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(๒) 

เราไม่เคยเห็นชาวพุทธในกองทพัประชาชนเหล่าน้ี ชาวพุทธปฏิบติั
ธรรมเหมือนกบัดงัท่ีเขาสอน  ซ่ึงเราไม่เคยพบในศาสนาอ่ืน ๆ 

 

สาธุคุณ Ted O Shanghnessy บาทหลวงคาทอลิคผูห้น่ึงได้
กล่าวท่ีเมือง Belfast วา่  ถึงแมฉ้นัจะรกัและนับถือศาสนาคาทอลิก 
แต่ก็รูสึ้กไม่สบายใจท่ีเราพร า่สอนใหค้นรกักนั แต่เม่ือถึงคราวท่ีจะ
ฆ่ามนุษยช์าติดว้ยกนั  ก็อา้งวา่  เป็นเจตนารมณข์องพระเจา้  ดว้ย
เหตุน้ี  ฉนัจึงขอลงมติใหช้าวพุทธ 

 

พระมุสลิมจากปากีสถานช่ือ Tal Bin Wassad ไดก้ล่าวผ่าน
ล่ามวา่  แมข้า้พเจา้จะเป็นมุสลิมท่ีเคร่งครดั แต่ก็ไม่เขา้ใจวา่ ท าไม
จึงตอ้งมีการโกรธแคน้ และหลัง่เลือด โดยศาสนา แทนท่ีจะมีการ
เจรจาตกลงกนัในระดบับุคคลต่อบุคคล  Bin Wassad ซ่ึงเป็น
สมาชิกจากปากีสถานของ ICARUS ไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ ความจริง
เพื่อนท่ีดีของขา้พเจา้บางคนก็เป็นชาวพุทธ ... 

 

อยา่งไรก็ดี มีปัญหาอยูข่อ้หน่ึงวา่ ICARUS ไม่รูว้า่จะมอบ
รางวลัน้ีใหแ้ก่ผูใ้ด  เพราะชาวพุทธทั้งหมดตอบวา่  ไม่ตอ้งการ
รางวลัน้ัน  เม่ือถามวา่  ท าไมสงัคมชาวพุทธในพม่าจึงไม่ยอมรบั
รางวลัน้ี พระ Bhante Ghurata Hanta จากพม่าไดก้ล่าววา่ เรา
ขอขอบคุณในรางวลัน้ี แต่เราถือวา่ รางวลัน้ีเป็นของมนุษยชาติทั้ง
มวล  และพระพุทธคุณไดอ้ยูใ่นใจของเราชาวพุทธทุกคนแลว้ 

 

Grochlichen กล่าวต่อไปวา่ เราจะพยายามติดต่อกบัชาวพุทธ
ต่อไปและจะแจง้ใหท่้านทราบ  เม่ือไดพ้บชาวพุทธซ่ึงยนิดีรบัรางวลัน้ี 

(หมายเหตุ ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ) 

(๒)
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(๓) 

จะเห็นไดว้า่  ผูน้ าจากศาสนาต่าง ๆ กวา่ ๒๐๐ คน  ต่างยก
ยอ่งวา่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีดีท่ีสุดในโลก  ทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ได้
เขา้มาศึกษาเน้ือแทข้องหลกัค าสอนดว้ยซ ้า เพียงดูแนวทางปฏิบติั
ภายนอก  เร่ืองของเมตตา  ขนัติ  สนัติภาพ  ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  
ความจริงใจ  การปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมโลกแมต่้างศาสนากนั 

 

ชา่งน่าเสียดายอยา่งยิง่  ส าหรบัชาวพุทธท่ียงัไม่เห็นคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา  จึงไม่ไดเ้ขา้มาศึกษาอยา่งจริงจงั  โดยเฉพาะ
ในส่วนของพระสูตรอนัลึกซ้ึง และในส่วนของพระอภิธรรมอนัแสดง
สภาวธรรมท่ีปราศจากสตัวบุ์คคล  ท าใหล้ะคลายจากความยดึมัน่
ถือมัน่  ซ่ึงเป็นตน้เหตุแหง่ทุกขน์านัปการ  จึงไม่ไดร้บัประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร  เม่ือขาดความรูแ้ละความมีจิตสาธารณะ
ดงัน้ีแลว้  จะหวงัใหช้าวพุทธเหล่าน้ีมาชว่ยจรรโลง  หรือชว่ยปฏิรูป
พระศาสนา  จึงไม่ใชฐ่านะท่ีจะเป็นไปได ้

 

แต่ก็มีความหวงัในใจวา่  คงจะตอ้งมีชาวพุทธท่ีแทจ้ริง  ผูท่ี้ได้
สัง่สมบุญมามากพอ  ท่ีจะมีปัญญาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา  
หวงัสัง่สมบารมี  แลว้มุ่งมัน่ศึกษา  ปฏิบติัธรรมตามค าสอนและยงั
สามารถชว่ยจรรโลงพระศาสนาได ้ แมว้า่จะมีอยูไ่ม่มากนัก ... 

 

หวงัวา่  ท่านผูท่ี้ไดอ้่านหนังสือเล่มน้ี  จะเป็นผูมี้บุญมากผูน้ั้น        
 

         ดว้ยความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ 
 

               ภิกษุรูปหน่ึง  
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

(๓)
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(๔) 

สารบาญ 
 เรื่อง             หน้า 
๑. ค าน า,  ค าปรารภ,  สารบาญ,  ค ากลอน                  (๑)-(๖) 
๒. พุทธบริษัทจะชว่ยจรรโลงพระศาสนาไดอ้ยา่งไร ?  ๑ 
๓. พระศาสนามีปัญหาหรืออยา่งไร  ท าไมตอ้งชว่ยจรรโลง  ๔ 
๔. สาเหตุท่ีท าใหพ้ระศาสนาเส่ือมคืออะไร ?   ๙ 
๕. ใครท าใหพ้ระศาสนาเส่ือม ใครท าใหพ้ระศาสนาเจริญ ?  ๑๒  
๖. พุทธบริษัทคือใคร  จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร ?  ๑๔ 
๗. พุทธบริษัทมีคุณภาพหรือไม่  สงัเกตจากอะไร ?  ๑๖ 
๘. คุณสมบติัของพุทธบริษัท  ๑๖ 
๙. จะท าอยา่งไร  พุทธบริษัทจึงจะมีคุณภาพ ?  ๑๘ 
    หนา้ท่ีของพุทธบริษัท  ๔ ๑๘ 
๑๐. พระศาสนาคืออะไร  มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ?  ๑๙ 
     องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา  ๑๙ 
๑๑. จะจรรโลงพระพุทธศาสนาส่วนไหน ?  ๒๐ 
๑๒. การจรรโลงคืออยา่งไร  ต่างจากปฏิรูปอยา่งไร ? ๒๑ 
๑๓. ใครจะเป็นผูจ้รรโลงหรือปฏิรูปพระศาสนา ?  ๒๒ 
๑๔. วิธีการจรรโลงหรือปฏิรูปพระศาสนา  จะท าอยา่งไร ?  ๒๓ 
๑๕. เครือขา่ยพระสงฆ-์ชาวพุทธคดัคา้น  ต่อตา้น สปช. ๒๗ 
๑๖. สปช. เสนอแนวทางปฏิรูปพระศาสนา  ๔  เร่ือง  ๒๘ 
     ความจ าเป็นของการปฏิรูปพระพุทธศาสนาทั้งระบบ ๒๘  
๑๗. ขอ้เสนอแนะการจรรโลงพระพุทธศาสนา (คณะ พสธ.) ๒๙ 

(๔)

1.���������� ������������������������������.... p.01-10.indd   6 8/7/19   10:31 AM



 
(๕) 

สารบาญ 
 เรื่อง             หน้า 
๑๘. ขอ้เสนอแนะเพื่อรกัษาพระศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ๓๑ 
๑๙. ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา ๓๒  
๒๐. ขอ้เสนอแนะการจรรโลงพระพุทธศาสนา (ภิกษุรูปหน่ึง) ๓๓ 
๒๑. ภิกษุผูเ้ห็นแก่ปัจจยั  ยอ่มส้ินเดชอบัแสง  ในท่ามกลาง- 
     บริษัท ๔,  การไม่เล่าเรียนพุทธวจนะแลว้นอนหลบัเสีย-   

ยงัดีกวา่การเล่าเรียนแบบอลคทัทูปริยติั ๔๑ 
๒๒. ความปรารถนาของผูเ้ขียน ๔๒ 
๒๓. เท่ียวไปผูเ้ดียวดีกวา่อยูร่่วมกบัคนพาล ๔๓ 
๒๔. ท่านใคร่ท่ีจะท าบุญชนิดท่ีมีผลมากหรือไดผ้ลนอ้ย ? ๔๔ 
๒๕. พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทหา้มพระภิกษุรบัเงินทอง, 
      ผูไ้ม่ใชส่มณะ ไม่ใชเ่ชื้ อสายพระศากยบุตร ไม่ใชภิ่กษุใน 
      พระพุทธศาสนา ๔๕ 
๒๖. อนัตรายจากผูห้ญิง ๔๘ 
๒๗. มหาโมคคลัลานเถรคาถา ๔๙ 
 

ข้าพเจ้าจักเที่ยวไป จากบ้านสู่บ้าน จากบุรีสู่บุรี  
พลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
พร้อมทั้งพระธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันดี  

และความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ 

(๕)
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(๖) 

ขอเชิญพทุธบรษิัทชว่ยจรรโลงพระศาสนา 
ทา่นเกดิมา เปน็มนษุย์ สดุประเสรฐิ แสนล า้เลศิ  พบพทุธะ- ศาสนา 
ทั งปรยิตั ิ  ปฏบิตั ิ  ปฏเิวธา พระศาสดา มอบไว ้ใหแ้ทนองค์ 
ใครทรงธรรม  ธรรมทรง  ผูน้ั นไว้ มติกไป  สูอ่บาย  ไม่ใหลหลง 
เป็นครรลอง ครองชวีิต กวา่ชพีปลง อยา่ทะนง หลงประมาท อาจเสียงาน 
พงึศกึษา   แลว้นา้มา   ปฏบิตัิ ทั งขอ้วตัร  ศลีธรรม  นา้สบืสาน 
โลกตุรธรรม  ล า้คา่  เกนิประมาณ ใครเกียจครา้น พลาดชม ระทมใจ 
กาลบดันี    นา่อเนจ-  อนาถหนอ เขา้ พ.ศ.  หกสองเหน็  เป็นฉไน 
พระศาสนา เศรา้หมอง ถกูบอ่นไช หนอนเรอืดไร ลิ นเหลอืบ เคลอืบแฝงมา 
หากภกิษ ุ  ฆราวาส   ขาดความรู้ จกัเชดิช ูธรรมวินัย ได้ไหมหนา 
ขอเชญิทา่น พทุธบรษิทั รว่มศรัทธา  พรอ้มปญัญา มาเชื่อมโยง จรรโลงธรรม 
 

งาน              =   กมฺม ํ การงานทางกาย  วาจา (ทาน ศีลฯ)  
การงานทางใจ (สมถวิปัสสนา)   

ครรลอง =   แนวทาง  แบบฉบบั  รูปแบบ 
สืบสาน =   สืบตอ่  สืบทอด 
อเนจอนาถ =   สลดใจอยา่งยิ่ง   
เชิดชู    =   ยกยอ่ง  นบัถือ  สรรเสริญ 
เช่ือมโยง =   เก่ียวพนั  สานสมัพนัธ ์
จรรโลง =   คํ้าจุน  บาํรุงรกัษาและเชิดชูไวไ้ม่ใหเ้ส่ือม   

เกิดมาเป็นมนุษย์  ไมค่วรหยุดพัฒนาตน 
ผู้ไม่คิดพัฒนาตน  เปน็คนก้าวไปสูค่วามเสือ่ม 

 

(๖)
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1พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๑ 

พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 
 

สถานการณบ์า้นเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั ท่ียงัคงไม่สงบ
เรียบรอ้ยอยา่งสมบูรณ ์  ประกอบกบัสภาพสงัคมเศรษฐกิจ  ท่ีเน้น
พฒันาทางดา้นวตัถุอย่างเร่งรีบไม่มีการหยุดยัง้ มีผลท าใหพ้ระพุทธ- 
ศาสนาเกิดการพลิกผนัไปในทางเสื่อมอยา่งรวดเร็วเช่นกนั   สามารถ
กล่าวไดว้า่  วัตถุกามเจรญิมากย่ิงข้ึนเท่าไร  ความเส่ือมทรามจาก
ค าสอนในพระพุทธศาสนา  ก็มีมากย่ิงข้ึนเท่าน้ัน ! 

 

ท าไมจึงกล่าวเช่นน้ัน ?   ก็เพราะค าสอนส่วนละเอียดของพระ 
พุทธศาสนาสอนใหเ้ห็นโทษของกาม   เห็นโทษของภพ   สอนใหอ้อก
จากกาม   ใหอ้อกจากการเวยีนวา่ยตายเกิด   เพราะมีกามจึงมีทุกข ์ 
เพราะมีภพจึงมีทุกข ์ ดงัตวัอยา่งค าสอนในปานียชาดก ขุททกนิกาย  
โดยยอ่วา่ ... กามทัง้หลายมทีกุขม์าก  ทกุขอ์ืน่ย่ิงกว่ากามไม่ม ี ชนเหล่า
ใดซอ่งเสพกามทัง้หลาย  ชนเหล่าน้ันย่อมเขา้ถงึนรก  เหมอืน ดาบที่
ลับคมดแีล้วเชือด  เหมอืนกระบีท่ีข่ดัดแีล้วแทง  เหมอืนหอกทีพุ่่งปกั
อก  ต้องเจบ็ปวดปานใด  กามทัง้หลายเปน็ทกุขย์ิง่กวา่น้ัน  เหมอืนยา
พิษชนิดรา้ยแรง  น้ ามันทีเ่ดอืดพล่าน  ทองแดงทีก่ าลังละลายคว้าง  
รอ้นปานใด   กามทัง้หลายเปน็ทกุขย่ิ์งกวา่น้ัน ...  

 

ในคาถาธรรมบท  ขุททกนิกาย แสดงวา่ น สยิา  โลกวฒฺฑโน  
อย่าท าโลกใหเ้จรญิ (ในมาคณัฑิยสูตร มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก ์  
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๒ 
มาคณัฑิยพราหมณม์ีความเห็นผิดวา่ ควรท าความเจริญในทวารทั้ง ๖  
ดว้ยการดู  ฟัง  ดม  ล้ิม  สมัผสั  รูใ้นอารมณท่ี์ยงัไม่เคยดู ... ไม่เคยรู ้  
สิ่งใดท่ีเคยดู ... เคยรูแ้ลว้  ใหผ่้านไป  แต่พระพุทธเจา้ตรสัใหม้ีความ
ส ารวมในทวาร  ๖   เป็นการปิดกั้นความเจริญของกิเลสตณัหา)  

 

เมื่อวตัถุกามเจริญมัง่คัง่มากข้ึน กิเลสกามก็เกิดติดตามมาอยา่ง
กระชั้นชิด   ดว้ยอ านาจอารมัมณปัจจยั (โดยความเป็นอารมณ)์ และ
ปกตูปนิสสยปัจจยั (โดยเป็นท่ีอาศยัท่ีมีก าลงั)   เพราะการสรา้งวตัถุ
กามข้ึนมาก็เพื่อใหเ้กิดกิเลสกาม (ความตอ้งการ)   ในทางกลบักนั  
เพราะมีกิเลสกามมากข้ึนจึงคิดสรา้งวตัถุกามมาสนองตณัหา ไม่เพียง
เพื่อตนเองเท่าน้ันแต่เพื่อเป็นการคา้ส าหรบัสนองตณัหาของผูอ้ืน่ดว้ย 

 

กระแสของวตัถุกามและกิเลสกามจึงถูกปลุกปั่น  เร่งเรา้  จนคุณ 
ค่าของความเป็นมนุษยผู์ม้ีใจสูงน้ันลดลงเร่ือย ๆ   เพราะต่างคนต่าง
เกิดมาเพื่อท่ีจะแสวงหาทรพัย ์ เพื่อซ้ือวตัถุกามมาสนองกิเลสกาม
นัน่เอง   คนส่วนใหญ่ใชช้ีวติเกินคร่ึงหน่ึงไปกบัการท างานหาเงินเพื่อ
มาแลกกบัวตัถุกาม   บางคนตอ้งยอมท าทุจริตเพื่อใหไ้ดว้ตัถุกามมา
ใชส้อยบริโภค   พ่อแม่พี่น้องบุตรภริยาสามีในบางครอบครวัตอ้งขาด
ความอบอุ่น   ขาดความกตญัญู   ขาดการไวว้างใจกนั   และถึงกบัท า
รา้ยกนั  ฆ่ากนั  ก็เพราะแยง่วตัถุกามกนันัน่เอง 

 

แมก้ระทัง่พระภิกษุสามเณรผูเ้ป็นบรรพชิต ประกาศตนวา่เป็นผู้
เวน้จากบาปกรรมชัว่แลว้ (ป + วชฺช = บวช = เว้นทัว่, สมณ = ผู้สงบ
จากบาป,  ภกิขฺ ุ= ผู้เหน็ภยัในวัฏฏสงสาร)  เป็นผูเ้ห็นโทษของวตัถุกาม
และกิเลสกาม  จึงออกบวชเพื่อแสวงหาทางพน้ทุกข ์ แต่ก็ไม่วายท่ีจะ
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๓ 
หลงไปกบักระแสสงัคมท่ีนิยมกาม  นิยมเกียรติยศ  นิยมลาภสกัการะ
และสรรเสริญ  แมพ้ระภิกษุผูเ้ป็นหวัหน้าบริษัท ๔ ยงัหลงกบัวตัถุกาม
และกระแสสงัคมไดแ้ลว้  จะกล่าวไปไยกบัชาวพุทธตามทะเบียนบา้น
อยา่งท่ีส่วนใหญ่เป็นกนัเล่า  เราจึงไดเ้ห็นและไดย้นิเหตุการณท่ี์แสดง
ความเสื่อมทรามของพระพุทธศาสนาอยูเ่นือง ๆ แทบทุกวนั ...  

     

ถึงเวลาอนัสมควรแลว้ท่ีเราชาวพุทธ  ผูป้รารถนาเป็นผูรู้ ้  ผูต่ื้น  
ผูเ้บิกบาน ควรร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยจรรโลงพระศาสนาตามสติก าลงั
ความสามารถ   โดยตอ้งมีการพฒันาใหก้ าลงัทั้ง  ๕ (พละ ๕) เหล่าน้ี   
คือ  ก าลงัศรทัธา  ก าลงัความเพียร  ก าลงัสติ  ก าลงัสมาธิและก าลงั
ปัญญาเพิ่มมากขึ้ น   โดยใจความก็คือ  การศึกษาและอบรมไตรสิกขา 
(ศีล สมาธิ ปัญญา) นัน่เอง  จึงจะสามารถขบัเคล่ือนและช่วยจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหด้ ารงสืบต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง  

  

เพื่อใหก้ารแสดงธรรมเป็นไปตามล าดบั   ขอตั้งหวัขอ้หลกัใน
การบรรยายเพื่อการขยายความไว ้ ๕  หวัขอ้  ดงัต่อไปน้ี 

 

๑. ท าไมตอ้งจรรโลงพระพุทธศาสนา  มีปัญหาอะไรเกิดขึ้ นหรือ ? 
๒. พุทธบริษัทคือใคร  จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร  ท าอยา่งไรพุทธ-
บริษัทจึงจะมีคุณภาพ ? 

๓. พระศาสนาคืออะไร    มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง    ควรจะจรรโลง
พระศาสนาส่วนไหน ? 

๔. การจรรโลงคืออยา่งไร  ต่างกบัการปฏริูปหรือไม่  ใครจะเป็นผู้
จรรโลงหรือปฏริูป ? 

๕. วธีิการจรรโลงหรือปฏริูปพระศาสนา   ควรจะท าอยา่งไร ? 
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๔ 

พระศาสนามีปัญหาหรืออย่างไร  
ทำไมต้องช่วยจรรโลง ? 

 

ขณะน้ีพระศาสนาเจริญอยู ่  เสื่อมแลว้  หรือก าลงัเสื่อมลง  
สงัเกตรูไ้ดจ้ากอะไร ? ... 

 

ท่านผูม้ีใจเคารพเทิดทูนพระพุทธศาสนาดว้ยความจริงใจ  ท่ีรกั
ทุกท่าน   ในยุคสมยัท่ีก าลงัเจริญดว้ยวตัถุ  ไอที  เทคโนโลย ี ขณะน้ี   
ท่านคงปฏเิสธไม่ไดว้า่   พระพุทธศาสนาก าลงัถูกย า่ยแีละเสื่อมทราม
ลงอยา่งเห็นไดช้ดั   สงัเกตไดจ้ากอะไร ?  ก็สงัเกตไดจ้าก   ไม่มีพระ
อรหนัตท่ี์เหาะเหินเดินอากาศไดแ้ลว้   และเราไม่สามารถรูไ้ดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่  ใครเป็นพระอริยบุคคลจริง ๆ  เหมือนในครั้งพุทธกาลหรือ
ภายในพ.ศ. ๑๐๐๐ ปี  นอกจากพระอรหนัตต์ั้งเองหรือพระอริยบุคคล
ท่ีแต่งตั้งจากลูกศิษย ์  เวลามีค าสอนท่ีถูกบิดเบือนเลอะเทอะ  หรือมี
พระชื่อดงัท าผิดพระวนัิยรา้ยแรง  ก็ไม่ค่อยมีพระเถรานุเถระออกมา
ชี้ แจงความถูกตอ้ง  หรือระงบัอธิกรณต์ามพระธรรมวนัิย  กลบัปล่อย
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบา้นเมือง จนพระท่ีท าผิดพระธรรมวนัิยยงัคง
ลอยนวลอยู ่ บางคนก็หนีไปต่างประเทศ  เหตุไฉนจึงเป็นเช่นน้ัน?...     

 

สงัเกตความทรุดโทรมไดจ้ากอะไรอีก ?... ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น 
เกิดจากความเสื่อมทรามในใจของชาวพุทธเอง  โดยเฉพาะพระภิกษุ
สามเณร  ซ่ึงปรากฏเป็นข่าวฉาวโฉ่ในหน้าหนังสือพิมพ ์ ในอินเตอร-์ 
เน็ต  ในคลิปวดีีโอ  ในยูทูปมากมาย  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น   
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๕ 
๑. ประเภทเสพสิ่งมึนเมา   พระภิกษุด่ืมสุรา  สูบกญัชา  เสพยาบา้  
ยาอี  ยาไอซ ์ จดัปารต้ี์ยา  พระขายยาบา้  ยาเสพติด  พระเมาสุราทา้
ต ารวจชก   พระเมาก่อเร่ืองทะเลาะววิาท   พระฆ่าพระ   โยมฆ่าพระ  
มีคลิปพระเณรเมาสุรา  ยาเสพติด  ลงในยูทูปเป็นจ านวนมาก  
  

๒. ประเภทชัว่หยาบ  พระเท่ียวซ่อง  เท่ียวคาราโอเกะ  พระเสพ
เมถุนกบัสีกา-แม่ชี-ตุ๋ยศิษยผู์ช้าย  พระกระท าช าเราเด็กหญิง-ชายท่ี
น ามาเลี้ ยง   พระครู-เจา้อาวาสเป็นเกยเ์สพเมถุนกบัพระ-เณรลูกวดั  
พระคุยกบัสาวในสไกป์ส าเร็จความใคร่ของตนเอง  พระส าเร็จความ
ใคร่ใหลู้กศิษย ์  ถ่ายคลิปพระ-เณรส าเร็จความใคร่ลงยูทูป  จบัพระ
แอบถ่ายคลิปสาวอาบน ้า   หญิงขายบริการในวดั   พระเรียกใชบ้ริการ
หญิงโสเภณีใหม้าท่ีวดั พระเสพเมถุนถูกจบัสึกแลว้ยงักลบัมาบวชอีกฯ 
 

๓. ประเภทมิจฉาชีพลอ่ลวง  พระเดินธุดงคใ์นเมืองเร่ียไรเงินทอง  
พระธุดงคใ์นเมืองอา้งว่าตกรถ  ขอเงินค่ารถ  ซ้ือกลด  ซ้ือบาตร ฯลฯ  
พระน าลูกนิมิตใส่ทา้ยรถกระบะมาชกัชวนโยมท าบุญ พระขอเร่ียไร
ท าบุญสรา้งแทง้คน์ ้า  สรา้งโบสถ ์ สรา้งเมรุ  ทอดกฐิน  ทอดผา้ป่า  
 

(ถา้ไม่ใช่เป็นญาติ  ไม่ใช่เป็นคนปวารณา  พระเณรไม่สามารถ
ขอปัจจยั ๔ จากคฤหสัถไ์ด ้ ถา้ขอ  ผิดพระวนัิย  โดยเฉพาะขอเงินทอง  
แมจ้ากญาติก็ไม่ได ้  ถา้โยมถวายเงินทอง  ท าใหพ้ระตอ้งอาบติันิส-
สคัคิยปาจิตตีย ์ นอกจากโยมจะไดบุ้ญน้อยแลว้  ยงัเป็นการท าใหพ้ระ
ศาสนาเสื่อมเร็ว  และเป็นการสนับสนุนใหพ้วกเกียจครา้น  ไม่มีทาง
จะไป   พากนัเขา้มาบวชเล้ียงชีพ   และท าลายพระศาสนาอีกดว้ย) 
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๖ 
พระเล่นหุน้  พระปัน่บุญ  ปั่นคุณวเิศษ  มอมเมา  ท าใหช้าวบา้น

หลงเช่ือวา่ตนเองมีอิทธิฤทธ์ิ  แลว้ถวายลาภปัจจยัเงินทองมากมาย   
พระท าธุรกิจบุญ  มีเซลลบุ์ญโทรศพัทห์รือตามถึงบา้น  มีบุญผ่อนส่ง  
ขายสวรรค ์ ขายนิพพาน  ใครท าบุญมากไดไ้ปสวรรคช์ั้นสูง  ท าบุญ
น้อยไดไ้ปสวรรคช์ั้นต า่   ท าบุญหมดตวัจะไดไ้ปนิพพาน ฯ 

 
 

พระท าตวัเป็นเหมือนพระอรหนัต ์  แต่กลบัสะสมทรพัยส์ินเงิน
ทองของมีค่ามากมาย  ท่ีไดม้าจากศรทัธาของประชาชน (ท่ีเชื่อง่าย
จนถูกล่อลวง)  มีเคร่ืองใชส้อยราคาแพง  นัง่เคร่ืองบินส่วนตวั  ใส่
แวน่ด า  นัง่รถหรูมีรถต ารวจวิง่น าหน้า  ซ้ือรถเบนซ ์ ๒๐ กวา่คนัถวาย
พระผูใ้หญ่   ขบัรถเบนซเ์องในยามราตรี  เมื่อถูกจบัได ้ ติดสินบนให้
ต ารวจจึงรอดตวั  มีเมียถึง ๘ คน ...  เหตุการณอ์ยา่งน้ีมีไดอ้ยา่งไร ?  
จนสื่อจีนน าไปท าเป็นคลิปวดีีโอลอ้เลียน (พระไทยใชช้ีวติหรูหรา)  

 
 

๔. ประเภทท าเครื่องรางของขลงั  วตัถุมงคล  พระเณรท าไสย-
ศาสตร ์ สะเดาะเคราะหต่์อชะตา  ท าเสน่หย์าแฝด  ท าตะกรุด  ปลุก
เสกปลดัขิก (ไอจู้๋)  ปลุกเสกกุมารทอง  รกั-ยม  สรา้งเจา้แม่กวนอิม  
พิฆเนศ  ชูชก  นางกวกั  ราหอูมจนัทร ์  จตุคามรามเทพ ฯ  ใหค้น
กราบไหวบู้ชาบนบานศาลกล่าว ท าใหช้าวบา้นหลงงมงาย สาวน ้าตา 
เทียนท านายโชคดี-รา้ย (ยกดึงน ้าตาเทียนท่ีหยดลงในบาตรเป็นสาย 
ถา้ยาว-โชคลาภดี  ถา้สั้น-โชคลาภไม่ดี)  พระเป่าทองค าเปลวเขา้ไป
ในร่างกาย   พระสกัยนัตใ์หห้ญิงชาย   อา้งวา่คงกระพนั  ยงิฟันไม่เขา้  
พระ-ฤๅษีหุงน ้ามนัเดือด แลว้ลงไปนัง่ในน ้ามนัใหดู้ความศกัด์ิสิทธ์ิ ฯ  
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๗ 
(วตัถุใดท่ีพระเณรหรือฆราวาสท าขึ้ นแลว้ ท าใหค้นหลงงมงาย   

ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง   ลืมระลึกถึงคุณของพระรตันตรยั   ลืมคุณ
งามความดี  ไม่มีศีล  ไม่ประพฤติธรรม  วตัถุน้ันไม่เรียกวา่เป็นวตัถุ
มงคล  แต่เป็นวตัถุอวมงคลมากกวา่   เพราะท าใหเ้สื่อมความเลื่อมใส
ในคุณของพระรตันตรยั   ไม่ประพฤติปฏบิติัตามพระสทัธรรม)    

   

๕. ประเภทท าทุจริตในหนา้ที่  อาศยัยศต าแหน่ง  พระผูใ้หญ่รบั
สินบน  สะสมรถหรูหลายคนั   พระเจา้อาวาสวดัดงัซ่ึงเป็นพระเจา้คุณ
ระดบัเจา้คณะภาค  ท าทุจริต  ทรพัยบ์ริจาคสูญหายหลายสิบลา้น  
คสช.(คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ)  ตั้ง สปช.(สภาปฏริูปแห่งชาติ)  
มีโครงการปฏริูปพระศาสนา  มีนโยบายหลายขอ้  โดยเฉพาะจะมีการ
ตรวจสอบเงินทองของวดั   ท าใหพ้ระผูใ้หญ่หลายท่านเดือดรอ้น   สัง่
การใหพ้ระอิทธิพลบางรูปออกมาโตต้อบข่มขู่ว่า  ถา้ไม่ยุบคณะ สปช.  
ภายใน ๑๕ วนั  จะน ามวลคณะพระภิกษุออกมาสวดมนต ์(แทจ้ริงคือ
เดินขบวนประทว้ง)   เพื่อให ้คสช. ยุตินโยบายน้ี ฯ 
 

พระเณรสอบนักธรรม-บาลี  ในบางวดัมีการทุจริต  โกงขอ้สอบ  
พระอาจารยคุ์มสอบบอกขอ้สอบใหลู้กศิษย ์ เพื่อวดัของตนเองจะไดม้ี
ชื่อพระเณรท่ีสอบไดม้าก   มีการซื้ อตวัพระมหาเปรียญ ๖, ๗, ๘ ฯ 
(เหมือนซ้ือตวันักฟุตบอลเลย  บางวดัมีการอดัฉีด  ถา้สอบไดม้หา-
เปรียญธรรมสูง ๆ จะไดร้บัคนละหลายหมื่นบาท  บางท่านสอบได้
เปรียญ ๙  ไดร้บัเป็นแสน)  ใหม้าลงชื่อสอบในส านักวดัของตน  เพื่อ
สอบประโยค ๗, ๘, ๙ (เพราะถา้วดัใด  มีพระเณรสอบไดนั้กธรรม
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๘ 
หรือพระมหาเปรียญธรรมไดม้าก  ก็มีผลต่อการขอต าแหน่ง  เลื่อน
ยศถาบรรดาศกัด์ิได ้ น่าอเนจอนาถหนอ  พระคุณเจา้ !)     

       

๖. ประเภทอนาจาร  ถ่ายคลิปลงยูทูป  ถ่ายภาพลงอินเตอรเ์น็ต 
พระแชทไลน์คุยกบัสาว  จีบสาวทางเน็ต  เณรถ่ายคลิปเล่น

กีตาร ์ เตน้  รอ้งเพลง   พระเณรถ่ายภาพกระโดด   ขี่คอกนั  จูบกนั  
เล่นถัว่ด ากนัลงเน็ต ฯ  พระเลือกซ้ือซีดีโป๊ในรา้นสะดวกซ้ือ  พระเณร 
ชอ๊ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ท่ีคนพลุกพล่าน  พระใส่เครื่องแบบต ารวจ
เคร่ืองแบบทหาร  ขบัรถยนตไ์ปเท่ียวตอนกลางคืน  ถูกต ารวจจบัได ้  
พระเมาสุราขบัรถไปกบัผูห้ญิงตอนกลางคืน ฯ 

     

๗. ประเภทท าลาย  บิดเบือนค าสอน   บางส านักท่ีดงัมีอิทธิพลมาก
สอนวา่พระนิพพานเป็นอตัตา  พระพุทธเจา้องคป์ฐมยงัอยูใ่นนิพพาน
ซ่ึงเป็นแดนสุขาวดี   ไม่มีการเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป  พระอาจารย์
บางท่านสามารถน าขา้ว  ปลา  อาหารไปถวายพระพุทธเจา้องคป์ฐม
และองคอ์ื่น ๆ  ในสวรรคไ์ด ้   บางส านักสอนว่าไม่ตอ้งฟังค าพระสาวก   
ไม่ตอ้งเชื่อพระอรรถกถาจารย ์  พระฎกีาจารย ์  เพราะเป็นค าสอนท่ี
แต่งใหม่   ไม่ตอ้งศึกษาเล่าเรียน   บางส านักสอนขอ้ปฏบิติัท่ีเพี้ ยน ๆ 
ไม่ใหไ้หวพ้ระพุทธรูป   ไม่ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่อะไร   ฉนัขา้วเยน็ก็ได ้  
นัง่ฉนัวงเดียวกนักบัโยมก็ได ้ ท าตวัอยา่งไรก็ไดต้ามสบาย  แต่หา้มวา่
กล่าวติเตียนผูอ้ื่น  ใครต าหนิคนอื่นถือวา่  ยงัมีความยดึมัน่ถือมัน่ ฯ      
 

น้ีเป็นเพียงตวัอยา่งของพระเณรท่ีท าใหพ้ระศาสนาเสื่อม  ส่วน
ปัญหาฆราวาส  ผูท่ี้มีส่วนท าลายพระศาสนา  พวกฤๅษีชีเมือง 
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๙ 
(เพราะอยูใ่นเมือง  ไม่ไดอ้ยูใ่นป่าดงพงไพรแลว้)  หรือแมแ้ต่ผูท่ี้อา้ง
ตนวา่เป็นภิกษุณีท่ีเร่ิมผุดขึ้ น  ก็ยงัมีอีกมากมาย  จนเกินกวา่จะน ามา
ขยายไดห้มดสิ้ น   จะไดน้ ามาบรรยายในภายหลงัเมื่อถึงโอกาส 

 

สาเหตุที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมคืออะไร ? 
ไดแ้ก่  สาเหตภุายใน  สาเหตภุายนอก  วตัถุกาม  ผูบ้  ารุงอปุถมัภ ์

สาเหตภุายใน  คือ  จิตใจของคนไทยชาวพุทธเองท่ีละเลยการ 
ศึกษาคน้ควา้  จนขาดความเขา้ใจในหลกัธรรม  ไม่สามารถปฏบิติั
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ได ้ ท าใหห้ลงง่าย  เชื่อ
ง่าย   ถูกหลอกง่าย   และบางคนก็เป็นเพียงชาวพุทธตามทะเบียน
บา้นเท่าน้ัน   ไม่ไดส้นใจสาระในค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งแทจ้ริง   
บางท่านไม่รูด้ว้ยซ ้าวา่   พระพุทธเจา้คือใคร   มีประวติัความเป็นมา
อยา่งไร   พระธรรมท่ีพระองคท์รงสอนคืออะไร   จะน ามาปฏบิติัได้
อยา่งไร   พระอริยสงฆคื์อใคร   มีคุณควรแก่การเคารพเพียงไร ? 

    

แมผู้ใ้หญ่ท่ีมีความรูท้างโลก  จบปริญญากนัมา  ก็ยงัไม่เขา้ใจ
แก่นแทข้องพระพุทธศาสนา   จะป่วยกล่าวไปไยถึงเด็กน้อย   เมื่อมี
ชาวต่างประเทศ  ผูไ้ม่ใช่ชาวพุทธ (หรือเป็นพุทธแต่เปลือก)  สรา้ง
ภาพยนตรห์รือซีรีสเ์กี่ยวกบัพระพุทธประวติั  ออกเผยแพร่มากมาย
หลายเวอรช์ัน่  แต่ละเวอรช์ัน่ก็มีผิดเพี้ ยนไปจากความเป็นจริงหลาย
ตอน  เชน่  ตอนพระโพธิสตัวเ์กิดออกมารอ้งไหอุ้แว ้ๆ,  พระเทวทตั
เป็นโอรสของพระเจา้อมิโตธนะ ผูเ้ป็นน้องชายของพระเจา้สุทโธทนะ
พุทธบิดาเป็นตน้ (ความจริง  คือ  พระโพธิสตัวช์าติสุดทา้ย  มีสติ- 
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๑๐ 
สมัปชญัญะออกจากครรภม์ารดา   เดินบนดอกบวั ๗ กา้ว  แลว้เปล่ง
อาสภิวาจาอนัองอาจ    ไม่มีการรอ้งไห,้    พระเทวทตัเป็นโอรสของ
พระเจา้สุปปพุทธะ   เป็นพี่ชายของพระนางพิมพายโสธรา  เป็นตน้)   

  

ไม่ทราบวา่ผ่านเซ็นเซอรม์าไดอ้ยา่งไร ผูต้รวจทานไม่ไดค้ านึง 
ถึงความถูกตอ้งหรือเพราะไม่รูไ้ม่ไดศึ้กษาจากพระไตรปิฎกอรรถกถา   
บริษัทท่ีน าซีรีสน้ี์มาฉายก็ไม่มีความรบัผิดชอบ  หรือรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์  
ท าเพื่อการคา้   เห็นแก่รายไดแ้ละช่ือเสียงเท่าน้ัน   ไม่ไดเ้ห็นคุณค่า
ของพระศาสนาจริง ๆ   ไม่น าพาวา่   พุทธศาสนิกชนจะเขา้ใจผิดและ
เกิดความสบัสน   แมใ้นเร่ืองพระพุทธประวติั   น่าอนาถใจแท ้ๆ     

             

สาเหตภุายนอก  คือ  ชนในลทัธิศาสนาอื่น  ผูม้ีความเห็นผิด   
และมีจิตใจคบัแคบ   ไม่ใหอ้ิสระเสรีในการนับถือศาสนา   ชอบย า่ยี
ท าลายศาสนาอื่น  เป็นผูก้ระหายลทัธิ  กระหายศาสนิกชน   ตอ้งการ
ครอบครองโลก  มีความเห็นผิดท่ีวา่  ในโลกน้ีตอ้งมีเพียงศาสนาเดียว 

 

วตัถุกามที่เจริญอยา่งรวดเร็ว  ท าใหท้ั้งคฤหสัถแ์ละบรรพชิต
ต่างลุ่มหลง  หมกมุ่น   เพลิดเพลินไปกบัวตัถุกามต่าง ๆ  พยายามท่ี
จะแสวงหาทรพัย ์ ลาภ  ยศ  ชื่อเสียงอนัน ามาซ่ึงปัจจยั ๔   เพื่ออ านวย
ความสะดวกสบาย  ในชีวติความเป็นอยู ่   ไม่วา่จะเป็นการเล่าเรียน
ทางโลก   เพื่อส าเร็จการศึกษามาแลว้จะไดม้ีงานท า   จะไดม้ีเงินใช ้ 
จะไดม้ีกามเพื่อบริโภคมาก ๆ   แมก้ารเล่าเรียนทางธรรม   ไม่วา่จะ
เป็นนักธรรม   บาลี   พระอภิธรรม    เม่ือส าเร็จมาแลว้ก็มีสิทธ์ิจะได้
เป็นเจา้อาวาส  เป็นพระครู  เป็นท่านพระมหา  เป็นท่านเจา้คุณ  เป็น
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๑๑ 
ครูบาอาจารย ์  ท าใหม้ีลาภสกัการะยศชื่อเสียง   อนัจะน ากามคุณมา
ใหนั้น่เอง   จึงท าใหไ้ปเน้นเร่ืองเกียรติยศ   ไม่ไดเ้น้นเร่ืองคุณธรรม 

 

(ส าหรบัผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนทางโลก  โดยมกีารตั้งใจไวว้า่จะตอ้ง
เรียนใหจ้บ  เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่  เพื่อท าประโยชน์ใหก้บัสงัคม   
เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน   การศึกษาเล่าเรียนน้ัน  จดัเป็นศิลปะ
อนัเป็นอดุมมงคล   การศึกษานักธรรม  บาลี  พระอภิธรรมก็เช่นกนั   
หากมโียนิโสมนสิการว่า   จะศึกษาเพื่อเขา้ใจค าสอนของพระพุทธเจา้   
จะไดต้รวจทานความถูกตอ้งในพระไตรปิฎกแลว้น ามาปฏบิติั  จะช่วย
ท านุบ ารุงรกัษาพระศาสนา น้ีเป็นการศึกษาท่ีมีคุณค่า เรียกวา่   
นิสสรนัตถปริยตัิ   เป็นอุดมมงคลดว้ย   แต่ถา้ศึกษาเพื่อมุ่งลาภ
สกัการะ  ชือ่เสียง  หรือเพื่อยกตนข่มผูอ้ื่น  เรียกวา่  อลคทัทูปริยตัิ 
เหมือนจบังูพิษท่ีหาง   ยอ่มจะแวง้กดัผูจ้บัได ้   อยา่งน้ีมีโทษ   พระ
อรรถกถาจารยก์ล่าววา่    การศึกษาอยา่งน้ี   สูไ้ม่ศึกษา   นอนหลบั
เสียยงัดีกวา่)      

 

ผูบ้  ารุงอปุถมัภท่ี์ขาดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ทั้งความรู ้
ทางดา้นพระวนัิยและหลกัธรรม   จึงท าใหอุ้ปถมัภดู์แลบรรพชิตไดไ้ม่
ดีเท่าท่ีควร  เร่ิมตั้งแต่ผูป้กครองประเทศคือรฐับาล  พ่อคา้ประชาชน
จนถึงชาวบา้น   ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเทียม ๆ (ในเวป็ไซด ์Goto 
Know   โดย  small  man   แสดงวา่   ชาวพุทธ  มี ๕ ประเภท   คือ     
๑. พทุธตามส ามะโนครวั  ๒. พทุธพิธีกรรม  ๓. พทุธไสยศาสตร ์ 
๔. พทุธพาณิชย ์ ๕. พุทธปรชัญา   ท่านเป็นชาวพุทธแบบไหน ?)   
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๑๒ 
บางคนไม่สนใจไยดีโดยถือคติท่ีวา่  ชัว่ช่างชี  ดีช่างสงฆ ์  ขา้อยู่

สบายก็ใชไ้ด ้  บางคนก็ปรนเปรอพระภิกษุจนเกินพอดี  จึงท าใหพ้ระ 
ภิกษุบางท่านหลงตนลืมตวั   หลงต าแหน่ง   เกียรติยศ   มีชีวติความ
เป็นอยูร่าวกบัมหาเศรษฐี   มีคนปรนนิบติั   รกัษาความปลอดภยัราว
กบัพระราชา   และพระภิกษุบางท่านก็ท าตวัเป็นอลชัชี   หลอกลวง
ตม้ตุ๋นชาวบา้น   หากินกบัศรทัธาของชาวพุทธท่ีขาดปัญญา    

 

ในครั้งอดีตกาล  สมยัใดท่ีพระราชาทรงธรรม  นับถือพระ
รตันตรยัดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้ง   พระพุทธศาสนาก็ถึงความเจริญแผ่
ไพศาล   แต่ถา้สมยัใด  พระราชาเป็นมิจฉาทิฏฐินับถือลทัธิอื่นก็จะละ 
เลยพระพุทธศาสนา   หรือบางครั้งก็ร่วมท าลายพระพุทธศาสนาดว้ย 

   

ใครทำให้พระศาสนาเสื่อม ใครทำใหพ้ระศาสนาเจรญิ ? 
 

ในองัคตุตรนิกาย  ปญัจกนิบาต  ทตุยิสัทธมัมสัมโมสสูตร  วา่
ดว้ยเหตุเสื่อมและเหตุไม่เสื่อมแห่งศาสนา  มีขอ้ความโดยยอ่วา่ ... 

 

พระพุทธเจา้ตรสัถึงธรรม  ๕  ขอ้  ท่ีท าใหพ้ระศาสนาเสื่อม  คือ   
๑. ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอ่มไม่เลา่เรียนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ  
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อพัภูตธรรม เวทลัละ 
(คือไม่ศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งชดัเจน)    

๒. ภิกษุทั้งหลายยอ่มไม่แสดงธรรม    ตามที่ไดฟั้งมา    ตามที่ได ้
เลา่เรียนมาแก่ผูอ้ื่นโดยพิสดาร (ไม่สืบต่อค าสอนใหย้ัง่ยนืต่อไป)     

๓. ภิกษุทั้งหลายยอ่มไม่บอกธรรม  ตามที่ไดฟั้งมา  ตามที่ไดเ้ลา่
เรียนมาแก่ผูอ้ื่นโดยพิสดาร (ไม่บอกรายละเอียดส่วนท่ีลึกซ้ึง)     
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๑๓ 
๔. ภิกษุทั้งหลาย  ยอ่มไม่ท าการสาธยายธรรม  ตามที่ไดฟั้งมา  
ตามที่ไดเ้ลา่เรียนมาแก่ผูอ้ื่นโดยพิสดาร (เมื่อไมส่าธยาย  ความ 
จ าเลอะเลือน  ไม่เกิดการเพ่งพินิจ... การสาธยายก็ท าใหบ้รรลุได)้    

๕. ภิกษุทั้งหลายยอ่มไม่ตรึกตรอง  ไม่เพง่ดดูว้ยใจ  ซ่ึงธรรมตาม 
ที่ไดฟั้งมา  ตามที่ไดเ้ลา่เรียนมาโดยพิสดาร (เมื่อไม่ตรึกตรอง   
ไม่เพ่งเน้ือความใหล้ะเอียด  สภาวธรรมท่ีทนต่อการพิสูจน์ก็ไม่เผย
ตวัออกมา  หรือเม่ือไม่ท าการเพ่ง ๒ อยา่ง  โดยอารมัมณูปนิชฌาน 
(สมถภาวนา)  และลกัขณูปนิชฌาน (วปัิสสนาภาวนา)  ทั้งปริยติั
และปฏบิติัสทัธรรมก็เสื่อมสูญ ปฏเิวธสทัธรรมยอ่มเสื่อมสูญตาม) 

    

ส่วนธรรม  ๕  ขอ้ท่ีเป็นไปเพื่อความตั้งมัน่  ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญ
แห่งพระสทัธรรมก็โดยนัยตรงกนัขา้ม     

 

ในสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  สัทธรรมปฏิรปูกสูตร  วา่ดว้ย
พระสทัธรรมก าลงัเลือนหายไป   มีขอ้ความโดยยอ่วา่ ... 

 

ท่านพระมหากสัสปเถระเขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ แลว้ไดก้ราบทูล
ถามถึงเหตุปัจจยัท่ีท าใหแ้ต่ก่อนสิกขาบทมีน้อย  แต่ภิกษุท่ีตั้งอยูใ่น
พระอรหตัผลมีมาก  และเหตุปัจจยัท่ีท าใหบ้ดัน้ีสิกขาบทมีมาก  แต่
ภิกษุท่ีตั้งอยูใ่นพระอรหตัผลมีน้อย  พระพุทธเจา้ตรสัตอบวา่  เมื่อหมู่
สตัวเ์ลวลง (มีสติปัญญา  มีคุณธรรมลดลง)  พระสทัธรรมก าลงัเลือน 
หายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้ น  ภิกษุท่ีตั้งอยูใ่นพระอรหตัผลจึงน้อยลง  

 

ทองเทียมยงัไม่เกิดขึ้ นในโลกตราบใด  ตราบน้ัน  ทองค าแทก้็ยงั
ไมห่ายไป   แต่เมื่อทองเทียมเกิดขึ้ น   ทองค าแทจ้ึงหายไป  ฉนัใด  
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๑๔ 
พระสทัธรรมก็ฉนัน้ัน  สทัธรรมปฏริูปยงัไม่เกิดข้ึนในโลก  ตราบใด 
ตราบน้ัน  พระสทัธรรมก็ยงัไม่เลือนหายไป  เมื่อสทัธรรมปฏริูป
เกิดขึ้ นเมื่อใด  เมื่อน้ัน  พระสทัธรรมจึงเลือนหายไป  ธาตดุิน  น ้า  
ไฟ  ลม  ก็ยงัพระสทัธรรมใหเ้ลือนหายไปไม่ได ้   ท่ีแท ้  โมฆบุรุษ 
(ไม่มีคุณธรรม) ในโลกน้ีต่างหาก  เกิดขึ้ นมาก็เพื่อท าใหพ้ระสทัธรรม
เลือนหายไป   เปรียบเหมือนเรือจะอบัปาง  ก็เพราะตน้หนเท่าน้ัน    

 

ทรงตรสัถึงเหตุฝ่ายต า่ ๕ ขอ้ ท่ีท าใหพ้ระสทัธรรมถึงความฟัน่
เฟือนเลือนหายคือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาในธรรมวนัิยน้ี   
๑. ไม่เคารพย าเกรงในพระศาสดา    ๒. ไม่เคารพย าเกรงในพระธรรม  
๓. ..ในพระสงฆ ์ ๔. ..ในสิกขา    ๕. ไม่เคารพย าเกรงในสมาธิ   
 

ส่วนเหตุ  ๕  ขอ้  ท่ีท าใหพ้ระสทัธรรมตั้งมัน่  ไม่ฟัน่เฟือนเลือน
หายก็โดยนัยตรงกนัขา้ม  

 

สรุปไดว้า่ ผูท่ี้จะท าใหพ้ระศาสนาถึงความเสื่อมทราม ก็คือ 
พทุธบริษัท  ๔  และผูท่ี้จะท าใหพ้ระศาสนาเจริญมัน่คง  ยนืยง  ก็คือ  
พทุธบริษัท  ๔  น้ันเอง  หาใช่ใครท่ีไหนไม่  เพราะฉะน้ัน   ตวัท่าน
เองนัน่แหละ  เป็นผูม้ีส่วนท่ีจะท าใหพ้ระศาสนาเสื่อม  หรือท าให้
เจริญก็ได ้  ท่านจะเลือกท าแบบไหน ? 
 

พุทธบริษัทคอืใคร จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?   
พทุธบริษัท  แปลวา่  บริษัทของพระพุทธเจา้  บริษัท ๔  แปลวา่  

หมู่  คณะ  คนแวดลอ้ม  มี  ๔  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา   
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๑๕ 
(ปัจจุบนัเหลือ ๓  เพราะภิกษุณีขาดสูญไปตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ 
ตามท่ีคมัภีรส์ารตัถทีปนี  ฎีกาพระวนัิยแสดงไว ้ และในประเทศไทย
ตั้งแต่เร่ิมยอมรบันับถือพระพุทธศาสนามา  ไม่เคยมีภิกษุณีปรากฏ  
แมว้า่จะมีกลุ่มสตรีชาวไทยท่ีเรียกรอ้งสิทธิสตรี  ตอ้งการเป็นภิกษุณี  
ถึงกบัไปบวชมาจากต่างประเทศก็ตาม  แต่คณะสงฆไ์ทยยงัไม่ยอมรบั
และมีพระบญัญติัของสมเด็จพระสงัฆราชองคก์่อน รวมทั้งค าสัง่ของ
มหาเถรสมาคมใหภิ้กษุณีท่ีบวชมาจากต่างประเทศอยูอ่าศยัได ้  แต่
หา้มบวชภิกษุณีในประเทศไทย    ซ่ึงน่าเห็นใจสตรีกลุ่มน้ีเป็นอยา่งยิง่  
ในความเป็นผูม้ีศรทัธา  ตั้งใจบวชประพฤติธรรม   แต่ผูเ้ขียนจะบอก
เหตุผลท่ีท าใหม้ีภิกษุณีในปัจจุบนัไม่ได ้  ในหนังสือเล่มต่อ ๆ ไป   
 

ในประเทศพม่า  ก็มีสตรีไปบวชมาจากต่างประเทศเหมือนกนั  
แต่คณะสงฆพ์ม่าภายใตก้ารอุปถมัภข์องรฐับาล  เขม้แข็งในเร่ืองพระ
ศาสนามากจึงไม่ยอมรบั  มีการสอบสวน  แลว้ใหล้าสิกขาไปในท่ีสุด) 

 

พทุธศาสนิกชน  แปลวา่  คนท่ีนับถือศาสนาพุทธ  เรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่  พทุธมามกะ  ซ่ึงหมายถึงผูป้ระกาศตนวา่พระพุทธเจา้
เป็นพระบรมศาสดาของตน คนท่ียนิดีท่ีจะปฏบิติัตามหลกัค าสอน
ของพระพุทธศาสนา  เต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามหลกัธรรม  คือ  เวน้จาก
ความชัว่  ท าแต่ความดี  และท าจิตใจใหห้มดจดจากกิเลส  ดว้ยการ
บ าเพ็ญบุญกิริยาวตัถุ  ๑๐  ในพระพุทธศาสนา  มีทาน  ศีล  ภาวนา
เป็นตน้  เพื่อขดัเกลา  อบรม  บ่มเพาะกายวาจาใจใหง้ดงามเรียบรอ้ย  
ใหส้งบระงบั  และใหพ้น้จากเคร่ืองเศรา้หมอง  คือ  กิเลสทั้งปวง 
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๑๖ 
พทุธศาสนิกชนท่ีพึงประสงคใ์นพระพุทธศาสนา  คือผูท่ี้ปฏิบติั

ตนใหเ้ป็นผูรู้ ้ ผูฉ้ลาด  ต่ืนตวัอยูเ่สมอ  ไม่งมงาย  ไม่ประมาทมวัเมา  
ไม่หลงไปตามกระแสกิเลส  มีจิตอาสา  พรอ้มท่ีจะปกป้องและท า
ประโยชน์ใหแ้ก่พระศาสนาอยูเ่สมอ 

 

พุทธบริษัทมีคุณภาพหรือไม่ สังเกตได้จากอะไร ? 
ก็สงัเกตไดจ้ากคุณสมบติัท่ีมีอยู่ วา่ตรงกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรสั

สอนไวห้รือไม่   ถา้ตรงก็แสดงวา่มีคุณภาพ   ถา้ไม่ตรงก็แสดงวา่ไม่มี
คุณภาพ   ถา้มีคุณธรรมเพิ่มขึ้ นก็แสดงวา่คุณภาพเพิ่มขึ้ น  ถา้มีคุณ- 
ธรรมลดลงก็แสดงวา่เสื่อมคุณภาพ 

 

คุณสมบัติของพุทธบริษัท 
ในจัณฑาลสูตรที่ ๕  องัคุตตรนิกาย  ปญัจกนิบาต  วา่ดว้ย

คุณสมบติัของอุบาสก อุบาสิกา ท่ีท าใหเ้ป็นอุบาสกดีและอุบาสกชัว่ ... 
 

พระพุทธเจา้ตรสัวา่   อุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๕  ขอ้น้ี  ยอ่ม
เป็นอุบาสกผูเ้ลวทราม    เศรา้หมองและน่าเกลียด   ธรรม  ๕  ขอ้  คือ    
๑. เป็นผูไ้ม่มีศรทัธา        ๒. เป็นผูทุ้ศีล       
๓. เป็นผูถื้อมงคลตื่นข่าว   เช่ือมงคล  ไม่เช่ือกรรม    
๔. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี  (แยกแยะศาสนาไม่ออก)  
๕. ท าการสนับสนุนในศาสนานั้น (ศาสนาอื่น) 

  

ส่วนอุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๕  ขอ้น้ี   ยอ่มเป็นอุบาสกแกว้   
อุบาสกปทุม  อุบาสกบุณฑริก  ธรรม  ๕  ขอ้  คือ    
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17พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๑๗ 
๑. เป็นผูมี้ศรทัธา    ๒. เป็นผูมี้ศีล    ๓. เป็นผูไ้ม่ถือมงคลตื่นข่าว 
เช่ือกรรม  ไม่เช่ือมงคล   ๔. ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี   
๕. ท าการสนับสนุนในศาสนาน้ี  (เฉพาะพระพุทธศาสนา)    
 

พระสูตรน้ีไม่ใช่หมายเอาอุบาสก  อุบาสิกาเท่าน้ัน  แต่รวมถึง
พระภิกษุสามเณร  ซ่ึงจะตอ้งมีคุณธรรมมากกวา่ดว้ย  ถา้อุบาสก
อุบาสิกาและพระภิกษุสามเณรไม่มีศรทัธา  ไม่เชื่อ  ไม่เล่ือมใสในคุณ
ของพระรตันตรยั   ไม่ศึกษา   ไม่ปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้
ดว้ยความซ่ือตรงและจริงใจ   ก็แสดงวา่ไม่มีคุณภาพ   

 

ถา้อุบาสกอุบาสิกาไม่รกัษา   ไม่สมาทานศีล  ๕   เป็นประจ า  
ไม่รกัษาอุโบสถศีลในวนัพระ  สามเณรไม่ตั้งใจรกัษาศีล ๑๐  เสขิย-
วตัร ๗๕  ใหดี้  และพระภิกษุก็ไม่ตั้งใจรกัษาพระวินัยอยา่งเคร่งครดั  
ไม่ตั้งใจปฏบิติัธรรมเพื่อความพน้จากทุกข ์  ก็แสดงวา่ไม่มีคุณภาพ   

 

ถา้อุบาสกอุบาสิกา  และพระภิกษุสามเณรเชื่อถือเร่ืองมลคลต่ืน
ข่าว   ไหวเ้จา้เขา้ทรง   ชกัชวนกนัใหบู้ชาเทวรูป   ศิวลึงค ์  พิฆเนศ   
เจา้พ่อ  เจา้แม่สารพดั  แมก้ระทัง่บนบานศาลกล่าวพระพุทธรูปซ่ึง
เขา้ใจเอาเองวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ จะดลบนัดาลใหส้มความปรารถนาไดทุ้กสิ่ง 
แทนท่ีจะศึกษาใหเ้ขา้ใจเร่ืองกรรมและผลของกรรม  มุ่งท าแต่กรรมดี  
งดเวน้จากกรรมชัว่   ก็แสดงวา่เป็นพุทธบริษัทท่ีไม่มีคุณภาพ  

  

ถา้เป็นพุทธบริษัทท่ีแทจ้ริง  ก็จะตอ้งรูว้า่ เน้ือนาบุญนอกพระ 
ศาสนาน้ีไม่มี พระรตันตรยั พระอริยสงฆเ์ป็นบุญเขตท่ีประเสริฐท่ีสุด   
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18 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๑๘ 
แต่ถา้ยงัไปแสวงหา   หรือบูชาบุญเขตอ่ืน  ซ่ึงไม่ใช่แนวทางในพระ 
พุทธศาสนา  เช่น  การบูชาทา้วมหาพรหม   บูชาพิฆเนศ   บูชาชูชก    
เจา้พ่อ  เจา้แม่ปางต่าง ๆ  เอาเป็นท่ีพึ่ง   ก็แสดงวา่เป็นพุทธบริษัทท่ี
ไม่มีคุณภาพ   และอาจจะขาดจากสรณคมน์ไปแลว้   

 

พุทธบริษัทท่ีแทจ้ริงจะตอ้งสนับสนุน  ขวนขวายบุญกุศลในพระ 
พุทธศาสนา     โดยเฉพาะควรสนับสนุน     ส่งเสริมการศึกษาใหเ้ขา้ 
ถึงค าสอนท่ีแทจ้ริง   โดยไม่ใช่หวงัสิ่งแอบแฝง   แต่เพื่อการพฒันา
คุณธรรม   และเพื่อความเป็นพุทธบริษัทท่ีมีคุณภาพ    

       

จะทำอย่างไร พทุธบริษัทจึงจะมคีุณภาพ ? 
นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัดงักล่าว   ยงัจะตอ้งรูแ้ละปฏบิติัตาม

หน้าท่ีใหถู้กตอ้ง พรอ้มทั้งพฒันาคุณธรรมของตนเองใหเ้พิ่มพนูยิง่ขึ้ น  
ไม่หยุดในการศึกษาคน้ควา้พระธรรมค าสอน   แลว้น้อมปฏิบติัตาม 

   

หน้าที่ของพทุธบริษัท ๔ 
๑. ศึกษาพระธรรมค าสอนใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  แลว้ทรงจ าไว ้
๒. ประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวนัิยท่ีไดศึ้กษาไวดี้แลว้ 
๓. เผยแพร่แนะน าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจพระธรรมวนัิย จนน าไปปฏบิติัตามได ้
๔. ปกป้อง   ชี้ แจง   แถลงขอ้ขอ้งใจ   เมื่อมีผูก้ล่าวคลาดเคล่ือน  หรือ
จว้งจาบพระธรรมวนัิย 

๕. ยอมมอบกายถวายชีวติ  พรอ้มท่ีจะสละชีวิตแด่พระรตันตรยัเสมอ 
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19พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๑๙ 
 

พระศาสนาคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?    
 

พระพุทธศาสนา  แปลวา่  ค าสัง่สอน  ค าสอนของพระพุทธเจา้  
มี  ๓  ระดบั  คือ  ปริยติัศาสนา  ปฏบิติัศาสนา  ปฏเิวธศาสนา 

 

องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา 
๑.ศาสนสตัถา-พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา  
๒.ศาสนธรรม-พระธรรมค าสอน (พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎกีา) 
๓.ศาสนบุคคล-ผูท่ี้เคารพนับถือปฏบิติัตามค าสอน (พุทธบริษัท ๔) 
๔.ศาสนสถาน-ศาสนวตัถุ  คือ  วดัวาอาราม  โบสถ ์ เจดีย ์ วหิาร ฯ 
๕.ศาสนพิธี-กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี อาราธนาศีล อาราธนาธรรม  
อาราธนาพระปริตร  พิธีเขา้พรรษา  พิธีออกพรรษา ฯ 

 

ในบรรดาองคป์ระกอบของพระพุทธศาสนาทั้ง  ๕  ประการน้ี   
องคป์ระกอบหลกัมีเพียง ๓ เท่าน้ัน  คือ  ๑.พระศาสดาผูก้่อตั้งศาสนา  
คือพระสมัมาสมัพุทธเจา้  ๒.ศาสนธรรมคือหลกัค าสอน  ในปัจจุบนั
น้ีก็คือ  พระไตรปิฎกและอรรถกถา  ๓.ศาสนบุคคล  ก็คือ  พระสาวก  
ทั้งท่ีเป็นพระอริยสาวกและปุถุชนสาวก  และแยกไดเ้ป็นฝ่ายบรรพชิต
กบัคฤหสัถ ์  ส่วนศาสนสถานและศาสนพิธีน้ันเป็นส่วนประกอบเสริม  
ไม่ใช่เป็นองคส์ าคญัท่ีจะท าใหพ้ระศาสนาเจริญขึ้ น  แต่อาจมีผลท าให้
พระศาสนาเสื่อมได ้   หากไปใหค้วามส าคญักบัวตัถุสถานท่ี  หรือ
พิธีกรรม   โดยขาดความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนท่ีถูกตอ้ง  
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20 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๒๐ 

จะจรรโลงพระศาสนาส่วนไหน ? 
มาถึงปัญหาท่ีวา่  จะจรรโลงพระศาสนาสว่นไหน ?   ส าหรบั

พระศาสดา   ศาสนธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้   และศาสนบุคคล
ผูเ้ป็นพระอริยสาวกเป็นสิ่งสมบูรณอ์ยูใ่นตวัแลว้  ไม่ตอ้งมีการจรรโลง   
ศาสนสถานก็มีมากเหลือลน้  บางวดัก็หรูหรา  ฟู่ ฟ่า  สดสวยราวสรวง
สวรรคก์็ไม่ปาน  วดัรา้ง  ส านักสงฆท่ี์เกิดใหม่ก็ผุดขึ้ นราวกบัดอกเห็ด  
ส่วนน้ีก็ไม่ตอ้งจรรโลง  วดัรา้งหรือวดัท่ีอยูติ่ดกนั  ควรจะยุบหรือรวม
เป็นวดัเดียวกนัเสียดว้ยซ ้าไป  ส่วนศาสนพิธีน้ัน  ควรพิจารณาวา่ถา้
พิธีกรรมน้ันมีมาในพระไตรปิฎก  เป็นหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้  
หรือเป็นพิธีท่ีท าใหเ้จริญงอกงามดว้ยบุญกุศล  ไม่ท าใหห้ลงงมงาย  
กลายเป็นเปลือกหรือเป็นกาฝากของพระศาสนา  ก็ควรช่วยกนัรกัษา
ไว ้ แต่ถา้ท าใหง้มงาย   หาเหตุผลก็ไม่ได ้  ถามไปถามมาก็ไม่มีใครรู ้  
อยา่งน้ีน่าจะตอ้งเลิกราไป  อนุรกัษ์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์  เป็นไปดว้ย
เหตุผลจะดีกวา่ (อยา่งเช่น  ท าไมตอ้งมีการกรวดน ้า  ท าไมตอ้งเอา
น ้าไปเทท่ีดินหรือท่ีตน้ไม ้  อุทิศส่วนกุศลอยา่งเดียวไม่ไดห้รือ  เอา
ประเพณีน้ีมาจากไหน ?  ท าไมเมื่อเผาศพแลว้ตอ้งเอาเศษกระดูก
ขี้ เถา้ไปลอยองัคาร   เอาไปฝังไม่ไดห้รือ ? เป็นตน้)    

 

ส่วนของพระศาสนาท่ีควรจะจรรโลงมี ๒ ส่วน คือ ๑.ศาสนธรรม
อนัเป็นค าสอนท่ีถูกตอ้งตามพระไตรปิฎกอรรถกถา อนัเป็นแบบแผน
ท่ีด ารงพระศาสนาไว ้ป้องกนัไม่ใหม้ีการสอนบิดเบือน ๒.ศาสนบุคคล  
ทั้งพระภิกษุสามเณรผูเ้ป็นปุถุชน  และคฤหสัถผู์เ้ป็นพุทธศาสนิกชน 
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21พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๒๑ 
พระศาสนาท่ีจะตั้งมัน่หรือเสื่อมทราม  ก็เกิดจากทั้ง  ๒  ส่วนน้ี

แหละ  เมื่อไม่สามารถแยกออกไดว้า่  ค าสอนท่ีถูกตอ้งของพระพุทธ-
เจา้เป็นอยา่งไร   ค าสอนของบุคคลท่ีปรารถนาลามก  หรือรูเ้ท่าไม่ถึง 
การณจ์ึงกล่าวตู่ บิดเบือนค าสอนของพระพุทธเจา้แตกต่างกนัอยา่งไร  
พระศาสนาก็ใกลถึ้งกาลอวสานเต็มที โดยเฉพาะถา้พระภิกษุสามเณร
ผูเ้ขา้มาบวชในพระศาสนา   ไม่ไดม้ีความจงรกัภกัดี   ไม่ไดเ้คารพใน
พระรตันตรยัอยา่งจริงจงั  ไม่ศึกษาพระธรรมค าสอน  เพื่อน้อมมา
ปฏบิติัใหพ้น้ทุกขจ์ริง ๆ   ไม่รกัษาพระวนัิย  ไม่ประพฤติธรรม  เพียง
แอบแฝงเขา้มาด ารงชีวิตแสวงหาความสุข  ปลดเปล้ืองความทุกขย์าก   
จากการด ารงชีวติทางโลกเท่าน้ัน   ทั้งคฤหสัถ ์  ผูเ้ป็นก าลงัของพระ
ศาสนาท่ีขาดความรูค้วามเขา้ใจในพระรตันตรยัท่ีถูกตอ้ง ท าใหย้ดึถือ
บุคคล  ยดึถือครูบาอาจารยย์ิง่กวา่พระรตันตรยั   ไม่ชา้พระศาสนาก็
จะพลนัเสื่อมสูญ เร็วยิง่กวา่ท่ีคนในศาสนาอื่นจะมาท าลายลา้งเสียอีก 

   

การจรรโลงคืออย่างไร ต่างกับการปฏิรูปหรือไม่ ?    
 

จรรโลง  แปลวา่  จูง   จุน   ค ้า   พยุงไว ้  ไม่ใหเ้ซ   ไม่ใหล้ม้,  
ท าใหชุ่้มชื้ น  เช่น  จรรโลงใจ,   ผดุง  ค ้าชู  เช่น  จรรโลงประเทศ,  
บ ารุงรกัษาและเชิดชูไวไ้ม่ใหเ้สื่อม  เช่น  จรรโลงพระศาสนา 

 

ปฏิรูป  แปลวา่  รูปเปรียบ  เทียม  ไม่แท ้  เปล่ียนรูปใหม่,  
เปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุงใหส้มควรหรือดีขึ้ น  ดดัแปลงแกไ้ขใหดี้ขึ้ น 
(Reform)  สมควร  เช่น  ปฏริูปเทศ  ถ่ินท่ีควรอยู ่      
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๒๒ 
 การจรรโลง    ส่วนใหญ่ใชใ้นความหมายท่ีดี   ส่วนปฏิรูปใช้
ในความหมายดีบา้ง  ไม่ดีบา้ง   เช่น  สทัธรรมปฏริูป  หมายถึง  ธรรม
เทียม  ไม่ใช่ธรรมแท ้  เป็นความหมายท่ีไม่ดี   ส่วนการปฏริูปท่ีดิน
หรือปฏริูปพระศาสนา  ใชใ้นความหมายท่ีดี  หมายถึง  ปรบัปรุง
พฒันาใหเ้จริญงอกงามขึ้ น   ส าหรบัพระศาสนาท่ีจะปฏริูปน้ัน  ไม่ใช่
ปฏริูปพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้  แต่จะตอ้งปฏริูปค าสอน
ของบุคคลท่ีขดักบัหลกัค าสอนดั้งเดิม   และปฏริูปบุคคลท่ีท าใหห้ลกั
ค าสอนบิดเบือน   หรือเขา้ใจความหมายผิดเพี้ ยนไป   เพราะฉะน้ัน  
จะใชค้ าวา่  จรรโลง  หรือ  ปฏิรูป  ในความหมายท่ีดีก็ไม่ผิดอะไร   
 

ใครจะเป็นผู้จรรโลงหรือปฏิรูปพระศาสนา ? 
 

มาถึงปัญหาวา่  ใครจะเป็นผูจ้รรโลงหรือปฏิรูปพระศาสนา ? 
เถรสมาคมหรือรฐับาล  พระภิกษุผูเ้ป็นท่านเจา้คุณ  หรือพระ

คณาจารยร์ูปใด  องคก์รอิสระ  หรือองคก์รพิทกัษ์พระพุทธศาสนา
องคก์รไหน   หรืออุบาสก  อุบาสิกา  ผูม้ีอ านาจ  มีอิทธิพลคนใด ?    

  

ผูท่ี้จะมาปฏริูปพระศาสนาน้ัน มีคุณสมบติัของพุทธศาสนิกชน
เพียงพอหรือไม่   ท่านรกัษาศีล  ๕  อุโบสถศีล  รกัษาศีล  ๒๒๗  
ครบถว้นดีอยูห่รือเปล่า ?   ท่านยงัคงกระท าผิดต่อพระวนัิยบญัญติั   
ประพฤตินอกพระธรรมค าสอนอยูห่รือเปล่า   ท่านเขา้ใจหลกัค าสอน
ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้อยา่งถ่องแทห้รือยงั ?     

 

ท่านใดก็ตามท่ียงัไม่พรัง่พรอ้มดว้ยคุณสมบติัของชาวพุทธ   ยงั
ไม่มีศีล  และความเป็นพหสููตเพียงพอ  หากจะมาท าการปฏริูปพระ
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๒๓ 
ศาสนา  เห็นทีวา่คงจะเป็นไปไม่ได ้  ถึงแมม้ีคุณสมบติัดีเพียงพอแลว้
ยงัจะตอ้งมีอ านาจอิทธิพลมากพอดว้ย   จึงจะสามารถจรรโลง   หรือ
ปฏิรูปพระศาสนาได ้  ไม่เช่นน้ันกอ็ยา่หวงัความเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้ นเลย  เพราะเหตุไร ? ... เพราะยุคน้ีเป็นยุคท่ีอลชัชีครองเมือง   
พวกอธรรมวาทีมีก าลงั   ธรรมวาทีเสื่อมถอย   พวกอวินยวาทีมี
ก าลงั  วินยวาทีเสื่อมถอยแลว้   

 

สรุปวา่  คงไม่มีผูใ้ดผูห้น่ึง  หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง  แมก้ระทัง่
คณะรฐับาลท่ีมีอ านาจอยูใ่นมือขณะน้ี ท่ีจะสามารถจรรโลงหรือปฏริูป
พระศาสนาไดง้่ายๆ อย่างรวดเร็ว เพราะพระศาสนาเป็นเร่ืองละเอียด 
อ่อนและลึกซ้ึง   ตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจกนัหลาย ๆ ฝ่าย   ทั้ง
ทางอาณาจกัรบา้นเมืองและศาสนจกัร   อาจจะตอ้งรอคอยคนมีบุญ
เหมือนกบัพระเจา้อโศกมหาราชท่ีรูซ้ึ้ งและเขา้ใจพระศาสนา  มีศรทัธา
อยา่งแทจ้ริง  ทนเห็นพระศาสนาถูกย า่ย ี ถูกท าลายจากพวกเดียรถีย์
ไม่ได ้  จึงท าการศึกษาค าสอนในพระพุทธศาสนาอยา่งละเอียดจาก
พระอรหนัตโ์มคคลัลีบุตรติสสเถระ  ผูเ้ป็นประธานสงฆใ์นสมยัน้ัน   
แลว้สอบสวน   จบัพวกเดียรถียส์ึกเสีย  ๖  หมื่นกวา่คน ...   

             

วิธีการจรรโลงหรือปฏิรูปพระศาสนา จะทำอย่างไร ? 
๑. การบวชพระเณรในปัจจุบนัไม่มีคุณภาพ  เพราะอุปัชฌายอ์าจารย์
ขาดคุณภาพ  บวชใหแ้ลว้ก็ทอดท้ิง  ไม่ไดอ้บรมสัง่สอน  มีเพียงใบ
ตราตั้ง แต่ไมไ่ดม้ีคุณสมบติัของอุปัชฌายอ์าจารย ์(ปริสูปัฏฐาปก-
พหสููต  คือ  ผูท่ี้สามารถเป็นอุปัชฌายอ์าจารยม์ีบริษัทอุปัฏฐากได)้  
ตามท่ีท่านพระอรรถกถาจารยแ์สดงไว ้  เร่ืองพหสููต ๓ จ าพวก  ใน
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๒๔ 
อรรถกถาภิกขุโนวาทสิกขาบทท่ี ๑  ภิกขุนีวรรคท่ี ๓  มหาวภิงัค ์ 
พระวินัยปิฎก   เพราะฉะน้ัน  ควรมีการอบรมผูท่ี้จะเป็นอุปัชฌาย์
อาจารยใ์หม้ีคุณสมบติัดงักล่าว และควรปลูกฝังส านึกในความเป็น
อุปัชฌายอ์าจารยท่ี์จะตอ้งรบัผิดชอบ  รกัลูกศิษยเ์หมือนลูกจริง ๆ 
มีการประพฤติขอ้วตัรต่อกนัตามขนัธวตัร  ในมหาวรรค  พระวนัิย
ปิฎก (อุปัชฌายวตัร สทัธิวหิาริกวตัร อาจริยวตัร อนัเตวาสิกวตัร) 

 

๒. พระอุปัชฌายอ์าจารยจ์ะตอ้งเป็นผูม้ีศีลอนังาม  มีทิฏฐิท่ีตรง  ไม่
เห็นแก่ลาภยศอามิสสินจา้ง  จะตอ้งตรวจสอบเลือกเฟ้นผูท่ี้จะมา
บวช   มิใช่มีบาตรจีวร  มีปัจจยัไทยธรรมถวายอุปัชฌาย ์ ถวายพระ
คู่สวดไดก้็ใหบ้วชหมด  ควรเช็คประวติัใหถ่ี้ถว้น  แลว้ใหถื้อศีล ๘  
โกนหวันุ่งผา้ขาว ฝึกขอ้วตัรปฏบิติั ฝึกขานนาคใหช้ านาญเสียก่อน 
เมื่อบวชใหแ้ลว้ก็จะตอ้งอบรมสัง่สอน  หรือแมผู้บ้วชไปอยูก่บัครูบา
อาจารยแ์ลว้  ก็จะตอ้งคอยตรวจสอบติดตาม  ไม่ปล่อยปละละเลย   
มิใช่บวชเพื่อเอาปริมาณมากเขา้วา่  แต่ไม่ใส่ใจในคุณภาพ 

 

๓. วดัท่ีมีพระอุปัชฌายอ์าจารยทุ์กวดั  ควรมีคอมพิวเตอรอ์อนไลน์
ติดต่อถึงกนัไดห้มด  มีการบนัทึกประวติัพระภิกษุทัว่ประเทศ  พระ 
ภิกษุท่ีกระท าความผิดหนักหรือมีความประพฤติท่ีไม่ดี เช่นด่ืมสุรา  
เสพยาบา้  ก่อการทะเลาะ  ฉนัอาหารยามวิกาล  หนีเท่ียวกลางคืน 
ชอบติดต่อเกี่ยวขอ้งกบัสตรี  เป็นกะเทย ฯ  ตอ้งท าประวติัไว ้ ภิกษุ
ท่ีเป็นปาราชิกแลว้ก็ตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นพิเศษ ก่อนจะใหเ้ปล่ียนเพศ
ไปเป็นคฤหสัถห์รือสามเณร  เมื่อมีผูม้าขอบวชก็เช็คประวติัไดง้่าย
รวดเร็ว  เพื่อป้องกนัผูม้ีความประพฤติเลวทราม  หรือเป็นปาราชิก  
ถูกจบัสึกแลว้   แอบแฝงกลบัมาบวชเลี้ ยงชีพในพระศาสนาอีก 
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๒๕ 
 

๔. ควรมีมาตรการอยา่งเด็ดขาด  ในการป้องกนั  และก าจดัเหล่า
มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในคราบของพระภิกษุ  ฤๅษี  คนทรงเจา้  
หรืออาจารยจ์อมขมงัเวทยท่ี์คอยหลอกลวงตม้ตุ๋นประชาชน หากิน
กบัพระพุทธศาสนา   น่าจะมีกฎหมายขั้นรุนแรง   เพื่อก าราบคน
บาปผูค้อยฉกฉวยผลประโยชน์และท าลายพระพุทธศาสนาเหล่าน้ี    

 

๕.ควรมีการจดัอบรมพระวนัิยท่ีคฤหสัถค์วรรูแ้ก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
กบัพระพุทธศาสนา  เช่น  ส านักพุทธ ฯ ทุกจงัหวดั   รวมทั้งมลูนิธิ
ท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัการของพระพุทธศาสนา   
จะไดช้่วยเป็นหเูป็นตาสอดส่อง  ป้องกนัผูท่ี้ไม่หวงัดี  หรือเขา้มา
แสวงหาผลประโยชน์ในพระศาสนา (ผูท่ี้เป็นวิทยากร  จะตอ้งเป็น
พระภิกษุท่ีรกัษาพระวินัย   และปฏบิติัธรรมดว้ยความซ่ือตรง)   

  

๖. ส่งเสริม สนับสนุนใหพ้ระภิกษุสามเณรศึกษาพระไตรปิฎกโดยตรง  
พรอ้มทั้งอรรถกถาและฎกีา  เพื่อรกัษาพระศาสนา  เพื่อความพน้
จากทุกข ์  ไม่ใช่เรียนบาลีหรือ มมร. มจร. เพื่อใหไ้ดว้ฒิุ ฯ เท่าน้ัน 

 

๗. ส่งเสริม  สนับสนุนใหอุ้บาสก  อุบาสิกาเรียนรูพ้ระวนัิยและพระ
ธรรมท่ีจะน ามาปฏบิติักบัตนเอง กบัพระศาสนาและกบัพระภิกษุ
สามเณร  คือ  ใหรู้เ้ท่าทนัจะไดไ้ม่ถูกหลอกลวงจากพวกตม้ตุ๋น ฯ 

 

๘. พระภิกษุสามเณร  โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายรกัษาพระธรรมวนัิย
ควรมีการประชุมศึกษาแลกเปล่ียนทศันะ  ดา้นความรูพ้ระธรรม
วนัิย  รวมทั้งกิจกรรมในพระศาสนาเนือง ๆ  มีการอพัเกรด
ความรูอ้ยูเ่สมอ  ใหท้นัสมยักบัยุคปัจจุบนั  ทนัสมยัศาสนาของ
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๒๖ 
พระพุทธเจา้องคน้ี์ หรือทนัสมยัศาสนาของพระพุทธเจา้องคห์น้า   
ไม่ใช่ลา้สมยั  จนกระทัง่ตอ้งตกลงไปสู่อบายภูมิ 

 

๙. ควรมีการร่วมกนัจดัท าสื่อเผยแพร่ค าสอน  ไม่วา่จะเป็นทางวิทยุ  
โลกออกไลน์  อินเตอรเ์น็ตฯ  ไม่ใช่เพื่อประกาศใหรู้จ้กัเครือข่ายฯ 
หรือใหรู้จ้กัตนเอง   แต่เป็นการประกาศพระสทัธรรม  จรรโลง
พระศาสนา  เผยแพร่พระธรรม  พระวนัิยและเป็นกิจกรรมท่ีคณะ
เครือข่ายควรกระท าเป็นงานอดิเรก นอกเหนือจากการศึกษา
พระไตรปิฎก  การหาโอกาสหลีกเรน้  เพื่อปฏบิติัธรรม  เพราะ
ท าไดง้่าย   ไม่เสียค่าใชจ้่าย   หรือเสียก็น้อยมาก 

 

๑๐. สิ่งส าคญัท่ีสุด  ก็คือ   ตอ้งมีการเน้น   ตอกย า้   พดูซ ้า   สนทนา   
ย า้เตือนบ่อย ๆ   เพื่อปลูกฝัง   สรา้งอุดมการณ ์  ใหเ้ป็นอุดมคติ   
ใหส้ านึกถึงเป้าหมายของการบวชท่ีถูกตอ้ง  คือ  เพื่อความพน้จาก
ทุกขใ์นอบายภูมิ  และพน้จากทุกขใ์นวฏัฏะ  สรา้งค่านิยมใน
คุณธรรม  ในศีล  สมาธิ  ปัญญา  ตั้งใจบวชมอบกายถวายชีวติแด่
พระพุทธเจา้  พระธรรมและพระอริยสงฆ ์...  

 

แมว้า่การปรบัปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นการจรรโลงพระศาสนา
จะเป็นสิ่งท่ีดี  แต่ส าหรบัสงัคมคนไทย  ไม่วา่จะเป็นคฤหสัถห์รือ
บรรพชิตก็ตาม   ไม่ใช่วา่จะเปล่ียนแปลงอะไรไดง้่าย ๆ  โดยเฉพาะ
หากมีการเปล่ียนแปลงแลว้  จะตอ้งมีการเสียผลประโยชน์  หรือเพียง 
แต่คิดวา่  จะตอ้งเสียผลประโยชน์   กลุ่มชนท่ีคาดวา่ตนจะตอ้งเสีย
ประโยชน์ก็จะตอ้งออกมาคดัคา้นอยา่งแน่นอน   ตวัอยา่งเช่น 
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๒๗ 

เครือข่ายพระสงฆ์-ชาวพุทธคัดค้าน ต่อต้าน สปช. 
 

ผูส้ื่อข่าวหลายสถานีออกมารายงานข่าววา่  จากการประชุมกนั  
๕  ครั้งของ สปช.  ระบุวา่ตอ้งมีการส่งเสริมใหศ้าสนาเป็นยุทธศาสตร์
ส าคญัในการพฒันาคน  พฒันาสงัคม  และพฒันาประเทศชาติใหม้ี
ความมัน่คง   พบปัญหาส าคญั  ๔  ขอ้  คือ 

 

๑. ทรพัยส์ินของวดัหรือของพระสงฆ ์ ไม่มีการตรวจสอบ  หรือ 
ไม่มีการเปิดเผย  จนท าใหพ้ระสงฆจ์ านวนมากมุ่งแสวงหาประโยชน์
เขา้สู่ตนเองมากกวา่ศีลธรรม  และปฏบิติัธรรมตามแก่นแทข้องพระ 
พุทธศาสนา (พระนิยมสะสมทรพัยส์ินเงินทองมากกวา่ศีลธรรม ?) 

 

๒. ปัญหาของพระสงฆท่ี์ไม่ปฏบิติัตามพระธรรมวนัิย   จนท าให้
คฤหสัถเ์สื่อมศรทัธา  ทั้งน้ี  มีสาเหตุจากปัญหาการปกครองของคณะ
สงฆท่ี์เป็นแบบรวมศูนย ์ และการศึกษาของคณะสงฆก์็มีปัญหา 

 

๓. การท าใหพ้ระธรรมวนัิยวปิริต และการประพฤติปฏบิติัวปิริต
จากพระธรรมวนัิย  เช่น  กรณีวดัพระธรรมกาย  ท่ีมีแนวทางค าสอน
ขดัแยง้กบัพระธรรมวนัิยอยา่งรา้ยแรง โดยชกัจูงประชาชนใหเ้ชื่อวา่  
บุญคือสินคา้  รวมถึงยงัมีพฤติกรรมรบัเงินบริจาค  ท่ีไดม้าโดยมิชอบ  
ดงัน้ัน  ประเด็นท่ีเกิดขึ้ น  ตอ้งมีการตั้งคณะกรรมการ  เพื่อช าระการ
ปฏบิติัท่ีผิดเพี้ ยนจากพระธรรมวนัิย   

 

๔. ฝ่ายอาณาจกัรตอ้งสนับสนุนปกป้อง คุม้ครองกิจการของฝ่าย 
ศาสนจกัร  โดยการจดัโครงสรา้งการปกครองคณะสงฆท่ี์มีความคล่องตวั     
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๒๘ 

สปช. เสนอแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา ๔ เรื่อง 
 

๑. ร่าง พรบ. วา่ดว้ยการจดัการทรพัยส์ินของวดั  และของพระ 
ภิกษุท่ีควรจดัท างบบญัชีทรพัยส์ินของวดั  โดยเงินทอง  รวมทั้งรายได ้ 
ผลประโยชน์อื่น  ตอ้งตกเป็นของพระพุทธศาสนา  ไม่ใช่ทรพัยส์ิน
ส่วนบุคคลหรือของสงฆใ์นวดัใด   เมื่อภิกษุรูปน้ันมรณภาพลง 

๒. การแกปั้ญหากฎหมายมหาเถรสมาคม   ฉบบัท่ี  ๒๔   พ.ศ.   
๒๕๐๕  ท่ีเน้นการกระจายอ านาจการปกครองคณะสงฆ ์  แทนการ
ปกครองแบบรวมศูนย ์

๓. มีกลไกดูแล  ไม่ใหม้ีการบิดเบือนหรือแอบอา้งพระธรรมวนัิย  
๔. ปฏริูปการศึกษาของคณะสงฆใ์หท้นัเหตุการณ ์  โดยเฉพาะ

การศึกษาปริยติัธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม  ท่ีไม่ไดป้รบัปรุงมา
นานจนท าใหค่้านิยมในหมู่พระภิกษุสงฆ ์ สามเณรและเยาวชนลดลง 
 

จากขอ้เสนอแนวทางปฏริูปทั้ง  ๔  ขอ้  ของ สปช.  มีผลต่อ
กระแสสงัคม คือ บางกลุ่มเห็นดว้ย  บางกลุ่มไม่เห็นดว้ย  บางกลุ่มถึง 
กบัออกมาต่อตา้น  จนเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์ มีคลิปลงในยูทูป  
และมีแบบสอบถามการปฏริูปพระศาสนา  โดยนิดา้โพล (ศูนยส์ ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร)์   

 

ความจำเป็นของการปฏิรูปพระพุทธศาสนาทั้งระบบ 
๑. ตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน  ๕๒.๖๐  % 
๒. ตอ้งด าเนินการ  แต่ไม่ตอ้งเร่งด่วน ๒๔.๓๔  %  
๓. ไม่จ าเป็นตอ้งปฏริูป   ๑๙.๓๐  % 
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29พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๒๙ 
จากแบบสอบถามของนิดา้โพล  มีผูเ้ห็นดว้ยในการปฏริูปพระ

ศาสนาถึง  ๕๒.๖๐ %     ผูไ้ม่เห็นดว้ย  ๑๙.๓๐ %    ใน  ๑๙.๓๐ %  น้ัน
มีเครือข่ายพระสงฆแ์ละเครือข่ายชาวพุทธออกมาต่อตา้น  เพื่อใหยุ้ติ
การแทรกแซงพระสงฆข์องคณะกรรมการ สปช. ดว้ย  มีค าถามวา่  
เพราะเหตุไรจึงออกมาต่อตา้น  มีอะไรท่ีเป็นลบัลมคมในหรือเปล่า ?   
แต่ในท่ีสุดเพื่อความปรองดองและป้องกนัความแตกรา้ว  คณะกรรม 
การ สปช. จึงยุติการเดินหน้าตามนโยบายท่ีไดต้ั้งไว ้ 

 

(อีกประการหน่ึง  ท่ีท าให ้สปช.  หรือแม ้คสช. ยกเลิกนโยบาย
ท่ีตั้งไว ้  เพราะตนเองก็ยงัไม่มีความรูเ้กี่ยวกบัพระธรรมและพระวนัิย
อยา่งชดัเจน  จึงท าใหไ้ม่มัน่ใจในการเดินหน้าและเผชิญหน้ากบัเครือ 
ข่ายพระสงฆแ์ละเครือข่ายชาวพุทธผูอ้อกมาต่อตา้น ถึงแมว้า่ คสช.จะ
มีอ านาจอยูใ่นมือแลว้  ก็ยงัไม่สามารถจรรโลงหรือปฏริูปพระศาสนา
ได ้  แลว้จะหาใครในยุคน้ีเล่า   ท่ีจะเป็นพระเอกขี่มา้ขาวมาช่วย ?)    

 

ในระหวา่งท่ีมีการประชุมกนั  ๕  ครั้งของคณะ สปช. เพื่อการ
ปฏริูปพระพุทธศาสนา  มีการเปิดรบัขอ้เสนอแนะ  ขอ้คิดเห็นจาก
ประชาชนและองคก์รต่างๆ ผูเ้ขียนไดร้บัร่างขอ้เสนอแนะการจรรโลง
พระพุทธศาสนาจากคณะ พสธ. (พุทธบริษัทสภาเพื่อรกัษาพระธรรม
วนัิย)  และขอใหช้่วยแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้เสนอแนะฯ มีเน้ือความดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะการจรรโลงพระพุทธศาสนา (คณะ พสธ.) 
 

๑. การบวชพระในเมืองไทย   วธีิการหาพระท่ีมีศรทัธาในการครอง
ผา้เหลือง (ไม่ใช่เพื่อหนีหน้ี  หนีคุก  หนีปัญหาครอบครวั) 
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๓๐ 
๑.๑ บวชผา้ขาวก่อน  เมื่อสงฆย์อมรบับุคคลน้ัน  จึงอนุญาตใหบ้วช
เณร  ๑  ปี  แลว้จึงบวชพระ 

๑.๒ มีใบรบัรองวา่  ไม่มีหน้ี  ไม่มีคดี  หรือ  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
๑.๓ ไดก้ารยนิยอมจากครอบครวั 
๑.๔ ไม่เป็นกระเทย  ตุ๊ด  แต๋ว 
 ลา้งทศันคติการบวชเพื่อใหพ้่อแม่ไดบุ้ญเมื่อลูกชายครองผา้เหลือง   
สรา้งความเขา้ใจในการบวชใหแ้ก่ประชาชน 

๒. วินัยสงฆ ์  ชาวบา้นตอ้งรู ้  พระสงฆต์อ้งเขา้ใจ   เมื่อชาวบา้นและ
พระไม่เขา้ใจวนัิยสงฆ ์  หรือเขา้ใจเอาเอง   ก็จะส่งเสริมพระในทาง
ท่ีผิด  เช่น  การบ ารุงบ าเรอพระดว้ยสิ่งของ  ปัจจยัท่ีฟุ่มเฟือย  และ
ถวายสิ่งของท่ีไม่ใช่ปัจจยั  ๔  แก่พระ   ท าใหพ้ระครองหรือรกัษา
พระวินัยไดย้าก 

๒.๑ มีการถวายความรู ้  ถวายนโยบายเจา้อาวาสทุกรูปทัว่ประเทศ  
ทุก  ๖  เดือน   

๒.๒ จดัท าหนังสั้น  ๑  นาที (หลาย ๆ ชุด)    ใหค้วามรูเ้ร่ืองวนัิย
เผยแพร่ทางทีว ี วทิยุ 

๒.๓ ระงบัสถานีวทิยุท่ีพระภิกษุออกอากาศเรี่ยไรเงินทอง  อนัท าให้
ผิดพระวินัย   ไม่มีเน้ือหาสรา้งปัญญา   มีแต่ปลูกศรทัธาเรี่ยไร  
ขาดการเขา้ถึงแก่นพระพุทธศาสนา 

๓. การสรา้งวดั   ในช่วงการฟ้ืนฟูประเทศ   คสช.  ควรประกาศให้
ระงบัการต่อเติมสรา้งอาคารวตัถุ   สรา้งวดัใหม่   เพราะปัจจุบนัมี
วดัรา้งอยู่มากมาย   ไม่ควรสรา้งอาคารเกินความจ าเป็น  ใหคิ้ดวา่   
ประชาชนยงัขาดแคลนอยู ่  แต่กลบัสรา้งวดัใหญ่โตอลงัการ   และ
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๓๑ 
ควรยกเลิกการแต่งตั้งวดัเป็นอารามหลวงดว้ยขนาดอุโบสถ  ท าให้
วดัแข่งกนัก่อสรา้ง 

การใหย้ศถาบรรดาศกัดิ์แก่พระภิกษุ   ควรยกเลิกการแต่งตั้ง
พระภิกษุ  ซ่ึงในอดีตสมยัรชักาลท่ี ๔ น้ัน  มีความจ าเป็น  สืบเน่ือง
จากตอ้งการเสถียรภาพในการปกครอง  แต่ในปัจจุบนั  ยุคสมยั
เปล่ียนไป  สถานการณเ์ปล่ียนไปแลว้   ยุคน้ี  เป็นยุคท่ีประชาชน
เรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ  และตอ้งการยกเลิกฐานันดร   ดงัน้ัน   เพื่อ
มิใหเ้หลื่อมล ้ามากเกินไป   ก็ควรยกเลิกการแต่งตั้งพระเสีย 

มหาเถรสมาคม  ควรมอบหมายใหพ้ระท่ียงัหนุ่ม  มีความรู ้
ความสามารถ (Energetic)  เขา้ไปร่วมบริหารพฒันาใหม้าก   ส่วน
พระเถระผูใ้หญ่ใหเ้ป็นท่ีปรึกษา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อรักษาพระศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย 
๔. การศึกษาของพระเณร  ควรไดร้บัการยกยอ่งเชิดชูโดยเฉพาะ
พระท่ีศึกษาและปฏิบติัอยา่งจริงจงั   เอาใจใส่เร่ืองหลกัสูตร  อบรม
พระวินัยของพระสงฆท์ัว่ประเทศ  ตั้งแต่เปรียญบาลี  พระอภิธรรม   
จนถึงการศึกษาพระไตรปิฎก  เช่น  หลกัสูตรท่ีวดั ... วดั ... วดั ...ฯ 

๔.๑ ควรมีกรรมการจดัท าหลกัสูตร  เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานทัว่ประเทศ 
๔.๒ ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบหนังสือท่ีพิมพแ์จก  หรือจ าหน่าย  
ท่ีใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นหลกั  หรือใชอ้า้งอิงเพื่อป้องกนัค าสอนท่ี
บิดเบือน 

๔.๓ ควรเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบวนัิยสงฆท่ี์ส าคญั  เพื่อใหป้ฏบิติั
กนัทัว่ประเทศ 
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๓๒ 
๕. การเงินของวดั   ตอ้งมีการตรวจสอบได ้ ใหเ้ปิดเผย   เพราะเป็น
เงินสาธารณะ   ควรมีความโปร่งใส  ประชาชน  พุทธศาสนิกมีสิทธิ
ท่ีจะตอ้งรบัรูแ้ละสอบถามไดต้ลอดเวลา   ถา้มี Website  ใหแ้จง้บน
หน้าเวป็   ควรเขียนประกาศบนกระดานวดั  การเคลื่อนไหวของ
เงินบริจาค   รายรบั   รายจ่ายทุกสปัดาห ์  งบประจ าปีใหส้่งกรม
ศาสนา   ในกรมศาสนา  ควรมีพระท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาเวยีน  
ไม่ใหม้ีการสืบทอดหรือซ ้าตวับุคคล  หรือผูแ้ทนจากวดัทุก  ๔  ปี 

 

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา 
ตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพระภิกษุ   โดยเช็คขอ้มลูประวติัพระ  

รวมทั้งแนวโน้มค าสอนวา่  นอกรีต  หรือถูกตอ้งตามพระธรรมวนัิย   
เพราะพระบางรูปมีการสอนคลาดเคลื่อนจากหลกัพระไตรปิฎก  และ
การโน้มน้าวใหเ้ชื่อวา่ท่ีสอนเป็นพุทธพจน์   เร่ืองเหล่าน้ีเป็นอนัตราย
ต่อการสืบทอดพระศาสนาเป็นท่ีสุด 

 

ควรรวบรวมขอ้มูล โดยการจดัสมัมนาทางวิชาการและสรา้ง
เวทีการน าเสนอขอ้มูล ...  

 

เมื่อผูเ้ขียนไดร้บัร่างหนังสือขอ้เสนอแนะฯ ของคณะพสธ.ฉบบัน้ี 
ไดอ้่านแลว้ก็รูส้ึกยนิดีอนุโมทนาอยา่งมาก ท่ีมีพุทธศาสนิกชนผูห้วงัดี  
จริงใจ  ไม่น่ิงนอนใจ  แสดงก าลงัศรทัธา  วริิยะและปัญญา  ปรารถนา
ท่ีจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา  จึงไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียด  และ
เพิ่มเติมส่วนท่ีควรจะเพิ่มเติม  ดงัมีขอ้ความดงัน้ี ...               
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๓๓ 

ข้อเสนอแนะการจรรโลงพระพุทธศาสนา (ภิกษุรูปหน่ึง) 
 

๑) การบวชพระในเมืองไทย ... (เพิ่มเติม) 
 

๑.๕ ผูท่ี้จะบวชเป็นพระหรือเณร   ควรมีความรูแ้ละเขา้ใจถูกตอ้งใน
พระรตันตรยั  เขา้ใจค าสอนพอสมควร  หรืออาจไดร้บัความเขา้ใจ
ในขณะท่ีเป็นผา้ขาวรกัษาศีล  ๘   เพื่อเรียนรูข้อ้วตัร 

 

๑.๖ ผูท่ี้จะบวชเป็นพระหรือเณร   ตอ้งมีเป้าหมายถูกตอ้ง  ชดัเจนใน
การบวช   เพื่อสละกิเลส   เพื่อศึกษาปฏบิติัธรรม   เพื่อพน้จาก 
วฏัฏทุกข ์  เพื่อบรรลุพระนิพพาน 

 

๒) วินัยสงฆ ์... (เพิ่มเติม) 
 

๒.๔ สนับสนุนส่งเสริมใหพ้ระภิกษุ  สามเณร  แม่ชี  ฆราวาส  ศึกษา
เล่าเรียนพระวนัิยปิฎก  ไม่ใช่เรียนเฉพาะนวโกวาท  วนัิยมุข  
นักธรรมตรีโทเอกซ่ึงย่นยอ่มาก  ผูแ้ต่งวนิิจฉยัเองโดยไม่อิงอรรถ
กถาเป็นส่วนมาก (แต่งและเรียนกนัมารอ้ยกว่าปีแลว้  ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเลย  ถา้อนุรกัษนิ์ยมอยา่งน้ี  เรียน
พระไตรปิฎกอรรถกถา  ซ่ึงเป็นตน้ฉบบัดั้งเดิมขนานแทด้ีกว่า)   

 

และไม่ใช่เรียนเพื่อสอบใหผ่้าน  เพียงเพื่อไดป้ระกาศนียบตัร
เท่าน้ัน   สิ่งท่ีน่าละอายอดสูมาก ๆ  ก็คือ  ผูท่ี้ไปสอบนักธรรมซ่ึง
เป็นค าสอนท่ีท าใหเ้ป็นคนดี  แต่กลบัท าทุจริตลอกขอ้สอบ  รวมทั้ง
ผูคุ้มสอบบอกขอ้สอบใหลู้กศิษยท่ี์มาจากวดัของตนเอง  เพียงเพื่อ 
ใหว้ดัของตนเองมีชื่อผูส้อบผ่านมาก ๆ   
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๓๔ 
๓) การสรา้งวดั ... (เพิ่มเติม)  ... รณรงคใ์หพ้ระเณรฝึกฝนความรู ้
จกัมกัน้อยสนัโดษ   สนับสนุนสรา้งค่านิยมใหพ้ระภิกษุ  สามเณร
รกัษาธุดงควตัร  ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวถึ้ง  ๑๓  ขอ้  ใหแ้ต่
ละวดัมีภาคปฏิบติัในแต่ละปี   มีการถือธุดงค ์ ไปอยูป่่า  แสวงหา
วเิวก  ๗  วนั  หรือ  ๑๕  วนั  โดยใหม้ีผูส้อนกรรมฐานต่าง ๆ จาก
คมัภีรว์สุิทธิมรรคหรือพระไตรปิฎกอรรถกถา   

 

ใหม้ีการฝึกช่วยเหลือตนเอง  และสามารถช่วยเหลือพระใหม่
ได ้  ฝึกเยบ็ผา้ไตรจีวร  ท าบริขาร  เช่น  ท ากลด  ท าขารองบาตร  
เยบ็และถกัสลกบาตร  ถกัไหมพรมบริขารต่างๆ ... (พระป่าจะมี
ความช านาญทางดา้นน้ี   แต่ขาดความช านาญทางดา้นศึกษาทรง
จ าค าสอนจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา  ท่ีปฏบิติักนัอยูก่็ถือตาม
ครูบาอาจารยเ์ป็นส่วนใหญ่  บางอยา่งก็ผิดไปจากพระธรรมวนัิย
ในพระไตรปิฎก เช่น ฉนัสาหร่าย  เมล็ดทานตะวนัหลงัเท่ียงได ้ฯ) 

 

การใหย้ศถาบรรดาศกัดิ์ (เพิ่มเติม)...การแต่งตั้งใหย้ศถาบรรดา 
ศกัด์ิแกพ่ระภิกษุ   เป็นความหวงัดีของคฤหสัถ ์ ผูม้ีส่วนดูแลรบัผิด 
ชอบพระศาสนา  เป็นการยกยอ่งเชิดชู  เมื่อพระภิกษุมีคุณความดี  
สรา้งคุณูปการแก่พระศาสนา  แต่ก็สามารถเกิดผลเสียแก่ตวัพระ 
ภิกษุ  และพระศาสนาได ้  เพราะการสละเพศคฤหสัถม์าเป็นพระ 
ภิกษุ  เท่ากบัยอมสละลาภยศสกัการะช่ือเสียง   มารดาบิดาบุตร
ภริยาและทรพัยส์มบติัทั้งปวง   เพื่อสละบ่วงกิเลส   เพื่อบ าเพ็ญ
สมณธรรม   เพื่อความพน้จากวฏัฏทุกข ์   แต่กลบัมาไดร้บัยศ
ต าแหน่ง  จนท าใหพ้ระภิกษุบางท่านลืมตวัมวัเมาในยศ  บางท่าน
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๓๕ 
ก็ขวนขวายแสวงหาช่องทางเพื่อการไดม้าซ่ึงยศต าแหน่ง   มีการใช้
เสน้สายซื้ อยศต าแหน่ง   เหมือนทางโลก ๆ     เกิดค่านิยมในวงการ
พระภิกษุวา่  ถา้บวชเขา้มาเป็นพระภิกษุ  สามเณรแลว้   จะตอ้งมี
ยศต าแหน่ง   อยา่งน้อยก็ควรไดเ้ป็นทา่นพระมหา  เป็นพระครู  
หรือทา่นเจา้คณุชั้นนั้น  ชั้นน้ี   ก่อใหเ้กิดทุกขโ์ทษ  และทุจริตใน
วงการสงฆ ์ ทั้งตวัพระภิกษุผูว้ิง่เตน้ตอ้งการยศต าแหน่ง   พระภิกษุ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการใหย้ศต าแหน่ง   รวมทั้งฆราวาสผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย 
 

 เหตุไฉนจึงทวนกระแสแห่งพระสทัธรรม ท่ีพระผูม้ีพระภาคเจา้
ทรงตรสัไวใ้นสงัยุตตนิกาย  นิทานวรรค  ลาภสกัการสงัยุตถึง ๔๒ 
สูตรวา่  ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย  ลาภ  สักการะและความสรรเสรญิ  
ทารณุ  เผ็ดรอ้น  หยาบคาย  เปน็อนัตรายแกก่ารบรรลุธรรมอนัเกษม
จากโยคะ  ซึง่ไม่มธีรรมอืน่ย่ิงไปกวา่  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอ
ทัง้หลายพึงศึกษาอย่างน้ีวา่   เราทัง้หลายจกัละลาภ  สักการะและ
ความสรรเสรญิ  ทีเ่กดิขึน้แล้วเสีย     และลาภ  สักการะและความ
สรรเสรญิ  ทีบ่งัเกิดขึน้แล้ว     จกัครอบง าจติของเราทัง้หลายตัง้อยู่
ไม่ได ้ เธอทัง้หลายพึงศกึษาอย่างน้ีแหละ ... 
 

๔) การศึกษาของพระเณร ... (เพิ่มเติม) 
 

๔.๑, ๔.๒. ... คณะกรรมการท่ีจะจดัท าหลกัสูตรการศึกษา  และ
คณะกรรมการท่ีจะตรวจสอบหนังสือธรรมะท่ีพิมพแ์จก  หรือเทป
ธรรมะ MP ๓   จะเป็นพระภิกษุหรือคฤหสัถก์็ตาม  ก็ตอ้งเป็นผูม้ี
ศีลสมบูรณ ์  มีความเห็นถูกตอ้ง  ตรงตามพระไตรปิฎกอรรถกถา   
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๓๖ 
มิใช่ผูท่ี้มีเพียงยศถาบรรดาศกัด์ิหรือมีเกียรตินิยม  จบปริญญาทาง
โลกสูง ๆ  มีชื่อเสียงในสงัคมเท่าน้ัน  แต่ความประพฤติยงับกพร่อง  
เช่น  เป็นพระภิกษุยงัรบัเงินทองอยู่  หรือเป็นคฤหสัถก์็ยงัด่ืมสุรา
เมรยั  สูบบุหร่ี  ชอบเท่ียวกลางคืน  เป็นตน้ 

 

๔.๓. ... นิมนตพ์ระภิกษุผูท้รงธรรม  ทรงวินัยและรกัษาพระธรรม
วนัิยดว้ย  เพื่อแสดงพระวนัิยท่ีคฤหสัถค์วรรู ้  มีการถาม-ตอบพระ
วนัิยออกตามส่ือวิทยุ  โทรทศัน์ ฯ  
(ปัจจุบนัน้ี  มีพระภิกษุท่ีทรงพระวนัิยปิฎกจากประเทศพม่า  แต่

ไม่ทราบวา่เพราะเหตุใด  ผิดพลาดบกพร่องตรงจุดไหน  จึงท าให้
พระภิกษุท่ีทรงพระวนัิย  แต่ไม่ค่อยรกัษาพระวนัิย  และยงัขาด
ความเขา้ใจในธรรมปฏิบติัดว้ย พระอาจารยส์อนวปัิสสนาบางท่าน
จบธมัมาจริยะจากประเทศพม่า   ศีลก็ยงัรกัษาไม่ค่อยได ้  แต่สอน
ปฏบิติัสติปัฏฐาน  ยนืหนอ  เดินหนอ  นัง่หนอ  นอนหนอ  ซ่ึงไม่
มีอยูใ่นพระไตรปิฎกอรรถกถา  ไม่ทราบวา่ไปเอามาจากไหน)  
      

๔.๔ พระภิกษุท่ีตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกอรรถกถา  ทรงจ าค าสอน  
และประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวนัิย  โดยมีเป้าหมายท่ีถูกตรง   
ควรไดร้บัการดูแลดว้ยปัจจยั  ๔  จากรฐับาล  หากครอบครวัมี
ฐานะยากจน  เป็นอยูล่ าบาก  ควรไดร้บัการอุปถมัภถึ์งมารดาบิดา
ดว้ย   ในประเทศพม่า   รฐับาลอุปถมัภท์ั้งครอบครวัของพระภิกษุ
ท่ีทรงพระไตรปิฎกได ้  

 

๔.๕ การศึกษาของพระภิกษุสามเณรไม่ควรมีเป้าหมายเพียงแค่สอบ
ผ่านเท่าน้ัน   ไม่วา่จะเป็นนักธรรมหรือบาลี   ควรมีการต่อยอดให้
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๓๗ 
ศึกษาถึงพระไตรปิฎกอรรถกถาฎกีา  เพื่อน ามาปฏบิติัและรกัษา
พระศาสนาคือค าสอน  มิใช่สอบผ่านไดม้หาเปรียญธรรม ๗,๘,๙  
หรือไดต้ าแหน่งพระครู,  เจา้คุณ ... แลว้ก็มีการฉลองต าแหน่งพดั
ยศต่าง ๆ   ดงัเห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี (ฉลองกนัไปท าไม ?) 

 

๔.๖ ควรปลูกฝังอุดมการณ ์ ความรกัในพระรตันตรยั ความจริงใจ
ซ่ือสตัยต่์อพระพุทธศาสนา  ความกตญัญูต่อกอ้นขา้วและปัจจยั ๔  
ท่ีอุบาสกอุบาสิกาอุปถมัภบ์ ารุง   เพราะในอดีตสมยั   รวมทั้งใน
ปัจจุบนัน้ี  ก็ยงัมีพระภิกษุบางกลุ่มท่ีท าตนเป็นเจา้นาย   มีอิทธิพล
มีอ านาจเหนือคฤหสัถ ์ สามารถบงการ  สัง่การขา้ราชการพลเรือน
หรือทหารได ้ บางสมยัในประเทศลงักา  พระภิกษุมีอ านาจในการ
เลือกกษัตริยข์ึ้ นครองราชยก์็ได ้ บางสมยัแมใ้นปัจจุบนัน้ี พระภิกษุ
บางรูปมีทรพัยส์ินเงินทองมากมาย   จนกระทัง่  พวกเดียรถียแ์ละ
ชาวบา้นท่ีไม่มีศรทัธาพากนัเรียกขานเหน็บแนมวา่ เศรษฐีหวัโลน้ 

 

๔.๗ และท่ีส าคญัคือ  พระอาจารยผู์ส้อนจะตอ้งเป็นพระภิกษุผูม้ีศีล  
มีความละอายต่อบาป  เป็นพหสููต  รกัพระศาสนา  เคารพภกัดีต่อ
พระรตันตรยั  มีความเห็นถูกตอ้ง  ตรงต่อค าสอนในพระไตรปิฎก
อรรถกถา  ไม่เห็นแก่ลาภ  สกัการะ  ยศ  ชื่อเสียง  ยิง่ไปกวา่พระ
รตันตรยั หวงับ าเพ็ญบารมีและปฏบิติัเพื่อความพน้จากวฏัฏทุกข ์
(ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบนัน้ี)  

 

  พระอาจารยผู์ส้อนจะตอ้งเน้นใหผู้ศึ้กษาตั้งใจศึกษา  เพื่อน้อม
น าค าสอนไปปฏิบติั  ใหต้ั้งใจรกัษาศีล  อบรมจิตตภาวนา  ตั้ง
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38 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๓๘ 
ความปรารถนาบรรลุพระนิพพาน   ไม่ใช่เพื่อลาภยศชื่อเสียงของ
ตนเองหรือของส านัก ฯ 

 

๕) การเงินของวดั ... (เพิ่มเติม) 
 

๕.๑ วดับางวดัในเมืองหลวง  หรือในเมืองใหญ่ ๆ  โดยเฉพาะ  วดัท่ีมี
ชื่อเสียง  มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคนจ านวนมากนับถือ  หรือมีท่ีดินใหเ้ช่า   
มีรายไดอ้ยา่งมหาศาล   เป็นแหล่งหาผลประโยชน์ทั้งคฤหสัถแ์ละ
พระภิกษุ  ท าอยา่งไร  จึงจะมีการกระจายรายไดเ้ผ่ือแผ่ไปยงัวดัท่ี
ยากจน  ไม่มีก าลงัทรพัยจ์ะพฒันาวดั  สรา้งโบสถว์หิาร ฯลฯ  
(ทางพระวินัย  สามารถขอความเห็นจากสงฆ ์ เพื่อจ  าหน่าย

ถ่ายโอน  หรือถวายปัจจยั ๔ ของสงฆท์ี่เหลือเฟือใหแ้ก่สงฆว์ดั
อื่นได ้ จะท าเป็นสงัฆกรรม (อปโลกนกรรม) เพื่อใหม้ัน่คงก็ได)้   

 

๕.๒ บางวดัมีการสรา้งวตัถุมงคล (น่าจะเป็นอวมงคล  เพราะท าให้
หลงงมงาย)  แลว้โฆษณาชวนเชื่อใหห้ลงใหล  ไปกราบไหวถ้วาย
เงินทองเพื่อจะไดส้ิ่งท่ีตนปรารถนา ทั้งๆ ท่ีไม่ใช่หลกัธรรมในพระ 
พุทธศาสนา เช่น มีการสรา้งพิฆเนศ  ชูชก  เจา้พ่อ  เจา้แม่  เจา้ปู่   
ฤๅษีต่าง ๆ นานา  พระภิกษุสามเณร  แม่ชี  ตั้งตวัเป็นอาจารยท์ า
มิจฉาชีพ  ดูหมอ  ต่อดวงชะตา  สะเดาะเคราะห ์  แสวงหาลาภ
สกัการะ   น่าจะมีการตรวจสอบและจดัการใหเ้รียบรอ้ย  คือ  อยา่
ใหม้ีส่ิงแปลกปลอม หรือส่ิงท่ีสรา้งความหลงงมงายใหเ้พิ่มมากขึ้ น
ไปกวา่น้ี หลกัธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้มีไวใ้หป้ฏบิติั  
มิใช่เพียงการกราบไหวแ้ลว้บนบานศาลกล่าว  ขอนัน่ขอน่ี  การ
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39พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๓๙ 
กราบไหวพ้ระพุทธรูป  ตน้โพธ์ิ  พระบรมธาตุเจดีย ์ หรือพระพุทธ
สาวกท่ีถูกตอ้ง  คือ  กราบไหวน้้อมระลึกถึงคุณของพระรตันตรยั  
แลว้น้อมน าพระคุณเหล่าน้ัน  ไปปฏบิติัตาม  ไม่ใช่เพื่อบนบาน
ศาลกล่าว   ขอใหไ้ดส้ิ่งท่ีตนเองหวงัไว ้   

 

  การท่ีจะประสบความสุขความเจริญ  ไม่ใช่อยู่ท่ีการกราบไหว้
ดว้ยธูปเทียนดอกไม ้ หรือดว้ยหมเูห็ดเป็ดไก่  แลว้บนบานขอสิ่งท่ี
ตนตอ้งการ   แต่ขึ้ นอยู่ท่ีการปฏิบติั  ดว้ยการท าจิตใหเ้ป็นกุศลใน
บุญกิริยาวตัถุ ๑๐  ในกุศลกรรมบถ ๑๐  ในบารมี ๑๐  และบ าเพ็ญ
มงคล  ๓๘   ในมงคลสูตร   พระพุทธเจา้ทรงแสดงมงคล  คือ  เหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดความสุขความเจริญถึง  ๓๘  ประการ   ไม่มีมงคลขอ้ใด
ท่ีเป็นวตัถุมงคลสกัขอ้เดียว   มีแต่ขอ้ปฏบิติัทั้งสิ้ น    

 

๕.๓ ตามสิกขาบทที ่๘  โกสิยวรรคที ่๒  นสิสัคคิยกณัฑ ์ มหาวภิงัค ์ 
เล่ม ๑  ภาค ๓  เบอร ์๓  หน้า ๙๔๐  พระไตรปิฎกและอรรถกถา  
ชุดมหามกุฏราชวทิยาลยั   พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวว้า่ 

 

อน่ึง  ภิกษุใดรบัก็ดี  ใหร้บัก็ดี  ซ่ึงทองเงิน  หรือ  ยนิดีทอง
เงิน   อนัเขาเก็บไวใ้หก็้ดี   เป็นนิสสคัคิยปาจติตีย.์    

 

ในอรรถกถาแสดงไวว้า่  ไม่ใช่เพียงทองเงินแท ้ๆ เท่าน้ัน  แต่
สิ่งท่ีใชแ้ทนเงินทองทั้งหมด  ไม่วา่จะเป็นธนบตัร  โลหะ  หอย  เบ้ีย  
จนท่ีสุดใบตาล  ท่ีเขาสมมติตกลงกนัเอามาใชซ้ื้อขายแทนเงินทอง
ได ้   หากพระภิกษุหรือแมส้ามเณรรบัเองก็ผิด   ใชใ้หผู้อ้ื่นรบัแทน
ก็ผิด   หรือมีเก็บไวก้บัผูอ้ื่น   ไม่วา่จะฝากใคร   หรือฝากธนาคาร
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40 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๔๐ 
ก็ตาม  หรือเล่นหุน้ไวก้็ตาม  ก็ไม่พน้ผิด  มีโทษคือหา้มบรรลุฌาน  
มรรค   ผล   นิพพาน   ถา้มรณภาพคือตายแลว้   ก็หา้มสุคติดว้ย   
นัน่ก็หมายความวา่   จะตอ้งไปอบายภูมินัน่เอง 

 

  เพราะฉะน้ัน   พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  ถา้หวงั
ความเจริญและเคารพรกัพระรตันตรยั เคารพพระศาสนาจริงก็จะ 
ตอ้งไม่รบัเงินทอง   ตอ้งไม่มีเงินทองฝากธนาคาร   ถา้ใครสามารถ
ท าใหพ้ระภิกษุทั้งหลายรกัษาพระวนัิยขอ้น้ีได ้  จะท าใหล้ดปัญหา
ต่าง ๆ ลงไดม้ากทีเดียว  ทั้งเร่ืองมิจฉาชีพ  เร่ืองมัว่สีกา  เร่ืองยศ
ต าแหน่ง  เร่ืองชาวบา้นปลอมบวช  เร่ืองบวชเขา้มาหากิน  เร่ือง
สารพดั  ทั้งหมดก็เพื่อจะไดเ้งินทอง  หรือเมื่อมีเงินทองแลว้ก็ท าให้
พระภิกษุสามเณรมีโอกาสท าผิด  ท าชัว่ไดท้ั้งสิ้ น  

 

๕. คนไทยนิสยัอะลุม้อล่วย  ไม่จริงจงั  กฎหมายไม่เด็ดขาดรุนแรง  
เกรงใจเคารพผา้เหลือง จึงท าใหผู้ไ้ม่หวงัดีต่อพระพุทธศาสนาหรือ
ผูท่ี้รูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์  บวชเขา้มาท าลายพระพุทธศาสนา  เหมือน
เช่นท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี    น่าจะมีกฎหมายทั้งทางโลก   และกฎหมาย
คณะสงฆ ์ ออกมาช่วยรกัษาพระธรรมวนัิยของพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
โดยมีบทลงโทษเป็นรูปธรรมใหเ้ห็นเหมือนเช่นรชักาลท่ี ๑  ท่ีออก
กฎหมายตราสามดวง  ลงโทษพระภิกษุท่ีท าผิดพระวินัย  ย า่ยพีระ
ศาสนา   แถมยงัลงโทษไปถึงพ่อแม่ของพระภิกษุ  ท่ีท าผิดรา้ยแรง
แลว้ปกปิดไวด้ว้ย ...  

ปุญฺ านิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺ า โหนฺติ ปาณนํิ 
 

บญุเปน็ทีพ่ึ่งของสัตวท์ัง้หลายในโลกหน้า 
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41พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๔๑ 

ภิกษุผู้เห็นแก่ปัจจัย ย่อมสิ้นเดชอับแสง 
ในท่ามกลางบริษัท ๔ 

ก็ภิกษุผูเ้ห็นแก่ปัจจยั   ยอ่มสิ้ นเดชอบัแสงในท่ามกลางบริษทั ๔ 
คลา้ยกบักหาปณะเกแ๊ละเถา้ถ่านไฟท่ีดบัแลว้ฉะน้ัน  ส่วนภิกษุผูม้ีจิต
หวนกลบัจากปัจจยัน้ัน  เป็นผูห้นักในธรรม  ประพฤติครอบง าอามิส
อยูเ่ป็นนิตย ์ ยอ่มมีเดช  (มีสง่าราศี)     คลา้ยกบัราชสีหฉ์ะน้ัน    เพราะ
เหตุน้ันเอง พระผูม้ีพระภาคเจา้จึงตรสัอยา่งน้ีว่าดกู่อนภิกษุทั้งหลาย   
ขอเธอทั้งหลาย  จงเป็นธรรมทายาทของตถาคตเถิด   อยา่เป็น
อามิสทายาทเลย   ตถาคตปรารถนาใหเ้หล่าพระสาวก  ไดล้าภท่ี
ประณีตกวา่   ตรสัไวแ้ลว้ดว้ยความอนุเคราะห ์   หาใช่ไม่ตอ้งการให้
พระสาวกไดล้าภไม่             (อฏ . ธรรมทายาทสูตร ม.ม.ู ๑๗/๒๑๙) 

 

การไม่เล่าเรียนพุทธวจนะแล้วนอนหลับเสีย  
ยังดีกว่าการเล่าเรียนแบบอลคัททูปริยัติ 

ภิกษุใดเล่าเรียนพุทธวจนะ  เหตุปรารภลาภสกัการะวา่  เราจกั
ไดจ้ีวร  เป็นตน้  หรือคนทั้งหลายจกัรูจ้กัเราในท่ามกลางบริษัท ๔  
อยา่งน้ี    ปริยติัน้ันของภิกษุน้ัน  ชื่อวา่   อลคทัทปริยตัิ.   จริงอยู่   การ
ไม่เล่าเรียนพุทธวจนะแลว้นอนหลบัเสีย ยงัดีกวา่การเล่าเรียนอยา่งน้ี    

ส่วนภิกษุใดเล่าเรียนดว้ยคิดวา่    เล่าเรียนพุทธวจนะ   บ าเพ็ญ
ศีลในฐานะท่ีศีลมาถึงเขา้    ใหถื้อเอาหอ้งสมาธิในฐานะท่ีสมาธิมาถึง
เขา้  เร่ิมตั้งวปัิสสนาในฐานะท่ีวิปัสสนามาถึงเขา้  ท ามรรคใหเ้กิด   ท า
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42 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๔๒ 
ใหแ้จง้ผลในฐานะท่ีมรรคผลมาแลว้   ปริยติัน้ันของภิกษุน้ัน  ชื่อวา่   
นิตถรณปริยตัิ.    ปริยติัของพระขีณาสพ    ชื่อวา่   ภณัฑาคาริกปริยตัิ.         

(อฏ . อลคทัทปูมสูตร ม.ม.ู ๑๘/๓๐๕) 

ความปรารถนาของผู้เขียน 
ผูเ้ขียนไดแ้ต่หวงัวา่ อุบาสกอุบาสิกาผูม้ีศรทัธาในพระรตันตรยั  

จะเป็นผูฉ้ลาดมีปัญญา   ไม่เชื่อง่าย   ดว้ยการศึกษาพระธรรมค าสอน
แลว้ไตร่ตรอง  เทียบเคียงกบัหลกัค าสอนในพระไตรปิฎก  อรรถกถา  
โดยไม่ยดึมัน่ถือมัน่ครูบาอาจารยข์องตนเองเท่าน้ัน  แต่จะเคารพรกั
ยดึถือพระรตันตรยัเป็นส าคญั  จะไดไ้ม่ถูกหลอกลวง  หรือเป็นเคร่ือง 
มือสรา้งความยิง่ใหญ่ ใหก้บับุคคลผูบ้วชเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์
ในพระพุทธศาสนา  ดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์  

 

หวงัวา่  ท่านพระภิกษุผูท่ี้ยงัไม่ไดต้ั้งใจรกัษาศีล  ขอใหท่้านหนั
กลบัมารกัษาศีล  ศึกษาพระธรรมค าสอน  แลว้น้อมน ามาปฏบิติั  
เพื่อรกัษาตนเอง  ใหพ้น้จากอบายภูมิ  และเป็นการช่วยรกัษาพระ
ศาสนาไปในตวัดว้ย    

 

หวงัวา่  ท่านพระภิกษุผูต้ั้งใจรกัษาศีลดีแลว้  จะไม่หลงใหลไป
กบัลาภ   สกัการะ   ยศต าแหน่ง   ชื่อเสียง   จะไม่หลงเพลินไปกบั
ความเคารพนบน้อม  การสรรเสริญเยนิยอจากคฤหสัถผู์แ้วดลอ้ม  จะ
มุ่งมัน่ตั้งใจศึกษาพระธรรมค าสอนใหย้ิง่ ๆ ขึ้ นไปโดยไม่หยุดยัง้  เพื่อ
ความกา้วหน้าในการปฏบิติัธรรม  เพื่อความพน้จากวฏัฏทุกข ์  และ
เพื่อจรรโลงพระศาสนา  ใหด้ ารงอยูย่ ัง่ยนืยาวท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ขอใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูส่ิ้ นกาลนาน 
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ผูรู้ท่้านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้่า คนไทยไม่ควรประมาทและน่ิงนอน

ใจว่า  พระพทุธศาสนาจะด ารงมัน่คงอยูใ่นประเทศไทยตลอดไป   
ควรยอ้นระลึกถึงประเทศอินเดีย  อฟักานิสถาน  อินโดนีเซีย  ซ่ึง
เป็นตน้ก าเนิดและเจริญรุง่เรือง  ดว้ยค าสอนในพระพทุธศาสนา  
แตสุ่ดทา้ย   พระพทุธศาสนาก็ตอ้งอนัตรธาน  สูญสลายไปจาก
ประเทศเหลา่นั้น   ตามกฎเกณฑแ์หง่ไตรลกัษณ ์
 

เที่ยวไปผู้เดียวดีกว่าอยู่ร่วมกับคนพาล 
 

 จร  ฺเจ  นาธคิจเฺฉยฺย   เสยฺย  สทสิมตตฺโน   
 เอกจรยิ  ทฬฺห  กยิรา     นตถิฺ พาเล สหายตา  
 

ถา้บุคคล  เมื่อเท่ียวไป  ไม่พึงประสบสหายผูป้ระเสริฐกวา่  
หรือผูม้ีคุณเช่นกบัตนไซร ้  พึงท าความเท่ียวไปคนเดียวใหม้ัน่   
เพราะวา่   คุณเคร่ืองเป็นสหายยอ่มไม่มีในเพราะคนพาล 
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44 พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ? พุทธบริษัทจะช่วยจรรโลงพระศาสนาได้อย่างไร ?

๔๔ 

ท่านใคร่ท่ีจะทำบุญชนิดที่มีผลมาก  
หรือทำบุญแล้วได้ผลน้อย ?  

 ในปัจจุบนั  มีผูท้ี่เห็นแก่ตวั  เกียจครา้นในการท างาน  หรือ 
ไม่มีทางท ามาหากินและไม่ประสพความส าเร็จในทางโลก  พากนั
บวชเขา้มาในพระพทุธศาสนา  แฝงตวัอยูใ่นคราบของพระภิกษุ
เป็นจ  านวนมาก   เขาเหล่าน้ันอาศยัผา้เหลือง  อนัเป็นธงชยัของพระ
อรหนัตใ์นการท ามาหากิน  ไม่ประพฤติตามพระธรรมวนัิย  สะสม
ขา้วของ  ทรพัยส์ินเงินทอง    

เมื่อมีเงินมากเขา้  บางคนก็เปลี่ยนเสื้ อผา้  ใส่หมวก  ออกเท่ียว
เตร่ในเวลากลางคืน  สูบบุหร่ี  กินเหลา้  เมายา  เท่ียวผูห้ญิง  บางคน
ก็เรียกใหผู้ห้ญิงมาหาท่ีกุฏ ิ ถูกจบัไดล้งข่าว  ไล่ใหส้ึกก็ถมไป  บางคน
ก็ส่งเงินไปใหลู้กเมียหรือพ่อแม่ท่ีต่างจงัหวดั ฯลฯ  การบวชเป็นพระ 
ภิกษุจึงเป็นช่องทางท ามาหากินของคนพวกน้ี  เป็นการย า่ยที าใหพ้ระ
ศาสนาเสื่อมลง     

ท่ีเกิดปัญหาเช่นน้ี  ก็เน่ืองจากคนไทยใจบุญ  มีศรทัธา  ชอบให้
ทาน  โดยเฉพาะชอบท าบุญดว้ยการถวายเงินทอง  เพราะสะดวก 
สบาย  ไม่เสียเวลาในการท าอาหาร  หรือการแสวงหาวตัถุไทยธรรม
ต่าง ๆ  แต่เป็นการกระท าที่ผิดพลาดอยา่งถนัด  เพราะการถวาย
เงินทองใหแ้ก่พระภิกษุ  นอกจากจะไดบุ้ญนอ้ยแลว้ยงัเป็นเหตุท า
ใหพ้ระศาสนาเสื่อมทราม เป็นการช่วยท าลายพระศาสนาโดยรูเ้ท่า 
ไม่ถึงการณ ์ และเป็นเหตุใหค้นท่ีไม่มีอนาคต  ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษ   
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๔๕ 
ไม่กลวัอบาย   พากนับวชเขา้มาเป็นพระภิกษุ   เน่ืองจากบา้นก็ไม่
ตอ้งเช่า   ขา้วก็ไม่ตอ้งซ้ือ   แถมมีคนถวายเงินทองใหใ้ชจ้า่ยอีก
ตา่งหาก  สบายจริง ๆ ... (แตเ่ขาไม่รูต้วัเลยวา่  ก าลงักระท าทาง
ไปสู่อบาย  ทคุติ  วนิิบาต  นรก   ชา่งน่าสงสารเสียน่ีกระไร !) 

 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุรับเงินทอง 
อน่ึง  ภิกษุใด  รบัก็ดี  ใหร้บัก็ดี  ซ่ึงทองเงิน  หรือยนิดีทองเงิน   

อนัเขาเก็บไวใ้หก็้ดี   ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย.์  
(รบัเองหรอืใหผู้อ่ื้นรบัแทนหรอืยนิดเีงนิทองท่ีเขาเก็บไวใ้ห ้หรอื

ฝากธนาคารก็ผดิทัง้น้ัน  เงนิท่ีเขาใส่ลงในบาตร  แมพ้ระภิกษุไม่รูว้า่
เป็นเงนิ  ถา้มีการรบัก็ตอ้งอาบตัิ  เพราะสิกขาบทขอ้น้ี  เป็นอจิตตกะ 
คือ  ไม่รูก็้เป็นอาบตัิ  ภิกษุจึงตอ้งสงัเกตใหล้ะเอียด  หรอืถามโยม
ก่อนวา่  มีเงนิทองอยูใ่นถงุอาหารหรอืไม่   ถา้มี  ก็ใหโ้ยมเอาออก  
ก่อนท่ีโยมจะใส่บาตร ...) 
(พระวนิยัปฎิก มหาวภิังค ์เลม่ ๑ ภาค ๓ เบอร ์๓ หน้า ๙๔๐ ชดุมหามกฏุ ฯ) 

 

ผู้ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร  
ไม่ใช่ภิกษุในพระพุทธศาสนา 

ดูกอ่นนายบา้น ทองและเงินไม่ควรแกส่มณะเชื้ อสายพระศากย-
บุตรโดยแท ้  สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรไม่ยนิดีทองและเงิน สมณะ
เชื้ อสายพระศากยบุตรไม่รบัทองและเงิน  สมณะเช้ือสายพระศากย-
บุตรมีแกว้และทองอนัวางเสียแลว้   ปราศจากทองและเงิน   ทองและ
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๔๖ 
เงินควรแก่ผูใ้ด   แมก้ามคุณทั้ง  ๕ (คือสี เสียง กลิ่ น รส สมัผสัท่ีดี ๆ)  
ก็ควรแก่ผูน้ั้น    กามคุณทั้ง  ๕  ควรแก่ผูใ้ด    เธอพึงจ าผูน้ั้นไวโ้ดยส่วน
เดียววา่   มีปกติมิใช่สมณะ  มีปกติมิใช่เช้ือสายพระศากยบุตร   เรา
จะกล่าวอยา่งน้ีวา่   ผูต้อ้งการหญา้   พึงแสวงหาหญา้    ผูต้อ้งการไม ้ 
พึงแสวงหาไม ้  ผูต้อ้งการเกวยีน  พึงแสวงหาเกวยีน  ผูต้อ้งการบุรุษ  
พึงแสวงหาบุรุษ  แตเ่ราไม่กลา่วโดยปริยายไร ๆ  ว่า  สมณะพึงยนิดี   
พึงแสวงหาทองและเงิน 

(เรื่องนายบา้นช่ือมณีจฬูกะ ว.ิ จุล. ทตุยิภาค เล่ม ๗ เบอร ์๗ หน้า ๕๓๖)  
 

(โยมทัง้หลายจงทราบเถดิวา่  พระภิกษุท่ีแทจ้รงิ  ในพระพทุธ- 
ศาสนา  เป็นศิษยข์องพระสมัมาสมัพทุธเจา้  จะตอ้งประพฤติตาม
ค าสัง่สอนของพระองค ์  ตอ้งไม่รบัเงนิทอง  ไม่สะสม  ไม่ใชจ้า่ยเงนิ
ทองโดยเดด็ขาด   นอกจากการรบัเงนิทองท าใหต้อ้งอาบตัินิสสคัคิย-
ปาจิตตียข์อ้หน่ึงแลว้   การน าเงนิทองไปซ้ือหาส่ิงตา่ง ๆ ก็ตอ้งอาบตัิ
นิสสคัคิยปาจิตตียอี์กขอ้หน่ึง  การน าส่ิงท่ีซ้ือหามาใชส้อยหรอืบรโิภค 
ก็ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ทุก ๆ ครัง้ท่ีใชส้อยบรโิภค  ถา้เป็นของกินก็ตอ้ง
อาบตัิทกุกฏ  ทุก ๆ ค ากลืนเลยทีเดยีว  จะเห็นไดว้า่  พระพทุธเจา้
ทรงเครง่ครดัในเรื่ องหา้มภิกษุใชเ้งนิทองน้ีมาก   เพราะเป็นเหตท่ีุท า
ใหกิ้เลสพอกพูน  ท าใหเ้ส่ือมจากคณุธรรม  และท าใหเ้กิดในอบายภูมิ
ไดง้า่ย ในพระสูตรตรสัถงึเงนิทองวา่เป็นงูพิษอีกดว้ย เพราะฉะน้ัน   
พระพทุธองคจ์งึทรงมีพระกรณุาป้องกนัพระภิกษุจากอนัตรายเหลา่น้ัน  
เพ่ือความเจรญิในพระพทุธศาสนา  เพ่ือการบรรลุคณุวเิศษ  และเพ่ือ
การบงัเกิดในสคุติภูมิ   หรอืบรรลุพระนิพพาน)     
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๔๗ 
มีอยู่   ภิกษุทั้งหลาย  ชาวบา้นท่ีมีศรทัธาเลื่อมใส  เขามอบเงิน

ทองไวใ้นมือกปัปิยการกสัง่วา่   สิ่งใดควรแก่พระผูเ้ป็นเจา้   ขอท่านจง
ถวายสิ่งน้ันดว้ยเงินทองน้ี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหย้นิดี  ของอนัเป็นกปัปิยะ 
(ของท่ีสมควร) จากเงินทองน้ันไว ้   แตเ่รามิไดก้ลา่วว่า   พึงยนิดี   
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไร ๆ   เลย 

 

(เรือ่งเมณฑกานุญาต ว.ิ มหา. ภาค ๒ เบอร ์๗ หน้า ๑๔๙ ชดุมหามกฏุ ฯ) 
 

(ถา้อบุาสก  อบุาสิกามีศรทัธาจะถวายเงนิทอง  ก็อยา่ถวายให้
พระภิกษุโดยตรง  แต่ควรใหไ้วแ้ก่ไวยยาวจักร  คนวดั  หรอืเดก็วดั   
แลว้บอกใหจ้ดัหาส่ิงสมควรท่ีพระภิกษุตอ้งการ  แตค่วรสัง่อีกวา่  อย่า
ใหต้วัเงินทองแก่พระภิกษุ.   พระพทุธเจา้อนุญาตใหพ้ระภิกษุยนิดี
ในปัจจยั  ๔  คือ  จีวร  อาหาร  ท่ีอยูอ่าศัย  ยารกัษาโรค  หรอืส่ิงท่ี
สมควรแก่พระภิกษุ  เช่น  สบู่  แฟ๊บ  ยาสีฟัน  เป็นตน้   ท่ีอบุาสก
อบุาสิกาฝากเงนิทองไวแ้ก่คนวดั   แลว้มาบอกกบัพระภิกษุใหไ้ปเรยีก
ส่ิงท่ีตอ้งการจากคนวดัได ้  ถา้โยมสามารถท าไดอ้ย่างน้ี  ช่ือว่า  
ท าบุญประกอบดว้ยปัญญา  ย่อมมีผล  มีอานิสงสม์าก   เป็นการ
ช่วยรกัษาพระศาสนาอีกดว้ย)  

 

ดว้ยความปรารถนาด ีตอ่ผู้ใฝ่บญุและตอ่พระศาสนา  
 

หากท่านอา่นเข้าใจดแีลว้ กรณุาน าไปใหผู้อ้ืน่อา่นดว้ย หรอืจะถา่ยเอกสาร
แจกใหผู้อ้ืน่ กจ็ะเปน็บญุกศุลอยา่งยิง่ 
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อันตรายจากผู้หญิง 
 

สลฺลเป   นิสิตขคฺคปาณินา            ปณฺฑิโต   อป ิ  ปสิาจโทสินา    
อคฺุคเตช    อุรค ป ิ  อาสิเท       เอโก เอกาย ปมุทาย นาลเป.     
โลกจติตฺมถนา  ห ิ นารโิย     นจจฺคีตภณติมหฺติาวธุา    
พาธยนฺต ิ อนุปฏ  ิตสฺสต ึ   ทเีป  รกขฺสิคณาว  วาณิเช. 

       

บณัฑิตพึงเจรจากับบุรุษ ผูถื้อดาบอยา่งคมกลา้     
พึงเจรจากบัปีศาจผูดุ้รา้ย    แมจ้ะพึงเขา้ไปนัง่ใกลงู้
พิษรา้ย   แตไ่ม่ควรเจรจากบัหญิงตวัตอ่ตวั 

     

เพราะว่า   หญิงเป็นผูย้  า่ยจีติของโลก    ถืออาวุธ
คือการฟ้อนร า  ขบัรอ้งและการเจรจา   ยอ่มเบียด- 
เบียนบุรุษผูไ้ม่ตั้งสติไว ้   เหมือนหมู่รากษสที่เกาะ
เบียดเบียนพวกพอ่คา้   ฉะนั้น 

(กณุาลชาดก-โทษของผู้หญงิ ๖๒/๕๓๒) 
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๔๙ 

มหาโมคคัลลานเถรคาถา 
อฏฺ  ิกงฺกลกุฏเิก            ม สนฺหารปุปฺสิพฺพิเต              
ธิรตถฺ ุ ปูเร  ทคฺุคนฺเธ        ปรคตเฺต  มมายเส.     
คถูภสฺเต  ตโจนทเฺธ         อุรคณฑฺปสิาจนิิ   
นว  โสตาน ิ เต  กาเย       ยานิ  สนทฺนฺต ิ สพฺพทา.     
ตว   สรรี    นวโสต            ทคฺุคนฺธก   ปรวิชฺเชยฺย    
ภกิขฺ ุ  ปรวิชชฺยเต   ต          มีฬหฺ ว  ยถา  สุจกิาโม.    
เอว  ฺเจ ต  ชโน ช  ฺ า      ยถา  ชานามิ  ต   อห    
อารกา   ปรวิชฺเชยฺย         คูถฏ าน ว   ปาวุเส.   

 
  

เราติเตียนกระท่อมคือสรีระอนัส าเร็จดว้ยโครงกระดูก  อนัฉาบ
ทาดว้ยเน้ือ  รอ้ยรดัดว้ยเสน้เอ็น  เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด  มีกล่ิน
เหม็น  น่าเกลียด  ท่ีคนทัว่ ๆ ไป  เขา้ใจวา่   เป็นของผูอ้ื่น   และเป็น
ของตน.   ในร่างกายของเธอเช่นกบัถุงอนัเต็มไปดว้ยคูถ   มีหนังหุม้
ห่อปกปิดไว ้ เหมือนนางปีศาจ  มีฝีท่ีอก  มีช่อง  ๙  ช่อง  เป็นท่ีไหล
ออกเนืองนิตย ์

ภิกษุควรละเวน้สรีระของเธอ  อนัมีช่อง  ๙  ช่อง  เต็มไปดว้ย
กล่ินเหม็น  ดัง่ชายหนุ่ม  ผูช้อบสะอาด   หลีกเลี่ยงมตูร  คูถ  ไปจน
ห่างไกล  ฉะน้ัน    

หากวา่คนพึงรูจ้กัสรีระของเธอ  เช่นเดียวกบัท่ีฉนัรูจ้กั  ก็จะพา
กนัหลบหนีเธอ  ไปเสียห่างไกล เหมือนบุคคลผูช้อบสะอาดเห็นหลุม
คูถในฤดูฝนแลว้  หลีกเล่ียงไปเสียห่างไกล  ฉะน้ัน (ข.ุ เถร. ๕๓/๔๓๓) 
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๕๐ 

 
ย   ปสฺสติ  น  ต   ทิฏฺ ํ   ย   ทิฏฺ ํ   ต   น  ปสฺสติ 
อปสฺส   พชฺฌเต  มุฬฺโห  พชฺฌมาโน  น  มุจฺจติ. 

 

บุคคลเห็นอยูซ่ึ่งสิ่งใด    สิ่งน้ันชื่อวา่   อนัเขาเห็นแลว้
ก็หาไม่    สิ่งใดอนัเขาเห็นแลว้    เขาช่ือวา่ยอ่มไม่เห็นซึ่ง
สิ่งน้ัน    บุคคลผูห้ลง    เมื่อไม่เห็นย่อมติด    เมื่อติดยอ่ม
ไม่หลุดพน้        (อฏ . สตปิฏัฐานสูตร ม. มู. ๑๗/๖๖๕) 
 
ขนฺธานญฺจ   ปฏิปาฏิ           ธาตอุายตนานญฺจ            
อพฺโพจฺฉินฺน   วตฺตมาน      ส สาโร   ปวุจฺจติ. 
 

ล าดบัแห่งขนัธ ์ ธาตุ  อายตนะ  ยงัเป็นไปไม่ขาดสาย  
ท่านเรียก  สงสาร              (อฏ . ข.ุ ปฏ.ิ ๖๘/๑๑๑๓,  

อภ.ิ ส . อัฏฐสาลิน ี๗๕/๒๙, อภ.ิ วิ. สมัโมหฯ ๗๗/๔๘๒) 
 
สจฺจ    สตฺโต  ปฏิสนฺธิ           ปจฺจยาการเมว  จ            
ทุทฺทสา  จตโุร  ธมฺมา     เทเสตญฺุจ สุทุกฺกรา. 

 

ธรรม  ๔  อยา่ง  คือ  ๑. สจัจะ   ๒. สตัวบ์ญัญติั        
๓. ปฏิสนธิ  ๔. ปัจจยาการ   เป็นธรรมเห็นไดโ้ดยยาก   
และแสดงไดแ้สนยาก  

(อฏ . อภ.ิ ว.ิ สัมโมหวิโนทน ี๗๗/๔๓๙) 
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