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นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกขอหนึ่งทีไ่ มไดเกี่ยวของกับหนังสือของทานสุโพธา
โดยตรง แตเปนขอธรรมที่เกีย่ วกับฐานะของผูหญิงในพระพุทธศาสนา
เถรวาท เปนขอที่ผมสงสัยมาเปนเวลานานแลวพอสมควร ลูกศิษยของ
ผมที่มหาวิทยาลัยลีดส (ประเทศอังกฤษ) ก็มีคําถามในเรือ่ งขอธรรมนี้
เรื่อยมาเหมือนกัน ซึ่งผมรูสึกวา ผมไมเคยสามารถตอบคําถามนี้ไดอยาง
นาพอใจ
สี่ขอที่วามีดังนี้
๑. ใน หนังสือ “ตอบดร. มารตินฯ” โดย พระภิกษุณีสุโพธา ทานได
เขียนในหนา๑๕ วา “พระสารีบุตรทานไปสั่งพระภิกษุวัดทีอ่ ยู
ใกลๆ บานนองชายทานวา หากมีใครอางวาเปนนองของทานมา
ขอบวช ใหบวชใหไดเลย ไมตองรอถามพอแมเพราะพอแมทาน
เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากนั้นเรวตฯกุมารก็หนีพอแมมาขอบวช
จริงตามนัน้ พระทานก็บวชใหตามที่พระสารีบุตรขอไว... จาก
เรื่องนี้จะเห็นไดวา พระสารีบุตรรูพระวินัยอยูกอนแลววา ผูบวช
จะตองไดรับอนุญาตจากพอแมกอน แตทานจงใจฝาฝนพระวินัยบัญญัติขอนี้ เพื่อแลกกับการไดบวชของนองชายทาน ซึ่งก็ไดผล
คุมคา” ทานเจาคุณอาจารยเห็นอยางไร เรื่องนี้เปนอยางไรแน
๒. ตามพุทธบัญญัติบวชภิกษุณีเพิ่มไดเพียงหนึ่งรูปในสองปตอ
ปวัตตินีหนึ่งทาน ทวาทานสุโพธาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “พระ
มหินทรเถระใหเชิญพระนางสังฆมิตตาอรหันตเถรี (จากอินเดีย)
เดินทางพรอมภิกษุณี ๑๑ รูปไปประดิษฐานภิกษุณีสงฆที่ศรี
ลังกา พระนางไดบวชใหภิกษุณีจํานวนนับหมื่นๆ [มารติน:
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แหลงขอมูลก็คือ คัมภีรทีปวงศ ปริเฉทที่ ๑๘]... เราจึงพิจารณา
ไดวา ถาหากอารามที่พักมีเพียงพอ และปวัตตินีมีกําลังดูแล
บอกสอนไดก็ไมใชปญหาที่จะตองยกพระวินัยขอนี้ขึ้นมา
ขัดขวางการเติบโตของภิกษุณีสังฆะเลย” (หนา ๒๐) แลวทานก็
เขียนวา “ที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นความแตกตางทางวิธี
คิดไดอยางชัดเจน วาจะยึดพระวินัยตามตัวอักษร หรือจะ
พิจารณาตามเหตุปจจัย กาลเทศะ บริบท ความจําเปนของ
ทองถิ่นเปนสําคัญ” (หนา ๒๑) ตรงนี้ทานสุโพธาเขียน “ตอบ” ที่
ทานเจาคุณอาจารยตอบคําถาม ในหนังสือ “ตอบ ดร. มารตินฯ”
หนา ๓๖๔ เรื่องที่ปวัตตินีบวชภิกษุณีมากกวา หนึ่งรูป ตอครั้ง
๓. เทาที่ผมเขาใจ ขอความ ๓ ขอ ที่ยกมาตอไปนี้ แสดง
แนวความคิดหลัก (อยางนอยสวนหนึ่ง) ของทานสุโพธา ในการ
เขียนหนังสือ “ตอบ ดร. มารตินฯ”: “นี้แสดงใหเห็นวา พระพุทธ
องคทรงมีเจตนาตั้งแตแรกทีต่ รัสรูใหมๆ แลววา พระศาสนาของ
พระองคจะประกอบดวย “บริษัท ๔” และพระองคจะใหผูหญิง
ไดบวชเปน “ภิกษุณี” อยางแนนอน
ก็แมพระพุทธเจาพระองคอนื่ ๆ ในอดีตทั้ง ๒๘ พระองค ก็ยังมี
พระภิกษุณีสงฆเปนอัครสาวิกาดวยกันทั้งนัน้ ไฉนเลยที่
พระพุทธเจาโคดมของเรา จะยอมใหยุคของพระองคปราศจาก
ภิกษุณีบริษัทไปได
การมีพระภิกษุณีสงฆจึงนับเปนเรื่องที่ยิ่งใหญกวามากนัก เทียบ
กันไมไดเลยกับขอถกเถียงวา จะบวชโดยสงฆฝายเดียวหรือสอง

๔
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ฝาย หรือแมการยกความรังเกียจวา มหายานมีสังวาสไมเสมอ
กับตนเองเพื่อปฏิเสธการบวชใหผูหญิงดวยแลว ยิ่งนับวาเปน
ความประดักประเดิดของชาวพุทธเปนที่สุด
ชาวพุทธที่ประกาศวา ตนเองเปนศาสนาแหงปญญา แตกลับ
เอาแงมุมทางวินัยหรือพิธีกรรมขึ้นมาเปนอุปสรรคตอกาวยางที่
ใหญกวา นี่เทากับพุทธสาวกยุคเราแยกแยะไมออกหรือเปลา วา
อะไรเปน Major หรือ Minor ? อะไรเปนเปาหมาย หรือ
หลักการ ? อะไรเปนวิธีการ ?” (หนา๖๒)
“แนนอนที่สุดวา พวกเราใหความสําคัญในการ “บวชใจ” มาก
ที่สุด หากแตรูปแบบที่มีความสําคัญนอยกวานั้น ก็มี
ความสําคัญไมใชหรือ ... ภิกษุปุกกุสาติ ครั้งแรกเพียงแตบวช
เองนอกรูปแบบ เมื่อมีโอกาสไดบวชใหถูกตอง ทานก็ขอบวช
มิใชหรือ ...” (หนา ๕๑)
ผมเขาใจวา ทานสุโพธานาจะเห็นวา ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาท มีตัวอยางที่จะอางไดในการฟนภิกษุณีสงฆเถรวาท
เพื่อใหเกิดสิ่งที่มีคุณคาสูงกวา ตามที่ทานอธิบายในขอความที่ยก
มาในขอที่ ๓ ทานเจาคุณอาจารยเห็นอยางไร เกี่ยวกับการให
เหตุผลอยางนี้ครับ ผมเห็นวา ทานสุโพธาคงมีความตั้งใจดีมากและ
เจตนาที่ดีในการพยายามฟนพระภิกษุณีสงฆเถรวาท เพราะเห็น
ประโยชนมากตามที่ทานกลาวมา ก็เลยพยายามหาตัวอยางทาง
ประวัติศาสตรเถรวาทตามที่กลาวมาขางตนนี้
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๔. ขอที่ ๔ นี้ เปนขอที่ไมไดเกี่ยวกับหนังสือของทานสุโพธาโดยตรง
แตเปนขอธรรมที่เกี่ยวกับฐานะของผูหญิงในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ตามพหุธาตุกสูตร (มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก) “มิใช
ฐานะ ไมใชโอกาส” ที่สตรีจะเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
พระเจาจักรพรรดิ
ทาวสักกะ
มาร
พรหม
อานขอความนีเ้ สร็จแลว มันดูเหมือนวา ปรมัตถ ซึ่ง ผมนึก
ตลอดมาวา อยูเหนือเพศ มีความเกี่ยวของกับเพศ ดูเหมือนวา
มีความไมสมดุลระหวางเพศระดับปรมัตถดวย ทานเจาคุณ
อาจารยชวยอธิบายขอนี้ดวยนะครับ
ขอรบกวนทานเจาคุณอาจารยพิจารณาสี่ขอนี้ ถาทานเจาคุณ
อาจารยเห็นวา เปนประโยชน ขอกราบนิมนตทานเจาคุณ
อาจารยชี้แจงขอเหลานี้นะครับ
ขอกราบขอบพระคุณทานเจาคุณอาจารยเปนอยางสูง
ดวยความเคารพอยางสูง
มารติน

ตอบจดหมาย ดร.มารติน
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เจริญพร คุณมารติน โดยสาราณียธรรม
อานจดหมายแลว ไดความวา คําถาม
ขอที่ ๔ เปนเรื่องที่คุณมารตินสงสัยมานาน
แลว
เขาใจวาคุณมารตินสนใจเรื่องนี้
มากกวาขอตนๆ
อาตมาคิดวาเปนเรื่องกวางออกไป จะ
ขอตอบคําถามขอที่ ๔ นี้กอน แมวาคงจะ
พูดแคพื้นฐาน

ตอน ๑
สตรีไมเปนมาร แตผานขึ้นเหนือมหาพรหม
ในคําถามขอที่ ๔ เรื่องฐานะของผูหญิงที่วา มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ที่สตรีจะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระเจาจักรพรรดิ เปนทาว
สักกะ เปนมาร เปนพรหม อันนี้ไมใชเปนเรื่องปรมัตถ แตเปนเรื่องในดาน
สมมติ และในระดับโลกียเทานั้น (โลกีย/โลกิยะ ในความหมายทางธรรม)
ตอนนี้จะไมอธิบาย เพราะจะยืดยาว แตเพื่อใหสะดวก ขอใชวิธียก
หลักมาเทียบ
ดูงายๆ ตามพุทธพจนตอไปนี้ (จาก สํ.ข.๑๗/๑๒๕-๖/๘๑; มีใน
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ดวย, หนา ๔๗๔)
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ เป็นผู้
หลุดพ้นแล้ว เพราะหายติด หมดใคร่ ดับเสียได้ ไม่ถือ
มั่น รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จึงเรียกว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้ภิกษุปัญญาวิมุต ก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะ
หายติด หมดใคร่ ดับเสียได้ ไม่ถือมั่น รูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จึงเรียกว่า พระปัญญาวิมุต
พระ “ปัญญาวิมุต” คือพระอรหันตพื้นฐาน และพระอรหันตทุก
ทานก็เปนพุทธะทั้งนั้น (พระอรหันตทั้งหลาย จะพิเศษกวากันอยางไรๆ
แมจะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทุกทานเปนปญญาวิมุตเสมอกัน
หมด หรือพูดงายๆ วา ความเปนพระอรหันต อยูที่ปญญาวิมุตติ)

๘
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ตรงนี้คือปรมัตถ เปนตัวสภาวะ เปนเนื้อแทของพระอรหันตทุก
องคเสมอกัน และดังที่ทราบกันดี ไมวาหญิงหรือชาย หรือใครก็ตาม เปน
ปญญาวิมุตไดทั้งนั้น นี่คือ ตามพุทธพจนนี้ โดยสภาวะ หรือโดยปรมัตถ
ไมวาหญิงหรือชาย หรือใครก็ตาม เสมอกัน
พุทธพจนนี้มีตอไปวา
ในเรื่องนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นข้อยิ่งหย่อน
เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กับภิกษุปัญญาวิมุต?...
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เป็นผู้ให้กําเนิด
มรรคาที่ยังไม่เกิด เป็นผู้ยังประชุมชนให้รู้จักมรรคาที่ยัง
ไม่มีใครรู้จัก เป็นผู้บอกทางที่ยังไม่มีใครบอก, เป็นผู้รู้
ทาง เป็นผู้ชํานาญทาง เป็นผู้ฉลาดในทาง,
ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้ดําเนินตามทาง
เข้ามาสมทบในภายหลัง; นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นข้อ
ยิ่งหย่อน เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างพระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุต
ความแตกตางที่ตรัสในพุทธพจนนี้ เปนเรื่องของกิจกรรมในโลก
หรือความเปนไปและการดําเนินงานในความสัมพันธกับหมูมนุษยในโลก
แหงสมมติ เปนเรื่องในระดับโลกิยะดังที่วาแลว
ความแตกตางในระดับโลกิยะหรือโลกียนี้ ทําความเขาใจไดในแนว
เดียวกับเรื่องพระเจาจักรพรรดิ เปนตน เอาไปพูดรวมกันไดทีเดียวเลย
ขอใหดูพุทธพจนตอไปนี้ จะเห็นสภาวะ หรือตัวแทในปรมัตถของ
พระเจาจักรพรรดิวาเปนอยางไร
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๙

พุทธพจนตอไปนี้ (จาก ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๙; มีใน พุทธธรรม ฉบับ
ปรับขยาย ดวย หนา ๘๘๐) เปนคาถาสั้นๆ ก็เลยยกคําบาลีมาดู
ปฐพฺยา เอกรชฺเชน
สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน
โสตาปตฺติผลํ วรํ
ใน พุทธธรรมฯ ไดแปลไววา เลิศลํ้า เหนือความเป็นเอกราชบนผืนปัฐพี (คือ พระ
เจาจักรพรรดิ)
ดีกว่าการได้ไปสู่สรวงสวรรค์
ประเสริฐกว่าสรรพโลกาธิปัตย์ (ความเปนใหญในทุกโลก
รวมทั้ง สักกะ มาร พรหม)
คือ ผลการตัดถึงกระแสโพธิธรรม (คือ โสดาปตติผล)
พุทธพจนในคาถานี้บอกงายๆ วา ตามสภาวะ วัดกันโดยเนื้อแทที่
เปนปรมัตถ การบรรลุโสดาปตติผล คือเปนโสดาบัน ประเสริฐกวาเปน
พระเจาจักรพรรดิ เปนทาวสักกะ เปนมาร เปนพระพรหม มากมาย
พระเจาจักรพรรดิ ทาวสักกะ มาร พระพรหม ทั้งหมดนี้ วาตาม
สภาวะ ก็คือปุถุชน (เวนแตบางทานที่บรรลุธรรม) จึงยังอาจจะตกนรก
ยังเวียนวายอยูในสังสารวัฏ เอาสาระกันจริงๆ พอพูดถึงปรมัตถ ก็แทบไม
มีความหมายอะไรเลย
แตโสดาปตติผล (ขึ้นไปจนเปนพระอรหันต) ที่เปนเนื้อแทของชีวิต
เปนปรมัตถ เปนของประเสริฐจริงนี้ ก็อยางที่รูกันอยูวา ไมมีการแบงแยก
ไมวาหญิงหรือชาย ไมวาใคร ก็พัฒนาชีวิตใหถึงได เปนความเสมอภาคที่
แทจริง

๑๐

ตอบ ดร.มารติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพนฯ

เปนอันถือความทางธรรมวา เมื่อพูดตามสภาวะ โดยปรมัตถ คน
เล็กเด็กนอย หญิงเจ็บชายจน คนไหนๆ เมื่อมีชีวิตจิตใจเปนอริยะแลว
ยอมเปนผูประเสริฐ เลิศ ยิ่งใหญกวาจักรพรรดิ และมวลเทพปวงเทวดา
แตถาไปพูดประกาศตัวในหมูชาวโลกวา ฉันนี่แหละเลิศกวา
จักรพรรดิ พูดอยางนี้คงไมปลอดภัย คนที่ใหญทางโลก อาจจะจับคนที่
ใหญทางธรรมไปฆาทิ้งเสียก็ได
ถาจะประกาศตัวใหญเลิศประเสริฐในโลก ดวยเหตุผลที่จะชวย
พวกชาวโลกเองนั่นแหละ ก็ตองทําตัวใหพรอมจริงๆ โดยใหญในโลกดวย
อยางที่พุทธะหรือพระปญญาวิมุต นักคนพบ ที่เกงในหมูชาวโลกดวย จึง
ทําได ดังที่เรียกวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ย้ําอีกทีวา ที่วาสตรีเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระเจา
จักรพรรดิ เปนทาวสักกะ เปนมาร เปนพระพรหม ไมไดนั้น เปนเรื่องของ
ความเปนไปในโลกของสมมติ เปนการดําเนินกิจกรรมในความสัมพันธ
ของชนชาวโลก และเปนเรื่องของความยิ่งใหญที่หมูชนชาวโลกยอมรับกัน
การกาวสูความยิ่งยง และดํารงความยิ่งใหญในโลกสมมตินี้ ดาน
รูปธรรมเดน-สําคัญมากหนอย เชน การมีพลังฟนฝา การอยูโดดไดอยู
เดียวดีในแดนดงพงไพร บุกเดี่ยวไปในแดนราย การดิ้นรนผจญเผชิญ
ศัตรูหมูผูมุงรายใหมีชัยหรือใหผานพนภยันตราย การสรางความปลอดภัย
และการคุมครองปองกันใหแกคนอื่นและหมูชน การปราบปราม การศึก
สงคราม รวมทั้งการกาวผานพนความวุนวายภัยพิบัติขึ้นสูยุคใหม หรือ
สรางยุคใหม (อยางจักรพรรดิก็นําทัพรบชนะสี่ทวีป ทาวสักกะจอมเทพก็
เปนคูสงครามกับอสูร พระพรหมก็คือผูที่เขาถือเปนพระผูเปนเจา มักตอง
ราวีกับมาร สวนมารก็ตองมีกําลังแรงรายขนาดที่จอมเทพพระอินทรและ
พระพรหมพรั่นพรึง จนมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เปนสัญลักษณของ
การพิชิตมารได คือความเปนใหญอันเปนที่จบลงของปวงความรายรุนแรง)
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๑๑

แตทั้งนี้ ปรมัตถก็บอกดวยวา การเกิดเปนหญิง-เปนชาย ก็เปลี่ยน
กันไปเปลี่ยนกันมา คอนขางจะงาย แลวแตจิตโนมเอียงใฝปรารถนาคาใจ
จนปรุงแตงชีวิตใหเปนไป
ขอที่นาจะมองความหมายไดงาย ก็คือ ขอที่วา “มิใช่ฐานะ มิใช่
โอกาส ที่สตรีจะเป็นพระพรหม”
ถาบอกวานี่พูดตามปรมัตถ ใครๆ ก็คานไดทันที เพราะโดยทาง
ปรมัตถ ก็รูกันอยูชัดๆ เปนธรรมดาวา สตรีมากมายบําเพ็ญฌานไดถึง
ชั้นสูงๆ บางทานถึงกับไดรับยกยองจากพระพุทธเจา ทรงประกาศวาเปน
เอตทัคคะในทางบําเพ็ญฌาน
(ในบรรดานักฌาน พระกังขาเรวัต เปนเอตทัคคะฝายภิกษุ, พระ
นันทาภิกษุณี เปนเอตทัคคะฝายภิกษุณี, อุตรานันทมารดา เปนเอตทัคคะ
ฝายอุบาสิกา, แตทางฝายอุบาสก ไมมีผูเปนเอตทัคคะทางฌาน)
เมื่อไดฌาน สิ้นชีพแลว (ถาไมเปนอรหันต) ก็ไปเกิดเปนพรหม ตาม
หลักทางปรมัตถนี้ จึงเปนธรรมดาที่สตรีมากมายไปเกิดเปนพรหม แลวทําไม
จะตรัสวาเปนไปไมได (คําบาลี “พฺรหฺมตฺตํ กาเรยฺย” แปลตรงตัววา “ใหทํา
ความเปนพรหม” = ครองตําแหนงพระพรหม ไมใชวาเกิดเปนพรหม)
ตรงนี้เปนจุดที่นาจะชวยความเขาใจในการแยก ระหวางสมมติ กับ
ปรมัตถ
ในทางปรมัตถ วาตามสภาวะ พรหมนั้นไมมีเพศ คือ ไมวาเพศ
หญิงหรือเพศชาย ก็ไมใชทั้งนั้น แตทําไมวาตองเปนชาย
อรรถกถาอธิบายวา ถึงจะไมมีเพศทั้งสอง แตรูปรางทรวดทรง
สัณฐานของพรหมนั้น เปนอยางบุรุษ (ทรงพลัง มีอํานาจ ไมมีลักษณะ
ของการที่จะมีลูก หรือจะเลี้ยงลูก?)

๑๒

ตอบ ดร.มารติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพนฯ

อธิบายเพิ่มอีกชั้นหนึ่งวา พระพรหมนี้ ก็คือเทพที่ยอมรับนับถือกัน
ใหเปนใหญสูงสุดในลัทธิศาสนาทั่วไป ที่มักเรียกวา “มหาพรหม” ถือวา
เปนพระผูเปนเจา ผูสรางโลก ผูสรางสรรคบันดาลทุกอยาง ยิ่งใหญกวา
ใครๆ (แตดังที่ทราบกันวาทรงมีศัตรู หรือผูรังควาน คือ “มาร”)
เมื่อวาตามที่ยอมรับกันในบรรดาศาสนาทั้งหลาย พระพรหมผูเปน
เจา หรือทาวมหาพรหมนี้ ที่มีอํานาจยิ่งใหญกวาใคร (ถึงจะไมตองมีเพศ)
ก็ถือกัน (สมมติ) เปนธรรมดาไปหมดในลัทธิศาสนาเหลานั้น มีแตใหเปน
เพศบุรุษ เชนเดียวกับมาร ซึ่งในหลายศาสนาเหลานั้น มารก็ลวนเปน
ผูชายเหมือนกัน (มีแตผูชายสูรบกัน)
พูดอีกสํานวนวา เทพผูเปนใหญ ที่ไมเกี่ยวกับเพศ หรือทั้งที่ไมตอง
ใชเพศนี้ เมื่อจะสําแดงองค หรือปรากฏองคแกชาวโลก หรือเมื่อชาวโลก
จะมองเห็นพระองคเปนภาพ ก็จะฉายออกเปนรูปกายในทรวดทรงสัณฐาน
ของบุรุษ ผูหาวหาญทรงพลังอํานาจ (ไมมีใครคิดมองพระองคในรูป
พรรณสัณฐานของคนกึ่งหญิงกึ่งชาย หรือคนไรเพศ) ที่นาเกรงขาม (คือ
ที่มนุษยรูสึกวา นากลัวแกคนรายหรือแกผูมีบาป ตลอดจนแกมารรายที่
คอยราวี) และในบรรดาพรหม ก็มีแตมหาพรหมเทานั้น1 ที่มายุงเรื่องนี้
อรรถกถาอธิบายวา พรหมที่ผูหญิงไมเปนนี้ หมายถึง “มหาพรหม”
เทานั้น และก็พึงทราบวา ทาวมหาพรหมที่ปรากฏองคแกชาวโลกวาเปนผู
ยิ่งใหญนี้ พอมองดูตามสภาวะที่เปนเนื้อในแทๆ ก็เปนแคพระพรหมชั้นที่
๓ ในบรรดาพรหม ๑๖ ชั้น ผูหญิงไมเปนมหาพรหมนี้ (กับอสัญญีสัตว)
แตผานขึ้นไปเปนพรหมอื่นไดหมดถึงชั้นอกนิษฐที่สูงสุด
1

ในที่ทั่วไป บางทีใชคําวา “มหาพรหม” หลวมๆ หมายถึงพรหมที่เปนใหญในระดับนั้นๆ
เชน เรียกอาภัสสรพรหมซึ่งเปนใหญในระดับทุติยฌานภูมิ ตลอดจนพรหมชั้นสุทธาวาส
วาเปนมหาพรหม แตไมตองสับสน (ถาตองการรูใหชัด ดูเชิงอรรถทายตอน ๒ นี้)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

นี่คือการมองจากปรมัตถออกมาใหทันสมมติ ที่เปนการยอมรับถือ
กันของชาวโลก ซึ่งเปนไปอีกทางหนึ่ง เหมือนตรงกันขาม เปนสมมติเนื่อง
ดวยเพศในเชิงสัญลักษณของความทรงพลังอํานาจทางรูปธรรม ไมใชเรื่อง
ของตัวเพศที่จะเอาไปใชทําอะไร
สมมติทั้งในระดับความคิดและในการปฏิบัติอยางนี้ เปนสภาพที่
จะตองรูเทาทัน อันแยกออกได เมื่อไมติดหลง จึงจะไมปดกั้นบดบัง
ปรมัตถ ที่เหมือนกับวาซอนซอนอยูเปนเนื้อแทขางใน เปนเรื่องที่จัดไดวา
จําเปนตองฉลาดเทาทัน (ศัพทของทานวา “ฐานาฐานกุศล”) ดังที่ตั้ง
ปริศนาธรรมใหวา สตรีไมเปนมาร แตผานขึ้นไปไดเหนือมหาพรหม
(ขอใหสังเกตสมมติเชิงสัญลักษณ
ซึ่งเห็นกันไดชัดเจนวา
พระพุทธรูปอันสําแดงความเปนบุคคลที่สูงสุดสมบูรณในพุทธศาสนานั้น
ถือวาทรงปราบมารพิชิตเสร็จสิ้นแลว ประทับนั่งสงบงามเหมือนจะทรง
แยมยิ้มดวยพระมหากรุณา อยูเหนือพลังการขมบังคับหรือพนสัญลักษณ
แบงแยกทางเพศไปแลว2
ตางจากเทวรูปแหงเทพพรหมยิ่งใหญสูงสุด ซึ่งยังมีมารคูราวีที่ตอง
ตามปราบ จึงลวนมีรูปทรง ทาทาง พรอมอาวุธ ที่เนนในทางอํานาจความมี
พลังเดชศักดาขูคุกคามนาเกรงขามหวาดกลัว นี่เหมือนเปนจุดที่พระสูตร
นั้นชี้บอกการอาศัยพุทธธรรมมาถึงดานที่จะกาวขามสมมติเขาสูปรมัตถ
คือถึงตอนนั้น ถาผานได ก็จะขามพนการใชพลังอํานาจในการขมกําราบ
ปราบปราม;
2

ถานิยมโวหารเชิงสัญลักษณ อาจพูดวา การเนนที่เอียงไปขางพลังอํานาจศักดาเดช ซึ่ง
เปนเครื่องหมายของบุรุษเพศ มาเขาสูดุล โดยมีความออนโยนแหงเมตตาการุณย ที่เปน
เครื่องหมายของเพศแม พัฒนาสมบูรณขึ้นมาบรรจบกัน คือ กอนนี้ แข็งแรง คูตรงขาม
กับ อ่อนแอ แตตอนนี้ เข้มแข็ง เขาคูรวมกับ อ่อนโยน ลุถึงความสมดุล พอดี ลงตัว
เปนภาวะสมบูรณ (สื่อความหมายวา ในยุคที่อริยชนมา อารยธรรมมี สตรีก็ไดปรากฏ)
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จะเห็นวา เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจา-พระเจาจักรพรรดิ และทาว
สักกะ-มาร-พรหม นี้ โยงกับเรื่องพลังแขงขันตอสูระหวางฝายดี-ฝายราย
บุญ-บาป กุศล-อกุศล ดูไดในหลายพระสูตร)3
เรื่องสตรี กับความเปนใหญทางสมมติ และความประเสริฐดานปรมัตถ
วาจะยกหลักมาดูกันพอไดความ แตชักยืดยาว ถึงตรงนี้ทําทาไมใครจะไปตอ
แตจําเปนตองหันไปพูดเรื่องภิกษุณีที่ถามโดยตรงใหจบ มิฉะนั้น สวนที่เขียน
แลวนี้ก็จะตองรอคาง เพราะตองจบตอน ๒ กอน จึงจะไดสงไปดวยกัน
3

พรหม และ มหาพรหม เปนเรื่องซับซอนอยูบาง ควรมีความรูเปนพื้นไววา พรหมมี ๒๐
ชั้น แบงตามระดับของรูปฌาน และอรูปฌาน เปน รูปพรหม ๑๖ และอรูปพรหม ๔ จะ
แบงชั้นบอกชื่อ เฉพาะรูปพรหม ๑๖ ซึ่งแยกตามขั้นของฌานที่ได คือ
ก) ระดับปฐมฌาน = ๑. พรหมปาริสัชชา ๒. พรหมปุโรหิตา ๓. มหาพรหมา
ข) ระดับทุติยฌาน = ๔. ปริตตาภา
๕. อัปปมาณาภา ๖. อาภัสสรา
ค) ระดับตติยฌาน = ๗. ปริตตสุภา ๘. อัปปมาณสุภา ๙. สุภกิณหา
ง) ระดับจตุตถฌาน = ๑๐. อสัญญีสัตตา ๑๑. เวหัปผลา ๑๒-๑๖. สุทธาวาส ๕
(สุทธาวาส ที่อยูของพระอนาคามี ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา)
อรรถกถาวา (เชน ม.อ.๔/๘๗) ความเปนพรหม ซึ่งมิใชฐานะที่สตรีจะไปครอง หมายถึง
ความเปนมหาพรหม (ชั้นที่ ๓ ซึ่งสูงสุดในระดับปฐมฌาน) “สตรีไดฌานแลวตายก็ไป
เขาพวกพรหมปาริสัชชา ไมเขาพวกมหาพรหม” วาไวสั้นๆ คัมภีรรุนตอๆ มา ก็ตีความ
โดยทั่วไปก็ลงกันวา ทานพูดพอใหเห็นแนว คือในระดับปฐมฌานดวยกันนั้น ก็ไปเกิด
ตั้งแตในชั้นแรกที่เปนชั้นบริวาร แตทั้งนี้ ก็แลวแตวาไดฌานระดับไหน ก็ไปในระดับนั้น
ทีนี้ ในการเลาเรื่องทั่วๆ ไป ดังที่พบบอยในอรรถกถา พรหมชั้นสูงๆ อยางอาภัสรา
จนถึงสุทธาวาส ทานมักเรียกเปนมหาพรหม ครั้นมาไมนานนี้ ในยุคใกลเรานี้เอง ที่แดน
เพื่อนบาน มีบางทานเขียนหนังสือบาลีขึ้น ดังเปนคัมภีร ตีความวา มหาพรหมคือพรหม
ที่ใหญในระดับนั้นๆ (ในระดับตอไปก็คือ อาภัสรา และสุภกิณหา) สตรีไปเกิดไมได (แต
สําหรับสุทธาวาส ที่ใหญในระดับจตุตถฌาน ทานไมบอกวาสตรีไปเกิดในสุทธาวาสไมได
หรือในชั้นอกนิฏฐไมได ซึ่งจะชัดวาผิด ทานบอกวาถาไปเกิดชั้นอกนิฏฐ ก็เปนพรหมรับ
ใชเขาในชั้นนั้น) นี่ไมใชหลัก ก็นํามาเลาใหทันเรื่องไว (บอกแลววาพระพรหมไมมีเพศ)
มหาพรหมนั้นอยูในระดับใกลโลกนี้หนอย มาเกี่ยวของกับพวกมนุษยมาก มีชื่อที่
คุนกัน ทั้งทานที่ดี และทานที่มีมิจฉาทิฏฐิ อยางสหัมบดีพรหม และพกพรหม (ชาวบาน
เรียกพกาพรหม) ซึ่งคัมภีรบอกชัดวาอยูในระดับปฐมฌาน คือพรหมชั้น ๓ ที่วาแลว

ตอน ๒
ชวยกันใหสตรี ไดสิ่งดีที่สุด
ซึ่งมวลพุทธิการวมสาธุการ
เรื่องภิกษุณีที่ทานสุโพธาเขียนเปนหนังสือขึ้นนั้น เปนเรื่องที่ควร
เขาใจและเห็นใจ ควรเห็นใจทานสุโพธาและทุกทานในวงของทานสุโพธา
นั้นอยางมาก เพราะเปนเรื่องที่กระทบตอภาวะของตัวทาน ในขณะที่ทานก็
มีความปรารถนาดี มีศรัทธาเจตนา ก็คอยๆ ทําความเขาใจกันไป
แตคิดวาคุณมารตนิ ก็ชัดอยูแลววา การถาม-ตอบ ในหนังสือ ตอบ
ดร.มารติน: พุทธวินัย ถึงภิกษุณี เปนการมุงที่ความรู และความรูก็
เนนที่หลักกอน จึงคนหารวบรวมนําเอาหลักมาดูกัน จะไดมีขอพิจารณาที่
ตรงเรื่อง และบอกวา ถาวาตามหลักนี้ๆ จะเปนอยางนี้ๆ จะเปนปญหา
หรือไม ก็เปนเรื่องของหลักและของความรูนั้นเอง ไมไดบอกวาจะตองเอา
อยางนั้นอยางนี้ สวนทานผูใดจะถือหลักเหลานั้นหรือไม จะปฏิบัติตาม
หรือไม หรือจะหาทางออกอยางไร ก็ไมไดไปปดทางหรือไปยุงเกี่ยวดวย
ทั้งนี้ ก็มองวา ถาเราจะทําอะไร ก็นาจะทําดวยความรู และใหเปน
ความรูจริงที่ชัดเจน และพยายามทําสิ่งที่ถูกตอง เมื่อเปนการของสวนรวม
ก็ควรใหเปนไปโดยพรอมเพรียงกัน เปนอันหนึ่งอันเดียว โดยสามัคคี บาง
ทีก็ตองรอตองอดทน ที่จะหาจุดลงตัวที่ดีที่สุด เมื่อเราหาทางออก ถาทาง
นั้นไปไดดวยการทําสิ่งที่ถูกตอง ก็นาจะเปนทางออกที่ดีที่สุด ไมใหทําไป
อยางหนึ่ง แตกอใหเกิดปญหาอีกอันหนึ่ง ซึ่งอาจจะยืดเยื้อเรื่อยไป

๑๖
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ทีนี้ ถามีบางทานหาขอมูลความรูมาไดเพิ่มขึ้นอีก จะตางหรือจะ
เหมือนก็ตาม ก็ยิ่งดี อยางที่ทานสุโพธานํามาบอกมาเลา ก็อาจจะชวยให
เรื่องราวและขอพิจารณาทั้งหลายงายและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเปนเรื่องที่ควร
อนุโมทนา นายินดี

ไมไดยอมรับวาภิกษุณีไมไดรวมงานสังคายนา
กอนจะดูขอคิดขอนาสนใจจากหนังสือของทานสุโพธา ที่คุณมารติน
บอก มีขอที่ขอติงในหนังสือของทานสุโพธา ที่บังเอิญไดพบแหงหนึ่ง
ขอเลาความเปนมาเล็กนอยวา เมื่อไมนานนี้ พระนําหนังสือของ
ทานสุโพธาไปใหอาตมา ทานสุโพธาเขียนฝากถวาย คงไปถวายที่วัด
ญาณเวศกวัน แตดังที่ทราบ อาตมาไมอยูที่วัดนั้นนานแลว คือไปพัก
อาพาธอยูในชนบท พระจึงรับไวแลว นําไปใหภายหลัง
แลวก็อยางที่ทราบอีกวา อาตมามีโรคตาหลายอยาง และไดสงวน
สายตา ไมอานหนังสือเลมมาหลายปแลว ถาจําเปน หรือมีจดหมายหรือ
เอกสารกิจธุระ ๒-๓ หนา จึงอาน (ถาทํางานหนังสือ ก็ขยายตัวโตๆ) เมื่อ
ไดรับหนังสือของทานสุโพธานั้น จึงไมไดอาน และไดมอบใหพระรูปที่
นําไปใหนั้นแหละชวยอาน แตตอมา ทานนําหนังสือมาคืน บอกวา คุณ
มารตินไดอานละเอียดแลว ทานจึงงด ขอไมอาน
เมื่อหนังสือกลับมาวางอยู วันหนึ่ง จึงหยิบขึ้นมาจะเก็บ แตกอนใสตู
ก็พลิกผานๆ พอดีเจอขอความที่ทานเขียนไวในหนา ๓๗ ขอคัดมาใหดูวา
การที่ พ ระมหากั ส สปะไม เ ชิ ญ พระภิ ก ษุ ณี ใ ห
เข า ร ว มสั ง คายนา ก็ ค งเป น ตามที่ ท า นเจ า คุ ณ ฯ
กลาวไวแลวในหนังสือ ตอบ ดร.มารติน หนา ๒๕๐
ที่ผูหญิงยุคนั้น “ไมไดนั่งในสภา”
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๑๗

ตรงนี้ ขอทบทวนใหชัดสักหนอย ถาอานความตรงหนา ๒๕๐ นั้น
ตอไปใหตลอด จะรูวา
- อาตมาไมไดยอมรับวา การที่ผูหญิงยุคนั้น “ไมไดนั่งในสภา” จะ
เปนเหตุใหภิกษุณีไมไดรวมสังคายนา
- อีกทั้งอาตมาก็ไมไดยอมรับวาภิกษุณีไมไดรวมงานสังคายนา
ตามความในหนังสือ ตอบ ดร.มารตินฯ นั้น ไดบอกวา ในสังคม
ชมพูทวีปสมัยนั้น สตรีไมไดนั่งในสภา แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
การที่พระพุทธเจาทรงตั้งภิกษุณีสงฆ ก็คือ ใหผูหญิงไดนั่งในสภา
เปนการริเริ่มและเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
อยางไรก็ดี ตามพระวินัย ภิกษุสงฆกับภิกษุณีสงฆตางฝายตางทํา
สังฆกรรมของตน ไมทําสังฆกรรมรวมกัน (สองสภานั้นไมประชุมรวมกัน)
แมแตเมื่อทรงบัญญัติใหภิกษุณีอุปสมบทในสงฆทั้งสอง ก็มิใชสงฆ
ทั้งสองนั้นมาประชุมรวมกัน แตเมื่ออุปสมบทในภิกษุณีสงฆเสร็จแลว
ภิกษุณีเกาจึงพาภิกษุณีใหมไปขอรับอุปสมบทในที่ประชุมของภิกษุสงฆ
โดยไมตองมีขั้นตอนเบื้องตน โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่ง
ยอมรับตามที่ภิกษุณีสงฆดําเนินการไปแลว
สําหรับการสังคายนาครั้งที่ ๑ ในพระไตรปฎกเลาถึงสังฆกรรมสวน
หลักของภิกษุสงฆ ซึ่งมีพระมหากัสสปะเปนประธาน จึงเปนธรรมดาตาม
ระบบของสังฆกรรมตามพระวินัย ที่จะไมมีภิกษุณี ตลอดจนอุบาสก
อุบาสิกา เขารวมดวย
อีกอยางหนึ่ง ทานเลาเนื้อหาของสังฆกรรมนี้เพียง ๒ หนาเศษ เรา
จึงไมอาจทราบรายละเอียดวา ในเวลา ๗ เดือนของงานสังคายนานั้น มี
ขั้นตอนปลีกยอยอะไรอีกบาง เชน ภิกษุณีสงฆจะไดมีงานมอบหมายใน
สภาของตนที่จะทํางานอะไรสงแกสภาใหญหรือไม ดังนี้เปนตน

๑๘
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เราไมอาจบอกแนลงไปวาภิกษุณีสงฆไมไดรวมงานสังคายนาครั้งนั้น
ขอทบทวนความเขาใจเรื่องนี้ไวเทานี้

ดังที่วาขางตน การไดขอมูลความรูจากแหลงตางๆ มาเพิ่มขึ้น เปน
เรื่องที่ดีมีประโยชน อยางนอยก็ไดมีขอพิจารณามากขึ้น ชวยใหเห็นเรื่อง
กวางออกไป ไดความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น การที่ทานสุโพธาหรือใครๆ จะนํา
ขอมูลมาบอกเลา จึงนาอนุโมทนา ถึงจะเปนขอมูลหลักฐานในระดับรอง
หรือชั้นหลังลงไป ก็เสริมความเขาใจไดทั้งนั้น
เปนธรรมดาวา ในการพิจารณาเรื่องธรรมวินัย ยอมตองถือขอมูล
ชั้นตน ซึ่งเปนฐานตนเรื่อง และมีระบบการรักษาตรวจสอบทวนทาน ที่
จริงจัง หนักแนน และชัดเจน พูดงายๆ คือพุทธพจนในพระไตรปฎก
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัย ก็ยึดพุทธบัญญัติ ซึ่งเปนหลัก เปน
มาตรฐาน ขึ้นมาวางตั้งใชพิจารณากอน
สวนขอมูลที่เรียกวาชั้นรองชั้นหลัง ถามี ก็ยิ่งชวย จึงควรนําหรือ
รับเขามาประกอบการพิจารณาทั้งนั้น แตก็ยอมตองรูจักเขาใจสภาพ ความ
เปนมาเปนไป ระดับความนาเชื่อถือของขอมูลหลักฐานเหลานั้น ตลอดจน
ความสอดคลองและความขัดแยงกันดวย

พระสารีบุตรจงใจฝาฝนพระวินัยบัญญัติหรือ?
ทีนี้ ขอคิดขอนาสนใจจากหนังสือของทานสุโพธา ที่คุณมารติน
บอก ๒ ขอ ตามที่คุณมารตินสรุปให คือ
ข อ ๑ ว า “พระสารี บุ ต รรู พ ระวิ นั ย อยู ก อ นแล ว ว า ผู บ วช
จะตองไดรับอนุญาตจากพอแมกอน แตทานจงใจฝาฝนพระวินัย
บัญญัติขอนี้ เพื่อแลกกับการไดบวชของนองชายทาน” และ
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ขอ ๒ วา ““พระมหินทรเถระใหเชิญพระนางสังฆมิตตาอรหันตเถรี (จากอินเดีย) เดินทางพรอมภิกษุณี ๑๑ รูปไปประดิษฐาน
ภิกษุณีสงฆที่ศรีลังกา พระนางไดบวชใหภิกษุณีจํานวนนับหมื่นๆ
[มารติน: แหลงขอมูลก็คือ คัมภีรทีปวงศ ปริเฉทที่ ๑๘]... เราจึง
พิจารณาไดวา ถาหากอารามที่พักมีเพียงพอ และปวัตตินีมีกําลัง
ดู แ ลบอกสอนได ก็ ไ ม ใ ช ป ญ หาที่ จ ะต อ งยกพระวิ นั ย ข อ นี้ ขึ้ น มา
ขัดขวางการเติบโตของภิกษุณีสังฆะเลย” (หนา ๒๐)”
ทั้ง ๒ ขอนี้ ชัดเจนวา เปนขอมูลตามเรื่องราวในคัมภีรชั้นรองและ
หนังสือชั้นหลัง คือ อรรถกถา และวังสะ (ตํานาน)
ถาดูลึกลงไป จะเห็นวา เรื่องราวที่อางยังไมแนชัด คลุมเครือ มีขอ
สงสัยซอนอยู อีกทั้งควรรูลักษณะและสถานะของแหลงขอมูลที่จะยอมรับ
อางอิง พรอมกับเทียบเคียงตรวจสอบแหลงขอมูลที่แยงหรือแตกตาง
อาตมาอยากจะพูดใหสั้น เพราะเวลาไมเหมาะและรางกายก็ไมรวม
แตจะทําอยางไร การที่จะพูดกันใหเขาใจและมองเรื่องไดสวางชัด ก็
ตองการความรูที่เปนพื้นฐาน เอาเปนวา ตองบอกเลาเรื่องที่เกี่ยวของไป
ตามความจําเปน โดยวาไปทีละขอตามลําดับ (อาจเปนตัวอยางสําหรับทํา
ความเขาใจเรื่องอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้ดวย)
ขอ ๑ มีปมที่ตั้งมาวา พระสารีบุตรยอมตองรูอยูกอนแลววา
พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติมิใหภิกษุบวชใหแกผูที่ยังไมไดรับอนุญาตจาก
พอแม แตทานสั่งพระไวใหบวชเรวตะผูเปนนองชายของทานทันทีที่เรวตะ
มาขอบวช โดยไมตองรอใหมารดาบิดาอนุญาต เทากับวาทานจงใจฝาฝน
พระวินัยบัญญัติขอนี้
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เรื่องราวของนองชายพระสารีบุตร คือพระเรวตะ (พระที่ชื่อเรวตะ
หรือเรวัตนั้น มีหลายรูป สําหรับทานนี้ มักเรียกใหรูจําเพาะวา “ขทิรวนิยเรวตะ”) ตามที่ยกมาอางนี้ มาในอรรถกถาธรรมบท (ธัมมปทัฏฐกถา, ๔/๗๗)
แตเรื่องเลาเชิงประวัติของพระเรวตะนี้ มีมาในอีก ๒ คัมภีร คือ
อรรถกถาแหงเถรคาถา (ปรมัตถทีปนี เถรคาถาวัณณนา, ๑/๑๖๘) และอรรถกถา
แหงอปทาน (วิสุทธชนวิลาสินี, ๑/๓๖๗) เรื่องที่มาใน ๒ คัมภีรนี้ สั้นกวาใน
อรรถกถาแหงพระธรรมบท ทานคงจับเอาสาระสําคัญ แตที่นาพิจารณาคือ
สองคัมภีรนี้เลาเรื่องเหมือนกัน และเรื่องในสองคัมภีรนั้น ตางจากเรื่องที่
อรรถกถาธรรมบทเลา ในจุดนาสังเกตที่สําคัญบางอยาง
เพื่อความเขาใจ คงตองยอมใหเวลาและเนื้อที่แกเรื่องนี้สักหนอย
จึงขอเลาเรื่องในธัมมปทัฏฐกถา ใหชัดขึ้นอีกตามที่ทานเลาไว (ทานเลายาว
มากเกือบ ๘ หนา นํามาเต็มทั้งหมดไมไหว ขอจับความมาใหอาน) ดังนี้
หลังจากพระสารีบุตรละทิ้งทรัพย ๘๗ โกฏิ ออกบวชแลว ก็พา
นองสาว ๓ คน (จาลา, อุปจาลา และสีสุปจาลา) กับนองชาย ๒ คน (จุนทะ
และอุปเสนะ) ใหบวช ทําใหที่บานเหลือแตเรวตกุมารผูเดียว มารดาของ
ทานเกรงวาพระสารีบุตรจะพาใหเรวตะบวช จึงคิดจะรีบใหเรวตะแตงงาน
ตั้งแตยังเปนเด็ก
ฝายพระสารีบุตรเถระก็ไดสั่งภิกษุทั้งหลาย (ในปา) ไวกอนวา ถา
เรวตะมาโดยประสงคจะบวช ก็พึงบวชใหไดทันที (เพราะ) มารดาบิดาของ
ทานเปนมิจฉาทิฏฐิ เรวตะบอกลา จะไดเรื่องอะไร “ผมเอง เปนทั้ง
มารดาและบิดาของเขา”
มารดาของพระสารีบุตร คิดจะเอาการครองเรือนผูกมัดเรวตกุมาร
ซึ่งมีอายุเพียง ๗ ขวบ จึงขอเด็กหญิงคนหนึ่งให กําหนดวันแตงแลวก็

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

พาเรวตะไปบานของญาติเด็กหญิง พรอมกันประกอบการมงคลกลาวอวย
พร ใหเจาสาวอยูยืนยาวอยางคุณยายที่อายุถึง ๑๒๐ ป
เรวตะสนใจถามวาคนไหนคือคุณยายอายุ ๑๒๐ ป ก็ไดเห็นทานผู
เฒาที่ฟนหลุด ผมหงอก หนังหดเหี่ยว ตัวตกกระ หลังโกง เมื่อถามตอไป
รูวาเจาสาวของเขาอยูไป ก็จะเปนอยางนั้น เรวตะจึงคิดวา เพราะอยางนี้
เองพี่ชายถึงไดไปบวช แลวก็เลยตกลงใจจะหนีไปบวชเสียในวันนั้นเลย
เสร็จพิธีที่บาน พวกญาติอุมเรวตะขึ้นรถพาไปกับเด็กหญิง พอไป
ไดหนอยหนึ่ง เขาอางวาจะถายอุจจาระ ขอใหหยุดรถ ลงไปที่พุมไมแลว
กลับขึ้นมา ไปไดอีกหนอยก็ขอลงอีกๆ จนพวกญาติชินเขา ก็ปลอยเรื่อย
เฉื่อย จนในที่สุด พอไดโอกาส เรวตะก็หนีไปยังสํานักของภิกษุประมาณ
๓๐ รูป ขอใหพระบวชให เมื่อถามตอบกันจนทราบวาเปนนองชายของพระ
สารีบุตรเถระ ภิกษุเหลานั้นจึงวา “…พี่ชายของเธออนุญาตไวแลว”
แลวก็บวชให เสร็จแลวก็สงขาวใหพระสารีบุตรทราบ
พระสารีบุตรฟงขาวนั้นแลว จึงกราบทูลพระพุทธเจาวา ขาวบอก
มาวา พวกภิกษุที่อยูปาใหเรวตะบวชแลว ทานจะไปเยี่ยมดูเธอแลว
กลับมา แตพระพุทธเจาทรงยับยั้งใหทานรอกอน ยังไมใหไป
ตอมาอีกไมกี่วัน ทานกราบทูลอีก ก็ทรงยั้งไวยังไมใหไป และตรัส
วา พระองคจะเสด็จไปดวย
ฝายเรวัตสามเณรเรียนกรรมฐานแลว ไปอยูที่ปาไมตะเคียนหาง
ออกไปราว ๓๐ โยชน แลวในพรรษานั้นเอง ก็บรรลุพระอรหัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทา
ครั้นออกพรรษาแลว พระสารีบุตรก็กราบทูลขอโอกาสเรื่องที่จะไป
พระพุทธเจาจึงเสด็จพรอมดวยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
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เมื่อถึงทางแยก ทรงทราบวาพระสิวลีไปดวย จึงเลือกเสด็จทางตรง
ที่กันดาร (ทางตรง ๓๐ โยชน ทางออมผานชุมชนมาก ๖๐ โยชน) เพราะ
พระสิวลีจะชวยใหพระที่ไปมากนั้นสะดวกสบายได จากนั้นก็มีเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยมากหนอย ครั้นถึงที่อยูของพระเรวตะแลว พระพุทธเจา
ประทับอยูประมาณ ๑ เดือน แลวจึงเสด็จกลับมายังพระนครสาวัตถี
เรื่องลงทายวา ที่เมืองสาวัตถี พระพบวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งถาม
ถึงที่อยูของพระเรวตะวาเปนที่รมณียไหม พระแก ๒ องคตอบวา “จะไป
หาความรื่นรมยไดที่ไหน ที่รกเต็มไปดวยไมตะเคียนหนามขาว ราวกะที่อยู
เปรต” แตพอถามพระหนุม ๒ รูป ไดรับคําตอบวา “ทานอุบาสิกา สุดจะ
พรรณนา ดุจดังสุธรรมาเทวสภานั่นทีเดียว”
เมื่อมหาอุบาสิกาทูลถามพระพุทธเจา จึงเปนขอปรารภใหตรัสพระ
คาถาธรรมบทที่วา “ไมวาบาน หรือวาปา … พระอรหันตอยูที่ไหน
ที่นั้นไซร คือสถานอันรื่นรมย” จากนั้นก็เปนตัวอรรถกถา คือ
คําอธิบายพุทธภาษิตนั้น เปาหมายของเรื่องทั้งหมดคือตรงนี้ จบแคนี้
เรื่องในอรรถกถาธรรมบท (ถาจะพูดใหถูกตองจริงๆ ควรบอกวา
เรื่องในคัมภีรที่บรรจุอรรถกถาแหงธรรมบท) นี้ มีขอนาพิจารณาหลายจุด
แตหันไปเลาเรื่องจากอีก ๒ คัมภีร ใหเห็นขอแตกตางเสียกอนดีกวา
สวนเรื่องใน ปรมัตถทีปนี และ วิสุทธชนวิลาสินี เลาไวสั้นๆ มี
ใจความดังนี้
ในพุทธุปบาทกาลนี้ (เรวตะ) เกิดในทองของนางพราหมณี ชื่อวา
รูปสารี ในนาลกคาม แควนมคธ เขาถึงวัยแลว มารดาบิดาก็ประสงคจะ
ผูกเขาโดยใหมีเหยาเรือน
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(“วยปฺปตฺต” ถึงวัยแลว คือเติบโต ในคัมภีรจะมากับขอความวา
มีคูครอง หรือจบศิลปวิทยา หรือไปศึกษาที่ตักศิลา หรือจบไตรเพท หรือ
ไดเปนอาจารย หรือขึ้นครองราชย หรือไดตําแหนงเศรษฐี หรือออกทํางาน
หาเลี้ยงชีพ หรือออกบวช ถาบอกอายุ ก็วามีอายุ ๑๖ ป แตในกรณีของ
พระมหากัสสปะ คัมภีรเขียนวา เมื่อปปผลิมาณพอายุ ๒๐ ภัททากาปลานี
อายุ ๑๖ มารดาบิดาบอกปปผลิวา เธอถึงวัยแลว จะตองดํารงสกุลวงศ)
เรวัตถึงวัยแลว มารดาบิดาจะผูกไวใหมีเหยาเรือน จึงบอกเขา
เรวัตไดยินเรื่องที่พระสารีบุตรบวชแลว คิดวา อุปติสสะพี่ใหญของเรา ทิ้ง
สมบัตินี้ไปบวชแลว เราจะกลืนกอนเขฬะที่เขาบวนทิ้งแลวไดอยางไร คิด
แลวก็เกิดความสลดใจ
เรวัตนั้น เหมือนดังเนื้อที่ไมยอมเขาไปติดบวง เขาหลอกพวกญาติ
ออกไปสูสํานักภิกษุทั้งหลาย แจงวาตนเปนนองชายของพระธรรมเสนาบดี
บอกฉันทะในบรรพชา ภิกษุทั้งหลายใหเขาบรรพชา พอมีอายุ ๒๐ ป
บริบูรณ ก็ใหอุปสมบท พระเรวตะเรียนกรรมฐานแลว เขาสูปาไม
ตะเคียน ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต ทรงอภิญญา ๖
ครั้นไดเปนพระอรหันตแลว พระเรวตะจึงออกเดินทางไปยังเมือง
สาวัตถี ถึงพระเชตวัน ถวายบังคมพระพุทธเจาและไหวพระสารีบุตรแลว
อยูในพระเชตวัน ๒-๓ วัน และในคราวนั้น ในทามกลางหมูพระอริยเจา
พระพุทธเจาทรงยกยองพระเรวตะวา เปนเอตทัคคะ ในบรรดาภิกษุผูถือ
อยูปา (อารัญญกะ)
เรื่องใน ๒ คัมภีรนี้ นอกจากสั้นกวาใน ธัมมปทัฏฐกถา (ธ.อ.)
แลว ยังมีอะไรแตกตางหลายอยาง เชน ที่สําคัญวา
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- ใน ธ.อ. เรวตะเขาพิธีแตงงาน และบวชเมื่ออายุ ๗ ขวบ แตใน
๒ คัมภีรนี้ แคพอแมบอกวาจะแตงงานให และออกบวชเมื่อโต
ถึงวัยแลว
- ใน ธ.อ. เรวตะบวชแลว ในพรรษานั้น ก็ไดเปนพระอรหันตทั้ง
ยังเปนสามเณรอายุ ๗ ขวบ แตใน ๒ คัมภีรนี้ เมื่อโตบวชเปน
สามเณรแลว ตอมาอายุเต็ม ๒๐ ไดบวชเปนภิกษุ หลังจากนั้น
จึงไดบรรลุอรหัตตผล
- ใน ธ.อ. มีเรื่องพระสารีบุตรสั่งพระใหบวชนองชาย แต ๒
คัมภีรนี้ ไมมีเรื่องนั้น
- ใน ธ.อ. เรวตะไปบวชเณรที่สํานักพระปา แตใน ๒ คัมภีรนี้
เรวตะไปใหพระบวชเณรใหโดยไมบอกวาที่ไหน แตตอมา หลัง
บวชพระแลว จึงไปเขาปา
- ใน ธ.อ. พระพุทธเจาและพระสารีบุตร พรอมดวยภิกษุสงฆ
มากมาย เดินทางไปเยี่ยมสามเณรเรวตะ ที่เปนพระอรหันต
ตั้งแต ๗ ขวบ แตใน ๒ คัมภีรนี้ ไมมีเรื่องเสด็จไปเยี่ยม มีแต
พระเรวตะเดินทางมาหาเองที่พระเชตวัน

ที่จริง มีเรื่องที่นารู นาคิด นาพิจารณา ในกรณีนี้อีกหลายอยาง วา
เฉพาะขอมูลในธัมมปทัฏฐกถา นี้เอง ก็ยังมีขอที่คลุมเครือ นาสงสัย และ
อาจขัดแยงกันเอง เชนวา
ในเมื่อเรวตะเปนนองเล็กของพระสารีบุตร ที่วาเรวตะบวชเณรอายุ
๗ ขวบนั้น เปนไปไดหรือไม ถามวา เวลานั้น พระสารีบุตรอายุเทาไร
ตามหลักฐานที่คัมภีรเลากําเนิดของทานไว (เถร.อ.๒/๔๑๑; อป.อ.๑/
๒๕๓: อมฺหากํ ปน ภควโต อุปฺปตฺติโต ปุเรตรเมว = กอนการอุบัติแหงพระ
ผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย)
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วาตามหลักฐานนี้ ก็ถือวา พระอัครสาวก ทั้งพระสารีบุตร และพระ
มหาโมคคัลลานะ อายุมากกวาพระพุทธเจา
เมื่อทรงบัญญัติมิใหพระสาวกบวชผูที่มารดาบิดายังไมอนุญาตนั้น
พระพุ ท ธเจามี พระชนมายุยา ง ๓๗ พรรษา ถา เรวตะบวชหลัง มีพุท ธ
บัญญัตินี้ พระสารีบุตรก็ตองมีอายุคงจะแถว ๔๐ ขึ้นไป เรวตะก็ตอง
ออนกวาพระสารีบุตรถึงราว ๓๓ ป นับวาหางกันมาก ก็ชวนก้ํากึ่งสงสัย
เอาละ ถายอมผานขอที่วานั้นไป พระสารีบุตรเปนอัครสาวกอันดับ
แรก ทํางานอยูและไปดวยกับพระพุทธเจาแทบตลอดเวลา ถึงกับทรงให
แสดงธรรมแทนพระองคบอยๆ พระสารีบุตรจะทําอะไร จะไปไหน ก็ยอม
กราบทูลใหทรงทราบเปนธรรมดา
ดังเรื่องใน ธัมมปทัฏฐกถา (ธ.อ.) นั้นเอง ก็บอกวา พอเรวตะบวช
แล ว พระป า ส ง ข า วมา พระสารี บุ ต รก็ ทู ล ให ท ราบ และจะขอไปดู
พระพุทธเจาก็ทรงยั้งใหรอกอน พระองคตรัสวาจะเสด็จไปดวย แลวก็ทรง
นําพระสงฆไปกันเปนเรื่องใหญ
ดูเรื่องแลว นาจะเปนวา ที่พระสารีบุตรจะทําอะไรในเรื่องเรวตะนั้น
พระพุทธเจาทรงทราบเรื่องโดยตลอด หรือพระสารีบุตรกราบทูลปรึกษา
ไดรับพุทธานุมัติหรือพุทธานุญาตมาตามลําดับ และคิดงายๆ พระสารีบุตร
อยู กั บ พระองค ใกล ชิ ด ถึ ง อย า งนั้ น ท า นจะไปทํ า การอะไรฝ า ฝ น ต อ
พระองคโดยไมกราบทูลปรึกษา
อนึ่ง การที่ใน ธัมมปทัฏฐกถา นั้นเอง เลาถึงคําของพระสารีบุตรที่
สั่งพระในปาวา “ผมเอง เปนทั้งมารดาและบิดาของเขา” และพระปา
เมื่อจะบวชใหเรวัต ก็บอกวา “พี่ชายของเธออนุญาตไวแลว” ดังนี้
ทา นผูเ ล าเรื่ อ งอาจจะต อ งการให เ ข าใจว าได มีก ารปฏิ บั ติ ต ามพระพุ ท ธ
บัญญัตินั้นแลว นี่ก็อาจเปนไปได
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สวนใน ๒ คัมภีรหลัง ไมมีเรื่องใหเห็นเลยวา พระสารีบุตรไดทราบ
อะไรในเรื่องการบวชของเรวตะ จนกระทั่งพระเรวตะเปนพระอรหันตแลว
จึงมาพบที่พระเชตวัน (เรวตะคงรบเราขอจนพอแมยอม แลวก็หลอกพวก
ญาติไปเงียบๆ)
สรุปอีกทีใหสั้นวา เรื่องเรวตะบวช ใน ธ.อ. ตางกับอีก ๒ คัมภีร
โดยสาระ คือ
- ธ.อ. วา บวชอายุ ๗ ขวบ โดยพระพุทธเจาทรงทราบ
เรื่องกับพระสารีบุตรตลอด
- อีก ๒ คัมภีรวา บวชเมื่อโตแลว ภายหลังจึงไปเฝา
พระพุทธเจา-ไหวพระสารีบุตร
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เมื่อพูดตามหลักการ ไมเห็นความเปนไป
ไดที่พระสารีบุตรจะจงใจฝาฝนพระวินัยบัญญัติ ไมวาขอนี้หรือขอไหน
อยางนอย
- ในฐานะพระอัครสาวก และอยูใกลชิด หรือจะพูดวาอยูกับ
พระพุ ท ธเจ า ถ า ท า นมี เ หตุ ผ ลที่ จ ะไม ใ ห น อ งชายต อ งได รั บ
อนุญาตจากบิดามารดา ทานก็มีวิธีปฏิบัติที่งายดายโดยไมตอง
คิดจะฝาฝนอะไรเลย เชน กราบทูลใหทรงทราบเรื่องราว แมไม
ตองขอ พระพุทธเจาก็ยอมทรงหยั่งทราบเองวาควรจะใหปฏิบัติ
ในเรื่ อ งนั้ น อย า งไร แม แ ต ต รั ส เป น อนุ บั ญ ญั ติ ขึ้ น มา ซึ่ ง เป น
ทางออกที่เปนสามัญอยูแลว
- ในฐานะพระอัครสาวก ซึ่งเปนแบบอยางแกบรรดาสาวก อยาง
นอยก็ยอมตองไมทําการละเมิดฝาฝนอะไร ที่ผูอื่นจะเอาไปใช
เปนขออางไดในการที่จะทําการละเมิดหรือทําความผิดอยางใดๆ
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- การที่พระพุทธเจาตรัสไว ซึ่งบันทึกไว ทั้งในพระวินัย และในพระ
สูตร (วินย.๗/๔๕๘/๒๘๘; อง.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๔) วา “ดูกรปหาราทะ
สาวกทั้งหลายของเรา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมลวงสิกขาบทที่เรา
บัญญัติไว แมเพราะเหตุแหงชีวิต” เมื่อตรัสตามสภาพ ก็เปนการ
ยืนยันความที่วามานั้น
ที นี้ ก็ น า เห็ น ใจผู ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เช น หลายท า นก็ จ ะสั บ สนว า
ทําไมคัมภีรจึงวาไปตางกัน อันไหนผิด อันไหนถูก จะเอาอันไหน แลวจะ
เอาอะไรเปนหลัก จะเชื่อถืออะไรได ฯลฯ นี่แหละคือที่เรามาศึกษาหา
ความรู ถาจับจุดได ก็จะวางตัววางใจถูกที่ถูกทาง
เอาที่งายๆ กอน ตามที่วามาในเรื่องคัมภีร จะเห็นวา อรรถกถา
ธรรมบทเปนฝายหนึ่ง และอีก ๒ คัมภีร (อรรถกถาเถรคาถา และอรรถกถาอปทาน) เปนอีกฝายหนึ่ง เลาเรื่องตางกันนับวามาก จะเชื่อฝายไหน
นอกจากในแงเนื้อหาที่วาไปแลว มาดูในแงลักษณะและสถานะของ
คัมภีรบาง ในดานประวัติของพระสาวกนั้น อรรถกถาเถรคาถาและอรรถกถาอปทาน ถือไดวาเปนเจาของเรื่องโดยตรง (ทํานองจะเปน authority)
เพราะอรรถกถาเถรคาถา (ชื่อคัมภีรวา ปรมัตถทีปนี) ก็อธิบายคัมภีรเถรคาถาในพระไตรป ฎ ก และอรรถกถาอปทาน (ชื่ อ คั ม ภี ร ว า วิ สุ ท ธชนวิลาสินี) ก็อธิบายคัมภีรอปทานในพระไตรปฎก
เถรคาถาเปนที่รวมคาถาของพระอรหันตเถระ และอยูดวยกันกับ
เถรีคาถาซึ่งเปนที่รวมคาถาของพระอรหันตเถรี เมื่ออรรถกถาอธิบายคาถา
ของพระเถระหรือคาถาของพระเถรีองคไหน ก็เลาประวัติของทานผูนั้นไว
ดวย ดังนั้น อรรถกถาแหงเถรคาถา และอรรถกถาแหงเถรีคาถา ก็จึง
เปนที่รวมประวัติของพระเถระและพระเถรี ดังที่วาแลว
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สวนคัมภีรอปทานในพระไตรปฎกนั้น เปนที่เลาประวัติของพระ
เถระและพระเถรีทั้งหลายโดยตรง (แตหนักไปทางอดีตชาติ, แยกเปนเถรอปทาน/เถราปทาน คือประวัติของพระเถระ กับเถรีอปทาน คือประวัติของ
พระเถรี) แตเปนคํารอยกรองคือคาถา เมื่ออรรถกถาอธิบาย ก็เลาประวัติ
ของทานนั้นไวดวย ก็จึงเปนที่รวมประวัติของพระอรหันตเถระและพระ
อรหันตเถรีอีกแหลงหนึ่ง
พระเถระ-พระเถรีสําคัญก็จึงมีประวัติอยูในทั้งสองคัมภีรนี้ และก็
มัก เลา ไวเ หมื อ นๆ กั น เหมื อ นอย างประวั ติข องพระเรวตะที่ พู ดถึ ง อยู
ขณะนี้ ซึ่งมีในทั้งสองแหงแทบไมตางกัน
สวนอรรถกถาธรรมบท (ธัมมปทัฏฐกถา) ก็อธิบายคาถาธรรมบท
ในพระไตรปฎก ทีนี้ เมื่อจะอธิบายคาถาใด ทานก็เลาประกอบใหรูวา มี
เรื่องราวอะไรเกิดขึ้น พระพุทธเจาจึงตรัสคาถานั้นๆ เรื่องราวนั้นตางๆ
หลากหลาย มาจากทุกทิศทุกทาง ซึ่งปะเหมาะก็มีเรื่องของพระเถระรูปนั้น
รูปนี้เขาไปเกี่ยวของดวย ที่นั่นที่นี่ กระจายไป
สําหรับเรื่องพระเรวตะในอรรถกถาธรรมบทนี้ ก็อยางที่วาแลว ทาน
จะอธิบายคาถาธรรมบทที่วา “ไมวาบาน ไมวาปา…” (คาเม วา ยทิ
วารญฺเญ…) ทีนี้ คาถาที่วานั้นก็มีประวัติวาพระพุทธเจาตรัสโดยทรง
ปรารภเหตุการณสืบเนื่องจากการที่ไดเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะ ทีนี้ ทานจะ
อธิบายใหชัดเจนเห็นจริงเห็นจัง ก็เลยเลาตลอดหมด ทั้งประวัติของพระ
เรวตะตั้งแตวามาบวชอยางไร (อาจจะในทํานองที่แถมใหมีรสชาติดวย)
ถาจะพูดวา พระอรรถกถาจารยผูอธิบายคาถานี้ เมื่อจะเลาเรื่องของ
พระเรวตะ ก็เอาประวัติจากอรรถกถาเถรคาถาและอรรถกถาอปทานนั่น
แหละไปเปนแกนของเรื่อง แลวเลาขยายออกไป ก็ไมนาจะมีความผิด
แปลกไปมากที่จุดสําคัญๆ
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บางทีทานอาจจะไดเรื่องราวที่เลาสืบกันมาอีกสายหนึ่ง
ซึ่งมี
รายละเอียดแผกเพี้ยนกันไป เมื่อนํามาถายทอด เรื่องจึงแตกตางไปไกล
สักหนอย แตทั้งนี้เราก็ทําไดแคสันนิษฐานหรือแคเดา
ทีนี้ ผูศึกษาก็อาจจะถามวา เมื่อเปนอยางที่วามานี้ จะเชื่อถือคัมภีร
อยางอรรถกถาเหลานี้ไดแคไหนหรืออยางไร นี่ก็เปนจุดสําคัญที่ควรรู
เขาใจ จึงไดเขียนอธิบายให “รู้จักอรรถกถา” เพื่อจะไดวางใจวางทาทีและ
พอจะเห็นทางปฏิบัติใหพอดี
อยางไรก็ตาม พอเขียนไปๆ ก็ยืดยาวมาก จึงขอยก “รู้จักอรรถกถา” นั้น ออกไปจัดเปนภาคผนวกทายเลม สําหรับทานที่ใฝรูอานปดทาย

ศึกษาเรื่องเกา ดูคําเลาเรื่องพระสังฆมิตตาบวชภิกษุณี
ตอไป ขอ ๒ วา พระมหินทเถระใหนิมนตพระสังฆมิตตา
เถรีพรอมภิกษุณี ๑๑ รูป ไปประดิษฐานภิกษุณีสงฆที่ศรีลังกา และ
คัมภีรทีปวงสวา ไดบวชใหภิกษุณีจํานวนนับหมื่นๆ จึงนาพิจารณา
วา ถาที่พักมีเพียงพอ และปวัตตินีมีกําลังดูแลบอกสอนได ก็ไมใช
ปญหาที่จะตองยกพระวินัยขอนี้ (ขอวาปวัตตินีไมบวชภิกษุณี
มากกวาหนึ่งรูป ตอครั้ง) ขึ้นมาขัดขวางการเติบโตของภิกษุณีสังฆะ

ในขอนี้ คิดวาเราอาจจะแยกประเด็นขาดออกไปจากกันไดเลย คือ
ถาภิกษุณีสงฆเกิดมีขึ้นแลว และพรอมดีแลว เมื่อมาติดปญหาขอนี้ เราก็
ควรจัดการใหเหมาะที่จะใหภิกษุณีสงฆเติบโตขึ้นไปได ดวยทางออกที่ถูก
ที่เหมาะ โดยไมตองใชเรื่องที่คัมภีรทีปวงสไดเลาไวนี้ (ทางของทีปวงสยัง
ไมใชทางที่มั่นคงมั่นใจ ทางอื่นนาจะดีกวา)
เรื่องจํานวนภิกษุณีที่คณะของพระสังฆมิตตาบวชใหนั้น มิใชหาดูได
ในทีปวงสเทานั้น แมในอรรถกถาวินัย ก็บอกไวดวย
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กลาวคือ ใน สมันตปาสาทิกา (วินย.อ.๑/๑๐๒) ซึ่งเปนคัมภีรที่บรรจุ
อรรถกถาแหงพระวินัย บอกจํานวนวา พระนางอนุฬา พรอมดวยสตรี
๑,๐๐๐ คือ หญิงสาว ๕๐๐ และหญิงชาววัง ๕๐๐ (ไมเปนหมื่น) บวชใน
สํานักของพระสังฆมิตตาเถรี และไมชาก็ไดตั้งอยูในอรหัตตผล
จํานวนหนึ่งพันนี้ ทานพูดซ้ําๆ ตั้งแตเริ่มตั้งเรื่องจะบวช จนกระทั่ง
ไดบวชเสร็จ และใชคําวาบรรพชาตลอด และบวชแลวก็ไมบอกใหชัดวาได
บวชจนเสร็จเปนภิกษุณี ก็เลยก้ํากึ่งอยูวาบวชครั้งนั้นลุลวงตลอดไป หรือ
วาบวชเปนสามเณรีไว แลวทยอยอุปสมบทเปนภิกษุณีไปโดยลําดับ
(มหาวงส์ ซึ่งทําทีหลัง เปนหลักเปนฐานกวา และถือวาใชขอมูล
จาก ทีปวงส์ ดวย เลาสั้นๆ วา “พระนางอนุฬา พรอมทั้งคณะ บรรพชา
ในสํานักของพระสังฆมิตตาเถรี แลวบรรลุอรหัตตผล”, ๑/๓๘๒/๑๓๕)
ทีนี้ ในแงอันดับของหลักฐาน ก็แนอยูแลววา ถือคัมภีรชั้นอรรถกถาเปนหลัก รองจากพระไตรปฎก เหนือคัมภีรและตําราอื่นๆ
ที่จริง เขาใจกันวา ทีปวงส์ นั้น มีมากอนสมันตปาสาทิกา ปราชญ
ของลังกาเอง อยาง Dr. G. P. Malalasekera บอกวา ทีปวงส์ เปน
ตํานาน หรือพงศาวดารเกาแกที่สุดของศรีลังกา แตก็ทํานองเดียวกับ
มหาวงส์ ไดอาศัยอรรถกถาที่สืบกันมาในมหาวิหาร (คืออรรถกถารุนที่ ๒
ภาษาสิงหฬ) เปนหลัก บางทีก็คัดมาจากอรรถกถาเลย
วาโดยรวมคือ ทีปวงส์ นั้น ไมมีเจาการ แตหลายทานบันทึกไวๆ
เปนการเก็บโนนจับนี่มาปะติดปะตอ หรือประสานรอยเรียง ไมไดเกลา
เขารูปปจจุบันราว พ.ศ. ๙๐๐ นี่นักปราชญบอกมา เราก็ฟงประกอบไว4
4

ทีปวงส, มหาวงส และ จูฬวงส เรียกกันงายๆ วา “พงศาวดารลังกา” เปนตํานานภาษา
บาลี ที่พระเถระของศรีลังกาในอดีต เลาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและเหตุการณ
ตางๆ ที่เปนมาเนื่องกับพระมหากษัตริยผูสืบราชวงศในลังกาทวีป เริ่มดวย ทีปวงส ที่วา
รวมจากหลายทานบันทึกไวๆ ตอมา พระมหานามะเขียนประมวลชัดขึ้นเปน มหาวงส
ซึ่งเลาเรื่องถึง ค.ศ. 300 เศษ ตอดวย จูฬวงส ซึ่งหลายทานเขียนเลาจนถึงอังกฤษเขา
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(Dr. Malalasekera บอกไวใน

Dictionary of Pāli Proper Names,

1983, vol, 1, p.1088; Encyclopaedia Britannica, “Dīpava◊sa”

ก็ ว า ไ ว

คลายกัน คนหางาย จึงไมตองอาง)
สวน สมันตปาสาทิกา เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๙๕๐ เศษ หลัง ทีปวงส์
เล็กนอย แตเปนหนังสือที่ยอมรับกันหนักแนน มีระบบ มีผูรับผิดชอบที่
ไดรับการรับรอง ทําเปนหลักเปนฐาน (ตองผานการยอมรับของสังฆะแหง
มหาวิหารที่ศรีลังกา ทั้งตอนจะเริ่มงาน และตอนเสร็จงาน) แลวก็มีฐานะ
ระดับอรรถกถาดังที่วา จึงถือเปนหลักอางอิงนํา-เหนือ
แทจริงนั้น สมันตปาสาทิกา เมื่อเลาเรื่องเกาในเกาะลังกา บางทีก็
อางทีปวงส์ โดยยกคาถามาใหดูตามถอยคําที่คงเปนของเดิม แตในเรื่อง
พระสังฆมิตตาบวชใหสตรีลังกา กลับไมพูดถึงทีปวงส์ เลย ทานไม
ยอมรับขอมูลของทีปวงส์ หรืออยางไร ก็ทราบไมได
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม แมถึงสมันตปาสาทิกา ที่รองรับอรรถกถา
ไวนั้นเอง ก็เปนหลักในเรื่องนี้ไดอยางไมโปรงโลง โดยฐานะก็ยังเปนคัมภีร
ชั้นรองมาภายหลัง แลวก็มีลักษณะการเลาเรื่องอยางที่พูดไปแลวในสวนที่
ยกไปเปนภาคผนวกวา “รู้จักอรรถกถา” (ถาอานสวนผนวกนั้นกอนได ก็
ดี) โดยเฉพาะลักษณะนิยมตัวเลขอัศจรรยของยุคสมัยในกาลเทศะนั้น
(ความเปนเรื่องหางไกลเกินกวาจะหาตัวเลขจริงได ก็คงเปนเหตุหนึ่งให
ตองวาตามลักษณะนิยมอยางนั้น)
ดังที่ทราบกันดีอยูแลววา เรื่องพระสังฆมิตตาเถรีนั้น สืบตอมาจาก
เรื่องพระมหินทเถระไปลังกาทวีป
ครอง (1815/๒๓๕๘) คัมภีรเหลานี้ ในเมืองไทยไมคอยรูสึกเกี่ยวของ แมวาคัมภีร
อรรถกถาพูดถึงบาง ก็ไมเปนที่สังเกต และดังที่ปราชญวา สาระในตํานานเหลานี้ ไดจาก
อรรถกถาดวย เรื่องที่สําคัญมากในศรีลังกา ก็มีในคัมภีรอรรถกถา ซึ่งเปนที่เชื่อถือกวา
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พระมหินทเถระไปลังกาทวีป ในฐานะเปนหัวหนาพระศาสนทูตหรือ
ธรรมทูตสายหนึ่งใน ๙ สาย เมื่อการสังคายนาครั้งที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๓๕
เสร็จแลว
ใน ๙ สายนั้น สายพระมหินทเถระไปลังกาทวีปนี่แหละมีเรื่องราว
ชัดเจนที่สุด (ทานมาลังกา และเรื่องที่เลา ก็เขียนในลังกา) นับวาเปนหลัก
เปนฐานมาก
แตอีก ๘ สายนอกนั้น บางสาย แมแตดินแดนที่ไป ซึ่งมีรายชื่อ
แจกแจงไว ก็ยังบอกไมไดแนนอนวาคือที่ไหนเมืองใด บางสายรูชัดวาพุทธ
ศาสนาเจริญในปจจุบัน แตไมอาจสืบใหชัดวาตลอดเวลาพันๆ ปที่ผานมา
นั้น เริ่มตนและตอกันมาอยางไร เมื่อเปนเชนนั้น เรื่องราวความเปนไป
ตางๆ ก็ไมมีความชัดเจน อยางดีก็ไดแคเรื่องเลาสืบกันมา
พอเรื่องไมชัด บางแหงก็มีแตเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย รวมทั้ง
ตัวเลขอัศจรรยตามลักษณะนิยมที่บอกแลว และเรื่องแบบนั้นก็กลับยอน
มาทําใหเรื่องราวตัวเลขที่ลังกาทวีป แมจะดูสมจริงที่สุด ก็พลอยถูกตั้งขอ
สงสัย ในขั้นที่ยอมรับวา เรื่องนั้นจริงแน แตรายละเอียด เชน ตัวเลข
ตางๆ จะควรรับไดแคไหน
เรื่องของพระธรรมทูต ๙ สายนั้น ก็มีเลาไวในคัมภีรที่รองรับ
อรรถกถาแหงพระวินัย คือ สมันตปาสาทิกา นี่แหละ (วินย.อ.๑/๖๓–๘๗)
หลายสายมีแตเรื่องอิทธิฤทธิ์และตัวเลขอัศจรรย ขอนํามาเลาพอใหจับ
สาระไดสัก ๒-๓ สาย
สายที่ ๑ ไป กัษมีร-คันธารรัฐ (ปจจุบันคือ Kashmir ในอินเดีย
ตะวันตกเฉียงเหนือ แตอาจจะเปน Kashmar ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอิหราน และ Kandahar ในปากีสถาน)
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ที่นี่แนชัดวา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองอยางยิ่ง ถึงกับเปนแหลง
เกิดของพระพุทธรูปแบบคันธาระที่มีชื่อเสียง กอนจะสูญสิ้นไป เหลือ
พระพุทธรูปใหญที่แกะสลักเขาไปในภูเขา สูง ๕๓ และ ๓๗ เมตร
เปนตน ไวเปนอนุสรณ ซึ่งพวกตาลิบันทําลายเสียเมื่อป ๒๕๔๔ นี้เอง
พระเถระหัวหนาสายนี้คือ พระมัชฌันติกเถระ
พระมัชฌันติกเถระไปทางปากีสถานโนน แตเรื่องของทานเขียนเลา
ที่เกาะลังกานี่ ไดความวา เวลานั้น ที่กัษมีร-คันธารรัฐนั้น มีพญานาคทํา
ใหฝนตกลนเหลือพาขาวกลาลอยน้ําไปลงทะเล (ประชาชนเดือดรอน)
พระมัชฌันติกเถระจึงเหาะจากเมืองปาฏลีบุตรไปแกปญหา ตอสูกันดวย
ฤทธิ์ ทั้งสายฟาฟาด ธารน้ําไหลบา ไฟลุกโหม ยอดเขาหักพัง เสียงดังฟา
จะแตก ในที่สุด พระเถระก็ปราบพญานาคลงได แสดงธรรม พาเหลานาค
๘๔,๐๐๐ ตลอดจนยักษ คนธรรพ กุมภัณฑมากมาย ในปาหิมพานต ให
ตั้งอยูในสรณะและเบญจศีล
เสร็จแลวทานก็สอนเหลานาคและพวกยักษวา ใหเลิกละความโกรธ
อยาทําลายขาว ใหมีเมตตา ชวยใหประชาชนอยูกันอยางมีความสุข
มนุษยที่นั่นนับถือลัทธิบูชานาคราช พอดีถึงเทศกาลบูชาพญานาค
ประชาชนมาเห็นพญานาคกลายเปนลูกศิษยพระ ยืนพัดถวายพระเถระ
และรูวาพระเถระมีฤทธิ์ยิ่งกวาพญานาค ก็เคารพพระเถระ แลวทานก็
เทศนอาสีวิโสปมสูตร มีผูบรรลุธรรม ๘ หมื่น ออกบวชแสนตระกูล
และพระพุทธศาสนาก็รุงเรืองในกัษมีร-คันธารรัฐสืบมา
ผูสนใจอานแลว ก็วิเคราะหจับแกนของเรื่องเอา คงตองมองใหทะลุ
อิทธิฤทธิ์และตัวเลขอัศจรรย แตไมวาอยางไร ที่แนก็คือ พุทธศาสนาได
เจริญมากในรัฐที่ใหญโตนั้น
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ตอไป สายที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ เลาไวสายละสั้นนิดเดียว
แทบจะมีแตอิทธิฤทธิ์และตัวเลขอัศจรรย ขอขามไป เวนแตสายที่ ๔ ซึ่งมี
แงนาพิจารณา ขอเลาไวเทาที่ทานเลา
สายที่ ๔ ไปแควนอปรันตก พระโยนกธรรมรักขิตเถระนําคณะไป
ถึงแลว ไดสอนธรรมในอัคคิขันโธปมสูตร ชาวแควนนั้นเลื่อมใส บรรลุ
ธรรม ๗ หมื่น มีบุรุษออกบวชจากขัตติยตระกูลหลายพันคน และสตรี
ออกบวชมากกวา ๖ พันคน เปนอันวาพระศาสนาตั้งมั่นแลวที่แควนนั้น
(ตัวเลขอัศจรรย สายนี้นับวานอย ขอใหเทียบกับสายที่ ๗ คือ
เทศภาคแหงหิมพานต ซึ่งบัดนี้ไมแนใจวาคือจุดไหนบาง ในแถบภูเขา
หิมาลัย แตคัมภีรสาสนวงส์ วา ไดแกจีนรัฐ คือในประเทศจีน ทานวา ที่
นั่นมีผูไดมรรคผล ๘๐ โกฏิ มีผูบวชกับพระเถระในสายนี้ทั้ง ๕ ทานๆ
ละประมาณ ๑ แสนคน จึงรวมคนบวชประมาณ ๕ แสนคน)
สายที่ ๘ ไปสุวรรณภูมิ พระโสณเถระและพระอุตตระเดินทางไป
เวลานั้น ที่นั่นกําลังมีทุกขหนัก คือ นางรากษสตนหนึ่ง เมื่อใดมีทารกเกิด
ในราชตระกูล ก็ขึ้นจากทะเลมาจับกิน พอดีวันนั้น มีเด็กเกิดในราชตระกูล
คนเห็นพระเถระแลวสําคัญวาทานคงเปนพวกของรากษส จึงพากันถือ
อาวุธไปจะประหาร พระเถระไถถามไดความแลวก็ชี้แจงใหรูวา ทานเปน
สมณะ ไมทําลายชีวิตใคร มีศีล มีกัลยาณธรรม
ในขณะนั้นเอง นางรากษสกับบริวารก็ขึ้นจากทะเลมาจะกินเด็กที่
เกิดใหม พวกมนุษยเห็นนางรากษสมา ก็กลัว แผดเสียงรองกันอึงมี่ พระ
เถระทั้งสองจึงนิรมิตรางใหญกวาพวกรากษสเปนสองเทา แลวปดลอมนาง
รากษสกับบริวารไวตรงกลาง นางรากษสกับบริวาร กลัวจะถูกจับกิน จึง
รีบหนีไป พระเถระขับไลพวกรากษสไปแลว ก็จัดการปองกันเกาะไว
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ครั้นแลว ทานสอนธรรมในพรหมชาลสูตร หมูชนเลื่อมใส ไดตั้งอยู
ในสรณคมนและศีล คนบรรลุธรรม ๖ หมื่น เด็กในตระกูลบวช ๓,๕๐๐
กุลธิดาบวช ๑,๕๐๐ เปนอันวาไดประดิษฐานพระศาสนาในสุวรรณภูมิแลว
นับแตนั้นมา เขาตั้งชื่อเด็กที่เกิดในราชตระกูลวา โสณุตตระ/โสณุดร
การที่เลาเรื่องสายที่ ๔ และสายที่ ๘ นอกจากมีเรื่องฤทธิ์และ
ตัวเลขอัศจรรยอยางที่อื่นแลว ก็เพราะในสองสายนี้ มีขอพิเศษ คือ มีสตรี
และกุลธิดาบวชดวย ซึ่งเปนขอที่นาคิด เหมือนเปนตัวอยางที่บอกวา มีแต
ภิกษุก็บวชสตรีได ไมตองมีภิกษุณี
แตพอวาอยางนี้ ก็มีขอพิจารณาในเชิงแยงตอไปอีก เพื่อใหสั้น ขอ
รวบรัดวา
๑. ถาเปนอยางนั้นไดจริง พระมหินทซึ่งก็ไปในงานคราวเดียวกัน
อยางเดียวกัน เมื่อพระนางอนุฬาและคณะจะบวช ทําไมไมบวชใหเสร็จไป
เลย ทําไมจะตองรอนิมนตพระสังฆมิตตาเถรี ซึ่งกวาจะมาถึงได ก็อีกนาน
๒. คัมภีรสาสนวงส์ ก็ยกเรื่องมาเลาทั้งหมด ในตอนเลาเรื่องของ
สายที่ ๔ ที่ไปอปรันตรัฐ (หนา ๖๒) ทานก็เลาไปจนจบวามีสตรีบวช
เทานั้นๆ (จํานวนสตรีที่บวชที่นั่น บอกตัวเลขอัศจรรยตางกัน วินย.อ. วา
สตรีบวช ๖ พันกวา คัมภีรนี้วา ๖ หมื่นกวา)
แตจบแลว ไมหยุดแคนั้น ในสาสนวงส์ ทานไขความตอไปวา
ไมใชฟงธรรมเสร็จก็บวชเลยนะ แตเหลาสตรีเลื่อมใสไวแลว รออีกนานจน
ภิกษุณีทั้งหลายมา จึงไดบวช
คําไขของสาสนวงส์ ตรงนี้ ใหเขาใจทํานองวา ที่ทานเลาเรื่องนั้น เปน
การพูดรวบรัด บอกสาระทีเดียววางานเริ่มขึ้นครั้งนี้แลวเกิดมีผลจนลงทาย
ในระยะยาวอยางไร ไมไดลําดับเรื่องปลีกยอยหรือรายละเอียด เราอาจจะ
ตองมองใหออกหรือยอมใหวา นี่เปนวิธีเลารวบรัดเรื่องของคนโบราณ
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ยิ่งเทียบเรื่องของสายอื่น กับสายของพระมหินท ก็จะเห็นลักษณะ
ที่วานี้ สายของพระมหินทเถระนั้น ไมตองรวบรัดอัศจรรยนัก ทานเลา
ตั้งแตพระมหินทเดินทางไป จนพระนางอนุฬาไดบวช เนื้อความมากมาย
ยาวราว ๓๒ หนา แตสายที่ไปอปรันตรัฐนี้ เพียง ๕ บรรทัดก็จบทั้งเรื่อง
(สายอื่นแทบทุกสาย มีเรื่องเพียง ๔-๕ บรรทัด, ที่ยาวมากหนอย
รองจากสายไปลังกาทวีป ก็คือสายพระโสณะ-อุตตระ ที่ไปสุวรรณภูมิ มี
เรื่องเลาไวประมาณ ๑ หนาครึ่ง แตก็ไมมีรายละเอียดอะไร นอกจากเรื่อง
การปราบนางยักษผีเสื้อน้ํา)
สําหรับเรื่องสายที่ ๘ ไปสุวรรณภูมิ ที่มีกุลธิดาบวช ๑,๕๐๐
สาสนวงส์ เลาจบแลว ไมพบวาทานไขความตอไป คงถือวา ก็อยางที่
อธิบายไปแลวในเรื่องของสายที่ ๔
เรื่องจํานวนผูบวชนี้ ในสายของพระมหินทเถระที่ลังกาทวีป ซึ่งเลา
เรื่องตามลําดับ ถึงจะยังมีเรื่องอิทธิฤทธิ์ไมนอย ตัวเลขก็ไมแปลกมากนัก
ไมเฉพาะดานภิกษุณี แมแตจะบวชภิกษุ ก็คอนขางคอยเปนคอย
ไป ไมใชอานดูเหมือนกับวา พอไปถึง แสดงธรรม ก็มีคนบรรลุมรรคผล
เปนหมื่นเปนแสน มีคนบวชเปนพันเปนหมื่น อยางที่เลาในสายอื่น
แตที่ลังกาทวีปนั้น เวลาผานไปเปนเดือน จึงมีผูชายบวชชุดแรก
๕๖ คน แลวในพรรษาแรกที่นั่น มีพระเณรจําพรรษา ๖๒ รูป (คณะจาก
อินเดีย ๖ + ผูบวชที่นั่น ๕๖)
เมื่อจับที่แกนที่สาระ เขาใจวา พระเถระผูทํางานพระธรรมทูตอัน
สําคัญครั้งนั้น ซึ่งเปนการวางรากฐานของพระพุทธศาสนาในดินแดนนั้นๆ
คงจะตองจริงจังหนักแนนในพระธรรมวินัย และมุงทํางานเพื่อจุดหมายที่
แทจริงของพระศาสนา
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ดังที่กลาวอยูเสมอวา การบวชเปนการศึกษา แมวาปจจุบันนี้ ถึงยุค
ไอทีแลว เราจะมีอุปกรณชวยแมแตกิจกรรมทางการศึกษาใหคลองสะดวก
สมใจไดอยางดี แตจะประมาทไมไดเลย เทคโนโลยีอาจจะมาชวยขยาย
ปริมาณและทุนกาลเวลาในระดับกิจกรรมภายนอก แตมันเขาไมถึงเนื้อตัว
ของชีวิต ก็ควรรูจักใชใหเปนเครื่องชวย
การศึกษาเปนการจัดการที่เนื้อตัวของชีวิต ที่กาย-ศีล-จิต-ปญญา
แมจะกาวขางนอกกันไปถึงไหน ชีวิตก็ตองเขาถึงชีวิต
ในการบวชที่เปนการศึกษานี้ เราอาจจะเอาพุทธจริยาเปนเครื่อง
เตือนระลึก ใหไมประมาท และเปนแบบอยางไดเสมอ
ดังที่เคยยกตัวอยางมาดูกันวา เมื่อเจาศากยะ ๕ มีเจาชายอานนท
เปนตน กับกัลบกอุบาลี เปน ๖ มาขอบวช ทรงบวชใหเองดวยบรรพชา
เปนสามเณรกอน แลวอีกขั้นหนึ่งที่เขาสูสังฆะ ตองจัดหรือหาผูดูแลฝกให
ศึกษาเบื้องตน ๕ ป แทบเปนรายตัว เรียกวาอุปชฌาย ดังที่พระอานนท
มีพระเพลัฏฐสีสะ เปนอุปชฌาย พระอุบาลีมีพระกัปปตกะ เปนอุปชฌาย
(อุปชฌายของรูปอื่นในชุดนี้ ยังหาชื่อไมพบ เพราะถาไมมีเรื่องใหปรารภที่
จะตรัสธรรมวินัย ก็ไมไดพูดถึง)
การศึกษาในความหมายของทานอยางนี้ เปนไปในชีวิตจริง ตั้งแต
ตื่นจนนอนในแตละวัน ไมใชแคการถายทอดสุตะ หรือสอนวิชาชีพ
ถาไมตระหนักในหลักการอยางนี้ไว ไปๆ มาๆ การบวชก็จะ
กลายเปนเพียงพิธีกรรม และมุงที่จํานวน ดังที่ไดเปนปญหาใหตอง
พยายามแกไขกันอยูอยางแสนยากในปจจุบัน จึงควรมาชวยกันรักษาสาระ
ของหลักการพื้นฐานอันสําคัญไวดวยความรูเขาใจ
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ไดใชเวลาและเนื้อที่กับขอ ๒ มามากแลว ไมควรใหยาวตอไปอีก
และควรยุติการตอบคําถาม ที่จริงยังมีขอ ๓ แตคิดวาพอจะของดตอบได
เพราะเทาที่อานดู เปนเรื่องความคิดเห็น และสามารถพบคําตอบใน
หนังสือที่เสร็จไปแลว จึงคงไมตองพูดซ้ํา
ขอย้ําวา กรณีของทานสุโพธา รวมทั้งทานอื่นที่เกี่ยวของนี้ เปนเรื่อง
ที่นาเห็นใจมาก แมทานจะวาอะไรกระทบกระทั่งมา ก็ไมตองไปถือ
เพียงแตวา เมื่อเปนเรื่องของสวนรวม เปนเรื่องของธรรมวินัย ก็วา
ไปตามหลักตามขอมูล ถือความรูเปนสําคัญ หรือมุงที่ความรู ก็ดังที่วา
แลว อยากใหทําอะไรๆ ดวยความรูที่จริงและชัดเจน ซึ่งจะเปนความ
ปลอดภัยและมั่นใจไปไดแตตนขั้นหนึ่งแลว และเปนขั้นพื้นฐานดวย
เราอาจจะต อ งอดทนมากสั ก หน อ ยในการที่ จ ะเลื อ กสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
ปลอดปญหาที่สุด ใหแกคนรุนหลัง และถาไหว ก็ใหไดสิ่งที่สวนรวมทั่วไป
จะรวมแซซองสาธุการอยางพรอมใจกัน
งานทางธรรมนี้ อาจจะตองมาชวยกันทําแบบทวนกระแสโลก ที่เขา
มักจะเอาอะไรใหไดมาดวยการตอสู หรือแมกระทั่งเอาชนะกัน เปนการ
แยงชิงที่ทําใหของซึ่งไดมา มักแหวงวิ่น มีริ้วรอยติดตรึงอาจจะตลอดไป
ถาชวยกันดู รวมกันเลือก พรอมใจกันจัด ใหมั่นใจวาไดสิ่งที่ดีที่สุด
ปลอดปญหาที่สุด ใหแกประชุมชนที่จะเกิดตามมา ก็จะสบายจิต บันเทิง
เบิกบานชื่นใจในปจจุบัน และมีความดีความงอกงามและความสุขที่ยั่งยืน
สืบไปในเบื้องหนา
ขอใหทุกคนสมหมายโดยสมธรรมทั่วกัน

ตอบคําถามแถม
คฤหัสถเปนอรหันต จะสิ้นชีพวันนั้น ถาไมบวช?
หลังจากตอบคําถามในจดหมายขางตนแลว Dr. Martin Seeger
เมื่อแจงวาไดรับคําตอบแลว ก็ขอฝากคําถามอื่นเพิ่มอีกขอหนึ่ง บอกวา
เปนคําถามเกาเคยถามแลว ก็ขอนํามาตอบตอทายเปนผนวก ๒ และคิดวา
จะพยายามตอบใหสั้น (ผูถามก็กําชับดวยวาขอใหอธิบายประเด็นนี้อยาง
สั้นๆ หนอย) คําถามวาดังนี้
เปนไปไดไหมวา ทานเจาคุณอธิบายเพิ่มเติมเรื่องที่
ผมเคยถามบนภูเ ขา เรื่องกรณี อุบ าสกอุ บ าสิ ก าปฏิบั ติ
ธรรมจนบรรลุ "พระอรหันต" แลวตองรีบบรรพชาเปน
ภิกษุหรือภิกษุณีภายใน ๑ วัน (ตามมิลินทปญหา) หรือ
๗ วั น (ตามความเชื่ อที่มี อยู ใ นสั งคมไทย อันนี้ ม าจาก
ไหนครับ มีความเปนมาอยางไร) กรณีพระเจาสุทโธทนะ
กรณีพระพาหิยะ ซึ่งลวนละสังขารในสภาพ "โยม" ฉะนั้น
ถ า ไม มี ส ถาบั น ภิ ก ษุ ณี แต อ ยู ใ นสถานภาพโยมจะไม
สามารถรับความเปนพระอรหันตไดหรือไมอยางไร วิถี
ชี วิ ต แบบอนาคาริ ก โดยไม ต อ งเป น ภิ ก ษุ หรื อ ภิ ก ษุ ณี
เป น ไปได ไ หม อย า งเช น เป น แม ชี เป น ต น ผมเห็ น ว า
เรื่องนี้นาจะเกี่ยวของกัน

พรอมคําถาม ก็แสดงอาคตสถานคือหลักฐานที่มาดวยวา บอกไวใน
Mil.264-266; “tasmiṃ yeva divase pabbajati vā parinibbāyati vā”
and “na so divaso sakkā atikkametun’ti”; see also “mahārāja,
khemāya pabbajituṃ vā parinibbāyituṃ vā vaṭṭatī’ti” (DhA.IV.59)
and M-a.III.196: “gihilingaṃ nāmetaṃ hīnaṃ”

๔๐

ตอบ ดร.มารติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพนฯ

ที่จริง คําถามนี้ ตอบสั้นไดยาก จึงบอกไดแควาจะพยายาม แตพูด
ไดวา เปนคําถามที่ดีทีเดียว ควรเพิ่มเขามา
กอนตอบ ขอย้ําความที่เคยพูดในเลม พุทธวินัยฯ วา ผูตอบนี้มิใช
จะมาตัดสิน หรือบอกวาจะเอาอยางไร แตเปนการนําหลักการ เอาหลักฐาน
เอาขอมูลความรู มาดูกัน มาใหชวยกันพิจารณา เชนวาตามหลักนี้จะเปน
อยางนี้ๆ สวนจะตัดสินอยางไร จะเอาอยางไร ควรใหเปนเรื่องของสังฆะ
คือสวนรวม ซึ่งกอนจะตัดสินใจ จะเอาอยางไรนั้น ก็อยากใหเปนการทํา
ดวยความรูที่เพียงพอและชัดเจนที่สุด พูดสั้นๆ วา ใหเปนการทําดวย
ความรู และพยายามใหเปนความรูจริง แลวก็ขอตอบพอไดความดังนี้

ยอนไปดูตนแหลงเรื่องเดิม
เริ่มแรก เพื่อใหสั้นไดหนอยหนึ่ง ขอยกเวนไมตอบคําถามทอนที่วา
อุบาสกอุบาสิกาไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตแลว ตามความเชื่อที่มีอยูใน
สังคมไทย ตองรีบบรรพชาภายใน ๗ วัน ความเชื่อของคนไทยนี้มาจาก
ไหน มีความเปนมาอยางไร ถือเปนเพียงการวาตามกันมา ในที่สุดก็ตอง
ตัดสินดวยหลักฐานที่ถือเปนมาตรฐาน ซึ่งในที่นี้คือคัมภีรที่เปนตนเรื่อง
เมื่อไมตองใชเวลากับคําถามทอนนี้แลว ก็ตรงไปที่ตนแหลงขอมูลกันเลย5
5

ในเรื่องที่วาตามกันนี้ บางอยางวาเรื่อยมาจนพูดไดเพลินๆ ไมสะกิดใจ อยางเรื่องพระเจา
สุทโธทนะ ซึ่งก็เกี่ยวกับคําถามนี้ แมแต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ก็มี
ขอความที่เขามาโดยมิไดเฉลียวใจ วา “สุทโธทนะ ... กอนสวรรคต พระพุทธเจาไดเสด็จ
ไปแสดงธรรมโปรดให ไ ด ท รงบรรลุ อ รหั ต ผล และได เ สวยวิ มุ ต ติ สุ ข ๗ วั น ก อ น
ปรินิพพาน” เมื่อมีกรณีนี้มาสะดุด จึงหันไปดู และจะตองแกไขในการพิมพครั้งตอไป
(อรรถกถาบอกสั้นๆ วา “ทรงบรรลุอรหัตผลแลวปรินิพพาน ภายใตเศวตฉัตร”, เชน
องฺ.อ.๑/๓๐๒; เถรี.อ.๔)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

เรื่ อ งอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าบรรลุ อ รหั ต ตผลแล ว ต อ งบวชในวั น นั้ น
หรือไมก็สิ้นชีพนี้ ตนแหลงขอมูล หรือหลักฐานเดิม พบใน มิลินทปญหา
แมวาอรรถกถาบางแหงจะกลาวเรื่องนี้ไวดวย ก็นับ มิลินทปญหา
เปนแหลงเดิม เพราะอรรถกถาบาลีที่มีที่ใชกันอยูนี้ คืออรรถกถารุนที่ ๓
(ดังเลาไวใน “ผนวก”) ซึ่งจัดทําเมื่อราว พ.ศ. ๙๕๐ สวน มิลินทปญหา
เปนคัมภีรเกาแก มีมากอนนั้นนาน นับวาประมาณ พ.ศ. ๕๐๐
ในสายการสืบคัมภีรของพมา นับถือความสําคัญของ มิลินทปญหา
ถึงกับจัดรวมไวในพระไตรปฎก6
เมื่อจับที่ตนแหลง คือมิลินทปญหา ก็คัดขอความจากที่นั่นมาดูกัน
โดยตรง (มิลินท.๓๐๐) ดังนี้
พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า: ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า คฤหัสถ์ที่บรรลุอรหัตผล มีคติเป็น ๒
เท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ บรรพชาในวันนั้นทีเดียว หรือ
ปรินิพพาน ไม่อาจล่วงวันนั้นไปได้
ท่ า นพระนาคเสนผู ้ เจริ ญ ถ้ า หาพระอาจารย์ หรื อ
อุปัชฌาย์ หรือหาบาตรและจีวรมิได้ทันในวันนั้น คฤหัสถ์ผู้
เป็นอรหันต์นั้น จะพึงบวชตัวเองได้ หรือจะรอให้พระอรหันต์
อื่นผู้มีฤทธิ์มาบวชให้ หรือจะปรินิพพาน กระนั้นหรือ?
6

ในเมืองไทย ไดมีการคัดลอก มิลินทปญหา จากใบลานออกมาตรวจชําระพิมพเปนเลม
หนังสือครั้งแรก ในชวงเวลาเดียวกับอรรถกถา (คือตางหากจากงานพิมพพระไตรปฎก)
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และปรากฏวา มีเนื้อความที่ขาดเต็มตางลําดับกับฉบับที่
รักษากันมาในประเทศอื่น หลายแหงหลายที่

๔๒
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พระนาคเสนวิ ส ั ช นาว่ า : ขอถวายพระพร คฤหั ส ถ์ ผ ู้
อรหันต์นั้น จะบรรพชาเอาเอง หามิได้ เมื่อบรรพชาเอาเอง
ก็จะถึงภาวะลักเพศ (เถยยะ/ไถย = ปลอมบวช, แตงกาย
เลียนแบบ) และไม่ว่าพระอรหันต์อื่นที่มีฤทธิ์จะมาหรือไม่ ก็
ไม่พึงล่วงวันนั้นไป มิฉะนั้นก็จะปรินิพพานในวันนั้นทีเดียว
พระเจ้ามิลินท์มีพระราชดํารัสว่า: ท่านพระนาคเสนผู้
เจริญ ถ้าอย่างนั้น ความเป็นพระอรหันต์อันพรากเอาชีวิต
ของผู้บรรลุไปเสียนี้ ก็เป็นอันหมดความสงบเย็นสิ
พระนาคเสนถวายพระพรว่ า : (หามิ ไ ด้ ) มหาบพิ ต ร
คฤหัสถ์เพศไม่สม (วิสม)7 เมื่อเพศไม่สม เพราะคฤหัสถ์เพศ
นั้นทุรพล (ลิงฺคทุพฺพลตา) คฤหัสถ์ที่ได้บรรลุพระอรหัต จึง
บรรพชา หรือไม่ก็ปรินิพพานในวันนั้นทีเดียว
มหาบพิตร ข้อนี้มิใช่เป็นโทษของพระอรหัต แต่นี่เป็น
โทษของคฤหัสถ์เพศ กล่าวคือภาวะที่เป็นเพศอันทุรพล
ตอจากนี้ พระนาคเสนถวายขออุปมา ๓ อยาง มีใจความวา

๑. เปรียบเหมือนอาหาร อันหลอเลี้ยงอายุ รักษาชีวิต แตคนที่มีระบบ
การยอยทุรพล กินเขาไป กลับเจ็บปวยถึงตายได นี่เปนโทษของระบบยอย
ทุรพลหรือไฟธาตุออน มิใชเปนโทษของอาหาร
๒. เปรียบเหมือนหญากําเล็กๆ เมื่อมีบุคคลเอาศิลาใหญอันหนักมาวาง
ทับลงไป มิอาจรองรับศิลาใหญได ยอมจะยอยยับแหลกไป คฤหัสถเพศก็ไม
สามารถรองรับพระอรหัตที่มีคุณอันยิ่งใหญได
๓. เปรียบเหมือนคนออนแอ มีบุญนอยดอยสติปญญาความสามารถ
มาไดมหาราชสมบัติ ไมทันไรก็วิบัติถอยลม ธํารงอิสริยะไวมิได คฤหัสถเพศก็
เชนกัน เพราะเปนภาวะทุรพล จึงไมสามารถธํารงพระอรหัตไว
7

ในมิลินทปญหา ฉบับอักษรไทย ขอความที่วา “วิสมํ มหาราช คิหิลิงฺคํ” (มหาบพิตร
คฤหัสถเพศไมสม) นี้ ไมมี หรือขาดหายไป พบในฉบับอักษรพมา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

ดูขอมูลตนเรื่องนี้ และนึกถึงคําถามของคุณมารติน เอามารวมกัน
แล ว เรื่ อ งคฤหั ส ถ เ ป น อรหั น ต จะสิ้ น ชี วั น ถ า วั น นั้ น ไม บ วชนี้ น า จะมี
ขอพิจารณาสําคัญ ๒ อยาง คือ
ก) เพศคฤหัสถทุรพลอยางไร จึงรองรับความเปนอรหันตไมได
จนทําใหผูบรรลุอรหัตผล ตองบวชวันนั้น มิฉะนั้นจะสิ้นชีวิต
ข) ปจจุบันนี้ ถามีคฤหัสถบรรลุอรหัตผล จะบวชไดหรือไม และ
บวชอยางไร

การฝากชีวิตใหพึ่งพาอารมณตื่นเตน ไมเปนวิถีของอิสรชน
บอกแลววาจะพยายามอธิบายใหสั้น ก็ตองลัดขั้นตอน ตรงไปที่
พระนาคเสน ตามคําของทานวา “วิสมํ มหาราช คิหิลิงฺคํ” เพศคฤหัสถ
นั้นวิสม คือไมสม หรือไมสมะ แปลวา ไมสม่ําเสมอ ไมราบรื่น ขรุขระ
ลุมๆ ดอนๆ มีลักษณะการดําเนินชีวิตที่วุนวาย มีของรกรุงรังไมมีแกนสาร
พอกเสริมเขามามาก แลวคนก็หมกมุนวุนวายขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนกัน
เพราะสิ่งเหลานั้น ความขอนี้มีเรื่องราวที่จะบรรยายมาก ในที่นี้ ขอพูด
เพียงโดยนัยใหญสักขอหนึ่ง
มนุษยแตละคนตองการความเปนใหญ คืออิสริยะ/อิสริยภาวะ/
ความเปนอิสระ แตความเปนใหญของเขาเบนไปในทางที่หมายถึงการมี
อํานาจบังคับครอบงําคนอื่นและสิ่งทั้งหลายภายนอก ความเปนใหญของ
คนหนึ่ง จึงหมายถึงการสูญเสียความเปนใหญของคนอื่นสิ่งอื่น
ทีนี้ ในชีวิตของแตละคนนั้นเอง ตางก็เอาชีวิตของตนไปฝากไวกับ
การหวังความสุขจากการเสพสนองความอยากทางอินทรียสัมผัส โดย
พึ่งพาอารมณภายนอกที่จะไดจะเอามาบําเรอตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สัมผัสนั้น
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ไปๆ มาๆ การที่มีชีวิต เปนอยู และที่เปนใหญใชอํานาจครอบงํา
บังคับจัดการกับคนอื่นและสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้น ก็เพียงเพื่อจะไดหรือ
เปนชองทางหรือมีโอกาสสูงสุดที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งเสพสิ่งบํารุงบําเรอความ
อยากความตองการของตนทางอินทรียทั้งหลายเทานั้นเอง แลวการเปนอยู
อยางนี้ก็กลายเปนลักษณะปกติแหงการดําเนินชีวิตของเขา เปนวิถีชีวิต
เปนวิถีของสังคม หรือเปนชีวิตทั้งหมดของมนุษยสวนใหญ
แลวดูลึกเขาไป สิ่งเสพสิ่งบํารุงบําเรออินทรียเหลานั้น และความสุข
ที่ไดจากการเสพสนองความตองการของอินทรียเหลานั้น มิใชเปนสาระ
หรือเปนแกนสารของชีวิต เมื่อคนมีชีวิตเปนอยูอยางนั้น ในที่สุด ก็เลย
กลายเปนวา ชีวิตของเขาตองหมกมุนวุนวายหมดไปกับสภาพไรแกนสาร ที่
ทั้งกลบไมใหเขามองเห็นตัวสาระของชีวิต กั้นไมใหเขาถึงสาระของชีวิต แถม
ขัดขวางไมใหคุณคาที่แทจริงของชีวิตปรากฏตัวหรือสําแดงออกมาได
เปนอันวา พวกปุถุชนเอาชีวิตไปฝาก ไปพึ่งพา ขึ้นตอสภาพไรแกน
สารเหลานั้น เกิดมาแลวก็ตายไป โดยไมไดรูเขาใจความจริงของโลกและ
ชีวิต ไมไดเขาถึงแกนสารของชีวิต ไมไดประโยชนที่แทจริงของการมีชีวิต
เหมือนเกิดมาแลวชีวิตก็ผานหายไปเปลาๆ แถมยังมัววุนวายทะเลาะเบาะ
แวงแยงชิงกักดึงความฝกใฝสนใจของกันและกันไว เชนใหตองหวงพะวง
ปกปองตัว ทําใหยิ่งหมดโอกาสที่จะไดจะเขาถึงสาระนั้นซ้ําเขาไปอีก
สวนทางฝายพระอรหันตมีจิตปญญาเขาถึงความจริงแท จับสาระของ
การมีชีวิตได เขาถึงคุณคาแทจริงของชีวิต เปนอยูอยางดีงามมีความสุขจริง
ในความเปนอิสระ โดยไมพึ่งพาขึ้นตอสิ่งไรแกนสาร ที่บรรดาปุถุชนลุมหลง
เมื่อจับสาระของโลกและชีวิตไดแลว ความเปนใหญ หรือความเปน
อิสระ ก็มีความหมายตรงแท ไดแกการเปนอยูและทําการตามธรรมคือ
ตามความถูกตองเปนจริงได โดยเปนใหญในตนเองที่จะกําราบกิเลส สลัด
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บรรดาความเห็นแกตัว ทั้งโลภ โกรธ หลงทิ้งไปได พูดอีกสํานวนหนึ่งวา
หลุดพนจากปวงกิเลส และสามารถจัดสั่งตนเองใหหนุนเสริมเพิ่มพูนและ
ยกคุณธรรมขึ้นมาใชในการเปนอยูและทําการทั้งหลาย คือทําไดตามธรรม
เมื่ อ ตนยั ง เป น คฤหั ส ถ พระอรหั น ต ก็ ม องเห็ น ว า วิ ถี ชี วิ ต แห ง
บรรพชาที่โลงแจง ทานผูรูแจงธรรมรูความจริงของโลก ไดจัดทําเบิกไวเปด
ใหแลว ถาเขาสูวิถีชีวิตนี้ ความโปรงโลงที่ไมตองมีอะไร ก็จะเปดโอกาสให
ความเปนอิสระที่ไมตองการอะไร สามารถดําเนินชีวิตชนิดที่ฝาทวนกระแส
กามของชาวโลกไปได ในขณะที่ตนเองหมดกิจเพื่อตัวแลว ก็จะไดใชพลัง
ชีวิตบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกไดเต็มที่ อยางนอยก็คอย
เตือนคอยบอกใหคนในโลกใชอิสรภาพความเปนใหญใหตรงความหมาย
ที่จะทําใหตนเองเสรีหลุดพนจากอํานาจกิเลส สูความเปนใหญที่จะอยูจะทํา
ตามวิถีของความจริงความถูกตอง
เปนอันพูดรวบรัดไดแลววา พระอรหันตจะอยูกับสิ่งรุงรังวุนวายที่
ไมมีความหมายเหลานั้น ก็วิสม คือไมสมกัน ไมกลมกลืน ไมเขากันกับ
ภาวะที่บริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระในวิถีของผูหลุดพนแลว อยูก็ไมอิสระ จะ
ทําการที่มุงหมายก็ติดขัดหรือตัน เพศคฤหัสถนั้นทุรพล ไมมีกําลังที่จะรอง
จะหนุนภาวะและภาระของอิสรชนได จึงเปนอันวาใจไมอยูแลวในภาวะของ
คนครองเรือนนี้ ตองพาชีวิตเขาสูวิถีแหงอิสรภาพของบรรพชาแนนอน
สวนพระอรรถกถาจารยใชคําตางออกไปหนอยหนึ่งวา “คิหิลิงฺคํ
นาเมตํ หีนํ” (ม.อ.๓/๑๔๔; วิภงฺค.อ.๕๖๘) แปลวา คฤหัสถเพศนั้นดอย
หยอนกําลัง หรือหยอนคุณภาพ ไมสามารถทรงไวหรือรองรับอุดมคุณ คือ
คุณความดีหรือคุณคาอยางสูงสุดไวได ก็มีความหมายลงกัน พูดงายๆ วา
เมื่ อ ด อ ยหรื อ หย อ นกว า ก็ คื อ ไม ส ม ไม เ สมอ ไม เ ท า ไม เ ข า กั น ไม
สอดคลองกัน เปนความไมเสมอในทางดอย ตรงนี้ไมเปนปญหา
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ทีนี้ เมื่อดูคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยที่อางขางบน ซึ่งพระ
ฎีกาจารย (เชน ม.ฏี.๒/๑๐๙; อง.ฏี.๒/๔๑๑) ขยายออกไปอีก ก็จะชวยเสริม
ความเขาใจในสภาพที่วาไมสม ไมเสมอ ไมสอดคลองกันนี้
อรรถกถาบอกวา เทวดาในสวรรคชั้นกามาวจรทั้ง ๖ ถาเปนพระ
อรหั น ต ก็ ไ ม อ ยู แต จ ะปริ นิ พ พาน เพราะสวรรค ที่ ว า นั้ น เป น ถิ่ น
ของลฬิตชน แลวลฬิตชนคือใคร? ก็คือเหลาสัตวโลกที่วุนวายอยูกับความ
สดสวยสนุกสนาน หรือพวกที่เอาแตบันเทิงเริงราประดับประดารองรํา นี่ก็
คือสภาพชีวิตที่ไมสมกัน ทั้งนี้ ยกเวนภุมมเทวดา (เทวดาภาคพื้นดิน)
เพราะอะไร? เพราะเทวดาพวกนี้มีที่หลีกลี้ เชนไปอยูตามปาเขาลําเนาไพร
เปนอันวา ไมเฉพาะมนุษยคฤหัสถเทานั้น ที่ทานวาบรรลุอรหัตผล
แลวจะปรินิพพาน เทวดาในสวรรคทั้ง ๖ ก็เชนเดียวกัน แตมนุษยคฤหัสถ
ยังมีทางเลือกวาบวชได ไมเหมือนเทวดาเหลานั้น ที่ปรินิพพานอยางเดียว

ลองมองความหมายเผื่อไวอีกอยางหนึ่ง
ไดอธิบายเรื่องสภาพชีวิตไมเสมอ หรือดอยกวา ไมสมกัน มายืด
ยาว คิดวาแคนี้พอ หรือเกินไปแลว ในขั้นนี้ ก็เปนอันวา เมื่อไมสมกันชัด
แลวอยางนี้ ผูที่บรรลุเองนั่นแหละจะพยายามบวชใหจงไดแนๆ
แตทานเลยตอไปอีกขั้นหนึ่งวา ถาไมบวช ก็ปรินิพพาน
เหมือนกับตองพิจารณา ๒ ตอน คือ ตอนแรกวาทําไมตองบวช ตอ
ดวยตอนสองวา ถาไมบวช ทําไมตองตาย เทาที่พูดมาขางตน เปนการบอก
วาเหตุผลคืออยางเดียวกัน แตทีนี้ เราลองแยกไปทางอื่นบาง
ตรงนี้ ก็ ข อพู ด ถึ ง สํ า นวนภาษา ตรงที่ ท า นว า “คฤหั ส ถ์ ท ี ่ บ รรลุ
อรหัตผล มีคติเป็น ๒ เท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ บรรพชาในวันนั้น
ทีเดียว หรือปรินิพพาน ไม่อาจล่วงวันนั้นไปได้”
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ถาเราพูดอีกอยางหนึ่งวา “คฤหัสถที่บรรลุอรหัตผล ... ยอมจะ
บรรพชาในวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพานเสียกอน จึงจะไมไดบรรพชา ไมอาจ
ลวงวันนั้นไปได” ก็เทากับบอกวา “คฤหัสถที่บรรลุอรหัตผล ... ยอมจะ
บรรพชาในวันนั้น เวนแตทานปรินิพพานไปเสีย”
ที่พูดใหมนี้ มีความหมายตางจากขางตนโนน คือ อยางหลังนี้วา
ทานบวชวันนั้นแน เวนแตปรินิพพานเสีย ก็ไมทันไดบวช สวนอยางแรก
โนน คนเขาใจไปไดถึงกับวา ตองบวชวันนั้น มิฉะนั้นก็ตองปรินิพพาน (คํา
ของทานแปลตรงตัววา “ยอม/จะบวช หรือปรินิพพาน ในวันนั้นทีเดียว”)
หันไปดูเรื่องราวที่จะเปนหลักฐานประกอบหรือยืนยัน ก็มีตัวอยาง
เรื่องของทานที่เปนคฤหัสถบรรลุอรหัตผลแลวปรินิพพาน (ที่บรรลุแลวขอ
บวชทันที ไมตองพูดถึง) เมื่อตัวอยางมี เราก็ดูวาตัวอยางเทาที่มีนั้น ไม
บวชวันนั้น จึงปรินิพพาน หรือวาปรินิพพาน จึงไมไดบวชในวันนั้น
ที่ชัดที่สุด เพราะเรื่องมาในพระสูตร ในพระไตรปฎก (ขุ.อุ.๒๕/๔๙/
๘๓) โดยมีอรรถกถาเลาประกอบ (เชน องฺ.อ.๑/๒๔๘) คือ พระพาหิยทารุจีริยะ
ซึ่งเปนพระมหาสาวกองคหนึ่ง
ทานผูนี้เกิดในครอบครัวคนมีตระกูลในพาหิยรัฐ ลงเรือเดินทะเล
เพื่อไปคาขายที่สุวรรณภูมิ เรือแตกกลางทะเล รอดชีวิตมาขึ้นฝงที่เมืองทา
สุปปารกะ (ปราชญวาไดแก Sopara ในปจจุบัน ซึ่งอยูบนฝงทะเลดาน
ตะวันตกของอินเดีย เหนือเมืองบอมเบย/Bombay/Mumbai) แตหมด
เนื้อหมดตัว จึงนุงเปลือกไมกรอง แสดงตนเปนเหมือนนักบวชผูหมด
กิเลส หลอกลวงประชาชนเลี้ยงชีวิต
ตอมา พาหิยะเดินทางไปจะเฝาพระพุทธเจา พบพระองคขณะเสด็จ
บิณฑบาต ทูลขอใหทรงแสดงธรรม พอจบพระดํารัสสอนยนยอ ทานก็
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สําเร็จอรหัต แตเพราะเปนเวลาบิณฑบาต เมื่อตรัสแลว พระพุทธเจาก็
เสด็จตอไป และตอนกลางวันวันนั้นเอง ขณะเสด็จออกนอกเมืองพรอม
ดวยภิกษุจํานวนมาก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทานพาหิยะสิ้นชีวิตแลว
อรรถกถาเลาวา ทานทูลขอบรรพชากะพระพุทธเจา แตเพราะไมมี
บาตรจีวรครบ จึงไปแสวงหา และขณะกําลังหาบาตรจีวรอยู ก็ถูกโคแมลูก
ออนขวิดสิ้นชีวิตเสียกอน ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะในทางตรัสรูฉับพลัน
ตามเรื่องนี้ ทานพาหิยะกําลังจะบวช แตปรินิพพานเสียกอน จึง
ไมไดบวช มิใชวา ไมบวช จึงปรินิพพาน
รายตอไป คือสันตติมหาอํามาตย ในพระไตรปฎกมีเฉพาะพระ
คาถาที่ เ ป น คํ า สอน ไม ไ ด ก ล า วถึ ง ตั ว บุ ค คล แต มี เ รื่ อ งเล า ไว ค อ นข า ง
ละเอียดในอรรถกถาธรรมบท (เชน ธ.อ.๕/๗๓) ใจความวา
สันตติมหาอํามาตยไปปราบพวกกอการกําเริบที่ชายแดนของโกศล
รัฐไดสําเร็จ เกิดความสงบแลวกลับมา พระเจาปเสนทิโกศลพอพระทัย
มาก ไดพระราชทานราชสมบัติใหครอง ๗ วัน พรอมทั้งดาราสาวนัก
ฟอนรําขับรองที่ชาญฉลาด มหาอํามาตยนั้นเสพสุรามึนเมาตลอดสัปดาห
ในวันที่ ๗ เขาแตงตัวประดับประดาเต็มที่ ขึ้นนั่งบนคอชางไปสูทาสนาน
เลนน้ําทั้งวันแลว ไปนั่งที่พื้นสนามดื่มสนุกในอุทยาน
ฝายดาราสาวนั้น ลงไปกลางเวทีจะเริ่มรองเริ่มรํา แตเพราะเธอกิน
อาหารนอยมาตลอด ๗ วัน เพื่อใหรางกายออนแอน ทําใหเกิดเหตุการณ
ไมคาดหมาย เธอเปนลมลมลงเสียชีวิตในสภาพปากอาตาเหลือก
สันตติมหาอํามาตยเห็นดังนั้น หายเมาทันที และเกิดความเศรา
อาลัยเปนอยางยิ่ง นึกถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง จึงเดินทางไปเฝาขอใหทรง
ชวยปดเปาใหหายเศราโศก พระพุทธเจาตรัสสอนสรุปลงในพระคาถาหนึ่ง
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พระคาถานั้นทําใหสันตติมหาอํามาตยรูแจงธรรมบรรลุอรหัตผล
ครั้นแลว เมื่อมองดูอายุสังขารของตน ก็ทราบความไมเปนไปแหงอายุ
สังขารนั้น (รูตัววาหมดอายุ) จึงกราบทูลขออนุญาตปรินิพพาน แลวแสดง
อิทธิปาฏิหาริยเลาบุพกรรม และในเครื่องทรงเครื่องประดับที่แตงมาเต็มที่
ของตน ก็ปรินิพพานตอพระพักตรของพระพุทธเจา ณ ที่นั้นเอง
ตามเรื่องนี้ก็ชัดวา สันตติมหาอํามาตยจะขอบวชตอนนั้นเลยก็ได
เพราะอยูกับพระพุทธเจาซึ่งทรงทราบเรื่องมาตลอด แตทานรูตัววาสิ้น
กําลังสืบตอชีวิต หมดอายุแลว จึงขอลาปรินิพพาน นี่คือ ทานปรินิพพาน
เสีย จึงไมไดบวช มิใชวา ไมไดบวช จึงตองปรินิพพาน
อีกเรื่องหนึ่งคือ กรณีของพระเจาสุทโธทนะ พระพุทธบิดา ก็ทรง
บรรลุอรหัตผลขณะเปนคฤหัสถ แลวก็ปรินิพพานโดยมิไดผนวช แตเรื่อง
ของพระองคไมมีรายละเอียด ไมชัดเจน ก็ถือกันตามหลักนี้ และมักพูดวา
ทรงประชวรหนักอยู พระพุทธเจาเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรด ทรงบรรลุ
อรหัตผล แลวก็ปรินิพพาน
ตามหลักฐานเทาที่มีที่พบได คือในอรรถกถาหลายคัมภีร บอกไว
สั้นๆ คราวๆ เหมือนๆ กัน เพียงวา (เชน องฺ.อ.๑/๓๐๒; เถรี.อ.๔, ๑๗๘) “ในคราว
อื่นอีก พระศาสดาทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ใน
สมัยนั้น พระเจ้าสุทโธทนมหาราชา ทรงประจักษ์แจ้งพระอรหัตผลแล้ว
ปรินิพพานภายใต้เศวตฉัตร” หรือไมก็วา (เชน วินย.อ.๓/๗๖; ชา.อ.๑/๑๔๑; อป.อ.
๑/๑๑๔) “(ขณะ) ประทับอยู่บนพระแท่นบรรทมนั้นเอง ภายใต้เศวตฉัตร
ในมรณสมัย ทรงบรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผล” ที่อื่นมีกลาวอีกบาง ก็แค
เอยถึง ยิ่งไมชัด ไมตองยกมาอาง
ตามหลักฐานเหลานี้ เมื่อไมไดระบุชัดลงไป ก็เปดชองใหตีความ
ตางกันไดบาง เชนที่วา บนพระแทนบรรทม ในมรณสมัย ก็คงเปนเวลาที่
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ประชวร และนาจะประชวรหนัก พรอมกันนั้น ที่วาบนพระแทนบรรทม ใน
มรณสมัย ก็คงหมายความวา บรรลุอรหัตผลแลว ปรินิพพานถัดเวลา
ตอไปเลย หรือในวันนั้นนั่นเอง
แตบางคนก็อาจจะตีความวา แมแตประชวรอยูบนพระแทนบรรทม
ทรงบรรลุอรหัตผลแลวปรินิพพาน อาจจะไมปรินิพพานทันทีหรือในวันนั้น
แตทรงอยูตอมาอีกระยะหนึ่งที่ไมนาน แลวจึงปรินิพพานก็ได
อาจจะเป น เพราะข อ ความตามหลั ก ฐานที่ เ ป ด ช อ งอย า งนี้ ใน
เมืองไทย จึงมีการพูดหรือเชื่อตามกันมาวา คฤหัสถบรรลุอรหัตผลแลว
ถาไมบวช จะนิพพานใน ๗ วัน และมีรองรอยที่แสดงวาไปไกลถึงกับบอก
วา พระเจาสุทโธทนะทรงบรรลุอรหัตผลแลว ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูใน
พระราชวัง ๗ วัน แลวจึงปรินิพพาน (ดังที่บอกแลวขางตนวาถึงกับเผลอ
หรือเพลินติดเขามาใน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท แตใน
เมื่อไมมีหลักฐานตนแหลงที่ชัดเจน พอสะดุดเจอแลว ก็จะตองตัดออกไป)
เปนอันวา ในเรื่องพระเจาสุทโธทนะนี้ สวนที่ไมระบุชัด ก็ถือตาม
หลักที่มีแหลง คือมิลินทปญหา เปนตน โดยตกลงวาปรินิพพานในวันที่
บรรลุอรหัตผล
แตไมวาจะอยางไร เรื่องพระเจาสุทโธทนะนี้ก็เหมือนกับสองเรื่อง
กอน คือเมื่อบรรลุอรหัตผลแลวปรินิพพานในมรณสมัย ก็นับวา เพราะ
ปรินิพพานจึงไมไดผนวช มิใชเพราะไมผนวชจึงปรินิพพาน
ตามหลักฐานของเรื่องราวเทาที่มีที่พบ เปนอันไดความอยางนี้ ซึ่ง
หนุนใหมองความหมายในแงที่วา คฤหัสถไดเปนพระอรหันต มิใชตองรีบ
บวช แตตัวผูบรรลุเองนั่นแหละ ไมอยูเปนคฤหัสถตอไปแลว ถึงอยางไร ก็
จะพยายามบวชใหไดในวันนั้น นอกจากวาปรินิพพานวันนั้นพอดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

อยางไรก็ตาม เมื่อดูตามคําตรัสถามของพระเจามิลินทตอนถัดไป
ที่วา “... ถ้าอย่างนั้น ความเป็นพระอรหันต์อันพรากเอาชีวิตของผู้บรรลุ
ไปเสียนี้ ก็เป็นอันหมดความสงบเย็นสิ” ก็ชวนใหผูที่อานมองไดวา องค
มิลินทราชทรงเขาใจคําของพระนาคเสนวา ถาไมบวช ก็ตองปรินิพพาน
ถาจะใหลงกันได กรณีของสันตติมหาอํามาตยเปนตัวอยางที่ชวยให
มองเห็นความหมายในแงที่วา ถายังมีชีวิตอยู ก็จะบวช แตพอดีสิ้นอายุ จึง
ปรินิพพาน ก็เลยไมไดบวช นี่คือ บวช หรือไมก็ปรินิพพาน (จึงไมไดบวช)
ที่วามาทั้งนี้ไมเปนการตัดสินอะไร เพียงแตเสนอใหเห็นชองมองที่
อาจมีได ไวเปนทางพิจารณา แตไ มวาจะมองชองไหนอยางไร ก็ไมใ ห
กลายเปนวาพระอรหันตฆาตัวตาย ซึ่งก็จะไมใชการปรินิพพาน

จากบานบวชออกไป กลายเปนเขามาอยูในวัดในสํานัก
เมื่อผานการพิจารณาวาบวชหรือไมก็ปรินิพพานแลว ก็มาถึงคําถาม
สําคัญวา ในกรณีที่อุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันตแลว
ตองบวชเปนภิกษุหรือภิกษุณีภายใน ๑ วัน ในปจจุบันนี้ ถาคฤหัสถไดเปน
พระอรหันต และก็ตกลงวาจะบวชวันนั้น แตเปนสตรี ในเมื่อไมมีภิกษุณี
สงฆ แล ว บวชไม ไ ด วิ ถี ชี วิ ต แบบอนาคาริ ก โดยไม ต อ งเป น ภิ ก ษุ หรื อ
ภิกษุณี เปนไปไดไหม อยางเชนเปนแมชี เปนตน
กอนอื่น ขอทําความเขาใจวา การที่คฤหัสถอรหันตจะบวช ไมใช
ตองเปนภิกษุหรือภิกษุณีเทานั้น (เปนพระอรหันตแตอายุไมครบ ก็บวช
ไมได) ในพุทธกาล สามเณรหรือสามเณรี เปนพระอรหันตแลว อยูมาอีก
นานหลายปจนอายุครบ จึงอุปสมบท ก็มาก
พระสาวกหลายทาน เปนพระอรหันต ตั้งแตยังเปนสามเณรอายุ
นอยๆ และมีชื่อเสียงเดน เชน บัณฑิตสามเณร สุขสามเณร สุมนสามเณร
และสังกิจจสามเณร
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ในความหมายและในการใชที่เครงครัด การบวชในพระพุทธศาสนา
หรือในธรรมวินัยนี้ มี ๒ ขั้นตอน ไดแก บรรพชา คือบวชเปนสามเณร
หรือสามเณรี จากนั้นจึง อุปสมบท คือเขาถึงภาวะเปนภิกษุ หรือภิกษุณี
(บรรพชา คือ ออกจากบานมาแลว อุปสมบท คือ เขาถึงภาวะที่มุง
มาแลวนั้นเต็มที่)
ในเรื่องนี้ ถือ “บรรพชา”8 คือการออกมาแลวจากชีวิตชาวบานเปน
สําคัญ ตองจับสาระของบรรพชาตรงนี้ใหไดกอน
เมื่อพระโพธิสัตวจะเสด็จออกบรรพชา หรือพูดทั่วๆ ไป บอกกวางๆ วา
บุคคลผูใดผูหนึ่งจะออกบวช ในพระไตรปฎกมีขอความเปนสํานวนแบบ
อันแสดงถึ งความคิ ด เหตุผลในการตัด สินใจ ซึ่ งบงบอกในตั วถึง ความ
หมายของบรรพชา ที่ตรงขามกับชีวิตครองเรือน วา “สมฺพาโธ ฆราวาโส
รชาปโถ, อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา” คือ “(พิจารณาเห็นวา) ฆราวาสคับแคบ
เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนที่โลงแจง” (เชน ม.ม.๑๓/๗๓๘/๖๗๐; ม.อุ.๑๔/๑๖/๑๘)
8

“บรรพชา” แปลตรงตามตัววา ออกไป คือ ออกจากภาวะของคฤหัสถ หรือจากภาวะของ
ผูอยูบาน/ครองเรือน, ไปไดทั่ว [ปพฺพชฺชา Æ ปวช (บวช) = ป (ออก, ทั่ว) + วช (ไป)]
แตในขอความวา “อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ/ปพฺพชิตา” อรรถกถาใหแปลวา อุปคจฺฉนฺติ
อุปสงฺกมนฺติ หรือ ปฏิปชฺชนฺติ คือ เขาไปสู กาวเขาสู หรือดําเนินภาวะของอนาคาริก
ที น้ี ข อ ความที่ ว า นั้ น มาในสํ า นวนแบบซึ่ ง มี ทั่ ว ไปมากมายในพระไตรป ฎ กว า
“อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ/ปพฺพชิตา” ถาแปลตามที่อธิบายมานั้น ก็บอกวา
“ออกจากเรือน เขาไปสูความเปนอนาคาริก/ผูไมมีเรือน” เทากับวาแปล “ปพฺพช-” เปน
ทั้งออกและเขา แตที่นิยมแปลกัน เชนในพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย ใชคําแปลวา
“ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต” นี่ก็คือแปล “อนคาริย” (ความเปนอนาคาริก/ผูไมมี
เรือน) วาความเปนบรรพชิต ก็คือบรรพชา แลวนี่ก็ตรงกับที่มีอรรถกถาแปลวา (อป.อ.๑/
๑๖๘) “ปพฺพชฺชาติ อนคาริยภาโว.” (บรรพชา คือภาวะอนาคาริก/ความเปนผูไมมีเรือน)
ที่วานี้ ก็คือบอกความหมายพื้นฐานวา บรรพชา คือความเปนอนาคาริก (อนคาริยะ)
และ บรรพชิต คืออนาคาริก นั่นเอง
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ขอปรารภนี้บอกวา ชีวิตชาวบานหรือคนครองเรือนนั้น มีเรื่องหวง
กังวล ผูกรัดมัดตัว พัวพัน หรือบางทีนุงนัง คอยหนวงเหนี่ยวกักกั้นทําให
ติดขัด เปนทางมาของความกวนใจระคายขุนของ ไมโปรงไมโลง สวนชีวิต
การบวชปลอดโปรง ไมมีอะไรตองหวงกังวล เหมือนที่โลง เปดโอกาสแก
ชีวิตเต็มที่ (ทานเปรียบวาพระมีแคบาตรจีวร เหมือนนกมีเพียงปกสองปก
จะไปที่ไหนเมื่อไร ก็ไดทันที)
เมื่อปรารภดังนี้แลว ก็ถึงจุดเปลี่ยนที่ทานบรรยายความคิดของผู
นั้นตอไปวา “การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณเต็มที่
ใหบริสุทธิ์สิ้นเชิง ดุจสังขที่ขัดแลวนี้ มิใชเปนกิจที่จะทําไดงายเลย อยา
กระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือน
บวชเปนอนาคาริก/บรรพชิตเถิด”
ตรงนี้คือการตัดสินใจสลัดชีวิตครองเรือนออกไปสูชีวิตบรรพชา แต
ชีวิตบรรพชาที่บรรยายในที่นี้ บอกลักษณะของการบรรพชาดวยวา เปน
การออกไปบวชตามหลักการ และในรูปแบบของพระพุทธศาสนา...มุงไป
บําเพ็ญพรหมจริยะ...โดยปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
จากนั้นก็ถึงปฏิบัติการในการบวชวา “สมัยตอมา เขาละกองโภคะ
นอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมกาสาวพัสตร
ออกจากเรื อ น บวชเป น อนาคาริ ก /บรรพชิ ต ” (อคารสฺ ม า อนคาริ ย ํ
ปพฺพชติ) นี่คือเขาสูบรรพชา เปนอนาคาริกหรือบรรพชิต (ในกรณีนี้ คือ
ตามหลักการและในรูปแบบของพระพุทธศาสนา หรือ “ในธรรมวินัยนี้”)
ตอนนี้ ถาจับความใหชัด จะแยกเรื่องไดเปน ๒ สวน คือ
๑. สาระหรือความหมายพื้นฐานของบรรพชา
๒. บรรพชาตามหลักการและในรูปแบบของลัทธิศาสนานั้นๆ
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ความหมายพื้นฐานในขอ ๑ นั้น ชัดและงายวา การบวชก็คือสละชีวิต
อยูบานเรือนที่มีหวงกังวลเครื่องผูกรัดติดพันตัวทั้งดานวัตถุทรัพยสินและ
ทางสังคม ออกไปอยูเปนอิสระโลงเบา ไมตองมีเหยาเรือนทรัพยสินอะไร
แตผูที่ไปอยูเปนอิสระโลงเบานี้ มิใชจบแคนั้น อยางที่ยกมาใหดู
ขางบน เขาตองการความเปนอิสระโลงเบาเพื่อจะไดบําเพ็ญพรหมจริยะ
(ทางดําเนินอันประเสริฐ, ถาในพุทธศาสนา หมายถึงอริยมรรค) ไดเต็มที่
การบรรพชาหรือออกบวชนั้น ก็เปนมาแตไหนแตไรอยางนี้ พอ
ออกไปไดเปนอิสระโลงแลว หลายคนอยากไดอยากพบอะไรที่ดีวิเศษ
สูงขึ้นไป ทางจิต ทางฤทธิ์ ทางอภิญญา บางก็เที่ยวแสวงหาความหลุดรอด
ปลอดพน อยางที่เรียกวาแสวงหาโมกษธรรมบาง หาความสุขที่แทบาง หา
คําตอบแกชีวิตบาง หาปรีชาญาณเกี่ยวกับโลกหรือจักรวาลบาง
ดังเจาชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ พระพุทธเจาก็
ตรัสเลาวา “เราเมื่อยังเปนโพธิสัตวอยู...ออกบวชแลว เปน ‘กิงกุสลคเวสี’”
(หรือ ‘กิงกุสลานุเอสี’ คือ ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล พูดงายๆ วา ผู
แสวงหาคุณคาที่แทจริงของชีวิต, ที.ม.๑๐/๑๓๙/๑๗๖; ม.มู.๑๒/๓๑๗/๓๑๘)
ทีนี้ ผูที่มุงหนาแสวง หรือผูที่เควงควางก็ตาม ยอมมองไปที่ผูบวช
มาเกา ซึ่งไดแสวงหามากอน ที่ไดผานการคนควาปฏิบัติ มีประสบการณ
มาก บางทานมีคนนับถือมีชื่อเสียงมีลูกศิษยเปนพันเปนหมื่น ถึงกับขยาย
หรือตั้งเปนสํานัก เปนลัทธิ เปนศาสนา ผูออกบวชใหมนี้ เมื่อแสวงหา ก็
คิดวาบวชคืออยางนั้น จะถึงจุดหมายดวยลัทธิวิธีอยางนั้น ก็ไปบรรพชา
ถือบวชแบบนั้น หรืออาจจะทดลองไปขอพบขอถามขอศึกษา ถาเชื่อถือ
หรือยอมรับ ก็อาจจะตกลงขออยูดวย เขาสํานัก เขาลัทธิศาสนานั้นไป
ผูนํา หรื อ แหลง ที่เป นสํ านัก หรื อลัท ธิเ หลา นั้น ก็คื อมี ห ลัก การ มี
จุดมุงหมาย มีเนื้อหาสาระคําแนะนําสั่งสอนของตนเอง เชนวา
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พวกหนึ่งมีหลักการวา คนเรานี้จะเปนอยางไรๆ ก็เพราะกรรมเกาที่
ทําไวแตปางกอน จะหลุดพนหมดทุกข ลุถึงภาวะสมบูรณได ก็ตองไมทํา
กรรมใหม พรอมกับทํากรรมเกาใหมลายสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ และผู
ที่ถึงภาวะสมบูรณก็เปนอยูโดยไมมีความยึดถืออะไรทั้งสิ้น
อีกพวกหนึ่งถือหลักวา พระพรหมทรงสรางสรรคบันดาลโลก สราง
คนและจัดสรรสังคม โดยมีเหลาเทพเปนบริวาร จะตองบูชายัญ บําเรอไฟ
ซึ่งเป นสื่ อ ระหว า งมนุษ ย กับ สวรรค มวลเทวาพอพระทัย จะไดป กป อ ง
คุมครองใหระบบของธรรมชาติและสังคมมนุษยเปนอยูดําเนินไปดวยดี
เมื่อมีหลักการ ความมุงหมาย และเนื้อหาสาระคําสอนหลักปฏิบัติ
ซึ่งพูดสั้นๆ วามี “ธรรม” อยางไร ก็จัดตั้ง วาง กําหนดรูปแบบ ระบบการ
เปนอยู เครื่องประกอบวิถีชีวิต ที่จะรองรับหลักการ สนองความมุงหมาย
และเปนประกันแกเนื้อหาสาระคําสอนหลักปฏิบัติใหคงอยูและเปนไปอยาง
นั้น อาจจะตราลงไวเปนแบบแผน พวกรูปแบบระบบที่จัดตั้งวางตราหรือ
กําหนดไว เพื่อสนองรองรับหลักการเปนตนนั้น เรียกสั้นๆ วา “วินัย”
จึงเปนอันวา สํานัก ลัทธิ ศาสนา เปนตนนั้นๆ มี “ธรรมวินัย” ที่เปน
เฉพาะของตนๆ (ธรรม = หลักการ ความมุงหมาย เนื้อหาสาระคําสอน
และ วินัย = รูปแบบ ระบบ แบบแผนการเปนอยู ที่จัดตั้งกําหนดวางลงไป
เพื่อสนองรองรับหลักการเปนตนนั้น หรือเพื่อสนองรองรับธรรมนั้น)
พวกแรกที่ถือธรรมคือหลักการวา ตองไมทํากรรมใหม และตอง
บําเพ็ญตบะทรมานรางกายใหกรรมเกาเหือดหายไป มีชีวิตที่ไมยึดติดถือ
มั่นใดๆ ก็บัญญัติวินัย คือจัดตั้งวางระบบการเปนอยู เชน ไมยึดถืออะไรๆ
แมแตผาก็ไมตองนุง เปนชีเปลือย เที่ยวภิกขาจาร และกําหนดรูปแบบ
วิธีการตางๆ ในการทําตบะ เชน ยืนขาเดียว และไมนั่ง
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สวนพวกหลังที่ถือหลักการบูชาไฟเอาใจเทพเจา ก็ไปเปนฤๅษี เปน
ดาบส อยูในปา ไมตองพบปะผูคนไหนๆ กินแตเผือกมันผลไม มุงหนา
บูชาไฟไมใหวางเวน ดังนี้เปนตน
ถึงตรงนี้ ก็เห็นแลววา บรรพชา/การบวชนี้ มิใชอยูแคความหมาย
พื้นฐานในขอ ๑ ที่วาออกจากชีวิตบานที่คับแคบ มามีชีวิตที่โลงแจงเทานั้น
แตกาวมาถึงความหมายตามสภาพความจริงที่เปนไปในสังคมมนุษยในขอ
๒ เหมือนกับที่พระอรรถกถาจารยบอกวา (ออกไปจากบานเรือนแลว ก็)
มาเขาสูชีวิตบรรพชาตามหลักการและในรูปแบบของลัทธิศาสนานั้นๆ
ยกตัวอยางจากการบรรพชาของพระโพธิสัตวเองกอนตรัสรูนี่แหละ
ดังที่ตรัสเลาไววา เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกจากวัง ถือเพศบรรพชาแลว เปน
‘กิงกุสลคเวสี’ แสวงหาสันติวรบทที่สูงสุด เขาไปหาอาฬาระ กาลามะ (เรามัก
เรี ย กว า อาฬารดาบส กาลามโคตร) แล ว กล า วว า (ม.ม.๑๓/๗๓๘/๖๗๐)
“ท่านกาลามะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ ในธรรมวินัยนี้”
ตอมา หลังจากแจงจบธรรมที่ทานกาลามะรูถึงแลว ทรงทราบวาไม
เปนไปเพื่อการตรัสรู จึงทรงปลีกออกมา เสด็จไปหาอุททกะ รามบุตร ทรง
กลาววา “ท่านรามะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ ในธรรม
วินัยนี้” แลวก็ทรงแจงจบธรรมที่นั่น และทรงปลีกออกมา เชนเดียวกัน
เมื่ อ ตรั ส รู แ ล ว พระพุ ท ธเจ า ทรงประกาศคํ า สอนที่ เ รี ย กว า
พระพุทธศาสนา และทรงตั้งสังฆะขึ้น ก็คือมีธรรม ที่เปนหลักการ ชี้ถึง
จุดหมาย และแสดงคําสอนที่เปนเนื้อหาสาระ และมีวินัย ที่เปนบัญญัติ
จัดตั้งวางตรารูปแบบ ระบบ ระเบียบในการเปนอยูดําเนินชีวิตและกิจการ
คือมี “ธรรมวินัยนี้” ของพระพุทธเจา
ผู ที่ บ รรลุ ธ รรมสู ง สุ ด เป น พระอรหั น ต ก็ คื อ แจ ง จบธรรมที่ เ ป น
สภาวะครบถวนตามหลักการ ถึงความมุงหมาย และไดเนื้อหาสาระคําสอน
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ของพระพุ ท ธเจ า แล ว จึ ง ออกจากชี วิ ต บ า น มาบวชเข า ในวิ นั ย อั น เป น
รูปแบบระบบวิถีชีวิตที่จัดตั้งวางไวใหสนองรองรับธรรมนั้น พูดสั้นๆ วา
บวชเขามาใน “ธรรมวินัยนี้” ของพระพุทธเจา
คฤหัสถอรหันตนั้น รูสัจธรรมแจงจบแลว ออกจากบานไป ยอมไม
บวชเขาในสํานัก ลัทธิ ระบบความเชื่อ ที่มีหลักการและรูปแบบระบบจัดตั้ง
ชนิดที่เชนวา เปนดาบสบูชาไฟ ไมตัดไมโกนผม ปลอยเปนกระเซิงจนนก
มาทํารัง ขี้ฟนเขลอะ หรือไปบําเพ็ญตบะ เอาขี้เถาทาตัว หมักหมมธุลี คลุก
โคลน กินหญา ถายแลวไมเช็ดไมลาง กินอุจจาระ นอนบนดินบนหนาม
ยืนขาเดียว เดินเขยงโดดโหยงๆ ไป แมกระทั่งเปนชีเปลือย ที่วาไวผมยาว
เลื้อยดิน นี่ก็คือรูเทาทันปฏิบัติถูกตองตอสมมติบัญญัติในโลก
เปนอันวา คฤหัสถอรหันตนั้นออกจากเรือนแลว จะบวชเขามาใน
ธรรมวินัยนี้แนนอน คือเขาสูชีวิตบรรพชาอุปสมบทของพระพุทธศาสนา
ตรงนี้ มิลินทปญหาบอกวา “คฤหัสถ์ผู้อรหันต์นั้น จะบรรพชาเอา
เอง หามิได้ เมื่อบรรพชาเอาเอง ก็จะถึงภาวะลักเพศ (เถยยะ/ไถย)”
ในเมื่อความหมายพื้นฐานของบรรพชา ก็คือออกจากเรือนมาเขาสู
ความเปนผูไมมีเรือน/ภาวะอนาคาริก คฤหัสถอรหันตจบกิจ ไมมีอะไรตอง
ทําตองฝกอีกแลว นาจะบรรพชาแคนั้นก็พอ ทําไมจะตองมาเขาระบบการ
บวชที่เปนวินัยจัดตั้งวางไวดวย
คําตอบก็งายๆ วา เพราะผูเขาถึงธรรมแลว รูเขาใจเทาทันสมมติ
บัญญัติสําหรับชาวโลก จึงปฏิบัติตอบัญญัติในโลกไดอยางถูกตอง
คฤหัสถอรหันตยอมรูเทาทัน เชนมองเห็นวา บัญญัตินี้จัดตั้งวางไว
เพื่อเปนสื่อที่จะชวยใหชาวโลกเขาถึงและไดประโยชนจากปรมัตถ เปน
เครื่องหอหุมและสนองรองรับเพื่อชวยใหธรรมที่พระพุทธเจาทรงทําให
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ปรากฏขึ้นแลวนั้น คงอยูในสภาพซึ่งจะอํานวยประโยชนที่มุงหมายในหมู
ชนชาวโลกไปไดยืนนาน ทานจึงเปนผูนําในการปฏิบัติตามบัญญัติ
เปนธรรมดาวาระบบหรือสถาบันที่ตั้งไว ถึงจะระวังอยางไร นานไป
ก็ยอมมีบุคคลรายหรือคนขาดคุณภาพเขาไปแทรกใหเสื่อมลงเบาบางแรง
บ า ง ไม โ ล ง ตลอดไปได แล ว สภาพเช น นี้ ก็ ไ ด อ าศั ย คนที่ มี ค วามตั้ ง ใจ
บริสุทธิ์ และคนที่กาวไปมากแลวในธรรมนี่แหละ ที่เมื่อเขาไป ก็จะชวย
เปนสวนของกระแสฝายดีที่จะฟนฟูอนุรักษไว
คฤหัสถอยางพระอรหันตนั้น เปนตัวอยางในทางที่วา เมื่อมองเห็น
ระบบหรือสถาบันนั้นเสื่อมลงไป แมมองเห็นวาตนเขาไปรวม จะลําบากแก
ตน แตเพราะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยที่ตนเองไมมีอะไรที่จะทําเพื่อ
ตัวเองแลว ก็เขาไปรวม เพื่อรักษาประโยชนของพหูชน
ในทางตรงขาม ถาคฤหัสถอรหันตบวชตัวเอง เชน โดยถือเอางายๆ
ตามความหมายพื้นฐานของบรรพชา ตนเองบวชแลว ในฐานะที่รูชัดวาอัน
ใดผิด อันใดถูก เปนทางหรือมิใชทาง เขาก็ยอมไมปฏิบัติไปในทางอื่น แต
ยอมจะเปนอยูดําเนินชีวิตตามวิถีของพุทธ
เมื่อดําเนินไปในวิถีพุทธอยางเดียวกัน แตตนอยูขางนอกสังฆะ ก็
กลายเปนการเลียนแบบ อยางที่ทานวาเปนเถยยะ/ไถย คือลักเพศหรือ
ขโมยรูปลักษณ ซึ่งกลายเปนการกอปญหา เปดชองแกความรูสึกในทาง
แขงระแวงหรือจะขมกัน เสียสามัคคี และทําใหระบบเสียความสมบูรณ
ทําลายบูรณภาพ ทําใหสถาบันงอนแงน เสียหายตอระบบสมมติบัญญัติที่
พระพุทธเจาตั้งไวเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เปนการทําลายประโยชน
ของชาวโลกในระยะยาว จึงเปนธรรมดาที่คฤหัสถอรหันตจะไมทํา
เมื่อบวชเอาเอง ก็ไมทํา และเมื่อภิกษุณีสงฆไมมี จะบวชเปนภิกษุณี
ก็ไมได แลวจะบวชไดอยางไร มีทางออกไหม นี่คือขอที่จะพิจารณาตอไป
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บุคคลเดียวที่ไมขอบรรพชา ขามไปขออุปสมบททีเดียว
เมื่อไมตัดสินเอง ก็มาหาหรือสํารวจความรูใหมองไดกวางหรือทั่ว
รอบ จะไดมีขอมูลประกอบการพิจารณาไดชัดเจนและมั่นใจมากขึ้น
เราไดเรียนรูกันมาทั้งนั้นวา ในยุคที่ไมมีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็อาจจะมีคนที่ไดบําเพ็ญบารมีมาแกกลาสุกงอม บรรลุอรหัตผล
เป น พระอรหั น ต และท า นที่ ต รั ส รู เ องโดยไม ไ ด อ าศั ย คํ า สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจานี้ เรียกวาเปนพระปจเจกพุทธเจา
ทีนี้ พระปจเจกพุทธเจานั้น ก็บรรพชา เทาที่คัมภีรเลาไว บางทานก็
บวชอยูกอนแลว เชนอาจจะเปนฤๅษี เปนดาบส แตมากทานทีเดียวยัง
ครองฆราวาสอยู เชน ขณะที่เปนราชามหากษัตริยเกิดรูแจงสวางโพลง
บรรลุธรรมขึ้นมา กลายเปนพระอรหันต จะทําอยางไร
ตามคัมภีรรุนอรรถกถาเลาเปนเชิงอิทธิปาฏิหาริยวา พอทานยกมือ
ขึ้นจับลูบศีรษะของตน ก็เปลี่ยนเพศเปนบรรพชิต ผมและหนวดหายไป
ครองกาสาวพัสตร มีบาตรพรอมอยูกับตัวทันที แลวก็เหาะไปอยูในปาเขา
เชนในแดนหิมพานต เอาใจความก็คือบวชในวันนั้นหรือทันใดนั่นเอง
พระปจเจกพุทธเจานั้น รูแจงธรรมเขาถึงปรมัตถแลว เขาใจชัดวา
อะไรเปนอะไร ควรจะเปนอยางไร จึงยอมมีชีวิตบรรพชาแบบพุทธะนั่นเอง
เป น ธรรมดา ถ า เป น ดาบสเป น ฤๅษี อ ยู ก อ น เมื่ อ ตรั ส รู แ ล ว ก็ ย อ ม
ปรับเปลี่ยนความเปนอยูและวัตรปฏิบัติใหเปนไปตามวิถีแหงพุทธะ
ถาทานทําไดอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็คือจะสั่งสอนผูคนใหรู
ตามจนมีสังฆะขึ้นและบัญญัติจัดตั้งระบบวินัยขึ้นมา รวมทั้งใหมีแบบ
แผนการบรรพชาอย างพุ ท ธ แต ทา นไม มีค วามสามารถในด า นที่ จะสื่ อ
ปรมัตถเขามาใหแกโลกแหงสมมติถึงขั้นที่จะพัฒนาบัญญัติใหออกผล
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กวางขวางได ทานจึงเปนแคพระปจเจกพุทธเจา ที่เปนพุทธะเฉพาะตัวของ
ทานเอง (แนะนําสั่งสอนคนไปตามสามัญวิสัย)
ที่พูดถึงพระปจเจกพุทธเจา ก็เพื่อย้ําถึงสาระของบรรพชาที่หมายถึง
วิถีชีวิตความเปนอยูซึ่งมีรูปแบบและเปนระบบแบบแผน อันเปนสมมติ
บัญญัติเพื่อประโยชนในโลกและแกโลก
ทุก คนเมื่ อรู เข า ใจความหมายจั บ สาระของบรรพชาไดแ ลว ก็ ใ ช
บัญญัติใหถูกตองที่จะเปนคุณประโยชนตามความมุงหมาย ไมใหเกิดโทษ
แกตนและคนอื่น หรือแกโลกนั่นเอง นี่ก็หมายความไปถึงวา ในสมัยที่ยังมี
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อรูเขาใจความหมายจับสาระไดแลว ก็
ปฏิบัติใหถูกตองตามพระบัญญัติของพระองคดวย
เมื่อรูเขาใจความหมาย และรูจักใชบัญญัติ แยกขั้นแยกตอนไดแลว
ทีนี้ก็สํารวจเรื่องราวมองกวางตอไปอีก เผื่อจะพบบรรพชาที่ไดทั้งสาระ
และไมเสียแกบัญญัติ
ย อ นกลั บ เข า มาในพุ ท ธกาล คราวนี้ จั บ ที่ ห ลั ก ฐานชั้ น ๑ คื อ
พระไตรปฎกใหชัดกันไป ในพระไตรปฎกนั้น พบบันทึกคําที่มีผูขอบวชตอ
พระพุทธเจาโดยตรง ๒๗ รายการ และในทั้งหมดนั้น มีเพียงรายเดียว ที่
ขออุปสมบทอยางเดียว โดยไมขอบรรพชา หมายความวาพระพุทธเจาทรง
ยอมรับการบรรพชาของเขาที่ไดบวชมากอนพบพระองค ถือวาเขาเปน
บรรพชิตในพระพุทธศาสนาแลว จึงขออุปสมบทตอไปเลย
เรื่องมาในธาตุวิภังคสูตร (ม.อุ.๑๔/๖๗๓/๔๓๔) ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจา
เสด็จจาริกถึงเมืองราชคฤห ทรงแวะคางแรมที่โรงปนหมอของนายภัคควะ
ทรงพบและพักดวยกันกับกุลบุตรผูหนึ่งที่บรรพชาแลว (เขาชื่อปุกกุสาติ)
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เมื่อพักไดครึ่งคอนคืน ไดทอดพระเนตรเห็นวาเขามีทวงทีกิริยานา
เลื่อมใส จึงไดตรัสถามวาเขาบวชมาอยางไร เวลานั้น เขาไมรูวาพระองค
เปนใคร แตเขาบอกวา ไดบวชอุทิศพระองค พรอมทั้งเลาถึงความเลื่อมใส
ตอพระองคตามที่เขาไดเขาใจและพอใจธรรมของพระองค และเขาเขาใจวา
ขณะนั้นพระองคประทับอยูที่เมืองสาวัตถี
โดยไมเปดเผยพระองค และเขาก็ไมรูจักพระองค พระพุทธเจาทรง
เห็นสมควร จึงทรงแสดงธรรมใหเขาฟง (ตรัสเรียกเขาวา “ภิกขุ”) จาก
ธรรมที่ฟงนั้น เขารูวาเขาพบองคพระพุทธเจาแลว และตัวเขาก็บรรลุธรรม
เปนพระอนาคามี เมื่อจบเทศนา เขากราบทูลขออภัย และขออุปสมบท แต
เพราะมีบาตรและจีวรไมครบ จึงตองไปหาไปจัดเตรียมมากอน
เรื่องนี้ อรรถกถา (ม.อ.๔/๑๙๘) ลําดับความใหวา ปุกกุสาติกุลบุตรนี้
เปนราชาแหงคันธารรัฐ ครองเมืองตักศิลา เปนพระสหายซึ่งไมเคยเห็นกัน
ของพิมพิสารราชแหงมคธรัฐ เพราะเปนดินแดนที่สมัยนั้นนับวาหางไกล
มาก จึงสื่อสารกันโดยทางกองเกวียนหรือคาราวานที่ไปมาคาขายเมืองไกล
ครั้งหนึ่ง พระเจาพิมพิสารจะทรงสงเครื่องราชบรรณาการไปตอบ
แทนราชบรรณาการอันมีคายิ่งที่ราชาปุกกุสาติไดทรงสงมา ทรงดําริจะให
เปนของที่มีคาสูง ยิ่ง และไดตกลงพระทัยสงสาสนแจงขาวเลาคุณ ของ
รัตนะ ๓ (ไตรรัตน/พระรัตนตรัย) พรอมทั้งหลักธรรมบางอยางไปถวาย
ราชาปุกกุสาติทรงอานทราบความแลว เจริญปติเลื่อมใสมาก และ
ได ป ฏิ บั ติ ถึ ง กั บ ได ฌ าน แล ว ตั ด สิ น พระทั ย บวช อรรถกถาบอกว า
เหมือนกับบรรพชาของพระโพธิสัตว ทรงพระเกศาและพระมัสสุ ๒ องคุลี
และทรงใหมหาดเล็กไปจัดหาผากาสาวพัสตรมา ๒ ผืน (นุง ๑ หม ๑)
พรอมทั้งบาตรดิน ทรงบวชอุทิศพระพุทธเจา
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จากนั้น ในเพศบรรพชิต ออกจากวังแลว จะไปเฝาพระพุทธเจา ที่
จริง ขณะนั้นพระพุทธเจาประทับอยูที่สาวัตถี แตทานปุกกุสาติไดรับสาสน
ของพระเจาพิมพิสารจากราชคฤห ก็จึงมุงไปราชคฤห เลยสาวัตถีไปลิบลับ
ทานเดินทางตามไปกับขบวนพอคา เปนระยะทางแสนไกล เทียบปจจุบัน
เหมือนจากอิสลามาบัด (Islamabad) เมืองหลวงของปากีสถาน ผานขาม
อินเดียทั้งประเทศไปถึงใกลชายแดนบังกลาเทศ
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาก็เสด็จพระองคเดียวดวยพระบาทเปลา
จากเมืองสาวัตถี มายังราชคฤห และไดทรงพบกับปุกกุสาติที่โรงปนหมอ
อันเปนที่นิยมพักแรมของนักบวชผูจาริกสมัยนั้น ดังไดกลาวแลว
เปนอันบรรจบกับเรื่องที่เลาเมื่อกี้วา เมื่อจบเทศนา ปุกกุสาติขอ
อุปสมบท แตมีบาตรจีวรไมครบ (ตามเรื่องขางตนมีผา ๒ ผืน ไมเต็มไตร)
พอรุงเชา จึงออกไปหา ปรากฏตอมาวาปุกกุสาติถูกวัวแมลูกออนขวิด
สิ้นชีพ (ไดยินวาในอินเดียแมปจจุบันนี้ วัวก็ยังครองความเปนเจาถนน)
เรื่องของทานปุกกุสาตินี้ ดูเผินๆ คลายกับเรื่องของพระพาหิยทารุจีริยะมาก เชน ไดพบกับพระพุทธเจาคราวหนึ่งคราวเดียว นอกพระ
อาราม ไดฟงธรรม บรรลุธรรมแลว จะบวช แตมีบาตรจีวรไมครบ จึงไป
หาบริขาร แตถูกแมวัวขวิดเสียชีวิตในวันนั้นเอง เลยไมไดบวช
แต ที่ จ ริ ง สองกรณี นี้ มี ค วามแตกต า งกั น ในข อ สํ า คั ญ ที เ ดี ย ว
โดยเฉพาะวา พระพาหิยะไดบรรลุอรหัตผล จะบวช แตสิ้นชีพปรินิพพาน
เสีย ไมไดบวช ก็เลยมักถูกยกมาอางเปนตัวอยางที่แสดงวา “คฤหัสถได
เปนอรหันต ตองบวชวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพาน”
สวนทานปุกกุสาตินี้ไดเปนอนาคามี ยังไมไดเปนพระอรหันต แมจะ
สิ้นชีพ ก็มิใชปรินิพพาน (และพระอนาคามี ไมบวช อยูเปนคฤหัสถตลอด
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ชีวิต มีจํานวนมาก) จึงไมเขาในเกณฑที่วา “คฤหัสถไดเปนอรหันต ตอง
บวชวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพาน” (แตกลับจะถูกยกขึ้นอางเปนตัวอยาง
สนับสนุนในทางตรงขามวา การที่จะบวช แตสิ้นชีวิตเสียกอน จึงไมไดบวช
นั้น อาจเปนเพียงความประจวบพอดีสืบเนื่องจากเหตุอื่น ดังเชนกรณีนี้)
นอกจากนี้ สองกรณีนี้ยังมีขอแตกตางที่สําคัญอยางอื่นอีก ซึ่งจะ
กลาวตอไป
ไดบอกแตตนวา ทานปุกกุสาตินี้เปนรายเดียวในพระไตรปฎก ที่
กราบทูลพระพุทธเจาขออุปสมบทอยางเดียว ไมตองขอบรรพชา พูดไดวา
พระพุ ท ธเจ า ทรงรั บ รองการบรรพชาของท า นที่ เ สร็ จ มาแล ว ก อ นพบ
พระองค กรณีนี้เปนเรื่องที่ควรนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงดู
เบื้องแรก ขอใหดูคํากราบทูลขอบวชของรายอื่นทั้งหมดในพระไตรปฎก (เทาที่พบ ๒๖ ราย) ซึ่งขอทั้งบรรพชาและอุปสมบทเหมือนกัน ขอยก
คําของพระอัญญาโกณฑัญญะ ปฐมสาวก (วินย.๔/๑๘/๒๓) เปนตัวอยางดังนี้
“ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ ลเภยฺยํ อุปสมฺปทํ”
(ครั้งนั้น ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุ
ธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว ... ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระ
ศาสดา ไดทูลคํานี้ ตอพระผูมีพระภาควา)
“ข า แต พ ระองค ผู เ จริ ญ ขอข า พระองค พึ ง ได บ รรพชา พึ ง ได
อุปสมบท ในสํานักของพระผูมีพระภาค”
สวนคําทูลขอของทานปุกกุสาติ (ม.อุ.๑๔/๖๙๔/๓๗๙) ซึ่งเปนรายเดียวที่
ขามบรรพชาไปเลย ทูลขออุปสมบทอยางเดียว ดังนี้
“ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก อุปสมฺปทํ”
(ครั้งนั้น ทานปุกกุสาติชัดใจวา ใชแลว พระศาสดา... พระสุคต...
พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมาถึงแกเราแลว จึงลุกจากอาสนะ จัดจีวร
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เฉวียงบาขางหนึ่ง ซบเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค แลว
กราบทูลดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเขลาไป หลงไป ไม
ฉลาด ถูกโทษครอบงําทําความลวงเกิน ถึงกับไดสําคัญถอยคําอันพึงใช
เรียกพระผูมีพระภาคดวยวาทะวา “อาวุโส” ขอพระผูมีพระภาคทรงรับอด
โทษความลวงเกินแกขาพระองคเถิด เพื่อจะไดสํารวมตอไป... กราบทูลวา)
“ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองค พึงไดอุปสมบท ในสํานัก
ของพระผูมีพระภาค”

มีพิเศษอะไร จึงไมตองขอบรรพชา
ทีนี้ก็มาวิเคราะหดูวา กรณีของทานปุกกุสาตินี้ มีเหตุผลเปนขอ
แตกตางจากรายอื่นอยางไร จึงเปนรายเดียวที่บวชมาเองแลวพระพุทธเจา
ทรงรับใหเปนการบรรพชาที่สําเร็จแลว นับเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา
สําหรับกรณีทั่วไป ก็เปนธรรมดาอยูแลววายอมขอทั้งบรรพชาและ
อุปสมบท จึงยกเฉพาะรายพิเศษมาเทียบ เชน กรณีของพระเบญจวัคคีย
๑. พระพุทธเจาตรัสเรียกปุกกุสาติวา “ภิกขุ” เทากับทรงยอมรับไป
ขั้นหนึ่งแลววา ปุกกุสาติเปนผูบวชแลว หรือนักบวช
เบญจวัคคีย กอนขอบวชกะพระพุทธเจา ก็เปนนักบวชอยูแลว และ
ก็ตรัสเรียกเบญจวัคคียทุกทานตั้งแตกอนขอบวชกะพระองค วา “ภิกขุ” ก็
คือทรงยอมรับวาเบญจวัคคียเปนบรรพชิต/นักบวชอยูกอนแลว
ถาอยางนั้นจะตางกันอยางไร ทําไมเบญจวัคคียตองขอทั้งบรรพชา
และอุปสมบท แตปุกกุสาติขออุปสมบททีเดียวเลย
ก็ตอบงายๆ วา กอนนั้น เบญจวัคคียเปนนักบวชนอกพุทธศาสนา
ชัดอยูแลววา ทานมาอยูรับใชพระพุทธเจากอนตรัสรู ก็คือพระพุทธศาสนา
ยังไมไดเกิดขึ้น
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เบญจวัคคียเพียงแตหวังวา ถาตรัสรู ทานก็จะพลอยไดดวย แถม
พอพระโพธิสัตวเลิกทําทุกรกิริยา ทานก็เห็นเปนวาพระโพธิสัตวไปผิดทาง
แลว เมื่อตรัสรูแลวพระพุทธเจาเสด็จมาพบ เบญจวัคคียก็ยังไมรูจักพระ
พุทธศาสนา ไมรูไมเขาใจธรรมเลย ก็คือยังเปนนักบวชนอกพุทธศาสนา
เบญจวัคคียนั้นออกไปบวชรอพระพุทธเจา โดยเชื่อตามคําทํานาย
ทั้งที่ไมรูวาพระพุทธศาสนาคืออะไร ธรรมที่ตรัสรูเปนอยางไร อรรถกถา
สวนมากบอกเพียงวาทานบรรพชา ทานคิดบวชตามมหาบุรุษ แตก็มีบาง
แหงระบุวาบวชเปนดาบส (ดาบสบรรพชา, เถร.อ.๑/๒๑๗) บางแหงวาบวช
เปนสมณะ (สมณบรรพชา, วินย.ฏี.๔/๔๗) โดยอุทิศพระโพธิสัตว (ไมใชอุทิศ
พระพุทธเจา) บางแหงก็บอกกํากับไววายังอยูในพวกอัตตกิลมถานุโยค
(ม.ฏี.๒/๑๕๘) รวมแลวก็พูดงายๆ วา เปนนักบวชนอกพุทธศาสนานั่นเอง
เมื่อฟงพระธรรมจักรจบ รูธรรม เขาใจพระพุทธศาสนาแลว เบญจวัคคียจึงขอบรรพชาและอุปสมบทเขามาในธรรมวินัยของพระพุทธเจา
หลังพระเบญจวัคคียแลว ก็มีนักบวชนอกพุทธศาสนาอีกมากมาย
ที่พบพระพุทธเจา รูแจงธรรม แลวก็ขอบรรพชาและอุปสมบทอยางนี้ ถา
อยูในชวงตนพุทธกาล ผูที่ฟงธรรมแลวเขาถึงจริงๆ ตอพระพักตร ก็ทรง
บวชใหแบบที่เรียกวา “เอหิภิกขุ” รวบบรรพชาและอุปสมบทจบรวดเดียว
แตไมวาบวชแบบไหน ก็ขอทั้งบรรพชาและอุปสมบท
ถาเปนนักบวชแบบดาบส ฤๅษี ชฎิล จัดวายังเชื่อหลักกรรมขั้น
พื้นฐาน ไมถือผิดไกล ก็บวชใหตามวิธีปกติ แตถาเปนพวกอเจลก เปน
ปริพาชก ที่จัดวาเปนอัญเดียรถีย กอนจะอุปสมบทได จะตองอยูติตถิยปริวาสกอน ๔ เดือนอีกดวย (บางรายที่ทรงเห็นวาถึงธรรมแน ไมมีทางเขว
ก็ทรงยกเวนให)
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หั น ก ลั บ ไ ป ดู ท า น ปุ ก กุ ส า ติ ทุ ก อ ย า ง ชั ด ท า น บ ว ช เ มื่ อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว โดยรูถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา ไดอาน
พระราชสาส น สื่ อ พระธรรมและรู เ ข า ใจเลื่ อ มใสรั บ นั บ ถื อ ธรรมของ
พระพุทธเจาโดยตรง แลวโดยตระหนักในระบบแหงพระธรรมวินัย ไดสละ
ราชสมบัติ คือออกจากเรือน แตอยูแสนหางไกล ไมมีที่จะไปบรรพชา
จากนั้น ในภาวะที่ชัดกับตัวถึงความจริงจังของการออกบวชดวย
ศรัทธา ทานเขาสูเพศบรรพชิตโดย “บรรพชาอุทิศพระพุทธเจา” แลวออก
เดินทางไกลมุงมาเฝาองคพระศาสดา โดยเสนทางคาราวานการคา ๒๓๗
โยชน (๓,๗๙๒ กม., วัดตัดตรงเปนเสนบรรทัด = ๑,๕๕๐ กม.)
บรรพชิตชื่อวาปุกกุสาตินั้นไดพบกับพระพุทธเจา เมื่อทรงถามถึง
การบวชของเขา และเขาไดเลาถวายวาตนบวชอุทิศพระพุทธเจาอยางนั้นๆ
พระองคก็ทรงรับภาวะของเขา (พระพุทธเจายังไมเปดเผยพระองค ทรงฟง
จบโดยมิไดตรัสหรือทรงปฏิบัติอะไรตอการบวชของเขา เทากับทรงรับโดย
ดุ ษ ณี ) เมื่ อ เขารู ตั ว ว า ถึ ง ที่ ห มาย จึ ง ขอบวช ก็ ข อขั้ น ต อ ขึ้ น ไป คื อ ขอ
อุปสมบทอยางเดียวทีเดียวเลย
๒. ไดบอกขางตนวา เรื่องของทานปุกกุสาตินี้ มีอะไรหลายอยาง
คลายกับเรื่องของพระพาหิยทารุจีริยะ เชน ไดพบกับพระพุทธเจาคราว
เดียว นอกพระอาราม ไดฟงธรรม บรรลุธรรมแลว จะบวช แตมีบาตรจีวร
ไมครบ จึงไปหาบริขาร แตถูกแมโคขวิดเสียชีวิตในวันนั้น เลยไมไดบวช
นอกจากนั้น ทานปุกกุสาตินุงหมกาสาวพัสตรมาในเพศบรรพชิต
ทานพาหิยะก็นุงเปลือกไมกรองมาในลักษณะที่ดูเหมือนเปนบรรพชิต
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ที่วามานั้นเปนการมองผิวเผิน ที่จริงเนื้อแทตางกันมาก ทานพาหิยะ
นั่งเรือเดินทะเลจะไปคาขายที่สุวรรณภูมิ แตเรือแตก รอดชีวิตมาขึ้นฝงที่
เมืองทาสุปปารกะ เหลือแตตัวลอนจอน ไมรูจักถิ่น ไมรูจักคน เลยหาเลี้ยง
ชีพดวยการแสดงตัวเปนผูหมดกิเลส ดูคลายนักบวช
ที่ทําตัวเปนนักบวชนั้น ก็เปนนักบวชนอกพุทธศาสนา และเปน
นักบวชปลอมดวย แลวก็ไมไดรูจักพระพุทธศาสนาเลย การที่พาหิยะไปหา
พระพุทธเจา ก็เพราะเทพที่เปนญาติมิตรเกามาบอกวาอยามัวหลอกผูคน
อยูเลย ไปหาพระพุ ทธเจา ที่โน น เสียก อน จะไดรู จักว าคนหมดกิเลสที่
แทจริงเปนอยางไร ทานจึงไปหาพระพุทธเจาจนพบ
ฝายปุกกุสาตินี้ตรงขาม ดังที่วาแลว ทานรูจักพระพุทธศาสนาถึงกับ
รูเขาใจธรรมไมนอย มีศรัทธาแรงกลา ตั้งใจบวชอุทิศพระพุทธเจาโดยตรง
สวนที่ไปถูกแมวัวขวิดตอนไปหาบริขารแลวเสียชีวิต เลยไมไดบวช
นั้น ของทานพาหิยะที่ฟงธรรมแลวบรรลุอรหัตผล ไปเขาคติที่วา คฤหัสถ
เปนอรหันต บวชวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพาน ที่ไดพิจารณากัน แตของทาน
ปุ ก กุ ส าติ บ รรลุ อ นาคามิ ผ ล จะบวชวั น นั้ น แต สิ้ น ชี วิ ต เสี ย ก อ น เป น
อุบัติเหตุทั่วไป ไมเขาในคตินั้น
เรื่องผูฟงธรรม บรรลุธรรมแลว ถูกโคขวิดตายนี้ คนไทยอาจจะ
แปลกใจ หรืออาจคิดวาไมนาเลย หรืออะไรทํานองนั้น จึงควรพูดและเลา
ประกอบไววา คนอื่นที่ฟงธรรม ลุธรรมแลว เชนเดียวกับคนที่ทําบุญอื่นๆ
เดินไปเดี๋ยวถูกโคขวิดตาย ในพระไตรปฎกยังมีอีก ไมใชแคนี้
เรื่ อ งก็ ค งเหมื อ นคนอื่ น ๆ ในกรณี ทั่ ว ๆ ไป ที่ ถู ก วั ว ขวิ ด ตายใน
อิ น เดี ย ในสมั ย นั้ น (หรื อ ว า สมั ย นี้ ก็ เ ช น เดี ย วกั น ?) น า จะถื อ ว า เป น
ปรากฏการณตามสภาพทองถิ่น ดังที่วาวัวเปนเจาถิ่นแหงถนนของอินเดีย
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เรื่องอื่นที่ขอเลาไวเพื่อชวยคลายความรูสึกวาเปนกรณีพิเศษ ก็มี
เรื่องของสุปปพุทธะกุฏฐิ (ขุ.อุ.๒๕/๑๔๒/๑๔๘) บุคคลผูนี้ยากจน อดโซ วัน
หนึ่ง ขณะเดินหาอาหาร มองเห็นคนนั่งประชุมกันอยูมากมาย คิดวาถาเขา
ไปที่นั่น คงจะมีคนแบงอาหารใหไดกินบาง ก็เดินเขาไป
พอถึงนั่น ก็เห็นเขากําลังฟงพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมอยู รูตัววา
ไมใชเวลาที่จะไดอาหาร แตก็คิดวาจะฟงธรรมดวย พระพุทธเจาทรงเห็น
เขา ทรงทราบอุปนิสัยและตั้งพระทัยเทศนโปรด เขาไดธรรมจักษุเปน
โสดาบัน เขาไปถวายบังคม กลาวชื่นชมพระธรรมเทศนาและแสดงตนเปน
อุบาสก แตหลังออกจากที่นั้นไปไมนาน ก็ถูกวัวแมลูกออนขวิดเสียชีวิต
อีกรายหนึ่ง ที่เมืองราชคฤห (ขุ.วิ.๒๖/๒๒/๓๒) หญิงชรา เปนจัณฑาล
ชน (คนชั้นต่ํานอกวรรณะ) ถือไมเทาเดินยักแยยักยันจะออกไปนอกเมือง
พระพุทธเจาทรงทราบวาเธอจะสิ้นอายุ ไดเสด็จนําพระสงฆไปหยุดประทับ
ยืนใหเธอไดพบครูหนึ่งแลวจึงเสด็จผานตอไป หญิงชราจัณฑาลนั้นดีใจมี
ปตินมัสการ แตขณะที่เธอยังยืนประนมมือไหวอยูนั้นเอง ก็มีแมวัวมาขวิด
สิ้นชีพ และดวยการที่มีจิตผองใส เธอไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
อีกรายหนึ่งเปนอุบาสิกา (ขุ.วิ.๒๖/๔๘/๘๓) วันหนึ่ง ตื่นเชามา คิดวาจะ
ไปบูชาพระสถูป เก็บดอกไมสี่ดอกตามแตจะได แลวเดินมุงหนาไปยังพระ
สถูปนั้น แตแลวก็มีวัวแมลูกออนเชนเคย วิ่งมาชนเธอลมลง และขวิดเธอ
สิ้นชีพ ครั้งนั้น ดวยใจที่ยังอยูกับกุศลดีงามสดใส เธอก็ไปเกิดในดาวดึงส
สวรรคเหมือนในเรื่องกอน
คนในชมพูทวีป จนถึงอินเดีย ที่ออกไปเดินถนน คงถูกโคขวิดตาย
กันมามากมายเหลือนับได ไมใชเรื่องแปลกพิเศษอะไร (นับเปนอุบัติเหตุ
บนทองถนนไดอยางหนึ่ง เหมือนคนถูกรถยนตชน?) เรื่องนี้จึงขอผานไป
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๓. ขอพิเศษที่การบวชของทานปุกกุสาติไมเหมือนใครเลยอีกอยาง
หนึ่ง คือ ทานอยูในปจจันตชนบท หรือปจจันตประเทศ คือชนบทปลาย
แดน หรือถิ่นแควนหางไกล นอกเขตมัชฌิมชนบท หรือมัธยมประเทศ คือ
ดินแดนสวนกลาง ที่สมัยนั้นถือวาเจริญมั่งคั่งรุงเรืองไพบูลย
ราชคฤหแหงมคธรัฐ และสาวัตถีแหงโกศลรัฐ (สองเมืองนี้หางกัน
โดยเสนทางคาราวานการคา ๔๕ โยชน/๗๒๐ กม., ตัดตรงเปนเสนบรรทัด
๔๕๖ กม.) เปนศูนยกลางใหญแหงความเจริญในมัธยมประเทศ และเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนา มีวัดและพระสงฆมากมาย
พุทธบัญญัติที่เปนวินัยของพระสงฆตามปกติ ก็คือวางไวสําหรับ
พระสงฆในดินแดนที่เปนศูนยกลางเหลานี้และถิ่นขางเคียง
ตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญแผขยายออกไปถึงบางถิ่นบางเมือง
ในปจจันตชนบท ในที่นั้นๆ มีวัดและพระสงฆจํานวนนอย วัฒนธรรมและ
ความเป น อยู ข องประชาชน รวมทั้ ง ดิ น ฟ า อากาศฤดู ก าล ก็ แ ปลกและ
แตกตางออกไป เปนเหตุใหเกิดความติดขัดในการปฏิบัติตามพระวินัย
บัญญัติบางขอ รวมทั้งในเรื่องการบวชดวย ก็มีการกราบทูลแจงขอติดขัด
และทูลขออนุญาตเฉพาะถิ่นหรือเทศะ ทําใหทรงกําหนดขอยกเวนและมี
พุทธานุญาตพิเศษบางอยางสําหรับปจจันตชนบทหรือถิ่นแดนหางไกล
ขอเล า เฉพาะเรื่ อ งการบวช มี ค วามว า พระมหากั จ จานะ (พระ
มหากัจจายนะ ก็เรียก) ซึ่งอยูที่แควนอวันตี อันเปนปจจันตชนบท มีคน
เคารพเลื่อมใสมาก คราวหนึ่ง อุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะขออุปสมบท แต
ไมมีพระภิกษุครบองคสงฆ พระมหากัจจานะจึงทําไดเพียงใหบรรพชาเธอ
ไวกอน แลวรอเวลา ๓ ป หาพระดวยความยากลําบากจนไดครบ ๑๐ รูป
จึงประชุมอุปสมบททานโสณกุฏิกัณณะไดสําเร็จตามพระพุทธบัญญัติ
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ตอมา พออุปสมบทได ๑ พรรษา พระโสณกุฏิกัณณะก็ขออนุญาต
พระอุปชฌายไปเฝาพระพุทธเจา พระมหากัจจานะจึงสั่งฝากใหทานกราบ
ทูลขอใหทรงอนุญาตลดหยอนผอนผันหรือยกเวนวินัยบัญญัติบางขอที่
ปฏิบัติขัดของในปจจันตประเทศ เริ่มดวยขอแรกคือขอใหอุปสมบทได
ดวยองคคณะพระภิกษุจํานวนนอยลง (ลดจาก ๑๐ รูป ที่เปนกําหนดเดิม)
เมื่อพระโสณกุฏิกัณณะกราบทูลความแลว พระพุทธเจาทรงปรารภ
ความขัดของในอวันตีทักขิณาบถนั้น ตรัสแกภิกษุทั้งหลายประทานพระ
พุทธานุญาตพิเศษสําหรับดินแดนหางไกล (ประเทศไทยก็รวมเขาดวย)
เริ่มดวยขอแรกวา (วินย.๕/๒๓/๓๕) ทรงอนุญาตการอุปสมบทในปจจันต
ชนบททั้งปวง ดวยสงฆมีองคคณะ ๕ รูปทั้งพระวินัยธร
กรณีของทานปุกกุสาติก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในปจจันตชนบท แต
คันธารรัฐเปนปจจันตชนบทที่หางไกลยิ่งกวาอวันตีรัฐเปนอันมาก ถาวัด
จากสาวัตถีแหงโกศลรัฐ (ตอนที่พระโสณะไปเฝา ประทับที่สาวัตถี) ตัด
ตรงไปถึงอุชเชนีนครหลวงของอวันตี ก็ประมาณ ๕๐ โยชน/๘๐๐ กม. แต
ตักศิลานครหลวงของคันธาระไกลกวานั้นมาก
ยิ่งกวานั้น ที่อวันตีรัฐ พระพุทธศาสนาแผไปถึงแลว และมีพระสงฆ
ที่จะบรรพชาใหได เพียงแตยังมีจํานวนนอย จึงทําใหทรงลดหยอนในขั้น
การอุปสมบท
สวนในคันธารรัฐนี้ คนยังไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมมีพระสงฆเลย
ไมมีที่มีทางจะไปบรรพชาไดอยางแนนอน ปุกกุสาติราชาจึงตองทรงบวช
พระองคอุทิศพระพุทธเจา และคงเพราะอยางนี้ พระพุทธเจาจึงทรงดุษณี
รับการบรรพชาของทาน (เหมือนกับทรงลดหยอนใหในขั้นบรรพชา)
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ทําอยางไรจึงเรียกวา บรรพชาอุทิศพระพุทธเจา
เทาที่ดูเรื่องกันมา เปนอันวา ทานปุกกุสาติรูเขาใจพระพุทธศาสนา
มีศรัทธาแรงกลา ตั้งใจจริงจังที่จะบวช แตบรรพชาที่นั่นไมอาจเปนไปได
เพราะอยูในปจจันตชนบทที่หางไกลมาก พระพุทธศาสนายังไมมาถึง และ
ไมมีพระสงฆ ทานจึงบวชองคอุทิศพระพุทธเจา แลวเดินทางมุงหนาไปเฝา
เมื่อทานกราบทูลพระพุทธเจา เลาถึงการบวชของตนที่ไดทํามากอน
นั้น ก็ทรงดุษณี (รับ) ทานจึงขออุปสมบทอยางเดียว ไมตองขอบรรพชาซ้ํา
เพื่อใหเห็นชัดเจน เห็นควรนําคําเลาวิธีบวชของทานปุกกุสาติ ตามที่
ทานกราบทูลพระพุทธเจา มาแสดงไว ซึ่งมีมาในพระไตรปฎก และมีกรณี
เดียวที่ไมเหมือนผูอื่นใด ไมมีใครซ้ํา (นอกจากพระอัสสชิที่บวชสมบูรณแลว)
โดยสมัยนั้น กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
อุทิศพระผูมีพระภาคดวยศรัทธา ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพักในโรงชาง
หมอกอนแลว ... พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว ทรงลาด
สันถัตหญา ประทับนั่งลวงราตรีไปมาก ... ครั้งนั้น ทรงพระดําริดังนี้วา
กุลบุตรนี้มีอากัปกิริยานาเลื่อมใส เราควรจะไตถามดู
พระองคตรัสถามปุกกุสาติดังนี้วา “ดูกรภิกษุ ท่านบรรพชาอุทิศ
ใคร หรือว่าใครเป็นศาสดาของท่าน หรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร?”
ขอนําคําบาลีที่ทูลตอบของปุกกุสาติมาแสดงดังนี้ (ม.อุ.๑๔/๖๗๖/๔๓๕)
อตฺถาวุโส สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต, ตํ
โข ปน ภควนฺตํ โคตมํ เอวํกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต:
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ,
ตาหํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต, โส จ เม ภควา สตฺถา,
ตสฺสาหํ ภควโต ธมฺมํ โรเจมิ.
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แปล: (ทานปุกกุสาติตอบวา) “ดูกรท่านผู้มีอายุ มีองค์พระสมณโคดม ผู้
ศากยบุตร เสด็จออกจากศากยราชสกุล ทรงบรรพชาแล้ว ก็พระโคดมผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นแล มีกิตติศัพท์อันงามอย่างนี้ฟุ้งไปว่า ‘แม้เพราะเหตุดังนี้ๆ ฯลฯ ดังนี้’
ข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เป็นศาสดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น”

(ขอใหสังเกตวา คําของทานปุกกุสาตินี้ เหมือนกับคําของพระอัสสชิ
เบญจวัคคียทานหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปนพระอรหันตแลว อุปสมบทสมบูรณแลว
กลาวตอบแกอุปติสสปริพาชก ที่ตอมาคือพระสารีบุตร แตคําของพระอัสสชิ
สั้นกวา โดยไมมีทอนแสดงพุทธคุณ และมี มหาสมโณ แทน สมโณ โคตโม:
อตฺ ถ าวุ โ ส มหาสมโณ สกฺ ย ปุ ตฺ โ ต สกฺย กุล า ปพฺ พชิ โ ต, ตาหํ ภควนฺ ต ํ
อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต, โส จ เม ภควา สตฺถา, ตสฺส จาหํ ภควา ธมฺมํ โรเจมิ.)

เทาที่เลาเรื่องและนําความตางๆ มาแสดงนี้ ดังที่กลาวแลววา เปน
การนําขอมูลความรูมาดูกันใหพรอมดีเทาที่พอทําได มิใชจะตัดสิน หรือ
บอกวาจะเอาอยางไร
แตถาพิจารณาเห็นวา เปนวิธีปฏิบัติที่ชอบธรรมและเปนไปไดสําหรับ
การบวชที่ ข าดองค อั น จะให พ รอ มตามพระบั ญญั ติ แตก็ ไ ม ขั ดต อ พระ
บัญญัตินั้น นั่นก็ควรใหเปนเรื่องของสังฆะที่มีเอกภาพ เห็นชอบเปนอันเดียว
ถ า สั ง ฆะจะปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ก็ มิ ใ ช ว า พระสงฆ จ ะทํ า หน า ที่ แ ทน
พระพุทธเจา มิใชพระสงฆรับบวชใหบุคคลนั้น เพราะในวิธีนี้ เขาบวช
อุทิศพระพุทธเจา ไมใชบวชกับพระสงฆ
กิจที่สงฆพึงทําได ก็เพียงประชุมเปนพยาน หรือตรวจสอบรับรอง
วา การบวชของเขาถูกตองเต็มตามวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงดุษณี (รับ)
ดํ า เนิ น ไปโดยที่ เ ขาตระหนั ก รู ชั ด อยู ว า นั่ น ธรรมของพระพุ ท ธเจ า ตน
เลื่อมใสธรรมของพระองคนั้น และตั้งใจบวชอุทิศพระองคอยางแทจริง
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เพื่อใหความเปนพยานหรือการตรวจสอบรับรองนั้นถูกตรงแนน
แฟน สังฆะก็อาจจะวางกติกาสงฆขึ้นเพื่อการนี้ได
ผู ที่ บ วชอุ ทิ ศ พระพุ ท ธเจ า อย า งนี้ ซึ่ ง มี คํ า เรี ย กเป น กลางๆ ว า
“บรรพชิต” ถาสังฆะจะกําหนดคําเรียกเฉพาะขึ้นใหเหมาะสม ก็เปนไปได
พระพุทธเจาตรัสเรียกปุกกุสาติวา “ภิกขุ” เชนเดียวกับที่ตรัสเรียก
เบญจวัคคียตั้งแตกอนบวชในพระพุทธศาสนา ในกรณีนี้ก็เหมือนกับวา
จะเรียกวา “ภิกขุ” และ “ภิกขุนี” ก็ได
แตมองเครงครัดอีกหนอย ก็แยกแยะตอไปวา
- ในยุคแรก ทรงเรียกตามภาษาสมัยนั้น ที่เขาใชคํานี้กันอยูแลวกับ
นักบวชที่มีมาเดิมกอนพระพุทธศาสนา
- แตตอมา เมื่อทรงบัญญัติสังฆกรรมแหงอุปสัมปทาขึ้นมาใหเปน
การแยกขั้นตอนแหงบรรพชากับอุปสมบทขึ้นอยางชัดเจน ก็เปนการสงวน
วา ในสั งฆะแหงพระพุทธศาสนา ใหใช “ภิ กขุ” และ “ภิกขุนี ” แกผูไ ด
อุปสมบท คือผูเขาถึงภาวะเต็มที่แลว สวนผูที่มาเริ่มเพียงเขาสูบรรพชา ได
ชื่อวา “สามเณร” และ “สามเณรี” เปนหนอสมณะ
ครั้นจะเรียกผูบวชในกรณีนี้วา “สามเณร” และ “สามเณรี” ก็ไม
เขากัน เพราะ “สามเณร” และ “สามเณรี” มาในขั้นตอนการบวชที่วา เปน
ผูรับการฝกสําหรับเตรียมที่จะอุปสมบทเปน “ภิกขุ” หรือเปน “ภิกขุนี” แต
กรณีนี้ถือเปนการบวชที่จบในตัว จึงเหมาะกับคําเรียกที่ตางจําเพาะออกไป
ไมวาคิดจะใชจะปฏิบัติหรือไมอยางไร ที่วามานี้ ก็เปนความรูตาม
เรื่องราวที่ไดเปนมา
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วาตามทาน ไมมีคฤหัสถอรหันตจะมาติดขัดการบวช
ที่พู ด มายื ด ยาวนั้ น เหมื อ นเปน การหาทางให ส ตรี ที่ เป น คฤหั ส ถ
อรหันตในปจจุบัน หากบวชเปนภิกษุณีไมได จะไดมีทางบวชอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะชวยใหพนความติดตันที่วา คฤหัสถเปนอรหันต ถาไมบวช ก็
ปรินิพพาน
แตเมื่อพูดไปแลว อาจจะกลายเปนการหาทางใหสตรีทั่วไปสามารถ
บวชไดในสมัยนี้ มากกวา ทําไมจึงวาอยางนั้น?
บอกไวใหตอบสั้นๆ คราวนี้พยายามอีกทีใหสั้นกวาที่ไดวาไปแลว
คือ เมื่อวาตามที่อรรถกถาบรรยายไว เวลานี้ สิ้นสมัยที่จะมีใครเปนพระ
อรหันตไดแลว ไมวาใครทั้งนั้น ไมวาพระเณรหรือคฤหัสถ จึงไมมีใครที่จะ
ปรินิพพาน นี้คือพูดตามหลักอันตรธาน ๕
คราวนี้หวังวาคงไมตองพูดยืดยาวนัก เรื่องก็มาในการอธิบายเรื่อง
การบวชของภิกษุณีนั่นแหละ กลาวคือ พระอรรถกถาจารยกลาวถึงพระ
ปรารภของพระพุ ท ธเจ า ในการที่ ว า เมื่ อ จะทรงอนุ ญ าตให ส ตรี บ วช
จําเปนตองทรงบัญญัติครุธรรม ๘ ประการใหภิกษุณีรักษา
ขอยกพุทธพจนตรงนี้มาดูกอน (วินย.๗/๕๑๘/๓๑๖) วา
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ หากสตรีจักไม่ได้
ออกจากเรื อ นบวชเป็ นบรรพชิ ต ในธรรมวิ น ั ย ที ่ ต ถาคต
ประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมพึงดํารง
อยู ่ ไ ด้ ๑,๐๐๐ ปี แต่ เ มื ่ อ สตรี อ อกจากเรื อ นบวชเป็ น
บรรพชิ ต ในธรรมวิ น ั ย ที ่ ต ถาคตประกาศแล้ ว คราวนี้
พรหมจรรย์ จ ั ก ไม่ ต ั ้ ง อยู ่ นาน สั ท ธรรมจั ก ดํ า รงอยู ่ เพี ย ง
๕๐๐ ปี ...

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ดูกรอานนท์ คนทําคันกั้นสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้นํ้า
ไหลไปเสีย แม้ฉันใด เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการแก่
ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ล่วงละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน
พระอรรถกถาจารยอธิบายความตอนนี้วา (วินย.อ.๓/๔๔๘; องฺ.อ.๓/
๒๖๕) ถาพระพุทธเจาไมไดทรงวางครุธรรมไว พอสตรีบวช สัทธรรมที่จะ
คงอยูพันป ก็จะดํารงอยูเพียง ๕๐๐ ป แตเมื่อทรงบัญญัติครุธรรมไวให
แลว สัทธรรมก็จะคงอยูไดครบ ๑,๐๐๐ ป เหมือนเดิม
ทีนี้ ที่วาสัทธรรมจะคงอยู ๑,๐๐๐ ปนั้น หมายความวา ยังมีพระ
อรหันตที่บรรลุปฏิสัมภิทา (คือยังมีผูบรรลุธรรมในระดับที่เต็มบริบูรณ)
ตอจากนั้นไป ในพันปที่ ๒ จะมีพระอรหันตเพียงที่เปนสุกขวิปสสก
(ไมมีคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษ)
ตอไป ในพันปที่ ๓ จะมีผูบรรลุธรรมอยางสูงเพียงชั้นอนาคามี
จากนั้น ในพันปที่ ๔ จะมีผูบรรลุธรรมอยางสูงเพียงชั้นสกทาคามี
สุดทาย ในพันปที่ ๕ ผูบรรลุธรรมจะมีแคชั้นพระโสดาบัน
แลวทานก็สรุปวา ปฏิเวธสัทธรรมจะดํารงอยูได ๕ พันปอยางนี้
เมื่อวาตามหลักอันตรธาน ๕9 ในขอปฏิเวธอันตรธานนี้ จึงเปนอันวา
หลัง พ.ศ. ๒๐๐๐ แลว บุคคลบรรลุธรรมไดอยางสูงสุดเพียงเปนพระ
อริยะ ชั้นอนาคามี เทานั้น และพระก็ตาม อุบาสกอุบาสิกาก็ตาม ก็เปนได
เทากัน (ในแงนี้ บวช หรือไมบวช ก็ไมตางกัน)
9

อันตรธาน (ความสูญสิ้น การหมดไป) มี ๕ อยาง คือ อธิคมอันตรธาน หรือปฏิเวธอันตรธาน (การบรรลุธรรมหมดไป) ปฏิปัตติอันตรธาน (การปฏิบัติธรรมหมดไป)
ปริยัตติอันตรธาน (ปริยัติธรรมหมดไป) ลิงคอันตรธาน (การทรงเพศภิกษุ หรือการ
ครองกาสาวพัสตรหมดไป) ธาตุอันตรธาน (พระบรมสารีริกธาตุสูญสิ้นหมดไป)
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เมื่อพระอรหันตไมมีแลว ก็ไมตองหวงตอคติที่วา คฤหัสถเปนพระ
อรหันต บวชวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพาน
อยางไรก็ตาม อรรถกถาตางคัมภีรตางแหง มีมติที่แยงกันบาง
อยางบางแหง (ที.อ.๓/๘๘) ซึ่งอธิบายเรื่องอื่น แตโยงมาถึงเรื่องอันตรธานนี้
บอกวา อยูดวยพระอรหันตบรรลุปฏิสัมภิทา ๑ พันป พระอรหันตทรง
อภิญญาหก ๑ พันป พระอรหั นตทรงวิชชาสาม ๑ พันป พระอรหัน ต
สุกขวิปสสก ๑ พันป และอยูดวยปาติโมกข ๑ พันป เปนอันจบ
ถาวาตามมติหลังนี้ พระอรหันตก็ยังมีได แตมติใหญที่เปนหลัก ก็
คืออยางแรกที่วา บัดนี้ ไมมีใครบรรลุอรหัตผลแลว
แต ไ ม ว า จะเป น ไปตามมติ อ ย า งไหน ก็ ถื อ ว า ได พู ด คลุ ม ถึ ง ทั้ ง
หมดแลว การตอบคําถามขอนี้ จึงถึงโอกาสที่จะจบลง

ตอบคําเผือ่ ถาม
อยากเกิด เปนหญิง หรือ เปนชาย เลือกได
แตไมวา เอาอยางไหน ขอใหพฒ
ั นาเปนอริยชน
หลังจากตอบจดหมายของ ดร.มารติน จบไปแลวไดเนื้อความ ๒
ตอน ก็มีคําถามแถมทวงมาในจดหมายฉบับหลัง โดยบอกวาเปนเรื่องที่
“น า จะเกี่ ย วข อ งกั น ” คื อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การที่ ค ฤหั ส ถ เ ป น อรหั น ต
จะตองบวชวันนั้น หรือไมก็ปรินิพพาน นี่ก็เปนอันตอบเพิ่งเสร็จไป
เมื่อตอบคําถามแถมนั้น ก็คิดวามีเรื่องที่ “นาจะเกี่ยวของกัน” อีก
ขอหนึ่ง ซึ่งถาตอบเผื่อถามไวเสียเลยนาจะดี คือ จดหมายของ ดร.มารติน
นั้นถามเรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี และพอพูดถึงเรื่องภิกษุณี หลายคนก็จะโยง
ไปถึงปญหาเกี่ยวกับสตรี
คําถามเกี่ยวกับสตรีในที่นี้ ไมใชเรื่องสิทธิสตรี ดังที่บอกแลววา
เรื่องติดขัดเกี่ยวกับภิกษุณี ไมใชปญหาสิทธิ คือ สตรีมีสิทธิที่จะบวชใน
พระพุทธศาสนาเปนธรรมดามาเปนพันๆ ปแลว แตเวลานี้ เกิดปญหาสิทธิ
ของผูที่จะบวชใหสตรี หรือผูที่จะใหการบวชแกสตรี เชน ถาวาหรือถาถือ
ตามพระวินัยที่ลงตัวไปแลว ภิกษุสงฆมีสิทธิบวชสตรีตอเมื่อภิกษุณีสงฆ
ยอมรับเธอแลว ดังนั้น ถาไมมีภิกษุณีสงฆ ภิกษุไปบวชให จะเปนการ
ละเมิดหรือกาวเกินสิทธิหรือไม ดังนี้เปนตน เรื่องนี้จึงขามไปกอน
คําถามเกี่ยวกับสตรีในที่นี้ เปนเรื่องกวางออกไป ตั้งแตเรื่องการเกิด
เปนหญิง หรือเกิดเปนชาย วาทําไมจึงเกิดอยางนั้น จนถึงความสัมพันธ
ทั่วๆ ไประหวางชายกับหญิง
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จะเกิดเปนหญิง หรือจะเกิดเปนชาย เตรียมตัวเลือกได
เริ่มดวยเรื่องที่หลายคนอยากรูวา ทําไมจึงเกิดผูหญิง หรือตรงขาม
วาทําไมจึงเกิดผูชาย และวาทําอยางไรจะไดเกิดเปนผูชาย แลวก็ทําอยางไร
จะไดเกิดเปนผูหญิง
คําตอบเรื่องนี้ ก็ตรงไปที่หลักใหญตามพุทธพจนเลย จะไดรูทิศรู
ทางกันชัดเจน มีพระดํารัสตรัสไวใน สังโยคสูตร (องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๘/๖๐) ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยาย แก่เธอทั้งหลาย
ในเรื่องการผูกไว้ (สังโยค) และการคลายออก (วิสังโยค)
เธอทั้งหลายจงฟัง จงมนสิการด้วยดี เราจักกล่าว...
ก) ภิกษุทั้งหลาย ข้างในตัว สตรีใส่ใจอินทรีย์ของสตรี
ทั้งการเยื้องย่างอย่างสตรี อากัปกิริยาของสตรี ท่าทางของ
สตรี การวางตัวของสตรี ของชอบของสตรี เสียงสตรี
เครื่องแต่งตัวของสตรี เธอผูกใจ ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของ
สตรี นั้นๆ
ครั้นแล้ว ข้างนอกตัว เธอใส่ใจอินทรีย์ของบุรุษ ทั้งการ
เยื้องย่างของบุรุษ อากัปกิริยาของบุรุษ ท่าทางของบุรุษ การ
วางตัวของบุรุษ ของชอบของบุรุษ เสียงบุรุษ เครื่องแต่งตัว
ของบุรุษ เธอผูกใจ ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของบุรุษ นั้นๆ
ครั้นแล้ว เธอมุ่งหวังออกไปข้างนอกตัว ถึงการได้ประสบ
พบสัมพันธ์กับบุรุษ และมุ่งหวังความสุขโสมนัส ที่จะเกิดขึ้น
จากการได้ประสบพบสัมพันธ์กับบุรุษเป็นปัจจัย
ภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตวชน อภิรมย์ในภาวะของสตรี ถึง
ความผูกจิตติดใจในบรรดาบุรุษ ด้วยอาการอย่างนี้แล สตรีก็
จะไม่ล่วงพ้นภาวะของสตรี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ภิกษุทั้งหลาย ข้างในตัว บุรุษใส่ใจอินทรีย์ของบุรุษ ทั้งการ
เยื้องย่างอย่างบุรุษ อากัปกิริยาของบุรุษ ท่าทางของบุรุษ การ
วางตัวของบุรุษ ของชอบของบุรุษ เสียงบุรุษ เครื่องแต่งตัว
ของบุรุษ เขาผูกใจ ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของบุรุษ นั้นๆ
ครั้นแล้ว ข้างนอกตัว เขาใส่ใจอินทรีย์ของสตรี ทั้งการ
เยื้องย่างของสตรี อากัปกิริยาของสตรี ท่าทางของสตรี การ
วางตัวของสตรี ของชอบของสตรี เสียงสตรี เครื่องแต่งตัว
ของสตรี เขาผูกใจ ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของสตรี นั้นๆ
ครั้นแล้ว เขามุ่งหวังออกไปข้างนอกตัว ถึงการได้ประสบ
พบสัมพันธ์กับสตรี และมุ่งหวังความสุขโสมนัส ที่จะเกิดขึ้น
จากการได้ประสบพบสัมพันธ์กับสตรีเป็นปัจจัย
ภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตวชน อภิรมย์ในภาวะของบุรุษ
ถึงความผูกจิตติดใจในบรรดาสตรี ด้วยอาการอย่างนี้แล
บุรุษก็จะไม่ล่วงพ้นภาวะของบุรุษ
ภิกษุทั้งหลาย การผูกไว้ (สังโยค) ย่อมมี อย่างนี้แล
ข) ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย การคลายออก (วิ ส ั ง โยค) เป็ น
อย่างไร?
ภิกษุทั้งหลาย ภายในตัว สตรีไม่ใส่ใจอินทรีย์ของสตรี
ทั้งการเยื้องย่างอย่างสตรี อากัปกิริยาของสตรี ท่าทางของ
สตรี การวางตัวของสตรี ของชอบอย่างสตรี เสี ยงสตรี
เครื่องแต่งตัวของสตรี เธอไม่ติดใจ ไม่ใฝ่ช ื่นชมในภาวะ
อาการของสตรี นั้นๆ
ครั้นแล้ว ข้างนอกตัว เธอไม่ใส่ใจอินทรีย์ของบุรุษ ทั้งการ
เยื้องย่างของบุรุษ อากัปกิริยาของบุรุษ ท่าทางของบุรุษ การ
วางตัวของบุรุษ ของชอบของบุรุษ เสียงบุรุษ เครื่องแต่งตัว
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ของบุรุษ เธอไม่ผูกใจ ไม่ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของบุรุษ นั้นๆ
ครั้นแล้ว เธอไม่มุ่งหวังออกไปข้างนอกตัว ถึงการได้
ประสบพบสัมพันธ์กับบุรุษ และไม่มุ่งหวังความสุขโสมนัส ที่
จะเกิดขึ้นจากการประสบพบสัมพันธ์กับบุรุษเป็นปัจจัย
ภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตวชน ไม่อภิรมย์ในภาวะของสตรี
ไม่ถึงความผูกจิตติดใจในบรรดาบุรุษ ด้วยอาการอย่างนี้แล
สตรีก็จะล่วงพ้นภาวะของสตรี
ภิกษุทั้งหลาย ภายในตัว บุรุษไม่ใส่ใจอินทรีย์ของบุรุษ
ทั้งการเยื้องย่างอย่างบุรุษ อากัปกิริยาของบุรุษ ท่าทางของ
บุรุษ การวางตัวของบุรุษ ของชอบอย่างบุรุษ เสียงบุรุษ
เครื่องแต่งตัวของบุรุษ เขาไม่ผูกใจ ไม่ใฝ่ชื่นชมในภาวะ
อาการของบุรุษ นั้นๆ
ครั้นแล้ว ข้างนอกตัว เขาไม่ใส่ใจอินทรีย์ของสตรี ทั้งการ
เยื้องย่างของสตรี อากัปกิริยาของสตรี ท่าทางของสตรี การ
วางตัวของสตรี ของชอบอย่างสตรี เสียงสตรี เครื่องแต่งตัว
ของสตรี เขาไม่ผูกใจ ไม่ใฝ่ชื่นชมในภาวะอาการของสตรี นั้นๆ
ครั้นแล้ว เขาไม่มุ่งหวังออกไปข้างนอกตัว ถึงการได้
ประสบพบสัมพันธ์กับสตรี และไม่มุ่งหวังความสุขโสมนัส ที่
จะเกิดขึ้นจากการประสบพบสัมพันธ์กับสตรีเป็นปัจจัย
ภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตวชน ไม่อภิรมย์ในภาวะของบุรุษ
ไม่ถึงความผูกจิตติดใจในบรรดาสตรี ด้วยอาการอย่างนี้แล
บุรุษก็จะล่วงพ้นภาวะของบุรุษ
การคลายออก (วิสังโยค) ย่อมมี อย่างนี้แล
ภิกษุทั้งหลาย นี้แล คือธรรมบรรยาย ในเรื่องการผูกไว้
(สังโยค) และการคลายออก (วิสังโยค)
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ตัวอยางสตรี ที่เกิดเปนเทพบุตร
ตัวอยางเรื่องนี้ ก็มีมาในพระไตรปฎกนั่นเอง เรื่องที่วานั้นนาสนใจ
ไมนอย ใจความมีวา สตรีนางหนึ่ง ซึ่งก็เปนคนหนึ่งที่ใกลชิดพระศาสนา มี
ความประพฤติดี เธอคลายจิตในความเปนสตรี และทําจิตในความเปน
บุรุษใหเกิดมีเจริญขึ้นมา ครั้นสิ้นชีพ ไดไปเกิดเปนเทพบุตรในดาวดึงส
ณ ที่นั้น เธอผูเปนเทพบุตร ไดพบเทพชั้นต่ํา ๓ ตน ซึ่งกอนสิ้นชีพ
มา ก็คือภิกษุ ๓ รูป ซึ่งเธอรูจักดี เทพชั้นต่ํากวาเธอนี้ เปนคนธรรพ ตอง
มารับใชพวกเธอ ที่เปนเทพชั้นสูงกวา เธอพบเห็นแลว เกิดความสลดใจ
จึงไดกลาวคําใหสติ ใหคนธรรพทั้งสามไดคิด และเรงฟนธรรมที่เคยได
ศึกษาเมื่อครั้งเปนพระภิกษุ เคยไดอยูใกลชิดพระพุทธเจามาแลว
ในเมื่อเปนเรื่องราวเชิงประวัติ ก็เบาๆ เอามาลงแทรกไวใหผอน
คลายสบายใจกันสักหนอย (ที.ม.๑๐/๒๕๒/๓๐๕) ดังนี้ (รวบรัดตัดคําเสียบาง)
(ท้าวสักกะจอมเทพ กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนี้ว่า):
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ...ในเมืองกบิลพัสดุ์นี้เอง ได้มีศากยธิดา
นามว่ า โคปิ ก า เธอเลื ่ อ มใสในพระพุ ท ธเจ้ า พระธรรม
พระสงฆ์ บําเพ็ญศีลบริบูรณ์ เธอคลายจิตในความเป็นสตรี
ทําจิตในความเป็นบุรุษให้เกิดมีเจริญขึ้นมา ครั้นสิ้นชีพแล้ว
เข้าสู่สวรรค์ มาอยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ ถึงความเป็น
บุตรของข้าพระองค์ ในแดนนั้น เขาพากันรู้จักเธอว่า โคปก
เทพบุตร โคปกเทพบุตร
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ ู ้ เจริ ญ ยั ง มี ผ ู ้ อ ื ่ น เป็ น ภิ ก ษุ ๓ รู ป
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคแล้ว มาเกิดในหมู่เทพ
คนธรรพ์อันด้อยต้อยตํ่า พวกเขามีเบญจกามคุณเพียบพร้อม
พากันมาเฝ้ารับใช้ข้าพระองค์
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เมื่อคนธรรพ์พวกนั้นมาสู่ที่บํารุงรับใช้ข้าพระองค์ โคปก
เทพบุตรได้เตือนสติเขาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ พวกท่านจะ
เอาหน้าไปไว้ที่ไหน นี่หรือที่ได้สดับเก็บรวมพระธรรมของพระ
ผู้มีพระภาคนั้นไว้
ข้าพเจ้านี้เป็นแค่สตรี ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ บําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์...ก็ได้มาเข้าสู่สวรรค์ อยู่
ร่วมกับเหล่าดาวดึงสเทวา...ประดาเทพรู้จักข้าพเจ้าว่า โคปก
เทพบุตรๆ ส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระ
ภาค มาเข้าอยู่ในหมู่คนธรรพ์อันด้อยต้อยตํ่า
พวกเราได้เห็นสหธรรมิกมาเข้าอยู่ในหมู่คนธรรพ์อันตํ่าต้อย
นับว่าได้เห็นภาพที่ไม่น่าดูเลย
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อคนธรรพ์พวกนั้น ถูกโคปก
เทพบุตรเตือนสติแล้ว สององค์กลับได้สติในปัจจุบัน แล้ว
เข้าถึงหมู่ทิพยชนชั้นพรหมปุโรหิต แต่อีกองค์หนึ่งคงครอง
อยู่แค่กามภพ
ขอความตอไปนี้ เปนคํากลาวของโคปกเทพบุตร
ข้าฯ ได้เป็นอุบาสิกาขององค์พระผู้ทรงพุทธจักษุ ข้าฯ มี
นามปรากฏว่าโคปิกา ข้าฯ เลื่อมใสยิ่งแล้วในพระพุทธเจ้า
พระธรรม และได้บํารุงพระสงฆ์โดยมีใจปสาทะ
เพราะความที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล ทรงมีพระธรรม
ที่ดีแท้ ข้าฯ จึงมีอานุภาพมาก ได้เป็นโอรสของท้าวสักกะ
มีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ เข้าถึงไตรทิพย์ แม้ในแดนนี้ เหล่า
เทวารู้จักข้าฯ ว่า โคปกเทพบุตร
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ข้าฯ มาได้พบภิกษุซึ่งเคยได้เห็นกัน มาเข้าอยู่ในหมู่
คนธรรพ์ ท่านเหล่านี้ก็คือสาวกขององค์พระโคดมนั่นแล้
เป็นผู้ที่ข้าฯ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ในกาลก่อนโน้น ได้อุปถัมภ์
บํารุงด้วยข้าวนํ้า ได้เอาใจใส่ดูแลล้างเท้าและทาเท้าถวายใน
เวลาที่มาในบ้านเรือนของตน
ท่านผู้เจริญเหล่านี้เอาใบหน้าหูตาไปไว้ไหน จึงมิได้รับพระ
ธรรมของพระพุทธเจ้า ทั้งที่แท้จริงนั้น ธรรมที่วิญญูชนพึงรู้
เฉพาะตัว อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธจักษุตรัสรู้ ทรงแสดงไว้
ดีแล้ว
แม้แต่ตัวข้าฯ ที่คอยนั่งเฝ้าพวกท่านอยู่นั่นแหละ ได้ฟัง
คําสุภาษิตของพระอริยะทั้งหลายแล้ว ยังได้มีอานุภาพมาก
มาเป็นโอรสขององค์ท้าวสักกะ มีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ เข้าถึง
ไตรทิพย์
แต่พวกท่านผู้เจริญ ที่นั่งเฝ้าอยู่ใกล้องค์พระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐ บําเพ็ญพรหมจรรย์ในพระองค์พระพุทธเจ้าผู้ยอด
เยี่ยม กลับมาเข้าอยู่ในหมู่เทพที่ตํ่าต้อย การได้กําเนิดของ
ท่านทั้งหลายไม่สอดคล้องสมควรเลย
ข้าฯ ได้มาเห็นสหธรรมิกเข้าถึงหมู่เทพที่ตํ่าต้อย นับว่า
ได้เห็นภาพอันไม่น่าดู ท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าอยู่ในหมู่เทพ
คนธรรพ์ ต้องมาสู่ที่บํารุงคอยรับใช้พวกเทวดา
ขอท่านจงดูความแปลกพิเศษอันนี้ของข้าฯ ผู้แค่อยู่
บ้านเรือน ข้าฯ นั้น เป็นสตรี วันนี้เป็นเทพบุตร ผู้พรั่ง
พร้อมด้วยกามทั้งหลายอันเป็นทิพย์
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คนธรรพ์ เหล่ า นั ้ น มาได้ พ บโคปกเทพบุ ต ร อั น โคปก
เทพบุตรพุทธสาวกเตือนสติแล้ว ถึงความสลดใจได้คิดว่า
เอาเถิด พวกเราจะพากเพียร จะพยายาม พวกเราอย่ามัว
เป็นคนรับใช้ของผู้อื่นกันอยู่เลย
บรรดาคนธรรพ์ทั้งสามนั้น คนธรรพ์ ๒ ตน ระลึกถึงคํา
สอนขององค์พระโคดมแล้ว ระดมความเพียร คลายจิตที่ติด
กามในภพนี ้ มองเห็ น โทษในกามทั ้ ง หลายแล้ ว ตั ด กาม
สังโยชน์และกามพันธนาการ ที่เป็นบ่วงรัดของมาร อันยากที่
จะดิ้นหลุด ดุจช้างสารฉีกกระชากบ่วงบาศขาดไปได้ ก้าวเลย
เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ขึ้นไป...
โคปกเทพบุ ต รทู ล ท้ า วสั ก กะว่ า : ในมนุ ษ ยโลก มี
พระพุทธเจ้าผู้จอมชน ทรงเป็นใหญ่เหนืออํานาจกาม ปรากฏ
พระนามว่าพระศากยมุนี เทพคนธรรพ์พวกนั้นเป็นพุทธบุตร
แต่เขาเสื่อมหายหลุดจากสติไปเสีย ครั้นข้าพระองค์ตักเตือน
แล้ว เขากลับได้สติคืนมา
บรรดาเทวาทั้ง ๓ นั้น ท่านหนึ่งยังคงครองที่อยู่ในแดน
นี้ของเหล่าคนธรรพ์ ส่วนอีก ๒ ท่านหันไปดําเนินตาม
สัมโพธิบถ และเพราะความที่เจริญสมาธิไม่ลดละ ก็ (เลยขึ้น
ไปเข้าในหมู่พรหมา ดังจะ) เย้ยมวลเทวาแห่งดาวดึงส์
การประกาศธรรมในพระศาสนานี้ ที่เป็นไปได้ถึงขั้นอย่าง
นี้ ก็จึงไม่มีสาวกผู้ใดแคลงใจกังขาอะไรๆ เราทั้งหลายขอ
น้อมนมัสการองค์พระชินพุทธเจ้าจอมชน ผู้ได้ทรงข้ามพ้น
ห้วงโอฆะไป ทรงตัดความสงสัยได้สิ้นแล้ว
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(ท้ า วสั ก กเทวราช กราบทู ล พระพุ ท ธเจ้ า ว่ า :) บรรดา
คนธรรพ์ทั้ง ๓ นั้น คนธรรพ์ ๒ ตน รู้ธรรมอันใดของ
พระองค์แล้ว ได้บรรลุคุณวิเศษ เข้าถึงทิพยกายชั้นพรหม
ปุโรหิต ถึงความเป็นผู้วิเศษ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ขอ
ประทานพระวโรกาส ถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรลุธรรม
นั้น หากพระองค์ทรงกระทําโอกาสแล้ว จะขอทูลถามปัญหา
(ตอจากนี้ เปนพระสูตรตอนที่พระพุทธเจาทรงตอบปญหา
ของพระอินทร อีกยาว)
โคปกาศากยธิดา ที่ไดมาเปนโคปกเทพบุตร เปนผูยืนยันคําตรัส
ของพระพุท ธเจ า ในเรื่ อ งการเกิ ด เป น หญิ ง หรื อ เปน ชาย ที่ไ ด นํ า หลั ก
สังโยค-วิสังโยค หรือการผูกไว-คลายออก ในสังโยคสูตรมาใหดูแลว ซึ่งก็
คือเรื่องของธรรมชาติ ที่เปนธรรมดาตามเหตุปจจัย ไมเขาใครออกใคร
ถาตองการพนไปจากภาวะที่เปนอยู ก็เลิกผูกไว หันไปคลายออก
คําวา “คลาย” นี้ ในที่ทั่วไป อยางในเรื่องของโคปกาศากยธิดานี้ เมื่อเธอ
จะไปเกิดเปนบุรุษ ซึ่งในที่นี้เปนเทพบุต ร ในพระสูตรเลาขางบนนั้นวา
“เธอคลายจิตในความเป็นสตรี ทําจิตในความเป็นบุรุษให้เกิดมีเจริญขึ้นมา”
ตรงนี้เปนสาระสําคัญ เห็นควรนําคําบาลีมาแสดงไวดวย ไดแก
“อิตฺถีจิตฺตํ วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺตํ ภาเวตฺวา” (ฉบับอักษรพมาตางไป
หนอย เปน “อิตฺถิตฺตํ วิราเชตฺวา ปุริสตฺตํ ภาเวตฺวา”)
จะแปลใหงายใหสะดวกขึ้นก็ได ตามฉบับอักษรไทยวา “คลายจิตสตรี/
สตรีจิต เสริมสร้างจิตบุรุษ/บุรุษจิต” หรือฉบับอักษรพมาวา “คลายภาวะ
ของสตรี เสริมสร้างภาวะของบุรุษ” ถาตองการเปนหญิง ก็กลับตรงขาม
มิใชเฉพาะจะเปลี่ยนเพศเทานั้น ถาจะออกจะพนไปจากภาวะใด ก็
คลายจิต คลายความติดใจใฝปรารถนาในภาวะนั้น ความหลุดพนก็มาได
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แมเมื่อคลายอิตถีจิต/สตรีจิต หรือคลายปุริสจิต/บุรุษจิตนั้น ถา
มิไดใฝปรารถนาภาวะดานตรงขามในความเปนคูกัน เชน คลายสตรีจิต
โดยไมสรางเสริมบุรุษจิต อาจจะมีคาเปนการคลายจิตจากกาม หรือจาก
ความใฝปรารถนาทั้งปวงไปเลย
ถาอยางนี้ ก็อาจจะไมไปสูอีกภาวะหนึ่งในคูของเพศ แตอาจจะหลุด
พนจากระดับของกามไปเปนพรหม (ที่วาไมมีเพศ) หรือขึ้นโลกุตระ (เลย
เหนือเพศ) ไปเลย แลวแตวาจะหลุดพนเทาใด เปนอิสระแคไหน
ยกตัวอยางที่คลายสตรีจิต (ไมไดเจริญบุรุษจิตพรอมดวย เพราะรู
วาเคยเกิดมาแลวทั้งสองเพศเกินที่จะนับครั้ง จึงคลายหมด ไมเอาเลยทั้ง
สองภาวะ หันไปเจริญเมตตา) เลยไปเกิดเปนพรหม เชนบอกวา (ขุ.เปต.๒๖/
๑๑๐/๒๐๔) “อิตฺถีจิตฺตํ วิราเชตฺวา พฺรหฺมโลกุปคา อหุ” (ขาพเจาคลายสตรี
จิตแลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก)
ในกรณีแบบนี้ ไมตองคลายสตรีจิตหรือบุรุษจิตก็ได เพราะไมเอาทั้งคู
แลว ก็เหลือแค “กามราคํ วิราเชตฺวา” บาง “กามจฺฉนฺทํ วิราเชตฺวา” บาง
เปนตน แลวก็เขาขั้นพรหม หรือจะพนไตรภูมิขึ้นโลกุตระ ก็แลวแตวาจะ
หลุด พนจากอะไรอีก แคไหน อยางรายหนึ่งวา “ภเว ฉนฺทํ วิราเชตฺวา”
(คลายความพอใจในภพ, ขุ.เถรี.๒๖/๔๑๕/๔๔๔) ก็หลุดพนเปนพระอรหันต
คัมภีรรุนหลังชั้นอรรถกถา-ฎีกา บางแหงอธิบายสภาพจิตใจของผูที่
จะไดจะไปสูเพศหรือภาวะนั้นๆ โดยใชคําที่นิยมพูดเมื่อจะบอกถึงสภาพ
จิตของผูที่จะทําการตางๆ หรือปฏิบัติธรรมไดสําเร็จ คือ มีจิตที่นอมดิ่งไป
ใจโนมนอม เอียงไป เงื้อมไป เริ่มแตตั้งใจปรารถนา แลวใจก็มุงไปในภาวะ
หรือเพศนั้น นี่ก็ถือไดวาเปนแงของการอธิบายหลักในสังโยคสูตรนั่นเอง
หมายความ เมื่ออยากไดเพศใด ก็มีใจใฝปรารถนาโนมนอมมุงดิ่ง
แนวไปในการที่จะมีเพศภาวะนั้น
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ปรุงแตงอยางไร จะไดอยางใจ
มีเรื่องที่ควรพูดแทรกไวหนอยหนึ่ง คือ บางทีพูดกันถึงกรรมที่เปน
เหตุใหเกิดเปนหญิงเปนชาย แลวก็มีการพูดวาคนที่ทําชูกับภรรยาของคน
อื่น (เรียกวา ปรทารกรรม หรือปรทาริกกรรม ซึ่งเปนกาเมสุมิจฉาจาร) จะ
ไปเกิดเปนผูหญิง พูดกันไปมาจนบางทีกลายเปนวา คนที่เกิดเปนผูหญิงนี้
ก็เพราะไดทํากาเมสุมิจฉาจาร นี่คือพูดเลยเถิดไป
ที่จริง เรื่องนี้ก็อธิบายตามหลักการทั่วไปนั่นเอง มีคัมภีรบางแหง
อธิบายไวบาง ขอพูดโดยสาระวา ผูชายที่ทําปรทารกรรมนั้น คิดถึงคนและ
กรรมที่จะทํานั้น คิดมุงจะไปหา โดยมีความครุนใครใฝปรารถนาติดคาอยู
กับใจ คิดนึกอยูเรื่อย จมอยูกับความหวังตอภาวะของสตรี อินทรียของ
สตรี ทั้งยืนเดินนั่งนอน จนเมื่อนอนบางทีก็ไมไดหลับทั้งคืน ใจปรุงแตง
เรื่องนี้ฝงหมกเลยเถิด กลายเปนการสรางสตรีจิต ซึ่งพาใหเกิดเปนหญิง
(ฝายสตรีที่รวมทํากรรมนั้น กลับมีสภาพจิตตรงขาม คือยิ่งครุนคิด
ถึงภาวะของสตรี นึกถึงอินทรียของสตรี เชนวา จะทําอยางไรใหเขาติดใจ
พอใจ ใหเขาลุมหลง ฯลฯ สตรีจิตกลับยิ่งมั่น)
เปนอันวา ควรพูดจํากัดใหพอดี คือ ไมใชวาเกิดมาเปนสตรีเพราะ
ทําปรทารกรรม แตบุรุษที่ทําปรทารกรรมมีแรงโนมที่จะไปเกิดเปนสตรี
รวมแลว ก็เปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ
และเหตุปจจัยในกรณีอยางนี้ ตัวการก็คือภาวะของจิต หรือสภาพจิต และ
ภาวะที่สําคัญก็คือความโนมเอียง ความนอมดิ่ง ความมุงไป ซึ่งพาให
องคประกอบที่เกี่ยวของ ตองปรับตัวเขาแนวทางเปนกระบวนการที่จะ
สนองความมุงปรารถนานั้นใหสําเร็จ
นี่ก็คือเรื่องการปรุงแตงของจิตนั่นเอง ถาพูดสั้นๆ ก็วาอยูที่จะปรุง
แตงจิตอยางไร
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แตเอาเขาจริง การปรุงแตงจิตก็ไมงายนัก ไมใชจะปลอยตามโมหะ
ปรุงแตงเปะปะไปเรื่อยๆ
การที่จิตมุงดิ่งไปนั้น องคประกอบหนึ่งที่สําคัญยิ่งคือปญญา ซึ่ง
เปนตัวบอกทิศนําทางดังสารถี และปญญาจะทํางานไดคลองไดชัด ก็เมื่อมี
คุณธรรมเปนพื้นรองรับหลอเลี้ยงใหโอกาส
ตัวอยางที่ดีของความคิดปรุงแตงเกี่ยวกับสภาพรางกาย คือการ
บริจาคอวัยวะ เมื่อจะบริจาค ผูบริจาคยอมคิดกันไปตางๆ บางทีก็มัวๆ
คลุมเครือ บางก็เพียงคิดทําตามๆ เขาไป แตถาเปนการบริจาคแทจริง ก็จะ
เปนไปตามความหมายของการบริจาคที่เปนกระบวนการธรรมชาติจริงๆ
ในการบริจาคที่เปนไปตามธรรมชาติ เริ่มตนผูบริจาคไดยินหรือนึก
ถึงคนที่มีความตองการอวัยวะนั้นๆ วาคนที่สูญเสียขาดอวัยวะนั้น มีชีวิต
เปนอยูไดยาก ประสบความทุกขยากลําบากอยางนั้นๆ เขากําลังมีความ
ตองการอยางยิ่ง ถาเราบริจาคใหไป ผูที่ไดรับ ก็จะพนทุกข เปนคนแข็งแรง
ราเริง แจมใส มีความสุข มีรางกายและมีชีวิตที่สมบูรณอยางนั้นๆ
ดังเชน จะบริจาคตา นึกถึงคนไมมีตา โลกมืด ติดขัดยากลําบาก
หนาตาเสียรูปอยางนั้นๆ พอมีตาดีแลว โลกสวางสดใส จะเคลื่อนไหว ไป
ไหนมาไหน ทําอะไร สะดวกสบาย หนาตาก็แจมใส สวยงามสมบูรณ ฯลฯ
ด ว ยความคิ ด ความเข า ใจอย า งนั้ น พอบริ จ าคไป นึ ก ขึ้ น มา ทั้ ง
มองเห็นภาพของคนที่พนจากทุกข จากความขาดความพรอง กลายเปน
คนที่สมบูรณ มีความสุข ทั้งตัวเองก็ดีใจ ปลื้มใจ เปนสุข เบิกบาน สดใส
ในความเปนไปธรรมดาที่เปนธรรมชาติอยางนี้ ความรูเขาใจมองเห็น
ทุกขสุข และเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นสูสภาพที่ดีงามนี้ เปนปญญา
การเกิดความเห็นใจสงสารอยากใหเขาพนทุกขยากมามีรางกายที่สมบูรณมี
ความสุข นี้เปนคุณธรรม คือกรุณา และจิตก็ชื่นบานโสมนัส คลองแลน มีกําลัง
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ความสมใจปรารถนาที่เขาจะพนหรือไดพนทุกขหายขาดพรองมี
ความสุข ก็มาเปนความปลาบปลื้มเปนสุขของตนเอง และเปนจุดหมายที่
เดนชัดมีกําลังขึ้นมาในสภาพจิตของผูบริจาคนั้น
กระบวนการของความคิดความเขาใจในเรื่องนี้ทั้งหมด ก็คือการ
พัฒนาความคิดปรุงแตงดานดีในจิตใจของตนเอง เปนการสรางทางเดินที่
เคยไปหรือที่เคยชินของความคิดปรุงแตงที่ดีไว และเปนสวนที่เดนขึ้นมา
ในใจ เปนจุดเนน พอเกิดใหม มีชีวิตใหม กระบวนการปรุงแตงของจิตก็
ดําเนินไปในการสรางชีวิตอยางนั้น ที่แข็งแรง สวยงาม สมบูรณ เชน มี
ดวงตาที่สวยงามสดใส สายตาดี คมชัด ฯลฯ
ก็เหมือนพระโพธิสัตวที่บริจาคอวัยวะตางๆ จึงยิ่งพัฒนา เพิ่มบารมี
เปนบุคคลที่สมบูรณขึ้นๆ ตามลําดับ จนเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาได
แตทีนี้ บางคนไปไดยินเขาบอกวา ถาบริจาคอวัยวะใดไป เกิดใหม
จะไมมีอวัยวะนั้น ก็ลังเลสงสัย หรือเกิดเปนความเชื่อมัวๆ ไมรูไมเขาใจไม
เห็นทิศทางที่ไปที่มา ไมมีทางใหแกความคิด และคุณธรรมอะไรก็ไมเกิดไมมี
เลยมืดตื้อ ไดแตคิดปรุงแตงแบบโมหะ ไปๆ มาๆ เกิดใหม ก็เลยปรุงแตงตัว
เองไปตามความเชื่อที่มืดมัวนั้น กลายเปนคนขาดอวัยวะไปจริงๆ
(ความฝนนับวาเปนเงาของกระแสความคิดปรุงแตงที่อาจจะไมรูตัว)
เรื่องเพศ หรือภาวะหญิง-ชายนี้ ก็อยูในหลักธรรมดาเดียวกัน ไมใช
แคคิดอยาก ปรุงแตงไปมืดๆ มัวๆ ของขุนวุนวน บางทีผลไมตรงไมเต็มตาม
ปรารถนา เชน เกิดมาก้ํากึ่ง ไมรูวาเปนเพศใด หรือแทนที่จะเกิดเปนบุรุษสตรีที่เจิดจรัส ก็ไปเกิดเปนตัวโลนอยูที่นิมิตนั้น (จิตแบบปูโสมเฝาทรัพย)
ดังที่วาแลว ในความคิดนั้น ตองมีปญญาที่รูเขาใจ และมีคุณธรรม
เชน มองถึงเหตุผลวา เมื่อมีเพศนั้นๆ จะไดโอกาสทําสิ่งดีงามสรางสรรค
คุณประโยชนดานนั้นๆ มาก เปนทางเลือกที่เอื้ออํานวยดีกวาในเรื่องนั้นๆ
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เนื่องจากเปนเรื่องที่ไมงายนัก ไมใชแคอยากขึ้นมา ซึ่งอาจจะมืดๆ
มัวๆ แลวจะสําเร็จดวยดี ดวยเหตุนี้ ในขั้นที่เรียกกันวาจริยธรรม จึงมักใช
วิธีวางเปนหลักความประพฤติขึ้นมา โดยที่วาในทางวัฒนธรรมเปนตน ได
เห็นกันวา เมื่อทําตามนี้ ประพฤติอยางนี้ ก็จะชวยใหมีความคิดที่ดําเนินไป
ในแนวทางนี้ เกิดมีสภาพจิตใจที่เปนอยางนี้ แลวก็จะเกิดผลที่ตองการนั้น
แมแตโดยไมรูตระหนักแกตัว
วิธีนี้ก็คือ ยกการปฏิบัติในระดับปรากฏการณที่เรียกวาจริยธรรม
ขอนั้นขอนี้ขึ้นมาตั้งไว ซึ่งจะเปนเงื่อนไขใหการปฏิบัติที่เปนกระบวนการ
สรางเหตุปจจัยตามสภาวะ ตองดําเนินไปในทางที่จะเกิดผลนั้นขึ้นมา เมื่อ
ทําตามหลักจริยธรรมขอนั้น ก็จะใหผลที่มุงหมาย
เรื่องของสังคม เรื่องของวัฒนธรรม และจริยธรรมในระดับบัญญัติ
ก็เปนกันอยางนี้ เปนเรื่องที่พึงจัดการดวยความรูเขาใจเทาทัน
ทุกคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเปนพื้นฐานอยูแลว ไมตองมัวรอ
ระบบทางสังคมขางนอก ความสามารถปรุงแตงชีวิตมีอยูในใจ
ในขั้ น พื้ น ฐาน รอบตั ว ในโลกนี้ ไม ว า จะมี เ หตุ ก ารณ อ ะไร
สถานการณจะผันแปรไปอยางไร มีอะไรมากระทบ ก็สามารถคงจิตใจไว
ไดในความมีปราโมทย ราเริง ชื่นบาน สดใส สม่ําเสมอ ไมขึ้นๆ ลงๆ
เวลาอยูคนเดียว แมแตเจ็บไข ก็ใหอยูกับตัวเองไดสบาย ไมเหงา
ไมหงอย ไมเบื่อหนาย ไมวาเหว ไมวาวุน แตมีใจที่ปราโมทย คือราเริง
สดใส ชื่นบาน บันเทิงใจไดทุกเวลา นี่เปนการปฏิบัติธรรม ซึ่งถาทําได ก็
คือมีศักยภาพสูงในการที่จะปรุงแตงเพื่อพัฒนาชีวิตใหงอกงามไดอยางใจ
นี่เปนการปรุงแตงจิตที่ควรทดสอบตัวเอง การปรุงแตงทุกอยาง
ขางตนนั้นมีทางสําเร็จดวยดี ถามีความสามารถปรุงแตงขั้นพื้นฐานนี้
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เกิดเปนคน จะเปนหญิงหรือชาย ก็อยูกันใหดี
จะเกิ ด เป น หญิ ง หรื อ เป น ชาย ก็ คิ ด กั นไป แต เ มื่ อ เกิ ด มาแล ว ที่
สําคัญกวาจะเกิดเปนอยางไหนก็คือ หญิงและชายนั้น จะอยูกันอยางไรใหดี
คนหมดทั้งโลกก็แยกเปน ๒ ตามเพศหญิงและชายนี้ (ถึงจะนับ
เพศอื่นเขามา ก็เกิดขึ้นและวนไปมาอยูในสองเพศนั่นเอง) มนุษยนั้น เมื่อ
แยกเปนสองพวก สองฝาย หรือสองประเภท ก็จะมีความสัมพันธกัน ๒
แบบ คือ สัมพันธเชิงแขง-ขมกัน กับสัมพันธเชิงเสมอ-สมานกัน
โดยพื้นฐาน เมื่อมีความแยกแตกตาง มนุษยก็โนมเอียงไปในทาง
แขงที่ จะขม กัน แมแต จะแข งขึ้น เพื่อใหเสมอ ก็มุ งเพื่ อจะแยงชิง ความ
เทากัน กลายเปนความสัมพันธเชิงเสมอ-แยงชิงกัน แลวเลยตอไปเพื่อจะ
ขมกันอีก ก็จึงไปไมคอยถึงความสัมพันธเชิงเสมอ-สมานกัน
อย า งไรก็ ดี มนุ ษ ย มี ป ญ ญารู เ ข า ใจโทษภั ย ของการแข ง -ข ม กั น
พรอมกับมองเห็นคุณของความเสมอ-สมานกัน และมนุษยเปนสัตวที่ฝก
ศึกษาพัฒนาได จึงพัฒนาใหพนจากการแขง-ขม ไปสูความเสมอ-สมานกัน
เมื่อปฏิบัติตามนี้ ก็เรียกวาเปนการพัฒนาจากภาวะปุถุชน สูภาวะ
อริยชน แตการพัฒนาที่สําเร็จถึงขั้นเปนอริยชนนั้น ยังหาไดยาก มักเฉ
ออกไปเปนความสัมพันธเชิงเสมอ-แยงชิงกัน อยางที่วาแลว
ความสัมพันธระหวางหญิง-ชายแสดงออกชัดเจน เมื่อมาอยูรวมกัน
เปนคูครอง พอมาอยูรวมกัน ถาไมเจริญสติปญญาใหดี สภาพที่มีอยูเปน
พื้นฐานตามปกติ ก็จะเปดชองและชวนใหเกิดการแขง-ขมกัน
สภาพพื้นฐานอันเปดชองชวนใหแขง-ขมกันที่วานี้ ก็เริ่มที่สภาพ
รางกายของธรรมชาติ
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เพศหญิงแสดงออกในลักษณะที่มีรางกายบอบบาง ออนแอน ออน
ละมุน สวยงาม ซึ่งหนุนใหมีใจออนโยน โอนออน ละเอียด ละเมียดละไม
เหมาะแกการอุมครรภ คลอดบุตร และเลี้ยงดูเด็ก
สวนเพศชายแสดงออกในลักษณะที่มีรางกายแข็งแรง กํายํา ล่ําสัน
บึกบึน ซึ่งหนุนใหมีใจแกลวกลา แกรงกราว หาวหาญ ฮึกเหิม พรอมเพื่อ
การตอสู ขมเหง ครอบงํา และคุมครอง ปองกัน
เมื่อมาอยูรวมกัน ในชีวิตคูครอง ลักษณะที่ตางกันของสองฝายก็
ประสานเสริมกัน เหมือนมารวมเปนอันเดียวที่สมบูรณ
ดู ง า ยๆ ฝ า ยหญิ ง อุ ม ครรภ แ ล ว เลี้ ย งดู เ ด็ ก อ อ นเด็ ก เล็ ก ซึ่ ง เป น
สมบัติรวมกันของทั้งสองฝาย เปนเวลายาวนานหลายป ซึ่งโดยลําพังตัวจะ
ดํารงตนดิ้นรนอยูรอดไปดวยดีไดยาก ก็มีฝายชายเปนผูคุมครองปองกัน
ตลอดจนหาอาหาร รวบรวมเครื่องเลี้ยงชีพ นําพาชีวิตครอบครัวใหผานพน
ทุกขภัยอยูรอดไป และใหเจริญงอกงามดวยดี
แต ใ นการอยู ร ว มกั น ของปุ ถุ ช น พร อ มกั น กั บ หรื อ แทนที่ จ ะ
ประสานกัน ลักษณะตางของสองเพศนั้น บางทีก็กลายมาเปนการขัดแยง
แขง-ขมกัน ฝายชายที่มีกําลังกายกําลังแขนเหนือกวา ก็ขมเหง บังคับ กด
ฝายหญิงไวใตอํานาจ ฝายหญิง แมจะออนแอดอยกําลังรางกาย แตก็อาจ
อาศัยกําลังรูปสมบัติ ใชแรงรสกามคุณลอชายใหลุมหลงตกอยูใตอํานาจ
เมื่อสังคมมนุษยเจริญขึ้น ที่วามีวัฒนธรรม มีอารยธรรม ปญญาที่รู
วาคนควรอยูรวมกันดวยดี ควรมีความเสมอภาค อยางนอยก็ไมควรขม
เหงรังแกกัน ก็บอกใหบัญญัติจัดตั้งวางแบบแผนในการอยูรวมกัน เปนนิติ
ธรรม ใหยึดถือตามนิติธรรม ที่ปญญาบอกใหนั้น มิใชทําตามที่ตนชอบใจ
หรือไมชอบใจ
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ถึงแมเจริญขึ้นมามีนิติธรรมที่ยึดถือบัญญัติในการอยูรวมกันนั้น
แตใจคนยังไมสมกลมกลืนเขากับปญญาที่บอกนิติธรรมนั้นมา ใจก็ยังวา
ไปตามที่ชอบใจ-ไมชอบใจ การละเมิดนิติธรรมก็มีอยูเรื่อย ไมสมใจแตมัก
ขัดใจฝนใจกับนิติธรรม ไมสุขใจไปดวยกับนิติธรรม เพราะยังอยูในระบบ
ชอบใจ-ไมชอบใจของปุถุชน เรียกวา ยังพัฒนาไมพอ
พระจึงใหคนพัฒนาตนตอไป ใหพนระบบเอาตามที่ชอบใจ-ไมชอบ
ใจของปุถุชนนั้น และมิใชเพียงทําตามนิติธรรมที่ปญญาบอกใหทั้งที่ใจไม
ถึ ง ไม เ ข า กั น แต มั ก จะขั ด จะฝ น กั น ให พั ฒ นาคนต อ ไปจนใจถึ ง กั น กั บ
ปญญา มีความตองการที่ไมขัดไมฝน แตกลมกลืนเขากับนิติธรรม คือนิติ
ที่เปนธรรม เต็มใจที่จะดําเนินชีวิตดวยนิติที่เปนธรรมนั้น อันมิไดรูสึกวา
เปนคําสั่งบังคับ แตเปนขอหมายรูรวมกันวาเราจะทําจะอยูกันอยางไร
ตอนนี้ก็กาวจากนิติธรรมที่เปนขอบัญญัติเพื่อสังคม กลายเปนอริย
ธรรมที่เปนภาวะแหงจิตใจและปญญาของอริยชน คือคนที่ไดพัฒนาขึ้น
มาเหนือความเปนปุถุชน ซึ่งมีความเสมอ ที่สมานเขาดวยกันเปนอันเดียว
เมื่อบุคคลมีอริยธรรม อยูในสังคมที่มีนิติธรรม อันถึงกันสมกัน ก็
ลุถึงจุดหมายของการพัฒนา คือเปนระบบแหงธรรม-วินัยอยางที่ตองการ
ชีวิตของหญิงชาย โดยเฉพาะที่อยูรวมกัน ทานก็ใหพัฒนาโดย
อาศัยนิติธรรมขางนอกขึ้นไปใหถึงใหมีอริยธรรมขางใน พนจากการเปนอยู
ดวยชอบใจ-ไมชอบใจทางวัตถุขึ้นไป จนมีความพรอมใจเต็มใจทางจิต
ปญญา เหนือความสุขจากความสมใจที่ขึ้นตอสิ่งชอบใจทางวัตถุรูปธรรม
ขึ้นไป ยังมีความสุขทางจิตปญญาที่ยั่งยืนและเปนอิสระอีกดวย
เนื่องจากที่เขียนตอนนี้ โยงมาจากเรื่องภิกษุณี การพัฒนาในที่นี้ จึง
จะพูดเฉพาะการพัฒนาดานสตรี ในชีวิตของผูครองเรือน
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หญิง-ชาย พัฒนาเปนอริยชน
คูครอง พัฒนาเปนคูชีวี
ขอยกหลักธรรมมาดูตามพุทธพจนในพระไตรปฎกแหงหนึ่ง (สํ.สฬ.
๑๘/๔๘๔/๓๐๖) แสดงถึงการที่สตรีพัฒนาขึ้นเปนอริยชน มีใจความวา
สตรีมีกําลัง ๕ ประการนี้ จะอยูครองเรือนอยางแกลวกลามั่นใจ
คือ กําลังรูปสมบัติ (รูปพละ) ๑ กําลังทรัพย (โภคพละ) ๑ กําลังญาติ
(ญาติพละ) ๑ กําลังบุตร (ปุตตพละ) ๑ กําลังความประพฤติ (ศีลพละ) ๑
สตรีที่มีกําลัง ๕ ประการนี้ ครองเรือน (บางก็ถึงกับ) ขมขี่สามี
สตรีที่มีกําลัง ๕ ประการนี้ ครองเรือน (บางก็ถึงกับ) ครอบงําสามี
เอาสามีไวใตอํานาจ
อยางไรก็ดี บุรุษผูมีกําลังแหงอิสริยะ คือความเปนใหญ อยางเดียว
ก็ครอบงําครองสตรีไวใตอํานาจ โดยที่กําลังทั้ง ๕ ขางบนนั้นปองกันไมได
สตรีที่มีพลัง จะบริบูรณก็เมื่อครบทั้ง ๕ กําลังนี้ แตในบรรดากําลัง
ทั้งหมดนั้น กําลังศีลสําคัญอยางยิ่ง เปนตัวตัดสิน
ถึงแมสตรีใดจะมีกําลังรูปสมบัติ หรือมีกําลังทรัพย หรือมีกําลัง
ญาติ หรือมีกําลังบุตร แตถาไมมีกําลังศีล เสียศีล ความประพฤติไมดี ไร
จรรยา กอความเสียหาย หมูญาติก็ไมเอาไวในวงศตระกูล
ในทางตรงขาม ถามีกําลังศีล เปนคนดี มีจรรยา ประพฤติงาม ทํา
คุณความดี แมจะขาดกําลัง ๔ อยางแรก หมูญาติก็เอาไวในวงศตระกูล
ถึงคราวชีวิตแตกดับ กําลัง ๔ อยางแรกพาไปสวรรคไมได แตจะ
เขาถึงสุคติโลกสวรรคไดดวยกําลังศีล เมื่อมีศีล ๕ ก็จะครองเรือนไดอยาง
แกลวกลามั่นใจ
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อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นก็เปนเรื่องของสตรีในระดับปุถุชน หรือ
สตรีทั่วๆ ไป ที่เรียกกันสามัญวามาตุคาม สตรีพึงพัฒนาขึ้นไปใหยิ่งกวานี้
ดังที่พระพุทธเจาตรัสตอไปถึงสตรีในระดับอริยชน วา
อริยสาวิกาเจริญ พัฒนา ดวยอริยาวัฒิ (การพัฒนาแบบอริยชน
หรือความเจริ ญงอกงามอยางอริยชน) โดยเจริญพัฒ นาดวยวัฒิ (การ
พัฒนา ความเจริญงอกงาม เพิ่มพูน ดอกผล หรือกําไร) ๕ ประการ คือ
๑. พัฒนาดานศรัทธา มีความเชื่อประกอบดวยปญญา เชื่อมี
เหตุผล รูเขาใจมั่นในคุณพระรัตนตรัย รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ มั่นใจ
ในกรรมดี โดยมุงหวังผลจากการกระทําดวยความเพียรพยายาม และมี
กําลังจิตสดใสดวยใจมั่นมุงแนวสูจุดหมายที่ดีงามอันเลิศประเสริฐสูงสุด
ขอแรกนี้ พึงสังเกตวามีความสําคัญมาก เปนจุดฐานเริ่มที่สราง
ความหมาย ตั้งจุดหมายใหแกชีวิต และการมีพลังมุงสูจุดหมายนั้น คือ
การที่จะพัฒนาชีวิตใหกาวไปสูจุดหมาย
๒. พั ฒ นาด า นศี ล ดํ า เนิ น ชี วิ ต สุ จ ริ ต ปลอดเวรภั ย ไร ก าร
เบียดเบียน ไมใชความรุนแรง มีวินัย ตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพ รูจัก
สื่อสาร พูดจริง พอดี ออนหวาน สมานสามัคคี มีสาระ กิริยาวาทะงดงาม
๓. พัฒนาดานสุตะ ใฝใจเลาเรียนศึกษาหาความรู สดับรับฟง
เรื่องราวขาวสาร โดยไตรตรองพิจารณาอยางเปดใจและใหรูเทาทัน มี
ความรูธรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติ เพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตของตน
แนะนําสั่งสอนในครอบครัว และแกคนที่ควรแนะนํา
๔. พัฒนาดานจาคะ มีน้ําใจเผื่อแผเสียสละ ใสใจรับฟงทุกขสุข
ของคน มีน้ําใจและใจกวาง พรอมที่จะใหปนชวยเหลือ แผขยายกระจาย
ประโยชนสุขออกไป สละนอกสละใน ขางนอกสละวัตถุ ขางในสละกิเลส
ความโลภเห็นแกได ครองเรือนดวยใจไรมลทินแหงความตระหนี่กีดกัน
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๕. พัฒนาดานปญญา มองสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทัน
ความจริงของโลกและชีวิต มีความรูเขาใจที่จะทําใหดําเนินชีวิตไดถูกตองดี
งาม ไมใหเกิดปญหา ไมใหเปนที่มาของทุกข รูจักวิเคราะหวิจัยใชปญญา
ดับทุกขแกปญหา จัดกิจ คิดการ ดําเนินงานใหสําเร็จไดโดยถูกวิธี
อริยสาวิกา หรือสตรีชั้นอริยชน ที่พัฒนา ๕ ดานนี้ ทานเรียกวาเปน
ผูจับเอาสาระของชีวิตได ไดสิ่งประเสริฐของชีวิตในโลกนี้
ขอให้พิจารณาการพัฒนาของสตรี โดยเทียบชีวิตที่ตรัสไว้ในต่างระดับ
๑. สตรีทั่วไปคือมาตุคาม แตสตรีอริยชนทรงเรียกวาอริยสาวิกา
๒. สตรีปุถุชนที่เกงดี มีพละ คือกําลัง ๕ อยาง สวนสตรีอริยชน
มีวัฒิ คือการพัฒนา หรือความเจริญงอกงาม ๕ ประการ
๓. สตรีปุถุชนยังอยูกับความคิดจิตใจที่คํานึงถึงการที่จะแขงจะขม
กับฝายบุรุษ โดยใชกําลัง ๕ อยาง สวนสตรีอริยชนพนไปแลวจากสภาพ
จิตที่มีการคิดแขง-ขมนั้น ไปอยูกับความคิดจิตใจที่มุงไปในการพัฒนาชีวิต
ใหเจริญงอกงามดวยวัฒิ ๕ อยาง ซึ่งถาไดบุรุษที่มีชีวิตแหงการพัฒนา
อยางนี้ดวย ก็จะเขาถึงสภาพชีวิตจิตใจในระดับของความเสมอสมาน
(พละ/กําลัง ๕ อยางนั้น มิใชวาสตรีอริยชนจะตองทิ้งไป แตเธอ
สามารถเปลี่ยนแนวทางใหมโดยใชมันเปนทุนเปนกําลังหนุนในการพัฒนา
ชีวิต ไมใชเปนเครื่องขับเคลื่อนการแขง-ขมกัน)
๔. สตรีปุถุชนถึงจะมีกําลังบริบูรณและประสบความสําเร็จในการ
ครองเรือน หรือแมถึงกับเอาชนะแขงขึ้นเหนือบุรุษ แตก็เปนเรื่องเปลือก
ผิวอยูขางนอก ไมเขาถึงแกนสารของชีวิต สวนสตรีอริยชน เมื่อพัฒนาชีวิต
จิตปญญาของตนดวยวัฒิ ๕ พระพุทธเจาตรัสสรุปวา เธอจับเอาสาระของ
ชีวิต หรือเขาถึงแกนสารของการมีชีวิตในโลกนี้แลว (เปนชีวิตไมวางเปลา)
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ในระดับปุถุชน ทางฝายบุรุษ ชีวิตมีการเจริญพัฒนาตางแนวทาง
ห า งไกลจากสตรี แต ใ นระดั บ อริ ย ชน การพั ฒ นาเรี ย กได ว า เป น อย า ง
เดียวกัน และเมื่อเปนอริยชนแลว ก็มีคุณสมบัติที่เสมอกัน
เมื่อมาอยูรวมกันเปนคูครอง ถาเปนอริยชนระดับโสดาบันดวยกัน
ก็ ส ามารถมี คุ ณ สมบั ติ ข องคู ค รองที่ เ ป น คู ชี วิ ต โดยมี คุ ณ ธรรมอั น เป น
คุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ด พั ฒ นาชี วิ ต พั ฒ นาความเป น มนุ ษ ย ม าเท า ๆ กั น ดั ง ที่
พระพุทธเจาทรงเรียกวา “สมชีวิธรรม”
ในพุทธกาล มีตัวอยางที่นาสนใจ คือ สามีภรรยาคูหนึ่ง เปนอริยชน
ชั้นโสดาบันทั้งสองฝาย รักกันมาก บอกวาจะเกิดอีกเมื่อไร ก็ขอใหไดพบ
กัน ถึงกับไดกราบทูลแสดงความปรารถนานี้กะพระพุทธเจา และพระองค
ก็ไดตรัสหลักสมชีวิธรรมที่วานั้น (องฺ.จตุกก.๒๑/๕๖/๗๒) ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามฤคทายวัน ใกล้สุงสุมารคิรนคร แคว้นภัคคะ ครั้งนั้น เวลาเช้า
พระผู้มีพระภาค...เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคหบดี...
นกุลบิดาคหบดี และนกุลมารดาคหปตานี เข้ามาเฝ้า...
ครั้นแล้ว นกุลบิดาคหบดีกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
นับแต่เวลาที่ตระกูลนํานกุลมารดาคหปตานี ซึ่งยังเป็นสาวมา
เพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤติ
นอกใจเธอแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า
ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า
(นกุลมารดาคหปตานี ก็ไดกราบทูลอยางนั้นเหมือนกัน)
พระผู้ มี พระภาคตรัส ว่ า ดูก รคหบดี และคหปตานี ถ้ า
ภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะพบกันทั้งในปัจจุบันและเบื้อง
หน้า ทั้งสองนั่นแล พึงเป็นสมสัทธา (มีศรัทธาเสมอกัน)
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สมสีลา (มีศีลเสมอกัน) สมจาคา (มีจาคะเสมอกัน) สมปัญญา
(มีปญญาเสมอกัน)

ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา เป็นคู่ภรรยา-สามี ที่รู้เข้าใจคํา
บอกความต้องการของคน ครองตนอยู่ในศีล ดําเนินชีวิต
โดยธรรม พูดจาถ้อยคําแสดงนํ้าใจรักแก่กัน สรรพประโยชน์
ความเจริญงอกงามจะประดังมา ความผาสุกจะเกิดมี ใครที่ไม่
เป็นมิตรก็หงอยไป ทั้งสองฝ่ายมีศีลสมกัน ครั้นประพฤติ
ธรรมแล้วในโลกนี้ คู่ชีวีที่สมศีลสมพฤตินั้น ก็เป็นผู้บันเทิง
ในเทวสมาคม รื่นรมย์กับสิ่งอันน่าปรารถนา ร่าเริงเบิกบาน
พึง ทราบวา นกุ ล บิ ด าและนกุล มารดา สามีภ รรยาคู นี้ เวลานั้ น
สูงอายุแลว แตยังรักกันมั่นคง เปนโสดาบันทั้งคู และทั้งสองทานไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะเหมือนกัน (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑-๒/๓๓) คือ นกุลบิดาเปน
เอตทัคคะในบรรดาผูคุนสนิทฝายอุบาสก และนกุลมารดาเปนเอตทัคคะ
ในบรรดาผูคุนสนิทฝายอุบาสิกา

หญิง-ชาย พัฒนาเปนอริยชน
พนแขง-ขม สรางสังคมที่เสมอสมาน
เปนอันวา “สมชีวิธรรม” มี ๔ ขอดังวามา ขอใหสังเกตคําวา “สม”
(สม, สมะ) ในหลักธรรมชุดนี้ ซึ่งก็มีใชในภาษาไทย จะไมแปลวา “เสมอ”
ก็ได ก็ทับศัพทไปเลย ดังนั้น สมชีวิธรรม แทนที่จะแปลวา ธรรมของผูมี
ชีวิตเสมอกัน ก็แปลวาธรรมของผูมีชีวิตสมกัน
แลวตอไป สมสัทธา เปนตน แทนที่จะแปลวา มีศรัทธาเสมอกัน มี
ศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกัน ก็แปลไดสะดวกขึ้นอีกวา
มีศรัทธาสมกัน มีศีลสมกัน มีจาคะสมกัน มีปญญาสมกัน
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ที่แทนั้น ขอสําคัญอยูที่เขาใจความหมายใหชัด คือ คําบาลีวา “สม”
นี้ แปลวา เสมอ สมาน รวมกัน เทากัน เขากัน หรือกลมกลืน ก็ไดทั้งนั้น
เพราะมีนัยอยางเดียวกัน เชนวา คนที่เสมอกัน เทากัน ก็ไปกันได เมื่อคน
รับสุขรับทุกขเสมอกัน หรือเทากัน ก็คือรวมสุขรวมทุกขกัน
แตในภาษาไทยปจจุบัน ความหมายนี้คอนขางเปนปญหา อาจเปน
เพราะเวลานี้ กระแสสังคมถูกดูดดึงหนักไปทางระบบธุรกิจ ใจคนคํานึง
หรือเอียงไปทางดานผลประโยชนมากสักหนอย เวลาพูดคําวาเสมอกัน
เทากัน คนมักจะมีความรูสึกในเชิงจองที่จะแกงแยง เรียกรองจะไดจะเอา
เกี่ยงกัน หรือแยงชิงกัน ในที่นี้ ขอใหขามพนนัยแบบเสมอ-แยงชิงกันนี้ไป
กอน แตขอใหจับเอานัยที่วา เสมอ-สมานกัน
อีกอยางหนึ่ง ขอใหสังเกตวา ธรรมที่คูครองในขั้นคูชีวิต มีเสมอ
หรือสมกันนี้ ก็คือ องคธรรมในชุดการพัฒนาของอริยชน คือ อริยาวัฒิ
ที่สตรีพัฒนาตัวจากมาตุคามขึ้นเปนอริยสาวิกานั่นเอง ไดแก ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา แตใน สมชีวิธรรม หายไปขอหนึ่ง จาก ๕ เหลือ ๔
ขอ ซึ่ ง ไม มี ที่ นี่ คื อ สุ ต ะ (สิ่ ง ที่ ไ ดเ รี ย นสดั บ คื อ ข อ มู ล ข า วสาร
ความรูที่เลาเรียน) ทําไมจึงหายไป คําตอบก็งายๆ วา สุตะ คือ ขอมูล
ขาวสาร เรื่องที่เลาเรียนกันนั้น แตละคนควรพัฒนาแน แตขอมูลความรู
นั้น ตางคน ไมจําเปนตองเทากัน เสมอกัน ตรงเรื่องกัน หรือเขากัน
เอางายๆ คนหนึ่งคนหาความรูทางดาราศาสตร รูเชี่ยวชาญไปหมด
ไม ว า เรื่ อ งพระจั น ทร ห รื อ ลึ ก เลยไปถึ ง หลุ ม ดํ า อี ก คนหนึ่ ง รู แ ต ตํ า รา
ทํากับขาว ไมรูเรื่องดาวอะไรดวย ก็ไมเปนปญหาอะไร แตอีก ๔ ขอ ตอง
ไปกันได เชน ปญญา ความรูเขาใจ อยางนอยพูดกันรูเรื่อง
ยิ่งกวานั้น ความรูสุตะ บางทีที่ไมตรงไมเทากันนั่นแหละ กลับเอา
มาเสริมกันได รูคนละเรื่องตางกัน กลายเปนยิ่งดี
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แลวยิ่งกวานั้นอีก บางคนมีสุตะนอยเต็มที แตปญญาไวคมชัด ฟง
สุตะนิดหนอยรูเขาใจทันที สวนอีกคนหนึ่งเรียนสุตะไวนักหนา จบอะไรตอ
มิอะไรมา แตเอาสุตะที่ไดเรียนไวมาใชแทบไมไดไมสําเร็จสักกรณี
ในเรื่ อ งธรรมะ มี ตั ว อย า งมากมาย บางคนจํ า ได แ ม น ยํ า จบ
หลากหลายคัมภีร แตก็ไดแคจํา ไมเขาถึงความหมาย เรียนกี่ปก็ไมไปถึง
ไหน สวนอีกคนหนึ่ง ปญญาไว ไดฟงพุทธพจนเพียงหนึ่งคาถา เกิดดวงตา
เห็นธรรม เปนอริยชนทันที
เปนอันวา สมชีวิธรรมเอาแค ๔ ขอ นั่นแหละตองสมเสมอไปกันได
มิฉะนั้น ชีวิตรวมกันจะไมอาจยั่งยืน
แลว ก็เป นอั นอีก วา ในขั้น อริย ชนนี้ ไมว าสตรีห รือบุ รุษ ก็มี ก าร
พั ฒ นาอย า งเดี ย วกั น เสมอกั น เพราะเป น เรื่ อ งของตั ว ชี วิ ต เอง ที่ เ ป น
ธรรมชาติ มีความเปนมนุษยที่เหมือนกันเทากัน ไปกันจนจบถึงที่สุด ดัง
ในพุทธคาถา แหงอัจฉราสูตร (สํ.ส.๑๕/๑๔๔/๔๕) ที่วา (ละรายละอียดบาง)
ทางนั้น
ธรรมรถนั้น
มียานเช่นนี้
นั้น (ขับไป)

ชื่อว่าทางสายตรง ทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัย...
เราบอกให้ว่า มีสัมมาทิฏฐินําหน้าเป็นสารถี ผู้ที่
ไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษคนใด เขาย่อมใช้ยาน
ถึงในสํานักแห่งนิพพาน

เมื่อถึงตอนนี้ การพัฒนาทั้งของบุรุษและสตรีก็มาบรรจบกัน อยาง
อริยชนที่เปนโสดาบัน ซึ่งสวนมากครองเรือน ก็จะมีชีวิตคูครองแบบคูชีวี
ที่อยูรวมกันกลมกลืนราบรื่น มีความเสมออยางสมานในสุขสามัคคี แลวก็
สามารถหวังที่จะพบกันอีกในภายหนาไมวาจะเกิดที่ใด เหมือนในกรณีของ
นกุลบิดา-นกุลมารดาที่ไดยกมาใหดูนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๑

เรื่องอยางนี้ บรรดาชาวพุทธนาจะเอาใจใสกันใหมากสักหนอย การ
พัฒนาระดับนี้ควรจะถือเปนสําคัญ เปนการสรางสรรคสังคมระดับพื้นฐาน
ในวงกวาง เชน ควรยกยองคูครองตัวอยาง ที่เดินตามรอยอริยชนเชนดัง
นกุลบิดาและนกุลมารดา ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงแนวทางไวแลวนี้
อุบ าสกอุ บ าสิก าหลายท านจะไปสนใจในเรื่ องสมถวิ ปส สนาไกล
ออกไปบาง ดังที่ยกตัวอยางขางตนแลว อุบาสิกาเปนเอตทัคคะทางบําเพ็ญ
ฌานก็มี หรืออุบาสกอนาคามีเปนเอตทัคคะทางธรรมกถึก หลายทานเปน
อาจารยใหญใหความรูแกบริษัททั้งสี่ รวมทั้งถวายความรูแกพระสงฆ ก็
เปนเรื่องกุศลที่สําคัญ เปนดานพิเศษ
แตไมวาจะอยางไร ก็ไมควรละเลยหลงลืมพุทธบริษัททั่วไปและ
มหาชนที่เปนคนสวนใหญ ควรสรางฐานของสังคมไวใหมั่นใหดี โดยตั้งตน
ที่ชีวิตคูครองและครอบครัวที่เปนจุดรวม เปนศูนยรวมแหลงเริ่มตนแหงนี้
ชวยกันใสใจยกยองชีวิตคูครองของครอบครัวโสดาบัน ที่อยูกัน
ดวยคุณธรรม มีความเสมอสมานสุขในสามัคคี รักกันมั่นคงยืนยงตราบ
เท า ที่ ชี วิ ต จะสื บ ต อ ไปได เอาขึ้ น มาชู ให ป ระชาชนมี คู ชี วี อ ริ ย ชนเป น
แบบอยางติดไวในบรรยากาศของจิตใจ ชนิดที่นึกขึ้นมาไดทันที
จะเห็ น ว า พระพุ ท ธเจ า ได ท รงแสดงความเอาพระทั ย ใส ใ ห
ความสําคัญไวเปนแบบอยาง ถึงกับวา ในทางสมมติบัญญัติแหงวินัยสงฆ
ถาครอบครัวสกุลใด ดานศรัทธาพัฒนา แตดานโภคะหดหาย ทรงอนุญาต
ใหสงฆพิจารณาสวดประกาศตั้งครอบครัวนั้นเปนเสขะ เรียกวาเสกขสมมติ มิใหภิกษุทั้งหลายไปรบกวนหาของขบฉัน นี่เปนเครื่องบอกให
สนใจไมละเลยเรื่องพื้นฐานของสังคม
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เทาที่กลาวมานี้ ขอสรุปทวนความอีกทีวา การพัฒนาชีวิตของสตรี
เมื่อขึ้นมาถึงขั้นเปนอริยชน ก็มาบรรจบกับบุรุษที่พัฒนาพนระดับชีวิตของ
ปุถุชน ขึ้นมาอยูในขั้นเปนอริยชน สตรีและบุรุษที่พัฒนาเปนอริยชนนั้น ก็
มีความเสมอ-สมานกัน ไมเพียงแคในชีวิตครอบครัว แตคือทั่วทั้งสังคม
อยางไรก็ดี ที่วานั้นคือภาวะที่มุงจะไปใหถึงใหเปน แตเมื่อยังไปไม
ถึง ดังที่เปนอยู เพราะมนุษยสวนใหญไมไดพัฒนาอยางนั้น ก็มาดูสภาพ
ตามที่เปนอยู และที่ปรารถนาจะใหเปน
ดังที่วาแลว เราแบงขั้นการพัฒนาของสังคมมนุษยได ตามระดับ
การพัฒนาชีวิตของคนเปน ๓ ขั้น คือ
๑. ระดับปุถุชนดิบ ที่มนุษยทําการตามความชอบใจหรือไมชอบใจ
ของตน ใชกําลังกายกําลังแขน (กายพละ, พาหุพละ) เปนอํานาจ ทําราย
ทําลาย แยงชิง ขมขี่ ขมเหง ครอบงํากัน
ในระดับนี้ มนุษยไมมีความเสมอภาค แตมีสภาพขมขี่ครอบงํากัน
๒. ระดั บ นิ ติ ธ รรม ที่ ม นุ ษ ย มี ป ญ ญาและใช ป ญ ญาบนฐานของ
คุณธรรมอันเกิดจากการที่ไดพัฒนาจิตใจขึ้นมาบางแลว บัญญัติจัดตั้งวาง
กฎเกณฑกติกาเปนระเบียบระบบแบบแผน โดยตกลงที่จะอยูรวมกันตาม
บัญญัตินั้น ไมถืออํานาจดวยกายพละหรือพาหุพละที่เคยใชทําการตาม
ความชอบใจหรือไมชอบใจของตน เปนอันอยูกันดวยนิติธรรม หรือเอานิติ
ธรรมเปนอํานาจ นับถือกฎหมายเปนผูปกครอง หรือใหรัฐอยูใตกฎหมาย
เปนนิติรัฐ หรืออะไรทํานองนั้น สุดแตสมมติคือตกลงกันแลวก็บัญญัติไป
ในระดับนี้ มนุษยไดรับความเสมอภาคตามบัญญัติโดยนิติธรรม
แตยังคอนไปในทางที่จะเปนความเสมอ แบบเพงจองแยงชิงความเทากัน
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๓. ระดับอริยธรรม ที่วา เมื่อมนุษยผูมีปญญาบัญญัติจัดตั้งวาง
ระบบใหสังคมอยูกันดวยนิติธรรม มีนิติธรรมเปนอํานาจขึ้นมาได เหลา
มนุษยก็พัฒนาตนขึ้นมา ใหตัวเองมีชีวิตจิตปญญาที่สอดสมกลมกลืนเขา
กับนิติธรรมที่บัญญัติจัดตั้งนั้นได โดยสามารถและพรอมที่จะเปนอยูทํา
การตามบัญญัติทั้งหลายเหมือนมีนิติธรรมอยูในตัวเอง ใหบัญญัติเปน
เพีย งขอ ที่ต กลงหมายรู รว มกัน วา จะอยูจะทําอะไรกั น อยางไร สมตาม
ความหมายที่แทจริงของมัน มิใชเปนเครื่องกําหนดกดบังคับจําใจฝนทํา
ในระดับนี้ มนุษยมีความเสมอภาคโดยธรรม เต็มความหมายของ
จิตปญญาที่ไดพัฒนาแลว เปนความเสมอแบบสมาน หรือเสมอแทจริง
แนนอนวา เรายอมหวังใหสังคมมนุษยพัฒนาขึ้นมาถึงระดับที่ ๓
อันนับไดวาเปนสังคมที่ดีอยางมั่นใจ เปนที่ซึ่งมวลมนุษยมีความเสมอ
และอยูกันอยางสมาน ที่เรียกวาเปนเสมอแบบสมาน หรือเสมอ-สมาน
รวมและรวมกันไดจริงในความสามัคคี
แตเทาที่อารยธรรมปจจุบันจะหวังได และพยายามยันกันไวอยาง
คอนขางงอนแงน ก็คือ ระดับที่ ๒ ซึ่งเนนย้ํากันนัก ที่จะใหกฎหมายขึ้น
ปกครองคน เปนนิติธรรม (the rule of law) ใหบานเมืองอยูใตกฎหมาย
เปนนิติรัฐ (Rechtsstaat; a rule-of-law state)
ในระดับที่ ๒ นี้ นิติธรรม นอกจากอํานวยระบบแหงการอยูรวมกัน
แกสังคมแลว ก็ยังเปนเหมือนแผนที่อันชี้นําบอกทางใหหมูมนุษยรูสาระ
แนวทางและที่หมายในการพัฒนาตัวและชีวิตของตน โดยนํานิติธรรมมา
ประสานเขาเปนวิถีชีวิตของตน ยกธรรมขึ้นเปนใหญ เหนือความเห็นแกตัว
ใหขางนอก ธรรมแหงนิติเปนใหญ ขางใน ธรรมแทของอริยะครองใจ
ถาไมตระหนักถึงความหมายนัยหลังที่วานี้ มนุษยก็จะไมสํานึกที่จะ
พัฒนาตนขึ้นสูระดับของอริยธรรม
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ในภาวะที่ขาดการพัฒนาเชนนั้น เขาก็จะอยูภายใตนิติธรรมที่มี
ความหมายเปนเครื่องกําหนดกดบังคับหรือจําตองฝนใจทําดังที่วามาแลว
และความพยายามที่จะฝาฝนละเมิดก็ยอมจะมีกําลังแรงขึ้น โดยสัมพัทธ
กับสภาพจิตปุถุชนดิบและความขาดสํานึกแหงการพัฒนาชีวิตของเขานั้น
เวลานี้ สังคมในระดับนิติธรรมจึงอยูในภาวะแหงการแขงชิงกันของ
แรงสวนทาง ๒ ดาน คือ ดานหนึ่งเปนการพัฒนาตนของคนขึ้นสูระดับชีวิต
แหงอริยธรรม กับอีกดานหนึ่งเปนภาวะของการที่จะเปนอยูทําการโดยถือ
ตามความชอบใจ-ไมชอบใจของตน ในระดับชีวิตของปุถุชนดิบ ที่นิติธรรม
มิใชเปนเนื้อตัวแหงชีวิตของเขา แตเปนภาวะกดบีบที่เขาฝนใจจําตองทํา
ในสภาพที่เปนอยูบัดนี้ ที่พูดไดวาดานแรกออนแรงมาก เพราะแทบ
ไมมีแมแตความตระหนักสํานึกรู ไมตองพูดถึงความมุงมั่นพัฒนา ที่ถือได
วาไมมี ในสภาพเชนนี้ แรงถวงดึงลงสูสภาพสังคมในระดับของปุถุชนดิบ
ก็ยอมมีกําลังแรง และเมื่อเปนอยางนี้ ไมตองพูดถึงวาสังคมจะพัฒนาขึ้นสู
ระดับของอริยธรรม แมแตจะดํารงตัวใหคงอยูในระดับแหงนิติธรรม ก็
แสนจะยาก และเมื่อคนไมพัฒนาตัวขึ้นมาใหถึง สถานะของความเสมอ
ภาคก็อยูดวยเชือกรั้งดึง ซึ่งคลอนแคลนหวั่นจะหลุดจะขาดเรื่อยไป
ถาแนวโนมเปนอยางนี้ การใชอํานาจแหงกายพลและพาหุพลในการ
เปนอยูทําการโดยถือความชอบใจ-ไมชอบใจเปนประมาณ ในระดับของ
ปุถุชนดิบ ก็ยอมจะแพรหลายเฟองฟูมากขึ้นๆ ซึ่งก็หมายถึงการไมมีความ
เสมอกัน มีแตการแขง-ขมกันดวยอํานาจของแรงกายแรงแขนดังที่วานั้น
เมื่อถึงขั้นนี้ก็ยอมกระทบตอสถานะและการพัฒนาของสตรี เพราะ
สตรีอาศัยความเสมอกันที่นิติธรรมอํานวยให แมวาอาจจะยังเปนแคความ
เสมอแบบเพงจองจะแยงชิง กอนที่จะขึ้นไปสูความเสมอ-สมานในระดับ
ของอริยธรรม ถานิติธรรมไมมี สตรีก็สูญเสียความเสมอภาคไปโดยงาย
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ถึงตรงนี้ ก็รวบรัดลงขอสรุปไดวา บัดนี้ นอกจากตองเรงปลุกใหคน
ตระหนักสํานึกในการที่จะพัฒนาตนของแตละคนขึ้นไปสูอริยธรรมแลว
สตรีก็จะตองตื่นตัวเปนพิเศษในการพัฒนาตนและชวยพัฒนาคนในขั้นนี้
เราตั้งนิติธรรมขึ้นไวใหเปนหลักประกันของสิทธิเสรีภาพบนฐานของ
ความเสมอภาค แตนิติธรรมไมเปนหลักประกันที่แทและยั่งยืน ถึงจะวางระบบ
คุมคานกันมั่นแนน แตนิติธรรมก็เปนหลักประกันที่จบในตัวมันเองไมได
อริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในตัวคนตางหาก เปนหลักประกันที่แทของนิติธรรม
ถาคนหลงละเลิงประมาท ไมพัฒนาจิตใจและปญญา ใหตนเปนคน
ที่มีอริยธรรม คนนั่นแหละก็จะทําใหนิติธรรมลมคว่ําตั้งอยูไมได
ถ า พั ฒ นาคนให มี อ ริ ย ธรรมไม ไ ด แค ว า คนขาดความรั ก ธรรม
ไมรักความจริง ไมถือความถูกตอง แคนี้นิติธรรมก็งอนแงน
นิติธรรมที่แทมิใชเปนแคตัวกําหนดกํากับใหคนมีความเสมอภาค
เทานั้น แตมันเปนระบบการสรางโอกาสและสงเสริมใหคนพัฒนาตนใหมี
อริยธรรม ที่จะเปนหลักประกันใหนิติธรรมเปนของแทและยั่งยืนอยูได
ตองใหคนพัฒนาตนเขาในวิถีของอริยธรรมดวยการศึกษาตั้งแตชีวิต
ชวงแรก คือตั้งแตตนปฐมวัยที่ยังอยูกับพอแมที่บานในครอบครัว จึงจะมี
โอกาสซึบซับอริยธรรมเขาเปนเนื้อตัวของชีวิตและเปนวิถีชีวิตที่อยูตัวได
แนนอนวา บุคคลที่จะเปนแกนของงานการศึกษาพัฒนานี้ ก็คือสตรี
ผูเปนแม ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมประสานพาใหตั้งแตชายที่เปนพอมาเขารวม
ขบวนการศึกษาเพื่อนําบุคคลใหมเขาในวิถีแหงอริยธรรมนั้น
ที่จุดนี้ จึงเปนการย้ําสําทับบทบาทของสตรีโดยสถานะของแมใน
ครอบครัว ที่จะเปนหลักประกันของสังคมในการพัฒนาคนขึ้นสูอริยธรรม
เพราะการพัฒนาอริยธรรมใหไดผลแท ก็คือเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูของแม
ที่สมานกับพอ ในครอบครัวนี้
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ในที่สุด สตรีก็เปนผูกําไวในมือซึ่งชะตากรรมของสังคม และนี่ก็คือ
จะตองย้ําเนนหลักอริยาวัฒิแหงการพัฒนาสตรีสูความเปนอริยชนนั่นเอง
ถาสตรีเปนอริยสาวิกา มารดาก็เลี้ยงดูบุตรธิดาใหเติบโตงอกงามขึ้น
ในวิถีของความเปนอริยชน ที่จะมาสรางสังคมในระดับแหงอริยธรรมให
สําเร็จไดอยางมั่นใจ
เรื่องทั้งหมดนี้บอกวา ความเปนบุรุษสตรีมิใชมีสาระแคจะมาเพง
จองกันอยูในการที่จะไดจะเอาอะไรๆ ใหเทากัน หรือคอยระวังไมใหถูกเอา
เปรียบ เราไมควรจบอยูแคทาทีเชิงขมแขงแยงชิง แตควรคิดควรมองกวาง
ออกไป ใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติที่จะไดประโยชนเต็มที่ของสภาวะ
มนุษยที่แยกมีหญิงมีชาย ก็เปนเรื่องของธรรมชาติที่วา เมื่อไมอาจ
ใหสมบูรณในอันเดียวได ก็มีทางเลือกที่จะแยกกันไปเอาสวนตางมาเติมกัน
ใหรวมเปนเต็ม แตเมื่อเขาถึงอริยภาวะ ก็จะมีความเสมอกันแทตามสภาวะ
เมื่อยังอยูในภาวะปุถุชน แมจะยังไมพนงานแกปญหาการแขง-ขม
ระวังความเทาเทียม แตนาจะสํานึกวา จุดเนนแทอยูที่การรูทันทางเลือก
โดยรู เ ข า ใจรู จั ก ว า จะใช ท างเลื อ กที่ ต า งกั น นั้ น ๆ อย า งไร ให ไ ด คุ ณ ค า
ประโยชนสูงสุด ดวยความตระหนักรูที่จะเอามาเสริมเติมกัน
ทั้งนี้ คุณคาและประโยชนของแตละทางเลือก ที่มากหรือนอย สูง
หรือดอย ยอมขึ้นตอกาลเทศะ โดยมีสมมติบัญญัติครอบอยูดวย
เมื่อเปนอริยชน ก็เปนอยูและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหสอดคลอง
สมควร ดวยความรูเทาทัน ตามที่มันเปนสมมติบัญญัติ เพื่อสังคมในโลก
เมื่อยังเปนปุถุชน ก็ไมลืมที่จะพัฒนาตนขึ้นสูอริยภาวะที่ความตาง
สลาย ความไมเทาละลาย บรรจบเปนภาวะเสมอสมานอยางที่ไดกลาวมา

K

ผนวก

J

รูจักอรรถกถา
การ “รูจักอรรถกถา” ที่เขียนตอไปนี้ เปนสวนขยายความตอจาก
คําตอบขอพิจารณาที่ ๒ เกี่ยวกับประวัติการบวชของพระเรวตะ ขางใน
เนื้อเลม จึงควรอานตอนนั้นกอน
ขอใหสังเกตคําที่พูดไวขางตนวา คําวา “อรรถกถาธรรมบท” เปนตน
นี้ ถาจะพูดใหถูกจริง ตองบอกวา “คัมภีรที่บรรจุอรรถกถาแหงธรรมบท”
ทําไมจึงวาอยางนี้
เรื่องราวตางๆ อยางเรื่องของพระเรวตะนี้ ถาพูดใหเครงครัด ก็
ไมใชอรรถกถา แตเรื่องพระเรวตะนั้น มีมาในคัมภีรที่บรรจุอรรถกถา
จะเรียกวาเปนเรื่องราวประกอบอรรถกถา ก็ได
ถาอยางนั้น “อรรถกถา” คืออะไร อยูตรงไหน
ที่จริง ตัวคําวาอรรถกถานั้นเอง บอกอยูแลว แตเราไมดู หรือไมรู
“อรรถกถา” มีความหมายตรงตัวชัดเจนอยูแลววา “ถอยคําบอก
ความหมาย” หรือ “คําอธิบายความหมาย” เชน เราพูดวา “นาฬิกา” คน
ที่ยังรูภาษาไทยนอยมาไดฟง ไมรูวาอะไร เราก็บอกความหมายใหวา คือ
เครื่องบอกเวลา คําวา “เครื่องบอกเวลา” นี้แหละเปนอรรถกถา
อยางไรก็ตาม “อรรถกถา” ในกรณีนี้ ทานสงวนวาใหใชจําเพาะแก
การอธิบายพุทธพจน คือคําตรัสของพระพุทธเจา หรือกวางออกไปหนอย
แกคําความในพระไตรปฎก
ดังนั้น “อรรถกถา” ก็จึงไดแก ถอยคําอธิบายหรือขอความที่บอก
ความหมายของพุทธพจน หรือของคําความในพระไตรปฎก
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พุทธพจน และคําความในพระไตรปฎก ทานรักษากันมาในภาษา
บาลี ดังนั้น เราจึงพบอรรถกถา อธิบายคําภาษาบาลี
ยกตัวอยางพุทธพจนสักแหงหนึ่ง (อยูในพระไตรปฎก เลม ๑๓ ขอ
๗๐๗ หนา ๖๔๓ เขียนอางอิงเปน ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๓) นํามาใหดูสั้นๆ วา
ตโต ปกฺขีปิ ชานาถ ปตฺตยาเน วิหงฺคเม
พระเถระ หรือพระอาจารย จะอธิบายพุทธพจนนี้ เห็นคําไหนยาก
หรือควรเขาใจอยางไร ทานก็ยกมาอธิบาย ไข หรือขยายความ ทีละคํา ที
ละ ๒ คํา หรือแมแตทีละทอน ทีละวรรค (นักเรียนบาลีเรียกกันมาวา
“แกอรรถ”) อยางที่นี่ก็มีคําอธิบายของทานวา (ม.อ.๓/๓๑๑)
ปกฺขีติ สกุเณ. เต หิ ปตฺเตหิ ยนฺตีติ ปตฺตยานา, เวหาสํ คจฺฉนฺตีติ
วิหงฺคมา.
[คําวา “ปกฺขี” หมายความวา นก. ก็แล พวกนกนั้น ไปดวยปก
ฉะนั้น จึงเปน “ปตฺตยาน/มีปกเปนยาน”, ไปทางเวหาส/ฟา ฉะนั้น จึงเปน
“วิหงฺคม”]
ที่อื่น บางทีก็อธิบายคลายกันกับที่นี่ ยกมาใหดูอีกตัวอยางหนึ่ง
(สุตต.อ.๒/๒๙๔)

ปกฺขีติ สกุเณ. เต หิ ปกฺขานํ อตฺถิตาย “ปกฺขี”ติ วุจฺจนฺติ. ปตฺเตหิ
ยนฺตีติ ปตฺตยานา, เวหาเส คจฺฉนฺตีติ วิหงฺคมา. เตปิ อเนกปฺปการา
กากาทิเภเทน.
[คําวา “ปกฺขี” หมายความวา นก. ก็แล พวกนกนั้น เรียกวา
“ปกฺขี” เพราะความที่มีปก. เพราะไปดวยปก ฉะนั้น จึงเปน “ปตฺตยาน”,
เพราะไปในเวหาส/ฟา ฉะนั้น จึงเปน “วิหงฺคม”. แมพวกนกนั้น ก็มี
อเนกประการ โดยประเภทมี “กา” เปนอาทิ]
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คําอธิบายอยางนี้ ยกมาเปนตัว อยางพอใหเขาใจไดงาย เปนคํ า
สามัญสักหนอย ทีนี้จะใหดูคําอธิบายที่เปนเรื่องของขอธรรมบาง เชน ทาน
อธิบายพุทธพจนในมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๖/๔) จุดหนึ่ง (ขุทฺทก.อ.๑๒๐) วา
สงฺคโหติ สมฺมานนาทีหิ อุปการกรณํ
[คําวา “สังคหะ/สงเคราะห” หมายความวา การทําความเกื้อหนุน/
อุปการะ ดวยการนับถือ เปนตน]
เพื่อรวบรัด ขอใหดูเฉพาะตัวอรรถกถา (รวมถึงฎีกา) อีก ๒-๓ แหง

สมโถติ จิตฺเตกคฺคตา. วิปสฺสนาติ สงฺขารปริคฺคาหกญาณํ. (องฺ.อ.๒/๓๐)
[“สมถะ” หมายถึง เอกัคคตาแหงจิต. “วิปสสนา” หมายถึง ญาณที่
จับไดไลทันสังขาร]
ภาวนาติ อุปฺปาทนา วฑฺฒนา จ. (วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๒๒๕)
[“ภาวนา” หมายถึง การทําใหเกิดขึ้น และการพัฒนา/เจริญ]
สุคตินฺติ สุนฺทรํ คตึ, สุขสฺส วา คตินฺติ สุคตึ. สคฺคนฺติ รูปาทิสมฺปตฺตีหิ สุฏฺฐุ อคฺคนฺติ สคฺคํ... เอตฺถ จ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติปิ
สงฺคยฺหติ, สคฺคคฺคหเณน เทวคติ เอว. (อิติ.อ.๘๔)
[คําวา “สุคติ” มีอธิบายวา คติ ที่สุนทร/ดี, หรือคติแหงความสุข
เพราะฉะนั้นจึงเปน “สุคติ”. คําวา “สัคคะ/สวรรค” มีอธิบายวา เปนอัคคะ/
อัคร/เลิศ อยางแสนดี ดวยสมบัติทั้งหลายมีรูปสมบัติเปนตน เพราะฉะนั้น
จึงเปน “สัคคะ/สวรรค”... และในที่นี้ ดวยศัพทวา “สุคติ” แมมนุษยคติ ก็
ถูกรวมไวดวย, (แต) ดวยศัพทวา “สัคคะ/สวรรค์” หมายเอาเทวคติเทานั้น]
อยางนี้แหละ คืออรรถกถา ยกมาดูพอเปนตัวอยาง และพระเถระ
หรือพระอาจารยที่ทําคําอธิบายนี้ ก็เรียกวาเปน “พระอรรถกถาจารย”
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จะเห็นวา อรรถกถานั้น คลายกับพจนานุกรม หรือ dictionary
นี่เอง ตางแตวา สงวนไวใหเรียกเฉพาะคําอธิบายพุทธพจน หรือคําความใน
พระไตรปฎก วาเปนอรรถกถา ไมเรียกทั่วไป (เพื่อมิใหปะปนสับสน คัมภีร
รุนตอมา ที่ทําคําอธิบายตามอยางนี้ ถือวาอธิบายตอจากอรรถกถา มิใช
อธิบายพระไตรปฎกโดยตรง ไมเรียกวาอรรถกถา แตเรียกวาฎีกา ฯลฯ)
อนึ่ง อรรถกถากวางกวา เพราะตามปกติ พจนานุกรม หรือ
dictionary อธิบายแคคํา แตอรรถกถาอธิบายทั้งคําและความ
แลวก็ตางกันอีกอยางหนึ่ง คือ พจนานุกรม/dictionary เรียงคําตั้ง
ตามลําดับอักษร แตอรรถกถา เรียงไปตามคําที่ตรัส หรือตามลําดับขอความใน
พระไตรปฎก แตรวมแลว ตําราอยางนี้ ทานทํามาแลวเปนพันๆ ป
เป น ธรรมดาว า อรรถกถานั้ น ย อ มมี ตั้ ง แต พุ ท ธกาล เริ่ ม ตั้ ง แต
พระพุท ธเจ า บางที เ มื่อ ตรัส สอนอะไร หรื อ ทรงสนทนา หรื อ ทรงตอบ
ปญหาแกใครเสร็จไปแลว อาจจะตั้งแตตอนเชา ตอมา ถึงตอนค่ํา ขณะที่
ทรงสนทนากับพระสาวก อาจมีพระบางรูปทูลถามหรือทูลขอคําอธิบาย
สําหรับขอสงสัยบางอยางในเรื่องที่ตรัสในตอนเชานั้น คําตรัสอธิบายของ
พระพุทธเจาทีละเล็กละนอยอยางนี้ ก็เปนอรรถกถา
แลวที่มากก็คือ พระมหาสาวก อยางพระสารีบุตร ฯลฯ พระอนุรุทธ
มีศิษยทานละมากมาย ทานก็สอนก็อธิบายพุทธพจน เชน พระสูตร และ
พุทธบัญญัติแกลูกศิษย
คําอธิบายของพระพุทธเจาและของพระมหาสาวกอยางนี้ ไดเปน
หลักเปนแบบแผนหรือตนแบบ ที่พระทั้งหลายจําหรือนําเอาไปใชตอๆ กัน
ไป แลวก็ยึดถือเปนสําคัญที่จะตองรักษาไวคูกับตัวพุทธพจน เชนพระสูตร
ที่จะเรียนจะสอนกันตอไป อรรถกถาก็จึงมีมาคูกับพระไตรปฎก แตมี
ความสําคัญเปนรอง หรือเปนอันดับ ๒
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ทีนี้ก็ควรรูดวยวา อรรถกถาแบงคราวๆ มี ๓ ยุค หรือ ๓ รุน
ทําไมจึงเกิดเปนยุค เปนรุนขึ้นเลา
เรื่องก็คือวา อรรถกถาอยางที่วานั้น ก็มี ก็รักษา ก็ใชกันเรื่อยมา
ตอมา พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายมากขึ้น จนถึงสมัยพระเจา
อโศกมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระมหินทเถระไปประดิษฐานพุทธ
ศาสนาในลังกาทวีป ก็นําไปทั้งพระไตรปฎก และอรรถกถาภาษาบาลี ที่วา
มาแลว (สายอื่นก็คงนําไปบาง แตไมพบหลักฐานบอกไว)
แตทีนี้ ในลังกาทวีป คนใชภาษาสิงหฬ เมื่อเรียนพุทธพจน ตลอด
ทั้งพระไตรปฎก อันนั้นแนละ ก็ตองเรียนใหถึงของตนเดิมตัวจริงที่เปน
ภาษาบาลี ก็รักษาพระไตรปฎกบาลีไว แตคําอธิบายที่เปนเครื่องมือศึกษา
ใชเปนเครื่องชวย ก็ควรอยูขางผูศึกษา
เปนอันวา เพื่อชวยผูศึกษา อรรถกถาภาษาบาลีที่เอาจากชมพูทวีป
มานั้น ทานก็แปลเปนภาษาสิงหฬจนหมด ในลังกาทวีปก็เลยมีแตอรรถกถาเปนภาษาสิงหฬ แลวก็มีของใหมในลังกาเองเพิ่มขึ้นมาอีกบาง สวน
อรรถกถาบาลีที่นั่น ก็เปนอันคอยๆ หมดไปจนสิ้น
นี่ก็คือเปนอรรถกถารุนใหม จึงนับของเดิมในภาษาบาลีเปนรุนแรก
ยุคที่ ๑ สวนอรรถกถาภาษาสิงหฬนี้ ก็เปนรุน ๒ ยุคที่ ๒ ซึ่งก็แปลมา สืบ
มาจากของยุคที่ ๑ นั่นเอง
เรื่องไมจบเทานั้น หันกลับไปดูในอินเดียแดนชมพูทวีป พระที่นั่นก็
ใชอรรถกถาภาษาบาลี ของรุนแรก (ที่นับเปนยุคที่ ๑) เรียนกันมา ไมรู
ดวยกับอรรถกถาสิงหฬ ที่เปนรุน ๒
แตตอมา พุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมลงๆ รักษาคัมภีรไวไดเฉพาะ
พระไตรปฎกบาลี สวนอรรถกถาภาษาบาลีรอยหรอหลนหายไปจนหมด
(นี่คือรุนแรกหมดจริงๆ)
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จนถึงใกลๆ พ.ศ. ๙๕๐ พระพุทธโฆสาจารย ชาวอินเดีย ก็ไดรับ
คําสั่งจากอาจารยของท าน ใหไปลั งกาทวีป ไปขอแปลอรรถกถาภาษา
สิงหฬที่นั่น กลับมาเปนภาษาบาลี แลวจะไดเอาไปใชเปนเครื่องมือชวยใน
การศึกษาพระไตรปฎกบาลีในชมพูทวีปกันอีก
พระพุทธโฆสาจารย จากอินเดี ยนั้น เมื่อถึงลังกาทวีป ผานการ
ทดสอบแลว ก็ไดรับอนุญาตใหแปลอรรถกถาภาษาสิงหฬ กลับเปนภาษา
บาลีจนเสร็จเกือบทั้งหมด (ที่เหลือ ก็มีทานอื่น เชน พระธรรมบาลมาแปล
จนหมด) แตทานไมไดแปลแบบคําตอคํา ทานแปลแบบสะสางรวบรวม
ประมวลความ เสร็จงานไดอรรถกถาภาษาบาลีแลว ก็นําไปชมพูทวีป
งานของพระพุทธโฆสาจารยเสร็จ ลังกาทวีปก็ไดอรรถกถาภาษา
บาลีดวย และที่ลังกาก็ใชอรรถกถาชุดใหมนี้เปนแบบแผนตอมา สวน
อรรถกถาภาษาสิงหฬก็หมดสิ้นไป
ถึงตอนนี้ ก็เปนอันวา เขายุคที่ ๓ คือ มีอรรถกถาภาษาบาลีชุดใหม
เปนอรรถกถารุนที่ ๓ ซึ่งมีอยูและใชกันทั่วไปในปจจุบัน
หมายความวา เวลานี้ เมื่อพูดคําวา “อรรถกถา” ก็หมายถึงอรรถกถารุนที่ ๓ นี้ จนคนแทบไมรูเรื่องเกาของอรรถกถายุคกอนๆ
จึงควรทวนไววา อรรถกถามี ๓ รุน ใน ๓ ยุค คือ
รุนที่ ๑ อรรถกถาภาษาบาลี ที่สืบมาตั้งแตพุทธกาล แตสูญสิ้น
ไปแลว
รุนที่ ๒ อรรถกถาภาษาสิงหฬ ที่แปลจากอรรถกถาบาลีรุนที่ ๑
ก็หมดสิ้นไปแลว
รุนที่ ๓ อรรถกถาภาษาบาลี แปลจากอรรถกถารุนที่ ๒ (แปล
จากภาษาสิงหฬ) ซึ่งใชกันอยู
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อรรถกถานั้น ก็ดังที่พูดมาแลว ถาวากันอยางเครงครัด ก็คือตัว
ถอยคําบอกความหมายหรือขอความอธิบายพุทธพจนและตัวบทตางๆ ใน
พระไตรปฎก
ตัวอรรถกถาแทๆ นี้แหละ ที่ถือวาสําคัญมาก ทานพยายามรักษา
สืบทอดมาใหดีที่สุด เปนแกนของการศึกษาเลาเรียนที่จะใหเขาถึงพุทธ
พจนและทั่วทั้งพระไตรปฎก
อรรถกถาจึงเปนเนื้อแทหรือสวนแกนของคัมภีรที่เรียกวาอรรถกถา
แตนอกจากตัวอรรถกถาแทๆ แลว ก็มีสวนที่ประกอบอรรถกถา
หรือเนื้อหาที่พวงมาดวยในคัมภีรหรือตําราที่บรรจุอรรถกถานั้นๆ จะวา
เปนกําไรหรือของแถมติดมา ก็ได
สวนประกอบ และสวนพวงนี้ ที่สําคัญก็ไดแก
- ความคิดเห็นของทานผูจัดทําอรรถกถา ที่เรียกวาพระอรรถกถาจารย คัมภีร(ที่บรรจุ)อรรถกถานั้น บางทีก็เปนเวทีถกเถียงไป
ดวย เชน ทานวา ในเรื่องนี้ “เกจิ” อาจารยบางพวกวาอยางนี้
“อปเร” อาจารยอีกพวกหนึ่งวาอยางนั้น “อญฺเญ” อาจารยพวก
อื่นวาอยางโนน ที่ทานปฏิเสธ ก็มาก ที่ทานเห็นดวย ก็มี
- เรื่องราวและเรื่องเลา เพื่อประกอบหรือเสริมความรูความเขาใจ
มีทั้งเรื่องจุกจิกเล็กๆ นอยๆ และเรื่องใหญเรื่องยาว เชน ทานจะ
อธิ บ ายความในพระสู ต รหนึ่ ง มี คํ า เริ่ ม เรื่ อ งบอกว า เวลานั้ น
พระพุทธเจาประทับที่เมืองราชคฤห พระอรรถกถาจารยก็อาจจะ
บอกความหมายของชื่อเมือง และเลาประวัติของเมืองนั้น หรือใน
พระสูตรนั้น พระพุทธเจาทรงสนทนากับพราหมณชื่อนั้นๆ ทานก็
แนะนําตัวใหรูวาเขาเปนใคร มีกําเนิด มีวงศตระกูล มีประวัติ มี
อิทธิพล ฯลฯ อยางไร
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โดยเฉพาะเรื่องที่มักจะยาว ก็คือ เรื่องราวอันเปนขอปรารภ
ที่พระพุทธเจาจะตรัสคําสอนหรือคาถาครั้งนั้นๆ หรือขยาย
รายละเอียดของเรื่องที่กลาวไวในพระไตรปฎกเพียงยนยอ (เชน
เรื่องในคัมภีรอรรถกถาธรรมบท และในคัมภีรอรรถกถาชาดก)
บางทีก็มีเรื่องที่ทานเลาเสริมเขามาเอง เพื่อประกอบความ
เขาใจในการอธิบายสาระบางอยาง นับวาเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด
เรื่องตํานานก็มาก รวมทั้งเรื่องเลาสืบกันมาในถิ่น เรื่องราว
มากมายในยุคสมัยตางๆ บนลังกาทวีป ซึ่งแนนอนวาไมไดมีมา
จากอรรถกถาภาษาบาลีรุนแรกที่เขาไปในลังกา แตในชีวิตจริงที่
เรียนที่สอนกันในลังกาทวีปนั้นเอง เรื่องราวเหตุการณที่พบเห็น
ไดยิน ก็ถูกบันทึกเก็บรวมเขามา เปนประโยชนสวนแถม
ในอรรถกถาภาษาบาลีปจจุบัน คือรุน ๓ ที่ใชกันอยู มี
เรื่องราวในลังกาทวีปเหลานี้มากมาย ทั้งเรื่องบานเมือง การ
สงคราม เรื่องพระสงฆ เรื่องชาวบาน รวมทั้งเรื่องมาในตํานาน
อยางทีปวงส์ พงศาวดารลังกา แสดงวาพระพุทธโฆสาจารย เปน
ตน รับทอดมาจากอรรถกถาภาษาสิงหฬ ที่เปนรุน ๒ นั้น

บอกแลววา เนื้อแท ซึ่งทานถือเปนสําคัญ ตองรักษาสืบทอดใหดี ก็
คือตัวอรรถกถาจริงๆ ที่พูดมาแลว ถึงอยางนั้น ก็ยังมีขอที่ตองมาถกเถียง
กันภายหลังบาง แตถาไมมีตัวอรรถกถาที่แทนี้ เราจะเขาถึงพระไตรปฎก
ของเดิมซึ่งเปนภาษาบาลีนั้นไมไหว แคคําพูดงายๆ ก็อาจจะติดตันเลย
เหมือ นคนอานภาษาอื่น โดยไมมี พจนานุกรม ไมมี dictionary
(พึ่งคนจริงจังไมได เพราะเปนภาษาที่ตายแลว คนเปนเพียงตัวตอ)
สวนเรื่องราวตางๆ และเรื่องเลาสืบมาทั้งหลายนั้น อยางที่วาแลว
เปนสวนเสริมสวนประกอบ
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ในสวนของเรื่องราวเชิงประวัตินั้น เทาที่ไดพบ ทานคงจะเอาใจใส
ระวังมากหนอยสําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา ดังที่มีการบอกแจงวา
ที่คัมภีรโนนวาอยางนั้นนะ ไมใช ไมควรไปถือตาม
ยกตัวอยาง ในคัมภีรบรรจุอรรถกถาแหงอปทาน (อป.อ.๑/๘๑) ทาน
เลาพุทธประวัติ บอกวาเสด็จออกผนวชในวันที่พระราหุลประสูติ แลวทาน
ก็เขียนกํากับไววา
“ย ปน ชาตกฏฐกถายํ ‘ตทา สตฺตาหชาโต ราหุลกุมาโร
โหตี’ติ วุตฺต, ต เสสฏฐกถาสุ นตฺถิ ฯ ตสฺมา อิทเมว คเหตพฺพํ ฯ”
(“สวนคําที่กลาวไวในอรรถกถาแหงชาดกวา ‘เวลานั้น ราหุลกุมาร
ประสูติแลวได ๗ วัน’ คําที่วานั้น ไมมีในอรรถกถาอื่นเลย เพราะฉะนั้น
พึงถือเอาดังที่บอกมานี้เทานั้น”)
[พึงทราบดวยวา คัมภีรอรรถกถาชาดกชวงตอนนี้ เวลานี้ดูเหมือน
จะหายไป และเทาที่มีกันอยู กลายเปนถูกแทนที่ดวยขอความจากอรรถกถาแหงอปทานนี้เอง]
สวนเรื่องราวอยางอื่น เชน เรื่องของพระเรวตะนี้ ทานคงถือสําคัญ
แคสาระของเรื่อง หรือเหตุการณที่เปนตัวประเด็น หรือเปนแกนของเรื่อง
แลวก็ปลอยใหนําไปเลากันแบบสบายๆ เพราะเรื่องอดีตอยางนี้ ไมมีทางที่
ใครจะคนหาตรวจสอบใหไดแนชัดกวานั้น
ยิ่งเมื่อเอาไปเลาประกอบเสริมสาระทางธรรม ก็ขยายความกันไป
บางทีมีบทสนทนาโตตอบใสเขามาดวย โดยมุงใหไดผลในการเลาเรื่อง
ประกอบการอธิบายธรรมนั้น เชน ทําใหนาสนใจ ไดรส ชวยเสริมความ
เขาใจ ใหเห็นจริงเห็นจังยิ่งขึ้น แมกระทั่งใหนาตื่นเตน จนบางทีไมทันนึก
วาไปขัดกับขอมูลฐานเดิม หรือเสี่ยงตอการพลาดหลัก
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ลักษณะอีกอยางหนึ่งที่เดนของคัมภีรชั้นหลังที่บรรจุอรรถกถาสืบ
มานี้ คือมีเรื่องราวจําพวกอิทธิปาฏิหาริย ยิ่งใหญอัศจรรย พิลึกพิลั่น
นาจะเหลือเชื่อมากมาย ขอนี้คงเปนไปตามความนิยมของยุคสมัย ที่เปน
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมแหงกาลเทศะนั้น
แตความนิยมของยุคสมัยอยางนั้น พอถึงยุคใหม คานิยมทาง
วรรณกรรมเปลี่ยนไป เรื่องที่คนของยุคสมัยในกาลเทศะนั้นอานฟงแลว
ฟูฟาตื่นใจ แตคนตางสมัยในกาลเทศะอื่นอานฟงแลวกลับตรงขาม ทําให
เสียความรูสึก ชวนใหไมเชื่อ หรือถึงกับปฏิเสธ ไมสนใจ ไมอยากอาน
ลักษณะยิ่งใหญอัศจรรยอยางนั้นดานหนึ่ง ก็คือ จํานวนเลขที่
มากมายมโหฬาร เชน แปดหมื่น แสนโกฏิ หลายอสงไขย
ความยิ่งใหญอัศจรรย และจํานวนมากมายมหาศาลอะไรเหลานี้ คง
ตองนึกถึงอยางรูเทาทัน โดยเขาใจสภาพของยุคสมัยในกาลเทศะนั้นๆ
ขอใหนึกยอนไปถึงสภาพแวดลอมทางลัทธิศาสนาและความเชื่อถือ
ตามคติฮินดูเปนตน ในอินเดียยุคนั้น ที่เทวดาทั่วจักรวาล ยกทัพเหาะมา
เต็มฟา ใชอาวุธวิเศษทําสงครามกัน ฯลฯ พระอิศวรพิโรธ สาปแชงกึกกอง
กัมปนาทสนั่นหวั่นไหว เกิดเปนเหตุการณอัศจรรยพิลึกพิลั่นแสนตื่นเตน
(หลายทานคงจําไดถึงภาพยนตรอินเดีย ในสมัยที่ผานมาใกลๆ นี้)
ในยุคที่เทพเจาทรงศักดาสําแดงเดช เต็มไปดวยอิทธิฤทธิ์ของโลภะ
โทสะ โมหะอยางนั้น พุทธศาสนาก็มีการแสดงธรรมที่ชวยใหเทวดาจํานวน
หมื่น แสน อสงไขย หรือหลายโกฏิ พนกิเลส บรรลุธรรม กลายเปนเทพที่
ดีมีเมตตากรุณา
เมื่อจะพูดกับเขา ก็ตองวากันใหทันใหถึงสมัยนิยมของกาลเทศะ
อยางนี้ จึงจะพอถวงดึงตรึงศรัทธาและความสนใจของเขาได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๗

ยกตัวอยางเล็กนอยก็พอ (เพราะมีเรื่องเยอะ หาไมยาก) เชน เรื่อง
ที่ทานเลาไวแหงหนึ่งในคัมภีรอรรถกถาแหงธรรมบท (ไมใชตัวอรรถกถา,
ธ.อ.๑/๗๗–๗๘) บรรยายเหตุการณตอนหนึ่งในพุทธประวัติวา
“…เสด็จขึ้นมากัณฐกะ มีนายฉันนะเปนสหาย อันเทวดา
ในหมื่นจักรวาลหอมลอมแลว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ...
อันทาวสหัมบดีพรหม ผูมีมหาพรหมหมื่นหนึ่งเปนบริวาร ทูล
ขอใหทรงแสดงธรรม... เมื่อจะยังพรหม ๑๘ โกฏิ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข ใหดื่มน้ําอมฤต…”
จะให ชั ด อี ก แง ห นึ่ ง ขอใหเ ที ย บเรื่ อ งเดี ย วกั น ที่ เ ปน ของเดิ ม ใน
พระไตรปฎก กับเรื่องนั้นที่นําไปเลาในคัมภีรบรรจุอรรถกถา
ดูตัวอยาง สมจิตตสูตร เมื่อพระสารีบุตรแสดง และพระพุทธเจา
เสด็จมาตรัสตอ พอพระสูตรจบ ก็คือจบเรื่อง (องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๑/๘๐) ไดคํา
สอนไวศึกษา
แตในคัมภีรบรรจุอรรถกถาแหงวินัย (วินย.อ.๑/๗๙) เลาเรื่องที่พระ
มหินทเถระไปลังกาทวีป ไดนําพระสูตรหลายสูตรของพระพุทธเจาไปเทศน
ในวาระตางๆ ในวาระที่ทานเทศน สมจิตตสูตร นี้ พอจบก็บอกวา มีเทวดา
บรรลุธรรมหลายอสงไขย
ที่วานี้ก็คืออยางที่บอกแลววา จับที่ตัวเหตุการณซึ่งเปนสาระหรือ
แกนของเรื่อง ไดแกการที่พระมหินทเถระไดไปลังกาทวีปในชวงเวลานั้น
และทํางานที่เปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนาสําเร็จ
สวนเรื่องราววิจิตรพิสดารอัศจรรยและจํานวนมโหฬาร ก็เขาใจไป
ตามลักษณะของวรรณกรรมแหงยุคสมัยในกาลเทศะอยางที่กลาวแลว โดย
รูเทาทันพรอมอยูวา อะไรเปนอรรถกถา อะไรเปนเรื่องเลาของทานผูสืบ
รักษาอรรถกถา
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จะดูที่งายกวานั้นก็ได คัมภีรหนึ่งที่สืบอรรถกถามา (สุตฺต.อ.๒/๑๙๒)
บอกวา ในพระนครสาวัตถี มีคนอยู ๑๘ โกฏิ และคลายกันนั้น คัมภีร
แหงอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๑/๑๓๑) เลาวา ในวันที่เขาปลอยชางนาฬาคีรีมา
ใหทํารายพระพุทธเจา แตชางกลับสงบไดนั้น ทรงแสดงธรรมแกชาวเมือง
ราชคฤหที่มาประชุมกัน ๑๘ โกฏิ มีผูไดบรรลุธรรม ๘ หมื่น ๔ พัน
คัมภีรอรรถกถาธรรมบทนั่นแหละ (ธ.อ.๑/๕) บอกวา ในสาวัตถีมี
คน ๗ โกฏิ (ตางกับ สุตฺต.อ. ที่วามี ๑๘ โกฏิ) ในจํานวนนี้ ฟงธรรมแลว
ไดเปนอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ยังเปนปุถุชนประมาณ ๒ โกฏิ (จํานวน
อริยสาวกประมาณ ๕ โกฏินี้ ใน ธ.อ. ตรงกันหมดทั้ง ๒/๘๙; ๗/๑๒; ๘/๑๔๙
ดวย คือ อริยชนมากกวาปุถุชน ๓ โกฏิ อาจจะเปนทานผูเดียวกันเลา)
คงไมมีใครคิดวา สาวัตถี และราชคฤห จะใหญโต มีคนอยูเมือง
ละถึง ๑๘๐ ลานคน (มากกวาพลเมืองหลายประเทศ) จํานวนคนอยางนี้
เรียกไดวาเปนตัวเลขอัศจรรย คงเขาในพวกที่เรียกวา “อเนกสังขยา”
คือเปนจํานวนที่มุงเพียงใหรูวามากมายเหลือเกิน นับไมได/ไมไดนับ
คงเปนทํานองวา เมื่อจะบอกวามาก ทานก็ขึ้น ๕๐๐ ไมใชเพียงโจร
๕๐๐ แตมีทั้งนั้น มาณพ ๕๐๐ ราชกุมาร ๕๐๐ ภิกษุ ๕๐๐ ภิกษุณี ๕๐๐
ฤๅษี ๕๐๐ ทารก ๕๐๐ กุมารี ๕๐๐ พอคา ๕๐๐ พระอรหันต ๕๐๐ บาง
คนคงใหนึกเทียบสํานวนไทย เชนวา รอยแปดพันเกา
เปนอันจับเอาที่สาระ หรือเจตนารมณก็แลวแต คือใหเห็นสําคัญวา
๑) มีเหตุการณที่ควรถือวายิ่งใหญนี้เกิดขึ้น ๒) มีคนเกี่ยวของจํานวนมาก
ที่พูดนี้ วาตามที่ไดพบและพอจะมองเห็นได ขอใหถือวาเปนการ
สันนิษฐานหรือเทาที่จะเดาได เปนทางของการศึกษา พึงพิจารณากันตอไป
แตดังไดบอกขางตนวา มุงใหรูเขาใจเพื่อวางใจวางทาทีและมองถึงทางที่จะ
ปฏิบัติใหพอดี

