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ตัวอยาง ขอมูลเท็จ & ขอมูลลวง
ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑

(สํ าหรับ ผูท่ีอานหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ แลว - แตผูยังไมไดอาน อาจขามไปกอน)

แตละประเด็นท่ีพระมโนยกขึ้นมาพูด ไดใช ขอมูลเท็จ เปนฐาน ทํ าให
“เหตเุกดิ พ.ศ. ๑” กลายเปนหนังสอืท่ีปนแตงเรือ่งเทจ็อยางนาละอาย - ดูตัวอยาง

พระมโนวา:  “พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่มเติมอีก
วา เปนพุทธทายาท … (มีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจา…ไดจากไปแลว)”

แตความจริง-คือ: พระสาวกมากมาย ท้ังภิกษุและภิกษุณี ไมนอยกวา
๔๐ ทาน ลวนไดนามวาเปนพทุธทายาท กนัทัง้นัน้ (พระมหากสัสปะ
กเ็ปนพุทธทายาท องคหนึ่ง อยางนั้น ไมมีอะไรแปลกพิเศษ)

พระมโนว  า:  “พระมหากัสสปะเทาเทียมกับพ่ีชายคนโตของ
ตระกูล ผูท่ีมีสิทธิในการบริหารสงฆ … ตามกฎเกณฑท่ีระบุ
ไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร … ท่ีจะใหทายาท คือ บุตรชาย
คนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”

แตความจริง-คือ: ในพทุธกาล ครัง้พระมหากสัสปะมชีวิีตอยู คัมภรีพระ
ธรรมศาสตรยังไมเกดิยังไมม ี และพระพทุธศาสนาไมยอมรบันบัถอื
แมแตพระเวท ท่ีอยู เหนือคัมภีรพระธรรมศาสตรนั้น
และ พุทธทายาทไมใชเรือ่งของความคดิคับแคบแคจะสบืตอวงศ
ตระกลู หรอืแมแตบรหิารคณะสงฆ แต ‘พทุธทายาท’ เปนอดุมการณ
ของพทุธ ท่ีมาหกัลางอดุมการณ ‘พรหมทายาท’ ของพราหมณ
และ แมแตทุกวันนี้ ใครอยากเปนพุทธทายาท ก็มีสิทธิเปนไดท่ัว
กันและเทากันทุกคน ดวยการปฏิบัติใหเขาถึงธรรม
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พระมโนว า: “ภิกษณุเีพียงรปูเดยีวเทานัน้ทีก่ลาวถงึพระมหากสัสปะ 
--- ภัททกาปลานีเถรี”

แตความจริง-คือ: พระมหากัสสปะเปนพระภิกษุเพียง ๑ ในไมกี่รูป ท่ีมี
ภิกษุณีกลาวถึง

พระมโนวา:  “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะกับ
สตรี แมแตครั้งเดียว”

แตความจริง-คือ: ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะกับ
สตรีหรือบุรุษ แมแตครั้งเดียว

พระมโนวา:  “ในพระไตรปฎก พระมหากัสสปะเองไมเคยกลาว
ถึงหญิงใดเลย”

แตความจริง-คือ: ในพระไตรปฎก พระมหากัสสปะกลาวถึงสตรีก ําพรา
ยากไร ซึง่ทานตัง้ใจไปรบับณิฑบาต ทํ าใหเธอปลืม้ใจมาก
และ ในพระไตรปฎก แทบไมปรากฏวามีพระเถระองคใดกลาว
ถึงสตรีคนไหนๆ เวนแตพระมหากัสสปะที่กลาวถึงหญิงกํ าพรา
ยากไรท่ีทานไปใหความปลื้มใจ (และพระมหาโมคคัลลานะ ท่ี
กลาวกํ าราบหญิงท่ีมาเลาโลมทาน)
และ ในพระไตรปฎก พระมหากสัสปะไมเคยกลาวถึงบุรุษคนใด
เลย นอกจากคนเปนโรคเรื้อน ท่ีทานไปรับอาหารบิณฑบาตมา
ฉันโดยไมมีความรังเกียจ
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พระมโนวา:  (พระมหาปชาบดโีคตมเีถร)ี “… เอยชื่อพระเถระหลาย
รูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล แตในขณะ
เดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย”

แตความจริง-คือ: พระเถระที่พระมหาปชาบดโีคตมเีถรีเอยชื่อ มีไมกี่รูป 
(ไมใชหลายรูป) คือพระอญัญาโกณฑญัญะ (ปฐมสาวก) โอรส
และนัดดาของพระนางเอง (คือ พระนันทะ พระราหุล พระ
อานนท) และกลาวถึงพระอัครสาวกโดยไมออกชื่อ
(การไมเอยชื่อพระมหากัสสปะ เปนเรื่องที่ควรจะเปนตามปกติ)

พระมโนวา:  “คํ าพูดประโยคสั้นๆ (ของพระมหาปชาบดโีคตม)ี …
‘ติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมี
อายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’ … เปนถอยคํ าที่…หยิบยก…
สติปญญาของพระเถระผูเปนอาจารย … เปรียบเทียบกับสติ
ปญญาของเด็กหญิงอายุเพียง ๗ ขวบ … เปนการแสดงความ
ไมเคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งคงไมใช
พระมหากัสสปะแตเพียงรูปเดียว …”

แตความจริง-คือ: คํ าพูดประโยคสั้นๆ (ของพระมหาปชาบดีโคตมี) … 
‘ติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมี
อายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’ … เปนถอยคํ าท่ี…แสดงถึง
คุณคาของการชวยใหไดบวช ซึ่งทํ าใหแมแตเด็กหญิงอายุเพียง 
๗ ขวบ ก็ไดประจักษแจงบทคือพระนิพพาน ท่ีติตถิกาจารย คือ
อาจารยเดียรถียท้ังหลายแตโบราณไมเคยไดรูจัก … เปนการ
ปลอบโยนพระอานนทใหภมูใิจและอิม่ใจในการท ําประโยชน เพ่ือจะ
ไดหายจากความโศกเศราในการที่พระมหาปชาบดีโคตมีจะ
นพิพานจากไป
(พระมโนไมรูจักคํ าวา “บท” และ “ติตถิกาจารย” ก็เลยเตลิดไป)
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พระมโนวา:  “… พระอรหนัตสาวก ๔ รปูทีถ่กูเอยนามมากครัง้ทีส่ดุ
ในพระไตรปฎกคอื พระสารบุีตร (๑๙๙๑ ครัง้) พระโมคคลัลานะ
(๙๓๒ ครั้ง) พระมหากัสสปะ (๑๗๖ ครั้ง) และพระอานนท
(๓๐๖๖ ครั้ง)”

แตความจริง-คือ: … พระอรหันตสาวก ๓ รูปที่ถูกเอยนามมากครั้งท่ีสุด
ในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร (๑๙๙๑ ครั้ง) พระโมคคัลลานะ 
(๙๓๒ ครั้ง) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครั้ง)

ตอจากนัน้ ไดแก พระอบุาลี (หกับคุคลช่ือตรงกนัออกแลว ก็ยังมากถงึ
๗๐๔ ครั้ง) และพระอนุรุทธ (หักบุคคลช่ือตรงกันออกแลว ก็ยังมากถึง
๔๖๑ ครัง้) สวนพระมหากสัสปะถกูเอยนามนอย (เพยีง ๑๗๖ ครัง้)

พระมโนวา:  “พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎกนั้น … สวนใหญจะ
เริ่มตนดวย ประโยคสั้นๆ วา “เอวํ เม สุตฺตํ” (ขาพเจาไดสดับ
มาดังนี้ฯ) เอกํ สมยํ ภควา (สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค) …

กรณีพระสารีบุตรไมพบการใชรูปแบบดังกลาวเลย และ
สวนของพระโมคคัลลานะ … เพียงแหงเดียว
สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ … ๓ แหง”

แตความจริง-คือ:  …
กรณีพระสารีบุตรพบการใชรูปแบบดังกลาวมากท่ีสุด

(เกิน  ๓๐  แหง, รองจากพระพุทธเจา)
สวนของพระมหาโมคคลัลานะ … ไมตํ ่ากวา ๔ แหง
สวนกรณพีระมหากสัสปะพบ … เพียง ๓ แหง

(ท้ังที่พระมหากัสสปะสอนพระภิกษุมากมาย แตสูตรที่ทานสอนภิกษุ มี
เพียงสูตรเดียวท่ีไดจารึกในพระไตรปฎก จึงนอยนักเม่ือเทียบกับพระ
สาวกผูใหญทานอื่นๆ)
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พระมโนวา:  “รปูของกรยิาทีใ่ชกบัพระพทุธเจา เชน การประทบั หรอื 
การตรสัเรยีก จึงเหมอืนกบักรยิาทีใ่ชกบัพระมหากสัสปะท้ังสิน้”

รวมทั้งลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏใน
พระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน ลักษณะดัง
กลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรมของพระ
เถระรูปอ่ืนเลย แมกระทั่งพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะ
อัครสาวก…

สํ าหรับพระโมคคัลลานะนั้น ทานเริ่มดวยการขอโอกาส”

แตความจริง-คือ: รูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน การประทับ 
หรือ การตรัสเรียก เหมือนกับกริยาที่ใชกับพระสาวกท้ังหลาย
เหมือนกันหมดทั้งสิ้น

รวมท้ังลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏใน
พระสูตรเหมือนของพระเถระทุกรปูเชนเดียวกนัหมด  ไมวา
จะเปนพระสารบุีตรหรอืพระโมคคลัลานะ อัครสาวก… ตลอด
จนพระมหากัสสปะ และพระสาวกทุกองค (ไมมีการแบงแยก)

สํ าหรับพระโมคคัลลานะนั้น ทานก็แสดงเหมือนกับทาน
อื่นๆ ท้ังหมด ไมมีการเริ่มดวยการขอโอกาส แตอยางใด”
(การ “ขอโอกาส” นั้น ปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทย เนื่อง
จากความผิดพลาดในการจัดพิมพ แตไมมีจริงในฉบับบาลีเดิม
แสดงวา พระมโนไมคนหา ไมตรวจสอบ)
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พระมโนวา: “…รูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวย
ที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตร
ท้ังหลาย เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมีพระ
ภาคเชนเดียวกัน”

แตความจริง-คือ: …รูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวย
ท่ีอยูของพระเถระรูปนั้นๆ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตร
ท้ังหลายของพระศาสดา ตามอยางพระผูมีพระภาค ทุกรูป
เปนเชนเดียวกันทั้งหมด”
(พระมโนขาดความรูในเรื่องพระไตรปฎก จึงคิดวาดภาพขึ้นจาก
ขอมูลที่อานพบนิดๆ หนอยๆ ไมเพียงพอ แตท่ีแทรูปแบบการ
เริ่มตนของพระสูตรนั้น เปนเพียงรูปแบบในการเลาเรื่องเทานั้น 
ไมไดใชแสดงฐานะอะไรๆ ท้ังสิ้น)

พระมโนวา:  “แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรูธรรม
ขัน้ไหน แตในความหมายทีอ่าจารยของทานกลาว … เปนส ํานวน
ท่ีใชส ําหรบัการบรรลมุรรคผลขัน้สงูสดุ คอื อรหัตผล ซึง่ทานได
เขาถงึสมยัท่ียังเปนพระหนุม”

แตความจริง-คือ: ขอความที่อาจารยของพระอานนทกลาวถึงการบรรลุ
มรรคผลขั้นสูงสุด คืออรหัตผลนั้น เปนการบรรยายแสดงผล
ของการปฏิบัติ ซึ่งไมเกี่ยวกับผูฟง เปนสํ านวนบรรยายที่พบได
ท่ัวไป ผูคุนกับสํ านวนพระไตรปฎกและรูความหมาย จะไมสับ
สนและไมเอามาอางวาเปนผลที่พระอานนทไดรับ



บันทึกนํ า
ในการพิมพครั้งที่ ๒

หลังจากหนังสือ ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ เหตุเกิด 
พ.ศ. ๑ ไดถูกแจกเผยแพรออกไปไมนาน ญาติโยมบางทานไดมาแสดง
ความเปนหวงวา อาตมภาพเขียนหนังสือเลมนี ้ ใชถอยคํ ารุนแรง ตางจาก
หนังสือเลมกอนๆ ที่มีแตคํ าแสดงเนื้อหา หรือไมก็ออนโยน ไมกลาววาใคร

อาตมภาพตอบไปวา สํ าหรับหนังสือเลมนี้ เปนความตั้งใจและจงใจ
ทีจ่ะใหแรง ซ่ึงกไ็ดบอกไวแลวในหนงัสือนัน้ ทัง้ทีต่นเลม ในค ําปรารภ และ
ทายเลม วาตองกระทุง-กระแทก-กระเทยีบ เปนตน แตทีแ่รงนัน้ มใิชหยาบคาย

แมแตในขั้นที่เรียกวาเสร็จ พรอมจะเขาโรงพิมพอยูแลว บางแหง
นกึขึ้นไดวายังไมตรงพอ ก็ตามแกเหมือนกับใหแรงขึ้นอีก

หวัขอหนึง่ (หนา ๑๕๔) เดมิเขยีนไววา “ข) เหตใุหพระมโนท ําความผดิพลาด”
หลังจากตนฉบับเสร็จแลว ไดตามไปแกเปน “ข) เหตุใหพระมโนทํ าความเท็จ”

ที่แกเปนอยางนี้ เพราะคํ าวาผิดพลาดนั้นส่ือความหมายยังไมชัด 
ไมตรงกับสาระตอนนี้แท ตองใชคํ าวา “ความเท็จ” จึงจะตรงอยางแนนอน
กบัภาวะที่เปน จึงตองแกใหชัดใหตรงอยางนั้น โดยมิใชมัวหลีกเล่ียงไปมา

เพราะฉะนั้น ในประการแรก ที่จริงมิใชรุนแรง แตเปนการพูดใหชัด
ใหตรง ดังที่ญาติโยมอีกนั่นแหละ หลายทานวาหนังสือนี้ไมรุนแรง

แตจะรุนแรงหรือไมรุนแรงก็ตาม ไดพิจารณาแลว มองเห็นเหตุผล
สมควรที่จะตองใชคํ าพูดอยางนี้ แมจะแปลกจากสํ านวนที่เคยเขียน จึงได
บอกวาตั้งใจหรือจงใจ

ไดบอกแลววา ที่จริงไมอยากใชเวลากับกรณีนี้เลย เพราะเปนเรื่อง
เสียเวลากับการตามแกปญหา แตเมื่อพิจารณาเหตุผลขอสํ าคัญวาขาวสาร
ขอมูลที่ผิดพลาดไดเผยแพรออกไปมากแลว และไดทํ าใหคนไมนอยเกิด
ความเขาใจผิดตอพระพุทธศาสนา อยางนอยก็เกิดความเคลือบแคลง
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ถาเรื่องที่พระมโนเอามาพูดนั้นจริง ก็เปนส่ิงที่ควรศึกษา ไมวาจะนา
พอใจหรือไม แตเมื่อเปนความเท็จ ก็ไมตองพูดถึงวาจะทํ าใหเกิดความเสีย
หายมากเทาใด ตั้งแตเสียเวลาเปลา แลวยังแถมเอาความไขวเขวหลงเขาใจ
ผิดติดไปอีก

วงวิชาการไทยควรใสใจในดานความถูกตองเปนจริงของขอมูลกัน
ใหมากขึ้น ไมใชเอียงตื่นไปแตกับดานการแสดงความคิดเห็น ขอใหชวย
กนัไว อยาใหกลายเปนวา คนทีพ่ดูวาโนนวานีเ่ปนคุงเปนแควโดยเพยีงไดเลศ
หรือแมแตไมมีมูล ถาไมรูจะไปพูดที่ไหน ก็หาที่ลงไดในวงวิชาการไทย

ทีจ่ริงนั้น ไดปลอยเวลาผานมาเปนปๆ จนกระทั่งถึงวันที่ ๖ พ.ย. 
๒๕๔๖ และวันตอๆ มา มีทานที่หวงใยพระศาสนา ทั้งพระและญาติโยม 
สงหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2546 มาใหอาน ในหนาพระเครื่อง ลงคํ าใหสัมภาษณของพระมโน

เหตุการณนี้ ทํ าใหมองเห็นวา เรื่องที่ทํ าใหประชาชนหรือคนจํ านวน
มากเกิดความรูความเขาใจที่ผิดพลาดตอพระพุทธศาสนา กอความเสีย
หายตอสวนรวมมากมาย แมเวลาผานมานานเพียงนี้แลว คนก็ยังไมรูเทา
ทนัวาความจริงเปนอยางไร ถาไมชี้บอกความรูที่ถูกตอง นับวันความเขาใจ
ที่ผิดก็จะขยายกวางออกไป และยังมีการเสริมซ้ํ าที่จะทํ าใหจับแนนดู
เหมือนนาเชื่อถือมากขึ้น ความผิดจะกลายเปนความถูก ความเท็จจะกลาย
เปนความจริง สังคมไทยจะจมอยูกับความผิวเผินที่ไรสาระแตนาตื่นเตน 
ไมรูจักตื่นขึ้นมาหาความจริง

หนัไปสอบถามถึงหนังสือของ น.อ.ทองยอย แสงสินชัย ที่วาไวนาน
แลววาจะออกมาทํ าความกระจางในเรื่องนี้ ก็ปรากฏวายังพิมพไมเสร็จ

ตรงนี้เปนเหตุใหตัดสินใจวา จะปลอยและจะรออีกไมได จะตองให
ผูคนรูเขาใจบางวาอะไรเท็จอะไรจริง แตก็ไมคิดวาจะเขียนมาก เอาแคพอ
ใหคนรูทนั ใหคนจับแนวทางของความเทจ็นัน้ได (อยางทีว่าคดิจะเขยีนเพยีง
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๔-๕ หนา แตบานปลายกลายเปน ๒๐๐ หนา) โดยหวังวาหนังสือของ 
น.อ.ทองยอย แสงสินชัย จะออกมาแจกแจงละเอียดตลอดทั้งหมดตอไป

ปญหาวาทํ าอยางไรความแพรกระจายจะทันกันกับหนังสือของพระ
มโน ที่เห็นอยูชัดๆ วาไมไดแพรออกไปดวยความจริง แตอาศัยรสของ
ความแผลง ทํ าใหคนไมนอยสนใจและตื่นตาม หรือแมแตเชื่อตาม โดย
หลายคนไมรูจักตั้งขอสงสัยหรือตั้งสติฉุกคิดที่จะตรวจสอบอะไรเลย

พรอมนี้ก็ตองยอมรับจุดออนของการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ที่ขาดความพรอมดานขอมูลความรู ผูที่อานเรื่องแผลงๆ โดย
สนใจหาความรูก็มี แตเมื่อไดรับส่ิงที่ผิดพลาด ก็ไมอาจจะรู เพราะยากจะ
หาขอมูลที่ถูกตองมาตรวจสอบหรือเทียบเคียง

แตคนทีช่อบตืน่เตน-ตืน่ตาม-ตืน่ตมูไปกบัเรือ่งแผลงๆ โดยไมคดิแสวง
ความจริงก็มีมาก การที่จะเราเตือนคนที่ตื่นแผลงนี้ ใหหันมาสนใจและอาน
เขาใจ จะตองเรงดวยคํ าแรง ชัดตรง และตรงไหนที่จะใหเขาใสใจเพงลงไป
จะตองจีจุ้ดตอกยํ ้า หรอืพดูเนน ซ้ํ าๆ บอยๆ จึงจะท ําใหสะดดุหวนไปนึกถึง
จุดผิดพลาดหรือขอเท็จที่เขาโนมใจเชื่อมากอน แลวปรับแกใหมได

คํ าที่ไมเคยใชแมแตในการพูดจาทั่วไป ก็จงใจนํ ามาใชในคราวนี้ 
เชน “สงเดช” เพราะส่ือความหมายไดชัดตรง ถึงกัน ทันกัน ทั้งกับเรื่อง 
และกับคนที่อาน

การที่ตองยอมใชถอยคํ าแปลกๆ ที่วาแรง และยอมใชเวลาหมดไป
หลายวันกับเรื่องนี้ จุดหมายก็เหมือนกันกับหนังสือเลมกอนๆ ในประเภท
เดียวกัน คือเพื่อเสริมสรางความรูเขาใจและความรูเทาทันแกประชาชน 
หรือแกพหูชน ในเรื่องที่มีผลกระทบรายแรงตอความจริงความถูกตอง  
และสํ าคัญตอสวนรวม ซ่ึงในที่นี้ เนนที่ความเขาใจผิดตอหลักการของพระ
พุทธศาสนา และการทํ าลายประโยชนสุขของประชาชนในระยะยาว ใหคน
รูและอยูกับความจริงและความถูกตอง
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ใหเห็นชัดเจนวา คํ าที่เขากลาวหาหรือกลาวรายตอพระพุทธศาสนา 
เชน ตอพระไตรปฎกเปนตน นั้น เปนเพียงคํ าเท็จ ไมมีมูลฐาน หรือเปนขอ
ความที่เหลวไหลเลื่อนลอยเพียงใด (รวมทั้งรูทันวิธีการของเขาดวย)

แตความสํ าเร็จแหงจุดหมายของหนังสือนี้ โยงกันกับเปาหมายของ
การส่ือสาร

ดงัที่ชื่อหนังสือนี้บอกอยูในตัวแลววา ตื่นกันเสียที จากความเท็จฯ 
ซึ่งบอกอยูชัดๆ วาเปาหมายของการสื่อสารมุงไปที่กลุมคนที่ไดอาน 
และอาจจะหลงเขาใจผิด หรือเชื่อผิดไปตามขอความและเรื่องราวที่
เปนความเท็จในหนังสือของพระมโน

แตชาวพุทธทั่วไป ถึงจะไมไดอานหนังสือของพระมโน ก็ควรตองรู 
อยางนอยเพื่อความเทาทันตอสถานการณที่กระทบตอพระศาสนา และจะ
ไดมีความรูทันที่จะชี้แจงอธิบายแกคนที่คลอยไปตามเรื่องเท็จนั้น

สํ าหรับตัวพระมโนเองนั้น ถึงแมทานจะเปนตนตอของเรื่อง แตเมื่อ
คนรูทันการกระทํ าของทานแลว ปญหาก็หมดไปเอง

การกระท ําของพระมโนนัน้ เหน็ไดชดัดวยค ําในหนงัสือนี ้ทีข่อน ํามายํ ้า
ไว (จาก หนา ๑๓๒) ดงันี้

นาแปลกใจวา เรื่องที่สํ าคัญตอพระพุทธศาสนา ตอ
สงัคม ตอประชาชน และแมแตตอวงวชิาการอยางมากเชนน้ี
จะมีบุคคลท่ีทํ างานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้

เพราะสิ่งที่พระมโนเขียนออกมาในตอนนี้ ท้ังที่เปน
เพียงนํ าเอาขอมูลท่ีมีอยูแลวมาแสดง ก็ยังมีแตความผิด
พลาด ชนิดท่ีตรงขามกับความจริง

ผูทีอ่านหนงัสือนี ้ โดยเฉพาะชาวพทุธทีท่ ํางานทางพระศาสนา จะตอง
ตระหนักถึงความสํ าคัญของเรื่องนี้ และเขาถึงจุดหมายของหนังสือใหได

ในเวลาทีอ่าน ควรชดักบัตนวา ตรงจดุนัน้ๆ ตวัความจรงิความถกูตอง
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และหลักพระศาสนากํ าลังถูกกระทํ าใหเสียหายอยางไร ความถูกความผิด 
ความเทจ็ความจรงิ ทีผู่เขยีนหนงัสือนีก้ ําลังชีใ้หดู คอือยางไร เปนจรงิอยางนัน้
หรือไม เราไดเรียนรูเรื่องนี้ไวจะชวยพระศาสนาและคนที่ศึกษาไดอยางไร

มิใชมองแควา ใครกํ าลังวาใคร หรือบุคคลนั้นวาบุคคลนี้วาอยางไร
เหมือนกับวามีคนมาจุดไฟเผาบาน แลวมีคนออกไปขัดขวาง ถาคน

ในบานมองดูแควาคนที่เผากับคนที่ขัดขวางการเผานั้นทํ าอะไรๆ ตอกัน
ถาคนในบานมองไดแคนี้ ก็ยากจะรักษาบานไวได
คนที่รูเรื่องและจะรักษาบาน ตองวางจุดสนใจไวที่ตัวบาน แลวมอง

เห็นวาคนหนึ่งกํ าลังเผาบาน และอีกคนหนึ่งพยายามรักษาบานนั้นไวไมให
ถูกเผาไดอยางไร

ทํ านองเดียวกัน ถาชาวพุทธอานหนังสือนี้แลว มองอยูแควาใคร
กํ าลังวาใคร หรือบุคคลนั้นวาบุคคลนี้วาอยางไร ถาไดแคนี้ ก็เปนเรื่องนา
สลดใจวาชาวพุทธนี้อยูกันไปอยางมืดๆ มัวๆ ไมรูวาเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนาอยูที่ไหน และอะไรมีความสํ าคัญตอพระพุทธศาสนา อะไรควรจะ
เอาใจใสรักษาไว และจะรักษาอยางไร

ถาเปนอยางนี้ ก็เห็นจะถึงคราวที่เราจะหมดหวังกับการรักษาพระ
ศาสนา

ในกลุมคนที่เปนเปาหมายของการสื่อสารนั้น เจาะจํ าเพาะลงไปอีก 
ก็คือมุงไปที่ทานผูใหญหรือผูมีชื่อเสียง ที่กลาวคํ าชื่นชมนิยมสนับสนุน
หนังสือเหตเุกดิ พ.ศ. ๑ นั้น

ลํ าพังหนังสือและชื่อของพระมโนเอง จะไมมีผลอะไรมาก เพราะคน
ทีอ่าน (อาจจะสวนมาก) อานหนงัสือของพระมโนไป กไ็มรูวาอะไรเปนอยางไร
เรื่องราวไปอยางไรมาอยางไร แตชื่อและคํ าสนับสนุนของทานที่สํ าคัญใน
สังคมนี้ มาสรางนํ้ าหนัก และอาจดึงจิตใจใหโนมเอียงไปในทางที่จะเชื่อถือ

เมื่อทานเปนแรงหนุนความสนใจหรือนํ าความเชื่อถือ ก็ควรเอาตัว
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ทานเหลานั้นแหละมาเปนแรงสงผลตีกลับ
ดังนั้น จึงไดจงใจเขียนคํ าวา “(ทานเหลานั้น) หลบัหหูลบัตาเชดิชู

ความเทจ็” ไวในคํ า “สงทาย” ตอนที่มีขอความวา
นาแปลกใจที่ทานผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายทาน ก็

พลอยหลงไปกับความเท็จในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ น้ัน 
ถึงกับกลาวคํ าชื่นชมยกยอง ซ่ึงทีแ่ทก็คงท ําดวยความไมรูหรอื
ไมก็ละเลยหลวมตวั … ไมพนการท่ีจะถูกแคะไควา หลับหู
หลับตาเชิดชูความเท็จไปไดอยางไรกัน

บางทานอาจจะคดิวาเปนค ําทีร่นุแรง แตทีจ่รงิเปนความจงใจ หลังจาก
ไดพิจารณาแลว โดยใสคํ าวา “ไมพนการที่จะถูกแคะไค” เขามาชวย 
เพ่ือใหยังไมบงระบุวาตองเปนจริงแนนอนอยางนั้น

มองในแงจุดหมายของหนังสือ การใสคํ านี้เขามา ยอมสื่อแรง
สะทอนไดมาก

มองในแงของทานผูใหญ/ผูมีชื่อเสียง ทานเหลานั้นเปนผูมีสติ
ปญญา ยอมเขาใจชัดเจนวา การเผยแพรขอมูลเท็จออกไปในสังคม ทํ าให
เกิดความเขาใจผิดตอส่ิงที่มีความสํ าคัญอยางมากสํ าหรับประชาชนนั้น 
เปนความเสียหายรายแรงเพียงใด เมื่อทานรูเขาใจวาหนังสือที่กลาวถึงนั้น
เปนความเท็จแนนอนแลว ทานยอมมีใจกวางที่จะยอมรับความจริง

ยิ่งกวานั้น เมื่อรูชัดวาพลาดไป ทานเหลานั้น ผูเห็นความสํ าคัญของ
ประโยชนสวนรวม ยอมปรารถนาใหมีการแกไขใหถูกตอง และเมื่อเรื่องนี้
มตีวัทานเขาไปเกี่ยวของ ทานยอมยินดีใหตนเองเปนเครื่องมือหรือเปนส่ือ
ในการชวยแกไขดวย ซ่ึงอาจจะถือวาเปนการเสียสละ หรือจะวาเสมือนได
ไถบาปก็แลวแต

ยิ่งกวานั้น เมื่อคํ าที่แรง จะชวยใหการแกปญหาไดผลมากขึ้น ทาน
เหลานั้นก็ยอมพอใจยอมรับถอยคํ าที่แรงได และแทนที่จะรูสึกไมดี ก็จะรู
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สึกขํ าขันตัวเองกับคํ ากลาวนั้นดวย
ผูเขยีนหนงัสือนีห้วงัอยางนัน้ และเหน็วานาจะเปนอยางนัน้ แมจะมไิดมี

สิทธแิละไมมอี ํานาจอะไร ทีจ่ะไปสัง่หรอืบงัคบัทานผูใดใหเปนไปอยางนัน้
ในการพิมพครั้งใหมนี้ จึงไดคงคํ าตามสํ านวนพูดที่วางาย-ชัด-ตรง-

ยํ้ าๆ-ซ้ํ าๆ เหลานั้นไว และที่ใดเห็นวาถาเพิ่มจะชวยใหไดผลในทางความ
เขาใจมากขึ้น ก็เติมเขาไปอีก

อนึ่ง ประจวบในเวลาชวงนี้ มีเหตุการณใหม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ที่
ผานมา หนังสือพิมพขาวสด ลงขาวเรื่องทางบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส 
ถกูองคกรชาวพทุธมากแหงตเิตยีนวาน ําภาพยนตรเรือ่ง “ก ําเนดิพระพทุธเจา” 
ทีบ่ดิเบือนพระพุทธศาสนา มาฉายทางทีวี ทางบริษัทจึงแถลงวากอนนํ า
ภาพยนตรเรื่องนั้นมาฉาย ไดไปปรึกษาพระธรรมปฎกแลว

ทัง้ที่เจาตัว คืออาตมภาพ ไมไดรูเรื่อง หรือเกี่ยวของอะไรดวยเลย 
แมแตชื่อภาพยนตรนั้นก็ไมเคยไดยินมากอน

เมือ่พระอานขาวใหฟง ในใจคดิวาคงเปนการเอาชือ่พระมาสบัสนกนั 
ไมเห็นจะตองถือสา แตที่สํ าคัญ ควรถือเปนโอกาสที่จะเผยแพรความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน ซ่ึงจะเปนการแกไขความเขาใจผิดที่อาจ
จะเกิดจากภาพยนตรนั้นดวย กับทั้งชวยใหชาวพุทธรูทันสถานการณพระ
พุทธศาสนาในดินแดนที่เปนอุบัติภูมิ

เรื่องนี้ไดเสนอแนะแกทางบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส ในหนังสือที่
สงไปปฏเิสธขาวแลว ซ่ึงถาทางบรษัิทมคีวามปรารถนาดตีอพระพทุธศาสนา
และตอประชาชน ก็คงเอื้อเฟอชวยเผยแพรขาวสารขอมูลที่ถูกตองเปน
ประโยชนใหกวางขวางออกไปดวย

แมว าอาตมภาพยังไมไดทราบเนื้อหาของภาพยนตรเรื่อง
“ก ําเนดิพระพทุธเจา” นัน้ แตจากสถานการณเทาทีเ่ปนมาเปนไปตลอดชวง
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เวลานานมานี้ ภาพยนตรเรือ่งนัน้กต็องโยงไปยงัเรือ่งราวทีเ่ปนพืน้ฐานอยูดี
จึงถือโอกาสนี้ นํ าความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับก ําเนดิพระพุทธศาสนาทาม 
กลางวฒันธรรมพราหมณ/ฮนิด ูจนถงึเรือ่งนารายณอวตาร มาเลาใหรูกนัไว

จึงเกิดเปนเรื่องราวในตอนแถมพิเศษ ของหนังสือนี้ ที่ตั้งชื่อวา 
“สืบเน่ืองจากภาพยนตร เรื่อง ‘กํ าเนิดพระพุทธเจา’: บทเรียนท่ีมักถูกลืม”

เรื่องในตอนแถมพิเศษนี้ ก็เชนเดียวกับเรื่องแรก คือ “ตื่นกันเสียที 
จากความเท็จ ของหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑” มีจุดหมายที่มุงเผยแพร
ความรูความเขาใจแกประชาชน โดยแกไขความเขาใจผิด เสริมสรางความ
รูความเขาใจที่ถูกตอง และกระตุนเราความรูเทาทันตอเรื่องราวและสถาน
การณ ใหสังคมของชาวพุทธไทย มีความเปนพุทธแท

ความเปนพุทธนั้น จะเปนจริงได ตองใหการพัฒนาดานพฤติกรรม
คือศีล และการพัฒนาดานจิตใจคือสมาธิ ถึงความสมบูรณดวยปญญา 
คือมีความรูเขาใจเทาทันมาบูรณาการ

มฉิะนั้น แมแตความเปนพระ ถาขาดสิกขาดานปญญา ก็ไมอาจเปน
จริงได หากอยูในเมือง พระก็อาจกลายเปนพราหมณ หรือหากอยูในปา 
ถาไมกลายเปนเถื่อน ก็จะกลายเปนเพียงฤาษีชีไพร

ขอใหสังคมไทย เฉพาะอยางยิ่งสังคมชาวพุทธไทย จงเปนสังคม
ของผูที่มีความรูเขาใจและเทาทัน สมนามวาเปน “พุทธ” ซ่ึงมีความหมายที่
คอยเตือนตน ใหเปนผูที่ “รู” อยางถูกตองถองแท และ “ตื่น” จากความ
หลงและความหลับไหล ดวยความรูที่ถูกที่แทนั้น แลวก็ “เบกิบาน” สดชืน่
แจมใสดวยความรูและความตืน่ ทีท่ ําใหมสุีขสันตวิสุิทธแิละความอสิระ เปนไท
ทั้งภายนอกและภายใน อยางมั่นคงยั่งยืน ตลอดกาลนานสืบไป

พระธรรมปฎก ปยุตฺโต
๓๑ มกราคม ๒๕๔๗



ปรารภ

ไดเขียนไวทายเลมแลววา
เทาท่ีเขยีนมานี้ ไมใชเปนเร่ืองเกีย่วกบัสวนตวัของพระมโน แต

เปนความจ ําเปนท่ีจะตองใหประชาชนเกดิความรูความเขาใจทีถ่กูตอง
เปนท่ีชัดเจนวา สิ่งที่พระมโนเขียนเผยแพรออกไปมากมายใน

หนังสือ เหตเุกิด พ.ศ. ๑ น้ัน เปนความเท็จ ซ่ึงไมควรปลอยท้ิงไว
ใหผูคนอยูกับความรูเขาใจที่ผิด
ไดบอกแลวเชนกันวา เดิมน้ันคิดวาจะเขียนเพียง ๔-๕ หนา แต

พอเขียนจริง ก็ขยายบานปลายออกไปทุกที จนบัดน้ีกลายเปนเกือบ 
๒๐๐ หนา เพราะสิ่งที่ควรรูเขาใจมีมาก และความมุงหมายของการ
เขยีนก็เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ

ขออภัยไวกอน ทั้งตอพระมโนผูเขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ 
และทานผูหนุนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโน ในขอที่จํ าเปนตอง
เขียนดวยเหตุผลที่กลาวแลว และตองใชคํ าที่อาจจะรูสึกวารุนแรงบาง 
เหมือนลอบาง ในกรณีที่การกระตุก-กระทั่ง-กระทุง-กระเทียบ จะชวยให
จดุที่ควรรูเขาใจไดเดนชัดขึ้นมา

ทัง้น้ี ทกุทานคงยอมรับวา การเผยแพรขอมูลขาวสารเท็จออกไป
ในสงัคมใหคนเกิดความเขาใจผิดและมีทัศนคติที่ผิดน้ัน เปนการกอความ
รุนแรงแบบหนึง่ ทีป่ระทษุรายสงัคมอยางฉกรรจ เพราะเปนการท ํารายทาง
ปญญา ผูทีท่ ําการและสนบัสนนุการนัน้ เม่ือรูเหน็ความผดิแลว ควรท ําตน
ใหเปนจดุสะทอนในการแกไขขาวสารเท็จและสรางความรูเขาใจที่ถูกตอง

หากหนังสือนี้จะชวยใหเกิดความรูเขาใจที่ถูกตอง และกระตุนให
เกดิการแสวงปญญาในวิถีแหงธรรม ก็ขอใหทุกทานที่ถูกกระทบ มีสวน
แหงความสุขรวมกับประชาชนที่ไดความรูความเขาใจน้ันทั่วกัน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ๑๖ ธ.ค. ๒๕๔๖
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ตอน ๑
(สั้น)

งานลวกๆ ของพระมโน ทํ าไมคนสมองโตรูไมทัน

มั่วขอมูล และ ไมคนควาตรวจสอบ

กรณีวา: “พระอานนทตรัสรูธรรม = เปนพระอรหันต”

เรื่องควรรู

 ตรสัรูธรรม, บรรลุธรรม, เขาใจธรรม = ? แน
 ตัวเดิมเดียวกันแท: อภิสมิโต/อภิสเมโต



งานลวกๆ ของพระมโน
ท ําไมคนสมองโตรูไมทนั

[ขออภยัทีใ่ชชือ่หวัขอคอนขางจะสภุาพนอยหนอย ไดหาคํ าทีพ่อจะคลองจอง
กนั มาพอดเีขากบัค ํานี ้ขอใหมองไปในทางข ํานดิๆ อยามองเปนเรือ่งกระทบใจ]

เมื่อกลางปท่ีแลว (พ.ศ. ๒๕๔๕) ไดทราบวา น.อ. ทองยอย 
แสงสินชัย ร.น. ไปหาอาตมภาพที่วัดญาณเวศกวัน แตไมไดพบกัน 
และไดทราบวาการท่ีไปหานั้น เพ่ือพูดถึงเรื่องที่ น.อ. ทองยอย จะ
เขียนหนังสือใหความรู แกประชาชนเกี่ยวกับความผิดพลาดของ
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโน เมตฺตานนฺโท

(ผูท่ีอานหนงัสอืของพระมโนแลว ควรจะอานหนงัสอืของ น.อ. 
ทองยอย แสงสินชัย ร.น. ท่ีวานี้ดวย อยางนอยเพื่อแสดงความมีนํ้ า
ใจรักความจริง)

เพ่ือสนองตอบนํ้ าใจของ น.อ. ทองยอย อาตมภาพไดเขียน
จดหมายอนโุมทนาไปเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๔๕ พรอมกับไดบอกไป
ดวยวา หนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ของพระมโนนัน้  อาตมภาพไมไดอาน 
และไมคิดจะอาน

ท้ังนี้ เพราะวา จากการท่ีไดอานขอเขียนของพระมโนเรื่อง
กอนหนานั้น ท่ีชื่อวา “พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรคอะไร?” ก็ได
เห็นลักษณะงานเขียนที่ลวกๆ เลื่อนลอย ทึกทักเอาเอง จับขอมูลเอา
ไปผิดๆ พลาดๆ เกลื่อนไป (ไดยกตัวอยางความผิดพลาดของขอ
เขียนนั้นในเรื่องงายๆ ไวในจดหมายนั้นดวย) จึงไมเห็นวาจะสมควร
นํ าเวลาไปใชในการอานหนังสือเรื่องใหมเลมท่ีวาของพระมโน
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(เรือ่ง “พระพทุธเจาปรนิพิพานดวยโรคอะไร?” นัน้ อาตมภาพเคย
พูดอธบิายตอบค ําถามของชาว “ธรรมะรวมสมยั” และไดพิมพเปนเลม
หนงัสอืแลว ชือ่วา กรณเีงือ่นง ํา พระพทุธเจาปรนิพิพานดวยโรคอะไร?)

อกี ๒ เดือนตอมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ มีผูสง
เอกสารมาใหทางไปรษณยี เปนขอเขยีนอยางท่ีเคยเรยีกกนัวาโรเนยีว
ของคุณปญญา ใชบางยาง ฝายวิชาการ มลูนธิพิระยาและคณุหญงิ
สนุทรลขิติ ลงวันที่ “สิงหาคม ๒๕๔๕” สงถึง “พุทธศาสนิกชนทุก
ทาน” “เรื่อง: ขอพิรุธ กรณีหนังสือชื่อ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ …”

เนื่องจากเอกสารนี้มีความยาวไมมาก เพียง ๕ หนาเทานั้น 
(เปนกระดาษขนาด A4 ถาจัดเปนขนาดหนังสือเลมอยางของพระ
มโน คงเทากับประมาณ ๑๕ หนา) จึงไดอาน

เจตนาราย หรือทํ าอะไรลวกๆ
คุณปญญา ใชบางยาง ยกเรือ่งในหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ของ

พระมโน มาชีเ้ปนตวัอยางใหเหน็ “การบิดเบือน” (ตามคํ าท่ีคุณปญญาใช) 
รวม ๕ ประเดน็

ประเด็นที่นาสนใจมาก คือเรื่อง “กรณีการบรรลุธรรมของพระ
อานนท” เพราะเรยีนรูกนัมาวาพระอานนทบรรลอุรหตัตผล (เปนพระ
อรหนัต) ในคราวสงัคายนาครัง้ท่ี ๑ หลงัพระพทุธเจาปรนิพิพานแลว แต
พระมโนบอกวา ทานพบหลกัฐานในพระไตรปฎกวาพระอานนทบรรลุ
อรหัตตผลตั้งแตฟงธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตร (คือตั้งแตพระ
อานนทยังหนุม) ในสมยัทีพ่ระพทุธเจายังทรงพระชนมอยู

ถาเปนอยางท่ีพระมโนวาจรงิ พระไตรปฎกกข็ดัแยงกนัเอง ทํ าให
เสือ่มความนาเชือ่ถอื

พระมโนยกขอความจากพระไตรปฎกมาอางอิงดังนี้
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“…เมื่อหลุดพนแลวก็เกิดความรูวาหลุดพนแลว. 
เธอยอมรูวาความเกิด (ของเธอ) สิ้นแลว พรหมจรรย
เปนอันเธออยูจบแลว หนาที่เปนอันเธอทํ าเสร็จแลว 
ไมมีหนาที่อื่นที่จะตองทํ าเพื่อความเปนอยางนี้อีก”

“ผูมีอายุท้ังหลาย ทานพระมันตานีบุตร ผูมีนาม
วาปุณณะ เปนผูมีอุปการะมากตอขาพเจาผูบวชใหม 
ทานสอนขาพเจาดวยโอวาทนี้ อนึ่งขาพเจาไดสดับ
เทศนานี้  ของทานปุณณะ  มันตานีบุตรแลว  ก็ได
ตรัสรูธรรม”
เรือ่งตอนนี ้คุณปญญา ใชบางยาง บอกวา

“ทานมโนฯ บิดเบือนหมายใหสับสนเขาใจผิดวา ทาน
พระอานนทบรรลุเปนพระอรหันตตั้งแตเปนพระหนุม ฟง
ธรรมจากทานพระปุณณมนัตานีบุตรแลว…

“ทานมโนฯ ยกเอาอานนัทสูตรในขนัธวารวรรค ซ่ึงทาน
พระอานนทเลาถึงความมีอุปการะของทานพระปุณณะฯ ที่
มีตอทานใหภิกษุทั้งหลายฟง โดยทานมโนฯใชวิธีตัดแตง
ใหเขาใจผิด…”

ขออธิบายวา จุดท่ีคุณปญญา ใชบางยาง ตองการชี ้ คือตองรู
ความจรงิวา ขอความจากพระไตรปฎก ๒ ยอหนา ท่ีพระมโนยกมาอาง
อยางนัน้ อาจท ําใหเขาใจผิดวาเปนค ําพูดท่ีมีความหมายตอเนื่องเปน
อันเดียวกัน (บางคนอาจถึงกับเขาใจวาท้ัง ๒ ยอหนา เปนค ําพูดของ
พระอานนทท้ังหมด) แตท่ีจรงิไมใช

กลาวคือ ขอความในยอหนาแรกวา “…เมื่อหลุดพนแลว…”
ตอนนี้ไมใชคํ าพูดของพระอานนทเอง แตเปนคํ าพูดของพระปุณณ-  
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มันตานีบุตร (อาจารยของพระอานนท) ท่ีอธิบายใหพระอานนท
ทราบวา บุคคลผูปฏิบัติผานขั้นตอนตางๆ แลวในท่ีสุด เมื่อบรรลุ
อรหัตตผล ก็จะเกิดความรูอยางนี้ คือ เปนการพูดถึงประสบการณ
ของผูปฏิบัติคนใดๆ ก็ตาม มิไดหมายถึงผูฟง (ในกรณีนี้ พระอานนท
เปนเพียงผูฟง ไมใชผูบรรลุ)

[ถาใชเครือ่งหมายวรรคตอนชวย จะเขาใจงายขึน้ ทํ านองนี้ คือ: 
พระอานนทเลาวา “พระปุณณมันตานีบุตรสอนขาพเจาวา ‘ผูปฏิบัติน้ัน ทํ าดังน้ีๆ ไป
จนถึงขั้นสุดทาย ก็บรรลุจุดหมายสูงสุด และรู ว า ‘(เรา)…หลุดพนแลว…’ ’ ”]

คํ าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม โดยกลาวถึง
ประสบการณของผูปฏิบัติตามลํ าดับ จนบรรลุผลสูงสุดอยางนี้ มีท่ัว
ไปในพระไตรปฎก และโดยมากเปนพุทธดํ ารัส

ผูท่ีคุนกับแนวการอธิบาย และสํ านวนแบบตางๆ ในพระไตร-
ปฎก เมื่อพบขอความอยางนี้ จะแยกแยะและเขาใจเรื่องราวไดทันที 
แตคนที่ไมคุนอาจสับสนเอามาปะปนกัน

คุณปญญา ใชบางยาง วาพระมโนบดิเบือน ซึง่พระมโนกจ็ะเถยีง
ไมขึน้หรอืดิน้ไมหลดุ แตถาจะพูดในทางเอือ้แกพระมโน กอ็าจจะบอก
เพียงวาพระมโนอาจจะไมไดเจตนา ทานเหน็อะไรพอจะเอือ้ตอเปาหมาย
ของตนกจั็บเอาเขามา

แตพอยกคดัตดัตอนเอา ๒ ยอหนานัน้มาวางเรยีงกนั กอ็าจท ําให
ผูอานทัว่ไปเขาใจวามคีวามหมายตอเนือ่งเปนเรือ่งของบคุคลเดยีวกนั

อยางไรกต็าม พระมโนมไิดทํ าเพียงเทานัน้ พระมโนยงัเขยีน
ก ํากบัเขาไปอกี ดงัคํ าพูดของพระมโนตอจากค ําอางองิ ๒ ยอหนานัน้ วา

“แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรู
ธรรมขั้นไหน แตในความหมายที่อาจารยของทาน
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กลาววา “พรหมจรรยเปนอันเธออยูจบแลว หนาที่
เปนอันเธอทํ าเสร็จแลว” เปนสํ านวนที่ใชสํ าหรับ
การบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุด คือ อรหัตผล ซึ่งทานได
เขาถึงสมัยท่ียังเปนพระหนุม และเปนศิษยของพระ
ปุณณมันตานีบุตร”   

คํ าพูดของพระมโนตรงนี้ แสดงวาทานจงใจเขียนดวยความ
เขาใจผิดเอง หรือจะใหผูอานเขาใจผิด ทํ านองวา พระปุณณมันตานี
บุตรบอกวาพระอานนทไดบรรลุอรหัตผล ตรงนี้ย่ิงสับสนมากขึ้น

เมือ่ถงึจุดนี ้ คุณปญญา ใชบางยาง กส็ามารถตเิตยีนพระมโนได
โดยชอบธรรมวาพระมโนบดิเบือน

แตเพ่ือมองแงมมุใหครบถวนมากขึน้ เราอาจสรปุเรือ่งตอนนีว้า 
คํ าพูดของพระมโนนัน้ผดิพลาด ไมเปนความจรงิอยางแนนอน แตการท่ี
พระมโนท ําอยางนัน้ อาจเปนไดอยางใดอยางหนึง่ ใน ๒ ขอตอไปนี้

ก. พระมโนมีเจตนาบิดเบือน ตองการทํ าใหผูอานเกิดความ
เขาใจผิด หรือ

ข. เกดิจากความเขาใจผิด ซึง่เปนความบกพรองทางวชิาการ
ของพระมโนเอง คือ
๑) ขอความในพระไตรปฎกตอนนี ้ แมจะซบัซอนสกัหนอย 
แตถาตัง้ใจอาน แมแตคนทัว่ไปกส็ามารถเขาใจและแยกแยะ
เนือ้ความได พระมโนในฐานะผูทํ างานเรือ่งนี ้ จะตองไมทํ า
ความผดิพลาดในเรือ่งอยางนี้
การท่ีพระมโนเขาใจผิด กแ็สดงวาพระมโนท ํางานแบบลวกๆ 
อานผานๆ กผ็ลผีลามจับความมาผดิพลาด แลวพลอยท ําให
คนอืน่เขาใจผิดตามไปดวย เปนการขาดความรบัผดิชอบ



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๘

๒) ดงัไดกลาวแลววา ขอความอธบิายกระบวนการปฏบัิติ
ธรรมอยางท่ีพระปณุณมนัตานบุีตรแสดงแกพระอานนทนี ้มี
มากมายทัว่ไปในพระไตรปฎก นกัศึกษาหรอืผูท่ีคุนกบัพระ
ไตรปฎก พอพบกม็องเหน็เนือ้ความชดัขึน้มาเลย แยกเรือ่ง
ราว แยกขัน้แยกตอนได ไมมทีางท่ีจะสบัสน
การท่ีพระมโนเขาใจผิดพลาดแมแตในเรื่องพ้ืนๆ อยางนี้ 
ยอมท ําใหตองมองวา พระมโนไมคุนกบัพระไตรปฎก มพ้ืีน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระไตรปฎกไมเพียงพอ

ทํ างานที่มีผลตอประชาชน
ทํ าไมไมสอบคนขอมูลหลักฐานใหชัด

เหตุผลขางตนนั้น เมื่อเสริมกันกับขอความในยอหนาท่ีสอง ก็
ย่ิงเปนคํ าตัดสินที่คมชัด ซึ่งทํ าใหมติของพระมโนเลื่อนลอย ไมมี
ความหมาย

ยอหนาท่ีสอง ท่ีเปนค ําพูดของพระอานนทเอง มคํี าวา ตรัสรูธรรม
ในขอความวา “…ขาพเจาไดสดับเทศนานี้ ของทานปุณณะมันตานี
บุตรแลว ก็ไดตรัสรูธรรม”

ตรงนี้ พระมโนบอกวา

“แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรู
ธรรมขัน้ไหน แตในความหมายทีอ่าจารยของทานกลาว
… เปนส ํานวนทีใ่ชส ําหรบัการบรรลมุรรคผลขัน้สงูสดุ
คอื อรหัตผล ซึง่ทานไดเขาถงึสมยัท่ียังเปนพระหนุม”

ถาพระมโนสอบคนขอมูลใหชัดเจนถองแท และรูขอบเขต
ความหมายของถอยคํ า ทานก็จะไมตองทํ าเรื่องใหสับสนปนเป ไม
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ตองไปเอาคํ าพูดของพระอาจารย (ปุณณะ) มาอางผิดๆ และทํ าใหคน
เขาใจสับสน

คํ าวา ตรัสรูธรรม ในทีน่ี ้พระมโนก็พอรูท่ีจะยังไมเอามาใชตัด
สินทันทีวาเปนพระอรหันต

แตถาจะเปนนักคนควาหาความจริง หรือจะใหสมเปนนักวิชา
การ ตองไปใหถึงความถองแท-ชัดเจนมากกวานี้

๑. เรารูอยูแกใจวานี่เปนคํ าแปล จึงตองดูวา คํ าเดิมท่ีเอามา
แปลวา “ตรัสรู” ในที่นี้ คือคํ าใด

พอคนด ู กพ็บทนัทวีา ออ! “ตรสัรู” ในทีน่ี ้ แปลจากค ําบาลวีา 
“อภสิมโิต” (ฉบบัอกัษรโรมนัของ The Pali Text Society เปน “อภสิเมโต”
ซึง่เปนรปูยกัเย้ือง ใชแทนกนัได) ไมใช “สมมฺาสมโฺพธ”ิ หรอื “พุทฺโธ”
เปนตน ท่ีใชในการตรัสรูของพระพุทธเจา

๒. จากนั้นก็ตรวจสอบวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” นั้น มีความ
หมายวาอยางไร และแคไหน เพียงใด

ขั้นแรก พอสํ ารวจก็พบวา คํ า “อภิสมิโต/อภิสเมโต” ท่ีใชใน
ขอความ/บริบทอยางเดียวกับที่นี่ (ธมฺโม…อภิสมิโต/อภิสเมโต) 
ปรากฏในพระไตรปฎกมากหลายแหง

คํ าบาลีเดิมตัวเดียวกัน แตพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย 
แปลยักเย้ืองกันไปตางๆ วา “ตรัสรูธรรม” ก็มี “บรรลุธรรม” ก็มี 
“เขาใจธรรม” ก็มี

ทีนี้ก็ดูความหมาย และเรื่องราวที่บงบอกหรือชวยจํ ากัดความ
หมายใหชดั (จะดคัูมภรีตางๆ รวมท้ังประเภทสทัทศาสตร จํ าพวก
วิเคราะหศัพท และพวก Dictionary ประกอบ ใหแนนแฟนเขาอกีกไ็ด)

ถึงตอนนี้ก็ไดความวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” นี้มีความหมาย
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กวางๆ คือ เขาใจธรรม หรอืเขาถงึธรรม ตัง้แตชาวบานเขาใจธรรมชัด
เจนขึ้นมา หรือเขาใจธรรมในขั้นวิปสสนา จนถึงมรรคผลขั้นใน
ระหวาง โดยเฉพาะความเขาใจหรือเขาถึงในระดับโสดาบัน (ดังเชน
กรณีของพระอานนทท่ีวากันอยูนี้)

ตวัอยางเชน เจาชายอภยั (อภยัราชกมุาร) เสดจ็ขึน้เขาคชิฌกฏู
ไปเฝาพระพุทธเจา ไดสดับเรื่องโพชฌงค ๗ ท่ีทรงแสดงแลว กราบ
ทูลวา ท่ีพระองคขึ้นเขามาเหน็ดเหนื่อยนั้น ไดฟงธรรมแลว ความ
เหน็ดเหนื่อยก็หายไป แลวยังได ธมฺโม…อภิสมิโต อีกดวย (ชอบคํ า
แปลใด โปรดเลือกเอาเอง) [สํ.ม.๑๙/๖๔๐/๑๗๗; S.V.128]

พระยมกะมีความเห็นผิดวาพระอรหันตนิพพานแลวขาดสูญ 
พระสารีบุตรอธิบายใหเขาใจ พระยมกะละความเห็นผิดนั้นได และ
ธมฺโม…อภิสมิโต [สํ.ข.๑๗/๒๐๓/๑๓๖; S.III.112]

ท่ีชัดมากวา อภิสมิโต เปนการเขาใจธรรม เขาถึงธรรม หรือ
บรรลุธรรมในขั้นตนๆ ก็เชน ในเรื่องของพระอุทายี ท่ีทานกราบทูล
เลาการปฏบัิตขิองตวัทานเองแดพระพุทธเจาวา ธมโฺม ท่ีทาน อภิสมิโต
และมรรคที่ทานไดแลวนั้น เมื่อตัวทานหมั่นอบรมทํ าใหมากแลว จะ
นอมนํ าทานสูอรหัตตผล [สํ.ม.๑๙/๔๖๑/๑๒๗; S.V.90]

(ท้ังนี้จะยกเวนก็เฉพาะพระพุทธเจา เพราะจะใชคํ าใดก็ตาม 
การเขาใจหรือเขาถึงธรรมของพระองคก็รวมอยูท่ีวาระเดียวกัน คือ
ครั้งท่ีตรัสรู ณ โพธิมณฑล)

เมื่อเห็นคํ าศัพทเดิม และตัวอยางเพียงเทานี้ ก็เพียงพอแลว ท่ี
จะบอกวาพระอานนทฟงธรรมจากทานพระปุณณมันตานีบุตรแลว ก็
ธมฺโม…อภิสมิโต เปนพระโสดาบัน ยังไมเปนพระอรหันต จนกระทั่ง
ถึงวาระสังคายนาครั้งท่ี ๑  จึงบรรลุอรหัตตผล
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แมแตเมื่อพระสารีบุตรปรินิพพาน พระอานนทก็เกิดอาการงัน
งงมืดมนสับสนไปหมด [สํ.ม.๑๙/๗๓๕/๒๑๕; S.V.162] ถอยหลังไปอีก แม
แตกอนพระสารีบุตรปรินิพพาน เมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีจะ
ปรินิพพาน ก็ยังตรัสปลอบใจพระอานนทท่ีกํ าลังรองไหเศราเสียใจที่
พระองคจะจากไป [ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๗; Ap.534]

เมื่อพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนทก็ยัง
หลบไปรองไห และกลาวถึงตัวทานเองวายังเปนเสขะ ยังมีกิจตอง
ทํ าในการฝกตน [ที.ม.๑๐/๑๓๕/๑๖๖; D.II.143]

แมในเถรคาถา พระอานนทก็กลาวเชนเดียวกันนั้นวาตัวทาน
ยังเปนเสขะ [ขุ.เถร.๒๖/๓๙๗/๔๐๘; Thag.1045]

รวมแลว เรื่องนี้ หลักฐานในพระไตรปฎกสอดคลองกันหมด 
เพียงแตขัดแยงกับพระมโนเทานั้นเอง

อยางท่ีพูดแลววา ถาเราจะพูดเอื้อแกพระมโน ก็หลีกเลี่ยงไม
ใชคํ าวาทานบิดเบือน (อยูท่ีเจตนาของพระมโน ซึ่งเจาตัวรูเอง)

แตในทางวิชาการ บอกไปตามเหตุผลวา ความผิดพลาดของ
พระมโน เกิดจาก

๑. การไมคนควาตรวจสอบขอมลูหลกัฐานใหชดัเจน
๒. การขาดความรูภาษาบาล ี อยางนอยรูภาษาบาลไีมเพียงพอ 

จึงไมสามารถสอบคนในขัน้ตอนทีจ่ะหาความชดัเจนทีว่านัน้ได
๓. การผลผีลามดวนสรปุ หรอืทึกทักเอา เหมือนคนที่มองขึ้น

ไปในทองฟา พอเห็นอะไรขาวๆ ก็ตีความเหมาทันทีวาเปนเมฆ แทน
ท่ีจะพิจารณาตรวจตราเสียกอน
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สรุป

เรื่องที่พระมโนบอกวา พระอานนทไดบรรลุอรหัตตผลแลวตั้ง
แตทานยังเปนหนุม เมื่อไดฟงคํ าสอนของพระปุณณมันตานีบุตร ใน
สมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้น

หลักฐานยืนยันชัดเจนวา พระอานนทยังไมไดบรรลุอรหัตตผล
ในคราวนั้น แตทานไดบรรลุธรรมขั้นตนที่สํ าคัญ (คือโสดาปตติผล)

ถาพระมโนรูอยูวาความจริงเปนอยางนี้ แตพระมโนเจตนาทํ า
ใหผูอานเห็นเปนอยางอื่น พระมโนก็ชื่อวาทํ าการบิดเบือนตามที่คุณ
ปญญา ใชบางยาง ไดวาไว

ถาพระมโนไมไดมีเจตนาบิดเบือน การกระทํ าผิดพลาดของ
พระมโนในกรณีนี้ แสดงถึงความบกพรองที่สํ าคัญ ตอไปนี้

ก) การท่ีพระมโนนํ าขอความในเทศนาของพระปุณณมันตานี
บุตรมาใชเปนเหตุผลยืนยัน หรือแมแตประกอบการตัดสินหรือลงมติ
วาพระอานนทไดบรรลุธรรมขั้นใดก็ตาม ท้ังท่ีขอความนั้นเปนคํ าสอน
แสดงลํ าดับการปฏิบัติท่ัวไปตามปกติ ไมเกี่ยวกับผลทางดานผูฟง
เลยนั้น แสดงวา

- พระมโนไมคุนกับสํ านวนความในพระไตรปฎก ท้ังท่ีสํ านวน
ความแบบนี้ปรากฏบอยครั้ง ซึ่งอาจเปนเพราะทานไมไดอาน
มากพอ หรือเพราะอานลวกๆ ผานๆ ไป
- พระมโนอานแลวสับสนจับความผิดพลาด เพราะเขาใจความ
หมายไมชัด หรือเพราะอานลวกๆ นั่นเอง ทํ าใหเชื่อมโยง
เนื้อความผิดพลาด นํ ามาสูการเขาใจผิดตอเรื่องราวทั้งหมด



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

ข) การท่ีพระมโนอานขอความในพระไตรปฎก(ฉบับแปลไทย)
วาพระอานนทไดสดบัเทศนาของพระปณุณมนัตานบุีตรแลว “กไ็ดตรสัรู
ธรรม” แลวลดัมาสูขอยตุวิาพระอานนทบรรลอุรหตัตผลนัน้ แสดงวา

- พระมโนอานแตเพียงพระไตรปฎกแปลภาษาไทยอยางเดียว 
และแหงเดียวนี้ โดยไมคนควาตรวจสอบขอมูลหลักฐาน
ตางๆ ท่ีจะทํ าใหเกิดความถองแทชัดเจน ท้ังท่ีขอมูลหลักฐาน
นัน้กพ็รอมอยู หาไมยาก คือค ําบาลเีดมิท่ีถกูแปลในกรณนีีว้า
“ตรัสรูธรรม” นั้น ไดแกคํ าวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” ซึ่งพบ
ไดมากแหง และพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยไดแปลไป
ตางๆ (เชนวา ตรัสรูธรรม, บรรลุธรรม, เขาใจธรรม) และ/หรือ
- พระมโนอาจจะรูเขาใจภาษาบาลี ไมเพียงพอที่จะเขาใจ
ความหมายของศัพท และที่จะคนควาลงลึกเพ่ือใหไดขอยุติ
ในขอบเขตความหมายของศัพทนั้น วา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” 
ท่ีแปลมาวา “ตรัสรูธรรม” “บรรลุธรรม” หรือ “เขาใจธรรม” 
นั้นแคไหนขั้นใด ท้ังท่ีเมื่อคนดูแลวก็จะชัดวา เปนการบรรลุ
ธรรมขั้นตนๆ ท่ีใชไดท่ัวไป (ไมถึงอรหัตตผล)

ค) ขอมลูหลกัฐานจากท่ีอืน่ๆ ในพระไตรปฎก อกีมากแหง ลวน
บงชี้อยางสอดคลองกันทั้งหมดวา กอนพุทธปรินิพพาน พระอานนท
ยังไมไดบรรลุอรหัตตผล การท่ีพระมโนไมไดนํ าขอมูลหลกัฐานเหลา
นัน้มาพจิารณาประกอบดวย แสดงวา

- พระมโน นอกจากไมรูถึงขอมูลเหลานั้นแลว ก็ไมเพียร
พยายาม หรือไมสนองความรับผิดชอบ ท่ีจะคนหาตรวจ
สอบใหแนนอนชัดเจน
- ย่ิงกวานั้น เนื่องจากความหละหลวมในการทํ างาน หลักฐาน
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ท่ีพระมโนนํ ามาเสนอเพื่อบอกวาพระมหาปชาบดีแสดงความ
คับแคนใจตอการกระทํ าของพระมหากัสสปะ (ตามเรื่องตอ
ไปขางหนา) นอกจากไมเปนจริงอยางนั้นแลว กลับกลาย
เปนหลักฐานที่ยืนยันอยางชัดเจนยิ่ง ท้ังโดยอรรถและ
พยัญชนะวา พระอานนทยังเปนเสขะไมไดบรรลุอรหัตตผล 
ขณะเศราโศกรํ่ าไหอยู ไดรับนํ้ าพระทัยการุณยของพระ
มหาปชาบดีโคตมีเถรี ท่ีกํ าลังจะปรินิพพาน ทรงปลอบโยน
ใหกํ าลังใจ ดวยพระวาจาอันมุงใหเกิดความภูมิใจและมั่นใจ

จากที่พูดมา จะเห็นวา การชี้แจงเปนเรื่องสิ้นเปลืองเวลามาก 
คนที่เขาใจอะไรผิดพลาด แลวพูดอะไรออกไปนิดเดียว กอปญหาทํ า
ใหคนเขาใจผิด เวลาใครจะชี้แจงพูดใหคนกลับมาเขาใจใหถูก ตอง
อธิบายยืดยาว แลวก็เปนเพียงเรื่องของการแกปญหา ไมเกิดการ
สรางสรรค ถาไมจํ าเปน จึงไมควรจะตองมาเสียเวลา

เรื่องนี้ ไดเคยคิดวาจะเขียนจดหมายไปบอกใหพระมโนเขาใจ
ขอผดิพลาดทางวชิาการในงานเขยีนของตน แตกเ็ชนเดยีวกบัจดหมาย
อื่นๆ คือคงตองรอเวลาอีกนาน

ครั้นถึงเวลานี้ การสรางความเขาใจแกประชาชนเปนเรื่อง
สํ าคัญกวา เพราะงานที่เลื่อนลอยของพระมโน ไดทํ าใหคนไมนอยที่
ตื่นยุคสมัยแตไมรูเทาทัน เกิดความหลงผิดหรือไมก็สับสนไป

การทํ าใหชาวบานรูเขาใจกลายเปนเรือ่งจํ าเปนและเรงดวนกวา
สวนพระมโนนั้นก็ตองใหทานรูตัวไปพรอมกับที่ชาวบานรูจักทาน



ตอน ๒
(ยาว)

ถานกัวชิาการไทยไดแคนี้ สังคมไทยไมมีทางพนความลาหลัง

ขาดความรู และ ทํ างานลวกๆ

กรณีวา: “พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท”
และวา:  “พระมหาปชาบดีโคตมีคับแคนใจ”

เรื่องควรรู

• สืบรากเหงา คัมภีรพระธรรมศาสตร
• ระบบ สมณะ vs. พราหมณ
• อดุมการณ พุทธทายาท vs. พรหมทายาท
• คํ าศพัท: บท & ตติถกิาจารย



ถานกัวชิาการไทยไดแคนี้
สงัคมไทยไมมทีางพนความลาหลงั

จากเอกสารของคณุปญญา ใชบางยาง นีเ้อง เมือ่อาตมภาพ
อาน และตรวจสอบขอมูลกับหนังสือของพระมโน ก็เลยไดอาน
หนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑ สวนที่คุณปญญายกขอความไปชี้ขอผิดพลาด
นั้น พรอมทั้งสวนใกลเคียง ท้ังกอนและหลังจากนั้นรวม ๑๒ หนา

พอดีวา ๑๒ หนานี้เปนตอนสํ าคัญ ซึ่งจบลงที่คํ าสรุปบทของ
พระมโน ท่ีทานมีคํ าท้ิงทายซึ่งทานอาจจะคิดวาเปนไมตาย หรือ
อยางท่ีชาวบานเรียกวาหมัดเด็ด

แตก็บอกไดงาย โดยไมตองเสียเวลาตรวจสอบ เพราะพออาน
ผานก็เห็นไดชัดๆ วา ใน ๑๒ หนา ซึ่งมีเรื่องตางๆ เกิน ๑๐ ประเด็น
นั้น ทุกประเด็นเปนเพียงเรื่องของการที่พระมโน เขาใจขอมูลผิด 
(ถาไมเจตนากลาวเท็จ) หรือผลีผลามทึกทักจับเอาไปผิดๆ ไมมี
สถานะเพียงพอที่ถึงขั้นจะเปนการตีความทางวิชาการ

ในที่นี้ จะยกเอาประเด็นที่พอจะเห็นไดวาเปนไมตายของพระ
มโน หรือขอสํ าคัญท่ีสุด โดยเฉพาะจุดท่ีพระมโนจับเปนขอสรุปของ
บทเลยทีเดียว

ขอความสวนนี ้อยูในหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ เลม ๒ ตัง้แตขึน้หวั
ขอในหนา ๒๑๘ จนจบในหนา ๒๒๑ รวม ๔ หนา ซึ่งมีประเด็นสํ าคัญ 
๒ เรื่อง คือ

๑. เรื่องวา พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท
๒. เรื่องวา พระมหาปชาบดีโคตมีแสดงความคับแคนใจ
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พิจารณาเพียง ๒ ประเด็นนี้ ก็มากเกินพอที่จะเห็นความหลง
ผิดของพระมโน และความเลื่อนลอยแหงขอเขียนของพระมโน

(เมือ่แรกเขยีน คิดวาจะชีก้ารอางขอมลูผดิๆ ของพระมโนออกมา 
ซึง่เปนเรือ่งงาย ใชเนือ้ที ่ รวมท้ังเรือ่งกอนนี ้ คือเรือ่งพระอานนทบรรลุ
ธรรมดวย เพียง ๔-๕ หนากระดาษ กพ็อ แตเขยีนไปๆ กลายเปนเกอืบ 
๒๐๐ หนา เมือ่เขยีนจบแลว กเ็ลยตองกลบัมาจดัวางรปูใหม โดยขอ
แยกการพิจารณา ๒ ประเดน็นัน้ออกไปตางหากกนั และขอความทีคั่ด
จากหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑  กต็องแยกเปน ๒ ตอนดวย)



- ๑.๑ -
เรือ่งวา

พระมหากสัสปะเปนพทุธทายาท

ขอคัดขอความจากหนังสือของพระมโน เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ 
ตัง้แตขึน้หวัขอในหนา ๒๑๘ ไปแคจบเรือ่ง “พุทธทายาท”* มาใหดกูนั ดงันี้

“ภกิษณุเีพยีงรปูเดยีวเทานัน้ทีก่ลาวถงึพระมหากสัสปะ
---ภัททกาปลานีเถรี

ในพระไตรปฎกทั้งหมดนั้นชื่อพระมหากัสสปะมี
ปรากฏอยูไมนอยกวา ๑๗๖ ครั้ง ท้ังในพระวินัยและพระ
สุตตันตปฎก ใน ๑๙ กรณีดวยกัน อางถึงประวัติสวนตัว
ของทาน บทสนทนาระหวางทานกับพระพุทธเจา การโต
ตอบระหวางทานกับพระสารีบุตร แตขอสังเกตประการ
หนึ่งคือ ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะ
กับสตรีแมแตครั้งเดียว แมกระทั่งเมื่อทานถูกภิกษุณีท้ัง ๒ 
รูปคือ ถุลลนันทาและถุลลติสสาภิกษุณีบริภาษ พระมหา
กัสสปะก็มิไดพูดกับภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งโดยตรง แตเปน
การเจรจากับพระอานนท

ในพระไตรปฎกพระมหากัสสปะเองไมเคยกลาวถึง
หญิงใดเลย แมภริยาเกาของทานเอง มีแตภิกษุณีภัททกา

                                                                         
* ขีดเสนใต และการใชตัวหนา (Bold) เฉพาะที่ แสดงใหมในการยกมาอางนี้
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ปลานเีทานัน้ทีก่ลาววาเคยเปนอดตีภรยิาของทาน และยกยอง
พระมหากสัสปะในฐานะพทุธทายาท และใหการยกยอง
อยูตลอดเปนคาถาเดียวของนางที่ปรากฏในภัททกาปลานี
เถรีคาถา ดังมีความวา

[๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของพระ
พุทธเจา เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมีจิต
ต้ังมั่นดีแลว รูระลึกถึงชาติกอนๆ ได ท้ังเห็น
สวรรคและอบาย อนึ่ง ทานบรรลุอรหัต อันเปน
ความสิ้นไปแหงชาติเปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูย่ิง
เปนมุนีเปนพราหมณผูมีวิชชา ๓ ดวยวิชชา ๓
เหลานี้ นางภัททกาปลานเีปนผูมวิีชชา ๓ เหมอืน
พระมหากสัสปะ เปนผูละมัจจุชนะมารพรอมทั้ง
พาหนะแลว ยอมทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด
เราทั้งสองบวชแลวเพราะเห็นโทษในโลก เราทั้ง
สองนั้นเปนผูมีอาสวะสิ้นแลว มีอินทรียอันฝก
แลว เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว

(ขุ. 26/438/394; Thig. 63-66)”

- พอแยมปาก ก็ปลอยพิรุธออกมา
จากขอความของพระมโน ท่ียกมาตอนนี้ ท่ีจริง แคเริ่มตน พอ

อานหัวขอที่พระมโนตั้งขึ้นมาวา “ภิกษุณีเพียงรูปเดียวเทานั้นที่
กลาวถึงพระมหากัสสปะ --- ภัททกาปลานีเถรี” และคํ าบรรยาย
ใกลๆ นั้น เชนวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะ
กับสตรีแมแตครั้งเดียว” ก็นาสังเกตแลววาพระมโนกํ าลังพยายาม
แสดงความจริง หรือกํ าลังพูดจูงคนใหเขาสูเปาหมายอะไรของทาน
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เรื่องนี้ ถาพระมโนจะตั้งใจพูดความจริง ก็พูดไดงายมากวา 
“พระมหากสัสปะเปนพระภกิษเุพียง ๑ ในไมกีร่ปู ท่ีมภิีกษณุกีลาวถงึ 
แมแตพระอคัรสาวก คอื พระสารบุีตร และพระมหาโมคคลัลานะ ท่ี
พระมหาปชาบดเีอยถงึ ทานกม็ไิดออกนาม”

พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง ท่ีมีภิกษุณีกลาวถึง คือพระอุปกะ (เรียก
อีกอยางหนึ่งวา “กาฬะ”) และภิกษุณีท่ีกลาวถึงทาน ก็คือพระจาปา
เถรี ซึ่งเปนภรรยาเกาของพระอุปกะ ในกรณีนี้ พระอุปกะออกบวช
กอน และเมื่อทั้งสองทานไดพบปะกัน คํ าสนทนาครั้งนั้นไดนํ าไปสู
การบวชของพระจาปาเถรี

เรื่องจึงคลายกับพระมหากัสสปะ ในแงท่ีวา ภิกษุณีท่ีกลาวถึง
พระมหากสัสปะ กคื็อภรรยาเกาของทาน ไดแก พระภทัทกาปลานเีถร ี
ซึ่งเมื่อออกบวชแลว ก็ถือพระมหากัสสปะเปนกัลยาณมิตร

(ความจริง เทาท่ีพบ มีภิกษุณีเพียง ๓ รูป ท่ีกลาวถึงพระภิกษุ 
คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีออกนามพระอัญญาโกณฑัญญะและ
โอรสนัดดาของทาน และกลาวถึงพระอัครสาวกโดยไมออกนาม พระ
ภทัทกาปลานีกลาวถงึพระมหากสัสปะสามเีกาของทาน และพระจาปา
เถรีกลาวถึงพระอุปกะสามีเกาของทาน ดูแลวไมมีอะไรนาตื่นเตน)

การท่ีในพระไตรปฎก แทบไมมีเรื่องบันทึกไวเกี่ยวกับภิกษุณี
ใดๆ ท่ีไดกลาวถึงพระมหาสาวกทั้งหลายนั้น เปนเรื่องปกติ ไมผิด
แปลกอะไร เหตุผลก็เปนเรื่องเห็นไดงาย (ถาถึงเวลา จะวาใหฟง)*
                                                                         
* ย่ิงกวาน้ัน ไมใชแความีภิกษุณเีพียงรปูเดยีวเทาน้ันทีก่ลาวถงึพระมหากัสสปะ แมแตภิกษุซึ่งมี
จํ านวนมากกวาภิกษุณีนักหนา ก็มีเพียง ๒-๓ รูปเทาน้ัน ที่กลาวถึงพระมหากัสสปะ

การทีก่ลาวถงึก็ดวยมเีหตผุลเฉพาะ เชน พระกมุารกสัสป ออกช่ือพระมหากสัสปะ เพราะ
เลาประวตัขิองตวัทานเองวา ตอนเปนเด็กนอยไดช่ือมาโดยองิช่ือของพระมหากสัสปะ [ขุ.อป. 
33/125/17; Ap.475]



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๒๒

เชนเดียวกัน ไฉนพระมโนจึงวา “ไมปรากฏบทสนทนา
ระหวางพระมหากัสสปะกับสตรีแมแตครั้งเดียว” ท้ังท่ีถาจะพูดให
เต็มความจริง ก็ตองบอกวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหา
กัสสปะกับสตรีหรือบุรุษคนใดแมแตครั้งเดียว”

(กร็ูกนัอยูวาพระมหากสัสปะถอืธดุงคอยูปา ทานกพ็บปะพดูจา
อยูในหมูพระภิกษุในปานั้น เปนเรื่องธรรมดา แตเวลาออกบิณฑบาต 
ทานพบปะสตรีหรือบุรุษอยางชาวบาน ทานก็พูดจาสนทนาดวย แต
สวนมากคงไมมเีหตสุ ําคัญท่ีถงึกบัจะเอามาบนัทกึไวในพระไตรปฎก ถา
นาสนใจอยางครั้งท่ีทานไปบิณฑบาตเจอกับพระอินทรแปลง ก็คงมี
บันทึกไวแน)

ก็เชนเดียวกันอีก ทํ าไมพระมโนไมพูดใหคนรูความจริงซึง่ทาน
ควรจะพดูใหเขาชดุกบัขางตนนัน้วา “พระมหากสัสปะไมเคยกลาวถงึบรุษุ
คนใดเลย นอกจากคนเปนโรคเรือ้น ทีท่านไปรบัอาหารบณิฑบาตมาฉนัโดย
ไมมีความรงัเกยีจ” [ดูเรือ่งที่ ขุ.เถร.26/398/409; Thag.1054-5]

พระมโนยิ่งผิดเต็มท่ีเมื่อพูดย้ํ าวา “ในพระไตรปฎก พระมหา
กัสสปะเองไมเคยกลาวถึงหญิงใดเลย” เพราะที่จริงนั้น “พระมหา
กสัสปะกลาวถึงหญิงกํ าพรายากไร ที่ทานตั้งใจไปรับบิณฑบาต”

(สตรีคนนี้ยากจนมาก และเปนกํ าพราดวย เพราะครอบครัว
ของเธอเปนโรคระบาดลมตายกันหมด เหลือเธออยูคนเดียว ไมมี
ทางไป ตองอาศัยบานคนที่เขาการุณยใหอยู พระมหากัสสปะตั้งใจไป
                                                                                                                                                       

นอกนัน้ก็เปนเรือ่งของพระสาวกทีท่านกลาวช่ืนชมคุณความดขีองพระสาวกรปูอืน่ หรอืช่ืน
ชมคุณความดขีองกนัและกนั ซึง่มกัจะกลาวถงึตอๆ กันหลายรปู เชน พระมหาโมคคลัลานะ
ปรารภการนพิพานของพระสารบีตุร กลาวถงึตวัทานเอง แลวกลาวช่ืนชมพระมหากสัสปะ [ขุ.เถร.
26/400/427; Thag.1158-69] พระอบุาลีกลาวถงึช่ือพระมหาสาวกหลายองค ตัง้แตพระสารบีตุร
มา และกลาวถงึพระมหากสัสปะรวมไวดวย แตไมไดระบอุอกนาม [ขุ.อป.32/8/63; Ap.44])



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

โปรดเธอ ตอนแรกทีพ่บ เธอเหน็วาตนมแีตอาหารอยางเลวนารงัเกยีจ
จึงนิมนตทานไปรับของผูอื่น แตพระมหากัสสปะปฏิเสธแมแตของ
ถวายจากทาวสักกะ และแสดงความเต็มใจรับอาหารเลวๆ จากเธอ 
ทํ าใหเธอเกิดปติปลาบปลื้มใจมาก [ขุ.วิ. 26/20/30; Vv.184-193])

ขอเติมวา เรื่องที่เลาในวงเล็บขางบนนี้ เลยทํ าใหพลอยชัด
แจงไปดวยพรอมกันวา ท่ีพระมโนบอกวา “ไมปรากฏบทสนทนา
ระหวางพระมหากสัสปะกบัสตรแีมแตครัง้เดยีว” นัน้ คํ าพูดของพระ
มโนไมเปนความจริง

(ถึงจะไมเปนบทสนทนาโดยตรง แตการท่ีพระมหากสัสปะเอง
กลาวถงึเรือ่งนี ้กโ็ยงไปยงัเรือ่งทีอ่รรถกถาเลาวา เมือ่พระมหากสัสปะ
รบับณิฑบาตแลว ทานไดฉนั ณ ท่ีนัน้ และกลาวคํ าอนโุมทนา ซึง่ทํ าให
สตรผูีนัน้ปลืม้ใจมาก [วมิาน.อ.๑๐๘])

ความจริงนั้นกลับตรงขามกับที่พระมโนพูด กลายเปนทํ าให
ทานควรจะตองพูดใหมวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหา
กสัสปะกบัสตรีบรุษุแมแตครัง้เดยีว”

(นี่เดชะบุญวา พระมโนทานเดินเรื่อง [หรือผูกเรื่อง?] มาใน
ทางที่พระมหากสัสปะกลายเปนผูรงัเกยีจ-เหยยีดสตร ี เรือ่งกเ็ปนอยาง
ไดเหน็กนัมา ทีนี ้ เมือ่พระมโนทานมองพระมหากัสสปะในทางไมดีแลว 
ถาทานเจอเรื่องพระมหากัสสปะเอาใจใสคุณผูหญงิท่ีก ําพรายากจนนี ้
พระมโนมเิลนงานพระมหากัสสปะเลยหรือ พระมโนอาจจะบอกวา 
เห็นไหม! พระมหากัสสปะนีเ่จาชู ถาเปนผูหญงิ แมแตยากจน ก็เอาใจ
ใส ใครจะเถยีงพระมโน ตองเตรยีมเรือ่งคนเปนโรคเรือ้นไวยัน)

หลกัฐานเรือ่งหญงิก ําพรายากจนคนนี ้ กยั็นวาท่ีพระมโนพดูนัน้
ไมจริงเลย และมาลดคะแนนงานของทานลง ใหกลายเปนงานลวกๆ 
มากขึ้น (ถาไมเปนงานลวกๆ ก็ย่ิงราย คือจะกลายเปนงานบิดเบือน)



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๒๔

ควรทราบดวยวา พระมหากัสสปะเวลาออกบิณฑบาต จะมุงไป
ตามตรอกซอกซอยที่คนยากจนขนแคนและคนกํ าพราอยูอาศัย ดังมี
คราวหนึ่งพระพุทธเจาทรงเห็น และไดทรงเปลงพุทธอุทานชื่นชมตอ
ทาน [ขุ.อุ. 25/43/78; Ud.4])

ไมตองมากเลย อานมาเพียงแคนี ้กทํ็ าใหดเูหมอืนกบัวาพระมโน
นี้ กํ าลังพยายามทํ าใหคนมีภาพลักษณของพระมหากัสสปะ ตรงขาม
กับบุคลิกท่ีเปนจริงของทาน

อยางไรก็ตาม เรื่องปลีกยอยนี้จะทิ้งไปกอน แตตอนนี้ก็ไดขอ
ควรระวังวา เราคงจะตองมองพระมโนทั้ง ๒ แง คือ

๑. แงขอเท็จจริง วาเรื่องราวขอมูลเปนอยางท่ีพระมโนบอก
หรือไม

๒. แงวิธีพูด วาพระมโนพูดเพ่ือใหชวยกันหาความจริง หรือ
พูดเพ่ือจูงคนไปเขาเปาหมายหรือไปเขากับดักอะไรหรือเปลา

สวนในแงสาระทางความคิด ท่ีจะเปนการวิเคราะหจนถึงวิจัย
อะไรนั้น คงตองขออภัยที่จะพูดวา งานของพระมโนไมมีฐานที่จะไป
ถึงขั้นนั้น และการพิจารณาดูงานของพระมโนก็จบลงโดยเห็นความ
ทลายแคขั้นขอมูลเทานั้น

เพ่ือไมใหเสียเวลา ก็หันไปดูประเด็นหลักกันเลย คือ เรื่องที่วา
พระมหากัสสปะเปน “พุทธทายาท”

- พุทธทายาทอะไร ท้ังหญิงทั้งชาย มากมายครึ่งรอย
เรื่องวาพระมหากัสสปะเปน “พุทธทายาท” นี้ นอกจากตอนที่

ยกมาใหดูแลว พระมโนยังพูดไวในหนงัสอื เหตุเกิด พ.ศ. ๑ อีกหลาย
แหง ท้ังในและนอก ๑๒ หนา ท่ีอาตมภาพไดอาน ก็พลิกผานไปได
พบมา โดยเฉพาะหนา ๒๐๔ วา



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕

“พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพ่ิม
เติมอีกวา เปนพุทธทายาท ซึ่งมีพระภิกษุกลาวซํ้ ากัน
ถึง ๓ ครั้งในพระไตรปฎก”
(ความตอนนี้ ขอโอกาสแกไขคํ าพูดของพระมโนที่คลุมเครือ 

ใหตรงตามขอมูลจริงหนอยวา มีการกลาวถึง ๔ แหง พระภิกษุตาง
รูปกลาว ๒ ครั้ง พระภกิษุณรีปูเดยีวกนักลาวซํ ้า บันทกึไว ๒ แหง)

เนื่องจากเปนหลักฐานในพระไตรปฎก ท่ีมีผูกลาวถึงพระมหา
กัสสปะวาเปนพุทธทายาท จึงขอยกมาใหดู (สงวนไวกอน ๑ แหง)

คํ ากลาว ๑ แหง เปนของพระภกิษุ คือ พระมหาโมคคลัลานะ
(เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๐๔)

 “ดกูรพราหมณ ทานจงไหวพระกสัสปะผูสงบระงบั ผู
ยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด เปน
มุนี เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด…"

(ขุ. 26/400/367; Thag. 1167-1173)

อีก ๒ แหง (แตเปนขอความเดยีวซํ ้ากนั) เปนของพระภิกษุณี 
คือ พระภทัทกาปลาน ีซึง่เปนภรรยาเกากอนบวช ของพระมหากสัสปะ
(เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๑๙ ซึ่งมีใน ๔ หนาท่ียกมาใหดูแลว) วา

“[๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของ
พระพุทธเจา เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมี
จิตตั้งมั่นดีแลว…”

(ขุ. 26/438/394; Thig. 63-66)
(ขอความเดียวซํ้ ากันของพระภัททกาปลานีเถรีนี้ มาในคัมภีร

อปทาน พระไตรปฎก เลม ๓๓ ดวย จึงบอกไวใหครบ คือ ขุ.อป. 
33/167/357; Ap. 583)



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๒๖

ความเปนพุทธทายาทของพระมหากัสสปะนี้ พระมโนมอง
อยางไร ซึ่งเปนจุดสํ าคัญท่ีจะตองพิจารณา จะเห็นไดชัดจากคํ าพูด
ของพระมโน ตอไปนี้ (เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๑๐)

“ในยุคสมัยท่ีพระมหากัสสปะเปนผูใหญในการ
บริหารคณะสงฆเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งคณะสงฆให
ความเคารพพระมหากัสสปะเทาเทียมกับพ่ีชายคนโต
ของตระกูล ผูท่ีมีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆบิดรไดจากไปแลว ตามกฎ
เกณฑท่ีระบุไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร

หากพิจารณาโดยอาศัยมุมมองจากเชิงสัมพัทธ
ยอมประเมนิไดวา เมือ่พระพทุธเจาทรงดบัขนัธปรนิพิพาน
ไดไมนาน พระมหากัสสปะไดรับฐานะจากกฎหมาย
ในวัฒนธรรมอินเดียท่ีจะใหทายาท คือ บุตรชายคนโต
ท่ีมีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนนี้ มองเห็นชัดเจนวา

พระมโนมองความเปนพุทธทายาท ในความหมายวาเปนสถานะที่มี
อ ํานาจในการบรหิารและการปกครองคณะสงฆ สบืตอจากพระพทุธเจา

สถานะทีว่านี ้ พระมโนมอง (ตามคํ าพูดของพระมโน) วา “พระ
มหากัสสปะไดรับฐานะจากกฎหมายในวัฒนธรรมอินเดียท่ีจะให
ทายาท คือ บุตรชายคนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหาร
วงศตระกูล”

 เมื่อมองอยางนี้ คิด เขาใจ หรือตีความอยางนี้แลว พระมโน
ก็บรรยายภาพของพระมหากัสสปะและความเปนไปของคณะสงฆไป
ตามนั้น ซึ่งเราก็ควรจะดูวา พระมโนมีฐานอันชอบธรรมที่จะมอง
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หรือตีความอยางนั้นหรือไม ตลอดจนวา ฐานที่พระมโนเอามาตั้งให
เราดูนั้นเปนของจริง หรือเปนเพียงภาพลวงตา

มาดูเปนขั้นตอนไปเลย ตั้งตนแตวา ความเปนพุทธทายาทนั้น
เปนมาอยางไร และมีความหมายอยางไรกันแน

เพ่ือใหสวางแจงกันไปเลย ถึงแมจะมีพุทธพจนตรัสไวเมื่อใกล
พุทธปรินิพพานวา เมื่อพระองคลวงลับไปแลว พระธรรมวินัยจะเปน
ศาสดาของพุทธบริษัททั้งปวง แตเราก็มาดูวากอนนั้นพระพุทธเจา
ทรงเคยตั้ง เคยมอบหมาย เคยใหยึดถือ หรือแมแตตรัสเรียก/ตรัส
ถึงใคร เปน “ทายาท” ของพระองคหรือไม

เมื่อตรวจคนพระไตรปฎกท้ังหมด ก็จะทราบวา พระพุทธเจา
ไมเคยตัง้-มอบหมาย-ใหยึดถอืหรอืแมแตตรสัเรยีก/ตรสัถงึใคร วาเปน
“ทายาท” ของพระองค (เรื่องนี้ มีแงมุมบางอยางท่ีจะพูดขางหนา)

แตกลับไดพบวา มีพระสาวกจํ านวนมาก ท้ังพระภิกษุและพระ
ภิกษุณี ไมนอยกวา ๔๐ ทาน ไดรับการกลาวถึงวาเปนทายาทของ
พระพุทธเจา

ผูท่ีใชคํ ากลาวหรือเรียกวา “ทายาทของพระพุทธเจา” หรือ
“พุทธทายาท” นี้ เปนพระสาวกทั้งนั้น

พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมพระสาวกทานอื่นวาเปนพุทธ
ทายาท

พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมตนเองวาเปนพุทธทายาท
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมทั้งพระสาวกทานอื่น และตน

เองวาเปนพุทธทายาท
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมเปนกลางๆ ถึงการท่ีใครก็ตามท่ี

ทํ าอยางนั้นๆ จะไดเปนพุทธทายาท
หลายแหงเปนคํ าพยากรณของพระพุทธเจาในอดีต
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อีกท้ังพึงสังเกตดวยวา คํ ากลาวเหลานี้ ลวนเปนคาถา คือคํ า
ประพันธรอยกรอง ท่ีเรียกวาฉันทท้ังสิ้น

ถึงตอนนี้ ถามองอยางพระมโนก็ตองยุงกันหนัก เชน จะตอง
หาทางตัดสินวาทานไหนแนเปนพุทธทายาท แลวก็ตองมีองคท่ีจริงกับ
องคท่ีปลอม หรืออาจจะมีองคท่ีเคยเปนแลวพนไปหรือถูกปลด และ
มีองคท่ีตั้งใหม ตองหาหลักฐานวาองคไหนเปนกอน องคไหนเปนที
หลัง อาจตองเถียงหรือทะเลาะกัน

ย่ิงกวานั้น อาจจะตองนึกคิดเปนอกุศลวา ทํ าไมพระสาวกบาง
ทานมาตั้งตัวเองเปนทายาทของพระพุทธเจา เอ นี่พระสาวกทาน
ตองการอํ านาจกันดวยหรือ ดูแลวพระสาวกจะอยูกันอยางวุนวาย
คงไมใชเรื่องสงบเสียแลว

แทนที่จะมาเถียงหรือมาเดากันอยู ก็เอาของจริงมาดูเสียเลย
เพียงใหชาวบานไดอานขอความที่พระสาวกทานกลาวถึงตัว

ทานเองก็ดี กลาวชื่นชมพระสาวกทานอื่นก็ดี วาเปนพุทธทายาท
เดี๋ยวคนที่อานก็จะชัดขึ้นมาเองเลยวา ทํ าไมจึงมีพุทธทายาทมากมาย
นัก ความเปนพุทธทายาทมีความหมายวาอยางไร และทํ าไมจึงชื่นชม
ตัวเองวาเปนพุทธทายาท

รับรองวาเปนเรื่องที่งายและเห็นไดชัดเจนกวา จะแจงกวาท่ี
จะรอใหพระมโนหรือใครๆ มาตีความใหฟง

ขอทํ าความเขาใจกอนวา ขอความที่กลาวถึงการเปนพุทธ
ทายาท นี้ มีสํ านวนที่แยกคราวๆ เปน ๒ แบบ

แบบที่ ๑ คํ าบาลีท่ีใช เปน พุทฺธสฺส ทายาโท บาง ทายาโท
พุทฺธเสฏสฺส บาง ใชคํ าเรียกพระนามอยางอื่นแทนคํ าวา “พุทฺธ” ก็
มี เชนในขอความวา ทายาทโก…อคฺควาทิโน

ท่ีใชสั้นๆ ยกคํ ามาใสในภาษาไทยไดทันทีวา พุทฺธทายาโท มี
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เฉพาะที่กลาวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะองคเดียว
(แบบที่ ๑ นี้ มีเฉพาะในคัมภีรเถร-เถรีคาถา คือพระไตรปฎก

เลม ๒๖ เทานั้น เวนแต โกณฺฑโฺ พทุธฺทายาโท ซึง่มาในพระไตร-
ปฎกเลม ๑๕ ดวย ในขอความเดยีวกนั)

แบบที ่๒ คํ าบาลท่ีีใช ถาเปนภกิษุ วา “ตสสฺ … ทายาโท” ถาเปน
ภิกษุณี วา “ตสสฺ … ทายาทา” (“ตสสฺ” = ของพระองค, ของพระ
ศาสดา/พระพุทธเจาพระองคนัน้) เหตุท่ีใชสรรพนาม “ตสสฺ” เพราะ
ส ํานวนแบบที ่ ๒ นีย้าว โดยมคํี าอืน่ทีพู่ดถงึพระพทุธเจามากอนขางหนา
แลว จึงไมตองพดูซํ ้าอกี ขอยกมาใหดเูปนตวัอยาง

ถาเปนภกิษุ วา
โคตโม นาม โคตฺเตน      สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท     โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต

ถาเปนภกิษุณ ีกว็า
โคตโม นาม โคตฺเตน      สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา     โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา

แปลวา: พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร จักมี
ในโลก ผูนี้จักเปนทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น ในธรรมทั้ง
หลาย (จะวา: “จักเปนทายาท ในธรรมทั้งหลาย ของพระศาสดาพระ
องคนัน้” กไ็ด) จักเปนโอรส เปนผูท่ีธรรมเนรมติ

(แบบที่ ๒ นี้ มาในคัมภีรอปทาน คือพระไตรปฎกเลม ๓๒–
๓๓ คํ าและสํ านวนที่ใชตางจากนี้ ก็มีบาง แตนอย)

ขอใหสังเกตไวดวยวา ท้ังสองแบบนี้ มักจะหรืออาจจะมีคํ าท่ี
พวงมาดวยวา โอรโส/โอรสา หรอื ปตุโฺต/ธตีา และคํ าวา ธมมฺนมฺิมิโต/
ธมฺมนิมฺมิตา ก็เปนตัวบงความหมายที่สํ าคัญ
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- ดูของจริง ก็เข าใจเอง ว า “พุทธทายาท” คือใคร
ทีนี้ ก็มาดูตัวอยางของจริงกันหนอย เริ่มดวยคํ ากลาวถึงตน

เองของพระคยากัสสปะ วา
เราเคยลงนํ ้าลอยบาปในแมนํ ้าคยา ทีท่าคยาผคัคุ

ทั้งเชา เที่ยง และเย็น วันละ ๓ เวลา เพราะในกาล
กอนๆ มา เรามีหลักความคดิเห็นอนัถือวา บาปใดๆ 
ที่เราทํ าไวในชาติกอนๆ เราจะลอยบาปนั้นเสียได ณ 
ที่นี้ ในบัดนี้

คร้ันไดมาสดับวาจาสุภาษิต อันเปนขอความที่
ประกอบดวยเหตุผลแลว เราพิจารณาโดยแยบคาย 
ตระหนักถึงความหมายที่จริงแท ตามที่มันเปน บาป
ทั้งปวงจึงถูกลางลอยหมดไป กลายเปนผูไรมลทนิ 
หมดจด สะอาด เปนทายาทของพระพทุธเจา ผูบริสุทธิ์
เปนบุตร เปนพุทธโอรส

เราไดหยั่งลงแลวสูกระแสธาร ที่มีองคประกอบ
๘ ประการ ลอยปวงบาปหมดไปแลว ลุถึงวิชชา ๓ 
และไดทํ ากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.

[ขุ.เถร.26/341/321; Thag.348]

อานเพียงแคนี้ หลายทานก็คงชัดขึ้นมากับตนเอง วาอะไรเปน
อะไร ในเรื่องความเปนพุทธทายาท อยางแทบไมตองอธิบายเลย ไม
วาจะในแงความหมาย หรือความสงสัยวาทํ าไมพระสาวกมาชืน่ชมกบั
ตนเองในความเปนพทุธทายาทนัน้

ขอยกมาใหดอูกีสกันดิหนอย คราวนีเ้ปนคาถาของพระสงิคาล-
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บิดา (ทานรูปนี้ ไมเคยปรากฏวามีชื่อเสียง ความสํ าคัญ หรือบทบาท
อันใดในคณะสงฆ แถมบวชเมื่อเฒาชรา ก็เปนพุทธทายาทได) ทาน
เลาการปฏิบัติของตัวทาน ดังนี้

ณ ปาเภสกฬาวัน ภิกษุแผใจมองกายปฐพีนี้ไป
ตลอดทั่วทั้งมวล ดวยกํ าหนดหมายวาลวนเปนราง
กระดกู เธอจกัไดเปนทายาทของพระพทุธเจา เห็นทีวา 
เราคงจะละกามราคะไดเร็วพลัน.

[ขุ.เถร.26/155/264; Thag.18]

ไมแตพระสิงคาลบิดาเถระ คือ พระภิกษุท่ีเปนบิดาของสิงคาล
มาณพเทานั้น แมพระสิงคาลมารดาเถรี คือ พระภิกษุณีท่ีเปนมารดา
ของสงิคาลมาณพ ซึง่กผู็ชราทีไ่มไดมบีทบาทอะไรในการบรหิารคณะสงฆ
ก็ไดรับการกลาวถึงวาเปนพุทธทายาทเชนกัน ดังคาถาในอปทานวา

ในโลก จักมีพระศาสดาพระนามวาโคตมะ ทาน
เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกาของ
พระองค ไดเปนทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
ในธรรมทั้งหลาย จักเปนโอรส เปนผูที่ธรรมเนรมิต

 [ขุ.อป.33/174/386; Ap.604]

ทานที่ไดรับการกลาวถึงวาเปนพุทธทายาทอีกทานหนึ่ง ท่ีไม
ควรมองขามไป คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ ซึง่เปนปฐมสาวกของพระ
พุทธเจา

คํ ากลาวสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะวาเปนพุทธทายาท
นั้น เปนของพระวังคีสะ ซึ่งเปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูมีปฏิภาณ

คาถาสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะวาเปนพุทธทายาทนั้น 
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นอกจากมใีนเถรคาถา (พระไตรปฎก เลม ๒๖ [ขุ.เถร. 26/401/436; 
Thag.1246]) เหมือนพระเถระทานอื่นแลว ยังมีพิเศษที่มีเรื่องราวเลาไว
เปนพระสูตรสั้นๆ ในพระไตรปฎกเลมอื่นดวย (คือโกณทญัญสตูร ใน
พระไตรปฎก เลม ๑๕)

ตามเรื่องวา พระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากบรรลุอรหัตตผล
แลว ไดไปอยูท่ีสระโบกขรณีมันทากินีเปนเวลายาวนาน (อรรถกถา
วา ๑๒ ป) แลว ตอมาคราวหนึ่งไดมาเฝาพระพุทธเจา ขอยกความ
ท้ังสูตรมาดูกัน ดังนี้

สมยัหนึง่ พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระเวฬวัุน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
ราชคฤห ฯ

คร้ังนั้นแล ช่ัวกาลผานมานานนักทีเดียว ทาน
พระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ คร้ันแลวไดซบเศียรลงแทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาค จุมพิต นวดฟนพระบาท และ
ประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคคือ 
โกณฑญัญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคคอื โกณฑญัญะ

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะไดมคีวามคิดดังนี้วา 
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ นานนักทีเดียว จึงได
เขาเฝาพระผูมีพระภาค … ถากระไร เราพึงชมเชย
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ในที่เฉพาะพระพักตร
ของพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควร ฯ

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทํ า
ผาอุตราสงคเฉวียงบา ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมี
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พระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้
วา ขาแตพระผูมีพระภาค มีเนื้อความแจมแจงข้ึนแก
ขาพระองค ขาแตพระสุคต มีเนื้อความแจมแจงข้ึน
แกขาพระองค ฯ

พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความจงแจมแจง
กะเธอเถิด วังคีสะ ฯ

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระ
อญัญาโกณฑัญญะ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค
ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา

ทานพทุธานุพุทธะ (ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา) คือ
พระเถระ นามวาโกณฑญัญะนัน้ ผูมคีวามเพยีรกาวหนา
อนัแรงกลา เปนผูไดวิเวกธรรมเครือ่งอยูสุขเปนประจํ า

คุณวิเศษใดอันสาวกผูทํ าตามคํ าสอนของพระ
ศาสดาพึงบรรลุ คุณวิเศษนั้นทุกประการ อันพระ
โกณฑญัญเถระนั้น ผูไมประมาทศึกษาอยู ไดบรรลุ
แลวโดยลํ าดับ

พระโกณฑัญญเถระ ผูมีอานุภาพมาก ผูทรง
วิชชา ๓ ผูฉลาดในเจโตปริยาย เปนพุทธทายาท
ไหวอยูซ่ึงพระบาทของพระศาสดา ฯ

[สํ.ส.15/752/285; S.I.194]
ถามองความหมายอยางพระมโน เราคงตองประหลาดใจวา 

พระเถระทีไ่ปอยูเงยีบสงดั หางไกลจากการบรหิารงานพระศาสนา และ
สงูอายุ เฒาชรากวาองคพระศาสดาเองมากมาย เหตุไฉนจึงมาเปน
พทุธทายาท
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- ใครบ างว า พระมหากัสสปะเป น “พุทธทายาท”
ยกมาใหดูกันแคนี้ ก็มากนักแลว นาจะพอ คราวนี้ก็หันกลับมา

ดูเรือ่งทีว่าพระมหากสัสปะเปนพทุธทายาท มท่ีีไหนกเ็อามาดกูนัใหหมด
พรอมนั้นก็ขอใหดูดวยวา ความเปนพุทธทายาทของพระมหา

กัสสปะ มีอะไรเปนพิเศษ หรือแตกตางจากพุทธทายาททานอื่นๆ 
อยางไรบางหรือไม

เริม่ดวยค ํากลาว (เปนคาถาลวน) ของพระภทัทกาปลานีเถรี ใน
เถรีคาถา [ขุ.เถรี.26/438/451; Thig.63] ท่ีพระมโนยกมาอาง

เนื่องจากคาถาของพระภัททกาปลานีเถรี ในเถรีคาถานั้น ซํ้ า
กับในอปทาน และในอปทานมีเรื่องราวยืดยาวละเอียดกวา จึงขอยก
ขอความมาจากอปทาน ใหอานไดความอยางเพียงพอ (ไดคัดขอความ
ภาษาบาลีเดิมมาลงไวในเชิงอรรถ ใหสะดวกที่จะตรวจสอบดวย)*

สามีของดิฉัน จุติมาแลว เกิดเปนพราหมณช่ือ
ปปผลายนะ ในมหาติตถคาม มารดาชื่อสุมนเทวี 

                                                                         
* ดใูนตารางตอไปนี้
ตโต จุโต มหาติตฺเถ    สุชาโต ปปฺผลายโน
มาตา สุมนเทวี จ       โกสิโคตฺโต ทิโช ปตา ฯ
อหํ มทฺเท ชนปเท      สากลายํ ปุรุตฺตเม
กปลสฺส ทิชสฺสาสึ       ธีตา มาตา สุจีมติ ฯ
ฆนกฺจนพิมฺเพน      นิมฺมินิตฺวาน มํ ปตา
อทา กสฺสปธีรสฺส      กาเมหิ   วชฺชิตสฺส จ ฯ
กทาจิ โส ตรุณิโก      คนฺตฺวา กมฺมนฺตเปกฺขโก
กากาทิเกหิ ขชฺชนฺเต    ปาเณ ทิสฺวาน สํวิชิ ฯ
ฆเรปาหํ ติเล ชาเต     ทิสฺวานาตปตาปเน
กิมิกาเกหิ ขชฺชนฺเต     สํเวคมลภึ ตทา ฯ
ตทา โส ปพฺพชิ ธีโร    อหํ ตํ อนุปพฺพชึ
ปฺจวสฺสานิ นิวสึ      ปริพฺพาชปเถ อหํ ฯ

ยทา ปพฺพชิตา อาสิ    โคตมี ชินโปสิกา
ตทาหํ ตมุปาคนฺตฺวา    พุทฺเธน อนุสาสิตา ฯ
น จิเรเนว กาเลน       อรหตฺตํ อปาปุณึ
อโห กลฺยาณมิตฺตตฺตํ    กสฺสปสฺส สิรีมโต ฯ
ปุตฺโต พุทฺธสฺส ทายาโท กสฺสโป สุสมาหิโต
ปุพฺเพ นิวาสํ โส เวทิ    สคฺคาปายจฺ ปสฺสติ ฯ
อโถ ชาติกฺขยํ ปตฺโต    อภิฺญาโวสิโต มุนิ
เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ     เตวชฺิโช โหต ิพฺราหมฺโณ ฯ
ตเถว ภทฺทกาปลานี     เตวิชฺชา มจฺจุหายินี
ธาเรนฺตี อนฺติมํ เทหํ     เชตฺวา มารํ สวาหนํ ฯ
ทิสฺวา อาทีนวํ โลเก      อุโภ ปพฺพชิตา มยํ
ตยมฺหา ขีณาสวา ทนฺตา สีติภูตามฺห นิพฺพุตา ฯ
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บิดาเปนพราหมณโกสิโคตร
ดฉัินเกดิ ณ สากลบรีุ เมอืงอดุม ในแควนมทัทะ

เปนธดิาของพราหมณนามวากปละ มารดาช่ือวา สุจีมดี
บิดายอมรับเอารูปปฏิมาทองคํ าไวใหเปนตางตัว

ดฉัิน ไดยกดิฉันใหแกคุณกัสสปะผูมีปญญา ซ่ึงไดละ
เวนกามคุณ

คราวหน่ึง ปปผลายนะนั้น ผูมีใจการุณย ไป
ตรวจดูการงาน เห็นสัตวเล็กๆ ที่ถูกสัตวใหญกวา
เชนกาเปนตนจับกิน ก็สลดใจ

ทางฝายดิฉันอยูที่บาน เวลานั้น ไดเห็นนํ้ ามันงา
ทีเ่อาออกผึ่งแดด มีเหลาหนอนที่อาศัยอยู ถูกหมูกา
จิกกิน ก็เกิดความสลดใจ

คร้ังนั้น ปปผลายนะผูเปนธีรชน ออกบวชแลว 
ดฉัินก็บวชตาม ดิฉันอยูในสํ านักปริพาชก ๕ ป (จน
กระทั่ง) เมื่อพระนางโคตมี ผูเปนพระมารดาเล้ียงของ
พระชินเจาทรงผนวชแลว ดิฉันจึงเขาไปหาทาน (ได
บวชแลว) พระพุทธเจาก็ทรงส่ังสอน

ลวงกาลไมนานนัก ดิฉันก็ไดบรรลุอรหัตผล นา
ช่ืนชมนัก ที่ดิ ฉันได มีพระกัสสปะผู ทรงสิริเป น
กัลยาณมิตร

ทานพระกัสสปะ เปนบุตร เปนทายาทของพระ
พุทธเจา มีจิตต้ังมั่นเปนอยางดี รูบุพเพนิวาส เห็นทั้ง
สวรรคและอบาย ไดลุถึงชาติกษัย จบอภิญญา เปน
มุนี และดวยวิชชา ๓ ประการนี้ จึงเปนพราหมณ
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ทรงไตรวิชชา
ภัททกาปลานีตัวดิฉันนี้ ก็เหมือนกัน เปนผูทรง

ไตรวิชชา สลัดมัจจุราชาทิ้งไป ทรงรางกายสุดทาย 
โดยไดชํ านะมารพรอมทั้งไพรพล

เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแลว ออกบวชกันมา 
ไดเปนผูหมดสิ้นอาสวะ ฝกตนเสร็จแลว ฉ่ํ าเย็น 
นพิพาน

[ขุ.อป.33/167/357; Ap.583]

ทานหนึ่งท่ีกลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนทายาทของพระ
พุทธเจา กคื็อพระมหาโมคคลัลานะ ผูเปนอคัรสาวกเบ้ืองซายของพระ
พุทธเจา

คํ ากลาวของพระมหาโมคคัลลานะก็อยูในเถรคาถา คือเปน
คาถาลวน แตคาถาของพระมหาโมคคัลลานะยืดยาวมาก (ท้ังหมด 
๖๘ คาถา) เพราะทานพูดถึงบุคคลและเหตุการณหลายอยางท่ีนา
สังเกตในชีวิตของทาน รวมท้ังกลาวถึงพระสาวกอื่นหลายองค

คาถาของพระมหาโมคคลัลานะ เริม่ดวยการชืน่ชมคณุความดี
ของพระสาวกที่ถือธุดงคขออยูปา รวมไปถึงการอยูโคนไม และการ
ถอืวัตรบิณฑบาตเปนประจ ํา เลาถงึการท่ีทานสัง่สอนหญงิแพศยาทีม่า
เลาโลมทาน กลาวถงึการปรนิพิพานของพระสารบุีตร กลาวถงึพระตสิสะ

จากนั้น กลาวถึงตัวทานเองคอืพระมหาโมคคลัลานะทีเ่ปนพทุธ
ทายาท ตอดวยชมพระมหากัสสปะในแงเปนพุทธทายาทท่ีมีคุณสมบัติ
คลายกับตัวทาน ตํ าหนิพระโปฐิละ ชื่นชมคุณความดีของพระสารี
บุตร พูดถึงการท่ีทานแสดงฤทธิ์ท่ีมิคารมาตุปราสาท และเตือนสติ
พระอินทรท่ีเวชยันตปราสาท การทํ าใหพระพรหมสละมิจฉาทิฏฐิท่ี
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เขาใจผิดวาตนจะคงอยูย่ังยืนตลอดไปโดยยอมรับตระหนักรูถึงอนิจจ
ลักษณะ ลงทายที่การกํ าราบมาร

เนื่องจากคาถาของพระมหาโมคคัลลานะยืดยาวมาก จึงขอคัด
มาเฉพาะตอนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท

อยางท่ีบอกแลววา พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเอง
เปนพุทธทายาท แลวจึงกลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท
ขอความสวนนี้จึงอยูตอกัน  และในที่นี้ก็จะคัดมาใหดูพรอมกัน 
เพราะไมยาวมากนัก

(คาถาของพระมหาโมคคัลลานะที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวา
เปนพุทธทายาทนี้ พระมโนก็คัดมา แตวิธีคัด-ตัดตอนและนํ าเสนอ
ของพระมโนเปนอยางไร จะพูดตอไป)

พระมหาโมคคัลลานะกลาวความตอนนี้ ดังนี้

สวนอาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนบุตร
ของพระพุทธเจา ผูไมมีใครเปรียบ ผูคงที่ ไดเขาไปสู
ชองภูเขา เจริญฌานอยู

อาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนผูสงบระงับ 
ยนิดแีตในธรรมอนัสงบ อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปน
มนุี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท 
พทุธฺเสฏสสฺ) เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดา
กราบไหว

ดกูรพราหมณ ทานจงไหวพระกสัสป ผูสงบระงับ
ผูยินดีแตในธรรมอนัสงบ อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปน
มนุ ี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท 
พทุธฺเสฏสสฺ)
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อนึง่ ในหมูมนุษยทั้งปวง ผูใดเปนกษัตริยหรือ
เปนพราหมณสืบวงศตระกูลมาเปนลํ าดับๆ ต้ัง 
๑๐๐ ชาติ ถงึพรอมดวยไตรเทพ ถึงแมจะเปนผูเลา
เรียนมนต เปนผูถึงฝงแหงเวท ๓ การกราบไหวผูนั้น
แมบอยๆ ยอมไมถึงเส้ียว ๑๖ อันจํ าแนกออก ๑๖ 
คร้ัง ของบุญที่ไหวพระกัสสปนี้เพียงครั้งเดียวเลย

ภิกษุใดเวลาเชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลมและ
ปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแลวเที่ยวไปบิณฑบาต 
ดกูรพราหมณ ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้นเลย อยา
ไดทํ าลายตนเสียเลย ทานจงยังใจใหเล่ือมใสในพระ
อรหันตผูคงที่เถดิ จงรีบประณมอัญชลีไหวเถิด ศีรษะ
ของทานอยาแตกไปเสียเลย

[ขุ.เถร.26/400/427; Thag.1168-9]     

- พระโมคคัลลาน กับมหากัสสปะ คูแขงเปนพุทธทายาท?
คราวนี้ก็หันไปดูพระมโน ท่ีจริงพระมโนก็ยกขอความในเถร

คาถาตอนนี้มาอาง แตพระมโนตัดตอนเสีย ไมเอาขอความสวนที่
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองเปนพุทธทายาท ตัดเอามา
เฉพาะตอนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท ท้ังๆ ท่ีขอ
ความทั้งสองสวนอยูตอกัน ติดกัน และเปนขอความเพียงสั้นๆ

นอกจากนัน้ พระมโนยงัพูดน ํา ใหตัง้ขอสงัเกตตอพระมหากสัสปะไว
อกีดวย ขอใหดขูอความในหนงัสอืของพระมโนตอไปนี ้ (เหตเุกดิ พ.ศ. ๑
หนา ๒๐๔ ขอความยาวซํ้ าท่ีอางแลวขางบน จึงละ […] เสียบาง)

“ในมหาโมคคลัลานเถรคาถา ไดมขีอความตอนหนึง่
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ท่ีทํ าใหสงสัยวามีผูท่ีไมยอมรับความเปนผูนํ าของพระ 
มหากัสสปะ

ดกูรพราหมณ ทานจงไหวพระกสัสปะผูสงบระงบั
ผูยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด 
เปนมุนี เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด 
อนึ่ง ในหมูมนุษยท้ังปวง … ดูกรพราหมณ ทานอยา
รกุรานภกิษเุชนนัน้เลย อยาไดทํ าลายตนเสยีเลย ทานจงยงั
ใจใหเลือ่มใสในพระอรหนัตผูคงทีเ่ถดิ จงรบีประณม
อัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย

(ขุ. 26/400/367; Thag. 1167-1173)
แมวาถอยคํ าในคาถานี้ระบุวาเปนของพระมหา

โมคคัลลานะ แตนาจะเปนการประพันธในยุคหลัง
เพ่ือสรางฐานการเปนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นตอพระมหา
กัสสปะในฐานะทายาทของพระพุทธเจา และไมนาจะ
สงสัยวาคาถาตอนนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกํ าราบผู  ท่ีไม
ปรารถนาดกีบัพระมหากสัสปะในการบรหิารคณะสงฆ”
(ในคํ าพูดของพระมโนทอนนี้ ท่ีแทนั้น เมื่อรูเขาใจความหมาย

ของคํ าวาพุทธทายาทอยางท่ีใหอานของจริงดูเองแลว คํ าสันนิษฐาน
หรือคิดเดาของพระมโนตรงนี้ก็กลายเปนการคิดเพอเหลวไหลที่นา
ขํ าขัน เพราะไมรูวาจะตองใหใครมายอมรับความเปนพุทธทายาทไป
ทํ าไม  และจะยอมรับไดอยางไร แลวก็ไมรูวาจะกํ าราบใครไปทํ าไม)

จุดท่ีควรตั้งขอสังเกตก็คือ เหตุใดพระมโนจึงไมยกขอความที่
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท มาแสดง
ไวดวย ท้ังท่ีขอความนั้นก็สั้นๆ และอยูตอกัน ติดกัน
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(และพระมโนก็ไมบอกใหรูวามีพระสาวกทานอื่นอีกหลายทาน 
ท่ีกลาวถึงตนเองบาง กลาวถึงผูอื่นบาง กลาวถึงท้ังตนเองและผูอื่น
บาง วาเปนพุทธทายาท)

เรื่องนี้ขอยกใหทุกคนพิจารณาเอง ไมเห็นความจํ าเปนที่จะ
ตองวิจารณ

(พระมโนอาจจะนึกไมทันวา ถาพระมโนยกคาถาของพระมหา
โมคคัลลานะมาลงใหครบวา ทานกลาวถึงท้ังตัวทานเองและพระมหา
กัสสปะวาเปนพุทธทายาท พระมโนก็จะไดแงตีพระมหากัสสปะเพิ่ม
ขึ้นอีกวา “เห็นไหม! พระมหากัสสปะเปนคูแขง จะชิงความเปนพุทธ
ทายาท กับพระมหาโมคคัลลานะ ตั้งแตพระพุทธเจายังอยู”)

สวนที่ควรพูดถึงและทํ าใหชัดสักหนอย คือ จุดท่ีพระมโนพูด
นํ าใหตั้งขอสังเกตตอพระมหากัสสปะ ซึ่งขอยกมาใหดูซํ้ าอีกครั้งหนึ่ง
พระมโนกลาววา

ในมหาโมคคลัลานเถรคาถา ไดมขีอความตอนหนึง่
ท่ีทํ าใหสงสัยวามีผูท่ีไมยอมรับความเปนผูนํ าของพระ 
มหากัสสปะ

ดกูรพราหมณ ทานจงไหวพระกสัสปะผูสงบระงบั 
…
ถอยคํ าและวิธีพูดของพระมโนนี้ ทํ าใหตองตั้งขอสังเกตตอ

พระมโน วา
๑) ท่ีพระมโนพูดนํ าใหผูอานตั้งขอสังเกตวา คํ าของพระมหา  

โมคคัลลานเถระมีขอความที่ทํ าใหสงสัยวามีผูไมยอมรับความเปนผู
นํ าของพระมหากัสสปะนั้น ทํ าไมพระมโนไมนํ าหรือหาขอมูลมาแสดง
ใหชัดลงไปวาเรื่องเปนอยางท่ีตนกลาวหรือไม ทํ าไมพูดท้ิงไวเฉยๆ 
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เพราะขอความที่มหาโมคคัลลานเถระกลาวนั้นอาจมีความหมาย
อยางอื่นก็ได

วิสยัของนกัวิชาการ ยอมไมดวนวินจิฉยัอะไรๆ และไมตัง้ขอ
สงัเกตอยางเล่ือนลอยหรือพูดเอาเอง

นกัวิชาการน้ัน จะวินิจฉัย ตอเมื่อไดคนควาตรวจสอบหลักฐาน
จนชัดเจนถองแท หากหาขอมูลหลักฐานเต็มท่ีแลว ยังไมชัดเจนพอ
ยังไมสามารถยุติ ก็ตั้งขอสังเกตไว พรอมทั้งเสนอแนะหรือบอกขอ
บงชี้บางอยาง ใหไดแงมุมและแนวทางที่จะสอบสวนคนควากันตอไป

จึงเปนที่นาสงสัยตอเจตนาของพระมโน เหมือนวาพระมโนมุง
แตจะจองลางพระมหากัสสปะ จองจะหาทางใหคนเขาใจทานผิด
หรือใหมองทานในแงราย โดยไมมีมูลความจริง และไดแตพูดลอยๆ
ไมสามารถหาหลักฐานมาแสดง (นอกจากหลักฐานเท็จท่ีไดดูกันมา
และจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)

ในขณะทีพ่ระมโนคอยหาโอกาสตัง้แงมองพระมหากสัสปะ ใน
ทางท่ีสอเจตนาราย อยางเล่ือนลอย ไมสมเหตุผล ผูอานที่เทาทันก็
สามารถตั้งขอสังเกตตอพระมโนตามไปพรอมกัน แตเปนขอสังเกตท่ี
ชัดเจนสมเหตุสมผล

- ถาพระมโนเอาขอมูลมาแสดงใหครบ ก็หลอกใครไมได
๒) เมื่อพระมโนมองวาการเปนพุทธทายาท หมายถึงการมี

อํ านาจบริหารคณะสงฆ ตอจากพระพุทธเจา แตคนที่พระมโนสงสัย
วาเปนผูท่ีไมยอมรับความเปนผูนํ าของพระมหากัสสปะในกรณีนี้ เปน
พราหมณคนหนึ่ง

พวกพราหมณนั้นเปนคนนอก เปนคนอยูบาน ไมเปนบรรพชิต
เขาไมไดมีสวนเกี่ยวของและไมไดรูเรื่องอะไรดวยเลยกับการบริหาร
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คณะสงฆ  การท่ีพราหมณคนนี้จะเคารพพระมหากัสสปะหรือไม ก็ไม
เกี่ยวอะไรกับการที่ทานจะเปนผูนํ าในคณะสงฆหรือไม

ย่ิงกวานั้น เปนที่รูกันดีวา พราหมณเปนคนในระบบวรรณะ
นับถือพระพรหม ยึดถือพระเวท และถือตัววาเปนคนวรรณะสูงสุด
แตพระพุทธศาสนาไมถือวรรณะ ไมยอมรับวาพระพรหมเปนผูสรางผู
บันดาล และปฏิเสธพระเวท ตามปกติพวกพราหมณจึงไมยอมรับ
พระพุทธศาสนา และโดยทั่วไปพวกพราหมณไมพอใจตอพระพุทธเจา

มีเรื่องราวมากมายที่พราหมณรายโนนรายนี้แสดงอาการไมดี
ตางๆ ตอพระพุทธเจาและพระสาวก จึงปรากฏเรื่องราวมากมายใน
การประกาศพระศาสนา ท่ีพระพุทธเจาทรงเผชิญและผจญกับพวก
พราหมณในรูปแบบตางๆ (ดูตอนตอไป)

ดังนั้น จึงเปนเรื่องปกติธรรมดา ท่ีมีพราหมณแสดงอาการไม
เคารพนับถือตอพระมหากัสสปะ หรือตอพระมหาสาวกองคใด หรือ
แมตอพระพุทธเจา

การที่พระมโนตั้งขอสังเกตใหสงสัยในกรณีนี้ กลับเปนหลัก
ฐานที่แสดงวาพระมโนขาดความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพระ
พุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวของ รวมท้ังไมเขาถึงบรรยากาศ
แหงสังคมชมพูทวีปในยุคสมัยที่กํ าลังพิจารณา ดังนั้น การคิด การ
มอง และการวิเคราะหวิจารณตางๆ ของพระมโนจึงยอมจะผิดพลาด
หลงทาง ไมมีฐานที่จะใหเกิดความถูกตอง

๓) ยังมีขอมูลหลักฐานที่เปนสวนรายละเอียดอีกหลายอยาง 
ท่ีเกี่ยวของอยูในคํ ากลาวของพระมหาโมคคัลลานะ ท่ีพระมโนยกมา
อาง ซึ่งถานํ ามาพิจารณาใหตรงตามเร่ือง ก็จะยิ่งทํ าใหเขาใจเรื่อง
ราวไดถูกตองชัดเจน

การท่ีพระมโนไมนํ าเรื่องราวขอมูลมาสูการรับรูของผูอานให
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เพียงพอ แลวดวนสรุปใหเขาทางของตน ถาไมเปนเพราะมีเจตนา
อะไรแฝงอยู ก็เปนเรื่องของการทํ างานอยางลวกๆ

อยางท่ีกลาวแลว พระมโนไมแสดงค ําของพระมหาโมคคลัลานะ
ท่ีกลาวถึงตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท กอนที่ทานจะกลาววาพระ
มหากัสสปะเปนพุทธทายาท ท้ังท่ีเปนขอความสั้นๆ อยูตอกัน

พระมโนนั้น ท้ังกอนและหลังตั้งแงสงสัยตอพระมหากัสสปะ
ไมไดตรวจสอบคนควาหาหลักฐานขอมูลมาแสดงใหรูวาพราหมณท่ี
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงวาแสดงอาการไมเคารพตอพระมหา
กัสสปะนั้น เปนใคร มีเรื่องราวเปนมาอยางไร พอจะบงชัดไดไหมวา
ไมยอมรับพระมหากัสสปะจริงหรือไม

นอกจากนั้น พระมโน ถาจะเปนนักวิชาการ เมื่อจะลงขอ
สันนิษฐานในกรณีนี้ ควรใหผูอานรูบริบทหรือเขาใจเรื่องราวแวด
ลอมเกี่ยวกับพระมหาโมคคัลลานะผูกลาวขอความนั้น พรอมทั้งภาพ
รวมแหงเนื้อความที่ทานกลาว (ท่ีวายาว ๖๘ คาถา) ไมใชตั้งหนาหา
จับเอาแตแงมุมท่ีหักใหเขาความหมายที่ตัวตองการ

เปนที่รูกันดีวา พระมหาโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวกฝาย
ซาย ผูเลิศทางฤทธิ์ พูดภาษาชาวบานวาเปนฝายปราบปราม (บาง
ทานพูดใหงายกวานี้วาเปนฝายบู)

ในคาถาที่พระมหาโมคคัลลานะกลาว อันยืดยาวนี้ มีท้ังเรื่อง
สั่งสอนหญิงแพศยาที่มาเลาโลมทานใหเลิกราไป เรื่องเตือนสติพระ
อินทรไมใหลํ าพองในความยิ่งใหญ เรื่องแกมิจฉาทิฏฐิของพระพรหม
ไมใหหลงผิดวาจะคงอยูในความยิ่งใหญย่ังยืนตลอดไป เรื่องกํ าราบ
มารใหสํ านึกวาจะรังควาญใครตามชอบใจไมได

ในสวนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะนั้น ดูใหชัด จะเห็นวา ตัว
ประเด็นหรือเปาหมาย ไมใชการกลาวถึงความเปนพุทธทายาทของ
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พระมหากัสสปะดวยซํ้ า แตพระมหาโมคคัลลานะมุงกลาวถึงการท่ี
ทานไดกํ าราบพราหมณคนนั้น (คือคนที่แสดงอาการไมเคารพตอ
พระมหากัสสปะ) ดังนั้น คํ าท่ีพระมหาโมคคัลลานะกลาวเก่ียวกับ
พระมหากัสสปะจึงมีเนื้อหาที่สนองจุดหมายนี้โดยตรง

แมแตเมื่อกลาวถึงคุณสมบัติของพระมหากัสสปะที่เปนพุทธ
ทายาท พระมหาโมคคัลลานะก็กลาวถึงคุณสมบัติอยางเดียวกันซํ้ า
กันกับคุณสมบัติท่ีเปนพุทธทายาทของตัวทานเอง

ขอใหดูคํ าบาลีเดิม ซึ่งเห็นไดชัดกวาคํ าแปลภาษาไทย ดังนี้
(คาถาตน คือ ๒ บรรทัดแรก หมายถึงพระมหาโมคคัลลานะ; คาถา
ทาย คือ ๒ บรรทัดหลัง หมายถึงพระมหากัสสปะ)

อุปสนฺโต อุปรโต     ปนฺตเสนาสโน มุนิ
ทายาโท พทุธฺเสฏฐสสฺ   พรฺหมฺนุา อภวินทฺโิต ฯ
อุปสนฺตํ อุปรตํ         ปนฺตเสนาสนํ มุนึ
ทายาทํ พทุธฺเสฏฐสสฺ   วนทฺ พรฺาหมฺณ กสสฺป ฯ
อาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนผูสงบระงับ 

ยนิดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปนมนุี
เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูอันทาว
มหาพรหมพรอมทั้งเทวดากราบไหว

ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสป ผู สงบระงับ
ยนิดแีตในธรรมอนัสงบ อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปนมนุี
เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ
(ตามความในสองคาถานี้ พระมหาโมคคัลลานะ และ พระมหา

กัสสปะ เปนพทุธทายาท พรอมกันทั้งสองทาน และไมมีว่ีแวววาความ
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เปนพทุธทายาทนั้น เกี่ยวโยงอะไรกับการบริหาร/ปกครองคณะสงฆ)
พราหมณท่ีแสดงอาการไมเคารพตอพระมหากัสสปะ (ท่ีพระ

มโนพูดทํ านองวาไมยอมรับความเปนผูนํ าของพระมหากัสสปะ) ซึ่ง
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงนั้น มีเรื่องเลาขยายความตอนนี้ไวใน
อรรถกถา [เถร.อ.๒/๕๔๔] ซึ่งทํ าใหเรื่องราวชัดขึ้น

(ถาพระมโนไมเชื่ออรรถกถา ก็มีสิทธิไมเชื่อ แตในเมื่อเปนการ
พิสูจนความจริงทางเอกสาร ถึงโดยสวนตัวจะไมเชื่อ ก็ตองนํ ามา
แสดง จะละเลยไมกลาวถึงไมได ถาตนไมเชื่อ เมื่อนํ ามาแสดงหรือ
กลาวอาง ก็สามารถชี้แจงวาตนไมเชื่อดวยเหตุผลอยางนั้นๆ)

ตามเร่ืองในอรรถกถาวา พราหมณคนนี้เปนหลานของพระสารี
บุตร แตยังเปนมจิฉาทฏิฐ ิไมไดนบัถอืพระพทุธศาสนา (และจึงมองพระ
สงฆเหมือนอยางท่ีพราหมณท่ัวไปมอง)

เชาวันหนึง่ พราหมณคนนีม้องเหน็พระมหากสัสปะเขาไปบณิฑบาต
ในเมืองราชคฤห ก็คิดอยูในใจวาตนไดเห็นคนกาฬกิณีเสียแลว

พระมหามหาโมคคัลลานะรูทันอาการของเขา จึงพูดกับเขา
โดยชี้แจงใหมองเห็นคุณความดีและความสํ าคัญของพระมหากัสสปะ 
จนในที่สุดเขายอมขอขมาตอพระมหากัสสปะ

๔) ถึงตอนนี้ ใครๆ ก็สามารถพูดไดวา การกระทํ าของพระ
มโน แสดงถึงความไมสุจริต อยางนอยมีความไมซื่อตรงตอขอมูล 
และความไมสุจริตของพระมโนก็ฟองตัวเอง ทํ าใหคํ าพูดของตนขัด
กันเอง ความเท็จก็โผลออกมา

ตัวอยาง เชน พระมโนพยายามบอกวาหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะกํ าอํ านาจปกครองคณะสงฆ แตพูด
ไปพดูมา คงจะโดยไมรูตวั กลายเปนบอกวา พระมหากสัสปะเปนผู
บริหารคณะสงฆตั้งแตพระสารีบุตรยังอยู คือตั้งแตพระพุทธเจายัง
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ไมปรินิพพาน เรื่องอยางนี้จะไดเห็นชัดขึ้นๆ ตอไป
 อนึ่ง คํ าท่ีพระมโนพูดทํ านองสรุปปดทายตอนนี้วา “แมวาถอย

ค ําในคาถานีร้ะบวุาเปนของพระมหาโมคคลัลานะ แตนาจะเปนการ
ประพันธในยุคหลัง เพ่ือสรางฐานการเปนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นตอ
พระ มหากสัสปะในฐานะทายาทของพระพทุธเจา และไมนาจะสงสยั
วาคาถาตอนนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกํ าราบผูท่ีไมปรารถนาดีกับพระมหา
กัสสปะในการบริหารคณะสงฆ” นั้น

จากขอมูล หลักฐาน และเหตุผลที่กลาวมา จะเห็นวา คํ าพูด
ของพระมโนนี้ เปนการทึกทักวาเอาเองตามที่ตนตองการ และคิดฝน
ปรงุแตงเรือ่งราวขึน้มา ซึง่ท่ีจรงิไมมเีรือ่งอะไรเกีย่วของกบัการบรหิาร
คณะสงฆ เปนเรื่องตลกขํ าขัน ท่ีไมมีสาระทางวิชาการแตอยางใด
และความเลื่อนลอยไรสาระนี้จะปรากฏชัดย่ิงขึ้นๆ ดังจะไดเห็นตอไป

- มาดูพระมหากัสสปะ อ างตนเป นพุทธทายาท?
คราวนี้ก็มาดูคาถาของพระมหากัสสปะ ท่ีกลาวถึงตัวทานเอง

วาเปนพุทธทายาท (คือแหงท่ี ๔ ท่ีวาพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท)
(สงสัยวาพระมโนคงไมพบคํ าของพระมหากัสสปะที่กลาวถึง

ตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท ถาพระมโนพบ คงทั้งตีความเตลิด 
และตีพระมหากัสสปะหนัก ย่ิงกวานี้)

คํ ากลาวของพระมหากัสสปะในเถรคาถา ยาวถึง ๓๙ คาถา 
แตไดนํ ามาลงไวท่ีนี่ท้ังหมด เพราะเปนจุดท่ีเพงมองโดยตรง ผูอาน
จะไดพิจารณาดวยตนเองวาอะไรเปนอะไร

(แตถาสามารถ ควรอานฉบับภาษาบาลีท่ีเปนของเดิม ในที่นี้ 
ไดตรวจสอบปรับคํ าแปลใหมใหใกลท่ีสุด – ในพระไตรปฎกฉบับแปล
ภาษาไทย ทานตองแปลทั่วๆ ไป จํ านวนมาก จึงตองเห็นใจวาบาง
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แหงทานก็แปลพอไดความ)

ไมควรอยูแบบมีหมูหอมลอม (หรือ แบบออกหนา
นํ าหมู = น คเณน ปุรกฺขโต) เพราะจะเปนเหตุใหใจ
พลานไป ยากจะไดสมาธิ การสงเคราะหคนที่ตางจิต
ตางใจกันก็ยาก เพราะมองเห็นอยางนี้ จึงไมควรชอบ
ใจการอยูในหมู

มุนีไม ควรเขาไปของแวะกับตระกูลทั้งหลาย 
เพราะจะเปนเหตุใหใจพลานไป ยากที่จะไดสมาธิ ผูที่
ของเกี่ยวกับตระกูลนั้น มัวขวนขวายในการเขาไปสู
ตระกูล ติดรสอาหาร ก็จะละทิ้งประโยชนที่นํ าสุขอัน
แทจริงมาให

ผูรูทั้งหลายบอกใหทราบไว การกราบไหวและ
การบชูาในตระกลูทัง้หลาย เปนหลมลอ และเปนลูกศรที่
ออนเฉยีบ ถอนยากนกั คนทรามสละสักการะไดยาก

เราลงจากเสนาสนะ เขาสูเมืองไปบิณฑบาต 
บุรุษโรคเรื้อนกํ าลังบริโภคอาหาร เราไดเขาไปหาดวย
อาการเอื้อเฟอ บุรุษโรคเรื้อนนั้น นอมนํ าคํ าขาวเขา
มาดวยมือที่เปนแผลสุก เมื่อเขาใสคํ าขาวลง นิ้วมือ
ของเขาก็ขาดตกลงในบาตรของเรานี้ เราอาศัยขาง
ฝาเรือน ฉันขาวนั้น ทั้งขณะที่ฉัน และเมื่อฉันเสร็จ
แลว เรามิไดมีความรังเกียจเลย

ภิกษุใดมีใจยินดีบริโภคปจจัยสี่ ทั้งอาหารคือ
บิณฑบาตที่ใชกํ าลังขาไปยืนรับมา โอสถคือยาดองนํ้ า
มูตรเนา เสนาสนะคือโคนไม และจีวรคือผาบังสุกุล 
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ภิกษุนั้นแล อยูไดทั่วทั้งส่ีทิศไมติดขัด
ภิกษุบางพวกยอมเดือดรอนลํ าบากเมื่อขึ้นเขา 

แต กัสสปะผู  เป นทายาทของพระพุทธเจ  า มี
สัมปชัญญะ สติมัน่ (แมจะชรา) แขง็แรงดวยก ําลังฤทธิ์
ก็ข้ึนไปได

กลับจากบิณฑบาตแลว ข้ึนภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน จึงหมดความ
หวาดกลัวภัย

กลับจากบิณฑบาตแลว ข้ึนภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน เมื่อสัตวทั้ง
หลายถูกไฟกิเลสแผดเผาอยู ก็เปนผูสงบเย็น

กลับจากบิณฑบาตแลว ข้ึนภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน ทํ ากิจเสร็จส้ิน
แลว ไมมีอาสวะเหลืออีก

ภาคพื้นทั่วไป มีตนกุมมากหลายเรียงรายเปนทิว
แถว นาชมช่ืนระร่ืนใจ มเีสียงชางรองดงักกึกอง ชวน
ใหราเริง ทัว่ถิน่เปนแดนภผูาโขดเขา ท ําใจเราใหร่ืนรมย

ภูเขาสีเขียวทะมึนดุจเมฆ สวยงาม มีธารนํ้ าเย็น
ใสสะอาด ดารดาษแผคลุมดวยผืนหญา อันมีสีเขียว
เหลือบทองดังแมลงทับ ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา 
ทํ าใจเราใหร่ืนรมย

ภูเขามียอดสูงตระหงานจดเมฆเขียวทะมึน แมน
เหมือนปราสาท มีเสียงชางปารองกัมปนาท ชวนให
ราเริง ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทํ าใจเราใหร่ืนรมย
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ภูเขานั้น อันฝนตกรดชุมฉ่ํ าแลว มีผิวพื้นช่ืน
สบาย เปนที่เสพอาศัยของเหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียง
นกยูง ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทํ าใจเราใหร่ืนรมย

เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝใจที่จะเพงจิตพินิจ
ธรรม ซ่ึงไดปลงกายอุทิศใจ โดยมีสติ

เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝตอจุดหมาย ซ่ึงได
ปลงกายอุทิศใจ เยี่ยงผูเห็นภัยในวัฏสงสาร

เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝปรารถนาความ
ผาสุก ซ่ึงไดปลงกายอุทิศใจ อยางผูศึกษา

เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝปรารถนาตอการ
ประกอบความเพียร ซ่ึงไดปลงกายอุทิศใจ เปนผูมั่น
แนวคงที่

ภูเขาสีดังดอกผักตบ ดานบนทองฟาปกคลุมดวย
เมฆหมอก เกล่ือนกลนดวยหมูนกนานา ทั่วถิ่นเปน
แดนภูผาโขดเขา ทํ าใจเราใหร่ืนรมย

ภูเขาไมเกล่ือนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้อเสพ
อาศัย คลาคล่ํ าดวยหมูนกนานา ทั่วถิ่นเปนแดนภูผา
โขดเขา ทํ าใจเราใหร่ืนรมย

ภูเขามีนํ้ าใสสะอาด มีแผนศิลาหนาใหญ เกล่ือน
กลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย 
ทัว่ถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทํ าใจเราใหร่ืนรมย

ถึงจะบรรเลงเบญจางคดุรีย เราก็มิไดมีความช่ืน
ชอบยินดี เหมือนอยางที่มีจิตแนวสนิท เห็นแจงธรรม
ถองแท
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ไมควรจะมัวทํ ากิจกรรมการงานใหมากนัก พึง
หลีกเวนหมูชน (ผูมิใชกัลยาณมิตร) ไมควรวุนวาย
กับเร่ืองลาภผลและการหาพวกหาหมู ผูที่ทํ าเชนนั้น 
มัวขวนขวายวุนวาย ติดรสอาหาร ก็จะละทิ้ง
ประโยชนที่นํ าสุขอันแทจริงมาให

ไมควรจะมัวทํ ากิจกรรมการงานใหมากนัก พึง
หลีกเวนเร่ืองที่ไมเปนไปเพื่อจุดหมาย (เพราะ) ราง
กายจะเหนื่อยลาลํ าบากเปลา พอประสบทุกขเขาแลว 
ก็จะไมพบความสงบใจ

ภิกษุจะมองเห็นประโยชนที่พิสูจนใหประจักษกับ
ตนได เพียงดวยการขยับปาก ก็หาไม เธอก็ไดแต
เทีย่วชคูอแขง็ทือ่ไป โดยส ําคญัตนวาประเสรฐิกวาเขา

ทั้งที่ไม ดีกวาเขา  คนพาลก็สํ าคัญตนวา
ประเสริฐกวาหรือเทากับเขา คนที่มีใจกระดางอยาง
นั้น วิญูทั้งหลายไมสรรเสริญ

ผูใดไมแกวงไปในความแบงแยกทั้งหลาย ที่ถือวา
เราดเีลิศประเสริฐกวาเขาบาง วาเราไมดกีวาเขาบาง  
วาเราเลวทรามต่ํ ากวาเขาบาง  วาเราเสมอเทากันกับ
เขาบาง ผูนั้นแหละ ซ่ึงเปนคนมีปญญา มีวาทะเที่ยง
ตรง ต้ังมั่นดีแลวในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความ
สงบใจ วิญูทั้งหลายยอมสรรเสริญ

ภิกษุใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้ง
หลาย ภิกษุนั้นอยูหางไกลจากสัทธรรม ดังฟากับดิน

ภิกษุเหลาใดมีหิริและโอตตัปปะอันเขาไปตั้งไว
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ชอบทุกเมื่อ ภิกษุเหลานั้นจะมีพรหมจรรยอันงอกงาม 
ส้ินภพใหม

ภิกษุผูยังมีใจฟุงซาน กลับกลอก ถึงจะนุงหมผา
บังสุกุล ก็ไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือนดัง
วานรที่คลุมดวยหนังราชสีห

สวนภิกษุที่ไมฟุงซาน ไมกลับกลอก มีปญญา
รักษาตน สํ ารวมอินทรีย ยอมงดงามดวยผาบังสุกุล 
ดังราชสีหในถํ้ าแหงขุนเขา

เหลาเทพมากหลาย ผูเรืองฤทธิ์ เรืองยศ  ลวน
เปนหมูพรหมตางช้ัน นับจํ านวนหมื่น มายืนประนม
อญัชลี นมัสการทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร นัก
ฌานยิ่งใหญ ผูเปนปราชญ มีใจตั้งมั่น (พากันเปลง
วาจาวา)

ขอนอบนอมแดพระคุณเจา ทานบุรุษอาชาไนย
ขอนอบนอมแดพระคุณเจา ทานบุรุษสุดอุดม
ขาพเจาทั้งหลาย ยอมรูไมถึงอารมณ ที่ทาน

อาศัยอยูในฌาน
นาอัศจรรยจริงหนอ วิสัยสวนตนของพระพุทธะ

ทัง้หลาย ลึกซึ้งยิ่งนัก ขาพเจาทั้งหลาย ผูกอปรดวย
ปญญาเฉียบแหลม ดุจนายขมังธนูที่สามารถยิงขน
ทราย ก็ยังรูถึงไมได

ณ เวลานั้น เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตร ผู
ควรแกการบูชา อันหมูเทพทั้งหลายบูชาอยูเชนนั้น 
ความแยมยิ้มก็ไดปรากฏมีแกทานพระกัปปนเถระ
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ตลอดทั่วพุทธเกษตร เวนสมเด็จพระมหามุนีแลว 
เราเปนผูเยี่ยมยอดในธุดงคคุณ ไมมีใครเทียบเทา

องคพระศาสดาเราไดบํ าเพ็ญตามครบแลว คํ า
สอนของพระพุทธเจาเราไดทํ าตามเสร็จแลว ภาระอัน
หนักเราไดปลงลงแลว ตัณหาที่จะนํ าไปสูภพเราก็
ถอนทลายไดแลว

พระสมณโคดมผูทรงพระคณุพนประมาณ ไมทรง
ติดในจีวร ไมทรงติดที่นั่งที่นอน ไมทรงติดในโภชนะ 
ทรงเปนดังดอกบัวที่สะอาดหมดจด ไมติดดวยนํ้ า มี
พระทยันอมไปในเนกขัมม ทรงสลัดออกไดส้ินไตรภพ

องคพระจอมมนุนีัน้ ทรงมสีติปฏฐานเปนพระศอ มี
ศรัทธาเปนพระหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร ทรงพระ
ปรีชายิ่งใหญ เสด็จจาริกไป มีพระทัยสงบเย็นทุกเมื่อ.

[ขุ.เถร.26/398/409-413; Thag.1054-1093]

- ใครอยากเปนพทุธทายาท เดีย๋วนีก้ยั็งมสิีทธท่ัิวกนัทุกคน
ถงึตอนนี้ ควรสรุปไวทีหนึ่งวา
๑. ในพระไตรปฎกท้ังหมด ไมปรากฏวาพระพุทธเจาเคยตั้ง-

มอบหมาย-ใหยึดถอื หรอืแมแตตรสัเรยีก/ตรสัถงึใคร วาเปน “ทายาท”
ของพระองค

๒. แตกลับไดพบวา มีพระสาวกจํ านวนมาก ท้ังพระภิกษุ
และพระภิกษุณี ไมนอยกวา ๔๐ ทาน ไดรับการกลาวถึงวาเปน
ทายาทของพระพุทธเจา

คํ ากลาวถึงเหลานี้ เปนคํ ากลาวของพระสาวกเอง ท่ีกลาวชื่น
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ชมพระสาวกทานอื่นบาง กลาวชื่นชมตนเองบาง กลาวชื่นชมทั้งพระ
สาวกทานอื่นและตนเองบาง กลาวชื่นชมเปนกลางๆ วาใครก็ตามท่ี
ทํ าอยางนัน้ๆ จะเปนพทุธทายาทบาง

คํ ากลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพทุธทายาท กร็วมอยูใน
คาถาเหลานี ้ไมมอีะไรแปลกพเิศษแตอยางใดเลย

๓. คํ ากลาวเหลานี ้ ซึง่แสดงวามีพทุธทายาทมากมายนัน้ ไม
ขัดแยงกันเลย และไมเกิดปญหาใดๆ (เฉพาะอยางย่ิง ไมมีว่ีแวว
อะไรเลย ท่ีจะทํ าใหเห็นวาความเปนพุทธทายาทมีความหมายเกี่ยว
ของกับการที่จะบริหารหรือปกครองคณะสงฆ)

ท้ังนี้ เพราะเปนไปตามหลักการสํ าคัญ ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
(จะแสดงใหเห็นชัดเจนตอไป)

หลักการนี้ถือวา พระพุทธเจาทรงบรรลุสถานะแหงความเปน
“พุทธะ” ดวยการตรัสรูคือทรงคนพบธรรม โดยเฉพาะการเขาถึง
โลกุตตรธรรม

เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธเจาก็ทรงจาริกไปเผยแผธรรมที่พระ
องคไดตรัสรูนั้น เพ่ือใหผูอื่นรูเขาใจไดประโยชนอยางพระองค (พูด
เปนภาพพจนวา เพ่ือแจกจายมอบความเปนพุทธะใหแกมวลมนุษย)

บุคคลใดก็ตาม ไดตรัสรู/เขาถึงธรรมอยางพระพุทธเจา โดย
เฉพาะไดบรรลุโลกุตตรธรรม ก็คือไดรับสมบัติท่ีพระพุทธเจาทรงมี
และทรงพยายามมอบให บุคคลนั้นก็เปนพุทธทายาทไดเองทันที

ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่พระสาวกทั้งหลายจะกลาวชื่นชมยินดี
ท่ีตนเองไดเปนพุทธทายาท (ตลอดจนชื่นชมตอพระสาวกทานอื่นๆ)
เพราะนั่นก็คือการประสบความสํ าเร็จในการปฏบัิต ิ หรอืบรรลจุุด
หมายแหงการเปนสาวกของพระพทุธเจา

ไมมีใครสามารถเปนทายาทของพระพุทธเจา ดวยการบริหาร/
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ปกครองคณะสงฆ หรือดวยการสืบตอตํ าแหนงสถานะในการบริหาร/
การปกครองอยางใดๆ

ในประเพณีแหงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม แมท่ีสืบตอมาถึง
ยุคหลัง ก็ไมมีการใชคํ าวา “ทายาท” หรือความเปนทายาทในความ
หมายของการสืบตอตํ าแหนงสถานะใดๆ

ความหมายของค ําวา “พุทธทายาท” หรอืความเปนพทุธทายาท
นั้น สอดคลองทั่วไปในคัมภีร และตลอดมาในสังฆประเพณีท่ีแท

ตรงกับที่พระอรรถกถาจารยประมวลแสดงความหมายไว
หลายแหง เชนแหงหนึ่ง (อธิบายคํ าวา “พุทฺธสฺส ทายาโท” ในคาถา
ของพระสิงคาลบิดา, เถร.อ.๑/๑๐๖) วา

ค ําวา พุทฺธสสฺ ไดแก พระสัพพญัูพทุธเจา. ค ําวา
ทายาโท หมายความวา เปนทายาทแหงธรรม คอืเปนผู
ถือเอา คือรับไว ซ่ึงส่ิงที่ทรงมอบให ไดแกโลกุตตร-
ธรรม ๙ อยาง ดวยการปฏิบัติชอบของตน
(ท่ีจรงิ จะใชคํ าอธบิายของอรรถกถาอยางนีเ้ปนเครือ่งตัดสิน

ตั้งแตตนก็ได แตท่ีอธิบายมายืดยาว ก็เพราะบุคคลจํ าพวกพระมโนนี้
มักแสดงตัวในเชิงวาไมเชื่อถืออรรถกถา และเห็นเปนทํ านองโกท่ีจะ
ดูถูกอรรถกถา แทนที่จะมีทาทีเชิงวิชาการ โดยแยกแยะตามเปนจริง
วาควรยอมรับหรือใชประโยชนในแงไหนสวนใด)

ในที่นี้ ยกอรรถกถามาใหดู เพ่ือใหเห็นความสอดคลองกัน
ตลอดสายของพระพุทธศาสนา ในการยึดถือหลักการขางตน

๔. คํ ากลาวถงึตนเองและผูอืน่วาเปนพทุธทายาท เหลานีท้ั้งหมด
ลวนเปนคาถา คือคํ าประพันธรอยกรอง ท่ีเรียกวาฉันทท้ังสิ้น และมี
แหลงท่ีมาเฉพาะใน ๓ คัมภีร คือ เถรคาถา เถรีคาถา และ อปทาน
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ซึ่งเปนคัมภีรประเภทจรรโลงใจจรรโลงศรัทธา และเปนเรื่องเชิงสวน
ตัวหรือเฉพาะบุคคล ไมใชเปนพระสูตรโดยตรง

(อยางท่ีกลาวแลววา มเีฉพาะคาถากลาวถงึพระอญัญาโกณฑญัญะ
เทานั้น ท่ีมีในที่อื่นนอกจาก ๓ คัมภีรนั้นดวย และเปนกรณีเดียว แต
คาถานั้นก็มีซํ้ าในเถรคาถาดวย ตางแตวาในอีกท่ีหนึ่ง คือในสังยุตต-
นิกาย สคาถวรรค เปนพระสูตรหนึ่ง ซึ่งนอกจากตัวคาถาแลว มี
เรื่องราวเลาความเปนมาเปนไปไวดวย)

เถรคาถา และเถรีคาถา เปนคัมภีรท่ีพระเถระ-พระเถรีกลาว
ถึงประสบการณสวนตนในการปฏิบัติ ความรู สึกชื่นชมยินดีใน
ประสบการณแหงการบรรลุธรรม ความรูสึกชื่นชมตอพระคุณความ
ดีขององคพระศาสดาและพระสาวกทานอื่นๆ ความรูสึกชื่นชมตอ
ธรรมชาติ เหตุการณบางอยางท่ีตองการกลาวถึงในชีวิตของทาน 
ตลอดจนคติท่ีฝากไวแกผูศึกษา

อปทาน เปนคัมภีรท่ีพระสาวก-พระสาวิกาเลาประวัติของตัว
ทานเอง ในการเขามาสูพระพุทธศาสนา จนถึงบรรลุอรหัตตผล เนน
ความงามแหงถอยคํ า และการพรรณนาเรื่องราวในเชิงชักนํ าศรัทธา
และเราสังเวคธรรม (เปนคัมภีรท่ีไมมุงสาระทางหลักธรรม)

ความหมายของการเปนพุทธทายาท เทาท่ีพูดมาก็ชัดมากแลว 
แตยังมีเรื่องราวที่ย้ํ าคํ าอธิบายมาแลวใหหนักแนนยิ่งขึ้นอีก

คราวนี้มิใชเปนเพียงคาถาที่กลาวถึงเพ่ือแสดงความชื่นชม
สวนตัวเทานั้น แตเปนเหตุการณท่ีมีความเปนมาเปนไป และมีองค
พระพุทธเจาทรงรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย อีกท้ังความหมายของ
การเปนทายาทในเรื่องนี้ก็เขาแนวทางที่พระมโนตองการ

เรื่องที่วานั้นมาในพระไตรปฎกเลม ๔  [วินย.4/118/167; Vin.I.82]
มีลํ าดับความดังนี้
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คร้ังนัน้ พระผูมพีระภาค … ประทับอยู ณ 
นโิครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบท คร้ัน
เวลาเชา … เสด็จพุทธดํ าเนินสูพระราชนิเวศนของ
พระเจาสุทโธทนศากยะ คร้ันแลวประทับนั่งเหนือพุทธ
อาสนที่เขาปูลาดถวาย

คร้ังนั้น พระเทวีราหุลมารดา ไดมีพระเสาวนีย
แกราหุลกุมารวา ดูกรราหุล พระสมณะนั้นเปนบิดา
ของเจา ไปเถิด จงทูลขอทายัชชะของพระองค

จึงราหุลกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึง
แลว ไดประทับยืนเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค 
พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ พระฉายาของ
พระองคเปนสุข.

ลํ าดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอุฏฐาการจากพระ
พุทธอาสนแลว เสด็จดํ าเนินไป จึงราหุลกุมารไดตาม
เสด็จพระผูมีพระภาคไปเบื้องหลังๆ พลางทูลขอวา 
ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทายัชชะแก
หมอมฉนั ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทายชัชะ*

แกหมอมฉัน.
                                                                         
* พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แปลวา “ทูลขอทรัพยมรดก” ซึ่ง
เปนการแปลคลอยตามความรูสึกของคนไทย แตที่จริง ทรัพยมรดกเปนของตกทอดจาก
ผูตายแลว ตรงกับบาลีวา มตก สันสกฤตวา มฺฤตก ไมตรงกับคํ าบาลีเดิมของที่น้ี คือ 
“ทายชฺช”
ในที่น้ี ไดคงคํ าบาลีเดิมไว คือ ทายชฺช (=ทายาทภาวะ) ซึ่งหมายถึง ความเปนทายาท 

หรือทรัพยที่เปนเครื่องหมายของความเปนทายาท อันมารดาบิดามอบใหแกบุตรของตน
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ลํ าดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารี
บุตรมารับส่ังวา ดกูรสารบุีตร ถาเชนนัน้ เธอจงใหราหลุ
กมุารบวช.
ตามเรือ่งนี ้ เจาชายราหลุไดทูลขอทายชัชะ คือความเปนทายาท

หรือทรัพยสมบัติท่ีบิดาพึงมอบใหแกบุตรเปนเครื่องหมายของความ
เปนทายาท และสามารถตีความวาพระพุทธเจาไดทรงมอบใหแลว

ถาใครคิดและมองความหมายในทางเดียวกับพระมโน ก็ตอง
มาเถียงกับพระมโน เชนเถียงวา บัดนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง เนื่อง
จากพระพุทธเจาทรงมอบความเปนทายาทของพระองคใหแกพระราหุล 
พระมหากัสสปะจึงพนสถานะพุทธทายาทไปแลว

แตท่ีจริงไมมีอะไรอยางนั้น พระราหุลทูลขอทายัชชะ ตาม
ความหมายทีพ่ระราหลุและพระมารดาเขาใจ แตพระพทุธเจา (ในฐานะที่
ทรงสละราชสมบัติแลว ไมมีความเปนทายาททางยศศักดิ์ท่ีจะมอบให 
แตทรงมีสถานะใหมเปนพระพุทธเจา ซึ่งทรงมีโลกุตตรสมบัติเปน
ทายัชชะที่จะมอบให) ไดทรงมอบทายัชชะแกราหุลกุมารดวยการให
บรรพชา เพ่ือใหพระราหุลกาวสูการไดโลกุตตรสมบัติท่ีเปนทายัชชะ
ของพระพุทธเจา เชนเดียวกับพุทธทายาททานอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น ความเปนพุทธทายาทจึงมีความหมายสอดคลองกันใน
แนวทางของการดํ าเนินสูโลกุตตรสมบัติโดยตลอดในทุกเรื่อง ไมเปด
โอกาสใหแกการตีความเปนอยางอื่น

ย่ิงในยุคหลังตอมา สมัยพระอรรถกถาจารย ไมเฉพาะการ
บรรลุธรรมที่เปนผลแหงการปฏิบัติเทานั้น แมแตการรับพุทธปฏิปทา
หรือพุทธจริยามาปฏิบัติ ก็ถือวาไดรับทายัชชะ คือความเปนทายาท
ของพระพุทธเจา โดยเฉพาะทานเจาะจงการอยูโคนไม หรืออยูใน 
สุญญาคารที่สงบสงัด ดังคํ าอธิบายวา [สํ.อ.๓/๑๗๓;ม.อ.๑/๒๐๗;อํ.อ.๓/๓๖]
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ดวยค ําทัง้สอง (คอื “รุกขมลู/โคนไม” และ “สุญญาคาร/
เรือนวาง”) พระพุทธเจาตรัสบอกเสนาสนะที่เหมาะ
แกการบํ าเพ็ญเพียร คือทรงมอบทายัชชะ
ท้ังนี้ ทานถือตามพระพุทธานุศาสนี ท่ีวา

ดกูรจุนทะ นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย
จงเพงพินิจเถิด อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความ
เดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปนคํ าสอนของเรา
สํ าหรับเธอทั้งหลาย

[ที่มามากมาย เชน ม.มู.๑๒/๑๐๙/๘๔; M.I.46]
เปนอันวา ในพระพุทธศาสนานี้ ใครก็ตามท่ีปฏิบัติชอบตาม

พระธรรมวนิยั กเ็ปนพทุธทายาทไดท้ังนัน้ ทุกคนมสีทิธเิปนพทุธทายาท
เสมอกันหมด จึงไมมีใครเอาใจใสหรือนึกถึงความเปนพทุธทายาทของ
พระมหากสัสปะอยางท่ีพระมโนคดิขึน้มา*

ความเปนพุทธทายาทของพระมหากัสสปะตามความหมาย
อยางท่ีพระมโนเขียนในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น เปนการปนแตง
เรื่องของพระมโนเอง ไมมฐีานความจรงิใดๆ ในพระพทุธศาสนาทีจ่ะ
รองรบั ใครก็ตามท่ีกลาววาพระมโนบดิเบือนพระธรรมวนิยั จึงเปนการ
วากลาวโดยชอบธรรม ซึ่งพระมโนและพวก หากมีใจเปนธรรม ก็จะ
ยอมรับตามเปนจริง

                                                                         
* ในยคุตอมา เกิดมีคํ าใหมวา “ศาสนทายาท” แมแตตนเองไมไดบวช แตถาใหลูกไดบรรพชา
ตนเองนั้น ถึงจะไมเรียกวาเปนพุทธทายาท ก็ถือวาไดเปนศาสนทายาท (เชน ที.อ. ๒/๒๒๔)



- ๑.๒ -
สืบรากเหงา

ธรรมศาสตรเทยีม ใหถึง ธรรมศาสตรแท

- เอาธรรมศาสตร มาสรางความเปน พทุธทายาทอยางลวง
อีกแงหนึ่งท่ีพระมโนยกเปนเหตุผลขึ้นมาอางในเรื่องความเปน

พทุธทายาทนี ้ และใหความส ําคัญมาก เหมอืนเปนจุดเดน หรอืชธูง ก็
คือกฎระเบยีบและธรรมเนยีมประเพณขีองพวกพราหมณ โดยเฉพาะ 
“คมัภรีพระธรรมศาสตร”

ความจรงิ เรือ่งดานนี ้ ไมจํ าเปนตองพดูถงึ เพราะหนังสือ เหตุ
เกิด พ.ศ. ๑ นั้น เพียงเราชี้ใหเห็นความขาดแคลนเลื่อนลอยในเรื่อง
ขอมูลหลักฐาน รวมท้ังการทึกทักจับเอาขอมูลมาลวกๆ ผิดๆ พลาดๆ 
ก็เพียงพอแลว ไมตองเสียเวลาชี้ความบกพรองในทางวิชาการใน
ระดบัทีส่งูไปกวานัน้

อยางไรกต็าม เพ่ือใหชาวบานรูทัน เหน็วาควรตัง้ขอสงัเกตไวสกั
หนอย

พระมโนโยงเรื่องพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท เขากับกฎ
ธรรมเนียมของพราหมณ โดยเฉพาะคมัภรีธรรมศาสตร ดงัขอความ
ของพระมโน ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ (เลม 2 หนา 209) วา

“ภายหลงัปฐมสงัคายนาแลว ในยคุสมยัทีพ่ระมหา
กัสสปะเปนผูใหญในการบริหารคณะสงฆเปนที่เรียบ
รอยแลว ซึ่งคณะสงฆใหความเคารพพระมหากัสสปะ
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เทาเทียมกับพี่ชายคนโตของตระกูล ผูท่ีมีสิทธิในการ
บริหารสงฆ หลังจากที่พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆ
บิดรไดจากไปแลว ตามกฎเกณฑท่ีระบุไวในคัมภีร
พระธรรมศาสตร

…ประเมินไดวา เมื่อพระพุทธเจาทรงดับขันธปริ- 
นพิพานไดไมนาน พระมหากสัสปะไดรบัฐานะจากกฎหมาย
ในวัฒนธรรมอินเดียท่ีจะใหทายาท คือ บุตรชายคนโต
ท่ีมีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
คํ าพูดของพระมโนสวนนี้ เปนการแสดงถึงอํ านาจบังคับหรือ

อิทธิพลของคัมภีรพระธรรมศาสตรของพราหมณ ตอสังคมชมพูทวีป
แผโยงมาครอบคลุมถึงการบริหารคณะสงฆในพระพุทธศาสนา

แตนี่เปนการพูดเหมาเอางายๆ และการพูดงายๆ อยางนี้ ไม
ใชวิถีของงานวิชาการ

ถาจะทํ างานวิชาการท่ีแท ตองใหความรูอยางชัดเจนหรือ
เพียงพอหรือเทาท่ีจะหาได ท่ีจะใหผูอานมองเห็นความจริง ท่ีจะทํ าให
เขาวินิจฉัยไดดวยตนเอง ไมใชจูงคนเขาสูขอสรุปตัดสินของตนโดย
เขาไมมีโอกาสพิจารณา

ถาขอมูลหลักฐานไมชี้ชัดเด็ดขาด จะตัดสินเองไมได แตพูดได
เพียงเสนอแนะ หรือบอกใหเห็นความเปนไปไดอยางนั้นๆ ตามขอมูล
หลักฐานเทาท่ีมี ซึ่งก็ตองแสดงใหชัด ไมใชวิธีท่ีเรียกวา “มั่ว”

ในกรณีนี้ พระมโนจะตองชี้แจงใหเห็นชัดวาคัมภีรพระธรรม
ศาสตรท่ีวานั้น นอกจากคืออะไร มีความสํ าคัญอยางไรแลว จะตอง
ใหเห็นขอบเขตอํ านาจบังคับของมัน ท่ีมีตอชีวิตและสังคมแหงชมพู
ทวีป รวมท้ังอิทธิพลที่วาแทรกเขามาในพระพุทธศาสนามีจริงไหม 
หรือที่จริงรับอิทธิพลไป หรือเปนเพียงปฏิกิริยาตอพระพุทธศาสนา
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ผูท่ีไมรูเขาใจ เมื่ออานขอสรุปของพระมโนขางตน อาจจะเชื่อ
หรือถูกจูงไปโดยไมทันคิดไมทันรูตัว

แตผูท่ีมองออก จะเหน็วา พระมโนเอาความรูท่ีกระเสน็กระสาย
คลมุเครอืในเรือ่งคมัภรีพระธรรมศาสตร และความเปนมาเปนไปของ
สงัคมชมพูทวีป จับขอมลูโนนนดินีห่นอยในพระไตรปฎกท่ีไมตรวจคน
ใหชดักอน เอามาชนกนัอยางท่ีวา “มัว่ขอมลู” แลวกพู็ดทึกทักไป

เพียงใชขอมูลเท็จ ท้ังเรื่องก็ทลาย เมื่อทั้งขอมูลก็เท็จ หรือทํ า
ทาจะจริงแตพอดูรวมกลายเปนเท็จ ท้ังการลงมติก็มั่ว ภาพหลอก
ภาพหลอนก็ตามมา

ดงัไดกลาววา ขอมลูผดิพลาดขาดพรองของพระมโนทีช่ีใ้หดแูลว
กเ็พียงพอทีจ่ะเขาใจวาอะไรเปนอะไร ไมควรเสยีเวลากบัการมวัแกปญหา

จึงจะพูดเพียงคราวๆ ใหผูอานพอรูทันพระมโน โดยมีแง
พิจารณา และเห็นทางไปคนควาเองตอไป

ขอที่ควรรูและควรสังเกตในเรื่องนี้ ๒ อยาง คือ
๑. คัมภีรพระธรรมศาสตร
๒. ระบบสมณะ-พราหมณ

๑. คัมภีรพระธรรมศาสตร

- เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติ ธรรมศาสตรยังไมเกิด
คัมภีรธรรมศาสตร อันประมวลหลักเกณฑและขอปฏิบัติ

สํ าหรับชีวิตและสังคมฮินดูนั้น เปนคัมภีรพราหมณหรือกฎหมายฮินดู
ท่ีมีสืบตอกันมาชานานในชมพูทวีป และมีจํ านวนมากมาย

ธรรมศาสตรท่ีสํ าคัญและรูจักกันดีท่ีสุด คือ มานวธรรมศาสตร
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ซึ่งสันนิษฐานกันวาไดรวบรวมขึ้นหลังพุทธกาล/หลังพุทธปรินิพพาน
ประมาณ ๔๐๐ ป (บางตํ าราวาราว พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓ หรือ ๗๕๐–
๘๐๐)

แตไมวาจะเปนคัมภีรธรรมศาสตรใดๆ ก็ตาม แกนแทของ
ธรรมศาสตรท้ังหมดก็คือ “วรรณธรรม”* อันไดแกกฎเกณฑท่ีกํ ากับ
ระบบวรรณะ รวมท้ังหนาท่ีและอาชีพการงานของคนในวรรณะ
ตางๆ เริ่มตั้งแตการเซนสรวงประจํ าวันในบาน

ท้ังหมดนั้น มุงท่ีจะดํ ารงรักษาระบบสังคมแหงวรรณะ โดย
เชิดชูสถานะของคนวรรณะสูง เฉพาะอยางย่ิงอภิสิทธิ์ของวรรณะ
พราหมณ เชนหามคนวรรณะศูทรเรียนรูพระเวท

ท้ังนี้ พูดสั้นๆ วา ธรรมศาสตร มีระบบวรรณะเปนแกน โดย
ตั้งอยูบนฐานแหงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท อํ านาจสูงสุดของพระ
พรหมเทพเจา และการหวังผลจากการบูชายัญ

ธรรมศาสตร ก็เชนเดียวกับคัมภีรและคํ าสอนทั้งหลายของ
ศาสนาพราหมณ ลวนตั้งอยูบนฐาน และเปนที่แสดงออก แหงหลัก
การใหญ ๔ อยางของศาสนาพราหมณ คือ

๑. เทพสูงสุด ซึ่งในพุทธกาลไดแกพระพรหม ผูมีอํ านาจสราง
สรรคดลบันดาลสรรพสิ่ง รวมท้ังชีวิตและสังคมของมนุษย

๒. พระเวทสาม หรือไตรเพท อันสืบจากพระเปนเจา  สื่อพระ
ประสงค และนํ าทางที่จะเขาถึงพระองค

๓. ระบบวรรณะ ๔ ท่ีพระพรหมทรงสรางและจัดสรรจํ าแนก
สังคมของมนุษย ใหเปนไปตามชาติกํ าเนิด

                                                                         
* คํ าวา “วรรณธรรม” มีในธรรมสตูรของเคาตมะ และมานวธรรมศาสตร เปนตน ตอมาในยคุที่
พวกพราหมณพัฒนาหลกัอาศรม ๔ ข้ึนแลว ไดเกิดคํ าทีจ่ ําเพาะลงไปอกีวา “วรรณาศรมธรรม”
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๔. การบูชายัญ อันเปนวิธีปฏิบัติตามขอกํ าหนดของพระเวท 
ท่ีมนุษยจะสื่อเพื่อใหเทพอํ านวยผลที่ประสงค

เมื่อมองในแงภูมิหลัง การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปน
การจัดตั้งระบบใหมท่ีหักลางรื้อถอนหลักการใหญท้ัง ๔ นั้นของ
ศาสนาพราหมณ (ซึง่เปนแกนและเปนฐานของธรรมศาสตร) กลาวคือ

๑. ใหมนุษยรูวาธรรมสูงสุด สวนพระพรหมและเทพทั้งปวง 
เปนเพียงเพ่ือนรวมสังสารวัฏ ท่ีมนุษยพึงอยูรวมดวยเมตตา โดยตาง
ก็เปนไปตามธรรม 

๒. ใหมนุษยฝกศึกษาทํ าไตรวิชชาใหเกิดขึ้นเอง อันจะทํ าชีวิต
ใหสมบูรณไรทุกข อยางท่ีไตรเพทไมอาจใหสํ าเร็จได

๓. ใหมนุษยผูลวนเสมอกันโดยธรรม ทํ ากรรมดีงามท่ีจะทํ า
ตนใหเปนอริยะ โดยไมขึ้นตอชาติกํ าเนิดในวรรณะ ๔

๔. ใหมนุษยเผ่ือแผชวยเหลือกันเริ่มแตดวยทาน บนฐานแหง
อัปปมัญญามีเมตตาเปนตน อันจะทํ าสังคม/โลกใหเปนอัพยาปชฌะ
(เปนสุขไรการเบียดเบียน) โดยไมมัววุนกับการหวังผลสวนตัวและ
เบียดเบียนผูอื่นดวยการบูชายัญ อันไรประโยชน

พระพุทธเจาไดทรงจัดตั้งสังฆะขึ้น ทรงกํ าหนดวางระเบียบ
ชีวิตและระบบชุมชนดวยการบัญญัติพระวินัยขึ้นใหม ใหสังฆะมี
กฎหมายของตนเอง ปลดเปลื้องระบบวรรณะออกไป เปนอิสระจาก
ขอกํ าหนดในลัทธิของพราหมณ (ท่ีพัฒนาตอมาเปนธรรมศาสตร)
และไมเปดชองใหพระเวท-พระพรหม-การบูชายัญเขามามีบทบาท
ใดๆ ท้ังสิ้น

แมวาพระพุทธเจาจะไมทรงใชวิธีรุนแรงในการแกไขสังคม แต
ทรงเนนการพฒันาคนดวยการศึกษา และตอสูทางปญญา โดยแผขยาย
ธรรมวินัยออกไปจากชุมชนแหงสังฆะที่ทรงตั้งขึ้นนั้น เชนตรัสวา
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วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ 
แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและโคตร
เดิม นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งส้ิน

[องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; A.IV.202]

พุทธพจนนี้บงบอกอยูในตัววา การออกบวชในพระธรรมวินัย 
ก็คือการละทิ้งระบบวรรณะ และก็คือการพนหรือไมยอมขึ้นตอระบบ
ของพวกพราหมณ ท่ีเปนตนกํ าเนิดของพระธรรมศาสตร

ขอพูดแทรกเกี่ยวกับ “พุทธทายาท” อีกนิดวา ตามปกติ คํ าวา 
“ทายาท” “บุตร” “โอรส” ถือวาสื่อความหมายถึงสาระเดียวกัน 
(เรื่องนี้จะพูดอีกขางหนา)

ดังนั้น คํ าวา “พุทธทายาท” กับ “พุทธบุตร” และ “พุทธโอรส” 
(ตลอดจนชินบุตร ชิโนรส เปนตน) จึงใชแทนกันได

ตามนัยพุทธพจนท่ียกมาใหดูขางบนนั้น พระสารีบุตรไดกลาว
ถึงหลักการนี้ไวในคาถาของทานวา

แมนํ้ าสินธู แมนํ้ าสรัสวดี แมนํ้ าจันทภาคา แมนํ้ า
คงคา แมนํ้ ายมุนา แมนํ้ าสรภู และมหินที ทั้งหมดนี้
เมื่อหล่ังไหลมา สาครยอมรับไว ช่ือเดิมก็สลัดหาย รู
กันแตวาเปนสาคร

เหลาชน ๔ วรรณะนี้ ก็เชนกัน บรรพชาใน
สํ านักของพระองค ยอมละชื่อเดิม รูกันแตวาเปน
พุทธบุตร

[ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙; Ap.27]

จะเห็นวา เมื่อมองอยางยืดหยุน ความเปนพุทธบุตร หรือพุทธ
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ทายาท เริ่มนับไดตั้งแตออกบวชในพระธรรมวินัย คือเริ่มเขาสู
กระแสแหงการดํ าเนินสูโลกุตตรธรรม และจะเปนพุทธทายาทที่แท
หรือสมบูรณเมื่อบรรลุโลกุตตรธรรม ท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวทรง
นํ ามามอบให เหมือนอยางท่ีพระสัพพลทายกไดกลาวในคาถาของ
ทานวา

ในบรรดาพุทธบุตรที่ดํ ารงอยูในผล(ทั้งส่ี) ผูมี
โทสะสิ้นไปแลว มียศใหญ เราก็ไดเปนผูหนึ่ง

[ขุ.อป.๓๓/๑๐๙/๑๖๑; Ap.453]
เรื่องการเข าสู พระธรรมวินัยคือการออกจากระบบของ

พราหมณ (เทากับพนจากอํ านาจแหงขอกํ าหนดของพราหมณในพระ
เวท ท่ีตอมาพัฒนาเปนพระธรรมศาสตร) นี้ มองเห็นไดท่ัวไปในหลัก
พระพุทธศาสนา

ขอยกอีกตัวอยางหนึ่ง เคยมีภิกษุพ่ีนองสองรูปออกจาก
วรรณะพราหมณมาบวช ครั้งหนึ่งไดกราบทูลเสนอใหยกพุทธพจนขึ้น
รักษาไวดวยภาษาสันสกฤตที่ใชรักษาพระเวท ซึ่งจะทํ าใหคงรูปอยูได
ดี แตจะจํ ากัดอยูกับคนชั้นสูง พระพุทธเจาทรงตํ าหนิ และทรง
บัญญัติเปนขอหามวาถาทํ าเชนนั้นตองอาบัติ (มีความผิด) ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงยกพุทธวจนะข้ึนโดยฉันทัส 
(ภาษาสันสกฤตอยางท่ีใชสวดพระเวท) รูปใดยกขึ้น 
ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะ
ดวยสกนิรุตติ (ภาษาของตน) ฯ

 [วินย.๗/๑๘๐/๗๐; Vin.II.139]
พระมโนพูดวา “… คณะสงฆใหความเคารพพระมหากสัสปะ

เทาเทยีมกับพีช่ายคนโตของตระกลู ผูท่ีมสีทิธใินการบรหิารสงฆ
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หลังจากที่พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆบิดรไดจากไปแลว ตามกฎ
เกณฑท่ีระบุไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร … พระมหากัสสปะได
รับฐานะจากกฎหมายในวัฒนธรรมอินเดียท่ีจะใหทายาท คือ บุตร
ชายคนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”

คํ าพูดนี้ แสดงถึงการขาดความรูความเขาใจทุกดาน ไมเฉพาะ
ความรูเรื่องพระพุทธศาสนาเทานั้น และเปนการพูดเรื่อยเปอย

พระมโนใชสํ านวนเปรียบเทียบพระมหากัสสปะวาเหมือนบุตร
ชายคนโต ซึ่งเปนทายาทของวงศตระกูล

แตในทางกฎหมาย ไมมีใครเอาขออุปมามาทํ าเปนความจริง
วงศตระกูลก็เปนวงศตระกูล สังฆะก็เปนสังฆะ การทึกทักลงขอสรุป
ของพระมโน เปนเพียงการกลาวเล่ือนลอย อยางคํ าพูดตลกขํ าขัน

ย่ิงกวานั้น ในสมัยของพระพุทธเจาและพระมหากัสสปะนั้น
พระธรรมศาสตรก็ยังไมเกิดขึ้น

จึงจะตองสืบสาวเรื่องคัมภีรพระธรรมศาสตรกันสักหนอย

- ธรรมศาสตรเกดิข้ึนมา เพราะเปนปฏกิริยิาตอพทุธศาสนา
อยางท่ีกลาวแลววา คัมภีรพระธรรมศาสตร มีมากมาย และที่

รูจักกันมากที่สุดคือ มานวธรรมศาสตร ซึ่งเกิดขึ้นหลังพุทธกาลไม
นอยกวา ๔๐๐ ป (บางทีวา พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓)

ผูรูท้ังหลาย ท้ังแขกท่ีเปนเจาถิน่อนิเดยี และฝรัง่ท่ีเปนนกัคนควา
รวบรวมสรรพวิทยา ตางก็เขียนตํ ารับตํ าราออกมา หาไมถึงกับยาก

รูกันวา ธรรมศาสตรท้ังหลาย เปนคัมภีรรอยกรอง ท่ีประมวล
จัดเรยีงและกลัน่สรรจากธรรมสตูรตางๆ อนัเปนรอยแกว ท่ีมอียูกอน
โดยที่ธรรมสูตรเหลานั้นก็คือตํ ารับที่ยอยคํ าสอนในพระเวท พรอมทั้ง
ของฤาษีท้ังหลายในปางกอน มาทํ าเปนคูมือใหเหมาะที่จะใชสอน
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และใหศิษยทองจํ า เกี่ยวกับขอกํ าหนดกฎเกณฑตางๆ อันวาดวยวิธี
ประกอบการบูชายัญ และการทํ าหนาท่ีตามกํ าหนดแหงวรรณะ

ธรรมสูตรท้ังหลายเกิดขึ้นในชวงหลัง หรือตอทายพุทธกาล ดัง
เห็นไดจากธรรมสูตรสํ าคัญๆ ซึ่งพอจะทราบเวลาที่นิพนธกันคราวๆ
 ธรรมสูตร ท่ีเปนหลักรูจักกันดี ไดแก อาปสตัมพะ แตงในชวง
?500 BC - AD 200 เคาตมะ มีขึ้นในระยะ ?400 BC - AD 200
และ เพาธายนะ เกิดระหวาง ?300 BC - AD 300 (พึงเทียบกับ
พุทธกาล ก ําหนดดวยปท่ีพระพุทธเจาปรนิพิพาน ตามตวัเลขอยางของ
เราวา 543 BC และตามตัวเลขที่ทางตะวันตกนับกัน คือ 483 BC)

ท้ังนี้ถือวา ธรรมสูตร ของเคาตมะ เกาแกท่ีสุด
จากธรรมสูตร ก็เกิดมีธรรมศาสตรท้ังหลาย และในบรรดา

ธรรมศาสตรเหลานั้น ท่ีสํ าคัญเปนหลักท่ีสุดก็คือ มานวธรรมศาสตร
(ท่ีไทยเรามักเรียกวามนูธรรมศาสตร) ซึ่งประมาณกาลวาเกิดขึ้นใน
ชวง AD 100-300 (พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓)

ธรรมศาสตรท่ีสํ าคัญเปนหลักอีกคัมภีรหนึ่ง คือของทานยาชญ-
วัลกยะ ประมาณ AD 400 (ใกล พ.ศ. ๙๕๐) ซึ่งพวกผูรูในวงการวา
เปนคัมภีรท่ีกระชับและจัดเรียงดีกวามานวธรรมศาสตร

ทํ าไมผูรู  ท่ีคนควาศึกษากันมาจึงวา คัมภีร กฎหมายของ
พราหมณเหลานี้ เปนปฏิกิริยาตอการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา

พูดสั้นๆ วา เมื่อพระพุทธศาสนาสอนหลักการท่ีกลาวมาแลว
ซึ่งตรงขามกับหลักศาสนาของพราหมณ การเกิดขึ้นของพระพุทธ
ศาสนาก็ยอมกระทบกระเทือนตอศาสนาพราหมณเปนธรรมดา

ย่ิงเมื่อปรากฏวาพระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปกวางขวาง
รวดเร็ว และโดยเฉพาะคนวรรณะพราหมณเองจํ านวนมากมายก็ได
ละทิ้งวรรณะของตนไปบวชเปนพระภิกษุ สถานะของพราหมณจึง
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หว่ันไหวมาก ทํ าใหพราหมณตองหาทางอยูรอด หรือจะวาสูหรือแขง
ใหได ก็แลวแต

ปฏิกิริยาของพราหมณรวมแลวก็มี ๒ ดาน คือ
ดานหนึ่ง จัดปรับหลักของตัวใหเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น และ
อีกดานหนึ่ง อะไรดีในพระพุทธศาสนา ท่ีทํ าใหคนนยิม กเ็อามา

ใสมาเสรมิใหกลมกลนืเขาในลทัธขิองตน
แนนอนวา ระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนสิ่งท่ีพราหมณ

จะตองพยายามรักษาไวใหมั่นคงที่สุด
(ในระยะยาว ความพยายามของพราหมณในเรื่องนี้ไดทํ าให

เกิดการโคนลมพระพุทธศาสนาดวยวิธกีารตางๆ รวมท้ังการเกดิขึน้ของ
นารายณอวตารปางที่ ๙ ท่ีเรียกวาพุทธาวตาร หรือที่พราหมณเอง
เรียกวาปางมายาโมหะ และศิวะอวตาร การตั้งคณะนักบวชขึ้นมา
เลียนแบบสังฆะ ตลอดจนการใชความรุนแรงตางๆ)

ดังไดยกพุทธพจนเปนตนมาใหดูแลววา เมื่อพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้น ไดเปดรับคนทั้ง ๔ วรรณะใหมีสถานะเสมอกัน ไมมีการแบง
แยกแตกตาง จะขอยกมาใหดูอีกเพ่ือการเปรียบเทียบ ดังนี้

วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ 
แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและโคตร
เดิม นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งส้ิน

[องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; A.IV.202]
หนัไปดูธรรมสตูร ของอาปสตมัพะ ปรากฏวากฎเกณฑเกีย่วกบั

วรรณะไดรับการจัดวางใหชัดเจนรัดตัว ดังท่ีมีบัญญัติวา (อาปสตัมพะ
๑๒/๔-๕-๖):-
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แลถามัน (ศูทร) มีเจตนาฟงคํ าสาธยายพระเวท ให
เอาครั่งหรือตะกั่วหลอมกรอกหูมัน

ถามันสาธยายพระเวทใหตัดลิ้นมันเสีย
ถามันทรงจํ าความในพระเวทได ใหผารางของมัน

ออกเปน ๒ ซีก
(ในคัมภีรมานวธรรมศาสตร ก็มีขอหาม ไมใหผูศึกษาพระเวท

แลว สาธยายพระเวทในที่มีคนวรรณะศูทรอยูดวย)
ปฏิกิริยาสํ าคัญอีกอยางหนึ่งของพราหมณ คือ คงเนื่องจากมี

ผูละทิ้งวรรณะออกบวชเปนภิกษุเปนตนกันมาก ตอมา (ยังไมมีใคร
ก ําหนดเวลาไดแนนอน แตคงอยูในระยะทีเ่รยีกกนัวาเปนศาสนาฮนิด*ู)
พวกพราหมณไดตั้งหลักอาศรม ๔ ขึ้น เพ่ือมาเสริมระบบวรรณะให
มั่นคงยิ่งขึ้น (ใหการสละเรือนบวชมีอยูดวยครบในระบบวรรณะเอง)
                                                                         
* ถึงแมคํ าวา “ศาสนาพราหมณ” กับ “ศาสนาฮินดู” โดยทั่วไปจะถือวาใชแทนกันได 
และแมวาเม่ือจะแยกโดยกาลเวลาหรือยุคสมัย ก็แบงไดยาก แตก็พอกํ าหนดคราวๆ วา 
เริ่มแตทายหรือส้ินสุดพุทธกาล เม่ือพราหมณพยายามปรับตัวใหมใหเขมแข็งมั่นคงข้ึน 
จนกระทั่งถึงประมาณศตวรรษที่ ๒ กอน ค.ศ. (ราว พ.ศ. ๔๐๐ คือยุคธรรมศาสตรน่ัน
เอง) เม่ือส้ินราชวงศโมริยะของพระเจาจันทรคุปต-อโศก เกิดมีเทพเจาใหมย่ิงใหญข้ึนมา 
คือ พระวิษณุ และพระศิวะ นับเปนชวงพัฒนาสูความเปนฮินดู และเมื่อพระวิษณุ และ
พระศิวะ โดดเดนข้ึนมาแลว ก็นับวาเปนศาสนาฮินดูเต็มตัว (ที่วาน้ีไมตองถือเปนมาตร-
ฐาน แตเอาไวประกอบการศึกษาตอไป)

มีการแยกความหมายอีกแบบหนึ่ง ถือวาลัทธิศาสนาทุกอยางที่เกิดข้ึนในอินเดีย 
รวมทั้งพระพุทธศาสนา รวมอยูในคํ าวาศาสนาฮินดู/Hinduism ทั้งส้ิน ตามความหมาย
น้ี ศาสนาพราหมณ/Brahmanism (บางทีเรียกวา ศาสนาพระเวท/Vedism; แตบาง
พวกซอยละเอียดให Vedism เปนยุคหนึ่งกอนหนาจะถึง Brahmanism) เปนเพียง
สวนหนึ่งและเปนยุคหนึ่งของศาสนาฮินดู ซึ่งนับคราวๆ ตรงกับพุทธกาล การจัดแบบนี้
เขาไดกับแนวคิดของราธกฤษณัน/Radhakrishnan ซึ่งเปนนักปรัชญาทานหนึ่งและเปน
อดีตประธานาธิบดีของอินเดีย แตหลายคนก็ไมยอมรับ
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แตเอาเขาจริงหลักนี้ก็เกือบจะมีแตชื่อ แทบไมมีใครปฏิบัติตาม
(อาศรม ๔ ก ําหนดใหคนครองชวิีต ๔ อยาง กาวไปตามล ําดบักาล

แหงชวิีตท่ีแบงเปน ๔ ชวง คือ พรหมจาร ี ชวงเลาเรยีนศกึษาอยูใน
พรหมจรรย; คฤหัสถ ชวงครองเรือนเลี้ยงดูครอบครัว; วานปรัสถ
ชวงวางภาระทางครอบครัวออกไปอยูสงบในปา; สันยาสี ชวงสละ
ทุกอยาง มแีตหมอนํ ้ากบับาตร และผาเตีย่วทีนุ่งผืนเดยีว เท่ียว
ภกิขาจารเรรอนเรื่อยไป)

อีกดานหนึ่ง พราหมณก็ทํ าการกลมกลืนตางๆ เชนนํ าเอาหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางย่ิงสวนที่เดี๋ยวนี้เรียกกันวา
คุณธรรมและจริยธรรม ไปรวมเขาในคัมภีรของตน

อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ ไมควรจะตองพูดยาว เพ่ือความรวบรัด
ขอใหดูคํ ากลาวของผูรูท่ีเขียนหนังสือหรือตํ าราดานนี้ไว เปนตัว
อยาง (เพ่ือความสะดวก ขอบอกใหเสร็จไปเลย ไมตองทํ าเชิงอรรถ)

Lalmani Joshi เขียนไวใน Studies in the Buddhistic
Culture of India (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987) หนา 340 วา

ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา ศาสนาฮินดูยุคปุราณะไดรับเอา
สถาบันสันยาส (ระบบนักบวชสันยาสีของฮินดู) หลักอหิงสา
… ไปจากระบบสมณะ หรือพุทธศาสนา และศาสนาเชน
อกีแหงหนึง่ในหนงัสอืเลมเดยีวกนันัน้ หนา 353 Joshi เขยีนวา

คัมภีรปุราณะ และธรรมศาสตร สวนที่เปนคํ าส่ังสอน
ทางความประพฤติ มีเนื้อความเปนอันมาก ที่สืบลงไปไดวา
ในที่สุดก็มาจากคํ าสอนในพุทธศาสนา ยิ่งมหาภารตะดวย
แลว ขอที่วานี้ จริงเปนพิเศษ
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และอีกแหงหนึ่งในหนังสือเลมเดียวกันนั้น หนา 338 Joshi
เขียนวา

ไมแตเพียงปูชนียสถานและสถูปเจดียของพุทธศาสนา
จะถูกครอบครองและดัดแปลงเปนตีรถะและเปนเทวาลัย
ของฮนิด ู พรอมทัง้สํ าทบัการครอบครอง…นัน้ใหแนนแฟนขึน้
ดวยตํ านานหรือประวัติศาสตรปลอมที่แตงขึ้นมาเทานั้น แม
กระทั่งสวนเนื้อแทสุดยอดในวัฒนธรรมพุทธ รวมทั้งองค
พระพุทธเจาเอง ก็ถูกจกเอาไปจัดใหกลืนลงไปในคัมภีร
(ของฮินดู)
Arnold J. Toynbee เขยีนไวใน A Study of History  (2 vols.,

abridged by D.C. Somervell, New York: Dell Publishings, 1969) เลม 1
หนา 544 วา

ศาสนาฮินดูไดฉกฉวยเอาพุทธปรัชญาที่ออนแรงลง
แลวไป เพื่อจะไดมีอาวุธสํ าหรับใชขับไลคูแขงทางปรัชญาให
หมดไปจากมาตุภูมิที่รวมกันในสินธุโลก
ขอความที่ยกมานี้ เทากับรวบรัดทีเดียวผานเวลาพันกวาป 

แตรวมแลว ธรรมศาสตรไมมีทางสงอิทธิพลตอพระมหากัสสปะหรือ
ตอพระพุทธศาสนา แตกลับตรงขาม ธรรมศาสตรกลายเปนฝายได
รับผลกระทบจากพุทธศาสนา

ถาพระมหากัสสปะนํ าพระที่ออกบวชจากวรรณะพราหมณ ให
ชวยกันดัดแปลงพระพุทธศาสนาไปเปนแบบพราหมณ อยางท่ีพระ
มโนวา พวกพราหมณก็ไมตองเหนื่อยหนักยากเย็นที่จะจัดการกับ
พระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนานคอน ๒ สหัสวรรษ

การท่ีจะเขาใจภาวะ ความเปนไป และบรรยากาศแหงชมพู
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ทวีป ท่ีมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ 
เชนวาพราหมณมีปฏิกิริยาอยางไร จะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบ
สมณะ-พราหมณ ท่ีอยูในหัวขอที่ ๒ ตอจากนี้

ท่ีจริง หัวขอที่ ๒ คือระบบสมณะ-พราหมณ นี้ ควรเปนหัวขอ
ท่ี ๑ ดวยซํ้ า เพราะเปนเรื่องมีมากอน แตเนื่องจากไมไดตั้งใจพูดถึง 
เมื่อเปนเรื่องเกี่ยวโยง ก็ควรพูดในฐานถูกพาดพิง ขอใหถือวาเปน
การสืบยอนลึกลงไป

๒. ระบบสมณะ - พราหมณ
ระบบสมณะ-พราหมณนี่แหละ เปนตัวกํ ากับการแสดงบทบาท

ของผูเกี่ยวของที่แทจริงในพุทธกาล ดังจะไดเห็นตอไป
เนื่องจากเปนหัวขอใหญ มีเรื่องพูดยาว จึงแยกหัวขอที่ ๒

เรื่องระบบสมณะ-พราหมณนี้ ออกไปตั้งเปนอีกบทหนึ่งตางหาก



- ๑.๓ -
ระบบ

สมณะ vs. พราหมณ

- ไดพราหมณมาเปนพระ คือชัยชนะในการปฏิรูปสังคม
ลัทธิศาสนาในชมพูทวีปครั้งพุทธกาล แยกเปน ๒ สายใหญ 

ดังเห็นไดจากคํ าเรียกบุคคลในลัทธิศาสนา (จะเรียกวาศาสนบุคคล 
ก็ได แตเรียกรวมวานักบวชไมได) วา “สมณพราหมณ” คือ สมณะ
และ พราหมณ

สมณะ เปนบุคคลทางศาสนาประเภทนักบวช คือเปนบรรพชิต
สละเหยาเรือนทรัพยสมบัติ ออกไปอยูนอกระบบสังคม มุงหาทาง
หลุดพน

พราหมณ เปนบุคคลทางศาสนาตามระบบวรรณะ คือเกิดเปน
คนชั้นสูงในระบบชนชั้นของสังคม อยูครอบครองเหยาเรือนทรัพย
สมบัติ แตเปนเจาพิธีในการบูชายัญ ตามกํ าหนดของพระเวท

คนเปน สมณะ ดวยการบวช
คนเปน พราหมณ ดวยการเกิด
พราหมณ ออกบวชเปนสมณะได แตสมณะจะมาเปน 

พราหมณไมได (เพราะจํ ากัดดวยกํ าเนิด ซึ่งเปนเองตั้งแตเกิด)
ตามปกติ พวกพราหมณ ซึ่งถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด รัง

เกียจเหยียดหยามสมณะอยางย่ิง โดยถือวาสมณะเปนคนตํ่ าย่ิงกวา
วรรณะศูทร ตามหลักการของเขาที่บอกวาสมณะเกิดจากหลังพระ
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บาทของพระพรหม (จะมีเรื่องตัวอยางขางหนา)
พระพุทธเจาและพระสงฆในพระพุทธศาสนาก็เปน “สมณะ” 

พวกหนึ่ง (พวกพราหมณเรียกพระพุทธเจาวา “สมณะโคดม/สมโณ 
โคตโม”)

พระพุทธเจาทรงจัดตั้งระบบใหม ท่ีหักลางระบบของพราหมณ
แบบถอนรากถอนโคน อยางท่ีกลาวแลววา ทรงปฏิเสธทั้งพระเวท
ท้ังการเขารวมกับพรหม ท้ังการแบงวรรณะ และการบูชายัญ

การจาริกบํ าเพ็ญพุทธกิจท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎก มากดวย
เรื่องที่พระพุทธเจาทรงเผชิญกับพราหมณ และการตอสูกันทาง
ปญญา

การท่ีทรงเผชิญกับพราหมณนั้น ไมใชเหตุบังเอิญ แตตามปกติ
จะเปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงมุงไปที่พราหมณคนนั้นๆ หรือกลุม
นั้นๆ เชน เสด็จไปหาขณะที่เขากํ าลังเตรียมพิธีบูชายัญ และทํ าใหได
ทรงสนทนากับเขาในเรื่องการบูชายัญ แลวเรื่องก็จะจบลงดวยการ
ลมเลิกพิธี

จริงอยู พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนทุกชั้นทุกประเภท บางที
ตองเสด็จพระบาทเปลาไปไกล เพ่ือโปรดคนเลี้ยงโคคนหนึ่งบาง 
โปรดเด็กท่ีกํ าลังนอนปวยบาง เปนตน แตก็ทรงใหความสํ าคัญแก
การพบปะถกเถียงสนทนา ตลอดจนโตวาทะกับพวกพราหมณมาก

ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น?
คํ าถามนี้ตอบไมยาก เห็นอยูชัดๆ วาพราหมณเปนกลุมคนที่มี

การศึกษาสูงสุดในสังคม พรอมกับขอสํ าคัญท่ีสุดคือ มีสถานะสูงสุด
ตามบทบัญญัติของศาสนา ซึ่งเปนฐานอันมั่นคงที่สุด ท่ีไมมีใครจะลม
ลางไดเลย แมแตดวยกํ าลังใดๆ นอกจากจะทํ าใหตัวพราหมณเอง
ยอมสละสถานะนั้น ซึ่งจะสํ าเร็จไดก็ดวยชัยชนะทางปญญาเทานั้น
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โดยสถานะที่สูงและบนฐานที่ศาสนารองรับไวอยางมั่นคงนี้ 
พราหมณยังครองอํ านาจและอิทธิพลครอบคลุมทุกดานทุกระดับของ
สังคม นอกจากเปนครูอาจารยท่ีปรึกษาของพระมหากษัตริยแลว 
ทุกคนตั้งแตพระมหากษัตริยนั้นลงไป ตองพ่ึงพราหมณท้ังหมด ท้ังใน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระเวท ท่ีเปนไปตามพระประสงคของ
พระเปนเจาในเรื่องวรรณะทั้ง ๔ และในการประกอบพิธีบูชายัญ

การท่ีพระพุทธศาสนาแผขยายอยางรวดเร็ว ปจจัยสํ าคัญย่ิงก็
คือ การที่พราหมณจํ านวนมากไดละทิ้งวรรณะมาบวช และกลาย
เปนกํ าลังสํ าคัญของพระพุทธเจา

ในทางตรงขาม ถาพระพุทธเจาทํ าใหพราหมณยอมทางปญญา
ไมได งานแกปญหาบํ าเพ็ญประโยชนสุขแกพหูชนตามที่ทรงมุงหมาย
ก็แทบไมมีทางสํ าเร็จ

อีกดานหนึ่ง สังคมชมพูทวีปเวลานั้นกํ าลังมีความเปลี่ยน
แปลงมาก โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ การคาขายเฟองฟู พวกชนชั้น
พอคาวาณิชรํ่ ารวยมีกํ าลังมากขึ้น มีคฤหบดีเปนเศรษฐีใหญๆ คนชั้น
สูงเปนอยูฟุมเฟอย ชีวิตมีการบํ ารุงบํ าเรอมากขึ้น

(เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนา มีเศรษฐีคฤหบดีหลาย
ทานมาเลื่อมใสเปนพระสาวก เชน อนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขา 
ซึ่งไดเปนกํ าลังอุปถัมภท่ีสํ าคัญ เชนเดียวกับขัตติยราช อยางพระ
เจาพิมพิสาร และพระเจาปเสนทิโกศล)

ระหวางนั้นเอง คนชั้นสูงจํ านวนหนึ่ง รวมท้ังคนในวรรณะ
พราหมณไมนอย เกิดความเบื่อหนายตอวิถีชีวิตแหงความสํ าเริง
สํ าราญทางวัตถุ มองเห็นความไรแกนสาร ไมมีความหมาย จึงออก
แสวงหาทางชีวิตใหมแหงความหลุดพนเปนอิสระ ถึงกับละทิ้งเหยา
เรือนและวิถีชีวิตแหงวรรณะของตนออกไป
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พราหมณอยางอุปติสสะ (ตอมาคือพระสารีบุตร) โกลิตะ (ตอ
มาคือพระมหาโมคคัลลานะ) ปปผลิ หรือปปผลายนะ (ตอมาคือ
พระมหากัสสปะ) และภรรยาชื่อภัททกาปลานี เปนตัวอยางของคน
ชั้นสูงท่ีวานั้น ทานเหลานี้สละเหยาเรือนและวิถีชีวิตแบบเกาออกมา
เองกอนพบพระพุทธเจา

(อุปติสสะและโกลิตะออกไปบวชเปนปริพาชกกอนแลวจึงพบ
พระพุทธเจาภายหลัง ปปผลิสละเหยาเรือนออกมาแลว ไดพบพระ
พุทธเจาระหวางเดินทาง สวนภรรยาไดไปบวชเปนปริพาชิกากอนมา
บวชในพระพุทธศาสนา)

พราหมณท่ีละทิ้งวรรณะมา นอกจากบรรลุประโยชนแกชีวิต
ของตนเองแลว ก็ชวยเผยแผธรรมไดผลมาก เพราะโดยพื้นฐานแหง
ภูมิหลัง ท้ังในแงท่ีไดรับความเชื่อถือ และในแงท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษา
สูง พรอมที่จะทํ างานแนะนํ าสั่งสอน

จึงปรากฏวาพระมหาสาวกทั้งหลาย เปนผูออกจากวรรณะ
พราหมณมามากท่ีสุด ตั้งแตพระอัครสาวก คือพระสารีบุตรและพระ
มหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ พระปุณณมันตานีบุตร (ท่ีเปน
อาจารยสอนพระอานนท) ฯลฯ รวมท้ังพระมหากัสสปะ

พระสาวกเหลานั้นสละวิถีชีวิตของคนชั้นสูง มาอาศัยอาหาร
บิณฑบาตเขาถึงคนทุกชั้นทุกระดับ เชน พระสารีบุตรจาริกไป บางที
พบเด็กยากจนก็รับมาบวช กลายเปนผูท่ีมีสามเณรอยูดวยมาก 
พระมหากัสสปะชอบไปบิณฑบาตในยานคนมีอาชีพท่ีสังคมถือวาตํ่ า 
หรือในถิ่นคนยากจน ฯลฯ นี้เปนภาพอยางนอยดานหนึ่งของพระ
พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ท่ีไมควรมองขามไป
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- ถูกเหยียดนักหนา แตปญญาเหนือเขา จึงกาวผานมาได
พวกพราหมณท่ียังไมไดพบพระพุทธเจาและยังไมนับถือพระ

พุทธศาสนา มักแสดงอาการรังเกียจเหยียดหยามตอพระพุทธเจา
และพระภิกษุท้ังหลาย บางทีก็ใชคํ าพูดรุนแรง โดยเฉพาะคํ าเรียกวา 
“มุณฑกะ สมณกะ” = สมณะกระจอก หัวโลน ขอยกมาใหดูเปนตัว
อยางสัก ๒-๓ เรื่อง

สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน … เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร  
สาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณกอไฟ
แลว จัดเตรียมของบูชาไฟอยูในนิเวศน

ลํ าดับนั้นแล พระผู มีพระภาคเสด็จเที่ยว
บิณฑบาตตามลํ าดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จ
ไปยังนิเวศนของอัคคิกภารทวาชพราหมณ
พราหมณถือวาการเห็นสมณะเปนอัปมงคลตอพิธีมงคลของ

เขา ดังนั้น เขาจึงโกรธมาก ดังเรื่องที่ดํ าเนินตอไปวา

อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาค
เสด็จมาแตไกลทีเดียว คร้ันแลวไดกลาวกะพระองค
วา หยุดอยูนั่นแหละ! คนหัวโลน! หยดุอยูนั่นแหละ!
สมณะกระจอก! หยดุอยูนั่นแหละ! คนถอย!

เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว 
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรพราหมณ ทานรู
จักคนถอย หรือธรรมที่จะทํ าใหเปนคนถอยหรือไม

อ. ทานพระโคดม เราไมรูหรอก ไมวาคนถอย 
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หรือธรรมทีจ่ะท ําใหเปนคนถอย ดลีะ ทานพระโคดมจง
แสดงธรรมมาเถดิ ใหเรารูจักคนถอย หรือธรรมทีท่ํ าให
เปนคนถอย

พ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว

อคัคิกภารทวาชพราหมณทูลรับแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสพระคาถาประพันธนี้วา …
พระพุทธเจาตรัสแสดงลักษณะคนถอย เปนความรอยกรอง

รวม ๒๘ คาถา ลงทายดวยคํ าสอนยํ้ าวา
บุคคลไมเปนคนถอยทรามเพราะชาติกํ าเนิด ไม

เปนพราหมณเพราะชาติกํ าเนิด แตเปนคนถอยทราม
เพราะการกระทํ า เปนพราหมณเพราะการกระทํ า

[ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙; Sn.21-24]

อัคคิกภารทวาชพราหมณไดฟงพระดํ ารัสแสดงหลักจนจบ 
และมีความเลื่อมใส ไดแสดงตนเปนอุบาสก

อีกเรื่องหนึ่งวา

สมัยหนึ่ ง พระผู มีพระภาค … เสด็จเข าไป
บิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม

สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสส-
นคิม ประชุมกันอยูในสภา ดวยกิจกรณียบางอยาง 
และฝนกํ าลังตกอยูโปรยปราย

ลํ าดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภานั้น
พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเห็น
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พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันเห็นแลวก็ได
กลาวคํ านี้วา สมณะกระจอกหัวโลนพวกไหนนั่น เขา
เปนคนพวกไหนที่จะมารูจักธรรมของสภา

คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและ
คฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ดวยพระคาถาวา

ทีใ่ดไมมีสัตบุรุษ ที่นั้นไมช่ือวาสภา คนเหลาใดไม
พดูเปนหลักเปนธรรม คนเหลานั้นไมเปนสัตบุรุษ คน
ทีล่ะความอยากไดใครเอา ความคิดราย และความ
หลงความเขลาเสียได พูดเปนหลักเปนธรรม นั่น
แหละคือสัตบุรุษ

[สํ.ส.๑๕/๗๒๔/๒๗๐; S.I.184]

เมื่อไดฟงพระดํ ารัสนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดีชาวโขม-
ทุสสนิคมก็ยอมรับ มีความเลื่อมใส และจบลงดวยการแสดงตนเปน
อุบาสก

- ร องรอยการต อตานของพราหมณ
ลองดูเพ่ิมอีกหนอย มีเรื่องหนึ่งวา

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควน
มลัละ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงถูน- 
พราหมณคาม ของเหลามัลลกษัตริย

พราหมณและคฤหบดีชาวถูนคามไดสดับวา ‘ผู
เจริญทั้งหลาย ขาววา พระสมณโคดม ศากยบุตร 
ออกบวชจากศากยตระกูล จาริกไปในมัลลชนบท
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พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จโดยลํ าดับถึงถูน-
พราหมณคามแลว’

(โดยไดสดับขาวดังนี้) พราหมณและคฤหบดี
เหลานั้น ไดเอาหญาและแกลบถมบอนํ้ าจนเต็มถึง
ปากบอ ดวยตั้งใจวา ‘พวกสมณะกระจอก หัวโลน
จงอยาไดดื่มนํ้ าเลย’

คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทาง
แลว เสด็จเขาไปยังโคนไมตนหนึ่ง ประทับนั่งบน
อาสนะที่ทานพระอานนทจัดถวาย คร้ันแลวตรัสกะ
ทานพระอานนทวา นี่แนะ อานนท เธอจงนํ านํ้ าจาก
บอนั่นมาใหเราเถิด

เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระ
อานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ บอนํ้ านั้น พวกพราหมณและคฤหบดี
ชาวถูนคามไดเอาหญาและแกลบถมจนเต็มถึงปาก
บอ ดวยตั้งใจวา ‘พวกสมณะกระจอกหัวโลน จงอยา
ไดดื่มนํ้ าเลย’

แมคร้ังที่ ๒ ... แมคร้ังที่ ๓ พระผูมีพระภาค
ตรัสกะทานพระอานนทวา นี่แนะ อานนท เธอจงนํ า
นํ้ าจากบอนั่นมาใหเราเถิด

 ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือ
บาตรเดินเขาไปยังบอนํ้ านั้น ลํ าดับนั้นแล เมื่อทาน
พระอานนทเดินเขาไป บอนํ้ าลนข้ึน พาเอาหญาและ
แกลบทั้งหมดพนออกไปจากปากบอ มีนํ้ าใส ไมขุนมัว 
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เต็มถึงปากบอ ดุจไหลไปขังอยู
ลํ าดบันัน้แล ทานพระอานนทด ําริวา ทานผูเจริญ

นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ …
ทานพระอานนทเอาบาตรตักนํ้ าแลว เขาไปถวาย

พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
… ขอพระผูมีพระภาคทรงดื่มนํ้ าเถิด ขอพระสุคตจง
ทรงดื่มนํ้ าเถิด

ลํ าดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความ
นั่นแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา

“ถานํ้ ามีอยูทุกเวลา คนจะมีบอนํ้ าไวทํ าอะไร ตัด
ตัณหาไดถึงรากแลว จะตองเที่ยวแสวงหาไปทํ าไม”

[ขุ.อุ.๒๕/๑๕๕/๒๐๓; Ud.78]

ขอเพ่ิมตัวอยางใหดูอีก ๑ เรื่อง
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงแมนํ้ า  

สุนทริกา ในโกศลชนบท
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ 

ประกอบพธิบูีชาไฟ บํ าเรอไฟบชูาอยูทีฝ่งแมนํ ้าสุนทริกา
ลํ าดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ 

บํ าเรอไฟบูชาเสร็จแลว ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดู
โดยรอบทั้ง ๔ ทิศ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภค
ปายาสอันเหลือจากการบูชานี้

พราหมณคิดวา ตนไดเซนสรวงบูชามหาพรหมเสร็จแลว 
ควรจะหาพราหมณสักคนมารับบริโภคของบูชาท่ีเหลือ
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สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเหน็พระผูมพีระภาค
ประทับนั่งคลุมพระเศียรอยูที่โคนไมตนหนึ่ง จึงถือ
ขาวปายาสบูชาที่เหลือดวยมือซาย  ถือเตานํ้ าดวย
มอืขวา  เดินเขาไปยังโคนไมที่พระผูมีพระภาคประทับ

ลํ าดับนั้น เพราะดวยเสียงเทาของสุนทริกภารท-
วาชพราหมณ พระผูมีพระภาคทรงเปดจีวรคลุมพระ
เศียรออก

คร้ังนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา 
อาวนี่คนศีรษะโลน อาวนี่คนโลนกระจอก แลวทํ าทา
จะหันกลับไปจากที่นั้น

ลํ าดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมี
ความดํ าริวา แทจริง พราหมณที่ศีรษะโลนก็มีอยูบาง
บางพวก ถากระไรเราพึงเขาไปหาคนโลนผูนั้น แลว
ถามถึงชาติกํ าเนิด (วาเปนคนวรรณะไหน)

ลํ าดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไป
หาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลว ไดถามพระ
ผูมีพระภาควา ทานมีชาติกํ าเนิดใด

พระผูมีพระภาคตรัสวา: อยาถามถึงชาติกํ าเนิด 
จงถามเถิดถึงจรณะ (ความประพฤติ/การดํ าเนิน
ชีวิต) จากไมไหนๆ ไฟก็เกิดได คนมีปญญาเปน
อาชาไนย ถึงจะเกิดในตระกูลต่ํ า ก็เปนมุนี …
พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักธรรมอีกยาว และเรื่องก็ดํ าเนินไป 

จนตอนทายไดตรัสถึงความเหลวไหลแหงลัทธิของพราหมณ วาจะไม
นํ าไปสูความบริสุทธิ์อยางท่ีเขาคิดหวัง โดยทรงเรียกการบูชาไฟของ
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พวกพราหมณวาเปนการเผาไม

ดูกรพราหมณ ทานเผาไม จงอยาหมายวาเปน
ความบริสุทธิ์ ที่แทนั่นเปนเพียงการเผาไฟขางนอก 
ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาวความบริสุทธิ์ดวยการ
เผาไมนั้น

ดูกรพราหมณ การเผาไฟชนิดที่คนอยากได
ความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมขางนอกทํ ากันนั้น เราละ
แลว แตเราทํ าไฟปญญาใหโชตนาขึ้นขางในเลยที
เดียว จึงมีอัคนีสวางโพลงอยูทุกเวลา ใจเราก็ต้ังมั่น
ไดที่อยูเสมอ เราเปนอรหันต ดํ าเนินชีวิตที่เปนพรหม

ดูกรพราหมณ ความถือตัวนั่นแหละเปนคาน
หาบที่ทานแบกหามไว ความโกรธคือควันไฟ วาทะไร
ความหมายคือขี้เถา …

[สํ.ส.๑๕/๖๕๘/๒๔๕; S.I.167]

หลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแสดงคราวนี้ จุดไฟแหงปญญาให
พราหมณทานนั้นไดคิด ในที่สุดถึงกับขอบวช และตอมาไดบรรลุ
อรหัตตผล

- พราหมณตั้งป อมใหญ ดูถูกพระขนาดไหน
บางเรื่องก็เปนพระสูตรท่ียาวมาก ขอตัดตอนมาใหดูสักหนอย 

ตามเรื่องวา
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศล

ชนบท พรอมดวยภกิษสุงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป
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ลุถงึพราหมณคาม แหงชาวโกศล ช่ือวาอจิฉานงัคลคาม
ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ ราวปา

อิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม
สมยันัน้ พราหมณโปกขรสาติ ครองนครอกุกฏัฐะ ซ่ึง

คับคั่งดวยประชาชน มีหญาไมนํ้ าธัญญาหารอุดม
สมบูรณ เปนราชสมบัติ อันพระเจาปเสนทิโกศลพระ
ราชทานใหเปนพรหมไทย (สิทธิอํ านาจสูงสงที่ไดรับ
พระราชทาน)

พราหมณโปกขรสาตไิดสดบัขาววา พระสมณโคดม
ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล … ประทบัอยู ณ 
ราวปาอจิฉานงัคลวัน เขตอจิฉานงัคลคาม ก็เกียรติ
ศพัทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไป
อยางนี้วา … การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็น
ปานน้ัน ยอมเปนการดี

สมัยนั้น อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณ
โปกขรสาติ เปนผูคงแกเรียน ทรงมนตไว จบไตรเพท 
… อันอาจารยยกยองและรับรองในหลักลัทธิแหง
อาจารยของตนครบไตรเพท วา ฉันรูส่ิงใด เธอรูส่ิง
นั้น เธอรูส่ิงใด ฉันรูส่ิงนั้น

คร้ังนัน้แล พราหมณโปกขรสาต ิ เรียกอมัพฏัฐ-
มาณพมาเลาวา พออัมพัฏฐะ พระสมณะโคดม 
ศากยบุตร … ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน
ใกลอิจฉานังคลคาม …
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พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถงึที่
ประทับ แลวจงรูวาเกยีรติศพัทของทานพระโคดมพระ
องคนั้นที่ขจรไป จริงตามน้ันหรือไม ทานพระโคดม
พระองคนัน้ ทรงคณุเชนนัน้จริงหรือไม เราทัง้หลายจะ
ไดรูจักทานพระโคดมพระองคนั้นไว โดยประการนั้น

อัมพัฏฐมาณพ…รับคํ าพราหมณโปกขรสาติแลว 
ลุกจากที่นั่ง ไหวพราหมณโปกขรสาติ กระทํ า
ประทักษิณ แลวข้ึนรถมา พรอมดวยมาณพหลายคน 
ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน ตลอดภูมิประเทศ
เทาที่รถจะไปได ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอาราม …

ลํ าดับนั้น อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทาง
พระวิหารซ่ึงมีประตูปดอยู คอยๆ เขาไปยังเฉลียง 
กระแอมแลว เคาะบานประตู พระผูมีพระภาคทรงเปด
ประตู อมัพฏัฐมาณพเขาไปแลว แมพวกมาณพกพ็ากนั
เขาไปปราศรยักบัพระผูมพีระภาค คร้ันผานการปราศรยั
พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง

ฝายอัมพัฏฐมาณพ เดินปราศรัยบาง ยืน
ปราศรัยบาง กับพระผูมีพระภาคผูประทับนั่งอยู

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคย
สนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปน
อาจารยและปาจารย เหมือนดังที่เธอเดินบางยืนบาง 
สนทนาปราศรัยกับเราผูนั่งอยูเชนนี้หรือ?

อ. ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวา
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พราหมณผู เดิน ก็ควรเจรจากับพราหมณผู เดิน 
พราหมณผู ยืน ก็ควรเจรจากับพราหมณผู ยืน 
พราหมณผู นั่ง ก็ควรเจรจากับพราหมณผู นั่ง  
พราหมณผูนอน  ก็ควรเจรจากับพราหมณผูนอน.

พระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะกระจอก
หัวโลน เปนพวกขี้ขา เช้ือสายกัณหโคตร เกิดจาก
หลังบาทของพระพรหม ขาพเจายอมสนทนาปราศรัย
กับผูนั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัยกับพระโคดมผู
เจริญนี้

อมัพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงไดมาที่นี้ ก็พวกเธอมา
เพื่อประโยชนอันใด ก็พึงใสใจถึงประโยชนนั้นไวใหดี 
อมัพัฏฐมาณพ ยังไมไดรับการศึกษาเลย สํ าคัญตัว
วาไดรับการศึกษาดีแลว จะมีอะไร นอกจากยังมิได
จบการเลาเรียน

ลํ าดับนั้น อัมพัฏฐมาณพถูกพระผูมีพระภาคตรัส
ตํ าหนิดวยพระวาจาวา เปนคนไมไดรับการศึกษา ก็
โกรธ ขัดใจ เมื่อจะวากลาวดาขมพระผูมีพระภาค คิด
วาเราจักตองใหพระสมณโคดมไดรับความเสียหาย 
ไดกลาวคํ านี้กะพระผูมีพระภาควา

ทานโคดม พวกชาติศากยะ ดรุาย หยาบชา ใจ
เบา พูดพลาม เปนแตพวกข้ีขาแทๆ ยังไมสักการะ
พวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือ
พวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอม
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พวกพราหมณ … นี้ไมเหมาะ ไมสมควรเลย…
ทานโคดม วรรณะมี ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย 

พราหมณ แพศย ศูทร บรรดาวรรณะ ๔ เหลานี้ ๓ 
วรรณะ คือ กษัตริย แพศย ศูทร เปนคนบํ าเรอของ
พราหมณพวกเดียวโดยแท …

ตอจากนี ้ พระพทุธเจาไดตรสัยอนกลบัโดยซกัถามอมัพัฏฐ-
มาณพเกี่ยวกับเทือกเถาเหลากอของเขา ทรงแสดงเหตุผลทั้งสวน
ปจจุบันและอดีต ตลอดจนความเปนมาของวรรณะพราหมณ ทํ าให
เขายอมรบัไปเรือ่ยๆ ถงึความไมเปนจรงิแหงขอยดึถอืในลทัธ ิตลอดจน
ความเสื่อมแหงวรรณะของพวกตน

ตัวอยางเชน ทรงชี้จุดวา ท่ีพราหมณวาพวกตนสูงสุดนั้น 
ก็ถือไปเอง แตไมเปนจริง เวลานั้นก็มีพราหมณผูใหญหลายทาน
ครองเมืองครองนครตางๆ โดยไดรับสิทธิอํ านาจจากพระเจาปเสนทิ
โกศล ตองออนนอมและขึ้นตอพระเจาโกศลนั้น ท่ีเปนกษัตริย

จนมาถึงตอนทายๆ วา

ดกูรอัมพัฏฐะ เธอจะสํ าคัญความขอนั้นเปนไฉน 
เธอไดฟงพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารยและเปน
ปาจารยเลากันมาวาอยางไร บรรดาฤาษีผู เปน
บุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐะ ฤาษี
วามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี 
ฤาษอีงัครีส ฤาษภีารทวาชะ ฤาษวีาเสฏฐะ ฤาษกีสัสปะ
ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้
พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกา
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นี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว … ฤาษี
เหลานั้นอาบนํ้ า ทาตัวเรียบรอย แตงผม แตงหนวด 
สวมพวงดอกไมและเครื่องอาภรณ นุงผาขาว อิ่มเอิบ 
พร่ังพรอม บํ าเรออยูดวยกามคุณหา เหมือนเธอกับ
อาจารยในบัดนี้หรือไม?

ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...
ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบี่ ใหรักษาเชิงเทิน

แหงนคร ที่มีคูลอมรอบ ลงล่ิม เหมือนเธอกับ
อาจารยในบัดนี้หรือไม?

ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย 

ทั้งมิไดปฏิบัติเพื่อเปนฤาษี ดวยประการฉะนี้แล …
ในที่สุด อัมพัฏฐมาณพไดทูลลากลับไปเลาเรื่องใหอาจารยฟง 

และพราหมณโปกขรสาติก็มาเฝาพระพุทธเจา ไดสนทนาและนิมนต
พระพุทธเจาไปฉันภัตตาหารที่นิเวศนของตน ไดฟงธรรม จบลงดวย
การท่ีพราหมณนั้นไดบรรลุโสดาปตติผล ดังนี้

 ลํ าดบันัน้ พราหมณโปกขรสาต ิเหน็ธรรม ถงึธรรม
รูแจงธรรม หยัง่ทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจาก
ความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผู
อืน่ในสัตถุศาสน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา

ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก
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ปริยาย เหมือนหงายของที่คว่ํ า เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด …

ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมทั้ง
บุตรภริยา บริษัท และอํ ามาตย ขอถึงพระองค และ
พระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระสมณ
โคดมผูเจริญ จงทรงจํ าขาพระองค วาเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป

อีกทั้งขอพระองคจงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ 
เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอื่นๆ ในนครอุกกัฏฐะ 
เหลามาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว 
จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือนํ้ า จักเล่ือมใสใน
พระองค ขอนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความ
สุข แกมาณพมาณวิกาเหลานั้น ส้ินกาลนาน

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทาน
กลาวชอบ ดังนี้แล.

 [ที.สี.๙/๑๔๑–๑๗๗/๑๑๔–๑๔๑; D.I.87-110]

- ถึงจะสั่นสะเทือนนักหนา แตพราหมณก็ยังยิ่งใหญตอมา
การท่ีพระพุทธเจาทรงโตกับพราหมณเพ่ือหักลางลัทธิของเขา

ท่ียึดถือชั้นวรรณะโดยอางอํ านาจสูงสุดของเทพเจานี้ มีเรื่องมาใน
พระไตรปฎกมากหลาย และเปนพระสูตรใหญๆ นับวาเปนเรื่องเดนที่
แสดงหลักการและลักษณะ ตลอดจนบทบาทของพระพุทธศาสนาใน
สังคมอินเดีย

(แตละสูตรมีการแสดงเหตุผลที่นาสนใจตางๆ กัน เชน ใน  
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อัสสลายนสูตร [ม.ม.๑๓/๖๑๗/๕๖๐; M.II.149] พระพุทธเจาทรงชี้วา ถา
พระพรหมสรางมนุษยมาใหมี ๔ วรรณะจริง ก็ตองเปนอยางนั้นทั้ง
โลก แตก็มีมนุษยในสังคมอื่นที่ไมเปนเหมือนในชมพูทวีป อยางพวก
โยนก [Ionian Greeks] แบงคนเพียง ๒ ชนชั้น คือ เจานาย กับ
ไพรทาส และสองชนชั้นนี้ก็เปลี่ยนสถานะกลับกันไดดวย)

การที่ไดยกเรื่องเหลานี้มาใหดู ก็เพ่ือใหเห็นความถือตัวของคน
วรรณะพราหมณ ซึ่งนอกจากเทียบกับวิถีของสมณะแลว ยังไดเห็น
สถานะไมเฉพาะการครอบครองทรัพยสมบัติเทานั้น แตมียศศักดิ์
อํ านาจถึงกับเปนผูครองนคร

ในพุทธกาล นอกจากโปกขรสาติพราหมณนี้แลว ยังมี
พราหมณใหญอื่นๆ อีก ท่ีครองนครเปนเจาเมืองเชนนี้ แตกระนั้นก็
ยังแคครองเมือง

ตอมาหลังพุทธกาล พราหมณย่ิงมีอํ านาจทางการเมืองมากขึ้น 
จนถึงกับเปนราชาปกครองประเทศ และตั้งราชวงศ ดังเชน
พราหมณปุษยมิตร ท่ีโคนราชวงศโมริยะ/เมารยะของพระเจาจันทร-
คุปต รวมท้ังอโศกมหาราชลงไป และตั้งราชวงศศุงคะขึ้นมา (ฝรั่งวา
ในป 185 B.C., เราวา พ.ศ. ๒๙๘)

แมตอจากราชวงศศุงคะ ก็เปนราชวงศพราหมณอีก คือ
ราชวงศกาณวะ ท่ีมีพราหมณวาสุเทพเปนตนวงศ โดยโคนราชวงศ
ศุงคะนั่นเองลงไป (ในป 72 B.C.)

พราหมณใหญท่ีเปนเจาครองนครในพุทธกาล ท่ีขอยกมาเปน
ตัวอยางอีกทานหนึ่ง คือ จังกีพราหมณ

ทานผูนี้ก็คลายกับโปกขรสาติพราหมณ คือครองเมืองหนึ่งใน
โกศลรัฐ ซึ่งพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานใหเปนสวนแหงราช
สมบัติ ไดแกพราหมณคามชื่อวาโอปาสาทะ
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ขอใหดูเรื่องนี้เพ่ิม อีกตัวอยางหนึ่ง

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศล
ชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมู ใหญ เสด็จถึง 
พราหมณคามของชนชาวโกศล ช่ือวาโอปาสาทะ

ไดทราบวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับ ณ 
ปาไมสาละ ช่ือวาเทพวัน ทางทศิเหนอืแหงโอปาสาท
พราหมณคาม.

ก็สมัยนั้นแล พราหมณช่ือวาจังกี ปกครอง
โอปาสาทพราหมณคาม …
เรื่องดํ าเนินไปวา มีคนมากมายพากันไปเฝาพระพุทธเจาท่ี

เทพวัน ทานจังกีพราหมณไดทราบเรื่องราว ก็คิดจะไปเฝาบาง ถึง
ตอนนี้ก็มีจุดท่ีนาสนใจแทรกเขามาวา

สมัยนั้นแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ 
พักอยูในโอปาสาทพราหมณคามดวยกิจกรณียบาง
อยาง พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา จังกีพราหมณ
จักไปเฝาพระสมณโคดม

ลํ าดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาจังกี
พราหมณถึงที่อยู แลวถามจังกีพราหมณวา ไดทราบ
วา ทานจังกีจักไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ?

จังกีพราหมณตอบวา ทานผูเจริญทั้งหลาย เปน
ความจริงอยางนั้น แมเราก็จักไปเฝาพระสมณโคดม
     พราหมณตางเมือง: ทานจังกีอยาไปเฝาพระ
สมณโคดมเลย ทานจังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณ
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โคดม พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี 
เพราะวาทานจังกีเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและ
บิดา ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
ก ําเนิด … ทานจังกีแลเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภค
สมบัติมาก ... ทานจังกีแลเปนผูรูจบไตรเพท ... ทาน
จังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของคนเปนอันมาก 
สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน ... ทานจังกีแลเปนผู
อันพระเจา ปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ 
บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลเปนผูอันพราหมณ
โปกขรสาติ สักการะ เคารพ นบัถอื บูชา นอบนอม ... 
ทานจังกแีลปกครองโอปาสาทพราหมณคาม … ทาน
จังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณ
โคดม สมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี
แตถึงตอนนี้ จังกีพราหมณไดตกลงใจแลววาจะไปเฝาพระ

พุทธเจา  โดยมีเหตุผลหลายอยาง  รวมท้ังการท่ีไดทราบวาโปกขร- 
สาติพราหมณไดนับถือพระพุทธเจาแลวดวย และในที่สุด พราหมณ
ตางเมืองเหลานั้นก็เลยรวมเดินทางกับทานจังกีพราหมณเพ่ือไปเฝา
พระพุทธเจา

ในการไปเฝาคราวนั้น มีมาณพผูเกงกลาสามารถมากคนหนึ่ง 
ชือ่กาปทกิ ไดรบัการสนบัสนนุใหสนทนาสอบถามปญหากบัพระพทุธเจา
และในที่สุดมาณพผูนี้ไดประกาศความเลื่อมใส มีขอความนาสนใจ 
ดังนี้

ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการอนุรักษ
สัจจะ ทานพระโคดมก็ทรงพยากรณ (=ตอบชี้แจง) 
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แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจ ทั้งควรแก
ขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น

ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตรัสรู
สัจจะ … ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการ
บรรลุสัจจะ … ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึง
ธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ … ขาพเจาได
ทลูถามทานพระโคดมถึงขอใดๆ ทานพระโคดมไดทรง
พยากรณขอนั้นๆ แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น 
ทัง้ชอบใจ ทัง้ควรแกขาพเจา และขาพเจายนิดตีามน้ัน

ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อกอน ขาพระองครู
เขาใจอยางนี้วา พวกสมณะกระจอก หัวโลน เช้ือ
สายพวกขี้ขากัณหโคตร เกิดจากหลังบาทพระพรหม 
จะมีอะไร และจะรูทั่วถึงธรรมที่ไหน

พระโคดมผูเจริญไดทรงทํ าความรักสมณะ ความ
เล่ือมใสสมณะ ความเคารพสมณะ ในสมณะทั้งหลาย 
ใหเกิดขึ้นแกขาพระองคแลวหนอ

ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก … ขาพระองคขอถึงพระองค กับทั้งพระธรรม
และพระภกิษสุงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ 
โปรดทรงจํ าขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต นับแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล

[ม.ม.๑๓/๖๔๖–๖๖๐/๕๙๑–๖๐๙; M.II.164-177]
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- อีกตัวอยางแหงความถือตัว และปฏิกิริยาของพราหมณ
ตามปกต ิ ในหมูผูท่ีมัน่ในระบบวรรณะ ถามพีราหมณสละเรอืน

มาบวชเปนสมณะ ซึง่เขาถอืวาเปนพวกตํ ่า พวกพราหมณกไ็มพอใจ
ย่ิงในพุทธกาล เมื่อการตอสูทางปญญาเขมขนขึ้น และระบบ

สมณะของพระพุทธศาสนาแผขยายออกไป มีพราหมณสละวรรณะ
ออกมาบวชเปนพระภิกษุมากขึ้นๆ ทํ าใหระบบวรรณะและสถานะ
ของพราหมณสั่นคลอนอยางมาก

เมื่อพราหมณคนใดสละเรือนมาบวชในพระพุทธศาสนา จึง
เปนธรรมดาที่พวกพราหมณจะแสดงอาการไมพอใจอยางย่ิง และจะ
ดาทอสาปแชงพราหมณท่ีออกมาบวชนั้นอยางรุนแรง

ขอยกตวัอยางมาใหดไูว ดงัท่ีพราหมณหนุม ๒ คน คือ วาเสฏฐะ 
และภารัทวาชะ ผูมาอยูปริวาสรอบวชที่เมืองสาวัตถี ไดกราบทูลเลา
ถวายแดพระพุทธเจา ดังนี้

คร้ังนั้นแล พระผู มีพระภาคตรัสกะวาเสฏฐ-
สามเณรวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสอง
มชีาติเปนพราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวช
จากตระกูลพราหมณ … พวกพราหมณไมดาวาเธอ
ทั้งสองบางหรือ

สามเณรทั้งสองนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคทั้งสอง 
ดวยคํ าเหยียดหยามอยางสะใจ อยางเต็มที่ ไมมีลด
หยอนเลย

พระผู มีพระภาคตรัสถามต อไปว า ก็พวก
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พราหมณพากันดาวาเธอทั้งสอง ดวยถอยคํ าอัน
เหยยีดหยามอยางสะใจ อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอน
อยางไรเลา

สามเณรทั้งสองกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พวกพราหมณพากันกลาวอยางนี้วา

‘พราหมณเท านั้นเป นวรรณะประเสริฐที่ สุด 
วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว 
พวกอื่นเปนวรรณะดํ า พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ พวก
อืน่นอกจากพราหมณไมบริสุทธิ์

‘พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกํ าเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาทของพรหม

‘เจาทั้งสองละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเสียแลว ไป
เขาวรรณะที่ต่ํ าทราม คือ พวกสมณะกระจอก 
หัวโลน ซ่ึงเปนพวกขี้ขา เปนพวกดํ า เปนพวกเกิด
จากหลังพระบาทของพรหม

‘การที่เจาทั้งสองละวรรณะอันประเสริฐที่สุดเสีย
แลว ไปเขาวรรณะที่ต่ํ าทราม คือพวกสมณะกระจอก 
หัวโลน ซ่ึงเปนพวกขีข้า เปนพวกด ํา เปนพวกเกดิจาก
หลังพระบาทของพรหม ขอนัน้ไมดี ไมสมควรเลย’ …

[ที.ปา.๑๑/๕๑/๘๗; D.III.80]
สภาพเชนนี้ เปนบรรยากาศของชมพูทวีปในพุทธกาล ท่ีใครๆ 

ก็รวมอยู รวมรู รวมเห็น ทุกคนรูวาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
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ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู ของคนกลุมใดพวกไหน เปนอยางไร 
มองกันอยางไร สัมพันธกันอยางไร

ไมใชเรื่องที่คนสมัยนี้ ท่ีอยูนอกกาลเทศะ จะมองโนนนิด เห็น
นั่นหนอย แลวจับเอามาคาดคะเนผูกเรื่องพูดเอาเองงายๆ

พระมโนบอกทํ านองวา พระมหากัสสปะเปนเหมือนลูกชายคน
โต เปนทายาทของพระพุทธเจา จึงไดรับอํ านาจปกครองคณะสงฆ
ตามกํ าหนดของคัมภีรพระธรรมศาสตร

ในขณะที่คนทั่วบานทั่วเมือง ตั้งแตราชา ผูครองแควนครอง
เมือง จนถึงชาวบาน เขารูกันทั้งนั้นวาพระสงฆไมมีอะไรไปเกี่ยวของ
กับพระธรรมศาสตร

การมาบวช ก็คือการฝาฝนหรือละเมิดตอขอกํ าหนดกฎเกณฑ
ของพระเวท (ท่ีเปนตนแหลงของพระธรรมศาสตรนั้น) ออกมาอยูขาง
นอก โดยไมยอมรับอํ านาจบังคับของพระเวทท่ีเหนือกวาพระธรรม
ศาสตร นั่นเอง เปนเรื่องตรงขามกับที่พระมโนวาดภาพ

(แมแตติ๋งตางวา ถาพระมหากัสสปะจะนํ าขอกํ าหนดของพระ
ธรรมศาสตรไปใชอางสิทธิ ก็คงไมมีใครรวมดวย หรืออาจจะงุนงงกัน
ไปทั่ว)

ขอเขียนของพระมโนจึงเปนเรื่องของการพูดจาเรื่อยๆ เปอยๆ 
แบบไมตองคนควาตรวจสอบ ควรจะเรียกวาเปนการเพอเจอเทานั้น

- พระมหากัสสปะ - พุทธทายาทนอกตํ าราพระธรรมศาสตร
เรื่องพระมหากัสสปะ ไดแสดงใหเห็นเพียงพอแลววา ขอมูล

และขอเขยีนของพระมโนลวนแตผิดพลาด ไมตรง และตรงขามกบั
ความจรงิ

ในที่นี้ จะใหขอพิจารณาเพิ่มเติม เปนการเสริมย้ํ าอีกหนอยวา
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นอกจากความเปนอยู ท่ัวไปของพระมหากัสสปะที่เปนพระ
ภิกษุ จะออกนอกแบบแผนของพราหมณ ซึ่งพราหมณตามระบบ
วรรณะจะยอมรับไมไดแลว พระมหากัสสปะ ซึ่งออกไปอยูปาอยูเขา
ตั้งแตวัยครองเรือน ละเมิดวรรณธรรม (ไมดํ าเนินตามแมแตหลัก
อาศรมธรรมที่อาจจะเกิดจริงสมัยหลังตอมา) ก็ไมไดปฏิบัติหนาท่ีใน
การทํ าพิธีบูชายัญ ตั้งแตไมบูชาไฟในชีวิตประจํ าวัน แลวย่ิงกวานัน้
ยังชอบเที่ยวไปคบหาสงเคราะหสั่งสอนคนชั้นตํ่ าอีกดวย (จะใชคํ า
วาทรยศตอวรรณะพราหมณ ก็แลวแต)

จึงยอมไมมีใครยอมรับความเปนพราหมณของพระมหากัสสปะ
อีกตอไป (นอกจากพราหมณตามความหมายที่พระพุทธเจาทรง
แสดงในทางตรงขามกับของพวกพราหมณ) และจึงไมมีทางท่ีทานจะ
เอาบทบัญญัติของพราหมณในธรรมศาสตร หรือในอะไรก็ตาม ไปใช
ไปอาง (ท่ีจริงก็คือ ทานยอมไมทํ าอยางนั้น)

อยางท่ีทราบแลววา พวกพราหมณรังเกียจเหยียดหยาม
สมณะ และดูถูกวรรณะอื่น แลวพระมหากัสสปะยังไปยอมเปนสาวก
ของพระพุทธเจา เขาพวกสมณะ ท่ีพวกเขาดูหมิ่นชิงชังเสียอีก จึง
กลายบุคคลนอกพวกนอกเหลา ไมมีทางท่ีจะไปไดรับการยอมรับนับ
ถือตามแบบของพราหมณ ไมวาจะเรียกวาเปนทายาท หรือเปนบุตร
คนโต หรือเปนอะไรก็ตาม เปนอันไมตองพูดถึง

ลองติ๋งตางอีกครั้งวา ถาพระมหากัสสปะทานคิดนํ าเอาแบบ
แผนอะไรของพราหมณเขามาใชในสังฆะอยางท่ีพระมโนพูด ก็
แนนอนวาตองถูกพระพุทธเจายับยั้งหรือปฏิเสธเด็ดขาด อยางเร่ือง
ท่ีทรงตํ าหนิพระภิกษุ ๒ รูปที่เสนอใหรักษาพุทธพจนไวดวยภาษา
พระเวท ดังไดยกมาใหดูแลว

ท่ีจริงเหตุผลปลีกยอยเหลานี้ ไมจํ าเปนตองพูดเลย เพราะเหตุ
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ผลในระดับหลักใหญก็ชัดเจนพออยูแลว แตพูดไวดวยเพ่ือใหคลุมลง
มาถึงระดับที่ตอบกับเรื่องตลกขํ าขันที่พระมโนไดหลงแตงขึ้นมา

รวมความลงไดวา พระมโนอางคัมภรีธรรมศาสตรอยางขาด
ความรูและความรบัผดิชอบ จนความลวกๆ และเลือ่นลอย จะกลาย
เปนการหลอกลวง

อยางไรก็ตาม ท่ีพูดมาท้ังหมดนี้ ถึงจะเพียงพอแลว แตยังมี
ขอนารูท่ีเปนหลักใหญ ซึ่งถาพูดไว ก็จะทํ าใหสมบูรณครอบคลุมย่ิง
ขึ้น จึงยอมมาเสียเวลากันอีกหนอย



- ๑.๔ -
อดุมการณ

พุทธทายาท vs. พรหมทายาท

- ปฏิบัติถูก เปนทายาท-โอรส-บุตรของพระพุทธ ไดทุกคน
เรื่องที่พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาทนั้น พระมโนมองไปวา

พระมหากัสสปะเปนเหมือนบุตรคนโตในตระกูล ท่ีสืบตอสถานะของ
พระพุทธเจาในการมีอํ านาจปกครองคณะสงฆ

เมื่อพิจารณาอีกระดับหนึ่งใหถึงหลักการพ้ืนฐาน จะรูวาความ
หมายของความเปนพุทธทายาท ท่ีพระมโนมองนั้น นอกจากไมถูก
ตองแลว ยังคับแคบอยางย่ิงดวย โดยมองไดแคเรื่องของครอบครัว
วงศตระกูล และแคเรื่องการบริหารการปกครองหมูชน

ท่ีจริงนั้น ความเปนพุทธทายาทนี้ เปนเรื่องในระดับที่คนสมัยนี้
เรียกวาเปนอุดมการณเลยทีเดียว

หมายความวา พระพุทธเจาไดตรัสเรื่องนี้ โดยเปนการปะทะ
หรือหักลางอุดมการณของศาสนาพราหมณ

พูดใหงายวา พุทธทายาท เปนอุดมการณใหม ท่ีจะลมลางอุดม
การณแหงพรหมทายาท

ไดบอกใหสังเกตไวแลววา ในขอความที่กลาวถึงพุทธทายาทนั้น 
มีคํ าขางเคียง ๒-๓ คํ า ท่ีมักพวงมา หรือประกอบอยูดวย คือ “บุตร
[ของพระพุทธเจา]”  “โอรส[ของพระพุทธเจา]”  “ผูอันธรรมเนรมิต 
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[ธมฺมนิมฺมิต]”
ไดบอกแลวเชนกันวา คํ า “พุทธทายาท” นี ้มีมาเฉพาะในความ

รอยกรอง คือเปนคาถา และเปนคํ าพูดของพระสาวก ท่ีกลาวถึงตน
เองบาง กลาวถึงพระสาวกทานอื่นบาง กลาวถึงท้ังตนเองและทาน
อื่นบาง ไมมีในพระดํ ารัสของพระพุทธเจาเอง

ถึงตอนนี้ก็ขอบอกใหทราบวา คํ าท่ีพระพุทธเจาตรัสเอง ซึ่งมุง
สื่อความหมายเดียวกันกับ “พุทธทายาท” ก็คือ “ธรรมทายาท”

เชนเดียวกับ “พุทธทายาท” คํ า “ธรรมทายาท” ก็มักพวงคํ าขาง
เคียงมาดวย ๒-๓ คํ า ไดแก “บุตร[ของพระผูมีพระภาค]” “โอรส
[ของพระผูมีพระภาค]” “ผูอันธรรมเนรมิต [ธมฺมนิมฺมิต]”

ถึงตอนนี้อีกนั่นแหละ ก็กาวตอไปถึงการเทียบระหวางอุดม
การณพุทธ กับอุดมการณพราหมณ

จะเห็นคํ าแสดงอุดมการณใหมของพุทธ เทียบคูกับคํ าแสดง
อดุมการณเดิมของพราหมณ ดังนี้

พราหมณ: “บุตร[ของพระพรหม]” “โอรส[ของพระพรหม]” 
“ผูอันพรหมเนรมิต [พฺรหฺมนิมฺมิต]” “พรหมทายาท”

พุทธ: “บุตร[ของพระผูมีพระภาค]” “โอรส[ของพระผูมีพระ
ภาค]” “ผูอันธรรมเนรมิต [ธมฺมนิมฺมิต]” “ธรรมทายาท”

(มีคํ าอื่นประกอบอีก แตแสดงไวพอไดภาพเทานี้)
คราวนี้จะไมพูดใหยืดยาว แตจะยกเนื้อความในพระสูตรคัดตัด

มาใหอานกันเอง และโดยไมตองอธิบาย ผูอานจะรูเห็นเขาใจจะแจง
ชัดเจนเองวาอะไรเปนอะไร

- จะรูวาความเปนพุทธทายาทมีความหมายอยางไร
- จะรูวาทํ าไมพุทธทายาทจึงมีมากมายนัก
- จะรูวาทํ าไมพระสาวกจึงกลาวถึงตนเองและทานอื่นโดย
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ชื่นชมวาเปนพุทธทายาท
- จะรูวาพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท คือเปนอะไร
- จะรูวาธรรมกายที่แทคืออะไร
- จะรูวาอุดมการณของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร พระ

พุทธศาสนามีจุดยืนอยูท่ีไหน พระพุทธศาสนาทํ าอะไรใหม 
พระพุทธศาสนาตางจากศาสนาพราหมณอยางไร ฯลฯ

ขอใหอานเอง (เรื่องที่ตรัสกับวาเสฏฐะและภารัทวาชะ ตอ
จากที่ยกมาใหดูแลว) ดังตอไปนี้

พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา ดกูรวาเสฏฐะและภาร-
ทวาชะ พวกพราหมณระลึกถึงเร่ืองเกาของพวกเขา
ไมได จึงพากันพูดอยางนี้วา

‘พราหมณเท านั้นเป นวรรณะประเสริฐที่ สุด 
วรรณะอื่นต่ํ าทราม พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว 
พวกอื่นเปนวรรณะดํ า พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ พวก
อืน่นอกจากพราหมณไมบริสุทธิ์

‘พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกํ าเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิต เปนทายาทของพรหม’

ดกูรวาเสฏฐะฯ ก็ดังที่ปรากฎเห็นกันอยูวา นาง
พราหมณีทั้งหลายของพวกพราหมณ มีระดูบาง มี
ครรภบาง คลอดอยูบาง ใหลูกกนินมอยูบาง

อันที่จริง พราหมณเหลานั้น ทั้งที่ลวนเกิดจาก
ชองคลอดของนางพราหมณีนี่แหละ ก็พากันอวดอาง
อยางนี้วา ‘พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด 
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… พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกํ าเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิต เปนทายาทของพรหม’ เขา
เหลานั้นกลาวตูพรหม และพูดเท็จ กับทั้งกอความชั่ว
รายเปนอันมาก

ดูกรวาเสฏฐะฯ วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย 
พราหมณ แพศย ศูทร

กก็ษัตริยบางองคในโลกนี้ เปนผูมีปรกติทํ าลาย
ชีวิต ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม มีปรกติพูดเท็จ 
พดูสอเสียด พูดคํ าหยาบ พูดเพอเจอ ละโมบ คิดราย
ผูอื่น มีความเห็นผิด

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดัง
กลาวมานี้ ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศล … ก็มีปรากฏ
อยู แมในกษัตริยบางองคในโลกนี้

ดูกรวาเสฏฐะฯ แมพราหมณบางคนในโลกนี้ 
ฯลฯ แมแพศยบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคน
ในโลกนี้ ก็เปนผู มีปรกติทํ าลายชีวิต ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม … ดวยประการดังกลาวมานี้ 
ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศล … ก็มีปรากฏอยู แมใน
พราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมในแพศยบางคนใน
โลกนี้ ฯลฯ แมในศูทรบางคนในโลกนี้

ดูกรวาเสฏฐะฯ แมกษัตริยบางองคในโลกนี้ 
ฯลฯ แมพราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศย
บางคนในโลกนี ้ ฯลฯ แมศทูรบางคนในโลกนี ้ กเ็ปนผู
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เวนขาดจากการทํ าลายชีวิต จากการลักทรัพย จาก
การประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูด
สอเสียด จากการพูดคํ าหยาบ จากการพูดเพอเจอ 
ไมละโมบ ไมคิดรายผูอื่น มีความเห็นชอบ

ดูกรวาเสฏฐะฯ ดวยประการดังกลาวมานี้ ธรรม
ทัง้หลายที่เปนกุศล … ก็มีปรากฏอยู แมในกษัตริย
บางองคในโลกนี้ ฯลฯ แมในพราหมณบางคนในโลก
นี ้ฯลฯ แมในแพศยบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมในศูทร
บางคนในโลกนี้

ดกูรวาเสฏฐะฯ ก็ในเมื่อธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เลว
ราย ทั้งที่ดีงาม .. ทั้งสองฝาย ก็เปนไปอยู กระจาย
ระคนกันไป ในวรรณะทั้งส่ีเหลานี้  ไฉนพวก
พราหมณจึงพากันอวดอางอยางนี้วา ‘พราหมณเทา
นั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด … พราหมณทั้งหลาย
เปนบุตร เปนโอรสของพระพรหม เกิดจากพระโอษฐ
ของพรหม มีกํ าเนิดจากพรหม อันพรหมเนรมิต เปน
ทายาทของพรหม(พรหมทายาท)’ ดังนี้เลา วิญูทั้ง
หลายยอมไมยอมรับถอยคํ าของพวกเขา ขอนั้น
เพราะเหตุไร

ดูกรวาเสฏฐะฯ แทจริงนั้น บรรดาวรรณะทั้งส่ี
เหลานี้ ผูใดเปนภิกษุส้ินอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรย 
มีกิจที่ควรทํ าอันไดทํ าเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว 
ลุถึงจุดหมายของตนแลว ส้ินเคร่ืองเกาะเกี่ยวในภพ
แลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ผูนั้นจึงเรียกวาเปน



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๑๐๔

ผูเลิศสุดในบรรดาวรรณะทั้งส่ี
ทัง้นีก้็โดยธรรมนั่นเอง หาใชโดยสิ่งอันมิใชธรรม

ไม ดวยวา ธรรมนี่แหละ ประเสริฐสุดในหมูมนุษย ทั้ง
ในปจจุบัน ทั้งในกาลภายหนา …

ดูกรวาเสฏฐะฯ เธอทั้งหลาย มีชาติกํ าเนิดตางๆ 
มีช่ือตางๆ มีโคตรตางๆ มีตระกูลตางๆ ออกจาก
เหยาเรือน บวชเปนอนาคาริยชน เมื่อมีผูถามวา 
ทานเปนใคร ยอมปฏิญาณวาเปนสมณะศากยบุตร 
(เสมอเหมือนกัน)

ดูกรวาเสฏฐะฯ ก็ผูใดแล มีศรัทธาในตถาคต 
สนิทแนว ฝงรากลงแลว ต้ังมั่น แนนแฟน อันสมณ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือผูใดผูหนึง่ในโลก ไม
อาจท ําใหเคล่ือนคลาย ควรเรียกผูนัน้วา เปนบุตร เปน
โอรส เกดิแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค มีกํ าเนิด
จากธรรม อันธรรมเนรมิต เปนทายาทของธรรม 
(ธรรมทายาท) ขอนั้นเพราะเหตุไร

แทจริง คํ าวา ธรรมกาย กด็ี พรหมกาย ก็ดี 
ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เปนช่ือของตถาคต …

[ที.ปา.๑๑/๕๕/๙๒; D.III.84]

เรื่องสํ าคัญท่ีเปนหลักการใหญของพระศาสนา พระมโนมอง
เห็นไดเพียงในขอบเขตแคบๆ แลวลดคุณคาของอุดมคติสํ าคัญ เอา
มาเปนเรื่องสวนบุคคล
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- พระ ถาไมมวัเปนอามสิทายาท โอกาสเปนธรรมทายาทกม็าทนัที
เปนอนัเหน็กนัชดัแลววา หลกัการแหงความเปนทายาท เปนโอรส

หรือเปนพระบุตรของพระพุทธเจานี้ เปนอุดมการณพุทธที่มาคาน
หรือหักลางอุดมการณพรหมทายาทของศาสนาพราหมณอยางไร

พรอมทั้งชัดไปดวยกันวา ทุกคน ไมวาใคร เมื่อไดทํ าถูกทํ าดี
แลว ก็เปนทายาท เปนโอรส หรือเปนพระบุตรของพระพุทธเจาท้ังนั้น

โดยเฉพาะผูท่ีบวช ก็คือผูท่ียอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตาม
หลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอน เมื่อวาโดยหลักการนั้น จึงถือไดคราวๆ 
วาเปนพุทธบุตร พุทธโอรส หรือพุทธ-ธรรมทายาทไดทันที

ดังท่ีในพราหมณธรรมยาคสูตร พระพุทธเจาตรัสทํ านองทรง
เทียบอุดมการณพุทธและอุดมการณพราหมณนี้อีก (การตรัสเชิง
เปรียบเทียบอุดมการณพุทธและอุดมการณพราหมณนั้น ในพระไตร
ปฎกมีบอย) โดยทรงเรียกพระองคเองเปนพราหมณ(ท่ีแท) ผู
ประกอบยัญพิธี (คือบริจาคธรรม) และภิกษุท้ังหลายเปนทายาท 
เปนโอรส เปนพระบุตรของพระองค ดังพุทธพจนวา

ภิกษุทั้งหลาย เราเปนพราหมณ ผูควรแกการขอ มี
มืออันลางแลว(=พรอมที่จะบริจาคธรรม)ทุกเวลา ทรงไวซ่ึง
เทหะสุดทาย

(เรา) เปนอายุรแพทย (ภิสักกะ/หมอยา; ผูบํ าบัดโรคา
แหงวัฏฏทุกข) เปนศลัยแพทย (ผูผาตัดถอนลูกศรแหงกิเลส)

เธอทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรส เกิดแตโอฐของเรา 
มีกํ าเนิดจากธรรม  อนัธรรมเนรมิต  เปนธรรมทายาท
มิใชเปนอามิสทายาท
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ภิกษุทั้งหลาย ทานมี ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย การแจกจายมี ๒ อยางนี้ คือ การ
แจกจายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดาการแจก
จาย ๒ อยางนี้ การแจกจายธรรมเปนเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะหมี ๒ อยางนี้ คือ การ
อนเุคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ 
บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวย
ธรรมเปนเลิศ

 ภิกษุทั้งหลาย การบูชามี ๒ อยางนี้ คือ การบูชา
ดวยอามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ บรรดาการบูชา ๒ 
อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ ฯ

พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตร
นัน้ พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

ตถาคตพระองคใด มีพระทัยการุณยแกสรรพสัตว
ไรความตระหนี่ ไดทรงประกอบธรรมยาค (มหายัญพิธี
แหงการบริจาคธรรม) สัตวทั้งหลายยอมนอมนมัสการ
ตถาคตพระองคนั้น ผูเชนนั้น ซ่ึงจบถึงฝงแหงภพ ผู
ประเสริฐสุดในมวลเทพและหมูมนุษย ฯ

[ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐/๓๐๘; It.101]

แมวาโดยหลักการภิกษุท้ังหลายนาจะเปนธรรมทายาท แต
ผูไมปฏบิตัติามหลกัการก็มอียูบอยๆ ดงันัน้ พระพทุธเจาจึงไดตรสั
เตือนภิกษุท้ังหลาย ใหเปนธรรมทายาท มิใหเปนอามิสทายาท ดัง
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พทุธพจนในธรรมทายาทสูตรวา
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหาร

เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระ
นครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา 
พระเจาขา ดังนี้.

พระผูมีพระภาคตรัสพุทธพจนนี้วา ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปน
อามิสทายาทของเราเลย

เรามีความเกื้อการุณยในเธอทั้งหลายวา ทํ าอยางไร
หนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเปนธรรมทายาท จะไม
พึงเปนอามิสทายาท

[ม.มู.๑๒/๒๐/๒๑; M.I.12]

ในอนุปทสูตร พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตร และตรัส
วาพระสารีบุตรเปนผูท่ีควรเรียกไดวาเปนพระบุตร พุทธโอรส หรือ
พุทธ-ธรรมทายาท [ม.อุ.๑๔/๑๕๓–๑๖๕/๑๑๖–๑๒๒; M.III.25]

พระมหากัสสปะก็กลาวถึงตัวทานเองวาควรเรียกไดวาเปน
พระบุตร พุทธโอรส หรือพุทธ-ธรรมทายาท [สํ.นิ.๑๖/๕๒๕/๒๖๑; S.II.222]

แมในคัมภีรอปทาน พระนันทกเถระก็เรียกตัวทานเองเปน
พุทธโอรส หรือพุทธ-ธรรมทายาท [ขุ.อป.๓๒/๔๐๗/๕๕๐; Ap.351]

ทานผูปฏิบัติดี-ชอบ ทานที่เปนอริยสาวกทุกทาน จนถึงพระ
อรหันต ถึงจะไมกลาวระบุออกมา ก็เปนพระบุตร พุทธโอรส หรือ
พุทธ-ธรรมทายาทอยูเองแลวทุกทาน
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ไดพูดมาในเรื่องนี้พอสมควรแลว ขอสรุปขอนารูไวเปนที่สังเกต ดังน้ี
คํ าวา “พุทธทายาท” เปนคํ าท่ีพระสาวกใช ไมมีท่ีใดท่ีพระพุทธ

เจาทรงใชเองเลย พระพุทธเจาทรงใชคํ าวา “ธรรมทายาท”
แตมีคํ ายืนพื้นที่มาดวย ท้ังกับ “พุทธทายาท” และ “ธรรม

ทายาท” คือคํ าวา “(พุทธ)บุตร” “(พุทธ)โอรส”
สํ าหรับ “พุทธทายาท” นั้น ถาถือรูปศัพทอยางตรงแท ท่ีรวม

เปนศัพทเดียวเต็มคํ าเปน พุทธทายาท จริงๆ มีกรณีเดียว คือที่กลาว
ถงึพระอญัญาโกณฑัญญะ (ในค ําบาลวีา “โกณฑฺฺโ พทฺุธทายาโท”)

นอกนั้น (รวมท้ังท่ีกลาวถึงพระมหากัสสปะดวย) มีแตคํ าแจก
รูป เปน พุทฺธสฺส ทายาโท บาง ทายาโท พุทธฺเสฏสสฺ บาง เปนตน

คํ าวา “พุทธทายาท” นอกจากเปนคํ าท่ีพระสาวกใชแลว ก็มีมา
เฉพาะในคาถาเทานั้น ไมมีในขอความรอยแกว และมีเฉพาะในคัมภีร
เถร-เถรีคาถา และอปทาน ท่ีเปนประเภทคํ าชื่นชมแสดงความยินดี 
ไมมีในพระสูตรท่ัวไป เวนแตแหงเดียวคือสคาถวรรค สังยุตตนิกาย
ซึ่งก็คือคํ ากลาวถึงพระอญัญาโกณฑญัญะ ท่ีมซีํ ้าอยูแลวในเถรคาถา

สวน “ธรรมทายาท” มีเฉพาะในขอความรอยแกว ซึ่งมาใน
พระสูตร ท่ีเปนเรื่องของคํ าสอน หรือคํ าแสดงหลักการ เวนแหง
เดียวที่มาในคาถาในคัมภีรอปทาน (คือ ในจํ านวนที่ปรากฏ ๖ แหง 
๒๐ ครั้ง มาในอปทาน ๑ แหง ๑ ครั้ง)

ความรูเรื่องพุทธทายาท-ธรรมทายาท เห็นควรกลาวไวเพียงนี้



- ๒ -
เรือ่งวา

พระมหาปชาบดโีคตมคีบัแคนใจ

- คนไมรูถอยค ํา ท้ังทีเ่รือ่งดแีทๆ  กแ็ปรไปใหเสียหายรนุแรง
เรือ่งเกีย่วกบัพระมหาปชาบดโีคตม ี กทํ็ านองเดยีวกนักบัเรื่อง

พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท ท่ีเพ่ิงพูดจบมานั่นเอง
พระมโนทํ างานหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑ ท่ีเต็มไปดวยขอผิด

พลาด ชนิดท่ีแทบทั้งหมดตรงขามกับความเปนจริง ก็เพราะการมอง
อะไรลวกๆ และทึกทักเอางายๆ ไมคนควาใหชัดเจนหรือเพียงพอ 
และไมตรวจสอบหลักฐานขอมูลใหถองแท

จริงอยู เมื่อทํ างานชิ้นใหญๆ ท่ีมีเรื่องราวเนื้อหามาก ยอมมี
ขอขาดตกบกพรองผิดพลาดแบบตกหลนหลงตาไดบาง แตกรณีของ
พระมโนนี้ ไมอาจยกเหตุผลนี้เปนขออาง เพราะความผิดพลาดนั้น 
ดาษดื่น และมีลักษณะที่ทํ าใหเห็นวาเปนความจงใจ

แทจริงนั้น เรื่องเกีย่วกบัพระมหาปชาบดโีคตมนีี ้ พระมโนทํ า
ความผิดพลาดท่ีนาขํ าขัน (ขอหลีกเลี่ยงคํ าท่ีอาจจะใหรูสึกรุนแรง) 
ย่ิงกวาเรื่องเกี่ยวกับพระมหากัสสปะเสียอีก เพราะเปนกรณีท่ีเกิด
จากความไมรูไมเขาใจแมแตถอยคํ าสามัญ

จะเทียบใหเขาใจงายๆ เหมือนกับวาคนไทยคนหนึ่ง เรียน
ภาษาอังกฤษไปไดพักหนึ่ง พอรูบาง วันหนึ่งเจอคํ าวา season ก็
บอกเพื่อนวาฉันรูดี season นี้ แปลวา “ลูกทะเล”
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เมื่อเพื่อนวา ไมใช เขาก็เถียงวา ถูกแลว เพราะ season มา
จาก sea + son ชัดเจนแจวแหวว แลวยังแถมอธิบายตอไปอีกวา 
season นี ้คูกบั seaman และ season กคื็อลกูของ seaman นัน่เอง

เมื่อเถียงกันไปๆ จนกระทั่งคนดู dictionary ใหแน ก็มีแต
ความหมายอื่น ตั้งแตวาฤดู เมื่อไมมีประตูออกไป เขาก็อางวาเปน
เรื่องวิชาการท่ีเขา “มีสิทธิตีความ”

กรณีอยางนี้ เมื่อพูดเบาๆ ก็เปนการไมประสีประสา แตขอ
สํ าคัญอยูท่ีวา พอเขาใจขอมูลผิด ก็จับความพลาด เลยเอาไปพูดเสีย
หายเปนตุเปนตะ ตนเองเขาใจผิดแลว แถมพาคนอื่นหลงออกนอกลู
นอกทาง หรือเลยเถิดไปไกล

จากความเขาใจผิดแบบวา season กลายเปน “ลูกทะเล” ไป
นี้ พระมโนก็ยกเอาคํ ากลาวของพระมหาปชาบดโีคตมเีถรมีาอางเปน
จุดเนนใหญ

อางเสรจ็แลว กแ็ตงคํ าสรปุปดทายแบบนกึเอาวาเปนไมเดด็ ให
คนอานมองพระมหากัสสปะวาเปนพระผูบริหารคณะสงฆตอจากพระ
พุทธเจา และเปนผูท่ีกีดกันสตรีอยางหนัก จนแมแตพระมหาปชาบดี
โคตมเีถรจีะปรนิพิพาน ยังถงึกบักลาวคํ าแสดงความคบัแคนใจแฝงไว
ในคาถาประพนัธของทาน

อยางท่ีวาแลว ถาเปนผูท่ีเขาใจภาษา และรูเรื่องรูราวดี ก็
มองเห็นความไมประสีประสาหรือความนาขํ าขัน ทํ าใหไดตัวอยางไว
ดูวา คนที่อานอะไรโดยไมรูความแลวเขาใจผิดนั้น ทํ าใหเกิดเรื่องราว
แปลกประหลาดไดถึงขนาดนี้

แตในกรณีท่ีเรื่องราวที่เขาใจผิดนั้นกระทบถึงประชาชนหรือ
คนจํ านวนมาก ก็ขํ าอยูไมได แตกลายเปนปญหาที่ตองทํ าใหกระจาง 
โดยตองยอมเสียเวลาสรางความรูเขาใจ
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- ดซิูวา พระมโนไมรูค ําไหน จงึหลงเตลดิไปหลายคุงหลายแคว
ตอไปนี ้ เปนขอความที่พระมโนกลาวถึงดํ ารัสของพระมหา-   

ปชาบดโีคตมเีถรี (จาก เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ น. ๒๑๙–๒๒๑)

“โคตมีเถริยาปาทานอีกตอนหนึ่งของคาถาประพันธ
ท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และนาจะเปนการประพันธท่ี
เกดิขึน้หลงัพุทธปรนิพิพานไดใหมๆ  แมวาจะมสีาระทีร่ะบุ
วาเปนคํ าพูดของพระโคตมีเถรีปฐมภิกษุณี ผูท่ีกลาวคาถา
เหลานีไ้วเปนการลาพระพทุธเจากอนทีท่านจะดบัขนัธ เนือ้
ความในตอนนีก้ลาวถงึอายขุองพระนางโคตมวีาปรนิพิพาน
เมื่ออายุได ๑๒๐ ป  และพระนางเปนผูอาราธนาพระพุทธ
เจาใหทรงพระชนมตลอดกัปป และยังใหรายละเอยีดตอ
ไปอกีวา “อยาใหแกหรอือยาใหตายเลย” และยงักลาวเปน
นยัถงึการปรนิพิพานของพระตถาคตเจาวา เกิดหางไกลจาก
หมูพระเถระทั้งหลายอันมีพระสารีบุตรเปนตน

เนื้อความในพระคาถาประพันธนี้เอยชื่อพระเถระ
หลายรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล
แตในขณะเดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย ท้ังที่
ระยะเวลาที่พระคาถานี้เกิดขึ้น นาจะเปนชวงเวลาที่พระ
มหากัสสปะเปนพระเถระผูใหญผู บริหารคณะสงฆท้ัง
หมดอยู ย่ิงไปกวานั้นประโยคหนึ่งในคาถานี้กลาววา

พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะทานพระอานนทผู 
ชํ านาญพระปริยัติปานดังสาครอันลึกลํ้ า เอาใจใส
ในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซึ่งพรํ่ ารํ าพันอยูดัง
กลาวมาวา ลูกเอย เมื่อกาลเปนที่ราเริงปรากฏขึ้น
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แลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการตายของดิฉัน
ท่ีสุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว พอ
เอย พระศาสดาพอไดทูลใหทรงยินยอมจึงไดทรง
อนุญาตใหเราบวช ลูกเอย พออยาเสียใจไปเลย
ความพยายามของพอมีผลก็บทใดที่ ติตถิกาจารย
ทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมี
อายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว พอจงรักษาพระ
พุทธศาสนาไว การที่ดิฉันไดเห็นพอครั้งนี้เปน
ครั้งสุดทาย บุคคลไปในทิศใดแลวไมปรากฏ
ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนั้นนะลูก……”

(ขุ. 33/157/199; Ap. 535)
คํ าพูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว “ติตถิกาจารย
ท้ังหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗
ขวบรูแจงประจักษแลว” แตก็เปนถอยคํ าที่มีความหมาย
มาก โดยเฉพาะเปนการกลาวในสังคมแบบจารีตประเพณี
ท่ีบุรุษเปนใหญ และในสาระที่กลาวถึงการบวชของสตรี
การหยิบยกความสามารถในการมองเห็น หรือสติปญญา
ของพระเถระผูเปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปนใหญ
ในสงฆขณะนั้น) เปรียบเทียบกับสติปญญาของเด็กหญิง
อายุเพียง ๗ ขวบนี้ ในสังคมอินเดียโบราณ เปนการแสดง
ความไมเคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น ซึ่ง
คงไมใชพระมหากัสสปะแตเพียงรูปเดียว แตเปนคณะ
พระภิกษุจากวรรณะพราหมณซึ่งมีจํ านวนกวารอยละ ๔๐
ในยุคนั้น เปนคณะที่ใหญพอจนสามารถที่จะเปลี่ยน
แปลงรูปแบบพระธรรมวินัย หรือการบริหารงานหลังจาก
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พุทธปรินิพพานไดโดยสะดวก
หากมองในมุมกลับ เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้

แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่งกับทัศนคติของ
พระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปนเสียง
รองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอ
หมูของพระเถระผูใหญ เม่ือสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่
เล็ดลอดออกมาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน และเปนหลักฐาน
ช้ินหนึ่งที่ยืนยันวา ไมนานหลังพุทธปรินิพพาน สถาน
ภาพของภิกษุณีสงฆไดรับความไมเปนธรรมอยางมาก
จากผูปกครองคณะสงฆในยุคสมัยนั้นนั่นเอง

ความแตกแยกอยางส ําคัญของสงฆในยคุทีพ่ระมหา
กัสสปะเปนใหญยอมเกิดจากทศันะทีแ่ตกตางกนัตอภกิษณุ ี
โดยพระอานนทเปนผูสนบัสนนุภกิษณุ ี สวนพระมหากสัสปะ
เปนอีกฝายหนึง่ซึง่ตองการกํ าจดัใหภกิษณุสีงฆหมดไป และ
พวกพองของพระมหากัสสปะมีจํ านวนมากกวา ซึ่งตาม
หลักฐานจากคัมภีรเถร-เถรีคาถา ภิกษุที่บวชจากวรรณะ
พราหมณนัน้มจี ํานวนมากทีส่ดุกวารอยละ ๔๐ จากสงฆทัง้
หมด วรรณะอืน่นัน้เปนสดัสวนทีน่อยกวา พระมหากสัสปะ
ยงัมฐีานอ ํานาจจากกฎหมายพระธรรมศาสตร ท ําใหเปนผู
ไดเปรียบในการจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพระ
ธรรมวนิยัในรปูแบบทีต่นเองปรารถนาไดไมยากนกั”

- อานแคครึ่งหนา ถาสมองไมโซ ก็รูวาพระมโนเปนอยางไร
อานคํ าพูดของพระมโนมายาวเกือบเต็ม ๓ หนา เดี๋ยวคอยพูด

เรื่องถอยคํ า เอาเรื่องงายกวานั้น ท่ีเจอแตตนกอน
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พระมโนบอกวา “(พระมหาปชาบดโีคตมเีถร)ี … เอยชื่อพระ
เถระหลายรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล แตใน
ขณะเดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย”

ท่ีจริง พระมหาปชาบดีเอยชื่อพระเถระเพียงไมกี่รูป ถาพระ
มโนจะระบุชื่อออกมา ก็งายๆ จะไดชัดไปเลย แตนี่ทํ าแบบพูดท้ิงไว 
ถาใครทวงวาไมใชหลายรูป พระมโนก็อาจจะอางวา ๒-๓ รูป ก็เปน
พหูพจนแลว นั่นแหละหลายรูป

การพูดแบบนี้ โดยทํ าใหคลุมเครือไว พรอมกับชี้นํ าคนอานให
คิดเขามาในทางของตัว ถือไดวาเปนการลอใหเขาใจผิด และคํ าพูด
นั้นก็ไมตรงตามความจริงดวย

ขอบอกใหเสียเลยวา พระเถระที่พระมหาปชาบดีเอยชื่อคราว
นั้น ท่ีพระมโนวา “หลายรูป” คือ

ก. โอรสและนัดดาของพระนางเอง ไดแก พระนันทะ พระ
ราหุล แลวก็พระอานนท
(พระอานนทนั้น ทานยอมกลาวถึงเปนธรรมดาเพราะทั้ง
เปนพระพุทธอุปฏฐาก อยูท่ีนั่น เกี่ยวของกับการบวช
ของทาน และเปนนัดดาของทานดวย)

ข. พระ(อญัญา)โกณฑญัญะ ปฐมสาวก ซึง่เปนพระภกิษุรปูแรก
คลายกับที่พระนางเปนภิกษุณีรูปแรก (พระนางกลาวถึง
ในแงวา ขณะทีพ่ระนางจะปรนิพิพานนัน้ ทานพระ(อญัญา)
โกณฑัญญะยังมีชีวิตอยู ทํ านองจะบอกวา แมแตพระ
ภิกษุรูปแรกที่แกเฒามากก็ยังจะนิพพานหลังทาน)

นี่คือของจริง มีเทานี้เอง (ขอใหไปอานกันดู) และพระโอรส
นัดดาท้ังสาม (พระนันทะ พระราหุล พระอานนท) นั้น ทรงออกนาม
ถึง ๔ ครั้ง (พระอานนท เกิน ๔ ครั้ง เพราะเกี่ยวกับเหตุการณท่ีตรัส
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ถึงดวย)
มีพระเถระที่พระนางตรัสถึง แตไมไดระบุนาม คือพระอัคร

สาวก เหตุท่ีตรัสถึงนั้นก็ไมมีอะไรอื่น แตปรารภเกี่ยวการปรินิพพาน
ของพระนางเอง ขอยกคํ าท่ีตรัสมาใหดูเลยวา “เราจะไมไดเห็นการ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา ของคูพระอัครสาวก กับทั้งของราหุล 
อานนท และนันทะ” ก็แคนี้

(แถมในคาถาของพระมหาปชาบดีนี้ ยังบอกดวยวา พระ
อานนทยังเปนเสขะ [ยังไมเปนพระอรหันต] พระนางไดตรัสกับพระ
อานนทท่ีกํ าลังรํ่ าไห นี่ก็เลยยิ่งขัดกันใหญกับที่พระมโนใหพระ
อานนทเปนพระอรหันตไปแลว)

สวนที่มีชื่อของพระสารีบุตรระบุออกมาดวยนั้น ไมใชเปนคํ า
ตรัสของพระมหาปชาบดเีอง แตเปนค ํากลาวของพระผูประมวลเรือ่ง 
(เรยีกกนัวาพระธรรมสงัคาหกาจารย) ท่ีเลาตามหลังเหตุการณแหง
การปรนิพิพานของพระมหาปชาบด ี ซึง่กก็ลาวโดยสอดคลองกบัด ํารสั
ของพระมหาปชาบดเีอง แตใชส ํานวนยกัเย้ืองไป ใหไพเราะตามวิธขีอง
โคลงฉนัทกาพยกลอน

คํ าของพระผูประมวลเรือ่งวา “การปรินิพพานของพระโคตมีนั้น
อัศจรรยยิ่งนัก ในเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จนิพพาน ไมมีพระพุทธเจา
กับทั้งภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนอยางในเวลาที่พระ
โคตมีเถรีเจานิพพาน ซึ่งมีทั้งพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลายมีพระสารี
บุตรเปนตน”

เหน็กนัชดัๆ วาทานไมไดมุงระบท่ีุพระสารบุีตรเทานัน้ แตพูดถงึ
พระทั้งหลายรวมกันไปทั้งหมด (พระสารีบุตรเปนผูนํ ารองจากพระ
พุทธเจา ท้ังท่ีไมมีฐานะเปน “บุตรคนโต” ตามสํ านวนของพระมโน)

(พระมโนอาจจะบอกวา “ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน” 



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๑๑๖

กห็ลายรปูแลวไง แตในท ํานองเดยีวกนั คนอืน่กค็งตองบอกวา พระ
มหากสัสปะกร็วมอยูใน “ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน” แลว
ใชไหม แตเรื่องนี้ ไมตองไปถือเปนสํ าคัญ)

พระมโนยกเอาการที่พระมหาปชาบดไีมเอยชือ่พระมหากัสสปะ
เปนเรื่องใหญโต

อยาวาถึงพระเถระผูใหญทานอื่นๆ ท่ีมีอีกมากเลย แมแตพระ
อนุรุทธ ซึ่งเปนนัดดา/หลานของพระมหาปชาบดี ในระดับเดียวกับ
พระอานนท ทานก็ยังไมไดออกชื่อในเหตุการณนี้ดวยเลย การไมเอย
ชื่อพระมหากสัสปะจึงไมรูวาจะมีอะไรเปนเรื่องแปลกไดอยางไร

ในทางตรงขาม ในเมื่อพระมหาปชาบดเีอยชือ่พระเถระไมกีอ่งค 
และตรสัมุงไปทีพ่ระโอรสนดัดา แลวใครๆ กร็ูวาพระมหากสัสปะเปน
พระปา อยูหางออกไป ไมคอยเกีย่วของกบัเหตกุารณในสวนกลาง

ถาพระมหาปชาบดเีอยชือ่พระมหากสัสปะขึน้มา อนันีส้จิะเปน
เรื่องแปลกประหลาดชนิดเกินที่จะคาดหมาย และบรรยากาศในที่
ปรนิพิพานของทานกไ็มรูวาจะออกไปทางไหน

ขนาดขอมูลในเอกสาร ท่ีเห็นกันไดชัดๆ ตอหนา ก็ยังไมบอก
ตามตรง พระมโนอาจจะนึกวาตนจะวาอยางไรก็ได คนก็จะเชื่อโดย
ไมไปตรวจสอบ

ถาเปนอยางนี้ นอกจากพระมโนจะพูดเท็จหรือหลอกลวงแลว 
ก็เปนความบกพรองของผูอานดวย ท่ีไมขวนขวายในการศึกษาคน
ควา ทํ าใหการทํ าทุจริตทางวิชาการกอปญหาถวงดึงหรือทํ าลาย
สังคมไดงาย

อานหนังสือหรือขอเขียนของพระมโนไมตองมากเลย เอาแค
ตรงนี ้คนทีรู่เรือ่งรูราวกส็วางกระจางแจงวาพระมโนเปนอยางไร

เชนเดยีวกนั เมือ่เอาขอมลูจรงิมาใหดจูนรูเหน็กนัอยางนี้แลว 
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ทุกคนกน็าจะมองออกไดวา พระมโนเปนอยางไร และทานท ําอะไร
ขอใหคนทีม่ใีจเปนธรรม และรกัความจรงิ ชวยกนัคดิหนอยวา 

ควรจะเรยีกการกระท ําของพระมโนแบบนีว้าอยางไร
ถงึแมเราจะเลีย่งไมยอมใชคํ าวาพระมโนหลอกลวงหรอืบดิเบือน 

แตถาเราจะสือ่ความจรงิ เรากค็งพดูไดอยางสภุาพทีส่ดุแควาพระมโน
ทํ างานลวกๆ และทานคดิฝนวาดภาพของทานไป ซึง่ถาสิง่ท่ีทานท ําไม
เสยีหายตอสวนรวม เรากย็อมปลอยใหทานเปนของทานไป

แตเมือ่คนจะหลงไปกนัใหญ กต็องบอกใหรูใหเขาใจ
พระมโนยังบอกตอไปอีกวา “(พระมหาปชาบดี) ไมเอยชื่อ

พระมหากัสสปะเลย ท้ังที่ระยะเวลาที่พระคาถานี้เกิดขึ้น นาจะเปน
ชวงเวลาที่พระมหากัสสปะเปนพระเถระผูใหญผูบริหารคณะสงฆ
ท้ังหมดอยู”

เมื่อเรื่องราวชัดเจนอยางท่ีอานกันมาแลว คํ าพูดของพระมโน
ตรงนี้ก็พลอยหมดความหมายไปดวย ไมตองชี้แจงอะไร แตในทาง
ตรงขาม เดี๋ยวอานตอไปขางหนา ก็จะยิ่งเห็นจะแจงขึ้นไปทุกทีวา
พระมโนสรางภาพของพระมหากัสสปะไมสมจริงอยางไร

(เราจะใชวิธขีองพระมโนลอพระมโนกไ็ดวา ถาพระมหากสัสปะ
บริหารคณะสงฆเปนใหญจริง และถาสภาพพระสงฆเปนอยางท่ีพระ
มโนวาดไว พระที่รวมเรื่องก็ตองเอาใจพระมหากัสสปะโดยเขียนให
ถูกใจทานวาพระมหาปชาบดีพูดถึงทานในทางที่ดี หรือใหเรื่องบิดผัน
ไปอยางอื่น ท่ีไมเปนการไมดีตอพระมหากัสสปะ พูดงายๆ วา เรื่องที่
พระมโนวาพระมหาปชาบดีคับแคนใจ ก็คงไมผานมาไดถึงเรา แตท่ี
จริงแทก็คือ ทานไมไดคับแคนใจอะไรทั้งนั้น เรื่องเปนอยางท่ีพระ
มโนวา ก็เพราะพระมโนนั่นเองเปนอยางนั้น)
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- คอยๆ ดกูนัไปวา “บท” คอื “นิพพาน” พระมโนเอาไปเปนอะไร
พระมโนบอกวา “(คํ ากลาวของพระมหาปชาบดโีคตมเีถรวีา) …

ความพยายามของพอ (คือพระอานนท) มีผล ก็บทใดที่ติตถิกาจารย
ทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจง
ประจักษแลว … เปนถอยคํ าที่มีความหมายมาก … ในสาระที่กลาว
ถึงการบวชของสตรี การหยิบยกความสามารถในการมองเห็น หรือ
สติปญญาของพระเถระผูเปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปน
ใหญในสงฆขณะนั้น) เปรียบเทียบกับสติปญญาของเด็กหญิงอายุ
เพียง ๗ ขวบนี้ ในสังคมอินเดียโบราณ เปนการแสดงความไม
เคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น … หากมองในมุมกลับ
เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้ แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่ง
กับทัศนคติของพระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปน
เสียงรองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอหมู
ของพระเถระผูใหญ เม่ือสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่เล็ดลอดออก
มาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน …”

ในคํ าพูดของพระมโนที่ยกมาใหอานนี้ เห็นไดวา ตัวเหตุท่ีทํ าให
พระมโนคดิฟุงไปไกล ไมมอีะไรมาก มาจากจุดเลก็ๆ นดิเดยีว คือทาน
ไมรูความหมายของถอยคํ า แตเขาใจผิด แลวก็เลยเตลิดเปดเปงไป

คํ าพูด แมแตงายๆ ถาเขาใจผิด อาจจะทํ าใหเกิดอะไรตามมา
ท่ีคาดไมถึง

เหมือนเรื่องที่เลากันมาวา คนทางใตกลุมหนึ่ง เดินทางไปใน
ภาคอีสาน ในสมัยที่ไปดวยเทาหรือเกวียน เดินทางกันไปในถิ่นที่รอน
แหงแลง จนเหนื่อย ตอนหนึ่งผานบานคน ถามชาวบานวา “ไปขาง
หนา นํ้ ามีไหม?” ชาวบานตอบวา “ไปขางหนา นํ้ าบมี” คือนํ้ าไมมี
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กลุมคนใตเขาใจวา มีบอนํ้ าขางหนา ก็เลยปลอยตัวละเลยไม
ตระเตรียมในเรื่องนํ้ า ตองพบความยากลํ าบากเปนอันมาก

คํ าตรัสของพระมหาปชาบดี ท่ีพระมโนไมรู-สับสน-เขาใจผิด 
อยูในขอความสั้นๆ ท่ีทานคิดวาเปนไมเด็ด คือที่วา “ความพยายาม
ของพอ (คือพระอานนท) มีผล ก็บทใดที่ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกา
แกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว”

คํ าส ําคัญ คือ “บท” และ “ตติถกิาจารย” รวมท้ัง “ผูเกาแก”
คํ าแรก คือ “บท” ในคํ าพูดของพระมโน ไมปรากฏชัดออกมา

วาพระมโนรูหรือไมวามีความหมายวาอยางไร แตดูทาวาพระมโน
คงไมรูวาคํ านี้โยงกับขอความที่มากอนนั้น ท่ีวา “ความพยายาม
ของพอ มีผล”

คงเพราะไมไดรูไมไดนึกวาจะโยงกัน พระมโนก็จึงพูดวา “คํ า
พูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว ‘ติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกา
แกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’
… เปนถอยคํ าที่มีความหมายมาก”

สวนคํ าวา “ติตถิกาจารย” ชัดเจนเลยวาพระมโนไมรู และ
แถมเขาใจผิดไปไกล

พระมโนพูดแบบมัวๆ แตก็บงชัดวาทานคิดวา “ติตถิกาจารย
ท้ังหลาย” หมายถึงพระมหากัสสปะ และพระเถระที่ออกบวชจาก
วรรณะพราหมณ

ดังท่ีพระมโนกลาวตอจากนี้วา “การหยิบยกความสามารถใน
การมองเห็น หรือสติปญญาของพระเถระผูเปนอาจารย (และนาจะ
หมายถึงผูเปนใหญในสงฆขณะนั้น) เปรียบเทียบกับสติปญญาของ
เด็กหญิงอายุเพียง ๗ ขวบ”

พูดอยางงายวา พระมโนเอา “ติตถิกาจารย” เปน “พระเถระ
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ผูเปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปนใหญในสงฆขณะนั้น)” ซึ่ง
ดังกลาวแลววาพระมโนมุงไปที่พระมหากัสสปะ และพระเถระที่ออก
บวชจากวรรณะพราหมณ

แตกลายเปนการพิสูจนตัวของพระมโนวา พระมโนเองขาด
ความรูความเขาใจ แลวเมื่อยังไมรูหรือไมชัด ก็ไมคนควาหาความรู
ใหถองแทชัดเจน แลวก็เลยกลายตอไปอีกวา ท้ังท่ียังไมรู/ยังไมชัด ก็
คาดเดาหรือทึกทักพูดออกไป จูงใหผูคนพลอยรูพลาดเขาใจผิด กอ
ความเสือ่มเสยีทางวชิาการอยางขาดความรบัผดิชอบ

ทีนี้ก็มาดูกันวา “บท” “ติตถิกาจารย” และ “ผูเกาแก” มี
ความหมายวาอยางไร

แลวก็ดูดวยวา คํ าวา “บท” โยงกันอยางไรกับขอความกอน
นั้น คือ “ความพยายามของพอ มีผล”

ตอนแรก ก็ยกคํ าตรัสสวนนี้ของพระมหาปชาบดี ท่ีเปนคํ า
บาลีเดิมมาดูกันกอน ดังนี้

มา ปุตฺต วิมโน โหหิ สผโล เต ปริสฺสโม ฯ
         ยํ น ทิฏฺํ  ปุราเณหิ   ติตฺถิกาจริเยหิ จ
         ตํ ปทํ สุกุมารีหิ     สตฺตวสฺสาหิ เวทิตํ ฯ

[ที.ปา.๓๓/๑๕๗/๒๘๘; Ap.535]
แปล: (พระมหาปชาบดีปรารภการที่องคทานเองกํ าลังจะปรินิพพาน 
ไดตรัสกะพระอานนทวา) ลูกเอย จงอยาเศราเสียใจไปเลย ความ
พยายามของพอ มีผล ก็บทใดท่ีติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกาแกไม
เห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว

คํ าแรก “บท” คืออะไร?
ไดบอกแลววา คํ าตรสัของพระมหาปชาบดสีวนนี ้ มาในอปทาน 

ซึง่เปนคมัภรีแสดงประวตัขิองพระอรหนัต เปนค ําประพนัธคาถาลวน
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เนนความไพเราะงดงามทางภาษา มุงจรรโลงศรัทธา และความรูสึก
ซาบซึ้งใจ (สวนหนึ่งก็จึงมีเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารยประกอบดวย)

ดังท่ีรูกันดี ความเปนพระอรหันตอยูท่ีการบรรลุนิพพาน ดัง
นั้น จุดสํ าคัญในการเลาประวัติของพระอรหันตจึงตองมีการอางอิง
หรือกลาวถึงนิพพานดวย

“นิพพาน” นั้นมีคํ าเรียกหลายอยาง คือมีไวพจนมาก และโดย
เฉพาะในคาถาประพันธ นอกจากตองการคํ าท่ีไพเราะแลว ก็มักตอง
หาคํ าท่ีสั้น หรือบางทีตองสั้นที่สุด เพราะฉันทลักษณบังคับ

คํ าอันหมายถึง “นิพพาน” หรือไวพจนของ “นิพพาน” ท่ีนิยม
ใชมากย่ิงคํ าหนึ่ง คือ “ปทํ” (  บท ในภาษาไทย)

“ปท” หรือ “บท” นี้ มีความหมายแยกไปไดหลายนัย ตั้งแต 
รอยเทา เทา ทาง คํ า … ไปจนถึง นิพพาน

ในความหมายวานิพพานนี้ “ปท” แปลตามรากศัพทแบบงายๆ 
วา “สิ่งท่ีพึงลุถึง” คือจุดหมายนั่นเอง

ในอปทาน นี้ พระอรหันต ท้ังหญิงและชาย ไมนอยกวา ๔๐ 
ทาน กลาวถึงนิพพานในคาถาของทาน โดยใชคํ าวา “ปท”

บางทานใชซํ้ าๆ ๒ ครั้ง ก็มี ดังเชนพระมหาปชาบดีนี้ (พระ
สารีบุตรใชซํ้ าถึง ๓ ครั้ง)

เมือ่ใช “ปท” อาจจะมาเดีย่วๆ หรอืมคํี าอืน่พวงมาดวย ใหหนกั
แนน หรือไพเราะยิ่งขึ้น เชนเปน อมตํ ปทํ, อจลํ ปทํ, อจฺจุตํ 
ปทํ, ทุทฺทสํ ปทํ, นิปุณํ ปทํ, สฺุต ํปทํ

- คณุยายวาเวรกรรม แหมมไดยินวา Welcome กไ็ปกนัไดดี
ตอไป “ติตถิกาจารย” คือใคร?
ติตถิกาจารย = ติตถิก + อาจารย
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ติตถิก หรือ ติตถิย = เดียรถีย ใชเรียกนักบวชในลัทธิตางๆ นอก
พุทธศาสนา (บางครัง้เรยีกชดัลงไปวา “อญัญเดยีรถยี” = นกับวชลทัธอิืน่)

ติตถิกาจารย = อาจารยเดียรถีย
บุคคลใดก็ตาม จะเปน ติตถิกะ หรือ ติตถิยะ หรือ เดียรถีย ได

ดวยการบวช (ในลัทธิภายนอก)
พระมหากัสสปะ กอนมาเปนพระภิกษุ เคยเปนพราหมณ
บุคคลเปนพราหมณดวยการเกิด ไมอาจเปนพราหมณดวยการ

บวช ไมวาในลัทธิไหนๆ
พระมหากัสสปะในอดีตเปนพราหมณ และไมเคยบวชในลัทธิ

ใดมากอน พอออกบวช ก็บวชในพระพุทธศาสนา โดยพบกับพระ
พุทธเจา และพระพุทธเจาทรงรับเปนพระภิกษุเลย

คํ าวา ติตถิกะ หรือ ติตถิยะ หรือ เดียรถีย จึงไมเคยมีท่ีไหนและ
ไมมีทางใด ท่ีจะหมายถึงพระมหากัสสปะ

แมแตถาผูใดเคยบวชเปนเดียรถีย เมื่อผูนั้นมาบวชเปนพระ
ภิกษุ ก็หมายความวาผูนั้นออกจากลัทธิเดียรถียแลว จึงบวชเปน
พระภิกษุได เมื่อเปนพระภิกษุแลว ก็ไมเรียกวาเดียรถียอยูดี คือตอง
เรียกวา “ภิกษุ”

ถาภิกษุรูปใดเคยบวชเปนเดียรถียกอนจะออกจากลัทธินั้นมา
บวชเปนพระภกิษุในพระพทุธศาสนา ถาใครโกรธพระรปูนัน้ขึน้มา และ
ตองการวาทานเคยเปนเดยีรถยี คํ าบาลท่ีีใชกเ็ปน “[อฺ]ติตฺถิยปุพฺโพ” 
จึงจะเขาใจกันได ถาเรียกวาเดียรถีย คนฟงก็งง ไมรูวาหมายถึงใคร 
นี่ก็เปนธรรมดาในเรื่องของภาษา*

                                                                         
* ภิกษุณีรูปหนึ่ง ช่ือวา ถูลนันทา หรือถุลลนันทา เกิดในครอบครัวมีช่ือเปนชุด ๔ นันทาพ่ี
นอง คือ นันทา, นันทวดี, สุนทรีนันทา และ ถุลลนันทา;
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รวมความวา เรือ่งนีง้ายๆ ไมมอีะไรซบัซอน พูดสัน้ๆ กพ็อ ภกิษุก็
ภกิษุ เดยีรถยีกเ็ดยีรถยี ควรจะรูกนัดอียูแลว ไมมอีะไรจะตองมาสบัสน

ย่ิงมีคํ าวา “ผูเกาแก” กํ ากับเขามาอีก ก็ย่ิงเห็นชัดวาพระมโน
นี่ทํ างานหละหลวมแคไหน ดูผานๆ เผินๆ ก็พูดพรวดโพลงลงไป ไม
คนไมตรวจตราดูใหชัด

“ผูเกาแก” ในที่นี้ ผูแปล ไดแปลจากคํ าวา ปุราเณหิ  
ตัวศัพทของ ปุราเณหิ คือ “ปุราณ” แปลวา เกาแก เกากอน 

ปางกอน มีมานาน โบราณ ในอดีต
ไมใช “มหลฺลก” หรือ “วุฑฺฒ” เปนตน ท่ีแปลวา (คน) แก, ผู

ใหญ, ผูเฒา, ผูชรา
รวมแลว “ปุราเณหิ ติตฺถิกาจริเยหิ” ก็คือ พวกอาจารย

เดียรถียแตเกากอน แตโบราณสืบมา หรือในอดีต
แตพระมโนอานผานๆ เผินๆ ไมทันพิเคราะหวาอะไรเปนอะไร 

จับไกชนเปดได ก็โผงผางออกมาวาเปน “พระเถระผูเปนอาจารย 
(และนาจะหมายถึงผูเปนใหญในสงฆขณะนั้น)”

ไปๆ มาๆ กลายเปนวาพระมหาปชาบดีคับแคนใจ
ไมไดไขความใหเหน็เลยวา ติตถกิาจารย แปลวา “พระเถระผูเปน

อาจารย” ไดอยางไร (ขออภยัเถดิ ภาษาชาวบานเรยีกวา “พูดสงเดช”)
(เรื่องที่คนควาใหชัดได ไมควรปลอยใหมี “นาจะ”)

                                                                                                                                                       

ถุลลนันทา แปลวานันทาอวน หรือนันทาตัวโต หรือนันทารางใหญ เทียบไดกับพระ
อรหันตองคหนึ่งที่เรียกกันวา ถุลลติสสะ แปลวาทานติสสะอวน เพราะ “ถุลละ” แปลวา
อวน ไมไดแปลวาช่ัวชาอยางที่พระมโนบอกไวแหงหนึ่ง

ภิกษุณีถุลลนันทา เคยไมพอใจตอพระมหากสัสปะ แลววาทานเปน “อฺตติถิฺยปพฺุโพ” คือ
วาเคยเปนเดียรถียมากอน หรือเปนเดียรถียเกา ทํ าใหพระมหากัสสปะตองช้ีแจงโดยเลา
ประวัติของทานวาทานออกจากตระกูลพราหมณมาก็บวชเมื่อพบพระพุทธเจา ไดเปน
ภิกษุเลย ไมเคยไปบวชในลัทธิไหนอื่น
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แมแตถาจะมอง “ปุราณ” ในความหมายที่วา เคยเปนมากอน
ในอดตี แตปจจุบันไมเปน เหมอืนในค ําวา “ปุราณทุตยิิกา” (อดตีภรรยา)
“ปุราณชฎิล” (ในอดีตเคยเปนชฎิล) “ปุราณสหาย” (สหายเกาในอดีต)

ถามองแบบนี้ คือถาปุราณติตถิกาจารย (ผูเคยเปนอาจารย
เดียรถีย) หรือแมแตเดียรถียท่ัวไป มาบวชแลว (ซึ่งในพุทธกาลก็มี
มาก) ยังไมละทิฏฐิ และมีอิทธิพล จะเอาหลักลัทธิของตนมาทํ าอะไร
ในพระพุทธศาสนา เรื่องก็จะเปนไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตางหรือหางไกล
จากความคิดแบบพราหมณ หรือตรงขามไปอีกทิศหนึ่งเลย ดังนั้น ใน
แงนี้ก็ไมเขากันกับเรื่องที่พระมโนพูดอีกนั่นแหละ

ถาจะใหมองเห็นการกระทํ าหรือวิธีปฏิบัติของพระมโนไดชัด 
อาจจะเทียบเคียงกับเรื่องที่หลวงลุงอายุ ๙๐ ปท่ีวัดเคยเลาใหฟง คง
ไมเปนเรื่องหยาบคาย

หลวงลุงเลาวา นานมาแลว คุณยายคนหนึ่งมีโอกาสไดไปเดิน
เท่ียวที่ชายทะเล ขณะเดินอยูเพลิน ผานไปใกลท่ีแหมมคนหนึ่ง นุง
นอยหมนอย นอนอาบแดดอยู คุณยายมองเห็นแหมมนั้นเขา ก็
อุทานออกมาวา “เวรกรรม”

ฝายคุณแหมมไดยินคุณยายวาอยางนั้น ฟงเอา “เวรกรรม” 
ในภาษาไทย ไปเปน ‘Welcome’ ในภาษาอังกฤษ ก็ดีใจวาคุณยาย
ทักทายดวยชื่นชม ก็เลยลุกขึ้น เดินเขามาหาคุณยาย แลวจับมือๆ 
เขยาๆ ทํ าเอาคุณยายแสนงง

กรณีแบบนี้ ใครจะบอกใหโกวาเปนการตีความทางวิชาการ 
แลวอางวา “ฉันมีสิทธินะ” ก็เปนเรื่องนาขํ ามากกวา ถาจะมีวิชาการ
กันแบบนี้ อยูอยางชาวบาน เปนยายมาตาสี ประเสริฐกวา

ท่ีจริง ไมใชเปนการตีความอะไรเลย เปนเพียงความเขาใจผิด
พลาดตอขอมลูเทานัน้เอง คนทีไ่มรูถอยค ํา เมือ่ไดยิน ก็คิดปรุงแตงไป
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ตามทุนเกาของตน อาจฟุงเตลิดไปไกลลิบ
อยางไรก็ตาม กรณีของแหมม กับของพระมโน ยังตางกันใน

แงท่ีวา ของแหมม ความเขาใจผิดแปรเรื่องไปในทางที่ดี แตของพระ
มโน ความเขาใจผิดบิดเรื่องดีไปเปนเรื่องรายใหญโต

อีกตัวอยางหนึ่ง ท่ีหลวงลุงองคเดียวกันนั้นเลา นาจะใกล
เคียงกวา เปนกรณีงายๆ ท่ีคนเขาใจผิดในเรื่องถอยคํ าแลว อาจทํ า
ใหเกิดเรื่องรายที่คาดไมถึง (หรืออาจจะถึงฆาตไปเลย)

คราวหนึ่ง มีคนกรุงเดินทางไปภาคใต พอลงจากรถไฟ ก็มีคน
ขับรถแทกซี่พากันเขามาสงเสียงถามถึงจุดหมายที่จะไป เพ่ือบริการ

คนขับรถคนหนึ่งตรงเขาไปถามหนุมใหญท่ีเพ่ิงลงใตครั้งแรก
เขาชี้มือตรงไปที่คุณหนุมนั้น และถามเสียงขึงขังในความหมายวา 
“คุณจะไปหาดใหญไหม?” แตดังท่ีรูกันวาชาวใตมีปกติพูดคํ าตัดสั้น 
คนฟงไดยินเพียงแควา “ใหญเรอะ? ๆๆ”

หนุมใหญใจรอนและกํ าลังเหนื่อย ไดยินอยางนั้น ก็โกรธ คิด
วา “นายคนนี้ เราไปทํ าอะไรให? อยูๆ ก็มาพูดใสหนาทาทายวา 
‘ใหญนักหรือ?’” คิดแลวก็ยกกํ าปนขึ้นมาชกหนาคนขับรถนั้นไป ก็
เลยเกิดเปนเรื่องราวขึ้นมา

- พระอรหันตผูใหญ ปลอบใจพระอานนท มีแตเรื่องชื่นใจ
ทีนี้ก็แปลดํ ารัสของพระมหาปชาบดี ท่ีตรัสกะพระอานนทตอน

นี้ ใหไดความชัดขึ้นอีกทีวา
ลูกเอย จงอยาเศราเสียใจไปเลย ความพยายาม

ของพอมีผล (คือทํ าใหแมแต) เด็กหญิงอายุ ๗ ขวบ 
ก็ไดรู แจงประจักษพระนิพพาน ที่พวกอาจารย
เดียรถียทั้งหลายสืบมาแตโบราณไมเคยไดเห็น
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(พึงสงัเกตดวยวา ในคาถาของพระมหาปชาบดนีี ้ มอีกีตอนหนึง่
ตรัสวา “ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความเขลาอันกํ าจัดเสียไดเถิด”)

พระด ํารสันี ้ เปนค ําปลอบใจของพระอรหนัต แกพระอานนทผูยัง
เปนเสขะ ท่ีก ําลงัเศราเสยีใจดวยวิปโยคทกุข ใหเกดิมกี ําลงัใจหายโศก

แทนที่จะเสียใจกับการที่ทานจะนิพพานจากไป ก็ใหภูมิใจกับ
คุณประโยชนท่ีไดทํ าสํ าเร็จแลววา ความพยายามของพระอานนท
นั้น มีผลยิ่งใหญขนาดไหน (จะปลอบใจพระอานนทท่ีกํ าลังรองไห 
แลวเรื่องอะไรจะเอาความคับแคนใจมาปลอบ)

เปนเรื่องของความภูมิใจตอพระพุทธศาสนา และตอผลสํ าเร็จ
ในชีวิตและการปฏิบัติท่ีผานมา

ท้ังสอดคลองกับภาวะจิตใจของพระมหาปชาบด ี ในฐานะพระ
อรหนัต ท่ีจะไมมีความแคนเคืองโกรธใคร และ

สอดคลองกับลักษณะของคัมภีรอปทานนั้นเอง ท่ีมีแตคํ า
ประพันธจรรโลงใจ กลมกลืนกันตลอดทั้งหมด

ไมใชเปนความคับแคนใจอะไรทีไ่หน อยางท่ีพระมโน ซึง่อาจจะ
โดยไมรูตวั (ถาไมมเีจตนา) ไดหลอกตนเอง แลวกเ็ลยกลายเปนหลอก
ชาวบาน ตัง้แตนกัวิชาการลงมา และกลายเปนเรือ่งฝนเพออยางท่ีวา
เตลดิเปดเปงดงัแตงนวนยิาย

เมื่อเขาใจกันดีแลว ก็ยกคํ าพูดเพอเจอตอไปของพระมโนมาให
ดกูนั เปนการปดทาย ใหเหน็วา คนทีรู่ผิดหลงผดิแลว เมือ่เปนนกัเพอ
เขาไปอกีดวย จะท ําใหเรือ่งเตลดิเปดเปงไปถงึไหน (กลายเปนเรือ่งตืน่
เตนใหญโต ท้ังท่ีไมมีฐานความจริงอยูในคํ าพูดของพระมโนนั้นเลย)

“หากมองในมุมกลับ เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้
แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่งกับทัศนคติของ
พระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปนเสียง
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รองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอ
หมูของพระเถระผูใหญ เม่ือสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่
เล็ดลอดออกมาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน และเปนหลักฐาน
ช้ินหนึ่งที่ยืนยันวา ไมนานหลังพุทธปรินิพพาน สถาน
ภาพของภิกษุณีสงฆไดรับความไมเปนธรรมอยางมาก 
จากผูปกครองคณะสงฆในยุคสมัยนั้นนั่นเอง

ความแตกแยกอยางสํ าคัญของสงฆในยุคที่พระมหา
กัสสปะเปนใหญยอมเกิดจากทศันะทีแ่ตกตางกนัตอภกิษณุ ี
โดยพระอานนทเปนผูสนบัสนนุภกิษณุ ี สวนพระมหากสัสปะ
เปนอีกฝายหนึง่ซึง่ตองการกํ าจดัใหภกิษณุสีงฆหมดไป และ
พวกพองของพระมหากัสสปะมีจํ านวนมากกวา ซึ่งตาม
หลักฐานจากคัมภีรเถร-เถรีคาถา ภิกษุที่บวชจากวรรณะ
พราหมณนัน้มจี ํานวนมากทีส่ดุกวารอยละ ๔๐ จากสงฆทัง้
หมด วรรณะอืน่นัน้เปนสดัสวนทีน่อยกวา พระมหากสัสปะ
ยงัมฐีานอ ํานาจจากกฎหมายพระธรรมศาสตร ท ําใหเปนผู
ไดเปรียบในการจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพระ
ธรรมวนิยัในรปูแบบทีต่นเองปรารถนาไดไมยากนกั”

 แต: เวลานั้น กฎหมายพระธรรมศาสตร ก็ยังไมมี
คัมภีรพระเวท ท่ีเหนือกวาธรรมศาสตร ก็ถูกหันหลังให พระ

เถระเหลานั้นออกมาอยูในระบบที่ตรงขามกันแลว ใครๆ ก็รูท่ัวทุกท่ี
ความคับแคนใจก็ไมปรากฏวามี ไดแตบอกอยูชัดๆ วาปลอบผู

รองไห ใหใจดีๆ
ท่ีวา “เสยีงรองตอวาตอขาน…ตอหมูของพระเถระผูใหญ” ก็

ปลอบโยนกนัอยู ไมมเีสยีงรองอะไรเหลอือกี ท่ีจะไปตอวาใคร มแีตพูด
เรือ่งดีๆ
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พูดถงึ “พระเถระทัง้หลายผูปกครองสงฆในขณะนัน้” กยั็งไม
เหน็พสิจูนออกมาไดวาใครไดอ ํานาจนี้

วาเปน “เสยีงรองตอวาตอขาน … เม่ือสองพนัหารอยกวาปที่
แลว ทีเ่ล็ดลอดออกมาถงึมนษุยในยคุปจจบุนั” ก็ไมเห็นตองเล็ดลอด
อะไร มีแตเรื่องเอิบอิ่มใจ เปดเผยอยูเต็มท่ี

บอกวาม ี “ความแตกแยกอยางส ําคัญของสงฆ” แตขอมลูทีย่ก
มาอาง มแีตผิดพลาด หรอืเปนของเทจ็ ใชเปนหลกัฐานไมได จึงเปน
การวาเอาเอง ท่ีเลือ่นลอย เหมอืนคนเหน็พยบัแดด หรอืวาดภาพแตงสี

ท่ีแทนั้น พระมหากัสสปะเปนผูเวนที่ไวใหพระอานนทเพ่ือจะได
เขารวมสังคายนา และที่สํ าคัญย่ิง ท่ีประชุม (ท่ีพระมโนวาพระมหา
กัสสปะมีพวกพองมากนั้นเอง) ไดขอใหเลือกเอาพระอานนทเขารวม
ดวยทั้งท่ียังเปนเสขะ

ถาสังฆะแตกแยกและพระมหากัสสปะมี(ยึด?)อํ านาจปกครอง
สังฆะโดยมีพวกพองมากกวาพระอานนท และตองการ “เปล่ียน
แปลงของพระธรรมวินัยในรูปแบบที่ตนเองปรารถนา” ถาเรื่อง
เปนจริงอยางท่ีพระมโนไดพูดมา พระมหากัสสปะและคณะก็ไมจํ า
เปนตองใหและสามารถไมใหพระอานนทเขารวมสังคายนาเลย

แตเรื่องวงกวางนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม วาเฉพาะที่จุดนี้ ดู
จาก “คํ าพูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว ‘ติตถิกาจารยท้ัง
หลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจง
ประจักษแลว’ …” ท่ีพระมโนพูดเตลิดไปนี้ ก็เห็นไดแลววา ตัวพระ
มโนนั่นเองขาดความรูความเขาใจ และทํ างานลวกๆ อยางไร



ตอน ๓
(ปานกลาง)

เหตุเกิด เพราะทาดูดี แตทีกลับเหลว

มีแตขอมูลท่ีตรงขามกับความจริง

ขอเท็จ: “พระมหากสัสปะมพีระสตูรเตม็รปูแบบมากทีส่ดุ
ขณะที่พระสารีบุตรไมมีเลย”

เท็จอีก: “รูปแบบการนํ าเสนอพระสูตร
แสดงสถานะของพระมหากัสสปะ
เทียบและแทนพระศาสดา”

เรื่องควรรู

• พระสาวกทานใด มีพระสตูรมาก - นอย

• คํ าเริม่ หรอื นํ าเสนอพระสตูร
พระพทุธเจา หรอื พระสาวก รปูไหนๆ กใ็ชอยางเดยีวกนั



เหตเุกดิ

เพราะทาดดู ีแตทกีลบัเหลว

เดิมนั้น วาจะพูดเพียง ๒ ตอนที่จบไปแลว เพราะเปนจุดสรุป
ปดทายของพระมโน ท่ีเปนดังไมตายของพระมโนนั้น  และที่จริง 
การชี้ความจริงออกมาแค ๒ ตอนนั้นก็ชัดพอแลว ท่ีจะใหเห็นวาพระ
มโนไดทํ าอะไร และความผิดพลาดของทานถึงขนาดหมดสิ้นอยางไร

แมแต ๒ ตอนนั้น ก็คิดวาจะพูดเพียงสั้นๆ เพราะความผิด
พลาดของพระมโนนั้นเห็นไดงาย เพียงแคคนรูเห็นขอมูลที่ถูกตอง ก็
จบ แตเมื่อพูดไปก็ยืดออกไปมาก

อยางไรก็ตาม ในคราวที่ยกเอาขอมูลในหนังสือ เหตเุกดิ พ.ศ. ๑
ตอนทีเ่กีย่วของนัน้มาใหดูเปนหลักฐานที่นี่ เมื่อพลิกผานๆ ก็สะดุดตา
อีกตอนหนึ่ง ซึ่งใหเกิดความรูสึกวาพระมโนคงถือวาเปนเรื่องสํ าคัญ
มาก ถึงกับยกหลักฐานในพระไตรปฎกมาแสดง โดยทํ าตารางเปรียบ
เทียบใหดู

เมื่ออานดู ก็เปนเรื่องที่พระมโนจะแสดงใหเห็นวาพระมหา
กัสสปะมีอํ านาจในการปกครองคณะสงฆอยางมากและอยางชัดเจน 
ทานคงวางเปนไมตายอีกเชนกัน

แนนอนวา คนทีไ่มมคีวามรูพ้ืนฐาน และไมเฉลยีวใจทีจ่ะคนควา
หาความจริงหรือใชความเพียรตรวจสอบ จะเห็นไปตามพระมโนโดย
ไมยาก

แตเมื่อดูโดยพินิจ ก็กลับมองเห็นความผิดพลาดของพระมโน
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เต็มไปหมด โดยเฉพาะความผิวเผินหละหลวม จนกลายเปนวา ถา
จะหลีกเลี่ยง ไมใชคํ าวาพระมโนสรางเร่ืองเท็จขึ้น ก็พูดไดอยางเบาที่
สุดวาหนังสือของพระมโนเปนงานเขียนที่เลื่อนลอย

นาแปลกใจวา เรื่องที่สํ าคัญตอพระพุทธศาสนา ตอสังคม ตอ
ประชาชน และแมแตตอวงวิชาการอยางมากเชนนี้ จะมีบุคคลที่
ทํ างานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้

เพราะสิ่งท่ีพระมโนเขียนออกมาในตอนนี้ ท้ังท่ีเปนเพียงนํ า
เอาขอมูลที่มีอยูแลวมาแสดง ก็ยังมีแตความผิดพลาด ชนิดท่ีตรง
ขามกับความจริง

พระมโนจะมีเจตนาทํ าใหผิด (จากความเปนจริง) หรือไม
เจตนา ก็อยูกับตัวของทาน ถึงแมหากทานไมไดตั้งใจกลาวเท็จ แต
แนนอนวาขอเขียนของทานเปนความเท็จ

ถาไมมองถึงความสํ าคัญของเรื่องที่ถูกทํ าใหเขาใจผิด เราก็
อาจมองการกระทํ าของพระมโนแคสวนตัวของทาน และเห็นเปน
เพียงเรื่องขํ าขันหรือนาสงสาร

แตเมื่อเปนเรื่องสํ าคัญตอพระศาสนาและประชาชน ก็จํ าเปน
ตองเอาใจใส และตองแกปญหาดวยการทํ าใหเกิดความรูเขาใจให
ตรงตามความจริง โดยไมถือเปนเรื่องสวนตัวของพระมโน ซึ่งเราก็
ควรมีเมตตาตอทาน จนถึงใชอุเบกขาใหถูกตองตามปกติ

- ทํ ารปูแบบดูเปนหลกัเปนฐาน แตพอดชูดัลงไป กเ็หลวทัง้เพ
กอนจะชี้บอกวาพระมโนเขียนไวผิดอยางไร ก็ยกขอเขียนตอน

นี้ของพระมโนมาใหดูกันกอน ขอใหดูกันใหตลอด (จากหนังสือ เหตุ
เกดิ พ.ศ. ๑ เลม ๒ หนา ๒๐๕–๒๐๙)
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“รปูแบบและบทบาทของพระมหากัสสปะ
ในหลายสูตรตรงกับของพระพุทธเจา

พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎกนั้น มีรูปแบบที่
แตกตางกันในการนํ าเสนอไมมากนัก พระสูตรสวน
ใหญจะเริ่มตนดวย ประโยคสั้นๆ วา “เอวํ เม สุตฺตํ”
(ขาพเจาไดสดับมาดังนี้ฯ) เอกํ สมยํ ภควา (สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาค) ตามดวยสถานที่ประทับ ตอดวยเหตุ
การณท่ีเชื่อมโยมตอพุทธดํ ารัส ซึ่งในหลายครั้งเปน
การกลาวนิมนตใหภิกษุเขามาฟงพระธรรมเทศนา 
พรอมคํ าตอบรับของผูฟง

ในจํ านวนพระอรหันตสาวก ๔ รูปที่ถูกเอยนาม
มากครั้งที่สุดในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร (๑๙๙๑
ครั้ง) พระโมคคัลลานะ (๙๓๒ ครั้ง) พระมหากัสสปะ
(๑๗๖ ครั้ง) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครั้ง)

กรณีพระสารีบุตรไมพบการใชรูปแบบดังกลาว
เลย และสวนของพระโมคคัลลานะ113 พบลีลาการเริ่ม
ตนพระสูตรในรูปแบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจา
เพียงแหงเดียว ในการนิมนตภิกษุสงฆใหมาฟงธรรม
คือ

สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล
พระนครสาวตัถ ีณ ท่ีนัน้แล ทานพระมหาโมคคลัลานะ
เรยีกภกิษท้ัุงหลายแลว ภิกษเุหลานัน้รบัค ําทานพระมหา
โมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาว
กะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขอโอกาส เมื่อ
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เราหลีกเรนอยูในที่ลับ ความปริวิตกแหงใจไดเกิดขึ้น
อยางนี้วา ท่ีเรียกวา ปฐมฌาน ๆ ดังนี้ ปฐมฌาน เปน
ไฉนหนอ

(ส.ํส. 18/515/298; SN IV, 263)
สวนกรณีพระมหากัสสปะพบการนํ าเสนอใน

ลักษณะนี ้๓ แหง ดังที่ยกมาเปรียบเทียบเหลานี้
พระพทุธเจา        พระมหากสัสปะ

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระ
ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬวัุน อนัเปนสถาน
ท่ีพระราชทานเหยื่อแก 
กระแต เขตกรุงราชคฤห 
ณ ท่ีนัน้แล พระผูมพีระภาค
ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดังนี้ ฯ

ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํ  ารัสพระผู มีพระ
ภาคแลว

พระผู มีพระภาคได
ตรัสวา

ดูกรภิกษุ ท้ั งหลาย  
อายุของมนุษยท้ังหลายนี้ 
นอยนัก ... ฯลฯ
(สํ.ส.15/440/153; SN I, 108)

สมยัหนึง่ ทานพระมหา
กสัสปะอยู ณ พระวหิารเวฬุ
วันอันเปนสถานที่พระราช
ทานเหยือ่แกกระแต เขตกรงุ
ราชคฤห ณ ท่ีนัน้แล ทาน
พระมหากัสสปะเรียกภิกษุ
ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ัง
หลายผูมอีายุ

ภิกษุ เหล  านั้นรับคํ  า
ทานพระมหากัสสปะแลว 
ทานพระมหากัสสปะได
กลาวคํ านี้วา

ดูกรท  านผู  มีอายุ ท้ั ง
หลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
….. ฯลฯ
     (อํ.24/86/161; AN V, 162)
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ในภาษาบาลีนั้นไมมีการใชราชาศัพทเหมือนใน
ภาษาไทย ดังนั้นรูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน
การประทับ หรือ การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาที่ใช
กับพระมหากัสสปะทั้งสิ้นรวมทั้งลีลาการเทศนท่ีพระ
พุทธเจ าทรงแสดงปรากฏในพระสูตรเหมือนของ
พระมหากัสสปะอีกเชนกัน ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบ
ในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรมของพระเถระ
รปูอ่ืนเลย แมกระทัง้พระสารบีตุรหรอืพระโมคคลัลานะ
อคัรสาวกเบื้องขวา-ซายของพระพุทธเจา สํ าหรับพระ
โมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวยการขอโอกาส คือการขอ
อนุญาตตอผูฟงกอนที่ตนเองจะพูด ซึ่งเปนการปฏิบัติ
อยางสุภาพและเปนการใหเกียรติเพ่ือนสหธรรมิกดวย
กัน แตในกรณีของพระมหากัสสปะมิไดมีการปฏิบัติ
เชนเดียวกันนั้น เปนแตการสั่งสอนโดยตรง นอกจาก
การแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะยัง
ปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย

ลักษณะการนํ าเสนอในรูปแบบที่ใกลเคียงกับ
พระพุทธเจาอีกสองแหง สังเกตไดจากการเริ่มตนของ
พระสูตรตอนนี้

พระพุทธเจา พระมหากสัสปะ
สมยัหนึง่ พระผูมพีระ

ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ใกลพระนครสาวตัถี ครั้ง

สมยัหนึง่ ทานพระมหา
กสัสปะอยู ณ พระวหิาร
เชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
พระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
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นัน้แล เวลาเชา ทานพระ
อานนทนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเขาไปยังที่อยูของ
มคิสาลาอบุาสกิา แลวนั่ง
บนอาสนะทีเ่ขาปลูาดถวาย

(อ. 24/75/140; AN V, 137)

แล เวลาเชา ทานพระ
อานนทนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเข าไปหาท าน
พระมหากัสสปะถึงที่อยู 
ครัน้เขาไปหาแลวไดกลาว
กะทานพระมหากสัสปะวา 
ขาแตทานผูเจริญ นิมนต
ท  านไปยังที่ พํ  านักของ
ภิกษณุดีวยกนัเถดิ…..
         (สํ.นิ. 16/512/238; SN II, 215)

สมยัหนึง่ พระผูมพีระ
ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬวัุน กลนัทกนวิาป
สถ าน  ใกล  พระนคร
ราชคฤห กส็มยันัน้แล ใน
วันอุโบสถเวลาเชา ทาน
พระอานนทนุงแลว ถือ
บ าต รและจี ว ร เ ข  า ไป
บิณฑบาตยั งพระนคร
ราชคฤห พระเทวทตัตได
เหน็ทานพระอานนทก ําลงั
เที่ยวบิณฑบาตอยูในพระ
นครราชคฤห

(ขุ. 25/124/141; Ud 60)

สมยัหนึง่ ทานพระมหา
กัสสปะอยู ณ พระวิหาร
เ ว ฬุ วั น กลั นทกนิ ว า ป
สถาน เขตพระนคร
ราชคฤห ก็สมัยนั้น ทาน
พระอานนทเที่ยวจาริกไป
ใ นทั ก ขิ ณ า คิ รี ช นบท  
พรอมดวยสงฆหมูใหญ ก็
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู
เปนสัทธิวิหาริกของทาน
ประมาณ ๓๐ รูป โดย
มากยังเปนเด็กหนุม พา
กันลาสิกขา เวียนมาเพื่อ
เปนเพศอันตํ่ า..ฯ
    (ส.ํน.ิ 16/518/241; SN II, 217)
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เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่ม
ดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่ม
ตนพระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะของพระ
ศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดียวกัน

ในกรณีการตักเตือนพระอานนทและเรียกพระ
อานนทวา “เด็ก” นั้น ก็เปนการแสดงบทบาทของพระ
พุทธเจา เปนไปไดหรือไมวาพระสูตรทั้งหลายที่เกิด
ขึ้นในลักษณะเชนนี้ แสดงการเปนผูบริหารคณะสงฆ
ของพระมหากัสสปะ? เทากับอิทธิพลของทานยังคง
อยูแมการสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นลงแลว รูป
แบบนี้ไมนาจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต
เปนหลักฐานที่ตกทอดมาจากการเปนผูนํ าของพระ
มหากัสสปะในยุคแรกของการบริหารการคณะสงฆยุค
หลังพุทธกาล ซึ่งมีในพระพุทธศาสนานิกายอื่นเชน
เดียวกัน เชน ในนิกายฌานของจีนนับถือพระมหา
กัสสปะวาเปนสังฆราชองคท่ี ๑ เปนตน ในขณะเดียว
กันพระเถระรูปอื่นหลังพุทธปรินิพพาน เชน พระ
อานนท แมมีชื่อปรากฏในพระสูตรหลายตอน แตก็ไม
มีลักษณะการแสดงธรรมหรือการชี้โทษผูอื่นเชนเดียว
กับพระมหากัสสปะเลย จนกระทั่งตอมาในสมัย
การแตกแยกของสงฆท่ีเกิดขึ้นในการสังคายนาครั้ง
ท่ี ๒ แตกระนั้นก็ไมมีพระเถระผูใดที่แสดงบทบาท
มีพระเดชพระคุณในการบริหารเหมือนกรณีของ
พระมหากัสสปะ”
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- พอเริ่ม ยังไม  ทันเข าเรื่อง ข อมูลเท็จก็มาทันที
เมื่อไดอานขอเขียนอันยืดยาวของพระมโน ตลอดทั้ง ๕ หนาท่ี

ผานมานี้แลว ก็มาดูวา ท่ีพระมโนพูดนั้นจริงหรือไม
พอเริม่เขาเรือ่ง พระมโนกบ็อกวา “ในจ ํานวนพระอรหนัตสาวก 

๔ รูปที่ถูกเอยนามมากครั้งที่สุดในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร 
(๑๙๙๑ ครัง้) พระโมคคลัลานะ (๙๓๒ ครัง้) พระมหากสัสปะ (๑๗๖ 
ครัง้) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครัง้)”

ท่ีพระมโนบอกตัวเลขไดถึงอยางนี้ ก็นาอนุโมทนา ถาพระมโน
ไดอาน และไดตรวจสอบขอมูลตามนี้จริง ทานก็ไมนาจะทํ าความไม
จริงขึ้นมามากมาย

(แทจริงนั้น ท่ีพระมโนวา “พระอรหนัตสาวก ๔ รปูทีถ่กูเอย
นามมากครัง้ทีส่ดุในพระไตรปฎกคอื พระสารบุีตร…พระโมคคลัลานะ
…พระมหากสัสปะ…และพระอานนท” นี ้ ถาจะเอาเครงครดั กยั็งไม
ถกู ยังมพีระอรหนัตผูถกูเอยนามมากกวาพระมหากัสสปะอีก โดย
เฉพาะพระอบุาล ี(หกับุคคลชือ่ตรงกนัออกแลว กยั็งมากถงึ ๗๐๔ ครัง้) 
และพระอนรุทุธ (หกับุคคลชือ่ตรงกนัออกแลว กยั็งมากถงึ ๔๖๑ ครัง้)

ตรงนี้ก็เลยนาสงสัยวา ท่ีทานยกตัวเลขมาอางนี้ ทานใหความ
สํ าคัญท่ีจะหาความจริงแทหรือเปลา

ออ ขอบอกไววา ตัวเลขที่พระมโนบอกนี้ หาไดไมยากเลย ถา
หาเปน จะไดภายใน ๒-๓ นาทีเทานั้น เพราะเวลานี้มีพระไตรปฎก
คอมพิวเตอรแลว เพียงแคพิมพคํ าท่ีตองการลงไป แลว คลิก/click 
ปบเดียว ผลก็จะออกมา

ในกรณนีี ้ ใชพระไตรปฎกคอมพิวเตอร ฉบบัมหาวทิยาลยัมหดิล
โดยคนคํ าตอไปนี้ในชองคนคํ าของพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย (พิมพ
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จํ านวนตวัอกัษรใหพอด)ี คือ สารบุีตร โมคคลัลาน มหากสัสป อานนท
คนทีละคํ า ก็จะไดตัวเลขจํ านวนครั้งตรงกับที่พระมโนยกมาบอก ไม
ขาด ไมเกิน (แตถารูจักคนลึกลงไป ยังจะไดตัวเลขมากกวานี้อีก)

ไดบอกแลววา ท่ีพูดตอนกอนก็ยาวเกินที่คิดไว ตอนนี้ควรรวบ
รัด และก็ไมมีอะไรซับซอนดวย

คราวนี้ก็มาดูขอพิจารณา คือคํ าชี้บอกตางๆ ของพระมโน ซึ่ง
มีหลายประเด็น

ไมตองชาเสียเวลา บอกไดทันทีวา ท่ีพระมโนพูดบอกแกผูอาน
นั้น “ผิด-พลาด” ทุกขอทุกประเด็น และเปนความผิดชนิดตรงขาม
กับความจริงแทบทุกอยาง

มาชีร้ายขอ-เรยีงประเดน็กันเลย ตามล ําดบัทีพ่ระมโนพดูไว

ก) ความเท็จของหนงัสอื “เหตเุกดิ พ.ศ. ๑”
๑.  พระมโนบอกวา: “พระสตูรสวนใหญจะเริม่ตนดวย … “เอว ํ
เม สตฺุตํ” … เอก ํสมย ํภควา … ตามดวยสถานทีป่ระทบั ตอดวยเหตุ
การณท่ีเชือ่มโยมตอพุทธด ํารสั …
• กรณีพระสารบีตุรไมพบการใชรปูแบบดงักลาวเลย …
• สวนของพระโมคคลัลานะพบลลีาการเริม่ตนพระสตูรในรปูแบบที่

ใกลเคยีงกบัพระพทุธเจาเพยีงแหงเดยีว …
• สวนกรณีพระมหากสัสปะพบ … ๓ แหง”

แตความจริง คื อ:
• กรณพีระสารบุีตรไมพบการใชรปูแบบดงักลาวมากท่ีสดุ รองจาก

พระพุทธเจาเทานั้น นับเพียงคราวๆ ๓๕ แหง เปนแบบรักษารูป 
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๑๒ แหง แบบละไวประมาณ ๒๓ แหง (ท่ีวาละไว จะไดอธิบาย
ตอไป) ท้ังนี้ ยังไมนับอีกหลายสูตร ท่ีทานแสดงและที่พระพุทธ
เจาทรงมอบหมายใหแสดงในที่ตอพระพักตร (ตรงขามกับที่พระ
มโนบอกวา “ไมพบ…เลย”)

• สวนของพระโมคคลัลานะพบลลีาการเริม่ตนพระสตูรในรปูแบบที่
ใกลเคียงกบัพระพทุธเจา ๔ แหง (แบบเตม็รปู ๓ แหง แบบละไว ๑ 
แหง) ไมใชแหงเดยีวอยางท่ีพระมโนวา

• สวนกรณีพระมหากสัสปะพบ … ๓ แหง ขอนีจํ้ านวนครัง้ถกูตอง 
แตเมือ่มองรวมแลว ตรงขามกบัทีพ่ระมโนจะใหผูอานเขาใจ คือพระ
มโนจะใหเหน็วาของพระมหากัสสปะมากท่ีสดุ (แตท่ีจรงิพระมหา
กสัสปะนอยท่ีสดุ)

(พระมโนวา พระมหากสัสปะ = ๓, พระมหาโมคคลัลานะ = ๑, 
พระสารบุีตร = ๐; แตความจรงิคอื พระมหากสัสปะ = ๓, พระมหา
โมคคลัลานะ = ๔, พระสารบุีตร = ๓๕)

ท่ีจรงิ ถาพระมโนจะชวยใหผูอานไดภาพทีถ่กูตอง นาจะพูดใหม
วา พระมหากสัสปะ ท้ังท่ีรูจักกนัวาเปนมหาสาวกผูใหญมาก แตกลบั
เปนวา พระสตูรของทานทีม่ลีลีาการเริม่ตนในรปูแบบทีใ่กลเคียงกบั
พระพทุธเจานัน้ มนีอยอยางย่ิง

นอยยิ่งกวาพระสาวกหลายทานที่ชาวพุทธทั่วไปบางทีไมรูจัก 
เชน พระมหาจนุทะ พระวังคีสะ และพระกามภู

(พระมโนน ําคํ าแปลพระสตูรของพระมหากสัสปะมาแสดงใหดู 
เทียบกบัพระสตูรของพระพทุธเจา ท่ีนี ่ เรากจ็ะยกพระสตูรของพระ
สาวกแมแตท่ีไมคอยเปนทีรู่จักท่ัวไปมาใหด)ู

ถาจะเอารปูแบบอยางท่ีพระมโนถอืเปนส ําคัญ คือเริม่ตัง้แต 
“เอวมเฺม สตุ”ํ ไปจนถงึกลาวเรียก/นมินตภกิษุท้ังหลายใหฟง [“ภกิขฺ ู
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อามนเฺตส”ิ] จะยิง่กลายเปนวา พระมหากสัสปะไมมสีตูรใดแมแต
สตูรเดยีว ท่ีมลีลีาการน ําเสนอตามอยางพระพุทธเจาครบเตม็รปู
แบบ เพราะทัง้ ๓ สตูรท่ีอางนัน้ ไดตนขาดทาย ไดทายขาดตน ไม
เตม็อยางของพระอานนท และของพระมหาจนุทะเปนตน

ถาใครจะเอาเรือ่ง กต็องจ้ีพระมโนวา ทํ าไมไมบอกความจรงิวา 
มพีระสาวกอกีหลายรปูทีม่พีระสตูรในลลีาอยางนี ้ และมมีากกวา
พระมหากสัสปะ

(แตท่ีจรงิเรือ่งลลีา/รปูแบบทีว่านัน้ ไมไดมคีวามส ําคัญในแง
ความหมายทีพ่ระมโนพดูออกมาเลย ดงัจะไดพูดใหเขาใจตอไป)

(พระสาวกทีม่พีระสตูรในลลีาอยางนี ้ เชน พระอานนทอยาง
นอย ๑๗ สตูร พระอนรุทุธ ๙ สตูร พระวังคีสะ ๔ สตูร)

- จบัค ําเขาพมิพผดิมาอาง เลยคดิเตลิดไป ท่ีแทคอืไมไดคนมา
๒.  พระมโนบอกวา: “รูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน
การประทับ หรือ การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาที่ใชกับพระมหา
กัสสปะทั้งสิ้น รวมทั้งลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง
ปรากฏในพระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน
• ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรม

ของพระเถระรปูอ่ืนเลย แมกระทัง้พระสารบีตุรหรอืพระโมคคลัลานะ
อคัรสาวกเบื้องขวา-ซายของพระพุทธเจา

• สํ าหรับพระโมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวย การขอโอกาส คือการ
ขออนุญาตตอผูฟงกอนที่ตนเองจะพูด ซึ่งเปนการปฏิบัติอยาง
สุภาพและเปนการใหเกียรติเพ่ือนสหธรรมิกดวยกัน แตในกรณี
ของพระมหากัสสปะมิไดมีการปฏิบัติเชนเดียวกันนั้น เปนแต
การสั่งสอนโดยตรง
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• นอกจากการแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะยัง
ปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย

• เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของ
พระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตรทั้งหลาย
เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชน
เดียวกัน

แตความจริง คื อ:
• ความจริงนั้น ตรงขามกับที่พระมโนพูดโดยสิ้นเชิง เพราะลักษณะ

ดังกลาวนี้ เปนเชนเดียวกันในพระสูตรท่ีเปนการแสดงธรรมของ
พระเถระทกุรปู ไมวาจะเปนพระสารบุีตรและพระมหาโมคคลัลานะ
หรือพระมหากัสสปะ หรือพระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ หรือพระ
เถระใดๆ (นํ าเสนอในรูปแบบเดียวกับของพระพุทธเจา ไมเปน
อยางท่ีพระมโนคิด)

• ท่ีพระมโนวา “พระโมคคลัลานะนัน้ทานเริม่ดวย การขอโอกาส”
นัน้ กลบัเปนตวัอยางท่ีฟองถงึการทํ างานลวกๆ หละหลวมของพระ
มโนเอง โดยบอกอะไรหลายอยาง

ขอเขยีนของพระมโนตรงนี ้ ทํ าใหรูทันทวีา พระมโนไมคุนกบัพระ
สตูรท่ีพระสาวกแสดง ซึง่มอียูมาก

ถาพระมโนคุน กจ็ะผดิสงัเกตวาไมเคยพบอยางนี ้ อาจมอีะไรผดิ
พลาด และเมือ่เปนคนเอาจรงิ กต็องการความแนนอนชดัเจน แลวก็
จะคนขอมลูและตรวจสอบหลกัฐาน

การท่ีปลอยออกมาอยางนี ้กบ็อกตอไปวา นอกจากไมตรวจสอบ
หลกัฐานแลว พระมโนอานเพียงพระไตรปฎกฉบบัแปลภาษาไทย
อยางเดียว ไมลงไปถงึพระไตรปฎกภาษาบาล ี ท่ีเปนแหลงเดมิของ
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ขอมลูทีแ่ปลมา
นอกจากนัน้ พระมโนยงัอางพระไตรปฎกบาลอีกัษรโรมันของ 

Pali Text Society ดวย แตทานกอ็างไวเทานัน้ ไมไดใชคนหรอื
ตรวจสอบ ทานหยดุแคฉบบัแปลภาษาไทยอยางเดียว

ถาพระมโนคนดท่ีูมาแหลงเดมิ คือพระไตรปฎกบาล ี จะเปนฉบบั
ท่ีพิมพในไทย หรอืฉบบั PTS หรอืฉบบัฉฏัฐสงัคีต ิ หรอืฉบบัไหนก็
ตาม หรอืแมแตฉบบัแปลเปนภาษาองักฤษ เชนของ Wisdom 
Publications กต็าม กจ็ะไดคํ าตอบวา คํ าวา “ขอโอกาส” ในค ําแปล
ท่ีทานน ํามาใชอางนัน้ ไมมจีรงิ แตเปนค ําท่ีหลงเขามา จะดวยความ
ผิดพลาดในกระบวนการพมิพ หรอืผูแปลพลัง้เผลอ หรอืเหตใุดกไ็ม
อาจทราบได แตแนนอนวาไมมี

พระมหาโมคคัลลานะก็แสดงธรรมไปตามปกติของทาน ไมได
แปลกไปจากกรณขีองพระมหากสัสปะแตอยางใด

เปนอนัวา ท่ีพระมโนเขยีนอางกรณขีองพระมหาโมคคลัลานะวาม ี
“การขอโอกาส คอืการขออนญุาตตอผูฟงกอนทีต่นเองจะพดู ซึง่
เปนการปฏิบัติอยางสุภาพและเปนการใหเกียรติเพ่ือนสหธรรมิก
ดวยกนั แตในกรณขีองพระมหากสัสปะมไิดมีการปฏบิตัเิชนเดยีว
กันนัน้ เปนแตการสัง่สอนโดยตรง” นัน้ เปนการคดิวาดภาพของ
พระมโนเอง (จะดวยมเีจตนาแฝงอยางไรหรอืไม กอ็ยูกบัตวัพระมโน
เอง) บนฐานแหงขอมลูทีผิ่ดพลาด ไมเปนจรงิ

แตท่ีแทนัน้ ท้ังพระมหาโมคคลัลานะ และพระมหากสัสปะ (รวม
ท้ังพระสารบุีตร พระอนรุทุธ และพระเถระทัง้หลาย ไมวาทานไหน) 
กส็ัง่สอนโดยตรงเหมอืนกนัทัง้นัน้

ไมมทีานใดกลาวคํ าขอโอกาส
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- ทานชีโ้ทษกนัมากมาย พระมโนจะเอาตายมหากสัสปองคเดยีว
• เมื่อเห็นความจริงท่ีชี้บอกไปแลว คํ าพูดของพระมโนทอนตอไปที่

วา “นอกจากการแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะ
ยังปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย” นี้ ก็ไมมีความหมาย
อะไร เพราะเปนเพียงการอานผานพบอะไรนิดหนอย ก็ลงขอสรุป
หรือตัดสินเอางายๆ

ท่ีพระมโนวา พระมหากัสสปะชี้โทษนั้น ก็เห็นอยูวาเปนกรณี
เดียวและเฉพาะกับพระอานนท โดยที่ท้ังสองทานนี้ก็มีใจใกลชิด
กันมาก ควรจะไปคนควากอนวา พระอานนทมีความเคารพใน
พระมหากัสสปะอยางไร ไมใชเห็นอะไรนิดก็ทึกทักไปเรื่อยๆ

ถาพระมโนวาพระมหากสัสปะชีโ้ทษ กล็องไปอานพระสตูรท่ีพระ
สารบุีตรชีโ้ทษบาง จะไดเหน็วาท่ีทานท ําอยางนัน้ เปนเรือ่งของการ
ศึกษาตามธรรมดาในพระธรรมวนิยัอยางไร

ลองไปอานโคลสิสานสิตูร [ม.ม.๑๓/๒๐๓/๒๑๔; M.I.469] ท่ีพระสารบุีตร
ชีโ้ทษพระปารปูหนึง่ และยกเปนขอปรารภในการสอนหลกัปฏบัิติ
ส ําหรบัพระปาไว ซึง่พระใกลบานกค็วรปฏบัิตเิชนเดยีวกนั

อยางท่ีบอกแลววา เมือ่พระพทุธเจายังทรงพระชนมอยู พระ
อานนทยังเปนเสขะ (ไมไดเปนพระอรหนัตอยางท่ีพระมโนแสดงหลกั
ฐานทีต่นอานเขาใจผิดหรอืน ําเสนอผดิ ดงัไดพูดไปแลว) และหลงั
พุทธปรนิพิพานแลว พระอานนทกยั็งไมบรรลอุรหตัตผล จนจะถงึวัน
สงัคายนา

ดังนั้น ผูท่ีเตือนหรือชี้โทษพระอานนทนั้น มิใชเพียงพระมหา
กัสสปะเทานั้น คนอื่นก็เตือน แมแตเทวดาที่หวังดี ดังเรื่องใน
อานันทสูตร ขอยกมาใหดูสักนิด
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สมยัหนึง่ ทานพระอานนท พ ํานกัอยู ณ ไพรสณฑ
แหงหนึ่ง ในแควนโกศล โดยสมัยนั้นแล ทานพระ
อานนท วุนอยูดวยการปลอบโยนบํ ารุงจิตใจคฤหัสถ
ทัง้หลายมากมายเกินเวลา

คร้ังนั้นแล เทวดาที่สิงสถิตในไพรสณฑนั้น มี
ความเอ็นดู ปรารถนาประโยชนแกทานพระอานนท 
ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู คร้ันแลว ได
กลาวกะทานดวยคาถาวา

“ทานเขาไปสูดงแดนโคนไม เอาพระนิพพานใสใจ
ไว เพงธรรมเถดิหนา ทานโคตมะ จงอยาประมาท
ถอยคํ าพิไรรํ่ าเจรจาจะมาชวยอะไรทานได”

ลํ าดับนั้น ทานพระอานนท ผูอันเทวดานั้นให
สังเวช ถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล

[สํ.ส.๑๕/๗๗๑/๒๙๓; S.I.199]

- ถามองอยางพระมโน พระสาวกเปนโหลลวนตัง้ตวัจะเปนศาสดา
• แลวก็มาถึงขอสรุปอีกจุดหนึ่งของพระมโนวา “เปนรูปแบบการ

เริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ
เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะ
ของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดียวกัน”

คํ าสรุปนี้ก็สอดคลองกันดีกับความเขาใจผิด (หรือความตั้งใจ)
ของพระมโนเอง ท่ีมีมาโดยตลอดตั้งแตตน คือใหมองทํ านองวา
พระมหากัสสปะพยายามตั้งตัวเปนพระศาสดาแทนพระพุทธเจา

แตก็อยางท่ีบอกแลววา พระสูตรของพระสาวกทั้งหลาย แม
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แตทานที่ไมเปนที่รูจักกันทั่วไป ก็ดํ าเนินความอยางเดียวกับพระ
สูตรของพระพุทธเจา

ถามองอยางพระมโน ก็กลายเปนวาพระสาวกทั้งหลาย ตาง
ก็จะตั้งตัวเปนพระศาสดากันนัว ถาอยางนั้นคงวุนแน

ขอยกสวนเริ่มตนพระสูตรของพระมหาจุนทะมาใหด ู [มหา
จนุทสูตร, องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗; A.III.355] โดยเทียบกับพระสูตร
ของพระพุทธเจา อยางท่ีพระมโนตองการ

พระพทุธเจา        พระมหาจุนทะ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระ

ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬุวัน … ราชคฤห

ณ ท่ีนัน้แล พระผูมพีระ
ภาคตรสัเรยีกภกิษท้ัุงหลาย
วา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ดงันี ้ฯ

ภิกษุ เหล  านั้นทูลรับ
พระดํ  ารัสพระผู มีพระ
ภาคแลว

พระผู มีพระภาคได
ตรัสวา

ดูกรภิกษุ ท้ั งหลาย  
อายุของมนุษยท้ังหลายนี้ 
นอยนัก ... ฯลฯ
(สํ.ส.15/440/153; SN I, 108)

สมัยหนึ่ง ทานพระ
มหาจุนทะอยู ที่นิคมช่ือ
สัญชาติ ในแควนเจตี

ณ ที่นั้นแล ทานพระ
มหาจุนทะเรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ดังนี้ ฯ

ภิกษุ เหล านั้น รับคํ า
ทานพระมหาจุนทะแลว

ทานพระมหาจุนทะได
กลาวดังนี้วา

ดูกรทานผู มีอายุทั้ง
หลาย ภิกษุผูขบธรรม … 
ฯลฯ
[องฺ.ฉกฺก.22/317/397; A.III.355]
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- พอหลงวาพระอานนทเปนอรหนัต พระมโนกป็นปวนมัว่ไปหมด
๓.  พระมโนบอกวา:
• “ในกรณกีารตกัเตอืนพระอานนทและเรยีกพระอานนทวา “เดก็”

นัน้ กเ็ปนการแสดงบทบาทของพระพทุธเจา …  แสดงการเปนผู
บรหิารคณะสงฆของพระมหากสัสปะ? เทากบัอทิธพิลของทานยงั
คงอยูแมการสงัคายนาครัง้ที ่๑ ไดเสรจ็สิน้ลงแลว …

• การเปนผูนํ าของพระมหากัสสปะในยุคแรกของการบริหารการ
คณะสงฆยุคหลงัพุทธกาล ซึง่มใีนพระพทุธศาสนานกิายอืน่เชน
เดยีวกนั เชน ในนกิายฌานของจนีนบัถอืพระมหากสัสปะวาเปน
สงัฆราชองคท่ี ๑ เปนตน …

• พระเถระรปูอืน่หลงัพุทธปรนิพิพาน เชน พระอานนท …ไมมพีระ
เถระผูใดที่แสดงบทบาทมีพระเดชพระคุณในการบริหารเหมือน
กรณขีองพระมหากสัสปะ”

แตความจริง คือ: (ท่ีจริง ขอเขียนของพระมโนตอนนี้ ไม
ตองตอบและไมตองชี้แจงแลว เพราะแทบทั้งหมดเปนเรื่องซํ้ าๆ 
ท่ีไดพูดไปแลว โดยเฉพาะไดแสดงใหเห็นแลววา พระมโนพูดขึ้น
มาจากความเขาใจผิดบาง จากขอมูลเท็จบาง เมื่อขอมูลที่เอามา
พูดนั้นเท็จหรือเขาใจผิดแลว คํ าพูดของพระมโนที่วิพากษวิจารณ
ตางๆ ก็ไมมีฐาน หรือฐานเสียไปแลว จึงเปนขอเขียนที่เหลวไหล 
หรือเรียกงายๆ วาปนแตงขึ้น ดังนั้น ความที่จะชี้แจงตอไปนี้ จึง
เปนเพียงการเสริมย้ํ าเรื่องที่ตอบไปแลว)
• การท่ีพระมหากัสสปะตักเตือนและเรียกพระอานนทวา “เด็ก”

นั้น ไมเปนการแสดงบทบาทของพระพุทธเจา และไมเกี่ยว
อะไรกับการบริหารคณะสงฆ เพราะพระพุทธเจาไมทรงเตือน
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ใครโดยเรียกวาเปนเด็ก มีแตทรงใชคํ าวา โอรส บุตร ทายาท
หรือธรรมทายาท พูดแบบไทยๆ ก็คือทรงตรัสเตือนวาผูนั้นๆ 
ทํ าตัวสมเปน “ลูก” หรือไม (พระทุกองค/ชาวพุทธทุกคน ควร
ทํ าตัวใหสมที่จะเปนทายาทของพระพุทธเจา)

การท่ีพระมหากัสสปะเตือนโดยเรียกพระอานนทวา “เด็ก”
นั้น เปนการกระทํ าสวนตัว แบบพี่เตือนนอง โดยเฉพาะทํ า
อยางผูคุนเคยสนิทกัน และในฐานที่พระอานนทเคารพพระ 
มหากัสสปะมากตลอดมา

(ในพระสูตรนั้น ท่ีพระมหากัสสปะตักเตือนโดยเรียกพระ
อานนทวา “เด็ก” ก็เพราะในเหตุการณนั้น พระอานนทนํ า
พระจํ านวนมากเที่ยวจาริกไป และพระเหลานั้นสวนใหญเปน
พระหนุมๆ เด็กๆ ซึ่งทยอยกันลาสิกขารอยหรอลงไปๆ พระ
มหากัสสปะจึงใหสติ)

จะเห็นวา ในเรื่องเรียกพระอานนทวา “เด็ก” ท่ีพระมโนยก
มาอางนีเ้อง เรือ่งกเ็ริม่ดวยพระอานนทไปชวนพระมหากสัสปะ
ใหไปกับทาน และทั้งท่ีพระมหากัสสปะปฏิเสธโดยบอกวาทาน
กํ าลังมีกิจธุระมาก พระอานนทก็คะยั้นคะยอจนทานยอมไป นี่
ก็แสดงชัดวาเพราะสนิทกัน จึงนึกถึง และไปชวน

ยอนอดีตลึกลงไปอีก พระมหากัสสปะเปนที่เคารพนับถือ
ของพระอานนทมานานนักแลว เชน เมื่อครั้งพระพุทธเจาทรง
บัญญัติการอุปสมบทโดยสงฆ (แบบญัตติจตุตถกรรม) แลว 
และอยูในระยะที่มีการบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการอุปสมบท
แบบนี้

ครั้งหนึ่ง มีผูมาขอบวชอยูกับพระมหากัสสปะ และทานได
สงคนไปนิมนตพระอานนทใหมาทํ าหนาท่ีสวดประกาศมติสงฆ 
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ดังเรื่องที่มาในพระวินัยปฎกวา

โดยสมยันัน้แล ทานพระมหากสัสปะมอีปุสัมปทา-
เปกขะ คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปะไดสงทูตไปใน
สํ านักของทานพระอานนทวา ขอทานอานนทจงมา
อนุสาวนาอุปสัมปทาเปกขะนี้.

ทานพระอานนทตอบแจงอยางนี้วา เกลากระผม 
ไมสามารถระบนุามของพระเถระ (คือนามเดมิวาปปผล)ิ
ได เพราะพระเถระเปนที่เคารพของเกลากระผม.

ภิกษทุัง้หลายกราบทลูเร่ืองนัน้แดพระผูมพีระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสวดประกาศโดยระบุโคตร (คือชื่อสกุล).

[วินย.๔/๑๙/๑๘๖; Vin.I.92]

ตามเรื่องนี้ การท่ีพระมหากัสสปะมีกิจธุระดังกลาวแลวนึก
ถึงพระอานนท ก็ดี การท่ีพระอานนทแสดงออกอยางนั้น ก็ดี 
แสดงถึงความสัมพันธอันดีระหวางพระเถระทั้งสองที่มีมา
ยาวนาน

สวนที่พระมโนกลาววา “เทากับอิทธิพลของทานยังคงอยู
แมการสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นลงแลว …” นี้ เปนการ
พูดลอยๆ ไมสัมพันธกับเรื่องที่กํ าลังพูดถึง เพราะนอกจาก
เรื่องราวนั้นเปนกรณีเตือนกันสวนตัวแลว เหตุการณนี้ก็เกิด
ขึ้นกอนสังคายนา ดูไปคลายกับวาพระมโนนี้นึกจะพูดอะไร 
ทานก็พูดของทานไป

อนึ่ง การพูดวามีอิทธิพลนั้นมีความหมายกวาง ซึ่งท้ังเปน
เรื่องธรรมดา และใชในความหมายที่ดีก็ได พระมหากัสสปะ
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เปนมหาสาวกองคหนึ่ง คุณความดีท่ีทานทํ าไว ก็ยอมมีอิทธิ
พลตอชาวพุทธสืบมา แมแตจะพูดวาพระราหุลยังมีอิทธิพลอยู
จนถึงปจจุบันทุกวันนี้ ก็ถูกตองเชนเดียวกัน

เราพูดไดใหพอดีกับขอมูลเทาท่ีมีวา เมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานนั้น พระมหากัสสปะเปนพระสังฆเถระ คือเปนผู
ใหญในสงฆ พระสงฆจึงฟงทาน ใหความสํ าคัญแกถอยคํ าของ
ทาน ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาในสังฆะ ไมเกี่ยวอะไรกับพระธรรม
ศาสตรหรืออะไรๆ อยางท่ีพระมโนคิดวาดภาพไป

• พระมโนพูดตอไปอีกวา “การเปนผูนํ าของพระมหากัสสปะในยุค
แรกของการบริหารการคณะสงฆยุคหลังพุทธกาล ซึ่งมีในพระ
พุทธศาสนานิกายอื่นเชนเดียวกัน เชน ในนิกายฌานของจีนนับ
ถือพระมหากัสสปะวาเปนสังฆราชองคท่ี ๑ เปนตน …”

ถาจะใหใกลความจริง ตรงนี้พระมโนควรพูดใหมวา “นา
แปลกที่ในพระพุทธศาสนานิกายอื่นบางนิกาย พระมหากัสสปะ
กลับไดรับความเคารพเชื่อถือมาก เชน ในนิกายฌานของจีนถึง
กับนับถือพระมหากัสสปะวาเปนสังฆราชองคท่ี ๑ ขณะที่ในพระ
พุทธศาสนาเถรวาท พระมหากัสสปะมีบทบาทสํ าคัญในตอนที่
พระพุทธเจาปรินิพพาน ท่ีทํ าใหมีการสังคายนา แตหลังจากนั้น 
ทานก็เหมือนเงียบหายไป”

ดงัท่ีรูเหน็กนัอยูวา ในประเทศไทยทีเ่ปนถิน่เถรวาทนี ้ชาวพุทธ
ไมคอยคุนกับนามของพระมหากัสสปะ ผูท่ีศึกษาหรืออยูวงใน
หนอย ก็จํ านามของทานไดโดยพวงมากับการสังคายนาครั้งท่ี ๑ 
และเรือ่งการถือธดุงคเทานัน้

สวนนามทีจํ่ ากนัแมนและพดูถงึกนัมาก ถัดจากพระพุทธเจา ก็
คือพระสารีบุตร พระ(มหา)โมคคัลลาน และพระอานนท ถามอง
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ความหมายของคํ าวาอิทธิพลในแงนี้ พระมหากัสสปะก็มีอิทธิพล
นอย จนกระทั่งนอยกวาท่ีควรจะเปน  

• พระมโนลงทายตอนนี้วา “พระเถระรูปอื่นหลังพุทธปรินิพพาน 
เชน พระอานนท …ไมมีพระเถระผูใดที่แสดงบทบาทมีพระเดช
พระคุณในการบริหารเหมือนกรณีของพระมหากัสสปะ”

ท่ีจริง ถาจะใหเปนวิชาการสักหนอย พระมโนควรนํ าขอมูลที่
เปนหลักฐานมาแสดงสักนิด ใหเห็นวาพระมหากัสสปะมีบทบาท
อะไรอีก นอกจากการเปนประธานในการสังคายนา ไมใชวาไป
ลอยๆ แลวทํ าใหนักวิชาการไทยบางทานหรือหลายทานพลอย
สับสนไปดวย

แมแตในขอความเพียงสั้นๆ ๓ บรรทัดของพระมโนตอนนี้ ก็มี
ความหละหลวมซอนอยูหลายแงหลายประเด็นเชน

แปลกที่พระมโนเหมือนไมรูวา พระอานนทเปนพระเถระรุน
นองกวาพระมหากัสสปะ (พระอานนทไดบรรลุโสดาปตติผลเมื่อ
ฟงธรรมของพระปุณณมันตานีบุตร) การท่ีพระมโนยกเอาพระ
อานนทมาเทียบกับพระมหากัสสปะ เพ่ือแสดงอิทธิพลของพระ
มหากัสสปะในการบริหารคณะสงฆ ก็เลยไมสมเหตุผล เพราะ
พระอานนทเปนพระผูนอยกวาอยูแลว

แมจะมองความหมายของเหตุการณใหเปนเรื่องของการ
บริหารคณะสงฆตามใจพระมโน แตในเมื่อการพยายามพิสูจน
ของพระมโนที่จะให พระอานนทเป นพระอรหันต ก อนพุทธ
ปรินิพพานเปนเรื่องเหลวไหลไปเสียแลว พระอานนทผูเปนพระ
เสขะ (ยังตองศึกษา) ตลอดมา เพ่ิงบรรลุความเปนอเสขะ (จบ
การศึกษา) ใหมๆ ตอนสังคายนา ยอมไมมีสถานะที่จะเปนผูนํ าท่ัว
ไปในการบริหาร
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การท่ีพระมโนเอาพระอานนทมาเทียบกับพระมหากัสสปะใน
เรื่องอิทธิพลในการบริหาร จึงกลายเปนเรื่องเหลวไหลไปดวย

หมายความวา ตามท่ีพระมโนไดกลาววาพระอานนทบรรลุ
อรหัตตผลตั้งแตพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เมื่อคํ ากลาวนั้น
ถกูพิสจูนวาเปนความเทจ็แลว ความเหน็-มต-ิขอสนันษิฐาน-คํ าตดัสนิ
ตางๆ ของพระมโนเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ รวมท้ังคํ ากลาว
ของพระมโนที่วา “ความแตกแยกอยางส ําคัญของสงฆในยคุทีพ่ระ
มหากสัสปะเปนใหญยอมเกิดจากทศันะทีแ่ตกตางกนัตอภกิษณุี โดย
พระอานนทเปนผูสนับสนุนภิกษุณี สวนพระมหากัสสปะเปน
อีกฝายหนึ่งซึ่งตองการกํ าจัดใหภิกษุณีสงฆหมดไป” ท้ังหมดนี้ก็
เปนคํ าพูดท่ีเลื่อนลอยเหลวไหลไปสิ้น เพราะตั้งขึ้นมาบนฐานแหง
ขอมูลที่ไมเปนจริง คือไมมีฐานที่จะใหเปนจริงไดนั่นเอง

ย่ิงเมือ่พระมโนพูดออกมาวา “… ท ําให (พระมหากสัสปะ) เปนผูได
เปรยีบในการจดัการใหเกิดการเปล่ียนแปลงของพระธรรมวนิยัในรปู
แบบทีต่นเองปรารถนาไดไมยากนกั” กย่ิ็งแสดงถงึการพูดอะไรงายๆ
อยางท่ีเรยีกวาจับแพะชนแกะ โดยไมตองมหีลกัฐานและวเิคราะห
ใหจะแจงชดัเจน เปนการกระท ําท่ีขาดความรบัผดิชอบอยางย่ิง

- พระมหากัสสปะ หรือพระอานนท ใครมีอิทธิพลกันแน
ท่ีแทนั้น ถาจะศึกษากันจริงๆ หรือจะใหเปนงานวิชาการจริงๆ 

การท่ีพระมโนจะพูดถึงการบริหารคณะสงฆหลังพุทธกาลนั้น จะ
ตองทํ าความเขาใจกันใหชัดกอนวา คํ าวา “บริหาร” ในที่นี้มีความ
หมายวาอยางไร และแคไหนเพียงใด ตั้งตนแตตัวพระมโนเองเขา
ใจอยางไร

บางทีพระมโนอาจจะมองการบริหารคณะสงฆท่ีวานั้น ใน
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ความหมายคลายๆ กับการบริหารหรือการปกครองคณะสงฆใน
ประเทศไทย ถาพระมโนเขาใจอยางนี้ หรือจะใหผูอานเขาใจ
ทํ านองนี้ ก็ตองบอกวาเปนเรื่องนาขํ าขัน

วาท่ีจริง เรื่องอาจจะเปนไปวา การบริหารคณะสงฆในความ
หมายที่พระมโนเขาใจ ไมมีในสมัยนั้นเลย

เรื่องนี้ ผูศึกษานาจะวิเคราะหวิจัยกันอยางจริงจัง ไมใชเอา
ภาพอยางหนึ่งในใจของตัวไปใส แลวก็พูดไปๆ แมกระทั่งทํ าตัว
เปนผูตัดสินวินิจฉัย

ถาจะใหเปนงานวชิาการจรงิ ควรระวงัอยางย่ิงท่ีจะน ําเสนอใหผู
อานเขาถึงขอมูลหลักฐานที่ถูกตองแมนยํ าและเพียงพอที่สุด โดย
ใหโอกาสแกผูอานทีจ่ะใชวิจารณญาณของเขา ไมใชจับโนนมานดิ
จับนั่นมาหนอย ผิดๆ ถูกๆ แลวก็ทึกทักหรือตัดสินวินิจฉัยลงไป

ขอตั้งขอสังเกตไวใหศึกษากันอีกหนอยวา ถาจะใชคํ าวา 
“อิทธิพล” กันแลว ในทางพระศาสนายุคโนน บทบาทสํ าคัญท่ี
ทรงอิทธิพลที่สุดของพระ นาจะเปนเรื่องของการสั่งสอนใหการ
ศึกษาแกพระสงฆและประชาชน สวนการบริหารอยางท่ีเราเขา
ใจกันบัดนี้ เปนเพียงบทบาทประกอบระดับกลุมระดับคณะเทานั้น

ถาเรื่องเปนอยางนี้ ก็ขอใหสังเกตตอไปวา ในบรรดาพระสูตร
ไมกี่สูตรท่ีเกิดมีหลังพุทธปรินิพพาน สองสูตร*ใหญเปนเทศนา
ของพระอานนท (โคปกโมคคัลลานสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๐๕/๘๙, M.III.7;

                                                                         
* บางทานสันนิษฐานวา อัฏฐกนาครสูตร [ม.ม.๑๓/๑๘/๑๘, M.I.349; องฺ.อฏก.๒๔/๒๒๓/ 
๓๗๑, A.V.343] ของพระอานนท ก็เปนพระสูตรหลังพุทธปรินิพพาน (Dictionary of 
Pali Proper Names, “Ānanda”) แตไมมีขอความบอกไวในตัวพระสูตรเอง ในที่น้ีจึง
ไมนับรวมดวย (สวนสองสูตรที่ระบุช่ือในที่น้ี มีคํ าบงกาลวา “อจิรปรินิพฺพุเต ภควติ” =
เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวไมนาน)
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และสุภสูตร, ที.สี.๙/๓๑๔/๒๕๐, D.I.204)
(ถาจะลอพระมโน ก็พูดตอไปวา พระสูตรของพระอานนทนั้น 

ดํ าเนินความในรูปแบบเดียวกับพระพุทธเจา จึงนาสงสยัวาพระ
อานนทจะตัง้ตนขึน้แทนพระศาสดา? [แตท่ีจรงิ พระสตูรของพระ
สาวก ซึง่มหีลายทาน กใ็ชรปูแบบเดยีวกบัของพระพทุธเจาท้ังนัน้])

ขณะที่ ในทางตรงขาม หลังพุทธปรินิพพาน ไมปรากฏวามี
พระสูตรของพระมหากัสสปะเลย (นอกจากที่มีพระอานนทรวม
อยูในเหตุการณดวย)

เปนไปไดไหมวา นอกจากมาเปนประธานในการสังคายนาแลว 
พระมหากัสสปะก็ไปอยูเงียบๆ กับคณะของทานในปา เหมือนที่
ทานปฏิบัติมาตั้งแตในพุทธกาล เรื่องนี้นาจะศึกษาคนควากันให
ท่ัวถึงถองแทท่ีสุดกอนลงความเห็นหรือวินิจฉัย

(แตอยางนอยเรื่องก็ไมเปนอยางท่ีพระมโนคิด เพราะเห็นแลว
วาพระมโนผิดตั้งแตอางขอมูลที่ไมเปนจริง)

ข) เหตุใหพระมโนทํ าความเท็จ
๑. การขาดความรูตอแหลงขอมูลที่เปนฐานของการท ํางาน:
พระมโนเขยีนหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ใหเปนงานเชงิวิเคราะหพระไตรปฎก
คือใชพระไตรปฎกเปนฐาน แตเหน็ไดชดัวา พระมโนมีความรูความเขา
ใจในเร่ืองพระไตรปฎกนัน้ ไมเพียงพอทีจ่ะตรวจสอบหลกัฐานเปนตน 
เพ่ือใหการทํ างานรอบคอบและควรแกความมัน่ใจในความถกูตอง

พรอมนัน้ พระมโนก็ขาดความรูในภาษาบาลี ท่ีจะเขาถึงพระไตร
ปฎกตัวจริง หรือฉบับแท ท่ีตัวทานเองไดอางถึง คืออางถึง แตไมได
อาน หรือไมสามารถจะอานเขาใจ
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จะตองเขาใจวา พระไตรปฎกแมจะมีเนื้อหาอยางเดียวกัน แต
เนื่องจากมีปริมาณขอมูลมากมาย (เชน ฉบับสยามรัฐ ๔๕ เลมชุด 
เทาท่ีเคยนับนานแลว = ๒๒,๓๗๙ หนา) เมื่อนํ ามาตีพิมพเปนตาง
ฉบับกัน การตรวจชํ าระและระบบการพิมพของแตละฉบับมีขอตาง
และความบกพรองฉบับละมากบางนอยบาง จึงทํ าใหเกิดความแตก
ตางในขอปลีกยอยหรือรายละเอียดบางอยาง

เฉพาะอยางย่ิง พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย (หรือแปลเปน
ภาษาอื่นใดก็ตาม) จะมีความผิดแผกกันไดมาก ท้ังโดยสํ านวนการ
แปล และความผิดพลาดบกพรองตางๆ ในการแปล

ดังนั้น เมื่อทํ างานที่ตองการความถูกตองถองแทและแมนยํ า 
ถาใชฉบับแปล จะตองใสใจท่ีจะตรวจสอบกับฉบับภาษาบาลีเดิมท่ี
เปนตนแหลงของคํ าแปล และแมแตฉบับภาษาบาลีท่ีใชอยู อยาง
นอยเมื่อมีอะไรผิดสังเกต ก็ควรตรวจสอบกับฉบับอื่นๆ ดวย
• เหน็ไดชดัอยางท่ีกลาวแลววา พระมโนใชพระไตรปฎกแปลภาษาไทย

ท่ีกรมการศาสนาจัดพิมพ (หรือฉบับที่คัดลอกตอจากฉบับนั้น) ซึ่ง
แปลจากพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ

แมทานจะอางท่ีมาในพระไตรปฎกบาล ี ฉบบัอกัษรโรมัน ของ
The Pali Text Society ไวดวย แตการท่ีทานไมรูถงึความผิดพลาด 
เชน คํ าวา “ขอโอกาส” ท่ีเกนิมาในฉบบัแปลทีอ่าง กแ็สดงวาทานคง
เพียงอางไว แตไมไดคน (เชนเดยีวกบัทีท่านไมไดคนแมแตฉบบัสยามรฐั)

• คํ าของพระมโนแควา “พระสตูรสวนใหญจะเริม่ตนดวย … “เอว ํ
เม สตฺุตํ” …”  กฟ็องถงึการขาดความรูท้ังภาษาบาลี และพระไตรปฎก

เริม่ดวยค ําพูดนัน้บงบอกวา พระมโน แมจะใชพระไตรปฎกแปล
ไทย ฉบบัทีว่า แตไมรูจักและไมไดใชพระไตรปฎกบาล ี ฉบบัสยามรฐั
ท่ีเปนตนแหลงของคํ าแปลนั้น (ทํ าใหไมมีการตรวจสอบขอมูล)
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ท่ีวานี้ รูไดอยางไร รูไดจากคํ าแบบคือ “เอว ํ เม สตํุ” กลาว
คือ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ไมใชรูป “เอว ํเม สตํุ” นี ้แต
ใชรูปสนธิ เอวํ + เม = เอวมเฺม เปน “เอวมเฺม สตํุ” ตลอดทัง้หมด 
(ฉบบัพมา และ PTS ใชรปู “เอว ํเม สตํุ”)

ย่ิงกวานัน้ พระมโนบอกวาเปน “เอว ํ เม สตฺุตํ” ซึง่ทํ าใหผูรู
ตองคดิสงสยัวาทานนาจะไมรูภาษาบาล ี เพราะถารูบาล ี กไ็มนาผิด
พลาดทีจุ่ดนีเ้ลย   

“เอวมเฺม สตํุ” นี้ ชาวพุทธที่ขยันสวดมนตจํ ากันแมนติดปาก 
ย่ิงเมื่อรูความหมายเขาใจบาลีดวย พอปากสวดไป รูปตัวหนังสือ
ก็ปรากฏขึ้นในใจพรอมกัน “สตํุ” ก็ไมกลายเปน “สตฺุตํ” ไปได

ย่ิงถาเปนพระมคีวามรู ถงึจะอาพาธหนกันอนเพอ กยั็งไมพลาด 
แตนีป่ระหลาด พระมโนเอา “สตํุ” เปน “สตฺุตํ” ควรนกึถงึฝรัง่ท่ีไม
นาหลงเอา rocket เปน racket

พระมโนคงจะเขาใจผิด จับเอา “สตํุ” ท่ีแปลวา “ไดสดับ” 
ไปสับสนกับ “สตฺุตํ” ท่ีแปลวา “พระสูตร”

อยางไรก็ตาม ตรงนี้อาจยกประโยชนใหแกพระมโน โดยถือ
วาเปนความพลั้งเผลอ หรือพิมพผิดพลาดและหลงตาในการ
ตรวจ (แมจะมีเปอรเซ็นตแหงความเปนไปไดคอนขางนอย)

แตกระนัน้ ถาจะใหเปนงานเผยแพรความรูแกประชาชน หรอื
เปนงานวิชาการ ก็จะตองระมัดระวังใหมาก โดยไมประมาทตอไป

• ความผดิพลาดของพระมโนทีจุ่ดตอไปนี ้ ส ําคัญมาก เพราะทัง้แสดง
ความไมรู ขาดการคนควาตรวจสอบ และเปนการใหขอมูลเท็จ 
คือคํ าของพระมโนวา “… พระสูตรสวนใหญจะเริ่มตนดวย
ประโยคสัน้ๆ วา “เอว ํ เม สตฺุตํ” (ขาพเจาไดสดบัมาดงันีฯ้) เอก ํ
สมยํ ภควา … กรณีพระสารบีตุรไมพบการใชรปูแบบดงักลาวเลย
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และสวนของพระโมคคลัลานะ พบลลีาการเริม่ตนพระสตูรในรูป
แบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจาเพียงแหงเดียว…สวนกรณีพระ 
มหากสัสปะพบการน ําเสนอในลกัษณะนี ้๓ แหง”  

ดังไดชี้ใหดูแลววา ขอมูลและคํ าบอกเลาของพระมโนตอนนี้
ผิดพลาด ตรงขามกับความเปนจริงทุกขอทุกจุด เชน กรณพีระ 
สารบุีตรท่ีพระมโนวาไมพบเลย กลายเปนพบมากทีส่ดุ นบัเพยีง
คราวๆ ๓๕ แหง สวนของพระโมคคัลลานะท่ีพระมโนวาพบแหง
เดยีว กลายเปนพบ ๔ แหง สวนกรณพีระมหากสัสปะ (ท่ีพระมโน
วามากท่ีสดุ) พบ ๓ แหง (กลายเปนนอยทีส่ดุ)

ท้ังนียั้งไมพูดถงึพระสตูรของพระเถระรปูอืน่อกีมาก ซึง่หลาย
ทาน รวมท้ังพระอานนท มพีระสตูรมากกวาพระมหากสัสปะ (และ
เตม็รปูแบบยิง่กวาพระมหากสัสปะ)

บนฐานทีผิ่ดนี ้ พระมโนกค็าดหมายอะไรตางๆ ไปอกีมากมาย
ซึ่งขยายความผิดพลาดนั้นใหบานออกไป แลวทํ าใหประชาชนคน
อานพลอยหลงเขาใจผิดไปดวย

ความผิดพลาดของพระมโน ไมวาจะเกิดจากการไมรูหลัก 
หรือไมตรวจตราใหละเอียด หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ก็ทํ าใหเกิดการ
ประทุษรายทางปญญาเปนอยางมาก

พึงทราบวา  พระสตูรโดยทัว่ไป  (ไมพูดถงึคัมภรีท่ียกเวน  คือ 
อิติวุตตกะ) ดํ าเนินความเริ่มดวยคํ าวา “เอวมเฺม สตุํ”

อยางไรกต็าม พระสตูรมจํี านวนมากมายอยางย่ิง ถาใสคํ าเริม่
ด ําเนนิเรือ่งครบทกุสตูร ล ําพังคํ าเริม่พระสตูรกจ็ะกนิเนือ้ทีม่ากมาย 
ท้ังท่ีขอความกเ็หมอืนกนัทัง้หมด ดงันัน้ทานจึงก ําหนดวธิลีะขอความ
เริม่เรือ่งนีไ้วฐานเขาใจ

ตามก ําหนดทีว่านี ้ พระภกิษุท่ีเคยท ํางานตรวจช ําระพระไตร-
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ปฎก เชนงานสงัคายนาครัง้ท่ีผานมา กร็ูเขาใจไดวา
ถาเปน ทฆีนกิาย ท่ีบรรจุพระสตูรขนาดยาว อยูใน ๓ เลม/

๑,๐๕๔ หนา แตมสีตูรนอยเพยีง ๓๔ สตูร ทุกสตูรกม็คํี าแบบหรอืขอ
ความเริม่พระสตูรอยางเต็มรปูแบบ ตัง้แต “เอวมเฺม สตุํ” เปนตนไป

ทํ านองเดียวกัน มัชฌิมนิกาย ท่ีบรรจุพระสูตรขนาดกลาง 
อยูใน ๓ เลม/๑,๘๙๖ หนา แตมีสูตรนอยเพียง ๑๕๒ สูตร ทุก
สูตรก็มีคํ าแบบหรอืขอความเริม่พระสตูรอยางเตม็รปูแบบ ตัง้แต 
“เอวมเฺม สตุํ” เปนตนไป

แต สงัยตุตนกิาย (๕ เลม/๒,๑๐๓ หนา) และองัคตุตรนกิาย (๕ 
เลม/๒,๑๒๘ หนา) มพีระสตูรมากมายถงึ ๗,๗๖๒ สตูร และ 
๙,๕๕๗ สตูร ตามล ําดบั จึงตองประหยดัเนือ้ทีแ่ละประหยดัการ
ทอง โดยใชวิธลีะขอความไวฐานเขาใจ

รปูแบบการด ําเนนิเรือ่งทีม่กีารละขอความบางสวนไวฐานเขาใจ
นัน้ ทานวางกนัไวหลายแบบ ทํ าใหมแีบบทีเ่ลอืกไดหลายอยาง

เบ้ืองแรก ขอใหดูรูปแบบอยางเต็มกอน (ยกตัวอยางกรณี
ตรัสสอนภิกษุ) ดังนี้ (ไมตองอางท่ีมา เพราะมีท่ัวไป)

เอวมฺเม สุตํ, เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ  
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม ฯ

ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสํุ ฯ 

ภควา   เอตทโวจ …
ค ําแปล

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมยัหนึง่ พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระเชตวัน
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อารามของอนาถบณิฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย

วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
 ภิกษเุหลานัน้ทลูรับพระผูมพีระภาควา พระเจาขา

พระผูมีพระภาคไดตรัสความขอนี้วา …
รูปแบบที่ละขอความ ทํ าไดหลายอยาง เชน

1. อยางงายทีส่ดุ เริม่ท่ี “เอก ํสมย…ํ” (ละ “เอวมเฺม สุตํ”)
2. แทนความทัง้ทอนดวย “สาวตฺถีนทิาน/ํสาวตฺถนิทิาน”ํ* (ละ

ขอความในยอหนาแรกท้ังหมด)
3. บางทใีช “สาวตฺถยิ ํ วิหรติ” หรอืเพยีงวา “สาวตฺถยิํ” หรอื

“สาวตฺถี” แทน “สาวตฺถีนทิาน/ํสาวตฺถนิทิาน”ํ
4. ในกรณตีรสั/กลาวสอนภกิษุดงัตวัอยางนี ้ บางทีละขอความ

ตอนตนทัง้หมด เริม่ท่ี “ตตฺร โข ภควา/อายสมฺา (นามพระ
เถระ) ภิกขฺู อามนเฺตสิ”

(ใชรูปแบบอื่นจากนี้ ก็มีบาง แตนอย ขอไมกลาวถึง)
เปนอนัวา ในสงัยตุตนกิาย และองัคตุตรนกิาย พระสตูรสวน

มากเริ่มเรื่องในรปูแบบที่ละขอความ อยางท่ีวามานี้
บางทีพระสูตรเดียวกันแทๆ  แตไปปรากฏซํ้ าในตางคัมภีร 

หรือแมแตคัมภีรเดียวกันแตตางฉบับ (เชน ฉบับอักษรไทย ฉบับ
ฉัฏฐสังคีติ ฉบับอักษรโรมัน) ตัวพระสูตรเองเหมือนกัน แตคํ าเริ่ม
เรื่อง ใชรปูแบบที่ละขอความตางแบบกัน (บางทีแหงหนึ่งใชรูป
แบบเต็ม แตอีกแหงหนึ่งใชแบบละขอความ)

(นานๆ ทานก็แสดงรูปแบบอยางเต็มไวครั้งหนึ่ง เชนในสูตร
                                                                         
* “นิทานํ” แปลวา ตนเรื่อง, ความเปนมาของเรื่อง, เรื่องเดิม
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แรกของวรรค เหมือนกับใหตัวอยางไวสํ าหรับเติมในสูตรอื่นเมื่อ
ตองการแสดงรูปแบบที่เต็มอยางนั้น ดังจะเห็นไดในพระสูตร
ตางๆ ท่ีคัดออกมาทํ าเปนบทสวดมนต)

พระสารีบุตร อัครสาวก มีพระสูตรท่ีกลาวสอนภิกษุท้ัง
หลายบอยครั้ง ปรากฏวาพระสูตรของทานจํ านวนมากใชรูปแบบ
ละขอความแบบที่ 4. (แตแบบที่ 1. ก็ไมนอย)

เมื่อพระมโนไมรูหลักท่ีวานี้ ทานก็นับไมถูก และยังแถมคิด
วาดภาพแบบหลงทางออกไปตางๆ

ท้ังนี้ จะแสดงตัวอยางตอทายคํ าอธิบายขอตอไป

๒. การมีทาทีเปนอัตตวิสัย เสรมิดวยการมองอยางสลัว: 
อยางท่ีกลาวแลววา พระมโนเขียนหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ใหเปนงาน
เชงิวิเคราะหหาความจรงิ แต
• พระมโนมองคํ าแบบ หรือรูปแบบของขอความเริ่มพระสูตรคือ 

“เอวมฺเม  สุตํ,  เอกํ  สมยํ …” นี้ โดยเอาไปโยงกับสถานะของ
พระพุทธเจา หรือสถานะแหงความเปนพระศาสดา

ดังคํ าพูดของพระมโนนั้นวา “รปูของกรยิาทีใ่ชกบัพระพทุธ
เจา เชน การประทบั หรอื การตรสัเรยีก จึงเหมอืนกบักรยิาทีใ่ชกบั
พระมหากสัสปะทัง้สิน้ รวมทัง้ลลีาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงปรากฏในพระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน 
ลักษณะดงักลาวนี ้ไมพบในพระสตูรสวนทีเ่ปนการแสดงธรรมของ
พระเถระรปูอ่ืนเลย แมกระทัง้พระสารบีตุรหรอืพระโมคคลัลานะ … 
เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของ
พระมหากัสสปะ เหมอืนกนักบัการเริม่ตนพระสตูรทัง้หลาย เปน
การแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดยีวกนั”

แตเมื่อผู อ านรู เขาใจหลักการใชคํ าแบบที่กลาวมาแลว 
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พรอมทั้งเรื่องราวและขอมูลประกอบมากมาย อยางท่ีไดยกมาให
ดูแลว (แมแตพระสาวกผูนอยก็มีพระสูตรเหมือนพระพุทธเจา 
เต็มรูปแบบยิ่งกวาพระมหากัสสป) ก็เห็นชัดวาเรื่องไมเปนอยางท่ี
พระมโนคิดหรือเที่ยวบอกกลาว และไมจํ าเปนตองชี้แจงอะไรอีก 
(เดี๋ยวอานตอไปๆ จะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นๆ กวานี้อีก)

ขอนาสงสัยเหลืออยูเพียงวา แลวทํ าไมพระมโนจึงเขาใจผิด
ไปอยางนี้ได หรือผิดเตลิดไปไกลถึงเพียงนี้

เหตุใหพระมโนผิดเตลิดไป ท่ีสํ าคัญมี ๒ ประการ คือ
๑) พระมโนตั้งหรือสรางภาพในใจไวในทางที่จะใหเปนอยาง

นั้นกอน (จะเรียกวาตั้งสมมติฐานหรืออะไรก็แลวแต)
๒) ไปพบขอมูลบางอยาง ซึ่งดูคลายวาเขากัน หรือสอด

คลองกับภาพในใจที่ตั้งไวนั้น (เหมือนกับไดไปพบของจริงท่ีมายืน
ยันความคิดของตน)

พระมโนก็เลยลงขอสรุปหรือตัดสิน-วินิจฉัย คลายกับพูดวา 
นี่เห็นไหมละ! พระมหากัสสปะแสดงตนเทียบเทียมสถานะของ
พระพุทธเจา หรือตั้งตัวเปนศาสดาสืบแทนพระพุทธเจา

ตวัเหตวิุกฤตท่ีทํ าใหพระมโนผดิเตลดิ กคื็อ (ในกรณท่ีีพระมโน
ไมไดเจตนาปดบังขอมูล) พระมโนพบเห็นขอมูลไมเพียงพอ เพราะ
ส ํารวจตรวจตราไมท่ัวถงึ และไมรูหลกัเรือ่งค ําแบบทีว่ามานัน้

(ย่ิงไปเจอขอมูลผิด ท่ีวาพระมหาโมคคัลลานะกลาวคํ า “ขอ
โอกาส” เขาอีก พระมโนก็ย่ิงมั่นใจในทางที่ผิดของตนเต็มท่ี)

ถาพระมโนไดสํ ารวจตรวจตราพบเห็นขอมูลในเรื่องนี้อยาง
เพียงพอ (แมแตจะยังไมรูหลักเรื่องคํ าแบบเลย) ความคิดเขาใจท่ี
ผิดก็จะไมเกิดขึ้น และภาพที่คิดวาดไวลวงหนาก็จะหายไปเองโดย
ไมตองทํ าอะไรเลย
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เหมือนกับคนเดินทางยามคํ่ าคืน กลางความมืด มาเจอตน
อโศกอินเดียเขา เห็นลางๆ สลัวๆ (ในใจบางทีหวาดเรื่องผีอยู
แลว) เลยตกใจกลัววาเห็นเปรต นี่ก็เพราะเห็นขอมูลไมท่ัวตลอด 
ไมชัดเจน ไมเพียงพอ

แตถามแีสงสวางพอ เขาไดเหน็ขอมลูทัว่ชดั เปรตกห็ายไปเอง
บางทานอาจจะบอกวานายคนนั้นตีความผิดไป (ตีความเอา

ตนอโศกเปนผีเปรต) แตท่ีจริงไมควรเรียกวาเปนการตีความ หาก
เปนเพียงความเขาใจผิดตอขอมูล หรือแครับรูขอมูลผิดไป

ถาจะใหเปนวิชาการ กค็งตองเรยีกวา “วิชาการแบบผหีลอก”
เรือ่งหนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ของพระมโนกม็แีคนี ้อยาถอืกนัเลย

ท่ีไดพูดวากลาวมา ท่ีจริงนั้น ขอโอกาสพูดวามองพระมโนในแงท่ี 
ถาไมใชคํ าวาตลก กน็าสงสาร

แตก็ตองเห็นแกประชาชนที่ควรจะรูเขาใจความจริง ไมให
พลอยหลงเขาใจผิด ซึ่งเปนเรื่องสํ าคัญกวา

ความจริง ความผิดพลาดในขอเขียนของพระมโนเรื่องกอน
นี้ คือ “พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรคอะไร” ก็นาจะทํ าใหทาน
ทํ างานดวยความระมัดระวัง ไมประมาท และรับผิดชอบมากขึ้น

แตแทนทีจ่ะเปนอยางนัน้ ทานกลบัท ํางานชิน้ใหมนีอ้ยางลวกๆ
หละหลวม และทึกทักเอางายๆ ไมย่ิงหยอนไปกวากอนนั้นเลย

ค) ตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอพระสูตร
ในขอ ค) นี้ ตัวอยางมีคอนขางมาก แมจะพยายามจํ ากัด ก็

ยังไมนอย และเห็นวาควรถือเปนโอกาสที่จะไดรูจักพระไตรปฎก
กันมากขึ้นดวย จึงขอยกไปตั้งเปนอีกตอนหนึ่ง   



ตัวอยาง
รปูแบบการนํ าเสนอพระสูตร

ตอไปนี้ จะยกขอความสวนตนที่มีคํ าแบบ แหงพระสูตรของ
พระสาวกบางรูปมาใหดูเปนตัวอยาง

(เพ่ือสงวนเนื้อที่ จะไมทํ าตารางเปรียบเทียบ ขอใหเทียบเอง
กับตัวอยางท่ียกมาใหดูแลวขางบน)

ขอยํ้ าใหเปนจุดสังเกตไววา ในเรื่องพระสูตรของพระสาวก ท่ี
วามีรูปแบบการนํ าเสนอเหมือนของพระพุทธเจานั้น

๑) พระสูตรของพระมหากัสสปะมีนอยอยางย่ิง นอยยิ่งกวา
พระสาวกที่ชาวพุทธทั่วไปไมคอยรูจักชื่อดวยซํ้ า (ไมอาจเทียบกับ
พระสาวกผูใหญอยางพระสารีบุตร ท่ีพระไตรปฎกจารึกธรรมเทศนา
ไวท่ัวไปจํ านวนมาก)

๒) พระสตูรของพระมหากสัสปะทีม่นีอยอยูแลวนัน้ ถาถอืเรือ่ง
รปูแบบตามตวัอกัษรเปนส ําคัญ กไ็มมสีตูรใดแมแตสตูรเดยีวทีม่รีปูแบบ
การนํ าเสนอเต็มบริบูรณ สูแตสูตรของพระสาวกสามัญก็ยังไมได

(ท้ังท่ีท้ังหมดพระมหากัสสปะมีแค ๓ สูตร ในสามสูตรนั้นก็มี
สอนภิกษุเพียงสูตรเดียว และสูตรเดียวนั้นก็มีรูปแบบไมบริบูรณ)

• ตัวอย างหนึ่ ง จากพระมหาโมคคัลลานะ
ขอทวนความจํ าตามท่ีพระมโนกลาววา “สวนของพระโมคคลัลานะ

พบลีลาการเริ่มตนพระสูตรในรูปแบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจา
เพียงแหงเดียว…พระโมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวยการขอโอกาส”
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ไดบอกเสรจ็ไปแลววา พระสตูรของพระมหาโมคคลัลานะ ท่ีมลีลีา
การเริม่ตนในรปูแบบที่ใกลเคียงกบัพระพทุธเจา (ท่ีจรงิเหมอืนเลย ไมใช
แคใกลเคียง) มหีลายสตูร (มากกวาพระมหากสัสปะ) ไมใชสตูรเดยีว 
และกไ็มไดเริม่ดวยการ “ขอโอกาส” แตอยางใด

คราวนีจ้ะยกตัวอยางพระสูตรของพระมหาโมคคลัลานะมาใหดู
อกีสตูรหนึง่ ซึง่ไมซํ ้ากบัทีพ่ระมโนยกมาแลว และสมบรูณกวาท่ีพระมโน
ยกมา

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะพํ านักอยู 

ณ เภสกฬาวัน อันเปนสถานที่ใหอภัยแกหมูมฤค ใน
ตํ าบลสุงสุมารคิระ ภัคคชนบท

ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุ
ทัง้หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ

ภิกษเุหลานั้นรับคํ าของทานพระมหาโมคคลัลานะ
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวดังนี้วา

ดกูรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาแมภิกษุปวารณาไว
วา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะ
วากลาวได แตภิกษุนั้นเปนคนวายาก ประกอบดวย
ธรรมที่ทํ าใหเปนคนวายาก …

[ม.มู.๑๒/๒๒๑/๑๘๙; M.I.95]

• ตัวอย างที่พระสารีบุตรแสดงธรรมต อพระพักตร 
ไดกลาวแลววา พระสตูรของพระสารบุีตรมมีาก ถาเปนพระสตูร

แบบทั่วไป ก็ไมตองยกตัวอยางมาแสดง เพราะแมแตพระสูตรของ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๕

พระมหาโมคคัลลานะและพระสาวกผูนอยหลายทาน ก็มีรูปแบบ
เหมอืนของพระพทุธเจาแลว ทํ าไมพระสตูรของพระสารบุีตรจะไมเหมอืน

ในทีน่ี ้ จะยกตวัอยางพระสตูรท่ีพระสารบุีตรแสดง ณ ท่ีประทบั
ของพระพุทธเจา และที่ทานแสดงตามพระพุทธดํ ารัสมอบหมาย

ก. พระสูตรที่แสดง ณ ที่ประทับของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ

หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ประทับอยู ณ ฝงสระ
โบกขรณี ช่ือคัคครา เขตนครจัมปา

ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ

ภิกษุเหลานั้นรับคํ าทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรไดกลาวความดังนี้

เราจักกลาวธรรมสูงข้ึนไปถึงหมวดสิบ ที่เปน
เคร่ืองปลดเปลื้องกิเลสอันรอยรัดทั้งปวง เพื่อบรรลุ
พระนิพพาน เพื่อการทํ าที่สุดแหงทุกข …

[ที.ปา.๑๑/๓๖๔/๒๘๘; D.III.272]

ข. พระสตูรที่แสดง ตามพระพุทธดํ ารัสมอบหมาย
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควน

มลัละ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ 
รูป ไดเสด็จถึงนครช่ือวาปาวา ของเหลามัลลกษัตริย

ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ที่
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สวนมะมวง ของนายจนุทกมัมารบุตร เขตนครปาวา …
ลํ าดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อเหลาเจามัลละ

แหงนครปาวากลับออกไปแลวไมนาน ไดทรงเหลียวดู
หมูภิกษุผูนิ่งอยู แลวไดรับส่ังกะทานพระสารีบุตรวา 
ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะ สารีบุตร
จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง จะ
พงึพักผอน

ทานพระสารีบุตรไดรับพระดํ ารัสของพระผูมีพระ
ภาควา อยางนัน้ พระเจาขา … (ตอจากนี ้พระสารบุีตร
แสดงสังคีติสูตร)

[ที.ปา.๑๑/๒๒๑/๒๒๒; D.III.207]
พระสตูรของพระสารบุีตร ท้ังแบบ ก. และแบบ ข. ยังมอีกีมาก
พระสูตรของพระมหาโมคคลัลานะกม็ท้ัีงสองแบบนีด้วย แตมี

จํ านวนนอย (แบบ ก. ดู 16/686/318; S.II.273 และแบบ ข. ดู 18/326/227; 
S.IV.182)

สวนของพระมหากัสสปะ พระสูตรสองแบบนี้ไมมีเลย
สํ าหรับพระสูตรของพระสารีบุตรในแบบ ก. นั้น (ขอใชคํ าให

ขํ าหนอย) ถามองแบบหาเรื่องอยางท่ีพระมโนทํ ากับพระมหากัสสปะ 
ก็คงตองพูดวา เอะ! อะไรนี่ พระสารีบุตรทํ าไมทํ าตัวย่ิงใหญ เหมือน
ไมเคารพพระพุทธเจาเลย ท้ังท่ีจะพูดธรรมในที่พระองคประทับ ก็ไม
กราบทูลขอโอกาสเลย

แตท่ีจริงไมมีอะไร เปนแบบฟอรมของการเลาเรื่อง พระเถระ
ท่ีรวบรวมพุทธพจนทานตกลงกันวา เรื่องแบบนี้ ใชคํ าเลาวาอยางนี้ 
แคนี้
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• ตัวอยางพระสูตรของพระสาวก ท่ีชาวพุทธทั่วไปไมรูจัก
สมยัหนึง่ ทานพระอตุตระพ ํานกัอยูที่วัฏฏชาลิกา

วิหาร ใกลภูเขาสังไขยก ในตํ าบลมหิสพัสดุ
ณ ที่นั้นแล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุทั้ง

หลายวา
ดกูรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนการดี ที่ภิกษุจะ

พิจารณาขอวิบัติของตน เปนคร้ังคราว … พิจารณา
ขอวิบัติของผูอื่น เปนคร้ังคราว … พิจารณาคุณ
สมบัติของตน เปนคร้ังคราว … พิจารณาคุณสมบัติ
ของผูอื่น เปนคร้ังคราว …

[องฺ.อฏก.๒๓/๙๘/๑๖๔; A.IV.162]

• ตัวอยางพระสูตรเดียวกัน ตางคัมภีร ใชตางรูปแบบ
&   พระสตูรเดยีวกนัคมัภรีเดยีวกนั แตตางฉบบั ใชตางรปูแบบ

 จะใหดูพระสูตรเดียวกัน
ในคัมภีรหนึ่ง มีคํ าแบบเต็ม เริ่มตั้งแต “เอวมเฺม  สุตํ” 

(ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี:้-)
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม 

ใกลเมืองโกสัมพี
ณ ทีน่ั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลาย

วา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคํ าทานพระอานนทแลว ทาน
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พระอานนทไดกลาวความดังนี้
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณี รูปหนึ่งรูป

ใดก็ตาม ยอมพยากรณการบรรลุอรหัตในสํ านักของ
เรา ดวยมรรค ๔ ทั้งหมด หรือดวยมรรคเหลานั้น
มรรคใดมรรคหนึ่ง …

[ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๔/๔๓๒; Ps.II.92]
แตอกีคัมภีรหนึ่ง ในสูตรเดียวกันนี้ คํ าแบบละ “เอวมเฺม  สุตํ”

(ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี:้-) ไว เริ่มท่ี “เอก ํ สมย”ํ (สมยัหนึง่) ไปเลย
สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม 

ใกลเมืองโกสัมพี … (ตอจากนี้เหมือนขางบน)
[องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๐/๒๑๑; A.II.157]

 ทํ านองเดียวกันนี้ พระสูตรเดียวกัน และอยูในคัมภีรเดียว
กัน แตในพระไตรปฎกตางฉบับ บางทีก็ใชคํ าแบบเริ่มพระสูตรไม
เสมอกนั ฉบบัหนึง่ใชรปูแบบเตม็ อกีฉบบัหนึง่ใชรปูแบบทีล่ะบางสวน

ตัวอยางเชน มหาจุนทสูตร (สูตรของพระมหาจุนทะ) แหง
อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มีรูปแบบนํ าเสนออยางเต็ม ในฉบับฉัฏฐ-
สังคีติ (พมา) และในฉบับอักษรโรมัน ของ The Pali Text Society 
(อังกฤษ) ดังนี้ (คราวนี้ ผูอานพอจะคุนแลว จึงจะใหดูขอความที่เปน
ภาษาบาลีเดิม)

เอวํ เม สุตํ—
เอกํ สมยํ อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ วิหรติ สยํ

ชาติยํ ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ —

“อาวุโส ภิกฺขเว”ติฯ
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“อาวุโส”ติ โข เต ภิกขฺู อายสมฺโต มหาจุนทฺสฺส
ปจฺจสฺโสสุํฯ อายสฺมา มหาจุนฺโท เอตทโวจ —

 “อิธาวุโส,  ธมฺมโยคา  ภิกฺขู  ฌายี  ภิกฺขู   
อปสาเทนฺติ— …

[Ch.องฺคุตฺตร.2.312; A.III.355]
แตในฉบบัสยามรฐั (ไทย) ใชรปูแบบทีล่ะ “เอวํ เม สุตํ/เอวมเฺม 

สุตํ” โดยเริ่มท่ี “เอกํ  สมย”ํ ไปเลย ดังนี้ (บางคํ าอาจสะกดหรือ
แจกรูปตางกนับาง)

เอกํ สมยํ อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ วิหรติ 
สฺชาติยํ ฯ

ตตฺร  โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ 
อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ

อาวุโสติ โข เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต มหาจุนฺทสฺส 
ปจฺจสฺโสสุํ ฯ อายสฺมา  มหาจุนฺโท  เอตทโวจ

อิธ อาวุโส  ธมฺมโยคา  ภิกฺขู   ฌายี   ภิกฺขู  
อปสาเทนฺติ …

[องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗]
ขอแสดงคํ าแปลแบบแรกไว (แปลเพิ่มตอจากบาลีขางบนดวย 

แตพอใหรูเนือ้ความไดชดัขึน้ ผูตองการทราบละเอยีด พึงอานในทีม่า
ดังไดอาง)

สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยู ที่นิคมช่ือ
สัญชาติ ในแควนเจตี

คร้ังนั้นแล ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
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ภิกษุเหลานั้นรับคํ าทานพระมหาจุนทะแลว ทาน
พระมหาจุนทะไดกลาวความดังนี้วา

ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู ขบธรรมใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานเหลาภิกษุผูเพงฌาน …

ดกูรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌาน
ในธรรมวินัยนี้ ก็รุกรานเหลาภิกษุผูขบธรรม …

ดกูรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูขบธรรม
ในธรรมวินัยนี้ยอมสรรเสริญภิกษุผูขบธรรมเทานั้น 
ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ...

ดกูรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌาน
ในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌานเทานั้น 
ไมสรรเสริญภิกษุผูขบธรรม …

เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราทั้งหลาย ซ่ึงเปนผูขบธรรม จักสรรเสริญคุณ
ความดีของเหลาภิกษุผูเพงฌาน …

ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูสัมผสัอมต-
ธาตุดวยกาย เปนอจัฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ

เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราทั้งหลาย ซ่ึงเปนผูเพงฌาน จักสรรเสริญคุณ
ความดีของเหลาภิกษุผูขบธรรม …

ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูแทงทะลุ
เห็นขออรรถอันลึกซึ้งดวยปญญานั้น เปนอัจฉริย-
บุคคล หาไดยากในโลก ฯ
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 อีกตัวอยางหนึ่ง พระสูตรเดียวกัน มาซํ้ าในตางคัมภีร
ในคมัภรีหนึง่ มคํี าแบบเกอืบเตม็ (ละเฉพาะ “เอวมเฺม สุตํ”) 

เริ่มท่ี “เอก ํ สมย”ํ  (สมยัหนึง่) เปนตนไป
เอกํ  สมยํ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สาวตฺถิยํ    

วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ   

อาวุโส  ภิกฺขเวติ ฯ
อาวุโสติ  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  

ปจฺจสฺโสสุํ ฯ  อายสมฺา  สารีปุตฺโต  เอตทโวจ  สตฺติเม  
อาวุโส  โพชฺฌงฺคา ฯ …

[สํ.ม.๑๙/๓๘๓/๑๐๒; S.V.70]

แตอกีคัมภีรหนึ่ง แทนขอความนํ าพระสูตรท้ังยอหนานั้น ดวย 
“สาวตฺถีนทิาน”ํ คํ าเดยีว ดงันี้

สาวตฺถีนิทานํ ฯ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ อาวุโสติ ฯ

อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุํ ฯ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เอตทโวจ
สตฺติเม  อาวุโส  โพชฺฌงฺคา …

[ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๖๙/๔๗๖; Ps.II.125]

ขอแสดงค ําแปลแบบแรกไว พอใหรูเนือ้ความ

สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชต
วัน อารามของทานอนาถบณิฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี
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ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุเหลานั้นรับคํ าทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรได กลาววา ดูกรผู มีอายุทั้งหลาย 
โพชฌงค ๗ ประการนี้ …

 ขอใหดูอีกตัวอยางหนึ่ง พระสูตรเดียวกัน ในคัมภีรเดียวกัน 
แตพระไตรปฎกตางฉบับใชคํ าแบบตางกัน

ในกรณีตอไปนี้ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ใชคํ านํ าเสนอ
ในรูปแบบที่แปลกหนอยวา “สาวตฺถยิํ  วิหรติ ฯ อาราเม ฯ” ดงันี้

สาวตฺถิยํ  วิหรติ ฯ  อาราเม ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ  

อาวุโส  ภิกฺขเวติ ฯ
อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส  

ปจฺจสฺโสสุํ ฯ อายสฺมา  อานนฺโท เอตทโวจ
“ปุณฺโณ นาม อาวุโส อายสฺมา มนฺตาณิปุตฺโต  

อมฺหากํ  นวกานํ สตํ  พหูปกาโร  โหติ …”
[สํ.ข.๑๗/๑๙๓/๑๒๘; S.III.105]

แตพระไตรปฎกบาลี ฉบับฉฏัฐสงัคีติ (พมา) ใชคํ านํ าเสนอตาม
แบบที่ใชท่ัวไปวา “สาวตฺถนิทิาน ํฯ” ดงันี้

สาวตฺถินิทานํ ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ —

“อาวุโส, ภิกฺขเว”ติ ฯ
“อาวุโส”ติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส  
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ปจฺจสฺโสสุํ ฯ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ—
 “ปุณฺโณ นาม, อาวุโส, อายสฺมา มนฺตาณิปุตฺโต  

อมฺหากํ  นวกานํ สตํ  พหูปกาโร  โหติ …”
  [Ch.สํยุตฺต.2.86]

ขอแสดงคํ าแปลแบบแรกไว พอใหรูเนื้อความ (พึงสังเกตวา 
พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย แปลคํ าวา “เอวมฺเม สุตํ” ท่ีถูกละ 
รวมไวดวย)

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-
สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระ

วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ใกลพระนครสาวัตถี.

ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้ง
หลายมาแลวกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย.

ภิกษุเหลานั้น รับคํ าทานพระอานนทแลว. ทาน
พระอานนท ไดกลาวความดังนี้วา

ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานพระปุณณมันตานีบุตร 
มอีุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม …

• แหล งพระสูตรที่สอนพระ มักใช รูปแบบส้ันท่ีสุด
ไดกลาวแลววา ในสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย มีพระ

สูตรมากมายอยางย่ิง (ตัวเลขตามแบบรวมได ๑๗,๒๑๙ สูตร) ทาน
จึงนิยมใชรูปแบบชนิดละขอความไวฐานเขาใจ หรือคํ าแบบชนิดแทน
ขอความ มาเร่ิมนํ าเขาสูพระสูตรนั้นๆ

โดยเฉพาะในกรณีเปนพระสูตรท่ีสอนภิกษุท้ังหลาย ซึ่งดํ าเนิน



ตืน่กันเสียที จากความเท็จ๑๗๔

ความคลายๆ กัน ไมมีเหตุใหตองระบุชื่อสถานที่ และบุคคล เปนตน 
ทานนิยมใชรูปแบบที่ตัดลัดท่ีสุด

ดังนั้น ในสองนิกายที่กลาวนั้น (โดยเฉพาะเลมทายๆ คือ เลม 
๑๙ และเลม ๒๔) แมแตพระสูตรของพระพุทธเจา เมื่อตรัสสอนภิกษุ
ท้ังหลาย ทานมักแทนคํ าแบบสํ าหรับเริ่มพระสูตรท้ังหมด ดวยคํ าวา 
“สาวตฺถีนิทานํ” บาง “สาวตฺถิยํ” บาง “สาวตฺถี” บาง แลวเขา 
“ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ” ไปเลย

ย่ิงกวานั้น บางที แมแตคํ าแทนเหลานั้น ทานก็ไมใส เพราะ
เปนของรูกันอยูแลว  ทานเริ่มตนดวย  “ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู 
อามนฺเตสิ” ไปเลย

ในทํ านองเดียวกัน ในเลม ๒๑–๒๒–๒๓–๒๔ พระสูตรของ
พระสารีบุตรมีอยูไมนอย ทานผูรวบรวม (พระธรรมสังคาหกาจารย) 
ก็ใชวิธีลัด โดยเริ่มตนดวย “ตตฺร  โข  อายสมฺา  สารปีุตโฺต  ภิกขฺู  
อามนเฺตสิ” ไปเลย

- พอรูความจริงของพระสูตร ก็รูความไมจริงของพระมโน
ไดพูดเรื่องพระสูตรของพระพุทธเจา และของพระสาวกทั้ง

หลาย โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบขอความนํ าเสนอพระสูตร หรือคํ า
แบบเริ่มพระสูตร มายืดยาว เสียเวลาและเนื้อที่ไปมาก แตก็เปนการ
ถือโอกาสไดรูจักพระไตรปฎกไปดวย

รวมความวา
คํ าแบบเริ่มพระสูตร หรือขอความนํ าเสนอเหลานี้ เปน

คํ าของทานผูรวบรวมซึ่งเลาเรื่องแวดลอมของพระสูตรท้ังหลายไว 
เปนสวนตางหากจากเนื้อความในพระสูตรนั้นๆ ไมกระทบหรือแทรก
แซงเนื้อหาในพระสูตร
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คํ าแบบ หรือขอความนํ าเสนอเหลานี้ ไมวาจะใชกับพระสูตร
ของพระพุทธเจา หรือของพระสาวกทั้งหลาย ก็เปนอยางเดียวกัน 
ไมไดมีการแบงแยก เปนการเลาความเทานั้น ไมไดใชแสดงสถานะ
อะไรๆ

(สถานะก็เห็นไดเองจากคํ าเรียกอยูแลว วาเปน “ภควา” หรือ 
"อายสฺมา อานนฺโท" หรือ "อายสฺมา นาคทตฺโต" ฯลฯ [สํ าหรับพระ
สาวกทุกทาน   ใชเหมือนกันหมด   ไมมีแบงแยกแตกตางเลย   คือ 
"อายสฺมา …”] และคํ ารับวา "ภนฺเต" หรือ "อาวุโส" เปนตน)

พระสูตรท่ีเปนของพระสาวกทั้งหลาย แมวาเมื่อเทียบกับ
ของพระพุทธเจา จะยังถือวานอย แตถานับตางหาก ก็มากทีเดียว 
และพระสาวกที่มีพระสูตรอยูในพระไตรปฎกก็มีมากหลายทาน แม
แตพระเถระที่แทบไมมีชาวพุทธใดรูจัก อยางพระกามภูก็มีดวย ๒ 
สูตร และหลายสูตรก็เปนของพระสาวกรวมอยูดวยกัน ๒-๓ รูป

 ถาจะเทยีบกนั กก็ลายเปนวา พระสตูรของพระมหากสัสปะมี
นอยเหลือเกิน

เรื่องราวทั้งหมดนี้ ตรงขามกับที่พระมโนไดคิดแลวพูด
ออกมาในหนังสือ เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ซึง่ทานเอาจรงิเอาจงัถงึกบัท ําตาราง
เปรยีบเทยีบ ดดูงัวาจะตองเปนความจรงิ แตท่ีแท ไมมอีะไรเปนไปอยาง
ท่ีพระมโนกลาวนัน้

เรือ่งกลายเปนเหมอืนวา พระมโนคงจะไมคอยรูจักพระไตร-
ปฎก และไมเขาถงึขอมลูปฐมภมูคืิอพระไตรปฎกบาล ีเพราะสิง่ท่ีทานท ํา
และพดูออกมาฟองวาทานไมไดอานหรอืคนพระไตรปฎกเพียงพอ แต
เพียงแคอานผานๆ หรอืลวกๆ แลวกจั็บโนนชนนี ่คาดหมายทกึทักวาไป
เปนคุงเปนแคว การตรวจสอบกไ็มม ีหรอืแทบไมทํ า ไมตองพดูถงึการท่ี
จะหาจะคนกนัใหทะลปุรโุปรงถงึท่ีสดุ
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วิสยัของนกัศึกษา (หรอืจะเรยีกนกัวิชาการกแ็ลวแต) เมือ่ท ํางาน
ทางปญญา ตองหาความชดัเจนถองแทกนัใหถงึท่ีสดุ การท่ีคนควาอาง
คัมภรีมากมาย มใิชตองหมายความวาตดิคัมภรี

แตเรือ่งไหนมตีนเรือ่งอยูท่ีใด หรอืใครเปนเจาของเรื่องพูดมา 
กอนทีเ่ราจะวาของเราบาง กซ็กัถามดหูาใหจะแจงวา ท่ีเขาวาไว เขา
หมายถงึอะไรอยางไร จนกระจางแจมแจง เสรจ็แลวกถ็งึทีเรา จะวา
อยางไรกว็าไดเตม็ท่ี แตพรอมนัน้กต็องแยกใหชดัวา ของเดมิเจาของ
เรือ่งเขาวาอะไร และเราเหน็วาเปนอยางไร อยาใหสบัสนคลมุเครอื

เมือ่ความจรงิเปนอยางนี ้พระมโนควรพดูใหม:
ตรงขามกบัทีพ่ระมโนไดพูดวาพระมหากัสสปะมีพระสูตรมากที่

สดุ กต็องพดูวา โถ! พระมหากสัสปะนะ ท้ังท่ีเปนพระมหาสาวกชัน้น ํา มี
พระสูตรท่ีไดรับการจารึกไวนอยเหลือเกิน ไมเทียมทันแมแตกับพระ
สาวกชั้นผูนอย

 ย่ิงกวานั้น ในพระสูตรเพียง ๓ สูตรท่ีพระมหากัสสปะมีอยู
นั้น ก็มีเพียงสูตรเดียวที่สอนภิกษุ

(สวนที่ทานพูดกับพระ ๒ ครั้ง ในเหตุการณชวงจะสังคายนา 
คือ การปลอบพระในคณะของทานคราวพุทธปรนิพิพาน และปรกึษา
สงฆเพ่ือชวนสงัคายนา ไมนบัรวมดวย)

(เชนเดียวกับที่มีสูตรเดียวที่บอกวาทานสอนภิกษุณี แตไมได
กลาวถึงเนื้อหาคํ าสอน เพียงแตเลาตามแบบวา ทานไดอธิบายให
ภิกษุณีท้ังหลายเขาใจชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง; และใน
การอธิบายธรรมอยางนี้ ทานจะไมสนทนากับภิกษุณีเลยหรือ)

 พรอมนั้น ก็ไมมีสูตรใดเลย ท่ีพระมหากัสสปะกลาวแสดง
หรือสอนตอพระพักตรพระพุทธเจา หรือไดรับพระดํ ารัสมอบหมาย
ใหสอนหรือแสดง (ตางจากพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ 
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หรือแมแตพระอานนท)
เหตุใดจึงแทบไมมีสูตรของพระมหากัสสปะในพระไตร-

ปฎก ท้ังท่ีเปนพระมหาสาวกถัดจากพระมหาโมคคัลลานะ
(พระมหาโมคคัลลานะเองก็มีพระสูตรไมมาก แมจะมีมากกวา

พระมหากัสสปะ ก็ยังนอยกวาพระอนุรุทธ และพระอานนท เปนตน)
เรื่องนี้อธิบายไมยาก เพราะสอดคลองกับเรื่องราวโดยรวม 

อยางท่ีรูกันวา พระมหากัสสปะถือธุดงคอยูปา ทานก็อยูกับคณะของ
ทาน ไมไดอยูใกลชิดพระพุทธเจาบอยนัก (อาจจะอยูท่ีถํ้ าปปผลิคูหา
มากหนอย) การท่ีจะแสดงธรรมตอพระพักตร หรือไดรับพระดํ ารัส
มอบหมายใหสอนหรือแสดง ก็ตัดไปได

แตแนนอนวาทานก็ยอมสอนพระภิกษุในคณะของทาน ซึ่งก็
เปนคณะใหญ คํ าสอนของทานก็คงตองมากมาย แลวทํ าไมท้ังพระ
ไตรปฎกจึงมีเรื่องที่ทานสอนพระภิกษุเพียงสูตรเดียว

เมือ่จะตอบใหสอดคลองก็ไมยากอีกนั่นแหละ กอ็ยางท่ีรูกนัวา 
พระไตรปฎกเปนที่ประมวลพุทธพจน มุงท่ีคํ าสอนของพระพุทธเจา 
โดยหลักการก็ไมนาจะมีคํ าสอนของผูอื่น แตท่ีมีบางก็เพราะเปนเรื่อง
แวดลอมบาง โดยทรงรับรองบาง โดยทรงมอบหมายบาง สนองงาน
ของพระองคอยูบาง หรือพระสงฆรับรูและยอมรับทั่วกันวาพระพุทธ
เจาทรงวางพระทัย (พระสารีบุตรเปนตัวอยางท่ีเขากับเหตุผลทุกขอ)

(สํ าหรับพระมหาโมคคัลลานะ ท้ังท่ีทํ างานอยูใกลชิดพระพุทธ
เจา และเปนพระสาวกผูใหญ แตทํ าไมมีพระสูตรมากกวาพระมหา
กัสสปะนิดเดียว ก็คงเพราะอยางท่ีรูกันอยูวาทานเปนฝายฤทธิ์ หนัก
ไปทางงานบริหารและธุรการ ไมลงลึกทางงานแสดงธรรม ก็มีพระ
สูตรนอยเปนธรรมดา)

(งานหลกัของพระสาวกทกุทาน กคื็อการสอน ถาพระไตรปฎกจะ
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รวมเทศนาของพระเถระทั้งหลาย แมแตเฉพาะระดับมหาสาวกเขา
มาดวย ก็ไมรูวาจะมหึมาขนาดไหน แมแตในพระสูตรของพระพุทธ
เจา บางครั้งก็กลาวถึงงานสอนของพระมหาสาวก แตไมไดแสดง
เนื้อความที่สอน*)

- แคไมจริงก็ไมดี แตนี่พระมโนพูดตรงขามกับความจริง
นอกจากนั้น หลักการของพระไตรปฎกนี้ ยังตอบขอสงสัยอีก

หลายขอ ท่ีไดกลายเปนค ํากลาวหาเท็จของพระมโนตอพระมหากสัสปะ
(ซึ่งไดพิสูจนไปแลว) เชนที่วา ทํ าไมจึงไมปรากฏวาพระมหากัสสปะ
ไดพูดถึงสตรีคนใดเลย

(ท่ีจริงพระมหากัสสปะพูดถึงหญิงกํ าพรายากไรท่ีทานมุงไป
โปรด; พระสาวกรูปอื่นสวนมาก แมแตพระสารีบุตรเสียอีก ท่ีไม
ปรากฏวาไดกลาวถึงสตรีใด)

ท่ีจริง ถาจะเปนความซื่อตรงก็ตาม ความรูจริงก็ตาม พระมโน
ควรพูดใหมวา ในพระไตรปฎกแทบไมปรากฏวามีพระเถระองคใด
กลาวถงึสตรคีนไหนๆ เลย (อาจจะเตมิวา “เวนแตพระมหากสัสปะ
และพระ… ท่ีกลาวถึงหญิงบางคนบาง” หรือจะไมเติมก็แลวแต)
                                                                         
* ขอใหดูขอความเอยถึงในอานาปานสติสูตร ตอไปนี้เปนตัวอยาง [ม.อุ.๑๔/๒๘๒/๑๙๐; 

M.III.78]
“สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ … พระวิหารบุพพาราม เขตพระนคร

สาวัตถี พรอมดวยพระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนมากรูปดวยกัน เชน ทานพระสารี
บุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป …

ก็สมัยน้ันแล พระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพรํ่ าสอนเหลาภิกษุอยู คือ บางก็
โอวาทพรํ่ าสอนภิกษุ ๑๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่ าสอน ๒๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่ า
สอน ๓๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่ าสอน ๔๐ รูป ฝายภิกษุนวกะเหลาน้ัน อันภิกษุผู
เถระโอวาทพรํ่ าสอนอยู ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่รูมากอน”
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ในเมื่อพระไตรปฎกมุงไปที่พระพุทธเจา โอกาสที่จะมีคํ ากลาว
ของคนอืน่กน็อยอยูแลว และพระไตรปฎกกเ็ปนทีจ่ารกึหลกัธรรมค ํา
สอน ไมใชท่ีบันทึกเหตุการณ ดังท่ีแมแตพุทธประวัติเองก็ยังหาได
ยากย่ิง แมจะพยายามประติดประตอจากพระสูตรท่ีตรัสแกคนโนน
คนนี้ ก็ยังไดเรื่องพุทธประวัติไมมาก แลวจะไปหาขอมูลเรื่องใครพูด
ถึงใครอะไรกัน

พระพุทธเจาประทับที่วัดบุพพารามของนางวิสาขานับวาบอย
มาก จะรองก็แตวัดพระเชตวันเทานั้น และพระสารีบุตรก็อยูท่ีวัด
บุพพารามนั้นไมนอย แตในพระไตรปฎกไมปรากฏวาพระสารีบุตรได
พูดกับนางวิสาขาเลย

ถาคิดอยางพระมโน เรื่องก็ตองออกไปวา ทํ าไมพระสารีบุตร
รังเกียจสตรีนัก แมแตไปอยูในวัดของนางวิสาขาไมรูวากี่คราวและ
ยาวนานเทาไร ก็ยังไมพูดกับนางวิสาขา

แตถาคิดตามปกติ ก็คงมองวา พระสารีบุตรก็พูดจากับนาง
วิสาขาตามเหตุการณในชีวิตประจํ าวัน และคงจะพูดไมนอย แมแต
สนทนาทางธรรมดวย แตไมมีเหตุการณท่ีเกิดคํ าสอนพิเศษที่จะจารึก
ไว เรื่องก็ผานไป

(ท่ีจริง พระมหาสาวกทุกทานก็ออกไปบิณฑบาตกันเปนประจํ า 
โดยเฉพาะพระมหากัสสปะก็ชอบไปยานคนจน มีหรือที่ทานเหลานั้น
จะไมไดพูดจากับผูคนหญิงชาย ทํ าไมจะตองรอใหพบบอกไวในพระ
ไตรปฎก และแมแตท่ีมีบอกไว พระมโนก็ไมเอามา)

การพูดของพระมโนนั้น มีหลายกรณีท่ีคลายกับเปนกลวิธีพูด
จูงความคิด หรือลอเขาทาง

เหมือนกับในยุคจับคอมมูนิสต ถามีคนออกขาววาคุณปลองไม
เคยเดินทางไปประเทศโลกเสรีเลย คุณปลองอาจจะเดือดรอน
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ท่ีวา “คุณปลองไมเคยเดินทางไปประเทศโลกเสรีเลย” นั้นก็
เปนความจริง แตคุณปลองก็ไมเคยเดินทางไปประเทศสังคมนิยม
คอมมูนิสต หรือตางประเทศที่ไหนเลยทั้งนั้น

คํ าพูดออกขาวนั้น แมจะเปนความจริง แตแฝงนัยที่จูงหรือลอ
ใหคนคิดไปในทางเท็จวาคุณปลองคงจะไดเดินทางไปประเทศสังคม
นิยมคอมมูนิสต

คํ าพูดของพระมโนนี้ เจาตัวคงตองยอมรับวาเปนอกุศลยิ่งกวา
คํ าออกขาวทํ ารายคุณปลองนั้นอีก เพราะทั้งคํ าท่ีกลาวออกมา และ
นัยที่ตองการสื่อ ลวนไมจริงท้ังสิ้น

แตโดยทั่วไป หนังสือ เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ ของพระมโน มีลักษณะ
แบบทึกทักงายๆ คือพบนั่นนิดนี่หนอย ไมตองคนควาตรวจสอบให
ชัด จับโนนชนนี่ได ก็วาดเปนเรื่องเปนราวไปตามแนวที่ตนนึกใหเปน
เขาทํ านองที่วา “วิชาการผีหลอก”

วิชาการแบบนีก้ส็นกุด ีมเีรือ่งใหมาถกเถยีงกนัเปนคุงเปนแคว ดู
เหมอืนเขาที แตควรพิจารณาวาเปนความเจรญิงอกงามทางปญญา ท่ี
จะน ําไปสูวิชาไดจรงิหรอื

คนหนึง่อาจจะมาเสรมิพระมโนวา “มภีกิษุณรีปูเดยีวทีช่ืน่ชมยก
ยองพระมหากสัสปะ คือภทัทกาปลาน ีอดตีภรรยาของทาน นีเ่หน็ไหม 
ไมมภีกิษุณรีปูอืน่นยิมยกยองดวยเลย แสดงวาพระมหากสัสปะไมเปน
ท่ียอมรบัของภกิษุณท่ัีวไป และภทัทกาปลาน ี อดตีภรรยาของทานนัน้ 
กค็งเขากนัไมไดกบัพวกภกิษุณ ีเมือ่มาชืน่ชมยกยองพระมหากสัสปะ ก็
ย่ิงทํ าใหพวกภกิษุณไีมชอบทานหนกัขึน้”

ผูท่ีจะตอบพวกพระมโน ขอใหลองตอบค ําแตงความท่ีวานีดู้
พรอมกันนี้ อีกคนหนึ่งก็อาจจะมาแยงพระมโนวา “ไมใชพระ 

มหากัสสปะครองอํ านาจไดหรอก แตทานคุมพระไมอยู ดูซิ พอ
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สงัคายนาเสรจ็ พระเถระทัง้หลาย ไมรูรปูไหนๆ บาง กม็ากลาวโทษ
พระอานนทวาทํ าไมถกู (ทุกกฺฏ)ํ ในเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้ ใหพระอานนทยอม
รบัโดยไมมมีตสิงฆ”

ถาทํ างานวิชาการกันลวกๆ สะเปะสะปะอยางนี้ ก็ยากจะเอาดี
ท่ีเปนสาระได จึงตองพูดวา ถางานวิชาการไทยไดแคนี้ สังคมไทยไม
มีทางพนความลาหลัง

 ท่ีวานี้มิใชหมายความวา จะใหหยุดอยูในสุดโตงขางตรงขาม 
ท่ีไมรูจักคนควาวิเคราะหวิจัย ซึ่งก็ไมเจริญปญญาแนนอน

แตตองกาวไปอยางหนักแนนในความชัดเจนถองแท โดยมั่น
แนวในความใฝปญญาอยางจริงจัง

ยอนกลับไปดูคํ ากลาวของพระมโน ท่ีทานพูดถึงรูปแบบคํ านํ า
เขาสูพระสูตร ทํ านองวาพระมหากัสสปะแสดงตนเปนผูสืบแทนพระ
ศาสดา

ตามคํ าของพระมโนที่วา “ลักษณะการนํ าเสนอในรูปแบบที่
ใกลเคียงกับพระพุทธเจา…เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร 
โดยการเริ่มดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตน
พระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมี
พระภาคเชนเดียวกัน”

(ท่ีจริง ดังไดพูดแลววา คํ าแบบสํ าหรับเริ่มพระสูตรของพระ
สาวกทกุทานกเ็หมอืนกนัทัง้นัน้ และเหมอืนกบัพระพทุธเจาดวย ไมใช
แคใกลเคียงอยางท่ีพระมโนวา และก็ไมไดมีความหมายพิเศษอะไร
เหมือนในคํ ากลาวของพระมโน)

ขอติ๋งตางวา ถาพระมหากัสสปะมีอํ านาจและทํ าการถึงกับ
บันดาลใหรูปแบบคํ าเริ่มพระสูตรของทานเทียบเทียมพระพุทธเจาสืบ
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แทนฐานะแหงพระศาสดาไดแลวไซร การณก็นากลายจะเปนวา
๑) ทานก็คงใชอํ านาจหรืออิทธิพลทํ าใหในพระไตรปฎกไมมี

หรือไมเหลือขอความใด ท่ีจะทํ าใหใครมีโอกาสที่จะมองทานในทางที่
ไมนาสบายใจ

๒ ) ทานก็คงมีอิทธิพลทํ าใหในพระไตรปฎกบรรจุพระสูตร
ของทานมากๆ อยางนอยเทศนาของทานแกศิษยในคณะ ท่ีแสดงไว
มากมาย ก็จะตองเขามาบาง แตนี่กลับไมมีเขามาเลย (นอกจากสูตร
เดียว ซึ่งไมชัดวาแสดงแกพระพวกไหน)

เมื่อเห็นชัดแลววา พระมหากัสสปะไมไดมีพระสูตรมากแต
อยางใด รปูแบบการน ําเสนอพระสตูรของทานกไ็มแปลกอะไร เรือ่งราว
ของทานก็ไมมีพิเศษกวาใคร มีแตไปเท่ียวบิณฑบาตตามตรอกซอก
ซอยยานคนที่เขาถือวาชั้นตํ่ า ไปรับบิณฑบาตจากหญิงกํ าพรายากไร 
และจากบุรุษโรคเรื้อน ถึงตอนนี้ เรื่องก็คงจะพลิกกลับตรงขาม

คราวนี้ก็กลายเปนวา ท่ีแทนั้น พระมโนนี่ตางหาก ท่ีมีความ
คิดแบบพราหมณ ก็เลยมองอะไรๆ แบบพราหมณ แลวก็จะเอา
ความคิดแบบพราหมณนั้นมายัดใสใหพระมหากัสสปะ และแมแตจะ
ละเลงลงไปในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา แตเมื่อไมมีชองที่
เปดให คํ าของพระมโนก็เลยเปนโมฆะไป



- สงทาย -

เพื่อชวยกันตระหนักที่จะแกไข ทานที่เปนผูใหญ
ถึงจะวาแรงไป ก็อยาไดถือกัน

เทาท่ีเขียนมานี้ ไมใชเปนเรื่องเกี่ยวกับสวนตัวของพระมโน 
แตเปนความจํ าเปนทีจ่ะตองใหประชาชนเกดิความรูความเขาใจท่ีถกูตอง

เปนที่ชัดเจนวา สิ่งท่ีพระมโนเขียนเผยแพรออกไปมากมายใน
หนงัสอื เหตเุกดิ พ.ศ. ๑ นัน้ เปนความเทจ็ ซึง่ไมควรปลอยทิง้ไวใหผูคน
อยูกับความรูเขาใจท่ีผิด

ไมวาความเทจ็ท่ีพระมโนเผยแพรออกไปนัน้ จะเกดิจากความไมรู
ของพระมโน หรือเกิดจากเจตนาที่จะทํ าอยางนั้นก็ตาม ก็ทํ าใหเกิด
ผลเสียหายทั้งนั้น อยางนอยก็เปนการประทุษรายสังคมทางปญญา

การทํ าหนงัสอื เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้นขึ้นมา เรายังไมรูไดวาจะมี
วัตถุประสงคท่ีแทอยางไร แตในการใดๆ แมหากจะมีเปาหมายที่ดี ก็
ไมควรสรางความสํ าเร็จของตนบนฐานแหงความเท็จ คือไมควร
แสวงหาความสํ าเร็จดวยวิธีท่ีถือไดวาเปนการหลอกลวง

การทํ างานทางวชิาการท่ัวไป เปนเรือ่งทีต่องมคีวามรบัผดิชอบ
อยูแลว ย่ิงเปนเรือ่งทีเ่ผยแพรแกประชาชน จะตองระวงัอยางมากท่ีจะ
ใหประชาชนไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตอง

พระมโนจะวาอยางไร กร็บัผดิชอบสวนตวัไป แตขอใหรบัผดิชอบ
ตอธรรมะ ตอสจัจะ และตอประชาชน โดยน ําขอมลูทีถ่กูตอง ท่ีมจีรงิ
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เปนจริงมาแสดง และวิเคราะหวิจารณบนฐานของขอมูลที่ถูกตอง
เมือ่มขีอนาสงสยั กม็สีทิธท่ีิจะตัง้ขอสงสยั แตตองไมเอาขอมลู

เท็จมาเปนเครื่องวินิจฉัย เพราะการตัดสินดวยขอมูลเท็จนั้น เปน
ความทุจริต

นาแปลกใจที่ทานผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายทาน ก็พลอยหลง
ไปกับความเท็จในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น ถึงกับกลาวคํ าชื่นชม
ยกยอง ซึง่ท่ีแทกค็งท ําดวยความไมรูหรอืไมกล็ะเลยหลวมตวั แตกลาย
เปนการซํ ้าเตมิสังคมนี้ใหจมตํ่ าลงไปอีก ไมพนการที่จะถูกแคะไควา 
หลับหูหลับตาเชิดชูความเท็จไปไดอยางไรกัน

ทานที่เปนบุคคลชั้นนํ า มีประสบการณมาก ยอมรูตระหนักวา 
การเผยแพรขอมูลเท็จตอประชาชน ทํ าใหสังคมวงกวางเขาใจผิดตอ
บุคคลผูใดผูหนึง่ หรอืตอเรือ่งหนึง่เรือ่งใดกต็ามนัน้ เปนความเสยีหาย
รายแรงเพียงใด

ดงัท่ีรูกนัวา ทานเหลานัน้ มสีวนอยางมากในการท ําใหขาวสาร
ขอมลูเท็จท่ีวานี้ ไดแรงกระตุนหนุนผลักใหแพรหลายออกไป

จึงหวังวา ทานเหลานั้นจะเขาใจถึงความสมควรในการที่จะ
ตองใหตัวทานเองตองเปนจุดกระทบ  ในการเสริมแรงตีกลับแหง
การแกไขความเขาใจท่ีผิดนั้น

พรอมนั้น ตัวทานเองก็คงจะไดหาความรูจริง ท่ีจะแกไขความ
เขาใจที่พรามัวและผิดพลาดไป

แมถึงทานที่มุ งมั่นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ก็หวังวาจะไดแง
พิจารณาที่จะศึกษาเพ่ือเสริมความชัดเจนในเรื่องที่มาดหมายนั้นยิ่ง
ขึ้นดวย

ท่ีส ําคัญย่ิง ควรจะไดเตอืนสตคินในสงัคมนี ้ ท่ีจมอยูกบัทศันคติ
นิยมตื่นเตนของนอกแมท่ีตื้นเขิน และอะไรๆ ท่ีใหมๆ แผลงๆ โดยไม
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แสวงปญญากนัอยางจรงิจัง ทํ าใหสงัคมนีไ้มรูจักตืน่จากความหลบัไหล
ขอเขียนแอบอิงรูปแบบวิชาการของพระมโนนี้ แมจะกระทํ า

ตอพระพทุธศาสนา แตไมทํ าใหเกดิความเสยีหายอะไรไดจรงิ เพราะ
ความจริงก็คงอยู ซึ่งไมไดเปนอยางท่ีพระมโนพูดออกมา ดังนั้น
สํ าหรับผูท่ีรูทัน ขอเขียนของพระมโนนั้นจึงไมมีสาระ ไรความหมาย

ผลเสียหายแทจริงท่ีนาหวงใย นอกจากประชาชนจะไดความรู
ผิดๆ แลว กทํ็ าใหคนตืน่ยคุสมยั แมท่ีเรยีกตนเปนนกัวิชาการ นอกจาก
พลอยหลงผดิไปดวยแลว ยังงมอยูกบัคานยิมทีต่ดิรปูแบบทางวชิาการ
อยางผิวเผิน โดยไมตืน่ตวัในการทีจ่ะแสวงหาความรูใหถองแทจรงิจัง
แลวก็จมอยูในความลาหลัง ดังไมรูตัววากํ าลังหลงชื่นชมความดอย
ของตนเอง

อยามวัเพลนิภมูใิจกบัการอางชือ่มหาวทิยาลยัใหญๆ  ในเมอืงนอก
ท่ีเรยีนจบมา ในเมือ่ไมจํ าเปนและมใิชโอกาส แตคุณคาท่ีแทของบณัฑติ
จากเมืองนอก และสิ่งท่ีสังคมไทยพึงคาดหวังจากบัณฑิตเหลานั้น 
คือการสรางผลงานทางวิชาการท่ีเปนเลิศสมสถานะของสถาบันของ
ตนใหแกสังคมไทย และถาไหวก็แกท้ังโลก

กับทั้งถาเปนไปได จะตองมุงมั่นทํ ามหาวิทยาลัยของไทยเรานี้ 
ใหลุถึงความเปนเลิศอยางมหาวิทยาลัยระดับยอดของเมืองนอก
เหลานั้น และใหเลิศลํ้ าเหนือกวาเขาในเรื่องที่เราควรจะเปน เพ่ือมี
อะไรใหเขาไดพ่ึง เปนภาคไทยแกโลกบาง ซึ่งควรจะตองมุงมั่นทํ าให
ได และมิใชสิ่งเหลือวิสัยสํ าหรับคนไทยอยางแนนอน

ผูท่ีเรียนจบมาจากสถาบันใหญๆ ควรทํ าผลงานที่มีสาระนา
เชื่อถือ เพ่ือผดุงเกียรติคุณของสถาบันไว ไมควรทํ างานที่ลวกๆ 
หละหลวม อันบั่นรอนคุณคาของสถาบันนั้น

แทนที่จะเอาชื่อสถาบันมาอางเพ่ือเชิดชูสถานะของตน ควร
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ตั้งใจนํ าเอาความรูความสามารถทีไ่ดจากการศึกษาท่ีนัน่ มาทํ างานแผ
ขยายประโยชนสุขออกไปในสังคม และทํ าตนใหเปนเครื่องเชิดชู
เกียรติคุณของสถาบัน

ถึงจะอางชื่อมหาวิทยาลัย แตหากทํ างานเลินเลอเหลาะแหละ 
ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ย่ิงใหญเพียงใด ก็ไมพนถูกดูแคลน และ
เมื่อมากดวยศิษยแบบนั้นนานไป ก็ยอมมีวันที่มหาวิทยาลัยจะเสื่อม
ลงไปจากสถานะแหงความเปนเลิศของตน

มหาวิทยาลัยจะใหญขนาดไหน ไมวาจะอางกี่มหาวิทยาลัย ก็สู
อางของจริงหนึ่งเดียวไมได

คนไทย เมื่อจะไปเรียนตอในตางประเทศ จะตองมองใหชัดท้ัง
ดานของเขาวา เราจะไปเรียน จะเอา หรือจะไดอะไรจากเขา

ไมวาจะเปนการเรยีนในสถาบนัและในระบบการศกึษา หรอืการ
ศึกษาในชีวิตจริงท่ีเปนบรรยากาศแหงสังคมของเขาโดยรวม ท้ัง
ปจจุบัน หยั่งลงไปใหถึงรากเหงา และสวนนํ าหนาของเขา ท่ีเปน
แนวโนมสืบเนื่องตอไป

พรอมนั้น ก็ตองมองเห็นในดานของเราวา เขาควรไดเรียน
อะไรจากเรา

พูดงายๆ วา ตองคํ านึงไวโดยตระหนักชัดวา เราจะไปเอา
อะไรจากเขา และเรามีอะไรที่จะไปใหแกเขา

ไมควรตื่นโกกับการกลาแสดงความเห็น ซึ่งมิใชเปนสาระที่จะ
ทํ าใหสงัคมไดอะไรแทจรงิ ถาการแสดงความคดิเหน็นัน้ ไมมากบัการ
แสวงความรูอยางท่ัวตลอด และบนฐานแหงการมีขอมูลที่เปนจริง

การแสดงความเหน็จากความไมรูหรอืรูผิดๆ จะมปีระโยชนอะไร
นอกจากท ําใหตวัคนเองกเ็ลือ่นลอย สงัคมกอ็ลเวง หรอืยิง่จมดิง่ลงใน
ความลาหลงั
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จะตองใหการแสดงความเห็นมาดวยกันกับการหาความรู และ
การแสวงความรูจะตองเปนฐานของการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

สังคมที่มีแตนักแสดงความเห็น แตหาคนรูจริงไดยากนั้น เปน
สังคมไสกลวงลวงตา จะเอาดีไดยาก

อยาใหคนขางนอกเขาตราหนา วาสังคมไทยนี้ มีแตความสลัว
คลุมเครือ พรามัวไปเสียทุกอยาง แมแตทางวิชาการท่ีเปนเรื่องของ
ปญญาสํ าหรับใหความสวาง ก็ไมหาความชัดเจน

หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนนี้ อานเพียงนิดหนอยก็
เห็นไดแนวา มีแตการคาดเดา ทึกทักเอา และความสับสน เพ่ิม
ความสลัวคลุมเครือทางปญญา

ในทางจริยธรรมคือศีล พูดกันวาตองโปรงใส ฉันใด ทาง
ปญญาก็ฉันนั้น ตองใหทุกอยางชัดเจน เทาท่ีจะเปนไปได จะนํ าเสนอ
อะไร ตองใหกระจางแจมแจง

ถาคนหาสดุแรงแลวยังไมชดั กต็องบอกใหชดัวา เทาท่ีขาพเจา
คนหรอืคดิได รูหรอืเปนอยางนี ้ ไมใชเปนนกัวินจิฉยั เหน็อะไรนดิหนอย
กจั็บเขาทางแลวทึกทักเรือ่ยไป

ในทีน่ี ้ ยังไมคิดวาพระมโนมเีจตนาจะบิดเบือน และคงไมไดตัง้ใจ
หลอกลวง แตปญหาเกิดจากการหลอกตัวเอง เพราะทํ างานลวกๆ 
สัมผัสขอมูลอยางผานๆ เผินๆ อยางท่ีวาจับโนนชนนี ่แลวดวนปรงุแตง
ขึน้บนฐานแหงภาพความคิดท่ีตั้งไวกอน อีกท้ังขาดการตรวจสอบให
เขาถึงความถองแทชัดเจน

องครวมท่ีเปนจรงิถกูตองจะปรากฏได ตอเมือ่มองเหน็องครวม
ท้ังหลายชัดเจน พรอมทั้งหยั่งถึงระบบสัมพันธท่ีเชื่อมโยงองครวม
เหลานัน้ ไมวาจะเปนความสมัพันธเชงิมติ ิหรอืความสมัพันธเชงิเหตปุจจัย

พูดงายๆ จะเหน็องครวมท่ีสมบรูณ กต็องแยกแตละสวนไดชดั ท้ัง
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ชดัของสวนนัน้ๆ ท้ังชดัในความสมัพันธของสวนตางๆ ตอกนั และชดัใน
ความสมัพันธตอระบบ ใหถงึจุดท่ีองครวมกบัแยกสวนคอือนัเดยีวกนั

จึงตองยํ้ ากันเรื่อยวา ระวังอยาไปสุดโตง สมัยหนึ่งก็แยกสวน
มุงจํ าเพาะไปจนขาดลอยจากกัน อีกสมัยหนึ่ง ไมเอาแลว วาแยก
สวนไมพบความจริงและไมไดผลจริง ก็เลิก หันไปมององครวมแตได
แคคลุมเครือ

ถาองครวมก็รูขาดๆ พรองๆ ความสัมพันธก็เห็นพราๆ ลางๆ 
แทนทีจ่ะเขาถงึองครวม กจ็ะไดแตองครวน แลวกก็ลายเปนองคหลอก/
องคหลอน

เหมอืนกบัเจอตนอโศกอนิเดยีในความสลัว ทุกสวนมองไมชัด 
โยงความสมัพันธไดเพียงพรามวั เลยไดภาพนากลวัเหน็เปนเปรต เขา
ลกัษณะทีเ่คยพดูมากอนแลววาเปนวิชาการผีหลอก ซึง่ไมมเีสยีเลยจะ
ดกีวา

นีแ่คบูรณาการในการมอง เมือ่แตละสวนกไ็มชดั ความสมัพันธ
กนักพ็รา เลยไดวิชาการแบบผหีลอก

แตถาเปนบูรณาการในการทํ า ถาแตละองคประกอบไมไดท่ี 
และมาสมัพันธกนัไมประสานสมดลุพอด ี กอ็าจเกดิความพินาศเหมอืน
ยานอวกาศทีร่ะเบิดพังทลาย

คนทีทํ่ างานทางปญญาใหแกสงัคม ควรท ําอยางมคีวามรบัผดิ
ชอบและไมประมาทใหมาก

ติเตียนกันนักเรื่องพระที่ประพฤติทราม แนละ พระพวกนี้ไมดี 
ทํ าลายภาพของพระพุทธศาสนา และบงชี้ภาวะเสื่อมโทรมทางศีล
ธรรมของสังคม ถวงการพัฒนาประเทศ

แตงานที่แอบแฝงมาในชื่อวาเปนวิชาการ หรือนํ าเสนอของ
เทียมในภาพแหงวิชาการ โดยทํ างานอยางลวกๆ สุกๆ ดิบๆ หรือสุก
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เอาเผากิน มีแตความสลัวคลุมเครือ จะซํ้ าเติมภาวะออนแอทาง
ปญญา ทํ าใหประเทศชาติจมอยูในความลาหลังไมมีท่ีสิ้นสุด

มองอะไรลวกๆ ผิวเผิน แลวทึกทักเอาวาตีความ อางเปนวิชา
การเสยีโก จะตางอะไรจากพวกชาวบาน ชนดิท่ีเจอรอยขดีรอยถากที่
โคนตนไม แลวถนัดตคีวามเปนหวยเบอร

คนไทยควรมุงมัน่ท ํางานวิชาการท่ีมคุีณภาพสงูสดุใหได เพราะ
นี่คือความเขมแข็งทางปญญา ท่ีเปนทั้งแกนทั้งแกนของการพัฒนา

วิชาการของนักบูรณาการแบบเจอผีหลอกก็ตาม วิชาการของ
นักแยกสวนแบบขูดหาเลขหวยก็ตาม กาวไมพนความมักงายและ
ความลาหลงั ไมตองพดูถงึวาจะพาใหลํ ้าเลยเขาขึน้ไปเหนอืการแขงขนั
แมเพียงจะใหมีชัยในการแขงขัน ก็ไมอาจเปนไปได

ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นี้ พระมโนพยายามชี้วาพระบาง
องคบางกลุมในอดีตมีอคติ แตทานเหลานั้นจะมีอคติจริงไหม ยังไมรู
กันแน แตท่ีแนๆ ก็คือ พระมโนไดทํ าการชี้นี้ ดวยวิธีใชความเท็จ 
อยางนอยก็ไมพนที่จะเปนการกลาวหาเขาดวยการหลอกลวง

สถานการณนี้ ควรเตือนสติ มิใชเฉพาะพวกตื่นยุคสมัย แมใน
ฝายสถาบันพุทธศาสนาของไทย ก็ควรตื่นขึ้นมา รูสถานการณขาง
นอกใหทัน และรูเรื่องขางในของตนใหถนัด

ขนาดหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ท่ีเต็มไปดวยขอมูลเท็จชนิด
โตงๆ ตื้นๆ ดื่นไป คนไทยชาวพุทธมากมาย ก็ยังรูไมทัน ฟองถึง
สภาพออนแอแหงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ท่ีควรรีบแกไข

สถาบันพุทธศาสนาจะตองเรงขวนขวายไมประมาท ในการทํ า
หนาท่ีสรางปญญาแกพุทธบริษัท และสื่อสารใหประชาชนรูเขาใจให
ถูกตองทันการณ จึงจะรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยู และบํ าเพ็ญ
ประโยชนสุขแกประชาชนไดสํ าเร็จ
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จริยาของพระมหากัสสปะ

ตามขอมูลเอกสารเทาท่ีพบผาน โดยเฉพาะจากพระไตรปฎก 
จริยาหรือแนวทางชีวิตของพระมหากัสสปะที่ปรากฏขึ้นมาเปนภาพ
ท่ัวไป โดยยังไมไดผานการสันนิษฐานหรือวินิจฉัยของผูหนึ่งผูใด จะ
เปนทํ านองนี้ไหม คือ

พระมหากัสสปะออกบวชจากตระกูลพราหมณ ทานไมชอบอยู
ในที่มีหมูชนมาก ท่ีจะตองปรากฏตัวนํ าหนาหมูคณะ จึงถือธุดงค 
โดยเฉพาะขออยูปา และออกไปอยูเงียบๆ ชุมชนที่ทานพบปะเมื่อ
ออกบิณฑบาต ก็คือชาวบานทั่วไป โดยเฉพาะทานชอบไปตามยาน
คนยากจน

เรื่องของพระมหากัสสปะไมคอยไดรับการจารึกไวในพระ
ไตรปฎก ทานปรากฏองคชัดในชวงเวลาที่พระพุทธเจาปรินิพพาน
ใหมๆ ซึ่งทานไดชวนพระเถระผูใหญใหทํ าสังคายนาเพื่อรวบรวมพุทธ
พจนไวเปนแบบแผน

หลังจากการสังคายนาเสร็จแลว ทานก็มีชีวิตอยูแบบเงียบ
สงบอยางเดิม และก็เชนเดียวกับพระเถระอื่นๆ ในยุคนั้น ท่ีไม
ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับทานอีกหลังจากนั้น

ในดานการบริหารสังฆะ เปนธรรมดาวา เมื่อพระพุทธเจาทรง
เปนพระบรมศาสดาผูตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น ผูท่ีบวชเปนภิกษุ ก็คือผู
ศรัทธาและยอมรับพระองคอยูแลว ทานเหลานั้นก็คอยรับฟงคํ าสั่ง
คํ าสอนที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
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เมื่อสังฆะเติบใหญขึ้น และแผขยายกวางออกไป สงฆใหญ
นอยที่เปนคณะยอยอยูในถิ่นตางๆ มีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํ า โดย
มีองคพระบรมศาสดาเปนศูนยกลางรวมกัน และถือปฏิบัติหลักการ
แหงพระธรรมวินัยเดียวกันตามพุทธเทศนาและพุทธบัญญัติ หากมี
ขอพิจารณาพิเศษก็นํ าเรื่องกราบทูลเสนอขอพุทธวินิจฉัย

ระหวางท่ีพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทรงมีพระอัคร-
สาวก คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ อยูรับสนองงาน 
ชวยบริหารสังฆะ จนเปนที่รู และยอมรับของภิกษุท้ังหลายทั่วกัน 
และพระพุทธเจาก็เคยตรัสวา [ม.ม.๑๓/ ๑๘๙/๑๙๘; M.I.459] “ดีแลวๆ 
โมคคัลลานะ แทจริง เรา หรือสารีบุตรและโมคคัลลานะ พึงบริหาร
ภิกษุสงฆ” แตพระอัครสาวกทั้งสองไดปรินิพพานกอนพระพุทธเจา

หลังพุทธปรินิพพาน สงฆใหญนอยที่เปนคณะยอยอยูในถิ่น
ตางๆ ก็มีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํ า โดยถือปฏิบัติหลักการแหงพระ
ธรรมวินัยตามพุทธเทศนาและพุทธบัญญัติเทาท่ีตนรับทราบไว ซึ่ง
อาจจะไมสมํ่ าเสมอทั่วถึงกัน

ครั้นมีสังคายนาแลว ก็ไดขอยุติรวมกัน และเปนการปดราย
การแหงพระธรรมวินัยในขั้นตอนสํ าคัญ วาจะไมมีพุทธเทศนาและ
พุทธบัญญัติเพ่ิมขึ้นอีก

(พระปุราณะซึ่งเดินทางมาถึงหลังสังคายนาเสร็จกลาววา 
ธรรมวินัยก็เปนอันพระเถระทั้งหลายสังคายนาดีแลว แตตวัทานเอง
จักทรงไวตามท่ีไดสดบัรบัมาตอพระพกัตรของพระผูมพีระภาค; หลัง
จากนี้ สวนที่มีเพ่ิมก็เปนจํ าพวกเถรภาษิต)

ตอแตนั้น การบริหารสังฆะก็เปนเรื่องของสงฆใหญนอยในถิ่น
นั้นๆ ซึ่งมีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํ า โดยมีพระธรรมวินัยที่ยุติในการ
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สังคายนานั้นเปนหลักการท่ียึดถือเปนอันเดียวกัน
เมื่อมีขอสงสัยไมแนใจ ก็อาจจะมีพระเถระผูเปนที่เคารพนับ

ถือกวางขวาง หรือทานที่เชี่ยวชาญในดานนั้นๆ ซึ่งเปนที่เชื่อถือใน
ถิ่นแควน เปนที่ปรึกษาหรือเปนที่อางอิง

ท่ีวามานี้ เปนการมองภาพกวางๆ ใครสนใจจะคนควา
ประมวลความเรื่องพระมหากัสสปะ ในแงท่ีสัมพันธกับความเปนมา
ของสังฆะ รวมมาใหครบบริบูรณ และทํ าเรื่องราวใหจะแจงย่ิงขึ้นอีก 
ก็เปนการดี

ท้ังนี้ ขอสํ าคัญ การจะวิเคราะห วิจารณ สันนิษฐานหรอื
วินจิฉยัใดๆ ขอใหตัง้อยูบนฐานแหงขอมลูทีม่จีรงิ เปนจรงิ แลวทํ าตรง
ไปตรงมา ตามท่ีมันเปน และพอดีกับความจริง
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ตวัอยางแงนาสงสัยในเจตนาของพระมโน

อยางท่ีกลาวแลว ยังไมคิดวาพระมโนมีเจตนาจงใจบิดเบือน
เรื่องราวในพระไตรปฎก ทานคงเพียงหลงไปเพราะทํ างานลวกๆ

แตกระนั้นก็มีหลายจุดหลายแงท่ีพระมโนทํ าความผิดพลาด
ชนิดท่ีเปนความเท็จโจงแจง ซึ่งทํ าใหยังตองสงสัยหรือยังไววางใจไม
ไดวาทานจะไมเจตนา

ขอชี้ตัวอยางงายๆ ในเรื่องที่พระมโนถือเอาเปนประเด็น
สํ าคัญ

พระมโนบอกวาพระมหากัสสปะไดรับการกลาวนามวาเปน
พุทธทายาท

พรอมกันนั้น พระมโนก็แสดงความหมายของ “พุทธทายาท” 
วาเปนผูบริหารคณะสงฆสืบตอจากพระพุทธเจา

หมายความวา พระมหากัสสปะไดรับสถานะ (หรือตั้งตัวขึ้น
มา) เปนผูบริหารคณะสงฆสืบตอจากพระพุทธเจา

ท่ีวาพระมหากัสสปะไดรับการกลาวนามวาเปนพุทธทายาทนั้น 
ก็เปนความจริง

ความหมายของ “พุทธทายาท” ท่ีวาเปนผูบริหารคณะสงฆสืบ
ตอจากพระพุทธเจา แมวาพระมโนจะพูดเอาเอง แตก็เขากันไดกับ
ความหมายที่คนทั่วไปพอจะมองเห็น จึงดูสมจริง

แตมีพระสาวกทานอื่นอีกจํ านวนมาก ท่ีไดรับการกลาวนาม 
และที่กลาวถึงตนเอง วาเปนพุทธทายาท

เมื่อพระมโนอานพบคํ ากลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธ
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ทายาท ท่ีโนนที่นี่ตั้ง ๓ แหง ทานก็คงตองไดพบขอความที่กลาวถึง
พระสาวกทานอื่นๆ เปนพุทธทายาทดวย

แตทํ าไมพระมโนจึงจํ าเพาะเจาะจงยกเอาเฉพาะคํ ากลาวถึง
พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท องคเดียว ไมยอมพูดถึงพระสาวก
ทานอื่นๆ ซึ่งก็ไดรับการกลาวนามวาเปนพุทธทายาท เชนเดียวกัน

ย่ิงกวานัน้ ขอความในค ํากลาววาเปนพทุธทายาทนัน้เอง หลาย
แหงแสดงอยูในตวัใหรูวา คํ าวาพทุธทายาทตามความหมายของชาวพทุธ
เปนอยางไร และทานที่กํ าลังกลาวนั้นเขาใจวาอยางไร (ซึ่งไมเกี่ยว
กับการสืบตอตํ าแหนงฐานะ หรือการบริหารกิจการอันใดเลย)

แตทํ าไมพระมโนจึงไมยกเอาขอความในคํ ากลาวนั้นๆ มาใหผู
อานดูเสียดวย

แตโจงแจงย่ิงกวานั้นอีก ในบรรดาคํ ากลาวถึงพระมหากัสสปะ 
วาเปนพทุธทายาทนัน้ พระมโนยกเอาถอยค ําของพระมหาโมคคลัลานะ 
ท่ีกลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท มาใหดูเปนหลักฐานดวย

แทท่ีจริง พระมหาโมคคัลลานะมิไดกลาวถึงพระมหากัสสปะ
เทานัน้วาเปนพทุธทายาท แตพระมหาโมคคลัลานะกลาวถึงตัวทานเอง
ดวยวาเปนพทุธทายาท

แทจริงนั้น พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองกอนวา
เปนพทุธทายาท แลวจึงกลาวถงึพระมหากัสสปะเปนพทุธทายาท

แตท่ีสํ าคัญ ถอยคํ าของพระมหาโมคคลัลานะ ท้ังท่ีกลาวถึงตัว
ทานเองวาเปนพุทธทายาท และที่กลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธ
ทายาทท้ังหมดนั้น อยูตอกันติดกัน นับไดวาเปนขอความเดียวกัน

สองบรรทัดตนคือคาถาแรก พระมหาโมคคลัลานะกลาวถึงตัว
ทานเองวาเปนพทุธทายาท ตอดวยอกีสองบรรทดัคือคาถาถดัมา กลาว
ถงึพระมหากสัสปะ เปนพทุธทายาท
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ขอยกของจริงมาใหดูซํ้ าอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ (หนังสือนี้ หนา ๓๘; ใน
พระไตรปฎกแปลภาษาไทย ใชคํ าวา “อาตมา” แตในที่นี้ เปลี่ยนใชคํ าวา “เรา”)

เรา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนบุตรของพระ
พุทธเจา ผูไมมีใครเปรียบ ผูคงที่ ไดเขาไปสูชองภูเขา 
เจริญฌานอยู

เรา เปนผู สงบระงับ ยินดีแตในธรรมอันสงบ 
อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปนมนุี เปนทายาทของพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท พทุธฺเสฏสสฺ) เปนผูอัน
ทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดากราบไหว

พระกสัสป ผูสงบระงับ ยินดีแตในธรรมอนัสงบ 
อยูในเสนาสนะอนัสงัด เปนมนุ ี เปนทายาทของพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท พทุธฺเสฏสสฺ) ดกูร
พราหมณ ทานจงไหวเถดิ

[ขุ.เถร.26/400/427; Thag.1168-9]     
ทํ าไมพระมโนจะไมเหน็ขอความทีต่อเนือ่งกนัอยูนี ้ และเมือ่เหน็

ทํ าไมจึงไมบอกวาพระสาวกทานอื่นอยางพระมหาโมคคัลลานะก็ไดรับ
การกลาวถงึวาเปนพทุธทายาทดวย

ถาแมจะยกเอาขอความทีพ่ระมหาโมคคลัลานะกลาวถึงตัวทาน
เองวาเปนพทุธทายาทมาใหดดูวย กง็ายมาก เพราะอยูตอกนัตดิกนั 
ทํ าไมพระมโนจึงตดัตอนเสยี ไมน ํามาใหผูอานไดเหน็ใหครบความ

เรือ่งนี ้ ในเนือ้เลมกไ็ดพูดถงึแบบผานๆ ครัง้หนึง่แลว แตน ํามา
พูดจํ าเพาะอกีท่ีนี ่ เพ่ือชีเ้ปนจุดตวัอยางใหเหน็ชดัวา ทํ าไมจึงยังไม
สามารถสลายขอสงสยัตอเจตนาของพระมโน

พรอมนั้นก็เปนตัวอยางท่ีบอกดวยวา ทํ าไมหลายทานจึงพูด
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ตัดสินลงไปทเีดยีววาพระมโนบดิเบือน ซึง่ตองยอมรบัวาทานเหลานัน้
มใิชพูดเพียงดวยอารมณ แตเปนการพดูอยางสมดวยเหตผุล

จากขอสงสยันี้ กต็องถามตอไปวา ถาพระมโนท ําความผิด
พลาดทีพู่ดไดเตม็ปากวาเปนความเทจ็นัน้ ดวยเจตนาที่ไมสุจริตแลว 
พระมโนมเีจตนามุงหมายผลอะไร

ถาจะแจกแจงออกไป ความมุงหมายของพระมโนคงมีหลาย
อยาง แตเอาตรงจดุนี ้ซึง่เหน็ไดงายมาก ชดัเจนเลย กคื็อ

ถาพระมหากัสสปะมีภาวะจิตใจและมีพฤติการณตางๆ อยางท่ี
พระมโนไดพยายามบอก พระมหากัสสปะก็เปนผูมีเจตนาไมสุจริต  
และไดทํ าการรายตอพระพุทธศาสนา (เรียกไดวาถึงขั้นทํ าลายพระ
พุทธศาสนา) เปนบุคคลที่เชื่อถือไมได

พระมหากัสสปะเปนประธานการสังคายนาครั้งท่ี ๑ (และตาม
ท่ีพระมโนพยายามบอกวา พระมหากัสสปะไดยึดอํ านาจปกครอง
คณะสงฆตอจากพระพุทธเจา และไดคัดเลือกเอาแตพระพวกของตน
จากวรรณะพราหมณมาเขาประชุมเปนผูทํ าสังคายนา)

ถาพระมหากัสสปะมีเจตนาไมสุจริต เชื่อถือไมได การ
สังคายนาครั้งท่ี ๑ นั้น ก็เปนเพียงผลแหงการรายของผูไมสุจริต 
และจึงเชื่อถือไมได

การสังคายนาครั้งท่ี ๑ นั้น เปนที่มาของพระไตรปฎกท่ีบรรจุ
พระธรรมวินัย ซึ่งเปนหลักของพระพุทธศาสนามาจนบัดนี้ คือเปนที่
รวมและเปนแหลงตนเดิมแหงคํ าสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนา 
แทนองคพระพุทธเจา

ถาการสังคายนาครั้งท่ี ๑ นั้น เปนเหตุการณทุจริต อันเชื่อถือ
ไมได พระไตรปฎก พระธรรมวินัย และคํ าสั่งสอนของพระพุทธ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙๗

ศาสนาที่ชาวพุทธนับถือปฏิบัติกันอยูท้ังหมด ก็เปนของผิดพลาด ไม
จริง ไมแท เชื่อถือไมได

ก็จะเปนอยางท่ีพระมโนพูดไวในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม 
๒ หนา ๒๒๑ ท่ีเคยยกมาใหดูในเนื้อเลมแลว (หนา ๑๑๒–๑๑๓) วา

“… คงไมใชพระมหากสัสปะแตเพียงรปูเดียว แต
เปนคณะพระภิกษุจากวรรณะพราหมณซึ่งมีจํ านวนกวา
รอยละ ๔๐ ในยคุนัน้ เปนคณะทีใ่หญพอจนสามารถทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรปูแบบพระธรรมวนิยั หรอืการบรหิารงาน
หลงัจากพทุธปรนิพิพานไดโดยสะดวก”
ทุกประเด็นที่พระมโนเขียนไวในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เทาท่ี

ไดอาน เห็นไดชัดวา ถาเปนจริงอยางท่ีพระมโนพูด ก็จะมีสาระ
สํ าคัญท่ีสงผลใหมองเห็นอยางท่ีวามานั้น

ไมเฉพาะหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เทานั้น ลองนึกดูเถิด แม
เรื่องที่พระมโนเขียนกอนนี้ ท่ีตั้งชื่อวา พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรค
อะไร? ก็ดํ าเนินความมาลงที่ปลายทางนี้ ถาเปนเรื่องของเจตนา ก็
คือมีจุดหมายเดียวกัน

ผูท่ีสงัเกตการณ สามารถชีไ้ปถงึเคามลูทีว่า ถาผูคนมองเหน็ตาม
วาเรือ่งเปนอยางท่ีพระมโนพดูนัน้แลว ชองวางใหญกจ็ะเกดิขึน้ เกดิเปน
โอกาสทีจ่ะรบัชวงกลาวตอออกไปวา คํ าสอนแทท่ีหายไปมอียูท่ีนัน่ทีน่ี่
วาดังนี้ๆ แลว ลัทธิพราหมณตัวจริงท่ีรออยูก็จะไดทีแทรกเขามา

พระมโนยกขอความและเรื่องราวนั่นนี่มาแสดงในทํ านองที่จะ
ใหเห็นวา พระไตรปฎกผิดพลาด ถูกดัดแปลงหรือเสริมแตง มีความ
ไมสอดคลองตางๆ (เชนเรื่องที่พระมโนวาพระอานนทเปนพระ
อรหันต ตั้งแตยังหนุม)
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แรกไดอาน บางทีนึกวาบางเร่ืองอาจจะเปนอยางท่ีพระมโน
พูด บางทีพระมโนจะพบหลักฐานอะไรแปลกใหม แตพอตรวจสอบ
ขอมูลใหชัด เรื่องไมเปนอยางท่ีพระมโนพูด แตกลับตรงขาม

อานไปดูไป คนที่เขาถึงขอมูลจริง กลับยิ่งมองเห็นชัดขึ้นๆ วา
ทุกขอทุกประเด็นที่พระมโนพูดไป ไมใชพระไตรปฎกผิดพลาด แต
กลายเปนวา พระมโนนั้นแหละ พูดขัดกับตัวเอง เขาใจขอมูลผิด
พลาด ขาดการตรวจสอบ เต็มไปดวยการคาดเดา คิดเอาเอง แม
กระทั่งใชขอมูลเท็จ

พระไตรปฎกมีเนื้อหามากมาย พิมพเปนหนาหนังสือฉบับ
ภาษาบาลีอักษรไทยเกินกวา ๒ หมื่นหนา เปนธรรมดาวาจะมีสวนที่
แตกตางหรือดูเหมือนแยงกันบาง อันจะตองพิจารณา เปนเรื่องของ
การศึกษา แตก็เปนเพียงขอปลีกยอย และเทียบแลวก็เปนสวนเล็ก
นอย ขณะที่เนื้อหาสวนใหญและหลักการสํ าคัญ สอดคลองกลมกลืน
กันอยางท่ีควรนับวาอัศจรรย

 ถาสาระและเรื่องราวเปนจริงอยางท่ีพระมโนเขียนในหนังสือ 
เหตุเกิด พ.ศ. ๑ พระไตรปฎกบาลีของชาวพุทธ โดยเฉพาะเถรวาท 
ก็ขาดตกบกพรองมากมาย ไมควรแกความนับถือ

แตพอวิเคราะหเจาะลงไปถึงความจริงได กลายเปนวา 
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนตางหาก ท่ีเปนงานเขียนเหลว
ไหลเลื่อนลอย

ความจริงท่ีเปนขอสรุปในเรื่องนี้ มีความแนนอนตรงที่วา การ
กระทํ าของพระมโนในการแสดงความผิดพลาดบกพรองของพระไตร
ปฎกนั้น เปนการกระทํ าท่ีเหลวไหลเลื่อนลอย ไมไดผลจริง

แตขอวาพระมโนท ําการนัน้ดวยเจตนาอยางไร ไมสจุรติหรอื
ไม เปนประเดน็ทีท้ิ่งไวกอน ขอใหผูอานพนิจิพจิารณาเอง



แถมพิเศษ

สบืเนื่องจาก-ภาพยนตร
เรื่อง

“ก ําเนิดพระพุทธเจา”
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สืบเนื่องจากขาวหนา ๑ ของหนงัสอืพมิพขาวสด ฉบบัวันที ่๑๖
มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งลงคํ าแถลงของบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส จํ ากัด
เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “ก ําเนิดพระพุทธเจา”  มีขอความอางถึงพระ
ธรรมปฎก โดยกลาวทํ านองวา กอนนํ าภาพยนตรเรื่องนั้นออกฉาย
ไดปรึกษาพระธรรมปฎกแลว

ดวยเหตุท่ีพระธรรมปฎกไมเคยไดทราบหรือมีความเกี่ยวของ
ใดๆ กับภาพยนตรเรื่องนั้นเลย จึงไดทํ าจดหมายไปยังบรรณาธกิาร
หนงัสอืพมิพขาวสด ขอความอนุเคราะหลงคํ าปฏิเสธขาว

กับทั้งไดทํ าจดหมายมีใจความอยางเดียวกันนั้น สงไปยังผูจัด
การ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํ ากัด และผูอํ านวยการ อสมท. 
เพ่ือรวมมือในการปฏิเสธขาว แลวแจงแกผูอํ านวยการสํ านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือเปนขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณท่ีมีผล
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา

เมื่อปฏิเสธขาว ใหประชาชนทราบความจริงแลว ก็เสร็จเรื่อง 
แตสิ่งท่ีสํ าคัญกวานั้น คือ เห็นวาควรถือเปนโอกาสที่จะใหความรู
ความเขาใจแกประชาชน โดยเฉพาะใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูเรื่อง
ราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รูเทาทันสถานการณ และเกิดความตื่น
ตัวท่ีเปนกุศล

จึงมีเรื่องที่สืบเนื่องจากภาพยนตรเรื่อง “ก ําเนิดพระพุทธเจา” 
ดังตอไปนี้



วัดญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล
ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

๑๙ มกราคม ๒๕๔๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะหลงคํ าปฏิเสธขาว
เจริญพร บรรณาธกิาร หนงัสอืพิมพขาวสด
อางถึง  หนงัสอืพิมพขาวสด ฉบบัวนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๔๗

เนือ่งดวยไดมทีานผูหวังด ี น ําหนงัสอืพมิพขาวสด ฉบบัทีอ่างถงึ
ไปถวายพระที่วัดอานใหอาตมภาพฟง ทํ าใหไดทราบขาว (หนา ๑)
เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “ก ําเนิดพระพุทธเจา”  โดยเฉพาะสวนที่
สํ าคัญ ซึ่งอางถึงอาตมภาพดวย ตามความในขาวนั้นวา

มีเดีย ออฟ มีเดียส เปดแถลงโตสภาองคกรพระพทุธศาสนาฯ 
เผยหนงั “ก ําเนดิพระพทุธเจา” ไดรบัการตรวจสอบเรือ่งราวอยางดี
จากผูทรงคณุวฒุทิางศาสนาของไทยแลว ทัง้พระธรรมปฎก …
และอีกตอนหนึ่งวา

… บรษิทัจงึไดน ําภาพยนตรดังกลาวไปพบพระธรรมปฎก …
อาตมภาพขอโอกาสแจงเพ่ือทราบวา ขาวดังกลาวขางบนนี้ไม

ตรงกับความเปนจริง เมื่อมองในแงดี อาจเปนไดวา ผูใหขาวหรือผูท่ี
เกี่ยวของ ไดมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับชื่อและตัวบุคคล โดยนํ าชื่อ
ของทานผูอื่นมาสับสนกับอาตมภาพ

แตไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ความจริงก็คือ มิไดมีทานผูใดไป
พบปะปรึกษาอาตมภาพเกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “ก ําเนิดพระพุทธ
เจา” นั้น และอาตมภาพก็ยังนึกไมออกวาเคยไดยินชื่อภาพยนตร
เรื่องนี้มากอนไดฟงพระอานขาวในหนังสือพิมพขาวสด ท่ีวาขางตน

ท้ังนี้ สอดคลองกับการที่อาตมภาพไมไดเกี่ยวของกับงาน
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สาธารณะมาประมาณ ๗ ปแลว และระหวางนี้ บุคคลที่พบปะกับ
อาตมภาพกม็จํี านวนนอยอยางย่ิง

อยางไรก็ตาม อาตมภาพขอโอกาสใหขอสังเกตวา ในประเทศ
อินเดียเอง ระหวางชวงเวลาเกือบสิบปมานี้ ไดมีทานผูนํ าชาวพุทธ
บางทานแจงขาวมาเปนระยะวา ขณะที่พระพุทธศาสนากํ าลังเริ่มฟน
ขึ้นใหมในชมพูทวีป ทางฝายผูมีกํ าลังทรัพยและอิทธิพลบางคนไดหา
ทางกีดกั้น รวมท้ังทํ าภาพยนตรขึ้นเผยแพร โดยใชวิธีสืบมาแต
โบราณ ท่ีไดผลในการก ําจัดพระพทุธศาสนา คือสรางเร่ืองราวใหพระ
พุทธเจาเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ (รูจักกันวาปาง
“พุทธาวตาร” แตชื่อแทท่ีผูคิดการใหไว คือปาง “มายาโมหะ”)

ผูน ําชาวพุทธในประเทศอนิเดยีบางทานนัน้ ถงึกบัเคยขอใหเราทาง
เมอืงไทยชวยมหีนงัสอืสนบัสนนุไปยงัอนิเดยี เพ่ือใหมกีารปฏบัิตติอพระ
พุทธศาสนาดวยไมตร ีอยางถกูตองชอบธรรม

จริงอยู ตองยอมรับความจริงวา การสรางภาพยนตรยอมมุง
เพ่ือการบันเทิง และเปนเรื่องของธุรกิจ ท่ีตองหวังผลกํ าไรเปน
ธรรมดา แตก็ตองยอมรับวาเปนความจริงเชนกันวา ในหลายกรณีมี
เจตนาใหญกวานั้นซอนอยูขางหลัง

ส ําหรบัทานผูคิดสรางสรรค ซึง่หวังดตีอสงัคมและเพือ่นรวมชาติ
กค็งจะตองท ําธรุกจิ โดยหาทางและถอืเปนโอกาส ท่ีจะท ําใหเรือ่งบนัเทงิ
นั้นๆ มีคุณคาท่ีอํ านวยสาระและประโยชนแกประชาชน เฉพาะอยาง
ย่ิงในทางปญญา

ย่ิงในเวลาเฉพาะหนาขณะนี ้ท่ีโลกอยูในยคุแหงการแขงขนั โดย
มีขาวสารเปนพลังท่ีจะกํ าชัยชนะ แตคนไทยยังเฉื่อยเพลินอยูกับการ
บันเทิงและการเสพบริโภค สังคมไทยกํ าลังตองการความไมประมาท
ในการศกึษา จะตองชวยกนัเรงรดัและเรงเราใหคนไทยใฝแสวงปญญา
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มุงหนาหาความรูท่ีเทาทันและถึงความจริงแท ควรถือเปนโอกาสที่
จะเอาเรื่องบันเทิงมารวมเปนสื่อสาระทางปญญา และปลุกเราความ
ใฝแสวงปญญาท่ีวานั้น แลวโดยวิธีการอยางนี้ ทานผูผลิตและผูเผย
แพรสื่อ ก็จะชื่อวามีเมตตาธรรมตอสังคมไทย โดยไดปฏิบัติตอ
ประชาชนดวยไมตรีท่ีหวังดีแทจริง

เมตตาท่ีแทนั้น มิใชการมัวมาพูดจาเอาใจกัน แตตองเปน
เมตตาท่ีนํ าไปสูการแกปญหาระยะยาว ถึงแมจะหวังดี แตจะแสดง
ความคิดเห็นเพียงดวยความรูสึกแมท่ีดีนั้น หาพอไม แมจะพูดดวย
เมตตาคิดหวังวาจะใหประนีประนอม แตจะตองมั่นใจแกตัววาสิ่งท่ี
พูดออกไปนั้นตนเองรูจริง ถึงจะเมตตา ก็ตองไมละเลยการหาความ
รูใหถองแท ไมควรเปนเพียงผูตามกระแส หรือเอาแคเปนผูคอยฟง

ในกรณีของภาพยนตรท่ีกํ าลังถกเถียงกันนี้ ถาเรื่องราวที่เขา
ทํ ามาไมถูกตอง และเปนปญหาจริงอยางท่ีถูกกลาววา และถาทานผู
เผยแพรระลึกทัน ก็นาจะพลิกวิกฤตเปนโอกาสได โดยยกเอาภาพ
ยนตรเรื่องนี้เปนขอมูลความรูตัวอยาง พรอมกับเผยแพรความรูท่ีถูก
ตองเปนจริงแนบพรอมกันไป ใหเห็นวาในประวัติศาสตร ไดมีการทํ า
ใหเกิดความเสื่อมแกพระพุทธศาสนาไดอยางไร ซึ่งจะเปนเครื่อง
เตือนภัยเพื่อชวยใหชาวพุทธไทยไมมัวหลับไหล เผ่ือจะชวยใหตื่นและ
พากันไตกันขึ้นมาสูความไมประมาทไดบาง

อาตมภาพหวงัวาคงไดรบัความอนเุคราะหจากทานบรรณาธกิาร 
ท่ีจะลงพมิพขอความปฏเิสธขาวขางตน ดงัไดชีแ้จงมา และขอ
อนโุมทนาทานบรรณาธกิาร ในไมตรธีรรมเปนอยางย่ิง

ขอเจริญพร

(พระธรรมปฎก ปยุตฺโต)
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จากจดหมายชุดนี้ ขอยกขอความตอไปนี้มายํ้ า :-
“ในกรณีของภาพยนตรท่ีกํ าลังถกเถียงกันนี้ ถา

เรือ่งราวที่เขาทํ ามาไมถูกตอง และเปนปญหาจริงอยางท่ี
ถูกกลาววา และถาทานผูเผยแพรระลึกทัน ก็นาจะพลิก
วิกฤตเปนโอกาสได โดยยกเอาภาพยนตรเรื่องนี้เปนตัว
อยางของขอมูลความรูที่ผิดพลาด พรอมกับเผยแพรความ
รูที่ถูกตองเปนจริงพรอมไปดวยกัน ใหเห็นวาในประวัติ
ศาสตร ไดมีการทํ าใหเกิดความเสื่อมแกพระพุทธ
ศาสนาไดอยางไร ซึ่งจะเปนเครื่องเตือนภัยเพื่อชวยให
ชาวพุทธไทยไมมัวหลับไหล เผ่ือจะชวยใหตื่นและพากัน
ไตกันขึ้นมาสูความไมประมาทไดบาง

การทํ าเชนนี้ จะกลายเปนปฏิบัติการในทางสราง
สรรค ซึง่แสดงถงึความหวงัดตีอสงัคมและเพือ่นรวมชาติ
ทํ าใหเรื่องบันเทิงมีคุณคาท่ีอํ านวยสาระและประโยชน
แกประชาชน เฉพาะอยางย่ิงในทางปญญา พรอมทั้ง
เปนเครื่องเตือนภัยเพื่อชวยใหชาวพุทธไทยเกิดความไม
ประมาท”

เนื่องจากโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จึงขอนํ าความรูเรื่องอดีตของ
พระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนที่ควรทราบเพื่อความฉลาดเทาทันตอ
สถานการณ มาเลาสูกัน ดังตอไปนี้ 



บทเรียนทีม่กัถกูลมื*

อินเดียหันจากพราหมณ มาหาพุทธศาสน
ศาสนาพราหมณอันเกาแกของอินเดีย ซึ่งพัฒนามาเปน

ศาสนาที่เรียกในปจจุบันวาฮินดู นับถือเทพสูงสุด ซึ่งในพุทธกาลได
แกพระพรหม ผูมีอํ านาจสรางสรรคดลบันดาลสรรพสิ่ง รวมท้ังชีวิต
และสังคมของมนุษย

ศาสนาพราหมณนั้น ไดจัดตั้งวางระเบียบสังคมดวยระบบ
วรรณะ และกํ ากับวิถีของสังคมนั้นดวยขอกํ าหนดแหงพิธีบูชายัญ
บนฐานแหงความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวท โดยอางอํ านาจสูงสุด
ของพระพรหมเทพเจา

ในระบบวรรณะ ๔ นั้น พระพรหมทรงสรางและจัดสรรสังคม
มนุษย โดยแบงคนใหมีศักดิ์และสิทธิ์ตามชาติกํ าเนิด ไมมีทางแกไข

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหมนุษยรูวาธรรมสูงสุด 
สวนพระพรหมและเทพทั้งปวง เปนเพียงเพ่ือนรวมสังสารวัฏ ท่ี
มนุษยพึงอยูรวมดวยเมตตา โดยตางก็เปนไปตามธรรม

พรอมกันนั้น พระพุทธเจาทรงประกาศหลักการใหถือวาคนทั้ง 
๔ วรรณะมีสถานะเสมอกัน ไมมีการแบงแยกแตกตาง

มวลมนุษยเสมอกันโดยธรรม จะแตกตางกันไปก็ดวยการทํ า
กรรม ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา

                                                                         
* เรื่องราวตอไปนี้ นํ ามาจากหนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา. ๕๖ และ ๓๕๖–๓๖๒ 
แตไดจัดปรับใหมใหมีเน้ือความกระทัดรัดพอเหมาะแกความเขาใจ
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บุคคลไมเปนคนถอยทรามเพราะชาติกํ าเนิด ไม
เปนพราหมณเพราะชาติกํ าเนิด แตเปนคนถอยทราม
เพราะการกระทํ า เปนพราหมณเพราะการกระทํ า

[ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙]

สังฆะของพระพุทธเจาจึงเปดรับคนทั้ง ๔ วรรณะเทาเทียมกัน 
ดังคํ ากลาวของพระสารีบุตรวา

แมนํ้ าสินธู แมนํ้ าสรัสวดี แมนํ้ าจันทภาคา แมนํ้ า
คงคา แมนํ้ ายมนุา แมนํ้ าสรภู และมหินที ทั้งหมดนี้
เมื่อหล่ังไหลมา สาครยอมรับไว ช่ือเดิมก็สลัดหาย รู
กันแตวาเปนสาคร

เหลาชน ๔ วรรณะนี้ ก็เชนกัน บรรพชาใน
สํ านักของพระองค (พระพุทธเจา) ยอมละชื่อเดิม รู
กันแตวาเปนพุทธบุตร

[ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙]
อีกดานหนึ่งคือการบูชายัญ ในพระไตรปฎก มีเรื่องราวจารึก

ไวหลายพระสูตร ท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปทรงพบปะสนทนาโตตอบกับ
พราหมณผูใหญมีชื่อเสียงและผูปกครองบานเมือง โดยทรงใชวิธีการ
ทางปญญา ทํ าใหเขาเลิกลมพิธีบูชายัญ ท่ีเอาใจเทพเจาเพ่ือผล
ประโยชนสวนตัวดวยการเบียดเบียนคนและสัตว ใหเขาหันมา
บํ าเพ็ญทานเผ่ือแผแบงปนชวยเหลือกันในหมูมนุษยเอง

เมื่อการตอสูทางปญญาเขมขนขึ้น และพระพุทธศาสนาแผ
ขยายออกไป พิธีบูชายัญก็ลดความสํ าคัญลง แมแตพราหมณก็สละ
วรรณะออกมาบวชเปนพระภิกษุกันมากขึ้นๆ ทํ าใหสถานะของ
ศาสนาพราหมณสั่นคลอนอยางมาก
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เมื่อเวลาผานไป พระพุทธศาสนาก็ย่ิงเจริญแพรหลายกวาง
ขวาง จนกระทั่งถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ ท่ี
ครองราชยตั้งแต พ.ศ. ๒๑๘

พระเจาอโศกมหาราชทรงนํ าธรรมของพระพุทธเจามาใชใน
การปกครองบานเมือง โดยทะนุบํ ารุงอํ านวยประโยชนสุขแกประชา
ราษฎรอยางท่ัวถึง และคุมครองใหความเปนธรรมเสมอเหมือนกัน

นอกจากไมใหอภิสิทธิ์แกวรรณะพราหมณแลว พระเจาอโศก
มหาราชถึงกับทรงประกาศหามการฆาสัตวบูชายัญ และทรงยํ้ าการ
หามบูชายัญนี้บอยครั้งในศิลาจารึกท่ีโปรดใหเขียนไวในทองถิ่นดิน
แดนตางๆ นับวาเปนการหักลางหลักการของศาสนาพราหมณอยาง
ถึงรากถึงฐาน

แนนอนวา ระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนสิ่งท่ีพราหมณ
จะตองพยายามรักษาไวใหมั่นคงที่สุด

หลังจากพระเจาอโศกมหาราชสวรรคตเพียง ๕๓ ป (นับแบบ
ของเราวา พ.ศ. ๓๑๓ แตนับอยางฝรั่งวาประมาณ พ.ศ. ๒๙๘) พวก
พราหมณก็โคนลมราชวงศโมริยะลง โดยพราหมณนามวาปุษยมิตร  
ซึ่งรับราชการเปนเสนาบดีอยูในวัง ไดปลงพระชนมกษัตริยเสีย แลว
พราหมณก็ขึ้นครองราชยเปนกษัตริยเอง ตั้งราชวงศใหมชื่อวาศุงคะ

มีเรื่องบันทึกไววา ราชาปุษยมิตรไดประกาศศักดา โดยรื้อฟน
การบูชายัญ เฉพาะอยางย่ิงยัญพิธีท่ีย่ิงใหญของกษัตริย คืออัศวเมธ
อันไดแกการฆามาบูชายัญ

นอกจากนั้น ราชาปุษยมิตรไดทํ าลายพระพุทธศาสนา เผาวัด
กํ าจัดพระภิกษุสงฆ โดยถึงกับใหคาศีรษะแกผูฆาพระภิกษุได รูปละ
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๑๐๐ ทินาร* แตเรื่องของปุษยมิตรอยูในยุคที่มีเอกสารนอย จึงไมมี
รายละเอียด

อยางไรก็ตาม ราชาปุษยมิตรทํ าลายพระพุทธศาสนาไมไดมาก 
เพราะครองดินแดนของราชวงศโมริยะไวไดเพียงบางสวน มีผูตั้ง
อาณาจักรอื่นๆ ขึ้น แตกแยกออกไป  และพระพุทธศาสนาก็ยังรุง
เรืองตอมาในหลายถิ่น เชน ในอาณาจักรบากเตรีย ท่ีเราเรียกวา
แควนโยนก ของกษตัรยิเชือ้ชาติกรกี พระนามวาพระเจาเมนานเดอร
หรือมิลินทะ แหงแควนสาคละ หรือสากละ ในปญจาบปจจุบัน

ตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๔๐๐  (ราว ๑๕๐ ปหลังยุคพระเจาอโศก
มหาราช) เทพเจาองคใหมไดย่ิงใหญขึ้นมาในศาสนาพราหมณนั้น คือ 
พระวิษณุ (ไดแกพระนารายณ) และพระศิวะ (ไดแกพระอิศวร)

ในยุคตอจากนี้ ตลอดเวลาระยะยาว พราหมณไดพยายามลม
ลางพระพุทธศาสนาเรื่อยมา ดวยวิธีการตางๆ ท้ังอยางรุนแรง และ
อยางละมุนละมอม รวมท้ังการสรางนารายณอวตารปางท่ี ๙ ท่ีเรียก
วาพุทธาวตาร หรือที่พราหมณเองเรียกวาปางมายาโมหะ และศิวะ
อวตาร ตลอดจนตั้งคณะนักบวชฮินดูขึ้นมาเลียนแบบสังฆะ

เดี๋ยวนี้ชาวฮินดูสรางเทวาลัย บางพวกวางรูปพระนารายณไว
ตรงกลาง แลวบางแหงก็เอารูปพระพุทธเจาไปวางไวขางๆ ใหเปน
บริวาร

การท่ีเขาทํ าอยางนี้ เปนเรื่องยุคหลังๆ ท่ีสืบมาแตราว พ.ศ. 
๑๐๐๐

ครั้งนั้น ทางฝายฮินดูแตงเรื่อง โดยสรางหลักคํ าสอนใหมขึ้น

                                                                         
* Dutt, Sukumar. The Buddha and Five After-Centuries. (London: Luzac and

Company Limited, 1955), p. 164
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มา บอกวาพระนารายณซึ่งเปนเทพผูย่ิงใหญ จะอวตารลงมากูและ
แกปญหาของโลกเปนระยะๆ แลวครั้งหนึ่งก็ไดอวตารลงมาเปนพระ
พุทธเจา เสร็จแลวพระพุทธเจาของเราก็กลายเปนอวตารปางหนึ่ง
ของพระนารายณ

เขาบอกวา บูชาพระพุทธเจาได ไมเปนไร เพราะพระพุทธเจา
ก็เปนพระนารายณท่ีอวตารลงมา วาแลวเขาก็เอาพระพุทธรูปไปไว
ในเทวาลัยของฮินดูดวย โดยเอาพระนารายณตั้งตรงกลาง แลวเอา
พระพุทธรูปไปวางไวขางๆ เปนการคอยประสานกลมกลืนกันไป

แตท่ีเขาบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร ดูเหมือนเปน
การยกยองนั้น ถาศึกษาสักหนอย ก็จะรูวาเปนการมุงราย เพราะ
เขาบอกวา พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพ่ือทํ าหนาท่ี
หลอกลวงคน

ลัทธิฮินดูบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางมายาโมหะ
คือปางหลอกลวงคน หลอกลวงอยางไร คือเขาแตงเปนเรื่องวา มี
มนุษยจํ านวนมากที่เปนพวกของอสูรราย เปนปฏิปกษตอพระเปน
เจาและตอพระเวท พระนารายณก็เลยอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา
เพ่ือหลอกลวงคนเหลานี้เอามารวมเขาดวยกันไว เพ่ือชวยใหเทพเจา
ทํ าลายคนเหลานี้ไดสะดวก ทีเดียวหมดเลย

หมายความวา ฮินดูใหพระพุทธเจาเปนพระเอกในบทบาทของ
ผูหลอกลวง และถือวาชาวพุทธก็คือพวกลูกนองของอสูร

พราหมณใชพระนารายณ มาชิงอินเดียกลับไป
ไหนๆ ได พูดพาดพิงถึงการท่ีฮินดูเอาพระพุทธเจาเปน

นารายณอวตารแลว ก็ควรจะพูดใหเขาใจชัดเจนขึ้นสักนิด
เรื่องนารายณอวตารนี้เกิดขึ้นในยุคคัมภีรปุราณะของฮินดู 
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ปุราณะ แปลงายๆ วา เรื่องโบราณ ก็คลายกับคํ าวาตํ านาน แตเปน
ตํ านานของฮินดูโดยเฉพาะ

คัมภีรปุราณะมีท้ังหมด ๑๘ คัมภีร แตกอนเคยเขาใจกันวาเกา
แกมาก แตเวลานี้รูกันลงตัวหมดแลววา แตงขึ้นเริ่มแรกในคริสต
ศตวรรษ ท่ี ๔ (ราว พ.ศ. ๘๕๐) และแตงกันเรื่อยๆ มาจนถึงคริสต 
ศตวรรษที่ ๑๐ (ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) แตปราชญบางทานวาถึงคริสต 
ศตวรรษที่ ๑๖ (ราว พ.ศ. ๒๐๕๐)

เรื่องเอาพระพุทธเจาเปนอวตารของพระนารายณ ท่ีเรียกวา 
พทุธาวตาร นั้น ปรากฏขึ้นระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐ คัมภีรปุราณะ 
คัมภีรแรกท่ีกลาวถึงพระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร คือ “วิษณุ
ปุราณะ” ซึ่งเปนคัมภีรท่ีแตงในชวง พ.ศ. ๙๔๓-๑๐๔๓ และบรรยาย
ไวยืดยาว

ชาวฮินดูเอาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารเพ่ืออะไร ไมควร
เดา ถาตองการรูชัดก็อานขอความในคัมภีรปุราณะที่เปนตนแหลง ก็
จะไดความแนนอน ขอยกขอความในคัมภีรวิษณุปุราณะ ตอนสํ าคัญ
มาใหดู ตอนหนึ่งวา

“พวกอสูร มปีระหลาทะ เปนหวัหนา ไดขโมยเครือ่ง
บชูายญัของเทพยดาทัง้หลายไป แตเหลาอสูรเกงกลามาก ... 
เทพยดาปราบไมได พระวษิณเุจา (พระนารายณ) จึงทรง
นริมติบรุษุแหงมายา (นกัหลอกลวง) ขึน้มาเพือ่ใหไปชกัพา
เหลาอสูรออกไปใหพนจากทางแหงพระเวท ...

บรุษุแหงมายานัน้นุงหมผาสีแดง และสอนเหลาอสูรวา
การฆาสัตวบชูายญัเปนบาป ... ท ําใหพวกอสูรเปนชาวพทุธ 
และชกัพาใหหมูชนอืน่ๆ ออกนอกศาสนา พากนัละทิง้พระ
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เวท ตเิตยีนเทพยดาและพราหมณทัง้หลาย สลัดทิง้สัทธรรม
ทีเ่ปนเกราะปองกันตัว เทพยดาทัง้หลายจงึเขาโจมตีและฆา
อสูรเหลานัน้ได”*

อีกแหงหนึ่งกลาววา
“ในการสงครามระหวางเทพยดากบัเหลาอสูร เทพยดา

ไดปราชัย และมาขอใหองคพระเปนเจา (พระวิษณุ = 
นารายณ) ทรงเปนทีพ่ึง่ องคพระเปนเจาจึงไดทรงมาอบุตัเิปน
ราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ มาทรงเปนองคมายาโมหะ (ผู
หลอกลวง) และทรงชกัพาใหเหลาอสูรพากนัหลงผดิไปเสยี ไป
นบัถอืพทุธศาสนา และละทิง้พระเวท แลวพระองคกไ็ดทรงเปน
อรหนัต และท ําใหคนอืน่ๆ เปนอรหนัต พวกนอกพระศาสนาจงึ
ไดเกดิมขีึน้”**�

ญาติโยมอาจสงสัยวา ทํ าไมจะไปลอใหอสูรออกนอกศาสนา
เสียละ ทํ าใหเขานับถือไมดีหรือ ตอบงายๆวา พราหมณหรือฮินดูถือ
วา อสูรเปนศัตรูของเทวดา เมื่ออสูรมารูพระเวท ทํ าพิธีบูชายัญ 
เปนตน ก็จะมีฤทธิ์มีอํ านาจ เทวดาก็ปราบไมได เหมือนอยางเร่ือง
ขางตน พระนารายณจึงอวตารเปนพระพุทธเจา มาหลอกอสูรกับ
พวกออกไปเสียจากศาสนาฮินดู (ใหเลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ 
เปนตน) แลวจะไดหมดฤทธิ์หมดพลังอํ านาจ เสร็จแลวพวกเทวดาจะ
ไดสามารถปราบหรือกํ าจัดอสูรไดสํ าเร็จ

หมายความวา พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา 
                                                                         
* O’Flaherty, Wendy Doniger. The Origins of Evil in Hindu Mythology.

(Delhi: Motilal Banarsidass, 1988), p. 189.
** Ibid., p. 288.
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เพ่ือมาหลอกเหลาอสูร ซึ่งเปนศัตรูของเทวดา ใหหลงผิดเลิกนับถือ
พระเวท เลิกบูชายัญ เปนตน แลวอสูรจะไดหมดฤทธานุภาพ คือมา
ชวยใหเทวดาปราบอสูรไดสํ าเร็จ และก็หมายความวา ชาวพุทธทั้ง
หมดนี้คือพวกอสูร ซึ่งจะตองถูกปราบถูกกํ าจัดตอไป

คัมภีรภาควตปุราณะ ซึ่งเปนปุราณะที่สํ าคัญท่ีสุดกลาววา
“เมื่อกลียุคเริ่มขึ้นแลว องคพระวิษณุเจา (พระ

นารายณ) จะลงมาอุบัติเปนพระพุทธเจา โอรสของราชา
อัญชนะ (ท่ีจริงเปนพระอัยกาของพุทธเจา) เพื่อชักพา
เหลาศตัรขูองเทพยดาทัง้หลายใหหลงผดิไปเสยี ... มาสอน
อธรรมแกเหลาอสูร ... ทํ าใหพวกมันออกไปเสียจากพระ
ศาสนา ... พระองคจะทรงสัง่สอนเหลาชนผูไมสมควรแกยญั
พธิใีหหลงผดิออกไป ขอนอบนอมแดองคพทุธะ ผูบรสุิทธิ ์ผู
หลอกลวงเหลาอสูร”*

ท่ีวากลียุคนั้น ทางฮินดูถือวามีเครื่องหมายแสดงใหรูคือ เมื่อ
ใด การแบงแยกวรรณะทั้ง ๔ เริ่มผอนคลายเสื่อมสลายลง ก็แสดง
วากํ าลังเริ่มเขาสูกลียุค

ตอนนี้ คัมภีรปุราณะก็กลาวบรรยายไวดวยวา เมื่อพระวิษณุ
อวตารเปนพระพุทธเจามาหลอกอสูรและพวกใหหลงผิดออกไปจาก
ศาสนาฮินดูเรียบรอยแลว ตอไป เมื่อสิ้นกลียุคแลว พระองคก็จะ
อวตารลงมาอีกครั้งหนึ่ง เปนอวตารปางที่ ๑๐ (ตอจากพระพุทธเจา 
ซึ่งเขาจัดเปนปางที่ ๙) ชื่อกัลกี (กัลกยาวตาร) เพ่ือกํ าจัดกวาดลาง
ฆาเหลาอสูรนั้นใหหมดสิ้น แลวเสด็จกลับคืนสูสรวงสวรรค ตอแต
นั้น โลกก็จะกลับเขาสูยุคทอง
                                                                         
* Ibid., p. 188.
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คัมภีรมหาภารตะ ก็ไดเขียนเติมแทรกขอความตอไปนี้ไว
“เมือ่เริม่กลียคุ องคพระวษิณเุจาจะลงมาอบุตัเิปนพระ

พทุธเจาผูเปนโอรสของราชาสทุโธทนะ และจะเปนสมณะโลน 
ออกส่ังสอนดวยภาษามคธ ชักพาเหลาประชาชนใหหลงผิด 
ประชาชนเหลานัน้กจ็ะกลายเปนคนหวัโลนไปดวย และนุงหม
ผาเหลือง พราหมณกเ็ลิกท ําพธิเีซนสรวง และหยดุสาธยาย
พระเวท ...

ลํ าดับนั้น เมื่อส้ินกลียุค พราหมณนามวากัลกี ผูเปน
บุตรแหงวิษณุยสะ จะมาถือกํ าเนิด และกํ าจัดเหลาพวก 
อนารยชนคนนอกศาสนาเหลานั้นเสีย”**

อีกคัมภีรหนึ่งเขียนไว ใหรูสึกเปนประวัติศาสตร (แบบเทียมๆ)
วา

“บัดนี้ องคพระวิษณุเจา มีพระทัยรํ าลึกถึงกลียุค จึง
ไดเสด็จลงมาอุบัติเปนพระโคตมะ ศากยมุนี และสอนธรรม
ของพุทธศาสนาเปนเวลา ๑๐ ป ครั้งนั้น ราชาสุทโธทนะ
ครองราชย ๒๐ ป แลว ราชาศากยสิงหะครองราชย ๓๐ ป 
ในตอนตนแหงกลียุคนั้น วิถีแหงพระเวทไดถูกทํ าลาย และ
ประชาชนไดไปนับถือพุทธศาสนากันหมด เหลาชนผูถือองค
พระวษิณเุปนสรณะ ไดถกูชกัพาใหหลงผดิไปแลว”**�

ตอมา พวกฮินดูนิกายไศวะ สายศังกราจารย ซึ่งเปนปฏิปกษ
กับพวกไวษณพ ก็ไดนํ าวิธีการนี้มาใชดวย โดยสอนวาศังกราจารย
เปนอวตารของพระศิวะ (พระอิศวร) เพ่ือมากํ าจัดพระพุทธเจาหรือ
พระพุทธศาสนา ดังขอความใน “ศังกรทิควิชยะ” วา
                                                                         
* Ibid., p. 202.
** Ibid., p. 203.
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“เทพยดาทั้งหลาย ไดมารองทุกขแดองคพระศิวะเปน
เจาวา พระวิษณุไดเขาสิงสูในรางของพระพุทธเจาในโลก
มนุษยเพื่อประโยชนของตน

บัดนี้ เหลาชนผูเกลียดชังพระศาสนา ผูดูหมิ่น
พราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหงวรรณะ และอาศรมธรรม ไดมี
จํ านวนมากเต็มผืนแผนดิน ไมมีบุคคลใดประกอบยัญพิธี 
เพราะคนทั้งหลายไดกลายไปเปนคนนอกพระศาสนา (=
นอกศาสนาฮินดู) คือเปนพุทธ เปนพวกกาปาลิก เปนตน 
ทํ าใหเหลาเทพยดาทั้งหลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย

องคพระศิวะ เปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรด
เห็นชอบกับเหลาเทพยดา เสด็จอวตารลงมาเปนศังกราจารย 
เพือ่กูค ําสอนแหงพระเวท ใหฟนคนืกลับมา เพือ่ใหสากลโลกมี
ความสุขและทํ าลายความประพฤติชั่วใหหมดส้ินไป”*
ตามท่ียกมาใหดูใหฟงนี้ ก็คงจะเห็นไดเองวา เรื่องนารายณ

อวตารแสดงความรูสึก และเจตนาที่แทของฮินดู ตอพุทธศาสนา
อยางไร เชน จะเห็นวา เขาถือวาการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา
หมายถึงการเริ่มตนของกลียุค เขาถือวาชาวพุทธเปนพวกอสูร และ
พระพุทธเจามาทรงสั่งสอนนี้ ไมไดมาสอนดวยเจตนาดี แตตั้งใจมา
ชักจูงอสูรคือชาวพุทธใหหลงผิด และที่วาหลงผิดก็คือจุดท่ีเขาโกรธ
แคนมากวาพระพุทธศาสนาสอนใหคนเลิกบูชายัญ (โยงไปถึงเรื่อง
การใหเลิกแบงวรรณะ)

                                                                         
* Ibid., p. 209.
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เรื่องนี้ ก็ตองตื่นกันเสียทีอีกดวย
บางทานไมทราบเรื่องชัด เห็นวาฮินดูนับถือพระพุทธเจาเปน

พระนารายณอวตาร ก็คือ นับถือเทากับเปนพระเจาของเขา ก็เลย
กลายเปนไมรูทัน ขอใหมองงายๆ

๑. มองในแงกาลเวลา พระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลวตั้ง
พันกวาป ฮินดูเพ่ิงจะมาวาเปนนารายณอวตารลงมา ไมเขาเรื่องกัน

๒ . มองในแงของพระพุทธศาสนาเอง เรื่องพระนารายณ 
อวตารมาเปนพระพุทธเจาหรือเปนใครก็ตาม ขัดกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไมยอมรับเรื่องเทพเจาย่ิง
ใหญท่ีสรางสรรคดลบันดาลโลกและชีวิต

๓ . มองในแงของฮินดูท่ีอยู ข างนอกวามีทาทีตอพระพุทธ
ศาสนาอยางไร ก็ชัดวาไมไดคิดในทางที่ดี พระพุทธเจากลายเปนผู
หลอกลวง เอาชาวพุทธที่เขาวาเปนพวกอสูรไปแยกไว เพ่ือใหพวก
เทวดามากํ าจัดตอไป

นาสงสัยดวยวา ชาวฮินดูท่ีกํ าจัดพระพุทธศาสนาและชาว
พุทธในยุคตางๆ ตอมา จะอาศัยคํ ากลาวในคัมภีรอยางนี้ไปเปนขอ
อางดวยบางหรือเปลา

นอกจากนั้น คํ าในคัมภีรปุราณะ เชนที่ยกมานี้ ฟองถึงสภาพ
ในเวลานั้นวา พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมีผูนับถือมาก และศาสนา
พราหมณเสื่อมถอย จึงกลายเปนเหตุใหฮินดูรอนรนเอาจริงเอาจัง
อยางหนักท่ีจะหาทางกํ าจัดใหได และมองเห็นทางที่แยบคาย หรือ
หมดทางอื่น จึงคิดวิธีใหมโดยสรางทฤษฎีขึ้นมากลืน
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แตละประเด็นท่ีพระมโนยกขึ้นมาพูด ไดใช ขอมูลเท็จ เปนฐาน ทํ าให
“เหตเุกดิ พ.ศ. ๑” กลายเปนหนังสอืท่ีปนแตงเรือ่งเทจ็อยางนาละอาย - ดูตัวอยาง

พระมโนวา:  “พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่มเติมอีก
วา เปนพุทธทายาท … (มีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจา…ไดจากไปแลว)”

แตความจริง-คือ: พระสาวกมากมาย ท้ังภิกษุและภิกษุณี ไมนอยกวา
๔๐ ทาน ลวนไดนามวาเปนพทุธทายาท กนัทัง้นัน้ (พระมหากสัสปะ
กเ็ปนพุทธทายาท องคหนึ่ง อยางนั้น ไมมีอะไรแปลกพิเศษ)

นาแปลกใจวา เรื่องที่สํ าคัญตอพระพุทธศาสนา ตอ
สังคม ตอประชาชน และแมแตตอวงวิชาการอยางมากเชนนี้ 
จะมีบุคคลที่ทํ างานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้ …

นาแปลกใจที่ท านผู มีชื่อเสียงในสังคมหลายท าน ก็
พลอยหลงไปกับความเท็จในหนังสือ เหตุเกิด พ .ศ. ๑ นั้น 
ถึงกับกลาวคํ าชื่นชมยกยอง … ไมพนการที่จะถูกแคะไคว า 
หลับหูหลับตาเชิดชูความเท็จไปไดอยางไรกัน

ขอให…สังคมชาวพุทธไทย จงเปนสังคมของผูที่มีความรู
เขาใจและเทาทัน สมนามวาเปน “พุทธ” ซ่ึงมีความหมายที่
คอยเตือนตนใหเปนผูที่ “รู” … “ตื่น” … แลวก็ “เบิกบาน” …
เปนไท ทั้งภายนอกและภายใน …
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