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ช้ีแจงขาวคลาดเคลื่อน
ไดมหีนงัสอืพมิพบางฉบบั ลงขาววา หนงัสอื "กรณสีนัตอิโศก" น้ี

จัดพิมพข้ึนในโอกาสที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถวายปริญญาอักษร
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก พระเทพเวที และลงขาวอีกตอน
หนึ่งวา พระเทพเวที เปน เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร

ขอชี้แจงเพื่อความเขาใจถูกตองวา
๑. หนังสือ "กรณีสันติอโศก" น้ี จัดพิมพสําหรับวันที่ ๒๔

กรกฎาคม ๒๕๓๑ (วนัเลอืกตัง้) และเริม่แจกตัง้แตประมาณ ๑๖.๐๐ น.
ของวันที่ ๒๔ ก.ค. น้ัน แตเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถวายปริญญา
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ก็ไดนํามาแจกดวย เชนเดียวกับหนังสือเลม
อื่นๆ ของพระเทพเวที อีกหลายเลม

๒. พระเทพเวที มิใชเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร



คําปรารภ

กรณีสันติอโศก โดงดังขึ้นมาในชวงเวลาที่มีเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง คือ การหาเสียงเพื่อรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. และอื้อฉาว
ในลักษณะที่พัวพันกับพรรคการเมือง ซ่ึงเปนเรื่องของความเปน
ฝกฝาย เมื่อมีผูแสดงความคิดเห็นวา กลาวตักเตือนกัน หรือแมแต
พยายามแถลงหรือช้ีแจงความจริง ก็มีการกลาวหากันวา เขาขางฝาย
โนน เขาขางฝายนี้ หรือเปนการโจมตีกลั่นแกลงกลาวรายกัน เสียงที่
ตอบโตกันไปมา ท้ังสองฝาย กลาวไดวา มีท้ังที่เปนไปดวยเจตนาดีมี
ความบริสุทธิ์ใจ และที่เกิดจากความมุงรายหรือแรงจูงใจแอบแฝง
อยางใดอยางหนึ่ง ยากที่คนทั่วไปจะแยกไดวา ใครจริงใครเท็จ ใครมุง
รายใครมุงดี อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นาสงสัยก็คือ ในทามกลางสภาพ
การณเชนนี้ ท้ังผูแสดงและผูดู มีใคร สักกี่คนที่เขาใจความเปนจริง
และมีหลักการในการวินิจฉัยเหตุการณและพฤติกรรมอยางถูกตอง
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หนังสือเลมเล็กนี้พิมพออกมาเผยแพร ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๓๑ ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนวันแหงความ
เปนกลาง ซ่ึงผานพนระยะเวลาของการหาเสียงไปแลว และทั้งยังไม
ทราบผลวาพรรคการเมืองใดจะไดรับเลือกตั้งเขามามากนอยเพียงใด 
จึงแนใจไดวา การเผยแพรหนังสือน้ีจะไมมีผลกระทบตอการเลือกตั้ง
ไมมีความเกี่ยวของกับการหาเสียงของพรรคใดฝายใด ในเวลาเดียว
กัน ก็ไมมีทางที่จะคิดเห็นไปวา เปนการมุงเอาอกเอาใจฝายหนึ่ง ทับ
ถมฝายหนึ่ง หรือจะมุงมาขัดแยงแข็งขืนกับฝายใด แตมุงหมายวา ไม
วาใครก็ตามที่จะไดรับเลือกตั้งเขามามีสวนรวมสําคัญในการรับผิด
ชอบตอชะตากรรมของสังคม และประเทศชาติ ควรจะรูเขาใจเรื่องราว
ท่ีมีความสําคัญตอสังคมของตนตามความเปนจริง เมื่อรูเขาใจแลว
หากมีจิตใจเปนธรรมและรักความชอบธรรม จักไดปฏิบัติหนาที่ของ
ตนดวยปญญา ท่ีรูเขาใจความจริงนั้น
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ในรอบปท่ีผานมาถึงบัดนี้ มีขาวโดงดังอื้อฉาวกระทบ
กระเทือนตอวงการพระศาสนามากมายหลายเรื่อง เกิดประดังซอน ๆ
ตอทอดกันมาแทบไมขาดสาย โดยเฉพาะขาวเกี่ยว กับพระภิกษุ
ประพฤติเสียหายวิปริตผิดทางของสมณะ ขาวเหลานี้ทุกเรื่องควรไดรับ
ความสนใจพิจารณาแกไข แตก็ควรทําความเขาใจใหชัดเจนในแตละ
เรื่องไปทีละเรื่อง บางเรื่อง คนสวนใหญเห็นชัด และยอมรับกันอยูแลว
วาเปนเรื่องที่ช่ัวรายเสียหายโดยไมมีขอสงสัย สิ่งที่ตองทํามีเพียงดาน
ปฏิบัติการในการแกไข แตบางเรื่องมีปญหาเปนขอขัดแยงกันวา เปน
ความผิดความชั่วรายเสียหายหรือไม และถาเปน เปนอยางไร

กรณีท่ีเดนมากในระยะนี้ซ่ึงควรใหความสนใจเปนพิเศษเรื่อง
หนึ่ง ก็คือ กรณีพระโพธิรักษแหงสันติอโศก ซ่ึงเปนขาวบนหนาหนังสือ
พิมพบอย ๆ ในลักษณะที่พัวพันกับ พรรคการเมืองใหมท่ีมีช่ือวาพรรค
พลังธรรม ไดมีผูพยายามประกาศแกประชาชนวา สันติอโศกเปน
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สํานักนอกกฎหมาย พระโพธิรักษและคณะเปนนักบวชนอกพระธรรม
วินัย ไดละเมิดกฎหมายคณะสงฆตลอดจนรัฐธรรมนูญ และเขายุง
เกี่ยวกับการเมือง โดยแสดงตนสนับสนุนพรรคการเมืองที่ช่ือวาพลัง
ธรรมนั้นอยางออกหนาออกตา เปนการใชพระพุทธศาสนาเปนเครื่อง
มือในการหาเสียงทางการเมือง ทําใหพระพุทธศาสนามัวหมอง (ดูจุล
สารนิเทศ ฉบับที่ ๒ /๒๕๓๑ เปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย, หนา ๓, ๑๖, ๒๖
เปนตน)

ทางฝายสันติอโศกไดช้ีแจงตอบโตวา คณะของตนไมผิด
กฎหมาย เพราะมีสิทธิเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ ท่ีจะลาออกจากมหา
เถรสมาคม เมือ่ลาออกจากมหาเถรสมาคมแลวกไ็มอยูในคณะสงฆไทย
จึงไมตองอยูใตกฎหมายคณะสงฆ และตนมีเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕ "ในการถือ...ลัทธิ นิยมทางศาสนา และมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน... ในการใชเสรีภาพดังกลาวใน
วรรคหนึ่งบุคคลยอมไดรับการคุมครอง มิใหรัฐกระทาํการใดๆ อันเปนการ
รอนสิทธิหรือประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือ...ลัทธินิยมทาง
ศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น"

นอกจากสันติอโศกจะชี้แจง และออกเอกสารตอบโตเองแลว ก็
มีบทวิจารณหลายครั้งในหนาหนังสือพิมพบางฉบับแสดงความ
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สนับสนุนสันติอโศก กลาวตอบโตวา ผูติเตียนสันติอโศกนั่นแหละเปน
ฝายผิดชั่วราย ทําการปายสีสํานักสันติอโศกดวยความอิจฉาริษยา
และในการวิพากยวิจารณตอบโตเชนนี้ บทความเหลานั้นมักจะหันไป
พูดเชิงสั่งสอนแนะนําวา ผูท่ีติเตียนสันติอโศกทั้งหลาย "ควรจะหันหลัง
กลับไปขจัด อลัชชีคราบผาเหลืองใบหวย เซงพระ เสกไม แกะรูป
อวัยวะเพศมาบูชา ฯลฯ ไมเขาทากวาหรือ" ซ่ึงการพูดทํานองนี้ก็เปน
วิธีปฏิบัติในการตอบโต ท่ีสํานักสันติอโศกเองชอบใชหรือยกมาอางทั้ง
โดยภาพและขอเขียน (ดู "ฟงเสียงกวางนอยบาง" ของพุทธสถานสันติอโศก,
พิมพครั้งที่ ๑ - ก.ค. ๒๕๓๑)

ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ถึงขั้นที่มีผลกระทบกระเทือนตอพระศาสนา
ถาทําความเขาใจและแกไขไมถูกตองก็จะเกิดผลรายลุกลามเปน
อันตรายทั้งตอพระศาสนา และตอสังคมเปนอยางมาก จึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ผูรับผิดชอบตอพระศาสนาและตอ สังคมควรเอาใจใสหาทาง
แกไขใหถูกตอง จะปลอยปละละเลยนิ่งเฉยดูดายมิได การเรงรัดใสใจ
แกไขปญหาเหลานี้ เปนกิจท่ีพึงตองทําตามหลักอปริหานิยธรรม
(ธรรมที่จะทําใหไมเสื่อม) ซ่ึงภิกษุท้ังหลายจะตองถือเปนสําคัญและ
ตั้งใจ ปฏิบัติ ดังความในขอ ๒. วา "ตราบใดภิกษุทั้งหลายยัง พรอม
เพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันลุกขึ้นแกไขสิ่งเสียหาย พรอมเพรียงกัน



กรณีสันติอโศก๖

ทาํกิจที่สงฆพึงทาํ ตราบนั้น พึงหวังความเจริญได ไมมีเสื่อมเลย" (พระไตร
ปฎกบาลี เลม ๑๐ ขอ ๗๐ หนา ๙๐)

จับปญหาใหตรงประเด็น
ในกรณีน้ี ปญหาที่เปนขอโตแยง ซ่ึงจะตองพิจารณา วินิจฉัย

กันใหแนชัดลงไป ก็คือสํานักสันติอโศกละเมิดกฎหมาย จริงหรือไม?
ประพฤติผิดธรรมวินัยจริงหรือไม? ตลอดจนวาใชพระพุทธศาสนาเปน
เครื่องมือหาเสียงใหแกพรรคการเมือง ทําใหพระพุทธศาสนามัวหมอง
จริงหรือไม? แตในการชี้แจงหรือตอบโตของสันติอโศกและผูท่ี
สนับสนุน มักกลาวแยงใหหันไปสนใจปญหาภิกษุประพฤติเหลวไหล
ประกอบดิรัจฉานวิชา คาสวรรค คาเครื่องรางของขลัง ฯลฯ และพูด
ทํานองวา ชาวคณะสันติอโศกไมไดประพฤติเหลวไหลเชนนั้นเลย
ทําไมจึงมาเบียดเบียนสํานักสันติอโศก ไมไปจัดการกับภิกษุ อลัชชี
เหลวไหลเหลานั้น ความจริง การที่ชาวคณะสันติอโศกไมประพฤติ
เหลวไหลเชนนั้น ก็เปนความดีของชาวสันติอโศกในแงน้ัน ไมมีใคร
เถียง แตก็ไมเปนหลักประกันวา เมื่อชาวสันติอโศกไมประพฤติเหลว
ไหลอยางนั้นแลว ชาวสันติอโศกจะไมกระทําความผิดอยางอื่น
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ในการพิจารณาแกไขปญหาสังคมหรือปญหาใด ๆ ก็ตาม จะ
ตองเอาหลักการแหงความถูกตองดีงามเปนบรรทัด ฐานหรือเปน
เกณฑตัดสิน โดยยกเอากรณีท่ีเปนปญหาขึ้นมา วินิจฉัยเปนเรื่อง ๆ ไป
ไมใชแกปญหาดวยวิธีเอาปญหากับ ปญหามาเกี่ยงกัน หรือเอาปญหา
กับปญหามาวัดกัน ถาเราขีดเสนสองเสนแลวปรากฏวา เสน ก. คด
แตเสน ข. คดมากกวา สิ่งที่จะใชวัดความคดและแกไขเสนใหตรง ก็คือ
ไมบรรทัด ไมใชเอาเสน ข. ท่ีคดมากกวามาวัดเสน ก. การที่เสน ข. คด
มากกวา ยอมไมชวยใหเสน ก. กลายเปนเสนตรงขึ้นมาได และก็ไม
ควรเปนเหตุใหเราตองงดเวนการแกไขเสน ก. ใหตรง ถาคณะสันติ
อโศกทําผิดจริง การที่ภิกษุพวกหนึ่งประพฤติเลวรายวิปริตมีบอกใบ
ใหหวย เปนตน ก็ไมทําใหคณะสันติอโศกพนความผิดไปได และไม
ควรเปนเหตใุหตองละเวนการแกปญหาเกีย่วกบัสนัตอิโศก บุคคลผูหนึง่
ลอบตั้งโรงงานผลิตสารพิษโดยไมไดรับอนุญาต เขาถูกดําเนินคดีวา
ทําผิดกฎหมาย ถาเขาพูดวา คนอื่นพวกโนน ๆ จํานวนมากมาย
ประพฤติช่ัวรายปลนฆาหลอกลวงผูคน ทําไมไมไปจัดการกับคนเหลา
น้ัน ทําไมจึงมากลั่นแกลงตัวเขาซึ่งไมไดทําความชั่วรายอยางนั้นเลย
การพูดของเขานั้นใคร ๆ ก็เห็นไดชัดวาเปนการไมถูกตอง การที่คน
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พวกอื่นประพฤติ ช่ัวรายประเภทปลนฆาหลอกลวงผูคน และการที่ตัว
เขาเองไมไดประพฤติช่ัวรายประเภทนั้น ยอมไมเปนเหตุใหเขาพน จาก
การทาํความผดิฐานผลติสารพษิโดยไมไดรับอนุญาต และไมควรเปนเหตุ
ใหมกีารละเวนการดาํเนนิคดกีบัเขา นอกจากนัน้ กไ็มแนวา การกระทาํ
ของเขาจะมีโทษภัยตอสังคม นอยไปกวาการปลนฆาหลอกลวงผูคน

การที่ภิกษุพวกหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวนไมนอย ประพฤติ
วิปริตผิดทางของสมณะดวยการใบหวย ประกอบดิรัจฉานวิชาตาง ๆ
น้ัน มิใชแตสันติอโศกเทานั้นที่จะไมเห็นดวย พระสงฆอื่น ๆ อีกจํานวน
มาก ก็ไมยอมรับ และตองการใหมีการแกไขปรับปรุง ถาสันติอโศกทํา
ผิดอยางอื่นจริง สิ่งที่ควรจะพูดในกรณีน้ันก็คือวา ปญหายุงยากใน
คณะสงฆ ก็มีมากมายพออยูแลว ทําไมสันติอโศกจึงใชวิธีมาสราง
ปญหาเพิ่มใหมากขึ้นไปอีก และเมื่อสันติอโศกถูกพิจารณา ความผิด
ถาเห็นวา คนอื่นที่ทําผิดอยางอื่นไมไดรับการพิจารณาโทษ สิ่งที่สันติ
อโศกควรจะพูด ไมควรเปนการเกี่ยงแยงวา ทําไมจึงมากลั่นแกลง
ขาพเจา ทําไมไมไปจัดการกับภิกษุประพฤติเลวรายพวกโนน แตควร
จะพูดใหมวา เมื่อทานมาพิจารณาความผิดของขาพเจาแลว ก็อยาละ
เลยการพิจารณาโทษภิกษุท่ีประพฤติช่ัวรายพวกโนนดวย
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ปญหาทุกปญหาควรไดรับการแกไข การที่ในสังคมของเรา
และในวงการพระศาสนา มีปญหาภิกษุประพฤติหลอกลวง ตั้งตนเปน
ผูวิเศษประกอบดิรัจฉานวิชาเลี้ยงชีพแพรหลายมากมายนั้น เปน
เครื่องฟองวาจะตองมีความบกพรอง ยอหยอนออนแอในการบริหาร
กิจการพระศาสนา และประเทศชาติ ในสภาพเชนนี้ ถาสํานักสงฆสันติ
อโศกทําความผิดจริงและคงอยูไดโดยไมไดรับการแกไข ก็เปนกรณี
เพิ่มข้ึนอีกตัวอยางหนึ่ง ท่ีแสดงหรือยืนยันถึงสภาพที่บกพรองยอ
หยอนออนแอของการบริหารนั้น เปนการเพิ่มกรณีตัวอยางของปญหา
หาใชเปนการแกปญหาหรือลดปญหาไม เมื่อจะแกปญหา ก็ควรแกท้ัง
ปญหาภกิษุท่ีหาเลีย้งชพีดวยเดรจัฉานวชิา และปญหาสนัตอิโศก ไมใช
เอาปญหาหนึง่มากลบทบัหรอืกลบเกลือ่นอกีปญหาหนึง่ พทุธศาสนกิชน
ผูหวังดีตองการทําประโยชนแกพระพุทธศาสนา ควรชวยกันกระตุน
เตือน เรงเรา หรือเรียกรองใหมีการแกไขปรับปรุงทุกครั้ง ท่ีมีปญหา
เกิดขึ้น โดยไมตองรอที่จะเอาปญหาเกามาเทียบกับปญหาใหม

ปญหาภิกษุประพฤติหลอกลวง หาเลี้ยงชีพดวยดิรัจฉานวิชา
ตาง ๆ เปนเรื่องที่รูกันอยูแลววา ผิดพลาดเสียหาย จึงเปนปญหาขั้น
ปฏิบัติการวา จะดําเนินการแกไขกันอยางไร หรือทําอยางไรจะใหมี
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การดําเนินการแกไข สวนเรื่องของสันติอโศก เปนปญหาตั้งแตข้ันทํา
ความเขาใจ วาเปนความผิดหรือไมอยางไร ในที่น้ีจึงจํากัดจะพูด
เฉพาะปญหาเกี่ยวกับสันติอโศก

สันติอโศกเปนอิสระ
ไมข้ึนตอกฎหมายคณะสงฆ จริงหรือไม?

กฎหมายเปนบทบัญญัติท่ีรัฐตราขึ้นไวเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง และสันติสุขของสังคม พระอริยะทั้งหลายและ
แมแตคนดีโดยทั่วไป ยอมเอื้อเฟอตอกฎหมายของบานเมือง และตาม
ความเปนจริง กฎหมายของบานเมือง ยอมมีผลบังคับตอบุคคลทุกคน
เสมอเหมือนกัน ไมมีการยกเวน หรือถาจะมีการยกเวน ก็ยอมยกเวน
ดวยบทบัญญัติในกฎหมายนั่นเอง

กฎหมายที่รัฐตราขึ้นไวเพื่อการปกครองคณะสงฆ เรียกวา
กฎหมายคณะสงฆ พระโพธิรักษแหงสันติอโศก ไดบวชเปนพระภิกษุใน
คณะสงฆไทย ซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมาย คณะสงฆฉบับ
ปจจุบัน ท่ีมีช่ือเฉพาะวา พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยอุปสมบท
ครั้งแรก เมื่อวันเสารท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และอุปสมบทครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๖ และยืนยันวาไมเคยสึก (หนังสือ"สัจจะแหง
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ชีวิต" พิมพครั้งที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๓๑, หนา ๒๐๓, ๒๑๖-๒๑๗, ๒๒๒) แตปจจุบัน
น้ี พระโพธิรักษกลาววา ทานไมอยูในคณะสงฆไทย แตเปนคณะสงฆ
สันติอโศกที่เปนอิสระตางหากออกไป ทานจึงไมข้ึนตอกฎหมายคณะ
สงฆฉบับท่ีกลาวถึงนั้น และเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ
ทานจึงไมผิดกฎหมาย

การที่พระโพธิรักษกลาววา ทานไมอยูในคณะสงฆไทยนั้น
ทานอางเหตุผลวา ทานไดลาออกแลวจากคณะสงฆไทย โดยไดลา
ออกจากมหาเถรสมาคม ทานจึงไมอยูใตการปกครองของมหาเถร
สมาคม และจึงไมตองขึ้นตอกฎหมายคณะสงฆอีกตอไป

ประเด็นปญหาอยูท่ีวา พระโพธิรักษไดออกไปแลว จากคณะ
สงฆไทยจริงหรือไม ถาออกไปแลวจริง ทานก็ไมตองขึ้นตอกฎหมาย
คณะสงฆ ไมตองอยูในปกครองของมหาเถรสมาคม

การเขาอยูในคณะสงฆไทย และการออกจากคณะสงฆไทย
กําหนดดวยอะไร? การอยูในคณะสงฆไทย หมายถึงการเปนพระภิกษุ
สามเณรในคณะสงฆไทย ความเปนพระภิกษุสามเณรเกิดขึ้นจากการ
บวช ความเปนพระภิกษุสามเณร ในคณะสงฆไทย ก็เกิดขึ้นจากการ
บวชในคณะสงฆไทย ดังนั้น การเขาอยูในคณะสงฆไทย จึงกําหนด
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ดวยการบวช คือการบรรพชา(บวชเปนสามเณร) และการอุปสมบท
(บวชเปนพระภิกษุ) ตามกฎเกณฑของพระธรรมวินัยที่สืบตอกันมาใน
คณะสงฆไทย สวนการออกจากคณะสงฆไทยก็กําหนด ดวยการลา
สิกขา คือสึกออกไป เมื่อบวชตามนัยนี้ ก็เขาอยูในคณะสงฆไทย และ
ข้ึนตอกฎหมายคณะสงฆทันทีโดยอัตโนมัติ การสมัครเขาในคณะสงฆ
ไทยคือการบวช การลาออก คือการสึก กฎหมายคณะสงฆน้ัน รัฐตรา
ข้ึนบนฐานแหงการยอมรับหลักการอันเนื่องดวยพระธรรมวินัยนี้ 
กฎหมายนั้นจึงไมอาจบัญญัติความหมายของการเขาอยูในคณะสงฆ
ไทย และการออกจากคณะสงฆไทยขึ้นมาใหมตางหากจากหลักการ
น้ันได และถากฎหมายคณะสงฆไมยอมรับหลักการนี้ ก็ยอมกลายเปน
กฎหมายที่เลื่อนลอยไรผลโดยสิ้นเชิง ดวยไมมีเครื่องกําหนดวาจะให
ใชอํานาจบังคับแกผูใด

ทุกคนที่มีคุณสมบัติมีสิทธิและเสรีภาพที่จะสมัครเขาคณะ
สงฆไทยดวยการบวช(ถาสงฆยอมรับ) และถาไมตองการอยูในคณะ
สงฆไทยตอไป ก็ลาออกไดดวยการสึก ไมมีใคร ไมวาจะเปนบุคคล
หรือแมแตรัฐจะมารอนสิทธิเสรีภาพนี้ได แตเมื่อบวชเขามาแลว ตราบ
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ใดที่ยังไมสึก (และยังไมสิ้นชีวิต) ก็ยังอยูในคณะสงฆไทย และขึ้นตอ
กฎหมายคณะสงฆ

พระโพธิรักษอางวาตนออกจากคณะสงฆไทย ดวยการลาออก
จากมหาเถรสมาคม คําพูดนี้ มีขอพิจารณาวา มหาเถรสมาคมเปน
องคกรปกครองสงฆ ถาจะเทียบกับฝายบานเมืองอยางหลวม ๆ ก็
คลายกับคณะรัฐมนตรี

๑. ถาพระโพธิรักษ หมายความวา ทานลาออกจากมหาเถร
สมาคมโดยตรง คําพูดของทานก็ไมมีความหมายใด ๆ
เลย เพราะทานไมไดเปนกรรมการมหาเถรสมาคม ไมอยู
ในมหาเถรสมาคมอยูแลว ทานก็ไมมีสิทธิ และไมมีความ
จําเปนอะไรที่จะตองลาออกจากมหาเถรสมาคม เหมือน
กับคนที่ไมไดเปนรัฐมนตรี ก็ไมมีสิทธิและไมมีความจํา
เปนอะไร ท่ีจะตองขอลาออกจากคณะรัฐมนตรี

๒. ถาพระโพธรัิกษหมายความวา ทานลาออกจาก(การอยูใต)
การปกครองของมหาเถรสมาคม ทานก็ตองลาสิกขา
เพราะเมื่อยังอยูในคณะสงฆไทย ก็ยอมอยูใตอํานาจปก
ครองของมหาเถรสมาคม โดยอัตโนมัติ เมื่อลาสิกขา ออก



กรณีสันติอโศก๑๔

จากคณะสงฆไทย ก็พนจากการปกครองของมหาเถร
สมาคมโดยอัตโนมัติเชนกัน

โดยนัยนี้ การลาออกจากมหาเถรสมาคมของพระโพธิรักษ จึง
ไมมีความจําเปน ไมมีผล และไมมีความหมายใดๆ ท้ังสิ้น เพราะการ
ปกครองของมหาเถรสมาคมเปนสภาพติดเนื่องมากับการอยูในคณะ
สงฆไทย ท่ีเกิดขึ้นจากการบวช และจะสิ้นสุดลงไดดวยการสึก (หรือรัฐ
ออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆเสียใหม)

อันที่จริง พระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่บวชเขามา ก็ไมเคยได
ยินวามีทานผูใดบอกแจงประกาศตัว ขอสมัครเขาอยูใตการปกครอง
ของมหาเถรสมาคม ถาการอยูในปกครองของมหาเถรสมาคมตองมี
การสมคัรตอมหาเถรสมาคม หรอืประกาศแจงความสมคัรใจใหปกครอง
ก็คงไมมีภิกษุสามเณร อยูใตอํานาจการปกครองของมหาเถรสมาคม
เลย ในทํานองเดียวกัน ถาการพนจากอํานาจปกครองของมหาเถร
สมาคม จะสําเร็จไดดวยการแจงความจํานง พูดหรือประกาศวา ขอลา
ออกจาก(การปกครองของ)มหาเถรสมาคม ก็หวังไดแนนอนวา จะมิใช
มีเพียงพระโพธิรักษและคณะของทานเทานั้นที่จะขอลาออก พระภิกษุ
สามเณรอีกจํานวนมากมายก็คงขอลาออกดวยเชนเดียวกัน และยอม
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มิใชเพียงพระโพธิรักษกับคณะเทานั้นที่จะลาได พระภิกษุสามเณร
อื่นๆ ก็ยอมตองลาไดเชนกัน โดยเฉพาะภิกษุรูปใดจะทําความผิดหรือ
ถูกดําเนินคดี ก็คงจะขอลาออกจากการปกครองของมหาเถรสมาคม
เสีย กอนอยางแนนอน(โดยไมตองสึก) ถาพระโพธิรักษกับคณะลา
ออกได พระภิกษุสามเณรอื่นก็ตองลาออกไดเชนกัน

ในเมื่อการสมัครเขาคือการบวช และการลาออกคือ การลา
สิกขา จึงเปนการชัดเจนอยูแลววา เมื่อผูใดบวชเขามาในคณะสงฆ
ไทยแลว ตราบใดที่ผูน้ันยังไมสึก เขาก็ยอมยังอยูในคณะสงฆไทย ยัง
ข้ึนตอกฎหมายคณะสงฆ และอยูใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
การพูด การเขียนแจง หรือ การปาวประกาศดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม วา
ตนลาออกจาก(การปกครองของ)มหาเถรสมาคม หรือลาออกจาก
คณะสงฆไทย(โดยไมทําการลาสิกขา)ยอมไมมีผลและไมมีความ
หมายใด ๆ เลย

อน่ึง นอกเหนือจากการสมัครดวยการบวชเขามา และการลา
สิกขาดวยการสึกออกไป ตราบใดที่ยังอยูในคณะสงฆ คําวา สมัคร
และลาออก ยอมไมมีอีกเลย มีแตการปฏิบัติตามหรือการละเมิดฝาฝน
เทานั้น
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พระโพธิรักษไดบวชเขามาในคณะสงฆไทยแลว และยังไมได
ลาสิกขา(สําหรับการบวชครั้งหลัง) ดังนั้น พระโพธิรักษจึงยังอยูใน
คณะสงฆไทย (นอกจาก ถาพระโพธิรักษขาดจากความเปนพระภิกษุ
ดวยเหตุผลทางพระวินัย) และขึ้นตอกฎหมายคณะสงฆโดยสมบูรณ
ถาพระโพธิรักษไมปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ ตั้งตนเปนอุปชฌาย
บวชพระเณรเองโดยไมไดรับตราตั้ง หรือตั้งสํานักสงฆโดยไมไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย ก็ดี การเปนภิกษุโดยไมสังกัดวัด ก็ดี หรือกรณี
อื่นใดที่ขัดขืนหรือไมเปนไปตามกฎหมายคณะสงฆ ก็ดี พระโพธิรักษ
ยอมช่ือวาทําผิดกฎหมาย

พระโพธิรักษมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะลาออกจากคณะสงฆไทย จริงหรือ?

พระโพธรัิกษอางวา ทานมเีสรภีาพตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๕ ท่ีจะลาออกจากมหาเถรสมาคม ท่ีจะไมอยูในคณะสงฆ
ไทย ท่ีจะไมข้ึนตอกฎหมายคณะสงฆ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ บัญญัติวา "บุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ ลัทธินิยมในทางศาสนา
และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรม ตามความเชื่อถือของตน
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เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

"ในการใชเสรภีาพในวรรคหนึง่ บุคคลยอมไดรบัความคุมครอง มิให
รัฐกระทาํการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือประโยชนอันควรมีควรได
เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา
หรือปฏิบัติพิธีกรรม ตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น" (ที่พิมพตัว
หนา ตรงตามที่พิมพไวในหนังสือของพุทธสถานสันติอโศก)

ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ ท่ียกมาอางนี้ ยอมเปน
การชัดเจนวา พระโพธิรักษมีเสรีภาพโดยสมบูรณท่ีจะสมัครเขาอยูใน
คณะสงฆไทยดวยการบวช (ถาทานมีคุณสมบัติและสงฆยอมรับ)
สอดคลองกับท่ีไดช้ีแจงแลวในขอกอน ซ่ึงพระโพธิรักษก็ไดใชเสรีภาพ
น้ีแลว แตเมื่อพระโพธิรักษสมัครเขามาอยูในคณะสงฆไทยแลว ทานก็
มีพันธะโดยรัฐธรรมนูญอีกเชนเดียวกัน ท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะสงฆเสมอเหมือนกับภิกษุสามเณรทั้งปวง ไมมีสิทธิพิเศษเหนือ
กวาภิกษุสามเณรอื่น ดังความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓ วา "บุคคล
ยอมเสมอกนัในกฎหมาย และไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั"
และมาตรา ๔๙ วา "บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย"
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ในทํานองเดียวกัน พระโพธิรักษก็มีเสรีภาพโดยสมบูรณท่ีจะ
ลาออกจากคณะสงฆไทย เพื่อไมตองขึ้นตอการปกครองของมหาเถร
สมาคม และการลาออกนี้ก็ทําไดดวยการลาสิกขาดังไดกลาวแลวขาง
ตน แตถาไมลาสิกขา ไมวาทานจะพูดจะเขียน จะปาวประกาศขอลา
อยางไร ก็ไมมีผล การลาออกก็ไมสําเร็จ ทานก็อยูในคณะสงฆไทย ข้ึน
ตอกฎหมายคณะสงฆ อยูภายใตอํานาจปกครองของมหาเถรสมาคม
อยูน่ันเอง ดังไดกลาวแลวเชนกัน

รัฐธรรมนูญใหเสรีภาพบริบูรณแกพระโพธิรักษ และคุมครอง
พระโพธิรักษโดยสมบูรณอยูแลว ในการที่ทานจะใชเสรีภาพในการลา
ออกจากคณะสงฆไทย แตการลาออกนั้นจะตองเปนไปตามวิธีปฏิบัติ
ท่ีถูกตอง เมื่อทานปฏิบัติไมถูกตอง ตามวิธีการที่จะลาออก ทานก็ลา
ไมออก จึงเปนอันวา พระโพธิรักษตองการลาออก และทานก็ได
ประกาศลาออก แตดวยเหตุท่ีทานมิไดปฏิบัติตามวิธีการลาออกที่ถูก
ตอง ทานจึงออกไปไมได และทานก็ยังอยูในคณะสงฆไทย ข้ึนตอ
กฎหมายคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ

อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาในทางตรงขาม สมมติวา ตามรัฐ
ธรรมนูญ มาตรา ๒๕ น้ัน พระโพธิรักษมีเสรีภาพที่จะลาออกจากคณะ
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สงฆไทย พนจากการปกครองของมหาเถรสมาคมได ดวยการพูด
เขียน หรือประกาศแจงความประสงค โดยไมตองลาสิกขา ถาเปน
อยางนี้ กฎหมายคณะสงฆก็ขัดตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายคณะสงฆน้ัน
ก็เปนกฎหมายของประเทศไทย อิงอยูกับรัฐธรรมนูญแหงพระราช
อาณาจักรไทย และตราขึ้นโดยรัฐสภาเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญนั่นเอง
รัฐสภาจะไมเขาใจรัฐธรรมนูญ ถึงกับตรากฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
ข้ึนมาอยางนั้นหรือ และถาขัดกันเชนนั้นจริง เมื่อกฎหมายใดขัดตอรัฐ
ธรรมนูญ กฎหมายนั้นก็ยอมเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับใช ถากฎหมาย
คณะสงฆเปนโมฆะ มิใชแตพระโพธิรักษกับคณะของทานเทานั้น ท่ีจะ
ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ พระภิกษุสามเณรทั้งปวงก็ไม
ตองปฏิบัติตาม และไมตองขึ้นตอมหาเถรสมาคมเหมือนกัน หากเปน
เชนนี้จริง ก็ควรประกาศใหทราบทั่วกันวา กฎหมายคณะสงฆ เปน
โมฆะ ไมมีผลบังคับใช พระสงฆท้ังหมดจะไดรูวาตนมีเสรีภาพใน
ความหมายใหมน้ีโดยสมบูรณตามรัฐธรรมนูญ

อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ มิใชเปน
เพียงการปฏิบัติเกี่ยวกับการถือศาสนา หรือเปนเรื่อง ของพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือเทานั้น แตจะตองเขาใจวา คณะสงฆไทย เปนสถาบัน
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ใหญ ท่ีรัฐไดใหความสําคัญอยางมาก โดยยกยองเชิดชูใหมีสถานะ
พิเศษอยางหนึ่ง กระนั้นก็ตาม เนื่องจากพระภิกษุสามเณรทั้งหลายใน
คณะสงฆไทย ก็เปนพลเมืองของประเทศไทย รัฐจึงไดจัดใหมีระบบ
การปกครองของคณะสงฆข้ึนเปนแผนกหนึ่ง ภายใตการคุมครองและ
ควบคุมของรัฐ โดยตราเปนกฎหมายคณะสงฆ ในการนี้ บทบัญญัติ
บางอยางเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองเปนตน ซ่ึงรัฐไดกําหนดไวสําหรับ
ราษฎรท่ัวไป ภายใตบังคับของกฎหมายอื่น ๆ รัฐก็จัดใหเปนขอยกเวน
สําหรับพระภิกษุสามเณร โดยนําเอาหนาที่พลเมืองเปนตนเหลานั้น
มากาํหนดไวเปนแผนกหนึง่ในกฎหมายคณะสงฆน้ีแทน การทีพ่ระภกิษุ
สามเณรตองมสีงักดัวดั กด็ ีตองมหีนงัสอืสทุธเิปนดงับตัรประจําตวั กด็ี
การตั้งวัด ตั้งสํานักสงฆโดยตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ ก็ดี
การจะเปนอุปชฌายไดตอเมื่อไดรับตราตั้ง ก็ดี ดังนี้เปนตน เปนบท
บัญญัติในประเภทที่กลาวนี้ ซ่ึงเทียบไดกับกฎหมายบางอยางที่รัฐตรา
ข้ึนไวสําหรับทหาร หรือ ขาราชการ โดยเฉพาะ อันลวนเปนบทบัญญัติ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและสันติสุขของสังคม 
ตามวัตถุประสงคของรัฐ หาใชเปนเรื่องของการถือศาสนา หรือ การ
ปฏิบัติตามพิธีกรรม ตามความเชื่อถือไม ดวยเหตุน้ัน บุคคลจะยกเอา
บทบัญญัติ วาดวย เสรีภาพในการถือศาสนา และปฏิบัติพิธีกรรม
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ตามความในมาตรา ๒๕ แหงรัฐธรรมนูญ มาเปนขออางในการไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานี้มิได และพระภิกษุสามเณร ท่ีประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ยอมตระหนักเปนอยางดีวา ตนไมพึงฝาฝนตออํานาจรัฐ
ดวยการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยอางวาบทบัญญัติ
เหลานั้นไมมีในพระธรรมวินัย ท้ังนี้ เพราะสํานึกวาตนก็เปนพลเมือง
ของรัฐ และเพื่อเอื้อเฟอ ตอกิจการที่รัฐจัดดําเนินเพื่อความสงบเรียบ
รอยของสังคม ดังที่บทบัญญัติในพระวินัยเองหลายขอ พระพุทธเจาก็
ทรงกําหนดวางไวโดยอางอิงกฎหมายของรัฐ (เชน อทินนาทานสิกขาบท,
ปาราชิก ขอที่ ๒, วินย. ๑/๘๓/๘๓) และไดทรงบัญญัติไวเปนหลักปฏิบัติ
อยางหนึ่ง ในพระธรรมวินัย วา อนุชานาม ิภกิขฺเว ราชนํู อนุวตตฺติุ  แปล
งาย ๆ วา ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอนุวัตรตามฝายบานเมือง
(วินย.๔/๒๐๙/๒๗๓)

ถาเห็นวากฎหมายไมชอบธรรม ไมเหมาะสม หรือไมมีประ
สิทธิภาพที่จะเอื้อตอวัตถุประสงคในการเสริมสรางความเจริญมั่นคง
แหงพระศาสนาและประโยชนสุขของประชาชน ก็ควรปฏิบัติการเพื่อ
ใหมีการแกไขกฎหมาย ดวยวิธีการที่ตรงไปตรงมาตามแบบแผนของ
สังคมประชาธิปไตย
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การอยูมาไดนานโดยไมถูกจัดการ
แสดงวาไมผิดกฎหมาย?

หนังสือพิมพลงขาววา คราวที่ พล ต. จําลอง ศรีเมืองไป
ปราศรัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในระยะกลางเดือน มิถุนายน
๒๕๓๑ ครั้งหนึ่ง มีผูถามถึงความสัมพันธระหวาง พล ต. จําลอง
ศรีเมือง กับสํานักสันติอโศก และกลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีถือวาสันติ
อโศกทําผิดกฎหมาย พล ต. จําลอง ศรีเมืองไดกลาวตอบตอนหนึ่งวา
"ถาวัด(สันติอโศก)ทําผิด ตํารวจนาจะจัดการมาตั้งแตตอนนั้นแลว"
(ไทยรัฐ, อาทิตยที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๓๑)

ไมวา รายงานขาวนี้ จะตรงตามถอยคําของ พล ต. จําลอง
หรือไมก็ตาม แตคงจะเปนเพราะคําพูดที่ปรากฏในขาวนี้ จึงปรากฏวา
ตอมา มีผูใชคําพูดทํานองนี้เปนเหตุผลสําหรับยืนยันวาสํานักสันติ
อโศกไมผิดกฎหมาย โดยกลาวทํานองวา การที่สํานักสันติอโศกอยูมา
ไดนานตั้งหลายปแลว แสดงวาสันติอโศกไมผิดกฎหมาย เพราะถา
สันติอโศกผิดกฎหมาย ก็ตองถูกจัดการไปนานแลว

ความจริง การอยูมาไดนาน โดยไมถูกจัดการ เชน จับกุม
ดําเนินคดีเปนตนนั้น อาจเกิดจากเหตุผลอยางอื่น ๆ ก็ได เฉพาะอยาง
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ยิ่ง อาจเกิดจากการปลอยปละละเลยของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ หรือ
เนื่องจากอคติอยางใดอยางหนึ่ง การอยูมาไดนานโดยไมถูกจัดการจึง
ไมใชเปนเครื่องยืนยันวา จะไมไดผิดกฎหมาย

สําหรับราษฎรสามัญ ถามีผูกลาวถามอยางขางตน การตอบ
วา ถาสันติอโศกทําผิด ตํารวจนาจะจัดการมาตั้งแตตอนนั้นแลว ก็
อาจจะเปนการเพียงพอ เพราะไมอยูในฐานะที่จะทําอะไรไดมากกวา
น้ัน แตสําหรับผูใหญท่ีบริหารกิจการของบานเมือง คํากลาวโจทขาน
วามีผูทําความผิดที่ลอยนวลอยู มีคาเทากับเปนคํารองทุกขวา อาจจะ
ไดมีการปลอยปละละเลยในหมูผูมีหนาที่รับผิดชอบ ไมจัดการตาม
กฎหมายกับผูท่ีไดกระทําความผิด ในกรณีเชนนี้ ถาผูบริหารบานเมือง
ไดฟงแลว ไหวทัน ก็อาจจะตอบหรือปลอบไปหรือพูดตอทายคําตอบ
ของทานวา "ขาพเจาจะขอไปตรวจสอบดูกอน" หรือวา "ขาพเจาขอรับ
ไปสอบถามเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ" หรืออะไร ทํานองนี้ คําตอบของทาน
ก็จะใหความอบอุน และความรูสึกมั่นคงปลอดโปรงใจแกประชาชน
เปนอันมาก

ถาหากวาในบานเมืองมีสภาพและพฤติการณตาง ๆ ท่ีแสดง
ถึงความปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย แพรหลายดาษดื่น
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จนทําใหประชาชนมีความรูสึกวา คนทําผิดกฎหมายก็สามารถดํารง
ตนอยูไดอยางดีในสังคม ก็นาจะตองถือวาสัญญาณอันตรายตอความ
สงบสุขของบานเมืองไดปรากฏขึ้นแลว ยิ่งถาประชาชนมีความรูสึก
หรือถึงกับพูดกันวา ในบานเมืองนี้ ใครมีอิทธิพล มีกําลัง หรือมีพวก
มาก ก็ไมตองทําตามกฎหมาย ไมมีใครทําอะไรเขาได ถาเปนอยางนี้ ก็
จะไมเปนผลดีตอความมั่นคงของประเทศชาติอยางแนนอน

แนวทางปฏิบัติที่ควรจะเปน
ตามที่ปรากฏและเทาที่ขาพเจารูจัก ชาวสันติอโศกมักจะเปนผู

มีกิริยามารยาทเรียบรอย เปนอยูเรียบงาย มีระเบียบ วินัยเครงครัด ตั้ง
ใจและทําจริงจังในสิ่งที่ยึดถือวาถูกตอง ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีดี และนับ
วาเปนขอดีของชาวสันติอโศก เมื่อมองแตในดานนี้ ก็ทําใหเกิดความรู
สึกวาเปนความหวังใหม ในการที่จะชวยกันพื้นฟูพระพุทธศาสนา แต
ถาคุณสมบัติท่ีดีเหลานี้ถูกนําไปใชในเร่ืองที่ผิดพลาด หรือผูมีคุณ
สมบัติท่ีดี น้ันเดินทางผิดเสียเอง ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย ยิ่งในกรณีท่ี
เห็นผิดและถือผิด คุณสมบัติท่ีดีเชนความขยันจริงจัง จะยิ่งกลับเปน
พลังที่ทําใหเกิดผลรายรุนแรงหนักยิ่งขึ้น อยางนอยผลดีก็ไมคุมผลเสีย
เหมือนคนขยันเอาจริงเอาจังเมื่อหลงทางแลวก็ยิ่งผิดไปไกล
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พระโพธิรักษ ผูเปนเจาสํานักสันติอโศกเอง ไดแสดงความเอา
จริงเอาจงัอยางมากในการพดู การเขยีนตเิตยีน ความประพฤตบิกพรอง
ยอหยอน และพฤติการณผิดสมณวิสัยตาง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นใน
คณะสงฆและวงการพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป คําพูดและขอเขียน
ของทานรุนแรงมากในระยะแรกๆ แตตอมาก็ไดผอนเบาและมีลักษณะ
ประนีประนอมมากยิ่งขึ้น มองในแงหนึ่ง ก็เปนการดีท่ีทานไดแสดง
ออกเชนนี ้ ในชวงเวลาทีห่ลายสิง่หลายอยางในวงการพระพทุธศาสนา
ควรไดรับการแกไขปรับปรุง แตแลวการกระทําของพระโพธิรักษ ก็ไม
เปนแรงกดดันใหเกิดการแกไขปรับปรุงอยางที่นาจะไดเปน ท้ังนี้เพราะ
ปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะคือ ทานไมเพียงติเตียนสิ่งที่ควรติ
เตียนเทานั้น แตยังไดแสดงความเห็นความเขาใจท่ีผิดพลาด และ
ประกาศขอปฏิบัติดีงามบางอยางที่ทานนํามาถืออยางผิด ๆ ออกมา
ดวย ทําใหไมไดรับความเชื่อถือตามที่ควร และทําใหเกิดประเด็นขัด
แยงขึ้นมาใหม ประเด็นขัดแยงใหมน้ีบางทีก็กลับเดนขึ้นมากลบทับ
หรือบดบังปญหาที่แทซ่ึงควรไดรับการแกไขไปเสีย หรือสิ่งที่เขาปฏิบัติ
กันมาผิดควรจะไดรับการแกไข ทานก็ปฏิบัติผิดไปเสียอีกสุดทางหนึ่ง
กลายเปนเพิ่มปญหาขึ้นมาเสียเองใหมอีก พวกเกาที่ผิดก็กลับได
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โอกาสไมตองแกไขตนเอง นอกจากนั้น ทานก็ตั้งตัวอยูบนฐานที่มีจุด
ออนในตนเอง ประการสุดทาย ผูอื่นในวงการพระศาสนาดวยกัน ซ่ึง
ตองการเห็นการแกไขปรับปรุง ก็ไมอาจเห็นชอบดวยกับทาน และกลับ
กลายเปนอยากเห็นตัวทานไดรับการแกไขปรับปรุงไปเสียดวยอีก ตัว
อยางเกี่ยวกับการกระทําที่ทานแสดงออกอยางเดนชัด ซ่ึงเปนการผิด
พลาดเสียหายโดยไมจําเปนจะตองทําก็คือ การแกไขปรับปรุงดวยวิธี
ละเมิดกฎหมาย และการพยายามแสดงตัววาอยูนอกคณะสงฆไทย

๑. พระโพธิรักษเห็นวา กฎหมายคณะสงฆเปนเครื่องขัดขวาง
ทําใหทานเผยแพรคําสอนและปฏิบัติตามหลักการของทานไมไดหรือ
ไมสะดวก เชนการที่พระสงฆตองสังกัดวัด เปนตน ทานจึงไมยอม
ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ แตกฎหมายคณะสงฆน้ันรัฐตราไว
นอกจากเพื่อสงเสริมคุมครองพระศาสนาแลว ก็มุงเพื่อรักษาผล
ประโยชนของประเทศชาติดวย พระภิกษุสงฆ เมื่อเปนพลเมืองของ
ประเทศใด หรืออยูในดินแดนของประเทศใด ก็ตองเอื้อเฟอตอ
กฎหมายของประเทศนั้น ถาพระสงฆในประเทศไทยทั้งหมด พากันไม
ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ ซ่ึงเปนกฎหมายของประเทศ ก็จะตอง
เกิดความระส่ําระสายวุนวายขึ้นในสังคม จริงอยู กฎหมายคณะสงฆ
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(คือกฎหมายที่รัฐตราไวสําหรับการปกครองคณะสงฆ) ก็เหมือน
กฎหมายอื่น ๆ อาจมีบทบัญญัติท่ีไมอํานวยผลดีบางอยางเทาที่ควร
หรือทําใหการปฏิบัติดีบางอยางไมสะดวก หรือไมเหมาะสมกับสภาพ
ของกาลสมัยเปนตน ในกรณีเชนนี้ วิธีปฏิบัติท่ีเปนไปตามหลักการของ
สังคมประชาธิปไตย ก็คือ การดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายนั้น ไมใช การฝาฝนหรือละเมิด ฉะนั้น เมื่อสันติอโศกเห็นวา
กฎหมายคณะสงฆไมเอื้อตอการปฏิบัติศาสนกิจ ก็ควรดําเนินการตาม
แบบแผนของสังคมที่ใหโอกาสอยูแลว โดยพยายามใหมีการแกไข
กฎหมายคณะสงฆ ซ่ึงก็มีกลุมอื่นคณะอื่นพยายามดําเนินการกันอยู
บางแลว ไมใชใชวิธีฝาฝนละเมิดโดยไมปฏิบัติตาม ถาทําตามแบบ
แผนเชนนี้ก็ยอมเปนที่ยอมรับไดในหมูอารยชน (การที่สันติอโศกอาง
วา ไมข้ึนตอกฎหมายคณะสงฆจึงไมตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ไม
เปนความจริง ดังเหตุผลท่ีกลาวแลวในขอกอน ๆ )

๒. พระโพธิรักษพูดในทํานองที่ใหเห็นวา พระสงฆท้ังหลายทั่ว
ไปในคณะสงฆไทยประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ทานจึงขอลาออกไปอยู
นอกคณะสงฆไทย เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติไดตามหลักการที่ทาน
เห็นชอบ ในกรณีน้ี การลาออกของทานไมสําเร็จผล และไมมีความ
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หมายใด ๆ เลย (ดังกลาวแลวในขอกอน ๆ) ยิ่งกวานั้น ก็เปนการ
กระทําที่ไมมีความจําเปนใด ๆ ท้ังนี้เพราะวา พระภิกษุท่ีประพฤติ
เหลวไหลตาง ๆ ก็เปนเพียงบางกลุมบางพวกในคณะสงฆไทย และถา
ทานมีเจตนาดีจริง ๆ ก็ควรอยูชวยกันแกไขปรับปรุงภายในคณะสงฆ
เอง ก็จะเปนการชวยเหลือเกื้อกูลแกพระศาสนาไดมากขึ้น และในสวน
ท่ีตัวทานเองผิดพลาดบกพรอง ผูอื่นก็จะไดชวยแกไขปรับปรุงใหทาน
ไดสะดวกขึ้นดวย ในคณะสงฆไทยนี้ ยังมีชองสําหรับผูท่ีจะชวยสราง
สรรคปรับปรุงไดอยู กรณีท่ีทานอางใหเห็นวา พระสงฆในคณะสงฆ
ไทยประพฤติผิดแปลก หรือไมมีชองที่ทานจะอยูรวมไดน้ัน ไมเปน
ความจริง ดังเชน

ก) ขอเขียนที่เปนคําแถลงของสันติอโศกเอง ดังขอความวา "...แต
มีลัทธินิยมที่ผิดแผกแตกตางกันไป เชนอยาง สวนโมกข,
ธรรมกาย, สันติอโศก, มหาเถรสมาคม ฯลฯ เปนตน" (ฟงเสียง
กวางนอย, พุทธสถานสันติอโศก, ๒๒ มิ.ย. ๒๕๓๑, หนา ๙) ทําใหมอง
เห็นไปไดวา สันติอโศกไมรูจัก ไมเขาใจอะไรเลย เกี่ยวกับ
ระบบการปกครองคณะสงฆท่ีทานคิดวาทานไดขอลาออกไป
แลว ขอความขางตนนั้น เปนการจับเอาสิ่งที่เปนคนละเรื่อง
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คนละประเภทมาเรียงเขาชุดกัน เหมือนกับคําพูดวา "ทองถิ่นที่
แตกตางกันไป ดังเชน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนครปฐม และคณะรัฐมนตรี" ซ่ึงผูท่ีมีความรูความเขา
ใจอานแลว ยอมมองเห็นเปนคําพูดที่ชวนขบขัน ขอความขาง
ตนแสดงวา สันติอโศกเขาใจวา คณะของตนเปนคณะสงฆ
หนึ่ง และมหาเถรสมาคมเปนอีกคณะสงฆหนึ่ง ซ่ึงความจริง
มหาเถรสมาคมเปนองคกรสําหรับทําหนาที่ปกครองเทานั้น 
และสันติอโศกเขาใจวา สวนโมกขก็ตางหากจากมหาเถร
สมาคม เชนเดียวกับคณะของตน ถาสันติอโศกมีความเขาใจ
ในเรื่องราวเหลานี้สับสนไมรูจักไมเขาใจอะไรเสียเลย การ
พิจารณาตัดสินใจตาง ๆ ของสันติอโศกจะวุนวายสับสนเพียง
ใด และจะเปนที่ยอมรับไดอยางไร (พึงสังเกตวา ขอเขียนของ
สันติอโศก จะมีลักษณะอยางนี้บอย ๆ )

อน่ึง พึงสังเกตดวยวา ทานพุทธทาส ท่ีสันติอโศกนําคํา
ประพันธของทาน มาอางในหนังสือแถลงของตนนั้น ทานก็อยู
ในคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ ท้ังโดยกฎหมาย(เชนเดียวกับ
สันติอโศก) และโดยที่ทานไมเคยประกาศตัวแยกออกไป (ตาง
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จากสันติอโศก) เมื่อทานพุทธทาสทํางานปรับปรุงพื้นฟูตางๆ
ทางพระศาสนา ทานกไ็มตองประกาศตวัแยกจากคณะสงฆไทย
ซ่ึงไมจําเปนตองทํา และถึงทําก็ไมไดมีผลอะไรดังไดกลาวแลว

ข) สันติอโศกพูดในทํานองที่ใหเห็นวา พระสงฆในคณะสงฆไทย
หมจีวรสีเหลือง ผิดวินัย ถาทานอยูในคณะสงฆไทย ทานก็จะ
ตองหมจีวรสีเหลือง และผิดวินัยดวย ทานจึงตองแยกออกไป
คําพูดเชนนี้มีความผิดพลาดซอนสองชั้นดวยกัน

๑) สีจีวรที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติหามมิให พระสงฆใชมี
๗ สี คือ คราม เหลือง แดง บานเย็น แสด ชมพู และดํา โดยนัย
น้ี ถาพระภิกษุรูปใดใชจีวรสีเหลืองก็ยอมผิดวินัย แตก็เปนที่รู
กันวา พระสงฆในประเทศไทย ไมไดใชจีวรสีเหลือง สีจีวร พระ
ไทยที่เห็นกันมากแบบหนึ่งนั้น เปนสีกึ่งแดงกึ่งเหลือง ไม
เหมือนสีท่ีมีช่ือเรียกสีใดเลย แตเพื่อให พูดจากันรูเรื่อง จึงได
เรียกดวยสีท่ีเทียบเคียงวา ผาเหลือง แตไมไดหมายความวา
เหลืองจริง ๆ (คลายกับท่ีบางคนเรียก สีจีวรของชาวสันติอโศก
วา จีวรดํา ซ่ึงก็ไมใชสีดําจริง เพราะถาดําจริงก็ผิดวินัย) บางที
ก็เรียกใหเฉพาะเขาวาสีจีวรพระ ดังนั้น ชาวสันติอโศกจึงควร
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เบาใจได ในประการที่หนึ่งวา ถาจะหมจีวรสีอยางที่พระไทย
(จํานวนหนึ่ง) หมกันอยู ก็ไมผิดวินัย

๒) อยางไรก็ตาม พระสงฆไทยอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงก็มีจํานวน
ไมนอยเลย หมจีวรสีกรักหมน ถาชาวสันติอโศกไมชอบสีอยาง
แรก หรือยังไมสบายใจที่จะหมสีอยางนั้น ก็สามารถเลือกหม
จีวรสีกรักหมนนี้ได

ดวยเหตุน้ี เรื่องสีจีวรไมเปนเหตุผลใด ๆ เลย ท่ีสันติอโศก
จะสามารถนาํไปยกเปนขออาง ในการทีจ่ะออกจากคณะสงฆไทย

ค) ชาวสันติอโศกไมโกนคิ้ว แตเหตุผลท่ีอางในการไมโกนคิ้วนั้น
วา เพื่อไมใหเหมือนพระสงฆในคณะสงฆไทย จะไดไมมีใคร
ฟองไดวาแตงกายเลียนแบบคณะสงฆไทย การอางในขอน้ีไม
มีผลและไมมีความหมายใด ๆ เลย เพราะพระโพธิรักษยังอยู
ในคณะสงฆไทยตามกฎหมายโดยสมบูรณ (เวนแตจะไดตอง
อาบัติหนักจนขาดจากความเปนพระภิกษุ) คําพูดในขอน้ีแทน
ท่ีจะเปนวา "พระสันติอโศกไมอยูในคณะสงฆไทย จึงไมโกน
คิ้ว เพื่อไมใหเปนการแตงกายเลียนแบบพระในคณะสงฆไทย"
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ก็กลายเปนจะตองเปลี่ยนใหมวา "พระสันติอโศกแตงกายให
ผิดแปลกจากพระสงฆไทย ท้ัง ๆ ท่ีอยูในคณะสงฆไทย"

บางคราว สันติอโศกจะพูดในทํานองที่ใหคนเขาใจวา
พระสงฆไทยโกนคิ้ว ผิดวินัย เพราะพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
วา ใหพระสงฆโกนผมและหนวดเทานั้น ไมไดสั่งไวใหโกนคิ้ว
และคณะสงฆในประเทศอื่น ๆ ก็ไมโกนคิ้ว เรื่องโกนคิ้วนี้กลาว
ไดวาเปนลักษณะเฉพาะของพระสงฆไทย ไมใชเรื่องวาผิด
วินัยหรือไม จัดเขาในประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี ถา
ขนบธรรมเนียมประเพณีน้ันไมขัดกับพระวินัย (ไมไดบัญญัติ
หามวาไมใหโกนคิ้ว) หรือชวยเสริมวินัยใหมั่นขึ้น ก็เปนการ
ชอบ ตัวอยางเชน ในประเทศไทย มีประเพณีวาพระสงฆใชผา
รับประเคนของจากสตรี ไมรับจากมือโดยตรง การใชผารับ
ประเคนนี้พระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติเปนวินัยไว และพระ
สงฆในประเทศอื่น ๆ ก็ไมใชผารับประเคนของจากสตรี ใน
กรณีน้ีประเพณีชวยเสริมการรักษาวินัยใหมั่นขึ้น จึงไดสงเสริม
และยึดถือปฏิบัติกันมา
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การที่พระสงฆไทยโกนคิ้วนั้น สันนิษฐานไดอยางหนึ่งวา
จะใหพระภิกษุตางจากคฤหัสถท่ีโกนหัว ซ่ึงโกนแตผมอยาง
เดียว อันเปนที่นิยมกันบางในคนบางหมูบางพวกบางยุคบาง
สมัย การทําเชนนี้ จะเปนการชวยปองกันไมใหภิกษุสามเณร
บางรูป ท่ีคะนองปลอมตัวเปนคฤหัสถไปในที่ตาง ๆ เปนเครื่อง
ชวยคุมไวอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีท่ีเปนเชนนี้ ก็จัดไดวาเปน
ประเพณีเสริมพระวินัย

พระสงฆกับการเมือง
การเมือง คือ งานของรัฐหรืองานของแผนดิน โดยเฉพาะ ได

แกการบริหารราชการแผนดิน เปนงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม สรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน
และความเจริญรุงเรืองมั่นคงของประเทศชาติ โดยเนื้อแทจึงเปนสิ่งที่
ท้ังดีงาม และมีความสําคัญเปนอยางมาก พรอมกันนั้น ก็เปนสิ่งที่
เกี่ยวของมีผลกระทบ ถึงบุคคลทุกคนในชาติบานเมืองนั้น ๆ ดวยเหตุ
น้ี การเมืองจึงเกี่ยวของกับทุกคน

ในทางกลบักนั บุคคลทกุคนกเ็กีย่วของกบัการเมอืง โดยเฉพาะ
ในสังคมประชาธิปไตย ทุกคนยอมมีหนาที่ทางการเมือง อยางไรก็ตาม
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หนาที่และบทบาทของบุคคลตอการเมืองยอมตางกันไปตามภาวะ
และสถานภาพของตน พระสงฆก็เปนบุคคลประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีบทบาท
และหนาที่จําเพาะในทางการเมือง บทบาทและหนาที่ของพระสงฆใน
ทางการเมือง ก็คือ การแนะนําสั่งสอนธรรมเกี่ยวกับการเมือง โดย
เฉพาะการแสดงหลักการปกครองที่ดีงาม ชอบธรรม และเปนธรรม
สอนใหนักการเมืองหรือผูปกครอง เปนนักการเมืองและผูปกครองที่ดี
มีคุณธรรม ดําเนินกิจการเมืองและปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เมื่อทําหนาที่น้ี พระสงฆเองก็จําเปนจะตองตั้งอยูใน
ธรรม คือมีความเปนกลาง ท่ีจะแสดงธรรมเพื่อมุงประโยชนสุขของ
ประชาชน มิใชเพื่อมุงใหเกิดผลประโยชนสวนตัว แกบุคคล กลุมคน
หรือฝายหนึ่งพวกใด และในทางกลับกัน ก็มิใชเพื่อไดรับผลประโยชน
ทางการเมืองแกตนเอง อีกประการหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ก็คือ การที่จะ
ตองรักษาความเปนอิสระของสถาบันของตนไวในระยะยาว อันจะเปน
หลักประกันใหพระสงฆในยุคสมัยตาง ๆ แสดงบทบาทปฏิบัติหนาที่
ทางการเมืองของตนสืบตอกันไดเรื่อยไป อยางราบรื่น เพื่อผลน้ี จึงมี
สิ่งที่เรียกไดวาเปนธรรมของสถาบัน หรือเปนทํานองจรรยาบรรณของ
พระสงฆในดานการเมืองที่จะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทาง
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การเมือง และความเปนฝกฝายอยางหนึ่งอยางใด เขากับหลักที่วา
สถาบันสงฆน้ีไมข้ึนตอระบบตาง ๆ ในสังคม ดํารงรักษาอิสรภาพของ
ตน หรือคลายกับวาแลกเอาความเปนอิสระของตน ดวยการไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ ในสังคม และไมวุนกับสถาบันตาง ๆ ท่ี
กําหนดกันไวของสังคมนั้นโดยตรง

ในสังคมไทย บทบาทและหนาที่ทางการเมืองของพระสงฆได
ดําเนินมาในลักษณะที่เขารูปเปนมาตรฐานพอสมควร พระสงฆสั่ง
สอนหลักธรรมในการปกครองและสอนนักปกครองใหมีธรรม แตไมเขา
ไปยุมยามกาวกายในกิจการของบานเมือง ทางฝายบานเมืองก็ยกชู
สถาบันสงฆไวในฐานะที่เหนือการเมือง โดยมีประเพณีทางการเมืองที่
ปฏิบัติมาเกี่ยวกับวัดและพระสงฆเชนวา ผูใดหนีเขาไปในพัทธสีมา
ของวัด ก็เปนอันพนภัยการเมือง เหมือนลี้ภัยออกไปในตางประเทศ ผู
บวชแลวเปนผูพนราชภัย และเปนผูพนภัยจากปรปกษทางการเมือง
ดังในกรณีขาราชบริพารของสมเด็จพระนารายณมหาราช ท่ีพระสงฆ
มาสมมติพระราชวังเปนพัทธสีมาแลว อุปสมบทให พาออกจากวัง
ผานกองทัพของผูยึดอํานาจ ไปสูวัดไดโดยปลอดภัย และกรณีขุน
หลวงหาวัด(พระเจาอุทุมพร) ในรัชกาลพระเจาเอกทัศน เปนตน แต
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เมื่อใดมีพระสงฆละเมิดธรรมที่เปนกติกา โดยเขายุมยามกาวกายและ
เปนฝกฝายในวงการเมือง ก็ยอมเปนขออางใหนักการเมืองไดโอกาสที่
จะเขามารุกรานสถาบันสงฆ ทําใหพระสงฆไมอาจทําหนาที่ทางการ
เมืองตามบทบาทที่ถูกตองของตน เปนการทําลายประโยชนและหลัก
การของสถาบันในระยะยาว อีกประการหนึ่ง เมื่อพระรูปหนึ่ง หรือกลุม
หนึ่งไปเขาฝกฝายกับนักการเมืองกลุมหนึ่งพวกหนึ่งแลว ในไมชานัก ก็
จะมีพระรูปอื่นกลุมอื่น ไปเขาฝกฝายสนับสนุนนักการเมืองกลุมอื่น
พวกอื่นบาง ตอมา ไมเฉพาะวงการเมืองเทานั้นที่จะวุนวาย สถาบัน
สงฆเองก็จะแตกเปนฝกฝายวุนวายดวย และในยามที่ฝายบานเมือง
ระส่ําระสายกระจัดกระจาย สถาบันสงฆเองก็จะพลอยตกอยูในสภาพ
เดยีวกนั โดยไมมสีถาบันใดเหลอือยูเปนหลกัยดึเหนีย่วใหแกประชาชน
ดังมีเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ เชน ในประเทศญี่ปุน ยุคเมือง
นาราเปนราชธานี ราชสํานักมีศรัทธาในพระศาสนามาก เลื่อมใสใน
พระสงฆถึงกับทรงสถาปนาพระภิกษุเปนมุขมนตรี เรียกตําแหนง วา
ดะโชไดจินเซนจิ เมื่อกาลเวลาผานมา พระสงฆก็เขาวุนวายพัวพันมี
อิทธิพลในกิจการบานเมืองมากขึ้น จนในที่สุด ทางบานเมืองตอง
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการแผนดินใหม โดยหาทางลิดรอนอํานาจ
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ของวัด ปลดเปลื้องราชการจากอิทธิพลของพระสงฆ และถึงกับตอง
ยายราชธานีใหมจากนาราไปยังเกียวโต ในยุคตอมา บางวัดถึงกับตอง
สรางกองกําลังขึ้นปองกันรักษาตนเอง และมีเหตุการณท่ีฝายบาน
เมืองยกกองทัพมาบุกและเผาวัด

ในชวงเวลาของการเมืองระยะนี้ สันติอโศกมีพฤติการณท่ี
เกี่ยวของกับการเมืองคอนขางมาก จนนาพิจารณาวา อยูในขอบเขต
แหงธรรมของสถาบัน คือ ทําหนาที่ทางการเมือง ตามบทบาทของพระ
สงฆ หรือวาจะเลยขอบเขตจนกลายเปนการกาวกายเขาไปในการ
ดําเนินการทางการเมือง ยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทางการเมือง และทํา
ตนเปนฝกฝายทางการเมือง คําพูด ขอเขียน และคําใหสัมภาษณของ
พระโพธิรักษตอไปนี้ เปนขอมูลท่ีควรพิจารณา

"แตก็เปนสิ่งที่ดี ท่ีคุณจําลองไดรับเลือก เขามีดีในตัวเอง ท่ีคน
ท่ัวบานทัว่เมอืงศรทัธาเลือ่มใสอยูแลว และทีน่ี่เรากเ็หน็เชนนัน้จรงิดวย
เราจึงเปนหัวคะแนนจัดตั้งให และเราเปนหัวคะแนนใหดวย" (หลักไท ปที่ ๔
ฉบับที่ ๗-๘, ๒๘ พ.ย. ๒๕๒๘, หนา ๓๒)

"เมื่อจะตั้งพรรค พล ต. จําลอง มาปรึกษาหรือไม"
"...พูดกันตอนเย็นวันกอนยุบสภาวันหนึ่ง ท่ีปฐมอโศก

นครปฐม อาตมายังเทศนวายังไมตั้งพรรค เพราะ พล ต. จําลอง ยัง
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เปนผูวาฯ อยู ลาออกมาจะเสียงบประมาณเลือกตั้งกันอีก แตพอบาย
มาคุยกันใหม มีขอมูลมาก จึงเห็นวาถาไมตั้งไมได จะเอาไปฝากคน
น้ันคนนี้ไมได ถาเราไมตั้งพรรคก็ไมมีแรงพอ คนรับฝากจะวาอยางไร
ลูกนอกไสจะเปนอยางไร ดูขอมูลแลว เห็นวาตั้งพรรคดีกวา เขาบอก
วา ตั้งพรรคชื่อ "พรรคพลังธรรม" พล ต. จําลอง ตั้งชื่อเอง อาตมาเอา
อยางไรก็ได อยางไรมีคําวา "พลัง"ไวคําหนึ่งแลวกัน...เตรียมงานกันวัน
อาทิตย พอวันจันทรก็ไปยื่นหนังสือ"

"การคัดเลือกตัวบุคคล มีสวนดวยหรือไม"
"ตกลงเปนสําคัญอันหนึ่งวา ไมหวังเอาตําแหนงรัฐมนตรี ไม

หวังใหญหวังโต แตจะตองออกมาเปน ส.ส. เปนตัวแทนประชาชน
อยางแทจริง"

(มติชนรายวัน, ๑๐ พ.ค. ๓๑, หนาพิเศษ ๑)
"ถาเราไมทาํแลวใครจะทาํ อาตมาจะทาํงานการเมอืงอยูในพระ ไมรบั

หนาที่ตาํแหนง แตจะเปนปุโรหิต จะแนะนาํใหแงคิด ความรูแนวนั้นแนวนี้"
(ขาวพิเศษ - อาทิตย ๑๑-๑๗ พ.ค. ๓๑, หนา ๒๑)

ถึงแมถาพระโพธิรักษจะมีเจตนาดีเพียงไรก็ตาม แตถาล้ําเลย
ขอบเขตออกไป ก็ตองถือเปนความผิดพลาด เพราะธรรมของสถาบัน
เปนสิ่งที่จะตองรักษา พระโพธิรักษดํารงอยูช่ัวอายุไมนาน บุคคลและ
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กลุมท่ีไดรับการสนับสนุนก็ดํารงอยูช่ัวระยะกาลหนึ่ง แตพระศาสนา
และสถาบันสงฆควรจะตองดํารงอยูตอไปนานเทานาน ถาธรรมของ
สถาบันยังดํารงอยู ถึงแมสถาบันจะผันผวนปรวนแปรเจริญขึ้นและ
เสื่อมลง ก็ยังมีโอกาสจะตั้งตัวขึ้นได แตถาธรรมของสถาบันเสื่อมสิ้น
ไปแลว ก็จะไมมีใครเห็นคุณคาที่จะตองมีสถาบันนั้นอยูอีกตอไป จึง
ควรจะชวยกันรักษาธรรมของสถาบันไว อยาทําลายเสียเพียงเพราะ
เห็นแกประโยชนสั้น ๆ หรือเพียงเพราะมุงจะเชิดชูบุคคล หรือกลุมชน
พวกหนึ่งพวกใด ขอจงตั้งจิตใหเปนธรรม แลวพิจารณาความที่กลาว
มานี้

ปญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย
ปญหาที่จะมีผลกระทบกระเทือนมากที่สุดในระยะยาว ก็คือ

ปญหาดานพระธรรมวินัย เพราะพระธรรมวินัยเปนรากฐานของพระ
ศาสนา หรือวาใหถูกแท เปนตัวพระศาสนาเอง ทีเดียว การกระทําตอ
พระธรรมวินัย จึงเปนการกระทําตอตัวพระศาสนาโดยตรง

ปญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย แบงเปนประเภทใหญๆ ได ๒
อยาง คือ ปญหาระดับศีล กับปญหาระดับทิฏฐิ ปญหาระดับศีล คือ เรื่อง
ความประพฤติเสียหายตางๆ การทําผิดพระวินัย การเปนอยูนอกทาง
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ของสมณะ ปญหาระดับทิฏฐิ คือ เรื่องความเห็นความเขาใจ การตี
ความ ความเชื่อถือ การยึดมั่นในลัทธิวาเปนอยางนั้นอยางนี้ โดย
เฉพาะการถือผิดเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากหลักการที่แทจริง รวมทั้งการ
ยึดถือผิดเขาใจผิดในศีลท่ีปฏิบัติ

ปญหาระดับศีล ก็มีความสําคัญเปนอยางมาก แตถึงอยางนั้น
สวนมากก็เปนเรื่องในระดับรูปแบบ และเปนรูปธรรม จึงมองเห็นได
งาย เมื่อเกิดมีการผิดศีล คนก็จะรูกันไดรวดเร็ว สวนปญหาระดับทิฏฐิ
เปนปญหาที่ลึกซึ้งกวา ถึงเนื้อถึงตัวหรือแกนของพระศาสนา จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง และเปนนามธรรม มองเห็นไดยาก อีกทั้ง
เปนเรื่องระดับปญญา คนทั่วไปจึงมักจะมองขามไปหรือมองไมถึง
ปญหาระดับศีลอาจทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย ไมสงบ ใน
ขอบเขตหนึ่ง แตคนมองเห็นรูอยูวาผิดวาเสียหาย จึงไมขยายวงกวาง
ขวางนักและไมคงอยูยาวนาน แตจะเกิดมีไดบอย ๆ คือ เรื่องนี้หมดไป
เรื่องนั้นโผลข้ึนใหม แตปญหาระดับทิฏฐิเปนปญหายืดเยื้อเรื้อรัง เกิด
มีข้ึนแลวก็แกไขไดยาก และสามารถขยายตัว เปนปญหาที่รายแรงยิ่ง
กวาปญหาระดับศีล เปนอันมาก ถาปญหาระดับทิฏฐิเกิดขึ้นมาจริง ๆ
แลว จะเห็นวา ปญหาระดับศีล กลายเปนเรื่องปลีกยอย ลดความ
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สําคัญลงไปมาก ปญหาระดับทิฏฐิมีตัวอยางถึงขั้นเปนสงคราม
ศาสนา สงครามระหวางลัทธินิยม หรืออุดมการณทางการเมือง คนที่
ขัดแยงกันในระดับทิฏฐิ อาจจะเปนคนที่ไดช่ือวามีศีลเครงครัดตาม
หลักของลัทธิหรือศาสนา ประพฤติตัวดีงามตอคนในหมูพวกตน แต
สามารถทําการตาง ๆ เพื่อทําลายคนที่ถือตางทิฏฐิ ตางลัทธิ ตาง
ศาสนาไดอยางรุนแรง และผูกปมไวตลอดระยะเวลายาวนาน ปญหา
ในระดับทิฏฐิ จึงควรไดรับความเอาใจใสใหมาก แมวาพระพุทธ
ศาสนาจะเปนศาสนาแหงอหิงสธรรม ยากที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นได
แตก็ไมพึงประมาท เพราะปญหาระดับทิฏฐิ หมายถึงการมีความเห็น
ผิดจากพระธรรมวินัย ซ่ึงอาจจะถึงกับเห็นนอกออกไปจากอหิงสธรรม
ก็ได ในอดีต ท้ังปญหาระดับศีล และปญหาระดับทิฏฐิ ไดเปนเหตุ
ปรารภของการทําสังคายนา โดยที่ปญหาระดับศีลจะเปนเรื่องที่
พยายามแกไขกนัในชวงตนของการทีจ่ะสงัคายนา แตปญหาระดบัทิฏฐิ
จะเปนเนื้อเปนตัวเปนขอพิจารณาของการสังคายนาเลยทีเดียว เพราะ
แมแตเรื่องศีล ท่ีจะเปนปญหาขึ้นมาอยางแทจริง ก็มีทิฏฐิเปนฐานดวย

ปญหาดานธรรมวินัยเกี่ยวกับสันติอโศก เมื่อพิจารณาตาม
หลักที่กลาวมาแลว จะเห็นวา โดยพื้นฐานเปนปญหาระดับทิฏฐิ แมมอง



กรณีสันติอโศก๔๒

ท่ัว ๆ ไป จะเห็นเดนในดานศีล แตแทจริงก็เปนทิฏฐิเกี่ยวกับศีล ถาพูด
ใหเห็นงาย ๆ ก็เปนการพิจารณาเกี่ยวกับปญหาการยึดถือผิดในขอ
ปฏบัิตท่ีิถกู หรอื การนาํเอาสิง่ทีถ่กูตองดงีามมาถอืปฏบัิตอิยางผดิ ๆ
ตลอดจน การถือปฏิบัติเอาจริงเอาจังโดยมีความคิดความเขาใจสับสน
ไม เปนระบบไมมีระเบียบ ตัวอยางในคัมภีร คือ การถือศีลและวัตร
เครงครัด แตถือดวยทิฏฐิคือความเห็นความเขาใจปกลงไปวา จะ
บริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร ดังนี้เปนตน

ปญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย เปนเรื่องใหญ ดังไดกลาวแลว
ถาจะพูดเรื่องนี้กันจริงจัง ก็จะกินเวลามาก การมามัวพูดเกี่ยวกับเรื่อง
ดานลบ คือการแกปญหา เปนเรื่องเสียเวลามาก และหมายถึงการตอง
ยอมสละงานอื่น ๆ ดวย จึงจะพูดเพียงเทาที่จําเปนตามขนาดที่กระทบ
ตอประโยชนสุขของสวนรวม สําหรับกรณีสันติอโศก ปญหาดาน
กฎหมายและการเมือง ก็นาจะเพียงพออยูแลว จึงจะพูดถึงปญหาดาน
ธรรมวินัยเฉพาะบางเรื่องที่เดน ๆ (เทาที่พบโดยมากจะติเตียนตอบโต
กันแตในเรื่องปลีกยอย หรือแงจุกจิกของเรื่อง)

๑. สิ่งหนึ่งที่ปรากฏตามหลักฐานวา พระโพธิรักษทําบอย หรือ
อาจจะเรียกวาปฏิบัติเปนอาจิณ อยางนอยในชวงระยะเวลาหนึ่ง คือ
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การอวดอุตริมนุสสธรรม (การอวดคุณวิเศษ เชนวา ไดฌาน ได
อภิญญา ไดบรรลุมรรคผล เปนพระอริยะ เปนพระโสดาบัน ฯลฯ เปน
พระอรหันต) พระโพธิรักษประกาศตนวา บรรลุโสดาบัน สกทาคามี
บาง (เชน ตอบคําถามของพระศรีวราภรณ เจาคณะจังหวัด
นครราชสีมา ณ ท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสีมา) วาเปนอริยะบาง
(จากแถบบันทึกเสียงรายการ "ช่ัวอยางชางชี ดีอยางชางสงฆ"
สัมภาษณโดยนายเกริกไกร จีระแพทย และ ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน ณ ท่ี
ทําการของ อสมท. ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ กบว.หามออกอากาศ แตมีผู
บันทึกเสียงไวและเผยแพรกันออกไป) การอวดคุณวิเศษเชนนี้กลาย
เปนตาขายดักตนเองของพระโพธิรักษ ท่ีรัดตัวเขามาเรื่อย ๆ

ตามพระวินัย มีสิกขาบทหรือบทบัญญัติ หามการอวดอุตริ-
มนุสสธรรมอยู ๒ ขอ คือ

๑) ภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน(แกใครก็ตามที่ รู
ความ) ตองปาราชิก คือขาดจากความเปนภิกษุ (ปาราชิก
สิกขาบทที่ ๔)

๒) ภิกษุบอกอุตริมนุสสธรรมที่มีจริง แกอนุปสัมบัน(คือผูท่ีมิใช
ภิกษุหรือภิกษุณี ไดแกสามเณร และคฤหัสถท้ังหลาย) ตอง
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ปาจิตตีย (ความผิดเบาลงมาสถานหนึ่ง) (ปาจิตตีย
สิกขาบทที่ ๘)

ตามบทบัญญัติแหงสิกขาบททั้งสองนี้
ก) ถาพระโพธิรักษไมไดเปนอริยะจริง ไมไดบรรลุโสดาบัน
สกทาคามีจริง ก็ตองปาราชิก ขาดจากความเปนพระภิกษุ
เวนแตสําคัญผิด

ข) ถาพระโพธิรักษมีคุณวิเศษเชนนั้นจริง หลักฐานบงวา พระ
โพธิรักษอวดคุณวิเศษนั้นแกอนุปสัมบันคือ คฤหัสถดวย
พระโพธิรักษตองปาจิตตีย

ค) พระโพธิรักษใหความหมายแกคําวา "อนุปสัมบัน"ใหม
(ทํานองวาตนรูความหมายนี้ดวยญาณและเปนความ
หมายที่แทจริง แมจะไมตรงกับในพระไตรปฎก นับวาเปน
การบัญญัติความหมายเอาเอง) วา อนุปสัมบันหมายถึงคน
ท่ียังไมไดบรรลุภูมิธรรม ถึงขั้น ไมวาจะเปนพระภิกษุ
สามเณรหรือเปนคฤหัสถ แตผูใดไดบรรลุภูมิธรรมถึงขั้น
แลว ไมวาจะเปนภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถก็ตาม ก็ไมเปน
อนุปสัมบัน (เรียกวา เปนอุปสัมบัน) ดังนี้ แมทานจะอวด
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คุณวิเศษแกคฤหัสถ แตคฤหัสถน้ีไมเปนอนุปสัมบัน ทาน
จึงไมตองปาจิตตีย

แตมีขอแยงที่ชัดเจนวา สมมติวายอมรับความหมาย
ของอนุปสัมบันตามที่พระโพธิรักษอาง แตพระโพธิรักษ
อวดคุณวิเศษในรายการออกอากาศ ซ่ึงรูอยูแลววาเปนการ
พูดแกคนทั่วไป อยางสาธารณะ ไมมีขอบเขตจํากัด ซ่ึงเปน
ธรรมดาวาตองมีคนที่ไมไดบรรลุภูมิธรรมถึงขั้นอยูดวยมาก
มาย ในกรณีน้ัน พระโพธิรักษจึงไดอวดอุตริมนุสสธรรมแก
อนุปสัมบัน ท้ังที่เปนภิกษุสามเณรและคฤหัสถ (ตามความ
หมายของทานเอง)เปนอันไมพนที่จะตองปาจิตตีย

ง) การที่พระโพธิรักษใหความหมายใหมแกคําวา "อนุปสัมบัน"
และวาตนรูความหมายนั้นดวยญาณ กลับเปนการสรางปม
ปญหาซอนเขามาอีก เพราะเปนเครื่องชี้บงตอไปวา

๑. ความหมายของอนุปสัมบัน ทานกําหนดไวใน
พระไตรปฎก โดยกํากับไวกับบทบัญญัติน้ันชัดเจนทีเดียว
วา "อนุปสัมบัน ไดแก คนอื่นนอกจากภิกษุและภิกษุณี"
(วินย.๒/๓๐๖/๒๑๑) แตพระโพธิรักษไมยอมรับความหมายนี้
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กลับใหความหมายใหม เปนการไมยอมรับพระไตรปฎก
เทากับกลาววา พระไตรปฎกผิด และเมื่อใหความหมาย
ใหม ก็ไมมีหลักฐานอะไรมาแสดง นอกจากวารูดวยญาณ

๒. ในกรณีท่ีวารูดวยญาณ จะสอแสดงตอไป อีกวา
ประการแรก พระโพธิรักษไมรูจักวาอะไรเปนธรรม อะไรเปน
วินัย บทบัญญัติท่ีกลาวถึงนี้เปนเรื่องของวินัย วินัยเปน
เรื่องของระเบียบแบบแผนหรือระบบ ท่ีเปนรูปธรรม เปน
เรื่องของกฎเกณฑ กติกาทางสังคม อันผูปฏิบัติจะรูรวมกัน
และปฏิบัติตามไดโดยมีเครื่องชี้บงที่ชัดเจนแนนอนทาง
รูปธรรม ไมตองตามพิสูจนสืบคนถึงภูมิธรรมภูมิปญญาใน
ใจ เชนในกรณีน้ี ตามพระไตรปฎกกําหนดวา อนุปสัมบัน
คือคนอื่นนอกจากภิกษุและภิกษุณี ชัดลงไปทันที ไมใช
อยางพระโพธิรักษท่ีบอกวา อนุปสัมบัน คือผูไมมีภูมิธรรม
ถึงขั้น ซ่ึงกําหนดดวยสภาวะในจิตใจ ท่ีคน ท่ัวไปไมอาจตัด
สินได และเมื่อมีการกลาวอางก็ยากแกการพิสูจน พระวินัย
จะไมเอาสภาพนามธรรม อยางนี้มาเปนเกณฑตัดสิน จะ
เห็นไดในตัวอยางที่ชัดอีกขอหนึ่ง คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗

การแสดงความเคารพ พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระ
ภิกษุแสดงความเคารพกัน ตามลําดับบวชกอน บวชหลัง
ซ่ึงเปนเกณฑท่ีชัดเจน เปนแบบแผนทางสังคมที่ปฏิบัติได
ไมทรงกําหนดดวยภูมิธรรม ท่ีมองกันไมเห็น ตามพระวินัย
แมแตพระอรหันตเมื่อบวชทีหลัง ก็ตองแสดงความเคารพ
ตามวินัยตอภิกษุปุถุชนที่บวชกอน (เมื่อจะทรงบัญญัติ
สิกขาบทนี้ พระพุทธเจาตรัสถามความเห็นของภิกษุท้ัง
หลายกอน บางทานเสนอวา ใหแสดงความเคารพกัน ตาม
ลําดับภูมิธรรมที่ไดบรรลุ เชน ปุถุชนก็ไหวพระโสดาบัน
พระโสดาบันไหวพระสกทาคามี ฯลฯ พระอนาคามี ไหว
พระอรหันต พระพุทธเจาก็ทรงปฏิเสธ และทรงยุติใหทํา
ตามลําดับพรรษา -ดู วินย.๗/๒๖๑-๒๖๓/๑๑๔-๑๑๘)
ประการที่สอง พระโพธิรักษวาตนรูความหมายนี้ดวยญาณ
แตญาณคือความหยั่งรูน้ันมี ๒ ประเภท คือ ญาณที่ผิด
หรือหลอกตนเอง กับญาณที่ถูก มีท้ังมิจฉาญาณ และ
สัมมาญาณ สําหรับผูไมรูจักวา อะไรเปนธรรมอะไรเปน
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วินัย มีความคิดความเขาใจสับสน ดังไดกลาวมา จะมี
ญาณที่ถูกตองไดอยางไร

จ) ถาพระโพธิรักษตองอาบัติปาจิตตีย ตามขอ ค) และจงใจ
ทําความผิดนี้เปนอาจิณ จะเปนพระอริยะไดอยางไร และ
ถาไมเปนอริยะจริง อวดคุณวิเศษที่ไมมีจริง ก็จะตอง
ปาราชิก เวนแตสําคัญตนผิด กรณีอวดอุตริมนุสสธรรมของ
พระโพธิรักษ ก็วนเวียนติดคาอยูในตาขายนี้เอง

๒. พฤติกรรมอีกอยางหนึ่ง ท่ีพระโพธิรักษปฏิบัติอยูเสมอ คือ
การแปลความหมายศัพทบาลีหรือถอยคําทางธรรมเอาเอง ซ่ึงไมเปน
ไปตามหลัก ดังเชนคําวาอนุปสัมบันเปนตน ท่ีกลาวถึงในขอกอน และ
อางวาตนรูดวยญาณ

- ประการแรก ท่ีวาพระโพธิรักษรูดวยญาณ ญาณนั้นเปน
ญาณถูกหรือญาณผิด ก็ดังไดกลาวแลวใน ขอ ง) ประการ
ท่ีสอง

- ประการที่สอง ลักษณะการแปลความหมายของพระโพธิ-
รักษ ก็เปนเรื่องที่เขาใจไมยากสําหรับผูท่ีรูภาษาบาลีดี ซ่ึง
อาจจะรูสึกขําขันบาง สังเวชบาง แตจะอธิบายใหผูไมรู



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙

ภาษาบาลีมองเห็นชัดเจน ก็ทําไดยาก อาจจะยกตัวอยาง
ภาษาอังกฤษมาเทียบใหเห็น จะเขาใจงายกวา เพราะคน
จํานวนมากเขาใจภาษาอังกฤษกันอยูบาง พระภิกษุรูปหนึ่ง
ซ่ึงเรียนภาษาอังกฤษใหม ๆ ไดเปรียบวา การแปลคําบาลี
ของพระโพธิรักษ เหมือนกับคนที่พบคําวา season(ฤดู)
แลวก็แยกศัพทออกจนไดวา เปน sea + son แลวคนหาคํา
แปลทีละคํารวมกันแปลวา ลูกชายของทะเล หรือถาเห็นคํา
วา hesitate (ลังเล) ก็แยกวามาจาก he+sit+ate แปลวา
เขา น่ัง กิน แลวก็อธิบายไปจนไดวา คือ คนไมแนใจวาจะ
น่ังหรือกิน จึงคือลังเล ฯลฯ

ตัวอยางตอไปนี้ จะแสดงใหเห็นลักษณะการแปล
ความหมายศัพททางธรรมของพระโพธิรักษ ซ่ึงพูดไดเต็มท่ี
วาเปนการวาเอาเอง (ท่ีทานเองอางวารูดวยญาณ) ซ่ึงทํา
ใหเกิดความสับสนท้ังในดานตัวศัพทและความหมายที่แท
จริง แมแตคําบาลี และสันสกฤตก็นํามาปะปนกันวุนวาย
เชนวา
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"มัจฉริยะ" จึงเปนความตระหนี่ถี่เหนียว เปนยอดแหง
ความหวงแหน เปนยอดแหงความเห็นแกตัวสุดขีดสุดเขต
จริง ๆ และเปนยอด "อาสวะ" ท่ีรายกาจออกปานนี้จริง ๆ

เมื่อจิตผูใดเปนดังนี้แลว "มโนกรรม" ของเขาก็จะเปน
จอม"มายา" และเปน"มายา" ท่ีเปน "มารยา" ("มาร+ย")
หรือ มา+ย คือ ตัวที่ประกอบไปดวยความยังไมรูแจงแลว
ยิ่งจะมัวจะมืดยิ่ง ๆ ข้ึนดวย ยังไมดีเยี่ยมสะอาดหมดจด
ยังหมองยังมัว ยังมืดอยู จึงเรียกวา "สย" (ส+ย หรือ สัย,
ไสย) คือเหมือนคนหลับ คนบอด คนมืด คนมัว น่ันเอง ผูจะ
เจริญยิ่งสุดยอดจึงจะตองอยาใหเหลือ "สย" แมแค "อนุ"
(เศษนิดเศษนอย) ก็จะตองทําความหลุดพนใหได ทําความ
รูรอบใหได พน อนุ+สย=อนุสัย (หรือ "สย" แมแค "อนุ")ให
ได จนเปนผูมี "มายา" แบบ "มารดา" (มาร+ต) หรือ มาตา
(มา+ตา) ใหได กลาวคือ เปนผูเกิดผูกอ  ก็เปนอยางผูมี
"สต" (ส+ต หรือ สติ) เปนผูรูรอบถวน เปนผูมีสัมปชัญญะรู
อยูเสมอ" (ทางเอก ภาค ๓, หนา ๔๒๙)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑

คําวา "สันต" ซ่ึงแปลวาสงบแลว มาจาก สมฺ(สงบ)+ต
ปจจัย ทานก็แยกเอาเองวาเปน "สันต = ส+อันต ซ่ึงหมาย
ความวา ประกอบพรอมดวยความเปนที่สุด" (ทางเอก ภาค ๓,
หนา ๔๒๓)

ไมเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤตเทานั้น แมแตภาษา
อังกฤษ ทานก็อธิบายไปตามที่ทานคิดเอา เชน คําวา Zen
ซ่ึงมาจากภาษาญีปุ่น (พทุธศาสนานกิายเซน) ทานกอ็ธบิาย
วา "...หนักเขา ก็เลยเอาแตความฉลาด เอาแต "ความรูสึก
นึกคิด"จัด ลัทธิน้ีจึงจะมาจบอยูท่ี sense แลวก็เพี้ยนเขียน
กันเปน Zen ในทุกวันนี้" (ทางเอก ภาค ๓, หนา ๖๘)

ไมเฉพาะการแปลความหมายศัพทธรรมเทานั้น แมแต
การอธิบายตัวหลักธรรมเอง ทานก็ไมคํานึงถึงหลักการใด ๆ
เมื่อคิดเห็นอยางไรก็วาไปตามที่คิดวารูดวยญาณ เชน บอก
วา "ยิ่งเปน "อรหันต" ท่ีเกงที่สูงเทาใด ๆ ยิ่งเปน "โพธิสัตว"
สูงยิ่งเทานั้น ๆ " (ทางเอก ภาค ๓, หนา ๓๗๑) พฤติกรรมอยางนี้
ยอมมีคาเทากับวา ขอใหกลาพูดเพียงอยางเดียว ก็พูดไป
ไดท้ังนั้น จะผิดหรือถูกไมตองคํานึง และถาใคร ๆ ตางก็ทํา
กันอยางนี้ ความเขาใจธรรมวินัยจะวิปริตไปเพียงใด



กรณีสันติอโศก๕๒

เรื่องนี้ พูดพอใหเห็นตัวอยางเล็กนอยเทานี้กอน ถามี
เวลาจึงคอยหาตัวอยางมาวิเคราะหใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น แต
จะตองถือวาเปนเรื่องสําคัญ แมวาผูรูจะมองเห็นเปนของ
นาขําขัน แตในสภาพปจจุบันตองถือวาเปนเรื่องที่ขําไม
ออก เพราะเปนการทําธรรมวินัยที่เปนหลักของพระศาสนา
ใหคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไป นําไปสูความเห็นผิดนอก ธรรม
วินัย กลายเปนมิจฉาทิฏฐิโดยงาย จะตองถือวาเปนเรื่อง
รายแรงยิ่งกวาความผิดสถานอื่น เพราะเปนการทําลาย
พระพุทธศาสนาอยางถึงรากถึงแกนทีเดียว

๓. เรื่องหนึ่งที่สํานักสันติอโศกเนนมาก และสั่งสอนอยูเสมอ
คือ การกินอาหารมังสวิรัติ ความจริงมังสวิรัติ เปนสิ่งที่ดี
อยางหนึ่ง และมีผูถือปฏิบัติกันมานานแลว กอนที่สํานัก
สันติอโศกจะนํามาถือปฏิบัติ ปญหาไมไดอยูท่ีตัวมังสวิรัติ
เอง แตอยูท่ีการถือผิดตอมังสวิรัติ ตามหลักที่วา นําสิ่งที่ดี
งาม มายดึถอื ปฏบัิตอิยางผดิๆ เชนถอืวา ถาไมถอืมงัสวรัิติ
จะเปนผูไมมีศีล ถาไมถือมังสวิรัติจะบรรลุมรรคผล
นิพพานไมได ฯลฯ
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พระโพธิรักษกลาววา พระพุทธเจาก็ทรงถือมังสวิรัติ
โดยอาง Encyclopaedia Britannica เปนหลักฐานยืนยัน
(มติชนรายวัน ๒๑ ก.ค. ๒๕๓๑, หนา ๒) ในกรณีน้ี ควรจะรูวาอะไร
เปนหลักฐานชั้นตน อะไรเปนหลักฐานชั้นรอง อะไรเปน
เรื่องของตนเองที่เราควรรูดีกวาเขา (ซ่ึงเขาควรจะเปนผูมา
เอาจากเราไปอาง) อะไรเปนเรื่องของเขาที่เขาควรจะรูดี
กวาเรา ไมใชจะตองไปถืออยูวา ถาเปนหนังสือฝร่ังที่เปน
หลักฐานชุดนี้แลวจะตองถูกไปหมด จนเหนือกวาแมแต
พระไตรปฎก ความจริง พวกฝรั่งที่เขียน Encyclopaedia
Britannica น่ันเอง เมื่อเปนเรื่องทางฝายเรา เขาก็ตองมา
หาจากหลักฐานฝายเรา บางทีก็เชิญใหคนฝายเรานั่นเอง
เปนผูเขียนเรื่องนั้น เรื่องจะเปนอยางไร ก็แลวแตแหลงที่ได
ขอมูลไป ในเมื่อเปนเรื่องของพระพุทธเจา แทนที่จะอาง
พระไตรปฎก ซ่ึงเปนหลักฐานตนเดิม เอาไปยันหรือไปแยง
เขา กลับอางหนังสือซ่ึงใน กรณีน้ีเปนหลักฐานชั้นรอง เอา
มาตัดสิน ท้ังที่ตนมีหลักฐานตนเดิมท่ีแนนอนกวา
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สารานุกรมชุด Encyclopaedia Britannica ท่ีพระโพธิ
รักษอางนั้น พิมพข้ึนเปนชุดแรกเมื่อ ค.ศ. ๑๗๖๘ (พ.ศ.
๒๓๑๑) มี ๓ เลมจบ และไดวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงบัดนี้พิมพเปนชุดละ ๓๒ เลม ในสารานุกรมชุด
น้ี ฉบับพิมพ ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ในหัวขอวาดวย
ภาษาและวรรณคดีไทย (เลม ๒๐ หนา ๕๙๖) ไดแสดง
อักษรไทยไว ท่ีนาสังเกต คือ สระ อื เขาเขียนเปน อิ, สระ
ไอ ไมมี มีแต ใอ, ตัว ท เขียนเปน ห (และ ห ตัวจริงก็เขียน
เหมือนกัน) ถาพระโพธิ-รักษจะยึดถือสารานุกรมชุดนี้ เปน
หลักฐานยิ่งกวาเอกสารของไทยเราเอง พระโพธิรักษก็จะ
ตองกลาวยืนยันวา ภาษาไทยไมมีสระ ไอ, สระ อื ไมมี มี
แต อิ, เขียน ท ไมถูก ตองเขียนเปน ห เพราะหลักฐานใน
Encyclopaedia Britannica แสดงไวอยางนั้น

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง คือ ถาหลักฐานชั้นตนกวานั้นมี ก็
ตองถือตามหลักฐานชั้นตน (ในกรณีน้ี พระไตรปฎก เปน
หลักฐานชั้นตนกวา Encyclopaedia Britannica) ถาเปน
เรื่องของเราที่เราควรรูดีกวาเขา ก็ตองเอาของเราตัดสินของ
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เขา เมื่อเห็นของเขาเขียนแสดงไวผิดพลาด ก็ควรแจงใหเขา
ทราบ เพื่อเขาจะไดแกไขใหถูกตองในการพิมพคราวตอ ๆ
ไป ดังเรื่องภาษาไทยนี้ ตอมา Encyclopaedia Britannica
ฉบับพิมพครั้งหลัง ๆ ก็แกไขให ถูกตองขึ้น

เรื่องมังสวิรัติ มีผูเขียนวิจารณ ถกเถียง ช้ีแจงกัน มามากแลว
ในที่น้ีจะยกขอความที่เคยเขียนไวนานแลวมาลงประกอบไว (จาก
ลักษณะสังคมพุทธ หนา ๘๖-๙๒)

"ไดมีผูถามปญหาเกี่ยวกับมังสวิรัติวา การถือในเรื่องนี้ผิดหรือ
ถูกอยางไร เห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจ จึงขอตอบไว ณ ท่ีน้ีดวย

เรื่อง มังสวิรัติ น้ี ขอใหพิจารณาดวยใจเปนกลาง ไมถือสาดวย
อารมณ ท้ังนี้เพราะปจจุบันดูจะกลายเปนเรื่องฝกฝาย ถือร้ันเขาหากัน

สําหรับพระภิกษุถือไมไดท้ังนั้น ไมวาจะถือฉันเนื้อ หรือถือ
มังสวิรัติ (ถือไมฉันเนื้อ) ขอปฏิบัติท่ีถูกตองสําหรับพระภิกษุคือ ฉัน
อาหาร (ท้ังนี้หมายถึงพระภิกษุในพุทธศาสนาฝายเถรวาท สวนพระ
ภิกษุสงฆฝายมหายาน ทานเลิกฉันอาหารบิณฑบาตนานแลว ถึงแม
ปจจุบันนี้จะมพีระมหายานบณิฑบาตบาง กเ็ปนการกลบัริเริม่ข้ึนใหม
บาง เปนกจิ ท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมบางแลว นับไมได)
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ท่ีพูดนี้มิใชเปนการพูดเลนสํานวน หมายความวา พระสงฆฉันอาหาร
ตามที่ได สุดแตชาวบานถวาย เขากินอะไร ก็ไดฉันตามนั้น ยกเวน
เพียงวาในกรณีท่ีเปนอาหารเนื้อสัตว ถาพระไดเห็น ไดยิน หรือระแวง
สงสัย วาเขาฆาสัตวน้ันโดยจําเพาะที่จะทําอาหารมาถวายแกตน
อยางนี้ฉันไมได มีความผิด หรือจะถือจําเพาะฉันอาหารมังสวิรัติ
รังเกียจอาหาร เนื้อสัตวก็ไมได พระเทวทัตตก็เคยขอพุทธานุญาต แต
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาต(วินย.๗/๓๘๔/๑๑๓) ชาวบานเขามีอะไร เขา
กินอะไร ก็พลอยได พลอยฉันตามนั้น เขามีแตอาหารผัก ตัวอยากฉัน
เนื้อก็ไมไดฉันอยางใจ เขามีแตอาหารเนื้อ ตัวอยากฉันมังสวิรัติ ก็หา
ไดตามอยากไม ถาที่ไหนเมื่อใด ชาวบานเขากินมังสวิรัติกันหมด พระ
ก็พลอยไดแตฉันอาหารมังสวิรัติไปเองโดยไมตองถือ พระจะสนับสนุน
ชาวบานใหถือมังสวิรัติก็ยอมได แตตนเองไมควรขวนขวายจุกจิกวุน
วายใหความสําคัญเกินไปจนเกิดความยากลําบากขึ้นมาใหมเกี่ยวกับ
เรื่องอาหาร สําหรับพระผูอาศัยเขายังชีพ ตองทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย
อาหารเปนเรื่องหนึ่งที่ทานตองการใหมีกังวลนอยที่สุด

สําหรับคฤหัสถคือชาวบาน ถือมังสวิรัติได และเมื่อถือ ก็มีแงท่ี
ควรแกการยกยองชมเชย คือมีผลดีอยูพอสมควร แมจะเกินขีดความ
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รับผิดชอบ เกินขั้นศีล อยางนอยก็ชวยใหมีการเบียดเบียนสัตวนอยลง
อีกสวนหนึ่ง แมจะไมถึงกับพนการเบียดเบียนไดสิ้นเชิง ดังตัวอยาง
พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยชาวพุทธองคสําคัญ ก็ทรงดําเนินพระ
จริยาวัตร นําไปในทางที่จะใหเกิดมังสวิรัติ (จารึกศิลา ฉบับที่ ๑) แมแต
ประเพณีหามขายเนื้อขายปลาในวันพระของไทย ก็คงมุงหมายชักนํา
ในทางนี้เหมือนกัน

อยางไรก็ตาม คฤหัสถท่ีถือมังสวิรัติ ควรรับฟงคําชมเชย
สรรเสริญของผูอื่นเทานั้น ไมพึงถือวาตนดีกวาผูอื่นหรือใกลพระ
นิพพานกวาผูอื่น เพราะการกินมังสวิรัติเลยเปนอันขาด เพราะไมเปน
ความจริงแตอยางใด มีแงท่ีควรระลึกไวเปนเครื่องเตือนสติผูถือเกี่ยว
กับเรื่องนี้ ตลอดถึงการรับประทานมื้อเดียว และรับประทานนอยที่สุด
เปนตน อีกหลายอยางเชน

- ผูถือมังสวิรัติพึงสํานึกไวเสมอวา ตนเองไมมีทางดีกวาหรือ
ประเสริฐกวาคนอยางนอยอีกประเภทหนึ่งไดเลย คือ คนที่เขาไมวุน
วาย ไมใหความสําคัญเกินพอดีกับเรื่องอาหาร พอมีอะไรที่ไดมาโดย
สุจริต มีคุณคาตอชีวิตชวยรักษากายไวทํากิจได ก็กิน เสียเวลา เสีย
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แรงงาน หวงกังวลกับเรื่องนี้นอยที่สุด มุงแตจะทํากิจท่ีพึงทําใหสําเร็จ
คนประเภทนี้แหละ ดําเนินชีวิตอยางชาวพุทธ

- มีคนอีกไมนอยที่ไมมีโอกาสจะเลือก วากินมังสวิรัติหรือไม
มังสวิรัติ เพราะแทบจะไมมีกินเลย คําถามของเขาไมใชวากินอยาง
ไหน แตเปนวาจะมีอะไรกิน ควรจะเอาใจใส กับปญหาประเภทนี้ มาก
กวามายุงอยูกับเรื่องมังสวิรัติหรือไมมังสวิรัติ

- มีวัตรบางอยางที่ยิ่งไปกวาการถือมังสวิรัติ เชน การถือวัตร
กินเฉพาะผลไมท่ีหลนเองจากตน วัตรขอน้ี นักบวช บางประเภทใน
สมยัพทุธกาลและกอนพทุธกาล (เชน องฺ.ตกิ. ๒๐/๕๓๓/๓๑๐) เชน ฤาษชีีไพร
ไดถือกันไมนอย แมในแงของการเบียดเบียน การถือวัตรขอน้ีก็เลิศกวา
การถือมังสวิรัติท่ัวไป วัตรขอกินผลไมท่ีหลนเองนั้นตองจัดเปนมังส
วิรัติช้ันสูง เพราะทําใหพนจากการเบียดเบียนสัตวอยางชนิดแทบจะ
สิ้นเชิงทีเดียว เชน ไมมีการฉีดยาฆาแมลง การกําจัดทําลายสัตวท่ีเปน
อันตรายตอพืช ในการทําเกษตรกรรมเปนตน อยางไรก็ตาม พึงสังเกต
วา ฤาษีชีไพรและนักบวชผูถือวัตรขอน้ี ก็ไมปรากฏวาไดบรรลุมรรคผล
แตอยางใด และพระพุทธเจาก็ไมทรงสอนใหชาวพุทธ ไมวาพระหรือ
คฤหัสถ ดําเนินชีวิตดวยการถือวัตรขอน้ี แตทานใหเปนอยูกับชีวิตจริง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙

- พึงระลึกวา การถือมังสวิรัติไมใชเปนศีล เปนเพียงวัตรเทานั้น
(การกนิผลไมท่ีหลนเองจากตนไมท่ีกลาวขางบน ยงัเปนวตัรทีเ่ครงครดั
เขมงวดยิ่งกวา) แมการถือกินนอย กินมื้อเดียวเปนตน ก็เปนวัตรเชน
เดียวกัน 

ศีล เปนหลักความประพฤติท่ีจําเปนสําหรับชีวิตและสังคม
ระดับน้ัน ๆ เชน การเวนจากลักทรัพย เวนจากพูดปด เปนศีลสําหรับ
คนทั่วไป จําเปนสําหรับสังคมสามัญที่จะอยูโดยสงบสุข

วัตร เปนขอปฏิบัติท่ีชวยเสริมการดํารงอยูในศีล และขอปฏิบัติ
อื่น ๆ ใหมั่นคงแนนแฟนยิ่งขึ้น เชน ถาใครถือวัตรวา จะแตะตองของ
คนอื่น ตองใหเจาของกลาวคําเชิญหรืออนุญาตขึ้นกอน ก็เทากับเขา
ตัดโอกาสที่ตนเองจะลักของคนอื่นออกไปเกือบหมดสิ้น หรือพระภิกษุ
คณะหนึ่งถือวัตรไมพูดกันเลยตลอดพรรษา ก็ตัดโอกาสที่จะพูดเท็จ
ตลอดจน พูดจาไมดีไมงามอยางอื่น ๆ ออกไปไดหมดสิ้น วัตรที่ถือไม
พูดจากันนี้ เคยมีพระภิกษุไดถือกันมาแลวจริง ๆ ในสมัยพุทธกาล
เรียกวา มูควัตร และดูเครงครัดนาเลื่อมใส แมแตในสมัยปจจุบัน ก็มี
นักบวชบางประเภทถือกันอยูท้ังในประเทศตะวันออกและตะวันตก 
และก็มีคนประเภทที่ชอบเครงครัดเขมงวดพากันนิยมนับถือไมนอย 
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แตตรงขาม พระพุทธเจาหาไดทรงยกยองไม พระองคกลับทรงตําหนิติ
เตียน วาเปนการอยูอยางแพะแกะสัตวเลี้ยง และทรงหามไมใหพระ
ภกิษุท้ังหลายถอืปฏบัิต ิใครถอืปฏบัิตมิคีวามผดิ (วนิย. ๔/๒๒๕-๖/๓๑๒-๓)
น้ีเปนขอเตือนสติสําหรับใหระวังรูจักความหมายวา อะไรเปนศีล อะไร
เปนวัตร และเปนขออันพึงระลึกสําหรับคนที่นิยมเครงครัดเขมงวดจน
หลงงมงาย สักวายิ่งเครงครัดยิ่งเขมงวดยิ่งดี จนไมรูความหมายวา
อะไรเพื่ออะไร

วัตถุประสงคท่ัว ๆ ไปของวัตรสวนมาก ก็คือ เพื่อสงเสริม
ความมักนอย สันโดษ ความเครงครัด ความอยูสงัด ความขัดเกลา
กิเลส ในการที่ถือเพื่อขัดเกลากิเลสนั้น บางทีผูท่ีถือ เห็นวา ตนเปนผู
ลุมหลงมัวเมาหรือตามใจตนเองในเรื่องนั้นมาก หรือมากเปนพิเศษ จึง
เจาะจงถือ เพื่อกําราบ กิเลสของตนในดานนั้น เชน เปนคนเห็นแก
เอร็ดอรอยกินมากไมรูประมาณ จึงถือวัตรกําหนดวาจะกินมื้อละเพียง
เทานั้นเทานี้ เชน กินขาวมื้อละจานเดียว หรือครึ่งจาน เปนตน การถือ
วัตรฝกตัวของเขา จึงเปนความดีเฉพาะตัวของเขา ซ่ึงเปนที่นาชื่นชม
วา เขารูจักฝกฝนแกไขตนเอง แตไมเปนเครื่องวัดวาเขาจะดีกวาใคร จะ
ใกลการบรรลุธรรม หรือจะใกลนิพพานกวาใคร ทานวางหลักการถือไววา
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วัตรขอใด ผูน้ันถือแลว อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ พึงถือ วัตร
ขอใด ผูน้ันถือแลว กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมพึงถือ

- ตัวอยางที่พูดถึงแลว เชน การกินนอย กินมื้อเดียวเปนวัตรที่
ดี ใครถือไดก็เปนความดีนายกยอง ถาไมมีปญหาแกสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตของผูน้ัน ก็นาถือ ยิ่งในการปฏิบัติธรรมขั้นปลีกตัวภาวนา
ก็อาจเปนผลดี เปนเครื่องชวยโดยออม เชน ตัดภาระกังวล ทําใหใช
เวลาและแรงงานในการปฏิบัติไดมากยิ่งขึ้น และอาจชวยใหรางกาย
เบา กระปรี้กระเปรา ไมงวงซึมเพราะอาหารมากเกิน ชวยการปฏิบัติ
ภาวนาไดดีเปนตน แตก็ไมไดเปนของดีดวยความเครงครัดเขมงวดใน
ตัวของมันเอง หรือจะเปนหลักประกันวาคนนั้นจะบรรลุมรรคผลไดดี
กวาคนอื่น ท่ีไมไดถืออยางนั้น ซ่ึงเขาอาจจะมีดีอยางอื่น ถามองเอาที่
ความเครงครัดเขมงวดเปนของดีของสําเร็จโดยตัวของมันเอง ผูถือ
อยางนั้นก็ยังสูนักบวชอีกหลายพวกไมได เพราะนักบวชนอกพุทธ
ศาสนาหลายพวก ถือฉันอาหารจํากัดอยางยิ่ง บางพวกถือวัตรฉันแต
ขาวตม บางพวกกินแตเผือกมัน บางพวกกินแตกากขาว บางพวกกิน
แตรําเทานั้น และก็มีคนนิยมเลื่อมใสไมนอย แตพระพุทธเจาทรงติ
เตียนไมใหสาวกถือวัตรเชนนั้น
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- ทานที่ตองการใหพระฉันอาหารมังสวิรัติ ไมพึงพูดหรือเถียง
อะไรกับใครทั้งนั้น สิ่งที่ตองทํามีอยางเดียวคือ นําอาหารมังสวิรัติไป
ถวาย หรือนิมนตพระไปฉันแลวถวายอาหารมังสวิรัติ พระก็กลายเปน
ผูฉันอาหารมังสวิรัติไปเองในทันที ท้ังนี้เพราะในเรื่องอาหารนั้น กลาว
ไดวา พระอยูในกํามือของชาวบาน ถามัวพรรณนาแนะนําหรือถกเถียง
วาทาน พระจะมีอาหารมังสวิรัติฉันขึ้นมาไดอยางไร"

ขอปฏิบัติตาง ๆ ในพระพุทธศาสนานั้น มีไวเพื่อการฝกหัดขัด
เกลา พัฒนาตนเอง ใหเจริญกาวหนาในธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป ผูปฏิบัติพึง
ศึกษาใหรูเขาใจความหมายและความมุงหมายตามเปนจริง และ
ปฏิบัติดวยจิตสํานึกในการฝกฝนตนเอง พรอมน้ันก็หมั่นสํารวจตนเอง
วา ไดปฏิบัติอยูดวย ความรูความเขาใจ ดวยแรงจูงใจ และวางตัววาง
ใจตอการปฏิบัติน้ันอยางถูกตองหรือไม พุทธพจนตอไปน้ีคงจะเปน
เครื่องเตือนใจที่ดี และชวยคุมใหการปฏิบัติดําเนินไปอยางถูกตอง

"ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูถืออยูปา ภิกษุผูถือหมผาบังสุกุล ฯลฯ
ภิกษุผูถือฉันมื้อเดียว ภิกษุผูไมรับอาหารเพิ่มหลังเริ่มฉัน ภิกษุผูถือฉัน
อาหารในบาตร มี ๕ จําพวก คือ

๑. ผูถือ...เพราะโงเขลางมงาย
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๒. ผูถือ...ท่ีมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา
๓. ผูถือ...เพราะบา จิตฟุงซาน
๔. ผูถือ...เพราะเห็นวา เปนวัตรที่พระพุทธเจาและพุทธสาวก

ท้ังหลายสรรเสริญ
๕. ผูถือ...เนื่องจากความมักนอย สันโดษ ความขัดเกลา

ความสงัด ความพอใจอยางนั้น
บรรดาผูถือ... ๕ จําพวกนี้ ผูถือ...เนื่องจากความมักนอย

สันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความพอใจอยางนั้น น่ันแหละ เปน
เลิศ ประเสริฐ นําหนา สูงสุด ล้ําเลิศ"

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๘๑-๑๙๐/๒๔๕-๒๔๗)
"ภิกษุมองเห็นวา เราเปนพหูสูต สวนภิกษุอื่น ๆ เหลานั้น ไมได

เปน...เราเปนวินัยธร...เราเปนธรรมกถึก...เราถืออยูปา...เราถือหมผา
บังสุกุล...เราถือบิณฑบาตเปนประจํา ฯลฯ เราถือฉันมื้อเดียว...เราได
สมาบัติ ฯลฯ สวนภิกษุอื่น ๆ เหลานั้น ไมไดเปน(ไมไดถือ), เธอยกตน
ขมผูอื่น เพราะเหตุท่ีถือ...อยางนั้น น้ีแลคือ ธรรมของอสัตบุรุษ

"สวนสัตบุรุษยอมมองเห็นดังนี้วา โลภะ โทสะ โมหะ จะถึง
ความเสื่อมสิ้นไป เพราะความเปนพหูสูต...เพราะความเปนวินัยธร...
เพราะความเปนธรรมกถึก ... เพราะเปนผูถืออยูปา...เพราะเปนผูถือ
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หมผาบังสุกุล ... เพราะถือบิณฑบาตเปนประจํา ฯลฯ เพราะถือฉันมื้อ
เดียว... เพราะไดสมาบัติ ก็หามิไดเลย, ถึงแมถาภิกษุจะไมเปน
พหูสูต...ไมเปนวินัยธร...ไมเปนธรรมกถึก...ไมเปนผูถืออยูปา... ไมเปน
ผูหมผาบังสุกุล ...ไมเปนผูถือบิณฑบาตเปนประจํา ฯลฯ ไมเปนผูถือ
ฉันมื้อเดียว...ไมไดสมาบัติ ก็เปนผูธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนผูปฏิบัติ
ชอบ ประพฤติตามธรรม เปนผูท่ีควรบูชา ควรสรรเสริญได, เธอทําขอ
ปฏิบัติใหเปนการภายใน(เปนการสวนตัว) เทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะเหตุท่ีเปนพหูสูต ฯลฯ เพราะเหตุท่ีเปนผูไดสมาบัติ, ภิกษุท้ัง
หลาย น้ีแลคือ ธรรมของสัตบุรุษ"     (ม.อุ. ๑๔/๑๘๓-๑๙๑/๑๓๖-๑๔๑)

บุคคลบางคนบวชเขามาในพระศาสนาแลว มีเจตนาดี ตั้งใจ
จริงจัง แตเพราะศึกษาธรรมวินัยไมเพียงพอ ก็อาจผลีผลามจมลงไป
ในขอปฏิบัติท่ีผิด และอาศัยความมุงมั่นจริงจังนั้น พาตนแนวดิ่งไปใน
ความผิดพลาดยิ่งขึ้น นําโทษมาทั้งแกตนและแกผูถือตาม ยิ่งถา
สมาทานมิจฉาทิฏฐิเขาอีกดวย ก็จะยิ่งทวีโทษแกตนและแกสังคม
อยางลึกซึ้งยาวนาน

ปญหาตาง ๆ ในคณะสงฆและวงการพระศาสนา ไดเกิดขึ้น
และหมักหมมอยูมากมาย ควรไดรับการแกไขปรับปรุง เมื่อมีผู
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พยายามชวยแกไขปรับปรุง ก็เปนที่นายินดี แตบางทีก็ตองผิดหวัง นา
เสียใจ และนาเสียดายที่วา บางคนที่มีทีทาจะมาชวยแกปญหา แต
กลับกลายเปนวามาสรางปญหาเพิ่มใหมแกพระศาสนาทับถมใหซับ
ซอนนุงนังยิ่งขึ้นไปอีก เขาทํานองวา โรคเกาก็เพียบหนัก แลวยังมีโรค
ใหมแทรกซอนเขามาอีก

ลักษณะเดนอยางหนึ่งของพระโพธิรักษ คือ การติเตียน ความ
ประพฤติผิดสมณวิสัย และความบกพรองยอหยอนที่เกิดขึ้นและแพร
หลายอยูในวงการพระศาสนา และการติเตียนของพระโพธิรักษน้ัน มี
ลักษณะที่มักทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเหมือนวา

๑. มีพระสงฆท้ังหมดอยูเพียง ๒ พวกเทานั้น คือ พวกตนกับ
พวกพระในคณะสงฆไทย และพระสงฆท้ังหมดในคณะสงฆไทย ลวน
มีความประพฤติปฏิบัติเสียหายอยางเดียวกันทั้งนั้น

๒. ปญหาที่ระบาดอยูในคณะสงฆไทย ชนิดที่ทานยกขึ้นมาติ
เตียนนั้นโดดเดน เหมือนไมมีปญหาอยางอื่นอีก และความโดดเดน
ของปญหาในคณะสงฆไทยนั้นก็เปนเหมือนสีดําที่ขับใหสีขาวของสันติ
อโศกโดดเดนยิ่งขึ้น
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ควรจะมองกันตามเปนจริงวา สํานักสันติอโศกเปนเพียงหนวย
ยอยหนวยหนึ่งในคณะสงฆไทย ซ่ึงมีหนวยยอย ๆ ตาง ๆ อื่น ๆ อยูอีก
มากมาย สันติอโศกไดยกขอปฏิบัติท่ีดี บางอยางขึ้นมาเนนหนัก ซ่ึงถา
ถืออยางถูกตอง ก็จะเปนที่นาชื่นชมอยางมาก แตในเวลาเดียวกัน
สันติอโศกก็ไดกอ ปญหาใหมข้ึนในวงการพระศาสนา ซ่ึงบางอยางก็
จะสงผลสะทอนใหการแกปญหาที่มีอยูแลวในคณะสงฆ ยากแกการ
แกไขยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากปญหาเกี่ยวกับสันติอโศกแลว ในคณะสงฆ
และวงการพระศาสนาทั่วไปยังมีปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ท้ังที่พระโพธิ
รักษยกขึ้นมาติเตียน และที่พระโพธิรักษ มิไดพูดถึงปญหาที่พระโพธิ
รักษมิไดพูดถึง (จะดวยเหตุท่ีไมทราบ หรือดวยเหตุใดก็ตาม) บาง
อยางก็มีความสําคัญยิ่งกวาปญหาที่พระโพธิรักษยกขึ้นมาทําใหโดด
เดนเปนอันมาก เมื่อจะแกไขปญหาทั้งหลายนั้น จะแกไขแตปญหา
สันติอโศกเทานั้นหาเพียงพอไม เพราะแทท่ีจริงแลว ถาไมมีปญหา ท้ัง
หลายในวงการพระศาสนาอยูกอน ปญหาเกี่ยวกับสันติอโศกก็ยากที่
จะเกิดขึ้น และถึงจะเกิดขึ้นก็จะไมสามารถขยายตัวออกไป นอกจาก
น้ัน การที่จะมุงแกปญหาของสันติอโศกอยางเดียว ยอมแสดงถึงความ
ประมาท ท่ีรอตอเมื่อมีเรื่องใดบีบคั้นตนขึ้นมา จึงขวนขวายแกปญหา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๗

และหากประมาทเชนนั้น แมสมมติวาแกปญหาสันติอโศกสําเร็จ ก็คง
จะตองมปีญหาอืน่เกดิขึน้อกีอยางแนนอน และอาจจะรนุแรงยิง่ขึน้ไปอกี

ควรจะยอมรับวา ถึงเวลาแลวที่จะรวมมือกัน สันติอโศกก็ควร
จะตองยอมรับความผิดพลาดของตน และหันมารวมในกระบวนการ
แกปญหา ซ่ึงจะทําใหความดีของตนเปนความดีท่ีบริสุทธิ์ ไมใชความ
ดีท่ีเปนเครื่องเสริมสงความผิดพลาด ความดื้อร้ันในความผิดมิใชสิ่งที่
ตนจะสามารถกลบทับ จนไมมีใครมองเห็น สวนทางฝายคณะสงฆ
สวนใหญ พุทธวจนะจากพระธรรมบท ขอตอไปนี้ คงจะเปนคติท่ี
เหมาะสม ท่ีสุดบทหนึ่ง กลาวคือ

"ผูใดประมาทแลวในกาลกอน ภายหลังมากลับตัวได ไมประมาท
ผูนั้นยอมทาํโลกนี้ใหสวางสดใส ดุจดวงจันทรที่พนจากเมฆหมอก" (ขุ.ธ.
๒๕/๒๓/๓๘)

ความไมประมาทในการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว และในการ
สรางสรรคปจจัยแหงความเจริญมั่นคง ท่ีจะเปนเครื่องปองกันไมให
เกิดปญหาตอไป จะสําเร็จผลดวยดี ก็ตองดําเนินตามหลักการแหง
สังฆ สามัคคี คือความพรอมเพรียง รวมมือ รวมแรง รวมใจกัน ในการ
ท่ีจะแกปญหา ตามหลักอปริหานิยธรรม ดังไดกลาวแลวขางตน



กรณีสันติอโศก๖๘

   หนังสือน้ี เปนขอเขียนอิสระ มิไดเขียนใหแกบุคคล องคกร หรือ
สถาบันใด และมิไดเขียนขึ้นตามความประสงค หรือตามคําอาราธนา
ของผูใด แตเขียนขึ้นดวยความหวังที่จะใหเปนสวนชวยในการที่จะแก
ไขปญหาของสวนรวม อยางถูกตอง ตามแนวทางของขอเท็จจริง หลัก
การ กฎเกณฑ และความเปนเหตุเปนผล เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะดํารง
รักษาธรรมไวในสังคม ดังนั้น จึงยินดีอนุญาตใหเปลาแกทุกทานที่แจง
ขอพิมพ เชนเดียวกับหนังสือเลมอื่น ๆ ของผูเขียนนี้ โดยมีเงื่อนไขเพียง
วา ใหพยายามชวยรักษาความถูกตองของขอความและตัวอักษรไว
อยางดีท่ีสุด และมิใหมุงที่จะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวของ
บุคคล



คําโปรยปกหลัง

. . . ถึงเวลาแลวที่จะรวมมือกัน สันติอโศกก็ควรจะตองยอมรับ
ความผิดพลาดของตน และหันมารวมในกระบวน การแกปญหา ซ่ึงจะ
ทําใหความดีของตนเปนความดีท่ีบริสุทธิ์ ไมใชความดีท่ีเปนเครื่อง
เสริมสงความผิดพลาด ความดื้อร้ันในความผิดมิใชสิ่งที่ตนจะสามารถ
กลบทับ จนไมมีใครมองเห็น สวนทางฝายคณะสงฆสวนใหญ พุทธ
วจนะจากพระธรรมบท ขอตอไปนี้ คงจะเปนคติท่ีเหมาะสมที่สุดบท
หนึ่ง กลาวคือ
"ผูใดประมาทแลวในกาลกอน ภายหลังมากลับตัวได ไมประมาท ผูน้ัน
ยอมทําโลกนี้ใหสวางสดใส ดุจดวงจันทรท่ีพนจากเมฆหมอก"  
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