
"ภกิษ"ุ ของพทุธ ไมใช "ผูขอ"

"อธษิฐาน" อยาใหเปนอธษิฐานที่มกีเิลสมตีัณหา

ระวัง "อยาขอ"

อยา" อยากได" มาเปนสวนไดของตน

เราตองหัด "ให" โดยไมม ี"แลก" โดยไมม ี"เอามาตอบแทนคนื" เปนของตน

"ทานมัย"ที่เปนภาวนา จนมมีรรคผล

ใหเปนใหอยางสาํเรจ็เสรจ็สม ถกูตองสัจธรรมสัมบรูณไดอยูเสมอๆ

นี้คอื "วปิสสนา" แทๆ ที่พทุธมามกะทกุคนพงึควรทาํ

เปน "ทานมัย"

เปน "บญุกริยิาวัตถ"ุ แทๆ จรงิๆ

อยาปลอยปละละเลยเปนอันขาด มันเปนการสราง "สันตภิาพ" และ "ภราดรภาพ" ที่แทจรงิจรงิๆ อยูในโลก

อยูในสังคมมวลชน

ถาผูใดทาํถกูตอง "ตัง้จติ" (อธษิฐาน) ใหมัน "วางจากกเิลสชอบ-ชัง" ได ทาํการ "ให" โดยปราศจากโลภะ โทสะ

โมหะไดจรงิๆ เปน "สัมมาสังกัปโป" แทๆ ทกุวันๆ

ทาํการ "ให" โดยไมมจีติ "ขอ" โดยไมมจีติ "อยากได" มาเปนสวนไดของตน กนั็น่แหละคอื "ภาวนามัย" ของผูนัน้เอง

รอยเปอรเซนต เปน "วปิสสนากรรมฐาน"

ถามอีงค ๘ ของ "มรรคอรยิสัจ" ไดครบบรบิรูณ กจ็ะม ี"ผล" นพิพานในขณะคนปกตลิมืตาโพลงๆ นี่แหละ โตงๆ

สัง่สม "ผล" เปนนพิพานจรงิไดยิ่งกวา ไปมัวหลงผดิอยูวา "นัง่หลับตา" เทานัน้เปนวปิสสนา กรรมฐาน หรอื

"นพิพาน" นัน้จะไดกต็องจากการ "นัง่หลับตา" เทานัน้ เพราะนัน่ มันเปนความเหน็ ของพวกฤาษ ีหรอืเดยีรถยี

ที่ยังไมมคีวามรูใน "พทุธวชิชา" เปนสัมมาทฏิฐิ

ยังมคีวามรู ความเขาใจ ไมเปนสัมมา ตัง้แต "อรยิมรรค" ขอแรก กันทเีดยีว ดังนัน้ ขออื่นในองคมรรคทัง้ ๘ กเ็ปน

"สัมมา" ไมไดแน เพราะ "สัมมาทฏิฐ"ิ ยอมเปนประธานของมรรคองคอื่นๆ ทัง้ปวง

การเขาใจ ในระบบทฤษฎ ี"สัมมาอรยิมรรคมอีงค ๘" จงึไมใชเรื่องปกตพิื้นๆสามัญ

เมื่อผูใด เขาใจถกูตอง ในความลกึซึ้งตามทฤษฎยีิ่งใหญของพระบรมศาสดาดแีลว กค็อืเกดิ "สัมมาทฏิฐ"ิ แลว

ตอจากนัน้ทกุวันทกุเชา กต็ักบาตร - ทาํบญุใหม ี"สัมมาสังกัปโป" ใหถกูๆตรงๆ ดังที่ไดอธบิายมาแลว

จะม ี"วาจา" ดวยวา เรา "ให" กเ็ปน "สัมมาวาจา" แถมเขาไปอกี หรอืไมพดู กบ็รบิรูณอยูในตัวอยูแลว



ตัง้แตกลาวคาํวา "นมินตคะ-นมินตครับ" เชื้อเชญิมารับบาตร แตตอนตนโนน กพ็อแลว ในการกระทาํของเรา

ในขณะนี้ มันกเ็ปน "ธรรมะ"

เปน "ผูให" เปน "ผูเสยีสละ" อยูชัดๆ อยูแลว

เปน "สัมมากัมมันโต" อยางไมผดิไมเพี้ยนอะไร

เราทาํอยูเปนประจาํหรอืทาํอยูเสมอในชวีตินี้ มันกไ็ดชื่อวา "สัมมาอาชโีว" ของเราแลว

ไดพากเพยีร พยายามดวยด ีใหเปน ใหมาก ใหเกดิอยูเสมอๆ ใหด ีใหถกู ใหตรง ตามที่รู ที่เขาใจนี้ อยูเสมอกเ็ปน

"สัมมาวายาโม"

เราทาํดวยความเตม็ของ"สต"ิดวยความรูตัวดีๆ ม"ีธัมมวจัิยสัมโพชฌงค" มกีารควบคมุจติ ไมใหมโีลภะใด

โทสะใด เกดิอยๆู แมกาย แมจติกไ็มใหมทีจุรติ หรอืไมใหมอีกศุลกรรมบถใดๆ

กนั็น่แหละ "สตปิฏฐาน" อันทรงอยูพรอมเปน "ธรรมฐติ"ิ เปนการฝกจติใหมัน "ตัง้อยู" ในสภาพปราศจาก

"อกศุลจติ" อยูอยางแทจรงิ คอื "สัมมาสต"ิ

เมื่อเกดิเมื่อมเีมื่อเปนอยูไดเสมอๆจรงิ กเ็รยีกวา "สมาบัต"ิ แทๆ หรอืสัง่สม "สัมมาสมาธ"ิ

เรารูจรงิ เราเหน็จรงิอยูกับจติกับการกระทาํ (กรรม) ของเราและไดปรับกาย -วาจา -จติ โดยเฉพาะ ไดลดกเิลส

ในจติอยูนี่แหละ เปน "สัมมาสต"ิ แทๆ หรอื "สตสิัมโพชฌงค" ที่ตางกับการม ี"สต"ิ ของปถุชุน หรอืของ

กัลยาณชนธรรมดาๆ

การไดกระทาํอะไรตางๆ ตามสัมมาทฐิ ิและมสีังกัปปะ-วาจา-กัมมันตะ-อาชวีะ-วายามะ-สต ิใหเปน "สัมมา"

ครบองคประกอบ จนเเปนมรรคสมังค ีพรัง่พรอมอยูเชนนี้ มันกส็ัง่สมลงใน "จติ" จรงิเปน "อธจิติ" (สัมมาสมาธ)ิ

แททกุครัง้ ทกุคราว ทกุขณะ ที่มันบรบิรูณจรงิ มันกค็รบองค ๘ ของ "มรรคอรยิสัจ" ดังนี้ ผลที่ไดคอื สัมาญาณ

(อธปิญญา) -สัมมาวมิตุ ิกต็ามมา ทกุกรรม ทกุกริยิาของผูทาํ "ผล" อันสงูสดุ คอืนพิพาน กย็อมเปนอันหวังได

สมาธขิองพทุธ ชื่อวา "สัมมาสมาธ"ิ เพราะเมื่อเขาใจไดดวยปญญา รูไดดวยเหตผุลแลว เรากช็ื่อวาม ี"สมาธิ

กสุโล" รูใน "สัมมาสมาธ"ิ แท อันเปน "สัมมาสมาธ"ิ ของพระอรยิะ

เพราะเปน "สมาธ"ิ ที่มเีหตมุอีงคประกอบ ไดแกสัมมาทฏิฐ ิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ

สัมมาอาชวีะ สัมมาวายามะ สัมมาสต ิและความที่จติ มอีารมณเปนหนึ่ง ประกอบแลวดวยองค ๗ เหลานี้แล

เรยีกวา สัมมาสมาธขิองพระอรยิะ อันมเีหตบุาง มอีงคประกอบบาง ตามที่พระพทุธองค ทรงสอน ย้ํายนืยันถงึ

"สัมมาสมาธขิองพระอรยิะ" ไวในมหาจัตตารสีกสตูร มัช. อปุร.ิ(พระไตรปฎกเลม ๑๔)

"สมาธ"ิ ที่เปน "สัมมา" แบบพทุธ และเปนของ "พระอรยิะ" แท จงึจะไมใชสมาธทิี่เกดิตามแบบฉบับ ที่พากันนัง่

"หลับตา" ทาํอยางผูที่ยังมจิฉาทฏิฐอิยู หลงเขาใจเลยจรงิๆ แตเกดิตามแบบฉบับของ "อรยิสัจ" ขอที่ ๔ คอื

"สัมมาอรยิมรรคมอีงค ๘" ซึ่งปฏบัิตอิยางมเีหต ุและมอีงคประกอบ พรอมดวยองค ๗ ครบสมบรูณ



และเมื่อพยายามฝกหัดทาํใหถกูใหตรงเสมอๆ กจ็ะเปน "สมาธสิส สมาบัต"ิ [การนัง "หลับตา" ทาํสมาธิ

ถามสีัมมาทฐิ ิและทาํถกูตรง กเ็ปนอปุการะจรงิ]

เมื่อทาํได "เสมอๆ" มันหลายเสมอเขา มันกเ็ปน "สมาธสิส ฐตี"ิ คอืแนนอนมัน่คงขึ้น และแลว เรากร็ูเปลี่ยน รูปรับ

ทาํทาโนนอยางนี้ ใหมันมัน่คง ใหมันแนนอนในอยางใหม ในทาอื่นอกี ไมใหมันตดิ มันยดึ หรอื ไมใหมัน "หลง"

สิ่งที่ได ไมใหมันเกาะสวนที่เปนไดแลวนัน้ๆ ตอไปอกี เพราะ ไมเชนนัน้ มันจะยดึ จะชื่อวาเปน "อัตตา"

ซับซอนเขาไปอกี หรอืเปน "อภนิเิวส" ดัง่นี้คอื "สมาธสิส วฎุฐาน" ทาํปญญาใหชัด ในสิ่งนัน้ สวนนี้ อยางนัน้ อยางนี้

ทานัน้ ทานี้ ให"รู"เพิ่มขึ้นๆ ทัง้ขนาด ทัง้แงมมุ ใหถกูรปู ถกูนามของจติ จรงิจัง แมนมัน่ จนไดชื่อวา "สมาธสิส

กัลลติ"

และแมทกุอยางดาํเนนิอยูในจติ การเปนไปของจติมคีวามเปนอยูอยางไร กร็ูกเ็หน็ ในกรรม ในกริยิาของจติ

อยูจรงิ จะไมใหเปนกไ็ด จะไมใหไปกไ็ด หรอืจะใหเปนอยางนัน้ตลอดกไ็ด จะใหไปอยางนี้ตลอดกไ็ด กไ็ดชื่อวาเปน

"สมาธสิส โคจร"

สดุทาย "รูกแ็นแท" และ "ทาํกไ็ดแนจรงิ" ตามที่รูจนเกงจนเยี่ยมยอดเดด็ขาดเปนจรงิ, มผีลจรงิ, สาํเรจ็จรงิแนนอน

มผีลชงัด กเ็รยีกวา "สมาธสิส อภนิหิาร" ดัง่นี้แล คอื "สัมมาสมาธ"ิ บรบิรูณที่ม ี"อธจิติ ๗" (สมาธ ิ๗)

พรัง่พรอมแทจรงิ

นี้คอืการสรางสัมมาสมาธ ิหรอืสภาพของ "สมาธ"ิ ที่พทุธศาสนาหมายเอา ตองใหถกูใหตรง จงึจะเปน "สัมมา"

มฉิะนัน้จะเปน "มจิฉาสมาธ"ิ อยางฤาษเีดยีรถยีทัง้หลายกันไปหมด !

"บณิฑบาต" เปนตัวชี้ตัววัดคาของพทุธศาสนา

จะเหน็ไดวา "บณิฑบาต" นัน้ไมใชของกลวยๆหมูๆ และไมใชเรื่องเลก็ๆ เลนๆ หัวๆ หรอืตื้นๆเขนิๆ โดยเฉพาะ ไมใช

"เครื่องมอืหากนิ" ของคนที่ไมตัง้ใจประพฤต ิเพื่อลดละกเิลส

ไมเลย!

ทาํใหจรงิทาํใหถกูทาํใหถงึที่สดุนัน้กค็อื การปฏบัิตธิรรม คอืการปฏบัิต ิวปิสสนากรรมฐาน อันจะพาไปสู

"นพิพาน" โดยแทโดยจรงิ และทัง้จะไดชื่อวา เปนผูไดยนืยันกระทาํการบาํรงุศาสนาไว ไดสนับสนนุ - นับถอื

-เทดิทนู -บชูา พทุธศาสนาไวแทๆ มทีี่อางมทีี่องิ

"พระ" เองกจ็ะตองพากเพยีรเรยีนรูและกระทาํใหถกูใหตรง ใหเปนประโยชนตน ประโยชนทาน อันสงผล ถงึขัน้จติ

ขัน้วญิญาณ เปนศลิปะ อันตมิะใหไดจรงิๆ มันไมใชของงายเลย ที่จะทาํใหถกู ทาํไดตรง ทาํไดจนสงผล เปน

"ศปิละขัน้โลกตุตระ" จนเกดิผล แมแกตน แกมวลชน อยางเอก อยางสงูสง

พระบรมศาสดา ถงึกับทรงกาํชับกาํชากับพระสาวกทกุองควา "บรรพชาอาศัยโภชนะ คอืคาํขาว อันหาได

ดวยกาํลังปลแีขง (การบณิฑบาต) เธอพงึอตุสาหะในสิ่งนัน้ตลอดชวีติ" อันนี้เปนหลักเปนแกนของ "พระ" ทกุรปู



ตองทาํ ตองอาศัยใหไดตลอดชวีติ ตองเลี้ยงตน ดวยการบณิฑบาต ซึ่งตอง "อตุสาหะ" จรงิๆ (ไมงัน้ มันจะ"ขี้เกยีจ

สันหลังยาว" ไมทาํเอางายๆดวย)

อาหารที่ไดจากกรรมวธิอีื่นๆ เชน อาหารถวายสงฆกด็ ีอาหารเฉพาะสงฆกด็ ีการนมินตฉันกด็ ีอาหารถวาย

ตามสลากกด็ ีอาหารถวายในปกษกด็ ีอาหารถวายในวันอโุบสถกด็ ีอาหารถวาย ในวันปาฏบิทกด็ ีนัน้ถอืเปน

ลาภสวนเกนิ ลาภสวนเหลอื (อตเิรก ลาโภ หรอืเปนแค HOBBY, EXTRAORDINARY) ไมใชเปน ของหลัก

ถอืวาเปน "ของเฟอ" กไ็ด สาํหรับในบางครัง้บางคราว จะงด จะปฏเิสธ จะไมรับ กย็อมได

แต "บณิฑบาต" นัน้จะตองมเีสมอ ตองอตุสาหะวริยิะ ตองทาํใหเปน "นสิัย" (HABIT, FOUNDATION) ทาํใหเคย

จนเปนปกต ิจนไมเหนื่อยหนาย ไมเบื่อระอา เปนสิ่งที่ทาํสบาย และตองทาํประจาํชวีติ (สัมมาอาชวีะ)

และสดุทาย กจ็ะรูแจงเหน็จรงิวา "บณิฑบาต" นัน้คอืการงาน (กรรม) ที่สาํคัญประจาํชวีติภกิษ ุคอืกริยิา ที่มผีล

ตอศาสนาสงูสงออกปานใดๆ มันเปนเครื่องชี้บอก ใหรูถงึความเจรญิรุงเรอืง หรอื ความเสื่อมของ "พทุธศาสนา"

กไ็ด อยางชัดเจนดวย สาํหรับผูรูแจงจรงิ ในสัจธรรม

เพราะหาก สังคมสงฆใด ไมนยิมการบณิฑบาต หรอืภกิษใุดไมเอาภาระการบณิฑบาต ฉันแตอาหาร

ที่เขานาํมาถวาย ที่เปนชนดิ อดเิรกลาภ (EXTRAORDINARY) หรอือาหารจากโรงครัว ที่ทาํใหประจาํ หรอื

ไมเชนนัน้ กอ็าการหนัก ถงึขัน้ซื้ออาหาร มาฉันตามตองการเสมอๆ หรอืวาจางใหคนทาํมาใหฉัน หนักที่สดุ

กท็าํกนิเอง นัน่กค็อื ความเสื่อมของพทุธศาสนา ที่เกดิจากกเิลส หรอืความไมรูเนื้อแท (สาระสัจจะ)

ของพทุธศาสนา

"บณิฑบาต" เปนองคาพยพของพทุธศาสนา

ภกิษขุองพทุธศาสนา หรอืแมแคเปนสามเณรมศีลี ๑๐ ไมรับเงนิทองแลว ไมสะสมทรัพยศฤงคาร (โภคักขันธา

ปหายะ) ยอมตองเปนปฏคิาหก คอืผูรับการเลี้ยงไวจากทายก -ทายกิา (ผูให)

และ ธรรมเนยีม หรอืหลักเกณฑแหงการเลี้ยงชพี ที่ใหทายกทายกิาเลี้ยงไว ตามที่พระพทุธเจากาํหนด

ใหเปนสาํคัญ กค็อื เดนิออก "บณิฑบาต" เลี้ยงชพีเปนประจาํชวีติใหไดทกุวัน ตามคาํสอนของ พระบรมศาสดา

ที่วา "คาํขาวอันหาไดดวยกาํลังปลแีขง" นัน่เอง

การ"บณิฑบาต" จงึเปนพฤตกิรรมสามัญที่มคีวบคูไปกับชวีติของความเปนภกิษ ุหรอืแมแตสามเณร ดังกลาวแลว

จะขาดเสยีมไิด ประหนึ่งเปนอวัยวะสวนนอย หรอืใหญในรางกายของคน (องคาพยพ) ฉะนัน้

ดังนัน้ ถาสังคมสงฆใด หรอืภกิษสุามเณรรปูไหน ไมบณิฑบาตหรอืไมคอยบณิฑบาต กเ็ทากับ คนมอีวัยวะ พกิาร

หรอื เปนคนไมสมบรูณ

ศาสนาพทุธจะตองม ี"บณิฑบาต" เปนสวนหนึ่งของพทุธศาสนา จงึจะแสดงวา พทุธศาสนาสมบรูณ ไมพกิาร

ไมบกพรอง ไมขาดแหวง หรอืไมเสื่อมโทรมนัน่เอง และจะสมบรูณแทจรงิ ยิ่งเทาใดๆ



กด็วยการ "บณิฑบาต" นัน้ มธีรรมสาระ หรอืมสีาระสัจจะของ "บณิฑบาต" ครบสาระสัจจะทัง้ ๑๐ ขอ

ตามที่ไดอธบิาย สาธยายมาแลว ๙ ขอ และกาํลังจะสาธยายถงึขอที่ ๑๐ นัน้

ไดจรงิ

ถกูจรงิ

เปนจรงิ

มแีทยิ่ง เทานัน้ๆ

"ยาก" จงึมเีก มปีลอม

เมื่อไขความมาถงึขนาดนี้แลว กจ็ะนกึคดิสอบสวนเทยีบเคยีงเอากับสภาพความเปนจรงิไดวา "บณิฑบาต"

นัน้เปนของทาํไดยากจรงิๆ

ผูจะทาํได ทาํถกู ทาํเปน กต็องฝกตองเพยีร แมเพยีงใหเหน็เปนสมณะสารปูในการ "บณิฑบาต" ใหเขารปูเขารอย

กย็ากแลว ไหนจะดาน"นามธรรม"ใหบรสิทุธิ์ผดุผองอกี และจะทาํใหเปนประโยชนตน ประโยชนทาน

จนถงึขัน้โลกตุระดวยนัน้กแ็สนยากยิ่ง

หากไมพากเพยีรอตุสาหะอยางยิ่งนัน้ จะไมบรรลเุปาหมายเลย

เพราะมันยากดัง่ไดชี้มาใหเหน็กันนี่แหละ เราจงึไดประสบกับ "บณิฑบาต" เกๆ ปลอมๆ กันเยอะแยะ และ

จะไดประสบ "สมณพราหมณผูเจรญิ (พระผูใหญหรอืผูมชีื่อเสยีง) บางจาํพวก" ไมบณิฑบาตกัน ถมเถดวย

เหตเุพราะ มันเปนไปจรงิ มคีวามหมายตรงตามคาํตรัสกาํชับกาํชาของพระบรมศาสดาวา มันยาก ! มันยาก !

พระพทุธองค จงึตองใชคาํวา "อตุสาหะ -วริยิะในเรื่องนี้ตลอดชวีติ" กันอยางยิ่งจรงิๆ ถงึจะบรรลผุลม ี"บณิฑบาต"

เปนนสิัยได (บณิฑบาต เปน "นสิัย" หนึ่งใน "นสิัย ๔" ของภกิษ)ุ

จะเกดิ "ญาณ" และเกดิ "วมิตุ"ิ จนไมทกุขไมสขุกับเรื่อง"บณิฑบาต"ไดนัน้ มันเปนของทาํไดยากจรงิๆ แลว "พระ"

ผูนัน้ จงึจะม ี"บณิฑบาต" เปนสัมมาอาชวีะจรงิๆ

มใิชเปนพระที่คอยฉันแต "สังฆภัตตะ" (อาหารถวายสงฆอยางทัว่ถงึ) หรอื "อทุเทสภัตตะ" (ซึ่งหมายความ วา

เปนอาหารที่มผีูทาํมาถวายสงฆนัน่แหละ แตไมทัว่ถงึ) เปนตน หรอืไมกเ็ปนพระ ที่คอยฉันแต อาหาร

ที่เปนลาภพเิศษ (อดเิรกลาภ) ลักษณะนี้ พระพทุธองคใหถอืเปนครัง้เปนคราว ถาใครรับอาหารอยางนี้

เปนการประจาํ หรอืเปนไปโดยมากอยู กไ็มใช "สัมมาอาชวีะ" ผดิความเปน "สมณะ" แหงลัทธพิทุธ เปนเดยีรถยี

หรอืแมแตวนัิยกห็ามไววา พระที่ไมเจบ็ปวย จะฉันอาหารจากโรงครัว ในที่พักอาศัย, อาหารในโรงทาน

(อาวสถปณโฑ) โดยไมออกบณิฑบาตนัน้ ไดเพยีงครัง้เดยีว ขนืทาํกันเปนกจิวัตร ตดิตอกันอยู กอ็าบัติ

กันอยูตลอดที่เกนิ "หนึ่งครัง้"ตดิตอกันอยูนัน่แหละ



เราจะเหน็ไดวา มันเปนความละเอยีดลกึซึ้งไปทัง้ "พระ" ผูจะบณิฑบาต ซึ่งจะใหไดใหด ีใหบรสิทุธิ์ผดุผอง เปน

"บณิฑบาต" บรบิรูณ ทัง้ให "ผล" สงูสงอยูในโลกอยูในสังคม และเปนความละเอยีดลกึซึ้ง ไปทัง้ "ญาตโิยม"

ที่จะเปนผูตักบาตร

แมแตแคใหเขาใจวาเปน "บญุ" เปนกศุลแทๆจรงิๆ มใิชหลอกมใิชลอเลย แตมันมเีหตมุผีล รูและเขาใจ ในสัจธรรม

จนเกดิศรัทธาแรงพอ กระทัง่ผูนัน้ ตักบาตรประจาํ หรอืตักบาตรบอยๆ กทั็ง้ยากแลว

ยิ่งขัน้ตองทาํใหถกูตอง ใหเปนวปิสสนากรรมฐาน ใหสงผลถงึในใจ ในจติเปนพลวปจจัย สูนพิพาน อยางแทๆ

จรงิๆ กย็ิ่งแสนยากยิ่งอกี

แตจะไมยากเลยสาํหรับผูปญญาด ีผูมเีนื้อหาที่เปนศรัทธาเดมิอยูแลว เมื่อมาเขาใจเรื่อง "บณิฑบาต" ดวยนัยะ

ตางๆ ที่ไดสาธกมานี้เขา

แมจะไมเคยไดใสบาตรมากอนเลย กจ็ะเริ่มใสบาตรเพื่อประโยชนตนประโยชนทาน ขึ้นไดทันท ีและ ผูเปนพระ

กเ็ชนกัน บางทานอาจจะยังไมเคยไดยนิไดฟง ไมเคยไดรูดัง่ที่อธบิายมานี้ พอมารูดัง่นี้เขา กจ็ะปรับปรงุตน

จะกระทาํอยางถกู อยางดไีดทันท ีเชนกันดวย

"บณิฑบาต"เปนพฤตกิรรมที่มเีกยีรตแิละศักดิ์สทิธิ์

เมื่อผูใดรูแจงเขาใจแจมชัดแลววา

"บณิฑบาต" ไมใชของเลน ไมใชเรื่องกลวยๆ ไมใชพฤตกิรรมของคนไป"ขอ" (ทาน) แตเปนพฤตกิรรม ที่มเีกยีรติ

และศักดิ์สทิธิ์ ซึ่งประกอบไปดวยความรู (วชิชา) และการฝกฝนจนเปน จนถงึ "บญุ" ถงึ "คณุคา" แทกันจรงิๆ

เปนของทาํไดยาก แตมผีลสงู มคีณุมากลน ผูนัน้กจ็ะพากเพยีร อตุสาหะอยางยิ่ง

และยิ่งผูใดทาํไดโดยไมยาก ทาํไดโดยไมลาํบาก ผูนัน้กจ็ะเตม็ใจและรบีทาํทันท ีตามกาละ ตามหนาที่

ถาผูนัน้ยนืยัน และม ี"ความเปนจรงิ" วา ตนบชูา-ตนเทดิทนู-ตนนับถอื "ตน" กจ็ะตองเปนอยู โดยม ีการกระทาํ

(กรรม) มกีริยิา(กรรม) เพราะม ี"ความจรงิใจ" (จติ) ใหปรากฏออกมา แสดงถงึความสนับสนนุ ของตน

ที่แทจรงิจรงิๆ ทเีดยีว

เนื่องจากผูนัน้รูแลวเปน "อธปิญญา"จรงิๆ วามันเปน"คณุ" มันเปน"คา" และมันเปน"บญุ" โดยสัจธรรม เมื่อผูใด

ไดกระทาํมันกเ็ปนทัง้ "บญุ" ทัง้"คณุ" ทัง้"คา" ทัง้"แกตน" รวมไปทัง้หมดทัง้"แกสังคม"

"ความปรากฏจรงิ" หรอื "ความเปนจรงิ" จงึเกดิได มกีารยนืยันไดดวยความม ี"วชิชา" จรงิ และการทาํไดจรงิ

ของคนจรงิ! ดังนี้

๑๐. "บณิฑบาต" เปนประธานกอกใ็หเหน็"การให-การเสยีสละ"เกดิและมอียูในโลกอยางสาํคัญ

เพราะโลกจะขาด "การให-การเสยีสละ" ไมได! โดยเฉพาะการใหดวยศรัทธา ดวยบชูาเคารพ การให

โดยไมมกีารบังคับ



เปนความจาํเปนอยางเหลอืเกนิ ที่จะตองย้ําเตอืนใหแกมวลมนษุย ตองสรางคานยิมในเรื่อง "ให" เรื่อง "เสยีสละ"

ที่ไมตองถกูบังคับ ไมตองถกูขอ

"เสยีสละ" ดวยความเหน็ดี

"เสยีสละ" หรอื "ให" ดวยปญญาบรสิทุธิ์เตม็ใจ "ให"ดวยความเกื้อกลู

"เสยีสละ" ดวยสภาพไมมกีารขอ แมเพยีงในทขีองผูรับ

ตองใหรปูธรรม-นามธรรมแหงการเสยีสละ-การให-การหมนุเวยีนเชนนีๆ้ "เกดิอยู" ในโลกเสมอๆ เพื่อถวงดลุ

สภาพของการเอา-การหวงแหน การกักตนุ ที่มบีทบาทมพีฤตกิาร ขจรขจายแพรสะพัดอยู ในทกุซอก

ทกุอนแูหงสังคมหมูชนมากเหลอืเกนิในโลก

"นาบญุ" ที่กอใหเกดิ"การให-การเสยีสละ"

ถาพดูกันตามประสางายๆ ตื้นๆ ดัง่ไดกลาวมาแลววา "พระ" ทานไปบณิฑบาตนัน้คอื ทานไปเปน "ผูรับ"

นัน่มันแควัตถธุรรมตื้นๆ หยาบๆ

แตกระนัน้กด็ ีมันกย็ังม"ีรปูธรรม"แหงบทบาท "การให"เกดิขึ้นอยู

และเปน "การให" ที่เกดิเพราะศรัทธาเตม็ใจเพราะบชูาเคารพ

เปน "การให" ที่ไมมกีารบังคับ ไมมกีารขมขู ขดูรดี จาํใจของใคร

เปน"การให" ที่ไมมแีมแตการจาํยอมหรอืยื้อแยง คดโกง ขี้ฉอ

กย็ังนับไดวา "พระ" ทานไปเปนประธาน หรอื "บณิฑบาต" นัน้ เปนประธานกอใหเหน็บทบาท

"การให-การเสยีสละ" (อยางบชูาเคารพตอผูรับ) เกดิมอียูในโลก อยางดอียางงาม

ทนีี้แมในเรื่อง"การรับ" ถาใหคนขี้โลภเปนประธานในการรับ กเ็ปรยีบดัง่เทของใส "กองไฟ" เทเขาไปเทาใด

กห็ายสญู ทาํลายสิ้น ตองใหคนไมมคีวามโลภ หรอืผูมคีวามโลภนอยนัน่แหละ เปนประธานในการรับ จงึจะเปน

"นาบญุ" ที่เนื้อดนิด ีจะงอกจะเงย จะสงผลที่ดทีี่ยิ่งกวา เกดิขึ้นมา ใหแกสังคมมนษุย อยางแทจรงิ

ดังนัน้ เมื่อเราจะมบีทบาทหรอืมพีฤตกิรรมแหง"การให-การเสยีสละ" เกดิหรอืมอียูในโลก จงึควรที่สดุแลว

ถกูที่สดุแลวที่ "พระ" แทๆ จะเปนประธานใน "การเกดิ-การม"ี บทบาทนี้ พฤตกิารนี้

ไมวาใคร จะเหน็ไดเขาใจ "พระ" ทานไดหรอืไมวา ลกึซึ้งอยางซับซอนนัน้ ทานเปน "ผูให" มใิชทานไปเปน "ผูรับ"

กต็าม "บณิฑบาต" กนั็บไดวาเปนประธานกอใหเหน็ "การให-การเสยีสละ" เกดิ-มอียูในโลก อยางด ีอยางงามแลว

ยิ่งถาใครผูใดเขาใจไดซึ้งไดประณตีและเหน็จรงิลกึเขาไปไดอกีวา พระทาน "บณิฑบาต" นัน้ทานไปเปน "ผูให"

อันมทัีง้รปูธรรมและอรปูธรรม มลีกึซึ้งไปถงึทัง้นามธรรมจรงิๆ "บณิฑบาต" กย็ิ่งนับไดวา เปนประธาน กอใหเหน็

"การให-การเสยีสละ" เกดิ-มอียูในโลกอยางดอียางงามยิ่งขึ้นไปอกี

และ ยิ่งในความเปนจรงินัน้ "พระ" กเ็ปนพระอรยิเจาแทๆ ผูมจีติบรสิทุธิ์ปราศจากจติโลภ-โกรธ - หลงผดิ ในการ



"บณิฑบาต" จรงิๆ ทัง้ "ฆราวาส" ที่ รวมกจิกรรมตักบาตรอยูดวยทัง้หลายนัน้ๆ กเ็ปนผูมสีัมมาทฏิฐ ิพงึประพฤติ

พงึทาํปรากฏการณนี้ใหเกดิ-ใหมอียูในสังคมในโลกอยางเขาใจใน "ประโยชนเปาหมาย ทัง้รปูธรรม -นามธรรม

อันสัมบรูณสงูสดุ" (เอกคณุ) วาประโยชนตนกไ็ด ประโยชนทานกไ็ดอยูแท โดยเฉพาะ

ประโยชนทานที่เหน็ที่รูชัดอยูโตงๆ คอืรปูธรรม-นามธรรม ของการให-การเสยีสละ ที่ไมตอง ถกูบังคับ ขมขูขดูรดี

ไมตอง "ถกูขอ" เปนการเสยีสละดวยความเหน็ด ีรูดดีวยปญญา ดวยศรัทธา อยางเตม็ใจ อยางรูชัดๆ อยูจรงิๆ วา

เรา "จาย" เรา"ให"ดวยความเกื้อกลูเอื้อเฟอกันแทๆ เปนการเสยีสละดวยสภาพไมม ี"การขอ" แมเพยีง ในที

ของผูรับ อยางถงึจดุสดุของ "ความแทจรงิ"

และที่สาํคัญที่สดุกค็อื เปนความจาํเปนอยางเหลอืเกนิที่จะตองย้ําเตอืนใหแกมวลมนษุยทัง้หลาย ในโลก

ตองสราง คานยิมในเรื่อง "ให" เรื่อง "เสยีสละ" ใหเกดิ-ใหมอียูในโลกในสังคมใหได เปนประธาน ทกุเชา

เปนการเตอืน แตตนเวลาของวัน ทาํทกุวัน เปนการเตอืนใหย้ําอยางแมนมัน่ ลงไปในสัมผัสของคน และ ทกุคน

ในทกุคราที่ไดรวมกจิกรรมบณิฑบาต กล็วนเปนผูเตมิ "อาํนาจ-ขยายคา" ใหแกสันตภิาพ - ภราดรภาพ

อยางงดงาม ดวยศลิปะ ขัน้โลกตุระ

เปน"การให"ที่มโีลกตุรธรรมครบ"รปู-นาม"ผูรูแจงเขาใจจรงิดัง่สาธกมานี้ จงึจะไมสงสัยเลย แมสักนดิ นอยหนึ่งวา

"บณิฑบาต" เปนประธานกอใหเหน็ "การให-การเสยีสละ" เกดิ-มอียูในโลกอยางสาํคัญ เพราะโลก จะขาด

"การให-การเสยีสละ" ไมได! โดยเฉพาะการใหดวยศรัทธา ดวยบชูาเคารพ การใหโดย ไมมกีารบังคับ และ

"การให" ที่ไมหวังอะไรตอบแทนมาใหแกตน

เพราะเรื่องทัง้หลายทัง้ปวงชัน้สงูสดุที่สดุ มันกป็ระกอบไปดวย "อธปิญญา" อยางแทจรงิ ที่เขาใจได

อยางเปนที่สดุแลววา

พระทาํหนาที่ "ผูให" ที่เปนประธานไดอยางเปนที่สดุแทจรงิ ไมมอีื่นที่จะเปนไดกวานี้อกีแลวนัน้

กค็อื พระ "ผูรับ" ที่ไมม ี"ความอยากได" เลยอยางแทๆจรงิๆนัน่แหละ (ไมมโีลภ-ไมมโีทส-ไมมโีมห)

มันหมด ที่สดุแลว ไมมทีี่สดุเทานี้อกี

เมื่อทานเดนิออกไปเปน "ผูให" แมทานจะมรีปูธรรมแห ง"การรับ" อยูอยางไรๆ

"การให" ของทาน กย็ังเปนประธานอยูนัน่เอง เพราะ "นามธรรม" ใน "การรับ" ของทานไมม!ี ["ความอยากได"

ไมมใีนจติจรงิๆนัน่เอง มแีต"รับมา" ตามสภาพธรรมแหงความเปนไปอยู ของกริยิา ปกตธิรรมเทานัน้]

วาแตวาฆราวาสที่รวมกจิกรรมบณิฑบาตนัน้ๆ ผูใดที่เปน "ผูให" (ผูใสบาตร) อยูนัน้หนะ! ไดม ี"การรับ"

เอารปูธรรม -อรปูธรรม -นามธรรม ที่ดทีี่ถกู "คณุ" ที่เปน "คา" นีๆ้ ดวยวชิชาเขาไปใหแกตนอยูหรอืเปลา?

ถาได! กนั็บวาเปน "ผูให" ที่ไมไรผล สาํหรับผูยังไมบรรลสุงูสดุถงึขัน้มปีญญาสดุและทาํไดสดุ! กเ็ปน

สวนแหงบญุ ใหผลแกขันธ แมจะเปน "ผล" ขัน้สาสวะ แคเพยีงเลื่อมใสศรัทธาเทานัน้ กย็ังเปนสัมมาทฏิฐิ



และหรอืยิ่งผูใดที่เปน "ผูให" อยางเกดิอธปิญญายิ่งได วา...

๙. ตนทาํ "การให" นี้อยูดวยอดุมคตทิี่เปนเรื่องงาย ทาํไดบอยๆ หรอืทาํไดทกุวันโดยไมตองอตุสาหะ ฝนขม

อะไรเลย มันเปนนสิัย เปนอทิธบิาทแลว

๘. เปนการรวมไมรวมมอือยางเตม็ใจเขาใจที่จะทาํสหกรณตัวสาํคัญยิ่งนีๆ้

๗. ไมเดอืดรอนไมกลัวจนไมกลัวพรองไมกลัวเหนื่อยไมกลัวเสยีเวลา เพราะรูใน "ความด"ี เพราะเขาใจ

จรงิแลววาเปน "คณุธรรม" เปนการพสิจูนสัจธรรมแทวา ตนอยูไดดวย "คณุธรรมความด"ี

๖. เปนศลิปะที่อันตมิะแทๆจรงิๆ เขาใจดใีนความเปนโลกตุระนัน้ๆ เปนนามธรรมนัน้ๆ

๕. เปนพทุธประเพณทีกุกัปปทกุกัลปของพระพทุธเจาทกุพระองค ที่เราพทุธศาสนกิชนกต็องทาํแนนนอน

มากหรอืนอยเทานัน้ ยิ่งมากกย็ิ่งเปนความดมีาก เปนผลสงูแกตน โดยเฉพาะแกทาน แกสังคม แกมวลชน

นัน่แหละ ตรงที่สดุ

๔. เปนมนษุยสัมพันธอันลกึซึ้งสดุซึ้งขัน้สัมพัธภาพ

๓. เปนสัมมาอาชโีวของพระโดยตรงอยาง "เอก" ที่จะตองมเีราผูเปนฆราวาสรวมอยูดวยอยาง "โท" ทเีดยีว

๒. และมันกเ็ปนสัมมากัมมันโตของผูมศีลี-สมาธ-ิปญญาแท แมเรา "ผูให" อยู ณ บัดนี้ กพ็งึมอีธปิญญา

แจงชัดอยูวา "จติ" ของเรานัน้กพ็งึ "ให" ดวยอธจิติที่วางจากกเิลส (สัมมาสมาธ)ิ "ให" อยางไมม ี"การรับ" เอาอะไร

มาใหแกตนดอก! จงึไดทาํ "การให" นี้เปนเรื่องงายสบาย ทาํไดบอยๆ ปกตธิรรมดาๆ (อธศิลี) เพราะหมดสงสัย

(พนวจิกิจิฉา) และไรปฏกิริยิาของกเิลสระดับหนึ่งแลวในจติวสิัย (พนสักกายทฐิ)ิ มแีต "กศุลเจตนา"

อันผองใสบรสิทุธิ์ เทานัน้ที่เปน "ความเปน" อยู โดยมกีรรมกริยิานัน้ๆ อยางรูชัดแจง ในเหตผุล คณุคาประโยชน

มไิดหลงผดิในบญุในกศุลของจารตีประเพณบีณิฑบาตนี้ อยางงมงายแลว (พนสลีัพพตปรามาส)

๑. ถาผูนัน้เปนไดถงึปานนี้แทๆ แมจะอยูใน "รปู" ของทายกทายกิากต็าม กย็อมไดชื่อวา พรัง่พรอมดวย

อรยิกันตศลี (ม"ีอธศิลี" ขัน้พระอรยิเจาพอใจ) พรอมดวยสัมมาสมาธ ิ(ม ี"อธจิติ" หรอืม ี"สมาธแิบบพทุธ" ในปจจัยนี้

ในเรื่องนี้แลว) และกจิกรรมที่ผูนัน้รวมทาํอยูนี้กไ็ดชื่อวา เปนการแสดงธรรม เปนทานโปรดสัตว (คน)

ในโลกอยูแทๆ ดวยการรวม (กับพระ) แสดง "การให-การเสยีสละ" ใหเกดิ-ใหมอียูในโลกอยางสาํคัญ (เปน

"มหากริยิา" โสภณจติอยางแทจรงิ ของประมัตถสัจจะ) เพราะโลกจะขาด "การให - การเสยีสละ" ไมได!

โดยเฉพาะใหดวยศรัทธา ดวยบชูาเคารพ การใหโดยไมมกีารบังคับ และเปนการให ที่ไมตองการ

อะไรมาใหแกตน

และ

๑๐. ทายกทายกิาผูม ี"การให" จนกระทัง่ไมม ี"การรับ" เปนที่หมดสดุนี้ กจ็ะตองชื่อวา

เปน "ประธาน" กอใหเหน็ "การให-การเสยีสละ" เกดิ-มอียูในโลกอยางสาํคัญ ดวยผูหนึ่งทเีดยีว



เปน "สหกรณบณิฑบาต" ตัวสาํคัญยิ่งสดุแลวบรบิรูณ เพราะเปน "สหกรณขัน้โลกตุระ" คอืสักแตวา รวมกันทาํ

ประโยชนขึ้นในโลก โดยวัตถปุระสงคเพยีงเพื่อใหม ี"ความเกดิ" ที่เปนรปูที่เปนแบบ เปนลลีาขัน้ "มหากศุล"

นี้ขึ้นมาแกโลก แกมวลชนจรงิๆ สวนผูทาํไมตอง "ไดรับ" อะไรตอบแทนเลย กไ็ดจรงิๆ

กฉ็ะนี้แหละ คอืความหมดตัวหมดตน มันม ี"ความเกดิ" ดาํเนนิเปนไปอยูในจักรวัฏฏะ เปนธรรมดา เปน

"มหาวบิาก" ของมหากศุลนีๆ้ เองเทานัน้ เพราะผูรวมทาํใหมใีหเปน ทัง้ "พระ" ทัง้ "ฆราวาส" นัน้ตาง กส็ักแตวา

"ทาํ" ("กตัตตากรรม" ที่ประกอบดวยวชิชา)

โดยปราศจากการ"ขอ"

ปราศจากการ "อยากได" อะไรตอบแทน

วางจากการยดึเอา ฉวยเอาอะไรมาใหแกตนอกี

แมถงึขัน้รูวานี้คอื "ความด"ี ขัน้สงูขัน้สดุปานใดๆ กไ็มไดยดึเอาความดนีี้มาหลงวาเปนสวนหนึ่งสวนใดของตัว

จะหลงวาเปนสมบัตหินึ่งสมบัตใิดของตน จะวปิลาสวาเปนของของเรา กาํหนดหวังแควา เปนสิ่งที่ เราทาํเพื่อ

"ความสขุ" (อารมณหรอืจติวสิัย) เพื่อ "สรรเสรญิ" (โลกธรรมหรอืวัตถวุสิัย) ของตนนัน้ กไ็มมเีลยจรงิ ๆ

แมมันจะไมม ี"ความสขุ" จะตองตอสูบางจะตองพากเพยีรอตุสาหะ กร็ูอยูดวยอธปิญญาของตน ไมสงสัยเลยใน

"ความเปนจรงิ" นัน้ๆ

หรอืแมมันจะม"ีความสขุ"กเ็ปนเพยีงความงาย ความสบาย ความวางใจ ดวยปญญาที่รูดเีปนที่สดุ ของความรู

ในการกระทาํ รูในกริยิานัน้ๆ อยูตามรปูตามแบบ ตามลลีาหนัก-เบาของงานแตละครัง้ แตละครา นัน้ๆ อยูเทานัน้

และแมมันจะม"ีสรรเสรญิ" มันกค็อืการเกดิ"โลก" (ธรรม) เกดิ"จักรวัฏฏะ"

เปนแค "แรง" ที่จะแผที่จะพัดกระพอื ที่จะขยาย "ตัวของความด"ี อันนีๆ้เอง นัน่แหละ ใหหมนุเดนิ -ปรงุ -ปรับ -แปร

-แพร -เผย -ผัน -พุง-รุง-ลาม-เรอืง-โรจน ฯลฯ [หรอืจะ เบา-เฉื่อย-หมดแรงลง กอ็ยูที่ "ผูรู" ทัง้หลาย ที่ยนืยันวา

สนับสนนุ-นับถอื-เทดิทนู-บชูา "ศาสนา" นัน้ๆ จะ "กระทาํ" การชวยความสบืตอสงตอ "ตัวของความด"ี นีๆ้

ไปอกีหรอืไม !] ไปสูทกุอณแูหงบรรยากาศแกคน แกมวลชนผูควรจะแซซอง -ยนิด ี- เหน็ด ี- และควรรูจัก "ความด"ี

หรอื "ความจาํเปน" ที่คนควรไดนี้แทๆ ยิ่งกวา "ตัวของความชัว่" ใหประจักษๆ เถดิ! เทานัน้ ตัวเราไมไดยนิดี

หรอืฟใูจ ในสรรเสรญิแซซองนัน้ๆ

"บณิฑบาต" จงึไมใช "การขอ"

ผูเขาใจดมีาถงึที่สดุ ณ ขัน้นี้ กจ็ะเหน็ไดแลววา "คนขี้ขอ" นัน้ไมมเีลย ในการ "บณิฑบาต" เมื่อการ บณิฑบาตนัน้

ถกูตองดงีามบรบิรูณถงึที่สดุแลว ไมวาจะเปนฆราวาส หรอืเปนพระ มันพน สิ้นเกลี้ยง จากคาํวา"ขอ"หมดสนทิ!

มันมแีต "การให" กับ "การรับ" ของมนษุยผูสดุแสนรู ความเปนจรงิ และทาํ "ความจรงิ"

นัน้ใหปรากฏอยูเทานัน้จรงิๆ ("มหากริยิา" แท)



มันเปนสัญญลักษณสมบรูณแหงความเปน "ภราดรภาพ" เปน "สันตภิาพ" อยูชนดิถงึขัน้ม ี"สักการบชูา" กันชัดๆ

เจนๆ ถงึขัน้ม ี"เทดิทนู" เหน็ๆ

โดย "ถอื" กันขึ้นมาดวยรูแทเขาใจจรงิตรงกัน เพราะเหน็ควรเหน็ดเีหน็มหากศุล โดย"นับ"เอาได เพราะม ีเนื้อ

มสีาระม ี"คา" อันประมาณมไิดกันจรงิๆ ทัง้รปูธรรม-อรปูธรรม และ นามธรรม แต "ดแีน" หรอืรูชัด แนวา "ด"ี

เปนที่สดุแหงที่สดุฉะนี้แล

ดังนัน้ ผูใดที่ "สนับสนนุ" ศาสนาอยูจรงิ กน็าจะมคีวามปรากฏจรงิ หรอืความเปนจรงิ ยนืยันออกมา จงึจะเหน็ได

รูไดวา ความมปีญญาจรงิ และมกีารทาํไดจรงิของคนจรงิ! นัน้ๆ เปนอยูแท แมจะทาํไมได ถงึขัน้โลกตุระ

"ขัน้สงูสดุยอด" จะไดแคขัน้ใดๆกข็อใหม ี"การกระทาํ" ม ี"กริยิา" ออกมาเปนปรากฏการณ กันเถดิ...

ผูเปน "พระ" จะมแีคเพยีงการบณิฑบาต

หรอืผูเปน "ฆราวาส" จะมแีคเพยีงการรวมมอืรวมใจตักบาตร

แคนี้กเ็ปนที่ยนืยันไดแลววา ผูนัน้สนับสนนุ-นับถอื-เทดิทนู-บชูา ชาต-ิศาสนา-พระมหากษัตรยิ แทจรงิ

เพราะอยางนอยกม็ ี"การกระทาํ" (กรรม) ม ี"กริยิา" (กรรม) อยางเหน็ได รูไดออกชัด

ขอสาํคัญ ขอใหพยายามทาํใหด ีทาํใหถกู ทาํใหตรง "สาระธรรม" แหงบณิฑบาตนัน่เถดิ

"ภกิษ"ุจงึไมใช"ผูขอ"

ศลิปะ วัฒนธรรม สหกรณ ฯลฯ ซึ่งเปนพทุธประเพณมีาทกุกัปปทกุกัลปแหงพระพทุธเจาทกุพระองค จะไดคงทน

ถาวรบรสิทุธิ์ โปรดชวยกันบรูณะ ปราบปราม ปรับปรงุกันใหเขาสูสภาพที่ม ี"ธรรมสาระ" อันบรบิรูณเทอญ !!

มฉิะนัน้ "บณิฑบาต" กจ็ะกลายเปนกจิกรรมของ "คนขี้ขอ" ทาํลายพทุธศาสนา ไปอยาง ไมมปีญหา ภายในไมชา

ไมนานนี้ แนเสยียิ่งกวาแน !

หมูชนใดหรอืประเทศใดที่ม ี"บณิฑบาต" อยางงามแท ถกูธรรมจรงิ เปนวัฒนธรรม เปนศลิปะที่ทรงอยู ประดับอยู

ในหมูชนนัน้ ในประเทศนัน้ จงึเรยีกไดวา หมูชนนัน้ ประเทศนัน้ เปนหมูชนหรอืเปนประเทศที่ม ี"จติ" ประเสรฐิ "จติ"

สงูจรงิๆ เปนความศวิไิลซยอดยิ่ง ซึ่งจะมขีึ้นยนืยง และพรอมทัง้เขาใจแจงกันวา เปน "กจิกรรม" เปน "พฤตกิรรม"

ชัน้สงูสดุของมนษุยชาต ิที่จะมขีึ้นอยูในสังคมนัน้ ประเทศนัน้ ไดยากมาก อยางจรงิยิ่งๆ อกีดวย

นัน่เกี่ยวกับการถกูตูวาเปน "คนขี้ขอ" เพราะเหตแุหง "บณิฑบาต" จะเปนไดแคใด? จะจรงิหรอืไม? กไ็ดสาธยาย

มาพอแกการแลว

สาเหตทุี่ตองเขยีน

เหตทุี่จาํเปนตองเขยีนเรื่อง "ภกิษ"ุ ของพทุธ" ไมใช "ผูขอ" ขึ้นมานี้ กเ็นื่องจาก...

๑. คนนอกพทุธศาสนา หรอืคนที่นับถอืพทุธ ตามตระกลูเองกเ็ถอะ และไมวาจะเปน "หัวใหม" หรอื "หัวเกา"

บางคน ไดเขาใจผดิ ไดจาบจวงกลาวโทษ "การบณิฑบาต" อยางสาดเสยี เทเสยีเหลอืกนิ เชน



-หาวาเปนการขอทานบาง

-เปนคนขี้ขอตรงๆเลยบาง

-เปนการกระทาํของคนผูเอาเปรยีบบาง

-เปนวธิกีรรมที่ทาํใหคนไมทาํงานบาง

-เปนการแสดงออกซึ่งความดอยพัฒนาบาง ฯลฯ

-หรอือะไรอื่นๆอกี มมีานาน มมีามาก แลวแตใครๆจะไดยนิไดฟง คาํโจทนทวง ตฉินิอื่นๆ ตางจากนัยะ

เพยีงที่ยกมา กลาวนี้กย็ังมี

ซึ่งเปนการเขาใจผดิความจรงิ หรอืเขาใจยังไมไดวา

* "บณิฑบาต" คอือะไร ?

* ทาํไมจงึตองบณิฑบาต ?

* ทาํไมจงึตองทาํอยางนี้ ?

* และ "อยางนี้" ที่เหน็อยูในปจจบัุนนี้นี่นะ เปน "การบณิฑบาต" ที่ถกูแลวดแีลวหรอื ?

* สมควรจะมอียูหรอืไม ในสังคมที่มเีศรษฐกจิและวัฒนธรรมอยางนี้ ขนาดเทานี้ ?

* "บณิฑบาต" ทกุวันนี้ เปน "ศลิปะ" หรอืเปน "อนาจาร" กันแท ?

* "บณิฑบาต" เปนความโง เปนความตื้นเขนิที่นาดถูกูเหยยีดหยาม หรอืเปนความฉลาดลกึซึ้งอยางไร?

๒. "พระ" ผูมสีัมมาทฏิฐ ิและมปีฏปิทาถกูตอง ตรงตามพทุธธรรมในพทุธศาสนาแทๆจรงิๆ ถกูเขาใจผดิ

ถกูจาบจวง ตขีลมุรวมไปหมดวา

- เปน "คนขี้ขอ"

- มแีตกรรมวธิขีี้ขอ

- มแีตหาทางเรี่ยไร

- มแีตอบุาย เลศ เลห เอาแตได หาเงนิ

- สะสมสมบัตวิัตถ ุมุงมัน่แตจะสรางสมบัตพิัสถานใหใหญๆใหโตๆ เพราะหลงวัตถ ุหรอืเพื่อผล แหง โลกยีสขุ

-สรรเสรญิ -ยศ -ลาภ ไมแตกตางกรรม ไมแตกตางจติที่กาํหนด ที่หมายของคฤหัสถทัง้หลาย เขามุง เขามุ

เขาหลงแสวงหากันอยูนัน้เลย

เลนเขาใจใสความกันเลยเถดิ ตถีัวเหมาโหลไปหมด ถงึยังงี้เลยแหละ จรงิๆ

ซึ่งเปนความ "เหน็ผดิ" หรอืเปนความ "เหน็ไมได" เปนการ "ด(ูพระ)ไมออก" ของคนบางคน จงึไปหลง นับเอาถอืเอา

เขาใจเอา"พระ" ที่ไมใช "ภกิษใุนธรรมวนัิยนี้" ของพระสัมมาสัมพทุธเจาวา เปน "พระ" ในพทุธศานา

โดยไปหลงนับเอาถอืเอาเขาใจเอา "สมณพราหมณ(พระ)ผูเจรญิบางจาํพวก" ที่เปน "คนขี้ขอ" อยู หรอืเปน



ผูยังมจิฉาทฏิฐอิยูนัน้ วาเปน "พระ" ในพทุธศาสนา

แทจรงิแลว"พระ"แทๆ หรอื "ภกิษใุนธรรมวนัิยนี้" ของพทุธศาสนานัน้ ไมใช "คนขี้ขอ" ตามที่ผูซึ่ง รูยังไมได -

ดยูังไมออกบางคน เขาตูเอานัน้หรอก !




