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ทานภิกษุสงฆทั้งหลาย ผมมีความรูสึกมานานแลววา พวกเราทั้งหมดนี้เปนคน
ที่โชคดีเปนอยางยิ่ง และมีโชคดีตั้ง ๒-๓ ชั้น คือ
ชั้นแรก มีโชคดีเพราะไดเกิดเปนคนไทย ไดพบพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ชั้นตอมา มีโอกาสดีที่ไดบวชในพระพุทธศาสนา
และชั้นสุดทาย มีโชคดีเพราะไดบวชเขาพรรษาตามคตินิยมของคนไทยแตเดิม
มา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เปนพระพุทธศาสนาที่มีความงดงาม เปนที่นา
ศรัทธาเลื่อมใส คนไทยจํานวนมากในประเทศไทยจึงนับถือพระพุทธศาสนา บํารุง
ส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาดี ก ว า ประเทศใด ๆ รั ฐ บาลไทยก็ ส ง เสริ ม บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา ถือการสงเสริมบํารุงพระพุทธศาสนาเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาล
ทุกรัฐบาลมาโดยตลอด พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนา
ทรงเปนเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกมาดวยดีทุกรัชกาล มาถึงสมัยประเทศไทยถือการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ก็ไดกําหนด
เปนบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับวา พระมหากษัตริยตองทรงเปนพุทธมามกะ
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ชาติ ไ ทย และคนไทยมี ค วามร ม เย็ น เป น สุ ข และปลอดภั ย ก็ ไ ด โ ดยอาศั ย
พระพุทธศาสนาเปนแนวชีวิตมาดวยดี สมความมุงหมายของบรรพบุรุษของไทย ที่ได
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติชาติเดียวในโลก
พุทธศาสนิกไทยในประเทศไทยเทานั้น ที่ถือเอาการบวชเปนกิจกรรมประจํา
ชีวิตอยางแนนแฟนมาตั้งแตตน ชายไทยที่มีคุณสมบัติจะบวชไดทุกคน จะไมคอยมี
ใครที่ไมตองการบวช พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุ วงศทุกพระองคก็ทรง
ผนวช
เราถือการบวชเปนการพัฒนาชีวิตที่สําคัญ ใครยังไมไดบวชจะยังไมเปนผูใหญ
ยังไมพรอมที่จะดําเนินชีวิตทุกรูปแบบ จะยังมีครอบครัวไมได ถือเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม ถือการบวชเปนการปรับปรุงสรางสรรคแกไขชีวิตที่สําคัญ ใครบวช
แลวตั้งตัวไมได แกไขปรับปรุงไมได เปนคนหมดโอกาสในชีวิตแน
พระสงฆ ไ ทยได รั บ ความเคารพนั บ ถื อ เป น ที่ เ จริ ญ ศรั ท ธา เลื่ อ มใส เป น ที่
บําเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป
ลาสิ ก ขาออกมาแล ว ก็ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมว า เป น คนดี เป น คนมี
สติปญญา ถึงกับเรียกกันวา “บัณฑิต” หรือ “ทิด” ซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไป พุทธ
ศาสนิกชาติใด ๆ นอกจากไทย ไมมีความนิยมเชนนี้ และผมมีความเชื่อมั่นวา สิ่ง
สําคัญที่พระพุทธศาสนาไดใหแกคนไทยในประเทศไทยหรือชาติไทยในเมืองไทยก็คือ

“ประโยชนของการบวช” ไมใชบวชเพื่อประเพณีหรือบวชตามประเพณี ดังที่
คนรุนใหมบางกลุมบางคนที่ไมรูเรื่อง ไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง ไดปฏิบัติทั่วไปใน
ขณะนี้ ซึ่งอาจทําใหเสียของดีของพระพุทธศาสนาก็ได หากไมรีบปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมกั น เสี ย ใหม โดยถ า จะบวชก็ ต อ งบวชให ไ ด พ รรษา ซึ่ ง เป น กํ า หนดเวลา
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สําหรับการพัฒนาชีวิตชวงสั้นชวงหนึ่ง ยกเวน การบวชเพื่อประเพณี เพราะความ
จําเปนสําหรับบางคน

ประโยชนของการบวช ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จากความคิด
และประสบการณของผม มี ๔ ประการ คือ
๑. มีโอกาสไดปลูกฝงคุณธรรมครั้งใหญ
๒. มีโอกาสไดดําเนินชีวิตไปพบ “พระ” หรือพบความเปนพระ เพระจะไดอยู
อยางพระ มีพระหรือความเปนพระเปนผูนําชีวิต และมีอยูในความคุมครองของพระ
๓. มีโอกาสไดดํารงชีวิตอยูในที่ปลอดภัยระยะหนึ่ง
๔. มีโอกาสไดสืบพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตอไป
คุณธรรมมีความสําคัญเหนือสิ่งทั้งหลายในชีวิตคน ชีวิตคนประกอบดวย
๑. คุณธรรม
๒. อาชีพ
๓. หนาที่
๔. สังคม
โดยคุณธรรมเปนรากฐาน อีก ๓ ประการเปนตัวปจจัย
คนมีคุณธรรม จึงประกอบอาชีพไดเจริญงอกงาม มีความมั่นคง ปฏิบัติหนาที่
ไดเรียบรอย ไมบกพรอง สรางสังคมไดใหญโตกวางขวาง และรักษาใหราบรื่นได ถาไม
มีคุณธรรม หรือมีคุณธรรมไมพอ ก็ลมเหลวทุกประการ
คําวา คุณธรรม หมายถึง แบบอยางการดําเนินชีวิตที่ถูกตองที่จําเปน และเปน
พื้นฐาน ไดแก
๑. วินัย
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๒. คุณธรรมประจําชาติไทย ตามพระบรมราโชวาท และมนุษยธรรมเบื้องตน
คนมีวินัย คือ คนที่
๑. เคารพระเบียบ แบบแผน กฎ ขอบังคับ
๒. มีกิริยามารยาทเรียบรอย
๓. ถือขนบธรรมเนียม ประเพณี
วินัยเปนเบื้องตนแหงสิ่งทั้งหลาย เพราะนําไปสูความราบรื่นทุกอยาง คนมีวินัย
เปนคนพรอมที่จะมีสิ่งดีงามทั้งหลายได แตถาเสียวินัยแลว ก็ไมมีสิ่งดีใดเหลืออยูเลย
การปลูกฝงวินัย มีแนวที่จะสําเร็จไดดวยการฝกปฏิบัติ ใหเปนคนตรงตอเวลา
แตงกายเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ถาเปนนักเรียนตองเคารพกฎระเบบอยางเครงครัด
โดยคอยทําคอยเปนไป ตองอาศัยเวลา เหมือนปลูกตนไม ถาใจเร็วดวนไดมักไมสําเร็จ
ถาฝกตนจนมีวินัยไดแลว จะเกิด “นิสัย” เพื่อความปลอดภัย ๓ ประการ ขึ้น
ได คือ
๑. รูจักระวังตัว
๒. รูจักควบคุมตัว
๓. รูจักเชื่อฟง
ดวยพระพุทธประสงคที่จะทรงปลูกฝงนิสัยเพื่อความปลอดภัยแกพระภิกษุสงฆ
สาวกของพระองคนี่เอง พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติวินัย ใหพระภิกษุสงฆไดปฏิบัติ
ตามไวมากมาย ทั้งที่เปนระเบียบขอบังคับ กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี
จนบรรดาพระภิกษุใจต่ํา ที่ไมสามารถจะเขาใจวา วินัยคือพื้นฐานของคน รูสึกอึดอัด
ไมอาจที่จะปฏิบัติพระวินัยดวยดีได
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ผูที่บวชเปนพระภิกษุ แมเพียง ๑ พรรษา ถาไมศึกษาปฏิบัติพระวินัยดวยดีแลว
ก็มองไมเห็นวา การบวชจะเกิดอะไรที่ควรปรารถนา อาจจะบวชขาดทุนก็เปนได
ท า นพระภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โดยเฉพาะท า นที่ เ ป น เจ า อาวาสโปรดพิ จ ารณา
ขอเท็จจริงที่ผมไดกลาวมานี้ดวยดี
นี้คือคุณธรรมจําเปนพื้นฐานประการแรกของชีวิต
ประการต อ ไปได แ ก คุ ณ ธรรมประจํ า ชาติ ไ ทย ตามพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช ซึ่งมี ๔ ประการคือ

๑. สัจจะ
ความซื่อตรงตอหนาที่ เปนยอดความดีของคนทั้งหลาย
ความจริงใจตอคนทั่วไป ซึ่งเริ่มที่ตนเองกอน
ความจงรักภักดีตอผูใหญ เชนผูปกครอง ผูบังคับบัญชา ของตน
ความกตัญูกตเวที ตอบุคคล สถานที่ และสถาบัน ที่มีอุปการคุณตอตน ตอ
คนที่เกี่ยวของกับตน หรือแกคนทั่วไป
ความซื่อสัตย ซึ่งมีลักษณะดังกลาวนี้ คือ จุดเริ่มตนแหงความดีที่ปรารถนา
ความซื่อสัตย เปนรสอันประเสริฐของชีวิตคนทั้งหลาย คนมีความซื่อสัตยยอม
มีโอกาสอันประเสริฐตลอดเวลา คือ
๑. จะอยูที่ไหนก็สบายทุกแหง เพราะเปนที่ตองการของคนทั้งหลาย
๒. จะไปไหนก็สะดวกทุกแหง เพราะมีคนยินดีตอนรับ
๓. จะทําอะไรก็สําเร็จทุกอยาง เพราะมีคนคอยใหความชวยเหลือดวยความ
เต็มใจ
ถาเสียความสัตย ก็เปนอันหมดโอกาสทุกประการ
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๒. ทมะ ความขมใจ คือ
การรูจักควบคุมใจใหอยูในความซื่อตรงความจริงใจนั้นตลอดเวลา โดยเฉพาะ
รูจักบังคับใจไมใหอยูใตอํานาจความอยากได ความเห็นแกตัว อันเปนขาศึกแหงความ
จริงใจ

๓. ขันติ
ความรูจักอดทนตอความเหนื่อยยากตรากตรําที่เกิดเพราะการทํางาน อดทน
ตอทุกขเวทนาที่เกิดจากความลําบาก ใหเวลาปวยไข จะชวยใหเกิดความผอนคลาย
ได มีผลใหฟนเร็ว ไมสูญเสียสติสัมปชัญญะ อันเปนสิ่งพึงปรารถนา เมื่อถึงเวลาหมด
วาระแหงชีวิต รูจักอดทนตอความไมพอใจ เพราะอารมณที่ไมปรารถนา ซึ่งจะทําให
ระงับปญหาความยุงยากทั้งหลายได โดยถือคติวา อยูกับคนตองทนได จึงจะอยูสบาย
ชีวิตนี้ตองฝากไวกับความอดทนตลอดเวลา เพราะวาระของชีวิตตองเริ่มตนที่
ความอดทน ตามพุทธภาษิตในโอวาทปาฏิโมกขที่วา

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺ ขา ความอดทน คือ ความอดกลั้น เปนเครื่อง
ทําลายสิ่งที่ไมปรารถนาอยางดียิ่ง

๔. จาคะ ความรูจักเสียสละ คือ
เสียสละในสิ่งที่คอยบั่นทอน คอยทําลายความซื่อตรงและความจริงใจ
เสียสละในสิ่งที่มีคานอย เพื่อสิ่งที่มีคามาก
เสียสละของเราเพื่อเขา เมื่อถึงคราวที่ควรกระทํา
เสียสละความเปนศัตรู เพื่อความเปนมิตร
โดยเฉพาะเสียสละสิ่งที่มีคายิ่ง ดวยการใหเกียรติและใหอภัย
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คุณธรรม ๔ ประการนี้ เปนเครื่องสรางหลักฐานและรักษาหลักฐานของชน
ทั้งหลาย พระพุทธเจาจึงตรัสวา สฺเว เปจฺจ น โสจติ ผูปฏิบัติได สุขสบายทุกเมื่อ
คนไทยไดยึดถือคุณธรรม ๔ ประการนี้เปนเครื่องสรางตนและพัฒนาตนมาดวยดี จึงมี
ความเปนไทยรอดอยูไดตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันนี้
เราทั้งหลายจงเดินตามทางที่ทานเดินมาแลว จึงจะไมหลงทาง จงอยาหาง
ผูใหญ จะไดความสะดวกสบายใจโดยตลอด ตามคติชีวิตที่วา อยาอยูวาง อยาหาง
ผูใหญ จะไดไมหลงทาง นอกจากนี้มนุษยธรรม ๓ ประการ ก็ถือวา เปนคุณธรรม
จําเปนพื้นฐานระดับเดียวกัน
คําวา มนุษยธรรม หมายถึง แบบของความเปนมนุษยชน คือ คุณธรรมที่ทําให
คนสามารถอยูรวมกันไดเปนหมูเปนคณะ เชน ครอบครัว เปนตน เพราะพึ่งพาอาศัย
กันชวยเหลือกัน มี ๓ ประการ คือ
๑. สัจจะ
๒. เมตตา
๓. สามัคคี

สัจจะ เปนอยางเดียวกันกับที่พูดไวในคุณธรรมประจําชาติไทย
เมตตา หมายถึงความรักกัน ปรารถนาดีตอกัน นับถือกันชวยเหลือกัน ทําให
อยูรวมกันได ไมมีปญหา สามารถรักษาหมูคณะครอบครัว วงศตระกูลใหมีความ
เจริญมั่นคงยั่งยืนนาน
เรื่องของคน เมื่อมีเราก็ตองมีเขา มีเขาก็ตองมีเรา เราเขาตองอยูดวยกันได
ดวยดี เสียดวยกัน เราลําบากเขาก็ลําบาก เขาลําบากเราก็ลําบาก
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เพราะฉะนั้น รักกันชวยกันดีกวา มีแตไดไมมีเสียหายอะไร เกลียดกันทําลาย
กันมีแตเสียหายไมมีไดอะไรเลย
พระพุทธเจาทรงสอนพวกเราใหมีเมตตาปรารถนาดีตอกัน วันสําคัญวันหนึ่งที่
นาจะมีในบานเมืองเรา แตยังไมมี ก็คือ วันเมตตา วันแหงความรักกัน มองกันในดาน
ดี ปรารถนาดีตอกัน และชวยกัน สังคมไทยโบราณมีการชวยกันทํากิจกรรมบางอยาง
เชน ดํานา เกี่ยวขาว เรียกวา การลงแขก ซึ่งหายไปหลายปแลว ควรจะรื้อฟนขึ้นมา
อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญพอ ๆ กัน ก็คือ ความสามัคคี เพราะถาสามัค คี
ปรองดองกันได ก็ไมมีปญหา มีแตความเรียบรอยทุกประการ ถาสามัคคีปรองดองกัน
ไมได มีปญหาแน ๆ วุนวาย แตกแยกกันแน
เพราะฉะนั้นชวยกันปลูกสามัคคีกันเถิด โดย
๑. ไมรุนแรงตอกัน
๒. ไมถือความขัดแยงเปนเรื่องสําคัญ เห็นไมเหมือนกันก็ไมเปนไร เพราะตาง
จิตตางใจ อยาเอามาเปนเหตุใหตองแตกแยกกันเลย
๓. ไมถือแพถือชนะกัน ชนะก็ตองรอเวลาที่จะตองแพดวยความกังวลใจ แพก็
ช้ําใจ ไมแพใครไมชนะใครสุขสบายตลอดเวลา
ถาจะหาความชนะ ก็ชนะตัวเองเถิด โปรดระลึกถึงพระพุทธดํารัสวา สุขา

สงฺฆสฺส สามคฺคี หมูคณะที่มีความสามัคคีจะมีสุขสบาย และอีกเรื่องก็คือ ความรู
จักเด็กรูใจกผูใหญ ซึ่งเปนหัวใจของสังคม ก็ตองพยายามปลูกฝงใหเกิดมีขึ้นในตนจึง
จะอยูสบาย สังคมประกอบดวยคนที่มีฐานะไมเทากัน นี่คือความจริงที่ตองระลึก ลืม
เมื่อใดมักจะเดือนรอนวุนวายเมื่อนั้น
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ฐานะที่สําคัญในสังคม ก็คือ เด็กกับผูใหญ เปนเด็กถารูตัววาเปนเด็ก มีความ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ ยอมเปนที่รักใครหวงใยของผูใหญ
เปนผูใหญรูตัววาเปนผูใหญ ยอมเปนที่เคารพนับถือของเด็ก จะไมมีปญหา
อะไร
แตถาขาดความรูจักเด็ก รูจักผูใหญ มักจะกระทบกันมีปญหามากมาย ความรู
จักเด็กรูจักผูใหญ ชวยกันอยูรวมกัน ชวยการปกครองไดมาก และเปนวัฒนธรรมที่
สําคัญของไทยประการหนึ่ง
นอกจากนี้ การบวชยังสามารถทําใหคนที่บวชดวยศรัทธา และความปรารถนา
ถูกตอง ดําเนินตนไปพบพระหรือพบความเปนพระ อันเปนจุดประสงคที่สําคัญของ
ไทยประการหนึ่ง เพื่อความสําเร็จของชีวิต
สิ่งที่ประเสริฐในคนไดแก คุณธรรม ๓ ประการ คือ
๑. ปญญา
๒. ความบริสุทธิ์
๓. กรุณา
เพราะเป น เครื่ อ งก อ ให เ กิ ด กรรมอั น ประเสริ ฐ แก ค นและสั ง คมได ทุ ก เมื่ อ
พระพุ ท ธเจ า ทรงเป น ที่ เ คารพบู ช าสู ง สุ ด ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง หลาย เพราะทรง
ประกอบดวยพระสัมปทาคุณ ๓ ประการ คือ
๑. พระปญญาคุณ
๒. พระวิสุทธิคุณ
๓. พระกรุณาคุณ
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ซึ่งทําใหทรงเปน “โลกนาถ” คือ ทรงเปนที่ พึ่งของโลกตามที่พวกเราได
เรียนกันมา
คนจะมีคาสูงสุด เพราะชวยใหคนอื่นเปนคนบริสุทธิ์ได จะชวยใหคนบริสุทธิ์ได
ตองสามารถชวยตนเองใหบริสุทธิ์ไดกอน โดยมีปญญา รูจักความบริสุทธิ์ ไดถูกตอง
ของตนเอง
เพราะฉะนั้น ทางแหงความเปนพระจึงมี ๓ ชวงดวยกันคือ
ชวงที่ ๑ ปญญาความฉลาดรอบรูทุกสิ่งทุกประการ ทั้งดี ชั่ว เจริญ เสื่อม สุข
ทุกข เที่ยง ไมเที่ยง จริง ไมจริง ทั้งระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง
ชวงที่ ๒ ทําตนใหเปนคนบริสุทธิ์ ดวยปญญาของตน
ชวงที่ ๓ อันเปนชวงแหงความเปนพระที่สมบูรณ คือสามารถชวยคนอื่นใหถึง
ความบริสุทธิ์ได ดวยความกรุณา หวงใย โดยไมมีจํากัดวาเปนใคร ถามีอุปนิสัยก็ชวย
ไดทั้งนั้น
นี่คือเรื่องพระที่ถูกตอง
เพราะฉะนั้ น พวกเราที่ บ วชกั น แล ว จะเพิ่ ง บวชหรื อ บวชมานานแลว ก็ต าม
สํารวจตัวเองไดวา บวชเปนพระแลวหรือยังโดยอาศัยหลักการอันนี้
ถามีปญญาบาง ชวยตัวเองใหบริสุทธิ์ไดบาง ชวยคนอื่นใหบริสุทธิ์ไดดวยความ
กรุณาของตนบาง ก็เริ่มเปนพระแลวเริ่มพบพระแลว สมความมุงหมาย คือ บวชได
บุญแลว ถายังไมมีปญญาเลย ยังไมรูยังไมเขาใจอะไรเลย ทั้งเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องผิด
เรื่องถูก ก็ทําใหตนมีความดี ความบริสุทธิ์ อะไรไมได ชวยใหใครดีใครบริสุทธิ์อะไรก็
ไมได ก็ยังไมเปนพระที่แทจริง ยังไมพบพระอยางแทจริง
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ดังนั้นจึงจําเปนตองพยายามฝกฝนตนเพื่อเขาทางตอไป อยาหยุดนิ่งอยูเฉย ๆ
เปนอันขาด เพราะจําทําใหบวชขาดทุน อันเปนความเสียหายที่ใหญหลวง
การฝกตนเพื่อเขาทางสูความเปนพระ ก็คือ
๑. ตั้งใจเรียนพระธรรมวินัย อันเปนความรูเรื่องความเปนพระ
๒. ตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัย อันเปนวิธีการสรางความเปนพระ
๓. ตั้งใจปฏิบัติงานของผูบวช เพื่อความเปนพระ ที่สําคัญก็คือ การทําวัตรสวด
มนต เชาเย็น เพื่อยึดถือ พอพระ หรือหลักพระ คือ พระรัตนตรัย
ถาไมฝกสามประการนี้ หมดทางที่จะพบพระ หมดโอกาสที่จะเปนพระแน และ
การฝกสามประการนี้ก็ทําไดงาย ไมมีความยากลําบากอยางไร ถาเรามีศรัทธาตอการ
บวช มี ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทานภิ กษุสามเณรเถรานุเถระทั้งหลายไดโปรด
พิจารณาเรื่องนี้ดวยดี จะเกิดความสุขใจและมีความแจมใสในตนเอง
อีกประการหนึ่ง การที่มีโอกาสไดอยูในที่ปลอดภัย แมเฉพาะในบางเวลาหา
ตลอดไปไม ก็เปนความปลอดโปรงของชีวิตที่มีคุณคามากหลาย ทําใหไดพบรสชีวิตที่
สดชื่น เยือกเย็น เปนที่มาแหงสติปญญา เพื่อชีวิตที่ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป
โอกาสเชนนี้หาไดจากการบวชเปนสวนใหญ ยากที่จะหาโดยการอื่นได
คําวา ภัย หมายถึง ความหวาดระแวง ความวิตกกังวล หรือความฟุงซา น
หงุดหงิด รําคาญใจ ซึ่งเปนเครื่องขัดขวางตัดรอน ทําลายลางแนวความคิดที่ดีงาม
หรือความคิดในการสรางสรรคทุกประการ บั่นทอนสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ
ทุกดาน เกิดจาก
๑. ความพอใจในกามรมณ
๒. บรรยากาศที่มีกามรมณ
ประโยชนของการบวชในพระพุทธศาสนา

Page 11

๓. ความเลิสเลอตออิสรภาพของจิตใจ
ที่ที่มีความปลอดภัยตามลักษณะในตัวเองก็คือ
๑. วัดในพระพุทธศาสนา ที่มีสภาพเปนวัด
๒. พระภิกษุสงฆที่มีความเปนพระภิกษุสงฆ
๓. พระภิกษุที่ลักษณะเปนพระภิกษุ
วัดในพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ทํางานของพระพุทธศาสนา คือ
๑. การสอนการเรียน
๒. การฝกการอบรม
๓. การปฏิบัติการปลูกฝง
๔. การบําเพ็ญบุญกริยา

เพื่อ
๑. หลีกเลี่ยงจากมายา
๒. เขาหาสัจธรรม
อั น นํ า ไ ป สู ค ว า ม ร อ ด พ น จ า ก ป ญ ห า ทั้ ง ห ล า ย โ ด ย

พระภิ ก ษุ ผู

ประกอบดวยลักษณะ ตามพระพุทธประสงค คือ
๑. มีจิตใจประกอบดวยเมตตา
๒. มีปฏิปทายึดพระธรรมวินัย
๓. มุงหมายความสงบ และความถูกตอง
และโดย พระภิกษุสงฆ ผู
๑. มีความสงบเรียบรอย
๒. มีความเจริญงอกงาม
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๓. มีความสามัคคีปรองดอง

ลักษณะของวัด คือ
๑. สะอาดเรียบรอย
๒. มีบรรยากาศเปนธรรมชาติ
๓. สงบเงียบจากสิ่งที่เปนมายา
๔. เหมาะสมแกการเปนอาราม และเปนอาวาสของพระภิกษุทั้งหลาย
๕. เปนที่ปลดทุกขของผูมีทุกข และประสงคจะออกจากทุกขโดยทั่วไป

ผูที่บวชเปนพระ ตามความเขาใจงาย ๆ ในปจจุบันนี้ ปรารถนาจะอยูในที่
ปลอดภัย เพื่อจะไดพบพระตามความเปนจริง ตองปฏิบัติดังนี้
๑. แสวงหาวัดที่มีลักษณะใกลเคียงกับวัดตามที่ไดกลาวมาใหมากที่สุด เปนที่
อยูอาศัย
๒. หรือถาไมเชนนั้น ก็พยายามสรางสรรคสภาพวัดเอาเองจากวัดที่ตนไดเขา
อยูอาศัยนั่นแหละ
๓. พยายามที่จะคุมครองตนไมใหถูกวัดที่ไมมีสภาพดังกลาวกลืนกินเอาได
จะมี โ อกาสพบความปลอดภั ย หรื อ ความห า งภั ยอั น เป น เป า หมายที่ สํ า คั ญ
ประการหนึ่งของการบวชในพระพุทธศาสนา
ท า นเจ า อาวาสก็ ดี พระภิ ก ษุ ส ามเณรก็ ดี ญาติ โ ยมอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าก็ ดี จง
พยายามที่จะรูจัก
๑. ความเปนวัดที่ถูกตอง
๒. ความเปนพระภิกษุสงฆที่ถูกตอง
๓. ความเปนพระภิกษุที่ถูกตอง
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ตามแนวที่ไดแนะนํามาแลว พยายามดําเนินการใหใกลแนวเขาไปตามลําดับ
แมจะยังไมถึงทันทีก็ตาม
โปรดระลึกวา
๑. เราไมทํา ใครจะทํา
๒. ทําดีกวาไมทํา
๓. ตั้งใจทํา ดีกวาสักแตวาทํา
ประการสุด ท าย การบวชนี้ ถา ตั้งใจทําด วยดี ตามความมุ งหมายที่ถู กต อง
นอกจากจะเกิดประโยชน ๓ ประการดังกลาวมา ยังเปนการสืบพระศาสนาใหเจริญ
มั่นคงไปอีกประการหนึ่งดวย
การสื บ พระศาสนาเป น มหากุ ศ ล เพราะ พระศาสนามี คุ ณ ค า ยิ่ ง แก

บุคคล เปน
๑. ทางดําเนินชีวิตที่ดีเลิศ
๒. เหมือนตําราครองชีวิตที่ดีเลิศ
๓. เปนเครื่องปองกันปญหาชีวิต ทําลายลางปญหาชีวิตตาง ๆ ไดดีเลิศ
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่สุดประเสริฐ เพราะมุงหมายให
คนทําดีเพื่อชวยตัวเอง กรรมกับสังสารวัฏ เปนระบบชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
พุทธศาสนิกทั้งหลายยอมมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตเทาเทียมกัน
จึ งนั บ เปน โชคดีอ ยา งยิ่ งที่ บ รรพบุ รุษ ของไทยเราได เ อาพระพุ ท ธศาสนามา
ประจําชาติดยปรีชาสามารถที่แสนประเสริฐหาที่เปรียบมิได
พระพุทธศาสนาสอนคนไทยใหรูจักชวยตัวเองใหรอดพนจากภัยอันตรายมาได
ดวยดี
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คนไทยสามารถรักษาประเทศชาติใหรอดพนปากเหยี่ยวปากกามาไดตลอด
รอดฝงก็เพราะบารมีของพระพุทธศาสนา
การรักษาการสงเสริมพระพุทธศาสนา กับการรักษาสงเสริมประเทศชาติ ตอง
ทําควบคูกันทุกยุคทุกสมัย
ถาพระพุทธศาสนาตองมีอันเปนไป ก็นับเปนโชครายของโลกที่ตองสูญเสียสัจ
ธรรมที่มีคุณคายิ่ง คือ คนตองชวยตัวเองดวยความดีของตนไมวาใคร เพราะจะไมมี
ใครชวยใครได ซึ่ งถือว า เป นความยุ ติธรรมของโลกด วยแท จริ ง หนาที่ สํา คัญของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยประการหนึ่ ง คื อ การสื บ พระพุ ท ธศาสนา การส ง เสริ ม
พระพุ ท ธศาสนา และการรั ก ษา ความมั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนา ต อ ง
ปฏิบัติการที่
๑. คําสอนของพระพุทธเจา
๒. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. พระภิกษุสงฆ
๔. วัด
พระพุทธศาสนาอยูที่องคประกอบทั้งสี่นี้รวมกัน
ปฏิบัติใหคําสอนของพระพุทธเจามีความบริสุทธิ์ถูกตอง คือ
๑. เปนธรรมสามารถรักษาผูปฏิบัติใหอยูตามปกติได
๒. เปนสัจธรรมมีลักษณะเปนความจริงที่พิสูจนได มิใชเปนมายา
๓. เปนนิยยานิกธรรม คือ ธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได
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เอาคําสอนของพระพุทธเจาเปนแนวพัฒนาชีวิต มิใชเปนอาชีพ ปฏิบัติการให
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเปนเครื่องเผยแผคําสอนของพระพุทธเจาดวยความบริสุทธิ์
ใจ
จัดงานพระพุทธศาสนา เพื่อพระพุทธศาสนา มิใชเพื่อเหตุอื่นใด
อยาเอางานวัดหาประโยชนใหใคร
ปดทองพระเพื่อพุทธบูชา มิใชเพื่อหาเงินใหใคร
การทํางานวัด งานพระศาสนา ตองทําดวยศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ
พระภิกษุตองเคารพสถานะและภาวะของตน เปนผูนําประชาชนไปสูความ
ถูกตอง ไมใชเปนผูตามประชาชนไปดวยความผิดพลาดบกพรอง เพื่อเขาจะไดเคารพ
นับถือ และสนองผลตามที่ตนตองการ
บริหารวัดสงเสริมวัดใหมีสภาพเปนวัดในพระพุทธศาสนา เปนที่ผอนคลาย
ความเครียด เปนที่ควบคุมอารมณ เปนอุทยานแหงชีวิต เหมือนสวนพฤกษาชาติ เปน
อุทยานแหงรางกายและจิตใจ
ทานพระเถรานุเถระและทานภิกษุสามเณรทั้งหลาย ขอไดโปรดระลึกดวยความ
ภาคภูมิใจวา ขณะนี้เรากําลังอยูในความโชคดีเปนอยางยิ่ง เพราะเรากําลังบวชอยูใน
ชวงเวลาเขาพรรษา ตอไปยากที่จะพบโชคดีอยางนี้ไดอีก
จึงเปนความเหมาะสมอยางยิ่งที่เราจะตองรีบแสวงหาสิ่งที่จะพึงไดจากการ
บวชในพระพุทธศาสนาตามที่ไดกลาวมา ใหไดผลสมเจตนาของเราเอง และของทุก
คนที่ปรารถนาดีตอเรา
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โดยระลึกถึงพระดํารัสที่ตรัสเตือนไววา ขโณ

โว มา อุปจฺจคา คราวที่

เหมาะสมคือโชคดีที่จะพึงแสวงหาสิ่งดีได อยาไดผานโอกาสนั้นไปเฉย ๆ โดยไมไดทํา
อะไรเลย เพราะคนที่ปลอยทิ้งความเหมาะสม จะเสียใจตอภายหลัง
แมคํากลาวอันเปนคติชีวิตของบรรพบุรุษไทยของเราก็มีอยูประการหนึ่งวา น้ํา
ขึ้ น ให รี บ ตั ก ซึ่ ง หมายความว า น้ํ า เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของร า งกายที่ ทุ ก คน
จําเปนตองตักเก็บไวเปนประจํา จะตักไดน้ํา ก็ตอเมื่อน้ําขึ้นมา ถาเมื่อน้ําขึ้นมาไมรีบ
ตักก็จะตองขาดน้ําแน
น้ําเพื่อชีวิต คือ คุณธรรม ความดีที่พึงประสงค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ จะแสวงหา
ไดก็ตอเมื่อถึงโอกาสแหงการแสวงหา เมื่อโอกาสแหงการแสวงหามาถึง ไมรีบแสวงหา
ถาโอกาสนั้นไปแลวจะไปหาที่ไหน แลวจะสบายไดอยางไร ใครจะหาอะไรใหเราได ถา
เราไมแสวงหาดวยตนเอง การรูจักการฉวยโอกาสควรถือวาเปนความฉลาดที่มีคา
ประการหนึ่ง ซึ่งทําใหคนสามารถตั้งตนได จะนอนรอใหราชรถมาเกย ใหเขามาเชิญ
ไปเปนพระเจาแผนดิน เหมือนที่ลิเกาเขาเลนนั้น ไมสําเร็จแน
จงคิดกําหนดโครงการ และลงมือทําวันนี้เถิด ตามคําเตือนของพระพุทธเจาที่
ทรงเตือนไววา อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป สิ่งควรทําตองทําวันนี้จะไดผล จะผัดไปทําวัน
พรุงนี้ อาจไมไดทํา
อาตมาไดทบทวนเรื่องประโยชนของการบวชพอสมควรแกเวลา ก็ขอยุติลง
เพียงเทานี้
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