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คันถธุระและวิปัสสนาธุระ 
 

 “การศึกษาสงฆ์” ในสมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่า“ธุระ”มี ๒ อย่างคือคันถธุระเรียนคัมภีร์และ
วิปัสสนาธุระเรียนหลักการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติ กรรมฐานแต่หลังจากมีการเขียนคัมภีร์
พระพุทธศาสนาแล้ว ค าว่า “การศึกษาสงฆ์” มีนัยหมายถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม(ปริยัติสัทธรรม)
หรือปริยัติศึกษาเป็นหลักซึ่งก็คือคันถธุระนั่นเอง ในขณะที่ “วิปัสสนาธุระ” หมายถึงพระปฏิปัตติ
สัทธรรม(ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นการศึกษาอบรมกล่อมเกลาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความ
เรียบร้อยดีงาม 
 พระพุทธเจ้าทรงก าหนดธุระ(การศึกษา)ส าหรับพระสงฆ์ไว้ ๒ อย่างเพื่อให้เหมาะกับวัยวุฒิ
และคุณวุฒิของพระสงฆ์ซึ่งมีความหลากหลายด้านวัยและพ้ืนฐานความรู้เดิม ท่านที่บวชในขณะเป็น
หนุ่ม มีพ้ืนฐานความรู้ดีก็ควรท าทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ส่วนท่านที่บวชในขณะมีอายุมากแล้วก็
ควรท าวิปัสสนาธุระเป็นหลัก  ดังที่สมัยหนึ่ง กุฎุมพีชาวเมืองสาวัตถีชื่อว่ามหาปาลบวชเมื่อตอนแก่ พอ
บวชได้ ๕ พรรษาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถามว่า “ในพระพุทธศาสนามีธุระอยู่กี่อย่าง”  พระ
พุทธองค์ตรัสว่า “มีธุระอยู่ ๒ อย่างคือ คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ  การเรียนนิกาย(คัมภีร์)หนึ่งก็ดี สอง
นิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็คือ ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วจ าไว้ได้ กล่าวบอกพุทธ
วจนะนั้น ชื่อว่า คันถธุระ  ส่วนการที่ภิกษุบ าเพ็ญธรรมจนคล่องแคล่ว ยินดีอย่างยิ่งในที่เงียบสงบ เริ่มตั้ง
ความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งบรรลุอรหัตผล ชื่อว่า 
วิปัสสนาธุระ” เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบ พระมหาปาลก็กราบทูลทันทีว่า “พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์
บวชตอนแก่ ไม่สามารถบ าเพ็ญคันถธุระให้บริบูรณ์ได้ แต่จักบ าเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ได้ ขอ
พระองค์ตรัสบอกกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิด” 
 คันถธุระคือวิชาการ วิปัสสนาธุระคือวิชาชีวิต เหตุที่คนบวชตอนแก่ไม่นิยมบ าเพ็ญคันถธุระก็
เพราะ(๑)บางคนเรียนมามากแล้ว มีประสบการณ์มากแล้วจากท างานตอนอยู่ครองเรือน บางคนอาจจบ
ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการมาแล้ว วิชาการทางโลกบางเรื่องก็เหมือนวิชาการทางพระพุทธศาสนา คงไม่
จ าเป็นต้องเรียนอีก เพราะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์มากนัก (๒)คันถธุระหรือวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ลึกซึ้ง ละเอียดซับซ้อน โดยเฉพาะปรมัตถธรรมคือเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน ยากที่จะเรียนจบ คนมี
อายุมากเรียนวิชาการนี้อาจท าให้ตัวเองล าบากโดยไม่จ าเป็น 
 
 ๑.คันถธุระ 
 



๒ 
 

 คันถธุระ แปลว่าธุระฝ่ายคัมภีร์ ธุระคือการเรียนคัมภีร์ หมายถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ในสมัยพุทธกาลก็คือนวังคสัตถุศาสน์ ค าสั่งสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑)สุตตะ 
พระสูตรทั้งหลาย รวมทั้งพระวินัยปิฎกและนิเทศ (๒)เคยยะ ข้อความที่มีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน 
ได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมด (๓)เวยยากรณะ ไวยากรณ์ คือความร้อยแก้วล้วน ได้แก่พระอภิธรรม
ปิฎกทั้งหมด และพระสูตรที่ไม่มีคาถาเป็นต้น (๔)คาถา ข้อความร้อยกรองล้วน เช่น ธรรมบท เถรคาถา 
เถรีคาถาเป็นตน้ (๕)อุทาน ได้แก่พระคาถาพุทธอุทาน ๘๒ สูตร (๖)อิติวุตตกะ พระสูตรที่เรียกว่าอิติวุตต
กะ ๑๑๐ สูตร (๗)ชาตกะ ได้แก่ ชาดก ๕๕๐ เรื่อง (๘)อัพภูตธรรม เรื่องอัศจรรย์ คือพระสูตรที่กล่าวถึง
ข้ออัศจรรย์ต่างๆ (๙)เวทัลละ พระสูตรแบบถาม-ตอบที่ให้เกิดความรู้และความพอใจแล้วซักถาม
ยิ่งๆขึ้นไป เช่น จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตรเป็นต้น 
 ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระสาวกผู้เชี่ยวชาญในคันถธุระมีหลายรูป เช่น 
สายพระวินัย ประกอบด้วย พระอุบาลีเชี่ยวชาญพระวินัยอย่างยิ่งในยุคต้น ต่อมาก็มีพระทาสกะ พระ
โสณกะ พระสิคควะ และพระโมคคัลลีบุตรสืบทอดพระวินัยในอินเดียในยุคต่อมาเรื่อยมาจนถึงยุคพระ
จูฬภยะ พระติสสะ พระจูฬเทวะ และพระสิวะสืบทอดในเกาะลังกาสายพระสูตรและพระอภิธรรม 
ประกอบด้วย พระอานนท์ผู้เชี่ยวชาญพระสูตรและพระอภิธรรมอย่างยิ่งในยุคต้น ต่อมาก็มีพระเถระอีก
หลายรูปสืบทอดจากยุคสู่ยุค ในสมัยพระพุทธเจ้า พระทัพพมัลลบุตรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดที่นั่งที่นอน
และจัดภัตตาหารถวายภิกษุ วิธีการจัดสถานที่รองรับพระสงฆ์ก็คือ จัดแจงเสนาสนะส าหรับหมู่ภิกษุที่มี
คุณสมบัติเสมอกันไว้ที่เดียวกัน คือ จัดแจงเสนาสนะส าหรับภิกษุผู้ทรงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วย
ประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้นจักซักซ้อมพระสูตรกัน” จัดแจงเสนาสนะส าหรับภิกษุผู้ทรงพระวินัยรวมกัน
ไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้นจักวินิจฉัยพระวินัยกัน”  จัดแจงเสนาสนะส าหรับภิกษุผู้ทรง
พระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้นจักสนทนาพระอภิธรรมกัน”เหล่านี้คือ
หลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของคันถธุระในสมัยพุทธกาล 
 
 ๒. วิปัสสนาธุระ 
 

 วิปัสสนาธุระก็คือกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ค าว่า “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน 
มีนัยตรงกับค าว่า “ภาวนา”  เป็นค าที่หมายถึงการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมจิตใจและอบรมปัญญา
ตามหลักพระพุทธศาสนา  กรรมฐานหรือภาวนาในพระพุทธศาสนามี ๒ ประการคือ (๑)สมถกรรมฐาน 
หรือสมถภาวนา  การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ หรือการฝึกสมาธิ  (๒)วิปัสสนากรรมฐานหรือ
วิปัสสนาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง หรือการเจริญปัญญา 
  ๒.๑ สมถกรรมฐาน  เป็นวิธีการสร้างสมาธิอย่างที่โบราณาจารย์ได้ปฏิบัติสืบๆ กันมา 
ตามที่ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการ มุ่ง
ฝึกจ าเพาะสมาธิแท้ๆ ก าหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบ มีขั้นตอนที่ด าเนินไปตามล าดับ คือ (๑)เตรียมการ 
โดยการตัดปลิโพธคือข้อติดข้อง ข้อกังวล หรือเหตุกังวล เช่น ลาภ หมู่คณะ ญาติ (๒)เลือกเข้าหา
กัลยาณมิตรคือครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐานโดยต้องเป็นบุคคลที่มีธรรม(กัลยาณมิตต
ธรรม)  (๓)การเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตรับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔๐ อย่างที่
เหมาะกับจริยาของตนโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องพินิจพิเคราะห์ดูว่าตัวเองมีจริตแบบไหน และอาจารย์ผู้



๓ 
 

ควบคุมการปฏิบัตกิ็ตอ้งชว่ยพินิจตรวจสอบดวู่าศิษย์ผู้นั้นๆ มีจริตแบบไหน เพื่อให้สามารถเลือกประเภท
กรรมฐานให้เหมาะกับจริตนั้นๆ  เช่น ราคจริต  ผู้มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ คือรักสวยรักงาม  
ควรใช้อสุภกรรมฐานและกายคตาสติ  โมหจริต ผู้มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ เขลาเหงาซึม เงื่องงง 
งมงาย ควรใช้อานาปานสติกรรมฐานควบคู่กับไปกับการสนทนากับอาจารย์ (๔)เข้าอยู่ในวัด ที่อยู่อาศัย
หรือสถานที่ปฏิบัติซึ่งเหมาะแก่การเจริญสมาธิ พร้อมกันนั้นก็ตัดปลิโพธคือข้อกังวลเล็กๆ น้อยๆ เสียให้
หมด (๕)ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ อุปกรณ์ในการสร้างสมาธิ คือ กรรมฐาน ซึ่งแปลว่า ที่ตั้งแห่ง
การท างานของจิต หรือที่ให้จิตท างาน หมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา เป็นอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมจิต เป็นสิ่งที่เอามาให้จิตก าหนด เพ่ือให้จิตมีที่เกาะจะได้สงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างไร้
จุดหมาย กรรมฐานนั้นกล่าวโดยสรุปในที่นี้ก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตก าหนดเพ่ือชักน าให้เกิดสมาธิ มี วิธี
ปฏิบัติทั้งหมด ๔๐ อย่าง ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกศึกษาและปฏิบัติตามความถนัดของตัวเองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น วิธีแผ่เมตตา  
 ตัวอย่างวิธีปฏิบัตสิมถกรรมฐานโดยใช้พรหมวิหารกรรมฐานข้อ “เมตตา” มีล าดับขั้นคือ (๑) 
พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ(โทสะ) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สรุปความว่า “บุคคลผู้มักโกรธนั้น 
มีผิวพรรณทราม นอนเป็นทุกข์ ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อม ท าการเข่นฆ่าทางกาย วาจา ย่อม
ประสบความเสื่อมทรัพย์ ถึงความเสื่อมยศ ญาติมิตรและสหายหลีกหนี ผู้ถูกความโกรธครอบง าย่อมไม่รู้
เหตุ ไม่รู้ผล ท ากรรม(ไม่ดี)ที่ท าได้ยากเหมือนท าได้ง่าย ต่อเมื่อหายโกรธแล้วย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟ
ไหม้” เป็นต้น และพิจารณาให้เห็นประโยชน์(อานิสงส์)ของความอดทน(ขันติ) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
สรุปความว่า “ความอดทนมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้คือ (๑)เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก (๒)เป็นผู้
ไม่มากด้วยเวร (๓)เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ (๔)เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย (๕)หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์” (๒) พิจารณาดูบุคคลที่อาจเป็นอุปสรรค ผู้ประสงค์จะสร้างสมาธิโดยเมตตา
ภาวนา ควรพิจารณาดูโทษ(ข้อเสีย)อันอาจเกิดขึ้นจากท าเมตตาภาวนาไปในบุคคล ๖ ประเภทคือคนที่
เกลียดกัน ย่อมล าบากใจท าให้เสียเวลาในการปรับความคิดให้หลีกเว้นจากความเกลี ยดแล้วหันมาสู่
ความรัก เป็นการเพ่ิมภาระให้ตัวเองคนที่เป็นสหายรักกันมาก  อาจมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
กรรมฐานได้ยาก เพราะไม่มีแรงจูงใจทั้งด้านลบและด้านบวก ย่อมล าบากเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในฐานะ
กลางๆ ไม่เกลียดไม่รักกัน  ก็อาจล าบากเช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่าการตั้งคนประเภทนี้ไว้ในฐานะเป็นครู
และเป็นคนรักกันย่อมส าเร็จได้ยากคนที่เป็นศัตรูกัน  อาจท าให้เกิดอุปสรรคได้ เพราะเหตุว่าเมื่อระลึก
ถึงคนที่เป็นศัตรูกัน ความโกรธย่อมเกิดขึ้นคนที่มีเพศตรงข้าม  อาจท าให้เกิดอุปสรรคได้เช่นเดียวกัน 
เพราะเหตุว่าเมื่อระลึกถึงเจาะจงคนที่มีเพศตรงข้าม ความก าหนัดย่อมเกิดขึ้นคนที่ตายแล้ว  ย่อมเป็น
การเสียเวลาโดยไม่มีประโยชน์เกิดขึ้น เพราะเหตุว่าถึงจะท าเมตตาภาวนา ก็ไม่มีอานิสงส์ให้เข้าถึงแม้แต่
อุปจารสมาธิได้ (๓)ท าเมตตาภาวนาตามล าดับเมื่อรู้ชัดว่าควรงดท าเมตตาภาวนาในบุคคลประเภทไหน
และท าเมตตาภาวนาในบุคคลประเภทไหน ก็ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มท าเมตตาภาวนาไปในบุคคลประเภท
ต่างๆ ตามล าดับ คือ ในตนเอง ในเบื้องต้น โยคีผู้ปฏิบัติพึงท าเมตตาภาวนาด้วยการก าหนดใจหรือกล่าว
เพียงเบาๆ ว่า “ขอเราจงเป็นผู้ไม่มเีวร ไม่มีความเบียดเบยีน ไม่มีทุกข์ มีความสุขบริหารตนไปเถิด” ดังนี้
ก็ได้ เหตุที่ต้องเจริญเมตตาภาวนาไปในตนก่อนนั้น ก็เพราะต้องการให้เป็นพยานว่า “ตนเองรักสุข
เกลียดทุกข์ ฉันใด คนหรือสัตว์อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น” ในคนที่เป็นสหายรักหรือคนที่เคารพกัน  
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ในล าดับต่อมา โยคีผู้ปฏิบัติพึงระลึกถงึคุณความดีของคนอื่นที่ท าให้เป็นที่รักและเคารพกันแล้วท าเมตตา
ภาวนาโดยนัยว่า “ขอท่านผู้นั้นจงถึงความสุข ไม่มีทุกข์เถิด” เป็นต้น ในบุคคลที่อยู่ในฐานะกลางๆ และ
ในบุคคลที่เป็นศัตรูกัน(ถ้ามี) 
  ๒.๒ วิปัสสนากรรมฐาน การฝึกอบรมปัญญาใหเ้กิดความรูแ้จ้งตามเปน็จริง หรือการ
เจริญปญัญาวธิีปฏิบตัิวปิัสสนากรรมฐานมี ๒ แบบคอื 
 แบบที่ ๑ สมถยานิกเมื่อเตรียมการด้านพ้ืนฐานและรากเหง้าของปญัญา(วิปัสสนา)ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะท าล าต้นของปญัญา(วปิัสสนา)คือทิฏฐิวิสุทธเิปน็ตน้ให้สมบูรณ์ โยคีผู้เปน็ “สมถยา
นิก” เมื่อจะปฏิบตัิวปิัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาปัญญา พึงออกจากรูปฌานและอรปูฌาน ฌานใดฌาน
หนึ่งก่อน เว้นไวแ้ตเ่นวสัญญานาสญัญายตนะเพื่อใช้เปน็ฐาน พึงก าหนดองคฌ์านมีวิตกเปน็ตน้ และ
ธรรมที่ประกอบดว้ยองค์ฌานมีเวทนาเปน็ตน้โดยลักษณะและหนา้เปน็ตน้ ครั้นแล้วพึงก าหนดลงว่า 
“ทั้งหมดนั่นเปน็นาม” เพราะอรรถว่าเปน็สิ่งทีน่้อมไปได้ เพราะมุ่งหน้าโนม้ไปสูอ่ารมณ์ ส ารวจนามนัน้
หาดไูปว่า “นามนี้อาศัยอะไร ?” ก็จะพบว่า “หทัยรปูเป็นที่อาศัยของนาม” ต่อจากนั้นพึงก าหนดจบัรปู
คือภูตรปู(ดนิ น้ า ไฟ ลม)ซึ่งเป็นที่อาศัยของหทัยรปู และอุปาทายรปูที่เหลอืก็อาศัยภูตรูป โยคีพึง
ก าหนดลงว่า “ทัง้หมดนั่นเป็นรปู” เพราะเปน็สิ่งเสื่อมสลายได ้ ต่อจากนัน้พึงก าหนดนามรูปด้วยกนัโดย
สรุปวา่ “นามมีการน้อมไปเป็นลักษณะ รูปมีการเสื่อมสลายเป็นลกัษณะ” เมื่อมีความคล่องแคลว่ชดัเจน
ในการก าหนด ชือ่วา่ไดท้ าทฏิฐวิสิทุธใิหถ้งึพรอ้มสมบรูณ ์ เมือ่ทฏิฐวิสิทุธสิมบรูณแ์ลว้ ยอ่มเปน็พ้ืนฐานแก่
การท ากังขาวติรณวิสุทธ ิ มคัคามคัคญาณทัสสนวิสุทธ ิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ และญาณทัสสนวิสุทธิ
ให้สมบูรณต์ามล าดบัเปน็แนวทางไปสู่การตัดกเิลสตัณหาไดเ้ช่นเดียวกัน ดงัที่พระอานนทไ์ดก้ล่าวไวต้อน
หนึ่งว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนามีสมถะน าหน้า เมือ่เธอเจรญิวปิัสสนาอันมีสมถะน าหน้าอยู ่
มรรคเกดิขึน้ เธอเสพคุ้น เจริญ ท าให้มากซึ่งมรรคนัน้ เมื่อเธอเสพคุน้ เจริญ ท าให้มากซึ่งมรรคนัน้ 
สังโยชน์ทัง้หมดย่อมถูกละได้ อนุสัยทัง้หลายย่อมสิ้นไป” พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธกีารพัฒนาปญัญาแบบ
สมถยานกิไว้ตอนหนึ่งว่า ““เรานั้นแล สงดัจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุ
ปฐมฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานญัจายตนะ ... เนวสญัญานาสัญญายตนะ ... บรรลุสัญญาเวทยิต
นิโรธอยู่ เพราะเห็นดว้ยปัญญาอาสวะทัง้หลายกไ็ดถ้ึงความสิน้ไป” 
 แบบที่ ๒ วิปัสสนายานิกโยคีผู้เป็น “วิปัสสนายานิก” เมื่อจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ
พัฒนาปัญญา ก าหนดพิจารณารูปคือมหาภูตรุปได้แก่ธาตุ ๔(ดิน น้ า ไฟ ลม) โดยในเบื้องต้น ก าหนด
พิจารณาธาตุดินและธาตุน้ าแยกย่อยเป็นอาการ ๓๒ เริ่มจากผมเป็นต้นไป เมื่ออาการ ๓๒ ปรากฏชัด 
ส่วนที่เป็นธาตุไปและธาตุลมซึ่งแยกย่อยเป็นอาการอีก ๑๐ อย่างก็ปรากฏชัดตามมาโยคีผู้ปฏิบัติคร้น
รวมรูปทั้งหมดนั้นเข้าด้วยโดยลักษณะคือความเสื่อมสลาย ก็จะเห็นว่า “นั่นเป็นรูป” เมื่อโยคีก าหนด
เห็นรูปอย่างนั้นแล้ว อรูปธรรมทั้งหลาย(นาม)ก็ปรากฏ โยคีรวมอรูปธรรมทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยลักษณะ
คือความน้อมไปได้ ก็จะเห็นว่า “นั่นเป็นนาม” วิปัสสนายานิกถือเป็นวิธีการพัฒนาปัญญาอีกแบบหนึ่งที่
น าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระพระพุทธเจ้ตรัสถึงวิธีการพัฒนาปัญญาแบบ
วิปัสสนายานิกตอนหนึ่งว่า “เมื่อใด เรารู้ชัดความเกิด(สมุทัย) ความดับ(อัสดง) คุณ(อัสสาทะ) โทษ
(อาทีนพ) และเครื่องสลัดออก(นิสสรณะ)อินทรีย์ ๖(ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)ตามความเป็นจริง เมื่อนั้น
เราจึงยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
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ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ อนึ่ง ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุตติ(ความ
หลุดพ้น)ของเราไม่ก าเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”  
 
พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ 
กัลยาณมิตรเพื่อความงอกงามแห่งวิชา 
 

 กระบวนการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล(สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังพระชนม์อยู่) 
ให้ความส าคัญแก่สายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ คือ พระอุปัชฌาย์(ผู้บวชให้)กับพระ
สัทธิวิหาริก(ผู้รับการบวช-ศิษย์) และพระอาจารย์(ผู้เป็นเจ้าส านักแต่ไม่ได้บวชให้)กับพระอันเตวา
สิก(ผู้มาอยู่กับเจ้าส านักโดยท่ีท่านไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์-ศิษย์) โดยเฉพาะใน ๕ พรรษาแรกต้อง
ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากท่ีสุดองค์ประกอบท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับ
พระสัทธิวิหาริกแน่นแฟ้นเรียกว่า อุปัชฌายวัตรกับสัทธิวิหาริกวัตร   อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี ท า ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์กับพระอันเตวาสิกแน่นแฟ้นเรียกว่า อาจริยวัตรกับอันเตวาสิ
กวัตรเป็นการเอาใจใส่ต่อกันและกันด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลทุกเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ซึ่ง
จะน าไปสู่การปลูกศรัทธาในกันและกันเป็นเบื้องต้นก่อนท่ีจะน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกันในเรื่อง
อื่นๆ ต่อไปสาระส าคัญบางตอนของวัตรต่างๆ เช่น 
 อุปัชฌายวัตร(วิธีท่ีสัทธิวิหาริกประพฤติโดยชอบในอุปัชฌาย์) ... เมื่ออุปัชฌาย์ก าลัง
กล่าว ไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่าง อุปัชฌาย์กล่าวถ้อยค าใกล้ต่ออาบัติ(สุ่มเสี่ยงจะเป็นอาบัติ) พึง
ห้ามเสีย ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้สอบถามอรรถ พึง
สอบถาม อุปัชฌาย์อยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารนั้นสกปรก ถ้าสามารถ พึงช าระให้สะอาด ถ้าอุปัชฌาย์
เกิดความเห็นผิด สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสีย หรือพึงแสดง
ธรรมแก่อุปัชฌาย์... 
 สัทธิวิหาริกวัตร(วิธีท่ีอุปัชฌาย์ประพฤติโดยชอบในสัทธิวิหาริก) ... อุปัชฌาย์พึง
สงเคราะห์อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วยอุทเทส(การเรียนการสอน) ปริปุจฉา(สืบค้นหาความรู้) 
โอวาท(แนะน าตักเตือน) และอนุศาสน์(สั่งสอน)ถ้าสัทธิวิหาริกเกิดความเห็นผิด อุปัชฌาย์พึงให้สละ
เสีย หรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสีย หรือพึงแสดงธรรมแก่สัทธิวิหาริก 
 สาระของอาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตรก็มีเหมือนกับอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร 
โดยสรุป วัตรท้ังหมดนี้มีสาระเพื่อให้ความเอ้ือเฟื้อต่อกัน สร้างความอบอุ่น ความเป็นกัลยาณมิตร 
สร้างสายสัมพันธ์ต่อกันท้ังด้ายภาพและจิตภาพ ซึ่งเมื่อผู้เป็นศิษย์มีอายุพรรษาเกิน ๕ ไปแล้ว แม้
จะแยกย้ายกันไปอยู่ต่างถิ่นท่ี แต่ก็ยังคงความเป็นศิษย์-อาจารย์กันอยู่อย่างเหนียวแน่น ความงอก
งามของวิชาท่ีได้เรียนมาจากพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์อย่างใกล้ชิดจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบ ยิ่งใช้
วิชาก็ยิ่งเพิ่มปริมาณแตกฉานขยายต่อเนื่องเรื่อยไป เพราะได้อาศัยหน่อแห่งความงอกงามคือ
ศรัทธา ดังพุทธภาษิตว่า “สทฺธา พีช  ตโป วุฏฺฐ-ิศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน” 
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 อานิสงส์ยิ่งใหญ่ท่ีได้จากวัฒนธรรมการศึกษาแบบนี้ก็คือ ท้ังอาจารย์ท้ังศิษย์ได้เรียนรู้
จากกันและกัน เป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่กันและกัน เกิดศรัทธาในกันและกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 
สร้างกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกัน 
 
หลักคิดหลักครู 
จากบทเรียนการศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล 
 

 ประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พอสรุปเป็นหลักคิดหลักครูอันจะ
เป็นแนวปฏิบัติส าหรับครูและนักเรียนในสังคมยุคใหม่ได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ สร้างศรัทธาครูอาจารย์ผู้ท าหน้าที่สอนต้องมีหลักคิดคือ ศรัทธาเป็นฐานของการ
เรียนการสอนสรรพวิชาดังพุทธภาษิตว่า “สทฺธาย ตรติ โอฆ ” แปลว่า ข้ามพ้นหุบเหวหล่มเลนได้ด้วย
ศรัทธา เบื้องต้นแห่งความส าเร็จในการสอนคือศรัทธา ผู้สอนต้องมีศรัทธา ผู้เรียนก็ต้องมีศรัทธา 
โดยเฉพาะผู้เรียนนั้นเกิดศรัทธาขึ้นได้มาเพราะผู้สอนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สอนมี ๒ ส่วนคือส่วนที่ ๑ จรณะ คือคุณสมบัติด้านความ
ประพฤติ พระพุทธศาสนาแสดงคุณสมบัติของผู้เป็นครูอาจารย์ไว้ เรียกว่า กัลยาณมิตตธรรม มี ๗
ประการดังนี้ (๑)น่ารัก (๒)น่าเคารพ (๓) น่ายกย่อง (๔) รู้จักพูดรู้จักชี้แจง (๕) รับฟังค าแนะน า
วิพากษ์วิจารณ์ได้ (๖) พูดเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ (๗)ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลส่วนที่ ๒ วิชา 
คือคุณสมบัติด้านวิชาการคนที่เป็นครูอาจารย์ต้องมีความโดดเด่นทางวิชาการจนเป็นที่สังเกตได้ นั่นคือ
เป็นคนที่มีคุณสมบัติเรียกว่า “พาหุสัจจะ” แปลว่า ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก เรียนรู้มามาก หรือคง
แก่เรียน มีองค์ประกอบซึง่เป็นตัวชี้วัด ๕ คือ  (๑)พหุสสุตา เรียนมาก (๒)ธตา จ าได้ (๓)วจสา ปริจิตา ใช้
คล่อง (๔)มนสานุเปกขิตา  ขึ้นใจ (๕)ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักวิชานั้นๆ ทั้งที่เป็น
ต้นฉบับ(Original) และค าอธิบายรวมทั้งความเห็นของคนยุคต่อมา 
 ความรู้ที่จ าเป็นต้องถ่ายทอดเพ่ือให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม มี ๒ ส่วน คือ ความรู้ด้าน
วิชาการเฉพาะสาขากับความรู้เรื่ององค์ประกอบพ้ืนฐานแห่งชีวิต นอกจากจะรู้ว่าปรัชญาคืออะไร 
ศาสนาคืออะไร ตรรกศาสตร์คืออะไร วัฒนธรรมคืออะไรเป็นต้นแล้ว ผู้สอนยังต้องรู้และเข้าใจอย่ าง
ลึกซึ้งด้วยว่า ชีวิตคืออะไร ประกอบด้วยอะไร ชีวิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปอย่างไร ? ชีวิตเป็นอย่างไร ? 
อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ? เพื่อน ามาประกอบการจัดกระบวนวิชาและวิธีการถ่ายทอดความรู้
ให้มีผลต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์   
 คุณสมบัติทั้ง ๒ ส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในศิษย์ ถ้าผู้สอนไม่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว ศิษย์ไม่มีศรัทธา การเรียนการสอนก็สักแต่ว่าสอน วิชาการไม่เจริญงอกงาม จิตใจก็ไม่มีเจริญ
งอกงาม แม้จะจบเป็นบัณฑิต ความเป็นบัณฑิตก็ไม่เจริญงอกงาม ใช้วิชาความรู้ไปประกอบหน้าที่การ
งานก็ไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร 
 ขั้นที่ ๒ การปลูกฝังผู้เรียนกรอบในการปลูกฝังผู้เรียนคือไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา  ซึ่งเป็นหลักกรรมฐานในพระพุทธศาสนานั่นเอง การปลูกฝังผู้เรียนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา  เป็น
องค์ประกอบส าคัญเบื้องต้นในการเรียนการสอนยุคใหม่ คนไม่ดีคือคนที่มีศีล สมาธิ ปัญญา คนไม่ดีท า
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อะไรก็มีปัญหาไปหมด เรียนหนังสือไป วิชาที่ได้มาก็กลายเป็นวิชามาร คนไม่มีสมาธิเรียนหนังสือไม่จ า 
เรียนไปหงุดหงิดไป คนไม่มีปัญญาเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง นี่คือสิ่งที่นักบริหารการศึกษาต้องรู้และใส่ใจให้
มาก 
 หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนกค็ือ ดีต้องมาก่อนเก่ง นั่นคือต้องสร้างคนดีก่อนสร้างคน
เก่ง ความดีเป็นเครื่องมือสร้างความเก่ง คนดีเมื่อได้รับการศึกษาไปจะกลายเป็นคนเก่งได้ไม่ยาก ศีล 
สมาธิ ปัญญามีลักษณะเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายไปในขณะเดียวกัน นั่นคือในบางกรณี ถ้าประสงค์จะ
ให้คนมีศีล สมาธิ ปัญญา ก็ใช้วิธีการประกอบพิธีท าบุญ ให้ทาน สมาทานศีลถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ า 
นานไปก็จะมีอัธยาศัยเป็นคนมีศีล หมั่นฝึกปฏิบัติกรรมฐานกล่อมเกลาจิตใจอยู่เป็นประจ าโดยวิธีการ
ต่างๆ นานไปกลายเป็นคนมสีมาธดิ ีฝึกคิดฝึกใคร่ครวญอยู่เสมอ นานไปกลายเป็นคนสตปิัญญาดี อย่างนี้
เรียกว่าเป็นทั้งวีธีการและเป้าหมาย 
 ในบางกรณี ศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในลักษณะเป็นเป้าหมาย เช่น ประสงค์จะให้คนมีศีล สมาธิ 
ปัญญาต้องท ากิจกรรมหรือพิธีกรรม บางโรงเรียนใช้วิธีการให้เด็กไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานฝึกสมาธิ
ก่อนเรียน  สังคมบางท้องที่มกีารประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจ า แล้วให้ถือเป็นโอกาสที่ผู้คน
ในสังคมนั้นจะไดม้ารวมกันท าสาธารณประโยชน์และพูดคุยกันแตเ่รือ่งดงีาม หรือถือโอกาสอบรมสั่งสอน
กัน ไม่นานจะกลายเป็นคนมีศีล หรือบริกรรม(ท่องบ่น)หัวใจอิติปิโส(อิ, สวา, สุ) หรือหัวใจอริยสัจจ์ ๔(ทุ, 
ส, นิ, ม)อยู่เป็นประจ า ไม่นานก็จะกลายเป็นคนมีสมาธิดี และท้ายที่สุดย่อมมีผลท าให้เกิดปัญญา  
 ขั้นที่ ๓ กรอบในการถ่ายทอดความรู้กรอบในการถ่ายทอดความรู้ควรด าเนินตามธรรม
เนียมพระพุทธศาสนาคือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธปริยัติก็คือ เรียนทฤษฎี ปฏิบัติคือฝึกปฏิบัติตามทฤษฎีที่
ได้เรียนมา ปฏิเวธคือการบรรลุผลของการปฏิบัติ  ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆ ปริยัติก็คือพระ
พุทธพจน์ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ปฏิบัติคือค าสอนของพระพุทธเจ้าที่สรุปลงมาเป็นแนวปฏิบัติใน
กรอบไตรสิกขา ปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติระดับต้นคือสุข สงบ เยือกเย็น ระดับสูงคือมรรค ผล 
นิพพานการถ่ายทอดเนื้อหาให้ครอบคลุมกระบวนวิชาต้องประยุกต์ตามหลักพระพุทธศาสนานี้ 
 วิชาการอื่นๆ ก็มีกรอบในการถ่ายทอดความรู้ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นั่นคือต้องมีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะให้น้ าหนักในส่วน
ไหนมากกว่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะของวิชา  
 กรอบในการถ่ายทอดวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควรได้รับการเน้นในด้าน
ไหน ? มีค าส าคัญอยู่ ๒ ชุดที่ควรน ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน คือ (๑)รู้ดี ท าได้ ใช้
เป็น และ(๒)สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
 “รู้ดี ท าได้ ใช้เป็น” เป็นเป้าหมายด้านวิชาการ  “รู้ดี” คือรู้ปริยัติ รู้ทฤษฎี  “ท าได้” คือ
ปฏิบัติได้ตามที่รู้ รู้อย่างไร ท าได้อย่างนั้น “ใช้เป็น” คือปฏิเวธ เมื่อเรียนจบมาแล้วไม่ได้เอาความรู้มาใส่
บ่าแบกหาม แต่เมื่อถึงสถานการณ์ที่จ าเป็น สามารถน าความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 “สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” เป็นกรอบในการสร้างจรณะหรือวิชาชีวิต ครูอาจารย์ต้องการ
ให้ศิษย์เป็นมนุษย์สมบูรณ์ เป็นคนดีมีศีลธรรม ต้องสอนเขาให้รู้วิธีการที่จะเป็น ต้องท าให้ดู อยู่ให้เห็น
เป็นตัวอย่างที่ดี(Role Model)สถาบันการศึกษายุคใหม่ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรผลิตบัณฑิตก็ด้วย
วัตถุประสงค์ ๒ อย่าง คือ (๑)สร้างบัณฑิตที่มีลักษณะเฉพาะทาง (๒)สร้างนักปฏิบัติ  



๘ 
 

 มีข้อสังเกตเพ่ือให้พิจารณาในประเด็นความเป็นนักทฤษฎีกับความเป็นนักปฏิบัติทฤษฎีเกิด
จากความคิดของคนแล้วเอาไปบรรจุไว้ในต ารา วิธีปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจาก
สถานการณ์จริงซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายไปตามกาละ เทศะ บุคคล และสภาพแวดล้อม  
 การเป็นคนดีกับการเป็นคนมีความรู้ทางศาสนามีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสีย
ทีเดียวความเป็นคนดีเกิดจากการปฏิบัติตามหลักศาสนาและกฎเกณฑ์ทางสังคม   การมีความรู้
เชี่ยวชาญวิชาการด้านศาสนาเป็นหลักประกันว่าจะท าให้เป็นคนดีได้ส่วนหนึ่ง กล่าวคือเป็นพ้ืนฐานได้ 
แต่จะเป็นคนดีได้จริงก็ต่อเมื่อมีการน าหลักศาสนานั้นไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ดังนั้นจัดให้เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ผลที่ได้คือมีความรู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนา  
 ความพยายามของหลายคนที่จะให้มีการเรียนการสอนวิชาศาสนาในโรงเรียน ในวิทยาลัย 
หรือในมหาวิทยาลัย ด้วยหวังว่าจะท าใหผู้้เรียนเป็นคนดีจึงเป็นไปตามที่หวงับ้าง ไม่เป็นไปตามที่หวังบ้าง 
เพราะความจริงก็คือว่า มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลที่ได้ก็คือความรู้ความเข้าใจวิชา
พระพุทธศาสนา แต่ความเปน็คนดตี้องเป็นอีกขัน้หนึ่ง  ความเป็นคนดจีะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่ไดน้ าเอาความรู้
วิชานั้นๆ มาปฏิบัติ 
 วิชาการทั้งหลายก็เหมือนกัน เรียนจบแล้ว สิ่งที่ได้คือความรู้ แต่ไม่แน่ว่าจะมีความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าขบคดิ  ประเด็นที่นักการศึกษาตอ้งรูใ้นเบือ้งตน้คอื หลักวิชาการทั้งหลาย
จะเจริญงอกงามและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตใดๆ ต้องมีการปฏิบัติและเกิดผลของการปฏิบัติ ซึ่งจะก่อผล
สืบเนื่องคือ “ปีติ” แปลว่าความอิ่มใจที่จะย้อนกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิตให้สดชื่นดื่มด่ าไปกับหลักวิชาการ
นั้น  ดังนั้น เรื่องของการศึกษานี้ องค์ประกอบแห่งความงอกงาม คือ (๑)อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร (๒)
ศิษย์ผู้มีศรัทธา (๓)ปริยัติคือศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติคือศึกษาอบรมควบคู่กันไป 
 
 
 
 

 


