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สำนักสงฆ์ถ้ำซุม้ โบสถ์ บ.เขำห้ำยอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑
เจริญพร โยมอำจำรย์คำปั น่ อักษรวิไล แห่งมูลนิ ธิเผยแพร่พระพุทธศำสนำ
ก่อนอื่น ต้องขออนุ โมทนำทุกท่ำนที่เป็ นพุทธศำสนิ กชน มีควำมหวังดีและคิดปกป้ อง
รักษำพระพุทธศำสนำ หวังควำมถูกต้องตำมพระธรรมวินัย สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็ช่วยกันชี้ แจง
แสดงเหตุผล ตำมหลักคำสอน มีที่มำที่ไป ไม่ใช้ควำมคิดเห็นตำมควำมเข้ำใจส่วนตัว หรือ
เชื่อถือยึดมัน่ ตำมควำมเห็นของบุคคลผูท้ ี่ตนนับถือเท่ำนั้น
เป็ นที่น่ำสลดใจอย่ำงยิง่ ที่พระภิกษุ ส่วนใหญ่ในยุคนี้ ไม่ได้ปฏิบตั ิตำมพระวินัยบัญญัติ
มีกำรประพฤตินอกรีตนอกรอย จนเป็ นข่ำวในสังคม ทำให้พุทธศำสนิ กชนจำนวนมำกเกิด
ควำมเบื่อหน่ ำยและเสื่อมควำมเลื่อมใสในหมูส่ งฆ์ และเข้ำใจว่ำ พระภิกษุ ในประเทศไทยล้วน
เป็ นผูท้ ุศีลทั้งนั้น ซึ่งตำมควำมเป็ นจริง มีพระภิกษุ จำนวนแม้ไม่มำกที่ศึกษำและรักษำพระวินัย
เคร่งครัดตำมพระไตรปิ ฎก อรรถกถำและฎีกำ ซึ่งทำงมูลนิ ธิ ฯ ไม่รู ้ ไม่เห็น จึงเหมำรวมว่ำ
พระภิกษุ ในประเทศไทยเป็ นอลัชชี ทุศีลไปเสียทั้งหมด
ท่ำนอำจำรย์ผเู ้ ป็ นประธำนมูลนิ ธิ ฯ ผูแ้ ตกฉำน ชำนำญทำงด้ำนอภิธรรม สภำวธรรม
และแนวทำงกำรเจริญวิปัสสนำ ได้กล่ำวอยูเ่ สมอว่ำ ต้องเป็ นผูต้ รงและจริงใจ พร้อมที่จะแก้ไข
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อคณะสงฆ์ที่สำนักสงฆ์เขำซุม้ โบสถ์มีโอกำสได้ดู ได้ฟังคลิปที่ท่ำน
อำจำรย์และวิทยำกรได้บรรยำยหลำยตอน เห็นว่ำมีสิ่งที่ยงั ไม่ถูกตรงต่อพระธรรมวินัยหลำย
ประกำร จะไม่วจิ ำรณ์ในเรื่องธรรมะและกำรปฏิบตั ิ เพรำะเป็ นเรื่องละเอียดและทำงมูลนิ ธิ ฯ
ได้ถือปฏิบตั ิกนั มำนำน ถ้ำไม่ได้สนทนำกันต่อหน้ำด้วยเหตุผลและหลักฐำน คงจะยอมรับกัน
ได้ยำก แต่ทำงด้ำนพระวินัยที่ท่ำนอำจำรย์และวิทยำกรวินิจฉัย บรรยำย ยังไม่ตรงต่อพระวินัย
บัญญัติหลำยข้อ หลำยประกำร โดยเฉพำะกำรปรับอำบัติพระภิกษุ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่สมควร
อย่ำงยิง่ เพรำะเหตุไร ? ...
วินโย กิจจฺ คมฺ ภีโร
อภิธมฺ โม สภาวโต
สุตฺตนโฺ ต อตถฺ คมฺ ภีโร
อิเม ตโย สุคมฺ ภีรา
พระวินัยลึกซึ้ งโดยกิจ พระอภิธรรมลึกซึ้ งโดยสภำวะ พระสุตตันตะลึกซึ้ งโดยอรรถ
พระปิ ฎกทั้ง ๓ เหล่ำนี้ ลึกซึ้ งด้วยดี
(คัมภีรว์ ชิรสำรัตถสังคหะ)
ถ้ำไม่ใช่พระภิกษุ ผูเ้ ป็ นลัชชี เอื้ อเฟื้ อต่อพระธรรมวินัย ปฏิบตั ิตำมพระวินัย จะรูซ้ ึ้ งถึง
พระวินัยบัญญัติ เป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ยำก เพรำะพระวินัยนั้นลึกซึ้ งโดยกิจคือกำรกระทำ ถ้ำไม่ใช่
พระภิกษุ ที่รกั ษำ หรือปฏิบตั ิตำมพระวินัย ก็ยำกที่จะเข้ำใจได้ถ่องแท้ ไม่ตอ้ งกล่ำวถึงคฤหัสถ์
ผูค้ รองเรือน ผูบ้ ริโภคกำม แม้พระภิกษุ อลัชชีก็ไม่อำจเข้ำใจพระวินัยบำงข้อที่ลึกซึ้ ง เพรำะ

(๒)

ตนเองไม่ได้กระทำกิจนั้น และคุณสมบัติของพระวินัยธร ผูจ้ ะวินิจฉัยอำบัติ ต้องเป็ นผูฉ้ ลำดใน
วินัย ๔ อย่ำง สมบูรณ์ดว้ ยลักษณะ ๓ ได้ตรวจดูฐำนะ ๖ อย่ำง จึงจะสำมำรถวินิจฉัย
โดยเฉพำะอำบัติปำรำชิกได้ ถ้ำเป็ นอำบัติเบำ หรือสเตกิจฉำ ยังพอเยียวยำได้ ก็พิจำรณำ
สอบสวน เทียบเคียง แล้วแสดงว่ำ เป็ นอำบัติหรืออนำบัติได้ทนั ที แต่ถำ้ ไม่รจู ้ ริงจะไม่ตดั สิน
เด็ดขำด เพรำะถ้ำเป็ นไปด้วยอำนำจโมหำคติ จะเป็ นบำปกรรมติดตัวตำมไปไม่ใช่ชำติเดียว
แต่ถำ้ มีภิกษุ ที่มีแววจะเป็ นปำรำชิกมำให้วนิ ิ จฉัย ท่ำนจะไม่ด่วนตัดสิน เพรำะอำบัติปำรำชิก
เกี่ยวกับควำมเป็ น ควำมตำยของภิกษุ ในพระพุทธศำสนำ และอำบัติปำรำชิกบำงข้อ มีขอ้ แม้
มำกมำย เป็ นอำบัติก็ง่ำย หรือไม่เป็ นอำบัติก็ได้ดว้ ย จึงไม่เพียงดูแต่อำกำรภำยนอกเท่ำนั้น
ยังต้องสอบสวนถึงจิตใจของผูถ้ ูกโจทย์ดว้ ยว่ำคิดอย่ำงไร และยังเกี่ยวข้องกับเวลำ สถำนที่ ฯลฯ
ได้ดู ได้ฟังท่ำนอำจำรย์และคณะวิทยำกรวินิจฉัย โดยที่ไม่มีกำรสอบถำมผูก้ ระทำผิดเลย
และท่ำนทั้งหลำยก็ไม่ใช่พระภิกษุ ไม่ใช่วนิ ัยธร เหตุไฉนจึงกล้ำตัดสิน ปรับอำบัติโดยไม่มที ี่
อ้ำง และอ้ำงด้วยควำมเข้ำใจผิดเล่ำ ? จึงมีควำมคลำดเคลื่อนอย่ำงมำก ดังกรณีต่อไปนี้
๑. พระภิกษุ นำรูปปั้ นพระนำรำยณ์ พระศิวะ เจ้ำแม่กวนอิม ฯลฯ เข้ำมำในวัด เป็ นกำรเข้ำรีต
เดียรถีย์ ต้องอำบัติปำรำชิก (ติตถิยปั กกมนะ กำรหลีกไปเข้ำรีตเดียรถีย์ ต้องเห็นว่ำลัทธิ
เดียรถียด์ ีกว่ำพระรัตนตรัย ยินดีในข้อปฏิบตั ิ และไปยอมรับนับถือลัทธิน้ันทั้ง ที่อยูใ่ นเพศภิกษุ
โดยทอดทิ้ ง ไม่ยนิ ดีในพระรัตนตรัย จึงจะขำดจำกพระรัตนตรัย กลับมำบวชอีกไม่ได้)
ท่ำนอำจำรย์และคณะวิทยำกรเคยถำมพระภิกษุ เหล่ำนั้นหรือยังว่ำ ยินดีในลัทธิเหล่ำนั้น
และสละพระรัตนตรัยหรือเปล่ำ ? หรือเป็ นเพียงควำมปรำรถนำลำมก ปรำรถนำให้คนนำลำภ
สักกำระมำเข้ำวัดเท่ำนั้น ถ้ำเพียงต้องกำรลำภสักกำระเลี้ ยงชีพ ไม่มีจิตสละจำกพระรัตนตรัย
ยังเคำรพกรำบไหว้พระรัตนตรัยอยู่ ก็ยงั ไม่ขำดจำกพระรัตนตรัย เพียงแต่ทำให้กำรถึงพระ
รัตนตรัยเศร้ำหมอง ทำไมท่ำนอำจำรย์และคณะวิทยำกรจึงมีอคติ ตัดสินว่ำเป็ นปำรำชิกเล่ำ ?
๒. กำรที่พระภิกษุ ไปสวดมนต์ทำพิธีให้เด็ก ๑๓ คนที่ติดอยูใ่ นถ้ำ ถ้ำพระท่ำนไม่ได้ตอ้ งกำรสิ่ง
ตอบแทนเอำมำเลี้ ยงชีพ จะเป็ นมิจฉำชีพได้อย่ำงไร ? ตอนที่เมืองเวสำลีมีภยั ๓ ประกำร
เขำนิ มนต์พระพุทธเจ้ำและพระสำวกไปยังเมืองเวสำลี พระพุทธเจ้ำให้ท่ำนพระอำนนท์สวดพระ
ปริตรและรดน้ ำมนต์ นี้ เป็ นกิจของพระภิกษุ หรือ ? ทำไมพระพุทธเจ้ำจึงอนุ ญำตให้ท่ำนพระ
อำนนท์รดน้ ำมนต์และสวดพระปริตรได้ (ญำติโยมเขำต้องกำรกำลังใจและนิ มนต์ไป ถ้ำไม่ได้ไป
ชักชวนให้เขำทำบำปกรรมอะไร พระพุทธเจ้ำก็ทรงอนุ ญำต เช่น ชำวบ้ำนสร้ำงบ้ำนเรือน ที่
ประชุมใหม่ นิ มนต์ให้พระพุทธเจ้ำหรือพระสำวกไปใช้สอย (สังคีติสูตร ที. ปำ. ฯ) หรืออนุ ญำต
ให้ภิกษุ เหยียบผ้ำขำวได้ ถ้ำเขำต้องกำรมงคลโดยไม่ได้บนบำนให้เกิดควำมเข้ำใจผิดแต่อย่ำงใด
ไม่ควรถือแต่ควำมเห็นของตนเองเท่ำนั้นโดยไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น มีแต่ทำให้ผิดจำกคำสอน)
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อีกอย่ำงหนึ่ ง มีผรู ้ ่วมบรรยำยคนหนึ่ งบอกว่ำ ถ้ำพระภิกษุ บอกว่ำเห็นเด็กอยูใ่ นถ้ำ เป็ น
กำรอวดอุตริมนุ สสธรรม ต้องอำบัติปำรำชิก ไม่ทรำบว่ำโยมรูจ้ กั อุตตริมนุ สสธรรมหรือไม่วำ่
คืออะไร ? (อุตริมนุ สสธรรม คือ ธรรมเหนื อกว่ำมนุ สสธรรมคือศีล ๕ กุศลกกรรมบถ ๑๐
มี ๑๐ อย่ำง อยูใ่ นปำรำชิกสิกขำบทที่ ๔ ควรตรวจดู ได้แก่ ๑. ฌำน ๒. วิโมกข์ ๓. สมำธิ
๔. สมำบัติ ๕. ญำณทัสสนะ ๖. มรรคภำวนำ ๗. กำรทำให้แจ้งซึ่งผล ๘. กำรละกิเลส
๙. ควำมเปิ ดจิต ๑๐. ควำมยินดียงิ่ ในเรือนอันว่ำงเปล่ำ)
ถ้ำพระภิกษุ กล่ำวว่ำ เห็นเด็กอยูใ่ นถ้ำ โดยไม่มีจิตคิดจะอวดอุตตริ ฯ ก็ไม่มีอำบัติอะไร
ถ้ำกล่ำวว่ำ เห็นเด็กอยูใ่ นถ้ำโดยที่ไม่เห็นจริง ๆ มีเจตนำมุสำวำท เป็ นอำบัติเพียงปำจิตตีย์
แต่ถำ้ กล่ำวว่ำ เห็นเด็กอยูใ่ นถ้ำ โดยตั้งใจจะให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจว่ำ ตนเองมีคุณวิเศษ เป็ นพระ
อริยบุคคล ฯ เป็ นกำรอวดอุตตริมนุ สสธรรมโดยอ้อม ถ้ำผูฟ้ ั งเข้ำใจอำบัติเพียงถุลลัจจัย ถ้ำผูฟ้ ั ง
ไม่เข้ำใจ อำบัติเพียงทุกกฎ โยมปรับปำรำชิกเชียวหรือ ? จะเป็ นโทษเพรำะเปล่งวำจำโดยขำด
กำรศึกษำพิจำรณำให้รอบคอบเสียกระมัง ! จะเป็ นปำรำชิกได้ก็ต่อเมื่อภิกษุ กล่ำวอวดอุตตริมนุ สสธรรมโดยตรง และผูฟ้ ั งเข้ำใจในขณะนั้นด้วย ถ้ำไม่เข้ำใจก็ตอ้ งอำบัติถุลลัจจัยเท่ำนั้น
อีกประกำรหนึ่ ง แม้ภิกษุ ณีผมู ้ ีศีล ๓๑๑ ในปำติโมกข์ (นอกปำติโมกข์นับประมำณมิได้
ศีลของภิกษุ ภิกษุ ณี ชื่อว่ำ อปริยนั ตศีล-ศีลไม่มีที่สุด) พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติครุธรรม ๘
ประกำร และบัญญัติสิกขำบทห้ำมสอน ห้ำมว่ำกล่ำวพระภิกษุ ถ้ำสอนหรือว่ำกล่ำว มีอำบัติ
ปำจิตตีย์ ด่ำ บริภำษ เหน็ บแนม ประชดประชันก็มีอำบัติท้งั สิ้ น เหตุไฉน คฤหัสถ์ผมู ้ ีศีล ๕
กระพร่องกระแพร่งจึงหวังดี อำจหำญปรับอำบัติพระภิกษุ ได้เล่ำ ?
สำหรับพระภิกษุ ที่ติเตียน โพนทะนำ พระภิกษุ ดว้ ยกัน ต้องอำบัติปำจิตตีย์ ถ้ำติเตียน
โพนทะนำอนุ ปสัมบัน ไม่วำ่ จะเป็ นคฤหัสถ์หรือสำมเณร แม้กระทัง่ สัตว์ดิรจั ฉำนก็ตอ้ งอำบัติ
ทุกกฏ แล้วโยมทั้งหลำยผูไ้ ม่ค่อยจะสมำทำนศีล ควรจะมำติเตียนสัง่ สอนพระภิกษุ ละหรือ ?
ถ้ำจะกล่ำวตำมพระธรรมวินัย ก็ไม่ควรพำดพิงบุคคล และอย่ำวินิจฉัยตัดสินปรับอำบัติ
เพรำะตนเองไม่ใช่พระวินัยธร ไม่ควรเกำะกระแส จะเป็ นกำรยกตนข่มผูอ้ ื่น เอำควำมดีเข้ำตัว
โดยยกเอำควำมชัว่ ของผูอ้ ื่นขึ้ นมำแสดง ควรจะพิจำรณำโทษของตนเอง ดีกว่ำจะมำวิจำรณ์
พระภิกษุ โดยไม่คิดช่วยเหลือ หำทำงแก้ไขแต่อย่ำงใด ... จะเข้ำทำนองที่วำ่
โทษผู้อื่น มองเห็น เป็นภูเขา

โทษของเรา มองไม่เห็น เท่าเส้นขน

ตดคนอื่น เหม็นเบื่อ จนเหลือทน

ตดของตน ถึงเหม็น ไม่เป็นไร ...

ปั จจุบนั นี้ มีพระภิกษุ ที่ต้งั ใจรักษำศีล ศึกษำปฏิบตั ิตำมพระไตรปิ ฎกมำกขึ้ นแล้ว ทำง
มูลนิ ธิ ฯ มีนโยบำยที่จะอุปถัมภ์ อุปัฏฐำกดูแลพระภิกษุ ผตู ้ ้งั ใจรักษำศีลบ้ำงหรือไม่ ? ในเมื่อไม่
ยินดีให้พระภิกษุ รบั เงินทอง ออกมำวิจำรณ์วำ่ ไม่ใช่พระภิกษุ ในพระพุทธศำสนำ เป็ นมิจฉำชีพ

(๔)

ปรับอำบัติกนั เป็ นว่ำเล่น ... จะเป็ นกำรดีไม่น้อย ถ้ำทำงมูลนิ ธิ ฯ จะมีแนวทำงแก้ไข และเห็น
อกเห็นใจ มีควำมกรุณำต่อพระภิกษุ เหล่ำนั้น ที่ไม่เข้ำใจธรรมะเหมือนพวกโยม บำงท่ำนก็
รูเ้ ท่ำไม่ถึงกำรณ์ บวชเข้ำมำเพื่อแสวงหำลำภยศ เพื่อเลี้ ยงชีวติ เป็ นกำรทำลำยพระศำสนำ
และสร้ำงเหตุนำตนไปสู่อบำยภูมิ เป็ นสิ่งที่น่ำกรุณำและน่ ำเห็นใจที่ท่ำนเหล่ำนั้น ไม่มีทำงไป
และเลื่อกหนทำงผิด มำกกว่ำที่จะช่วยกันซ้ำเติม ดูหมิ่น เหยียดหยำมว่ำเป็ นอลัชชี เป็ นผูท้ ุศีล
เป็ นมหำโจร โดยอ้ำงว่ำ เป็ นคำที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้
มีคำพูดของอำจำรย์ที่วำ่ ชำวพุทธอยำกให้มี “มหำโจร” โดยให้เงินพระหรือ ? “จะมีโจร
ในผ้ำเหลืองเพรำะรับเงินทอง โดยกำรให้เงินของคฤหัสถ์” ถ้ำทำงมูลนิ ธิ ฯ ตั้งใจปกป้ อง รักษำ
สืบทอด เผยแพร่พระพุทธศำสนำจริง ทำไมไม่ปวำรณำบ้ำงว่ำ หำกพระภิกษุ ผตู ้ ้งั ใจบวชเพื่อ
ละกิเลส ศึกษำพระธรรมวินัย รักษำศีลได้ทุกข้อ ขอปวำรณำด้วยปั จจัย ๔ ที่สมควรแก่สมณะ
สำรูป หำกมีควำมตั้งใจดีเช่นนี้ แล้วออกมำวิจำรณ์พระภิกษุ ที่รบั เงินทอง ก็ยงั ไม่น่ำเกลียด
เท่ำไร แต่ถำ้ ไม่ได้คิดจะช่วยหำทำงแก้ไข ไม่มีศรัทธำต่อสังฆรัตนะ แล้วเที่ยวออกมำวิจำรณ์
ปรับอำบัติพระภิกษุ เช่นนี้ เป็ นสิ่งที่น่ำละอำยอย่ำงมำก เพรำะทำให้ผฟู ้ ั งเสื่อมควำมเลื่อมใส มี
จิตใจกระด้ำงต่อพระภิกษุ สงฆ์ (บำงคนบอกว่ำจะไม่เข้ำวัด จะไม่ไหว้พระภิกษุ อลัชชีพวกนี้ ฯลฯ
คนที่มีปัญญำเห็นผ้ำเหลืองก็น้อมไหว้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ได้ แต่คนขำดปั ญญำเห็นพระทำผิด
แทนที่จะมีเมตตำกรุณำก็เกิดโทสะ เพรำะรักศำสนำด้วยอคติ ... พระโพธิสตั ว์ชำติที่เป็ นช้ำง
ถูกนำยพรำน (เทวทัต) ทำร้ำยเอำหอกแทง จึงจับขึ้ นมำหวังจะฟำดให้ตำย แต่พอเห็นผ้ำเหลือง
ที่นำยพรำนนำมำห่มตัวเท่ำนั้นก็ปล่อยไป เพรำะระลึกถึงพระปั จเจกพุทธเจ้ำจึงไม่กล้ำทำบำป...)
หำกโยมอำจำรย์หรือคณะวิทยำกรได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลแล้ว ก็ยงั ไม่สำมำรถเป็ น
ตัวแทนของสงฆ์ในกำรรับสังฆทำนได้ แต่พระทุศีลแม้เป็ นปำรำชิก ถึงระดับมีลกู มีเมียแล้ว
เรียกว่ำ โคตรภูภิกษุ ก็ยงั สำมำรถเป็ นตัวแทนในกำรทำสังฆทำนได้ โยมลองอ่ำนในอรรถกถำ
ทักขิณำวิภงั คสูตร ม. อุปริ. ดูเถิด จึงไม่ควรตำหนิ ติเตียน โพนทะนำพระภิกษุ ให้เมำมันปำก
ควรมีเมตตำปรำรถนำดี และช่วยกันหำหนทำงให้อลัชชีภิกษุ กลับมำเป็ นลัชชีจะดีกว่ำ
อีกประกำรหนึ่ ง พระไตรปิ ฎกที่โยมได้ศึกษำ ได้อ่ำนจนพอจะเข้ำใจธรรมวินัยบ้ำงนี้ โยม
ลองคิดให้ดีเถิดว่ำ ใครเป็ นคนแปล ส่วนใหญ่ก็เป็ นพระที่ยงั รับเงินทองทั้งนั้น เคยมองเห็นใน
ส่วนที่ดีกนั หรือไม่ ? และโยมคำปั น่ เองก็เคยเป็ นพระภิกษุ จบเปรียญ ๙ มำ ลองย้อนคิดดูซิวำ่
ในขณะที่ตนเองเป็ นพระภิกษุ รับเงินทองหรือเปล่ำ เป็ นพระลัชชีหรืออลัชชี ? ควรละอำยใจบ้ำง
เลิกยกโทษพระภิกษุ ได้แล้ว มำช่วยกันหำหนทำงแก้ไข ทำใจให้ผ่องใส ให้เลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยยิง่ ขึ้ นจะดีกว่ำ มัวแต่มองโทษของผูอ้ ื่น จะไม่เห็นโทษของตน และไม่ช่วยทำอะไร
ให้ดีขึ้น นอกจำกสำดโคลนเข้ำหำกัน ไม่เช่นนั้น ก็เหยียบหัวผูอ้ ื่น เพื่อให้ตวั เองสูงขึ้ น ...
ด้วยควำมปรำรถนำดี คณะสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำซุม้ โบสถ์

