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(สําหรับ ผูที่อานหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ แลว - แตผูยังไมไดอาน อาจขามไปกอน)
แตละประเด็นที่พระมโนยกขึ้นมาพูด ไดใช ขอมูลเท็จ เปนฐาน ทําให
“เหตุเกิด พ.ศ. ๑” กลายเปนหนังสือทีป่ น แตงเรือ่ งเท็จอยางนาละอาย - ดูตวั อยาง

พระมโนว า: “พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่มเติมอีก
วา เปนพุทธทายาท … (มีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจา…ไดจากไปแลว)”
แตความจริง-คือ: พระสาวกมากมาย ทั้งภิกษุและภิกษุณี ไมนอยกวา
๔๐ ทาน ลวนไดนามวาเปนพุทธทายาท กันทัง้ นัน้ (พระมหากัสสปะ
ก็เปนพุทธทายาท องคหนึ่ง อยางนั้น ไมมีอะไรแปลกพิเศษ)
พระมโนว า: “พระมหากั ส สปะเท า เที ย มกั บ พี่ ช ายคนโตของ
ตระกูล ผูที่มีสิทธิในการบริหารสงฆ … ตามกฎเกณฑที่ระบุ
ไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร … ที่จะใหทายาท คือ บุตรชาย
คนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
แตความจริง-คือ: ในพุทธกาล ครัง้ พระมหากัสสปะมีชวี ติ อยู คัมภีรพระ
ธรรมศาสตรยงั ไมเกิดยังไมมี และพระพุทธศาสนาไมยอมรับนับถือ
แมแตพระเวท ที่ อ ยู  เ หนื อคัมภีรพระธรรมศาสตรนั้ น
และ พุทธทายาทไมใชเรือ่ งของความคิดคับแคบแคจะสืบตอวงศ
ตระกูล หรือแมแตบริหารคณะสงฆ แต ‘พุทธทายาท’ เปนอุดมการณ
ของพุทธ ทีม่ าหักลางอุดมการณ ‘พรหมทายาท’ ของพราหมณ
และ แมแตทุกวันนี้ ใครอยากเปนพุทธทายาท ก็มีสิทธิเปนไดทั่ว
กันและเทากันทุกคน ดวยการปฏิบัติใหเขาถึงธรรม
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พระมโนว า: “ภิกษุณเี พียงรูปเดียวเทานัน้ ทีก่ ลาวถึงพระมหากัสสปะ
--- ภัททกาปลานีเถรี”
แตความจริง-คือ: พระมหากัสสปะเปนพระภิกษุเพียง ๑ ในไมกี่รูป ที่มี
ภิกษุณีกลาวถึง
พระมโนว า: “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะกับ
สตรี แมแตครั้งเดียว”
แตความจริง-คื อ: ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะกับ
สตรีหรือบุรุษ แมแตครั้งเดียว
พระมโนว า: “ในพระไตรปฎก พระมหากัสสปะเองไมเคยกลาว
ถึงหญิงใดเลย”
แตความจริง-คือ: ในพระไตรปฎก พระมหากัสสปะกลาวถึงสตรีกาพร
ํ า
ยากไร ซึง่ ทานตัง้ ใจไปรับบิณฑบาต ทําใหเธอปลืม้ ใจมาก
และ ในพระไตรปฎก แทบไมปรากฏวามีพระเถระองคใดกลาว
ถึงสตรีคนไหนๆ เวนแตพระมหากัสสปะที่กลาวถึงหญิงกําพรา
ยากไรที่ทานไปใหความปลื้มใจ (และพระมหาโมคคัลลานะ ที่
กลาวกําราบหญิงที่มาเลาโลมทาน)
และ ในพระไตรปฎก พระมหากัสสปะไมเคยกลาวถึงบุรุษคนใด
เลย นอกจากคนเปนโรคเรื้อน ที่ทานไปรับอาหารบิณฑบาตมา
ฉันโดยไมมีความรังเกียจ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระมโนว า: (พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี) “… เอยชื่อพระเถระหลาย
รูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล แตในขณะ
เดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย”
แตความจริง-คือ: พระเถระที่พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเอยชื่อ มีไมกี่รูป
(ไมใชหลายรูป) คือพระอัญญาโกณฑัญญะ (ปฐมสาวก) โอรส
และนัดดาของพระนางเอง (คือ พระนันทะ พระราหุล พระ
อานนท) และกลาวถึงพระอัครสาวกโดยไมออกชื่อ
(การไมเอยชื่อพระมหากัสสปะ เปนเรื่องที่ควรจะเปนตามปกติ)
พระมโนว า: “คําพูดประโยคสั้นๆ (ของพระมหาปชาบดีโคตมี) …
‘ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมี
อายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’ … เปนถอยคําที่…หยิบยก…
สติปญญาของพระเถระผูเปนอาจารย … เปรียบเทียบกับสติ
ปญญาของเด็กหญิงอายุเพียง ๗ ขวบ … เปนการแสดงความ
ไมเคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งคงไมใช
พระมหากัสสปะแตเพียงรูปเดียว …”
แตความจริง-คื อ: คํ าพูดประโยคสั้นๆ (ของพระมหาปชาบดีโคตมี) …
‘ติ ตถิกาจารยทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมี
อายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’ … เปนถอยคําที่…แสดงถึง
คุณคาของการชวยใหไดบวช ซึ่งทําใหแมแตเด็กหญิงอายุเพียง
๗ ขวบ ก็ไดประจักษแจงบทคือพระนิพพาน ที่ติตถิกาจารย คือ
อาจารยเดียรถียทั้งหลายแตโบราณไมเคยไดรูจัก … เปนการ
ปลอบโยนพระอานนทใหภมู ใิ จและอิม่ ใจในการทําประโยชน เพือ่ จะ
ไดหายจากความโศกเศร า ในการที่พ ระมหาปชาบดี โ คตมี จ ะ
นิพพานจากไป
(พระมโนไมรูจักคําวา “บท” และ “ติตถิกาจารย” ก็เลยเตลิดไป)
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พระมโนว า: “… พระอรหันตสาวก ๔ รูปทีถ่ กู เอยนามมากครัง้ ทีส่ ดุ
ในพระไตรปฎกคือ พระสารีบตุ ร (๑๙๙๑ ครัง้ ) พระโมคคัลลานะ
(๙๓๒ ครั้ง) พระมหากัสสปะ (๑๗๖ ครั้ง) และพระอานนท
(๓๐๖๖ ครั้ง)”
แตความจริง-คือ: … พระอรหันตสาวก ๓ รูปที่ถูกเอยนามมากครั้งที่สุด
ในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร (๑๙๙๑ ครั้ง) พระโมคคัลลานะ
(๙๓๒ ครั้ง) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครั้ง)
ตอจากนัน้ ไดแก พระอุบาลี (หักบุคคลชือ่ ตรงกันออกแลว ก็ยงั มากถึง
๗๐๔ ครั้ง) และพระอนุรุทธ (หักบุคคลชื่อตรงกันออกแลว ก็ยังมากถึง
๔๖๑ ครัง้ ) สวนพระมหากัสสปะถูกเอยนามนอย (เพียง ๑๗๖ ครัง้ )
พระมโนว า: “พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎกนั้น … สวนใหญจะ
เริ่มตนดวย ประโยคสั้นๆ วา “เอวํ เม สุตฺตํ” (ขาพเจาไดสดับ
มาดังนี้ฯ) เอกํ สมยํ ภควา (สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค) …
กรณีพระสารีบุตรไมพบการใชรูปแบบดังกลาวเลย และ
สวนของพระโมคคัลลานะ … เพียงแหงเดียว
สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ … ๓ แหง”
แตความจริง-คื อ: …
กรณี พ ระสารี บุ ต รพบการใช รู ป แบบดั ง กล า วมากที่ สุ ด
(เกิน ๓๐ แหง, รองจากพระพุทธเจา)
สวนของพระมหาโมคคัลลานะ … ไมตากว
ํ่ า ๔ แหง
สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ … เพียง ๓ แหง
(ทั้งที่พระมหากัสสปะสอนพระภิกษุมากมาย แตสูตรที่ทานสอนภิกษุ มี
เพียงสูตรเดียวที่ไดจารึกในพระไตรปฎก จึงนอยนักเมื่อเทียบกับพระ
สาวกผูใหญทานอื่นๆ)

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระมโนว า: “รูปของกริยาทีใ่ ชกบั พระพุทธเจา เชน การประทับ หรือ
การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาทีใ่ ชกบั พระมหากัสสปะทัง้ สิน้ ”
รวมทั้งลีลาการเทศนที่พระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏใน
พระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน ลักษณะดัง
กลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรมของพระ
เถระรูปอื่นเลย แมกระทั่งพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะ
อัครสาวก…
สําหรับพระโมคคัลลานะนั้น ทานเริ่มดวยการขอโอกาส”
แตความจริง-คือ: รูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน การประทับ
หรือ การตรัสเรียก เหมือนกับกริยาที่ใชกับพระสาวกทั้งหลาย
เหมือนกันหมดทั้งสิ้น
รวมทั้งลีลาการเทศนที่พระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏใน
พระสูตรเหมือนของพระเถระทุกรูปเชนเดียวกันหมด ไมวา
จะเปนพระสารีบตุ รหรือพระโมคคัลลานะ อัครสาวก… ตลอด
จนพระมหากัสสปะ และพระสาวกทุกองค (ไมมีการแบงแยก)
สําหรับพระโมคคัลลานะนั้น ทานก็แสดงเหมือนกับทาน
อื่นๆ ทั้งหมด ไมมีการเริ่มดวยการขอโอกาส แตอยางใด”
(การ “ขอโอกาส” นั้น ปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทย เนื่อง
จากความผิดพลาดในการจัดพิมพ แตไมมีจริงในฉบับบาลีเดิม
แสดงวา พระมโนไมคนหา ไมตรวจสอบ)
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พระมโนว า: “…รูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวย
ที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตร
ทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมีพระ
ภาคเชนเดียวกัน”
แตความจริง-คื อ: …รูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวย
ที่อยูของพระเถระรูปนั้นๆ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตร
ทั้งหลายของพระศาสดา ตามอยางพระผูมีพระภาค ทุกรูป
เปนเชนเดียวกันทั้งหมด”
(พระมโนขาดความรูในเรื่องพระไตรปฎก จึงคิดวาดภาพขึ้นจาก
ขอมูลที่อานพบนิดๆ หนอยๆ ไมเพียงพอ แตที่แทรูปแบบการ
เริ่มตนของพระสูตรนั้น เปนเพียงรูปแบบในการเลาเรื่องเทานั้น
ไมไดใชแสดงฐานะอะไรๆ ทั้งสิ้น)
พระมโนว า: “แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรูธรรม
ขัน้ ไหน แตในความหมายทีอ่ าจารยของทานกลาว … เปนสํานวน
ทีใ่ ชสาหรั
ํ บการบรรลุมรรคผลขัน้ สูงสุด คือ อรหัตผล ซึง่ ทานได
เขาถึงสมัยทีย่ งั เปนพระหนุม ”
แตความจริง-คือ: ขอความที่อาจารยของพระอานนทกลาวถึงการบรรลุ
มรรคผลขั้นสูงสุด คืออรหัตผลนั้น เปนการบรรยายแสดงผล
ของการปฏิบัติ ซึ่งไมเกี่ยวกับผูฟง เปนสํานวนบรรยายที่พบได
ทั่วไป ผูคุนกับสํานวนพระไตรปฎกและรูความหมาย จะไมสับ
สนและไมเอามาอางวาเปนผลที่พระอานนทไดรับ

บันทึกนํ า
ในการพิมพครั้งที่ ๒

หลังจากหนังสือ ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ เหตุเกิด
พ.ศ. ๑ ไดถูกแจกเผยแพรออกไปไมนาน ญาติโยมบางทานไดมาแสดง
ความเปนหวงวา อาตมภาพเขียนหนังสือเลมนี้ ใชถอยคํารุนแรง ตางจาก
หนังสือเลมกอนๆ ที่มีแตคําแสดงเนื้อหา หรือไมก็ออนโยน ไมกลาววาใคร
อาตมภาพตอบไปวา สําหรับหนังสือเลมนี้ เปนความตั้งใจและจงใจ
ทีจ่ ะใหแรง ซึง่ ก็ไดบอกไวแลวในหนังสือนัน้ ทัง้ ทีต่ น เลม ในคําปรารภ และ
ทายเลม วาตองกระทุง -กระแทก-กระเทียบ เปนตน แตทแี่ รงนัน้ มิใชหยาบคาย
แมแตในขั้นที่เรียกวาเสร็จ พรอมจะเขาโรงพิมพอยูแลว บางแหง
นึกขึ้นไดวายังไมตรงพอ ก็ตามแกเหมือนกับใหแรงขึ้นอีก
หัวขอหนึง่ (หนา ๑๕๔) เดิมเขียนไววา “ข) เหตุใหพระมโนทําความผิดพลาด”
หลังจากตนฉบับเสร็จแลว ไดตามไปแกเปน “ข) เหตุใหพระมโนทําความเท็จ”
ที่แกเปนอยางนี้ เพราะคําวาผิดพลาดนั้นสื่อความหมายยังไมชัด
ไมตรงกับสาระตอนนี้แท ตองใชคําวา “ความเท็จ” จึงจะตรงอยางแนนอน
กับภาวะที่เปน จึงตองแกใหชัดใหตรงอยางนั้น โดยมิใชมัวหลีกเลี่ยงไปมา
เพราะฉะนั้น ในประการแรก ที่จริงมิใชรุนแรง แตเปนการพูดใหชัด
ใหตรง ดังที่ญาติโยมอีกนั่นแหละ หลายทานวาหนังสือนี้ไมรุนแรง
แตจะรุนแรงหรือไมรุนแรงก็ตาม ไดพิจารณาแลว มองเห็นเหตุผล
สมควรที่จะตองใชคําพูดอยางนี้ แมจะแปลกจากสํานวนที่เคยเขียน จึงได
บอกวาตั้งใจหรือจงใจ
ไดบอกแลววา ที่จริงไมอยากใชเวลากับกรณีนี้เลย เพราะเปนเรื่อง
เสียเวลากับการตามแกปญหา แตเมื่อพิจารณาเหตุผลขอสําคัญวาขาวสาร
ขอมูลที่ผิดพลาดไดเผยแพรออกไปมากแลว และไดทําใหคนไมนอยเกิด
ความเขาใจผิดตอพระพุทธศาสนา อยางนอยก็เกิดความเคลือบแคลง
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ถาเรื่องที่พระมโนเอามาพูดนั้นจริง ก็เปนสิ่งที่ควรศึกษา ไมวาจะนา
พอใจหรือไม แตเมื่อเปนความเท็จ ก็ไมตองพูดถึงวาจะทําใหเกิดความเสีย
หายมากเทาใด ตั้งแตเสียเวลาเปลา แลวยังแถมเอาความไขวเขวหลงเขาใจ
ผิดติดไปอีก
วงวิชาการไทยควรใสใจในดานความถูกตองเปนจริงของขอมูลกัน
ใหมากขึ้น ไมใชเอียงตื่นไปแตกับดานการแสดงความคิดเห็น ขอใหชวย
กันไว อยาใหกลายเปนวา คนทีพ่ ดู วาโนนวานีเ่ ปนคุง เปนแควโดยเพียงไดเลศ
หรือแมแตไมมีมูล ถาไมรูจะไปพูดที่ไหน ก็หาที่ลงไดในวงวิชาการไทย
ทีจ่ ริงนั้น ไดปลอยเวลาผานมาเปนปๆ จนกระทั่งถึงวันที่ ๖ พ.ย.
๒๕๔๖ และวันตอๆ มา มีทานที่หวงใยพระศาสนา ทั้งพระและญาติโยม
สงหนังสือพิมพ คมwชัดwลึก ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 มาใหอาน ในหนาพระเครื่อง ลงคําใหสัมภาษณของพระมโน
เหตุการณนี้ ทําใหมองเห็นวา เรื่องที่ทําใหประชาชนหรือคนจํานวน
มากเกิดความรูความเขาใจที่ผิดพลาดตอพระพุทธศาสนา กอความเสีย
หายตอสวนรวมมากมาย แมเวลาผานมานานเพียงนี้แลว คนก็ยังไมรูเทา
ทันวาความจริงเปนอยางไร ถาไมชี้บอกความรูที่ถูกตอง นับวันความเขาใจ
ที่ผิดก็จะขยายกวางออกไป และยังมีการเสริมซํ้ าที่จะทํ าใหจับแนนดู
เหมือนนาเชื่อถือมากขึ้น ความผิดจะกลายเปนความถูก ความเท็จจะกลาย
เปนความจริง สังคมไทยจะจมอยูกับความผิวเผินที่ไรสาระแตนาตื่นเตน
ไมรูจักตื่นขึ้นมาหาความจริง
หันไปสอบถามถึงหนังสือของ น.อ.ทองยอย แสงสินชัย ที่วาไวนาน
แลววาจะออกมาทําความกระจางในเรื่องนี้ ก็ปรากฏวายังพิมพไมเสร็จ
ตรงนี้เปนเหตุใหตัดสินใจวา จะปลอยและจะรออีกไมได จะตองให
ผูคนรูเขาใจบางวาอะไรเท็จอะไรจริง แตก็ไมคิดวาจะเขียนมาก เอาแคพอ
ใหคนรูท นั ใหคนจับแนวทางของความเท็จนัน้ ได (อยางทีว่ า คิดจะเขียนเพียง
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๔-๕ หนา แตบานปลายกลายเปน ๒๐๐ หนา) โดยหวังวาหนังสือของ
น.อ.ทองยอย แสงสินชัย จะออกมาแจกแจงละเอียดตลอดทั้งหมดตอไป
ปญหาวาทําอยางไรความแพรกระจายจะทันกันกับหนังสือของพระ
มโน ที่เห็นอยูชัดๆ วาไมไดแพรออกไปดวยความจริง แตอาศัยรสของ
ความแผลง ทําใหคนไมนอยสนใจและตื่นตาม หรือแมแตเชื่อตาม โดย
หลายคนไมรูจักตั้งขอสงสัยหรือตั้งสติฉุกคิดที่จะตรวจสอบอะไรเลย
พร อ มนี้ ก็ ต  อ งยอมรับจุดออนของการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ที่ขาดความพรอมดานขอมูลความรู ผูที่อานเรื่องแผลงๆ โดย
สนใจหาความรูก็มี แตเมื่อไดรับสิ่งที่ผิดพลาด ก็ไมอาจจะรู เพราะยากจะ
หาขอมูลที่ถูกตองมาตรวจสอบหรือเทียบเคียง
แตคนทีช่ อบตืน่ เตน-ตืน่ ตาม-ตืน่ ตูมไปกับเรือ่ งแผลงๆ โดยไมคดิ แสวง
ความจริงก็มีมาก การที่จะเราเตือนคนที่ตื่นแผลงนี้ ใหหันมาสนใจและอาน
เขาใจ จะตองเรงดวยคําแรง ชัดตรง และตรงไหนที่จะใหเขาใสใจเพงลงไป
้ บอยๆ จึงจะทําใหสะดุดหวนไปนึกถึง
จะตองจีจ้ ดุ ตอกยํา้ หรือพูดเนน ซําๆ
จุดผิดพลาดหรือขอเท็จที่เขาโนมใจเชื่อมากอน แลวปรับแกใหมได
คําที่ไมเคยใชแมแตในการพูดจาทั่วไป ก็จงใจนํามาใชในคราวนี้
เชน “สงเดช” เพราะสื่อความหมายไดชัดตรง ถึงกัน ทันกัน ทั้งกับเรื่อง
และกับคนที่อาน
การที่ตองยอมใชถอยคําแปลกๆ ที่วาแรง และยอมใชเวลาหมดไป
หลายวันกับเรื่องนี้ จุดหมายก็เหมือนกันกับหนังสือเลมกอนๆ ในประเภท
เดียวกัน คือเพื่อเสริมสรางความรูเขาใจและความรูเทาทันแกประชาชน
หรือแกพหูชน ในเรื่องที่มีผลกระทบรายแรงตอความจริงความถูกตอง
และสําคัญตอสวนรวม ซึ่งในที่นี้ เนนที่ความเขาใจผิดตอหลักการของพระ
พุทธศาสนา และการทําลายประโยชนสุขของประชาชนในระยะยาว ใหคน
รูและอยูกับความจริงและความถูกตอง
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ใหเห็นชัดเจนวา คําที่เขากลาวหาหรือกลาวรายตอพระพุทธศาสนา
เชน ตอพระไตรปฎกเปนตน นั้น เปนเพียงคําเท็จ ไมมีมูลฐาน หรือเปนขอ
ความที่เหลวไหลเลื่อนลอยเพียงใด (รวมทั้งรูทันวิธีการของเขาดวย)
แตความสําเร็จแหงจุดหมายของหนังสือนี้ โยงกันกับเปาหมายของ
การสื่อสาร
ดังที่ชื่อหนังสือนี้บอกอยูในตัวแลววา ตื่นกันเสียที จากความเท็จฯ
ซึ่งบอกอยูชัดๆ วาเปาหมายของการสื่อสารมุงไปที่กลุมคนที่ไดอาน
และอาจจะหลงเขาใจผิด หรือเชื่อผิดไปตามขอความและเรื่องราวที่
เปนความเท็จในหนังสือของพระมโน
แตชาวพุทธทั่วไป ถึงจะไมไดอานหนังสือของพระมโน ก็ควรตองรู
อยางนอยเพื่อความเทาทันตอสถานการณที่กระทบตอพระศาสนา และจะ
ไดมีความรูทันที่จะชี้แจงอธิบายแกคนที่คลอยไปตามเรื่องเท็จนั้น
สําหรับตัวพระมโนเองนั้น ถึงแมทานจะเปนตนตอของเรื่อง แตเมื่อ
คนรูทันการกระทําของทานแลว ปญหาก็หมดไปเอง
การกระทําของพระมโนนัน้ เห็นไดชดั ดวยคําในหนังสือนี้ ทีข่ อนํามายํา้
ไว (จาก หนา ๑๓๒) ดังนี้
นาแปลกใจวา เรื่องที่สําคัญตอพระพุทธศาสนา ตอ
สังคม ตอประชาชน และแมแตตอ วงวิชาการอยางมากเชนนี้
จะมีบุคคลที่ทํางานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้
เพราะสิ่งที่พระมโนเขียนออกมาในตอนนี้ ทั้งที่เปน
เพียงนํ าเอาขอมูลที่มีอยูแลวมาแสดง ก็ยังมีแตความผิด
พลาด ชนิดที่ตรงขามกับความจริง
ผูท อี่ า นหนังสือนี้ โดยเฉพาะชาวพุทธทีท่ างานทางพระศาสนา
ํ
จะตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ และเขาถึงจุดหมายของหนังสือใหได
ในเวลาทีอ่ า น ควรชัดกับตนวา ตรงจุดนัน้ ๆ ตัวความจริงความถูกตอง
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และหลักพระศาสนากําลังถูกกระทําใหเสียหายอยางไร ความถูกความผิด
ความเท็จความจริง ทีผ่ เู ขียนหนังสือนีก้ าลั
ํ งชีใ้ หดู คืออยางไร เปนจริงอยางนัน้
หรือไม เราไดเรียนรูเรื่องนี้ไวจะชวยพระศาสนาและคนที่ศึกษาไดอยางไร
มิใชมองแควา ใครกําลังวาใคร หรือบุคคลนั้นวาบุคคลนี้วาอยางไร
เหมือนกับวามีคนมาจุดไฟเผาบาน แลวมีคนออกไปขัดขวาง ถาคน
ในบานมองดูแควาคนที่เผากับคนที่ขัดขวางการเผานั้นทําอะไรๆ ตอกัน
ถาคนในบานมองไดแคนี้ ก็ยากจะรักษาบานไวได
คนที่รูเรื่องและจะรักษาบาน ตองวางจุดสนใจไวที่ตัวบาน แลวมอง
เห็นวาคนหนึ่งกําลังเผาบาน และอีกคนหนึ่งพยายามรักษาบานนั้นไวไมให
ถูกเผาไดอยางไร
ทํานองเดียวกัน ถาชาวพุทธอานหนังสือนี้แลว มองอยูแควาใคร
กําลังวาใคร หรือบุคคลนั้นวาบุคคลนี้วาอยางไร ถาไดแคนี้ ก็เปนเรื่องนา
สลดใจวาชาวพุทธนี้อยูกันไปอยางมืดๆ มัวๆ ไมรูวาเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนาอยูที่ไหน และอะไรมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนา อะไรควรจะ
เอาใจใสรักษาไว และจะรักษาอยางไร
ถาเปนอยางนี้ ก็เห็นจะถึงคราวที่เราจะหมดหวังกับการรักษาพระ
ศาสนา
ในกลุมคนที่เปนเปาหมายของการสื่อสารนั้น เจาะจําเพาะลงไปอีก
ก็คือมุงไปที่ทานผูใหญหรือผูมีชื่อเสียง ที่กลาวคําชื่นชมนิยมสนับสนุน
หนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น
ลําพังหนังสือและชื่อของพระมโนเอง จะไมมีผลอะไรมาก เพราะคน
ทีอ่ า น (อาจจะสวนมาก) อานหนังสือของพระมโนไป ก็ไมรวู า อะไรเปนอยางไร
เรื่องราวไปอยางไรมาอยางไร แตชื่อและคําสนับสนุนของทานที่สําคัญใน
สังคมนี้ มาสรางนํ้าหนัก และอาจดึงจิตใจใหโนมเอียงไปในทางที่จะเชื่อถือ
เมื่อทานเปนแรงหนุนความสนใจหรือนําความเชื่อถือ ก็ควรเอาตัว
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ทานเหลานั้นแหละมาเปนแรงสงผลตีกลับ
ดังนั้น จึงไดจงใจเขียนคําวา “(ทานเหลานั้น) หลับหูหลับตาเชิดชู
ความเท็จ” ไวในคํา “สงทาย” ตอนที่มีขอความวา
นาแปลกใจที่ทานผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายทาน ก็
พลอยหลงไปกับความเท็จในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น
ถึงกับกลาวคําชื่นชมยกยอง ซึ่งทีแ่ ทกค็ งทําดวยความไมรหู รือ
ไมกล็ ะเลยหลวมตัว … ไมพนการที่จะถูกแคะไควา หลับหู
หลับตาเชิดชูความเท็จไปไดอยางไรกัน
บางทานอาจจะคิดวาเปนคําทีร่ นุ แรง แตทจี่ ริงเปนความจงใจ หลังจาก
ไดพิจารณาแลว โดยใสคําวา “ไมพนการที่จะถูกแคะไค” เขามาชวย
เพื่อใหยังไมบงระบุวาตองเปนจริงแนนอนอยางนั้น
มองในแงจุดหมายของหนังสือ การใสคํานี้เขามา ยอมสื่อแรง
สะทอนไดมาก
มองในแงของทานผูใหญ/ผูมีชื่อเสียง ทานเหลานั้นเปนผูมีสติ
ปญญา ยอมเขาใจชัดเจนวา การเผยแพรขอมูลเท็จออกไปในสังคม ทําให
เกิดความเขาใจผิดตอสิ่งที่มีความสํ าคัญอยางมากสํ าหรับประชาชนนั้น
เปนความเสียหายรายแรงเพียงใด เมื่อทานรูเขาใจวาหนังสือที่กลาวถึงนั้น
เปนความเท็จแนนอนแลว ทานยอมมีใจกวางที่จะยอมรับความจริง
ยิ่งกวานั้น เมื่อรูชัดวาพลาดไป ทานเหลานั้น ผูเห็นความสําคัญของ
ประโยชนสวนรวม ยอมปรารถนาใหมีการแกไขใหถูกตอง และเมื่อเรื่องนี้
มีตวั ทานเขาไปเกี่ยวของ ทานยอมยินดีใหตนเองเปนเครื่องมือหรือเปนสื่อ
ในการชวยแกไขดวย ซึ่งอาจจะถือวาเปนการเสียสละ หรือจะวาเสมือนได
ไถบาปก็แลวแต
ยิ่งกวานั้น เมื่อคําที่แรง จะชวยใหการแกปญหาไดผลมากขึ้น ทาน
เหลานั้นก็ยอมพอใจยอมรับถอยคําที่แรงได และแทนที่จะรูสึกไมดี ก็จะรู
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สึกขําขันตัวเองกับคํากลาวนั้นดวย
ผูเ ขียนหนังสือนีห้ วังอยางนัน้ และเห็นวานาจะเปนอยางนัน้ แมจะมิไดมี
สิทธิและไมมอี านาจอะไร
ํ
ทีจ่ ะไปสัง่ หรือบังคับทานผูใ ดใหเปนไปอยางนัน้
ในการพิมพครั้งใหมนี้ จึงไดคงคําตามสํานวนพูดที่วางาย-ชัด-ตรงยํ้าๆ-ซํ้าๆ เหลานั้นไว และที่ใดเห็นวาถาเพิ่มจะชวยใหไดผลในทางความ
เขาใจมากขึ้น ก็เติมเขาไปอีก
อนึ่ง ประจวบในเวลาชวงนี้ มีเหตุการณใหม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ที่
ผานมา หนังสือพิมพขาวสด ลงขาวเรื่องทางบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส
ถูกองคกรชาวพุทธมากแหงติเตียนวานําภาพยนตรเรือ่ ง “กําเนิดพระพุทธเจา”
ทีบ่ ดิ เบือนพระพุทธศาสนา มาฉายทางทีวี ทางบริษัทจึงแถลงวากอนนํา
ภาพยนตรเรื่องนั้นมาฉาย ไดไปปรึกษาพระธรรมปฎกแลว
ทัง้ ที่เจาตัว คืออาตมภาพ ไมไดรูเรื่อง หรือเกี่ยวของอะไรดวยเลย
แมแตชื่อภาพยนตรนั้นก็ไมเคยไดยินมากอน
เมือ่ พระอานขาวใหฟง ในใจคิดวาคงเปนการเอาชือ่ พระมาสับสนกัน
ไมเห็นจะตองถือสา แตที่สําคัญ ควรถือเปนโอกาสที่จะเผยแพรความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน ซึ่งจะเปนการแกไขความเขาใจผิดที่อาจ
จะเกิดจากภาพยนตรนั้นดวย กับทั้งชวยใหชาวพุทธรูทันสถานการณพระ
พุทธศาสนาในดินแดนที่เปนอุบัติภูมิ
เรื่องนี้ไดเสนอแนะแกทางบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส ในหนังสือที่
สงไปปฏิเสธขาวแลว ซึง่ ถาทางบริษทั มีความปรารถนาดีตอ พระพุทธศาสนา
และตอประชาชน ก็คงเอื้อเฟอชวยเผยแพรขาวสารขอมูลที่ถูกตองเปน
ประโยชนใหกวางขวางออกไปดวย
แม ว  า อาตมภาพยั ง ไม ไ ด ท ราบเนื้ อ หาของภาพยนตร เ รื่ อ ง
“กําเนิดพระพุทธเจา” นัน้ แตจากสถานการณเทาทีเ่ ปนมาเปนไปตลอดชวง
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เวลานานมานี้ ภาพยนตรเรือ่ งนัน้ ก็ตอ งโยงไปยังเรือ่ งราวทีเ่ ปนพืน้ ฐานอยูด ี
จึงถือโอกาสนี้ นําความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับกําเนิดพระพุทธศาสนาทาม
กลางวัฒนธรรมพราหมณ/ฮินดู จนถึงเรือ่ งนารายณอวตาร มาเลาใหรกู นั ไว
จึงเกิดเปนเรื่องราวในตอนแถมพิเศษ ของหนังสือนี้ ที่ตั้งชื่อวา
“สืบเนื่องจากภาพยนตร เรื่อง ‘กํ าเนิดพระพุทธเจา’: บทเรียนที่มักถูกลืม”
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
มิฉะนั้น แมแตความเปนพระ ถาขาดสิกขาดานปญญา ก็ไมอาจเปน
จริงได หากอยูในเมือง พระก็อาจกลายเปนพราหมณ หรือหากอยูในปา
ถาไมกลายเปนเถื่อน ก็จะกลายเปนเพียงฤาษีชีไพร
ขอใหสังคมไทย เฉพาะอยางยิ่งสังคมชาวพุทธไทย จงเปนสังคม
ของผูที่มีความรูเขาใจและเทาทัน สมนามวาเปน “พุทธ” ซึ่งมีความหมายที่
คอยเตือนตน ใหเปนผูที่ “รู” อยางถูกตองถองแท และ “ตื่น” จากความ
หลงและความหลับไหล ดวยความรูที่ถูกที่แทนั้น แลวก็ “เบิกบาน” สดชืน่
แจมใสดวยความรูแ ละความตืน่ ทีท่ าให
ํ มสี ขุ สันติวสิ ทุ ธิและความอิสระ เปนไท
ทั้งภายนอกและภายใน อยางมั่นคงยั่งยืน ตลอดกาลนานสืบไป
พระธรรมปฎก ปยุตฺโต
๓๑ มกราคม ๒๕๔๗

ปรารภ
ไดเขียนไวทายเลมแลววา
เทาทีเ่ ขียนมานี้ ไมใชเปนเรือ่ งเกีย่ วกับสวนตัวของพระมโน แต
เปนความจําเปนทีจ่ ะตองใหประชาชนเกิดความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง
เปนที่ชัดเจนวา สิ่งที่พระมโนเขียนเผยแพรออกไปมากมายใน
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นัน้ เปนความเท็จ ซึ่งไมควรปลอยทิ้งไว
ใหผูคนอยูกับความรูเขาใจที่ผิด
ไดบอกแลวเชนกันวา เดิมนั้นคิดวาจะเขียนเพียง ๔-๕ หนา แต
พอเขียนจริง ก็ขยายบานปลายออกไปทุกที จนบัดนี้กลายเปนเกือบ
๒๐๐ หนา เพราะสิ่งที่ควรรูเขาใจมีมาก และความมุงหมายของการ
เขียนก็เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ขออภัยไวกอน ทั้งตอพระมโนผูเขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑
และทานผูหนุนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโน ในขอที่จําเปนตอง
เขียนดวยเหตุผลที่กลาวแลว และตองใชคําที่อาจจะรูสึกวารุนแรงบาง
เหมือนลอบาง ในกรณีที่การกระตุก-กระทั่ง-กระทุง-กระเทียบ จะชวยให
จุดที่ควรรูเขาใจไดเดนชัดขึ้นมา
ทัง้ นี้ ทุกทานคงยอมรับวา การเผยแพรขอมูลขาวสารเท็จออกไป
ในสังคมใหคนเกิดความเขาใจผิดและมีทัศนคติที่ผิดนั้น เปนการกอความ
รุนแรงแบบหนึง่ ทีป่ ระทุษรายสังคมอยางฉกรรจ เพราะเปนการทํารายทาง
ปญญา ผูท ที่ าการและสนั
ํ
บสนุนการนัน้ เมือ่ รูเ ห็นความผิดแลว ควรทําตน
ใหเปนจุดสะทอนในการแกไขขาวสารเท็จและสรางความรูเขาใจที่ถูกตอง
หากหนังสือนี้จะชวยใหเกิดความรูเขาใจที่ถูกตอง และกระตุนให
เกิดการแสวงปญญาในวิถีแหงธรรม ก็ขอใหทุกทานที่ถูกกระทบ มีสวน
แหงความสุขรวมกับประชาชนที่ไดความรูความเขาใจนั้นทั่วกัน
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งานลวกๆ ของพระมโน ทําไมคนสมองโตรูไมทัน
D

มั่วขอมูล และ ไมคนควาตรวจสอบ
กรณีวา: “พระอานนทตรัสรูธรรม = เปนพระอรหันต”
เรื่องควรรู
3

ตรัสรูธรรม, บรรลุธรรม, เขาใจธรรม = ? แน
Å ตัวเดิมเดียวกันแท: อภิสมิโต/อภิสเมโต

งานลวกๆ ของพระมโน
ทําไมคนสมองโตรูไ มทนั
[ขออภัยทีใ่ ชชอื่ หัวขอคอนขางจะสุภาพนอยหนอย ไดหาคําทีพ่ อจะคลองจอง
กัน มาพอดีเขากับคํานี้ ขอใหมองไปในทางขํานิดๆ อยามองเปนเรือ่ งกระทบใจ]
เมื่อกลางปที่แลว (พ.ศ. ๒๕๔๕) ไดทราบวา น.อ. ทองยอย
แสงสินชัย ร.น. ไปหาอาตมภาพที่วัดญาณเวศกวัน แตไมไดพบกัน
และไดทราบวาการที่ไปหานั้น เพื่อพูดถึงเรื่องที่ น.อ. ทองยอย จะ
เขี ย นหนั ง สื อ ให ค วามรู  แ ก ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ ความผิ ด พลาดของ
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโน เมตฺตานนฺโท
(ผูท อี่ า นหนังสือของพระมโนแลว ควรจะอานหนังสือของ น.อ.
ทองยอย แสงสินชัย ร.น. ที่วานี้ดวย อยางนอยเพื่อแสดงความมีนํ้า
ใจรักความจริง)
เพื่อสนองตอบนํ้าใจของ น.อ. ทองยอย อาตมภาพไดเขียน
จดหมายอนุโมทนาไปเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๔๕ พรอมกับไดบอกไป
ดวยวา หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนนัน้ อาตมภาพไมไดอา น
และไมคดิ จะอาน
ทั้งนี้ เพราะวา จากการที่ไดอานขอเขียนของพระมโนเรื่อง
กอนหนานั้น ที่ชื่อวา “พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรคอะไร?” ก็ได
เห็นลักษณะงานเขียนที่ลวกๆ เลื่อนลอย ทึกทักเอาเอง จับขอมูลเอา
ไปผิดๆ พลาดๆ เกลื่อนไป (ไดยกตัวอยางความผิดพลาดของขอ
เขียนนั้นในเรื่องงายๆ ไวในจดหมายนั้นดวย) จึงไมเห็นวาจะสมควร
นําเวลาไปใชในการอานหนังสือเรื่องใหมเลมที่วาของพระมโน
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(เรือ่ ง “พระพุทธเจาปรินพิ พานดวยโรคอะไร?” นัน้ อาตมภาพเคย
พูดอธิบายตอบคําถามของชาว “ธรรมะรวมสมัย” และไดพมิ พเปนเลม
หนังสือแลว ชือ่ วา กรณีเงือ่ นงํา พระพุทธเจาปรินพิ พานดวยโรคอะไร?)
อีก ๒ เดือนตอมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ มีผูสง
เอกสารมาใหทางไปรษณีย เปนขอเขียนอยางทีเ่ คยเรียกกันวาโรเนียว
ของคุณปญญา ใชบางยาง ฝายวิชาการ มูลนิธพิ ระยาและคุณหญิง
สุนทรลิขติ 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 หรือทําอะไรลวกๆ
คุณปญญา ใชบางยาง ยกเรือ่ งในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของ
พระมโน มาชีเ้ ปนตัวอยางใหเห็น “การบิดเบือน” (ตามคําทีค่ ณ
ุ ปญญาใช)
รวม ๕ ประเด็น
ประเด็นที่นาสนใจมาก คือเรื่อง “กรณีการบรรลุธรรมของพระ
อานนท” เพราะเรียนรูก นั มาวาพระอานนทบรรลุอรหัตตผล (เปนพระ
อรหันต) ในคราวสังคายนาครัง้ ที่ ๑ หลังพระพุทธเจาปรินพิ พานแลว แต
พระมโนบอกวา ทานพบหลักฐานในพระไตรปฎกวาพระอานนทบรรลุ
อรหัตตผลตั้งแตฟงธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตร (คือตั้งแตพระ
อานนทยงั หนุม ) ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
ถาเปนอยางทีพ่ ระมโนวาจริง พระไตรปฎกก็ขดั แยงกันเอง ทําให
เสือ่ มความนาเชือ่ ถือ
พระมโนยกขอความจากพระไตรปฎกมาอางอิงดังนี้

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

“…เมื่อหลุดพนแลวก็เกิดความรูวาหลุดพนแลว.
เธอยอมรูวาความเกิด (ของเธอ) สิ้นแลว พรหมจรรย
เปนอันเธออยูจบแลว หนาที่เปนอันเธอทําเสร็จแลว
ไมมีหนาที่อื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้อีก”
“ผูมีอายุทั้งหลาย ทานพระมันตานีบุตร ผูมีนาม
วาปุณณะ เปนผูมีอุปการะมากตอขาพเจาผูบวชใหม
ทานสอนขาพเจาดวยโอวาทนี้ อนึ่งขาพเจาไดสดับ
เทศนานี้ ของทานปุณณะ มันตานีบุตรแลว ก็ได
ตรัสรูธรรม”
เรือ่ งตอนนี้ คุณปญญา ใชบางยาง บอกวา
“ทานมโนฯ บิดเบือนหมายใหสับสนเขาใจผิดวา ทาน
พระอานนทบรรลุเปนพระอรหันตตั้งแตเปนพระหนุม ฟง
ธรรมจากทานพระปุณณมันตานีบุตรแลว…
“ทานมโนฯ ยกเอาอานันทสูตรในขันธวารวรรค ซึง่ ทาน
พระอานนทเลาถึงความมีอุปการะของทานพระปุณณะฯ ที่
มีตอทานใหภิกษุทั้งหลายฟง โดยทานมโนฯใชวิธีตัดแตง
ใหเขาใจผิด…”
ขออธิบายวา จุดที่คุณปญญา ใชบางยาง ตองการชี้ คือตองรู
ความจริงวา ขอความจากพระไตรปฎก ๒ ยอหนา ทีพ่ ระมโนยกมาอาง
อยางนัน้ อาจทําใหเขาใจผิดวาเปนคําพูดทีม่ ีความหมายตอเนื่องเปน
อันเดียวกัน (บางคนอาจถึงกับเขาใจวาทั้ง ๒ ยอหนา เปนคําพูดของ
พระอานนททงั้ หมด) แตทจี่ ริงไมใช
กลาวคือ ขอความในยอหนาแรกวา “…เมื่อหลุดพนแลว…”
ตอนนี้ไมใชคําพูดของพระอานนทเอง แตเปนคําพูดของพระปุณณ-
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มันตานีบุตร (อาจารยของพระอานนท) ที่อธิบายใหพระอานนท
ทราบวา บุคคลผูปฏิบัติผานขั้นตอนตางๆ แลวในที่สุด เมื่อบรรลุ
อรหัตตผล ก็จะเกิดความรูอยางนี้ คือ เปนการพูดถึงประสบการณ
ของผูปฏิบัติคนใดๆ ก็ตาม มิไดหมายถึงผูฟง (ในกรณีนี้ พระอานนท
เปนเพียงผูฟง ไมใชผูบรรลุ)
[ถาใชเครือ่ งหมายวรรคตอนชวย จะเขาใจงายขึน้ ทํานองนี้ คือ:
พระอานนทเลาวา “พระปุณณมันตานีบุตรสอนขาพเจาวา ‘ผูปฏิบัตินั้น ทํ าดังนี้ๆ ไป
จนถึงขั้นสุดทาย ก็บรรลุจุดหมายสูงสุด และรูวา ‘(เรา)…หลุดพนแลว…’ [’ [”]
คํ าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม โดยกลาวถึง
ประสบการณของผูปฏิบัติตามลําดับ จนบรรลุผลสูงสุดอยางนี้ มีทั่ว
ไปในพระไตรปฎก และโดยมากเปนพุทธดํารัส
ผูที่คุนกับแนวการอธิบาย และสํานวนแบบตางๆ ในพระไตรปฎก เมื่อพบขอความอยางนี้ จะแยกแยะและเขาใจเรื่องราวไดทันที
แตคนที่ไมคุนอาจสับสนเอามาปะปนกัน
คุณปญญา ใชบางยาง วาพระมโนบิดเบือน ซึง่ พระมโนก็จะเถียง
ไมขนึ้ หรือดิน้ ไมหลุด แตถา จะพูดในทางเอือ้ แกพระมโน ก็อาจจะบอก
เพียงวาพระมโนอาจจะไมไดเจตนา ทานเห็นอะไรพอจะเอือ้ ตอเปาหมาย
ของตนก็จบั เอาเขามา
แตพอยกคัดตัดตอนเอา ๒ ยอหนานัน้ มาวางเรียงกัน ก็อาจทําให
ผูอ า นทัว่ ไปเขาใจวามีความหมายตอเนือ่ งเปนเรือ่ งของบุคคลเดียวกัน
อยางไรก็ตาม พระมโนมิไดทาเพี
ํ ยงเทานัน้ พระมโนยังเขียน
กํากับเขาไปอีก ดังคําพูดของพระมโนตอจากคําอางอิง ๒ ยอหนานัน้ วา
“แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรู
ธรรมขั้นไหน แตในความหมายที่อาจารยของทาน
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กลาววา “พรหมจรรยเปนอันเธออยูจบแลว หนาที่
เปนอันเธอทํ าเสร็จแลว” เปนสํ านวนที่ใชสําหรับ
การบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุด คือ อรหัตผล ซึ่งทานได
เขาถึงสมัยที่ยังเปนพระหนุม และเปนศิษยของพระ
ปุณณมันตานีบุตร”
คําพูดของพระมโนตรงนี้ แสดงวาทานจงใจเขียนดวยความ
เขาใจผิดเอง หรือจะใหผูอานเขาใจผิด ทํานองวา พระปุณณมันตานี
บุตรบอกวาพระอานนทไดบรรลุอรหัตผล ตรงนี้ยิ่งสับสนมากขึ้น
เมือ่ ถึงจุดนี้ คุณปญญา ใชบางยาง ก็สามารถติเตียนพระมโนได
โดยชอบธรรมวาพระมโนบิดเบือน
แตเพือ่ มองแงมมุ ใหครบถวนมากขึน้ เราอาจสรุปเรือ่ งตอนนีว้ า
คําพูดของพระมโนนัน้ ผิดพลาด ไมเปนความจริงอยางแนนอน แตการที่
พระมโนทําอยางนัน้ อาจเปนไดอยางใดอยางหนึง่ ใน ๒ ขอตอไปนี้
ก. พระมโนมีเจตนาบิดเบือน ตองการทําใหผูอานเกิดความ
เขาใจผิด หรือ
ข. เกิดจากความเขาใจผิด ซึง่ เปนความบกพรองทางวิชาการ
ของพระมโนเอง คือ
๑) ขอความในพระไตรปฎกตอนนี้ แมจะซับซอนสักหนอย
แตถา ตัง้ ใจอาน แมแตคนทัว่ ไปก็สามารถเขาใจและแยกแยะ
เนือ้ ความได พระมโนในฐานะผูท างานเรื
ํ
อ่ งนี้ จะตองไมทาํ
ความผิดพลาดในเรือ่ งอยางนี้
การทีพ่ ระมโนเขาใจผิด ก็แสดงวาพระมโนทํางานแบบลวกๆ
อานผานๆ ก็ผลีผลามจับความมาผิดพลาด แลวพลอยทําให
คนอืน่ เขาใจผิดตามไปดวย เปนการขาดความรับผิดชอบ
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๒) ดังไดกลาวแลววา ขอความอธิบายกระบวนการปฏิบตั ิ
ธรรมอยางทีพ่ ระปุณณมันตานีบตุ รแสดงแกพระอานนทนี้ มี
มากมายทัว่ ไปในพระไตรปฎก นักศึกษาหรือผูท คี่ นุ กับพระ
ไตรปฎก พอพบก็มองเห็นเนือ้ ความชัดขึน้ มาเลย แยกเรือ่ ง
ราว แยกขัน้ แยกตอนได ไมมที างทีจ่ ะสับสน
การที่พระมโนเขาใจผิดพลาดแมแตในเรื่องพื้นๆ อยางนี้
ยอมทําใหตอ งมองวา พระมโนไมคนุ กับพระไตรปฎก มีพนื้
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระไตรปฎกไมเพียงพอ

ทํางานที่มีผลตอประชาชน
ทําไมไมสอบคนขอมูลหลักฐานใหชัด
เหตุผลขางตนนั้น เมื่อเสริมกันกับขอความในยอหนาที่สอง ก็
ยิ่งเปนคําตัดสินที่คมชัด ซึ่งทําใหมติของพระมโนเลื่อนลอย ไมมี
ความหมาย
ํ า ตรัสรูธ รรม
ยอหนาทีส่ อง ทีเ่ ปนคําพูดของพระอานนทเอง มีคาว
ในขอความวา “…ขาพเจาไดสดับเทศนานี้ ของทานปุณณะมันตานี
บุตรแลว ก็ไดตรัสรูธรรม”
ตรงนี้ พระมโนบอกวา
“แมพระอานนทจะไมกลาววาตัวทานเองตรัสรู
ธรรมขัน้ ไหน แตในความหมายทีอ่ าจารยของทานกลาว
… เปนสํานวนทีใ่ ชสาหรั
ํ บการบรรลุมรรคผลขัน้ สูงสุด
คือ อรหัตผล ซึง่ ทานไดเขาถึงสมัยทีย่ งั เปนพระหนุม ”
ถาพระมโนสอบคนขอมูลใหชัดเจนถองแท และรูขอบเขต
ความหมายของถอยคํา ทานก็จะไมตองทําเรื่องใหสับสนปนเป ไม
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ตองไปเอาคําพูดของพระอาจารย (ปุณณะ) มาอางผิดๆ และทําใหคน
เขาใจสับสน
คําวา ตรัสรูธรรม ในทีน่ ี้ พระมโนก็พอรูที่จะยังไมเอามาใชตัด
สินทันทีวาเปนพระอรหันต
แตถาจะเปนนักคนควาหาความจริง หรือจะใหสมเปนนักวิชา
การ ตองไปใหถึงความถองแท-ชัดเจนมากกวานี้
๑. เรารูอยูแกใจวานี่เปนคําแปล จึงตองดูวา คําเดิมที่เอามา
แปลวา “ตรัสรู” ในที่นี้ คือคําใด
พอคนดู ก็พบทันทีวา ออ! “ตรัสรู” ในทีน่ ี้ แปลจากคําบาลีวา
“อภิสมิโต” (ฉบับอักษรโรมันของ The Pali Text Society เปน “อภิสเมโต”
ซึง่ เปนรูปยักเยือ้ ง ใชแทนกันได) ไมใช “สมฺมาสมฺโพธิ” หรือ “พุทโฺ ธ”
เปนตน ที่ใชในการตรัสรูของพระพุทธเจา
๒. จากนั้นก็ตรวจสอบวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” นั้น มีความ
หมายวาอยางไร และแคไหน เพียงใด
ขั้นแรก พอสํารวจก็พบวา คํา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” ที่ใชใน
ขอความ/บริบทอยางเดียวกับที่นี่ (ธมฺโม…อภิ ส มิ โ ต/อภิ สเมโต)
ปรากฏในพระไตรปฎกมากหลายแหง
คําบาลีเดิมตัวเดียวกัน แตพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย
แปลยักเยื้องกันไปตางๆ วา “ตรัสรูธรรม” ก็มี “บรรลุธรรม” ก็มี
“เขาใจธรรม” ก็มี
ทีนี้ก็ดูความหมาย และเรื่องราวที่บงบอกหรือชวยจํากัดความ
หมายใหชดั (จะดูคมั ภีรต า งๆ รวมทัง้ ประเภทสัททศาสตร จําพวก
วิเคราะหศพั ท และพวก Dictionary ประกอบ ใหแนนแฟนเขาอีกก็ได)
ถึงตอนนี้ก็ไดความวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” นี้มีความหมาย
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กวางๆ คือ เขาใจธรรม หรือเขาถึงธรรม ตัง้ แตชาวบานเขาใจธรรมชัด
เจนขึ้นมา หรือเขาใจธรรมในขั้นวิปสสนา จนถึงมรรคผลขั้นใน
ระหวาง โดยเฉพาะความเขาใจหรือเขาถึงในระดับโสดาบัน (ดังเชน
กรณีของพระอานนทที่วากันอยูนี้)
ตัวอยางเชน เจาชายอภัย (อภัยราชกุมาร) เสด็จขึน้ เขาคิชฌกูฏ
ไปเฝาพระพุทธเจา ไดสดับเรื่องโพชฌงค ๗ ที่ทรงแสดงแลว กราบ
ทูลวา ที่พระองคขึ้นเขามาเหน็ดเหนื่อยนั้น ไดฟงธรรมแลว ความ
เหน็ดเหนื่อยก็หายไป แลวยังได ธมฺโม…อภิสมิโต อีกดวย (ชอบคํา
แปลใด โปรดเลือกเอาเอง) [สํ.ม.๑๙/๖๔๐/๑๗๗; S.V.128]
พระยมกะมีความเห็นผิดวาพระอรหันตนิพพานแลวขาดสูญ
พระสารีบุตรอธิบายใหเขาใจ พระยมกะละความเห็นผิดนั้นได และ
ธมฺโม…อภิสมิโต [สํ.ข.๑๗/๒๐๓/๑๓๖; S.III.112]
ที่ชัดมากวา อภิสมิโต เปนการเขาใจธรรม เขาถึงธรรม หรือ
บรรลุธรรมในขั้นตนๆ ก็เชน ในเรื่องของพระอุทายี ที่ทานกราบทูล
เลาการปฏิบตั ขิ องตัวทานเองแดพระพุทธเจาวา ธมฺโม ทีท่ า น อภิสมิโต
และมรรคที่ทานไดแลวนั้น เมื่อตัวทานหมั่นอบรมทําใหมากแลว จะ
นอมนําทานสูอรหัตตผล [สํ.ม.๑๙/๔๖๑/๑๒๗; S.V.90]
(ทั้งนี้จะยกเวนก็เฉพาะพระพุทธเจา เพราะจะใชคําใดก็ตาม
การเขาใจหรือเขาถึงธรรมของพระองคก็รวมอยูที่วาระเดียวกัน คือ
ครั้งที่ตรัสรู ณ โพธิมณฑล)
เมื่อเห็นคําศัพทเดิม และตัวอยางเพียงเทานี้ ก็เพียงพอแลว ที่
จะบอกวาพระอานนทฟงธรรมจากทานพระปุณณมันตานีบุตรแลว ก็
ธมฺโม…อภิสมิโต เปนพระโสดาบัน ยังไมเปนพระอรหันต จนกระทั่ง
ถึงวาระสังคายนาครั้งที่ ๑ จึงบรรลุอรหัตตผล

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แมแตเมื่อพระสารีบุตรปรินิพพาน พระอานนทก็เกิดอาการงัน
งงมืดมนสับสนไปหมด [สํ.ม.๑๙/๗๓๕/๒๑๕; S.V.162] ถอยหลังไปอีก แม
แตกอนพระสารีบุตรปรินิพพาน เมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีจะ
ปรินิพพาน ก็ยังตรัสปลอบใจพระอานนทที่กําลังรองไหเศราเสียใจที่
พระองคจะจากไป [ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๗; Ap.534]
เมื่อพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนทก็ยัง
หลบไปรองไห และกลาวถึงตัวทานเองวายังเปนเสขะ ยังมีกิจตอง
ทําในการฝกตน [ที.ม.๑๐/๑๓๕/๑๖๖; D.II.143]
แมในเถรคาถา พระอานนทก็กลาวเชนเดียวกันนั้นวาตัวทาน
ยังเปนเสขะ [ขุ.เถร.๒๖/๓๙๗/๔๐๘; Thag.1045]
รวมแลว เรื่องนี้ หลักฐานในพระไตรปฎกสอดคลองกันหมด
เพียงแตขัดแยงกับพระมโนเทานั้นเอง
อยางที่พูดแลววา ถาเราจะพูดเอื้อแกพระมโน ก็หลีกเลี่ยงไม
ใชคําวาทานบิดเบือน (อยูที่เจตนาของพระมโน ซึ่งเจาตัวรูเอง)
แตในทางวิชาการ บอกไปตามเหตุผลวา ความผิดพลาดของ
พระมโน เกิดจาก
๑. การไมคน ควาตรวจสอบขอมูลหลักฐานใหชดั เจน
๒. การขาดความรูภ าษาบาลี อยางนอยรูภ าษาบาลีไมเพียงพอ
จึงไมสามารถสอบคนในขัน้ ตอนทีจ่ ะหาความชัดเจนทีว่ า นัน้ ได
๓. การผลีผลามดวนสรุป หรือทึกทักเอา เหมือนคนที่มองขึ้น
ไปในทองฟา พอเห็นอะไรขาวๆ ก็ตีความเหมาทันทีวาเปนเมฆ แทน
ที่จะพิจารณาตรวจตราเสียกอน
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สรุป
เรื่องที่พระมโนบอกวา พระอานนทไดบรรลุอรหัตตผลแลวตั้ง
แตทานยังเปนหนุม เมื่อไดฟงคําสอนของพระปุณณมันตานีบุตร ใน
สมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้น
หลักฐานยืนยันชัดเจนวา พระอานนทยังไมไดบรรลุอรหัตตผล
ในคราวนั้น แตทานไดบรรลุธรรมขั้นตนที่สําคัญ (คือโสดาปตติผล)
ถาพระมโนรูอยูวาความจริงเปนอยางนี้ แตพระมโนเจตนาทํา
ใหผูอานเห็นเปนอยางอื่น พระมโนก็ชื่อวาทําการบิดเบือนตามที่คุณ
ปญญา ใชบางยาง ไดวาไว
ถาพระมโนไมไดมีเจตนาบิดเบือน การกระทําผิดพลาดของ
พระมโนในกรณีนี้ แสดงถึงความบกพรองที่สําคัญ ตอไปนี้
ก) การที่พระมโนนําขอความในเทศนาของพระปุณณมันตานี
บุตรมาใชเปนเหตุผลยืนยัน หรือแมแตประกอบการตัดสินหรือลงมติ
วาพระอานนทไดบรรลุธรรมขั้นใดก็ตาม ทั้งที่ขอความนั้นเปนคําสอน
แสดงลําดับการปฏิบัติทั่วไปตามปกติ ไมเกี่ยวกับผลทางดานผูฟง
เลยนั้น แสดงวา
- พระมโนไมคุนกับสํานวนความในพระไตรปฎก ทั้งที่สํานวน
ความแบบนี้ปรากฏบอยครั้ง ซึ่งอาจเปนเพราะทานไมไดอาน
มากพอ หรือเพราะอานลวกๆ ผานๆ ไป
- พระมโนอานแลวสับสนจับความผิดพลาด เพราะเขาใจความ
หมายไมชัด หรือเพราะอานลวกๆ นั่นเอง ทําใหเชื่อมโยง
เนื้อความผิดพลาด นํามาสูการเขาใจผิดตอเรื่องราวทั้งหมด

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ข) การที่พระมโนอานขอความในพระไตรปฎก(ฉบับแปลไทย)
วาพระอานนทไดสดับเทศนาของพระปุณณมันตานีบตุ รแลว “ก็ไดตรัสรู
ธรรม” แลวลัดมาสูข อ ยุตวิ า พระอานนทบรรลุอรหัตตผลนัน้ แสดงวา
- พระมโนอานแตเพียงพระไตรปฎกแปลภาษาไทยอยางเดียว
และแหงเดียวนี้ โดยไมคนควาตรวจสอบขอมูลหลักฐาน
ตางๆ ที่จะทําใหเกิดความถองแทชัดเจน ทั้งที่ขอมูลหลักฐาน
นัน้ ก็พรอมอยู หาไมยาก คือคําบาลีเดิมทีถ่ กู แปลในกรณีนวี้ า
“ตรัสรูธรรม” นั้น ไดแกคําวา “อภิสมิโต/อภิสเมโต” ซึ่งพบ
ไดมากแหง และพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยไดแปลไป
ตางๆ (เชนวา ตรัสรูธรรม, บรรลุธรรม, เขาใจธรรม) และ/หรือ
- พระมโนอาจจะรูเขาใจภาษาบาลี ไมเพียงพอที่จะเขาใจ
ความหมายของศัพท และที่จะคนควาลงลึกเพื่อใหไดขอยุติ
ในขอบเขตความหมายของศัพทนั้น วา “อภิสมิโต/อภิสเมโต”
ที่แปลมาวา “ตรัสรูธรรม” “บรรลุธรรม” หรือ “เขาใจธรรม”
นั้นแคไหนขั้นใด ทั้งที่เมื่อคนดูแลวก็จะชัดวา เปนการบรรลุ
ธรรมขั้นตนๆ ที่ใชไดทั่วไป (ไมถึงอรหัตตผล)
ค) ขอมูลหลักฐานจากทีอ่ นื่ ๆ ในพระไตรปฎก อีกมากแหง ลวน
บงชี้อยางสอดคลองกันทั้งหมดวา กอนพุทธปรินิพพาน พระอานนท
ยังไมไดบรรลุอรหัตตผล การที่พระมโนไมไดนําขอมูลหลักฐานเหลา
นัน้ มาพิจารณาประกอบดวย แสดงวา
- พระมโน นอกจากไมรูถึงขอมูลเหลานั้นแลว ก็ไมเพียร
พยายาม หรือไมสนองความรับผิดชอบ ที่จะคนหาตรวจ
สอบใหแนนอนชัดเจน
- ยิ่งกวานั้น เนื่องจากความหละหลวมในการทํางาน หลักฐาน

๑๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ที่พระมโนนํามาเสนอเพื่อบอกวาพระมหาปชาบดีแสดงความ
คับแคนใจตอการกระทําของพระมหากัสสปะ (ตามเรื่องตอ
ไปขางหนา) นอกจากไมเปนจริงอยางนั้นแลว กลับกลาย
เป น หลั ก ฐานที่ ยื น ยั น อย า งชั ด เจนยิ่ ง ทั้ ง โดยอรรถและ
พยัญชนะวา พระอานนทยังเปนเสขะไมไดบรรลุอรหัตตผล
ขณะเศราโศกรํ่ าไหอยู ไดรับนํ้ าพระทัยการุณยของพระ
มหาปชาบดีโคตมีเถรี ที่กําลังจะปรินิพพาน ทรงปลอบโยน
ใหกําลังใจ ดวยพระวาจาอันมุงใหเกิดความภูมิใจและมั่นใจ
จากที่พูดมา จะเห็นวา การชี้แจงเปนเรื่องสิ้นเปลืองเวลามาก
คนที่เขาใจอะไรผิดพลาด แลวพูดอะไรออกไปนิดเดียว กอปญหาทํา
ใหคนเขาใจผิด เวลาใครจะชี้แจงพูดใหคนกลับมาเขาใจใหถูก ตอง
อธิบายยืดยาว แลวก็เปนเพียงเรื่องของการแกปญหา ไมเกิดการ
สรางสรรค ถาไมจําเปน จึงไมควรจะตองมาเสียเวลา
เรื่องนี้ ไดเคยคิดวาจะเขียนจดหมายไปบอกใหพระมโนเขาใจ
ขอผิดพลาดทางวิชาการในงานเขียนของตน แตกเ็ ชนเดียวกับจดหมาย
อื่นๆ คือคงตองรอเวลาอีกนาน
ครั้นถึงเวลานี้ การสรางความเขาใจแกประชาชนเปนเรื่อง
สําคัญกวา เพราะงานที่เลื่อนลอยของพระมโน ไดทําใหคนไมนอยที่
ตื่นยุคสมัยแตไมรูเทาทัน เกิดความหลงผิดหรือไมก็สับสนไป
การทําใหชาวบานรูเ ขาใจกลายเปนเรือ่ งจําเปนและเรงดวนกวา
สวนพระมโนนั้นก็ตองใหทานรูตัวไปพรอมกับที่ชาวบานรูจักทาน

ตอน ๒
(ยาว)

ถานักวิชาการไทยไดแคนี้ สังคมไทยไมมีทางพนความลาหลัง
D

ขาดความรู และ ทํางานลวกๆ
กรณีวา: “พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท”
และวา:
“พระมหาปชาบดีโคตมีคับแคนใจ”
เรื่องควรรู

• สืบรากเหงา คัมภีรพระธรรมศาสตร
• ระบบ สมณะ vs. พราหมณ
• อุดมการณ พุทธทายาท vs. พรหมทายาท
• คําศัพท: บท & ติตถิกาจารย

ถานักวิชาการไทยไดแคนี้
สังคมไทยไมมที างพนความลาหลัง
จากเอกสารของคุณปญญา ใชบางยาง นีเ้ อง เมือ่ อาตมภาพ
อาน และตรวจสอบขอมูลกับหนังสือของพระมโน ก็เลยไดอาน
หนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑ สวนที่คุณปญญายกขอความไปชี้ขอผิดพลาด
นั้น พรอมทั้งสวนใกลเคียง ทั้งกอนและหลังจากนั้นรวม ๑๒ หนา
พอดีวา ๑๒ หนานี้เปนตอนสําคัญ ซึ่งจบลงที่คําสรุปบทของ
พระมโน ที่ทานมีคําทิ้งทายซึ่งทานอาจจะคิดวาเปนไมตาย หรือ
อยางที่ชาวบานเรียกวาหมัดเด็ด
แตก็บอกไดงาย โดยไมตองเสียเวลาตรวจสอบ เพราะพออาน
ผานก็เห็นไดชัดๆ วา ใน ๑๒ หนา ซึ่งมีเรื่องตางๆ เกิน ๑๐ ประเด็น
นั้น ทุกประเด็นเปนเพียงเรื่องของการที่พระมโน เขาใจขอมูลผิด
(ถาไมเจตนากลาวเท็จ) หรือผลีผลามทึกทักจับเอาไปผิดๆ ไมมี
สถานะเพียงพอที่ถึงขั้นจะเปนการตีความทางวิชาการ
ในที่นี้ จะยกเอาประเด็นที่พอจะเห็นไดวาเปนไมตายของพระ
มโน หรือขอสําคัญที่สุด โดยเฉพาะจุดที่พระมโนจับเปนขอสรุปของ
บทเลยทีเดียว
ขอความสวนนี้ อยูใ นหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ ตัง้ แตขนึ้ หัว
ขอในหนา ๒๑๘ จนจบในหนา ๒๒๑ รวม ๔ หนา ซึ่งมีประเด็นสําคัญ
๒ เรื่อง คือ
๑. เรื่องวา พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท
๒. เรื่องวา พระมหาปชาบดีโคตมีแสดงความคับแคนใจ

๑๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

พิจารณาเพียง ๒ ประเด็นนี้ ก็มากเกินพอที่จะเห็นความหลง
ผิดของพระมโน และความเลื่อนลอยแหงขอเขียนของพระมโน
(เมือ่ แรกเขียน คิดวาจะชีก้ ารอางขอมูลผิดๆ ของพระมโนออกมา
ซึง่ เปนเรือ่ งงาย ใชเนือ้ ที่ รวมทัง้ เรือ่ งกอนนี้ คือเรือ่ งพระอานนทบรรลุ
ธรรมดวย เพียง ๔-๕ หนากระดาษ ก็พอ แตเขียนไปๆ กลายเปนเกือบ
๒๐๐ หนา เมือ่ เขียนจบแลว ก็เลยตองกลับมาจัดวางรูปใหม โดยขอ
แยกการพิจารณา ๒ ประเด็นนัน้ ออกไปตางหากกัน และขอความทีค่ ดั
จากหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ก็ตอ งแยกเปน ๒ ตอนดวย)

- ๑.๑ เรือ่ งวา

พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท
ขอคัดขอความจากหนังสือของพระมโน เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒
ตัง้ แตขนึ้ หัวขอในหนา ๒๑๘ ไปแคจบเรือ่ ง “พุทธทายาท”* มาใหดกู นั ดังนี้

“ภิกษุณเี พียงรูปเดียวเทานัน้ ทีก่ ลาวถึงพระมหากัสสปะ
---ภัททกาปลานีเถรี

ในพระไตรปฎกทั้งหมดนั้นชื่อพระมหากัสสปะมี
ปรากฏอยูไมนอยกวา ๑๗๖ ครั้ง ทั้งในพระวินัยและพระ
สุตตันตปฎก ใน ๑๙ กรณีดวยกัน อางถึงประวัติสวนตัว
ของทาน บทสนทนาระหวางทานกับพระพุทธเจา การโต
ตอบระหวางทานกับพระสารีบุตร แตขอสังเกตประการ
หนึ่งคือ ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะ
กับสตรีแมแตครั้งเดียว แมกระทั่งเมื่อทานถูกภิกษุณีทั้ง ๒
รูปคือ ถุลลนันทาและถุลลติสสาภิกษุณีบริภาษ พระมหา
กัสสปะก็มิไดพูดกับภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งโดยตรง แตเปน
การเจรจากับพระอานนท
ในพระไตรปฎกพระมหากัสสปะเองไมเคยกลาวถึง
หญิงใดเลย แมภริยาเกาของทานเอง มีแตภิกษุณีภัททกา
*

ขีดเสนใต และการใชตัวหนา (Bold) เฉพาะที่ แสดงใหมในการยกมาอางนี้

๒๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ปลานีเทานัน้ ทีก่ ลาววาเคยเปนอดีตภริยาของทาน และยกยอง
พระมหากัสสปะในฐานะพุทธทายาท และใหการยกยอง
อยูตลอดเปนคาถาเดียวของนางที่ปรากฏในภัททกาปลานี
เถรีคาถา ดังมีความวา
[๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของพระ
พุทธเจา เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมีจิต
ตั้งมั่นดีแลว รูระลึกถึงชาติกอนๆ ได ทั้งเห็น
สวรรคและอบาย อนึ่ง ทานบรรลุอรหัต อันเปน
ความสิ้นไปแหงชาติเปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง
เปนมุนีเปนพราหมณผูมีวิชชา ๓ ดวยวิชชา ๓
เหลานี้ นางภัททกาปลานีเปนผูม วี ชิ ชา ๓ เหมือน
พระมหากัสสปะ เปนผูละมัจจุชนะมารพรอมทั้ง
พาหนะแลว ยอมทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด
เราทั้งสองบวชแลวเพราะเห็นโทษในโลก เราทั้ง
สองนั้นเปนผูมีอาสวะสิ้นแลว มีอินทรียอันฝก
แลว เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว
(ขุ. 26/438/394; Thig. 63-66)”

- พอแยมปาก ก็ปลอยพิรุธออกมา

จากขอความของพระมโน ที่ยกมาตอนนี้ ที่จริง แคเริ่มตน พอ
อานหัวขอที่พระมโนตั้งขึ้นมาวา “ภิกษุณีเพียงรูปเดียวเทานั้นที่
กลาวถึงพระมหากัสสปะ --- ภัททกาปลานีเถรี” และคําบรรยาย
ใกลๆ นั้น เชนวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหากัสสปะ
กับสตรีแมแตครั้งเดียว” ก็นาสังเกตแลววาพระมโนกําลังพยายาม
แสดงความจริง หรือกําลังพูดจูงคนใหเขาสูเปาหมายอะไรของทาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

เรื่องนี้ ถาพระมโนจะตั้งใจพูดความจริง ก็พูดไดงายมากวา
“พระมหากัสสปะเปนพระภิกษุเพียง ๑ ในไมกรี่ ปู ทีม่ ภี กิ ษุณกี ลาวถึง
แมแตพระอัครสาวก คือ พระสารีบตุ ร และพระมหาโมคคัลลานะ ที่
พระมหาปชาบดีเอยถึง ทานก็มไิ ดออกนาม”
พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง ที่มีภิกษุณีกลาวถึง คือพระอุปกะ (เรียก
อีกอยางหนึ่งวา “กาฬะ”) และภิกษุณีที่กลาวถึงทาน ก็คือพระจาปา
เถรี ซึ่งเปนภรรยาเกาของพระอุปกะ ในกรณีนี้ พระอุปกะออกบวช
กอน และเมื่อทั้งสองทานไดพบปะกัน คําสนทนาครั้งนั้นไดนําไปสู
การบวชของพระจาปาเถรี
เรื่องจึงคลายกับพระมหากัสสปะ ในแงที่วา ภิกษุณีที่กลาวถึง
พระมหากัสสปะ ก็คอื ภรรยาเกาของทาน ไดแก พระภัททกาปลานีเถรี
ซึ่งเมื่อออกบวชแลว ก็ถือพระมหากัสสปะเปนกัลยาณมิตร
(ความจริง เทาที่พบ มีภิกษุณีเพียง ๓ รูป ที่กลาวถึงพระภิกษุ
คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีออกนามพระอัญญาโกณฑัญญะและ
โอรสนัดดาของทาน และกลาวถึงพระอัครสาวกโดยไมออกนาม พระ
ภัททกาปลานีกลาวถึงพระมหากัสสปะสามีเกาของทาน และพระจาปา
เถรีกลาวถึงพระอุปกะสามีเกาของทาน ดูแลวไมมีอะไรนาตื่นเตน)
การที่ในพระไตรปฎก แทบไมมีเรื่องบันทึกไวเกี่ยวกับภิกษุณี
ใดๆ ที่ไดกลาวถึงพระมหาสาวกทั้งหลายนั้น เปนเรื่องปกติ ไมผิด
แปลกอะไร เหตุผลก็เปนเรื่องเห็นไดงาย (ถาถึงเวลา จะวาใหฟง)*
*

ยิง่ กวานัน้ ไมใชแควา มีภกิ ษุณเี พียงรูปเดียวเทานัน้ ทีก่ ลาวถึงพระมหากัสสปะ แมแตภกิ ษุซึ่งมี
จํานวนมากกวาภิกษุณีนักหนา ก็มีเพียง ๒-๓ รูปเทานั้น ที่กลาวถึงพระมหากัสสปะ
การทีก่ ลาวถึงก็ดว ยมีเหตุผลเฉพาะ เชน พระกุมารกัสสป ออกชือ่ พระมหากัสสปะ เพราะ
เลาประวัตขิ องตัวทานเองวา ตอนเปนเด็กนอยไดชอื่ มาโดยอิงชือ่ ของพระมหากัสสปะ [ขุ.อป.
33/125/17; Ap.475]

๒๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

เช น เดี ย วกั น ไฉนพระมโนจึงวา “ไม ปรากฏบทสนทนา
ระหวางพระมหากัสสปะกับสตรีแมแตครั้งเดียว” ทั้งที่ถาจะพูดให
เต็มความจริง ก็ตองบอกวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหา
กัสสปะกับสตรีหรือบุรุษคนใดแมแตครั้งเดียว”
(ก็รกู นั อยูว า พระมหากัสสปะถือธุดงคอยูป า ทานก็พบปะพูดจา
อยูในหมูพระภิกษุในปานั้น เปนเรื่องธรรมดา แตเวลาออกบิณฑบาต
ทานพบปะสตรีหรือบุรุษอยางชาวบาน ทานก็พูดจาสนทนาดวย แต
สวนมากคงไมมเี หตุสาคั
ํ ญทีถ่ งึ กับจะเอามาบันทึกไวในพระไตรปฎก ถา
นาสนใจอยางครั้งที่ทานไปบิณฑบาตเจอกับพระอินทรแปลง ก็คงมี
บันทึกไวแน)
ก็เชนเดียวกันอีก ทําไมพระมโนไมพูดใหคนรูความจริงซึง่ ทาน
ควรจะพูดใหเขาชุดกับขางตนนัน้ วา “พระมหากัสสปะไมเคยกลาวถึงบุรษุ
คนใดเลย นอกจากคนเปนโรคเรือ้ น ทีท่ า นไปรับอาหารบิณฑบาตมาฉันโดย
ไมมคี วามรังเกียจ” [ดูเรือ่ งที่ ขุ.เถร.26/398/409; Thag.1054-5]
พระมโนยิ่งผิดเต็มที่เมื่อพูดยํ้าวา “ในพระไตรปฎก พระมหา
กัสสปะเองไมเคยกลาวถึงหญิงใดเลย” เพราะที่จริงนั้น “พระมหา
กัสสปะกลาวถึงหญิงกําพรายากไร ที่ทานตั้งใจไปรับบิณฑบาต”
(สตรีคนนี้ยากจนมาก และเปนกําพราดวย เพราะครอบครัว
ของเธอเปนโรคระบาดลมตายกันหมด เหลือเธออยูคนเดียว ไมมี
ทางไป ตองอาศัยบานคนที่เขาการุณยใหอยู พระมหากัสสปะตั้งใจไป
นอกนัน้ ก็เปนเรือ่ งของพระสาวกทีท่ า นกลาวชืน่ ชมคุณความดีของพระสาวกรูปอืน่ หรือชืน่
ชมคุณความดีของกันและกัน ซึง่ มักจะกลาวถึงตอๆ กันหลายรูป เชน พระมหาโมคคัลลานะ
ปรารภการนิพพานของพระสารีบตุ ร กลาวถึงตัวทานเอง แลวกลาวชืน่ ชมพระมหากัสสปะ [ขุ.เถร.
26/400/427; Thag.1158-69] พระอุบาลีกลาวถึงชือ่ พระมหาสาวกหลายองค ตัง้ แตพระสารีบตุ ร
มา และกลาวถึงพระมหากัสสปะรวมไวดว ย แตไมไดระบุออกนาม [ขุ.อป.32/8/63; Ap.44])

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓

โปรดเธอ ตอนแรกทีพ่ บ เธอเห็นวาตนมีแตอาหารอยางเลวนารังเกียจ
จึงนิมนตทานไปรับของผูอื่น แตพระมหากัสสปะปฏิเสธแมแตของ
ถวายจากทาวสักกะ และแสดงความเต็มใจรับอาหารเลวๆ จากเธอ
ทําใหเธอเกิดปติปลาบปลื้มใจมาก [ขุ.วิ. 26/20/30; Vv.184-193])
ขอเติมวา เรื่องที่เลาในวงเล็บขางบนนี้ เลยทําใหพลอยชัด
แจงไปดวยพรอมกันวา ที่พระมโนบอกวา “ไมปรากฏบทสนทนา
ระหวางพระมหากัสสปะกับสตรีแมแตครัง้ เดียว” นัน้ คําพูดของพระ
มโนไมเปนความจริง
(ถึงจะไมเปนบทสนทนาโดยตรง แตการที่พระมหากัสสปะเอง
กลาวถึงเรือ่ งนี้ ก็โยงไปยังเรือ่ งทีอ่ รรถกถาเลาวา เมือ่ พระมหากัสสปะ
รับบิณฑบาตแลว ทานไดฉนั ณ ทีน่ นั้ และกลาวคําอนุโมทนา ซึง่ ทําให
สตรีผนู นั้ ปลืม้ ใจมาก [วิมาน.อ.๑๐๘])
ความจริงนั้นกลับตรงขามกับที่พระมโนพูด กลายเปนทําให
ทานควรจะตองพูดใหมวา “ไมปรากฏบทสนทนาระหวางพระมหา
กัสสปะกับสตรีบรุ ษุ แมแตครัง้ เดียว”
(นี่เดชะบุญวา พระมโนทานเดินเรื่อง [หรือผูกเรื่อง?] มาใน
ทางที่พระมหากัสสปะกลายเปนผูร งั เกียจ-เหยียดสตรี เรือ่ งก็เปนอยาง
ไดเห็นกันมา ทีนี้ เมือ่ พระมโนทานมองพระมหากัสสปะในทางไมดีแลว
ถาทานเจอเรื่องพระมหากัสสปะเอาใจใสคณ
ุ ผูห ญิงทีก่ าพร
ํ ายากจนนี้
พระมโนมิเลนงานพระมหากัสสปะเลยหรือ พระมโนอาจจะบอกวา
เห็นไหม! พระมหากัสสปะนีเ่ จาชู ถาเปนผูห ญิง แมแตยากจน ก็เอาใจ
ใส ใครจะเถียงพระมโน ตองเตรียมเรือ่ งคนเปนโรคเรือ้ นไวยนั )
หลักฐานเรือ่ งหญิงกําพรายากจนคนนี้ ก็ยนั วาทีพ่ ระมโนพูดนัน้
ไมจริงเลย และมาลดคะแนนงานของทานลง ใหกลายเปนงานลวกๆ
มากขึ้น (ถาไมเปนงานลวกๆ ก็ยิ่งราย คือจะกลายเปนงานบิดเบือน)

๒๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ควรทราบดวยวา พระมหากัสสปะเวลาออกบิณฑบาต จะมุงไป
ตามตรอกซอกซอยที่คนยากจนขนแคนและคนกําพราอยูอาศัย ดังมี
คราวหนึ่งพระพุทธเจาทรงเห็น และไดทรงเปลงพุทธอุทานชื่นชมตอ
ทาน [ขุ.อุ. 25/43/78; Ud.4])
ไมตอ งมากเลย อานมาเพียงแคนี้ ก็ทาให
ํ ดเู หมือนกับวาพระมโน
นี้ กําลังพยายามทําใหคนมีภาพลักษณของพระมหากัสสปะ ตรงขาม
กับบุคลิกที่เปนจริงของทาน
อยางไรก็ตาม เรื่องปลีกยอยนี้จะทิ้งไปกอน แตตอนนี้ก็ไดขอ
ควรระวังวา เราคงจะตองมองพระมโนทั้ง ๒ แง คือ
๑. แงขอเท็จจริง วาเรื่องราวขอมูลเปนอยางที่พระมโนบอก
หรือไม
๒. แงวิธีพูด วาพระมโนพูดเพื่อใหชวยกันหาความจริง หรือ
พูดเพื่อจูงคนไปเขาเปาหมายหรือไปเขากับดักอะไรหรือเปลา
สวนในแงสาระทางความคิด ที่จะเปนการวิเคราะหจนถึงวิจัย
อะไรนั้น คงตองขออภัยที่จะพูดวา งานของพระมโนไมมีฐานที่จะไป
ถึงขั้นนั้น และการพิจารณาดูงานของพระมโนก็จบลงโดยเห็นความ
ทลายแคขั้นขอมูลเทานั้น
เพื่อไมใหเสียเวลา ก็หันไปดูประเด็นหลักกันเลย คือ เรื่องที่วา
พระมหากัสสปะเปน “พุทธทายาท”

- พุทธทายาทอะไร ทั้งหญิงทั้งชาย มากมายครึ่งรอย

เรื่องวาพระมหากัสสปะเปน “พุทธทายาท” นี้ นอกจากตอนที่
ยกมาใหดูแลว พระมโนยังพูดไวในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ อีกหลาย
แหง ทั้งในและนอก ๑๒ หนา ที่อาตมภาพไดอาน ก็พลิกผานไปได
พบมา โดยเฉพาะหนา ๒๐๔ วา

๒๕

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

“พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่ม
เติมอีกวา เปนพุทธทายาท ซึ่งมีพระภิกษุกลาวซํ้ากัน
ถึง ๓ ครั้งในพระไตรปฎก”
(ความตอนนี้ ขอโอกาสแกไขคําพูดของพระมโนที่คลุมเครือ
ใหตรงตามขอมูลจริงหนอยวา มีการกลาวถึง ๔ แหง พระภิกษุตาง
รูปกลาว ๒ ครั้ง พระภิกษุณรี ปู เดียวกันกลาวซํา้ บันทึกไว ๒ แหง)
เนื่องจากเปนหลักฐานในพระไตรปฎก ที่มีผูกลาวถึงพระมหา
กัสสปะวาเปนพุทธทายาท จึงขอยกมาใหดู (สงวนไวกอน ๑ แหง)
คํากลาว ๑ แหง เปนของพระภิกษุ คือ พระมหาโมคคัลลานะ
(เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๐๔)
“ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูส งบระงับ ผู
ยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด เปน
มุนี เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด…"
(ขุ. 26/400/367; Thag. 1167-1173)

อีก ๒ แหง (แตเปนขอความเดียวซํากั
้ น) เปนของพระภิกษุณี
คือ พระภัททกาปลานี ซึง่ เปนภรรยาเกากอนบวช ของพระมหากัสสปะ
(เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๑๙ ซึ่งมีใน ๔ หนาที่ยกมาใหดูแลว) วา
“[๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของ
พระพุทธเจา เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมี
จิตตั้งมั่นดีแลว…”
(ขุ. 26/438/394; Thig. 63-66)

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

๒๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ความเปนพุทธทายาทของพระมหากัสสปะนี้ พระมโนมอง
อยางไร ซึ่งเปนจุดสําคัญที่จะตองพิจารณา จะเห็นไดชัดจากคําพูด
ของพระมโน ตอไปนี้ (เหตุเกิด พ.ศ. ๑ หนา ๒๑๐)
“ในยุคสมัยที่พระมหากัสสปะเปนผูใหญในการ
บริหารคณะสงฆเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งคณะสงฆให
ความเคารพพระมหากัสสปะเทาเทียมกับพี่ชายคนโต
ของตระกูล ผูที่มีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆบิดรไดจากไปแลว ตามกฎ
เกณฑที่ระบุไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร
หากพิจารณาโดยอาศัยมุมมองจากเชิงสัมพัทธ
ยอมประเมินไดวา เมือ่ พระพุทธเจาทรงดับขันธปรินพิ พาน
ไดไมนาน พระมหากัสสปะไดรับฐานะจากกฎหมาย
ในวัฒนธรรมอินเดียที่จะใหทายาท คือ บุตรชายคนโต
ที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนนี้ มองเห็นชัดเจนวา
พระมโนมองความเปนพุทธทายาท ในความหมายวาเปนสถานะที่มี
อํานาจในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ สืบตอจากพระพุทธเจา
สถานะทีว่ า นี้ พระมโนมอง (ตามคําพูดของพระมโน) วา “พระ
มหากัสสปะไดรับฐานะจากกฎหมายในวัฒนธรรมอินเดียที่จะให
ทายาท คือ บุตรชายคนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหาร
วงศตระกูล”
เมื่อมองอยางนี้ คิด เขาใจ หรือตีความอยางนี้แลว พระมโน
ก็บรรยายภาพของพระมหากัสสปะและความเปนไปของคณะสงฆไป
ตามนั้น ซึ่งเราก็ควรจะดูวา พระมโนมีฐานอันชอบธรรมที่จะมอง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗

หรือตีความอยางนั้นหรือไม ตลอดจนวา ฐานที่พระมโนเอามาตั้งให
เราดูนั้นเปนของจริง หรือเปนเพียงภาพลวงตา
มาดูเปนขั้นตอนไปเลย ตั้งตนแตวา ความเปนพุทธทายาทนั้น
เปนมาอยางไร และมีความหมายอยางไรกันแน
เพื่อใหสวางแจงกันไปเลย ถึงแมจะมีพุทธพจนตรัสไวเมื่อใกล
พุทธปรินิพพานวา เมื่อพระองคลวงลับไปแลว พระธรรมวินัยจะเปน
ศาสดาของพุทธบริษัททั้งปวง แตเราก็มาดูวากอนนั้นพระพุทธเจา
ทรงเคยตั้ง เคยมอบหมาย เคยใหยึดถือ หรือแมแตตรัสเรียก/ตรัส
ถึงใคร เปน “ทายาท” ของพระองคหรือไม
เมื่อตรวจคนพระไตรปฎกทั้งหมด ก็จะทราบวา พระพุทธเจา
ไมเคยตัง้ -มอบหมาย-ใหยดึ ถือหรือแมแตตรัสเรียก/ตรัสถึงใคร วาเปน
“ทายาท” ของพระองค (เรื่องนี้ มีแงมุมบางอยางที่จะพูดขางหนา)
แตกลับไดพบวา มีพระสาวกจํานวนมาก ทั้งพระภิกษุและพระ
ภิกษุณี ไมนอยกวา ๔๐ ทาน ไดรับการกลาวถึงวาเปนทายาทของ
พระพุทธเจา
ผูที่ใชคํากลาวหรือเรียกวา “ทายาทของพระพุทธเจา” หรือ
“พุทธทายาท” นี้ เปนพระสาวกทั้งนั้น
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมพระสาวกทานอื่นวาเปนพุทธ
ทายาท
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมตนเองวาเปนพุทธทายาท
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมทั้งพระสาวกทานอื่น และตน
เองวาเปนพุทธทายาท
พระสาวกบางทานกลาวชื่นชมเปนกลางๆ ถึงการที่ใครก็ตามที่
ทําอยางนั้นๆ จะไดเปนพุทธทายาท
หลายแหงเปนคําพยากรณของพระพุทธเจาในอดีต
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อีกทั้งพึงสังเกตดวยวา คํากลาวเหลานี้ ลวนเปนคาถา คือคํา
ประพันธรอยกรอง ที่เรียกวาฉันททั้งสิ้น
ถึงตอนนี้ ถามองอยางพระมโนก็ตองยุงกันหนัก เชน จะตอง
หาทางตัดสินวาทานไหนแนเปนพุทธทายาท แลวก็ตองมีองคที่จริงกับ
องคที่ปลอม หรืออาจจะมีองคที่เคยเปนแลวพนไปหรือถูกปลด และ
มีองคที่ตั้งใหม ตองหาหลักฐานวาองคไหนเปนกอน องคไหนเปนที
หลัง อาจตองเถียงหรือทะเลาะกัน
ยิ่งกวานั้น อาจจะตองนึกคิดเปนอกุศลวา ทําไมพระสาวกบาง
ทานมาตั้งตัวเองเปนทายาทของพระพุทธเจา เอ นี่พระสาวกทาน
ตองการอํานาจกันดวยหรือ ดูแลวพระสาวกจะอยูกันอยางวุนวาย
คงไมใชเรื่องสงบเสียแลว
แทนที่จะมาเถียงหรือมาเดากันอยู ก็เอาของจริงมาดูเสียเลย
เพียงใหชาวบานไดอานขอความที่พระสาวกทานกลาวถึงตัว
ทานเองก็ดี กลาวชื่นชมพระสาวกทานอื่นก็ดี วาเปนพุทธทายาท
เดี๋ยวคนที่อานก็จะชัดขึ้นมาเองเลยวา ทําไมจึงมีพุทธทายาทมากมาย
นัก ความเปนพุทธทายาทมีความหมายวาอยางไร และทําไมจึงชื่นชม
ตัวเองวาเปนพุทธทายาท
รับรองวาเปนเรื่องที่งายและเห็นไดชัดเจนกวา จะแจงกวาที่
จะรอใหพระมโนหรือใครๆ มาตีความใหฟง
ขอทําความเขาใจกอนวา
ขอความที่กลาวถึงการเปนพุทธ
ทายาท นี้ มีสํานวนที่แยกคราวๆ เปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ คําบาลีที่ใช เปน พุทฺธสฺส ทายาโท บาง ทายาโท
พุทฺธเสฏสฺส บาง ใชคําเรียกพระนามอยางอื่นแทนคําวา “พุทฺธ” ก็
มี เชนในขอความวา ทายาทโก…อคฺควาทิโน
ที่ใชสั้นๆ ยกคํามาใสในภาษาไทยไดทันทีวา พุทฺธทายาโท มี
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เฉพาะที่กลาวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะองคเดียว
(แบบที่ ๑ นี้ มีเฉพาะในคัมภีรเถร-เถรีคาถา คือพระไตรปฎก
เลม ๒๖ เทานั้น เวนแต โกณฺฑฺโ พุทธฺ ทายาโท ซึง่ มาในพระไตรปฎกเลม ๑๕ ดวย ในขอความเดียวกัน)
แบบที่ ๒ คําบาลีทใี่ ช ถาเปนภิกษุ วา “ตสฺส … ทายาโท” ถาเปน
ภิกษุณี วา “ตสฺส … ทายาทา” (“ตสฺส” = ของพระองค, ของพระ
ศาสดา/พระพุทธเจาพระองคนนั้ ) เหตุที่ใชสรรพนาม “ตสฺส” เพราะ
สํานวนแบบที่ ๒ นีย้ าว โดยมีคาอื
ํ น่ ทีพ่ ดู ถึงพระพุทธเจามากอนขางหนา
แลว จึงไมตอ งพูดซําอี
้ ก ขอยกมาใหดเู ปนตัวอยาง
ถาเปนภิกษุ วา

โคตโม นาม โคตฺเตน
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท

สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต

ถาเปนภิกษุณี ก็วา

โคตโม นาม โคตฺเตน
สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
แปลวา: พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร จักมี

ในโลก ผูนี้จักเปนทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น ในธรรมทั้ง
หลาย (จะวา: “จักเปนทายาท ในธรรมทั้งหลาย ของพระศาสดาพระ
องคนนั้ ” ก็ได) จักเปนโอรส เปนผูท ธี่ รรมเนรมิต
(แบบที่ ๒ นี้ มาในคัมภีรอปทาน คือพระไตรปฎกเลม ๓๒–
๓๓ คําและสํานวนที่ใชตางจากนี้ ก็มีบาง แตนอย)
ขอใหสังเกตไวดวยวา ทั้งสองแบบนี้ มักจะหรืออาจจะมีคําที่
พวงมาดวยวา โอรโส/โอรสา หรือ ปุตโฺ ต/ธีตา และคําวา ธมฺมนิมมฺ ิโต/
ธมฺมนิมฺมิตา ก็เปนตัวบงความหมายที่สําคัญ

๓๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

- ดู ข องจริ ง ก็ เ ข า ใจเอง ว า “พุ ท ธทายาท” คื อ ใคร

ทีนี้ ก็มาดูตัวอยางของจริงกันหนอย เริ่มดวยคํากลาวถึงตน
เองของพระคยากัสสปะ วา

เราเคยลงนําลอยบาปในแม
้
นาคยา
ํ้
ทีท่ า คยาผัคคุ
ทั้งเชา เที่ยง และเย็น วันละ ๓ เวลา เพราะในกาล
กอนๆ มา เรามีหลักความคิดเห็นอันถือวา บาปใดๆ
ที่เราทําไวในชาติกอนๆ เราจะลอยบาปนั้นเสียได ณ
ที่นี้ ในบัดนี้
ครั้นไดมาสดับวาจาสุภาษิต อันเปนขอความที่
ประกอบดวยเหตุผลแลว เราพิจารณาโดยแยบคาย
ตระหนักถึงความหมายที่จริงแท ตามที่มันเปน บาป
ทั้งปวงจึงถูกลางลอยหมดไป กลายเปนผูไรมลทิน
หมดจด สะอาด เปนทายาทของพระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์
เปนบุตร เปนพุทธโอรส
เราไดหยั่งลงแลวสูกระแสธาร ที่มีองคประกอบ
๘ ประการ ลอยปวงบาปหมดไปแลว ลุถึงวิชชา ๓
และไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
[ขุ.เถร.26/341/321; Thag.348]

อานเพียงแคนี้ หลายทานก็คงชัดขึ้นมากับตนเอง วาอะไรเปน
อะไร ในเรื่องความเปนพุทธทายาท อยางแทบไมตองอธิบายเลย ไม
วาจะในแงความหมาย หรือความสงสัยวาทําไมพระสาวกมาชืน่ ชมกับ
ตนเองในความเปนพุทธทายาทนัน้
ขอยกมาใหดอู กี สักนิดหนอย คราวนีเ้ ปนคาถาของพระสิงคาล-
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บิดา (ทานรูปนี้ ไมเคยปรากฏวามีชื่อเสียง ความสําคัญ หรือบทบาท
อันใดในคณะสงฆ แถมบวชเมื่อเฒาชรา ก็เปนพุทธทายาทได) ทาน
เลาการปฏิบัติของตัวทาน ดังนี้

ณ ปาเภสกฬาวัน ภิกษุแผใจมองกายปฐพีนี้ไป
ตลอดทั่วทั้งมวล ดวยกําหนดหมายวาลวนเปนราง
กระดูก เธอจักไดเปนทายาทของพระพุทธเจา เห็นทีวา
เราคงจะละกามราคะไดเร็วพลัน.
[ขุ.เถร.26/155/264; Thag.18]

ไมแตพระสิงคาลบิดาเถระ คือ พระภิกษุที่เปนบิดาของสิงคาล
มาณพเทานั้น แมพระสิงคาลมารดาเถรี คือ พระภิกษุณีที่เปนมารดา
ของสิงคาลมาณพ ซึง่ ก็ผชู ราทีไ่ มไดมบี ทบาทอะไรในการบริหารคณะสงฆ
ก็ไดรับการกลาวถึงวาเปนพุทธทายาทเชนกัน ดังคาถาในอปทานวา

ในโลก จักมีพระศาสดาพระนามวาโคตมะ ทาน
เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกาของ
พระองค ไดเปนทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
ในธรรมทั้งหลาย จักเปนโอรส เปนผูที่ธรรมเนรมิต
[ขุ.อป.33/174/386; Ap.604]

ทานที่ไดรับการกลาวถึงวาเปนพุทธทายาทอีกทานหนึ่ง ที่ไม
ควรมองขามไป คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึง่ เปนปฐมสาวกของพระ
พุทธเจา
คํากลาวสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะวาเปนพุทธทายาท
นั้น เปนของพระวังคีสะ ซึ่งเปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูมีปฏิภาณ
คาถาสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะวาเปนพุ ท ธทายาทนั้น

๓๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

นอกจากมีในเถรคาถา (พระไตรปฎก เลม ๒๖ [ขุ.เถร. 26/401/436;
Thag.1246]) เหมือนพระเถระทานอื่นแลว ยังมีพิเศษที่มีเรื่องราวเลาไว
เปนพระสูตรสั้นๆ ในพระไตรปฎกเลมอื่นดวย (คือโกณทัญญสูตร ใน
พระไตรปฎก เลม ๑๕)
ตามเรื่องวา พระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากบรรลุอรหัตตผล
แลว ไดไปอยูที่สระโบกขรณีมันทากินีเปนเวลายาวนาน (อรรถกถา
วา ๑๒ ป) แลว ตอมาคราวหนึ่งไดมาเฝาพระพุทธเจา ขอยกความ
ทั้งสูตรมาดูกัน ดังนี้

สมัยหนึง่ พระผูม พี ระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
ราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล ชั่วกาลผานมานานนักทีเดียว ทาน
พระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดซบเศียรลงแทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาค จุมพิต นวดฟนพระบาท และ
ประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคคือ
โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคคอื โกณฑัญญะ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดมคี วามคิดดังนี้วา
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ นานนักทีเดียว จึงได
เขาเฝาพระผูมีพระภาค … ถากระไร เราพึงชมเชย
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ในที่เฉพาะพระพักตร
ของพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควร ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทํา
ผาอุตราสงคเฉวียงบา ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมี
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พระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้
วา ขาแตพระผูมีพระภาค มีเนื้อความแจมแจงขึ้นแก
ขาพระองค ขาแตพระสุคต มีเนื้อความแจมแจงขึ้น
แกขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความจงแจมแจง
กะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระ
อัญญาโกณฑัญญะ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค
ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ทานพุทธานุพุทธะ (ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา) คือ
พระเถระ นามวาโกณฑัญญะนัน้ ผูม คี วามเพียรกาวหนา
อันแรงกลา เปนผูไ ดวเิ วกธรรมเครือ่ งอยูส ขุ เปนประจํา
คุ ณวิ เ ศษใดอันสาวกผูทํ าตามคํ าสอนของพระ
ศาสดาพึงบรรลุ คุณวิ เ ศษนั้ น ทุ กประการ อันพระ
โกณฑัญญเถระนั้น ผูไมประมาทศึกษาอยู ไดบรรลุ
แลวโดยลําดับ
พระโกณฑัญญเถระ ผูมีอานุภาพมาก ผูทรง
วิชชา ๓ ผูฉลาดในเจโตปริยาย เปนพุทธทายาท
ไหวอยูซึ่งพระบาทของพระศาสดา ฯ
[สํ.ส.15/752/285; S.I.194]

ถามองความหมายอยางพระมโน เราคงตองประหลาดใจวา
พระเถระทีไ่ ปอยูเ งียบสงัด หางไกลจากการบริหารงานพระศาสนา และ
สูงอายุ เฒาชรากวาองคพระศาสดาเองมากมาย เหตุไฉนจึงมาเปน
พุทธทายาท

๓๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

- ใครบ า งว า พระมหากั ส สปะเป น “พุ ท ธทายาท”

ยกมาใหดูกันแคนี้ ก็มากนักแลว นาจะพอ คราวนี้ก็หันกลับมา
ดูเรือ่ งทีว่ า พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท มีทไี่ หนก็เอามาดูกนั ใหหมด
พรอมนั้นก็ขอใหดูดวยวา ความเปนพุทธทายาทของพระมหา
กัสสปะ มีอะไรเปนพิเศษ หรือแตกตางจากพุทธทายาททานอื่นๆ
อยางไรบางหรือไม
เริม่ ดวยคํากลาว (เปนคาถาลวน) ของพระภัททกาปลานีเถรี ใน
เถรีคาถา [ขุ.เถรี.26/438/451; Thig.63] ที่พระมโนยกมาอาง
เนื่องจากคาถาของพระภัททกาปลานีเถรี ในเถรีคาถานั้น ซํ้า
กับในอปทาน และในอปทานมีเรื่องราวยืดยาวละเอียดกวา จึงขอยก
ขอความมาจากอปทาน ใหอา นไดความอยางเพียงพอ (ไดคดั ขอความ
ภาษาบาลีเดิมมาลงไวในเชิงอรรถ ใหสะดวกที่จะตรวจสอบดวย)*

สามีของดิฉัน จุติมาแลว เกิดเปนพราหมณชื่อ
ปปผลายนะ ในมหาติตถคาม มารดาชื่อสุมนเทวี
*

ดูในตารางตอไปนี้
ตโต จุโต มหาติตฺเถ
มาตา สุมนเทวี จ
อหํ มทฺเท ชนปเท
กปลสฺส ทิชสฺสาสึ
ฆนกฺจนพิมฺเพน
อทา กสฺสปธีรสฺส
กทาจิ โส ตรุณิโก
กากาทิเกหิ ขชฺชนฺเต
ฆเรปาหํ ติเล ชาเต
กิมิกาเกหิ ขชฺชนฺเต
ตทา โส ปพฺพชิ ธีโร
ปฺจวสฺสานิ นิวสึ

สุชาโต ปปฺผลายโน
โกสิโคตฺโต ทิโช ปตา ฯ
สากลายํ ปุรุตฺตเม
ธีตา มาตา สุจีมติ ฯ
นิมฺมินิตฺวาน มํ ปตา
กาเมหิ วชฺชิตสฺส จ ฯ
คนฺตฺวา กมฺมนฺตเปกฺขโก
ปาเณ ทิสฺวาน สํวิชิ ฯ
ทิสฺวานาตปตาปเน
สํเวคมลภึ ตทา ฯ
อหํ ตํ อนุปพฺพชึ
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 สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ ฯ
อโถ ชาติกฺขยํ ปตฺโต อภิฺญาโวสิโต มุนิ
เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ
เตวิชโฺ ช โหติ พฺราหฺมโณ ฯ
ตเถว ภทฺทกาปลานี เตวิชฺชา มจฺจุหายินี
ธาเรนฺตี อนฺติมํ เทหํ เชตฺวา มารํ สวาหนํ ฯ
ทิสฺวา อาทีนวํ โลเก อุโภ ปพฺพชิตา มยํ
ตยมฺหา ขีณาสวา ทนฺตา สีติภูตามฺห นิพฺพุตา ฯ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

บิดาเปนพราหมณโกสิโคตร
ดิฉนั เกิด ณ สากลบุรี เมืองอุดม ในแควนมัททะ
เปนธิดาของพราหมณนามวากปละ มารดาชือ่ วา สุจมี ดี
บิดายอมรับเอารูปปฏิมาทองคําไวใหเปนตางตัว
ดิฉนั ไดยกดิฉันใหแกคุณกัสสปะผูมีปญญา ซึ่งไดละ
เวนกามคุณ
คราวหนึ่ง ปปผลายนะนั้น ผูมีใจการุณย ไป
ตรวจดูการงาน เห็นสัตวเล็กๆ ที่ถูกสัตวใหญกวา
เชนกาเปนตนจับกิน ก็สลดใจ
ทางฝายดิฉันอยูที่บาน เวลานั้น ไดเห็นนํ้ามันงา
ทีเ่ อาออกผึ่งแดด มีเหลาหนอนที่อาศัยอยู ถูกหมูกา
จิกกิน ก็เกิดความสลดใจ
ครั้งนั้น ปปผลายนะผูเปนธีรชน ออกบวชแลว
ดิฉันก็บวชตาม ดิฉันอยูในสํานักปริพาชก ๕ ป (จน
กระทั่ง) เมื่อพระนางโคตมี ผูเปนพระมารดาเลี้ยงของ
พระชินเจาทรงผนวชแลว ดิฉันจึงเขาไปหาทาน (ได
บวชแลว) พระพุทธเจาก็ทรงสั่งสอน
ลวงกาลไมนานนัก ดิฉันก็ไดบรรลุอรหัตผล นา
ชื่ น ชมนั ก ที่ ดิ ฉั น ได มี พ ระกั ส สปะผู  ท รงสิ ริ เ ป น
กัลยาณมิตร
ทานพระกัสสปะ เปนบุตร เปนทายาทของพระ
พุทธเจา มีจิตตั้งมั่นเปนอยางดี รูบุพเพนิวาส เห็นทั้ง
สวรรคและอบาย ไดลุถึงชาติกษัย จบอภิญญา เปน
มุนี และดวยวิชชา ๓ ประการนี้ จึงเปนพราหมณ

๓๕

๓๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ทรงไตรวิชชา
ภัททกาปลานีตัวดิฉันนี้ ก็เหมือนกัน เปนผูทรง
ไตรวิชชา สลัดมัจจุราชาทิ้งไป ทรงรางกายสุดทาย
โดยไดชํานะมารพรอมทั้งไพรพล
เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแลว ออกบวชกันมา
ไดเปนผูหมดสิ้นอาสวะ ฝกตนเสร็จแลว ฉํ่าเย็น
นิพพาน
[ขุ.อป.33/167/357; Ap.583]

ทานหนึ่งที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนทายาทของพระ
พุทธเจา ก็คอื พระมหาโมคคัลลานะ ผูเ ปนอัครสาวกเบือ้ งซายของพระ
พุทธเจา
คํากลาวของพระมหาโมคคัลลานะก็อยูในเถรคาถา คือเปน
คาถาลวน แตคาถาของพระมหาโมคคัลลานะยืดยาวมาก (ทั้งหมด
๖๘ คาถา) เพราะทานพูดถึงบุคคลและเหตุการณหลายอยางที่นา
สังเกตในชีวิตของทาน รวมทั้งกลาวถึงพระสาวกอื่นหลายองค
คาถาของพระมหาโมคคัลลานะ เริม่ ดวยการชืน่ ชมคุณความดี
ของพระสาวกที่ถือธุดงคขออยูปา รวมไปถึงการอยูโคนไม และการ
ถือวัตรบิณฑบาตเปนประจํา เลาถึงการทีท่ า นสัง่ สอนหญิงแพศยาทีม่ า
เลาโลมทาน กลาวถึงการปรินพิ พานของพระสารีบตุ ร กลาวถึงพระติสสะ
จากนั้น กลาวถึงตัวทานเองคือพระมหาโมคคัลลานะทีเ่ ปนพุทธ
ทายาท ตอดวยชมพระมหากัสสปะในแงเปนพุทธทายาทที่มีคุณสมบัติ
คลายกับตัวทาน ตําหนิพระโปฐิละ ชื่นชมคุณความดีของพระสารี
บุตร พูดถึงการที่ทานแสดงฤทธิ์ที่มิคารมาตุปราสาท และเตือนสติ
พระอินทรที่เวชยันตปราสาท การทําใหพระพรหมสละมิจฉาทิฏฐิที่

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

เขาใจผิดวาตนจะคงอยูยั่งยืนตลอดไปโดยยอมรับตระหนักรูถึงอนิจจ
ลักษณะ ลงทายที่การกําราบมาร
เนื่องจากคาถาของพระมหาโมคคัลลานะยืดยาวมาก จึงขอคัด
มาเฉพาะตอนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท
อยางที่บอกแลววา พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเอง
เปนพุทธทายาท แลวจึงกลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท
ขอความสวนนี้จึงอยูตอกัน
และในที่นี้ก็จะคัดมาใหดูพรอมกัน
เพราะไมยาวมากนัก
(คาถาของพระมหาโมคคัลลานะที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวา
เปนพุทธทายาทนี้ พระมโนก็คัดมา แตวิธีคัด-ตัดตอนและนําเสนอ
ของพระมโนเปนอยางไร จะพูดตอไป)
พระมหาโมคคัลลานะกลาวความตอนนี้ ดังนี้

สวนอาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนบุตร
ของพระพุทธเจา ผูไ มมีใครเปรียบ ผูคงที่ ไดเขาไปสู
ชองภูเขา เจริญฌานอยู
อาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนผูสงบระงับ
ยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูใ นเสนาสนะอันสงัด เปน
มุนี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท
พุทธฺ เสฏสฺส) เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดา
กราบไหว
ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสป ผูส งบระงับ
ผูยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูใ นเสนาสนะอันสงัด เปน
มุนี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท
พุทธฺ เสฏสฺส)

๓๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

อนึง่ ในหมูมนุษยทั้งปวง ผูใดเปนกษัตริยหรือ
เป น พราหมณ สื บ วงศ ต ระกู ล มาเป น ลํ าดั บ ๆ ตั้ ง
๑๐๐ ชาติ ถึงพรอมดวยไตรเทพ ถึงแมจะเปนผูเลา
เรียนมนต เปนผูถึงฝงแหงเวท ๓ การกราบไหวผูนั้น
แมบอยๆ ยอมไมถึงเสี้ยว ๑๖ อันจําแนกออก ๑๖
ครั้ง ของบุญที่ไหวพระกัสสปนี้เพียงครั้งเดียวเลย
ภิกษุใดเวลาเชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลมและ
ปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแลวเที่ยวไปบิณฑบาต
ดูกรพราหมณ ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้นเลย อยา
ไดทําลายตนเสียเลย ทานจงยังใจใหเลื่อมใสในพระ
อรหันตผูคงที่เถิด จงรีบประณมอัญชลีไหวเถิด ศีรษะ
ของทานอยาแตกไปเสียเลย
[ขุ.เถร.26/400/427; Thag.1168-9]

- พระโมคคัลลาน กับมหากัสสปะ คูแขงเปนพุทธทายาท?

คราวนี้ก็หันไปดูพระมโน ที่จริงพระมโนก็ยกขอความในเถร
คาถาตอนนี้มาอาง แตพระมโนตัดตอนเสีย ไมเอาขอความสวนที่
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองเปนพุทธทายาท ตัดเอามา
เฉพาะตอนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท ทั้งๆ ที่ขอ
ความทั้งสองสวนอยูตอกัน ติดกัน และเปนขอความเพียงสั้นๆ
นอกจากนัน้ พระมโนยังพูดนํา ใหตงั้ ขอสังเกตตอพระมหากัสสปะไว
อีกดวย ขอใหดขู อ ความในหนังสือของพระมโนตอไปนี้ (เหตุเกิด พ.ศ. ๑
หนา ๒๐๔ ขอความยาวซํ้าที่อางแลวขางบน จึงละ […] เสียบาง)
“ในมหาโมคคัลลานเถรคาถา ไดมขี อ ความตอนหนึง่

๓๙

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ที่ทําใหสงสัยวามีผูที่ไมยอมรับความเปนผูนําของพระ
มหากัสสปะ
ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูส งบระงับ
ผูยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด
เปนมุนี เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด
อนึ่ง ในหมูมนุษยทั้งปวง … ดูกรพราหมณ ทานอยา
รุกรานภิกษุเชนนัน้ เลย อยาไดทาลายตนเสี
ํ
ยเลย ทานจงยัง
ใจใหเลือ่ มใสในพระอรหันตผคู งทีเ่ ถิด จงรีบประณม
อัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย
(ขุ. 26/400/367; Thag. 1167-1173)

แมวาถอยคํ าในคาถานี้ระบุวาเปนของพระมหา
โมคคัลลานะ แตนาจะเปนการประพันธในยุคหลัง
เพื่อสรางฐานการเปนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นตอพระมหา
กัสสปะในฐานะทายาทของพระพุทธเจา และไมนาจะ
สงสั ย ว า คาถาตอนนี้ ถู ก เขี ย นขึ้ น เพื่ อ กํ าราบผู  ที่ ไ ม
ปรารถนาดีกบั พระมหากัสสปะในการบริหารคณะสงฆ”
(ในคําพูดของพระมโนทอนนี้ ที่แทนั้น เมื่อรูเขาใจความหมาย
ของคําวาพุทธทายาทอยางที่ใหอานของจริงดูเองแลว คําสันนิษฐาน
หรือคิดเดาของพระมโนตรงนี้ก็กลายเปนการคิดเพอเหลวไหลที่นา
ขําขัน เพราะไมรูวาจะตองใหใครมายอมรับความเปนพุทธทายาทไป
ทําไม และจะยอมรับไดอยางไร แลวก็ไมรูวาจะกําราบใครไปทําไม)
จุดที่ควรตั้งขอสังเกตก็คือ เหตุใดพระมโนจึงไมยกขอความที่
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท มาแสดง
ไวดวย ทั้งที่ขอความนั้นก็สั้นๆ และอยูตอกัน ติดกัน
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(และพระมโนก็ไมบอกใหรูวามีพระสาวกทานอื่นอีกหลายทาน
ที่กลาวถึงตนเองบาง กลาวถึงผูอื่นบาง กลาวถึงทั้งตนเองและผูอื่น
บาง วาเปนพุทธทายาท)
เรื่องนี้ขอยกใหทุกคนพิจารณาเอง ไมเห็นความจําเปนที่จะ
ตองวิจารณ
(พระมโนอาจจะนึกไมทันวา ถาพระมโนยกคาถาของพระมหา
โมคคัลลานะมาลงใหครบวา ทานกลาวถึงทั้งตัวทานเองและพระมหา
กัสสปะวาเปนพุทธทายาท พระมโนก็จะไดแงตีพระมหากัสสปะเพิ่ม
ขึ้นอีกวา “เห็นไหม! พระมหากัสสปะเปนคูแขง จะชิงความเปนพุทธ
ทายาท กับพระมหาโมคคัลลานะ ตั้งแตพระพุทธเจายังอยู”)
สวนที่ควรพูดถึงและทําใหชัดสักหนอย คือ จุดที่พระมโนพูด
นําใหตั้งขอสังเกตตอพระมหากัสสปะ ซึ่งขอยกมาใหดูซํ้าอีกครั้งหนึ่ง
พระมโนกลาววา
ในมหาโมคคัลลานเถรคาถา ไดมขี อ ความตอนหนึง่
ที่ทําใหสงสัยวามีผูที่ไมยอมรับความเปนผูนําของพระ
มหากัสสปะ
ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูส งบระงับ
…
ถอยคําและวิธีพูดของพระมโนนี้ ทําใหตองตั้งขอสังเกตตอ
พระมโน วา
๑) ที่พระมโนพูดนําใหผูอานตั้งขอสังเกตวา คําของพระมหา
โมคคัลลานเถระมีขอความที่ทําใหสงสัยวามีผูไมยอมรับความเปนผู
นําของพระมหากัสสปะนั้น ทําไมพระมโนไมนําหรือหาขอมูลมาแสดง
ใหชัดลงไปวาเรื่องเปนอยางที่ตนกลาวหรือไม ทําไมพูดทิ้งไวเฉยๆ
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เพราะขอความที่มหาโมคคัลลานเถระกลาวนั้นอาจมีความหมาย
อยางอื่นก็ได
วิสยั ของนักวิชาการ ยอมไมดว นวินจิ ฉัยอะไรๆ และไมตงั้ ขอ
สังเกตอยางเลื่อนลอยหรือพูดเอาเอง
นักวิชาการนัน้ จะวินิจฉัย ตอเมื่อไดคนควาตรวจสอบหลักฐาน
จนชัดเจนถองแท หากหาขอมูลหลักฐานเต็มที่แลว ยังไมชัดเจนพอ
ยังไมสามารถยุติ ก็ตั้งขอสังเกตไว พรอมทั้งเสนอแนะหรือบอกขอ
บงชี้บางอยาง ใหไดแงมุมและแนวทางที่จะสอบสวนคนควากันตอไป
จึงเปนที่นาสงสัยตอเจตนาของพระมโน เหมือนวาพระมโนมุง
แตจะจองลางพระมหากัสสปะ จองจะหาทางใหคนเขาใจทานผิด
หรือใหมองทานในแงราย โดยไมมีมูลความจริง และไดแตพูดลอยๆ
ไมสามารถหาหลักฐานมาแสดง (นอกจากหลักฐานเท็จที่ไดดูกันมา
และจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)
ในขณะทีพ่ ระมโนคอยหาโอกาสตัง้ แงมองพระมหากัสสปะ ใน
ทางที่สอเจตนาราย อยางเลื่อนลอย ไมสมเหตุผล ผูอานที่เทาทันก็
สามารถตั้งขอสังเกตตอพระมโนตามไปพรอมกัน แตเปนขอสังเกตที่
ชัดเจนสมเหตุสมผล

- ถาพระมโนเอาขอมูลมาแสดงใหครบ ก็หลอกใครไมได

๒) เมื่อพระมโนมองวาการเปนพุทธทายาท หมายถึงการมี
อํานาจบริหารคณะสงฆ ตอจากพระพุทธเจา แตคนที่พระมโนสงสัย
วาเปนผูที่ไมยอมรับความเปนผูนําของพระมหากัสสปะในกรณีนี้ เปน
พราหมณคนหนึ่ง
พวกพราหมณนั้นเปนคนนอก เปนคนอยูบาน ไมเปนบรรพชิต
เขาไมไดมีสวนเกี่ยวของและไมไดรูเรื่องอะไรดวยเลยกับการบริหาร
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คณะสงฆ การที่พราหมณคนนี้จะเคารพพระมหากัสสปะหรือไม ก็ไม
เกี่ยวอะไรกับการที่ทานจะเปนผูนําในคณะสงฆหรือไม
ยิ่งกวานั้น เปนที่รูกันดีวา พราหมณเปนคนในระบบวรรณะ
นับถือพระพรหม ยึดถือพระเวท และถือตัววาเปนคนวรรณะสูงสุด
แตพระพุทธศาสนาไมถือวรรณะ ไมยอมรับวาพระพรหมเปนผูสรางผู
บันดาล และปฏิเสธพระเวท ตามปกติพวกพราหมณจึงไมยอมรับ
พระพุทธศาสนา และโดยทั่วไปพวกพราหมณไมพอใจตอพระพุทธเจา
มีเรื่องราวมากมายที่พราหมณรายโนนรายนี้แสดงอาการไมดี
ตางๆ ตอพระพุทธเจาและพระสาวก จึงปรากฏเรื่องราวมากมายใน
การประกาศพระศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงเผชิญและผจญกับพวก
พราหมณในรูปแบบตางๆ (ดูตอนตอไป)
ดังนั้น จึงเปนเรื่องปกติธรรมดา ที่มีพราหมณแสดงอาการไม
เคารพนับถือตอพระมหากัสสปะ หรือตอพระมหาสาวกองคใด หรือ
แมตอพระพุทธเจา
การที่พระมโนตั้งขอสังเกตใหสงสัยในกรณีนี้ กลับเปนหลัก
ฐานที่แสดงวาพระมโนขาดความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระ
พุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมเขาถึงบรรยากาศ
แหงสังคมชมพูทวีปในยุคสมัยที่กําลังพิจารณา ดังนั้น การคิด การ
มอง และการวิเคราะหวิจารณตางๆ ของพระมโนจึงยอมจะผิดพลาด
หลงทาง ไมมีฐานที่จะใหเกิดความถูกตอง
๓) ยังมีขอมูลหลักฐานที่เปนสวนรายละเอียดอีกหลายอยาง
ที่เกี่ยวของอยูในคํากลาวของพระมหาโมคคัลลานะ ที่พระมโนยกมา
อาง ซึ่งถานํามาพิจารณาใหตรงตามเรื่อง ก็จะยิ่งทําใหเขาใจเรื่อง
ราวไดถูกตองชัดเจน
การที่พระมโนไมนําเรื่องราวขอมูลมาสูการรับรูของผูอานให
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เพียงพอ แลวดวนสรุปใหเขาทางของตน ถาไมเปนเพราะมีเจตนา
อะไรแฝงอยู ก็เปนเรื่องของการทํางานอยางลวกๆ
อยางทีก่ ลาวแลว พระมโนไมแสดงคําของพระมหาโมคคัลลานะ
ที่กลาวถึงตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท กอนที่ทานจะกลาววาพระ
มหากัสสปะเปนพุทธทายาท ทั้งที่เปนขอความสั้นๆ อยูตอกัน
พระมโนนั้น ทั้งกอนและหลังตั้งแงสงสัยตอพระมหากัสสปะ
ไมไดตรวจสอบคนควาหาหลักฐานขอมูลมาแสดงใหรูวาพราหมณที่
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงวาแสดงอาการไมเคารพตอพระมหา
กัสสปะนั้น เปนใคร มีเรื่องราวเปนมาอยางไร พอจะบงชัดไดไหมวา
ไมยอมรับพระมหากัสสปะจริงหรือไม
นอกจากนั้น พระมโน ถาจะเปนนักวิชาการ เมื่อจะลงขอ
สันนิษฐานในกรณีนี้ ควรใหผูอานรูบริบทหรือเขาใจเรื่องราวแวด
ลอมเกี่ยวกับพระมหาโมคคัลลานะผูกลาวขอความนั้น พรอมทั้งภาพ
รวมแหงเนื้อความที่ทานกลาว (ที่วายาว ๖๘ คาถา) ไมใชตั้งหนาหา
จับเอาแตแงมุมที่หักใหเขาความหมายที่ตัวตองการ
เปนที่รูกันดีวา พระมหาโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวกฝาย
ซาย ผูเลิศทางฤทธิ์ พูดภาษาชาวบานวาเปนฝายปราบปราม (บาง
ทานพูดใหงายกวานี้วาเปนฝายบู)
ในคาถาที่พระมหาโมคคัลลานะกลาว อันยืดยาวนี้ มีทั้งเรื่อง
สั่งสอนหญิงแพศยาที่มาเลาโลมทานใหเลิกราไป เรื่องเตือนสติพระ
อินทรไมใหลําพองในความยิ่งใหญ เรื่องแกมิจฉาทิฏฐิของพระพรหม
ไมใหหลงผิดวาจะคงอยูในความยิ่งใหญยั่งยืนตลอดไป เรื่องกําราบ
มารใหสํานึกวาจะรังควาญใครตามชอบใจไมได
ในสวนที่กลาวถึงพระมหากัสสปะนั้น ดูใหชัด จะเห็นวา ตัว
ประเด็นหรือเปาหมาย ไมใชการกลาวถึงความเปนพุทธทายาทของ
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พระมหากัสสปะดวยซํ้า แตพระมหาโมคคัลลานะมุงกลาวถึงการที่
ทานไดกําราบพราหมณคนนั้น (คือคนที่แสดงอาการไมเคารพตอ
พระมหากัสสปะ) ดังนั้น คําที่พระมหาโมคคัลลานะกลาวเกี่ยวกับ
พระมหากัสสปะจึงมีเนื้อหาที่สนองจุดหมายนี้โดยตรง
แมแตเมื่อกลาวถึงคุณสมบัติของพระมหากัสสปะที่เปนพุ ท ธ
ทายาท พระมหาโมคคัลลานะก็กลาวถึงคุณสมบัติอยางเดียวกันซํ้า
กันกับคุณสมบัติที่เปนพุทธทายาทของตัวทานเอง
ขอใหดูคําบาลีเดิม ซึ่งเห็นไดชัดกวาคําแปลภาษาไทย ดังนี้
(คาถาตน คือ ๒ บรรทัดแรก หมายถึงพระมหาโมคคัลลานะ; คาถา
ทาย คือ ๒ บรรทัดหลัง หมายถึงพระมหากัสสปะ)

อุปสนฺโต อุปรโต
ปนฺตเสนาสโน มุนิ
ทายาโท พุทธฺ เสฏฐสฺส
พฺรหฺมนุ า อภิวนฺทโิ ต ฯ
อุปสนฺตํ อุปรตํ
ปนฺตเสนาสนํ มุนึ
ทายาทํ พุทธฺ เสฏฐสฺส
วนฺท พฺราหฺมณ กสฺสป ฯ
อาตมา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนผูสงบระงับ
ยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูใ นเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี
เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูอันทาว
มหาพรหมพรอมทั้งเทวดากราบไหว
ดู ก รพราหมณ ท า นจงไหวพ ระกั ส สป

ผู  ส งบระงั บ
ยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูใ นเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี
เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ
(ตามความในสองคาถานี้ พระมหาโมคคัลลานะ และ พระมหา
กัสสปะ เปนพุทธทายาท พรอมกันทั้งสองทาน และไมมีวี่แวววาความ
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เปนพุทธทายาทนั้น เกี่ยวโยงอะไรกับการบริหาร/ปกครองคณะสงฆ)
พราหมณที่แสดงอาการไมเคารพตอพระมหากัสสปะ (ที่พระ
มโนพูดทํานองวาไมยอมรับความเปนผูนําของพระมหากัสสปะ) ซึ่ง
พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงนั้น มีเรื่องเลาขยายความตอนนี้ไวใน
อรรถกถา [เถร.อ.๒/๕๔๔] ซึ่งทําใหเรื่องราวชัดขึ้น
(ถาพระมโนไมเชื่ออรรถกถา ก็มีสิทธิไมเชื่อ แตในเมื่อเปนการ
พิสูจนความจริงทางเอกสาร ถึงโดยสวนตัวจะไมเชื่อ ก็ตองนํามา
แสดง จะละเลยไมกลาวถึงไมได ถาตนไมเชื่อ เมื่อนํามาแสดงหรือ
กลาวอาง ก็สามารถชี้แจงวาตนไมเชื่อดวยเหตุผลอยางนั้นๆ)
ตามเรื่องในอรรถกถาวา พราหมณคนนี้เปนหลานของพระสารี
บุตร แตยงั เปนมิจฉาทิฏฐิ ไมไดนบั ถือพระพุทธศาสนา (และจึงมองพระ
สงฆเหมือนอยางที่พราหมณทั่วไปมอง)
เชาวันหนึง่ พราหมณคนนีม้ องเห็นพระมหากัสสปะเขาไปบิณฑบาต
ในเมืองราชคฤห ก็คิดอยูในใจวาตนไดเห็นคนกาฬกิณีเสียแลว
พระมหามหาโมคคัลลานะรูทันอาการของเขา จึงพูดกับเขา
โดยชี้แจงใหมองเห็นคุณความดีและความสําคัญของพระมหากัสสปะ
จนในที่สุดเขายอมขอขมาตอพระมหากัสสปะ
๔) ถึงตอนนี้ ใครๆ ก็สามารถพูดไดวา การกระทําของพระ
มโน แสดงถึงความไมสุจริต อยางนอยมีความไมซื่อตรงตอขอมูล
และความไมสุจริตของพระมโนก็ฟองตัวเอง ทําใหคําพูดของตนขัด
กันเอง ความเท็จก็โผลออกมา
ตัวอยาง เชน พระมโนพยายามบอกวาหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะกําอํานาจปกครองคณะสงฆ แตพดู
ไปพูดมา คงจะโดยไมรตู วั กลายเปนบอกวา พระมหากัสสปะเปนผู
บริหารคณะสงฆตั้งแตพระสารีบุตรยังอยู คือตั้งแตพระพุทธเจายัง
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ไมปรินิพพาน เรื่องอยางนี้จะไดเห็นชัดขึ้นๆ ตอไป
อนึ่ง คําที่พระมโนพูดทํานองสรุปปดทายตอนนี้วา “แมวา ถอย
คําในคาถานีร้ ะบุวา เปนของพระมหาโมคคัลลานะ แตนาจะเปนการ
ประพันธในยุคหลัง เพื่อสรางฐานการเปนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นตอ
พระ มหากัสสปะในฐานะทายาทของพระพุทธเจา และไมนา จะสงสัย
วาคาถาตอนนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกําราบผูที่ไมปรารถนาดีกับพระมหา
กัสสปะในการบริหารคณะสงฆ” นั้น
จากขอมูล หลักฐาน และเหตุผลที่กลาวมา จะเห็นวา คําพูด
ของพระมโนนี้ เปนการทึกทักวาเอาเองตามที่ตนตองการ และคิดฝน
ปรุงแตงเรือ่ งราวขึน้ มา ซึง่ ทีจ่ ริงไมมเี รือ่ งอะไรเกีย่ วของกับการบริหาร
คณะสงฆ เปนเรื่องตลกขําขัน ที่ไมมีสาระทางวิชาการแตอยางใด
และความเลื่อนลอยไรสาระนี้จะปรากฏชัดยิ่งขึ้นๆ ดังจะไดเห็นตอไป

- มาดู พ ระมหากั ส สปะ อ า งตนเป น พุ ท ธทายาท?

คราวนี้ก็มาดูคาถาของพระมหากัสสปะ ที่กลาวถึงตัวทานเอง
วาเปนพุทธทายาท (คือแหงที่ ๔ ที่วาพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท)
(สงสัยวาพระมโนคงไมพบคํ าของพระมหากัสสปะที่กลาวถึง
ตัวทานเองวาเปนพุทธทายาท ถาพระมโนพบ คงทั้งตีความเตลิด
และตีพระมหากัสสปะหนัก ยิ่งกวานี้)
คํากลาวของพระมหากัสสปะในเถรคาถา ยาวถึง ๓๙ คาถา
แตไดนํามาลงไวที่นี่ทั้งหมด เพราะเปนจุดที่เพงมองโดยตรง ผูอาน
จะไดพิจารณาดวยตนเองวาอะไรเปนอะไร
(แตถาสามารถ ควรอานฉบับภาษาบาลีที่เปนของเดิม ในที่นี้
ไดตรวจสอบปรับคําแปลใหมใหใกลที่สุด – ในพระไตรปฎกฉบับแปล
ภาษาไทย ทานตองแปลทั่วๆ ไป จํานวนมาก จึงตองเห็นใจวาบาง
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แหงทานก็แปลพอไดความ)

ไมควรอยูแบบมีหมูหอมลอม (หรือ แบบออกหนา
นําหมู = น คเณน ปุรกฺขโต) เพราะจะเปนเหตุใหใจ
พลานไป ยากจะไดสมาธิ การสงเคราะหคนที่ตางจิต
ตางใจกันก็ยาก เพราะมองเห็นอยางนี้ จึงไมควรชอบ
ใจการอยูในหมู
มุ นี ไ ม ค วรเข า ไปข อ งแวะกั บ ตระกู ล ทั้ ง หลาย
เพราะจะเปนเหตุใหใจพลานไป ยากที่จะไดสมาธิ ผูที่
ของเกี่ยวกับตระกูลนั้น มัวขวนขวายในการเขาไปสู
ตระกูล ติดรสอาหาร ก็จะละทิ้งประโยชนที่นําสุขอัน
แทจริงมาให
ผูรูทั้งหลายบอกใหทราบไว การกราบไหวและ
การบูชาในตระกูลทัง้ หลาย เปนหลมลอ และเปนลูกศรที่
ออนเฉียบ ถอนยากนัก คนทรามสละสักการะไดยาก
เราลงจากเสนาสนะ เขาสูเมืองไปบิณฑบาต
บุรุษโรคเรื้อนกําลังบริโภคอาหาร เราไดเขาไปหาดวย
อาการเอื้อเฟอ บุรุษโรคเรื้อนนั้น นอมนําคําขาวเขา
มาดวยมือที่เปนแผลสุก เมื่อเขาใสคําขาวลง นิ้วมือ
ของเขาก็ขาดตกลงในบาตรของเรานี้ เราอาศัยขาง
ฝาเรือน ฉันขาวนั้น ทั้งขณะที่ฉัน และเมื่อฉันเสร็จ
แลว เรามิไดมีความรังเกียจเลย
ภิกษุใดมีใจยินดีบริโภคปจจัยสี่ ทั้งอาหารคือ
บิณฑบาตที่ใชกําลังขาไปยืนรับมา โอสถคือยาดองนํ้า
มูตรเนา เสนาสนะคือโคนไม และจีวรคือผาบังสุกุล
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ภิกษุนั้นแล อยูไดทั่วทั้งสี่ทิศไมติดขัด
ภิกษุบางพวกยอมเดือดรอนลํ าบากเมื่อขึ้นเขา
แต กั ส สปะผู  เ ป นทายาทของพระพุ ท ธเจ า มี
สัมปชัญญะ สติมนั่ (แมจะชรา) แข็งแรงดวยกําลังฤทธิ์
ก็ขึ้นไปได
กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน จึงหมดความ
หวาดกลัวภัย
กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน เมื่อสัตวทั้ง
หลายถูกไฟกิเลสแผดเผาอยู ก็เปนผูสงบเย็น
กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นภูเขา กัสสปะก็เพง
จิตพินิจธรรม (ฌายติ) มีใจไรอุปาทาน ทํากิจเสร็จสิ้น
แลว ไมมีอาสวะเหลืออีก
ภาคพื้นทั่วไป มีตนกุมมากหลายเรียงรายเปนทิว
แถว นาชมชืน่ ระรืน่ ใจ มีเสียงชางรองดังกึกกอง ชวน
ใหรา เริง ทัว่ ถิน่ เปนแดนภูผาโขดเขา ทําใจเราใหรนื่ รมย
ภูเขาสีเขียวทะมึนดุจเมฆ สวยงาม มีธารนํ้าเย็น
ใสสะอาด ดารดาษแผคลุมดวยผืนหญา อันมีสีเขียว
เหลือบทองดังแมลงทับ ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา
ทําใจเราใหรื่นรมย
ภูเขามียอดสูงตระหงานจดเมฆเขียวทะมึน แมน
เหมือนปราสาท มีเสียงชางปารองกัมปนาท ชวนให
ราเริง ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทําใจเราใหรื่นรมย
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ภูเขานั้น อันฝนตกรดชุมฉํ่าแลว มีผิวพื้นชื่น
สบาย เปนที่เสพอาศัยของเหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียง
นกยูง ทั่วถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทําใจเราใหรื่นรมย
เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝใจที่จะเพงจิตพินิจ
ธรรม ซึ่งไดปลงกายอุทิศใจ โดยมีสติ
เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝตอจุดหมาย ซึ่งได
ปลงกายอุทิศใจ เยี่ยงผูเห็นภัยในวัฏสงสาร
เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝปรารถนาความ
ผาสุก ซึ่งไดปลงกายอุทิศใจ อยางผูศึกษา
เหมาะดีละ แกตัวเรานี้ ผูใฝปรารถนาตอการ
ประกอบความเพียร ซึ่งไดปลงกายอุทิศใจ เปนผูมั่น
แนวคงที่
ภูเขาสีดังดอกผักตบ ดานบนทองฟาปกคลุมดวย
เมฆหมอก เกลื่อนกลนดวยหมูนกนานา ทั่วถิ่นเปน
แดนภูผาโขดเขา ทําใจเราใหรื่นรมย
ภูเขาไมเกลื่อนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้อเสพ
อาศัย คลาคลํ่าดวยหมูนกนานา ทั่วถิ่นเปนแดนภูผา
โขดเขา ทําใจเราใหรื่นรมย
ภูเขามีนํ้าใสสะอาด มีแผนศิลาหนาใหญ เกลื่อน
กลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย
ทัว่ ถิ่นเปนแดนภูผาโขดเขา ทําใจเราใหรื่นรมย
ถึงจะบรรเลงเบญจางคดุรีย เราก็มิไดมีความชื่น
ชอบยินดี เหมือนอยางที่มีจิตแนวสนิท เห็นแจงธรรม
ถองแท
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ไมควรจะมัวทํากิจกรรมการงานใหมากนัก พึง
หลีกเวนหมูชน (ผูมิใชกัลยาณมิตร) ไมควรวุนวาย
กับเรื่องลาภผลและการหาพวกหาหมู ผูที่ทําเชนนั้น
มั ว ขวนขวายวุ  น วาย ติ ด รสอาหาร ก็ จ ะละทิ้ ง
ประโยชนที่นําสุขอันแทจริงมาให
ไมควรจะมัวทํากิจกรรมการงานใหมากนัก พึง
หลีกเวนเรื่องที่ไมเปนไปเพื่อจุดหมาย (เพราะ) ราง
กายจะเหนื่อยลาลําบากเปลา พอประสบทุกขเขาแลว
ก็จะไมพบความสงบใจ
ภิกษุจะมองเห็นประโยชนที่พิสูจนใหประจักษกับ
ตนได เพียงดวยการขยับปาก ก็หาไม เธอก็ไดแต
เทีย่ วชูคอแข็งทือ่ ไป โดยสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขา
ทั้ ง ที่ ไ ม ดี ก ว า เขา
คนพาลก็ สํ าคั ญ ตนว า
ประเสริฐกวาหรือเทากับเขา คนที่มีใจกระดางอยาง
นั้น วิญูทั้งหลายไมสรรเสริญ
ผูใดไมแกวงไปในความแบงแยกทั้งหลาย ที่ถือวา
เราดีเลิศประเสริฐกวาเขาบาง วาเราไมดกี วาเขาบาง
วาเราเลวทรามตํ่ากวาเขาบาง วาเราเสมอเทากันกับ
เขาบาง ผูนั้นแหละ ซึ่งเปนคนมีปญญา มีวาทะเที่ยง
ตรง ตั้งมั่นดีแลวในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความ
สงบใจ วิญูทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ภิกษุใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้ง
หลาย ภิกษุนั้นอยูหางไกลจากสัทธรรม ดังฟากับดิน
ภิก ษุเ หลา ใดมี หิริและโอตตัปปะอันเขาไปตั้งไว
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ชอบทุกเมื่อ ภิกษุเหลานั้นจะมีพรหมจรรยอันงอกงาม
สิ้นภพใหม
ภิกษุผูยังมีใจฟุงซาน กลับกลอก ถึงจะนุงหมผา
บังสุกุล ก็ไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือนดัง
วานรที่คลุมดวยหนังราชสีห
สวนภิกษุที่ไมฟุงซาน ไมกลับกลอก มีปญญา
รักษาตน สํารวมอินทรีย ยอมงดงามดวยผาบังสุกุล
ดังราชสีหในถํ้าแหงขุนเขา
เหลาเทพมากหลาย ผูเรืองฤทธิ์ เรืองยศ ลวน
เปนหมูพรหมตางชั้น นับจํานวนหมื่น มายืนประนม
อัญชลี นมัสการทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร นัก
ฌานยิ่งใหญ ผูเปนปราชญ มีใจตั้งมั่น (พากันเปลง
วาจาวา)
ขอนอบนอมแดพระคุณเจา ทานบุรุษอาชาไนย
ขอนอบนอมแดพระคุณเจา ทานบุรุษสุดอุดม
ขาพเจาทั้งหลาย ยอมรูไมถึงอารมณ ที่ทาน
อาศัยอยูในฌาน
นาอัศจรรยจริงหนอ วิสัยสวนตนของพระพุทธะ
ทัง้ หลาย ลึกซึ้งยิ่งนัก ขาพเจาทั้งหลาย ผูกอปรดวย
ปญญาเฉียบแหลม ดุจนายขมังธนูที่สามารถยิงขน
ทราย ก็ยังรูถึงไมได
ณ เวลานั้น เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตร ผู
ควรแกการบูชา อันหมูเทพทั้งหลายบูชาอยูเชนนั้น
ความแยมยิ้มก็ไดปรากฏมีแกทานพระกัปปนเถระ

๕๑

๕๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ตลอดทั่วพุทธเกษตร เวนสมเด็จพระมหามุนีแลว
เราเปนผูเยี่ยมยอดในธุดงคคุณ ไมมีใครเทียบเทา
องคพระศาสดาเราไดบําเพ็ญตามครบแลว คํา
สอนของพระพุทธเจาเราไดทําตามเสร็จแลว ภาระอัน
หนักเราไดปลงลงแลว ตัณหาที่จะนํ าไปสูภพเราก็
ถอนทลายไดแลว
พระสมณโคดมผูท รงพระคุณพนประมาณ ไมทรง
ติดในจีวร ไมทรงติดที่นั่งที่นอน ไมทรงติดในโภชนะ
ทรงเปนดังดอกบัวที่สะอาดหมดจด ไมติดดวยนํ้า มี
พระทัยนอมไปในเนกขัมม ทรงสลัดออกไดสิ้นไตรภพ
องคพระจอมมุนนี นั้ ทรงมีสติปฏ ฐานเปนพระศอ มี
ศรัทธาเปนพระหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร ทรงพระ
ปรีชายิ่งใหญ เสด็จจาริกไป มีพระทัยสงบเย็นทุกเมื่อ.
[ขุ.เถร.26/398/409-413; Thag.1054-1093]

- ใครอยากเปนพุทธทายาท เดีย๋ วนีก้ ย็ งั มีสทิ ธิทวั่ กันทุกคน
ถึงตอนนี้ ควรสรุปไวทีหนึ่งวา
๑. ในพระไตรปฎกทั้งหมด ไมปรากฏวาพระพุทธเจาเคยตั้งมอบหมาย-ใหยดึ ถือ หรือแมแตตรัสเรียก/ตรัสถึงใคร วาเปน “ทายาท”
ของพระองค
๒. แตกลับไดพบวา มีพระสาวกจํานวนมาก ทั้งพระภิกษุ
และพระภิกษุณี ไมนอยกวา ๔๐ ทาน ไดรับการกลาวถึงวาเปน
ทายาทของพระพุทธเจา
คํากลาวถึงเหลานี้ เปนคํากลาวของพระสาวกเอง ที่กลาวชื่น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๓

ชมพระสาวกทานอื่นบาง กลาวชื่นชมตนเองบาง กลาวชื่นชมทั้งพระ
สาวกทานอื่นและตนเองบาง กลาวชื่นชมเปนกลางๆ วาใครก็ตามที่
ทําอยางนัน้ ๆ จะเปนพุทธทายาทบาง
คํากลาวถึงพระมหากัสสปะวาเปนพุทธทายาท
ก็รวมอยูใ น
คาถาเหลานี้ ไมมอี ะไรแปลกพิเศษแตอยางใดเลย
๓. คํากลาวเหลานี้ ซึง่ แสดงวามีพทุ ธทายาทมากมายนัน้ ไม
ขัดแยงกันเลย และไมเกิดปญหาใดๆ (เฉพาะอยางยิ่ง ไมมีวี่แวว
อะไรเลย ที่จะทําใหเห็นวาความเปนพุทธทายาทมีความหมายเกี่ยว
ของกับการที่จะบริหารหรือปกครองคณะสงฆ)
ทั้งนี้ เพราะเปนไปตามหลักการสําคัญ ที่พระพุทธเจาตรัสไว
(จะแสดงใหเห็นชัดเจนตอไป)
หลักการนี้ถือวา พระพุทธเจาทรงบรรลุสถานะแหงความเปน
“พุทธะ” ดวยการตรัสรูคือทรงคนพบธรรม โดยเฉพาะการเขาถึง
โลกุตตรธรรม
เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธเจาก็ทรงจาริกไปเผยแผธรรมที่พระ
องคไดตรัสรูนั้น เพื่อใหผูอื่นรูเขาใจไดประโยชนอยางพระองค (พูด
เปนภาพพจนวา เพื่อแจกจายมอบความเปนพุทธะใหแกมวลมนุษย)
บุคคลใดก็ตาม ไดตรัสรู/เขาถึงธรรมอยางพระพุทธเจา โดย
เฉพาะไดบรรลุโลกุตตรธรรม ก็คือไดรับสมบัติที่พระพุทธเจาทรงมี
และทรงพยายามมอบให บุคคลนั้นก็เปนพุทธทายาทไดเองทันที
ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่พระสาวกทั้งหลายจะกลาวชื่นชมยินดี
ที่ตนเองไดเปนพุทธทายาท (ตลอดจนชื่นชมตอพระสาวกทานอื่นๆ)
เพราะนั่นก็คือการประสบความสําเร็จในการปฏิบตั ิ หรือบรรลุจดุ
หมายแหงการเปนสาวกของพระพุทธเจา
ไมมีใครสามารถเปนทายาทของพระพุทธเจา ดวยการบริหาร/

๕๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ปกครองคณะสงฆ หรือดวยการสืบตอตําแหนงสถานะในการบริหาร/
การปกครองอยางใดๆ
ในประเพณีแหงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม แมที่สืบตอมาถึง
ยุคหลัง ก็ไมมีการใชคําวา “ทายาท” หรือความเปนทายาทในความ
หมายของการสืบตอตําแหนงสถานะใดๆ
ความหมายของคําวา “พุทธทายาท” หรือความเปนพุทธทายาท
นั้น สอดคลองทั่วไปในคัมภีร และตลอดมาในสังฆประเพณีที่แท
ตรงกั บ ที่ พ ระอรรถกถาจารย ป ระมวลแสดงความหมายไว
หลายแหง เชนแหงหนึ่ง (อธิบายคําวา “พุทฺธสฺส ทายาโท” ในคาถา
ของพระสิงคาลบิดา, เถร.อ.๑/๑๐๖) วา

คําวา พุทธฺ สฺส ไดแก พระสัพพัญูพทุ ธเจา. คําวา
ทายาโท หมายความวา เปนทายาทแหงธรรม คือเปนผู
ถือเอา คือรับไว ซึ่งสิ่งที่ทรงมอบให ไดแกโลกุตตรธรรม ๙ อยาง ดวยการปฏิบัติชอบของตน
(ทีจ่ ริง จะใชคาอธิ
ํ บายของอรรถกถาอยางนีเ้ ปนเครือ่ งตัดสิน
ตั้งแตตนก็ได แตที่อธิบายมายืดยาว ก็เพราะบุคคลจําพวกพระมโนนี้
มักแสดงตัวในเชิงวาไมเชื่อถืออรรถกถา และเห็นเปนทํานองโกที่จะ
ดูถูกอรรถกถา แทนที่จะมีทาทีเชิงวิชาการ โดยแยกแยะตามเปนจริง
วาควรยอมรับหรือใชประโยชนในแงไหนสวนใด)
ในที่นี้ ยกอรรถกถามาใหดู เพื่อใหเห็นความสอดคลองกัน
ตลอดสายของพระพุทธศาสนา ในการยึดถือหลักการขางตน
๔. คํากลาวถึงตนเองและผูอ นื่ วาเปนพุทธทายาท เหลานีท้ งั้ หมด
ลวนเปนคาถา คือคําประพันธรอยกรอง ที่เรียกวาฉันททั้งสิ้น และมี
แหลงที่มาเฉพาะใน ๓ คัมภีร คือ เถรคาถา เถรีคาถา และ อปทาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๕

ซึ่งเปนคัมภีรประเภทจรรโลงใจจรรโลงศรัทธา และเปนเรื่องเชิงสวน
ตัวหรือเฉพาะบุคคล ไมใชเปนพระสูตรโดยตรง
(อยางทีก่ ลาวแลววา มีเฉพาะคาถากลาวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ
เทานั้น ที่มีในที่อื่นนอกจาก ๓ คัมภีรนั้นดวย และเปนกรณีเดียว แต
คาถานั้นก็มีซํ้าในเถรคาถาดวย ตางแตวาในอีกที่หนึ่ง คือในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค เปนพระสูตรหนึ่ง ซึ่งนอกจากตัวคาถาแลว มี
เรื่องราวเลาความเปนมาเปนไปไวดวย)
เถรคาถา และเถรีคาถา เปนคัมภีรที่พระเถระ-พระเถรีกลาว
ถึ ง ประสบการณ ส  ว นตนในการปฏิ บั ติ ความรู  สึ ก ชื่ น ชมยิ น ดี ใ น
ประสบการณแหงการบรรลุธรรม ความรูสึกชื่นชมตอพระคุณความ
ดีขององคพระศาสดาและพระสาวกทานอื่นๆ ความรูสึกชื่นชมตอ
ธรรมชาติ เหตุการณบางอยางที่ตองการกลาวถึงในชีวิตของทาน
ตลอดจนคติที่ฝากไวแกผูศึกษา
อปทาน เปนคัมภีรที่พระสาวก-พระสาวิกาเลาประวัติของตัว
ทานเอง ในการเขามาสูพระพุทธศาสนา จนถึงบรรลุอรหัตตผล เนน
ความงามแหงถอยคํา และการพรรณนาเรื่องราวในเชิงชักนําศรัทธา
และเราสังเวคธรรม (เปนคัมภีรที่ไมมุงสาระทางหลักธรรม)
ความหมายของการเปนพุทธทายาท เทาที่พูดมาก็ชัดมากแลว
แตยังมีเรื่องราวที่ยํ้าคําอธิบายมาแลวใหหนักแนนยิ่งขึ้นอีก
คราวนี้มิใชเปนเพียงคาถาที่กลาวถึงเพื่อแสดงความชื่นชม
สวนตัวเทานั้น แตเปนเหตุการณที่มีความเปนมาเปนไป และมีองค
พระพุทธเจาทรงรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย อีกทั้งความหมายของ
การเปนทายาทในเรื่องนี้ก็เขาแนวทางที่พระมโนตองการ
เรื่องที่วานั้นมาในพระไตรปฎกเลม ๔ [วินย.4/118/167; Vin.I.82]
มีลําดับความดังนี้

๕๖
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ครัง้ นัน้ พระผูม พี ระภาค … ประทับอยู ณ
นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้น
เวลาเชา … เสด็จพุทธดําเนินสูพระราชนิเวศนของ
พระเจาสุทโธทนศากยะ ครั้นแลวประทับนั่งเหนือพุทธ
อาสนที่เขาปูลาดถวาย
ครั้งนั้น พระเทวีราหุลมารดา ไดมีพระเสาวนีย
แกราหุลกุมารวา ดูกรราหุล พระสมณะนั้นเปนบิดา
ของเจา ไปเถิด จงทูลขอทายัชชะของพระองค
จึงราหุลกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นถึง
แลว ไดประทับยืนเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค
พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ พระฉายาของ
พระองคเปนสุข.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอุฏฐาการจากพระ
พุทธอาสนแลว เสด็จดําเนินไป จึงราหุลกุมารไดตาม
เสด็จพระผูมีพระภาคไปเบื้องหลังๆ พลางทูลขอวา
ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทายัช ชะแก
หมอมฉัน ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทายัชชะ*
แกหมอมฉัน.
*

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แปลวา “ทูลขอทรัพยมรดก” ซึ่ง
เปนการแปลคลอยตามความรูสึกของคนไทย แตที่จริง ทรัพยมรดกเปนของตกทอดจาก
ผูตายแลว ตรงกับบาลีวา มตก สันสกฤตวา มฺฤตก ไมตรงกับคําบาลีเดิมของที่นี้ คือ
“ทายชฺช”
ในที่นี้ ไดคงคําบาลีเดิมไว คือ ทายชฺช (=ทายาทภาวะ) ซึ่งหมายถึง ความเปนทายาท
หรือทรัพยที่เปนเครื่องหมายของความเปนทายาท อันมารดาบิดามอบใหแกบุตรของตน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๗

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารี
บุตรมารับสัง่ วา ดูกรสารีบตุ ร ถาเชนนัน้ เธอจงใหราหุล
กุมารบวช.
ตามเรือ่ งนี้ เจาชายราหุลไดทลู ขอทายัชชะ คือความเปนทายาท
หรือทรัพยสมบัติที่บิดาพึงมอบใหแกบุตรเปนเครื่องหมายของความ
เปนทายาท และสามารถตีความวาพระพุทธเจาไดทรงมอบใหแลว
ถาใครคิดและมองความหมายในทางเดียวกับพระมโน ก็ตอง
มาเถียงกับพระมโน เชนเถียงวา บัดนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง เนื่อง
จากพระพุทธเจาทรงมอบความเปนทายาทของพระองคใหแกพระราหุล
พระมหากัสสปะจึงพนสถานะพุทธทายาทไปแลว
แตที่จริงไมมีอะไรอยางนั้น พระราหุลทูลขอทายัชชะ ตาม
ความหมายทีพ่ ระราหุลและพระมารดาเขาใจ แตพระพุทธเจา (ในฐานะที่
ทรงสละราชสมบัติแลว ไมมีความเปนทายาททางยศศักดิ์ที่จะมอบให
แตทรงมีสถานะใหมเปนพระพุทธเจา ซึ่งทรงมีโลกุตตรสมบัติเปน
ทายัชชะที่จะมอบให) ไดทรงมอบทายัชชะแกราหุลกุมารดวยการให
บรรพชา เพื่อใหพระราหุลกาวสูการไดโลกุตตรสมบัติที่เปนทายัชชะ
ของพระพุทธเจา เชนเดียวกับพุทธทายาททานอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้น ความเปนพุทธทายาทจึงมีความหมายสอดคลองกันใน
แนวทางของการดําเนินสูโลกุตตรสมบัติโดยตลอดในทุกเรื่อง ไมเปด
โอกาสใหแกการตีความเปนอยางอื่น
ยิ่งในยุคหลังตอมา สมัยพระอรรถกถาจารย ไมเฉพาะการ
บรรลุธรรมที่เปนผลแหงการปฏิบัติเทานั้น แมแตการรับพุทธปฏิปทา
หรือพุทธจริยามาปฏิบัติ ก็ถือวาไดรับทายัชชะ คือความเปนทายาท
ของพระพุทธเจา โดยเฉพาะทานเจาะจงการอยูโคนไม หรืออยูใน
สุญญาคารที่สงบสงัด ดังคําอธิบายวา [สํ.อ.๓/๑๗๓;ม.อ.๑/๒๐๗;อํ.อ.๓/๓๖]
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ดวยคําทัง้ สอง (คือ “รุกขมูล/โคนไม” และ “สุญญาคาร/
เรือนวาง”) พระพุทธเจาตรัสบอกเสนาสนะที่เหมาะ
แกการบําเพ็ญเพียร คือทรงมอบทายัชชะ
ทั้งนี้ ทานถือตามพระพุทธานุศาสนี ที่วา

ดูกรจุนทะ นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย
จงเพงพินิจเถิด อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความ
เดื อ ดร อ นในภายหลั ง เลย นี้ เ ป น คํ าสอนของเรา
สําหรับเธอทั้งหลาย
[ที่มามากมาย เชน ม.มู.๑๒/๑๐๙/๘๔; M.I.46]

เปนอันวา ในพระพุทธศาสนานี้ ใครก็ตามที่ปฏิบัติชอบตาม
พระธรรมวินยั ก็เปนพุทธทายาทไดทงั้ นัน้ ทุกคนมีสทิ ธิเปนพุทธทายาท
เสมอกันหมด จึงไมมีใครเอาใจใสหรือนึกถึงความเปนพุทธทายาทของ
พระมหากัสสปะอยางทีพ่ ระมโนคิดขึน้ มา*
ความเป นพุ ท ธทายาทของพระมหากั ส สปะตามความหมาย
อยางที่พระมโนเขียนในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น เปนการปนแตง
เรื่องของพระมโนเอง ไมมฐี านความจริงใดๆ ในพระพุทธศาสนาทีจ่ ะ
รองรับ ใครก็ตามทีก่ ลาววาพระมโนบิดเบือนพระธรรมวินยั จึงเปนการ
วากลาวโดยชอบธรรม ซึ่งพระมโนและพวก หากมีใจเปนธรรม ก็จะ
ยอมรับตามเปนจริง
*

ในยุคตอมา เกิดมีคาใหม
ํ วา “ศาสนทายาท” แมแตตนเองไมไดบวช แตถา ใหลกู ไดบรรพชา
ตนเองนั้น ถึงจะไมเรียกวาเปนพุทธทายาท ก็ถอื วาไดเปนศาสนทายาท (เชน ที.อ. ๒/๒๒๔)

- ๑.๒ สืบรากเหงา
ธรรมศาสตรเทียม ใหถึง ธรรมศาสตรแท

- เอาธรรมศาสตร มาสรางความเปน พุทธทายาทอยางลวง

อีกแงหนึ่งที่พระมโนยกเปนเหตุผลขึ้นมาอางในเรื่องความเปน
พุทธทายาทนี้ และใหความสําคัญมาก เหมือนเปนจุดเดน หรือชูธง ก็
คือกฎระเบียบและธรรมเนียมประเพณีของพวกพราหมณ โดยเฉพาะ
“คัมภีรพระธรรมศาสตร”
ความจริง เรือ่ งดานนี้ ไมจาเป
ํ นตองพูดถึง เพราะหนังสือ เหตุ
เกิด พ.ศ. ๑ นั้น เพียงเราชี้ใหเห็นความขาดแคลนเลื่อนลอยในเรื่อง
ขอมูลหลักฐาน รวมทั้งการทึกทักจับเอาขอมูลมาลวกๆ ผิดๆ พลาดๆ
ก็เพียงพอแลว ไมตองเสียเวลาชี้ความบกพรองในทางวิชาการใน
ระดับทีส่ งู ไปกวานัน้
อยางไรก็ตาม เพือ่ ใหชาวบานรูท นั เห็นวาควรตัง้ ขอสังเกตไวสกั
หนอย
พระมโนโยงเรื่องพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท เขากับกฎ
ธรรมเนียมของพราหมณ โดยเฉพาะคัมภีรธรรมศาสตร ดังขอความ
ของพระมโน ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ (เลม 2 หนา 209) วา
“ภายหลังปฐมสังคายนาแลว ในยุคสมัยทีพ่ ระมหา
กัสสปะเปนผูใหญในการบริหารคณะสงฆเปนที่เรียบ
รอยแลว ซึ่งคณะสงฆใหความเคารพพระมหากัสสปะ
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เทาเทียมกับพี่ชายคนโตของตระกูล ผูที่มีสิทธิในการ
บริหารสงฆ หลังจากที่พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆ
บิดรไดจากไปแลว ตามกฎเกณฑที่ระบุไวในคัมภีร
พระธรรมศาสตร
…ประเมินไดวา เมื่อพระพุทธเจาทรงดับขันธปรินิพพานไดไมนาน พระมหากัสสปะไดรบั ฐานะจากกฎหมาย
ในวัฒนธรรมอินเดียที่จะใหทายาท คือ บุตรชายคนโต
ที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
คําพูดของพระมโนสวนนี้ เปนการแสดงถึงอํานาจบังคับหรือ
อิทธิพลของคัมภีรพระธรรมศาสตรของพราหมณ ตอสังคมชมพูทวีป
แผโยงมาครอบคลุมถึงการบริหารคณะสงฆในพระพุทธศาสนา
แตนี่เปนการพูดเหมาเอางายๆ และการพูดงายๆ อยางนี้ ไม
ใชวิถีของงานวิชาการ
ถาจะทํางานวิชาการที่แท
ตองใหความรูอยางชัดเจนหรือ
เพียงพอหรือเทาที่จะหาได ที่จะใหผูอานมองเห็นความจริง ที่จะทําให
เขาวินิจฉัยไดดวยตนเอง ไมใชจูงคนเขาสูขอสรุปตัดสินของตนโดย
เขาไมมีโอกาสพิจารณา
ถาขอมูลหลักฐานไมชี้ชัดเด็ดขาด จะตัดสินเองไมได แตพูดได
เพียงเสนอแนะ หรือบอกใหเห็นความเปนไปไดอยางนั้นๆ ตามขอมูล
หลักฐานเทาที่มี ซึ่งก็ตองแสดงใหชัด ไมใชวิธีที่เรียกวา “มั่ว”
ในกรณีนี้ พระมโนจะตองชี้แจงใหเห็นชัดวาคัมภีรพระธรรม
ศาสตรที่วานั้น นอกจากคืออะไร มีความสําคัญอยางไรแลว จะตอง
ใหเห็นขอบเขตอํานาจบังคับของมัน ที่มีตอชีวิตและสังคมแหงชมพู
ทวีป รวมทั้งอิทธิพลที่วาแทรกเขามาในพระพุทธศาสนามีจริงไหม
หรือที่จริงรับอิทธิพลไป หรือเปนเพียงปฏิกิริยาตอพระพุทธศาสนา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ผูที่ไมรูเขาใจ เมื่ออานขอสรุปของพระมโนขางตน อาจจะเชื่อ
หรือถูกจูงไปโดยไมทันคิดไมทันรูตัว
แตผทู มี่ องออก จะเห็นวา พระมโนเอาความรูท กี่ ระเส็นกระสาย
คลุมเครือในเรือ่ งคัมภีรพ ระธรรมศาสตร และความเปนมาเปนไปของ
สังคมชมพูทวีป จับขอมูลโนนนิดนีห่ นอยในพระไตรปฎกทีไ่ มตรวจคน
ใหชดั กอน เอามาชนกันอยางทีว่ า “มัว่ ขอมูล” แลวก็พดู ทึกทักไป
เพียงใชขอมูลเท็จ ทั้งเรื่องก็ทลาย เมื่อทั้งขอมูลก็เท็จ หรือทํา
ทาจะจริงแตพอดูรวมกลายเปนเท็จ ทั้งการลงมติก็มั่ว ภาพหลอก
ภาพหลอนก็ตามมา
ดังไดกลาววา ขอมูลผิดพลาดขาดพรองของพระมโนทีช่ ใี้ หดแู ลว
ก็เพียงพอทีจ่ ะเขาใจวาอะไรเปนอะไร ไมควรเสียเวลากับการมัวแกปญ
 หา
จึงจะพูดเพียงคราวๆ ใหผูอานพอรูทันพระมโน โดยมีแง
พิจารณา และเห็นทางไปคนควาเองตอไป
ขอที่ควรรูและควรสังเกตในเรื่องนี้ ๒ อยาง คือ
๑. คัมภีรพระธรรมศาสตร
๒. ระบบสมณะ-พราหมณ

๑. คัมภีรพระธรรมศาสตร
- เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติ ธรรมศาสตรยังไมเกิด

คัมภีรธรรมศาสตร อันประมวลหลักเกณฑและขอปฏิบัติ
สําหรับชีวิตและสังคมฮินดูนั้น เปนคัมภีรพราหมณหรือกฎหมายฮินดู
ที่มีสืบตอกันมาชานานในชมพูทวีป และมีจํานวนมากมาย
ธรรมศาสตรที่สําคัญและรูจักกันดีที่สุด คือ มานวธรรมศาสตร
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ซึ่งสันนิษฐานกันวาไดรวบรวมขึ้นหลังพุทธกาล/หลังพุทธปรินิพพาน
ประมาณ ๔๐๐ ป (บางตําราวาราว พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓ หรือ ๗๕๐–
๘๐๐)
แตไมวาจะเปนคัมภีรธรรมศาสตรใดๆ ก็ตาม แกนแทของ
ธรรมศาสตรทั้งหมดก็คือ “วรรณธรรม”* อันไดแกกฎเกณฑที่กํากับ
ระบบวรรณะ รวมทั้งหนาที่และอาชีพการงานของคนในวรรณะ
ตางๆ เริ่มตั้งแตการเซนสรวงประจําวันในบาน
ทั้งหมดนั้น มุงที่จะดํารงรักษาระบบสังคมแหงวรรณะ โดย
เชิดชูสถานะของคนวรรณะสูง เฉพาะอยางยิ่งอภิสิทธิ์ของวรรณะ
พราหมณ เชนหามคนวรรณะศูทรเรียนรูพระเวท
ทั้งนี้ พูดสั้นๆ วา ธรรมศาสตร มีระบบวรรณะเปนแกน โดย
ตั้งอยูบนฐานแหงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท อํานาจสูงสุดของพระ
พรหมเทพเจา และการหวังผลจากการบูชายัญ
ธรรมศาสตร ก็เชนเดียวกับคัมภีรและคําสอนทั้งหลายของ
ศาสนาพราหมณ ลวนตั้งอยูบนฐาน และเปนที่แสดงออก แหงหลัก
การใหญ ๔ อยางของศาสนาพราหมณ คือ
๑. เทพสูงสุด ซึ่งในพุทธกาลไดแกพระพรหม ผูมีอํานาจสราง
สรรคดลบันดาลสรรพสิ่ง รวมทั้งชีวิตและสังคมของมนุษย
๒. พระเวทสาม หรือไตรเพท อันสืบจากพระเปนเจา สื่อพระ
ประสงค และนําทางที่จะเขาถึงพระองค
๓. ระบบวรรณะ ๔ ที่พระพรหมทรงสรางและจัดสรรจําแนก
สังคมของมนุษย ใหเปนไปตามชาติกําเนิด
*

คําวา “วรรณธรรม” มีในธรรมสูตรของเคาตมะ และมานวธรรมศาสตร เปนตน ตอมาในยุคที่
พวกพราหมณพฒั นาหลักอาศรม ๔ ขึน้ แลว ไดเกิดคําทีจ่ าเพาะลงไปอี
ํ
กวา “วรรณาศรมธรรม”

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๔. การบูชายัญ อันเปนวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดของพระเวท
ที่มนุษยจะสื่อเพื่อใหเทพอํานวยผลที่ประสงค
เมื่อมองในแงภูมิหลัง การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปน
การจัดตั้งระบบใหมที่หักลางรื้อถอนหลักการใหญทั้ง ๔ นั้นของ
ศาสนาพราหมณ (ซึง่ เปนแกนและเปนฐานของธรรมศาสตร) กลาวคือ
๑. ใหมนุษยรูวาธรรมสูงสุด สวนพระพรหมและเทพทั้งปวง
เปนเพียงเพื่อนรวมสังสารวัฏ ที่มนุษยพึงอยูรวมดวยเมตตา โดยตาง
ก็เปนไปตามธรรม
๒. ใหมนุษยฝกศึกษาทําไตรวิชชาใหเกิดขึ้นเอง อันจะทําชีวิต
ใหสมบูรณไรทุกข อยางที่ไตรเพทไมอาจใหสําเร็จได
๓. ใหมนุษยผูลวนเสมอกันโดยธรรม ทํากรรมดีงามที่จะทํา
ตนใหเปนอริยะ โดยไมขึ้นตอชาติกําเนิดในวรรณะ ๔
๔. ใหมนุษยเผื่อแผชวยเหลือกันเริ่มแตดวยทาน บนฐานแหง
อัปปมัญญามีเมตตาเปนตน อันจะทําสังคม/โลกใหเปนอัพยาปชฌะ
(เปนสุขไรการเบียดเบียน) โดยไมมัววุนกับการหวังผลสวนตัวและ
เบียดเบียนผูอื่นดวยการบูชายัญ อันไรประโยชน
พระพุทธเจาไดทรงจัดตั้งสังฆะขึ้น ทรงกําหนดวางระเบียบ
ชีวิตและระบบชุมชนดวยการบัญญัติพระวิ นั ยขึ้นใหม ใหสังฆะมี
กฎหมายของตนเอง ปลดเปลื้องระบบวรรณะออกไป เปนอิสระจาก
ขอกําหนดในลัทธิของพราหมณ (ที่พัฒนาตอมาเปนธรรมศาสตร)
และไมเปดชองใหพระเวท-พระพรหม-การบูชายัญเขามามีบทบาท
ใดๆ ทั้งสิ้น
แมวาพระพุทธเจาจะไมทรงใชวิธีรุนแรงในการแกไขสังคม แต
ทรงเนนการพัฒนาคนดวยการศึกษา และตอสูท างปญญา โดยแผขยาย
ธรรมวินัยออกไปจากชุมชนแหงสังฆะที่ทรงตั้งขึ้นนั้น เชนตรัสวา

๖๔
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วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและโคตร
เดิม นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งสิ้น
[องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; A.IV.202]

พุทธพจนนี้บงบอกอยูในตัววา การออกบวชในพระธรรมวินัย
ก็คือการละทิ้งระบบวรรณะ และก็คือการพนหรือไมยอมขึ้นตอระบบ
ของพวกพราหมณ ที่เปนตนกําเนิดของพระธรรมศาสตร
ขอพูดแทรกเกี่ยวกับ “พุทธทายาท” อีกนิดวา ตามปกติ คําวา
“ทายาท” “บุตร” “โอรส” ถือวาสื่อความหมายถึงสาระเดียวกัน
(เรื่องนี้จะพูดอีกขางหนา)
ดังนั้น คําวา “พุทธทายาท” กับ “พุทธบุตร” และ “พุทธโอรส”
(ตลอดจนชินบุตร ชิโนรส เปนตน) จึงใชแทนกันได
ตามนัยพุทธพจนที่ยกมาใหดูขางบนนั้น พระสารีบุตรไดกลาว
ถึงหลักการนี้ไวในคาถาของทานวา

แมนํ้าสินธู แมนํ้าสรัสวดี แมนํ้าจันทภาคา แมนํ้า
คงคา แมนํ้ายมุนา แมนํ้าสรภู และมหินที ทั้งหมดนี้
เมื่อหลั่งไหลมา สาครยอมรับไว ชื่อเดิมก็สลัดหาย รู
กันแตวาเปนสาคร
เหลาชน ๔ วรรณะนี้ ก็เชนกัน บรรพชาใน
สํานักของพระองค ยอมละชื่อเดิม รูกันแตวาเปน
พุทธบุตร
[ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙; Ap.27]

จะเห็นวา เมื่อมองอยางยืดหยุน ความเปนพุทธบุตร หรือพุทธ

๖๕

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ทายาท เริ่มนับไดตั้งแตออกบวชในพระธรรมวินัย คือเริ่มเขาสู
กระแสแหงการดําเนินสูโลกุตตรธรรม และจะเปนพุทธทายาทที่แท
หรือสมบูรณเมื่อบรรลุโลกุตตรธรรม ที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลวทรง
นํามามอบให เหมือนอยางที่พระสัพพลทายกไดกลาวในคาถาของ
ทานวา

ในบรรดาพุ ทธบุตรที่ดํ ารงอยูในผล(ทั้งสี่) ผูมี
โทสะสิ้นไปแลว มียศใหญ เราก็ไดเปนผูหนึ่ง
[ขุ.อป.๓๓/๑๐๙/๑๖๑; Ap.453]

เรื่ อ งการเข า สู  พ ระธรรมวิ นั ย คื อ การออกจากระบบของ
พราหมณ (เทากับพนจากอํานาจแหงขอกําหนดของพราหมณในพระ
เวท ที่ตอมาพัฒนาเปนพระธรรมศาสตร) นี้ มองเห็นไดทั่วไปในหลัก
พระพุทธศาสนา
ขอยกอี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง เคยมี ภิ ก ษุ พี่ น  อ งสองรู ป ออกจาก
วรรณะพราหมณมาบวช ครั้งหนึ่งไดกราบทูลเสนอใหยกพุทธพจนขึ้น
รักษาไวดวยภาษาสันสกฤตที่ใชรักษาพระเวท ซึ่งจะทําใหคงรูปอยูได
ดี แตจะจํากัดอยูกับคนชั้นสูง พระพุทธเจาทรงตําหนิ และทรง
บัญญัติเปนขอหามวาถาทําเชนนั้นตองอาบัติ (มีความผิด) ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันทัส
(ภาษาสันสกฤตอยางที่ใชสวดพระเวท) รูปใดยกขึ้น
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะ
ดวยสกนิรุตติ (ภาษาของตน) ฯ
[วินย.๗/๑๘๐/๗๐; Vin.II.139]

พระมโนพูดวา “… คณะสงฆใหความเคารพพระมหากัสสปะ
เทาเทียมกับพีช่ ายคนโตของตระกูล ผูท มี่ สี ทิ ธิในการบริหารสงฆ

๖๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

หลังจากที่พระพุทธเจาผูทรงเปนสังฆบิดรไดจากไปแลว ตามกฎ
เกณฑที่ระบุไวในคัมภีรพระธรรมศาสตร … พระมหากัสสปะได
รับฐานะจากกฎหมายในวัฒนธรรมอินเดียที่จะใหทายาท คือ บุตร
ชายคนโตที่มีชีวิตอยู ไดรับชวงตอในการบริหารวงศตระกูล”
คําพูดนี้ แสดงถึงการขาดความรูความเขาใจทุกดาน ไมเฉพาะ
ความรูเรื่องพระพุทธศาสนาเทานั้น และเปนการพูดเรื่อยเปอย
พระมโนใชสํานวนเปรียบเทียบพระมหากัสสปะวาเหมือนบุตร
ชายคนโต ซึ่งเปนทายาทของวงศตระกูล
แตในทางกฎหมาย ไมมีใครเอาขออุปมามาทําเปนความจริง
วงศตระกูลก็เปนวงศตระกูล สังฆะก็เปนสังฆะ การทึกทักลงขอสรุป
ของพระมโน เปนเพียงการกลาวเลื่อนลอย อยางคําพูดตลกขําขัน
ยิ่งกวานั้น ในสมัยของพระพุทธเจาและพระมหากัสสปะนั้น
พระธรรมศาสตรก็ยังไมเกิดขึ้น
จึงจะตองสืบสาวเรื่องคัมภีรพระธรรมศาสตรกันสักหนอย

- ธรรมศาสตรเกิดขึน้ มา เพราะเปนปฏิกริ ยิ าตอพุทธศาสนา

อยางที่กลาวแลววา คัมภีรพระธรรมศาสตร มีมากมาย และที่
รูจักกันมากที่สุดคือ มานวธรรมศาสตร ซึ่งเกิดขึ้นหลังพุทธกาลไม
นอยกวา ๔๐๐ ป (บางทีวา พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓)
ผูร ทู งั้ หลาย ทัง้ แขกทีเ่ ปนเจาถิน่ อินเดีย และฝรัง่ ทีเ่ ปนนักคนควา
รวบรวมสรรพวิทยา ตางก็เขียนตํารับตําราออกมา หาไมถึงกับยาก
รูกันวา ธรรมศาสตรทั้งหลาย เปนคัมภีรรอยกรอง ที่ประมวล
จัดเรียงและกลัน่ สรรจากธรรมสูตรตางๆ อันเปนรอยแกว ทีม่ อี ยูก อ น
โดยที่ธรรมสูตรเหลานั้นก็คือตํารับที่ยอยคําสอนในพระเวท พรอมทั้ง
ของฤาษีทั้งหลายในปางกอน มาทําเปนคูมือใหเหมาะที่จะใชสอน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๗

และใหศิษยทองจํา เกี่ยวกับขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันวาดวยวิธี
ประกอบการบูชายัญ และการทําหนาที่ตามกําหนดแหงวรรณะ
ธรรมสูตรทั้งหลายเกิดขึ้นในชวงหลัง หรือตอทายพุทธกาล ดัง
เห็นไดจากธรรมสูตรสําคัญๆ ซึ่งพอจะทราบเวลาที่นิพนธกันคราวๆ
ธรรมสูตร ที่เปนหลักรูจักกันดี ไดแก อาปสตัมพะ แตงในชวง
?500 BC - AD 200 เคาตมะ มีขึ้นในระยะ ?400 BC - AD 200
และ เพาธายนะ เกิดระหวาง ?300 BC - AD 300 (พึงเทียบกับ
พุทธกาล กําหนดดวยปทพี่ ระพุทธเจาปรินพิ พาน ตามตัวเลขอยางของ
เราวา 543 BC และตามตัวเลขที่ทางตะวันตกนับกัน คือ 483 BC)
ทั้งนี้ถือวา ธรรมสูตร ของเคาตมะ เกาแกที่สุด
จากธรรมสูตร ก็เกิดมีธรรมศาสตรทั้งหลาย และในบรรดา
ธรรมศาสตรเหลานั้น ที่สําคัญเปนหลักที่สุดก็คือ มานวธรรมศาสตร
(ที่ไทยเรามักเรียกวามนูธรรมศาสตร) ซึ่งประมาณกาลวาเกิดขึ้นใน
ชวง AD 100-300 (พ.ศ. ๖๔๓–๘๔๓)
ธรรมศาสตรที่สําคัญเปนหลักอีกคัมภีรหนึ่ง คือของทานยาชญวัลกยะ ประมาณ AD 400 (ใกล พ.ศ. ๙๕๐) ซึ่งพวกผูรูในวงการวา
เปนคัมภีรที่กระชับและจัดเรียงดีกวามานวธรรมศาสตร
ทํ าไมผู  รู  ที่ ค  น คว า ศึ ก ษากั น มาจึ ง ว า คั ม ภี ร  ก ฎหมายของ
พราหมณเหลานี้ เปนปฏิกิริยาตอการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา
พูดสั้นๆ วา เมื่อพระพุทธศาสนาสอนหลักการที่กลาวมาแลว
ซึ่งตรงขามกับหลักศาสนาของพราหมณ การเกิดขึ้นของพระพุทธ
ศาสนาก็ยอมกระทบกระเทือนตอศาสนาพราหมณเปนธรรมดา
ยิ่งเมื่อปรากฏวาพระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปกวางขวาง
รวดเร็ว และโดยเฉพาะคนวรรณะพราหมณเองจํานวนมากมายก็ได
ละทิ้งวรรณะของตนไปบวชเปนพระภิกษุ สถานะของพราหมณจึง

๖๘
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หวั่นไหวมาก ทําใหพราหมณตองหาทางอยูรอด หรือจะวาสูหรือแขง
ใหได ก็แลวแต
ปฏิกิริยาของพราหมณรวมแลวก็มี ๒ ดาน คือ
ดานหนึ่ง จัดปรับหลักของตัวใหเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น และ
อีกดานหนึ่ง อะไรดีในพระพุทธศาสนา ทีท่ าให
ํ คนนิยม ก็เอามา
ใสมาเสริมใหกลมกลืนเขาในลัทธิของตน
แนนอนวา ระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนสิ่งที่พราหมณ
จะตองพยายามรักษาไวใหมั่นคงที่สุด
(ในระยะยาว ความพยายามของพราหมณในเรื่องนี้ไดทําให
เกิดการโคนลมพระพุทธศาสนาดวยวิธกี ารตางๆ รวมทัง้ การเกิดขึน้ ของ
นารายณอวตารปางที่ ๙ ที่เรียกวาพุทธาวตาร หรือที่พราหมณเอง
เรียกวาปางมายาโมหะ และศิวะอวตาร การตั้งคณะนักบวชขึ้นมา
เลียนแบบสังฆะ ตลอดจนการใชความรุนแรงตางๆ)
ดังไดยกพุทธพจนเปนตนมาใหดูแลววา เมื่อพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้น ไดเปดรับคนทั้ง ๔ วรรณะใหมีสถานะเสมอกัน ไมมีการแบง
แยกแตกตาง จะขอยกมาใหดูอีกเพื่อการเปรียบเทียบ ดังนี้

วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและโคตร
เดิม นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งสิ้น
[องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; A.IV.202]

หันไปดูธรรมสูตร ของอาปสตัมพะ ปรากฏวากฎเกณฑเกีย่ วกับ
วรรณะไดรับการจัดวางใหชัดเจนรัดตัว ดังที่มีบัญญัติวา (อาปสตัมพะ
๑๒/๔-๕-๖):-

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๙

แลถามัน (ศูทร) มีเจตนาฟงคําสาธยายพระเวท ให
เอาครั่งหรือตะกั่วหลอมกรอกหูมัน
ถามันสาธยายพระเวทใหตัดลิ้นมันเสีย
ถามันทรงจําความในพระเวทได ใหผารางของมัน
ออกเปน ๒ ซีก
(ในคัมภีรมานวธรรมศาสตร ก็มีขอหาม ไมใหผูศึกษาพระเวท
แลว สาธยายพระเวทในที่มีคนวรรณะศูทรอยูดวย)
ปฏิกิริยาสําคัญอีกอยางหนึ่งของพราหมณ คือ คงเนื่องจากมี
ผูละทิ้งวรรณะออกบวชเปนภิกษุเปนตนกันมาก ตอมา (ยังไมมีใคร
กําหนดเวลาไดแนนอน แตคงอยูใ นระยะทีเ่ รียกกันวาเปนศาสนาฮินดู*)
พวกพราหมณไดตั้งหลักอาศรม ๔ ขึ้น เพื่อมาเสริมระบบวรรณะให
มั่นคงยิ่งขึ้น (ใหการสละเรือนบวชมีอยูดวยครบในระบบวรรณะเอง)
*

ถึงแมคําวา “ศาสนาพราหมณ” กับ “ศาสนาฮินดู” โดยทั่วไปจะถือวาใชแทนกันได
และแมวาเมื่อจะแยกโดยกาลเวลาหรือยุคสมัย ก็แบงไดยาก แตก็พอกําหนดคราวๆ วา
เริ่มแตทายหรือสิ้นสุดพุทธกาล เมื่อพราหมณพยายามปรับตัวใหมใหเขมแข็งมั่นคงขึ้น
จนกระทั่งถึงประมาณศตวรรษที่ ๒ กอน ค.ศ. (ราว พ.ศ. ๔๐๐ คือยุคธรรมศาสตรนั่น
เอง) เมื่อสิ้นราชวงศโมริยะของพระเจาจันทรคุปต-อโศก เกิดมีเทพเจาใหมยิ่งใหญขึ้นมา
คือ พระวิษณุ และพระศิวะ นับเปนชวงพัฒนาสูความเปนฮินดู และเมื่อพระวิษณุ และ
พระศิวะ โดดเดนขึ้นมาแลว ก็นับวาเปนศาสนาฮินดูเต็มตัว (ที่วานี้ไมตองถือเปนมาตรฐาน แตเอาไวประกอบการศึกษาตอไป)
มีการแยกความหมายอีกแบบหนึ่ง ถือวาลัทธิศาสนาทุกอยางที่เกิดขึ้นในอินเดีย
รวมทั้งพระพุทธศาสนา รวมอยูในคําวาศาสนาฮินดู/Hinduism ทั้งสิ้น ตามความหมาย
นี้ 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 กําหนดใหคนครองชีวติ ๔ อยาง กาวไปตามลําดับกาล
แหงชีวติ ทีแ่ บงเปน ๔ ชวง คือ พรหมจารี ชวงเลาเรียนศึกษาอยูใ น
พรหมจรรย; คฤหัสถ ชวงครองเรือนเลี้ยงดูครอบครัว; วานปรัสถ
ชวงวางภาระทางครอบครัวออกไปอยูสงบในปา; สันยาสี ชวงสละ
ทุกอยาง มีแตหมอนํากั
้ บบาตร และผาเตีย่ วทีน่ งุ ผืนเดียว เทีย่ ว
ภิกขาจารเรรอนเรื่อยไป)
อีกดานหนึ่ง พราหมณก็ทําการกลมกลืนตางๆ เชนนําเอาหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางยิ่งสวนที่เดี๋ยวนี้เรียกกันวา
คุณธรรมและจริยธรรม ไปรวมเขาในคัมภีรของตน
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ ไมควรจะตองพูดยาว เพื่อความรวบรัด
ขอใหดูคํากลาวของผูรูที่เขียนหนังสือหรือตําราดานนี้ไว
เปนตัว
อยาง (เพื่อความสะดวก ขอบอกใหเสร็จไปเลย ไมตองทําเชิงอรรถ)
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
อีกแหงหนึง่ ในหนังสือเลมเดียวกันนัน้ หนา 353 Joshi เขียนวา
คัมภีรปุราณะ และธรรมศาสตร สวนที่เปนคําสั่งสอน
ทางความประพฤติ มีเนื้อความเปนอันมาก ที่สืบลงไปไดวา
ในที่สุดก็มาจากคําสอนในพุทธศาสนา ยิ่งมหาภารตะดวย
แลว ขอที่วานี้ จริงเปนพิเศษ
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และอีกแหงหนึ่งในหนังสือเลมเดียวกันนั้น หนา 338 Joshi
เขียนวา
ไมแตเพียงปูชนียสถานและสถูปเจดียของพุทธศาสนา
จะถูกครอบครองและดัดแปลงเปนตีรถะและเปนเทวาลัย
ของฮินดู พรอมทัง้ สําทับการครอบครอง…นัน้ ใหแนนแฟนขึน้
ดวยตํานานหรือประวัติศาสตรปลอมที่แตงขึ้นมาเทานั้น แม
กระทั่งสวนเนื้อแทสุดยอดในวัฒนธรรมพุทธ รวมทั้งองค
พระพุทธเจาเอง ก็ถูกจกเอาไปจัดใหกลืนลงไปในคัมภีร
(ของฮินดู)
Arnold J. Toynbee เขียนไวใน A Study of History (2 vols.,
abridged by D.C. Somervell, New York: Dell Publishings, 1969) เลม 1
หนา 544 วา
ศาสนาฮินดูไดฉกฉวยเอาพุทธปรัชญาที่ออนแรงลง
แลวไป เพื่อจะไดมีอาวุธสําหรับใชขับไลคูแขงทางปรัชญาให
หมดไปจากมาตุภูมิที่รวมกันในสินธุโลก
ขอความที่ยกมานี้ เทากับรวบรัดทีเดียวผานเวลาพันกวาป
แตรวมแลว ธรรมศาสตรไมมีทางสงอิทธิพลตอพระมหากัสสปะหรือ
ตอพระพุทธศาสนา แตกลับตรงขาม ธรรมศาสตรกลายเปนฝายได
รับผลกระทบจากพุทธศาสนา
ถาพระมหากัสสปะนําพระที่ออกบวชจากวรรณะพราหมณ ให
ชวยกันดัดแปลงพระพุทธศาสนาไปเปนแบบพราหมณ อยางที่พระ
มโนวา พวกพราหมณก็ไมตองเหนื่อยหนักยากเย็นที่จะจัดการกับ
พระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนานคอน ๒ สหัสวรรษ
การที่จะเขาใจภาวะ ความเปนไป และบรรยากาศแหงชมพู
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ทวีป ที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ
เชนวาพราหมณมีปฏิกิริยาอยางไร จะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบ
สมณะ-พราหมณ ที่อยูในหัวขอที่ ๒ ตอจากนี้
ที่จริง หัวขอที่ ๒ คือระบบสมณะ-พราหมณ นี้ ควรเปนหัวขอ
ที่ ๑ ดวยซํ้า เพราะเปนเรื่องมีมากอน แตเนื่องจากไมไดตั้งใจพูดถึง
เมื่อเปนเรื่องเกี่ยวโยง ก็ควรพูดในฐานถูกพาดพิง ขอใหถือวาเปน
การสืบยอนลึกลงไป

๒. ระบบสมณะ - พราหมณ
ระบบสมณะ-พราหมณนี่แหละ เปนตัวกํากับการแสดงบทบาท
ของผูเกี่ยวของที่แทจริงในพุทธกาล ดังจะไดเห็นตอไป
เนื่องจากเปนหัวขอใหญ มีเรื่องพูดยาว จึงแยกหัวขอที่ ๒
เรื่องระบบสมณะ-พราหมณนี้ ออกไปตั้งเปนอีกบทหนึ่งตางหาก

- ๑.๓ ระบบ

สมณะ vs. พราหมณ
- ไดพราหมณมาเปนพระ คือชัยชนะในการปฏิรูปสังคม

ลัทธิศาสนาในชมพูทวีปครั้งพุทธกาล แยกเปน ๒ สายใหญ
ดังเห็นไดจากคําเรียกบุคคลในลัทธิศาสนา (จะเรียกวาศาสนบุคคล
ก็ได แตเรียกรวมวานักบวชไมได) วา “สมณพราหมณ” คือ สมณะ
และ พราหมณ
สมณะ เปนบุคคลทางศาสนาประเภทนักบวช คือเปนบรรพชิต
สละเหยาเรือนทรัพยสมบัติ ออกไปอยูนอกระบบสังคม มุงหาทาง
หลุดพน
พราหมณ เปนบุคคลทางศาสนาตามระบบวรรณะ คือเกิดเปน
คนชั้นสูงในระบบชนชั้นของสังคม อยูครอบครองเหยาเรือนทรัพย
สมบัติ แตเปนเจาพิธีในการบูชายัญ ตามกําหนดของพระเวท
คนเปน สมณะ ดวยการบวช
คนเปน พราหมณ ดวยการเกิด
พราหมณ ออกบวชเป นสมณะได แตส มณะจะมาเป น
พราหมณไมได (เพราะจํากัดดวยกําเนิด ซึ่งเปนเองตั้งแตเกิด)
ตามปกติ พวกพราหมณ ซึ่งถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด รัง
เกียจเหยียดหยามสมณะอยางยิ่ง โดยถือวาสมณะเปนคนตํ่ายิ่งกวา
วรรณะศูทร ตามหลักการของเขาที่บอกวาสมณะเกิดจากหลังพระ
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บาทของพระพรหม (จะมีเรื่องตัวอยางขางหนา)
พระพุทธเจาและพระสงฆในพระพุทธศาสนาก็เปน “สมณะ”
พวกหนึ่ง (พวกพราหมณเรียกพระพุทธเจาวา “สมณะโคดม/สมโณ
โคตโม”)
พระพุทธเจาทรงจัดตั้งระบบใหม ที่หักลางระบบของพราหมณ
แบบถอนรากถอนโคน อยางที่กลาวแลววา ทรงปฏิเสธทั้งพระเวท
ทั้งการเขารวมกับพรหม ทั้งการแบงวรรณะ และการบูชายัญ
การจาริกบําเพ็ญพุทธกิจที่บันทึกไวในพระไตรปฎก มากดวย
เรื่องที่พระพุทธเจาทรงเผชิญกับพราหมณ และการตอสูกันทาง
ปญญา
การที่ทรงเผชิญกับพราหมณนั้น ไมใชเหตุบังเอิญ แตตามปกติ
จะเปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงมุงไปที่พราหมณคนนั้นๆ หรือกลุม
นั้นๆ เชน เสด็จไปหาขณะที่เขากําลังเตรียมพิธีบูชายัญ และทําใหได
ทรงสนทนากับเขาในเรื่องการบูชายัญ แลวเรื่องก็จะจบลงดวยการ
ลมเลิกพิธี
จริงอยู พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนทุกชั้นทุกประเภท บางที
ตองเสด็จพระบาทเปลาไปไกล เพื่อโปรดคนเลี้ยงโคคนหนึ่งบาง
โปรดเด็กที่กําลังนอนปวยบาง เปนตน แตก็ทรงใหความสําคัญแก
การพบปะถกเถียงสนทนา ตลอดจนโตวาทะกับพวกพราหมณมาก
ทําไมจึงเปนเชนนั้น?
คําถามนี้ตอบไมยาก เห็นอยูชัดๆ วาพราหมณเปนกลุมคนที่มี
การศึกษาสูงสุดในสังคม พรอมกับขอสําคัญที่สุดคือ มีสถานะสูงสุด
ตามบทบัญญัติของศาสนา ซึ่งเปนฐานอันมั่นคงที่สุด ที่ไมมีใครจะลม
ลางไดเลย แมแตดวยกําลังใดๆ นอกจากจะทําใหตัวพราหมณเอง
ยอมสละสถานะนั้น ซึ่งจะสําเร็จไดก็ดวยชัยชนะทางปญญาเทานั้น
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โดยสถานะที่สูงและบนฐานที่ศาสนารองรับไวอยางมั่นคงนี้
พราหมณยังครองอํานาจและอิทธิพลครอบคลุมทุกดานทุกระดับของ
สังคม นอกจากเปนครูอาจารยที่ปรึกษาของพระมหากษัตริยแลว
ทุกคนตั้งแตพระมหากษัตริยนั้นลงไป ตองพึ่งพราหมณทั้งหมด ทั้งใน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระเวท ที่เปนไปตามพระประสงคของ
พระเปนเจาในเรื่องวรรณะทั้ง ๔ และในการประกอบพิธีบูชายัญ
การที่พระพุทธศาสนาแผขยายอยางรวดเร็ว ปจจัยสําคัญยิ่งก็
คือ การที่พราหมณจํานวนมากไดละทิ้งวรรณะมาบวช และกลาย
เปนกําลังสําคัญของพระพุทธเจา
ในทางตรงขาม ถาพระพุทธเจาทําใหพราหมณยอมทางปญญา
ไมได งานแกปญหาบําเพ็ญประโยชนสุขแกพหูชนตามที่ทรงมุงหมาย
ก็แทบไมมีทางสําเร็จ
อีกดานหนึ่ง สังคมชมพูทวีปเวลานั้นกํ าลังมีความเปลี่ยน
แปลงมาก โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ การคาขายเฟองฟู พวกชนชั้น
พอคาวาณิชรํ่ารวยมีกําลังมากขึ้น มีคฤหบดีเปนเศรษฐีใหญๆ คนชั้น
สูงเปนอยูฟุมเฟอย ชีวิตมีการบํารุงบําเรอมากขึ้น
(เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนา มีเศรษฐีคฤหบดีหลาย
ทานมาเลื่อมใสเปนพระสาวก เชน อนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขา
ซึ่งไดเปนกําลังอุปถัมภที่สําคัญ เชนเดียวกับขัตติยราช อยางพระ
เจาพิมพิสาร และพระเจาปเสนทิโกศล)
ระหวางนั้นเอง คนชั้นสูงจํานวนหนึ่ง รวมทั้งคนในวรรณะ
พราหมณไมนอย เกิดความเบื่อหนายตอวิถีชีวิตแหงความสําเริง
สําราญทางวัตถุ มองเห็นความไรแกนสาร ไมมีความหมาย จึงออก
แสวงหาทางชีวิตใหมแหงความหลุดพนเปนอิสระ ถึงกับละทิ้งเหยา
เรือนและวิถีชีวิตแหงวรรณะของตนออกไป

๗๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

พราหมณอยางอุปติสสะ (ตอมาคือพระสารีบุตร) โกลิตะ (ตอ
มาคือพระมหาโมคคัลลานะ) ปปผลิ หรือปปผลายนะ (ตอมาคือ
พระมหากัสสปะ) และภรรยาชื่อภัททกาปลานี เปนตัวอยางของคน
ชั้นสูงที่วานั้น ทานเหลานี้สละเหยาเรือนและวิถีชีวิตแบบเกาออกมา
เองกอนพบพระพุทธเจา
(อุปติสสะและโกลิตะออกไปบวชเปนปริพาชกกอนแลวจึงพบ
พระพุทธเจาภายหลัง ปปผลิสละเหยาเรือนออกมาแลว ไดพบพระ
พุทธเจาระหวางเดินทาง สวนภรรยาไดไปบวชเปนปริพาชิกากอนมา
บวชในพระพุทธศาสนา)
พราหมณที่ละทิ้งวรรณะมา นอกจากบรรลุประโยชนแกชีวิต
ของตนเองแลว ก็ชวยเผยแผธรรมไดผลมาก เพราะโดยพื้นฐานแหง
ภูมิหลัง ทั้งในแงที่ไดรับความเชื่อถือ และในแงที่มีพื้นฐานการศึกษา
สูง พรอมที่จะทํางานแนะนําสั่งสอน
จึงปรากฏวาพระมหาสาวกทั้งหลาย เปนผูออกจากวรรณะ
พราหมณมามากที่สุด ตั้งแตพระอัครสาวก คือพระสารีบุตรและพระ
มหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ พระปุณณมันตานีบุตร (ที่เปน
อาจารยสอนพระอานนท) ฯลฯ รวมทั้งพระมหากัสสปะ
พระสาวกเหลานั้นสละวิถีชีวิตของคนชั้นสูง มาอาศัยอาหาร
บิณฑบาตเขาถึงคนทุกชั้นทุกระดับ เชน พระสารีบุตรจาริกไป บางที
พบเด็กยากจนก็รับมาบวช กลายเปนผูที่มีสามเณรอยูดวยมาก
พระมหากัสสปะชอบไปบิณฑบาตในยานคนมีอาชีพที่สังคมถือวาตํ่า
หรือในถิ่นคนยากจน ฯลฯ นี้เปนภาพอยางนอยดานหนึ่งของพระ
พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ที่ไมควรมองขามไป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๗

- ถูกเหยียดนักหนา แตปญญาเหนือเขา จึงกาวผานมาได

พวกพราหมณที่ยังไมไดพบพระพุทธเจาและยังไมนับถือพระ
พุทธศาสนา มักแสดงอาการรังเกียจเหยียดหยามตอพระพุทธเจา
และพระภิกษุทั้งหลาย บางทีก็ใชคําพูดรุนแรง โดยเฉพาะคําเรียกวา
“มุณฑกะ สมณกะ” = สมณะกระจอก หัวโลน ขอยกมาใหดูเปนตัว
อยางสัก ๒-๓ เรื่อง

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน … เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณกอไฟ
แลว จัดเตรียมของบูชาไฟอยูในนิเวศน
ลํ าดั บ นั้ น แล พระผู  มี พ ระภาคเสด็ จ เที่ ย ว
บิณฑบาตตามลําดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จ
ไปยังนิเวศนของอัคคิกภารทวาชพราหมณ
พราหมณถือวาการเห็นสมณะเปนอัปมงคลตอพิธีมงคลของ
เขา ดังนั้น เขาจึงโกรธมาก ดังเรื่องที่ดําเนินตอไปวา

อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาค
เสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวไดกลาวกะพระองค
วา หยุดอยูนั่นแหละ! คนหัวโลน! หยุดอยูนั่นแหละ!
สมณะกระจอก! หยุดอยูนั่นแหละ! คนถอย!
เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรพราหมณ ทานรู
จักคนถอย หรือธรรมที่จะทําใหเปนคนถอยหรือไม
อ. ทานพระโคดม เราไมรูหรอก ไมวาคนถอย

๗๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

หรือธรรมทีจ่ ะทําใหเปนคนถอย ดีละ ทานพระโคดมจง
แสดงธรรมมาเถิด ใหเรารูจักคนถอย หรือธรรมทีท่ ําให
เปนคนถอย
พ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว
อัคคิกภารทวาชพราหมณทูลรับแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสพระคาถาประพันธนี้วา …

พระพุทธเจาตรัสแสดงลักษณะคนถอย เปนความรอยกรอง
รวม ๒๘ คาถา ลงทายดวยคําสอนยํ้าวา

บุคคลไมเปนคนถอยทรามเพราะชาติกําเนิด ไม
เปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนคนถอยทราม
เพราะการกระทํา เปนพราหมณเพราะการกระทํา
[ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙; Sn.21-24]

อั ค คิ ก ภารทวาชพราหมณไดฟงพระดํ ารัสแสดงหลักจนจบ
และมีความเลื่อมใส ไดแสดงตนเปนอุบาสก
อีกเรื่องหนึ่งวา

สมั ย หนึ่ ง พระผู  มี พ ระภาค … เสด็ จ เข า ไป
บิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม
สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยูในสภา ดวยกิจกรณียบางอยาง
และฝนกําลังตกอยูโปรยปราย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภานั้น
พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเห็น

๗๙

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลวก็ได
กลาวคํานี้วา สมณะกระจอกหัวโลนพวกไหนนั่น เขา
เปนคนพวกไหนที่จะมารูจักธรรมของสภา
ครัง้ นั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและ
คฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ดวยพระคาถาวา
ทีใ่ ดไมมีสัตบุรุษ ที่นั้นไมชื่อวาสภา คนเหลาใดไม
พูดเปนหลักเปนธรรม คนเหลานั้นไมเปนสัตบุรุษ คน
ทีล่ ะความอยากไดใครเอา ความคิดราย และความ
หลงความเขลาเสียได พูดเปนหลักเปนธรรม นั่น
แหละคือสัตบุรุษ
[สํ.ส.๑๕/๗๒๔/๒๗๐; S.I.184]

เมื่อไดฟงพระดํารัสนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคมก็ยอมรับ มีความเลื่อมใส และจบลงดวยการแสดงตนเปน
อุบาสก

- ร อ งรอยการต อ ต า นของพราหมณ
ลองดูเพิ่มอีกหนอย มีเรื่องหนึ่งวา

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควน
มัลละ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงถูนพราหมณคาม ของเหลามัลลกษัตริย
พราหมณและคฤหบดีชาวถูนคามไดสดับวา ‘ผู
เจริญทั้งหลาย ขาววา พระสมณโคดม ศากยบุตร
ออกบวชจากศากยตระกูล จาริกไปในมัลลชนบท

๘๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จโดยลําดับถึงถูนพราหมณคามแลว’
(โดยไดสดับขาวดังนี้) พราหมณและคฤหบดี
เหลานั้น ไดเอาหญาและแกลบถมบอนํ้าจนเต็มถึง
ปากบอ ดวยตั้งใจวา ‘พวกสมณะกระจอก หัวโลน
จงอยาไดดื่มนํ้าเลย’
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทาง
แลว เสด็จเขาไปยังโคนไมตนหนึ่ง ประทับนั่งบน
อาสนะที่ทานพระอานนทจัดถวาย ครั้นแลวตรัสกะ
ทานพระอานนทวา นี่แนะ อานนท เธอจงนํานํ้าจาก
บอนั่นมาใหเราเถิด
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระ
อานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ บอนํ้านั้น พวกพราหมณและคฤหบดี
ชาวถูนคามไดเอาหญาและแกลบถมจนเต็มถึงปาก
บอ ดวยตั้งใจวา ‘พวกสมณะกระจอกหัวโลน จงอยา
ไดดื่มนํ้าเลย’
แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาค
ตรัสกะทานพระอานนทวา นี่แนะ อานนท เธอจงนํา
นํ้าจากบอนั่นมาใหเราเถิด
ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือ
บาตรเดินเขาไปยังบอนํ้านั้น ลําดับนั้นแล เมื่อทาน
พระอานนทเดินเขาไป บอนํ้าลนขึ้น พาเอาหญาและ
แกลบทั้งหมดพนออกไปจากปากบอ มีนํ้าใส ไมขุนมัว

๘๑

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

เต็มถึงปากบอ ดุจไหลไปขังอยู
ลําดับนัน้ แล ทานพระอานนทดาริ
ํ วา ทานผูเ จริญ
นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ …
ทานพระอานนทเอาบาตรตักนํ้าแลว เขาไปถวาย
พระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
… ขอพระผูมีพระภาคทรงดื่มนํ้าเถิด ขอพระสุคตจง
ทรงดื่มนํ้าเถิด
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความ
นั่นแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
“ถานํ้ามีอยูทุกเวลา คนจะมีบอนํ้าไวทําอะไร ตัด
ตัณหาไดถึงรากแลว จะตองเที่ยวแสวงหาไปทําไม”
[ขุ.อุ.๒๕/๑๕๕/๒๐๓; Ud.78]

ขอเพิ่มตัวอยางใหดูอีก ๑ เรื่อง

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงแมนํ้า
สุนทริกา ในโกศลชนบท
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ
ประกอบพิธบี ชู าไฟ บําเรอไฟบูชาอยูท ฝี่ ง แมนาสุ
ํ้ นทริกา
ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ
บําเรอไฟบูชาเสร็จแลว ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดู
โดยรอบทั้ง ๔ ทิศ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภค
ปายาสอันเหลือจากการบูชานี้

พราหมณคิดวา ตนไดเซนสรวงบูชามหาพรหมเสร็จแลว
ควรจะหาพราหมณสักคนมารับบริโภคของบูชาที่เหลือ

๘๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูม พี ระภาค
ประทับนั่งคลุมพระเศียรอยูที่โคนไมตนหนึ่ง จึงถือ
ขาวปายาสบูชาที่เหลือดวยมือซาย ถือเตานํ้าดวย
มือขวา เดินเขาไปยังโคนไมที่พระผูมีพระภาคประทับ
ลําดับนั้น เพราะดวยเสียงเทาของสุนทริกภารทวาชพราหมณ พระผูมีพระภาคทรงเปดจีวรคลุมพระ
เศียรออก
ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา
อาวนี่คนศีรษะโลน อาวนี่คนโลนกระจอก แลวทําทา
จะหันกลับไปจากที่นั้น
ลํ าดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมี
ความดําริวา แทจริง พราหมณที่ศีรษะโลนก็มีอยูบาง
บางพวก ถากระไรเราพึงเขาไปหาคนโลนผูนั้น แลว
ถามถึงชาติกําเนิด (วาเปนคนวรรณะไหน)
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไป
หาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลว ไดถามพระ
ผูมีพระภาควา ทานมีชาติกําเนิดใด
พระผูมีพระภาคตรัสวา: อยาถามถึงชาติกําเนิด
จงถามเถิดถึงจรณะ (ความประพฤติ/การดํ าเนิน
ชีวิต) จากไมไหนๆ ไฟก็เกิดได คนมีปญญาเปน
อาชาไนย ถึงจะเกิดในตระกูลตํ่า ก็เปนมุนี …
พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักธรรมอีกยาว และเรื่องก็ดําเนินไป
จนตอนทายไดตรัสถึงความเหลวไหลแหงลัทธิของพราหมณ วาจะไม
นําไปสูความบริสุทธิ์อยางที่เขาคิดหวัง โดยทรงเรียกการบูชาไฟของ

๘๓
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พวกพราหมณวาเปนการเผาไม

ดูกรพราหมณ ทานเผาไม จงอยาหมายวาเปน
ความบริสุทธิ์ ที่แทนั่นเปนเพียงการเผาไฟขางนอก
ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาวความบริสุทธิ์ดวยการ
เผาไมนั้น
ดู ก รพราหมณ การเผาไฟชนิ ด ที่ ค นอยากได
ความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมขางนอกทํากันนั้น เราละ
แลว แตเราทํ าไฟปญญาใหโชตนาขึ้นขางในเลยที
เดียว จึงมีอัคนีสวางโพลงอยูทุกเวลา ใจเราก็ตั้งมั่น
ไดที่อยูเสมอ เราเปนอรหันต ดําเนินชีวิตที่เปนพรหม
ดูกรพราหมณ ความถือตัวนั่นแหละเปนคาน
หาบที่ทานแบกหามไว ความโกรธคือควันไฟ วาทะไร
ความหมายคือขี้เถา …
[สํ.ส.๑๕/๖๕๘/๒๔๕; S.I.167]

หลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแสดงคราวนี้ จุดไฟแหงปญญาให
พราหมณทานนั้นไดคิด ในที่สุดถึงกับขอบวช และตอมาไดบรรลุ
อรหัตตผล

- พราหมณ ตั้ ง ป อ มใหญ ดู ถู ก พระขนาดไหน

บางเรื่องก็เปนพระสูตรที่ยาวมาก ขอตัดตอนมาใหดูสักหนอย
ตามเรื่องวา

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศล
ชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใ หญประมาณ ๕๐๐ รูป
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ลุถงึ พราหมณคาม แหงชาวโกศล ชือ่ วาอิจฉานังคลคาม
ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ ราวปา
อิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม
สมัยนัน้ พราหมณโปกขรสาติ ครองนครอุกกัฏฐะ ซึ่ง
คับคั่งดวยประชาชน มีหญาไมนํ้าธัญญาหารอุดม
สมบูรณ เปนราชสมบัติ อันพระเจาปเสนทิโกศลพระ
ราชทานใหเปนพรหมไทย (สิทธิอํานาจสูงสงที่ไดรับ
พระราชทาน)
พราหมณโปกขรสาติไดสดับขาววา พระสมณโคดม
ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล … ประทับอยู ณ
ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติ
ศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไป
อยางนี้วา … การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็น
ปานนั้น ยอมเปนการดี
สมัยนั้น อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณ
โปกขรสาติ เปนผูคงแกเรียน ทรงมนตไว จบไตรเพท
… อันอาจารยยกยองและรับรองในหลักลัทธิแหง
อาจารยของตนครบไตรเพท วา ฉันรูสิ่งใด เธอรูสิ่ง
นั้น เธอรูสิ่งใด ฉันรูสิ่งนั้น
ครัง้ นัน้ แล พราหมณโปกขรสาติ เรียกอัมพัฏฐมาณพมาเลาวา พออัมพัฏฐะ พระสมณะโคดม
ศากยบุตร … ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน
ใกลอิจฉานังคลคาม …

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่
ประทับ แลวจงรูว า เกียรติศพั ทของทานพระโคดมพระ
องคนั้นที่ขจรไป จริงตามนั้นหรือไม ทานพระโคดม
พระองคนนั้ ทรงคุณเชนนัน้ จริงหรือไม เราทัง้ หลายจะ
ไดรูจักทานพระโคดมพระองคนั้นไว โดยประการนั้น
อัมพัฏฐมาณพ…รับคําพราหมณโปกขรสาติแลว
ลุ ก จากที่นั่ง ไหวพ ราหมณโปกขรสาติ กระทํ า
ประทักษิณ แลวขึ้นรถมา พรอมดวยมาณพหลายคน
ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน ตลอดภูมิประเทศ
เทาที่รถจะไปได ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอาราม …
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทาง
พระวิหารซึ่งมีประตูปดอยู คอยๆ เขาไปยังเฉลียง
กระแอมแลว เคาะบานประตู พระผูมีพระภาคทรงเปด
ประตู อัมพัฏฐมาณพเขาไปแลว แมพวกมาณพก็พากัน
เขาไปปราศรัยกับพระผูม พี ระภาค ครัน้ ผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
ฝ า ยอั ม พั ฏ ฐมาณพ เดิ น ปราศรั ย บ า ง ยื น
ปราศรัยบาง กับพระผูมีพระภาคผูประทับนั่งอยู
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคย
สนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปน
อาจารยและปาจารย เหมือนดังที่เธอเดินบางยืนบาง
สนทนาปราศรัยกับเราผูนั่งอยูเชนนี้หรือ?
อ. ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวา
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พราหมณ ผู  เ ดิ น ก็ ค วรเจรจากั บ พราหมณ ผู  เ ดิ น
พราหมณ ผู  ยื น ก็ ค วรเจรจากั บ พราหมณ ผู  ยื น
พราหมณ ผู  นั่ ง ก็ ค วรเจรจากั บ พราหมณ ผู  นั่ ง
พราหมณผูนอน ก็ควรเจรจากับพราหมณผูนอน.
พระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะกระจอก
หัวโลน เปนพวกขี้ขา เชื้อสายกัณหโคตร เกิดจาก
หลังบาทของพระพรหม ขาพเจายอมสนทนาปราศรัย
กับผูนั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัยกับพระโคดมผู
เจริญนี้
อัมพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงไดมาที่นี้ ก็พวกเธอมา
เพื่อประโยชนอันใด ก็พึงใสใจถึงประโยชนนั้นไวใหดี
อัมพัฏฐมาณพ ยังไมไดรับการศึกษาเลย สําคัญตัว
วาไดรับการศึกษาดีแลว จะมีอะไร นอกจากยังมิได
จบการเลาเรียน
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพถูกพระผูมีพระภาคตรัส
ตําหนิดวยพระวาจาวา เปนคนไมไดรับการศึกษา ก็
โกรธ ขัดใจ เมื่อจะวากลาวดาขมพระผูมีพระภาค คิด
วาเราจักตองใหพระสมณโคดมไดรับความเสียหาย
ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
ทานโคดม พวกชาติศากยะ ดุราย หยาบชา ใจ
เบา พูดพลาม เปนแตพวกขี้ขาแทๆ ยังไมสักการะ
พวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือ
พวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๗

พวกพราหมณ … นี้ไมเหมาะ ไมสมควรเลย…
ทานโคดม วรรณะมี ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร บรรดาวรรณะ ๔ เหลานี้ ๓
วรรณะ คือ กษัตริย แพศย ศูทร เปนคนบําเรอของ
พราหมณพวกเดียวโดยแท …
ตอจากนี้ พระพุทธเจาไดตรัสยอนกลับโดยซักถามอัมพัฏฐมาณพเกี่ยวกับเทือกเถาเหลากอของเขา ทรงแสดงเหตุผลทั้งสวน
ปจจุบันและอดีต ตลอดจนความเปนมาของวรรณะพราหมณ ทําให
เขายอมรับไปเรือ่ ยๆ ถึงความไมเปนจริงแหงขอยึดถือในลัทธิ ตลอดจน
ความเสื่อมแหงวรรณะของพวกตน
ตัวอยางเชน ทรงชี้จุดวา ที่พราหมณวาพวกตนสูงสุดนั้น
ก็ถือไปเอง แตไมเปนจริง เวลานั้นก็มีพราหมณผูใหญหลายทาน
ครองเมืองครองนครตางๆ โดยไดรับสิทธิอํานาจจากพระเจาปเสนทิ
โกศล ตองออนนอมและขึ้นตอพระเจาโกศลนั้น ที่เปนกษัตริย
จนมาถึงตอนทายๆ วา

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอไดฟงพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารยและเปน
ปาจารย เ ล า กั น มาว า อย า งไร บรรดาฤาษี ผู  เ ป น
บุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐะ ฤาษี
วามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี
ฤาษีองั คีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกสั สปะ
ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้
พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกา
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นี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว … ฤาษี
เหลานั้นอาบนํ้า ทาตัวเรียบรอย แตงผม แตงหนวด
สวมพวงดอกไมและเครื่องอาภรณ นุงผาขาว อิ่มเอิบ
พรัง่ พรอม บําเรออยูดวยกามคุณหา เหมือนเธอกับ
อาจารยในบัดนี้หรือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...
ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบี่ ใหรักษาเชิงเทิน
แหงนคร ที่มีคูลอมรอบ ลงลิ่ม เหมือนเธอกับ
อาจารยในบัดนี้หรือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย
ทั้งมิไดปฏิบัติเพื่อเปนฤาษี ดวยประการฉะนี้แล …
ในที่สุด อัมพัฏฐมาณพไดทูลลากลับไปเลาเรื่องใหอาจารยฟง
และพราหมณโปกขรสาติก็มาเฝาพระพุทธเจา ไดสนทนาและนิมนต
พระพุทธเจาไปฉันภัตตาหารที่นิเวศนของตน ไดฟงธรรม จบลงดวย
การที่พราหมณนั้นไดบรรลุโสดาปตติผล ดังนี้

ลําดับนัน้ พราหมณโปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม
รูแ จงธรรม หยัง่ ทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจาก
ความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผู
อืน่ ในสัตถุศาสน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก

๘๙
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ปริยาย เหมือนหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด …
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมทั้ง
บุตรภริยา บริษัท และอํามาตย ขอถึงพระองค และ
พระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระสมณ
โคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
อีกทั้งขอพระองคจงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ
เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอื่นๆ ในนครอุกกัฏฐะ
เหลามาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว
จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือนํ้ า จักเลื่อมใสใน
พระองค ขอนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความ
สุข แกมาณพมาณวิกาเหลานั้น สิ้นกาลนาน
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทาน
กลาวชอบ ดังนี้แล.
[ที.สี.๙/๑๔๑–๑๗๗/๑๑๔–๑๔๑; D.I.87-110]

- ถึงจะสั่นสะเทือนนักหนา แตพราหมณก็ยังยิ่งใหญตอมา

การที่พระพุทธเจาทรงโตกับพราหมณเพื่อหักลางลัทธิของเขา
ที่ยึดถือชั้นวรรณะโดยอางอํานาจสูงสุดของเทพเจานี้ 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 ก็เพื่อใหเห็นความถือตัวของคน
วรรณะพราหมณ ซึ่งนอกจากเทียบกับวิถีของสมณะแลว ยังไดเห็น
สถานะไมเฉพาะการครอบครองทรัพยสมบัติเทานั้น แตมียศศักดิ์
อํานาจถึงกับเปนผูครองนคร
ในพุ ท ธกาล นอกจากโปกขรสาติ พ ราหมณ นี้ แ ล ว ยั ง มี
พราหมณใหญอื่นๆ อีก ที่ครองนครเปนเจาเมืองเชนนี้ แตกระนั้นก็
ยังแคครองเมือง
ตอมาหลังพุทธกาล พราหมณยิ่งมีอํานาจทางการเมืองมากขึ้น
จนถึ ง กั บ เป น ราชาปกครองประเทศ และตั้ งราชวงศ ดังเชน
พราหมณปุษยมิตร ที่โคนราชวงศโมริยะ/เมารยะของพระเจาจันทรคุปต รวมทั้งอโศกมหาราชลงไป และตั้งราชวงศศุงคะขึ้นมา (ฝรั่งวา
ในป 185 B.C., เราวา พ.ศ. ๒๙๘)
แมตอจากราชวงศศุงคะ ก็เปนราชวงศพราหมณอีก คือ
ราชวงศกาณวะ ที่มีพราหมณวาสุเทพเปนตนวงศ โดยโคนราชวงศ
ศุงคะนั่นเองลงไป (ในป 72 B.C.)
พราหมณใหญที่เปนเจาครองนครในพุทธกาล ที่ขอยกมาเปน
ตัวอยางอีกทานหนึ่ง คือ จังกีพราหมณ
ทานผูนี้ก็คลายกับโปกขรสาติพราหมณ คือครองเมืองหนึ่งใน
โกศลรัฐ ซึ่งพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานใหเปนสวนแหงราช
สมบัติ ไดแกพราหมณคามชื่อวาโอปาสาทะ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๑

ขอใหดูเรื่องนี้เพิ่ม อีกตัวอยางหนึ่ง

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศล
ชนบท พร อ มด ว ยภิ ก ษุ ส งฆ ห มู  ใ หญ เสด็ จ ถึ ง
พราหมณคามของชนชาวโกศล ชื่อวาโอปาสาทะ
ไดทราบวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับ ณ
ปาไมสาละ ชือ่ วาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาท
พราหมณคาม.
ก็ ส มั ย นั้ น แล พราหมณ ชื่ อ ว า จั ง กี ปกครอง
โอปาสาทพราหมณคาม …
เรื่องดําเนินไปวา มีคนมากมายพากันไปเฝาพระพุทธเจาที่
เทพวัน ทานจังกีพราหมณไดทราบเรื่องราว ก็คิดจะไปเฝาบาง ถึง
ตอนนี้ก็มีจุดที่นาสนใจแทรกเขามาวา

สมัยนั้นแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐
พักอยูในโอปาสาทพราหมณคามดวยกิจกรณียบาง
อยาง พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา จังกีพราหมณ
จักไปเฝาพระสมณโคดม
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาจังกี
พราหมณถึงที่อยู แลวถามจังกีพราหมณวา ไดทราบ
วา ทานจังกีจักไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ?
จังกีพราหมณตอบวา ทานผูเจริญทั้งหลาย เปน
ความจริงอยางนั้น แมเราก็จักไปเฝาพระสมณโคดม
พราหมณตางเมือง: ทานจังกีอยาไปเฝาพระ
สมณโคดมเลย ทานจังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณ
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โคดม พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี
เพราะวาทานจังกีเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและ
บิดา ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
กําเนิด … ทานจังกีแลเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภค
สมบัติมาก ... ทานจังกีแลเปนผูรูจบไตรเพท ... ทาน
จังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของคนเปนอันมาก
สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน ... ทานจังกีแลเปนผู
อันพระเจา ปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลเปนผูอันพราหมณ
โปกขรสาติ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ...
ทานจังกีแลปกครองโอปาสาทพราหมณคาม … ทาน
จังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณ
โคดม สมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี

แตถึงตอนนี้ จังกีพราหมณไดตกลงใจแลววาจะไปเฝาพระ
พุทธเจา โดยมีเหตุผลหลายอยาง รวมทั้งการที่ไดทราบวาโปกขรสาติพราหมณไดนับถือพระพุทธเจาแลวดวย และในที่สุด พราหมณ
ตางเมืองเหลานั้นก็เลยรวมเดินทางกับทานจังกีพราหมณเพื่อไปเฝา
พระพุทธเจา
ในการไปเฝาคราวนั้น มีมาณพผูเกงกลาสามารถมากคนหนึ่ง
ชือ่ กาปทิก ไดรบั การสนับสนุนใหสนทนาสอบถามปญหากับพระพุทธเจา
และในที่สุดมาณพผูนี้ไดประกาศความเลื่อมใส มีขอความนาสนใจ
ดังนี้

ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการอนุรักษ
สัจจะ ทานพระโคดมก็ทรงพยากรณ (=ตอบชี้แจง)

๙๓

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจ ทั้งควรแก
ขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น
ข า พเจ า ไดทูล ถามทา นพระโคดมถึงการตรั สรู 
สัจจะ … ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการ
บรรลุสัจจะ … ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึง
ธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ … ขาพเจาได
ทูลถามทานพระโคดมถึงขอใดๆ ทานพระโคดมไดทรง
พยากรณขอนั้นๆ แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น
ทัง้ ชอบใจ ทัง้ ควรแกขา พเจา และขาพเจายินดีตามนัน้
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อกอน ขาพระองครู
เขาใจอยางนี้วา พวกสมณะกระจอก หัวโลน เชื้อ
สายพวกขี้ขากัณหโคตร เกิดจากหลังบาทพระพรหม
จะมีอะไร และจะรูทั่วถึงธรรมที่ไหน
พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะ ความ
เลื่อมใสสมณะ ความเคารพสมณะ ในสมณะทั้งหลาย
ใหเกิดขึ้นแกขาพระองคแลวหนอ
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก … ขาพระองคขอถึงพระองค กับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ
โปรดทรงจํ าขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต นับแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล
[ม.ม.๑๓/๖๔๖–๖๖๐/๕๙๑–๖๐๙; M.II.164-177]

๙๔
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- อีกตัวอยางแหงความถือตัว และปฏิกิริยาของพราหมณ

ตามปกติ ในหมูผ ทู มี่ นั่ ในระบบวรรณะ ถามีพราหมณสละเรือน
มาบวชเปนสมณะ ซึง่ เขาถือวาเปนพวกตํา่ พวกพราหมณกไ็ มพอใจ
ยิ่งในพุทธกาล เมื่อการตอสูทางปญญาเขมขนขึ้น และระบบ
สมณะของพระพุทธศาสนาแผขยายออกไป มีพราหมณสละวรรณะ
ออกมาบวชเปนพระภิกษุมากขึ้นๆ ทําใหระบบวรรณะและสถานะ
ของพราหมณสั่นคลอนอยางมาก
เมื่อพราหมณคนใดสละเรือนมาบวชในพระพุทธศาสนา จึง
เปนธรรมดาที่พวกพราหมณจะแสดงอาการไมพอใจอยางยิ่ง และจะ
ดาทอสาปแชงพราหมณที่ออกมาบวชนั้นอยางรุนแรง
ขอยกตัวอยางมาใหดไู ว ดังทีพ่ ราหมณหนุม ๒ คน คือ วาเสฏฐะ
และภารัทวาชะ ผูมาอยูปริวาสรอบวชที่เมืองสาวัตถี ไดกราบทูลเลา
ถวายแดพระพุทธเจา ดังนี้

ครั้ งนั้น แล พระผู  มี พระภาคตรัสกะวาเสฏฐสามเณรวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสอง
มีชาติเปนพราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวช
จากตระกูลพราหมณ … พวกพราหมณไมดาวาเธอ
ทั้งสองบางหรือ
สามเณรทั้งสองนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคทั้งสอง
ดวยคําเหยียดหยามอยางสะใจ อยางเต็มที่ ไมมีลด
หยอนเลย
พระผู  มี พ ระภาคตรั ส ถามต อ ไปว า ก็ พ วก

๙๕
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พราหมณพากันดาวาเธอทั้งสอง ดวยถอยคํ าอัน
เหยียดหยามอยางสะใจ อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอน
อยางไรเลา
สามเณรทั้งสองกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พวกพราหมณพากันกลาวอยางนี้วา
‘พราหมณ เ ท า นั้ น เป น วรรณะประเสริ ฐ ที่ สุ ด
วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว
พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ พวก
อืน่ นอกจากพราหมณไมบริสุทธิ์
‘พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกําเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม
‘เจาทั้งสองละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเสียแลว ไป
เขาวรรณะที่ตํ่ าทราม คือ พวกสมณะกระจอก
หัวโลน ซึ่งเปนพวกขี้ขา เปนพวกดํา เปนพวกเกิด
จากหลังพระบาทของพรหม
‘การที่เจาทั้งสองละวรรณะอันประเสริฐที่สุดเสีย
แลว ไปเขาวรรณะที่ตํ่าทราม คือพวกสมณะกระจอก
หัวโลน ซึง่ เปนพวกขีข้ า เปนพวกดํา เปนพวกเกิดจาก
หลังพระบาทของพรหม ขอนัน้ ไมดี ไมสมควรเลย’ …
[ที.ปา.๑๑/๕๑/๘๗; D.III.80]

สภาพเชนนี้ เปนบรรยากาศของชมพูทวีปในพุทธกาล ที่ใครๆ
ก็รวมอยู รวมรู รวมเห็น ทุกคนรูวาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

๙๖
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ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู ของคนกลุมใดพวกไหน เปนอยางไร
มองกันอยางไร สัมพันธกันอยางไร
ไมใชเรื่องที่คนสมัยนี้ ที่อยูนอกกาลเทศะ จะมองโนนนิด เห็น
นั่นหนอย แลวจับเอามาคาดคะเนผูกเรื่องพูดเอาเองงายๆ
พระมโนบอกทํานองวา พระมหากัสสปะเปนเหมือนลูกชายคน
โต เปนทายาทของพระพุทธเจา จึงไดรับอํานาจปกครองคณะสงฆ
ตามกําหนดของคัมภีรพระธรรมศาสตร
ในขณะที่คนทั่วบานทั่วเมือง ตั้งแตราชา ผูครองแควนครอง
เมือง จนถึงชาวบาน เขารูกันทั้งนั้นวาพระสงฆไมมีอะไรไปเกี่ยวของ
กับพระธรรมศาสตร
การมาบวช ก็คือการฝาฝนหรือละเมิดตอขอกําหนดกฎเกณฑ
ของพระเวท (ที่เปนตนแหลงของพระธรรมศาสตรนั้น) ออกมาอยูขาง
นอก โดยไมยอมรับอํานาจบังคับของพระเวทที่เหนือกวาพระธรรม
ศาสตร นั่นเอง เปนเรื่องตรงขามกับที่พระมโนวาดภาพ
(แมแตติ๋งตางวา ถาพระมหากัสสปะจะนําขอกําหนดของพระ
ธรรมศาสตรไปใชอางสิทธิ ก็คงไมมีใครรวมดวย หรืออาจจะงุนงงกัน
ไปทั่ว)
ขอเขียนของพระมโนจึงเปนเรื่องของการพูดจาเรื่อยๆ เปอยๆ
แบบไมตองคนควาตรวจสอบ ควรจะเรียกวาเปนการเพอเจอเทานั้น

- พระมหากัสสปะ - พุทธทายาทนอกตําราพระธรรมศาสตร

เรื่องพระมหากัสสปะ ไดแสดงใหเห็นเพียงพอแลววา ขอมูล
และขอเขียนของพระมโนลวนแตผดิ พลาด ไมตรง และตรงขามกับ
ความจริง
ในที่นี้ จะใหขอพิจารณาเพิ่มเติม เปนการเสริมยํ้าอีกหนอยวา
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นอกจากความเปนอยูทั่วไปของพระมหากัสสปะที่เปนพระ
ภิกษุ จะออกนอกแบบแผนของพราหมณ ซึ่งพราหมณตามระบบ
วรรณะจะยอมรับไมไดแลว พระมหากัสสปะ ซึ่งออกไปอยูปาอยูเขา
ตั้งแตวัยครองเรือน ละเมิดวรรณธรรม (ไมดําเนินตามแมแตหลัก
อาศรมธรรมที่อาจจะเกิดจริงสมัยหลังตอมา) ก็ไมไดปฏิบัติหนาที่ใน
การทําพิธีบูชายัญ ตั้งแตไมบูชาไฟในชีวิตประจําวัน แลวยิง่ กวานัน้
ยังชอบเที่ยวไปคบหาสงเคราะหสั่งสอนคนชั้นตํ่าอีกดวย (จะใชคํา
วาทรยศตอวรรณะพราหมณ ก็แลวแต)
จึงยอมไมมีใครยอมรับความเปนพราหมณของพระมหากัสสปะ
อีกตอไป (นอกจากพราหมณตามความหมายที่พระพุทธเจาทรง
แสดงในทางตรงขามกับของพวกพราหมณ) และจึงไมมีทางที่ทานจะ
เอาบทบัญญัติของพราหมณในธรรมศาสตร หรือในอะไรก็ตาม ไปใช
ไปอาง (ที่จริงก็คือ ทานยอมไมทําอยางนั้น)
อยางที่ทราบแลววา พวกพราหมณรังเกียจเหยียดหยาม
สมณะ และดูถูกวรรณะอื่น แลวพระมหากัสสปะยังไปยอมเปนสาวก
ของพระพุทธเจา เขาพวกสมณะ ที่พวกเขาดูหมิ่นชิงชังเสียอีก จึง
กลายบุคคลนอกพวกนอกเหลา ไมมีทางที่จะไปไดรับการยอมรับนับ
ถือตามแบบของพราหมณ ไมวาจะเรียกวาเปนทายาท หรือเปนบุตร
คนโต หรือเปนอะไรก็ตาม เปนอันไมตองพูดถึง
ลองติ๋งตางอีกครั้งวา ถาพระมหากัสสปะทานคิดนําเอาแบบ
แผนอะไรของพราหมณเขามาใชในสังฆะอยางที่พระมโนพูด ก็
แนนอนวาตองถูกพระพุทธเจายับยั้งหรือปฏิเสธเด็ดขาด อยางเรื่อง
ที่ทรงตําหนิพระภิกษุ ๒ รูปที่เสนอใหรักษาพุทธพจนไวดวยภาษา
พระเวท ดังไดยกมาใหดูแลว
ที่จริงเหตุผลปลีกยอยเหลานี้ ไมจําเปนตองพูดเลย เพราะเหตุ
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ผลในระดับหลักใหญก็ชัดเจนพออยูแลว แตพูดไวดวยเพื่อใหคลุมลง
มาถึงระดับที่ตอบกับเรื่องตลกขําขันที่พระมโนไดหลงแตงขึ้นมา
รวมความลงไดวา พระมโนอางคัมภีรธรรมศาสตรอยางขาด
ความรูแ ละความรับผิดชอบ จนความลวกๆ และเลือ่ นลอย จะกลาย
เปนการหลอกลวง
อยางไรก็ตาม ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ถึงจะเพียงพอแลว แตยังมี
ขอนารูที่เปนหลักใหญ ซึ่งถาพูดไว ก็จะทําใหสมบูรณครอบคลุมยิ่ง
ขึ้น จึงยอมมาเสียเวลากันอีกหนอย

- ๑.๔ อุดมการณ
พุทธทายาท vs. พรหมทายาท
- ปฏิบัติถูก เปนทายาท-โอรส-บุตรของพระพุทธ ไดทุกคน

เรื่องที่พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาทนั้น พระมโนมองไปวา
พระมหากัสสปะเปนเหมือนบุตรคนโตในตระกูล ที่สืบตอสถานะของ
พระพุทธเจาในการมีอํานาจปกครองคณะสงฆ
เมื่อพิจารณาอีกระดับหนึ่งใหถึงหลักการพื้นฐาน จะรูวาความ
หมายของความเปนพุทธทายาท ที่พระมโนมองนั้น นอกจากไมถูก
ตองแลว ยังคับแคบอยางยิ่งดวย โดยมองไดแคเรื่องของครอบครัว
วงศตระกูล และแคเรื่องการบริหารการปกครองหมูชน
ที่จริงนั้น ความเปนพุทธทายาทนี้ เปนเรื่องในระดับที่คนสมัยนี้
เรียกวาเปนอุดมการณเลยทีเดียว
หมายความวา พระพุทธเจาไดตรัสเรื่องนี้ โดยเปนการปะทะ
หรือหักลางอุดมการณของศาสนาพราหมณ
พูดใหงายวา พุทธทายาท เปนอุดมการณใหม ที่จะลมลางอุดม
การณแหงพรหมทายาท
ไดบอกใหสังเกตไวแลววา ในขอความที่กลาวถึงพุทธทายาทนั้น
มีคําขางเคียง ๒-๓ คํา ที่มักพวงมา หรือประกอบอยูดวย คือ “บุตร
[ของพระพุทธเจา]” “โอรส[ของพระพุทธเจา]” “ผูอันธรรมเนรมิต
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[ธมฺมนิมฺมิต]”
ไดบอกแลวเชนกันวา คํา “พุทธทายาท” นี้ มีมาเฉพาะในความ
รอยกรอง คือเปนคาถา และเปนคําพูดของพระสาวก ที่กลาวถึงตน
เองบาง กลาวถึงพระสาวกทานอื่นบาง กลาวถึงทั้งตนเองและทาน
อื่นบาง ไมมีในพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง
ถึงตอนนี้ก็ขอบอกใหทราบวา คําที่พระพุทธเจาตรัสเอง ซึ่งมุง
สื่อความหมายเดียวกันกับ “พุทธทายาท” ก็คือ “ธรรมทายาท”
เชนเดียวกับ “พุทธทายาท” คํา “ธรรมทายาท” ก็มักพวงคําขาง
เคียงมาดวย ๒-๓ คํา ไดแก “บุตร[ของพระผูมีพระภาค]” “โอรส
[ของพระผูมีพระภาค]” “ผูอันธรรมเนรมิต [ธมฺมนิมฺมิต]”
ถึงตอนนี้อีกนั่นแหละ ก็กาวตอไปถึงการเทียบระหวางอุดม
การณพุทธ กับอุดมการณพราหมณ
จะเห็นคําแสดงอุดมการณใหมของพุทธ เทียบคูกับคําแสดง
อุดมการณเดิมของพราหมณ ดังนี้
พราหมณ: “บุตร[ของพระพรหม]” “โอรส[ของพระพรหม]”
“ผูอันพรหมเนรมิต [พฺรหฺมนิมฺมิต]” “พรหมทายาท”
พุทธ: “บุตร[ของพระผูมีพระภาค]” “โอรส[ของพระผูมีพระ
ภาค]” “ผูอันธรรมเนรมิต [ธมฺมนิมฺมิต]” “ธรรมทายาท”
(มีคําอื่นประกอบอีก แตแสดงไวพอไดภาพเทานี้)
คราวนี้จะไมพูดใหยืดยาว แตจะยกเนื้อความในพระสูตรคัดตัด
มาใหอานกันเอง และโดยไมตองอธิบาย ผูอานจะรูเห็นเขาใจจะแจง
ชัดเจนเองวาอะไรเปนอะไร
- จะรูวาความเปนพุทธทายาทมีความหมายอยางไร
- จะรูวาทําไมพุทธทายาทจึงมีมากมายนัก
- จะรูวาทํ าไมพระสาวกจึงกลาวถึงตนเองและทานอื่นโดย
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ชื่นชมวาเปนพุทธทายาท
- จะรูวาพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท คือเปนอะไร
- จะรูวาธรรมกายที่แทคืออะไร
- จะรูวาอุดมการณของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร พระ
พุทธศาสนามีจุดยืนอยูที่ไหน พระพุทธศาสนาทําอะไรใหม
พระพุทธศาสนาตางจากศาสนาพราหมณอยางไร ฯลฯ
ขอใหอานเอง (เรื่องที่ตรัสกับวาเสฏฐะและภารัทวาชะ ตอ
จากที่ยกมาใหดูแลว) ดังตอไปนี้

พระผูม พี ระภาคจึงตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณระลึกถึงเรื่องเกาของพวกเขา
ไมได จึงพากันพูดอยางนี้วา
‘พราหมณ เ ท า นั้ น เป น วรรณะประเสริ ฐ ที่ สุ ด
วรรณะอื่นตํ่าทราม พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว
พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ พวก
อืน่ นอกจากพราหมณไมบริสุทธิ์
‘พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกําเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิต เปนทายาทของพรหม’
ดูกรวาเสฏฐะฯ ก็ดังที่ปรากฎเห็นกันอยูวา นาง
พราหมณีทั้งหลายของพวกพราหมณ มีระดูบา ง มี
ครรภบา ง คลอดอยูบ า ง ใหลกู กินนมอยูบ า ง
อันที่จริง พราหมณเหลานั้น ทั้งที่ลวนเกิดจาก
ชองคลอดของนางพราหมณีนี่แหละ ก็พากันอวดอาง
อยางนี้วา ‘พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด
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… พราหมณทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรสของพระ
พรหม เกิดจากพระโอษฐของพรหม มีกําเนิดจาก
พรหม อันพรหมเนรมิต เปนทายาทของพรหม’ เขา
เหลานั้นกลาวตูพรหม และพูดเท็จ กับทั้งกอความชั่ว
รายเปนอันมาก
ดูกรวาเสฏฐะฯ วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร
ก็กษัตริยบางองคในโลกนี้ เปนผูมีปรกติทําลาย
ชีวติ ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม มีปรกติพูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมบ คิดราย
ผูอื่น มีความเห็นผิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดัง
กลาวมานี้ ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศล … ก็มีปรากฏ
อยู แมในกษัตริยบางองคในโลกนี้
ดูกรวาเสฏฐะฯ แมพราหมณบางคนในโลกนี้
ฯลฯ แมแพศยบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคน
ในโลกนี้ ก็ เป น ผู มี ปรกติทํ าลายชีวิต ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม … ดวยประการดังกลาวมานี้
ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศล … ก็มีปรากฏอยู แมใน
พราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมในแพศยบางคนใน
โลกนี้ ฯลฯ แมในศูทรบางคนในโลกนี้
ดูกรวาเสฏฐะฯ แมกษัตริยบางองคในโลกนี้
ฯลฯ แมพราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศย
บางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมศทู รบางคนในโลกนี้ ก็เปนผู

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

เวนขาดจากการทําลายชีวิต จากการลักทรัพย จาก
การประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูด
สอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ
ไมละโมบ ไมคิดรายผูอื่น มีความเห็นชอบ
ดูกรวาเสฏฐะฯ ดวยประการดังกลาวมานี้ ธรรม
ทัง้ หลายที่เปนกุศล … ก็มีปรากฏอยู แมในกษัตริย
บางองคในโลกนี้ ฯลฯ แมในพราหมณบางคนในโลก
นี้ ฯลฯ แมในแพศยบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมในศูทร
บางคนในโลกนี้
ดูกรวาเสฏฐะฯ ก็ในเมื่อธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เลว
ราย ทั้งที่ดีงาม .. ทั้งสองฝาย ก็เปนไปอยู กระจาย
ระคนกันไป ในวรรณะทั้งสี่เหลานี้
ไฉนพวก
พราหมณจึงพากันอวดอางอยางนี้วา ‘พราหมณเทา
นั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด … พราหมณทั้งหลาย
เปนบุตร เปนโอรสของพระพรหม เกิดจากพระโอษฐ
ของพรหม มีกําเนิดจากพรหม อันพรหมเนรมิต เปน
ทายาทของพรหม(พรหมทายาท)’ ดังนี้เลา วิญูทั้ง
หลายยอมไมยอมรับถอยคํ าของพวกเขา ขอนั้น
เพราะเหตุไร
ดูกรวาเสฏฐะฯ แทจริงนั้น บรรดาวรรณะทั้งสี่
เหลานี้ ผูใดเปนภิกษุสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรย
มีกิจที่ควรทําอันไดทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว
ลุถึงจุดหมายของตนแลว สิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวในภพ
แลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ผูนั้นจึงเรียกวาเปน

๑๐๓

๑๐๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ผูเลิศสุดในบรรดาวรรณะทั้งสี่
ทัง้ นีก้ ็โดยธรรมนั่นเอง หาใชโดยสิ่งอันมิใชธรรม
ไม ดวยวา ธรรมนี่แหละ ประเสริฐสุดในหมูมนุษย ทั้ง
ในปจจุบัน ทั้งในกาลภายหนา …
ดูกรวาเสฏฐะฯ เธอทั้งหลาย มีชาติกําเนิดตางๆ
มีชื่อตางๆ มีโคตรตางๆ มีตระกูลตางๆ ออกจาก
เหยาเรือน บวชเปนอนาคาริยชน เมื่อมีผูถามวา
ทานเปนใคร ยอมปฏิญาณวาเปนสมณะศากยบุตร
(เสมอเหมือนกัน)
ดูกรวาเสฏฐะฯ ก็ผูใดแล มีศรัทธาในตถาคต
สนิทแนว ฝงรากลงแลว ตั้งมั่น แนนแฟน อันสมณ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือผูใ ดผูห นึง่ ในโลก ไม
อาจทําใหเคลือ่ นคลาย ควรเรียกผูน นั้ วา เปนบุตร เปน
โอรส เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค มีกําเนิด
จากธรรม อันธรรมเนรมิต เปนทายาทของธรรม
(ธรรมทายาท) ขอนั้นเพราะเหตุไร
แทจริง คําวา ธรรมกาย ก็ดี พรหมกาย ก็ดี
ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เปนชื่อของตถาคต …
[ที.ปา.๑๑/๕๕/๙๒; D.III.84]

เรื่องสําคัญที่เปนหลักการใหญของพระศาสนา พระมโนมอง
เห็นไดเพียงในขอบเขตแคบๆ แลวลดคุณคาของอุดมคติสําคัญ เอา
มาเปนเรื่องสวนบุคคล

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

- พระ ถาไมมวั เปนอามิสทายาท โอกาสเปนธรรมทายาทก็มาทันที

เปนอันเห็นกันชัดแลววา หลักการแหงความเปนทายาท เปนโอรส
หรือเปนพระบุตรของพระพุทธเจานี้ เปนอุดมการณพุทธที่มาคาน
หรือหักลางอุดมการณพรหมทายาทของศาสนาพราหมณอยางไร
พรอมทั้งชัดไปดวยกันวา ทุกคน ไมวาใคร เมื่อไดทําถูกทําดี
แลว ก็เปนทายาท เปนโอรส หรือเปนพระบุตรของพระพุทธเจาทั้งนั้น
โดยเฉพาะผูที่บวช ก็คือผูที่ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตาม
หลักที่พระพุทธเจาทรงสอน เมื่อวาโดยหลักการนั้น จึงถือไดคราวๆ
วาเปนพุทธบุตร พุทธโอรส หรือพุทธ-ธรรมทายาทไดทันที
ดังที่ในพราหมณธรรมยาคสูตร พระพุทธเจาตรัสทํานองทรง
เทียบอุดมการณพุทธและอุดมการณพราหมณนี้อีก (การตรัสเชิง
เปรียบเทียบอุดมการณพุทธและอุดมการณพราหมณนั้น ในพระไตร
ปฎกมีบอย) โดยทรงเรียกพระองคเองเปนพราหมณ(ที่แท) ผู
ประกอบยัญพิธี (คือบริจาคธรรม) และภิกษุทั้งหลายเปนทายาท
เปนโอรส เปนพระบุตรของพระองค ดังพุทธพจนวา

ภิกษุทั้งหลาย เราเปนพราหมณ ผูควรแกการขอ มี
มืออันลางแลว(=พรอมที่จะบริจาคธรรม)ทุกเวลา ทรงไวซึ่ง
เทหะสุดทาย
(เรา) เปนอายุรแพทย (ภิสักกะ/หมอยา; ผูบ ําบัดโรคา
แหงวัฏฏทุกข) เปนศัลยแพทย (ผูผาตัดถอนลูกศรแหงกิเลส)
เธอทั้งหลายเปนบุตร เปนโอรส เกิดแตโอฐของเรา
มีกําเนิดจากธรรม อันธรรมเนรมิต เปนธรรมทายาท
มิใชเปนอามิสทายาท

๑๐๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

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
อนุเคราะหดวยอามิส 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 ซึ่งจบถึงฝงแหงภพ ผู
ประเสริฐสุดในมวลเทพและหมูมนุษย ฯ
[ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐/๓๐๘; It.101]

แมวาโดยหลักการภิกษุทั้งหลายนาจะเปนธรรมทายาท แต
ผูไ มปฏิบตั ติ ามหลักการก็มอี ยูบ อ ยๆ ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงไดตรัส
เตือนภิกษุทั้งหลาย ใหเปนธรรมทายาท มิใหเปนอามิสทายาท ดัง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๗

พุทธพจนในธรรมทายาทสูตรวา
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระ
นครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา
พระเจาขา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสพุทธพจนนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเป นธรรมทายาทของเราเถิ ด อย าเป น
อามิสทายาทของเราเลย
เรามีความเกื้อการุณยในเธอทั้งหลายวา ทําอยางไร
หนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเปนธรรมทายาท จะไม
พึงเปนอามิสทายาท
[ม.มู.๑๒/๒๐/๒๑; M.I.12]

ในอนุปทสูตร พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตร และตรัส
วาพระสารีบุตรเปนผูที่ควรเรียกไดวาเปนพระบุตร 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

๑๐๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ไดพูดมาในเรื่องนี้พอสมควรแลว ขอสรุปขอนารูไวเปนที่สังเกต ดังนี้
คําวา “พุทธทายาท” เปนคําที่พระสาวกใช ไมมีที่ใดที่พระพุทธ
เจาทรงใชเองเลย พระพุทธเจาทรงใชคําวา “ธรรมทายาท”
แตมีคํายืนพื้นที่มาดวย ทั้งกับ “พุทธทายาท” และ “ธรรม
ทายาท” คือคําวา “(พุทธ)บุตร” “(พุทธ)โอรส”
สําหรับ “พุทธทายาท” นั้น ถาถือรูปศัพทอยางตรงแท ที่รวม
เปนศัพทเดียวเต็มคําเปน พุทธทายาท จริงๆ มีกรณีเดียว คือที่กลาว
ถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ (ในคําบาลีวา “โกณฺฑฺโ พุทธฺ ทายาโท”)
นอกนั้น (รวมทั้งที่กลาวถึงพระมหากัสสปะดวย) มีแตคําแจก
รูป เปน พุทฺธสฺส ทายาโท บาง ทายาโท พุทธฺ เสฏสฺส บาง เปนตน
คําวา “พุทธทายาท” นอกจากเปนคําที่พระสาวกใชแลว ก็มีมา
เฉพาะในคาถาเทานั้น ไมมีในขอความรอยแกว และมีเฉพาะในคัมภีร
เถร-เถรีคาถา และอปทาน ที่เปนประเภทคําชื่นชมแสดงความยินดี
ไมมีในพระสูตรทั่วไป เวนแตแหงเดียวคือสคาถวรรค สังยุตตนิกาย
ํ้ แ ลวในเถรคาถา
ซึ่งก็คือคํากลาวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ ทีม่ ซี าอยู
สวน “ธรรมทายาท” มีเฉพาะในขอความรอยแกว ซึ่งมาใน
พระสูตร ที่เปนเรื่องของคําสอน หรือคําแสดงหลักการ เวนแหง
เดียวที่มาในคาถาในคัมภีรอปทาน (คือ ในจํานวนที่ปรากฏ ๖ แหง
๒๐ ครั้ง มาในอปทาน ๑ แหง ๑ ครั้ง)
ความรูเรื่องพุทธทายาท-ธรรมทายาท เห็นควรกลาวไวเพียงนี้

-๒เรือ่ งวา

พระมหาปชาบดีโคตมีคบั แคนใจ
- คนไมรถู อ ยคํา ทัง้ ทีเ่ รือ่ งดีแทๆ ก็แปรไปใหเสียหายรุนแรง

เรือ่ งเกีย่ วกับพระมหาปชาบดีโคตมี ก็ทานองเดี
ํ
ยวกันกับเรื่อง
พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท ที่เพิ่งพูดจบมานั่นเอง
พระมโนทํางานหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑ ที่เต็มไปดวยขอผิด
พลาด ชนิดที่แทบทั้งหมดตรงขามกับความเปนจริง ก็เพราะการมอง
อะไรลวกๆ และทึกทักเอางายๆ ไมคนควาใหชัดเจนหรือเพียงพอ
และไมตรวจสอบหลักฐานขอมูลใหถองแท
จริงอยู เมื่อทํางานชิ้นใหญๆ ที่มีเรื่องราวเนื้อหามาก ยอมมี
ขอขาดตกบกพรองผิดพลาดแบบตกหลนหลงตาไดบาง แตกรณีของ
พระมโนนี้ ไมอาจยกเหตุผลนี้เปนขออาง เพราะความผิดพลาดนั้น
ดาษดื่น และมีลักษณะที่ทําใหเห็นวาเปนความจงใจ
แทจริงนั้น เรื่องเกีย่ วกับพระมหาปชาบดีโคตมีนี้ พระมโนทํา
ความผิดพลาดที่นาขําขัน (ขอหลีกเลี่ยงคําที่อาจจะใหรูสึกรุนแรง)
ยิ่งกวาเรื่องเกี่ยวกับพระมหากัสสปะเสียอีก เพราะเปนกรณีที่เกิด
จากความไมรูไมเขาใจแมแตถอยคําสามัญ
จะเทียบใหเขาใจงายๆ เหมือนกับวาคนไทยคนหนึ่ง เรียน
ภาษาอังกฤษไปไดพักหนึ่ง พอรูบาง วันหนึ่งเจอคําวา season ก็
บอกเพื่อนวาฉันรูดี season นี้ แปลวา “ลูกทะเล”

๑๑๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

เมื่อเพื่อนวา ไมใช เขาก็เถียงวา ถูกแลว เพราะ season มา
จาก sea + son ชัดเจนแจวแหวว แลวยังแถมอธิบายตอไปอีกวา
season นี้ คูก บั seaman และ season ก็คอื ลูกของ seaman นัน่ เอง
เมื่อเถียงกันไปๆ จนกระทั่งคนดู dictionary ใหแน ก็มีแต
ความหมายอื่น ตั้งแตวาฤดู เมื่อไมมีประตูออกไป เขาก็อางวาเปน
เรื่องวิชาการที่เขา “มีสิทธิตีความ”
กรณีอยางนี้ เมื่อพูดเบาๆ ก็เปนการไมประสีประสา แตขอ
สําคัญอยูที่วา พอเขาใจขอมูลผิด ก็จับความพลาด เลยเอาไปพูดเสีย
หายเปนตุเปนตะ ตนเองเขาใจผิดแลว แถมพาคนอื่นหลงออกนอกลู
นอกทาง หรือเลยเถิดไปไกล
จากความเขาใจผิดแบบวา season กลายเปน “ลูกทะเล” ไป
นี้ พระมโนก็ยกเอาคํากลาวของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีมาอางเปน
จุดเนนใหญ
อางเสร็จแลว ก็แตงคําสรุปปดทายแบบนึกเอาวาเปนไมเด็ด ให
คนอานมองพระมหากัสสปะวาเปนพระผูบริหารคณะสงฆตอจากพระ
พุทธเจา และเปนผูที่กีดกันสตรีอยางหนัก จนแมแตพระมหาปชาบดี
โคตมีเถรีจะปรินพิ พาน ยังถึงกับกลาวคําแสดงความคับแคนใจแฝงไว
ในคาถาประพันธของทาน
อยางที่วาแลว ถาเปนผูที่เขาใจภาษา และรูเรื่องรูราวดี ก็
มองเห็นความไมประสีประสาหรือความนาขําขัน ทําใหไดตัวอยางไว
ดูวา คนที่อานอะไรโดยไมรูความแลวเขาใจผิดนั้น ทําใหเกิดเรื่องราว
แปลกประหลาดไดถึงขนาดนี้
แตในกรณีที่เรื่องราวที่เขาใจผิดนั้นกระทบถึงประชาชนหรือ
คนจํานวนมาก ก็ขําอยูไมได แตกลายเปนปญหาที่ตองทําใหกระจาง
โดยตองยอมเสียเวลาสรางความรูเขาใจ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๑

- ดูซวิ า พระมโนไมรคู าไหน
ํ จึงหลงเตลิดไปหลายคุง หลายแคว
ตอไปนี้ เปนขอความที่พระมโนกลาวถึงดํ ารัสของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี (จาก เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ น. ๒๑๙–๒๒๑)
“โคตมีเถริยาปาทานอีกตอนหนึ่งของคาถาประพันธ
ที่ปรากฏในพระไตรปฎก และนาจะเปนการประพันธที่
เกิดขึน้ หลังพุทธปรินพิ พานไดใหมๆ แมวา จะมีสาระทีร่ ะบุ
วาเปนคําพูดของพระโคตมีเถรีปฐมภิกษุณี ผูที่กลาวคาถา
เหลานีไ้ วเปนการลาพระพุทธเจากอนทีท่ า นจะดับขันธ เนือ้
ความในตอนนีก้ ลาวถึงอายุของพระนางโคตมีวา ปรินพิ พาน
เมื่ออายุได ๑๒๐ ป และพระนางเปนผูอาราธนาพระพุทธ
เจาใหทรงพระชนมตลอดกัปป และยังใหรายละเอียดตอ
ไปอีกวา “อยาใหแกหรืออยาใหตายเลย” และยังกลาวเปน
นัยถึงการปรินพิ พานของพระตถาคตเจาวา เกิดหางไกลจาก
หมูพระเถระทั้งหลายอันมีพระสารีบุตรเปนตน
เนื้อความในพระคาถาประพันธนี้เอยชื่อพระเถระ
หลายรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล
แตในขณะเดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย ทั้งที่
ระยะเวลาที่พระคาถานี้เกิดขึ้น นาจะเปนชวงเวลาที่พระ
มหากัสสปะเปนพระเถระผูใหญผูบริหารคณะสงฆทั้ง
หมดอยู ยิ่งไปกวานั้นประโยคหนึ่งในคาถานี้กลาววา
พระโคตมี เ ถรี เจาไดตรัสกะทานพระอานนทผู
ชํานาญพระปริยัติปานดังสาครอันลึกลํ้า เอาใจใส
ในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซึ่งพรํ่ารําพันอยูดัง
กลาวมาวา ลูกเอย เมื่อกาลเปนที่ราเริงปรากฏขึ้น

๑๑๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

แลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการตายของดิฉัน
ที่สุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว 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)

คําพูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว “ติตถิกาจารย
ทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗
ขวบรูแจงประจักษแลว” แตก็เปนถอยคําที่มีความหมาย
มาก โดยเฉพาะเปนการกลาวในสังคมแบบจารีตประเพณี
ที่บุรุษเปนใหญ และในสาระที่กลาวถึงการบวชของสตรี
การหยิบยกความสามารถในการมองเห็น หรือสติปญญา
ของพระเถระผูเปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปนใหญ
ในสงฆขณะนั้น) เปรียบเทียบกับสติปญญาของเด็กหญิง
อายุเพียง ๗ ขวบนี้ ในสังคมอินเดียโบราณ เปนการแสดง
ความไมเคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น ซึ่ง
คงไมใชพระมหากัสสปะแตเพียงรูปเดียว แตเปนคณะ
พระภิกษุจากวรรณะพราหมณซึ่งมีจํานวนกวารอยละ ๔๐
ในยุคนั้น
เปนคณะที่ใหญพอจนสามารถที่จะเปลี่ยน
แปลงรูปแบบพระธรรมวินัย หรือการบริหารงานหลังจาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๓

พุทธปรินิพพานไดโดยสะดวก
หากมองในมุมกลับ
เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้
แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่งกับทัศนคติของ
พระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปนเสียง
รองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอ
หมูของพระเถระผูใหญ เมื่อสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่
เล็ดลอดออกมาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน และเปนหลักฐาน
ชิ้นหนึ่งที่ยืนยันวา ไมนานหลังพุทธปรินิพพาน สถาน
ภาพของภิกษุณีสงฆไดรับความไมเปนธรรมอยางมาก
จากผูปกครองคณะสงฆในยุคสมัยนั้นนั่นเอง
ความแตกแยกอยางสําคัญของสงฆในยุคทีพ่ ระมหา
กัสสปะเปนใหญยอ มเกิดจากทัศนะทีแ่ ตกตางกันตอภิกษุณี
โดยพระอานนทเปนผูส นับสนุนภิกษุณี สวนพระมหากัสสปะ
เปนอีกฝายหนึง่ ซึง่ ตองการกําจัดใหภกิ ษุณสี งฆหมดไป และ
พวกพองของพระมหากัสสปะมีจานวนมากกว
ํ
า ซึ่งตาม
หลักฐานจากคัมภีรเถร-เถรีคาถา ภิกษุที่บวชจากวรรณะ
พราหมณนนั้ มีจานวนมากที
ํ
ส่ ดุ กวารอยละ ๔๐ จากสงฆทงั้
หมด วรรณะอืน่ นัน้ เปนสัดสวนทีน่ อ ยกวา พระมหากัสสปะ
ยังมีฐานอํานาจจากกฎหมายพระธรรมศาสตร ทําใหเปนผู
ไดเปรียบในการจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพระ
ธรรมวินยั ในรูปแบบทีต่ นเองปรารถนาไดไมยากนัก”

- อานแคครึ่งหนา ถาสมองไมโซ ก็รูวาพระมโนเปนอยางไร

อานคําพูดของพระมโนมายาวเกือบเต็ม ๓ หนา เดี๋ยวคอยพูด
เรื่องถอยคํา เอาเรื่องงายกวานั้น ที่เจอแตตนกอน

๑๑๔
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พระมโนบอกวา “(พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี) … เอยชื่อพระ
เถระหลายรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอานนทและพระราหุล แตใน
ขณะเดียวกันไมเอยชื่อพระมหากัสสปะเลย”
ที่จริง พระมหาปชาบดีเอยชื่อพระเถระเพียงไมกี่รูป ถาพระ
มโนจะระบุชื่อออกมา ก็งายๆ จะไดชัดไปเลย แตนี่ทําแบบพูดทิ้งไว
ถาใครทวงวาไมใชหลายรูป พระมโนก็อาจจะอางวา ๒-๓ รูป ก็เปน
พหูพจนแลว นั่นแหละหลายรูป
การพูดแบบนี้ โดยทําใหคลุมเครือไว พรอมกับชี้นําคนอานให
คิดเขามาในทางของตัว ถือไดวาเปนการลอใหเขาใจผิด และคําพูด
นั้นก็ไมตรงตามความจริงดวย
ขอบอกใหเสียเลยวา พระเถระที่พระมหาปชาบดีเอยชื่อคราว
นั้น ที่พระมโนวา “หลายรูป” คือ
ก. โอรสและนัดดาของพระนางเอง ไดแก พระนันทะ พระ
ราหุล แลวก็พระอานนท
(พระอานนทนั้น ทานยอมกลาวถึงเปนธรรมดาเพราะทั้ง
เปนพระพุทธอุปฏฐาก อยูที่นั่น เกี่ยวของกับการบวช
ของทาน และเปนนัดดาของทานดวย)
ข. พระ(อัญญา)โกณฑัญญะ ปฐมสาวก ซึง่ เปนพระภิกษุรปู แรก
คลายกับที่พระนางเปนภิกษุณีรูปแรก (พระนางกลาวถึง
ในแงวา ขณะทีพ่ ระนางจะปรินพิ พานนัน้ ทานพระ(อัญญา)
โกณฑัญญะยังมีชีวิตอยู ทํานองจะบอกวา แมแตพระ
ภิกษุรูปแรกที่แกเฒามากก็ยังจะนิพพานหลังทาน)
นี่คือของจริง มีเทานี้เอง (ขอใหไปอานกันดู) และพระโอรส
นัดดาทั้งสาม (พระนันทะ พระราหุล พระอานนท) นั้น ทรงออกนาม
ถึง ๔ ครั้ง (พระอานนท เกิน ๔ ครั้ง เพราะเกี่ยวกับเหตุการณที่ตรัส

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๕

ถึงดวย)
มีพระเถระที่พระนางตรัสถึง แตไมไดระบุนาม คือพระอัคร
สาวก เหตุที่ตรัสถึงนั้นก็ไมมีอะไรอื่น แตปรารภเกี่ยวการปรินิพพาน
ของพระนางเอง ขอยกคําที่ตรัสมาใหดูเลยวา “เราจะไมไดเห็นการ

ปรินิพพานของพระพุทธเจา ของคูพระอัครสาวก กับทั้งของราหุล
อานนท และนันทะ” ก็แคนี้

(แถมในคาถาของพระมหาปชาบดีนี้ ยังบอกดวยวา พระ
อานนทยังเปนเสขะ [ยังไมเปนพระอรหันต] พระนางไดตรัสกับพระ
อานนท ที่ กํ าลั ง รํ่ าไห นี่ ก็ เ ลยยิ่ ง ขั ด กั น ใหญกับที่พระมโนใหพระ
อานนทเปนพระอรหันตไปแลว)
สวนที่มีชื่อของพระสารีบุตรระบุออกมาดวยนั้น ไมใชเปนคํา
ตรัสของพระมหาปชาบดีเอง แตเปนคํากลาวของพระผูป ระมวลเรือ่ ง
(เรียกกันวาพระธรรมสังคาหกาจารย) ที่เลาตามหลังเหตุการณแหง
การปรินพิ พานของพระมหาปชาบดี ซึง่ ก็กลาวโดยสอดคลองกับดํารัส
ของพระมหาปชาบดีเอง แตใชสานวนยั
ํ
กเยือ้ งไป ใหไพเราะตามวิธขี อง
โคลงฉันทกาพยกลอน
คําของพระผูป ระมวลเรือ่ งวา “การปรินิพพานของพระโคตมีนั้น
อัศจรรยยิ่งนัก ในเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จนิพพาน ไมมีพระพุทธเจา
กับทั้งภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนอยางในเวลาที่พระ
โคตมีเถรีเจานิพพาน ซึ่งมีทั้งพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลายมีพระสารี
บุตรเปนตน”
เห็นกันชัดๆ วาทานไมไดมงุ ระบุทพี่ ระสารีบตุ รเทานัน้ แตพดู ถึง
พระทั้งหลายรวมกันไปทั้งหมด (พระสารีบุตรเปนผูนํารองจากพระ
พุทธเจา ทั้งที่ไมมีฐานะเปน “บุตรคนโต” ตามสํานวนของพระมโน)
(พระมโนอาจจะบอกวา “ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน”

๑๑๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ก็หลายรูปแลวไง แตในทํานองเดียวกัน คนอืน่ ก็คงตองบอกวา พระ
มหากัสสปะก็รวมอยูใ น “ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน” แลว
ใชไหม แตเรื่องนี้ ไมตองไปถือเปนสําคัญ)
พระมโนยกเอาการที่พระมหาปชาบดีไมเอยชือ่ พระมหากัสสปะ
เปนเรื่องใหญโต
อยาวาถึงพระเถระผูใหญทานอื่นๆ ที่มีอีกมากเลย แมแตพระ
อนุรุทธ ซึ่งเปนนัดดา/หลานของพระมหาปชาบดี ในระดับเดียวกับ
พระอานนท ทานก็ยังไมไดออกชื่อในเหตุการณนี้ดวยเลย การไมเอย
ชื่อพระมหากัสสปะจึงไมรูวาจะมีอะไรเปนเรื่องแปลกไดอยางไร
ในทางตรงขาม ในเมื่อพระมหาปชาบดีเอยชือ่ พระเถระไมกอี่ งค
และตรัสมุง ไปทีพ่ ระโอรสนัดดา แลวใครๆ ก็รวู า พระมหากัสสปะเปน
พระปา อยูห า งออกไป ไมคอ ยเกีย่ วของกับเหตุการณในสวนกลาง
ถาพระมหาปชาบดีเอยชือ่ พระมหากัสสปะขึน้ มา อันนีส้ จิ ะเปน
เรื่องแปลกประหลาดชนิดเกินที่จะคาดหมาย และบรรยากาศในที่
ปรินพิ พานของทานก็ไมรวู า จะออกไปทางไหน
ขนาดขอมูลในเอกสาร ที่เห็นกันไดชัดๆ ตอหนา ก็ยังไมบอก
ตามตรง พระมโนอาจจะนึกวาตนจะวาอยางไรก็ได คนก็จะเชื่อโดย
ไมไปตรวจสอบ
ถาเปนอยางนี้ นอกจากพระมโนจะพูดเท็จหรือหลอกลวงแลว
ก็เปนความบกพรองของผูอานดวย ที่ไมขวนขวายในการศึกษาคน
ควา ทํ าใหการทําทุจริตทางวิชาการกอปญหาถวงดึงหรือทําลาย
สังคมไดงาย
อานหนังสือหรือขอเขียนของพระมโนไมตองมากเลย เอาแค
ตรงนี้ คนทีร่ เู รือ่ งรูร าวก็สวางกระจางแจงวาพระมโนเปนอยางไร
เชนเดียวกัน เมือ่ เอาขอมูลจริงมาใหดจู นรูเ ห็นกันอยางนี้แลว
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ทุกคนก็นา จะมองออกไดวา พระมโนเปนอยางไร และทานทําอะไร
ขอใหคนทีม่ ใี จเปนธรรม และรักความจริง ชวยกันคิดหนอยวา
ควรจะเรียกการกระทําของพระมโนแบบนีว้ า อยางไร
ถึงแมเราจะเลีย่ งไมยอมใชคาว
ํ าพระมโนหลอกลวงหรือบิดเบือน
แตถา เราจะสือ่ ความจริง เราก็คงพูดไดอยางสุภาพทีส่ ดุ แควา พระมโน
ทํางานลวกๆ และทานคิดฝนวาดภาพของทานไป ซึง่ ถาสิง่ ทีท่ า นทําไม
เสียหายตอสวนรวม เราก็ยอ มปลอยใหทา นเปนของทานไป
แตเมือ่ คนจะหลงไปกันใหญ ก็ตอ งบอกใหรใู หเขาใจ
พระมโนยังบอกตอไปอีกวา “(พระมหาปชาบดี) ไมเอยชื่อ
พระมหากัสสปะเลย ทั้งที่ระยะเวลาที่พระคาถานี้เกิดขึ้น นาจะเปน
ชวงเวลาที่พระมหากัสสปะเปนพระเถระผูใหญผูบริหารคณะสงฆ
ทั้งหมดอยู”
เมื่อเรื่องราวชัดเจนอยางที่อานกันมาแลว คําพูดของพระมโน
ตรงนี้ก็พลอยหมดความหมายไปดวย ไมตองชี้แจงอะไร แตในทาง
ตรงขาม เดี๋ยวอานตอไปขางหนา ก็จะยิ่งเห็นจะแจงขึ้นไปทุกทีวา
พระมโนสรางภาพของพระมหากัสสปะไมสมจริงอยางไร
(เราจะใชวธิ ขี องพระมโนลอพระมโนก็ไดวา ถาพระมหากัสสปะ
บริหารคณะสงฆเปนใหญจริง และถาสภาพพระสงฆเปนอยางที่พระ
มโนวาดไว พระที่รวมเรื่องก็ตองเอาใจพระมหากัสสปะโดยเขียนให
ถูกใจทานวาพระมหาปชาบดีพูดถึงทานในทางที่ดี หรือใหเรื่องบิดผัน
ไปอยางอื่น ที่ไมเปนการไมดีตอพระมหากัสสปะ พูดงายๆ วา เรื่องที่
พระมโนวาพระมหาปชาบดีคับแคนใจ ก็คงไมผานมาไดถึงเรา แตที่
จริงแทก็คือ ทานไมไดคับแคนใจอะไรทั้งนั้น เรื่องเปนอยางที่พระ
มโนวา ก็เพราะพระมโนนั่นเองเปนอยางนั้น)

๑๑๘
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- คอยๆ ดูกนั ไปวา “บท” คือ “นิพพาน” พระมโนเอาไปเปนอะไร

พระมโนบอกวา “(คํากลาวของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีวา ) …
ความพยายามของพอ (คือพระอานนท) มีผล ก็บทใดที่ติตถิกาจารย
ทั้งหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจง
ประจักษแลว … เปนถอยคําที่มีความหมายมาก … ในสาระที่กลาว
ถึงการบวชของสตรี การหยิบยกความสามารถในการมองเห็น หรือ
สติปญญาของพระเถระผูเปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปน
ใหญในสงฆขณะนั้น) เปรียบเทียบกับสติปญญาของเด็กหญิงอายุ
เพียง ๗ ขวบนี้ ในสังคมอินเดียโบราณ เปนการแสดงความไม
เคารพอยางยิ่งตอพระเถระทั้งหลายเหลานั้น … หากมองในมุมกลับ
เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้ แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่ง
กับทัศนคติของพระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปน
เสียงรองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอหมู
ของพระเถระผูใหญ เมื่อสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่เล็ดลอดออก
มาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน …”
ในคําพูดของพระมโนที่ยกมาใหอานนี้ เห็นไดวา ตัวเหตุที่ทําให
พระมโนคิดฟุง ไปไกล ไมมอี ะไรมาก มาจากจุดเล็กๆ นิดเดียว คือทาน
ไมรูความหมายของถอยคํา แตเขาใจผิด แลวก็เลยเตลิดเปดเปงไป
คําพูด แมแตงายๆ ถาเขาใจผิด อาจจะทําใหเกิดอะไรตามมา
ที่คาดไมถึง
เหมือนเรื่องที่เลากันมาวา คนทางใตกลุมหนึ่ง เดินทางไปใน
ภาคอีสาน ในสมัยที่ไปดวยเทาหรือเกวียน เดินทางกันไปในถิ่นที่รอน
แหงแลง จนเหนื่อย ตอนหนึ่งผานบานคน ถามชาวบานวา “ไปขาง
หนา นํ้ามีไหม?” ชาวบานตอบวา “ไปขางหนา นํ้าบมี” คือนํ้าไมมี

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๙

กลุมคนใตเขาใจวา มีบอนํ้าขางหนา ก็เลยปลอยตัวละเลยไม
ตระเตรียมในเรื่องนํ้า ตองพบความยากลําบากเปนอันมาก
คําตรัสของพระมหาปชาบดี ที่พระมโนไมรู-สับสน-เขาใจผิด
อยูในขอความสั้นๆ ที่ทานคิดวาเปนไมเด็ด คือที่วา “ความพยายาม
ของพอ (คือพระอานนท) มีผล ก็บทใดที่ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกา
แกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว”
คําสําคัญ คือ “บท” และ “ติตถิกาจารย” รวมทัง้ “ผูเ กาแก”
คําแรก คือ “บท” ในคําพูดของพระมโน ไมปรากฏชัดออกมา
วาพระมโนรูหรือไมวามีความหมายวาอยางไร แตดูทาวาพระมโน
คงไมรูวาคํ านี้โยงกับขอความที่มากอนนั้น ที่วา “ความพยายาม
ของพอ มีผล”
คงเพราะไมไดรูไมไดนึกวาจะโยงกัน พระมโนก็จึงพูดวา “คํา
พูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว ‘ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกา
แกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว’
… เปนถอยคําที่มีความหมายมาก”
สวนคําวา “ติตถิกาจารย” ชัดเจนเลยวาพระมโนไมรู และ
แถมเขาใจผิดไปไกล
พระมโนพูดแบบมัวๆ แตก็บงชัดวาทานคิดวา “ติตถิกาจารย
ทั้งหลาย” หมายถึงพระมหากัสสปะ และพระเถระที่ออกบวชจาก
วรรณะพราหมณ
ดังที่พระมโนกลาวตอจากนี้วา “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 ทั้งที่ยังไมรู/ยังไมชัด ก็
คาดเดาหรือทึกทักพูดออกไป จูงใหผูคนพลอยรูพลาดเขาใจผิด กอ
ความเสือ่ มเสียทางวิชาการอยางขาดความรับผิดชอบ
ทีนี้ก็มาดูกันวา “บท” “ติตถิกาจารย” และ “ผูเกาแก” มี
ความหมายวาอยางไร
แลวก็ดูดวยวา คําวา “บท” โยงกันอยางไรกับขอความกอน
นั้น คือ “ความพยายามของพอ มีผล”
ตอนแรก ก็ยกคําตรัสสวนนี้ของพระมหาปชาบดี ที่เปนคํา
บาลีเดิมมาดูกันกอน ดังนี้

มา ปุตฺต วิมโน โหหิ
ยํ น ทิฏฺํ ปุราเณหิ
ตํ ปทํ สุกุมารีหิ

สผโล เต ปริสฺสโม ฯ
ติตฺถิกาจริเยหิ จ
สตฺตวสฺสาหิ เวทิตํ ฯ

[ที.ปา.๓๓/๑๕๗/๒๘๘; Ap.535]

แปล: (พระมหาปชาบดีปรารภการที่องคทานเองกําลังจะปรินิพพาน
ไดตรัสกะพระอานนทวา) ลูกเอย จงอยาเศราเสียใจไปเลย ความ
พยายามของพอ มีผล ก็บทใดที่ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกาแกไม
เห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจงประจักษแลว
คําแรก “บท” คืออะไร?
ไดบอกแลววา คําตรัสของพระมหาปชาบดีสว นนี้ มาในอปทาน
ซึง่ เปนคัมภีรแ สดงประวัตขิ องพระอรหันต เปนคําประพันธคาถาลวน
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เนนความไพเราะงดงามทางภาษา มุงจรรโลงศรัทธา และความรูสึก
ซาบซึ้งใจ (สวนหนึ่งก็จึงมีเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารยประกอบดวย)
ดังที่รูกันดี ความเปนพระอรหันตอยูที่การบรรลุนิพพาน ดัง
นั้น จุดสําคัญในการเลาประวัติของพระอรหันตจึงตองมีการอางอิง
หรือกลาวถึงนิพพานดวย
“นิพพาน” นั้นมีคําเรียกหลายอยาง คือมีไวพจนมาก และโดย
เฉพาะในคาถาประพันธ นอกจากตองการคําที่ไพเราะแลว ก็มักตอง
หาคําที่สั้น หรือบางทีตองสั้นที่สุด เพราะฉันทลักษณบังคับ
คําอันหมายถึง “นิพพาน” หรือไวพจนของ “นิพพาน” ที่นิยม
ใชมากยิ่งคําหนึ่ง คือ “ปทํ” (Æ บท ในภาษาไทย)
“ปท” หรือ “บท” นี้ มีความหมายแยกไปไดหลายนัย ตั้งแต
รอยเทา เทา ทาง คํา … ไปจนถึง นิพพาน
ในความหมายวานิพพานนี้ “ปท” แปลตามรากศัพทแบบงายๆ
วา “สิ่งที่พึงลุถึง” คือจุดหมายนั่นเอง
ในอปทาน นี้ พระอรหันต ทั้งหญิงและชาย ไมนอยกวา ๔๐
ทาน กลาวถึงนิพพานในคาถาของทาน โดยใชคําวา “ปท”
บางทานใชซํ้าๆ ๒ ครั้ง ก็มี ดังเชนพระมหาปชาบดีนี้ (พระ
สารีบุตรใชซํ้าถึง ๓ ครั้ง)
ํ น่ พวงมาดวย ใหหนัก
เมือ่ ใช “ปท” อาจจะมาเดีย่ วๆ หรือมีคาอื
แนน หรือไพเราะยิ่งขึ้น เชนเปน อมตํ ปทํ, อจลํ ปทํ, อจฺจุตํ
ปทํ, ทุทฺทสํ ปทํ, นิปุณํ ปทํ, สฺุตํ ปทํ

- คุณยายวาเวรกรรม แหมมไดยนิ วา Welcome ก็ไปกันไดดี
ตอไป “ติตถิกาจารย” คือใคร?
ติตถิกาจารย = ติตถิก + อาจารย

๑๒๒
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ติตถิก หรือ ติตถิย = เดียรถีย ใชเรียกนักบวชในลัทธิตางๆ นอก
พุทธศาสนา (บางครัง้ เรียกชัดลงไปวา “อัญญเดียรถีย” = นักบวชลัทธิอนื่ )
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
คําวา ติตถิกะ หรือ ติตถิยะ หรือ เดียรถีย จึงไมเคยมีที่ไหนและ
ไมมีทางใด ที่จะหมายถึงพระมหากัสสปะ
แมแตถาผูใดเคยบวชเปนเดียรถีย เมื่อผูนั้นมาบวชเปนพระ
ภิกษุ ก็หมายความวาผูนั้นออกจากลัทธิเดียรถียแลว จึงบวชเปน
พระภิกษุได เมื่อเปนพระภิกษุแลว ก็ไมเรียกวาเดียรถียอยูดี คือตอง
เรียกวา “ภิกษุ”
ถาภิกษุรูปใดเคยบวชเปนเดียรถียกอนจะออกจากลัทธินั้นมา
บวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ถาใครโกรธพระรูปนัน้ ขึน้ มา และ
ตองการวาทานเคยเปนเดียรถีย คําบาลีทใี่ ชกเ็ ปน “[อฺ]ติตฺถิยปุพฺโพ”
จึงจะเขาใจกันได ถาเรียกวาเดียรถีย คนฟงก็งง ไมรูวาหมายถึงใคร
นี่ก็เปนธรรมดาในเรื่องของภาษา*
*

ภิกษุณีรูปหนึ่ง ชื่อวา ถูลนันทา หรือถุลลนันทา เกิดในครอบครัวมีชื่อเปนชุด ๔ นันทาพี่
นอง คือ นันทา, นันทวดี, สุนทรีนันทา และ ถุลลนันทา;

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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รวมความวา เรือ่ งนีง้ า ยๆ ไมมอี ะไรซับซอน พูดสัน้ ๆ ก็พอ ภิกษุก็
ภิกษุ เดียรถียก เ็ ดียรถีย ควรจะรูก นั ดีอยูแ ลว ไมมอี ะไรจะตองมาสับสน
ยิ่งมีคําวา “ผูเกาแก” กํากับเขามาอีก ก็ยิ่งเห็นชัดวาพระมโน
นี่ทํางานหละหลวมแคไหน ดูผานๆ เผินๆ ก็พูดพรวดโพลงลงไป ไม
คนไมตรวจตราดูใหชัด
“ผูเกาแก” ในที่นี้ ผูแปล ไดแปลจากคําวา ปุราเณหิ
ตัวศัพทของ ปุราเณหิ คือ “ปุราณ” แปลวา เกาแก เกากอน
ปางกอน มีมานาน โบราณ ในอดีต
ไมใช “มหลฺลก” หรือ “วุฑฺฒ” เปนตน ที่แปลวา (คน) แก, ผู
ใหญ, ผูเฒา, ผูชรา
รวมแลว “ปุราเณหิ ติตฺถิกาจริเยหิ” ก็คือ พวกอาจารย
เดียรถียแตเกากอน แตโบราณสืบมา หรือในอดีต
แตพระมโนอานผานๆ เผินๆ ไมทันพิเคราะหวาอะไรเปนอะไร
จับไกชนเปดได ก็โผงผางออกมาวาเปน “พระเถระผูเปนอาจารย
(และนาจะหมายถึงผูเปนใหญในสงฆขณะนั้น)”
ไปๆ มาๆ กลายเปนวาพระมหาปชาบดีคับแคนใจ
ไมไดไขความใหเห็นเลยวา ติตถิกาจารย แปลวา “พระเถระผูเ ปน
อาจารย” ไดอยางไร (ขออภัยเถิด ภาษาชาวบานเรียกวา “พูดสงเดช”)
(เรื่องที่คนควาใหชัดได ไมควรปลอยใหมี “นาจะ”)
ถุลลนันทา แปลวานันทาอวน หรือนันทาตัวโต หรือนันทารางใหญ เทียบไดกับพระ
อรหันตองคหนึ่งที่เรียกกันวา ถุลลติสสะ แปลวาทานติสสะอวน เพราะ “ถุลละ” แปลวา
อวน ไมไดแปลวาชั่วชาอยางที่พระมโนบอกไวแหงหนึ่ง
ภิกษุณีถลุ ลนันทา เคยไมพอใจตอพระมหากัสสปะ แลววาทานเปน “อฺติตถฺ ยิ ปุพโฺ พ” คือ
วาเคยเปนเดียรถียมากอน หรือเปนเดียรถียเกา ทําใหพระมหากัสสปะตองชี้แจงโดยเลา
ประวัติของทานวาทานออกจากตระกูลพราหมณมาก็บวชเมื่อพบพระพุทธเจา ไดเปน
ภิกษุเลย ไมเคยไปบวชในลัทธิไหนอื่น
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แมแตถาจะมอง “ปุราณ” ในความหมายที่วา เคยเปนมากอน
ในอดีต แตปจ จุบนั ไมเปน เหมือนในคําวา “ปุราณทุตยิ กิ า” (อดีตภรรยา)
“ปุราณชฎิล” (ในอดีตเคยเปนชฎิล) “ปุราณสหาย” (สหายเกาในอดีต)
ถามองแบบนี้ คือถาปุราณติตถิกาจารย (ผูเคยเปนอาจารย
เดียรถีย) หรือแมแตเดียรถียทั่วไป มาบวชแลว (ซึ่งในพุทธกาลก็มี
มาก) ยังไมละทิฏฐิ และมีอิทธิพล จะเอาหลักลัทธิของตนมาทําอะไร
ในพระพุทธศาสนา เรื่องก็จะเปนไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตางหรือหางไกล
จากความคิดแบบพราหมณ หรือตรงขามไปอีกทิศหนึ่งเลย ดังนั้น ใน
แงนี้ก็ไมเขากันกับเรื่องที่พระมโนพูดอีกนั่นแหละ
ถาจะใหมองเห็นการกระทํ าหรือวิธีปฏิบัติของพระมโนไดชัด
อาจจะเทียบเคียงกับเรื่องที่หลวงลุงอายุ ๙๐ ปที่วัดเคยเลาใหฟง คง
ไมเปนเรื่องหยาบคาย
หลวงลุงเลาวา นานมาแลว คุณยายคนหนึ่งมีโอกาสไดไปเดิน
เที่ยวที่ชายทะเล ขณะเดินอยูเพลิน ผานไปใกลที่แหมมคนหนึ่ง นุง
นอยหมนอย นอนอาบแดดอยู คุณยายมองเห็นแหมมนั้นเขา ก็
อุทานออกมาวา “เวรกรรม”
ฝายคุณแหมมไดยินคุณยายวาอยางนั้น ฟงเอา “เวรกรรม”
ในภาษาไทย ไปเปน ‘Welcome’ ในภาษาอังกฤษ ก็ดีใจวาคุณยาย
ทักทายดวยชื่นชม ก็เลยลุกขึ้น เดินเขามาหาคุณยาย แลวจับมือๆ
เขยาๆ ทําเอาคุณยายแสนงง
กรณีแบบนี้ ใครจะบอกใหโกวาเปนการตีความทางวิชาการ
แลวอางวา “ฉันมีสิทธินะ” ก็เปนเรื่องนาขํามากกวา ถาจะมีวิชาการ
กันแบบนี้ อยูอยางชาวบาน เปนยายมาตาสี ประเสริฐกวา
ที่จริง ไมใชเปนการตีความอะไรเลย เปนเพียงความเขาใจผิด
พลาดตอขอมูลเทานัน้ เอง คนทีไ่ มรถู อ ยคํา เมือ่ ไดยนิ ก็คิดปรุงแตงไป
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ตามทุนเกาของตน อาจฟุงเตลิดไปไกลลิบ
อยางไรก็ตาม กรณีของแหมม กับของพระมโน ยังตางกันใน
แงที่วา ของแหมม ความเขาใจผิดแปรเรื่องไปในทางที่ดี แตของพระ
มโน ความเขาใจผิดบิดเรื่องดีไปเปนเรื่องรายใหญโต
อีกตัวอยางหนึ่ง ที่หลวงลุงองคเดียวกันนั้นเลา นาจะใกล
เคียงกวา เปนกรณีงายๆ ที่คนเขาใจผิดในเรื่องถอยคําแลว อาจทํา
ใหเกิดเรื่องรายที่คาดไมถึง (หรืออาจจะถึงฆาตไปเลย)
คราวหนึ่ง มีคนกรุงเดินทางไปภาคใต พอลงจากรถไฟ ก็มีคน
ขับรถแทกซี่พากันเขามาสงเสียงถามถึงจุดหมายที่จะไป เพื่อบริการ
คนขับรถคนหนึ่งตรงเขาไปถามหนุมใหญที่เพิ่งลงใตครั้งแรก
เขาชี้มือตรงไปที่คุณหนุมนั้น และถามเสียงขึงขังในความหมายวา
“คุณจะไปหาดใหญไหม?” แตดังที่รูกันวาชาวใตมีปกติพูดคําตัดสั้น
คนฟงไดยินเพียงแควา “ใหญเรอะ? ๆๆ”
หนุมใหญใจรอนและกําลังเหนื่อย ไดยินอยางนั้น ก็โกรธ คิด
วา “นายคนนี้ เราไปทําอะไรให? อยูๆ ก็มาพูดใสหนาทาทายวา
‘ใหญนักหรือ?’” คิดแลวก็ยกกําปนขึ้นมาชกหนาคนขับรถนั้นไป ก็
เลยเกิดเปนเรื่องราวขึ้นมา

- พระอรหันตผูใหญ ปลอบใจพระอานนท มีแตเรื่องชื่นใจ

ทีนี้ก็แปลดํารัสของพระมหาปชาบดี ที่ตรัสกะพระอานนทตอน
นี้ ใหไดความชัดขึ้นอีกทีวา

ลูกเอย จงอยาเศราเสียใจไปเลย ความพยายาม
ของพอมีผล (คือทําใหแมแต) เด็กหญิงอายุ ๗ ขวบ
ก็ ไ ด รู  แ จ ง ประจั ก ษ พ ระนิ พ พาน ที่ พ วกอาจารย
เดียรถียทั้งหลายสืบมาแตโบราณไมเคยไดเห็น
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(พึงสังเกตดวยวา ในคาถาของพระมหาปชาบดีนี้ มีอกี ตอนหนึง่
ตรัสวา “ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความเขลาอันกําจัดเสียไดเถิด”)
พระดํารัสนี้ เปนคําปลอบใจของพระอรหันต แกพระอานนทผยู งั
เปนเสขะ ทีก่ าลั
ํ งเศราเสียใจดวยวิปโยคทุกข ใหเกิดมีกาลั
ํ งใจหายโศก
แทนที่จะเสียใจกับการที่ทานจะนิพพานจากไป ก็ใหภูมิใจกับ
คุณประโยชนที่ไดทําสําเร็จแลววา ความพยายามของพระอานนท
นั้น มีผลยิ่งใหญขนาดไหน (จะปลอบใจพระอานนทที่กําลังรองไห
แลวเรื่องอะไรจะเอาความคับแคนใจมาปลอบ)
เปนเรื่องของความภูมิใจตอพระพุทธศาสนา และตอผลสําเร็จ
ในชีวิตและการปฏิบัติที่ผานมา
ทั้งสอดคลองกับภาวะจิตใจของพระมหาปชาบดี ในฐานะพระ
อรหันต ที่จะไมมีความแคนเคืองโกรธใคร และ
สอดคลองกับลักษณะของคัมภีรอ ปทานนั้นเอง ที่มีแตคํ า
ประพันธจรรโลงใจ กลมกลืนกันตลอดทั้งหมด
ไมใชเปนความคับแคนใจอะไรทีไ่ หน อยางทีพ่ ระมโน ซึง่ อาจจะ
โดยไมรตู วั (ถาไมมเี จตนา) ไดหลอกตนเอง แลวก็เลยกลายเปนหลอก
ชาวบาน ตัง้ แตนกั วิชาการลงมา และกลายเปนเรือ่ งฝนเพออยางทีว่ า
เตลิดเปดเปงดังแตงนวนิยาย
เมื่อเขาใจกันดีแลว ก็ยกคําพูดเพอเจอตอไปของพระมโนมาให
ดูกนั เปนการปดทาย ใหเห็นวา คนทีร่ ผู ดิ หลงผิดแลว เมือ่ เปนนักเพอ
เขาไปอีกดวย จะทําใหเรือ่ งเตลิดเปดเปงไปถึงไหน (กลายเปนเรือ่ งตืน่
เตนใหญโต ทั้งที่ไมมีฐานความจริงอยูในคําพูดของพระมโนนั้นเลย)
“หากมองในมุมกลับ เทากับวาผูที่พูดประโยคนี้
แสดงความคับแคนใจอยางใดอยางหนึ่งกับทัศนคติของ
พระเถระทั้งหลายผูปกครองสงฆในขณะนั้น เปนเสียง
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รองตอวาตอขาน เปนวิจารณญาณของภิกษุณีรูปหนึ่งตอ
หมูของพระเถระผูใหญ เมื่อสองพันหารอยกวาปที่แลว ที่
เล็ดลอดออกมาถึงมนุษยในยุคปจจุบัน และเปนหลักฐาน
ชิ้นหนึ่งที่ยืนยันวา ไมนานหลังพุทธปรินิพพาน สถาน
ภาพของภิกษุณีสงฆไดรับความไมเปนธรรมอยางมาก
จากผูปกครองคณะสงฆในยุคสมัยนั้นนั่นเอง
ความแตกแยกอยางสําคัญของสงฆในยุคที่พระมหา
กัสสปะเปนใหญยอ มเกิดจากทัศนะทีแ่ ตกตางกันตอภิกษุณี
โดยพระอานนทเปนผูส นับสนุนภิกษุณี สวนพระมหากัสสปะ
เปนอีกฝายหนึง่ ซึง่ ตองการกําจัดใหภกิ ษุณสี งฆหมดไป และ
พวกพองของพระมหากัสสปะมีจานวนมากกว
ํ
า ซึ่งตาม
หลักฐานจากคัมภีรเถร-เถรีคาถา ภิกษุที่บวชจากวรรณะ
พราหมณนนั้ มีจานวนมากที
ํ
ส่ ดุ กวารอยละ ๔๐ จากสงฆทงั้
หมด วรรณะอืน่ นัน้ เปนสัดสวนทีน่ อ ยกวา พระมหากัสสปะ
ยังมีฐานอํานาจจากกฎหมายพระธรรมศาสตร ทําใหเปนผู
ไดเปรียบในการจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพระ
ธรรมวินยั ในรูปแบบทีต่ นเองปรารถนาไดไมยากนัก”
½ แต: เวลานั้น กฎหมายพระธรรมศาสตร ก็ยังไมมี
คัมภีรพระเวท ที่เหนือกวาธรรมศาสตร ก็ถูกหันหลังให พระ
เถระเหลานั้นออกมาอยูในระบบที่ตรงขามกันแลว ใครๆ ก็รูทั่วทุกที่
ความคับแคนใจก็ไมปรากฏวามี ไดแตบอกอยูชัดๆ วาปลอบผู
รองไห ใหใจดีๆ
ทีว่ า “เสียงรองตอวาตอขาน…ตอหมูข องพระเถระผูใ หญ” ก็
ปลอบโยนกันอยู ไมมเี สียงรองอะไรเหลืออีก ทีจ่ ะไปตอวาใคร มีแตพดู
เรือ่ งดีๆ

๑๒๘
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พูดถึง “พระเถระทัง้ หลายผูป กครองสงฆในขณะนัน้ ” ก็ยงั ไม
เห็นพิสจู นออกมาไดวา ใครไดอานาจนี
ํ
้
วาเปน “เสียงรองตอวาตอขาน … เมือ่ สองพันหารอยกวาปที่
แลว ทีเ่ ล็ดลอดออกมาถึงมนุษยในยุคปจจุบนั ” ก็ไมเห็นตองเล็ดลอด
อะไร มีแตเรื่องเอิบอิ่มใจ เปดเผยอยูเต็มที่
บอกวามี “ความแตกแยกอยางสําคัญของสงฆ” แตขอ มูลทีย่ ก
มาอาง มีแตผดิ พลาด หรือเปนของเท็จ ใชเปนหลักฐานไมได จึงเปน
การวาเอาเอง ทีเ่ ลือ่ นลอย เหมือนคนเห็นพยับแดด หรือวาดภาพแตงสี
ที่แทนั้น พระมหากัสสปะเปนผูเวนที่ไวใหพระอานนทเพื่อจะได
เขารวมสังคายนา และที่สําคัญยิ่ง ที่ประชุม (ที่พระมโนวาพระมหา
กัสสปะมีพวกพองมากนั้นเอง) ไดขอใหเลือกเอาพระอานนทเขารวม
ดวยทั้งที่ยังเปนเสขะ
ถาสังฆะแตกแยกและพระมหากัสสปะมี(ยึด?)อํานาจปกครอง
สังฆะโดยมีพวกพองมากกวาพระอานนท และตองการ “เปลี่ยน
แปลงของพระธรรมวินัยในรูปแบบที่ตนเองปรารถนา” ถาเรื่อง
เปนจริงอยางที่พระมโนไดพูดมา พระมหากัสสปะและคณะก็ไมจํา
เปนตองใหและสามารถไมใหพระอานนทเขารวมสังคายนาเลย
แตเรื่องวงกวางนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม วาเฉพาะที่จุดนี้ ดู
จาก “คําพูดประโยคสั้นๆ แมเพียงประโยคเดียว ‘ติตถิกาจารยทั้ง
หลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจง
ประจักษแลว’ …” ที่พระมโนพูดเตลิดไปนี้ ก็เห็นไดแลววา ตัวพระ
มโนนั่นเองขาดความรูความเขาใจ และทํางานลวกๆ อยางไร

ตอน ๓
(ปานกลาง)

เหตุเกิด เพราะทาดูดี แตทีกลับเหลว
D

มีแตขอมูลที่ตรงขามกับความจริง
ขอเท็จ:
เท็จอีก:

“พระมหากัสสปะมีพระสูตรเต็มรูปแบบมากทีส่ ดุ
ขณะที่พระสารีบุตรไมมีเลย”
“รูปแบบการนําเสนอพระสูตร
แสดงสถานะของพระมหากัสสปะ
เทียบและแทนพระศาสดา”
เรื่องควรรู

•

พระสาวกทานใด มีพระสูตรมาก - นอย
่ หรือ นําเสนอพระสูตร
• คําเริม
พระพุทธเจา หรือ พระสาวก รูปไหนๆ ก็ใชอยางเดียวกัน

เหตุเกิด

เพราะทาดูดี แตทกี ลับเหลว
เดิมนั้น วาจะพูดเพียง ๒ ตอนที่จบไปแลว เพราะเปนจุดสรุป
ปดทายของพระมโน ที่เปนดังไมตายของพระมโนนั้น และที่จริง
การชี้ความจริงออกมาแค ๒ ตอนนั้นก็ชัดพอแลว ที่จะใหเห็นวาพระ
มโนไดทําอะไร และความผิดพลาดของทานถึงขนาดหมดสิ้นอยางไร
แมแต ๒ ตอนนั้น ก็คิดวาจะพูดเพียงสั้นๆ เพราะความผิด
พลาดของพระมโนนั้นเห็นไดงาย เพียงแคคนรูเห็นขอมูลที่ถูกตอง ก็
จบ แตเมื่อพูดไปก็ยืดออกไปมาก
อยางไรก็ตาม ในคราวที่ยกเอาขอมูลในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑
ตอนทีเ่ กีย่ วของนัน้ มาใหดูเปนหลักฐานที่นี่ เมื่อพลิกผานๆ ก็สะดุดตา
อีกตอนหนึ่ง ซึ่งใหเกิดความรูสึกวาพระมโนคงถือวาเปนเรื่องสําคัญ
มาก ถึงกับยกหลักฐานในพระไตรปฎกมาแสดง โดยทําตารางเปรียบ
เทียบใหดู
เมื่ออานดู ก็เปนเรื่องที่พระมโนจะแสดงใหเห็นวาพระมหา
กัสสปะมีอํานาจในการปกครองคณะสงฆอยางมากและอยางชัดเจน
ทานคงวางเปนไมตายอีกเชนกัน
แนนอนวา คนทีไ่ มมคี วามรูพ นื้ ฐาน และไมเฉลียวใจทีจ่ ะคนควา
หาความจริงหรือใชความเพียรตรวจสอบ จะเห็นไปตามพระมโนโดย
ไมยาก
แตเมื่อดูโดยพินิจ ก็กลับมองเห็นความผิดพลาดของพระมโน

๑๓๒
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เต็มไปหมด โดยเฉพาะความผิวเผินหละหลวม จนกลายเปนวา ถา
จะหลีกเลี่ยง ไมใชคําวาพระมโนสรางเรื่องเท็จขึ้น ก็พูดไดอยางเบาที่
สุดวาหนังสือของพระมโนเปนงานเขียนที่เลื่อนลอย
นาแปลกใจวา เรื่องที่สําคัญตอพระพุทธศาสนา ตอสังคม ตอ
ประชาชน และแมแตตอวงวิชาการอยางมากเชนนี้ จะมีบุคคลที่
ทํางานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้
เพราะสิ่งที่พระมโนเขียนออกมาในตอนนี้ ทั้งที่เปนเพียงนํา
เอาขอมูลที่มีอยูแลวมาแสดง ก็ยังมีแตความผิดพลาด ชนิดที่ตรง
ขามกับความจริง
พระมโนจะมีเจตนาทําใหผิด (จากความเปนจริง) หรือไม
เจตนา ก็อยูกับตัวของทาน ถึงแมหากทานไมไดตั้งใจกลาวเท็จ แต
แนนอนวาขอเขียนของทานเปนความเท็จ
ถาไมมองถึงความสําคัญของเรื่องที่ถูกทําใหเขาใจผิด เราก็
อาจมองการกระทําของพระมโนแคสวนตัวของทาน และเห็นเปน
เพียงเรื่องขําขันหรือนาสงสาร
แตเมื่อเปนเรื่องสําคัญตอพระศาสนาและประชาชน ก็จําเปน
ตองเอาใจใส และตองแกปญหาดวยการทําใหเกิดความรูเขาใจให
ตรงตามความจริง โดยไมถือเปนเรื่องสวนตัวของพระมโน ซึ่งเราก็
ควรมีเมตตาตอทาน จนถึงใชอุเบกขาใหถูกตองตามปกติ

- ทํารูปแบบดูเปนหลักเปนฐาน แตพอดูชดั ลงไป ก็เหลวทัง้ เพ
กอนจะชี้บอกวาพระมโนเขียนไวผิดอยางไร ก็ยกขอเขียนตอน
นี้ของพระมโนมาใหดูกันกอน ขอใหดูกันใหตลอด (จากหนังสือ เหตุ
เกิด พ.ศ. ๑ เลม ๒ หนา ๒๐๕–๒๐๙)

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

“รูปแบบและบทบาทของพระมหากัสสปะ
ในหลายสูตรตรงกับของพระพุทธเจา

พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎกนั้น มีรูปแบบที่
แตกตางกันในการนําเสนอไมมากนัก พระสูตรสวน
ใหญจะเริ่มตนดวย ประโยคสั้นๆ วา “เอวํ เม สุตฺตํ”
(ขาพเจาไดสดับมาดังนี้ฯ) เอกํ สมยํ ภควา (สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาค) ตามดวยสถานที่ประทับ ตอดวยเหตุ
การณที่เชื่อมโยมตอพุทธดํารัส ซึ่งในหลายครั้งเปน
การกล า วนิ ม นต ใ ห ภิ ก ษุ เ ข า มาฟ ง พระธรรมเทศนา
พรอมคําตอบรับของผูฟง
ในจํานวนพระอรหันตสาวก ๔ รูปที่ถูกเอยนาม
มากครั้งที่สุดในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร (๑๙๙๑
ครั้ง) พระโมคคัลลานะ (๙๓๒ ครั้ง) พระมหากัสสปะ
(๑๗๖ ครั้ง) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครั้ง)
กรณีพระสารีบุตรไมพบการใชรูปแบบดังกลาว
เลย และสวนของพระโมคคัลลานะ113 พบลีลาการเริ่ม
ต น พระสู ต รในรู ป แบบที่ ใ กล เ คี ย งกั บ พระพุ ท ธเจ า
เพียงแหงเดียว ในการนิมนตภิกษุสงฆใหมาฟงธรรม
คือ
สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล
พระนครสาวัตถี ณ ทีน่ นั้ แล ทานพระมหาโมคคัลลานะ
เรียกภิกษุทงั้ หลายแลว ภิกษุเหลานัน้ รับคําทานพระมหา
โมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาว
กะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขอโอกาส เมื่อ

๑๓๓
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เราหลีกเรนอยูในที่ลับ ความปริวิตกแหงใจไดเกิดขึ้น
อยางนี้วา ที่เรียกวา ปฐมฌาน ๆ ดังนี้ ปฐมฌาน เปน
ไฉนหนอ
(สํ.ส. 18/515/298; SN IV, 263)

สวนกรณีพระมหากัสสปะพบการนําเสนอใน
ลักษณะนี้ ๓ แหง ดังที่ยกมาเปรียบเทียบเหลานี้

พระพุทธเจา

พระมหากัสสปะ

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระ
สมัยหนึง่ ทานพระมหา
ภาคประทับอยู ณ พระ กัสสปะอยู ณ พระวิหารเวฬุ
วิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน วันอันเปนสถานที่พระราช
ที่ พ ระราชทานเหยื่ อแก ทานเหยือ่ แกกระแต เขตกรุง
กระแต เขตกรุงราชคฤห ราชคฤห ณ ทีน่ นั้ แล ทาน
ณ ทีน่ นั้ แล พระผูม พี ระภาค พระมหากัสสปะเรียกภิกษุ
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ทั้ ง หลายว า ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดังนี้ ฯ หลายผูม อี ายุ
ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น ทู ล รั บ
ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น รั บ คํ า
พระดํ ารั ส พระผู  มี พ ระ ทานพระมหากัสสปะแลว
ภาคแลว
ท า นพระมหากั ส สปะได
พระผู  มี พ ระภาคได กลาวคํานี้วา
ตรัสวา
ดู ก รท า นผู  มี อ ายุ ทั้ ง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หลายภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้
อายุของมนุษยทั้งหลายนี้ ….. ฯลฯ
(อํ.24/86/161; AN V, 162)
นอยนัก ... ฯลฯ
(สํ.ส.15/440/153; SN I, 108)

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๕

ในภาษาบาลีนั้นไมมีการใชราชาศัพทเหมือนใน
ภาษาไทย ดังนั้นรูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน
การประทับ หรือ การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาที่ใช
กับพระมหากัสสปะทั้งสิ้นรวมทั้งลีลาการเทศนที่พระ
พุ ท ธเจ า ทรงแสดงปรากฏในพระสู ต รเหมื อ นของ
พระมหากัสสปะอีกเชนกัน ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบ
ในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรมของพระเถระ
รูปอืน่ เลย แมกระทัง้ พระสารีบตุ รหรือพระโมคคัลลานะ
อัครสาวกเบื้องขวา-ซายของพระพุทธเจา สําหรับพระ
โมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวยการขอโอกาส คือการขอ
อนุญาตตอผูฟงกอนที่ตนเองจะพูด ซึ่งเปนการปฏิบัติ
อยางสุภาพและเปนการใหเกียรติเพื่อนสหธรรมิกดวย
กัน แตในกรณีของพระมหากัสสปะมิไดมีการปฏิบัติ
เชนเดียวกันนั้น เปนแตการสั่งสอนโดยตรง นอกจาก
การแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะยัง
ปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย
ลั ก ษณะการนํ าเสนอในรู ป แบบที่ ใ กล เ คี ย งกั บ
พระพุทธเจาอีกสองแหง สังเกตไดจากการเริ่มตนของ
พระสูตรตอนนี้
พระพุทธเจา
พระมหากัสสปะ
สมัยหนึง่ ทานพระมหา
สมัยหนึง่ พระผูม พี ระ
ภาคประทับอยู ณ พระ กัสสปะอยู ณ พระวิหาร
วิหารเชตวัน อารามของ เชตวั น อารามของท า น
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
ใกลพระนครสาวัตถี ครั้ง พระนครสาวัตถี ครั้งนั้น

๑๓๖
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นัน้ แล เวลาเชา ทานพระ
อานนทนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเขาไปยังที่อยูของ
มิคสาลาอุบาสิกา แลวนั่ง
บนอาสนะทีเ่ ขาปูลาดถวาย
(อ. 24/75/140; AN V, 137)

แล เวลาเช า ท า นพระ
อานนทนุงแลว ถือบาตร
และจี ว รเข า ไปหาท า น
พระมหากั สสปะถึงที่อ ยู
ครัน้ เขาไปหาแลวไดกลาว
กะทานพระมหากัสสปะวา
ขาแตทานผูเจริญ นิมนต
ท า นไปยั ง ที่ พํ านั ก ของ
ภิกษุณดี ว ยกันเถิด…..
(สํ.นิ. 16/512/238; SN II, 215)

สมัยหนึง่ พระผูม พี ระ
ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาป
ส ถ า น ใ ก ล  พ ระนคร
ราชคฤห ก็สมัยนัน้ แล ใน
วันอุโบสถเวลาเชา ทาน
พระอานนทนุงแลว ถือ
บ า ต ร แ ล ะ จี ว ร เ ข  า ไ ป
บิ ณ ฑบาตยั ง พระนคร
ราชคฤห พระเทวทัตตได
เห็นทานพระอานนทกาลั
ํ ง
เที่ยวบิณฑบาตอยูในพระ
นครราชคฤห

สมัยหนึง่ ทานพระมหา
กัสสปะอยู ณ พระวิหาร
เ ว ฬุ วั น ก ลั น ท ก นิ ว า ป
สถาน
เขตพระนคร
ราชคฤห ก็สมัยนั้น ทาน
พระอานนทเที่ยวจาริกไป
ใ น ทั ก ขิ ณ า คิ รี ช น บ ท
พรอมดวยสงฆหมูใหญ ก็
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู
เปนสัทธิวิหาริกของทาน
ประมาณ ๓๐ รูป โดย
มากยังเปนเด็กหนุม พา
กันลาสิกขา เวียนมาเพื่อ
(ขุ. 25/124/141; Ud 60) เปนเพศอันตํ่า..ฯ
(สํ.นิ. 16/518/241; SN II, 217)

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่ม
ดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่ม
ตนพระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะของพระ
ศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดียวกัน
ในกรณี ก ารตั ก เตื อนพระอานนทและเรียกพระ
อานนทวา “เด็ก” นั้น ก็เปนการแสดงบทบาทของพระ
พุทธเจา เปนไปไดหรือไมวาพระสูตรทั้งหลายที่เกิด
ขึ้นในลักษณะเชนนี้ แสดงการเปนผูบริหารคณะสงฆ
ของพระมหากัสสปะ? เทากับอิทธิพลของทานยังคง
อยูแมการสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นลงแลว รูป
แบบนี้ไมนาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต
เปนหลักฐานที่ตกทอดมาจากการเปนผูนํ าของพระ
มหากัสสปะในยุคแรกของการบริหารการคณะสงฆยุค
หลังพุทธกาล ซึ่งมีในพระพุทธศาสนานิกายอื่นเชน
เดียวกัน เชน ในนิกายฌานของจีนนับถือพระมหา
กัสสปะวาเปนสังฆราชองคที่ ๑ เปนตน ในขณะเดียว
กันพระเถระรูปอื่นหลังพุทธปรินิพพาน เชน พระ
อานนท แมมีชื่อปรากฏในพระสูตรหลายตอน แตก็ไม
มีลักษณะการแสดงธรรมหรือการชี้โทษผูอื่นเชนเดียว
กับพระมหากัสสปะเลย จนกระทั่งตอมาในสมัย
การแตกแยกของสงฆที่เกิดขึ้นในการสังคายนาครั้ง
ที่ ๒ แตกระนั้นก็ไมมีพระเถระผูใดที่แสดงบทบาท
มี พ ระเดชพระคุ ณ ในการบริ ห ารเหมื อ นกรณี ข อง
พระมหากัสสปะ”

๑๓๗

๑๓๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

- พอเริ่ ม ยั ง ไม ทั น เข า เรื่ อ ง ข อ มู ล เท็ จ ก็ ม าทั น ที
เมื่อไดอานขอเขียนอันยืดยาวของพระมโน ตลอดทั้ง ๕ หนาที่
ผานมานี้แลว ก็มาดูวา ที่พระมโนพูดนั้นจริงหรือไม
พอเริม่ เขาเรือ่ ง พระมโนก็บอกวา “ในจํานวนพระอรหันตสาวก
๔ รูปที่ถูกเอยนามมากครั้งที่สุดในพระไตรปฎกคือ พระสารีบุตร
(๑๙๙๑ ครัง้ ) พระโมคคัลลานะ (๙๓๒ ครัง้ ) พระมหากัสสปะ (๑๗๖
ครัง้ ) และพระอานนท (๓๐๖๖ ครัง้ )”
ที่พระมโนบอกตัวเลขไดถึงอยางนี้ ก็นาอนุโมทนา ถาพระมโน
ไดอาน และไดตรวจสอบขอมูลตามนี้จริง ทานก็ไมนาจะทําความไม
จริงขึ้นมามากมาย
(แทจริงนั้น ที่พระมโนวา “พระอรหันตสาวก ๔ รูปทีถ่ กู เอย
นามมากครัง้ ทีส่ ดุ ในพระไตรปฎกคือ พระสารีบตุ ร…พระโมคคัลลานะ
…พระมหากัสสปะ…และพระอานนท” นี้ ถาจะเอาเครงครัด ก็ยงั ไม
ถูก ยังมีพระอรหันตผถู กู เอยนามมากกวาพระมหากัสสปะอีก โดย
เฉพาะพระอุบาลี (หักบุคคลชือ่ ตรงกันออกแลว ก็ยงั มากถึง ๗๐๔ ครัง้ )
และพระอนุรทุ ธ (หักบุคคลชือ่ ตรงกันออกแลว ก็ยงั มากถึง ๔๖๑ ครัง้ )
ตรงนี้ก็เลยนาสงสัยวา ที่ทานยกตัวเลขมาอางนี้ ทานใหความ
สําคัญที่จะหาความจริงแทหรือเปลา
ออ ขอบอกไววา ตัวเลขที่พระมโนบอกนี้ หาไดไมยากเลย ถา
หาเปน จะไดภายใน ๒-๓ นาทีเทานั้น เพราะเวลานี้มีพระไตรปฎก
คอมพิวเตอรแลว เพียงแคพิมพคําที่ตองการลงไป แลว คลิก/click
ปบเดียว ผลก็จะออกมา
ในกรณีนี้ ใชพระไตรปฎกคอมพิวเตอร ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยคนคําตอไปนี้ในชองคนคําของพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย (พิมพ
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๑๓๙

จํานวนตัวอักษรใหพอดี) คือ สารีบตุ ร โมคคัลลาน มหากัสสป อานนท
คนทีละคํา ก็จะไดตัวเลขจํานวนครั้งตรงกับที่พระมโนยกมาบอก ไม
ขาด ไมเกิน (แตถารูจักคนลึกลงไป ยังจะไดตัวเลขมากกวานี้อีก)
ไดบอกแลววา ที่พูดตอนกอนก็ยาวเกินที่คิดไว ตอนนี้ควรรวบ
รัด และก็ไมมีอะไรซับซอนดวย
คราวนี้ก็มาดูขอพิจารณา คือคําชี้บอกตางๆ ของพระมโน ซึ่ง
มีหลายประเด็น
ไมตองชาเสียเวลา บอกไดทันทีวา ที่พระมโนพูดบอกแกผูอาน
นั้น “ผิด-พลาด” ทุกขอทุกประเด็น และเปนความผิดชนิดตรงขาม
กับความจริงแทบทุกอยาง
มาชีร้ ายขอ-เรียงประเด็นกันเลย ตามลําดับทีพ่ ระมโนพูดไว

ก) ความเท็จของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ. ๑”
๑. พระมโนบอกวา: “พระสูตรสวนใหญจะเริม่ ตนดวย … “เอวํ
เม สุตตฺ ํ” … เอกํ สมยํ ภควา … ตามดวยสถานทีป่ ระทับ ตอดวยเหตุ
การณทเี่ ชือ่ มโยมตอพุทธดํารัส …
• กรณีพระสารีบตุ รไมพบการใชรปู แบบดังกลาวเลย …
• สวนของพระโมคคัลลานะพบลีลาการเริม่ ตนพระสูตรในรูปแบบที่
ใกลเคียงกับพระพุทธเจาเพียงแหงเดียว …
• สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ … ๓ แหง”

แต ค วามจริ ง คื อ:

• กรณีพระสารีบตุ รไมพบการใชรปู แบบดังกลาวมากทีส่ ดุ รองจาก
พระพุทธเจาเทานั้น นับเพียงคราวๆ ๓๕ แหง เปนแบบรักษารูป

๑๔๐
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๑๒ แหง แบบละไวประมาณ ๒๓ แหง (ที่วาละไว จะไดอธิบาย
ตอไป) ทั้งนี้ ยังไมนับอีกหลายสูตร ที่ทานแสดงและที่พระพุทธ
เจาทรงมอบหมายใหแสดงในที่ตอพระพักตร (ตรงขามกับที่พระ
มโนบอกวา “ไมพบ…เลย”)
• สวนของพระโมคคัลลานะพบลีลาการเริม่ ตนพระสูตรในรูปแบบที่
ใกลเคียงกับพระพุทธเจา ๔ แหง (แบบเต็มรูป ๓ แหง แบบละไว ๑
แหง) ไมใชแหงเดียวอยางทีพ่ ระมโนวา
• สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ … ๓ แหง ขอนีจ้ านวนครั
ํ
ง้ ถูกตอง
แตเมือ่ มองรวมแลว ตรงขามกับทีพ่ ระมโนจะใหผอู า นเขาใจ คือพระ
มโนจะใหเห็นวาของพระมหากัสสปะมากทีส่ ดุ (แตทจี่ ริงพระมหา
กัสสปะนอยทีส่ ดุ )
(พระมโนวา พระมหากัสสปะ = ๓, พระมหาโมคคัลลานะ = ๑,
พระสารีบตุ ร = ๐; แตความจริงคือ พระมหากัสสปะ = ๓, พระมหา
โมคคัลลานะ = ๔, พระสารีบตุ ร = ๓๕)
ทีจ่ ริง ถาพระมโนจะชวยใหผอู า นไดภาพทีถ่ กู ตอง นาจะพูดใหม
วา พระมหากัสสปะ ทัง้ ทีร่ จู กั กันวาเปนมหาสาวกผูใ หญมาก แตกลับ
เปนวา พระสูตรของทานทีม่ ลี ลี าการเริม่ ตนในรูปแบบทีใ่ กลเคียงกับ
พระพุทธเจานัน้ มีนอ ยอยางยิง่
นอยยิ่งกวาพระสาวกหลายทานที่ชาวพุทธทั่วไปบางทีไมรูจัก
เชน พระมหาจุนทะ พระวังคีสะ และพระกามภู
(พระมโนนําคําแปลพระสูตรของพระมหากัสสปะมาแสดงใหดู
เทียบกับพระสูตรของพระพุทธเจา ทีน่ ี่ เราก็จะยกพระสูตรของพระ
สาวกแมแตทไี่ มคอ ยเปนทีร่ จู กั ทัว่ ไปมาใหด)ู
ถาจะเอารูปแบบอยางทีพ่ ระมโนถือเปนสําคัญ คือเริม่ ตัง้ แต
“เอวมฺเม สุต”ํ ไปจนถึงกลาวเรียก/นิมนตภกิ ษุทงั้ หลายใหฟง [“ภิกขฺ ู
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๑๔๑

อามนฺเตสิ”] จะยิง่ กลายเปนวา พระมหากัสสปะไมมสี ตู รใดแมแต
สูตรเดียว ทีม่ ลี ลี าการนําเสนอตามอยางพระพุทธเจาครบเต็มรูป
แบบ เพราะทัง้ ๓ สูตรทีอ่ า งนัน้ ไดตน ขาดทาย ไดทา ยขาดตน ไม
เต็มอยางของพระอานนท และของพระมหาจุนทะเปนตน
ถาใครจะเอาเรือ่ ง ก็ตอ งจีพ้ ระมโนวา ทําไมไมบอกความจริงวา
มีพระสาวกอีกหลายรูปทีม่ พี ระสูตรในลีลาอยางนี้ และมีมากกวา
พระมหากัสสปะ
(แตทจี่ ริงเรือ่ งลีลา/รูปแบบทีว่ า นัน้ ไมไดมคี วามสําคัญในแง
ความหมายทีพ่ ระมโนพูดออกมาเลย ดังจะไดพดู ใหเขาใจตอไป)
(พระสาวกทีม่ พี ระสูตรในลีลาอยางนี้ เชน พระอานนทอยาง
นอย ๑๗ สูตร พระอนุรทุ ธ ๙ สูตร พระวังคีสะ ๔ สูตร)

- จับคําเขาพิมพผดิ มาอาง เลยคิดเตลิดไป ทีแ่ ทคอื ไมไดคน มา

๒. พระมโนบอกวา: “รูปของกริยาที่ใชกับพระพุทธเจา เชน

การประทับ หรือ การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาที่ใชกับพระมหา
กัสสปะทั้งสิ้น
รวมทั้งลีลาการเทศนที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ปรากฏในพระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน
• ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนที่เปนการแสดงธรรม
ของพระเถระรูปอืน่ เลย แมกระทัง้ พระสารีบตุ รหรือพระโมคคัลลานะ
อัครสาวกเบื้องขวา-ซายของพระพุทธเจา
• สําหรับพระโมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวย การขอโอกาส คือการ
ขออนุญาตตอผูฟงกอนที่ตนเองจะพูด ซึ่งเปนการปฏิบัติอยาง
สุภาพและเปนการใหเกียรติเพื่อนสหธรรมิกดวยกัน แตในกรณี
ของพระมหากัสสปะมิไดมีการปฏิบัติเชนเดียวกันนั้น เปนแต
การสั่งสอนโดยตรง

๑๔๒
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• นอกจากการแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะยัง
ปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย
• เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของ
พระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตรทั้งหลาย
เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชน
เดียวกัน

แต ค วามจริ ง คื อ:

• ความจริงนั้น ตรงขามกับที่พระมโนพูดโดยสิ้นเชิง เพราะลักษณะ
ดังกลาวนี้ เปนเชนเดียวกันในพระสูตรที่เปนการแสดงธรรมของ
พระเถระทุกรูป ไมวา จะเปนพระสารีบตุ รและพระมหาโมคคัลลานะ
หรือพระมหากัสสปะ หรือพระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ หรือพระ
เถระใดๆ (นําเสนอในรูปแบบเดียวกับของพระพุทธเจา ไมเปน
อยางที่พระมโนคิด)
• ทีพ่ ระมโนวา “พระโมคคัลลานะนัน้ ทานเริม่ ดวย การขอโอกาส”
นัน้ กลับเปนตัวอยางทีฟ่ อ งถึงการทํางานลวกๆ หละหลวมของพระ
มโนเอง โดยบอกอะไรหลายอยาง
ขอเขียนของพระมโนตรงนี้ ทําใหรทู นั ทีวา พระมโนไมคนุ กับพระ
สูตรทีพ่ ระสาวกแสดง ซึง่ มีอยูม าก
ถาพระมโนคุน ก็จะผิดสังเกตวาไมเคยพบอยางนี้ อาจมีอะไรผิด
พลาด และเมือ่ เปนคนเอาจริง ก็ตอ งการความแนนอนชัดเจน แลวก็
จะคนขอมูลและตรวจสอบหลักฐาน
การทีป่ ลอยออกมาอยางนี้ ก็บอกตอไปวา นอกจากไมตรวจสอบ
หลักฐานแลว พระมโนอานเพียงพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย
อยางเดียว ไมลงไปถึงพระไตรปฎกภาษาบาลี ทีเ่ ปนแหลงเดิมของ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๓

ขอมูลทีแ่ ปลมา
นอกจากนัน้ พระมโนยังอางพระไตรปฎกบาลีอกั ษรโรมันของ
Pali Text Society ดวย แตทา นก็อา งไวเทานัน้ ไมไดใชคน หรือ
ตรวจสอบ ทานหยุดแคฉบับแปลภาษาไทยอยางเดียว
ถาพระมโนคนดูทมี่ าแหลงเดิม คือพระไตรปฎกบาลี จะเปนฉบับ
ทีพ่ มิ พในไทย หรือฉบับ PTS หรือฉบับฉัฏฐสังคีติ หรือฉบับไหนก็
ตาม หรือแมแตฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ เชนของ Wisdom
Publications ก็ตาม ก็จะไดคาตอบว
ํ
า คําวา “ขอโอกาส” ในคําแปล
ทีท่ า นนํามาใชอา งนัน้ ไมมจี ริง แตเปนคําทีห่ ลงเขามา จะดวยความ
ผิดพลาดในกระบวนการพิมพ หรือผูแ ปลพลัง้ เผลอ หรือเหตุใดก็ไม
อาจทราบได แตแนนอนวาไมมี
พระมหาโมคคัลลานะก็แสดงธรรมไปตามปกติของทาน ไมได
แปลกไปจากกรณีของพระมหากัสสปะแตอยางใด
เปนอันวา ทีพ่ ระมโนเขียนอางกรณีของพระมหาโมคคัลลานะวามี
“การขอโอกาส คือการขออนุญาตตอผูฟ ง กอนทีต่ นเองจะพูด ซึง่
เปนการปฏิบัติอยางสุภาพและเปนการใหเกียรติเพื่อนสหธรรมิก
ดวยกัน แตในกรณีของพระมหากัสสปะมิไดมกี ารปฏิบตั เิ ชนเดียว
กันนัน้ เปนแตการสัง่ สอนโดยตรง” นัน้ เปนการคิดวาดภาพของ
พระมโนเอง (จะดวยมีเจตนาแฝงอยางไรหรือไม ก็อยูก บั ตัวพระมโน
เอง) บนฐานแหงขอมูลทีผ่ ดิ พลาด ไมเปนจริง
แตทแี่ ทนนั้ ทัง้ พระมหาโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะ (รวม
ทัง้ พระสารีบตุ ร พระอนุรทุ ธ และพระเถระทัง้ หลาย ไมวา ทานไหน)
ก็สงั่ สอนโดยตรงเหมือนกันทัง้ นัน้
ไมมที า นใดกลาวคําขอโอกาส

๑๔๔
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- ทานชีโ้ ทษกันมากมาย พระมโนจะเอาตายมหากัสสปองคเดียว

• เมื่อเห็นความจริงที่ชี้บอกไปแลว คําพูดของพระมโนทอนตอไปที่
วา “นอกจากการแสดงธรรมแลว บทบาทของพระมหากัสสปะ
ยังปรากฏในลักษณะการชี้โทษอีกดวย” นี้ ก็ไมมีความหมาย
อะไร เพราะเปนเพียงการอานผานพบอะไรนิดหนอย ก็ลงขอสรุป
หรือตัดสินเอางายๆ
ที่พระมโนวา พระมหากัสสปะชี้โทษนั้น ก็เห็นอยูวาเปนกรณี
เดียวและเฉพาะกับพระอานนท โดยที่ทั้งสองทานนี้ก็มีใจใกลชิด
กันมาก ควรจะไปคนควากอนวา พระอานนทมีความเคารพใน
พระมหากัสสปะอยางไร ไมใชเห็นอะไรนิดก็ทึกทักไปเรื่อยๆ
ถาพระมโนวาพระมหากัสสปะชีโ้ ทษ ก็ลองไปอานพระสูตรทีพ่ ระ
สารีบตุ รชีโ้ ทษบาง จะไดเห็นวาทีท่ า นทําอยางนัน้ เปนเรือ่ งของการ
ศึกษาตามธรรมดาในพระธรรมวินยั อยางไร
ลองไปอานโคลิสสานิสตู ร [ม.ม.๑๓/๒๐๓/๒๑๔; M.I.469] ทีพ่ ระสารีบตุ ร
ชีโ้ ทษพระปารูปหนึง่ และยกเปนขอปรารภในการสอนหลักปฏิบตั ิ
สําหรับพระปาไว ซึง่ พระใกลบา นก็ควรปฏิบตั เิ ชนเดียวกัน
อยางทีบ่ อกแลววา เมือ่ พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระ
อานนทยงั เปนเสขะ (ไมไดเปนพระอรหันตอยางทีพ่ ระมโนแสดงหลัก
ฐานทีต่ นอานเขาใจผิดหรือนําเสนอผิด ดังไดพดู ไปแลว) และหลัง
พุทธปรินพิ พานแลว พระอานนทกย็ งั ไมบรรลุอรหัตตผล จนจะถึงวัน
สังคายนา
ดังนั้น ผูที่เตือนหรือชี้โทษพระอานนทนั้น มิใชเพียงพระมหา
กัสสปะเทานั้น คนอื่นก็เตือน แมแตเทวดาที่หวังดี ดังเรื่องใน
อานันทสูตร ขอยกมาใหดูสักนิด

๑๔๕

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

สมัยหนึง่ ทานพระอานนท พํานักอยู ณ ไพรสณฑ
แหงหนึ่ง ในแควนโกศล โดยสมัยนั้นแล ทานพระ
อานนท วุนอยูดวยการปลอบโยนบํารุงจิตใจคฤหัสถ
ทัง้ หลายมากมายเกินเวลา
ครั้งนั้นแล เทวดาที่สิงสถิตในไพรสณฑนั้น มี
ความเอ็นดู ปรารถนาประโยชนแกทานพระอานนท
ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลว ได
กลาวกะทานดวยคาถาวา
“ทานเขาไปสูดงแดนโคนไม เอาพระนิพพานใสใจ
ไว เพงธรรมเถิดหนา ทานโคตมะ จงอยาประมาท
ถอยคําพิไรรํ่าเจรจาจะมาชวยอะไรทานได”
ลําดับนั้น ทานพระอานนท ผูอันเทวดานั้นให
สังเวช ถึงซึ่งความสลดใจแลวแล
[สํ.ส.๑๕/๗๗๑/๒๙๓; S.I.199]

- ถามองอยางพระมโน พระสาวกเปนโหลลวนตัง้ ตัวจะเปนศาสดา
• แลวก็มาถึงขอสรุปอีกจุดหนึ่งของพระมโนวา “เปนรูปแบบการ
เริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ
เหมือนกันกับการเริ่มตนพระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะ
ของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดียวกัน”
คําสรุปนี้ก็สอดคลองกันดีกับความเขาใจผิด (หรือความตั้งใจ)
ของพระมโนเอง ที่มีมาโดยตลอดตั้งแตตน คือใหมองทํานองวา
พระมหากัสสปะพยายามตั้งตัวเปนพระศาสดาแทนพระพุทธเจา
แตก็อยางที่บอกแลววา พระสูตรของพระสาวกทั้งหลาย แม

๑๔๖
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แตทานที่ไมเปนที่รูจักกันทั่วไป ก็ดําเนินความอยางเดียวกับพระ
สูตรของพระพุทธเจา
ถามองอยางพระมโน ก็กลายเปนวาพระสาวกทั้งหลาย ตาง
ก็จะตั้งตัวเปนพระศาสดากันนัว ถาอยางนั้นคงวุนแน
ขอยกสวนเริ่มตนพระสูตรของพระมหาจุนทะมาใหดู [มหา
จุนทสูตร, องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗; A.III.355] โดยเทียบกับพระสูตร
ของพระพุทธเจา อยางที่พระมโนตองการ

พระพุทธเจา
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระ
ภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬุวัน … ราชคฤห
ณ ทีน่ นั้ แล พระผูม พี ระ
ภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลาย
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดังนี้ ฯ
ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น ทู ล รั บ
พระดํ ารั ส พระผู  มี พ ระ
ภาคแลว
พระผู  มี พ ระภาคได
ตรัสวา
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
อายุของมนุษยทั้งหลายนี้
นอยนัก ... ฯลฯ

พระมหาจุนทะ
สมั ย หนึ่ ง ทา นพระ
มหาจุ น ทะอยู  ที่ นิ ค มชื่ อ
สัญชาติ ในแควนเจตี
ณ ที่นั้นแล ทานพระ
มหาจุ น ทะเรี ย กภิ ก ษุ ทั้ ง
หลายวา ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น รั บ คํ า
ทานพระมหาจุนทะแลว
ทานพระมหาจุนทะได
กลาวดังนี้วา
ดู ก รท า นผู  มี อ ายุ ทั้ ง
หลาย ภิกษุผูขบธรรม …
ฯลฯ

(สํ.ส.15/440/153; SN I, 108)

[องฺ.ฉกฺก.22/317/397; A.III.355]

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๗

- พอหลงวาพระอานนทเปนอรหันต พระมโนก็ปน ปวนมัว่ ไปหมด
๓. พระมโนบอกวา:

• “ในกรณีการตักเตือนพระอานนทและเรียกพระอานนทวา “เด็ก”
นัน้ ก็เปนการแสดงบทบาทของพระพุทธเจา … แสดงการเปนผู
บริหารคณะสงฆของพระมหากัสสปะ? เทากับอิทธิพลของทานยัง
คงอยูแ มการสังคายนาครัง้ ที่ ๑ ไดเสร็จสิน้ ลงแลว …
• การเปนผูนาของพระมหากั
ํ
สสปะในยุคแรกของการบริหารการ
คณะสงฆยคุ หลังพุทธกาล ซึง่ มีในพระพุทธศาสนานิกายอืน่ เชน
เดียวกัน เชน ในนิกายฌานของจีนนับถือพระมหากัสสปะวาเปน
สังฆราชองคที่ ๑ เปนตน …
• พระเถระรูปอืน่ หลังพุทธปรินพิ พาน เชน พระอานนท …ไมมพี ระ
เถระผูใดที่แสดงบทบาทมีพระเดชพระคุณในการบริหารเหมือน
กรณีของพระมหากัสสปะ”

แตความจริง คือ:

(ที่จริง ขอเขียนของพระมโนตอนนี้ ไม
ตองตอบและไมตองชี้แจงแลว เพราะแทบทั้งหมดเปนเรื่องซํ้าๆ
ที่ไดพูดไปแลว โดยเฉพาะไดแสดงใหเห็นแลววา พระมโนพูดขึ้น
มาจากความเขาใจผิดบาง จากขอมูลเท็จบาง เมื่อขอมูลที่เอามา
พูดนั้นเท็จหรือเขาใจผิดแลว คําพูดของพระมโนที่วิพากษวิจารณ
ตางๆ ก็ไมมีฐาน หรือฐานเสียไปแลว จึงเปนขอเขียนที่เหลวไหล
หรือเรียกงายๆ วาปนแตงขึ้น ดังนั้น ความที่จะชี้แจงตอไปนี้ จึง
เปนเพียงการเสริมยํ้าเรื่องที่ตอบไปแลว)
• การที่พระมหากัสสปะตักเตือนและเรียกพระอานนทวา “เด็ก”
นั้น ไมเปนการแสดงบทบาทของพระพุทธเจา และไมเกี่ยว
อะไรกับการบริหารคณะสงฆ เพราะพระพุทธเจาไมทรงเตือน

๑๔๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ใครโดยเรียกวาเปนเด็ก มีแตทรงใชคําวา โอรส บุตร ทายาท
หรือธรรมทายาท พูดแบบไทยๆ ก็คือทรงตรัสเตือนวาผูนั้นๆ
ทําตัวสมเปน “ลูก” หรือไม (พระทุกองค/ชาวพุทธทุกคน ควร
ทําตัวใหสมที่จะเปนทายาทของพระพุทธเจา)
การที่พระมหากัสสปะเตือนโดยเรียกพระอานนทวา “เด็ก”
นั้น เปนการกระทําสวนตัว แบบพี่เตือนนอง โดยเฉพาะทํา
อยางผูคุนเคยสนิทกัน และในฐานที่พระอานนทเคารพพระ
มหากัสสปะมากตลอดมา
(ในพระสูตรนั้น ที่พระมหากัสสปะตักเตือนโดยเรียกพระ
อานนทวา “เด็ก” ก็เพราะในเหตุการณนั้น พระอานนทนํา
พระจํานวนมากเที่ยวจาริกไป และพระเหลานั้นสวนใหญเปน
พระหนุมๆ เด็กๆ ซึ่งทยอยกันลาสิกขารอยหรอลงไปๆ พระ
มหากัสสปะจึงใหสติ)
จะเห็นวา ในเรื่องเรียกพระอานนทวา “เด็ก” ที่พระมโนยก
มาอางนีเ้ อง เรือ่ งก็เริม่ ดวยพระอานนทไปชวนพระมหากัสสปะ
ใหไปกับทาน และทั้งที่พระมหากัสสปะปฏิเสธโดยบอกวาทาน
กําลังมีกิจธุระมาก พระอานนทก็คะยั้นคะยอจนทานยอมไป นี่
ก็แสดงชัดวาเพราะสนิทกัน จึงนึกถึง และไปชวน
ยอนอดีตลึกลงไปอีก พระมหากัสสปะเปนที่เคารพนับถือ
ของพระอานนทมานานนักแลว เชน เมื่อครั้งพระพุทธเจาทรง
บัญญัติการอุปสมบทโดยสงฆ (แบบญัตติจตุตถกรรม) แลว
และอยูในระยะที่มีการบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการอุปสมบท
แบบนี้
ครั้งหนึ่ง มีผูมาขอบวชอยูกับพระมหากัสสปะ และทานได
สงคนไปนิมนตพระอานนทใหมาทําหนาที่สวดประกาศมติสงฆ

๑๔๙

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ดังเรื่องที่มาในพระวินัยปฎกวา

โดยสมัยนัน้ แล ทานพระมหากัสสปะมีอปุ สัมปทาเปกขะ ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปะไดสงทูตไปใน
สํานักของทานพระอานนทวา ขอทานอานนทจงมา
อนุสาวนาอุปสัมปทาเปกขะนี้.
ทานพระอานนทตอบแจงอยางนี้วา เกลากระผม
ไมสามารถระบุนามของพระเถระ (คือนามเดิมวาปปผลิ)
ได เพราะพระเถระเปนที่เคารพของเกลากระผม.
ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรือ่ งนัน้ แดพระผูม พี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสวดประกาศโดยระบุโคตร (คือชื่อสกุล).
[วินย.๔/๑๙/๑๘๖; Vin.I.92]

ตามเรื่องนี้ การที่พระมหากัสสปะมีกิจธุระดังกลาวแลวนึก
ถึงพระอานนท ก็ดี การที่พระอานนทแสดงออกอยางนั้น ก็ดี
แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งพระเถระทั้ ง สองที่ มี ม า
ยาวนาน
สวนที่พระมโนกลาววา “เทากับอิทธิพลของทานยังคงอยู
แมการสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นลงแลว …” นี้ เปนการ
พูดลอยๆ ไมสัมพันธกับเรื่องที่กําลังพูดถึง เพราะนอกจาก
เรื่องราวนั้นเปนกรณีเตือนกันสวนตัวแลว เหตุการณนี้ก็เกิด
ขึ้นกอนสังคายนา ดูไปคลายกับวาพระมโนนี้นึกจะพูดอะไร
ทานก็พูดของทานไป
อนึ่ง การพูดวามีอิทธิพลนั้นมีความหมายกวาง ซึ่งทั้งเปน
เรื่องธรรมดา และใชในความหมายที่ดีก็ได พระมหากัสสปะ

๑๕๐
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เปนมหาสาวกองคหนึ่ง คุณความดีที่ทานทําไว ก็ยอมมีอิทธิ
พลตอชาวพุทธสืบมา แมแตจะพูดวาพระราหุลยังมีอิทธิพลอยู
จนถึงปจจุบันทุกวันนี้ ก็ถูกตองเชนเดียวกัน
เราพูดไดใหพอดีกับขอมูลเทาที่มีวา เมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานนั้น พระมหากัสสปะเปนพระสังฆเถระ คือเปนผู
ใหญในสงฆ พระสงฆจึงฟงทาน ใหความสําคัญแกถอยคําของ
ทาน ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาในสังฆะ ไมเกี่ยวอะไรกับพระธรรม
ศาสตรหรืออะไรๆ อยางที่พระมโนคิดวาดภาพไป
• พระมโนพูดตอไปอีกวา “การเปนผูนําของพระมหากัสสปะในยุค
แรกของการบริหารการคณะสงฆยุคหลังพุทธกาล ซึ่งมีในพระ
พุทธศาสนานิกายอื่นเชนเดียวกัน เชน ในนิกายฌานของจีนนับ
ถือพระมหากัสสปะวาเปนสังฆราชองคที่ ๑ เปนตน …”
ถาจะใหใกลความจริง ตรงนี้พระมโนควรพูดใหมวา “นา
แปลกที่ในพระพุทธศาสนานิกายอื่นบางนิกาย พระมหากัสสปะ
กลับไดรับความเคารพเชื่อถือมาก เชน ในนิกายฌานของจีนถึง
กับนับถือพระมหากัสสปะวาเปนสังฆราชองคที่ ๑ ขณะที่ในพระ
พุทธศาสนาเถรวาท พระมหากัสสปะมีบทบาทสําคัญในตอนที่
พระพุทธเจาปรินิพพาน ที่ทําใหมีการสังคายนา แตหลังจากนั้น
ทานก็เหมือนเงียบหายไป”
ดังทีร่ เู ห็นกันอยูว า ในประเทศไทยทีเ่ ปนถิน่ เถรวาทนี้ ชาวพุทธ
ไมคอยคุนกับนามของพระมหากัสสปะ ผูที่ศึกษาหรืออยูวงใน
หนอย ก็จํานามของทานไดโดยพวงมากับการสังคายนาครั้งที่ ๑
และเรือ่ งการถือธุดงคเทานัน้
สวนนามทีจ่ ากั
ํ นแมนและพูดถึงกันมาก ถัดจากพระพุทธเจา ก็
คือพระสารีบุตร พระ(มหา)โมคคัลลาน และพระอานนท ถามอง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๑

ความหมายของคําวาอิทธิพลในแงนี้ พระมหากัสสปะก็มีอิทธิพล
นอย จนกระทั่งนอยกวาที่ควรจะเปน
• พระมโนลงทายตอนนี้วา “พระเถระรูปอื่นหลังพุทธปรินิพพาน
เชน พระอานนท …ไมมีพระเถระผูใดที่แสดงบทบาทมีพระเดช
พระคุณในการบริหารเหมือนกรณีของพระมหากัสสปะ”
ที่จริง ถาจะใหเปนวิชาการสักหนอย พระมโนควรนําขอมูลที่
เปนหลักฐานมาแสดงสักนิด ใหเห็นวาพระมหากัสสปะมีบทบาท
อะไรอีก นอกจากการเปนประธานในการสังคายนา ไมใชวาไป
ลอยๆ แลวทําใหนักวิชาการไทยบางทานหรือหลายทานพลอย
สับสนไปดวย
แมแตในขอความเพียงสั้นๆ ๓ บรรทัดของพระมโนตอนนี้ ก็มี
ความหละหลวมซอนอยูหลายแงหลายประเด็นเชน
แปลกที่พระมโนเหมือนไมรูวา พระอานนทเปนพระเถระรุน
นองกวาพระมหากัสสปะ (พระอานนทไดบรรลุโสดาปตติผลเมื่อ
ฟงธรรมของพระปุณณมันตานีบุตร) การที่พระมโนยกเอาพระ
อานนทมาเทียบกับพระมหากัสสปะ เพื่อแสดงอิทธิพลของพระ
มหากัสสปะในการบริหารคณะสงฆ ก็เลยไมสมเหตุผล เพราะ
พระอานนทเปนพระผูนอยกวาอยูแลว
แม จ ะมองความหมายของเหตุ ก ารณ ใ ห เ ป น เรื่ อ งของการ
บริหารคณะสงฆตามใจพระมโน แตในเมื่อการพยายามพิสูจน
ของพระมโนที่ จ ะให พ ระอานนท เ ป น พระอรหั น ต ก  อ นพุ ท ธ
ปรินิพพานเปนเรื่องเหลวไหลไปเสียแลว พระอานนทผูเปนพระ
เสขะ (ยังตองศึกษา) ตลอดมา เพิ่งบรรลุความเปนอเสขะ (จบ
การศึกษา) ใหมๆ ตอนสังคายนา ยอมไมมีสถานะที่จะเปนผูนําทั่ว
ไปในการบริหาร

๑๕๒
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การที่พระมโนเอาพระอานนทมาเทียบกับพระมหากัสสปะใน
เรื่องอิทธิพลในการบริหาร จึงกลายเปนเรื่องเหลวไหลไปดวย
หมายความวา ตามที่พระมโนไดกลาววาพระอานนทบรรลุ
อรหัตตผลตั้งแตพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เมื่อคํากลาวนั้น
ถูกพิสจู นวา เปนความเท็จแลว ความเห็น-มติ-ขอสันนิษฐาน-คําตัดสิน
ตางๆ ของพระมโนเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ รวมทั้งคํากลาว
ของพระมโนที่วา “ความแตกแยกอยางสําคัญของสงฆในยุคทีพ่ ระ
มหากัสสปะเปนใหญยอ มเกิดจากทัศนะทีแ่ ตกตางกันตอภิกษุณี โดย
พระอานนทเปนผูสนับสนุนภิกษุณี สวนพระมหากัสสปะเปน
อีกฝายหนึ่งซึ่งตองการกําจัดใหภิกษุณีสงฆหมดไป” ทั้งหมดนี้ก็
เปนคําพูดที่เลื่อนลอยเหลวไหลไปสิ้น เพราะตั้งขึ้นมาบนฐานแหง
ขอมูลที่ไมเปนจริง คือไมมีฐานที่จะใหเปนจริงไดนั่นเอง
ยิง่ เมือ่ พระมโนพูดออกมาวา “… ทําให (พระมหากัสสปะ) เปนผูไ ด
เปรียบในการจัดการใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของพระธรรมวินยั ในรูป
แบบทีต่ นเองปรารถนาไดไมยากนัก” ก็ยงิ่ แสดงถึงการพูดอะไรงายๆ
อยางทีเ่ รียกวาจับแพะชนแกะ โดยไมตอ งมีหลักฐานและวิเคราะห
ใหจะแจงชัดเจน เปนการกระทําทีข่ าดความรับผิดชอบอยางยิง่

- พระมหากัสสปะ หรือพระอานนท ใครมีอิทธิพลกันแน

ที่แทนั้น ถาจะศึกษากันจริงๆ หรือจะใหเปนงานวิชาการจริงๆ
การที่พระมโนจะพูดถึงการบริหารคณะสงฆหลังพุทธกาลนั้น จะ
ตองทําความเขาใจกันใหชัดกอนวา คําวา “บริหาร” ในที่นี้มีความ
หมายวาอยางไร และแคไหนเพียงใด ตั้งตนแตตัวพระมโนเองเขา
ใจอยางไร
บางทีพระมโนอาจจะมองการบริหารคณะสงฆที่วานั้น ใน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๓

ความหมายคลายๆ กับการบริหารหรือการปกครองคณะสงฆใน
ประเทศไทย ถาพระมโนเขาใจอยางนี้ หรือจะใหผูอานเขาใจ
ทํานองนี้ ก็ตองบอกวาเปนเรื่องนาขําขัน
วาที่จริง เรื่องอาจจะเปนไปวา การบริหารคณะสงฆในความ
หมายที่พระมโนเขาใจ ไมมีในสมัยนั้นเลย
เรื่องนี้ ผูศึกษานาจะวิเคราะหวิจัยกันอยางจริงจัง ไมใชเอา
ภาพอยางหนึ่งในใจของตัวไปใส แลวก็พูดไปๆ แมกระทั่งทําตัว
เปนผูตัดสินวินิจฉัย
ถาจะใหเปนงานวิชาการจริง ควรระวังอยางยิง่ ทีจ่ ะนําเสนอใหผู
อานเขาถึงขอมูลหลักฐานที่ถูกตองแมนยําและเพียงพอที่สุด โดย
ใหโอกาสแกผอู า นทีจ่ ะใชวจิ ารณญาณของเขา ไมใชจบั โนนมานิด
จับนั่นมาหนอย ผิดๆ ถูกๆ แลวก็ทึกทักหรือตัดสินวินิจฉัยลงไป
ขอตั้งขอสังเกตไวใหศึกษากันอีกหนอยวา ถาจะใชคํ าวา
“อิทธิพล” กันแลว ในทางพระศาสนายุคโนน บทบาทสําคัญที่
ทรงอิทธิพลที่สุดของพระ นาจะเปนเรื่องของการสั่งสอนใหการ
ศึกษาแกพระสงฆและประชาชน สวนการบริหารอยางที่เราเขา
ใจกันบัดนี้ เปนเพียงบทบาทประกอบระดับกลุมระดับคณะเทานั้น
ถาเรื่องเปนอยางนี้ ก็ขอใหสังเกตตอไปวา ในบรรดาพระสูตร
ไมกี่สูตรที่เกิดมีหลังพุทธปรินิพพาน 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 ในที่นี้จึง
ไมนับรวมดวย (สวนสองสูตรที่ระบุชื่อในที่นี้ มีคําบงกาลวา “อจิรปรินิพฺพุเต ภควติ” =
เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวไมนาน)
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และสุภสูตร, ที.สี.๙/๓๑๔/๒๕๐, D.I.204)
(ถาจะลอพระมโน ก็พูดตอไปวา พระสูตรของพระอานนทนั้น
ดําเนินความในรูปแบบเดียวกับพระพุทธเจา จึงนาสงสัยวาพระ
อานนทจะตัง้ ตนขึน้ แทนพระศาสดา? [แตทจี่ ริง พระสูตรของพระ
สาวก ซึง่ มีหลายทาน ก็ใชรปู แบบเดียวกับของพระพุทธเจาทัง้ นัน้ ])
ขณะที่ ในทางตรงขาม หลังพุทธปรินิพพาน ไมปรากฏวามี
พระสูตรของพระมหากัสสปะเลย (นอกจากที่มีพระอานนทรวม
อยูในเหตุการณดวย)
เปนไปไดไหมวา นอกจากมาเปนประธานในการสังคายนาแลว
พระมหากัสสปะก็ไปอยูเงียบๆ กับคณะของทานในปา เหมือนที่
ทานปฏิบัติมาตั้งแตในพุทธกาล เรื่องนี้นาจะศึกษาคนควากันให
ทั่วถึงถองแทที่สุดกอนลงความเห็นหรือวินิจฉัย
(แตอยางนอยเรื่องก็ไมเปนอยางที่พระมโนคิด เพราะเห็นแลว
วาพระมโนผิดตั้งแตอางขอมูลที่ไมเปนจริง)

ข) เหตุใหพระมโนทําความเท็จ
๑. การขาดความรูตอแหลงขอมูลที่เปนฐานของการทํางาน:

พระมโนเขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ใหเปนงานเชิงวิเคราะหพระไตรปฎก
คือใชพระไตรปฎกเปนฐาน แตเห็นไดชดั วา พระมโนมีความรูความเขา
ใจในเรื่องพระไตรปฎกนัน้ ไมเพียงพอทีจ่ ะตรวจสอบหลักฐานเปนตน
เพือ่ ใหการทํางานรอบคอบและควรแกความมัน่ ใจในความถูกตอง
พรอมนัน้ พระมโนก็ขาดความรูในภาษาบาลี ที่จะเขาถึงพระไตร
ปฎกตัวจริง หรือฉบับแท ที่ตัวทานเองไดอางถึง คืออางถึง แตไมได
อาน หรือไมสามารถจะอานเขาใจ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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จะตองเขาใจวา พระไตรปฎกแมจะมีเนื้อหาอยางเดียวกัน แต
เนื่องจากมีปริมาณขอมูลมากมาย (เชน ฉบับสยามรัฐ ๔๕ เลมชุด
เทาที่เคยนับนานแลว = ๒๒,๓๗๙ หนา) เมื่อนํามาตีพิมพเปนตาง
ฉบับกัน การตรวจชําระและระบบการพิมพของแตละฉบับมีขอตาง
และความบกพรองฉบับละมากบางนอยบาง จึงทําใหเกิดความแตก
ตางในขอปลีกยอยหรือรายละเอียดบางอยาง
เฉพาะอยางยิ่ง พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย (หรือแปลเปน
ภาษาอื่นใดก็ตาม) จะมีความผิดแผกกันไดมาก ทั้งโดยสํานวนการ
แปล และความผิดพลาดบกพรองตางๆ ในการแปล
ดังนั้น เมื่อทํางานที่ตองการความถูกตองถองแทและแมนยํา
ถาใชฉบับแปล จะตองใสใจที่จะตรวจสอบกับฉบับภาษาบาลีเดิมที่
เปนตนแหลงของคําแปล และแมแตฉบับภาษาบาลีที่ใชอยู อยาง
นอยเมื่อมีอะไรผิดสังเกต ก็ควรตรวจสอบกับฉบับอื่นๆ ดวย
• เห็นไดชดั อยางทีก่ ลาวแลววา พระมโนใชพระไตรปฎกแปลภาษาไทย
ที่กรมการศาสนาจัดพิมพ (หรือฉบับที่คัดลอกตอจากฉบับนั้น) ซึ่ง
แปลจากพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ
แมทา นจะอางทีม่ าในพระไตรปฎกบาลี ฉบับอักษรโรมัน ของ
The Pali Text Society ไวดว ย แตการทีท
่ า นไมรถู งึ ความผิดพลาด
เชน คําวา “ขอโอกาส” ทีเ่ กินมาในฉบับแปลทีอ่ า ง ก็แสดงวาทานคง
เพียงอางไว แตไมไดคน (เชนเดียวกับทีท่ า นไมไดคน แมแตฉบับสยามรัฐ)
• คําของพระมโนแควา “พระสูตรสวนใหญจะเริม่ ตนดวย … “เอวํ
เม สุตตฺ ํ” …” ก็ฟอ งถึงการขาดความรูท งั้ ภาษาบาลี และพระไตรปฎก
เริม่ ดวยคําพูดนัน้ บงบอกวา พระมโน แมจะใชพระไตรปฎกแปล
ไทย ฉบับทีว่ า แตไมรจู กั และไมไดใชพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ
ที่เปนตนแหลงของคําแปลนั้น (ทําใหไมมีการตรวจสอบขอมูล)
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ที่วานี้ รูไดอยางไร รูไดจากคําแบบคือ “เอวํ เม สุตํ” กลาว
คือ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ไมใชรูป “เอวํ เม สุตํ” นี้ แต
ใชรูปสนธิ เอวํ + เม = เอวมฺเม เปน “เอวมฺเม สุตํ” ตลอดทัง้ หมด
(ฉบับพมา และ PTS ใชรปู “เอวํ เม สุตํ”)
ยิง่ กวานัน้ พระมโนบอกวาเปน “เอวํ เม สุตตฺ ํ” ซึง่ ทําใหผรู ู
ตองคิดสงสัยวาทานนาจะไมรภู าษาบาลี เพราะถารูบ าลี ก็ไมนา ผิด
พลาดทีจ่ ดุ นีเ้ ลย
“เอวมฺเม สุตํ” นี้ ชาวพุทธที่ขยันสวดมนตจํากันแมนติดปาก
ยิ่งเมื่อรูความหมายเขาใจบาลีดวย พอปากสวดไป รูปตัวหนังสือ
ก็ปรากฏขึ้นในใจพรอมกัน “สุตํ” ก็ไมกลายเปน “สุตตฺ ํ” ไปได
ยิง่ ถาเปนพระมีความรู ถึงจะอาพาธหนักนอนเพอ ก็ยงั ไมพลาด
แตนปี่ ระหลาด พระมโนเอา “สุตํ” เปน “สุตตฺ ํ” ควรนึกถึงฝรัง่ ทีไ่ ม
นาหลงเอา rocket เปน racket
พระมโนคงจะเขาใจผิด จับเอา “สุตํ” ที่แปลวา “ไดสดับ”
ไปสับสนกับ “สุตตฺ ํ” ที่แปลวา “พระสูตร”
อยางไรก็ตาม ตรงนี้อาจยกประโยชนใหแกพระมโน โดยถือ
วาเปนความพลั้งเผลอ หรือพิมพผิดพลาดและหลงตาในการ
ตรวจ (แมจะมีเปอรเซ็นตแหงความเปนไปไดคอนขางนอย)
แตกระนัน้ ถาจะใหเปนงานเผยแพรความรูแ กประชาชน หรือ
เปนงานวิชาการ ก็จะตองระมัดระวังใหมาก โดยไมประมาทตอไป
• ความผิดพลาดของพระมโนทีจ่ ดุ ตอไปนี้ สําคัญมาก เพราะทัง้ แสดง
ความไมรู ขาดการคนควาตรวจสอบ และเปนการใหขอมูลเท็จ
คื อ คํ าของพระมโนว า “… พระสูตรสวนใหญจะเริ่มตนดวย
ประโยคสัน้ ๆ วา “เอวํ เม สุตตฺ ํ” (ขาพเจาไดสดับมาดังนีฯ้ ) เอกํ
สมยํ ภควา … กรณีพระสารีบตุ รไมพบการใชรปู แบบดังกลาวเลย
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และสวนของพระโมคคัลลานะ พบลีลาการเริม่ ตนพระสูตรในรูป
แบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจาเพียงแหงเดียว…สวนกรณีพระ
มหากัสสปะพบการนําเสนอในลักษณะนี้ ๓ แหง”
ดังไดชี้ใหดูแลววา ขอมูลและคําบอกเลาของพระมโนตอนนี้
ผิดพลาด ตรงขามกับความเปนจริงทุกขอทุกจุด เชน กรณีพระ
สารีบตุ รทีพ่ ระมโนวาไมพบเลย กลายเปนพบมากทีส่ ดุ นับเพียง
คราวๆ ๓๕ แหง สวนของพระโมคคัลลานะทีพ่ ระมโนวาพบแหง
เดียว กลายเปนพบ ๔ แหง สวนกรณีพระมหากัสสปะ (ทีพ่ ระมโน
วามากทีส่ ดุ ) พบ ๓ แหง (กลายเปนนอยทีส่ ดุ )
ทัง้ นีย้ งั ไมพดู ถึงพระสูตรของพระเถระรูปอืน่ อีกมาก ซึง่ หลาย
ทาน รวมทัง้ พระอานนท มีพระสูตรมากกวาพระมหากัสสปะ (และ
เต็มรูปแบบยิง่ กวาพระมหากัสสปะ)
บนฐานทีผ่ ดิ นี้ พระมโนก็คาดหมายอะไรตางๆ ไปอีกมากมาย
ซึ่งขยายความผิดพลาดนั้นใหบานออกไป แลวทําใหประชาชนคน
อานพลอยหลงเขาใจผิดไปดวย
ความผิดพลาดของพระมโน ไมวาจะเกิดจากการไมรูหลัก
หรือไมตรวจตราใหละเอียด หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ก็ทําใหเกิดการ
ประทุษรายทางปญญาเปนอยางมาก
พึงทราบวา พระสูตรโดยทัว่ ไป (ไมพดู ถึงคัมภีรท ยี่ กเวน คือ
อิติวุตตกะ) ดําเนินความเริ่มดวยคําวา “เอวมฺเม สุตํ”
อยางไรก็ตาม พระสูตรมีจานวนมากมายอย
ํ
างยิง่ ถาใสคาเริ
ํ ม่
ดําเนินเรือ่ งครบทุกสูตร ลําพังคําเริม่ พระสูตรก็จะกินเนือ้ ทีม่ ากมาย
ทัง้ ทีข่ อ ความก็เหมือนกันทัง้ หมด ดังนัน้ ทานจึงกําหนดวิธลี ะขอความ
เริม่ เรือ่ งนีไ้ วฐานเขาใจ
ตามกําหนดทีว่ า นี้ พระภิกษุทเี่ คยทํางานตรวจชําระพระไตร-

๑๕๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ปฎก เชนงานสังคายนาครัง้ ทีผ่ า นมา ก็รเู ขาใจไดวา
ถาเปน ทีฆนิกาย ทีบ่ รรจุพระสูตรขนาดยาว อยูใ น ๓ เลม/
๑,๐๕๔ หนา แตมสี ตู รนอยเพียง ๓๔ สูตร ทุกสูตรก็มคี าแบบหรื
ํ
อขอ
ความเริม่ พระสูตรอยางเต็มรูปแบบ ตัง้ แต “เอวมฺเม สุตํ” เปนตนไป
ทํานองเดียวกัน มัชฌิมนิกาย ที่บรรจุพระสูตรขนาดกลาง
อยูใน ๓ เลม/๑,๘๙๖ หนา แตมีสูตรนอยเพียง ๑๕๒ สูตร ทุก
สูตรก็มีคําแบบหรือขอความเริม่ พระสูตรอยางเต็มรูปแบบ ตัง้ แต
“เอวมฺเม สุตํ” เปนตนไป
แต สังยุตตนิกาย (๕ เลม/๒,๑๐๓ หนา) และอังคุตตรนิกาย (๕
เลม/๒,๑๒๘ หนา) มีพระสูตรมากมายถึง ๗,๗๖๒ สูตร และ
๙,๕๕๗ สูตร ตามลําดับ จึงตองประหยัดเนือ้ ทีแ่ ละประหยัดการ
ทอง โดยใชวธิ ลี ะขอความไวฐานเขาใจ
รูปแบบการดําเนินเรือ่ งทีม่ กี ารละขอความบางสวนไวฐานเขาใจ
นัน้ ทานวางกันไวหลายแบบ ทําใหมแี บบทีเ่ ลือกไดหลายอยาง
เบื้องแรก ขอใหดูรูปแบบอยางเต็มกอน (ยกตัวอยางกรณี
ตรัสสอนภิกษุ) ดังนี้ (ไมตองอางที่มา เพราะมีทั่วไป)

เอวมฺเม สุตํ, เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ ฯ
ภควา เอตทโวจ …
คําแปล

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึง่ พระผูม พี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๙

อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูม พี ระภาควา พระเจาขา
พระผูมีพระภาคไดตรัสความขอนี้วา …
รูปแบบที่ละขอความ ทําไดหลายอยาง เชน
1. อยางงายทีส่ ดุ เริม่ ที่ “เอกํ สมยํ…” (ละ “เอวมฺเม สุตํ”)
2. แทนความทัง้ ทอนดวย “สาวตฺถีนทิ านํ/สาวตฺถนิ ทิ านํ”* (ละ
ขอความในยอหนาแรกทัง้ หมด)
3. บางทีใช “สาวตฺถยิ ํ วิหรติ” หรือเพียงวา “สาวตฺถยิ ํ” หรือ
“สาวตฺถี” แทน “สาวตฺถีนทิ านํ/สาวตฺถนิ ทิ านํ”
4. ในกรณีตรัส/กลาวสอนภิกษุดงั ตัวอยางนี้ บางทีละขอความ
ตอนตนทัง้ หมด เริม่ ที่ “ตตฺร โข ภควา/อายสฺมา (นามพระ
เถระ) ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ”
(ใชรูปแบบอื่นจากนี้ ก็มีบาง แตนอย ขอไมกลาวถึง)
เปนอันวา ในสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย พระสูตรสวน
มากเริ่มเรื่องในรูปแบบที่ละขอความ อยางที่วามานี้
บางทีพระสูตรเดียวกันแทๆ แตไปปรากฏซํ้าในตางคัมภีร
หรือแมแตคัมภีรเดียวกันแตตางฉบับ (เชน ฉบับอักษรไทย ฉบับ
ฉัฏฐสังคีติ ฉบับอักษรโรมัน) ตัวพระสูตรเองเหมือนกัน แตคําเริ่ม
เรื่อง ใชรปู แบบที่ละขอความตางแบบกัน (บางทีแหงหนึ่งใชรูป
แบบเต็ม แตอีกแหงหนึ่งใชแบบละขอความ)
(นานๆ ทานก็แสดงรูปแบบอยางเต็มไวครั้งหนึ่ง เชนในสูตร
*

“นิทานํ” แปลวา ตนเรื่อง, ความเปนมาของเรื่อง, เรื่องเดิม

๑๖๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

แรกของวรรค เหมือนกับใหตัวอยางไวสําหรับเติมในสูตรอื่นเมื่อ
ตองการแสดงรูปแบบที่เต็มอยางนั้น ดังจะเห็นไดในพระสูตร
ตางๆ ที่คัดออกมาทําเปนบทสวดมนต)
พระสารีบุตร อัครสาวก มีพระสูตรที่กลาวสอนภิกษุทั้ง
หลายบอยครั้ง ปรากฏวาพระสูตรของทานจํานวนมากใชรูปแบบ
ละขอความแบบที่ 4. (แตแบบที่ 1. ก็ไมนอย)
เมื่อพระมโนไมรูหลักที่วานี้ ทานก็นับไมถูก และยังแถมคิด
วาดภาพแบบหลงทางออกไปตางๆ
ทั้งนี้ จะแสดงตัวอยางตอทายคําอธิบายขอตอไป

๒. การมีทาทีเปนอัตตวิสัย เสริมดวยการมองอยางสลัว:

อยางที่กลาวแลววา พระมโนเขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ใหเปนงาน
เชิงวิเคราะหหาความจริง แต
• พระมโนมองคําแบบ หรือรูปแบบของขอความเริ่มพระสูตรคือ
“เอวมฺเม สุตํ, เอกํ สมยํ …” นี้ โดยเอาไปโยงกับสถานะของ
พระพุทธเจา หรือสถานะแหงความเปนพระศาสดา
ดังคําพูดของพระมโนนั้นวา “รูปของกริยาทีใ่ ชกบั พระพุทธ
เจา เชน การประทับ หรือ การตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาทีใ่ ชกบั
พระมหากัสสปะทัง้ สิน้ รวมทัง้ ลีลาการเทศนทพี่ ระพุทธเจาทรง
แสดงปรากฏในพระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน
ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนทีเ่ ปนการแสดงธรรมของ
พระเถระรูปอืน่ เลย แมกระทัง้ พระสารีบตุ รหรือพระโมคคัลลานะ …
เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร โดยการเริ่มดวยที่อยูของ
พระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริม่ ตนพระสูตรทัง้ หลาย เปน
การแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูม พี ระภาคเชนเดียวกัน”
แต เ มื่ อ ผู  อ  า นรู  เ ข า ใจหลั ก การใช คํ าแบบที่ ก ล า วมาแล ว

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๑

พรอมทั้งเรื่องราวและขอมูลประกอบมากมาย อยางที่ไดยกมาให
ดูแลว (แมแตพระสาวกผูนอยก็มีพระสูตรเหมือนพระพุทธเจา
เต็มรูปแบบยิ่งกวาพระมหากัสสป) ก็เห็นชัดวาเรื่องไมเปนอยางที่
พระมโนคิดหรือเที่ยวบอกกลาว และไมจําเปนตองชี้แจงอะไรอีก
(เดี๋ยวอานตอไปๆ จะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นๆ กวานี้อีก)
ขอนาสงสัยเหลืออยูเพียงวา แลวทําไมพระมโนจึงเขาใจผิด
ไปอยางนี้ได หรือผิดเตลิดไปไกลถึงเพียงนี้
เหตุใหพระมโนผิดเตลิดไป ที่สําคัญมี ๒ ประการ คือ
๑) พระมโนตั้งหรือสรางภาพในใจไวในทางที่จะใหเปนอยาง
นั้นกอน (จะเรียกวาตั้งสมมติฐานหรืออะไรก็แลวแต)
๒) ไปพบขอมูลบางอยาง ซึ่งดูคลายวาเขากัน หรือสอด
คลองกับภาพในใจที่ตั้งไวนั้น (เหมือนกับไดไปพบของจริงที่มายืน
ยันความคิดของตน)
พระมโนก็เลยลงขอสรุปหรือตัดสิน-วินิจฉัย คลายกับพูดวา
นี่เห็นไหมละ! พระมหากัสสปะแสดงตนเทียบเทียมสถานะของ
พระพุทธเจา หรือตั้งตัวเปนศาสดาสืบแทนพระพุทธเจา
ตัวเหตุวกิ ฤตทีท่ าให
ํ พระมโนผิดเตลิด ก็คอื (ในกรณีทพี่ ระมโน
ไมไดเจตนาปดบังขอมูล) พระมโนพบเห็นขอมูลไมเพียงพอ เพราะ
สํารวจตรวจตราไมทวั่ ถึง และไมรหู ลักเรือ่ งคําแบบทีว่ า มานัน้
(ยิ่งไปเจอขอมูลผิด ที่วาพระมหาโมคคัลลานะกลาวคํา “ขอ
โอกาส” เขาอีก พระมโนก็ยิ่งมั่นใจในทางที่ผิดของตนเต็มที่)
ถาพระมโนไดสํารวจตรวจตราพบเห็นขอมูลในเรื่องนี้อยาง
เพียงพอ (แมแตจะยังไมรูหลักเรื่องคําแบบเลย) ความคิดเขาใจที่
ผิดก็จะไมเกิดขึ้น และภาพที่คิดวาดไวลวงหนาก็จะหายไปเองโดย
ไมตองทําอะไรเลย

๑๖๒
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เหมือนกับคนเดินทางยามคํ่าคืน กลางความมืด มาเจอตน
อโศกอินเดียเขา เห็นลางๆ สลัวๆ (ในใจบางทีหวาดเรื่องผีอยู
แลว) เลยตกใจกลัววาเห็นเปรต นี่ก็เพราะเห็นขอมูลไมทั่วตลอด
ไมชัดเจน ไมเพียงพอ
แตถา มีแสงสวางพอ เขาไดเห็นขอมูลทัว่ ชัด เปรตก็หายไปเอง
บางทานอาจจะบอกวานายคนนั้นตีความผิดไป (ตีความเอา
ตนอโศกเปนผีเปรต) แตที่จริงไมควรเรียกวาเปนการตีความ หาก
เปนเพียงความเขาใจผิดตอขอมูล หรือแครับรูขอมูลผิดไป
ถาจะใหเปนวิชาการ ก็คงตองเรียกวา “วิชาการแบบผีหลอก”
เรือ่ งหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนก็มแี คนี้ อยาถือกันเลย
ที่ไดพูดวากลาวมา ที่จริงนั้น ขอโอกาสพูดวามองพระมโนในแงที่
ถาไมใชคาว
ํ าตลก ก็นา สงสาร
แตก็ตองเห็นแกประชาชนที่ควรจะรูเขาใจความจริง ไมให
พลอยหลงเขาใจผิด ซึ่งเปนเรื่องสําคัญกวา
ความจริง ความผิดพลาดในขอเขียนของพระมโนเรื่องกอน
นี้ คือ “พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรคอะไร” ก็นาจะทําใหทาน
ทํางานดวยความระมัดระวัง ไมประมาท และรับผิดชอบมากขึ้น
แตแทนทีจ่ ะเปนอยางนัน้ ทานกลับทํางานชิน้ ใหมนอี้ ยางลวกๆ
หละหลวม และทึกทักเอางายๆ ไมยิ่งหยอนไปกวากอนนั้นเลย

ค) ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอพระสูตร
ในขอ ค) นี้ ตัวอยางมีคอนขางมาก แมจะพยายามจํากัด ก็
ยังไมนอย และเห็นวาควรถือเปนโอกาสที่จะไดรูจักพระไตรปฎก
กันมากขึ้นดวย จึงขอยกไปตั้งเปนอีกตอนหนึ่ง

ตัวอยาง

รูปแบบการนําเสนอพระสูตร
ตอไปนี้ จะยกขอความสวนตนที่มีคําแบบ แหงพระสูตรของ
พระสาวกบางรูปมาใหดูเปนตัวอยาง
(เพื่อสงวนเนื้อที่ จะไมทําตารางเปรียบเทียบ ขอใหเทียบเอง
กับตัวอยางที่ยกมาใหดูแลวขางบน)
ขอยํ้าใหเปนจุดสังเกตไววา ในเรื่องพระสูตรของพระสาวก ที่
วามีรูปแบบการนําเสนอเหมือนของพระพุทธเจานั้น
๑) พระสูตรของพระมหากัสสปะมีนอยอยางยิ่ง นอยยิ่งกวา
พระสาวกที่ชาวพุทธทั่วไปไมคอยรูจักชื่อดวยซํ้า (ไมอาจเทียบกับ
พระสาวกผูใหญอยางพระสารีบุตร ที่พระไตรปฎกจารึกธรรมเทศนา
ไวทั่วไปจํานวนมาก)
๒) พระสูตรของพระมหากัสสปะทีม่ นี อ ยอยูแ ลวนัน้ ถาถือเรือ่ ง
รูปแบบตามตัวอักษรเปนสําคัญ ก็ไมมสี ตู รใดแมแตสตู รเดียวทีม่ รี ปู แบบ
การนําเสนอเต็มบริบูรณ สูแตสูตรของพระสาวกสามัญก็ยังไมได
(ทั้งที่ทั้งหมดพระมหากัสสปะมีแค ๓ สูตร ในสามสูตรนั้นก็มี
สอนภิกษุเพียงสูตรเดียว และสูตรเดียวนั้นก็มีรูปแบบไมบริบูรณ)

• ตั ว อย า งหนึ่ ง จากพระมหาโมคคั ล ลานะ

ขอทวนความจําตามทีพ่ ระมโนกลาววา “สวนของพระโมคคัลลานะ
พบลีลาการเริ่มตนพระสูตรในรูปแบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจา
เพียงแหงเดียว…พระโมคคัลลานะนั้นทานเริ่มดวยการขอโอกาส”

๑๖๔
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ไดบอกเสร็จไปแลววา พระสูตรของพระมหาโมคคัลลานะ ทีม่ ลี ลี า
การเริม่ ตนในรูปแบบที่ใกลเคียงกับพระพุทธเจา (ทีจ่ ริงเหมือนเลย ไมใช
แคใกลเคียง) มีหลายสูตร (มากกวาพระมหากัสสปะ) ไมใชสตู รเดียว
และก็ไมไดเริม่ ดวยการ “ขอโอกาส” แตอยางใด
คราวนีจ้ ะยกตัวอยางพระสูตรของพระมหาโมคคัลลานะมาใหดู
อีกสูตรหนึง่ ซึง่ ไมซากั
ํ้ บทีพ่ ระมโนยกมาแลว และสมบูรณกวาทีพ่ ระมโน
ยกมา

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะพํานักอยู
ณ เภสกฬาวัน อันเปนสถานที่ใหอภัยแกหมูมฤค ใน
ตําบลสุงสุมารคิระ ภัคคชนบท
ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุ
ทัง้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระมหาโมคคัลลานะ
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวดังนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาแมภิกษุปวารณาไว
วา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะ
วากลาวได แตภิกษุนั้นเปนคนวายาก ประกอบดวย
ธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก …
[ม.มู.๑๒/๒๒๑/๑๘๙; M.I.95]

• ตั ว อย า งที่ พ ระสารี บุ ต รแสดงธรรมต อ พระพั ก ตร

ไดกลาวแลววา พระสูตรของพระสารีบตุ รมีมาก ถาเปนพระสูตร
แบบทั่วไป ก็ไมตองยกตัวอยางมาแสดง เพราะแมแตพระสูตรของ

๑๖๕
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พระมหาโมคคัลลานะและพระสาวกผูนอยหลายทาน ก็มีรูปแบบ
เหมือนของพระพุทธเจาแลว ทําไมพระสูตรของพระสารีบตุ รจะไมเหมือน
ในทีน่ ี้ จะยกตัวอยางพระสูตรทีพ่ ระสารีบตุ รแสดง ณ ทีป่ ระทับ
ของพระพุทธเจา และที่ทานแสดงตามพระพุทธดํารัสมอบหมาย

ก. พระสูตรที่แสดง ณ ที่ประทับของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ประทับอยู ณ ฝงสระ
โบกขรณี ชื่อคัคครา เขตนครจัมปา
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรไดกลาวความดังนี้
เราจักกลาวธรรมสูงขึ้นไปถึงหมวดสิบ ที่เปน
เครื่องปลดเปลื้องกิเลสอันรอยรัดทั้งปวง เพื่อบรรลุ
พระนิพพาน เพื่อการทําที่สุดแหงทุกข …
[ที.ปา.๑๑/๓๖๔/๒๘๘; D.III.272]

ข. พระสูตรที่แสดง ตามพระพุทธดํารัสมอบหมาย
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควน
มัลละ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐
รูป ไดเสด็จถึงนครชื่อวาปาวา ของเหลามัลลกษัตริย
ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ที่

๑๖๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

สวนมะมวง ของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา …
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อเหลาเจามัลละ
แหงนครปาวากลับออกไปแลวไมนาน ไดทรงเหลียวดู
หมูภิกษุผูนิ่งอยู แลวไดรับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา
ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะ สารีบุตร
จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง จะ
พึงพักผอน
ทานพระสารีบุตรไดรับพระดํารัสของพระผูมีพระ
ภาควา อยางนัน้ พระเจาขา … (ตอจากนี้ พระสารีบตุ ร
แสดงสังคีติสูตร)

[ที.ปา.๑๑/๒๒๑/๒๒๒; D.III.207]

พระสูตรของพระสารีบตุ ร ทัง้ แบบ ก. และแบบ ข. ยังมีอกี มาก
พระสูตรของพระมหาโมคคัลลานะก็มที งั้ สองแบบนีด้ ว ย แตมี
จํานวนนอย (แบบ ก. ดู 16/686/318; S.II.273 และแบบ ข. ดู 18/326/227;
S.IV.182)
สวนของพระมหากัสสปะ พระสูตรสองแบบนี้ไมมีเลย
สําหรับพระสูตรของพระสารีบุตรในแบบ ก. นั้น (ขอใชคําให
ขําหนอย) ถามองแบบหาเรื่องอยางที่พระมโนทํากับพระมหากัสสปะ
ก็คงตองพูดวา เอะ! อะไรนี่ พระสารีบุตรทําไมทําตัวยิ่งใหญ เหมือน
ไมเคารพพระพุทธเจาเลย ทั้งที่จะพูดธรรมในที่พระองคประทับ ก็ไม
กราบทูลขอโอกาสเลย
แตที่จริงไมมีอะไร เปนแบบฟอรมของการเลาเรื่อง พระเถระ
ที่รวบรวมพุทธพจนทานตกลงกันวา เรื่องแบบนี้ ใชคําเลาวาอยางนี้
แคนี้

๑๖๗

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

• ตัวอยางพระสูตรของพระสาวก ที่ชาวพุทธทั่วไปไมรูจัก
สมัยหนึง่ ทานพระอุตตระพํานักอยูท ี่วฏั ฏชาลิกา
วิหาร ใกลภูเขาสังไขยก ในตําบลมหิสพัสดุ
ณ ที่นั้นแล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุทั้ง
หลายวา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนการดี ที่ภิกษุจะ
พิจารณาขอวิบัติของตน เปนครั้งคราว … พิจารณา
ขอวิบัติของผูอื่น เปนครั้งคราว … พิจารณาคุณ
สมบัติของตน เปนครั้งคราว … พิจารณาคุณสมบัติ
ของผูอื่น เปนครั้งคราว …
[องฺ.อฏก.๒๓/๙๘/๑๖๔; A.IV.162]

• ตัวอยางพระสูตรเดียวกัน ตางคัมภีร ใชตางรูปแบบ
& พระสูตรเดียวกันคัมภีรเ ดียวกัน แตตา งฉบับ ใชตา งรูปแบบ
À จะใหดูพระสูตรเดียวกัน

ในคัมภีรหนึ่ง มีคําแบบเต็ม เริ่มตั้งแต “เอวมฺเม
(ขาพเจาไดสดับมาอยางนี:้ -)

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี
ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทาน

สุต”ํ

๑๖๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

พระอานนทไดกลาวความดังนี้
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณี รูปหนึ่งรูป
ใดก็ตาม ยอมพยากรณการบรรลุอรหัตในสํานักของ
เรา ดวยมรรค ๔ ทั้งหมด หรือดวยมรรคเหลานั้น
มรรคใดมรรคหนึ่ง …
[ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๔/๔๓๒; Ps.II.92]

แตอกี คัมภีรหนึ่ง ในสูตรเดียวกันนี้ คําแบบละ “เอวมฺเม สุต”ํ
(ขาพเจาไดสดับมาอยางนี:้ -) ไว เริ่มที่ “เอกํ สมยํ” (สมัยหนึง่ ) ไปเลย

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

ทํานองเดียวกันนี้ พระสูตรเดียวกัน และอยูในคัมภีรเดียว
กัน แตในพระไตรปฎกตางฉบับ บางทีก็ใชคําแบบเริ่มพระสูตรไม
เสมอกัน ฉบับหนึง่ ใชรปู แบบเต็ม อีกฉบับหนึง่ ใชรปู แบบทีล่ ะบางสวน
ตัวอยางเชน มหาจุนทสูตร (สูตรของพระมหาจุนทะ) แหง
อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มีรูปแบบนําเสนออยางเต็ม ในฉบับฉัฏฐสังคีติ (พมา) และในฉบับอักษรโรมัน ของ The Pali Text Society
(อังกฤษ) ดังนี้ (คราวนี้ ผูอานพอจะคุนแลว จึงจะใหดูขอความที่เปน
ภาษาบาลีเดิม)
À

เอวํ เม สุตํ—
เอกํ สมยํ อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ วิหรติ สยํ
ชาติยํ ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ —
“อาวุโส ภิกฺขเว”ติฯ

๑๖๙

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

“อาวุโส”ติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต มหาจุนทฺ สฺส
ปจฺจสฺโสสุํฯ อายสฺมา มหาจุนฺโท เอตทโวจ —
“อิธาวุโส, ธมฺมโยคา ภิกฺขู ฌายี ภิกฺขู
อปสาเทนฺติ— …
[Ch.องฺคุตฺตร.2.312; A.III.355]

แตในฉบับสยามรัฐ (ไทย) ใชรปู แบบทีล่ ะ “เอวํ เม สุต/ํ เอวมฺเม
สุต”ํ โดยเริ่มที่ “เอกํ สมยํ” ไปเลย ดังนี้ (บางคําอาจสะกดหรือ
แจกรูปตางกันบาง)

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]

ขอแสดงคําแปลแบบแรกไว (แปลเพิ่มตอจากบาลีขางบนดวย
แตพอใหรเู นือ้ ความไดชดั ขึน้ ผูต อ งการทราบละเอียด พึงอานในทีม่ า
ดังไดอาง)

สมั ย หนึ่ ง ท า นพระมหาจุ น ทะอยู  ที่ นิ ค มชื่ อ
สัญชาติ ในแควนเจตี
ครั้ ง นั้ น แล ท า นพระมหาจุ น ทะเรี ย กภิ ก ษุ ทั้ ง
หลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย

๑๗๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทาน
พระมหาจุนทะไดกลาวความดังนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูขบธรรมใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานเหลาภิกษุผูเพงฌาน …
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌาน
ในธรรมวินัยนี้ ก็รุกรานเหลาภิกษุผูขบธรรม …
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูขบธรรม
ในธรรมวินัยนี้ยอมสรรเสริญภิกษุผูขบธรรมเทานั้น
ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ...
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌาน
ในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌานเทานั้น
ไมสรรเสริญภิกษุผูขบธรรม …
เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราทั้งหลาย ซึ่งเปนผูขบธรรม จักสรรเสริญคุณ
ความดีของเหลาภิกษุผูเพงฌาน …
ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูส มั ผัสอมตธาตุดวยกาย เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ
เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราทั้งหลาย ซึ่งเปนผูเพงฌาน จักสรรเสริญคุณ
ความดีของเหลาภิกษุผูขบธรรม …
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูแทงทะลุ
เห็นขออรรถอันลึกซึ้งดวยปญญานั้น เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ

๑๗๑

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
À อีกตัวอยางหนึ่ง

พระสูตรเดียวกัน มาซํ้าในตางคัมภีร
ในคัมภีรห นึง่ มีคาแบบเกื
ํ
อบเต็ม (ละเฉพาะ “เอวมฺเม สุต”ํ )
เริ่มที่ “เอกํ สมยํ” (สมัยหนึง่ ) 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 อายสฺมา สารีปุตโฺ ต เอตทโวจ สตฺตเิ ม
อาวุโส โพชฺฌงฺคา ฯ …
[สํ.ม.๑๙/๓๘๓/๑๐๒; S.V.70]

แตอกี คัมภีรหนึ่ง แทนขอความนําพระสูตรทั้งยอหนานั้น ดวย
“สาวตฺถีนทิ านํ” คําเดียว ดังนี้

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]

ขอแสดงคําแปลแบบแรกไว พอใหรเู นือ้ ความ

สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชต
วัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี

๑๗๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารี บุ ต รได ก ล า วว า ดู ก รผู  มี อ ายุทั้ ง หลาย
โพชฌงค ๗ ประการนี้ …
ขอใหดูอีกตัวอยางหนึ่ง พระสูตรเดียวกัน ในคัมภีรเดียวกัน
แตพระไตรปฎกตางฉบับใชคําแบบตางกัน
ในกรณีตอไปนี้ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ใชคํานําเสนอ
ในรูปแบบที่แปลกหนอยวา “สาวตฺถยิ ํ วิหรติ ฯ อาราเม ฯ” ดังนี้
À

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 ฉบับฉัฏฐสังคีติ (พมา) ใชคํานําเสนอตาม
แบบที่ใชทั่วไปวา “สาวตฺถนิ ทิ านํ ฯ” ดังนี้

สาวตฺถินิทานํ ฯ
ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ —
“อาวุโส, ภิกฺขเว”ติ ฯ
“อาวุโส”ติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส

๑๗๓

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ปจฺจสฺโสสุํ ฯ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ—
“ปุณฺโณ นาม, อาวุโส, อายสฺมา มนฺตาณิปุตฺโต
อมฺหากํ นวกานํ สตํ พหูปกาโร โหติ …”
[Ch.สํยุตฺต.2.86]

ขอแสดงคําแปลแบบแรกไว พอใหรูเนื้อความ (พึงสังเกตวา
พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย แปลคําวา “เอวมฺเม สุต”ํ ที่ถูกละ
รวมไวดวย)

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระ
วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ใกลพระนครสาวัตถี.
ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้ง
หลายมาแลวกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้น รับคําทานพระอานนทแลว. ทาน
พระอานนท ไดกลาวความดังนี้วา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานพระปุณณมันตานีบุตร
มีอุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม …

• แหล ง พระสู ต รที่ ส อนพระ มั ก ใช รู ป แบบสั้ น ที่ สุ ด

ไดกลาวแลววา ในสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย มีพระ
สูตรมากมายอยางยิ่ง (ตัวเลขตามแบบรวมได ๑๗,๒๑๙ สูตร) ทาน
จึงนิยมใชรูปแบบชนิดละขอความไวฐานเขาใจ หรือคําแบบชนิดแทน
ขอความ มาเริ่มนําเขาสูพระสูตรนั้นๆ
โดยเฉพาะในกรณีเปนพระสูตรที่สอนภิกษุทั้งหลาย ซึ่งดําเนิน

๑๗๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ความคลายๆ กัน ไมมีเหตุใหตองระบุชื่อสถานที่ และบุคคล เปนตน
ทานนิยมใชรูปแบบที่ตัดลัดที่สุด
ดังนั้น ในสองนิกายที่กลาวนั้น (โดยเฉพาะเลมทายๆ คือ เลม
๑๙ และเลม ๒๔) แมแตพระสูตรของพระพุทธเจา เมื่อตรัสสอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทานมักแทนคําแบบสําหรับเริ่มพระสูตรทั้งหมด ดวยคําวา
“สาวตฺถีนิทานํ” บาง “สาวตฺถิยํ” บาง “สาวตฺถี” บาง แลวเขา
“ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ” ไปเลย
ยิ่งกวานั้น บางที แมแตคําแทนเหลานั้น ทานก็ไมใส เพราะ
เปนของรูกันอยูแลว ทานเริ่มตนดวย “ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ” ไปเลย
ในทํานองเดียวกัน ในเลม ๒๑–๒๒–๒๓–๒๔ พระสูตรของ
พระสารีบุตรมีอยูไมนอย ทานผูรวบรวม (พระธรรมสังคาหกาจารย)
ก็ใชวิธีลัด โดยเริ่มตนดวย “ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตโฺ ต ภิกขฺ ู
อามนฺเตสิ” ไปเลย

- พอรูความจริงของพระสูตร ก็รูความไมจริงของพระมโน

ไดพูดเรื่องพระสูตรของพระพุทธเจา และของพระสาวกทั้ง
หลาย โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบขอความนําเสนอพระสูตร หรือคํา
แบบเริ่มพระสูตร มายืดยาว เสียเวลาและเนื้อที่ไปมาก แตก็เปนการ
ถือโอกาสไดรูจักพระไตรปฎกไปดวย
รวมความวา
½ คําแบบเริ่มพระสูตร หรือขอความนําเสนอเหลานี้ เปน
คําของทานผูรวบรวมซึ่งเลาเรื่องแวดลอมของพระสูตรทั้งหลายไว
เปนสวนตางหากจากเนื้อความในพระสูตรนั้นๆ ไมกระทบหรือแทรก
แซงเนื้อหาในพระสูตร

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๕

คําแบบ หรือขอความนําเสนอเหลานี้ ไมวาจะใชกับพระสูตร
ของพระพุทธเจา หรือของพระสาวกทั้งหลาย ก็เปนอยางเดียวกัน
ไมไดมีการแบงแยก เปนการเลาความเทานั้น ไมไดใชแสดงสถานะ
อะไรๆ
(สถานะก็เห็นไดเองจากคําเรียกอยูแลว วาเปน “ภควา” หรือ
"อายสฺมา อานนฺโท" หรือ "อายสฺมา นาคทตฺโต" ฯลฯ [สําหรับพระ
สาวกทุกทาน ใชเหมือนกันหมด ไมมีแบงแยกแตกตางเลย คือ
"อายสฺมา …”] และคํารับวา "ภนฺเต" หรือ "อาวุโส" เปนตน)
½ พระสูตรที่เปนของพระสาวกทั้งหลาย แมวาเมื่อเทียบกับ
ของพระพุทธเจา จะยังถือวานอย แตถานับตางหาก ก็มากทีเดียว
และพระสาวกที่มีพระสูตรอยูในพระไตรปฎกก็มีมากหลายทาน แม
แตพระเถระที่แทบไมมีชาวพุทธใดรูจัก อยางพระกามภูก็มีดวย ๒
สูตร และหลายสูตรก็เปนของพระสาวกรวมอยูดวยกัน ๒-๓ รูป
½ ถาจะเทียบกัน ก็กลายเปนวา พระสูตรของพระมหากัสสปะมี
นอยเหลือเกิน
½ เรื่องราวทั้งหมดนี้ ตรงขามกับที่พระมโนไดคิดแลวพูด
ออกมาในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ซึง่ ทานเอาจริงเอาจังถึงกับทําตาราง
เปรียบเทียบ ดูดงั วาจะตองเปนความจริง แตทแี่ ท ไมมอี ะไรเปนไปอยาง
ทีพ่ ระมโนกลาวนัน้
½ เรือ
่ งกลายเปนเหมือนวา พระมโนคงจะไมคอ ยรูจ กั พระไตรปฎก และไมเขาถึงขอมูลปฐมภูมคิ อื พระไตรปฎกบาลี เพราะสิง่ ทีท่ า นทํา
และพูดออกมาฟองวาทานไมไดอา นหรือคนพระไตรปฎกเพียงพอ แต
เพียงแคอา นผานๆ หรือลวกๆ แลวก็จบั โนนชนนี่ คาดหมายทึกทักวาไป
เปนคุง เปนแคว การตรวจสอบก็ไมมี หรือแทบไมทาํ ไมตอ งพูดถึงการที่
จะหาจะคนกันใหทะลุปรุโปรงถึงทีส่ ดุ

๑๗๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

วิสยั ของนักศึกษา (หรือจะเรียกนักวิชาการก็แลวแต) เมือ่ ทํางาน
ทางปญญา ตองหาความชัดเจนถองแทกนั ใหถงึ ทีส่ ดุ การทีค่ น ควาอาง
คัมภีรม ากมาย มิใชตอ งหมายความวาติดคัมภีร
แตเรือ่ งไหนมีตน เรือ่ งอยูท ใี่ ด หรือใครเปนเจาของเรื่องพูดมา
กอนทีเ่ ราจะวาของเราบาง ก็ซกั ถามดูหาใหจะแจงวา ทีเ่ ขาวาไว เขา
หมายถึงอะไรอยางไร จนกระจางแจมแจง เสร็จแลวก็ถงึ ทีเรา จะวา
อยางไรก็วา ไดเต็มที่ แตพรอมนัน้ ก็ตอ งแยกใหชดั วา ของเดิมเจาของ
เรือ่ งเขาวาอะไร และเราเห็นวาเปนอยางไร อยาใหสบั สนคลุมเครือ
เมือ่ ความจริงเปนอยางนี้ พระมโนควรพูดใหม:
ตรงขามกับทีพ่ ระมโนไดพดู วาพระมหากัสสปะมีพระสูตรมากที่
สุด ก็ตอ งพูดวา โถ! พระมหากัสสปะนะ ทัง้ ทีเ่ ปนพระมหาสาวกชัน้ นํา มี
พระสูตรที่ไดรับการจารึกไวนอยเหลือเกิน ไมเทียมทันแมแตกับพระ
สาวกชั้นผูนอย
½ ยิ่งกวานั้น ในพระสูตรเพียง ๓ สูตรที่พระมหากัสสปะมีอยู
นั้น ก็มีเพียงสูตรเดียวที่สอนภิกษุ
(สวนที่ทานพูดกับพระ ๒ ครั้ง ในเหตุการณชวงจะสังคายนา
คือ การปลอบพระในคณะของทานคราวพุทธปรินพิ พาน และปรึกษา
สงฆเพือ่ ชวนสังคายนา ไมนบั รวมดวย)
(เชนเดียวกับที่มีสูตรเดียวที่บอกวาทานสอนภิกษุณี แตไมได
กลาวถึงเนื้อหาคําสอน เพียงแตเลาตามแบบวา ทานไดอธิบายให
ภิกษุณีทั้งหลายเขาใจชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง; และใน
การอธิบายธรรมอยางนี้ ทานจะไมสนทนากับภิกษุณีเลยหรือ)
½ พรอมนั้น ก็ไมมีสูตรใดเลย ที่พระมหากัสสปะกลาวแสดง
หรือสอนตอพระพักตรพระพุทธเจา หรือไดรับพระดํารัสมอบหมาย
ใหสอนหรือแสดง (ตางจากพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๗

หรือแมแตพระอานนท)
½ เหตุใดจึงแทบไมมีสูต รของพระมหากัสสปะในพระไตรปฎก ทั้งที่เปนพระมหาสาวกถัดจากพระมหาโมคคัลลานะ
(พระมหาโมคคัลลานะเองก็มีพระสูตรไมมาก แมจะมีมากกวา
พระมหากัสสปะ ก็ยังนอยกวาพระอนุรุทธ และพระอานนท เปนตน)
เรื่องนี้อธิบายไมยาก เพราะสอดคลองกับเรื่องราวโดยรวม
อยางที่รูกันวา พระมหากัสสปะถือธุดงคอยูปา ทานก็อยูกับคณะของ
ทาน ไมไดอยูใกลชิดพระพุทธเจาบอยนัก (อาจจะอยูที่ถํ้าปปผลิคูหา
มากหนอย) การที่จะแสดงธรรมตอพระพักตร หรือไดรับพระดํารัส
มอบหมายใหสอนหรือแสดง ก็ตัดไปได
แตแนนอนวาทานก็ยอมสอนพระภิกษุในคณะของทาน ซึ่งก็
เปนคณะใหญ คําสอนของทานก็คงตองมากมาย แลวทําไมทั้งพระ
ไตรปฎกจึงมีเรื่องที่ทานสอนพระภิกษุเพียงสูตรเดียว
เมือ่ จะตอบใหสอดคลองก็ไมยากอีกนั่นแหละ ก็อยางทีร่ กู นั วา
พระไตรปฎกเปนที่ประมวลพุทธพจน มุงที่คําสอนของพระพุทธเจา
โดยหลักการก็ไมนาจะมีคําสอนของผูอื่น แตที่มีบางก็เพราะเปนเรื่อง
แวดลอมบาง โดยทรงรับรองบาง โดยทรงมอบหมายบาง สนองงาน
ของพระองคอยูบาง หรือพระสงฆรับรูและยอมรับทั่วกันวาพระพุทธ
เจาทรงวางพระทัย (พระสารีบุตรเปนตัวอยางที่เขากับเหตุผลทุกขอ)
(สําหรับพระมหาโมคคัลลานะ ทั้งที่ทํางานอยูใกลชิดพระพุทธ
เจา และเปนพระสาวกผูใหญ แตทําไมมีพระสูตรมากกวาพระมหา
กัสสปะนิดเดียว ก็คงเพราะอยางที่รูกันอยูวาทานเปนฝายฤทธิ์ หนัก
ไปทางงานบริหารและธุรการ ไมลงลึกทางงานแสดงธรรม ก็มีพระ
สูตรนอยเปนธรรมดา)
(งานหลักของพระสาวกทุกทาน ก็คอื การสอน ถาพระไตรปฎกจะ
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รวมเทศนาของพระเถระทั้งหลาย แมแตเฉพาะระดับมหาสาวกเขา
มาดวย ก็ไมรูวาจะมหึมาขนาดไหน แมแตในพระสูตรของพระพุทธ
เจา บางครั้งก็กลาวถึงงานสอนของพระมหาสาวก แตไมไดแสดง
เนื้อความที่สอน*)

- แคไมจริงก็ไมดี แตนี่พระมโนพูดตรงขามกับความจริง

นอกจากนั้น หลักการของพระไตรปฎกนี้ ยังตอบขอสงสัยอีก
หลายขอ ทีไ่ ดกลายเปนคํากลาวหาเท็จของพระมโนตอพระมหากัสสปะ
(ซึ่งไดพิสูจนไปแลว) เชนที่วา ทําไมจึงไมปรากฏวาพระมหากัสสปะ
ไดพูดถึงสตรีคนใดเลย
(ที่ จ ริ งพระมหากัสสปะพูดถึงหญิงกํ าพรายากไรที่ทานมุงไป
โปรด; พระสาวกรูปอื่นสวนมาก แมแตพระสารีบุตรเสียอีก ที่ไม
ปรากฏวาไดกลาวถึงสตรีใด)
ที่จริง ถาจะเปนความซื่อตรงก็ตาม ความรูจริงก็ตาม พระมโน
ควรพูดใหมวา ในพระไตรปฎกแทบไมปรากฏวามีพระเถระองคใด
กลาวถึงสตรีคนไหนๆ เลย (อาจจะเติมวา “เวนแตพระมหากัสสปะ
และพระ… ที่กลาวถึงหญิงบางคนบาง” หรือจะไมเติมก็แลวแต)
*

ขอใหดูขอความเอยถึงในอานาปานสติสูตร ตอไปนี้เปนตัวอยาง [ม.อุ.๑๔/๒๘๒/๑๙๐;
M.III.78]

“สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ … พระวิหารบุพพาราม เขตพระนคร
สาวัตถี พรอมดวยพระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนมากรูปดวยกัน เชน ทานพระสารี
บุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป …
ก็สมัยนั้นแล พระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพรํ่าสอนเหลาภิกษุอยู คือ บางก็
โอวาทพรํ่าสอนภิกษุ ๑๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่าสอน ๒๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่า
สอน ๓๐ รูป บางก็โอวาทพรํ่าสอน ๔๐ รูป ฝายภิกษุนวกะเหลานั้น อันภิกษุผู
เถระโอวาทพรํ่าสอนอยู ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่รูมากอน”

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๙

ในเมื่อพระไตรปฎกมุงไปที่พระพุทธเจา โอกาสที่จะมีคํากลาว
ของคนอืน่ ก็นอ ยอยูแ ลว และพระไตรปฎกก็เปนทีจ่ ารึกหลักธรรมคํา
สอน ไมใชที่บันทึกเหตุการณ ดังที่แมแตพุทธประวัติเองก็ยังหาได
ยากยิ่ง แมจะพยายามประติดประตอจากพระสูตรที่ตรัสแกคนโนน
คนนี้ ก็ยังไดเรื่องพุทธประวัติไมมาก แลวจะไปหาขอมูลเรื่องใครพูด
ถึงใครอะไรกัน
พระพุทธเจาประทับที่วัดบุพพารามของนางวิสาขานับวาบอย
มาก จะรองก็แตวัดพระเชตวันเทานั้น และพระสารีบุตรก็อยูที่วัด
บุพพารามนั้นไมนอย แตในพระไตรปฎกไมปรากฏวาพระสารีบุตรได
พูดกับนางวิสาขาเลย
ถาคิดอยางพระมโน เรื่องก็ตองออกไปวา ทําไมพระสารีบุตร
รังเกียจสตรีนัก แมแตไปอยูในวัดของนางวิสาขาไมรูวากี่คราวและ
ยาวนานเทาไร ก็ยังไมพูดกับนางวิสาขา
แตถาคิดตามปกติ ก็คงมองวา พระสารีบุตรก็พูดจากับนาง
วิสาขาตามเหตุการณในชีวิตประจําวัน และคงจะพูดไมนอย แมแต
สนทนาทางธรรมดวย แตไมมีเหตุการณที่เกิดคําสอนพิเศษที่จะจารึก
ไว เรื่องก็ผานไป
(ที่จริง พระมหาสาวกทุกทานก็ออกไปบิณฑบาตกันเปนประจํา
โดยเฉพาะพระมหากัสสปะก็ชอบไปยานคนจน มีหรือที่ทานเหลานั้น
จะไมไดพูดจากับผูคนหญิงชาย ทําไมจะตองรอใหพบบอกไวในพระ
ไตรปฎก และแมแตที่มีบอกไว พระมโนก็ไมเอามา)
การพูดของพระมโนนั้น มีหลายกรณีที่คลายกับเปนกลวิธีพูด
จูงความคิด หรือลอเขาทาง
เหมือนกับในยุคจับคอมมูนิสต ถามีคนออกขาววาคุณปลองไม
เคยเดินทางไปประเทศโลกเสรีเลย คุณปลองอาจจะเดือดรอน
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ที่วา “คุณปลองไมเคยเดินทางไปประเทศโลกเสรีเลย” นั้นก็
เปนความจริง แตคุณปลองก็ไมเคยเดินทางไปประเทศสังคมนิยม
คอมมูนิสต หรือตางประเทศที่ไหนเลยทั้งนั้น
คําพูดออกขาวนั้น แมจะเปนความจริง แตแฝงนัยที่จูงหรือลอ
ใหคนคิดไปในทางเท็จวาคุณปลองคงจะไดเดินทางไปประเทศสังคม
นิยมคอมมูนิสต
คําพูดของพระมโนนี้ เจาตัวคงตองยอมรับวาเปนอกุศลยิ่งกวา
คําออกขาวทํารายคุณปลองนั้นอีก เพราะทั้งคําที่กลาวออกมา และ
นัยที่ตองการสื่อ ลวนไมจริงทั้งสิ้น
แตโดยทั่วไป หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโน มีลักษณะ
แบบทึกทักงายๆ คือพบนั่นนิดนี่หนอย ไมตองคนควาตรวจสอบให
ชัด จับโนนชนนี่ได ก็วาดเปนเรื่องเปนราวไปตามแนวที่ตนนึกใหเปน
เขาทํานองที่วา “วิชาการผีหลอก”
วิชาการแบบนีก้ ส็ นุกดี มีเรือ่ งใหมาถกเถียงกันเปนคุง เปนแคว ดู
เหมือนเขาที แตควรพิจารณาวาเปนความเจริญงอกงามทางปญญา ที่
จะนําไปสูว ชิ าไดจริงหรือ
คนหนึง่ อาจจะมาเสริมพระมโนวา “มีภกิ ษุณรี ปู เดียวทีช่ นื่ ชมยก
ยองพระมหากัสสปะ คือภัททกาปลานี อดีตภรรยาของทาน นีเ่ ห็นไหม
ไมมภี กิ ษุณรี ปู อืน่ นิยมยกยองดวยเลย แสดงวาพระมหากัสสปะไมเปน
ทีย่ อมรับของภิกษุณที วั่ ไป และภัททกาปลานี อดีตภรรยาของทานนัน้
ก็คงเขากันไมไดกบั พวกภิกษุณี เมือ่ มาชืน่ ชมยกยองพระมหากัสสปะ ก็
ยิง่ ทําใหพวกภิกษุณไี มชอบทานหนักขึน้ ”
ผูท จี่ ะตอบพวกพระมโน ขอใหลองตอบคําแตงความทีว่ า นีด้ ู
พรอมกันนี้ อีกคนหนึ่งก็อาจจะมาแยงพระมโนวา “ไมใชพระ
มหากัสสปะครองอํานาจไดหรอก แตทานคุมพระไมอยู ดูซิ พอ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สังคายนาเสร็จ พระเถระทัง้ หลาย ไมรรู ปู ไหนๆ บาง ก็มากลาวโทษ
พระอานนทวา ทําไมถกู (ทุกกฺ ฏํ) ในเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ใหพระอานนทยอม
รับโดยไมมมี ติสงฆ”
ถาทํางานวิชาการกันลวกๆ สะเปะสะปะอยางนี้ ก็ยากจะเอาดี
ที่เปนสาระได จึงตองพูดวา ถางานวิชาการไทยไดแคนี้ สังคมไทยไม
มีทางพนความลาหลัง
ที่วานี้มิใชหมายความวา จะใหหยุดอยูในสุดโตงขางตรงขาม
ที่ไมรูจักคนควาวิเคราะหวิจัย ซึ่งก็ไมเจริญปญญาแนนอน
แตตองกาวไปอยางหนักแนนในความชัดเจนถองแท โดยมั่น
แนวในความใฝปญญาอยางจริงจัง
ยอนกลับไปดูคํากลาวของพระมโน ที่ทานพูดถึงรูปแบบคํานํา
เขาสูพระสูตร ทํานองวาพระมหากัสสปะแสดงตนเปนผูสืบแทนพระ
ศาสดา
ตามคําของพระมโนที่วา “ลักษณะการนําเสนอในรูปแบบที่
ใกลเคียงกับพระพุทธเจา…เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร
โดยการเริ่มดวยที่อยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกันกับการเริ่มตน
พระสูตรทั้งหลาย เปนการแสดงฐานะของพระศาสดาแทนพระผูมี
พระภาคเชนเดียวกัน”
(ที่จริง ดังไดพูดแลววา คําแบบสําหรับเริ่มพระสูตรของพระ
สาวกทุกทานก็เหมือนกันทัง้ นัน้ และเหมือนกับพระพุทธเจาดวย ไมใช
แคใกลเคียงอยางที่พระมโนวา และก็ไมไดมีความหมายพิเศษอะไร
เหมือนในคํากลาวของพระมโน)
ขอติ๋งตางวา ถาพระมหากัสสปะมีอํานาจและทําการถึงกับ
บันดาลใหรูปแบบคําเริ่มพระสูตรของทานเทียบเทียมพระพุทธเจาสืบ
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แทนฐานะแหงพระศาสดาไดแลวไซร การณก็นากลายจะเปนวา
๑) ทานก็คงใชอํานาจหรืออิทธิพลทําใหในพระไตรปฎกไมมี
หรือไมเหลือขอความใด ที่จะทําใหใครมีโอกาสที่จะมองทานในทางที่
ไมนาสบายใจ
๒) ทานก็คงมีอิทธิพลทํ าใหในพระไตรปฎกบรรจุพระสูตร
ของทานมากๆ อยางนอยเทศนาของทานแกศิษยในคณะ ที่แสดงไว
มากมาย ก็จะตองเขามาบาง แตนี่กลับไมมีเขามาเลย (นอกจากสูตร
เดียว ซึ่งไมชัดวาแสดงแกพระพวกไหน)
เมื่อเห็นชัดแลววา พระมหากัสสปะไมไดมีพระสูตรมากแต
อยางใด รูปแบบการนําเสนอพระสูตรของทานก็ไมแปลกอะไร เรือ่ งราว
ของทานก็ไมมีพิเศษกวาใคร มีแตไปเที่ยวบิณฑบาตตามตรอกซอก
ซอยยานคนที่เขาถือวาชั้นตํ่า ไปรับบิณฑบาตจากหญิงกําพรายากไร
และจากบุรุษโรคเรื้อน ถึงตอนนี้ เรื่องก็คงจะพลิกกลับตรงขาม
คราวนี้ก็กลายเปนวา ที่แทนั้น พระมโนนี่ตางหาก ที่มีความ
คิดแบบพราหมณ ก็เลยมองอะไรๆ แบบพราหมณ แลวก็จะเอา
ความคิดแบบพราหมณนั้นมายัดใสใหพระมหากัสสปะ และแมแตจะ
ละเลงลงไปในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา แตเมื่อไมมีชองที่
เปดให คําของพระมโนก็เลยเปนโมฆะไป

- สงทาย เพื่อชวยกันตระหนักที่จะแกไข ทานที่เปนผูใหญ
ถึงจะวาแรงไป ก็อยาไดถือกัน
เทาที่เขียนมานี้ ไมใชเปนเรื่องเกี่ยวกับสวนตัวของพระมโน
แตเปนความจําเปนทีจ่ ะตองใหประชาชนเกิดความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง
เปนที่ชัดเจนวา สิ่งที่พระมโนเขียนเผยแพรออกไปมากมายใน
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นัน้ เปนความเท็จ ซึง่ ไมควรปลอยทิง้ ไวใหผคู น
อยูกับความรูเขาใจที่ผิด
ไมวา ความเท็จทีพ่ ระมโนเผยแพรออกไปนัน้ จะเกิดจากความไมรู
ของพระมโน หรือเกิดจากเจตนาที่จะทําอยางนั้นก็ตาม ก็ทําใหเกิด
ผลเสียหายทั้งนั้น อยางนอยก็เปนการประทุษรายสังคมทางปญญา
การทําหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้นขึ้นมา เรายังไมรูไดวาจะมี
วัตถุประสงคที่แทอยางไร แตในการใดๆ แมหากจะมีเปาหมายที่ดี ก็
ไมควรสรางความสํ าเร็จของตนบนฐานแหงความเท็จ คือไมควร
แสวงหาความสําเร็จดวยวิธีที่ถือไดวาเปนการหลอกลวง
การทํางานทางวิชาการทัว่ ไป เปนเรือ่ งทีต่ อ งมีความรับผิดชอบ
อยูแ ลว ยิง่ เปนเรือ่ งทีเ่ ผยแพรแกประชาชน จะตองระวังอยางมากทีจ่ ะ
ใหประชาชนไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตอง
พระมโนจะวาอยางไร ก็รบั ผิดชอบสวนตัวไป แตขอใหรบั ผิดชอบ
ตอธรรมะ ตอสัจจะ และตอประชาชน โดยนําขอมูลทีถ่ กู ตอง ทีม่ จี ริง
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เปนจริงมาแสดง และวิเคราะหวิจารณบนฐานของขอมูลที่ถูกตอง
เมือ่ มีขอ นาสงสัย ก็มสี ทิ ธิทจี่ ะตัง้ ขอสงสัย แตตอ งไมเอาขอมูล
เท็จมาเปนเครื่องวินิจฉัย เพราะการตัดสินดวยขอมูลเท็จนั้น เปน
ความทุจริต
นาแปลกใจที่ทานผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายทาน ก็พลอยหลง
ไปกับความเท็จในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นั้น ถึงกับกลาวคําชื่นชม
ยกยอง ซึง่ ทีแ่ ทกค็ งทําดวยความไมรหู รือไมกล็ ะเลยหลวมตัว แตกลาย
เปนการซําเติ
้ มสังคมนี้ใหจมตํ่าลงไปอีก ไมพนการที่จะถูกแคะไควา
หลับหูหลับตาเชิดชูความเท็จไปไดอยางไรกัน
ทานที่เปนบุคคลชั้นนํา มีประสบการณมาก ยอมรูตระหนักวา
การเผยแพรขอมูลเท็จตอประชาชน ทําใหสังคมวงกวางเขาใจผิดตอ
บุคคลผูใดผูห นึง่ หรือตอเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดก็ตามนัน้ เปนความเสียหาย
รายแรงเพียงใด
ดังทีร่ กู นั วา ทานเหลานัน้ มีสว นอยางมากในการทําใหขา วสาร
ขอมูลเท็จที่วานี้ ไดแรงกระตุนหนุนผลักใหแพรหลายออกไป
จึงหวังวา ทานเหลานั้นจะเขาใจถึงความสมควรในการที่จะ
ตองใหตัวทานเองตองเปนจุดกระทบ ในการเสริมแรงตีกลับแหง
การแกไขความเขาใจที่ผิดนั้น
พรอมนั้น ตัวทานเองก็คงจะไดหาความรูจริง ที่จะแกไขความ
เขาใจที่พรามัวและผิดพลาดไป
แมถึงทานที่มุงมั่นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ก็หวังวาจะไดแง
พิจารณาที่จะศึกษาเพื่อเสริมความชัดเจนในเรื่องที่มาดหมายนั้นยิ่ง
ขึ้นดวย
ทีส่ าคั
ํ ญยิง่ ควรจะไดเตือนสติคนในสังคมนี้ ทีจ่ มอยูก บั ทัศนคติ
นิยมตื่นเตนของนอกแมที่ตื้นเขิน และอะไรๆ ที่ใหมๆ แผลงๆ โดยไม
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แสวงปญญากันอยางจริงจัง ทําใหสงั คมนีไ้ มรจู กั ตืน่ จากความหลับไหล
ขอเขียนแอบอิงรูปแบบวิชาการของพระมโนนี้ แมจะกระทํา
ตอพระพุทธศาสนา แตไมทาให
ํ เกิดความเสียหายอะไรไดจริง เพราะ
ความจริงก็คงอยู ซึ่งไมไดเปนอยางที่พระมโนพูดออกมา ดังนั้น
สําหรับผูที่รูทัน ขอเขียนของพระมโนนั้นจึงไมมีสาระ ไรความหมาย
ผลเสียหายแทจริงที่นาหวงใย นอกจากประชาชนจะไดความรู
ํ คนตืน่ ยุคสมัย แมทเี่ รียกตนเปนนักวิชาการ นอกจาก
ผิดๆ แลว ก็ทาให
พลอยหลงผิดไปดวยแลว ยังงมอยูก บั คานิยมทีต่ ดิ รูปแบบทางวิชาการ
อยางผิวเผิน โดยไมตนื่ ตัวในการทีจ่ ะแสวงหาความรูใ หถอ งแทจริงจัง
แลวก็จมอยูในความลาหลัง ดังไมรูตัววากําลังหลงชื่นชมความดอย
ของตนเอง
อยามัวเพลินภูมใิ จกับการอางชือ่ มหาวิทยาลัยใหญๆ ในเมืองนอก
ํ นและมิใชโอกาส แตคณ
ุ คาทีแ่ ทของบัณฑิต
ทีเ่ รียนจบมา ในเมือ่ ไมจาเป
จากเมืองนอก และสิ่งที่สังคมไทยพึงคาดหวังจากบัณฑิตเหลานั้น
คือการสรางผลงานทางวิชาการที่เปนเลิศสมสถานะของสถาบันของ
ตนใหแกสังคมไทย และถาไหวก็แกทั้งโลก
กับทั้งถาเปนไปได จะตองมุงมั่นทํามหาวิทยาลัยของไทยเรานี้
ใหลุถึงความเปนเลิศอยางมหาวิทยาลัยระดับยอดของเมืองนอก
เหลานั้น และใหเลิศลํ้าเหนือกวาเขาในเรื่องที่เราควรจะเปน เพื่อมี
อะไรใหเขาไดพึ่ง เปนภาคไทยแกโลกบาง ซึ่งควรจะตองมุงมั่นทําให
ได และมิใชสิ่งเหลือวิสัยสําหรับคนไทยอยางแนนอน
ผูที่เรียนจบมาจากสถาบันใหญๆ ควรทําผลงานที่มีสาระนา
เชื่อถือ เพื่อผดุงเกียรติคุณของสถาบันไว ไมควรทํางานที่ลวกๆ
หละหลวม อันบั่นรอนคุณคาของสถาบันนั้น
แทนที่จะเอาชื่อสถาบันมาอางเพื่อเชิดชูสถานะของตน ควร
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ตั้งใจนําเอาความรูค วามสามารถทีไ่ ดจากการศึกษาทีน่ นั่ มาทํางานแผ
ขยายประโยชนสุขออกไปในสังคม และทํ าตนใหเปนเครื่องเชิดชู
เกียรติคุณของสถาบัน
ถึงจะอางชื่อมหาวิทยาลัย แตหากทํางานเลินเลอเหลาะแหละ
ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญเพียงใด ก็ไมพนถูกดูแคลน และ
เมื่อมากดวยศิษยแบบนั้นนานไป ก็ยอมมีวันที่มหาวิทยาลัยจะเสื่อม
ลงไปจากสถานะแหงความเปนเลิศของตน
มหาวิทยาลัยจะใหญขนาดไหน ไมวาจะอางกี่มหาวิทยาลัย ก็สู
อางของจริงหนึ่งเดียวไมได
คนไทย เมื่อจะไปเรียนตอในตางประเทศ จะตองมองใหชัดทั้ง
ดานของเขาวา เราจะไปเรียน จะเอา หรือจะไดอะไรจากเขา
ไมวา จะเปนการเรียนในสถาบันและในระบบการศึกษา หรือการ
ศึกษาในชีวิตจริงที่เปนบรรยากาศแหงสังคมของเขาโดยรวม ทั้ง
ปจจุบัน หยั่งลงไปใหถึงรากเหงา และสวนนําหนาของเขา ที่เปน
แนวโนมสืบเนื่องตอไป
พรอมนั้น ก็ตองมองเห็นในดานของเราวา เขาควรไดเรียน
อะไรจากเรา
พูดงายๆ วา ตองคํานึงไวโดยตระหนักชัดวา เราจะไปเอา
อะไรจากเขา และเรามีอะไรที่จะไปใหแกเขา
ไมควรตื่นโกกับการกลาแสดงความเห็น ซึ่งมิใชเปนสาระที่จะ
ทําใหสงั คมไดอะไรแทจริง ถาการแสดงความคิดเห็นนัน้ ไมมากับการ
แสวงความรูอยางทั่วตลอด และบนฐานแหงการมีขอมูลที่เปนจริง
การแสดงความเห็นจากความไมรหู รือรูผ ดิ ๆ จะมีประโยชนอะไร
นอกจากทําใหตวั คนเองก็เลือ่ นลอย สังคมก็อลเวง หรือยิง่ จมดิง่ ลงใน
ความลาหลัง
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จะตองใหการแสดงความเห็นมาดวยกันกับการหาความรู และ
การแสวงความรูจะตองเปนฐานของการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
สังคมที่มีแตนักแสดงความเห็น แตหาคนรูจริงไดยากนั้น เปน
สังคมไสกลวงลวงตา จะเอาดีไดยาก
อยาใหคนขางนอกเขาตราหนา วาสังคมไทยนี้ มีแตความสลัว
คลุมเครือ พรามัวไปเสียทุกอยาง แมแตทางวิชาการที่เปนเรื่องของ
ปญญาสําหรับใหความสวาง ก็ไมหาความชัดเจน
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนนี้ อานเพียงนิดหนอยก็
เห็นไดแนวา มีแตการคาดเดา ทึกทักเอา และความสับสน เพิ่ม
ความสลัวคลุมเครือทางปญญา
ในทางจริยธรรมคือศีล พูดกันวาตองโปรงใส ฉันใด ทาง
ปญญาก็ฉันนั้น ตองใหทุกอยางชัดเจน เทาที่จะเปนไปได จะนําเสนอ
อะไร ตองใหกระจางแจมแจง
ถาคนหาสุดแรงแลวยังไมชดั ก็ตอ งบอกใหชดั วา เทาทีข่ า พเจา
คนหรือคิดได รูห รือเปนอยางนี้ ไมใชเปนนักวินจิ ฉัย เห็นอะไรนิดหนอย
ก็จบั เขาทางแลวทึกทักเรือ่ ยไป
ในทีน่ ี้ ยังไมคดิ วาพระมโนมีเจตนาจะบิดเบือน และคงไมไดตงั้ ใจ
หลอกลวง แตปญหาเกิดจากการหลอกตัวเอง เพราะทํางานลวกๆ
สัมผัสขอมูลอยางผานๆ เผินๆ อยางทีว่ า จับโนนชนนี่ แลวดวนปรุงแตง
ขึน้ บนฐานแหงภาพความคิดที่ตั้งไวกอน อีกทั้งขาดการตรวจสอบให
เขาถึงความถองแทชัดเจน
องครวมทีเ่ ปนจริงถูกตองจะปรากฏได ตอเมือ่ มองเห็นองครว ม
ทั้งหลายชัดเจน พรอมทั้งหยั่งถึงระบบสัมพันธที่เชื่อมโยงองครวม
เหลานัน้ ไมวา จะเปนความสัมพันธเชิงมิติ หรือความสัมพันธเชิงเหตุปจ จัย
พูดงายๆ จะเห็นองครวมทีส่ มบูรณ ก็ตอ งแยกแตละสวนไดชดั ทัง้
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ชัดของสวนนัน้ ๆ ทัง้ ชัดในความสัมพันธของสวนตางๆ ตอกัน และชัดใน
ความสัมพันธตอ ระบบ ใหถงึ จุดทีอ่ งครวมกับแยกสวนคืออันเดียวกัน
จึงตองยํ้ากันเรื่อยวา ระวังอยาไปสุดโตง สมัยหนึ่งก็แยกสวน
มุงจําเพาะไปจนขาดลอยจากกัน อีกสมัยหนึ่ง ไมเอาแลว วาแยก
สวนไมพบความจริงและไมไดผลจริง ก็เลิก หันไปมององครวมแตได
แคคลุมเครือ
ถาองครวมก็รูขาดๆ พรองๆ ความสัมพันธก็เห็นพราๆ ลางๆ
แทนทีจ่ ะเขาถึงองครวม ก็จะไดแตองครวน แลวก็กลายเปนองคหลอก/
องคหลอน
เหมือนกับเจอตนอโศกอินเดียในความสลัว ทุกสวนมองไมชัด
โยงความสัมพันธไดเพียงพรามัว เลยไดภาพนากลัวเห็นเปนเปรต เขา
ลักษณะทีเ่ คยพูดมากอนแลววาเปนวิชาการผีหลอก ซึง่ ไมมเี สียเลยจะ
ดีกวา
นีแ่ คบรู ณาการในการมอง เมือ่ แตละสวนก็ไมชดั ความสัมพันธ
กันก็พรา เลยไดวชิ าการแบบผีหลอก
แตถาเปนบูรณาการในการทํา ถาแตละองคประกอบไมไดที่
และมาสัมพันธกนั ไมประสานสมดุลพอดี ก็อาจเกิดความพินาศเหมือน
ยานอวกาศทีร่ ะเบิดพังทลาย
คนทีท่ างานทางป
ํ
ญญาใหแกสงั คม ควรทําอยางมีความรับผิด
ชอบและไมประมาทใหมาก
ติเตียนกันนักเรื่องพระที่ประพฤติทราม แนละ พระพวกนี้ไมดี
ทําลายภาพของพระพุทธศาสนา และบงชี้ภาวะเสื่อมโทรมทางศีล
ธรรมของสังคม ถวงการพัฒนาประเทศ
แตงานที่แอบแฝงมาในชื่อวาเปนวิชาการ หรือนําเสนอของ
เทียมในภาพแหงวิชาการ โดยทํางานอยางลวกๆ สุกๆ ดิบๆ หรือสุก
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เอาเผากิน มีแตความสลัวคลุมเครือ จะซํ้าเติมภาวะออนแอทาง
ปญญา ทําใหประเทศชาติจมอยูในความลาหลังไมมีที่สิ้นสุด
มองอะไรลวกๆ ผิวเผิน แลวทึกทักเอาวาตีความ อางเปนวิชา
การเสียโก จะตางอะไรจากพวกชาวบาน ชนิดทีเ่ จอรอยขีดรอยถากที่
โคนตนไม แลวถนัดตีความเปนหวยเบอร
คนไทยควรมุง มัน่ ทํางานวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดใหได เพราะ
นี่คือความเขมแข็งทางปญญา ที่เปนทั้งแกนทั้งแกนของการพัฒนา
วิชาการของนักบูรณาการแบบเจอผีหลอกก็ตาม วิชาการของ
นักแยกสวนแบบขูดหาเลขหวยก็ตาม กาวไมพนความมักงายและ
ความลาหลัง ไมตอ งพูดถึงวาจะพาใหลาเลยเขาขึ
ํ้
น้ ไปเหนือการแขงขัน
แมเพียงจะใหมีชัยในการแขงขัน ก็ไมอาจเปนไปได
ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ นี้ พระมโนพยายามชี้วาพระบาง
องคบางกลุมในอดีตมีอคติ แตทานเหลานั้นจะมีอคติจริงไหม ยังไมรู
กันแน แตที่แนๆ ก็คือ พระมโนไดทําการชี้นี้ ดวยวิธีใชความเท็จ
อยางนอยก็ไมพนที่จะเปนการกลาวหาเขาดวยการหลอกลวง
สถานการณนี้ ควรเตือนสติ มิใชเฉพาะพวกตื่นยุคสมัย แมใน
ฝายสถาบันพุทธศาสนาของไทย ก็ควรตื่นขึ้นมา รูสถานการณขาง
นอกใหทัน และรูเรื่องขางในของตนใหถนัด
ขนาดหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ที่เต็มไปดวยขอมูลเท็จชนิด
โตงๆ ตื้นๆ ดื่นไป คนไทยชาวพุทธมากมาย ก็ยังรูไมทัน ฟองถึง
สภาพออนแอแหงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ที่ควรรีบแกไข
สถาบันพุทธศาสนาจะตองเรงขวนขวายไมประมาท ในการทํา
หนาที่สรางปญญาแกพุทธบริษัท และสื่อสารใหประชาชนรูเขาใจให
ถูกตองทันการณ จึงจะรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยู และบําเพ็ญ
ประโยชนสุขแกประชาชนไดสําเร็จ

ผนวก ๑
จริยาของพระมหากัสสปะ
ตามขอมูลเอกสารเทาที่พบผาน โดยเฉพาะจากพระไตรปฎก
จริยาหรือแนวทางชีวิตของพระมหากัสสปะที่ปรากฏขึ้นมาเปนภาพ
ทั่วไป โดยยังไมไดผานการสันนิษฐานหรือวินิจฉัยของผูหนึ่งผูใด จะ
เปนทํานองนี้ไหม คือ
พระมหากัสสปะออกบวชจากตระกูลพราหมณ ทานไมชอบอยู
ในที่มีหมูชนมาก ที่จะตองปรากฏตัวนําหนาหมูคณะ จึงถือธุดงค
โดยเฉพาะขออยูปา และออกไปอยูเงียบๆ ชุมชนที่ทานพบปะเมื่อ
ออกบิณฑบาต ก็คือชาวบานทั่วไป โดยเฉพาะทานชอบไปตามยาน
คนยากจน
เรื่ อ งของพระมหากั ส สปะไม ค  อ ยได รั บ การจารึ ก ไว ใ นพระ
ไตรปฎก ทานปรากฏองคชัดในชวงเวลาที่พระพุทธเจาปรินิพพาน
ใหมๆ ซึ่งทานไดชวนพระเถระผูใหญใหทําสังคายนาเพื่อรวบรวมพุทธ
พจนไวเปนแบบแผน
หลังจากการสังคายนาเสร็จแลว ทานก็มีชีวิตอยูแบบเงียบ
สงบอยางเดิม และก็เชนเดียวกับพระเถระอื่นๆ ในยุคนั้น ที่ไม
ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับทานอีกหลังจากนั้น
ในดานการบริหารสังฆะ เปนธรรมดาวา เมื่อพระพุทธเจาทรง
เปนพระบรมศาสดาผูตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น ผูที่บวชเปนภิกษุ ก็คือผู
ศรัทธาและยอมรับพระองคอยูแลว ทานเหลานั้นก็คอยรับฟงคําสั่ง
คําสอนที่จะประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๑

เมื่อสังฆะเติบใหญขึ้น และแผขยายกวางออกไป สงฆใหญ
นอยที่เปนคณะยอยอยูในถิ่นตางๆ มีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํา โดย
มีองคพระบรมศาสดาเปนศูนยกลางรวมกัน และถือปฏิบัติหลักการ
แหงพระธรรมวินัยเดียวกันตามพุทธเทศนาและพุทธบัญญัติ หากมี
ขอพิจารณาพิเศษก็นําเรื่องกราบทูลเสนอขอพุทธวินิจฉัย
ระหวางที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทรงมีพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ อยูรับสนองงาน
ชวยบริหารสังฆะ จนเปนที่รูและยอมรับของภิกษุทั้งหลายทั่วกัน
และพระพุทธเจาก็เคยตรัสวา [ม.ม.๑๓/ ๑๘๙/๑๙๘; M.I.459] “ดีแลวๆ
โมคคัลลานะ แทจริง เรา หรือสารีบุตรและโมคคัลลานะ พึงบริหาร
ภิกษุสงฆ” แตพระอัครสาวกทั้งสองไดปรินิพพานกอนพระพุทธเจา
หลังพุทธปรินิพพาน สงฆใหญนอยที่เปนคณะยอยอยูในถิ่น
ตางๆ ก็มีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํา โดยถือปฏิบัติหลักการแหงพระ
ธรรมวินัยตามพุทธเทศนาและพุทธบัญญัติเทาที่ตนรับทราบไว ซึ่ง
อาจจะไมสมํ่าเสมอทั่วถึงกัน
ครั้นมีสังคายนาแลว ก็ไดขอยุติรวมกัน และเปนการปดราย
การแหงพระธรรมวินัยในขั้นตอนสําคัญ วาจะไมมีพุทธเทศนาและ
พุทธบัญญัติเพิ่มขึ้นอีก
(พระปุ ร าณะซึ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง หลั ง สั ง คายนาเสร็ จ กล า วว า
ธรรมวินัยก็เปนอันพระเถระทั้งหลายสังคายนาดีแลว แตตวั ทานเอง
จักทรงไวตามทีไ่ ดสดับรับมาตอพระพักตรของพระผูม พี ระภาค; หลัง
จากนี้ สวนที่มีเพิ่มก็เปนจําพวกเถรภาษิต)
ตอแตนั้น การบริหารสังฆะก็เปนเรื่องของสงฆใหญนอยในถิ่น
นั้นๆ ซึ่งมีอุปชฌายอาจารยเปนผูนํา โดยมีพระธรรมวินัยที่ยุติในการ

๑๙๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

สังคายนานั้นเปนหลักการที่ยึดถือเปนอันเดียวกัน
เมื่อมีขอสงสัยไมแนใจ ก็อาจจะมีพระเถระผูเปนที่เคารพนับ
ถือกวางขวาง หรือทานที่เชี่ยวชาญในดานนั้นๆ ซึ่งเปนที่เชื่อถือใน
ถิ่นแควน เปนที่ปรึกษาหรือเปนที่อางอิง
ที่ ว  ามานี้ เปนการมองภาพกวางๆ ใครสนใจจะคนควา
ประมวลความเรื่องพระมหากัสสปะ ในแงที่สัมพันธกับความเปนมา
ของสังฆะ รวมมาใหครบบริบูรณ และทําเรื่องราวใหจะแจงยิ่งขึ้นอีก
ก็เปนการดี
ทั้งนี้ ขอสําคัญ การจะวิเคราะห วิจารณ สันนิษฐานหรือ
วินจิ ฉัยใดๆ ขอใหตงั้ อยูบ นฐานแหงขอมูลทีม่ จี ริง เปนจริง แลวทําตรง
ไปตรงมา ตามที่มันเปน และพอดีกับความจริง

ผนวก ๒
ตัวอยางแงนาสงสัยในเจตนาของพระมโน
อยางที่กลาวแลว ยังไมคิดวาพระมโนมีเจตนาจงใจบิดเบือน
เรื่องราวในพระไตรปฎก ทานคงเพียงหลงไปเพราะทํางานลวกๆ
แตกระนั้นก็มีหลายจุดหลายแงที่พระมโนทํ าความผิดพลาด
ชนิดที่เปนความเท็จโจงแจง ซึ่งทําใหยังตองสงสัยหรือยังไววางใจไม
ไดวาทานจะไมเจตนา
ขอชี้ตัวอยางงายๆ ในเรื่องที่พระมโนถือเอาเปนประเด็น
สําคัญ
พระมโนบอกวาพระมหากัสสปะไดรับการกลาวนามวาเปน
พุทธทายาท
พรอมกันนั้น พระมโนก็แสดงความหมายของ “พุทธทายาท”
วาเปนผูบริหารคณะสงฆสืบตอจากพระพุทธเจา
หมายความวา พระมหากัสสปะไดรับสถานะ (หรือตั้งตัวขึ้น
มา) เปนผูบริหารคณะสงฆสืบตอจากพระพุทธเจา
ที่วาพระมหากัสสปะไดรับการกลาวนามวาเปนพุทธทายาทนั้น
ก็เปนความจริง
ความหมายของ “พุทธทายาท” ที่วาเปนผูบริหารคณะสงฆสืบ
ตอจากพระพุทธเจา แมวาพระมโนจะพูดเอาเอง แตก็เขากันไดกับ
ความหมายที่คนทั่วไปพอจะมองเห็น จึงดูสมจริง
แตมีพระสาวกทานอื่นอีกจํานวนมาก ที่ไดรับการกลาวนาม
และที่กลาวถึงตนเอง วาเปนพุทธทายาท
เมื่ อ พระมโนอ า นพบคํ ากล า วถึ ง พระมหากั ส สปะเป นพุ ท ธ

๑๙๔
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ทายาท ที่โนนที่นี่ตั้ง ๓ แหง ทานก็คงตองไดพบขอความที่กลาวถึง
พระสาวกทานอื่นๆ เปนพุทธทายาทดวย
แตทํ าไมพระมโนจึงจํ าเพาะเจาะจงยกเอาเฉพาะคํากลาวถึง
พระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท องคเดียว ไมยอมพูดถึงพระสาวก
ทานอื่นๆ ซึ่งก็ไดรับการกลาวนามวาเปนพุทธทายาท เชนเดียวกัน
ยิง่ กวานัน้ ขอความในคํากลาววาเปนพุทธทายาทนัน้ เอง หลาย
แหงแสดงอยูใ นตัวใหรวู า คําวาพุทธทายาทตามความหมายของชาวพุทธ
เปนอยางไร และทานที่กําลังกลาวนั้นเขาใจวาอยางไร (ซึ่งไมเกี่ยว
กับการสืบตอตําแหนงฐานะ หรือการบริหารกิจการอันใดเลย)
แตทําไมพระมโนจึงไมยกเอาขอความในคํากลาวนั้นๆ มาใหผู
อานดูเสียดวย
แตโจงแจงยิ่งกวานั้นอีก ในบรรดาคํากลาวถึงพระมหากัสสปะ
วาเปนพุทธทายาทนัน้ พระมโนยกเอาถอยคําของพระมหาโมคคัลลานะ
ทีก่ ลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท มาใหดูเปนหลักฐานดวย
แทที่จริง พระมหาโมคคัลลานะมิไดกลาวถึงพระมหากัสสปะ
เทานัน้ วาเปนพุทธทายาท แตพระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเอง
ดวยวาเปนพุทธทายาท
แทจริงนั้น พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทานเองกอนวา
เปนพุทธทายาท แลวจึงกลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธทายาท
แตที่สําคัญ ถอยคําของพระมหาโมคคัลลานะ ทัง้ ที่กลาวถึงตัว
ทานเองวาเปนพุทธทายาท และที่กลาวถึงพระมหากัสสปะเปนพุทธ
ทายาททั้งหมดนั้น อยูตอกันติดกัน นับไดวาเปนขอความเดียวกัน
สองบรรทัดตนคือคาถาแรก พระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัว
ทานเองวาเปนพุทธทายาท ตอดวยอีกสองบรรทัดคือคาถาถัดมา กลาว
ถึงพระมหากัสสปะ เปนพุทธทายาท

๑๙๕

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ขอยกของจริงมาใหดูซํ้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ (หนังสือนี้ หนา ๓๘; ใน
พระไตรปฎกแปลภาษาไทย ใชคําวา “อาตมา” แตในที่นี้ เปลี่ยนใชคําวา “เรา”)

เรา (พระมหาโมคคัลลานะ) เปนบุตรของพระ
พุทธเจา ผูไมมีใครเปรียบ ผูคงที่ ไดเขาไปสูชองภูเขา
เจริญฌานอยู
เรา เปนผูสงบระงับ ยิน ดี แ ตในธรรมอันสงบ
อยูในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปนทายาทของพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท พุทธฺ เสฏสฺส) เปนผูอัน
ทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดากราบไหว
พระกัสสป ผูส งบระงับ ยินดีแตในธรรมอันสงบ
อยูใ นเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปนทายาทของพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ (ทายาโท พุทธฺ เสฏสฺส) ดูกร
พราหมณ ทานจงไหวเถิด
[ขุ.เถร.26/400/427; Thag.1168-9]

ทําไมพระมโนจะไมเห็นขอความทีต่ อ เนือ่ งกันอยูน ี้ และเมือ่ เห็น
ทําไมจึงไมบอกวาพระสาวกทานอื่นอยางพระมหาโมคคัลลานะก็ไดรับ
การกลาวถึงวาเปนพุทธทายาทดวย
ถาแมจะยกเอาขอความทีพ่ ระมหาโมคคัลลานะกลาวถึงตัวทาน
เองวาเปนพุทธทายาทมาใหดดู ว ย ก็งา ยมาก เพราะอยูต อ กันติดกัน
ทําไมพระมโนจึงตัดตอนเสีย ไมนามาให
ํ
ผอู า นไดเห็นใหครบความ
เรือ่ งนี้ ในเนือ้ เลมก็ไดพดู ถึงแบบผานๆ ครัง้ หนึง่ แลว แตนามา
ํ
พูดจําเพาะอีกทีน่ ี่ เพือ่ ชีเ้ ปนจุดตัวอยางใหเห็นชัดวา ทําไมจึงยังไม
สามารถสลายขอสงสัยตอเจตนาของพระมโน
พรอมนั้นก็เปนตัวอยางที่บอกดวยวา ทําไมหลายทานจึงพูด

๑๙๖
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ตัดสินลงไปทีเดียววาพระมโนบิดเบือน ซึง่ ตองยอมรับวาทานเหลานัน้
มิใชพดู เพียงดวยอารมณ แตเปนการพูดอยางสมดวยเหตุผล

จากขอสงสัยนี้ ก็ตอ งถามตอไปวา ถาพระมโนทําความผิด
พลาดทีพ่ ดู ไดเต็มปากวาเปนความเท็จนัน้ ดวยเจตนาที่ไมสุจริตแลว
พระมโนมีเจตนามุง หมายผลอะไร
ถาจะแจกแจงออกไป ความมุงหมายของพระมโนคงมีหลาย
อยาง แตเอาตรงจุดนี้ ซึง่ เห็นไดงา ยมาก ชัดเจนเลย ก็คอื
ถาพระมหากัสสปะมีภาวะจิตใจและมีพฤติการณตางๆ อยางที่
พระมโนไดพยายามบอก พระมหากัสสปะก็เปนผูมีเจตนาไมสุจริต
และไดทําการรายตอพระพุทธศาสนา (เรียกไดวาถึงขั้นทําลายพระ
พุทธศาสนา) เปนบุคคลที่เชื่อถือไมได
พระมหากัสสปะเปนประธานการสังคายนาครั้งที่ ๑ (และตาม
ที่พระมโนพยายามบอกวา พระมหากัสสปะไดยึดอํานาจปกครอง
คณะสงฆตอจากพระพุทธเจา และไดคัดเลือกเอาแตพระพวกของตน
จากวรรณะพราหมณมาเขาประชุมเปนผูทําสังคายนา)
ถ า พระมหากั ส สปะมี เ จตนาไม สุ จ ริ ต เชื่ อ ถื อ ไมได การ
สังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น ก็เปนเพียงผลแหงการรายของผูไมสุจริต
และจึงเชื่อถือไมได
การสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น เปนที่มาของพระไตรปฎกที่บรรจุ
พระธรรมวินัย ซึ่งเปนหลักของพระพุทธศาสนามาจนบัดนี้ คือเปนที่
รวมและเปนแหลงตนเดิมแหงคําสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
แทนองคพระพุทธเจา
ถาการสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น เปนเหตุการณทุจริต อันเชื่อถือ
ไมได พระไตรปฎก พระธรรมวินัย และคําสั่งสอนของพระพุทธ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๗

ศาสนาที่ชาวพุทธนับถือปฏิบัติกันอยูทั้งหมด ก็เปนของผิดพลาด ไม
จริง ไมแท เชื่อถือไมได
ก็จะเปนอยางที่พระมโนพูดไวในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เลม
๒ หนา ๒๒๑ ที่เคยยกมาใหดูในเนื้อเลมแลว (หนา ๑๑๒–๑๑๓) วา
“… คงไมใชพระมหากัสสปะแตเพียงรูปเดียว แต
เปนคณะพระภิกษุจากวรรณะพราหมณซึ่งมีจานวนกว
ํ
า
รอยละ ๔๐ ในยุคนัน้ เปนคณะทีใ่ หญพอจนสามารถทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบพระธรรมวินยั หรือการบริหารงาน
หลังจากพุทธปรินพิ พานไดโดยสะดวก”
ทุกประเด็นที่พระมโนเขียนไวในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เทาที่
ไดอาน เห็นไดชัดวา ถาเปนจริงอยางที่พระมโนพูด ก็จะมีสาระ
สําคัญที่สงผลใหมองเห็นอยางที่วามานั้น
ไมเฉพาะหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เทานั้น ลองนึกดูเถิด แม
เรื่องที่พระมโนเขียนกอนนี้ ที่ตั้งชื่อวา พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรค
อะไร? ก็ดําเนินความมาลงที่ปลายทางนี้ ถาเปนเรื่องของเจตนา ก็
คือมีจุดหมายเดียวกัน
ผูท สี่ งั เกตการณ สามารถชีไ้ ปถึงเคามูลทีว่ า ถาผูค นมองเห็นตาม
วาเรือ่ งเปนอยางทีพ่ ระมโนพูดนัน้ แลว ชองวางใหญกจ็ ะเกิดขึน้ เกิดเปน
โอกาสทีจ่ ะรับชวงกลาวตอออกไปวา คําสอนแททหี่ ายไปมีอยูท นี่ นั่ ทีน่ ี่
วาดังนี้ๆ แลว ลัทธิพราหมณตัวจริงที่รออยูก็จะไดทีแทรกเขามา
พระมโนยกขอความและเรื่องราวนั่นนี่มาแสดงในทํานองที่จะ
ใหเห็นวา พระไตรปฎกผิดพลาด ถูกดัดแปลงหรือเสริมแตง มีความ
ไมสอดคลองตางๆ (เชนเรื่องที่พระมโนวาพระอานนทเปนพระ
อรหันต ตั้งแตยังหนุม)

๑๙๘
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แรกไดอาน บางทีนึกวาบางเรื่องอาจจะเปนอยางที่พระมโน
พูด บางทีพระมโนจะพบหลักฐานอะไรแปลกใหม แตพอตรวจสอบ
ขอมูลใหชัด เรื่องไมเปนอยางที่พระมโนพูด 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 ขณะที่เนื้อหาสวนใหญและหลักการสําคัญ สอดคลองกลมกลืน
กันอยางที่ควรนับวาอัศจรรย
ถาสาระและเรื่องราวเปนจริงอยางที่พระมโนเขียนในหนังสือ
เหตุเกิด พ.ศ. ๑ พระไตรปฎกบาลีของชาวพุทธ โดยเฉพาะเถรวาท
ก็ขาดตกบกพรองมากมาย ไมควรแกความนับถือ
แต พ อวิ เ คราะห เ จาะลงไปถึ ง ความจริ ง ได กลายเป น ว า
หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระมโนตางหาก ที่เปนงานเขียนเหลว
ไหลเลื่อนลอย
ความจริงที่เปนขอสรุปในเรื่องนี้ มีความแนนอนตรงที่วา การ
กระทําของพระมโนในการแสดงความผิดพลาดบกพรองของพระไตร
ปฎกนั้น เปนการกระทําที่เหลวไหลเลื่อนลอย ไมไดผลจริง

แตขอ วาพระมโนทําการนัน้ ดวยเจตนาอยางไร ไมสจุ ริตหรือ
ไม เปนประเด็นทีท่ งิ้ ไวกอ น ขอใหผอู า นพินจิ พิจารณาเอง

แถมพิเศษ
Ç

สืบเนื่องจาก-ภาพยนตร
เรื่อง

“

กําเนิดพระพุทธเจา”

๒๐๐
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สืบเนื่องจากขาวหนา ๑ ของหนังสือพิมพขา วสด ฉบับวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งลงคําแถลงของบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด
เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “กําเนิดพระพุทธเจา” มีขอความอางถึงพระ
ธรรมปฎก โดยกลาวทํานองวา กอนนําภาพยนตรเรื่องนั้นออกฉาย
ไดปรึกษาพระธรรมปฎกแลว
ดวยเหตุที่พระธรรมปฎกไมเคยไดทราบหรือมีความเกี่ยวของ
ใดๆ กับภาพยนตรเรื่องนั้นเลย จึงไดทําจดหมายไปยังบรรณาธิการ
หนังสือพิมพขา วสด ขอความอนุเคราะหลงคําปฏิเสธขาว
กับทั้งไดทําจดหมายมีใจความอยางเดียวกันนั้น สงไปยังผูจัด
การ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด และผูอํานวยการ อสมท.
เพื่อรวมมือในการปฏิเสธขาว แลวแจงแกผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อเปนขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณที่มีผล
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
เมื่อปฏิเสธขาว ใหประชาชนทราบความจริงแลว ก็เสร็จเรื่อง
แตสิ่งที่สําคัญกวานั้น คือ เห็นวาควรถือเปนโอกาสที่จะใหความรู
ความเขาใจแกประชาชน โดยเฉพาะใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูเรื่อง
ราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รูเทาทันสถานการณ และเกิดความตื่น
ตัวที่เปนกุศล
จึงมีเรื่องที่สืบเนื่องจากภาพยนตรเรื่อง “กําเนิดพระพุทธเจา”
ดังตอไปนี้

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

๑๙ มกราคม ๒๕๔๗

เรื่อง
ขอความอนุเคราะหลงคําปฏิเสธขาว
เจริญพร
บรรณาธิการ หนังสือพิมพขา วสด
อางถึง
หนังสือพิมพขา วสด ฉบับวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
เนือ่ งดวยไดมที า นผูห วังดี นําหนังสือพิมพขา วสด ฉบับทีอ่ า งถึง
ไปถวายพระที่วัดอานใหอาตมภาพฟง ทําใหไดทราบขาว (หนา ๑)
เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “กําเนิดพระพุทธเจา” โดยเฉพาะสวนที่
สําคัญ ซึ่งอางถึงอาตมภาพดวย ตามความในขาวนั้นวา
มีเดีย ออฟ มีเดียส เปดแถลงโตสภาองคกรพระพุทธศาสนาฯ
เผยหนัง “กําเนิดพระพุทธเจา” ไดรบั การตรวจสอบเรือ่ งราวอยางดี
จากผูท รงคุณวุฒทิ างศาสนาของไทยแลว ทัง้ พระธรรมปฎก …
และอีกตอนหนึ่งวา
… บริษทั จึงไดนาภาพยนตร
ํ
ดงั กลาวไปพบพระธรรมปฎก …
อาตมภาพขอโอกาสแจงเพื่อทราบวา ขาวดังกลาวขางบนนี้ไม
ตรงกับความเปนจริง เมื่อมองในแงดี อาจเปนไดวา ผูใหขาวหรือผูที่
เกี่ยวของ ไดมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับชื่อและตัวบุคคล โดยนําชื่อ
ของทานผูอื่นมาสับสนกับอาตมภาพ
แตไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ความจริงก็คือ มิไดมีทานผูใดไป
พบปะปรึกษาอาตมภาพเกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “กําเนิดพระพุทธ
เจา” นั้น และอาตมภาพก็ยังนึกไมออกวาเคยไดยินชื่อภาพยนตร
เรื่องนี้มากอนไดฟงพระอานขาวในหนังสือพิมพขาวสด ที่วาขางตน
ทั้งนี้ สอดคลองกับการที่อาตมภาพไมไดเกี่ยวของกับงาน

๒๐๒
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สาธารณะมาประมาณ ๗ ปแลว และระหวางนี้ บุคคลที่พบปะกับ
อาตมภาพก็มจี านวนน
ํ
อยอยางยิง่
อยางไรก็ตาม อาตมภาพขอโอกาสใหขอสังเกตวา ในประเทศ
อินเดียเอง ระหวางชวงเวลาเกือบสิบปมานี้ ไดมีทานผูนําชาวพุทธ
บางทานแจงขาวมาเปนระยะวา ขณะที่พระพุทธศาสนากําลังเริ่มฟน
ขึ้นใหมในชมพูทวีป ทางฝายผูมีกําลังทรัพยและอิทธิพลบางคนไดหา
ทางกีดกั้น รวมทั้งทําภาพยนตรขึ้นเผยแพร โดยใชวิธีสืบมาแต
โบราณ ทีไ่ ดผลในการกําจัดพระพุทธศาสนา คือสรางเรือ่ งราวใหพระ
พุทธเจาเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ
(รูจักกันวาปาง
“พุทธาวตาร” แตชื่อแทที่ผูคิดการใหไว คือปาง “มายาโมหะ”)
ผูน าชาวพุ
ํ
ทธในประเทศอินเดียบางทานนัน้ ถึงกับเคยขอใหเราทาง
เมืองไทยชวยมีหนังสือสนับสนุนไปยังอินเดีย เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ติ อ พระ
พุทธศาสนาดวยไมตรี อยางถูกตองชอบธรรม
จริงอยู ตองยอมรับความจริงวา การสรางภาพยนตรยอมมุง
เพื่อการบันเทิง และเปนเรื่องของธุรกิจ ที่ตองหวังผลกําไรเปน
ธรรมดา แตก็ตองยอมรับวาเปนความจริงเชนกันวา ในหลายกรณีมี
เจตนาใหญกวานั้นซอนอยูขางหลัง
สําหรับทานผูค ดิ สรางสรรค ซึง่ หวังดีตอ สังคมและเพือ่ นรวมชาติ
ก็คงจะตองทําธุรกิจ โดยหาทางและถือเปนโอกาส ทีจ่ ะทําใหเรือ่ งบันเทิง
นั้นๆ มีคุณคาที่อํานวยสาระและประโยชนแกประชาชน เฉพาะอยาง
ยิ่งในทางปญญา
ยิง่ ในเวลาเฉพาะหนาขณะนี้ ทีโ่ ลกอยูใ นยุคแหงการแขงขัน โดย
มีขาวสารเปนพลังที่จะกําชัยชนะ แตคนไทยยังเฉื่อยเพลินอยูกับการ
บันเทิงและการเสพบริโภค สังคมไทยกําลังตองการความไมประมาท
ในการศึกษา จะตองชวยกันเรงรัดและเรงเราใหคนไทยใฝแสวงปญญา

๒๐๓

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

มุงหนาหาความรูที่เทาทันและถึงความจริงแท ควรถือเปนโอกาสที่
จะเอาเรื่องบันเทิงมารวมเปนสื่อสาระทางปญญา และปลุกเราความ
ใฝแสวงปญญาที่วานั้น แลวโดยวิธีการอยางนี้ ทานผูผลิตและผูเผย
แพรสื่อ ก็จะชื่อวามีเมตตาธรรมตอสังคมไทย โดยไดปฏิบัติตอ
ประชาชนดวยไมตรีที่หวังดีแทจริง
เมตตาที่แทนั้น มิใชการมัวมาพูดจาเอาใจกัน แตตองเปน
เมตตาที่นําไปสูการแกปญหาระยะยาว ถึงแมจะหวังดี แตจะแสดง
ความคิดเห็นเพียงดวยความรูสึกแมที่ดีนั้น หาพอไม แมจะพูดดวย
เมตตาคิดหวังวาจะใหประนีประนอม แตจะตองมั่นใจแกตัววาสิ่งที่
พูดออกไปนั้นตนเองรูจริง ถึงจะเมตตา ก็ตองไมละเลยการหาความ
รูใหถองแท ไมควรเปนเพียงผูตามกระแส หรือเอาแคเปนผูคอยฟง
ในกรณีของภาพยนตรที่กําลังถกเถียงกันนี้ ถาเรื่องราวที่เขา
ทํามาไมถูกตอง และเปนปญหาจริงอยางที่ถูกกลาววา และถาทานผู
เผยแพรระลึกทัน ก็นาจะพลิกวิกฤตเปนโอกาสได โดยยกเอาภาพ
ยนตรเรื่องนี้เปนขอมูลความรูตัวอยาง พรอมกับเผยแพรความรูที่ถูก
ตองเปนจริงแนบพรอมกันไป ใหเห็นวาในประวัติศาสตร ไดมีการทํา
ใหเกิดความเสื่อมแกพระพุทธศาสนาไดอยางไร ซึ่งจะเปนเครื่อง
เตือนภัยเพื่อชวยใหชาวพุทธไทยไมมัวหลับไหล เผื่อจะชวยใหตื่นและ
พากันไตกันขึ้นมาสูความไมประมาทไดบาง
อาตมภาพหวังวาคงไดรบั ความอนุเคราะหจากทานบรรณาธิการ
ทีจ่ ะลงพิมพขอ ความปฏิเสธขาวขางตน ดังไดชแี้ จงมา และขอ
อนุโมทนาทานบรรณาธิการ ในไมตรีธรรมเปนอยางยิง่
ขอเจริญพร
(พระธรรมปฎก ปยุตฺโต)

๒๐๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

จากจดหมายชุดนี้ ขอยกขอความตอไปนี้มายํ้ า :“ในกรณีของภาพยนตรที่กําลังถกเถียงกันนี้ ถา
เรือ่ งราวที่เขาทํามาไมถูกตอง และเปนปญหาจริงอยางที่
ถูกกลาววา และถาทานผูเผยแพรระลึกทัน ก็นาจะพลิก
วิกฤตเปนโอกาสได โดยยกเอาภาพยนตรเรื่องนี้เปนตัว
อยางของขอมูลความรูที่ผิดพลาด พรอมกับเผยแพรความ
รูที่ถูกตองเปนจริงพรอมไปดวยกัน ใหเห็นวาในประวัติ
ศาสตร
ไดมีการทําใหเกิดความเสื่อมแกพระพุทธ
ศาสนาไดอยางไร ซึ่งจะเปนเครื่องเตือนภัยเพื่อชวยให
ชาวพุทธไทยไมมัวหลับไหล เผื่อจะชวยใหตื่นและพากัน
ไตกันขึ้นมาสูความไมประมาทไดบาง
การทําเชนนี้ จะกลายเปนปฏิบัติการในทางสราง
สรรค ซึง่ แสดงถึงความหวังดีตอ สังคมและเพือ่ นรวมชาติ
ทําใหเรื่องบันเทิงมีคุณคาที่อํานวยสาระและประโยชน
แกประชาชน เฉพาะอยางยิ่งในทางปญญา พรอมทั้ง
เปนเครื่องเตือนภัยเพื่อชวยใหชาวพุทธไทยเกิดความไม
ประมาท”
เนื่องจากโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จึงขอนําความรูเรื่องอดีตของ
พระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนที่ควรทราบเพื่อความฉลาดเทาทันตอ
สถานการณ มาเลาสูกัน ดังตอไปนี้ Æ

บทเรียนทีม่ กั ถูกลืม*
อินเดียหันจากพราหมณ มาหาพุทธศาสน

ศาสนาพราหมณ อั น เก า แก ข องอิ น เดี ย ซึ่งพัฒนามาเปน
ศาสนาที่เรียกในปจจุบันวาฮินดู นับถือเทพสูงสุด ซึ่งในพุทธกาลได
แกพระพรหม ผูมีอํานาจสรางสรรคดลบันดาลสรรพสิ่ง รวมทั้งชีวิต
และสังคมของมนุษย
ศาสนาพราหมณนั้น ไดจัดตั้งวางระเบียบสังคมดวยระบบ
วรรณะ และกํากับวิถีของสังคมนั้นดวยขอกําหนดแหงพิธีบูชายัญ
บนฐานแหงความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวท โดยอางอํานาจสูงสุด
ของพระพรหมเทพเจา
ในระบบวรรณะ ๔ นั้น พระพรหมทรงสรางและจัดสรรสังคม
มนุษย โดยแบงคนใหมีศักดิ์และสิทธิ์ตามชาติกําเนิด ไมมีทางแกไข
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหมนุษยรูวาธรรมสูงสุด
สวนพระพรหมและเทพทั้งปวง เปนเพียงเพื่อนรวมสังสารวัฏ ที่
มนุษยพึงอยูรวมดวยเมตตา โดยตางก็เปนไปตามธรรม
พรอมกันนั้น พระพุทธเจาทรงประกาศหลักการใหถือวาคนทั้ง
๔ วรรณะมีสถานะเสมอกัน ไมมีการแบงแยกแตกตาง
มวลมนุษยเสมอกันโดยธรรม จะแตกตางกันไปก็ดวยการทํา
กรรม ดังพุทธพจนที่ตรัสวา
*

เรื่องราวตอไปนี้ นํามาจากหนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา. ๕๖ และ ๓๕๖–๓๖๒
แตไดจัดปรับใหมใหมีเนื้อความกระทัดรัดพอเหมาะแกความเขาใจ

๒๐๖

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

บุคคลไมเปนคนถอยทรามเพราะชาติกําเนิด ไม
เปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนคนถอยทราม
เพราะการกระทํา เปนพราหมณเพราะการกระทํา
[ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙]

สังฆะของพระพุทธเจาจึงเปดรับคนทั้ง ๔ วรรณะเทาเทียมกัน
ดังคํากลาวของพระสารีบุตรวา

แมนํ้าสินธู แมนํ้าสรัสวดี แมนํ้าจันทภาคา แมนํ้า
คงคา แมนํ้ายมุนา แมนํ้าสรภู และมหินที ทั้งหมดนี้
เมื่อหลั่งไหลมา สาครยอมรับไว ชื่อเดิมก็สลัดหาย รู
กันแตวาเปนสาคร
เหลาชน ๔ วรรณะนี้ ก็เชนกัน บรรพชาใน
สํานักของพระองค (พระพุทธเจา) ยอมละชื่อเดิม รู
กันแตวาเปนพุทธบุตร
[ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙]

อีกดานหนึ่งคือการบูชายัญ ในพระไตรปฎก มีเรื่องราวจารึก
ไวหลายพระสูตร ที่พระพุทธเจาเสด็จไปทรงพบปะสนทนาโตตอบกับ
พราหมณผูใหญมีชื่อเสียงและผูปกครองบานเมือง โดยทรงใชวิธีการ
ทางปญญา ทําใหเขาเลิกลมพิธีบูชายัญ ที่เอาใจเทพเจาเพื่อผล
ประโยชนสวนตัวดวยการเบียดเบียนคนและสัตว ใหเขาหันมา
บําเพ็ญทานเผื่อแผแบงปนชวยเหลือกันในหมูมนุษยเอง
เมื่อการตอสูทางปญญาเขมขนขึ้น และพระพุทธศาสนาแผ
ขยายออกไป พิธีบูชายัญก็ลดความสําคัญลง แมแตพราหมณก็สละ
วรรณะออกมาบวชเปนพระภิกษุกันมากขึ้นๆ ทํ าใหสถานะของ
ศาสนาพราหมณสั่นคลอนอยางมาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๐๗

เมื่อเวลาผานไป พระพุทธศาสนาก็ยิ่งเจริญแพรหลายกวาง
ขวาง จนกระทั่งถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ ที่
ครองราชยตั้งแต พ.ศ. ๒๑๘
พระเจาอโศกมหาราชทรงนํ าธรรมของพระพุทธเจามาใชใน
การปกครองบานเมือง โดยทะนุบํารุงอํานวยประโยชนสุขแกประชา
ราษฎรอยางทั่วถึง และคุมครองใหความเปนธรรมเสมอเหมือนกัน
นอกจากไมใหอภิสิทธิ์แกวรรณะพราหมณแลว พระเจาอโศก
มหาราชถึงกับทรงประกาศหามการฆาสัตวบูชายัญ และทรงยํ้าการ
หามบูชายัญนี้บอยครั้งในศิลาจารึกที่โปรดใหเขียนไวในทองถิ่นดิน
แดนตางๆ นับวาเปนการหักลางหลักการของศาสนาพราหมณอยาง
ถึงรากถึงฐาน
แนนอนวา ระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนสิ่งที่พราหมณ
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 เฉพาะอยางยิ่งยัญพิธีที่ยิ่งใหญของกษัตริย คืออัศวเมธ
อันไดแกการฆามาบูชายัญ
นอกจากนั้น ราชาปุษยมิตรไดทําลายพระพุทธศาสนา เผาวัด
กําจัดพระภิกษุสงฆ โดยถึงกับใหคาศีรษะแกผูฆาพระภิกษุได รูปละ

๒๐๘

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

๑๐๐ ทินาร* แตเรื่องของปุษยมิตรอยูในยุคที่มีเอกสารนอย จึงไมมี
รายละเอียด
อยางไรก็ตาม ราชาปุษยมิตรทําลายพระพุทธศาสนาไมไดมาก
เพราะครองดินแดนของราชวงศโมริยะไวไดเพียงบางสวน มีผูตั้ง
อาณาจักรอื่นๆ ขึ้น แตกแยกออกไป และพระพุทธศาสนาก็ยังรุง
เรืองตอมาในหลายถิ่น เชน ในอาณาจักรบากเตรีย ที่เราเรียกวา
แควนโยนก ของกษัตริยเ ชือ้ ชาติกรีก พระนามวาพระเจาเมนานเดอร
หรือมิลินทะ แหงแควนสาคละ หรือสากละ ในปญจาบปจจุบัน
ตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๔๐๐ (ราว ๑๕๐ ปหลังยุคพระเจาอโศก
มหาราช) เทพเจาองคใหมไดยิ่งใหญขึ้นมาในศาสนาพราหมณนั้น คือ
พระวิษณุ (ไดแกพระนารายณ) และพระศิวะ (ไดแกพระอิศวร)
ในยุคตอจากนี้ ตลอดเวลาระยะยาว พราหมณไดพยายามลม
ลางพระพุทธศาสนาเรื่อยมา ดวยวิธีการตางๆ ทั้งอยางรุนแรง และ
อยางละมุนละมอม รวมทั้งการสรางนารายณอวตารปางที่ ๙ ที่เรียก
วาพุทธาวตาร หรือที่พราหมณเองเรียกวาปางมายาโมหะ และศิวะ
อวตาร ตลอดจนตั้งคณะนักบวชฮินดูขึ้นมาเลียนแบบสังฆะ
เดี๋ยวนี้ชาวฮินดูสรางเทวาลัย บางพวกวางรูปพระนารายณไว
ตรงกลาง แลวบางแหงก็เอารูปพระพุทธเจาไปวางไวขางๆ ใหเปน
บริวาร
การที่เขาทําอยางนี้ เปนเรื่องยุคหลังๆ ที่สืบมาแตราว พ.ศ.
๑๐๐๐
ครั้งนั้น ทางฝายฮินดูแตงเรื่อง โดยสรางหลักคําสอนใหมขึ้น
*

Dutt, Sukumar. The Buddha and Five After-Centuries. (London: Luzac and
Company Limited, 1955), p. 164

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๐๙

มา บอกวาพระนารายณซึ่งเปนเทพผูยิ่งใหญ จะอวตารลงมากูและ
แกปญหาของโลกเปนระยะๆ แลวครั้งหนึ่งก็ไดอวตารลงมาเปนพระ
พุทธเจา เสร็จแลวพระพุทธเจาของเราก็กลายเปนอวตารปางหนึ่ง
ของพระนารายณ
เขาบอกวา บูชาพระพุทธเจาได ไมเปนไร เพราะพระพุทธเจา
ก็เปนพระนารายณที่อวตารลงมา วาแลวเขาก็เอาพระพุทธรูปไปไว
ในเทวาลัยของฮินดูดวย โดยเอาพระนารายณตั้งตรงกลาง แลวเอา
พระพุทธรูปไปวางไวขางๆ เปนการคอยประสานกลมกลืนกันไป
แตที่เขาบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร ดูเหมือนเปน
การยกยองนั้น ถาศึกษาสักหนอย ก็จะรูวาเปนการมุงราย เพราะ
เขาบอกวา พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพื่อทําหนาที่
หลอกลวงคน
ลัทธิฮินดูบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางมายาโมหะ
คือปางหลอกลวงคน หลอกลวงอยางไร คือเขาแตงเปนเรื่องวา มี
มนุษยจํานวนมากที่เปนพวกของอสูรราย เปนปฏิปกษตอพระเปน
เจาและตอพระเวท พระนารายณก็เลยอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา
เพื่อหลอกลวงคนเหลานี้เอามารวมเขาดวยกันไว เพื่อชวยใหเทพเจา
ทําลายคนเหลานี้ไดสะดวก ทีเดียวหมดเลย
หมายความวา ฮินดูใหพระพุทธเจาเปนพระเอกในบทบาทของ
ผูหลอกลวง และถือวาชาวพุทธก็คือพวกลูกนองของอสูร

พราหมณใชพระนารายณ มาชิงอินเดียกลับไป

ไหนๆ ได พู ด พาดพิ ง ถึ ง การที่ ฮิ น ดู เ อาพระพุ ท ธเจ า เป น
นารายณอวตารแลว ก็ควรจะพูดใหเขาใจชัดเจนขึ้นสักนิด
เรื่องนารายณอวตารนี้เกิดขึ้นในยุคคัมภีรปุราณะของฮินดู

๒๑๐

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

ปุราณะ แปลงายๆ วา เรื่องโบราณ ก็คลายกับคําวาตํานาน แตเปน
ตํานานของฮินดูโดยเฉพาะ
คัมภีรปุราณะมีทั้งหมด ๑๘ คัมภีร แตกอนเคยเขาใจกันวาเกา
แกมาก แตเวลานี้รูกันลงตัวหมดแลววา แตงขึ้นเริ่มแรกในคริสต
ศตวรรษ ที่ ๔ (ราว พ.ศ. ๘๕๐) และแตงกันเรื่อยๆ มาจนถึงคริสต
ศตวรรษที่ ๑๐ (ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) แตปราชญบางทานวาถึงคริสต
ศตวรรษที่ ๑๖ (ราว พ.ศ. ๒๐๕๐)
เรื่องเอาพระพุทธเจาเปนอวตารของพระนารายณ ที่เรียกวา
พุทธาวตาร นั้น ปรากฏขึ้นระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐ คัมภีรปุราณะ
คัมภีรแรกที่กลาวถึงพระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร คือ “วิษณุ
ปุราณะ” ซึ่งเปนคัมภีรที่แตงในชวง พ.ศ. ๙๔๓-๑๐๔๓ และบรรยาย
ไวยืดยาว
ชาวฮินดูเอาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารเพื่ออะไร ไมควร
เดา ถาตองการรูชัดก็อานขอความในคัมภีรปุราณะที่เปนตนแหลง ก็
จะไดความแนนอน ขอยกขอความในคัมภีรวิษณุปุราณะ ตอนสําคัญ
มาใหดู ตอนหนึ่งวา
“พวกอสูร มีประหลาทะ เปนหัวหนา ไดขโมยเครือ่ ง
บูชายัญของเทพยดาทัง้ หลายไป แตเหลาอสูรเกงกลามาก ...
เทพยดาปราบไมได พระวิษณุเจา (พระนารายณ) จึงทรง
นิรมิตบุรษุ แหงมายา (นักหลอกลวง) ขึน้ มาเพือ่ ใหไปชักพา
เหลาอสูรออกไปใหพน จากทางแหงพระเวท ...
บุรษุ แหงมายานัน้ นุง หมผาสีแดง และสอนเหลาอสูรวา
การฆาสัตวบชู ายัญเปนบาป ... ทําใหพวกอสูรเปนชาวพุทธ
และชักพาใหหมูช นอืน่ ๆ ออกนอกศาสนา พากันละทิง้ พระ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๑

เวท ติเตียนเทพยดาและพราหมณทงั้ หลาย สลัดทิง้ สัทธรรม
ทีเ่ ปนเกราะปองกันตัว เทพยดาทัง้ หลายจึงเขาโจมตีและฆา
อสูรเหลานัน้ ได”*
อีกแหงหนึ่งกลาววา
“ในการสงครามระหวางเทพยดากับเหลาอสูร เทพยดา
ไดปราชัย และมาขอใหองคพระเปนเจา (พระวิษณุ =
นารายณ) ทรงเปนทีพ่ งึ่ องคพระเปนเจาจึงไดทรงมาอุบตั เิ ปน
ราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ มาทรงเปนองคมายาโมหะ (ผู
หลอกลวง) และทรงชักพาใหเหลาอสูรพากันหลงผิดไปเสีย ไป
นับถือพุทธศาสนา และละทิง้ พระเวท แลวพระองคกไ็ ดทรงเปน
อรหันต และทําใหคนอืน่ ๆ เปนอรหันต พวกนอกพระศาสนาจึง
ไดเกิดมีขนึ้ ”**
ญาติโยมอาจสงสัยวา ทําไมจะไปลอใหอสูรออกนอกศาสนา
เสียละ ทําใหเขานับถือไมดีหรือ ตอบงายๆวา พราหมณหรือฮินดูถือ
วา อสูรเปนศัตรูของเทวดา เมื่ออสูรมารูพระเวท ทําพิธีบูชายัญ
เปนตน ก็จะมีฤทธิ์มีอํานาจ เทวดาก็ปราบไมได เหมือนอยางเรื่อง
ขางตน พระนารายณจึงอวตารเปนพระพุทธเจา มาหลอกอสูรกับ
พวกออกไปเสียจากศาสนาฮินดู (ใหเลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ
เปนตน) แลวจะไดหมดฤทธิ์หมดพลังอํานาจ เสร็จแลวพวกเทวดาจะ
ไดสามารถปราบหรือกําจัดอสูรไดสําเร็จ
หมายความวา พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา
*

O’Flaherty, Wendy Doniger. The Origins of Evil in Hindu Mythology.
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1988), p. 189.
** Ibid., p. 288.

๒๑๒

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

เพื่อมาหลอกเหลาอสูร ซึ่งเปนศัตรูของเทวดา ใหหลงผิดเลิกนับถือ
พระเวท เลิกบูชายัญ เปนตน แลวอสูรจะไดหมดฤทธานุภาพ คือมา
ชวยใหเทวดาปราบอสูรไดสําเร็จ และก็หมายความวา ชาวพุทธทั้ง
หมดนี้คือพวกอสูร ซึ่งจะตองถูกปราบถูกกําจัดตอไป
คัมภีรภาควตปุราณะ ซึ่งเปนปุราณะที่สําคัญที่สุดกลาววา
“เมื่อกลียุคเริ่มขึ้นแลว องคพระวิษณุเจา (พระ
นารายณ) จะลงมาอุบัติเปนพระพุทธเจา โอรสของราชา
อัญชนะ (ที่จริงเปนพระอัยกาของพุทธเจา) เพื่อชักพา
เหลาศัตรูของเทพยดาทัง้ หลายใหหลงผิดไปเสีย ... มาสอน
อธรรมแกเหลาอสูร ... ทําใหพวกมันออกไปเสียจากพระ
ศาสนา ... พระองคจะทรงสัง่ สอนเหลาชนผูไ มสมควรแกยญ
ั
พิธใี หหลงผิดออกไป ขอนอบนอมแดองคพทุ ธะ ผูบ ริสทุ ธิ์ ผู
หลอกลวงเหลาอสูร”*
ที่วากลียุคนั้น ทางฮินดูถือวามีเครื่องหมายแสดงใหรูคือ เมื่อ
ใด การแบงแยกวรรณะทั้ง ๔ เริ่มผอนคลายเสื่อมสลายลง ก็แสดง
วากําลังเริ่มเขาสูกลียุค
ตอนนี้ คัมภีรปุราณะก็กลาวบรรยายไวดวยวา เมื่อพระวิษณุ
อวตารเปนพระพุทธเจามาหลอกอสูรและพวกใหหลงผิดออกไปจาก
ศาสนาฮินดูเรียบรอยแลว ตอไป เมื่อสิ้นกลียุคแลว พระองคก็จะ
อวตารลงมาอีกครั้งหนึ่ง เปนอวตารปางที่ ๑๐ (ตอจากพระพุทธเจา
ซึ่งเขาจัดเปนปางที่ ๙) ชื่อกัลกี (กัลกยาวตาร) เพื่อกําจัดกวาดลาง
ฆาเหลาอสูรนั้นใหหมดสิ้น แลวเสด็จกลับคืนสูสรวงสวรรค ตอแต
นั้น โลกก็จะกลับเขาสูยุคทอง
*

Ibid., p. 188.
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วา

๒๑๓

คัมภีรมหาภารตะ ก็ไดเขียนเติมแทรกขอความตอไปนี้ไว
“เมือ่ เริม่ กลียคุ องคพระวิษณุเจาจะลงมาอุบตั เิ ปนพระ
พุทธเจาผูเ ปนโอรสของราชาสุทโธทนะ และจะเปนสมณะโลน
ออกสั่งสอนดวยภาษามคธ ชักพาเหลาประชาชนใหหลงผิด
ประชาชนเหลานัน้ ก็จะกลายเปนคนหัวโลนไปดวย และนุง หม
ผาเหลือง พราหมณกเ็ ลิกทําพิธเี ซนสรวง และหยุดสาธยาย
พระเวท ...
ลําดับนั้น เมื่อสิ้นกลียุค พราหมณนามวากัลกี ผูเปน
บุตรแหงวิษณุยสะ จะมาถือกําเนิด และกําจัดเหลาพวก
อนารยชนคนนอกศาสนาเหลานั้นเสีย”**
อีกคัมภีรหนึ่งเขียนไว ใหรูสึกเปนประวัติศาสตร (แบบเทียมๆ)

“บัดนี้ องคพระวิษณุเจา มีพระทัยรําลึกถึงกลียุค จึง
ไดเสด็จลงมาอุบัติเปนพระโคตมะ ศากยมุนี และสอนธรรม
ของพุทธศาสนาเปนเวลา ๑๐ ป ครั้งนั้น ราชาสุทโธทนะ
ครองราชย ๒๐ ป แลว ราชาศากยสิงหะครองราชย ๓๐ ป
ในตอนตนแหงกลียุคนั้น วิถีแหงพระเวทไดถูกทําลาย และ
ประชาชนไดไปนับถือพุทธศาสนากันหมด เหลาชนผูถือองค
พระวิษณุเปนสรณะ ไดถกู ชักพาใหหลงผิดไปแลว”**
ตอมา พวกฮินดูนิกายไศวะ สายศังกราจารย ซึ่งเปนปฏิปกษ
กับพวกไวษณพ ก็ไดนําวิธีการนี้มาใชดวย โดยสอนวาศังกราจารย
เปนอวตารของพระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อมากําจัดพระพุทธเจาหรือ
พระพุทธศาสนา ดังขอความใน “ศังกรทิควิชยะ” วา
*
**

Ibid., p. 202.
Ibid., p. 203.

๒๑๔

ตืน่ กันเสียที จากความเท็จ

“เทพยดาทั้งหลาย ไดมารองทุกขแดองคพระศิวะเปน
เจาวา พระวิษณุไดเขาสิงสูในรางของพระพุทธเจาในโลก
มนุษยเพื่อประโยชนของตน
บัดนี้ เหลาชนผูเกลียดชังพระศาสนา ผูดูหมิ่น
พราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหงวรรณะ และอาศรมธรรม ไดมี
จํานวนมากเต็มผืนแผนดิน ไมมีบุคคลใดประกอบยัญพิธี
เพราะคนทั้งหลายไดกลายไปเปนคนนอกพระศาสนา (=
นอกศาสนาฮินดู) คือเปนพุทธ เปนพวกกาปาลิก เปนตน
ทําใหเหลาเทพยดาทั้งหลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย
องคพระศิวะ เปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรด
เห็นชอบกับเหลาเทพยดา เสด็จอวตารลงมาเปนศังกราจารย
เพือ่ กูค าสอนแห
ํ
งพระเวท ใหฟน คืนกลับมา เพือ่ ใหสากลโลกมี
ความสุขและทําลายความประพฤติชั่วใหหมดสิ้นไป”*
ตามที่ยกมาใหดูใหฟงนี้ ก็คงจะเห็นไดเองวา เรื่องนารายณ
อวตารแสดงความรูสึก และเจตนาที่แทของฮินดู ตอพุทธศาสนา
อยางไร เชน จะเห็นวา เขาถือวาการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา
หมายถึงการเริ่มตนของกลียุค เขาถือวาชาวพุทธเปนพวกอสูร และ
พระพุทธเจามาทรงสั่งสอนนี้ ไมไดมาสอนดวยเจตนาดี แตตั้งใจมา
ชักจูงอสูรคือชาวพุทธใหหลงผิด และที่วาหลงผิดก็คือจุดที่เขาโกรธ
แคนมากวาพระพุทธศาสนาสอนใหคนเลิกบูชายัญ (โยงไปถึงเรื่อง
การใหเลิกแบงวรรณะ)

*

Ibid., p. 209.
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เรื่องนี้ ก็ตองตื่นกันเสียทีอีกดวย

๒๑๕

บางทานไมทราบเรื่องชัด เห็นวาฮินดูนับถือพระพุทธเจาเปน
พระนารายณอวตาร ก็คือ นับถือเทากับเปนพระเจาของเขา ก็เลย
กลายเปนไมรูทัน ขอใหมองงายๆ
๑. มองในแงกาลเวลา พระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลวตั้ง
พันกวาป ฮินดูเพิ่งจะมาวาเปนนารายณอวตารลงมา ไมเขาเรื่องกัน
๒. มองในแงของพระพุทธศาสนาเอง เรื่องพระนารายณ
อวตารมาเปนพระพุทธเจาหรือเปนใครก็ตาม ขัดกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไมยอมรับเรื่องเทพเจายิ่ง
ใหญที่สรางสรรคดลบันดาลโลกและชีวิต
๓. มองในแง ข องฮิ น ดู ที่ อ ยู  ข  า งนอกว า มี ท  า ที ต  อ พระพุ ท ธ
ศาสนาอยางไร ก็ชัดวาไมไดคิดในทางที่ดี พระพุทธเจากลายเปนผู
หลอกลวง เอาชาวพุทธที่เขาวาเปนพวกอสูรไปแยกไว เพื่อใหพวก
เทวดามากําจัดตอไป
นาสงสัยดวยวา ชาวฮินดูที่กํ าจัดพระพุทธศาสนาและชาว
พุทธในยุคตางๆ ตอมา จะอาศัยคํากลาวในคัมภีรอยางนี้ไปเปนขอ
อางดวยบางหรือเปลา
นอกจากนั้น คําในคัมภีรปุราณะ เชนที่ยกมานี้ ฟองถึงสภาพ
ในเวลานั้นวา พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมีผูนับถือมาก และศาสนา
พราหมณเสื่อมถอย จึงกลายเปนเหตุใหฮินดูรอนรนเอาจริงเอาจัง
อยางหนักที่จะหาทางกําจัดใหได และมองเห็นทางที่แยบคาย หรือ
หมดทางอื่น จึงคิดวิธีใหมโดยสรางทฤษฎีขึ้นมากลืน

คําโปรย
แตละประเด็นที่พระมโนยกขึ้นมาพูด ไดใช ขอมูลเท็จ เปนฐาน ทําให
“เหตุเกิด พ.ศ. ๑” กลายเปนหนังสือทีป่ น แตงเรือ่ งเท็จอยางนาละอาย - ดูตวั อยาง

พระมโนว า: “พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่มเติมอีก
วา เปนพุทธทายาท … (มีสิทธิในการบริหารสงฆ หลังจากที่
พระพุทธเจา…ไดจากไปแลว)”
แตความจริง-คือ: พระสาวกมากมาย ทั้งภิกษุและภิกษุณี ไมนอยกวา
๔๐ ทาน ลวนไดนามวาเปนพุทธทายาท กันทัง้ นัน้ (พระมหากัสสปะ
ก็เปนพุทธทายาท องคหนึ่ง อยางนั้น ไมมีอะไรแปลกพิเศษ)
นาแปลกใจวา เรื่องที่สําคัญตอพระพุทธศาสนา ตอ
สังคม ตอประชาชน และแมแตตอวงวิชาการอยางมากเชนนี้
จะมีบุคคลที่ทํางานดวยความประมาทเลินเลอถึงอยางนี้ …

น า แปลกใจที่ ท  า นผู  มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คมหลายท า น ก็
พลอยหลงไปกั บ ความเท็ จ ในหนั ง สื อ เหตุ เ กิ ด พ.ศ. ๑ นั้ น
ถึ ง กั บ กล า วคํ าชื่ น ชมยกย อ ง … ไม พ  น การที่ จ ะถู ก แคะไค ว  า
หลั บ หู ห ลั บ ตาเชิ ด ชู ค วามเท็ จ ไปได อ ย า งไรกั น
ขอให…สังคมชาวพุทธไทย จงเปนสังคมของผูที่มีความรู
เขาใจและเทาทัน สมนามวาเปน “พุทธ” ซึ่งมีความหมายที่
คอยเตือนตนใหเปนผูที่ “รู” … “ตื่น” … แลวก็ “เบิกบาน” …
เปนไท ทั้งภายนอกและภายใน …

