี้แลว เราก็พรอมใจที่จะเริ่มตน
และมั่นใจมีกําลังใจที่จะกาวไปในการฝก
แตการที่เราจะฝกฝนพัฒนาตนไดสําเร็จกาวหนาไปดวยดีนี้ ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ เราจะตองทําอะไรบาง และจะทําอยางไร ตอนนี้แหละก็มาถึงพระรัตนตรัยขอที่
สอง นี่คือ สรณะที่ ๑ คือพระพุทธเจา นําเราตอไปยังสรณะที่ ๒ คือพระธรรม
๒. พระธรรม เปนหลักคําสอน หลักนี้ชี้ถึงความจริงที่พระพุทธเจาทรงเปดเผย
แสดง ประกาศ หรื อ ทรงเทศนาแกเ รา ดั ง ที่ ว า เมื่ อ เรามาถึ ง พระพุ ทธเจ า
พระองคก็ทรงนําเราตอไปถึงขอที่สอง คือพระธรรมนี้
ความหมายก็คือ พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็ระลึกรูตอไปวา พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมี จนเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุดอยางนี้ สําเร็จไดก็
เพราะตรัสรูธรรม พระองคปฏิบัติตามธรรม รูแจงธรรม คือความจริงที่มีอยู
ตามธรรมดาของมัน เมื่อพระองคไดทรงคนพบความจริงนี้ดวยปญญาของ
พระองคแลว ก็ทรงนํามาสั่งสอนเปดเผยแกพวกเรา
การที่เราจะมีชีวิตดีงาม ตามอยางพระพุทธเจาได เราก็ตองรูเขาใจธรรม
และนําธรรมมาปฏิบัติ ใหถูกตองตรงตามธรรมนั้น ดังที่พระพุทธเจาไดทรง
ประมวลมาจัดแสดงบอกแจงแกพวกเราแลว พอเรารูเขาใจธรรม ปฏิบัติถูก
ชีวิตของเราก็ดีงาม พัฒนาจนเปนอยางพระพุทธเจาได
พระพุทธเจาตรัสบอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรม คือความจริง
ก็มีอยูตามธรรมดาของมันอยางนั้น ธรรมนี้ ก็คือความจริงที่เปนธรรมดาของธรรมชาติ
ถาเราไมรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง พอเรา
เจออะไร เราไมรู มืดตื้อติดตัน ก็เกิดปญหา เปนความทุกขทันที และเมื่อไมรู ก็ปฏิบัติไม
ถูก ก็เกิดความขัดของ บีบคั้น อึดอัด ติดตัน เปนปญหา ทุกขก็มา อิสรภาพก็ไมมี
แตพอเรารูความจริง คือรูธรรม รูวาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอันใด จะทํา
อยางไร เราก็โลงเปนอิสระไปขั้นหนึ่งตั้งแตตนแลว และพอรูอยางนั้นแลว เราไมติดขัด ก็
ปฏิบัติไดถูก ทําไดสําเร็จ ทําไดดี ชีวิตของเราก็ดีงาม เราก็โปรงโลง ปลอดปญหา ปราศ
ทุกข เปนอิสระ
เพราะฉะนั้ น ปญ ญาจึ งเป นองคธ รรมหรือคุ ณสมบั ติ ที่สํ า คัญ ยิ่ ง ปญ ญาก็ คือ
ความรูถึงธรรม ถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันเปนของมัน
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อยางที่วาแลว พอรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย ก็ปฏิบัติไดถูกตอง ทําใหเปนไปได
ตามนั้น เชนวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการผลอยางนี้ จะตองทําเหตุ
ปจจัยอะไร เมื่อศึกษา แลวรู และทําใหถูกตองตรงตามเหตุปจจัย เรียกวาทําถูกตองตาม
ธรรม ผลก็เกิดขึ้นโดยเปนไปตามนั้น
เปนอันวา พอเราระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจเราใหระลึกและมองเห็น
ตอไปถึงพระธรรม จึงบอกวาพระพุทธเจานําเราตอไปสูพระธรรม เปนการตรัสสอนบอก
วา เธอจะฝกตนไดสําเร็จ จะเปนผูประเสริฐ มีปุญญังและปญญา แกปญหา ดับทุกข เปน
อิสระไดจริงนั้น ก็ตองรูธรรม ปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม
นี่คือ เรามาถึงธรรม ธรรมก็มาเปนหลักยึดเหนี่ยวที่ใสใจคํานึงนึกของเรา เปนขอที่
จะตองเรียนรู ศึกษาใหหยั่งเห็นเขาใจ ปฏิบัติใหถูกตองยิ่งขึ้นไปๆ ยิ่งรูธรรมเทาไร เราก็ยิ่งทํา
ไดถูกตอง ยิ่งสําเร็จ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงาม และยิ่งมีความเปนอิสระมากขึ้น
๓. พระสงฆ เปนหลักชุมชนประเสริฐ หลักนี้ชี้ถึงชุมชนซึ่งเปนแหลงที่ศึกษาสืบ
ทอดธรรมจากพระพุทธเจา แผขยายออกไป และนําธรรมสงตอใหกันมาจนถึง
เรา โดยเปนชุมชนของบุคคลที่ไดฝกตน เปนอริยชน เปนนาบุญ เปนชุมนุม
แหงกัลยาณมิตร ที่เปนแบบอยางแกสังคม ซึ่งอยูกันดวยเมตตากรุณา ชวย
แนะนําสั่งสอนผูรุนหลังตามมา เกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรม ใหเจริญ
งอกงาม พัฒนาในทางแหงพระพุทธจริยา และรักษาถายทอดสืบตอเผยแผ
ธรรมของพระพุทธเจาแกชาวโลก ผานกาลยาวนาน และขยายกวางออกไป
เสริมความวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว และมีธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงให
แลว ทีนี้ คนที่อยูหางไกลออกไป และคนรุนหลังอยางพวกเรา จะมีโอกาสไดรูเขาใจ ได
ปฏิบัติ และเจริญงอกงามในธรรมนั้น ไดอยางไร พูดสั้นๆ วา ธรรมะจะมาถึงเราไดอยางไร
ธรรมมาถึงเราได ขั้นแรกก็เปนธรรมดาวาเริ่มตนจากพระพุทธเจา ทีนี้ เมื่อไมใชเปน
ที่ที่พระพุทธเจาประทับอยู ก็ตองมีคนรับสืบทอดธรรมมาจากพระพุทธเจา ชวยนํามาใหเรา
เวลานี้ พระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระธรรมที่พระองคทรงสอนนั้น มาถึงเราไดก็ดวยอาศัย
พระสงฆนําตอๆ กันมา ดังนั้น พระสงฆจึงเปนหมูชนที่รักษาสืบทอดธรรมของพระพุทธเจา
ในเรื่องนี้ ก็มีความหมายลึกลงไปซอนอยูดวยอีกอยางหนึ่งวา พระสงฆก็คือพระ
ทั้งหมด ซึ่งบวชตอๆ กันมาจากพระพุทธเจา เมื่อบวชแลว ก็เขามาอยูในชุมชมสงฆนี้ อยู
รวมกันในวัดวาอาราม อาศัยสิ่งแวดลอมที่ เหมาะ เชน สงบสงัด มี วินัยอยูดวยกันใน
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ระเบียบ ก็ศึกษาทั้งเลาเรียนและปฏิบัติ โดยมีพระสงฆรุนเการุนกอน ตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก เปนกัลยาณมิตร มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเอื้อเฟอ
แนะนําสั่งสอนกัน ก็ชวยเกื้อหนุนกันในการปฏิบัติใหเจริญกาวหนา และบรรดาพระสงฆก็
ใหธรรมแกประชาชนที่มาวัดบาง ออกไปใหธรรมขางนอกในสังคมทั่วไปบาง
จะเห็นไดวา การบวชมาศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ และแนะนําสั่งสอนใหธรรมกันใน
หมูพุทธบริษัท และแกประชาชนมาอยางนี้ เมื่อตั้งใจทําใหดีใหแทใหถูกตอง ก็เปนการ
ดํารงรักษาสืบทอดธรรมอยางเปนไปเองอยูในตัว ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ก็อยูคูมา
กับพระสงฆ ยิ่งกวานั้น พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลววา
“ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป”
ตามพุทธพจนนี้ เมื่อพระสงฆศึกษาเลาเรียนปฏิบัติสั่งสอนธรรมวินัยกันถูกตองดี
พระสงฆยังมี พระธรรมก็อยูดวย กับทั้งพระศาสดาที่แทนองคพระพุทธเจา ครบทั้งมวล
นอกจากนี้ พระสงฆที่ศึกษาเลาเรียนปฏิบัติสั่งสอนธรรมวินัยกันมานั้น ทานมี
ความรับผิดชอบ จะทําทุกอยางใหถูกใหตรงใหเปนไปตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแสดง
ไว ทานจึงเอาจริงเอาจังกับการรักษาคําสั่งสอนหรือพระธรรมวินัยนั้นใหแนนอนมั่นใจ ก็
จัดวางระบบการสาธยายทรงจําไว เมื่อถึงยุคจารึกเปนลายลักษณอักษร ก็จัดการเก็บ
รักษาพระไตรปฎกกันจริงจัง ทั้งของหลวงของราษฎร แมตามวัดที่กระจายอยูทั่วๆ ไป ก็
ตั้งหอไตรขึ้นไวคูวัดตางๆ และมีการสังคายนาสอบทานกันมาเปนงานใหญของบานเมือง
หันมาดูตัวเราแตละคนๆ นี้ เมื่อออกจากบานเขามาบวชแลว ก็ไดเ ขารวมสงฆ
เปนสวนหนึ่งของสงฆดวย ตอนแรกก็เปนสมาชิกของภิกษุสงฆ หรือสมมติสงฆ ตอจากนั้น
เมื่อศึกษาเลาเรียนประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกาวหนาในอริยมรรคา ไดบรรลุธรรมเปน
อริยบุคคล ก็เขารวมสาวกสงฆ ที่เปนอริยสงฆ นี่คือบรรลุจุดหมาย ซึ่งในที่สุดทุกคนควร
เขารวมอริยสาวกสงฆนี้ อันจะทําใหพระรัตนตรัย ที่เปนไตรสรณะ ดํารงอยูครบสมบูรณ
สังฆะก็คือสังคมของอริยชน อารยชน คนผูเจริญที่แท เปนสังคมดีงาม ที่เปนอุดม
คติ เมื่อตัวเราผูบวชปฏิบัติถูกตองตามที่กลาวมานี้ ไดเปนสวนรวมหรือสมาชิกของสังฆะ
นั้นแทจริง เราก็ไดรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงาม ที่เปนสังคมของอริยชน คนผูเจริญจริง ที่
ไมมีการเบียดเบียนกัน อยูกันดวยความดีงามในธรรมวินัย มีความสงบสุข
เรามีหนาที่ตองรวมสรางสังฆะนี้ ถายังไมเขารวมสังฆะ ก็ชวยอุปถัมถค้ําชูสังฆะ
นั้น แตอยางนอยก็ขอใหไดอาศัยสังฆะนี้ ชวยทําใหเราเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นี่คือพระรัตนตรัย เปนอันวาครบ ๓ ประการ
หนึ่ง พระพุทธเจา
สอง พระธรรม
สาม พระสงฆ
พระพุทธเจา เปนสรณะ ที่ระลึกเตือนใจเราใหนึกถึงตัวเองวา เราเปนสัตวที่ตอง
ฝก ถาไมฝกแลว จะดีจะรอดจะเลิศจะประเสริฐไมได แตถาเราตั้งใจฝกจริงจัง จะเปน
อยางพระพุทธเจาก็ได ก็ใหมีความมั่นใจ มีกําลังใจ และตระหนักในหนาที่ที่จะฝกตัว
พอตกลงวาจะฝกตนอยางพระพุทธเจา ไดพระพุทธเจาเปนแบบ ก็มาถึงธรรม
เปนสรณะ ก็ตองรูธรรมที่พระพุทธเจาแสดงไว และปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม
แลวก็อาศัยสังฆะ เปนสรณะ ที่จะมาเกื้อหนุนใหเจริญงอกงามในการศึกษา ที่จะ
ปฏิบัติไดถูกตองตามธรรม และเขารวมสังฆะนั้น แผขยายสังฆะออกไป ใหเยี่ยงอยางของ
สังคมที่ดีงาม พรอมทั้งกระจายธรรมใหนําความจริง ความดีงาม และสันติสุขไปทั่วทั้งโลก
ไดบอกแตตนแลววา เวลานี้ เราจะเขาสูบรรพชา ก็ตองรูความหมายของการบวช
และรูหลักที่เราจะตองอาศัยในการที่จะเรียนคือศึกษาปฏิบัติตอไป
ถึงตอนนี้ เราไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการบวช และเรื่องพระ
รัตนตรัย ซึ่งเปนหลักนําสําคัญของพระพุทธศาสนา เมื่อรูเขาใจแลว ก็กาวเขาสูการทํา
หนาที่ของเรา คือการบวชเรียน ซึ่งจะไดพูดตอไป

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

ตอนที่
๒

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

บวชแลว ถือนิสัย เปนนิสิต เขาสูชีวิตแหงการศึกษา
คําวา “นิสัย” (บาลีวา “นิสฺสย” บางทานพอใจเรียกเต็มตามคําเดิมวา “นิสสัย” เพราะไม
อยากใหสับสนกับนิสัย ที่แปลวาความประพฤติเคยชิน) แปลวา ที่อาศัย หมายความวา ทาน
ทั้งหลายไดเขามาขออาศัยขาพเจา ใหขาพเจาเปนที่อาศัยหรือเปนที่พึ่งพา
เปนที่พึ่งพาอยางไร ก็คือพึ่งพาในการที่จะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัย
ตอไป เพราะวา ผูที่บวชใหมยังไมมีความรูเขาใจพระธรรมวินัยพอที่จะปกครองตนเองได
จึงตองอาศัยพระที่ไดเรียนรูธรรมวินัยมาแลว เคยมีชีวิตอยูในภิกษุภาวะมากอน ชวยบอก
เลาอธิบายคําสอนเบื้องตน ใหรูจักวิธีครองตน และแนะนําในการที่จะศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวิ นั ย ต อ ไป จึ ง ได มี พุ ท ธบั ญ ญั ติ ว างไว ว า ให ผู ที่ บ วชใหม ไ ปอยู อ าศั ย พระที่ เ ป น
อุปชฌาย ทานทั้งหลายก็มาขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย
อุปชฌาย แปลวา ผูเพงพินิจ ผูคอยเพงดูอยู หรือผูคอยดูอยูใกลๆ หมายความวา
คอยเอาใจใส ดู แ ล ดู แ ลอะไร มองในแง ห นึ่ ง คล า ยๆ ปกครอง แต ที่ จ ริ ง ยั ง ไม ต รง
ความหมายที่แท ปกครองเปนเพียงความหมายประกอบเทานั้น

๒๖

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ความหมายที่แทคือ อุปชฌายเ ปนผูคอยเอาใจใสดูแล เพื่อใหทานทั้งหลายมี
ความเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติ อันจะเอื้ออํานวยใหมีการศึกษาสําเร็จตามความมุง
หมาย ที่จะเปนพระที่ดี รูเขาใจหลักพระธรรมวินัยพอที่จะดูแลปกครองตัวเองได มีศีล มี
จิต มีปญญา เปนทุนพื้นฐานพอที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยตอไป
ดังนั้น พระอุปชฌายจึงมีหนาที่ตอทาน โดยเปนผูใหคําแนะนําสั่งสอนขั้นพื้นฐาน
และฝกใหไดเรียนรูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่จะเจริญในไตรสิกขาตอไป
บัดนี้ ทานทั้งหลายไดเขามาขอนิสัย คือขอที่พึ่งพาอาศัย ขอใหขาพเจาใหนิสัย
คือใหความเปนที่พึ่งพิงแกทาน ดวยการเปนอุปชฌาย โดยบอกวา “อุปัชฌาโย เม ภันเต
โหหิ” (ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอุปชฌายของกระผม)
เมื่อขาพเจารับ ทานทั้งหลายก็กลาววา “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร” บอก
วา ในบัดนี้ นับแตวันนี้เปนตนไป ทานพระเถระเปนภาระของกระผม หมายความวา ตอ
แตนี้ไป เมื่อขาพเจารับเปนอุปชฌายแลว ขาพเจาก็เปนภาระของทานทั้งหลาย
เปนภาระอยางไร คือเปนความรับผิดชอบที่ทานทั้งหลายจะตองเอาใจใส คอย
สดับฟงคําแนะนําสั่งสอน ใหความสําคัญ ไมปลอยปละละเลย คอยดูวาอุปชฌายจะมี
อะไรแนะนําบอกกลาว เอาใจใส คอยสําเหนียก
พรอมกันนั้น เพื่อใหเปนการศึกษาจริงจัง เปนชีวิตแหงการศึกษา มีการเรียนดวย
ชีวิตและการเรียนเปนชีวิตอยางแทจริง ทานก็ใหมีขอวัตรปฏิบัติตอกัน ที่จะไดอยูใกลชิดกัน
ในฐานะเปนนิสัย คือผูเปนที่อยูอิงอาศัย กับเปนนิสิต คือผูอยูพึ่งพิง อยูดวยกัน เหมือน
เปนพอลูก จะไดเรียนไมเฉพาะฟงคําสั่งสอนเทานั้น แตเรียนวิถีชีวิตดวย คือ เรียนทั้ง
ความเปนอยูเปนไป เรียนกิริยามารยาททุกอยาง เรียนการทํากิจกรรมนานาหลากหลาย
เรียนกันในชีวิตจริง และเรียนดวยชีวิตจริง เรียนกันตั้งแตตื่นนอน จนกระทั่งไปนอนหลับ
เมื่อทานทั้งหลายกลาวแสดงความเต็มใจรับผิดชอบ ตอขาพเจาผูเปนอุปชฌาย
โดยบอกว าอุ ปช ฌายเ ปนภาระของทา น ที่ทานจะเอาใจใส แล ว ท านก็ก ลา วต อไปว า
“อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” แปลวา แมกระผมก็เปนภาระของทานพระเถระดวย
นี่ ห มายความว า ทุ ก ทา นที่ ม าขอนิ สั ย อยู นี้ ก็ จ ะเป น ภาระของข า พเจ า ที่ เ ป น
อุปชฌายดวย คือ อุปชฌายก็จะตองมีความรับผิดชอบที่จะเอาใจใสคอยดูแลวา ทาน
ที่มาขอนิสัยอยูดวยนี้ มีอะไรขาดตกบกพรอง ในทางความเปนอยูก็ดี ในการศึกษาก็ดี มี
อะไรที่จะตองแกไขปรับปรุง มีอะไรที่จะเรียนรูเพิ่มเติมใหกาวหนายิ่งขึ้นไป ก็จะตองเอาใจ
ใสถอื เปนภาระในความรับผิดชอบ (ตามที่วานี้ ชัดวาแตเดิมอุปชฌายมีนิสิตไดรุนละไมมาก)
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โดยนัยนี้ ทั้งสองฝายก็มีภาระรับผิดชอบตอกัน จึงเกิดเปนความสัมพันธในทาง
การศึกษา ทานก็เลยใหชื่อไวเรียกเปนคูกัน โดยที่วา ตอนี้ไป ทานทั้งหลายที่มาบวช ไดชื่อ
ที่คูกับอุปชฌาย วาทานทั้งหลายเปน สัทธิวิหาริก
“อุปชฌาย” แปลวา ผูใสใจคอยดูแลอยางที่วาแลว สวน “สัทธิวิหาริก” แปลวา ผู
อยูดวย นี่ก็แปลงายๆ หมายความวา มาอยูดวยกับอุปชฌาย จะไดใหอุปชฌายเปนที่พึ่ง
ที่อาศัยในทางการศึกษาตอไป แลวก็เปนธรรมดาวา ในการดูแลนั้น ก็มีการปกครองพวง
เขามา โดยที่การปกครองนั้นเปนสวนหนึ่ง หรือเปนเครื่องมือของการศึกษานั่นเอง
มี พุ ท ธบั ญ ญั ติ ว างไว ต อ ไปว า พระภิ ก ษุ บ วชใหม ต อ งเล า เรี ย นไปจนกว า จะ
ปกครองตนเองได ท า นให เ วลา ๕ ป ถ า ยั ง ไม สึ ก ยั ง ไม ไ ปไหนเสี ย ก็ ต อ งอยู กั บ พระ
อุปชฌาย เลาเรียนศึกษาไปตลอดเวลา ๕ ป ไดแคนี้ ตามปรกติก็ถือวาเพียงพอที่จะ
ปกครองตนเองไดแลว ก็พนนิสัย ไดเปน นิสัยมุตตกะ (หรือเขียนอยางเต็มเปน นิสสัยมุตตกะ
จะเรียกสั้นๆ ก็ไดวา นิสัยมุตก แปลวา ผูพนนิสัย)
อยางไรก็ดี แมเมื่ออยูกับอุปชฌายไดศึกษาครบ ๕ ปแลว ถายังปกครองตัวไมได
อุปชฌายก็ตองใหถือนิสัยอยูตอไป ยังไมเปนนิสัยมุตก จนกวาจะปกครองตัวได
แลวก็มีพุทธบัญญัติอีกดานหนึ่งวา ผูที่บวชแลว ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกนี้ ถาอยูกับ
อุ ป ช ฌาย ยั ง ไม ค รบ ๕ ป ยั ง ไม พ น นิ สั ย เกิ ด มี เ หตุ ใ ห อุ ป ช ฌาย มี อั น เป น ไป เช น ถึ ง
มรณภาพไปเสีย หรือตัวผูบวชเองมีเหตุจําเปนตองจากอุปชฌายไปอยูหางไกล ผูที่บวช
แลว ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกนี้ ก็จะตองถือนิสัย เพื่อมีที่อาศัยใหการศึกษาตอไปจนครบ ๕ ป
เพราะฉะนั้น ถาอุปชฌายไมอยู หรืออยูกับอุปชฌายไมได ก็จะตองหาพระภิกษุที่
มีคุณสมบัติในระดับใกลเคียงกับพระอุปชฌาย คือ เปนพระเถระบวชมาแลวอยางนอย
๑๐ พรรษา มีประสบการณ มีความรูความสามารถ แลวไปขอนิสัยกับทานผูนั้น
เมื่อไปขอนิสัย ใหทานผูนั้นทําหนาที่แทนอุปชฌาย ตอนนี้ไมเรียกวาอุปชฌาย
แตเรียกวา อาจารย ก็ไปขอนิสัยอยูกับอาจารย โดยวางจิตดังบิดากับบุตร
ตัวเองก็ไดชื่อใหม กอนนี้ อยูกับอุปชฌาย เรียกวาสัทธิวิหาริก แตพอไปอยูกับอาจารย
เรียกวา อันเตวาสิก แปลวา ผูอยูในสํานัก และก็อยูตอไปจนครบ ๕ ป ที่จะปกครองตัวเอง
ได ถายังมีคุณสมบัติไมพอ ก็ถือนิสัยตอไป ทํานองเดียวกับที่พูดแลวในเรื่องอุปชฌาย
ที่เลามานี้เปนหลักทางพระวินัย เปนเรื่องของการที่จะใหชีวิตเจริญงอกงามใน
การศึกษา ในศีล สมาธิ ปญญา ดังไดบอกแลววา การบวชนี้ เปนการบวชเรียน ชีวิตตั้งแต
นี้ไป เปนชีวิตแหงการศึกษาไปโดยตลอด
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ถาศึกษาถูกทาง แคชั้นประถม
ก็ไมจมอยูกับปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน
ดังไดบอกแลววา ชีวิตพระนี้ตองฝกตองศึกษาตลอดไป ทีนี้ ถาศึกษาไดดี ปฏิบัติ
กาวหนา ก็ไ ดเ ปนอริยบุคคลหรืออริยชน คือคนผูเ จริญที่แท เริ่มดวยชั้นตนๆ เรียกวา
เสขะ หรือ เสกขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา หรือยังศึกษา
เสขะ หรือ เสกขะ มาจากคําวา สิกขา (รูปบาลีของ “ศึกษา” ที่มาจากสันสกฤต)
คือการศึกษา จะใหเปนคน ก็แปลง อิ เปน เอ และทํา อา ใหสั้นเขาเปน อะ ก็เปน เสกขะ
ทางหลักภาษาอนุญาตใหเอาตัวสะกดคือ กฺ ออกได (จะชวยใหอานสะดวกขึ้นดวย) จึง
เปน เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา
พูดใหลึกลงไป เสขะ คือผูศึกษา หรือคนที่ยังศึกษา ไดแก พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี และพระอนาคามี ทานเหลานี้เปนอริยบุคคลหรืออริยชน ที่ยังไมพนความเปน
นักศึกษา ยังตองศึกษาอยู จนกระทั่งเมื่อใดเปนพระอรหันต จึงเปน อเสขะ หรือ อเสกขะ
จึงเปนผูจบการศึกษา ไมตองศึกษา จบการฝก
เพราะฉะนั้น ในชีวิตของพระนี้ ตราบใดยังเปนพระภิกษุ ก็ตองศึกษาในสิกขา ๓
หรือไตรสิกขาเรื่อยไป ทานกําชับวา พระภิกษุ แมจะมีพรรษาตั้ง ๗๐-๘๐ อายุตั้ง ๑๐๐
ปแลว ถายังไมเปนพระอรหันต ก็ยังตองศึกษาตอไป ยังไมจบ หยุดไมได
แทจริงนั้น ไมเฉพาะพระภิกษุเทานั้น ที่ตองศึกษาเรื่อยไปจนกวาจะเปนอเสขะ
ทุ ก คนที เ ดี ย ว เมื่ อ เป น มนุ ษ ย เป น สั ต ว ที่ ต อ งฝ ก ต อ งศึ ก ษา ก็ ต อ งศึ ก ษาตลอดเวลา
จนกวาจะจบไตรสิกขา จนเปนอเสขะ
ชีวิตมนุษยเปนชีวิตแหงการศึกษา ยิ่งในพระธรรมวินัยซึ่งบงบอกความเอาจริงเอาจัง
กับเนื้อหาสาระ นับแตบวชเขามา อยางที่ไดบอกแลววาคือบวชเรียน พอบวชเสร็จ เดี๋ยวก็จะ
ย้ําจะเนน โดยจะตองบอกไตรสิกขาอีก คือบอกใหรูวา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ชีวิตของทานอยู
ในการศึกษาตามระบบไตรสิกขาตลอดไป จนตาย หรือจนกวาจะเปนพระอรหันต
สิกขานั้น แปลวาเรียนนั่นเอง เรานิยมใชรูปคําที่มาจากภาษาสันสกฤตเปน
“ศึกษา” จะแปลอยางไทยนิยมสมัยนี้วาเรียนรู ก็ได แปลงายๆ จะวาฝก หรือฝกฝน หรือ
หัด หรือพัฒนา ไดทั้งนั้น เรียนรู-ศึกษา-ฝก-หัด-พัฒนา คือความหมายของสิกขาทั้งสิ้น
เมื่อทานรูอยางนี้แลววา ชีวิตของทานตองสิกขา ก็มาทําความเขาใจเรื่องสิกขากัน
หนอย วา ตอแตนี้ไป ทําอยางไร ชีวิตของเราจึงจะเดินหนากาวไปในไตรสิกขา
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สิกขา หรือศึกษา ที่แปลงายๆ วาการฝกนั้น คือทําชีวิตของตนใหเจริญดีงอกงาม
ยิ่งขึ้น ดังไดบอกแตตนวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ถาไมฝกแลว ก็ทําไมได ไม
เปน เอาดีไมได มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็ไมประเสริฐ
จะแยที่สุด คืออยูก็ไมรอด แตฝกแลว จะเกงจนกระทั่งเปนพระพุทธเจาก็ได
ที่ย้ําไว ก็เพื่อใหเอาการฝกนี้เปนหัวใจ ถือเปนหนาที่ของมนุษย ทีนี้ จะเรียนรูฝก
ศึกษาพัฒนาอะไรบาง ก็บอกวา คนเรานี้มี ๓ แดนที่จะตองฝกศึกษาพัฒนาขึ้นไป คือ แดน
สัมพันธภายนอก (ศีล) แดนจิตใจ (สมาธิ) และแดนปญญา (ปัญญา) เรียกรวมวา ไตรสิกขา

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งของ และคน
ชีวิตของเราสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เราเปนอยูทามกลางสิ่งแวดลอม และมีการ
ติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการใชตาหูจมูกลิ้นกายใจ รับรูดูฟง เปนตน แลวก็สัมพันธ
ดวยการเสพบริโภค โดยใชสอยปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชตางๆ จนกระทั่งเทคโนโลยีที่
เปนของเดนในปจจุบัน นั่นเปนการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ แลวอีกอยางหนึ่ง ก็
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม โดยดําเนินชีวิตเปนอยูในสังคม อยูรวมกับผูอื่น มีการ
ติดตอพูดจาสื่อสาร และทําอะไรๆ ตอกันกับหรือเกี่ยวของกระทบตอเพื่อนมนุษยทั้งหลาย
ที่วามานั้น เปนการพูดแยกแยะจัดหมูจัดประเภทใหมองเห็นรูเขาใจอะไรตางๆ
ชัดเจนขึ้น แตในการมีชีวิตเปนอยูจริงๆ นั้น การสัมพันธทําการตางๆ เกี่ยวของโยงตอถึง
สิ่งทั้งหลาย โดยตรงบาง โดยออมบาง ทั่วไปทั้งหมด เรามีศีลเพื่อเปนหลักในการทําตอ
กันและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งหลายนั้น ใหเปนไปดวยดี ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความ
เสียหาย แตใหเปนการเกื้อกูลกลมกลืนเปนตน ใหมีการเปนอยูที่ดี พรอมไปกับไดฝกฝน
พัฒนาตัวใหมีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณสมบัติในตัว เพิ่มขึ้นที่จะชวยใหพรอมและสามารถทํ า
อะไรๆ ที่เหนือหรือสูงขึ้นไปอีก จะวาเพื่อมีชีวิตที่เปนเลิศหรือสมบูรณยิ่งขึ้นไป ก็ได

เมื่อจัดแยกประเภทความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดแลว ก็วางศีลที่เปนหลักในการ
สัมพันธและฝกหัดพัฒนาความสัมพันธ เปนศีล ๔ หมวด ดังจะพูดพอใหรูเปนเคาเปนแนวไว

ก) อยู่ร่วมสังคมให้สุขให้ดี
ศีลหมวดที่ ๑ อันนี้ก็ สอดคลองกับที่พูดและเขาใจกั นอยูทั่วไปวา คนเปนสัต ว
สังคม พระก็อยูรวมรวมกันเปนสังฆะ ที่เราแปลวาสงฆ คนที่อยูรวมรวมกันเปนสังคม ก็
ตองมีกฎกติกา อยางสังคมใหญระดับประเทศ ก็ตองมีกฎหมายใหญนอยมากมาย ตั้งแต
รัฐธรรมนูญลงมา และตองมีระบบวิธีในการบังคับใช เชนลงโทษผูทําผิด ฝาฝน ละเมิด
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พระภิกษุทั้งหลายนอกจากตองขึ้นตอกฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยอยู ใน
ฐานะที่เขาถือวาเปนพลเมืองของเขาแลว ก็มีกฎหมายจําเพาะสําหรับชุมชนหรือสังคม
คือสังฆะของตนอีกชั้นหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใหสําหรับสังฆะที่พระองค
ทรงตั้งขึ้นนั้น กฎหมายนั้นเรียกกวางๆ ตามภาษาพระวาวินัย
ทีนี้ วินัยหรือกฎหมายของพระก็มีมาก ก็ตองเริ่มที่บทบัญญัติ หรือวินัยบัญญัติ
หลั ก ใหญ ที่ ตั้ ง ไว เ ป น แกนกลาง วิ นั ย บั ญ ญั ติ ห ลั ก ใหญ แ กนกลางนี้ มี ชื่ อ เรี ย กว า
ปาติโมกข (ปาฏิโมกข ก็ใช) มีบทบัญญัติ ๒๒๗ ขอ เรียกวา สิกขาบท (ขอศึกษา) ๒๒๗
แต มั ก เรี ย กกั น รวบรั ด เป น ภาษาชาวบ า นว า ศี ล ๒๒๗ (พึ ง สั ง เกตว า ท า นเรี ย กว า
“สิกขาบท” คือขอศึกษา เพราะมองวาเปนเครื่องฝกพระ ไมมองแคใหเปนขอบังคับ)
นอกจากสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ที่อยูในปาติโมกขแลว ยังมีขอกฎหมายหรือวินัย
บัญญัติหมวดตางๆ สําหรับพระภิกษุอีกมากมายยิ่งกวาในปาติโมกขนั้น เรียกกวางๆ วา
สิกขาบทนอกปาติโมกข
ปาติโมกข เปนวินัยหรือกฎหมายหลัก ที่กําหนดวาพระภิกษุตองอยูรวมสังฆะ หรือ
ในระบบชีวิตของสังฆะ ขึ้นตอสังฆะ ถือสังฆะเปนใหญ โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ๒๒๗
นั้น ซึ่งกําหนดวาภิกษุจะเปนอยูอยางไร จะทําอะไรเลี้ยงชีวิต ทําอะไรได ทําอะไรไมได ถา
ละเมิดจะเปนความผิดสถานไหน มีโทษอยางไร ตามระบบการบังคับใชที่ไดวางไว
วาโดยหลักการทั่วไป เทียบเหมือนวาจะถือเอา ศีล ๕ เปนปาติโมกขของชาวบาน
ทั่วไป หรือจะวาเปนปาติโมกขของพลโลก ก็ได
แตศีล ๕ นั้น พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนหลักความประพฤติ ใหคนรูเขาใจผลดี
ผลรายมองเห็นเหตุผลแลวตกลงใจถือหรือสมัครใจขอรับเอาไปปฏิบัติเอง เปนการศึกษา
ของประชาชน ซึ่งเขาจะไดรับผลดีหรือผลรายโดยเปนไปตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ
ไมไดทรงบัญญัติเปนวินัยหรือกฎหมายที่จะมีผลบังคับใชทางสังคม เพราะคนทั่วไปนั้น
ไมไดมอบตนใหเขาอยูในความกําหนดของพระองค มิใชอยางที่เหลาภิกษุไดแจงสมัคร
เขาไปอยูใตกติกาในสังฆะ
ในสังคมของชาวบานนั้น เมื่อเขาใจหลักศีล ๕ ที่ทานแสดงไวเปนหลักใหญแลว ผู
ฉลาดจะนําไปตกลงบัญญัติวางลงเปนวินัย เปนกฎหมายขอบังคับ ที่มีขอจําแนกแยก
ยอยละเอียดลงไป เพื่อกํากับชุมชนหรือสังคมของตน ในระดับตางๆ โดยมีระบบการ
บังคับใช เชนลงโทษผูละเมิดตางๆ เปนรายละเอียดลงไป ก็ได
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ดั ง จะเห็ น ว า กฎหมายอย า งของประเทศไทยนี้ เ อง ที่ มี ข อ บั ญ ญั ติ ม ากมาย
ละเอียดยิบนั้น สวนมากก็เหมือนกับเปนขอแยกยอยของศีล ๕ นั้นเอง ที่ซอยออกไปในแง
ดานระดับตางๆ ในระบบของการบังคับใชทางสังคม
แมในพระปาติโมกขของภิกษุสงฆ ก็มองเห็นระบบนี้ไดทํานองวา ศีล ๕ นี้เอง
เปนแกนของศีล ๒๒๗ (ลึกๆ คือมุงศีลที่เปนองคมรรค) เชนวา ในหลักศีล ๕ ขอที่ ๑ วา
เวนจากการปลดปลงชีวิต ถือกันกวางๆ วา ไมวาจะฆาสัตวคนไหนตัวใด ก็ผิดศีลขอแรกนี้
แลวทีนี้ ไปสํารวจในพระปาติโมกข ก็จะพบวา การปลดปลงชีวิตมีบัญญัติแยก
ยอยออกไปในระดับตางๆ โดยมีความผิดและการลงโทษตางกันออกไป เชน ฆามนุษย
เปนความผิดสถานหนักที่สุด เรียกวาปาราชิก ถึงขาดจากความเปนภิกษุ ทีนี้ ฆามนุษย
นั่นแหละ ลงมือพยายามฆา แตเขาไมตาย ถึงกระนั้น ก็ไมพนผิด จะมีโทษลดหลั่นลงมา
เชนเปนโทษที่เรียกวาถุลลัจจัย ซึ่งตองเปนขอพิจารณาตามระดับความผิด หรือถาปลง
ชีวิตสัตวดิรัจฉาน ถึงจะตาย ก็เปนโทษเบาลงมา ในขั้นที่เรียกวาปาจิตตีย
แมจะไมฆาโดยตรง แตรูอยูวา น้ํามีตัวสัตว บริโภคน้ํานั้น หรือรดน้ํานั้นลงไปบน
ดิน บนหญา ก็ตองปาจิตตีย หรือมิไ ดฆา เพียงเบียดเบียนทําให เขาเดือดรอนเจ็บช้ํ า
ลําบาก ดังที่ว า ภิกษุโ กรธเคือ งภิกษุ อื่น ฉุ ดคร าไลออกจากกุฎีสงฆ ก็ตองปาจิตตีย
หรือไมถึงกับฆาสัตว แตทําลายพืช ก็ตองปาจิตตียไดอีก
อีกตัวอยางหนึ่ง ในหลักศีล ๕ ขอที่ ๒ วาเวนจากการพูดเท็จ นี่ก็กวาง ทีนี้ ดูใน
พระปาติโมกข พูดเท็จจําแนกความผิดออกไปหลายระดับ ภิกษุพูดเท็จโดยอวดคุณวิเศษ
ที่ไมมีจริงในตน เปนความผิดถึงที่สุด คือปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ ทีนี้ รองลงมา
ภิกษุโกรธเคืองหาเรื่องโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ตองอาบัติหนักมากในขั้น
สังฆาทิเสส ภิกษุอีกรูปหนึ่งพูดเท็จในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ทั่วไป ก็มีความผิด ตองอาบัติแต
ในขั้นปาจิตตีย ถึงจะไมพูดปด แตพูดไมดี ไปดาภิกษุอื่น ก็ตองปาจิตตีย บางทีไมใชถึง
ขั้นทํารายเบียดเบียนผูอื่นชัดออกมา แตไปในบานญาติโยม ตัวเปนภิกษุ พูดเอะอะเสียง
ดัง ก็เปนความผิด แมจะเบาสักหนอย นี่คือเปนการฝกใหเจริญงอกงามในการศึกษา ฯลฯ
ในที่นี้ ไมตองพูดยืดยาว บวชแลว เรื่องนี้จะไดเรียนรายละเอียดกันโดยตรง เอา
เปนวา ศีลหมวดที่ ๑ นี้ เปนการเคารพวินัย ฝกในการรักษาหลักเกณฑกฏกติกาในการมี
ชีวิตเปนพระ ที่อยูรวมกันในชุมชนสังฆะ เรียกวา ปาติโมกขสังวรศีล แปลวา ศีลคือการ
สํารวมในปาติโมกข
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ข) ดูแลถิ่นที่อาศัยให้งาม ใช้อินทรีย์สื่อนําความงอกเงย
ศีลหมวดที่ ๒ เปนการฝกใหรูจักใชเครื่องมือหรือชองทางติดตอสื่อสารสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม ใหไดผลดี เกิดประโยชน เปนการศึกษา ทําใหชีวิตพัฒนาดียิ่งขึ้น
ในการติดตอสัมพันธนี้ เรามีประตู ชองทาง หรือทวาร สําหรับติดตอ ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ ผัสสทวาร คือ ชองทางรับรู มี ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ชุดที่ ๒ กรรมทวาร คือ ชองทางทํากรรมทําการ มี ๓ ไดแก กาย วาจา ใจ
ชุดที่หนึ่ง คือ ตา หู เปนตน ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆ วา “อินทรีย” ใชติดตอสัมพันธโดย
ดู ฟง ดม ลิ้ม แตะตอง รับทราบ ใหไดเห็น ไดยนิ รูกลิ่น รูรส รูสึก รูทราบ
สวนชุดที่สอง คือ กาย วาจา ใจ ใชสัมพันธดวยการกระทํา โดยทางกาย ขยับเขยื้อน
เคลื่อนไหวใชมือใชเทาทําการตางๆ ทางวาจา ก็พูด แลวทางใจ ก็ตรึกนึกคิดจํานงจงใจ
พูดงายๆ วา สิ่งแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมนั้น เราเกี่ยวของสัมพันธทั้งในสาย
รับเขา และในสายแสดงออก เปนแดนของรูปธรรมซึ่งอยูลอมรอบทั่วไป เปนพื้นฐานรองรับ
ชีวิตและรองรับอีก ๒ แดนของการศึกษา ซึ่งเราจะตองรูจักสัมพันธเกี่ยวของรูจักจัดรูจักใช
หลักการศึกษาพัฒนาในแดนนี้ก็คือ ใหชีวิตของเราที่ติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมเหลานั้น ไมกอการเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําลายสิ่งแวดลอมทั้งมนุษยทั้ง
ธรรมชาติและบรรดาวัตถุ โดยไมเบียดเบียนตนเองดวย แตพยายามใหเกื้อกูลตอกัน ให
เกื้อกูลแกสิ่งแวดลอมทั้งเพื่อนมนุษยและสิ่งทั้งหลายทุกอยาง และเกื้อกูลตอชีวิตของตนเอง
ใหไดใหเปนประโยชน โดยไมเสื่อมเสียหาย ใหพัฒนาขึ้นไปในสภาพที่ดีที่เกื้อกูลอยางยั่งยืน
การเกี่ยวของสัมพันธดวยกรรมทวาร โดยทําการตางๆ ดวยการทํา พูด คิด ซึ่งเปน
ภาคแสดงออก ที่ปรากฏชัดออกมาทางกาย และวาจา นั้น เห็นไดงายวาเปนเรื่องใหญมาก
ศีลหมวดแรกก็วาดวยเรื่องนี้และฝกในแดนนี้เปนสําคัญ แตถึงตอนนี้ จะฝกอยางเจาะลึก
ดานที่ทานเนนย้ําอยางยิ่งในตอนตน คือการติดตอสัมพันธดวยผัสสทวาร หรือ
ดวยอินทรีย คือ ใชตาดู หูฟง เปนตน และทานมุงพิเศษที่ อินทรีย ๕ อยางแรก คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย เพราะอันนี้เปนจุดเริ่มหรือที่ตั้งตนของการเรียนรู ตองฝกตองศึกษาตรงนี้กัน
ใหดี เรียกวา ถาเริ่มตนดีที่นี่แลว ก็มีหวังมากวาการฝกการศึกษาจะกาวหนาไปอยางดี
เพื่อไมใหยืดยาวนัก ขอบอกสั้นๆ วา เมื่อมีการรับรูดวยอินทรีย ตาดู-เห็น หูฟง-ได
ยิน เปนตนนั้น จะเกิดมีอาการ ๒ อยาง คือ
ก) ความรู้สึก วา ชอบใจ ไมชอบใจ (ภาษาเกาวา ยินดี ยินราย) เปนตน
ข) ความรู้ วา คืออะไร เปนอยางไร เปนไปเปนมาอยางไร เปนตน
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พูดรวบรัดวา ถาอยูแคความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ ก็ไมไดเรียนรู ไมไดศึกษา แถม
อาจจะเตลิดไปกับความรูสึกนั้น เชน ขัดใจ วุนวายใจ ทุกขเพราะสิ่งที่ไมชอบ หรือติด
เพลิน ลุมหลงไปกับสิ่งที่ชอบ แลวอาจจะเกิดปญหาเรื่องราวขยายไปกันใหญ
แตถาไปทางความรู วาอะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร ฯลฯ ก็จะไดเรียนรู
เปนการศึกษา นําไปสูการสืบคนเปนตน ใหรูไปถึงเหตุปจจัย เปนตน ความรูก็จะตามกัน
มา ขยายกวางขวางออกไป ก็กาวหนาไปในการศึกษา
ตรงนี้แหละเปนจุดเริ่มสําคัญ ทานจึงใหฝกการเรียนรู ใหการรับรูเปนการศึกษา
คือ รับรู ดู ฟง โดยมีสติกํากับ ใหมุงไปที่ความรูเปนหลัก ไมใหเตลิดไปกับความรูสึกที่ชอบ
ใจ ไมชอบใจ หรือชอบ-ชัง เปนตน และใหความรูมาคุมมาปรับความรูสึกได
ถ า รั บ รู แ ล ว ความรู สึ ก เด น ขึ้ น มา ก็ มี ส ติ ทั น ไม ถู ก ความรู สึ ก นั้ น ลากจู ง ไปให
กลายเปนทาสของมัน แตผกผันหันเอาความรูสึกนั้นเปนสื่อนําไปสูความรู เชนเอามันเปน
จุดกําหนด หรือเปนจุดสังเกต เพื่อตั้งคําถามที่จะหาความรู เราก็จะไดศึกษา ไมเสียทามัน
เปนอันวา จะดู จะฟงอะไร อยางไร ก็ใหไดความรู ไมใหเกิดโทษ ดูฟงแลวไมใชไดแค
เพียงลุมหลง ไมใชติดพันอยูกับชอบใจไมชอบใจ แตดูฟงแลวใหไดความรู ไดประโยชน
เอามาใชแกปญหา เอามาใชพัฒนาชีวิตของตน เอามาใชสรางสรรคทําการตางๆ ได
ถาดูฟงลิ้มดมเปนตนแลว ไดความรู ไดประโยชน ก็เรียกวามีศีล ถาดูฟงลิ้มดม
เปนตนแลว ติดอยูกับความรูสึกชอบใจไมชอบใจ ไดแตลุมหลงมัวเมา เกิดโทษ ก็ไมมีศีล
การมีสติทัน คุมได รูจักใชตาหูดูฟงเปนตน สัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
ไดผลดี นี้เปนศีลหมวดหนึ่งทีเดียว และเปนศีลในการศึกษาเริ่มแรกดวย เรียกวา อินทรีย
สังวรศีล แปลวา ศีลคือการสํารวมอินทรีย อาจจะแปลใหงายขึ้นวา ศีลขอรูจักใชอินทรีย
ขอทําความเขาใจเพิ่มอีกหนอย ที่พูดขางตนวาไมควรปลอยตัวไปตามความรูสึก
แตใหไปทางความรูนั้น ไมใชหมายความวา ความรูสึกไมดีไปทั้งหมด หรือวาทานไมใหมี
ความรูสึกเสียเลย มิใชอยางนั้น ความรูสึกที่ดีนี้สําคัญ เปนกุศล เปนคุณธรรมใหญทีเดียว
ความรูสึกที่วาเปนปญหานั้น คือความรูสึกที่เปนไปแคตามแตผัสสะกระตุน เชน
พอเห็น พอไดยิน ถาถูกใจ ก็ชอบใจ ไมถูกใจ ก็ไมชอบใจ แลวก็ปรุงแตงเตลิดเพริดไปกับ
ความยินดียินราย ชอบหรือชังนั้น ไหลเพลินไปในโมหะ อยางนี้ก็เปนอกุศล เกิดปญหา
ทีนี้ ในเวลาที่รับผัสสะนั้น ถามีสติ มีปญญาครองใจอยู ใจก็จะไมเตลิดไปตาม
ความรูสึกแคชอบชัง เชน เมื่อพบเห็นคน หรือไดยินเสียงคนพูด ใจมองเขาอยางเปนเพื่อน
มนุษย ที่มีชีวิตจิตใจ มีสุขมีทุกข มีพื้นเพเปนมาตางๆ กัน ก็จะมีความเขาใจ เห็นใจ รัก หรือ
สงสารตามแตสถานการณ เกิดเมตตา กรุณา มีไมตรี ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานตอเพื่อนมนุษย

๓๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

นั่นเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม สวนในดานสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ ก็
ทํานองเดียวกัน เมื่อไปในถิ่นสถานที่มีสิ่งทั้งหลายอยูเปนระเบียบเรียบรอย สงบ สะอาด
ปลอดภัย แวดลอมดวยธรรมชาติที่สบายแกชีวิต ปญญาที่ละเอียดละเมียดละไมเหมือน
แฝงอยู ก็จะทราบซึ้งในสภาพที่เกื้อกูลตอชีวิต จิตใจก็จะซาบซึ้งมีความสุขชื่นจิตอิ่มใจรา
เริงสดใสปลอดโปรงโลงเบา สืบเนื่องจากการไดสัมผัสสภาพที่ดีงามเกื้อกูลนั้น
ความรูสึกสงบ เอิบอิ่ม ชื่นบาน โปรงโลง สดใสอยางนี้ เปนกุศล เปนภาวะจิตใจที่
ดีอันพึงใหมีอยูเสมอเปนประจํา แลวสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาตินี่แหละเปนที่
รองรับชีวิตของเรา ซึ่งเราตองอยูดวย ตองพึ่งพาอาศัยตลอดเวลา จึงเปนแหลงหลัก แหลง
สําคัญ ที่จะนําใหเรามีสภาพจิตอันดีซึ่งมีความรูสึกที่เปนกุศล ดังที่วานั้นหรือไม
ดวยเหตุนี้ จึงเปนประเพณีทางธรรมตลอดมา ใหพระสงฆเอาใจใสที่จะมีที่อยู และ
อยูในถิ่นที่ เชนอาราม ซึ่งมีสิ่งแวดลอมทางวัตถุและธรรมชาติ อันจะเกื้อหนุนใหเกิดความรูสึก
สงบ เอิบอิ่ม ชื่นบาน โปรงโลง สดใส เปนกุศลดังวานี้ ที่ทานใชคําเรียกสั้นๆ วาเปน “รมณีย์”
กอนพระพุทธเจาตรัสรู มีเหตุการณที่ตรัสไวเปนขอสําคัญซึ่งจารึกไวในหลายพระ
สู ต รในพระไตรป ฎ ก คื อ การที่ท รงตั ดสิ น พระทั ย เลื อ กอุ รุเ วลาเสนานิ คม เปน สถานที่
บําเพ็ญเพียร ดังที่ทรงแสดงเหตุผลในการทรงเลือกไววา
“ภาคพื้นภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นรมณีย์ (ที่รื่นรมย์) จริงหนอ [รมณีโย วต] มี
ไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็
ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร”
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลงใจว่า “ที่นี่ละ
(เชน ม.มู. ๑๒/๔๑๓)
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร”
พุทธพจนนี้ควรระลึกไวเปนจุดกําหนดพิเศษทีเดียว แมเมื่อพระสงฆจะตอนรับพระผู
แสวงธรรม จะตอนรับพระอาคันตุกะ หรือตอนรับทานที่มาขอเขาอยูภาวนา ก็แสดงความ
พรอมดวยการบอกวาที่นั้นเปนรมณีย ดังที่พระสารีบุตรกลาวกะพระอานนทตามเรื่องวา
ท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กําลังเดินมา
แต่ไกล ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า
“ท่านอานนท์ จงมาเถิด ท่านอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค ผู้
อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค มาดีแล้ว ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันนี้ เป็นรมณีย์
(ที่รื่นรมย์) ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมดทั้งป่า ส่ง
(ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘)
กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น...”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมื่อญาติโยมจะนิมนตพระใหอยูจําพรรษาที่วัดซึ่งตนอุปถัมภบํารุง ก็กลาวให
ทราบวาวัดนั้นเปนรมณีย ดังตัวอยางที่จิตตคฤหบดีนิมนตพระอิสิทัตต ดังนี้
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าอิสิทัตต์จงชื่นชมอัมพาฏกวัน อันเป็น
รมณี ย์ (ที่ รื่ น รมย์ ) ใกล้ ร าวป่ า มั จ ฉิ ก าสณฑ์ เ ถิ ด ข้ า พเจ้ า จั ก บํ า รุ ง ด้ ว ยจี ว ร
(สํ.สฬ.๑๘/๕๕๒/๓๑๙)
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
การดูแลรักษาวัดใหสะอาดเรียบรอย เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ ดังเห็นไดชัด
ในพุทธบัญญัติทั้งหลายทั่วไป ที่จัดไวเ ปนกิจจําเพาะก็มาก อยางพวกวัตรตางๆ เชน
เสนาสนวัตร และที่ปรากฏเดนเห็นงายในเมืองไทยเรานี้ เหมือนเปนสัญลักษณ ก็คือการ
กวาดลานวัด ที่ไดจัดวางไวใหพระสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรสืบตอกันมาแตโบราณ
ที่วาการกวาดลานวัดเปนสัญลักษณของงานดูแลรักษาวัดใหเปนรมณียนั้น คือมิใช
แคกวาดลานวัดใหสะอาด แตการกวาดนั้นเปนตัวอยาง ที่จะเตือนใจพระสงฆ ใหเอาใจใส
ทํากิจทั้งหลายในการดูแลรักษาจัดวัด จัดเสนาสนะ สิ่งของ บริเวณวัด ใหสะอาดเรียบรอย มี
ธรรมชาติรมรื่นชื่นใจ ใหวัดเปนสถานรมณีย์ ที่รื่นรมย ที่จะโนมนําจิตใจของพระเณรและ
ประชาชนใหสงบ สดใส ชื่นบาน นอมไปในกุศล ควรเปนที่แสวงธรรม บําเพ็ญเพียร
พอญาติโยมชาวบานเขามาถึงในวัด ก็ไดสัมผัสบรรยากาศที่สงบ รมรื่น นาชื่นชม
เปนรมณีย มีตนไมดอกบาง ไมผลบาง ไมใบบาง แผกิ่งกานออกไปชวนใหแหงนมองผอนพัก
สบายสายตา และใหรมเงา มีแสงแดดสองสวางสดใส ถารอนไป ก็ไดอาศัยเขายืนผอน
นั่งพักใหหายหรือคลายรอนลงไป ยิ่งไดสายลมโชยพัดรําพายมา ก็ยิ่งสดชื่นฟนกําลังวังชา
มองทางไหน ก็เห็นแตความสะอาด ไมเพียงบนพื้นถนนบริเวณวัดที่ไดกวาดไว แต
อะไรๆ รอบตัวสะอาดไปทั่ว ทั้งอากาศที่สูดโลงสบาย ทองฟาที่แจมใสไรหมอกควัน ใน
แมน้ํา สระ คลอง ลําธาร ก็มีน้ําสะอาดเย็นใส ไดเดินดูไดเคลื่อนไหวเปลี่ยนยายอิริยาบถไป
ทามกลางความปลอดโปรง โลงเบา ทั้งกายและใจ
ความสดชื่ น เบิ ก บาน สบาย ผ อ นคลาย สงบเบา ที่ ม าพร อ มกั บ ความเจริ ญ
อินทรียทั้งหมดนี้ ลวนเปนภาวะจิตที่เรียกวาเปนกุศลธรรม อันเปนพื้นฐานที่จะนําหรือทํา
จิตใหพรอมเพื่อการเจริญภาวนา ทั้งสมาธิ และตอไปสูปญญา
ยิ่ง ได เ ห็ น ได พ บปะพระสงฆ ใ นวั ด หม ผา ครองจี ว รสะอาดเรี ยบร อ ย มี อ าการ
สํารวมอินทรีย ทั้งตา หู การเคลื่อนไหว ยาง เยื้อง ยืน นั่ง เดิน และเอยวาจา แสดงออกถึง
การที่ไดฝกอบรมมาดี มีวินัย เจริญในศีล จิตใจสงบ มีความรูที่ไดเลาเรียนพอจะเผื่อแผ
ธรรมแกทายกทายิกา นาเลื่อมใส ทั้งคนวัด คนถิ่น ผูชวยงานวัด และบรรดาผูมาวัด ก็
เอื้อเฟอเกื้อกูลรวมมือกันดวยดี โดยสามัคคี มีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ยิ่งทําใหเจริญศรัทธา
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รวมทั้งหมดนี้ เปนสภาพรมณีย ที่ทําใหทั้งชาวถิ่นชนใน ทุกๆ คน และญาติโยม
ประชาชนที่เดินทางมา พากันเจริญกุศล งอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไป
สภาพรมณียที่พึงปองของอินทรียสังวร อันสัมพันธเสริมกันกับการเจริญอินทรียดัง
วานี้ ขอใหเ น นย้ําความสํา คัญกั นไว เมื่ อวัด เปนรมณี ยแล ว แมแตพระจะออกเดินไป
บิณฑบาตทุกเชาในแตละวัน ก็สํารวมอินทรียไดงาย และตัวพระเองก็ทําวัดใหยิ่งเปนรมณีย
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การสํารวมฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย เจริญอินทรียนี้
เปนขอปฏิบัติตั้งแตเริ่มแรกของการศึกษาในพระธรรมวินัย คือ พอตั้งตัวไวมั่นดีในพระ
ปาติโมกข ที่ทานจัดใหวามีศีลแลว ก็กาวหนาสูจิตตภาวนาหรือสมาธิ โดยมีอินทรียสังวร
นีเ้ ปนหวงเชื่อมขอแรก ทานจึงจัดอินทรียสังวรศีล เปนศีลหมวดที่ ๒ ตอจากปาติโมกขสังวรศีล
อยางที่วาแลว เมื่อวัดเปนรมณีย ก็เกื้อหนุนการสํารวมและเจริญอินทรีย ชวย
นอมนําจิตใจของทุกคน ทั้งพระเณรและคนวัด ทั้งญาติโยมประชาชนที่มาวัด ใหรูสึกสด
ชื่น ผองใส เบิกบาน โลงเบา ผอนคลาย สงบสบาย งายที่จะเกิดปราโมทย จนถึงปสสัทธิ
และความสุข เปนจิตกุศลนุมนวลเขาในทางที่จะเปนสมาธิ เจริญจิตตภาวนาไดงาย จึง
ควรเอาใจใสทําวัดใหเปนรมณีย ดังที่ไดวาขางตน
ขอใหนึกถึงชื่อของวัดเองดวย เราใชชื่อไทยจนบางทีลืมนึกถึงชื่อเดิมจากคําบาลี แม
ในภาษาบาลี วัดก็มีคําเรียกหลายอยาง แตเอาคําแทที่พระพุทธเจาตรัสไว คือ “อาราม”
ใหดูวาเมื่อจะเกิดวัดขึ้นนั้น พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระมีวัดอยู ดวยพระพุทธ
ดํารัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) และวัดแรก
ก็คือ วัดเวฬุวัน ไดแกปาไผ หรือสวนไผ อันเปนพระราชอุทยาน ที่พระเจาพิมพิสารทรงถวาย
ทีนี้ วัดที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด และเปนที่ตรัสพระสูตร ทรง
แสดงพระธรรมเทศนามากที่ สุ ด ด ว ย ก็ คื อ วั ด พระเชตวั น วั ด นี้ จึ ง มี ชื่ อ ปรากฏใน
พระไตรปฎกมากที่สุด หรือบอยที่สุด คือพบเห็นไดทั่วไปหมด
คําเรียกชื่อวัดพระเชตวัน ในพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปฎก เหมือนกันหมด วา
“เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม” (ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ถาเปน
ประธานของประโยค ก็วา “เชตวนํ อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราโม”) คําอื่นอยาง เชตวันวิหาร
หรือ เชตวันมหาวิหาร เปนตน ไมมี (เปนคําที่ใชในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา)
(กันเขาใจผิด: ในพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย บางทีพบ “เชตวันวิหาร” หรือ “เชตวันมหาวิหาร”

ใหทราบวา เปนคําที่ทานผูแปลใสเขาไป โดยใชตามที่ทานเคยชิน หรือทานสะดวกในเวลานั้น; ที่ วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑
มี “เชตวเน วิหาเร” นี่ไมใชเชตวันวิหาร แตทานเลาเรื่องวา อนาถบิณฑิกคหบดีสรางวิหารทั้งหลาย ในพระเชตวัน;
ในพระไตรปฎกรุนอปทาน คือหลังพระสูตรแลว จึงเริ่มมีคําอยาง “เวฬุวนมหาวิหาเร”, ขุ.อป.๓๓/๑/๔๐๕)
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“วัน” คือ วนะ ไดแก ปา หรือสวน และ “อาราม” ก็คือ สวน
แลวก็ใหทราบดวยวา คําวา วัด คือ “อาราม” กับ “รมณีย” นั้นมาจากรากศัพท
เดียวกัน คือ “รมฺ” ซึ่งแปลวา ชื่นชม, รื่นรมย, ยินดี
นี่ก็เทากับบอกวา ถาจะใหวัดมีความหมายตรงตามชื่อที่พระพุทธเจาตรัสไว ก็
ตองทําวัดใหเปนอาราม (แปลตามรากศัพทวา ที่ซึ่งทั้งพระและประชาชนพากันมาชื่นชม
ยินดี) โดยทําอารามใหสมเปนรมณีย (ที่นาชื่นชมยินดี หรือที่รื่นรมย) ใหอินทรีย์ ไดมาเจอ
รมณีย์ แลวก็ใหอินทรียไดอยูกับรมณียเสมอตลอดไป
เปนอันวา ทั้งถอยคํา ทั้งเรื่องที่เปนมาเดิม และหลักการทางธรรม สอดคลองลงกันหมด
คําตรัสสอนของพระพุทธเจาในเรื่องการรับรู ดู ฟง ลิ้ม ดม สัมผัส ดวยอินทรียคือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ โดยใหรูจักใช มีสติคุมได ใหสังวร ใหฝกอินทรีย รูจักใชอินทรีย ให
เจริญพัฒนาอินทรีย เรื่องอินทรียสังวร อินทรียภาวนา มีกระจายอยูทั่วไปในพระไตรปฎก
มากมายอยางยิ่ง
ในเมืองไทยก็มีรองรอยพอใหเห็นวา ธรรมขออินทรียสังวรนี้เคยมีการใสใจปฏิบัติ
กันจริงจังจนกลมกลืนเขาในวิถีชีวิตชนิดเคยชินเปนไปเอง แตกลับเปนเรื่องที่เหมือนวาใน
เมืองไทยปจจุบันละเลยกันอยางยิ่ง โดยคงจะคอยๆ เลือนลางจางหายไปโดยไมรูตัว
ถึงเวลาที่ควรตื่นตัวตระหนัก หันไปเอาใจใส นํามาใช และศึกษาปฏิบัติกันใหเห็น
ผลจริงจัง ฟนวิถีชีวิตดานดีที่เลือนลางจางหายไปนั้น ใหนําประโยชนที่พึงไดกลับคืนมา
อันนี้เปนหลักทั่วไปของการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมใชสําหรับพระ
เทานั้น แตพระพึงเปนผูทําใหเห็นตัวอยาง จึงควรตั้งใจกันวา จะตองทําวัดใหเปนรมณีย์
สมที่จะเปนอาราม สงบงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รมรื่น นาชื่นชม ควรแกความ
เปนที่แสวงธรรมบําเพ็ญเพียร ใหได และนี่เ ปนหลักการเบื้องตนทีเดียว ที่จะชี้วา การ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจายังอยูดี และจะกาวตอไปไดอยางนาไววางใจหรือไม
พรอมกันนั้น พระสงฆและผูนําชุมชนพึงยกหลักสําคัญที่ละเลยหลงลืมกันไปนี้
ขึ้นมาชี้แนะชาวบาน ใหดูแลรักษาทําบานเรือนชุมชนถิ่นของตนใหเปนรมณีย โดยใหรู
ตระหนักวา นี่เปนการพัฒนาพื้นฐาน ที่จะรองรับการพัฒนาอยางอื่นใหมีไดเปนไดจริง
ตองย้ํากันใหหนักแนนวา ถาจะใหการพัฒนาทุกอยางยั่งยืน ก็ตองพัฒนาสภาพ
รมณียนี้ไวใหอยูเปนฐาน พึงถือการทําสิ่งแวดลอมใหเปนรมณียนี้ เปนหลักปฏิบัติสําคัญ
เคียงกับศีล ๕ ที่เปนดังปาติโมกขของชาวบาน

๓๘

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

สําหรับพระสงฆ เรื่องอารามยังไมหมดแคนี้ คือ พระสงฆนั้น พระพุทธเจาทรง
สอนใหมีชีวิตอยูกับอารามทั้งหมดเลยทีเดียวก็วาได ไมเฉพาะอยูในอารามคือวัดที่เปน
สิ่ง แวดลอมภายนอกทางกายฝ ายวั ตถุ เ ท านั้ น แตใหชี วิต ดานในคือ การศึก ษาปฏิ บัติ
ทั้งหมด ก็มีอารามดวย เปนอารามทางนามธรรม
บอกยอๆ วา เมื่ออยูในวัดอันเปนอารามที่รื่นรมยนาชื่นชมยินดีดานนอกแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงใหพระมีที่อยูประจําดานในอีก ๒ อาราม คือ ปหานาราม และ ภาวนาราม
ไขความนิดหนึ่งวา พระพุทธเจาตรัส อาราม ๒ คือ ภาวนาราม และปหานาราม
ไวในหลักที่พระอริยะปฏิบัติสืบสายกันมา เรียกวาอริยวงศ (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖) ใจความวา
พระสงฆพึงสันโดษ ไมมัวหมกมุนวุนวายอยูกับเรื่องจีวร อาหาร และที่อยูอาศัย แตเอา
เรี่ยวแรงเวลาไปอยู ไปไว ที่ปหานาราม (ปหาน-อาราม) คือมีการกําจัดลดเลิกละอกุศล เปน
ที่มาชื่นชมยินดี และที่ภาวนาราม (ภาวนา-อาราม) คือมีการเพิ่มพูนพัฒนาเจริญกุศล เปนที่มา
ชื่นชมยินดี มี ๒ อารามเทานี้ ชีวิตพระสงฆก็สมบูรณ รวมการศึกษาปฏิบัติอยูในนี้หมด
อาราม ๒ นี้ จะขยายกวา งออกไปเปนชุดอาราม ๖ ก็ไ ด มี ตรัสไว แตพูด มาก็
มากมายแลว พอเทานี้กอน
เอาเปนวา ทานทั้งหลายเมื่อไดบวชแลว เขาอยูในสิ่งแวดลอมของวัด ก็มารวมใน
การทําอารามใหเปนรมณีย การปฏิบัติในการบวชเรียนก็จะเริ่มกาวไปและปรากฏขึ้นมาทันที

แดนที่ ๑ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งของ และคน (ต่อ)
ค) หากินให้เป็นสัมมา
ตอไป ศีลหมวดที่ ๓ วาดวยเรื่องอาชีพ เปนธรรมดาวา ทุกคนที่อยูในโลกตองเลี้ยง
ชีวิต ตองมีทางที่จะมีชีวิตเปนอยู ใหอยูรอด ใหอยูดี โดยตองหาเลี้ยงชีพ หรือเรียกงายๆ
วาตองหากิน การหาเลี้ยงชีพจึงเปนเรื่องหลักเรื่องใหญในการมีชีวิตอยูของมนุษย เมื่อไม
จัดการใหดี ก็เปนที่มาสําคัญของความทุกขความเดือดรอนและการแยงชิงเบียดเบียนกัน
แลวก็มัวยุงนัวเนีย พาใหกาวตอขึ้นไปในความดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไปไมได
ดังนั้น จึงตองมีหลักปฏิบัติในเรื่องการหาเลี้ยงชีพนั้น ตั้งแตขั้นพื้นฐาน คือขั้นศีล
โดยใหคนหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน เรียกวามีสัมมาอาชีวะ หรือเรียกใหสั้น
วาสัมมาชีพ แปลงายๆ วา เลี้ยงชีพชอบ หรือหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ถูกตอง
สําหรับพระสงฆ ก็มีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ ที่มีลักษณะเฉพาะของตน จัดเปนศีล
หมวดหนึ่ง ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ
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สัมมาชีพของญาติโยมคฤหัสถ ไมใชหัวขออันจะพูดในที่นี้ แตเมื่อเอยพาดพิงแลว
ก็เห็นวาควรบอกไวคราวๆ พอเห็นแนว

ในขั้นสามัญ หรือขั้นพื้นฐาน สัมมาชีพ ไดแก อาชีพที่สุจริต ไมกอการเบียดเบียน
อยางนอยไมผิดกฏหมาย (กฎหมายคุมไดแคภายนอก คุมจิตใจไมได เชน อาจคิดหลบคิด
เลี่ยง หาแงใหตัวได แคกฎหมายจึงไมแนไมพอ จะเปนศีลแทจริง ตองคุมถึงในใจ คือใหมี
เจตนาสุจริต ไมคิดทําอะไรที่ผิด คิดมุงไปแตวาจะทําสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม เปนประโยชน)
หลักธรรมประกอบ เพื่อใหการหาเลี้ยงชีพไดผลสมความหมาย-ความมุงหมาย คือ
ชุดที่ ๑ ขยันหมั่นเพียรทํางานโดยไมประมาทและฉลาดคิดการดวยปญญา, รูจัก
เก็บรักษา, คบหากัลยาณมิตร, เลี้ยงชีวิตแตพอดี ไมฟุมเฟอยไมฝดเคือง; ขอเนนคือ ต้อง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย
ชุดที่ ๒ จัดสรรทรัพย (วางแผนการเงิน หรือจัดทํางบประมาณ) ๔ สวน วาคราวๆ
คือ ใชจาย (เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวพอแมและคนที่ควรดูแลบํารุง ทําบุญบําเพ็ญประโยชน)
๑ สวน เปนทุนประกอบการงาน ๒ สวน เก็บไวเปนประกันคราวจําเปน ๑ สวน
มีชุดยอยชุดพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทรัพยอีก ๒-๓ ชุด ตองขามไปกอน

ในขั้นตอขึ้นสูจิตตปญญาภาวนา ใหไดฝกศึกษาพัฒนาจิตใจและปญญาไปดวย โดย
- ศึกษาใหมั่นแนถึงความหมายและความมุงหมายของงานอาชีพของตน จะเปน
ครูอาจารย แพทย ตํารวจ หรืออะไรๆ ก็รูเขาใจวาอาชีพนั้นมีขึ้นมีไวเพื่อประโยชน
ในการแกปญหาสรางสรรคพัฒ นาอยา งใดแกชี วิตและสั งคม ( คุณคาแท) และ
พยายามทําใหไดผลอยางนั้น (มิใชมุงเอาแตผลไดแกตน ซึ่งที่จริงเปนคุณคาพวงพลอย)
- พลังงานและกาลเวลาครึ่งคอนหรือเกือบทั้งชีวิตของคนสวนใหญ อยูกับอาชีวะ
คือการหาเลี้ยงชีพ เชนทํางานวันละ ๘ ชั่วโมง (ยังไมนับกิจที่เนื่องกับงานนั้น
เชนการเดินทาง)
ดังนั้น ถาจะเอาดีจากชีวิตนี้ใหไดมากที่สุด ก็ใชอาชีวะเปนโอกาสและเปน
เวที ที่ ฝ ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน ซึ่ ง ถ า เข า ใจและตั้ ง ใจ จะได เ ต็ ม ที่ เช น ฝ ก ความ
สัมพันธทางสังคมในการพูดจาสื่อสาร ฝกกิริยามารยาท การชวยเหลือรวมมือ
ฝกจิตใจในการพากเพียรทํางาน ขยัน อดทน ความมีน้ําใจ มีเมตตา ฝกสติสมาธิ ฝกความผอนคลาย ราเริง สดชื่น พัฒนาปญญาตั้งแตรูเขาใจงานของตน
เทาทันสถานการณ ทักษะในการแกปญหา การคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนา ฯลฯ
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- ในขอหลังขางบน ดานการพัฒนาจิตใจ ขอแยกออกมาย้ําเปนพิเศษ คือ การ
พัฒนาความสุข จะตองฝกศึกษาใหมีความสุขพรอมอยูในการทํางาน เพราะถา
ในเวลาทํางานไมมีความสุข ก็คือมีทุกขไปครึ่งคอนชีวิตแลว ขอนี้พึงฝกใหได
แลวการฝกอื่นๆ ก็จะงายขึ้นดวย
เรื่องอาชีพของคฤหัสถญาติโยม วาจะพูดนอยๆ แตชักจะยาว ควรหยุดแคนี้กอน
หันมาทางพระเณร การดําเนินชีวิตถูกตองของพระสงฆ คือการทําหนาที่ของพระ
เปนสัมมาอาชีวะอยูเองในตัว เปนการรักษาธรรมไวใหแกโลก เมื่อพระดํารงตนในธรรมใน
วินัย สั่งสอนใหชาวโลกมีธรรม รักษาธรรมไวใหแกโลก ประชาชนรูวาธรรมเปนสิ่งจําเปน
ถาไมมีธรรม ชีวิตก็อยูไมดี สังคมก็อยูไมได ก็จะตองเกื้อหนุนแกผูที่รักษาธรรมไวใหแก
สังคม ตองรักษาพระไวใหอยูคูสังคม
เมื่อประชาชนรูเขาใจเห็นคุณของพระสงฆ ก็มีศรัทธา แลวก็อุปถัมภบํารุง โดย
ถวายปจจัยสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ที่เห็นชัดประจําวันคือบิณฑบาต
ไดแกอาหาร ของที่ถวายนั้น เปนอันวาถวายดวยศรัทธา
ที่วาถวายดวยศรัทธานั้น คือเขาถวายหรือจัดมาเลี้ยงเอง เชน พระเดินไปเพื่อ
บิณฑบาต ก็เดินไปอยางสํารวมอินทรีย โดยมีอาการสงบ ญาติโยมรูเขาใจความตองการ
เมื่อมีศรัทธา หรือเห็นแกพระศาสนา ปรารถนาจะชวยดํารงธรรม ก็นําของบิณฑบาตมา
ถวาย พระไมมีสิทธิ์ไปออกปากขอเขา
มีพุทธบัญญัติไว ถาภิกษุไมอาพาธ ไมเจ็บไข ไปบอกชาวบาน ขออาหารเพื่อตน
ฉัน ถาเขาไมใชญาติ หรือไมไดปวารณาคือบอกเปดโอกาสไว ตองอาบัติ มีความผิด ขอ
จีวร ก็ทํานองเดียวกัน เวนแตหาย ถูกไฟไหม ถูกโจรลักไป เปนตน
รวมความว า เมื่ อ ญาติ โ ยมชาวบ า นเลื่ อ มใสศรั ท ธา โดยรู เ ข า ใจเห็ น คุ ณ ค า
ประโยชน จึงบํารุงดวยปจจัยสี่ เชน ถวายภัตตาหาร ในขอบเขตที่พระจะฉันจะใชได ก็พูด
รวมๆ วา พระมีอาชีวะที่บริสุทธิ์ ซึ่งเปนศีลอีกหมวดหนึ่งของพระภิกษุ
นี่พูดกันคราวๆ ที่จริง มีพุทธบัญญัติมากมายเกี่ยวกับอาชีวะของพระสงฆ ที่จะให
ทานสันโดษ ทําตัวใหประชาชนเลี้ยงงาย ไมแสวงหาลาภในทางไมสมควร ซึ่งอยางแรงถือ
เปนมิจฉาชีพ ใหพระสงฆเปนอยูงาย มุงบําเพ็ญกิจหนาที่ของตนในการเจริญไตรสิกขา
และเผยแผธรรมใหคนศึกษาพัฒนาในกุศลเพื่อประโยชนสุขของตัวประชาชนเอง
มีพุทธพจนตรัสสอนพระไว ใหดําเนินชีวิตอยูทามกลางหมูชนในโลกนี้ เหมือน
อยางแมลงผึ้ง แมลงผึ้งนั้น ขยัน บินไปตามหมูไม ไปเก็บน้ําหวานและเกสรดอกไม
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ทานสอนคติวา ผึ้งนั้นไปเก็บเอาน้ําหวาน โดยไมทําดอกไมใหชอกช้ํา แมแตสีและ
กลิ่นก็ไมเสียหาย ขอนี้ฉันใด พระภิกษุก็พึงเที่ยวไปในหมูชาวโลกฉันนั้น คือเปนอยูจาริก
ไปในโลก โดยไมทําใหประชาชนชอกช้ํา ไมวาดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทอง หรือดานจิตใจ
เริ่มแตศรัทธา แตไปบํารุงชีวิตจิตใจของเขา ใหเจริญธรรมพัฒนากุศลมีความสุขยิ่งขึ้นไป
นี้คือเหมือนกับแมลงผึ้งที่ไปเอาน้ําหวาน แตกลายเปนการไปชวยใหดอกไมเจริญ
งอกงามแพรพันธุดียิ่งขึ้นไปอีก
ตามพุทธพจนในพระคาถานั้น มุนีคือพระสงฆที่ดีนี้ ก็อยูในโลกเหมือนอยางนั้น
ท า นทํ า ตนให เ ขาเลี้ ย งง า ย มี ชี วิ ต ที่ ขึ้ น ต อ วั ต ถุ น อ ย เอาวั ต ถุ ม าเป น ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น
การศึกษาสั่งสอนธรรม ก็เลยนําประชาชนใหยิ่งเจริญพัฒนา
เปนอันวา พระสงฆที่ดี มีอาชีวะบริสุทธิ์ โดยเปนผูที่เลี้ยงงาย บริโภคปจจัยสี่ที่เขา
ถวายดวยศรัทธา ไมแสวงหาลาภในทางที่ไมควร ดํารงตนในการทําหนาที่เจริญไตรสิกขา
และสั่งสอนธรรม ทั้งใหตนเองงอกงามในธรรมวินัย และใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ในศีลขอนี้ จุดสําคัญอยูที่วา ปจจัยสี่อันเปนลาภที่จะเสพบริโภคนั้น พระไดมา
อยางไร ดังนั้น การแสวงหาปจจัยสี่ หรือการแสวงหาลาภ จึงเปนตัวตัดสินวา อาชีวะของ
พระนั้นบริสุทธิ์หรือไม ทานจึงใหหลักวา อาชีวปาริสุทธิศีลนี้ เปนศีลซึ่งดูความบริสุทธิ์ดวย
การแสวงหา (ภาษาพระเรียกวา ปริเยฏฐิสุทธิ)
ยิ่งกวานั้น แมจะไดปจจัยสี่มาดวยดีโดยถูกตองแลว สุจริตและบริสุทธิ์ไปขั้นหนึ่ง
แลว ก็ยังไมจบ
เมื่ อ ได ป จ จั ย สี่ ม าแล ว พอจะเสพบริ โ ภค พระสงฆ จ ะต อ งฉั น ต อ งใช ป จ จั ย สี่
เหลานั้น ดวยปญญาพิจารณาใหเกิดประโยชนถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง
ของการเสพบริโภคปจจัยสี่อยางนั้นๆ อีกดวย จึงยังมีศีลอีกหมวดหนึ่งตอไป

ง) กินอยู่ให้ถึงมัชฌิมา
ทีนี้ ก็ผานตอมาถึงศีลหมวดที่ ๔ แตไดพูดเรื่องของศีลหมวดกอนๆ ไปยืดยาวมาก
ถึงตอนนี้ ตองรวบรัดพูดพอไดเคา แมจะเปนเรื่องสําคัญมากในการศึกษา
ศีลหมวดที่ ๔ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในดานการกินอยูเสพ
บริโภคใชสอยสิ่งของเครื่องใช พูดอยางภาษาพระวา การเสพปจจัย ๔ ตั้งแตกินอาหาร
ใชเสื้อผาเครื่องนุงหม เปนตน ใหกินเปน บริโภคเปน กินพอดี บริโภคพอดี ที่จะไดผลดี
ตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคสิ่งนั้นๆ
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บางที พวกเราสมัยนี้หลายคนก็มองวา คนไทยสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทหรือ
บานนอก หางไกลการศึกษา คงไมคอยรูอะไร ทําอะไรไมถูก นี่ก็อาจจะจริงอยูบาง แต
มองอีกที ในหลายอยาง คนโบราณเหลานั้น ก็ทําอะไรไดถูกตองดีกวาคนสมัยนี้ไมนอย
คนสมัยกอนนั้น ถึงจะหางไกลแหลงความรู แตพิธีกรรมและกิจกรรมมากมายที่
สืบกันมาเปนประเพณี แมหลายอยางจะเหลือแครูปแบบ แตนั่นก็เปนวิธีการที่จะโดยรูตัว
ก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม ไดชวยใหชาวบานสมัยกอนนั้น ปฏิบัติตามหลักพระศาสนากันมาได
โดยหลายแหงก็ไดอยางดี
ที่วานั้น อยางนอยก็เหลือเคารูปไวใหคนรุนหลังนี้ บางคนที่คิดเอาจริง มีโอกาส
ยกหรือจับขึ้นมารื้อฟนหรือชําระสะสาง ถารูปแบบและประเพณีไมมีนั่นสิ อาจจะหมดทั้ง
ของจริง และหมดทั้งโอกาสที่จะฟนขึ้นมา
ศีลหมวดตางๆ นี้ เปนรูปรางของพระสงฆที่ปรากฏแกชาวบาน หรือทําใหสังคม
รูจักวานี่เปนพระสงฆ เรื่องนี้คนสมัยกอน ไมวาจะรูตัวหรือไม ก็มีรูปแบบและประเพณีที่
เขาบอกสืบกันมา ไมวาคนที่รูเขาใจสาระดี หรือคนที่ไมรูเขาใจก็ตาม ตางก็เอาจริงเอาจัง
ถือเปนสําคัญหรือสําคัญอยางยิ่ง
ศีลหมวดที่ ๔ ที่กําลังจะพูด ก็เปนตัวอยางในเรื่องนี้ สมัยกอนโนน ในแตละป
บานไหนมีบุตรที่อายุครบบวช พอหมดหนานา เดือนสี่เดือนหา บิดามารดาก็พาบุตรคน
นั้น ถือดอกไมธูปเทียนไปวัด นําไปกราบหลวงพอ ขอฝากลูกใหอยูวัดเพื่อเตรียมตัวบวช
พอมาอยูวัด กวาจะไดบวช รออีกเปนเดือนๆ ระหวางนั้น ก็พรอมกับหมูพวกที่จะ
บวชในรุนที่จะจําพรรษานั้น ทํากิจวัตรตางๆ ฝกหัดกิริยามารยาท
โดยเฉพาะทองคําขานนาค และบทสวดมนต เจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ตาม
พระเณรไปทําวัตรสวดมนต ฟงคําสอนของหลวงพอ ตอนกลางคืน บางทีก็ผลัดกันทีละ
หลายๆ คน ไปบีบนวดหลวงพอ ไดฟงทานเลาเรื่องเกาๆ และพวกนิทาน รวมทั้งแนะนําสั่ง
สอนไปตามสมควร
ในบรรดาบทสวดมนตนั้น ที่เนนมากอยางหนึ่ง คือ บท “ปฏิสังขา-โย” หรือบท
พิจารณาปจจัยสี่ คือ คําพิจารณาที่จะใชสอยเสพบริโภคปจจัยสี่นั้นๆ แตละอยาง โดยใหรู
เขาใจและกินใชใหถูกตองตรงตามความมุงหมายที่แทจริง จึงมี ๔ บท สําหรับปจจัยสี่แต
ละอยาง และเพราะคําพิจารณาทั้งสี่บทนั้น ขึ้นตนวา “ปฏิสังขา โยนิโส...” ก็เลยเรียกกัน
งายๆ ตามสะดวกปากวา “ปฏิสังขา-โย”
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หลวงพอ รวมทั้งพระเกา ก็บอกเนนแกคนเตรียมบวช และแกพระใหมวา กอนจะ
ฉันจะใชปจจัยสี่ ตองพิจารณากอนตามบทพิจารณาที่ใหทองไวนั้น แตบางที หรือไมนอย
หรื อ แม แ ตส ว นมาก ก็ สวดหรื อวา บทบาลี ที่ ทอ งไว น้ั น ว า ไปตามถ อยคํ า โดยไม ไ ด คิ ด
พิจารณาหรือนึกถึงความหมายอะไร ก็เลยเปนแครูปแบบ (แตก็คือยังมีเครื่องชวยเตือนสติ
รออยูในตัว ที่บางทีอาจจะใหนึกขึ้นมาได หรือที่คนอื่นจะปลุกใหได ดีกวาไมมีอะไรเลย)
บรรดาบทพิ จ ารณาทั้ ง ๔ คื อ พิ จ ารณาการเสพกิ น ใช จี ว ร-เครื่ อ งนุ ง ห ม
บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ที่อยูอาศัย และเภสัช-หยูกยา นั้น แนนอนวา บทที่เดนที่สุด
ก็คือบทพิจารณาบิณฑบาต-อาหาร เพราะปรากฏเดนชัด มีกําหนดเวลาจําเพาะ และ
มักจะเปนกิจที่รวมพรอมกัน คือฉันพรอมกันทุกรูปในหอฉัน
ทีนี้ พอจะเริ่มฉัน ตามที่สอนกันมาวาใหพิจารณากอนจึงฉัน ตามบทที่ทองไวนั้น
บางวัดก็อาจจะใหสวดพรอมกันกอน จบแลวทุกรูปก็ฉันของตนๆ แตในวัดสวนมากก็
ปลอยใหแตละองควาในใจ พอจะฉัน พระก็นั่งนิ่งเงียบกัน เพราะทานกําลังสวดหรือวาบท
พิจารณานั้นอยูในใจ สักครูก็เริ่มฉัน
ตอนที่พระสวดหรือวาบทพิจารณานิ่งกันอยูนั้น บางทีก็กลายเปนการทําตามๆ
กันไป โดยไมมีการบอกเลาอธิบาย ไปๆ มาๆ ชาวบาน หรือแมแตตัวพระเองที่ไ มรูไ ม
เขาใจความหมายและเหตุผล ก็เลยคิดกันและบอกกันวา พระเสกขาว (กอนฉัน) นี่คือ
เหลือแคเปนรูปแบบ เปนพิธี แลวก็เปนประเพณีที่มีแตรูปแบบ
นอกจากนี้ หลวงพอเอง และญาติโยมเกาๆ บางทีก็คอยเตือนพระ โดยเฉพาะกะ
พระใหมคลายจะขู บอกวา จะฉันขาว ตองพิจารณากอนนะ หรือตองปฏิสังขา-โย กอน
บางคนอาจจะบอกวาตองเสกขาวกอนนะ มิฉะนั้นจะเปนหนี้ชาวบานเขา ตายไปแลว (ถึง
มรณภาพไปแลว) จะไปเกิดเปนกระบือใหเขาใชไถนา
สําหรับหลวงพอ ทานอาจจะพูดเปนเชิงสัญลักษณ เมื่อใดมีโอกาส ก็จะอธิบาย
ความหมายใหฟง แตบางคนก็พูดไปตามที่เชื่อกันมา หรือพูดตามกันไป เปนการเตือนไว
หรือขู โดยไมรูวาทําไมจะตองเปนอยางนั้น แตไมวาจะพูดโดยรูหรือไม หรือดวยเชื่อดวย
เขาใจอยางไร ตามปกติ ก็คือพูดดวยความหวังดี ทั้งตอพระใหม และตอพระพุทธศาสนา
บอกวาจะพูดรวบรัด แตนี่ยาวอีกแลว เอาละ ก็พอเปนเคา ใหเห็นแนวทาง เปนเงื่อน
ปมที่ชวยใหเราไดมาจับจุดหรือใสใจที่จะฟนความรูความเขาใจ ใหรูถึงหลักที่เปนตัวจริง
และเรื่องที่ถือที่เชื่อที่พูดตอกันมานั้น ก็ไมตองอธิบาย เดี๋ยวรูหลักแลว ก็คงมองออกเองวา
เรื่องมากับชาวบานดังที่วานั้นไดอยางไร และมีความหมายที่แทจริงคืออะไร
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ไดฟงคําอธิบายความหมายของศีลหมวดที่ ๔ นี้อยางคราวๆ ตอนเริ่มตนแลว ทีนี้
ก็มาดูคําแปลบทพิจารณาปจจัยขอที่ ๒ หรือปฏิสังขา-โย ขอบิณฑบาต คือพิจารณาในการ
ที่จะฉันอาหาร ดังตอไปนี้
“ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรอง
อยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา)
- มิใช่เพื่อจะสนุกสนาน เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เพื่อโอ่อ่าโก้เก๋
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามอันประเสริฐ คือการ
ดําเนินอริยมรรค เพื่อมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)
โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างนี้ เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ
ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับทั้งจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)
- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้
- พร้อมทั้งจะเป็นการบริโภคที่บริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ปราศจากข้อเสียหาย
- แล้วก็เป็นอยู่ผาสุกด้วย”
นี่ยกมาใหดูเฉพาะขอ ๒ ขอเดียว สวนอีก ๓ ขอ ๓ ปจจัย คือ ผาจีวร ที่อยูอาศัย
และยาแกโรค ไมตองยกมา เพราะจะยืดยาว เมื่อพูดกันในขอนี้เปนตัวอยางเขาใจดีแลว
ก็ถึงกันหมด แลวอีก ๓ ขอ ก็หาเวลาไปอานเอง
ในขอ ๒ นี้ ยกคําพูดสวนสําคัญขางตนมาวางเทียบและทวนอีกทีวา “ศีลหมวดที่
๓ นี้ เปนการฝกใหรูจักสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในดานการกินอยู...เสพปจจัย ๔...ใหกิน
เปน กินพอดี ที่จะไดผลดีตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภคสิ่งนั้นๆ”
เมื่อเทียบกับคําพิจารณาที่แปลไวตรงนี้ จะเห็นวาไดความตรงกัน ดังนั้น เพื่อรวบ
รัดอยางที่วาแลว จึงไมตองอธิบายยืดยาว แตแสดงสาระสําคัญเปนจุดกําหนดไวดังนี้
ศีลหมวดที่ ๔ นี้ เรียกวา ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลเนื่องดวยปจจัย ๔) หรือ ปจจัยปฏิเสวนศีล (ศีลในการเสพปจจัย ๔) ในที่นี้ ยกการเสพปจจัยที่ ๒ คืออาหาร เปนตัวอยาง
- เปนการบริโภคดวยปญญา โดยพิจารณารูเขาใจความมุงหมายที่แทจริงของ
การกินเสพบริโภคใชสอยนั้น เชนตอบไดวากินเพื่ออะไร และบริโภคใหไดผล
ตรงตามความมุงหมายนั้น เรียกไดวากินเปน บริโภคเปน

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

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

ในที่นี้ก็มุงฝกพระสงฆไวเปนตัวอยาง ใหเห็นวาทําอยางไรคนจะอยูกันดี ใหสังคม
นี้สงบเรียบรอย มีระเบียบ มีความสวยงามประณีต ผูคนตั้งอยูในความสุจริต มีเศรษฐกิจ
ที่ไมเบียดเบียน เคารพวินัยกฎกติกา พรอมดวยไมตรี ไดสัมผัสสภาพรมณียทุกที่ทุกเวลา

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

ทีนี้ ก็จะพูดถึงการศึกษาในไตรสิกขาตอไป วาดวยแดนจิตใจ ที่เปนเรื่องของสมาธิ
และแดนความรูเขาใจ รูแจง รูจริง ที่เปนเรื่องของปญญา เปนการนําเรื่องไว พอใหไดเห็นแนว

แดนที่ ๒ จิตใจ เรื่องของ “สมาธิ”
เบื้องหลังแดนของการแสดงออกติดตอสัมพันธกับภายนอก ดวยการรับรูดูฟงเปน
ตน และมีพฤติกรรมตางๆ ดังไดวามาแลวนี้ ก็คือ จิตใจ
พอรั บ รู ผ า นแดนที่ ๑ เข า มาแล ว ในใจก็ มี ค วามรู สึ ก เชิ ง รั บ เช น ว า สบายใจ
หรือไมสบายใจ ถูกใจ หรือไมถูกใจ จากนั้นก็มีความรูสึกเชิงตอบสนอง เชนวา ชอบใจ
หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะผละหนีไป อยากจะทําลาย
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จากนั้นก็กาวตอไปสูการคิด เชนวา จะทําอยางไรใหได จะทําอยางไรใหพนมันไป
หรือทําลายมันเสีย แลวก็อาจจะตอไปสูการพูด และหรือการลงมือทํา
ทีนี้ พูดกวางๆ วา เราจะทําอะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร จะใชปากพูดอะไร จะใช
มือทําอะไร จะเดินไปไหน จะบริโภคอะไร ตองมีความตั้งใจ (เจตนา) ความตั้งใจนี้ อยูใน
แดนของจิตใจ
ลึกลงไปอีก เราจะตั้งใจอยางไร ก็ขึ้นตอแรงจูงใจ ที่เปนกุศล หรือเปนอกุศล ซึ่งชัก
นําผลักดันอยูขางหลัง ถามีแรงจูงใจชั่วราย เชน มีความโลภ มีความโกรธ มีความริษยา
อาฆาต ก็ตั้งใจไปทางหนึ่ง ถามีแรงจูงใจดี เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีคุณธรรมความ
ดีอยางใดอยางหนึ่ง ก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่ง
พรอมกันนี้ จิตใจยังมีเรื่องของความออนแอ และความสามารถ เชน ความเกียจ
คราน หรือเพียรพยายาม ความหดหูระยอทอแท หรือความเขมแข็ง ความอดทน ความมี
ใจสู ความมีใจเลื่อนลอย หรือความมีสติทัน ตื่นตัว ยับยั้ง ควบคุมตัวเองได ความฟุงซาน
กระวนกระวาย หรือความมีสมาธิ จิตใจสงบ ตั้งมั่น แนวแน นี่ก็เรื่องของแดนจิตใจทั้งนั้น
นอกจากนั้น ก็ยังมีเรื่องของสุขและทุกข เชนวา มีจิตใจขุนมัว หมนหมอง เหงาหงอย
ละหอยละเหี่ย เศราซึม สิ้นหวัง โหยหา หอเหี่ยว แหงฤทัย ใจผาก ชอกช้ํา ราวระทม
ตรมตรอม หรือเอิบอิ่ม สดชื่น ปรีดา ราเริง ฉ่ําชื่น เบิกบาน ผองใส ปลอดโปรง โลงเบา
ทั้งหมดที่วามานี้ เปนเรื่องในแดนของจิตใจ ที่สมาธิเปนเจาใหญ ซึ่งจะจัดปรับ
แกไข ทําใจใหดีไดทั้งนั้น
เปนอันเห็นไดวา แดนจิตใจเปนเรื่องใหญสําคัญมาก แมเมื่อเรามาสัมพันธกับ
โลกภายนอกในแดนแรกนั้น ถาจิตใจไมดี ก็สัมพันธไมดี เชน ทําใหเกิดการเบียดเบียน ถา
จิตใจดี เชนตั้งใจดี ก็สัมพันธไดดี มีการชวยเหลือรวมมือกัน หรือทําบรรยากาศใหเปน
รมณีย เปนตน
ในทางกลับกัน เมื่อสัมพันธกับภายนอกดี ก็นําจิตใจใหพลอยดีไปไดดวย เชน ถา
ไดพบไดเห็นหรืออยูในที่สะอาดเรียบรอยงดงามเปนรมณีย หรือรูจักดูรูจักฟงสิ่งที่ดี ก็
เกิดผลแกจิตใจในทางที่ดี เชนมีความสดชื่นเบิกบาน ชวนใหคิดการที่ดีๆ
ที่พูดมากอนนี้ ในเรื่องทางรับรู คือ ผัสสทวาร หรืออินทรีย์ เชนวา ดู ฟง เห็น ไดยิน
ดวยตา หู แลวเกิดความรู และความรูสึกนั้น ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่จะใหสติมาทําหนาที่
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สําหรับ ดานความรู สึก เวลามีผั สสะ ถา มีสติ รูจั กวางใจ คอยฝกไว ไม ใหเ กิด
ความรูสึกที่รายๆ เชน โกรธ เกลียด หดหู แตเปลี่ยนเปนรูสึกสงสาร เห็นใจ อยากรูเขาใจ
สงบ ตื่นตัว ใจเปดพรอม สงบ เขมแข็ง มั่นคง ถาอยูในสถานการณปกติ ก็สดชื่น ราเริง
เบิกบาน ผองใส นี่คือสภาพจิตใจอันเปนกุศล ที่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปในแดนของสมาธินี้
สวนดานความรู ก็อยูในแดนของปญญา ที่จะวาตอไป
รวมแลวก็เปนปจจัยแกกันและกัน จิตใจก็เปนปจจัยแกการสัมพันธทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย จนถึงกายกรรมวจีกรรม และตาหูจมูกลิ้นกาย ตลอดถึงกายกรรมวจีกรรมนั้น เมื่อ
รูจักใช ใชถูกตอง ทําดี ทําเปน ก็เกิดผลดีแกจิตใจ ตอออกไปสูดานอื่นๆ ทั่วถึงกันหมด
เมื่อแดนจิตใจเปนเรื่องใหญดังที่วามา จึงจะตองพัฒนากันใหจริงจัง จะเห็นวา
แม แ ค จ ะให ไ ด ส มาธิ ที่ เ ป น แกนนํ า ในแดนของจิ ต ใจนั้ น ก็ ยั ง จั ด การฝ ก สมาธิ กั น เป น
course บางทีจัด ๑๕ วัน หรือเดือนหนึ่งก็มี นี่คือเรื่องของแดนที่สอง คือแดนจิตใจ ที่ใช
สมาธิเ ปนตัวแทน คื อสมาธินี้เ ปนคุณสมบัติหลักดังที่วา เปนตัวแกน ก็เ ลยเอาชื่อเป น
ตัวแทนของแดนจิตใจนั้น จะเรียกวาแดนสมาธิ หรือแดนจิตใจก็ได

แดนที่ ๓ ความรูเขาใจ รูใหแจง รูจนถึงความจริง คือเรื่องของ “ปญญา”
ลึ ก ลงไปในใจ คนเรานี้ ต อ งมี ค วามรู เริ่ ม ตั้ ง แต สั ม พั น ธ กั บ ภายนอก เราจะ
เคลื่อนไหวกายวาจา เราจะทําอะไร จะกินใชเสพบริโภคอะไร เราตองรู ถาเราไมรู ก็ทํา
อะไรไมได หรือทําไมไดผล ทําไมถูก ทําไมเปน คนไมรู จะเคลื่อนไหว จะทําอะไร ก็ไปได
ทําไดจํากัด ยิ่งรูชัดเจน รูกวางขวาง จะเคลื่อนไหวทําอะไร ก็ไปไดทําไดสําเร็จทะลุโลงไป
และทําไดละเอียดซับซอน ไดผลดีดังที่ตองการ
นี่ก็รวมไปถึงปญญาในการสื่อสาร การเรียน การฟงคนอื่น ฟงแลวรูเขาใจแคไหน
จับประเด็นใหถูก พูดใหเขาฟงแลวเขาก็เขาใจไดดี อะไรตางๆ เหลานี้
ทางดานจิตใจก็เหมือนกัน ถาเรามีปญญามีความรูเขาใจ เราก็แกไขปญหาจิตใจ
ไดงาย จะฝกจะปรับจะพัฒนาจิตใจอยางไร จนถึงใหเปนอิสระ ก็ทําไดหมด
เราเจอคนคุนใกลไมยิ้ม หนาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธตอบไป แลวใจเราก็ทุกข เลย
ไมสบายใจไปดวยกัน
แตพอเราใชปญญาคิดขึ้นมาวา เออ! เขาอาจมีอารมณคาง อาจจะถูกคุณพอคุณ
แมดุมานะ ไมใชโกรธเราหรอก เขามีปญหาของเขา เรานาจะไถถามชวยเหลือเขามากกวา
พอมีปญญา ไดความคิดขึ้นมา ก็เปลี่ยนจิตใจเลย จากโกรธ จากทุกข เปลี่ยนเปน
สงสาร เกิดมีคุณธรรมคือกรุณา ใจเราก็ดี แลวก็ชวยเหลือเขาดวย ชวยใหเขามีความสุข
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แควาเราไปเจออะไร ไมรูวาอะไรเปนอะไร ก็ทําอะไรไมถูก แลวก็อัดอั้นตันใจ มี
ความทุกข พอรูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไรกับมัน ทีนี้ก็โลง นี่คือตัวอยางงา ยๆ ที่
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพ คือความหลุดโลง ปลอดโปรง หายติดขัด หรือพนทุกขนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ปญญาจึ งเป นแสงสวาง เป นตัว ชี้ชอ ง บอกทาง เบิกวิสั ย ขยาย
ขอบเขต เคยทําไดเทานี้ พอมีปญญารูเขาใจมองเห็นมากขึ้น ก็ขยายขอบเขตทําไดมาก
และไดผลยิ่งขึ้น เคยติดตัน ก็หลุดโลงเปนอิสระดวยปญญา แดนปญญาจึงเปนเรื่องใหญ
ที่สุด มาควบคุม มานําทางในแดนของการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ชี้นําพฤติกรรม
และปรับแกพัฒนาจิตใจหมดเลย จนกระทั่งเปนตัวตัดสินที่จะนําไปสูการตรัสรู
เพราะฉะนั้น สามแดนของการศึกษา คือไตรสิกขานี้ จึงครบจบสมบูรณที่ปญญา
และทั้งสามแดนนั้นก็สัมพันธอาศัยสงเสริมกันไปดวยกันโดยตลอด
ตั้งแตการรับรูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ใหเปนการสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ดวยพฤติกรรมการใชตา หู อยางมีสติ ดวยปญญา ซึ่งเรียกวารูจักใช หรือใช
เปน พอใชเปน คือใชดวยสติปญญา ก็ไดความรู ก็ทําใหเกิดปญญาอีก
เมื่ อ จิ ต ใจดี ง าม มี ค วามเข ม แข็ ง อดทน พอเจอป ญ หา ก็ ไ ม ย อ ท อ สู ป ญ หา
พยายามคิดพิจารณาโดยแยบคาย ก็เกิดปญญาขึ้นมา นี่คือปญญาก็อาศัยจิตใจ
ปญญาเปนแดนใหญที่จะทําใหชีวิตของเราเจริญงอกงาม บรรลุจุดหมาย แดนที่
หนึ่ง ศีล และแดนที่สอง สมาธิ เจริญไปได ก็เพราะอาศัยปญญานี้ มาชวยขยายขอบเขต
และปรับแก แลวก็ทําใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
เปนอันวา ปญญามีตั้งแตการรูจักรับรูใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง การรูจัก
พิจารณาคิดวินิจฉัยปญหา โดยไมเอนเอียงดวยอคติ การรูจักคิดวิเคราะหแยกแยะสิ่ง
ตางๆ ใหกระจางชัด การรูจักคิดคนสืบสาวเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย การรูจักคิดเชื่อมโยง
เอาขอมูลความคิดมาประมวลประกอบกัน สรางความรูความคิดใหม อะไรตางๆ เหลานี้
ทานจึงวา ปญญาเปนยอดธรรม และแมวาที่จริงนั้น ปญญาจะเปนปุญญังอยาง
หนึ่ง แตทานถือสําคัญ ถึงกับยกขึ้นตั้งไวใหเดนตางหาก แลวก็เรียกวา ปุญญัง กับปัญญา
พระโพธิสัตวบําเพ็ญปุญญัง จนกระทั่งปญญาชัดแจงขึ้นมา แลวก็เอาปญญา
นําหนาขบวนปุญญัง ดําเนินไปสูการตรัสรู ลุถึงอิสรภาพแหงวิมุตติธรรม แลวปญญานั่น
แหละก็กลายเปนโพธิ คือการตรัสรู คือตรัสรูดวยปญญานั่นเอง
รวมความวา ปญญาเปนเรื่องใหญมาก และเปนแดนที่สาม ที่เรามาบวชเรียน
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ถึงแมจะไมบวชเรียน ญาติโยมทั้งหลายก็อยูในสามแดนนี่แหละ คือ แดนที่ ๑
แดนติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยตาหูจมูกลิ้นกาย ตลอดจนดวยพฤติกรรมกาย
วาจา แลวแดนที่ ๒ คือเรื่องของจิตใจ ทั้งดานคุณภาพของจิต คือพวกคุณธรรม ทั้งดาน
สมรรถภาพจิต และดานความสุข แลวก็แดนที่ ๓ คือเรื่องของปญญา แดนของความรู
ความเขาใจ การคิดพิจารณา การที่จะไดความสวางใหเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย
แมจะเนนกับพระ แตโยมก็อยูในนั้น เราก็มาฝกกันในเรื่องเหลานี้ คือพัฒนากันไป
ในไตรสิกขา
เปนอันวา ไดสรุปคําสอนที่จะไปปฏิบัติกันทั้งหมด ลงในหลักการศึกษาที่เรียกวา
ไตรสิกขา ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของโดยตรง สวนรายละเอียดก็จะไดศึกษากันตอไป
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว รูวาชีวิตของเราคือไตรสิกขานี้ ทานทั้งหลาย
เมื่อไดบวชแลว ก็ขอใหฝกศึกษาพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในแดนทั้งสามนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไป
บวชไปแลว ก็ถามตนเองวา ในดานศีล การสัมพันธแสดงพฤติกรรมของเรา การ
ใชตาหูจมูกลิ้นกาย การใชกายวาจาทํากรรมตางๆ ของเรานี้ ตั้งแตการกินอยูเสพบริโภค
การใชปจจัย ๔ สิ่งของเทคโนโลยีนี้ เรามีหลักมากขึ้นไหม ใชถูกใชเปนขึ้นไหม ในการอยู
รวมกับเพื่อนมนุษย ตั้งแตเพื่อนสหธรรมิก รูจักเกื้อกูลกัน มีความสัมพันธที่ดี รูจักพูดจาดี
ขึ้นไหม นี่เรื่องศีลทั้งนั้น อยางนอยก็ไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ดานที่สอง ก็ดูวา จิตใจของเราดีขึ้นไหม โดยคุณธรรม เชน เมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขา โดยความสามารถ ตั้งแตความเขมแข็งอดทน ขยันหมั่นเพียร โดยความสุข มี
ความราเริง เบิกบาน ผองใส เปนตน
แลวก็สาม ดานปญญา อยางนอยก็รูเขาใจหลักธรรม ที่จะนําไปใชประโยชน เชน
หลักในการดําเนินชีวิต ตลอดจนฝกในการคิดพิจารณาสิ่งตางๆ รูจักมองโลกมองชีวิต
รูจักพลิกสถานการณรายใหกลายเปนดี ดังที่วา ทุกอยางในโลกนี้ แมแตเลวที่สุด ถามองเปน
ก็ไดประโยชน อยางนอยก็ไดความรูไดความจริง เราก็ฝกวิธีคิดที่จะเปนการฝกปญญา
ทั้งหมดนี้ ก็ถามตัวเองวา เรากาวไปไดแคไหน ทดสอบและตรวจสอบไปเรื่อยๆ
ทั้งสามแดน ก็เปนอันวา เรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการดังที่ไดวามา
บัดนี้ ทานทั้งหลายไดรูจักชีวิตพระเพียงพอ พรอมที่จะบวชแลว ก็จะไดอุปสมบท
ตอไป

๕๒

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ในการที่จ ะอุ ป สมบทนี้ บอกแล ว ว า ท านไดเ ขา มาขอนิ สัย ขอให ข า พเจ า เป น
อุปชฌาย การที่มาขอใหเปนอุปชฌาย ก็เพราะวา ที่ประชุมสงฆนี้ เมื่อพิจารณาวาจะรับ
ทา นเข า ร วมสั ง ฆะหรื อไม ตองใชม ติ ส วนรวม อย างเป นเอกฉัน ท โดยต องดูว าท า นมี
คุณสมบัติครบถวนไหม และทานปฏิบัติตามพุทธบัญญัติถูกตองหรือไม
พุทธบัญญัติในกรณีนี้ก็คือ มีอุปชฌายที่จะดูแล เปนหลักประกันวาทานบวชแลว
จะไม เ คว ง ควา งเลื่ อนลอย โดยสงฆจ ะพิจ ารณาว า เมื่ อท า นผู นี้บ วชเขา มาแลว จะมี
ผูรับผิดชอบดูแล เอาใจใสใหการศึกษา เปนที่อาศัย เพื่อจะไดมีการศึกษาที่จะเปนฐานให
เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไดตอไป ถาไมมีที่อาศัยนี้ ก็จะไมยอมใหบวช ทานก็จึงมา
ขอนิสัย ใหขาพเจาเปนอุปชฌาย ผูเปนที่อาศัยนั้น
บั ด นี้ ท า นได อุ ป ช ฌาย แ ล ว ท า นก็ เ ข า ไปแจ ง ขอบวชกะที่ ป ระชุ ม สงฆ แล ว ที่
ประชุมสงฆก็จะมีพระอาจารยที่เปนคูสวดขึ้นมา ทําการซักถามทาน ที่เรียกวา ขานนาค
คือตรวจสอบวา ทานมีคุณสมบัติที่จะบวชไดหรือไม เรียกวาสอบถามอันตรายิกธรรม (เหตุ
ขัดขวางการอุปสมบท, ขอบกพรองเสียหายที่ทําใหขาดคุณสมบัติในการที่จะบวชเปนภิกษุ)
เมื่อสอบถามอันตรายิกธรรมเสร็จแลว พระอาจารยคูสวด ก็บอกแกที่ประชุมโดย
ตั้งเปนขอเสนอ เรียกวาสวดญัตติ คือตั้งญัตติ
(ญัตตินี้มาจากพระ แลวสภาไทยก็เอามาใช คือ สภาของพระมีญัตติที่ใชกันอยูกอนแลว)
พระอาจารยคูสวด เปนผูดําเนินการประชุม ก็ตั้งญัตติวา ทานผูนี้ ชื่อนี้ มีพระ
เถระองคนี้เปนอุปชฌาย มีคุณสมบัติที่ไดตรวจสอบแลวอยางนี้ มีบาตรจีวรครบแลว แจง
แกสงฆขอบวช ที่ประชุมสงฆจะเห็นชอบดวยไหม
เมื่อ ที่ป ระชุ มสงฆเ ห็ น ชอบ ก็ ขอมติ ถ า มี ใ ครคั ด ค า น ก็ บวชไม ไ ด ถ าเห็ น ชอบ
พรอมกัน ไมมีใครคัดคาน การบวชก็สําเร็จ ก็ประกาศมติ ๓ ครั้ง เรียกวา อนุสาวนา แลว
ก็จบ เปนอันบอกวา การบวชสําเร็จเสร็จสิ้น
ทีนี้ในการที่จะบวชนั้น เมื่อจะตั้งญัตติ ก็ตองเอาชื่อของทานไปแจงเสนอตอที่
ประชุม พรอมทั้งนําชื่ออุปชฌายไปบอกดวย ตอนนี้ก็เลยจะตองใหทานเรียนรูจักชื่อกันไว
อยางไรก็ตาม ในการตั้งญัตติ และสวดประกาศตางๆ นั้น ทานวาเปนภาษาบาลี
แต ชื่ อ ของแต ล ะรู ป นี้ เ ป น ภาษาไทย ไม ส ะดวกในการสวดนั้ น เพราะว า ภาษาบาลี มี
ไวยากรณ ตองมีการผันรูปตางๆ ก็เลยจะตั้งชื่อเงาให เอาไปใชแทนชื่อตัว เรียกวา ฉายา
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(“ฉายา” ซึ่งแปลวาเงานี้ ทานสันนิษฐานวา เรียกตามที่เปนชื่ออันมาในใบบอกฉายา คือ
เมื่อบวชเสร็จ ตองบอกเวลาที่สําเร็จนั้น สมัยกอนโนนบอกเวลาโดยวัดฉายาคือเงาแดด และทานก็
จดชื่อนั้นลงไวในใบบอกรายการตางๆ เกี่ยวกับการบวชของผูนั้น เรียกวาใบฉายา ก็เลยเรียกชื่อบาลี
นั้นวาชื่อฉายา คือชื่อในใบฉายา หรือใบวัดเงาอันบอกเวลา ในที่นี้พูดงายๆ วา “ชื่อเงา”)
ก็ใหฉายา หรือชื่อเงา แกทั้ง ๕ รูป ดังนี้
๑. สามเณรธันวา ใหฉายาวา ฐิตมโน (แปลวา มีใจมั่น, มีใจตั้งมั่น)
เมื่อพระอาจารยที่เปนคูสวดถามวา
กินนาโมสิ? (เธอชื่ออะไร?)
ก็ตอบวา อะหัง ภันเต ฐิตมโน นามะ (กระผม ชื่อวา ิตมโน ขอรับ)
ทีนี้ ลองถามดู: กินนาโมสิ
ตอบ: อะหัง ภันเต ฐิตมโน นามะ
ตอไป นอกจากถามชื่อตัวแลว ทานก็จะถามชื่อพระอุปชฌายดวยวา
โก นามะ เต อุปัชฌาโย (อุปชฌายของทานชื่ออะไร?)
ก็ตอบวา อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ปยุตโต นามะ
(อุปชฌายของกระผม ชื่อวา ปยุตโต ขอรับ)
ทีนี้ ตอไป
๒. สามเณรวิศวกร ก็ใชฉายาวา สุทฺธิกโร (แปลวา ผูสรางความบริสุทธิ์)
...
๓. สามเณรจักรกฤษณ ใหฉายาวา อริยจกฺโก (แปลวา ธรรมที่เหมือนลอ ของพระ
อริยะ ซึ่งนําตัวเองไปสูความเจริญ และนําความเจริญไปแผขยายใหเขา)
...
๔. สามเณรกําแหง ใหฉายาวา สุทฺธมโน (แปลวา มีใจบริสุทธิ์)
...
๕. สามเณรธรรมรัตน ใหฉายาวา วชิรธมฺโม (แปลวา มีธรรม ซึ่งมีคาประดุชเพชร)
...
เปนอันวาไดรูเขาใจสิ่งที่จะนําไปใชในที่ประชุมสงฆ ตอนทําสังฆกรรม คือการ
บวชแลว ก็ถือวาทุกรูปพรอม
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เมื่อพรอมอยางนี้แลว ยังมีอีกอยางหนึ่ง คือจะบอกบริขาร พระภิกษุมีบริขาร คือ
เครื่องใชเพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน เพื่อใหชีวิตโปรงโลงเปนอิสระ จะไดตั้งใจอุทิศตัวอุทิศ
เวลาใหแกการศึกษาเต็มที่ ก็จึงมีบริขารที่จําเปน แคบาตร จีวร ตอนนี้ก็จะวาเปนภาษา
บาลี แนะนําใหรูจักชื่อบริขารไว (บอกแกทีละรูป ซึ่งเขามาที่อุปชฌาย ตามลําดับ)
พระอุปชฌาย: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ, อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง
อาจิกขิตัพพัง (พึงใหถืออุปชฌายกอน...แลวพึงบอกบาตรจีวร)
เดินเขาเขามา ถือบาตรเขามาใกลๆ ใหจับถึง
พระอุปชฌาย: อะยันเต ปัตโต
(นี้บาตรของคุณ)
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
(ขอรับ ทานผูเจริญ)
พระอุปชฌาย: อะยัง สังฆาฏิ
ผูขอบวช:
อามะ ภันเต
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ตอนที่
๓

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

ตอนแรก อนุศาสน หมวดที่ ๑: นิสัย ๔
กอนหนานี้ ตั้งแตตน ไดยินคําวา “นิสัย” บอกวา ขอนิสัย ทีหนึ่งแลว คราวนี้ ถึง
ตอนทาย มีนิสัยอีกแลว วาบอก นิสัย ๔
ตอนตน ที่ขอนิสัยนั้น เปนนิสัยอยูที่บุคคล คือไปขออาศัยพระอุปชฌาย เพื่อให
ทานชวยเปนที่อาศัยในเรื่องการศึกษา ใหทานชวยเกื้อหนุน นั่นเปนบุคคลที่อาศัย ซึ่งจะ
ชวยเกื้อหนุนการศึกษาของเรา
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คราวนี้ บอกใหรูถึงนิสัย ๔ นี้ อันเปนนิสัยซึ่งอยูที่วัตถุ คือปจจัย ๔ นั่นเอง ชวย
เปนที่อาศัยในการศึกษา โดยเปนวัตถุที่อาศัย ซึ่งจะชวยเกื้อหนุนการศึกษาของเรา
ปจจัย ๔ นี้ สําหรับพระภิกษุมีชื่อเรียกพิเศษวา นิสัย ๔ อยางที่วาแลว คือเปน
นิสัยที่อยูกับของกินของใชวัตถุที่เราเสพบริโภค เราอาศัยมันค้ําจุนชีวิต ทําใหเรามีกําลังที่
จะศึกษาเลาเรียนเจริญพัฒนาไปได
รวมความวา ชีวิตของพระเรานี้ ดานหนึ่งก็อาศัยบุคคล คืออุปชฌาย อาจารย
และอีกดานหนึ่ง ก็อาศัยวัตถุ คือปจจัย ๔ เปนเครื่องเกื้อหนุนในการที่จะทําหนาที่ศึกษา
เรื่องนิสัย ๔ นี้มีความหมายสําคัญ สอนใหเรามองวา ของกินของใชบรรดาวัตถุเสพ
บริโภคนั้น เปนเครื่องอาศัย สําหรับเกื้อหนุนใหเราสามารถกาวไปสูจุดหมายเทานั้น เราจะ
ไดรูวา พุทธศาสนามองวัตถุ มองเรื่องเศรษฐกิจ วาเปนปจจัยเกื้อหนุน มิใชเปนจุดหมาย
เปน means ไมใชเปน end คือเรารูเขาใจจุดหมายที่ดี แลวเราก็หาก็ทําขึ้นมาใหมีใหกินใช
ไดพอดีพอที่จะใหสําเร็จถึงจุดหมายนั้น นี่คือเศรษฐกิจเปนปจจัย เปนเศรษฐกิจมัชฌิมา
เรามิใชมีชีวิตอยูเ พื่อจะไดกินใชเสพบริโภคเพื่อหาความสุขจากวัตถุ แลวก็จบ
เทานั้น แตเรามีเราใชกินเสพบริโภควัตถุ เพื่อใหมันเปนที่อาศัย เปนเครื่องเกื้อหนุน ใหเรา
สามารถทําความดี มีโอกาสฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ใหเจริญงอกงามขึ้น ใหชีวิตดี
ขึ้นในดานตางๆ ไปสูจุดหมายอยางที่วามาแลวนั้น
ความรูเ ขา ใจนี้ เปน คติ ที่ทํ าให พระมี สติ ซึ่ งย้ํ า เตื อนบอกตนให เ ป นคนอยูงา ย
สันโดษ โดยรูวาจําเปนตองมี แตใหพอดี แคที่สมควร ไมหมกมุนวุนวายหรือลุมหลงมัว
เมาทําเวลาใหหมดไปกับการหาความสุขจากการเสพวัตถุ แลวก็จะไดเพียรพยายามมุง
หนาไปกับการศึกษาในไตรสิกขาไดเต็มที่ โดยอยูกับอารามทั้ง ๒ คือ มีการละอกุศลเปน
ที่มายินดี (ปหาน-อาราม) และมีการเจริญกุศลเปนที่มายินดี (ภาวนา-อาราม) ดังที่วาขางตน
ทวนวา นิสัย ๔ คือปจจัย ๔ ของพระภิกษุ มีคําเรียกดังนี้
๑. บิณฑบาต คือ กอนขาว หรืออาหาร ที่เขาใสลงในบาตร เมื่อถือบาตรเที่ยวเดิน
ไปรับในยามเชา ตอมา เมื่อคนมีศรัทธา ก็ไปฉันตามนิมนตได
๒. จีวร คือ ผานุงผาหม ในขั้นพื้นฐาน ก็ใชผาบังสกุล โดยที่วาพระไมมีสิทธิ์ขอ
(นอกจากญาติ และคนที่ปวารณา คือบอกเปดโอกาสไว) เมื่อไมมีใครให ก็ไปเที่ยว
เก็บเศษผาทอนผา เรียกวาบังสุกุล แปลวาคลุกฝุน ที่เขาทิ้งตามกองขยะ ตาม
ปาชา เก็บมาไดพอแลว ก็เอามาตม ตาก แลวตัดเย็บยอมทําจีวรใช ตอมา เมื่อ
มีคนเลื่อมใส พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหรับของที่เขามีศรัทธาถวายได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๓. เสนาสนะ คือ ที่นั่งที่นอน ไดแกที่พักที่อาศัยนั่นเอง ถาไมมีใครถวาย พระก็ไม
มีสิทธิ์เ ขาไปอยูในเรือน พระก็ ตองอยูตามโคนไม เพราะฉะนั้น ที่อยูอาศัย
พื้นฐานของพระจึงไดแก รุกขมูล คือโคนไม ตอเมื่อประชาชนเลื่อมใส เขาสราง
ถวาย พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตไว ๕ อยาง แตก็คือไมใหขอเขา (ที่พูดกันวา
“ภิกษุ” แปลวาผูขอนั้น ที่จริงทานไมใหขอ แตไดเมื่อเขาศรัทธาแลว เขาถวาย)
๔. เภสัช คือ ยา (คําเต็มวา “คิลานปจจัยเภสัชบริขาร” คือ สิ่งเยียวยาบําบัดโรคกับ
การรักษาของหมอและเครื่องจุนเจือเกื้อหนุนชีวิต บางทีก็พูดสั้นๆ วา หยูกยา)
ใชยาดองน้ํามูตรเนาเปนพื้นฐาน และทรงอนุญาตสิ่งที่เขาถวาย พวก เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ตลอดจนยาตางๆ
เหลานี้คือ นิสัย ๔ จําพวกวัตถุที่พระอาศัยเปนเครื่องเกื้อหนุนใหเจริญในไตรสิกขา

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

ตอนสาม หมวดแถม ปดทาย: ไตรสิกขา (สิกขา ๓)
ไดบอกแลวบอกอีกวา เนื้องานที่เปนชีวิตของพระคือ ไตรสิกขา อันไดแก ศีล
สมาธิ ปญญา ที่อธิบายไปแลว
ถึงตอนนี้ ไดบวชแลว เมื่อมีปจจัยสี่ เปนนิสัย ที่อาศัย ๔ อยางพรอมแลว และ
ประพฤติตัวถูกตองดี ไมทําผิด ที่เปนอกรณียกิจ ๔ แลว ทีนี้ ก็เขาสูชีวิตพระ คือฝกศึกษา
พัฒนาตัวในไตรสิกขาตอไป ทานจึงนํามาบอกย้ําไวตรงนี้อีกที อยางที่วา เปนการปดทาย
การบวช เสร็จพิธี แลวก็ไปเริ่มตนชีวิตไตรสิกขาของพระกันละนะในบัดนี้
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เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ตอไปนี้จะวาเปนภาษาบาลีใหฟง เปนการวาตาม
ธรรมเนียม เพื่อจะไดรักษาแบบแผนไว (พระเถรวาท มีการบวชที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน เปน
อยางเดียวกันหมดทั่วทั้งโลก) ขอใหตั้งจิตสงบ ฟงโดยทวนระลึกตามที่ทําความเขาใจกัน
ไวแลว ดังที่จะบอก โดยวาเปนสามตอน ดังตอไปนี้ (ที่นี่ ละไว... ไมลงเต็มทั้งหมด)
หมวดที่ ๑ นิสัย ๔
อนุญฺญาสิ โข ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา จตฺตาโร นิสฺสเย จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตุํ:
ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ...
ปํสุกูลจีวรํ...
รุกฺขมูลเสนาสนํ...
ปูติมุตฺตเภสชฺชํ...
หมวดที่ ๒ อกรณียกิจ ๔
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ...ตนฺเต ยาชีวํ อกรณียํ ฯ
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ น อาทาตพฺพํ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สญฺจิจฺจ ปาโณ น โวโรเปตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียํ ฯ
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม น อุลฺลปิตพฺโพ...ตนฺเต ยาวชีวํ อกรณียนฺติ
หมวดปดทาย ไตรสิกขา
อเนกปริยาเยน โข ปน เตน ภควตา...สีลํ สมฺมทกฺขาตํ, สมาธิ สมฺมทกฺขาโต, ปญฺญา
สมฺมทกฺขาตา...
ตตฺถ สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส, สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ
มหานิสํสา, ปญฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ, เสยฺยถีทํ กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวา
ตสฺมาติห เต อิมสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย สกฺกจฺจํ อธิสีลสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา, อธิจิตฺตสิกฺขา สิกขิตพฺพา, อธิปญฺญาสิกฺขา สิกฺขิตพฺพา; ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพํ ฯ
เอาละ จบแลว คุกเขา กราบ
ทีนี้ก็อยางที่บอกแลววา เมื่อบวชแลว ก็ตั้งใจ ใหเวลาที่มาบวชนี้ แมจะนอย ก็ให
ไดประโยชนมากที่สุด ทานเรียกวาใหไดกําไร แลวก็ใหโยมพอแมไดบุญมากที่สุด
ตั้งใจทําใหดีที่สุด โยมผูใหญ ปูยาตายายก็จะไดบุญกับเราดวย เมื่อตั้งใจอยางนี้
ก็จะเปนกําลังใจแกตัวของทุกทานเอง จะไดปฏิบัติใหดีที่สุด

ตอนที่
๔

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

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

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

ตอบบางคําถาม (ตัดออกไปบาง เพราะไมไดยินคําถามที่จะคัดลอก)
ปุจฉา: [สังคมเสื่อม เพราะกรรมที่สังคมเองทํา – จับความ ไมสามารถไดยินคําถาม ๑๐ นาที]
พระพรหมคุณาภรณ: ความหมายที่ทานตองการนั้นกวางมาก ที่พูดนี้ เปนการยกมาให
ฟงกันเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้น พอแมก็เปนปูชนียบุคคลของลูก ครูอาจารยก็เปนปูชนีย
บุคคลของลูกศิษย กวางออกไป พระพุทธเจาก็เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน หรือ
คนทั่วไป แตสาระสําคัญก็คือ คนดีเปนที่ดํารงธรรม เปนทีส่ ถิตของความดี จึงเปนผูที่ควรบูชา
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อยางที่วาแลว แมแตคนยากจนที่ขยันหมั่นเพียรจนตั้งตัวไดร่ํารวย พระราชาก็
บูชาดวยตําแหนงเศรษฐี แกนของเรื่องคือใหบูชาคนดี อยางที่พระพุทธเจาตรัสเปนคาถาวา
บูชาคนที่ฝกตนแลวแมครูเดียว ประเสริฐกวาบวงสรวงเทพเจาเปนรอยป วาถึงอยางนี้เลย
เปนการใหความสําคัญแกการยกยองเชิดชูคนดี เพราะเปนเรื่องใหญ เปนคติของสังคม
ถาสังคมไมยึดหลักการนี้ สังคมก็จะเสื่อม อาจจะไปทางตรงขาม คือหันไปบูชา
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจ แลวเดี๋ยวนี้สังคมของเราเปนอยางนี้หรือเปลา
ถา สัง คมหั นไปบู ช ายกย อง โดยจั บ เอาที่ค วามมี วั ตถุ มาก มี ทรั พ ย สิน เงิ น ทอง
อํานาจ คือลาภยศนี้ มันก็บอกอยูในตัววา ทางของสังคมนี้คือตองไหลลง คุณธรรมความ
ดีก็จะไมไดรับการนับถือ คนจะไมเอาใจใสในเรื่องความดีความชั่ว จะทําอยางไรก็ได
เพื่อใหไดมีทรัพยมีอํานาจ เมื่อสังคมเสื่อมไปแบบนี้ จะไปโทษใคร เพราะเปนคานิยมของ
สังคมเอง ที่จะเอาอยางนั้น ที่วาเปนกรรมของสังคมเอง คืออยางนี้

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

ตอนที่
๕

ชีวิตพระใหม ไดเริ่มตนอยางนี้
ก็พอทีจ่ ะชื่นใจ วาเราไดบวชเรียนดี
ตอนนี้จะคุยกันเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของพระสงฆ ซึ่งสืบเนื่องไป
จากการบวช
ที่จริง ในแงของหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดพูดไปแลวตั้งแตวันเขาพิธีบวชในโบสถ
แตเวลานั้น ยังเปนนาค อยูในพิธี บางทีก็ตื่นเตน ใจแวบไปกับเหตุการณตางๆ มากมาย
จึงอาจจะจับความของหลักที่ฟงไมคอยไดดี พอบวชแลว ตอนนี้ถึงเวลาเรียน จึงตองเอา
มาพูดกันอีก จึงควรทําใจวาจะฟงเรื่องเกาซ้ําอีก ถารูเขาใจแลว ก็ถือวาเปนการทบทวน
อยางไรก็ตาม เมื่อเอามาพิมพเปนเลมหนังสือ สามารถยอนไปอานเรื่องที่พูดใน
โบสถ ไ ด และเป น การทบทวนอย า งครบถ ว น ดั งนั้ น ในตอนทํ า เป น หนั งสื อ เรื่ อ งราว
ในตอนนี้ ที่ซ้ํามากนัก จึงควรตัดออกไปเสียบาง
วาถึงการบวช ที่อยูในตนเรื่องความเปนอยูของพระนี้ หวนหลังไปในสมัยกอน
อยางที่ไดเลาแลววา เมื่อใกลเวลาที่จะบวช ตองมาอยูวัดกันกอน
ตามสภาพชีวิตของคนไทยสมัยกอนนั้น วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมมีเวลามาก เขา
มีวงจรชีวิตแบบที่วา ปหนึ่งก็ทํางานรอบหนึ่ง อยางการทํานาก็ทํากันครั้งเดียว ฤดูแลงเปน
เวลาวาง พอบวชแลว ก็อยูเต็มพรรษาหนึ่งเลย เทากับวาในปนั้น เวนจากงานการทั้งหมด
ดังที่วานั้น ในหนาแลงนี้ คนมีเวลาวางอยูแลว เพื่อใหการบวชมีการตระเตรียม
อยางดี ก็มีประเพณีวา คนที่จะบวช มาอยูวัดตั้งแตหนาแลง อาจจะเดือนสี่เดือนหา คุณ
พอคุณแมก็นําลูกที่จะบวชมาฝากไวกับหลวงพอ ใหมาอยูวัดเพื่อจะไดดูกัน บอกเลา
แนะนํากัน ไดตระเตรียมฝกอบรมในเรื่องทั่วๆ ไป เปนการศึกษาเบื้องตนนั่นเอง
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ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ในการเตรี ย มที่ จ ะมี ชี วิ ต ความเป น อยู อ ย า งพระภิ ก ษุ ส งฆ ก็ มี ก ารฝ ก หั ด
กิริยามารยาทตางๆ การทองบทสวดมนต และเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี การเกี่ยวของ
สัมพันธกับผูคน การตอนรับแขก เปนตน อะไรตางๆ ทั่วไปหมด เตรียมกันเต็มที่ใหดีที่สุด
เมื่อพระอุปชฌายเห็นวาพรอมดีแลว ก็กําหนดนัดวันกับทางบาน แลวจึงจัดพิธี
อุปสมบท แตสมัยกอนนั้น บวชกันคอนขางไว ประมาณเดือนหกก็บวชแลว อยูกันตลอด
พรรษา แลวก็รับกฐิน ถือเปนประเพณีวา รับกฐินกอนแลว จึงจะสึก
เรื่องรับกฐินกอนสึกนั้น สมัยกอนนี้คอนขางจะถือจริงถือจังมากสักหนอย แต
เดี๋ยวนี้แทบจะไมมีใครถือแลว เพราะมีเวลาจํากัด ทุกอยางบีบรัด โดยเฉพาะเรื่องงานการ
ดานเศรษฐกิจ แมแตผูที่ลาราชการมาบวช ก็มีเวลาจําเพาะ ถึงกระนั้นราชการก็ยังให
โอกาสมากกวา ธุรกิจเอกชนยิ่งใหเ วลานอยลงไปอีก แลวบางคนก็ถูกบีบรัดดวยเรื่อง
การศึกษาเลาเรียนของตัวเอง วิถีชีวิตตามยุคสมัยจึงบีบรัดประเพณีบวชเรียนเขาไปทุกที
รวมแลว สภาพชีวิตปจจุบันไมอํานวยที่จะใหปฏิบัติไดเต็มตามประเพณีบวชเรียนนั้น
ทีนี้ สมัยกอน เมื่อรับกฐินแลว บางทานก็อยูตอไปอีก ถือวาไมมีความเรงรอน
อะไร ก็อยูไปตามที่ตัวสมัครใจ บางทีก็พูดวาอยูไปตามบุญบารมี พรรษาหนึ่ง ก็ไดเรียนได
อบรมไดมีความรูเทานี้ ถาบวชตอไปอีกพรรษาหนึ่ง ก็ไดเรียนรูมากขึ้น หลายทานก็อยู
ตอไป ทางบานก็ไมไดมีเหตุอะไรตองมาเรงรัด แตถามีเหตุผลทางบาน ก็ออกไปชวย
โดยความเปนไปแบบเรื่อยๆ อยางนี้ หลายทานก็อยูตอไป พอสองพรรษาแลว
อาว เอาอีกพรรษาหนึ่งก็ได ก็เลยอยูกันสามพรรษา สี่พรรษา หาพรรษา ไปๆ มาๆ บาง
องคก็อยูเรื่อยไป จึงมีพระที่อยูสั้นบางยาวบางเยอะแยะไปหมด บางทีอยู ๒-๓ พรรษาก็
สึก บางทีอยู ๕-๖ พรรษาจึงสึก บางองคอยูไปๆ กลายเปนไมสึก ระยะเวลาที่พระบวชอยู
จึงกระจายกันไป ทําใหมีพระภิกษุอยูสืบตอพระศาสนา ดูแลวัด รับผิดชอบกิจการของ
สงฆ และทําหนาที่ของพระตอประชาชนมาไดเรื่อยๆ
ถึงแมวาการบวชสมัยนี้จะสั้น แตถาเรามีการหมุนเวียนอยางที่พูดมานั้น ก็เทากับ
วามีพระมาชวยกันรับผิดชอบดูแลวัดสืบตอพระศาสนาไปเรื่อยๆ เหมือนกัน แตอาจจะ
ไดผลนอยลงไป เพราะระยะเวลาบวชที่ไมชัดเจนจริงจังอยางหนึ่ง แลวอีกอยางหนึ่ง การ
ฝกอบรม การศึกษาเลาเรียน ก็จะไมหนักแนน ไมเต็มขีดเต็มขั้น พลอยออนพลอยหยอน
ไปดวย
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พอเริ่มรูจักกินใช ก็เรียกไดวาเปนคนมีศีล
ทีนี้ยอนกลับไปที่เ รื่องการเตรียมบวช การเตรียมบวชนี้มีเ รื่องที่จะตระเตรีย ม
หลายอยาง ดังที่พูดไปบางแลว เรื่องหนึ่งก็คือการทองบทสวดมนต สมัยนี้เตรียมกันไดแค
ทองขานนาค เพราะเวลาไมพอ ก็เลยเอาเฉพาะบทที่จะใชในสังฆกรรมของการบวชแทๆ
แตสมัยกอนนั้นตองทองกันเยอะแยะ บางวัดใหทองจบได ๗ ตํานานกอนบวช
ในบรรดาบทสวดเหลานั้น บทหนึ่งที่ถือกันสําคัญนัก คือบทที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย
เปนการเรียกงายๆ ตามคําเริ่มตนของบทสวดนั้น แตถาใหเปนภาษาทางการ ก็เรียกวา
ตังขณิกปจจเวกขณ (เรียกเต็มวา “ตังขณิกปจจเวกขณะ”)
“ปัจจเวกขณ์” แปลวา การพิจารณา “ตังขณิก” แปลวา ในขณะนั้น ที่วาพิจารณาใน
ขณะนั้น ก็คือพิจารณาปจจัย ๔ ในขณะที่ใชอยูเปนปจจุบันเวลานั้นเอง
เมื่อเรามีชีวิตอยู ก็จําเปนตองเกี่ยวของอาศัยปจจัย ๔ อันนี้เปนเรื่องพื้นฐาน ขอ
ปฏิบัติของพระก็เริ่มตั้งแตเรื่องพื้นฐานคือปจจัย ๔ นี้ และการเกี่ยวของอาศัยใชปจจัย ๔
นั้น ตองทําหรือตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนศีลดวย
บางคนไมเคยนึกคิดเลยวาปจจัยสี่ หรือของกินของใชนี่ ก็ตองมีการปฏิบัติใหเปน
ศีลดวย พูดงายๆ วา การกินใชเปน หรือกินใชใหถูกตองนี่แหละ เปนศีลสําคัญขอหนึ่ง
ในศีลขอนี้ จึงมีการพิจารณาปจจัย ๔ เริ่มตั้งแตอาหารที่ฉัน ถาเปนการพิจารณา
ในขณะกําลังฉัน คือเปนการพิจารณาในขณะนั้นๆ ก็เรียกวา ตังขณิกปัจจเวกขณ์ (การ
พิจารณาในขณะนั้น)
แลวทานก็ใหโอกาสหรือแถมใหอีกวา ในกรณีที่บางทีเผอไผล ลืมไป ประมาทไป
ไม ไ ด พิ จ ารณาในตอนฉั น เวลาผ า นไปแล ว เช น ถึ ง ตอนค่ํ า คื น ก็ เ อาไปพิ จ ารณาอี ก
ย อ นหลั ง เป น การทวนและเตื อ นตนเอง เรี ย กว า อตี ต ป จ จเวกขณ (เรี ย กเต็ ม ว า
“อตีต ปจ จเวกขณะ”) นี่ คือเปลี่ย น “ตั งขณิก” เปน “อตี ต” แปลว า การพิ จารณาอดีต
พิจารณาสวนที่ลวงไปแลว หรือพิจารณายอนหลัง รวมเปนการพิจารณาสองวาระ อยาง
นอยใหไดวาระหนึ่ง ถาจะใหดีจริง ก็ตองตังขณิก คือทันเวลาขณะนั้น เปนปจจุบันไปเลย
การพิจารณาสวนอดีตนี้ นิยมจัดเขาเปนบทสวดมนตตอนค่ํา จะเห็นวา ในวัด
มากมาย เวลาค่ํามีการสวดบทอตีตปจจเวกขณะ เปนการทําใหแนใจวาไดมีการพิจารณา
การใชการเสพปจจัยสี่นั้นแลว ไมไดละเลยปลอยผานไปเปลาในแตละวัน
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การพิจารณาปจจัย ๔ นี้ตองถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาทุกคนตองกินตองใช
ชีวิตความเปนอยูของทุกคนตองเกี่ยวของกับปจจัย ๔ จึงควรบริโภคใชสอยปจจัย ๔ นั้น
ดวยความรูเขาใจเหตุผล เชนวา กินเพื่ออะไร จะกินไปทําไม ตองกินใหไดประโยชน ให
ตรงกับความประสงคของชีวิต ทานจึงใหกินอยางมีปญญาพิจารณา พูดสั้นๆ วา บริโภค
ดวยปญญา ไมใชบริโภคดวยตัณหา
บริโภคดวยปญญา ตางจากบริโภคดวยตัณหาอยางไร?
กินดวยตัณหาคือ กินแคเพื่อเสพรส มุงเอาแตความเอร็ดอรอย เปนการสนอง
ความรูสึกที่อยากที่ชอบ ติดอยูที่นั่น ไปไดแคนั้น ความรูสึกที่อยากที่ชอบในกรณีของ
อาหาร ก็คือเอาที่อรอย จบแคนั้น แลวก็จอดที่นั่น นี่คือตัณหา
ความรูสึกของตัณหา ที่อยากที่ชอบนั้น ก็หาทางจะบํารุงบําเรอตาหูจมูกลิ้นกาย
เมื่อกี้นี้จะกิน ก็เอาแคอรอย มองไดไมไกลกวานั้น ถาเปนของใช อยางเครื่องนุงหม ก็มุง
จะเอาความสวยงาม ความโกเก สนองคานิยม อยางสมัยปจจุบันนี้ ก็มีคานิยมที่จะเอา
แตสนุกสนานบันเทิง เอร็ดอรอย แลวก็โกเก ประกวดประขันแขงฐานะกัน แมกระทั่งเอา
อาหารเปนเครื่องแสดงฐานะ เอาเครื่องนุงหม เอาที่อยูอาศัย เปนเครื่องแสดงฐานะ อยาง
ที่บางคนจะใสเสื้อ จะซื้อกระเปา ตองดูยี่หอ วามาจากประเทศไหน ตองเอากระเปาจาก
ฝรั่งเศส ยี่หอนั้น ราคาเทานั้น อาจจะเปนพันเปนหมื่นขึ้นไป
ทีนี้ ความรูสึกของตัณหาที่มุงหมายโลดแลนไปอยางนั้น ทานชี้วามันไมตรงกับ
ความมุงหมายของชีวิต ไมเปนความตองการที่แทจริงของชีวิต ใชคําสมัยใหมวา มันไม
เปนเครื่องแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต ไมใชสภาวะอันดีที่ชีวิตตองการ ไมใชคุณคาแทจริง
ที่ของกินของใชหรือสิ่งเสพบริโภคนั้น จะพึงมีใหแกเรา
การที่กินอาหารเพื่อเอร็ดอรอย หรือนุงหมเพื่อโกเกนั้น ถึงจะกินใชของราคาแพง
ก็ไ มชวยใหไดคุณคาอันแทจริงที่เปนความตองการของชีวิต ไมสนองความตองการที่
แทจริงของชีวิต แตเปนการบริโภคเพื่อสนองคานิยม ที่เปนของแปลกปลอมแกชีวิต ซึ่ง
เป น ไปตามความอยากความชอบของตัณ หาอย า งใดอย า งหนึ่ ง จึ ง กลายเป น ว า พอ
บริโภคไปแลว บางที หรือบอยครั้ง เกิดโทษมากกวาคุณ
ถาจะใหดี เมื่อไรจะกินมื้อละพันมื้อละหมื่น เพื่อเอร็ดอรอย หรือเพื่อโก ก็รูตัวไว
กอนวา การกินนั้นอาจทําลายสุขภาพ บางทีจะมีคุณคาแทจริงตอชีวิต ที่จะสงเสริมสุขภาพ
หรือเกื้อหนุนคุณภาพชีวิต สูอาหารมื้อละรอยบาทก็ไมได เตือนตัวเองไวบางอยางนี้ ก็จะ
มีทางถอนตัวขึ้นมาจากตัณหาและโมหันธ เพราะยังมีปญญาแทรกตัวเขามาบาง
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อาหารมื้อละรอยบาท หรืออาจไมถึงดวยซ้ํา ถาจัดใหดี โดยทําดวยปญญาที่เขา
ใจความมุงหมายของการบริโภค ก็จะไดคุณคาที่พอแกความตองการของรางกาย เปน
ประโยชนอยางแทจริง แตถาไมบริโภคดวยปญญา ไมไดพิจารณาวาควรกินของประเภท
ไหน แคไหน เอาแตอรอย เอาแตโกเขาวา ไปๆ มาๆ กลายเปนวา บางทีคนมีฐานะเศรษฐกิจ
ดี มีอาหารการกินอยางดี ที่เรียกวามีมาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย
มาตรฐานการครองชีพสูง แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดี มีเงินมีทอง มีอาหารการ
กิ น บริ บู ร ณ แต เ สร็ จ แล ว จั ด การชี วิ ต ไม เ ป น ไม ไ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต เลยกลายเป น ว า
มาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย เปนอยางนั้นไป ดังนั้น การมีมาตรฐาน
การครองชีพสูง จึงไมไดเปนหลักประกันวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สมัยกอนที่ไมนานนี้ คนมุงเนนเรื่องมาตรฐานการครองชีพมาก พูดกันแตเรื่อง
มาตรฐานการครองชีพ ที่ฝรั่งเรียกวา standard of living ตอมายุคหลังนี้เกิดมีคําใหมคือ
quality of life แปลวาคุณภาพชีวิต ตอนนี้ไดยินพูดกันเกรอเลยวา “คุณภาพชีวิต” สวน
คํ า ว า “มาตรฐานการครองชี พ ” นี่ คนพู ด น อ ยลง คล า ยๆ ชั ก จะเห็ น แล ว ว า การมี
มาตรฐานการครองชีพสูงนี้ ไมไดเปนหลักประกันวาจะมีชีวิตที่ดี จึงตองมาวัดกันใหมวา
ชีวิตที่ดีดูที่ไหน ก็เลยไดศัพทใหมวา “คุณภาพชีวิต” แตไมรูวาจะใชจะนิยมคําใหมกันไป
ไดยืนยาวแคไหน เรื่องนิยมๆ ในสังคมนี้ มักจะไดแคต่นื ตูมตื่นตามกันไปวูบๆ วาบๆ
เห็นกันอยู รูกันทั่ววา บางคนกินอาหารแพงๆ เปนอยูอยางดี มาตรฐานการครอง
ชีพสูง แตเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะ และโรคภัยไขเจ็บนั้นก็เกิดจากอาหารที่เขากินนั่นเอง กิน
ไมถู ก สว นบ า ง กิน ปริ มาณมากเกิ น ไปบ า ง กิ น ประเภทอาหารที่ ไ ม ค รบไม สมดุ ลบ า ง
อาหารปนเปอนของเสียสารพิษสิ่งแตงสีแตงกลิ่นแตงรสบาง ตั้งแตเรื่องหนักแปง หนัก
ไขมัน ที่ทําใหเกิดปญหาเรื่องอวน เรื่องไขมันในเสนเลือดมาก ตลอดจนความดันโลหิตสูง
เสนเลือดในสมอง หรือทางหัวใจ ตีบหรือตันหรือแตก อะไรพวกนี้
แลวก็เกิดคําใหมอีก มีโรคอารยธรรมขึ้นมา ในโลกแหงอารยธรรม กลายเปนวา
พวกอารยชน ในบรรดาอารยประเทศ มีความเจ็บปวย จําพวกโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูงกันมาก แตประเทศที่ยากจนกลับไมคอยเปน เพราะฉะนั้น การเปนประเทศที่เจริญ
ก็เลยไมเปนหลักประกันวา จะทําใหคนมีสุขภาพดี แตบางทีกลับมีคุณภาพชีวิตที่เสีย
การกินใชเสพบริโภคนี้เปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญ ควรใสใจจัดใหดี แลวจึงจะหวัง
ไดวาจะมีชีวิตที่ดี แลวก็ไปทําอะไรๆ ใหดีตอๆ ไป แตถาเรื่องพื้นฐานแคนี้ยังเอาดีไมได
จะไปทําอะไรๆ ใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากที่ไหน
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การกินใชหรือเสพบริโภคนี้ รวมอยูในเรื่องของการดําเนินชีวิตเปนอยูเปนไปกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม จึงเปนเรื่องของศีล ซึ่งวาดวยการเปนอยูปฏิบัติ
จัดการกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุและทางสังคมที่วานั้น
ศีล ที่ชาวบ า นไดยิ นเป น ประจํ า คื อ ศี ล ๕ ซึ่ งเน นเรื่ องการดํ าเนิ นชี วิต เป น อยู
เป นไปกั บสิ่ ง แวดลอมด านสั งคม เฉพาะอย า งยิ่ ง การปฏิบั ติ ตอ เพื่อ นมนุษ ย หรื อ การ
ปฏิ บั ติ ต อ กั น ในหมู ม นุ ษ ย ขยายไปถึ ง สั ต ว อื่ น ที่ อ ยู ร ว มโลก ให อ ยู กั น ได โ ดยลดการ
เบียดเบียนใหเหลือนอยที่สุด
เปนธรรมดาวา เราเปนมนุษย ก็ตองอยูกับพวกมนุษยดวยกันหรือกับเพื่อนมนุษยให
ดี จะวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมมนุษยก็ได ศีล ๕ จึงเปนศีลหลัก หรือเปนแกนกลาง
อันจําเปนที่จะรักษาสังคมมนุษยใหดํารงอยูได ทํานองวาเปนธรรมนูญของมนุษยชาติ
แต น อกจากอยู กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย แ ละเพื่ อ นสั ต ว แ ล ว คนยั ง ต อ งสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอมทางวัตถุมากมาย ทั้งที่เปนธรรมชาติ และที่คนประดิษฐคิดคนขึ้นมา ดังนั้น
ตอจากศีล ๕ จึงมีศีลอื่นที่ควรเอาใจใสรักษาดวย
ไดบอกที่โบสถในตอนบวชแลววา พระมีศีลที่จะฝกศึกษารวมได ๔ ชุด คือ
๑. ศีลหลักของสังคมสงฆ เรียกวาปาติโมกข ๒๒๗ ขอ เรียกกันงายๆ วา “ศีล
๒๒๗” เทียบกับชาวบานที่มีศีลหลัก ๕ ขอ คือ “ศีล ๕” นี้ แลวตอจากศีลหลักนี้ พระยังมี
ศีลอีก ๓ หมวด คือ
๒. การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวรศีล)
๓. การเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิศีล)
๔. การใช้ปัญญาพิจารณากินใช้ปัจจัยสี่ (ปจจัยปจเวกขณ)
ในศีล ๔ หมวดนี้ บอกแลววาหมวดที่ ๔ คือปจจัยปจเวกขณนั้น ทานใหผูที่จะ
บวชท อ งตั้ง แต ไ ปอยูวั ด กอ นบวชนานที เ ดี ย ว ถื อ ว า การฝ ก ศี ล เบื้ อ งตน เริ่ม ที่ ปจ จั ย ๔
เพราะเปนเรื่องของชีวิตประจําวันที่เห็นกันชัดๆ และพระก็เปนอยูดวยปจจัยสี่ที่ญาติโยม
ถวาย พูดงายๆ วาชาวบานเลี้ยง และมีหลักอยูแลววาใหพระเปนผูที่เลี้ยงงาย เปนอยู
เรียบงาย อาศัยปจจัย ๔ พอยังชีพ จะฉันจะใชอะไร ก็ใหพอดีกับวัตถุประสงค
ที่วาฉันใชใหพอดีตรงตามวัตถุประสงค นั่นก็คือฉันใชดวยความรูเขาใจ ดวยการ
ใชปญญาพิจารณา ตรงนี้แหละ จึงมีบทพิจารณาที่วาใหทองตั้งแตมาอยูวัดกอนจะบวช
ที่เรียกวาบทตังขณิกปจจเวกขณ พิจารณาการฉันการใชปจจัยสี่ในขณะนั้นๆ และที่เดน
เห็นกันถนัดๆ ก็คือการฉันภัตตาหาร

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เปนอันวา เวลาจะฉันก็มีการพิจารณาอาหาร เพื่อใหมีสติ และฉันโดยรูตัววาที่ฉัน
นี้ เพื่อสนองความตองการที่แทจริงของชีวิตนะ ไมใชฉันเพียงเพื่อเอร็ดอรอยโกเก และวาที่
จริง สติจะตองเปนไปในเวลาฉันตลอดเวลา ไมใชแคตอนจะเริ่มฉัน แตจะเห็นวาพระเกาๆ
ทานทําเหมือนเปนตัวอยางวา พอจะเริ่มฉัน ก็พิจารณาอาหารกอน อันนี้ก็เพื่อเปนการ
เตือนสติตัวเองใหตั้งใจขึ้นมา ที่จะเอาจริงเอาจังตั้งแตเริ่มฉันไปเลย
คําพิจารณานี้ ไดพูดใหฟงแลวที่โบสถในวันบวช บอกแลววาวันนี้เพียงเอามา
ทบทวน เมื่อเปนเลมหนังสืออยางนี้ ก็ยอนไปอานเอง ตรงนี้จะขามไปเลย ไมตองอานก็ได
แตบางองคอาจอยากรูใหชัด เพราะในโบสถบอกแคความหมายหรือใหคําแปลไว
แตในเวลาสวดหรือพิจารณาตามพิธี วาเปนภาษาบาลี เมื่อวาไปโดยไมรูความหมาย
เดี๋ยวจะกลายเปนเสกขาวไป ที่นี่จะบอกใหทั้งคําบาลีที่สวด และคําแปลภาษาไทย ใคร
สนใจอานใหหมด ก็จะไดรูใหชัดเจนแจมแจงไปเลย
คําพิจารณาอาหาร ทั้งคําบาลีที่พระพุทธเจาตรัสไว และคําแปล มีดังนี้
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาต ปฏิเสวามิ
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใชปญญาไตรตรองอยางดี
แลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา ที่ฉันนี้)
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย
- มิใช่เพื่อจะเอาสนุกสนาน มิใช่เพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา มิใช่เพื่อ
เอาสวยเอางาม มิใช่เพื่อแต่งเนื้อหนังมังสาอวดโอ้โชว์ร่าง
ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย
- แต่ฉัน เพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ ให้ชีวิตดําเนินไป
วิหึสุปรติยา
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเป็นภาวะบีบคั้นเบียดเบียนร่างกาย
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย
- เพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยะ (เพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามอันประเสริฐ คือการ
ดําเนินอริยมรรค เพื่อมีกําลังเจริญไตรสิกขา เกื้อหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)
ตรงนี้ถึงจุดสําคัญ เพราะวาชีวิตของพระนี้ ก็เพื่อประพฤติพรหมจริยะ
หรือบําเพ็ญพรหมจรรย อันมีความหมายกวาง หมายถึงการดําเนินตาม
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อริยมรรค หรือมรรคมีองค ๘ ดวยการเจริญไตรสิกขา คือเพื่อการมีชีวิตที่ดี
งามแหงการทํากิจหนาที่ โดยใหการรับประทานอาหารนี้มาเกื้อหนุนการ
เปนอยูดําเนินไปของชีวิตที่ดีงาม ในการบําเพ็ญกิจหนาที่ของตนที่จะเจริญ
ไตรสิกขา ที่จะฝกฝนตนใหพัฒนา ใหดําเนินกาวหนาไปในอริยมรรคนั้น
ถาเราฉันเปน ใชอาหารใหทํางานถูกตองตามหนาที่ของมัน อาหารก็
จะมีความหมายเปนปจจัย คือเปนเครื่องเกื้อหนุน ที่จะใหเราไดทํากิจทํา
หนาที่ ทําความดี ไดสมหมาย แตถาเราขาดอาหาร ไมมีกําลัง รางกาย
ออนแอ เราก็ทํางานทําการ บําเพ็ญกิจหนาที่ เจริญสมณธรรม บมภาวนา
ฝกฝนศีล สมาธิ ปญญา ไมไดผล
ที่วา การฉันภัต รับประทานอาหาร เปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมายนั้น
ตรงนี้สําคัญ มิใชวาการไดกินอาหารเปนจุดหมาย พอไดกินอรอย สมใจก็
จบ แตรับประทานอาหารเพื่อเปนปจจัย เปนเครื่องเกื้อหนุนใหเรา พรอมที่
จะไปทําสิ่งที่ดีงาม และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ
โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อย่างนี้ เราจะระงับเวทนาเก่า (แกความ
ทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได) กับทั้งจะไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน
ไมอึดอัด ทองเสีย เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)
ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ
- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได้ เราจะสามารถยาตราไป ยาตราในที่นี้
หมายถึงยาตราชีวิต ไมใชวาจะยาตราทัพไปไหน
อนวชฺชตา จ
- พร้อมทั้งจะเป็นการบริโภคที่ไม่มีโทษ บริสุทธิ์ ปราศจากข้อเสียหาย
ไมมีโทษ หมายความวา ถากินถูกตองพอดีดวยปญญานี้แลว ก็จะไม
เกิดขอเสียหาย ไมเกิดผลราย ไมกอภัยอันตราย ไมกลายเปนการเบียดเบียน
ภายนอกดวย แลวก็ไมเกิดโทษภายในแกชีวิตรางกายของเราดวย
ผาสุวิหาโร จ(-าติ)
- แล้วก็จะเป็นอยู่ผาสุกด้วย
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นี้แหละคือวัตถุประสงคของการรับประทานอาหาร ลงทายวารับประทานแลวให
เปนอยูผาสุก ไมใชรับประทานแลวเปนอยูดวยทุกข พระจึงตองพิจารณาทุกครั้งในเวลา
ฉัน ใหตระหนักไวถึงวัตถุประสงคของการฉันภัตตาหาร
อยางที่วาแลว บางทีพระเกาวาสืบๆ กันมา หลวงพอหรือพระอาจารยใหทอง ก็
ทองตามไป ไดแตทองคําบาลี โดยไมรูความหมาย ทานวาเวลาฉันใหพิจารณา ก็วาไป
ตามนั้น นึกวาเสกขาว ก็จะเสกใหศักดิ์สิทธิ์ นี่คือเลยเถิดไปแลว เปนเพราะทําตามๆ กัน
ไป ไมไดศึกษาจริงจัง แลวก็เขาใจกันวุนวายสับสน
เมื่อศึกษาเขาใจดีแลว จะไดใชปญญาพิจารณาเพื่อจะไดรับประทานใหถูกตอง
ตามความมุงหมายที่แทจริงของการกิน เพื่อคุณภาพชีวิต ใหมีสุขภาพดี
ถากินดวยตัณหา เอาอรอยเขาวา ก็ไมจบ กินจนทองกางลุกไมขึ้น ก็ยังจะกินอีก
ประเภทอาหารก็ไมจัดสรร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไมไดสัดสวนกัน บางอยางขาด
บางอยางเกิน บางทีปนสารเคมี ที่ใชเสริมรส แตงสี เอาสวย เอาอรอยเขาวา แลวก็เปน
พิษตอรางกาย
แตถากินดวยปญญา ที่รูจุดมุงหมายในการกิน มันก็จะทั้งจํากัดปริมาณอาหารให
พอดีกับความตองการของรางกาย ทั้งจัดประเภทอาหารใหไดสัดสวน กินของสะอาด
ปราศสารพิษ การกินพอดีก็เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น การกินดวยปญญา จึงมีชื่อวา กินพอดี ภาษาพระเรียกวา โภชเน
มัตตัญุตา แปลวาความรูจักประมาณในการบริโภค เปนสาระสําคัญของศีลหมวดหรือ
ชุดที่ ๔ คือ ปจจัยปจจเวกขณนี้
ผู ที่ บ วชเข า มานี้ เบื้ อ งต น ต อ งฝ ก ในเรื่ อ งโภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า ให มี ค วามรู จั ก
ประมาณในการบริโภค พูดงายๆ วา กินพอดี ซึ่งเปนผลดีตอชีวิตของตนเอง จัดเปนการ
ฝกในขั้นศีล เปนศีลเบื้องตนของพระ จึงใหฝกกันตั้งแตมาอยูวัด โดยทองบทพิจารณา
ที่วามานั้น ใหฝกพฤติกรรมในการฉัน ในการบริโภค แลวก็ขยายตอไปถึงเครื่องใชสิ่งเสพ
อยางอื่นทั้งหมด ตั้งแตเสื้อผา เครื่องนุงหม ก็พิจารณาใหเขาถึงคุณคาที่แทเชนเดียวกัน
พระทานถือปฏิบัติสืบตอกันไวเปนแบบแผน เปนเชิงตั้งสติ พอจะฉันขาว ก็ตัก
ขาวขึ้นมาชอนหนึ่งพิจารณาเปนตัวอยาง แลวฉันขาวเปลาๆ ชอนหนึ่งกอน เดี๋ยวนี้ก็ยังมี
ปฏิบัติกัน เพราะทานทํามาตั้งแตเปนเณรจนเคยชิน ทีนี้ เวลาจะหยิบจีวรมาหม ก็ตอง
พิจารณาวา “ปฏิสังขา-โย” เหมือนกัน วา
ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ
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เมื่อกี้ ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ คราวนี้เปลี่ยนเปน ปฏิสงฺขา โยนิโส
จีวรํ ปฏิเสวามิ ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย มองเหตุมองผล เห็นความมุงหมายชัด
ดีแลว จึงใชสอยหมจีวรนี้ ออ เพื่อจะไดกันหนาว กันรอน กันเหลือบยุงริ้นไร ตลอดไป
จนกระทั่งปองกันความละอาย
นี่ก็คือใหเขาใจความมุงหมายในการใชสิ่งของ วาจะเอาคุณคาที่แทจริง เรารูวา
เราหมจีวรนี้ จุดมุงหมายเพื่ออยางนี้นะ ทีนี้เวลาใชจริง เราไดวัตถุประสงคนั้นหรือเปลา
หรือวาหลงเพลินไป กลายเปนมองเสื้อผาแตในแงเปนเครื่องประดับตกแตง แลวก็ใชของ
ราคาแพงโดยใชเหตุ รกรุงรังอยางไมรูตัว โดยไมไดคุณคาที่แท บางทีของที่ราคาแพงนั้น
ไมมีคุณคาที่แทจริงเลย แลวจะเปนการใชดวยปญญาไดอยางไร
คนสมัยนี้ เ ปน กันเยอะ บอกว ามี การศึกษา แตไ มเ คยใชปญญา แมแ ตในการ
ปฏิบัติตอปจจัยสี่ ทําอะไรๆ ไปตามความหลง ทําดวยตัณหา ทําดวยอวิชชา ไมไดรูไมได
คิด เรื่อยเปอยกันไปแมแตในเรื่องปจจัยสี่ แลวลองคิดดูซิวาการศึกษาจะมีเนื้อมีแกนอะไร
ได เพราะแมแตในขั้นพื้นฐาน ก็ยังไมไดเขาใจ ไมไดใสใจเลย
อยางที่วาแลว “มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย” ผาผอนใชของ
แพงๆ แค จ ะได พ องๆ แต ม องไม เ ห็ น ตั ว ประโยชน เช น เสื้ อ ผ า ที่ เ หมาะกั บ เมื อ งนอก
สําหรับอากาศหนาว เอามาใชในเมืองไทย ก็แคไดครึ้มใจไปที ของแพงโกหรู เอาแคที่ตาดู
แตชีวิตไมดีขึ้นมา
เรายอมรับวา มนุษยปุถุชนก็ตองมีบาง ตองยอมใหบาง ในเรื่องคานิยม แมจะ
เปนคุณคาเทียม ที่มาเสริมในดานความรูสึก ยอมตามความอยากความพอใจความชอบ
สวยงามเอร็ดอรอย แตอยางนอยตองใหดานปญญา ดานคุณภาพชีวิต ดานตัวประโยชน
ที่แทนี้ เปนพื้นฐานที่ไดไวกอน แลวสวนประดับตบแตงนั้นตามมาประกอบ และอยาให
เกินไป อยาใหมาทําลายสวนที่ปนคุณคาแท อยางนอยตองใหดุลกัน
สวนของคุณคาแท ที่เปนคุณภาพชีวิต ตองเปนแกนอยู ไมใชไปเอาคุณคาเทียม
กอน จนไมคํานึงถึงคุณคาที่แทจริงเลย คุณคาแทหายไป ไมไดคุณภาพชีวิตเลย
เป น อั น ยอมรั บ ว า สํ า หรั บ ปุ ถุ ช นพวกชาวบ า น เรายอมให บ า งในเรื่ อ งความ
สวยงามโกเก แตตองมีหลักวา
๑. ตองใหไดคุณคาที่แทเปนฐานไวกอน อยาใหเสียหลักนี้เด็ดขาด ถาเสียแลวถือ
วาดําเนินชีวิตผิด ไมมีการศึกษา
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๒. สวนที่มาประกอบเสริม ซึ่งเปนคุณคาเทียมนั้น อยาใหเลยเถิดไป จนกระทั่ง
กลายเปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น ตรงนี้สําคัญมาก
ที่วาเบียดเบียนตน เชน เพราะเห็นแกคุณคาเทียม มุงหาความเอร็ดอรอย
โกเ ก ฉันอาหารแลว ทําใหเ สียสุขภาพ และที่วาเบียดเบียนผูอื่น คือ ทําให
สั ง คมเดื อ ดร อ น แย ง ชิ ง กั น มาก เอาจากผู อื่ น มากโดยใช เ หตุ ตลอดจนไป
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติมาก
ที่พูดมานี้เนนเฉพาะขอ ๒ คืออาหารอยางเดียว เปนตัวอยางใหเขาใจโยงตอไปถึง
กันทั้งหมดเอง
ถา ปฏิ บัติต ามหลัก ที่ พระพุทธเจ าทรงสอนไวแ ลว ก็ไ ด หมด คุ ณภาพชีวิ ตของ
ตนเองก็ ดี ขึ้ น สั ง คมก็ เ บี ย ดเบี ย นกั น เบาลง แต เ ผื่ อ แผ กั น มากขึ้ น และไม ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก เพราะฉะนั้นจะตองเริ่มจากหลักความสัมพันธอยูรวมกัน ที่
เรียกวา “ศีล” นี้แหละ
ไดเห็นแลววา ศีลนั้น ไมใชแคศีล ๕ อันใหไมเบียดเบียนกันในสังคม หรือในหมูชน
คนและสั ต ว แต ศี ล ครอบคลุ มการอยูร ว มและปฏิบั ติต อสิ่ ง แวดลอ มทุ กอย า ง และใน
เบื้องตนที่เปนพื้นฐานสําคัญ ก็คือการปฏิบัติตอปจจัย ๔ ก็เปนอันวา ทานใหพิจารณา
เวลาฉันเวลาใชของ โดยเนนมากในเรื่องอาหาร ที่เปนจุดมุงสําคัญของคน
แลวทีนี้ ถาในเวลาที่ฉันที่ใชขณะนั้นๆ ไมไดพิจารณา ก็เลยไปพิจารณายอนหลัง
โดยเปลี่ยนเปนวา
อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา
นี่ก็บอกวา ในวันนี้ คือในเวลาอดีตที่ผานมาของวันนี้ อันใดขาพเจาฉันแลวโดย
ไมไดพิจารณา ตอนนี้ขอพิจารณาทวนยอนหลังวา อันนั้นขาพเจาเขาใจความมุงหมายที่
แทจริง ดวยปญญาอยางที่วากันนี้ เปนอันวาไดเตือนทบหลังไว พรุงนี้ก็จะกลับมามีสติ
พิจารณาตอไป รวมเปนบทที่ใชกับปจจัยสี่ ทั้ง ๔ อยาง จึงมีบท “ปฏิสังขา-โย” ๔ บท แลว
ก็บท “อัชชะ มะยา” ๔ บท
เวลานี้วัดที่เพิ่มขยายออกไป อยางพระสงฆไทยที่ไปอยูในอเมริกา ทานตั้งเปน
สมัชชาฯ ขึ้นมา เพื่อใหเปนองคกรศูนยรวมที่จะดูแลกัน ทานก็นัดหมายกันในการปฏิบัติ
ใหสม่ําเสมอกัน และก็ไดมีมติอันหนึ่งคือ ในเวลาที่จะฉัน ใหสวด “ปฏิสังขา-โย” พรอมกัน
นี่ก็คือ อยางนอยใหไดรูปแบบกอน

๘๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

อย า งไรก็ต าม รู ป แบบไม ไ ด เ ปน หลั ก ประกั นวา จะมี ส าระ บางที ก็ เ อาถ อยคํ า
เปลาๆ มาวากันไปคลองๆ ปาก แตใจไมไดมีสติพิจารณาเลยก็ได ถึงกระนั้น อยางนอย
รูปแบบมันก็เปนตัวรักษาไว ทําใหเกิดโอกาสวาตอไปขางหนา อะไรๆ ที่วาไปๆ นี้ มีบทมี
คําอยู ทานที่มีสติก็จะไดมาเตือนตัวเอง หรือเตือนสติกันวา อันนี้มีสาระอยูนะ วาอยางนี้
สาระก็อยูในรูปแบบนั่นแหละ แตบางทีติดแครูปแบบ สาระไมเอา จึงตองตื่น
ตระหนักไว วาจะเอาใหไดทั้งสองอยาง รูปแบบก็ตองใหได เพราะมันรักษาเนื้อหาไว แลว
เนื้อหาที่ถูกรักษาไว ก็ตองเอามาใชใหได
บทสวดเหลานี้ ตอไปที่วัดนี้เอง เราอาจตองมาพิจารณากันอีกทีวา ตอนนี้เราอยู
กันเริ่มมากขึ้น แตกอนนั้นมีแคสามองค ตอนนี้มีหลายองคเพิ่มขึ้น เรื่องของหมูคณะนี้
อาจจะตองมีรูปแบบมาชวย เพื่อความเปนระเบียบ แลวก็เปนสื่อที่โยงไปยังเนื้อหาสาระ
ดวย จึงอาจจะมาตกลงกันวา วัดเราจะเอาไหม กอนฉันก็ “ปฏิสังขา-โย” พรอมกันนะ
ของฝรั่งเขามีการสวดกอนรับประทานเหมือนกันนะ แตเขาสวดขอบคุณพระเจา
วาที่เขาไดอาหารมานี่ ดวยพระผูเปนเจาทรงมอบให แตของพระพุทธศาสนานี้ บอกให
พิจารณาฉันอาหารดวยปญญา ใหเขาใจความมุงหมายที่แทจริงของการรับประทาน ถา
จะขอบคุณ ก็ขอบคุณบิดามารดาเปนตน และอนุโมทนาญาติโยมที่ไดมีศรัทธามาบํารุง
ใหมีฉัน และไมตองหวงกังวล จะไดมีปจ จัยที่จะเกื้อหนุนในการประพฤติพรหมจรรย
บําเพ็ญกิจหนาที่ได
ถึงตรงนี้ ก็เลยขอพูดตอไปวา เรื่องการฉันนี้ก็โยงไปหาความสัมพันธกับญาติโยม
ซึ่งเปนเรื่องที่นาจะเอามาพูดกัน

เลี้ยงงาย แตไมกลัวความยาก
ตอนนี้จะพูดโยงไปถึงญาติโยมหรือชาวบานเฉพาะในแงของการฉันภัตตาหาร
เรื่องนี้งาย มองเห็นอยูชัดๆ วา พระมีความเปนอยูโดยไมทํามาหาเลี้ยงชีพดวยตนเอง
หมายความวา ไมไปประกอบการงานอาชีพ ไมหากิน ไมหาเงินหาทองอยางชาวบาน อัน
นี้เปนไปตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยไว
แตนั่นไมใชแปลวาพระไมมีอาชีพนะ พระก็มีอาชีพเหมือนกัน การทําหนาที่ของ
พระหรือทํางานของตนเองนั่นแหละ เปนการทําอาชีพอยูในตัว คือการดํารงชีวิตของ
ตนเองใหถูกตองตามบทบาท
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เมื่อ พระดํ า รงชี วิ ต ทํ า กิจ หน า ที่ท างธรรมวินั ยของตนถู ก ต อ งตามบทบาทแล ว
ประชาชนมีศรัทธา เขาตองการใหธรรมดํารงอยูในโลก เขาตองการใหคนดีมีอยูในโลก
เปนหลักประกันความมั่นคงของสังคม เขาก็ตองมาทํานุบํารุงพระสงฆใหมีอยูคงอยูและ
ใหทํางานทําหนาที่ของทานได
การที่ญาติโยมมาถวายภัตตาหาร ดวยศรัทธา และดวยจิตที่มุงหมายวาจะชวย
รักษาธรรม โดยมาอุดหนุนทานผูดํารงธรรม ประพฤติธรรม เผยแผธรรม ใหมีชีวิตอยูได
และทํากิจโดยสะดวก จึงเปนอาชีพที่บริสุทธิ์ คือไดเครื่องเลี้ยงชีพมาโดยสุจริต ชนิดที่ไม
ตองหากินเลย นี่คือมีอาชีวะบริสุทธิ์ ที่เปนศีลหมวดที่ ๓
ทีนี้ การที่คฤหัสถญาติโยมมาอุปถัมภบํารุงนี้ พระก็ตองระลึกอยูเสมอวา เราไมได
ทํามาหาเลี้ยงชีพ ไมไดหาเงินหาทอง ไมไดทําแมแตปรุงอาหารดวยตนเอง เราอาศัยผูอื่น
เปนอยู ดังที่ทานพูดเปนคําบาลีวา “ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา” แปลวา “การเลี้ยงชีวิตของ
เราเนื่องดวยผูอื่น” (ความเปนอยูของเราผูกพันอาศัยผูอื่น) เพราะฉะนั้น เราจะตองทําตัว
ใหเปน “ผูที่เลี้ยงงาย” (คนเลี้ยงงาย) ภาษาพระเรียกวาเปน “สุภโร”
สุภโร เปนคุณนาม ภาวนามวา สุภรตา แปลวา ความเปนผูเลี้ยงงาย ซึ่งถือเปน
หลักสําคัญ พระตองทําตัวใหเปนผูที่เลี้ยงงาย
คุณสมบัติขอนี้ไมเฉพาะสําหรับพระเทานั้น เด็กๆ ลูกๆ อยูกับพอแม ก็ควรทํา
ตัว อย างนี้ ควรมี คุณ สมบั ติข อ นี้ ควรนึก คิ ด ว า เรายังไม มีค วามพร อมที่จ ะหากิน ด ว ย
ตนเอง จะกิ น จะใช อ ะไรก็ ต อ งอาศั ยหรื อ เอาจากคุ ณ พ อคุ ณ แม เราจะไม ร บกวนคุ ณ
พอคุณแมมากเกินไป เราจะเปนคนเลี้ยงงาย ทําตัวใหคุณพอคุณแมเบาใจ ถาลูกคิดได
อยางนี้ ก็แสดงถึงความเปนผูมีน้ําใจตอคุณพอคุณแมอยางมาก
คุณพอคุณแมอุตสาหลําบากลําบนในการประกอบอาชีพ ตองเหน็ดเหนื่อยอยาง
เหลือเกิน กวาจะไดมา แลวก็ตั้งใจเก็บไวใหลูก นี่ก็เพราะรักลูก เห็นแกลูก แตบางทีลูกก็
ไมไดเห็นแกพอแม เอาแตใจตัว เดี๋ยวจะเอาโนน เดี๋ยวจะเอานี่ ทําตัวใหพอแมเลี้ยงยาก
เหมือนจะไมมีน้ําใจตอทานบาง จึงควรทําตัวใหมีคุณสมบัติขอ สุภรตา หรือ สุภรดา นี้
แม แ ต ใ นขั้ น ต น ถ า ลู ก รู จั ก กิ น อาหารอย า งพระ ก็ เ ริ่ ม ฝ ก การใช ป ญ ญา โดย
รับประทานอาหารดวยการพิจารณาวา เออนี่ เรากินเพื่ออะไรนะ ออ ที่แทก็กินเพื่อเลี้ยง
รางกายนี่เอง ใหมันแข็งแรง มีสุขภาพดี แลวก็จะไดอยูดี เรียนไดดี เอารางกายไปใชงาน
อะไร ก็ใชไดดี ไมใชกินเพื่อเอร็ดอรอยโกเก ไมตองไปแขงกับใครเลย ถาจะเอาการกินไป
แขงกับเขา เราก็โงไมเขาเรื่อง เพราะไมไดใชปญญาเลย
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ถาพิจารณาดวยปญญา ตัวเองรูแลววา การที่รับประทานอาหารนั้น ก็เ พื่อให
รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เราก็มาดูวาปริมาณอาหารแคไหน ประเภทอาหารอะไร ที่จะ
ทําใหรางกายของเราดี นี่คือกินดวยปญญา
พอกินดวยปญญา เราก็มีความภูมิใจมั่นใจในตัวเอง โดยไมตองไปแขงกับใคร
เพราะเปนความถูกตอง ตรงกับความจริง เขากินนั่นกินนี่ มีของอรอย มีเสื้อผาโกเกอยาง
นั้นอยางนี้ เราก็มองดูดวยความรูเขาใจ บางทีก็เห็นใจ บางครั้งก็รูวาเปนเรื่องเหลวไหลไร
สาระ ไมแสดงถึงปญญา ที่คํานึงและรูถงึ วัตถุประสงค
ถาไมใชปญญา ก็กินไมเ ปน ใชไ มเ ปน ใชแลวกลายเปนเหตุใหสิ้นเปลือง สูญ
เปลา บางทีเสียคุณภาพชีวิต บางทีทําลายอะไรหลายอยางโดยไมรูตัว
เพราะฉะนั้น ไมเฉพาะพระเทานั้น เด็กก็เหมือนกัน ถารูจักบริโภคดวยปญญา
แลว ก็จะเปนคนเลี้ยงงาย และเปนผูที่มีน้ําใจตอคุณพอคุณแม ทําใหคุณพอคุณแมมี
ความสุขขึ้นอีกมาก
หันกลับมาเรื่องพระอีก ในการที่พระทําตัวใหประชาชนเลี้ยงงายนั้น มีหลักงายๆ
อีกอันหนึ่งมาสนับสนุน คือ สันโดษ ซึ่งทําใหอยูงาย
“สัน โดษ” หมายถึงความพอใจอิ่ มงายในปจ จัย ๔ คือ จี วร อาหารบิณฑบาต
เสนาสนะที่อยูอาศัย อะไรพวกนี้ ตามมีตามได
หมายความวา ญาติโยมเขาถวายของฉันของใชเหลานี้มาอยางไร ก็พอใจ เอาแค
นั้น อิ่มไดแลว ไมไปเที่ยวเรียกรอง ไมไปรานรนกระวนกระวายวาจะเอาอยางนั้นอยางนี้
ไมไปวุนวายกับเรื่องเอร็ดอรอยหรูหรา มีอะไรก็แคพอสมประโยชน ฉันก็พอใหเปนอยูได
ใหสนองความตองการของชีวิต ใหเปนไปตาม “ปฏิสังขา-โย” อยางที่วาแลว
เมื่อเราอยูไดดวยปจจัยสี่ที่มีพอสมควร แคที่จําเปน ที่เรียกวาเทาที่ไดมาเปนของ
ตน เราก็อยูงาย พระที่สันโดษ ก็ไมรบกวนชาวบาน นอกจากไมจุกจิกรบกวนชาวบานแลว
ใจก็ไปอยูกับเรื่องที่เปนกิจหนาที่หรือการงานของตน ไมฟุงซานรานรน ทําใหพรอมที่จะไป
ทําไปอยูกับกิจหนาที่ของตนนั้น
พอเราสันโดษในปจจัยสี่ ความสันโดษก็มาชวยเรา เริ่มตั้งแตไมเกิดความทุกขทน
กระวนกระวาย หรือทุรนทุรายเพราะเรื่องปจจัยสี่ วาอันนั้นยังไมมี อันนี้ยังไมได ทําไม
อาหารอรอยยังไมมา จีวรที่เราไดมานี้ไมดีเหมือนขององคโนน ฯลฯ เมื่อพอใจตามที่ได ใจ
ก็สบาย เรียกวามีความสุขงายดวยวัตถุนอย ดานวัตถุนี้ อิ่มแลว พอแลว
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พอสุขงายแลว อิ่มพอแลว เราก็ไมเอาเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปวุนวายกับ
การที่จะดิ้นรนแสวงหาอะไรอีก ก็เอาเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปทุมเทใหแกงานการ
กิจหนาที่ของตัว มุงหนากาวไปในไตรสิกขา ในอริยมรรคาตอไป
คนที่ไมสันโดษนั้น ไมพอใจดวยวัตถุบํารุงบําเรอที่ตนมี จิตใจก็ทะยานรานรนหา
ของอันจะใหคุณคาเทียมที่ตนยังไมได ก็ตองใชเวลา แรงงาน และความคิดสิ้นเปลืองไป
กับการที่จะไปแสวงหาสิ่งเกินจําเปนเหลานั้น เวลาก็หมดไป แรงงานก็หมดไป ความคิดก็
ครุนวน พรุงนี้จะฉันอะไรใหมันอรอย ถาเปนชาวบานก็พร่ําวาพรุงนี้จะไปกินเหลาไหน
ภั ต ตาคารไหน อาหารชนิ ด ไหน คิ ด แต อ ย า งนี้ จะไปปรนเปรอตั ว เองอย า งไร เวลา
เรี่ยวแรงและความคิดก็หมดเปลืองไป ก็เลยไมเปนอันทําการทํางาน ละเลยกิจหนาที่
เรื่องนี้ สําหรับพระสงฆยิ่งสําคัญมาก เพราะวิถีชีวิตของพระนั้นตรงขามกับการ
แสวงวัตถุอยูแลว ถาพระไมสันโดษ ก็จะแหวกออกไปนอกทาง กิจหนาที่ของพระจะเสีย
หมด แทนที่จะแสวงธัมม ก็กลายเปนแสวงธัน แสวงอามิส
ทีนี้ พอสันโดษแลว เราก็ออมแรง สงวนเวลา เปดความคิดไวไดหมด เมื่อเราสุข
งายดวยวัตถุเพียงนอยแลว ทางวัตถุ เราอิ่มพอ สบายแลว ปลอดโปรงโลงใจ ปดทางเฉไฉ
แลว แถมเวลา แรงงาน และความคิดของเราก็ไมสูญเสียไปกับการทะยานหาสิ่งเหลานั้น
เราเก็บออมมันไวพรอมดีเต็มที่แลว เราก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้น มาทุมเทอุทิศ
ใหกับการปฏิบัติกิจหนาที่ของตนเอง ถาเปนพระ ก็บําเพ็ญไตรสิกขา ถาเปนญาติโยม ก็
ทํางานทําการที่เปนบทบาทหนาที่ของตัวเองใหเต็มที่ เชนจะพัฒนาประเทศชาติ ก็ลิ่วไป
ถาขาราชการไทย ถาประชาชนชาวสยาม ไมทะยานรานรนวุนวายกับการหาทาง
บํารุงบําเรอปรนเปรอตัวเองในการเสพบริโภค ดานนั้นอิ่มพองาย แตหันมาเอาใจใสมุง
หนาไปทํากิจหนาที่ของตน การงานและกิจการทั้งหลายก็จะดําเนินกาวหนาเรงรุดไปได
สันโดษก็มาอุดหนุนการพัฒนา
นี่คือตรงขามกับความเขาใจผิดของคนจํานวนมากที่นึกวา ถาสันโดษแลว จะ
ขัดขวางการพัฒนา เพราะเขาไมรูจักวาสันโดษคืออะไร ไมเขาใจวาสันโดษมีความหมาย
และความมุงหมายอยางไร ตัวเขาก็เลยกลายเปนคนที่เอาความขาดสันโดษของตนมา
ขัดขวางการพัฒนา นี่คือตัวปญหาที่แทจริง
อย า งไรก็ ต าม ถ า เราปฏิ บั ติ สั น โดษผิ ด ก็ จ ะขั ด ขวางการพั ฒ นาอย า งเขาว า
เหมือนกัน คือวา สันโดษพอใจดวยวัตถุตามมีตามได จากนั้น พอสุขงายแลว แสนสบาย
ก็นอนเลย อยางนี้คือสันโดษเพื่อขี้เกียจ ใชไมได ผิดหลัก ผิดความมุงหมาย
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สันโดษนั้น เปนตัวสรางความพรอมในการที่จะทุมใจพากเพียร จึงตองย้ําวา เรา
สันโดษเพื่อจะไดออมเวลา ออมแรง ออมความคิดไว แลวจะไดเอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดนั้นไปทุมเทใหกับการทํากิจหนาที่
พระมีหนาที่ของตนอยูแลว โดยเฉพาะการบําเพ็ญไตรสิกขา ก็เอาเวลา แรงงาน
และความคิดที่ไดออมไว ไปฝกในไตรสิกขา แตถาไมสันโดษ มัวไปหาวัตถุ เวลา แรงงาน
ความคิดก็หมดไปกับการหาเสพ เปนอันวาจบกัน ไตรสิกขาหายไป ไมไดบําเพ็ญ
ไมวาพระหรือชาวบาน เมื่อสันโดษแลว หนาที่การงานก็ทําไดเต็มที่
พระสงฆก็ทํากิจหนาที่ในการเลาเรียนปริยัติ ในการปฏิบัติ ในการเผยแผพระ
ธรรมคําสอน ไดเต็มที่ อยางสบายใจไรกังวล
สวนชาวบาน เมื่อสันโดษแลว ก็ไมตองเบียดบังเวลาทําการงานไปแสวงหาสิ่งเสพ
ไมตองทํางานดวยความทุกขทรมาน โดยที่ใจไมอยูกับงาน แตไพลไปอยูกับสิ่งเสพที่ยัง
ไมได แตพอสันโดษ ก็กลายเปนวา มีความสุขกับวัตถุที่มีดวย มีความสุขในการทํางาน
ดวย พรอมกับตั้งใจทําการทํางานเต็มที่ดวย
ตรงนี้ก็คือมาเขาหลักที่พระพุทธเจาตรัสไววา ให้สันโดษในวัต ถุเสพ แต่ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม
อันนี้เปนหลักการสําคัญ ความไมสันโดษในกุศลธรรมนี้ เปนคําสอนสําคัญของ
พระพุทธเจา
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคที่ตรัสรูมานี้ เพราะไมสันโดษ แตอยาเพิ่งเขาใจผิด
ไมใชไมสันโดษในวัตถุ พระองคไมสันโดษในกุศลธรรม
ถาพระพุทธเจาสันโดษในกุศลธรรมแลว พระองคไมตรัสรูหรอก แตพระพุทธเจา
ทรงไมอิ่มไมพอในกุศลธรรม ถาเปนสิ่งที่ดีงามแลว ตองบําเพ็ญยิ่งขึ้นไป กาวหนาไปเรื่อย
เมื่อไมสันโดษในกุศลธรรม ไมวาอะไรดี อะไรถูกตอง เปนกิจหนาที่ ดีงาม เปน
คุณประโยชน ก็พยายามทําใหสําเร็จใหได สูเต็มที่ ไมมีถอย คนที่สันโดษในวัตถุ แตไม
สันโดษในกุศลธรรม จึงเปนคนที่เลี้ยงงาย แตไมกลัวความยาก
เปนอันวา ถาสันโดษแลว วัตถุก็ไมจําเปนตองมากมาย ไมสิ้นเปลือง เพราะอยู
งาย แลวก็ออมเวลา ออมเรี่ยวแรง และออมความคิดมาทุมเทใหกับการทํากิจหนาที่ เชน
บําเพ็ญไตรสิกขา โดยมีความไมสันโดษในกุศลธรรม ก็จะปฏิบัติกาวหนาไปสูจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา สันโดษก็มาหนุนกันกับความไมสันโดษ
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ถือคติผึ้งเก็บน้ําหวานจากดอกไม จะหางไกลมิจฉาชีพ
นี่ก็พูดเลยไปถึงเรื่องสันโดษดวย เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องปจจัยสี่ ยอนกลับไปที่จุด
ย้ําวา ในความหมายที่เกี่ยวของกับชาวบาน เมื่อพระสันโดษ ก็จะไมรบกวนญาติโยม
เพราะเปนพระที่เลี้ยงงาย ญาติโยมไมตองวุนวายเดือดรอน
ถาพระไมสันโดษ ก็เอาแลว หาทางไดหาทางเอา เดี๋ยวก็ไปเที่ยวรบกวนญาติโยม
ถ า หาตรงๆ ไม ไ ด ก็ ไ ปหาทางหลอกลวงชาวบ า น หาลาภด ว ยวิ ธี ต า งๆ ตั้ ง แต ไ ป
ประจบประแจง ไปเอาลาภตอลาภ วิธีการมีเยอะ วิธีหาลาภอยางนี้เรียกวา อเนสนา
แปลวา แสวงหาในทางที่ไมสมควร คือแสวงหาในทางที่ผิด ถือวาเปนมิจฉาชีพของพระ
เพราะพระนี้ แมแตจะไปออกปากขออาหารกะชาวบาน ก็ไมได ทานมีวินัยบัญญัติไว
ภิกษุไปออกปากขออาหารกับผูที่ไมใชญาติ ไมใชปวารณา เพื่อตนฉัน เปนอาบัติ
ปาจิตตีย นี่คือเปนความผิด ทานไมมีสิทธิ์ไปเที่ยวบอกขอ ไดแตเดินไปโดยสงบ เขารู
ความตองการ เขามีศรัทธามาถวาย จึงจะรับได
ถาจะออกปากขอเขา คนนั้นตองเปน “ญาติ” ซึ่งมีกําหนดวาอยูใน ๗ ชั้น คือ ชั้น
ระดับตัวเองหนึ่ง ระดับสูงขึ้นไปสาม ลงไปสาม เทานั้น
“ปวารณา” คื อ ผู ที่ เ ขากล า วเป ด โอกาสไว วา ถา ท า นต อ งการอะไร ขาดอะไร
นิมนตบอกนะ ฉันจะจัดถวาย คือบอกใหทานขอตอขาพเจาได อยางนี้จึงจะมีสิทธิ์ไปขอ
ถามิฉะนั้นไปขอ ก็มีความผิด เรื่องพระไปออกปากขอเขานี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ปองกันไวมาก เพราะไมตองการใหพระไปรบกวนชาวบาน และใหพระตองทําตัวใหดี
ประพฤติตัวใหเหมาะสม
มีบทพุทธพจนเปนคาถาบทหนึ่ง ตรัสวา แมลงภูแมลงผึ้งเที่ยวไปตามหมูไม ไมทํา
ดอกไมพรอมทั้งกลิ่นและสีของดอกไมนั้น ใหชอกช้ํา ฉันใด มุนีคือพระภิกษุทั้งหลาย ก็พึง
เที่ยวไปในหมูประชาชน ฉันนั้น
นี่เ ปนหลักสําคัญ ไดพูดในโบสถแลว ขอย้ําอีกที เปนคติที่พระพุทธเจาตรัสไว
เตือนพระสงฆ หมายความวา พระสงฆดําเนินชีวิตอยูทามกลางสังคมนี้ ตองถือคติอยาง
แมลงภูแมลงผึ้ง คือไมทําใหชาวบานชาวเมืองชอกช้ํา ไมวาจะเปนศรัทธา หรือทรัพยสิน
เงินทอง ดานวัตถุ ทรัพยสินเงินทองเขา เราก็ไมทําใหเสียหาย ดานจิตใจ ศรัทธาของเขา
เราก็ไมทําใหเสื่อมถอย
ยิ่งกวานั้น แมลงภูแมลงผึ้งนี้ นอกจากไมทําใหดอกไมชอกช้ําเสียกลิ่นสีแลว ยัง
ทําใหหมูไมงามยิ่งขึ้น และแพรพันธุใหอีกดวย
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เหมือนกับพระสงฆนี้ ถาประพฤติตัวถูกตองดี ก็เปนที่เชิดชูจิตใจของประชาชน
เมื่อปฏิบัติดี มีศีล ประพฤติตัวเหมาะสม ไปไหนก็ไมเบียดเบียนชาวบาน ไมกอความ
เดือดรอนแกประชาชน นําเอาความรูสึกสงบ นําเอาธรรมะ นําเอาสันติสุขไปให แผความ
รมเย็นเปนสุขไปให ประชาชนไดเห็นพระ ก็เบิกบานใจ เกิดศรัทธา มีปสาทะ จิตใจผองใส
ไดปติ อิ่มใจ ทําใหประชาชนงอกงาม เหมือนอยางตนไมที่วามีหมูภมรแมลงผึ้งไปชิดเชย
ในสวนของตนเอง พระสงฆที่ดําเนินจริยาอยางพุทธคาถาอุปมาแมลงผึ้งนี้ ก็จะ
เปนพระที่เลี้ยงงาย และมีอาชีวะที่บริสุทธิ์
นี่เปนคติอันหนึ่ง ก็นํามาบอกไว ถาปฏิบัติไดตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ก็
จะไรปญหา ที่วามานี้เปนการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัย ๔ พูดแลวก็ขยายไป
เรื่อย จนมาถึงแงที่เกี่ยวกับประชาชน ที่จริง เรื่องความสัมพันธกับประชาชนนั้น ยังตอง
พูดตางหาก มีเรื่องตองพูดกันอีกมาก แตตอนนี้ พูดเรื่องศีลพอใหครบกอน

อยูในโลกเลือกได จะเปนผูกระทํา หรือเปนเพียงผูถูกกระทํา
ศีลที่พระพุทธเจาตรัสย้ํา ซึ่งผูที่เขามาบวช ตองฝกกันแตเบื้องตน อีกอยางหนึ่ง
คือ อินทรียสังวร แปลวา การสํารวมอินทรีย พูดงายๆ วารูจักใชอินทรียใหถูกตอง และ
เรื่องนี้ก็ไดพูดในวันบวชแลวไมใชนอย ที่นี่ก็มาทบทวนศีลหมวดที่ ๒ นี้กันหนอย
อินทรีย ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา เราอยูในโลก ชีวิตของเราที่เปนอยู
ได ตองมีการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอก สิ่งที่ชวยสื่อสาร ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ของเรา ทีนี้ ถาเราใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมเปน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราก็กลับ
เปนทางมาของโทษ กอความเสียหาย ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกตัวเองและแกผูอื่น
ที่วาใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมเปน ก็คือใชดวยโมหะ ดู ฟง ดม ลิ้ม ชิม แตะ
ตองอะไรๆ ไปอยางมืด ๆ มัว ๆ ไดแ คค วามรูสึก ใช แคค วามรู สึก แล วก็ เ ปน ไปแค ตาม
ความรูสึก ถาไดแคความรูสึก อยูแคความรูสึก ก็เรียกวาใชอินทรียไมเปน ดูก็ไมเปน ฟงก็
ไมเปน ลิ้ม ชิม ดม สัมผัส ไมเปนทั้งนั้น
ถาดูไมเปน ฟงไมเปน ดูฟงแลว ก็อยางที่วา คืออยูแคความรูสึกที่ถูกกระตุนเรา
ไหลไปกับความรูสึก ที่ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง วุนไปกับความรัก ชัง เกลียด กลัว แลวก็
ลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมา หมุนวนอยูกับโลภ โกรธ หลง ไมรูตัววาใชอินทรียของตัวเองกอ
โทษ ทําใหเกิดปญหาแกชีวิต
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บอกแลวในโบสถตั้งแตวันบวชวา เมื่อใชอินทรียดู ฟง เปนตน อยาอยูแคดาน
ความรู สึ ก ต อ งไปให ถึ ง ด า นความรู อย า งดู ที วี ถ า ดู ไ ม เ ป น ไปไม ถึ ง ความรู อยู แ ค
ความรูสึก ดูไปแทนที่จะไดความรู ก็ไดแคความรูสึก อยูแคชอบใจไมชอบใจ แลวก็เลื่อน
ไหลไปตามความเพลิดเพลิน แลวก็ตกลงไปหรือจมลงในความลุมหลงมัวเมา ถาไมมีสติ
หลงนานไป ก็พาใหเสียสุขภาพบาง เสียการศึกษาเลาเรียนบาง ชีวิตไมมีการพัฒนา
ทีนี้ ถาดูเปน ก็ไมติดจมอยูแคความรูสึก แตขึ้นไปถึงความรู เมื่อดู ก็ไดความรูวา
อะไรเปนอะไร เปนอยางไร เพราะอะไร เปนไปเปนมาอยางไร มีโทษหรือใชประโยชนอะไร
ได นี่ดูโดยเนนดานความรู
ตอไปก็ดูเอาความรู หรือดูโดยมุงหาความรู ตามมาดวยรูจักเลือกดู แลวก็ดูเปน
เมื่อดูเปน แมแตรายการที่ไมดี รูจักแยกแยะ เห็นแงเห็นมุมตางๆ หยั่งลงไปถึงเหตุปจจัย
ทั้งใกลและไกล ดูไปก็ไดคติบาง ไดความรูความคิด ตลอดจนมองเห็นชองทางที่จะเอามา
ใชประโยชนไดตางๆ
จะเห็นวา คนที่ใชอินทรียรับรู และเสพอารมณตางๆ เชน ดู ฟง เห็น ไดยินแลว ถา
อยู แ ค ค วามรูสึ ก เช นว า ชอบใจ ไม ช อบใจ รั ก ชั ง เกลี ย ด กลั ว ก็ คือ เป น ผู ถู ก กระทํ า
หมายความวา ถูกสิ่งที่พบเห็นเปนตนนั้นกระทํา เอา ถูกชัก ถูกจูง ถูกปลุก ถูกปน ให
เปนไปตางๆ เปนเบี้ยลาง ตกอยูใตอิทธิพล หรือใตการครอบงําของอารมณหรือของสิ่งเรา
นั้นๆ ตลอดจนของคนเปนตน ที่อยูเบื้องหลังอารมณหรือสิ่งเรา ที่เขานําเสนอนั้น
ถาอยูแคความรูสึกอยางนี้ ก็คืออยูใตโมหะ ก็ไดแคเปนผูถูกกระทํา จึงไมพัฒนา
ไปไหน
แตถาไมอยูแคความรูสึก พอขึ้นไปดานความรู พอรูตอสิ่งนั้น ก็เริ่มเปนผูกระทํา
ขึ้นมาทันที เมื่อมองหาความรู เอาความรูจากสิ่งนั้นๆ ก็กาวไปในความเปนผูกระทํา และ
พัฒนาในการกระทําขึ้นไปเรื่อยๆ
ยิ่ง กวา นั้ น การใชอิ น ทรีย ดา นความรู ยัง ยอ นกลั บ มาปรับ แก แ ละพั ฒ นาดา น
ความรูสึกอีกดวย ดังที่ยกตัวอยางบอยๆ คุณหมอหรือคุณพยาบาล มองคนเจ็บไขหรือ
ญาติของเขาเขามาหา เห็นเขาหนาบึ้ง พูดจากิริยาอาการไมดี
พอเจอสิ่งที่พระเรียกวาอนิฏฐารมณอยางนี้ ถาอยูแคความรูสึก คุณหมอหรือคุณ
พยาบาลนั้นก็จะรูสึกไมชอบใจ แลวก็อาจจะแสดงอาการขึ้งเคียดบึ้งตึงพูดไมเพราะ เปน
ตน เปนปฏิกิรยิ าออกมา แลวก็เกิดปญหา ทั้งในใจ และในการสัมพันธกัน
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ในทางตรงขาม ถาคุณหมอหรือคุณพยาบาลนั้นไมอยูใตครอบงําของความรูสึก
แตขึ้นไปในขั้นใชอินทรียเพื่อความรู ตาหูก็มุงเอาความรูมาสนองโยนิโสมนสิการ ทําให
สอบถามสืบคนความรู เชนวา คนนั้นมีทุกขอะไรลึกลงไปเบื้องหลัง มีความหวงใยวิตก
กังวลอะไร จึงทําใหหนาตากิริยาอาการและการพูดจาเหมือนจะไมพอใจเรา
พอพูดจาไถถามไดความรูเขาใจ ความรูนั้นก็ปรับความรูสึกของตัวเองใหดี เกิด
คุณธรรมความเกื้อการุณยที่จะชวยเหลือเขา เกิดการแกปญหา มีการพัฒนา คุณหมอ
หรื อคุณพยาบาลนั้ นก็กลับ เป นเจา เหนือใจ และเป นนายของสถานการณ นี่ คือ ดว ย
อินทรียที่มากับความรู เราก็เปนผูกระทํา ไมเปนผูถูกกระทํา แลวก็มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป
เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนเรื่องอินทรียสังวร เรื่องการรูจักควบคุมการใช
อินทรีย เปนการศึกษาเบื้องตน ในระดับของศีลอีกเหมือนกัน เปนศีลเบื้องตนใกลตัวยิ่ง
กวาศีล ๕ เสียอีก
เราไปเพงจ องมองมากในเรื่องศี ล ๕ เพราะเนนดานสังคม ใหคนวางเวน การ
เบียดเบียนกัน ใหอยูรวมกันได เปนสังคมที่ทรงตัวอยูไดมั่นคง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญนักหนา
แตในการพัฒนาชีวิตของแตละคนนั้น ศีลที่พระพุทธเจาทรงเนนมาก ก็อยูนี่แหละ คือศีล
ขออินทรียสังวร และศีลขอปจจัยปจจเวกขณ ที่พาใหไดโภชเนมัตตัญุตา
พอบวชเขามา ก็บอกหลักงายๆ วาใหมีอินทรียสังวร สํารวมอินทรียวา เวลารับรูดู
ฟงเห็นอะไรตางๆ นั้น ใหเปนไปโดยมีสติ แลวก็ตามมาดวยปญญา เอางายๆ วา ไมให
อกุศลเขามาครอบงําจิตใจได อยางที่วาไมใหเกิด โลภะ โทสะ โมหะ เอาแคนี้
พูดงายๆ วา รับรูโดยมีสติปองกันตัว ทําใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําจิตใจไมได
ถารูจักใชตาหู ดูฟงเปนอยางนี้ การศึกษาก็เริ่มตน เพราะการศึกษาเริ่มที่ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ของเรา ถาแคนี้ทําไมได ก็แสดงวาการศึกษานั้นพลาด การศึกษาปจจุบันนี้นาจะ
พลาด เพราะไมไดเอาใจใสเรื่องนี้เลย
การศึกษาพื้นฐาน คือ เรื่องการบริโภคปจจัยสี่ กินใชใหพอดี กับเรื่องการใช ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหเปน นี่คือจุดเริ่มตนของการศึกษา ถาไดจุดนี้แลว การศึกษาก็เริ่ม
เพราะฉะนั้น หลักเบื้องตนของการฝกอบรมพระ หรือการสอนพระใหม จึงเนนที่นี่
เป น จุ ด เริ่ ม ฝ ก ให ชํ า นาญ แล ว ก็ ต อ งใช ไ ปตลอด พระเก า ก็ ต อ งใช ต ลอดไปในฐานะ
ผูชํานาญการ พระเกาก็ตองมี โภชเนมัตตัญุตา ตองมีอินทรียสังวร แตที่นี่เราเนนแก
พระใหม เพราะวาเมื่อพระใหมมาเริ่มตนชีวิตแบบพระนี้ ก็ใหรูจุดวาจะเริ่มกันที่ไหน
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วิถีของนักเสพ-นักบริโภค กับ นักศึกษา-นักผลิต-นักสรางสรรค
แยกกันที่การใชอินทรีย
ที นี้ อิ น ทรี ย สั ง วรนั้ น เพื่ อ ให ก ารฝ ก เป น ไปในชี วิ ต ประจํ า วั น ก็ เ ลยนิ ย มมาแต
โบราณใหแสดงออกมาในกิริยาอาการที่มีลักษณะของการสํารวมอินทรียเหลานั้น
โดยเฉพาะตัวแรกคือตา ซึ่งปรากฏออกมากอนเขา ก็ใหมีการสํารวมตา เมื่อพระ
อยูในอินทรียสังวร ก็เดินไปอยางสํารวม ทอดสายตาแคพอประมาณ เมื่อไปในละแวก
บาน นั่งที่อาสนะของตน ทอดตา “ชั่วแอก” (วาหนึ่ง) จะมองอะไรก็มองอยางสงบ ไมสาย
หนาหรือเหลียววอกแวกไปดูขางโนนขางนี้ ทําอยางนี้เรื่อยไปจนกลายเปนอาการที่เปน
รูปแบบของพระ
ที่แทนั้น อินทรียสังวร อยูที่การมีสติคุมตัว วารับรูดูฟงเปนตนแลว ไมใหอกุศล
ครอบงํา (แตใหมีปญญาที่จะมาพัฒนากุศล) อันนี้ตางหากที่เปนสาระ แตเพื่อใหการฝก
ดําเนินไป ก็เอารูปแบบมาชวย เปนการฝกใหพระเดินไปโดยตาไมสอดสาย ไมเที่ยวหันดู
โนนดูนี่ ดังที่วาทอดสายตาแคพอประมาณ ในอัตราที่พอใชทํากิจ คือใหการเดินของตน
ดําเนินไปถูกตองไดผล
เมื่อฝกฝนปฏิบัติกันไปๆ เปนประจํา กาลผานมา อาการที่ปฏิบัตินั้นก็กลายเปน
ลักษณะของชีวิตความเปนอยูของพระไป พอพระเดินไปไหน ญาติโยมจะดูวาทานสํารวม
ไหม ก็ดูที่การเดินทอดสายตาเปนตน ถาพระเที่ยวเดินไปๆ กมๆ เงยๆ หันซาย หันขวา ดู
อะไรๆ เรื่อยเปอยไป ญาติโยมก็บอกวาทานไมสํารวม
เปนอันวาเอารูปแบบมาชวย คือเอาอาการกิริยาที่วาดีงามมาตั้งวางไวเปนแบบ
เพื่อจะฝกใหไดใหเปนอยางนั้น แตตองรูวา สาระที่แทจริงนั้น คือทานตองการใหเราฝกที่
สติ เอาสติมาคอยคุมใจในเวลาใชอินทรีย ไมใหอกุศลธรรมเขามาครอบงํา แตใหรับรูโดย
มีสติ ที่ปดกั้นอกุศลธรรมออกไป และเปดชองใหแกปญญา ที่จะเขามาพาไปหากุศลธรรม
และนําใหไดสิ่งที่เปนประโยชน ตลอดจนกาวขึ้นสูกระบวนการพัฒนาชีวิตใหเจริญงอก
งามสูความสมบูรณสืบตอไป
อย า งน อ ย ดู แ ล ว ฟ ง แล ว ให ไ ด ค วามรู ไม อ ยู แ ค ค วามรู สึก นี่ ห นึ่ ง แล ว นะ ได
ความรูก็คือไดปญญา ไดความรูความเขาใจวา เรื่องนี้มีความจริงหรือมีสาระเปนอยางไร
ไมใชวาดูฟงไปเทาไรๆ ก็ไดแคชอบใจไมชอบใจ สนุกตื่นเตนหรือเบื่อหนายซึมเซ็งผาน
เปลาๆ ไป โดยไมไดศึกษา ไมไดสังเกต ไมไดสําเหนียกอะไรเลย
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เด็กของเรา ถาเขาโรงเรียนแลว ไมรูจักใช ตา หู จมูก ลิ้น กายหาความรู ก็ยังไมมี
การศึกษา ยังไมไดเริ่มการศึกษา อยางนอยตองดูฟงใหไดความรู ความรูนั้นก็เพื่อเขาถึง
ความจริง เราอยูในโลก ตองรูจักเขาใจสิ่งตางๆ เมื่อรูเขาใจแลว จึงจะดําเนินชีวิตไดดวยดี
จึงจะพัฒนาตัวเองได จึงจะสามารถทําการตางๆ และดําเนินกิจการทั้งหลายใหสําเร็จ
และจึงจะสามารถแกปญหาได เพราะฉะนั้น ดูฟงแลว ตองรู ใหเขาไปถึงความจริง
เมื่อกี้นี้ พูดถึงขั้นตอนวา หนึ่งไดความรู ไดมองเห็นของจริง หรือเขาถึงความจริง
อยางนอยไดขอมูลแลว สืบเนื่องจากนั้น อาจจะไดคติ หรือไดแงมุมความคิดบางอยาง
จากนั้น ก็นําเอาความรูไปใชดําเนินชีวิต ทํางานทํากิจการตางๆ ตลอดจนใชแกปญหา
คิดคน ประดิษฐ ทําการผลิต และสรางสรรคนานัปการ รวมทั้งพัฒนาชีวิตของตนเอง
ที่พูดเรียงมาเรื่อยๆ นั้น แยกออกไป ก็เปน หนึ่ง ไดความรู สอง ไดประโยชน หรือ
เอาความรูที่ไดนั้นมาใชมาทําประโยชน
ทั้งสองขั้นตอนที่พูดมานั้น คือทั้งไดความรู และไดประโยชน ก็เปนปญญาทั้งคู
คือ ปญญาที่ไดความรู และปญญาที่ทําประโยชนได
ที่วามานี้เปนเรื่องของการศึกษาโดยตรง และก็เปนเรื่องงายๆ ดูได ฝกไดตั้งแต
เปนเด็กๆ เชนดูวา เด็กดูฟงทีวี ใชไอที เปนไหม ไดความรู ไดประโยชนจากสิ่งเหลานั้น
หรือวาไดโทษ ติดอยูแคชอบ-ไมชอบ สนุกสนาน-เบื่อหนาย เอาแตบันเทิงเพลิดเพลิน
หลงไหล นี่ก็คือเปนแคนักเสพ ซึ่งไมตองเรียน ไมตองศึกษา เกิดมามี ตา หู จมูก ลิ้น มี
ความรูสึก ก็เสพไดเรื่อย และเมื่อเปนนักเสพ ก็จะโตขึ้นมาเปนนักบริโภค ไมเปนนักศึกษา
ที่จะกาวขึ้นไปเปนนักผลิต หรือนักสรางสรรค
ถาเปนนักศึกษา ก็คือใชอินทรียเพื่อการเรียนรู ดูฟงในแงที่จะหาความรู คิดจะ
ผลิต จะแกปญหา จะสรางสรรคอันนั้นอันนี้ จึงใชอินทรีย ตั้งแตตาตั้งแตหู ไปคนควาเสาะ
แสวงขอมูล หาความรู สะสมประสบการณ ที่จะนําไปใชสนองความมุงหมายในการผลิต
และการสรางสรรคนั้น ถาสังคมไดนักศึกษาที่ตรงตามความหมายนี้ ไมชาไมนานสังคม
นั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปเปนสังคมของผูผลิต มีนักประดิษฐและนักสรางสรรคมากหลายขึ้น
เดี๋ยวนี้ สังคมของเราไดนักเสพ มากกวานักศึกษา แมแตคนที่ไดชื่อวาหรือเรียกตัว
วานักศึกษา พอดูตัวใหชัด ก็ไมใชเปนนักศึกษา แตเปนแคนักเสพ เพราะฉะนั้น คนจึงเสื่อม
จากการศึกษา และสังคมประเทศชาติจึงมีการศึกษาที่ตกต่ํา เปนไดแคสังคมบริโภคนิยม
ซึ่งแปลวาเปนสังคมของคนเห็นแกกิน เต็มไปดวยนักเสพ รูจักและนึกคิดอยูแคจะบริโภค
ผลิตไมเปน ไมตองพูดถึงการที่จะสรางสรรค ควรตระหนักวาสภาพนี้เปนอันตรายมาก
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อินทรียสังวร คือ การรูจักใชอินทรีย หมายถึงความสามารถควบคุมหรือปกครอง
ตัวเองในการใชอินทรียนี้ (เรียกอีกชื่อหนึ่งวา อินทรียคุปติ์ แปลวาการคุมครองอินทรีย)
เปนคุณสมบัติสําคัญที่จะทําใหเปนนักศึกษา หมายความวา เมื่อใชตาดูหูฟงเปนตน หรือ
เกี่ยวของกับประสบการณทุกอยาง ตองไดปญญา ไมวาจะในแงขอมูลความรู หรือการรู
เขาใจคิดขึ้นไดถึงประโยชนที่จะทําจะไดจากสิ่งเหลานั้น
ก อ นจะผ า นต อ ไป ขอทวนย้ํ า อี ก ที ว า เมื่ อ ใช อิ น ทรี ย รั บ รู ดู ฟ ง เป น ต น นั้ น เป น
ธรรมดาวา สําหรับคนทั่วๆ ไป จะมีความรูสึกเกิดขึ้นเปนตัวเดนกอน เชนวา ถูกใจ หรือไม
ถูกใจ ชอบใจ หรือไมชอบใจ การฝกดวยอินทรียสังวรนี้ ในขั้นตน ก็มุงวาจะไมใหไหลไป
ตามความรู สึ ก หรื อ ตกอยู ใ ต ก ารครอบงํ า ของความรู สึ ก แต ใ ห ไ ด ค วามรู ขึ้ น มาคู กั บ
ความรูสึกดวย และเนนใหความรูเปนตัวเดนเหนือความรูสึก
การที่ความรูจะเดนเหนือความรูสึกนั้น ในแงหนึ่ง ความรูสึกจะเหมือนกลายเปน
เครื่องมือของความรู เชนวา ความรูเอาความรูสึกเปนตัวบงบอกหรือชี้ชองวาอะไรตรงไหน
เปนจุดที่ควรศึกษา ที่จะมุงไปเอาความรูใหชัดเจนหรือจริงจัง เปนตน
ในการใชอินทรีย ที่ความรูขึ้นมาคูเคียงความรูสึกนี้ ยังมีการพัฒนาตอไปอีก คือ
การที่ความรูจะมาปรับแปรหรือแกไขความรูสึก เปลี่ยนหรือแทนความรูสึกรายๆ ลบๆ ที่
เปนอกุศล ดวยความรูสึกดีงามหรือดานบวกที่เปนกุศล ดังไดยกตัวอยางมาบางแลว เชน
ที่คุณหมอหรือพยาบาลรูเขาใจคนไขแลว เปลี่ยนความรูสึกขึ้งเคียด เปนรูสึกสงสารเห็นใจ
ในขั้นนี้ ถาจัดแบงเครงครัด ก็ถือวาขยับจากอินทรียสังวร คือการควบคุมอินทรีย
ขึ้น ไปสู ขั้น ของอิ น ทรี ย ภาวนา คื อการพั ฒ นาอิน ทรี ย ซึ่ง เปน การฝกหรื อ การศึ ก ษาใน
ขั้นตอนใหญเหนือขึ้นไปในระดับสูงสุด
เรื่องเหลานี้เพียงเกริ่นไว พอใหเห็นแนวทางของการศึกษาที่จะพัฒนาชีวิตกันตอไป

จัดหาจัดทํารมณีย ใหอินทรียไดชื่นชม
ถึงตรงนี้ เห็นวานาจะประมวลวิธีปฏิบัติสําคัญๆ เกี่ยวกับอินทรีย ที่โยงไปในดาน
ตางๆ ของระบบการปฏิบัติไว จะไดเปนแนวทางใหผูที่สนใจไปศึกษาตอไดทั่วตลอด
การปฏิบัติในเรื่องอินทรียที่ควรยกมาตั้งเปนหัวขอไวใหศึกษากัน คือ
ก) อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือ การรูจักใชอินทรีย ควบคุมอินทรีย หรือ
ปกครองอินทรีย หมายถึงการรับรูอารมณตางๆ อยางมีสติ จะดูฟงอะไร ก็มิใหถูกความ
รูสึกชอบ-ชัง และบรรดาอกุศลธรรมครอบงํา (แตเปดชองแกปญญาที่จะนําเขามาซึ่งกุศลธรรม)
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การฝกพื้นฐานก็คือ การควบคุมตัวเอง ระวังหรือเลือกละ เวนการรับรูดูฟงสิ่งที่ไม
ดี เปนโทษ ลอเราใหเกิดอกุศล และเลือกรับ รับรูดูฟงสิ่งที่ดีงาม นํามาซึ่งคุณประโยชน
ถาปฏิบัติใหจริงจัง มีการฝกศึกษามากขึ้น ก็เชน ในการดูฟงชมใชสื่อตางๆ มีการ
เลือกหาขอมูล รายการ เรื่องราวที่ดีงาม เปนประโยชน ชวยพัฒนาศีลวินัยและจิตปญญา
พรอมกับเลือกห่าง หรือเวนหางเรื่องราว รายการ ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ไรคุณคา
เสียเวลาเปลา ไดแคหลงใหล หรือเหลวไหลไรสาระ
ข) อินทรียภาวนา การพัฒนาอินทรีย ในขั้นนี้ มิใชแคดูแลควบคุมการปฏิบัติตอ
สิ่งที่อินทรียรับรู วาจะดูจะฟงอะไร หรือจะไมดูไมฟงอะไร และถารับรูดูฟงเปนตนแลว ก็
ไมใหมันครอบงําชักพาใจใหเกิดอกุศลธรรม ไมใหกลายเปนโลภโกรธหลง แตคราวนี้
กาวหนาขึ้นไปอีก ถึงขั้นปรับแกและพัฒนากระบวนการรับรูของตัวอินทรียเอง
ที่จริง อินทรียสังวรก็เบิกทางใหแกอินทรียภาวนานี้ เหมือนเปนขั้นเตรียมตัวใหแก
อินทรียภาวนา แลวอินทรียภาวนาก็กาวตอไป โดยที่มิใชเพียงวารับรูแลว ไมใหอกุศล
ธรรมครอบงําไดเทานั้น แตสามารถหรือมีอํานาจปรับแปรแกไขเปลี่ยนจากความรูสึกที่
เปนอกุศล ใหเกิดความรูสึกที่ดีงามเปนกุศลขึ้นแทน
มีตัวอยาง เชนวา เห็นคนโกรธ หนาบึ้ง แสดงอาการไมพอใจ แทนที่จะขัดเคือง ก็
กลับมองดูเขาดวยความเขาใจ เห็นใจ และเกิดความสงสาร มีกรุณา, มองดูขนมหวานที่
เขาปรุงแตงสีสันสวยงามมีกลิ่นชวนรับประทาน แตความรูสึกไมเลื่อนไหลไปตาม กลับ
มองเห็นสารเคมีที่ปนเปอนมีพิษเปนภัยนาเกลียดกลายเปนปฏิกูลไป, ในทางตรงขาม
เห็นของเนาเหม็นนาเกลียดนากลัว มองดวยความรูเขาใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยูแตกสลาย
ไปของบรรดาสังขาร หยั่งถึงอนิจจตา รวมทั้งความไมเปนไปตามความปรารถนาของผูใด
ก็มองอยางรูเทาทันเปนธรรมดาไป, พระภิกษุแลเห็นผูหญิงรูปรางหนาตาสวยงาม มอง
ตามอยางที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา พบสตรีชรารุนคุณยาคุณยาย ก็มองเปนยายาย พบ
สตรีคราวแม ก็มองเปนดังแม พบสตรีรุนพี่หญิงนองหญิง ก็มองเปนพี่สาวนองสาว พบ
สตรี รุ น ลู ก สาว ก็ ม องอย า งเป น บุ ต รหญิ ง พอมองได อ ย า งนี้ แทนที่ จ ะเกิ ด ราคะ ก็
กลายเปนไมตรี เกิดมีเมตตาตามฐานะอยางที่วานั้นๆ, ฯลฯ
ค) รมณียภาพ (รมณียภาวะ) ภาวะที่เปนรมณีย หรือสภาพอันนารื่นรมย เปน
คุณสมบัติอันพึงประสงคของสิ่งที่พบเห็น หรือสถานที่ สิ่งแวดลอม และบรรยากาศทั่วๆ
ไป ซึ่งพอสัมผัสอินทรีย ก็ชวนใหเกิดความรูสึกที่ดีงาม เชน สดชื่น เบิกบาน ใจสงบ อยูตัว
เรากุศล
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ดังไดพูดขางตน ในการใชอินทรียรับรูอารมณตางๆ นั้น ควรใหดูฟงพบเห็นไดยิน
สิ่งที่ชวนใหเกิดความรูและความรูสึกที่ดีงามเปนกุศล จึงไดสอนไดฝกใหระวังและใหเลือก
รับรูดูฟงสิ่งทั้งหลายที่ดีงามนําใจไปทางกุศล
ทีนี้ แทนที่จะตองคอยรอหรือเลือกหาอารมณที่ดีงามนํากุศลอยางนั้นเรื่อยไป ก็มี
การปฏิบัติในทางยอนกลับ คือจัดหาจัดทําสภาพที่จะเปนอารมณดีงามนํากุศลนั้นใหมี
ขึ้น ซึ่งจะมีอยูเปนอยูใหประสบพบเห็นไดอยางเปนปกติทั่วไป หรือสม่ําเสมอเปนประจํา
เฉพาะอยางยิ่งก็ไดแกถิ่นที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมทั่วไป
สภาพของถิ่นอาศัยและสิ่งแวดลอมที่ดี อันเปนอารมณดีงามเกื้อกูลหนุนกุศลนี้
ทานเรียกวา “รมณีย” แปลวานารื่นรมย ทานใหความสําคัญมาก รูกันถือกันวาเปนที่พึง
ปรารถนาในการที่จะเขาอยูอาศัยเพื่อเริ่มการปฏิบัติหรือใชเปนที่ศึกษาภาวนา และถือ
เปนลักษณะอยางหนึ่งของความเปนวัด อันมีชื่อเรียกดั้งเดิมวา “อาราม”
อยางที่ไดพูดไดเลาแลวตั้งแตในโบสถวันบวชวา พระพุทธเจาทรงเริ่มบําเพ็ญ
เพียร ก็เมื่อทรงหาถิ่นที่เปนรมณียพบแลว พระจะชวนทานที่ตองการศึกษาภาวนาใหอยู
ในถิ่นของตน ก็บอกวาที่นั่นเปนรมณีย ญาติโยมนิมนตพระใหอยูในที่ที่ตนอุปถัมภ ก็บอก
วาที่นั้นเปนรมณีย ทั้งหมดนี้บอกชัดแลววา “รมณีย” สําคัญอยางไร
การจัดหาและจัดทําใหมีใหเปนสภาพรมณียนี้ เปนการปฏิบัติจัดการทางสังคม
ตอสิ่งแวดลอม เปนกิจสําคัญที่มีมาคูกับชีวิตของพระสงฆ เพราะเนื่องมาจากพระพุทธ
บัญญัติที่เปนวินัยของพระ เพราะฉะนั้นก็จึงมีมาคูกับประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา
ตามพระวินัยนั้น พระสงฆมีหนาที่ปดกวาดเช็ดถูทําวัดใหสะอาด ทุกอยางตั้งแต
ในกุฏิของตน และเสนาสนะตางๆ จนถึงบริเวณวัด หรือลานวัด ดังที่ “ปริเวณสัมมัชชนะ”
คือ การกวาดบริเวณ หรือกวาดลานวัด (พุทธบัญญัติวา “ปริเวณํ สมฺมชฺชิตพฺพํ”) เปนขอ
หนึ่งในเสนาสนวัตร (หนาที่หรือขอที่ตองปฏิบัติเปนประจํา ตอที่นั่งที่นอนที่อยูอาศัย)
มิใชเพียงในเสนาสนวัตร ที่เปนกลางๆ กวางๆ เทานั้น ปริเวณสัมมัชชนะ คือ การ
กวาดบริเวณ จนถึงกวาดลานวัดนี้ ยังเปนขอหนึ่งในวัตรของลูกศิษย ตออุปชฌาย หรือ
ตออาจารยของตนๆ อีกดวย (เชน วินย.๗/๔๓๙/๒๕๐)
ก็เลยพูดไดวา บางที อุปชฌาย หรืออาจารย มีลูกศิษย (สัทธิวิหาริก, อันเตวาสิก)
มากมาย พระลูกศิษยไมคอยมีโอกาสเขาไปดูแลปฏิบัติทาน ถาอยางนั้นก็ไปกวาดลานวัด
นี่แหละ ถือวาเปนการไดดูแลรับใชปฏิบัติพระอุปชฌาย หรือพระอาจารยแลว เรื่องเปนมา
อยางนี้ การกวาดลานวัด ใหอารามเปนรมณีย ก็เลยกลายเปนประเพณีที่เดนอยางหนึ่งไป
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ดังที่ในวรรณคดีก็มีคํากลาวแสดงความซาบซึ้งชื่นบานใจ ในบรรยากาศอันเปน
รมณียของวัดวาอาราม ที่พระสงฆไดหมั่นแผวกวาดใหสะอาดงดงาม ขอยกโคลงบทหนึ่ง
ใน นิราศนรินทร ของ นรินทรธิเบศร มาใหดู ทานเขียนไววา
โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น
ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน
พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน
ภายค่ํา
ไขประทีปโคมแก้ว
ก่ําฟ้าเฟือนจันทร์
พอป ด กวาดกํ า จั ด ขยะมูล ฝอยหมดไปจากที่ ใ ด ทํ า ให เ ป น ที่ ส ะอาดงามตา ก็
เรียกวาทําที่นั้นใหเปนรมณีย อันเปนที่นารื่นรมยชมชื่นใจ
อยางที่ในคัมภีรชอบเลาเรื่องมฆมาณพ หัวหนาคณะนักบําเพ็ญประโยชนสมัย
โบราณ ไปในที่ทํางาน ก็กวาดชําระจัดสถานที่นั้นใหสะอาดเรียบรอยเปนรมณีย คนอื่น
เห็นที่นั้นดี ชอบใจ ก็ใหที่นั้นแกเขา แลวตัวก็ไปทําที่ใหมใหเปนรมณีย ขยายไปเรื่อยๆ
หรือที่ไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน ก็กวาดชําระทําสถานที่นั้นใหสะอาดเปน
รมณี ย จั ดที่ทางบริเ วณใหสะดวกสบายแกบ รรดาผู คน ถื อว า เปน การใหค วามสุ ขแก
มหาชน (เชน ที.อ.๒/๓๒๕; สํ.อ.๑/๓๓๐; ธ.อ.๒/๙๗)
สถานที่สะอาด ถนนหนทางบริเวณเรียบรื่น ครอบคลุมแวดลอมดวยอากาศที่
บริสุทธิ์ สายลมสดชื่น แสงแดดสองมองโลง ทองฟาแจมใสไรหมอกควัน มีแหลงน้ําใส
สะอาด มีตนไมพืชพรรณสดเขียวสะพรั่ง ชื่นตาชื่นหูชูใจ สงบ ไมพลุกพลาน ไมอัดแอ
ปลอดเสียงโฉงฉางเอะอะอึกทึก ทํานองอยางนี้คือที่พูดสั้นๆ วาเปนรมณีย
ไมใชแคไปจัดไปทําถิ่นที่และสิ่งแวดลอมขางนอกใหเปนรมณีย แตตัวคนเองนี่
แหละ เมื่อพัฒนาตนใหมีกาย มีศีลวินัย กับทั้งมีจิตใจและปญญาประณีตดีงามแลว ก็
เปนสภาพรมณียแกคนทั้งหลายดวย ดังที่ทานวาไว ทานผูไกลกิเลสเปนอริยชนอยูที่ไหน
ไปที่ใด ก็ทําที่นั้นใหเปนรมณีย (ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘)
ผูที่ศึกษาจะพัฒนาชีวิต เมื่อไดอยูใกล อยูกับ อยูทามกลางสภาพรมณีย ก็ใช
อินทรียเพื่อการศึกษาพัฒนาและเพื่อการมีชีวิตที่ดีงามไดเต็มที่ ไมตองคอยระวังเลือก
ละเลือกรับอารมณดีราย หรือเลือกหาเลือกหางรายการนํากุศลหรือปนอกุศล อินทรียก็จะ
ช ว ยพาให ก า วหน า ไปในการพั ฒ นากาย ศี ล จิ ต และป ญ ญา ได เ ป น อย า งดี จึ ง เป น
ประเพณีที่จะจัดทําวัดใหเปนแบบอยางของถิ่นแดนที่เปนรมณีย
ดังนั้ น ทุกคนควรถือเปนหนา ที่ที่จ ะจัดทํ าที่ อยู อาศั ยถิ่ นแดนของตนตลอดจน
บรรยากาศแวดลอม ใหเปนรมณีย ที่อินทรียของทุกๆ คนจะไดชื่นชมพาใหเจริญในกุศล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สภาพรมณียนี้ จําเปนตอชีวิต ทั้งกายใจ ที่จะอยูไดและอยูดี มีความเจริญงอก
งาม และมีความสุข จึงเปนฐานรองรับชีวิตที่ดี ไมวามนุษยจะเจริญพัฒนาไปแคไหน
อยางไรๆ ก็ตองพึ่งตองอาศัยสภาพรมณียนี้ ขาดไมได ดังนั้น ไมวาจะสรางความเจริญ
หรือพัฒนาอยางไร ก็ตองรักษาสภาพรมณียนี้ไว
ถาพัฒนากันไปๆ บอกวาเจริญกาวหนามากมาย แตไมมีชีวิตที่ดี ขาดไรสภาพ
รมณีย มีความเจริญกาวไกล แตมีชีวิตไมดี ก็ไมรูวาจะพัฒนาไปทําไม พูดนัยหนึ่งวา ถา
ไมมีสภาพรมณียรองรับชีวิตที่ดีไว การพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีมาจากที่ไหน
ในทางตรงขาม เมื่อมีสภาพรมณียรองรับไว ชีวิตก็ยังอยูดีได การพัฒนาทั้งหลาย
ก็จะมีความหมาย ชวยใหชีวิตยิ่งกาวตอไปในการเปนอยูที่ดี พัฒนาดานกายภาพใหชีวิต
อยูดีได โดยมีสุขภาวะทางกายแลว ก็พัฒนาศีลวินัย ตลอดถึงจิตใจและปญญา จนลุถึง
ภาวะที่เปนอิสรภาพอันแทจริงได สมความมุงหมายของการพัฒนาที่ดี

มารยาทในวัฒนธรรมไทย มากับน้ําใจที่คํานึงถึงสวนรวม
เปนอันวา พระพุทธเจาทรงเนนอินทรียสังวร ตั้งแตเริ่มแรก หนึ่ง อินทรียสังวร ใช
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหเปน แลวก็ สอง โภชเนมัตตัญญุตา รูจักประมาณในการบริโภค กิน
เปนบริโภคเปน ตั้งแตฉันอาหารดวยปญญาใหไดคุณคาที่แทจริง เพื่อคุณภาพชีวิต ไมใช
เพียงเพื่อสนองความตองการเสพเทานั้น อยางนอยใหไดการปฏิบัติตัวในการอยูในโลก
ดําเนินชีวิตโดยสัมพันธกับภายนอกใหถูกตองพอดีนี้เปนฐานกอน
ทีนี้ตอไป ไมใชเฉพาะวาฉันโดยพิจารณาดวยปญญาเทานั้น แตกิริยามารยาทใน
การฉันก็ตองฝกดวย ทีนี้ก็ใหฝกการใชและการแสดงออกทางกาย วาจา ในความเปนอยู
ดานนี้ก็เนนในเรื่องการฉันอาหารนี่แหละกอน เพราะเปนเรื่องเดนเรื่องใหญใน
การเปนอยูตั้งแตในชีวิตประจําวัน การฝกพระดานนี้ ไดมาเปนแบบอยางในวัฒนธรรม
ไทย เปนตนกําเนิด เปนตนแบบ เปนรากฐาน เริ่มแตมารยาทในการกินการรับประทาน
เชนวา เวลาจะฉันอาหาร ตองหมผา ครองผาใหเรียบรอย
ดูสิ พระนี่ เวลาจะฉันภัตตาหาร ตองหมจีวรมากอน ไมใชอยูๆ มาเห็นอาหารแลว
ก็จะหยิบฉันตามชอบใจ แลวก็ตองนั่งใหเรียบรอย ฉันอาหารไมใหมีเสียงดัง ไมกินดังจุบ
จั้บ-จุบจั๊บ ไมพูดในขณะกําลังฉัน อาหารกําลังเต็มปากอยู หามพูด ที่จริงทานไมหาม
ทานใหฝก ฝกไมพูดในขณะที่กําลังมีอาหารอยูในปาก นี่คือฝกหมด ฝกใหมีสติ ฝกใหทํา
การโดยมีการรูจักควบคุมตนเอง
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เวลาฝกพฤติกรรม ซึ่งเรียกวาศีลนี้ ก็ไดฝกจิตใจไปดวย เพราะเราจะควบคุ ม
พฤติกรรมได เราก็ตองมีจิตใจเขมแข็ง เราจะบังคับควบคุมกายวาจา เราก็ตองมีสติ นี่คือ
ทําใหไดฝกจิตไปดวย และพรอมกันนั้น ก็ตองใชปญญา ตองรูวาอะไรถูกอะไรไมถูก อยาง
นอยตองเรียนรูระเบียบขอกําหนดกฏเกณฑ รูวาจะตองมีกิริยามารยาทอยางไร จึงจะ
ถูกตอง ปญญาก็พัฒนาไปดวย
เปนอันวาไดหมด เอาศีลมาตั้ง สมาธิก็มาจับมายึดทรงไว แลวปญญาก็พาไป เปน
การฝกขั้นตน เริ่มจากศีล เอาศีลมาเปนฐานในการฝก แลวศีล สมาธิ ปญญา ก็ไปดวยกัน
ทีนี้ เวลาฉัน ตองระวังดูแลตั้งวางกายวาจา ใหเรียบรอย อยางในบางวัด เวลาฉัน
นี้ ฝกกันเอาจริงเอาจังมาก พระเณรนับรอย ฉันไมมีเสียงเลย แมแตเสียงชอนกระทบกัน
และเสียงชอนกระทบจาน ไมมีเลย พรอมกันนี้ รางกายก็ดํารงอยูในอาการที่สงบงาม เชน
ไมเอาศอกไปยันโตะที่ฉัน ไมโยกตัว นั่งไมโคลงเคลง ฯลฯ ใหเรียบรอยงดงามหมดทุก
อยาง เรียกวาฉันดวยความมีสติ ฉันดวยความตั้งใจสงบ ฉันดวยปญญาที่คํานึงตระหนัก
ถึงหลักไตรสิกขา
การฝ กฝนอบรมพัฒ นาตนในชีวิ ตประจํ าวั น ทํ าใหไ ดทั้ งพฤติ กรรมทั่ วไปที่พึ ง
ประสงคในการฝกโดยตรง แลวก็ไดทั้งมารยาทในสังคม แลวก็ไดความงามใหแกสงฆดวย
เพราะวา เมื่อฉันนั้น ไมไดฉันเพื่อตัวเองอยางเดียว แตในการฉันนั้น เราคํานึงถึงประโยชน
แกสงฆดวย เพื่อความดีงามความเรียบรอยของสงฆสวนรวม
การคํานึงถึงสวนรวมนี้เปนขอที่สําคัญมากในชีวิตของพระ กิจกรรมแตละอยางที่
ทํานี้ มิใชเพื่อตนเองคนเดียว แตเพื่อผูอื่นดวย
พระนั้น จะทําอะไร ก็คํานึงถึงผลที่จะตามมา ทั้งแกตนเอง แกผูอื่น และแกสงฆ
สวนรวม เริ่มแรก ตนเองในฐานะพระภิกษุ เปนสวนรวมอยูในสงฆ เปนสมาชิกของสงฆ
อยูรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว (จนกระทั่งคนไทยจับเอาพระแตละองคเปนสงฆไปเลย) จะทํา
อะไร ก็คํานึงเปนหนึ่งขึ้นมาเลยวาจะรักษาสงฆใหคงอยูในความงาม ใหสงฆเรียบรอย
อยางที่ทานเปรียบวา พระที่มาบวชอยูดวยกันนี้ มาจากตางชาติ ตางตระกูล ตาง
ถิ่น ตางที่ ตางกันทุกอยางในภูมิหลัง เหมือนดังดอกไมตางขนาด ตางสี ตางพรรณ แลวก็
ตางพันธุดวย เขาเอามาจัดเขาแจกัน วางบนพาน หรือเปนพวงมาลัย ก็เรียบรอยสวยงาม
พระที่ประพฤติดี ทานเรียกวา สังฆโสภณ แปลวาผูทําสงฆใหงาม นี่ถือเปนหลักสําคัญ
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ในการคํานึงถึงสวนรวมนี้ นอกจากคํานึงถึงสงฆแลว ก็คํานึงถึงประชาชน จะทํา
อะไร แมแตแคจะปรากฏตัว ก็ตองใหประชาชนไดศรัทธาปสาทะ ใหเขาเกิดความผองใส
ของจิตใจ เห็นพระแลวชื่นใจ เห็นกิริยามารยาทอาการที่มีวินัยของพระ ยามทานปรากฏ
กาย แมแตในเวลาบิณฑบาต เดินกันเปนแถวสํารวมเรียบรอย ญาติโยมเห็นก็ชื่นใจ ผอง
ใส เบิกบาน สบายใจ ไดความสุขแลว
วันนี้จะไปทํางานทําการ จะวุนวายกับเรื่องราวหลากหลายทั้งวัน แตเริ่มตนตอน
เชา ไดเห็นพระแลว ก็สบายใจ ใจผองใสไดกําลัง นี่คือเปนสิริมงคล เริ่มตนวันดวยจิตใจที่
สดใส ชื่นบาน มีพลัง
เพราะฉะนั้น จึงมีหลักวา พระนั้น ถาจะไปพบกับโยม ตองทําใหใจโยมเกิดปสาทะ
กิริยามารยาท การฉัน การพูดจา ตองใหเรียบรอยสงบงามตามพระวินัย โดยคํานึงวาจะ
ชวยชุ บชูจิ ตใจ ใหโ ยมเกิ ดความสดชื่นผองใสเบิก บาน ไมใ ชเ ห็น พระแลวใจหงุ ดหงิด
งุนงาน ฟุงซาน ไมสบาย จิตตกต่ําลงไป ไมใชอยางนั้น แตเมื่อพบกับโยม ตัวเองมีศีล ก็ให
โยมไดธรรม ตั้งแตเกิดปสาทะขึ้นในใจ
ถาเอาใจใสปฏิบัติกันใหไดอยางนี้อยูเสมอ เปนประจํา ถูกตองตามหลักธรรมหลัก
วินัย บรรยากาศของวัด ของพระศาสนา ของบานเมืองไทย ก็นาจะเปนไดอยางที่ทาน
กลาวไวในวรรณคดี ดังโคลงอีกบทหนึ่ง ที่นรินทรธิเบศรเขียนแสดงปสาทะไวใน นิราศ
นรินทร ดังนี้
เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น
พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง
ค่ําเช้า
เจดีย์ระดะแซง
เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า
แก่นหล้าหลากสวรรค์
พระสงฆเ ปนเครื่องบํารุงจิตใจของชาวโลก ทําใหสังคมมั่นคงงอกงามอยูไ ดดี
ดานจิตใจนี้ ปสาทะเปนองคธรรมที่สําคัญยิ่ง เมื่อพระปฏิบัติถูกตอง จะชวยสังคมได
มากมาย พระจึงตองคํานึงถึงตลอดเวลา เจอกับญาติโยมเมื่อไร ก็ใหไดปสาทะขึ้นมาเลย
ถึงตรงนี้ ขอแทรกเรื่องที่ควรทําความเขาใจใหถูกใหชัดอยางหนึ่ง คือเรื่องการ
แตงตัว หรือการนุงหม อยางพระนี้ มิใชวามีหลักสันโดษ ใหเปนอยูงายๆ ใชของนอยๆ มี
แคบริขารที่จําเปนแลว ทานจะถือวา จีวรนี่เรานุงหมไป ไมเอาหรูหราสวยงาม ก็ไมตองซัก
มันละ เอางายๆ นุงหมผาขาดๆ เหม็นๆ ก็ได นี่ไมใช ทานไมไดถืออยางนั้น
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การอยูงายๆ ใชนอยๆ นุงหมจีวรเกาๆ ขาดๆ เหม็นสาบอยางที่วานั้น พระพุทธเจา
ไมทรงยินยอมใหพระทํา ไมทรงยอมรับ ไมทรงอนุญาต การอยูงายๆ อยางนั้น ไมใช
สันโดษ เปนไดแคเอาสันโดษมาอางเพื่อจะไดอยูอยางมักงาย สันโดษไมใชมักงาย ซึ่งใกล
กับขี้เกียจ คําสมัยนี้ที่พอจะใกลเคียงสันโดษ คือเปนอยูเรียบงาย แตก็ไมชัดพอ
พระภิกษุตองรูตระหนักวา ทานไมไดอยูเพื่อตัวทานองคเดียว แตทานอยูเพื่อสงฆ
และเพื่อประชาชนดวย คือทานมีความรับผิดชอบตอสังฆะ และตอประชาชน อยางงาย ก็
ตองชวยใหสงฆงาม และใหประชาชนไดปสาทะ
เพราะฉะนั้น ผาจะเกาก็ไมวา นุงหมผาปอนๆ ก็ยอมรับไดวาอาจจะดีดวย แตจะให
สกปรกเหม็นสาบไมได ตองซักใหสะอาด จะนุงหมผาขาด ก็ไมได ถาจีวรฉีกขาด จะปลอย
ปละละเลยไมได วินัยกําหนดวา ถาผาไตรจีวรขาดเปนรูโหวแคเทาหลังเล็บนิ้วกอยเทานั้น
ก็จะขาดอธิษฐาน กลายเปนอดิเรกจีวรไป ตองเย็บปะ (วินย.อ.๒/๑๖๘) แลวอธิษฐานเสีย
ถาปลอยไว เดี๋ยวก็เจออาบัติ จะเห็นวา แมแตจีวรผืนหนึ่งๆ ก็ตองดูแลรักษาใหดี
บางที ชาวบานบางคนไมรูหลักนี้ นึกวาตัวเองจะอยูงายๆ ก็เลยไมเอาใจใสในการ
เปนอยู การกินการใช ขาวของตางๆ กลายเปนปลอยปละละเลย แลวก็เสียหลักในแงที่วา
ไมคํานึงถึงผูอื่น จะเรียกวาขาดความรับผิดชอบทางสังคม ก็ได
เราตองคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมดวยวา เราจะแตงตัวอยางไร ก็ให
การปรากฏตัวของเรา เปนสวนรวมในการบํารุงจิตใจของประชาชน ใหคนที่พบเห็นมี
จิตใจสบาย ใหตัวเราเปนสวนหนึ่งอยูในสภาพรมณีย ใหแกคนอื่นหรือแกเพื่อนรวมสังคม
ที่มาพบเห็น ที่จะชวยโนมนําจิตใจของเขาไปในทางกุศล เปนการชวยสงเสริมเขาในการ
พัฒนาชีวิตของตนๆ เปนภาวะที่เรามีเมตตาตอผูอื่นและตอสังคม พรอมทั้งในภาพรวมก็
เปนความดีงามของชุมชน และของสังคม รวมเปนสองดาน ซึ่งทําไปไดพรอมกัน
เพราะฉะนั้น ที่เราแตงตัวนี้ ในแงหนึ่ง ก็ใชเสื้อผาใหถูกตองตามความมุงหมายที่
เปนคุณคาแท เพื่อปองกันหนาว ปองกันเหลือบยุงลิ้นไร กันความละอาย นี่ไดหนึ่งแลว
สอง ก็เพื่อเกื้อกูลแกจิตใจของคนอื่นที่อยูรวมสังคมนี้ อยางที่เรียกวาเปนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แตที่แทก็คือเพื่อเกื้อกูลแกจิตใจของคนที่อยูรวมกัน ชวยเปน
รมณียที่เกื้อหนุนเขาใหพัฒนาในกุศลธรรม โดยมีความรูสึกที่ดีงาม เชน สดชื่น เบิกบาน
สงบ ผอนคลาย แลวจะไดเจริญในกุศลธรรมอื่นๆ สูงขึ้นไป ไมใชไปทําลายความรูสึกของ
เขา พอเห็นเราแลว กลายเปนใจเสียไปทั้งวัน หรือเราอกุศลขึ้นมา ใหจิตใจยิ่งตกต่ําลงไป
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ในการปฏิ บั ติ ที่ ว า มานี้ เป น การมองอะไรๆ อย า งมี ค วามรู เ ข า ใจ พร อ มทั้ ง มี
คุณธรรมคือเมตตา ก็เลยเปนการพัฒนาจิตปญญาของเราเองไปดวย
ที่เราแตงตัวกันนี้ ทางที่จะพลาด มีทั้งสองดาน ในดานหนึ่ง ก็ทํานองวาจะไปอวด
เขา ถาอวดก็เสียอีก กลายเปนการสัมพันธกับสังคมในทางหลงตามคานิยม หรือตื่นตาม
กระแส ตัวเองไมมีหลัก นี่ไมใชแตงไปอวดโก แลวก็ไมใชวาจะไปยั่วยวนใครนะ แตเราจะ
ชวยรักษาและเกื้อกูลแกจิตใจของคนอื่น ใหเขามีจิตใจสบาย ในคําที่วาคนเราอยูในสังคม
นี้ ขอใหมีเมตตาตอกัน เราทําแคนี้ก็ไดแลว แคเราชวยรักษาจิตใจใหเขามีความเบาสบาย
หรือสงบ ผอนคลาย หรือราเริงเบิกบานผองใส นี่ก็เปนความพอดีดานหนึ่ง
อีกดานหนึ่ง ก็พลาด เปนการเอียงไปอีกขางหนึ่ง ในทางที่เอาแตใจตัว ไมคํานึงถึง
ใคร ไมรับผิดชอบอะไร ไดแกพวกที่บอกวา ฉันไมเอาอะไรทั้งนั้น เสื้อผาไมตองมีก็ได ผม
เผ า ไมต องตัด น้ํ า ไม ตอ งอาบ เสื้อ ผ า ไม ตองซัก อะไรอยา งนี้ สกปรกมอมแมมๆ เลย
กลายเปนอยางพวกฮิปปไป ก็ไมไดเรื่องอีกเหมือนกัน เรียกวาเอียงสุดไปอีกทางหนึ่ง
พระพุทธเจาทรงสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาไว เปนทางแหงปญญา ซึ่งใหทําอะไรๆ
ดวยความรูเขาใจ มองเห็นความถูกตอง-พอดี อันนี้สําคัญอยางยิ่ง ชีวิตตนกับชีวิตผูอื่น
สัมพันธกันหมด สิ่งแวดลอมก็รองรับเกื้อหนุน เราทําใหประสานกลมกลืนและเกื้อกูล
กันลงตัวพอดีไปหมด
ถาเราปฏิบัติถูกตอง ก็คือทําดวยปญญานั่นเองแหละ ไมใชทําดวยตัณหา ที่ไมรู
ไมคํานึงอะไร นึกขึ้นมาวาอยากเสพ ก็ไปเอา ก็ทําไป ไมใชทําดวยมานะ ที่คิดแควาจะอวด
โก เพื่ อ แข ง ขั น เพื่ อ จะกดคนอื่ น เพื่ อ จะยกตั ว แล ว ก็ ไ ม ไ ด ทํ า ด ว ยทิ ฏ ฐิ ที่ ยึ ด ถื อ แต
ความเห็น เอาความเห็นของตัวเองเขาวา ขาจะทําของขาละ แกอยามายุง เราอยูในสาย
กลางที่ปญญาพิจารณารูตระหนักวา อะไรจะเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความดีงามของ
ชีวิต ของสังคม ของสวนรวมรวมกัน แลวก็เพื่อทั้งโลกที่จะอยูไดอยูดีในวิถีแหงธรรม
แลวในวิถีนี้ ซึ่งก็คือวิถีแหงไตรสิกขา พูดอยางชาวบานวา วิถีของการศึกษา หรือ
ทางของการพัฒนาชีวิตนั้น เราก็ฝกฝนปรับปรุงตัวอยูเสมอ ไมติดอยูแคเดิมที่เกา เรียกวา
ใหมีความเจริญงอกงามในธรรมวินัย แมแตในการเปนอยูประจําวัน เรื่องที่เหมือนวาเล็กๆ
นอยๆ ก็หัดก็จัดใหดีงามประณีตขึ้นไป
อยางเชนการตากจีวร ก็มีหลักดวย จะตากอยางไรไมใหดูเกะกะ ไมใหโผลออกมา
นอกตัวอาคาร มิฉะนั้นอาจจะทําใหดูไมงดงามแกสงฆ เมื่อเราจะชวยรักษาสงฆ เราจัดให
ดี เหมือนเปนศิลปะอยางหนึ่ง แลวก็จีวร ผาที่ใช ก็เก็บงําอยางดี
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วาไปก็หมดเลยทั้งนั้น แมแตเสนาสนะ ก็มีวินัยบัญญัติไว อยางเกาอี้หรืออาสนะ
เอาออกมาใชในที่ของตัว หรือในที่กลางแจง เสร็จแลวตองเก็บเขาที่
ตกลงวา การบวชนี่เปนการฝกทุกอยาง มารยาทก็ฝกไปดวยในตัว พุทธศาสนาก็
เลยเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยไปดวย นอกจากการฝกไตรสิกขาที่พูดรวมๆ มองเห็น
เป น หลั ก การใหญ ๆ นั้ น ที่ จ ริ ง ไตรสิ ก ขานี้ แ หละคลุ ม ลงมาถึ ง แม แ ต ม ารยาท การ
เคลื่อนไหว การพูดจาในความเปนอยูประจําวันหมดเลย เพราะฉะนั้น ไตรสิกขาจึงมี
ความหมายที่ตองพูดกัน ทั้งในระดับหลักใหญ และระดับรายละเอียด
วั น นี้ ก็ เ ลยพู ด กว า งออกไปๆ เริ่ ม จากเรื่ อ งชี วิ ต ประจํ า วั น ของพระ โดยเฉพาะ
ปรารภเรื่องการฉันอาหาร ซึ่งเปนการฝกที่มีมาแตเดิม แลวก็เลยโยงไปถึงเรื่องอะไรตอ
อะไรหลายอยาง ดังที่เคยบอกไวแลววา ไตรสิกขานี้เปนทั้งหมดของชีวิตพระ เราก็มาเริ่ม
กันตั้งแตชีวิตประจําวันนี้ ถือวา ไหนๆ พูดไปแลว ก็พูดใหครบ
เปนอันวา ขอปฏิบัติในการฝกเบื้องตนที่พระพุทธเจาทรงเนนคือ อินทรียสังวร
การสํารวมอินทรีย การรูจักใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหเปน ดูเปน ฟงเปน เปนตน แลวก็
โภชเนมัตตัญญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจักกินพอดี กินดวยปญญา

ไดศีลเปนพื้นแลว ทีนี้จะเอาจริงกับจิตและปญญา
พอปฏิบัติในขั้นพื้นฐานของศีล เหมือนวางระบบชีวิตในความสัมพันธภายนอก
กับสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคมและวัตถุธรรมชาติใหเปนไปดวยดี ในทางที่เกื้อกูลกันแลว
จากนี้ในขั้นตอไป ก็เ ชื่อมตอเขาในการปฏิบัติสูงขึ้นไป สูการพัฒนาจิตใจและปญญา
ตอนนี้เรียกวา ชาคริยานุโยค แปลวา การหมั่นประกอบความตื่น
ขอนี้หมายความวาอยางไร โบราณแปลกันมาวา “การประกอบความเพียรเครื่อง
ตื่นอยู” หมายความวา ไมเห็นแกหลับแกนอน ใชเวลาใหเปนประโยชน โดยเรามีสติตื่นตัว
อยู ก็มาคํานึงระลึกวา อะไรที่เราควรจะทํา ซึ่งเปนกิจหนาที่ในไตรสิกขา เปนกิจหนาที่
ของพระสงฆในพระธรรมวินัย แลวเราก็ทํากิจหนาที่นั้นๆ โดยมีสติที่ตื่นตัวอยูตลอดเวลา
เพราะฉะนั้น พระนี้ เมื่อมีอินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา เปนฐานแลว การ
ดําเนินชีวิตทั่วไปก็อยูในขอบเขตที่พองามพอดี เกื้อหนุนตอการที่จะพากเพียรบําเพ็ญกิจ
สูงขึ้นไป จึงมาตอดวยชาคริยานุโยค โดยเปนผูตื่นตัวอยูเสมอ ใชเวลามุงหนาทํากิจหนาที่
ของตน อย า งที่ ท า นว า ไม เ ห็ น แก ห ลั บ แก น อน ทั้ ง หั ว ค่ํ า ปลายคื น เดิ น บ า งนั่ ง บ า ง
ประกอบมนสิการในการเจริญภาวนา กาวไปในสมาธิ และปญญา
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การมีสติ ที่ตื่นตัว ไมหลับ ไมซึมเซา ไมเตลิดเพริดไป ไมฟนเฟอน ไมเลือนลืม ไม
เลื่อนลอย ใจจอจับอยูกับอารมณที่มุงหมายนี้ เปนการฝกจิตอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว ปญญา
ก็มาพาเดินหนาไปในการจัดการกับจิตและอารมณใหสมความมุงหมาย แคนี้ก็เริ่มตอเขา
สูสมาธิ และปญญาแลว เปนอันวา อินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา ที่เปนศีล ชวย
เปนฐานใหพรอมที่จะกาวไปในสมาธิ และปญญา โดยตั้งตนที่ชาคริยานุโยคนี่แหละ
แม แ ต ตั ว โภชเนมั ตตั ญ ุ ต าเอง ก็ ใ ช ตอ ศี ลไปถึ ง สมาธิ แ ละป ญ ญาได อ ยูแ ล ว
อยางที่วาเมื่อกี้ เวลาจะกิน พฤติกรรมในการกินจะพอดีได ก็ตองมีปญญารูใหแลว โดยตองรู
เขาใจความมุงหมายวาจะเอาอะไรแคไหน นี่ก็คือฝกปญญาไปดวยในระดับตนๆ และ
พรอมกันนั้น ก็ตองควบคุมจิตของตัวเองได ใหจิตของเราเอาดวยตามที่ปญญาบอกให
แลวดําเนินไปในทางที่ถูกตอง จึงเกิดความพอดีขึ้นมา และจิตนั่นแหละก็เกิดความพอใจ
ที่กินแลวไดคุณภาพชีวิต เมื่อพอใจแลวก็เต็มใจ แลวก็ตั้งใจจะเอาจะทําอยางนั้นตอไป
คนพวกหนึ่งนั้นมีความสุข เมื่อไดกินสนองความตองการในการเสพ พออรอยก็สุข
ทีนี้อีกคนหนึ่ง พอมีปญญารูวา เราควรกินเพื่อคุณภาพชีวิต พอไดกินอะไรที่ทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต ก็มีความสุขจากการสนองความตองการในคุณภาพชีวิต นี่ก็เปนเศรษฐกิจ
อีกแนวหนึ่ง ในเศรษฐกิจของคฤหัสถ เขากินเพื่อสนองความตองการในการเสพ แตของ
พระนี่ เปนเศรษฐกิจที่มากับการกินโดยไดสนองความตองการในการทําใหเกิดคุณภาพ
ชีวิต วัตถุประสงคตางกัน ทําใหเปนระบบเศรษฐกิจคนละระบบ
การแยกแยะเศรษฐกิจโดยวัตถุประสงคของการบริโภคที่ตางออกไปอยางนี้ ลัทธิ
เศรษฐกิจทั่วไปไมไดคํานึง เขาไมคิดไมนึกถึงเลย เขาเอาเศรษฐกิจแบบที่มองไปแความี
วัตถุกินใชพอสนองความตองการในการเสพ บอกวา ทําอยางไรจะไดสนองความตองการ
เสพนั้น ใหเกิดความพึงพอใจ ที่วาพึงพอใจของเขาก็คือ ความพึงพอใจในการที่ไดเสพ
ทีนี้ วาตามหลักของพระศาสนา ถาไดกินสนองความตองการในการทําใหเกิด
คุณภาพชีวิต เราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความสุขทางปญญา อันนี้
เมื่อวาตามหลักของการศึกษาพัฒนาคน ก็คือเปลี่ยนจากตัณหา มาเปนฉันทะ อยากกิน
เพื่อไดเสพใหสมใจ เรียกวา ตัณหา อยากกินเพื่อใหไดคุณภาพชีวิตสมดังที่ปญญารูเขาใจ
เรียกวา ฉันทะ แยกกันไปคนละทิศ นี่ก็การศึกษาทั้งนั้น
ถาพบของดีที่ถูกตอง ก็อยาไปแยกเลยวา ระบบเศรษฐกิจของคฤหัสถ กับระบบ
เศรษฐกิจของพระ ทุกคนควรพัฒนาเขาสูระบบเศรษฐกิจมัชฌิมาไปดวยกัน

๑๐๖

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

เอาละ วันนี้พูดเยอะยาวแลว เดี๋ยวจะไปกันใหญ จากเรื่องหนึ่งก็แยกกระจาย
ขยายไปเรื่อย เห็นจะพอสมควรแลว
ขอใหนึกวา ที่เรามาบวชนี้ เริ่มตั้งแตชีวิตประจําวัน ก็เปนจุดเริ่มตนในการที่จะ
ฝกฝนในไตรสิกขา จึงไดยกเอาเรื่องของชีวิตประจําวัน ในการกินอยูเปนอยู ไดแกการเสพ
บริโภคใชปจจัยสี่ เชนฉันภัตตาหาร แลวก็เรื่องอินทรียสังวร การใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ มาพูดกัน
เรื่องเหลานี้คิดวา ไมเฉพาะพระเทานั้นที่จะตองฝก ญาติโยมประชาชนก็ตองฝก
ดวย โดยเฉพาะเด็กๆ ถาเด็กๆ ปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็จะมีความภูมิใจ และมั่นใจตนเอง
เพราะเปนการปฏิบัติที่เกิดจากปญญา
คนที่มีปญญา ทําอะไรๆ ดวยความรู ทั้งรูเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้น รูหลักการ รูเหตุผล
รูความมุงหมาย รูวาตนทําถูกตองตรงความมุงหมายแลว เมื่อรูชัดแกใจ ก็จะมีความ
มั่นใจในตัวเองอยางจริงจัง ดีกวาความมุงแลนของใจที่เปนไปแคตามความรูสึก ที่ตนเอง
เปนเพียงผูถูกกระทํา โดยถูกกระทําตามแรงกระตุนเราของผัสสะ หรือเตนไปตามคานิยม
ของสังคม ตองอาศัยผูอื่น ขึ้นตอคนอื่นที่จะเห็นวาเราโกเราเท พอเขาเฮดวย เราก็ภูมิใจ
แตถาเปนคนมีปญญา อยางที่วาแลว พอรูความมุงหมายของการกระทํานั้น มอง
เห็นชัดกับตนเองวาเปนความถูกตอง เชน กินเพื่อเลี้ยงรางกาย ใหมีกําลังที่จะทําอะไรๆ
ได เพื่อใหมีสุขภาพดี ก็มีความมั่นใจเลยวาเรากินอาหารอยางถูกตองและตรงตามความ
จริงแนนอน ก็ภูมิใจเองไดเลย ไมตองไปอาศัยไปรอใครมายกยองแลว มันเด็ดขาดในตัว
ฉะนั้น จึงเปนความมั่นใจที่แทจริง ไมใชแควาปฏิบัติถูกตองตามหลักพระศาสนา
แตคือตรงตามความเปนจริง ที่มันเปนอยางนั้น ฉะนั้น เด็กนักเรียน ลูกๆ หลานๆ ก็จึงตอง
ฝกตามหลักนี้เหมือนกัน พระเรานี้เพียงเปนตัวอยางให
วันนี้ ขอพูดในเรื่องนี้ไวเพียงเทานี้กอน และใหรูไวดวยวานี่คือเขามัชฌิมาปฏิปทา
เราพูดวา มัชฌิมาปฏิปทานี้ใชไดและที่จริงพึงตองใชในทุกอยาง แตบางทีผูที่ฟงอาจจะไม
เห็ น ชั ด ว า เป น มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาอย า งไร ตามที่ ไ ด อ ธิ บ ายไปแล ว จะเห็ น ว า นี้ แ หละ
มัชฌิมาปฏิปทาเปนอยางนี้ นี่เปนการปฏิบัติที่พอดีในการกิน ความพอดีในการกินเกิดขึ้น
แลว ใชไหม นี่ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัวไปจุดหนึ่ง
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มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ทางแหงความพอดี ทางแหงดุลยภาพ เปนขอ
ปฏิบัติที่เปนบูรณาการ โดยมีศีล สมาธิ ปญญา พากันมาครบ ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา มาดวยกัน ถาขาดอันใดอันหนึ่ง ก็ไมมีบูรณาการ พอบูรณาการได ก็เปนองครวม
ที่องครวมสัมพันธกันเปนระบบครบสมบูรณ
ระบบที่วานี้ คือระบบอะไร? ก็คือระบบชีวิตของเรานี่ไง ออ... ชีวิตของเรานี้เปน
ระบบนะ การดําเนินชีวิตนั้น ตองมีทั้งดา นพฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาประสาน
สัมพันธกันเปนระบบ องครวมมาหนุนกัน พฤติกรรมดําเนินไปดวยดีได ตองอาศัยจิต เชน
มีความตั้งใจ ซึ่งก็อาศัยปญญาความรูเขาใจบอกหรือชี้ทางให จึงตั้งใจไปตามนั้น และ
เสร็จแลว เมื่อพฤติกรรมดําเนินไปไดดวยดีแลว ก็ทําใหจิตพึงพอใจ สมใจ อิ่มใจ สุขสบาย
ก็มีความมั่นคงมั่นใจ จากการที่ไดเกิดผลเกิดประโยชนตามความมุงหมายที่แทจริง แลว
ปญญาที่มองเห็นผลอยางนี้ ก็ยิ่งชัดเจนที่จะชี้นําบอกแจงตอไป
พฤติกรรมที่ดีที่ถูกตอง ก็ไปหนุนปญญา เชนวา เมื่อใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เปน เราก็ไดปญญา แตถาพฤติกรรมไมดี ก็เสริมโมหะเขาไปอีก เชน ดูทีวีไมเปน โมหะก็
มา ดูทีวีเปน มีพฤติกรรมในการดูดี ตั้งใจถูกทาง วางใจถูกตองสอดคลอง ก็ไดปญญา ใช
ไหม พฤติกรรมก็ไปหนุนปญญา ปญญาก็มาหนุนพฤติกรรมที่เปนดานศีล แลวจิตที่พอใจ
ก็ตั้งเจตนาคือตั้งใจมาหนุนพฤติกรรม ปญญาก็ไปนําไปหนุนจิตใหไปกับพฤติกรรมนั้น
หรืออยางนั้น ก็เปนระบบ นี้คือระบบความสัมพันธ เปนองครวม อยางที่เขาชอบใชคํา
เหลานี้กันเวลานี้
วาไปวามา นี่แหละคือหลักที่แทจริง เพราะวาในที่สุดแลว ระบบความสัมพันธ
องครวมอยูที่ไหน ก็ตองมาจับไดที่ชีวิตของเรากอน เพราะวาชีวิตของเรานี้เปนองครวม
พื้นฐาน การดําเนินชีวิตของเรามี ๓ ดานหรือ ๓ แดน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ก็
มาเริ่มที่นี่ ตองให พฤติกรรม จิตใจ และปญญา มาบูรณาการในกระบวนการของการ
พัฒนาตน เมื่อกระบวนการดําเนินไปไดดวยดี ชีวิตก็เจริญงอกงาม มันก็สัมพันธกันเปน
ระบบ ก็เกิดดุลยภาพ ก็เกิดความพอดี ก็เปนทางสายกลาง
แมแตกินอาหารก็เกิดความพอดี กินแลวพอดี ก็เกิดผลดี ไมเกิดโทษ พอดีอยูที่ไหน
อยูที่ตรงไปสนองวัตถุประสงค สมความมุงหมาย นั่นคือ พอดีอยูที่สนองความตองการ
คุณภาพชีวิต ดังที่วา จุดหมายที่แทจริงของการกิน ก็คือ กินเพื่อคุณภาพชีวิต ที่จะให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ทํากิจหนาที่ได เมื่อพอดี ตรงความมุงหมาย ทางสายกลางก็
มา แลวอยางนี้แหละจึงเรียกวา โภชเนมัตตัญญุตา แปลวา รูจักประมาณในการบริโภค คือ
กินพอดี กินพอดีก็คือกินไปในทางสายกลาง เปนวงกลมของลอที่หมุนเดินหนาตอไป
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ถามันถูกแลว มันก็โยงกันไดเปนอันเดียวกัน เพราะมันเปนระบบ ถึงกันหมด เนน
เรื่อ งองค รวม เรื่อ งดุล ยภาพ เรื่องบูร ณาการ เรื่อ งเปน ระบบ เปนอันวา อยู ในธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสอนทั้งหมด คือ มัชฌิมาปฏิปทา ที่ระบบชีวิตประกอบดวย พฤติกรรม
จิตใจ และปญญา มาประสานเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
เมื่ อ เปน มั ช ฌิ มาปฏิ ป ทาแลว ก็ ทํ า ให ชี วิ ต ของคน กั บ สั ง คม เกื้ อ หนุ น กั น ด ว ย
บุคคลในสังคมก็เกื้อหนุนกัน
หนุนกันอยางไร คือ เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาในตัวคนเดินไปดวยดี ตัวคนพัฒนาดี
แล ว พอตั ว คนพั ฒ นา ก็ ก ลั บ มาหนุ น สั ง คม ให ก ารอยู ร ว มกั น ในสั ง คมเป น ไปด ว ยดี
เพราะฉะนั้น บุคคลกับสั งคมก็ประสานเกื้อ หนุนกันดี แลวก็ไปประสานกับธรรมชาติ
แวดลอม เชน การรับประทานพอดี ก็ไมทําลายธรรมชาติเกินไป ทําใหเกิดการประสาน
ประโยชน ระหวาง บุคคล สังคม และธรรมชาติแวดลอม เปนระบบใหญออกไปอีก ก็เกิด
สมดุลพอดีในองครวมใหญ บูรณาการในวงกวางทั้งหมด
เป น อั น ว า ถ า ถู ก ต อ งแล ว ก็ ถู ก ทางของมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา ประสานเกื้ อ กู ล กั น
ทั้งหมด

ตอนที่
๖

ในสังคมก็อยูกนั ดี ธรรมชาติก็เปนรมณีย
เมื่อพระสงฆมีธรรมใหแกประชาชน
เมื่อ พู ด ถึง ชีวิต ความเป น อยู ข องพระภิ กษุ ก็มี ส ว นที่ไ ปเกี่ ย วข องกั บ ญาติ โ ยม
ประชาชน โดยเฉพาะที่ปรากฏชัดก็คือเรื่องอาหารการขบฉัน การที่พระสงฆมีชีวิตเนื่อง
ดวยผูอื่น ฝากทองไวกับประชาชนนี้เกี่ยวของกับหลักการของพระศาสนา ก็เลยจะพูด
เรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน วาพระนี่ไปเอาจากประชาชน มุงจะไป
หาอาหารอะไรตางๆ พึ่งชาวบาน แคนี้หรือ

คน คือบุคคลในสังคม และคือชีวิตในธรรมชาติ
เมื่อเชาก็บอกทีหนึ่งแลววา วัตถุประสงคสําคัญของชีวิตของพระสงฆนั้น อยูที่จะ
ทําประโยชนอยางสําคัญแกประชาชน ทีนี้ หลักการในเรื่องนี้มีอะไรเชื่อมโยงกันอยางไร ก็
ขอทําความเขาใจกันกอนวา ที่จะพูดเรื่องความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนนี้
จะไม จํ า กั ด แค ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประชาชนเท า นั้ น แต จ ะหมายถึ ง หลั ก การแห ง
ความสัมพันธระหวางชีวิตของพระภิกษุแตละรูปกับสวนรวม ซึ่งหมายถึงกับพระดวยกัน
ดวย คือทั้งกับประชาชนกวางออกไป และกับพระสงฆดวยกัน
ทีนี้ การสัมพันธกับสวนรวม คือภายในชุมชนสงฆที่เปนสวนของตัวเอง และกับ
ประชาชนในวงกวางนี้ ก็พูดรวมๆ วาเปนเรื่องความสัมพันธทางสังคม สําหรับพระพุทธ
ศาสนานี้ หลักการทั้งหลายมีนัยทางสังคมตลอดเวลา ซึ่งคนทั่วไปมักมองไมเห็น บางที
บางคนถึงกับมองไปวา พระพุทธศาสนานี่ เปนศาสนาที่เอาแตเรื่องตัวบุคคล เปนเรื่อง
ของปจเจกชน อะไรทํานองนี้ ซึ่งเปนการมองที่ผิดพลาดอยางยิ่ง หางไกลจากความรู
เขาใจที่ถูกตอง
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ที่แทนั้น หลักการตางๆ ของพระพุทธศาสนามีความหมายทางสังคมแทรกอยูหรือ
พวงอยูดวยเสมอ แมแตการพัฒนาตัวของแตละคนก็มีความหมายทางสังคม แตนัยทาง
สังคมของพุทธศาสนาเปนอยางไร ในที่นี้ก็มาดูแงมุมกันพอใหเห็นเคาความ
อย า งไรก็ ต าม การมองความสัม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ สั ง คมของพุ ท ธศาสนานี้
อาจจะตางจากวิชาการสมัยใหม คือ ศาสตรสมัยใหมนี้เปนศาสตรจําพวกชํานาญพิเศษ
เขาแยกเปนดานๆ วา มนุษยศาสตร เปนเรื่องของชีวิต จิตใจ ความคิด จินตนาการ เรื่อง
ของคุณคา สาระภายในของความเปนมนุษย วัฒนธรรม วรรณคดี ปรัชญา อะไรตางๆ
เหลานี้ แลวก็ สังคมศาสตร เรื่องของสังคมในสายตาอยางวิทยาศาสตร การที่บุคคลมา
เป น สมาชิ ก เป น ส ว นร ว มของสั ง คม มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นการอยู ร ว มกั น อย า งไร เรื่ อ ง
พฤติกรรมตางๆ และปรากฏการณทางสังคม ซึ่งศึกษาดวยวิธีการวิทยาศาสตร แลวก็ไป
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งศึกษาความเปนจริงในโลกแหงวัตถุ มองหากฏธรรมชาติ โดยที่
วิทยาศาสตรธรรมชาตินั้น เทาที่เปนมา จํากัดตัวอยูกับโลกของวัตถุ แตก็มีแนวโนมของ
วิทยาศาสตรใหมปจจุบันนี้ที่กําลังกาวยางเขามาในแดนของจิตใจ อยางพวกนิวฟสิกส
ทีนี้ ในเมื่อศาสตรพวกนี้แยกตางหากๆ จากกันออกไป เวลาเขาศึกษาทางดาน
สังคม ก็มองอะไรๆ โดยนัยของสังคมศาสตร แตสังคมศาสตรนั้น มองคนกับสังคม โดย
มองคนในฐานะเปนสมาชิกของสังคม แลวไปๆ มาๆ ในความเปนศาสตรชํานาญพิเศษที่
จะเอาอยางวิทยาศาสตรธรรมชาตินั้น โดยไมรูตัวก็แยกคนออกไปจากธรรมชาติ
แตพุทธศาสนามองคนไมแยกจากธรรมชาติ ตรงนี้เปนฐานที่สําคัญมาก เพราะวา
พุทธศาสนามองคนทั้ง ๒ แง กลาวคือ คนนั้น ในเวลาเดียวกัน เขาเปนทั้ง ๒ อยาง หรือ
จะวามี ๒ ดานก็ได
ในดา นหนึ่ ง โดยพื้ นฐานที เ ดียว ชีวิต ของเขาเปน ธรรมชาติ ซึ่ งเราไมสามารถ
ปฏิเสธ ไมมีใครคานความจริงนี้ได คือ ชีวิตของแตละคนเปนธรรมชาติอยูในตัว เปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย มีความเปนไปตามธรรมชาติ นี่คือ มองแงหนึ่ง คน
เปนชีวิต ที่เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คนเปนสมาชิกของสังคม คนเดียวกันนี้ ในขณะที่เปน
ชีวิตในธรรมชาติ ก็เปนบุคคล ที่เปนสมาชิกของสังคม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทีนี้ เราจะไปแยกคนที่เปนบุคคลในสังคม ออกจากคนที่เปนชีวิตในธรรมชาติ จะ
แยกอยางจริงจังเด็ดขาด ไมมีทางเปนไปได แตศาสตรปจจุบันนี้ไปศึกษาโดยมองเฉพาะ
เรื่ อ งของบุ ค คลที่ เ ป น สมาชิ ก ของสั ง คม เอาบุ ค คลแยกขาดออกไปจากชี วิ ต ก็ ย อ ม
ผิดพลาดขาดพรอง ก็เลยมีแนวโนมที่จะเปนเรื่องของการเขาใจผิดตางๆ เชนมองเพลิน
หนักไปดานเดียวในแงที่วาคนเปนผลผลิตของสังคม สังคมหลอหลอม อยางนี้เปนตน
มี ค วามเป น จริ ง มากที่ ว า คนเป น ผลผลิ ต ของสั ง คม คนนั้ น อยู ใ ต อิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย คานิยม และอะไรตางๆ ที่เปนปจจัย
ทางสั ง คมที่ จ ะหล อ หลอม แต พ ร อ มกั น นั้ น คนก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ มาจาก
ธรรมชาติ และถาบุคคลใดมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ เขาจะเปนอิสระจาก
สังคมได
ความรูความจริงของธรรมชาตินั้น อยูเหนืออิทธิพลของสังคม เมื่อคนเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติแ ลว เขากลั บเป นปจจัย ที่จะมาผันแปรสั งคม สามารถเขาใจสั งคม
วินิจฉัยสังคม และแมแตมาจัดการเปลี่ยนแปลงแกไขสังคมใหดําเนินไปในทางที่ถูกตอง
ถาสังคมทําใหมนุษยแยกตัวออกจากธรรมชาติ คนแปลกแยกออกไปไมเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ สังคมนั้นก็จะวิปริตปรวนแปร
มนุษยเปนตัวกลาง แตละคนนี้เปนตัวกลาง ที่เชื่อมระหวางธรรมชาติกับสังคม
คือ คนในฐานะเปนชีวิต เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ กับตัวคนนั้นในฐานะที่เปนบุคคล
เปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อเปนสองอยางในเวลาเดียวกัน คนก็เชื่อมสังคมกับธรรมชาติ
เขาดวยกัน บุคคลใดเขาถึงความจริงของธรรมชาติ สามารถเชื่อมความเปนบุคคลของเขา
เขากับความเปนชีวิตที่เปนธรรมชาติ ใหประสานเกื้อกูลและกลมกลืนกันได นั่นคือเปน
พัฒนาการของมนุษยในขั้นสูงสุด
พระพุทธศาสนาไมทิ้งคนในสวนที่เปนธรรมชาติ และถือหลักการวาจะตองใหคน
เขาถึงความจริงของธรรมชาติอยูตลอดเวลา แลวชีวิตทางสังคมของเขาจึงจะดีจริงได เขา
จะตองไมเสียหลัก ไมเขว ไมเฉไฉออกไป จนกลายเปนแปลกแยกจากธรรมชาติ
แตพระพุทธศาสนาก็ระวังวา ถาคนไมเ ขาถึงธรรมชาติจริง อาจจะเลยเถิด ไป
กลายเปนสุดโตง กลายเปนปลีกตัวจากสังคม แลวก็ทั้งปลีกตัวและแปลกแยกจากสังคม
ความเปนชีวิตกับความเปนบุคคลของเขาถางหางไมถึงกัน
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พระสงฆในพระพุทธศาสนา ตองอยูใกลประชาชน
มีลัทธิในสมัยโบราณ และในสมัยพุทธกาลมากมาย อยูใตภาวะที่เปนปญหานี้
จะเห็นไดตั้งแตกอนใกลพุทธกาล มีคนสองพวก พวกหนึ่งไหลไปตามกระแสสังคม ไป
ตามคานิยม หลงใหลในวัตถุ หมกมุนวุนวายกับการหาสิ่งเสพบํารุงบําเรอ พวกนี้ไดแก
พวก กามสุขัลลิกานุโยค ซึ่งมีความหมายในเชิงที่ไหลไปกับกระแสสังคม
สวนอีกพวกหนึ่งก็เบื่อหนายระอากระแสนิยมของสังคม เห็นวาไมมีความหมาย
ไรคุณคา หาความสุขที่แทจริงไมได ก็ละทิ้ง ปลีกตัวจากสังคมไปอยูตามธรรมชาติ ไปเปน
ฤาษีชีไพร ไมยุงกับใคร ตัดขาดจากสังคมเลย กินเผือกกินมัน บางลัทธิก็ถือขนาดที่วา
ตองเก็บกินแตผลไมที่หลนเอง จัดเขาเปนพวก อัตตกิลมถานุโยค
พวกหลังนี้ไมเอาเรื่องกับสังคม ไปบําเพ็ญฌาน ทําสมาธิ ใหมีความสุขทางจิตใจ
เปนดาบส เปนฤาษี พอประสบความสําเร็จในสมาธิขั้นสูง ไดฌานสมาบัติ ก็หาความสุข
จากการเลนฌาน มีศัพทเรียกวา ฌานกีฬา เลนฌาน สนุกกับฌาน สบายมีความสุขไปทั้ง
วัน ไมตองยุงเกี่ยวกับใคร โลกนี้จะเปนอยางไรก็ชางมัน นี่ลัทธิฤาษีชีไพร
บางคนไมเขาใจ นึกวาพุทธศาสนาเปนอยางเดียวกับลัทธิฤาษีชีไพร แยกไมออก
ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาไมเพียงทรงแสดงหลักการทางธรรมเทานั้น แตไดทรงบัญญัติวินัย
ขึ้นมาบังคับเลยวา ไมใหพระสงฆแยกตัวจากสังคม เริ่มตั้งแตบัญญัติใหชีวิตความเปนอยู
ของพระ เรื่องปจจัย ๔ เรื่องชีวิตดานวัตถุ ตองอิงอาศัยอยูใกลประชาชน พระจึงปลีกตัว
ตัดขาดจากสังคมไมได
แมแตพระที่จะไปอยูปา ก็มีกําหนดวาไปอยูไดในปาลึกเขาไปเทานั้นแคนี้ ไมให
พนเขตบิณฑบาต ที่จะมาพบกับประชาชนได ดังที่ในพระวินัยปฎกบอกวา (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.)
เพื่อจะไดไปบิณฑบาตแลวกลับมาถึงวัดทันเวลาฉัน
มองด า นพฤติ ก รรมภายนอก จะเห็ น ว า พุ ท ธศาสนามี ค วามยื ด หยุ น โดยมี
หลักการวา ไมใหพระตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิง อยางนอยตองมีความสัมพันธบาง ใน
การไปบิณฑบาตนี้ ก็จะไดพบประชาชน พบชาวบาน อยางนอยวันละครั้ง แมไมไดพูดจา
ก็ใหมาพบปะกัน
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แตตามปกติ การไปบิณฑบาตก็คือโอกาสที่จะไดพบปะปราศรัยไดพูดจากัน ใน
ครั้งพุทธกาลนั้น ที่วาพระพุทธเจาเสด็จจาริกไปที่โนนที่นี่ ก็คลุมเวลาไปบิณฑบาตนั่น
แหละ เวลาที่วาพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดสัตว ก็คือไปเทศน
ครั้งพุทธกาลนั้น พระไปเทศนหรือใหธรรมสั่งสอนชาวบาน เฉพาะอยางยิ่งแกคน
ใหมคนนอกที่ยังไมไดเขามาในพระศาสนา ก็เทศนก็สอนในเวลาที่ทานไปบิณฑบาต หรือ
พูดกลับกันก็ไดวา ไปบิณฑบาตในเวลาที่ทานไปเทศน เพราะการบิณฑบาตไมไดเปนกิจ
หนาที่ตางหาก เปนเพียงวา ทานจะไปปฏิบัติกิจ ทานจะจาริก เดินทางไป จะไปโปรดบางคน
แตทานตองอาศัยอาหารดวย เมื่อออกไปแตเชา ก็เปนเวลาระหวางอาหาร เพราะฉะนั้นก็
ถือบาตรไปดวย เปนบริขารประจําตัว เมื่อไดอาหาร มีโอกาสแวะที่ไหน ก็ฉัน
การฉันอาหารไมไชเปนกิจที่ทําพิเศษ แตเปนเรื่องพวงไปกับการทํางานในชีวิต
แหงการจาริกของทาน ไปๆ มาๆ เลยเรียกการไปบิณฑบาตวาเปนการไปโปรดสัตว ที่จริง
ที่จะโปรดสัตว ก็คือตอนเทศน แตพูดแบบเหมารวมจนชักจะเขาใจแคบเพี้ยนไป
พอตื่นเชา พระจะออกจากวัด ก็ถือบาตร ครองจีวร มุงหนาไปทํากิจหนาที่ ขอให
ดูจากพุทธกิจ ตั้งแตเชามืด พระพุทธเจาทรงพิจารณากอนแลววา วันนี้จะเสด็จไปโปรด
ใคร แลวก็ทรงมุงไปที่นั่น ระหวางทางก็ตองเสวยภัตตาหาร และตองเสวยภายในเวลา
อาจจะมีใครถวายก็ได แลวในที่เหมาะ ซึ่งอาจเปนโคนไม ก็ไปประทับนั่งฉัน ฉันเสร็จแลว
ก็เสด็จเดินทางตอไป มุงสูจุดหมายที่จะไปทรงเทศนา บางทีการไปรับบิณฑบาตนั่นแหละ
คือโอกาสที่ไดเทศน ก็ตรัสก็พูดกับคนที่ถวายอาหาร พระในยุคพุทธกาลก็เปนอยางนี้
ครั้นมาในสังคมไทยแลว เมื่อคนไทยเปนชาวพุทธกันทั่วไปแลว การที่จะตอ ง
ออกไปแนะนําสั่งสอนขางนอก ก็เลยเหมือนกับไมมีความจําเปน เขาเปนชาวพุทธอยูแลว
รูธรรมอยูบางแลว เมื่อใดเขาตองการ เขาอยากจะคลายสงสัยในเรื่องไหน เขาก็มาหาพระ
ที่วัด พระก็เลยไมมีความจําเปนที่จะตองไปเที่ยวจาริกสั่งสอนพวงไปกับเวลาบิณฑบาต
นี่ก็เปนทํานองวา ตอนนี้พระมาตั้งหลักอยูที่วัดแลว ไมตองออกไปหาชาวบานเพื่อ
สอนเขา ใหเขามาหาพระที่วัด แตทีนี้เพื่อจะใหกิจวัตรเปนไปดวยดี แมวาพระพุทธเจาทรง
อนุญาตวา คหบดีชาวบานจะถวายอาหาร มาถวายที่วัดก็ได แตเพื่อรักษากิจวัตรที่เปน
เรื่องสวนรวมใหดําเนินไป ก็ใหพระไดออกไปพบประชาชน โดยออกไปบิณฑบาตตอนเชา
เพียงเพื่อไปรับอาหาร แลวคําวา “โปรดสัตว” ก็เลยมีความหมายแคบแคไปรับอาหาร ทั้ง
ที่แทจริง โปรดสัตว ก็คือการที่ทานไปเทศนาสั่งสอน โดยที่การรับบิณฑบาตเปนเรื่อง
พลอยพวงไปตามปกติในชีวิตของทาน

๑๑๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

รวมความวา ชีวิตของพระ ทานไมใหแยกตัวจากประชาชน ไมใหตัดขาดจากสังคม
โดยอยางนอยมีพระวินัยบัญญัติไววา ใหปจจัย ๔ ตองอาศัยเนื่องดวยประชาชน จะไป
เที่ยวเก็บอาหารกินเอง ไปเที่ยวเก็บเผือกเก็บมันเก็บผลไมหลน อยางลัทธิฤาษีชีไพรไมได
เปนอันวาตองไดพบกับชาวบาน โดยวิถีชีวิตที่วินัยบังคับไว แตดูตอไป ไมใชเทานี้
อยางไรก็ตาม ที่วามานั้นบอกแลววาคืออยางนอย ทีนี้ อยางมากก็มีขอบเขตวา
ไมใหพระภิกษุคลุกคลีกับคฤหัสถ เมื่อสัมพันธกับชาวบานนั้น จะตองระวังไมใหกลายเปน
การคลุ ก คลี กั บ ชาวบ า น ว า ตามภาษาป จ จุ บั น ก็ คื อ ไม ไ ปมั่ ว สุ ม กั บ เขา ไม ไ ปมั่ ว กั บ
ชาวบาน ทานใหความหมายวา เขาสนุกสุขก็สุขสนุกดวย เขารองไหก็รองไหดวย เขา
หัวเราะก็หัวเราะดวย คือไปสรวลเสเฮฮา สนุกสนาน มั่วสุมคลุกคลีกัน อยางนั้นไมได
บางคนอาจแยงวา ถาชาวบานมีทุกข เขารองไห พระไมทุกขรอน ไมโศกาดวย
ประชาชนก็อางวางไมมีพวกสิ ก็ตองทําความเขาใจใหชัดวา ที่พระไมโศกานั้น ไมใชวา
พระทอดทิ้ง แตพระตองเปนหลักใหเขา เวลาเขาทุกข พระก็รูเขาใจ เห็นใจเขา และชวย
แกไข อยางนอยพระก็จะไดปลอบโยน ใหหลักใหธรรมในการที่จะแกปญหา ตั้งแตแก
ความเศราโศกนั้นแหละ อยางนี้คือเปนหลัก ไมใชวาเขาเศรา ตัวเองก็เศรา เขารองให ตัว
ก็รองไห เปนไปดวยกัน ตองรอรับการแกไขไปดวยกัน ก็เลยหมดคนที่จะชวย เพราะฉะนั้น
พระจะตองเปนหลักใหกับประชาชน
เปนอันวา ความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชนมีขอบเขตวา อยางนอยไมให
แยกตัวตัดขาดไปเลย และอยางมากอยาใหเลยไปกลายเปนคลุกคลีมั่วสุม พระสงฆตอง
เปนหลักใหแกสังคม
ส ว นในระหว า งอย า งน อ ยกั บ อย า งมากนี้ ท า นให โ อกาส แล ว แต ค วามถนั ด
อัธยาศัย แมแตเปนพระอรหันตแลว ก็มีแนวโนมอัธยาศัย มีความถนัดไมเหมือนกัน บาง
ทานชอบอยูเงียบๆ สงัดวิเวก ทานก็มาพบกับชาวบานแคตามวินัยบัญญัติ แลวชีวิตสวน
ใหญก็ไปอยูอยางปลีกตัว แตไมถึงกับแยกตัวหรือตัดกันไป เชนอยางพระมหากัสสปะอยู
ปาเปนประจํา แตทานก็ตองดูแลรับผิดชอบหมูคณะของทาน แลวสงฆของทานก็ตองอยู
ดวยอาศัยประชาชน ตัดไมได ถึงอยางไรก็ไมพน
ทีนี้ พระมหาสาวกบางทาน อยางพระสารีบุตร อยูในเมืองแทบตลอดเวลา ทาน
เปนอัครสาวก เปนพระธรรมเสนาบดี ทํางานอยูกับพระพุทธเจา ทานสั่งสอนประชาชน
มาก ในดานอัธยาศัย ทานเอาใจใสเด็กๆ นําเด็กมาบวชเณรใหการศึกษา สามเณรเล็กๆ
ที่มีความสามารถมากโดดเดน เปนลูกศิษยพระสารีบุตรแทบทั้งนั้น
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พระสารีบุตรไปพบเด็กกําพรา เด็กขอทาน เด็กยากจน ทานก็ชักนํามาบวช แลว
ใหการศึกษาฝกอบรม สามเณรของทานที่อายุ ๗ ขวบ เปนพระอรหันตหลายองค เรียก
แบบไทยไดวาเปนวีรสามเณร หลายเรื่องมาในอรรถกถาธรรมบท เปนแบบอยางเพื่อจะ
กระตุนปลุกใจเด็กๆ ใหเขมแข็ง ตั้งใจ เอาจริงเอาจังกับการฝกฝนพัฒนาตน
เปนอันวา พระมหาสาวก และพระสาวกที่สําคัญทั้งหลาย มีอัธยาศัย มีความ
ถนัดไมเหมือนกัน แลวทานก็ทํากิจหนาที่และเปนอยูในขอบเขตของสองปลายนี้ คือไมต่ํา
กวาอยางนอย ไมเกินอยางมาก ยืดหยุนอยูในระหวางนี้ รวมแลวก็ใหชุมชมสงฆเปนที่
ดํารงรักษาธรรมไวใหแกสังคม ทั้งในแงที่ตัวบุคคลเปนแบบอยาง และเผยแผหลักธรรม
ขยายความรูเขาใจในสัจธรรม รักษาหลักความจริงความถูกตองดีงามไวใหแกสังคมตอไป
โดยเปนแหลงที่จะพัฒนาชีวิตของคนไปดวย นี้ดานที่เกี่ยวกับประชาชน

ความเคารพสงฆ ถือกิจการและประโยชนสวนรวมเปนใหญ
ทีนี้อีกดานหนึ่ง ก็มาดูในแงของชีวิตที่อยูในหมูสงฆดวยกัน เปนพระภิกษุดวยกัน
คือความสัมพันธของพระกับพระดวยกัน ในสังฆะ
ระบบสังฆะที่พระพุทธเจาทรงตั้งขึ้นมานี้ ก็คือชีวิตหมู ที่บรรดาพระภิกษุมีความ
ผูกพันอยูกนั เปนชุมชน มิใชตางองคตางอยูเปนสวนเฉพาะตัว
พระในพระพุทธศาสนาที่อยูกันเปนชุมชน อยูเปนหมูนั้น ตองมีความรับผิดชอบ
ตอสังฆะ ตอหมูคณะของตน และตองมีความรับผิดชอบตอกัน
พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุมีความรับผิดชอบตอสวนรวม เริ่มตั้งแตมี
สวนรวม เอาใจใสชวยกันรักษาสังฆะไว อยางนอย ๑๕ วันครั้งหนึ่ง จะตองมารวมประชุม
กัน ที่วา มีการสวดปาติโมกข ซอมทบทวนในเรื่องของระเบียบแบบแผนกฏกติกาของ
ชุมชน เพื่อใหชุมชนคือสังฆะหรือสงฆนี้ ดํารงอยูดวยดี ไมเฉไฉพลาดออกไปจากหลักการ
ตามพุทธบัญญัตินั้น เมื่อมีงานสวนรวม มีกิจอะไรเกิดขึ้น พระตองมารวมกันทํา
เปนสังฆกรรม คืองานของสงฆ งานรวมกันของหมูคณะ โดยมีภิกษุที่มารวมอยางนอย ๔
รูป จึงจะเปนสงฆได บางสังฆกรรม อยางกฐินตองมี ๕ รูปขึ้นไป สังฆกรรมบางชนิด เชน
บวชพระในถิ่นที่เจริญ ตองมี ๑๐ รูปขึ้นไป สังฆกรรมที่ตองมีถึง ๒๐ รูปขึ้นไป ก็มี
ที่กําหนดอยางนั้น ก็คือองคประชุม หมายความวา องคประชุมอยางต่ําที่สุด ๔
องค ในสังฆกรรมบางอยางตอง ๕ องค บางอยาง ๑๐ องค บางอยาง ๒๐ องค
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อันนี้เปนชีวิตชุมชนของการทํากิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน ตั้งแตมีผูมา
สมัครขอบวชเปนสมาชิกใหม ก็ตองมาประชุมกันพิจารณา วาจะรับบุคคลใหมนั้นเขามา
หรื อ ไม ดั ง นี้ เ ป น ต น จึ ง มี สั ง ฆกรรมมากมายเยอะแยะไปหมด โดยถื อ ว า ชุ ม ชนของ
พระสงฆอยูดวยความรับผิดชอบรวมกัน ทุกบุคคลมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอสงฆ ถือ
หลักการแหงความเคารพสงฆ ถือสงฆเปนใหญ
ตอนแรกพระพุทธเจาทรงคนพบธรรม ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา แลวก็ทรง
เทศนาสั่งสอนไป เมื่อมีผูศรัทธา มีผูรูตาม มาขอบวชอยูดวยมากขึ้น ตั้งเปนสังฆะขึ้นมา
พระองคก็ทรงจัดวางระเบียบแบบแผนกฎกติกา เรียกวาบัญญัติสิกขาบท (ขอศึกษา) เปน
วินัย เพื่อดําเนินกิจการใหเปนไป เมื่อพระศาสนาเจริญ สังฆะเติบใหญมั่นคง ก็ทรง
บัญ ญั ติใ ห สัง ฆะเป นใหญในกิ จกรรมการงานต างๆ ให ทุกอย างเปนไปตามวิ นัย โดย
วินิจฉัยกันในที่ประชุมสงฆ
เปนหลักใหญพื้นฐานวา พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม ถือหลักความจริง ความ
ถูกตองเปนใหญ ทีนี้ตอมาก็ตรัสวา เมื่อสงฆเติบขยายโตใหญขึ้น เราก็เคารพสงฆ นี่ก็คือ
พระองคท รงมอบอํ า นาจให สงฆ เช น การบวชพระ ในระยะแรกย อ มเป น ธรรมดาว า
พระองคทรงบวชใหเอง แตตอมา เมื่อมีสังฆะเขารูปดีแลว พระองคก็ทรงบัญญัติเปน
สังฆกรรม มอบใหสงฆบวช โดยเขาที่ประชุมสงฆ
จึงถือเปนหลักวา พระภิกษุตองเคารพสงฆ ถือประโยชนของสวนรวมเปนใหญ
แมแตพระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติ ซึ่งเปนสมาบัติชั้นสูงสุด โดยอยูในนิโรธสมาบัตินั้น
เปนเวลา ๗ วัน ในการนี้ สิ่งหนึ่งที่พระผูเ ขานิโรธสมาบัติจะตองเตรียมพรอมไว ก็คือ
จะตองคํานึงถึงกิจของสงฆวา ถามีงานของสงฆ และสงฆเรียกตัวเมื่อไร แมแตในระหวาง
เขานิโรธสมาบัติ ๗ วัน ก็ตองออกแลวไปทันที
พระที่เขาสมาธิ พระที่เขานิโรธ ไมใชวาทานไมมีสติ ไมรูเรื่องอะไร แตที่จริง เปนผู
มีสติพรอมอยู เมื่อสงฆเรียกตัวเมื่อไร ก็รับรู และไปทันที นี่คือถือสงฆเปนใหญถึงขนาดนี้

กรรมในกฎธรรมชาติ กับกรรมในกติกาสังคม
ตามที่พูดมานี้ จะเห็นวา คนเรา ที่เปนชีวิต และเปนบุคคลนี้ มีความรับผิดชอบ ๒
ด า น หรือ ๒ ชั้ น ในด า นหนึ่ งก็ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบอยู ใ นตั ว เอง มี ชี วิต ของตัว ที่ จ ะต อ ง
รับผิดชอบตอความจริงของธรรมชาติ ในแงนี้ก็คือ แตละชีวิตนั่นแหละขึ้นตอกฎธรรมชาติ
พูดใหงายวา ในชีวิตสวนตัว แตละคนรับผิดชอบตอกฎธรรมชาติ อันนี้ปฏิเสธไมได
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ที่เดนคือกฏแหงกรรมตามธรรมชาติ เมื่อทําเหตุปจจัยดี ผลดีก็เกิดขึ้นมา เจตนา
หรือเจตจํานงของเราเปนอยางไร เราก็รับผลแหงเจตนาหรือเจตจํานงของเรานั้น นี่เปนกฏ
ธรรมชาติ ที่ แ ต ล ะคนในฐานะเป น ชี วิ ต ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ กรรมของตั ว เอง เรี ย กว า
รับผิดชอบตอกฏธรรมชาติ
แตอีกดานหนึ่งคือ ในฐานะเปนบุคคล ก็มีความรับผิดชอบทางสังคม เมื่อเปน
ภิกษุ ก็รับผิดชอบตอสงฆ โดยสงฆมีกรรมที่เปนของสมมุติขึ้นมา ใหภิกษุรับผลแหงการ
กระทําของตน
กรรมจึงมี ๒ แบบ คือ กรรมแบบธรรมชาติ ที่เปนกฏธรรมชาติอยางหนึ่ง และ
กรรมแบบสมมุติ ตามบัญญัติของสังคม อยางหนึ่ง
ในกรณี ที่ เ ป น กรรมของสงฆ ก็ คื อ กรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงบั ญ ญั ติ ขึ้ น สํ า หรั บ
กํา หนดความรั บผิ ดชอบในการมี ชีวิ ตร วมกั น โดยเปน สังฆกรรม ดัง จะเห็ นชั ดในการ
ลงโทษ เปนนิคหกรรม หลายอยาง หลายชื่อ เชน ปพพาชนียกรรม อุกเขปนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม ซึ่งเปนชื่อกรรมของสงฆ ที่ใชลงโทษพระ อยางนี้เปนตน
ในกรณีนี้ ถามีพระทําความผิด เราไมรอกรรมตามกฏธรรมชาติ แตสงฆจัดการ
ทันที เพราะฉะนั้น ถามีคนมาพูดวา ถาพระทําความผิด ก็ปลอยใหทานรับผลกรรมไปเอง
การพูด อยา งนี้แ สดงว า ไม รูหลัก พระศาสนา สงฆ หรือ สั งฆะนี้ไ ม มีการรอ เมื่ อ พระทํ า
ความผิด ก็ตองรับกรรมของสงฆตามวินัย สงฆจัดการเลย เพราะวาสงฆมีกรรมตามกฎ
ของสงฆที่จะทํา ไมตองไปรอกรรมของกฎธรรมชาติ
อนึ่ง ตองรูถึงความเชื่อมตอดวยวา เมื่อสงฆทํากรรมที่เปนของสงฆตามสมมุตินั้น
ก็คือเราเอากฏธรรมชาติมาใชประโยชน ตรงนี้ขอใหทําความเขาใจใหชัด
คนที่ปลอยไปตามกรรมนั้น ก็คือมองเรื่องกรรมอยางคลุมเครือ แสดงวาไมรูจักใช
กฏธรรมชาติ การฝ ก หั ด พั ฒ นาคนอะไรต า งๆ นี้ คื อ การรู จั ก เอากฏธรรมชาติ ม าใช
ประโยชน คือเอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชในปฏิบัติการของมนุษย เปนการเอาตัวเราที่
เปนคน ซึ่งก็เปนธรรมชาตินี้ เขาไปเปนปจจัยรวมในกฏธรรมชาตินั่นเอง
เพียงแตวา ในกรณีอยางนี้ คนเราเขาไปเปนปจจัยในทางที่ดี เพื่อหนุนให
กระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติเปนไปในทางที่จะเกิดผลดี สมความตองการของ
มนุษย เพราะมนุษยมีปญญาที่เปนธรรมชาติอันยอดเยี่ยม พรอมดวยเจตนาที่มุงใหถึง
จุดหมายที่เล็งเห็นดวยปญญานั้น ก็ทํากรรมใหเปนปจจัยรวมเขาไปในกฎธรรมชาติ ไม
ตองรอปลอยไปตามธรรมชาติ
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พูดสั้นๆ วา มนุษยมีปญญา ก็เอาปญญาพาการกระทําของตนเขาไปเปนปจจัย
อยางหนึ่งในธรรมชาติ
การนํา เอาการกระทํ า ของเราเข า ไปเป น ปจ จั ยอย า งหนึ่ ง ในกระบวนการของ
ธรรมชาตินั้น ก็เปนการทําใหกิจการตางๆ แมแตของสังคมนี้ ดําเนินไปตามกฏธรรมชาติ
อยางไดผลดีแกหมูมนุษยนั่นเอง
ตรงนี้เปนความสัมพันธกันระหวางดานของธรรมชาติ กับดานของสังคม เรารูอยู
วา เรื่องกรรมโดยพื้นฐานแลวเปนกฏธรรมชาติ คือเปนเรื่องของชีวิตของแตละคน หรือพูด
ใหตรงวาเปนเรื่องของแตละชีวิต ที่ตองรับผิดชอบตามกระบวนการของเจตจํานงในตัวเอง
เป น เรื่ องเฉพาะตั ว พู ด ในสํ า นวนของคนว า แต ล ะคนรั บผิ ด ชอบชี วิ ต ของตนตามกฏ
ธรรมชาติ ความรับผิดชอบของชีวิตตามกฏธรรมชาตินี้ เรียกวา “ธรรม”
เพราะฉะนั้น เมื่อมองในแงธรรม คนก็รับผิดชอบตัวเอง
แตถามองในแง “วินัย” คือการที่พระพุทธเจาทรงจัดตั้งวางระบบในสังฆะ ซึ่งอยู
ในสังคมมนุษย โดยมีการบัญญัติตางๆ ที่เปนเรื่องสมมุตินี้ ก็กลายเปนวา คนแตละคน
หรือบุคคลนี้ รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอกฎกติกาตางๆ ที่บัญญัติจัดตั้งวางเปน
ระบบขึ้นมาในสังคม
เมื่อมองในดานนี้ จะเห็นวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติจัดใหมีกรรมที่เปนของ
สมมุ ติสํ าหรั บ สงฆ ในทางวิ นั ย ที่ จะใช จั ด การกั บ พระภิ ก ษุ ไ ด เ ลย สัง ฆกรรมต างๆ มี
มากมายอยางที่กลาวเมื่อกี้แลว รวมทั้งกรรมในการลงโทษ ที่กําหนดวา เมื่อมีพระภิกษุ
ทําความผิด ก็ไมตองไปรอ ไมตองปลอยใหเปนไปตามกรรมของกฏธรรมชาติ ก็จัดการให
เขารับผลกรรมตามสมมติไปเลย
คนที่รอ บอกวาปลอยใหเปนไปตามกรรมของกฏธรรมชาติ อยางนี้แสดงวาคนนั้น
ไมรูไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนาทั่วพอ บอกแลววา มนุษยเองก็เปนธรรมชาติ และในตัว
มนุษยนั้นก็มีปญญาที่เปนธรรมชาติอันวิเศษ รวมทั้งปญญาที่รูจักเอาความรูในกฏธรรมชาติ
มาใชประโยชน จึงไมตองรอใหผลเปนไปตามกฏธรรมชาติของเหตุปจจัยสวนอื่น แตเราที่
เปนธรรมชาติอยูแลว เขาไปเปนสวนรวมในปฏิบัติการของกฏธรรมชาติเสียดวยเลย
นี่ ก็ คื อ มนุ ษ ย เ ข า ไปเป น เหตุ ป จ จัย ในกระบวนการของกฏธรรมชาติ โดยเอา
ป ญ ญาของเรานี่ แหละเขา ร วมเป นป จจั ย อย า งหนึ่ง ในกระบวนการของกฏธรรมชาติ
เฉพาะอยางยิ่ง ปญญาที่เอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชประโยชน มาจัดการสังคม มา
จัดตั้งวางระบบในสังคม มาทํากิจการของสวนรวม
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ย้ํ า ว า นี้ คื อ การที่ ค นเข า ไปเป น ส ว นร ว มของกระบวนการของเหตุ ป จ จั ย ใน
ธรรมชาติ นี่เปนความฉลาดของมนุษย ที่ทําใหมนุษยสามารถไดรับผลดีจากกฏธรรมชาติ
นั้น ทั้งในระดับบุคคล และในระดับสังคม เราจึงสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมให
เปนไปดวยดีได แตทั้งนี้ ตองโยงใหถึงกฏธรรมชาติตลอดเวลา
ในเรื่องนี้ รวมแลว ขอสําคัญก็คือวา ตองโยงใหครบ ๓ ดาน ทั้งธรรมชาติ คน และ
สังคม ใหถึงกันหมด แลวคนก็เปนศูนยกลางอยางที่วาเมื่อกี้นี้ เพราะคนนี้เขาถึงธรรมชาติ
ดวย แลวก็มาเปนสวนรวมในสังคมดวย
การโยงที่วานี้ ก็ทําไดที่ตัวคนเองนั่นแหละ คือโยงคนที่เปนชีวิตในธรรมชาติ กับ
คนที่เปนบุคคลในสังคม โดยพัฒนาปญญาขึ้นมาใหสามารถเชื่อมโยงคนสองดานนั้น ให
ประสานเกื้อกูลกลมกลืนกัน ดังไดวามา
ทีนี้ การที่ตัวคนเขาถึงความจริงของกฏธรรมชาติ นั่นคือหัวใจของการที่เขาจะมา
สรางสรรคสังคมได เมื่อมนุษยไมเขาใจจุดสําคัญนี้ ก็ไปแยกคนกับสังคมใหตางหากกัน ก็
เลยจบที่นั่นแคนั้น ดวนไปแตละดาน เห็นไมถึงองครวม ไมทั่วตลอดระบบสัมพันธของ
องครวมและเหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น ชาวศาสตรสมัยใหมในปจจุบัน จึงถูกเรียกวาเปนพวก reductionist
เปนพวกแยกสวน พวกแบงซอย พอแบงซอยไปแลว โยงไมได ก็ตันอยูที่นั่น ก็เลยมองคน
หนักไปทางเดียวในแงเปนผลผลิตของสังคม วาสังคมหลอหลอมคน ดังนี้เปนตน
ย้ําไวอีกวา ถาคนเขาถึงกฏของธรรมชาติแลว เขาจะสามารถเปนอิสระจากสังคม
ได แลวเขาจะกลับเอาความรูในกฏธรรมชาติมาใชพัฒนาสังคมใหดีไดอยางถูกทาง และ
อยางยั่งยืน
ที่พูดมานี้ เปนการพูดขยายออกไปใหเห็นวา การมองเห็นเขาใจเรื่องนี้สําคัญมาก
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนา แมจะใหความสําคัญแกสังคม ก็เนนดวยวาจะตองโยงไป
ใหถึงกฏธรรมชาติตลอดเวลา
แลวชีวิตมนุษยที่ดีนั้น ในที่สุดมันก็เปนชีวิตของเขาเอง ซึ่งเปนพื้นฐาน คือเปน
ของธรรมชาติ ไมมีใครปฏิเสธได ถาเขาไมสามารถเอาประโยชนจากความจริงในกฏ
ธรรมชาติ ไมทําใหชีวิตที่อยูในธรรมชาตินี้ เขาถึงประโยชนที่แทจริงแลว ก็ไมมีทางที่ชีวิต
จะสมบูรณ ไมวาเขาจะไปเปนบุคคลที่มีสวนรวมในสังคมอยางไรก็ตาม
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ไมตองพึ่งพา ไมตองอาศัย แตอยูเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งไป
ไดพูดมาแลววา ชีวิตของพระมีความสัมพันธทางสังคม กับสวนรวม ไมวาจะมอง
ในแงของในหมูสงฆดวยกันเองก็ตาม หรือในแงความสัมพันธกับประชาชนก็ตาม
ทีนี้ ในการสัมพันธกับประชาชนนั้น ทําไมพระพุทธเจาใหพระสงฆผูกพันชีวิตไว
กับประชาชน อันนี้ก็เพื่อใหเอื้อประโยชนตอกัน เพราะวาพระเปนตัวอยางของบุคคลที่
ตองการพัฒนาชีวิต มีความตั้งใจเอาจริงเอาจังในการศึกษาใหครบไตรสิกขา จนกระทั่ง
เขาถึงธรรม คือความจริงของกฏธรรมชาติ สามารถเอาความจริงในกฏธรรมชาติมาใช
ประโยชนกับชีวิต
เมื่อไดรับประโยชนจากประสบการณของตัวเองในขั้นในระดับตางๆ แลว พระก็
นาจะเอาประสบการณนั้น นําประโยชนที่ไดจากธรรม มาเผื่อแผแกประชาชน
การเผื่อแผธรรมแกประชาชน ก็โดยที่มีการพบปะกัน แลวก็ไ ดทักทายปราศัย
บอกเลาแสดงธรรมนั้น อยางนอยแมแตการเห็นบุคคลที่ไดถึงธรรม ไดประโยชนจากธรรม
มีชีวิตจิตใจที่ปลอดโปรงผองใสสุขบริสุทธ ก็เปนความดีงาม เปนแบบอยาง เปนเครื่อง
เตือนสติแกหมูมนุษยเหลานี้ ที่มัวแตลุมหลงเพลิดเพลินเตลิดไปหรือมัวประมาทอยู ใหฉุก
ใจ ไดคิด ตื่นขึ้นมา มองหาธรรม มาเขาสูทาง อยางนอยไดสํานึกรูวาชีวิตที่ดีงามเปน
อยางนี้ เราไมจําเปนตองมัวหวังความสุขจากการเสพวัตถุเกินไป หรือหลงระเริงกันอยู
อย า งน อยผู ที่มี ชีวิต อยู ใ นความลุ มหลงมั ว เมา โดยไม เ คยเห็ น โทษ ก็ มี เ ครื่ อ ง
กระตุกตารอเตือนสติ วันหนึ่งอาจจะมองเห็นโทษวา สิ่งที่ตนทําดําเนินอยูนั้น ไมถูกตอง
ชีวิตที่ดีงามควรจะเปนอีกอยางหนึ่ง แลวนึกถึงทางออก หรือทางเลือกใหม
เพราะฉะนั้ น การที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงบั ญ ญั ติ ใ ห พ ระสงฆ ต อ งฝากชี วิ ต ไว กั บ
ประชาชน ก็เปนการผูกพันไมใหพระหลบลี้หนีสังคมออกไป ผูกพันอยางไร?
ธรรมดาคนเรานี้ ที่ ม าอยู ใ นสั ง คม อย า งที่ เ รี ย กว า เป น สั ต ว สั ง คมอะไรๆ นี่
สวนมากก็อยูในสังคมเพราะตองอาศัยสังคม เขายังหวังประโยชนจากสังคมอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อตัวเขา เขาพึ่งพาผูอื่น เขาหวังประโยชนจากคนอื่น จะเอาจะไดจากคนอื่น
จากทั้งสังคม แลวก็มักจะคิดในทางที่จะไดจะเอาใหมากดวย
ทีนี้ คนพวกนี้ พอเกิดเบื่อหนายสังคมขึ้นมา ไมมีอะไรที่อยากจะเอาจากสังคม
ตัวเองไมตองพึ่งคนอื่นแลว ก็จะเปนไปในทางตรงขาม คือมีความโนมเอียงที่จะปลีกตัว
ไมเอาเรื่องเอาราวกับชาวบาน จะไมยุงเกี่ยวกับใครแลว ออกไปเปนฤาษีชีไพรเสียเลย
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เพราะฉะนั้น คนที่วาพึ่งสังคมอยู พอจะไมตองเอาจากสังคม ไมตองพึ่งสังคม ก็
กลายเปนวา จะตัดจากสังคมออกไป ฉันจะไปอยูคนเดียว จะไปหาความสุขของตัวเอง นี่
ก็คืออยางพวกฤาษีชีไพร พวกนี้มีชีวิตเปนอิสระจากสังคมไดพอสมควรแลว เขาไมหวัง
ความสุขที่จะตองไดตองเอาจากสังคม สามารถอยูตัวคนเดียวได ไปหาความสุขทางจิตใจ
ก็โนมไปทางตรงขาม คือจะผละทิ้งไป ไมเอาเรื่องทางสังคม
ทีนี้ คนที่เราตองการใหมาอยูกับสังคมนี้ ที่จะเปนประโยชนแกสังคม ก็คือคนที่ไม
ตองพึ่งพาอาศัย ไมตองการเอาจากสังคมนี่แหละ แตเขาสามารถเอื้อประโยชนแกสังคม
ไดเต็มที่ คนอยางนี้สิ ที่เราตองการใหมาสัมพันธกับสังคม แลวถาคนพวกนี้ พอมีโอกาส
กลับหลบออกจากสังคมไปเสีย ไมเอาเรื่องดวย ก็ไมถูกเรื่อง
หันมาดูพระพุทธศาสนา ทานใหเราพัฒนาชีวิตที่เปนอิสระจากสังคมไดมากที่สุด
จนจิตใจเปนอิสระจากสังคมไดโดยสมบูรณ แตเสร็จแลวทานไมยอมใหออกไปจากสังคม
ทานกลับใหเราพึ่งสังคม แตไมใชใหใจตองพึ่ง ไมใชใหปญญาตองพึ่ง แตพึ่งอาศัยในชีวิต
ดานนอก เชนในการเลี้ยงกาย
นี่ก็คือวา พระนั้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปในขั้นจิตปญญา จนกระทั่งมีความสุขอยูใน
ตนเอง เมื่อมีความสุขของตนเอง ภายในเปนอิสระ ก็ไมตองขึ้นตอความสุขจากภายนอก
ในแงหนึ่งก็คลายฤาษีชีไพร ก็อาจมีความโนมเอียงที่จะแยกตัวปลีกออกไป จะตัดขาด
จากสังคม แตคติในหลักของพุทธศาสนาก็มาบอกวา เราตองการใหคนแบบนี้ ที่เปนอิสระ
ที่ไมตองเอาจากสังคมแลวนี้แหละ กลับมาเอื้อประโยชนตอสังคม ใหมาสัมพันธกับสังคม
แลวจะเปนความสัมพันธที่เปนประโยชนแกหมูชน แกสังคมมากที่สุด
ที่ ว า มานี้ คื อ หลั ก การของพระพุ ท ธศาสนา ดั ง ที่ ไ ด บ อกว า มี นั ย ทางสั ง คมอยู
ตลอดเวลา เรื่องของการประพฤติปฏิบัติ ชีวิตของพระ ครรลองธรรม ระบบวินัย มีแง
ความหมายอยางนี้ทั้งนั้น
มองลึกลงไป เรื่องนี้ซับซอนมากเหมือนกัน ที่วามานั้น เปนการพูดกวางๆ ทั่วๆ ไป
เราบอกวา คนจํานวนมากยังพึ่งพาสังคม หวังไดหวังเอาจากสังคม จึงอยูในสังคม แต
ที่วาซับซอน อยางในชมพูทวีปครั้งโบราณ คนไมนอยที่หวังเอาประโยชนแกตัว แตแทนที่
จะหวังไดหวังเอาจากมนุษยดวยกันในสังคมนั้น แตเขาหวังไดจากเทพเจา คนพวกนี้เลย
กลายเปนพวกที่แยกตัวไปจากสังคม ไปบูชาเทวดาอยูในปา นี่ก็คือจะเอาผลประโยชน
จากคนอื่นขางนอก แตคนอื่นนั้นเปนเทวดา ไมใชคน ก็เลยไมเอากับสังคมอีกเหมือนกัน
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ลองหวนนึกถึงพุทธภาษิตที่ยกมาใหฟงตั้งแตวันแรกในโบสถ ที่พูดถึงเรื่องการ
บูชา ก็มาเสริมหลักการนี้ กลาวคือ คนสมัยเกาตั้งแตกอนพุทธกาลนั้น เขาหวังพึ่งเทพเจา
อยากใหเทพเจาบันดาลโนนบันดาลนี่ 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)

คาถานี้บอกวา “บูชาคนที่พัฒนาตนแลว คนหนึ่ง แมแตเพียงครูเดียว การบูชานั้น
ดีกวาเซนสรวงเทวดาตลอดเวลา ๑๐๐ ป” วาถึงอยางนี้ ทําไมพระพุทธเจาตรัสอยางนั้น
คนยุคนั้นพวกนั้นหวังพึ่งเทพเจา อยากไดผลประโยชนที่เทวดาจะบันดาลให ก็ไป
มีความสัมพันธกับเทพเจา เปนความสัมพันธระหวางตัวเองกับเทพเจา โดยหวังประโยชน
แกตัวเอง คราวนี้ก็ไมเอาใจใสเลยวาตัวเองจะตองทําอะไร ไมเอาใจใสกันและกันในหมู
คนที่อยูรวมสังคม ไมนึกที่จะมารับผิดชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมมาคิดการที่จะรวมกัน
แกปญหา ก็ไปฝากปญหาใหเทวดาแกให รอทานบันดาลผลไดใหแกตัว โดยไมตองทํา
เมื่ออะไรๆ ก็อยูที่เทวดา ขึ้นตอเทพเจา มนุษยก็ไมเพียรพยายามทําใหสําเร็จดวย
ตนเอง ไมตองเอาใจใสกัน ไมตองมารวมกันแกปญหา มัวแตหวังพึ่งสิ่งอื่น จะเอาอํานาจ
ภายนอกมาชวย ดานหนึ่งก็ไมพัฒนาตัวเอง มีแตออนแอลงไป แลวอีกดานหนึ่ง ในหมู
มนุษยเอง ก็ไมเอาใจใสดูแลกัน สังคมก็แย
คาถาเมื่อกี้จี้จุดลงไป ใหคนไมมัวคํานึงถึงผลไดแกตัวเอง โดยเอาใจไปอยูกับการ
หวังพึ่งอํานาจจากภายนอกและรอคอยการดลบันดาล แตใหเอาใจมาอยูที่มนุษยดวยกัน
หันมาเอาใจใสดูแลคนในสังคมนี้ ชวยกันยกยองคนดี คนผูใดทําดีงามทําถูกตอง อยูใน
ธรรม เจริญงอกงามในศีลวินัยจิตปญญา ก็ยกยอง ชวยกันสงเสริม
เมื่อคนไมมัวไปหวังพึ่งรอคอยอํานาจดลบันดาลของเทพเจา แตละคนก็ตองเพียร
พยายามทําการใหสําเร็จดวยเรี่ยวแรงกําลังของตน ทําใหตนเองไดฝกฝนพัฒนาเขมแข็ง
สามารถขึ้น ไมปอแปรอใหเทวดามาอุม พรอมกันนั้นก็เอาใจใสดูแลกัน ก็มารวมมือกันใน
การแกปญหา และใครเกงในการทําดี ก็ยกยองสนับสนุน สังคมก็กาวหนาไปอยางถูกทาง
เป น อั น ว า ได ม าเอาใจใส ดู แ ลหมู ม นุ ษ ย มาร ว มมื อ กั น แก ป ญ หา แต ล ะคนก็
พัฒนาตัวเอง และสังคมก็ดีงามเขมแข็งมั่นคง
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ใหทาน ใหธรรม นําปสาทะ
มาดู เ รื่ อ งของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพระสงฆ กั บ ประชาชนกั น ต อ ไป ในเมื่ อ
เรื่องราวเปนอยางที่ไดพูดโดยลําดับมา ความสัมพันธก็เปนเรื่องของการใหแกกัน
การให ก็คือทาน และทาน คือการใหนั้น แบงเปน ๒ อยาง คือ
๑. อามิสทาน การใหอามิส คือใหวัตถุสิ่งของ
๒. ธรรมทาน การใหธรรม คือใหความรูเขาใจในความจริงความถูกตองดีงาม
เวลาพูดกันเรื่องทาน เรามักนึกถึงแคอามิสทาน แลวก็นึกวาชาวบานตองถวาย
ทานแกพระสงฆ ลืมไปวา ที่จริงนั้น พระสงฆก็ตองใหเหมือนกัน พระสงฆก็ตองบําเพ็ญ
ทานแกประชาชน
เราไปมองวา ชาวบานถวายอาหาร ถวายปจจัย ๔ พระสงฆก็เปน ปฏิคาหก คือ
เปนผูรับ พรอมกับเรียกชาวบานที่ถวายวาเปน ทายก และทายิกา เมื่อมองกัน นึกกันอยาง
นี้ นานเขาก็ชักชิน พระก็เลยนึกวาตัวเองเปนผูรับ มีหนาที่รับ
แตที่จริงนั้น คือมีหนาที่ตอกัน พระพุทธเจาตรัสไววา “อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา”
แปลว า ทั้ งสองฝา ยอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น ต า งฝ า ยต า งให ชาวบ า นให วั ต ถุ ป จ จั ย ๔ ที่
เรียกวา อามิสทาน ทางฝายพระภิกษุก็ใหธรรม ที่เรียกวา ธรรมทาน
ตามหลักนี้ หนาที่ของพระคือใหธรรม ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการนี้ ก็คือ
ใหแกกันและกัน ก็จะทําใหชีวิตรวมโลกรวมธรรมกันนี้ เปนไปดวยดี แตละคนก็พัฒนา
ตนเองขึ้นไป โดยตางก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ทีนี้ เมื่อชาวบานถวายอามิส คือวัตถุสิ่งของปจจัยสี่ ก็มีหลักพระวินัยกันไวอีกวา
ไมใหพระรับมาก นี่คือทานระวังวาจะไมใหพระไปเบียดเบียนทําใหประชาชนเดือดรอน
พระรับเอาแคตัวเองอยูได ใหรางกายอยูได ชีวิตเปนอยูได
รวมความวา จุดหมายของพระอยูที่การพัฒนาตนเอง โดยศึกษาในไตรสิกขา
สวนเรื่องวัตถุปจจัยก็เพียงอาศัยเปนเครื่องเลี้ยงชีพ พอเลี้ยงชีวิตอยูได เมื่อชีวิตเปนไปอยู
ก็ไปพัฒนาชีวิตของตนเอง แลวก็มาเอื้อธรรมแกประชาชน เมื่อไดประสบการณจากการ
ปฏิบัติ จากการเรียนรู ก็นํามาเผยแพรใหแกประชาชน มาสั่งสอน มาแนะนําการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น การใหธรรมจึงเปนหนาที่ที่แทของพระสงฆในการสัมพันธกับ
ประชาชน อันนี้ตองถือเปนหลักใหญ
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การใหธรรมนั้น เรามักมองในแงวา ตองไปพูดไปสอน ที่จริง ไมจําเปน การให
ธรรมนั้ น ให โ ดยพู ด ก็ ไ ด ให โ ดยไม ต อ งพู ด ก็ ไ ด พระไม ไ ด มี ค วามสามารถในการพู ด
เหมือนกันหมดทุกองค บางองคทั้งๆ ที่บรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันตแลว ก็สอนไมเปน
เปนคลายอยางพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งสอนคน พูดไมคอยไดผล นี่หนึ่งละ
ทีนี้สอง นอกจากนั้น พระบางองคบวชมาไมนาน ยังไมไดเรียนรูเทาไร ยังไมมี
ประสบการณ ก็ไมรูจะเอาอะไรไปสอน แลวจะใหธรรมไดอยางไร
ตรงนี้ก็มาแยกแยะทําความเขาใจกันใหชัดวา ธรรมะนั้น หนึ่ง หมายถึงธรรมที่
เปนความรูความเขาใจเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือ สอง ธรรมะคือตัวกุศลธรรม
ความดีงามที่เกิดขึ้น แมแตในจิตใจของตัวเอง สภาพจิตใจที่ผองใส เปนบุญเปนกุศล ไมมี
ความเศราหมอง ศรัทธา ความอิ่มใจ ที่เกิดขึ้นในใจ ก็คือกุศลเกิดขึ้นแลว นี่ก็คอื ธรรม
ถาพระมาแลว พระพบกับโยม หรือโยมเห็นพระแลว ทําใหโยมเกิดมีกุศลธรรมใน
ใจ แมไมไดพูด ก็เปนการใหธรรมแลว เพราะฉะนั้น จึงเนนวา ใหพระสงฆมีลักษณะที่วา
แมเพียงปรากฏตัวขึ้นที่ไหน ก็บํารุงจิตใจประชาชน ทําใหในใจเกิดกุศล
อยางที่ไดพูดไปเมื่อเชาแลววา กุศลธรรมสําคัญในจิตใจของประชาชน ที่พระตอง
พยายามใหเกิด คือ ปสาทะ ความเลื่อมใส ความผองใสของจิตใจ ซึ่งเปนสภาวะที่ดีอยาง
ยิ่ง เปนสุขภาพจิตพื้นฐาน พอจิตใจผองใส บันเทิง ชุมฉ่ํา สดชื่นแลว ก็ดีไปหมด ความสุข
ก็มา กําลังกายก็มี กําลังใจก็มา
ฉะนั้ น เวลาพบเห็น พระ ลัก ษณะของพระที่ ดี ก็ จ ะทํ า ให ญ าติ โยมเกิ ด ปสาทะ
ความชื่นชมผองใสของจิตใจ ที่แปลกันมาวาความเลื่อมใส
ปสาทะ ที่เลื่อมใส ผองใส ชื่นชม ชื่นใจนี้ มี ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ เกิดความชื่นชม เลื่อมใส ผองใส ชื่นบาน ชื่นใจ เปนภาวะในจิตใจขึ้นมา
ซึ่งเปนภาวะที่ดี เปนกุศล
ขั้นที่ ๒ เกิดความสัมพันธกับพระภิกษุ หรือบุคคลที่เปนตนแหลงของสภาพจิตอัน
ดีที่เกิดขึ้นในตัวเองนี้ ที่เปนผูทําใหตนเกิดปสาทะ ก็จะเกิดมีความรูสึกอยาก
เขาไปหา เขาไปพบ ความรูสึกนี้จะเปนตัวตอโยงใหเขาเขาไปหาเพื่อไถถาม
หรือขอฟงธรรม ถาใฝรูชอบศึกษาอยูแลว เขาก็จะไปถามปญหา ไปปรึกษา
ขอให ช ว ยแก ข อ สงสั ย ในเรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้ หรื อ แม แ ต เ พี ย งเขาเข า ไปหา ไป
ทักทายปราศรัย พระภิกษุก็ไดโอกาสที่จะสอน ที่จะอธิบายธรรม
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ขั้ น ที่ ๓ แสดงอาการของผู เ ลื่ อ มใส หมายความว า เมื่ อ เลื่ อ มใส เขาก็ อ ยาก
แสดงออกถึงความรูสึกชื่นชมนั้น คือทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงถึง
ความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อทานเปนพระ เขาก็มักนําอาหารมาถวาย เอาขาว
ของมาถวาย ตลอดจนทําอะไรๆ ในทางที่จะสงเสริมและสังสรรคแตนั้นตอไป
ขอใหสังเกตวา คนมักจะมองเรื่องของปสาทะ ความเลื่อมใสนี้ ไปที่แง
ของขั้นที่ ๓ บางทีพระบางองคก็เพงจับหรือจองที่จุดนี้ ซึ่งจะกลายเปนเรื่อง
เสียหาย คือกลายเปนวา พระนั้นมองวาเราจะไดอีกแลว ที่จริงไมใชอยางนั้น
จุดสําคัญที่ควรเพง ควรเนน คือที่สภาพจิตของเขา วาทําอยางไรจะให
เขาเกิดสภาพจิตใสผองที่ดีอันนี้ ซึ่งเปนกุศลเปนคุณประโยชนแกตัวเขาเอง
เพียงเขาเกิดปสาทะ ใจเขาดีอยางนี้ ก็เปนบุญใหญและเปนคุณคาที่ประเสริฐ
ยิ่งแลว ตอจากนั้น ถาเขาจะเขามาหามาถามอะไร เขาก็จะไดธรรม นี่ก็ยิ่งดี
มากขึ้นไป สวนเขาจะแสดงอาการเลื่อมใสถวายอาหารถวายอะไรหรือไม นั่นก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งไกลออกไป ไมควรไปคํานึง อยาไปเพง อยาไปติดที่ตรงนั้น
เปนอันวา พระนี่สามารถใหธรรมแมโดยไมตองพูด คือปรากฏตัวอยางพระ เมื่อ
พระประพฤติดี มีอากัปกิริยางาม ก็เปนที่ชื่นชม นาเลื่อมใส เห็นแลวก็ชื่นใจ
อย า งพระอั ส สชิ ที่ เ ป น องค ห นึ่ ง ในพระเบญจวั ค คี ย ที่ เ ป น สาวกชุ ด แรกของ
พระพุทธเจา ไดบรรลุอรหัตผล แลวทานก็ออกจาริกไป วันหนึ่ง ทานเดินทางไปในเมือง
ราชคฤห ฝายอุปติสสปริพาชก ซึ่งตอมาเปนพระสารีบุตร เปนนักบวชอยูในสํานักของ
อาจารยสญชัย กําลังแสวงหาโมกขธรรม หมายความวาตองการหาทางหลุดพน ตองการ
จะรูธรรมใหถึงความจริงแท พยายามคนควาแสวงหามา ก็ไมเจอสักที
วันนั้นก็เผอิญวา ทานอุปติสสะนี้ไดเห็นทานพระอัสสชิเดินมา แควาพอมองเห็น
พระอัสสชิเดินนี้ ทานอุปติสสะก็เกิดมีปสาทะขึ้นเลย ก็เกิดความชื่นชม เลื่อมใส ชื่นบาน
เอิบอิ่มใจขึ้นมา ก็มองวา ทานผูนี้ตองมีอะไรดี นี่คือความสัมพันธเกิดขึ้นแลว พอชื่นชม
เลื่อมใส ก็อยากเขาไปหา อยากเขาไปถาม ตอนนี้สื่อนําเกิดขึ้นแลว โดยผูที่บรรลุธรรม ซึ่ง
ฝกอบรมตนดีแลว ไดทําใหเกิดสภาพจิตที่ดีงาม ยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้นแกทานผูอื่นแลว
แมโดยไมตองพูด
จากนั้น อุปติสสปริพาชกไดเขาไปหาพระอัสสชิ แลวก็ถามวา ทานบวชกะใคร
เปนลูกศิษยใคร ใครเปนศาสดาของทาน ศาสดาของทานสอนวาอยางไร พระอัสสชิก็ยก
หลักธรรมมาพูดใหฟงสั้นๆ ดวยความถอมตน ทําใหพระสารีบุตรบรรลุโสดาปตติผล
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เรื่องก็เปนมาอยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงเนนความสําคัญวา พระภิกษุนี้ เมื่อจะเกื้อ
การุณยตอชาวโลก ก็เกื้อกูลตั้งตนแตแกสภาพจิตของเขา โดยประพฤติปฏิบัติตนใหดี อยู
ในศีล อยูในภาวะของบุคคลที่ไดฝกอบรมตนดี เมื่อปรากฏตัวขึ้นที่ไหน เมื่อไร ก็ใหธรรม
เกิ ด ขึ้ น ในใจของคนที่ ไ ด พ บ เป น การให ธ รรมแก เ ขา แม โ ดยไม ต อ งพู ด เพราะฉะนั้ น
ประชาชนเห็นพระเมื่อไร ก็ใหเขาไดความสบายใจ ความชื่นบาน ความผองใสของจิตใจ
การที่พระทําใหญาติโยมประชาชนพบเห็นแลว เกิดปสาทะ ก็เพราะพระตั้งอยูใน
ศีล มีธรรม เปนสมณะ คือผูสงบ ไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแกใคร เปนผูไมมีภัย
พระอยูที่ไหน ที่นั่นก็อยางที่วาแลว ถาเปนพระแท ที่นั่นก็เปนรมณีย เปนที่รื่นรมยใจ สงบ
สบาย สดชื่น ปลอดโปรงโลงใจ จนกระทั่งอยางนอยพระก็เปนเครื่องหมายของความ
ปลอดภัย คือเห็นพระที่ไหน ที่นั่นไมมีภัยอันตราย หายใจไดทั่วทอง โลงสบาย
เพราะอยางนี้ จึงเหมือนเปนประเพณีที่ติดมาในใจ แตกอนแตไรก็รูกันถือกันวา
เห็นพระเณรที่ไหน คือเห็นสมณะ ที่นั้นไมมีภัย ญาติโยมเดินทางไปในปา ซึ่งสมัยกอนถือ
วาเปนถิ่นอันตราย ทั้งสัตวราย คนราย โจรราย อาจจะแอบแฝงซอนอยู มักรูสึกระแวง
หวาดหวั่น เสียวสยอง แตพอไปเจอพระสงฆเขา ก็โลงใจ ใจชื้น หายใจทั่วทอง ลงนั่ง ยก
มือทวมศีรษะไหวพระ เพราะวาสบายใจ โลงใจ รูสึกวาเราปลอดภัยแลว นี่ก็เปนอาการ
หนึ่งของปสาทะ
นอกจากเวลาบิณฑบาตแลว โอกาสที่ญาติโยมจะไดพบกับพระบอยที่สุด ก็คือใน
พิธีก รรม เวลาไปในพิ ธีนั้น ไดเ น นสื บกั นมาแตโ บราณ ให พ ระสํารวมตนใหม าก การ
ปรากฏตัวก็ตาม การสวดมนต การประกอบพิธีในสวนตางๆ ในลําดับขั้นตอนทั้งหลาย ก็
ปฏิบัติดวยดี ใหเปนสื่อแหงปสาทะ ตั้งใจวา เราจะทําทุกอยาง ใหการแสดงออกของเรา
การพูดจา การสวดของเรา นอมนําสภาพจิตที่เปนกุศลใหเกิดขึ้นแกประชาชน ใหปสาทะ
ใหปติปราโมทยเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน ไมใชสวดเปนเลน ไมใชสักแตวาสวด ไมใช
สวดเรื่อยเปอยไป ตองสวดโดยตั้งใจ โดยมุงหมายใหเกิดกุศลอยางที่วานั้น
เปนอันวา ในความสัมพันธกับประชาชน ถาพระทําไดอยางนี้ พระสงฆก็จะเปน
แหลงที่ดํารงธรรมไวใหแกสังคม เปนที่บํารุงจิตใจของประชาชน เปนหลักใหแกสังคม เปน
ศูนยกลางที่จะนําเสนอเอื้ออํานวยความสุข ความรื่นรมย ความเบิกบานใจ ความผองใส
ใหแกสังคมไดตลอดเวลา อยางคําเกาในโคลงของนรินทรธิเบศร ที่พูดถึงวัดวาอาราม
แววเสียงระฆังขาน พระภิกษุกวาดแผวลานโบสถศาลา อยางที่ไดยกมาใหดูแลว
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คนในเมืองนั้นวุนวาย ยุงกับการทํามาหากิน ธุรกิจการงาน การดําเนินชีวิตที่
แขงขันบีบรัด จุกจิกจอแจกระทบกระทั่งกับผูคนที่ตางจิตตางใจ บางทีก็วาวุนขุนมัว เมื่อ
ไดเห็นพระสงฆที่ทรงศีลทรงธรรมงามจริยาทีหนึ่ง ก็คอยผอนคลายไดชื่นใจ พระสงฆควร
จะเปนที่เชื่อมโยงคนและสังคมใหถึงกันกับธรรมชาติอยูเรื่อยๆ เพราะวามนุษยในสังคมนี้
มีเรื่องราวทีช่ ักพาใหเลือนลืมหางเหินจากธรรมชาติอยูเสมอ อยางนอยใหพระสงฆเปนสื่อ
ที่เตือนคนใหระลึกถึงธรรมชาติ แลวโยงใหประสานกลมกลืนกันไว ไมใหถึงกับแปลกแยก
อี ก ด า นหนึ่ ง พระก็ เ ป น สื่ อ ประสานระหว า งรู ป ธรรมหรื อ ด า นวั ต ถุ กั บ ด า น
นามธรรมคือจิตใจ อยางนอยก็เปนภาพที่ปรากฏขึ้นมาคอยเตือนไว ใหสังคมนี้ไมหลงไป
กับเรื่องวัตถุจนเกินไป ชวยเราเตือนสื่อโยงคนเขามาหาคุณคาสาระที่แทจริงของชีวิต ให
ถึงดานนามธรรม จนกระทั่งในที่สุดก็คือนําปญญามาใหแกเขา ใหเขาตระหนักรูถึงความ
จริงของกฏธรรมชาติ อันจะเปนการนําประโยชนอยางสูงสุดมาใหแกประชาชน พระภิกษุ
จะทําหนาที่สูงลึกไปถึงอยางนี้ได โดยเริ่มจากความสัมพันธที่นําปสาทะขึ้นมาอันนี้
พระผูพัฒนาครบจบศีลวินัยจิตใจและปญญา มีความดีงามความสามารถปรากฏ
ชัดในศาสนกิจอยางหมดจดมั่นคง ที่คนมีความรูสึกชื่นชมเลื่อมใสอยางสนิทมั่นใจ เฉพาะ
อยางยิ่งพระอรหันตสาวกผูใหญ จะมีลักษณะที่เรียกวาเปน มโนภาวนีย แปลวา ผูเปนที่
เจริ ญใจ คือ ใครไดพ บเห็นก็ชื่ นจิ ตสุ ขใจพาใหจิตป ญญาเจริ ญงอกงาม จึง เป นผูที่ช น
ทั้งหลายมากมาย ทั้งผูใฝธรรมและคนทั่วๆ ไป ปรารถนาจะเขาไปพบเขาไปหาเขาไป
สนทนาและแมเพียงไดเขาไปเห็น
ในครั้งพุทธกาล เหตุหนึ่งที่ทําใหพวกชาวบานไปเฝาพระพุทธเจา ไปวัด ไปหา
พระสงฆ ก็เพราะเขาปรารถนาจะไดไปพบไปปรึกษาสนทนากับพระเถระพระสาวกผูเปน
มโนภาวนีย ดังที่ในทายพุทธกาล มีอุบาสกผูใหญไปเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูลแสดง
ความรูสึกสูญเสียขาดหายวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว โอกาสที่เขาจะไดมาเฝา
พระองคแลวไดพบพระมหาสาวกทั้งหลายที่เปนมโนภาวนีย ก็จะหมดไป
นั่นก็หมายความวา เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระองคทรงเปนศูนยรวม
ของพระสาวกมหาสาวก พระเถระใหญนอยก็มาที่พระพุทธเจา โดยยึดเอาพระองคเปน
ศูนยกลาง ตั้งแตพระอัครสาวก ทั้งพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลาน ก็มาทํางานอยู
ใกลชิดพระพุทธเจา เมื่อประชาชนมาเฝาพระพุทธเจา ก็ไดมาพบพระมหาสาวกและ
บรรดาพระเถระผูใหญเหลานี้ ซึ่งเปนพระอรหันต เปนผูบริสุทธิ์ เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ
เรียกวาไดพบมโนภาวนียบุคคล ไดพบทานผูเปนที่เจริญใจ เขาก็ไดความสมใจชื่นใจสุขใจ
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แตเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เขาก็จะขาดโอกาสอันนี้ นอกจากไมไดเฝา
พระพุทธเจาแลว ก็จะไมไดพบเหลาพระเถระผูเปนมโนภาวนีย ผูเปนที่เจริญใจ พลอย
หายพลอยขาดไปดวย
ตามที่วามานี้ ลักษณะของพระสงฆที่ดี นอกจากทําหนาที่ใหเกิดปสาทะแลว ก็
พัฒนาตนเองใหเปนมโนภาวนีย ใหเปนที่ตั้งแหงความเจริญใจ
โดยฐานะตามปกติ พระภิกษุก็ดําเนินตามพระพุทธจริยา ดวยการปฏิบัติหนาที่ตอ
ประชาชน ในฐานะเปนกัลยาณมิตร ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา อาศัยเราเปนกัลยาณมิตร
สัตวทั้งหลายผูตกอยูใตอํานาจความเกิดแกเจ็บตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
คือ บรรดาทุกขทั้งหลาย ก็พนจากทุกขเหลานั้นได (ดู สํ.ส.๑๕/๓๘๓/๑๒๘) เมื่อพระเจริญงอก
งามในคุณสมบัติขึ้นจนเปนมโนภาวนีย ก็จะเปนกัลยาณมิตรที่ดียอดเยี่ยม
ในหลักธรรมเกี่ยวกับคฤหัสถ จะเห็นวา ทานใหพระสงฆทําหนาที่เปนมิตรแทของ
ประชาชน ทั้งนี้ดูไดงายๆ จากพุทธพจนในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
ขอใหโยงหลักมิตรแท-มิตรเทียม กับหลักทิศ ๖ ก็จะเห็นชัดขึ้นมา
ในหลักมิตรแท-มิตรเทียม พระพุทธเจาทรงสอนใหหลีกเวนมิตรเทียม ซึ่งก็คือศัตรู
ที่มาในรางมิตร ผูจะชักพาเราไปสูความเสื่อมเสียหาย แลวก็ใหรูจักเลือกคบมิตรที่ดี ที่
เปนมิตรจริงแทดวยหัวใจ
ทีนี้ ในบรรดามิตรแทที่มีอยู ๔ ประเภท มิตรแทประเภทที่ ๓ เรียกวามิตรแนะนํา
ประโยชน คือผูที่คอยยับยั้งหามปรามจากความชั่ว ชวนใหเราตั้งอยูในความดี ชวยใหเรา
ไดรูไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง ใหเราไดประโยชนทางปญญา แลวก็บอกทางสุขทาง
สวรรคให
ที นี้ ก็ ไ ปดู ใ นหลั ก ทิ ศ ๖ ที่ ทิ ศ สุ ด ท า ย เรี ย กว า อุ ป ริ ม ทิ ศ ทิ ศเบื้ อ งบน คื อ สมณ
พราหมณ ซึ่งแสดงหนาที่ของพระสงฆตอกุลบุตร หรือตอประชาชน จะเห็นชัดวา ตรงกัน
กับลักษณะของมิตรแทจําพวกแนะนําประโยชน แตเพิ่มเขามาอีก ๒ ขอ เปน ๖ ขอ ดังนี้
๑. ยับยั้งหามปรามชาวบานจากความชั่ว
๒. ใหชาวบานตั้งอยูในความดี
๓. ใหเขาไดรูไดฟงสิ่งที่เขายังไมไดรูไมไดฟง (จากนี้เพิ่ม ขอ ๔ และ ๕)
๔. ทําสิ่งที่เขาฟงแลว ใหชัดเจนแจมแจง
๕. อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี
๖. บอกทางสุขทางสวรรคให
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นี่คือหนา ที่ของพระสงฆตอประชาชน ขอใหสังเกตวา ขอ ๕ ที่แทรกเขามาวา
“อนุเคราะหดวยจิตปรารถนาดี” อันนี้ทานอธิบายวา คอยนึกถึงชาวบานวา ญาติโยมคนนี้
ทําอยางไรเขาจะเจริญขึ้นในธรรม ในความดีงาม เขาจะไดประสบสิ่งที่เปนประโยชนและ
ความสุข คอยนึกอยูเสมอ หาทางใหเขาไดพัฒนาตัวเอง ใหเขามีชีวิตที่ดีงามมีความสุข
ขวนขวายชวยเหลือเกื้อหนุนในทางธรรม
ทานยกตัวอยาง เชนวา มีพระองคโนน ที่มีคุณธรรมความดี รูธรรมสูง ก็แนะนํา
ชาวบานวา โยม ถามีโอกาส ก็ไปหาทานองคโนนบางนะ ทานจะไดชวยบอกธรรม ถาเปน
เดี๋ยวนี้ก็แนะนําไดกวางออกไปอีก นอกจากใหไปหาพระองคนั้นองคนี้แลว อาจแนะนําวา
นี่โยม มีหนังสือธรรมดีๆ ไปอานสิ หรือหามาให อะไรอยางนี้ เรียกวาอนุเคระหดวยความ
ปรารถนาดี รวมแลวก็คือหวังดีตอชาวบาน ไมคิดเอาจากเขา ไมใชคิดวา ทําอยางไรเรา
จะไปเรี่ยไรเขาได เราจะไปหาไปเอาใหไดเทานั้นเทานี้ แตคิดในแงวา จะอนุเคราะหใหเขา
ศึกษาพัฒนาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป นี้ก็คือหนาที่ของกัลยาณมิตรนั่นเอง
ตกลงวา หนาที่ของพระภิกษุตอประชาชนนั้น ตรงกับหนาที่ที่เปนลักษณะของ
มิตรแทประเภทแนะนําประโยชน แตเพิ่มใหหนักแนนขึ้น โดยเฉพาะขอที่วาอนุเคราะห
ด ว ยความปรารถนาดี แต ร วมแล ว ก็ คื อ ทํ า หน า ที่ ต ามอย า งพระพุ ท ธเจ า ที่ ท รงเป น
กัลยาณมิตรแบบอยาง พระสงฆก็ทําหนาที่ อยางนี้ โดยเกื้อหนุ นแกประชาชน ชักนํ า
ชาวบานใหทําความดีงามศึกษาพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
ที่วามานี้ คือความสัมพันธของพระสงฆกับประชาชน ที่วาพระสงฆเอาประโยชน
จากประชาชนนอย วาโดยหลักการ พระสงฆเปนผูพรอมที่จะไมเอาอะไรจากประชาชน
ไมตองการเอาอะไรจากสังคม ทานจะไปอยูปากินเผือกกินมันก็ได แตอยางที่บอกแลวแต
ตน คนโดยทั่วไปนั้น ที่อยูในสังคมนี้ ที่ยุงกันอยูนี้ ก็เพื่อจะเอาจะไดจากสังคม หรือยังตอง
พึ่งพาอาศัยสังคมอยู เมื่อมีคนที่เปนอิสระ ไมตองการเอาจากสังคม คนอยางนี้แหละที่
ควรจะมาอยูกับสังคม มาใหแกสังคม ทา นจึงวางหลักธรรมวินัยผูกมัดพระสงฆไ วให
ผูกพันกับสังคม ไมใหละทิ้งไป แตใหทําประโยชนตอกัน ตามหลักเอื้ออามิส กับเกื้อธรรม
เมื่อปฏิบัติตามหลักการนี้ พระก็จะมีลักษณะอยางที่พูดไปเมื่อเชานี้ แตเมื่อเชา
บอกแตคําแปล ไมไดบอกคําบาลี ที่นี่ก็เลยบอกใหครบวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑)
ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ
วณฺณคนฺธํ อเหยํ
ปเลติ รสมาทาย
เอวํ คาเม มุนี จเร
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พระคาถามีความวา แมลงภูแมลงผึ้งเที่ยวไปในหมูไม ไมทําดอกไมพรอมทั้งกลิ่น
และสีใหชอกช้ํา นําเอาแตน้ําหวานและเกสร บินไป ฉันใด มุนีคือพระสงฆ พึงจาริกไปใน
หมูประชาชนชาวบาน ฉันนั้น
หลักการนี้สําคัญมาก ถาเรายึดถือหลักการดังที่พูดมาแตตน เมื่อปฏิบัติตามนี้ได
พระสงฆ ก็ จ ะไม ทํ า ให สั ง คมเดื อ ดร อ นเสี ย หาย ไม ทํ า ให ป ระชาชนชอกช้ํ า ไม ว า ทาง
รูปธรรม วัตถุ เงินทอง ก็ตาม หรือทางนามธรรม ดานจิตใจ ก็ตาม แตเปนผูบํารุงหลอเลี้ยง
จิตใจและชุบชูปญญาของประชาชน ทําใหเขางอกงามยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนแมลงผึ้งที่วา
พาเอาแตน้ําหวานบินไป แตกลับขยายพันธุหมูไมใหยิ่งเจริญงอกงาม

จิตสํานึกตอสังคม
ทีนี้ พูดถึงพระผูบรรลุธรรมอยางสูงแลว ก็มีเรื่องที่ควรเขาใจใหชัด ตามหลัก เมื่อ
บรรลุธรรมจบแลว ก็ไมจําเปนตองอาศัยอะไรในการที่จะฝกตนตอไปอีก ยกตัวอยางเชน
พระที่ไปอยูปา วัตถุประสงคอยางหนึ่งก็คือเพื่ออาศัยบรรยากาศของปาที่สงบสงัดนั้น
น อ มจิ ต ไปสู วิ เ วก แล ว จะไดเ อื้ อ ตอ การที่ จ ะบํ า เพ็ ญ สมาธิ เจริ ญ จิ ต ภาวนา ทํ า ให จิ ต
พัฒนาขึ้นไป แตพอไดเปนพระอรหันตแลว เสร็จ-จบ-พนการฝกแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
บําเพ็ญตอไปอีก นี่มองกันตามหลัก
ทีนี้ บางทีก็จะมีบางคนอางขึ้นมาวา ทานผูนี้เปนพระอรหันตแลว ทานไมตองฝก
แล ว การถือบัญญัติปฏิบัติต ามข อวิ นัย ก็ไ ม จํา เป นแลว ไม ตอ งถื อขอวินัยบทบัญ ญัติ
เหลานี้แลว ทานหมดความยึดมั่นถือมั่นแลว บางคนไปพูดอยางนั้น อยางที่เคยไดยินญาติ
โยมมาเลาถึงวัดหนึ่ง บอกวามีพระอายุสูงมากแลว ก็มีสาวๆ ไปนวดไปบีบ เขาวาก็นวดได
สิ เพราะทานไมยึดติดถือมั่นอะไรแลว ไมเปนไรหรอก อยางนี้จะวาอยางไร
เรื่องนี้ตอบงายๆ สั้นๆ กอนวา วินัยเปนเรื่องของบัญญัติ ไมมีการยกเวนใหใคร ถา
จะยกเวนใหใครในกรณีใด ก็เปนไปตามบัญญัตินั่นแหละที่จะบอกไวแลว นี่หนึ่งละ แลว
สอง พระอรหันตประพฤติวินัยไมใชเพื่อประโยชนแกตนเอง ทานหมดความจําเปนตอง
พัฒนาตัวฝกตนแลว แตทานมีคติของพระอรหันต ที่ทําใหทานปฏิบัติตอไป ก็มาดูกัน
ขอใหดูตัวอยางกอน กรณีที่หนึ่ง เชนพระมหากัปปนะ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
สังฆกรรมในการทํา อุโบสถ คือการฟงปาติโมกข วา ทุก ๑๕ วัน พระตองไปประชุมกัน
ซักซอมวินัยพื้นฐานแมบท
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ทีนี้ พระมหากัปปนะ (พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนกษัตริยสละราชสมบัติมาบวช)
ทานรําพึงวา เราเปนอรหันต เปนผูบริสุทธิ์แลว จําเปนตองไปหรือไม พระพุทธเจาเสด็จ
มาถึงตัวทานเลย ตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์ไมไป แลวใครจะไป ตองเปนแบบอยาง
อีกตัวอยางหนึ่งที่ชัดมาก พระมหากัสสปะ เปนพระมหาสาวกที่ถือธุดงคตลอด
ชีวิตมากหลายขอ
ขอแทรกหนอยวา ธุดงคมีหลายขอ ชาวบานมักเขาใจกันผิดนึกวาธุดงคคือเดินทาง
ไป แตที่จริง ไมตองเดินทางก็เปนธุดงค และธุดงคสวนมากก็ไมตองเดินทางเลย เชน ถือ
บิณฑบาตเปนประจํา ไมรับนิมนต ฉันมื้อเดียว ใชจีวรเพียงไตรจีวรชุดเดียว ๓ ผืน ถือใช
เฉพาะผาบังสุกุล คือเอาแตผาที่เขาทิ้ง ไปเก็บมาตมมาซักมาเย็บยอมเอง ไมรับจีวรจาก
คหบดี ฯลฯ รวมหมดมี ๑๓ ขอ ธุดงค คือขอปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส “ธุตะ” ขัดเกลากิเลส
“อังคะ” แปลวา องคประกอบหรือคุณสมบัติ ในที่นี้คือขอปฏิบัติของทานผูขัดเกลากิเลส
บอกแลววา พระมหากัสสปะถือธุดงคหลายขอ โดยเฉพาะขออยูปาเปนประจํา
อยูปาตลอดชีวิต รวมทั้งถือไตรจีวร ถือผาบังสกุลดวย อาว พระอรหันตไมตองขัดเกลา
กิเลสแลวนี่ จะตองขัดเกลาอยูอีกทําไม ถือธุดงคตอไปทําไม
ทีนี้ ตอมาทานแกเฒาลง ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาก็ตรัสแกทานวา มหากัสสปะ เธอนี่
ก็แกเฒาอายุมากแลว จีวรบังสกุลนี้ เนื้อผาหยาบ เปนของหนัก เธอก็แกแลว ผาเนื้อหยาบ
หนักๆ พระแกเฒาไปหม ก็หนักตัว (ทําใหทรงตัวไมคอยดีดวย) หรืออยางนอยก็รูสึกไม
สบาย เธอผอนปรนกับตัวเองบางก็ได หันมาใชจีวรที่คหบดีถวาย รับนิมนตฉันภัตตาหาร
อยูกับพระองคก็ได พระมหากัสสปะก็กราบทูลขอปฏิบัติอยางนั้นตอไป
เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามเหตุผล พระมหากัสสปะกราบทูลวา ตัวทานเองก็พอใจ
มีความสุขกับการเปนอยูอยางนั้น และเพื่อเห็นแกพระหรือคนรุนตอไปที่จะตามมาขาง
หลัง จะได “ทิฏฐานุคติ” แปลตามตัวอักษรวา “การดําเนินตามสิ่งที่ไดเห็น” พูดงายๆ วา
เพื่อใหชนรุนหลังไดแบบอยาง หรือเพื่อเปนแบบอยางแกคนรุนหลัง ตามคําของทานที่เปน
ภาษาบาลี ว า “ปจฺ ฉิ ม า ชนตา” คื อ ชุ ม ชนหรื อ หมู ช น คื อ ชาวประชา ผู จ ะเกิ ด ตามมา
ภายหลัง ก็คืออนุชนนั่นเอง
ที่วามานี้ ก็คือจิตสํานึกที่มุงเพื่อประโยชนสวนรวม ประโยชนของสังคม ประโยชน
แกผูอื่น จะเห็นชัดวา ทานไมไดถือวินัยเพื่อประโยชนของตนเอง แตทานมองไปที่วาจะทํา
เพื่อประโยชนสวนรวม เฉพาะอยางยิ่ง คํานึงถึงอนุชน

๑๓๒

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ลงทาย คติของพระอรหันตทั้งหมดทุกองค ก็คืออันเดียวกับคติที่หมายของพระ
พุทธศาสนาทั้งหมด ที่พระพุทธเจาประกาศไววา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
แปลวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนจํานวนมาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก
เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก อันนี้เปนจุดหมายทางสังคมของพระพุทธศาสนา ถือไดวาเปน
อุดมคติที่ชาวพุทธทุกคนควรจําได และก็เปนจิตสํานึกทางสังคมอยูในตัว
เมื่อพระมหากัสสปะถือธุดงค เพื่อเปนแบบอยางแกชนรุนหลัง ก็รวมอยูในคตินี้
ดวย คือเปนสวนหนึ่งของการทํากิจเพื่อประโยชนสุขของชนจํานวนมากนั่นเอง ดังที่วา ใน
เรื่องนี้เอง ลงทาย เมื่อพระพุทธเจาไดทรงสดับเหตุผลของพระมหากัสสปะแลว ก็ตรัสวา
สาธุ สาธุ กัสสปะ เป็นอันว่า เธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนจํานวนมาก เพื่อ
ความสุขแก่ชนจํานวนมาก เพื่อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่เหล่าเทวะมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรกัสสปะ ฉะนั้นแล เธอจงทรงผ้าป่าน
บังสุกุล ที่ใช้มาจนเก่า จงเที่ยวบิณฑบาต และจงอยู่ในป่าเถิด. (สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙)
ที่พูดถึงพระสาวกผูใหญที่เปนแบบอยางนี้ แทจริงตนแบบก็คือพระพุทธเจาเอง
นั่นแหละ ก็เลยจะดูยอนขึ้นไปใหเห็นวาหลักการนี้ พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติไวเอง ขอเลา
ยอๆ ไววา ครั้งหนึ่ง พราหมณชื่อชาณุโสณีเขาไปเฝาพระพุทธเจา สนทนาเรื่องการที่พระ
เขาไปอยูปฏิบัติฝกตนในปาเปลี่ยวที่นากลัว พระพุทธเจาตรัสเลาวากอนตรัสรู พระองคก็
ไดเสด็จไปประทับบําเพ็ญเพียรในปาเปลี่ยวมาอยางไร ตอนทาย พระองคตรัสวา
แน่ะพราหมณ์ ท่านอาจจะมีความคิดว่า แม้ถึงวันนี้ แน่นอนว่า พระสมณ
โคดมก็ ยั ง ไม่ ป ลอดพ้ น ราคะ ยั ง ไม่ ป ลอดพ้ น โทสะ ยั ง ไม่ ป ลอดพ้ น โมหะ
เพราะฉะนั้น จึงยังเสพเสนาสนะห่างไกล ทั้งที่เป็นป่าเปลี่ยวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่.
แน่ะพราหมณ์ ข้อนี้ ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น.
ดูกรพราหมณ์ เรามองเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่าง จึงยังเสพเสนาสนะ
ห่างไกล ทั้งที่เป็นป่าเปลี่ยวและป่าใหญ่ดงทึบอยู่ คือ มองเห็นความอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันของตน และเกื้อการุณย์แก่ประชุมชนผู้จะเกิดมาภายหลัง. (ม.มู.๑๒/๕๑/๔๑)
คําสําคัญคือ “เกื้อการุณย์แก่ประชุมชนที่จะมีมาภายหลัง” ตามวลีบาลีวา “ปจฺฉิมญฺจ
ชนตํ อนุกมฺปมาโน” ซึ่งรวมตั้งเปนคําหนึ่งเดียววา ปัจฉิมาชนตานุกัมปา คือความมุงหวัง
ประโยชนแกคนรุนหลัง หรือพูดสั้นๆ วา การเห็นแกอนุชน อันนี้เปนจิตสํานึกทางสังคมที่
เนนอยูเสมอในพระไตรปฎก ซึ่งก็รวมอยูในสํานึกใหญ คือ โลกานุกัมปา ที่วาแลวขางบน
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จิตสํานึกทางสังคมนี้สําคัญมาก และมาโยงกับตัวบุคคลในแงที่วาจะตองพัฒนา
ตั ว เองขึ้ นไป แล ว จึ ง จะสามารถบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ก สั ง คมได จ ริ ง ไม ใ ช อ ยู ๆ ก็จ ะไป
บํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ก สัง คม โดยไม ไ ด รู เ ข า ใจความจริ ง ไม เ ข า ถึ ง สภาพป ญ หา ไม ไ ด
เล็งเห็นวาภาวะที่แกปญหาไดแลวควรเปนอยางไร อันจะพึงถือเปนจุดหมาย ไดแคคิดเอา
วาเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวเองก็ไมไดพรอมจริง เปนผูที่ยังตองเอาจากสังคมอยูเรื่อย
ตลอด เสร็จแลวการบําเพ็ญประโยชนก็เลยไมเปนของจริง
เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการทําเพื่อสังคม ทําเพื่อมนุษยชาติจริง จะตองพัฒนาตัวเอง
จนถึงขั้นที่วา แมแตทางดานจิตใจก็ไมตองพึ่งสังคม แมแตความสุข ก็มีความสุขที่เปน
อิสระ ซึ่งไมตองพึ่งอาศัยสังคม
ชนชาวปุถุชนนั้นยังตองหวังความสุขจากวัตถุเสพ จากสิ่งบํารุงบําเรอ ความสุขยัง
ขึ้นตอวัตถุภายนอก หรือขึ้นตอการชื่นชมยอมรับของสังคม ยังตองหาความสุข มีความสุข
ที่ยังพึ่งพา ไมมีความสุขภายในเปนหลักเปนแกน มีความสุขที่ไมเปนอิสระ พูดรวมๆ ก็คือ
ยังตองพึ่งพา ยังตองไดตองเอาจากสังคมเพื่อความสุขของตน
แตพอพัฒนาตัวเต็มที่ เปนพระอรหันต ก็เปนผูบรรลุประโยชนตนเต็มที่แลว มี
ความสุขอยูภายในตัวเองแลว ความสุขนี้ไมขึ้นตอวัตถุภายนอก และแมตอสังคม เปน
อิสระ เมื่อมีความสุขเปนประจํา เปนคุณสมบัติของตัวเอง ตัวเองพัฒนาเต็มอิ่มบริบูรณ
แลว ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทานเรียกวาเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว เมื่อบรรลุ
ประโยชนตนแลว ก็ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป คนที่ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อ
ตัวเองอีกตอไป พรอมทั้งรูเขาใจโลกเขาใจชีวิตนี้ จึงจะเปนพรอมที่สุดที่จะไปทําเพื่อผูอื่น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย จึงบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน
สุขแกประชาชน หรือเพื่ออนุเคราะหชาวโลกไดเต็มที่ตามอุดมคตินั้น เพราะพัฒนาตน
เต็มที่แลว ประโยชนตนก็ไดบรรลุสูงสุดแลว จึงหันไปทําเพื่อประโยชนแกผูอื่นไดเต็มที่
เพราะไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองตอไปอีกแลว ไดผานประสบการณของตนที่รูวาคนมี
ปญหากันอยางไร ที่ตรงไหน อะไรที่คนตองการและพึงตองการแทจริง ภาวะไรปญหาเปน
อยางไร อยางนอยตองมีอะไรรวมอยู คนอยางนี้แหละที่จะทําประโยชนแกสังคมไดดีที่สุด
พึงสังเกตตอไปวา คนทั่วไปนั้น เมื่อจะทําเพื่อสังคม หรือเพื่อผูอื่น มักตองอาศัย
การเสียสละ แตพระพุทธเจาและบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละ ทานบําเพ็ญ
ประโยชนสุขใหแกประชาชน โดยเปนไปตามธรรมดาของทานเอง

๑๓๔

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

คนที่ยังตองเสียสละ ก็แสดงวามีอะไรที่ตัวเองจะพึงได แลวไมเอา และจึงยังมัก
ตองพึ่งพาอาศัยการยกยองกันอยู แมวาแทจริงก็ควรจะยกยองแนนอน แตก็พึงตระหนัก
ความจริงนี้ไว สวนบรรดาพระอรหันตทานไมตองเสียสละแลว เพราะทานเต็มแลว มัน
เปนอัตโนมัติของทานอยางนั้นเอง
การเสียสละอยางจริงจังหรืออยางสูง อาจทําไดดวยการตั้งเปนปณิธาน ตัวอยาง
ที่ยิ่งใหญของผูบําเพ็ญความดีงามและความเสียสละอยางสูงยิ่ง ก็คือ พระโพธิสัตว
พระโพธิสัตวทําความดีดวยปณิธาน คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยววาเราจะทําความดีอันนี้
โดยไมมีการระยอทอถอย แมแตจะสละชีวิตของตนเพื่อคนอื่นก็ได แตตองตั้งใจ ตองมี
ปณิธาน เพราะพระโพธิสัตวก็ยังมีประโยชนของตนเพื่อตนที่ตองการอยู ทานยังไมบรรลุ
ประโยชนตน ยังบําเพ็ญบารมีเพื่อจุดหมายคือการบรรลุโพธิญาณ ยังตองทําตัวเองให
สมบูรณ ทานจึงบําเพ็ญบารมี ทําความดีอยางเยี่ยมยอดยวดยิ่ง ที่ไมมีใครอื่นทําไดเลย
โดยทําดวยปณิธาน ตองตั้งใจ ตองเสียสละ นี่คือสูงเยี่ยมสุดยอดของมนุษยปุถุชน
แตพระพุทธเจาและพระอรหันตไมอยางนั้น ทานทําความดีอยางเปนอัตโนมัติ
ของทานเอง ดังที่วาแลว เพราะทานเปนบุคคลที่ไดบรรลุประโยชนตนจบไปแลว ไมมีอะไร
ตองทําเพื่อตนเองอีก นี่คือความตางระหวางพระอรหันต รวมทั้งพระพุทธเจา กับปุถุชน
จนถึงพระโพธิสัตว
เปนอันวา พระโพธิสัตวที่วาเปนสุดยอดของคนดีแลวนั้น ก็ยังเปนผูตองเสียสละ
และทําการดวยปณิธาน ตองอาศัยปณิธาน ตองตั้งใจ มุงมั่น เด็ดเดี่ยว เพื่อจะทําความดี
พูดภาษาอยางสมัยนี้ ก็ทํานองวาตองมีอุดมการณ อะไรทํานองนี้ นี้แหละ คือเรื่องของ
การพัฒนามนุษย ซึ่งมีหลักการอยางที่วาไปแลว
รวมความวา ในหลักพระพุทธศาสนานี้ มีเรื่องของจิตสํานึกทางสังคมพวงหรือซึม
ซาบอยูดวยตลอดเวลา ซึ่งแสดงออกมาทั้งในหลักธรรมคําสอนทั่วไป และในระบบแหง
พระวินัย โดยที่ทานคํานึงถึง ๓ สวน ที่ตองประสานถึงกันอยางเกื้อกูลและกลมกลืนกัน มิ
ใหแปลกแยกจากกันเปนอันขาด กลาวคือ คน ธรรมชาติ และสังคม
ทั้งนี้ โดยมีความตระหนักพรอมไปดวยวา คนนั้นมี ๒ ดาน คือ คนดานที่เปนชีวิต
ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ และคนดานที่เปนบุคคล ซึ่งเปนสมาชิกของสังคม อันจะตอง
โยงถึงกันไดอยางเปนพื้นฐานโดยธรรมดา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๕

คนนั้น ไมวาจะมองในแงสังคม หรือในแงตัวบุคคลก็ตาม ที่แทแลวก็พัฒนาไป
ตามกฎธรรมชาตินั่นเอง เมื่อพัฒนาตามกฏธรรมชาติสมบูรณแลว เขาถึงธรรมชาติจริง
แลว ก็มีความเปนอิสระ แมแตในความสุขที่ไมขึ้นตอสังคม แลวเขาก็มาเอื้อตอสังคมได
เต็มที่ และเมื่อเปนอยางนี้แลว ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา จึงจะไมจําเปนตองฝกตนอีกตอไป
ก็จะปฏิบัติเ พื่อประโยชนสุขแกผูอื่นไดอยางเปนไปเอง โดยมิใชเพื่อตัวเอง แตในทาง
สวนรวมเพื่อเปนแบบอยาง โดยมิใชถือตนเปนใหญ จึงมีความเคารพสงฆ แลวมองใน
บรรยากาศกวางออกไป ก็ไปเขาคติอีกประการหนึ่ง ที่วา (สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑)
คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
แปลเอาความวา “ไมวาที่บาน หรือในปา ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน ทานผูไกลกิเลส
อยูที่ไหน ที่นั้นไซร คือภูมิสถาน อันรื่นรมย”
ธรรมดาวา สถานที่ทั้งหลาย อันเปนรมณีย ที่รื่นรมย โดยเฉพาะที่รื่นรมยโดย
ธรรมชาติ ก็คือปาเขา หรือที่รมรื่น สงบสงัด แตบางทีหรือบอยๆ ปาก็ไมเ ปนที่รื่นรมย
เพราะเปนที่แฝงตัวของผูราย มีสัตวราย กลายเปนที่มีความนากลัว นาหวาดระแวงภัย
อยางไรก็ตาม ในหมูมนุษยนี้ ในที่สุดแลว ความรื่นรมยนั้นไปอยูที่บุคคล ขึ้นตอ
ตัวบุคคล คนที่กําลังฝกตนอาจตองไปหาที่รื่นรมย หรือพระที่กําลังปฏิบัติก็อาจจะตองไป
หาที่วิเ วก ที่สงบสงัดดวย ปลอดภัยดวย จึงจะรื่นรมย ครั้นออกมาในที่จอแจ ในยา น
ชุมชน ก็ไมรื่นรมย
แตสําหรับพระอรหันต ทานผูหางไกลจากกิเลส ดังในพระคาถาขางบนนั้นวา
คาเม วา ยทิ วารญฺเญ ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน ทานผูไกลกิเลสอยูที่ไหน
ที่นั้นไซร เปนภูมิสถานอันรื่นรมย เปนสถานที่รมณียไปหมด เพราะวาตัวพระอรหันตเอง
ไมมีเหตุที่จะไมรื่นรมยแลว และตัวทานเองที่สงบ เปนที่นาปสาทะ หรือถึงขั้นเปนมโน
ภาวนีย ก็พาใหสถานที่นั้นๆ พลอยเปนที่รมณียไปดวย เพราะฉะนั้น พระอรหันตผูไกล
กิเลสอยูที่ไหน ที่นั้นก็กลายเปนภูมิสถานอันรื่นรมยไปหมด ดังที่วานั้น
เรื่องจึงยอนกลับมาเปนวา พระอรหันต ทานผูไกลไรกิเลสนั้น ไมวาไปที่ไหน หรือ
ออกมาในหมูชน ก็มาชวยใหสังคมนี้รื่นรมย แมแตในที่ที่ผูคนวุนวาย ทานก็มาชวยใหเกิด
ความดีงาม ความสดชื่นรื่นรมยขึ้นมาได เปนการกลับยอนทาง
เมื่ อ แรกนั้น คนที่ยั งฝ ก ตน ต อ งหลบจากความวุ นวาย ไปหาที่รื่ น รมย แต พ อ
บุคคลนั้นบรรลุจุดหมายแลว ก็กลับมาสรางความรื่นรมยให แมแตแกที่ที่วุนวาย
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ไดพูดมาในเรื่องของการมองพุทธศาสนาในแงของสังคม เริ่มแตชีวิตของพระที่วา
มี ค วามสัม พั น ธ ท างสั งคม ทั้ งในชุ มชนของตั ว เอง คื อ ในสงฆ และกั บ ประชาชน โดย
ความสัมพันธนี้เปนไปทั้งในเชิงของบทบัญญัติแหงพระวินัยที่พระพุทธเจาทรงวางไว เปน
รูปแบบ และทั้งในเชิงธรรม คือหลักการที่เปนไปสอดคลองกับความจริงของกฏธรรมชาติ
นี่ก็พอสมควรแลว ทีนี้มีอะไรสงสัย ก็นิมนตถาม

ตอบขอสงสัย
ปุจฉา: ในกรณีถาเปนฆราวาสจะทําตนอยางไรครับ ในลักษณะที่วาบรรลุประโยชนตน

ใหสูงสุดครับ

พระพรหมคุ ณ าภรณ : ก็ เ อาหลั ก การนี้ แ หละไปใช แต ต อ งยอมรั บ ความจริ ง ว า

สภาพแวดลอมของชีวิตฆราวาสนี้ไมคอยเอื้อ ตางจากชีวิตของพระภิกษุที่เอื้อ และมีขึ้น
เพื่อสรางสภาพเอื้อนั่นเอง ดังคําบาลีที่พบบอยในพระไตรปฎกวา “สมฺพาโธ ฆราวาโส”
ฆราวาส (ชีวิตครองเรือน) คับแคบ “อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา” บรรพชาเปนเหมือนที่โลงแจง
ที่วานี้หมายถึงการปฏิบัติที่เปนไปตามหลักการนะ วาตามสภาพ ชีวิตคฤหัสถนี้
พะรุงพะรัง มีภาระบีบรัดตัว มีความผูกพันยึดติดกับวัตถุ ยุงกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง
วุนวายและหวงกังวลกับเรื่องเหลานี้ ก็เลยคับแคบติดขัด
สวนพระนั้น ที่มาบวชก็คือทําตัวใหเปนอิสระปลอดโปรงโลงไปจากเรื่องเหลานี้
ลดการพึ่งพาวัตถุใหเหลือนอยที่สุด ถาพระปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็อยางที่บอกแลว คือ
จะเริ่มมีชีวิตที่วา เปนเหมือนนกที่มีแตปกสองปก จะบินไปไหนเมื่อไร ก็บินไป อันนี้เปน
ความปลอดโปรงดานรูปธรรม หรือรูปแบบ สวนความปลอดโปรงที่แท ที่เปนอิสระอยาง
แทจริง อยูในจิตใจ ที่พนจากกิเลส
ถึงแมวาเราจะมาอยูในภาวะที่แทบไมมีอะไรผูกมัด แตถาจิตยังไปผูกมัดตัวอยูกับ
อะไรที่ไหน มันก็ไมโปรง ไมโลง ใชไหม ความยึดติดทางจิตนี่ยิ่งหนักเขาไปอีก จะทําใหพน
จากความทุกขทรมานบีบคั้นตางๆ ไปไมได
ปุจฉา: แลวในบางบทบาทที่พระอาจจะไมเหมาะกับฐานะนั้นละครับ ยกตัวอยางเชน ถา

เปนในสังคม ก็ตองประกอบไปดวยอาชีพตางๆ นะครับ และในฐานะที่พระนี่เหมาะที่จะ
พัฒนาหาประโยชนสวนสูงสุดไดนะครับ แตวาในบทบาทในทางสังคมอยางอื่น ทาน
อาจจะผิดในขอวินัย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระพรหมคุณาภรณ: ออ เรื่องของยุคสมัย ก็มาแบงบทบาทกันสิ คลายๆ วา บทบาท

ทางนามธรรมสูงสุดนี้ ไมมีใครทําแทนพระได เหมือนกับวาสภาพชีวิตของพระที่เปนไป
ตามวินัยนี้เอง สงวนบทบาทนั้นไวโดยอัตโนมัติ หมายความวา ใหมีพระไวทําบทบาทนั้น
มิฉะนั้นจะไมมใี ครทํา
สวนบทบาทที่รองลงไป ในเมื่อพุทธบริษัทมี ๔ ก็ใหพุทธบริษัทฝายคฤหัสถไปทํา
บทบาทระดับรองลงไป ที่เขาไปยุงเกี่ยวกับสังคมมากหนอย เมื่อถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ตางออกไป ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะ ที่จะตองมีการปรับตัว ก็จัดใหเหมาะใหพอดี
แตก็นาจะคิดกันวา ชาวพุทธเราออกจะเฉื่อยหรือซึมไปหนอย เราจึงไมเคยมีการ
พิจารณาเหตุปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนไป หรือที่แปลกใหมเหลานี้ เพื่อจะวางแผน เพื่อจะ
จัดตั้งวางระบบของเราใหไดผลดี
อาจจะชวยกันพิจารณาวา ในพุทธบริษัทที่มีกัน ๔ กลุมนี้ เราจะจัดตั้งวางระบบ
ใหเหมาะกับยุคสมัยอยางไร เพื่อใหหลักการและจุดมุงหมายของพุทธศาสนา เปนไปได
คลองขึ้นและสําเร็จผลดวยดี ก็ตองรูจักปรับตัวสิ
พูดไดวา พระพุทธเจาทรงเปนนักวางแผน ทรงจัดตั้งวางระบบไวใหแลว ซึ่งได
ประสบความสําเร็จมาแลวอยางดี แตเหมือนวาพระสงฆรุนหลังมานี้ไมไดชัดในแบบอยาง
ของพระองค
พระพุทธเจา นอกจากทรงคนพบธรรมแลว ยังทรงเปนนักจัดตั้งวางระบบที่เยี่ยม
ยอด ระบบที่ทรงจัดตั้งวางไวเปนหลักฐานสําคัญ ก็คือ สังฆะ หรือสงฆนี้แหละ ที่คนขาง
นอกชาวตะวันตกตางอารยธรรมเขียนยอมรับวา สังฆะในพระพุทธศาสนา เปนองคกรที่มี
อายุยืนยาวดํารงอยูไดยั่งยืนที่สุดในโลก ไมเคยมีองคกรจัดตั้งอะไรที่ไหน ยืนยงคงอยูได
ยาวนานอยางสังฆะในพระพุทธศาสนา
ปุจฉา: ถาเปนรูปธรรมนะครับ อยางในกรณีของพระนักพัฒนาอยางนี้นะครับ ในการจัด

องคกรครั้งแรกนี่ พวกชาวบานนี้จะไมคอยเขาใจพระ เราทําไดแคไหน เชน เราเขาไปชวย
เขาใหมากที่สุดนะครับ แลวโดยเฉพาะอยางเรื่องบัญชี เรื่องพวกตัวเลข อะไรนี้ เขาไม
ชํานาญแน เราทําไดแคไหนครับ
พระพรหมคุณาภรณ: งานบางอยางถาไมผิดวินัย ก็ทํา แตตองมีเปามีขอบเขตไว โดย
มีขั้นตอนวา เราจะฝกชาวบานขึ้นมารับภาระนี้ไปนะ ไมใชวาเราจะทําเรื่อยไป ไมใชให
พระทําตลอดไป นี่สําคัญมาก เพราะมิฉะนั้นแลว จะกลายเปนวาพระยื่นลึกเขาไปเกิน
เลย หรือมากเกินไปในขอบเขตบทบาทของคฤหัสถ

๑๓๘

ตามพระใหมไปเรียนธรรม

ปุจฉา: ถาอยางนั้น คือเขาขายคลุกคลีใชไหมครับ

พระพรหมคุณาภรณ: คลุกคลีนี้ก็ตองระวังอยูแลว ถึงแมยังไมถึงขั้นคลุกคลี ก็ตอง
ระวัง ตองคํานึงวาบทบาทอันใดควรจะเปนบทบาทของพระ บทบาทอันใดควรเปนของ
คฤหัสถ แตในเมื่อคฤหัสถตกอยูในความประมาทมานาน ขอพูดวาอยางนั้นก็แลวกันนะ
เมื่อชาวพุทธคฤหัสถปลอยปละละเลย ไมไดเอาใจใส อยูในภาวะเสื่อมโทรม ไมรู
ไมเขาใจอะไรทั้งนั้น แลวจะเริ่มตนอยางไร เมื่อพระมีความรูเขาใจดีกวา มีเจตนาดีกวา ก็
เขาไปชวย อยางนอยก็ดึงเขา นําทางเขา และในตอนที่ไปนําทางดึงเขานี่ อาจจะตองไป
ทําอะไรบางอยางเพื่อใหเขาไดรูจัก แลวเขาจะไดเรียนรู และทําตอไป
แตเราควรตั้งใจไวเลยวา บทบาทเหลานี้ เราตองการใหเขามารับไป เราจึงฝกเขา
พอเขาเปนแลว ก็ใหเขาจัดการ โดยวางระบบแบบแผนขึ้นมา
ที่วานี้สําคัญ เพราะมิฉะนั้นแลวพระจะเพลินไปอยูกับบทบาทที่เลยขอบเขตของ
ตัวเองมากเกินไป เพราะเวลานี้ การพัฒนานี่ เปนดาบสองคม มีทั้งแงดี และแงเสีย
ปุจฉา: ไมดูวาเราไปเปนการรับใชเหรอ

พระพรหมคุณาภรณ: เราก็ตองระวัง อยาไปรับใชสิ งานนี้ถือวาเปนการทําเรื่องของ
สวนรวมนะ ไมใชไปรับใชคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง หรือพวกนั้นพวกนี้ แตทําเพื่อชุมชน ทํา
เพื่อประโยชนสวนรวม ใจตองตั้งวาอยางนั้น เมื่อทําอยางนี้ ก็เปนการทํากิจเพื่อสวนรวม
ก็รูตัวอยูนี่วาเรามาฝกคนเขาไปรับใชสวนรวม ไมใชรับใชเขานะ ทําใหถูกทําใหดีโดย
ตระหนักรู อยาถึงกับไปทําบทบาทที่วาไปเปนคนของเขา ที่เขาจะใชงาน อะไรอยางนั้น
ปุจฉา: ตอง plan เลยใชไหมครับถาอยางนั้น ถาในลักษณะที่วาไปทําแทนหนาที่นั้นเลย

อันนี้ก็คงจะไมใชหนาที่ของพระ
พระพรหมคุณาภรณ: จะเรียกวาทําแทน บางทีก็พูดยาก หมายความวา หนาที่นี้ยังไม
มีใครทํา แตเราไปริเริ่มขึ้น เพื่อใหงานเปนไปได ถาไมมีการทํางานอันนี้ เรื่องของชีวิตดี
งามของเขา ประโยชนสวนรวมของเขา ก็ไมเกิด เราก็เลยตองไปเริ่มให
แลวก็ไปสอนเขา บอกวา เอาละนะ นี่ฉันทําใหดูนะ บอกแนะนําใหเขาใจกันไว
กอน การชี้แจงพูดใหเขาใจชัดเจนอยางนี้ ก็จะทําใหมีความกระจางในเรื่องขอบเขตของ
บทบาท เขาจะมาเขาใจเอามองเราวาไปรับใชไมไดเปนอันขาด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๙

ปุจฉา: ไม ผมหมายถึงวา... พระกันเองจะไมปรับโทษนะครับวา ถาทําแบบนี้นี่ นากลัว

พระองคนี้ไปรับใชชุมชนนี้เพื่อ...
พระพรหมคุ ณ าภรณ : ก็ ต อ งทํ า ตรงนี้ ให ชั ด ว า นี่ เ รากํ า ลั ง นํ า ประชาชน เพื่ อ ไปสู
จุดหมายนี้ บทบาทของพระนี้ เปนการทําบทบาทนําประชาชนไปสูงานของเขา ที่เขา
จะตองรับทําตอไป ไมใชกลายเปนผูไปทําใหเขา ถาอยางนั้น เขาก็วาเอาได ก็กลายเปน
วา อา... นี่ทานไปรับใชเขาแลว ตองใหชัดในเรื่องการเปนผูนําทาง พระเปนผูนํา นําใน
เรื่องสติปญญา นําในเรื่องจิตใจ ก็ใหความรูความเขาใจ พัฒนาเขาขึ้นมา ใหชัดตรงนี้
ปุจฉา: อยางพระไปเห็นชาวบานเขาทําทาง ก็ทําดวย ใสสบง ไปทีเดียว แบกหาม รวม

กับเขา

พระพรหมคุณาภรณ: ตรงที่คาบเสนนี่ ถาระวังไมดี ก็จะเผลอๆ เพลินๆ แลวก็จะเลย
ออกไป ตองระวัง
ปุจฉา: ที่ผมปฏิบัติอยูก็คือ ผมจะสอนวินัยดวย อยางบางทีใหโยมไปชวยปลูกตนไม

อะไรอยางนี้ ก็บอกวา ที่จริงพระนี้ ขุดดินอะไรก็ไมได แตจะปลอยไวอยางนี้ มันก็ไมมี
ตนไม ถาโยมอยากไดตนไม ใหเปนปาเปนอะไร ก็ตองชวยกัน แตพระเองทําไมได
พระพรหมคุณาภรณ: อยางนี้แหละ ก็บอกใหเขาชัด คือพระเปนที่ตั้งแหงศรัทธานะ
พระไมตองไปทําอะไรหรอก ไปนั่งอยูเทานั้นแหละ ประชาชนก็มีกําลังกันขึ้นมาเลย ก็
รวมกันไดแมโดยไมรูตัว มาทํางานทําการ ชวยกันขุดถนน ทําอะไรตออะไรกันไปใหสําเร็จ
ได พระเพียงแตไปนั่งเปนประธานให

ภาคพิเศษ

เรื่องของวัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวัน
ความเปนมาเทาที่ระลึกได
ณ โอกาสที่วัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐินซึ่งจะไดทอด ในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทานมานั้น
พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ ไดปรารภถึงการที่จะรวบรวมประวัติของวัดญาณเวศกวัน เพื่อพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการแกบรรดาผูรวมงานกฐินในครั้งนี้ดวย
ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่ง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซึ่งรับการผาตัดมา
ใหมๆ เทานั้น) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอชุมชน ยังไมใครมีใครรูจัก
ความเปนมาของวัดนี้มากนัก
ในการนี้ นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทานยังมีเมตตาเปดโอกาส
ใหบรรดาโยมที่เกามากับวัดไดเขียนสวนหนึ่งดวย เปนการฟนอดีตซึ่งโยมคงจะไมมีขอความ
ที่จะไปเสริมของทานได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานที่จะเปดโอกาสโปรดใหญาติโยม
ไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง
ดิฉันเปนโยมผูหนึ่งซึ่งไดรับความเมตตาในครั้งนี้ดวย แตนาเสียดายที่ไมสามารถจะ
ระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยทั้งภาพและความจําที่เหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัย
หลายอยางเปนอุปสรรค นอกจากความเสื่อมทั่วไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว ขณะนี้
สุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ทั้งยังมีปญหาอื่นสมทบอีกดวย เชน
การยายที่อยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็มาก ตู
หนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินทั้งตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดจัดเอกสารสวนของวัดที่จัด
วาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติกขนาดใหญ นําไปเก็บไวที่ทานพระครูปลัด ดวยเกรงจะ
หนีปลวกไมพน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง
ถึงอยางไรก็เปนที่แนนอนอยูแลววา สวนที่ดิฉันเขียนคงจะไมมีสาระอะไรมากนัก
เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็ยอมจะสมบูรณที่สุดอยูแลว จึงไดแตขอประทาน
อภัย ขอเขียนแตเพียงเทาที่ระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทานั้น

(๑๔๔)

วัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พึ่งจะไดรับอนุญาตใหกอตั้งเปนทางการ
เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีเนื้อที่ในขณะนั้น ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ ๒๒ ไร
ตั้งอยู ณ ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพระเดชพระคุณ
พระพรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไมแนนอน ขณะนี้มี ๒๑ รูป เปนพระ
นวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจํา
เพียงจํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทานั้น
วัดนี้เปนวัดที่กํา ลังพัฒนา ซึ่งก็คอยเปนคอยไปตามกําลังของญาติโยมและแรง
ศรัทธา เชน ในปนี้กําลังเริ่มกอสรางหอธรรม เพื่อรวบรวมผลงานของทานไว ณ ที่เดียวกัน
และเพื่อสนับสนุนการคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ
วัดญาณเวศกวัน เมื่อเทียบกับวัดทั่วๆ ไป นับวาเปนวัดที่คอนขางใหม มีอายุเพียง
๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควรบันทึกไวดังนี้
เมื่อพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนที่จะพูดถึงวัดพระพิเรนทร ซึ่งเปนตน
กําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได
วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ตั้งอยูในใจกลางของเมืองหลวง ในยานธุรกิจ ฉะนั้น
จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดีของวัดที่จะ
รับได แตโดยความเปนวัดซึ่งมีหนาที่จะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวยความเมตตา จึง
ทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหานานาประการ เริ่มตั้งแตอาณาบริเวณของวัดซึ่งมี
เนื้อที่จํากัดขยายไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาตั้งประชิดอยูทุกดาน เวนไวแตดานซึ่งมีที่
จําเพาะประตูวัดเทานั้น ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคารโรงเรือนเต็มเนื้อที่ อาทิ โบสถ วิหาร
โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ
บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะที่เปนปญหาตอสุขภาพของผูพํานักอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาตั้งแตบายไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาที่เขาจัดงานพิธี
ตางๆ ความแออัดก็ยิ่งทวีมากขึ้น ทั้งคนที่มาใชบริการ ทั้งรถรา ทั้งเสียงจากพิธีกรรมตางๆ
ของแตละศาลา ซึ่งตา งคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศทั่วไปเต็มไปดวยความ
วุนวายเซ็งแซ
นอกจากนั้นแลว สิ่งที่เปนปญหาซ้ําเติมในการทําลายสุขภาพของพระเดชพระคุณ
โดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิที่พักของทานเอง แมจะเปนตึกสองชั้นขนาดไมเล็ก แต
บรรยากาศรอบๆ ก็ไมนาอยูเสียแลว กุฏินี้ตั้งอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ชั้นลางเปนที่พัก
อาศั ย ของลู ก ศิ ษ ย ด า นบนเป น ที่ พํ า นั ก ของท า น ด า นหน า เป น ทางผ า นไปยั ง กุ ฏิ อื่ น ๆ
ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซึ่งมีดานหลังชิดกําแพงวัด
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นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ ชั้น ยาวตลอดแนวซอย
สวนหนึ่งของตึกแถวนี้เปนที่ตั้งของรานทําทอง ซึ่งมีหนาตางตรงกับหนาตางของทานพอดี
การทําทองของเขาในเวลากลางคืนทํากันจนดึก เวลาทําทองเขาจะนั่งทําตรงหนาตางซึ่งตรง
กับหนาตางของทาน เพื่อระบายกลิ่นควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะให
เครื่องเปาพนไฟในการหลอมละลาย ใชน้ําประสานทองเปนเครื่องประสาน ฉะนั้นเวลา
ทํางาน ไอน้ําประสานทองก็จะพุงกระจายตรงมายังหนาตางของทานที่อยูตรงกันขาม ฟุง
กระจายมาอยางแรง ทําใหทานทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มาเดิน
ที่ระเบียงขางหนา เพียงแตใหกลิ่นไอเบาบางลงบางเทานั้น
การเปนอยูอยางนี้มาตลอดเวลานับสิบๆ ปที่ทานพํานักที่นี่ ไอน้ําประสานทองนี้เปน
อันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจสั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวียิ่งขึ้นทุกวัน มีผู
เลาวา เคยมีผูศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายที่ แตทานก็บอกวา อยาไปรบกวน
อาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทานั้น สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรคภูมิแพแก
ไมหาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากขึ้นๆ
พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาที่พํานักขางนอกเพื่อขอใหทานยายออกไป
แตก็หาที่เหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะวางก็ออกไปดูตามวัดรางๆ ซึ่งมีมากดวยกัน ไปกันทั้ง
ทางบก ทางเรือ ก็ไมไดที่เหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบเรื่อง ก็ยินดีที่จะ
จั ด หาที่ ถ วายนิ ม นต ท า นไปอยู ด ว ย แต ป รกติ ท า นไม ช อบรบกวนใครๆ อยู แ ล ว ก็ ไ ด แ ต
อนุโมทนาขอบคุณไป
ระหวางนี้อาการของทานก็มากขึ้นทุกที ความทราบถึงนายแพทยโรจน สุวรรณสุทธิ
แหง ร.พ.ศิริราช ผูที่ศรัทธาและเคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไปปรารภ
ใหฟง คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา การสูดไอน้ํา
ประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด เปน
อันตรายมาก จึงขอใหทานรีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะเมื่อเปน
แลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วที่สุด
ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาที่พักชั่วคราวถวายกอน…แต
ตองเปนที่เหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอพระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานใหเปน
คนไขไปพลางกอน พักในโรงพยาบาลชั่วคราว
ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียนพระเดชพระคุณทานวา
คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา ภรรยา มีศรัทธาจะถวายที่ดิน ๒๕ ไร ที่เปนมรดก
จากคุณพอคุณยงยุทธ ที่ตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วัดญาณเวศกวัน

พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบปญหาหลายอยาง ที่
สําคัญที่สุดคือ ดินเปรี้ยว น้ําเปรี้ยว ปลูกตนไมไมขึ้น คณะศิษยไดพยายามอยางมากที่จะ
ช ว ย กั น แ ก ป ญ ห า ข อ นี้ ไ ด เ ชิ ญ อ า จ า ร ย ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ท า ง ป ฐ พี วิ ท ย า จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะนั้นก็เสนอวิธีแกให แตก็
ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญที่ไมคุมคา
ครั้นเมื่อพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดานฟารมขางเคียงเขาเลี้ยงไก
เปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหมื่น มีการฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเมื่อถึงฤดูที่มีลมผาน
มา ก็มีกลิ่นเหม็นโชยมาดวย แมกระนั้น ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวาเจาของ
เขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนชั่วคราวดวยไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตา
ฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง กลับมาก็อาพาธทั้งสองครั้ง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ
ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกาของทาน มากราบเรียนวา
มีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกศาลาใหญไวกลางสระน้ําในที่แปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ทิ้งวางไวเฉยๆ หากทานจะใชเปนที่พักชั่วคราวได
เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวาพอจะใชได เพราะในขณะนั้นมีพระสงฆในคณะ
ของทานเพียง ๒ องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) ศิษยของทาน และพระ
ครูสังฆรักษ (ฉาย) ซึ่งรักเคารพทานมาก ติดตามมาจากวัดพระพิเรนทรดวยกัน
ที่ศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะพระเดชพระคุณทาน
เปนผูที่ละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไรงายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลองพัก
ดูกอนระยะหนึ่ง ครั้นรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา ผูเปนเจาของศาลาดังกลาว คือ
คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซึ่งตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลใหเกิดสถานพํานักสงฆ
สายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน ผูถึงแกกรรมไปดวยโรค
มะเร็ง และเปนผูที่มีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณเปนอยางยิ่ง ในระหวางที่เธอมีชีวิต
อยู ไดเปนผูที่ดูแลเอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของพระเดชพระคุณอยางดีที่สุด มี
ความตั้งใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง
ทั้งสามีภรรยาเจาของศาลา ยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นๆ เอาใจ
ใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีที่สุด แมบานที่เธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลาง
สระสั ก เพี ย งใด แต ทั้ ง ครอบครั ว ก็ ห าเวลามาดู แ ลการเป น อยู ข องท า นไม เ ว น แต ล ะวั น
พยายามปรับปรุงสถานที่พํานักใหสัปปายะมากขึ้นเรื่อยๆ กอตรงโนน สรางตรงนี้ พยายาม
ถวายความสะดวกสบาย ทั้งสวยงามใหมากยิ่งขึ้น ดูแลใหความสะดวกสบายแกทุกคน
แมแตญาติโยมที่มากราบนมัสการที่เยี่ยมทาน
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ทานและคณะพักอยูที่นี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง ๓ พรรษา ในระหวางนี้
ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดที่จะเสาะหาที่ดินสรางวัดถาวรอยูเรื่อยๆ
ครั้นตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาววา บริษัทไทยประกัน
ชีวิต มีที่ดินทิ้งวางเปลาอยูแปลงหนึ่งบนถนนขางพุทธมณฑล สาย ข มีเนื้อที่ราว ๑๑ ไรเศษ
เตรียมไวจะสรางตึกสัมมนาคาร ๔ ชั้น เพื่อใชเปนที่สัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธมณฑล
ไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการนั้นจึงเปนอันระงับไป ที่ดินแปลงนี้ทั้งๆ ที่
ถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยทิ้งไปเฉยๆ
เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนที่สัปปายะมาก ลักษณะทั่วไปของที่ดินแถบนั้นเปนสวน
สงบ รมรื่น มีบานเรือนตั้งอยูหางๆ กัน มีผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมามากนัก
ทั้งปากซอยก็ยงั มีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคนและยวดยาน
อยูเปนประจําอีกดวย ทั้งสัปปายะ ทั้งปลอดภัย จึงเปนที่ถูกใจของทุกคนอยางมาก
พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายที่ดินที่วังนอยได ที่ดินสวนที่เคยถวายนั้นขายได ๕
ลาน พอดีที่กําลังตองการเปนทุนในการซื้อที่ดินแปลงนี้ เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ แสน
เศษเทาไรดิฉันจําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนที่ขาดใหทันที
อันที่จริงเจาของเขาเรียกแพงกวานี้มาก แตอาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และคํา
วิงวอนจากศรัทธาหลายสาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว
ญาติโยมทุกคนที่เกี่ยวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไปดูที่แปลงใหญ เห็นมี
การขุ ด สระถมดิ น ไว ดี แ ล ว มี ต น ไม ป ระเภทขึ้ น เอง เช น ต น มะขามเทศ กระถิ น ขึ้ น สู ง
ระเกะระกะทั่วไปในระหวางพงหญาขึ้นสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบที่ซอนอยูภายใน
คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวางแผนผังการกอสราง
จัดแบงเขตที่ควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดีกับที่ดินที่มีอยู แตตอมาเมื่ออาณาเขตของวัด
ขยายออกมากขึ้นๆ แผนผังที่วางไวเดิมจําตองเปลี่ยนไปดังที่ปรากฏในปจจุบัน
จั ง หวะนั้ น ช า งพอเหมาะพอดี ที่ ดิฉั น จะได มีโ อกาสร ว มทํ า บุ ญ เนื่ อ งจากความ
จําเปนที่จะตองยายที่อยูหนีความอัดแอของสุขุมวิท ในที่ดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึกหนึ่ง
หลั ง อี ก ๒ หลั ง เป น บ า นไม ทุ ก หลั ง จะต อ งรื้ อ ออก ก็ ดี แ ล ว จะได นํ า ไม ม าใช ป ระโยชน
ขางหนา เพราะขณะนั้นไมหายาก และแพงมาก ทั้งหาที่แกแกรงไมคอยได ไมจากบานทั้ง ๓
หลังจึงเปนประโยชนมาก เรือนไมหลังใหญเปนไมที่ดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเองจาก
จังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคูคลองในวัด

(๑๔๘)

วัดญาณเวศกวัน

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชที่วัด พื้นไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับพื้นกุฏิทั้งสอง คุณหมอ
จรูญขอถวายคาสรางกุฏิทั้งหมด คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมที่เหลือก็
ไดนํามาใชทําอุปกรณท่จี ําเปนตางๆ เชน เตียง ตั่ง โตะ
บังเอิญอีกที่ขณะนั้น ดิฉันมีคนสวนซึ่งมีฝมือทางชางไมอยูดวย จึงทําไดทุกอยางที่
ตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ นี้ คนสวนนี้รับใชอยู ๗ ป
ไดทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขา
เมื่อกุฏิขึ้นแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับความจําเปน เชน โรง
ครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ และ
หอธรรมที่กําลังจะเริ่มขึ้น ทั้งอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ตามเหตุการณและความ
จําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ที่สงบรมรื่น และงดงาม ทามกลางไมดอกไมใบไมยืนตน
ที่ยังความเปนธรรมชาติ ดังเชนที่ปรากฏในปจจุบัน

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (วันที่คาํ เล่านี้มาถึงวัด)

หมายเหตุ: เรื่อง “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้” นี้ พิมพครั้งแรก เพื่อแจกในโอกาสที่ พลโท

นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

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

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นมงคลวารที่ โยมคุณ หญิงกระจ่ างศรี
รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี เป็นอภิลักขิตกาลอันสําคัญ สมควรฉลองสิริชนมกาลด้วย
ธรรมทานใหญ่ ที่จะอํานวยประโยชน์ยืนนาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมซึ่งจะเป็นเล่มใหญ่ในระยะยาว ชื่อว่า ตามพระใหมไปเรียนธรรม และประจวบว่า โยม
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นรัตตัญญูบุคคล ๑ ใน ๓ ท่านของวัดญาณเวศกวัน ที่มี
ชนมวารบรรจบครบศตวรรษในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ จึงได้ตกลงจะพิมพ์หนังสือ
ธรรมเล่มดังกล่าวทยอยไป ซึ่งถ้าไม่จบเล่มในปี ๒๕๕๗ นี้ ก็คงหรืออาจจะเสร็จสิ้นในปีที่
สืบเนื่องต่อๆ ไป ทั้งนี้ มีข้อดําริและเรื่องราวปรากฏอยู่ในคํา “ปรารภ” ต่อจากนี้แล้ว
อนึ่ง ได้คํานึงว่า โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้ที่ริเริ่มและได้เพียร
พยายามเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง ในการเที่ยวสืบเสาะแสวงหาสถานพํานักอันเป็นสัปปายะ ที่
อาตมภาพจะไปพักอาศัยให้พ้นไปจากถิ่นอากาศเสียที่เป็นพิษภัยเพิ่มโรคาพาธ แล้วจะได้
ทํางานตรวจเขียนหนังสือธรรมต่อไปได้ยืนยาว จนมีญาติโยมร่วมใจร่วมขวนขวายมากท่าน
และในที่สุดก็ได้พบสถานที่สมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางด้านหลังของพุทธมณฑล ที่อาตม
ภาพพร้อมคณะได้เข้ามาพํานักตั้งแต่เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒ และเมื่อกาลเวลาผ่านมา ด้วย
การที่โยมผู้ศรัทธาจัดทําเสริมสร้างนานัปการ สถานที่อันมุ่งเพียงให้เป็นที่หลบลี้ภัยอากาศ
เสียและซุ่มทําหนังสือ ก็กลายเป็นวัดญาณเวศกวัน ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อถึงวาระนี้ น่าจะนําคําบอกเล่าของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มาพิมพ์
ไว้ด้วย คนรุ่นหลังจะได้รู้ถึงความคิดและเรื่องราวที่เป็นต้นกําเนิดและเป็นภูมิหลังของวัด
ญาณเวศกวันนี้ ที่เป็นส่วนสําคัญในประวัติของวัด เพื่อจะได้มีความแจ่มชัดในการที่จะสืบ
สานกิจการของวัดกันต่อไป
ในกฐินกาลแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ๑๐ ปีล่วงแล้ว เมื่อวัดญาณเวศกวันมีอายุได้
๑๕ ปี อาตมภาพได้ ขอให้โยมคุณหญิงเขี ยนเล่าเรื่องราวดั งกล่าว แล้ว พิมพ์แจกในวั น
ทอดกฐินปีนั้น ครั้นต่อมาถึงปี ๒๕๕๒ มีการตั้งเสาอโศก คือเสาจําลองหลักศิลาจารึกของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ลานด้านหลังวัด ประจวบวาระที่วัดญาณเวศกวันมีอายุ ๒๐ ปี อาตม
ภาพได้บอกแจ้งขอรวบรวมคําเล่าของโยมรุ่นแรกที่ร่วมกันสร้างวัด และได้มาบ้าง ยังไม่ครบ

(๑๕๐)

อารัมภพจน – ปรารภ

ครั้งนั้น ตนเองก็ได้เขียนเรื่อง “๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน” แต่เขียนไปได้แค่ยุคที่ ๑
เพียง ๓๘ หน้า ได้ประวัติช่วงต้นของการสร้างวัด ยังไปไม่ถึงไหน การเขียนประวัติวัดก็ค้าง
อยู่เท่านั้นจนบัดนี้ เพราะงานหนังสือธรรมที่ทําไม่ทันมีมากมาย และในที่สุด ตัวอาตมภาพ
เองก็ต้องไปพักอาศัยและตรวจเขียนหนังสือธรรมที่ยังค้างอยู่อีกนับไม่ได้ ในถิ่นไกลออกไป
เนื่องจากปัญหาเก่าคือเรื่องอากาศกับโรคาพาธนั่นเอง
โดยนัยที่กล่าวมา ในวาระนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่จะนําข้อเขียนคําเล่าของโยมคุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เรื่อง “วัดญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ลงตีพิมพ์ไว้
ด้วย จะได้เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือในแง่ของสถานที่หนึ่งซึ่งผุดและแพร่หนังสือธรรม
สืบต่อไป
ว่าถึงหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม นี้ ในวันอายุมงคล ๑๐๐ ปี ของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เมื่อวันที่ 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 แต่ครั้นถึงเวลาจริงในบัดนี้ เสร็จได้เพิ่มเพียง ๒ ตอน รวมกับเดิมเป็น
ภาค ๑ มีชื่อว่า “วางฐานชีวิตแหงการศึกษา” มีทั้งหมดแค่ ๖ ตอน นี้คือความไม่แน่นอน
อันเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะในยามที่กําลังของสังขารมีแต่จะถดถอย ก็จะต้องเผชิญ
และผจญด้วยกําลังเท่าที่มีอยู่นี้ต่อไป แต่การที่ได้เริ่มพิมพ์ขึ้นมาเป็นส่วนแห่งการฉลองอายุ
มงคลของท่านที่มีคุณได้อุปการะวัดนี้มา ไม่ว่าจะเสร็จแล้วเท่าใด ก็ชื่อว่าบุญกิริยาที่ควรแก่
กาล ได้เกิดก่อและดําเนินต่อไปแล้ว
ถ้อยพจน์อันพึงพรรณนาเลยกว่านี้ มีในคํา “ปรารภ” ถัดไปข้างหน้า
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

วัดญาณเวศกวันนี้ ญาติโยมไดรวมใจกันสรางถวาย เปนสมบัติของชาติศาสนา โดยมี
พระจําพรรษาเริ่มแต พ.ศ. ๒๕๓๒ นับถึงบัดนี้ ๒๕ ป กิจกรรมและเรื่องราวในชีวิตบางตอน
ของบุคคลเกาๆ หลายทาน ประกอบกันเปนประวัติของวัดญาณเวศกวัน
ไดคิดไวนานแลววา ที่วัดญาณเวศกวัน การพิมพหนังสือธรรมทานแจก เปนงานหลัก
เดนชัดในการเผยแผธรรม เมื่อถึงวันสําคัญเนื่องกับบุคคลผูมีเรื่องราวเปนประวัติของวัดดังที่วา
นาจะถือเปนโอกาสดีที่จะบําเพ็ญธรรมทานดังกลาว ซึ่งนอกจากชวยใหมีการเลือกสรรหนังสือ
ที่จะพิมพจริงจังขึ้นแลว ก็จะไดเปนการทบทวนเลาประวัติของวัดผานทางคุณความดีของทาน
เหลานั้นดวย เมื่อคิดดังนี้แลว ก็ไดเริ่มปฏิบัติตามที่คิดนั้นมาบาง แตยังไมเปนเรื่องที่ชัดขึ้นมา
บัดนี้ โอกาสเชนนั้ นกํ า ลังจะมาถึ งเป นคราวใหญ คื อ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เปน ศกที่
บุคคลรัตตัญู ทานผูใหญแหงยุคเริ่มสรางวัด ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ๓ ทาน มีอายุครบ
๑๐๐ ป เต็ม ๑ ศตวรรษบริบรู ณ รวมเปน ๓๐๐ ป เรียงตามลําดับกาล คือ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส (มีงานทําบุญอายุมงคล ที่วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนมงคลวารมีอายุครบ ๑๐๐ ป ของ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ
อีกทานหนึ่ง ไมอาจเรียงลําดับตามกาลได เพราะองคทานเองไมทราบวันเกิดของตน
คือ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป แตทานก็มีอายุครบ ๑๐๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เชนกัน
โยมทั้งสองทานเปนคูมิตรสนิทแนนแฟน เมื่อมาทําบุญกุศล ก็ทําดวยกัน ตามปกติ
โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูเริ่มเรื่องวาจะทํานั่นทํานี่ แลวคุณโยมหมอจรูญ
ผลนิวาส ก็รวมดวย และหนุนเต็มที่
ไมใชแคเรื่องสรางวัด ที่โยมทั้งสองทานใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมายในการตระเวน
สํารวจหาสถานที่สัปปายะ (ในระยะแรก ไมไดคิดจะสรางวัด) เพื่อใหอาตมภาพออกจากกรุง
ไปทํางานธรรมะในที่ที่สุขภาพจะไมเสื่อมทรุดลงไปอีกจนเกินแก โดยมีโยมหลายทานเขา
มารวม จนเกิดมีวัดญาณเวศกวันขึ้น เรื่องอื่นๆ ยังอีกมาก
ตั้งแตกอนเกิดวัด โยมทั้งสองพรอมครอบครัว ไดตั้งทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน
ดูแลจัดหาปจจัยสี่และบรรดาอุปกรณเครื่องดําเนินศาสนกิจใหไมติดขัด จัดถวายรถยนตแทบ
ทุกคันที่พระสงฆวัดนี้ไดใช ตั้งแตกอนสรางวัดเรื่อยมา

(๑๕๒)

อารัมภพจน – ปรารภ

พอเริ่มยุคที่ใชคอมพิวเตอรทํางานพิมพหนังสือบนโตะได (desktop publishing) ก็
จัดซื้อคอมพิวเตอรถวาย พอจะสรางกุฏิเริ่มดวย ๒ หลังแรกของวัด ทุนทรัพยและไมสักไมแดง
จากการรื้อบานเกาของโยมก็มาเปนเสนาสนะ พอตั้งวัดไดก็ประเดิมทุนสรางโบสถ แลวก็ตั้ง
ทุนตางๆ ไวเปนฐานเปนหลักประกันที่จะบํารุงเลี้ยงวัดในระยะยาว
เรื่องการบุญใหมๆ มีมากมาย ไมอาจจําไดหมด และมิใชโอกาสที่พึงนํามาแจงไว แตก็
ควรเลาไวตางหากใหละเอียดกวานี้ เพื่อประโยชนเชิงประวัติของวัดหรือการสวนรวม
ทีนี้ ดานพระสงฆ หลวงลุงพระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป เปนองคหนึ่งในคณะ
พระภิกษุ ๓ รูป ที่ออกจากวัดพระพิเรนทร มาสูศาลากลางสระ ลําลูกกา แลวจําพรรษาชุด
แรกตั้งแตป ๒๕๓๒ ที่วัดญาณเวศกวัน กับที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง
ที่วัดญาณเวศกวัน และที่สายใจธรรม พอมีพระใหม ๑-๒ รูป ยังไมเปนชั้นเรียน หลวง
ลุงทั้งที่สูงวัยมาก แตจําแบบไดแมนยํายิ่ง ก็รับภาระรวมกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สอน
ธรรมวินัยแกนวกภิกษุ จนเมื่อวัดมีพระใหมมากขึ้นๆ เปนชั้นเรียน เปนสํานักเรียน ก็ทําหนาที่
ครูสอนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา กระทั่งชราภาพครอบงํา จําตองหยุดงานสอน
พอดีอาตมภาพเริ่มแยกไปพักในชนบท โดยไปเปนชวงๆ หลวงลุงก็รวมเดินทางเปน
ประจํา แมกระทั่งไปจําวัดสูความหนาว 12๐c. ถึงหนองแข ในจังหวัดรอยเอ็ด แตในที่สุด ชราก็
มาคุกคามหนักขึ้น กอนเขาพรรษา ๒๕๕๑ ไดเริ่มคุมหนักเบาไมได
ครั้นถึงตนป ๒๕๕๒ หลังจากมีพิธีรับใบตราตั้ง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เปนรอง
เจาอาวาส และ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนผูชวยเจาอาวาส ในวันที่ ๒๒ ก.พ. แลว
สัปดาหหนึ่ง หลวงลุงรวมเดินทางจะไปพักที่หนองแข ๓ สัปดาห แตไปถึงแคสายใจธรรม ก็ขอ
กลับวัด แลวตอมาปลายเดือนเมษายน หลวงลุงก็ไปพักดวยในชนบทเปนครั้งสุดทาย โดย
เดินทางไปที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ริมเขื่อนกระเสียว เพียง ๑ สัปดาห หลังกลับมาวัด
ญาณเวศกวันครั้งนี้แลว หลวงลุงก็ไมเดินทางไปไหนอีก
ตอจากนั้น ทั้งหลวงลุงและอาตมภาพตางก็มีรางกายที่เสื่อมสภาพไปคนละทาง
อาตมภาพไปหาอากาศที่จะหายใจสะดวกขึ้น ก็เริ่มแยกไปจําพรรษาหลังในชนบท ตั้งตนที่
สายใจธรรม ในป ๒๕๕๒ นั้นเอง สวนหลวงลุงก็ชราชวยตัวเองยากขึ้นจนไมไหว ยอมนอนให
พระโยมอุปฏฐากเกือบเต็มอัตราอยูที่วัดญาณเวศกวัน ดังที่รูกันดี
คราวนี้ก็มาถึงปพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานผูใหญของวัดญาณเวศกวัน ทั้ง ๓ ทาน
เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป เปนการเหมาะควรอยางยิ่ง ที่จะจัดพิมพหนังสือธรรมเพื่อฉลอง
มงคลวารอันรวมได ๓๐๐ ป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

(๑๕๓)

ตอนแรกนึกไมออกวามีหนังสืออะไรที่จะพิมพ แลวจะวาบังเอิญก็ได เปนความพอดีที่
ประจวบมาบรรจบกัน คือ ชวง ๕ ปเศษที่ผานมา ซึ่งพูดไดวาถูกอากาศหนักไลออกจากวัด ไป
อยูในที่อันไมแนนอนนั้น เปนโอกาสใหไดเรงงานหนังสือธรรมะหลายเรื่อง แขงเวลา แขงโรค
แขงชรา อยางเต็มที่ โดยไมรูวาจะเสร็จเมื่อใด
จนในที่สุด เมื่อสิ้นเมษายน ขึ้นเดือนพฤษภาคม ที่ผานมาใกลๆ นี้เอง อยูๆ ก็นึกขึ้นได
วา งานหนักๆ ที่เรงทํามาไมไดหยุดเลยนั้น ถึงตอนนั้น เสร็จหมดแลว โดยเฉพาะ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย (คือ ฉบับใชขอมูลคอมพิวเตอร) เกิดชวงวาง เปนความพอดีที่เหมือนบังเอิญมา
(ถาถือจริงจัง งานใหญที่คางยังไมหมด พอ พุทธธรรมฯ เสร็จที่สายใจธรรม คุณสุพงษ ประจุมาศ
ก็ทวงใหเขียน อริยวินัย ที่บอกไวเกิน ๓๐ ปแลววาคิดจะเขียนใหเปนคูของ พุทธธรรมฯ แตไดตอบไปวา
อริยวินัย นั้นไดยุติกับตัวเองแลววา ถึงบัดนี้ ไมมีชีวิตเหลืออยูพอที่จะเขียนใหจบได เปนอันยกเลิกไป)
ทีนี้ ความประจวบที่มาบรรจบ ก็คือ วันหนึ่งในชวงนั้นแหละ ก็นึกขึ้นมาถึงตนฉบับ
หนังสือ ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของคําบรรยายธรรมเรื่อง ตาม
พระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่ ดร.วรภา อโณทยานนท ถวายไวนาน (๖ ป) แลว เมื่อมีชวง
วางขึ้นนี้ นาจะยกขึ้นมาตรวจชําระแลวพิมพเปนหนังสือธรรมทาน เปนโอกาสเหมาะทีเดียว
แลวเรื่องก็มาบรรจบอีกชั้นหนึ่งวา ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนธรรมบรรยายเรื่อง
ใหญ ที่พิมพขึ้นมาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลมโต (คาดวาเกิน ๑,๐๐๐ หนา) จะเปนประโยชน
กวางขวางยาวนานในการศึกษา และงานตรวจชําระตีพิมพก็ใหญ คงใชเวลาเกือบทั้งป สมที่
จะเปนหนังสือสําหรับธรรมทานบุญกิริยา ในการฉลองมงคลวารของทานผูใหญ ที่มีอายุครบ
๑๐๐ ป ๓ ทาน อันทอดระยะกันไป ถือไดวาตลอด พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
ความพอดีที่ประจวบมาบรรจบกัน เปนอันลงตัวดวยดี เมื่อเรื่องสําเร็จตามนี้ นอกจาก
สมหมายในการมีธรรมทานที่เหมาะสําหรับมงคลวารของทานผูใหญแลว ก็จะไดฉลองบุญเจตนา
ของ ดร.วรภา อโณทยานนท ที่ไดทําตนฉบับนี้ขึ้น อีกทั้งเปนการสัมฤทธิ์ความปรารถนาของทาน
ที่ไดหมายใจพากเพียรไวที่จะใหธรรมบรรยายชุดนี้เสร็จเปนเลมหนังสือ แลวรอมา ๑๕-๒๐ ป
ควรเลาเรื่องตนฉบับใหชัดขึ้นหนอยวา เมื่ออาตมภาพไปพักที่สายใจธรรมนั้น ญาติ
โยมหลายทานในวงสายใจธรรมไดนัดกันไปเยี่ยม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการไปคราว
นั้น มีขอพิเศษวา คุณถาวร และคุณจันทรประภา อโณทยานนท มีลูกสาวติดตามไปดวย คือ
ดร. วรภา อโณทยานนท ซึ่งจบการศึกษาที่อเมริกา ทํางานที่นั่น เพิ่งกลับมาเมืองไทย
เจาตัว ดร. วรภา นําตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอร ของคําบรรยายธรรม ๒ ชุด ทําเปน
เลมหนังสืออยางดี ไปถวาย คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม และ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา โดย
เลาประกอบวา ไดทํางานนี้ระหวางอยูในสหรัฐ ใชเวลาเรื่องละ (หรือชุดละ) ๑ ป
เรื่องตนฉบับของ ดร. วรภา อโณทยานนท นี้ ควรเลารายละเอียดเพิ่มไวอีกตางหาก
เชนเดียวกับเรื่องราวอื่นหลายอยาง ซึ่งไดเพียงเอยถึงไว จะดูโอกาสที่เหมาะตอไป

(๑๕๔)

อารัมภพจน – ปรารภ

อยางนอยก็ชัดเจนวา การเตรียมตนฉบับทั้ง ๒ เรื่องนั้น เปนงานหนัก ทําไดยากอยาง
ยิ่ง ตองสําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิบาททั้ง ๔ และที่ทํา
นั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพื่อความเจริญธรรม
เจริญปญญา อันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน จึงสมควรดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามที่มุงหมาย พรอมทั้งขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท ไว ณ ที่นี้ เปนอยางยิ่ง
ดังวาแลว ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม นี้ เปนเรื่องใหญยืดยาวถึง ๖๐
ตอน การตรวจชํ า ระที่ ค งใช เ วลาเกื อ บทั้ งป (อาจจะเกิ น ป ก็ ไ ด ) เพิ่ งเริ่ ม มาได เ ดื อ นเดี ย ว
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จสิ้นแลวพิมพเปนเลมทีเดียว
ตอมา ไดความคิดใหมวา นาจะจัดแบงใหเหมาะได คือ ขณะนี้เสร็จ ๔ ตอน ไดความ
ถึงจบพิธีอุปสมบทในโบสถ พอดีจะถึงมงคลวารแรก คือ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เมื่อพิมพ ๔ ตอนนี้กอน
ก็จะเทากับวา ในวันอายุมงคลของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ถึง
ตอนที่พิธีบวชเสร็จ ไดพระใหมองคที่จะเรียน เตรียมตัวพรอมแลว จากนั้น เมื่อถึงมงคลวาร
ทายปของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ณ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (หรือเมื่อไรก็ตามที่ทําเสร็จ
โดยถือวาเนื่องในวันนั้น) ก็จะได ตามพระใหม่ ที่บวชเสร็จแลวนั้น ไปเรียนธรรม จนจบ
อนึ่ง งานตรวจชําระนี้ทําเมื่อตัวผูตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไปหลายปแลว และอยู
ไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด งานหนังสือธรรมนี้จึงขึ้นตอการยายที่ดวย
สําหรับ ๔ ตอนที่เสร็จแลวนี้ เริ่มดวยไดรับตนฉบับ ที่สายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา
(เพชรบุรี) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุรี) ขออนุโมทนาผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่นั้นๆ
แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะตองไปทําเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน
ในที่สุ ด เรื่ องทั้งหมดมารวมลง ณ ที่หมาย คื อการบําเพ็ ญธรรมทานบุญกิริยา ใน
มงคลกาลแหง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่บุคคลผูรัตตัญู ๓ ทาน เจริญชนมวัสสครบ ๑๐๐ ป
วันใดวันหนึ่ง ตั้งแตขึ้นปใหม ถึงวันสิ้นป เปนมงคลวารของ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป
อภิลักขิตกาล ๑๗ มิถุนายน เปนมงคลวารของ คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส
จากนั้น ๑๒ ตุลาคม คือมงคลวารของ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
ขออนุโมทนาศาสนกิจของพระครูผูมหาเถระ และอนุโมทนากุศลจริยา ที่โยมทั้งสอง
ทานไดบําเพ็ญอยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและพระสงฆ แผ
ขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย
สดชื่นเบิกบานผองใส กาวหนางอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําโปรย
หลังปก – ปกหลัง

“…คุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมาก อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ ลูกก็ถือว่า
พ่อแม่มีพระคุณมาก จึงมีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวที ให้ตอบแทนพระคุณของท่าน
“ทําไมจึงถือว่าการบวชนี้เป็นการตอบแทนพระคุณ ก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่า พ่อแม่นั้นฝาก
ความสุขความทุกข์ไว้กับลูกเป็นอย่างมาก ถ้าลูกมีความสุขความเจริญ ประพฤติดี พ่อแม่ก็มี
ความสุขด้วย ถ้าลูกประพฤติไม่ดี เป็นที่หนักใจ พ่อแม่นั้นแหละจะเป็นคนที่ทุกข์ที่สุด
“ในเมื่ อ พ่ อ แม่ ฝ ากสุ ข และทุ ก ข์ ไ ว้ กั บ ลู ก อย่ า งนี้ ลู ก ที่ ดี ก็ ต้ อ งพยายามทํ า ให้ พ่ อ แม่ มี
ความสุข มีความสบายใจ ไม่หนักใจกับเรา ได้มองเห็นเราด้วยความปลื้มใจ และมีความหวัง
“...พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ ก็ด้วยเห็น…ลูกเป็นคนดี มีความขยันหมั่น
เพียร มีคุณธรรม เจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความ
เจริญอย่างนี้ พ่อแม่ก็มีความสุข ลูกไม่ต้องทําอะไร ก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยู่แล้วในตัว
“ทีนี้ ก็เลยจะขอขยายความว่า การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อาจสรุปได้ ๓ อย่าง
๑. เลี้ยงท่านทางกาย เช่นเลี้ยงด้วยอาหาร ด้วยปัจจัย ๔ ยามท่านชราแก่เฒ่าลง เรา
อาจจะดูแลท่านในเรื่องวัตถุ สิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ แต่ระหว่างที่ท่านยัง
แข็งแรง ท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเรา ท่านเลี้ยงเราก่อน ซึ่งกลายเป็นว่า กว่าจะได้ตอบแทน
ท่าน เราต้องรออีกนาน แถมไม่แน่เสียด้วย จึงมี...ข้อต่อไป ซึ่งทําได้ทันที ไม่ต้องรอ
๒. เลี้ยงทางใจ เลี้ยงใจนี้เป็นการเลี้ยงที่สําคัญ เลี้ยงใจก็คือช่วยให้ใจของท่านสบาย มี
ความสุข ให้ท่านเห็นลูกแล้วได้ปลื้มใจ อย่างน้อยก็ไม่หนักใจ อย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่า
ถ้าเราประพฤติตัวดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทําการงาน มีความสุขความเจริญ นั่น
ก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่ ทําให้พ่อแม่มีความสุข ชื่นใจ ปลื้มใจ ตลอดเวลา
๓. ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ ด้วยการให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่าน
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาขึ้นบ่าประคบประหงมเลี้ยงดูตลอดชีวิต
อย่างดีที่สุด ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ถ้าพ่อแม่เป็น
คนไม่มีศรัทธา ทําให้ท่านมีศรัทธาได้ พ่อแม่ไม่มีศีล ทําให้ท่านหันมาประพฤติดี
ปฏิ บั ติ ช อบ มี ศี ล ได้ พ่ อ แม่ ไ ม่ มี จ าคะ ไม่ มี ค วามเสี ย สละ ไม่ ช่ ว ยเหลื อ บํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ ลูกก็ทําให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญา ลูกก็ช่วยหาทางเกื้อหนุนให้ท่านมีปัญญาขึ้นได้ เช่นมีปัญญารู้ธรรมะ เข้าใจ
หลักพระศาสนา รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยโน้มนําท่านอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วยวิธีที่เหมาะสม อย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูง

