
พิธีกรรม
ใครวาไมสําคัญ
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมทาน
อาสาฬหบูชา ๒๕๕๑



พิธีกรรม ใครวาไมสําคัญ
 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ISBN  974-89046-3-6

พิมพครั้งแรก  – สิงหาคม ๒๕๓๗     ๓,๐๐๐ เลม
พิมพครั้งที่ ๖    - กรกฎาคม ๒๕๕๑    ๓,๐๐๐ เลม
- ทุนพิมพหนังสือวัดญาณเวศกวัน       ๓,๐๐๐ เลม

แบบปก:   พระชัยยศ พุทฺธิวโร

พิมพท ีf่



คําปรารภ

พระภิกษุผูดูแลหนังสือแจกเปนธรรมทานของวัด
แจงวา ขณะนี้หนังสือสําหรับแจกทั่วไปเหลือเพียงจํานวน
นอย นาจะจัดพิมพหนังสือธรรมทานขึ้นใหมสักเลมหนึ่งให
มีจํานวนเพียงพอ โดยเฉพาะใหทันวันอาสาฬหบูชาปนี้ ที่
จะมาถึงในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

บัดนี้ พระสงฆในวัดญาณเวศกวัน และทานผูมีจิต
ศรัทธา ไดพิจารณาเห็นสมควรพิมพหนังสือเรื่อง พิธีกรรม
ใครวาไมสาํคัญ ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต)

จึงตกลงนําทุนพิมพหนังสือเปนธรรมทานของวัด
ญาณเวศกวันที่มีอยูมาใชพิมพ เพื่อแจกมอบแกผูสนใจ
ใฝธรรมตามควรตอไป

วัดญาณเวศกวัน
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑





สารบัญ

คําปรารภ (๑)

พิธีกรรม ใครวาไมสําคัญ ๑
๑. พิธีกรรมสื่อวินัย ๑
เหลือปราการสุดทาย จะทิ้งคาย หรือจะใชยันเดินหนากลับ ๒
พิธีกรรม เปนจุดนัดหมาย ใหตั้งใจเริ่มทําการอยางจริงจัง ๕
พิธีกรรม เปนวินัยพื้นฐาน
   และนําคนใหประสานเขาในชีวิตชุมชน ๗
พิธีกรรม เปนเคร่ืองนอมนําศรัทธา
   ที่จะพาใหเขาถึงธรรมที่สูงขึ้นไป ๙
พิธีกรรม เปนโอกาสสําหรับพระ
   ที่จะปรากฏตัวและใหธรรม ๑๓
ธรรมขอตน ที่พระจะใหแกประชาชน
   คือปสาทะและความปลอดเวรภัย ๑๖
ถาเฉไฉลออกไป ก็รีบหันกลับมาตั้งตนใหม ๑๙
พิธีกรรม เปนรูปแบบที่จะสื่อธรรมสําหรับคนหมูใหญ ๒๐



๒

๒. วินัยสื่อธรรม ๒๔
จะรูจักพระพุทธศาสนาจริง ตองดูทั้งธรรมและวินัย ๒๔
ระวัง! อยาใหกลายเปนเพียงความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน ๒๖
ความไมยึดม่ันท่ีแท เกิดขึ้นเองดวยปญญา
   เรียกวาเปนอัตโนมัติ ตามเหตุปจจัย ๓๐
วินัย คือ เครื่องจัดสรรโอกาส ใหคนพัฒนาตนตามธรรม ๓๑
เม่ือคนพัฒนาขึ้นไป ความหมายของวินัยก็พัฒนาตามดวย ๓๔
รูความจริงแทของธรรมชาติ
   ทําใหปฏิบัติจริงจังตามสมมติโดยรูเทาทัน ๓๖
เม่ือรูทันสมมติ แลวทําตามสมมติ สมมติก็ใหประโยชนโดยไรโทษ
   เรียกวาปฏิบัติพอดี เปนมัชฌิมา ๓๘
เม่ือชีวิตในโลก ประสานสืบจากชีวิตในธรรมโดยสมบูรณ
   จติกไ็มยดึม่ัน ปลอยวาง โดยทาํทุกอยางดวยความรบัผดิชอบจรงิจงั ๔๐
สรุป: พิธีกรรมสื่อวินัยสูธรรม ๔๔
⌫  ⌫
   ⌫ 



พิธีกรรม
ใครวาไมสําคัญ∗

- ๑ -
พิธีกรรมสื่อวินัย

ในพระพุทธศาสนานี้ สิ่งที่เหนือกวาพิธีกรรมยังมีอีก
หลายอยาง แตเดี๋ยวนี้เรามองเห็นกันวาชาวพุทธใสใจใน
เรื่องที่สําคัญๆ เหลานั้นนอยไปหนอย แลวก็มัวไปเนนใน
ดานพิธีกรรมกันมากไป อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจวาเรื่อง
พิธีกรรมนั้นไมใชไมสําคัญ ในบางโอกาสเรานาจะพูดกันถึง
เรื่องพิธีกรรมใหชัดลงไปวา เราควรจะปฏิบัติตอมันอยางไร
อยางนอยก็จะไดเอาสิ่งที่เปนอยูปรากฏอยูมาใชใหเปน
ประโยชน เพื่อเปนสื่อนําเขาสูสิ่งที่สําคัญยิ่งขึ้นไป
                                                          
∗ เรือ่งน้ี เปนคําบรรยายแกคุณปรชีา กอนทอง แหงวารสารรมโพธิแ์กว ในโอกาสทีไ่ปสมัภาษณ

ณ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาดงยาง ฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๓๗



๒

ถาเราไปมองวาอยามาวุนวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย
ไมมีประโยชน ไมใชตัวแทตัวจริงของพระพุทธศาสนา แลว
เลยไมเอาใจใส ก็อาจจะทําใหพลาด ในเมื่อมันเปนของมี
อยูปรากฏอยูก็ตองทําใหถูกตอง ถาเราเขาใจความหมาย
ถูกและปฏิบัติใหถูก ทําดวยความรูความเขาใจ มันก็จะเปน
สื่อนําเขาสูสิ่งที่ถูกตองดีงามยิ่งขึ้น จนถึงสิ่งที่เปนหลักการ
ของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ถา
เขาใจถูกตอง และปฏิบัติถูกตอง ก็จะกลับนําเขาสูพระพุทธ
ศาสนาไดดี

เหลือปราการสุดทาย
จะทิ้งคาย หรือจะใชยันเดินหนากลับ

เวลานี้เรารูสึกกันวาพระพุทธศาสนาเสื่อม หลาย
คนบอกวา “มันเสื่อมจนเหลือแตพิธีกรรม แยแลวพระพุทธ
ศาสนา” ทีนี้เรามองพลิกกลับเสียใหมวา พระพุทธศาสนา
ยังเหลือพิธีกรรมอยู ก็แสดงวายังไมหมดไปทีเดียว ยังคง
เหลือพิธีกรรมเปนรูปแบบอยู ตามธรรมดานั้นรูปแบบตองมี
เนื้อหาสาระจึงจะถูกตอง เมื่อเหลือแตรูปแบบไมมีเนื้อหา
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สาระก็ไมมีความหมายอะไร เหมือนกับคน ถามีแตรางกาย
ก็คือศพ เมื่อไมมีจิตใจก็คือของตายแลวเทานั้นเอง คือเหลือ
แตซาก

มองในแงหนึ่ง พระพุทธศาสนาถาเหลือแตพิธีกรรม
จริงๆ ก็คือเหลือแตซาก แตมองอีกแงหนึ่งก็อาจจะเปนไดวา
มันไมใชคนที่ตายก็ได มันอาจจะเปนรางที่หลับอยู ยังไมถึง
ตาย รางกายคนหลับทําอะไรไมได ไมมีประโยชน แตก็ยัง
ไมตาย ชีวิตของเรายังตองอาศัยมัน เมื่อยังมีรางกายอยูก็
ยังทําใหมันมีชีวิตกลับคืนมาได คือทําใหมันตื่นกลับข้ึนมา
แลวมันก็อาจจะเดินหนาใหมได

เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ในแงหนึ่งก็เหมือนที่มั่นหรือ
ปราการสุดทายของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามาถึง
ขณะนี้ก็จวนจะหมดแลว แตก็ยังมีปอมคายสุดทายเหลืออยู
ทําไมเราไมอาศัยปราการสุดทายนี้ เปนที่ตั้งหลักใหดีแลว
เดินหนากลับไปอีก

การที่ยังมีพิธีกรรมอยู ในแงหนึ่งก็แสดงวาพระพุทธ
ศาสนายังไมหมดไปสิ้นทีเดียว ทําอยางไรเราจะใชมันให
เปนประโยชน เราไมควรจะมามัวทอดถอนใจ ตรอมใจวา
โอย จะหมดแลว พระพุทธศาสนามาถึงที่สุดแลว แตควรคิด
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วา โอ พุทธศาสนายังเหลืออยูนี่ ดีแลว เราจะอาศัยสวนที่
เหลืออยูนิดหนอยนี้เปนหลักในการเดินกลับไปสูความกาว
หนาที่ถูกตองใหม ถาคิดไดอยางนี้ก็กลับเปนดีไป เรียกวารู
จักมองใหเปนประโยชน สิ่งทั้งหลายถึงแมวาจะแยแลวแต
ถาเรามองเปนก็กลับใชประโยชนได

พิธีกรรมนี้มีประโยชนหลายอยาง พิธีกรรม แปลวา
การกระทําที่เปนพิธี คือเปนวิธีที่จะใหสําเร็จผลท่ีตองการ
หรือ การกระทําที่เปนวิธีการเพื่อใหสําเร็จผลท่ีตองการ หรือ
นําไปสูผลท่ีตองการ

คําวา พิธี ก็แผลงมาจากคําวา วิธี นั่นเอง แตมาใน
ภายหลัง คําวา พิธี มีความหมายเลือนลางหรือคลาด
เคลื่อนไป ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่เปนอนิจจังเชนเดียวกัน
เดี๋ยวนี้เรามาประดิษฐศัพทกันขึ้นใหม เชน คําวากรรมวิธี
ซึ่งสมัยโบราณไมมี แลวกลับเปนศัพทโกซึ่งที่จริงก็อันเดียว
กันนั่นแหละ กรรมวิธีไมใชอะไร อาจจะใชในความหมาย
แตกตางกันไปบาง แตตัวถอยคําก็มีความหมายแบบเดียว
กัน ทํานองเดียวหรือประเภทเดียวกัน เพียงกลับหนากลับ
หลังกัน พิธีกรรม คือ วิธีกรรม กลายเปน กรรมวิธี พอมาถึง
ปจจุบันมันเลือนไปจนกระทั่งวา พิธีกรรม หรือ วิธีกรรม คือ
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สิ่งที่ทํากันไปอยางนั้นเอง หรือสักแตวาทํา เชน พูดกันวา
ทําพอเปนพิธี กลายเปนวา ไมจริงไมจัง ทําพอใหเห็นวาได
ทําแลว แตที่จริงเดิมน้ันมันคือการกระทําที่เปนวิธีการ เพื่อ
จะใหสําเร็จผล เพื่อจะใหเกิดความเปนจริงเปนจัง เพื่อจะ
ใหไดผลข้ึนมาเราจึงทําพิธีกรรม

พิธีกรรม เปนจุดนัดหมาย
ใหตั้งใจเริ่มทาํการอยางจริงจัง

เวลาจะทําอะไรก็ตาม ถาเราไมมีเปนพิธีขึ้นมา เรา
ก็ไมมีจุดนัดพบนัดหมาย ไมมีจุดเริ่มตนที่ชัดเจนวาจะลงมือ
เมื่อไร จะเอาอยางไร จะทําอะไร คนมาชุมนุมกันเปนกลุม
ถาทําอะไรตางคนตางทําก็ไมเปนจริงเปนจัง แตพอเปนพิธี
กรรมก็คือมีจุดเริ่มตน แลวก็เปนจุดนัดหมายใหทุกคนรูวา
ตอไปนี้กิจกรรมจะเริ่มแลวนะ ถาไมมีพิธีกรรม ทุกคนที่
มายังกระจัดกระจายกันอยู ก็ไมรูจะเอายังไง จะทําอะไร จะ
เริ่มตนอยางไร เมื่อไร

เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ จึง
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๑. เปนจดุนดัพบใหทกุคนทีต่อนแรกยงักระจดักระจาย
อยู มารวมกันเปนจุดเดียว

๒. เปนจุดนัดหมายวาจะเริ่มเร่ืองนั้นแลว
พิธีกรรมเปนเครื่องทําใหคนเตรียมตัว ทั้งเตรียม

กายวาจา และเตรียมใจใหพรอมท่ีจะทําเรื่องนั้นๆ กอนจะ
ถึงพิธี ยังพูดจา ยังหันไปทางโนนทางนี้ ยังเคลื่อนไหววุน
วายกันอยู ยังคุยกันเรื่องโนนเรื่องนี้ แตพอบอกวาเริ่มพิธี
ทุกคนก็หยุดหมด ตองหันมาสนใจ เตรียมทําสิ่งเดียวกัน
ฉะนั้น พิธีกรรมจึงเปนจุดนัดพบและเปนจุดนัดหมาย โดย
เฉพาะสําหรับชุมชนหรือหมูชนในสังคมน้ี ใหมองเห็นความ
สําคัญที่จะเริ่มการอะไรๆ กันอยางจริงจัง

วาที่จริง การทําอะไรสักอยางหนึ่ง ถาเปนเรือ่งของ
ชมุชน หรอืเรือ่งของสวนรวม กต็องมพีธิกีรรมทัง้นัน้ อยางเชน
จะมีการประชุมสักครั้งหนึ่ง ก็ตองมีพิธีกรรม มนัอาจจะไม
ใชพธิกีรรมตามแบบอยางทีเ่ราเขาใจ ทีเ่ปนของโบราณ เปน
ศาสนพธิ ีแตพธิกีรรมกค็อือนันัน้แหละ เชน ลาํดบัการกระทาํ
ตางๆ ในการประชุม การเปดประชุม การปฏบัิตติอกันในที่
ประชุม เชน เวลามปีาฐกถา มกีารขึน้ไปบอกกลาวนดัหมายที่
ประชุมและเชิญผูแสดงปาฐกถาขึ้นไป นี่เปนพิธีทั้งนั้น
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พิธีกรรมก็อันนี้แหละ คือจุดเริ่มตนของการที่จะ
กระทําใหจริงจัง เปนจุดนัดหมายที่จะทําใหกิจการนั้นมีการ
เอาจริงเอาจังกันขึ้นมา ใหทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไวให
พรอมท่ีจะทําในเรื่องนั้น อันนี้ก็เปนความหมายอยางหนึ่งที่
งายๆ ในเรื่องพิธีกรรม

พิธีกรรม เปนวินัยพื้นฐาน
และนาํคนใหประสานเขาในชีวิตชุมชน

อยางไรก็ตาม พิธีกรรมยังมีความหมายมากกวานั้น
อีก คือ เปนเครื่องฝกวินัย หรือ เปนพื้นฐานในการที่จะฝก
ฝนพัฒนาคนในดานศีล

ศีลก็คือ การควบคุมกายวาจาไดใหอยูในความดี
งามเรียบรอยสุจริต แตเราจะคุมกายวาจาใหดีงามสุจริตใน
เรื่องใหญๆ เปนศีลได ก็ตองควบคุมกายวาจา ตั้งแตในเร่ือง
เล็กๆ นอยๆ ขึ้นไป พิธีกรรมเปนเครื่องฝกกายวาจาใหอยูใน
ระเบียบ เพราะฉะนั้น พิธีกรรมจึงเปนวินัยขั้นตน การใหคน
เขามาสูพิธีกรรมนั้นทําเพื่ออะไร ความหมายอยางหนึ่งก็คือ
เพื่อฝกคนใหจัดหรือควบคุมพฤติกรรมของตนๆ ใหลงตัว



๘

เขาที่ เชน ใหมานั่งเปนระเบียบ ใหสงบกายวาจา และใหทํา
ตามลําดับตามแบบตามแผนที่ตกลงกัน ใหหมูคนเรียบรอย
งดงาม และทํากิจกรรมอยางไดผลพรอมเพรียงกัน เปนสวน
หนึ่งของวินัย เปนการฝกเบื้องตนของศีล

คนที่อยูในชุมชนรวมกันทั้งหมดนี้จะมีศีล คือมีพฤติ
กรรมดีงาม ไมเบียดเบียนกัน ก็ตองรูจักควบคุมกายวาจา
ของตนเองได ไมทําตามใจชอบของตัว ถาเอาแตใจชอบ
อยางเดียวก็เบียดเบียนกัน การทําพิธีกรรมหรือเขามารวม
ในพิธีกรรมนี้ เปนการฝกคนใหเร่ิมรูจักระเบียบแบบแผน ให
เริ่มท่ีจะไมทําตามใจชอบของตน นี่แหละคือการเริ่มรูจัก
ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได อยางเด็กๆ กอนจะไปควบ
คุมตัวเองในเรื่องใหญๆได ก็อาศัยการฝกในเรื่องเล็กๆ
นอยๆ เหลานี้แหละ แตเราจะตองรูจักโยงใหมันไปเชื่อมโยง
ตอกัน เรื่องของพิธีกรรมจึงเปนการฝกวินัย หรือเปนวินัย
เบื้องตนที่จะนําเขาสูการที่จะเปนคนมีศีล พิธีกรรมจึงจัดอยู
ในฝายของศีลดวย พิธีกรรมถาจะทําใหถูกตองก็ตองเขาใจ
ความมุงหมายอันนี้

เมื่อเรานําพิธีกรรมมาใชในการฝกคน มันก็มีความ
หมายตอไปอีกในแงที่วาเปนเครื่องนําคนเขาสูชุมชน ใหเขา



๙

มีชีวิตของชุมชนนั้นหรือของสังคมนั้น
เปนธรรมดาของหมูมนุษยที่คิดวา เด็กรุนใหมเกิด

มาแลวจะใหเขาอยูรวมในชุมชนหรือในสังคมไดอยางไร พอ
เรามีพิธีกรรมอะไรตางๆ ขึ้นมา เด็กก็จะเริ่มเขาสูชุมชนนั้น
และเขาสูวิถีชีวิตของสังคมนั้น เขาเริ่มเรียนรูวาระเบียบ
แบบแผน วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนหรือสังคมนั้นเปน
อยางไร และดวยการรวมพิธีกรรมนั้น ซึ่งเปนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เขาก็กลมกลืนเขาไปในชีวิตของชุมชน และใน
วัฒนธรรม พิธีกรรมก็จึงกลายเปนลักษณะหรือเปนรูปแบบ
เฉพาะแหงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ อยางที่เรียกวาเปน
เอกลักษณ อันนี้ก็เปนคุณคาอีกดานหนึ่งของพิธีกรรม ซึ่ง
เปนเรื่องเกี่ยวกับศีล อันสืบเนื่องจากวินัย ที่แสดงผลออก
มาทางดานวัฒนธรรม เปนเรื่องของชีวิตชุมชน หรือของหมู
คณะ ซึ่งเปนเอกลักษณของสังคม

พิธีกรรม เปนเครื่องนอมนาํศรัทธา
ที่จะพาใหเขาถึงธรรมที่สูงขึ้นไป

อีกดานหนึ่ง พิธีกรรมเปนสิ่งนอมนําจิตใหเกิดความ
เลื่อมใสและเพิ่มพูนศรัทธา เพราะวาพิธีกรรมที่ทําถูกตอง



๑๐

จะมีความเปนระเบียบเรียบรอย ความพรักพรอม ความ
พรอมเพรียง และความประสานกลมกลืน เชน คนตั้งรอย
ตั้งพันก็สวดมนตพรอมกันหมด พระตั้ง ๑๐๐ รูปก็สวดมนต
ประสานเปนเสียงเดียวกัน กิริยาวาจาก็เรียบรอยสงบ ทําให
เกิดศรัทธาปสาทะ คนผานไปมาไดยินเสียงพระสวดพรอม
กันอยางเปนระเบียบ ไมใชสวดกระแทกกระทั้นเอาตามใจ
แตสวดโดยตั้งใจจริง จากจิตที่สงบผองใส คนที่ไดยินไดฟง
ก็เกิดความอิ่มใจ ปลื้มใจ ฟงแลวเกิดศรัทธาปสาทะ โนมนํา
จิตใจใหสงบ แลวก็เจริญยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรม

ในคัมภีรทานเลาถึงเรื่องพระ ๕๐๐ รูป นั่งฟงพระ
พุทธเจาเงียบไมมีเสียงเลย เชนในสามัญญผลสูตร มีเรื่อง
วา พระเจาอชาตศัตรู ทําปตุฆาต คือฆาพอ ตอมาคงเกิด
สํานึกหันมาสนใจจะฟงคําสอนทางศาสนา ก็ปรึกษาขาราช
บริพารวา วันนี้เราจะไปหาอาจารยสักทานหนึ่ง จะไปที่ไหน
ดี ขาราชบริพารก็เสนอกันตางๆ ขณะนั้นไดมีหมอชีวกอยู
ดวย ในฐานะที่เปนลูกศิษยพระพุทธเจา หมอชีวกเมื่อถูก
ถามก็เสนอมาทางพระพุทธเจา พระเจาอชาตศัตรูตกลงก็
เสด็จไป

พอถึงเวฬุวันที่พระพุทธเจาประทับอยู หมอชีวก



๑๑

กราบทูลวาพระพุทธเจากําลังเทศนอยู แสดงธรรมแกพระ
จํานวนตั้ง ๕๐๐ รูป สงบมาก เมื่อเขาไปใกลก็ทําใหแปลก
ใจวา ทําไมจึงเงียบอยางนี้ คนตั้ง ๕๐๐ ไมมีแมแตเสียง
กระแอมไอ พระเจาอชาตศัตรูก็หวาดขึ้นมาทันที คงเปน
เพราะเกรงกลัวความผิดที่ตนไดกระทํามาแลวก็ระแวงไป 
พระพุทธเจาก็คุนเคยกับพอดวยจะเอาอยางไรกับเราแน ก็
เกิดหวาดกลัวขึ้นมาโดยระแวงวาหมอชีวกวางแผนเพื่อจะ
จับตัวเรามาฆาเสียละกระมัง ก็เลยตรัสกับหมอชีวกทํานอง
นี้ หมอชีวกก็ปลอบโยนใหเบาพระทัยวา ลักษณะชีวิตและ
วินัยของพระเปนอยางไร ทานอยูกันอยางไร ก็เลยเบาพระ
ทัยแลวจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวพระเจาอชาตศัตรูก็
ทรงเกิดความซาบซึ้งพระทัยอยางหนึ่งวา พระตั้ง ๕๐๐
องคนั่งฟงพระพุทธเจา สงบ เงียบเหลือเกิน ไมมีเสียงอะไร
พระเจาอชาตศัตรูก็ทรงเกิดทั้งความเกรงขามและความ
ประทับใจ

นี่เปนตัวอยาง ที่แสดงวาความงามสงานาเกรงขาม
ความนาประทบัใจ และความนาเลือ่มใสศรทัธาสามารถเกดิ
ไดจากพิธีกรรมที่เปนไปตามความหมายแทๆ คือมีความ
เรียบรอย มีความเปนระเบียบ ทําใหเกิดความงดงามในตัว



๑๒

สําหรับคนสวนมากที่อยูในโลกขางนอกซึ่งยังไมคุน
เคย ยังไมเขาถึงความลึกซึ้งของธรรม จูๆ จะใหถึงนามธรรม
เลย ก็มักไมไหว หรือไมสนใจเลย จึงตองพบกับสิ่งที่เปน
รูปธรรมกอน เพราะฉะนั้น พิธีกรรมจึงเปนรูปแบบที่จะสื่อ
เขาหาคนที่ยังไมเขาถึงพระศาสนาไดลึกซึ้ง เรียกไดวาเปน
จุดนัดพบอีกแบบหนึ่ง โดยเปนสื่อท่ีชักนําหรือเปนจุดเชื่อม
ตอเขาใหเริ่มตน อาจจะทําใหสนใจเกิดความประทับใจ
แลวนอมนําจิตใหอยากรูอยากจะเขามาเกี่ยวของ จน
กระทั่งเขามาในพระศาสนาได เพราะฉะนั้น เราจึงอาจจะ
ใชพิธีกรรมในแงที่เปนเครื่องชักจูงในเบื้องตน

สําหรับคนที่เดินหนาไปบางแลวก็ดีไป ถือวาเขาพอ
จะชวยตัวเขาเองได การศึกษาธรรมในเบื้องสูงก็ปลอยให
เปนเรื่องของตัวเขาเอง ที่เขาสนใจจริงๆ แตในแงของคนทั่ว
ไปสวนมากตองอาศัยสิ่งเหลานี้มาเปนสื่อนําเบื้องตนกอน 
พิธีกรรมเมื่อใชถูกตองก็เปนประโยชนมากในแงนี้ อยางที่
วาเปนจุดนัดพบกับคนทั่วไปท่ียังอยูในระดับเพิ่งจะแวว
เสียงธรรม ยังไมเขาสูธรรมในเบื้องสูง



๑๓

พิธีกรรม เปนโอกาสสาํหรับพระ
ที่จะปรากฏตัวและใหธรรม

ทีนี้ สําหรับพระเองก็อาศัยพิธีกรรมนี้เปนที่ปรากฏ
ตัว ถาไมมีพิธีกรรมพระก็ไมคอยไดมีโอกาสปรากฏตัว
เพราะฉะนั้น ก็อยูที่พระเองจะใชพิธีกรรมอยางไรใหเปน
ประโยชนเพื่อเปนสื่อนําคนเขาสูพระศาสนา เขาสูธรรม ถา
พระไมรูจักใชประโยชน พิธีกรรมก็อาจจะเสื่อมเสีย กลาย
เปนเหตุใหเกิดผลรายไป แตโดยหลักการพิธีกรรมคือโอกาส
ที่พระจะปรากฏตัวแกประชาชนแลวก็จะไดทําหนาที่ของ
ทาน

พระมีหนาที่อะไร วาตามหลัก หนาที่ของพระก็คือ
การใหธรรมแกประชาชน เรียกวา ธรรมทาน แตการใหธรรม
นั้นใหอยางไร ถาพูดใหเขาฟง เชน เทศน แสดงธรรม
บรรยายธรรม อันนี้เแนนอน ชัด แตการใหธรรมนี้ใหโดยไม
ตองพูดก็มี และพระจํานวนมากก็ยังพูดไมเปน ยังสอน
ธรรมดวยการเทศนไมเปน บางทีก็เพราะเรียนรูยังไมมาก
พอ หรือบางองคแมจะเรียนรูมากแลว แตก็พูดไมเปน เทศน
ไมเปน

ที่จริง พระสามารถใหธรรมไดโดยไมตองพูด พระ



๑๔

อัสสชิทานเดินไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห แตอาการ
ปรากฏตัวของทานเปนการใหธรรมแกอุปติสสมาณพ คือ
พระสารีบุตรโดยไมตองพูดเลย อุปติสสมาณพนั้นเมื่อเห็น
พระอัสสชิผูมีอาการสงบงามสงาและมีลักษณะของผูไดฝก
ฝนพัฒนาตนอยางดีแลว ก็เกิดความประทับใจเลื่อมใสวา
ทานผูนี้ตองมีดี ก็เลยตามไปแลวก็ไดพบไดพูด โดยเดินตาม
ไปตั้งแตทานบิณฑบาตจนกระทั่งทานหยุดเตรียมฉัน จึงเขา
ไปนมัสการแลวก็พูดจาสนทนาซึ่งนําไปสูการไดเขาถึงธรรม
ตอไป

เปนอันวาพิธีกรรมนี้เปนจุดปรากฏตัวของพระสงฆ 
พระสงฆมีทั้งผูสอนเปนและสอนไมเปน แตการใหธรรมนี้ไม
จําเปนตองพูด การใหธรรมโดยไมตองพูด กเ็ริม่ตัง้แตการ
ปรากฏตวัของพระไปทเีดยีว ซึง่สามารถใหธรรมแกประชาชน
โดยทันที ทานจึงเนนเรื่องวินัยวาใหพระมีวินัย และวินัยนั้น
ก็ออกมาปรากฏในความเปนอยู การดําเนินชีวิตประจําวัน
และการทํากิจหนาที่ตางๆ พิธีกรรมตางๆ ก็เปนสวนเบื้อง
ตนของวินัย ซึ่งใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เมื่อพระไป
ปรากฏตัวที่ไหน ก็สอนธรรมไดที่นั่นแมโดยไมตองพูด

คําวาสอนธรรมอาจจะแคบไป การใหธรรมนี้อาจจะ



๑๕

ใหโดยตรงเขาไปถึงจิตถึงใจเลย จะใหอยางไร ขอทําความ
เขาใจกันหนอย ธรรมเบื้องแรกที่พระจะใหแกประชาชนก็
คือใหปสาทะ ความผองใสของจิตใจ

ประชาชนชาวบานนั้นวุนวายเดือดรอนกับกิจการ
งานมากมาย ตลอดจนเรื่องในครอบครัวและอารมณ
กระทบกระทั่งในชีวิตประจําวันสารพัด จิตใจไมคอยสงบ
แตพอเห็นพระจิตใจก็สบายผองใสสดชื่น แตทั้งนี้หมายถึง
วาพระนี้จะตองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวย แตโดยทั่วไปท่ีเปน
มาพระทานไดปฏิบัติดีงามกันมาจนทําใหเกิดเปน บุญภาพ
ขึ้นในสังคมแลว พอชาวบานเห็นพระก็จะเกิดความรูสึก
สบายใจ จิตใจผองใส เรียกวาปสาทะขึ้นมาทันที ปสาทะนี่
เปนกุศลธรรม จิตใจดีงามเปนกุศลขึ้นมาแลวก็คือธรรมเกิด
ขึ้นในใจของเขาแลว แคนี้ก็ใหธรรมแลว โดยไมตองพูดอะไร
เลย

เพราะฉะนั้น การปรากฏตัวของพระนี่ ถาปรากฏให
ถูกตองก็เปนการใหธรรมแกประชาชน คือทําใหเขาไดธรรม
ทันทีเลย เมื่อเกิดกุศลธรรมขึ้นในใจแลวจิตใจเบิกบานผอง
ใส ก็อาจจะสงผลดีไปในวันนั้นทั้งวันก็ได ทําใหทําอะไรๆ
ดวยจิตใจชื่นบานผองแผว อันนี้เปนคุณคาที่สําคัญมาก



๑๖

เพราะฉะนั้น เราจะตองไมลืมหลักขอน้ี คือการใหธรรมโดย
ไมตองพูด ซึ่งพระสวนใหญใหไดทั้งนั้น เพราะชาวบานนับ
ถือพระอยูแลว เพียงแตตั้งใจสักหนอย ไมตองรอใหเทศน
เปน เพราะถาจะใหพูดเกงนี้บางทีก็ยาก

ธรรมขอตน ที่พระจะใหแกประชาชน
คือปสาทะและความปลอดเวรภัย

การใหธรรมอยางที่วานี้เปนกิจเบื้องแรกของพระ
สงฆเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พระดีที่ทานพรรณนาไวใน
พระไตรปฎก จึงมีลักษณะอยางหนึ่งที่เรียกวา “มโนภาวนีย”
แปลวาผูเปนที่เจริญใจ ชาวบานญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
นี้ไปวัดบางทีเพียงแคเพื่อใหไดพบพระแลวก็สบายใจ จิตใจ
ก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นมาเลย ดังที่ทานกลาวถึงอุบาสก
บางทานปรารภตอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพานวา เมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวเขาก็จะเสียโอกาสที่จะไดพบ
พระสงฆผูเปนที่เจริญใจ ที่เรียกวา มโนภาวนียา ไมเหมือน
ตอนที่มีพระพุทธเจาอยูซึ่งมีพระสงฆผูใหญที่นาเลื่อมใส
เคารพมาอยูกันพรอม เขาไปไดเห็นพระเหลานั้นก็ทําใหชื่น
ใจสบายใจ มีจิตใจผองใสเบิกบานเปนกุศลไปตลอดทั้งวัน



๑๗

เปนทศันานตุรยิะ เปนยอดทศันา เขากบัหลกัทีว่า สมณานจฺ
ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลวา การเห็นสมณะเปนอุดม
มงคล

พระพุทธเจาเปนศูนยกลาง พระดีๆ ทั้งนั้นอยูกับ
พระพุทธเจา ชาวบานไปพบพระเหลานั้นแลวจิตใจก็สบาย
เบิกบานผองใส เขาก็เลยบอกวาเมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว เขาก็จะไมมีโอกาสไดมาพบพระสงฆมโน
ภาวนียผูเปนที่เจริญใจ เพราะทานก็จะแยกยายกระจายกัน
ไปในทิศตางๆ

ที่วามาน้ีก็เปนหลักการอยางหนึ่งที่สําคัญ และเปน
ลักษณะที่สําคัญของพระสงฆในพระพุทธศาสนา คือความ
เปนพระไมไดอยูที่ความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ปาฏิหาริย ไมไดอยู
ที่การทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางสวรรคกับมนุษย ไมใช
อยูที่การอยูปาอยูเขาเปนฤษีชีไพร แตความเปนพระอยูที่
ความเปนผูสงบ ไมมีเวรภัย ในโอวาทปาฏิโมกขก็ไดบอกไว
แลววา ผูที่ทํารายคนอื่นไมเปนบรรพชิต ผูที่เบียดเบียนคน
อื่นไมเปนสมณะ ลกัษณะของพระสงฆในพระพทุธศาสนา
คอืความเปนผูสงบ ปราศจากภยัอนัตราย ไมมเีวรภยัแกผูใด

พระสงฆคือผูไมมีภัย นี่เปนลักษณะที่สําคัญมาก



๑๘

เพราะฉะนั้น ใครไปท่ีไหนพอเห็นพระเขาก็รูสึกวาที่นี้ปลอด
ภัยสบายใจ มันเปนมาอยางนี้ตั้งแตสมัยโบราณแลว วา
ความเปนพระสงฆมีอาการปรากฏคือความไมมีภัย คนเขา
ปาไปเจอพระก็นั่งลงยกมือทวมศีรษะเลย โลงอก โลงใจ
ชื่นบานสบายไปเลย แสดงวาที่นั่นไมมีอันตราย เขาไปได
เลย เพราะฉะนั้น จึงถือกันมาแตโบราณวา เจอพระที่ไหน
ปลอดภัยที่นั่น

การที่จะไดพบพระสงฆหรือพระสงฆจะมาปรากฏ
ตัวแกชาวบาน แกชุมชนหรือแกสังคมนั้น โดยมากก็มา
ปรากฏในพิธีกรรม พระจึงตองประพฤติตัวอยูในความสงบ
ตั้งใจทําพิธีกรรมใหถูกตองตามหลัก และมุงใหเกิดผลตาม
ความมุงหมาย ในดานของตนเองก็มุงไปที่การฝกวินัยให
เปนพื้นฐานของศีล และในดานการตั้งความรูสึกตอชาว
บาน ก็มุงสรางกุศลใหเกิดขึ้นในใจของผูมารวมในพิธี โดย
ยึดหลักวาเมื่อประชาชนพบพระฟงพระแลวจะไดเปน
โอกาสใหเขาเจริญจิตเจริญใจ ไดเจริญกุศลธรรมขึ้นในจิต
ใจ ใหมีความผองใสเบิกบาน



ถาเฉไถลออกไป ก็รีบหันกลับมาตั้งตนใหม
นาเสียดายวา ปจจุบันนี้ ความหมายเหลานี้ของพิธี

กรรมไดเลอะเลือนไป เวลาทําพิธีกรรมก็ลืมไป ไมไดมองที่
ความหมายเหลานี้ แตพากันไปมุงที่ความใหญโตหรูหรา
ความโออาอวดกัน ประกวดประขันในการใชจายมาก วา
ใครจะใชเงินมากกวากัน พิธีกรรมของเรานี้ การบวชนาค
ของฉันครั้งนี้ใชเงินตั้งเทานั้นแสน พิธีกรรมแทนที่จะไดผลก็
กลายเปนเสียผล ที่เสียก็เพราะวา ความหมายที่แทจริงมัน
หายสูญไป

เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณาวา ในเมื่อพิธีกรรม
เปนจุดนัดพบนัดหมายและเปนโอกาสใหพระสงฆปรากฏ
ตัวแกประชาชนแลว พระสงฆจะใชโอกาสนี้อยางไร นี้เปน
ตอนสําคัญ เปนจุดนําที่จะชักจูงเขาใหเขาสูธรรมตอไป โดย
มองวาเปนโอกาสที่จะไดแสดงธรรม

ปจจุบันนี้คนจํานวนมากอยูในสังคมมีกิจการงาน
วุนวายหาเงินหาทองกันไป จะไปวัดทีหนึ่งก็คือไปงานศพ
นานๆ จะไดพบกันสักที พระก็ใชโอกาสนี้เลย โดยพูดธรรม
แสดงธรรมในตอนนั้น หรือไปในงานที่เขานิมนต เชน ไป
งานแตงงาน บางทีคนที่มาในพิธีนั้นไมเคยยุงเกี่ยวกับเร่ือง



๒๐

พระเลย แตเพราะเปนประเพณีตองมีพิธีกรรมนี้ก็เลยตอง
นิมนตพระไป ตอนนี้พระก็มีโอกาสแลว พอไปในงานพิธีก็
ใชพิธีกรรมนั้นเปนโอกาสที่จะสอนธรรมไปเลย พอพิธีจวน
เสร็จก็ใหโอวาทบาวสาว ถาพูดสอนไมได ก็พยายามให
ธรรมโดยไมพูดใหดีที่สุด

เปนอันวา พิธีกรรมนี้ ถามองในแงเปนที่มั่นสุดทาย
ก็เปนปราการสุดทายที่เราควรจะใชประโยชน เพื่อตรึงไวไม
ใหเสื่อมลงไปกวานี้ เมื่อพระพุทธศาสนายังมีรูปแบบอยูก็
แสดงวายังไมหมดเสียทีเดียว เราก็เดินหนากลับโดยใชปอม
คายแหงพิธีกรรมนี้เปนจุดตรึงและเสริมกําลัง เพื่อเขยิบตัว
เดินหนาตอไป

พธิกีรรม เปนรปูแบบทีจ่ะสือ่ธรรมสาํหรบัคนหมูใหญ
เรื่องพิธีกรรมนี้ก็รูกันอยูวา เปนเรื่องรูปแบบ ขอ

สําคัญจึงอยูที่วาทําอยางไรจะใหมีสาระอยูในรูปแบบนั้น
ดวย รูปแบบก็สําคัญ แตรูปแบบจะมีความหมายก็ตอเมื่อมี
เนื้อหาสาระ ถารูปแบบไมมีเนื้อหาสาระก็ไมมีประโยชน แต
ในทางกลับกันถาเนื้อหาไมมีรูปแบบชวย เนื้อหานั้นก็จะ
เปนประโยชนไดยาก แมเปนสิ่งที่ตองการแตคนก็ไม



๒๑

สามารถจะเอามาใชประโยชนอะไรได
เหมือนอยางน้ําเปนตัวสาระที่เราตองการ แตน้ําอยู

ในสระ จะกินทีไรตองเดินไปท่ีสระแลวก็เอามือวัก จะดื่มก็
ยาก แลวก็ตองลําบากเดินทุกที แตถาเรามีแกวน้ําหรือมี
ภาชนะ เราก็สามารถตักเอาน้ํานั้นมาใชเทาที่เราตองการ
และสามารถนํามาเก็บไวในที่ที่สะดวกที่จะใชอีกดวย อยาง
ไรก็ตาม ถาคนลืมไปวาประโยชนของแกวคือการบรรจุน้ํา
และใชน้ําใหเปนประโยชน เลยไปสาละวนอยูกับการแตง
แกวใหสวยใหงามประดิษฐประดอย เสร็จแลวก็ไมไดใชแกว
นั้นใสน้ํา แตเอาไปตั้งไวโชวเฉยๆ แกวก็ไมมีประโยชนอะไร
แตถาเรารูจักใช แกวน้ําก็เปนประโยชนมาก เพราะมันทําให
น้ําเกิดผลเปนประโยชนอยางแทจริงเต็มท่ี

ในทํานองเดียวกัน พิธีกรรมก็เปนเพียงรูปแบบ ซึ่ง
จะมีคามีความหมายก็ตอเมื่อมีเนื้อหาสาระอยูดวย เราจึง
ตองเอาเนื้อหาสาระมาใส แตสําหรับคนทั่วไป ถาไมมีรูป
แบบชวยเขาจะเขาถึงเนื้อหาสาระไดยาก รูปแบบจึงเปนจุด
ที่จะเริ่มตนชักนําใหเขาไดเขาถึงเนื้อหาสาระตอไป รูปแบบ
ทั้งหลายมีความสําคัญฉันใด พิธีกรรมก็ฉันนั้น มีความ
สําคัญโดยจะตองมีเนื้อหาสาระอยูดวย



๒๒

ถาเหลือแตรูปแบบ เนื้อหาไมมีแลว ไมชาก็จะเขว
ออกไป แลวก็จะใชไมตรงตามความมุงหมาย เชน กลาย
เปนเรื่องของความโก หรูหรา ประกวดประขันกันวาใครจะ
ใหญจะโตกวากัน กลายเปนเรื่องสิ้นเปลืองเสียเปลา เชน
บวชพระไมเอาเนื้อหาสาระ ไมรูวาบวชเพื่ออะไร เอาแตรูป
แบบ ไดแตจัดงานใหญโต มีการเชิญแขกมากมายตั้งโตะ
เลี้ยงกันสิ้นเปลืองเงินทองเปนหมื่นเปนแสน แตบวชได ๗
วันก็สึกแลว และระหวางที่บวชก็ไมไดฝกฝนอบรมศึกษา
เลาเรียนอะไร

ตอนนี้เรามองประโยชนของคนสวนใหญ เรามอง
คนทั้งสังคม ไมใชมองที่ตัวบุคคลนั้นบุคคลนี้ คนสวนใหญนี่
เราตองยอมรับความจริงวาเขาจะเขาถึงเนื้อหาสาระทันที
ไมได จะตองมีรูปธรรมที่จะสื่อกับเขากอน พิธีกรรมเปน
รูปธรรมที่มาสื่อ ถาเราใชเปนก็จะนําใหเขาเขาสูตัวเนื้อหา
ตอไป

เมื่อเวลาผานไปนานๆ ก็ควรมีการสํารวจตรวจตรา
วา พิธีกรรมยังบรรจุเนื้อหาสาระที่ตองการอยูหรือไม และ
รูปแบบของมันยังสื่อสาระนั้นกับมหาชนในยุคสมัยที่เปน
ปจจุบันไดดีหรือไม



๒๓

นอกจากคอยรักษาคอยใสความหมายและเนื้อหา
สาระเขาไปในรูปแบบ พรอมท้ังปรับปรุงรูปแบบของพิธี
กรรมใหสื่อสาระที่ตองการแกประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ 
แลว รูปแบบที่รุงรังซึ่งถวงขัดกีดขวางการสื่อสาระ ก็ควรได
รับการขัดเกลาหรือชําระสะสาง

อยางไรก็ตาม พิธีกรรมยังเปนรูปแบบยอย ซึ่งเปน
องคประกอบอยูในรูปแบบใหญ คือวัฒนธรรมประเพณี ที่
เรียกกันวาเปนเอกลักษณของสังคมนั้น การชําระสะสางพิธี
กรรมจึงตองปฏิบัติดวยความมีสติ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณของสังคมดวย แตทั้งนี้ก็ตองไมใหเสียหลักที่
วา พิธีกรรมไมพึงเปนรูปแบบที่นิ่งตาย ไรเนื้อหา สื่อสาระไม
ได แลวกลายเปนเปลือก ซึ่งไมทําหนาที่ในการชวยปกปอง
รักษาเนื้อหา แตกลับไพลไปเปนเครื่องปดกั้นประโยชน
และบดบังคุณคาของตนเอง



- ๒ -
วินัยสื่อธรรม

จะรูจักพระพุทธศาสนาจริง ตองดูทั้งธรรมและวินัย
การมองพระพุทธศาสนานี้ตองมองใหครบถวน เรา

มักจะสนใจมองในดานเนื้อหาหลักธรรม แตอีกดานหนึ่งมัก
จะมองขามไปคือวินัย พระพุทธเจาตรัสวาธรรมวินัย นะ ไม
ใชธรรมอยางเดียว ถามองไมครบท้ังสองอยางก็อาจจะทํา
ใหเขาใจพระพุทธศาสนาผิดพลาด เห็นเอนเอียงไปขาง
เดียวหรือถึงกับเขวก็ได

ถาเรามองพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของบุคคล ใคร
ทําดีก็ไดดี ทําชั่วก็ไดชั่ว อันนี้ก็เปนเรื่องของหลักความจริง
ที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนความจริง
ตามธรรมชาติ วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุตามผล ตาม
กฎแหงเหตุปจจัย มนุษยทํากรรมอันใด การกระทํานั้นก็เปน
เหตุที่ทําใหผลเกิดตามเหตุนั้น ทําดีก็เกิดผลดี ทําชั่วก็เกิด
ผลช่ัว อันนี้ก็คือกรรม เพราะฉะนั้นคนจึงรับผลแหงกรรม



๒๕

ของตัวเอง ถามองในแงนี้คนก็รับผิดชอบตัวเองตอกฎธรรม
ชาติ ตอหลักความจริงซึ่งเปนเรื่องของแตละบุคคล นี้คือ
ธรรม

ทีนี้หันมาดูพระพุทธศาสนาอีกดานหนึ่ง พระทํา
ความผิดไมใชเปนเพียงเรื่องของตัวเอง แตเปนเรื่องของหมู
คณะ ทานตองถูกสงฆพิจารณาความผิด ทานจะตองถูกลง
โทษหรือทําการชดใชตามหลักพระวินัยท่ีเปนพุทธบัญญัติ 
นี่เปนเรื่องของชุมชนหรือเร่ืองของสังคม นี้คือวินัย

ถาพูดในแงของธรรม เราบอกวา ถาทุกคนเปนคนดี
สังคมก็ดีเอง แตพูดในแงของวินัยจะบอกวา แลวทําอยางไร
จะใหทุกคนเปนคนดีไดละ เราไมรอละ เราจะจัดทางดาน
สังคม เพื่อชวยใหทุกคนเปนคนดีเทาที่จะเปนได แลวเราก็
ใชความรูธรรม มาจัดวางเปนวินัย โดยจัดสภาพแวดลอม
วางระเบียบชีวิตระบบสังคม และระบบการฝกฝนพัฒนา
คน ใหเอื้อตอการที่จะใหทุกคนเปนคนดีเทาที่จะเปนไปได
โดยวิธีนี้ ธรรมกับวินัยก็มาประสานกัน

ขอย้ําเชิงสรุปวา ธรรมเปนกฎของธรรมชาติ วินัย
เปนกฎของมนุษย ธรรมเปนความจริงแท วินัยเปนความ
จริงตามสมมติ วินัยตองอิงอาศัยธรรม ตั้งอยูบนฐานแหง



๒๖

ธรรม เปนไปตามธรรม และเพื่อธรรม จึงจะมีความหมาย
และเปนแกนสาร เพราะโดยที่แทแลว วินัยที่เปนการจัดตั้ง
วางระเบียบ แตงสรรระบบตางๆ ก็คือการจัดสภาพชีวิตและ
สังคมใหเอื้อโอกาสตอการที่จะปฏิบัติตามธรรม และการที่
จะใหธรรมสําเร็จประโยชนแกมนุษยนั่นเอง สวนพิธีกรรมก็
เปนสวนเปลือกผิวนอกของวินัย เปนรูปปรากฏที่ชวยหอหุม
คุมรูปของวินัย และเปนสื่อนําเขาสูวินัยอีกชั้นหนึ่ง

ระวัง!
อยาใหกลายเปนเพียงความยึดม่ันในความไมยึดมั่น

ตามหลักธรรมเราเรียนรูความจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา
มันไมใชเปนของเราจริง จะไปยึดมั่นถือมั่นไมได การยึดมั่น
ถือมั่นเปนไปไมได เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชของเรา มันเปน
ของธรรมชาติ เปนไปตามเหตุปจจัย เราบังคับบัญชามันไม
ได เมื่อรูความจริงแลวก็จะไมมัวไปยึดมั่นถือมั่น

บางคนฟงแลวบอกวาใชซิ ถายึดมั่นถือมั่นแลวตอง
เกิดความทุกขเดือดรอนแนนอน เพราะฉะนั้น เราจะตองไม
ยึดมั่นถือมั่น ตอไปนี้ไมเอาแลว อะไรตางๆ แมแตสิ่งที่เคย



๒๗

รับผิดชอบก็ไมใสใจรับผิดชอบแลว ทําตัวเปนคนเฉยๆ
ปลอยวาง ไมเอาเรื่องเอาราว อะไรจะเปนไปก็ใหมันเปนไป
บางคนคิดจะปฏิบัติธรรม พอมองเห็นอยางนี้แลวก็คิดวาทํา
อยางนี้เปนการปฏิบัติธรรม

ทีนี้ลองมาดูชีวิตของผูบรรลุธรรมแลวบาง จะดูชีวิต
ของพระอรหันตก็ดูไดจากวินัย ซึ่งเปนชีวิตจริงที่เปนอยูใน
สังคมหรือในโลกของมนุษย ชีวิตของพระนี้เปนแบบอยาง
ของชีวิตที่ปฏิบัติตามธรรม ตั้งอยูบนฐานของธรรม ชีวิตที่
ตั้งอยูบนฐานของธรรมก็มาปรากฏอยูที่วินัย

พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวในพระวินัยใหพระภิกษุ
ทุกรูปมีความรับผิดชอบตอสงฆ ตอสังคม ตอหมูคณะ และ
รับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเกี่ยวของ แมแตวัตถุสิ่งของเล็กนอย
เมื่อตกลงแลววาเปนบริขารของทาน เปนสมบัติสวนตัว
ทานตองรับผิดชอบเอาใจใส มีจีวรแคสามผืนก็ตองดูแลให
ดี จะปลอยวางไมเอาเรื่องไมได อยูขาดครองแมแตคืนเดียว
ก็ไมได เมื่อตกลงสมมติวาเปนของทานแลวทานตองรับผิด
ชอบ พระอรหันตกลายเปนตัวอยางของการมีความรับผิด
ชอบ เมื่อรูเทาทันสมมติแลวไมมีความยึดติดถือมั่น ก็จึง
ปฏิบัติไปตามเหตุตามผลดวยความรูเทาทันนั้น ถามันมีอัน



๒๘

เปนไปอยางไรก็รูไปตามเหตุปจจัย แตเมื่อมันอยูกับเราก็
ตองทําใหดีที่สุด

ความปลอยวางไมยึดมั่น ไมใชการปลอยทิ้งความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติถูกตองอยางนี้ เมื่อดูตามวินัยจะ
ปรากฏชัด พระอรหันตจึงเปนตัวอยางของความรับผิดชอบ
ตอสิ่งที่ตนเกี่ยวของทุกอยาง รวมท้ังรับผิดชอบตอสังคม
และตอหมูคณะ เมื่อมีเหตุการณอะไรที่กระทบกระเทือนตอ
สงฆตอพระศาสนาสวนรวม พระอรหนัตออกนาํหนาในการ
ทีจ่ะเรยีกประชมุและพจิารณาหาทางดาํเนนิการจดัการแกไข

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน พระสุภัททกลาวคําไม
ดี พระมหากัสสปะเปนพระอรหันตที่ชอบอยูปา กลับมา
ออกหนาเปนผูนําในการชวนสงฆพระอรหันตทั้งหลาย มา
ประชุมกันแกไขปญหาของสวนรวม จึงทําใหเกิดการ
สังคายนาครั้งที่ ๑ แมแตพระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติก็มี
หลักปฏิบัติวา ถาสงฆเรียกเมื่อใดตองออกทันที นี่คือเรื่อง
ของชีวิตที่แทจริงของผูเขาถึงธรรมแลว

เพราะฉะนั้น ดานจิตใจใหดูที่ ธรรมะ ซึ่งเปนความ
จริงแทของธรรมชาติตามเหตุปจจัย แตดานชีวิตจริงที่
ปรากฏออกมาเปนพฤติกรรมบนผืนโลกใหดูที่ วินัย และอัน



๒๙

นี้เปนเครื่องแสดงที่ชัดวาชีวิตชาวพุทธที่แทคืออะไร เดี๋ยว
จะกลายเปนคนที่ทําตนเปนคนไมยึดมั่นถือมั่น ไมเอาเรื่อง
เอาราวอะไรแลว ปลอยวาง อะไรจะเปนอยางไรก็ใหเปนไป
อยางนี้อันตรายมาก นั่นคือความไมยึดมั่นที่ผิด ไมใชของ
แท ที่จริงเปนเพียงความยึดมั่นในความไมยึดมั่น

คนจํานวนมากมีเพียงความยึดมั่นในความไมยึด
มั่น หรือไมยึดมั่นดวยความยึดมั่น เพราะเขานึกวาที่ทาน
สอนวาไมยึดมั่นนั้นดี ก็เลยเอาความไมยึดมั่นมายึดไววา
เราจะทําอยางนี้ๆ เราจะไมยึดมั่นอะไรทั้งนั้น เปนความไม
ยึดมั่นที่ตัวเองไปยึดมั่นเอาไว ไมเปนธรรมะ เพราะไมเปน
ไปเองตามธรรมดาของมัน

ความไมยึดมั่นเทียมแบบนี้ มีผลเสียหายที่รายแรง
๒ อยาง ซึ่งเปนสุดโตง ๒ ดาน คือ ถาไมกลายเปนคนเฉย
เมย ไมเอาเรื่องเอาราว ปลอยปละละเลย ไมทําอะไร ไมรับ
ผิดชอบอะไร ก็กลายเปนวาจะทําอะไรตามชอบใจของตัว
ไดทุกอยาง โดยไมตองรับผิดชอบอะไรเลย เพราะอางวาไม
มีกิเลส ทําดวยความไมยึดมั่น ซึ่งที่จริงเปนความยึดมั่น
อยางหนาแนนรุนแรง



๓๐

ความไมยึดมั่นที่แท เกิดขึ้นเองดวยปญญา
เรียกวาเปนอัตโนมัติ ตามเหตุปจจัย

ความไมยึดมั่นที่แทนั้นเกิดจากปญญาซึ่งจะเปนไป
เอง เมื่อเรารูเขาใจสัจธรรม มองเห็นความจริงวาสิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุตามปจจัย ไมใชของเราจริง เราจะไป
ยึดถือครอบครองเอาเปนของเราถือมั่นเอาตามใจปรารถนา
ไมได จิตใจก็ปลอยวางเปนอิสระ เปนความไมยึดติดถือมั่น
ที่เปนไปดวยปญญาที่รูแจงความจริง เปนอัตโนมัติตามเหตุ
ปจจัย เมื่อญาณปญญาเกิดขึ้นรูความจริงแลวมันก็หลุด
ออกมาเอง เหมือนกับเราเคยหลงเขาใจผิดยึดมั่นอะไรอยาง
หนึ่งวาเปนสิ่งที่มีคุณคามีประโยชน แลวเราก็มั่นหมายเอา
จริงเอาจัง แตตอมาพอเรารูความจริงวาไมมีอะไร มันเปน
เพียงขยะเทานั้น ตอจากนั้นก็ไมตองไปตั้งใจ ไมตองไป
พยายามวาไมเอาละ ฉันไมเอามันนะ ไมตองไปพูดไปคิดไป
ตั้งใจ มันหลุดเอง มันไมเอาเองเปนอัตโนมัติตามเหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น ตัวแทตัวจริงของความไมยึดมั่นนั้นเกิดขึ้นจาก
ปญญาที่รูความจริง รูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวเปนไปเอง
ดวยความรูนั้น

แตกอนนั้นตองอาศัยสติเปนตัวชวยในการนึกอยู 



๓๑

ใชสติคอยเตือนคอยตรึงไว แตพอถึงตอนนี้มันหลุดไปแลว
และไมหวงไมหวนหาอีกแลว จึงไมตองอาศัยสติมาชวย
อะไรทั้งนั้น สติที่มีอยูตามธรรมดาไมตองนํามาใชกับเร่ืองนี้
ถานําสติมาใชก็แสดงวายังตองระลึกยังตองนึกคอยเตือน
คอยตรึงอยู แตกรณีนี้ไมตองไปทําอะไรกับมันแลวเพราะจิต
มันเปนอิสระลอยตัวไปเองเลย

วินัย คือ เครื่องจัดสรรโอกาส
ใหคนพัฒนาตนตามธรรม

วินัยนี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้น เพื่อจัดสภาพ
แวดลอมใหเกื้อกูลแกการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนจัดระบบชีวิตที่เอื้อตอการทํากิจ
หนาที่ของพระสงฆ วินัยเปนเรื่องของคนหมูใหญ เพราะ
ฉะนั้นปจเจกบุคคลก็ตองเสียสละบาง เพราะปจเจกบุคคล
ก็ตองอาศัยชุมชน ถาสภาพแวดลอมของชุมชนไมดีก็จะ
เปนอุปสรรคแกการดํารงอยูและกิจกรรมของปจเจกบุคคล
ดวย

จริงอยู ในแงหนึ่งวินัยอาจจะทําใหเราไมคลอง
สะดวกบาง จะทําอะไรบางอยางก็ตองมาติดขัดกับเร่ือง



๓๒

วินัยนี้ดวย แตเราเสียสวนยอยเพื่อไดสวนใหญ เพราะถาไม
อยางนั้นสังคมของเราก็จะยุงเหยิงสับสน ซึ่งจะยิ่งเปน
อุปสรรคหนักเขาไปอีกจนทําใหเราปฏิบัติไมได วินัยชวย
สรางสภาพแวดลอมของชุมชนและของสังคม ใหเอื้อตอการ
เขาถึงจุดหมายรวมกัน เมื่อพระภิกษุทั้งหลายอยูในวินัย
แลว สภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูรวมกันทั้งหมดนั้นจึงจะ
เอื้อตอการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของแตละคน

วินัยก็เพื่อธรรม และตองตั้งอยูบนฐานของธรรม
วินัยนั้นตองบัญญัติขึ้น โดยอาศัยธรรมเปนหลัก ถาไมเปน
เชนนั้นแลววินัยก็จะไมชอบธรรม วินัยนั้นอาศัยธรรมและ
เพื่อธรรม วินัยไมใชเครื่องบังคับ แตเปนเครื่องจัดสรร
โอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสังคมก็ตาม 
วินัยเปนฐานเบื้องตนของการพัฒนา ถาไมมีวินัยเปนเครื่อง
จัดสรรโอกาสแลว การพัฒนาชีวิตและสังคมจะเปนไปได
ยาก เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนามนุษยจึงเริ่มตนที่วินัย
กอน

วินัยเปนเครื่องจัดสรรโอกาสอยางไร ขอยกตัวอยาง
เชน เราอยูในบานกันอยางไมมีระเบียบ ขาวของวางทิ้ง
เกะกะไปหมดแมแตจะเดินก็ไมคลอง และเครื่องใชวางไม



๓๓

เปนที่ เวลาจะใชงานอะไรก็กลายเปนชักชาไมสะดวก แต
พอมีวินัยขึ้นมาทุกอยางคลองหมดเลย และวินัยเปนฐาน
ของศีล ถาไมมีวินัยคนก็ไมมีศีล คนก็จะเบียดเบียนกันมาก
ทําใหเกิดปญหาสังคมมากขึ้น เชน เมื่อมีการทําราย จี้ปลน
โจรกรรม ฆาตกรรมมาก ความเปนอยูไมมีความมั่นคง
ปลอดภัย คนมีความหวาดหวั่นระแวงภัย จะไปไหนก็ตอง
เลือกที่เลือกเวลา ธุรกิจการงานที่จะไปทําในที่นั้นเวลานั้นก็
ติดขัดชะงักงัน สูญเสียโอกาสในการสรางสรรคพัฒนา

วินัยที่พระพุทธเจาไดทรงวางไว ก็เพื่อใหสภาพชีวิต
ของสงฆเอื้อตอการปฏิบัติของพระแตละองคที่จะเขาสูจุด
หมาย สภาพชีวิตที่เปนไปตามพระวินัยนี้แหละ จึงจะเปน
สภาพชีวิตที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติเพื่อเขาสูจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา และการทําหนาที่การงานของพระสงฆ

เพราะฉะนั้น ถาเราจะจัดวางระเบียบจัดวางระบบ
ขึ้นมา ก็ตองรูความมุงหมายของวินัย แลวทําใหเขาสูความ
มุงหมายนั้น ถาคิดแตเพียงวาจะตั้งเปนกฎเปนเกณฑขึ้น
โดยไมเขาใจความมุงหมายนี้ วินัยก็จะกลายเปนเครื่องบีบ
คั้นคนไป และไมชอบธรรม



๓๔

เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป
ความหมายของวินัยก็พัฒนาตามดวย

อีกอยางหนึ่ง คนที่ไมพรอมท่ีจะอยูรวมกับคนอื่น
จะเอาแตความปรารถนาของตัวเอง จะทําตามใจอยากใจ
ชอบ วินัยก็กลายเปนเครื่องบังคับบีบคั้น อันนี้เกิดจากตัว
เขาเองที่มีความปรารถนาไมชอบธรรม แตในทางตรงขาม
คนวางกฎวินัยไมชอบธรรมก็มี คือไมเขาใจความมุงหมาย
ของวินัยและไมจัดวางบัญญัติวินัยใหเปนไปตามความมุง
หมาย หรือเขามีความปรารถนาสวนตัวซอนเรนหวัง
ประโยชนบางอยาง แลวจัดวางกฎเกณฑระเบียบขึ้นใน
ลักษณะที่จะหาผลประโยชนใหแกตนหรือเอารัดเอาเปรียบ
คนอื่น ถาเชนนี้วินัยเชนกฎหมายก็จะไมไดสาระที่ตองการ
และกลายเปนเครื่องบีบคั้นกดขี่กันไป อยางนี้ผิด

วินัยที่แทนั้น ทานกําหนดวางบัญญัติขึ้นเพื่อจัดสรร
โอกาสใหกระบวนการพัฒนาคน พัฒนามนุษย พัฒนา
สังคม เดินหนาไปได และชวยใหความเปนอยู การดําเนิน
ชีวิตหรือกิจการของหมูคณะของสังคมราบรื่นเปนไปดวยดี 
เมื่อคนอยูในวินัยที่ปฏิบัติตามจุดมุงหมาย แมเขาจะยังมี
ความปรารถนาสวนตน ยังไมบรรลุธรรม แตถาเขาปฏิบัติ



๓๕

ดวยความเขาใจความมุงหมาย เขาก็จะมองวินัยเปนเครื่อง
ฝกตัว ก็กลายเปนวาเขาไมไดฝนใจ แตถาไมเขาใจความมุง
หมายและไมมีความใฝในความดี ไมคิดจะพัฒนาตน คิด
แตจะทําตามใจชอบ เขาก็จะรูสึกฝนใจ วินัยก็กลายเปน
เครื่องบังคับสําหรับคนที่ไมพรอม แตพอรูเขาใจความมุง
หมายและใจคิดที่จะทํา วินัยก็กลายเปนเครื่องฝก แลวก็รู
สึกพรอมใจที่จะปฏิบัติเพราะเปนเครื่องฝกตัว

ขั้นสุดทาย พอปฏิบัติสําเร็จไดบรรลุธรรมแลว วินัย
ก็กลับเปลี่ยนความหมายไปอีกอยางหนึ่ง กลายเปนกติกา
สําหรับรูรวมกันวา ในการอยูรวมกันนี้เราจะทําอะไรกัน
อยางไรเมื่อไร ซึ่งเปนธรรมดาของการอยูรวมกันในคนหมู
มาก จะตองมีวินัยในรูปของขอตกลงรวมกันเชนวา เวลา
เทานั้นนะเราจะตีระฆังเพื่อมาประชุมรวมกัน ในขั้นนี้วินัยก็
กลายเปนเครื่องนัดหมายวาเราเอาอยางนี้นะ

แมพระอรหันตก็ตองมีกติกาเพื่อนัดหมายรวมกัน 
วินัยสําหรับพระอรหันตหรือผูบรรลุธรรมแลวไมใชเปนการ
ฝกแลว ฝนก็ไมฝน ฝกก็ไมฝก แตมันเปนเพียงเครื่องหมายรู
รวมกันวาเราจะเอาอยางไร เพื่อใหชีวิตหมูเปนไปดวยดีโดย
เรียบรอย ตอนแรกยังไมรูวาจะอยูกันอยางไร พอมีวินัยก็จะ



๓๖

ไดรูกัน กลับกลายเปนเครื่องอํานวยความสะดวก และ
ความคลองตัว แมแตทานที่ไดเขาถึงความสมบูรณของการ
พัฒนาแลว ก็ตองมีสิ่งหมายรูรวมกันนี้ไวเพื่อใหทํากิจได
สะดวก วินัยก็มีความหมายกลายเปนเครื่องหมายรูรวมกัน
สําหรับการทํากิจกรรมของหมูคณะเปนตน เมื่อคนพัฒนา
ขึ้นไป ความหมายของวินัยก็พัฒนาขึ้นดวยเปนลําดับๆ
อยางที่พูดมานี้

รูความจริงแทของธรรมชาติ
ทาํใหปฏิบัติจริงจังตามสมมติโดยรูเทาทัน

วินัยที่พระพุทธเจาบัญญัติไว ทรงแสดงความมุง
หมายไว ๑๐ ขอ ตั้งแตความมุงหมายเพื่อประโยชนแกตัว
บุคคลไปจนถึงประโยชนแกชุมชนสงฆและประชาชนทั่วทั้ง
หมด แตรวมความวาวินัยเปนเรื่องของชีวิตหมูหรือชีวิต
ชุมชน สําหรับทําใหสภาพชีวิตของบุคคลและสภาพแวด
ลอมของชุมชนมาเอื้อตอทุกคนในการเปนอยูและปฏิบัติกิจ
เพื่อบรรลุจุดหมายของธรรม เพราะฉะนั้น ธรรมกับวินัยจึง
ประสานกัน

ธรรมเปนเนื้อหา วินัยเปนรูปแบบ วินัยเปนเรื่องของ



๓๗

สังคม ธรรมเปนเรื่องของบุคคลหรือปจเจกชน ธรรมเปน
ความจริงตามธรรมชาติ วินัยเปนเรื่องบัญญัติสมมติโดย
มนุษย แตวินัยนี่แหละคือชีวิตจริงที่มองเห็นของมนุษย เมื่อ
รูธรรม คือรูความจริงของกฎธรรมชาติก็รูเทาทันสมมติดวย
แลวเราก็จะปฏิบัติตอสมมติไดถูกตองดวย ทําใหเรารูจัก
วางใจวางทาที ตลอดจนปฏิบัติการที่พอดีตอสิ่งสมมติ วา
แคไหนอยางไร จึงจะไดผลดีไมเกิดผลเสีย

เราอยูในโลกทามกลางสังคมมนุษย ก็คืออยูในโลก
ของสมมติ สมมติคืออะไร สมมติคือมติรวมกัน สม มาจาก
สํ แปลวารวมกัน มติ คือมติ ไดแกความรูหรือความตกลง
สมมติจึงแปลวา ขอตกลงรวมกัน หรือความรูรวมกัน เร่ือง
ของมนุษยนั้น เปนเรื่องของการตกลงรวมกัน จึงเปนการ
สมมติขึ้น แตไมใชเปนของเหลวไหลนะ เพราะเปนของเกิด
จากความรู คือเราเห็นวาการทําอยางนี้ดีเปนประโยชน เรา
จึงไดสมมติคือตกลงรวมกันวาเอาอยางนี้นะ แลวมันก็ได
ผลเปนประโยชนตามท่ีตกลงกันนั้น แตทีนี้มนุษยไมรูเทา
ทันความจริงตามสมมติ กลับไปยึดถือในสมมตินั้นวาเปน
สิ่งจริงแท ก็เกิดความหมายมั่น แลวปฏิบัติผิดไปไมพอดีกับ
ความจริง ก็เกิดเปนทุกขขึ้นมา ปญหาก็เกิดจากการปฏิบัติ



๓๘

ไมพอดี เนื่องจากไมรูเทาทันความจริงตามสมมติ
สมมติก็เปนสิ่งที่เกิดจากเหตุจากผลเหมือนกัน แต

เปนเหตุผลในสิ่งที่มนุษยตกลงกันใหความหมายขึ้น มันไม
ใชของจริงโดยธรรมชาติแตเปนของจริงในความหมายของ
มนุษย ถาไปหลงยึดมั่นกับมันก็เปนการไมรูเทาทันสมมติ
แตถาปลอยทิ้งไมเอาใจใสไมสนใจก็กลายเปนวาไมรูตาม
ความเปนจริงของสมมติอีกเชนกัน จึงตองปฏิบัติใหจริงจัง
ดวยความรูเทาทันตามสมมติ จึงจะเปนการปฏิบัติที่พอดี
แลวก็ถูกตอง นี่คือเหตุผลของสมมติที่เรียกวาขอตกลงรวม
กัน หรือความรูรวมกัน ซึ่งเปนมติรวม

เม่ือรูทนัสมมต ิ แลวทาํตามสมมต ิสมมตกิใ็หประโยชนโดยไรโทษ

เรียกวาปฏิบัติพอดี เปนมัชฌิมา
ขอยกตัวอยาง เชน สมมติวาจางขุดดินจะใหเงิน

๑๐๐ บาท เปนการตกลงกันวาการขุดดินจะทําใหไดเงิน
๑๐๐ บาท เราก็มองวาการขุดดินเปนเหตุใหไดเงิน ๑๐๐
บาท และการไดเงิน ๑๐๐ บาท เปนผลจากการขุดดิน ตอ
มาคนก็เลยหลงสมมติคิดวาการขุดดินกับการไดเงิน ๑๐๐



๓๙

บาท เปนเหตุเปนผลกันจริง แตมันไมเปนความจริงตาม
ธรรมชาติ การขุดดินทําใหเกิดเงิน ๑๐๐ บาท มันไมมีใน
โลก แตมันเปนสมมติ เงิน ๑๐๐ บาทเกิดจากการขุดดินก็
ไมมีเหมือนกัน แตมันเปนเรื่องที่มนุษยตกลงยอมรับ ถา
มนุษยไมยอมรับมันก็ไมมี

ความจริงแทที่เปนของธรรมชาติ ก็คือ การขุดดิน
เปนเหตุใหเกิดหลุม และหลุมเปนผลเกิดจากการขุดดิน ถา
ไมขุด ดินก็จะไมเปนหลุม และขุดดินทีไรก็เกิดหลุมทุกที นี่
เปนกฎธรรมชาติและนี่คือความจริงแท ทีนี้มนุษยแยกไมถูก
เพราะมนุษยอยูรวมกันมาในสังคมก็บัญญัติเร่ืองราวที่เปน
เหตุเปนผลเชิงสมมติขึ้นมามาก เสร็จแลวมนุษยก็จะไปหลง
ในสมมติอันนี้แหละวาเปนความจริงแทแนนอน

ถาใครรูทันสมมติแลวปฏิบัติตอสมมติถูก ก็ได
ประโยชนจากสมมติตามที่สมมติ เพราะเราบัญญัติสมมติ
ขึ้นมาเพื่อประโยชนแกมนุษย เรียกวาปฏิบัติพอดี เพราะมี
ปญญารูเทาทันความจริง เปนมัชฌิมาปฏิปทา แตถาไมมี
ปญญารูเทาทัน ปฏิบัติไมถูก ก็ไปสุดทาง ๒ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง คือยึดมั่นถือมั่นไปเลย ทําใหเกิดทุกขภัยไปแบบ
หนึ่ง หรือไมก็กลายเปนความยึดมั่นในความไมยึดมั่น แลว



๔๐

ก็เกิดอัญญาณุเบกขา คือเฉยโง ปลอยวางโดยไมรูเรื่องรู
ราว มีอะไรเกิดขึ้นก็ไมเอาเรื่อง อันนี้เปนโมหะนะ สภาพนี้ดู
เหมือนจะเกิดอยูในสังคมไทยมาก เพราะไปหลงเขาใจผิด
เอาอุเบกขาเปน อัญญาณุเบกขา คือเฉยโง เฉยไมรูไปเสีย

เมื่อชีวิตในโลก ประสานสืบจากชีวิตในธรรมโดยสมบูรณ
จิตก็ไมยึดมั่น ปลอยวาง โดยทาํทุกอยางดวยความรับผิดชอบจริงจัง

พระอรหันตมีลักษณะที่ทานพรรณนาไววาเปน  
อนุปตตสทัตโถ แปลวาบรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ
กตัง กรณียัง กิจท่ีตองทําไมมีอีกแลว หมายความวากิจท่ี
ตองฝกฝนพัฒนาตนเองไมมีอีก พัฒนาตนเองสมบูรณแลว
ไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป

คนที่ยังไมบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ก็ยังมีเร่ืองที่
จะตองทําเพื่อตัวเอง เมื่อเปนพระอรหันตแลวไมมีอะไรที่จะ
ตองทําเพื่อตัวเอง เมื่อไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตัวเอง ทีนี้
จะทําอะไร ก็อยูไปเพื่อสิ่งที่ดีงามตามเหตุตามผลที่รูดวย
ปญญา อะไรเปนสิ่งที่ดีงามควรทําตามเหตุผลก็ทําเลย ไมมี
เรื่องของตัวมาเหนี่ยวรั้ง อะไรที่จะเปนไปเพื่อประโยชนสุข
แกมนุษยทั้งหลาย ทําใหเขาไดเจริญกาวหนาไดพัฒนาเปน
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อิสระก็ทําเลย คนเขายังติดของกันอยู เราก็ชวยใหเขาได
พัฒนากาวหนาตอไป จนหลุดพนเปนอิสระไปกับเราดวย

เมื่อไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตัวเอง ชีวิตที่มีอยูก็
เหมือนกับใหเปนของกลางไป จึงเปนผูที่ทําเพื่อผูอื่นไดเต็ม
ที่ เหมือนอยางพระพุทธเจาทานจะอยูที่ไหนก็ได ทานอิ่ม
เต็มบริบูรณในตัวแลว ไมมีอะไรที่ตองทําเพื่อตัวเอง ชีวิตที่มี
อยูก็ยกใหสรรพสัตวทั้งหมด

พระอรหันตไมตองคํานึงถึงเรื่องที่จะทําที่จะเอาเพื่อ
ตัวเอง ฉะนั้น อะไรที่จะเปนประโยชนไดแกเพื่อนมนุษยหรือ
สรรพสัตวก็ทําไป พระพุทธเจาจึงไมคํานึงถึงความเหนื่อย
ยากลําบาก เสด็จเดินทางไปโปรดไปสั่งสอนประชาชนเรื่อย
ไป ไมวาจะแสดงธรรมที่ไหน จะเปนอยูอยางไร พระองคก็
เต็มอยูแลวสุขอยูแลวตลอดเวลา เมื่อไมตองทําเพื่อตัวเองก็
ทําไปเพื่อผูอื่น ประโยชนก็เกิดแกสรรพสัตว อุปมาเหมือน
ในหมูคนทั้งหลายที่ถูกมัดติดอยู คนหนึ่งแกมัดใหกับตัวเอง
ได หลุดไปแลว ตัวเองก็ไมตองทําอะไรเพื่อตัวเองอีก ก็ได
แตไปแกมัดใหกับคนอื่นตอไป

เพราะฉะนั้น เราจะเห็นวาพระอรหันตเปนแบบ
อยางของการเอาใจใสรับผิดชอบตอประโยชนสุขของสวน
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รวม หรือเร่ืองของสงฆ ทานจะเปนผูนําในเรื่องเหลานี้ เมื่อมี
เหตุการณกระทบกระเทือนตอพระศาสนาและสวนรวม 
ทานจะรีบชวยแกไขปญหา ในประวัติของพระพุทธศาสนา
จะเห็นพระอรหันตเปนอยางนี้ แตในความเขาใจของคน
ไทยจํานวนมากชอบยึดถือกันวาใครเฉยๆ ไมเอาเรื่องเอา
ราว มีอะไรเกิดขึ้นทําเปนไมรูไมชี้กลายเปนวาจะเปนคน
หมดกิเลสไป ความเขาใจอยางนี้เกิดขึ้นไดอยางไร เปน
อันตรายอยางที่สุด เพราะในพระพุทธศาสนาไมมีอยางนั้น
เริ่มตั้งแตพุทธกาล พระพุทธเจาก็ทรงเปนตัวอยาง พอมีเหตุ
การณอะไรไมดีเกิดขึ้น มีปญหาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงรีบ
จัดการ พระอรหันตทั้งหลายก็ทําตามอยางพระองค เพราะ
ฉะนั้น การสังคายนาก็มาจากการที่พระอรหันตเอาใจใส
ประโยชนสวนรวม และเปนผูนําในการแกปญหาอยางนี้

ขอยกตัวอยาง เมื่อพระพุทธศาสนาลวงมาได
ประมาณ ๕๐๐ ป มีกษัตริยสําคัญพระองคหนึ่งในชมพู
ทวีป มีเชื้อชาติกรีก พระนามวาพระยามิลินท พระยามิลินท
นี้เปนนักปราชญ ชอบโตวาทะ เกงกลากระฉอนในวงการ
ของศาสนาและปรัชญา นักบวชในศาสนาตางๆ แพไปหมด
ทําใหวงการศาสนาสั่นสะเทือนไปทั่ว แมแตในพุทธบริษัท
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ตอนนั้นก็หาผูที่จะมาสูวาทะกับพระยามิลินทไมได พระ
อรหันตจึงมาประชุมกันแลวพิจารณาวาจะคิดแกไขอยางไร 
มีพระอรหันตองคหนึ่งไมไดมาประชุม เพราะไปสงบอยูใน
ปา เมื่อพิจารณาเรื่องราวกันไปแลว ที่ประชุมพระอรหันตก็
ไดมีมติลงโทษแกพระอรหันตองคนั้น ดวยการลงทัณฑ
กรรม คือมอบงานใหทํา โดยใหทําหนาที่ใหการศึกษาฝก
อบรมพระนาคเสน เพื่อท่ีจะไปโตวาทะกับพระยามิลินท จน
ในที่สุดพระนาคเสนก็โตวาทะชนะพระยามิลินท ในประวัติ
พุทธศาสนามีการลงโทษพระอรหันตหลายครั้ง โดยใชวิธี
มอบงานใหทํา



- สรุป -
พิธีกรรมสื่อวินัยสูธรรม

⌫  ⌫
⌫

รวมความวา พระพุทธศาสนาประกอบดวยธรรม
กับวินัย ธรรม คือดานเนื้อหาที่สัมพันธกับตัวสัจธรรมของ
ธรรมชาติ วินัย คือดานปฏิบัติการที่ออกมาสูโลกของมนุษย
โลกของสมมติซึ่งเปนชีวิตที่เปนอยูจริงในสภาพแวดลอม
ของสังคมเปนอยางไรใหดูที่วินัย ชีวิตของทานผูบรรลุธรรม
แลวก็ออกมาปรากฏที่วินัย สวนพิธีกรรมก็เปนรูปแบบภาย
นอกที่มาชวยสื่อวินัย และเสริมโอกาสแหงการปรากฏตัว
กระทํากิจหนาที่ของผูที่มาสื่อธรรมแกมหาชน

เปรียบเหมือนในการจราจรที่ดี ธรรมคือความจริงที่
วารถท้ังหลายจะวิ่งไปไดคลองสะดวก จะตองมีชองทาง
และแลนกันไปเปนแถวเปนแนวตามลําดับ ไมลักลั่น เกะกะ
กีดกั้นขัดขวางกัน วินัยคือกฎระเบียบกติกาและการปฏิบัติ
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จัดการใหเปนไปตามความจริงของธรรมนั้น สวนพิธีกรรมก็
เหมือนกับสัญญาณและเครื่องหมายจราจร ตลอดจนการ
โบกมือเปานกหวีดเปนตนของตํารวจจราจร

จะดูธรรมก็ดูไดจากตัวบุคคลที่สัมพันธกับธรรมชาติ 
ซึ่งเปนชีวิตสวนตัวที่มีจิตใจเขาถึงธรรมชาติดวยปญญาที่รู
ความจริงของสัจธรรม ไมยึดติดถือมั่นตอสิ่งทั้งหลาย มีใจ
เปนอิสระ สวนดานวินัยก็ดูที่การปฏิบัติตัวของทาน ผูเขาถึง
ธรรม โดยเฉพาะพระอรหันต ที่ออกมาสูชีวิตจริงในโลก เมื่อ
มาอยูในสังคมก็รูความเปนจริงตามสมมติ เขาบัญญัติกัน
อยางไรก็ทําใหถูกตองตามนั้น และถาเปนเรื่องที่ตกลง
กําหนดไวเพื่อประโยชนสวนรวมระยะยาว ก็ปฏิบัติเอาจริง
เอาจังใหเปนแบบอยาง จนกระทั่งเปนผูนําในเรื่องของสวน
รวม เพราะตนเองไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตัวอีกแลว ธรรม
กับวินัยก็ประสานรับกันหมด

พระอรหันตทําตามเหตุผลดวยปญญา ถาทานทํา
อะไรแบบปลอยตัวอยางไมรับผิดชอบ ก็จะเปนเหตุใหคน
เขาใจผิดในเรื่องความดีความชั่ว และคนที่มีเจตนาไมดี
อยากจะทําอะไรตามใจชอบ ก็จะเอาไปยกเปนขออางได
เมื่อคนทําตามก็จะเกิดผลเสียหายตอสวนรวม และตอพระ
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ศาสนา พระธรรมวินัยก็จะอยูไมได เมื่อไมไดทําเพื่อตัวเองก็
ตองทําตามเหตุผลและความสมควรซิ เพราะฉะนั้น พระ
อรหันตจึงเปนแบบอยางในการรักษาพระวินัย และการทํา
เพื่อประโยชนแกผูอื่น

ขอยกตัวอยาง เชน พระมหากัสสปะทานปฏิบัติ
เครงครัดถือธุดงคหลายขอตลอดชีวิต เมื่อทานชรามาก การ
ปฏิบัติเครงครัดเหลานั้นก็เปนความยากลําบากและไม
สะดวกไมสบายอยางมาก ก็อาจจะมีผูสงสัยวา ในเมื่อทาน
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตแลว ทานจะถือธุดงคไปทําไม
คําวาธุดงคนั้นแปลวา องคธรรมของผูขัดเกลากิเลส เปนขอ
ปฏิบัติเครงครัดในการฝกตน ก็ทานบรรลุธรรมเปนพระ
อรหันต ไมมีกิเลสที่จะตองขัดเกลาแลว จะตองไปถือธุดงค
ทําไม

แมแตพระพุทธเจาก็เคยทรงชวนทานวา ทานแก
เฒาแลว ผาบังสุกุลท่ีทานหมเนื้อไมดีและหนัก ใหเปลี่ยน
มาใชผาเนื้อดีเบาๆ ที่ญาติโยมศรัทธาถวาย ฉันอาหารตาม
นิมนต และอยูใกลๆ พระองค แตทานพระมหากัสสปะก็ยัง
ยืนยันขอถือธุดงคที่ทานถือมาเปนประจําตอไป

พระมหากัสสปะทูลตอบโดยยกเหตุผลวา นอกจาก
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เปนความสบายของทานแลวก็ ปจฉิมาชนตานุกัมปา เพื่อ
เห็นแกชุมชนผูเกิดมาภายหลัง ทิฏฐานุคติ จะไดถือเปน
แบบอยางไว เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคนรุนหลังตอไป
กิจกรรมทุกอยางของพระอรหันตถือหลัก พหุชนหิตายะ
พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือเพื่อประโยชนสุขแกชน
จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก

เพราะฉะนั้น จะตองมองและศึกษาพระพุทธ
ศาสนาใหครบทุกดานจึงจะสมบูรณ มิฉะนั้นจะเขวหรือดิ่ง
ไปในแงมุมดานหนึ่งดานเดียว แลวก็จับผิดจับถูกกันวุนวาย
ไปหมด

ถาพระพุทธศาสนาเหลือแตพิธีกรรมจริง แตพิธี
กรรมนั้นยังมีความหมายและเนื้อหาสาระถูกตอง ปญหาก็
ยังไมรายแรงนัก แตสภาพในทางเสื่อมท่ีหนักในปจจุบัน ก็
คือ นอกจากพิธีกรรมจะมีความหมายเลือนลางหรือคลาด
เคลื่อนออกไป จนกลายเปนรูปแบบที่ไมมีเนื้อหาสาระ หรือ
เปนเปลือกที่มีเนื้ออยางอื่นเขามาแทนเนื้อแทแลว แมแต
สังฆกรรมหลายอยางที่เปนสวนแกนสารสําคัญของพระ
วินัย ก็ยังไดเลือนลางลงไปกลายเปนพิธีกรรมในความ
หมายที่คลาดเคลื่อนไปแลวดวย
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เพราะฉะนั้น งานแกไขปรับปรุงที่จะตองทําเกี่ยวกับ
พิธีกรรม เพื่อฟนความหมายและใสเนื้อหาสาระกลับเขาไป
ในรูปแบบของมัน จึงไมใชเปนเพียงงานในการเชื่อมโยงพิธี
กรรมเขาสูพระวินัยเทานั้น แตเปนงานในขั้นของพระวินัย
โดยตรงทีเดียว ดวยเหตุนี้ เรื่องของพิธีกรรมในบัดนี้จึงมี
ความสําคัญถึงขั้นเปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธศาสนาดวย

พิธีกรรมเปนสวนเบื้องตนของวินัย โดยเปนสวนที่
สื่อกับหมูชนสวนใหญใหเขาเขามามีสวนรวม และเปน
เครื่องนําเขาเขาสูวินัยที่จะนําตอใหเขาถึงเนื้อหาสาระที่เปน
ธรรมะสูงขึ้นตอไป และอีกดานหนึ่งในทางกลับกัน วินัยก็
เปนที่ปรากฏตัวของธรรมในโลกแหงสมมติของมนุษยดวย 
ดังนั้นถาจะใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูดวยดี จะตองทําให
พิธีกรรมเปนเครื่องนําคนเขาสูวินัยที่สูงขึ้นไป เพื่อเขาถึง
ธรรมในที่สุด และถาเมื่อใดพิธีกรรมเปนที่ปรากฏแสดงตัว
ของบุคคลผูเขาถึงธรรมแลว ที่จะมาสื่อสารกับมหาชนได
สะดวก เมื่อน้ันก็เปนความสมบูรณแหงความหมาย และ
เปนความสําเร็จแหงความมุงหมายของพิธีกรรม








