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ค�าน�า

ทุกวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปรากฏเป็น

ข่าวตามสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะสื่อ

อินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค  ส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านลบ

เกี่ยวกับการประพฤติผิดพระวินัย หรือมีพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม  เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหา

คณะสงฆ์ซึ่งก�าลังอยู่ในขั้นวิกฤต   รากเหง้าของ

ปัญหาน้ันอยู่ที่ระบบการปกครองและระบบการ

ศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผุกร่อนและรอการปฏิรูปมา

ช้านานแล้ว  อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทัศนคติ

ของชาวพทุธฝ่ายคฤหสัถ์โดยรวม กม็ส่ีวนไม่นอ้ยใน

การท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว  อาทิ เช่น การละเลย

ไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์    ท�าให้

พระสงฆ์ซึ่งเคยอยู่ในก�ากับของสังคมมาโดยตลอด 

สามารถประพฤติตนย่อหย่อน  ท�าตามอ�าเภอใจได้

สะดวก จนเกิดปัญหาตามมามากมาย

อย่างไรก็ตาม ล�าพังความใส่ใจในการประพฤติ

ตนของพระสงฆ์ เท่านั้นยังไม่พอ   ฆราวาสญาติโยม

ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระวินัย  

รวมทั้งเข้าใจถึงเงื่อนไขหรือบริบทของพระสงฆ์ใน

ปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อน  จึงจะ

สามารถส่งเสริมให้ท่านเจริญงอกงามในสมณเพศ 

และบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย  หาไม่ความ-

ปรารถนาดีของญาติโยม ก็อาจเป็นโทษต่อพระสงฆ์   

ความข้อนีร้วมถงึการวพิากษ์วจิารณ์พระสงฆ์ โดยไม่

เข้าใจข้อเท็จจริง หรือมีความรับรู้เกี่ยวกับพระวินัย

อย่างจ�ากัด โดยเอาความเห็นหรือความคุ้นเคยของ

ตนเองเป็นเกณฑ์

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระ-

วินัย ที่ชาวพุทธควรทราบ เพ่ือปฏิบัติกับพระสงฆ์

อย่างถูกต้อง เกื้อกูลให้ท่านมีชีวิตท่ีดีงาม  รวมท้ัง

เสนอทางออกในการฟื ้นฟูปฏิปทาของพระสงฆ์  

เพ่ือให้กลับมาเป็นท่ีศรัทธาของประชาชน  นอกจาก

นั้นยังได้น�าเสนอแนวทางในการพิจารณาข้อปฏิบัติ

ของพระสงฆ์ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งท�าให้มีปัญหาในการตีความหรือ

ตดัสนิว่าอย่างไรจงึเรยีกว่าพอดหีรอืยอมรบัได้ โดยม ี

พระวินัยเป็นบรรทัดฐาน  ข้อเสนอดังกล่าวแม้

ไม่ใช่ข้อยุติ แต่ก็น่าจะมีประโยชน์แก่ผู ้อ่านใน

การสนับสนุนให้พระสงฆ์ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม 
เคร
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พระวนัิย  ขณะเดยีวกนักใ็ห้ทัง้แง่คดิและตวัอย่าง ที่

เป็นประโยชน์ส�าหรับการอภิปรายเพื่อหาแนวทาง

การปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณพระวิชิต ธัมมชิโต ซึ่งเขียนหนังสือ

เล่มน้ีขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันเกื้อกูล

ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสญาติโยม อันเป็นปัจจัย

ส�าคัญส�าหรับความเจริญงอกงามของพระศาสนา  

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู ้อ่านตระหนักถึง

บทบาทความส�าคัญของฆราวาส  ดังท่ีท่านได้สรุป

ในตอนท้ายว่า “พลังที่ยิ่งใหญ่ของฆราวาสนี้เอง จะ

ช่วยให้หมู่สงฆ์ที่งดงามสามารถด�ารงอยู่อย่างมั่นคง

คู่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยไปได้ตราบนานเท่า

นาน”

พระไพศาล วิสาโล 

อาสาฬหปุรณมี 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ภาคหนึ่ง เข้าใจพระ

พระภิกษุเถรวาทในประเทศไทย แม้จะแบ่ง

เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายมหานิกาย กับธรรมยุติกนิกาย 

ที่ไม่ท�าสังฆกรรมร่วมกัน เช่น การบวช การสวด

ปาติโมกข์ เป็นต้น แต่ก็ยังคงถือพระธรรมวินัย

เดียวกัน ใช้พระไตรปิฎกรวมทั้งคัมภีร์อื่นๆ ฉบับ

เดยีวกนั และมข้ีอวตัรปฏบิตัทิีไ่ม่ต่างกนั โดยเฉพาะ

เมื่อเทียบกับพระภิกษุฝ่ายมหายาน และวัชรยาน ที่

นุง่ห่ม สวดมนต์ ท�าพธิกีรรม และมวีถิชีวีติทีแ่ตกต่าง

จากพระไทยอย่างสิ้นเชิง

ในทางปฏิบัติ ญาติโยมหรือแม้แต่พระด้วย

กันเองก็แทบแยกไม่ออกว่าพระรูปใดเป็นธรรมยุต

หรือมหานิกาย ต้องใช้วิธเีอ่ยปากถามกนัตรงๆ หรือ
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ก่อนที่จะตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์จนสร้างความ

ขุ่นมัวร้าวฉาน ความแตกต่างนั้นมีหลายแง่มุมที่พึง

ท�าความเข้าใจ เช่น 

ความแตกต่างของวัด

หากจะแบ่งกลุ่มของวัดที่มีมาแต่อดีตจวบจน

ปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายคามวาสี

หรือวัดบ้าน กับฝ่ายอรัญวาสีหรือวัดป่า 

วดับ้านนัน้มกัตัง้อยูใ่กล้ชมุชนจดักจิกรรมต่างๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ประกอบ

พิธีกรรม จัดงานบุญประเพณี ให้ธรรมะ เผยแผ่

ศาสนาสั่งสอนศีลธรรมให้ผู้คนทุกวัย รับกิจนิมนต์

ของญาติโยมไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ บางแห่งก็

จัดการศึกษาให้พระเณรทั้งด้านนักธรรมและบาลี

ส่วนวัดป่านั้นเน้นให้เป็นสถานที่เพื่อฝึกจิต

เจริญภาวนาของพระภกิษทุีมุ่ง่ปลีกตัวหลีกเร้นออก

จากสังคมเพื่อปฏิบัติทางจิต มักตั้งอยู่ในป่าเขาห่าง

ไม่ต้องสนใจเร่ืองบวชมาในฝ่ายใดกันเลยก็ได้ เมื่อ

เป็นเช่นนี้ จึงดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายส�าหรับคนไทย

เราท่ีสามารถปฏิบัติต่อพระสงฆ์ได้เหมือนกันหมด 

ไม่ว่าพระท่านจะมาจากที่ใด หรือเราจะย้ายไปอยู่

ท้องถิ่นใด 

ความหลากหลายของพระไทย
แต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนทราบดีว่า

พระในแต่ละท้องถิ่น แต่ละวัด แต่ละสาย มีข้อ

ปฏบิตัปิลกีย่อยทีต่่างกนัพอควร ทัง้การนุง่ห่ม สจีวีร  

วิธีการฉัน ส�าเนียงสวดมนต์ ขั้นตอนพิธีกรรม ฯลฯ 

ปัญหาอยู่ที่ว่า บางคน บางกลุ่มใช้ความเข้าใจและ

กฎเกณฑ์ของตนเองไปตัดสินว่า พระที่โน่นดี พระ

ที่นี่ไม่ได้เรื่อง ผิดพลาดเรื่องนั้น ทุศีลข้อนี้ สร้าง

ปัญหาและความขุ่นมัวในใจให้คนรอบข้างไปทั่ว 

จนถึงขั้นสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์หรือผู้คนใน

สังคมก็มีมาแล้ว 

สิง่ส�าคญัทีพ่ทุธบรษิทัฝ่ายฆราวาสพงึตระหนกั

ในเบื้องต้น คือการยอมรับในความแตกต่างของ 

หมูส่งฆ์ และวถิชีีวติของผูค้นในแต่ละท้องถิน่ พร้อม

ทัง้ใช้ปัญญาเรยีนรูเ้รือ่งราวเบ้ืองหลงัการปฏบิตันิัน้ๆ 
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ยากกว่า เน้นการฝึกปฏิบัติตน ตื่นแต่เช้ามืด ฉันมื้อ

เดียว ไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือย ที่วัดมักมีโรงครัว มีแม่ชี 

หรอืคนของวดัจดัเตรยีมอาหารด้วยเนือ่งจากอยูไ่กล

ชุมชน อาหารบิณฑบาตอาจไม่พอเพียง

ส่วนวัดบ้านซ่ึงมีพ้ืนท่ีจ�ากัดกว่า พระอยู่รวม

กันจ�านวนมาก ที่พักมักเป็นกุฏิรวมอยู่ในอาคาร

เดียวกัน มีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ไว้รองรับ 

ผู้ที่มาท�าบุญในโอกาสต่างๆ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ให้กราบไหว้บูชา มีสถานที่ท�าบุญ ถวายทาน มีเมรุ 

ศาลาสวดศพ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง เต๊นท์ จาน ชาม 

ฯลฯ ไว้ใช้ในงานวัด หรือให้ชุมชนหยิบยืมไปใช้ใน

โอกาสต่างๆ พระจ�านวนหนึ่งต้องช่วยดูแลสถานที่ 

รับกิจนิมนต์ ไปเรียน ไปสอน หรือบรรยายธรรม 

ตามแต่บทบาทของท่าน การบิณฑบาต ท�าวัตร

สวดมนต์ หรือปฏบิติัภาวนากไ็ม่สามารถท�าได้อย่าง

พร้อมเพรียงหรือสม�า่เสมอนัก

แม้กระนั้นไม่ว่าจะเป็นพระวัดป่าหรือวัดบ้าน

ก็ยังคงรักษาพระวินัยชุดเดียวกัน ความแตกต่าง

ที่ปรากฏให้เห็นนั้น จึงเป็นส่วนปลีกย่อยที่ท่าน

เลือกปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการด�าเนินชีวิต

และปฏิบัติหน้าที่ของท่าน สีจีวรไม่ว่าจะเป็นสีใด

ไกลชุมชนเพื่อความสงบสงัดเหมาะแก่การท�าจิต

ภาวนา 

วัดทั้งสองแบบนี้มีทั้งในฝ่ายธรรมยุตและมหา

นกิาย พระทีถ่นดัหรอืประสงค์ทีจ่ะใช้ชวีติในรปูแบบ

ใดท่านกจ็ะเลอืกอยูใ่นวดัแบบทีต้่องการหรอือยูส่ลบั

กนัไป ในหลายโอกาสพระวดับ้านกจ็ะหาโอกาสปลกี

ตัวไปอยู่วัดป่าเพื่อฝึกจิตหาความสงบ ส่วนพระวัด

ป่าเม่ือต้องการศึกษาเล่าเรียนหรือมีภารกิจในเมือง

ท่านก็จะเข้ามาขอพักในวัดบ้าน 

ด้วยเป้าหมายและบทบาทที่แตกต่างกัน ท�าให้

ทั้งพระและวัดสองแบบน้ีมีความแตกต่างกันบ้าง

ทั้งในส่วนของโครงสร้าง อาคารสถานที่ การนุ่งห่ม 

และข้อวตัรปฏบิตัต่ิางๆ ท้ังนีก้เ็พือ่ความสะดวกของ

พระเณรและญาติโยมที่มาอยู่วัด เช่น ในวัดป่า กุฏิ

มกัเป็นหลงัเลก็ๆ ตัง้อยูห่่างกนัเพือ่ความสงบในการ

ปฏบิตั ิพระนยิมนุง่ห่มด้วยจวีรสเีข้มซึง่เปรอะเป้ือน
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ทั้งฉันเช้า เจริญพระพุทธมนต์ตอนเพล และสวดศพ

ตอนค�่าจนแทบไม่มีเวลาลงท�าวัตรสวดมนต์

พุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ควร

เข้าใจในบทบาทที่แตกต่างกันของวัดบ้านและ 

วดัป่า พร้อมทัง้หาทางสนบัสนนุให้วดัแต่ละประเภท

ท�าหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมจึงจะช่วยให้พุทธ

ศาสนาปรับตัวอยู ่ในสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วนี้ได้ดีขึ้น

ความแตกต่างของพระ
พระแต่ละรูปนั้นมีความแตกต่างกันในตัวของ

ท่านอยู่แล้ว ต้ังแต่ความถนัด อุปนิสัย ไปจนถึง 

เป้าหมายในการบวชเข้ามา แต่ไม่ว่าผู้บวชเข้ามาจะ

มีความแตกต่างกันเพียงใด หากระบบปกครองและ

ระบบการศึกษาของสงฆ์มีประสิทธิภาพแล้ว ความ

แตกต่างเหล่านี้ย่อมต้องถูกฝึกหลอมรวมให้อยู่ใน

กรอบเดียวกันได้ จนมีความรู้ ความศรัทธา และ

ต่างล้วนมิใช่สีที่ทรงห้ามไว้ เช่น สีฟ้า สีบานเย็น ที่

นุ ่งห่มแล้วเป็นอาบัติ การขบฉันภัตตาหารไม่ว่า

จะเป็นมื้อเดียว หรือ ๒ มื้อ ก็ไม่เป็นอาบัติ แต่ทุก

ท่านจะไม่ฉันภัตตาหารหลังเที่ยงไปแล้ว การไม่ได้ 

สวดมนต์เจรญิจิตภาวนาพร้อมกนักไ็ม่ได้แปลว่าท่าน

ไม่ได้ปฏิบัติธรรม หรือท่านท่ีเน้นการน่ังสมาธิเดิน

จงกรมก็ใช่ว่าท่านจะไม่ศึกษาหลักปริยัติธรรม หรือ

ไม่ช่วยเผยแผ่ธรรม

ปัญหาในเรื่องนี้จึงมักอยู่ท่ีความเข้าใจคลาด

เคลื่อนของฆราวาสญาติโยม (อาจรวมถึงพระบาง

ส่วน) ทีเ่หน็ว่าวิถชีีวิตของวดัทีต่นศรทัธาหรอืปฏบิตัิ

อยู่นั้นเป็นวิถีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือดีท่ีสุดท่ีพระควร

ปฏบิตั ิพระทีป่ฏิบตัผิดิไปจากนัน้ถอืว่าท�าไม่ถกู หรอื

ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้กล่าวโจมตีกัน 

ด้วยความศรัทธาและหวังดีจนเกินพอดีนี้เอง 

ญาติโยมส่วนหนึ่งก็เข้ามาจัดการจนท�าให้วัดป่า 

วุ ่นวายเกือบจะกลายเป็นวัดบ้าน พระต้องรับ 

กิจนิมนต์จนไม่มีเวลาฝึกจิต ขณะเดียวกันก็อยาก

ให้พระวัดบ้านปฏิบัติเคร่งครัดแบบพระวัดป่าจนไม่

น�าพาต่อชุมชนรอบวัด ในขณะที่ท่านต้องไปเรียน 

แต่เช้า ท่องหนงัสอืหรอืท�ารายงานจนดกึ มกีจินมินต์
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มีตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยทั่วไป เช่น การประดับ

ตกแต่งอาสนะแสดงธรรมหรูหราใหญ่โตเกินพอดี 

ถวายสัตว์เลี้ยง อาหารประจ�าท้องถิ่น เช่น ปลาร้า 

ลาบดิบ หอยนางรมสด เลยไปถึงปลาดิบของญี่ปุ่น 

และอาหารที่ต้องมาลวก ต้ม หรือปรุงเพิ่มเติมก่อน

ฉัน ซึ่งล้วนมีข้อบัญญัติห้ามไว้แล้วในวินัยของสงฆ์ 

ไปจนถึงการขอหวย ขอให้ร�่ารวย เอาชนะ 

คูแ่ข่งได้ ให้ช่วยท�าเสน่ห์ ท�าคณุไสย ท�าร้ายคูแ่ข่งขนั 

ต้องการสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ปีชง ให้พระ

ท�าพิธีบูชาเทพบูชาผีที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ วัดใด  

พระรูปใด ที่สนองความต้องการเหล่านี้ได้ ก็มีผู้คน

หลั่งไหลไปหา สร้างรายได้ให้วัดและพระมากมาย 

ท�าให้มีวัดอื่นเลียนแบบ จนกลายเป็นเรื่องปกติไป

มองในมมุหนึง่ ส่ิงเหล่านีห้ากท�าในระดับทีพ่อดี

ก็เป็นกุศโลบายที่ดึงคนให้เข้าถึงธรรมได้ ความเชื่อ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสมณสารูปได้ในที่สุด 

แต่หากระบบทั้งสองนี้ไม่เข้มแข็งพอ ผนวกกับ

ฝ่ายฆราวาสก็ไม่มีเวลาช่วยสอดส่องดูแล พระที่ไม่

ได้บวชด้วยศรัทธาเมื่อสบช่องโอกาสอ�านวยจึงท�า

ในสิ่งไม่สมควรจนปรากฏพฤติกรรมท่ีเสียหายข้ึน 

ยิ่งในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เปิดโอกาสให้พระ 

เหล ่ านี้ ร ่ วมกับคนที่มุ ่ งแสวงประโยชน ์จาก 

พระศาสนา หาช่องทางท�าธุรกิจสร้างรายได้จาก

ความเลือ่มใสศรทัธาของผูค้นด้วยวธิกีารทีฉ้่อฉลผดิ

กฎหมาย จนก่อความเสยีหายให้กบัพระศาสนาและ

สังคมวงกว้างได้

ความแตกต่างของผู้คนและชมุชน
ความแตกต่างกันของฝ่ายฆราวาสก็มีส่วน

ส�าคัญไม่น้อย ที่ท�าให้พระและวัดมีความหลาก

หลายในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีท้ังความแตกต่าง

ในระดับบุคคลที่แต่ละคนอาจคิดหรือท�าต่างกัน มี

ความเห็น กฎเกณฑ์ตามพื้นฐานของตน และใน

ระดับชุมชนหรือสังคมที่คนถิ่นนั้นเชื่อและปฏิบัติ

ร่วมกันมาอย่างนั้น ท�าให้พระต้องปรับวัตรปฏิบัติ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งหลายครั้งกลายเป็น

ภาพที่ไม่เหมาะสมในสายตาผู้อื่นได้ 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



16 17

การเดินทางโดยเครื่องบินที่ข้ามโซนเวลาจะ

ฉันภัตตาหารช่วงใดจึงจะเหมาะ การเดินทางข้าม

คืนบนรถทัวร์ท่ีมีผู้โดยสารหญิงอยู่ด้วย การใช้บัตร

เครดิต หรือแม้แต่โทรศัพท์ น�้าประปา ไฟฟ้าซ่ึงก็

เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เงินผิดหรือไม่ ยังไม่รวม

ถึงการใช้อินเตอร์เน็ต กล้องถ่ายภาพ การหาความ

รู้ทางโลก ใช้เครื่องซักผ้า ฉันยาปฏิชีวนะ หรือสาร

ต้านอนุมูลอิสระ จะขัดต่อพระวินัยหรือไม่ 

เรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องวินิจฉัย ตีความ 

ทั้งนี้แต่ละวัดแต่ละส�านักก็มักให้ค�าตอบที่แตกต่าง

กัน

ที่ไม่เหมาะสมเมื่อถูกโยงเข้าสู่วัดก็เป็นเรื่องดีที่เปิด

โอกาสให้พระพุทธศาสนาได้เข้าไปมีอิทธิพลปรับ

พฤติกรรมและความเชื่อเหล่านั้นให้อยู่ในครรลอง

ของพระพุทธศาสนา แต่ในทางกลับกันหากฝ่าย

ศาสนจักรไม่เข้มแข็ง พระไม่ชัดเจนในหลักการและ

แนวทางปฏิบตัขิองตน มุ่งผลประโยชน์ทีห่ลัง่ไหลเข้า

วัดหรือเข้าตนเองเป็นหลัก ก็จะถูกชักน�าไปสู่ภาพ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดผลเสียต่อพระศาสนา

และสังคมโดยรวมได้เช่นกัน

วิถีของสังคมยุคใหม่
นอกเหนือจากความหลากหลายของพระและ

ฆราวาสที่กล่าวมาแล้ว อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระบบ

เศรษฐกิจโลก ก็ได้ขับเคลื่อนสังคมและวิถีชีวิตของ

ผู้คนให้เปลี่ยนแปลงไปมาก ความเปลี่ยนแปลงนี้

แม้จะไม่กระทบต่อพระธรรมค�าสอนในพระพุทธ

ศาสนามากนัก แต่กระทบโดยตรงต่อพระวินัยที่

ทรงบญัญตัไิว้ตัง้แต่ครัง้พทุธกาลไม่น้อย องค์ความรู้ 

สิ่งของเครื่องใช้ เทคโนโลยี ระบบ และการจัดการ

ใหม่ๆ หลายอย่างถูกตั้งค�าถามว่าเหมาะสมต่อพระ

ภิกษุเพียงใด
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ด้วยวิธีการเช่นนี้ท�าให้ยังคงรักษาพระวินัย

ดั้งเดิมไว้ได้ ในขณะที่พระก็สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้

ในสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป เหมาะกบัสถานภาพและ

สิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ ฝ่ายญาติโยมก็พอรับได้ ยังพอ

มีหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้ตัดสินความเหมาะสมได้ และ

ไม่ถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพัฒนาตนตาม

หลักพระศาสนา

แค่ไหนถึงรับได้
ปัญหาส�าคัญของเรื่องนี้อยู ่ที่การก�าหนดจุด

ความพอดี ที่ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่าอยู่ ณ จุดใด 

ระหว่างความเคร่งครัดสุดขั้วและหย่อนยานเกิน

จะรับได้ ในการณ์นี้ พระหรือญาติโยมท่ีคุ้นเคย

กับการปฏิบัติเคร่งครัดเมื่อเห็นชุมชนอื่นที่ปฏิบัติ 

หย่อนยาน กต็�าหนติิเตียน รับไม่ได้ เพ่งโทษเขาเหล่า

นั้นว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมของพระศาสนา 

ส่วนผู้ปฏิบัติที่หย่อนยานกว่าที่พระวินัยระบุก็ค้าน

ว่าข้อก�าหนดตามค�าภีร์เคร่งครัดเกินไป ปฏิบัติจริง

ไม่ได้ ท�าให้ชีวิตด�าเนินด้วยความล�าบาก พระอยู่ 

ไม่ได้ จะไม่มีคนมาบวช กระทั่งท�าให้อายุพระพุทธ-

ศาสนาสั้นลง เป็นต้น

ภาคสอง กล้องส่องพระ

โดยวิถีแห่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท การ

พยายามรักษาพระธรรมวินัยที่พระอรหันต์ทั้ง  

๕๐๐ องค์ ได้ท�าสังคายนาไว้ที่ถ�้าสัตตบรรณคูหา

หลงัพระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานนัน้ ถอืเป็น

ภารกจิส�าคญัอนัทรงคณุค่า น่าภาคภูมใิจ จงึไม่มใีคร

หาญกล้าจะไปแก้ไขตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

มรดกอันล�้าค่านั้นให้เข้ากับยุคสมัยตามใจตน เมื่อ

มีปัญหาในการรักษาพระวินัยก็พยายามหาหลักคิด 

ค�าอธิบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่พอจะอนุโลมหรือ

ยอมรับกันได้ท�ากันไป หรือแม้ท่ีสุดหากไม่สามารถ

ปฏิบัติตามได้ก็ยอมรับว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม 

พระวินัยที่บัญญัติไว้ได้ โดยจะไม่ไปแก้ไขข้อบัญญัติ

ที่มีมาแต่เดิม
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การขบฉัน

บริบทพื้นฐาน
ครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุคือผู้ที่ตัดสินใจออก

จากเรือนสละการครองชีวิตแบบฆราวาสเพื่อมุ ่ง

การปฏบิตัธิรรม มชีวีติอยูอ่ย่างเรยีบง่ายด้วยอาหาร

ท่ีได้จากการบิณฑบาตหรือโยมนิมนต์ไปฉัน ได้

อะไรมาก็ฉันอย่างนั้น พระพุทธองค์ทรงไม่อนุญาต

ให้ภิกษุเก็บอาหารไว้ฉันข้ามคืน ห้ามปรุงอาหาร 

ฉันเอง ห้ามฉันหลังเที่ยงไปแล้ว ห้ามฉันอาหาร

ที่ยังไม่มีผู้ให้ (ประเคน) เว้นไว้แต่น�้าในธรรมชาติ 

และยังห้ามฉันอาหารที่ไม่เหมาะสมอีกหลายอย่าง 

เช่น เนื้อสุนัข เนื้อที่ยังไม่ปรุงให้สุก เนื้อที่รู ้หรือ

สงสัยหรือรังเกียจว่าเขาจงใจฆ่าเพื่อท�าอาหารมา 

ถวายตน พืชผัก ผลไม้ท่ีมยีอด มเีมล็ดท่ีท�าพันธุไ์ด้ซ่ึง

ยังไม่มีผู้ท�าให้เหมาะกับการขบฉัน ทรงให้พิจารณา

อาหารให้เหน็คณุค่าท่ีแท้จริงก่อนลงมอืฉัน และยงัม ี

พุทธานุญาตข้อปฏิบัติเข้มส�าหรับผู้ที่ต้องการฝึกตน

เป็นพิเศษ (ธุดงควัตร) เช่น ฉันเฉพาะอาหารที่ได้

จากบิณฑบาต ฉันวันละหนเดียว เป็นต้น หลังเที่ยง

ไปแล้วจะฉันอาหารได้เฉพาะเมื่อเกิดอาพาธ ที่ฉัน

แล้วช่วยให้อาการดีขึ้น หรือฉันปานะซ่ึงเป็นน�้าคั้น

จากผลไม้ท่ีผลไม่ใหญ่กว่ามะตูม หรือจากพืชท่ีทรงม ี

ความคลุมเครือในการปฏิบัติและความไม่

ชัดเจนของกฎเกณฑ์นั้น ส่งผลให้ฝ่ายฆราวาสที่ไม่

ค่อยรูว้นิยัสงฆ์อยูแ่ล้วสบัสนยิง่ขึน้ ทัง้ๆ ทีไ่ม่ต้องการ

สนับสนุนให้พระวินัยมัวหมอง แต่เพราะไม่มีใคร

ชี้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร จึงท�าไปตามที่ตนเห็นว่า

เหมาะสม หรือปล่อยปละละเลยจนเกิดผลเสียตาม

มา แต่ขณะเดียวกันความคลุมเครือนั้นเองก็ท�าให้

พอยอมรบักันไปได้ ไม่ท�าให้แตกหกัแบ่งเป็นฝักฝ่าย

เพียงเพราะถือวินัยเล็กน้อยต่างกัน

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กัน

ในเรื่องนี้ต่อไป ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแนวปฏิบัติ

ตามพระวินัยของพระภิกษุ มาเสนอให้เห็นเป็น 

รูปธรรมที่ยังคงความหลากหลายไว้ระดับหน่ึง โดย

แต่ละกลุ่มของข้อปฏิบัติที่จะยกมานั้น ได้จ�าแนก

ระดับการปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุจากจุด

ที่ดีที่สุด ไปจนถึงจุดที่เกินงาม หรืออาจไปถึงจุดที่

ยอมรับไม่ได้ ให้ฝ่ายฆราวาสที่ไม่คุ้นกับวินัยของ

พระเห็นภาพชัดขึ้น จะได้ร่วมสอดส่องดูแลและหา

แนวทางสนับสนุนให้พระปฏิบัติได้เหมาะสมยิ่งๆ 

ขึ้นไป เคร
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ระดับด ี ออกบิณฑบาตเป็นประจ�า (หากไม่

ติดกิจพิเศษ ฝนตกหนัก หรืออาพาธ) ปฏิเสธการ

รับปัจจัย หรือรับมา แต่น�าเข้าเป็นกองกลางสงฆ์ 

ฉันอาหารที่พอพิจารณาเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งที่ทรงห้าม

ไว้ ฉันสิ่งที่ได้รับการถวายแล้ว (แม้จะไม่ได้ยกขึ้น

ประเคนตามประเพณี) รวมท้ังฉันผักผลไม้ท่ียังน�า

ไปท�าพันธุ์ได้แต่ทราบชัดว่าโยมถวายแล้วและมิได้

ต้องการน�าไปปลูกหรือท�าพันธุ์อีก (แม้จะไม่ได้ท�า

เครื่องหมายหรือเปล่งวาจาว่าอาหารเหมาะแก่การ

ฉันแล้ว) ฉันอาหารในร้านเฉพาะเมื่อได้รับนิมนต์

หรือมีโยมอุปัฏฐากคอยดูแล ไม่ปรุงอาหารฉันเอง 

(แม้บะหมีก่ึง่ส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง) ไม่ฉันปลา หอย 

กุง้ หรอืเนือ้ ไข่ของสตัว์ทีย่งัไม่ปรงุให้สกุด้วยไฟ หาก

ไม่อาพาธจะไม่ฉันอาหาร นมถั่วเหลือง หรือเครื่อง

ดื่มที่ผสมธัญพืชอื่นๆ เช่น งาด�า มอลล์ ถั่ว รวมทั้ง

เมล็ดทานตะวนั สมนุไพร สาหร่าย ฯลฯ หลังเทีย่งไป

แลว้ ไม่เกบ็สะสมอาหาร ผลไม้ ปานะ รวมทัง้เครื่อง

ปรุง เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้ม พริกป่น ฯลฯ ไว้ฉัน

หลังเที่ยงหรือในวันต่อๆ ไป 

พอรับได้ ออกบิณฑบาตเน้นไปเส้นทางท่ีมี 

ผูใ้ส่บาตรมาก (แต่ไม่ยนืรอประจ�าทีเ่ดียว) ไม่ปฏเิสธ

พุทธานุญาตไว้ ไม่ใช่ธัญพืช ไม่ผ่านการต้มด้วยไฟ 

สามารถเก็บไว้ฉันได้จนก่อนขึ้นวันใหม่ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ปัจจบุนัอาหาร เครือ่งดืม่ รวมทัง้อาหารเสรมิมี

ความหลากหลายขึ้นมาก ทั้งส่วนผสมที่ยากจะแยก

ได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง มีบรรจุภัณฑ์มิดชิด เก็บได้นาน

โดยไม่เน่าเสีย มีทัง้ชนิดพร้อมปรงุ กึง่ส�าเรจ็รปู หรอื

เปิดรบัประทานได้เลย ยากท่ีจะรูข้ั้นตอนการผลติว่า

มีส่วนผสมใดที่ผ่านความร้อนมาหรือไม่ มีส่วนผสม

ใดที่ทรงห้ามไว้หรือไม่ หลายอย่างหาซื้อได้สะดวก

กว่าการเตรยีมเองเพือ่ให้ตรงตามทีพ่ระวนิยับัญญตัิ

ไว้ การใส่บาตรของญาติโยมก็เปลี่ยนไป นิยมซื้อ

อาหาร “ชุดใส่บาตร” และถวายปัจจัย (เงิน) พร้อม

กับการใส่บาตรมากขึ้น

แค่ไหนจึงพอดี
ดีที่สุด คือการปฏบัิตติามท่ีพระวินัยบัญญตัิ

ไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมด รวมทั้งอาจถือธุดงควัตร

บางข้อเพิ่มเติม เช่น ฉันหนเดียว หรือฉันเฉพาะ

อาหารท่ีได้จากบิณฑบาต หากไม่มี หรือเตรียมไม่

ได้อย่างที่พระวินัยก�าหนดก็จะไม่ฉัน ปฏิเสธการรับ

ปัจจัย ไม่ให้พรหลังโยมใส่บาตรเสร็จ เป็นต้น
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ของสัตว์ท่ียังไม่ปรุงให้สุกด้วยไฟ ไม่ออกบิณฑบาต 

หุงข้าว ปรุงอาหาร ซื้อ สั่งอาหารมาฉันเป็นปกติ ฉัน

เครื่องดื่มน�า้ฟักทอง มันต้มปั่น ถั่วเขียวปั่น หรือฉัน

อาหารอื่นๆ หลังเที่ยงไปแล้ว 

การรับเงิน-หาเงิน-ใช้เงิน

บริบทพื้นฐาน 

พระภกิษนุัน้ท่านมไิด้ให้ประกอบอาชพีเลีย้งตวั 

แต่เล้ียงชีวิตด้วยความศรัทธาของผู้คนที่อยากช่วย

เหลือเกื้อหนุนผู้ทุ่มเทศึกษาปฏิบัติธรรม พระวินัย

ห้ามพระภิกษุรับเงิน หรือยินดีในเงินทองที่มีผู้รับไว้

ให้ ห้ามใช้เงินซ้ือส่ิงของเยีย่งฆราวาส หรือแม้แต่แลก

เปล่ียนให้ได้ส่ิงท่ีต้องการด้วยส่ิงของท่ีตนมีอยู่ จะ

ยนิดีได้กแ็ต่เพยีงปัจจยัสีท่ีไ่ด้จากทรพัย์ทีเ่ขามอบให้

ไวยาวัจกรถือไว้ เมื่อต้องการสิ่งใดก็บอกไวยาวัจกร

ใช้ทรัพย์นั้นจัดหาให้ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ทุกวันนี้เงินได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในทุก 

แง่มุมของชีวิต ส่วนผู้ท่ีจะทุ่มเทช่วยเหลืออุปัฏฐาก

ดูแลพระโดยไม่หวงัผลตอบแทน มคีวามซ่ือสัตย์ไว้ใจ

ได้หายากขึ้น รวมทั้งระบบต่างๆ ของสังคมก็ไม่เอื้อ

การรับปัจจัยและเก็บไว้เป็นของตน ฉันเน้ือสัตว์ท่ี

ยังไม่ผ่านการปรุงให้สุกด้วยไฟแต่ผ่านกระบวนการ

หมัก ดอง แปรรูปแล้ว เช่น ปลาร้า แหนม หอย

ดอง ปูเค็ม เป็นต้น เก็บอาหารส�าเร็จรูปไว้ฉันยาม

จ�าเป็น เช่น ผลไม้ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระ

ป๋อง น�้าพริกเผา รวมทั้งเครื่องปรุง เช่น น�้าปลา 

น�้าส้ม และน�้าปานะ ฉันเครื่องดื่มที่ผสมธัญพืช เช่น  

งาด�า มอลล์ ข้าวโพด ฯลฯ หลังเที่ยงไปแล้ว เตรียม

อาหารฉนัเองเมือ่จ�าเป็น เช่น ลวกบะหมี ่เตรยีมโจ๊ก

กึ่งส�าเร็จรูป ฯลฯ

เกินงาม ออกบิณฑบาตเน้นไปเฉพาะที่ซึ่ง

มีผู้ใส่ปัจจัยมาก ยืนที่จุดเดียวรอให้ผู้มาใส่บาตร 

ยืนประจ�าร้านขาย “ชุดใส่บาตร” มีข้อตกลงรับ 

ผลประโยชน์จากร้านนั้น รับอาหารจ�านวนมากเกิน

ไป (โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร) มุ่งรับแต่ปัจจัย เอ่ย

วาจา แสดงท่าทางเชญิชวนให้คนใส่บาตร สัง่อาหาร

ที่อยากฉันตามร้านเอง (โดยไม่ได้รับ

นิมนต์) ฉันโดยอาการไม่ส�ารวม 

พูดคุยเสียงดัง ฉันอาหารท่ียัง

ไม่มีผู้ถวาย ฉันปลาดิบ หอย 

กุ้ง ลาบดิบ ลู่ หรือเนื้อ ไข่
เคร

ือข
่ายพ

ุทธ
ิกา



26 27

ระดับด ี พระภิกษุไม ่รับเงินจากญาติโยม

โดยตรง แต่อาจรับจากสงฆ์ ช่วยเก็บรักษา จัดการ 

และใช้เงินเพื่อกิจของสงฆ์ ท�าหน้าที่ไปตามที่ได้รับ

มอบหมาย หรือเพื่อการท�างานเผยแผ่ธรรม อาจ

รับเงินที่ถวายเป็นการส่วนตัวแต่ยกให้เป็นของสงฆ์ 

หรือใช้เพื่อกิจของสงฆ์และการเผยแผ่ธรรมทั้งหมด

พอรับได้ พระภิกษุไม่แสวงหารายได้ แต่รับ

ปัจจยัตามกาลและโอกาสทีค่วรได้รบั (สงัคมยอมรบั) 

ยินดีในเงินที่ได้ เก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เพื่อ

ความสะดวกในการด�าเนนิชวีติ ซือ้หาสิง่จ�าเป็นส่วน

ตัวที่เหมาะกับสมณสารูป โดยซื้อในกาลและสถาน

ที่ที่เหมาะสม หากมีการลงทุนสร้างวัตถุมงคลก็อยู่

ในกรอบของพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อกิจของสงฆ์ท�า

เท่าที่จ�าเป็น เพื่อสร้างอาคาร ศาสนสถาน หรือจัด

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ

สังคม

อ�านวยต่อการใช้ชวีติโดยปราศจากการถอืปัจจยัของ

พระภิกษุ ไม่ว่าการศึกษา การเผยแผ่ธรรมะ การ 

เดินทาง การติดต่อสื่อสาร การดูแลตนเมื่ออาพาธ 

รวมทั้งการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ก็ต้องใช้เงินทอง

ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ในระบบปกครองสงฆ์และระบบ

การศึกษาสงฆ์ก็ยังมีการให้ค่าตอบแทนผู้ท�างาน 

(ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ตาม) มีข้อก�าหนดให้พระ

ที่ขอรับหรือเลื่อนสมณศักดิ์ต้องมอบทุนการศึกษา 

บรจิาคเงนิช่วยเหลอืสงัคม พร้อมกนัน้ันสงัคมกเ็รยีก

ร้องให้พระปรบัตวัประยกุต์หลกัธรรมให้เข้าถงึคนรุน่

ใหม่มากขึน้ การด�ารงชีวติโดยปราศจากการถอืและ

ใช้เงินนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ไม่ง่ายเลย

แค่ไหนจึงพอดี
ดีที่สุด ยังคงมีวัดและพระภิกษุท่ียังคงถือ

ปฏิบัติตามที่พระวินัยบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด คือ  

ไม่รบั ไม่เกบ็ และไม่ใช้เงนิเลยอยู ่แต่กม็จี�านวนจ�ากดั

มาก เหมาะส�าหรบัพระภกิษทุีมุ่ง่เน้นด้านการปฏบิตัิ

กิจภายในของตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมหรือญาติโยม

มากนัก วัดที่ท่านสังกัดต้องมีระบบจัดการที่ดีพอ 

ที่จะอ�านวยความสะดวกในทุกด้าน ให้มี “คนวัด” 

หรือญาติโยมที่ศรัทธามาจัดการดูแลในทุกเรื่องที่

อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
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ข้าง สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สร้างศรัทธาให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีได้พบเจอ เมื่อพระภิกษุปฏิบัติ

ตัวไม่เหมาะสมหรือมีข้อสงสัยว่าจะต้องปฏิบัติต่อ

สถานการณ์ต่างๆ อย่างไร ก็จะทรงบัญญัติพระวินัย 

อนุบัญญัติ และข้อที่ทรงอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้

ภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แต่กระนั้น

ในครั้งพุทธกาลก็ยังมีภิกษุที่ถือวินัยและข้อวัตร

ปฏิบัติแตกต่างกันจนถือเป็นนานาสังวาสที่ไม่ร่วม

สังฆกรรมกนัอยูไ่ม่น้อย โดยจะถือข้อวตัรปฏบิติัตาม

ครูบาอาจารย์ในส�านักของตนเป็นหลัก

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

เ มื่ อ สภาพ สั งคมและวิ ถี ชี วิ ต ขอ ง ผู ้ คน

เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา อกีทัง้พระพทุธศาสนา

ก็กระจายไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงมีความเชื่อเดิมของ

เกินงาม บวชเพือ่มุง่แสวงหาเงนิลาภสกัการะ 

ท�ากิจไม่ว่าบิณฑบาต รับนิมนต์ หรือไปร่วมงาน

ต่างๆ ก็เพื่อมุ่งรับปัจจัยเป็นหลัก แสวงหาวิธีลงทุน 

ลงแรง ประกอบพิธีกรรม สร้างวัตถุมงคล ท�าของ

ขลงั ลงเลข สกัยนัต์ เพือ่ให้ได้มาซึง่ทรพัย์สนิเป็นการ

ส่วนตัว (อาจให้สงฆ์บ้าง) น�าปัจจัยที่ได้ไปใช้เพื่อ

ความสุขสบายของตนและคนใกล้ชิด 

รับไม่ได้ เจตนาท�าการอันทุจริต ใช้ผ้าเหลือง

และอิทธิพลประกอบมิจฉาอาชีวะ ค้ายา ยอมท�าสิ่ง

ผิดกฎหมาย ศีลธรรม โกหก ใช้เล่ห์อุบายล่อลวงคน

เพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพื่อตนเองหรือเพื่อหมู่สงฆ์ก็ตาม 

น�าเงินไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม บ�าเรอตนหรือคน

ใกล้ชิด ใช้ในกจิทีท่จุรติผดิศลีธรรม นอกพทุธศาสนา 

สร้างอิทธิพล ปล่อยกู้ หรือลงทุนเพื่อหวังผลก�าไรที่

ไม่เหมาะสม

การด�าเนนิชีวิต

บริบทพื้นฐาน 

พระพุทธองค์ได้ออกแบบชีวิตของพระภิกษุ

สงฆ์ให้ด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย อิสระ ไม่ติดที่อยู่ 

เอื้อต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจ เกื้อกูลต่อคนรอบ
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ระดับด ี พระภิกษุพยายามรักษาพระวินัย

ปฏิบัติตามท่ีทรงบัญญัติไว้ โดยปรับวิถีชีวิตให้

สอดคล้องต่อพระวินัยมากที่สุด มั่นคงในหลักการ

ของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อิสระ และเอื้อต่อ

การปฏิบัติพัฒนาจิตใจ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ�านวย 

ความสะดวกเท่าท่ีจ�าเป็น เช่น ผ้า ยา ไฟฟ้า น�้า

ประปา การเดนิทางโดยพาหนะ เป็นต้น ไม่ใช้สิง่ของ

เกินจ�าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรับ

อากาศ ฯลฯ หากใช้ก็ใช้เพื่องานที่เป็นประโยชน์

ต่อพระศาสนาเป็นส�าคัญ ทัศนศึกษาร่วมกิจกรรม

สังคมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลต่อ

การปฏิบัติธรรม

พอรับได ้ พระภิกษุปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต

ยุคใหม่ ยังคงสวดมนต์ท�าวัตร ปฏิบัติศาสนกิจ ช่วย

เหลือกิจการวัดพอควร รักษาพระวินัยเท่าที่ท�าได้ 

อยู่ในกรอบที่พองามไม่เกินเลยจนสร้างความเสื่อม

ศรัทธาต่อผู้พบเห็น อาจดูข่าวโทรทัศน์หรือรายการ

บันเทิงที่มีสาระ อ่านหนังสือพิมพ์ ใช้เครื่องซักผ้า 

ไมโครเวฟ ฯลฯ เที่ยวชมสถานที่ ร่วมงานประเพณี 

หรือมีกิจกรรมทางสังคม การเมืองที่ไม่ล่อแหลม

หรือไม่เหมาะกับพระ ไม่ท�าการอันโลกติเตียนว่า 

ตนอยู่แล้ว ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยน

ไปบ้างเพื่อให้เข้ากันได้กับวิถีชีวิตและความเชื่อ

เดิมในพื้นที่นั้น เช่น บทสวด ส�าเนียงสวดมนต์ วิธี

กราบไหว้ การขบฉัน นุ่งห่ม ซึ่งพระภิกษุเถรวาทใน

ประเทศต่างๆ ก็จะปฏิบัติต่างกันไปบ้าง สังคมไทย

ทุกวันน้ีก็เช่นกันเปลี่ยนไปจากอดีตมาก พระจะใช้

ชีวติอย่างอสิระไม่สงักดัวดัไม่ได้ วดัได้กลายเป็นของ 

เจ้าอาวาส ของรฐัตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นของชมุชน

อีกต่อไป การมุ่งหวังให้พระภิกษุด�าเนินชีวิตให้ตรง

กับที่พระวินัยบัญญัติจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ไม่ง่ายเลย 

แค่ไหนจึงพอดี
ดีที่สุด พระภิกษุต ้องด�าเนินชีวิตและมี

ความเป็นอยูต่ามทีพ่ระวนัิยบัญญตัไิว้อย่างเคร่งครดั

ทั้งหมด พยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับภิกษุในครั้ง

พุทธกาล ซึ่งปัจุบันก็ยังมีบางส�านักที่พยายามท�าให้

ได้เช่นนั้น
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ความสัมพันธ์กับสตรี

บริบทพื้นฐาน 

การครองพรหมจรรย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ยิ่งของชีวิตภิกษุสงฆ์ ในพระวินัยจึงมีข้อก�าหนด

ระยะห่างและระดับความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุ

กบัผู้หญงิไว้มากมาย เพ่ือมใิห้พรหมจรรย์ด่างพร้อย 

ทรงปรับอาบัติเร่ืองนี้ต้ังแต่หนักท่ีสุดคือปาราชิก 

คือ ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ ไล่ลงไปถึงการห้ามแตะ

เนื้อต้องตัวด้วยความก�าหนัด ห้ามสัมผัสสิ่งของ

เครือ่งใช้ของสตร ีห้ามอยูส่องต่อสองในทีล่บัห ู(ไม่มี 

ผู้อื่นได้ยิน) ลับตา (ไม่มีใครเห็น) หรือแม้อยู่กับสตรี

มากกว่า ๑ คน (แต่ไม่มีผู้ชายอยู่ด้วย) ก็ห้ามแสดง

ธรรมเกิน ๕-๖ ค�า ห้ามค้างแรมในที่มุงบังเดียวกับ

สตรีแม้ว่ามีผู้ชายพักอยู่ด้วย ห้ามชวนสตรีเดินทาง

ไปด้วย รวมทั้งมีข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติต่อภิกษุณี

อกีมากมาย ไปกระทัง่ถงึแม้สตัว์ตวัเมยีกย็งัมข้ีอห้าม

เป็นเคร่ืองป้องกันไม่ให้พระเข้าไปพัวพันด้วย ใน

อดีตครูบาอาจารย์ยังช่วยสร้างเกราะคุ้มครองพระ

เพิ่มขึ้น เช่น ท�าผ้ารับประเคนขึ้นมาป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะรับของจากมือญาติโยม

ผู้หญิง

ไม่ดี ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตราย เช่น เล่นหวย 

ใช้สารเสพติด ฯลฯ

เกินงาม พระภกิษุใช้ชีวิตใกล้เคยีงฆราวาส ใช้

สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น น�า้หอม ครีมบ�ารุงผิว ไม่สนใจ

บิณฑบาต ไม่สวดมนต์ท�าวัตร ไม่ปฏิบัติศาสนกิจ 

หรือช่วยเหลืองานสงฆ์ ติดสื่อหรือใช้เทคโนโลยี 

เช่น โทรศัพท์ กล้อง คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง  

ดูโทรทัศน์รายการบันเทิงไร้สาระ เล่นเกม เล่นหวย 

เชียร์มวย สูบบุหรี่ และคลุกคลีกับฆราวาสญาติโยม

เกินพอดี เที่ยวไปในที่ไม่เหมาะสม มีคนพลุกพล่าน 

สถานบันเทิง หรือดูการละเล่น

รับไม่ได้ พระภิกษุใช้ชีวิตอย่างหรูหราเยี่ยง

ฆราวาสที่มีฐานะ ใช้สินค้าทันสมัยราคาแพง ใช้

คอมพวิเตอร์ในทางไม่เหมาะสม ดสูือ่ลามก เล่นการ

พนัน เสพยาเสพติด เที่ยวคบหาผู้คนในแหล่งพนัน 

สถานเริงรมย์ ใช้สิ่งผิดกฎหมาย คลุกคลีกับฆราวาส

ผู้มีอิทธิพลเป็นปกติ ไม่สนใจกิจของสงฆ์และพระ

ธรรมวินัย เคร
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แค่ไหนจึงพอดี
ดีที่สุด พระภกิษตุ้องพยายามเล่ียงกจิกรรม 

ใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ต้องมีความสัมพันธ์กับสตรี

ในลักษณะต้องห้ามตามพระธรรมวินัย เช่น ไม่คุย

โทรศัพท์กับสตรี ไม่เดินทางข้ามคืนด้วยพาหนะ

สาธารณะทีม่สีตรร่ีวมเดนิทางด้วย หากไปพบสตรกี็

ต้องมีพระ เณร หรือโยมผู้ชายไปด้วย พูดคุยเฉพาะ

ธุระเรื่องที่จ�าเป็น โดยวัดหรือส�านักที่อยู่นั้นต้องมี

กติกาหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวัดที่ช่วยให้พระไม่

ต้องเกี่ยวข้องกับสตรีโดยตรง เช่น ห้ามพระเข้าใน

พืน้ทีท่ีโ่ยมผูห้ญงิพกั มเีขตสงฆ์ทีส่ตรห้ีามเข้า เป็นต้น 

ระดับด ี พระภิกษุพยายามเกี่ยวข้องกับสตรี

เท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของหมู่สงฆ์ เพื่อรักษา

ศรทัธาและประโยชน์ของญาตโิยม การพดูคยุ ตดิต่อ

โทรศัพท์ หรือใช้สื่อยุคใหม่กับสตรีท�าเฉพาะใน

เร่ืองท่ีจ�าเป็น เช่น ในกิจของสงฆ์ ให้ธรรมะ ขณะ

เกี่ยวข้องอยู่พยายามมีสติรักษาใจตนส�ารวมระวัง

อย่างทีส่ดุ ไม่เปิดโอกาสให้มกีารพดูหรอืการกระท�า

ท่ีไม่เหมาะสมเกดิขึน้ เดนิทางค้างแรมในพาหนะร่วม

ไปกบัสตรเีมือ่จ�าเป็นเท่านัน้ พยายามมใิห้สตรสีมัผสั

กาย เมื่ออาพาธหากเลือกได้เลือกรักษากับแพทย์

ข้อก�าหนดเหล่านี้อาจดูเหมือนมุ ่งกีดกันไม่

ให้โอกาสผู้หญิงเข้าถึงพระ แต่โดยเป้าหมายที่แท้

จริงนั้นท่านมุ่งจ�ากัดพฤติกรรมของฝ่ายพระเพื่อ

การบรรลุเป้าหมายที่พึงได้รับจากการเข้ามาครอง 

เพศบรรพชิตมากกว่า หากผู้ใดไม่สามารถฝืนความ

รู้สึกให้อยู่ในกรอบนี้ได้ ท่านก็ให้โอกาสออกไปจาก

หมู่จากกฏเกณฑ์นี้ไปครองเรือนได้

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ทุกวันนี้ความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิ

สตรีได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางสังคมมาก

ขึน้ ผูห้ญงิมบีทบาทท�างานอยูใ่นภาคส่วนต่างๆ ของ

สังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้พระมีโอกาสเกี่ยวข้อง

กับสตรีมากขึ้นด้วย หลายครั้งก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง

การอยู่อย่างใกล้ชิดได้ เช่น เมื่อต้องขึ้นลิฟต์ไปด้วย

กนั ต้องเดินทางข้ามคืนไปในพาหนะคนั ล�าเดยีวกนั 

ต้องนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล ต้องโทรศพัท์ตดิต่อ

งานท่ีแทบไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าผู้ที่จะรับสายปลาย

ทางจะเป็นหญิงหรือชาย ท�าให้เป็นเรื่องยากที่พระ

จะรักษาพระวินัยส่วนนี้ให้บริสุทธิ์ได้เคร
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ไม่เหมาะสม มีท่าทีพอใจที่ได้รับการบริการต่างๆ 

จากสตรี เมื่อสตรีอยู่ใกล้ชิด หรือมาสัมผัสบีบนวด

ร่างกาย

รับไม่ได ้ พระภิกษุที่มักอยู ่ใกล้ชิดสตรีสอง

ต่อสองในสถานที่ไม่เหมาะสม ในโอกาส และเวลา

ที่ไม่บังควร อยู่ในที่ลับหูลับตาในเวลาดึกดื่น หรือมี

พฤติกรรมที่ส่อว่าอาจมีสัมพันธ์ที่เกินเลยกับสตรี มี

ความพยายามสร้างสถานการณ์ จดัพธิ ีหรอืมเีจตนา

ให้ได้ใกล้ชดิ ได้สมัผสัถกูเนือ้ต้องตัว หรอืเหน็อวยัวะ

ที่พึงสงวนของสตรี เช่น ให้อาบน�้ามนต์ สัก เจิมใน

ต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

ผู้ชายก่อน ให้บุรุษพยาบาลดูแลก่อน หากจ�าเป็น

ต้องให้แพทย์หญิงหรือพยาบาลตรวจดูแลก็ให้ท�า

เท่าที่จ�าเป็น ให้สวมถุงมือก่อนสัมผัส ให้มีผู้ชายอยู่

ด้วย เป็นต้น

พอรับได ้ พระที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับ

ญาติโยมหญิงหรือชายได้ง่าย พูดคุยติดต่อโทรศัพท์ 

หรือใช้สื่อยุคใหม่ต่างๆ กับโยมชายหญิงตามปกติ

ทั่วไป ไม่ติดขัดที่จะเดินทางค้างแรมในพาหนะร่วม

ไปกับสตรีแต่เลือกที่นั่งให้เหมาะสม พูดคุยกับสตรี

สองต่อสองหรือหลายคนโดยไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยใน

เนือ้หาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม ไม่มเีจตนาสมัผสัแตะ

เน้ือต้องตวัหรอืร่างกายสตร ีไม่ขัดข้องท่ีจะให้แพทย์ 

พยาบาล หรือสตรีแตะต้องร่างกายเมื่ออาพาธ

เกินงาม พระภิกษุที่ชอบคลุกคลีอยู่กับสตรี

จนเกินพอดี พูดจาฉอเลาะ เยินยอ กระเซ้าเย้า

แหย่ สองแง่สองง่าม หรือชวนให้คิดไปในทางท่ีไม่ 

เหมาะสม แสดงอาการท่าทางไปในเชิงเกี้ยวพาราสี 

มท่ีาทสีนิทสนมเกินควร ใช้เครือ่งมอืสือ่สารส่งภาพ-

เสียง ที่ไม่เหมาะสมไปให้ มักเดินทางพร้อมกับสตรี

โดยไม่มีผู ้ชายร่วมเดินทางไปด้วย อยู่ในที่ลับตา

กับสตรีในเวลา สถานที่ เมื่อแต่งกายหรือโอกาสที่
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ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดที่มีอยู่ จึง

เป็นเงื่อนไขจ�าเป็นที่จะช่วยให้สถานการณ์ละเมิด

พระวินัยคลี่คลายลงได้

ฝ่ายปกครองสงฆ์
คณะผู้บริหารในสังฆมณฑลนอกจากต้องเอา

จรงิเอาจงัก�าชบัเจ้าคณะ พระสงัฆาธกิาร โดยเฉพาะ

เจ้าอาวาสของแต่ละวัดให้สอดส่องดูแล อบรม รวม

ถงึลงโทษผูท้ีป่ระพฤตนิอกรตีนอกรอยแล้ว ยงัต้องมี

มาตรการเชงิบวกสนบัสนนุให้พระมชีวีติทีส่อดคล้อง

กบัพระวนิัยให้ได้มากทีส่ดุ โดยท�าหน้าทีต่วัแทนหมู่

สงฆ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

อ�านวยความสะดวกให้พระภิกษุ เพื่อให้ท่านด�าเนิน

ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ละเมิดพระวินัย เช่น ช่วย

อ�านวยความสะดวกในการเดินทาง การศึกษา การ

ใช้สาธารณูปโภค การรักษาพยาบาลที่ปัจจุบันพระ

ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ (ในอดีตก่อนยุคบัตรทอง 

พระสามารถเข้ารักษาตัวได้ในโรงพยาบาลของรัฐ

ภาคสาม ส่องทางออก

ต้องย�้าอีกครั้งว่าตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นเพียง

ตุ๊กตาที่ยกขึ้นมาประกอบการท�าความเข้าใจและ

หาทางออกในเรื่องนี้ หลายท่านอาจไม่เห็นด้วยกับ

เกณฑ์เหล่านี ้ขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของพระกอ็าจ

ปนๆ กัน เรื่องนั้นท่านอยู่ในขั้นดี แต่เรื่องนี้ท่านต้อง

ปรบัปรงุ พฤตกิรรมทีด่ดูดีเูคร่งครดับางอย่างกไ็ม่ได้

หมายความว่าท่านจะปฏบัิตดิเีสมอไป พระพทุธองค์

ตรสัว่าภกิษผุูถ้อือยูป่่าเพราะโง่เขลา ปรารถนาลามก 

ฯลฯ ก็มีอยู่ มิใช่มีเฉพาะผู้ที่มักน้อยสันโดษต้องการ

ขัดเกลากิเลสเท่านั้น

อย่างไรก็ตามตวัอย่างทีย่กมานัน้คงช่วยให้ฝ่าย

ฆราวาสญาติโยมเข้าใจวินัยของพระเพิ่มขึ้น เห็นถึง

ความละเอียดอ่อนและสัมพันธ์อยู่กับบริบทในยุค

สมัยน้ัน เช่น เราไม่เข้าใจว่าท�าไมคนยุคนั้นจึงมอง

ว่าการสวมรองเท้าสีด�าล้วนหรือการน�าฟูกหมอน 

ของวัดไปแจกจ่ายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม จนเป็น

เหตุให้ทรงบัญญัติห้ามการกระท�าเหล่านั้น ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องต่อพระวินัยและการร่วมมือกันของ
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ภาครัฐและเอกชน
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ได้อาศัย

อานุภาพของพระพุทธศาสนาช่วยให้บ้านเมืองนี้ 

สงบสุขร่มเย็นมาช้านาน รัฐรวมทั้งหน่วยงานภาค

เอกชนควรช่วยอ�านวยความสะดวกให้พระอันเป็น

หนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญของพระศาสนา ได้ใช้

ชวีติอย่างสอดคล้องกบัพระวนิยัให้มากทีสุ่ด ไม่เป็น

ฝ่ายสร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์ให้พระต้องปฏิบัติขัดต่อ

พระวินัย เช่น ให้รอรับบริการเช่นคนทั่วไปจนเลย

เวลาฉัน เมื่ออาพาธให้จ�าวัดร่วมกับผู้ป่วยอื่นเกิน 

๓ คืน เป็นต้น รวมทั้งต้องหามาตรการป้องกันมิให้

มีผู้เข้ามาหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมจาก

พระศาสนา ช่วยสอดส่อง ก�าราบ และขจัดพระที่

ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียออกไปด้วย 

ฝ่ายคฤหัสถ์
ฆราวาสญาติโยมถือเป็นความหวงัและเป็นช่อง

ทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการก�ากับพฤติกรรม

ของพระภิกษุสงฆ์ เฉกเช่นที่ชาวเมืองโกสัมพีในครั้ง

พทุธกาลได้ยบัยัง้การทะเลาะววิาทของภกิษใุนเมอืง

นั้น ได้ส�าเร็จ ด้วยการไม่ใส่บาตรพระทั้ง ๒ ฝ่ายจน

ทุกแห่งโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย) อนัเป็นเหตใุห้พระต้อง

มีทรัพย์ต้องใช้ปัจจัยในการด�ารงชีพ 

ฝ่ายบรรพชิต
พระแต่ละรูปก็ต้องเห็นความส�าคัญและช่วย

กันรักษาพระวินัยให้เคร่งครัดที่สุด ต้องตระหนักว่า

เป็นการแสดงความกตัญญูของตนต่อพระศาสนา

ท่ีท�าให ้ตนด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้อย ่างสะดวกสบาย 

ทกุวนันี ้เป็นหน้าทีใ่นการสบืต่อสิง่ท่ีหมูส่งฆ์ได้รกัษา

สืบทอดกันมานับพันปี ไม่ควรพยายามโต้แย้งหรือ

หาเหตุผลเข้าข้างตนเพื่อการประพฤติย่อหย่อนใน

พระวินัย เพราะการบวชเข้าสู ่ร่มกาสาวพัสตร์นี้

เป็นการร้องขอและแสดงความยินยอมด้วยตนเอง

ที่จะเข้ามาปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่างๆ ที่ตนย่อมรู้

อยูก่่อนแล้ว หากเหน็ว่าข้อปฏบิตัต่ิางๆ บบีคัน้จ�ากดั

เสรภีาพของตนเกนิไปกล็าสกิขาออกไปใช้ชวีติเยีย่ง

ฆราวาสได้ นอกจากน้ียงัควรช่วยดแูลหมูเ่พือ่นภกิษุ

เป็นก�าลังใจให้กันและกันในการรักษาพระวินัยให้

บริสุทธิ์อยู่เสมอ เคร
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ส�าหรบัพระทีท่่านปฏบิตักิจิเพือ่หมูส่งฆ์ ท�างาน

ส่วนรวมของพระศาสนาต้องสัมพันธ์อยู ่กับโลก

กับระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ช่วยเกื้อ

หนุนญาติโยมท่ีอาศัยอยู่ในเมืองประกอบพิธีกรรม 

งานแต่ง งานศพ ช่วยงานเผยแผ่พระศาสนา เป็น

ท่ีปรึกษาเป็นก�าลังใจเมื่อญาติโยมมีความทุกข์ 

ฝ่ายฆราวาสควรต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของท่านที่

อาจมีบางด้านท่ีไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับพระวินัยได้ ต้องปรับตัวไปตามสภาพสังคม จึง

ควรต้องหาโอกาสเข้าไปช่วยเหลืองานท่านอย่าง

เหมาะสม หาระบบ หาคน หรือเรียกร้องให้หน่วย

งานที่เชื่อถือได้เข้ามาสนองงานของวัดหรือช่วยรับ

ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนท่าน

การดูแลภิกษุสงฆ์
ในส่วนพฤติกรรมของพระภกิษ ุเร่ืองใดทีค่ลาด-

เคลื่อนย่อหย่อนจากพระวินัยไป แม้ญาติโยมจะพอ

รับได้และเข้าใจถึงความจ�าเป็นที่ท่านต้องปฏิบัต ิ

เช่นนั้น แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรเสาะหาวิธีช่วย

เหลือให้ท่านรักษาพระวินัยให้ได้ดียิ่งข้ึนกว่านี้อีก 

แสดงออกว่าญาติโยมพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านให้

เคร่งครัดในพระวินัยมากกว่านี้ การจะท�าเช่นนี้ได้

พระเหล่าน้ันเกิดความส�านึกผิดยอมกลับคืนดีกัน 

พลังแห่งการก�ากับพฤติกรรมพระของฝ่ายญาติโยม

เช่นน้ีให้ผลยิ่งกว่าค�าปรามของพระพุทธองค์ในครั้ง

นั้นเสียอีก

เป้าหมายส�าคัญของการบญัญตัพิระวนิยัขึน้มา

อย่างหนึ่งคือเพื่อยังคนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส และ

ท�าให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้น

เมือ่ชาวพทุธทีม่คีวามเลือ่มใสในพระศาสนาอยูแ่ล้ว

พบเห็นพฤติกรรมใดของพระภิกษุสงฆ์ที่ท�าให้ตน

คลายความเลือ่มใส หรอืจะท�าให้คนทีไ่ม่เลือ่มใสอยู่

แล้วยิง่ไม่เลือ่มใส ควรถอืเป็นหน้าทีข่องเราชาวพทุธ

ที่ต้องช่วยกันยับยั้งพฤติกรรมนั้น

ควรเริ่มตั้งแต่การวางใจให้เป็นกลางไม่ด่วน

ตัดสินท่าน ยอมรับในความแตกต่างกันบ้างของ

พระแต่ละรูป แต่ละพื้นที่ แต่ละบทบาทที่ท่าน 

รับผิดชอบอยู่ ในกลุ่มของพระท่ีใส่ใจปฏิบัติตาม 

พระวินัยอย่างเคร่งครัด เราต้องตระหนักว่าท่านมี

ความเข้มแขง็และยากล�าบากในการด�าเนนิชวีติเพยีง

ใด ควรจะเข้าไปอุปัฏฐากท่านอย่างไรที่ช่วยให้ท่าน

มั่นคงปฏิบัติต่อไปอย่างเต็มที่ ไม่เป็นฝ่ายท�าให้ท่าน

ล�าบากใจเพราะการดูแลท่านจนเกินพอดี 
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ผลประโยชน์ด้วย 

ส่ิงส�าคญัท่ีเราต้องชดัเจนก่อนท�าเร่ืองนีค้อื ต้อง

มั่นใจว่าการกระท�าเหล่านี้ไม่บาป ไม่ใช่การล่วงเกิน

พระภกิษ ุไม่ได้ลบหลูผู่ท้รงศลี แต่กลบัเป็นสร้างบญุ

กศุลอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ด้ช่วยรักษาพระศาสนาให้บริสุทธิ์

ยัง่ยนื ทัง้นีต้้องท�าด้วยความรอบคอบ ไม่ท�าด้วยอคติ

หรือด้วยความโกรธเกลียดส่วนตัว โดยตั้งจิตให้เป็น

กศุลว่าเราก�าลงัช่วยพระพทุธศาสนาขจดัอลชัชแีละ

ผู้ที่เข้ามาหาประโยชน์จนท�าให้ศาสนาเรามัวหมอง 

เริ่มต้นได้ทันที
พระพุทธองค์ทรงออกแบบสังคมสงฆ์ไว้อย่าง

ประณีตลงตัว ส่งผลให้หมู่สงฆ์สามารถด�ารงชีวิต

ท�าหน้าที่สืบทอดพระธรรมวินัยรวมทั้งข้อวัตร

ปฏิบัติต่างๆ อย่างไม่บกพร่องมากว่า ๒,๖๐๐ ปี

แล้ว หลักการส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ค�้าจุนสังฆะนี้ไว้

คือการให้ภิกษุเลี้ยงชีพอยู่โดยพึ่งพิงญาติโยม จะ

ปลีกตัวตัดขาดออกจากสังคมโดยสิ้นเชิงไม่ได้ การ

ทีญ่าตโิยมจะยอมเลีย้งดพูระภกิษสุงฆ์ผูท้ีไ่ม่เคยรูจ้กั

กันมาก่อนเลยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก นอกเหนือจาก

การแสดงให้เห็นว่าพระนั้นมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

ฝ่ายโยมก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้นเพื่อจะ

ทราบว่าท่านท�าสิง่ใดไม่เหมาะสม และไม่เป็นฝ่ายที่

ท�าให้ท่านต้องผิดวินัยเสียเอง ไม่ต้องให้ท่านล�าบาก

ใจกล่าวปฏิเสธในเรื่องที่โยมท�าไม่เหมาะสม เช่น ไม่

ขอหวย หรือของขลังจากท่าน ไม่จัดเนื้อดิบถวาย 

ช่วยจัดพาหนะ อาหารถวายเมื่อท่านต้องเดินทาง 

เป็นต้น

เมื่อพบพระที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

พทุธศาสนิกชนไม่ควรปล่อยปละละเลยถอืเป็นเรือ่ง 

“ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” แต่ให้ถือเป็นหน้าที่ของชาว-

พุทธที่ต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาไม่ให้มัวหมอง 

ซึ่งสามารถท�าได้หลายระดับ ตั้งแต่ไม่ไหว้ ไม่แสดง

การเคารพ ไม่ท�าบญุด้วย ปฏเิสธไม่ขาย ไม่ถวายสิง่ที่

ไม่เหมาะสมให้ท่าน หรือเรียนท่านตรงๆ ว่าท�าแบบ

นี้ไม่เหมาะสมกับฐานะท่าน อาจต้องแจ้งเจ้าอาวาส 

เจ้าคณะต�าบล อ�าเภอที่ท่านสังกัด แจ้งต�ารวจ แจ้ง

สื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเก็บหลักฐาน

ไว้ช่วยยืนกันการกระท�าผิด ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรง

ของสถานการณ์ที่พบและความสามารถท่ีแต่ละคน

จะท�าได้ด้วย พร้อมกันนัน้ต้องท�าด้วยความรอบคอบ 

ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ให้ตนเองหรือครอบครัวต้อง

เดือดร้อนจากอิทธิพลหรือความพาลของผู ้เสีย 
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ให้น�้าถวายการดูแลพระภิกษุสงฆ์นั้นแหละคือพลัง

ส�าคัญที่จะก�ากับความเป็นไปในวิถีชีวิตของพระ

ภิกษุได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

ถงึเวลาแล้วทีฝ่่ายฆราวาสญาตโิยมต้องเริม่ขยบั

ตัว ด้วยการท�าความเข้าใจเรื่องบุญบาปให้ชัดเจน 

ศึกษาถึงชีวิตของพระท่ีเหมาะสม แล้วหันมาใส่ใจ

พระที่เราก�าลังจะท�าบุญด้วย หากเห็นว่าท่านท�า

สิ่งใดไม่เหมาะสมก็บอกเตือนด้วยความปรารถนาดี 

โดยรู้ชัดว่านี้คือท�าบุญท่ียิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา 

ไม่ปล่อยปละละเลย หรือเป็นฝ่ายชักน�าท่านไปใน

ทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเสียเอง พลังที่ยิ่งใหญ่ของ

ฆราวาสนี้เองจะช่วยให้หมู่สงฆ์ท่ีงดงาม สามารถ

ด�ารงอยู่อย่างมั่นคงคู่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย

ไปได้ตราบนานเท่านาน

แล้วยังต้องท�าตัวให้น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธา และมี

คุณค่าต่อสังคมนั้นด้วย

เม่ือใดที่หมู่ภิกษุเริ่มรู้สึกว่าตนสามารถครอง

สมณเพศอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งญาติโยม (อาจเพราะมี

เงินเดือน หาเงินได้เอง ฯลฯ) ขณะที่ญาติโยมก็รู้สึก

ว่าเราไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจดูแลพระภิกษุก็ได้ (เพราะ

คิดว่ามีคนอ่ืนดูแลอยู่แล้ว เพราะไม่มีเวลา หรือไม่

อยากดูแลก็ตาม) เมื่อนั้นหายนะภัยท่ีใหญ่หลวง

ก�าลังคืบคลานเข้าสู่พระพุทธศาสนาและหมู่สงฆ์ 

เพราะพทุธบรษิทัแตกสามคัคไีม่เอือ้เฟ้ือดแูลกนั อนั

เป็นภยัทีย่ิง่ใหญ่กว่าภยัจากภายนอกหรอืศาสนาอืน่

มาคุกคามเสียอีก

พระภกิษทุีม่จีรยิาวตัรงดงาม ตามหลกัพระวนิยั

สอดคล้องกบับรบิทสงัคมปัจจบุนั จะเกดิขึน้ได้กต้็อง

อาศัยความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนดงัท่ีกล่าวมา แต่

พลังส�าคัญที่สุดมาจากฆราวาสญาติโยม การให้ข้าว
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เครือข่ายพุทธิกา
การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่

ของคนใดคนหน่ึงหรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียว 

ทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบท่ีจำากัดอยู่กับพระสงฆ์

หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุก

คนและเปน็ความรบัผดิชอบทีพ่ระพทุธองคท์รงมอบ

หมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบ

ภาวะวิกฤต จึงควรที่ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกัน

อย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อฟื้นฟูพระพุทธ

ศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมาย

ต่อสังคมไทยรวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดข้ึน เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาค

ประชาชนสำาหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการ

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครอืขา่ยพทุธกิา ประกอบดว้ยองคก์รสมาชกิ ๙ 

องค์กร ได้แก่ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิ

พุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ 

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา- 

ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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