


บทบรรณาธิการ

	 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ฉบับนี้ประกอบด้วย

บทความวิจัย	4	บทความ	งานแปล	1	เรื่องและบทวิจารณ์หนังสือ	1	เรื่อง	บทความ

วิจยั	2	เรือ่งแรกมีลกัษณะคล้ายกนัตรงทีเ่ป็นการศกึษาในเชงิปรชัญา	ส่วนบทความ

วิจัย	 2	 เรื่องหลัง	 เป็นการประยุกต์ค�าสอนเพ่ือตอบปัญหาด้านสุขภาวะอันเป็น

ความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	ส่วนบทความที่	5	นั้นแตกต่างออกไป

ในแง่เป็นการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับคัมภีร ์ของ

พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงในคัมภีร์ทั้งทางฝ่ายสันสกฤตและในฝ่ายบาลี

	 บทความที่หนึ่ง	“แนวคิดอหิงสาและการคุ้มครองสัตว์ในพุทธจริยศาสตร์

เถรวาท”	 ของพระสมุห์อดิเรก	 อาทิจฺจพโล	 (โลกะนัง)	 น�าเสนอข้อโต้แย้งของ

พุทธจริยศาสตร์เถรวาทที่มีต่อนักสิทธิสัตว์ชาวตะวันตกที่เสนอว่า	พุทธจริยศาสตร์

เถรวาทมีแนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมมีการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเยี่ยงทรัพย์สินเงินทอง	

เหน็ว่าสตัว์มสีถานภาพทางศลีธรรมไม่เท่ามนษุย์	ในพทุธจรยิศาสตร์เถรวาทยงัไม่มี

ค�าสอนเรื่องคุณค่าในตนเองของสิ่งชีวิตและเผ่าพันธุ ์ต ่างๆ	 ให้ความส�าคัญ

ทางศีลธรรมเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น	

	 บทความที่สอง	 “การพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ”	 อัญชลี	

ปิยปัญญาวงศ์	 และ	 สุปรียส์	 กาญจนพิศศาล	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์

เกี่ยวกับสมณสารูปและเกณฑ์การพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ	 โดยได้

พิจารณาประเด็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับรูปแบบความประพฤติ

และจิตส�านึกของความเป็นภิกษุในพุทธศาสนา	 เรื่องนี้คล้ายจะเก่ียวข้องกับ

บทบัญญัติในพระวินัยแต่ก็เกี่ยวโยงกับหลักธรรมค�าสอนเพราะสมณสารูปนั้น

ไม่ใช่เพียงรูปแบบที่ปรากฏภายนอกเท่าน้ันบทความเสนอเกณฑ์พิจารณา

สมณสารูปที่อาจน�าไปใช้ตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน



	 บทความที่สาม	 “การพัฒนาสุขภาวะในพระพุทธศาสนา”	 พระครูปลัด

สัมพิพัฒน-ธรรมาจารย์	 (นิรันดร์	 ศิริรัตน์)	 น�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา

สุขภาวะด้วยการปฏิบัติธรรม	 โดยกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะและการพัฒนา

ศักยภาพของมนุษย์	 อันจะน�าไปสู่การหมดปัญหาหรือดับทุกข์ในทุกระดับ	 ซึ่งเป็น

แนวการศกึษาคล้ายกบับทความทีส่ี	่“พทุธจติวิทยากบัการส่งเสรมิดลุยภาพกายจติ

ตามแบบแพทย์แผนไทยด้วยหลักไตรสิกขา”	 ของพรรณทิพา	 ชเนศร์	 ซึ่งประยุกต์

พุทธธรรมเรื่องไตรสิกขาเข้ากับวิธีรักษาดุลยภาพของกายจิตตามแบบแพทย์

แผนไทย	

	 บทความที่ห ้า	 “พระสูตรที่นิกายวาตสีปุตรียะไม ่ยอมรับว ่าเป ็น

พระพุทธพจน์	 :ศึกษาในคัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะและกถาวัตถุ”	 ของเมธี	

พิทกัษ์ธรีะธรรม	ปิยาภรณ์	ว่องวรางกรู	และ	พรพมิล	ศรหีมอก	เป็นบทความทีแ่ตกต่าง

ออกไปจากบทความต่าง	 ๆ	 ที่เคยตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 กล่าวคือ	 เป็นแนวการศึกษาวิจัยคัมภีร์พุทธศาสนา	 โดยอาศัย

การสอบสวนหลักฐานต่าง	 ๆ	 ทั้งของฝ่ายสันสกฤตและบาลี	 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ค�าสอนของพุทธศาสนายุคแรกในอินเดีย	 โดยบทความนี้กล่าวถึง

พระสูตรที่มีบทร้อยกรองโต้ตอบระหว่างพระภิกษุณีไศลาและมารที่ปรากฏใน

พระไตรปิฎก	 สังยุตตนิกายของเถรวาท	 แต่นิกายวาตสีปุตรียะไม่ยอมรับว่า

พระสูตรน้ีเป็นพระพุทธพจน์	 ตรงกันข้ามกับพระวสุพันธุ	 ผู้รจนาคัมภีร์อภิธรรม	

โกศภาษยะ	 ของนิกายสรวาสติวาทินท่ียอมรัว่าพระสูตรนี้เป็นพระพุทธพจน์	 แนว

การศกึษาวจิยัทีส่บืค้นหลกัฐานจากพุทธศาสนานิกายต่าง	ๆ 	เช่นนีม้ใีห้เหน็ไม่บ่อยนกั

ในประเทศไทย

	 นอกจากนี	้วารสารฉบบันีย้งัคงตีพิมพ์งานแปลของชานป์วชิช์	ทดัแก้ว	เรือ่ง

“องค์ใดพระสมัพุทธ”	ตอนที	่(2)	จากหนงัสอื	吹田隆道『ブッダとは誰か』東京：
春秋社, 2013。ที่เขียนโดยอาจารย์	ฟุกิตะ	ทากามิจิ	แห่งมหาวิทยาลัยบุคเคียว	

ประเทศญ่ีปุ่น	 ต่อเนื่องจากวารสารฉบับที่แล้ว	 บทแปลเรื่องนี้ให้ความรู้อย่าง



กว้างขวางเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้าจากหลักฐานช้ันต้น

ของพุทธศาสนานิกายต่าง	 ๆ	 รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร	์

ที่มีการศึกษาวิจัยค้นคว้ากันมาในวงวิชาการด้านพุทธศาสนาระดับโลกตั้งแต่ยุค

เริ่มแรกจนปัจจุบัน	 งานแปลชิ้นน้ีจึงมีประโยชน์ต่อวงการพุทธศาสน์ศึกษาของ

ไทยอย่างมาก	 เช่นเดียวกันกับบทความ	 “พระสูตรที่นิกายวาตสีปุตรียะไม่ยอมรับ

ว่าเป็นพระพุทธพจน์	:	ศึกษาในคัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะและกถาวัตถุ”	ที่จะช่วย

เปิดโลกทัศน์นักวิชาการพุทธศาสนาของไทยให้กว้างขึ้น

	 วารสารฉบับนี้ปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือ	“พุทธจารีตแห่งการพัฒนา

จติ”	(The	Buddhist	Tradition	of	Mental	Development)	โดยพระมหาขวญัชยั	

กิตฺติเมธี	 (เหมประไพ)	 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมการบรรยายของ	 ดร.ปีเตอร์	

เดลลา	 สันตินา	 ที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ในปี	 ค.ศ.	 1984	 ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มี

ประวตัน่ิาสนใจ	ท่านเกดิในตระกลูคาทอลกิ	เริม่สนใจพระพทุธศาสนาเมือ่อาย	ุ18	ปี	

ก่อนจะหนัมาเป็นชาวพุทธเร่ิมการศึกษาและปฎบิติัธรรมอย่างจรงิจงั	จบปรญิญาเอก

ในสาขาพุทธศาสนศึกษา	 ผลงานปริญญาเอกของท่านได้รับการตีพิมพ์จนกลาย

เป็นที่นิยมกันในหมู่นักการศึกษา	 ท่านได้ฝึกปฎิบัติกัมมัฎฐานสายธิเบตเป็นเวลา

กว่า	30	ปี	เป็นอาจารย์บรรยายตามมหาวทิยาลยัต่างๆ	ทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทย

ด้วย	

	 หวังว่าวารสารฉบับนี้จะมีส่วนส�าคัญในการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา

พระพทุธศาสนาในประเทศไทยให้กว้างขึน้และช่วยให้เกดิการวจิยัใหม่	ๆ 	ทีม่คีณุภาพ	

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาสืบไป		
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ก

บทคัดยอ

 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศึกษามโนทศันเกีย่วกบัสมณสารปูและเกณฑ

การพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ ซึ่งจากการศึกษาพบวา คําวา “สมณสารูป” 

มิใชเกณฑตัดสินความถูกตองเหมาะสมของการแสดงออกภายนอกของพระภิกษุ

เทานั้น หากแตในความเปนจริงแลวสมณสารูปที่สําคัญเปนเร่ืองภายในหรือระดับ

ความบริสุทธ์ิของจติ โดยเฉพาะถาหมายถงึสมณะในความหมายของพระอรยิบคุคล 

ถาพระภกิษรุปูใดมสีมณสารปูภายในคอืมคีณุธรรมทีเ่หมาะสมกบัความเปนสมณะ 

สมณสารูปภายนอกก็จะตามมาเอง

 โดยหลักการ บุคคลสามารถพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุไดทั้ง

ภายในและภายนอก สําหรับเกณฑที่ใชพิจารณาสมณสารูปภายใน คือ ระดับความ

* บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง “สมณสารูปของพระสงฆไทยในมุมมองของ
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สามารถของจิตที่สามารถละสังโยชนได สวนการพิจารณาสมณสารูปภายนอกตอง

อาศัยบทบัญญัติแหงศีลและอภิสมาจารตาง ๆ เปนเกณฑ สําหรับการกระทําท่ี

ซับซอน ผูพจิารณาควรพจิารณาทีค่วามสอดคลองกบัเปาหมายสงูสดุของพระพทุธ

ศาสนารวมดวย อันประกอบไปดวยเกณฑพื้นฐาน 4 กลุม คือ 1) ความเปนคนเลี้ยง

งาย บํารุงงาย 2) ความเปนคนมักนอย สันโดษ และไมสะสม 3) การเปนผูขัดเกลา 

กําจัดกิเลส และมีอาการนาเลื่อมใส และ 4) การเปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ

และการปรารภความเพียร 

 อยางไรก็ตาม ในทางปฏบิติั บคุคลทัว่ไปอาจพจิารณาสมณสารปูภายนอก

ของพระภิกษุได แตอาจเปนการยากท่ีจะพิจารณาสมณสารูปภายในดวยขอจํากัด 

2 ประการ คือ 1) ขอจํากัดทางญาณวิทยาที่จะระบุวาพระภิกษุรูปหน่ึงๆ เปน

พระอริยบุคคลหรือไม หรือเปนพระอริยบุคคลระดับใด และ 2) ขอจํากัดทาง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระวินัยของพระภิกษุ ดวยเหตุนี้ การพิจารณาตัดสิน

ความมีสมณสารูปของพระภิกษุในทุกกรณีจึงควรเร่ิมท่ีการตระหนักถึงขอจํากัด

ทัง้สองประการดงักลาว นอกจากนี ้บคุคลยงัควรพจิารณาตดัสนิความมสีมณสารปู

ของพระภกิษดุวยใจท่ีปราศจากอคติอีกดวย เพือ่ใหการตัดสนิเปนไปอยางรอบคอบ

และยุติธรรม อันจะนํามาซึ่งประโยชนตอการพัฒนาสมณสารูปของพระภิกษุตอไป

คําสําคัญ : สมณสารูป, การพิจารณา, พระภิกษุ
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A Consideration of the Buddhist Monks’ 

Samaṇasāru ppa*

Anchalee Piyapanyawong** and Supre Kanjanaphitsarn***

Abstract

 This article aims to study the concept of samaṇasāruppa and 

the criteria for considering the samaṇasāruppa of Buddhist monks. 

The study finds that the term “samaṇasāruppa” refers to a set of 

criteria which consider not only bodily and verbal expressions 

(external samaṇasāruppa) but, more importantly, also mental qualities 

(internal samaṇasāruppa) of Buddhist monks, especially those of 

noble persons (ariyapuggala). If a Buddhist monk can attain internal 

samaṇasāruppa or virtues fitting a monastic person, the external 

samaṇasāruppa will follow spontaneously. 

 In principle, laypersons may consider both internal and 

external samaṇasāruppa of monks. The criterion for considering

internal samaṇasāruppa is the level of monks’ mental ability in 
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eliminating fetters (saṁyojana). The consideration of the external 

samaṇasāruppa has to refer to precepts and practical traditions of 

Buddhist monks. In the case of the complex actions, one should

also refer to the 4 groups of basic criteria which facilitate monks’ 

attainment of the ultimate goal of Buddhism. These include: 1) Being 

easy to support, 2) Wanting little, being content, and not hoarding, 

3) Being fond of solitude, free of defilements, and respectable, and 

4) Being secluded and exerting. 

 In practice, although laypersons can consider the external 

samaṇasāruppa of Buddhist monks, it is more difficult to consider 

their internal samaṇasāruppa due to two limitations. These are:

1) the epistemic limitation in determining whether a monk is a

noble person, and if so, at which level, and 2) the limitation of 

knowledge of the Buddhist monks’ codes of monastic disciplines. 

Therefore, in considering the samaṇasāruppa of Buddhist monks, a 

laity should keep these two limitations in mind. Besides, such 

consideration should be done without bias for the sake of 

cautiousness and fairness, which will in the end benefit the 

development of Buddhist monk’s samaṇasāruppa.

Keywords: samaṇasāruppa, consideration, Buddhist monk
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1. บทนํา

 ในยุคโลกาภิวัตนดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ขาวสารทั้งในเชิงบวกและ

เชงิลบทีเ่กีย่วของกบัพระภกิษมุกัถกูเผยแพรออกไปอยางรวดเรว็ผานสือ่ตางๆ ทัง้ที่

ขาวสารดังกลาวอาจมีทั้งเรื่องที่เปนจริงบางเปนเท็จบาง แตผูคนจํานวนมากมักจะ

ปกใจเชื่อและเขามามีสวนรวมในการวิพากษวิจารณหรือเผยแพรขอมูลเหลานั้น

จนบางครัง้กอใ หเกดิผลกระทบเปนวงกวางทัง้ตอตัวพระภกิษผุูตกเปนขาว พระภกิษุ

รูปอื่น ๆ ในสังฆมณฑล และความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีตอพระภิกษุ

โดยรวม ทั้งนี้ คําหนึ่งที่มักถูกใชในการวิพากษวิจารณการกระทําของพระภิกษุก็

คือ คําวา “สมณสารูป” ซึ่งถาพระภิกษุรูปใดมีความประพฤติที่เรียบรอยสํารวม

และสอดคลองกับพระวินัย พระภิกษุรูปนั้นจะไดรับการช่ืนชมวาเปนพระภิกษุท่ีมี

สมณสารูป ในทางตรงกันขาม ถาพระภิกษุรูปใดประพฤติปฏิบัติตนไมสอดคลอง

กับบทบัญญัติแหงศีลและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน 

พระภิกษุรูปนั้นมักจะถูกผู คนในสังคมตําหนิวาไมมีสมณสารูป ดังนั้น คําวา

“สมณสารูป” จึงถูกใชเปนเสมือนคําตัดสินอยางกวางๆ วาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ 

ถือเปนพระภิกษุที่นาเลื่อมใสหรือไมนาเล่ือมใส โดยอาศัยบทบัญญัติแหงศีลและ

อภิสมาจารตางๆ เปนเกณฑ นั่นเอง

 อยางไรก็ตาม ถึงแมพระพุทธเจาจะทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ ไวอยาง

ละเอียดเพื่อเปนกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตองดีงามสําหรับพระภิกษุ 

แตในความเปนจริงกลับพบวามีพระภิกษุบางสวนที่กระทําผิดพระวินัยหรือ

ธรรมเนยีมปฏบิตัติางๆ อยูเนอืงนติย ดงัปรากฏในขาวสารทีม่กีารเผยแพรกนัอยาง

กวางขวางในสังคมยุคปจจุบัน โดยผูที่ทําการเผยแพรหรือวิพากษวิจารณจํานวน

ไมนอยมักขาดความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับพระวินัยของพระภิกษุ 

จึงมักใชความรูสึกนึกคิดของตนเปนบรรทัดฐานในการตัดสินวาพระภิกษุรูปใด

มีสมณสารูปหรือไมมีสมณสารูป บางก็มีความรูเกี่ยวกับพระวินัยพอสมควรแต

พยายามตีความบิดเบือนเพ่ือปกปองพระภิกษุที่ตนนับถือหรือเพื่อโจมตีพระภิกษุ
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ที่ตนไมนับถือ โดยมองขามขอเท็จจริงที่พระภิกษุรูปนั้นๆ ไดกระทํา ซึ่งการกระทํา

ดังกลาวมักกอใหเกิดบาปโทษแกตัวผูกระทําเองและสงผลกระทบตอวงการสงฆ

โดยรวม ดวยเหตุนี้ ถาประชาชนที่รับฟงขอมูลขาวสารตางๆ มีความรูเก่ียวกับ

สมณสารูปและเกณฑท่ีใชพิจารณาความมีสมณสารูปของพระภิกษุ อาจทําใหเกิด

ความยับยั้งชั่งใจที่จะเชื่อโดยงายหรือเกิดความระมัดระวังในการวิพากษวิจารณ

พระภิกษุมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความกระจางใน

เรื่องสมณสารูปและเกณฑที่ใชในการพิจารณาความมีสมณสารูปของพระภิกษุ 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพจิารณาสมณสารปูของพระภกิษกุอนทีจ่ะดาํเนนิการตดัสนิ

หรือวิพากษวิจารณกันตอไป

2. มโนทัศนเกี่ยวกับสมณสารูป 

 จากการสืบคนคัมภีรพระไตรปฎก* ทําใหพบวา คําวา “สมณสารูป” มี

ปรากฏในคมัภรีอรรถกถาสีแ่หง อนัไดแก ในอรรถกถาของพระวนัิยปฎก มหาวภิงัค 

ความวา “หลายบทวา อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภฺุชนฺติ ความวา ใครๆ ผูที่จะเปน

กปัปยการกรับเอาขาวแดงแลงหนึง่ๆ นัน้ ไปหงุตมเปนขาวตมหรอืขาวสวย ถวายแก

พระเถระเหลานั้น ยอมไมมี. การหุงตมแมเองยอมไมเปนสมณสารูป ทั้งไมสมควร” 

(วินัยปฎก สมันตปาสาทิกาอัฏฐกถา เลม 1 ขอ 5 หนา 326) และในอรรถกถา 

ของพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ ความวา “ในคําวา อธิมุจฺจิตา 

โหติ น้ีมีนัยดังตอไปนี้ บุคคลคนหนึ่งกลาวถึงภิกษุผูมีสมณสารูปนั่นแหละวา

“ภิกษุนี้ ไมมีสมณสารูป” ผูนั้นครั้นฟงคํานั้นแลว เชื่ออยางมั่นคง คือ เชื่อถึงที่สุด

แมภิกษุผูชอบพอกันรูปอื่น กลาววา “ภิกษุนี้มีสมณสารูป” ก็ไมเชื่อฟงคําของภิกษุ

นั้นเลย” (อภิธัมมปฎก ธาตุกถาปกรณอัฏฐกถา เลม 79 ขอ 142 หนา 432) 

นอกจากนี้ ยังพบการใชคําวาสมณสารูปในอรรถกถาตติยวรรค พระสุตตันตปฎก 

* พระไตรปฎกที่ใชในบทความน้ี หมายถึง พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ฉบับ

 มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เลม และพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ 
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ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ซึ่งกลาวเชนเดียวกันกับในพรรณาโอกขิตตจักขุคาถา 

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ความวา “บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ เปนผูมีจักษุ

อนัทอดลง คอืมจีกัษุทอดลงเบ้ืองตํา่... อธบิายวา ภกิษยุนืไมใหกระดกูหวัใจกระทบ

กับกระดูกคาง. ก็การที่ภิกษุเปนผูมีตาทอดลงอยางนี้ไมเปนสมณสารูป คือ ไม

ควรแกสมณะ” (ขุททกนิกาย สัทธัมมปชโชติกาอัฎฐกถา เลม 67 ขอ 29 หนา 

717. และ ขุททกนิกาย วิสุทธชนวิลาสินีอัฎฐกถา เลม 70 ขอ 2 หนา 366) 

 นอกจากนี้ ยังมีการใชคําวา “สมณสารูป” ในรูปแบบของคําแปลโดย

แปลวา “สมควรแกสมณะ” ปรากฏอยูอีกหลายแหง ตัวอยางเชน ในคัมภีร

พระวินัยปฎก มหาวรรค ความวา “สมณสารุปฺป” (วินัยปฎก มหาวิภังค (บาลี) 

เลม 5 ขอ 149 หนา 203) ซึ่งแปลวา “สมควรแกสมณะ” (วินัยปฎก มหาวิภังค 

เลม 7 ขอ 149 หนา 276) และในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา 

ความวา “รชตํ ชาตรูป วา นตฺเถตสฺสป สนฺติยา น เอตํ สมณสารุปฺป” (ขุททก

นิกาย เถรีคาถา (บาลี) เลม 26 ขอ 471 หนา 487) ซึ่งมีความหมายวา “ในระหวาง

บัณฑิตทั้งหลายเงินและทองไมมีเพ่ือสันติความสงบสําหรับผูนั้น เงินทองนั้นก็ไม

สมควรแกสมณะ” (ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม 54 ขอ 471 หนา 415) ซึ่งจะเห็น

ไดวาพระพุทธเจาทรงใช คําวา “สมณสารูป” โดยเนนที่ภาพลักษณของพระภิกษุ

ที่ปรากฏแกชาวบานเปนสําคัญ และเมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อความที่ปรากฏขางตน 

อาจจะทําใหเกิดความเขาใจเพียงวา สมณสารูป คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของ

ผูที่เปนนักบวชในพระพุทธศาสนา เชน ภิกษุไมควรหุงหาอาหารดวยตัวเอง และ

ไมควรครอบครองเงินทอง เปนตน ดังนั้น เพื่อใหเขาใจคําวา “สมณสารูป” 

มากยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองเขาใจมโนทัศนเกี่ยวกับสมณะในพระพุทธศาสนาเปน

เบื้องตนกอน ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสเกี่ยวกับสมณะไวในสมณสูตร ในคัมภีร

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต ดังนี้

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ 1 มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ 2 

มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 3 มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 4 มีในธรรมวินัยนี้ 
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ลทัธอิืน่วางจากสมณะทัง้ 4 เธอทัง้หลายจงบันลอืสหีนาทโดยชอบอยางนี้

เถิด.

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 1 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิ้นสังโยชน 3 เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน

ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา นี้สมณะที่ 1.  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 2 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิ้นสังโยชน 3 และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระ

สกทาคาม ีมาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ันแลวกระทาํทีส่ดุทกุขได นีส้มณะที ่2. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 3 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน 5 สิ้นไป เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี) 

จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา นี้สมณะ

ที่ 3. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทํา

ใหแจงในเจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด เพราะอาสวะท้ังหลาย

สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู นี้สมณะที่ 4.  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ 1 มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ 2 

ที่ 3 และที่ 4 มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง 4 เธอทั้งหลาย

จงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด (อังคุตรนิกาย จตุกฺนิบาต เลม 35 

ขอ 241 หนา 596-597)

จากขอความในสมณสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาสมณะท่ีแทจริงใน

พระพุทธศาสนา ไดแก พระอริยบุคคล 4 กลุม คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี 

พระอนาคามี และพระอรหันต หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา สมณะ คือ ผูที่
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สามารถสงบกิเลสหรือสังโยชน* อยางนอยสามขอแรกได ซึ่งสมณะทั้งสี่กลุมนี้

จะเกิดขึ้นไดโดยการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองของพระพุทธศาสนาเทานั้น 

ถาบุคคลใดปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิอื่นก็มิอาจทําใหบรรลุธรรมเปนพระอริย

บคุคลดงักลาวได นอกจากน้ี การทีพ่ระโพธสิตัวสทิธตัถะทรงตรสัรูเพยีงครัง้เดยีวแลว

บรรลธุรรมเปนพระพทุธเจาอาจแสดงนยัวา แนวทางในการปฏิบัติหรอืบําเพญ็เพยีร

ทางจิตท่ีจะนําไปสูการบรรลุธรรมน้ันนาจะมีเพียงแนวทางเดียว ดวยเหตุนี้ ถึง

แมพระพุทธศาสนาในปจจุบันจะถูกแบงออกเปนหลายนิกาย และมีหลากหลาย

แนวทางในการปฏิบติั แตมเีพยีงแนวทางทีถ่กูตองเทานัน้ทีจ่ะนาํไปสูการบรรลธุรรม

เปนสมณะดงักลาวได ดงันัน้ จงึอาจกลาวไดวาถงึแมแตละนกิายหรอืแตละแนวทาง

การปฏิบัติจะเรียกตัวเองวาเปนพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน แตถาปฏิบัติใน

แนวทางที่ไมถูกตองก็ไมอาจเขาถึงความเปนสมณะในระดับตางๆ ได ซึ่งสอดคลอง

กับบทสมัภาษณพระครูภาวนาวสิทุธคุิณ ว.ิ (ชชัวาล ชนิสโภ) ประธานคณะกรรมการ

บริหาร ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร ท่ีกลาววา

“ในพระพุทธศาสนามีปจจัยพิเศษประการหนึ่งซึ่งนําไปสูการดับทุกขไดอยาง

แทจริง จนอาจเรียกไดวาเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนา ก็คือ การเกิดขึ้นของ

มรรคมีองค 8” (พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ., สัมภาษณ) ดังปรากฏหลักฐานใน

มหาปรินิพพานสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ซึ่งสอดคลอง

กับที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสกับสุภัททปริพาชก ความวา 

* สังโยชน กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว มี 10 อยาง คือ ก. โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องตํ่า 

 5 ไดแก 1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน 2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 

 3. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต 4. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ 

 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ 

 ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องสูง 5 ไดแก 6. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม

 อันประณีต 7. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 8. มานะ ความถือวาตนเปนนั่น

 เปนนี่ 9. อุทธัจจะ ความฟุงซาน 10. อวิชชา ความไมรูจริง (พระพรหมคุณาภรณ 

 (ป. อ. ปยุตโต), 2553, หนา 243-244) 
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 ดูกรสุภัททะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค 8 หาไมไดในธรรม

วินัยใด แมสมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น อริยมรรค

อันประกอบดวยองค 8 หาไดในธรรมวินัยใด แมสมณะที่ 1ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 

หาไดในธรรมวินัยนั้น สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค 8 หาไดใน

ธรรมวินัยนี้ มีสมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นๆวาง

จากสมณะผูรู สุภัททะ ก็ภิกษุเหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกจะไมพึงวางจาก

พระอรหันตทั้งหลาย. (ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม 13 ขอ 138 หนา 318)

 จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวา มรรคมีองค 8 นี้เองเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหผูปฏิบัติเขาถึงความเปนสมณะทั้ง 4 ระดับได ดังนั้น ถาแนวทางการปฏิบัติ

ใดไมสามารถทาํใหมรรคทัง้ 8 องคเกิดขึน้ได แนวทางดงักลาวอาจมใิชแนวทางทีถ่กู

ตองตามที่พระพุทธเจาทรงชี้แนะไว และมิอาจนําไปสูการบรรลุความดับทุกขที่แท

จริงได อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาทรงมิไดใชคําวา “สมณะ” ในความหมายเฉพาะ

วาหมายถึงพระอริยบุคคลเทานั้น หากแตยังใชในความหมายทั่วไปวา “นักบวช” 

อีกดวย ดังปรากฏหลักฐานในวรรณาพรหมชาลสูตร ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี 

ทีฑนิกาย สีลขันธวรรค ความวา “บทวา สมณพฺราหฺมณา ความวา ที่ชื่อวา สมณะ 

เพราะความเขาบวช ที่ชื่อวา พราหมณ โดยกําเนิด อีกอยางหนึ่ง โลกสมมติ 

อยางน้ีวา สมณะบาง พราหมณบาง” (ทฆีนกิาย สมุงัคลวลิาสนิอีฎัฐกถา เลม 11 ขอ 

27 หนา 239) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนามีการใชคําวา “สมณะ”

ในสองความหมายซึง่แตกตางกนัอยางส้ินเชงิ น่ันคือ ความหมายโดยทัว่ไป (นกับวช) 

และความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนา (พระอริยบุคคล) ซ่ึงในประเทศไทย

มกัใชในความหมายทัว่ไปเชนเดยีวกบัชาวอนิเดยีในสมยัพทุธกาลทีม่กัเรยีกนกับวช

ในลัทธิหรือศาสนาตางๆ วา “สมณะ” ดังเชน ชาวอินเดียมักเรียกพระพุทธเจาวา 

“สมณโคดม” ซึ่งหมายถึง นักบวชแหงตระกูลโคตมะ เปนตน

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดนิยามคําวา “สมณะ” ดังปรากฏ

ในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท ความวา “สมณะ คือ “ผูสงบ”

หมายถึง นักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความหมายจําเพาะ หมายถึง 
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ผูระงับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติธรรมเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติ

ธรรมเพ่ือเปนพระอริยบุคคล” (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2551,

หนา 397) ซึ่งนิยามดังกลาวแสดงนัยสําคัญสองประการ คือ 1) ผูที่ไดชื่อวาเปน

สมณะในพระพุทธศาสนานาจะแบงไดเปนสองกลุม คือ ก. พระอริยบุคคล

อันไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต และ 

ข. ผูปฏิบัติสมณธรรมเพื่อความดับทุกข อันหมายรวมถึงฆราวาสท้ังชายและหญิง 

ตลอดจนเทวดาทั้งหลายก็มีโอกาสเขาถึงความเปนสมณะได ทั้งนี้ ผูเขียนขอใช

คาํวา “อริยสมณะ” แทนสมณะในกลุม ก. และใชคําวา “สมมตสิมณะ” แทนสมณะ

ในกลุม ข. เพื่อสะดวกในการวิเคราะหตอไป 2) ผูที่ไดชื่อวาเปนสมณะ ถึงแมจะยัง

มิไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล ก็ควรเปนผูขวนขวายในการบําเพ็ญเพียรทาง

จติเพ่ือความหลดุพนจากกเิลส ดังนัน้ บคุคลใดทีเ่พยีงแคผานพธิกีรรมอปุสมบทเพือ่

เปนพระภิกษุ แตยังมิไดเพียรปฏิบัติสมณธรรมเพ่ือเผาผลาญกิเลสในใจของตน

ยอมมิอาจเรียกตัวเองไดวาเปนสมณะ ในทางกลับกัน บุคคลโดยท่ัวไปแมจะมิใช

พระภกิษุ หากเปนผูทีพ่ยายามบาํเพญ็เพยีรทางจติเพ่ือกาํจดักเิลสของตนก็สามารถ

เรียกไดวาเปนสมณะตามนัยดังกลาว ดวยเหตุนี้ การผานพิธีกรรมอุปสมบทจึงมิใช

เครื่องบงชี้ความเปนสมณะในพระพุทธศาสนา

 สําหรับความหมายของคําวา “สมณสารูป” ในพจนานุกรมพุทธศาสน 

ฉบบัประมวลศพัท คอื “ความประพฤติอนัสมควรของสมณะ” (พระพรหมคณุาภรณ 

(ป. อ. ปยตุโฺต), 2551, หนา 398) เชนเดยีวกบัความหมายตามรากศพัททีส่าํนกังาน

ราชบณัฑติยสภาไดใหไว กลาวคือ “สมณสารูป ประกอบดวยคาํวา สมณะ กบั สารปู. 

สมณะ หมายถึง ผูสงบกาย วาจา ใจ หรือผูสงบกิเลสแลว ในที่นี้หมายถึง ภิกษุใน

พระพุทธศาสนา. สารูป หมายถึง เหมาะ หรือควร ตรงกับคําบาลีวา สารุปฺป

(อานวา สา-รุบ-ปะ). สมณสารูป หมายถึง ความประพฤติอันสมควรของสมณะ

เร่ิมตั้งแตการสํารวมในการนุงหมเมื่อตองออกจากวัด ระวังอิริยาบถ ไมคะนอง

ไมมีกิริยาราย เปนตน” (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา

นิยามดังกลาวครอบคลุมเฉพาะมิติการแสดงออกทางกายและวาจาเปนสําคัญ
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แตอาจไมครอบคลุมมิติดานจิตใจตามความหมายที่สํานักงานราชบัณฑิตไดใหไว 

ทั้งนี้ พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. (ชัชวาล ชินสโภ) ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา 

 “สมณสารูป” หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นพรอมกับการเปนสมณะ 

ตามหลักสูตรวิชาการตรัสรูเพื่อดับทุกข 4 ขั้น ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา

ตรัสไวกับสุภัททะปริพาชก มีจารึกไวตอนหนึ่ง ในมหาปรินิพพานสูตร 

มหาวรรค ทีฆนิกาย บาลีพระสุตตันตปฎก วา ยสฺมิฺจ โข สุภทฺท 

ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ อุปลพฺภติ 

ทุติโยป ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ ตติโยป ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ จตุตฺโถป 

ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ ซึ่งมีใจความวา “ก็ สุทภัททะ มรรค 8 องคอัน

ประเสริฐ (สามารถ)ทําใหเกิดขึ้นได ในคําสั่งสอนใดแล (ผลทางการศึกษา

วชิาการตรสัรูเพือ่ดบัทกุข) แมสมณะขัน้ที ่1 (พระโสดาบนั) สมณะขัน้ท่ี 2 

(พระสกทาคามี) สมณะขั้นที่  3 (พระอานาคามี) สมณะข้ันที่ 4 

(พระอรหันต) หาพบไดในคําสั่งสอนนั้น” หลักฐานตามพระพุทธดํารัสนี้ 

การจะไดชื่อวาเปน “สมณะ” เปนผลทางการศึกษาวิชาการตรัสรู

เพื่อดับทุกข จะตรัสรูเองหรือตรัสรูตามยอมเปนไดทั้งนั้น มิใชเพียงบวช

มาจะเรียกวาเปน “สมณะ” ได 

 การศึกษาในระดับถึงขั้นสมณะมีทั้งหมด 4 ขั้นการศึกษา รูปที่เกิด

พรอมกับการเปนสมณะที่เรียกวา “สมณสารูป” โดยธรรม จึงมีลักษณะ

ตางกันไปในแตละขั้น คือ สมณะขั้นที่ 1 สมณะขั้นพระโสดาบัน รูปหรือ

ลักษณะท่ีเกิดพรอมกับการเปนสมณะขั้นนี้คือ โสดาปตติมรรค โสดา

ปตติผล สมณะขั้นที่ 2 สมณะขั้นพระสกทาคามี รูปหรือลักษณะที่เกิด

พรอมกับการเปนสมณะขั้นนี้ คือ สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล สมณะ

ขั้นที่ 3 สมณะขั้นพระอานาคามี รูปหรือลักษณะที่เกิดพรอมกับการเปน

สมณะขั้นนี้ คือ อานาคามิมรรค อานาคามิผล สมณะข้ันท่ี 4 สมณะ

ขั้นพระอรหันต รูปหรือลักษณะที่เกิดพรอมกับการเปนสมณะข้ันนี้ คือ 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล
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 ตามหลักฐานน้ี สมณสารปูจึงเปนลกัษณะจาํเพาะกลุมศกึษาท่ีบรรลุ

ถึงสมณธรรมเทานั้น สวนรูปสมณะลักษณะอื่นๆ นอกไปจากนี้ ยอมเปน

คานิยมท่ีสังคมเห็นควรบัญญัติกันข้ึน อาจมีความเห็นหลากหลาย 

แตกตางกันหรือเหมือนกันมีบาง ซึ่งหาความเดนชัดเสียเลยทีเดียวมิได 

(พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ., สัมภาษณ) 

 จากคํากลาวของพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. ขางตน แสดงใหเห็นชัดเจน

ขึ้นวา “สมณสารูป” ที่แทจริงมิใชเรื่องของลักษณะการแสดงออกภายนอกของ

พระภิกษุเทานั้น หากแตเปนลักษณะขางในหรือระดับความบริสุทธิ์ของจิตเปน

สําคัญ ดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนาถาขาดการบําเพ็ญเพียรทางจิตแลวยอม

มอิาจเขาถงึความเปนสมณะ และสมณสารปูทีแ่ทจรงิได สวนพระภกิษรุปูใดทีก่าํลงั

บําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อความดับทุกขอยู แมยังมิไดบรรลุเปนพระอริยบุคคลใน

ระดับใดเลย แตยังเรียกไดวาเปน “สมมติสมณะ” ซึ่งพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. 

มักเรียกวาเปน “วาที่สมณะ” นั่นเอง 

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาที่ คําวา “สารูป” ซ่ึงนอกจากจะแปลวา

“เหมาะ หรือ ควร” ดังกลาวขางตนแลว ทองยอย แสงสินชัย ผูเช่ียวชาญดาน

ภาษาบาลี ยังไดอธิบายไว ความวา “สารูป หรือ สารุปฺป” แปลตามศัพทวา “รูป

ของตน” หมายความวา ตนอยูในฐานะไหน และมาตรฐาน หรือ “รูป” ของฐานะ

นั้นมีแคไหน ก็ดํารงรูปเชนนั้นไวไดสมฐานะ นี่คือ มีสารูป คือ มีรูปของตน “สารูป 

หรือ สารุปฺป” ถาเปนคํานาม หมายถึงความเสมอกัน (equal state คือ มาตรฐาน

อยู แคไหน ก็ปรับปรุงพัฒนาตนใหดีขึ้นไปเสมอกับมาตรฐานนั้น) (ทองยอย 

แสงสินชัย, 2558) ดังน้ัน การที่พระภิกษุรูปหนึ่งๆ จะถูกพิจารณาวาเปนผูมี

สมณสารูปก็ตองเปนผูที่มีลักษณะตามเกณฑตางๆ ของสมณะในแตละประเภท 

ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป   
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3. เกณฑการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ

 จากมโนทัศนเกี่ยวกับสมณสารูปดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการเปน

สมณะในพระพุทธศาสนามิไดเปนผูสงบเพียงการแสดงออกทางกายและทางวาจา

เทาน้ัน หากแตสําคัญที่การสงบใจหรือการสงบกิเลสอีกดวย ดังนั้น สมณสารูป

จึงแบงออกเปน 2 ระดับ กลาวคือ 1) สมณสารูปภายนอก ซ่ึงพิจารณาจากการ

แสดงออกทางกายและวาจา และ 2) สมณสารูปภายใน ซึ่งพิจารณาจากระดับ

ของจิตที่สามารถละกิเลสหรือสังโยชนไดเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม สมณะที่แทควร

มีทั้งความสงบกาย วาจา และใจ หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนผูที่ถึงพรอม

ดวยสมณสารูปภายนอกและภายใน นั่นเอง

3.1 เกณฑการพิจารณาสมณสารูปภายใน

 สําหรับเกณฑที่ใชพิจารณาวาบุคคลใดเปนอริยสมณะในระดับใดนั้น 

พระพุทธเจาไดทรงตรัสไวในปาสาทิกสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค ความวา 

 ดูกอนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเปนพระโสดาบัน มีอันไมตอง

ตกตํา่เปนธรรมดา เปนผูเทีย่งมอีนัจะทรงตรสัรูในภายหนาเพราะสงัโยชน

สามสิ้นไป ขอนี้เปนผลประการที่ 1 เปนอานิสงสประการที่ 1 

 ดูกอนอาวุโส ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้

คราวเดียวเทานั้น แลวจะทําที่สุดแหงทุกขเพราะสังโยชนสามสิ้นไป และ

เพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ขอนี้เปนผลประการที่ 2 เปน

อานิสงสประการที่ 2 

 ดูกอนอาวุโส ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ (เปนพระ

อนาคามี) ผูจะปรินิพพานในภพนั้น เปนผูไมตองกลับมาจากโลกนั้นเปน

ธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหาสิ้นไป ขอนี้เปนผลประการท่ี 3 

เปนอานิสงสประการที่ 3 
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 ดูกอนอาวุโส ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา

วมิตุ ิอนัหาอาสวะมไิด เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดวยปญญาอนัยิง่ดวย

ตนเอง ในปจจบุนัเขาถึงอยู ขอนีเ้ปนผลประการที ่4 เปนอานสิงสประการ

ที่ 4 (ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 15 ขอ 116 หนา 278-279)

 จากพระสูตรขางตน ทําใหพอสรุปไดวา สมณสารูปภายในหรือลักษณะที่

เกิดพรอมความเปนสมณะในระดับพระโสดาบันก็คือ การที่จิตเปนอิสระจากกิเลส

หรือสังโยชนสามขอแรกได สําหรับลักษณะที่เกิดพรอมความเปนสมณะในระดับ

พระสกทาคาม ีคอื การทีจ่ติเปนอสิระจากสงัโยชนสามขอแรกได และบรรเทาราคะ 

โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงได ในขณะท่ีลกัษณะทีเ่กดิพรอมความเปนสมณะในระดบั

พระอนาคามี คือ การที่จิตเปนอิสระจากสังโยชนหาขอแรกได และสําหรับลักษณะ

ที่เกิดพรอมความเปนสมณะในระดับพระอรหันตก็คือ การที่จิตเปนอิสระจาก

กิเลสหรือสังโยชนทั้งสิบขอไดอยางหมดจด นั่นเอง

3.2 เกณฑการพิจารณาสมณสารูปภายนอก 

 สาํหรบัการพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระภกิษนุัน้ มกัใชบทบัญญัติ

แหงศีลและอภิสมาจารตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นเปนเกณฑ อันประกอบ

ดวย สามัญศีลหรือปาฏิโมกขสังวรศีล 227 ขอ อินทรียสังวรศีล อาชีวะปาริสุทธิศีล 

ปจจยสันนิสิตศีล จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดจนมารยาทหรือธรรมเนียม

ปฏิบัติอันดีงามตางๆ ของพระภิกษุที่เรียกวาอภิสมาจาร ซึ่งจะเห็นไดวาขอปฏิบัติ

เหลานี้จะเนนที่การแสดงออกทางกายและวาจาของพระภิกษุเปนสําคัญ และเปน

สิ่งที่ถูกผูคนในสังคมวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย เพราะเปนพฤติกรรมที่

สามารถสังเกตเห็นไดงาย ดังนั้น พระภิกษุทุกรูปจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติตาม

อยางสมํ่าเสมอ ไมจําเพาะแตพระภิกษุท่ัวไปที่ยังไมบรรลุธรรมใดๆ เทานั้น

หากแตเปนพระเสขะทุกกลุม อันไดแก พระอริยบุคคลสามระดับแรกที่ยังมิใช

พระอรหนัตก็พงึศกึษาและปฏบิตัติามเชนเดยีวกนั เพราะจติยงัคงมกีเิลสหลงเหลอื

อยูจึงถือเปนผูที่ยังตองศึกษาอยู ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในคารวสูตร ใน
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พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต ความวา

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมีที่เคารพ ไมมีท่ียําเกรง ไมมี

ความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมา

จารกวัตรใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม 

คือ อภิสมาจารกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะให

บริบรูณไดนัน้ ไมใชฐานะทีจ่ะมีได ขอทีภ่กิษุไมบําเพญ็ธรรมของพระเสขะ

ใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได 

ขอที่ภิกษุไมรักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณ

นั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอที่ภิกษุไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จัก

บําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได...ฯ (อังคุตรนิกาย 

ปญจก-ฉักกนิบาต เลม 36 ขอ 22 หนา 30-31) 

 จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาแมอภิสมาจารจะดูเหมือนเปนเรื่อง

เล็กนอยแตมผีลตอการพฒันาพระเสขะทัง้หลายใหถงึพรอมดวยไตรสกิขา ซึง่มีนยัวา

พระอเสขะหรือพระอรหันตผูถึงพรอมดวยไตรสิกขาแลว อภิสมาจารดังกลาว

จึงมิใชเกณฑที่พึงนํามาใชตัดสินสมณสารูปภายนอกของทาน ซึ่งในสมัยพุทธกาล

ไดมีพระภิกษุบางรูปที่แมจะบรรลุอรหัตผลแลว แตยังคงมีการแสดงออกทางกาย

หรือวาจาท่ีไมคอยเหมาะสมกับการเปนบรรพชิต ตัวอยางเชน พระปลินทวัจฉะ

ซึ่งมักเรียกบุคคลอื่นทั้งที่เปนนักบวชและคฤหัสถวา “คนถอย” จนทําใหภิกษุดวย

กันตางพากันติเตียน และกราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบ ครั้นเมื่อพระพุทธเจา

ทรงพิจารณาดวยพระบุพเพนิวาสญาณและพระสัพพัญุตญาณของพระองค

แลวกม็ไิดทรงตาํหนพิระปลนิทวจัฉะแตอยางใด อกีทัง้ยงัทรงตรสัแกภกิษทุัง้หลาย

วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยายกโทษวัจฉภิกษุเลย วัจฉภิกษุยอม

ไมมุงโทษ เรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย วัจฉภิกษุเกิดในสกุลพราหมณ 

๕๐๐ ชาติโดยไมเจือปนเลย วาทะวาคนถอยนั้นวัจฉภิกษุประพฤติมานาน

เพราะฉะน้ัน วัจฉภิกษุนี้จึงรองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย” (ขุททก

นิกาย อุทาน เลม 44 ขอ 78 หนา 331) ซึ่งตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวา
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ถงึแมจติของพระอรหนัตจะเขาถึงสมณสารปูภายในแลว แตการแสดงออกภายนอก

อาจดูไมสํารวมไดถามีอิทธิพลมาจากความเคยชินตั้งแตอดีตชาติ ดวยเหตุนี้ 

สมณสารปูภายในและสมณสารปูภายนอกของพระภกิษอุาจไมจาํเปนตองสอดคลอง

กัน 

 นอกจากนี้  ในเรื่องของการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุนั้น 

พระพุทธเจายังทรงตรัสกับพระสารีบุตรและพระอรหันต 500 รูป ดังปรากฏใน

ปวารณาสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ความวา

 พระผูมีพระภาคเจาจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย

หรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 

สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของเธอ

ไมไดเลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญามาก... 

ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระ

ผูมพีระภาคเจา ไมทรงตเิตยีนกรรมไรๆ อนัเปนไปทางกาย หรอืทางวาจา

ของขาพระองคแลวไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจา

จะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ 

๕๐๐ รูปเหลานี้บางหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เราไม

ติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูป

แมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ภิกษุ ๑๐ รูป 

เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอภิญญา ๖ อีก ๖๐ รูป เปนผูได

อุภโตภาควิมุตติ สวนที่ยังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุตติ. (สังยุตตนิกาย 

สคาถวรรค เลม 24 ขอ 745 หนา 325-326)

 จากพระสตูรขางตน แสดงใหเหน็วาพระพทุธเจามไิดทรงตาํหนสิมณสารปู

ภายนอกของพระอเสขะผูเขาถงึความมสีมณสารูปภายในอยางสมบรูณแลว ซึง่อาจ

มนียัวาพระพทุธศาสนาใหความสาํคัญแกการพัฒนาสมณสารปูภายในมากกวาสมณ

สารปูภายนอก ดงันัน้ การกระทาํของพระภกิษุทีม่กัถกูพระพทุธเจาทรงตเิตียน คอื 
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การกระทําของพระภิกษุในกลุมที่ยังเปนพระเสขะเทานั้น นอกจากนี้ ยังอาจแสดง

นัยวา พระภิกษุที่เปนพระอรหันตทุกรูปยอมเปนผูรูจักผิดชอบช่ัวดีจึงรูวาสิ่งใด

ควรทําหรือไมควรทํา ถึงแมวาพระอรหันตเหลานี้จะมีกิริยามารยาทที่ไมเรียบรอย

บาง แตคงไมถึงกับกระทําผิดพระวินัยขั้นรายแรง เพราะการกระทําตางๆ ของ

พระอรหันตทั้งหลายมิไดเกิดจากอิทธิพลของกิเลสแตอยางใด ดวยเหตุนี้ จากการ

สืบคนในคัมภีรพระไตรปฎกทุกเลมจึงยังไมพบวามีพระอรหันตรูปใดกระทําผิดศีล

หรือพระวินัยขัน้รายแรง ซึง่สอดคลองกบับทสมัภาษณพระไพศาล วสิาโล ตอนหนึง่

ที่กลาววา “พระอรหันตที่สมณสารูปไมงามก็มีเสนท่ีทานไมทํา สวนหนึ่งตองดู 

อยางกิริยาบางอยาง คือ มันชัดวาไมใช ไมเหมาะสมกับการเปนพระ แตบางอยาง

อาจจะแคดูไมเรียบรอย เชน หมจีวรไมเรียบรอย ก็ถือวายังไมหลุดกรอบ ก็อยา

เพิ่งดวนตัดสิน” (พระไพศาล วิสาโล, สัมภาษณ) ถึงแมจะยังไมชัดเจนวา “กรอบ” 

ที่พระไพศาล วิสาโล กลาวถึงนั้นมีขอบเขตครอบคลุมบทบัญญัติแหงอภิสมาจาร

หมวดใดบาง แตอยางนอยอาจทําใหทราบวาพระอรหันตยอมไมกระทําผิดศีล

อยางแนนอน ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมกลับ ถาพระภิกษุรูปใดยังคงกระทําผิดศีลอยู 

โดยเฉพาะกระทําผิดพระวินัยรายแรงถึงขั้นปาราชิกดังที่ปรากฏเปนขาวอยูเปน

ระยะๆ นั้น พระภิกษุรูปดังกลาวก็ไมนาจะเปนพระอรหันต ถึงแมจะมีผูเลื่อมใส

ศรัทธาจํานวนมากเพียงใดก็ตาม แตถึงกระนั้นก็ไมอาจสรุปไดวาพระภิกษุรูปนั้น

จะมิใชพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่ง เพราะพระอริยบุคคลในระดับตางๆ ที่

มิใชพระอรหันตตางก็มีโอกาสกระทําผิดศีลไดบางตามอิทธิพลของกิเลสที่ยัง

หลงเหลืออยูในจิต 

 ทั้งนี้ จากอรรถกถารตนสูตร ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

ไดกลาวถึงความแตกตางของการกระทํากรรมระหวางปุถุชนและพระอริยบุคคล

ดังมีใจความวา พระอริยบุคคลทั้งหลายจะไมกระทํากรรมที่หยาบชา หรือ อภิฐาน 

6 อันไดแก มาตุฆาต ปตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท สังฆเภท และการถือศาสดา

อื่น พระอริยบุคคลที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิจะไมฆาแมสัตวตัวเล็กๆ เชน มดดํา และ

มดแดง ในขณะที่ปุถุชนมีโอกาสที่จะกระทําอภิฐาน 6 เหลานี้ (ขุททกนิกาย 
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ปรมัตถโชติกาอัฏฐกถา เลม 47 ขอ 314 หนา 59-60) ดังนั้น บุคคลทั่วไปอาจ

พิจารณาไดวาพระภิกษุที่กระทําอภิฐานขอหนึ่งขอใดยอมมิใชพระอริยบุคคลอยาง

แนนอน สวนจะแยกวาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ นั้นเปนพระอริยบุคคลในระดับใด อาจ

พิจารณาไดในระดบัหน่ึงโดยใชสงัโยชนแตละขอเปนเกณฑ อาทิเชน ถาพระอรยิสงฆ

รูปน้ันยังมีความโกรธอยูแสดงวาจิตยงัมปีฏฆิะ (ความกระทบกระท่ังในใจ) พระภกิษุ

รูปนั้นอาจเปนพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีแตยังมิใชพระอนาคามี เปนตน

แตทั้งนี้การที่พระภิกษุรูปหนึ่งๆ ไมเคยแสดงความโกรธเลยหรือไมเคยกระทําผิด

พระวินัยขอใดเลยก็มิไดหมายความวาพระภิกษุรูปนั้นเปนพระอริยบุคคลเสมอไป 

เพราะพระภิกษุรูปดังกลาวอาจเปนผูเขาถึงเฉพาะสมณสารูปภายนอกก็เปนได 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมิใชเรื่องงายในการระบุวาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ เปนพระ

อริยบุคคลหรือไม หรือเปนพระอริยบุคคลในระดับใด

4. เกณฑพื้นฐานในการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ

 จากเกณฑการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุดังกลาวขางตน จะเห็น

ไดวาพระภิกษุมีบทบัญญัติแหงศีลและอภิสมาจารจํานวนมากเปนเกณฑในการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับการเปนนักบวชในพระพุทธศาสนา และดูเหมือนวา

เกณฑตางๆ เหลาน้ันจะครอบคลุมการใชชีวิตของพระภิกษุในทุกแงทุกมุมแลว 

แตเนื่องดวยบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน รูปแบบ

การดําเนินชีวิตของพระภิกษุจึงอาจมีความแตกตางไปจากสมัยพุทธกาลคอนขาง

มาก เปนเหตใุหยากตอการวนิจิฉยัวาการกระทาํใดพึงกระทาํหรอืไมพงึกระทาํจาก

สิกขาบทที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งไมมีพระพุทธเจาเปนผูตัดสิน

ชีข้าดวาการกระทาํใดถูกหรอืผดิดังเชนในสมยัพทุธกาล ในยคุปจจบัุน การพจิารณา

ตัดสินความถูกตองดีงามในการประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุมักจะใชการเทียบ

เคียงกับบทบัญญัติที่มีอยูเดิม อาทิเชน ถาพระภิกษุชมการแขงขันฟุตบอลโลกผาน

สื่อใดๆ ก็ตาม อาจถือไดวาเขาขายดูการละเลนซึ่งเปนขอหามตามบทบัญญัติแหง

พระวินัย เปนตน แตถาเปนการกระทําที่แปลกใหมหรือซับซอนมากจนยากท่ีจะ



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562 47

เทียบเคียงกับบทบัญญัติขอใดๆ ได เชน การที่พระภิกษุรวมมือกับนักธุรกิจเพื่อ

ฟอกเงิน หรือการที่พระภิกษุชวยพรรคการเมืองบางพรรคหาเสียงในรูปแบบตางๆ 

นั้น การวินิจฉัยโดยการเทียบเคียงกับบทบัญญัติที่มีอยูเดิมอาจไมเพียงพอ จน

บางครั้งอาจตองยอนมาพิจารณาที่ความสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดทางศาสนา 

(นิพพาน) รวมดวย ซึ่งถาการกระทําใดสนับสนุนใหพระภิกษุบรรลุเปาหมายสูงสุด

ทางศาสนาไดก็จะถือวาการกระทํานั้นเปนสิ่งที่พึงปฏิบัติ เชน พระนวกะพยายาม

ศึกษานิทานชาดก เปนตน ในทางกลับกัน ถาการกระทําใดที่ขัดแยงกับเปาหมาย

สงูสุดทางศาสนา หรอืไมเปนไปเพือ่การกาํจัดกเิลส นัน่ยอมถอืไดวาเปนการกระทาํ

ที่ไมพึงปฏิบัติ เชน การที่พระภิกษุพยายามชักชวนประชาชนใหเขารวมการชุมนุม

ประทวงทางการเมือง เปนตน ทั้งนี้ จากการศึกษาคัมภีรพระวินัยปฎก ผูเขียน

สังเกตเห็นวากอนมีการบัญญัติสิกขาบทใดๆ ก็ตาม พระพุทธเจามักจะทรงตรัส

ขอความตางๆ ดังนี้ 

 ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ

เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน 

ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 

ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม 

การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 1 ขอ 

20 หนา 393) 

 จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใชคุณธรรมตางๆ 

เหลานี้เปนเสมือนเกณฑยอยๆ ในการพิจารณาวาสิ่งใดท่ีพระภิกษุพึงกระทําหรือ

ไมพึงกระทํากอนท่ีพระองคจะทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ ข้ึนมา ถาการกระทําใด

เปนคุณ (นาสรรเสริญ) ก็คือ สิ่งที่พระภิกษุพึงกระทําเพราะเอื้อตอการหลุดพน

จากอาํนาจของกเิลส แตถาการกระทาํใดทีเ่ปนโทษ (นาตเิตยีน) กค็อื สิง่ทีพ่ระภกิษุ

ไมพึงกระทําเพราะไมเอื้อตอการหลุดพนจากอํานาจของกิเลส ตัวอยางเชน กรณี

พระสุทินนเสพเมถุนธรรม พระพุทธเจาทรงติเตียน ความวา “ดูกอนโมฆบุรุษ 

การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความกระหายในกาม 
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การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เรา

บอกไวเปนอเนกปริยาย มิใชหรือ” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 1 ขอ 20 หนา 392) 

ซึ่งจะเห็นไดวาการเสพเมถุนธรรมเปนสิ่งตองหามสําหรับพระภิกษุ เพราะแสดงถึง

การที่พระภิกษุไมพยายามกําจัดกาม (กิเลส) ที่มีอยูในใจของตน นั่นเอง 

 จากคณุธรรมอนัเปนเกณฑยอยๆ ขางตน ผูเขยีนไดจาํแนกออกเปน 4 กลุม 

คือ 1) ความเปนคนเลี้ยงงาย บํารุงงาย 2) ความเปนคนมักนอย สันโดษ และไม

สะสม 3) การเปนผูขัดเกลา กําจัด และมีอาการนาเลื่อมใส 4) การเปนผูไมคลุกคลี 

และปรารภความเพียร ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ความเปนคนเลี้ยงงาย บํารุงงาย

ในการดํารงชีวิตเปนนักบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดทรงชี้

แนวทางในการปฏบิตัตินเบือ้งตนใหเหมาะสมกบัเปนนกับวชทีน่าเล่ือมใส ดวยการ

ดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงาย และไมทําใหตนเองและผูมีจิตศรัทธาเกิดความยุงยาก

ในการจัดหาปจจัยจําเปนตางๆ มาถวาย ดังปรากฏในพระพุทธานุญาตนิสสัย 4 ใน

คัมภีรพระวินัยปฎก มหาวรรค ดังนี้ 

 1. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง

เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ 

ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวาย

ในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท. 

 2. บรรพชาอาศยับงัสกุลุจวีร เธอพงึทาํอตุสาหะในขอนัน้จนตลอด

ชีวิต อดิเรกลาภ คือผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน 

ผาแกมกัน. 

 3. บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะในขอ

นั้นจนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น 

เรือนโลน ถํ้า. 
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 4. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจน

ตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือเนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าออย. (วินัยปฎก 

มหาวรรค เลม 6 ขอ 143 หนา 361) 

 จากพระพทุธานญุาตนิสสยั 4 ขางตน แสดงใหเหน็ชดัเจนวาผูออกบวชใน

พระพุทธศาสนาพึงเปนผู เลี้ยงงาย บํารุงงายดวยปจจัยสี่เหลานี้ คือ อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคที่หาไดงาย ไมจําเปนตองจัดทําขึ้นอยาง

ประณีตหรือมีราคาแพง อีกทั้งพระภิกษุยังไมควรเรียกรองใหญาติโยมนําสิ่งที่ตน

ตองการมาถวายเพ่ือประโยชนแกตนเองอกีดวย ดังตัวอยางสกิขาบททีพ่ระพทุธเจา

ทรงบัญญัติไว ความวา “ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้คือ 

เนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าออย ปลา เนื้อ นมสด นํ้าสม เพื่อประโยชนแกตน

แลวฉัน เปนปาจิตตีย” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 4 ขอ 517 หนา 549)

ดวยเหตุนี้ การขออาหารชนิดใดๆ อยางเจาะจงเพื่อสนองความตองการของตนเอง

จึงมิใชส่ิงท่ีพระภิกษุพึงกระทํา เพราะไมเปนไปเพื่อการละความอยากหรือกิเลส

ในใจของตน ยกเวนในกรณีพระภิกษุอาพาธ นอกจากนี้ พระอัฏฐิเสนะไดกลาว

เกีย่วกับทาทใีนการขอทีพ่ระภกิษุพึงปฏบิติัไววา “ผูมปีญญาท้ังหลายจะไมออกปาก

ขอเลย ธีรชนควรรูไว พระอริยเจาทั้งหลาย ยืนเจาะจงอยูท่ีใด น่ันคือการขอของ

พระอริยเจาทั้งหลาย” (ขุททกนิกาย ชาดก เลม 58 ขอ 1026 หนา 287) ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาการบิณฑบาตโดยการยืนสงบนิ่งหนาบานญาติโยมถือเปนการแสดงออก

ซึ่งการขอของพระภิกษุที่ญาติโยมควรทราบ อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาการขอของ

พระภิกษุนั้นแตกตางจากวณิพกทั้งหลาย 

 กรณขีองพระอฏัฐิเสนะ ในอฏัฐิเสนชาดก ถอืเปนตวัอยางทีช่ดัเจนตวัอยาง

หนึ่งของการเปนพระภิกษุผูเลี้ยงงาย บํารุงงาย อันมีใจความวา พระเจาพรหมทัต

ทรงนิมนตพระอัฏฐิเสนะมาฉันภัตตาหารหลายครั้งแลว และทรงสังเกตเห็นวา

พระอัฏฐิเสนะไมเคยขอสิ่งใดๆ จากพระองคเลย วันหนึ่งพระองคจึงทรงถาม

พระอฏัฐเิสนะวา “ขาแตทานอฏัฐเิสนะ พวกวณพิกทัง้หลายทีโ่ยมไมรูจกั พากนัมา

หาโยมแลว ขอสิ่งท่ีตองการกัน แตเหตุไฉน พระคุณเจาจึงไมขออะไรกะโยม”
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(ขุททกนิกาย ชาดก เลม 58 ขอ 1021 หนา 286) พระอัฏฐิเสนะจึงกลาวตอบวา 

“เพราะผูขอ ยอมไมเปนที่รักของผูให สวนผูให เมื่อไมใหสิ่งที่เขาขอ ก็ไมเปนที่รัก

ของผูขอ เพราะฉะนัน้อาตมภาพ จงึไมขออะไรกะมหาบพติร ขอความบาดหมางใจ

จงอยาไดมีแกอาตมภาพเลย” (ขุททกนิกาย ชาดก เลม 58 ขอ 1022 หนา 286)

จะเหน็ไดวาการขอหรอืเรยีกรองสิง่ใดอาจเปนเหตุแหงความบาดหมางระหวางผูขอ

กับผูถูกขอได โดยเฉพาะในกรณีที่ผูขอไมไดรับสิ่งที่ขอ ดังนั้น การที่พระภิกษุไมขอ

หรอืไมเรยีกรองใดๆ จากโยมจงึเปนสิง่ทีพ่งึกระทาํเพราะไมนาํมาซึง่การเบยีดเบยีน

โยมหรือทําใหตนเองเกิดความโกรธหรือกิเลสตางๆ ตามมา นอกจากนี้ แม

พระภิกษุจะไมไดเอยปากขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคฤหัสถโดยตรง แตการขอโดยทาง

ออมก็ถือวาเขาขายการขอโดยมิชอบเชนกัน ซึ่งศาสตราจารยพิเศษเสฐียรพงษ 

วรรณปก (ราชบัณฑิต) ไดรวบรวมจากคัมภีรวิสุทธิมรรคพรอมทั้งยกตัวอยาง

การแสวงหาท่ีไมบริสุทธิ์แตละขอไวอยางชัดเจน (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2543, 

หนา 82-85) ดังตอไปนี้

 1) การหลอกลวง (กุหนา) เชน การอางคุณวิเศษในตนเพื่อให

ญาตโิยมนาํลาภสกัการะมาถวาย ตวัอยางการพดูวา “นีแ่นะโยม พระองค

ใดมีทาทาง ผิวพรรณ ฯลฯ เชนนี้เชนนั้น องคนั้นเปนอรหันต” ญาติโยม

เลยรูวาทานนี้เองคือพระอรหันต ก็เลยนําลาภสักการะมาให

 2) การพูดเซาซี้ (ลปนา) เชน พระภิกษุเห็นโยมถือออยเดินผานมา

จึงเกิดความอยากฉันออย พระภิกษุจึงพยายามพูดจาเซาซี้เพื่อจะขอลอง

ชิม เปนตน

 3) การพูดหวานลอม (เนมิตติกตา) เชน มีภิกษุรูปหนึ่ง ไปยังบาน

ผูหญิงคนหนึ่ง แสดงอาการใหรูวามาขออาหาร แตหญิงคนนั้นไมอยากให 

ไถลไปบานเพ่ือนบานเสีย สักครูใหญๆ หญิงเจาของบานกลับมา นึกวา

พระคุณเจาคงไปแลว ที่ไหนไดทานทนรออยางทรหด พอพบหนาอีก 

พระคุณเจาจึงเลาความฝนของตนใหฟง สีกาไดฟงความฝนประหลาด

ของพระคณุเจากร็ูทนัทวีาทานแอบเขาไปสาํรวจในบานหมดแลว จะบอก
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พระคณุเจาวาไมมีอะไรถวายกค็งไมสาํเรจ็ จงึจาํตองแบงของใหไป เผือ่ฝน

ของทานจะไดกลายเปนจริงบาง

 4) การพูดเหน็บใหเจ็บใจ (นิปเปสิกตา) เชน พระภิกษุรูปหนึ่ง

กลาวกับชาวบานวา “พระหลายองคที่สวนทางอาตมาไป พูดวาชาว

บานน้ีหลายครัวเรือนก็จริง ไมมีใครมีศรัทธาสักคน พระผานมาก่ีองคๆ 

ก็กลับไปตัวเปลา” ชาวบานบางคนอาจยอมถวายอาหารทานแมไม

เต็มใจ เปนตน

 5) การหากาํไรทางออม (นิชคึิสนตา) เชน พระภกิษนุาํเงนิท่ีญาตโิยม

ถวายไปออกดอกออกผล หรือลงทุนทําธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร

เปนตน

จากตวัอยางขางตน แสดงใหเหน็วา การขอโดยออมของพระภกิษดุงักลาว

ขางตนก็ถือวาผิดศีลเชนเดียวกับการขอโดยตรง เพราะจิตของพระภิกษุไดตกเปน

ทาสความอยากเชนเดียวกัน อีกทั้งการขอโดยออมเหลานี้ยังอาจกอใหเกิดการ

กระทําผิดศีลขออื่นๆ รวมดวย เชน การพูดเหน็บแนม และการกลาวถึงคุณวิเศษ

ที่ไมมีในตน เปนตน ดวยเหตุนี้ จึงจะเห็นไดวาการขอหรือเรียกรองใดๆ ของ

พระภิกษุนอกจากจะเปนการกระทําที่แสดงถึงความเลี้ยงยาก บํารุงยากแลว 

ยังอาจกอใหเกิดอกุศลกรรมทั้งผูขอและผูถูกขออีกดวย นอกจากประเด็นเรื่อง

การขอแลว ยังมีประเด็นอื่นๆ อีกที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงงาย บํารุงงาย อาทิเชน 

การที่พระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติสิกขาบทใหพระภิกษุฉันเฉพาะอาหารมังสวิรัติ

เพียงอยางเดียวเหมือนนักบวชบางลัทธิในสมัยพุทธกาล ดังนั้น ถาญาติโยม

ถวายอาหารที่มีเนื้อสัตวปรุงสุกแลวพระภิกษุก็สามารถฉันได เปนตน ท้ังนี้ 

นอกเหนือจากปจจัยดานอาหารดังกลาวแลว ปจจัยสี่ดานอื่นๆ ก็ควรเปนไป

อยางเรียบงายไมยุงยากเชนเดียวกัน จึงจะไดชื่อวาเปนผูเลี้ยงงาย บํารุงงาย 

ซ่ึงจะเห็นไดวาการเปนผูเล้ียงงายบํารุงงายนั้นเปนคุณทั้งแกตัวพระภิกษุเอง และ

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อีกทั้งยังสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

อีกดวย เพราะนํามาซึ่งการเอาชนะกิเลสที่มีอยูในใจตน นั่นเอง
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 2) ความเปนคนมักนอย สันโดษ และไมสะสม 

  ความมักนอยถือเปนลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของนักบวชที่

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ซึ่งตรงขามกับความมักมากอันเปนลักษณะท่ีแสดงให

เหน็ถงึความโลภทีม่อียูในจติใจซึง่พระภกิษุควรพยายามกําจดัใหหมดสิน้ไป ในสมยั

พุทธกาลไดมีตัวอยางจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงติเตียนภิกษุ

ผูมักมากและไดทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ ขึ้นมา ดังเชนตัวอยางของพระปลิน

ทวจัฉเถระ ซึง่มชีือ่เสยีงในดานการแสดงอิทธปิาฏหิารยิจนชาวบานตางพากันเลือ่มใส

จึงทําใหทานไดรับลาภสักการะเปนจํานวนมาก อันไดแก เภสัช 5 คือ เนยใส 

เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และนํ้าออย ซึ่งทานมักจะแบงปนเภสัชเหลานี้แกเพื่อนภิกษุ

รูปอื่นๆ ดวย เมื่อภิกษุทั้งหลายไดรับมาก็ตางพากันสะสมไวตามที่ตางๆ จนพวก

สัตวเล็กสัตวนอย เชน หนู และแมลงเขามาอยูอาศัยบริเวณนั้นเปนจํานวนมาก 

ชาวบานจึงพากันตําหนิวา “ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงพอใจในความมักมากเชนนี้”

เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบท ความวา “อนึ่ง

มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ คือ เนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และนํ้าออย 

ภิกษุรับประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉันได 7 วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนด

นั้นไปเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 3 ขอ 140 หนา 1030-

1032) จากตัวอยางดังกลาวจะสังเกตเห็นวาความมักมากและการสะสมมักเปน

ของคูกัน ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงกําหนดชวงเวลาในการเก็บอาหารและ

เภสัชแตละชนิดไวบริโภคเพ่ือใหพระภิกษุเกิดความมักนอยและไมสะสมนานเกิน

ความจําเปน 

 นอกจากนี้ พระพุทธเจายังทรงตรัสโทษของความมักมากในแงมุมของ

การเปนเหตุแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสในวิริยารัมภา

ทิวรรค ในพระสตุตนัตปฎก องัคตุรนิกาย เอกนบิาต ความวา “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย 

เรายอมไมเล็งเหน็ธรรมอืน่แมอยางหนึง่ ทีเ่ปนเหตใุหอกศุลธรรมทีย่งัไมเกดิ เกดิขึน้ 

หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีความมักมาก ดูกอนภิกษุ

ทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความมักมาก อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศล
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ธรรมทีเ่กิดขึน้แลว ยอมเสือ่มไป” (องฺัคุตรนกิาย เอกนิบาต เลม 32 ขอ 63 หนา 128) 

ตัวอยางเชน ในสมัยพุทธกาล ภิกษุจํานวนหนึ่งขอใหชางหมอทําบาตรใบใหมให

พวกตน ทั้งที่บาตรเกายังอยูในสภาพใชงานได เปนเหตุใหชางหมอผูนี้ไมมีเวลาปน

สินคาชนิดอื่นๆ เพื่อขายเลี้ยงชีพ จนครอบครัวขาดรายได และบุตรกับภรรยาของ

เขาตองมีความเปนอยูอยางยากลําบาก เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงบัญญัติ

สิกขาบท ความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรขอบาตร ภิกษุใดขอ ตอง

อาบัติทุกกฎ” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 3 ขอ 128 หนา 1001-1003) จะเห็น

ไดวา การมักมากของภิกษุมิใชแตจะทําใหภิกษุยิ่งออกหางจากการบรรลุเปาหมาย

สูงสุดทางศาสนาเทานั้น หากแตยังกอใหเกิดการเบียดเบียนผูอื่นและปญหาตางๆ 

ตามมาอีกดวย  

 นอกจากความมักนอยแลว ความสันโดษก็ถือเปนคุณธรรมสําคัญอีก

ประการหน่ึงของนักบวชในพระพทุธศาสนา ดังทีพ่ระพทุธเจาทรงตรสัไวในวริยิารมั

ภาทิวรรค อังคุตรนิกาย เอกนิบาต ความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็ง

เหน็ธรรมอืน่แมอยางหนึง่ ทีเ่ปนเหตุใหกุศลธรรมทีย่งัไมเกิด เกดิขึน้ หรอือกศุลธรรม

ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีความสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ

บคุคลมคีวามสนัโดษ กศุลธรรมทีย่งัไมเกดิ ยอมเกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว 

ยอมเสื่อมไป” (อังฺคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม 32 ขอ 66 หนา 129) ซึ่งพระพรหม

คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต) ไดใหความหมายของคําวา “สันโดษ” ในพจนานุกรม

พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ไววา “ความยินดี ความพอใจ ความยินดีดวย

ของตนซึ่งไดมา ดวยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีดวยปจจัยสี่ตาม

มีตามได ความรูจักอิ่มรูจักพอ” (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), 2553, 

หนา 105-106) ถาพระภิกษุเกิดความไมพอใจในปจจัยตางๆ ที่ตนมีอยูหรือไดมา

ยอมกอใหเกิดอกุศลธรรมขึ้นได เชน หมกมุนในการแสวงหาจนกวาจะไดสิ่งที่ตน

ตองการจนไมมเีวลาในการปฏบิตัภิาวนา หรอืบางครัง้อาจเลอืกใชวธีิการทีไ่มสจุรติ

รวมดวยเพื่อใหไดสิ่งที่ตนปรารถนา ดังเชนการแสวงหาที่ไมบริสุทธ์ิ 5 ประการที่

กลาวแลวขางตน ทั้งนี้ ความสันโดษแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ยถาลาภสันโดษ 



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  256254 ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562

2) ยถาพลสันโดษ และ 3) ยถาสารุปปสันโดษ (อังฺคุตรนิกาย มโนรถปูรณีอัฏฐกถา 

เลม 32 ขอ 66 หนา 137) ซึ่งวศิน อินทสระ ไดอธิบายไว ดังนี้

 สันโดษก็จะมีอยู 3 ระดับดวยกัน คือ 1. พอใจตามที่ได (ยถาลาภ

สันโดษ) ไดมาเทาไหรก็พอใจเทานั้น แตวาตองไดมาโดยสุจริต ถาไดมา

โดยทจุรติกเ็ปนการเสยีสนัโดษแลว... 2. พอใจตามกาํลงั (ยถาพลสนัโดษ) 

คือ มีกําลังเทาไหร เทาที่เราจะทําไดก็พอใจเทานั้นตามกําลังของเรา...

ถาเผื่อไมพอใจตามกําลัง แลวมันจะหันไปในทางทุจริต อยากจะไดเทา

คนอื่น เห็นคนอ่ืนเขาไดมากก็อยากจะไดเทาคนอื่น ไมนึกถึงกําลังของ

ตวัเอง... 3. พอใจตามสมควร หรอืตามความเหมาะสมแกตวั (ยถาสารปุป

สันโดษ) หมายความวา อะไรที่ไมสมควรแกเรา ก็ไมฟุงซานอยากไดสิ่งที่

ไมสมควรแกตน... ถาไปรับสิ่งที่ไมสมควรแกตนเขาก็จะนําภัยมาใหแกตัว 

เดือดรอนภายหลังได (วศิน อินทสระ, 2545, หนา 23-26) 

จากการอธิบายขางตน แสดงใหเห็นวาถาพระภิกษุรูปใดไมรูสึกพึงพอใจ

ในสิง่ทีต่นมอียูหรือไดมา พระภกิษุรปูนัน้มโีอกาสทีจ่ะการกระทาํผดิพระวนิยัไดงาย

เพราะจิตใจตกเปนทาสความอยากไดอยากมี ตัวอยางเชน กรณีของพระฉัพพัคคีย

ที่ตองการมีสันถัตเจือดวยไหม จึงขอใหชางไหมชวยตมตัวไหมให เมื่อพระพุทธเจา

ทรงทราบจงึทรงตเิตยีนและทรงบญัญัติสกิขาบททีว่า “อนึง่ ภกิษใุด ใหทาํสนัถัตเจอื

ดวยไหม เปนนสิสคัคยิปาจิตตีย” (วนิยัปฎก มหาวภิงัค เลม 3 ขอ 74 หนา 874-877) 

เนือ่งจากการทีพ่ระฉัพพคัคียอยากตกแตงสนัถตัของตนดวยไหมดงักลาวแสดงนยัวา

พระฉัพพัคคียมิไดพอใจในสันถัตธรรมดาๆ ที่ตนมีอยูนั่นเอง ทั้งนี้ นอกจากสันโดษ 

3 ระดับขางตนแลว พระอรรถกถาจารยยังอธิบายอีกวา พระภิกษุควรสันโดษใน

4 ปจจัย อันไดแก 1) สันโดษในจีวร 2) สันโดษในบิณฑบาต 3) สันโดษในเสนาสนะ

และ 4) สันโดษในคิลานปจจัย ดังนั้น สันโดษจึงมี 12 อยาง อันไดแก 1) ยถาลาภ

สันโดษในจีวร 2) เปนยถาพลสันโดษในจีวร 3) ยถาสารุปปสันโดษในจีวร 4) ยถา

ลาภสันโดษในบิณฑบาต 5) เปนยถาพลสันโดษในบิณฑบาต 6) ยถาสารุปปสันโดษ

ในบิณฑบาต 7) ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะ 8) เปนยถาพลสันโดษในเสนาสนะ 



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562 55

9) ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ 10) ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัย 11) เปน

ยถาพลสันโดษในคลิานปจจยั 12) ยถาสารปุปสนัโดษในคลิานปจจยั (องัคฺตุรนกิาย 

มโนรถปูรณีอัฏฐกถา เลม 32 ขอ 66 หนา 136 – 140) สําหรับสันโดษ 12 อยาง

ดังกลาว พระอรรถกถาจารยไดขยายความโดยละเอียดในพระอรรถกถาของ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ซึ่งผู เขียนจะขอยกตัวอยางเฉพาะ

ความสันโดษในจีวร ดังนี้   

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดจีวรดีก็ตาม ไมดีก็ตาม เธอใชสอยจีวรนั้น

เทานั้น ไมปรารถนาจีวรอื่น ถึงไดก็ไมรับ นี้เปนยถาลาภสันโดษในจีวร

ของเธอ.

 ตอมาภายหลัง เธอมีกําลังนอยตามธรรมดาก็ดี ถูกความปวยไข

ครอบงําก็ดี ถูกความชราครอบงําก็ดี เมื่อหมจีวรหนักยอมลําบาก เธอ

เปลีย่นจวีรน้ันกบัภกิษผุูชอบพอกนั แมใชสอยจวีรเบาอยู กย็งัเปนผูสนัโดษ

อยูนั่นเอง นี้เปนยถาพลสันโดษในจีวรของเธอ.

 ภิกษุอีกรูปหน่ึงไดปจจัยอยางประณีต ครั้งเธอไดบาตรและจีวร

เปนตนอยางใดอยางหน่ึง เปนบาตรจีวรมีคามากหรือมีจํานวนมาก เธอ

ถวายดวยคดิวา น้ีสมควรแกพระเถระทัง้หลายผูบวชนาน นีส้มควรแกภกิษุ

พหสููต นีส้มควรแกภกิษุไข นีจ้งมแีกภกิษผุูมลีาภนอย ดงันี ้หรอืรบัเอาจวีร

เกาของภิกษุเหลานั้น หรือเลือกเก็บผาท่ีไมมีชายจากกองหยากเยื่อ

เปนตน แมเอาผาเหลานั้นมาทําเปนสังฆาฏิครอง ก็ยังเปนผูสันโดษอยู

นั่นเอง นี้เปนยถาสารุปปสันโดษในจีวรของเธอ... ก็บริขาร 8 คือ ไตรจีวร 

บาตร มีดตัด ไมชําระฟน เข็ม ประคดเอว และผากรองนํ้า ยอมควรแก

ภิกษุผูประกอบดวยความยินดีปจจัยตามมีตามได 12 อยางนี้. (ทีฆนิกาย 

สุมังคลวิลาสินีอัฏฐกถา เลม 11 ขอ 101 หนา 444-447)

 จากตวัอยางขางตน แสดงใหเหน็วาพระภกิษคุวรพึงพอใจในจวีรทีต่นมอียู

หรือหามาไดดวยวิธีการที่สุจริต เชน เก็บเศษผาที่ผูคนนํามาทิ้งไว หรือ แลกเปลี่ยน
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กับพระภิกษุรูปอื่น เปนตน สําหรับความสันโดษในบิณฑบาต ในเสนาสนะ และ

ในคิลานปจจัยก็เปนไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ความสันโดษมิใชสิ่งดีงาม

ในทุกกรณี ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในพระสุตตันตปฎก อุงคุตตรนิกาย 

ทุกนิบาต ความวา 

 ดกูอนภกิษทุัง้หลาย เรารูทัว่ถงึคณุของธรรม 2 อยาง คอื ความเปน

ผูไมสันโดษในกุศลธรรม 1 ความเปนผูไมยอหยอนในความเพียร 1 ดูกอน

ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เราเริ่มตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลือ

อยูแตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหง

ไปเถิด ยังไมบรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวย

ความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความ

เพียรเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพธิญาณอันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความ

ไมประมาท ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม อันเรานั้นได

บรรลุแลวดวยความไมประมาท (อังฺคุตรนิกาย ทุกนิบาต เลม 33 ขอ 25

1 หนา 297)

จากพระสูตรขางตน จะเห็นไดวาการไมสันโดษในกุศลธรรมก็ถือเปน

คณุธรรมประการหน่ึงทีพ่ระภกิษุพงึม ีเพราะถายงัไมบรรลอุรหตัผลแลว การบําเพญ็

เพียรเพื่อละกิเลสก็ยังพึงทําตอไป ถาพระภิกษุรูปใดพอใจในกุศลธรรมเบื้องตนที่

ไดแลว ยอมไมขวนขวายที่จะฝกฝนตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อใหไดกุศลธรรมที่ยิ่งกวา 

อาทิเชน เมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งๆ บําเพ็ญเพียรทางจิตจนเขาสูฌานขั้นตนแลว รูสึก

พึงพอใจในปติสุขที่เกิดขึ้นจึงไมคิดที่จะพัฒนาความละเอียดของจิตใหยิ่งขึ้นไปอีก 

ความกาวหนาในการปฏิบัติจึงไมเกิดขึ้นตามมาเพราะกิเลสจํานวนมากยังมิไดถูก

กําจัด ดังนั้น ความพึงพอใจดังกลาวจึงเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เพราะถาจิต

ยังมากดวยกิเลสอยูความทุกขก็ยอมยังคงอยูเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโต) ที่วา “ความไมสันโดษในกุศลธรรม

ก็มาคูกับความไมประมาท คือ เมื่อไมสันโดษในกุศลธรรม แลวก็ไมประมาท ก็จะ

เพียรพยายามสรางบาํเพ็ญสิง่ทีด่งีามนัน้ใหยิง่ๆ ขึน้ไป... ทนีี ้สนัโดษทีเ่ปนคณุธรรมนัน้ 
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คือสันโดษสําหรับพระในปจจัยสี่ ถาพูดอยางภาษาญาติโยมชาวบานก็คือ สันโดษ

ในวัตถุสิ่งที่จะเอามาบริโภคใชสอย” (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโต), 

2560, หนา 107-108) ดวยเหตุนี้ จึงพอสรุปไดวาพระภิกษุควรมีความสันโดษ

ในปจจัยส่ีแตไมควรสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยที่มุงสูการบรรลุ

มรรค ผล นิพพาน นั่นเอง 

 3) การเปนผูขัดเกลา กําจัดกิเลส และมีอาการนาเลื่อมใส

การกําจัดและขัดเกลากิเลส ถือเปนคุณธรรมสําคัญอยางยิ่งตอการ

บรรลุเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาและเปนปจจัยท่ีมีผลตอการแสดงออก

ภายนอกของพระภกิษุดวย ถาพระภกิษรุปูใดสามารถกาํจดัและขดัเกลากเิลสในใจ

ของตนใหเบาบางลงได การแสดงออกภายนอกของพระภิกษุรูปนั้นยอมเปนไป

ดวยความเรียบรอยสํารวมตามมาโดยงาย และเปนเหตุใหประชาชนเกิดความนา

เลื่อมใสศรัทธาตามมา จึงจะเห็นไดวาการพัฒนาจิตใจใหไมตกเปนทาสของกิเลส

เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาสมณสารูปภายนอกของพระภิกษุ ดังที่พระอรรถกถา

จารยอธิบายไวในอรรถกถาแหงพระวินัยปฎก มหาวิภังค ความวา 

 อน่ึง ตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ยอมเปนไปเพื่อ

ความเปนผูขัดเกลากิเลส และความเปนผูกําจัดกิเลสออก, เพราะเหตุนั้น 

สังวร ทานจึงเรียกวา ความขัดเกลาและความกําจัด. อนึ่ง ตนของบุคคล

ผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ไมเขาไปใกลกายทุจริต และวจีทุจริต ซึ่งไม

ชวนใหเกิดความเลื่อมใส คือไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ไมสงบ ไม

เรียบรอยแหงกายและวาจา และไมเขาไปใกลอกุศลวิตก 3 ซึ่งไมชวนจิต

ใหเกิดความผองใส คือไมเปนที่ตั้งแหงความผองใสแหงจิต ไมสงบ ไม

เรียบรอย ยอมเปนไปเพ่ือความบริบูรณแหงกายสุจริต วจีสุจริต และ

กุศลวิตก 3 ซึ่งผิดแผกจากนั้นนั่นแล ที่ชวนใหเกิดความเลื่อมใส คือเปน

ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส สงบ เรียบรอย, เพราะเหตุนั้น สังวร ทานจึง

เรยีกวา ความเปนอาการใหเกดิความเลือ่มใส (วนิยัปฎก สมนัตปาสาทกิา
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อัฏฐกถา เลม 1 ขอ 20 หนา 734-735) 

 จากอรรถกถาขางตน แสดงใหเห็นวาถาพระภิกษุรูปใดมีการแสดงออก

ทางกายและวาจาท่ีไมสํารวม ยอมเกิดจากจิตใจที่เปนอกุศล คือ ตกเปนทาส

ความโลภ ความโกรธ และความหลง ในทางตรงกันขาม ถาพระภิกษุรูปใดมีการ

แสดงออกทางกายและวาจาที่เรียบรอยสํารวมดี ยอมเกิดจากจิตใจที่เปนกุศล คือ 

ไมตกอยูในอํานาจของกิเลสตางๆ แตทั้งนี้ ผูเขียนสังเกตเห็นวาการที่พระพุทธเจา

แยก “อาการทีน่าเลือ่มใส” ออกมาตางหากนัน้ อาจเปนเพราะวาพระภกิษสุามารถ

พัฒนาการแสดงออกภายนอกใหเปนไปอยางเรียบรอยสํารวมไดท้ังท่ีจิตใจยังคง

มีกิเลสอยู ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการรูจักขมใจตนเองเปนสําคัญ อีกท้ัง การปรับ

เปลีย่นทีพ่ฤตกิรรมการแสดงออกภายนอกอาจเปนสิง่ทีก่ระทาํไดงายกวาการกาํจดั

หรือขัดเกลากิเลสภายในใจของตน ดังนั้น ถึงแมพระภิกษุรูปนั้นๆ จะยังคงมี

จิตที่มากดวยกิเลสอยู แตก็ควรพยายามแสดงออกภายนอกใหสํารวมไวกอน 

เพราะการแสดงออกทางกายและวาจาเปนสิ่งที่ประชาชนสังเกตเห็นไดงาย และ

มักมีผลความเลื่อมใสของประชาชนทั้งที่มีตอตัวพระภิกษุรูปนั้นๆ และพระภิกษุ

รูปอื่นๆ ในสังฆมณฑล ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ถึงแมพระภิกษุจะยังไม

สามารถเขาถึงสมณสารูปภายในระดับใดๆ ได ก็ควรแสดงออกซึ่งสมณสารูป

ภายนอกที่เรียบรอยสํารวม เพื่อเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน 

นั่นเอง

 4) การเปนผูไมคลุกคลี และปรารภความเพียร

ในการฝกฝนตนเองของพระภิกษุเพื่อใหถึงความดับทุกขนั้น จําเปนตอง

อาศัยความเพียรพยายามในการลดละกิเลสอันเปนเหตุแหงทุกขทั้งปวง ทั้งนี้ 

อุปสรรคท่ีสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพระภิกษุขาดความเพียรในการฝกฝนตนเอง

ในดานตางๆ ก็คือการคลุกคลีกันในหมูของพระภิกษุ ดังท่ีพระอรรถกถาจารย

ไดกลาวไวในอรรถกถาแหงพระวินัยปฎก มหาวิภังค ความวา
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 อนึ่ง ตนของบุคคลผู ตั้งอยู ในความไมสํารวม ยอมเปนไปเพื่อ

ความคลุกคลีดวยหมู และเพ่ือความหมัก หมมดวยกิเลส ท้ังยอมเปน

สภาพเปนไปตามความเกียจคราน คือเปนไปเพื่อยังวัตถุเปนที่ต้ังแหง

ความเกียจครานแปดอยางใหบริบูรณ. เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึง

เรียกวา ความคลุกคลี และความเกียจคราน (วินัยปฎก สมันตปาสาทิกา

อัฏฐกถา เลม 1 ขอ 20 หนา 733-734)

ขอความในอรรถกถาขางตนแสดงใหเห็นวา ความคลุกคลีกันระหวาง

พระภิกษุนั้น นอกจากจะไมเปนผลดีตอการกําจัดกิเลสใหเบาบางลงแลว ยังอาจ

สงผลใหเกิดการพอกพูนกิเลสมากขึ้นอีกดวย ดังเชนกรณีของพระฉัพพัคคีย 

ซึ่งมักกอเรื่องทะเลาะวิวาทกับภิกษุรูปอื่นๆ อยูเสมอ เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึง

กลาวติเตียน ความวา “ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดทะเลาะกับพวก

ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือดาวา สบประมาท กระทบกําเนิดบาง ชื่อบาง วงศตระกูล

บาง การงานบาง ศิลปะบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาที่

ทรามบาง การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง

ไมเล่ือมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิง่ของชมุชนทีเ่ลือ่มใสแลว” (วนิยัปฎก มหาวรรค 

เลม 4 ขอ 182 หนา 27) ซึ่งจะเห็นวาการคลุกคลีกันในหมูพระภิกษุเปนสิ่งท่ี

พึงระมัดระวัง เพราะเปนเหตุแหงการกระทบกระทั่งกันไดงาย และอาจทําให

พระภิกษุกอมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมตามมา อาทิเชน การคิดอาฆาต

พยาบาท การกลาวคําดูถูกดูหมิ่น และการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน 

เมื่อเปนเชนนี้แลวประชาชนผูพบเห็นยอมหมดความเลื่อมใสศรัทธา ดวยเหตุนี ้

การคลุกคลีกนัจงึเปนเหตุใหเกดิการพอกพูนของกเิลสไดงาย อกีทัง้ยงัทาํใหทกุฝาย

เสียเวลาและโอกาสในการบําเพ็ญเพียรทางจิต อีกดวย 

 นอกจากการคลุกคลีในหมูพระภิกษุดังกลาวแลว การคลุกคลีกันระหวาง

พระภิกษุกับฆราวาสก็เปนสิ่งที่พึงระมัดระวังดวยเชนกัน เพราะอาจนํามาซึ่งความ

เสียหายตางๆ ตามมาได ดังตัวอยางของภิกษุรูปหน่ึงท่ียอมใหผูหญิงคนหนึ่งรวม

เดินทางไปดวย เนื่องจากเธอเพิ่งทะเลาะกับสามีและตองการหนีออกจากบาน 



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  256260 ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562

เมื่อสามีตามมาพบเขาจึงเกิดการเขาใจผิดคิดวาภิกษุรูปนั้นกําลังพาภรรยาของ

ตนหน ีเขาจึงลงมอืทุบตีภกิษุรูปดังกลาวจนไดรบับาดเจบ็ เมือ่พระพทุธเจาทรงทราบ

จึงทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นและทรงบัญญัติสิกขาบท ที่วา “อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแลว 

เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย” 

(วนิยัปฎก มหาวรรค เลม 4 ขอ 658 หนา 711) นอกจากการคลกุคลกีบัสตรเีพศจะ

เปนสิง่ทีพ่ระภกิษพุงึระมดัระวงัแลว การคลกุคลกีนัของพระภกิษแุละฆราวาสกลุม

อืน่ๆ กอ็าจเส่ียงตอความเสยีหายไดเชนเดยีวกนั โดยเฉพาะการคลกุคลกีบันกัธรุกจิ

และนักการเมือง ซึ่งจากการติดตามขาวสารบานเมืองในชวง 20 ปที่ผานมา ทําให

พบวามีพระภิกษุหลายรูปกระทําผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีตางๆ เพราะ

การคลุกคลีกับบุคคลกลุมดังกลาว เชน กรณีการฟอกเงิน การรวมหุนทางธุรกิจ

และการชวยนักการเมืองหาเสียง เปนตน ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจทําให

พระภิกษุเส่ียงตอการพนสภาพจากการเปนพระภิกษุ และตองอาญาแผนดิน

อีกดวย นอกจากน้ี ยังมีกรณีตัวอยางเกี่ยวกับการคลุกคลีระหวางพระภิกษุกับ

ฆราวาสอีกมากมายที่เปนเหตุใหพระภิกษุตองกระทําผิดพระวินัย เชน การบอกใบ

ใหหวย การทําเสนห และการทําไสยศาสตรในรูปแบบตางๆ ซึ่งมักพบเห็นกันอยู

ทั่วไปในประเทศไทยของเรา

 จากทีก่ลาวมาขางตน จะเหน็ไดวาความคลกุคลกีนัมกัเปนเหตใุหพระภิกษุ

กระทําผิดศีลธรรมอันดีงามทั้งหลายไดโดยงาย และยิ่งไปกวานั้น ความคลุกคลีกัน

ดังกลาวยงัมกัเปนเหตแุหงความเกยีจครานในการฝกฝนตนเองพระภกิษอุกีดวย ดงั

ท่ีพระพทุธเจาทรงตรสัเกีย่วกบัวตัถแุหงความเกยีจครานแปดประการ (กสุตีวัตถ ุ8) 

ซึ่งปรากฏในพระสุตตันตปฎก ปาฏิกวรรค ดังตอไปนี้

 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องของคนเกียจคราน (กุสีตวัตถุ) ๘ อยางเหลานี้; 

๘ อยาง คืออะไร?

 (๑) ภิกษุมีงานที่จะตองทํา เธอมีความคิดอยางนี้วา เรามีงานท่ีจะ

ตองทาํ เม่ือเราทาํงาน รางกายกจ็ะเหนด็เหนือ่ย อยากระนัน้เลย เรานอน 



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562 61

(เอาแรง) เสยีกอนเถดิ; คดิดังนีแ้ลว เธอก ็นอนเสีย ไมเร่ิมระดมความเพยีร 

เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมที่ยังไมเขาถึง เพื่อประจักษ

แจงธรรมที่ยังไมประจักษแจง...

 (๒) อกีประการหนึง่ ภกิษทุาํงานเสรจ็แลว เธอมคีวามคดิอยางนีว้า 

เราไดทํางานเสร็จแลว และเมื่อเราทํางาน รางกายก็เหน็ดเหนื่อยแลว 

อยากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้ แลว เธอก็นอนเสีย...

 (๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา 

เราจะตองเดนิทาง เมือ่ เราเดนิทาง รางกายกจ็ะเหนด็เหนือ่ย อยากระนัน้

เลย เรานอน (เอาแรง) เสียกอนเถิด; คิด ดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย... 

  (๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางเสร็จแลว เธอมีความคิดอยางนี้

วา เราไดเดินทางเสร็จ แลว และเมื่อเราเดินทาง รางกายก็เหน็ดเหนื่อย

แลว อยากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิด ดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย... 

 (๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู บาน หรือ

ตามชุมชน ไมไดโภชนะอยาง หมองหรือประณีตเต็มตามตองการ เธอมี

ความคิดวา เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมูบาน หรือตาม ชุมชน ไมไดโภชนะ

อยางหมองหรือประณีตเต็มตามตองการ รางกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย 

ไม เหมาะแกงาน อยากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้แลว 

เธอก็นอนเสีย... 

 (๖) อีกประการหน่ึง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู บาน หรือ

ตามชุมชน ไดโภชนะอยาง หมองหรือประณีตเต็มตามตองการ เธอมี

ความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมูบาน หรือตามชุมชน

ไดโภชนะอยางหมองหรือประณีตเต็มตามตองการแลว รางกายของเรา

กห็นักอึง้ เปนเหมอืนดงัถัว่หมกั ไมเหมาะแกงาน อยากระนัน้เลย เรานอน

เสียเถิด; คิดดังนี้แลว เธอก็ นอนเสีย...
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  (๗) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆ นอยๆ เธอมีความคิด

ดงัน้ีวา เราเกดิมอีาพาธ เลก็นอยขึน้แลว มเีหตผุลสมควรทีจ่ะนอนได อยา

กระนั้นเลย เรานอนพักเสียเถิด; คิดดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย... 

 (๘) อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายปวย ฟ นจากไขไมนาน เธอมี

ความคิดอยางนี้วา เราหายปวย ฟนจากไขยังไมนาน รางกายของเรายัง

ออนแอ ไมเหมาะแกงาน อยากระนั้นเลย เรานอนเสีย เถิด; คิดดังนี้แลว 

เธอก็นอนเสีย... (ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 16 ขอ 343 หนา 234-236; 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556, หนา 42-43)

จากพระสูตรขางตน แสดงใหเหน็วาพระภกิษุท่ียงัมากดวยความเกยีจคราน

มักคิดหาเหตุผลตางๆ นาๆ เพ่ือใหตนเองไมตองบําเพ็ญเพียรอยางไมตองรูสึก

ผดิใดๆ ยิง่ถาไดพูดคุยกับพระภกิษุรูปอืน่ทีม่คีวามเกยีจครานเชนเดยีวกนัแลว กอ็าจ

ยิ่งมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นวาสิ่งที่ตนคิดนั้นถูกตอง สุดทายจึงพากันพัก

ผอนนอนหลับแทนที่จะเพียรกําจัดความเกียจครานท่ีเกิดข้ึนในใจตนขณะนั้น ซ่ึง

แตกตางจากพระภิกษุผูปรารภความเพียรอันประกอบไปดวยวัตถุแหงความเพียร

ทั้งแปดอยาง (อารัพภวัตถุ 8) ดังตอไปนี้  

 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องที่จะใหเรงเพียร (อารัพภวัตถุ) ๘ อยางเหลานี้; 

๘ อยาง คืออะไร? 

 (๑) (กรณีจะตองทํางาน)...ภิกษุคิดวา เรามีงานที่จะตองทํา และ

ขณะเมื่อเราทํางาน การมนสิการ คําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทํา

ไมไดงาย อยากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียกอนเถิด เพื่อจะได

บรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมที่ยังไมเขาถึง เพื่อประจักษแจง

ธรรมทีย่งัไมประจักษ แจง, คิดดังน้ีแลว ภกิษุนัน้ กจ็งึเรงระดมความเพยีร... 

 (๒) (กรณีทํางานเสร็จ)...ภิกษุคิดวา เราไดทํางานเสร็จแลว ก็แล

ขณะเมือ่ทาํงาน เรามไิด สามารถมนสกิารคาํสอนของพระพุทธะทัง้หลาย 

อยากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 
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 (๓) (กรณจีะตองเดนิทาง)...ภกิษคุดิวา เราจะตองเดนิทาง แลขณะ

เมือ่เราเดนิทาง การ มนสิการคาํสอนของพระพทุธะทัง้หลาย กจ็ะทาํไมได

งาย อยากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความ เพียรเสียกอนเกิด... 

 (๔) (กรณีเดินทางแลว)...ภิกษุคิดวา เราเดินทางเสร็จแลว ก็แล

ขณะเมื่อเดินทาง เรามิได สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะ

ทั้งหลาย อยากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...

 (๕) (กรณีบณิฑบาตไมไดอาหารเต็มตองการ)...ภกิษคุดิวา เราเทีย่ว

บิณฑบาตตามหมูบาน หรือตามนิคม ไมไดโภชนะอยางหมองหรือ

ประณีตเต็มตามตองการ รางกายของเราก็คลองเบา เหมาะแกงาน อยา

กระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 

 (๖) (กรณีบิณฑบาตไดอาหารเต็มตองการ)...ภิกษุคิดวา เราเที่ยว

บิณฑบาตตามหมูบาน หรือตามชุมชน ไดโภชนะอยางหมองหรืออยาง

ประณีตเต็มตามตองการแลว รางกายของเรา คลองเบาเหมาะแกงาน

อยากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 

 (๗) (กรณีเกิดอาพาธเล็กนอย)...ภิกษุคิดวา เราเกิดมีอาพาธเล็กๆ 

นอยๆ ขึ้นแลว เปนไป ไดที่อาพาธของเราอาจหนักข้ึน อยากระนั้นเลย 

เราเริ่มระดมความเพียรเสียกอนเถิด... 

 (๘) (กรณีหายอาพาธ)...ภิกษุคิดวา เราหายปวย ยังฟนจากไข

ไมนาน เปนไปไดที่อาพาธ อาจหวนกลับเปนใหมอีก อยากระนั้นเลย

เราเริ่มระดมความเพียรเสียกอนเถิด...” (ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 16 

ขอ 344 หนา 237-239; พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556, 

หนา 43-44)

จากวัตถุแหงความเพียรทั้ง 8 ประการขางตน จะเห็นไดวาในสถานการณ

เดียวกัน ภิกษุผูปรารภความเพียรจะคิดตางจากภิกษุผูเกียจคราน ภิกษุผูปรารภ



วารสารพุทธศาสนศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  256264 ปที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม  2562

ความเพียรจะมีความคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไมประมาทในการดําเนินชีวิต 

อันจะนํามาซึ่งความเพียรในการกําจัดความเกียจครานและกิเลสตางๆ ดังท่ี

พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ชื่อวา อารัทธวิริยา ไดแกเหลาภิกษุที่ปรารภความเพียร

ทางกายและทางใจ. ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุใด บรรเทาความคลุกคลีดวยหมูอยู

ผูเดียว ในอิริยาบถทั้ง 4 โดยอารัพภวัตถุ 8 ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาปรารภความเพียร

ทางกาย. ภกิษเุหลาใดบรรเทาความคลกุคลทีางจติอยูผูเดยีว โดยสมาบตั ิ8 ไมยอม

ยืนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะเดินอยู ไมยอมนั่งเมื่อกิเลสท่ีเกิดในขณะยืนอยู ไมยอม

นอนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะนั่งอยู ขมกิเลสทีเกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีก ภิกษุเหลานั้น 

ชื่อวาปรารภความเพียรทางจิต” (ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม 13 ขอ 135 หนา 356) 

ซ่ึงแสดงใหเหน็วาความเพยีรทางกายและทางใจนัน้มกัตองทาํควบคูกนัไป กลาวคอื 

ภิกษุผูปรารภความเพียรมักจะลงมือบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อกําจัดกิเลสในใจของ

ตนไมวาจะอยูในอิริยาบถใดๆ ก็ตาม และจะไมหยุดพักเพราะเหตุแหงความ

เกียจคราน ยิ่งรับรูวาตนยังมีความเกียจครานหรือกิเลสใดๆ อยูก็จะเพียรกําจัด

อยางตอเนื่อง

 นอกจากนี้ ความเพียรยังแบงเปนหลายระดับ ดังที่พระอรรถกถาจารยได

อธบิายไววา “ความเพยีรครัง้แรกช่ือวา อารพัภธาตุ... ความเพยีรมกํีาลงัแรงกวานัน้ 

เพราะออกจากความเกยีจครานได ชือ่วา นกิกมธาตุ ความเพยีรทีแ่รงกวานัน้ เพราะ

กาวไปยังฐานขางหนาๆ ชื่อวา ปรักกมธาตุ. แตในอรรถกถาทานกลาวไววา

ความเพียรเร่ิมแรก เพื่อบรรเทากาม 1 การกาวออกเพื่อกําจัดกิเลสดุจลิ่ม 1 

ความบากบั่น เพื่อตัดกิเลสดุจเครื่องผูก 1” (อังฺคุตรนิกาย มโนรถปูรณีอัฏฐกถา

เลม 32 ขอ 19 หนา 76) ซึง่จะเหน็ไดวา ถาพระภกิษใุชความเพยีรแคในระดบัแรกๆ 

กิเลสที่ฝงแนนอยูในใจก็มิอาจจะถูกกําจัดออกไปได ดังนั้น พระภิกษุจึงควรมีความ

เพียรในการฝกฝนตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหจิตเขาถึงความเปนอิสระจากกิเลส

ไดอยางหมดจด ทั้งนี้ ลักษณะของความเพียรยังแบงออกเปน 4 ลักษณะ หรือ

ปธาน 4 ดังที่พระพุทธเจาตรัสไว ความวา 1. สังวรปธาน คือ เพียรสํารวมระวัง

อินทรียทั้งหกของตนเพ่ือมิใหอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดนั้นเกิดข้ึน 2. ปหาน
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ปธาน คือ เพียรกําจัดอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวหมดสิ้นไป 3. ภาวนาปธาน 

คือ เพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น และ 4. อนุรักขนาปธาน คือ 

เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหดํารงอยูตอไป (อังคุตรนิกาย จตุกฺนิบาต 

เลม 35 ขอ 14 หนา 41-42) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การที่พระภิกษุจะบรรลุความ

ดบัทกุขไดนัน้ยอมจาํเปนตองมคีวามเพียรทัง้ 4 ลกัษณะเปนพืน้ฐาน ดงันัน้ นอกจาก

พระภิกษุจะพึงทําความเพียรในการกําจัดกิเลสเกาที่มีอยูในใจแลว พระภิกษุยัง

พงึทาํความเพียรในการปองกนัมใิหกิเลสใหมเขามาครอบงาํจติใจไดอกี ถายอหยอน

ในความเพียรเมื่อใดพระภิกษุยอมไมอาจเปนอิสระจากการครอบงําของกิเลส

ไดอยางแทจริง 

 อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา การปรารภความเพียรนาจะเปนคุณธรรม

พ้ืนฐานทีส่ดุของการพฒันาสมณสารปูภายในและสมณสารปูภายนอกของพระภกิษุ 

เนื่องจากการปรารภความเพียรทําใหการฝกฝนคุณธรรมพื้นฐานขออื่นๆ ดังกลาว

เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สมดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ดูกอน

ภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรม

ท่ียังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการปรารภ

ความเพียร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูปรารภความเพียร กุศลธรรมที่

ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป” (อังฺคุตรนิกาย 

มโนรถปูรณีอัฏฐกถา เลม 32 ขอ 62 หนา 128) ตัวอยางเชน ถาพระภิกษุปรารภ

ความเพยีรในการกาํจดัความโลภ ความสนัโดษในปจจยัสีแ่ละความมักนอยอนัเปน

กุศลธรรมยอมเกิดข้ึน และเมื่อพระภิกษุปรารภความเพียรในการปฏิบัติภาวนา

แลว ความเกียจครานและความคลุกคลีอันเปนอกุศลธรรมยอมจางหายไป เปนตน

 จากเกณฑพื้นฐานในการประเมินสมณสารูปของพระภิกษุทั้ง 4 กลุม

ขางตน อาจทําใหพอสรุปไดวาไมวาวิถีชีวิตของพระภิกษุจะเปลี่ยนไปอยางไร หรือ

การกระทาํของพระภกิษุจะแปลกใหมและซบัซอนเพยีงใด บคุคลก็สามารถประเมนิ

ความถกูตองเหมาะสมของการกระทาํตางๆ ของพระภิกษไุดโดยอาศยัเกณฑพืน้ฐาน

ตางๆ ดังกลาว ดังนั้น ถาจะพัฒนาสมณสารูปของพระภิกษุ ก็ตองศึกษาหาความรู
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เก่ียวกบัเกณฑตางๆ เหลานีใ้หเขาใจชดัเจน เพือ่พจิารณาตดัสนิหรือวพิากษวจิารณ

สมณสารูปของพระภิกษุอยางมีหลักเกณฑและเปนธรรม

5. ขอจํากัดในการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุในทางปฏิบัติ 

 จากการวิเคราะหเกี่ยวกับเกณฑตางๆ ขางตน ทําใหดูเหมือนวาบุคคล

ทั่วไปจะสามารถพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุที่เปนพระเสขะไดโดยใชเกณฑ

ตางๆ ดังกลาว แตในทางปฏิบัติบุคคลอาจจะพิจารณาไดเพียงสมณสารูปภายนอก

เทาน้ัน สวนสมณสารูปภายในไมสามารถพิจารณาได เนื่องจากผูท่ีมีระดับจิตสูง

กวาเทานั้นจึงจะสามารถลวงรูระดับจิตของผูที่มีระดับจิตที่ตํ่ากวาตนได ดังปรากฏ

หลักฐานในอรรถกถาสัมปสาทนียสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค ความวา 

 ในบรรดาชนเหลานัน้ ปุถชุนทีไ่ดเจโตปรยิญาณ ยอมรูจติของปุถุชน

เทาน้ัน หารูจิตของพระอรยิะทัง้หลายไดไม. แมในพระอรยิะท้ังหลาย พระ

อริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเองต่ํา ยอมไมรูจิตของพระอริยบุคคลผูตั้งอยู

ในมรรคเบื้องสูงได. สวนพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องสูง ยอมรูจิต

ของพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องตํ่าได. (ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี

อัฏฐกถา เลม 15 ขอ 91 หนา 231-232)

 อรรถกถาขางตนแสดงเห็นไดวา บุคคลที่ยังมิใชพระอริยบุคคล ถึงแม

จะไดเจโตปริยญาณ (ญาณที่กําหนดรูใจคนอื่นได) ก็ไมสามารถลวงรูจิตของพระ

อริยบุคคลได ในทํานองเดียวกัน พระอริยบุคคลที่มีระดับจิตตํ่ากวาก็จะไมสามารถ

ลวงรูจติของพระอริยบคุคลทีม่รีะดับจติสงูกวาตนได แตพระอรยิบุคคลทีม่รีะดบัจติ

สงูกวาสามารถรูจิตของพระอรยิบคุคลทีม่รีะดบัจติทีต่ํา่กวาตนได เชน พระอรหนัต

ยอมรูวาจิตของบุคคลใดเขาถึงความเปนพระโสดาบันแลว ในขณะที่พระโสดาบัน

ไมสามารถลวงรูไดวาจิตของบุคคลใดเขาถึงความเปนพระอรหันตแลว เปนตน

โดยนัยนี้ การพิจารณาตัดสินและพัฒนาสมณสารูปภายในของพระภิกษุจึงจําเปน

ตองอาศัยพระอริยบุคคลที่มีระดับจิตที่สูงกวาเปนผู  ช้ีแนะ ดังตัวอยางของ
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พระอนุเถระ ซ่ึงบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี ครั้นเม่ือมรณภาพแลวจึงไดไปเกิด

บนสวรรคชั้นสุทธาวาส วันหนึ่งทานไดตรวจดูเพื่อนๆ ท่ียังคงเวียนวายตายเกิด

อยูในโลกมนุษยแลวพบวา เพื่อนคนหนึ่งนามวาพาหิยะกําลังเขาใจผิดคิดวาตนเอง

เปนพระอรหันตแลว ทานจึงไดลงมาชี้แนะ ความวา “ทานไมใชเปนพระอรหันต 

ยังปฏิบัติไมถึงพระอรหัตตมรรค จงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมเสีย”

เมื่อไดฟงดังนั้น พาหิยะก็ไดปฏิบัติตามคําชี้แนะดังกลาว และไดบรรลุอรหัตตผล

ในที่สุด (มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนีอัฏฐกถา เลม 18 ขอ 289 หนา 337) 

 ทั้งนี้ สําหรับบุคคลโดยทั่วไปยอมไมสามารถพิจารณาสมณสารูปภายใน

ของพระภิกษุได  จึงทําใหไม สามารถยืนยันไดว าพระภิกษุรูปหนึ่งๆ เปน

พระอรยิบคุคลหรอืไม หรอืเปนพระอริยบคุคลในระดับใด ดงัน้ัน การท่ีบุคคลจาํนวน

มากคดิวาพระภกิษทุีต่นนบัถอืเปนพระอรหนัต จงึถอืเปนเพยีงความเชือ่สวนบคุคล

เทานั้น อีกทั้ง สมณสารูปภายในและภายนอกของพระภิกษุอาจไมจําเปนตอง

สอดคลองกันดังเชนในกรณีของพระปลินทวัจฉะขางตน ดวยเหตุนี้ พระภิกษุ

บางรปูทีเ่ขาถงึความมสีมณสารปูภายในแลวอาจจะมสีมณสารปูภายนอกทีด่ไูมคอย

เรียบรอยก็เปนได ในขณะทีพ่ระภกิษุบางรปูทีย่งัไมสามารถเขาถึงสมณสารปูภายใน

ไดหรือยงัมิไดเปนพระอรยิบคุคลในระดับใดเลย แตอาจจะมกีารแสดงออกภายนอก

ที่เรียบรอยสํารวมจนเปนที่นาเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนจํานวนมาก   

 จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาบุคคลทั่วไปมักมีขอจํากัดทางญาณวิทยาที่

จะรูไดวาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ เปนพระอริยบุคคลหรือไม จึงเปนเหตุใหบุคคลพึง

ระมัดระวังอยางยิ่งในการพิจารณาตัดสินหรือวิพากษวิจารณสมณสารูปของ

พระภิกษุ เพราะการกลาวหาพระอริยบุคคลยอมกอใหเกิดบาปโทษแกตัวผูกระทํา

ไดมากกวาการกลาวหาบุคคลที่มิใชพระอริยบุคคลอยางแนนอน ดังตัวอยางเรื่อง

ราวของพระโกกาลิกภิกษุที่ปรากฏอยู ในพระทุติยโกกาลิกสูตร ในคัมภีร 

พระสุตตนัตปฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค อนัมใีจความวา ในสมยัพุทธกาล มภิีกษุ

รูปหน่ึงนามวาพระโกกาลิกภิกษุ ไดกระทําการกลาวหาพระสารีบุตรและพระ

โมคคัลลานะวาเปนผูมีความปรารถนาลามก ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนา
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อันลามก เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงกลาวตักเตือนพระโกกาลิกภิกษุถึง

สามคร้ังวา “โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนนี้  

โกกาลิก เธอจงทําจิตใจใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ

ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก” แตพระโกกาลิกภิกษุก็มิได

กระทาํตามคาํตกัเตือนของพระพทุธเจาแตอยางใด หลงัจากนัน้ไมนานพระโกกาลกิ

ภิกษุก็ไดมรณภาพลงเนื่องจากอาพาธหนัก และไดไปเกิดในอเวจีมหานรก

(สังยุตตนิกาย พรหมสังยุตอัฏฐกถา เลม 25 ขอ 598-600 หนา 167-168) เชน

เดียวกับกรณีของนางจิญจมาณวิกา ซึ่งเปนบุคคลหนึ่งท่ีถูกธรณีสูบเนื่องจากนาง

ไดแสรงทําเปนตั้งครรภและกลาวหาวาพระพุทธเจาเปนผูท่ีทําใหนางตั้งครรภ 

จนเปนเหตุใหประชาชนจํานวนมากเสื่อมความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระพุทธเจา

(ขุททกนิกาย ทวาทสนิบาตชาดกอัฏฐกถา เลม 60 ขอ 1712 หนา 189-191) 

จากตัวอยางดังกลาว อาจทําใหเห็นวาทั้งนักบวชและฆราวาสตางก็ควรระมัดระวัง

ในการวพิากษวิจารณพระภกิษุเพราะจะเปนการสรางกรรมหนกัใหเกดิแกตนเองได 

อนัทีจ่ริง ไมจาํเพาะแตพระภกิษุเทานัน้ทีบ่คุคลควรวพิากษวจิารณอยางระมดัระวงั 

การวิพากษวิจารณฆราวาสก็เปนสิ่งที่พึงระมัดระวังเชนเดียวกัน เนื่องจากฆราวาส

เหลานั้นอาจเปนผูที่บรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลแลวก็เปนได

 นอกจากนี้ บุคคลโดยทั่วไปยังอาจมีขอจํากัดในเรื่องความรูความเขาใจ

เกี่ยวพระวินัยของพระภิกษุ อันเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิด หรือวิพากษวิจารณ

กันไปตางๆ นาๆ จนกอใหเกิดความเสียหายตอวงการสงฆโดยรวม ตัวอยางเชน

กรณขีองการเสพเมถุนธรรม ซึง่ผูคนจํานวนมากมกัคิดวาถาพระภกิษเุสพเมถนุธรรม

ทุกกรณีจักตองอาบัติปาราชิก ดังน้ัน เมื่อไดยินไดฟงขาววาพระภิกษุรูปใดเสพ

เมถุนธรรมก็มกัจะพากนัตําหนหิรอืวพิากษวจิารณกนัอยางแพรหลายโดยปราศจาก

การตรวจสอบขอเท็จจริงใดๆ ซึ่งถาศึกษาพระวินัยโดยละเอียดแลวจะพบวา

การเสพเมถุนธรรมในหลายกรณี พระพุทธเจาทรงวินิจฉัยวาไมตองอาบัติ ดังเชน

กรณีของภิกษุชาวมัลละรูปหนึ่งซ่ึงขณะที่กําลังจําวัดหลับอยู ผูหญิงคนหนึ่งมา

พบเขาจึงกระทําการรวมรักกับภิกษุรูปนั้นจนเสร็จกิจ เมื่อภิกษุตื่นขึ้นมาจึงตกใจ
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และรีบไปกราบทลูพระพุทธเจาเพราะเกรงวาตนจะตองอาบัตปิาราชิก พระพทุธเจา

จึงทรงตรัสวา “ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมรูสึกตัว ไมตองอาบัติ” (วินัยปฎก มหาวิภังค 

เลม 1 ขอ 69 หนา 676) ในทํานองเดียวกัน ภิกษุชาวมัลละอีกรูปหนึ่ง ขณะที่จําวัด

หลบัพงิตนไมอยู สตรคีนหนึง่มาพบเขาจงึนัง่ครอมองคกาํเนดิ ภกิษรุปูนัน้รบีลกุขึน้

ทันที แลวไปกราบทูลเรื่องดังกลาวแดพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึง

ทรงตรัสวา “ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 1 

ขอ 69 หนา 676) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเสพเมถุนธรรมที่เกิดแกนักบวชทั้งหลาย

ในขณะที่ไมรูสึกตัวหรือไมเต็มใจ ยอมไมถือวาเปนอาบัติ นอกจากนี้ การเสพ

เมถุนธรรมในบางกรณีอาจตองอาบัติอื่นๆ แตไมถึงข้ันปาราชิกก็เปนได อาทิเชน 

ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในปาชาและเสพเมถุนธรรมกับศพท่ีถูกสัตวกัดแทะไปมากแลว 

เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงตรัสวา “ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก 

แตตองอาบัติถุลลัจจัย” (วินัยปฎก มหาวิภังค เลม 1 ขอ 63 หนา 671) เปนตน 

อันที่จริง ประเด็นเร่ืองการเสพเมถุนธรรมดังกลาวยังมีรายละเอียดท่ีพึงพิจารณา

อีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น ถาผูพิจารณาขาดความรูอยางละเอียดเกี่ยวกับประเด็น

ที่ตองการพิจารณา อาจทําใหเกิดการตัดสินที่ผิดพลาด และเกิดบาปโทษตอตนเอง

ได ดวยเหตุนี้ ความตระหนักในขอบเขตความรูของตนในเรื่องพระวินัยจึงเปน

พื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของผูพิจารณา 

 ทั้งนี้ ในประเด็นการเสพเมถุนธรรมขางตนอาจมิใชเรื่องที่ยากนักสําหรับ

ผูพิจารณาที่จะตัดสินวาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ ตองอาบัติหรือไม อยางไร เนื่องจาก

พระพุทธเจาทรงวินิจฉัยการเสพเมถุนธรรมในแตละกรณีไวอยางละเอียดชัดเจน

แตสําหรับบางประเด็นอาจพิจารณาไดยากขึ้นเพราะตองอาศัยการคิดวิเคราะห

และตีความที่ลึกซึ้งจึงจะเขาใจไดอยางถองแท อาทิเชน ประเด็นเกี่ยวกับที่อโคจร 

ซึง่ประชาชนจาํนวนหนึง่มกัติเตียนพระภกิษทุีไ่ปรบักจินมินตตามโรงเหลา โรงเบยีร 

และสถานบันเทิงตางๆ เพราะเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยสิ่งยั่วยวนตางๆ อันอาจ

เปนภัยตอพรหมจรรยของพระภิกษุ แตเมื่อศึกษาในรายละเอียดแลวจะพบวา

คําวา “อโคจร” นั้นอาจมิไดหมายถึงเพียงแคสถานที่เทานั้น หากแตครอบคลุมถึง
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การคลุกคลีกับบุคคลในหลายๆ กลุมอีกดวย ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในคัมภีร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส ความวา 

 อโคจรเปนไฉน ? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีหญิงแพศยา

เปนโคจรบาง เปนผูมีหญิงหมายเปนโคจรบาง เปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจร

บาง เปนผูมีบัณเฑาะกเปนโคจรบาง เปนผูมีภิกษุณีเปนโคจรบาง เปนผู

มีโรงสุราเปนโคจรบาง อยูคลุกคลีดวยพวกพระราชา พวกมหาอํามาตย

ของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกของเดียรถีย ดวยความคลุกคลีกับ

คฤหัสถอันไมสมควร อนึ่ง สกุลบางแหงไมศรัทธา ไมเลื่อมใส... ภิกษุ

ยอมซองเสพ คบหา ติดตอกับสกุล เห็นปานนั้น นี้เรียกวาอโคจร 

(ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม 66 ขอ 918 หนา 573-574) 

 จากนโนทัศนเกี่ยวกับอโคจรขางตน ถาตีความตามตัวอักษรอาจนําไปสู

ขอสรุปวาพระภิกษุไมควรเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เหลานั้น อีกทั้งยังไมควร

คลกุคลกีบับคุคลกลุมตางๆ ดังกลาว ซึง่ในความเปนจริงพระภกิษยุอมกระทาํเชนนัน้

ไดยาก เนื่องจากกลุมบุคคลตางๆ ที่กลาวถึงนั้นสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ 

ได เชน หญิงแพศยา (โสเภณี) ก็อาจมิไดอยูแตในสถานบริการทางเพศเทานั้น แต

อาจเดินทางไปซื้อของที่ตลาด ไปพบแพทยที่โรงพยาบาล หรือแมกระทั่งไปทําบุญ

ที่วัด ตามนัยนี้ ทุกสถานที่จึงอาจถือเปนที่อโคจรได นอกจากนี้ ตัวพระภิกษุเอง

ก็มิไดอยูแตที่วัดเทานั้น หากแตจําเปนตองออกไปปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ดวย 

อาทิเชน ออกบิณฑบาต หรือเดินทางไปรับกิจนิมนตตามสถานที่ตางๆ ดังเชน

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาพรอมภิกษุจํานวนหนึ่งก็เคยรับนิมนตหญิงงามเมือง 

(หญิงแพศยา) คนหนึ่งที่ชื่อวาอัมพปาลี เพื่อไปฉันภัตตาหาร ณ ที่พํานักของหญิง

คนดังกลาว (วินัยปฎก มหาวรรค เลม 7 ขอ 77 หนา 123) ดังนั้น จึงเปนไปไดวา

นัยของคําวา “อโคจร” อาจมิใชอยูท่ีตัวสถานท่ีหรือบุคคลที่ตองพบเจอ และ

เมื่อศึกษาเพิ่มเติมจากพระวินัยปฎกจึงพบวา สถานที่ใดหรือบุคคลใดจะถือเปน

อโคจรหรือไมกข็ึน้อยูกบัความสามารถในการสาํรวมอนิทรยีทัง้หกของพระภกิษเุอง

เปนสําคัญ ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ภิกษุเขาไปสูระแวกบาน เดินไปตาม
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ถนน เปนผูไมสํารวมเดินไป คือ แลดูชาง แลดูมา แลดูรถ แลดูพลเดินเทา แลดูสตรี 

แลดูบุรุษ... แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร.” (ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม 66 ขอ 918 

หนา 574) ดังนั้น ถาพระภิกษุไมสํารวมอินทรียของตนแลว ทุกสถานที่ทีๆ ไป และ

ทกุคนทีพ่บเจอกอ็าจถอืเปนอโคจรไดทัง้สิน้ ซึง่หมายรวมถงึวดัและศาสนสถานอ่ืนๆ 

ดวย ในทางตรงกันขาม ถาพระภิกษุรูปใดสามารถสํารวมอินทรียของตนไดดีแลว 

ไมวาจะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลใดหรือไปยังสถานท่ีแหงใด ก็ไมถือเปนอโคจร

ดวยเหตน้ีุ พระภกิษจุงึสามารถรบักิจนมินตในทีต่างๆ ไดโดยไมเปนการผิดพระวนิยั 

และมิใชเหตุใหประชาชนพึงตําหนิติเตียน ตราบใดท่ีพระภิกษุมิไดเขาไปใน

สถานที่นั้นๆ แลวกระทําเรื่องท่ีผิดตอพระวินัย เชน ดื่มสุรา เลนการพนัน หรือ

ดูการแสดงโชวตางๆ เปนตน 

 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาบุคคลโดยท่ัวไปมักมีขอจํากัด

อยางนอย 2 ประการที่ทําใหการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุพึงเปนไปอยาง

ระมัดระวัง น่ันคือ 1) ขอจํากัดทางญาณวิทยาท่ีจะระบุวาพระภิกษุรูปหนึ่งๆ 

เปนพระอริยบุคคลหรือไม หรือเปนพระอริยบุคคลระดับใด และ 2) ขอจํากัด

ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระวินัยของพระภิกษุ ดวยเหตุนี้ การพิจารณา

ตัดสินหรือวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระภิกษุจึงควรเริ่มตนท่ีการพิจารณา

ขอจํากัดของตนเองทั้งสองประการดังกลาว นอกจากนี้ ผูเขียนยังเห็นวามีปจจัย

อีกประการหน่ึงซ่ึงผูพิจารณาควรตระหนักรูในตนเองกอนการพิจารณาตัดสิน

เรื่องใดๆ นั่นคือ อคติในใจของตนเองที่มีตอพระภิกษุรูป/กลุมที่ตนกําลังจะดําเนิน

การตัดสิน ถารูวาตนเองยังมีอคติอยูก็พึงหยุดการพิจารณานั้นเสีย ทั้งนี้ เพื่อมิให

เกิดบาปโทษตอตนเอง และเพื่อมิใหเกิดผลเสียตอวงการสงฆโดยรวมเปนสําคัญ

6. สรุป 

 จากการศึกษาการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ ทําใหพบวา โดย

หลักการแลวบุคคลสามารถพิจารณา สมณสารูปภายในของพระภิกษุไดจากการ

พจิารณาทีร่ะดบัความบรสิทุธิข์องจติ สวนสมณสารปูภายนอกนัน้สามารถพจิารณา
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ไดโดยอาศัยการเทียบเคียงกับบทบัญญัติแหงศีลและอภิสมาจารตางๆ เปนสําคัญ 

แตในกรณีของการกระทําที่ซับซอนจนยากท่ีจะเทียบเคียงกับบทบัญญัติใดๆ 

ในพระวินัยได ผูพิจารณาควรพิจารณาสมณสารูปจากเกณฑพื้นฐานทั้ง 4 กลุม

รวมดวย กลาวคือ 1) ความเปนคนเลี้ยงงาย บํารุงงาย 2) ความเปนคนมักนอย 

สนัโดษ และไมสะสม 3) การเปนผูขดัเกลา กาํจดักเิลส และมอีาการนาเลือ่มใส และ 

4) การเปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และการปรารภความเพียร อยางไรก็ตาม ใน

ทางปฏิบัติแลวบุคคลโดยทั่วไปหรือปุถุชนอาจจะนํามาใชจริงไดยากเนื่องจากมักมี

ขอจํากัดอยางนอยสองประการ คือ ขอจํากัดดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

พระวินัย และขอจํากัดทางญาณวิทยาที่จะแยกไดวาพระภิกษุรูปใดเปนพระเสขะ

หรืออเสขะ ประกอบกับบุคคลท่ัวไปอาจมีอคติตอผูท่ีตนกําลังพิจารณาอยู และ

การกําจัดอคติก็มิใชสิ่งที่บุคคลจะทําไดโดยงาย ดังนั้น การพิจารณาตัดสินวา

พระภิกษุรูปหนึ่งๆ มีสมณสารูปหรือไมจึงควรเปนไปอยางระมัดระวัง เพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมและเปนประโยชนในการพัฒนาสมณสารูปของพระภิกษุใน
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