ภิกษุรับและยินดีในเงินและทอง กับ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศชาติ
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ชาวพุ ทธส่ วนใหญ่เข้า ใจว่า ความรุ่ งเรื องและมัน่ คงของพระพุ ทธศาสนาอยู่ที่วดั วาอาราม เจดี ย ์
พระพุทธรู ป ปฎิมากรรมและสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสักการะบูชาอย่างยิ่งใหญ่
และสร้างกันจานวนมาก ๆ หรื อแม้แต่การจัดให้บวชกันครั้งละจานวนมาก ๆ อีกทั้งชาวพุทธส่ วนใหญ่ยินดี
บริ จาคทรัพย์สินเงินทองไม่จากัดเพื่อที่จะสนับสนุนการดาเนินการเหล่านี้ โดยเชื่ อว่าจะได้รับอนิสงส์ ผลบุญ
มากมาย และยังคิดไปด้วยว่าเป็ นการช่วยทานุ บารุ งสื บทอดพระศาสนาอีกด้วย แต่หากพุทธบริ ษทั ทั้งหลาย
ใช้เวลาไตร่ ตรองพิ นิจพิ จารณาให้ล ะเอี ย ดรอบคอบขึ้ นสั ก นิ ด ว่า เพี ย งแต่ ศรั ทธาในการกราบไหว้บู ช า
สักการะ ถวายปั จจัย ที่มีแต่อามิ สสิ่ งของ สวดมนต์ท่องบ่นภาวนาตามพิธีกรรมหรื อตามประเพณี แต่ไ ม่
สามารถมีความเข้าใจได้ถึงแก่นพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์และไม่สามารถประพฤติปฏิบตั ิตามได้
ในชีวติ ประจาวัน ในขณะที่ภิกษุซ่ ึ งเป็ นผูน้ าทางศาสนาไม่เพียรขัดเกลากิเลส ไม่ศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมคา
สอนให้มีความแตกฉาน ไม่เคารพและประพฤติปฏิ บตั ิตามพระวินยั บัญญัติ มุ่งแต่แสวงหาประโยชน์จาก
ลาภ สักการะ ชื่ อเสี ยง สรรเสริ ญ เช่ นนี้ แม้จะมีวดั วาอาราม พระพุทธรู ป เจดีย ์ สถาปั ตยกรรม และมีภิกษุ
มากมายเพี ยงใด นั้นคื อความเจริ ญรุ่ ง เรื องของพระศาสนาที่ แท้จริ งหรื อ? พระผูม้ ี พระภาคทรงแสดงว่า
ต่อไปในอนาคตพุทธบริ ษทั ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ก็จะชักชวนกันกระทาอามิสบูชา จริ งอยูก่ ารบูชา
นั้นเป็ นการบูชา แต่ไม่สามารถจะดารงพระศาสนาแม้ในวันหนึ่ งบ้าง แม้ชวั่ ดื่มข้าวยาคูครั้งหนึ่ งบ้างเลย จริ ง
อยูม่ หาวิหาร เจดีย ์ เป็ นร้อยเป็ นพัน ก็ดารงพระศาสนาไว้ไม่ได้ ส่ วนสัมมาปฏิบตั ิ จึงจะชื่ อว่าเป็ นการบูชาที่
สมควรแก่พระตถาคต เป็ นการปฏิบตั ิบูชาที่ชื่อว่า ดารงอยูแ่ ห่งพระศาสนาไว้ได้1
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นอกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงในสัทธรรมสัมโมสสู ตรว่า ความเจริ ญรุ่ งเรื อง มัน่ คง ไม่เสื่ อม
สู ญของพระสัทธรรมแห่งพระพุทธศาสนานั้นอยูท่ ี่พุทธบริ ษทั ทั้งหลาย โดยเฉพาะภิกษุซ่ ึ งเป็ นผูน้ าของพุทธ
บริ ษทั หากล้วนเล่าเรี ยนศึกษาคาสอน เป็ นพหู สูตร เป็ นผูว้ า่ ง่าย อดทน รับคาพร่ าสอนโดยเคารพ ไม่มกั มาก
ไม่ประพฤติยอ่ หย่อน ทอดธุ ระ ไม่ละเมิดพระวินยั ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยงั ไม่ถึง และสมัครสมาน
กัน ไม่วิวาทกัน ไม่แข่ง ขันกัน และไม่ท อดทิ้ง กันและกัน 2 นั้นคื อความเจริ ญรุ่ งเรื องแห่ งพระศาสนาที่
แท้จริ ง ไม่ได้ตรัสให้ความสาคัญของความเจริ ญทางด้านวัตถุ สิ่ งของ พิธีกรรม หรื อแม้แต่จานวนผูท้ ี่นบั ถือ
ศาสนามากมายแต่กลับไม่ได้ประพฤติปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรมเลย พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ความสาคัญ
กับภิกษุที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นผูน้ าของพุทธบริ ษทั ทั้งปวง ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่
จาเป็ นที่ชาวพุทธจะต้องรู ้จกั ภิกษุในพระธรรมวินยั ให้ถ่องแท้เสี ยก่อน เพื่อที่จะได้ช่วยกันทานุบารุ งรักษา
ภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบตั ิดีตามพระธรรมวินยั ให้ธารงพระศาสนาต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่วยกันดูแล
ไม่สนับสนุนให้ภิกษุประพฤติปฏิบตั ิผดิ พระธรรมวินยั เพราะเป็ นเหตุสาคัญที่ทาลายพระศาสนานัน่ เอง
ปั จจุบนั ชาวพุทธส่ วนใหญ่เข้าใจกันว่าบุคคลที่ผา่ นพิธีกรรมโกนศรี ษะนุ่ งห่ มผ้าเหลือง ก็เป็ นภิกษุ
กันแล้ว และส่ วนใหญ่ก็จะยกย่องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ กราบไว้ ยกให้มีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้น
เชื่อกันว่าเป็ นเนื้ อนาบุญ หมายถึงเป็ นผูค้ วรแก่การทาบุญทากุศล ด้วยเหตุที่คิดว่าผูบ้ วชนั้นมีศีลบริ สุทธิ์ แล้ว
แล้ว ก็ บ ารุ ง ด้วยปั จ จัย ทุ ก อย่า งด้ว ยความอยากจะได้บุ ญได้กุ ศ ล ถวายสิ่ ง ของต่ า ง ๆ โดยไม่ ค านึ ง ว่า จะ
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม จะผิดพระวินัยบัญญัติหรื อไม่ เป็ นการทาบุ ญแบบมัก ง่ าย ให้เงิ นให้ท องให้
สิ่ งของที่ตนหาได้ง่ายหาได้สะดวกถวายให้แก่ภิกษุ ไม่รู้วา่ ภิกษุในพระธรรมวินยั เป็ นอย่างไร การรักษาพระ
วินยั ทาอย่างไร ในขณะเดียวกันเมื่อเห็นพระภิกษุปฏิบตั ิตนไม่สมควร ก็ละเลยไม่ยงุ่ เกี่ยว แม้จะกระทาละเมิด
พระวิ นัย เป็ นอาจิ ณ ก็ ไ ม่ ส นใจ อ้า งว่ า เป็ นเรื่ อ งของพระ หากเข้า ไปยุ่ ง แล้ว จะกลัว เป็ นบาป นั้น เป็ น
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยูใ่ นปั จจุบนั แต่หากชาวพุทธได้มีโอกาสทราบความหมายอันแท้จริ งของภิกษุในพระ
ธรรมวินยั แล้ว ย่อมจะทาให้การประพฤติปฏิบตั ิต่อภิกษุเป็ นไปได้ถูกต้องเหมาะสม และช่วยกันดูแลรักษา
พระวินยั ซึ่งเป็ นหลักของพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริ ง
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้วา่ ภิกษุเป็ นสมณะศากยบุตร เป็ นบุตรที่เกิดจากพระอุระคือปั ญญาของ
พระพุทธองค์ เป็ นผู้ที่เห็นภัยในวัฎฎะ เป็ นผู้มีอัธยาศั ยใหญ่ ที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรชิ ต เป็ นผู้สละ
บ้ านเรื อน ทรัพย์สินเงินทอง วงศาคณาญาติ เป็ นผู้สงบ บวชเพื่ออุทศิ พระพุทธเจ้ า มุ่งตรงต่ อพระนิพพาน
หากผูท้ ี่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ตระหนักและเข้าใจถึงความเป็ นภิกษุดงั ที่กล่าวมา เขาเหล่านั้นย่อม
ไม่สามารถที่จะมัน่ คงในการประพฤติปฏิบตั ิเพื่อการขัดเกลากิเลสอกุศล เพราะบวชเข้ามาด้วยจุดประสงค์
อื่น เช่ น บวชตามประเพณี ที่สืบทอดกันมา ด้วยความเชื่ อว่าเป็ นการทดแทนคุ ณบิดามารดา หรื อบวชเพื่อ
อุทิศส่ วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับ มีส่วนน้อยที่บวชเข้ามาด้วยมีอธั ยาศัยที่จะละความเป็ นฆราวาส บวชเพื่อขัด
เกลากิเลส ด้วยศรัทธาเพื่อศึกษาพระธรรมวินยั นอกจากนั้นเมื่อได้ผูท้ ี่บวชเข้ามาโดยผิดวัตถุประสงค์น้ นั
แล้วยังขาดการดูแลจากพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอน อีกทั้งพระอุปัชฌาย์จารย์ส่วนมากก็ไม่มี
ความรู ้ทางพระธรรมวินยั ที่ลึกซึ้ งเช่นกัน จึงเป็ นต้นเหตุที่ภิกษุส่วนใหญ่ละเมิดพระธรรมวินยั จากเรื่ องเล็ก
ๆ น้อย ๆ จนกระทัง่ เรื่ องใหญ่ ๆ ดังที่ปรากฏเป็ นข่าวในสื่ อต่าง ๆ แต่ละวัน
หลักพระธรรมคาสอนสาคัญของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงแสดงแก่ เหล่ าภิกษุคือ “ความสารวมใน
ปาติโมกข์” ปาติโมกข์คือสิ กขาบทที่ทรงบัญญัติเป็ นพระวินยั เป็ นข้อประพฤติปฏิ บตั ิของเหล่าภิกษุสงฆ์
ทรงแสดงแก่พระสารี บุตรว่า พระศาสนาจึงยืนยาว ดารงอยู่ได้ นาน ก็เพราะการบัญญัติสิกขาบท การแสดง
ปาติโมกข์ แก่สาวก ถึงแม้การอันตรธานของพระผูม้ ีพระภาค การอันตรธานแห่ งสาวกผูต้ รัสรู ้ไปแล้วตาม แม้
สาวกชั้นหลัง ต่างชื่ อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกนั ออกบวชจากตระกูลต่างกัน ก็จะดารงพระศาสนาตลอด
ระยะกาลยืนนานได้ เพราะมีสิกขาบท มีปาติโมกข์ ซึ่ งเป็ นพระวินยั บัญญัติเป็ นหลักอยู่ ดุจดอกไม้ต่างพรรณ
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ที่กองบนพื้นกระดาน ร้ อยดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจายไม่ได้ ขจัดไม่ได้ กาจัดไม่ได้ ซึ่ งดอกไม้เหล่านั้น
ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะเขาร้ อยดี แล้วด้วยด้าย ฉันนั้น3 เห็ นได้ว่าพระวินัยบัญญัติน้ นั มี ความสาคัญยิ่ง
เหล่ าภิ กษุ ท้ งั หลายจึงต้องประพฤติ ปฏิ บตั ิตามพระวินัยด้วยความเคารพ ต้องรั กษาพระวินัยบัญญัติอย่า ง
เคร่ งครัด เพื่อการดารงอยูข่ องพระศาสนา
พระวินยั บัญญัติท้ งั หมดมีถึง ๒๒๗ ข้อ แต่ละข้อมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้
ความมุ่งหมายแห่งพระวินยั มี ๘ ประการ ด้วยกัน คือ ๑. เพื่อป้ องกันไม่ให้เป็ นคนเหี้ ยมโหด ๒. เพื่อป้ องกัน
ความลวงโลก ๓. เพื่อป้ องกันความเดื อนร้อน ๔. เพื่อป้ องกันความประพฤติเลวทราม ๕. เพื่อป้ องกันความ
ประพฤติเสี ยหาย ๖. เพื่อป้ องกันความประพฤติอนั ไม่เหมาะสมแก่สมณสารู ป ๗. เพื่อคล้อยตามความนิยม
ในครั้งนั้น ๘. เพื่อให้เป็ นธรรมเนี ยมของภิกษุ เห็ นได้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ ภิกษุทุก
ประการ การที่ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามพระวินยั ย่อมนามาซึ่ งความเดือดร้อน ความเสี ยหายและความประพฤติ
เลวทรามทั้งหลาย ซึ่ งมิได้มีผลกระทบต่อตนเท่านั้น แต่เป็ นจุดเริ่ มต้นแห่ งความเสื่ อมทั้งหลายอีกด้วย ทั้งนี้
จักได้ยกเรื่ องพระวินยั กับเงิ นและทองขึ้ นวินิจฉัยเป็ นประเด็นสาคัญ เพราะเรื่ องนี้ เป็ นต้นเหตุ แห่ งความ
ประพฤติไม่ดีงามทั้งหลายอันจะนาความเสื่ อมถอยมาสู่ พระศาสนาในที่สุด
พระวินัยบัญญัติเรื่ องภิกษุกบั เงินและทอง
ในพระไตรปิ ฎกทั้งสามปิ ฎกนั้น ปิ ฎกแรกคือพระวินัย คาว่า “วินัย” ในทางพระพุทธศาสนา
หมายถึ ง การนาออก การกาจัด การกาจั ดอย่ างวิเศษ การขั ด เกลาอย่ างวิเศษ ซึ่ งอกุ ศลธรรม ความไม่ ดี
ทั้งหลาย สาหรับภิกษุซ่ ึ งเป็ นผูเ้ ห็ นโทษของการครองเรื อน จึงสละอาคารบ้านเรื อน สละทรัพย์สมบัติ
วงศาคณาญาติ เพื่อเข้าสู่ เพศที่สูงขึ้น เพื่อศึกษาพระธรรมและประพฤติปฏิบตั ิตนด้วยความระมัดระวัง ขัด

3

พระวินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์ ภาค ๑ เล่ม ๑ เวรัญชกัณฑ์ เหตุให้พระศาสนาดารงอยูใ่ นนาน ฯ หน้า ๑๒
4

เกลากิเลสอย่างยิง่ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติความประพฤติที่เหมาะสมแก่เพศของสมณะหรื อภิกษุ
ทางกายและวาจาที่เข้มงวด เพราะเพศบรรพชิ ตต่างกับคฤหัสถ์ราวฟ้ ากับดิน โดยเฉพาะพระวินยั เกี่ยวกับ
เรื่ องเงิ นและทองนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงและบัญญัติติเตียนไว้ชดั เจนเมื่อมีเรื่ องของพระอุปนันทศากย
บุตรรับเงินจากคฤหัสถ์แทนภัตตาหารที่จะนามาถวาย โดยทรงแสดงว่า
“ดู ก่อนโมฆบุรุษ การกระทาของเธอนั่นไม่ เหมาะ ไม่ สม ไม่ ควร ไม่ ใช่ กิจของสมณะ ใช้
ไม่ ได้ ไม่ ควรทา ไฉนเธอจึงได้ รับรู ปิยะ (เงิน) เล่ า การกระทาของเธอนั่นไม่ เป็ นไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุ มชนที่ยังไม่ เลื่อมใสหรื อเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุ มชนที่เลื่อมใสแล้ ว โดยที่แท้ การกระทาของเธอนั่น
เป็ นไปเพื่อความไม่ เลื่อมใสของชุ มชนที่ยังไม่ เลื่อมใส และเพื่อความเป็ นอย่ างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แล้ ว”
และได้ตรัสติเตียนโดยเอนกปริ ยายถึงโทษแห่ งความเป็ นคนเลี้ยงยาก ความเป็ นคนบารุ งยาก ความ
เป็ นคนมักมาก ความเป็ นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน แล้วได้ตรัสคุณแห่งความเป็ นคนเลี้ยง
ง่าย ความเป็ นคนบารุ งง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกาจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่
สะสม การปรารถความเพี ย ร โดยอเนกปริ ย าย จากนั้น ทรงกระท าธรรมี ก ถาที่ ส มควรแก่ เ รื่ องนั้น ที่
เหมาะสมแก่เรื่ องนั้นแก่ภิกษุท้ งั หลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุท้ งั หลายว่า
“ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิ กขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่ างนี้ว่าดังนี้ อนึ่ง ภิกษุใด รั บก็
ดี ให้ รับก็ดี ซึ่งทองเงิน หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ ให้ เป็ นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”4
สิ กขาบทนี้ทรงแสดงไว้ อย่ างชั ดเจนว่ า ทรงห้ ามไม่ ให้ ภิกษุรับ ใช้ ให้ คนอื่นรั บ หรื อแม้ กระทั่งยินดี
ในเงินและทองทีเ่ ขาเก็บไว้ ให้ ตน นั้นหมายความว่ า ภิกษุไม่ สามารถยุ่งเกี่ยวกับเงินและทองได้ ไม่ ว่าจะรับ
4

พระวินยั ปิ ฏก มหาวิภงั ค์ ปฐมภาค-ทุติยภาคและ อรรถกถา หน้า ๙๓๙ ถึง ๙๔๐ เล่ม ๑ ภาค ๓
5

ไว้ เองหรื อให้ ผ้ อู ื่นรับแทนก็ตาม และทีส่ าคัญ แม้ แต่ ยนิ ดีในเงินและทองก็ยงั ไม่ ได้ เป็ นอาบัติ และทรงแสดง
ถึงเหตุผลในเรื่ องนี้ไว้ชดั เจนว่า
“ทองและเงิ นไม่ ควรแก่ ส มณศากยบุ ตร สมณศากยบุ ตรย่ อมไม่ ยินดีทองและเงิน สมณ
ศากยบุตรห้ ามแก้ วและทอง ปราศจากทองและเงิน ดูก่อนนายคามณี ทองและเงินควรแก่ ผ้ ใู ด เบญจกามคุณก็
ควรแก่ ผ้ ูนั้น เบญจกามคุณควรแก่ ผ้ ูใด ทองและเงินก็ควรแก่ ผ้ ูนั้น ดูก่อนนายคามณี ท่ านพึงทรงจาความที่
ควรแก่ เบญจกามคุณนั้นโดยส่ วนเดียวว่ าไม่ ใช่ ธรรมของสมณะ ไม่ ใช่ ธรรมของศากยบุตร อนึ่งเล่ า เรากล่ าว
อย่ างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้ าพึงแสวงหาหญ้ า ผู้ต้องการไม้ พึงแสวงหาไม้ ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียน ผู้
ต้ องการบุรุษพึงแสวงหาบุ รุษ เรามิได้ กล่ าวว่ าสมณศากยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริ ยาย
อะไรเลย”5
นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยงั ทรงแสดงว่าเงินและทองเป็ นเหตุต่อการผิดคุณธรรมอื่น ๆ ตามมา ทรง
แสดงใน สุ วณั ณปาติสูตร ว่า
“ดู กรภิ กษุ ทั้งหลาย เราก าหนดใจด้ วยใจแล้ ว ย่ อ มรู้ บุคคลบางคนในโลกนี้ อย่ างนี้ ว่า แม้
เพราะถาดทองคา อันเต็ มด้ วยผงเงินเป็ นเหตุ ท่ านผู้นี้ก็ไม่ จงใจพู ดมุสา แต่ สมัยต่ อมา เราเห็นเขาถูกลาภ
สั กการะและความสรรเสริ ญครอบงาย่า ยีจิตแล้ ว ก็กล่ าวมุสาทั้งที่ร้ ู ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสั กการะและ
ความสรรเสริ ญ ทารุณ ฯลฯ อย่ างนี้แล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่ างนี้แหละ”6
หากภิกษุรับเงินและทองแล้ว พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่าไม่ต่างไปจากชาวบ้านคฤหัสถ์เลย ดังที่ทรง
แสดงไว้ใน โฆฏมุขสู ตร ว่า
5

พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สฬายตรวรรค หน้า ๒๑๓ เล่ม ๔ ภาค ๒

6

พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค หน้า ๖๕๕ เล่ม ๒
6

“บริ ษัท ๒ จาพวก นี้ ๒ จาพวกเป็ นไฉน คือ บริ ษัทพวกหนึ่งในโลกนี้ กาหนัดยินดีในแก้ ว
มณีและกุณฑล ย่ อมแสวงหา บุตรและภรรยา ทาสี และทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน ส่ วนบริ ษัทพวกหนึ่ง
ในโลกนี้ ไม่ กาหนัดยินดีในแก้ วมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสี และทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน
แล้ วออกจากเรื อน บวชแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีเรื อน”7
พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงอุปกิเลสหรื อความเศร้าหมองของภิกษุไว้ดว้ ยว่า สมณพราหมณ์บางเหล่า
ยิน ดี ท องและเงิ น ไม่ ง ดเว้น จากการรั บ ทองและเงิ น ความยิน ดี รั บ ทองและเงิ น เป็ นอุ ป กิ เ ลสแห่ ง สมณ
พราหมณ์น้ นั เป็ นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุ กใสรุ่ งเรื องเลย ดุจดังดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ที่มวั หมอง
ไม่สว่างไสวจากเมฆ หมอก ควันและผงคลี หรื อราหู 8
นอกจากนั้นยังมีสุภาษิตของนางสุ ภากัมมารธิ ดากล่าวถึงการบวชและการสละเงินและทองไว้วา่
“ข้ า พเจ้ าละหมู่ญาติ ทาสและกรรมกร บ้ า นและไร่ นา ความมั่งคั่ งและรมณียะ สิ่ งที่น่า
รื่ นรมย์ ที่เขาบั นเทิงกันนั ก หนา ข้ าพเจ้ าละทรั พ ย์ สมบั ติ ไม่ ใช่ น้อย ออกบวช ด้ วยศรั ทธาอย่ า งนี้ ใ นพระ
สัทธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงประกาศดีแล้ ว
ข้ อที่ละทิ้งเงินทองเสี ยแล้ ว กลับมายึดเงินทองนั้นอีก ไม่ สมควรแก่ ข้าพเจ้ าเพราะข้ าพเจ้ า
ปรารถนาแต่ ความไม่ กังวลห่ วงใย ผู้ใดละทิ้งเงินทองแล้ วกลับมายึดเงินทองนั้นไว้ อีก ผู้นั้นจะโงหัวขึ้นมาได้
อย่ า งไร ในระหว่ า งบั ณฑิต ทั้งหลาย เงิ นและทองไม่ มี เพื่อ สั นติ ค วามสงบส าหรั บ ผู้นั้น เงิ นทองนั้ นก็ไ ม่
สมควรแก่สมณะ เงินทองนั้นก็มิใช่ อริยทรัพย์

7

พระสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ หน้า ๓๒๕ เล่ม ๒ ภาค ๒

8

พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิ กาย จตุกกนิบาต เล่ม ๒ หน้า ๑๗๔
7

อนึ่ง เงินทองนี้ทาให้ เกิดความโลภ ความมัวเมา ความลุ่มหลง ความติด ดังเครื่ องผูก มีภัยมี
ความคับแค้ นมาก เงินทองนั้นไม่ ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย นรชนเป็ นอันมากประมาทมีใจเศร้ าหมองแล้ วเพราะเงิน
ทองเท่ านี้ จึ งต้ องเป็ นศั ตรู วิวาทบาดหมางกันและกัน การถูกฆ่ าถูกจองจ า การต้ องโทษ มีตั ดมือเป็ นต้ น
ความเสื่ อ มเสี ย ความเศร้ า โศกพิไ รราพัน ความพินาศเป็ นอั นมากของนรชนที่ต กอยู่ในกามทั้งหลาย ก็
มองเห็นกันอยู่”9
เห็นได้วา่ เงินและทองมีแต่นาความวิบตั ิและพินาศมาสู่ ความเป็ นสมณะเพศจริ ง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ด้วยกาลังของความไม่รู้และกิเลสอกุศลที่สะสมมามากของบุคคลที่ยงั ต้องการการขัดเกลาอยู่ หลังจากที่พระ
พุทธองค์เสด็จปริ นิพพานได้เพียง ๑๐๐ ปี ก็มีภิกษุวชั ชี บุตรชาวเมืองเวสาลี ได้ออกกฎขึ้นใหม่วา่ การรับ
ทองและเงิ นนั้นควรแก่ พ ระภิ ก ษุ เรื่ องนี้ ท าให้คณะสงฆ์เห็ นภัย ใหญ่ ต่อพระพุ ท ธศาสนา จึ งได้ก ระท า
สังคายนาพระไตรปิ ฎกอีกครั้ง เป็ นครั้งที่ ๒ โดยพระยสกากัณฑกบุตรนาเรื่ องนี้ ปรึ กษากับพระเถระเป็ นที่
เคารพนับถือในยุคนั้น มีท่านพระสัพพกามีเถระ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่านพระเรวตะ ท่านพระสาฬหะ
เป็ นต้น เพื่อทาการระงับข้ออธิกรณ์อนั เป็ นปัญหาโต้เถียงกันในเรื่ องนี้ โดยท่านได้กล่าวว่า
“ท่ านทั้งหลายจงมาช่ วยกันยกอธิกรณ์ (ปัญหา) นี้ ต่ อไปในภายหน้ า สภาพมิใช่ ธรรมจัก
รุ่งเรื อง ธรรมจักเสื่ อมถอย สภาพมิใช่ วินัยจักรุ่ งเรื อง วินัยจักเสื่ อมถอย ภายหน้ าพวกอธรรมวาทีจักมีกาลัง
พวกธรรมวาทีจักเสื่อมกาลัง พวกอวินยวาทีจักมีกาลัง พวกวินยวาทีจักเสื่อมกาลัง”10
จากนั้นท่านได้ระงับอธิ กรณ์ ดว้ ยการกระทาสังคายนาและวินิจฉัยว่า ทองและเงิ นไม่ควรแก่ภิกษุ
จากคาปรารถข้างต้นนั้น ท่านเล็งเห็นภัยใหญ่ในเรื่ องนี้ จึงได้เร่ งรี บจัดการวินิจฉัยเสี ยให้ถูกต้อง เพราะหาก

9

พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรี คาถา หน้า ๔๑๕ เล่ม ๕๔

10

พระวินยั ปิ ฎก จุลวรรค ทุติยภาคและอรรถกถา หน้า ๕๓๘ เล่ม ๗
8

ปล่ อยไปให้เนิ่ นนาน พระธรรมวินัยจักเสื่ อมถอย พวกที่ ละเมิ ดพระธรรมวินัยจะมี กาลังมากกว่าสงฆ์ที่
ประพฤติชอบปฏิ บตั ิชอบตามพระธรรมวินัย ต่อมาท่านปุ สสเถระได้พยากรณ์ ถึงพฤติกรรมของภิกษุใน
อนาคตไว้วา่
“ภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่ทรามปัญญาก็จะพากันยินดีเงินทอง ไร่ นา ที่ดิน แพะ แกะ และ
คนใช้ หญิงชาย จั กเป็ นคนโง่ ม่ ุงแต่ จะยกโทษผู้อื่น ไม่ ดารงมั่นอยู่ในศีล ถือตัว โหดร้ าย เที่ยวยินดี แต่ การ
ทะเลาะวิวาท จักมีใจฟุ้งซ่ าน นุ่งห่ มแต่ จีรวรที่ย้อมสี เขียวแดง เป็ นคนลวงโลก กระด้ าง เป็ นผู้อันแส่ หาแต่
ลาภผล เทีย่ วชูเขาคือมานะ ทาตนดังพระอริ ยเจ้ าท่ องเทีย่ วไปอยู่ เป็ นผู้แต่ งผมด้ วยน้ามันทาให้ มีเส้ นละเอียด
เหลาะแหละ ใช้ ยาหยอดและทาตา มีร่างกายคลุมด้ วยจีวรทีย่ ้ อมด้ วยสี งา สั ญจรไปตามตรอกน้ อยใหญ่ จักพา
กันเกลียดชังผ้ าอันย้อมด้ วยน้าฝาดเป็ นของไม่ น่าเกลียดที่พระอริ ยเจ้ าทั้งหลายผู้หลุดพ้ นแล้ วยินดียิ่งนัก เป็ น
ธงชั ยของพระอรหันต์ กลับจะพอใจแต่ ในผ้ าขาว ๆ จักเป็ นผู้ม่ ุงแต่ ลาภผล เป็ นคนเกียจคร้ าน มีความเพียร
เลวทราม เห็นการอยู่ป่าอันสงัดเป็ นความลาบาก จักใคร่ อยู่ในเสนาสนะทีใ่ กล้ บ้าน ภิกษุเหล่ าใดยินดีมิจฉาชี พ
จักได้ ลาภเสมอ ๆ จักพากันประพฤติตามภิกษุเหล่ านั้น (เที่ยวคบหาราชสกุลเป็ นต้ นเพื่อให้ ลาภแก่ ตน) ไม่
สารวมอินทรีย์ เทีย่ วไป”11
คาพยากรณ์ ดัง กล่ า วช่ า งแม่ นย าตรงกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ก าลัง ปรากฏให้เห็ น อยู่ใ นปั จ จุ บ นั ท่ า นได้
คาดการณ์เห็นความวิบตั ิของภิกษุที่ละเมิดพระวินยั ตามถ้อยคาที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็ นปั ญหาที่เริ่ ม
ขึ้นมาแล้วตั้งแต่อดีต และจะยิง่ หนักขึ้น ๆ ในปั จจุบนั นี้เป็ นการแสดงให้ เห็นได้ ชัดเจนถึงความร้ ายแรงของ
“เงินและทอง” ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับภิกษุ เรื่ องนี้จึงไม่ ใช่ เรื่ องเล็กเลย แต่ ชาวพุทธส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ ตระหนัก
11

พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา หน้า ๒๐๓ ถึง ๒๐๔ เล่ม ๒ ภาค ๓
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ถึงความเป็ นภัยนี้ เนื่ องจากพุทธบริ ษัทยังขาดความรู้ ขาดการทาความเข้ าใจที่แท้ จริง ในเรื่ องของพระวินัย
บัญญัติ แต่ กลับสนับสนุ นให้ ภิกษุผิดพระวินัย เหล่าภิ กษุผูป้ ระพฤติ ดีประพฤติชอบก็มีกาลังน้อย ไม่อาจ
ออกมาต้านทานภิกษุฝ่ายอวินยั ได้ ความย่อหย่อนของพระวินยั จึงเริ่ มค่อย ๆ กัดกร่ อนพระศาสนาเรื่ อยมา มี
กรณี ตวั อย่างที่เกิดขึ้นจริ งและนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ พระศาสนาหลายกรณี ที่น่าพิจารณากันอย่างจริ งจังต่อไป
ปัญหาและผลกระทบของภิกษุรับเงินและทอง
พระพุทธศาสนาผ่านมากว่า ๒๕๐๐ ปี ความประพฤติผิดพระวินยั ตามคาพยากรณ์ของพระโบราณ
จารย์ขา้ งต้นเริ่ มนาความเสื่ อมมาสู่ พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในปั จจุบนั มีชาวพุทธส่ วนใหญ่เห็นกันว่า
การให้เงินให้ทองแก่ภิกษุ และการที่ภิกษุรับเงินรับทองเป็ นเรื่ องธรรมดา มิหนาซ้ ายังโต้แย้งว่าทาไมจะทา
ไม่ได้ โดยอ้างเหตุที่บิดเบือนหลีกเลี่ยงพระวินยั บัญญัติอย่างไม่ละอายใจ เช่น อ้างว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป ภิกษุ
ยุคนี้จาเป็ นต้องใช้เงินใช้ทอง ไม่เหมือนสมัยก่อน ต้องปรับตามสภาพสังคม หรื อภิกษุรับเงินรับทองได้หาก
ไม่ ติ ด ยึ ด หรื อไม่ ติ ด ข้อ ง ต้อ งดู ที่ เ จตนาว่ า การรั บ เงิ น และทองมาเพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การสงฆ์ ห รื อ กิ จ การ
สาธารณประโยชน์ และเรื่ องนี้ ก็ ท ากันมานาน ภิ ก ษุ รับ เงิ นรั บ ทองกันมาตั้ง แต่ ไ หนแต่ ไ รแล้ว ข้ออ้า ง
ดังกล่าวช่างเป็ นข้ออ้างที่ไร้สาระและไม่ตรงต่อเหตุผลเป็ นอย่างยิ่ง ทั้ง ๆ ที่รู้วา่ พระวินยั ห้ามไว้อย่างชัดเจน
ว่าไม่ให้รับหรื อแม้แต่ยินดีก็ไม่ได้ และพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้เห็ นโทษของเงิ นและทองอย่างชัดเจน
ดังที่กล่าวไปข้างต้น ไม่เคยทรงแสดงถึงข้อยกเว้นใด ๆ เลย แม้วา่ ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด ไม่เคยมีพุทธ
บัญญัติไว้ที่ใดว่าให้ดูเจตนาในการรับเงินและทองนั้นด้วยว่าเป็ นเจตนาดีหรื อไม่ ผูท้ ี่ยกเหตุผลเหล่านี้ มาอ้าง
ล้วนไม่เข้าใจความเป็ นภิกษุในพระธรรมวินยั และโทษของการรับและยินดีในเงินและทอง และหากพิจารณา
ให้ดี ให้ละเอียดถี่ถว้ นแล้ว ผูท้ ี่เข้ามายุง่ เกี่ยวกับเงินและทองนั้น ไม่มีทางที่จะไม่ยินดี ไม่มีทางที่จะไม่ยึด
ติดในเงินและทองนั้นไปได้เลย เพราะหากไม่ยึด ไม่ติดข้อง ไม่ยินดี จริ ง ๆ แล้ว ผูน้ ้ นั ย่อมไม่ยุ่งเกี่ ยวหรื อ

10

ข้องแวะกับเงินและทองตั้งแต่แรก และควรประพฤติปฏิบตั ิตามพระวินยั อย่างเคร่ งครัด เพราะเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้วา่ พระวินยั เอื้อประโยชน์และเกื้อกูลต่อภิกษุผปู ้ ระพฤติชอบปฏิบตั ิชอบอยูแ่ ล้ว
ในยุคสมัยปัจจุบนั สถานะการณ์และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ทาให้ภิกษุสงฆ์มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เงินและทองมาก ประการสาคัญประการหนึ่งสื บ เนื่ องจากสังคมชาวพุทธส่ วนใหญ่นิยมอามิสบูชา กล่าวคือ
นิยมการบริ จาคทรัพย์สินเงินทองเป็ นการบูชาและมุ่งหวังบุญกุศลที่เกิ ดจากทานนั้น ๆ การถวายทรัพย์สิน
เงินทองให้แก่ภิกษุจึงเป็ นเรื่ องที่มีให้เห็นกันอยูท่ วั่ ไป ซึ่งตามหลักพระธรรมวินยั แล้วเป็ นเรื่ องไม่ควรแก่ภิกษุ
สงฆ์ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ในขณะที่ผปู ้ กครองคณะสงฆ์ไทยเองกลับสนับสนุ นให้ภิกษุเข้าไปยุง่ เกี่ยวในเรื่ องนี้
แทนที่จะตั้งกฎเกณฑ์เพื่อเกื้ อกูลพระธรรมวินยั ที่ห้ามภิกษุรับและยินดี ในเงิ นและทอง โดยสื บเนื่ องมาจาก
การปกครองคณะสงฆ์ข องไทยนั้นมี ก ารใช้ระบบสมณะศัก ดิ์ ให้มี ตาแหน่ ง ชั้นยศเพื่ อใช้อานาจในการ
ปกครองคณะสงฆ์ในลาดับชั้นต่าง ๆ และการที่จะได้มาซึ่ งสมณะศักดิ์น้ นั มีการวางเกณฑ์ไว้ขอ้ หนึ่ งว่า หาก
ภิกษุที่มีส่วนในการสร้างสาธารณู ปการ ย่อมได้รับการพิจารณาแต่งตั้งชั้นยศได้ โดยในเขตปกครองหน
กลาง ต้องมีจานวนเงินที่ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ไปแล้วตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สาหรับ
การพิจารณาแต่งตั้งใหม่ และ ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สาหรับพิจารณาเลื่อน ในเขตปกครองหนเหนือ
หนตะวันออกและหนใต้ ต้องมีจานวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ไปแล้วตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐
บาท ขึ้นไป ยกเว้นในเขต ปกครองภาค ๔ และ ๕ ต้องมีจานวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป โดยให้เริ่ ม
นับตั้งแต่เป็ นผูร้ ักษาการหรื อดารงตาแหน่ งปกครองนั้น เป็ นต้นมา จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เห็ นได้ว่าพระ
สังฆาธิ การซึ่ งเป็ นผูม้ ีตาแหน่ งทางปกครองแต่ละระดับ จะมีผลงานที่เป็ นรู ปธรรมได้ย่อมต้องเกิ ดจากการ
ก่อสร้างและปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุ เป็ นหลัก เพราะมีการกาหนดจานวนเงินที่ใช้ไว้อย่างชัดเจน เมื่อเป็ นเช่นนี้
พระสังฆาธิ การแต่ละระดับ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจึงเน้นการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้ใหญ่โตและ
มีจานวนเงิ นสู งเป็ นล้าน ๆ บาทขึ้นไป เพราะจะมีผลต่อการได้รับพระราชทานแต่งตั้งหรื อเลื่ อนให้ดารง
ต าแหน่ ง สมณศัก ดิ์ ชั้น ต่ า ง ๆ ได้ดี ที่ สุ ด การระดมเงิ น บริ จ าคจึ ง เป็ นภาระที่ ยิ่ ง ใหญ่ ส าหรั บ เจ้า อาวาส
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โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด เมื่อเป็ นเช่ นนี้ จึงทาให้เกิ ดกิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การแจกซองกฐิ น
การทอดผ้าป่ ากันตลอดทั้งปี ทาพิธีกรรมนอกพระพุทธศาสนาเพื่อ เรี ยกศรัทธาให้มีการบริ จาค ทาเครื่ องราง
ของขลัง หรื อวัตถุ ม งคลต่ า งๆ ออกจาหน่ า ย เพื่ อ รวบรวมเงิ นไปใช้จ่า ยในการก่ อ สร้ า งหรื อ ปฏิ สั ง ขรณ์
ถาวรวัตถุภายในวัด เห็นได้ว่าระบบสมณศักดิ์น้ ี ทาให้พระสงฆ์เกิดความโลภ ความมัวเมา ในตาแหน่งและ
ลาภสั ก การะ เพราะเป็ นแหล่ ง ที่ ม าแห่ ง ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ท าให้ พ ระสงฆ์ เ กิ ด การแก่ ง แย่ ง หรื อ ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อให้ได้สมณศักดิและเป็ นช่ องทางหาประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง จนทาให้เกิ ดความ
อิจฉาริ ษยาและความขัดแย้ง ไม่ต่างไปจากสังคมคฤหัสถ์เลย สมณศักดิ์ยงั ทาให้ภิกษุกลายเป็ นผูร้ ับใช้รัฐหรื อ
เป็ นเครื่ องมือของรัฐในทางปกครองเพื่อพิธีกรรมและกิ จกรรมที่ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจากชาวบ้านหรื อ
มวลชน นอกจากนั้นสมณศักดิ์ยงั ขัดกับหลักพระธรรมวินยั หลายอย่าง เช่น เป็ นการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่เคารพ
ตามหลักอาวุโส และส่ งเสริ มกิจนิ สัยเยี่ยงคฤหัสถ์ และที่สาคัญยังทาให้เกิดขบวนการหลอกเอาเงินจากภิกษุ
ที่อยากได้ยศได้ศกั ดิ์ อีกด้วย ที่ผ่านมามีภิกษุถูกหลอกเอาเงิ นไม่น้อย เวลาจะเลื่ อนสมณศักดิ์ ทีก็ถูกหลอกที
แต่ก็ไม่เข็ด อยากได้ยศ อยากได้ตาแหน่ ง มีอยู่ครั้งหนึ่ งมีการปลอมบัญชี รายชื่ อพระสงฆ์ที่จดั ทาโดยอดี ต
พระภิกษุ ชื่อดังที่ แม้จะอาบัติปาราชิ กไปแล้วแต่ยงั อยู่ในแวดวงคณะสงฆ์ คนเหล่ านี้ ร่วมกับพระสงฆ์สาย
ปกครองกับข้าราชการและฆราวาสที่เกี่ ยวข้องกับคณะสงฆ์ปลอมการแต่งตั้งสมณศักดิ์ ได้เหมือนของจริ ง
แล้วจะนาไปให้ภิกษุที่มีรายชื่ ออยูใ่ นบัญชี ดูเพื่อเรี ยกรับผลประโยชน์เป็ นการตอบแทน ถ้าเลื่อนจากพระครู
ขึ้ น เป็ นเจ้า คุ ณ หรื อ พระราชาคณะชั้น สามัญ ผลประโยชน์ ม ากกว่า หนึ่ ง แสนบาท ถ้า ในชั้น ยศที่ สู ง ขึ้ น
ผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยซึ่ งในวงการคณะสงฆ์รับรู ้ กนั ดี ที่ผา่ นมามีความพยายามในการแก้ไข
ปั ญหาจากมหาเถรสมาคมแต่ยงั ไม่สาเร็ จ เพราะภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ตอ้ งการมียศหรื อสมณศักดิ์ ซึ่ งจะเป็ น
ใบเบิ กทางอย่างดี ในการไปทากิ จกรรมอื่ น ๆ12 นี้ คื อปั ญหาและผลกระทบสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความเสื่ อม
ศรัทธาในภิกษุสงฆ์ อันนามาสู่ ความเสื่ อมแห่งพระพุทธศาสนาในที่สุด
12

รายงานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ เด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริ หารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิง
12

นอกจากการท าให้ภิ ก ษุ ต้อ งมัว เมาในลาภยศสรรเสริ ญ แล้ว การที่ ภิ ก ษุ รั บ เงิ น และทองก็ เ ป็ น
จุดเริ่ มต้นของการละเมิดพระวินยั ต่าง ๆ อีกหลายเรื่ อง มีเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็ นข่าวไม่ดีของภิกษุเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องเงินและทอง แล้วกระทาผิด กระทาชัว่ หลายเหตุการณ์ ซึ่ งสามารถยกมาเป็ นกรณี ศึกษาได้หลายกรณี
เช่ น กรณีสานักปู่ สวรรค์ 13 กรณีคดีเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ 14 กรณียันตระ15 กรณีภาวนาพุทโธ16 กรณีเณร
คา17 กรณีเจ้ าคุณเสนาะ18 กรณีธรรมกาย19 แต่ละกรณี เป็ นข่าวใหญ่ในโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป
และทุกเรื่ องที่กล่าวมานั้นมีตน้ เหตุมาจากการยุง่ เกี่ยวกับเงินและทองทั้งสิ้ น
การอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านกระทาสิ่ งซึ่ งเป็ นเรื่ องตรงกันข้ามกับที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้
นามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยของพระศาสนาอย่างชัดเจน และตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนไว้ทุกประการ
กรณี ศึกษาข้างต้นเป็ นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นข่าวใหญ่และส่ งผลกระทบที่ปรากฏแก่สังคม ไม่นบั รวม
เหตุ ก ารณ์ ร ายย่อ ย ๆ อี ก มากมาย ทั้ง ที่ เ ป็ นข่ า วและไม่ เ ป็ นข่ า ว แต่ ล ะรายนั้น ก็ เ กิ ด จากลาภ สั ก การะ
สรรเสริ ญ ที่มีเงินทองทรัพย์สินของประชาชนบริ จาคหรื อถวายเงินให้ท้ งั สิ้ น นั้นเป็ นการเปิ ดโอกาสแก่การ
ประสิ ทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรี ชาเพิ่มประสิ ทธิ์ โครงการวิจยั พุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พทุ ธศาสน์
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๔ ถึง ๑๑๗
13
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“ปิ ดตานานคดีเครื่ องราชฯ มาราธอน ๒๕ปี ”, ไทยรัฐออนไลน์ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙,
www.thairath.co.th/content/351264
15

“เปิ ดตานาน “ยันตระ” ,ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗,
https://www.khaosod.co.th/view_nesonline.php?newsid=TVINNU9ETTFNakkzTWc9PQ==
16

“ถอดรหัสคาพิพากษาจาคุก ภาวนาพุทโธ” ผูจ้ ดั การออนไลน์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052124
17

ย้อนคดี “สมีคา” ไทยรัฐออนไลน์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จาก www.thairath.co.th /content/672249

18

“ชาแหละปมฆ่าตัวตาย “เจ้าคุณเสนาะ” มือขวา “สมเด็จเกี่ยว”ลูกพี่พระน้ าฝน” “พระพรหมสุธี” ที่ “ไม่ธรรมดา”, ผูจ้ ดั การออนไลน์,
http://www.manager.co.th/AsT\tvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9590000010504
19

“ออกแล้ว หมายจับ ๑๙ ศิษย์ธรรมกายขัดขวางบุกค้นวัด-จับ “ธัมมชโย””, ข่าวอาชญากรรม สานักข่าวทีนิวส์,

http://crime.tnews.co.th/contents/198874/
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กระทาที่ ผิดพระวินัย จากเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึ งผิดพระวินัย ขั้นปาราชิ ก และยังนาไปสู่ ก ารกระทาผิด
กฎหมายที่ร้ายแรงทางโลกอีกด้วย และทีส่ าคัญทีเ่ ป็ นภัยต่ อพระพุทธศาสนาอย่ างใหญ่ หลวงอีกประการหนึ่ง
ก็ คื อ การบิ ด เบื อ นพระสั ท ธรรมอั น เป็ นหลั ก ค าสอนของพระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เพื่ อ แสวงหา
ประโยชน์ ลาภ ยศ ชื่ อเสี ยง สั กการะ นั้นเอง
เรื่ องการบิ ดเบือนพระสั ท ธรรมหรื อท าให้พระธรรมวินัย วิปริ ตไปนี้ ถื อเป็ นเรื่ องใหญ่ ชาวพุ ทธ
ทั้งหลายควรได้ตระหนักถึ งภัยอันนี้ เป็ นอย่างยิ่ง เริ่ มจากการที่จะได้มาซึ่ งเงิ นและทองนั้นผูน้ ้ นั ย่อมต้องคิด
และแสวงหาวิธีก ารต่า ง ๆ เพื่อสร้ างศรั ทธาแก่ ป ระชาชนให้ได้ม าก ๆ และวิธี น้ ันย่อมไม่พน้ ไปจากการ
เผยแพร่ คาสอนที่บิดเบือนและขัดแย้งจากหลักคาสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นการขัดเกลากิเลสอกุศล
ให้ละความอยาก ความต้องการทั้งหลาย แต่ผทู ้ ี่หวังและต้องการเงินและทองย่อมต้องการปลูกฝังความเชื่อที่
ผิดแก่ประชาชนให้มุ่งแสวงหาบุญ แสวงหาโชค แสวงหาพร แสวงหาความสุ ขในชาติหน้า ด้วยการเน้นให้
บริ จาคทรัพย์สิน โดยกล่าวตู่คาสอนของพระพุทธองค์วา่ นี้ คือการละ แต่แท้จริ งแล้วกลับสร้างค่านิ ยมความ
อยากที่ จะได้บุ ญ ได้ล าภ ได้ส วรรค์ ได้นิพ พาน และมอมเมาให้เชื่ อถื อบู ชาความวิเศษ ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
อิทธิ ฤทธิ์ ของวัตถุเครื่ องลางของขลังต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนจ่ายเงินซื้ อหาสิ่ งเหล่านั้นมา ทั้งหมดนั้นไม่ใช่
คาสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้เกิดปั ญญาในการพิจารณาสัจธรรมความจริ งใด ๆ เลย อีกทั้งก็ไม่ใช่
การละและการขัดเกลากิ เลสที่แท้จริ งตามคาสอนของพระพุทธองค์อีกด้วย เพราะทั้งหมดดังที่กล่าวมาคือ
การแลกเปลี่ยนซื้ อขายทั้งสิ้ น นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ คาสอนคลาดเคลื่อนลงไปในเนื้ อหาที่ละเอียดมาก
ขึ้น เช่ น การสอนว่านิ พพานเป็ นอัตตา สอนว่ามีอตั ตาของพระพุทธเจ้ามากมายหลายองค์ไปรวมกันอยู่ใน
อายตนนิ พพาน มีดินแดนที่เข้าสมาธิ ไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าได้ มีพิธีถวายข้าวพระ ที่จะนาข้าวบูชาไปถวายแด่

14

พระพุทธเจ้าในอายตนนิ พพาน 20 คาสอนเหล่านี้ ย่อมมุ่งในการสร้ างศรัทธาแก่ประชาชนให้หลงเชื่ อและ
ทุ่มเทบริ จาคทรั พย์สิ นเงิ นทองเพื่อแสวงหาบุ ญ แสวงหาโชค จากการความเชื่ อผิด ๆ เช่ นนั้น เมื่อมี การ
บริ จาคทรัพย์สินเงินทองจานวนมาก กลุ่มผูบ้ ิดเบือนก็จะมีศกั ยภาพมากและสามารถทากิจกรรมการเผยแพร่
แนวคิดของตนไปยังภิกษุสงฆ์และสาธารณชนได้อย่างกว้างขวางทางสื่ อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม
อินเตอร์ เน็ต และมีทุนทรัพย์มากพอที่จะชักนาให้ประชาชนร่ วมพิธียิ่งใหญ่หลายพิธี เพื่อขยายอิทธิ พลและ
ความเห็นผิดออกไปทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่น่ากลัวเป็ นอย่างยิ่ง คือการใช้สถาบันการศึกษา
เป็ นแหล่ งเผยแพร่ ความเชื่ อไปยัง สัง คมทั้ง ในส่ วนลึ ก และเป็ นวงกว้าง21 มี การวางกลยุทธที่ ลึ กซึ้ งและ
แนบเนียนโดยเน้นการสร้างความมีวินยั ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การทาความดี เป็ นหลักเบื้องต้นเพื่อให้
เกิ ดศรัทธาในบรรดาครู อาจารย์ ผูป้ กครอง และเด็กเยาวชน ทาให้ง่ายต่อการชักนาเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ
จากนั้น ก็ เ ป็ นโอกาสที่ ส ามารถจะสอดแทรก ปลู ก ฝั ง ความเห็ น และความเชื่ อ ของตนเองต่ อ บุ คคลกร
เหล่านั้น22 พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความเห็นว่า การบิดเบือนหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ในลักษณะนี้ มีผลกระทบต่อพระธรรมวินยั โดยตรง และมีผลกระทาต่อสถาบันสงฆ์และต่อสังคมไทย หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถู กต้องเหมาะสมตามวิธีการที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองจาก
คณะสงฆ์และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐบาล อาจเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา

20

บทบาทในการรักษาพระธรรมวินยั ของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณี ธรรมกาย โดย พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (บุญถึง)
หลักสูตรปริ ญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลักมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖
หน้า ๗๖
21

ธรรมกายโปรเจกต์ ล้างสมองครู – ยึดครองประเทศ, จากกรณี ธรรมกาย แหล่งรวบรวม ข้อมูล หลักฐาน เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย,
https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/02/28/dhammakaya-school/
22

อ้างแล้ว
15

ในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ งถึงขั้นรากฐาน ปั ญหาจึงร้ายแรงถึงขั้นที่อาจทาให้พระพุทธศาสนาดั้งเดิมที่รักษา
กันมาเป็ นพัน ๆ ปี อาจจะถึงคราวสู ญสิ้ นลงให้ประวัติศาสตร์ ได้จารึ กไว้ในคราวนี้23
เรื่ องนี้ เคยมีตวั อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศอินเดี ย ระหว่าง ค.ศ. ๗๘๘-๘๒๐ เจ้าลัทธิ ไศวะชื่ อ
ศังกราจารย์ ใช้ยุทธศาสตร์ ล่มศาสนาพุทธในอินเดี ยจนสู ญสิ้ น ด้วยวิธีการที่เรี ยกว่า “ทาลายโดยไม่ ให้ ร้ ู ว่า
ทาลาย” ศังกราจารย์แฝงตัวเข้ามาเรี ยนรู ้และอยูใ่ นกลุ่มภิกษุที่มีความเชี่ ยวชาญทางพุทธศาสนา ทาให้เข้าใจ
องค์ความรู ้ ต่าง ๆ ของศาสนาพุทธ และเห็ นจุดอ่อนต่าง ๆ ของภิ กษุ จากนั้นได้เริ่ มแทรกซึ มคาสอนตาม
ความเชื่อของตนเกี่ยวกับพราหมณ์และฮินดูโดยเชื่อมโยงให้เข้ากับศาสนาพุทธ มีการจัดตั้งวัดและคณะสงฆ์
ของตนเลี ย นแบบในพุ ทธศาสนา รวบรวมสรรหาคนที่ มีความสามารถในการชัก จู งชัก ชวนเพื่ อเผยแผ่
ความเห็นของตนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เลียนแบบพระพุทธศาสนาเพื่อเรี ยกศรัทธาจากชาวบ้าน นาคา
สอนและพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้โดยเปลี่ยนแปลงให้เป็ นแนวทางของตน โดยชาวบ้านไม่รู้สึก
ว่าพุทธศาสนาจะหมดหรื อเสื่ อมสู ญไปตรงไหน เพราะยังได้ทาพิธีกรรมและบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เช่ นเดิ ม
เพียงแต่เพิ่มการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นเข้ามาด้วย ในขณะเดียวกันก็เข้ายึดครองที่วดั ร้ างในชนบทให้อยูภ่ ายใต้
ลัท ธิ ข องตน จนในที่ สุ ดพระพุ ท ธศาสนาที่ แท้จริ ง ได้เสื่ อ มสู ญ ไปจากประเทศอิ นเดี ย 24 ปรากฏการณ์
ดังกล่าวนั้น มีความคล้ายคลึงกับกรณี ที่กาลังเกิดขึ้นในประเทศไทยปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก กระแสสังคมยุคนี้
เน้นวัตถุนิยมแทนคุ ณค่าทางจิ ตใจ ภิกษุสงฆ์จานวนไม่น้อยมีความประพฤติ ย่อหย่อน หลงติดในลาภยศ
สรรเสริ ญ ทรัพย์สินเงินทอง ใช้ชีวติ ฟุ้งเฟ้อสุ ขสบาย ทาให้ง่ายต่อการแทรกแซง อีกทั้งยังละเลยการศึกษา
และไม่ยดึ ถือพระธรรมวินยั ละเลยการเผยแพร่ ให้ความรู ้แก่คณะสงฆ์ดว้ ยกัน ไม่ดูแลวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในชนบท ทาให้เป็ นวัดที่ขาดการดู แลมีผูแ้ ฝงเข้ามาบวช บางแห่ งก็ร้าง เปิ ดช่ องให้ถูกกลื นไปเป็ นวัดใน
23

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณี ธรรมกาย, หน้า ๒๖๓.
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ธรรมกายโมเดล : การล่มสลายของพุทธเหมือนในอินเดีย, จากกรณี ธรรมกาย แหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย,
กุมภาพันธ์ ๒๘, ๒๐๑๕ จาก http://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/02/28/buddhism-india/
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อาณัติและเป็ นเครื อข่ายของกลุ่มผูบ้ ิดเบือนพระศาสนาได้ โดยชาวพุทธไม่ทนั รู ้ตวั และกว่าจะรู ้เรื่ องก็สาย
ไปเสี ยแล้ว
ผลกระทบต่ อศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
มีรายงานวิจยั เรื่ องทรัพ ย์สิ นเงิ นทองของพระภิ ก ษุ ในวัดต่ าง ๆ โดยมี ข ้อมู ล บางส่ วนของวัดใน
กรุ งเทพมหานครว่า รายได้ของวัดต่าง ๆ มาจากหลายหนทาง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริ จาคเพื่อสร้ าง
และปฏิสังขรณ์วดั หรื อเพื่ออุทิศบารุ งแก่วดั ทัว่ ไปประมาณ ๘๔ เปอร์ เซนต์ ส่ วนรายได้รองลงมาจากการให้
เช่ าที่ดิน เช่ าที่จอดรถ เช่ าแผงลอย การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การจัดงานประเพณี การให้เช่ าวัตถุ
มงคล และอื่น ๆ รวมรายได้นบั หลายล้านบาทต่อเดือน เป็ นรายได้นบั ร้อยล้านบาทต่อปี ส่ วนค่าใช้จ่ายที่
วัดจะต้องจ่ายมากที่สุดคือค่าบารุ งรักษาปฏิ สังขรณ์ ถาวรวัตถุ รองลงมาคือการก่อสร้ างและสาธารณู ปการ
ส่ วนในเรื่ องของการให้ความรู ้และการศึกษาพระธรรมมีนอ้ ยมาก25 เงินจานวนมากที่ได้ มาจากการบริจาค
จึงตกอยู่ กับ การก่ อ สร้ างถาวรวัตถุ และสิ่ งก่ อ สร้ างทั้งหลาย และเงินอีกจานวนไม่ น้อยต้ องนาไปบู รณะ
ซ่ อมแซมถาวรวัตถุที่เสื่ อมโทรมลงในแต่ ละปี เงินบริ จาคต่าง ๆ ที่ให้แก่วดั นั้นไม่สามารถระบุตวั เลขได้
ชัดเจน แต่คาดได้ว่ามีจานวนมากมายมหาศาล เงิ นบริ จาคแก่ วดั ทัว่ ประเทศนั้น ยากที่ จะประเมิ นให้เห็ น
ตัวเลขได้ชัดเจน เนื่ องจากไม่มีการเปิ ดเผย แต่อย่างไรก็ตามเปรี ยบเที ยบจากข้อมู ลที่เปิ ดเผยได้ก็พอที่ จะ
ประเมินได้วา่ มีจานวนประมาณเท่าใด เช่น ตัวอย่างเงินและทองที่ประชาชนบริ จาคในโครงการช่วยชาติของ
วัดหนึ่งรวมเป็ นเงินถึงสองพันล้านบาท 26 ส่ วนทรัพย์สินทางพุทธศาสนาทั้งประเทศมีการประเมินคร่ าว ๆ
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รายงานการวิจยั เรื่ อง รายรับรายจ่ายของวัดไทยในกรุ งเทพมหานคร โดย นายเรื องฤทธิ์ ประสันรักษ์, ศูนย์พทุ ธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
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“ปิ ดโครงการผ้าป่ าฯหลวงตามหาบัว รวมทองกว่า ๑๓ ตัน”, ไทยรัฐออนไลน์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔, ซึ่งมีตวั เลขของทองคาแท่งถึง ๑,๐๔๐
แท่ง น้ าหนักรวม ๑๓ ตัน และเงินสดอีก ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ http://www.thairath.co.th/content/169672/
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ว่า ไม่น่าจะมีมูลค่าน้อยกว่า ๒๐ ล้านล้านบาท มากกว่ามูลค่ารัฐวิสาหกิจ ๕๗ แห่ ง รวมกัน27 เงินบริ จาคที่
เกี่ยวข้องกับการนี้รัฐไม่อาจเรี ยกเก็บภาษีได้ ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ จาคเงินดังกล่าวสามารถนามาหักลดหย่อน
ภาษีได้อีก ทาให้รัฐสู ญเสี ยขาดรายได้ที่สามารถจะนามาทานุบารุ งประเทศหลายพันล้านบาท มากพอที่จะ
สร้างโรงพยาบาลหรื อสถานศึกษาหลายแห่ง หรื ออาจนามาช่วยเหลือประชาชนได้หลายหมู่บา้ นเลยทีเดียว
อีกปัญหาหนึ่งซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศไทย คือเรื่ องภิกษุต่างชาติ สื บเนื่องจาก
ประเทศไทยเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (ASEAN Economics Community) ทาให้การเดินทางไป
มาหาสู่ ของพลเมืองเข้าออกประเทศไทยง่ ายมากขึ้น ปั จจุบนั มีพลเมืองประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น เวียดนาม
เขมร พม่า และลาว เข้ามาประกอบอาชีพ ทามาหากินในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก และมีจานวนไม่ น้อยที่
เข้ ามาในรู ปแบบพระภิกษุ หรื อเข้ ามาบวชเป็ นพระภิกษุในประเทศไทย เนื่ องจากต่ างนั บถื อศาสนาพุทธ
คล้ายกัน ดังนั้น หากภิกษุเหล่านั้นไม่รักษาพระวินยั กลับตั้งตนเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ แสวงหาลาภ ยศ สรรเสริ ญต่าง
ๆ รับเงิ นรับทองและทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อประเทศของตน เรื่ องเช่นนี้ ย่อมทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายทางด้านความมัน่ คงและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากเช่นกัน
สาหรั บกรณี ที่น่าเป็ นห่ วงอี กเรื่ องหนึ่ งที่ มีผลต่อการทาให้สังคมอ่อนแอ คือ การที่ประชาชนถู ก
มอมเมาและหลอกลวงในลุ่มหลงจากการโฆษณาชวนเชื่อเรื่ อง “บุญ” เช่น อยากร่ ารวย มีชื่อเสี ยง ถวายเงิน
มากเท่าไร ก็ได้บุญเท่านั้น มีการกระตุน้ ให้ถวายเงินมาก ๆ ยิง่ มากยิง่ ดี จนถึงกับทุ่มสุ ดตัว อาทิ “ปิ ดบัญชีทาง
โลก เพื่อเปิ ดบัญชีทางธรรม” การสอนผิด ๆ เช่ นนี้ ย่อมทาให้เข้าใจคลาดเคลื่ อนไปเรื่ อย ๆ ทาให้เกิดความ
หลง เป็ นการปรนเปรอสนับสนุนวัด แต่เกิดปั ญหาต่อส่ วนรวม เดือดร้อน เช่น มีญาติโยมบางคนบริ จาคเงิน
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สภาปฏิรูปแห่ งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๕ : การปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้ องพิทกั ษ์กิจการพระพุทธศาสนา หน้า ๔
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จนหมดเนื้อหมดตัว28 การปลูกฝังความเชื่ อที่ผิด ๆ เช่นนี้ ยอ่ มทาให้สังคมเกิดความอ่อนแออย่างชัดเจน เมื่อ
ประชาชนส่ วนใหญ่หวังแต่จะทาบุญเพื่อหวังผลในกาลข้างหน้า ขาดความคิด ขาดการไตร่ ตรอง ขาดความ
มุ มานะ ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน มี ความเชื่ อลม ๆ แล้ง ๆ ในสิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ ที่ ทางวัดโฆษณาชวนเชื่ อ
นอกจากนั้นมีการนาคาว่า “บุญ” ในพระศาสนามาใช้ในความหมายใหม่ เพื่อให้เป็ นดุจ “สิ นค้า” ที่สามารถ
นามา “ซื้ อ-ขาย” ผ่านกลไกการตลาดได้ ทาให้มีแผนการตลาด มุ่งให้ “สิ นค้า” เข้าสู่ ผบู ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนทากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และทาให้มี
รายได้มหาศาลเข้ามาสู่ วดั พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “การนาคาว่า “บุญ” มาใช้ในลักษณะที่ชกั
จูงประชาชนให้ลุ่มหลง เวียนวน จมอยูก่ บั การบริ จาคทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ชนิ ดที่ส่งเสริ มความยึด
ติดถือมัน่ ในตัวตน และในตัวบุคคลอันอาจกลายเป็ นแนวโน้มที่บนั่ ทอนสังคมไทยในระยะยาวพร้อมทั้งทา
พระธรรมวินัย ให้ล างเลื อนไปด้วย” 29 นั้นก็ เป็ นความห่ วงใยของท่ า นพระเถระต่ อพฤติ ก รรมของการ
บิดเบือนพระธรรมวินยั แต่เนื่ องจากพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิ บตั ิชอบมีกาลังน้อย จึงไม่อาจต้านทานใด ๆ
ได้ ธรรมจึงเสื่ อมถอย อธรรมจึงรุ่ งเรื อง วินยวาทีเริ่ มเสื่ อมถอย อวิยนวาที กลับรุ่ งเรื อง ดังนั้น ในที่สุดจึ ง
นามาซึ่ งบทสรุ ปอย่างชัดเจนว่า ต้นเหตุสาคัญเกิ ดมาจากการแสวงหาลาภ สักการะ สรรเสริ ญ ซึ่ งไม่พน้ ไป
จากเรื่ องเงินและทองนั้นเอง และทาให้เกิดปั ญหาความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไม่นอ้ ย
เลยทีเดียว
แนวทางการแก้ ไขปัญหาเรื่ องเงินและทองกับภิกษุ
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กรณี วดั พระธรรมกายสะท้อนให้เห็นวิกฤติปัญหาของสถาบันสงฆ์ จาก แหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/03/08/visalo/
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เรื่ องเดียวกัน หน้า ๑๒๕
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เมื่อประชาชนชาวพุทธได้เข้าใจถ่องแท้แล้วว่า การที่พระภิกษุเข้ามายุง่ เกี่ยวกับเงินและทองนั้น เป็ น
การไม่เคารพต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เคารพต่อพระธรรมวินยั และไม่เคารพพระอริ ยสงฆ์ ไม่ใช่
ภิกษุในพระธรรมวินยั นาความเสื่ อมมายังพระศาสนาอย่างใหญ่หลวง ซึ่ งเรื่ องนี้ ถือเป็ นเรื่ องระดับชาติ และ
ได้มีการหยิบยกปั ญหานี้ ข้ ึนมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขในการประชุ มของสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ วาระ
ปฏิรูปพิเศษ ๕: การปฏิรูปแนวทางและมาตรการการปกป้ องพิทกั ษ์กิจการพระพุทธศาสนา ซึ่ งพิจารณาถึง
เรื่ องปั ญหาทรัพย์สินของวัดและภิกษุ ที่มีจานวนมาก และการบริ หารจัดการไม่โปร่ งใส มีการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยที่ภิกษุมีส่วนได้เสี ยทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั จาเป็ นที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายและการบริ หาร
จัดการเพื่ อสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้แก่ พุ ท ธบริ ษ ทั และอุ ป ถัม ภ์ค้ า ชู ส งฆ์ที่ ปฏิ บตั ิดี ปฏิ บตั ิ ชอบ ท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาต่อไป30 ปัญหาเรื่ องทรัพย์สินเงินทองกับภิกษุน้ ี จึงเป็ นเรื่ องใหญ่ และเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเร่ งรี บ
แก้ไขให้ถูกต้องทั้งในระดับสังคมโดยรวมและในระดับแต่ละบุคคล เป็ นเรื่ องที่สามารถดาเนินการได้ทนั ที
ด้วยการเคร่ งครัดในพระวินยั เรื่ องเงินและทองตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ และต้องช่วยกันเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายให้ผลบังคับเพื่อเกื้ อกูลพระวินัยโดยชัดเจน ทั้งนี้ พอที่ จะกาหนด
แนวทางในการจัดการได้ตามลาดับดังนี้
1. คฤหัสถ์งดการถวายเงินแก่พระภิกษุในทุกกรณี หากต้องการช่วยเหลือท่านในเรื่ องใด ควร
มีผดู ้ าเนินการให้โดยตรง โดยท่านไม่ตอ้ งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่ องเงินและทอง
2. พระภิกษุตอ้ งเคร่ งครัดในพระวินยั โดยปฏิ เสธไม่รับเงิ นและทองเด็ดขาดทุกกรณี แม้จะ
นาเงินและทองมาถวายผ่านไวยาวัจกรด้วยใบปวารณาก็ตาม
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ส่ ว นข้อ อ้า งว่ า ในสมัย นี้ ภิ ก ษุ จ าเป็ นต้อ งใช้ เ งิ น ท าธุ ร ะ ท ากิ จ วัต รต่ า ง ๆ ใน
ชี วิตประจาวัน นั้น เป็ นข้ออ้างที่ขดั แย้งและปฏิ เสธพระพุทธบัญญัติโดยแจ้งชัด ลื ม ว่าตน
เป็ นภิกษุในพระธรรมวินยั ที่มีชีวิตที่แตกต่างไปจากคฤหัสถ์ แม้จะมีกิจจาเป็ นภิกษุย่อมมี
หนทางที่กระทาได้ตามพระธรรมวินยั เพียงแต่ไม่สะดวกสบายเหมือนกับชีวิตของฆราวาส
เท่านั้น ที่สาคัญหากตนเองประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระวินยั ไม่ได้ ก็ไม่สมควรอยู่ในเพศภิกษุ
ควรลาสิ กขาไป
ภิกษุบางรู ปโต้แย้งว่า เงินและทองนั้นนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสงฆ์หรื อใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ เช่น สร้างโรงเรี ยน โรงพยาบาล นามารักษาคนป่ วย เป็ นต้น แต่ลืมไป
ว่า ภิกษุมีหน้าที่อยูเ่ พียง ๒ ประการ ได้แก่ คันถะธุระ คือ ศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมวินยั และ
วิปัสสนาธุ ระ คือ การอบรมเจริ ญปั ญญา เท่านั้น หน้าที่อื่นที่นอกเหนื อไปจากนี้ แม้จะเป็ น
เรื่ อ งของสงฆ์ก็ ต้อ งเป็ นไปในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเป็ นส าคัญ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งการก่ อ สร้ า ง
ถาวรวัตถุ หรื อปฏิ ม ากรรมต่ าง ๆ ส่ วนการช่ วยสัง คมหรื อสาธารณประโยชน์ ต่ า งเป็ น
หน้าที่ของคฤหัสถ์ ไม่ใช่ภิกษุ มีคฤหัสถ์หลายคนที่ทาหน้าที่เช่นนี้ เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยความเป็ นเพศภิกษุอีกด้วย และที่สาคัญการเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กิจของ
ภิกษุ ย่อมไม่พน้ ไปจากเรื่ องเงินและทองในที่สุด ย่อมเป็ นโอกาสให้มีการก้าวล่วงพระวินยั
และเป็ นเหตุนามาซึ่งความประพฤติชวั่ ทั้งหลาย ไม่เหมาะสมแก่เพศสมณะอย่างยิง่
3. การแก้ไขกฎหมายหรื อกฎระเบียบให้เอื้อเฟื้ อต่อพระวินยั ในเรื่ องภิกษุรับเงินและทรัพย์สิน
มีค่าไม่ได้ ภิกษุมีเงิ นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นสด เงิ นในบัญชี หรื อทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ เช่ น
ที่ดิน รถยนต์ ฯลฯ ดังเช่นที่ทางมูลนิ ธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนาได้ทาหนังสื อต่อ
ประธานสภานิ ติ บ ัญญัติ แห่ ง ชาติ ขอแก้ไ ขประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา
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๑๖๒๒ และ ๑๖๒๓ เรื่ องทรั พย์สินของภิก ษุและการรับมรดก ให้เป็ นไปตามพระวินัย
บัญญัติ เป็ นต้น
หากภิกษุดงั กล่าวยืนยันว่าจะรับเงินและทอง และจะเก็บทรัพย์สินต่าง ๆ ไว้ ควรมี
มาตรการให้ลาสิ กขาไปจากการเป็ นภิกษุ และมี มาตรการกาหนดให้ชัดเจนว่าผูน้ ้ นั เป็ น
นักบวชในนิกายอื่น
4. จัดการให้ทรัพย์สินเงินทองของพระภิกษุที่ถือครองอยูแ่ ล้วและต้องอาบัติ มีการสละคืนเพื่อ
ปลงอาบัติตามพระวินยั และนาเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป
5. วางกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการดู แลทรัพย์สินและกิ จการของวัดโดยชัดเจน ให้มีผูด้ ูแล
โดยตรงและไม่ให้เป็ นภาระของพระภิกษุในการจัดการดูแล เพื่อไม่ให้ท่านผิดพระวินยั
6. ยกเลิกการลดหย่อนภาษีจากเงินบริ จาคให้แก่ทางวัดและภิกษุ แต่กาหนดช่องทางลดหย่อน
ภาษีจากการสนับสนุนวัดและภิกษุโดยประการอื่นที่ถูกต้องตามพระวินยั
7. สนับสนุนการเผยแพร่ พระวินยั ให้แก่ภิกษุและประชาชนได้เข้าใจยิง่ ขึ้น เพื่อจะได้ประพฤติ
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องแท้จริ งตรงตามพระบัญญัติ

ปัญหาภิกษุกบั เงินและทองนี้เป็ นปัญหาใหญ่ที่เรื้ อรังมานาน พุทธศาสนิกชนทุกคนควรตระหนักถึง
ภัยพิบตั ิต่อพระพุทธศาสนาจากเรื่ องนี้ หากไม่มีการเริ่ มแก้ไขปรับปรุ งแล้ว พระวินยั ย่อมเสื่ อมสลายลงไป
ในเวลาอีกไม่นาน ภิกษุสงฆ์ที่ปฏิ บตั ิดีปฏิบตั ิชอบคงไม่อาจอยูต่ ่อไปได้เพราะชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบตั ิ
ให้เกื้อกูลต่อพระวินยั แม้พระพุทธองค์เองได้ทรงแสดงเหตุแห่ งการบัญญัติพระวินยั ไว้ดว้ ยประโยชน์ ๑๐
ประการ กล่าวคือ ๑. เพื่อความเรี ยบร้อยดีงามแห่ งคณะสงฆ์ ๒. เพื่อความผาสุ กแห่ งคณะสงฆ์ ๓. เพื่อข่ม
หรื อการาบภิกษุผเู ้ ก้อยาก ๔. ให้เกิดความเป็ นอยูอ่ ย่างผาสุ กแก่ภิกษุผปู ้ ระพฤติดี ๕. เพื่อระงับอกุศลหรื อสิ่ ง
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ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว ๖. ป้ องกันมิให้อกุศลจะเกิ ดขึ้นต่อไป ๗. เพื่อความเลื่อมใสของชุ มชมที่ยงั ไม่เลื่อมใส
๘. เพื่อชุมชนที่เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสยิง่ ขึ้น ๙. เพื่อความตั้งมัน่ แห่ งสัทธรรม ๑๐. เพื่ออนุเคราะห์วินัยให้มี
ความมัน่ คงยิ่งขึ้น ประโยชน์ท้ งั หมดดังกล่าวทรงมุ่งเพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระศาสนา อีกทั้งยังทรง
แสดงไว้ดว้ ยว่า “พระวินัยเปรี ยบเสมือนดั่ง รากแก้ วของพระศาสนา” ข้อปฏิบตั ิท้ งั ปวงหากไม่เป็ นไปเพื่อ
การขัดเกลาตามพระวินยั แล้ว พระธรรมทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ เพราะเป็ นไปเพื่อมานะ ความสาคัญตน เพื่อ
การอวด และที่สาคัญคือลาภสักการะ ด้วยเหตุน้ ี พระศาสนาจะดารงมัน่ คงอยูไ่ ด้เมื่อเป็ นไปด้วยการ “ละ”
ด้วยการ “ขัดเกลา” พระพุทธศาสนาจะยัง่ ยืนด้วยพระวินยั ยังคงอยู่ ดังนั้น พุทธบริ ษทั ทุก ๆ คน จึงต้อง
ช่วยกันอย่างจริ งจัง เพื่อเกื้อกูลพระวินยั ให้ภิกษุสามารถดารงสมณเพศได้อย่างสมศักดิ์ศรี เป็ นที่กราบไหว้
บูชาแก่เหล่าพุทธศาสนิ กชนได้อย่างสนิ ทใจ และเพื่อความเป็ นไปในการรักษาพระสัทธรรมให้มนั่ คง เพื่อ
ความตั้งมัน่ แห่งพระศาสนาให้แก่ชนรุ่ นลูกรุ่ นหลานที่จะได้รับประโยชน์อนั แท้จริ งต่อไปในภายภาคหน้า
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