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โอวาทวันลาสิกขา 
 

 
วันน้ี ท่านท้ังหลายได้มาขอขมา ด้วยมีความ

ประสงค์ลาเพ่ือลาสิกขาบท ท่านท้ังหลายได้สละ
ฆราวาสวิสัยออกมาบวชอยู่จ าพรรษา และศึกษาเล่า
เรียนตลอดไตรมาสแล้ว ก็ได้ปฏิบัติกรณียะตามท่ีก าหนด
ไว้ทุกอย่าง ส าเร็จลงโดยสมบูรณ์ และได้มาลาตาม
ก าหนดในวัน จึงช่ือว่าท่านท้ังหลายได้ปฏิบัติกรณียะ
ส าหรับนวกภิกษุครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ขออนุโมทนาอ านวย
พรในกรณียะทุกอย่างท่ีท่านท้ังหลายได้บ าเพ็ญมา และ
ต่อจากน้ีไป ท่านท่ีประสงค์จะลาสิกขาก็จะได้ลาสิกขา
กลับไปเป็นฆราวาสปฏิบัติกรณียะของฆราวาสต่อไป 

การเข้ามาบวชเรียนช่ัวระยะเวลาดังน้ี เป็น
ธรรเนียมท่ีใช้กันในประเทศไทยมาช้านาน นับว่าแปลก
จากประเทศอ่ืน ๆ แม้นับถือพระพุทธศาสนาสายเถร
วาทด้วยกัน เช่น พม่า ลังกา ก็ไม่ปรากฎว่ามีธรรม
เนียมอันน้ี แต่ว่าไทยเรามีธรรมเนียมดังน้ี เป็นการ
แสดงถึงอัชฌาสัยของคนไทยเราส่วนตัวเป็นพิเศษว่า 
เม่ือได้รับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาใช้ปฏิบัติให้เป็น
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ประโยชน์ท่ีกว้างขวาง ตลอดจนได้รับธรรมเนียมให้
คฤหัสถ์มาบวชช่ัวคราวน้ัน เพ่ือท่ีจะได้มารับการอบรม
ปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ติดเป็นนิสัย 
อุปนิสัยออกไป และเม่ือออกไปแล้ว ก็จะได้เป็นเคร่ือง
ประกันว่า จะเป็นคนดีเป็นท่ีเช่ือถือ เป็นท่ีนับถือของคน
ทุกคนในตระกูล ตลอดจนถึงคนท้ังหลายท่ีเก่ียวข้อง 
การเข้ามาบวชเรียนเพ่ือรับการอบรมในระยะเวลา
ดังกล่าวน้ี ย่อมมองเห็นประโยชน์ เพราะฉะน้ัน จึงได้
นับถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบันน้ี จึงขอให้
ท่านท้ังหลายทุก ๆ รูป ได้มีความตระหนักว่า การเข้า
มาบวชเรียนของท่านท่านท้ังหลายในระยะเวลาอันส้ัน
จ ากัดน้ี มิใช่เพ่ือประโยชน์ในการอยู่เป็นสมณะ แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการท่ีจะออกไปครองบ้านครองเรือน ถ้า
เพ่ือประโยชน์ในการสมณะก็จะต้องเป็นการบวชท่ีถาวร 
ฉะน้ัน ประโยชน์ในการออกไปครองบ้านครองเรือนน้ัน 
จึงเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของการท่ีท่านท้ังหลายเข้ามา
บวชเรียนเป็นประการแรก เพราะว่าการครองเรือน
น้ันจะต้องมีคุณธรรมส าหรับปฏิบัติ ไม่ใช่ว่ามีความรู้
ความสามารถในศิลปวิทยาการทางอาชีพทางโลกอย่าง
ดีอย่างเดียว จ าเป็นจะต้องมีคุณธรรมส าหรับประพฤติ
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ปฏิบัติอีกส่วนหน่ึง ศิลปวิทยาการส าหรับประกอบอาชีพ
ทางโลกน้ัน ท่านท้ังหลายก็ได้เรียนมาน้อยหรือมาก 
ตามสมควรแก่ภาวะของตนแล้ว แต่ว่าคุณธรรมต่าง ๆ 
ส าหรับเป็นเคร่ืองประดับจิตใจประดับความรู้น้ัน เป็น
ส่ิงท่ีท่านท้ังหลายพึงศึกษาจากพระพุทธศาสนา และ
โดยเฉพาะจากการเข้ามาบวชเรียนคร้ังน้ี เม่ือเทียบ
เวลากันแล้ว เวลาแห่งชีวิตของคนเราอย่างมากก็ 
๑๐๐ ปี ไม่มากกว่าน้ี เวลาท่ีเข้ามาบวชเรียนเพียง ๓ 
เดือนเศษ ๆ น้ี เม่ือเทียบกับเวลาของชีวิตท้ังส้ิน แม้
จะน้อยกว่า ๑๐๐ ปีมาก ก็นับว่าเป็นเวลาท่ีส้ันนิดเดียว
เท่าน้ัน ส่วนเวลาท่ีท่านท้ังหลายจะต้องไปประกอบ
อาชีพครองบ้านครองเรือน เป็นฆราวาสน้ันเป็นเวลาท่ี
ยาวไกลนาน ฉะน้ัน เวลาท่ีบวชเรียนเพียง ๓ เดือน
กว่า ๆ ท่ีนับว่าส้ันนิดเดียวน้ี ถ้าหากว่าท่านท้ังหลายไม่
ทอดท้ิงเสีย แต่เม่ือสึกออกไปแล้วก็หม่ันระลึกถึงและฟัง
เทศน์บ้าง อ่านหนังสือธรรมะบ้างเป็นคร้ังเป็นคราว 
และต้ังใจปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันควรแก่ภาวะของตนซ่ึง
มีอยู่พร้อมแล้ว ตามท่ีท่านท้ังหลายได้เล่าเรียนมา 
เวลาท่ีบวชจ ากัดนิดเดียวน้ีก็จะกลายเป็นประโยชน์หนัก
หนา ท าให้ท่านท้ังหลายได้ประสบความสวัสดีในการ
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ครองเรือน และประสบความสวัสดีในการงาน และจะ
ได้รับความส าเร็จแม้ว่าจะต้องพบอุปสรรค หรือจะต้อง
พบความขัดข้องในบางคร้ังบางคราวหรือจะต้อง
เสียสละเพราะเหตุประพฤติธรรมะ แต่ว่าธรรมะท่ีได้
ศึกษาเล่าเรียนน้ี ย่อมจะช่วยได้ในเม่ือท่านท้ังหลายได้
ระลึกถึง และน าไปพิจารณากับการท่ีท่านท้ังหลาย
จะต้องเสียสละไปบ้าง เพราะเหตุท่ีประพฤติธรรมะน้ัน 
ความดีท่ีท่านท้ังหลายได้รับก็จะคุ้มค่าหรือย่ิงกว่า 

ความเห็นคุณค่าของความดีอันควรแก่ภาวะของ
ตน ย่ิงกว่าคุณค่าของวัตถุอันจะพึงได้มาในทางท่ีไม่ชอบ 
ข้อน้ีเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญประการหน่ึงของการบวช
เรียน  และนอกจากน้ี ความมีคุณสมบัติทางจิตใจอย่าง
สูง เช่นว่าความกตัญญูในมารดา บิดา ในผู้มีพระคุณ 
ความรักความรู้จักรับผิดชอบในครอบครัว และความ
รู้จักท่ีจะท าตนให้เป็นมิตรท่ีดีของมิตรท้ังหลายเป็นต้น 
ตามหลักของทิศ ๖ ซ่ึงนับว่าเป็นหลักธรรมสังคมอัน
ส าคัญอย่างหน่ึงของพุทธศาสนา เหล่าน้ีย่อมเป็นข้อ
ส าคัญ เป็นวัตถุประสงค์แต่ละประการของการท่ีท่าน
ท้ังหลายเข้ามาบวชเรียน 
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เพราะฉะ น้ัน ก็จะขอให้ ท่าน ท้ั งหลายไ ด้
ตระหนักในความส าคัญเหล่าน้ี และให้ถือเอาความ
ประพฤติท่ีจะไปแสดงออกหลังจากท่ีลาสิกขาไปแล้วน้ี
แ ห ล ะ  ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ส า คั ญ ท่ี สุ ด 
ประกาศนียบัตรท่ีเป็นกระดาษ ตลอดจนถึงหนังสือ
ต ารับต าราต่าง ๆ น้ันย่อมเป็นอุปกรณ์ และก็เป็น
เคร่ืองแสดงเคร่ืองช้ีตามธรรมเนียมการสอบเท่าน้ัน 
แต่ว่าความประพฤติท่ีจะแสดงออกไปน้ี ย่อมเป็น
ประกาศนียบัตรอันส าคัญ คนท้ังหลายย่อมจะมองความ
ประพฤติน้ีเป็นข้อส าคัญ เขาไม่ค านึงถึงประกาศนียบัตร
หรือดูส่ิงอ่ืน แต่เขาจะดูความประพฤติว่าลูกหลานของ
เรา สามีของเรา เพ่ือนของเรา เขามาบวชแล้ว ๓-
๔ เดือน สึกออกไปแล้วเป็นอย่างไร มีความดีอะไร
เปล่ียนข้ึนมาบ้าง อันน้ี เป็นข้อส าคัญท่ีท่านท้ังหลาย
จะต้องเตือนใจตนเองอยู่เสมอ ถ้าหากว่าท่านท้ังหลาย
ได้มีความบกพร่องอันใดมาแต่ก่อนบวช เช่นว่ามักจะไม่
เอาใจใส่ในการงานชอบหลบเล่ียง หรือว่ามีครอบครัว
แล้ว ก็ไม่ค่อยรับผิดชอบ ไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือในมารดาบิดา 
ไม่ค่อยค านึงถึงลูกเต้าท่ีมีอยู่ ชอบเท่ียวเตร่บ้างอะไร
พรรณน้ีเป็นต้น เม่ือท่านท้ังหลายสึกออกไปแล้ว ก็ขอให้
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กลับความประพฤติเช่นน้ันเสีย ให้กลับเป็นผู้ท่ีแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มีความรับผิดชอบใน
การงานอันเป็นหน้าท่ีไม่ทอดท้ิง มีความรักความ
รับผิดชอบในครอบครัว ภรรยาและบุตรธิดา และกลับ
ความประพฤติท่ีบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีข้ึนตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้า ตามท่ีสอนไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติ ความ
ประพฤติท่ีแสดงออกน้ีแหละ เป็นตัวประกาศนียบัตร 
และเม่ือท่านทังหลายได้แสดงออกไปในทางท่ีดีท่ีชอบด่ัง
น้ีแล้ว ก็จะได้รับความยกย่องสรรเสริญจากมารดาบิดา 
จากครอบครัว จากมิตรสหายว่า การเข้ามาบวชน้ีไม่
เปล่าประโยชน์ แม้จะเป็นเวลา ๓ เดือนกว่าก็ได้
ประโยชน์คุ้มค่า ได้ประโยชน์อย่างย่ิง และเขา
ท้ังหลายก็จะพากันดีใจ พากันอนุโมทนา ตลอดจนถึง
อนุโมทนาถึงครูบาอาจารย์ ถึงพระพุทธศาสนาว่า 
สามารถท่ีจะส่ังสอนท่ีจะอบรมลูกเขา ผัวเขา เพ่ือน
เขาเป็นต้นให้ดีข้ึนได้ แต่ถ้าท่านท้ังหลายไม่ประพฤติ
อย่างน้ันแล้ว เสียกันหมด ประกาศนียบัตรคือ ความ
ประพฤติท่ีท่านท้ังหลายจะแสดงออกไปหลังจากการลา
สิกขาน้ี ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามดังท่ีกล่าวแล้ว 
เขาก็จะมีความเสียใจว่า การบวชไม่เป็นประโยชน์ 
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และก็จะพากันโทษ อุปัชฌาย์ อาจารย์ พระพุทธศาสนา
ว่า ไม่สามารถท่ีจะช่วยกล่อมเกลาความประพฤติของผู้
ท่ีจะมาบวชดังกล่าวให้ดีข้ึนได้  

ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านท้ังหลายได้ส านึกไว้ด่ังน้ี 
และก็ต้ังใจท่ีจะได้ถือเอาประโยชน์ของการบวช
ดังกล่าวให้เต็มท่ี ด้วยการท่ีแสดงออกมาทางความ
ประพฤติดีกว่าท่ีก่อนเข้ามาบวช และให้ความประพฤติน้ี
แหละเป็นตัวประกาศนียบัตรท่ีส าคัญ  

อน่ึง ในวัดน้ี (วัดบวรนิเวศวิหาร) ท่านส่ังกัน
มาให้อุปัชฌาย์อาจารย์ สอนแก่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก 
ผู้ท่ีจะลาสิกขาออกไปว่า ให้ต้ังใจรักษาศีล ๕ ซ่ึงเป็น
ศีลของคฤหัสถ์ไว้โดยปกติ คือ เว้นจากการฆ่า เว้น
จากการลัก เว้นจากประพฤติผิดประเพณีในทางกาม 
เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการด่ืมน้ าเมา คือ สุรา
เมรัย อันเป็นฐานแห่งความประมาท แต่ถ้าในชีวิตของ
ฆราวาสจะต้องล่วงละเมิดศีล ๕ เหล่าน้ี ในข้อใดข้อ
หน่ึงในบางคร้ังบางคราว ก็ให้พิจารณาว่าเป็นความจ า
เป็นท่ีเกิดข้ึน และเม่ือความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึนน้ีน้ันผ่านไป
แล้ว ก็ขอให้กลับมาถือศีลใหม่ ให้เห็นว่าศีล ๕ น้ี เป็น
ศีลจ าเป็นท่ีพึงรักษาโดยปกติ แต่เม่ือมีความจ าเป็น
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อย่างหน่ึงอย่างใดเข้ามาขัดขวางก็อาจล่วงไปบ้างเป็น
บางคร้ังบางคราว เช่นผู้ ท่ีจะต้องไปปฏิบั ติหน้าท่ี
สงครามด่ังน้ีเป็นต้น ถ้าได้ต้ังใจพิจารณาอยู่ด่ังน้ีแล้ว ก็
อาจรู้สึกด้วยตัวเองว่า เราทุกคนจะสามารถรักษาศีล 
๕ ไว้ได้มาก เพราะว่าโดยปกติแล้ว ทุก ๆ คนก็ไม่ได้
มีจิตเจตนาท่ีจะล่วงศีลข้อใดข้อหน่ึง ปกติเป็นอย่างน้ัน
จริง ๆ เพราะฉะน้ัน ก็ควรท่ีจะรักษาปกติอันน้ีไว้ คือ
ต้ังใจสมาทานรักษาศีลไว้ประจ าอยู่เสมอ และเม่ือมี
เหตุผลอะไรเข้ามาเป็นความจ าเป็นก็ให้พิจารณาก่อน
ว่าจ าเป็นหรือไม่ ถ้าไม่จ าเป็นก็อย่าไปละเมิด อย่าไป
ท า เช่นว่าการฆ่าสัตว์ เม่ือมีการฆ่าชนิดไปล่าสัตว์เล่น
ด่ังน้ี ไม่เป็นความจ าเป็นก็ไม่ควรไปกระท า ด่ังน้ีเป็น
ต้น เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านท้ังหลายได้พิจารณาและ
ปฏิบัติตามท่ีท่านได้ส่ังกันมาด่ังน้ี  

และในท่ีสุดก็ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อ านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน ท้ังหลายให้
ปราศจากทุกข์ภัยโรค และให้เจริญ อายุ วรรณะ สุขะ 
พละ เป็นพลวปัจจัยให้สามารถท่ีจะประกอบกรณียะอยู่
ในฆราวาสวิสัย ด้วยความสุข ความเจริญ ย่ิง ๆ ข้ึน
ไปทุกท่านเทอญ ฯ  


