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คําปรารภ
ทุกวันนี้คนไทยจํานวนมากยังมีความรูความเขาใจในหลัก
ธรรมคําสอนของพุทธศาสนาคอนขางนอย และสิ่งที่คิดวารูก็มีความ
ไมถูกตองอีกพอสมควร การธํารงรักษาพุทธศาสนาใหอยูคูสังคม
เพื่อประโยชนและความสงบสุขของทุกฝายเปนหนาที่ของชาวพุทธ
ทุกคน แตสวนใหญยังขาดการศึกษาและการปฏิบัติขัดเกลาตนเอง
เพื่อสรางชีวิตที่ดีงามใหเกิดขึ้น ระบบการศึกษาที่ผานมาก็มิไดเอื้อ
ใหเราไดเรียนรูที่จะเขาใจตนเอง เขาใจผูคนโดยรอบ หรือเขาใจใน
หลักธรรมเทาที่ควร
คําวา “วิถีเถรวาท” ซึ่งเปนคําที่มีความหมายพื้นฐานที่สุด
ของพุทธศาสนา ถูกตีความผิดเพี้ยน สรางความสับสนใหเกิดขึ้น แต
โชคดี ที่ เ รายั ง มี ค รู บ าอาจารย ที่ เ ป ย มด ว ยเมตตาไม มี ที่ สุ ด ไม มี
ประมาณ และทรงภูมิปญญาอยางยิ่งยวด คอยชวยชี้แนะและให
ความกระจาง
พระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเมตตาตรวจชําระตนฉบับหนังสือ การตอบขอของ
ใจของพระนวกะเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองใหปรากฏ รวมถึงมี
การขยายความเพิ่มเติมเพื่อใหเปนแหลงอางอิงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
วิถีเถรวาทที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเพื่อประโยชนของการศึกษาแก
พุทธบริษัททั่วไป

โรงเรียนทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ ไดรับความเมตตาจากทาน
เจาคุณอาจารยอนุญาตใหจัดพิมพหนังสือนี้ ตามอุดมการณแนวแน
ที่จะนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาออกเผยแผแกคนใน
สังคมไทย โรงเรียนทอสีจึงใครขอกราบขอบพระคุณทานเจาคุณ
อาจารยฯ และขออนุโมทนาบุญทุกๆ ทานที่มีสวนรวมจัดทําหนังสือ
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เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย
ภาคนํา: รวดเดียวจบ
พระพรหมคุณาภรณ: มีอะไรจะคุยกัน ก็วากันไป คราวที่แลวมี
อะไรติดคางอยู หรือจะตอเลย หรือจะเปลี่ยนเรื่อง ก็แลวแตทาน

พระนวกะ: ครั้งที่แล้วค้างไว้ เป็นเรื่องที่จะเรียนถามในครั้งนี้ ก็
คือปัญหาที่มีการเข้าใจผิดต่อคําว่า “เถรวาท” โดยมีคอลัมนิสต์
เอาไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในความหมาย
ก็เลยจะถามในประเด็นที่มาของคําว่า “เถรวาท” และการทํา
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแง่มุมต่างๆ
พระพรหมคุณาภรณ: เอาเปนวาอะไรเปนตัวปญหาเกิดขึ้น ก็
ตอบใหตรงตัวปญหานั้นไปเลย ดีไหม

พระนวกะ: ดีครับ
พระพรหมคุณาภรณ: มีคอลัมนิสตวา ก็ขอทราบที่เขาวาอยางไร
กอน แลวคอยตอบใหตรงกับที่เขาวา
*

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พูดคุยกับพระนวกะในพรรษา วัดญาณเวศกวัน
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ และพูดเสริมเรื่องมหายาน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
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พระนวกะ: ปัญหานัน้ เกิดจากบทความในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็คอื ว่า มีบทความชือ่ ว่า “การ
ศึกษา ‘แห่งชาติ’ ของไทย ใน ‘วิถเี ถรวาท’ ท่องจําคําครูเป็นสําคัญ”
ซึง่ เขียนโดย สุจติ ต์ วงษ์เทศ ต้องอ่านคอลัมน์ดว้ ยไหมครับ
พระพรหมคุณาภรณ: ดี ทานที่มานี่อาจจะยังไมไดฟง ยังไมได
อานกันหมด ก็จะไดฟง แลวเราจะไดทราบขอมูลที่เราจะพูดถึง คือ
สิ่งที่เราจะพูดถึง เราก็ตองรูใหชัด และพูดใหตรงกับที่เขาวา

บทความที่ ๑: วิถีเถรวาท
พระนวกะ: ขออนุญาตอ่านบทความให้ฟัง:
“มติชน” วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปที่ 31 ฉบับที่ 11022
คอลัมน สยามประเทศไทย โดย สุจิตต วงษเทศ
การศึกษา“แหงชาติ”ของไทย ใน“วิถีเถรวาท”
ทองจําคําครูเปนสําคัญ
(มีภาพประกอบนําเรื่อง เขาใจวาเปนภาพนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนใน
เครือ่ งแบบ นัง่ พับเพียบบนพืน้ หองประชุมในพิธไี หวครู มีคาํ บรรยายใตภาพวา วิถี
เถรวาทในเครือ่ งแบบการศึกษา “แหงชาติ” ตอจากนัน้ เปนตัวบทความ ดังตอไปนี)้

การศึกษา“แหงชาติ”ระดับอุดมศึกษาของไทยอยูในภาวะ
ดอยประสิทธิภาพ เห็นชัดเจนมาก จนเปนทีร่ บั รูท วั่ กัน สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเลยตองจัดประชุมสัมมนาวิพากษการ
อุดมศึกษาไทย ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้
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๓

เอกสารของสํานักงานฯระบุวา “ในปจจุบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวมประสบปญหาเกีย่ วกับขาดปรัชญาแนวทางการบริหารจัด
การทีช่ ดั เจน” และมีรายละเอียดวา
“ขีดความสามารถในดานการแขงขันของมหาวิทยาลัยไทย
ในปจจุบนั มีการถดถอยลงอยางตอเนือ่ ง โดยสังเกตไดจากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยที่กระทําโดยหนวยงานตางๆ อาทิ Times
Higher Education ซึง่ ในป ค.ศ. 2005-2006 มีมหาวิทยาลัยไทย
เพียง 1 แหงติดอันดับ
แตในการประเมินครั้งลาสุดมหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุม
มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมต่ํา โครงสรางพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรอยูใ นระดับทายๆของประเทศทีไ่ ดรบั การจัดอันดับ”
“การศึ ก ษาของธนาคารโลกในเรื่ อ งการอุ ด มศึ ก ษาใน
ประเทศกําลั ง พั ฒนาที่ระบุวา ปจจัยทําใหมหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศเหลานีถ้ ดถอยลง ไดแก 1. คุณภาพของคณาจารยใน
มหาวิทยาลัย 2. ปญหาทีน่ กั ศึกษาประสบ 3. ทรัพยากรทีไ่ มเพียง
พอและความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย และ 4. การเมืองใน
มหาวิทยาลัย เชน การไดมาของผูบริหารโดยการเลือกตั้งของ
มหาวิทยาลัย”
เหตุที่อุดมศึกษา“แหงชาติ”ของไทยดอยประสิทธิภาพก็
เพราะ มีวถิ คี ดิ อยาง“เถรวาท” หมายถึงทองจําตามคําสอน(วาทะ)
ของครูอาจารย(เถระ)เปนใหญสดุ ใครจะละเมิดหรือสงสัยมิได

๔

คนไทย ใชกบเฒา?

ถาไมปรับเปลีย่ นวิถเี ถรวาทใหลดลงหรือเลิกไป ก็เปลีย่ น
อยางอืน่ ไมได หรือเปลีย่ นไดลาํ บากมากจนไมเปลีย่ น
วิถีเถรวาททําใหปรัชญาการศึกษา“แหงชาติ”ของไทยทุก
ระดับ ตัง้ แตประถม, มัธยม, อุดม เนน“รูปแบบ” สําคัญกวา“เนือ้
หา” เห็นไดจากใหความสําคัญกับเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
มากกวาความคิดในสมอง และลงทุนทํารัว้ ทําปายชือ่ สถาบันมาก
กวาลงทุนหองสมุด-หองแล็บ ฯลฯ
อาจารยมหาวิทยาลัย“แหงชาติ”ของไทยจึงมัวแตหมกมุน
กับเครื่องแบบนักศึกษาโดยไมเอาใจใสความกาวหนาทางวิชาการ
สงผลใหอาจารยใหความสําคัญกับรายไดของตัวเองอยูเหนือผล
งานทางวิชาการ สรางสํานึกกะลอน, ขีโ้ กง, สัง่ สมสันดานเอารัดเอา
เปรียบคนอืน่ ฯลฯ เลยพากันแยงงบฯ ทํางานพิเศษ แลวเรหาเปน
“มาใช”หนวยงานอืน่ เชน กทม., เอกชน, ฯลฯ เพือ่ เพิม่ รายไดให
ตัวเองมากกวาทุม เทใหวชิ าความรู
การ“เลือกตั้ง”ผูบริหารมหาวิทยาลัยอยางที่เปนมาและ
กําลังเปนอยูข ณะนี้ คือความเสือ่ มของการบริหารจัดการวิชาความ
รูก ารศึกษาทัง้ ระบบ
ฉะนัน้ ตองพิจารณาลด ละ เลิก วิถเี ถรวาทเปนสําคัญ เวน
เสียแตจะเห็นเปนอยางอืน่ ทีด่ กี วา แตถา ยังไมยอมรับความจริงก็
ตองตกอยูใ นความดอยประสิทธิภาพตอไปจนกวาจะหาไม

๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

บทความที่ ๒: วิถีเถรวาทไทย
พระนวกะ: จบ เป็นบทความแรกทีอ่ อกเมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
ครับ และล่าสุดเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใน
หนังสือพิมพ์มติชนรายวันเช่นเดียวกัน คุณสุจติ ต์ วงษ์เทศ ก็ออกมา
เขียนอีกบทความหนึง่ เรือ่ ง “ของจริง-ของปลอม ในโลกของศิลป
ศาสตร์ไทย” ขออนุญาตอ่าน:
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปแบบ
ประเมินโครงการที่ผมไปบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติศาสตรแหง
ชาติและปราสาทพระวิหาร เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ กรกฎาคม แลว
สงมาใหผมอาน มีบางขอบางคนเขียนวา
“ควรใชคําสุภาพตอคณะศิลปศาสตร ไมใชใชคํารุนแรง
และควรใหเกียรติคณะศิลปศาสตรดวย ไมใชอยากพูดอะไรก็พูด
เขาเรียกวาไมมีมารยาทการเปนวิทยากร”
ตอบวาผมตั้งใจพูดอยางนั้น เตรียมการพูดอยางนั้นแทๆ
เตรียมพูดนานมาก หลายวันหลายเดือนหลายป แมเขียนใน
คอลัมนนี้ก็เขียนอยางที่พูดวันนั้น
ตอบวาไดพูดอธิบายและบอกหลักฐานแลวทุกอยาง แม
เอกสารที่แจกก็มีใหเห็นหลักฐาน ปญหาอยูที่คนฟงสวนมากไม
เคยรูจักหลักฐาน สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (รวมทั้งที่
อุบลฯ) ก็มักไมเผยแพรหลักฐาน เพราะสอนกันตาม “วิถีเถรวาท
ไทย” คือทองจําเปนนกแกวนกขุนทอง

๖
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“วิถีเถรวาทไทย” ใชทองจําเปนสรณะนี้เอง ที่อาจารย
ธีรยุทธ บุญมี บอกไวในคราวปาฐกถาทบทวนทิศทางไทย เมื่อ
เร็วๆ นี้ วามีรากเหงาปญหาขอหนึ่งอยูที่ “ศรัทธาปลอมๆ”
ศิลปศาสตรในมหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนใหสังคมไทยมี
“ศรัทธาปลอมๆ” ดวย “วิถีเถรวาทไทย” จะยกขอความของ
อาจารยธีรยุทธมาใหอานกอนดังนี้
“ปญหาคนไทยไมอยูกบั ปญญาความรู แตอยูกับศรัทธา
ปลอมๆ เพราะไมเคยมีอํานาจจริงจัง ไมเคยแกปญหาตัวเองและ
ของประเทศดวยหลักเหตุผล คนไทยจึงสอพลออุดมการณมา
นาน เชน ยึดมั่นประชาธิปไตยเลือกตั้งที่มีแตการซื้อเสียงและผล
ลัพธก็คือชาวบานไมไดอะไร แตกลุมทุนการเมืองเปนผูเสวย
ประโยชนระบอบประชาธิปไตยแบบทุนสามานยรุงเรือง บางสวน
ก็ยึดมั่นในอุดมการณชาติ-ศาสน-กษัตริย แบบปลอมๆ คือไมได
เนนการยึดมั่นแบบใชปญญาที่จะทําใหสถาบันหลักของชาติกาว
หนา เกิดประโยชนที่สถาพรตอบานเมืองและประชาชนจริงๆ
เมื่อมีวิกฤตทุกหนก็เกิดการขัดแยงทางความคิดปลอมๆ ซึ่งไม
ไดเกิดจากแกนสารทางปญญา จึงคลี่คลายไมได”
เมื่ อ อยู ใ นโลกปลอมๆ มานานมาก บรรดานักศิล ป
ศาสตรไทยเลยงงมากเมื่อไดยินของจริงๆ ของไมปลอม เพราะ
ตางจากของปลอมๆ ที่ตัวเองคุนเคยแลวงมงายมานาน

พระนวกะ: จบบทความครับ

๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

พระพรหมคุณาภรณ: ก็ไมยาวเทาไร อยากจะถามทานที่ฟงกอน
วาฟงแลวทานมีความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางไร
แตการที่จะมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ก็ตองมีฐาน คือมี
ความรูความเขาใจวาเถรวาทคืออะไร จึงจะรูวาเขาเขียนผิดหรือ
เขียนถูก ถาเราไมรู เราก็นึกไมออกใชไหม อันนี้มันกลายเปนวา
เปนประโยชนขั้นที่หนึ่ง คือมาดูพวกเราเองในฐานะที่ทานเปนตัว
แทนของพระไทย หรือวาคนไทยทั่วไป วามีฐานความรูในเรื่องเถร
วาทที่จะฟงทานผูนี้หรือไม ฟงแลวมองเรื่องออกหรือไม
อยากจะฟงทานดวยวามีความคิดเห็นอยางไร รูสึกอยางไร
ใครอยากจะพูดบางไหม นิมนตครับ

พระนวกะ: อันนี้อาจจะยังเป็นความคิดเห็นนะครับ
พระพรหมคุณาภรณ: ไมเปนไร ขั้นความคิดเห็น ตอนนี้ถาม
ความคิดเห็น

พระนวกะ: คือ ผมเข้าใจว่าเถรวาทนี่ หลักการสําคัญคือ การ
รักษาคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าให้ถกู ต้องมากทีส่ ดุ ครับ จึงต้องมี
การท่องจํา แต่วา่ เวลาสังคมนําไปใช้ ผมเข้าใจว่าสังคมเอาไปใช้
แบบผิดๆ ครับ คือทีส่ งั คมไทยบอกว่ามีรากฐานมาจากเถรวาท
เป็นการเข้าใจผิดอย่างแรง คือเอาแต่ตวั รูปแบบคือการท่องจํา แต่
ไม่เอาตัวเนือ้ หาว่าก็คอื คําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ดังนัน้ จึงยึดติด
แต่รปู แบบหรือท่องอย่างเดียว ต้องเชือ่ ฟังอาจารย์อย่างเดียว ทําให้
มันเพีย้ นครับ แล้วนักวิจารณ์เขาวิจารณ์ เขามองเถรวาทในฐานะ
รูปแบบครับ บางทีเขาจะพูดแบบเหมารวมไป ขอบคุณครับ

คนไทย ใชกบเฒา?
๘
พระพรหมคุณาภรณ: เอาละขอบใจ ใครจะมีความเห็นอะไร ก็
นิมนต แตอยาใหยาวนัก เพราะเวลาของเรานอย ใครอยากจะพูด
อะไรไหมครับ

พระนวกะ: จากการทีไ่ ด้อา่ นบทความ แล้วไปทําการบ้านหาข้อมูล
เกีย่ วกับคําว่า “เถรวาท” จากทีม่ าต่างๆ แล้วถามความคิดเห็นจาก
อาจารย์ทสี่ อนทางด้านศาสนา ได้ขอ้ มูลหลายอย่าง ทีเ่ ห็นจุดบอด
ในการเขียนคอลัมน์นวี้ า่ มีขอ้ มูลหลายอย่างทีม่ คี วามผิดพลาด
ถ้ายังไม่แตะเรื่องของเถรวาท การที่เขาเอาข้อมูลการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัยของไทยก็ผดิ พลาด ในทีน่ บี้ อกว่าติดอยู่
แค่ครัง้ เดียว มีตดิ มหาวิทยาลัยเดียวตอนการสํารวจครัง้ แรก ครัง้ ที่
สอง ไม่มมี หาวิทยาลัยไทยติดเลย
จากทีผ่ มได้ถามอาจารย์ทคี่ ณะของผม ถ้าผูร้ จู้ ริงๆ จะบอก
ได้วา่ การสํารวจจริงๆ มี ๒ ครัง้ ครัง้ แรกติดมหิดลกับจุฬาฯ ส่วน
ครัง้ ที่ ๒ เหลือแต่มหิดลอยูม่ หาวิทยาลัยเดียว นีค่ อื ข้อมูลก็ผดิ ใน
เรื่องของการใส่ใจกับรูปแบบการแต่งกายอะไรต่างๆ มันมีความ
สําคัญทีม่ นั ต้องให้เกิดความปลอดภัยกับนักศึกษา อันนีค้ อื ผิวเผิน
แต่ว่าพอมาแตะในเรื่องของเถรวาท เขาใช้คํานี้เป็นการ
เหมาภาพรวมว่าการศึกษาไทยทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันแบบท่องจํา ใช้กบั คํา
ว่า “ระบบเถรวาท” คือท่องจําคําครู ซึง่ จริงๆ แล้ว มันเป็นคําทีไ่ ม่
ควรจะมาใช้ในบริบทแบบนี้ มันเป็นการเรียนแบบจํามากกว่า น่า
จะใช้บริบทคําอืน่ มากกว่านีค้ อื เขาไม่ให้ความหมายของเถรวาท
อย่างชัดเจนจริงๆ ซึง่ ตามทีม่ าเถรวาทจากการทีไ่ ด้คยุ กับอาจารย์
ทัง้ สองท่าน ก็บอกว่าในหลักฐานตามพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่มคี ําว่า

๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

เถรวาทปรากฏ คําว่า “เถรวาท” มาปรากฏหลังจากมีการ
สังคายนามาแล้ว เมือ่ เกิดแตกเป็นนิกายขึน้ มา ซึง่ คําว่าเถรวาทใช้
โดยห่างช่วงกัน ขาดหาย ไม่มกี ารใช้ตอ่ เนือ่ งชัดเจน
มาภายหลังนักวิชาการพยายามจะร้อยเรียงประวัติศาสตร์
ร้อยเรียงทีม่ าให้เข้าเป็นเรือ่ งเดียวกัน ก็เลยแต่งเติมเข้าไปจนเจอคํา
ว่าเถรวาท ซึง่ คํานีเ้ อาเข้าจริงๆ เพิง่ ใช้เมือ่ ตอนการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๙๓ ซึง่ จัดทีป่ ระเทศ
ศรีลงั กา โดย Dr. G.P. Malalasekera เป็นประธานของ
พสล. เพราะว่ามีการเข้าใจผิดว่า เมือ่ ฝรัง่ มาศึกษาพุทธศาสนาใน
เอเชีย ไปเจอทางญีป่ นุ่ ทางจีน เกิดการขัดแย้งกัน ต่อว่ากันว่า
ตัวเองเป็นมหายานแล้วอีกฝ่ายหนึง่ เป็นยานทีต่ า่ํ กว่า หรือสอนไม่
ถูกต้อง จึงใช้คําว่า “หินยาน” ขึน้ มา ทีนพี้ อหินยานทีเ่ ขาเอามาใช้
มันเป็นคําทีอ่ าจารย์บอก มันเป็นคําต่อว่า พอเอามาใช้ผดิ บริบท
แล้วคนไทยทีไ่ ม่มคี วามรูภ้ าษาตอนนัน้ พอไปฟังฝรัง่ มาเรียกพระ
ทางไทย ทางเอเชียว่าเป็นหินยาน ก็เลยรับเอาอย่างนัน้ พอมา
ประชุมทําความเข้าใจชัดเจนแล้วว่าทีม่ ามันเรียกผิด จึงมีการตกลง
ให้ใช้คําว่า “เถรวาท” ในการประชุมครัง้ นัน้ สําหรับพุทธศาสนา
นิกายทีไ่ ม่ใช่มหายาน นีเ่ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้น
ส่วนวิถที ปี่ รากฏในพระไตรปิฎก ในคําสอนอะไรต่างๆ ไม่
เคยมีวถิ ไี หนเขียนชัดเจนว่าเราสอนแบบเถรวาท
พระพรหมคุณาภรณ: ถามนิดหนึ่ง ทานอานหมดหรือเปลา
เพราะเคยไดยินคลายๆ วา ทานผูเขียน พูดถึงกาลามสูตร อะไร
ดวย อานหมดหรือเปลาเมื่อกี้ มีหรือเปลา “กาลามสูตร”

๑๐
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พระนวกะ: กาลามสูตรจะเป็นอีกบทความหนึ่งครับ
พระพรหมคุณาภรณ: พูดถึงทานพุทธทาส และกาลามสูตร

พระนวกะ: อันนั้นเป็นบทความครั้งแรกที่เขียน แต่ไม่ได้เอามา
พระพรหมคุณาภรณ: ที่จริงตองรวมใหหมด ยอมเสียเวลาอีกนิด
หนึง่ คืออานขอมูลใหเพียงพอ ถาไมครบถวนสมบูรณ ก็ใหเพียงพอ
ระหวางที่รอไปหาบทความนั้น ก็พูดไปพลางๆ นิดๆ หนอยๆ
ยังไมเขาตัวเนื้อหาสาระ
เทาที่ฟงก็ไดที่สังเกตวา บทความที่อานกอน ใชคําวา “วิถี
เถรวาท” สวนบทความหลัง เติมคําวา “ไทย” เปน “วิถเี ถรวาทไทย”
อันนี้ก็เปนจุดที่นาสังเกตวา เหตุใดคราวหลังจึงเติม “ไทย” เขาไป
ขอพูดนอกประเด็นอีกนิดหนอยกอน คือเราจะไดยินคําพระ
ที่เปนคําสําคัญ คําที่ถือวาสูง ถูกนํามาใชในภาษาไทยในความ
หมายที่ไมสูเหมาะสม ยกตัวอยางงายๆ คําวา “อรหันต” เขาพูดถึง
นักการเมืองบาง คนอะไรๆ บาง เชนวา “๘ อรหันต” อะไรอยางนี้
เคยไดยินไหม ซึ่งก็เปนขอที่ควรสังเกตวา สังคมไทยเรา มีการใช
ถอยคําโดยไมคํานึงถึงความหมายที่แทจริง และไมระวังวาจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการศึกษา อันนี้เปนแงหนึ่งที่เปนเรื่องพื้นๆ
ไมตองลงลึกอะไร แคนี้ก็มปี ญหา แงอื่นเดี๋ยวคอยพูด
แงที่วานี้ก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํา ที่กลาย
เปนวิถีปฏิบัติในแนวนี้ตอๆ กันไป เหมือนอยางที่วา พอพูดถึง
บุคคลแบบประชดประชันอยางนี้ ก็เรียกวา “อรหันต” ทีนี้ พอพูดถึง
สถาบันหรือระบบอะไรสักอยางที่ตองการประชดประชัน ก็เรียกวา

๑๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

“เถรวาท” อะไรทํานองนี้
ถาเปนแบบนี้ ก็กลายเปนวา เมือ่ ตองการจะใหเปนคําทีเ่ ดน
ทีส่ ะดุด ในการทีจ่ ะประชดประชัน ก็นาํ เอาคําศัพทที่ควรจะใชแสดง
ความหมายที่ดีงาม ไปใชสอื่ ความหมายที่ไมดี หรือที่จะกระแหนะ
กระแหน นี่ก็เปนปญหาของสังคมไทยในวงกวาง
อาว หันกลับมาเรือ่ งบทความของคุณสุจติ ต เรือ่ งทีม่ กี าลามสูตร ตกลงไดไหมครับ นิมนต

บทความกอนที่ ๑: กาลามสูตร
พระนวกะ: อันนีเ้ ป็นบทความทีค่ ณ
ุ สุจติ ต์ วงษ์เทศ เขียนไว้เมือ่ วัน
ที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ในคอลัมน์ สยามประเทศไทย โดยสุจติ ต์
วงษ์เทศ ชือ่ เรือ่ ง “กาลามสูตร ไม่ให้เชือ่ ตํารา-พระไตรปิฎก” ขอ
อ่านต่อไปว่า:
ระบบการศึกษาไทยไมอยากใหคนฉลาด แลวกลัวคน
ฉลาดเกินไป เลยไมบอกเรื่องกาลามสูตร แลวไมยกยองปรัชญา
กาลามสูตรมาเปนปรัชญาการศึกษาไทย
“ครูบาอาจารยแตกาลกอนกลัวคนจะฉลาดเกินไปเพราะ
อาศัยกาลามสูตร เลยไมเอามาสอน.
กาลามสู ต รก็ ไ ม ถู ก เอามาทําให แ พร ห ลายเหมื อ นสู ต ร
อื่นๆ ทั้งที่เปนสูตรสําคัญที่สุดที่จะชวยใหเกิดผลดี”
ขอความที่ยกมานี้อยูในเอกสารสิ่งพิมพชื่อ การขุดเพชร
ในพระไตรปฎก ของทานพุทธทาส (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม เชิญขอความจากคําปราศรัย ที่กลาวแกชุมนุมผูมารวม

คนไทย ใชกบเฒา?
๑๒
บําเพ็ญบุญลออายุปที่ ๘๐ ของทานพุทธทาส เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๒๘ มาพิมพแจกและจําหนายทั่วไป)
กาลามสูตร มี ๑๐ ขอ ทานพุทธทาสเทศนสรุปงายๆ ไว
ทั้งหมด
“วิถีเถรวาท” ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระไตรปฎก
วามีมาแตครั้งพุทธกาล แลวตองยึดมั่นถือมั่นตามนั้น แตทาน
พุทธทาสสอนวา
“ในการสังคายนาครัง้ แรก ยังไมมพี ระไตรปฎก แตกม็ าพูด
กันในบัดนี้ วามีพระไตรปฎกมาแลวตัง้ แตการทําสังคายนาครัง้ แรก.
นั่นเปนเพราะไปหลงตามคํากลาวชั้นหลังๆ เมื่อเขามี
พระไตรปฎกเต็มรูปแบบในปจจุบัน.
การเทศนสังคายนาที่กลาวใหเขาใจวา มีพระไตรปฎกมา
แลวตั้งแตการทําสังคายนาครั้งแรกนั้น ไมตรงกับความจริง.
ถาอาศัยหลักกาลามสูตรแลวมันก็ตองกลาวอยางอื่น คือ
กลาววา มีแตธรรมวินัยที่ทองจําไวดวยปาก ยังไมไดจารึกลงไป
ใหเปนปฎก”
ทานพุทธทาสเทศนย้ําวา “พระไตรปฎกนั้น ถาจะยื่นให
แกนักศึกษาอาจจะปลดออกหรือฉีกออกไดสัก ๓๐ เปอรเซ็นต
ถาสําหรับนักวิทยาศาสตร นักโบราณคดีตัวยงแหงยุคปรมาณูใน
ปจจุบันหรืออนาคต อาจจะปลดออกไดอีก ๓๐ เปอรเซ็นต, ถา
สําหรับคนทั่วไปรวมทั้งยายแกตาแกที่สอนเด็กใหตีกระปองชวย
พระจันทรเมื่อราหูจับนั้น ไมตองปลดอะไรออกเลย.”

๑๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

สําหรับที่เหลือ ๔๐ เปอรเซ็นต จัดเปนเรื่องการดับทุกข
โดยวิถีทางวิทยาศาสตร ที่ไมอาจจะปลดหรือฉีกออกไดอีกตอไป
ทานพุทธทาสจึงเนนวา
นั่นแหละคือหลักพุทธศาสนาชั้นที่เปนเพชรเม็ดเอก

เถรวาทถูกกันออกไปนานแลว จากการศึกษาไทย
พระพรหมคุณาภรณ: เรื่องนี้ที่จริงตัวประเด็นมีอยู ๒ ขอสั้นๆ นิด
เดียวเทานั้น
แตถาจะรวบรัด ไมตองไปถึงนั่นหรอก เรื่องนี้ ไมตองเขา
ประเด็นดวยซ้าํ ไมวา จะประเด็นสัน้ หรือประเด็นยาว พูดปดไปไดเลย
เรื่องก็คือ คุณสุจิตตพูดถึงการศึกษาของชาติไทยในปจจุบัน
วาเปนวิถเี ถรวาท หรืออยูใ ตวถิ เี ถรวาท
แตเปนทีร่ กู นั ดีวา พุทธศาสนาเถรวาทไดถกู ตัด ถูกปลดออกไป
จากการศึกษาของรัฐไทยนานตั้งศตวรรษหนึ่งแลว และรัฐไทยไดรับ
เอาระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกเขามาอยางเต็มใจ พุทธ
ศาสนาเถรวาทเวลานี้ เรียกไดวาอยูนอกวงการของการศึกษา (ถูก
นิมนตเขามาอยางคนนอกเปนครั้งคราวตามเหตุการณ)
แลวจะมาเอาอะไรกับพุทธศาสนาเถรวาท
การศึกษาของชาติไทยปจจุบันนี้ เปนการจัดตามระบบของ
ตะวันตก แมแตการกําหนดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่พูดวาไป
นั้ น ก็ สื บ มาจากฝรั่ ง อย า งอั ง กฤษที่ เ ราเคยเรี ย กว า เป น อารย-

คนไทย ใชกบเฒา?
๑๔
ประเทศ ที่เราอยากจะเปนอยางเขา เปนของสมัยใหมนี้เอง
คนที่คุณสุจิตตพูดถึงวาเปนพวกวิถีเถรวาทอะไรนั้น ก็เปนผู
เลาเรียนจบมาจากเมืองนอก หรือโตมาในระบบของตะวันตก ไม
เคยรูจักดวยซ้ําวาเถรวาทคืออะไร หรืออะไรเปนเถรวาท
ทีนี้ ทานที่เขียนบทความก็อาจจะบอกวา เวลานี้ เถรวาทไม
ไดคุมระบบการศึกษาทางการของรัฐไทยก็จริง แตมีอิทธิพลอยูใน
วัฒนธรรมไทย จึงทําใหเปนอยางนี้ ก็จะตองวิเคราะหวิจัยกันตอ
ไปอีกวา พุทธศาสนาเถรวาทมีอิทธิพลติดมาในวัฒนธรรมไทยใน
ดานไหน สวนไหน แคไหน และในวัฒนธรรมไทยตามคติ “ในน้ํามี
ปลา ในนามีขาว” (เหมือนกับบอกวา “อยูนี่ดีแลว อยาไปไหน
เลย”) นี้ มีอะไรอื่นอีกที่เปนปจจัยเปนองคประกอบปรุงแตงสําคัญ
ทําไมคนไทยสมัยใหม คอนศตวรรษมานี้ ทีน่ ยิ มตามอยางตะวันตกนัก
หนา จึงไมซมึ ซาบวัฒนธรรมฝรัง่ ตามคติ “บุกฝาขยายพรมแดน” (คติ
“frontier” - “ที่นี่ยากไร ตองรุกไปหาขางหนา”) ถึงตอนนี้ ก็จะ
กลายเปนวาตองพูดกันยาวยืดเยื้อไป (แตถาคิดจะวิเคราะหวิจัย
ศึกษากันจริงจัง ก็จะไดประโยชนมาก)
เรื่องนี้เรามองในแงดีกอนวา ทานที่เขียนบทความนี้ทํางาน
ในเรื่องของสวนรวม คนที่ทํางานสวนรวม เราก็มองไวกอนวาทาน
มีเจตนาดีคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม
ในแงนี้ก็คือ คุณสุจิตตก็คงหวังดีตอการศึกษาของประเทศ
ไทย อยางในบทความนี้ ทานก็อยากจะใหการศึกษาของไทยเจริญ
กาวหนารุงเรือง แตดูสภาพที่เปนอยูนี้แลวทานก็เปนหวง แลวทาน
ก็อาจจะไดยินไดฟงเรื่องเถรวาทมาในแบบที่วาเมื่อกี้ ก็รูสึกวามัน

๑๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

ขัดขวาง มันทําใหประเทศไทยไมเจริญ การศึกษามันเลยเปนอยาง
นี้ เพราะทานเขาใจวาเถรวาทคือแคทองจํา และที่เรียนกันอยูนี้แค
ทองจําก็เพราะเถรวาท ทานคงรูเขาใจและคิดเห็นอยางนี้ จึงได
เขียนออกมาอยางนั้น
แตไมวา จะอยางไรก็ตาม เอาเปนวา ในชัน้ ตน เรามองในแงวา
ทานมีเจตนาดีทมี่ งุ หวังความเจริญแกประเทศไทย แตเจตนาดีอยาง
เดียวยังไมพอ จะตองรู ตองเขาใจเรื่องที่วากันนั้นใหชัดเจนดวย
แลวที่วานี้ เราจะพูดแตในดานขอมูลความรู เรื่องขอเท็จจริง
เรื่องของหลักฐานตามที่มันเปน เราไมเขาไปยุงเกี่ยวกับความเห็น
ของทาน เชนวาทานจะชอบหรือไมชอบใจ ทานจะไมเห็นดวย ไม
เอาดวยกับเถรวาทอยางไร ก็เปนเรื่องของทาน
เปนเรื่องที่นาเห็นใจอยู ถาหากวาทานไปไดยินไดฟงเขาพูด
มาวา เถรวาทมีความหมายอยางนี้ แลวทานก็วาไป เราฟงแลวก็
อยามัวไปโกรธ ไปขึ้งเคียด หรือไมพอใจ อะไรที่เปนความเห็นของ
ทาน ก็ใหทานวาไป แตที่เปนเรื่องของหลักฐานขอเท็จจริง ก็ตองชี้
แจงบอกแจงไปตามที่มันเปน ใหไดความรูความเขาใจ

ดูกันกอนวา เถรวาทที่พูดถึง เปนแบบของใคร
ในเรื่องนี้ ประเด็นสําคัญมีอยู ๒ จุด คือ
หนึ่ง ความหมายของคําวา “เถรวาท”
สอง เรื่องกาลามสูตร
สําหรับขอหนึ่ง คือความหมายของคําวา “เถรวาท” นั้น ตอน
นี้เราแยกเปน
๑) ความหมายของเถรวาท หรือเถรวาทในความหมายของ
คุณสุจิตต วงษเทศ
๒) เถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนาเอง
ตามทีอ่ า นนีก่ ช็ ดั อยูแ ลววา ในความหมายของคุณสุจติ ต วงษเทศ
“เถรวาท” คือการเลาเรียนศึกษาแบบเอาแตทอ งจํา เชือ่ ฟงครู
อาจารย ทานบอกวาอยางไร ก็เชือ่ ตามนัน้ แลวก็วา ตามๆ กันไป
อันนี้ไมไดวาตามถอยคําตรงตัวอักษรของทานผูเขียนนะ แต
จับเอาความอยางนี้ ผมจับความนี้ถูกไหม (เสียงตอบวา “ถูก”)
เมื่อจับความนี้ถูก เราก็มามองดูวา เถรวาทในความหมาย
ของพระพุทธศาสนาเอง เปนอยางไร
ในความหมายของพระพุทธศาสนา
เถรวาท คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่มุงจะ
รักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจา โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็รักษา
ตัวพุทธพจนเดิมไว ใหซื่อตรง และครบถวนที่สุดเทาที่จะทําได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

นี่หมายความวา จะใหครบหมดจริงยอมไมได ก็เทาที่จะทํา
ได นี้คือความหมายของเถรวาทในพระพุทธศาสนา
ในแงที่หนึ่งนี้ จะเห็นวา เถรวาทมีความหมายไมเหมือนกัน
คือเราแยกไดเลยวา:
ถาใครมาพูดถึงเถรวาทวาคือลัทธิทองจํา วาตามครูอาจารย
เชื่อไปเถอะ เราก็บอกนี่คือเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตต
วงษเทศ หรือทานจะบัญญัติอยางไรก็แลวแต
สวนความหมายของเถรวาทที่เปนพุทธศาสนา เราบอกได
ชัดเลยวา คือระบบการสืบทอดพุทธศาสนาที่มุงรักษาคําสอน
ดั้งเดิม โดยเฉพาะพุทธพจน ใหคงอยูอยางซื่อตรง และครบถวน
ที่สุดเทาที่จะทําได
เปนอันตองดูกันกอนวา เถรวาทที่เอามาพูดนั้น เปนเถรวาท
แบบของใคร

ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตร
ทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ ๒ คือที่ทานผูเขียน หมายถึงคุณสุจิตต
วงษเทศ พูดถึงกาลามสูตร โดยโยงมาเขากับเรื่องเถรวาท คือ ไป
ยกเอากาลามสูตรมาตีเถรวาท
คุณสุจิตตบอกวา กาลามสูตรสอนไว ไมใหเชื่ออยางนั้น ไม
ใหเชื่ออยางนี้ ไมใหเชื่อครูอาจารย แลวทีนี้ กาลามสูตรนั้นคืออะไร
กาลามสูตร ก็คือพระสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก เลม ๒๐ อยู
ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย
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ในประเด็นที่ ๑ ไดบอกแลววา ตามความหมายของพระพุทธ
ศาสนา “เถรวาท คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่มุงจะ
รักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจา โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็รักษา
ตัวพุทธพจนเดิมไว ใหซื่อตรง และครบถวนที่สุดเทาที่จะทําได”
จากความหมายนี้แหละ เถรวาทก็ไดรักษาคําสอนเดิมของ
พระพุทธเจาไวจนมาถึงเราในรูปที่เรียกวา พระไตรปฎกบาลี
กาลามสูตรเปนพระสูตรหนึ่ง ซึ่งอยูในพระไตรปฎกบาลีที่
เถรวาทรักษาไว เพราะฉะนั้น กาลามสูตรจึงมาถึงเราได และเราจึง
รูจักกาลามสูตรได ก็เพราะเถรวาทนี่แหละรักษาไว
ถาพูดอยางงายๆ ก็บอกวา ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตรใหคุณสุจิตตรูจักดวย
ทีนี้พอใครอางพระไตรปฎก เขาก็หาวาติดคัมภีร คราวนี้
คุณสุจิตตอางกาลามสูตร ก็คืออางพระไตรปฎกตอนหนึ่งนั่นเอง
ไปๆ มาๆ คุณสุจิตตก็เลยกลายเปนผูติดคัมภีรดวย
แตที่จริง คนที่อางพระไตรปฎก อางคัมภีร ไมจําเปนตองติด
คัมภีร แตเขาอางเพื่อใหเห็นหลักฐาน และตัวคนอางเองก็จะได
ระวังที่จะบอกขอมูลใหตรงกับของจริง แลวก็จะไดรูที่ไปที่มา พอได
หลักฐานหรือตัวขอมูลเดิมแลว ทีนี้ละ คนอื่นก็จะตรวจสอบคนที่
อางนั้นได หรือจะคนควาหาความรูใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ทําเองไดโดย
ไมตองมาอาศัยคนที่อางนั้นดวย
ตามที่วามานี้ จะเห็นวา เถรวาท กับกาลามสูตรนั้น อยูดวย
กัน มาดวยกัน แลวก็สอดคลองกัน
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แตถาเอาเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตตละก็ เถรวาท
กับกาลามสูตรก็ตองขัดกัน ถาวาตามกาลามสูตร ก็ไมเอาเถรวาท
แตถาไมเอาเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตรมาใหอาง
นี่ก็เพราะวา เถรวาทของคุณสุจิตตมีความหมายวาตองทอง
จํา ตองเชื่อตามครูอาจารย ตองวาตามกันไป ไมตองถาม ถาม
ไมได ของคุณสุจิตตมีคําวา “ไมตองถาม” ดวย ใชไหม

พระนวกะ: ห้ามถามครับ
พระพรหมคุณาภรณ: นี่แหละ ถาหากวาเถรวาทหมายความวา
ตองทองจํา ตองเชื่อตามครูอาจารย วาอยางไรก็วาตามกันไป หาม
ถาม อยางที่คุณสุจิตต วงษเทศบอกนั้น เถรวาทของคุณสุจิตต ก็
ขัดกับกาลามสูตร เพราะกาลามสูตรบอกวา อยาเพิ่งเชื่อ อยาปลง
ใจเชื่อเพียงดวยนับถือวาเปนครูอาจารย
แตถาเถรวาทของคุณสุจิตตขัดกับกาลามสูตร เถรวาทของ
คุณ สุจิต ตก็ไ มใ ชเ ถรวาทแท เพราะเถรวาทที่แ ทนี่แ หละที่ส อน
กาลามสูตรวา อยาปลงใจเชื่อเพียงดวยนับถือเปนครูอาจารย
เถรวาทเก็บกาลามสูตรมา รักษากาลามสูตรไว ถาเราทําตาม
เถรวาท เราก็พากันเรียนชวยกันสอนกาลามสูตรออกไป แตถาเรา
ขี้เกียจหรือโงเขลา เราไมเรียน ไมชวยกันสอนกาลามสูตร ก็ยังมี
กาลามสูตรทีเ่ ถรวาทเก็บรักษาไวใหคนรุน หลังมีโอกาสศึกษากันตอไป
รวมความวา ถาเอาเถรวาทตามแบบคุณสุจิตต ก็ขัดกันไป
หมด เถรวาทก็ขัดกับกาลามสูตร และเถรวาทก็ขัดกับเถรวาทดวย
ถูกไหม
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พระนวกะ: ถูกครับ
พระพรหมคุณาภรณ: ทีนี้ ถาเราเอาเถรวาทตามความหมายของ
พุทธศาสนา ก็ไมมีอะไรขัดกันเลย แตกลับยิ่งสอดคลองกันหมด
บอกแลววา เถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนา ก็
คือระบบสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่มุงรักษาคําสอนเดิม โดย
เฉพาะพุทธพจน ใหคงอยูอยางซื่อตรง และครบถวนที่สุด เทาที่จะ
เปนไปได ก็เพราะทานมุงรักษาคําสอนเดิมใหคงอยู ทานจึงรักษา
กาลามสูตรไวดวย กาลามสูตรอยูมาในพระไตรปฎก เมื่อรักษา
พระไตรปฎกไวได ก็จึงรักษากาลามสูตรไวดวย
กาลามสูตรบอกวาอยาเพิ่ง เชื่อ อะไรงายๆ เถรวาทรักษา
กาลามสูตรไวใหเราแลว เราจะเชือ่ กาลามสูตรหรือไมเชือ่ กาลามสูตร
ทานก็ไมวา อะไร มันก็ไมไดขดั อะไรกันเลย กลับเขากันดีไปหมด
แตถา เราบอกวากาลามสูตรสอนดีนะ ก็กลายเปนวา เถรวาท
นั่นแหละสอนดีนี่
เปนอันวา เถรวาทกับกาลามสูตรก็สอดคลองกัน เปนเรื่อง
เดียวกัน มาดวยกัน
ทีนี้ เมื่อเถรวาททานอุตสาหรักษากาลามสูตรมาใหเราแลว
มันก็เปนเรื่องของเราเอง ที่จะเอากาลามสูตรมาใชหรือไม หรือวา
จะปฏิบัติตามกาลามสูตรหรือไม
ถาพระไทยจะสอนกันแบบทองจํา ไดแตวาตามกันไป ไม
ยอมถามครู หรืออะไรทํานองนี้ มันก็เปนเรื่องของพระไทยเองที่ไม
ปฏิบัติตามหลักกาลามสูตร
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อาจจะเปนเพราะเหตุนี้กระมัง จึงปรากฏวา ในบทความ
หลังๆ คุณสุจิตต วงษเทศ ไดเปลี่ยนถอยคําไปหนอย คือจากเดิมที่
เรียกวา “เถรวาท” ก็เติม “ไทย” เขาไป กลายเปน “เถรวาทไทย”
เหมือนจะบอกวาฉันไมไดวาเถรวาทนะ ฉันติเตียนเถรวาทไทยเทา
นั้น นี่เปนขอสังเกต
แตที่จริง ถาจะใหดี ไมพูดถึงเสียเลยดีกวา เพราะทําใหคน
สับสน
ก็ที่จริงอีกแหละ ยังมีแงที่นาพิจารณาอีกเยอะ ในยุคที่ผาน
มานี้ ถาจะวาพระไทยและคนไทยไดแตเชื่อครูอาจารย ตองเอา
ตามที่อาจารยสอน ไดแตวาตามกันไป ไมใหถาม หรือหามสงสัย
อะไรนั้น ก็ยังนาถามวาเปนอยางนั้นจริงหรือเปลา
เทาที่พอนึกได ในยุคตื่นสมัยใหมนี้ นาจะเปนปญหาตรงที่
วา พระไทยคนไทยไมคอยไดเชื่อครูอาจารย เพราะวาไมไดสนใจ
วาครูอาจารยสอนอะไร แลวก็เลยไมรูดวยซ้ําวาครูอาจารยสอน
อะไร แลวจะเอาอะไรมาเชื่อครูอาจารย เขาไดแตทําแบบไทยสมัย
ใหม คือทองจําตําราไปสอบ เปนอยางนี้ตางหาก
หนักกวานั้นอีก ในยุคของการศึกษาสมัยใหมนี้แหละ ผูเรียน
บางทีก็เรียกผูสอนวาครูอาจารยไปอยางนั้นเอง แคตามรูปแบบ
แตมองผูสอนในความหมายที่เปนผูถายทอดขอมูล หาไดมองใน
ความหมายของครูอาจารยแทจริงไม
ออ… แลวก็ลัทธิเชื่ออาจารย วาตามอาจารย ทําตามๆ กัน
ไปนั้น ก็มีชื่อของเขาอยูแลว นั่นคือที่เรียกวา “อาจารยวาท” (เขียน
อยางบาลีเปน “อาจริยวาท”) ซึ่งตางไปไกลจากเถรวาท แทบตรง
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ขามกันเลย เถรวาทก็คือไมใชอยางนั้น แลวจะมาบอกวาลัทธิเชื่อ
อาจารยเปนเถรวาทไดอยางไรกัน
(คุณสุจิตตเขียนวา “วิถีคิดอยาง“เถรวาท” หมายถึงทองจํา
ตามคําสอน(วาทะ) ของครูอาจารย(เถระ)เปนใหญสุด ใครจะ
ละเมิดหรือสงสัยมิได” ตรงนี้แหละคือ อาจารยวาท ไมใชเถรวาท)
เอาละ เดี๋ยวจะแตกแขนงไปกันใหญ พอแคนี้กอ น

พระไทยไมสอน หรือไมใสใจ ในกาลามสูตร
เอาเปนวา กลับมาพูดในแงของคุณสุจติ ต ถาเรือ่ งนีจ้ ะเปน
ปญหา ก็ตอ งบอกวา ปญหาก็มาอยูท พี่ ระไทยและคนไทยเรานีเ่ อง
วาตามบทความของคุณสุจติ ต วงษเทศ เองนัน้ ก็มตี อนหนึง่ ใชไหมที่
เขียนวาพระไทยไมเอากาลามสูตรมาสอน นีก่ ช็ ดั อยูแ ลว เทากับยอม
รับวาเถรวาทมีกาลามสูตรไวใหแลว แตพระไทยเราเองนี่แหละ ไม
เอามาสอน
การที่พระไทยไมเอากาลามสูตรมาสอนนั้น ก็มองได ๒
อยาง คือ หนึ่ง ไมสอนเพราะไมซื่อ คือกลัววา ถาเอากาลามสูตร
ไปสอนชาวบาน เดี๋ยวเขาจะไมยอมเชื่อตัวพระที่สอนนั้นอีกตอไป
ตัวพระเองไมซื่อตรงตามหลัก ก็เลยเก็บไวเฉยๆ ไมยอมสอน แลวก็
สอง ไมสอนเพราะไมรู คือเพราะไมรูจักกาลามสูตร ไมไดศึกษา
พระไตรปฎกจริงจัง ก็เลยไมเคยพบเคยเห็นกาลามสูตร
ถาวาตามคุณสุจิตต วงษเทศ พูดคลายๆ กับวาพระไทยนั้น
ไมซื่อ จึงไมเอากาลามสูตรมาสอน ถูกไหม
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พระนวกะ: กลัวคนจะฉลาดเกิน
พระพรหมคุณาภรณ: นั่นสิ ตัวเหตุมันคืออะไรแน ที่จริงนั้น เหตุ
อาจจะไมใชแค ๒ อยางที่พูดไปแลว สองอยางนั้นอาจจะเปนเพียง
ขอปลีกยอยเทานั้น
การที่พระไทยไมเอากาลามสูตรมาสอนนั้น บางทีจะมาจาก
เหตุผลอีกอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนสาเหตุตัวจริง คือ ดังที่รูกันดีอยู
แลววา พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแบบเถรวาทนี้ ไมมีการบังคับ
ศรัทธา เพราะถือปญญาเปนใหญ ใหศรัทธาเปนเรื่องยอย มันก็
เลยเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมที่ปลอยกันตลอดมา ทํานองวาคุณ
จะเอาอยางไรก็แลวแตจะศรัทธาหรือไม คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อก็
แล ว แต ฉั น ไม ว า อะไร สภาพอย า งนี้ ก ลายเป น เรื่ อ งธรรมดา
(เหมือนกับวาคนไทยนี้ไดถือกาลามสูตรกันอยูแลวกลายๆ หรือวา
กาลามสูตรไดซึมซานเขาไปอยูในวิถชี ีวิตไทยเปนปกติอยูแลว)
เมื่อเรื่องเปนอยางที่วามานี้ พระไทยพบกาลามสูตร ถึงแม
ไดอาน ก็ผานๆ ไป ไมสะดุด ไมตื่นใจ เพราะไมเห็นแปลกอะไรนัก
หนา ก็เปนเรื่องธรรมดาๆ อยางนั้นกันอยูแลว ก็เลยไมใสใจอะไร
กับกาลามสูตร (ยิ่งมาในยุคที่อยูกับนิทาน เอาแคตํานานและ
อานิสงส ก็เลยยิ่งไมสนใจ หรือไมอานไปถึง)
ทีนี้หันไปดูฝรั่ง ก็นาจะรูกันดีอยูแลววาประวัติศาสตรของ
เขาเปนอยางไร ศาสนาของเขาเอาศรัทธาเปนใหญ ถึงขั้นบังคับ
ศรั ท ธา แล ว ก็ บั ง คั บ กั น ตั้ ง แต ขั้ น ฆ า ฟ น สั ง หารบุ ค คลจนถึ ง ทํา
สงครามศาสนา อยางนอยก็ตั้งพันปที่เขาอยูใตการบังคับอยางนั้น
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ฝรั่งเปนมาอยางนี้ พอมาเจอกาลามสูตรก็ตื่นตะลึงวา อะไร
กันนี่ ศาสนาอยางนี้ก็มีดวยหรือ บอกวาไมตองเชื่อ ไมเคยเห็นที่
ไหนเลย ศาสนามีแตบอกวาตองเชื่ออยางนั้นอยางนี้ แตนี่กลับ
หามวาอยาเพิ่งเชื่อนะ
ยิ่งตอนนั้น ฝรั่งเพิ่งถอนตัวพนออกมาไดจากการบังคับของ
ศาสนา เขามาอยูในยุคตื่นหรือนิยมวิทยาศาสตร (scientism) ก็ถึง
ขั้นอัศจรรยบอกวา โอ… พุทธศาสนานี่เปนอยางวิทยาศาสตร
ฝายคนไทย พอฝรั่งซึ่งเคยถูกศรัทธาบังคับเพิ่งหลุดออกมา
แสวงปญญากันใหญ แลวตื่นใจสนใจกาลามสูตร ก็เลยตื่นไปดวย
ทั้งที่ตัวเองนั้น เรื่องศรัทธาก็เรื่อยเฉื่อย จะเชื่อหรือไมก็ไมวา ไมมี
ใครกดดันบังคับกีดกั้น จนกลายเปนคนขี้เกียจสงสัย ไปๆ มาๆ
ปญญาก็ไมใฝหา ศรัทธาก็ไมเอาไหน ถึงจะตื่นกาลามสูตรไปกับ
ฝรั่ง ก็แทบไมตื่นในการแสวงปญญา

พระไทยไมซื่อ หรือวาไมรู
หันกลับมาดูกันอีก ในเรื่องที่วา พระไทยเรานี่ ทําไมไมสอน
กาลามสูตร เอาเฉพาะประเทศไทยนะ อยาไปวาประเทศอื่นเขา
ประเทศเถรวาทดวยกันก็อยาเพิ่งไปวาเขา ตองดูกันใหชัดกอน
สําหรับประเทศไทยเรานี้ มีความเปนจริงอยางนอยคงจะใน
ชวงศตวรรษนี้ ที่พระไทยเราแทบจะไมพูดถึงกาลามสูตร แตไมนา
จะเปนเพราะไมซื่อ คือไมใชวารูแลว แตเพราะตัวอยากใหเขาเชื่อ
งายๆ ถาสอนกาลามสูตรไป ก็กลัววาตอไปเขาจะไมยอมเชื่อ เลย
คิดวา ถาเราไมสอนกาลามสูตร เราก็จะพูดอะไรไดสบายๆ คิดวา
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คงไมใชอยางนั้น แตคงจะเปนเพราะความไมรูเสียมากกวา
เหตุผลนี้ไปโยงกับเรื่องที่จะพูดใหฟงตอไป คือที่วา เมืองไทย
เรานี้ คนไทยทั้งพระทั้งโยมหันหลังใหพระพุทธศาสนา หันหลังให
กับสมบัติไทยและวิถีของตัว ไมสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมา
นาน ก็เลยไมรูไมเขาใจพระพุทธศาสนาในแงเนื้อหาสาระ
ตอมามีสวนที่เอามาจัดเปนแบบเรียนใหสอนใหเรียนกัน ก็
ไมไดสนใจไมไดตั้งใจศึกษา แลวก็ไมไดถือเปนวิชาสําคัญอะไร จึง
มักจะแคฝนใจเรียนกันไป เพราะจะตองสอบ ก็เรียนกันแคพอให
สอบได เมื่อไมคิดจะเอาสาระ จะเอาแคใหไดชั้น ก็เลยเอาแคทอง
จําไปสอบ นี่คือปรากฏการณในยุคของการศึกษาสมัยใหม
พระในยุคสมัยใหมนี้ ยอมยากที่จะไดเรียนกาลามสูตรเปน
ธรรมดา เพราะกาลามสูตรเปนเพียงพระสูตรเล็กๆ แมแตพระไตร
ปฎกก็ไมมีกําหนดในหลักสูตรใหเรียนโดยตรง ยิ่งมาเปนยุคที่เรียน
แคเพื่อใหสอบไดชั้น พระไทยที่โดยทั่วไปไมไดคนควา ก็เ ปน
ธรรมดาที่จะไมรูจักกาลามสูตร ก็เทานั้นเอง
เมื่อทานไมรู ทานก็ไมมีอะไรที่จะมาสอน นี่ก็คือเกิดจาก
ความไมรูที่เปนภูมิหลังของเราที่เปนกันมาตั้งนานแลว
คุณสุจิตต วงษเทศ อางคําของทานพุทธทาสวา “ครูบา
อาจารยแตกาลกอนกลัวคนจะฉลาดเกินไปเพราะอาศัยกาลามสูตร เลยไมเอามาสอน” แตคุณสุจิตตเอาขอความนี้มาเขียนโยงไว
กับเรื่องเถรวาท จึงทําใหคนอานเขาใจเขวไปไดวา พวกครูบา
อาจารยที่เปนอยางนี้ คือที่ไมสอนกาลามสูตรนั้น เปนการปฏิบัติ
ตามแบบเถรวาท กลายเปนวาพระเหลานี้ ที่ไมสอนกาลามสูตรนั้น
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เปนเพราะปฏิบัติตามหลักของเถรวาท เพราะเปนพระเถรวาท
เพราะถือเถรวาท จึงไมสอน
แตถาเรารูเขาใจเหตุผลอยางที่พูดขางตนนั้นแลว เรื่องก็
กลายเปนตรงกันขาม คือ กลายเปนวา พระเหลานี้ ทั้งๆ ที่บวชใน
เถรวาท อยูในสายเถรวาท แตก็เขาไมถึงเถรวาท คือ จะโดยไมรูก็
ตาม หรือโดยไมซื่อก็ตาม พระเหลานั้นเขาไมถึงเถรวาท จึงเอา
กาลามสูตรมาสอนไมได
ถาครูบาอาจารยหรือพระเหลานั้นเขาถึงเถรวาท หนึ่ง ทาน
ก็รูจักและเขาใจกาลามสูตร สอง ทานก็นํามาใชนํามาสอนได
เพราะฉะนั้นก็ไมขัดกัน แตจะไปวาพระเหลานี้ไมรูหรือรูแลวไมทํา
เพราะเปนเถรวาท อันนี้ไมถูกแน มันชัดอยูแลววา เถรวาทเปนที่
อาศัยของพระเหลานี้ แตพระเหลานี้เขาไมถึงเถรวาท ถูกไหม
นี่ก็เปนประเด็นหนึ่งที่จะตองพูดใหชัด ไมเชนนั้นจะสับสน
หมด กลายเปนตลบความเอาวา พระเถรวาทคือพระอยางนั้น หรือ
วาพระอยางนั้นเปนเถรวาท
เราควรพูดวา พระในเมืองไทยนี่ ทั้งที่บวชเถรวาท อยูในเถร
วาทกันมา แตไมรูไมเขาใจเถรวาท นี่! ทานบวชในเถรวาทนะ
ทําไมทานจึงเขาไมถึงเถรวาท พูดอยางนี้จะถูกตองดีกวา แลวก็
เปนการเตือนสติกัน เปนทางใหมีการแกไขปรับปรุงไดดวย
แตเรื่องจริงไมใชแคนี้ ถาสนใจ ก็มาดูกันตอไปอีก

๑

ดูสังคมไทย กอนเขาใจเถรวาท
─

☺─

เมื่อคนไทยเมินถิ่น หมิ่นของไทย
ที่จริง เรื่องนี้มีแงมองเยอะเลย ตั้งแตในแงของสภาพสังคม
ไทย ซึ่งแมจะไมอยูในตัวประเด็น ก็เปนเรื่องเกี่ยวโยงที่สําคัญ จึง
นาจะพูดถึงดวย
เมื่อกี้ ไดบอกวา เรื่องนี้มีประเด็นสั้นๆ ๒ ขอนิดเดียว แตสอง
ขอนิดเดียวนั้นมันโยงไปหาเรื่องอื่นอีกเยอะเลย ตอนนี้ก็อยากจะ
พูดเรื่องปลีกยอยเล็กๆ นอยๆ กอน คือปญหาเรื่องพื้นความรูหรือ
ฐานความเขาใจของคนไทย
เรื่องที่ถูกติเตียนนี้ ควรจะมองใหไดประโยชน อยางนอยก็
เปนเครื่องกระตุกเตือนใหเรามองดูตัว สํารวจตนเอง จะเห็นวา พอ
คุณสุจิตตเขียนบทความนี้ออกมา เรื่องก็ฟองเลยวา คนไทยเรานี้
แมแตความรูขอมูล ความรูพื้นๆ เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนี้ ก็ออน
อยางมาก

๒๘

คนไทย ใชกบเฒา?

ถาเราถือวาพระพุทธศาสนา แลวก็โดยเฉพาะคือแบบที่เรา
รับเอามา ที่เรียกวาแบบเถรวาทนี้ เราบอกวาเรานับถือกันมาไมรูกี่
รอยปแลว แตเราก็ไมคอยรูเรื่อง เขาวาอะไรมา ก็ไมมีหลักไมมีขอรู
ไมมีขอมูลที่จะเอามาใชพิจารณา ไดแตฟงตามเขางงๆ ไป บท
ความที่เขาเขียนนี้เปนเรื่องที่ฟองใหทราบสภาพอันนี้
อยางที่ผมเคยเลาที่นี่วา ถอยหลังไปใกลๆ พ.ศ. ๒๔๙๐
ตอนนั้นทานยังไมเกิดกันใชไหม ที่ผมบอกวาตอนนั้นคนไทยกําลัง
หันไปมองขางนอก พากันฝากความหวังไวกับอารยธรรมตะวันตก
(ของ “อารยประเทศ”) นิยมชมชื่นความเจริญแบบสมัยใหมยิ่งนัก
ตามอยางฝรั่ง
ตอนนั้ น ฝรั่ ง ก็ อ ยู ใ นภาวะอย า งนี้ ที่ ฝ รั่ ง เองเรี ย กว า
scientism คือตกอยูใตลัทธินิยมวิทยาศาสตร จะแปลวาคลั่งวิทยา
ศาสตร ก็ ไ ด เขาฝากความหวั ง ไว กั บ วิ ท ยาศาสตร โยงไปยั ง
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม หวังวากระบวนการนี้จะพามนุษยให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นๆ เรื่อยไป จนลุถึงซึ่งความสุข ความสมหวัง
ความสมบูรณทุกประการ
ดังที่เขาเรียกความคิดฝนนี้วา “คติแหงความกาวหนา” (idea
of progress) หรือเรียกใหเต็มวา “คติแหงความกาวหนาที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได” (idea of inevitable progress)
คนไทยตอนนั้นมองไปทางเมืองนอก ใฝฝนถึงเมืองฝรั่งเต็มที่
แลวก็หันหลังใหกับสมบัติวัฒนธรรมของตัวเอง (ไมนานนักนี้ สัก
๔๐ ปมานี่เอง จึงชักจะเริ่มหันกลับมานึกถึงสมบัติเกาของตัว แลว
ก็เกิดมีศัพทใหมๆ เชนคําวา “ภูมิปญญาไทย”)
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ตอนนั้น วัฒนธรรมไทย พวงดวยพุทธศาสนา เปนเรื่องที่คน
ไทยทั่วไปมองดวยความรูสึกดูถูก วาคร่ําครึ โดยเฉพาะคนที่เรียก
วาสมัยใหม สวนชาวบานในชนบทที่อาจจะไมรูไมชี้ ก็มัวๆ พราๆ
ตามกันไป เพราะคนบานนอกก็นึกถึงเมืองกรุงเปนภาพของเมือง
แมน เหมือนอยางคนกรุงนึกถึงเมืองฝรั่งเปนแดนสวรรค คนเมืองก็
มองฝรั่งอยางดูถูกตัวเอง พรอมกับมองคนบานนอกอยางเหยียดๆ
ตองเขาใจวา การคมนาคมสมัยนั้นไมสะดวกอยางยิ่ง และ
สื่อสารก็ไมมีหรือไมถึงกัน ฉะนั้น สภาพที่แตกตางกันจึงชัดมาก
คนบานนอกไดแตนึกฝน แตไมรูจักเมืองกรุง นอยนักจะมีโอกาส
เขากรุง เวลาเขามากรุงเทพฯ เรียกกันวา “บานนอกเขากรุง” ก็เดิน
เกาะกันเปนหมู เขารูกันเลยวานี่คนบานนอกมาเขากรุง เวลาจะ
ขามถนนนี่ ตองรอกันมาใหพรอม แลวเดินเปนแถวเลย ขามไป
พรอมกัน ตามกันไป เพราะเขากลัว ไมเคยชิน แตเดี๋ยวนี้ ตาง
จังหวัดกับกรุงเทพฯ แทบจะไมตางกันแลว ใชไหม
สมัยกอนโนน ชีวิตคนบานนอกก็ไปอยาง คนในเมืองหลวงก็
ไปอี ก อย า ง ไกลกั น มาก อย า งที่ พู ด แล ว ว า คนบ า นนอกมอง
กรุงเทพฯเปนเมืองสวรรค และคนกรุงเทพฯก็ดูถูกหรือเหยียดคน
ชนบท คนตางจังหวัด หรือคนบานนอกคอนขางจะมากอยู
ที่วาคนไทยสมัยใหมดูถูกคนบานนอกนั้น ลึกลงไป ความ
เปนบานนอกก็โยงไปหาสิ่งที่เปนของไทยที่มีมาแตเดิม ซึ่งรวมไป
ถึงพุทธศาสนา มันโยงตอกันไปเอง
พอพูดถึงวัฒนธรรมไทย พูดถึงเรื่องพุทธศาสนา คนไทย
สมัยใหมจะมีความรูสึกไมดี มีทาทีเหยียดๆ
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สมัยนั้น คําวา “สมาธิ” ถาพูดขึ้นมา คนไทยสมัยใหมจะ
เบือนหนาหรือเหยเก ถาใชคําของคนสมัยนี้ก็เรียกวารองยี้ (แต
สมัยนั้นคําวา “ยี้” ยังไมขึ้นมา) สมาธิ สมถะ วิปสสนา อะไรพวกนี้
ถูกมองวาเปนเรื่องคร่ําครึ เหลวไหล ลาหลัง ทํานองจะเปนไสยศาสตร ที่คนในยุคนิยมวิทยาศาสตรเขารังเกียจ
จนกระทั่งมาถึงยุคที่ฝรั่ง โดยเฉพาะอเมริกันหันมาตื่นเรื่อง
สมาธิ ตื่นศาสนาตะวันออก ตื่นพวก “คุรุ” (Guru) จากอินเดียแดน
ชมพูทวีป (ที่คนไทยเดี๋ยวนี้เรียกตามฝรั่งกันโกไปวา “กูรู” แตกลับ
ไมสนใจคุณครูของตน ที่เปน “กูรู” คือคุรุ ตัวจริง) นั่นคือ ในชวงที่
counterculture (วัฒนธรรมสวนกระแส) ของฝรั่งแรงขึ้น ตั้งแตราว
ป ๒๕๑๐ เปนตนมา หลังจากนั้น คําวา สมาธิ สมถะ วิปสสนา
ฯลฯ ก็คอยๆ กลายเปนคํานิยม ชักทําทาจะโกขึ้นมา
แมแตวัดตางๆ ในกรุงเทพฯ คนไทยสมัยใหมยุคนั้นก็มองวา
วัดนี่กินเนื้อที่เปลืองไปเปลาๆ เกะกะ กีดขวาง ทําใหเราสรางความ
เจริญไมได ถาไมมีวัด ก็จะไดสรางโรงงานอุตสาหกรรม สราง
อาคารพาณิชย แลวจะไดเจริญกันใหญ
สมัยนั้น คนยังไมรูจักเรื่องมลภาวะ เรื่องปญหาสิ่งแวดลอม
คําเหลานี้ยังไมเกิด ยังไมมี คนยังฝนเพลินกับความเจริญของอุต
สาหกรรม ไมเห็นพิษภัยของมัน (คําวา “สิ่งแวดลอม” “มลภาวะ”
อะไรพวกนั้น เพิ่งเกิดหลังจากอเมริกันเริ่มตระหนักปญหาเหลานี้
เมื่อกาวเขาสูทศวรรษ 1970s แลวดวยความตระหนก ก็ขยาย
ความตื่นกลัวไปทั่วโลกอยางรวดเร็วในทศวรรษนั้นเอง) คนไทย
ตอนนั้นกําลังเขมนมองแตในเรื่องความเจริญแบบฝรั่ง มุงหมายใฝ
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หาความสะดวกสบายบันเทิงจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แลวก็
เทคโนโลยีจากเมืองนอก (ตอนหลังนี้ จึงกลับมาเห็นคุณคาของวัด
ที่วา โดยไมรูตัว ไมไดตั้งใจ วัดไดชวยรักษาสภาพแวดลอมไวใหแก
กรุงไดบาง อยางนอยก็พอมีที่โลงเหลือเปนปอดให)
คนไทยไมรูตัววาสังคมของตนถูกครอบงําทางความคิด ถูก
พัดพาไปในกระแสความเจริญที่ตอมามีชื่อวาบริโภคนิยม คนไทย
ทั้งหมดที่กําลังผจญชะตากรรมรวมกัน ไมรูทันสภาพความเปนจริง
คนไทยไมเขาใจสังคมของตนเอง ไมเขาใจกันและกัน หันมาขมมา
คอนวาดา กัน ดังเชนแนวคิดเศรษฐกิจสมัยใหมที่เฟองไปตาม
กระแสนิยมตะวันตก ทําใหมีเสียงกระทบกระแทกเขามาในวัดอยู
เรื่อยๆ วา พระเณรเปน “กาฝากสังคม”
เรื่องก็เปนอยางนี้แหละ ไปๆ มาๆ คนไทยก็เหินหางกันไปจน
กระทั่งเราแทบไมรูเรื่องของตัวเอง เรื่องพุทธศาสนาก็ไมเขาใจ มี
ทาทีออกไปทางดูถูก เมื่อเปนกันไปถึงขนาดนี้ จนจะไมรูจักพุทธ
ศาสนาแลว คนไทยจะรูไดอยางไรวาอะไรคือเถรวาท หรือวาเถร
วาทคืออะไร

เถรวาทเลือนหาย คนไทยสูการศึกษาสมัยใหม
ที่วาไมรูจักเถรวาทนั้น ไมตองพูดถึงคนไทยทั่วไปที่เปนชาว
บานชาวเมือง แมแตพระไทยทั่วไปก็ไมรูจักเถรวาท
คําวาคนไทยในที่นี้รวมทั้งพระไทยดวย เพราะอยาลืมวาพระ
ไทยก็มาจากคนไทย คือคนไทยมาบวช และสวนใหญก็มาบวชแค
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ตามประเพณีที่แทบจะหมดเนื้อ เหลือแตรูปแบบ กอนบวชก็ไมได
เอาใจใสเรื่องของพระพุทธศาสนา บวชแลว พวกหนึ่งก็ยึดถือรูป
แบบนั้นไปสักแตวาตามที่ยึดถือสืบกันมา อีกพวกหนึ่งที่มาบวช
ดวยจําใจก็มาก
จุดที่นาสังเกตอยูตรงที่วา การบวชตามประเพณีเกานั้น มา
ประสานเขากับกระแสการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก กลายเปน
ความจริงที่ยอนแยงวา การศึกษาสมัยใหมนั่นแหละเปนแรงผลัก
ดันใหคนมาบวช นี่หมายถึงคนชนบทสมัยนั้น
ทําไมเปนอยางนัน้ ก็คอื เรือ่ งของสังคมไทยทีจ่ ดั การบานเมือง
กันมาโดยตองเนนศูนยกลางและขางบนกอน เวลาผานมาระยะหนึ่ง
ขางลาง ในชนบท การศึกษาขยายไปไมถึง เด็กบานนอกแทบไมมี
โอกาสเรียนหนังสือในระบบของรัฐเลย อยางดีจบ ป. ๔ ก็สูงแลว
เปนอันวาจบจริงๆ คือหมดแคนั้น ไมมีทางไป
ถึงตอนนี้ ชาวบานนอกก็ตองอาศัยประเพณีเกาและสถาบัน
ดั้งเดิมละ คือ พอแมที่อยากใหลูกไดเรียนตอ ก็พาลูกมาฝากวัด ให
เรียนนักธรรม หรืออะไรที่พอมีใหไดเรียนเปนทางกาวหนาบาง
เดี๋ยวกอน อยานึกวาชาวบานนอกเขาเอาลูกมาบวชเพราะมี
ศรัทธาอยากใหลูกสืบตอพระศาสนาหรืออะไรทํานองนั้นนะ ไมใช
หรอก ตัวผลักดันใหบวชก็คือกระแสความนิยมการศึกษาสมัยใหม
แบบตะวันตกนี่แหละ ที่เขาใจกันวาการศึกษาเปนบันไดไตไปสู
ความเจริญกาวหนาในสังคม ที่จะไปเปนใหญเปนโต
คนบานนอกก็อยากใหลูกไดเขาสูระบบไตบันไดนั้นดวย แต
เขาไมมีโอกาส การศึกษาของรัฐก็ไปไมถึงชนบท และตัวเขาเองก็
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ไมมีเงินจะสงลูกมาเรียนในกรุงหรือแมแตในเมือง
ถึงตอนนี้ การศึกษาเลาเรียนในวัด ก็กลายเปนเพียงภาค
สมทบหรือสวนแซมที่มาเสริมฐานอยางไมเปนทางการใหแกการ
ศึกษาสมัยใหมของรัฐไทย สําหรับใหคนดอยโอกาสในชนบทมีชอง
ทางเขามาแทรกในระบบการศึกษาสําหรับผูมีโอกาสเหนือกวาใน
เมืองในกรุง
เมื่อเด็กบานนอกเขามาในชองทางที่พอจะรอรับโอกาสได
บางอยางนี้แลว ถาอยากเรียนสูงขึ้นไป ก็เขามาเรียนตอที่วัดใน
กรุงเทพฯ เมื่อสอบเปรียญไดชั้นนั้นชั้นนี้ ทางฝายรัฐก็เทียบวุฒิให
พอไปเขารับราชการไดบาง
วากันไป การเลาเรียนในสายของวัดนี่ก็ดีอยางหนึ่ง คือพวก
พระเณรจากชนบท เขามาอยูในกรุงเทพฯ แลวก็ตองไปเยี่ยมญาติ
โยมพอแมพี่นองในตางจังหวัด ทําใหมกี ารสื่อสารถึงกัน และมีการ
เคลื่อนยายถิ่น คือ เด็กบานนอกที่ไมมีที่เลาเรียนในทองถิ่นที่จะเขา
ถึงระบบการศึกษาของรัฐ ถึงจะไมบวชเณร ก็ไปอยูเปนเด็กวัด เมื่อ
อยากเรียนสูงขึ้น ก็ตามพระบานนอก ที่มาอยูวัดในกรุง ซึ่งเปน
ญาติหรือเปนพระรูจัก เมื่อทานไปเยี่ยมบาน ก็ใหทานพาเขามาอยู
ที่วัดในกรุงนั้น แลวก็มีโอกาสไดมาเรียนในกรุงเทพฯ
เปนอันวา ยอนหลังไปสักครึ่งศตวรรษ คนชนบท ที่มีโอกาส
เขาถึงระบบการศึกษาของรัฐ ไดเรียนสูงขึ้นบาง ก็มาในสายของ
วัดนี่เอง โดยแยกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่มาในเพศพระเณร กับ
กลุมที่มาอยูเปนศิษยวัด
สภาวการณนี้ ถามองในแงสังคม ก็เปนการชวยผอนเบา
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ปญหาความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา ที่เปนปญหา
ใหญอยางหนึ่งของสังคมไทยในยุคที่ผานมา
ถึงจะมองในแงของพระศาสนา ก็มีแงดีอยูบางที่ชวยใหพอมี
พระเณรอยูรักษาวัดไวในสภาพทรงๆ หรือไมใหทรุดมากนัก ใน
ขณะที่สังคมไทยเหินหางละเลยทอดทิ้งสมบัติแหงชาติของตัวเอง
แตก็มีแงเสียที่วัดและพระศาสนาไมมีกําลังที่จะกาวเดินไปในทิศ
ทางแหงการทําหนาที่ตามบทบาทที่ควรจะเปนของตน
พูดงายๆ วา วัดและพระศาสนากลายเปนสวนซอมเสริมหรือ
เปนสวนแทรกแซมระบบของรัฐ ในขณะทีต่ วั เองมีแตออ นแอลงไปๆ
ทําไมเปนอยางนั้น ดูเอาเองจากที่พูดมานั้น ก็ชัดอยูแลว ไม
ตองชี้แจงเลย เริ่มตั้งแตวา ที่ใหเด็กไปบวชนั้น ในใจจริงแลว ทั้งพอ
แม และทั้งเด็ก ก็ไมรูเรื่องพุทธศาสนา นอกจากตามประเพณีสืบ
กันมาโดยรูปแบบ เชนที่วัดรักษาเปนพิธีกรรมไว แลวโดยทั่วไปก็ไม
ไดคิดวาจะใหลูกไปเรียนใหรูพุทธศาสนา
แตพอแมนั้นใจคิดเพียงวา ลูกเราไมมีโอกาสเลาเรียน ที่จะ
ไปเจริญกาวหนาในสังคมได เราจะทําอยางไร มีทางเดียวที่อาจจะ
เปนชองทางเขากรุงไปเรียนตอไดบาง ก็ตองพาไปฝากวัด
เพราะฉะนั้น ที่เอาลูกมาบวชเณร ก็ไมไดหวังวาจะใหรูพระ
พุทธศาสนา แตอยากจะใหลูกมีทางกาวหนาในสังคมไทย เผื่อจะ
ไดไปเปนใหญเปนโตบาง ตามคานิยมของสังคมไทยที่ผนวกเขา
กับความหมายของการศึกษาสมัยใหมของชาติไทยเรานี้
คานิยมในทางการศึกษาของสังคมไทยในยุคที่ผานมา ยัง
มิไดเลือนลางหายไป สมัยนั้น เมื่อเด็กจะไปเลาเรียนในระบบการ
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ศึกษาสมัยใหม ผูใหญก็จะใหพรทํานองนี้วา “เธอนี่ ตั้งใจมานะ
พากเพียรเลาเรียนเขานะ ตอไปจะไดเปนใหญเปนโต เปนเจาคน
นายคน” หลายทานคงพอจะนึกได และคานิยมนี้ก็ไดเปนพื้นฐานที่
สืบตอสงผลมาถึงปจจุบัน เพียงแตเบนไปหาจุดเปาหมายใหม
ยุคกอนนั้น จุดเปาหมายคือมุงจะไปเปนขาราชการ จึงบอก
วา “ใหเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน” แตไมนานมานี้เอง
สังคมไทยกาวเขาสูยุคที่ธุรกิจขึ้นมาเปนใหญ จุดเปาหมายจึงยาย
ออกจากระบบเดิมแบบขุนนาง หันเบนไปทางกิจการเอกชน ใน
เรื่องการคาทํากําไร ถาพูดอยางภาษาพระก็คือเบนจากระบบที่
เนนมานะ มาเปนระบบเนนตัณหา เปนตัวกําหนดหนทางกาวหนา
ในชีวิต ก็หวังกันอยางนี้
ย้าํ อีกทีวา พอแมเด็กบานนอกในชนบท ใหลกู มาบวชเปนพระ
เปนเณร ก็หวังวาลูกของเขาอาจจะมีทางไปเลาเรียนในกรุงเทพฯ
เขาสูระบบการศึกษาเสริมแซมของสังคมไทย ที่พอจะชวยใหได
เปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน ตามคานิยมของการศึกษา
สมัยนั้น เขาไมไดนึกตรงมาที่เรื่องพระศาสนา
สวนตัวเด็กเองที่เปนพระเปนเณรมาเรียน ก็เปนเพียงผล
ผลิตของสังคมไทย ที่เกิดจากเหตุปจจัยในสังคมนั้น ซึ่งถูกบีบให
เขามาหาทางชดเชยการแสวงโอกาสในการศึกษาสมัยใหม จึงเปน
ธรรมดาที่แทบจะไมไดใฝจิตสนใจในเรื่องที่เปนสาระของพระพุทธ
ศาสนา หรือในเรื่องธรรมะนั้นเลย
พูดกันตรงๆ โดยมากก็มาเรียนเอาชั้น พอใหไดเปนเปรียญ
เปนนักธรรม ที่เขาเทียบวุฒิใหบาง อยางเชนไดประโยค ๓ สมัย
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หนึ่งดูเหมือนจะเทียบไดถึง ม.๖ หรือแมแตไมไดเทียบโดยตรง ก็
รับใหไปสมัครงานบางอยางได เชน สมัยหนึ่ง ถาไดนักธรรมโท ก็
ไปสมัครเปนตํารวจ ดังที่สมัยกอนนี้ในตางจังหวัด ตํารวจเปนนัก
ธรรมโทกันมาก
ในสภาพสังคมที่เปนอยางนี้ พระที่รักษาวัดดูแลรับผิดชอบ
การพระศาสนา ก็ตองปฏิบัติอยางรูเทาทัน คือมองออกวา เมื่อ
สังคมไทยมีใจที่ไมอยูไมเอากับเราแลว แตยังมีคนบางสวนที่เขาสง
ผานเขามาอาศัยเราบาง คนเหลานี้ กอนที่จะผานออกไป เราจะ
ตองพยายามฝกปรือเทาที่จะทําได ใหเขาผานออกไปแลวจะชวย
สังคมของเขาไดดีที่สุด และพรอมกันนั้น ก็พยายามคัดรั้งคนเหลา
นี้จํานวนหนึ่งแมจะนอยนิดไว เพื่อเปนแกนที่จะดูแลรักษาชวยงาน
วัดและสืบตอพระศาสนาตอไป

ในภาวะขาดความรู สังคมไทยปรับตัวอยางไร
ที่วามานี้ เปนสภาพสังคมไทยที่คนสมัยหลังนี้ยากที่จะรู
สวนคนสมัยนั้นเอง ที่อยูในเมืองใหญในกรุง โดยเฉพาะในชั้นที่มี
โอกาสเขาถึงความเจริญสมัยใหมเต็มที่ ก็ไดยินไดเห็นเพียงอาการ
เคลื่อนไหว แตไมรูลึกลงไปถึงพื้นฐานและสมุฏฐาน ไมรูวาอะไร
เปนไปเปนมาอยางไรในสังคมของตนเอง ก็มองอาการปวยไขหรือ
พิการในสังคมไทยที่ตัวก็รวมอยูนั้นดวยความไมเขาใจ แลวก็เลย
คิดเห็นไปตามความไมรูไมเขาใจจนกลายเปนความเขาใจผิด และ
มีทาทีทัศนคติที่ผิด ซึ่งไมนําไปสูการแกปญหา แตกลายเปนเงื่อน
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ปมที่ทําใหปญหาของสังคมไทยซับซอนนุงนังแกไขไดยากยิ่งขึ้น
ในสมัยนั้น มีเสียงพูดติเตียนที่ไดยินกันอยูเปนประจํา (แม
แตในวัดเอง พระผูใหญบางทานก็วาก็เตือนหรือตําหนิพระที่เลา
เรียน) วาพระเณรเหลานี้ เขามาบวชเอาเปรียบชาวบาน บานไม
ตองเชา ขาวไมตองซื้อ อาศัยผาเหลืองเลาเรียนหนังสือ เพื่อจะสึก
ไปแยงอาชีพชาวบาน
คําวา “บานไมตอ งเชา ขาวไมตอ งซือ้ ” นี้ แมแตหวั หนารัฐบาล
คือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๐๒–๐๖) ก็ใช
ในการกลาววาพระเณร แตก็ไมใชเรื่องที่จะไปโกรธเคืองอะไรทาน
หัวหนาคณะปฏิวัติ เพราะปญหามิใชอยูที่บุคคล
คําพูดของทานเปนเพียงตัวแทนที่สื่อกระแสความคิดของ
ชาวเมืองหลวงและคนชัน้ บนจํานวนมาก ใหเห็นวา แมแตชนชัน้ นําที่
บริหารประเทศชาติ ก็มองปญหาไมออก แมวาผูเขามาบวชบาง
สวนจะมีพฤติกรรมความเปนอยูซึ่งชวนใหคนมองอยางนั้น แตโดย
พื้นฐานก็คือเปนปญหาการขาดความรูความเขาใจของคนไทย ที่
ไมตระหนักเทาทันตอสภาพความเปนจริงแหงสังคมของตน
เวลานัน้ ถามองในเชิงสังคมวิทยา วัดก็คอื ชุมชนการศึกษาของ
ชาวชนบทที่ โดยมิไดตงั้ ใจ ไดเกิดขึน้ มากลางกรุง เปนทีซ่ งึ่ คนชนบท
ผูดอยโอกาสมาอาศัยเพื่อมีสวนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา เคียง
ขางคนชั้นบนและคนกรุงที่มีโอกาสเหนือกวาทางการศึกษานั้น
(ในสมัยตอมา ไดเกิดชุมชนชนบทกลางกรุงขึ้นมาใหมอีก
อยางหนึง่ แตเปนชุมชนทางเศรษฐกิจ คือชุมชนแออัดหรือสลัม อัน
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เปนแหลงทีค่ นชนบทมาอาศัยเพื่อเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ใน
เมืองกรุงมีมากกวา หรือหาแทบไมไดในชนบท)
ในชวงป ๒๕๑๒-๖ มีสถิติออกมาวา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในจํานวนนักศึกษาทั้งหมด มีผูที่เปนลูกเกษตรกรชาว
ชนบทประมาณ* ๕% ไดฟงแลวก็เลยประมวลตัวเลขสถิติที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเทียบ คือ แคออกจากกําแพง ม.ธ.
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ขามถนนมหาราชมาเขากําแพง ม.ธ.
(วัดมหาธาตุ) ทาพระจันทร
ไดตัวเลขออกมาวา ที่มหาวิทยาลัยสงฆ ในป ๒๕๑๖ พระ
เณรทั้ ง หมดที่ เ ป น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษานั ก เรี ย น เป น ลู ก กสิ ก รชนบท
๙๑.๖๙% (ลูกชาวนาแทบทั้งหมด) โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
มีรูปเดียวเกิดในกรุงเทพฯ นอกนั้นเกิดในชนบททั้งสิ้น (ตามสถิติป
๒๕๑๑ พระเณรนิสิตนักศึกษานักเรียนมหาจุฬาฯ เกิดในตาง
จังหวัด ๙๙.๗๑%)
ตอนนั้นไดตัวเลขเปอรเซนตไวแลว ตอนนี้จะใหชัดยิ่งขึ้น ก็
เลยหาตัวเลขจํานวนมาดูดวย ปรากฏสถิติดังนี้
ในป ๒๕๑๖ นั้น ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนักศึกษา
๘,๕๐๐ คน ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน ๔๒,๘๘๓,๓๐๐.๐๐
บาท† คิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอหัว ๕,๐๔๕.๐๐ บาท
*

†

ตามสถิติของปการศึกษา ๒๕๑๔–๒๕๑๗ ในจํานวนผูสอบไดเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ของบานเมืองทั้งหมด มีผูที่เปนลูกเกษตรกรอยูระหวาง ๕.๑๗ - ๕.๘๗%
จํานวนนักศึกษา ถือตามเอกสาร พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๑๕,
๑๓–๑๔ ก.ย.๒๕๑๖ (เปนตัวเลขประมาณ) สวนงบประมาณ ถือตาม เอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ ๓ รายละเอียด ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๖
ของสํานักงบประมาณ (ขออนุโมทนาผูที่เอื้อเฟอเสาะหาเอกสารมาให เปนอยางมาก)
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ในป ๒๕๑๖ นั้นเชนกัน ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี
พระเณรเรียนอยูทั้ง หมด ๙๗๕ รูป มีเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากงบประมาณแผนดิน ในรูปเงินอุดหนุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นอก
นั้น ไดรับอุปถัมภจากศาสนสมบัติกลาง และมูลนิธิอาเซีย กับเงินบริจาคทั่วไป) คิดเปน
คาใชจายเฉลี่ยตอหัว ๖๑๕ บาท
การที่ราชการจัดงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนเงินจํานวนมาก ก็เปนเรื่องที่ดี แสดงถึงการเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา
แม ก ารที่ ร าชการไม ไ ด เ อาใจใส ส ง เสริ ม การศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งเปนที่เลาเรียนของลูกหลานชาวชนบท ก็มิใช
วาราชการและสังคมไทยสมัยใหมจะมีเจตนารายตอชนชั้นลาง
แตทั้งหมดนั้น เปนปญหาที่เกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจ อยางที่กลาวแลวขางตน
นี่เปนตัวอยางชี้สภาพความจริงของสังคมไทยที่ชัดเจน
คนจํานวนมากเวลานั้น มองพระเณรที่มาเลาเรียนในกรุงวา
เปนผูเอาเปรียบสังคม
แตมองอีกที พระเณรเหลานั้นคือผูดอยโอกาสที่เสียเปรียบ
ในสังคม ซึง่ ไดอาศัยวัดในกรุงเปนชองทางทีจ่ ะเขาถึงโอกาสไดบา ง
แลวมองใหมอีกที ใหลึกอีกหนอย ใครจะเอาเปรียบใครก็ไม
ตองมาเถียงกัน ที่แนก็คือ พุทธศาสนานี่แหละเปนที่รับเคราะห
เพราะวา ในขณะที่วัดและสถาบันสงฆ เหมือนกับวาทั้งที่ไมรูไมตั้ง
ใจ ก็ไดมาชวยผอนเบาปญหาสังคม แตพอมาบริการสังคมแบบนี้
ตัวเองที่ถูกละเลยและถูกอาศัย ก็ยิ่งทรุดถอยออนกําลังลงไป
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ไมตองพูดถึงคนไทย พระไทยก็ไมรูจักเถรวาท
ในสังคมไทย นับแตเริ่มเขาสูยุคสมัยใหมมาจนถึงหรือเกือบ
ถึงขณะนี้ เมื่อมองลึกลงไปตามสภาพพื้นฐานของสังคม ไมแยก
พระแยกชาวบาน จะเห็นภาพรวมวา ทั้งคนกรุงคนมีในสถาน
ศึกษาของรัฐ และผูขัดสนคนบานนอกในวัด ตางก็วิ่งแขงกันบาง
ดิ้นรนซอกซอนบาง หาทางที่จะเขาถึงวิถีแหงความเจริญกาวหนา
แบบตะวันตกที่กําลังขยายเบงบานขึ้นในสังคมไทย ไมมีใครรูเขา
ใจคิดคํานึงถึงเถรวาท แมแตในหมูของผูที่อยูในวัด ก็มีเพียงสวน
นอยนักที่จะสงใจมุงมาในทางของพระพุทธศาสนา
สังคมไทยหันหลังใหตัวเอง ละเลยทอดทิ้งพุทธศาสนาและ
อะไรๆ ที่เดี๋ยวนี้มีคําเรียกขึ้นมาใหมวาภูมิปญญาไทย เปนอยางนี้
มานานเรียกไดวาตลอดศตวรรษ
จนมาสะดุดอีกทีดวยเจอพิษของความเจริญสมัยใหม ที่ฝรั่ง
ตื่นกอนดวยซ้ํา และมีสวนนําใหไทยตื่นตาม ทําใหหันมาคิดถึงพระ
พุทธศาสนาและภูมิปญญาไทย กลับจะสนใจกันขึ้นมา
เรือ่ งก็กลายเปนวา พุทธศาสนาทีเ่ หมือนถูกทิง้ ไปแลว ไดหลง
เหลือมาใหคนไทยปจจุบันพอไดเห็น ก็เพราะยังมีบางบุคคลมอง
เห็นความหมายใสใจจริงจังลงลึกอยูบาง แตโดยสวนใหญก็เพียง
อาศัยติดชายจีวรปลิวไปปลิวมาอยูในวัดกระจายมาถึงชายคาบาน
ตอกันมา
รวมแลวก็คือ เปนปญหารวมกันของคนไทยทั้งสังคมนี่เอง
ทั้งคนกรุงคนบานนอก ทั้งคนชั้นบนคนชั้นลาง ตางก็ถูกเหตุปจจัย
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ทั้งภายในและภายนอก ที่ตัวเองไมรูทัน ไมเขาใจ มาชักนําบาง มา
บีบคั้นบาง ใหพากันถูกพัดพาไปในกระแสสังคม
พอถูกกระแสซัดมาเจอกัน ก็แปลกหนากัน ไมเขาใจกัน มอง
กันไปตางๆ ดูถูกเหยียดหยามกันบาง ดาวาติเตียนกันบาง แตก
แยกกัน อยางนอยก็เขาไมถึงกัน แลวก็ไมคิดที่จะรวมมือรวมใจกัน
ถาคนไทยรูเขาใจสังคมของตน แคพอทันกระแสและจับเหตุ
ปจจัยใกลตัว ไกลตัว ที่ตางกันไดแมเพียงบางสวน ก็จะเขาใจกัน
และเห็นอกเห็นใจกัน แลวก็จะรวมแรงรวมใจกัน เกิดความสามัคคี
ที่จะชวยกันแกปญหา พาใหสังคมของตนเดินหนาไปได เรานาจะ
ชวยกันสรางความรูความเขาใจใหจิตและปญญาเขามาถึงกัน
เอาเปนวา เมื่อเรื่องเปนอยางนี้ คือพระเณรมาเรียนหนังสือ
ในวัด ก็ทํานองเดียวกับเด็กที่มาอยูวัดไปเรียนในโรงเรียนขางนอก
ตางก็คดิ แตวาจะไดชั้นไดใบสําคัญ แลวก็จะมีโอกาสสึกไปรับราช
การบาง ไปสมัครงานอะไรๆ บาง ไมไดตั้งใจเรียนเนื้อหาธรรมะ จึง
สักวาเรียนเพียงวาทองกันไป จําเอาไว พอใหสอบได ไมไดคิดจะรู
หรือเขาถึงสาระอะไร เปนอยางนี้กันทั่วไป
ไปๆ มาๆ การเลาเรียนแบบทองจําที่มุงเพียงวาเอาไปใชใน
การสอบใหได โดยไมไดมุงเอาเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัย ก็
กลายมาเปนลักษณะแหงระบบการศึกษาของพระ ซึ่งมันก็โยงกับ
สภาพการศึกษาของประเทศไทยนี่เอง ที่การพระศาสนาไปอิงอยู
กับสภาพความเปนไปและเหตุการณความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ไทย ที่วาในระบบการศึกษาสมัยใหมของรัฐนี้ คนเลาเรียนกันไป
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โดยมุงเพียงเพื่อใหสอบได หรือเอาดีกันที่สอบ
จะไปสอบบาลี บางทีไมไดมีความเขาใจ ไดแตทองจําเอา
ทองๆๆๆ เขาไป เวลาออกสอบมาตรงที่ทองไว ก็จะไดเขียนไปเลย
อะไรทํานองนี้ ซึง่ คิดวาขางนอกวัดในระบบของรัฐ ก็มสี ภาพไมตา ง
กันเทาไร
ฉะนั้น การเรียนที่วาเปนแบบทองจํานี้ ไมตองสืบไปถึง
เรื่องเถรวาทหรอก เปนเรื่องตื้นๆ ในสังคมไทยของเราเอง เปน
เรื่องของวิถีไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม ความเปลี่ยน
แปลงทางสังคม ในการรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก ที่ไปไม
ถึงสาระของเขา เชนเดียวกับละทิ้งสาระของเรา
นี่เปนเรื่องการปฏิบัติผลีผลามของยุคสมัย ซึ่งเราจะตองเขา
ใจสังคมของตัว จะไดหาทางแกไขใหถูกตอง
อันนี้ก็ขอพูดไวเปนตัวอยางอันหนึ่ง คือเอาแคที่ไดประสบมา
หรือพอไดรูไดเห็น วาเปนกันมาอยางนี้ สวนที่ลึกลงไปอีกวา เลย
จากที่ทันเห็นถอยไปในสมัยกอนโนน กอนระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตกเขามา พระไทย คนไทย ศึกษาเลาเรียนกันอยางไร อันนั้น
ขอไวกอน คงจะตองสืบคนอีกไมนอย
แตรวมแลวก็คือ เอาแคที่พอทันรูทันเห็นนั้น ในแงหนึ่ง เมื่อ
การเรียนเปนอยางนี้ ไมไดมุงเอาเนื้อหาสาระ พระเณรเองก็ไมคอย
รูเรื่องพุทธศาสนา แควาพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไมเขาใจ คําวา
เถรวาทก็เลยยิ่งไมรูเรื่อง ไมรูจักวาเปนอะไร ดังที่คงยอมรับกันวา
พระทั่วไปไมรูจักเถรวาท นี่คือ มันเปนปญหาของสังคมไทยทั้งหมด
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ถ า คนไทยที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาแบบของเราซึ่ ง เป น
เถรวาทนี้ มีความรูเ ขาใจพระพุทธศาสนาดี พอทีจ่ ะเขาใจคําวา
เถรวาท พอคุณสุจติ ตเขียนอะไรมา คนไทยก็รหู มด ก็ไมตอ งมา
งุนงงมาสงสัยอะไรกัน ใชไหม
เรื่องนี้ก็กลายเปนวา เพราะความไมรูของตัวนี่แหละ จึงทํา
ใหแกวง อยางนอยก็เกิดความสงสัย แลวก็เกิดความสับสน
จึงตองมองใหกวางวา นี่เปนปญหาของสังคมไทย คือ ไม
เฉพาะวาขอเขียนของคุณสุจติ ตจะชีไ้ ปทีป่ ญ
 หาของคําวา “เถรวาท”
เทานั้น แตขอเขียนของคุณสุจิตต ชี้ถึงสภาพของสังคมไทย ที่
รวมถึงตัวคุณสุจิตตเองดวย

๒

วิถเี ถรวาทรักษาไว กาลามสูตรไมสนิ้
─

☺─

หลักทีจ่ ะใหไดปญ
 ญา แตใชไมเปน เลยยิง่ หมดปญญา
ในประเด็นที่ ๒ ซึ่งคุณสุจิตต วงษเทศ พูดถึงกาลามสูตร
โดยโยงมาเขากับเรื่องเถรวาททํานองวา กาลามสูตรไมใหเชื่ออยาง
นั้นอยางนี้ แมแตครูอาจารย ก็ยังไมตองเชื่อ ตรงขามกับเถรวาท ที่
สอนใหเชื่อครูอาจารยอยางเดียว หามถาม ตองวาตามๆ กันไป
ในเรื่องนี้ ไดพูดไปแลวสั้นๆ ใหเห็นวา ที่จริง กาลามสูตรเปน
อันเดียวกันกับเถรวาท คือเปนคําสอนของเถรวาทนั่นเอง โดย
เฉพาะวาเถรวาทนี่แหละรักษากาลามสูตรไว เรารูจักกาลามสูตรก็
เพราะอยูในพระไตรปฎกที่เถรวาทรักษาไว ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมี
กาลามสูตร
ทีนี้ ก็ควรจะหาความรู ใหรจู กั และมีความเขาใจในกาลามสูตร
นั้นลึกลงไปสักหนอย อยางที่วา ถาจะรูอะไร ก็ควรรูใหชัด
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ในกาลามสูตรที่จริงมี ๑๐ ขอ เปนคําบาลีวา มา อนุสฺสเวน,
มา ปรมฺปราย, มา อิติกิราย เปนตน
ทีนี้ ประโยคในพุทธพจนตรงนี้ เปนสํานวนภาษาสมัยนั้น ซึ่ง
ไมปรากฏคํากริยา มีแตคําวา “มา” แปลวา อยา ผูแปลก็ตองคิดไป
วา จะใชคําแปลวาอยางไรดี ซึ่งก็มักแปลกันวา “อยาเชื่อถือ” เชน
วา “อยาเชื่อถือ โดยฟงตามๆ กันมา อยาเชื่อถือ ดวยการถือสืบๆ
กันมา อยาเชื่อถือ ตามเสียงเลาลือ อยาเชื่อถือ ดวยการอางตํารา
หรือคัมภีร ฯลฯ”
ทีนี้ ถาไปดูอรรถกถา ทานก็ใสกริยาเติมใหวา “มา คณฺหิตฺถ”
ก็แปลกันวา อยาถือ อยายึดถือ อยาถือเอา บางทานก็ยังไมเต็มใจ
ก็เลยหาคําแปลกันหนัก อยางผมเองนี่ ก็รอหาคําแปลโดยใชความ
คิดและผานเวลาไปมากมาย
เมื่อเปนอยางนี้ ก็ทําใหนาถามวา ทําไมจะตองใสใจใชเวลา
กันมากมายนัก กับการเลือกหาคําแปลที่วามานั้น
เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับปญหาสภาพของยุคสมัยดวย แลวก็โดย
เฉพาะปญหาของคนไทยที่อยูในยุคสมัยนั้น ซึ่งทําใหตองทําอะไรๆ
ดวยความระมัดระวังใหดี
กอนนี้นานมาแลว คนไทยเราไมรจู ักกาลามสูตร จนกระทั่ง
ฝรั่งตื่นกาลามสูตรขึ้นมา ฝรั่งเจอกาลามสูตรเขา ก็คิดวาอะไรกัน
มีดวยหรือ ศาสนาที่ใหเปดใจกวาง ไมตองเชื่อถืออยางนี้ ก็ตื่นเตน
พอฝรั่งตื่นแลว ไทยก็พลอยตื่นดวย เหมือนอยางที่เคยพูดมาแลว
นั่นแหละ คนไทยที่วาเปนคนสมัยใหม ก็ตื่นมาอางกันวากาลามสูตรบอกไมใหเชื่อถืออยางนั้นๆ
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ที่จริง ความเปนไปทั้งหมดในเรื่องนี้ เปนขอที่นาวิเคราะห
วิจัยทั้งนั้น เชนวา
- ทําไมคนไทยนานมาแลวจึงไมรูจักหรือไมสนใจกาลามสูตร
- ทําไมฝรั่งเจอกาลามสูตรจึงไดตื่นเตนสนใจมาก
- ทําไมคนไทยพอเห็นฝรั่งตื่นเตนกับกาลามสูตรจึงไดพลอยตื่น
เตนกันไปดวย
- ที่วาฝรั่งตื่นเตนสนใจกาลามสูตร แลวคนไทยก็ตื่นเตนสนใจกา
ลามสูตรดวยนะ ในความตื่นเตนสนใจกันนั้น ฝรั่งกับไทยมี
ความคิดความเขาใจเหมือนกันหรือเปลา หรือวาฝรั่งกับไทย
มองเรื่องนี้ดวยทาทีที่แตกตางกันอยางไร
บางคําถามก็ไดตอบไปขางตนแลว แตถาจะตอบใหครบทั้ง
หมด ก็ตองวากันอีกยืดยาว คราวนี้คงไมไหว แตที่จะพูดตอไป
บางอยางก็จะตอบคําถามบางสวนไปเอง
ทีนี้ พอคนไทยสมัยใหมตื่นเตนสนใจกาลามสูตรขึ้นมาแลว
ตอนนั้นก็มีการยกเอากาลามสูตรขึ้นมาพูดกัน โดยมากเขาใชคํา
แปลวา “อยาเชื่อถือ”
ทีนี้ก็เกิดปญหา คือคนไทยจํานวนมาก ไมนึกไปถึงการใช
ปญญา เพราะไมคุนกับการพินิจพิจารณาสืบคนความรูใหชัดเจน
พอบอกวา “อยาเชื่อถือ” แทนที่จะเขาใจวา เออ เราตองพิจารณา
ตรวจสอบคนควาใหรูจริงกอนนะ แทนที่จะคิดอยางนั้น ก็ทิ้งไปเลย
วา เออ ไมตองเชื่อนะ ไมเอาแลวนะ
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ในขอที่วา “อยาเชื่อถือ ดวยฟงตามกันมา” “อยาเชื่อถือ ดวย
ขาวเลาลือ” ฯลฯ ถึงจะไมเชื่อ ก็ยังพอไหว แตพอถึงขอวา “อยาเชื่อ
ถือ ดวยนับถือวาทานผูนี้เปนครูของเรา” คราวนี้แหละ ก็มีการพูด
ใหงายๆ สั้นๆ วา อยาเชื่อถือครูอาจารย เอาละสิ อันนี้จะเปนการ
พูดแบบสรุปความหรือตีความก็แลวแต มันก็กลายเปนการรวบรัด
หรือเหมาไปเลย ทีนี้ก็ไดเรื่องละ
นี่คือคนไทย อยางนอยก็ในระดับหนึ่งสมัยหนึ่ง อะไรๆ ก็เอา
แบบงายๆ มาเจอเรื่องของการใชปญญา ก็เอางายๆ ดวย บอกวา
เออ… กาลามสูตรสอนวาอยาเชือ่ ถือครูอาจารยนะ
มองไกลออกไป ก็กลายเปนวา เชือ่ อยางอืน่ นะ อยาเชือ่ ครู
อาจารย หรือไปไกลกวานั้นอีกวา จะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเถิด แตอยา
เชื่อครูอาจารยก็แลวกัน (บางทีเขาก็พูดถึงกาลามสูตรกันแคขอ
เดียวนี้ ขออื่นไมนึกถึง)
ไปๆ มาๆ กาลามสูตรที่เปนหลักแหงการใหใชปญญา มาถึง
คนไทย กลับกลายเปนหลักของการไมใหใชปญญา (ก็อยูแคความ
เชื่ออีกนั่นแหละ คือ เชื่อวา ถาเปนครูอาจารยละก็ไมตองเชื่อ) หรือ
มิฉะนั้น ก็เอากาลามสูตรมาพูดกันพอครึ้มๆ โกๆ หรือแมแตแค
สนุกปาก
ตอนนั้น ในวงการศึกษาเลาเรียนในเมืองไทยบางสวนชักจะ
ไปกันไกล ครูอาจารยหลายทานก็เปนหวงวา ถาเอากาลามสูตรไป
สอนเด็กนักเรียนโดยไมระมัดระวัง ไมทําใหจะแจงตลอดกระบวน
ไมทําความเขาใจกับเด็กใหชัดเจน บอกนักเรียนเอางายๆ วาอยา
เชื่อครู ก็จะไปกันใหญ กลายเปนวาพระพุทธเจาสอนไมใหเชื่อครู
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อาจารย ก็จะเขว จะยุง จะออกนอกลูนอกทางกันไป
อาจารยบางทานเอาใจใสมากหนอยในการพยายามพูดเพื่อ
แกปญหาเรื่องนี้ เทาที่จําได (ถาจําผิดไป หรือพูดอะไรพลาดคลาด
เคลื่อนไป ก็ขออภัยทานไวดวย) อาจารยวศิน อินทสระ ก็เปนทาน
หนึ่ ง ที่ คํานึ ง ถึ ง ความสําคั ญ ของป ญ หานี้ ตอนนั้ น ท า นเป น
อนุศาสนาจารย และก็ไปสอนไปบรรยายในโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาตางๆ เขาใจวาทานคงจะพูดเรื่องนี้มากอยู
รวมความก็คือ พยายามชี้แจงกันวา พระพุทธเจาไมไดสอน
ไมใหเชื่อถือครู ทานไมไดหมายความอยางนั้น แตทานหมายความ
วา อยาเชื่อโดยไมไดคิดพิจารณา หรืออยาเพิ่งไปลงเอยเด็ดขาด
เอางายๆ วามันเปนอยางนี้ ใหรูจักรับฟงไว แลวก็ศึกษาคนควาใหรู
ชัดเจนเห็นแจมแจง ตรงตามที่มันเปนจริง
สาระอยูที่วา เมื่อรูจักกาลามสูตรแลว ก็ใชใหถูกหลัก อยาให
คนไทยหลุดหลนไปจากวิถีแหงปญญา
อยาใหไถลเลยเถิดสุดโตงไปเสียอีกทางหนึ่ง คือ ไมใชวาเคย
ไปสุดทางขางนี้ พออีกทีก็ไปสุดทางขางโนน กอนนี้ เขาวาอะไรก็
เชื่อไปหมด คราวนี้ ไมวาอะไรก็ไมเชื่อทั้งนั้น อยูๆ โผลมา ไมไดดู
เปลือกดูเนื้อ ก็เชื่อเลย หรืออยูๆ โผลมาเจอ ยังไมไดดูไดฟงอะไร ก็
ไมเชื่อ กลายเปนคนที่ยึดมั่นในความเชื่อ กับคนที่ยึดมั่นในความ
ไมเชื่อ ไมไดเกิดปญญาอะไรเลย
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คําแปลที่ถูกตองและเต็มใจ ถึงยาก ก็ตองหา
จุดสําคัญซึ่งเปนที่ตั้งตนของการเขาใจและใชหลักการนี้ให
ถูกตอง ก็อยูที่คําแปลนี้แหละ ก็จึงตองพยายามหาคําแปลที่จะสื่อ
ความหมายไดตรง ชัด พอดีๆ ไมใหเขว เปนถอยคําที่คุมความเขา
ใจไมใหคิดตีความเฉไปเสีย
เรื่องการหาคําแปลหัวขอในกาลามสูตรใหเต็มใจวา ทั้งถูก
ตองตรงดีดวย ทั้งสื่อความหมายชัดเจนเขาใจงายพูดงายสะดวก
ปากดวยนี้ ยากมาก ผมก็ประสบเปนปญหามากับตัวเองอยูนานที
เดียว เลยขอเลาใหฟง อาจจะใหแงมุมความคิดบางอยางไดบาง
ในหนังสือพุทธธรรม ก็เลาเรื่องกาลามสูตรไว ตั้งแตเขียน
ครั้งแรก ที่ตอมาเรียกวาเปนฉบับเดิม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ขอใหเขียนในโอกาสที่พระองคเจาวรรณไวทยากร ทรง
มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา คําแปลที่ลงในพุทธธรรมนั้น ใชคํา
วา “อยายึดถือ” ซึ่งเปนคําแปลตาม พระไตรปฎกภาษาไทย
อนุสรณงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ แตก็ทํา
เชิงอรรถบอกไววายังไมเต็มใจกับคําแปลนั้น เพราะไมสื่อความ
หมายที่ชัดเจนมั่นเหมาะตรงพอ
หลังจากนั้นอีกปเดียว ไดจัดทํา พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ คราวนี้ หลังจากหาคําแปล
อยูนาน ก็ไดขอยุติ ตกลงใชคําแปลใหม แทนที่จะใชคําเดิมวา
“อยายึดถือ” ก็เปลี่ยนไปใชคําวา “อยาปลงใจเชื่อ” ดวยการฟงตาม
กันมา, ดวยการถือสืบๆ กันมา, ดวยการเลาลือ ฯลฯ
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(อีก ๒๒ ปตอมา คําแปล “อยาปลงใจเชื่อ” นี้ก็ไดนํามาใชใน
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ ที่พิมพขึ้นในป ๒๕๓๗
แสดงวาทาง พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พอใจตาม
คําแปลนี้ เพียงแตวาในพระไตรปฎกมหาจุฬาฯ ไปเติมนิดหนึ่งใน
ขอ “อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ” ในพจนานุกรมฯ เขียนไวแค
“ตรรก” แตทานไปเติมประวิสรรชนีย มีรปู สระอะ เพิ่มเขาไปตัว
หนึ่ง แลวก็เติมวงเล็บอธิบายคําวา ตรรกะ อีกหนอย)
ตอมา อาจารยระวี ภาวิไล แหงธรรมสถานจุฬาฯ จะพิมพ
หนังสือพุทธธรรม ก็เลมเดิมนั่นแหละ แตผมขอเวลาทานสัก ๓
เดือน เพื่อขยายความบางแหง แลวเติมโนนเติมนี่ ปรับปรุงนั่น ทํา
ไปทํามากลายเปน ๓ ป ก็เกิดเปนเลมขยายความขึ้นมา จากฉบับ
เดิม ๒๐๐ กวาหนา กลายเปนฉบับขยายความเกือบ ๑,๐๐๐ หนา
ทีนี้ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยายความ ที่พิมพเสร็จในป
๒๕๒๕ นัน้ ก็มาดูคาํ แปลกาลามสูตรทีท่ าํ เชิงอรรถทิง้ คางไวอกี วาจะ
ทําใหยตุ ลิ งอยางไร ก็คดิ วาจะเอาอยางไรดี ในทีส่ ดุ ก็ปลอยคําแปล
“อยายึดถือ” ไวอยางเดิม แลวเอาคําแปลใหมที่วา “อยาปลงใจเชื่อ”
อยางที่ใชใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พ.ศ.
๒๕๑๕ ลงไปใสไวในเชิงอรรถ
นี่ก็คือ ไดปรับปรุงขอความของเชิงอรรถในพุทธธรรม ฉบับ
ขยายความ ใหชัดเจนขึ้น ตางไปจากพุทธธรรม ฉบับเดิม พ.ศ.
๒๕๑๕ คือ ในฉบับเดิมคราว ๘๐ พรรษา ของพระองคเจาวรรณไวทยากร เชิงอรรถเขียนบอกวา ยังไมพอใจคําแปลทีว่ า “อยายึดถือ”
นี้ แตยงั หาคําแปลทีเ่ ต็มใจไมได สวนในฉบับขยายความ นอกจาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

เขียนบอกวายังไมเต็มใจกับคําแปลวา “อยายึดถือ” นั้นแลว ก็ชี้
แจงเพิ่มอีกวา “คําวา ‘อยายึดถือ’ ในที่นี้ ขอใหเขาใจความวา
หมายถึงการไมตัดสินหรือลงความเห็นแนนอนเด็ดขาดลงไปเพียง
เพราะเหตุเหลานี้ ตรงกับคําวา ‘อยาปลงใจเชื่อ’” นี่ก็คือไดใหคํา
แปลใหม ที่ ใ ช ใ นพจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลธรรม
พ.ศ.๒๕๑๕ ไวดวย ก็เลยเลาแทรกมายืดยาว
ถึงตรงนี้ก็มีคําถาม ๒ ขอ คือ
๑. ทําไมจึงยุติตกลงใชคําแปลวา “อยาปลงใจเชื่อ”
๒. เมื่อไดคําแปลที่ตกลงใช คือ “อยาปลงใจเชื่อ” แลว ทําไม
ไมเอาคําแปลใหมนี้ ใสเขาไปแทนคําแปลเกาที่วา “อยายึดถือ” ใน
หนังสือพุทธธรรมใหจบไปเสียเลย เหตุใดจึงยังคงคําแปลเกาไว
แตกลับเอาคําแปลใหมนี้ไปใสเปนคําชี้แจงในเชิงอรรถใหเรื่องมาก
คําถามแรก มีคําตอบตามที่ไดอธิบายไปแลว ขอพูดซ้ําก็ได
คือ เปนคําแปลที่พอจะนับวาสื่อความหมายไดตรง ชัด พอดีๆ ไม
ใหเขว เปนถอยคําที่คุมความเขาใจไมใหคิดตีความเฉไปเสีย
เพราะฉะนั้นจึงไดเขียนไวในหนังสือพุทธธรรมวา คําแปลที่
บอกไวตามพระไตรปฎกภาษาไทยฯ พ.ศ.๒๕๐๐ วา “อยายึดถือ”
นั้น ใหถือเอาความหมายวา “อยาปลงใจเชื่อ”
คําวา “อยายึดถือ” หรือ “อยาเชื่อถือ” นั้น มีความหมายที่รู
สึกเหมือนวาจะปฏิเสธเด็ดขาด หรือปดทางไปเสียเลย บางคนอาจ
ตีความไปถึงกับวา เปนการปฏิเสธเอาเสียเฉยๆ ในทันที โดยไมรับ
ฟง ไมพิจารณาอะไรทั้งสิ้น ซึ่งไมแสดงถึงการใชปญญาแตอยางใด
ทีนี้ แมแตใชคาํ วา “อยาเชือ่ ” ถามีขอ ความแวดลอมประกอบ
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ตางกัน ก็มีความหมายไมเหมือนกัน อยางที่พูดไปทีหนึ่งแลว ขอ
ความเดิมบอกวา “อยาเชื่อดวยนับถือวาเปนครูอาจารย” แตเขา
เอาไปพูดตัดสั้นวา “อยาเชื่อครูอาจารย” สองประโยคนี้มีความ
หมายตางกันไหม ทานทั้งหลายก็บอกวาตางกัน คือ ขอความเดิม
นั้นบอกวา ไมใชเพราะนับถือเปนครูอาจารยแลว ทานพูดอะไร ก็
เชื่อปุบปบไปหมด แตไมไดบอกวาไมใหเชื่อครูอาจารย หลักนี้ไม
ไดบอกปดไปเลยวา ถาครูอาจารยพูดละก็ อยาเชื่อถือนะ
ยิ่งเมื่อใชคําแปลวา “อยาปลงใจเชื่อ” ก็ยิ่งชวยใหเขาใจชัดไป
เลยวา ไมใชปุบปบก็เชื่อหรือไมเชื่อ อยาเพิ่งปลอยใจทิ้งปญญายุติ
ยอมรับยึดเอาอยางนัน้ อยางนีไ้ ปในทันทีทนั ใดโดยไมไดคดิ พิจารณา
เสียกอน และเปนการบอกดวยวา นี่แหละ แมแตครูอาจารยซึ่งเปน
แหลงที่นาเชื่อถือที่สุดแลว ทานก็ยังไมใหปลงใจดวนตัดสินลงไป
วาตองอยางนั้น แตใหพิจารณาตรวจสอบคนควาใหรูเขาใจชัดกับ
ตัว อยาเอาแคเชื่อตามคนอื่น คือตองไปใหถึงปญญาที่รูเขาใจ
ในแงนี้ก็เปนการที่วา กาลามสูตร นอกจากปองกันไมใหเรา
มีศรัทธาตาบอดแลว ก็ชวยสรางโอกาสที่จะใหเรามีศรัทธาชนิดที่
เปนทางเชื่อมตอขึ้นไปสูปญญาดวย

ทําไมจึงฟงอรรถกถา
ทีนี้ก็มาถึง คําถามที่ ๒ ที่วา ในหนังสือพุทธธรรม นั้น ทําไม
ไมเอาคําแปลใหมที่ตกลงใช คือ “อยาปลงใจเชื่อ” นี้ ใสเขาไปแทน
คําแปลเกาที่วา “อยายึดถือ” ใหจบเรื่องไปเสีย เหตุใดจึงยังคงคํา
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แปลเกาไว แตกลับเอาคําแปลใหมนี้ไปใสในเชิงอรรถ
ขอตอบวา นี่ก็เปนการปฏิบัติตามหลักกาลามสูตรนั่นแหละ
พุทธธรรมนั้น เปนหนังสือที่มุงจะแสดงหลักคําสอนของพระพุทธ
ศาสนา อันนี้ก็รูเขาใจกันอยู แตพุทธธรรมใชวิธีนําเสนอแบบที่จะ
ใหรูวา “ทานวาของทานไว วาอยางไร” ดังนั้น จึงตองใหผูอาน
หรือผูศึกษาเขาถึงขอมูลและหลักฐานที่มีอยูดวยตัวเขาเองไดเต็ม
ที่หรือเทาที่จะพึงได ถาทําสําเร็จ หนังสือนี้ก็จะเปนอิสระจากผู
เขียน ผูเขียนเองก็เปนอิสระจากหนังสือ และผูอานผูศึกษาก็เปน
อิสระจากผูเขียน (เหมือนที่ไดบอกไวในบันทึกทายเลมวา ผูเขียน
ทําหนาที่เพียงแคพาผูอานเขาไปเฝาไปฟงจากองคพระพุทธเจาเอง
ถาเขาไปถึงแลว ผูอานก็ไมตองเกี่ยวของกับผูเขียนอีกตอไป)
หนังสือนี้จึงเนนที่ตัวขอมูลและหลักฐาน โดยพยายามเวน
ความคิดเห็นของผูเขียนใหมีนอยที่สุด แมวาการสรุปความตางๆ
จะทําไดดวยความคิดเห็นของผูเขียน ก็ตองใหยันกันกับหลักฐาน
เมื่อถึงตอนหาคําแปลของหลักกาลามสูตร พอไดคําแปลที่
ตกลงวา “อยาปลงใจเชื่อ” แลว หันไปดูวาจะทําอยางไรกับคําแปล
เกา คือ “อยายึดถือ” ซึ่งก็บอกแลววา เปนคําแปลของพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ก็ตอ งดูวา ทานแปลไวถกู
ตองตามหลักอยางใดอยางหนึง่ เชนหลักภาษาหรือไม (ทีจ่ ริงก็ดมู า
แลวตั้งแตเขียนหนังสือนั้นแหละ) ก็ชัดวาทานแปลตามอรรถกถา
คือตรงนี้ อรรถกถาแสดงความหมายของ “มา” วา “มา คณฺหิตฺถ”
เมื่อคําแปลเกาของทานมีหลักฐานอยู สวนคําแปลของเรา
ถือไดวาเปนชั้นตอมา ในกรณีนี้ก็จึงคงคําแปลเกาของทานไว และ
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เอาคําแปลใหมของเราลงไวในเชิงอรรถ
บางทานอาจจะถามวาทําไมตองเชื่ออรรถกถา ซึ่งตอบได
เลยวา อันนี้ไมใชปญหาเรื่องความเชื่อ มันเปนเรื่องของขอมูลและ
หลักฐาน อยางในกรณีนี้ จะเชื่ออรรถกถาหรือไมเชื่อก็ตาม ก็พึง
บอกขอมูลของทานไว อยางนอยก็ในฐานะที่ยอมรับกันมาวาเปน
หลักฐานชั้นรอง ผูอานผูศึกษาจะไดใชปญญาของเขาไดเต็มที่โดย
ไมถูกปดบังอําพราง รวมทั้งวาเขาจะไดเอาขอมูลและหลักฐาน
เหลานั้นมาใชพิจารณาตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับความคิดเห็น
ของเราที่เสนอขึ้นมาใหมไดดวย และความคิดเห็นของเรา ถาจะมี
จะแสดง ก็ไมควรใหไปปดบังขวางกั้นขอมูลและหลักฐานที่มีอยู
ซึ่งผูอื่น ไมวาจะเปนผูอานผูศึกษาหรือใครก็ตาม ก็ควรมีสิทธิเขา
ถึง และควรบอกไวใหชัดวานี่เปนความคิดเห็นของขาพเจา
เปนอันวา หนังสือพุทธธรรมตองการนําเสนอสิ่งที่มาจากตน
เรื่องวา เจาของเรื่องวาอยางไร แลวสืบสายกันมาวาอยางไรๆ เพื่อ
ใหผูอานผูศึกษาเขาถึงหลักฐานขอมูลตั้งแตแหลงเดิมมาใหตรงให
พรอม จะไดมีโอกาสเต็มที่ที่จะใชปญญาคิดพิจารณาดวยตนเอง
โดยที่ผูเขียนหนังสือเอาตัวเขาไปแตะใหนอยที่สุด
กาลามสูตรใหหลักวา อยาปลงใจเชื่อ (และก็อยาปลงใจไม
เชื่อ) ไปตามสื่อตามที่อางและแหลงสรุปความคิดแบบตางๆ แตให
ไปใหถึงความจริง และในการที่จะไปถึงความจริงนั้น ก็พึงมีโอกาส
เขาถึงขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตองถองแทเพียงพอ
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หันมามองสังคมไทยกันอีกที
ที่จริง กาลามสูตรก็มีมาในพระไตรปฎกแตไหนแตไร เราก็
รักษากันมาเปนอยางดีเต็มที่ แตคนไทยเรานี้เหมือนกับวาไดแค
เก็บรักษาไว หารูจักกาลามสูตรไม ไมไดพูดถึงกันเลย
ไมเฉพาะกาลามสูตรหรอก หลักธรรมสําคัญๆ อยางปฏิจจสมุปบาท สมัยกอนถอยหลังไปสักคอนศตวรรษมานี้ ก็ไมไดยินพูด
ถึงกันเลย แตก็ในชวงนั้นแหละที่ดูเหมือนจะเริ่มมีการยกขึ้นมา
ศึกษา อยางสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ วัด
บวรนิเวศ ก็ทรงนิพนธเรื่องปฏิจจสมุปบาทไวเลมหนึ่ง ทรงอธิบาย
ไวอยางเปนเหตุเปนผล แลวมาองคที่เห็นกันวาเอาจริงเอาจัง ก็คือ
ทานพุทธทาส ที่ไดคนควารวบรวมและบรรยายเรื่องนี้ไวมากมาย
เรื่องพระพุทธศาสนาที่พระเทศนโยมถกกันมากในเมืองไทย
สมัยนั้น เทาที่นึกได ก็คือชาดก เรื่องเลาประเภทที่เราเรียกกันวา
นิทาน และเรื่องอานิสงสการทําบุญตางๆ เชน อานิสงสสรางศาลา
สรางหอระฆัง ฯลฯ แมงานเทศนาใหญประจําป คือเทศนมหาชาติ
ก็คือชาดกนั่นแหละ
กอนนั้น ในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสในหัวเมืองตางๆ
ไดทอดพระเนตรสภาพความเปนไปหลายอยางที่ไมนาพึงพอใจ ก็
ทรงหวงใยประชาราษฎรและพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งไดมีพระ
ราชหัตถเลขามายังสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรารภวา พระเทศนสอนชาวบานมีแตเรื่องนิทาน
หาขอปฏิบัติยาก ไมนาเลื่อมใส ดังที่พิมพไวใน ประมวลพระนิพนธ
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สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: พระราชหัตถเลขาลายพระหัตถ (มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๕๔) ตอนหนึ่งวา
“เห็นวาการศาสนาในหัวเมืองอยูขางจะเหลว
ไหลเสื่อมทรามมาก เพราะไมมีหนังสือแสดงขอ
ปฏิบัติที่จริงแทสําหรับเลาเรียน มีแตหนังสือที่
เหลวๆ ไหลๆ ฤาหนังสือทีล่ กึ เกินไป…”
จึงทรงแสดงพระราชประสงคใหมีหนังสือเทศนที่เขาใจงายๆ
สงออกไปใหพระสงฆตามหัวเมืองเทศนาสั่งสอนประชาชน
พูดสั้นๆ ไดวา พุทธศาสนาที่เดนในหมูคนไทย คือเรื่องทาน
ตอมาในขั้นศีล ก็พอเปนไป สวนดานจิตภาวนา ก็ไปเนนทางอิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริย แตในระดับปญญา เบาบางมาก หรือแทบไมใสใจ
สภาพอยางนี้เปนมาแตเมื่อใด จะสืบเนื่องจากกรุงเกาแตก
หรือไม และอาจจะซ้าํ หนักลงอีกตัง้ แตคราวหันหนาออกไปรับความ
เจริญแบบตะวันตก และหันหลังใหแกไทยคติทงั้ หลายหรืออยางไร ก็
เปนเรือ่ งทีน่ า จะสืบสวนคนควากันใหรเู ขาใจเทาทีจ่ ะทําได
แตในประเทศอื่นใกลเคียงเรา เขายังสนใจใกลชิดอยูกับพระ
พุทธศาสนากันตอเนื่องสืบมา อยางที่เห็นไดชัดในลังกา และพมา
เรื่องนี้สัมพันธกับเหตุผลที่พูดไปเมื่อกี้นี้ดวยวา ยอนหลังไป
ประมาณศตวรรษหนึ่งเมื่อเขาสูสมัยใหม คนไทยเราหันออกไปตื่น
รับความเจริญแบบฝรั่ง พรอมกับหันหลังใหสมบัติและวิถีของตัว
เอง ทั้งพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คนไทยไมสนใจ แถมดูถูก
หรือเหยียดๆ ดวย
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ขณะที่คนสวนใหญละทิ้ง ไมสนใจ ก็มีคนสวนหนึ่งเพียง
จํานวนนอยเอาใจใส ตัง้ ใจรักษาไว แตมกั เปนแบบปฏิกริ ยิ าสวนทาง
ซึง่ ชวยรักษาใหเหลืออยูไ ดบา ง แตกลายเปนเพียงการยึดติดหวงแหน
ไมลืมหูลืมตา ทั้งสองพวกเลยสุดโตงไปคนละทาง แตเหมือนกันที่
ตางก็อยูใตครอบของความไมรูเทาทันขาดความรูความเขาใจ
เราเดินมาในวิถีทางที่ตรงขามกับเพื่อนบาน ประเทศอยาง
ลังกา พมานั้น เขาผานประวัติศาสตรมาคนละแบบกับเรา
เราเปนประเทศที่ไมเคยตกเปนอาณานิคม ไมไดเปนเมือง
ขึ้นของใคร เปนขอดีที่เราภูมิใจ แตก็มีขอเสียที่วาคงจะเปนเพราะ
มัวหลงตนโดยไมรูตัวจากความประมาท ก็เลยไดแตตามรอรับเอา
ความเจริญจากเขามาเสพอยางขาดสติ
เหตุ ป จ จั ย สําคั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ ทําให เ รามั วหลงเพลิดเพลิน
ตามเขา ก็คือการที่ไมถูกกดขี่บีบคั้นจากลัทธิอาณานิคมนั้น เราจึง
ไมมีความรูสึกในทางไมดีตอฝรั่ง มีแตความชื่นชมในความเจริญ
กาวหนาของเขา ก็เลยเพลินที่จะตามรับตามเอาอยางเขา
ที่จริง การที่ไทยถูกฝรั่งผูหาเมืองขึ้นมาบีบคั้นเอา และเกิด
ความเจ็บแคนเปนปฏิปกษขึ้นมา ก็มีอยูบาง แตเปนระยะสั้นๆ พอ
ผานไปไดไมนานก็ลืม อยางเชน ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปดแมน้ํา
เจาพระยา จนเกิดเกร็ดเรื่องพระพิเรนทรขึ้นมา
คําที่พูดกันวาทําอะไรพิเรนทรๆ หรือเลนพิเรนทร นี่ เลากัน
วา “พิเรนทร” ที่หมายความวาทําอะไรแปลกๆ ทําแผลงๆ นั้น เปน
คําที่เกิดขึน้ ในตอนนัน้ คือเกิดจากอาการทีม่ ชี าตินยิ มขึน้ มาจะสูก บั
พวกฝรั่งเศสที่เอาเรือรบมาปดแมนา้ํ เจาพระยา บังคับใหไทยตอง
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ยอมเสียดินแดน (นาจะเปนเหตุการณใน ร.ศ.๑๑๒/พ.ศ.๒๔๓๖) อัน
นีเ้ อาไวเลาทีหลัง
ตอนที่พวกอังกฤษและฝรั่งเศสมาคุกคามเรา จนทําใหใน
หลวงรัชกาลที่ ๕ ตองทรงยอมเสียดินแดนทางตะวันออกดานลาว
และเขมรใหแกฝรั่งเศส และสละดินแดนทางใตดานแหลมมลายูที่
เปนมาเลเซียปจจุบัน และทางตะวันตกดานพมา ใหแกอังกฤษไป
ตอนนั้นคนไทยโกรธแคนฝรั่งมาก แตมันเปนเหตุการณชวงสั้น เขา
ไมไดเขามาอยูปกครองเรา พอผานเหตุการณนั้นไปแลว คนไทยก็
หันไปตื่นรับตื่นเอาอยางความเจริญแบบตะวันตกตอไป
การตื่นเอาอยางฝรั่งของคนไทยนั้นมี ๒ แบบ คือ ในชวงที่
เผชิญภัยคุกคามของฝรั่ง เราเอาอยางเพื่อใหทันฝรั่ง จะไดเจริญทํา
อะไรๆ ใหสูฝรั่งได แตพอผานพนภัยคุกคามนั้นไปแลว เราเอา
อยางแบบที่สอง แบบนี้ก็จะใหทันฝรั่งเหมือนกัน แตแทนที่จะ “ทํา
ใหทัน” เรากลายเปนจะรับใหทัน แถมทิ้งของไทยไปเสียดวย คือ
เอาใหทันแคในการตามรับ ตามเสพ ตามบริโภคของที่มาจากเขา
คนไทยมองวา ฝรั่งชาติตะวันตกเจริญกาวหนาเหลือเกิน
เปนอารยประเทศ อุตสาหกรรมกําลังเริ่มเฟอง เขามีสิ่งประดิษฐ มี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอะไรมาใหมๆ ก็อยากได อยากจะใช คอย
รอซื้อหามาแขงกันเสพ แขงกันบริโภค (ไมไดแขงกันผลิต) เชน
กลองถายรูปมา ก็ตื่นหามาถายกัน มีวิทยุมา ซึ่งสมัยกอนนั้นหา
ยาก บานไหนมีก็โก ทั้งที่ใชก็ลําบาก เครื่องใหญๆ ตองมีหลอด กิน
ไฟ ใชถานไฟฉายเปนกระบะ หลายสิบกอน เอามาเรียงๆ กัน ถา
หัวถานไฟขั้วคลาดกันหนอย ก็ไมติดแลว คนหาเหตุวาทําไมมันจึง
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ไมดัง ตองแกกันยุง อะไรอยางนี้
ก็เปนอันวา คนไทยหันไปหาความเจริญแบบตะวันตก มอง
ตะวันตกเปนอารยประเทศ ลุมหลงไขวควาหาความเจริญจากขาง
นอก และหันหลังใหตวั เอง เรือ่ งของตัวเองไมรู จนเรือ่ งราวความรูท ี่
มาเรียกกันทีหลังวาไทยคดีและภูมปิ ญ
 ญาไทย ขาดตอนหายไปมาก

ถาวิถีเถรวาทไมรักษาไว ไทยคงหมดตัว
ทีนี้ หันไปดูประเทศเพื่อนบานที่ตกเปนอาณานิคม กลับ
ตรงขาม ชนชาติเหลานี้เกิดความรูสึกชิงชังตอตานฝรั่ง เพราะถูก
ปกครอง ถูกบังคับ ขมเหง กดขี่ จึงเกิดความโกรธแคน ไมพอใจ
แลวก็กอปฏิกิริย าหันเขามายึด มั่นวิถีทางและสมบัติของตัวเอง
อยางเหนียวแนน อะไรที่เปนของนอกของฝรั่ง ไมเอาทั้งนั้น ปฏิเสธ
ไวกอน แตอะไรที่เปนของตัว จะตองยึดมั่นเชิดชูรักษาไว ก็เลยตรง
ขามกับไทยที่ดูถูกของตัวเอง แตหันไปเชิดชูอยากจะเปนอยางฝรั่ง
จะเห็นงายๆ วา คนในประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคม
อยางพมาและลังกา จะรักษาแมแตแบบแผนเครื่องแตงกาย อยาง
คนพมาก็ยังนุงโสรง คนลังกาถึงวันพระหรือในพิธีทางพระพุทธ
ศาสนา ไมวาผูสําเร็จราชการหรือนายกรัฐมนตรี ก็เชนเดียวกับชาว
บาน ตองนุง หมชุดขาวของอุบาสก คนไทยไมมหี รอก คนละเรือ่ งเลย
วากันไป คนลังกาคนพมาซึ่งหันไปยึดของตัวเองเต็มที่ แบบ
ที่เปนปฏิกิริยาตอตานฝรั่ง อะไรเปนของฝรั่ง ก็เปนปฏิปกษไมยอม
รับนั้น บางทีก็เปนสุดโตงเลยเถิดไปเหมือนกัน แตมันก็เปนหนทาง
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ที่เขาจะรักษาตัวไว
ไทยก็สุดโตงไปทางหนึ่ง พมาลังกาก็สุดโตงไปอีกทางหนึ่ง ก็
มีแงดีแงเสียคนละแบบ แตจะดีมากดีนอย หรือเสียมากเสียนอย ก็
อยูที่มีสติสัมปชัญญะแคไหน
แงดีอยางหนึ่งของเขาก็คือ เขารักษาสมบัติของตัวเองไวไดดี
หนอย อยางการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย การรักษาสืบตอพระ
ไตรปฎก ตลอดจนคัมภีรปลีกยอยทั้งหลายตั้งแตอรรถกถาลงไป
เขายังหนักแนนมาก พระพมายังมีองคที่จําพระไตรปฎกประมาณ
๒๒,๐๐๐ หนา ไดทั้งหมด วาปากเปลาได ซึ่งรัฐบาลของเขาตั้งไว
ในตําแหนง “ติปฏกธร”
ที่จริง ในเรื่องพระพุทธศาสนานี้ ไทยก็มีเคาที่จะเอาจริงเอา
จังเปนผูนํา ดังจะเห็นวา ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงริเริ่มงานซึ่งทําให
ไทยเปนชาติแรกที่พิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนเลม
หนังสืออยางสมัยปจจุบัน ถึงกับไดพระราชทานแจกไปในประเทศ
ตางๆ ตั้งแตฝรั่งไปจนถึงญี่ปุน
แตเสร็จแลว คนไทยซึ่งกําลังตื่นเพลินกับความเจริญของฝรั่ง
ในความหมายแบบนักบริโภค นอกวังออกมาก็ไมไดสนใจสืบงาน
สานตอ (ทิ้งไปเลย) ไดแตหันไปเพลินรับเพลินเสพความเจริญที่
ผลิตมาจากฝรั่งจนถึงญี่ปุนเรื่อยมา
ปจจุบันนี้ เราจะชําระสอบทานพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา
ฯลฯ คัมภีรของเราไมเปนที่เต็มใจ เหลือไมคอยครบบาง หาฉบับได
ยากบาง บกพรองแงโนนแงนี้ เรามักตองไปเอาของพมามาเปนหลัก
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แตรวมแลว สภาวะในเวลานี้ก็คือ คัมภีรทั้งหลาย ที่มีมาทั้งหมด
ตลอดสาย เรามีไมครบ รักษาไวไมไดพรอมอยางเขา
ไมเฉพาะดานคัมภีร แมในดานการปฏิบัติ เรื่องกรรมฐาน
ของไทยที่สืบๆ มา กลายเปนไปเนนกันในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
จนกระทั่งเหินหางเลือนลางไปจากชีวิตของคน สวนการเจริญ
วิปสสนาที่นิยมกันขึ้นมาในสํานักตางๆ ตั้งแตแบบยุบหนอ-พอง
หนอ ตามแนวของพระมหาเถระ มหาสี-สยาดอ ซึง่ พระอาจารยไทย
สอนกั น มากว า ครึ่ ง ศตวรรษ จนถึ ง สํานั ก ของท า นโกเอนก า
อาจารยพมาเชื้อสายอินเดีย (ศิษยของทานอู บา ขิ่น ในสายของ
พระมหาเถระ เลดิ-สยาดอ) ที่เขามาตั้งและขยายเพิ่มขึ้นๆ ก็เปน
แนวปฏิบัติที่ไปศึกษามาหรือรับมาจากพมา
การเรียนอภิธรรมก็พรอมๆ กับการสอนวิปสสนานั่นแหละ
เริ่มจากพระอาจารยพมา คือพระภัททันตวิลาส แลวก็ขยายออกไป
ตามวัดสําคัญๆ และวัดในตางจังหวัด ตลอดจนมูลนิธิของญาติ
โยม เปนโรงเรียนพระอภิธรรม เปนอภิธรรมมหาวิทยาลัย
แมกระทั่งการเรียนภาษาบาลี อยางที่บอกแลววา ตั้งแตเขา
สูสมัยใหม ก็มักเรียนกันแคใหสอบไดชั้นไดใบ เหมือนในการศึกษา
ของฝายบานเมือง ความเขาถึงเนื้อหาสาระก็จางลงๆ และการ
เรียนแบบเกาเอาเนื้อลงลึกก็เลือนหาย พอมาถึงปจจุบันกลายเปน
วา การศึกษาภาษาบาลีแบบแนนหนักลงลึก ตองมองไปที่สํานัก
ศึกษาบาลีสายจากพมา ดังเชนวัดทามะโอ ที่ลําปาง
เปนอันวา เวลานี้ ในเมืองไทยที่เจริญอยางสมัยใหม การ
ศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติและปฏิบัติ จะเรียนภาษาบาลี จะ
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ศึกษาพระคัมภีร จะเชี่ยวชาญพระอภิธรรม หรือจะเจริญวิปสสนา
ตองหันไปพึ่งพาประเทศเพื่อนบานที่เคยเปนเมืองขึ้น ซึ่งไมยอมขึ้น
ต อ ความเจริ ญ ของฝรั่ ง ที่ บ างที ม องกั นวาเปนประเทศลาหลัง
กลายเปนวา ความรูพระธรรมวินัย ในเรื่องของตัวหลักนี่เราก็เลย
ลาหลังเขา เราไดแคสืบตอแบบแผนหรือรักษารูปแบบ
ไปๆ มาๆ คําวา “ขึ้น” หรือ “ไมขึ้น” อาจจะตองมองกันหลาย
ชั้น พวกที่เปนเมืองขึ้น ไมยอมขึ้น แลวมีสิ่งที่ไมตองขึ้น ผูที่ไมเปน
เมืองขึ้น แตชอบไปขึ้น แลวตัวไมมีเลยตองยอมขึ้น ฯลฯ
มีคําที่พูดกันมาในเมืองไทยอยางหนึ่ง ซึ่งจะพูดกันระหวาง
ประเทศดวยหรือเปลา ก็ไมไดไปตามฟง คือ เราพูดกันมาวา “ไทย
วินยั ลังกาพระสูตร พมาอภิธรรม” หมายความวา สามประเทศ ซึ่ง
เปนประเทศเถรวาทดวยกันนี้ เดนคนละดาน ไทยเดนทางวินัย
เครงครัดในแบบแผน รักษารูปแบบระเบียบไวไดดี สวนลังกาโนน
เกงทางพระสูตร แลวก็พมาเกงทางอภิธรรม
นี่ก็ออกนอกเรื่องไปแลว เปนความรูประกอบปลีกยอย แตก็
ชวยใหเกิดความเขาใจชัดมากขึ้น ใหเห็นวา ในความเปนมาตั้งแต
เดิมนั้น ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานจะเปนอยางไรแคไหนก็
ตาม แตถึงเวลานี้ สภาพที่เปนอยูและภาพที่ปรากฏก็คือ ไทยเรา
เหมือนกับยอมรับตัวเองวาออนมากในเรื่องพระพุทธศาสนา ทั้งใน
ดานความรู และการปฏิบัติ จนกระทั่งวา คัมภีรก็ตองเอาจากเขา
วิปสสนาก็ตามเขา เดี๋ยวนี้ก็เอาพมาเปนแบบเปนหลัก
ในที่สุด ของตัวเหลืออยูบางก็เลือนราง แตที่เดน ไมวาแบบ
สมัยใหม หรืออยางแผนเกา ตองเอาจากตางประเทศทั้งนั้น
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สรุปวา เมืองไทยเรามีภูมิหลัง โดยเฉพาะประวัติศาสตรชวง
เขาสูสมัยใหม ที่ตัวเองแทบจะขาดตอนไปเสียเลย อะไรตางๆ ของ
ตัวเอง อยางที่เดี๋ยวนี้มีศัพทใหมๆ เรียกวาภูมิปญญาไทย อยาง
เรื่องวิชาแพทยแผนไทย อะไรตออะไร ขาดตอนไปเกือบหมดแลว
กวาจะรูสึกตัวหันกลับมาฟนขึ้นใหมนี้ มันหายไปเยอะแยะแลว
จะไดคืนสักเทาไรก็ไมรู
แมแตในเรื่องพุทธศาสนานี้ ถาไมมีพระไตรปฎก ไมมีคัมภีร
ทั้งหลายที่รักษากันไว ก็คงแทบจบสิ้นกันไปเลย
ดีแตวาคัมภีรยังอยู ถึงแมจะไมเรียน ไมศึกษา ไมสนใจ
คัมภีรก็ยังรักษาเถรวาทที่มีกาลามสูตรไว รอใหกลับไปศึกษาเถร
วาทรวมทั้งกาลามสูตรในเถรวาทนั้นกันไดใหม
ถึงแมคนและพระจะไมเขาถึงเถรวาท ถึงเถรวาทจะถูกทอด
ทิ้งไป แตวิถีเถรวาทก็ชวยใหมีคัมภีรเหลือไว คือพระไตรปฎกที่มี
กาลามสูตรเปนตนนั้นยังคงอยู เพราะไดใชวิถีเถรวาท ที่ใหรักษา
ขอมูลตนแหลงเดิมไวใหถกู ตองครบถวนทีส่ ดุ ทัง้ ทีไ่ มใสใจแลว ก็เลย
เหลืออยูได และยังมีแหลงภายนอกในวิถีเถรวาทนั้นที่พอจะอาศัย
เอาละ นี่ก็เปนอันไดพูดในประเด็นที่ ๒ โยงกันกับประเด็นที่
หนึ่ง คือ พูดถึงกาลามสูตร ที่ตองเขาใจใหชัด และปฏิบัติใหถูก
โดยโยงมาเขากับเรื่องเถรวาทวา กาลามสูตรมากับเถรวาท และอยู
ไดดวยเถรวาท เปนเรื่องที่สอดคลองไปดวยกัน ประเด็นมีแคนี้ แต
ไดพูดเรื่องประกอบออมไปเสียมากมาย เอาเฉพาะตัวประเด็นนั้น
ชัดพอหรือยัง

พระนวกะ: ชัดพอครับ

๓

กาลามสูตร ตองขุดใหถึงปญญา
─

☺─

เชื่อฟงใหไดศีล รับฟงใหไดปญญา
นาสังเกตวา คุณสุจิตตเวลาพูดถึงเถรวาท จะย้ําเรื่องการ
เชื่อถือเชื่อฟง เหมือนกับวาการเชื่อถือเชื่อฟงนั้นเปนความหมาย
ของเถรวาท แตถาพูดกันอยางเครงครัดแลว การเชื่อถือเชื่อฟงไมมี
ในความหมายของเถรวาทเลย
ความเปนเถรวาทอยูที่การรักษาขอมูลไวใหครบถวนและถูก
ตอง คนที่รักษาขอมูลไวใหแมนยําสมบูรณนั้น ไมจําเปนวาเขาจะ
ตองเชือ่ ตามขอมูลนัน้ หรอก แตเขาตองการไดของจริงทีจ่ ะศึกษา เพือ่
จะไดไมหลงผิดไขวเขว จะไดไมพลาดจากวิถขี องการพัฒนาปญญา
(ถาจะเชื่อก็คือ เชื่อวาเปนของจริง ไมใชเชื่อวาเปนความจริง)
ดังนั้น พึงเขาใจกันใหตรงใหชัดวา ความเปนเถรวาทอยูที่
การมุงรักษาตัวคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไวใหครบถวนแมนยํา
ที่สุด (เทาที่จะทําได) เปนเรื่องที่สนองวัตถุประสงคในการศึกษา
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การรักษาไว กับ การใหเชื่อ ไมเห็นจะเหมือนกันที่ไหน
เรื่องการเชื่อฟงอะไรตออะไรโนน ไมไดอยูในสาระ ถาจะ
เกี่ยวของกับเถรวาท ก็เปนเรื่องประกอบแวดลอม คือเปนเรื่องตาม
ปกติธรรมดาของหลักสามัญในทางจริยธรรม
จะเห็นวา ไมวาในศาสนาไหน ในลัทธิไหน ที่มีหลักศีลธรรม
จริยธรรม ก็จะตองสอนใหรูจักเชื่อฟงผูที่ควรเชื่อ เชน เชื่อฟงพอแม
เชื่อฟงครูอาจารย ฯลฯ มีกันทั้งนั้น
แลวเทาที่รูที่ทราบ คําสอนในเถรวาทเนนเรื่องการเชื่อฟง
แบบนี้นอยกวาลัทธิศาสนาสวนมากดวยซ้ํา บางลัทธิศาสนาเนน
เรื่องการเชื่อถือยึดถือเชื่อฟงนี้ชนิดเอาเปนเอาตายกันเลย
ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้น ความเชื่อถือและเชื่อฟงนี้
เราก็ถือเปนเรื่องประกอบที่สําคัญเหมือนกัน เปนหลักปฏิบัติขั้นตน
ในทางความประพฤติ ที่สมัยใหมเรียกวาจริยธรรม สมัยกอนเรียก
วาศีลธรรม (คือเปนธรรมขั้นศีล) ที่วาใหเชื่อฟงพอแมครูอาจารย
อะไรอยางนี้ ซึ่งก็เปนหลักธรรมดาสําหรับการอยูรวมกันในสังคม
โดยถือวาพอแมครูอาจารยเปนตนนั้น อยางนอยก็มีประสบการณ
มากกวา และตามปกติก็มีความหวังดี มีเมตตากรุณา ตอลูกหลาน
หรือตอลูกศิษย จึงควรจะเปนที่นาเชื่อถือ
คนทีย่ งั มีประสบการณนอ ย ยังไมรอู ะไรมาก เมือ่ ไมรู ก็เปด
ชองของตัวเองทีจ่ ะเชือ่ คนอืน่ ทีนี้ ถาลูกไมเชือ่ ฟงพอแม แตไปรอเชือ่
คนอืน่ เชนเชือ่ โจร จะยุง ไหม ก็ยงุ แน เมือ่ พูดในระดับนี้ ในเถรวาทก็มี
คําสอนแบบที่วา ควรเชื่อฟงพอแมครูอาจารย แตไมไดใหเชื่อแบบ
บังคับหรืองมงาย มีแตใหพัฒนาการใชปญญาควบคูไปดวย โดย
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ใหรูจักรับฟง แลวก็เอามาไตรตรองพิจารณาสอบสวนคนควา
ตรงนี้แหละก็มาเชื่อมกับหลักของกาลามสูตร จากจุดเริ่มที่
ความเชื่อคือศรัทธา ก็กาวขึ้นสูปญญา แลวก็มาเนนที่ปญญานี่
แหละ มาเอาจริงเอาจังกันที่ปญญานี้
ยุติวา ศรัทธาก็สําคัญ แตทานไมเนนไมหยุดไมจบที่ศรัทธา
ทานใหใชศรัทธาเปนเครื่องนําไปสูปญญา
ก็เหมือนอยางที่เรามาคุยกันนี่ เรามีการเนนเรื่องความเชื่อ
หรือแมแตพูดถึงการใหเชื่อบางไหม ผมพูดกับทานทั้งหลาย ซึ่ง
เปนพระใหมมา หรือจะพูดกับญาติโยมก็ตาม พูดอะไรกันมาตั้ง
นาน และพูดกันมากี่ครั้งๆ ทานเคยไดยินบางไหมวาผมบอกใหเชื่อ
อะไร หรือบอกวาเรื่องนี้ อันนี้ตองเชื่อนะ มีไหม - ไมมีเลย
ที่เราพูดกันตลอดมานี้ มีแตวา
หนึ่ง อะไรที่ควรจะรู ก็เอามาพูดกันเพื่อใหไดรู มุงหาและให
ไดรูสิ่งที่ควรรู
สอง เมื่อมาพูดแลว ทานเขาใจไหม ถายังไมเขาใจ ก็อธิบาย
และซักถามใหชี้แจงแสดงไขขยายความกันไป เราเนนกันที่วาเขา
ใจไหม เราไมไดนึกถึงคําวาเชื่อกันเลย เทากับวา จะเชื่อหรือไมก็
เปนเรื่องสวนตัวของทาน ใหทานพิจารณาเอาเอง วาจะเชื่อหรือไม
เชื่อ แลวก็อาจจะตอไปที่
สาม คือเมื่อรูเขาใจแลว จะเอาไปใช นําไปปฏิบัติใหเปน
ประโยชนไดอยางไร
นี่คือที่พูดกันมา ก็เห็นๆ กันอยูอยางนี้
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อางใหรู อยาตูวาอางใหเชื่อ
ทีนี้ มาพูดกันใหถึงเนื้อตัวของเถรวาทอีกสักหนอย เมื่อ
พิจารณาคําติเตียนที่วา “เถรวาทเปนวิธีคิด หรือเปนการสอน ซึ่ง
ใหตองทองจําตามคําสอนของครูอาจารย ตองเชื่อตามครูอาจารย
ถามไมได เถียงไมได หามสงสัย” อะไรทํานองนี้
ผมมองดูแลว ก็ไมเห็นวาคําติเตียนนีจ้ ะเขาแงเขามุมอะไรกับ
ความหมายของเถรวาทเลย ไมวา จะโดยหลักการ หรือโดยพฤติการณ
ในแงนี้และขอนี้ ขอใหทานไตรตรองและตรวจสอบเอง ทั้ง
จากที่ไดพูดมาแลว และที่จะมองเห็นไดตอไป
ทีนี้ก็มีอีกแงหนึ่ง คือเรื่องการอางพระไตรปฎก หรืออาง
คัมภีร อะไรตออะไร
คุณสุจิตต วงษเทศ เขียนวา
“วิถีเถรวาท” ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระ
ไตรปฎก วามีมาแตครั้งพุทธกาล แลวตองยึดมั่นถือ
มั่นตามนั้น แตทานพุทธทาสสอนวา
“ในการสังคายนาครั้งแรก ยังไมมีพระไตรปฎก
แตก็มาพูดกันในบัดนี้ วามีพระไตรปฎกมาแลวตั้งแต
การทําสังคายนาครั้งแรก.
นั่ น เป น เพราะไปหลงตามคํากล า วชั้ น หลั ง ๆ
เมื่อเขามีพระไตรปฎกเต็มรูปแบบในปจจุบัน.
ตรงนี้ ถาเปลี่ยนคําขึ้นตนเสียหนอยหนึ่ง จากคําวา “วิถีเถรวาท” ชอบอาง… ใหเปนวา “บางคนที่อางตัวเปนเถรวาท หรือคน
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อื่นใดก็ตาม” ชอบอาง… ถาเปลี่ยนคําขางตนเสียใหมอยางนี้ ขอ
ความนี้ก็มีประโยชน คือ เปนคําเตือนสติไมใหสุดโตงจนคิดเลยเถิด
ไปวา ไมวาอะไรๆ ในพระไตรปฎก ตองเปนพุทธพจนทั้งหมด หรือ
ตองเชื่อทั้งนั้น อะไรทํานองนี้
แตกต็ อ งระวังเหมือนกันวา ถาจับความไมถกู ก็อาจจะสุดโตง
คิดเลยเถิดไปเสียอีกขางหนึ่ง จนมองขามความสําคัญของพระไตร
ปฎก หรือกลายเปนวา ไมอางพระไตรปฎก แตไปอางบุคคลบาง
คนขึ้นมาเหนือพระไตรปฎก
ขอความวา “ทานพุทธทาสสอนวา “ในการสังคายนาครัง้ แรก
ยังไมมพี ระไตรปฎก แตกม็ าพูดกันในบัดนี้ วามีพระไตรปฎกมา
แลวตั้งแตการทําสังคายนาครั้งแรก.” อันนี้ก็ตองเขาใจใหถูกตอง
ทานพุทธทาสเทากับเตือนใหระลึกไววา ตอนที่ทําสังคายนา
ครั้งแรก ขอมูลเดิมมีพุทธพจนเปนตนที่รวบรวมเสร็จคราวนั้น ยัง
ไมลงรูปที่เรียกวาพระไตรปฎก และในการสังคายนาครั้งแรกนั้น ก็
ยังไมใชคําวา “พระไตรปฎก”
แตก็ตองเขาใจใหถูกตองเชนเดียวกันวา พุทธพจนและขอ
มูลคําสอนเรื่องราวตนเดิมที่รวบรวมเสร็จในการสังคายนาครั้งแรก
นั้น มาถึงเราในรูปที่เปนพระไตรปฎก หรือมาถึงเราตามที่รักษาไว
ในพระไตรปฎก หรือมาถึงเราดวยพระไตรปฎกบาลีนี่แหละ
(เทาที่ศึกษาสืบคนกันมา เห็นกันวา [อันนี้ก็พึงพิจารณาตาม
หลักกาลามสูตรดวยเชนกัน] พุทธพจนและขอมูลคําสอนแตเดิมที่
รวมไวในสังคายนาครั้งแรกนั้น เปนแกนหรือเปนเนื้อหาหลักที่ตอ
มาไดจัดลงรูปรางเปนพระไตรปฎก แลวมาลงตัวในสังคายนาครั้ง
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ที่ ๓ คือประมาณ พ.ศ.๒๓๕ ดังที่พระไตรปฎกเลมทายๆ อยางเลม
ที่ ๓๒–๓๓ แมจะอยูในพระสุตตันตปฎก แตมิใชเปนพระสูตร หาก
เปนประมวลความที่เรียบเรียงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และมีชื่อบานเมืองที่
เขาสูประวัติศาสตรหลังพุทธกาล ตอมาหลังจากนั้น ในคัมภีรทาย
ของวินัยปฎก เนื้อความหลายตอนเมื่อจบลง มีคาถาสรุปการสืบ
ทอดรักษาวินัยปฎกนั้นตั้งแตตนจนถึงในตัมพปณณิทวีป คือเกาะ
ลังกา แสดงวาเปนคาถาที่แตงขึ้นในลังกาทวีป อาจจะในชวง
สังคายนาครั้งที่ ๕ คือ พ.ศ. ๔๓๖ หรือ ๔๕๐)
คุณสุจิตต วงษเทศ เขียนไวดวยวา “กาลามสูตร มี ๑๐ ขอ
ทานพุทธทาสเทศนสรุปงายๆ ไวทั้งหมด” แตกาลามสูตรที่ทาน
พุทธทาสเทศนนั้น ทานนํามาจากพระไตรปฎก
ทานพุทธทาส หรือสมเด็จพระสังฆราชพระองคใดๆ หรือใคร
อื่นก็ตาม ไมมีกาลามสูตรของทานเองเลย ทานวาไปตามพระไตร
ปฎกทั้งนั้น
รวมความวา ไมวา ใครทีอ่ า งกาลามสูตร ก็คอื อางพระไตรปฎก
และจําเพาะวาตองเปนพระไตรปฎกของเถรวาทจึงจะมีกาลามสูตร
ใหอาง เพราะเถรวาทรักษาไว ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตร
เมื่อมาถึงตรงนี้ คําที่วา “ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระ
ไตรปฎก … แลวตองยึดมั่นถือมั่นตามนั้น…” อันนี้จึงตัดไปได
เลย เพราะเมื่ออางพระไตรปฎก ก็จะมาถึงกาลามสูตรที่อยูในพระ
ไตรปฎกนั้น ซึ่งบอกวาอยาเพิ่งยึดนะ
ที่จริง การอางคัมภีร หรืออางหลักฐานอะไรตางๆ นั้น แยก
ไดเปนแบบใหญๆ ๒ แบบ คือ อางใหเชื่อ กับ อางใหรู (ในที่นี้ ไม
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นับการอางเพื่ออวด ซึ่งนอกเรื่อง)
อางใหเชื่อนั้น มีทั้งอางเพื่อใหนาเชื่อ อางเพื่อใหเชื่อถือ และ
อางเพื่อใหเชื่อฟง อยางในลัทธิศาสนาที่บังคับความเชื่อ พออาง
ขึ้นมาวาคัมภีรวาอยางนี้ ก็ตองเชื่อตามนั้น สงสัยหรือเถียงไมได
ถาเปนยุคหรือเปนถิ่นที่ลัทธิศาสนานั้นมีอํานาจจัดการ ก็อาจจะมี
การกําจัดหรือลงโทษอยางรุนแรง ดังในอดีตทีต่ ายกันมานับไมถว น
และในโลกตะวันตกมีเรือ่ งราวใหศกึ ษามากมาย
การอางใหเชื่อก็มาจากการถือศรัทธาเปนใหญ ทําใหดิ่งไป
การเชือ่ นัน้ จึงทําใหเกิดความยึดติดถือมัน่ ไดอยางรุนแรง
ดังนัน้ นอกจากผูม อี าํ นาจจะบังคับกําจัดคนทีไ่ มเชือ่ แลว หมู
ชนทีม่ คี วามเชือ่ แตกตางกัน ก็ขดั แยงกันไดอยางรุนแรง จนถึงกับสู
รบทําสงครามกัน แมแตระหวางประเทศ และระหวางกลุม ประเทศ
(เชน Crusades ระหวางกลุม ประเทศถือคริสต กับชนชาติมสุ ลิม
และ Thirty Years' War สงครามศาสนาระคนการเมืองระหวาง
หมูประเทศโปรเตสแตนต กับประเทศคาทอลิก) ซึง่ เมืองไทยไมมี
อะไรจะไปเทียบกับเขาได
ถาเปนเรื่องของวินัย กฎหมาย กฎกติกา ที่ตกลงกันบัญญัติ
จัดวางไว ก็เปนการอางตามขอตกลง ซึ่งจะตองยินยอมหรือเชื่อฟง
เพื่อใหปฏิบัติตาม บังคับใช หรือเปนเครื่องตัดสินกรณีนั้นๆ
อางใหรู คืออางเพื่อประโยชนทางปญญา อยางนอยก็จะได
เปนหลักฐานใหรูที่มาที่ไป รูถึงของเดิมหรือตัวแทตัวจริง ใหคนอื่น
ไดขอมูลหรือความรูที่ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได แตที่
สําคัญเปนจุดหมายก็คือ ใหผูอื่นเขาถึงแหลงขอมูลดวยตัวเขาเอง
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แลวเขาจะไดมีโอกาสรูเห็นเชนเดียวกับผูที่อาง และสามารถคน
ควาหาความรูกาวหนาตอออกไป

ขอมูลเพื่อใหรู vs. ขอมูลเพื่อใหเชื่อ
ตรงนีเ้ ปนจุดสําคัญ คูก บั การอางทีม่ ี ๒ แบบ คือ การอางใหรู
และการอางใหเชื่อ ขอมูลก็มี ๒ แบบ คือ ขอมูลเพื่อใหรู และขอมูล
เพื่อใหเชื่อ
ในเรื่องศาสนา คนสวนมาก ซึ่งคุนมากับศาสนาที่ถือศรัทธา
เปนใหญ มักจะมองคัมภีรและคําสอนในศาสนาเปนขอมูลเพื่อให
เชื่อ ดังนั้น เมื่อมาเจอกาลามสูตร เขาจึงแปลกใจและตื่นเตนมาก
แตในพุทธศาสนา กาลามสูตรไมเปนเรื่องแปลกอะไรนัก
เพราะหลักธรรมคําสอนและคัมภีรทั้งหลายในพุทธศาสนานั้น เรา
ถือกันมาเปนธรรมดาวาเปนขอมูลเพื่อใหรู ไมใชขอมูลเพื่อใหเชื่อ
จะเห็นวา พระสูตรที่มีสาระอยางเดียวกับกาลามสูตร และ
คําสอนทํานองเดียวกับกาลามสูตร มีมากมายหลายแหง*
(ทั้งนี้ยกเวนขอมูลดานวินัยบัญญัติ คือจําพวกกฎหมายหรือ
กฎกติกาทางสังคม ที่จะตองปฏิบัติตามตกลง)
แลวก็ตรงนี้แหละ เราก็จะมองเห็นชัดถึงเหตุผลที่วา ทําไม
เถรวาทจึงไดใสใจถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะเก็บรักษาหลัก
คําสอนเดิม โดยเฉพาะพุทธพจน ไวใหได จนกระทั่ง เถรวาท มี
*

พระสูตรอยางเดียวกัน พึงดู สาฬหสูตร ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย และภัททิยสูตร
ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย, คําสอนทํานองเดียวกัน เชน ในจังกีสูตร เทวทหสูตร
และปญจัตตยสูตร แหงมัชฌิมนิกาย ในโกสัมพีสูตร และติตถิยสูตร แหงสังยุตตนิกาย
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ความหมายวา คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่มุงรักษา
หลักธรรมคําสอนดั้งเดิม โดยเฉพาะพุทธพจนไว ใหซื่อตรง และ
ครบถวนที่สุดเทาที่จะทําได
เหตุผลก็งายๆ ธรรมดาๆ ถาเปนขอมูลเพื่อใหเชื่อ เรื่องก็อยู
ตรงที่วา จะใหเขาเชื่ออยางไร ก็บอกเขาไปอยางนั้น แลวแตตกลง
ไววาเอาอยางไร หรือจะกําหนดลงไปอยางไร เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับ
เรา (เชน แลวแตองคกร หรือบุคลากรของศาสนา)
แตเมือ่ เปนขอมูลเพือ่ ใหรู ก็ตอ งใหเขาเขาถึงขอมูลของเดิมหรือ
ขอมูลตัวจริงนัน้ ตามทีม่ นั เปนดวยตัวเขาเอง จึงกลายเปนวา เราจะ
ต อ งเตรี ย มข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งไว ใ ห เขาใหพ รอ ม หรือ ตองใหเขามี
โอกาสเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและเต็มที่ เพือ่ ใหเขาศึกษาใหรเู ขาใจ
จนเขาถึงความจริงดวยตัวเขาเอง การรูความจริงเปนอิสระของเขา
ไมขึ้นตอใคร ไมมีใครกําหนดใหเขาได จะสําเร็จหรือไมก็เริ่มดวยมี
ขอมูลถูกตองถองแทและพรอมบริบูรณ แลวขอมูลนั้นก็ตองคงอยู
ของมันอยางอิสระตามที่มันเปน ไมถูกความรูสึกและความคิดเห็น
ของเราหรือของใครเขาไปปดบังหรือปะปน
ขอมูลก็อยูมาเปนอิสระเต็มตามที่มันเปนของมัน คนที่ศึกษา
ก็สอบคนพิจารณาขอมูลนั้นเต็มที่อยางเปนอิสระของเขา เราหรือ
ใครก็ ต ามที่ รักษาสื่อสารนําเสนอขอ มูลก็บอกกลาวแนะนําโดย
แยกความรูสึกนึกคิดสวนตัวออกไปตางหาก ไมใหความรูสึกและ
ความคิดเห็นนั้นไปปดบังเขาจากการเขาถึงขอมูลตามที่มันเปน
ขอมูลเพื่อใหรู เราจะศึกษา ก็ตองหาขอมูลมาวิเคราะห
พิจารณากัน อะไรจําเปนตองรู อะไรควรจะรู ก็ตองรู และใหไดขอ
มูลที่ถูกตองเปนของแท
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ฉะนั้น จึงตองพยายามใหถึงแหลงตนเดิม อยางที่เดี๋ยวนี้
เรียกกันวาขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary
source) แลวก็ไลเลียงสืบสอบตอมาจนตลอดสาย ไดความจริงแค
ไหน ก็ใหรูชัดกันไปเลย นี่จึงจะเขาในแนวทางของเถรวาท
ย้าํ อีกทีวา – ถาเปนขอมูลเพือ่ ใหเชือ่ จะเอาอยางไร ก็บอกเขาไป
ตอหนา แตถาเปนขอมูลเพื่อความรู ก็ตองเอาของจริงมาใหเขาดู
เพื่อความเชื่อ อาจจะวาไปตามที่ชอบ แตเพื่อความรู ตองดู
ขอมูลที่แท
แมแตจะ “ทองจํา” การทองหรือบันทึกเพื่อรักษาขอมูลจริงไว
กับการทองหรือบันทึกเพือ่ ยึดถือหรือไปใชสอบเอาชัน้ ก็ไมเหมือนกัน
เปนอันวา เพราะพุทธศาสนาเปนขอมูลเพื่อใหรู ซึ่งเราจะ
ศึกษา เถรวาทจึงรักษาพระไตรปฎกไวใหดีที่สุด ไมวาจะดวยการ
ทองจําหรือบันทึกอยางใดก็ตาม เพื่อใหคนรุนตอๆ ไปทุกยุคสมัย
เขาถึงขอมูลแทของเดิมไดอยางบริสุทธิ์บริบูรณเสมอกันเรื่อยไป
ขออภัยเถิด ถาจะวากันไป อยางที่พูดเมื่อกี้นี้ คุณสุจิตตเอง
ไปอางกาลามสูตรนี่ ก็อางพระไตรปฎกเขาไปแลว ก็กลายเปนวา
คุณสุจิตตเปนเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตตเองไปดวยสิ
คืออะไรๆ ก็อางพระไตรปฎก เชื่อตามกัน วาตามกันไป
ที่จริงนั้น อางพระไตรปฎกนะดีแลว กลัวแตไมอางนะสิ เวลา
นี้มีใครบางที่อางพระไตรปฎก หายากมาก มีแตอางอาจารยๆ เลย
เปนกันแคอาจารยวาท ไปไมถึงเถรวาท ไมไดรูจักขอมูลปฐมภูมิ
ลัทธิในเมืองไทยเวลานี้นากลัว เพราะเอาแตอาจารย เขาไม
ถึงแหลงตนเดิม อาจารยนั้นอยางดีก็เปนแคแหลงขอมูลทุติยภูมิ
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(secondary source) แตที่ถึงระดับทุติยภูมิก็ยังหายาก บางทีไมรู
เปนแหลงขอมูลระดับที่เทาไรเลย แลวก็อางอาจารยกันไป จะเปน
ครูบาอาจารยหรือเปนเจาลัทธิใหมกันแน ไมรูตนปลายอยูไหน จะ
ตรวจสอบขอมูลไดอยางไร
เมื่อจะหาความรู เราควรเขาถึงแหลงตนเดิมที่สุดใชไหม
พระไตรปฎกก็คือแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตน
ทางเทาที่เราจะไปถึงได
เพราะฉะนัน้ การอางพระไตรปฎกในความหมายทีถ่ กู ตอง คือ
อางเพื่อเปนขอมูลที่จะเขาถึงและสืบคนความรู เปนขอมูลเพื่อใหรู
นัน่ จึงเปนการถูกตองทีส่ ดุ แลว ควรจะอางกันใหมากขึน้ เวลานีอ้ า ง
กันนอยไป หัดอางกันไว จะไดมขี อ มูลเขาทิศทางทีจ่ ะเอากาลามสูตร
มาใชในการศึกษากันใหจริงจัง
ย้ํากันไว้ให้มั่นแม่น อันนี้เป็นหลักทั่วไปว่า:
พุทธศาสนาเปนขอมูลเพื่อใหรู ไมใชขอมูลเพื่อใหเชื่อ
พระไตรปฎกและคัมภีรทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้น ทาน
รักษาไว ใหมีไว เพื่อเปนขอมูลความรูสําหรับการศึกษา
อยางในเวลาเขียนหนังสือพุทธธรรม ก็มุงเพื่อหาขอมูลมา
ใหรู จึงอางพระไตรปฎกและคัมภีรมากมาย ก็เพื่อเอามาใหศึกษา
พิจารณากัน โดยพยายามเปดโอกาสให และขยายโอกาสออกไป
ทั้งที่จะไดตรวจสอบ และจะไดไปดูของเดิมเองและคนควาขยาย
ตอไป ไมใชเรื่องวาเชื่อหรือไมเชื่อ ไมใชเอามาอางใหเชื่อ ไมใชให
ไปยึดติดคัมภีร แตใหเอาคัมภีรเปนขอมูลศึกษา
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จึงบอกวา ใหหนังสือเปนอิสระจากผูเขียนเทาที่จะเปนไปได
และถามีความคิดเห็นของผูเขียน ก็ใหแยกตางหากจากขอมูล ไม
ใหไปกั้นขวางปดบังหรือปะปนกัน อันนี้ก็เปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง
การอางพระไตรปฎกมีความมุง หมายอยางนี้ ไมใชใหเชือ่ ไมใชให
ยึดติด แตใหไดขอ มูลทีด่ ที เี่ หมาะทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะศึกษาพุทธศาสนา

เปนอันวา เราควรกลับมาเนนวาใหอางพระไตรปฎกเพื่อ
วัตถุประสงคนี้กันใหมากขึ้น เพราะเวลานี้มันกลายเปนวามองขาม
พระไตรปฎกที่เปนขอมูล กลับไปอางตัวคนที่เปนเพียงความคิด
เห็น ไมอางพระพุทธเจา แตไปอางครูอาจารย วากันจนนัวเนียวุน
วาย แลวก็ทําใหเชื่อ ใหรูผิด เขาใจผิด ไขวเขวกันไป นี่ก็เปน
ประเด็นหนึ่งที่ขอแทรกเขามา
พูดเรื่องแทรกมาเสียยืดยาว ขอทวนไวเพื่อกันลืมวา เรื่อง
ทั้งหมดที่พูดกันนี้มี ๒ ประเด็นเล็กๆ นิดเดียว ประเด็นที่หนึ่ง คือ
ความหมายของเถรวาท และประเด็นที่สอง คือ กาลามสูตร
เฉพาะในประเด็นที่ ๒ ก็เปนอันวา เรื่องกาลามสูตรที่ตรง
ตามความหมายของพระพุทธศาสนาแทๆ นั้น ก็โยงกลับไปที่เรื่อง
เถรวาทอีกนั่นแหละ คือ
หนึ่ง พุทธศาสนาเถรวาทนี่แหละที่รักษากาลามสูตรไว โดย
ใหคงยังอยูในพระไตรปฎก ถาไมมีเถรวาท เราก็ไมรูจักกาลามสูตร
สอง กาลามสูตรไมขัด แตสอดคลองกับเถรวาทในความ
หมายของพระพุทธศาสนา
ตัวประเด็นที่มาถึงตอนนี้ มีแคนี้ วาจะจบกันเทานี้ แตมีพระ
ถามอีก ก็วากันตอไป

๔

กาลามสูตร กับ พุทธทาส
─

☺─

พุทธทาส วาเถรวาทไมมี?
พระพรหมคุณาภรณ: ผมพูดเรื่องปลีกยอยแทรกเขามาเยอะแยะ
แตทานทั้งหลายเขาใจใชไหม ประเด็นปลีกยอยมีอะไรอีกไหม?

พระนวกะ: ที่เอ่ยถึงท่านพุทธทาสครับ
พระพรหมคุณาภรณ: เรื่องทานพุทธทาส ออ… ที่คุณสุจิตตพูด
นะ ตองชี้แจงใหญาติโยมรูดว ยวา ทานพุทธทาสนั้น ทานเปน
เถรวาทเต็มตัว
หนึ่ง ในระดับสมมติ คือโดยรูปแบบ ตามขอตกลงทางสังคม
ทานบวชเปนพระภิกษุเถรวาท อยูในนิกายที่เรียกวาเถรวาทเต็มที่
เพราะทานบวชอยางเรานี่แหละ ทานก็เปนพระเถรวาทเต็มตัว
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สอง ในแงของความคิด ทางคําสอน อันนี้เราจะตองรูจัก
ทานดวย คือทานพุทธทาสก็ไดพูดถึงเถรวาท อาจจะพบไดหลาย
แหง เทาที่พอจะสรุปในที่นี้ ผมสรุปใหทานนะ ไมตองเชื่อผม ผม
พูดเปนจุดตั้งให นิมนตไปตรวจสอบเอง สรุปไดวาทานพูด ๒ แบบ
ตอนนี้ เรามาพูดถึงทานพุทธทาสโดยแยกความหมายตาม
ทางของภาษา คือในภาษาที่ชาวพุทธชอบยกมาพูดกัน ภาษาหนึ่ง
คือภาษาในระดับสมมติ ซึ่งเถรวาทเปนเรื่องของสมมติบัญญัติ
สวนอีกภาษาหนึ่ง ชี้เลยสมมติบัญญัติ ขามไปที่สภาวะกันเลย
๑) ในระดับสมมติบัญญัติ ทานพุทธทาสทานก็พูดตรงๆ
เพราะทานก็ยอมรับวาทานเปนพระเถรวาท ทานก็จะใหคนมอง
และใหปฏิบัติตอเถรวาทใหเหมาะสมตามเรื่องของสมมติบัญญัติ
นั้น เชน ทานแนะนําวา พระเถรวาทนี้ถือตามหลักธรรมวินัยที่สอน
ไวแตเดิมนะ เพราะฉะนั้นเวลาจะปฏิบัติตอทาน อยางศาล ก็ขอให
ระมัดระวังตามวินัยของทานดวย นี่พูดในระดับสมมติ
๒) ทีนี้ อีกแบบหนึ่ง เมื่อพูดในระดับปรมัตถ ถาพูดในแง
ของธรรมแทๆ ตามสภาวะ ก็มีแตตัวความจริง ไมมีเถรวาท ไมมี
มหายาน เขาใจไหมครับ ตรงนี้มันไมถูกสมมติ ไมมีบญ
ั ญัติ พอเอา
ที่ความจริงตามสภาวะนั่น ก็ไมตองพูดถึงรูปแบบกัน
ที่ผมใชคําแบบนี้ ก็เปนการสื่อสาร โดยพูดถึงทานพุทธทาส
ในภาษาแบบที่ชาวพุทธนิยมบอกกัน คือ เอาคําวาสมมติบัญญัติ
และคําวาปรมัตถมากํากับไว
แตเวลาที่ทานพุทธทาสพูดเองนั้น ทานพูดเปนเฉพาะกรณี
เฉพาะคราว ในเรื่องนั้นๆ
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คราวหนึ่งก็พูดถึงวา เถรวาทเปนอยางนี้นะ ชวยดูแลดวย
ปฏิบัติตอทานใหเหมาะนะ อยางวาถาเปนศาล ก็ชวยระวังวินัย
ของทานไวดวย อะไรทํานองนี้ นี่ทานก็ไมไดใชคําแยกวาเปน
สมมติบัญญัติอะไร ทานก็พูดเฉพาะคราวนั้นเสร็จไป
แลวพูดอีกคราวหนึ่ง ก็บอกวา มันไมมีหรอกเถรวาท ไมมี
หรอกมหายาน อันนี้ทานก็ไมใสคําแยกแยะเขาไปดวย วากันตาม
สภาวะ เถรวาทก็ไมมี พุทธทาสก็ไมมี เหมือนกับมหายาน ก็ไมมี
ความจริงมันก็เปนความจริง เปนการตระหนักรูพรอมอยูในตัว
ก็อยูที่คนผูศึกษา เมื่อไปอานคําของทาน จะตองเขาใจใหถึง
เหมือนโยมไปเขากรรมฐานเจริญวิปสสนาดูสภาวะ จะอยูที่บาน
หรือในวัด เปนคฤหัสถหรือเปนพระ ไมตองนึกคิด ก็ตระหนักอยูรู
ทันพรอม
ถาเรามีหลักในการอาน เราก็มองออกวา ทานไมไดพูดขัด
แยงกัน เดี๋ยวจะบอกวา เอะ! ทานพุทธทาสทําไมพูดขัดแยงกับตัว
ทานเอง มาพูดตรงนี้วา เถรวาทเปนอยางนี้นะ ชวยทําใหเหมาะกับ
พระเถรวาทดวย นี่ยอมรับเถรวาท อาว แลวไปพูดอีกแหงหนึ่ง
บอกวา เถรวาทไมมี มหายานไมมี ก็จะกลายเปนวาจะเลนงานทาน
พุทธทาสไปเลย แตถาเอามาแยกแยะอยางนี้ ก็เขาใจได ใชไหม
ทานพุทธทาสเองทานก็พยายามพูด ทานวามี “ภาษาคน
ภาษาธรรม” แตถาไมใชคํานั้น ก็พูดไปตามถอยคําแบบเดิมทํานอง
วา ภาษาสมมติบัญญัติ ภาษาปรมัตถ
เลยตอไปอีก ถาจะใชคําของพระพุทธเจา ก็ตองรูวาพระ
พุทธเจาเองไมไดทรงใชคํานี้ แตทรงใชคําวา “โวหาร” อยางในพระ
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สูตรหนึ่ง พระองคตรัสถึงเรื่องวา พระองคไมขัดแยงกับชาวโลก
ชาวโลกเขาพูดกันไป ทั้งๆ ที่วาโดยสภาวะความเปนจริงแลว มัน
ไมไดเปนอยางนั้น พระองคก็ตรัสไปตามโวหารของชาวโลกนั้น
นี่เปนเรื่องของภาษาที่ชาวโลกเขาพูดกัน เพราะวามนุษยสื่อ
สารกันไดดวยอาศัยภาษา เมื่อใชภาษาก็ตองอาศัยสมมติ ตองวา
ไปตามบัญญัติ
ถาเราปอกเปลือกภาษาออกไป จึงจะถึงเนื้อหาสาระแทที่
เปนสภาวะ ซึ่งไมมีภาษาที่จะสื่อ เปนตัวความจริง แตภาษามี
ประโยชนไหม ก็มีสิ คือมาสื่อสาร ก็สื่อสาระนั้น ทําใหอธิบายชี้แจง
กันได ชวยใหเขาใจ เปนบันไดที่จะกาวไปรูถึงสภาวะโนน
สํานวนเซนเขาบอกวา เหมือนกับนิ้วซึ่งชี้ไปที่พระจันทร นิ้วชี้
ไปที่พระจันทร นิ้วไมใชพระจันทร แตชว ยใหหันไปดูและเห็นพระ
จันทร ภาษาก็เหมือนกับนิ้วซึ่งชี้ไปที่พระจันทร จุดมุงของเราอยูที่
พระจันทร อยาเอานิ้วเปนพระจันทร และอยาติดอยูแคนิ้ว อะไร
ทํานองนี้

พุทธทาส ชวนฉีกพระไตรปฎก
พระนวกะ: จุดที่อยากจะถามเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ คือที่คุณสุจิตต์
บอกว่า ท่านพุทธทาสย้ําว่าพระไตรปิฎกนั้นเหลือมีแค่ ๔๐
เปอร์เซ็นต์ที่จัดเป็นเรื่องการดับทุกข์โดยวิถีทางวิทยาศาสตร์ ที่
ไม่อาจจะปลดหรือฉีกออกได้อีกต่อไป ส่วน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ที่
เหลือนี่เหมือนกับว่าฉีกทิ้งไปได้

๘๐

คนไทย ใชกบเฒา?

พระพรหมคุณาภรณ: อันนี้ตองใชความพินิจพิจารณาอยางที่พูด
ไปเมื่อกี้ คือบอกแลววา พระพุทธเจาตรัสตามโวหารของชาวโลก
แลวนี่ก็คือมองกวางไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด
ความเขาใจ วิสัยแหงความรูและความเชื่อถือของประชาชน
พระพุทธเจาทรงอยูทามกลางสภาพแวดลอมอยางนั้น ผูคน
เขานับถือเรื่องเทพเจา มีรุกขเทวดา ทาวโลกบาล พระอินทร พระ
พรหม อยูกับพิธีกรรม มีการบูชายัญอะไรตางๆ
พระพุทธเจาจะตรัสสอนอะไรก็ตองเกี่ยวตองโยงถึงเรื่องราว
ในชีวิตและสังคมของเขาเหลานี้ บางทีก็เปนขอปรารภหรือเปนจุด
เริ่มเรื่อง ซึ่งก็ตองสื่อใหเขากับความเขาใจของเขา เมื่อตองพูดถึง
อยูเปนประจํานั้น บางอยางที่พอจะเอามาใชได ก็ทรงนํามาใช แต
ปรับใหเขากับหลักการและความหมายที่พุทธศาสนาจะยอมรับได
เหมือนอยางคําวา “ทักขิณา” (รูปสันสกฤตเปนทักษิณา) คํา
วา “ทักขิณา” นี้ เดิมหมายถึงคาทําพิธีบูชายัญ ที่คนผูไปทําพิธี
มอบใหแกพราหมณ ผูทําพิธีนั้นใหแกตน
พิธีบูชายัญเปนเรื่องในวิถีชีวิตของชาวชมพูทวีปยุคนั้น ตั้ง
แตเกิดจนตาย และอยูในชีวิตประจําวัน เรียกไดวาตั้งแตต่ืนจน
นอน พอเปนพิธีใหญขึ้นมาก็มีการฆาสัตว ยิ่งฆาไดมากก็ยิ่งดี เมื่อ
พระพุทธเจาเสด็จไปสอน พระองคทรงแนะนําใหเขาเลิกบูชายัญ
ในความหมายเดิม และหลายอยางทรงสอนใหเขาใจและใหทํา
อยางใหม รวมทั้งเรื่องทักขิณาที่วานี้
ทักขิณานี้ เขาถือเปนของสูงใชไหม คือของที่มอบใหแก
พราหมณ พอคนเขามาในพระพุทธศาสนา ซึง่ อยูก บั เขาในวัฒนธรรม
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นั้น เขาเอาของมาถวายพระ ถวายแกพระภิกษุสงฆ เขาเคยไปให
กับพราหมณ ก็เรียกวาทักขิณา แลวมาถวายพระ จะเรียกใหมวา
อะไร มีคําที่คุนติดปากอยูแลว ก็ไมตองเสียเวลาคิดหาคําใหม ก็
เรียกคําเดิมบอกวา “ทักขิณา” นั่นแหละ
ทีนี้ ถึงจะใชคําเดิม แตตามเรื่องที่เปนไปนี้ ความหมายมัน
เปลี่ยนไปแลว มันไมใชคาทําพิธีบูชายัญแลว
ตอนนี้ เพื่อไมใหสับสน และใหเกิดความชัดเจนมีความ
หมายตามหลักในวิถีพุทธ ก็เลยตองแสดงความหมายใหมกํากับไว
เพื่อไมใหเพี้ยน ไมใหกลับกลายหรือเขวเฉออกไป
ตามความหมายในพระพุทธศาสนา ทักขิณาคือสิ่งที่เขา
ถวายดวยศรัทธา อรรถกถาอธิบายวา “ทักขิณา” คือของที่เขา
ถวายแกพระสงฆดวยความเชื่อกรรม แบบนี้อยางนอยก็แยกออก
มาแลว แทนที่จะเปนเรื่องของการเชื่อพระพรหมและเทพบันดาล ก็
เปลี่ยนมาเปนเชื่อกรรม หรือเชื่อการทําดีที่โยงกับปรโลก
ทักขิณาตามหลักของพระพุทธศาสนา มุงใหถวายแกผูที่
บริสุทธิ์ ทานเรียกอริยสังฆะ เรียกอริยชนหรือพระอริยะวาเปน
“ทักขิไณย” คือผูควรแกทักษิณา เฉพาะอยางยิ่งพระอรหันตเปน
ทักขิไณย ผูควรแกของถวายอยางแทจริง เพราะฉะนั้นอยาไปนับ
เลยขนาดพวกพราหมณ และขนาดพระทั่วไปนี่ ยังไมควรแก
ทักษิณาแทเลย ตองอริยชนจนถึงพระอรหันต
พระอรรถกถาจารยก็พยายามใหความหมาย งานโดยตรง
ของทานก็คือการอธิบายความหมายของพุทธพจน ตลอดไปถึง
เรื่องราวที่มีมาในพระไตรปฎกใหไดความหมายชัดเจนที่สุด
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วิธีขั้นตนของทานก็คือ บันทึกความหมายและคําอธิบายที่ใช
ที่ยอมรับกัน ตั้งแตคําอธิบายที่ถือกันวาเปนของพระพุทธเจาเอง
ซึ่งพระสาวกใชอธิบายตอกันมา ถาไมมีคําอธิบายอยางนั้นโดย
ตรง ทานก็ใชวิธีของหลักภาษาอธิบายไปตามหลักพุทธศาสนา ซึ่ง
อาจจะโยงกับแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งใหเห็นความตางออกมา
จากศาสนาพราหมณ แนวคิดที่สืบสายตอกันมาจากพุทธกาล
และแนวคิดพื้นฐานในพระไตรปฎก แตบางทีก็เปนความหมาย
ตามบริบทนั้นๆ
โดยนัยนี้ คําจํากัดความ ความหมาย และคําอธิบายใน
อรรถกถา บางครั้งก็เลยมีหลายนัย อยางทักขิณานี้ก็ออกมาเปน
ความหมายอยางที่วา ของที่ถวายดวยความเชื่อกรรมและผลแหง
กรรมบาง ของที่ถวายดวยความเชื่อปรโลกบาง ตลอดจนบอกวาก็
คือทานนั่นเอง
แตนอกจากการแสดงความหมายของเนื้อหาสาระในพระ
ไตรปฎก ซึ่งเปนตัวตนที่แทของอรรถกถาแลว ทานก็รวมเอาเรื่อง
ราวที่ เ ล า สื บ กั น มาบ า ง เหตุ ก ารณ ใ นยุคสมัยของทานเองบาง
สภาพความเชื่อ ความคิดความเขาใจ และเรื่องที่ผูคนสนใจ อยาง
เรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของยุค
สมัย นํามาเลามาบรรยายใสไวดวย ผูศึกษาก็ตองแยกแยะเอาเอง
ทานพุทธทาสก็พยายามจะสื่อใหคนเขาถึงธรรม แลวสังคม
ไทยในยุคที่ทานพบนั้นก็เฉออกจากธรรมไปติดในเรื่องเหลวไหล
ไขวเขวกันมาก ก็ปรากฏวาทานมีจุดเนนอยางหนึ่งที่ตองการใหคน
ไมเชื่องมงาย ใหเขาถึงสาระ แตวิธีพูดของทานนั้น มองในแงของ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๓

คนอื่นหลายคนก็รูสึกวารุนแรงหนอย
ทีนี้ ถาคนบางคนเขาไมถึงคําพูดของทานพุทธทาส แลวเอา
ไปพูดเฉพาะแง หรือตามที่ตนเขาใจแลวคิดเห็นไป บางทีก็เกิดผิด
แงผิดมุมหรือเพี้ยนไป
อยางคําวาเถรวาทนีแ่ หละ คนหนึง่ มาฟงหรือมาอานตรงทีท่ า น
พูดแควา “ไมมเี ถรวาท ไมมมี หายาน” แลวคนนัน้ จับความแงเดียว
เอาเปนทั้งหมด แลวก็เอาไปพูดตามที่ตนตีความแบบเอียงขาง
เดียวนั้น ก็ไปรุกรานวา พระพวกนี้บอกวาเปนเถรวาท อาว! เถรวาท
มีทไี่ หน ไมมหี รอก ก็ยงุ แลว เรือ่ งไมเปนเรือ่ งก็เปนปญหาขึน้ มา
ทีนี้ คนเดียวกันนั้นแหละ คราวนี้ไปอานเจอที่ทานพุทธทาส
แนะนําเจาหนาที่ใหปฏิบัติตอพระเถรวาทใหเอื้อตอวินัยของทาน
ก็งง หรือไมก็วา ทําไมทานพุทธทาสพูดไมตรงกัน อะไรทํานองนี้ นี่
คือเปนเรือ่ งทีเ่ ราตองรูเ รือ่ งใหเพียงพอ แลวก็เขาใจทานใหทวั่ พรอม
ยิ่งกวานั้น ผูเลาเรียนหรือผูทํางานบางคนก็ไปจับเอาเฉพาะ
แงที่จะเอามาใชประโยชนของตัวเอง ทั้งๆ ที่วาไมใชเปนความคิด
ของทานพุทธทาสหรอก แตตัวเองหาแงหามุมที่จะเขากับความ
ประสงคของตัวเอง จับแงนั้นแลวก็เอามาพูด ก็ทําใหเกิดความไขว
เขวขึ้นอีก ทั้งผิดตอทานพุทธทาส ทั้งทําใหบางคนอื่นเขาใจผิด
และทําใหคนผิดตอกัน
เปนอันวา มีหลายแงมุมที่จะพิจารณา แตรวมความก็คือ
ทานพุทธทาสมีความตั้งใจจริงที่ตองการใหชาวพุทธ ซึ่งที่ผานมา
ในภูมิหลังอยางนอยในชวงศตวรรษนี้ เหลวไหลเลอะเทอะกันเหลือ
เกิน ติดอยูก บั รูปแบบ ติดแคซาก หลงงมงาย เขวไปหลงไสยศาสตร
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สาระไมเอา เขาไมถึง เปนกันหนัก เปนกันมาก จะพูดอยางไรให
สะดุด ใหชะงัก กระตุกใหแรงๆ ทานเลยวาเต็มที่
ฉะนั้น ทานจะพูดแรงบางอะไรบาง ก็ตองเขาใจ แตเวลาจะ
ใชจะปฏิบัติ ก็ไปที่ความมุงหมาย อยางที่พระเรียกวาโดยอรรถ แต
ถาจะทําไปตามตัวอักษร โดยพยัญชนะ เราเองนั่นแหละก็จะเลย
เถิด เพราะองคทานเองก็คงไมเอาดวย
จะใหทานพุทธทาสฉีกพระไตรปฎกทิ้งจริงๆ ทานเอาไหม
เชื่อไหม ทานไมเอาหรอก ทานก็คงบอกวา รักษาไวอยางนี้ดีแลว
อันนี้เปนวิธีพูดเพื่อจะสื่อวา เธออยาไปงมงาย อยาไปเชื่องายๆ
อาจจะถือวาเปนวิธีใชกาลามสูตรอยางหนึ่ง แตเปนเทคนิคของแต
ละองค บางองคก็พูดนุมนวล บางองคก็พูดอยางลงแซ

มองพระไตรปฎก นึกถึงหัวอกไปทั่วทุกคน
ที่ทานพุทธทาสพูดถึงพระไตรปฎกอยางที่พระนวกะยกมา
ถามเมื่อกี้นั้น เปนการพูดเจาะจุด โดยสัมพันธกับความมุงหมาย
จําเพาะ ดังที่อธิบายใหความเห็นไปแลว
ทีนี้ เราอาจจะพูดถึงพระไตรปฎกนั้นแบบกวางๆ ทํานองวา
พูดตามสภาพโดยไมอิงใคร
เมื่อวาไปตามเรื่องก็เปนวา ในพระไตรปฎกมีพุทธพจนเปน
แกน เปนเนื้อแทเปาหมาย พวงและแวดลอมดวยเถรภาษิต แม
กระทั่งอิสิภาษิต (คํากลาวของฤๅษี) แลวก็ภาษิตของคนอื่นๆ ที่มี
บทบาทอยูในเรื่องราวนั้นๆ ตลอดจนคําสอนและเรื่องราวเกากอน
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ที่ยอมรับไดหรือนําเสนอใหมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
อยางเรื่องชาดกที่พระพุทธเจาตรัสเลา พระองคก็ทรงบอกไว
วา ตรงนี้คนนั้นๆ พูดวาอยางนั้นๆ แลวก็มีคําสอนในวาทะของพระ
โพธิสตั ว จะเห็นวา ชาดกเปนเรือ่ งชีวติ ของชาวโลกทัว่ ไป ทีอ่ ยูก บั การ
ทํามาหาเลีย้ งชีพ เรือ่ งของครอบครัว ญาติพนี่ อ ง เพือ่ น ชุมชน คนดี
คนราย เรื่องอบายมุข การบําเพ็ญประโยชน ความขัดแยงจองเวร
และความสามัคคี ตัง้ แตในหมูส ตั วดริ จั ฉาน และคนตางหมูต า งพวก
จนถึงสงครามระหวางรัฐ และการแขงฤทธิร์ ะหวางฤาษีกบั เทวดา
ชาดกมีคําสอนสําหรับคนทั่วไปในเรื่องของชีวิตประจําวัน
คติชาวบาน การดิ้นรนแสวงหาความเจริญกาวหนาความสําเร็จ
ดานตางๆ และการอยูรวมกันในสังคมนี้ วาดวยความประพฤติ
ตามหลักศีลธรรม การเคารพเชื่อฟงพอแม ครูอาจารย จนถึงการ
ปกครองบานเมือง
หลั ก ธรรมคําสอนในระดั บ นี้ ก็ สําคั ญ ไม ค วรมองข ามไป
เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
จึงมีคําสอนทุกระดับ หลักธรรมคําสอนแบบชาดกนี้เรียกวาเริ่มตั้ง
แตพื้นฐานขึ้นไป จนเชื่อมตอขึ้นสูโลกุตตรธรรม
บางทีชาวพุทธ พอจับคําสอนในระดับหนึ่ง ก็เอียงไปอยูใน
เขตแคบๆ ของระดับนั้น ไมเขากับความเปนจริง ควรจะนําคําสอน
ทุกระดับมาสอน มาใช ใหประสานสัมพันธหนุนเสริมถึงกัน อยางที่
ปจจุบันเรียกวาบูรณาการเขาเปนองครวมใหสําเร็จ
หลักธรรมคําสอนทั้งหลายนั้น จะมีเรื่องอะไรเขามา ก็ครอบ
คลุมไปไดทุกอยาง พระพุทธเจาทรงจาริกไป นอกจากจุดเปา
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หมายแลว ก็เสด็จไปทั่ว ไมจําเพาะที่ และคนที่มาเฝาก็หลากหลาย
ทุกรูปแบบ เขาทูลถามอะไร มีเรื่องอะไรใหปรารภหรือเกี่ยวของ ก็
ตรัสแสดงธรรมเขากับเรื่องไดทั้งนั้น โดยมีสาระสําคัญก็คือ
หนึ่ง มุงที่ความรู อะไรควรรู ก็เอามาบอกใหรู แลวก็พูดก็
ตอบชี้แจงใหเขาใจใหชัดเจน
สอง แลวก็สอนก็อธิบายใหเห็นทางวาทําอยางไรจะเอาไป
ใชประโยชนได ใหสําเร็จผล พนปญหา ลุจุดหมาย ไดความสุข
นี่คือสาระสําคัญ เหมือนกับเรามาพูดกันในที่นี้ มีอะไรเปน
ไปที่ไหน ก็ยกมาวากัน จะถามเรื่องอะไรก็ได เราก็ปฏิบัติตามแนว
ทางของพระองค แตไมวาเรื่องอะไรก็มีสาระมาลงที่นี่ คือ หนึ่ง รู
เขาใจ สอง เอาไปใชประโยชนได หมายความวาใหเกิดประโยชน
สุขแกตัวเอง แกครอบครัว แกประชาชนหรือแกสังคม และแกมวล
มนุษยหรือสรรพสัตว
นี่ก็เปนจุดมุงหมายในการที่พระพุทธเจาทรงสอนธรรม คือ
พระองคทรงมุงเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ดังที่ทรงย้ําอยูเสมอ
วา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือตองการให
เขาไดประโยชน สอนเพื่อประโยชนแกเขา
แตทีนี้ เรื่องมันซับซอนขึ้นมาในตอนที่วา คนอยูในระดับการ
พัฒนาที่ไมเทากัน อยางที่เคยพูดกันมาแลว อินทรีย โดยเฉพาะ
ปญญา ความสามารถในการคิด ในการเขาใจความและจับใจ
ความ ก็ไมเทากัน พระพุทธเจาจึงไดทรงแยกคนเปนสามประเภท
บาง สี่ประเภทบาง เปนบัวสามเหลาบาง เปนบัวสี่เหลาบาง (ใน
พระไตรปฎกก็บัวสามเหลา อรรถกถาก็บัวสี่เหลา) อยางนี้เปนตน
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พระพุทธเจาตรัสอะไรกะใคร พระองคก็ทรงดูทรงหยั่งทรง
ทราบความแตกตางระหวางบุคคลวา คนนี้แคนี้จะรูเขาใจเอาไปใช
ไดแคไหน แลวพระองคก็ทรงสอนใหเขาเขาใจนําไปใชปฏิบัติไดใน
ระดับนั้น แมแตคนเดียวกัน ครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งมา บางทีก็พัฒนา
กาวไปแลว ก็ไมเทากัน ครั้งนี้เขาแคนี้ พระองคก็ทรงสอนเทานี้ อีก
ครั้งหนึ่ง พอเขาพรอมกวานั้น พระองคก็ทรงสอนตอสูงขึ้นไปอีก
คนในกลุมในหมูเดียวกัน มาพรอมดวยกัน ก็มีแนวมีพื้นมีความ
พรอมไมเทากัน
ฉะนั้น เราก็ตองรับรูตามสภาพวา คําสอนในพระไตรปฎกจึง
มีหลายขั้น หลายระดับ หลายแนว หลายลักษณะ เพื่อคนที่ตางกัน
หลากหลายมากมาย พระพุทธเจาทรงมีทั้ง
- อินทริยปโรปริยัตตญาณ ญาณหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหง
อินทรียของสัตวทั้งหลาย คนมีอินทรียแกกลาไมเทากัน มี
ศรัทธา มีปญญา มีสติ มีสมาธิ มีความเพียร เปนตน ไมเทากัน
พูดงายๆ วา รูความแตกตางแนวตั้ง แลวก็
- นานาธิมุตติกญาณ รูความแตกตางของมนุษยในแงความโนม
เอียง ความสนใจ พื้นเพภูมิหลัง ซึ่งไมเหมือนกัน แมแตมี
อินทรีย เชนมีปญญาในระดับเดียวกัน แตอาจจะสนใจคนละ
เรื่องคนละราว พูดงายๆ วา รูความแตกตางแนวนอน
พระองคทรงรูความแตกตางของคนทั้งหลายอยางนี้ เมื่อ
พระองคทรงสนทนากับใคร ก็ตรัสใหเหมาะกับคนนั้น ใหเขาได
ประโยชน ก็ไปลงที่สําคัญคือ จุดหมายที่จะใหเขาไดประโยชน
โดยเฉพาะ ประโยชนในการทีจ่ ะไดพฒ
ั นาชีวติ ขึน้ ไปสักขัน้ หนึง่
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พระไตรปฎก: รูจ กั ฉีกปก รักษาขอมูลใหอยูด ี
ก็อยางที่บอกแลว คนเขาอยูในวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมอยาง
นั้นๆ และตัวเขาเองมีพื้นมีภูมิมีความพรอมแคนั้น ฉะนั้น ธรรมะ
บางอยางทานก็สอนแคสําหรับใหเขาไปอยูไดดีขึ้น ถูกทางขึ้น ใน
ชีวิตประจําวัน แบบที่อยูรวมในสังคมเกากับเขาได ชนิดที่วาถาถึง
โอกาสก็จะไดชวยพัฒนาสังคมนั้นสักหนอย
เธอไหวเทวดากับเขามา ฉันก็ไมวา แตไปไหวเสียใหถูก แต
กอนนี้เคยไปไหวแลวออนวอนขอใหเทวดามาดลบันดาลอันโนน
อันนี้ให ก็ปรับปรุงแกไขใหม เปลี่ยนเปนไหวแสดงน้ําใจเผื่อแผแก
เทวดาดวยไมตรี มีความรักเอื้ออารีเคารพนับถือกัน
พระพุทธเจาไมทรงมัวไปเถียงเรื่องเทวดามีหรือไมมี ใครลอง
ไปเถี ย งกั บ พวกคนที่ นั บ ถื อ เทวดาดู สิ ส ว นมากแล ว เถี ย งกั น
๕,๐๐๐ ป ก็ไมจบ ใชไหม เพราะปญญาไมถึงกัน แตบางคนพูดได
เลย พูด ๒๐–๓๐ นาทีก็ตกลงแลว
มันไมใชเรื่องที่จะยุติดวยการเถียงกัน แลวจะไปเถียงทําไม
ก็เอาในเชิงปฏิบัติที่ทําได ไมเสียหาย เปนประโยชน
เขานับถือเทวดาอยู พระพุทธเจาพบเขากําลังบูชาออนวอน
เทวดา พระองคก็ทรงสนทนากับเขาดีๆ จนถึงจุดที่เขาพรอม ก็ตรัส
วา เธอจะนับถือเทวดาก็นับถือไป แตวิธีแสดงความนับถืออยางนั้น
ไมถูก เธอไปมัวออนวอนใหทานดลบันดาลให ก็ออนแอและไดแต
รอ เราตองสรางตองทําใหสําเร็จดวยกําลังความเพียรของเราเอง
แลวเทวดาที่ดี เมื่อเห็นคนทําดีอยางนี้ ก็จะมาชวยดูแลเอง
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เธอจะนับถือทาน ก็ไมวาหรอก เทวดาทานก็เปนสัตวโลก
อยูรวมกับเราในโลกนี้ ในจักรวาลนี้ เมื่ออยูรวมกัน ก็ใหมีเมตตา
ตอกัน ไมวาเปนสัตวชั้นสูงหรือชั้นต่ํา เราก็ตองมีเมตตากรุณาตอ
กัน ไมเบียดเบียนกัน ถาเขาอยูในภพภูมิสูงกวา ก็แสดงวาภูมิหลัง
เขามีเหตุปจจัยคอนขางดี นาจะเปนผูทําความดีมา ก็ยกยองนับ
ถือกันได เปนการใหเกียรติกัน ก็ยกมือไหวนอบนอมได เพราะเรา
มีความนอบนอมออนโยนกันอยูแลว
เรานับถือเทวดา ก็เหมือนเจอผูใหญที่นับถือในหมูคนดวย
กัน ก็ไหวทานเคารพทานได แตอยาไปออนวอนขอใหทานดล
บันดาล เราตองทําของเราเอง
จะเห็นวา คําสอนแบบนี้ ยังยอมรับใหนับถือเทวดา แต
เปลี่ยนทาทีในการนับถือนั้น ใหนับถือใหถูก (ใหเปนเรื่องของเมตตา
ธรรม และไมใหผิดหลักกรรม) ก็ทําใหคนพัฒนากาวขึ้นมาขัน้ หนึง่
และไดพน ขึน้ มาจากความประมาทใตลทั ธิรอผลดลบันดาล
เมื่อคํานึงถึงความจริงแหงความแตกตางหลากหลายของ
มนุษย ที่อยูในระดับของการพัฒนาที่ไมเทากัน เราก็จะเห็นวา
เรื่องฉีกทิ้งพระไตรปฎกที่ทานพุทธทาสวาไวนั้น ก็ไปกันไดตาม
ระบบของขั้นตอนในการพัฒนามนุษยนั่นเอง
คุณสุจิตตยกคําของทานพุทธทาสมาอางวา
ถ า สําหรั บ คนทั่ ว ไปรวมทั้ ง ยายแก ต าแก ที่ ส อน
เด็กใหตีกระปองชวยพระจันทรเมื่อราหูจับนั้น ไม
ตองปลดอะไรออกเลย (ออกจากพระไตรปฎก)
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ถาเรามองแบบนี้ก็เปนอันวา ทานพุทธทาสก็ยอมรับการให
โอกาสแกมนุษยที่อยูในตางระดับของการพัฒนาวา สําหรับคนทั่ว
ไปที่สอนเด็กใหตีกระปองชวยพระจันทรเมื่อราหูจับนั้น ไมตอง
ปลดอะไรออกไปเลยจากพระไตรปฎก
จะเห็นวา สําหรับคนทั่วไปและยายตา เมื่อเขายังไมมีความรู
ความสามารถดีกวานั้น การใหเด็กตีกระปองดวยใจเมตตาตอพระ
จันทร ก็เปนการใชโอกาสในการพัฒนาจิตใจของเด็กในทางคุณ
ธรรม และการตีกระปองดวยเมตตาของเด็กที่ไมเดียงสานั้น ก็ยังดี
กวาการที่คนซึ่งมีความรูมาตมตุนชาวบานดวยการเอากระปองใส
ราหูมาขายหลอกคนใหซื้อไปลอยไลเคราะห
คนทั่วไปยายตาที่ไมมีความรูเรื่องราหูอมจันทร และเด็กที่จะ
ตีกระปองชวยพระจันทรนั้น เมื่อเขามีอยู ก็เปนเรื่องธรรมดาที่พุทธ
ศาสนาจะไมพึงละทิ้งเขา แตก็เปนหลักการดวยเชนกันวา จะตอง
ไมละเลยที่จะรอจังหวะและสรางโอกาสที่จะสอนใหเขารูเขาใจ
มากขึ้น และใหเขาพัฒนาตัวสูงขึ้นตอไป
นี่อาจจะเปนเชิงพูดเลนไปสักหนอย แตรวมความเปนอันวา
จะพูดเชิงไหนก็ตาม พระไตรปฎกนั้นก็ไมตองฉีกหรอก มันมีแงมุม
ที่จะพิจารณาไดมาก และคนขางหนาคนขางนอกก็ควรไดพบพระ
ไตรปฎกเทาที่เปนมาและเปนอยูนี้ เพื่อเขาจะไดมีโอกาสเชนเดียว
กับเรา ที่จะใชปญญาของเขาพิจารณา ซึ่งเขาอาจจะมองเห็นไม
เหมือนอยางเรา อยางนอยสําหรับเราก็มาดูใหรูเขาใจกันวาอันไหน
จะใชใหเหมาะกับการที่จะพัฒนาคนในระดับไหน และจะใหเขาได
ประโยชนที่ไรโทษอยางไร
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คําสอนแบบที่เคยเลาใหฟงแลว อยางพวกมหาสมยสูตร
และอาฏานาฏิยสูตร คนไทยก็เอามาใชในระดับของการนับถือ
เทวดาที่โยงขึ้นมาสูการบูชาพุทธคุณ ซึ่งก็เปนวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาคนโดยสนองความตองการตามระดับขั้นแหงความกาวหนา
ของเขาในระบบของการพัฒนามนุษยนั้น
แตถาผูนําในการใชพระสูตรเหลานี้เสียหลัก จะดวยขาด
ปญญาหรือดวยบาปเจตนาก็ตาม ปลอยหรือลอใหทํากันไปดวย
ความเชื่อแบบหลงงมงาย ก็จะเกิดโทษ นําสูความเสื่อมโทรม ยิ่ง
ถอยลงไปจากการพัฒนา
การที่ทํากันโดยไมจับหลักใหชัดนั้น ดีไมดีพระไมซื่อก็หลอก
ลวงหาลาภใหกับตัวเอง หาผลประโยชนจากชาวบาน แทนที่จะ
เปนบันไดไตไปสูการพัฒนาใหมีปญญาเพิ่มขึ้น ก็ยิ่งทําใหชาวบาน
หลงหมกจมอยูในความโงเขลา ทวีโมหะ
เรื่องในขั้นนี้ จุดสําคัญที่สุดอยูที่คุณภาพของพระ ซึ่งจะตอง
หนึ่ง มีปญญา รูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาที่สอนใหมุงเอาผล
สําเร็จจากการกระทําดวยความเพียร และเกิดเปนคนตองฝกตน
ยิ่งๆ ขึ้นไป สอง มีเจตนาดี ซื่อตรง มุงหวังจะสั่งสอนชาวบานให
เปนคนดีเจริญดวยประโยชนสุข
ทานพุทธทาสพูดไว ก็มองไดในแงดีวา ที่ทานสอนอยางนี้
จะไดเตือนชาวพุทธไมใหมัวมาหมกมุนกันอยู แตอยางที่บอกแลว
นั้น เอาเขาจริง จะใหไปฉีกพระไตรปฎกอยางนั้นอยางนี้ ทานพุทธ
ทาสก็คงไมเอาดวย ทานก็ใหรักษาไวนั่นแหละ แตทานเตือนไมให
อยูกับพระไตรปฎกอยางคนประมาทขาดปญญา

๕

เถรวาทมี อาจริยวาทก็มา
─

☺─

จบสังคายนา ก็มาเปนเถรวาท
พระนวกะ: จริงๆ คําว่า “เถรวาท” เขาบอกว่าเชื่อคําครูอาจารย์
ถ้าจะเปลี่ยนเป็น “อาจารยวาท” น่าจะเหมาะกว่านะครับ
พระพรหมคุณาภรณ: ออ เหมาะกวา และจึงจะถูกตอง เพราะวา
อาจารยวาท แปลวาลัทธิครูอาจารย ตรงกันเลยกับทีว่ า ใหเชือ่ คําครู
อาจารย แตเถรวาทไมใชอยางนัน้ เถรวาท แปลวาลัทธิพระเถระ คือ
ใหฟงคําสอนที่พระเถระรักษาไว หรือที่พระเถระเปนหลักสืบมาให
อาจารยวาทนั้น (รูปบาลี = อาจริยวาท) คือ อาจารยมีคํา
สอนของทาน ก็เชื่ออาจารย เนนที่ตัวอาจารยและคําของอาจารย
ไปๆ มาๆ ก็เลยติดอยูนั่น ก็เลยจบแคนั้น แตในเถรวาท พระเถระ
ไมไดถือคําสอนของทานเอง ทานสืบสายรักษาคําสอนไว นําคํา
สอนมา เพียงเปนหลักให เปนทางผานไปที่พระพุทธเจา
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พูดถึงเถรวาท นึกขึ้นไดวา ตอนแรกมีทานองคหนึ่งพูดวา
เถรวาทเพิ่งมีไมนาน เดี๋ยวกอน ตองขอทําความเขาใจนะ ทานอยา
ไปนึกวาเถรวาทเพิ่งเกิด
ที่จริง คําวา “เถรวาท” มีตั้งแตในพระไตรปฎก แตไมไดใชใน
ความหมายที่เราเกี่ยวของในที่นี้ จึงเปนอันผานไป ไมตองพูดถึง
ทีนี้ “เถรวาท” ที่เรากําลังพูดกันอยูนี้ เปนเรื่องของการรักษา
พุทธพจนไวหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว คือเมื่อสังคายนา
ประมวลพุทธพจนคําสอนเทาที่รวบรวมไดแลว ก็นับถือพุทธพจนที่
รักษากันไวนั้นตอมา
เมื่อเปนอยางนี้ ตอนที่พระพุทธเจายังอยู เถรวาทจะเกิดได
อยางไรเลา เปนไปไมไดอยูเอง เหมือนอยางวาพระพุทธเจายังไม
ปรินิพพาน จะมีพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนไปไดไหม
ก็เปนไปไมได นี่กเ็ หมือนกัน เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ก็
จึงมีการสังคายนาเปนที่บรรจุรักษาพระพุทธดํารัสไว เทาที่รักษา
ไดจากพระพุทธเจา
พูดอีกอยางหนึ่งวา เถรวาทจะเกิดขึ้นทําไมละ ก็เมื่อพระ
พุทธเจายังอยู ก็นับถือพระพุทธเจาสิ ถูกไหม เปนอันวา ใน
พุทธกาล เถรวาทยังไมมี แตเถรวาทรักษาพุทธพจนไวตอจากพระ
พุทธเจาปรินิพพาน เพราะฉะนั้น พอพระพุทธเจาปรินิพพานไม
นาน เถรวาทก็เกิดตอมาทันที
นี่ถาพูดเอาแบบงายๆ ก็จบเทานี้ แตควรจะเลาและอธิบาย
ใหรูความเปนมากันสักหนอย
เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เราเรียกวาพระศาสดา
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ยังอยู พุทธบริษัทหรือใครก็ตาม สามารถรับฟงคําสอนของพระ
พุทธเจาจากพระองคโดยตรง และถามีขอ สงสัยอะไร ก็ไปทูลถามได
แตปญหาเกิดขึ้นวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จะทํา
อยางไร พระองคปรินิพพานไปแลว ก็ไมรูจะไปถามใคร ถึงจะไป
ถามแลวเขาตอบมา หรือใครบอกให ก็ไมมั่นใจวาเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาจริงหรือเปลา ไมอาจจะรูแนชัดลงไป จะใหใครตัดสิน
วาอันนี้ใชคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปลา นี่แหละเปนเหตุให
พระเถระเขามา แลวก็มีเถรวาทเกิดขึ้น
ขัน้ ทีห่ นึง่ พระเถระอันดับตน ก็คอื พระเถระทีท่ นั พระพุทธเจา
อยางพระมหากัสสปะ พระอนุรุทธ พระอุบาลี พระอานนท เปนตน
พระเถระทั้งหลายที่ทันพระพุทธเจาเหลานี้ เพื่อใหงาย ก็เรียกรวมๆ
วาพระเถระ
เรื่องก็อยางที่วาแลวคือ เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
พระเถระเหลานี้ก็มาปรึกษากันวา พระพุทธเจาทรงเทศนาธรรม
และบั ญ ญั ติ วิ นั ย ไว ม ากมาย ถ า ไม มี ที่ ร วบรวมไว ก็ จ ะค อ ยๆ
กระจัดกระจายและเลอะเลือนหลงลืมสูญหาย ถึงแมที่จําไวไดบาง
คนนี้วาอยาง คนนั้นวาอีกอยาง ตอไปพอเถียงกัน ก็ไมมีหลักฐานที่
จะตรวจสอบ และไมมีผูที่จะตัดสินวาอะไรอันไหนเปนคําสอนที่แท
พระเถระเหลานี้ ปรึกษากันแลวก็ตกลงวา จะตองรีบนัด
หมายกันมารวบรวมพระธรรมวินัย วางระบบเปนแบบแผนไว เรียก
วาสังคายนา
เรื่องสังคายนานี้ ทานอางพระพุทธเจาดวยนะ พระพุทธเจา
เคยทรงปรารภไว แตไมใชพระพุทธเจาทรงสังคายนาเองนะ พระ
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พุทธเจาทรงปรารภแลว ทานที่ทํางานริเริ่มไวก็คือพระสารีบุตร ซึ่ง
เปนพระเถระผูอัครสาวก พระสารีบุตรเริ่มการนี้ไวตั้งแตพระพุทธ
เจายังอยู ถือกันวาทําเปนแบบอยางไว
ขอปรารภนั้นก็คือ เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู แต
เปนชวงปลายพุทธกาล นิครนถนาฏบุตร ซึ่งเปนเจาลัทธิหนึ่ง ใน
บรรดาครูทั้ง ๖ หรือศาสดาทั้ง ๖ ทานเคยไดยินชื่อไหม ในปจจุบัน
เขาเรียกกันวาศาสนาเชน ก็คือศาสนาของนิครนถนาฏบุตร ทาน
ศาสดานิครนถนาฏบุตรนี้ ไดลวงลับดับชีพกอนพระพุทธเจา
เมื่อทานนิครนถนาฏบุตรลวงลับไป สาวกไมไดดําเนินการ
อะไรที่จะทําใหคําสอนมั่นคงลงตัว ที่จะหมายรูรวมกันเปนหลัก
เปนมาตรฐาน ตอมาก็ปรากฏวา เวลาสาวกทานหนึ่งอางอะไรขึ้น
มา สาวกอีกทานหนึ่งวา ไมใช ทานศาสดามหาวีระไมไดสอนอยาง
นั้น ทานสอนอยางนี้ ก็เถียงกัน คนนี้วาอยางนี้ คนนั้นวาอยางนั้น
เถี ย งกั น ไปมา ก็ ท ะเลาะกั น วุ น วายไปหมด เหตุ ก ารณ นี้ เ ป น
โกลาหล พระทั้งหลายก็ไดเห็น
ครั้งหนึ่ง พวกเจามัลละเมืองปาวาสรางสัณฐาคารศาลา
เรียกอยางเราก็คือรัฐสภา สรางเสร็จแลวก็นิมนตพระพุทธเจาและ
พระสงฆไปใชสถานที่หอประชุมรัฐสภานั้นกอนเปนปฐม ถาใช
ภาษาสมัยนี้ก็คงเรียกวาเปนปฐมฤกษ (ภาษาสมัยนั้นเรียกวาเปน
ปฐมบริโภค) จะไดเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกเขาอยางยั่งยืนยาว
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประทับ และทรงแสดงธรรมสนทนา
กับเจาภาพจนดึก เมื่อเจามัลละทูลลากลับไปแลว พระพุทธเจา
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ทรงอยูกับพระสงฆ พระองคก็ตรัสกับพระสารีบุตรวาพระสงฆยัง
ตาสวางอยู ขอใหพระสารีบุตรแสดงธรรมแกพระสงฆ พระองคจะ
เอนพระปฤษฎางค พระสารีบุตรก็ไดแสดงธรรม ซึ่งเกิดเปนพระ
สูตรหนึ่งขึ้นมา เรียกวาสังคีติสูตร คือวาดวยการสังคายนานี่แหละ
พระสูตรของพระสารีบุตรนี่มากที่สุด รองจากพระพุทธเจา
คือพระสูตรในพระไตรปฎกมีของพระพุทธเจาเปนหลัก แลวก็มีของ
พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ พระมหา
กัสสปะ พระอนุรุทธ พระอานนท พระปุณณมันตานีบุตร พระ
กุมารกัสสปะ พระธรรมทินนาเถรี และพระอื่นๆ อีกหลายองค แต
ของพระสารีบุตรมากที่สุด พระพุทธเจาทรงสรรเสริญพระสารีบุตร
วาเปนธรรมเสนาบดี สามารถแสดงธรรม แมแตธรรมจักรไดแมน
เหมือนพระองค
เมื่อพระสารีบุตรไดรับพระดํารัสมอบหมายใหแสดงธรรมแก
พระสงฆแลว ทานก็ปรารภขึ้นมาวา เวลานี้ทานนิครนถนาฏบุตร
ไดลวงลับดับชีพ คําสอนไมไดรวบรวมจัดวางระบบไว สาวกทั้ง
หลายก็ทะเลาะกันวุนวายไปหมด ไมยุติวาศาสดาสอนไวอยางไร
เพราะฉะนั้นจึงควรจะสังคายนา
พระสารีบุตรกลาววา “พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา
ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว ไมพึงวาตางกันไปใน
ธรรมนั้น พรหมจริยะนี้จะไดยั่งยืน ตั้งอยูนาน เปนไปเพื่อประโยชน
แกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อเกื้อการุณยแกโลก…”
พระสารีบุตรใชคํานี้วา “สังคายิตัพ พัง” ควรจะสังคายนา
ภาษาสมัยเกาเรียกวารอยกรอง คือนําคําสอนของพระพุทธเจามา
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รวบรวมประมวลจัดลําดับวางระบบใหดี ตั้งไวเปนมาตรฐาน แลว
ทานก็แสดงการรวบรวมและจัดหมวดหมูไวเปนตัวอยาง
พระสูตรที่ทานแสดงครั้งนี้ เรียกวาสังคีติสูตร พระสูตรวา
ดวยสังคีติ ก็คือพระสูตรวาดวยสังคายนา (สังคีติ เปนไวพจนของ
คําวาสังคายนา) แปลวาการสวดพรอมกัน
สังคีติ ถาลบสระอิ ก็เหลือ สังคีต แปลวา สวดพรอมกัน ถา
เปนชาวบานก็รองเพลงพรอมกัน
ในสังคีติสูตรนั้น พระสารีบุตรแสดงธรรมโดยรวมมาจัดเปน
หมวดๆ ตั้งแตหมวด ๑ ถึงหมวด ๑๐ ทานแสดงไวเปนแนวทาง
ของการสังคายนา
ตอมา อีกครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรไดแสดงพระสูตรที่คลาย
อยางนี้อีกสูตรหนึ่ง แตใชเกณฑในการจัดระบบตางออกไปอีกแบบ
หนึ่ง ก็มีธรรมเปนหมวดๆ จนถึง ๑๐ เหมือนกัน แตเนื้อหา วิธี
แสดง และวิธีจัด ตางออกไป เรียกวาทสุตตรสูตร แปลวาสูตรที่มี
ธรรมจํานวน ๑๐ เปนอยางยิ่ง คือจบแค ๑๐
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานนั้น พระสารีบุตรปรินิพพานกอน
แลวไมนาน ไมเชนนั้นพระสารีบุตรคงจะเปนหลัก ทีนี้ พระเถระที่
ยังอยู ก็มีพระมหากัสสปะเปนผูใหญที่สุด ทานก็ปรึกษากับพระ
เถระทั้งหลาย โดยปรารภเรื่องที่พระภิกษุรูปหนึ่งพูดไมดี ทํานองวา
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว เราไมมีใครมาจ้ําจี้จ้ําไช จะทําอะไรก็
สบาย เอาอยางไรก็ได แสดงทาวาจะไมดีแลว
ทานก็เลยชวนใหสังคายนา คือ พรอมกันรวบรวมพุทธพจน
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คําสอนของพระพุทธเจามาประมวลจัดลําดับวางระบบ ตั้งไวเปน
มาตรฐาน ดังที่วามาแลว เถรวาทก็เกิดขึ้น
นี่ก็หมายความวา ระบบการรักษาสืบทอดหลักธรรมวินัย
หรือประมวลคําสั่งคําสอนในพระพุทธศาสนาแตพุทธกาล อันมี
พุทธพจนเปนประธาน ที่พระเถระรุนแรกผูทันเฝาพระพุทธเจาได
ทําไวในการสังคายนาครั้งที่ ๑ เรียกวา “เถรวาท”

เถรวาทตั้งตน อาจริยวาทแตกตอ
อยางไรก็ดี แมวาระบบของเถรวาทเกิดขึ้นตั้งแตสังคายนา
ครั้งที่ ๑ แตตอนที่สังคายนา ทานยังไมไดใชคําเรียกชื่อ เพราะทาน
เพียงตั้งใจวาจะรักษาคําสอนของพระพุทธเจาใหคงอยูครบถวน
แมนยําที่สุด ทานไมพูดถึงเรื่องการแตกแยก แตเมื่อเวลาผานมา
โดยเฉพาะเมื่อมีการแตกแยกขึ้น ผูที่รักษาหรือนับถือตามของเดิม
นั้น จะใชถอยคําอางอิง ก็ใชศัพทเรียกของตัววาเถรวาท
หมายความวา ทานทีเ่ ลาเรือ่ ง ก็ตอ งมีศพั ททจี่ ะเรียก ทานก็
ตองบัญญัตศิ พั ทขนึ้ มา ก็เปนอันวาเรียกอันเดิมเปนเถรวาท แลว
พวกที่แตกแยกออกไปก็เปนอาจริยวาท
ตามประวัติศาสตรพุทธศาสนา มีเรื่องเลาไวในอรรถกถา
โดยเฉพาะอรรถกถาอภิธรรม (ตอน อรรถกถาปญจปกรณ) ลําดับ
ความเปนมาจนถึงเรือ่ งการแตกแยกนิกายวา หลังจากพระพุทธเจา
ปรินพิ พานแลว ๓ เดือน มีสงั คายนาครัง้ ที่ ๑ เวลาผานมา ๑๐๐ ป
เกิดปญหาความแตกแยก ทําใหตองมีสังคายนาครั้งที่ ๒
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อยางนอย ตอนที่เกิดความแตกแยกใน พ.ศ.๑๐๐ นี่แหละ ก็
ตองมีชอื่ เรียก เพราะวามีพวกทีไ่ มถอื ตามเดิม แลวก็มผี ทู ถี่ อื ตามเดิม
ของเดิมทีร่ กั ษากันมาคือพุทธศาสนานัน้ ก็เรียกวาธรรมวินัย
ตอนนี้ เกิดมีพวกที่แตกออกไป ไมถือตามคําสอนที่รักษาไว
ก็ตองหาคํามาเรียกคนที่ถืออยางนั้น
พอดีวา พวกหรือกลุมที่แตกออกไปนี้มีจํานวนมาก เปนสงฆ
หมูใหญ ก็เรียกชื่อวา “มหาสังฆิกะ” (พวกสงฆหมูใหญ) แลวก็เลย
เรียกหลักคําสอนที่เปนระบบ ซึ่งรักษากันมาแตเดิมวา “เถรวาท”
(ถือตามหลักที่พระเถระผูทําสังคายนาครั้งแรกรวบรวมวางไว)
พวกมหาสังฆิกะนั้นถือลัทธิที่แยกตางออกไป ตามที่อาจารย
ซึ่งเปนหัวหนาสั่งสอน (เชนวา วินัยขอนี้ ตอนนี้รักษายาก พวกเรา
ตกลงจะไมปฏิบัติ ขอนี้พวกเราปรับแกเอาอยางนี้ๆ) ก็เลยเรียกวา
“อาจริยวาท” เปนอันวาเกิดมีชื่อสําหรับเรียกแยกกันขึ้นมา
ตอนนี้ ใน พ.ศ. ๑๐๐ ก็เทากับมี ๒ นิกาย คือ เถรวาท กับ
มหาสังฆิกะที่เปนอาจริยวาท (บางทีก็เรียกวา “อาจริยกุล”)
นี่ก็คือ คําวา “เถรวาท” และ “อาจริยวาท” ในความหมายที่
เปนนิกายพุทธศาสนานี้ เปนคําที่มีมาเกากอนนานนักแลว อยาง
นอยตั้งแตระยะ พ.ศ.๑๐๐ แลว
ทีนี้เมื่อจะเทียบกัน เราก็พูดวา เถรวาทเกิดจากสังคายนา
ครั้งที่ ๑ สวนอาจริยวาทเกิดในชวงสังคายนาครัง้ ที่ ๒ ก็คอื แยกออก
มาจากเถรวาทนัน่ เอง
ตอมา สวนแตกแยกที่ไมยอมรวมเขามา ก็ขยายออกไป และ
มีการแตกตอออกไปๆ ขอใหสังเกตวา พอแยกแลว ตอไปก็แยกกัน
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ไมมีจบ แลวพวกที่แยกออกไปนั้น ก็ไปทะเลาะกันอีก แลวก็แยก
กันตอไปอีก เหมือนกับบอกวา อาจารยของผมสอนไว ผมถือมา
อยางนี้นะ ตอมา อาจารยองคใหมก็คิดวา อันนี้ที่แกไวอยางนี้ นา
จะปรับแกเสียอีกทีหนึ่งใหเหมาะยิ่งขึ้น ก็แกไปอีก ลูกศิษยก็มาถือ
ตาม ก็เลยไปทะเลาะกับกลุมอื่นที่ไมไดแกตาม หรือที่แกไปอยาง
อื่น ก็แยกออกไปๆ
มหาสังฆิกะนั้นแยกออกไปๆ อีก ๕ นิกาย เปนอาจริยวาท ๕
บวกกับมหาสังฆิกะเดิม ก็เปนอาจริยวาท ๖
สวนในเถรวาทเดิมนั้น ก็ยังมีผูที่แยกออกไปอีก คงไดตัว
อยางจากพวกที่แยกไปแลว ก็อาจจะบอกวา อยากจะใหทานที่ถอื
หลักเดิมยอมปรับตัวดูบา ง ดูสิ พวกทีเ่ ขาแกไปอยางนัน้ แลว เขาอยู
สบายดีกวา เราก็ควรจะปรับแกบาง ฝายผูที่ถือหลักนี้มั่นอยู ก็บอก
วา ไมไดหรอก เราไมสะดวกบาง ก็ตองยอมเสียสละ รักษาหลักการ
เดิมเอาไวเถอะ พวกที่อยากจะแก เมื่อไมไดอยางใจก็แยกออกไป
ในที่สุด จากเถรวาทเดิมนั้น ก็แยกออกไปอีก ๑๑ อาจริยวาท
รวมเถรวาทเดิมดวย ก็เปน ๑๒
เวลาผานมา เมื่อถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พ.ศ.๒๓๕ นิกายพระพุทธศาสนาไดเกิดขึ้นแลว ๑๘ นิกาย
ของเดิมเปนเถรวาท แลวมีอาจริยวาทอีก ๑๗ เรียกรวมวา ๑๘
นิกาย หรือ ๑๘ อาจริยกุล (สายอาจารย) บางทีก็เรียกหลวมๆ รวม
กันไปหมดคลุมทั้งเถรวาทดวยวา อาจริยวาท ๑๘
บอกแลววา อาจริยวาทเปนภาษาบาลี เวลาเรียกเปนภาษา
สันสกฤต ก็เปนอาจารยวาท ทานแยกใหไดนะ บาลี-อาจริยวาท
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สันสกฤต-อาจารยวาท ในภาษาไทย เราใชแบบสันสกฤตเปน
อาจารย แตบาลีเปนอาจริยะ
ฉะนั้น เวลาสวดมนตซึ่งเราใชภาษาบาลี อยางในบทกรวด
น้ํา “อิมินา ปุญญกัมเมน…” พอถึงตอน “อาจริยูปการา จ มาตา
ปตา จ ญาตกา” ตองวาใหถูก อยาใหเปน “อาจาริยู…”
ออ… ทวนนิดหนึง่ วา ถาพูดอยางเครงครัด ก็บอกวา ทัง้ สองคํา
คือ เถรวาท และอาจริยวาท อยางชาก็คงเกิดขึ้นตอน พ.ศ. ๑๐๐
นั่นแหละ คือ คําพวกนี้ที่จริงก็มีใชอยูกอนแลว แตมีความหมาย
ของมันๆ ตามบริบทเดิม ครั้นมามีการแตกแยกขึ้น เกิดมีอาจริยวาทแยกออกมา ก็เรียกของเดิมวาเถรวาท
นี่ก็คือวา ตอนที่เรื่องราวเหตุการณยังใหมๆ พวกถอยคําและ
อะไรๆ ก็ยังไมคอยลงตัว หรือยังไมเด็ดขาด เอาเปนวา ถึงสมัยพระ
เจาอโศกมหาราช พ.ศ.๒๓๕ ก็เปน ๑๘ นิกาย

มหายานเกิดมา หินยานก็พลอยเกิดมี
ตอนนั้นยังไมมีคําวามหายาน และเมื่อคําวา “มหายาน” ยัง
ไมมี คําวา “หินยาน” ก็ยอมไมมีเปนธรรมดา
ทีนี้ ขอยอนทวนเรื่องอีกหนอยวา ในบรรดาอาจริยวาททั้ง
หลายนั้น อาจริยวาทใหญที่เปนหลักสําคัญ เรียกวามหาสังฆิกะ
เปนนิกายหนึ่งในยุคแรก แลวอยางที่วา อาจริยวาทก็แตกแยกออก
ไปๆ เปนหลายๆ อาจริยวาท แลวก็มีอาจริยวาทที่แยกออกไปจาก
เถรวาทเพิ่มขึ้นๆ อีก จนใน พ.ศ.๒๓๕ เปน ๑๘ นิกายอยางที่วาแลว
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ครั้นเวลาลวงผานตอมา อาจริยวาทหลายนิกายก็หายไปๆ
จนกระทัง่ ตอมาประมาณ พ.ศ. ๖๐๐ ก็เกิดมหายานขึน้ มา และก็
สันนิษฐานกันวา บนฐานของอาจริยวาทที่ชื่อวามหาสังฆิกะนี่
แหละ ที่มหายานไดพัฒนาขึ้นมา
เพราะฉะนั้น คําวา “มหายาน” (แปลวา ยานพาหนะยิ่งใหญ
ที่จะพาสรรพสัตวไปไดมากมายอยางไดผล) จึงเปนคําที่เกิดทีหลัง
พอมหายานเกิดขึ้นมา ก็คือเรียกตัวเองวาอยางนั้น แลวก็เรียก
นิกายอื่นๆ คือเรียกพุทธศาสนาที่มีสืบๆ ตอๆ กันมาทั้งหมดนอก
จากตัวเองวาเปน “หินยาน” (แปลวา ยานพาหนะเลวทรามหรือ
ดอยคุณภาพ ขนสัตวไปไดนอย) คําวา “หินยาน” ก็จึงเพิ่งเกิดขึ้น
เปนคําพวงตอจากมหายาน
ชวง พ.ศ.๖๐๐ ทีเ่ กิดมหายานขึน้ นัน้ พุทธศาสนาแบบเถรวาท
ไดไปเจริญนอกชมพูทวีปนานแลว โดยเฉพาะในลังกาทวีป (อรรถกถาภาษาบาลีฉบับเดิมก็ปดเลมไปแลวตั้งแต พ.ศ.๒๓๖ เมื่อพระ
มหินทเถระไปลังกาทวีป แลวแปลอรรถกถาเดิมนั้นจากภาษาบาลี
เปนภาษาสิงหล) เพราะฉะนั้น คําวามหายานก็ดี หินยานก็ดี จึงไม
มีในคัมภีรภาษาบาลีใดๆ นอกจากหนังสือภาษาบาลีที่แตงขึ้นใหม
ในสมัยปจจุบัน (เชน วิสุทธิมัคคนิทานกถา) ตางจากคําวาเถรวาท
และอาจริยวาท ซึ่งเปนคําเกา มีตั้งแตในคัมภีรรุนอรรถกถาลงมา
ทีนี้ เรื่องก็ยอกยอนวกวนไปมา จนกระทั่งมาถึงปจจุบัน ก็
ปรากฏวา ประดาอาจริยวาท/อาจารยวาททั้งหลายที่นอกจาก
มหายานเอง ที่ถูกมหายานเรียกรวมกับเถรวาทดวยวาเปนหินยาน
นั้น มาในบัดนี้ ไดสูญสิ้นไปจนถือวาหมดแลว (หินยานที่อาจจะ
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เหลืออยูบาง อยางริตสุ คือนิกายวินัย ในญี่ปุน ก็มีประวัติไมชัด
เจน แตขอสําคัญเหลืออยูเปนสวนเล็กนอยอยางยิ่ง จนไมตองนับ)
ไปๆ มาๆ หินยานก็เหลือแตเถรวาท และอาจริยวาทก็มีแต
มหายาน ดังนั้น พอพูดวาหินยาน ก็คือเถรวาท พูดวามหายาน ก็
เปนอาจริยวาท
แตที่จริง เถรวาทก็ไมรูตัวที่ถูกเรียกวาหินยาน และมหายาน
ก็พอใจเรียกตัวเองขึ้นมาวามหายานอยูแลว เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้
แทนที่จะเรียกชื่อเขาคูเปนชุดเดียวกันวา “หินยาน - มหายาน”
หรือ “เถรวาท - อาจริยวาท” ก็กลายเปนนิยมจับคูสับชุดกัน กลาย
เปน “เถรวาท - มหายาน” ดังที่พบเห็นกันอยูเวลานี้
การที่มหายานเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๖๐๐ นั้น ก็มีเหตุ
ปจจัยที่สันนิษฐานกันวา ตอนนั้น พุทธศาสนาตองระดมแรงมา
แขงกับลัทธิฮินดูที่ฟนฟูตัวเองขึ้นมาอยางมาก (ฮินดูปรับตัวจาก
พราหมณ์มาชูบรมเทพองค์ใหม่ และพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้น
ชูพระโพธิสัตว์แบบใหม่ ในช่วงที่คริสต์ศาสนาก็เกิดขึ้นใหม่ๆ)
ในหมู ช าวบ า นมหาชนคนส ว นใหญ ที่ ห วั ง พึ่ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยการดลบันดาลนั้น พุทธศาสนาสอนใหสรางผล
สําเร็จดวยความเพียรพยายามของตนเอง ใหรจู กั พึง่ ตน เหมือนทวน
กระแส แตทางฮินดูมพี ระพรหมบรมเทพและหมูเ ทวดาใหบวงสรวง
เซนไหวมากมายมาตัง้ แตเดิมทีเ่ ปนศาสนาพราหมณ เรียกวาสนอง
ความตองการแบบตามใจคน ไดเปรียบอยูแลวในตัวมาตั้งแตตน
ยิ่งมาถึงระยะนี้ ฮินดูสรางเทพยิ่งใหญขึ้นมาใหม บอกวาเกง
กวาพระพรหม มีพระอิศวร มีพระนารายณ หรือพระศิวะ และพระ
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วิษณุ ทั้งมาขมพระพรหม และมาแขงกันเองใหคนเลือกกันฟูฟา
และไดตื่นเตนกันใหญ
พอเจออยางนี้ พระที่มาเปนมหายาน ทําไปทํามา ก็เลยตอง
ประดิษฐพระโพธิสัตวองคโนนองคนี้ มีพระนามแปลกๆ ใหมๆ ขึ้น
มามากมาย ที่จะมาชวยผูคนในดานตางๆ มีพระอวโลกิเตศวร ที่
ไปจีนกลายเปนพระกวนอิม พระมัญชุโฆษ พระมัญชุศรี พระ
สมันตภัทร พระกษิติครรภ พระปทมปาณี พระวชิรปาณี พระอะไร
ตออะไรเยอะแยะ พระโพธิสัตวเกิดขึ้นมากมาย คึกคักกันใหญ
โดดเดนขึ้นมาเปนยุคมหายาน แลวก็เขาคูแขงกันมากับฮินดูที่ปรับ
ตัวขึ้นจากศาสนาพราหมณ
บอกแลววา มหายานที่เกิดขึ้นมานั้น ทานประดิษฐศัพทขึ้น
มาเรียกตัวเอง เรียกวามหายาน เพื่อใหมีความหมายที่สําคัญและ
ยิ่งใหญ วาเปนเหมือนยานพาหนะที่ใหญ ที่ดีเลิศ มีคุณภาพสูง ซึ่ง
สามารถรื้อขนสัตวโลกใหไปสูพระนิพพานไดมากมาย
ที่ทานเรียกตัววามหายานนั้น ในใจก็คือจะเทียบกับพวก
นิกายอื่นๆ รวมทั้งเถรวาทดวย โดยถือวาพวกนั้นเปนยานพาหนะ
เหมือนกัน แตดอยคุณภาพ ก็เลยใสคําวาหิน (คําเดิมวาหีนะ) ซึ่ง
แปลวา ทราม ต่ําตอย ดอยคุณภาพ เขาไป เปนอันวาเรียกนิกาย
อื่นเปนหินยาน ก็เกิดคําวามหายานและหินยานขึ้นมา
เราก็ทายกันเลนวา มหายาน กับหินยาน ใครเกิดกอน ใครๆ
ก็บอกวาหินยานก็ตองเกิดกอนสิ เพราะมีอยูแลว คนที่ทายก็บอก
วา “ไมถูก มหายานเกิดกอน หินยานเกิดทีหลัง”
ทําไมจึงวาอยางนั้น ออ… เพราะหมายถึงคําวามหายาน ไม
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ใชหมายถึงเนือ้ ตัวของมหายาน คือ พอเขาเรียกตัวเองเปนมหายาน
เสร็จแลว เขาจึงไปเรียกคนอื่นวาเปนหินยาน คําวามหายานนี่เกิด
ขึ้นมาแลว คําวาหินยานจึงเกิดตามมาทีหลัง ถูกไหม
ก็เปนอันวา คําวามหายาน กับ หินยาน เกิดขึ้นหลังพุทธกาล
ในราว ๖๐๐ ป (บางทานก็วา อาจจะราว ๔๐๐ ป) สวนคําวาเถรวาท
กับอาจริยวาท เปนคําที่มีมาเดิมนานแลว แตจะระบุลงไปวาปไหน
ก็ไมสามารถบอกชัด พูดไดคราวๆ วา เมื่อจะตองเลาเรื่องราวเหตุ
การณ เฉพาะอยางยิ่งในยุคที่เริ่มแตกนิกายแลว ก็ตองหาถอยคํา
มาเรียก หรือระบุแยกแยะกันไป ก็เขาใจกันไดอยางนี้

เถรวาทแคทางผาน ติดอาจารยคืออาจริยวาที
พระนวกะ: ขออนุญาตถามสั้นๆ ครับ ว่า ที่พระสารีบุตรท่าน
ปรารภครั้งแรกที่ว่า สังคีติสูตรนะครับ อันนั้นถือว่าเป็นการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกไหมครับ
พระพรหมคุณาภรณ: ยังไมนับ แตเรียกวาทําใหดูเปนตัวอยาง
ของการสังคายนา และวิธีที่พระสารีบุตรทําใหดูนั่นแหละมาเปน
พระสูตรหนึ่งอยูในพระไตรปฎกดวย คือมาเปนสังคีติสูตรซึ่งเปน
สูตรหนึ่งในพระไตรปฎก
หมายความวา เรื่องที่พระสารีบุตรทําใหดูนั้น ก็ถูกนํามา
สังคายนาดวย หมายถึงสังคายนาตามความหมายเดิมของทานนะ
คือ รวบรวมเอามาซักซอมใหรูเขาใจพรอมดวยกันแลวรวมกัน

๑๐๖

คนไทย ใชกบเฒา?

รั ก ษาไว ไม ใ ช เ ข า ใจแบบไทยว า ท า นทําไว ยุ ง เหยิ ง แล ว เอามา
สะสาง อยางนั้นเขาใจผิด
พระสารีบุตรทําวิธีสังคายนาไวเปนแบบอยาง เปนการเตือน
ไว เปนความริเริ่มและเปนขอแนะนําไววา ควรจะรวบรวมคําสอน
ของพระพุทธเจาทํานองนี้
จะเห็ น ว า ตอนนั้ น พระสารี บุ ต รบอกตั้ ง แต ต น ว า พึ ง
สังคายนาดวยกันทั้งหมด แตในกรณีนี้ทานแสดงองคเดียว และใน
เวลาที่จํากัดตอนนั้น ทานแสดงครั้งเดียว ทานจะรวมคําสอนของ
พระพุทธเจามาหมดไดอยางไรละ ทานก็รวมมาใหดูเปนตัวอยาง
ทานแสดงวิธีรวบรวมเปนระบบ โดยนํามาจัดเปนหมวดๆ
ธรรมที่มีขอเดียว ก็รวมอยูในหมวด ๑ ธรรมที่มี ๒ ขอ ก็รวมอยูใน
หมวด ๒ ธรรมที่มี ๓ ขอ ก็รวมอยูในหมวด ๓ ฯลฯ อยางนี้ก็เปน
ระบบขึ้นมาแลว นี่คือเปนแบบอยาง เปนแนวทาง ใหพระเถระทั้ง
หลายทําสังคายนากันตอไป
หันมาดูเรื่องเถรวาท และมหายานอีกหนอย แถมอีกนิดหนึ่ง
ก็เปนอันวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว มีสังคายนาครั้งแรก
แลวเกิดเถรวาทขึ้น ตอมาก็มีอาจริยวาทแยกออกไปๆ จนกระทั่ง
ประมาณ พ.ศ.๖๐๐ อาจริยวาทพวกหนึ่งตั้งตัวเปนมหายาน และ
เรียกพวกอื่นทั้งเถรวาทและอาจริยวาทที่เหลือทั้งหมดเปนหินยาน
เวลาผานไปๆ พวกที่ถูกเรียกวาหินยานทั้งหลาย ก็สูญหาย
หมดไป เหลือแตเถรวาทอันเดียว อยางที่มีในลังกา พมา ไทย และ
ลาว เขมร ซึ่งรักษาพระไตรปฎกบาลีที่เปนขอมูลคําสอนดั้งเดิมไว
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ตามที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาตั้งแตค รั้งแรกเทาที่สืบมาได
พรอมทั้งถือวินัยตามพระไตรปฎกบาลีนั้นอยางเดียวกันหมด
สวนทางฝายมหายาน ซึง่ แตเดิมก็เปนอาจริยวาทหนึง่ พอตัง้
ขึ้นเปนมหายานแลว ตอมาก็แตกแยกความคิด ความเห็น ความ
เชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติออกไปๆ เกิดเปนสํานักอาจารย
ใหมๆ ที่ยึดถือตามอาจารยที่เปนหัวหนาหรือเจาสํานักนั้นๆ ก็เลย
เกิดนิกายใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไมรูจบ เชน ในญี่ปุน ปจจุบันมีนิกาย
ใหญ ๕ และแยกเปนนิกายยอยมากกวา ๒๐๐ นิกาย
ในญี่ปุนนั้น มีผูกลาววาเกิดมีนิกายใหมทุกปเลย สวนนิกาย
เกาก็หายไปๆ อยางนิกายเกาๆ ที่เคยใหญโตสมัยกรุงนาราเปน
ราชธานีก็สูญไปหมดแลว เกิดนิกายใหมสมัยเกียวโต แลวก็นิกาย
ของสมัยโตเกียว มาเปนยุคๆ
ทีนี้ เมื่อไมมีวินัยเดิมคุมไว พระมหายานนี้ บางนิกายก็เขา
ยุงกับการเมือง พอเขาไปในวงการเมืองหนักเขา ก็มีอิทธิพลตอการ
เมือง ทําใหเกิดความอึดอัดหรือขัดแยงกัน อยางในยุคกรุงนารา
ถึงกับเปนเหตุใหยายเมืองหลวง
เรื่องก็มีวา ถึงตอนหนึ่ง ทางบานเมืองนั้น พระจักรพรรดินี
ทรงนับถือ เลื่อมใสมาก ก็ตั้งพระเถระเปนที่ปรึกษาขององคพระ
จักรพรรดินี ตอมาพระก็เขาไปยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมือง ถึงกับ
ไปมีอิทธิพลครอบงํา ไปชี้นําบงการเขา (คลายกับในประวัติศาสตร
ของเมืองฝรั่ง) ในที่สุด ทางบานเมืองก็ลาํ บากใจ อึดอัด จึงหาทาง
ปลดเปลือ้ งตัวใหพน จากอํานาจของพระ แลวในที่สุดก็ใชวิธียายราช
ธานีออกจากกรุงนารา ไปตั้งใหมที่เมืองเฮอัน (คือเกียวโต) เมื่อ
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เมืองหลวงยายไปแลว มหายานนิกายเกาๆ ของยุคนารานั้น (มี ๖
นิกาย) ก็เสื่อมเซาไปเอง
ที่อึดอัดกันนั้นก็ยังดี บางยุคถึงกับขัดแยงและไมไดยายเมือง
หนี แตสูกันเลย คือพระก็ยังยุงกับการเมืองอีกนั่นแหละ บางทีพระ
จักรพรรดิออกผนวช แตไมไดสละพระราชอํานาจจริง และก็ไมมี
วินัยคุมใหชัด (ในวินัยเดิมที่เถรวาทรักษาไวในพระไตรปฎก ถา
ออกผนวช ก็สละจริงๆ ไมยุงเกี่ยวดวย เหมือนขุนหลวงหาวัด อยูวัง
ก็นั่งเมือง เขาวัด ก็สลัดหมด) ทั้งที่ออกผนวชแลว ก็ยังยุงเกี่ยวกับการ
แผนดิน ไปๆ มาๆ วัดใหญถึงกับมีกองทัพพระถืออาวุธ มีการยกทัพ
มาขูราชการ และบางคราวทางบานเมืองก็ยกทัพมาฆาฟนพระ
เขายึดวัด เผาวัด
จะพูดไป เรื่องก็ยืดยาวเหลือเกิน ยิ่งเมื่อมหายานมีนิกาย
ยอยเยอะแยะ เรื่องที่ผิดแผกแตกตางกันออกไปก็หลากหลายมาก
มาย ในที่นี้ จึงไมควรจะบรรยายมากไปกวานี้
ยกตัวอยางหนึ่งพอใหเห็นภาพดานหนึ่งในปจจุบัน ในนิกาย
ใหญทง้ั ๕ ของญีป่ นุ มีนกิ ายหนึง่ ชือ่ วานิกาย “โจโด ชิน” (สุขาวดีแท)
ในนิกายนี้ อาจจะใชคาํ วาไมแยกบรรพชิตกับคฤหัสถ ถาพูดแบบ
งายๆ จะเรียกวาไมมีพระ หรือวาพระไมตางจากชาวบาน ก็ได ถา
เทียบกับพระของเราก็วา พระหรือผูนําพิธีของนิกายนี้มีครอบครัว
แตงตัวเหมือนชาวบานทั่วไป เชน ไวผม นุงหมเสื้อผาชุดสากล
ประกอบการอาชีพ เชน เปนนักธุรกิจ เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรม เวลาประกอบพิธี ก็เพียงใสเสือ้ คลุมสีดาํ บางๆ ซอนบนชุดสากล
ดูนาจะคลายกับศาสนาจารยคริสต (ในนิกายโปรเตสแตนต)
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ละมหายาน หันไปมองศาสนาเมืองฝรั่ง
ประวัติของมหายานนั้น บางสวนบางตอนคลายเมืองฝรั่ง
พระฝรั่ง ก็คือบาทหลวง ที่สูงสุดก็องคพระสันตะปาปา หรือโปบ
(Pope) รองจากโปบ ก็คือคารดินัล (cardinal) แลวก็มีบิชอพ
(bishop) ซึ่งมีอํานาจมากทั้งทางกิจการศาสนาและในทางบาน
เมือง สมัยกอนโนนบางแหงเปนเจาเมืองก็มี
เคยยกตัวอยาง ทานคารดินัลริเชลลู (Cardinal Richelieu)
เปนอัครมหาเสนาบดีของประเทศฝรั่งเศส เปนผูบัญชาการทัพ
เปนผูบัญชาการบานเมือง แทนพระเจาแผนดิน (ตอนนั้นคือพระ
เจาหลุยสที่ ๑๓, ค.ศ. 1610-1643/พ.ศ.๒๑๕๓–๒๑๘๖)
กอนนั้นอีก ที่อังกฤษ ทานคารดินัลวอลซี่ย (Cardinal
Thomas Wolsey) ก็เปนอัครมหาเสนาบดี ของพระเจาเฮนรี่ที่ ๘
(Henry VIII, ค.ศ.1491-1547/พ.ศ.๒๐๓๔–๒๐๙๐) และ
ระหวางดํารงตําแหนงในบานเมืองนี้ ก็เคยมีนามเขารับการคัด
เลือกเพื่อสถาปนาเปนองคพระสันตะปาปา ๒ ครั้ง แตไมได
ในอังกฤษ ที่วาทานคารดินัลวอลซี่ยเปนอัครมหาเสนาบดี
ตอนนั้น พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ มีพระราชประสงคจะหยากับพระมเหสี
เดิม ตองการจะทรงมีมเหสีใหม ก็ตองขออนุญาตโปป เพราะโปป
เปนใหญทั่วยุโรป ก็โปรดใหทานคารดินัลวอลซี่ยดําเนินการขอไป
ทางโปปใหทรงประกาศใหการอภิเษกสมรสครั้งกอนนั้นเปนโมฆะ
แตไมไดสมพระทัย จึงทรงขัดเคืองอยางยิ่ง ทําอยางไรก็ไมได
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พอดีวา ตอนนัน้ ทีเ่ มืองเยอรมัน ป 1517 (พ.ศ.๒๐๖๐) มารตนิ
ลู เ ธอร ได ป ระท ว งต อ องค พ ระสั น ตะปาปา (ตอนจะเกิ ด นิ ก าย
โปรเตสแตนต) องคพระสันตะปาปาทรงลงโทษมารติน ลูเธอร ฝาย
พวกเจาเยอรมันกําลังอยากจะพนจากอํานาจบังคับของโปป ก็เขา
ไปโอบอุมคุมครองมารติน ลูเธอร ไว องคพระสันตะปาปาก็ตองไป
ยุงกับการปราบพวกเยอรมัน ที่เรียกวาโปรเตสแตนต
ฝายพระเจาเฮนรีท่ ี่ ๘ แหงอังกฤษ ไดโอกาสทีอ่ งคพระสันตะปาปาต อ งทรงยุ ง อยู กั บ ทางเยอรมั น ก็ ป ระกาศเปนอิสระจาก
อํานาจของกรุงโรม ตัง้ ศาสนจักรใหม ขึ้นมาเปนนิกายใหม ในป
1534 (พ.ศ.๒๐๗๗) เรียกวา Church of England เปนศาสนา
ประจําชาติอังกฤษ โดยพระเจาเฮนรี่ที่ ๘ สถาปนาพระองคเปน
ประมุขของศาสนจักรอังกฤษนั้นเอง ไมขึ้นตอโปบอีกตอไป ถึงแม
พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ จะรังเกียจมารติน ลูเธอร แตศาสนจักรของพระ
องคก็จัดเขาในฝายโปรเตสแตนต
ทานคารดินัลวอลซี่ยนั้น เมื่อดําเนินการขอพระกรุณาจาก
องคสันตะปาปาชักชาอยู ก็ไดถูกปลดจากตําแหนงไปแลว แตไม
เทานั้น ไมชาก็ถูกจับฐานขบถ และไดสิ้นชีพระหวางเดินทางมา
เพื่อใหการแกขอกลาวหา
ตอจากทานคารดินัลวอลซี่ย เซอรโธมัสมอรไดขึ้นมาเปน
ประธานสภาขุ น นาง แต ท า นเซอร ผู นี้ จ งรั ก ภั ก ดี ต อ ศาสนจั ก ร
โรมันคาทอลิกและไมยอมรับวาพระเจาเฮนรี่ที่ ๘ เปนประมุขของ
ศาสนจักรใหม จึงถูกจับแลวตอมาก็ถูกประหารชีวิตฐานขบถ (ใน
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กาลตอมา ทางฝายศาสนจักรคาทอลิกไดยกทานเซอรขนึ้ เปนเซนต
คือ Saint Thomas More)
พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ กําหนดใหราษฎรทุกคนสาบานตัววาจะจง
รักภักดีตอพระองคในฐานทรงเปนประมุขของศาสนจักรอังกฤษ
ใครปฏิเสธ ก็ใหประหารชีวิตเสีย แลวใหยุบสํานักบาทหลวงกับทั้ง
สํานักแมชีในอังกฤษเสียทั้งหมด และยึดทรัพยสินเปนของแผนดิน
ตอมา พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ สวรรคต พระราชธิดาของมเหสีองค
เกาที่ทรงหยา ขึ้นครองราชยเปนพระนางแมรี่ที่ ๑ ไดพยายามเอา
อังกฤษกลับไปเปนประเทศคาทอลิก จึงกําจัดพวกโปรเตสแตนต
เปนการใหญ ถึงกับเผาทั้งเปนเสียก็มาก (มีตัวเลขวาถูกเผาทั้งเปน
ประมาณ ๓๐๐ คน) จนไดพระสมัญญาวา “พระนางแมรี่ละเลง
เลือด” หรือ “แมรี่กระหายเลือด” (Bloody Mary)
พอพระนางแมรีท่ ี่ ๑ สวรรคต พระราชธิดาของมเหสีองคใหม
ขึ้นครองราชยเปนพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ แลวก็ทรงนําประเทศ
กลับมาเปนโปรเตสแตนตอีก ซึ่งทําใหตองรุนแรงตอพวกที่ขัดขืน
จากการห้ําหั่นบีฑากันระหวางชาวคริสตสองนิกายนี้ ชาว
อังกฤษจํานวนมากไดห นีตายหนีการบีฑาไปอยูในตางประเทศ
และตอมาคนที่หนีภัยเหลานี้ บางสวนไดเสี่ยงภัยเดินทางขาม
มหาสมุทรไปหาอิสรเสรีภาพในโลกใหม และไดเปนบรรพบุรษุ ผูร ว ม
กอตัง้ ประเทศอเมริกา ทีเ่ ปนดินแดนแหงการใฝหาความเปนเสรี
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ถูกกดขีบ่ บี คัน้ คือแรงดันใหดนิ้ สูค วามเปนอิสระเสรี
ในฝรั่งเศส เรื่องไปในทางตรงขามกับอังกฤษ คือฝรั่งเศสไม
ไดเปลี่ยนมาเปนโปรเตสแตนต แตเปนประเทศคาทอลิกที่พยายาม
รักษาสถานะเดิมอยางเหนียวแนน อันเปนเหตุใหตองกําจัดกวาด
ลางพวกโปรเตสแตนตอยางโหดราย รุนแรงยิ่งกวาในอังกฤษ
เมื่อนิกายโปรเตสแตนตเกิดขึ้นในเยอรมันแลว ก็เผยแพรเขา
ไปในฝรั่งเศสอยางรวดเร็ว แมวาการปดกั้นกําจัดจะไดเริ่มขึ้น ดังที่
ในป 1523 (พ.ศ.๒๐๖๖, คือหลังจากมารติน ลูเธอร เริ่มประทวง ๖
ป) ไดมีคนฝรั่งเศสที่นับถือโปรเตสแตนต ชื่อ Jean Vallière ถูกจับ
เผาทั้งเปนรายแรก แตก็ไมอาจหยุดยั้งได พอถึงป 1550 ปรากฏวา
คนฝรั่งเศสไดเปลี่ยนไปถือโปรเตสแตนตถึง ๑ ใน ๔ และอีก ๑๑ ป
ตอมา (ค.ศ. 1561) ไดมีโบสถโปรเตสแตนตขึ้นแลว ๒,๑๕๐ แหง
เรื่ อ งต า งศาสนาหรื อ ต า งนิ ก ายในตะวั น ตกแต เ ดิ ม มานั้ น
นอกจากทนกันไมไดแลว ก็แยกออกไมไดจากการเมือง (ในยุคตอมา
ฝรั่งจึงตองแยกศาสนากับการเมืองออกจากกัน ไมเหมือนในพุทธศาสนา
เถรวาท ที่การเมืองกับศาสนาแยกกันอยูแลวเปนธรรมดา)
ดังนั้น การกําจัดกวาดลางจึงถึงตอนเขมขน แตฝายที่ถูก
กําจัดก็มีกําลังมากแลว จึงกลายเปนสงครามกลางเมือง เรียกวา
สงครามศาสนาของฝรั่งเศส (French Wars of Religion) และ
เพราะเหตุที่พวกโปรเตสแตนตฝรั่งเศสมีชื่อเฉพาะวา “ฮิวเกนอต”
(สวนมากเปนคนชั้นขุนนาง พอคา และชางฝมือ) จึงเรียกสงคราม
นี้อีกอยางหนึ่งวา Huguenot Wars
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สงครามกลางเมืองนีด้ าํ เนินมา ๘ ครัง้ เปนเวลา ๓๗ ป (ค.ศ.
1562-1598) โดยเฉพาะในป 1572 มีการวางแผนสังหารครั้งใหญ
ในวันสําคัญที่เรียกวา Saint Bartholomew's Day Massacre ซึ่ง
พวกฮิวเกนอตถูกสังหารทั่วประเทศถึงประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน โดย
เฉพาะพวกฮิวเกนอตชั้นผูนําในปารีสตายเกือบหมดสิ้น แตก็รบกัน
ตอมาโดยสูญเสียอยางหนักทั้งสองฝาย จนถึงป 1598 จึงไดมีพระ
ราชโองการยอมใหพวกฮิวเกนอตมีเสรีภาพในการนับถือนิกายของ
ตน และมี ‘รัฐภายในรัฐ’ (state within a state)
แตอยูสงบกันไดไมนาน พอเขารัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๓
(เริ่มป 1610) ไมชาก็ถึงคราวที่ทานคารดินัลริเชลลู (Cardinal
Richelieu) เปนผูบัญชาการแผนดิน การกําจัดกวาดลางก็เริ่มขึ้น
อีก ตอนนั้น พวกฮิวเกนอตครองเมืองใหญอยูหลายเมือง และมี
กําลังทัพของตนเอง ดังรัฐที่ซอนอยูในรัฐ
ครั้นแลวในป 1627/๒๑๗๐) ทานคารดินัลริเชลลูก็ยกทัพไป
ปดลอมเมืองลาโรเชลล (La Rochelle) อันเปนฐานที่มั่นศูนยกลาง
ของฮิวเกนอต หลังจากปดลอมอยู ๑๔ เดือน และทัพเรืออังกฤษ
มาชวยไมสําเร็จ ชาวเมืองอดตายไป ๓ ใน ๔ สวน พวกฮิวเกนอตก็
ตองยอมแพ แลวก็สูญสิ้นอํานาจการเมือง
รัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๓ ตอดวยรัชกาลของพระราชโอรส
คือ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ (Louis XIV) เริ่มแตป 1643/๒๑๘๖ ซึ่งมี
ทานบาทหลวงใหญ คารดินัลมาสซาแรง (Cardinal Mazarin) เปน
มหาอํามาตยนายก หรืออัครมหาเสนาบดี บริหารราชการแผนดิน
ตอจากทานคารดินัลริเชลลูที่ถึงมรณกรรมในป 1642/๒๑๘๕
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ครั้นถึงป 1685 (พ.ศ.๒๒๒๘) พระเจาหลุยสที่ ๑๔ มหาราช
ก็ทรงจัดการกับพวกฮิวเกนอต เปนการกําจัดเสี้ยนหนามครั้งสุด
ทาย โดยทรงหามมิใหมีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใดในประเทศ
ฝรั่งเศส นอกจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
ขอนี้ เปนเหตุใหพวกฮิวเกนอตที่ไมยอมเปลี่ยนเปนคาทอลิก
ประมาณ ๕ แสนคน (บางตําราวาอาจถึงลานคน) ตองอพยพหนี
ภัยไปอยูในประเทศโปรเตสแตนต บางก็หนีตอไปยังโลกใหม คือ
อเมริกา อยูในรัฐตางๆ เชน พวกหนึ่งไปตั้งเมืองนิวโรเชลล (New
Rochelle) ในรัฐนิวยอรก เมื่อป 1688 (พ.ศ.๒๒๓๑)
การกําจัดพวกฮิวเกนอตครัง้ นี้ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงถือวา
เปนความสําเร็จสําคัญทีส่ มพระทัยยิง่ ดังทีใ่ นป 1715/๒๒๕๘ (ปที่
พระองคเองก็สวรรคต) ไดทรงประกาศวา พระองคไดทําใหศาสนา
โปรเตสแตนตจบสิ้นการทุกอยางหมดไปแลวจากแผนดินฝรั่งเศส
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ มหาราช (Louis XIV หรือ Louis the
Great) องคนี้แหละ ที่ไดมีพระราชสาสนมาทูลเชิญสมเด็จพระ
นารายณมหาราชใหหันไปนับถือศาสนาคริสต
ตรงนี้ขอใหนึกถึงขอความในบันทึกของพอคาฝรั่งเศสเกี่ยว
กับการที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราช
ใหหันไปเปนคาทอลิก ตอไปนี้ (ไดขีดเสนใตจุดนาสังเกตพิเศษ)
ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ
นารายณกค็ งจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน…
จะเปนพระเกียรติยศแกพระเจาหลุยสสกั เพียงไร เพราะใน
เวลาพระองคไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของ
พระองค ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดใี นแผนดิน
ฝายตะวันออก ซึง่ นับวาเปนประเทศทีเ่ จริญทีส่ ดุ อยูแ ลว
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นับแตนั้นมา ชาวโปรเตสแตนตก็เหลืออยูในฝรั่งเศสเพียง
จํานวนนอย และไมมีกําลัง แตทางฝายคาทอลิกมีอํานาจเต็มที่
พวกบาทหลวงใหญๆ โดยเฉพาะบิชอพทั้งหลาย เรียกรวมๆ
วา พวกนักบวช (the clergy) เปนเจาเมือง เปนเจาที่ดิน มีทรัพย
สินเงินทองมากมาย มีอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง คู
เคียงหรือเหนือกวาพวกขุนนาง (the nobility) จนกระทั่งในที่สุด
พวกราษฎร (the commons) ที่เรียกวาเปนฐานันดรที่ ๓ ทนไม
ไหว ก็จงึ ไดลกุ ฮือขึน้ มา เกิดปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสขึน้ (French Revolution,
1789/ ๒๓๓๒) เพือ่ กําจัดฐานันดรที่ ๑ คือพวกนักบวชบาทหลวง/the
clergy และกําจัดฐานันดรที่ ๒ คือพวกขุนนาง/the nobility
ตอนนั้น บาทหลวงถูกฆาเยอะ สึกไปก็มาก ถูกยึดทรัพย ทั้ง
บาทหลวงและขุนนางถูกจับขึ้นเครื่องสับคอกิลโลตีน (guillotine)
มากมาย นั่ น คื อ ปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศส ที่ ว า เป น การปฏิ วั ติ ใ ห เ กิ ด
ประชาธิปไตย พรอมทั้งแยกรัฐกับศาสนาออกตางหากกัน
นี่เอาอังกฤษกับฝรั่งเศสเทานั้นมาเลาเปนตัวอยาง ถาพูดถึง
เยอรมันที่เปนสนามใหญตนเรื่อง หรือสเปนที่เอาจริงเอาจังเต็มที่
หรือพูดถึงเปนกลุมประเทศไปเลย ยังมีเรื่องอีกมาก และหนักกวานี้
ที่เลามานี้ เปนเรื่องที่ใหรูวา ความตางศาสนาและตางนิกาย
ในสายอารยธรรมทางตะวันตกนัน้ เขาเอาเปนเอาตายกันมาอยางไร
ซึง่ ตางกันไกลกับของเราทีว่ า ถาใครถืออะไรตางออกไป ก็เปนเรื่อง
ของเขา จนกระทั่งไมสนใจ หรือมองดูวาแปลกๆ แลวก็ผานไป ไม
ใสใจจะรูวาเขาเปนอยางไร หรือถาตองพบปะเกี่ยวของ ก็มองไป
ในทางดีที่ถือเขาเปนแขกเหรื่อที่จะเอาใจใสใหเกียรติ อยางที่ฝรั่ง
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นั่นแหละมาเห็นแลวบันทึกไววา (บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสชื่อ ฌ็อง
เดอบูร ที่มาเมืองสยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช)
ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนา
อยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของ
ตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม

อีกทานหนึ่ง คือ นายพลฟอรบัง กลับจากสยามคืนสูฝรั่งเศส
ก็ไปเลาใหพระเจาแผนดินและบาทหลวงผูใหญทางฝรั่งเศสฟงวา
เมื่อผูสั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรม คน
ไทยซึ่งเปนคนวานอนสอนงาย นั่งฟงธรรมปริยายนั้น
เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจของเขา
นั้นไมวาจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟงทั้งนั้น พระภิกษุสงฆ
ไมเถียงเรื่องศาสนากับผูหนึ่งผูใดเลย เมื่อมีคนยกคริสต
ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดี
ทั้งนั้น ถามีคนมาปรักปรําพระพุทธศาสนา ทานก็ตอบ
อยางเย็นใจวา เมื่ออาตมภาพเห็นวาศาสนาของทาน
เปนศาสนาที่ดี เหตุไรทานจึงไมเห็นวาพุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่ดีเหมือนกันเลา

อังกฤษกับฝรั่งเศสถือตางนิกายตรงขามกัน แตเหมือนกัน
ตรงที่มีการกดขี่บีบคั้น ซึ่งเปนแรงดันใหคนดิ้นสูความเปนอิสระเสรี
เมืองไทยเถรวาทที่ขาดประสบการณนี้ นาจะศึกษาวา อิสระเสรี
ภาพแบบปลอยสบายกับที่ไดมาผานการกดขี่ มีขอดอยขอดีตาง
กัน และควรใชปญญาจัดปรับอยางไรจึงจะไดผลและพอดี

๖

เถรวาท-มหายาน ที่โลกตองการ
─

☺─

คนไทย อยาเปนกบเฒา
มีคํากลอนสุภาษิตที่จําตอมา ไมทราบวาทานผูใดแตงไว
และยังไมมีโอกาสตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ เห็นวาเปนคติ
พึงคิด ขอยกมาอางเทาที่ได (ถาบกพรองไป ใครรู ชวยบอกดวย) ดังนี้
กบเอ๋ย...
กบเฒ่า เฝ้าบัวบาน นานแล้วหนา
อยู่ใต้บัว ไม่เห็นบัว โอ้...อนิจจา
ภมรมา บินช้อน
เกสรไป
หันกลับมาดูที่เรื่องเถรวาท-มหายาน ในโลกสมัยใหมนี้ มี
เหตุการณเปนไป ซึ่งทําใหมหายานแพรหลายออกไปถึงตะวันตก
ฝรั่งและคนวงกวางในโลกรูจักมหายานกอน สวนเถรวาทนี่ยัง
จํากัดอยูในประเทศของตัวเอง คนในโลกที่รูจักมหายาน ก็เรียก
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ตามมหายาน เลยเอาเถรวาทเปนหินยานไป
ไดบอกแลววา ที่จริง คําวาหินยานนั้น ไมใชเฉพาะเถรวาท
นิกายอื่นๆ ไหนๆ ที่มหายานไมยอมรับ เขาก็เรียกเปนหินยานหมด
เถรวาทก็ถูกรวมเขาไปในหินยานนั้นดวย
ในหินยานที่เรียกคลุกขยํารวมปนเปกันไวนั้น ตอมา นิกาย
อื่นๆ หายไปๆ เหลือเดนแตเถรวาทอันเดียว ทีนี้ ในวงสากลที่วาเขา
รูจักมหายานมาก เขาก็รูจักคําวามหายานคูกับหินยานกันมา ฝรั่ง
ก็รไู ปตามนัน้ ฝรัง่ มาเจอเรา ก็เรียกเราเปนหินยาน แลวเราก็พลอย
เรียกตัวเองเปนหินยานไปดวย ทั้งๆ ที่ตัวเองแตกอนก็ไมมีคําคูนี้
ตอมาก็เลยพูดกันวา พุทธศาสนาในโลกนี้มี ๒ นิกาย คือ
มหายาน กั บ หิ นยาน แลวเรียกตัวเองเพลินไปเลยวาเราเปน
หินยาน ก็ยอมรับตัวเองอยางนั้นไปดวยเลย
ยิ่งกวานั้น มองลึกลงไปอีก ไมตองพูดถึงมหายาน – หินยาน
หรอก แมแตคําวา “เถรวาท” นี้ คนไทยชาวพุทธก็ไมรูจักมากอน
ทําไมเปนอยางนั้น
สมัยกอนโนน คนทั่วไป เกิดมาแลวก็ทํามาหากินดําเนินชีวิต
อยูในถิ่นกําเนิด ตั้งแตเกิดจนตาย ก็อยูและรูจักเพียงถิ่นแดนของ
ตนและยานใกลเคียง ไมตองพูดถึงพมาลังกา แคกรุงเทพฯ หรือ
ตางเมือง นอยนักจะไดไป เดินทางไมทั่ว สื่อสารไมถึง รถยนต
โทรศัพท วิทยุ ทีวี ไมมีหรือไมถึง
คนไทยเกิดมา พบเห็นพระ วัดวาอาราม และกิจกรรมทาง
ศาสนา ก็เปนอยางเดียวกันที่เรียกวาพระพุทธศาสนา ไมมีอะไรให
แปลกที่จะใหแยกวาเปนอยางไหนๆ พูดวาพุทธศาสนาคําเดียวจบ
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ถึงแมพระบางองคอาจจะไปอานพบในคัมภีรบางแหง เจอ
คําวาเถรวาท หรืออาจริยวาท ก็ไมสะดุดอะไร พบแลวก็ผานไป
บางทีออกมาเทศนห ากบังเอิญมีคําเหลานี้อยูในใบลานอานไป
ดวย คนฟงก็อาจจะไมทันสังเกต เปนเพียงเลาเรื่องที่เกากอน ไมมี
ของจริงใหจับตา เปนอันรูจักอยางเดียววาพระพุทธศาสนา
ตอมา ในเมืองไทย โดยเฉพาะในกรุง มีพระจีน พระญวน
คนไทยเห็นแปลกออกไป แตก็เอาแควาทานเปนพระสัญชาติอื่นที่
ตางออกไป ก็เรียกแควาพระจีน พระญวน ทานตางจากเราเพราะ
เปนชาติอื่น หรือมาจากเมืองอื่น ก็จบเทานั้นอีก เรื่องนิกายอะไร
ไมสนใจดวย
จนกระทั่งตอมา มีผูบอกเอาจริงเอาจังขึ้นวา พระจีน พระ
ญวน นั่น แลวก็มีชาวพุทธชาติอื่นๆ อีก เขาเปนมหายาน แตอยาง
เรานี้เปนหินยาน คนไทยก็วาไปตามเขา ก็เลยรูจักคําวามหายาน
และหินยาน ทั้งที่ยังไมรูจักคําวาเถรวาท แลวก็ไมไดสนใจอะไรอีก
คนที่ใสใจและขวนขวายใหรูจักเถรวาท และใหคนไทยพลอย
ตระหนักรูตัววาเปนเถรวาท นาจะคือชาวพุทธลังกา
(แตคนไทย ถึงแมกระทั่งเดี๋ยวนี้ ทั่วๆ ไปก็ไมรูจัก ไมคุน หรือ
แมกระทั่งไมไดยินคําวาเถรวาท ไมรูวาพุทธศาสนาแบบของตัว
เปนเถรวาท และเปนอยางไร ก็เลยอาจจะมาไดรูจากคุณสุจิตต แต
เปนการรูเถรวาทตามความหมายของคุณสุจิตต)
แตกอนนี้ คนไทยไมคอยรูเรื่องรูราว ขออภัยที่ใชคํานี้ ในวง
การระหวางประเทศ ชาวพุทธไทยนี้จะเรียกวาลาหลังที่สุดก็คงจะ
ได เรื่องของตัวเองก็ไมสนใจอยูแลว มัวไปตื่นตามองหาของเสพ
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บริโภคจากเมืองนอกจนเพลิน และเรื่องภายนอกนั้นที่เปนดาน
ความรูก็ไมสนใจ เลยกลายเปนวา เรื่องของเราก็ไมเอา เรื่องของ
เขาก็ไมรู ไมรูทั้งเขาทั้งเรา
ทางฝายฝรั่งนั้นพอจะคุนกับมหายาน เพราะคนจีนไปอยูใน
อเมริกามาก ถึงกับมี Chinatown ในหลายเมือง ญี่ปุนถึงนอยกวา
ก็ยังมาก (Japantown หรือ Japan Town เล็กหนอย แตก็มีอยู
บาง) ฝรั่งก็รูจักพุทธศาสนาจากคนจีนและคนญี่ปุน จีนญี่ปุนเปน
มหายาน ฝรั่งก็จึงรูจักพระพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยเฉพาะ
นิกายเซนนั้น รูจากญี่ปุนมาก เพราะวาในรัฐฮาวายก็มีคนเชื้อสาย
ญี่ปุนอยูมาก แลวก็เปนมิตรรวมรบดวยกันในสงครามโลกครั้งที่ ๑
และเปนศัตรูคูสงครามกันในสงครามโลกครั้งที่ ๒
ปราชญญี่ปุนนิกายเซนทานหนึ่ง มีสวนสําคัญในการทําให
ฝรั่งรูจักนิกายเซนมาก คือ ดี.ที. ซูซูกิ (Daisetsu Teitaro Suzuki)
ทานซูซูกิไดเขียนหนังสืออธิบายหลักคําสอนของเซนเยอะ เซนนั้น
เนนสมาธิ สมาธิแบบเซนเปนทีส่ นใจของฝรัง่ มาก จนเดนเลยทีเดียว
ก็เปนอันวา ฝรั่งรูจักมหายานมาก โดยเฉพาะเซน สวนไทย
เราก็เรียกไปตามที่เขาวาตัวเปนหินยาน ก็เปนดวย แตที่เปนคือ
อยางไรก็ไมคอ ยรู พอเขาวาเปนเถรวาท ก็เถรวาทดวย ไมชดั ไมเจน
ตอนนั้นฝรั่งก็ยังไมรูเรื่องพุทธศาสนาของไทย แตพมาและ
ลังกาถูกพิษของการเปนอาณานิคม ก็แนบสนิทและรักษาพุทธ
ศาสนาที่อยูกับตัวมาไวมั่น และฝรั่งก็ไปอยูที่นั่นกันมาก ก็รูจักพุทธ
ศาสนาเถรวาทจากพมา โดยเฉพาะจากลังกา เรื่องก็เปนมาอยางนี้
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ตอมา หลังจบสงครามโลกครั้งที่ ๒ แลว ประเทศอาณานิคม
ทั้งหลายทยอยไดเอกราชกันแลว และฝรั่งก็รูจักพุทธศาสนาจาก
สายตางๆ มากขึ้นแลว ก็มีความสัมพันธของชาวพุทธในวงการ
ระหวางประเทศมากขึ้น ก็เริ่มมีความสํานึกตระหนักรูกันมากขึ้นวา
การเรียกหินยานนี่ไมถูก และเปนการดูถูก ก็อยางที่บอกแลววาผูที่
ใสใจขวนขวายในเรื่องนี้มาก เทาที่นึกได ก็คือชาวพุทธลังกา
มี ก ารตั้ ง องค ก ารพุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ แ ห ง โลก (World
Fellowship of Buddhists) ขึ้นมา ก็ชาวพุทธลังกานั่นแหละเปนผู
ริเริ่ม คือทาน Dr. G.P. Malalasekera เปนผูชักนําเชิญชวน แลวก็
ดําเนินงานกันมา จนกระทั่งไดลงมติใหตั้งสํานักงานใหญประจํา
ในประเทศไทย
ความรูเขาใจตระหนักสํานึกอะไรๆ นั้นก็มีสวนสําคัญจาก
การกระตุนของการสื่อสารสังสรรคระหวางประเทศนี้ดวย ตอมาก็
ปรารภกั น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพระพุ ท ธศาสนาในวงกวาง
ระหวางประเทศ เปนเหตุใหพูดจาทํานองตกลงกันวา อยาเรียกเลย
นะวาหินยาน เปนศัพทสื่อความหมายที่ไมดี และเราก็มีชื่อเรียก
ของเราเดิมอยูแลววาเถรวาท ก็เลยเรียกกันเปนเถรวาท คูกับ
มหายาน (สับชุดกันอยางที่บอกแลว)
ทีนี้ เมื่อหินยานเหลือเถรวาทอยางเดียว และคําวาหินยานก็
ทั้ ง ไม ใ ช คําเดิ ม และไม เ ป น คําดี ก็ เ ลยให เ รี ย กว า เถรวาทเสี ย
หินยานก็เหมือนกับเลิกใชไป สวนมหายานจะแยกยอยออกไปอีกกี่
นิกาย ก็เรียกรวมกันวามหายาน ตอนนี้ก็จึงเหลือนิกายใหญเพียง
๒ นิกาย คือ เถรวาท กับมหายาน
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แตเอาอีกแลว พอไปเจอกับพระทิเบต ก็คือเจอพุทธศาสนา
แบบที่เรียกกันวาลัทธิลามะ ซึ่งฝรั่งเรียกวา Lamaism เราคิดวาได
ตกลงกันเปนสากลแลวใหจัดทานเขาในมหายาน แตทานไมยอม
พระทิเบตทานเปนลามะ ทานไมยอมรับวาทานเปนมหายาน ทาน
ถือวามหายานยังดอยไป เรื่องนี้ไดเจอมากับตัวเอง
เมือ่ คราวไดรบั นิมนตไปสอนทีฮ่ ารวารด พระทิเบตองคหนึง่ ไป
เปน visiting scholar ทีน่ นั่ ดวย ทานมีฐานะเปนตุลกุ ซึง่ ทางทิเบตถือ
วาเปนพระลามะผูใหญองคหนึ่งในอดีตกลับชาติมาเกิด ทานตุลกุ
รูปนี้บอกวา พระพุทธศาสนาแบบทิเบต ไมใชมหายาน แตเปนวัชร
ยาน ซึ่งสูงเหนือกวามหายาน
วัชร เปนคําสันสกฤต คือ วชฺร เขียนอยางบาลีเปนวชิร
(วชิระ) แปลวาเพชร วัชรยานจึงเปนยานที่ดีที่สุดหรือมีคาสูงสุด
ฉะนั้น ทางทิเบตจึงถือวาตัวไมใชมหายาน แตสูงกวามหายาน
เมื่อยอมรับตามที่พระทิเบตทานวา ก็เลยตองถือวามี ๓
นิกาย คือ เถรวาท (ที่เคยถูกเรียกวาหินยาน) แลวก็มหายาน และ
วัชรยาน พอยอมรับตามนี้ พระทิเบตก็บอกวา วัชรยานสูงสุด รอง
ลงมาคือมหายาน แลวก็หินยาน (ก็คือเถรวาทนี่แหละ) ดอยที่สุด
นี่เปนการบอกกลาวใหรูกันไว เปนความรูเทาทัน เมื่อเขาพูด
อยางไรมา เราก็จะเขาใจ หรือตามทัน
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จะเอาขอมูลเดิมไว หรือพอใจแคคําแปล
เมื่อรูทันแลว ตอนนี้ขอวกกลับมาที่เรื่องของเรา ขอทําความ
เขาใจวา ในตอนนี้ เพื่อความสะดวก ขอเอาวัชรยานของทิเบตรวม
ไวในมหายาน จะพูดแบบมี ๒ นิกายใหญ คือ มหายาน กับ เถรวาท
นอกจากนี้ เมื่อพูดพาดพิงเรื่องอดีตครั้งยังมีนิกายยอยอื่นๆ
ถาพูดถึงคําวาหินยาน ก็ดี คําวาอาจริยวาท ก็ดี ก็ขอใหเขาใจตาม
ที่ไดอธิบายมาแลว
ไดบอกแลววา เถรวาทรักษาธรรมวินัยตามพุทธพจนของ
เดิมเทาที่รวบรวมไวใหคงอยูในพระไตรปฎกบาลี และถือปฏิบัติ
ตามวินัยที่เปนพุทธบัญญัติเดิมใหเต็มเทาที่จะเปนไปได
ส ว นทางมหายานก็ อ าศั ย พระไตรป ฎ กที่ สื บ มาตามสาย
อาจริยวาทของตนนั่นเอง ซึ่งรักษาตอกันมาเปนภาษาสันสกฤต แต
ก็ยอมรับวารักษาไวไดไมครบถวนดวยเหตุหลายอยาง เริ่มตั้งแตวา
อาจริยวาทสายที่เปนตนทางของตนนั้นรอยหรอลงแลวก็สูญสิ้นไป
(เชน บุคคลที่จะคอยทองจําสาธยายสอบทานไว ก็หมดไป ตัว
คัมภีรก็กระจัดกระจายพลัดหายไปบาง เชน กาลามสูตรก็ไมพบ)
อีกดานหนึ่ง จุดเนนก็ไปอยูที่คําสอนของอาจารยใหญเจา
นิกายของตน กับทั้งหันไปใหความสําคัญแกพระสูตรที่เกิดขึ้นใหม
ซึ่งมาเปนหลักของมหายาน ความใสใจในคําสอนเดิมก็ยอมออน
ลงเปนธรรมดา
นอกจากนั้น พระไตรปฎกมหายาน (มีฉบับภาษาจีน และ
ฉบับภาษาทิเบต เปนหลัก, ของเกาหลี ก็มีแตโบราณ, ตอมา ญี่ปุน
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ก็พิมพเปนภาษาจีน ที่สมบูรณที่สุด เรียกวาฉบับ Taishō ซึ่งใช
เปนที่อางอิงกันเปนมาตรฐาน) ที่เรียกวาพระไตรปฎกนั้น เปนการ
เรียกอยางหลวมๆ หมายถึงประมวลประดาคัมภีรทั้งหลายนั่นเอง
คือ ไมเฉพาะพระไตรปฎกเทานั้น แตรวมทั้งอรรถกถา และงาน
นิพนธของอาจารยทั้งหลาย
ขอที่สําคัญอยางยิ่ง ในยุคที่เปนมหายานขึ้นมาแลว พระไตร
ปฎกสันสกฤตเทาที่ไดไปหรือเทาที่ยังมี ก็แปลเปนภาษาของตัวเอง
(พระไตรปฎกของมหายานที่เปนหลักอยูเวลานี้ ก็คือพระไตรปฎก
ภาษาจีน และพระไตรปฎกภาษาทิเบต) แลวก็รกั ษาฉบับแปลไวเปน
หลัก สวนตนฉบับภาษาสันสกฤตก็เอาบรรจุพระสถูปเจดียไวบาง
(นานไปก็ผุสลายไปตามกาลเวลา หลงเหลืออยูนอยมาก) ละเลย
หลงลืมหมดหายไปเองบาง มาถึงปจจุบันพระไตรปฎกสันสกฤต
ของเดิมจึงเหลืออยูเพียงเล็กนอย
ทีนี้ พระไตรปฎกที่แปลไปเปนภาษาจีน หรือทิเบตก็ตามนี้
เมือ่ ไมไดรกั ษาตนฉบับสันสกฤตไว และเมือ่ ของเดิมนัน้ สูญไปแลว ก็
ไมมที ตี่ รวจสอบ บางคัมภีรใ นยุคตนๆ กอนหาย ทีม่ แี ปลกันไวหลาย
ฉบับโดยผูแ ปลตางทาน ในตางยุคสมัย ก็เห็นไดถงึ คําแปลทีแ่ ตกตาง
กัน หรือขัดแยงกัน เมือ่ ไมมขี องเดิมทีจ่ ะตรวจสอบ ก็ตอ งรวมเก็บไว
ทุกฉบับ และขอสงสัยในคําแปลบางอยางก็ตอ งคงอยูต ลอดไป
(ตัวอยาง เชน คัมภีรว มิ ลกีรติสตู ร ซึง่ เปนสูตรสําคัญมากสูตร
หนึ่งของมหายาน ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว มีคําแปลภาษาจีน
หลายฉบับ ดีแตวาในจํานวนนี้ มีฉบับแปลของปราชญฝมือเยี่ยม
อยูดวย คือฉบับของพระกุมารชีวะ เมื่อ พ.ศ.๙๔๙ และฉบับของ
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หลวงจีนเหี้ยนจัง หรือพระถังซําจั๋ง ใกลๆ พ.ศ. ๑๑๘๙)
การแปลหนังสือหรือคัมภีรนี้ เปนเรื่องที่นายกยองความมี
ฉันทะและวิริยะอุตสาหะของผูแปล และในเวลาเดียวกันก็ตองเห็น
ใจ บางทีแมแตไมไดผดิ พลาดแตกอ็ าจจะมีขอ เคลือบแคลงไมแนใจ
เพราะในตางภาษาจะมีบางถอยคําสํานวนซึง่ หาคําแปลทีต่ รงกันแท
ไมไดเลย จึงจําเปนตองรักษาตนฉบับของเดิมไวใหดขู องจริงไดดว ย
ไมตองดูไกล พระไตรปฎกบาลีนี้ ในเมืองไทยก็มีฉบับแปล
เปนพระไตรปฎกภาษาไทยขึ้นมาแลวถึงปจจุบัน ๓ ชุด (อีก ๑ ชุด
แกไขกันอยู) เห็นไดวาฉบับที่ทําทีหลังก็ปรับปรุงใหถูกตองดีขึ้น
กวาฉบับกอน แตถึงกระนั้นก็ยังจะตองปรับปรุงกันตอไปอีกนาน
เพราะเปนงานใหญมาก เนื้อความกวา ๒๒,๐๐๐ หนา ผูแปลตาง
ฝมอื ตองมาชวยกันมากมาย แมจะมีการจัดวางระบบงานดีขนึ้ ๆ แต
ความลักลั่นก็ยังไมอาจแกไดหมด จะตองเพียรพยายามกันตอไป
ขอยกตัวอยาง เชน มีศัพททางวินัยคําหนึ่งวา “อาสนฺทิ”
ปรากฏอยูในพระไตรปฎกบาลีหลายเลม เชน เลม ๓, เลม ๕, เลม
๗, เลม ๒๐ เปนคําเดียวกัน ตรงกัน
แต “อาสนฺท”ิ นีแ่ หละ ในพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชุดแรก
ชุดเดียวกัน ก็แปลไปตางๆ ในสองเลม (เลม ๕, ๒๐) แปลวา “เตียงมี
เทาเกินประมาณ” อีกเลมหนึง่ (เลม ๓) แปลวา “ตัง่ ” และอีกเลมหนึง่
(เลม ๗) แปลวา “เกาอีน้ อน”*
ดูตอ ไป พระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชุดที่ ๒ ปรากฏวา แปล
*

อรรถกถาอธิบาย หรือใหคําแปลไววา “อาสนฺทีติ ปมาณาติกฺกนฺตาสนํ ฯ” แปลวา
อาสนะเกินประมาณ
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เหมือนกับในชุดแรก ตรงกันเกือบทุกแหง (ถาถูก ก็ถกู ดวยกัน ถาผิด
ก็ผดิ เหมือนกัน) มีทแี่ ปลตางออกไปแหงเดียว ซึง่ ยิง่ ทําใหกลายเปน
วา คําศัพทเดียวกัน แตแปล ๔ แหง ก็ตา งกันไป ๔ อยาง (คือแปล
แหงหนึง่ วา เตียงมีเทาเกินประมาณ, แหงหนึง่ วา มาหรือเกาอีส้ าํ หรับนัง่ ,
แหงหนึง่ วา ตัง่ , และอีกแหงหนึง่ วา เกาอีน้ อน)
แลวก็ตอ ไปในพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชุดที่ ๓ ปรากฏวา
ก็คลายกับในชุดแรก แตมคี วามสม่าํ เสมอมากขึน้ (๔ แหง นํามาเรียง
ตามลําดับ คือ เตียงมีเทาสูงเกินขนาด, เตียงมีเทาเกินประมาณ, ตัง่ ยาว,
เตียงมีเทาสูงเกินขนาด)
นี่เพียงแคเรื่องวัตถุสิ่งของซึ่งมองเห็นงาย ก็ยังพบปญหาใน
การแปลไดอยางนี้ ถาเปนเรือ่ งนามธรรมทีล่ กึ ซึง้ จะนาระวังเพียงใด
ฉะนัน้ แคทยี่ กมาใหดเู ทานี้ ก็คงเห็นไดชดั วา ทําไมจึงตองพยายาม
รักษาพระไตรปฎกบาลีที่เปนขอมูลของเดิมไว ใหถูกตองแมนยํา
และครบถวนที่สุด สวนพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยนั้น เรา
อาศัยเปนที่ปรึกษา หรือเปนเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตร
ปฎก เรือ่ งนี้ ผูท ใี่ ชพระไตรปฎกภาษาไทยควรทราบตระหนักไว
พึงทราบดวยวา ในการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีนนั้ มี
ถอยคําและขอความมากแหงทีผ่ แู ปลไมรไู มเขาใจ หรือไมแนใจ หรือ
แมแตเพียงอยากใหผอู า นเขาถึงงายขึน้ ทานผูแ ปลก็จะดูคาํ อธิบาย
ในอรรถกถา แลวทานก็แปลไปตามคําอธิบายของอรรถกถานัน้ (คํา
แปลศัพทหรืออธิบายขอความในพระไตรปฎกนัน่ แหละคืออรรถกถา
เปนทํานองอรรถานุกรม คลายกับพจนานุกรม สวนเรือ่ งราวตางๆ ที่
เลาไวในอรรถกถานัน้ เปนเครือ่ งประกอบ ไมใชเปนตัวอรรถกถา)
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เพราะฉะนั้น เมื่อผูศึกษาอานพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย
พึงตระหนักในใจวา อาจจะกําลังอานคําแปลของอรรถกถา หรือ
อานพระไตรปฎกผานอรรถกถา ไมใชอา นพระไตรปฎกโดยตรง
ยกตัวอยางเชน ถาอานคาถาของพระภัททเถระ ในพระไตร
ปฎกภาษาไทย เลม ๒๖ เราจะพบขอความทีท่ า นแปลมาวา
พระศาสดาผูทรงชนะมาร ครั้นทรงสั่งใหบวชใหเรา
แลวก็ไดเสด็จเขาพระคันธกุฎี เมื่อพระอาทิตยยังไมทนั
อัสดงคต พอเริม่ วิปส สนานัน้ จิตของเราก็ไดหลุดพนแลว

ในคําแปลนี้ “พระคันธกุฎ”ี เปนคําอธิบายของอรรถกถา ของ
เดิมในพระไตรปฎกคือ “วิหารํ” การทีท่ า นอธิบายและแปลตามอรรถกถาไปอยางนี้ เพราะในสมัยหลังๆ ตอมา คนเรียกทีป่ ระทับของพระ
พุทธเจาวาพระคันธกุฎี สวนขอความวา “พอเริม่ วิปส สนา” ก็ไมมใี น
ตัวพระไตรปฎก แตทา นเพิม่ เขามาตามคําอธิบายของอรรถกถา ทีจ่ ะ
ใหเห็นขัน้ ตอนของความเปนมาชัดยิง่ ขึน้
คาถาทีเ่ ปนขอมูลเดิมในพระไตรปฎก คือ
ปพฺพาเชตฺวาน ม สตฺถา วิหาร ปาวิสี ชิโน
อโนคฺคตสฺมึ สุรยิ สฺมึ
ตโต จิตตฺ  วิมจุ จฺ ิ เม ฯ
ถาแปลเฉพาะตามคําทีม่ ใี นพระไตรปฎก ก็จะไดความไทยวา
พระศาสดาชินเจา ครัน้ ทรงสัง่ ใหบวชใหเราแลวก็ได
เสด็จเขาทีป่ ระทับ เมือ่ พระอาทิตยยงั ไมทนั อัสดง ทีนนั้
จิตของเราก็ไดหลุดพนแลว

ที่ทานผูแปลไดปรับความไปตามอรรถกถาอยางนี้ ไมถือวา
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เปนความผิดพลาดเสียหาย แตทานมุงจะชวยใหผูอานเขาใจงาย
หรือชัดมากขึน้ บางทีอาจจะถือเปนประเพณีไปแลวทีจ่ ะแปลตามคํา
อธิบายของอรรถกถา แตผทู ศี่ กึ ษาคนควาลงลึกละเอียดจําเปนตอง
แยกแยะได มิฉะนัน้ ก็อาจจับไปสรุปผิดพลาด เชน บอกวา “คันธกุฎ”ี
เปนคําทีม่ ใี นพระไตรปฎกอยางนัน้ อยางนี้ (ในพระไตรปฎกบาลี มี
“คันธกุฎ”ี เฉพาะในคัมภีรอ ปทาน สวนทายของพระสุตตันตปฎก)
ยิง่ กวานัน้ บอยครัง้ การแปลพูดไดวา จําเปนตองอาศัยอรรถกถา เพราะแปลไมงา ยเหมือนในคาถาขางบนนี้ จะเห็นวา ในกรณีนี้
คาถาทีจ่ ะแปลมีถอ ยคําไมยาก ไมซบั ซอน และเห็นรูปรางครบทีจ่ ะ
แปลออกมาได แตทอี่ นื่ หลายแหง ทัง้ ถอยคําก็ยาก ไมเคยพบ รูป
ประโยคก็ซบั ซอน ไมเห็นลําดับ และซอนคําซอนความ เปนสํานวน
ของยุคสมัย (ขอใหนึกถึงคนไทยสมัยใหมอานวรรณคดีไทยอยาง
ลิลิตตะเลงพาย) ทานผูแปลก็หมดทางไป นอกจากปรึกษาตํารับ
ตําราเทาทีจ่ ะหาได ซึง่ ก็คอื มักตองดูอรรถกถาเปนอันดับแรก
พระไตรปฎกภาษาไทยเทาทีม่ อี ยูน ี้ ถึงอยางไร ทานผูแ ปล วา
โดยทัว่ ไป ก็เครงครัดอยูใ นหลัก ไมพยายามพาผูอ า นผูศ กึ ษาถลําเลย
ออกไป แตทนี่ า กลัวก็คอื คําแปลพระไตรปฎกของเอกชนบางบุคคล
หรือเอกสารที่ทาํ ในทํานองใหเขาใจวาเปนคําแปลจากพระไตรปฎก
เอาขอความมาจากพระไตรปฎก แตใสความคิดเห็นหรือขอสรุปของ
ตนเองแทรกลงไป ทําใหผูอานเขาใจวาทั้งหมดนั้นเปนคําแปลจาก
พระไตรปฎก อยางนีเ้ ปนอันตราย
การแปลนัน้ ตองทําอยางซือ่ ตรง พยายามใหผอู า นเขาถึงขอ
มูลจริงของเดิมอยางแมนยําชัดเจน ไมเอาความคิดเห็นหรือขอสรุป
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สวนตัวไปใส ซึง่ จะกลายเปนการปดบังกัน้ ขวางผูอ า นจากขอมูลหรือ
หลักฐานนัน้ หรือถึงกับกลายเปนไปหลอกเขา
ถานึกวาความคิดเห็นหรือขอสรุปของเราจะเปนประโยชนแก
เขา ก็ใสแยกดวยวิธีทําเปนเชิงอรรถ หรือวงเล็บ หรือทําบันทึก
ประกอบ ซึง่ จะทําใหผอู า นไดทงั้ สองอยาง คือ ทัง้ ไมเสียโอกาสทีจ่ ะ
เขาถึงขอมูลจริง และไดรบั ขอคิดความเห็นทีอ่ าจเสริมประโยชน
กลับมาเรือ่ งเกา ก็เปนอันพูดรวมๆ วา ทางดานมหายานนัน้
ทานไมไดรกั ษาพระไตรปฎกของเดิมไว แตเก็บรักษาฉบับทีแ่ ปลเปน
ภาษาจีน และภาษาทิเบต แลวก็มพี ระสูตรเกิดขึน้ ใหมๆ ในสมัยของ
มหายานที่วาประมาณ พ.ศ.๖๐๐ เปนตนมา เรียกกันวาพระสูตร
มหายาน ซึง่ ถือวาเปนหลักของมหายาน ยึดเปนสําคัญยิง่ กวาพระ
สูตรทีส่ บื มาจากเดิมทีถ่ อื วาเปนหินยาน (เชน กาลามสูตร ทีส่ ญ
ู
หายจากมหายานไปแลวนัน่ แหละ) เรือ่ งก็เปนมาอยางนี้

ปราชญมหายานวา ถาจะดูของแท อยูที่เถรวาท
เวลาผ า นมาจนถึ ง ยุ ค อาณานิค ม กระทั่งฝรั่ง ที่ม าอยูม า
ทํางานในเมืองขึ้นแถบนี้ ไดมารูจ กั และบางสวนไดศกึ ษาพระพุทธ
ศาสนา ถึงกับไปตัง้ สมาคมและองคกรพุทธศาสนาในประเทศของ
เขาเอง เชน สมาคมบาลีปกรณ
ตอนนี้ คนในประเทศตางๆ ก็มกี ารติดตอถึงกัน มีโอกาสรู
เรื่องราวของกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อมีเอกสารและหนังสือทีฝ่ รัง่
เขียนขึน้ มา เลยพลอยใหการศึกษาพุทธศาสนาเผยแพรออกไป มี
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การสือ่ สารกันตอมา
ทีนี้ก็มาฟงปราชญหรือทานผูรูของมหายานเองพูดถึงภาวะ
ในยุ ค ป จ จุ บั น นี้ สั ก หน อ ย Dr. Koken Mizuno เมื่ อ สอนที่
มหาวิทยาลัย Komazawa ในญีป่ นุ ไดเขียนไวในหนังสือ Buddhist
Sutras: Origin, Development, Transmission ขอพูดงายๆ ไมใส
เชิงอรรถละ (Tokyo: Kosei Publishing Co., 1982)
ทานเขียนเลาไวที่ หนา 30 วา “คัมภีรพทุ ธศาสนาภาษาบาลี
เพิง่ ถูกนําเขามาใหญปี่ นุ รูจ กั ในศตวรรษที่ 19 นีเ่ อง ดวยการหลัง่
ไหลเขามาของวิชาการของตะวันตก”
ทานเลาตอไปวา ในหมูค นตะวันตกทีเ่ ดินทางมาตะวันออก ก็
มีคนอังกฤษและคนฝรัง่ เศสเกิดสนใจพุทธศาสนาเถรวาทขึน้ มา ตอน
ทีเ่ ขามาปกครองศรีลงั กานัน้ พวกอังกฤษเรียนภาษาบาลีเพือ่ ใชเปน
เครือ่ งมือในการปกครองเมืองขึน้ ดวยซ้าํ ตอมาก็มผี สู นใจศึกษาจริง
จัง มีการพิมพหนังสือพุทธศาสนาและภาษาบาลีในอังกฤษและใน
เยอรมัน ซึง่ รวมทัง้ สมาคมบาลีปกรณดว ย
ตอนนั้นหนังสือพุทธศาสนาพิมพในเมืองฝรัง่ มากกวา ๑๕๐
เรือ่ ง รวมทัง้ พจนานุกรมบาลี-อังกฤษดวย
ดวยแรงชักจูงจากผลงานของนักปราชญชาวตะวันตกนี้ นัก
ปราชญทางพุทธศาสนาของญี่ปุนก็จึงไดเริ่มศึกษาภาษาบาลีและ
คัมภีรบ าลีกนั ขึน้ ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 แลวก็ไดศกึ ษาเปรียบ
เทียบพระสูตรบาลี (เถรวาท) กับพระสูตรภาษาจีน (มหายาน) ทํา
ใหไดความเขาใจชัดเจนขึน้ มา
ถึงตอนนี้ พระสูตรของเถรวาท ซึง่ เคยถือกันมาวาเปนคําสอน
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ต่ําตอย ก็กลายเปนเดนขึ้นหนา พระสูตรเถรวาทเหลานี้เผยตน
แหลงคําสอนของมหายานแทบหมดสิน้ “เพราะฉะนัน้ ในญีป่ นุ จึง
ยึดถือรวมกันวา เพื่อใหไดความเขาใจที่ถูกตอง การศึกษาพุทธ
ศาสนามหายานใหเจนจบ จะตองรวมพุทธศาสนาดัง้ เดิมทีเ่ ปนพืน้
ฐานดวย” (p. 32; หมายความวาตองเรียนพุทธศาสนาเถรวาทดวย)
Dr. Mizuno มีขอ
 สรุปของเขาวา “ในบรรดาพุทธศาสนาทัง้
หมดทุกนิกายนัน้ พุทธศาสนาเถรวาท ซึง่ เปนนิกายใหญนกิ ายหนึง่
ในสายหินยาน เปน พุทธศาสนานิกายเดียว ที่มีพระไตรปฎก
ครบถวนบริบรู ณอยูใ นภาษาเดียว” (p. 30)
Dr. Mizuno เลาดวยวา ดวยอิทธิพลของนักปราชญตะวันตก
นี้ นักปราชญญี่ปุนก็ไดเริม่ ศึกษาพุทธศาสนาในเชิงประวัตศิ าสตร
แลวก็มกี ารไดขอ สรุปอยางทีท่ า นผูน กี้ ลาวถึง Dr. Murakami วา
“ดร.มูรากามิ กลาววา พระศากยมุนเี ปนพระพุทธเจา
ทีม่ อี ยูพ ระองคเดียวในประวัตศิ าสตร และกลาววา พระ
อมิตาภพุทธะ (ที่ศาสนิกนิกายสุขาวดีทั้งหลายนับถือ)
ไมเคยมีจริง... คํากลาวทีว่ า พระศากยมุนมี ไิ ดตรัสแสดง
คําสอนของมหายานนัน้ เปนการสอดคลองกับหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตรอยางแจงชัด”

(คํากลาวของ ดร.มูรากามิ นี้ นาจะเอาไปเทียบกับคําของ
Mr. Christmas Humphreys อดีตนายกพุทธสมาคม ของอังกฤษ
ทีเ่ ขียนไวใน A Popular Dictionary of Buddhism หนา 172 วา “พระ
สูตรทัง้ หลายของเถรวาทนัน้ ทานแสดงไวโดยเปนพระธรรมเทศนา
ทีแ่ ทจริงของพระพุทธเจา; สวนพระสูตรทัง้ หลายของมหายาน พูด
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กันตรงไปตรงมา ก็คอื คํานิพนธยคุ หลังทีบ่ รรจุเขาในพระโอษฐ”)
ทีพ่ ดู ตรงนี้ ไมใชการทีจ่ ะมาตําหนิตเิ ตียนใครอะไรกัน แตเปน
เรือ่ งของความรู อยางนอยก็ควรรูเ รือ่ งทีค่ วรจะรู วา เรือ่ งนี้ พวกผูร ู
เขารูก นั วาอยางไร และเขาพูดไวเพือ่ ใหเรารูว า อยางไร
ทีนี้อีกหนอย เมื่อทางมหายานไมไดรักษาพระไตรปฎกของ
เดิมไว จะมีผลอะไรตามมาอีก (ทีจ่ ริง วากันใหตรงแท ก็มหายาน
เพิง่ เกิดเมือ่ ราว พ.ศ.๖๐๐ ทานจะมีพระไตรปฎกของเดิมไดอยางไร
ทานก็ไมมพี ระไตรปฎกเดิมนัน้ เปนธรรมดา)

มหายานญี่ปุน วุนหาวินัยแลวเลิกรา
ผลสืบเนื่องอยางหนึ่งที่สําคัญก็คือ ตามปกตินั้น ยอมเปน
ธรรมดาวา หมูช นทีอ่ ยูร วมกันเปนชุมชน ทํางานรวมกันเปนองคกร ก็
ตองมีแบบแผนในการเปนอยู การดําเนินชีวติ การทําหนาที่ และการ
สัมพันธตอ กันทัง้ กับคนในและคนนอก
พูดงายๆ วา ถาเปนพระสงฆ ก็ตอ งมีวนิ ยั นีก่ ค็ อื วา พระสงฆ
มหายาน ก็ตอ งมีวนิ ยั ทีจ่ ะรักษา
วินัยของพระก็อยูในวินัยปฎก ซึ่งเปนปฎกหนึ่งในพระไตร
ปฎก เมือ่ พระสงฆมหายานไมมวี นิ ยั ปฎก ทานจะเอาวินยั ทีไ่ หนมา
รักษา ถาตอบทีเดียวจบ ก็บอกวา ทานก็เอาวินยั ของหินยานนัน่ เอง
ไปใช คือรักษาวินยั ตามวินยั ปฎกของอาจริยวาทเกาๆ ทีท่ า นเรียกเขา
วาเปนหินยาน และตัวเขาเองก็สญ
ู สิน้ ไปแลว แตทา นรับเอาวินยั ของ
เขามารักษาไว นีต่ อบลัดสัน้ แตเรือ่ งจริงนัน้ ยาวและซับซอนสักหนอย
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ทางมหายานทานมีขอ ทีต่ อ งจัดการเกีย่ วกับเรือ่ งวินยั สงฆ เปน
ปญหาซึ่งตองหาขอยุติมานานแลว เริ่มตั้งแตการบวช (อุปสมบท)
เพราะการบวชนั้นตองเปนไปตามพระวินัย
ในเมืองจีน เมื่อประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ พระภิกษุชื่อวา Taohsüan ปรารถนาจะใหพระสงฆจน
ี ประพฤติปฏิบตั ใิ หเครงครัดถูกตอง
ตามพระธรรมวินัย โดยเฉพาะจะใหรักษาพระวินัยใหเครงครัด เริ่ม
ตั้งแตวิธีอุปสมบท จึงไดหาวิธีซึ่งยุติดวยการตัดสินใจเลือกยกเอา
วินัยของหินยานนิกายธรรมคุปตกะ ขึ้นมาใชบังคับพวกตน เกิด
เปนนิกายใหมขึ้นมา เรียกวานิกายวินยั (คําจีนวา Lü-tsung)
ตามวินัยของธรรมคุปตกะนี้ (แปลเปนภาษาจีนราว พ.ศ.
๙๕๓–๙๕๕ ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว และไมมีฉบับแปลภาษา
ทิเบต) ภิกษุถือสิกขาบท ๒๕๐ ขอ ภิกษุณีถือสิกขาบท ๓๔๘ ขอ
นอกจากใหพระเครงครัดแลว ก็ใหคฤหัสถเอาจริงเอาจังใน
ศีลวัตร และจรรยามารยาทตางๆ ดวย มีการวางแบบแผนในการ
ใหศีลแกคฤหัสถ
(ธรรมคุปตกะ บาลีวาธัมมคุตติกะนี้ กับสรวาสติวาท เปน ๒
อาจริยวาท ที่แยกจากนิกายมหิสาสกะ ซึ่งแตกออกมาจากเถรวาท
ในพุทธศตวรรษที่ ๒)
ในญีป่ นุ พระพุทธศาสนา เมือ่ ทางราชการรับเขามาจากเกาหลี
ใน พ.ศ.๑๐๙๕ แลว ก็เจริญรุงเรืองเรื่อยมา และตอมา พุทธ
ศาสนานิกายตางๆ ก็เขามาจากเมืองจีนโดยตรง จนกระทั่งในยุค
นารา (ยุคเมืองนารา/Nara เปนราชธานี, พ.ศ.๑๒๕๓–๑๓๓๗) มี
ทั้งหมด ๖ นิกาย รวมทั้งนิกายวินัยจากจีน ซึ่งญี่ปุนเรียกวา Ritsu
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การที่นิกายวินัยเขามา มีตนเรื่องวา ในระยะแรกที่พระพุทธ
ศาสนาเขามาเจริญในญี่ปุนนั้น เมื่อมีผูศรัทธาจะอุปสมบท ก็ไม
ปรากฏวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บางก็เดินทางไปบวชนอกประเทศมา
บางก็หาวิธีบวชเอาเอง ตอมามีพระญี่ปุนบางทานศึกษาคัมภีร
วินัยที่นําเขามาจากนอก แลวริเริ่มจัดพิธีอุปสมบทเปนแบบแผน
ขึ้นในหลายวัด แตการบวชกันเอง และการไปบวชจากตางแดน ก็
ยังทํากันตอมา พรอมดวยมีความเคลือบแคลงใจกันอยูวา ที่บวช
กันมาทั้งหมดนั้นใชไดหรือไม
จนเวลาผานมาราว ๒๐๐ ป พระจักรพรรดิญี่ปุนจึงทรงสง
คณะทูตไปจีน มีพระญี่ปุนไปดวย เพื่อนิมนตพระจีนที่เปนวินัยธร
ใหมาตรวจสอบจัดการอุปสมบท พระญี่ปุนที่ไปจีนคราวนั้น ไดดู
การพระศาสนาแลว เห็นวาการบวชของพวกตนใชไมได จึงรับศีล
ใหมที่เมืองจีน และไดนิมนตหลวงจีน Chien-chen (ญี่ปุนเรียก
Ganjin) มายังญี่ปุน เดินทางมาถึงใน พ.ศ.๑๒๙๗
ที่ญี่ปุน พระจักรพรรดิโชมุไดสรางวัดถวายแกทาน Ganjin
พรอมดวยโบสถที่จะทําพิธีอุปสมบท อันเปนที่เกิดนิกายวินัยของ
ญี่ปุน (Ritsu) ครั้งนั้น พระจักรพรรดิโชมุซึ่งไดสละราชสมบัติแลว
ทรงเขาพิธีรับศีลของคฤหัสถ (บางตําราวา พระราชธิดาที่ไดขึ้น
เปนพระจักรพรรดินีโกเกน ไดอุปสมบทเปนบุคคลแรก เปนภิกษุณี
ชั่วคราว) และโดยพระราชประสงค วัดใหมแหงนิกายใหมนี้ ก็เปน
ผูอํานวยการอุปสมบทใหแกทุกวัดในญี่ปุน
อยางไรก็ตาม แบบแผนของสวนรวมที่วางไวนี้ มิไดยั่งยืนนัก
เพราะตอมา เมื่อสิ้นยุคนารา เขาสูยุคเฮอันแลว (ยุคเฮอัน คือยุค
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๑๓๕

เมืองเกียวโตเปนราชธานี, พ.ศ.๑๓๓๗-๒๔๑๒) พระภิกษุชื่อ
Saicho ซึ่งเปนที่โปรดปรานของพระจักรพรรดิ ไดเดินทางไปจีนใน
ป ๑๓๔๗ ศึกษาพุทธศาสนามหายานนิกายเทียนไท อยูที่นั่น ๙
เดือนครึ่ง แลวก็กลับญี่ปุน และในป ๑๓๔๘ ซึ่งเปนปสวรรคตของ
พระจักรพรรดิกัมมุ ก็ไดรับพระบรมราชานุญาตใหตั้งนิกายเทนได
ทานผูนี้ แมจะเขารับการอุปสมบทที่วัดของนิกายวินัยตาม
แบบแผนที่วางไว แตตอมา ไดประกาศวาการอุปสมบทแบบ
หินยานนั้นเปนโมฆะ พรอมกันนั้น ทานไซโจไดพัฒนาวิธีบวชแบบ
ใหมขึ้นมาตามหลักคําสอนของนิกายเทนได เรียกวาการอุปสมบท
แบบพระโพธิสัตว เปนการอุปสมบทของมหายาน
แตหลังจากพระจักรพรรดิสวรรคตแลว ทานไซโจชะตาตก
เกิดปญหาขัดแยง และถูกตอตานจากนิกายอื่นจนกระทั่งถึงมรณ
ภาพในป ๑๓๖๕ หลังจากทานสิ้นชีพ ๗ วัน นิกายเทนไดจึงไดรับ
อนุมัติจากพระราชวังใหประกอบพิธีอุปสมบทแบบใหมของตนเอง
เปนอิสระ โดยไมขึ้นตอนิกายวินัยที่เมืองนารา
วิธีอุปสมบทของมหายานที่ทานไซโจคิดขึ้นนั้น วาไมติดอยู
กับรูปแบบ ไมเหมือนการอุปสมบทหินยานแบบนิกายริตสึ ที่ถือวา
ตองใหถูกตองตามแบบแผนเต็มตามกระบวนพิธี แตใหถือเอา
สาระและเจตนารมณเปนสําคัญ
ในกาลต อ มา นิ ก ายอื่ น ๆ ในญี่ ปุ น ก็ หั น มานิ ย มรั บ วิ ธี
อุปสมบทมหายานอยางใหมกันนี้มากขึ้นๆ แมแตนิกายริตสึเองตอ
มาก็เอนเอียงออนลงใหมีการบวชดวยการปฏิญาณตนเองได เปน
เหตุใหนิกายวินัยของญี่ปุนหมดความสําคัญ แมจะยังเหลืออยูใน

๑๓๖

คนไทย ใชกบเฒา?

ปจจุบัน ก็กลายเปนนิกายเล็กนิดเดียว
สวนนิกายทั้งหลายที่พัฒนากันตอมาถึงบัดนี้ อันมี ๕ นิกาย
ใหญ ในทางวินัยปรากฏวาพระญี่ปุนมีครอบครัวไดเกือบจะทั่ว

มหายานกาวไปไหนๆ พอถึงวินัย ก็ใชหินยาน
ยอนมาดูตนทาง ปรากฏวาในจีน นิกายวินัย (Lü-tsung) ยัง
มีความสําคัญมากสืบมาถึงปจจุบัน เหมือนเปนผูดูแลดานวินัย
ของพระสงฆจีน รวมทั้งวางแบบแผนในการอุปสมบท
เมื่อพูดรวมๆ มาถึงปจจุบัน พระสงฆมหายาน (รวมวัชรยาน)
รักษาวินัยโดยแยกเปน ๒ สาย คือ
ก. ในจีน พรอมทั้งเกาหลี และเวียดนาม ถือวินัยของหินยาน
นิกายธรรมคุปตกะ (บาลีวาธัมมคุตติกะ) ซึ่งเลาแลวขางตนวา
รักษากันมาเปนภาษาจีน (ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว) ที่วาภิกษุ
ถือศีล ๒๕๐ ภิกษุณถี อื ศีล ๓๔๘
ดังไดกลาวแลว หลัง พ.ศ.๑๐๐ ไดมีอาจริยวาทใหมนิกาย
มหิสาสกะแตกออกไปจากเถรวาท แลวมหิสาสกะก็แยกออกไปอีก
๒ เปน นิกายธรรมคุปตกะ กับนิกายสรวาสติวาท
หินยานนิกายธรรมคุปตกะนี้ ไดเพิ่มปฎกขึ้นอีก ๒ จากพระ
ไตรปฎก คือ โพธิสัตตวปฎก และธารณีปฎก ยกเรื่องพระโพธิสัตว
ขึ้นมาใหความสําคัญ ทํานองเดียวกับนิกายมหาสังฆิกะ เห็นไดวา
เปนเชื้อความคิดที่พัฒนาขึ้นในมหายาน
ในจีนมีภิกษุณี (นุงหมสีเทา) ซึ่งสืบกันมาโดยบวชตามวินัย
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๑๓๗

ของนิกายธรรมคุปตกะนี้ มีผูเลาเรื่องวา แตเดิมมา ภิกษุณีจีนได
รับอุปสมบทจากภิกษุสงฆฝายเดียว จนกระทั่งใกล พ.ศ.๑๐๐๐ ได
มีคณะภิกษุณีจากลังกาเดินทางไปนานกิง และรวมกับพระภิกษุที่
ถือวินัยแบบธรรมคุปตกะนั้น อุปสมบทสตรีจีน และใหอุปสมบท
ใหมแกภิกษุณีจีน เพื่อใหการบวชมีสงฆครบสองฝาย
ข. ในทิเบต ถือวินัยของหินยานนิกายมูลสรวาสติวาท ซึ่งมี
ฉบับแปลภาษาทิเบต และตนฉบับสันสกฤตก็ยังเหลืออยูพอควร
มูลสรวาสติวาท ก็มาจากสรวาสติวาท (บาลี: สัพพัตถิวาทะ)
นั่นเอง แตเหตุใดจึงเติม “มูล” เขาขางหนา ยังไมรูความเปนมากัน
ชัด และสันนิษฐานกันตางๆ ในที่นี้ เอาอยางงายที่สุดวา สรวาสติวาท นั่นแหละ ตอมามีนิกายแตกยอยออกไป ก็เลยเรียกตัวเองเปน
มูลสรวาสติวาท เปนการบอกใหรูวาตนเปนของตนเดิม
นิกายสัพพัตถิกวาท หรือสรวาสติวาทนี้ คลายมากกับเถรวาท
ตอมา ไดไปเจริญทางอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ จนไดเปนผูจ ดั
สังคายนาครัง้ ที่ ๓ ขึน้ มา ในสมัยพระเจากนิษกะ ประมาณ พ.ศ.๖๐๐
ซึง่ เปนยุคทีเ่ กิดมหายานแลว และมหายานก็ยอมรับการสังคายนา
ของสรวาสติวาทที่พวกเขาถือวาเปนหินยานนั้นดวย สังคายนาครั้ง
ที่ ๓ ของสรวาสติวาท ก็เลยกลายเปนการสังคายนาครั้งที่ ๓ ของ
มหายานไปดวย แตตอมานิกายสรวาสติวาทนี้ก็ไดสูญสิ้นไป
ในทิเบต ตามสายวินัยแบบมูลสรวาสติวาทนี้ ไมมีภิกษุณี
และไดมีการเพียรพยายามกันมากที่จะใหมีการอุปสมบทเพื่อใหมี
ภิกษุณีในทิเบต องคทะไลลามะตรัสวา พระองคสนับสนุนเต็มที่มา
ตั้งแตชวงป ๒๕๐๐ เปนตนมาแลว ที่จะใหมีการสถาปนาภิกษุณี

๑๓๘

คนไทย ใชกบเฒา?

สงฆในสายทิเบต แตพระองคไมใชพระพุทธเจา จะทรงตัดสินแต
ลําพังพระองคเดียวไมได จึงอยากใหมาพูดจากัน วิธีหนึ่งที่มอง
เห็นคือ แมชีทิเบตไปบวชเปนภิกษุณีตามสายวินัยของนิกายธรรม
คุปตกะ (แบบจีน นุง หมสีเทา) แลวก็มาปฏิบตั กิ จิ ทําสังฆกรรมใหเกิด
เปนภิกษุณีสงฆ (นุงหมสีน้ําตาลแดง) ขึ้นในทิเบต
ขอเติมนิดหนึ่ง เวลาเจอหนังสือหรือขาวจากฝรั่ง พูดถึง nun
ในทิเบต บางทีเรานึกวาทิเบตมีภกิ ษุณี เพราะเขาพูดถึง nun ในจีน
แปลวาภิกษุณี แตพอพูดถึง nun ในเมืองไทย เราบอกวาคือแมชี คํา
เดียวกันนีท้ าํ ใหยงุ เหตุกเ็ พราะคําวา nun นีไ้ มชดั เจน เปนเพียงคํา
เทียบเคียง เวลาพบคําวา nun ก็ตองรูเรื่องราวที่นั่น จึงจะแปลถูก
เปนอันวา nun ในทิเบตในไทย คือแมชี สวน nun ในจีนใน
ญี่ปุนในเกาหลี เขาแปลวาภิกษุณี (ตอไป “ภิกษุณี” จะเขียนแบบ
ทับศัพทกันมากขึ้นๆ เปน “Bhikshuni” หรือ “Bhik uni” ตามแบบ
สันสกฤต และอยางบาลีเปน “Bhikkhuni”)

เซน ทิเบต กูรู ซูซาเบงบานในอเมริกา
หันไปดูทางเมืองฝรั่ง (ในที่นี้มุงที่อเมริกา) ตอนที่สมาธิแบบ
เซนกําลังเฟองอยู ก็พอดีมาถึงตอนที่กระแสสังคมอเมริกันถึงคราว
ผกผัน คนรุนใหมเกิดมีปฏิกิริยาเบื่อหนายความเจริญและวิถีชีวิต
แขงขันสรางเสพวัตถุที่คนรุนกอนใฝหา หันมาคิดปฏิวัติสังคม
ฝรั่งหนุมสาวพากันละทิ้งวัฒนธรรมวัตถุนิยมอุตสาหกรรม
ออกไปหาความหมายของชีวิตนอกกระแสหลักของสังคม ตอตาน
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สงคราม รักสันติ หันไปแสวงความสงบสุขในจิตใจ การมีชีวิตเรียบ
งาย ปลอยตัวตามสบายเขากับธรรมชาติ คลอยใจไปกับดนตรี
รวมทั้งปลอยตัวใหกับเรื่องเพศและสิ่งเสพติด ตลอดจนกลับไปสน
ใจไสยศาสตร และโหราศาสตร
สังคมอเมริกนั เขาสูย คุ สับสนวุน วาย ในชวงสงครามเวียดนาม
ที่ยืดเยื้อถึง ๒๒ ป (พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕๑๘/ค.ศ.1954–75) มีปญหา
ภายในมากมาย ทัง้ ปฏิกริ ยิ าตอสงครามเวียดนามนัน้ ปญหาความ
รุนแรงระหวางผิว การประทวงและเรียกรองของคนกลุมตางๆ รวม
เปนจุดเดนทีเ่ รียกวาวัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) ซึ่งสืบ
อิทธิพลจากพวก Beat Generation ที่ทําใหสมาธิแบบเซนยิ่งเปน
ที่นิยม เกิดบุบผาชนชาวฮิปป และการรับวิถีแหงจิตของศาสนา
ตะวันออก โยคี ฤาษี หลั่งไหลเขาไปเปน Guru (คุรุ/ครู ไทยเรียก
ตามสําเนียงฝรั่งเปน “กูรู”) ที่ฝรั่งนับถือ ซึ่งแมจะสิ้นยุควัฒนธรรม
สวนกระแสไปแลว ก็ยังเฟองฟูสืบตอมา
มหาฤาษีมเหษโยคีนํา TM (Transcendental Meditation)
เขาไป ไดดาราวงดนตรี the Beatles เปนลูกศิษย พาใหยิ่งกระหึ่ม
ทานภักติเวทานตะ สวามีประภุปาทะ เขาไปตัง้ ขบวนการหริกฤษณะ
(Hare Krishna) ที่หนุมสาวอเมริกันทิ้งบานเลิกเรียนมารวมอยู
รวมงานมากมาย ทานซันยังมูน (Sun Myung Moon) นําศาสนา
คริสตแบบใหมจากเกาหลีเขาไปตั้งเปน Unification Church จัด
พิธีแตงงานหมูครั้งละเปนหมื่นคู
โยคี ฤาษี บางทาน เขาไปเปน “กูรู” (คือคุรุ) ในอเมริกาชวง
ป ๒๕๑๕ ประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ร่ํารวยมหาศาล

๑๔๐

คนไทย ใชกบเฒา?

อยางทาน (“กูรู”) คุรุ ศรี รัชนี มีสานุศิษยมากมาย มั่งคั่งถึง
กับซื้อที่ดินราว ๑๖๐,๐๐๐ ไร ในรัฐออเรกอน (Oregon) ตั้งเปน
เมืองรัชนีปุระ มีเครื่องบินสวนตัว พรอมดวยรถยนต Rolls-Royce
๑๔ คัน ลงทาย ถูกดําเนินคดีหลายเรื่อง ทั้งลักลอบขนยาเสพติด
พยายามฆาคน วางเพลิง โกงการเลือกตั้ง ทําผิดกฎหมายคนเขา
เมือง และในที่สุดถูกขับไลออกจากอเมริกาในป ๒๕๒๘ และถูก
ปฏิเสธหามเขา ๒๑ ประเทศ เปนแงมุมที่พึงมองไวอีกดานหนึ่งดวย
มองไปยังตนทางอีกที่หนึ่ง เมื่อป ๒๕๐๒ หลังจากจีนเขายึด
ครองทิเบต และตอมาชาวทิเบตลุกฮือขึ้นตอตาน แตไมสําเร็จ องค
ทะไลลามะนําพระลามะและชาวทิเบตราวแสนคน หนีมาลี้ภัยใน
อินเดีย ไดที่พํานักที่ธรรมศาลา
ครั้งนั้น ดวยสายตากวางไกลของผูนําชาวทิเบต พระลามะ
จํานวนมากไดไปศึกษาในอเมริกาและยุโรป ตอมาไมชาไมนาน
องคทะไลลามะ และพระลามะ ก็ออกสอนพุทธศาสนาแบบทิเบต
(Tibetan Buddhism หรือ Lamaism)
สํานักสมาธิแบบทิเบตเกิดเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วจนบัดนี้
เปนที่นิยม ขึ้นเคียงแขงหรือจะแซงขึ้นหนาสํานักสมาธิแบบเซน
ถึงปจจุบัน อาจารยอเมริกันผูอยูระดับแกนในของวงการ
บอกวา กระแสความสนใจพุทธศาสนาในสังคมของเขายังกาวสูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง
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๑๔๑

คนไทย (คง)ไมใชกบเฒา
ทั้งหมดที่เลาอยางยอๆ ผานๆ มานี้ นอกจากลัทธิศาสนา
ตะวันออกจากที่อื่นแลว ในฝายพุทธศาสนามีแตเรื่องความกาว
หนาของมหายาน ไมเห็นวี่แววหรือแววเสียงของเถรวาทเลย
มีคําตอบหนึ่งซึ่งจะถือแคเพียงฟงไวกอนก็ไดวา ทามกลาง
กระแสที่ไหลแรงและความฟูฟาโดงดังเหลานี้ กระแสเอื่อยๆ ที่ไหล
คืบไปเงียบๆ ของพุทธศาสนาเถรวาทก็ดาํ เนินตอเนือ่ งมาโดยตลอด
มี ฝ รั่ ง ในหมู ผู รู บ างคนพู ด ไว น านแล ว ว า พุ ท ธศาสนา
มหายานนั้น ชาวพุทธมหายานเองจากเอเชียนําไปสอนในแดน
ตะวันตก แตพุทธศาสนาเถรวาทนี้ ฝรั่งพวกชาวตะวันตกเองมานํา
เอาจากเอเชียไปเผยแพรในแดนของเขา
ฝรัง่ เอาพุทธศาสนาจากประเทศเถรวาทไปในสองชวง หรือ
เรียกไดวา ๒ ระลอก
ชวงแรก เปนการเผยแพรในระดับปญญา หรือทางวิชาการ คือ
ในยุคอาณานิคมทีฝ่ รัง่ มาปกครองดินแดนแถบนี้ (โดยมากเปนพวกที่
มาในลังกา) ฝรัง่ บางสวนเขามาพบพุทธศาสนาแลว เกิดความสนใจ
ไดศกึ ษาคนควาเอาจริงเอาจัง จนบางคนกลายเปนปราชญสําคัญใน
ทางพุทธศาสนา หลายคนเขียนตําราแนะนําอธิบายธรรมและเรื่อง
ราวของพระพุทธศาสนา พิมพเผยแพรในประเทศตะวันตก มีการ
ตั้งสมาคมและองคกรขึ้นมาทํางานเผยแพร เชนในอังกฤษ ตั้ง
Buddhist League เมื่อป 1923/๒๔๖๖ และในปตอมาก็มีผูตั้ง
Buddhist Lodge ที่ตอมากลายเปน Buddhist Society
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รวมทั้งที่วาฝรั่งพบกาลามสูตรแลวตื่นเตนจนคนไทยตื่นตาม
ก็เริ่มจากพวกคนระดับปญญาชนในยุคนิยมวิทยาศาสตร ที่มา
ศึกษาเถรวาทในชวงนี้
บางคนศึกษาลงลึกใหถึงตัวคัมภีรโดยรูภาษาบาลี ถึงกับ
กลับไปตั้งกลุมตั้งองคกรแปลและพิมพพระไตรปฎกและอรรถกถา
เปนตนในประเทศของตน ดังที่ไดมีสมาคมบาลีปกรณ (Pali Text
Society, ตัง้ ทีก
่ รุงลอนดอนในป 1881/๒๔๒๔) ซึง่ ยังอยูจ นปจจุบัน
พระพุทธศาสนาที่เ ขาและกาวไปในแดนตะวันตกระลอก
แรกนี้ แมจะไมกวางออกไปในมวลชน แตเปนการทํางานในสวน
สาระสําคัญที่เปนการวางฐานใหแกงานเผยแพรระยะยาว และยัง
มีการสืบตอปรับปรุงพัฒนาสืบกันมาจนถึงปจจุบัน
ชวงที่สอง เปนการเผยแพรในระดับสนองกระแสสังคมสูมวล
ชน คือการนําไปปฏิบัติใชประโยชนตามความสนใจที่สัมพันธกับ
สภาพปญหาของชีวิตและสังคมตามยุคสมัย
เรื่องก็คือ ในระยะใกลไมนานนักนี้ ฝรั่งที่มาเมืองไทย มาเพื่อ
ศึกษาเรื่องไทยคดีตางๆ บาง มาทัศนาจรหรือเที่ยวดูเที่ยวชมบาง
บางทีไมเคยสนใจ ไมเคยรูเรื่องพระพุทธศาสนามากอนเลย
เมือ่ มาแลว ไดรเู ห็นเกิดความสนใจ หลายคนหันเขามาบวช
เรียนจริงจัง เมือ่ กลับไปบานเมืองของตน ก็นาํ ความรูแ ละการปฏิบตั ิ
แบบพุทธไปเผยแพรตามถนัด บางคนกลับไป แมจะลาสิกขาแลว ก็
ไปสัง่ สอน ถึงกับตัง้ สํานักวิปส สนาทําการเผยแพรจริงจัง
ครัน้ ถึงเวลาชิดปจจุบนั การไปมาหาสูส อื่ สารสัมพันธเมือ่ เกิด
ขึน้ แลว ก็เดินคืบหนาไปตามทางของมัน แถมมาถึงยุคโลกาภิวตั นอีก
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๑๔๓

ดวย ในชวงหลังนี้จึงมีพระจากประเทศเถรวาทเอง ไปเพื่อศาสนกิจ
ในประเทศตะวันตกมากขึ้นๆ โดยเฉพาะจากประเทศไทย ซึ่งเมื่อ
เริ่มแลว ก็ทวีจํานวนอยางรวดเร็ว
พระไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศตะวันตกนั้น สวน
ขางมากยังเปนการไปเพื่อสนองความตองการที่เนนทางดานวัฒน
ธรรมของชุมชนคนไทยในประเทศนั้นๆ ซึ่งไดสรางวัดไทยขึ้นเอง
แตอีกสวนหนึ่งซึ่งไมมากนัก แตก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทีละ
นอยตามลําดับ ไดแกพระจากประเทศไทย ที่ไปอยูประจําในวัดที่
สรางขึ้นเพื่อสอนธรรมแกคนเจาถิ่น คือแกชาวตะวันตกโดยตรง ซึ่ง
มักไดแกพระภิกษุที่เปนชาวตะวันตกเองผูไดบวชเรียนในเมืองไทย
ดังที่เดนชัด มีจํานวนคอนขางมากอยูในหลายประเทศ คือพระจาก
วัดในสายของพระโพธิญาณเถระ (อาจารยชา)
อาจจะเปนการมองในแงดีสักหนอย ถาจะพูดวา การเผย
แพรของพระพุทธศาสนาเถรวาทในแดนตะวันตก ที่เงียบๆ เหมือน
แอบอยูขางหลังนี้ เปนการกาวไปอยางชาๆ แตหนักแนนมั่นคง
พึงสังเกตวา ในยุคแรกๆ ที่สมาธิเขาไปเผยแพรในตะวันตก
นั้น คนเจาถิ่นไมคุนกับคํานี้ และแมจนถึงระยะ พ.ศ.๒๕๒๐ โดย
ทั่ ว ไปก็ ยั ง รู จั ก สมาธิ ผ า นคําว า “ meditation ” แต ถึ ง เวลานี้
“samadhi” กลายเปนคําคอนขางสามัญ ซึ่งพบไดในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษฉบับใหญๆ ทั่วไป
เซน โยคะ จนถึงพุทธศาสนาแบบทิเบตแพรหลายไปพรอม
กับคําวา meditation เปนสื่อนําสูคําวาสมาธิ
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ตอมา เมื่อคําวา “Vipassana” คือวิปสสนา นําหนาดวยคํา
วา “insight meditation” ขึ้นมาอยูบนปาย หรือเปนคําแสดงตัว
ของสํานักเผยแพร ก็เปนสัญญาณบอกวาพุทธศาสนาเถรวาทเริ่ม
ปรากฏตัวออกมาแลว
ความจริง สํานักวิปสสนาแบบเถรวาทเกิดขึ้นเริ่มแรกก็นาน
แลว แตดูเหมือนจะคอยเปนคอยไป ดังเชน Insight Meditation
Society ที่ Barre ในรัฐ Massachusetts ที่รูจักกันมาตั้งแตราว
พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งปจจุบันก็ยังอยูและไดขยายงานออกไป และเวลานี้
วั ด อย า งวั ด ป า สายอาจารย ช า สํานั ก วิ ป ส สนาของ Goenka
เปนตน ก็เริ่มเปนที่รูจัก และแพรขยายไปมากขึ้นๆ
แตไมวา จะอยางไรก็ตาม ขอสําคัญทีพ่ งึ ตระหนักไวกค็ อื ใน
สังคมตะวันตกยุคทีผ่ า นมานี้ ลัทธิคาํ สอนและขบวนการทางศาสนา
ทัง้ หลายทีเ่ ขาไปเผยแพรกนั คึกคักนาตืน่ เตนมากมายนัน้ สวนใหญ
เปนการไปสนองความตองการทางจิตใจ คือทางดานความรูสึกที่
ภาษาไทยเรียกวาเรื่องของอารมณ ใหหายเรารอนวุนวายไดความ
สงบสุขฉ่ําชื่นดื่มด่ํา หรือใหปลาบปลื้มซูซาซาบซาน เปนเรื่องที่โดง
ดังฟูฟา แตแลวก็มักผานไปๆ เปนวิธีการชดเชย หรือเพียงสาดน้ํา
รดใหสงบเย็นลง หรือกลบไว ไมเปนการแกปญหาที่แทจริง
ในที่สุด ไมเฉพาะในแดนตะวันตกเทานั้น แตชีวิตและสังคม
มนุษยทั้งหมด ตองการการแกปญหาที่ถึงมูลรากตนตอที่แทจริง
ซึ่งตองโยงจากจิตใจไปใหถึงปญญา
พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งสอนวา การแกปญหาที่แทสําเร็จ
ดวยปญญา ควรจะใหคําตอบที่โลกนี้รอคอยอยู ซึ่งสนองความ
ตองการถึงขั้นนี้ได
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๑๔๕

ศักยภาพของพระพุทธศาสนามีพรอมอยู เหมือนรอผูที่จะดึง
ออกมาใช
เมื่ อ ความซู ซ า กาหลตื่ น กระแสค อ ยซาสงบเงี ย บลง คน
จํานวนมากที่แกวงไกวไหวเอน ก็คงจะเลิกราหางหายไป แตคนแม
จะไมมาก ทีม่ องลึกลงไปมุง เอาสาระ นาจะเขามาจับงานแกปญ
 หา
ของโลกและพัฒนามนุษยกนั อยางถึงตัวแทตวั จริง
ก็อยางทีพ่ ดู มาแลว เถรวาทเปนระบบทีร่ กั ษาพระพุทธศาสนา
ใหเนือ้ แทคงอยูไ ด สิง่ ทีต่ อ งการ คือพระพุทธศาสนาทีเ่ ปนเนือ้ แทนนั้
และเรือ่ งทีจ่ ะตองทํา คือการทีจ่ ะนําเนือ้ แทนนั้ ไปใชใหเปนประโยชน
คนทีม่ ขี า วของพรอมอยูใ กลตวั มักละเลยเรือ่ ยเฉือ่ ยไมคอ ยใส
ใจ ไมเห็นคุณคา ไดแตเฝาไว ยิง่ กวานัน้ นอกจากไมใชแลว บางทีก็
ไมเอาใจใสรกั ษา ตางจากคนทีข่ าดไร ซึง่ มักขวนขวายไขวหา กลาย
เปนผูท ไี่ ดประโยชนแทจริง
การมีเถรวาทไมเปนหลักประกัน หรือแมแตมคี วามหมายวา
คนทีอ่ ยูใ กลจะไดประโยชนจากเถรวาท
ดังนัน้ เพือ่ ไมใหถกู ตราวา ถึงจะไมตดิ หรือออกจากใตกะลา
แลว ก็ไดแคมาเปนกบเฒาเฝาบัวบาน หรือถึงกับเปนลิงเฝาสวน คน
ไทยหรือใครก็ตามที่อยูกับเถรวาท ควรศึกษาเนื้อแทของพระพุทธ
ศาสนาทีเ่ ถรวาทรักษาไว และนํามาใชใหเปนประโยชนอยางจริงจัง
เอาละ ที่ไดพูดมาวันนี้ คงจะพอสมควรแกความเขาใจ ขอ
ใหทานมองภาพใหกวาง และชวยกันสรางความรูความเขาใจให
ถูกตอง เมื่อจะพูดจะทําอะไร ก็ตองใหกระจางแจงชัดเจน
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ทิ้งทาย
ที่พูดกันมานี้ รวมแลวก็ปรารภประเด็นที่ขอย้ําวามี ๒ ขอเทา
นั้น เล็กนิดเดียว สรุปอีกที คือ
หนึ่ง ความหมายของเถรวาท แยกเปน
๑) เถรวาทในความหมายของคุณสุจิตต คือการเรียนแบบ
เอาแตทอ งจํา เชือ่ ฟงครูอาจารย ไมตอ งถามไถ ไดแตวา ตามๆ กัน
ไป ตรงกับคําเดิมที่เรียกวา “อาจริยวาท”
๒) เถรวาทในความหมายของพุทธศาสนา คือเปนระบบสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ทีม่ งุ รักษาคําสอนเดิม โดยเฉพาะพุทธพจน
ใหคงอยูอยางซื่อตรง คงเดิม และครบถวนเทาที่จะเปนไปได
สอง เรื่องกาลามสูตร แยกเปน
๑) ในแงของพระพุทธศาสนา กาลามสูตรเปนตัวอยางของ
การที่เถรวาทไดทําหนาที่แลว คือการที่เถรวาทไดรักษาคําสอน
ดั้งเดิมไว ดังที่ไดรักษากาลามสูตรใหคงอยูดวยการรักษาพระ
ไตรปฎก เราจึงรูจ กั กาลามสูตรไดเพราะเถรวาทรักษากาลามสูตร
นัน้ ไวในพระไตรปฎก ดังนัน้ กาลามสูตรกับเถรวาทจึงสอดคลอง
กัน เปนเรื่องเดียวกัน
๒) ในแงของคุณสุจิตต กาลามสูตรเปนคนละเรื่องกับเถรวาท เขากันไมไดกับเถรวาท ตรงกันขามกับเถรวาท แตการที่
คุณสุจิตตอางกาลามสูตร ทําใหคุณสุจิตตกลายเปนเถรวาท ตาม
ความหมายของคุณสุจิตตเอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๗

เอาละ คิดวา ๒ ประเด็นนีพ้ อแลว และคุณสุจติ ตคงไมวา อะไร
เพราะคุณสุจติ ตกค็ งทําดวยความหวังดีตอ ประเทศชาติสังคม เมื่อ
หวังดี ก็จึงตองมาชวยกันทําใหเรื่องชัดเจนเปนประโยชน
ที่วามานี้ก็รวมเอาความรูเกร็ดๆ เขาประกอบไว เรื่องเถรวาท
ก็มีแงมุมอยูมาก ยิ่งพูดไป ก็ยิ่งงอก ก็เลยยาวยืด
กรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ นี้ เราก็มองในแงดีวา การที่คุณ
สุจิตตพูดอยางนี้ได ก็เพราะชาวพุทธสวนใหญไมรูจักตัวเอง ไมรู
เรื่องของพระพุทธศาสนา ไมรูจักพุทธศาสนาที่ตัวนับถือ สวนมาก
จึงไมรูจักแมแตคําที่เรียกวาเถรวาท และถึงแมจะเรียกวาเถรวาท ก็
ไมรูวาเถรวาทมีความหมายอยางไร นี่เปนสภาพที่เปนมานานแลว
คือการที่ชาวพุทธไมรูจักตัวเอง ไมรูจักพระพุทธศาสนา
กรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ จึงเทากับเปนเครื่องเตือน ซึ่ง
ควรจะใชใหเปนประโยชน อยางนอยก็เอามาปลุกชาวพุทธใหตื่น
ขึ้นมาเสีย ใหเรียนรูจักตัวเอง คนเขาจะไดไมมีชองที่จะวา นี่เขาวา
ตัวก็ไมรูเรื่อง
ขออภัยเถิด เดี๋ยวจะกลายเปนอยางนี้ คือ ถาใชคําแรงก็วา
ทานที่ดาจะรูหรือเปลาก็ไมทราบ แตคนที่ถูกดาไมรูดวย ผานไป
แลวก็เลิกกันไป ก็เอาประโยชนใหไดก็แลวกัน อยาไปวาทานเลย
เปนอันวา เรื่องนี้เปนเครื่องบงบอกวา ชาวพุทธนี่หลับใหล
ตกอยูในความประมาทมานานเหลือเกินแลว ควรจะตื่นกันขึ้นมา
เสียที เราจึงควรเอาเรื่องนี้มาใชเปนสัญญาณเตือน ที่จะปลุกชาว
พุทธขึ้นมาใหตื่น ใหมาเรียนรู มาศึกษาใหเขาใจ ไดแคนี้ก็ยังดี ก็
จะไดประโยชนจากกรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ

๑๔๘

คนไทย ใชกบเฒา?

พระนวกะ: กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ให้ความรู้ และ
อะไรๆ ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราต่อไป ฉะนั้น คืนนี้พวก
เราขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
พระพรหมคุณาภรณ: อนุโมทนา

