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คำนำ
พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนาเก่าแก่ของโลก ที่ได้ รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 2,600 ปี โดย
เริ่มแรกนัน้

พระพุทธศาสนาได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นโดยสมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ซึง่ เป็ น

พระพุทธเจ้ าในยุคพุทธกาลปั จจุบนั ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ พระองค์ได้ ทรงตรัสรู้ จนกระทัง่ ปริ นิพพาน ได้ ทรงสัง่ สอน
พระธรรมและบัญญัตพิ ระวินยั หรื อสิกขาบทไว้ มากด้ วยกัน โดยก่อนที่พระองค์จะทรงดับขันธปรินิพพาน ได้
ประทานแนวทางแก่พระสาวกไว้ วา่ “พระธรรมวินยั ” จะเป็ นศาสดาแทนพระองค์สืบต่อไป
ยึดพระธรรมวินัยเป็ นศำสดำ
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงให้ แนวทางว่า “พระธรรมวินยั ” จักเป็ น
ศาสดาแทนพระองค์สืบไปนัน้ ย่อมกินใจความที่กว้ างขวาง ซึง่ สามารถตีความได้ หลากหลาย เพราะแม้ ใน
ขณะที่พระพุทธองค์ยงั ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่

ข้ อพระธรรมและพระวินยั ต่างๆ

ก็ยงั ถูกหยิบยกขึ ้นมาให้

พระองค์ได้ ทรงอธิบาย ขยายความ ตัดสินความ และเพิ่มความอยูเ่ นืองๆ ซึง่ กระบวนการนี ้ มักจะยุตลิ งได้
โดยง่าย ด้ วยพระวินิจฉัยของพระพุทธองค์ ครัน้ เมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ ว
เมื่อมีข้อกังขาเกิดขึ ้นในพระธรรมวินยั จึงส่งผลให้ มีการพิจารณา การวินิจฉัย และการตัดสินที่เหมือนกัน
บ้ างและแตกต่างกันออกไปบ้ าง ซึง่ ส่งผลกระทบในหลายระดับ จนถึงขันก่
้ อให้ เกิดการแยกนิกายมาแล้ ว
เช่นกัน
พิจำรณำพระธรรมและพระวินัยควบคู่กัน
เมื่อกล่าวถึงการยึดถือ พระธรรมวินยั เป็ นศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ เราควรทาความ
เข้ าใจว่า เมื่อมีข้อกังขาเกิดขึ ้น เราจะต้ องพิจารณาทังพระธรรมและพระวิ
้
นยั ควบคูก่ นั ไปแบบองค์รวม
เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกัน และไม่ตดั สินความ ตีความ หรื อสรุปความให้ เกิดความขัดแย้ งกันเองในพระ
ธรรมวินยั โดยรวมนัน้ เมื่อพระธรรมวินยั ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นฐานะ “พระศาสดา” ย่อมมีความสาคัญกว่า “สงฆ์ ซึง่
ดารงอยูใ่ นฐานะ “สาวก” และพระธรรมวินยั นัน้ ยังตังอยู
้ ใ่ นฐานะที่มีความยืดหยุน่ แต่มนั่ คงในหลักการ ให้
ความเอื ้อเฟื อ้ ต่อสงฆ์และพุทธบริษัท ไปตามสภาวการณ์ตามสมควร เช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เมื่อครัง้ ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ โดยพระธรรมวินยั สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั เครื่ องนาฬกิ า ที่ทางาน
สอดคล้ องกันเป็ นระบบ การพิจารณาและตัดสินข้ อกังขาในพระธรรมวินยั จึงควรเป็ นไปเพื่อแก้ ไขและทาให้
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ระบบทางานได้ ตอ่ ไป มิใช่เป็ นการทาลายระบบนันเอง
้
ซึง่ แนวทาง, หลักการ และวิธีการ ในการพิจารณา
และวินิจฉัยนันเราสามารถยึ
้
ดตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ที่ได้ ทรงทาไว้ เป็ นแบบอย่าง
พระธรรมวินัยที่แตกต่ ำงกัน
หากเราจาเป็ นต้ องพิจารณา และวินิจฉัยความ ที่พาดพิงมากกว่าสงฆ์คณะใดคณะหนึง่ หรื อสงฆ์
ต่างนิกาย/ต่างประเทศ เราต้ องคานึงถึงว่า พระธรรมวินยั ที่สงฆ์แต่ละประเทศยึดถือเป็ นศาสดานัน้ มีความ
แตกต่างหรื อเหมือนกันอย่างไรบ้ าง เพราะความแตกต่างและเหมือนกันของพระธรรมวินยั ที่ตา่ งฝ่ าย ต่าง
ยึดถือ สืบทอด และปฏิบตั ินนั ้ ย่อมส่งผลเป็ นความเหมือนและ/หรื อแตกต่างกันในด้ านต่างๆ ดังที่ปรากฎ
อยูใ่ นปั จจุบนั

แม้ แต่ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ยงั ทรงเปลี่ยนแปลงสิกขาบทบางข้ อเพื่อ

เอื ้อเฟื อ้ ต่อภิกษุในแต่ละพื ้นที่ ซึง่ มีความจาเป็ นแตกต่างกัน
สงฆ์ มีบทบำทโดยตรงต่ อกำรพิจำรณำ
ดังนันการสื
้
บทอด พระธรรมวินยั โดยไม่ให้ คลาดเคลื่อนไปจากดังเดิ
้ ม หรื อคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ
จึงมีความสาคัญมาก ซึง่ ปกติแล้ วเป็ นธุระของสงฆ์ ที่จะนาเรื่ องขึ ้นสูก่ ระบวนการพิจารณาและวินิจฉัย
เนื่องจากปกติแล้ ว สงฆ์เป็ นผู้ที่มีความรู้ในพระธรรมวินยั เป็ นอย่างดี เพราะสงฆ์เป็ นผู้รักษาและสืบทอดพระ
ธรรมวินยั โดยตรง อีกทังยั
้ งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนามาตังแต่
้ ครัง้ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายัง
ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงมอบหมายให้ สงฆ์กระทาการหลายๆ อย่างแทน
พระองค์ได้ เช่นการอุปสมบท การลงโทษภิกษุ การกาหนดขอบเขตอุโบสถ และการทาสังฆกรรมอื่นๆ หรื อ
แม้ แต่การเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้ อย ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงมีพทุ ธานุญาตเอาไว้ อย่างชัดเจน ว่าสงฆ์
สามารถทาได้ เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ ว แม้ จะมิได้ มีการระบุชดั เจนว่าเป็ นสิกขาบทใดบ้ างก็ตาม
คำนึงถึงกำลสมัย
นอกจากการคานึงถึงพระธรรมวินยั และการคานึงถึงสงฆ์แล้ ว เรายังต้ องตระหนักถึง “กาลสมัย” ที่
เป็ นปั จจัยส่งผล ก่อให้ เกิดความแตกต่าง หรื อความเสื่อมถอย เพราะแม้ เราจะยึดมัน่ ในหลักการที่จะต้ อง
รักษา และสืบทอดพระธรรมวินยั มิให้ คลาดเคลื่อน หรื อคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ แต่พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็
ได้ ทรงทานายไว้ แล้ วว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ อย่างไรบ้ าง หรื อ
แม้ แต่ ความเป็ น “สงฆ์” ในยุคปลายศาสนา ซึง่ บุคคลผู้ติดชิ ้นผ้ ากาสาวพัสตร์ ไว้ ที่แขนก็ยงั ถือได้ วา่ เป็ นสงฆ์
แม้ จะมีข้อวัตรปฏิบตั แิ ละสิกขาบท ที่ย่อหย่อนไปจากยุคแรกเริ่มของพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็ได้ ทรงตรัส
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ห้ ามไว้ วา่ ถ้ าหากบุคคลยังสามารถบรรพชาอุปสมบทอย่างถูกต้ องตามพุทธานุญาตได้ ก็ไม่ให้ บวชตนเอง
เหมือนอย่างที่ภิกษุในยุคปลายพระศาสนาจะพึงกระทากัน นี ้ก็เป็ นอีกประเด็นหนึง่ ที่ควรคานึงถึง
ปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่มีผลต่ อกำรพิจำรณำ
ในปั จจุบนั นี ้ การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพระธรรมวินยั เพื่อการสืบทอด รักษา
และปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนานัน้ ยังคงมีสงฆ์เป็ นหลักในการดาเนินกระบวนการ แต่ในบางเขตการปกครอง
อย่างเช่นบางประเทศ อาจมีกฎหมาย หรื อข้ อกาหนด ที่เปิ ดโอกาสให้ ฆราวาสที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิมีสว่ นร่วม
ด้ วย นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบหรื อมีอิทธิพลต่อการพิจารณา, วินิจฉัย และ
ตัดสินความเนื่องด้ วยพระธรรมวินยั นัน้ อย่างเช่น กฎหมาย, จารี ต, ธรรมเนียม, ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น สาหรับบทความนี ้ ผู้เขียนขอนาเสนอการแสดงความคิดเห็น 3 เรื่ องด้ วยกัน ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์
ต่อสงฆ์และพุทธบริ ษัท ในการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา, วินิจฉัย, และตัดสินความ เพื่อระงับ
อธิกรณ์ ซึง่ จักเป็ นประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนาได้
เรื่องกำรฉันอำหำรเจ หรื อมังสวิรัติ
ประเด็นที่เป็ นข้ อสงสัยมายาวนานระหว่างชาวพุทธนิกายเถรวาท

และชาวพุทธนิกายมหายาน

เรื่ องการฉันอาหารเจ หรื อมังสวิรัติ นัน้ เราอาจกล่าวได้ วา่ ชาวพุทธนิกายเถรวาท และชาวพุทธนิกาย
มหายาน ต่างก็มี “พระธรรมวินยั ” ที่ยึดถือ ซึง่ แตกต่างกันในรายละเอียด จึงตัดสินได้ ยากว่า การที่ภิกษุไม่
ฉันอาหารเจ หรื อมังสวิรัติ นันเป็
้ นการผิดพระธรรมวินยั หรื อไม่ เพราะในพระวินยั ของฝ่ ายเถรวาท มิได้ ระบุ
หรื อกาหนดไว้ วา่ ภิกษุจะต้ องฉันอาหารเจ หรื อมังสวิรัติ
โดยความเป็ นมาเกี่ยวกับการฉันมังสวิรัตใิ นคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทนัน้ พระเทวทัต เป็ นผู้ทลู ขอพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า แต่เป็ นไปด้ วยเจตนาร้ ายของพระเทวทัต กล่าวคือ เป็ นไปเพื่อทาให้ พทุ ธบริษัทเห็นเป็ นว่า
พระเทวทัตนัน้ มีข้อปฏิบตั ิที่เหนือกว่าพระพุทธเจ้ า ทังนี
้ ้ด้ วยจุดมุง่ หมายคือ พระเทวทัต ต้ องการที่จะ
ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้ า ด้ วยเหตุนี ้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงทรงปฏิเสธการบัญญัตสิ ิกขาบทให้
พระภิกษุฉนั มังสวิรัติ แต่ก็มิได้ ทรงห้ าม เพราะทรงปรารถนาให้ ภิกษุเป็ นผู้เลี ้ยงง่าย โดยอาศัยอาหาร
บิณฑบาตจากญาติโยม
ดังนัน้ หากญาติโยมถวายอาหารเจ หรื ออาหารมังสวิรัติ ภิกษุก็พงึ ฉันอาหารเจ/มังสวิรัตนิ นั ้ แต่ถ้า
ญาติโยมถวายเนื ้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้ ว ภิกษุก็พงึ ฉันเนื ้อสัตว์

ซึง่ ทัง้ 2 อย่าง ต่างก็มีประโยชน์ด้วยกัน

นานาทัศนะ #1 โดย Pittaya Wong / www.meditation101.org / วันที่ 1 ตุลาคม 2559

5

กล่าวคือ หากภิกษุฉนั อาหารเจหรื อมังสวิรัติ ก็จะเป็ นการลดความต้ องการเนื ้อสัตว์ลงส่วนหนึง่ สัตว์ที่จะถูก
ฆ่าเพื่อนามาทาอาหารก็จะลดจานวนลง และการเลี ้ยงสัตว์เพื่อใช้ ทาอาหารก็จะน้ อยลง บาปที่จะเกิดขึ ้นกับ
ผู้เลี ้ยงสัตว์และฆ่าสัตว์ก็จะน้ อยลง ส่วนผู้ที่ปรุงอาหารเจ หรื อมังสวิรัติ มาถวายภิกษุ หรื อรับประทานเอง ก็
จะได้ บญ
ุ จากการมีจิตเมตตากรุณา ปรารถนาให้ เหล่าสัตว์มีทกุ ข์น้อยลง ไม่มีเวร ไม่มีภยั จิตก็เป็ นกุศล
ด้ วยกัน บาปกรรมที่จะเกิดขึ ้นต่อบุคคลต่างๆ ก็น้อยลงไป การอาฆาตจองเวร โดยเหล่าสัตว์เดรัจฉาน ก็
น้ อยลงไปด้ วย ดังนี ้ ส่วนภิกษุ ก็พงึ พอใจในบิณฑบาต ไม่วา่ จะบิณฑบาต ได้ อาหารที่ปรุงจากเนื ้อ หรื อ
ปราศจากเนื ้อ ก็ควรพึงพอใจแต่เพียงเท่านัน้ เพราะไม่พงึ หวังความเพลิดเพลินจากการฉันเนื ้อสัตว์ หรื อฉัน
อาหารเจ/มังสวิรัติ ภิกษุพงึ ยินดีพอใจในบิณฑบาตของตน ดังนี ้ ถ้ าญาติโยมจะถวายอาหารที่ปรุงจากเนื ้อ
ก็มีประโยชน์คือ ไม่มีความยุ่งยากอันเกิดจากข้ อกาหนดตายตัว เพราะถ้ าหากญาติโยมรับประทานเนื ้อสัตว์
แต่จะต้ องปรุงอาหารเจหรื อมังสวิรัตถิ วายภิกษุ ก็จะต้ องปรุงอาหารแยกออกเป็ นสองชุด ทาให้ ไม่สะดวก
หรื อมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น และญาติโยมอาจจะต้ องการถวายอาหารที่ตนชอบใจ เพื่อหวังบุญ หรื ออานิสงส์ จะ
ส่งให้ ตนได้ ในสิ่งที่ชอบใจ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่ องความสะดวกของญาติโยมในการถวาย
ภัตตาหารแก่พระภิกษุ

คงไม่เป็ นปั ญหาสาหรับสงฆ์ฝ่ายมหายานเท่าใดนัก

เพราะสงฆ์ฝ่ายมหายาน

สามารถปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ ต่างจากสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ซึง่ มีพระวินยั กาหนดห้ ามเอาไว้ จึงต้ อง
พึง่ พาอาหารบิณฑบาตจากญาติโยม ถ้ าหากญาติโยมปรารถนาจะให้ พระสงฆ์ฉนั อาหารเจ/มังสวิรัติ ก็
สามารถทาได้ ด้ วยการปรุงอาหารเจ/มังสวิรัติ ใส่บาตรถวายพระเป็ นประจาทุกวัน ซึง่ ไม่มีข้อห้ ามแต่อย่าง
ใด
โดยสรุปคือ หากภิกษุฉนั อาหารเจ/มังสวิรัติ ก็จกั เกิดประโยชน์ อย่างหนึง่ แต่ถ้าภิกษุไม่ฉนั อาหาร
เจ/มังสวิรัติ ก็จกั เกิดประโยชน์อีกอย่างหนึง่ แต่ไม่วา่ จะฉันหรื อไม่ฉนั อาหารเจก็ตาม หลักการของพระภิกษุ
ในฝ่ ายเถรวาทคือ พึงพอใจในบิณฑบาตที่ตนได้ รับมา และไม่แสวงหาความเพลิดเพลินยินดีจากการขบฉัน
ไม่วา่ อาหารนันจะเป็
้
นอาหารเจหรื อไม่ก็ตาม ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ในการทาให้ ภิกษุต้อง
เลือกฉันภัตตาหาร เช่นความสะอาด ความปลอดภัย และโรคภัยไข้ เจ็บที่อาจเกิดขึ ้นจากอาหาร นี ้จึงเป็ น
เหตุให้ ภิกษุอาจต้ องเลือกฉัน หรื ออาจมีความจาเป็ นถึงขันต้
้ องเลือกซื ้อภัตตาหารมาฉันเอง เพราะปั ญหา
ทางสุขภาพ เป็ นต้ น ญาติโยมจึงควรพิจารณาถึงความสะอาด ความปลอดภัย และประเด็นเรื่ องสุขภาพ ใน
การปรุงอาหารใส่บาตรแด่พระสงฆ์ ไม่วา่ จะเป็ นอาหารเจ/มังสวิรัติ หรื ออื่นๆ ก็ตาม
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นอกจากการขบฉันของพระภิกษุตามปกติในแต่ละวันแล้ ว

หากภิกษุมีความจาเป็ นที่จะต้ อง

เดินทางไปยังต่างประเทศ หรื อไปยังพระอารามในพระพุทธศาสนา ที่สงฆ์มีข้อวัตรปฏิบตั ใิ นการฉันอาหาร
เจ/มังสวิรัติ ภิกษุก็ควรที่จะอนุโลมตาม ด้ วยการฉันอาหารเจ/มังสวิรัติ ตามที่สงฆ์ในประเทศนันๆ
้ หรื อใน
พระอารามนันๆ
้

ปฏิบตั ิเป็ นปกติด้วยเช่นกัน

ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับขนบธรรมเนียมประเพณีใน

พระพุทธศาสนาของชาวพุทธในประเทศหรื อพระอารามนันๆ
้

และเพื่อเป็ นการรักษาแนวทางประพฤติ

ปฏิบตั เิ ดิมในการขบฉัน คือการเป็ นผู้เลี ้ยงง่าย และไม่ฉนั อาหารเพื่อความเพลิดเพลิน
กำรบวชภิกษุณี
การบวชภิกษุณี เป็ นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึง่ ที่ชาวพุทธตังข้
้ อกังขาขึ ้นเป็ นอันมาก ว่าเป็ นสิ่งที่
ถูกต้ องหรื อไม่ในปั จจุบนั ซึง่ ในประเด็นนี ้ ต้ องเท้ าความไปถึงการบวชภิกษุณีครัง้ แรกสุดในพุทธกาลของ
สมเด็จพระพุทธโคดมนี ้ ซึง่ เมื่อเราศึกษาดูความเป็ นมาแล้ ว ทราบได้ วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเอง ก็มิได้ ทรง
ยินดีนกั กับการบวชให้ สตรี เป็ นภิกษุณี ในพระพุทธศาสนา โดยทรงให้ เหตุผลว่าจะเป็ นเหตุให้ พระศาสนา
อ่อนแอได้ แต่ได้ ทรงหาทางป้องกันปั ญหาด้ วยการบัญญัตขิ ้ อกาหนด และศีลของภิกษุณีไว้ มากหลายข้ อ
ด้ วยกัน เพื่อป้องกันปั ญหาอันอาจเกิดจากพระภิกษุณีนนั ้ และทาให้ การบวชภิกษุณีเป็ นเรื่ องยาก ซึง่ ถ้ า
หากว่าภิกษุณีนนไม่
ั ้ มีความตังใจในการประพฤติ
้
ปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้ จริง ก็อาจจะรู้สกึ ว่าไม่สะดวกสบาย
นัก เพราะภิกษุณีมีสิกขาบทมากกว่าภิกษุ อย่างไรก็ตาม เรื่ องภิกษุณีนี ้ แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะมิได้
ทรงสนับสนุนโดยตรง แต่ก็ดเู หมือนจะเป็ นสิ่งที่จะต้ องเกิดขึ ้นเป็ นธรรมดา และมีอยู่ในพระพุทธศาสนา ใน
ทุกพุทธกาล คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะทรงมีภิกษุณี เป็ นพระสาวิกา ยกตัวอย่างเช่น พระอัครสาวิกา
เบื ้องขวา และพระอัครสาวิกาเบื ้องซ้ าย ของสมเด็จพระพุทธโคดม ก็ได้ รับพุทธทานายมาแล้ ว จากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ก่อนๆ ว่าจะเป็ นใครบ้ าง แม้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่นๆ ก็จะต้ องมี
ภิกษุณีเป็ นพระสาวิกา เฉกเช่นเดียวกัน
สาหรับปั จจุบนั ในข้ อคิดเห็นของฝ่ ายหนึง่ ที่วา่ ภิกษุณีสงฆ์นนขาดวงศ์
ั้
ไปแล้ ว ไม่สามารถบวช
อย่างถูกต้ องได้ อีก เนื่องจากภิกษุณีจะต้ องบวชในสงฆ์ทงสองฝ่
ั้
าย คือฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์ และฝ่ ายภิกษุสงฆ์
นี ้ก็มีความชอบธรรมประการหนึง่ ส่วนข้ อคิดเห็นอีกฟากหนึง่ คือ แม้ ภิกษุณีสงฆ์ขาดวงศ์ไปแล้ ว แต่มีภิกษุ
สงฆ์ฝ่ายเดียว ยังสามารถบวช ภิกษุณีได้ เพราะพระธรรมวินยั แม้ จะมิได้ กาหนดเอาไว้ แต่ก็มิได้ ห้าม
ดังนัน้ แม้ จะไม่สามารถบวชได้ อย่างสมบูรณ์ครบถ้ วน ตามพุทธบัญญัติดงเดิ
ั ้ มก็ตาม แต่ทงนี
ั ้ เ้ พราะ “สงฆ์”
ในแต่ละประเทศ ซึง่ มี พระธรรมวินยั , กฎหมาย, ขนบธรรมเนียม, จารี ต, ประเพณี, สังคม และวัฒนธรรม
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แตกต่างกันออกไป ได้ พิจารณาดาเนินการตามเห็นสมควรซึง่ ขึ ้นอยู่กบั “ปั จจัยแวดล้ อม” ที่แตกต่างกัน
ออกไปของแต่ละประเทศและยุคสมัย ซึง่ “สงฆ์” ของประเทศนันอาจพิ
้
จารณาเห็นชอบว่า “สามารถบวช
ภิกษุณีได้ ” ก็ย่อมอนุโลมให้ เป็ นไปได้ ตามฉันทานุมตั ขิ องสงฆ์นนั ้ ซึง่ ยึดถือเอา “พระธรรมวินยั ” ประกอบกับ
“ปั จจัยแวดล้ อม” ของท่านที่เอื ้อให้ เป็ นไปได้ ส่วนพระสงฆ์ ซึง่ มีพระธรรมวินยั ที่ตนยึดถือ และมีปัจจัย
แวดล้ อมต่างกันออกไป หากเห็นว่า ในเขตปกครองสงฆ์ของท่านนัน้ ไม่พงึ บวช หรื ออนุโลมให้ มีภิกษุณี ใน
วงศ์ของสงฆ์นนได้
ั ้ ก็เป็ นอันถือว่าไม่พงึ มีภิกษุณีในวงศ์ของสงฆ์นนั ้
ในการพิจารณา, วินิจฉัย, และตัดสินความ ที่อ้างอิงตามพระธรรมวินยั โดยพิจารณาปั จจัย
แวดล้ อมร่วมด้ วย เราอาจพิจารณาร่วมกับเรื่ อง หรื อประเด็นที่มีความสาคัญพอๆ กัน เพื่อเป็ นแนวทาง
ประกอบการพิจารณา เช่น เรื่ องของการบวชภิกษุณีนนั ้ ถือว่าเป็ นเรื่ องใหญ่ ถ้ าตัดสินว่า ภิกษุณีขาดวงศ์ไป
แล้ ว ไม่สามารถบวชได้ อีก โดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว หากเราคานึงถึงเรื่ องที่มีความสาคัญพอๆ กัน เช่นการ
แต่งตังพระสั
้
งฆราชเป็ นผู้นาสงฆ์ในแต่ละประเทศนัน้ ก็ไม่ได้ มีบญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระธรรมวินยั แต่ก็ไม่ได้ มีพทุ ธ
ดารัสห้ ามเอาไว้ แต่อย่างใด จึงเป็ นไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศที่พงึ มีได้ หรื อพึงไม่มีได้ ซึง่
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้ อมนัน่ เอง ซึง่ ในบรรดาปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ นัน้ กฎหมายก็มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่าง
ยิ่ง ว่าในระบอบการปกครองของแต่ละประเทศนัน้ ได้ ให้ อานาจไว้ แก่สงฆ์ พร้ อมทังก
้ าหนดหน้ าที่ และ/หรื อ
เปิ ดโอกาสให้ สงฆ์กระทาศาสนกิจในขอบเขตมากน้ อยแค่ไหน โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศนันๆ
้ ซึง่
ก็ปรากฎว่า บางประเทศก็มีพระสังฆราช บางประเทศไม่มี เช่นเดียวกับประเด็นของภิกษุณี ที่บางประเทศมี
ได้ บางประเทศไม่มีนนั่ เอง
ในประเด็นข้ างต้ นนี ้ เราจะเห็นได้ วา่ “สงฆ์” แต่ละคณะ หรื อแต่ละประเทศ มีอานาจ, หน้ าที่,
ขอบเขต, และปั จจัยแวดล้ อม ไม่เท่ากัน หรื อแตกต่างกัน มติของสงฆ์ในประเทศหนึ่ง ที่มีตอ่ เรื่ องหนึง่ จึง
แตกต่างไปจากมติของสงฆ์ในอีกประเทศหนึง่ ที่มีตอ่ เรื่ องเดียวกันนัน้ ซึง่ ต่างฝ่ าย ต่างก็ต้องเคารพในมติ
ของกันและกัน โดยตระหนักถึง อานาจ, หน้ าที่, ขอบเขต, และปั จจัยแวดล้ อม ที่ไม่เท่าเทียมกันนัน้
ดังนัน้ หากมีภิกษุณี ที่บวชและได้ รับการยอมรับ จากสงฆ์ในประเทศหนึง่ ไปสู่ ขอบเขตการ
ปกครองของสงฆ์อีกประเทศหนึง่ ซึง่ มีมติวา่ ไม่พงึ มีภิกษุณีแล้ ว ภิกษุณีทา่ นนัน้ ก็เป็ นภิกษุณีอย่างถูกต้ อง
ของสงฆ์ประเทศอื่น แต่ไม่ใช่ภิกษุณีอย่างถูกต้ องของสงฆ์ในประเทศที่มีมติปฏิเสธ เพราะไม่ได้ รับการ
รับรองจากสงฆ์อีกวงศ์หนึง่ นัน้ ทังนี
้ ้ยังมีปัจจัยแวดล้ อมอื่นๆ อีก ที่จะรับรองภิกษุณีหรื อไม่รับรองภิกษุณีนนั ้
เช่น กฎหมายของประเทศ, ขนบธรรมเนียม, จารี ต, ประเพณี, สังคม, และวัฒนธรรม เป็ นต้ น
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กำรรับเงิน-ใช้ เงิน ของภิกษุ
ในปั จจุบนั ได้ มีการอ้ างถึงพระวินยั ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตไิ ว้ วา่ ภิกษุไม่พงึ รับเงินหรื อทอง เพื่อ
ความชอบธรรมในการตรากฎระเบียบควบคุมสงฆ์ตา่ งๆ ซึง่ ในประเด็นนี ้ ก็เป็ นอีกประเด็นที่มีความซับซ้ อน
เพิ่มเติม และมีมิตทิ ี่ต้องพิจารณาให้ รอบด้ าน กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาลนัน้ มนุษย์อยูใ่ นสังคมเกษตรกรรม
ซึง่ ผู้คนต่างทาไร่ทานา ทาสวน ล่าสัตว์ ประกอบการค้ า แลกเปลี่ยนสินค้ า โดยที่มี “เงิน” เป็ นของกลาง
สาหรับแลกเปลี่ยน แต่ “เงิน” ก็ไม่ได้ มีบทบาทมากเหมือนในสังคมมนุษย์ปัจจุบนั ซึง่ ไม่วา่ อะไรก็มีมลู ค่า
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น หากเราเปรี ยบเทียบการดารงชีวิตในยุคสมัยพุทธกาลกับปั จจุบนั โดยถามว่า เราสามารถ
ดารงชีพอยู่โดยไม่ใช้ เงินเลย จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ คาตอบก็คือ การใช้ ชีวิตโดยไม่พงึ่ พาเงินตรานันเป็
้ นไปได้
ง่ายกว่า ในสมัยพุทธกาล สาหรับในปั จจุบนั นัน้ ก็ยงั พอเป็ นไปได้ สาหรับภิกษุผ้ อู ยูอ่ าศัยในป่ า และชนบท
ซึง่ การแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริการด้ วยเงินมีความจาเป็ นน้ อย

แต่ในสังคมเมืองที่เจริญทางวัตถุมากขึ ้น

การใช้ เงินเป็ นของกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรนันถื
้ อว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นมากกว่าและเป็ นเรื่ องปกติ
แต่ปัญหาสาหรับพระสงฆ์กบั เงินนันเกิ
้ ดขึ ้นเมื่อ พระสงฆ์ใช้ เงินเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่จาเป็ น ซึง่ เกิน
กว่าสมณวิสยั ทาให้ เกิดการติเตียนโดยพระสงฆ์ด้วยกัน หรื อโดยฆราวาสผู้พบเห็น
ทังนี
้ ้ การที่ภิกษุสามารถรับเงินและใช้ เงินได้ นันถื
้ อเป็ นเรื่ องที่ได้ รับการ “อนุโลม” กันมาตามลาดับ
คล้ ายๆ กับศีลหรื อสิกขาบทอีกหลายๆ ข้ อ ที่ได้ รับการอนุโลม ผ่อนปรน ไปตามยุคสมัยโดยนัยยะทาง
ปฏิบตั ขิ อง “สงฆ์” ซึง่ “สงฆ์” ที่ปกครองตามกฎหมายของประเทศนันๆ
้ ไม่ได้ กาหนดข้ อห้ ามเอาไว้ แต่ผ่อน
ปรนให้ เป็ นไปได้ แต่สงฆ์ก็มิได้ ลบล้ างหรื อยกเลิกสิกขาบทที่มามาแต่เดิมแต่อย่างใด อีกทังมิ
้ ได้ บญ
ั ญัติ
แก้ ไขไว้ อย่างเป็ นทางการว่า ภิกษุในความปกครองนันสามารถรั
้
บและใช้ เงินได้ จึงอาจกล่าวได้ วา่ การที่
ภิกษุในปั จจุบนั รับและใช้ เงินได้ ในทุกวันนี ้ เป็ นการ “อนุโลมอย่างไม่เป็ นทางการ” โดยที่ ภิกษุจะรับเงิน
หรื อไม่รับเงิน ก็ตามแต่ตนจะเห็นสมควร ภิกษุบ้างก็มีความจาเป็ นที่จะต้ องรับและใช้ เงิน เพื่อประโยชน์แห่ง
ศาสนกิจหรื องานพระพุทธศาสนา เช่นใช้ จา่ ยค่าก่อสร้ างเสนาสนะ, ค่าเล่าเรี ยน, ค่าโทรศัพท์, ค่าหนังสือ,
ค่ารักษาพยาบาล, ค่ารถและค่าโดยสารต่างๆ, ค่าใช้ จา่ ยในการเผยแพร่ธรรมะ เช่นผลิตสื่อต่างๆ ฯลฯ
ข้ อเสียที่ตามมาจากการรับและใช้ เงินของภิกษุคือ เมื่อภิกษุขาดความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้
สอย หรื อมีความประมาทในการรับและใช้ เงิน ทาให้ เป็ นที่เสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็มีไม่น้อย และมี
คนจานวนไม่น้อยที่บวชเป็ นภิกษุเพื่อแสวงหาลาภสักการะ

เพราะสามารถรับเงินและใช้ จา่ ยเงินได้

โดยสะดวก ทาให้ พระศาสนาเสื่อมเสียโดยรวม ส่วนภิกษุที่ต้องการจะประพฤติตนให้ เคร่งครัดในพระธรรม
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วินยั ดังเดิ
้ มนัน้ หากจะไม่รับเงิน ไม่ใช้ เงิน ก็ยอ่ มเป็ นประโยชน์ในอีกส่วนหนึง่ ของภิกษุนนๆ
ั ้ เพราะช่วย
ป้องกันเรื่ องมัวหมองอันเกี่ยวกับทรัพย์ได้ มาก
ผู้เขียนเห็นว่า หากภิกษุหรื อพระสงฆ์ สามารถที่จะมีไวยาวัจกร ที่ไว้ ใจได้ ช่วยดูแลทรัพย์สินให้ ก็
น่าจะเป็ นเรื่ องที่ดีสาหรับทุกฝ่ าย

ซึง่ เมื่อภิกษุมีความจาเป็ นจะต้ องใช้ ทรัพย์ก็สามารถแจ้ งความจานงต่อ

ไวยาวัจกร ให้ ชว่ ยจัดการให้ แม้ จะทาให้ เกิดความไม่สะดวก และใช้ เวลามากขึ ้นบ้ าง แต่ก็จะช่วยลดปั ญหา
จากการรับหรื อใช้ เงิน รวมถึงทรัพย์ตา่ งๆ โดยประมาท ไปได้ มาก ซึง่ ก็ยงั คงเป็ นประเด็นที่ต้องหาทางแก้ ไข
ต่อไป ว่าทาอย่างไร ภิกษุจะสามารถมีไวยาวัจกรที่เคร่งครัดและไว้ วางใจได้ เพื่อบริหารจัดการบัญชี
ทรัพย์สินต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเฉพาะตน
นอกจากนี ้ อาจจะมีมาตรการในการดูแลการใช้ จา่ ยของพระสงฆ์อย่างเป็ นระบบและเป็ นรูปธรรม
มากขึ ้น โดยมีจดุ มุง่ หมายว่า ตามพระธรรมวินยั เดิมนัน้ ห้ ามมิให้ ภิกษุรับเงิน หรื อใช้ เงิน แต่ปัจจุบนั ได้ มีการ
ผ่อนปรนแล้ ว เพื่อเอื ้อเฟื อ้ ต่อพระสงฆ์ แต่เกิดปั ญหาจากการผ่อนปรนนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีมาตรการใน
การสอดส่องดูแล การรับ และใช้ เงิน หรื อทรัพย์ของภิกษุ เช่นการทาบัญชีรายรับรายจ่าย การเปิ ดเผยบัญชี
ทรัพย์สินต่างๆ ประจาปี ซึง่ จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ อง และเป็ นธรรม โดยสงฆ์ควรจะเป็ นผู้
ตรวจสอบและดูแลกันเอง หรื ออาจเป็ นฆราวาสที่สงฆ์มอบหมายให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ ทังนี
้ ้เพื่อลด และ
ป้องกันปั ญหาจากการคอรัปชัน่ , การฟอกเงิน, การทุจริต, การทาผิดกฎหมายของภิกษุ, และการใช้ เงินไป
ในทางที่ไม่สมควร ซึง่ สร้ างความเสื่อมเสียให้ กบั สงฆ์ และพระศาสนาโดยรวม
บทสรุป
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผู้เขียนได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการพิจารณา, วินิจฉัย และตัดสิน
พระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนา พร้ อมตัวอย่างประเด็นที่หยิบยกขึ ้นมาจานวน 3 เรื่ องด้ วยกันนี ้ เป็ นทัศนะ
หรื อความคิดเห็นในฐานะพุทธบริษัท ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นพระพุทธศาสนา ทังนี
้ ้ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความจาเป็ นใน
การศึกษาและคานึงถึงที่มาของหลักการ

นับตังแต่
้ สมัยพุทธกาล

ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเคยมี

ความเห็น วัตถุประสงค์ ความมุง่ หมาย และแนวทางปฏิบตั ิอย่างไร โดยคร่าวๆ พร้ อมกันนี ้ผู้เขียนได้ ให้
ความสาคัญตามลาดับต่อ “พระรัตนตรัย” ซึง่ เป็ นประดุจ 3 สถาบันหลักของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เมื่อ
เราพิจารณาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า อันเป็ นรัตนะที่ 1แล้ ว เรายังต้ องคานึงถึง พระธรรม ซึง่ เป็ นรัตนะที่ 2
ซึง่ พระพุทธองค์ทรงยกไว้ ให้ เป็ น “ศาสดาแทนพระองค์” เมื่อทรงดับขันธปริ นิพพานไปแล้ ว โดยผู้เขียน
มุง่ เน้ นให้ พิจารณาทัง้ พระธรรม และพระวินยั ควบคูก่ นั ไป และรัตนะที่ 3 คือ “พระสงฆ์” ซึง่ มีบทบาท
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สาคัญในการรักษาและสืบทอดพระธรรมวินยั รวมถึงพระพุทธศาสนา ให้ ยงั่ ยืนสืบไป โดยในการพิจารณา
นันเราค
้
านึงถึงพระธรรมวินยั ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และทัศนคติ, อานาจ, หน้ าที่, ขอบเขต ของ
คณะสงฆ์ ที่แตกต่างกันออกไป โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยแวดล้ อมหลายประการ ทังนี
้ ้ ผู้เขียนยึดมัน่ ใน
หลักการคือ การพิจารณา, วินิจฉัย, และตัดสินความ หรื อให้ ความเห็นนัน้ อยูบ่ นพื ้นฐานของความ
สอดคล้ องกันทังระบบ
้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา, สืบทอด, และปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนา อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ทังบุ
้ คคลและสังคมส่วนรวมสืบไป
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