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เมือ่ กลาวถึงเรือ่ งประเพณีและวัฒนธรรมการบวชในประเทศไทยและประเทศทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนาทัง้ หลาย ตางยอมรับวาการบวชจัดเปนการทำบุญทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในชีวติ ของตนเอง
กลาวโดยเฉพาะในประเทศไทย ชายไทยผมู อี ายุครบ ๒๐ ปบริบรู ณ นิยมบวชเรียนเปนพระภิกษุ
ตามประเพณีทปี่ ระพฤติปฏิบตั กิ นั มาอยางยาวนาน ผสมผสานกับคตินยิ มความเชือ่ แบบพืน้ บาน
ในบางทองถิน่ วาผชู ายไทยมีอายุครบ ๒๐ ป เมือ่ มีเวลาเหมาะสมแลวก็จะบวชเปนพระภิกษุ เพราะ
ผทู ผี่ า นการบวชเรียนแลว เปนทีย่ อมรับของสังคม



การบวชในพระพุทธศาสนา เราสามารถอธิบายความหมายของการบวชได ๒ ลักษณะ

คือ
๑. ความหมายตามรูปศัพท หมายถึง การอธิบายศัพททเี่ กีย่ วกับการบวชหรือลักษณะ
ของผูเปนนักบวช มีคำที่ปรากฏเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาเทาที่นิยมใชอยู ๓ คำ คือ
พระภิกษุหรือเรียกสัน้ ๆ วา พระ สมณะ และบรรพชิต
๒. ความหมายในมุมมองของพระพุทธศาสนา หมายถึง การอธิบายในหลักการและ
วิธกี ารแหงพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏและเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป มีสาระทีค่ วรศึกษาดังตอไปนี้
๑
คำวา บวช เปนคำกริยา หมายถึง ถือเพศเปนภิกษุสามเณรหรือนักพรตอืน่ ๆ เมือ่
นำมาใชในภาษาไทยนำคำวา การ ซึง่ มีความหมายวา งาน, สิง่ หรือเรือ่ งทีท่ ำ, นำประกอบกับ
๑

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพครัง้ ที่ ๑, (กรุงเทพฯ : ศิรวิ ฒ
ั นา
อินเตอรพริน้ ท, ๒๕๔๖), หนา ๖๑๐.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

200

คำวา บวช เปนการบวชใชเปนคำนามจึงมีความหมายถึงวิธกี ารหรือรูปแบบทีเ่ กีย่ วกับการบวช
พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายความหมายของการบวชวา คำวา บวช นำมาใชในรูปของภาษา
ไทย มีรปู ศัพทมาจากภาษาบาลี ปพฺพชฺชา ประกอบดวยศัพทคอื ป+วช ป แปลวา ทัว่ หรือสิน้ เชิง
วช แปลวา ไป หรือ เวน คำวา ป+วช จึงอธิบายความไดวา ไปโดยสิน้ เชิง หมายถึงไปจากความ
เปนฆราวาส จากการครองเรือนไปสคู วามเปนบรรพชิต คือ เปนผไู มครองเรือนโดยสิน้ เชิง โวหาร
ทีส่ งู ไปกวานัน้ ทานเรียกวาไปจากโลกโดยสิน้ เชิง ซึง่ หมายความวา ละเสียจากวิสยั ทีช่ าวโลกเขา
๒
มีกนั เปนกันโดยสิน้ เชิงนัน่ เอง
การบวชจึงเปนการนำตนเองใหหา งไกลจากความชัว่ ทัง้ หลายโดยสิน้ เชิง เมือ่ กลาวโดย
รูปแบบของนักบวชในแตละศาสนา การใชชวี ติ ของนักบวชเหลานัน้ จะแตกตางจากคนธรรมดา
ทัว่ ไปในวัตรปฏิบตั ิ กลาวคือนักบวชจะทำหนาทีข่ องตนคือศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมในศาสนา
ของตนและทำหนาทีเ่ ปนตัวแทนศาสดา เผยแผศาสนาอบรมสัง่ สอนใหประชาชนเปนคนดี เพือ่
ใหเขาถึงเปาหมายสูงสุดของแตละศาสนาซึง่ มีอดุ มการณทตี่ า งกัน
พระพุทธศาสนายกยองการบวชวาเปนบุญยิง่ ใหญในการพัฒนามนุษยใหเปนคนสมบูรณ
เริม่ แตเปนกัลยาณบุคคลจนถึงเปนพระอริยบุคคล ซึง่ ทานเหลานี้ เมือ่ ศึกษาพัฒนาตนจนมีความ
รคู วามเขาใจธรรมะแลว ก็จะนำมาสัง่ สอนประชาชนใหรแู จงและปฏิบตั ดิ เี พือ่ ใหสงั คมและโลกมี
สันติภาพตลอดไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) อธิบายความหมายของ คำวา บวช วา คำวา บวช
แปลวา การเวนทัว่ คือ เวนความชัว่ ทุกอยาง (ออกมาจากคำวา ป+วช) หมายถึง การถือเพศเปน
นักพรตทัว่ ไป, บวชพระคือบวชเปนภิกษุเรียกวา อุปสมบท, บวชเณรคือบวชเปนสามเณร เรียก
๓
วา บรรพชา

๒

พุทธทาสภิกขุ. คำสอนผบู วช ภาค ๑, (กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๔. อาง
ในพระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร (ศรีหาตา). “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา
กรณีตำบลหัวขวาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๐.
๓
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพฯ : บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๗๖.

การบวช : บุญยิง่ ใหญของชาวพุทธ

201

 ⌫  
การบวชในพระพุทธศาสนา ถือเปนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีย่ งิ่ ใหญของบุคคลซึง่ เปน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั กิ นั โดยอยบู นฐานของกิเลสซึง่ ไดแก โลภะ ความโลภ โทสะ ความขัดเคือง และ
โมหะ ความลมุ หลง เปนบวงสำคัญทีท่ ำใหคนติดและลมุ หลงจนเคยชินเปนธรรมดาในชีวติ ประจำ
วัน เชน การเห็นอารมณทมี่ ากระทบทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ในสวนทีเ่ ปนอิฏฐารมณ
อารมณทนี่ า พอใจ ก็มคี วามสุข เพลิดเพลิน แตถา เปนสวนอนิฎฐารมณ อารมณทไี่ มนา พอใจ ก็จะ
คับแคนใจไมมคี วามสุข แตกม็ นี อ ยคนทีต่ อ งการจะพนไปจากอารมณเหลานัน้ แมจะทุกขเพราะ
อนิฏฐารมณ หรือสุขเพราะอิฎฐารมณกต็ าม เหตุผลเพราะยังมีความหวังวาจะมีความสุขอีกสักวัน
หนึง่ ตามกิเลสทีย่ งั หอหมุ ใจตนเอง
ตอมาเมือ่ มีปจ จัยเกือ้ หนุนใหสงั คมเปลีย่ นแปลงไป เชนการเปลีย่ นแปลงในทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ สิง่ เหลานีเ้ ปนปจจัย
สงเสริมใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางสำคัญไมเวนแมแตการบวชซึง่ แตกอ นมงุ เนนการบวชเพือ่ บรรลุ
นิพพานอยางเดียว ก็กลับกลายเปนมีเหตุในการบวชหลายประการในสังคมไทย ซึง่ อาจกลาวสรุป
ไวเพือ่ เปนแนวทางการศึกษา ๕ อยาง ดังนี้
๑. บวชหลบ บวชหลบการประกอบอาชีพการงานตางๆ ในชีวติ การครองเรือน เรียก
วา เปนคน หนักไมเอา เบาไมสู ไมรไู มศกึ ษา เปนคนหยิบโหยงอยางทีค่ ำโบราณเรียกวา เปนคน
๔
เหยียบขีไ้ กไมฝอ ทำอะไรไมจริงจัง ไมเอาการเอางาน เกียจครานการงานไมเพียรพยายามใน
การทำงาน โภคทรัพยใหมกไ็ มเกิด โภคทรัพยทมี่ อี ยกู เ็ สือ่ มสิน้ ไป อางเลศตางๆ เชน อางวา หนาว
เกินไป รอนเกินไป เวลาเย็นเกินไป เวลายังเชาเกินไป หิวเกินไป และกระหายเกินไป แลวไม
๕
ทำงาน

๔

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : พิมพที่
ศิรวิ ฒ
ั นาอินเตอรพริน้ , ๒๕๔๖), หนา ๑๓๐๕.
๕
ที. ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๓/๑๕๙; ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕.
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๒. บวชลี้ บวชหลีกหนีหรือหลบหนีไป หมายถึง หลีกหนีหรือหลบหนีภยั เชนลีภ้ ยั การ
๖
เมือง ลีภ้ ยั สงคราม
๓. บวชหนีสงสาร บวชหนีการทีจ่ ะตองมาเวียนวายตายเกิด หมายถึงการทีต่ อ งเวียน
เกิดเวียนตายในสังสารวัฏ หรือวัฏสงสาร เปนการบวชของผทู ปี่ ระสงคจะไมเกิดในมนุษยโลก ตอง
การดับทุกขโดยสิน้ เชิง ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการบวช
๔. บวชผลาญขาวสุก คือ การบวชเพือ่ เลีย้ งชีวติ ใหดำรงอยไู ด เนือ่ งจากผบู วชไมอาจ
ดำรงชีวติ ในการประกอบอาชีพได อาจเปนเพราะเกียจครานการทำงานหรืออาจเปนเพราะการบวช
ทำใหชวี ติ อยสู บายโดยไมตอ งทำงาน อาจเรียกวา บวชเพราะเห็นแกกนิ ก็ได
๕. บวชสนุกตามเพือ่ น คือ การบวชแบบหลงงมงาย ไมรเู ปาหมายของการบวช ไมสนใจ
ศึกษาหลักพุทธธรรม เห็นเพือ่ นบวชก็บวชตาม

 
เราทราบแลววา การบวชนัน้ สำคัญเพราะเปนการพัฒนาตนใหมศี กั ยภาพเพือ่ ตนเองและ
เพือ่ สังคม กลาวคือ ผเู ขามาบวชซึง่ เรียกวาภิกษุตามศัพทบญ
ั ญัตทิ างพระพุทธศาสนา ตองทำหนาที่
๒ ประการคือ หนาทีข่ องตน ซึง่ หมายถึงการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินยั ใหเขาใจและปฏิบตั ใิ ห
ถูกตองจนสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดคือนิพพาน และหนาทีอ่ นั พึงปฏิบตั ติ อ สังคม หมายถึง หนาที่
๗
ทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ สังคมเพือ่ ชวยเหลือใหประสบแตสงิ่ ทีด่ งี าม ๖ อยาง คือ
๑. หามไมใหทำความชัว่ (ปาปา นิวาเรนฺต)ิ ใหประชาชนเห็นภัยของความชัว่ จนเขา
เหลานัน้ ไมกลาทำความชัว่
๒. ใหตงั้ อยใู นความดี (กลฺยาเณ นิเวเสนฺต)ิ สัง่ สอนแนะนำเชิญชวนใหประชาชนเห็น
คุณคาของความดีมใี จนอมไปในการทำความดี

๖
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๑๐๑๗.
๗
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๒/๑๖๖; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
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๓. อนุเคราะหดว ยน้ำใจอันดีงาม (กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺต)ิ มีจติ เมตตามงุ ความ
ปรารถนาดีเปนทีต่ งั้ เปนเปาหมายสำคัญในการอนุเคราะห
๔. ใหไดฟง สิง่ ทีย่ งั ไมเคยฟง (อสฺสตุ ํ สาเวนฺต)ิ ใหไดฟง ธรรมะทีต่ นยังไมเคยฟงไมเคย
รมู ากอน
๕. อธิบายสิง่ ทีเ่ คยฟงแลวใหเกิดความแจมแจง (สุตํ ปริโยทเปนฺต)ิ และเขาใจยิง่ ขึน้
ไมมคี วามสงสัย
๖. บอกทางสวรรคให (สคฺคสฺส มคฺคํ อาจิกขฺ นฺต)ิ บอกทางแหงการทำความดี เพือ่ เปน
อยอู ยางมีความสุขในปจจุบนั ชาติและเมือ่ ละชีวติ จากโลกนีไ้ ปแลวก็สามารถไปสสู คุ ติ

⌫ 

อานิสงส หมายถึงประโยชน ความดี หรือบุญยิง่ ใหญของชาวพุทธทีเ่ กิดจากการบวชซึง่
มีทงั้ ประโยชนทเี่ กิดกับผบู วชสังคมและพระพุทธศาสนามี ๙ ประการคือ
๘
๑. ละพยศ แสดงอาการดือ้ ดึงหรือถือตัวไมยอมทำตาม เมือ่ กอนบวชอาจเปนคนดือ้
เอาแตใจตนเอง แสนงอนใจนอย ใครขัดใจไมได แตบวชแลวตองเลิกละพฤติกรรมเชนนี้
๙
๒. ลดมานะ มานะ หมายถึง ความถือตัว กลาวคือ เมือ่ กอนบวชอาจมีฐานะหรือมี
ฐานะและตำแหนงสูงสง แตเมือ่ บวชแลวตองสละสิง่ เหลานัน้ เพราะเมือ่ บวชแลวจะมีเพศเดียว
คือสมณศากยบุตร เปนบุตรของพระพุทธเจาไมมชี นั้ วรรณะมีแตระบบเคารพตามลำดับพรรษา
ตามพระธรรมวินยั
๓. ดับความรอน ความรอนในทีน่ หี้ มายถึงไฟคือกิเลสทีเ่ ปรียบเหมือนไฟเพราะเผาลน
๑๐
จิตใจใหเรารอนและแสพลานไปกระวนกระวายไมรจู บสิน้ เรียกวา อัคคิ มี ๓ ประเภท คือ

๘
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๗๕๗.
๙
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๘๕๗.
๑๐
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘; ขุ.อิต.ิ (บาลี) ๒๕/๙๓/๓๑๑; ขุ.อิต.ิ
(ไทย) ๒๕/๙๓/๔๖๖-๔๖๗. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๑๖, (กรุงเทพฯ : พิมพที่ บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา
๑๐๙.
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๓.๑ ราคัคคิ ไฟคือราคะ หมายถึง ความอยากได ติดใจ พอใจในสิง่ ทีเ่ ปนอิฏฐารมณ
ทีต่ นพบเห็น
๓.๒ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ หมายถึง ความขัดเคืองไมพอใจ คิดทำลายหรือประทุษราย
ตอผอู นื่ หรือสิง่ อืน่
๓.๓ โมหัคคิ ไฟคือโมหะ หมายถึง ความลมุ หลง ไมรสู ภาวะของสรรพสิง่ ทัง้ หลาย
ตามทีเ่ ปนจริง
๔. ทอนความเมา ความเมาในความหมายนี้ ไดแก ความประมาท ความขาดสติ ความ
๑๑
เลินเลอ ความเผอเรอ ความเผลอ ความผัดเพีย้ น ความปลอยปละละเลย และความชะลาใจ
ปมาทะหรือความประมาท หมายถึงการมีชวี ติ ทีไ่ มมสี ติ ไมสำรวมระวังพฤติกรรมของ
ตน คิดอยางไรก็ทำอยางนัน้ ไมรวู า ผลทีเ่ กิดจากการกระทำจะเปนอยางไร เพราะมีโมหะคือความ
ลมุ หลงเปนแรงกระตนุ ใหทำ คิดตามทีใ่ จตองการ ผมู วั เมาจึงกลายเปนคนไมมคี ณ
ุ คาทางสังคม
ดังทีท่ า นกลาววา เมาเพศหมดราคา เมาสุราหมดตัว เมาเพือ่ นชัว่ หมดดี เมาชีวหี มดทุกอยาง
๕. ชวยประเทศชาติ หมายถึง มีสว นชวยประเทศชาติในการพัฒนาประชากรของชาติ
ใหอยดู มี สี ขุ ทางกายและใจบนพืน้ ฐานแหงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวไดวา เปนบทบาท
๑๒
ทีผ่ บู วชเขามาเปนพระภิกษุพงึ ปฏิบตั ติ อ สังคมในประเทศชาติดงั นี้
๕.๑ เปนทีพ่ งึ่ บวร พระสงฆเปนหนึง่ ในพระรัตตรัย จึงเปนทีเ่ คารพนับถือของชาว
พุทธอยางสูงสุดตอการเชือ่ ถือเชือ่ ฟงและปฏิบตั ติ ามของชาวพุทธ
๕.๒ สอนธรรม ทานเปนผศู กึ ษาพุทธธรรมจนเขาใจแตกฉานแลวนำมาสัง่ สอน
ประชาชนเพือ่ ใหรยู งิ่ เห็นจริงในธรรมทีค่ วรรเู ห็นตามสภาพแหงปญญาของตน

๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครัง้ ที่ ๑๑, หนา ๒๐๐.
๑๒
คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวติ ประจำวัน. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗),
หนา ๗๕. อางใน พระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร (ศรีหาตา), “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เถรวาท : ศึกษากรณีตำบลหัวขวาง”, วิทยานิพนธพทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙), หนา ๑๑๓.
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๕.๓ นำปฏิบัติ นอกจากทานจะสอนผูอื่นแลว โดยสมณวัตรของทานเปนผู
ปฏิบตั ชิ อบ เปนผปู ฏิบตั ถิ กู ทาง เปนแบบอยางใหผอู นื่ ถือปฏิบตั ติ ามอีกดวย
๕.๔ พัฒนา เปนผูนำการพัฒนา ฝกอบรมใหเกิดใหมีขึ้นถึงสิ่งที่เปนความดี
๑๓
๔ ประการคือ
๑) กายภาวนา พัฒนากายเพือ่ ใหเจริญงอกงามในกุศลธรรมและใหอกุศลธรรมเสือ่ ม
สิน้ ไป รวมทัง้ พัฒนาปฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอมทัง้ ทีเ่ ปนธรรมชาติและบุคคลใหเปนไปดวยดี
๒) สีลภาวนา พัฒนาศีล ฝกอบรมบุคคลใหรจู กั ตัง้ มัน่ อยใู นระเบียบวินยั กฎระเบียบ
ของสังคม ไมกอ ความเดือดรอนแกสงั คมอยรู ว มกันดวยความสงบสุข
๓) จิตตภาวนา พัฒนาจิต ฝกอบรมจิตใหเขมแข็งสมบูรณดว ยคุณธรรมทัง้ หลาย เชน
มีเมตตากรุณา ความเพียร ความอดทน มีสมาธิ เปนตน จนสามารถบรรลุธรรมชัน้ สูงได
๔) ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา ฝกอบรมปญญาใหรแู ละเขาใจสิง่ ทัง้ หลายตามที่
เปนจริงรเู ทาทันโลกและชีวติ ตามสภาวะของมัน สามารถทำจิตใหมคี วามสุขในชีวติ แบบผคู รอง
เรือนจนถึงทำจิตใหเปนอิสระจากกิเลสาสวะทัง้ หลายและพนทุกขทงั้ ปวง แกไขปญหาทัง้ ปวงดวย
ปญญา
๖. เปนทายาทกับพุทธศาสนา หมายถึง มีความสัมพันธเกือ้ กูลตอพระพุทธศาสนาใน
๒ ลักษณะ คือ
๖.๑ ทายาทโดยการบวช ในรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราชทรงบริจาคทรัพยบำรุงพระ
พุทธศาสนามากมายเรียกวาทรงบำเพ็ญมหาทานตางๆ เชน ทรงสรางวัดอโศการาม ถวายนิตย
ภัตรแดพระภิกษุสงฆ ๖๐,๐๐๐ รูป สรางวิหารและเจดีย ๘๔,๐๐๐ แหงทัว่ ชมพูทวีป โดยทีท่ รง
บำเพ็ญทานมากเชนนี้ จึงทรงถามพระภิกษุสงฆวา มีใครบริจาคทานมากเชนนีแ้ ละไดชอื่ วาเปนศาสน
ทายาทหรือยัง พระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระตอบแทนในนามพระภิกษุสงฆวา ในสมัยพุทธกาลนี้ ยัง
๑๓

สํ. สฬา. (บาลี) ๑๘/๑๒๗/๑๐๔-๑๐๗; สํ. สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒-๑๕๕; องฺ. ปฺจก.
(บาลี) ๒๒/๗๙/๙๗-๙๙; องฺ. ปฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๙/๑๔๔-๑๔๖; พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนา
นุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๑. (กรุงเทพฯ : พิมพที่ บริษทั เอส. อาร.
พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๗๐-๗๑.
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ไมมผี บู ำเพ็ญทานไดยงิ่ ใหญเทียบเทาพระองค แตพระองคกย็ งั ไมชอื่ วาเปนทายาทของพระพุทธ
ศาสนา ผใู หบตุ รบวชในพระพุทธศาสนาจึงไดชอื่ วาเปนศาสนทายาทแทจริง ตอจากนัน้ พระองค
จึงทรงใหพระราชโอรสคือ มหินทกุมาร และพระราชธิดา คือ พระนางสังฆมิตตาออกบวชใน
๑๔
พระพุทธศาสนา
ผทู ยี่ อมใหบตุ รบวชหรือตนเองเขามาบวชในพระพุทธศาสนาในลักษณะเชนนีจ้ งึ ถือไดวา
เปนศาสนทายาทกับพระพุทธศาสนาโดยการบวชเพือ่ สืบตออายุพระพุทธศาสนาใหดำรงอยไู ดยาว
นานยิง่ ๆ ขึน้ ไปถือเปนประเพณีของชาวพุทธในเมืองไทยทีน่ ยิ มปฏิบตั สิ บื กันมา
๑๕
๖.๒ ทายาทโดยธรรม มีปรากฏในธัมมทายาทสูตร พระไตรปฎกเลมที่ ๑๒ กลาว
ไววา
พระสูตรนีม้ ี ๒ ตอน กลาวคือ ตอนตน พระผมู พี ระภาคทรงสอนใหภกิ ษุทงั้ หลายเปน
ธรรมทายาท ไมใหเปนอามิสทายาทของพระองค ทรงใหเหตุผลวา ถาภิกษุทงั้ หลายเปนอามิสทายาท
จะถูกวิญูชนติเตียน แตถา ภิกษุทงั้ หลายเปนธรรมทายาท วิญูชนจะยกยองสรรเสริญ ทรงอุปมา
ใหฟง วา ถาพระองคเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว ทรงมีความสุขตามทีท่ รงประสงคแลว พระ
กระยาหารของพระองคยงั เหลืออยู พอดี มีภกิ ษุ ๒ รูปมาเฝา และกำลังหิวจัด พระองคตรัสอนุญาต
ใหภกิ ษุทงั้ สองฉันพระกระยาหารนัน้ ไดถา ตองการ แตถา ไมตอ งการ พระองคจะทรงทิง้ ภิกษุรปู
หนึง่ ไมยอมฉัน เพราะคิดถึงพระดำรัสของพระผมู พี ระภาคทีท่ รงใหภกิ ษุเปนธรรมทายาท ไมใหเปน
อามิสทายาท จึงยอมหิวไปตลอดคืน แตอกี รูปหนึง่ ฉัน เพราะตองการบรรเทาความหิว ทรงสรุป
วา พระองคทรงสรรเสริญภิกษุผไู มยอมฉัน ทัง้ ๆ ทีห่ วิ จัด เพราะตองการกระทำเชนนัน้ จะเปนไป
เพือ่ ความเปนผมู กั นอย สันโดษ ขัดเกลา เลีย้ งงาย และเปนผมู คี วามเพียร
ตอนที่ ๒ ทานพระสารีบตุ รแนะนำใหภกิ ษุทงั้ หลายเปนธรรมทายาทโดยดำเนินตามพระ
ปฏิปทาของพระผมู พี ระภาค คือ ขณะทีป่ ระทับอยอู ยางสงัด ใหภกิ ษุทงั้ หลายสนใจศึกษาความสงัด
๑๔

วิ. อ. ๑/๔๑/๒๕๓๔. (โย หิ โกจิ มหาราช อฑฺโฒ วา ทลิทฺโท วา อตฺตโน โอรสํ ปุตฺตํ
ปพฺพาเชติ, อยํ วุจจฺ ติ มหาราช ทายาโท สาสนสฺสาติ).
๑๕
ม. มู (บาลี) ๑๒/๒๙-๓๓/๑๗-๒๑; ม. มู (ไทย) ๑๒/๒๙-๓๓/๒๗-๓๓ [๑๗]-[๒๐].
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(คือ ความสงัดทางกาย วาจา และใจ) ทานใหเหตุผลวา ไมวา ภิกษุผเู ปนพระเถระ พระมัชฌิมะ
หรือพระนวกะ ถาไมสนใจศึกษาความสงัด จะถูกตำหนิตเิ ตียนใน ๓ สถานคือ
๑. พระศาสดาประทับอยอู ยางสงัด แตพวกสาวกไมใสใจความสงัด
๒. พวกสาวกไมละธรรมทีพ่ ระศาสดาตรัสใหละ
๓. พวกสาวกเปนผมู กั มาก ยอหยอน มากไปดวยนิวรณธรรม ทอดธุระในการศึกษาวิเวก
ธรรม (ความสงัด)
ในทางตรงกันขาม ถาภิกษุไมวา ระดับไหนใน ๓ ระดับดังกลาวขางตน สนใจศึกษาความ
สงัด ก็จะไดรบั ความยกยองสรรเสริญใน ๓ สถาน ซึง่ มีนยั ตรงกันขาม
ในตอนทาย ทานแนะนำใหปฏิบตั ติ ามทางสายกลาง ทีเ่ รียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก
อริยมรรคมีองค ๘ เพือ่ ละอุปกิเลส ๑๖ ประการโดย จัดเปนคู ๆ เชน เมือ่ ละโกธะ (ความโกรธ)
และอุปนาหะ (ความผูกโกรธ) ได จะทำใหเกิดจักษุเกิดญาณ เปนไปเพือ่ ความสงบระงับ เพือ่ รยู งิ่
เพือ่ ตรัสรู เพือ่ นิพพาน
สรุปวา ผเู ขามาบวชในพระพุทธศาสนายอมไดชอื่ วา เปนทายาทกับพระพุทธศาสนาไม
วาโดยการบวชหรือโดยธรรม แตไมวา จะเปนแบบไหนยอมไดบญ
ุ กุศลทัง้ แกตนเอง ผเู กีย่ วของ
และพระพุทธศาสนาอยางแนนอน
๗. ทดแทนคุณบิดามารดา การทดแทนในทีน่ ี้ หมายถึง การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
พอแมจากทีไ่ มเคยเขาวัดฟงธรรม รักษาศีล ถวายทาน เจริญภาวนา เมือ่ ลูกชายตนเองบวชก็ไดมี
โอกาสทำกิจกรรมเชนนี้ ชวยทำใหมศี รัทธา มีศลี มีปญ
 ญาเปนสัมมาทิฎฐิ จึงนับวา พระลูกชาย
ไดยนื่ ชายจีวรใหพอ แมเกาะขึน้ สวรรคหรือทีเ่ รียกวาบวชเพือ่ ใหพอ แมไดเกาะชายผาเหลือง
เสฐียรพงษ วรรณปก อธิบายถึงการบวชทดแทนคุณบิดามารดาวา ถา (สมมติ) พระ
ลูกชายสอนพอแมใหบรรลุมรรคผล ก็นบั วาพระลูกชายไดทดแทนคุณของพอแมไดหมดสิน้ ดัง
กรณีพระสารีบตุ รเถระเปนตัวอยาง มารดาของพระสารีบตุ รเปนมิจฉาทิฎฐิตอ ตานพระพุทธศาสนา
เพราะลูกชาย (คือพระสารีบตุ ร) หนีไปบวช บวชแลวก็ยงั มาชวนนองชายและหลานชายไปบวช
อีก นางสารีจงึ ตัง้ ตนเปนปฏิปก ษตอ พระพุทธศาสนาประพฤติขดั แยงกับคำสอนของพระพุทธเจา
ทุกทาง เพราะความแคนสวนตัว
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ตอมาเมือ่ วันทีพ่ ระสารีบตุ รจะนิพพาน ทานกลับมายังบานเกิดของทาน แมเห็นวาพระ
ลูกชายกลับมาบาน และแจงความจำนงจะขออยใู นหองทีท่ า นเกิดจึงมีจติ ใจออนโยนขึน้ นึกวาพระ
ลูกชายคงจะกลับมาอยบู า นตามเดิม จึงตัง้ ใจฟงคำพูดของลูกชายทุกเรือ่ งทีท่ า นพูด จนในทีส่ ดุ ได
บรรลุโสดาปตติผล
พระสารีบตุ รเมือ่ ไดโปรดมารดาเปนสัมมาทิฏฐิแลว นับวาไดตอบแทนบุญคุณของมารดา
๑๖
บังเกิดเกลาไดหมดสิน้ แลว ก็นพิ พาน ณ หองของทานเอง
๑๗
พระพุทธองคทรงแสดงการตอบแทนคุณแกมารดาและบิดาไววา
“การตอบแทนแกทา นทัง้ สองเราไมกลาววาเปนการทำไดโดยงายทานทัง้ สองคือใคร คือ
มารดาและบิดา ถึงบุตรจะมีอายุ ๑๐๐ ป มีชวี ติ อยู ๑๐๐ ป ประคับประคองมารดาดวยบาขาง
หนึง่ ประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึง่ ปฏิบตั ทิ า นทัง้ สองนัน้ ดวยการอบกลิน่ การนวด การให
๑๘
อาบน้ำ และการบีบนวด และแมทา นทัง้ สองนัน้ จะถายอุจจาระและปสสาวะลงบนบาทัง้ สอง
เขานัน่ แล การกระทำอยางนัน้ ยังไมชอื่ วาอันบุตรไดทำ หรือทำตอบแทนแกมารดาและบิดาเลย
ถึงบุตรจะสถาปนามารดาและบิดาไวในราชสมบัตซิ งึ่ เปนเจาเหนือหัวแหงแผนดินใหญทมี่ รี ตั นะ ๗
ประการมากมายนี้ การกระทำอยางนัน้ ยังไมชอื่ วาอันบุตรไดทำ หรือทำตอบแทนแกมารดาและ
บิดาเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดามีอปุ การะมาก บำรุงเลีย้ ง แสดงโลกนีแ้ กบตุ ร
ทัง้ หลาย
สวนบุตรคนใดใหมารดาและบิดาผไู มมศี รัทธา สมาทาน ตัง้ มัน่ ดำรงอยใู น สัทธาสัมปทา
(ความถึงพรอมดวยศรัทธา) ใหมารดาและบิดาผทู ศุ ลี สมาทาน ตัง้ มัน่ ดำรงอยใู น สีลสัมปทา (ความ
ถึงพรอมดวยศีล) ใหมารดาและบิดาผตู ระหนี่ สมาทานตัง้ มัน่ ดำรงอยใู นจาคสัมปทา (ความถึง
พรอมดวยการเสียสละ) ใหมารดาและบิดาผไู มมปี ญ
 ญา สมาทาน ตัง้ มัน่ ดำรงอยใู นปญญาสัมปทา
(ความถึงพรอมดวยปญญา)

๑๖
เสฐียรพงษ วรรณปก, “มีศพั ทมแี สง”, ขาวสด (๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒) : ๓๑.
๑๗
องฺ. ทุก. (บาลี) ๒๐/๓๔/๖๑; องฺ. ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๔/๗๗-๗๘.
๑๘
การบีบนวด หมายถึงการดึงไปและดึงมาซึง่ มือและเทาเปนตน (องฺ. ทุก. อ. ๒/๓๔/๓๒).
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ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล การกระทำอยางนัน้ ชือ่ วาอันบุตรไดทำและทำตอบแทนแกมารดา
และบิดา”
สรุปวา ผบู วชทีไ่ ดชอื่ วาทดแทนคุณบิดามารดานัน้ ตองทำใหทา นยึดถือพระรัตนตรัย
เปนทีพ่ งึ่ ตัง้ มัน่ ในศีลธรรมอันดีงามปฏิบตั เิ ปนแบบอยางทีด่ งี ามจึงกลาวไดวา เปนบุญทัง้ แกผบู วช
และบิดามารดา
๘. เปนคนสุก คำวา คนสุก หมายถึงคำทีใ่ ชเรียกชายทีบ่ วชเปนพระภิกษุและสึกแลว
๑๙
วา คนสุก เมือ่ กลาวโดยองคธรรมหมายถึงผปู ฏิบตั ติ นใหบรรลุถงึ ประโยชน ๓ ระดับ คือ
๒๐
๘.๑ ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน ประโยชนทเี่ ปนไปเพือ่ เกือ้ กูลในภพนี,้ หลักธรรม
ทีอ่ ำนวยประโยชนขนั้ ตนแกกลุ บุตรผปู ฏิบตั มิ ี ๔ อยางคือ
๑) อุฎฐานสัมปทา ขยันหา คือ ขยันประกอบอาชีพสุจริต ไมเกียจคราน มีความ
ชำนาญ มีปญ
 ญาพิจารณาหาอุบายตรวจตราทำงานจนเปนผลสำเร็จดวยดี
๒) อารักขสัมปทา รักษาดี คือ ปญญารวู ธิ คี มุ ครองทรัพยและกิจการงานทีห่ ามาได
ดวยความชอบธรรมมิใหพนิ าศหรือเสือ่ มสูญดวยภัยพิบตั ติ า ง ๆ
๓) กัลยาณมิตตตา มีกลั ยาณมิตร คือ รจู กั เลือกคบคนดีเปนเพือ่ น เลือกเสวนากับ
ผมู ศี ลี ศรัทธา จาคะ และปญญา และถือปฏิบตั ติ ามทานเปนแบบอยาง
๔) สมชีวติ า เลีย้ งชีวติ พอเหมาะ คือ รทู างเจริญและทางเสือ่ มโภคทรัพย กำหนด
รายไดรายจายใหพอเหมาะกับความเปนอยู ไมใหฟมุ เฟอยหรือฝดเคืองเกินไปใหมรี ายเหลือเพือ่ เก็บ
ไวใชคราวจำเปน มีรายจายนอยกวารายได มีเงินเก็บออมไว เวนจากทางความเสือ่ มแหงโภคทรัพย
๔ อยาง คือ ไมเปนนักเลงหญิง ไมเปนนักเลงสุรา ไมเปนนักเลงการพนัน และคบคนชัว่ เปน
เพือ่ น

๑๙
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๑,๒๐๐.
๒๐
องฺ. อฏกฺ . (บาลี) ๒๓/๕๕/๒๓๗-๒๓๘; องฺ. อฏกฺ . (ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๕-๓๔๗; พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครัง้ ที่ ๑๖, (กรุงเทพฯ : บริษทั
เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๖.
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๒๑
๘.๒ สัมปรายิกตั ถประโยชน
ประโยชนทเี่ ปนไปเพือ่ เกือ้ กูลในภพหนา, ธรรม
เปนเหตุใหสมประโยชนหรืออำนวยประโยชนขนั้ สูงขึน้ ไปแกกลุ บุตรผปู ฏิบตั มิ ี ๔ อยาง คือ
๑) สัทธาสัมปทา มีศรัทธา เชือ่ ปญญาตรัสรขู องพระตถาคตอยางมัน่ คง เชือ่ มัน่ ใน
พระพุทธคุณวาพระองคเปนพระอรหันต ตรัสรเู องโดยชอบ ทรงเพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดี รแู จงโลก เปนสารถีฝก ผทู คี่ วรฝกไดอยางยอดเยีย่ ม เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทัง้ หลาย เปนพระพุทธเจา เปนพระผมู พี ระภาค และปฏิบตั ติ ามคำสัง่ สอนของพระองค
๒) สีลสัมปทา รักษาศีล คือ รักษาศีล ๕ ซึง่ ถือวาเปนมนุษยธรรมเพือ่ ใหตนดำรง
ชีวติ อยใู นสังคมอยางมีความสุข เมือ่ ละจากโลกนีแ้ ลวก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค
๓) จาคสัมปทา เสียสละเปนอาจิณ ไมมคี วามตระหนี่ ยินดีในการเสียสละ ชอบ
บริจาคทาน
๔) ปญญาสัมปทา สมบูรณสนิ้ ดวยปญญา มีปญ
 ญาทีพ่ จิ ารณาเห็นความเกิดและ
ความดับอันเปนอริยะ ทำลายกิเลสใหถงึ ความสิน้ ทุกขโดยชอบ
๘.๓ ปรมัตถประโยชน ประโยชนทกี่ า วพนประโยชนทงั้ ๒ ดังกลาวมาแลว ไมตอ งกลับ
มาเวียนวายตายเกิดอีก ดับกิเลสและกองทุกขโดยสิน้ เชิงไดแกพระนิพพาน
สรุปวา ผเู ขามาบวชจะไดชอื่ วาเปนคนสุกนัน้ อยทู วี่ า มีศกั ยภาพประพฤติธรรมไดระดับ
ไหน ก็จะเรียกวาเปนคนสุกในระดับนัน้
๙. ดับทุกข จุดหมายสูงสุดของการบวชคือการดับทุกข ถือเปนเปาหมายหลักทีผ่ บู วชตอง
ปฏิบตั เิ พือ่ ดำเนินไปใหถงึ เพราะพระพุทธศาสนาถือวาโลกนีม้ แี ตทกุ ขไมมสี ขุ ดังทีเ่ ราทัง้ หลายเขา
ใจ ดังทีว่ ชิราภิกษุณกี ลาวกับมารผเู ขามาถามวา ทุกขเทานัน้ เกิดขึน้ ดำรงอยแู ละแปรผันไป นอก
๒๒
จากทุกขไมมสี งิ่ อืน่ เกิดและไมมอี ะไรดับ สวนทีเ่ รามองเห็นวาสุขเปนเพียงบัญญัตทิ เี่ ราสมมติ
ขึน้ จากสิง่ ทีเ่ ปนทุกขคดิ ปรุงแตงไปตามเจตสิกธรรมฝายอกุศลทีเ่ กิดในใจตนเรียกวา สามิสสุข สุข
๒๑

องฺ. อฏฺก. (บาลี) ๒๓/๕๕/๒๓๙-๒๔๐; องฺ. อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๗-๓๔๘; พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๕๑. (กรุงเทพฯ
: พิมพที่ บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๔๖-๑๔๗.
๒๒
สํ. ส. (บาลี) ๑๕/๑๗๑/๑๖๒-๑๖๓; สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๗-๒๒๘.
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อิงอามิส สุขอาศัยเหยือ่ เปนสิง่ กระตนุ หมายเอาสุขทีเ่ กิดจากกามคุณ ๕ แตเมือ่ ผบู วชดับทุกข ขอ
นีไ้ ดแลวก็จะกาวไปสคู วามสุขขัน้ สูงเรียกวา นิรามิสสุข สุขไมองิ อามิส ไมตอ งอาศัยเหยือ่ ลอ เปน
๒๓
ความสุขเพราะใจสงบเปนอิสระจากกิเลสเพราะไดรไู ตรลักษณตามเปนจริง และถือเปนความ
สุขทีผ่ บู วชตองการจะไปใหถงึ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการบวชทีว่ า เพือ่ ทำทีส่ ดุ แหง
ทุกขโดยชอบ
สถานการณปจ จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ดานสังคมวัฒนธรรม การเมืองและสภาพแวด
ลอมอยางรวดเร็วมาก ไมเวนแมแตการบวชเพือ่ หลุดพนจากความทุกขดจู ะแผวเบาลงไป กลาย
เปนบวชเพือ่ รักษาประเพณี สงบใจชัว่ คราวศึกษาเลาเรียน แตจะบวชเพือ่ จุดหมายใดก็ตาม ผบู วช
ยอมไดรบั ประโยชนแนนอน เพราะอยางนอยก็เปนความตัง้ ใจของผบู วชทีต่ อ งการความสุขใจจาก
การศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมในขอบเขตของสมณเพศทีต่ อ งปลอยวางความทุกขในฆราวาสวิสยั ชัว่
ระยะเวลาหนึง่ ดังคำกลาวทีว่ า
ทุกขจะมีเพราะเรายึด
ทุกขจะยืดเพราะเราอยาก
ทุกขจะมากเพราะเราพลอย
ทุกขจะนอยเพราะเราหยุด
ทุกขจะหลุดเพราะเราปลอย
ทุกขจะถอยเพราะเราวาง
จึงกลาวไดวา การบวชเปนการปลอยวางความทุกขใจในระยะเวลาหนึง่ ดังนัน้ ผบู วช
ยอมไดอานิสงสอยางยิง่ ใหญดงั กลาวมาแลว

๒๓

องฺ. ทุก. (บาลี) ๒๐/๖๙/๗๗; องฺ. ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๙/๑๐๓. (สุขทีอ่ งิ อามิส หมายถึงสุขอาศัย
เหยือ่ ลอ เปนสุขทีท่ ำใหใจเศราหมอง ทำใหสตั วอยใู นวงจร แหงวัฏฏะ, สุขทีไ่ มองิ อามิส หมายถึงสุขทีไ่ มตอ ง
อาศัยเหยือ่ ลอ เปนสิง่ ทีไ่ มทำใจใหเศราหมองพนวงจรแหงวัฏฏะ [องฺ. ทุก. อ. ๒/๖๙/๖๑]).
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การบวชมีอานิสงสยงิ่ ใหญ จึงถือเปนบุญยิง่ ใหญของชาวพุทธทีน่ ยิ มประพฤติปฏิบตั สิ บื
ตอมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยแบงเปนบุญทีจ่ ะไดรบั ๓ ประการคือ
๑. บุญเกิดแกผบู วช หมายถึงความดีทเี่ กิดเมือ่ บวชเขามาไดแกความเปนผมู จี ติ ใจเยือก
เย็น สุขมุ รจู กั ยัง้ คิด มีสติปญ
 ญา พัฒนาตนใหพน จากอกุศลธรรมทัง้ หลาย โดยสามารถพัฒนา
ใหเขาถึงเปาหมายสูงสุดของการบวชได หากไมอาจปฏิบตั ไิ ดเชนนี้ เมือ่ ลาสิกขามาก็ไดรบั การยอม
รับจากสังคมอยางดี
๒. บุญเกิดแกผเู กีย่ วของ หมายถึงความดีทเี่ กิดแกบคุ คลทีเ่ กีย่ วของ เชน เพือ่ ทดแทน
คุณบิดามารดา ผมู อี ปุ การคุณและญาติมติ รทัง้ หลาย โดยทีผ่ เู กีย่ วของเหลานีม้ สี ว นรวม สงเสริม
สนับสนุนในการบวช กิจกรรมเชนนี้ ถือเปนการทำบุญอยางหนึง่ ทีส่ ำคัญเรียกวา เวยยาวัจจมัย
ทำบุญดวยการขวนขวายรับใชสง เสริมและปตตานุโมทนามัย ทำบุญดวยการยินดีในความดีของ
ผูอื่น ในสวนของผูบวชเอง ก็จะแบงปนความดีที่เกิดจากการบวชอันเกิดจากการประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา ในเพศของพระและแผสว นแหงความดีทเี่ รียก
๒๔
วา ปตติทานมัย ใหแกผเู กีย่ วของเหลานัน้ และเมือ่ ผเู กีย่ วของเสียชีวติ แลว พระภิกษุสงฆและ
พระภิกษุทเี่ รามีสว นรวมในการบวชก็ยงั ถือเปนเนือ้ นาบุญของโลกทีจ่ ะไปทำบุญถวายทานและอุทศิ
สวนกุศลใหแกทา นเหลานัน้ ดังนัน้ ผเู กีย่ วของในการบวชจึงไดบญ
ุ ทัง้ ขณะมีชวี ติ อยแู ละหลังจาก
เสียชีวติ แลว
๓. บุญเกิดแกสถาบัน หมายถึง ความดีหรือผลประโยชนทเี่ กิดแกองคกร หนวยงาน
หรือมิตทิ างสังคมของชนในชาติ เชน ชวยพัฒนาประเทศชาติและหรือบุคลากรของประเทศชาติ
ใหเปนคนดีมศี ลี ธรรมเปนผลดีตอ การสรางชาติใหมคี วามสุขสงบ เปนผสู บื ตออายุพระพุทธศาสนา
ดวยการเขามาบวชเรียนเปนแบบอยางใหอนุชนรนุ หลัง ถือเปนแนวปฏิบตั ิ ชวยอนุรกั ษสง เสริม
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของชาติเปนทีพ่ งึ่ ทางใจ เปนแบบอยางแหงสัมมา
๒๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครัง้ ที่ ๑๖, หนา ๙๓-๙๔.
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ปฏิบตั ขิ องชาวพุทธรวมทัง้ ไดชอื่ วาแสดงออกถึงความเปนชาวพุทธทีแ่ ทจริง พระพุทธเจาตรัสวา
๒๕
การเขามาบวชเปนพระสงฆถอื วาเปนเนือ้ หาบุญอันยิง่ ใหญของโลก ดังนัน้ ผเู ขามาบวชจึงกลาว
ไดวา เปนผสู รางสมเนือ้ นาบุญของโลกทีย่ งิ่ ใหญไมมนี าบุญอืน่ ทีย่ งิ่ ใหญและสำคัญกวา
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ การบวชเปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาจึงยังคงไดรบั การ
ยอมรับและปฏิบตั สิ บื ตอกันมาและจะถือปฏิบตั ติ อ ไปอีกอยางมัน่ คง เนือ่ งจากเปนวิธกี ารสรางความ
ดีทสี่ ำคัญยิง่ แกผบู วชซึง่ ตองปฏิบตั ติ ามหลักธรรมวินยั อยางเครงครัด รวมถึงเผยแผหลักคำสอนไป
ยังสังคมและสถาบันทางสังคมทำใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางดี สงผลใหเกิดความ
สงบและความสุขอยางยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานแหงการทำงานโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เปนแนวปฏิบตั ิ

๒๕

สํ. ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๙/๒๖๔ (อนุตตฺ รํ ปุ
ฺ กฺ เฺ ขตฺตํ โลกสฺสาติ.); สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๙/๓๖๒.
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. เลมที่ ๑๑,
๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๕.
.................. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๖,
๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
.................. วินยปฏเก มหาจุฬาอฏกฺ ถา สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยปฏกฏกฺ ถาย ปาราชิก
วณฺณนา ปฺโม ไทยรฏเฐ มหาจุฬาลงฺกรณวิทยฺ าลเยน ปกาสิตา อนุสสฺ รณียํ พุทธฺ วสฺ
เส ๒๕๓๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๘, ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราวิทยาลัย, ๒๕๔๒
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครัง้
ที่ ๑๖, กรุงเทพฯ : พิมพที่ บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑.
.................. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครัง้ ที่ ๑๑, กรุงเทพฯ : พิมพที่ บริษทั
เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๕๑.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ : พิมพที่
ศิรวิ ฒ
ั นาอินเตอรพริน้ ท, ๒๕๔๖.
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