ตอบจดหมายกรณีภกิ ษุวดั ลานาว
ขอเงินจากคฤหัสถ์ เพือ่ นาไปจ่ ายค่ าไฟของวัดทีต่ ดิ ค้ างชาระ ๔ เดือน
--------------------------------

ภิ กษุ คื อ ผูท้ ี่ เห็ นโทษเห็ นภัยของกิ เลส เป็ นผูม้ ี ความละอายต่ออกุศลยิ่งกว่าคฤหัสถ์
สะสมอัธ ยาศัย ใหญ่ ที่ จ ะสละทุ ก อย่ า งที่ เ คยติ ด ข้อ ง สละหมดไม่ เ หลื อ เลย ทั้ง ครอบครั ว
วงศาคณาญาติ และทรัพย์สมบัติ ไม่ผกู พันไม่ติดข้องในสิ่ งเหล่านั้น เพื่อเข้าใกล้ความสงบจาก
กิเลส นี้ คือจุดประสงค์ของการเป็ นภิกษุ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้ น ภิกษุทุกรู ปในสมัย
พุทธกาล ทุกยุคทุกสมัยต้องเคารพในพระธรรมวินยั ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดว้ ย
พระองค์เอง ฉะนั้น ภิกษุจึงต้องศึกษาพระธรรมวินยั ด้วยความเคารพอย่างละเอียดรอบคอบจึง
จะประพฤติตามพระธรรมวินยั ได้ แต่ถา้ ไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินยั ก็จะประพฤติในสิ่ งที่
ผิด ล่วงละเมิดสิ กขาบทต่างๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อย่างเช่น กรณี ภิกษุรับเงิน
และทอง ยินดีในเงินและทอง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตี ย ์ สิ กขาบทที่ ๘ แห่ งโกสิ ยวรรค ว่า
“อนึ่ง ภิกษุใด รั บก็ดี ให้ รับก็ดี ซึ่ งทอง เงิน หรื อ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ ให้ เป็ นนิส
สั คคิยปาจิตตีย์” แม้จะรับแต่น้อยก็ไม่พน้ จากอาบัติขอ้ นี้ ต้องสละเงินนั้นให้ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินยั จึงจะแสดงอาบัติ (ปลงอาบัติ)ได้ และทาให้เป็ นผูพ้ น้ จากโทษนั้นได้ แต่ถา้ ภิกษุรูปใด
มีเงินและทอง รับเงินและทอง ยินดีในเงินและทองแม้ที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตน ไม่เห็นโทษของ
การล่วงละเมิดพระวินยั ภิกษุน้ นั ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินยั
แม้แต่ภิกษุขอเงินจากชาวบ้านก็ไม่ได้โดยประการทั้งปวง เป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะควร เพราะ
ภิกษุจะขอสิ่ งของจากคฤหัสถ์ผไู้ ม่ใช่ญาติ หรื อไม่ใช่บุคคลผูป้ วารณาไว้ไม่ได้ ถ้าเป็ นญาติหรื อ
เป็ นบุคคลผูป้ วารณาไว้ ภิกษุจะขอได้ก็เฉพาะสิ่ งของที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตเท่านั้น เช่น
จีวร อาหาร เป็ นต้น แต่จะขอเงินไม่ได้โดยประการทั้งปวง เพราะเงินทองเป็ นวัตถุที่ไม่ควรแก่
เพศบรรพชิต เงินทองเป็ นเครื่ องเศร้าหมองของบรรพชิต นามาซึ่งความไม่สงบอันแสดงถึงชีวิต
ของคฤหัสถ์ ไม่ใช่บรรพชิต
สาหรั บกรณี ของวัดลานาวนั้น หากภิ กษุได้ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามพระธรรมวินัย อย่าง
เคร่ งครัด โดยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองตามพระวินัยบัญญัติ เป็ นต้น ย่อมทาให้เกิ ด
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธบริ ษทั ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในพหุ การสู ตรว่า แม้

ฆราวาส ไม่ ใช่ ญาติ ไม่ ใช่ มิตร ไม่ ใช่ ลูกหนีข้ องเธอทั้งหลาย โดยที่แท้ เขาต้ องการผลวิเศษ โดย
เข้ าใจว่ า สมณะเหล่ านี้เป็ นผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ บุญที่เราทั้งหลายทาให้ สมณะเหล่ านี้ จัก
มีผลานิสงส์ มาก ดังนี้ จึงทะนุบารุ งเธอทั้งหลายด้ วยปั จจัย ๔ มีจีวร เป็ นต้ น เมื่อเป็ นเช่นนี้
ภิกษุท้ งั หลายก็ไม่ตอ้ งกังวลเดือดร้อนในความเป็ นอยูแ่ ต่อย่างใด ปั ญหาของวัดลานาวนี้ สมควร
ใช้เป็ นอุทาหรณ์ เพื่อให้ภิกษุได้เข้าใจพระธรรมวินยั อย่างถูกต้อง สามารถดารงสมณเพศอยู่ได้
อย่างผาสุ ก และจะเป็ นแบบอย่างให้แก่วดั อื่น ๆ ได้ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ที่บญั ญัติให้ รัฐพึงส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เกิดการพัฒนา
จิ ต ใจและปั ญ ญา และต้อ งมี ม าตรการและกลไกในการป้ องกัน มิ ใ ห้ มี ก ารบ่ อ นท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรู ปแบบใด และพึงส่ งเสริ มให้พทุ ธศาสนิ กชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิน
มาตรการหรื อกลไกดังกล่าวด้วย
ในฐานะพุทธศาสนิ กชน มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเห็นสมควรที่จะให้มี
การดาเนินการให้เป็ นไปตามพระธรรมวินยั ดังนี้
๑. ภิกษุทุกรู ปทัว่ ประเทศต้องสละเงิน ทอง และทรัพย์สินที่ได้รับมาเป็ นของส่ วนตัวใน
ระหว่างที่อยูใ่ นสมณเพศ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในที่ใดก็ตาม เนื่ องจากเงินทองและทรัพย์สินเป็ นสิ่ งที่
ไม่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิ ตโดยประการทั้งปวง เงินทองและทรัพย์สินส่ วนที่ได้สละแล้วนี้
รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ และภิกษุที่
รับเงินทองและทรัพย์สินนั้นมาก็ตอ้ งแสดงอาบัติ จึงจะเป็ นผูท้ ี่บริ สุทธิ์ พ้นจากอาบัติในส่ วนนี้
ซึ่งจะเป็ นผูป้ ลอดโปร่ ง สามารถดารงเพศบรรพชิตต่อไปได้ แต่ถา้ เป็ นเงินทองหรื อทรัพย์สินที่มี
ผูถ้ วายให้เป็ นของสงฆ์ก็จะต้องจัดให้มีคฤหัสถ์หรื อไวยาวัจกรเป็ นผูด้ ูแลให้เป็ นไปตามพระ
ธรรมวินยั ต่อไป เนื่ องจากภิกษุจะยุ่งเกี่ยวหรื อจัดการเรื่ องทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ และรัฐบาล
หรื อผูใ้ ดจะนาทรัพย์สินเงินทองที่มีผถู้ วายเป็ นของสงฆ์ไปใช้ในกิจการอื่นไม่ได้
๒. ภิกษุรูปใดยังไม่มีความละอาย ไม่ยอมสละเงิน ทอง และทรัพย์สินที่ได้รับมาเป็ น
ของส่ วนตัวในระหว่างที่อยูใ่ นสมณเพศ สมควรที่จะต้องลาสิ กขา เพราะไม่ใช่ภิกษุในพระธรรม
วินยั

การที่พุทธบริ ษัทกล่ าวตามพระธรรมวินัยที่พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว
นั้น ไม่ ใช่ อุดมการณ์ ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่ ด้วยความเคารพยิ่งในพระธรรมวินัย ซึ่ งทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ควรอย่ างยิง่ ทีจ่ ะได้ ศึกษาและน้ อมประพฤติตาม
ถ้าไม่มีใครกล่าวคาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วใครจะรู้ ว่าอะไรถูกอะไรผิด พระ
ธรรมวินัยที่พระสัมมาสัม พุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็ นประโยชน์เกื้อกูลสาหรับผูท้ ี่ได้ฟังได้ศึกษา
อย่างแท้จริ ง ทาให้เป็ นผูม้ ี เหตุมีผล ไม่ทาอะไรตามๆกันโดยไม่ได้พิจารณาในความถูกต้อง
เพราะพุทธบริ ษทั ได้อาศัยคาจริ งในแต่ละคาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จึงมีพระองค์เป็ น
ที่พ่ ึงด้วยการตั้งใจฟังและศึกษาให้เข้าใจ จึงเกิดปั ญญาความเห็นที่ถกู ต้องซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เมื่อ
ปั ญญาค่อยๆ เจริ ญขึ้นก็จะปรุ งแต่งให้เกิดความคิด การกระทาและคาพูดเป็ นไปในทางที่ถกู ต้อง
ดีงาม เป็ นประโยชน์ยงิ่ ๆขึ้นทั้งแก่ตนเองและผูอ้ ื่น.
--------------------------------

