การบวช : เรือ่ งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์
เข้าใจผิด

เข้าใจถูก

๑. การบวชเป็นประเพณีนิยมที่สังคมยกย่องมา
แต่โบราณ

๑. ในสมัยพุทธกาล การบวชไม่ใช่ประเพณีนิยม แต่
บวชเนื่องจากผู้บวชมีความเข้าใจพระธรรมอยู่
แล้วและมีอัธยาศัยที่แน่วแน่ในการสละความ
เป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ แล้วประพฤติปฏิบัติตาม
พระวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อการขัดเกลากิเลส
อย่างยิ่งในเพศบรรพชิต เป็นการบวชตาม
อัธยาศัย ไม่ใช่ตามอาเภอใจ ตามประเพณีนิยม
หรือตามเทศกาลนิยม เพราะนั้นเป็นเรื่องของ
พิธีกรรมที่สาเร็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธี แต่สิ่งที่สาคัญ
คือการถือครองเพศบรรพชิต เพราะการเป็น
ภิกษุมิได้อยู่ที่จีวร แต่อยู่ที่พระธรรมวินัย

๒. การบวชเป็นการปฏิบัติกิจของลูกผู้ชาย

๒. การบวชเป็นการสละเพศคฤหัสถ์เพื่อการขัด
เกลากิเลส ไม่เกี่ยวกับเพศชายหรือหญิง ใน
สมัยก่อนเมื่อยังมีภิกษุณี ก็ไม่มีการกล่าวเลยว่า
การบวชภิกษุณีเป็นการปฏิบัติกิจของลูกผู้หญิง

๓. บวชเป็นการได้ทาความดีได้เจริญกุศลอย่าง
สูงกว่าคฤหัสถ์

๓. ความดีหรือกุศลในพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่ที่
จิตใจเป็นสาคัญ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเพศ หรือขึ้นอยู่
กับรูปแบบพิธีกรรม ดังนั้น แม้จะเป็นคฤหัสถ์แต่
มีปญ
ั ญาที่เข้าใจพระธรรมได้ถูกต้องก็สามารถ
ทาความดีและเจริญกุศลได้สูงยิ่งถึงในระดับพระ
อริยบุคคลในเพศฆราวาสก็ยังมี เช่น นางวิสาขา
มิคารมาตา อนาถบิณฑิกเศรษฐี หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น ล้วนเป็นพระ
อริยะที่ต่างทาความดีด้วยคุณธรรมที่สูงยิ่งใน
เพศฆราวาสทั้งสิ้น

๔. บวชเพื่อใกล้ชิดพระธรรมวินัย ได้ศึกษาและ
ประพฤติปฏิบัติพระธรรม

๔. แม้อยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ใกล้ชิดพระธรรมวินัยได้
จากการศึกษาและการฟังพระธรรมคาสอนที่
เผยแพร่อยู่แล้วโดยทั่วไป ไม่จาต้องรอบวช
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เพื่อให้ได้ใกล้ชิดพระศาสนา แต่การรอบวชเพื่อ
จะได้ใกล้ชิดพระศาสนากลับจะเป็นการปิดกั้น
การศึกษาพระธรรมวินัยที่สามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ในทันที ในขณะที่การให้บวชเพื่อจะได้
ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เป็นการชักจูงโดย
รูปแบบ ไม่ใช่การชัดจูงโดยการให้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตัง้ แต่แรกถึงประโยชน์ของพระธรรมคา
สอนของพระพุทธองค์
๕. การบวชทาให้มีเวลาทุ่มเทในการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม

๕. การบวชสาหรับผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยดีแล้ว
ย่อมสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่อศึกษาและอบรมเจริญ
ปัญญาเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง แต่สาหรับผู้ที่
ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้และไม่มี
อัธยาศัยสละชีวิตคฤหัสถ์ แม้จะมีเวลาศึกษา
และปฏิบัติธรรม แต่ไม่สามารถดารงตนในเพศ
ภิกษุได้อย่างเหมาะสม และไม่มีอุปนิสัยผูกพัน
ในการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ ย่อม
ทาให้ละเมิดพระวินัย กลับกลายเป็นโทษเสีย
มากกว่า

๖. บวชเพื่อสืบอายุพระศาสนา

๖. การสืบทอดพระศาสนาขึ้นอยู่กับการที่พุทธ
บริษัทสี่พร้อมเพรียงกันศึกษาพระธรรมด้วย
ความเคารพ จนกระทั่งเกิดปัญญารู้แจ้งในสัจ
ธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ
จานวนของผู้ที่บวชเป็นภิกษุ แต่หากบวชกัน
มาก ๆ แต่ต่างไม่สามารถดารงเพศบรรพชิตตาม
พระธรรมวินัยแล้ว แทนทีจ่ ะเป็นการสืบทอด
พระศาสนา กลับเป็นการทาลายพระศาสนาเสีย
มากกว่า

๗. บวชเพื่อทาให้บิดามารดาญาติมิตรปลาบปลื้ม
ที่บุตรได้แสวงหาอริยทรัพย์

๗. บิดามารดาญาติมิตรย่อมปลาบปลื้มในความดี
ทุกประการของบุตร แม้จะทาความดีในเพศ
ฆราวาสก็ตาม การบวชเพียงชั่วคราว เป็นเพียง
พิธีกรรม ย่อมเป็นการปลาบปลื้มในสิ่งที่มีผล
น้อยมาก แต่เนื่องจากเป็นความเชื่อที่ไม่ได้
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พิจารณาเหตุและผล คิดไปว่าได้ปลาบปลื้มใน
บุญกุศลมากไปกว่าความดีอื่น ๆ
๘. บวชเพื่อตอบแทนพระคุณโดยการชักนาบิดา
มาดาญาติมิตรให้เข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
เป็นการตอบแทนด้วยอริยทรัพย์

๘. จริงอยู่ว่าการตอบแทนพระคุณบิดามารดาญาติ
มิตรให้ได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาเป็นการตอบ
แทนที่สาคัญ แต่บุตรสามารถกระทาได้ไม่ว่าจะ
อยู่ในเพศใด ไม่จาต้องรอให้บวชเสียก่อน และที่
สาคัญคือบุตรชักนาให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
เพียงขณะที่บวชเท่านั้น ย่อมไม่ใช่การตอบ
แทนที่แท้จริง แต่ก็ตอบแทนที่แท้จริงคือการชัก
นาให้บิดามารดาตั้งมั่นในศีล ในธรรม มีความ
เข้าใจพระธรรมได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่
ต้องกระทาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

๙. บวชเพื่อประกันตนเองว่าสามารถประพฤติ
ความดีได้

๙. การประพฤติดีนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถ
ประเมินตนเองได้ว่าสามารถทาดีได้หรือไม่ ทา
ได้เพราะเหตุใด ทาไม่ได้เพราะเหตุใด ไม่ใช่ต้อง
มาบวชเพื่อที่จะประกันหรือรับรองตนว่าทาดีได้
และหากบวชแล้วทาดีไม่ได้ ย่อมเกิดความ
เสียหายต่อตนและพระศาสนาเป็นอย่างมาก มี
วิธีอื่นอีกมากมายในการทดสอบความดีของตนที่
ปลอดภัยและดีกว่าการที่จะต้องมาบวชมากมาย

๑๐. บวชเพื่อสร้างอุปนิสัยในทางที่ดีมีคุณธรรม
และดัดนิสัยไม่ดีทั้งหลาย

๑๐. ผู้ที่เข้ามาบวชต้องมีอุปนิสัยที่ประสงค์จะขัด
เกลากิเลสอย่างยิ่งมาก่อน ไม่ใช่เข้ามาบวช
เพื่อที่จะสร้างอุปนิสัย หรือดัดนิสัย อย่างที่พ่อ
แม่ทากับบุตร เนื่องจากวัดมิใช่โรงเรียนดัดนิสัย
และเพศบรรพชิตเป็นเพศที่บริสุทธิ์และสูงกว่า
เพศฆราวาส หากผู้บวชยังไม่มีอุปนิสัยในการละ
และขัดเกลาแล้ว ย่อมไม่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติที่เป็นการขัดเกลา
กิเลสอย่างยิ่งได้ ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
พระศาสนาเป็นอย่างมากดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสร้างอุปนิสัยให้มีคุณธรรม
จริง ๆ ก็ทาได้แม้อยู่ในเพศคฤหัสถ์ ดังที่มีค่าย
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คุณธรรมสาหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป และเมื่อหาก
พัฒนาอุปนิสัยและความเข้าใจพระธรรมวินัยได้
อย่างแท้จริงแล้ว ก็สามารถบวชในภายหลังด้วย
ความมั่นใจจริงได้
๑๑. บวชเพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหา
ความรู้ต่าง ๆ

๑๑. เป็นการบวชที่ผิดวัตถุประสงค์ตามพระธรรม
วินัย เนื่องจากภิกษุนอกจากต้องประพฤติ
พรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ต้องศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัยเท่านั้น ไม่ใช่เรียนวิชาความรู้ทางโลก

๑๒. การบวชเรียนในเวลาจากัด มิใช่เพื่อ
ประโยชน์ในการอยู่เป็นสมณะ แต่เพื่อ
ประโยชน์ในการออกไปครองบ้านครองเรือน

๑๒. การบวชมิใช่เรื่องที่ทากันชั่วคราว ไม่ใช่เรื่องที่
จะมาแสวงหาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพราะความรู้ต่าง ๆ ที่ดีมีประโยชน์นั้น บุคคล
สามารถแสวงหาได้ตลอดเวลาและนาไปใช้นาไป
ปฏิบัติเพื่อการครองบ้านครองเรือนได้อยู่แล้ว
ไม่จาต้องมาบวช การบวชไม่ใช่แค้มป์ทหาร
แค้มป์วินัย ที่จะมีไว้สาหรับฝึกฝนตนเองเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตภายนอก แต่พระธรรมวินัยเป็น
เรื่องของการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาขัด
เกลากิเลส ต้องกระทาไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่
ในเพศใดก็ตาม และเพศบรรพชิตนั้นเป็นการขัด
เกลาอย่างยิ่งต่างไปจากคฤหัสถ์ หากประสงค์จะ
ศึกษาหาความรู้จากพระธรรมก็เริ่มได้ในทันที
ไม่จาต้องรอและสนใจเฉพาะขณะที่บวช การ
บวชชั่วคราวทาให้พระธรรมวินัยกลายเป็นเพียง
เครื่องมือที่จะแสวงหาประโยชน์ต่อไปในทาง
โลก มากกว่าเห็นถึงความสาคัญของพระ
สัทธรรมที่นามาซึ่งปัญญาทาให้เข้าใจความจริง
ในสัจธรรมที่นาสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ พระ
ธรรมวินัยจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าและควรได้รับ
การศึกษาเล่าเรียนด้วยความเคารพยิ่ง

๑๓. การบวชชั่วคราวเพื่ออุทิศกุศลให้บุคคลที่
เคารพนับถือ

๑๓. แม้จะเป็นเจตนาที่ดี แต่หากการบวชเป็นเพียง
พิธีกรรมและรูปแบบเท่านั้น ย่อมไม่เป็นการ
เจริญกุศลที่ถูกต้องและแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อ
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บวชแล้วมีแนวโน้มที่จะประพฤติปฏิบัติผิดพระ
วินัยเนื่องจากไม่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถ่อง
แท้ การอุทิศกุศลจึงไม่อาจที่จะบรรลุผล แต่หาก
ชาวพุทธได้เข้าใจโดยแท้จริงว่า กุศลที่พระพุทธ
องค์ทรงสรรเสริญนั้นคือสิ่งใด ทุกคนย่อมเจริญ
กุศลนั้น ๆ ได้ถูกต้อง และสามารถแสดงออกให้
ผู้อื่นได้ชื่นชม และอุทิศส่วนกุศลได้เสมอ ไม่
จากัดเวลาและไม่ต้องมีรูปแบบพิธีการใด ๆ เลย
๑๔. อย่างไรก็ตามการบวชดีกว่าไม่บวช

๑๔. การบวชดีสาหรับผู้ที่เข้าใจถูกต้องและมี
อัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสอย่างแท้จริงในเพศ
บรรพชิต ไม่ใช่การบวชชั่วคราว บวชตาม
ประเพณีนิยม หรือบวชด้วยความหวังประโยชน์
แก่ตน แต่จะเป็นผลเสียอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ไม่มี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะจะนาไปสู่การ
ละเมิดพระวินัยอันก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตนและ
ทาให้พระศาสนาเสื่อมสูญต่อไปในภายภาคหน้า

๑๕. หากไม่มีการบวชแล้วย่อมไม่มีหนทางอื่นที่
จะได้เจริญบุญกุศลในพระศาสนา

๑๕. หากไม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาแล้ว
ย่อมทาให้คิดเช่นนั้น บุญในพระพุทธศาสนามีถึง
๑๐ ประการ ซึ่งเป็นไปในเรื่องของ การให้ทาน
การอุทิศความดีที่ทาไว้แล้ว การยินดีในความดี
ทั้งหลาย การรักษาศีล ความอ่อนน้อมต่อผู้ควร
อ่อนน้อม ความช่วยเหลือทาประโยชน์แก่ผู้อื่น
การอบรมขัดเกลากิเลส การฟังพระธรรม การ
แสดงพระธรรม และการทาความเห็นให้ตรง
และถูกต้อง นี้เป็นบุญในพระพุทธศาสนาที่
สามารถทาได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จากัด และไม่ต้อง
มีรูปแบบหรือพิธีการใด ๆ เป็นบุญที่สาเร็จได้
เสมอและเกิดผลจริง

๑๖. ไม่สนับสนุนการบวชแล้วจะทานุบารุงพระ
ศาสนาได้อย่างไร?

๑๖. ไม่ใช่ไม่สนับสนุนการบวช แต่หากเป็นการบวช
ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย โดยผู้บวชมี
อัธยาศัยสละเพศคฤหัสถ์เพื่อขัดเกลากิเลสอย่าง
แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเป็นอย่าง
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ยิ่ง เพราะผู้บวชเป็นภิกษุด้วยพระธรรมวินัย
ย่อมนามาซึ่งความดี ความผาสุก ความเลื่อมใส
ศรัทธา และความตั้งมั่นในพระสัทธรรม แต่หาก
ผู้บวชไม่มีอัธยาศัย ใช้ชีวิตเยี่ยงคฤหัสถ์ รับเงิน
รับทอง ยุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลก ประจบเอาใจ
คฤหัสถ์ เป็นหมอยา หมอดู ทาไสยศาสตร์ บอก
ใบ้ให้หวย แสวงหาลาภยศ สรรเสริญ กระทา
การย่ายีพระธรรมวินัยเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ควร
สนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสนับสนุน
ให้ช่วยกันทาลายพระศาสนา

6

