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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติและแนวค�ำสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
ผลการศึกษาพบว่า สมณะในสามัญญผลสูตร ได้แก่ นักบวชในพระพุทธศาสนา ทีม่ คี วามประพฤติ
สงบเรียบร้อย น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ เช่น พระอริยบุคคล ในระดับต่างๆ
หรือผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรมในอันทีจ่ ะท�ำให้บาปธรรมสิน้ ไป คือเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ระงับบาปธรรมทัง้ ปวง เพือ่ ลด ละ
ท�ำลายกิเลส หรือผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ะเป็นไปเพือ่ ความเป็นพระอริยบุคคล ตามแนวคิดเรือ่ งสมณะทีป่ รากฏ
ในสามัญญผลสูตร เป็นผลที่ได้รับในปัจจุบันจากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากทุกข์ตามหลัก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่เบือ้ งต้นคือ มีอสิ ระพ้นจากการบีบคัน้ ของอ�ำนาจกิเลสอย่างผูค้ รองเรือน
เบื้องกลาง คือ สามารถลดกิเลสอย่างกลางได้ และเบื้องสูง คือ ท�ำให้ได้ วิชชา ๘ คือ วิปัสสนาญาณจนถึง
อาสวักขยญาณ ทีส่ ามารถท�ำให้ถอดถอนจากอ�ำนาจของกิเลส ตัณหา ดับสนิทสิน้ จากอาสวะกิเลสทัง้ ปวง
ได้ ตามล�ำดับ
แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้แก่ ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติตนของ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะตามหลักของพระพุทธศาสนา อันเป็นหนทางที่จะน�ำไปสู่ผลประโยชน์ที่บริบูรณ์ได้
ตามแก่นแท้หรือเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา นัน่ คือ การหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆ อันเป็น
วิสัยของชาวโลกหรือผู้ครองเรือนทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ และสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่หวังจะอาศัยพึ่งพิงได้ จากสติปัญญาความรู้ความสามารถของสมณะ เมื่อได้เข้าไปคบหา
ช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้วยดีต่อกัน หรือศึกษาเรียนรู้ข้อสงสัยอันเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ชีวิตได้
ค�ำส�ำคัญ: สมณะ, สามัญญผลสูตร

* อาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract
The Objectives of article were : 1) to Study the history and scopes of teachings
in Buddhism’s discourse called ‘SamannaphalaSutta, 2) to study concepts on Samana in
its discourse.
The findings indicated that: Samana, literally meaning ‘a recluse’, in the above
discourse denoted a Buddhist monk, whose conducts and self-disciplines were calm,
neat, admirable, faithful and respectful as the Noble Ones at different levels did. This
denotation also referred to lay disciples with ethics and morality conducive to
annihilating evil acts. To put it in another way, they discipline themselves to eradicate
all evils to diminish, eradicate and exterminate defilements or practise dharma towards
the states of Noble Ones. According to the concept, it was an individual’s current fruition
from disciplining oneself to liberate him from sufferings as stipulated by teachings in
Buddhism. As such, the individual was able to free each one from defilements being of
three different steps. As a householder, he was able to diminish the oppressive powers
of defilements at the initial stage while at the medial stage he could reduce moderate
defilements, whereas at the high stage he was able to gain supernatural knowledge that
enabled them to jettison all defilements and cravings.
Analytical outcomes indicated that the concepts on the Buddhist monk in the
aforesaid discourse epitomized benefits from his practices and self-disciplines following
the pat h of Buddhism’s goal. Such benefits signified the only one of its way leading to
absolute one as the core essence or the highest goal in Buddhism. The very goal was
the emancipation of worldly fetters to which householders clang. In addition,
characteristics of the Buddhist monk in the discourse mentioned above were mutually
beneficial to seekers searching for their refuges in aspect of the former’s intelligence and
wisdom when they both were associated with one another to help make good
contribution or to study questionable issues helpful for their own lives
Keywords: Samana, Samanyaphala Sutra
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๑. บทน�ำ

สมณะตามหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนาที่
ปรากฏในสามัญญผลสูตร เป็นสูตรทีว่ า่ ด้วยผลหรือ
ประโยชน์จากการด�ำรงเพศเป็นสมณะ หรือบ�ำเพ็ญ
สมณธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่
เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องสูง คือสิ้นอาสวะ
กิเลสทั้งปวง ตามล�ำดับ ดังนั้น ค�ำว่า “สมณะ” จึง
มิใช่มีความหมายแต่เพียงผิวเผิน ที่หมายถึงเพียง
รูปลักษณ์ภายนอกของนักบวชแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น เพราะหากไม่ศึกษาหรือท�ำความเข้าใจให้
ถูกต้องแจ่มชัดแล้ว ก็อาจจะท�ำให้การตีความหลัก
ส�ำคัญอื่นๆ ในทางพระพุทธศาสนาผิดเพี้ยนหรือ
คลาดเคลื่อนตามไปด้วย เพราะเจตนาอันแท้จริง
ของการถือก�ำเนิดขึน้ ของพระพุทธศาสนา หรือการ
เกิดขึ้นของธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติล้วนแล้วแต่
มีเหตุผลที่สอดคล้องรองรับกันเช่นเดียวกันกับ
ความหมายของสัจธรรมกับจริยธรรมในพระพุทธ
ศาสนานั่นเอง
สมณะในสามัญญผลสูตร เกีย่ วข้องกันกับ
วิธปี ฏิบตั ขิ องนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยตรงใน
ปัจจุบนั ทีป่ รากฏข่าวคราวอยูม่ ากมายตามสือ่ สาร
มวลชนสมัยใหม่ทสี่ ามารถแพร่กระจายข่าวสารไป
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น คลิปพระสงฆ์ซ้อมเต้นโคโยตี้
หรือการกระท�ำอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นการสร้าง
ความเสียหายกระทบต่อความรู้สึกที่ดีของผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและ
เพิ่มขึ้นในสังคมให้เห็นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตาม
ความหมายดั้งเดิมจริงๆ แล้ว “สมณะ” ซึ่งหมายถึง
ผู้ที่ต้องมีความสงบ น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตร
ปฏิบัติควรแก่การนับถือ แต่ความหมายของค�ำว่า
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“สมณะ” ในพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งกว่า
ความหมายเดิมมาก เพราะผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็น
สมณะนั้น ต้องเป็นพระอริยบุคคล ตัดกิเลสตัณหา
ระงับบาปกรรมได้ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว เพราะฉะนั้น
การศึกษาถึงข้อวัตรปฏิบตั ขิ องสมณะตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา จึงเป็นการสร้างแนวคิดหรือ
จิตส�ำนึกที่ถูกต้องแก่คนในสังคมที่จะต้องหันมา
ช่วยกันให้ความสนใจ และหาแนวทางในการที่จะ
ป้องกันรักษาพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวร
และมีคุณค่าเป็นที่เคารพแก่คนในสังคมได้อย่าง
แท้จริง เพราะการคงอยูข่ อง “สมณะ” ในพระพุทธ
ศาสนา ตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้องและแท้จริงของ
ธรรมวินัยนั้น จะต้องอาศัยความคิดเห็นที่ดี และ
ประกอบกับความเห็นหรือเข้าใจทีถ่ กู ต้องและชอบ
ธรรมตามธรรมวินัยของพุทธบริษัททั้ง ๔ (ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) จึงจะสามารถท�ำให้
พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และสามารถที่จะ
ด�ำรงอยู่ต่อไปได้อีกยาวนาน ตามค�ำพุทธยากรณ์
โดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของสมณะ และ
มีธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มครอง หากนักบวชใน
ศาสนาของพระองค์ ประพฤติตนอยู่ในความเป็น
สมณะ หรือเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติที่จะท�ำให้
เข้าถึงความเป็นสมณะได้อย่างถูกต้องแท้จริงแล้ว
ทองปลอมหรือสัทธรรมปฏิรปู คือ ค�ำสอนทีต่ คี วาม
โดยคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเจตนาอันแท้จริงของ
พระพุทธศาสนาก็จะยังไม่เกิดขึ้น หรือไม่ได้รับ
ความนิยมเท่ากับทองจริง คือเลื่อมใสศรัทธาหลัก
ค�ำสอนจากการตีความที่ไม่ถูกต้อง เสมือนว่าเป็น
พระสัทธรรมที่เกิดจากหลักค�ำสอนอันบริสุทธิ์ที่
ตรั ส ออกมาจากพระโอษฐ์ ข ององค์ ส มเด็ จ พระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าเองฉะนั้น สมณะตามหลักของ
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร เป็น
ผูซ้ งึ่ ละเว้นจากความชัว่ ทุกอย่าง มุง่ กระท�ำแต่ความดี
มีความส�ำรวมระมัดระวังในเรือ่ งความชัว่ ไม่ตกอยู่
ในอ�ำนาจของความชัว่ ฉะนัน้ การได้พบเห็นสมณะ
จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความส�ำคัญยิง่ ต่อแนวคิด
ในการด�ำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งมีรายละเอียด
ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

๒. ความหมายของสมณะ

นักปราชญ์ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของค�ำว่า “สมณะ” ไว้ ซึ่งมี
แง่มุมหรือประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้คือ
สมณะ เป็นค�ำภาษาบาลี แปลว่า ผู้สงบ
ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล เรียกนักบวชใน
ลัทธิหรือศาสนานัน้ โดยทัว่ ไปว่า “สมณะ” ชาวอินเดีย
ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา เรียกพระพุทธเจ้าว่า
สมณโคตมะ ซึ่ ง หมายถึ ง นั ก บวชแห่ ง ตระกู ล
โคตมะ๑
สมณะ หมายถึง บรรพชิต หรือนักบวช
ผู้ซึ่งละเว้นจากความชั่วทุกอย่าง มุ่งท�ำแต่ความดี
มีความส�ำรวมระมัดระวังในเรือ่ งความชัว่ ไม่ตกอยู่
ในอ�ำนาจของความชั่ว๒
สมณะ คือ ผู้รู้ ผู้สงบ หมายถึง บรรพชิต
ที่ได้บ�ำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝน อบรมตนเอง ให้ถึง
พร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จนกระทัง่ มีกาย วาจา ใจ
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ใสสะอาดบริสทุ ธิ์ สงบจากบาปอกุศลทัง้ ปวง ด�ำรง
ตนอยู่บนเส้นทางของพระนิพพาน ผู้ที่ได้พบเห็น
สมณะถือว่าได้พบเห็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล๓
สมณะ แปลว่า ผู้สงบ คือ มีกายสงบ
เรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน นั่ง นอน เป็นที่น่า
เลือ่ มใส เมือ่ พบเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลือ่ มใส
เกิ ด ความสุ ข ใจ เบิ ก บานใจ มี ว าจาที่ ไ พเราะ
อ่อนหวาน พูดแต่ในสิง่ ทีเ่ ป็นมงคลพูดแต่ในสิง่ ทีไ่ ม่
เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นพูดแต่ในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แนะน�ำแต่ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง มีจิตใจสงบ
คิดแต่ในสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ มีความเมตตากรุณาต่อ
ตัวเองและผูอ้ นื่ มีความจริงใจและบริสทุ ธิใ์ จต่อผูอ้ นื่
มีกายวาจาใจทีม่ กี ารฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดี ด�ำเนินชีวติ
ด้วยความสันโดษ กินน้อยใช้น้อย รักความสงบ
ฝึกปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่ความสงบ เพื่อระงับกิเลส
นอกจากนี้แล้ว ยังมีผู้รู้ได้ขยายความหมายของ
ค�ำว่า “สมณะ” ไว้ เป็นที่น่าสนใจ ดังนี้
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าว
ขยายความของค�ำว่า “สมณะ” ไว้ในพจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยสรุปได้ว่า
“สมณะ” นัน้ เป็นค�ำทีย่ มื จากภาษาบาลีวา่ “สมณะ”
ซึง่ แปลตามรูปศัพท์วา่ ผูบ้ ำ� เพ็ญตบะเพือ่ ขจัดกิเลส
หรือผู้เหน็ดเหนื่อยจากการท�ำสมาธิภาวนา ภาษา
สันสกฤตใช้ว่า “ศรมณ” หมายความว่า ผู้ทรมาน
ตนเอง เพราะตามคติพราหมณ์เชื่อว่า การทรมาน
ตนเป็นวิธีที่จะท�ำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ แต่

ล�ำพอง หริภุญชัย, พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘.
ไพฑูรย์ เนื่องภิรมย์, พุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙.
๓
ไพบูลย์ เกิดบุญชัย, มงคล ๓๘ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๒.
๑
๒
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พระพุทธศาสนาเชือ่ ว่า การทรมานตนไม่ใช่หนทาง
ทีจ่ ะท�ำให้หลุดพ้นจากการเกิด การดับได้ การหลุดพ้น
จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ ข จั ด กิ เ ลสและอาสวะให้ ห มด
สิ้นไปแล้วเท่านั้น การขจัดกิเลสต้องอาศัยการ
ทรมานเช่นเดียวกัน แต่เป็นการทรมานจิตมิให้
หลงใหลในกิเลสตัณหา มิใช่การทรมานกาย การ
พยายามขจัดกิเลสและอาสวะให้หมดสิน้ ไปเป็นสิง่
ที่ยากเย็นยิ่งนัก ผู้ที่พยายามขจัดกิเลสจึงเป็นผู้ที่
เหน็ดเหนือ่ ยอย่างยิง่ สมควรเรียกว่า “สมณะ” โดย
มีสาระรายละเอียดส�ำคัญดังนี้
๑. มหาสมณะ เป็นพระนามหนึ่งที่ใช้
ส�ำหรับเรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. สมณะ ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป
แต่ในพระพุทธสาสนา ท่านให้ความหมายจ�ำเพาะ
ว่า หมายถึงผู้ระงับบาป ได้แก่ ๑) พระอริยบุคคล
ได้แก่ ผู้ที่สามารถลดละสังโยชน์ (กิเลส) ได้ตาม
ก�ำลังตั้งแต่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ หรือแยกย่อยออกไปได้
เป็น ๔ คู่ ซึ่งได้แก่ พระอริยบุคคล ๘ จ�ำพวก คือ
พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล พระสกิทา
คามิมรรค พระสกิทาคามิผล พระอนาคา มิมรรค
พระอนาคามิ ผ ล พระอรหั น ตมรรค และพระ
อรหันตผล และ ๒) ผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาป ได้แก่
ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคล ส่วนค�ำอื่นๆ
คือ บรรพชิต หมายถึง ผู้บวช, นักบวช เช่น ภิกษุ
สมณะ ดาบส ฤษี เป็นต้น แต่เฉพาะ ในพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่ ภิกษุ สามเณร และภิกษุณี สิกขมานา
สามเณรี มั ก ใช้ คู ่ กั บ คฤหั ส ถ์ (ในภาษาไทย
ปัจจุบนั ให้หมายเฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าในฝ่ายเถรวาทหรือหีนยาน และอาจาริยวาท

ธรรมทรรศน์ 245
หรือฝ่ายมหายาน)
จะเห็นได้วา่ “สมณะ” เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกชือ่
ของนักบวชทั่วไปทุกศาสนา ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องมี
ความสงบ น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควร
แก่การนับถือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะ
ท�ำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตามคติความเชือ่ ถือ
หรือตามวิธีการของแต่ละบุคคล แต่ละลัทธิ หรือ
แต่ละศาสนา เพราะตามรูปศัพท์ของค�ำว่า “สมณะ”
นั้น คือ ผู้บ�ำเพ็ญตบะเพื่อขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป
เหตุผลทีพ่ ระพุทธศาสนามีทศั นะว่า “สมณะ”
ของศาสนาพุทธมีความหมายเช่นนั้น ก็เพราะว่า
ศาสนาพุทธเชือ่ ว่า หนทางสายกลาง (มัชฌิมปฏิปทา)
เป็นหนทางที่น�ำไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง
ดังเช่น ในมหาอัสสปุรสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
กล่าวถึงหน้าทีข่ องพุทธสาวกว่าเป็นสมณะหรือเป็น
พราหมณ์ ด้วยคุณธรรม มิใช่ด้วยชื่อ จึงไม่ได้
แตกต่างกันด้วยเพราะจุดมุง่ หมายในระดับสูง เป็นต้น

๓. ความส�ำคัญของสมณะ

“สมณะ” หมายถึงผู้ที่มุ่งแสวงหาความ
หลุดพ้นของบุคคลทุกศาสนา เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่
มุง่ แสวงหาความหลุดพ้นนี้ มักจะเป็นผูท้ มี่ ลี กั ษณะ
ที่ ส งบเรี ย บร้ อ ยนั่ น เอง แต่ ใ นทั ศ นะของพุ ท ธ
ปรัชญาแล้วกลับมีเหตุผลและวิธีการคิดที่ต่างไป
จากแนวคิดของลัทธิหรือศาสนาอื่นๆ เพราะใน
ความสงบเรียบร้อย หรือข้อวัตรปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีม่ อี ยู่
โดยทั่วไปของลัทธิหรือศาสนาในขณะนั้น พุทธ
ปรัชญามองว่ายังไม่ใช่หนทางหรือวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้
เข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นอันแท้จริงได้ เช่น การ
ทรมานตน การท�ำร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ
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หรือการเสพในสิ่งต่างๆ ตามที่ปรารถนาอย่างถึงที่
สุด สิง่ เหล่านีพ้ ทุ ธปรัชญามองว่า เป็นหนทางสุดโต่ง
ทั้งสองสาย คือไม่ว่าจะเป็นทางสายตึงหรือสาย
หย่อนก็ตาม แม้แต่การกราบไหว้ออ้ นวอนบวงสรวง
บู ช าเพื่ อ ขอสิ่ ง ต่ า งๆ จากเทพพระเจ้ า ที่ ต นเอง
เคารพนั บ ถื อ เพื่ อ ให้ ด ลบั น ดาลสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการให้
การกระท�ำเหล่านัน้ ก็ยงั ไม่ใช่หนทางทีถ่ กู ต้อง หรือ
สามารถที่จะอ�ำนวยสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงแก่
ผู้ที่ขอได้เลย
สิ่งเหล่านี้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเกิด “สมณะ” หรืออาจเรียกว่า ความเป็น
มาและความส�ำคัญของสมณะในพุทธปรัชญา ที่มี
ความเห็นต่างไปจากแนวคิดของลัทธิหรือศาสนา
อืน่ ๆ ว่า การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงนัน้ ต้อง
อาศัยหลักการส�ำคัญของพุทธปรัชญาที่เรียกว่า
“ทางสายกลาง” หรืออริยมรรค ทีม่ อี งค์ ๘ ประการ
ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสทรงยืนยันกับสุภทั ทะปริพาชก
ซึ่ ง เป็ น สาวกองค์ สุ ด ท้ า ยที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รง
ประทานอนุญาตบวชให้ดว้ ยตนเอง (เอหิภกิ ขุ) ก่อน
ทีจ่ ะปรินพิ พาน เมือ่ ได้เข้าไปทูลถามปัญหาทีส่ งสัย
ว่า “สมณพราหมณ์เหล่าใดบ้าง คือลัทธิครูทั้ง ๖
ซึ่งได้แก่ บูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล
ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร และนิครนถ์นาฏ
บุตร ได้ตรัสรู้ตามปฏิญญาของตนจริงหรือไม่”
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส
เอาไว้ว่า
ดูกรสุภทั ทะ ในธรรมวินยั ใด ไม่มอี ริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่
๔

ที.ม. (ไทย) ๒๐/๑๒๑.
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๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ มี
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนี้
เท่านั้น มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ
ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดย
ชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายฯ๔
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ว่า “สมณะ” ตามนัยแห่งพุทธปรัชญานั้น เป็นผู้ที่
มีความสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงความ
เป็ น พระอรหั น ต์ ไ ด้ จ ริ ง คื อ สมณะ หรื อ พระ
อริยบุคคล ตัง้ แต่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ เพราะมีอริยมรรค อัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
เพราะฉะนัน้ ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของสมณะในพุทธปรัชญา จึงเริม่ จากการทีพ่ ระพุทธองค์
ได้ทรงคิดค้นแสวงหาความจริง จนได้ประกาศ
ตนเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
ตนเองและประกาศพระศาสนาเรื่อยมา จนมีผู้
ตรัสรูต้ ามมากมาย และเป็นต้นแบบแห่งความเป็น
สมณะตามนัยแห่งความหมายของพุทธศาสนา คือ
นักบวชในพระพุทธศาสนา ที่มีความประพฤติสงบ
เรียบร้อย น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควร
แก่การนับถือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมในอันที่จะท�ำให้
บาปธรรมสิน้ ไป และยืนยันว่า เมือ่ ปฏิบตั ติ ามพุทธ
ปรัชญาแล้วจะรู้เห็นสัจธรรมความจริง ซึ่งแสดงว่า
เมือ่ ใดที่ “สมณะ”ยังคงมีอยูใ่ นโลกนี้ เมือ่ นัน้ สรรพสัตว์
ทั้งหลายที่ยังพอมีปัญญาอาจรู้ธรรมได้ ก็จะรับ
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ประโยชน์ เพราะสามารถที่จะน�ำพาให้ผู้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามเหล่านัน้ หลุดพ้นจากความทุกข์ ทัง้ ปวง
ได้จริง

๔. หลักธรรมที่สร้างความเป็นสมณะ

เพือ่ ผูท้ ศี่ กึ ษาจะได้เห็นว่า ชือ่ เฉพาะต่างๆ
นั้นพระพุทธเจ้าทรงให้ความหมายไว้อย่างไรบ้าง
ดังนั้น จะได้น�ำชื่อเฉพาะต่างๆ มากล่าวประกอบ
การศึกษาตามสมควรต่อไป พระพุทธเจ้าตรัสกับ
ภิกษุทงั้ หลายเป็นใจความว่า “ใครๆ เขารูจ้ กั เธอว่า
เป็นสมณะ และพวกเธอก็ปฏิญาณตนว่า เป็น
สมณะ จึงควรส�ำเหนียกประพฤติธรรมส�ำหรับสร้าง
ความเป็น สมณะเพื่อจะได้ท�ำชื่อให้สมจริง ท�ำค�ำ
ปฏิญาณให้สมจริง การบริโภคปัจจัย ๔ ของชาวบ้าน
ก็จักมีผลมาก มีอานิสงส์มาก การบวชจักไม่เป็น
หมัน จักมีผล จักมีก�ำไร”๕ ต่อจากนั้นได้ทรงแสดง
ธรรมส�ำหรับสมณะ ๑๐ อย่าง คือ
๑. การมีความละอายและเกรงกลัวต่อ
ความชั่ว
๒. มีกายกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม
ไม่ยกตนข่มท่าน
๓. มีวจีกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม
ไม่ยกตนข่มท่าน
๔. มีมโนกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม
ไม่ยกตนข่มท่าน
๕. เลีย้ งชีพอย่างบริสทุ ธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม
ไม่ยกตนข่มท่าน

๕

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๔๙-๓๕๓.
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๖. ส�ำรวจตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยมี
สติก�ำกับอยู่เสมอ
๗. รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่เห็น
แก่ปากแก่ท้อง
๘. ท� ำ ความเพี ย รตื่ น อยู ่ เ สมอ ไม่ เ ห็ น
แก่ปากแก่ท้อง
๙. มีสติคอื การระลึกได้ และสัมปชัญญะ
คือความรู้ตัวในอิริยาบถ
๑๐.		 เสพเสนาสนะที่สงบสงัด ปฏิบัติ
สมาธิ มีสติอยู่เฉพาะหน้า

๕. ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตร

ในพระพุทธศาสนา สมณะ หมายถึงพระ
ภิกษุที่ได้บ�ำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีล
สมาธิ ปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกาย
วาจาใจสงบแล้วจากบาป สมณะทุกรูปจึงต้องเป็น
พระภิกษุ แต่พระภิกษุบางรูปอาจไม่ได้เป็นสมณะ
ก็ได้ เพราะเหตุวา่ คนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะ
โกณศีรษะให้โล้น หรือเพราะนุ่งห่มจีวร และยังคิด
พูด และกระท�ำดุจเดียวกันกับผูค้ รองเรือนทัง้ หลาย
ที่ยังหลงใหลติดยึดในกามคุณ ยินดีในลาภยศ ชื่อ
เสียง เงินทอง อยู่ เป็นต้น คนที่พระตถาคตเจ้าจะ
เรียกว่า “สมณะ” ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ระงับจาก
การท�ำบาปน้อยใหญ่เสีย ดังทีไ่ ด้มกี ล่าวถึงลักษณะ
ของผู้ที่จะเป็นสมณะในศาสนาขององค์สมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาของพระพุทธ
ศาสนา
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๑. สมณะต้องสงบกาย คือ มีความส�ำรวม
ไม่คะนอง ไม่มีกิริยาร้าย เช่น ทุบตี ชกต่อย ฆ่าฟัน
สะพายดาบ พกมีดพกปืน เดินขบวน หรือเฮโล
ยกพวกเข้าชิงดีชงิ เด่น แย่งทีอ่ ยูท่ ที่ ำ� กินกัน อันเป็น
กิริยาของคนไม่สงบ คนที่เป็นสมณะไม่ว่าจะเข้า
ทีไ่ หนจะอยูท่ ไี่ หนย่อมจะไม่ทำ� ความชอกช�ำ้ แก่ใคร
พระพุทธองค์ทรงชมพระโมคคัลลานะในเรื่องนี้ว่า
“ท่านแม้นจะมีฤทธิเ์ ดชมาก แต่ไม่วา่ จะไปทีใ่ ดก็ไม่
เคยท�ำความช�ำ้ ชอกแก่ตระกูลนัน้ เลย จะบิณฑบาต
รับของถวายอะไรก็ตาม ก็คอยดูวา่ เขาจะเดือดร้อน
ไหมรั บ แต่ พ อประมาณ เปรี ย บเหมื อ นแมลงภู ่
บินเข้าสวนดูดเกสรดอกไม้จนอิ่มหน�ำส�ำราญ แต่
ไม่เคยท�ำความช�ำ้ ชอกให้แก่ดอกไม้เลย นอกจากนี้
แล้วสมณะยังต้องค�ำนึงถึง “สมณสารูป” คือ จะท�ำ
อะไรต้องให้ควรแก่สมณวิสัย
๒. สมณะต้องสงบวาจา คือ ไม่เป็นคน
ปากร้าย ไม่นนิ ทาว่าร้ายใคร ไม่ยยุ งใส่รา้ ยป้ายสีกนั
ไม่วา่ จะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับฆราวาส
ก็ตามจะท�ำไปโดยอ้างคณะ อ้างนิกาย อ้างวัด อ้าง
พวกไม่ได้ทั้งนั้น มีแต่วาจาที่เป็นอรรถเป็นธรรม
ไม่ใช่วาจาเหมือนคมหอกคมดาบ แม้การพูดให้คน
อื่นกระดากขวยเขิน เช่น พูดจาเกาะแกะและเล็ม
ผู้หญิงเล่นสนุกๆ ปาก ก็ผิดสมณสารูป
๓. สมณะต้องสงบใจ คือ ท�ำใจให้หยุดนิง่
เป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปกรรม ตรึกนึกถึง
ธรรมเป็นอารมณ์ ไม่ใช่ท�ำเป็นสงบแต่เปลือกนอก
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เหมือนเสือเฒ่าจ�ำศีล จิตใจของสมณะทีแ่ ท้ยอ่ มเต็ม
ไปด้วยความเมตตากรุณา ไม่เป็นภัยต่อผู้ใด๖
การที่มีความสงบกาย วาจา ใจ ทั้ง ๓
ประการ นี้ ส่งผลให้สมณะมีความสง่างามอยูใ่ นตัว
มีค�ำอยู่ ๒ ค�ำที่ใช้ชมความงามคน คือ ถ้าชมชาย
หนุ่มหญิงสาวทั่วไปเราใช้ค�ำว่า สวยงาม แต่ถ้าจะ
ชมสมณะ เราใช้คำ� ว่า สง่างาม เป็นความงามทีส่ ง่า
และยังมีความสงบเสงี่ยมอยู่ในตัว ทั้งสง่างามและ
สงบเสงีย่ ม แต่ไม่ใช่หงอยเหงา ไม่เศร้าสร้อย เพราะ
มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่ตนเองปฏิบัติอยู่ มี
ความอิ่มเอิบอยู่ในธรรม เป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
อานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ “สมณะ
เป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลกทัง้ หลาย”

๖. การได้พบเห็นสมณะ

การได้พบเห็นสมณะของคนเรา สามารถ
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ๑) เห็นด้วย
ตา เรียกว่า พบเห็น คือ เห็นถึงรูปร่าง ลักษณะ
กิริยา มารยาทอันสง่างาม และสงบของท่าน ๒)
เห็นด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น คือ นอกจากจะเห็นตัว
ท่านซึง่ เป็นสมณบุคคลแล้ว ยังพิจารณาตรองดูดว้ ย
ใจจนสามารถคาดคะเนได้ถึงคุณธรรมภายใน ที่
ท� ำ ให้ ท ่ า นสงบเสงี่ ย ม และสง่ า งามได้ อ ย่ า งน่ า
อัศจรรย์ หรือเรียกว่าเห็นถึงสมณธรรมของท่าน
และ ๓) เห็นด้วยญาณ เรียกว่า รู้เห็น คือไม่ใช่เป็น
เพียงการคิดคาดคะเนถึงคุณธรรมของท่านเท่านั้น

สุนทร ณ รังสี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔๙.
๖
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แต่เห็นด้วยญาณทัศนะ เห็นด้วยปัญญาทางธรรม
ว่า ท่านมีคุณธรรมมากเพียงใด เป็นการเห็นของ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั มิ าดีแล้ว จนเข้าถึงธรรมกายในตัว แล้วก็
อาศัยธรรมกายในตัวมองทะลุเข้าไปในใจคนอื่นได้
การเห็ น ชนิ ด นี้ ชั ด เจนถู ก ต้ อ งแน่ น อนไม่ มี ก าร
ผิดพลาด

๗. การเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด

กิจที่ควรท�ำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการ
เห็นสมณะ ในการเห็นสมณะนั้น ถ้าหากเห็นเพียง
ชัว่ ขณะ เช่น เห็นท่านเดินผ่านไป หรือเราเผอิญเดิน
ไปเห็นท่านแล้วก็ผ่านเลยไปอย่างนั้นได้ประโยชน์
ไม่เต็มที่ ดังนั้น เราจึงต้องมีข้อที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้ ๑) ต้องเข้าไปหา หมายถึง
เข้าไปช่วยท�ำกิจของท่าน เช่น ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิ
ของท่าน ช่วยซักสบง จีวรของท่าน เป็นต้น ๒) ต้อง
เข้าไปบ�ำรุง หมายถึง จัดหาปัจจัย ๔ ไปถวายท่าน
ท่านจะได้ไม่มีภาระมาก และจะได้มีเวลามีโอกาส
ได้สนทนาธรรมกันมากขึ้น ๓) ตามฟัง หมายถึง
ตั้งใจฟังค�ำเทศน์ ค�ำสอนของท่าน ด้วยใจจดจ่อ
๔) ตามระลึกถึงท่าน หมายถึง เมือ่ พบท่านได้ฟงั ค�ำ
สอนของท่านแล้วก็ตามระลึกถึงทั้งกิริยามารยาท
ของท่ า น ค� ำ สอน และโอวาทของท่ า น น� ำ มา
ไตร่ตรองพิจารณาอยูเ่ สมอ และ ๕) ตามดูตามเห็น
หมายถึ ง ดู ท ่ า นด้ ว ยตาเนื้ อ ของเราด้ ว ยความ
เลือ่ มใสศรัทธาอย่างหนึง่ และตามดูทา่ นด้วยความ
คิดและปัญญาทางธรรมให้เห็นตัวสมณธรรมของ
ท่านอีกอย่างหนึ่ง เห็นทานอย่างไรเราก็ท�ำตาม
อย่างนั้น ไม่ดื้อรั้น
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๘. บุญที่เกิดจากการพบเห็นสมณะ

เมื่อสมณะหรือพระผู้มีศีลบริสุทธิ์ เข้าสู่
สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญ
เป็นอันมากด้วยฐานะ ๔ ประการ ดังนี้
๑. จิ ต ของเราย่ อ มเลื่ อ มใสเพราะเห็ น
สมณะ เป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่
เป็นไปเพื่อสวรรค์
๒. เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ให้
อาสนะแก่สมณะซึง่ เข้าไปสูส่ กุล เป็นผลให้สกุลนัน้
ชื่อว่า ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดใน
สกุลสูง
๓. เขาย่อมแจกจ่ายทานตามสติกำ� ลังใน
สมณะผูเ้ ข้าไปสูส่ กุลเป็นผลให้สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ิ
ตามข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่
๔. เขาย่อมไต่ถาม สอบสวน ฟังธรรม
จากสมณะซึ่งเข้าไปสู่สกุลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า
ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปเพือ่ การได้ปญ
ั ญาใหญ่

๙. ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเห็นสมณะ

หน้าที่ชาวพุทธที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พึง
ปฏิบัติต่อสมณะก็คือการปฏิสันถารซึ่งสามารถ
ท�ำได้หลายวิธีด้วยกัน นั่นคือ
๑. ถ้ า ไทยธรรมมี อ ยู ่ พึ ง ต้ อ นรั บ ด้ ว ย
ไทยธรรมนั้น ตามสมควร
๒. ถ้ า ไทยธรรมไม่ มี พึ ง กราบด้ ว ย
เบญจางคประดิษฐ์
๓. ถ้าไม่สะดวกในการกราบ ก็ประนมมือไหว้
๔. ถ้าไหว้ไม่สะดวก ก็ยนื ตรง หรือแสดง
ความเคารพด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น หลีกทางให้
๕. อย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องแลดูดว้ ยจิตเลือ่ มใส
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๑๐. อานิสงส์จากการที่ได้พบเห็นสมณะ

๑. ท�ำให้ได้สติ ฉุกคิดถึงบุญกุศล
๒. ท� ำ ให้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะท� ำ
ความดีตามท่าน
๓. ท�ำให้ตาผ่องใสดุจแก้วมณี
๔. ท�ำให้เป็นผู้ไม่ประมาท
๕. ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง
๖. ท�ำให้ได้สมบัติ ๓ (รูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ คุณสมบัติ) โดยง่าย
๗. ท�ำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
สรุปได้ว่า ประเภทของสมณะในสามัญญ
ผลสูตร โดยส่วนใหญ่จะจ�ำแนกสมณะไว้ออกเป็น
๔ ประเภท คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ หรือนัยยะอืน่ เพือ่ แสดง
ให้เห็นว่าสมณะคือ บุคคลที่ต่างจากบุคคลไปจาก
ผู้ครองเรือนซึ่งเบาบางด้วยกิเลสจนถึงผู้ที่สิ้นกิเลส
ไปแล้ว
กล่ า วได้ ว ่ า ประวั ติ แ ละแนวค� ำ สอนที่
ปรากฏในสามัญญผลสูตร ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
สมณะในสามั ญ ญผลสู ต ร หมายถึ ง
นักบวชในพระพุทธศาสนา ที่มีความประพฤติสงบ
เรียบร้อย น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควร
แก่การนับถือ เช่น พระอริยบุคคล ในระดับต่างๆ
หรือผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรมในอันทีจ่ ะท�ำให้บาปธรรมสิน้ ไป
คือเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ระงับบาปธรรมทัง้ ปวง เพือ่ ลด
ละ ท�ำลายกิเลส หรือผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ะเป็นไปเพือ่
ความเป็นพระอริยบุคคล โดยมีความเป็นมาจาก
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แนวคิดของพุทธปรัชญาที่เชื่อว่า มัชฌิมปฏิปทา
(การเดินทางสายกลาง) เป็นหนทางที่จะน�ำให้ไปสู่
การพ้นทุกข์ได้จริง และหลักธรรมทีส่ ร้างความเป็น
สมณะได้นั้น คือ การฝึกฝนกาย วาจา และใจ ของ
ตน ให้สะอาดบริสทุ ธิเ์ พือ่ ท�ำลายล้างกิเลสให้สนิ้ ไป
เช่น การมีความละอายและเกรงกลัวต่อความชัว่ มี
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม บริสุทธิ์ เปิดเผย
ส�ำรวม ไม่ยกตนข่มท่าน หรือเลีย้ งชีพอย่างบริสทุ ธิ์
เปิดเผย ส�ำรวม ไม่ยกตนข่มท่าน เป็นต้น
ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตรที่
ส�ำคัญคือ ควรต้องมีความสงบกาย สงบวาจา และ
สงบใจ กล่าวคือ ต้องไม่ท�ำอันตรายใคร ไม่เห็นแก่
ลาภ บ�ำเพ็ญสมณธรรม และบ�ำเพ็ญตบะ เป็นต้น
สมณะในสามัญญผลสูตร โดยส่วนใหญ่จะจ�ำแนก
สมณะไว้ออกเป็น ๔ ประเภท คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ หรือ
นัยยะอืน่ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสมณะคือ บุคคลทีต่ า่ ง
ไปจากผูค้ รองเรือนซึง่ เบาบางด้วยกิเลสจนถึงผูท้ สี่ นิ้
กิเลสไป ส่วนความเสือ่ มหรือความเจริญของสมณะ
ในสามัญญผลสูตร ได้แก่ สิง่ ทีส่ ง่ เสริมหรือสนับสนุน
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ความเสื่ อ มหรื อ เจริ ญ ของนั ก บวชใน
พระพุทธศาสนา เช่น ค�ำสอนทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญของ
สมณะบุคลิกภาพของมหาสมณะและเหล่าสาวก
ราชูปถัมภ์กบั พระพุทธศาสนา หรือการเกิดขึน้ ของ
นิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ที่อาจท�ำให้หลัก
การประพฤติปฏิบัติ หรือหลักค�ำสอนของสมณะ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เป็นต้น
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