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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาโครงสร้างของคัมภีร์ทีฆนิกาย	

สีลขนัธวรรค	2)	เพื่อวิเคราะห์ศีลและพรตที่ปรากฏในคัมภรีท์ฆีนิกาย	สีลขันธวรรคตามหลักพระพุทธศาสนา

และ	3)	 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบศีลและพรตในคัมภีร์ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลในสังคมให้ดีงามและสงบสุขยิ่งขึ้น	การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	

	 ผลการศึกษาวิจัย	มีดังนี้:	

	 คัมภีร์ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	มีพระสูตร	13	สูตร	เกี่ยวด้วยศีลและพรต	ที่กล่าวถึงโดยตรง	ได้แก่	

พรหมชาลสูตร	 ซึ่งเป็นพระสูตรแรกว่าด้วยศีล	 3	 ขั้น	 จูฬศีล	 มัชฌิมศีล	 และมหาศีล	 ต่อจากนั้น	 กล่าวถึง

ลัทธิทรรศนะหรือทิฏฐิ	 62	 ซึ่งอาจสรุปลงเป็น	 2	 คือ	 สัสสตทิฏฐิ	 ทรรศนะว่าโลกเที่ยง	 และอุจเฉททิฏฐ	ิ

ทรรศนะว่าโลกขาดสญู	คอื	มเีพยีงโลกน้ี	ไม่มโีลกหน้า	เมือ่ทกุคนยดึถืออย่างน้ีย่อมน�าไปสูก่ารบ�าเพญ็ศลีพรต

ตามความเชื่อของตน	ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตตกิลมถานุโยคหรือกามสุขัลลิกานุโยค	

	 ศีลเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์	 เป็นอาภรณ์ของนักบวช	 และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา

ปสาทะของมหาชน	 พระพุทธเจ้าจึงทรงเข้มงวดเรื่องศีลมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะได้ทรงบัญญัติสิกขาบท

ตามทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	ศีล	3	ระดับ	เกี่ยวด้วยศีล	5	และศีล	8	ในเบื้องต้น	และต่อมาครอบคลุมเรื่อง

อเนสนา	 คือ	 งดเว้นจากการแสวงหาหรือการประกอบอาชีพ	 ที่ไม่สมควรแก่สมณวิสัย	 เช่น	 การเป็นโหร

ท�านายทายทัก	 การประกอบพิธีกรรมนอกพระพุทธศาสนา	 การทรงเจ้าเข้าผี	 การประทุษร้ายผู้อื่นและ

หลอกลวงเขาหากิน	 แม้แต่การบ�าเพ็ญพรตต่าง	 ๆ	 ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาบางจ�าพวกก็เป็นไป

เพื่อหลอกลวงชาวโลกทั้งสิ้น

	 สังคมไทยปัจจุบันเป็นที่ปรากฏอยู่เสมอว่า	มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย	ละเมิด

ศีลเป็นประจ�า	 เที่ยวไปในสถานที่อโคจร	 ประกอบในอเนสนากรรม	 และมีส่วนเก่ียวพันกับคดีอาญา	 เช่น

การประทุษร้ายผู้อื่นและคดียาเสพติดอยู่เนือง	 ๆ	 เป็นที่ต�าหนิติเตียนของชาวบ้านและสื่อมวลชน	 จากการ
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สัมภาษณ์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์	15	ท่าน	ท�าให้ได้ข้อสรุปว่า	เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

ทุกระดับ	ต้องเข้มงวดกวดขันพระภิกษุสามเณรในสังกัดของตนให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย	มีสมณสัญญา	

มีหิริโอตตัปปะ	 ไม่ประพฤติอนาจารหรือการประกอบอเนสนากรรม	 ไม่ละเลยกิจวัตรของสงฆ์	 เอื้อเฟื้อ

การศกึษาพระธรรมวนัิย	บ�าเพญ็พรตกรรมฐานและธุดงควตัรตามก�าลงัความสามารถ	ยดึหลกัมชัฌิมาปฏิปทา

ในการครองชีวิต	ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

ค�าส�าคัญ: ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค คัมภีร์พระพุทธศาสนา ศีลและพรต

Abstract

 This research was of three objectives: 1) to study the structure of Dighanikaya 

Sila khandhavagga, 2) to analyze rules and rituals in Dighanikaya Silakhandhavagga, 

3) to synthesize forms of rules and rituals in Dighanikaya Silakhandhavagga in order to 

develop the peaceful and happy life in society. This was a documentary research.

 The research findings were as follows:

 Dighanikaya Silakhandhavagga had 13 suttas relating to rules and rituals, 

of which the one called Brahmajalasutta, the first sutta dealing with three planes 

of precepts and later on, with the 62 philosophical views or idealism that can be 

synthesized into two: Eternalism and Annihilationism. Following these views, the 

non-Buddhist concepts, would lead the people into false practices.

 A precept was the beginning of sublime life, an ornament of the ascetics and 

the base for people faith. The Buddha was strict on the precepts even before

regulating the disciplines. According to the Dighanikaya Silakhandhavagga, the three 

planes of precepts were first included in the five and the eight precepts and then 

extended to cover the the improper livelihood, unsuitable for monks such as fortune 

telling, practicing rites and rituals outside Buddhism, exorcising, causing injury to 

others and trickery. Even some ritual performances of ex-ascetics outside Buddhism 

were for deceits.

 In the present Thai society, there are always reports about some monks who 

do not revere the disciplines and often violate the rules: visiting improper haunts or 

earn a living through trickery and deceit. Some even involve in lawsuits relating to 
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injury and narcotics resulting in public outcries and criticism from the mass media. 

Interviews with 15 well-known people both clergy and layman have pointed out that 

every level of Sangha Administrators must be strict in the disciplines with monks and 

novices in their control. They have to see that everyone is aware of proper

behavior, borne in mind of moral shame and dread toward improper behavior,

trickery and deceit, and not negligent in their daily religious observances. At the

same time, the monks and novices are to study the Buddha’s doctrines, pay attention

to meditation practice, that is, to lead the way of life with the Middle Path as 

prescribed by the Buddha.

Keywords: Dighanikaya Silakhandhavagga, Buddhist Scripture, Rules and Rituals
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บทน�ำ

	 พระไตรปิฎก	เป็นแหล่งประมวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัย	3	หมวด	ฉบับพิมพ์ด้วย

อักษรไทย	 ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยมีชุดละ	 45	 เล่ม	 แบ่งเป็น	 พระวินัยปิฎก	 ได้แก่	 หมวด

พระวินัย	คือ	ประมวลสิกขาบทส�าหรับภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์	มี	8	เล่ม	พระสุตตันตปิฎก	ได้แก่	

หมวดพระสูตร	คือ	ประมวลพระธรรมเทศนา	ค�าบรรยายและเรื่องเล่าต่าง	ๆ	อันยักเยื้องตามบุคคล

และโอกาส	 มี	 25	 เล่ม	 และพระอภิธรรมปิฎก	 ได้แก่	 หมวดอภิธรรม	 คือ	 ประมวลหลักธรรมและ

ค�าอธิบายในรูปหลักวิชาล้วน	ๆ	ไม่เกี่ยวด้วยเหตุการณ์และบุคคล	มี	12	เล่ม	(พระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2553:	87-88)

	 ในส่วนพระสุตตันตปิฎก	 ว่าด้วยหลักธรรมอันสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับบุคคลโดยทั่วไป	

จัดพิมพ์เป็น	25	เล่มนั้น	เล่มแรก	(นับเป็นเล่มที่	9	ในชุดพระไตรปิฎก)	ชื่อทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	

คือ	ตอนที่ว่าด้วยกองศีล	มี	13	พระสูตร	เป็นวรรคแรกของทีฆนิกาย	นับว่าส�าคัญมาก	ค�าว่า	“ศีล”	

แปลว่า	 ปกติ	 สงบเย็น	 ในทางปฏิบัติหมายถึง	 การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา

การควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยงดงาม	 ให้ปราศจากความมัวหมอง	 ไม่ให้ผิดปกติธรรมดา	 กล่าวคือ	

การไม่ท�าผิด	 ไม่พูดผิด	 ไม่ประพฤติผิด	 จัดเป็นศีล	 ศีลมีหลายระดับ	 ระดับต้นคือ	 นิจศีลหรือศีล	 5

เป็นศีลของคนทั่วไป	ระดับกลางคือ	ศีล	8	ของอุบาสกอุบาสิกา	และศีล	10	ของสามเณร	ระดับสูง

คือ	ศีล	227	ของภิกษุ	และศีล	311	ของภิกษุณี	ศีลเป็นเหตุให้คนอยู่กันเป็นปกติ	ไม่เบียดเบียนกัน	

ไม่ฆ่ากัน	 ไม่ลักขโมยกันและกัน	 เป็นต้น	 ท�าให้เกิดความสงบสุขในสังคม	 และจัดเป็นบุญอย่างหนึ่ง

เรียกว่า	 สีลมัย	 บุญท่ีเกิดจากการรักษาศีล	 คือ	 เมื่อรักษาศีลก็ช่ือว่าได้บุญ	 (พระธรรมกิตติวงศ์	

(ทองดี	สุรเตโช),	2548:	966)

	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	 พระวินัยปิฎก	 มี	 8	 เล่ม	 เป็นประมวลพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบัติ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วิถีชีวิตและวิธีด�าเนินกิจการต่าง	 ๆ	 ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์	

พระวนิยัเป็นพทุธบญัญัตินี	้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	อาทพิรหมจรยิกาสกิขา	และอภิสมาจารยิกาสกิขา	

เฉพาะอาทิพรหมจริยกาสิกขานั้น	 เป็นส่วนของพระวินัยบัญญัติ	 หรือสิกขาบท	ของภิกษุมี	 227	ข้อ	

ส่วนของภิกษณีุม	ี311	ข้อ	พระพทุธเจ้าทรงบญัญัติไว้เป็นพทุธอาณาเพือ่ป้องกนัความประพฤติเสยีหาย

และวางโทษปรับแก่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้าง	 พระสงฆ์สวดทุก

กึ่งเดือน	เรียกว่า	พระปาติโมกข์

	 อย่างไรก็ดี	พระวินัยนั้น	พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ล่วงหน้า	ต่อเมื่อเกิดความเสียหาย

ขึ้น	 จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามประพฤติเช่นนั้นอีก	 ดังจะเห็นได้ว่า	 ในตอนต้นพุทธกาล	 คือ	 ตั้งแต่

พรรษาที่	 1	 ถึง	 พรรษาที่	 11	 พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แน่นอน	 เพราะภิกษุสงฆ์

ล้วนมีวัตรปฏิบัติดีงาม	ศีลของภิกษุสงฆ์เรียกว่า	“ปาฏิโมกขสังวรศีล”	จัดเป็นจาริตตศีล	คือ	ระเบียบ
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ปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมา	 ในระยะที่ยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์

สวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน	 ใน	 20	 พรรษาแรกนั้น	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เอง

ทุกกึ่งเดือน	 (ขุ.ธ.	 (ไทย)	 25/183-185/90-91)	 ในกาลต่อมา	 หลังจากออกพรรษาที่	 20	 แล้ว	

พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่	 1	 ห้ามภิกษุเสพเมถุน	 โดยปรารภเหตุการณ์มัวหมอง

ในคณะสงฆ์	 อันเนื่องมาจากการที่พระสุทินเสพเมถุนกับอดีตภรรยาที่ป่ามหาวัน	 กรุงเวสาลี	 การที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกและทรงบัญญัตเิรื่อยมาทุกครั้งที่เกิดเหตกุารณ์

ไม่ดีงามขึ้นในคณะสงฆ์	(วิ.อ.(ไทย)	1/31/216.)

	 มีข้อที่น่าสังเกตคือ	การใช้ค�าว่า	ศีล	สิกขาบท	พระพุทธบัญญัติ	พระวินัยบัญญัติ	พระพุทธ

อาณา	อาทพิรหมจรยิกาสกิขา	อภิสมาจารยิกาสกิขา	พระปาติโมกข์	และโอวาทปาฏิโมกข์	มคีวามหมาย

และลักษณะการใช้แตกต่างกันอย่างไร	 โดยเฉพาะค�าว่า	 “ศีล”	 ในบริบทของคัมภีร์ทีฆนิกาย	

สีลขันธวรรค	มีความหมายอย่างไร	แตกต่างจากค�าว่า	 “ศีล”	 ในที่อื่น	 ๆ	อย่างไร	และเพราะเหตุใด

พระสังคีติกาจารย์จึงได้จัดสีลวรรคนี้ไว้เป็นวรรคแรกของทีฆนิกาย	ซึ่งเป็นนิกายแรกใน	5	นิกายของ

พระสุตตันตปิฎก	ทั้งนี้	เป็นเครื่องชี้ให้เห็นได้ว่า	ค�าว่า	“ศีล”	มีความส�าคัญมาก	เป็นจาริตตศีลที่ภิกษุ

สงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบท	 และศีลใน

สีลขันธวรรคนี้ยังครอบคลุมถึงการประพฤติปฏิบัติของสามัญชนโดยทั่วไปด้วย

	 เพราะฉะนั้น	 จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของคัมภีร์ทีฆนิกาย

สีลขันธวรรค	ว่ามีความหมายและขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด	นอกจากจะสะท้อนให้เห็นข้อประพฤติ

ปฏิบติัของพระพทุธองค์และพระสงฆ์ในยุคต้นปฐมโพธกิาลแล้ว	ยงัแสดงให้เหน็ถงึข้อประพฤติปฏิบติั

ของคนในสังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล	 โดยเฉพาะพวกนับถือลัทธินอกพระพุทธศาสนา	 มีพวก

พราหมณ์เป็นต้น	 ศีลข้อห้ามและพรตคือวัตตปฏิบัติเหล่าน้ี	 ซ่ึงรวมเรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	 “ศีลและพรต”

ของพระพุทธศาสนาโดดเด่นและแตกต่างจากศาสนาอ่ืนอย่างไร	 หากวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นก็พอ

สงเคราะห์ได้ว่า	ศีลและพรตในสลีขนัธวรรคนีส้ามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับสงัคมไทยในปัจจุบันได้เป็น

อย่างดี	เพราะเชื่อว่า	โดยองค์รวมแล้วครอบคลุมข้อห้ามและข้อปฏิบัติของชาวพุทธได้อย่างครบถ้วน

บริบูรณ์

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาโครงสร้างของคัมภีร์ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค

	 2.	เพือ่วิเคราะห์ศีลและพรตทีป่รากฏในคัมภีร์ทฆีนิกาย	สลีขนัธวรรค	ตามหลกัพระพทุธศาสนา

	 3.	เพือ่วิเคราะห์รปูแบบ	ศีลและพรตในคัมภีร์ทฆีนิกาย	สลีขนัธวรรค	เพือ่การพฒันาคุณภาพ

	 	 ชีวิตของบุคคลในสังคมให้ดีงามและสงบสุขยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ศึกษาโครงสร้างของคัมภีร์ทีฆนิกาย	 สีลขันธวรรคในแง่ศีลและพรต	 โดยเปรียบเทียบข้อ

ประพฤติปฏิบัติของคนในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลระหว่างลัทธินิกายอ่ืน	 ๆ	 กับพระพุทธศาสนา	

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์	 ศีลและพรตเหล่านี้มี

ความหมายความส�าคัญต่อความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนา	 และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

สังคมไทยได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันแค่ไหนเพียงไร

วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย	 สีลขันธวรรค	 ในแง่ของศีลและพรต”	

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	เพือ่ให้ทราบถงึประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่

ส�าคัญและ	มคีวามครอบคลมุเนือ้หาสาระส�าคัญทีท่�าโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ	แล้วน�าข้อมลูมาวเิคราะห์

เนื้อหา	(Content	analysis)

บทสรุปและอภิปรำยผล

	 การวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย	 สีลขันธวรรค	 ในแง่ของศีลและพรต”

ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัยตามประเด็นส�าคัญ	 โดยตอบค�าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อ

โดยผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้

 1.	ผลกำรศึกษำโครงสร้ำงของคัมภีร์ทีฆนิกำย	สีลขันธวรรค

	 ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรคมีพระสูตร	13	พระสูตร	ประกอบด้วย	(1)	พรหมชาลสูตร	(2)	สามัญ

ญผลสูตร	 (3)	 อัมพัฏฐสูตร	 (4)	 โสณทัณฑสูตร	 (5)	 กุฎทันตสูตร	 (6)	 มหาลิสูตร	 (7)	 ชิยสูตร

(8)	 มหาสีหนาทสูตร	 (9)	 โปฏฐปาทสูตร	 (10)	 สุภสูตร	 (11)	 เกวัฏฏสูตร	 (12)	 โลหิจจสูตร	

(13)	เตวิชชสูตร	พระสูตรส�าคัญที่สุดคือ	สูตรแรกพรหมชาลสูตร	ซึ่งคลอบคลุมสาระเนื้อหา	2	เรื่อง	

คือ	เรื่องศีลและเรื่องทิฏฐิ	62	เฉพาะเรื่องศีล	จัดออกเป็น	3	ขั้น	คือ	จูฬศีล	มี	26	ข้อ	ข้อ	1-13	จะ

ตรงกับศีล	 5	 และศีล	 8	 มีข้อ	 8	 ที่งดเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม	 นอกนั้นข้อ	 14-26	

เกี่ยวกับการรับสิ่งของ	สัตว์เลี้ยง	และทาสชายหญิง	เรือกสวนไร่นา	การเป็นผู้แทนส่งสาร	การซื้อขาย	

การโกง	การรับสินบน	การฆ่า	จองจ�า	ตีชิงวิ่งราว	การปล้นและการขู่กรรโชกทรัพย์

	 มัชฌิมศีล	 มี	 10	 ข้อ	 มีเรื่องการสั่งสมสิ่งของ	 การดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล

เล่นการพนนั	ประดับตกแต่งร่างกาย	ทะเลาะวิวาททุม่เถยีงกนั	เป็นตัวแทนส่งสาร	การหลอกลวง	และ

การพูดจากันเรื่องเดรัจฉานกถา	ซึ่งส่วนใหญ่มีบัญญัติไว้ในสิกขาบทต่าง	ๆ	ในพระวินัยปิฎก
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◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ◆

	 มหาศีล	มี	7	ข้อ	ซึ่งนับว่าส�าคัญมาก	ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอเนสนา	คือ	การแสวงหา

ลาภสักการะอันไม่ชอบธรรม	 กล่าวคือ	 การประกอบอาชีพเครื่องเลี้ยงชีพตัวเองอันน่ารังเกียจ

ส�าหรับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	เมื่อระบุแล้วจะมี	6	หมวดใหญ่	ๆ	คือ

	 1.	การท�านายลักษณะ

	 2.	การประกอบพิธีกรรมต่าง	ๆ	(นอกพระพุทธศาสนา)

	 3.	การดูฤกษ์ยาม

	 4.	การทรงเจ้าเข้าผี

	 5.	การเป็นหมอรักษาโรค

	 6.	การหลอกลวงผู้อื่นหากิน

	 อาจาระเหล่านี้น่ารังเกียจ	 แม้ว่าจะมีพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนากระท�ากัน	 แต่ก็ถูก

ชาวบ้านติเตียนว่าออกบวชแล้ว	ไม่พึงท�าตัวสันโดษมักน้อย	ประพฤติอย่างฆราวาสผู้ครองเรือนเช่นนี้	

ไม่ควรประพฤติและไม่น่าเลื่อมใสเลย	 เมื่อพระพุทธเจ้าและพระสาวกงดเว้นมิได้ปฏิบัติเช่นนั้น	

ชาวบ้านจึงเสื่อมใสศรัทธา	และสรรเสริญ	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ข้อสรรเสริญเรื่องศีลเป็นเรื่องเล็กน้อย	

ไม่สูงส่งเท่ากับสมาธิและปัญญาเลย	 จากแนวคิดเรื่องศีลนี้	 จึงมีค�าอธิบายขยายความต่อเนื่องไปถึง

พระสูตรที่	 2	 ของสีลขันธวรรค	 คือ	 สามัญญผลสูตร	 แสดงข้อเปรียบให้เห็นแหล่งการปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนากับบรรดาเจ้าลัทธิครูทั้ง	6	ที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า

 ส่วนในเรื่องทิฏฐิ	62	นั้น	จ�าแนกเป็นพวกอปรันตุกัปปิกวาทะ	44	และพวกปุพพันตกัปปิกวาทะ

18	เมื่อสรุปลง	จัดเป็นสัสสตทิฏฐิ	คือ	พวกเห็นว่าโลกเที่ยง	และอุจเฉททิฏฐิ	คือ	พวกเห็นว่าโลกนี้

ขาดสูญ	 (หลังความตาย)	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ทิฏฐิเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์	แต่กลับ

ท�าให้ผู้เชื่อถือต้องประสบทุกข์	ดังนั้น	พระสูตรนี้จึงชื่อว่า	พรหมชาลสูตร

	 ทีฆนิกาย	 สีลขันธวรรคเป็นคัมภีร์แรกของพระสุตตันตปิฎก	 แม้เป็นหมวดว่าด้วยศีลขันธ์	

แต่ครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติศาสนา	 ปฏิบัติศาสนา	 และปฏิเวธศาสนา	

หรือวิเคราะห์อีกนัยหนึ่งก็สงเคราะห์ลงในไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 หรือขยายเป็นมรรคมี

องค์	 8	 ประการ	 คือ	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมาอาชีวะ

สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	และสัมมาสมาธิ	โดยค�าสอนเบื้องต้น	ยกเอาทิฏฐิหรือทัศนะของลัทธิต่าง	ๆ	

ซ่ึงมแีพร่หลายแล้วในยุคต้นพทุธกาลนัน้	สรปุได้	62	ทฏิฐ	ิเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอภิปรชัญา	(Metaphysics)	

ในขณะเดียวกัน	มีลัทธิหรือครูทั้ง	6	คือ	ครูปูรณะ	กัสสปะ	ครูมักขลิ	โคสาล	ครูอชิตะ	เกสกัมพล

ครูปกุทธะ	 กัจจายนะ	 ครูนิครนถ์	 นาฏบุตร	 และครูสญชัย	 เวลัฏฐบุตร	 ความเห็นหรือลัทธิทั้งหลาย

เหล่านั้น	 พระพุทธเจ้าทรงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 เมื่อมีความเช่ือความคิดเห็นเช่นนั้น	 ศีลพรตคือ	
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การปฏิบัติตนก็ผิดไปด้วย	ผู้ปฏิบัติเช่นนี้	 เมื่อตายไปมีคติเพียง	2	อย่าง	คือ	 เกิดในนรกหรือก�าเนิด

สัตว์เดรัจฉานเท่านั้น	

	 พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในท่ามกลางกระแสเจ้าลัทธิและผู้คนที่เลื่อมใสปฏิบัติตามลัทธิ

เหล่านี้	 ดังนั้นการที่ด�าเนินนโยบายประกาศพระพุทธศาสนา	 จ�าต้องมีอะไรแปลกใหม่ที่พระพุทธเจ้า

น�ามาเสนอ	 ดังที่ภาษาการตลาดเรียกว่า	 “จุดขาย”	 หมายถึง	 จุดเด่น	 ความน่าสนใจ	 และมีอะไร

แปลกใหม่	 เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นเบื้องต้น	 ต่อจากนั้น	 จึงสามารถท�าความเข้าใจ	 และ

ท�าให้ผู้เข้ามาศึกษาได้เลื่อมใส	ประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลพิสูจน์ได้	เมื่อวิเคราะห์ในประเด็นนี้	จึงเห็น

ได้ว่า	สีลขันธวรรคเป็นเรื่องที่น่าศึกษาวิเคราะห์	คือ	เป็นกัลยาณธรรมที่งามในเบื้องต้น	ในท่ามกลาง	

และในที่สุด	สีลขันธวรรคชี้ให้เห็นลัทธิของพวกเดียรถีย์แต่ละกลุ่มอย่างเด่นชัด	ทั้งแสดงข้อแตกต่าง

จากพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน	 ประการส�าคัญ	 ความเช่ือในลัทธิต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 เจ้าลัทธิและ

สาวกก็ไม่สามารถตอบค�าถามถึงที่มาที่ไปได้	 ดังเช่นเรื่องพรหมและทางไปสู่พรหมโลก	 แม้ศีลพรต

ของพวกครูทั้ง	6	บางลัทธิก็ประพฤติวัตรอย่างโคหรืออย่างสุนัข	เป็นต้น	ซึ่งต�่าทรามไม่น่าเลื่อมใสให้

ประพฤติปฏิบัติตาม	เมื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง	สามารถเห็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนา	เป็นจุดขายที่

ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติตาม

	 จูฬศีล	มชัฌิมศีล	และมหาศีล	เรยีกว่า	ศีล	3	ช้ัน	เหน็ได้ว่า	จุฬศีล	เป็นศีลเบือ้งต้น	ครอบคลมุ

ศีล	5	ศีล	8	และศีล	10	เกือบทุกข้อ	ครั้นถึงมัชฌิมศีล	แม้หลายข้อซ�้ากับจุฬศีล	แต่น�าเสนอเพื่อชี้

ให้เหน็ชีวติความเป็นอยูข่องพระพทุธเจ้าและพระสาวกว่าสงูย่ิงกว่านกับวชนอกพระพทุธศาสนาเพยีงไร	

โดยเฉพาะเน้นเรื่องสมถะและสันโดษ	คือ	ความมักน้อยเป็นอยู่อย่างง่าย	ๆ	ไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อเกินกว่า

ชาวบ้าน	โดยปกติทั่วไป	มัชฌิมศีลยังเน้นเรื่องเดรัจฉานกถา	คือ	เรื่องไร้สาระประโยชน์	มิใช่เรื่องเป็น

ไปเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน	ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	

อีกประการหนึง่	พระภิกษุสงฆ์ไม่ควรหาเรือ่งปรบัวาทะหรอืหลกีเลีย่งววิาท	เพราะไม่เกดิประโยชน์และ

รังแต่จะเสื่อมเสีย	ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง	เป็นที่เสื่อมศรัทธาของประชาชน

	 ในระดับของมหาศีล	 เน้นเรื่องอเนสนา	 คือ	 การแสวงหาเลี้ยงชีพที่ผิดภาวะของภิกษุ	 ไม่ใช่

ปฏิปทาของพระอริยะ	 ซึ่งเรียกว่า	 อริยวงศ์	 การปฏิบัติที่จัดเป็นอริยวงศ์ในธรรมทั้ง	 4	 ข้อที่แสดงมา

เบื้องต้นนั้น	พระภิกษุพึงปฏิบัติ	ดังนี้

	 ก.	สันโดษด้วยปัจจัยใน	3	ข้อต้นตามมีตามได้

	 ข.	มีปกติกล่าวสรรเสริญคุณของความสันโดษใน	3	ข้อนั้น

	 ค.	ไม่ประกอบอเนสนา	คือ	การแสวงหาที่ผิด	(ทุจริต)	 เพราะปัจจัยทั้ง	3	อย่างนั้นเป็นเหตุ	

	 	 (เพียรแสวงหาแต่โดยทางชอบธรรมไม่เกียจคร้าน)
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	 ง.	เมื่อไม่ได้ก็ไม่เร่าร้อนทุรนทุราย

	 จ.	เมือ่ได้	ก็ใช้โดยไม่ติด	ไม่หมกมุน่	ไม่สยบ	รูเ้ท่าทันเหน็โทษ	มปัีญญาใช้สิง่นัน้	ตามประโยชน์

	 	 ตามความหมายของมัน	 (มีและใช้ด้วยสติสัมปชัญญะ	 ด�ารงตนเป็นอิสระ	 ไม่ตกเป็น

	 	 ทาสของสิ่งนั้น)

	 ฉ.	ไม่ถือเอาอาการที่ได้ประพฤติธรรม	4	ข้อนี้เป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่น

	 ศีลนั้นมีความสะอาดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า	 “ความสะอาดกาย	 ความสะอาดวาจา	

ความสะอาดใจ”	(องฺ.ติก.	(ไทย)	20/352)	เป็นปัจจุปัฏฐาน	คือ	ย่อมปรากฏ	ได้แก่	ย่อมถึงความเป็น

สภาวะที่ถือเอาโดยความเป็นสภาวะที่สะอาด	ก็แลหิริและโอตตัปปะอันวิญญูชนทั้งหลายพรรณนาว่า

เป็นปทัฏฐานของศีลนั้น	อธิบายว่า	เป็นเหตุใกล้ชิด	จริงอยู่	เมื่อมีหิริและโอตตัปปะ	ศีลจึงเกิดขึ้นและ

ตั้งอยู่ได้	เมื่อไม่มีหิริและโอตตัปปะ	ศีลก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่ไม่ได้

	 เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ของศีล	 มีการได้รับคุณเป็นอันมาก	 มีความไม่เดือดร้อนใจ	 เป็นต้น

เป็นอานิสงส์	 สมดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า	 “อานนท์	 ศีลที่เป็นกุศล	 มีอวิปฏิสาร	 (ความไม่

ร้อนใจ)	เป็นผล	มีอวิปฏิสารเป็นอานิสงส์”	(เอกาทส.อ�.	(ไทย)	24/336/208)

	 พระผู้มพีระภาคเจ้าได้ตรสัพระด�ารสัถงึอานิสงส์	5	ประการน้ี	แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มศีีล	

คือ

	 1.	เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้	 ย่อมได้กองโภคทรัพย์ใหญ่หลวง	 ซ่ึงมีความไม่ประมาท

เป็นเหตุ	

	 2.	กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล	ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล	ย่อมกระฉ่อนไป	

	 3.	จะเข้าไปยังบริษัทใด	 ๆ	 จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม	 พราหมณบริษัทก็ตาม	 คฤหบดีบริษัท

ก็ตาม	สมณบริษัทก็ตาม	ย่อมแกล้วกล้า	ไม่เก้อเขินเข้าไปหา	

	 4.	ย่อมไม่หลงลืมสติตาย	

	 5.	หลังจากตายแล้ว	ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์	

	 เมื่อกล่าวถึงศีลแล้ว	 ก็เป็นการบ�าเพ็ญศีลพรต	 นักบวชในสมัยพุทธกาลนั้น	 ต้องมีศีลและ

วัตร	คือ	บ�าเพ็ญศีลพรตให้เคร่งครัดเข้มงวดตามลัทธิของตน	เพื่อให้ประชาชนศรัทธาเลื่อมใส	เข้ามา

เพือ่สอบถามและมอบตัวเป็นศาสนกิในทีส่ดุ	ดังกรณีทีพ่ระพทุธเจ้าตรสักับภิกษุทัง้หลายในกีฏาคิรสิตูร	

เมื่อประทับอยู่	ณ	นิคมของชาวกาสีชื่อ	กีฏาคีรี

	 ค�าตอบของพระพุทธศาสนาที่มีต่อเรื่องศีลและพรต	ตามที่ปรากฏในทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค

มีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์	 ในกันทรกสูตร	 ว่าด้วยปริพาชกช่ือกันทรกะ	 เป็นสูตรที่	 1	 ของคหปติวรรค

พระสูตรกล่าวถึงบุตรของควาญช้างช่ือ	 เปสสะ	 และปริพาชกช่ือ	 กันทรกะ	 เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
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ขณะประทับอยู่ใกล้สระโบกขรณีช่ือ	 คัครา	 เขตกรุงจัมปา	 ได้สนทนาถึงเรื่องบุคคลบางคนในโลกน้ี

4	ประเภท	(พระไตรปิฎกไทย	ฉบับหลวง	13/94/122)	มีดังนี้

	 1.	เป็นผู้ท�าตนให้เดือดร้อน	หมั่นประกอบในการท�าตนให้เดือดร้อน

	 2.	เป็นผู้ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน	หมั่นประกอบในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน

	 3.	เป็นผู้ท�าตนให้เดือดร้อน	 หมั่นประกอบในการท�าตนให้เดือดร้อน	 และเป็นผู้ท�าผู้อ่ืนให้

เดือดร้อน	หมั่นประกอบในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน

	 4.	เป็นผู้ไม่ท�าตนให้เดือดร้อน	 ไม่หมั่นประกอบในการท�าตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ท�า

ผู้อื่นให้เดือดร้อน	ไม่หมั่นประกอบในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน

	 การบ�าเพ็ญพรตในทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อขัดเกลากิเลส	 ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ	 ธุดงควัตร	

พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่ง	 เช่น	 ในมัชฌิมนิกาย	 อุปริปัณณาสก	์ และทสกนิบาต	 อังคุตตรนิกาย

ส่วนค�าอธิบายโดยละเอียดมีมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย์	สรุปได้ดังนี้

	 หมวดที่	1	จีวรปฏิสังยุตต์	(เกี่ยวกับจีวร)

	 1.	ปังสุกูลิกังคะ	องค์แห่งผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

	 2.	เตจีวริกังคะ	องค์แห่งผู้ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัตร

	 หมวดที่	2	ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์	(เกี่ยวกับบิณฑบาต)

	 3.	ปิณฑปาติกังคะ	องค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

	 4.	สปทานจาริกังคะ	องค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามล�าดับเป็นวัตร

	 5.	เอกาสนิกังคะ	องค์แห่งผู้ถือนั่งฉัน	ณ	อาสนะเดียวเป็นวัตร	คือ	ฉันวันละมื้อเดียว	ลุกจาก

ที่แล้วไม่ฉันอีก

	 6.	ปัตตปิณฑิกังคะ	 องค์แห่งผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร	 คือ	 ไม่ใช้ภาชนะใส่อาหารเกิน

1	อย่างคือบาตร

	 7.	ขลปัุจฉาภัตติกังคะ	องค์แห่งผู้ถือห้ามภัตทีถ่วายภายหลงัเป็นวตัร	คือ	เมือ่ได้ปลงใจก�าหนด

อาหารที่เป็นส่วนของตน	 เรียกว่า	 ห้ามภัตด้วยการลงมือฉัน	 เป็นต้นแล้วไม่รับอาหารที่เขาน�ามา

ถวายอีก	แม้จะเป็นของประณีต

	 หมวดที่	3	เสนาสนปฏิสังยุตต์	(เกี่ยวกับเสนาสนะ)

	 8.	อารัญญิกังคะ	 องค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร	 อยู่ห่างบ้านคนอย่างน้อย	 500	 ช่ัวธนู	 คือ

25	เส้น

	 9.	รุกขมูลิกังคะ	องค์แห่งผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร
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	 10.	อัพโภกาสิกังคะ	องค์แห่งผู้ถืออยู่ที่แจ้งเป็นวัตร

	 11.	โสสานิกังคะ	องค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร

	 12.	ยถาสันถติกังคะ	องค์แห่งผู้ถืออยู่ในเสนาสนะแล้วแต่เขาจัดให้	

	 หมวดที่	4	วิริยปฏิสังยุตต์	(เกี่ยวกับความเพียร)

	 13.	เนสัชชิกังคะ	องค์แห่งผู้ถือการนั่งเป็นวัตร	คือ	เว้นนอนอยู่ด้วยเพียง	3	อิริยาบถ	การ

บ�าเพญ็พรตแบบพราหมณ์บางอย่าง	เช่น	การบ�าเพญ็อัตตกลิมถานุโยค	เรยีกว่า	การบ�าเพญ็ทกุกรกริยิา

นั้น	พระพุทธเจ้าทรงเคยปฏิบัติมาแล้ว	ก่อนที่จะส่งหันมาเสวยพระกระยาหาร	และบ�าเพ็ญสมาธิก่อน

การตรัสรู้	ดังนั้น	จึงทราบดีว่าไม่มีทางตรัสรู้	แม้การบ�าเพ็ญศีลพรตตามทิฏฐิของพวกพราหมณ์	แต่ละ

พวกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ว่างจากคุณความดี	 เปล่าประโยชน์	 จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาไว้จัดเป็นวัตร

ปฏิบัติ	เพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริง

	 ปัญหาเก่ียวกับศีลพรตในสงัคมสงฆ์ของไทยในปัจจุบนัมปัีญหามากพอสมควร	ถ้าเป็นเรือ่งศีล

ก็เป็นเรื่องการละเมิดศีล	 ความไม่เช่ือในพระธรรมวินัย	 นอกจากการประพฤติย่อหย่อนในพระวินัย

แล้ว	 เรื่องที่ชาวโลกจับตามองคือ	 เรื่องอโคจร	 การเท่ียวไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สมณภาวะ	 มี

ห้างสรรพสินค้า	 แหล่งซ้ือขายสื่อลามก	 ความไม่ส�ารวมระวังในการใช้สื่อ	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	

ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางไม่เหมาะสม

	 เรื่องเก่ียวเนื่องกับศีล	 ได้แก่	 อเนสนา	 คือ	 การแสวงหาเลี้ยงชีพที่ไม่สมควรกับสมณภาวะ

อเนสนาจ�าแนกได้	6	หมวด	คือ	การท�านายลกัษณะ	การประกอบพธิกีรรมต่าง	ๆ 	(นอกพระพทุธศาสนา)	

การดูฤกษ์ยาม	การทรงเจ้าเข้าผี	การเป็นหมอรักษาโรค	และการหลอกลวงผู้อื่นหากิน	อนึ่ง	เนื่องจาก

ไทยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมของพราหมณ์มาช้านาน	 จนแทบ

แยกไม่ออกจากแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา	 การห้ามประชาชนไม่ให้เช่ือหรือประพฤติตามเป็น

เรื่องยาก	 เพราะเคยชินมานานจนฝังรากในวัฒนธรรมไปแล้ว	 ดังนั้น	 พระสงฆ์จึงต้องพิจารณาและ

อนุโลมตามในข้อที่ไม่ขัดกับสมณภาวะ	 เช่น	 การดูฤกษ์ยาม	 การก�าหนดทายทักหรือโหราพยากรณ์	

การรดน�้ามนต์	 และการรักษาโรคแผนโบราณด้วยสมุนไพร	 การอันใดไม่เป็นไปเพื่อโกหกหลอกลวง	

ไม่เป็นการเรียกร้องค่าสมนาคุณ	และไม่ท�าตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน	ก็อนุโลมให้กระท�าได้	เพื่อรักษา

ศรัทธาของประชาชนไว้	แต่อะไรที่เป็นการนอกรีตนอกรอยเสื่อมเสีย	เช่น	การทรงเจ้าเข้าผี	การอ้างว่า

นั่งสมาธิทางในเพื่อสะเดาะเคราะห์ตัดเวรตัดกรรม	 การท�าเสน่ห์ยาแฝด	 หรือการหลอกลวงหากิน

ต่าง	 ๆ	 ไม่ควรท�าอย่างย่ิง	 เรื่องศีลตามพระปาฏิโมกข์เป็นเรื่องพระภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด	แม้บางเรื่องที่พออนุโลมได้ก็ควรกระท�าอย่างมีสติและส�ารวมระวัง	ความประพฤติบางอย่าง

ผิดทั้งพระวินัยและอาญาบ้านเมืองด้วย
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◆ การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรต ◆

	 เรื่องการบ�าเพ็ญพรต	ในงานวิจัยนี้	ยกมา	2	เรื่อง	คือ	เรื่องกิจวัตรของสงฆ์	มีการบิณฑบาต	

การลงท�าวตัรสวดมนต์	การลงฟังพระปาฏิโมกข์	และกจิอ่ืน	ๆ 	ของสงฆ์ภายในวัด	เป็นสิง่ทีภิ่กษสุามเณร

พึงเอ้ือเฟื้อ	 เป็นส่วนเสริมศรัทธาแก่ประชาชนมากย่ิงขึ้น	 อีกเรื่องหน่ึงคือ	 การบ�าเพ็ญสมถวิปัสสนา

กรรมฐาน	พระสงฆ์นั้นควรใส่ใจศึกษาทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ	 เพราะฉะนั้น	 นอกจากการศึกษา

เล่าเรียนทั้งทางธรรมทางโลกแล้ว	ควรใส่ใจเรื่องจิตภาวนาด้วย	อย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างของสาธุชน

ทั่วไป	ทั้งเป็นการรักษาธรรมเนียมการปฏิบัติของพระสงฆ์ไว้ด้วย	พระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติ

ชอบด้วยศีลและพรต	ย่อมได้รบัอานสิงส์	คือ	ความสงบเยอืกเยน็	ความไม่มเีวรภัย	ไม่เป็นทีเ่ดือดร้อน

ของตนและผู้อื่น	ท�าให้จิตใจแจ่มใสสูงส่ง	เป็นรากฐานของการบ�าเพ็ญพรตคือ	สมถวิปัสสนากรรมฐาน	

ง่ายต่อการให้เกิดสมาธิ	ปัญญา	และวิปัสสนา	ได้โอกาสบรรลุธรรม	ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

	 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 15	 ท่าน	 เป็นบรรพชิต	 8	 ท่าน	 คฤหัสถ์	 7	 ท่าน	 ทั้งหมด

ล้วนเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยั	เป็นพระสงัฆาธกิารผู้บรหิารกจิการคณะสงฆ์	เป็นครอูาจารย์	และวิปัสสนา

จารย์	มีความเห็นตรงกันที่พระสงฆ์ต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัย	ขณะเดียวกัน	ผู้ปกครองต้นสังกัด

โดยเฉพาะเจ้าอาวาสต้องเข้มงวดกวดขันภิกษุสามเณรในสังกัดให้รัดกุมเหมาะสม	 เช่น	 วางระเบียบ

ปฏิบัติของวัด	 มีข้อก�าหนดการลงโทษเบาหนักแล้วแต่เหตุ	 คณะสงฆ์ควรมีมาตรการออกประกาศไว้

เพื่อควบคุมอาจาระของภิกษุสามเณร	การซักซ้อม	แนะน�าพร�่าสอน	ตักเตือน	ให้มีความหนักแน่นว่า	

อะไรควรไม่ควรแก่สมณเพศและสมณวิสัย	 ทั้งเรื่องอาจาระและอโคจร	 โดยเฉพาะต้องเข้มงวด

สอดส่องดูแลเรื่องการใช้สื่อ	เช่น	โทรศัพท์ในที่สาธารณะ	ไม่พึงประเจิดประเจ้อ	สื่อสารในสิ่งไร้สาระ

เหลวไหล	ท�าให้ติดภาพลบในสายตาชาวบ้านที่พบเห็น

	 เรื่องอเนสนาบางเรื่องท�าให้พระศาสนามัวหมอง	 เช่น	 การท�าเสน่ห์ยาแฝด	 การบอกใบ้หวย	

การต้ังตนเป็นคนเข้าทรงพ่อปู่พ่อครูทั้งหลาย	 เรื่องจ�าพวกนี้ผู้บริหารสงฆ์สูงสุดคือ	 มหาเถรสมาคม	

(มส.)	 ต้องออกมาแสดงบทบาท	 มีมาตรการเด็ดขาดออกมาควบคุมดูแล	 ท�านองพระวินยาธิการ	

แต่ต้องเป็นองค์กรประจ�า	มผู้ีปฏิบติัตามประจ�า	ออกตรวจตราสม�า่เสมอ	และขออารกัขาทางบ้านเมอืง

ให้ช่วยเหลือร่วมมือด้วย

	 2.	ผลวิเคราะห์ศีลและพรตทีป่รากฏในคัมภีร์ทฆีนิกาย	สลีขนัธวรรค	ตามหลกัพระพทุธศาสนา

ศีลและพรตเป็นอัตลักษณ์และจุดขายของศาสนา	 ศาสดาต้องค�านึงถึงศรัทธาปสาทะของชาวบ้าน

ต้องบ่งบอกว่าแตกต่างจากการครองเรือนของชาวบ้าน	ต้องเป็นไปเพื่อความส�ารวม	มักน้อย	สันโดษ	

ท�าการอย่างที่ชาวบ้านแก่งแย่งชิงดีกันท�า	 เช่น	การท�ามาหากินประกอบอาชีพต่าง	ๆ	และเมื่อว่าตาม

ศีล	3	ระดับ	คือ	จูฬศีล	มัชฌิมศีล	และมหาศีล	แสดงให้เห็นว่า	นักบวชนอกพระพุทธศาสนาประพฤติ

ปฏิบัติอยู่	 และชาวบ้านไม่ชอบใจ	 จึงต�าหนิติเตียน	 พระพุทธเจ้าเองทรงใช้ชีวิตในท่ามกลางนักบวช

เหล่านีม้ากจนทรงทราบพฤติกรรมดี	เมือ่ทรงประกาศพระพทุธศาสนา	จึงทรงยกเรือ่งศีลเป็นข้อส�าคัญ
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◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ◆

น�าหน้า	การประกาศทางสายกลาง	(มัชฌิมาปฏิปทา)	ของพระองค์	เป็นการตัดแนวคิดทั้งสัสสตทิฏฐิ

และอุจเฉททิฏฐิด้วย	 ทั้งเป็นการแสดงแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลท้ัง	 3	 ระดับ	 แม้เรื่อง

อเนสนาก็มีสัมมาปฏิบัติหลายข้อ	เช่น	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	และสัมมาวาจา	ควบคุมอยู่

	 แท้จริงแล้ว	 เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทก็ทรงถือศีล	 3	 ขั้นน้ีอยู่แล้ว	 โดยมี

โอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ	 เมื่อเกิดหมู่สงฆ์มากซ่ึงอยู่ห่างไกลกระจัดกระจาย	 อุปัชฌาย์อาจารย์

ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	 ภิกษุสงฆ์บางพวกย่อหย่อนในการประพฤติตามศีล	 3	 ขั้น	 บางเรื่องเป็น

ความประพฤติร้ายแรง	เช่น	การเสพเมถุน	การลกัขโมยยกัยอกของหลวง	การอวดคุณวเิศษทีไ่ม่มใีนตน	

ข้อหลังนี้เท่ากับการหลอกลวงชาวบ้านหากิน	 พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงบัญญัติพระวินัยออกมาควบคุม

อาจาระของภิกษุสงฆ์	 แม้กระนั้น	 ก็ยังมีภิกษุบางรูปคอยเลี่ยงพระบาลี	 ละเมิดศีลดังกล่าว	 เช่น

ทรงห้ามการเสพเมถุนกับหญิงมนุษย์	 ก็ไปเสพเมถุนกับสัตว์เดรัจฉาน	 เป็นต้น	 ธรรมชาติของปุถุชน

บางคนแม้จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังใฝ่ต�่าอยู่	 ย่อมหาทางหลีกเลี่ยงพระวินัยและ

ละเมิดสิกขาบทจนได้	 และหากขาดหิริโอตตัปปะ	ขาดสมณสัญญา	แม้จะมีผู้ตักเตือนพร�่าสอนก็อาจ

เกรงกลัวไม่กล้าท�าต่อหน้า	เช่น	กรณีที่เห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน	ยังไม่ได้ถวาย

พระเพลิงพระพุทธสรีระด้วยซ�้าไป	 ในขณะที่สงฆ์ปุถุชนพากันร้องไห้คร�่าครวญอาลัยในพระพุทธเจ้า	

ก็ยังมีภิกษุบางรูปกล่าวจาบจ้วงพระพุทธเจ้า	 ท�านองว่านิพพานก็ดีแล้ว	 ไม่ต้องมีใครมาคอยจ�้าจี้จ�าไช

ว่ากล่าวตักเตือนว่า	 สิ่งนี่ก็ท�าไม่ได้	 สิ่งนั้นก็ท�าไม่ได้	 เหตุการณ์เช่นนี้ท�าให้พระอรหันตสาวกสังเวชใจ

จนถึงกับจัดให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้นหลังพุทธปรินิพพาน	3	เดือน

	 จ�านวนพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในเมืองไทย	มีมากหลายแสนรูป	ผู้ไม่เชื่อพระธรรมวินัยแม้จะมี

จ�านวนน้อยเพียงหลักร้อยหลักพัน	แต่ก็สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงการพระศาสนามิใช่น้อย	ส่งผล

กระทบกระเทือนศรัทธาของประชาชน	 เป็นภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา	 เป็นข้อโจมตีของ

ฝ่ายตรงข้าม	ด้วยความจริง	หลักพระธรรมวินัยเป็นระเบียบดีงามอยู่แล้ว	แต่ท�าอย่างไร	ทางการคณะ

สงฆ์และฝ่ายทางการเมอืงจะได้ร่วมมอืกนัวางมาตรการออกกฎเกณฑ์ทีร่ดักุม	เข้ามาคอยควบคุมดูแล

ในเรื่องนี้	ไม่ว่าพระปลอมบวช	พระลักเพศ	โดยเฉพาะพระหนุ่มเณรน้อยที่ไม่สนใจเล่าเรียนธรรมวินัย	

ประพฤติอาจาระอย่างเด็กวัยรุ่นฆราวาส	 ทั้งการพูดจาก็ไม่สุภาพเรียบร้อย	 จึงดูเหมือนเป็นจุดบอด

ของพระสงฆ์ไทยว่ามีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพ

	 ดังนัน้	การสอดส่องดูแลของผู้ปกครอง	การเข้มงวดกวดขนัเรือ่งกจิวตัร	ส�านกึในหริโิอตตัปปะ

ปฏิบัติตนเพื่อทดแทนคุณพระศาสนา	 ใฝ่การศึกษาทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ	 ยึดทางสายกลาง

ในการวางตน	โดยสรปุคือ	ประพฤติปฏิบติัด้วยสมณสญัญา	ส�ารวมกายวาจาให้สงบเรยีบร้อย	มปีฏิปทา

น่าเลื่อมใส	 ไม่ถึงกับต้องออกไปเดินธุดงค์หรือบ�าเพ็ญพรตในวัดป่า	 อยู่วัดในเมืองก็บ�าเพ็ญตนให้
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◆ การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรต ◆

น่าเลื่อมใสได้	เพียงแค่นี้ก็เป็นหลักประกันความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้แล้ว	เป็นเรื่องที่องค์การ

สงฆ์พึงคิดหาทางแก้ไข

	 3.	ผลวิเคราะห์รูปแบบ	ศีลและพรตในคัมภีร์ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลในสังคมให้ดีงามและสงบสุขยิ่งขึ้น

	 การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงาม	ตั้งอยู่ในศีล	จึงมิใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีแก่ตน

จากความเลื่อมใสของชาวบ้าน	 ซ่ึงเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่	 แต่ต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สุข

ของสงฆ์	และของชาวบ้าน	ส�าหรับภิกษุปุถุชน	การปฏิบัติเพื่อสงฆ์และเพื่อประชาชน	ยังต้องด�าเนิน

การควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง	แต่ส�าหรับพระอริยบุคคล	โดยเฉพาะพระอรหันต์	ซึ่งหมด

กิจที่จักต้องฝึกตนในด้านศีล	 หรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว	 การรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินัยก็มีแต่

การกระท�าเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียว	

	 พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอนและหลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมมากที่สุด	 คือ	 ศีล	

เป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 ได้แก่	 การด�าเนินกิจการ	 ความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเก้ือกูลต่อการด�ารงอยู่ด้วยดีในสังคม	 เอ้ืออ�านวยให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุดตามอุดมการณ์ได้

	 หลักการปฏิบัติศีลพรต	 ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	 ช่วยจัดระเบียบความเป็นอยู่ทั้ง

ส่วนตัวและผู้อ่ืน	 ตลอดถึงการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบธรรม	 และเพื่อปิดก้ันการกระท�าที่สังคมหรือ

ชุมชนนั้นไม่ยอมรับ	ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท�าความดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม	เพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างปรกติสุขของคนในสังคมนั้น	ๆ	กล่าวโดยสรุป	ศีลเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�าความดี

อนัเป็นจุดมุ่งหมายของชวีิตและท�าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อย	ศลีเป็นความงามเบื้องต้น

ในพระพุทธศาสนา	

	 หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	2	ระดับ	คือ	ระดับโลกิยะ	ทรงเน้น

ถึงหลักการด�าเนินชีวิต	 และระดับโลกุตตระ	 คือ	 ท�าชีวิตให้พ้นจากบ่วงของสังสารวัฏ	 ขั้นโลกิยะ	

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ทุกคนมีความสุข	มีความสงบ	มีเอกภาพ	มีความเสมอภาคกัน	ค�าสอน

เหล่านี้ทั้งหมดได้ตั้งอยู่บนรากฐานของการด�าเนินชีวิต	เช่น	ศีล	5	ศีล	8	เพื่อให้มีคุณธรรม	มีเมตตา

กรณุาต่อทกุชีวิตทีต้่องพึง่พาอาศัยกันและกัน	ให้ด�าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างปรกติสขุ	ไม่เดือดร้อน
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◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ◆

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	วดัแต่ละวดัโดยเจ้าอาวาสควรจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พระภิกษสุามเณรภายในวัดให้

ตระหนักในพระธรรมวินัย	 ให้เข้าใจ	 เห็นประโยชน์	และประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา

ปสาทะของชาวบ้าน	โดยเฉพาะพระนวกะผู้บวชใหม่	สามเณรภาคฤดูร้อน	ด้วยการจัดให้มีพระพี่เลี้ยง

ดูแลอย่างใกล้ชิด

	 	 1.2	วัดต้องวางกฎเกณฑ์เป็นระเบียบให้ปฏิบัติ	 มีการลงโทษผู้แสวงหาลาภสักการะ

ด้วยความไม่ชอบธรรม	เรียกว่า	อเนสนา

	 	 1.3	จัดประชุมชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้วัดหรือผู้ที่มาท�าบุญที่วัดเป็นประจ�า	ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา	

ให้ความร่วมมอืกบัวัดในการรายงานภิกษสุามเณรทีเ่หน็ว่าประพฤตินอกรตีนอกรอย	โดยเฉพาะทางวดั

ต้องให้ความรู้ถูกต้องเก่ียวกับพระวินัยแก่ชาวบ้านด้วยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแก่พระสงฆ์	 เพราะ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับศีลและจารีตธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์

	 2.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 2.1	คณะสงฆ์ควรมมีาตรการส�าคัญเด็ดขาด	ออกมาควบคุมอาจาระ	และอเนสนาของภิกษุ

สงฆ์สามเณร	เช่น	จัดตั้งหน่วยงานพระวินยาธิการ	(ต�ารวจพระ)	ขึ้นเป็นกิจลักษณะ	มีกฎช่วยรองรับ	

โดยความร่วมมือของทางการเมือง	 ซ่ึงครอบคลุมไปถึงพระบวชปลอม	 พระลักเพศ	 พระใช้สื่อลามก	

พระท�าเสน่ห์ยาแฝดหรือบอกใบ้หวย	มาตรการเช่นนี้ควรออกมานานแล้ว

	 	 2.2	คณะสงฆ์มีนโยบายแน่ชัดในการออกกฎและระเบียบควบคุมดูแลเรื่องอาจาระของ

สงฆ์	โดยให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการรับไปปฏิบัติ	และถือเป็นความผิดของพระสังฆาธิการผู้ละเลย	ไม่

สอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในสังกัดด้วย

	 	 2.3	คณะสงฆ์ควรรณรงค์ท�าความเข้าใจให้กบัประชาชนให้ช่วยเป็นหเูป็นตาให้แก่คณะสงฆ์

ในฐานะชาวพุทธที่ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา	 เพราะในที่อโคจรหรือในที่สาธารณะทั่วไป	

ประชาชนจะรู้จะเห็นพฤติกรรมอันต�่าทรามของภิกษุสงฆ์มากกว่าผู้ปกครองสงฆ์เอง	 ข้อส�าคัญคือ	

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจพระธรรมวินัย	องค์การสงฆ์ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านด้วย	
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◆ การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรต ◆
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