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คําปรารภ

ทุกวันน้ีคนไทยจํานวนมากยังมีความรูความเขาใจในหลัก
ธรรมคําสอนของพุทธศาสนาคอนขางนอย และสิ่งท่ีคิดวารูก็มีความ
ไมถูกตองอีกพอสมควร การธํารงรักษาพุทธศาสนาใหอยูคูสังคม
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เพ่ือสรางชีวิตท่ีดีงามใหเกิดข้ึน ระบบการศึกษาท่ีผานมาก็มิไดเอื้อ
ใหเราไดเรียนรูท่ีจะเขาใจตนเอง เขาใจผูคนโดยรอบ หรือเขาใจใน
หลักธรรมเทาท่ีควร

คําวา “วิถีเถรวาท” ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมายพื้นฐานท่ีสุด
ของพุทธศาสนา ถูกตีความผิดเพ้ียน สรางความสับสนใหเกิดข้ึน แต
โชคดีท่ีเรายังมีครูบาอาจารยท่ีเปยมดวยเมตตาไมมี ท่ีสุดไมมี
ประมาณ และทรงภูมิปญญาอยางย่ิงยวด คอยชวยช้ีแนะและให
ความกระจาง
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วิถีเถรวาทท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเพ่ือประโยชนของการศึกษาแก
พุทธบริษัทท่ัวไป
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เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย

ภาคนํา: รวดเดียวจบ

พระพรหมคุณาภรณ: มีอะไรจะคุยกัน ก็วากันไป คราวท่ีแลวมี
อะไรติดคางอยู หรือจะตอเลย หรือจะเปลี่ยนเร่ือง ก็แลวแตทาน

พระนวกะ: ครั้งที่แล้วค้างไว้ เป็นเรื่องที่จะเรียนถามในคร้ังนี้ ก็
คือปัญหาที่มีการเข้าใจผิดต่อคําว่า “เถรวาท” โดยมีคอลัมนิสต์
เอาไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในความหมาย 
ก็เลยจะถามในประเด็นที่มาของคําว่า “เถรวาท” และการทํา
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแง่มุมต่างๆ

พระพรหมคุณาภรณ: เอาเปนวาอะไรเปนตัวปญหาเกิดข้ึน ก็
ตอบใหตรงตัวปญหาน้ันไปเลย ดีไหม

พระนวกะ: ดีครับ

พระพรหมคุณาภรณ: มีคอลัมนิสตวา ก็ขอทราบท่ีเขาวาอยางไร
กอน แลวคอยตอบใหตรงกับท่ีเขาวา
                                                                                
* พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พูดคุยกับพระนวกะในพรรษา วัดญาณเวศกวัน  
เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ และพูดเสริมเรื่องมหายาน เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
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๒

พระนวกะ: ปญัหานัน้ เกดิจากบทความในหนงัสือพิมพ์มตชิน ฉบับ
วันที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กคื็อว่า มีบทความช่ือว่า “การ
ศกึษา ‘แห่งชาต’ิ ของไทย ใน ‘วิถเีถรวาท’ ทอ่งจําคําครูเปน็สําคัญ”
ซึง่เขยีนโดย สุจิตต ์วงษ์เทศ ตอ้งอา่นคอลัมนด้์วยไหมครับ

พระพรหมคุณาภรณ: ดี ทานท่ีมาน่ีอาจจะยังไมไดฟง ยังไมได
อานกันหมด ก็จะไดฟง แลวเราจะไดทราบขอมูลท่ีเราจะพูดถึง คือ
สิ่งท่ีเราจะพูดถึง เราก็ตองรูใหชัด และพูดใหตรงกับท่ีเขาวา

บทความท่ี ๑: วิถีเถรวาท

พระนวกะ: ขออนุญาตอ่านบทความให้ฟัง:

“มติชน” วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปที ่31 ฉบบัที ่11022
คอลัมน สยามประเทศไทย โดย สุจิตต วงษเทศ

การศึกษา“แหงชาติ”ของไทย ใน“วิถีเถรวาท”
ทองจําคําครูเปนสําคัญ

(มีภาพประกอบนําเรื่อง เขาใจวาเปนภาพนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนใน
เครือ่งแบบ น่ังพับเพียบบนพ้ืนหองประชมุในพธีิไหวคร ูมีคําบรรยายใตภาพวา วถิี
เถรวาทในเคร่ืองแบบการศกึษา “แหงชาติ” ตอจากน้ัน เปนตัวบทความ ดังตอไปน้ี)

การศึกษา“แหงชาติ”ระดับอุดมศึกษาของไทยอยูในภาวะ
ดอยประสิทธภิาพ เหน็ชัดเจนมาก จนเปนท่ีรับรูท่ัวกนั สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเลยตองจัดประชุมสัมมนาวิพากษการ
อดุมศึกษาไทย ในปลายเดอืนพฤษภาคมนี้



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

เอกสารของสํานักงานฯระบุวา “ในปจจุบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวมประสบปญหาเกีย่วกบัขาดปรัชญาแนวทางการบรหิารจัด
การทีชั่ดเจน” และมีรายละเอยีดวา

“ขีดความสามารถในดานการแขงขันของมหาวิทยาลยัไทย
ในปจจุบนัมีการถดถอยลงอยางตอเน่ือง โดยสังเกตไดจากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยท่ีกระทําโดยหนวยงานตางๆ อาทิ Times 
Higher Education ซ่ึงในป ค.ศ. 2005-2006 มีมหาวิทยาลัยไทย
เพียง 1 แหงติดอนัดับ

แตในการประเมินคร้ังลาสุดมหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุม
มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมต่ํา โครงสรางพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดบัทายๆของประเทศทีไ่ดรับการจัดอนัดับ”

“การศึกษาของธนาคารโลกในเรื่องการอุดมศึกษาใน
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีระบุวาปจจัยทําใหมหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศเหลาน้ีถดถอยลง ไดแก 1. คณุภาพของคณาจารยใน
มหาวิทยาลยั 2. ปญหาท่ีนักศึกษาประสบ 3. ทรัพยากรท่ีไมเพียง
พอและความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย และ 4. การเมืองใน
มหาวิทยาลัย เชน การไดมาของผูบริหารโดยการเลือกต้ังของ
มหาวิทยาลยั”

เหตุท่ีอุดมศึกษา“แหงชาติ”ของไทยดอยประสิทธิภาพก็
เพราะ มีวิถคีดิอยาง“เถรวาท” หมายถงึทองจําตามคาํสอน(วาทะ) 
ของครูอาจารย(เถระ)เปนใหญสุด ใครจะละเมดิหรือสงสัยมิได
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ถาไมปรับเปลีย่นวิถเีถรวาทใหลดลงหรือเลกิไป กเ็ปลีย่น
อยางอืน่ไมได หรือเปลีย่นไดลาํบากมากจนไมเปลีย่น

วิถีเถรวาททําใหปรัชญาการศึกษา“แหงชาติ”ของไทยทุก
ระดับ ต้ังแตประถม, มัธยม, อดุม เนน“รูปแบบ” สําคญักวา“เน้ือ
หา” เห็นไดจากใหความสําคัญกับเคร่ืองแบบนักเรียน-นักศึกษา 
มากกวาความคดิในสมอง และลงทนุทําร้ัวทําปายช่ือสถาบนัมาก
กวาลงทนุหองสมุด-หองแลบ็ ฯลฯ

อาจารยมหาวิทยาลัย“แหงชาติ”ของไทยจึงมัวแตหมกมุน
กับเคร่ืองแบบนักศึกษาโดยไมเอาใจใสความกาวหนาทางวิชาการ 
สงผลใหอาจารยใหความสําคัญกับรายไดของตัวเองอยูเหนือผล
งานทางวิชาการ สรางสํานึกกะลอน, ข้ีโกง, ส่ังสมสันดานเอารัดเอา
เปรียบคนอืน่ ฯลฯ เลยพากนัแยงงบฯ ทํางานพเิศษ แลวเรหาเปน
“มาใช”หนวยงานอืน่ เชน กทม., เอกชน, ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมรายไดให
ตัวเองมากกวาทุมเทใหวิชาความรู

การ“เลือกต้ัง”ผูบริหารมหาวิทยาลัยอยางท่ีเปนมาและ
กาํลงัเปนอยูขณะน้ี คอืความเส่ือมของการบริหารจัดการวิชาความ
รูการศกึษาท้ังระบบ

ฉะน้ันตองพจิารณาลด ละ เลกิ วิถเีถรวาทเปนสําคญั เวน
เสียแตจะเหน็เปนอยางอืน่ท่ีดีกวา แตถายงัไมยอมรับความจริงก็
ตองตกอยูในความดอยประสิทธภิาพตอไปจนกวาจะหาไม
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บทความท่ี ๒: วิถีเถรวาทไทย

พระนวกะ: จบ เปน็บทความแรกทีอ่อกเม่ือวันที ่ ๑๔ พฤษภาคม
ครบั และล่าสุดเม่ือวันพฤหัสบดีที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใน
หนงัสือพิมพ์มตชินรายวันเช่นเดียวกนั คุณสุจิตต ์วงษ์เทศ กอ็อกมา
เขยีนอกีบทความหนึง่ เรือ่ง “ของจรงิ-ของปลอม ในโลกของศลิป
ศาสตร์ไทย” ขออนญุาตอา่น:

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปแบบ
ประเมินโครงการที่ผมไปบรรยายพิเศษเร่ือง ประวัติศาสตรแหง
ชาติและปราสาทพระวิหาร เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ กรกฎาคม แลว
สงมาใหผมอาน มีบางขอบางคนเขียนวา

          “ควรใชคําสุภาพตอคณะศิลปศาสตร ไมใชใชคํารุนแรง 
และควรใหเกียรติคณะศิลปศาสตรดวย ไมใชอยากพูดอะไรก็พูด 
เขาเรียกวาไมมีมารยาทการเปนวิทยากร”

          ตอบวาผมตั้งใจพูดอยางน้ัน เตรียมการพูดอยางน้ันแทๆ 
เตรียมพูดนานมาก หลายวันหลายเดือนหลายป แมเขียนใน
คอลัมนน้ีก็เขียนอยางท่ีพูดวันน้ัน

          ตอบวาไดพูดอธิบายและบอกหลักฐานแลวทุกอยาง แม
เอกสารท่ีแจกก็มีใหเห็นหลักฐาน ปญหาอยูท่ีคนฟงสวนมากไม
เคยรูจักหลักฐาน สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (รวมทั้งที่
อุบลฯ) ก็มักไมเผยแพรหลักฐาน เพราะสอนกันตาม “วิถีเถรวาท
ไทย” คือทองจําเปนนกแกวนกขุนทอง
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          “วิถีเถรวาทไทย” ใชทองจําเปนสรณะนี้เอง ท่ีอาจารย  
ธีรยุทธ บุญมี บอกไวในคราวปาฐกถาทบทวนทิศทางไทย เม่ือ
เร็วๆ น้ี วามีรากเหงาปญหาขอหน่ึงอยูท่ี “ศรัทธาปลอมๆ”

          ศิลปศาสตรในมหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนใหสังคมไทยมี 
“ศรัทธาปลอมๆ” ดวย “วิถีเถรวาทไทย” จะยกขอความของ
อาจารยธีรยุทธมาใหอานกอนดังน้ี

          “ปญหาคนไทยไมอยูกบัปญญาความรู แตอยูกับศรัทธา
ปลอมๆ เพราะไมเคยมีอํานาจจริงจัง ไมเคยแกปญหาตัวเองและ
ของประเทศดวยหลักเหตุผล คนไทยจึงสอพลออุดมการณมา
นาน เชน ยึดม่ันประชาธิปไตยเลือกต้ังท่ีมีแตการซ้ือเสียงและผล
ลัพธก็คือชาวบานไมไดอะไร แตกลุมทุนการเมืองเปนผูเสวย
ประโยชนระบอบประชาธิปไตยแบบทุนสามานยรุงเรือง บางสวน
ก็ยึดม่ันในอุดมการณชาติ-ศาสน-กษัตริย แบบปลอมๆ คือไมได
เนนการยึดม่ันแบบใชปญญาท่ีจะทําใหสถาบันหลักของชาติกาว
หนา เกิดประโยชนท่ีสถาพรตอบานเมืองและประชาชนจริงๆ 
เม่ือมีวิกฤตทุกหนก็เกิดการขัดแยงทางความคิดปลอมๆ ซ่ึงไม
ไดเกิดจากแกนสารทางปญญา จึงคลี่คลายไมได”

          เม่ืออยูในโลกปลอมๆ มานานมาก บรรดานักศิลป
ศาสตรไทยเลยงงมากเม่ือไดยินของจริงๆ ของไมปลอม เพราะ
ตางจากของปลอมๆ ท่ีตัวเองคุนเคยแลวงมงายมานาน

พระนวกะ: จบบทความครับ
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พระพรหมคุณาภรณ: ก็ไมยาวเทาไร อยากจะถามทานท่ีฟงกอน 
วาฟงแลวทานมีความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางไร

แตการท่ีจะมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ก็ตองมีฐาน คือมี
ความรูความเขาใจวาเถรวาทคืออะไร จึงจะรูวาเขาเขียนผิดหรือ
เขียนถูก ถาเราไมรู เราก็นึกไมออกใชไหม อันน้ีมันกลายเปนวา
เปนประโยชนข้ันท่ีหน่ึง คือมาดูพวกเราเองในฐานะท่ีทานเปนตัว
แทนของพระไทย หรือวาคนไทยท่ัวไป วามีฐานความรูในเร่ืองเถร
วาทท่ีจะฟงทานผูน้ีหรือไม ฟงแลวมองเร่ืองออกหรือไม

อยากจะฟงทานดวยวามีความคิดเห็นอยางไร รูสึกอยางไร  
ใครอยากจะพูดบางไหม  นิมนตครับ

พระนวกะ: อันนี้อาจจะยังเป็นความคิดเห็นนะครับ

พระพรหมคุณาภรณ: ไมเปนไร ข้ันความคิดเห็น ตอนน้ีถาม
ความคิดเห็น

พระนวกะ: คือ ผมเขา้ใจว่าเถรวาทนี ่ หลักการสําคัญคือ การ
รกัษาคําสัง่สอนของพระพทุธเจา้ให้ถกูตอ้งมากทีสุ่ดครับ จึงตอ้งมี
การทอ่งจํา แตว่่าเวลาสังคมนําไปใช้ ผมเขา้ใจว่าสังคมเอาไปใช้
แบบผิดๆ ครบั คือทีสั่งคมไทยบอกว่ามีรากฐานมาจากเถรวาท  
เปน็การเขา้ใจผิดอยา่งแรง คือเอาแตต่วัรปูแบบคือการทอ่งจํา  แต่
ไม่เอาตวัเนือ้หาว่ากคื็อคําส่ังสอนของพระพุทธเจา้ ดังนัน้จึงยดึตดิ
แตร่ปูแบบหรือทอ่งอยา่งเดียว  ตอ้งเช่ือฟังอาจารยอ์ยา่งเดียว  ทําให้
มันเพ้ียนครบั  แล้วนกัวิจารณเ์ขาวิจารณ ์  เขามองเถรวาทในฐานะ
รปูแบบครบั  บางทเีขาจะพูดแบบเหมารวมไป  ขอบคุณครบั
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พระพรหมคุณาภรณ: เอาละขอบใจ ใครจะมีความเห็นอะไร ก็
นิมนต แตอยาใหยาวนัก เพราะเวลาของเรานอย ใครอยากจะพูด
อะไรไหมครับ

พระนวกะ: จากการทีไ่ด้อา่นบทความ แล้วไปทําการบ้านหาขอ้มูล 
เกีย่วกบัคําว่า “เถรวาท” จากทีม่าตา่งๆ แล้วถามความคิดเห็นจาก
อาจารยท์ีส่อนทางด้านศาสนา ได้ขอ้มูลหลายอยา่ง ทีเ่ห็นจุดบอด
ในการเขยีนคอลัมนน์ีว่้า มีขอ้มูลหลายอยา่งทีมี่ความผิดพลาด

ถ้ายังไม่แตะเรื่องของเถรวาท การที่เขาเอาข้อมูลการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลยัของไทยกผิ็ดพลาด ในทีน่ีบ้อกว่าตดิอยู่
แค่ครัง้เดียว มีตดิมหาวิทยาลยัเดียวตอนการสํารวจครัง้แรก ครัง้ที่
สอง ไม่มีมหาวิทยาลยัไทยตดิเลย

จากทีผ่มได้ถามอาจารยท์ีค่ณะของผม ถา้ผู้รูจ้รงิๆ จะบอก
ได้ว่าการสํารวจจรงิๆ มี ๒ ครัง้  ครัง้แรกติดมหิดลกบัจุฬาฯ  ส่วน
คร้ังที ่๒ เหลือแตม่หิดลอยูม่หาวิทยาลยัเดียว  นีคื่อขอ้มูลกผิ็ด ใน
เรื่องของการใส่ใจกับรูปแบบการแตง่กายอะไรตา่งๆ มันมีความ
สําคัญทีมั่นตอ้งให้เกดิความปลอดภยักบันกัศกึษา  อนันีคื้อผิวเผิน

แต่ว่าพอมาแตะในเรื่องของเถรวาท เขาใช้คํานี้เป็นการ
เหมาภาพรวมว่าการศกึษาไทยทีเ่ปน็อยูท่กุวันแบบทอ่งจํา ใช้กบัคํา
ว่า “ระบบเถรวาท” คือทอ่งจําคําครู  ซึง่จรงิๆ แล้ว  มันเปน็คําทีไ่ม่
ควรจะมาใช้ในบริบทแบบนี ้  มันเปน็การเรยีนแบบจํามากกว่า นา่
จะใชบ้รบิทคําอืน่ มากกว่านีคื้อ เขาไม่ให้ความหมายของเถรวาท
อยา่งชัดเจนจริงๆ  ซึง่ตามทีม่าเถรวาทจากการทีไ่ด้คุยกบัอาจารย์
ทัง้สองทา่น กบ็อกว่าในหลักฐานตามพระไตรปฎิกจรงิๆ ไม่มีคําว่า
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เถรวาทปรากฏ  คําว่า “เถรวาท” มาปรากฏหลังจากมีการ
สังคายนามาแล้ว เม่ือเกดิแตกเปน็นกิายขึน้มา ซึง่คําว่าเถรวาทใช้
โดยห่างช่วงกนั  ขาดหาย ไม่มีการใช้ตอ่เนือ่งชัดเจน

มาภายหลังนักวิชาการพยายามจะร้อยเรียงประวัติศาสตร์  
รอ้ยเรยีงทีม่าให้เขา้เปน็เรือ่งเดียวกนั กเ็ลยแตง่เตมิเขา้ไปจนเจอคํา
ว่าเถรวาท   ซึง่คํานีเ้อาเขา้จรงิๆ   เพ่ิงใช้เม่ือตอนการประชุมพุทธ-
ศาสนกิสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เม่ือป ีพ.ศ.๒๔๙๓ ซึง่จัดทีป่ระเทศ
ศรลัีงกา โดย Dr. G.P. Malalasekera เปน็ประธานของ 
พสล.   เพราะว่ามีการเขา้ใจผิดว่า เม่ือฝรัง่มาศกึษาพทุธศาสนาใน
เอเชีย  ไปเจอทางญีปุ่น่  ทางจีน  เกดิการขดัแยง้กนั  ตอ่ว่ากนัว่า 
ตวัเองเปน็มหายานแล้วอกีฝ่ายหนึง่เปน็ยานทีต่่ํากว่า  หรอืสอนไม่
ถกูตอ้ง จึงใช้คําว่า “หินยาน” ขึน้มา  ทนีีพ้อหินยานทีเ่ขาเอามาใช ้ 
มันเปน็คําทีอ่าจารยบ์อก  มันเปน็คําตอ่ว่า  พอเอามาใช้ผิดบรบิท  
แล้วคนไทยทีไ่ม่มีความรู้ภาษาตอนนัน้  พอไปฟังฝรัง่มาเรยีกพระ
ทางไทย ทางเอเชียว่าเปน็หินยาน  กเ็ลยรับเอาอยา่งนัน้  พอมา
ประชุมทําความเขา้ใจชัดเจนแลว้ว่าทีม่ามันเรยีกผิด จึงมีการตกลง
ให้ใช้คําว่า “เถรวาท” ในการประชุมครัง้นัน้  สําหรบัพุทธศาสนา
นกิายทีไ่ม่ใช่มหายาน นีเ่ปน็ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ส่วนวิถทีีป่รากฏในพระไตรปฎิก ในคําสอนอะไรตา่งๆ ไม่
เคยมีวิถไีหนเขยีนชัดเจนว่าเราสอนแบบเถรวาท

พระพรหมคุณาภรณ: ถามนิดหน่ึง ทานอานหมดหรือเปลา 
เพราะเคยไดยินคลายๆ วา ทานผูเขียน พูดถึงกาลามสูตร อะไร
ดวย อานหมดหรือเปลาเมื่อก้ี มีหรือเปลา “กาลามสูตร”
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พระนวกะ: กาลามสูตรจะเป็นอีกบทความหนึ่งครับ

พระพรหมคุณาภรณ: พูดถึงทานพุทธทาส และกาลามสูตร

พระนวกะ: อันนั้นเป็นบทความครั้งแรกที่เขียน แต่ไม่ได้เอามา

พระพรหมคุณาภรณ: ท่ีจริงตองรวมใหหมด ยอมเสียเวลาอีกนิด
หน่ึง คอือานขอมลูใหเพียงพอ ถาไมครบถวนสมบูรณ ก็ใหเพียงพอ

ระหวางท่ีรอไปหาบทความน้ัน ก็พูดไปพลางๆ นิดๆ หนอยๆ 
ยังไมเขาตัวเน้ือหาสาระ

เทาท่ีฟงก็ไดท่ีสังเกตวา บทความท่ีอานกอน ใชคําวา “วิถี
เถรวาท” สวนบทความหลงั เติมคาํวา “ไทย” เปน “วิถเีถรวาทไทย”
อันน้ีก็เปนจุดท่ีนาสังเกตวา เหตุใดคราวหลังจึงเติม “ไทย” เขาไป

ขอพูดนอกประเด็นอีกนิดหนอยกอน คือเราจะไดยินคําพระ 
ท่ีเปนคําสําคัญ คําท่ีถือวาสูง ถูกนํามาใชในภาษาไทยในความ
หมายท่ีไมสูเหมาะสม ยกตัวอยางงายๆ คําวา “อรหันต” เขาพูดถึง
นักการเมืองบาง คนอะไรๆ บาง เชนวา “๘ อรหันต” อะไรอยางน้ี 
เคยไดยินไหม ซ่ึงก็เปนขอท่ีควรสังเกตวา สังคมไทยเรา มีการใช
ถอยคําโดยไมคํานึงถึงความหมายท่ีแทจริง และไมระวังวาจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการศึกษา อันน้ีเปนแงหน่ึงท่ีเปนเร่ืองพ้ืนๆ 
ไมตองลงลึกอะไร แคน้ีก็มปีญหา แงอื่นเด๋ียวคอยพูด

แงท่ีวาน้ีก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํา ท่ีกลาย
เปนวิถีปฏิบัติในแนวน้ีตอๆ กันไป เหมือนอยางท่ีวา พอพูดถึง
บุคคลแบบประชดประชันอยางน้ี ก็เรียกวา “อรหันต” ทีน้ี พอพูดถึง
สถาบันหรือระบบอะไรสักอยางท่ีตองการประชดประชัน ก็เรียกวา
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“เถรวาท” อะไรทํานองน้ี
ถาเปนแบบน้ี ก็กลายเปนวา เมือ่ตองการจะใหเปนคําท่ีเดน

ท่ีสะดุด ในการท่ีจะประชดประชนั ก็นําเอาคําศัพทท่ีควรจะใชแสดง
ความหมายท่ีดีงาม ไปใชสือ่ความหมายท่ีไมดี หรือท่ีจะกระแหนะ
กระแหน น่ีก็เปนปญหาของสังคมไทยในวงกวาง

อาว หันกลบัมาเร่ืองบทความของคณุสจิุตต เร่ืองท่ีมกีาลาม-
สูตร ตกลงไดไหมครับ นิมนต

บทความกอนท่ี ๑: กาลามสูตร

พระนวกะ: อนันีเ้ปน็บทความทีคุ่ณสุจิตต ์วงษ์เทศ เขยีนไว้เม่ือวัน
ที ่๒ มิถนุายน ๒๕๕๑ ในคอลัมน ์สยามประเทศไทย โดยสุจิตต ์
วงษ์เทศ ช่ือเรือ่ง “กาลามสตูร ไม่ให้เช่ือตํารา-พระไตรปฎิก” ขอ
อา่นตอ่ไปว่า:

ระบบการศึกษาไทยไมอยากใหคนฉลาด แลวกลัวคน
ฉลาดเกินไป เลยไมบอกเร่ืองกาลามสูตร แลวไมยกยองปรัชญา
กาลามสูตรมาเปนปรัชญาการศึกษาไทย

“ครูบาอาจารยแตกาลกอนกลัวคนจะฉลาดเกินไปเพราะ
อาศัยกาลามสูตร เลยไมเอามาสอน.

กาลามสูตรก็ไมถูกเอามาทําใหแพรหลายเหมือนสูตร
อื่นๆ ท้ังท่ีเปนสูตรสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหเกิดผลดี”

ขอความที่ยกมาน้ีอยูในเอกสารส่ิงพิมพช่ือ การขุดเพชร
ในพระไตรปฎก ของทานพุทธทาส (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม เชิญขอความจากคําปราศรัย ท่ีกลาวแกชุมนุมผูมารวม
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บําเพ็ญบุญลออายุปท่ี ๘๐ ของทานพุทธทาส เม่ือวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๒๘ มาพิมพแจกและจําหนายท่ัวไป)

          กาลามสูตร มี ๑๐ ขอ ทานพุทธทาสเทศนสรุปงายๆ ไว
ท้ังหมด

          “วิถีเถรวาท” ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระไตรปฎก 
วามีมาแตคร้ังพุทธกาล แลวตองยึดม่ันถือม่ันตามน้ัน แตทาน
พุทธทาสสอนวา

          “ในการสงัคายนาคร้ังแรก ยงัไมมีพระไตรปฎก แตกม็าพูด
กนัในบดัน้ี วามีพระไตรปฎกมาแลวต้ังแตการทาํสังคายนาคร้ังแรก.

          น่ันเปนเพราะไปหลงตามคํากลาวช้ันหลังๆ เม่ือเขามี
พระไตรปฎกเต็มรูปแบบในปจจุบัน.

          การเทศนสังคายนาท่ีกลาวใหเขาใจวา มีพระไตรปฎกมา
แลวต้ังแตการทําสังคายนาคร้ังแรกน้ัน ไมตรงกับความจริง.

          ถาอาศัยหลักกาลามสูตรแลวมันก็ตองกลาวอยางอื่น คือ
กลาววา มีแตธรรมวินัยที่ทองจําไวดวยปาก ยังไมไดจารึกลงไป
ใหเปนปฎก”

          ทานพุทธทาสเทศนย้ําวา “พระไตรปฎกน้ัน ถาจะยื่นให
แกนักศึกษาอาจจะปลดออกหรือฉีกออกไดสัก ๓๐ เปอรเซ็นต 
ถาสําหรับนักวิทยาศาสตร นักโบราณคดีตัวยงแหงยุคปรมาณูใน
ปจจุบันหรืออนาคต อาจจะปลดออกไดอีก ๓๐ เปอรเซ็นต, ถา
สําหรับคนทั่วไปรวมทั้งยายแกตาแกท่ีสอนเด็กใหตีกระปองชวย
พระจันทรเม่ือราหูจับน้ัน ไมตองปลดอะไรออกเลย.”
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          สําหรับท่ีเหลือ ๔๐ เปอรเซ็นต จัดเปนเร่ืองการดับทุกข
โดยวิถีทางวิทยาศาสตร ท่ีไมอาจจะปลดหรือฉีกออกไดอีกตอไป 
ทานพุทธทาสจึงเนนวา

          น่ันแหละคือหลักพุทธศาสนาช้ันท่ีเปนเพชรเม็ดเอก

เถรวาทถูกกันออกไปนานแลว จากการศึกษาไทย

พระพรหมคุณาภรณ: เร่ืองน้ีท่ีจริงตัวประเด็นมีอยู ๒ ขอสั้นๆ นิด
เดียวเทาน้ัน

แตถาจะรวบรัด ไมตองไปถึงน่ันหรอก เร่ืองน้ี ไมตองเขา
ประเด็นดวยซํ้า ไมวาจะประเด็นสัน้หรือประเดน็ยาว พูดปดไปไดเลย

เร่ืองก็คือ คุณสุจิตตพูดถึงการศึกษาของชาติไทยในปจจุบัน
วาเปนวิถีเถรวาท หรืออยูใตวิถีเถรวาท

แตเปนท่ีรูกันดีวา พุทธศาสนาเถรวาทไดถูกตัด ถูกปลดออกไป
จากการศึกษาของรัฐไทยนานต้ังศตวรรษหน่ึงแลว และรัฐไทยไดรับ
เอาระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกเขามาอยางเต็มใจ พุทธ
ศาสนาเถรวาทเวลาน้ี เรียกไดวาอยูนอกวงการของการศึกษา (ถูก
นิมนตเขามาอยางคนนอกเปนคร้ังคราวตามเหตุการณ)

แลวจะมาเอาอะไรกับพุทธศาสนาเถรวาท
การศึกษาของชาติไทยปจจุบันน้ี เปนการจัดตามระบบของ

ตะวันตก แมแตการกําหนดเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษาท่ีพูดวาไป
น้ัน ก็สืบมาจากฝร่ังอยางอังกฤษท่ีเราเคยเรียกวาเปนอารย-
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ประเทศ ท่ีเราอยากจะเปนอยางเขา เปนของสมัยใหมน้ีเอง
คนท่ีคุณสุจิตตพูดถึงวาเปนพวกวิถีเถรวาทอะไรน้ัน ก็เปนผู

เลาเรียนจบมาจากเมืองนอก หรือโตมาในระบบของตะวันตก ไม
เคยรูจักดวยซํ้าวาเถรวาทคืออะไร หรืออะไรเปนเถรวาท

ทีน้ี ทานท่ีเขียนบทความก็อาจจะบอกวา เวลาน้ี เถรวาทไม
ไดคุมระบบการศึกษาทางการของรัฐไทยก็จริง แตมีอิทธิพลอยูใน
วัฒนธรรมไทย จึงทําใหเปนอยางน้ี ก็จะตองวิเคราะหวิจัยกันตอ
ไปอีกวา พุทธศาสนาเถรวาทมีอิทธิพลติดมาในวัฒนธรรมไทยใน
ดานไหน สวนไหน แคไหน และในวัฒนธรรมไทยตามคติ “ในนํ้ามี
ปลา ในนามีขาว” (เหมือนกับบอกวา “อยูน่ีดีแลว อยาไปไหน
เลย”) น้ี มีอะไรอื่นอีกท่ีเปนปจจัยเปนองคประกอบปรุงแตงสาํคัญ
ทําไมคนไทยสมัยใหม คอนศตวรรษมาน้ี ท่ีนิยมตามอยางตะวันตกนัก
หนา จึงไมซึมซาบวัฒนธรรมฝร่ังตามคต ิ“บุกฝาขยายพรมแดน” (คติ 
“frontier” - “ท่ีน่ียากไร ตองรุกไปหาขางหนา”) ถึงตอนน้ี ก็จะ
กลายเปนวาตองพูดกันยาวยืดเย้ือไป (แตถาคิดจะวิเคราะหวิจัย
ศึกษากันจริงจัง ก็จะไดประโยชนมาก)

เร่ืองน้ีเรามองในแงดีกอนวา ทานท่ีเขียนบทความน้ีทํางาน
ในเร่ืองของสวนรวม คนท่ีทํางานสวนรวม เราก็มองไวกอนวาทาน
มีเจตนาดีคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม

ในแงน้ีก็คือ คุณสุจิตตก็คงหวังดีตอการศึกษาของประเทศ
ไทย อยางในบทความน้ี ทานก็อยากจะใหการศึกษาของไทยเจริญ
กาวหนารุงเรือง แตดูสภาพท่ีเปนอยูน้ีแลวทานก็เปนหวง แลวทาน
ก็อาจจะไดยินไดฟงเร่ืองเถรวาทมาในแบบท่ีวาเมื่อก้ี ก็รูสึกวามัน
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ขัดขวาง มันทําใหประเทศไทยไมเจริญ การศึกษามันเลยเปนอยาง
น้ี เพราะทานเขาใจวาเถรวาทคือแคทองจํา และท่ีเรียนกันอยูน้ีแค
ทองจําก็เพราะเถรวาท ทานคงรูเขาใจและคิดเห็นอยางน้ี จึงได
เขียนออกมาอยางน้ัน

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เอาเปนวา ในช้ันตน เรามองในแงวา
ทานมเีจตนาดีท่ีมุงหวังความเจริญแกประเทศไทย แตเจตนาดีอยาง
เดียวยังไมพอ จะตองรู ตองเขาใจเร่ืองท่ีวากันน้ันใหชัดเจนดวย

แลวท่ีวาน้ี เราจะพูดแตในดานขอมูลความรู เร่ืองขอเท็จจริง 
เร่ืองของหลักฐานตามท่ีมันเปน เราไมเขาไปยุงเก่ียวกับความเห็น
ของทาน เชนวาทานจะชอบหรือไมชอบใจ ทานจะไมเห็นดวย ไม
เอาดวยกับเถรวาทอยางไร ก็เปนเร่ืองของทาน

เปนเร่ืองท่ีนาเห็นใจอยู ถาหากวาทานไปไดยินไดฟงเขาพูด
มาวา เถรวาทมีความหมายอยางน้ี แลวทานก็วาไป เราฟงแลวก็
อยามัวไปโกรธ ไปข้ึงเคียด หรือไมพอใจ อะไรท่ีเปนความเห็นของ
ทาน ก็ใหทานวาไป แตท่ีเปนเร่ืองของหลักฐานขอเท็จจริง ก็ตองช้ี
แจงบอกแจงไปตามท่ีมันเปน ใหไดความรูความเขาใจ



ดูกันกอนวา เถรวาทท่ีพูดถึง เปนแบบของใคร

ในเร่ืองน้ี ประเด็นสําคัญมีอยู ๒ จุด คือ
หนึ่ง ความหมายของคําวา “เถรวาท”
สอง เร่ืองกาลามสูตร

สําหรับขอหน่ึง คือความหมายของคําวา “เถรวาท” น้ัน ตอน
น้ีเราแยกเปน

๑) ความหมายของเถรวาท หรือเถรวาทในความหมายของ
คุณสุจิตต วงษเทศ

๒) เถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนาเอง

ตามทีอ่านนีก่ช็ดัอยูแลววา ในความหมายของคุณสจิุตต วงษเทศ
“เถรวาท” คอืการเลาเรียนศึกษาแบบเอาแตทองจํา เช่ือฟงครู

อาจารย ทานบอกวาอยางไร กเ็ช่ือตามน้ัน แลวกว็าตามๆ กนัไป

อันน้ีไมไดวาตามถอยคําตรงตัวอักษรของทานผูเขียนนะ แต
จับเอาความอยางน้ี  ผมจับความน้ีถูกไหม (เสียงตอบวา “ถูก”)

เมื่อจับความน้ีถูก เราก็มามองดูวา เถรวาทในความหมาย
ของพระพุทธศาสนาเอง เปนอยางไร

ในความหมายของพระพุทธศาสนา
เถรวาท คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนา ท่ีมุงจะ

รักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจา โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็รักษา

ตัวพุทธพจนเดิมไว ใหซ่ือตรง และครบถวนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
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น่ีหมายความวา จะใหครบหมดจริงยอมไมได  ก็เทาท่ีจะทํา
ได น้ีคือความหมายของเถรวาทในพระพุทธศาสนา

ในแงท่ีหน่ึงน้ี จะเห็นวา เถรวาทมีความหมายไมเหมือนกัน   
คือเราแยกไดเลยวา:

ถาใครมาพูดถึงเถรวาทวาคือลัทธิทองจํา วาตามครูอาจารย  
เช่ือไปเถอะ  เราก็บอกน่ีคือเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตต 
วงษเทศ หรือทานจะบัญญัติอยางไรก็แลวแต

สวนความหมายของเถรวาทที่เปนพุทธศาสนา เราบอกได
ชัดเลยวา คือระบบการสืบทอดพุทธศาสนาท่ีมุงรักษาคําสอน
ด้ังเดิม โดยเฉพาะพุทธพจน ใหคงอยูอยางซ่ือตรง และครบถวน
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

เปนอันตองดูกันกอนวา เถรวาทท่ีเอามาพูดน้ัน เปนเถรวาท
แบบของใคร

ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตร

ทีน้ีก็มาถึงประเด็นท่ี ๒ คือท่ีทานผูเขียน หมายถึงคุณสุจิตต 
วงษเทศ พูดถึงกาลามสูตร โดยโยงมาเขากับเร่ืองเถรวาท คือ ไป
ยกเอากาลามสูตรมาตีเถรวาท

คุณสุจิตตบอกวา กาลามสูตรสอนไว ไมใหเช่ืออยางน้ัน ไม
ใหเช่ืออยางน้ี ไมใหเช่ือครูอาจารย แลวทีน้ี กาลามสูตรน้ันคืออะไร

กาลามสูตร ก็คือพระสูตรหน่ึงในพระไตรปฎก เลม ๒๐ อยู
ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย
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ในประเด็นท่ี ๑ ไดบอกแลววา ตามความหมายของพระพุทธ
ศาสนา “เถรวาท คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนา ท่ีมุงจะ
รักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจา โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็รักษา
ตัวพุทธพจนเดิมไว ใหซ่ือตรง และครบถวนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได”

จากความหมายน้ีแหละ เถรวาทก็ไดรักษาคําสอนเดิมของ
พระพุทธเจาไวจนมาถึงเราในรูปท่ีเรียกวา พระไตรปฎกบาลี

กาลามสูตรเปนพระสูตรหน่ึง ซ่ึงอยูในพระไตรปฎกบาลีท่ี

เถรวาทรักษาไว เพราะฉะนั้น กาลามสูตรจึงมาถึงเราได และเราจึง

รูจักกาลามสูตรได ก็เพราะเถรวาทนี่แหละรักษาไว

ถาพูดอยางงายๆ ก็บอกวา ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลาม-
สูตรใหคุณสุจิตตรูจักดวย

ทีน้ีพอใครอางพระไตรปฎก  เขาก็หาวาติดคัมภีร  คราวน้ี
คุณสุจิตตอางกาลามสูตร ก็คืออางพระไตรปฎกตอนหน่ึงน่ันเอง 
ไปๆ มาๆ คุณสุจิตตก็เลยกลายเปนผูติดคัมภีรดวย

แตท่ีจริง คนท่ีอางพระไตรปฎก อางคัมภีร ไมจําเปนตองติด
คัมภีร แตเขาอางเพ่ือใหเห็นหลักฐาน และตัวคนอางเองก็จะได
ระวังท่ีจะบอกขอมูลใหตรงกับของจริง แลวก็จะไดรูท่ีไปท่ีมา พอได
หลักฐานหรือตัวขอมูลเดิมแลว ทีน้ีละ คนอื่นก็จะตรวจสอบคนที่
อางน้ันได หรือจะคนควาหาความรูใหย่ิงข้ึนไปอีก ก็ทําเองไดโดย
ไมตองมาอาศัยคนท่ีอางน้ันดวย

ตามท่ีวามาน้ี จะเห็นวา เถรวาท กับกาลามสูตรน้ัน อยูดวย
กัน มาดวยกัน แลวก็สอดคลองกัน
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แตถาเอาเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตตละก็ เถรวาท
กับกาลามสูตรก็ตองขัดกัน ถาวาตามกาลามสูตร ก็ไมเอาเถรวาท 
แตถาไมเอาเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตรมาใหอาง

น่ีก็เพราะวา เถรวาทของคุณสุจิตตมีความหมายวาตองทอง
จํา ตองเชื่อตามครูอาจารย  ตองวาตามกันไป  ไมตองถาม  ถาม
ไมได  ของคุณสุจิตตมีคําวา “ไมตองถาม” ดวย ใชไหม

พระนวกะ: ห้ามถามครับ

พระพรหมคุณาภรณ: น่ีแหละ ถาหากวาเถรวาทหมายความวา
ตองทองจํา ตองเชื่อตามครูอาจารย วาอยางไรก็วาตามกันไป หาม
ถาม อยางท่ีคุณสุจิตต วงษเทศบอกน้ัน เถรวาทของคุณสุจิตต ก็
ขัดกับกาลามสูตร เพราะกาลามสูตรบอกวา อยาเพ่ิงเช่ือ อยาปลง
ใจเชื่อเพียงดวยนับถือวาเปนครูอาจารย

แตถาเถรวาทของคุณสุจิตตขัดกับกาลามสูตร เถรวาทของ
คุณสุจิตตก็ไมใชเถรวาทแท เพราะเถรวาทท่ีแทน่ีแหละท่ีสอน
กาลามสูตรวา อยาปลงใจเชื่อเพียงดวยนับถือเปนครูอาจารย

เถรวาทเกบ็กาลามสตูรมา รักษากาลามสตูรไว ถาเราทําตาม
เถรวาท เราก็พากันเรียนชวยกันสอนกาลามสูตรออกไป แตถาเรา
ข้ีเกียจหรือโงเขลา เราไมเรียน ไมชวยกันสอนกาลามสูตร ก็ยังมี 
กาลามสตูรท่ีเถรวาทเกบ็รักษาไวใหคนรุนหลงัมโีอกาสศึกษากันตอไป

รวมความวา ถาเอาเถรวาทตามแบบคุณสุจิตต ก็ขัดกันไป
หมด เถรวาทก็ขัดกับกาลามสูตร และเถรวาทก็ขัดกับเถรวาทดวย 
ถูกไหม
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พระนวกะ: ถูกครับ

พระพรหมคุณาภรณ: ทีน้ี ถาเราเอาเถรวาทตามความหมายของ
พุทธศาสนา ก็ไมมีอะไรขัดกันเลย แตกลับย่ิงสอดคลองกันหมด

บอกแลววา เถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนา ก็
คือระบบสืบทอดพระพุทธศาสนา ท่ีมุงรักษาคําสอนเดิม โดย
เฉพาะพุทธพจน ใหคงอยูอยางซ่ือตรง และครบถวนท่ีสุด เทาท่ีจะ
เปนไปได ก็เพราะทานมุงรักษาคําสอนเดิมใหคงอยู ทานจึงรักษา
กาลามสูตรไวดวย กาลามสูตรอยูมาในพระไตรปฎก เมื่อรักษา
พระไตรปฎกไวได ก็จึงรักษากาลามสูตรไวดวย

กาลามสูตรบอกวาอยาเพ่ิงเช่ืออะไรงายๆ เถรวาทรักษา
กาลามสตูรไวใหเราแลว เราจะเช่ือกาลามสตูรหรือไมเช่ือกาลามสตูร 
ทานก็ไมวาอะไร มนัก็ไมไดขัดอะไรกันเลย กลบัเขากันดีไปหมด

แตถาเราบอกวากาลามสตูรสอนดนีะ ก็กลายเปนวา เถรวาท
น่ันแหละสอนดีน่ี

เปนอันวา เถรวาทกับกาลามสูตรก็สอดคลองกัน เปนเร่ือง
เดียวกัน มาดวยกัน

ทีน้ี เมื่อเถรวาททานอุตสาหรักษากาลามสูตรมาใหเราแลว 
มันก็เปนเร่ืองของเราเอง ท่ีจะเอากาลามสูตรมาใชหรือไม หรือวา
จะปฏิบัติตามกาลามสูตรหรือไม

ถาพระไทยจะสอนกันแบบทองจํา ไดแตวาตามกันไป ไม
ยอมถามครู หรืออะไรทํานองน้ี มันก็เปนเร่ืองของพระไทยเองท่ีไม
ปฏิบัติตามหลักกาลามสูตร



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

อาจจะเปนเพราะเหตุน้ีกระมัง จึงปรากฏวา ในบทความ
หลังๆ คุณสุจิตต วงษเทศ ไดเปลี่ยนถอยคําไปหนอย คือจากเดิมท่ี
เรียกวา “เถรวาท” ก็เติม “ไทย” เขาไป กลายเปน “เถรวาทไทย”
เหมือนจะบอกวาฉันไมไดวาเถรวาทนะ ฉันติเตียนเถรวาทไทยเทา
น้ัน น่ีเปนขอสังเกต

แตท่ีจริง ถาจะใหดี ไมพูดถึงเสียเลยดีกวา เพราะทําใหคน
สับสน

ก็ท่ีจริงอีกแหละ ยังมีแงท่ีนาพิจารณาอีกเยอะ ในยุคท่ีผาน
มาน้ี ถาจะวาพระไทยและคนไทยไดแตเช่ือครูอาจารย ตองเอา
ตามท่ีอาจารยสอน ไดแตวาตามกันไป ไมใหถาม หรือหามสงสัย
อะไรน้ัน ก็ยังนาถามวาเปนอยางน้ันจริงหรือเปลา

เทาท่ีพอนึกได ในยุคต่ืนสมัยใหมน้ี นาจะเปนปญหาตรงท่ี
วา พระไทยคนไทยไมคอยไดเช่ือครูอาจารย เพราะวาไมไดสนใจ
วาครูอาจารยสอนอะไร แลวก็เลยไมรูดวยซํ้าวาครูอาจารยสอน
อะไร แลวจะเอาอะไรมาเช่ือครูอาจารย เขาไดแตทําแบบไทยสมัย
ใหม คือทองจําตําราไปสอบ เปนอยางน้ีตางหาก

หนักกวาน้ันอีก ในยุคของการศึกษาสมัยใหมน้ีแหละ ผูเรียน
บางทีก็เรียกผูสอนวาครูอาจารยไปอยางน้ันเอง แคตามรูปแบบ 
แตมองผูสอนในความหมายท่ีเปนผูถายทอดขอมูล หาไดมองใน
ความหมายของครูอาจารยแทจริงไม

ออ… แลวก็ลัทธิเช่ืออาจารย วาตามอาจารย ทําตามๆ กัน
ไปน้ัน ก็มีช่ือของเขาอยูแลว น่ันคือท่ีเรียกวา “อาจารยวาท” (เขียน
อยางบาลีเปน “อาจริยวาท”) ซ่ึงตางไปไกลจากเถรวาท แทบตรง
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ขามกันเลย เถรวาทก็คือไมใชอยางน้ัน แลวจะมาบอกวาลัทธิเช่ือ
อาจารยเปนเถรวาทไดอยางไรกัน

(คุณสุจิตตเขียนวา “วิถีคิดอยาง“เถรวาท” หมายถึงทองจํา
ตามคําสอน(วาทะ) ของครูอาจารย(เถระ)เปนใหญสุด ใครจะ
ละเมิดหรือสงสัยมิได” ตรงน้ีแหละคือ อาจารยวาท ไมใชเถรวาท)

เอาละ เด๋ียวจะแตกแขนงไปกันใหญ พอแคน้ีกอน

พระไทยไมสอน หรือไมใสใจ ในกาลามสูตร

เอาเปนวา กลับมาพูดในแงของคุณสจิุตต ถาเร่ืองน้ีจะเปน
ปญหา ก็ตองบอกวา ปญหาก็มาอยูท่ีพระไทยและคนไทยเราน่ีเอง
วาตามบทความของคุณสจิุตต วงษเทศ เองน้ัน ก็มตีอนหน่ึงใชไหมท่ี
เขียนวาพระไทยไมเอากาลามสตูรมาสอน น่ีก็ชัดอยูแลว เทากับยอม
รับวาเถรวาทมกีาลามสูตรไวใหแลว แตพระไทยเราเองน่ีแหละ ไม
เอามาสอน

การท่ีพระไทยไมเอากาลามสูตรมาสอนนั้น ก็มองได ๒ 
อยาง คือ หน่ึง ไมสอนเพราะไมซ่ือ คือกลัววา ถาเอากาลามสูตร
ไปสอนชาวบาน เด๋ียวเขาจะไมยอมเช่ือตัวพระท่ีสอนน้ันอีกตอไป 
ตัวพระเองไมซ่ือตรงตามหลัก ก็เลยเก็บไวเฉยๆ ไมยอมสอน แลวก็ 
สอง ไมสอนเพราะไมรู คือเพราะไมรูจักกาลามสูตร ไมไดศึกษา
พระไตรปฎกจริงจัง ก็เลยไมเคยพบเคยเห็นกาลามสูตร

ถาวาตามคุณสุจิตต  วงษเทศ  พูดคลายๆ กับวาพระไทยน้ัน
ไมซ่ือ จึงไมเอากาลามสูตรมาสอน ถูกไหม
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พระนวกะ: กลัวคนจะฉลาดเกิน

พระพรหมคุณาภรณ: น่ันสิ ตัวเหตุมันคืออะไรแน ท่ีจริงน้ัน เหตุ
อาจจะไมใชแค ๒ อยางท่ีพูดไปแลว สองอยางน้ันอาจจะเปนเพียง
ขอปลีกยอยเทาน้ัน

การท่ีพระไทยไมเอากาลามสูตรมาสอนนั้น บางทีจะมาจาก
เหตุผลอีกอยางหน่ึง ซ่ึงอาจเปนสาเหตุตัวจริง คือ ดังท่ีรูกันดีอยู
แลววา พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแบบเถรวาทน้ี ไมมีการบังคับ
ศรัทธา เพราะถือปญญาเปนใหญ ใหศรัทธาเปนเร่ืองยอย มันก็
เลยเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมท่ีปลอยกันตลอดมา ทํานองวาคุณ
จะเอาอยางไรก็แลวแตจะศรัทธาหรือไม คุณจะเช่ือหรือไมเช่ือก็
แลวแต ฉันไมวาอะไร สภาพอยางน้ีกลายเปนเร่ืองธรรมดา 
(เหมือนกับวาคนไทยน้ีไดถือกาลามสูตรกันอยูแลวกลายๆ หรือวา
กาลามสูตรไดซึมซานเขาไปอยูในวิถีชีวิตไทยเปนปกติอยูแลว)

เมื่อเร่ืองเปนอยางท่ีวามาน้ี พระไทยพบกาลามสูตร ถึงแม
ไดอาน ก็ผานๆ ไป ไมสะดุด ไมตื่นใจ เพราะไมเห็นแปลกอะไรนัก
หนา ก็เปนเร่ืองธรรมดาๆ อยางน้ันกันอยูแลว ก็เลยไมใสใจอะไร
กับกาลามสูตร (ย่ิงมาในยุคท่ีอยูกับนิทาน เอาแคตํานานและ
อานิสงส ก็เลยย่ิงไมสนใจ หรือไมอานไปถึง)

ทีน้ีหันไปดูฝร่ัง ก็นาจะรูกันดีอยูแลววาประวัติศาสตรของ
เขาเปนอยางไร ศาสนาของเขาเอาศรัทธาเปนใหญ ถึงข้ันบังคับ
ศรัทธา แลวก็บังคับกันต้ังแตข้ันฆาฟนสังหารบุคคลจนถึงทํา
สงครามศาสนา อยางนอยก็ตั้งพันปท่ีเขาอยูใตการบังคับอยางน้ัน
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ฝร่ังเปนมาอยางน้ี พอมาเจอกาลามสูตรก็ตื่นตะลึงวา อะไร
กันน่ี ศาสนาอยางน้ีก็มีดวยหรือ บอกวาไมตองเชื่อ ไมเคยเห็นท่ี
ไหนเลย ศาสนามีแตบอกวาตองเชื่ออยางน้ันอยางน้ี แตน่ีกลับ
หามวาอยาเพ่ิงเช่ือนะ

ย่ิงตอนน้ัน ฝร่ังเพ่ิงถอนตัวพนออกมาไดจากการบังคับของ
ศาสนา เขามาอยูในยุคตื่นหรือนิยมวิทยาศาสตร (scientism) ก็ถึง
ข้ันอัศจรรยบอกวา โอ… พุทธศาสนาน่ีเปนอยางวิทยาศาสตร

ฝายคนไทย พอฝร่ังซ่ึงเคยถูกศรัทธาบังคับเพ่ิงหลุดออกมา
แสวงปญญากันใหญ แลวต่ืนใจสนใจกาลามสูตร ก็เลยตื่นไปดวย 
ท้ังท่ีตัวเองน้ัน เร่ืองศรัทธาก็เร่ือยเฉื่อย จะเชื่อหรือไมก็ไมวา ไมมี
ใครกดดันบังคับกีดก้ัน จนกลายเปนคนข้ีเกียจสงสัย ไปๆ มาๆ 
ปญญาก็ไมใฝหา ศรัทธาก็ไมเอาไหน ถึงจะต่ืนกาลามสูตรไปกับ
ฝร่ัง ก็แทบไมตื่นในการแสวงปญญา

พระไทยไมซ่ือ หรือวาไมรู

หันกลับมาดูกันอีก ในเร่ืองท่ีวา พระไทยเราน่ี ทําไมไมสอน
กาลามสูตร เอาเฉพาะประเทศไทยนะ อยาไปวาประเทศอื่นเขา 
ประเทศเถรวาทดวยกันก็อยาเพ่ิงไปวาเขา ตองดูกันใหชัดกอน

สําหรับประเทศไทยเราน้ี มีความเปนจริงอยางนอยคงจะใน
ชวงศตวรรษนี้ ท่ีพระไทยเราแทบจะไมพูดถึงกาลามสูตร แตไมนา
จะเปนเพราะไมซ่ือ คือไมใชวารูแลว แตเพราะตัวอยากใหเขาเช่ือ
งายๆ ถาสอนกาลามสูตรไป ก็กลัววาตอไปเขาจะไมยอมเช่ือ เลย
คิดวา ถาเราไมสอนกาลามสูตร เราก็จะพูดอะไรไดสบายๆ คิดวา
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คงไมใชอยางน้ัน แตคงจะเปนเพราะความไมรูเสียมากกวา
เหตุผลน้ีไปโยงกับเร่ืองท่ีจะพูดใหฟงตอไป คือท่ีวา เมืองไทย

เราน้ี คนไทยท้ังพระท้ังโยมหันหลังใหพระพุทธศาสนา หันหลังให
กับสมบัติไทยและวิถีของตัว ไมสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมา
นาน ก็เลยไมรูไมเขาใจพระพุทธศาสนาในแงเน้ือหาสาระ

ตอมามีสวนท่ีเอามาจัดเปนแบบเรียนใหสอนใหเรียนกัน ก็
ไมไดสนใจไมไดตั้งใจศึกษา แลวก็ไมไดถือเปนวิชาสําคัญอะไร จึง
มักจะแคฝนใจเรียนกันไป เพราะจะตองสอบ ก็เรียนกันแคพอให
สอบได เมื่อไมคิดจะเอาสาระ จะเอาแคใหไดช้ัน ก็เลยเอาแคทอง
จําไปสอบ น่ีคือปรากฏการณในยุคของการศึกษาสมัยใหม

พระในยุคสมัยใหมน้ี ยอมยากท่ีจะไดเรียนกาลามสูตรเปน
ธรรมดา เพราะกาลามสูตรเปนเพียงพระสูตรเล็กๆ แมแตพระไตร
ปฎกก็ไมมีกําหนดในหลักสูตรใหเรียนโดยตรง ย่ิงมาเปนยุคท่ีเรียน
แคเพ่ือใหสอบไดช้ัน พระไทยท่ีโดยท่ัวไปไมไดคนควา ก็เปน
ธรรมดาท่ีจะไมรูจักกาลามสูตร ก็เทาน้ันเอง

เมื่อทานไมรู ทานก็ไมมีอะไรท่ีจะมาสอน น่ีก็คือเกิดจาก
ความไมรูท่ีเปนภูมิหลังของเราท่ีเปนกันมาตั้งนานแลว

คุณสุจิตต วงษเทศ อางคําของทานพุทธทาสวา “ครูบา
อาจารยแตกาลกอนกลัวคนจะฉลาดเกินไปเพราะอาศัยกาลาม-
สูตร เลยไมเอามาสอน” แตคุณสุจิตตเอาขอความน้ีมาเขียนโยงไว
กับเร่ืองเถรวาท จึงทําใหคนอานเขาใจเขวไปไดวา พวกครูบา
อาจารยท่ีเปนอยางน้ี คือท่ีไมสอนกาลามสูตรน้ัน เปนการปฏิบัติ
ตามแบบเถรวาท กลายเปนวาพระเหลาน้ี ท่ีไมสอนกาลามสูตรน้ัน 
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เปนเพราะปฏิบัติตามหลักของเถรวาท เพราะเปนพระเถรวาท 
เพราะถือเถรวาท จึงไมสอน

แตถาเรารูเขาใจเหตุผลอยางท่ีพูดขางตนน้ันแลว เร่ืองก็
กลายเปนตรงกันขาม คือ กลายเปนวา พระเหลานี้ ท้ังๆ ท่ีบวชใน

เถรวาท อยูในสายเถรวาท แตก็เขาไมถึงเถรวาท คือ จะโดยไมรูก็

ตาม  หรือโดยไมซ่ือก็ตาม  พระเหลานั้นเขาไมถึงเถรวาท  จึงเอา

กาลามสูตรมาสอนไมได

ถาครูบาอาจารยหรือพระเหลาน้ันเขาถึงเถรวาท หน่ึง ทาน
ก็รูจักและเขาใจกาลามสูตร สอง ทานก็นํามาใชนํามาสอนได 
เพราะฉะน้ันก็ไมขัดกัน แตจะไปวาพระเหลาน้ีไมรูหรือรูแลวไมทํา
เพราะเปนเถรวาท อันน้ีไมถูกแน มันชัดอยูแลววา เถรวาทเปนท่ี
อาศัยของพระเหลาน้ี แตพระเหลาน้ีเขาไมถึงเถรวาท ถูกไหม

น่ีก็เปนประเด็นหน่ึงท่ีจะตองพูดใหชัด ไมเชนน้ันจะสับสน
หมด กลายเปนตลบความเอาวา พระเถรวาทคือพระอยางน้ัน หรือ
วาพระอยางน้ันเปนเถรวาท

เราควรพูดวา พระในเมืองไทยน่ี ท้ังท่ีบวชเถรวาท อยูในเถร

วาทกันมา แตไมรูไมเขาใจเถรวาท นี่! ทานบวชในเถรวาทนะ 

ทําไมทานจึงเขาไมถึงเถรวาท พูดอยางนี้จะถูกตองดีกวา แลวก็

เปนการเตือนสติกัน เปนทางใหมีการแกไขปรับปรุงไดดวย

แตเร่ืองจริงไมใชแคน้ี ถาสนใจ ก็มาดูกันตอไปอีก



๑

ดูสังคมไทย กอนเขาใจเถรวาท

─☺─

เม่ือคนไทยเมินถิ่น หม่ินของไทย

ท่ีจริง เร่ืองน้ีมีแงมองเยอะเลย ตั้งแตในแงของสภาพสังคม
ไทย ซ่ึงแมจะไมอยูในตัวประเด็น ก็เปนเร่ืองเกี่ยวโยงท่ีสําคัญ จึง
นาจะพูดถึงดวย

เมื่อก้ี ไดบอกวา เร่ืองน้ีมีประเด็นสั้นๆ ๒ ขอนิดเดียว แตสอง
ขอนิดเดียวน้ันมันโยงไปหาเร่ืองอื่นอีกเยอะเลย ตอนน้ีก็อยากจะ
พูดเร่ืองปลีกยอยเล็กๆ นอยๆ กอน คือปญหาเร่ืองพ้ืนความรูหรือ
ฐานความเขาใจของคนไทย

เร่ืองท่ีถูกติเตียนน้ี ควรจะมองใหไดประโยชน อยางนอยก็
เปนเคร่ืองกระตุกเตือนใหเรามองดูตัว สํารวจตนเอง จะเห็นวา พอ
คุณสุจิตตเขียนบทความน้ีออกมา เร่ืองก็ฟองเลยวา คนไทยเราน้ี 
แมแตความรูขอมูล ความรูพ้ืนๆ เก่ียวกับเร่ืองของตัวเองน้ี ก็ออน
อยางมาก
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ถาเราถือวาพระพุทธศาสนา แลวก็โดยเฉพาะคือแบบท่ีเรา
รับเอามา ท่ีเรียกวาแบบเถรวาทน้ี เราบอกวาเรานับถือกันมาไมรูก่ี
รอยปแลว แตเราก็ไมคอยรูเร่ือง เขาวาอะไรมา ก็ไมมีหลักไมมีขอรู
ไมมีขอมูลท่ีจะเอามาใชพิจารณา ไดแตฟงตามเขางงๆ ไป บท
ความท่ีเขาเขียนน้ีเปนเร่ืองท่ีฟองใหทราบสภาพอันน้ี

อยางท่ีผมเคยเลาท่ีน่ีวา ถอยหลังไปใกลๆ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
ตอนน้ันทานยังไมเกิดกันใชไหม ท่ีผมบอกวาตอนน้ันคนไทยกําลัง
หันไปมองขางนอก พากันฝากความหวังไวกับอารยธรรมตะวันตก
(ของ “อารยประเทศ”) นิยมชมช่ืนความเจริญแบบสมัยใหมย่ิงนัก
ตามอยางฝร่ัง

ตอนน้ัน  ฝร่ังก็อยูในภาวะอยางน้ี  ท่ีฝ ร่ังเองเรียกวา  
scientism คือตกอยูใตลัทธินิยมวิทยาศาสตร จะแปลวาคลั่งวิทยา
ศาสตรก็ได เขาฝากความหวังไวกับวิทยาศาสตร โยงไปยัง
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม หวังวากระบวนการน้ีจะพามนุษยให
เจริญกาวหนาย่ิงข้ึนๆ เร่ือยไป จนลุถึงซ่ึงความสุข ความสมหวัง 
ความสมบูรณทุกประการ

ดังท่ีเขาเรียกความคิดฝนน้ีวา “คติแหงความกาวหนา” (idea 
of progress) หรือเรียกใหเต็มวา “คติแหงความกาวหนาท่ีมิอาจ
หลีกเลี่ยงได” (idea of inevitable progress)

คนไทยตอนน้ันมองไปทางเมืองนอก ใฝฝนถึงเมืองฝร่ังเต็มท่ี 
แลวก็หันหลังใหกับสมบัติวัฒนธรรมของตัวเอง (ไมนานนักน้ี สัก 
๔๐ ปมาน่ีเอง จึงชักจะเร่ิมหันกลับมานึกถึงสมบัติเกาของตัว แลว
ก็เกิดมีศัพทใหมๆ เชนคําวา “ภูมิปญญาไทย”)
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ตอนน้ัน วัฒนธรรมไทย พวงดวยพุทธศาสนา เปนเร่ืองท่ีคน
ไทยท่ัวไปมองดวยความรูสึกดูถูก วาครํ่าครึ โดยเฉพาะคนท่ีเรียก
วาสมัยใหม สวนชาวบานในชนบทท่ีอาจจะไมรูไมช้ี ก็มัวๆ พราๆ 
ตามกันไป เพราะคนบานนอกก็นึกถึงเมืองกรุงเปนภาพของเมือง
แมน เหมือนอยางคนกรุงนึกถึงเมืองฝร่ังเปนแดนสวรรค คนเมืองก็
มองฝร่ังอยางดูถูกตัวเอง พรอมกับมองคนบานนอกอยางเหยียดๆ

ตองเขาใจวา การคมนาคมสมัยน้ันไมสะดวกอยางย่ิง และ
สื่อสารก็ไมมีหรือไมถึงกัน ฉะน้ัน สภาพท่ีแตกตางกันจึงชัดมาก 
คนบานนอกไดแตนึกฝน แตไมรูจักเมืองกรุง นอยนักจะมีโอกาส
เขากรุง เวลาเขามากรุงเทพฯ เรียกกันวา “บานนอกเขากรุง” ก็เดิน
เกาะกันเปนหมู เขารูกันเลยวาน่ีคนบานนอกมาเขากรุง เวลาจะ
ขามถนนน่ี ตองรอกันมาใหพรอม แลวเดินเปนแถวเลย ขามไป
พรอมกัน ตามกันไป เพราะเขากลัว ไมเคยชิน แตเด๋ียวน้ี ตาง
จังหวัดกับกรุงเทพฯ แทบจะไมตางกันแลว ใชไหม

สมัยกอนโนน ชีวิตคนบานนอกก็ไปอยาง คนในเมืองหลวงก็
ไปอีกอยาง ไกลกันมาก อยางท่ีพูดแลววาคนบานนอกมอง
กรุงเทพฯเปนเมืองสวรรค และคนกรุงเทพฯก็ดูถูกหรือเหยียดคน
ชนบท คนตางจังหวัด หรือคนบานนอกคอนขางจะมากอยู

ท่ีวาคนไทยสมัยใหมดูถูกคนบานนอกน้ัน  ลึกลงไป ความ
เปนบานนอกก็โยงไปหาสิ่งท่ีเปนของไทยท่ีมีมาแตเดิม ซ่ึงรวมไป
ถึงพุทธศาสนา มันโยงตอกันไปเอง

พอพูดถึงวัฒนธรรมไทย พูดถึงเร่ืองพุทธศาสนา คนไทย
สมัยใหมจะมีความรูสึกไมดี มีทาทีเหยียดๆ
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สมัยน้ัน คําวา “สมาธิ” ถาพูดข้ึนมา คนไทยสมัยใหมจะ
เบือนหนาหรือเหยเก ถาใชคําของคนสมัยน้ีก็เรียกวารองย้ี (แต
สมัยน้ันคําวา “ย้ี” ยังไมข้ึนมา) สมาธิ สมถะ วิปสสนา อะไรพวกน้ี
ถูกมองวาเปนเร่ืองคร่ําครึ เหลวไหล ลาหลัง ทํานองจะเปนไสย-
ศาสตร ท่ีคนในยุคนิยมวิทยาศาสตรเขารังเกียจ

จนกระท่ังมาถึงยุคท่ีฝร่ัง โดยเฉพาะอเมริกันหันมาต่ืนเร่ือง
สมาธิ ตื่นศาสนาตะวันออก ตื่นพวก “คุรุ” (Guru) จากอินเดียแดน
ชมพูทวีป (ท่ีคนไทยเด๋ียวน้ีเรียกตามฝร่ังกันโกไปวา “กูรู” แตกลับ
ไมสนใจคุณครูของตน ท่ีเปน “กูรู” คือคุรุ ตัวจริง) น่ันคือ ในชวงท่ี 
counterculture (วัฒนธรรมสวนกระแส) ของฝร่ังแรงข้ึน ตั้งแตราว
ป ๒๕๑๐ เปนตนมา หลังจากน้ัน คําวา สมาธิ สมถะ วิปสสนา
ฯลฯ ก็คอยๆ กลายเปนคํานิยม ชักทําทาจะโกข้ึนมา

แมแตวัดตางๆ ในกรุงเทพฯ คนไทยสมัยใหมยุคน้ันก็มองวา
วัดน่ีกินเน้ือท่ีเปลืองไปเปลาๆ เกะกะ กีดขวาง ทําใหเราสรางความ
เจริญไมได ถาไมมีวัด ก็จะไดสรางโรงงานอุตสาหกรรม สราง
อาคารพาณิชย แลวจะไดเจริญกันใหญ

สมัยน้ัน คนยังไมรูจักเร่ืองมลภาวะ เร่ืองปญหาสิ่งแวดลอม 
คําเหลาน้ียังไมเกิด ยังไมมี คนยังฝนเพลินกับความเจริญของอุต
สาหกรรม ไมเห็นพิษภัยของมัน (คําวา “สิ่งแวดลอม” “มลภาวะ” 
อะไรพวกน้ัน เพ่ิงเกิดหลังจากอเมริกันเร่ิมตระหนักปญหาเหลาน้ี
เมื่อกาวเขาสูทศวรรษ 1970s แลวดวยความตระหนก ก็ขยาย
ความต่ืนกลัวไปท่ัวโลกอยางรวดเร็วในทศวรรษน้ันเอง) คนไทย
ตอนน้ันกําลังเขมนมองแตในเร่ืองความเจริญแบบฝร่ัง มุงหมายใฝ
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หาความสะดวกสบายบันเทิงจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แลวก็
เทคโนโลยีจากเมืองนอก (ตอนหลังน้ี จึงกลับมาเห็นคุณคาของวัด
ท่ีวา โดยไมรูตัว ไมไดตั้งใจ วัดไดชวยรักษาสภาพแวดลอมไวใหแก
กรุงไดบาง อยางนอยก็พอมีท่ีโลงเหลือเปนปอดให)

คนไทยไมรูตัววาสังคมของตนถูกครอบงําทางความคิด ถูก
พัดพาไปในกระแสความเจริญท่ีตอมามีช่ือวาบริโภคนิยม คนไทย
ท้ังหมดท่ีกําลังผจญชะตากรรมรวมกัน ไมรูทันสภาพความเปนจริง 
คนไทยไมเขาใจสังคมของตนเอง ไมเขาใจกันและกัน หันมาขมมา
คอนวาดากัน ดังเชนแนวคิดเศรษฐกิจสมัยใหมท่ีเฟองไปตาม
กระแสนิยมตะวันตก ทําใหมีเสียงกระทบกระแทกเขามาในวัดอยู
เร่ือยๆ วา พระเณรเปน “กาฝากสังคม”

เร่ืองก็เปนอยางน้ีแหละ ไปๆ มาๆ คนไทยก็เหินหางกันไปจน
กระท่ังเราแทบไมรูเร่ืองของตัวเอง เร่ืองพุทธศาสนาก็ไมเขาใจ มี
ทาทีออกไปทางดูถูก เมื่อเปนกันไปถึงขนาดน้ี จนจะไมรูจักพุทธ
ศาสนาแลว คนไทยจะรูไดอยางไรวาอะไรคือเถรวาท หรือวาเถร
วาทคืออะไร

เถรวาทเลือนหาย คนไทยสูการศึกษาสมัยใหม

ท่ีวาไมรูจักเถรวาทน้ัน ไมตองพูดถึงคนไทยท่ัวไปท่ีเปนชาว
บานชาวเมือง แมแตพระไทยท่ัวไปก็ไมรูจักเถรวาท

คําวาคนไทยในท่ีน้ีรวมท้ังพระไทยดวย เพราะอยาลืมวาพระ
ไทยก็มาจากคนไทย คือคนไทยมาบวช และสวนใหญก็มาบวชแค



คนไทย ใชกบเฒา?๓๒

ตามประเพณีท่ีแทบจะหมดเน้ือ เหลือแตรูปแบบ กอนบวชก็ไมได
เอาใจใสเร่ืองของพระพุทธศาสนา บวชแลว พวกหน่ึงก็ยึดถือรูป
แบบน้ันไปสักแตวาตามท่ียึดถือสืบกันมา อีกพวกหน่ึงท่ีมาบวช
ดวยจําใจก็มาก

จุดท่ีนาสังเกตอยูตรงท่ีวา การบวชตามประเพณีเกาน้ัน มา
ประสานเขากับกระแสการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก กลายเปน
ความจริงท่ียอนแยงวา การศึกษาสมัยใหมน่ันแหละเปนแรงผลัก
ดันใหคนมาบวช น่ีหมายถึงคนชนบทสมัยน้ัน

ทําไมเปนอยางน้ัน ก็คอืเร่ืองของสงัคมไทยท่ีจัดการบานเมอืง
กันมาโดยตองเนนศูนยกลางและขางบนกอน เวลาผานมาระยะหน่ึง 
ขางลาง ในชนบท การศึกษาขยายไปไมถึง เด็กบานนอกแทบไมมี
โอกาสเรียนหนังสือในระบบของรัฐเลย อยางดีจบ ป. ๔ ก็สูงแลว 
เปนอันวาจบจริงๆ คือหมดแคน้ัน ไมมีทางไป

ถึงตอนน้ี ชาวบานนอกก็ตองอาศัยประเพณีเกาและสถาบัน
ดั้งเดิมละ คือ พอแมท่ีอยากใหลูกไดเรียนตอ ก็พาลูกมาฝากวัด ให
เรียนนักธรรม หรืออะไรท่ีพอมีใหไดเรียนเปนทางกาวหนาบาง

เด๋ียวกอน อยานึกวาชาวบานนอกเขาเอาลูกมาบวชเพราะมี
ศรัทธาอยากใหลูกสืบตอพระศาสนาหรืออะไรทํานองน้ันนะ ไมใช
หรอก ตัวผลักดันใหบวชก็คือกระแสความนิยมการศึกษาสมัยใหม
แบบตะวันตกน่ีแหละ ท่ีเขาใจกันวาการศึกษาเปนบันไดไตไปสู
ความเจริญกาวหนาในสังคม ท่ีจะไปเปนใหญเปนโต

คนบานนอกก็อยากใหลูกไดเขาสูระบบไตบันไดน้ันดวย แต
เขาไมมีโอกาส การศึกษาของรัฐก็ไปไมถึงชนบท และตัวเขาเองก็



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓

ไมมีเงินจะสงลูกมาเรียนในกรุงหรือแมแตในเมือง
ถึงตอนน้ี  การศึกษาเลาเรียนในวัด  ก็กลายเปนเพียงภาค

สมทบหรือสวนแซมท่ีมาเสริมฐานอยางไมเปนทางการใหแกการ
ศึกษาสมัยใหมของรัฐไทย สําหรับใหคนดอยโอกาสในชนบทมีชอง
ทางเขามาแทรกในระบบการศึกษาสําหรับผูมีโอกาสเหนือกวาใน
เมืองในกรุง

เมื่อเด็กบานนอกเขามาในชองทางท่ีพอจะรอรับโอกาสได
บางอยางน้ีแลว ถาอยากเรียนสูงข้ึนไป ก็เขามาเรียนตอท่ีวัดใน
กรุงเทพฯ เมื่อสอบเปรียญไดช้ันน้ันช้ันน้ี ทางฝายรัฐก็เทียบวุฒิให
พอไปเขารับราชการไดบาง

วากันไป การเลาเรียนในสายของวัดน่ีก็ดีอยางหน่ึง  คือพวก
พระเณรจากชนบท เขามาอยูในกรุงเทพฯ แลวก็ตองไปเยี่ยมญาติ
โยมพอแมพ่ีนองในตางจังหวัด ทําใหมกีารสื่อสารถึงกัน และมีการ
เคลื่อนยายถ่ิน คือ เด็กบานนอกท่ีไมมีท่ีเลาเรียนในทองถ่ินท่ีจะเขา
ถึงระบบการศึกษาของรัฐ ถึงจะไมบวชเณร ก็ไปอยูเปนเด็กวัด เมื่อ
อยากเรียนสูงข้ึน ก็ตามพระบานนอก ท่ีมาอยูวัดในกรุง ซ่ึงเปน
ญาติหรือเปนพระรูจัก เมื่อทานไปเย่ียมบาน ก็ใหทานพาเขามาอยู
ท่ีวัดในกรุงน้ัน แลวก็มีโอกาสไดมาเรียนในกรุงเทพฯ

เปนอนัวา ยอนหลังไปสักคร่ึงศตวรรษ คนชนบท ท่ีมีโอกาส
เขาถึงระบบการศึกษาของรัฐ ไดเรียนสูงข้ึนบาง ก็มาในสายของ
วัดน่ีเอง โดยแยกเปน ๒ กลุม คือ กลุมท่ีมาในเพศพระเณร กับ
กลุมท่ีมาอยูเปนศิษยวัด

สภาวการณน้ี ถามองในแงสังคม ก็เปนการชวยผอนเบา
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ปญหาความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา ท่ีเปนปญหา
ใหญอยางหน่ึงของสังคมไทยในยุคท่ีผานมา

ถึงจะมองในแงของพระศาสนา ก็มีแงดีอยูบางท่ีชวยใหพอมี
พระเณรอยูรักษาวัดไวในสภาพทรงๆ หรือไมใหทรุดมากนัก ใน
ขณะท่ีสังคมไทยเหินหางละเลยทอดท้ิงสมบัติแหงชาติของตัวเอง 
แตก็มีแงเสียท่ีวัดและพระศาสนาไมมีกําลังท่ีจะกาวเดินไปในทิศ
ทางแหงการทําหนาท่ีตามบทบาทท่ีควรจะเปนของตน

พูดงายๆ วา วัดและพระศาสนากลายเปนสวนซอมเสริมหรือ
เปนสวนแทรกแซมระบบของรัฐ ในขณะท่ีตวัเองมแีตออนแอลงไปๆ

 ทําไมเปนอยางน้ัน ดูเอาเองจากท่ีพูดมาน้ัน ก็ชัดอยูแลว ไม
ตองช้ีแจงเลย เร่ิมตั้งแตวา ท่ีใหเด็กไปบวชน้ัน ในใจจริงแลว ท้ังพอ
แม และท้ังเด็ก ก็ไมรูเร่ืองพุทธศาสนา นอกจากตามประเพณีสืบ
กันมาโดยรูปแบบ เชนท่ีวัดรักษาเปนพิธีกรรมไว แลวโดยท่ัวไปก็ไม
ไดคิดวาจะใหลูกไปเรียนใหรูพุทธศาสนา

แตพอแมน้ันใจคิดเพียงวา ลูกเราไมมีโอกาสเลาเรียน ท่ีจะ
ไปเจริญกาวหนาในสังคมได เราจะทําอยางไร มีทางเดียวท่ีอาจจะ
เปนชองทางเขากรุงไปเรียนตอไดบาง ก็ตองพาไปฝากวัด

เพราะฉะน้ัน ท่ีเอาลูกมาบวชเณร ก็ไมไดหวังวาจะใหรูพระ
พุทธศาสนา แตอยากจะใหลูกมีทางกาวหนาในสังคมไทย เผื่อจะ
ไดไปเปนใหญเปนโตบาง ตามคานิยมของสังคมไทยท่ีผนวกเขา
กับความหมายของการศึกษาสมยัใหมของชาติไทยเราน้ี

คานิยมในทางการศึกษาของสังคมไทยในยุคท่ีผานมา ยัง
มิไดเลือนลางหายไป สมัยน้ัน เมื่อเด็กจะไปเลาเรียนในระบบการ
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ศึกษาสมัยใหม ผูใหญก็จะใหพรทํานองน้ีวา “เธอน่ี ตั้งใจมานะ
พากเพียรเลาเรียนเขานะ ตอไปจะไดเปนใหญเปนโต เปนเจาคน
นายคน” หลายทานคงพอจะนึกได และคานิยมน้ีก็ไดเปนพ้ืนฐานท่ี
สืบตอสงผลมาถึงปจจุบัน เพียงแตเบนไปหาจุดเปาหมายใหม

ยุคกอนน้ัน จุดเปาหมายคือมุงจะไปเปนขาราชการ จึงบอก
วา “ใหเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน” แตไมนานมาน้ีเอง 
สังคมไทยกาวเขาสูยุคท่ีธุรกิจข้ึนมาเปนใหญ จุดเปาหมายจึงยาย
ออกจากระบบเดิมแบบขุนนาง หันเบนไปทางกิจการเอกชน ใน
เร่ืองการคาทํากําไร ถาพูดอยางภาษาพระก็คือเบนจากระบบท่ี
เนนมานะ มาเปนระบบเนนตัณหา เปนตัวกําหนดหนทางกาวหนา
ในชีวิต ก็หวังกันอยางน้ี

ยํ้าอกีทีวา พอแมเด็กบานนอกในชนบท ใหลกูมาบวชเปนพระ
เปนเณร ก็หวังวาลูกของเขาอาจจะมีทางไปเลาเรียนในกรุงเทพฯ 
เขาสูระบบการศึกษาเสริมแซมของสังคมไทย ท่ีพอจะชวยใหได
เปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน ตามคานิยมของการศึกษา
สมัยน้ัน เขาไมไดนึกตรงมาท่ีเร่ืองพระศาสนา

สวนตัวเด็กเองท่ีเปนพระเปนเณรมาเรียน ก็เปนเพียงผล
ผลิตของสังคมไทย ท่ีเกิดจากเหตุปจจัยในสังคมน้ัน ซ่ึงถูกบีบให
เขามาหาทางชดเชยการแสวงโอกาสในการศึกษาสมัยใหม จึงเปน
ธรรมดาท่ีแทบจะไมไดใฝจิตสนใจในเร่ืองท่ีเปนสาระของพระพุทธ
ศาสนา หรือในเร่ืองธรรมะน้ันเลย

พูดกันตรงๆ โดยมากก็มาเรียนเอาช้ัน พอใหไดเปนเปรียญ 
เปนนักธรรม ท่ีเขาเทียบวุฒิใหบาง อยางเชนไดประโยค ๓ สมัย
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หน่ึงดูเหมือนจะเทียบไดถึง ม.๖ หรือแมแตไมไดเทียบโดยตรง ก็
รับใหไปสมัครงานบางอยางได เชน สมัยหน่ึง ถาไดนักธรรมโท ก็
ไปสมัครเปนตํารวจ ดังท่ีสมัยกอนน้ีในตางจังหวัด ตํารวจเปนนัก
ธรรมโทกันมาก

ในสภาพสังคมท่ีเปนอยางน้ี พระท่ีรักษาวัดดูแลรับผิดชอบ
การพระศาสนา ก็ตองปฏิบัติอยางรูเทาทัน คือมองออกวา เมื่อ
สังคมไทยมีใจท่ีไมอยูไมเอากับเราแลว แตยังมีคนบางสวนท่ีเขาสง
ผานเขามาอาศัยเราบาง คนเหลาน้ี กอนท่ีจะผานออกไป เราจะ
ตองพยายามฝกปรือเทาท่ีจะทําได ใหเขาผานออกไปแลวจะชวย
สังคมของเขาไดดีท่ีสุด และพรอมกันน้ัน ก็พยายามคัดร้ังคนเหลา
น้ีจํานวนหน่ึงแมจะนอยนิดไว เพ่ือเปนแกนท่ีจะดูแลรักษาชวยงาน
วัดและสืบตอพระศาสนาตอไป

ในภาวะขาดความรู สังคมไทยปรับตัวอยางไร

ท่ีวามาน้ี เปนสภาพสังคมไทยท่ีคนสมัยหลังน้ียากท่ีจะรู 
สวนคนสมัยน้ันเอง ท่ีอยูในเมืองใหญในกรุง โดยเฉพาะในช้ันท่ีมี
โอกาสเขาถึงความเจริญสมัยใหมเต็มท่ี ก็ไดยินไดเห็นเพียงอาการ
เคลื่อนไหว แตไมรูลึกลงไปถึงพ้ืนฐานและสมุฏฐาน ไมรูวาอะไร
เปนไปเปนมาอยางไรในสังคมของตนเอง ก็มองอาการปวยไขหรือ
พิการในสังคมไทยท่ีตัวก็รวมอยูน้ันดวยความไมเขาใจ แลวก็เลย
คิดเห็นไปตามความไมรูไมเขาใจจนกลายเปนความเขาใจผิด และ
มีทาทีทัศนคติท่ีผิด ซ่ึงไมนําไปสูการแกปญหา แตกลายเปนเงื่อน
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ปมท่ีทําใหปญหาของสังคมไทยซับซอนนุงนังแกไขไดยากย่ิงข้ึน

ในสมัยน้ัน มีเสียงพูดติเตียนท่ีไดยินกันอยูเปนประจํา (แม
แตในวัดเอง พระผูใหญบางทานก็วาก็เตือนหรือตําหนิพระท่ีเลา
เรียน) วาพระเณรเหลาน้ี เขามาบวชเอาเปรียบชาวบาน บานไม
ตองเชา ขาวไมตองซ้ือ อาศัยผาเหลืองเลาเรียนหนังสือ เพ่ือจะสึก
ไปแยงอาชีพชาวบาน

คาํวา “บานไมตองเชา ขาวไมตองซ้ือ” น้ี แมแตหัวหนารัฐบาล
คือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๐๒–๐๖) ก็ใช
ในการกลาววาพระเณร แตก็ไมใชเร่ืองท่ีจะไปโกรธเคืองอะไรทาน
หัวหนาคณะปฏิวัติ เพราะปญหามิใชอยูท่ีบุคคล

คําพูดของทานเปนเพียงตัวแทนท่ีสื่อกระแสความคิดของ
ชาวเมอืงหลวงและคนชัน้บนจํานวนมาก ใหเห็นวา แมแตชนช้ันนําท่ี
บริหารประเทศชาติ ก็มองปญหาไมออก แมวาผูเขามาบวชบาง
สวนจะมีพฤติกรรมความเปนอยูซ่ึงชวนใหคนมองอยางน้ัน แตโดย
พ้ืนฐานก็คือเปนปญหาการขาดความรูความเขาใจของคนไทย ท่ี
ไมตระหนักเทาทันตอสภาพความเปนจริงแหงสังคมของตน

เวลาน้ัน ถามองในเชิงสงัคมวิทยา วัดก็คอืชุมชนการศึกษาของ
ชาวชนบทท่ี โดยมไิดตัง้ใจ ไดเกิดข้ึนมากลางกรุง เปนท่ีซ่ึงคนชนบท
ผูดอยโอกาสมาอาศัยเพ่ือมีสวนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา เคียง
ขางคนช้ันบนและคนกรุงท่ีมีโอกาสเหนือกวาทางการศึกษานั้น

(ในสมัยตอมา ไดเกิดชุมชนชนบทกลางกรุงข้ึนมาใหมอีก
อยางหน่ึง แตเปนชุมชนทางเศรษฐกิจ คือชุมชนแออัดหรือสลัม อนั
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เปนแหลงท่ีคนชนบทมาอาศัยเพ่ือเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีใน
เมืองกรุงมีมากกวา หรือหาแทบไมไดในชนบท)

ในชวงป ๒๕๑๒-๖ มีสถิติออกมาวา ท่ีมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร ในจํานวนนักศึกษาท้ังหมด มีผูท่ีเปนลูกเกษตรกรชาว
ชนบทประมาณ* ๕% ไดฟงแลวก็เลยประมวลตัวเลขสถิติท่ีมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึนมาเทียบ คือ แคออกจากกําแพง ม.ธ. 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ขามถนนมหาราชมาเขากําแพง ม.ธ. 
(วัดมหาธาตุ) ทาพระจันทร

ไดตัวเลขออกมาวา ท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ ในป ๒๕๑๖ พระ
เณรท้ังหมดท่ีเปนนิสิตนักศึกษานักเรียน เปนลูกกสิกรชนบท 
๙๑.๖๙% (ลูกชาวนาแทบท้ังหมด) โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี 
มีรูปเดียวเกิดในกรุงเทพฯ นอกน้ันเกิดในชนบทท้ังสิ้น (ตามสถิติป 
๒๕๑๑ พระเณรนิสิตนักศึกษานักเรียนมหาจุฬาฯ เกิดในตาง
จังหวัด ๙๙.๗๑%)

ตอนน้ันไดตัวเลขเปอรเซนตไวแลว ตอนน้ีจะใหชัดย่ิงข้ึน ก็
เลยหาตัวเลขจํานวนมาดูดวย ปรากฏสถิติดังน้ี

ในป ๒๕๑๖ น้ัน ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มนัีกศึกษา 
๘,๕๐๐ คน ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน ๔๒,๘๘๓,๓๐๐.๐๐
บาท†

 คิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอหัว ๕,๐๔๕.๐๐ บาท
                                                                                
* ตามสถิติของปการศึกษา ๒๕๑๔–๒๕๑๗ ในจํานวนผูสอบไดเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ของบานเมืองทั้งหมด มีผูที่เปนลูกเกษตรกรอยูระหวาง ๕.๑๗ - ๕.๘๗%

† จํานวนนกัศกึษา ถือตามเอกสาร พธิพีระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๑๕, 

๑๓–๑๔ ก.ย.๒๕๑๖ (เปนตัวเลขประมาณ) สวนงบประมาณ ถือตาม เอกสารงบประมาณ 

ฉบับท่ี ๓ รายละเอียด ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๖

ของสํานักงบประมาณ (ขออนุโมทนาผูที่เอ้ือเฟอเสาะหาเอกสารมาให เปนอยางมาก)
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ในป ๒๕๑๖ น้ันเชนกัน ท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงมี
พระเณรเรียนอยูท้ังหมด ๙๗๕ รูป มีเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากงบประมาณแผนดิน ในรูปเงินอุดหนุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นอก
น้ัน ไดรับอุปถัมภจากศาสนสมบัติกลาง และมูลนิธิอาเซีย กับเงินบริจาคทั่วไป) คิดเปน
คาใชจายเฉลี่ยตอหัว ๖๑๕ บาท

การท่ีราชการจัดงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนเงินจํานวนมาก ก็เปนเร่ืองท่ีดี แสดงถึงการเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา

แมการ ท่ีราชการไม ได เอาใจใสส ง เส ริมการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงเปนท่ีเลาเรียนของลูกหลานชาวชนบท ก็มิใช
วาราชการและสังคมไทยสมัยใหมจะมีเจตนารายตอชนช้ันลาง

แตท้ังหมดน้ัน เปนปญหาท่ีเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจ อยางท่ีกลาวแลวขางตน

น่ีเปนตัวอยางช้ีสภาพความจริงของสังคมไทยท่ีชัดเจน
คนจํานวนมากเวลาน้ัน มองพระเณรท่ีมาเลาเรียนในกรุงวา

เปนผูเอาเปรียบสังคม
แตมองอีกที พระเณรเหลาน้ันคือผูดอยโอกาสท่ีเสียเปรียบ

ในสงัคม ซ่ึงไดอาศัยวัดในกรุงเปนชองทางท่ีจะเขาถึงโอกาสไดบาง
แลวมองใหมอีกที ใหลึกอีกหนอย ใครจะเอาเปรียบใครก็ไม

ตองมาเถียงกัน ท่ีแนก็คือ พุทธศาสนาน่ีแหละเปนท่ีรับเคราะห 
เพราะวา ในขณะท่ีวัดและสถาบันสงฆ เหมือนกับวาท้ังท่ีไมรูไมตั้ง
ใจ ก็ไดมาชวยผอนเบาปญหาสังคม แตพอมาบริการสังคมแบบน้ี 
ตัวเองท่ีถูกละเลยและถูกอาศัย ก็ย่ิงทรุดถอยออนกําลังลงไป
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ไมตองพูดถึงคนไทย พระไทยก็ไมรูจักเถรวาท

ในสังคมไทย นับแตเร่ิมเขาสูยุคสมัยใหมมาจนถึงหรือเกือบ
ถึงขณะน้ี เมื่อมองลึกลงไปตามสภาพพื้นฐานของสังคม ไมแยก
พระแยกชาวบาน จะเห็นภาพรวมวา ท้ังคนกรุงคนมีในสถาน
ศึกษาของรัฐ และผูขัดสนคนบานนอกในวัด ตางก็ว่ิงแขงกันบาง 
ดิ้นรนซอกซอนบาง หาทางท่ีจะเขาถึงวิถีแหงความเจริญกาวหนา
แบบตะวันตกท่ีกําลังขยายเบงบานข้ึนในสังคมไทย ไมมีใครรูเขา
ใจคิดคํานึงถึงเถรวาท แมแตในหมูของผูท่ีอยูในวัด ก็มีเพียงสวน
นอยนักท่ีจะสงใจมุงมาในทางของพระพุทธศาสนา

สังคมไทยหันหลังใหตัวเอง ละเลยทอดท้ิงพุทธศาสนาและ
อะไรๆ ท่ีเด๋ียวน้ีมีคําเรียกข้ึนมาใหมวาภูมิปญญาไทย เปนอยางน้ี
มานานเรียกไดวาตลอดศตวรรษ

จนมาสะดุดอีกทีดวยเจอพิษของความเจริญสมัยใหม ท่ีฝร่ัง
ตื่นกอนดวยซํ้า และมีสวนนําใหไทยตื่นตาม ทําใหหันมาคิดถึงพระ
พุทธศาสนาและภูมิปญญาไทย กลับจะสนใจกันข้ึนมา

เร่ืองก็กลายเปนวา พุทธศาสนาท่ีเหมอืนถูกท้ิงไปแลว ไดหลง
เหลือมาใหคนไทยปจจุบันพอไดเห็น ก็เพราะยังมีบางบุคคลมอง
เห็นความหมายใสใจจริงจังลงลึกอยูบาง แตโดยสวนใหญก็เพียง
อาศัยติดชายจีวรปลิวไปปลิวมาอยูในวัดกระจายมาถึงชายคาบาน
ตอกันมา

รวมแลวก็คือ เปนปญหารวมกันของคนไทยท้ังสังคมน่ีเอง 
ท้ังคนกรุงคนบานนอก ท้ังคนชั้นบนคนช้ันลาง ตางก็ถูกเหตุปจจัย
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ท้ังภายในและภายนอก ท่ีตัวเองไมรูทัน ไมเขาใจ มาชักนําบาง มา
บีบคั้นบาง ใหพากันถูกพัดพาไปในกระแสสังคม

พอถูกกระแสซัดมาเจอกัน ก็แปลกหนากัน ไมเขาใจกัน มอง
กันไปตางๆ ดูถูกเหยียดหยามกันบาง ดาวาติเตียนกันบาง แตก
แยกกัน อยางนอยก็เขาไมถึงกัน แลวก็ไมคิดท่ีจะรวมมือรวมใจกัน

ถาคนไทยรูเขาใจสังคมของตน แคพอทันกระแสและจับเหตุ
ปจจัยใกลตัว ไกลตัว ท่ีตางกันไดแมเพียงบางสวน ก็จะเขาใจกัน 
และเห็นอกเห็นใจกัน แลวก็จะรวมแรงรวมใจกัน เกิดความสามัคคี 
ท่ีจะชวยกันแกปญหา พาใหสังคมของตนเดินหนาไปได เรานาจะ
ชวยกันสรางความรูความเขาใจใหจิตและปญญาเขามาถึงกัน

เอาเปนวา เมื่อเร่ืองเปนอยางน้ี คือพระเณรมาเรียนหนังสือ
ในวัด ก็ทํานองเดียวกับเด็กท่ีมาอยูวัดไปเรียนในโรงเรียนขางนอก 
ตางก็คดิแตวาจะไดช้ันไดใบสําคัญ แลวก็จะมีโอกาสสึกไปรับราช
การบาง ไปสมัครงานอะไรๆ บาง ไมไดตั้งใจเรียนเน้ือหาธรรมะ จึง
สักวาเรียนเพียงวาทองกันไป จําเอาไว พอใหสอบได ไมไดคิดจะรู
หรือเขาถึงสาระอะไร เปนอยางน้ีกันท่ัวไป

ไปๆ มาๆ การเลาเรียนแบบทองจําท่ีมุงเพียงวาเอาไปใชใน
การสอบใหได โดยไมไดมุงเอาเน้ือหาสาระของพระธรรมวินัย ก็
กลายมาเปนลักษณะแหงระบบการศึกษาของพระ ซ่ึงมันก็โยงกับ
สภาพการศึกษาของประเทศไทยนี่เอง ท่ีการพระศาสนาไปอิงอยู
กับสภาพความเปนไปและเหตุการณความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ไทย ท่ีวาในระบบการศึกษาสมัยใหมของรัฐน้ี คนเลาเรียนกันไป
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โดยมุงเพียงเพื่อใหสอบได หรือเอาดีกันท่ีสอบ
จะไปสอบบาลี บางทีไมไดมีความเขาใจ ไดแตทองจําเอา 

ทองๆๆๆ เขาไป เวลาออกสอบมาตรงท่ีทองไว ก็จะไดเขียนไปเลย
อะไรทํานองน้ี ซ่ึงคดิวาขางนอกวัดในระบบของรัฐ ก็มสีภาพไมตาง
กันเทาไร

ฉะน้ัน การเรียนท่ีวาเปนแบบทองจําน้ี ไมตองสืบไปถึง
เร่ืองเถรวาทหรอก เปนเร่ืองต้ืนๆ ในสังคมไทยของเราเอง เปน
เร่ืองของวิถีไทย ซ่ึงเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอม ความเปลี่ยน
แปลงทางสังคม ในการรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก ท่ีไปไม
ถึงสาระของเขา เชนเดียวกับละทิ้งสาระของเรา

น่ีเปนเร่ืองการปฏิบัติผลีผลามของยุคสมัย ซ่ึงเราจะตองเขา
ใจสังคมของตัว จะไดหาทางแกไขใหถูกตอง

อันน้ีก็ขอพูดไวเปนตัวอยางอันหน่ึง คือเอาแคท่ีไดประสบมา 
หรือพอไดรูไดเห็น วาเปนกันมาอยางน้ี สวนท่ีลึกลงไปอีกวา เลย
จากท่ีทันเห็นถอยไปในสมัยกอนโนน กอนระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตกเขามา พระไทย คนไทย ศึกษาเลาเรียนกันอยางไร อันน้ัน
ขอไวกอน คงจะตองสืบคนอีกไมนอย

แตรวมแลวก็คือ เอาแคท่ีพอทันรูทันเห็นน้ัน ในแงหน่ึง เมื่อ
การเรียนเปนอยางน้ี ไมไดมุงเอาเน้ือหาสาระ พระเณรเองก็ไมคอย
รูเร่ืองพุทธศาสนา แควาพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไมเขาใจ คําวา
เถรวาทก็เลยย่ิงไมรูเร่ือง ไมรูจักวาเปนอะไร ดังท่ีคงยอมรับกันวา
พระท่ัวไปไมรูจักเถรวาท น่ีคือ มันเปนปญหาของสังคมไทยท้ังหมด
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ถาคนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนาแบบของเราซ่ึงเปน
เถรวาทน้ี  มคีวามรูเขาใจพระพทุธศาสนาดี  พอท่ีจะเขาใจคาํวา
เถรวาท พอคณุสจิุตตเขียนอะไรมา คนไทยก็รูหมด ก็ไมตองมา
งนุงงมาสงสัยอะไรกัน ใชไหม

เร่ืองน้ีก็กลายเปนวา เพราะความไมรูของตัวน่ีแหละ จึงทํา
ใหแกวง อยางนอยก็เกิดความสงสัย แลวก็เกิดความสับสน

จึงตองมองใหกวางวา น่ีเปนปญหาของสังคมไทย คือ ไม
เฉพาะวาขอเขียนของคุณสจิุตตจะช้ีไปท่ีปญหาของคาํวา “เถรวาท”
เทาน้ัน แตขอเขียนของคุณสุจิตต ชี้ถึงสภาพของสังคมไทย ที่
รวมถึงตัวคุณสุจิตตเองดวย



๒

วถีิเถรวาทรักษาไว กาลามสตูรไมสิน้

─☺─

หลกัท่ีจะใหไดปญญา แตใชไมเปน เลยยิง่หมดปญญา

ในประเด็นท่ี ๒ ซ่ึงคุณสุจิตต วงษเทศ พูดถึงกาลามสูตร 
โดยโยงมาเขากับเร่ืองเถรวาททํานองวา กาลามสูตรไมใหเช่ืออยาง
น้ันอยางน้ี แมแตครูอาจารย ก็ยังไมตองเชื่อ ตรงขามกับเถรวาท ท่ี
สอนใหเช่ือครูอาจารยอยางเดียว หามถาม ตองวาตามๆ กันไป

ในเร่ืองน้ี ไดพูดไปแลวสั้นๆ ใหเห็นวา ท่ีจริง กาลามสูตรเปน
อันเดียวกันกับเถรวาท คือเปนคําสอนของเถรวาทน่ันเอง โดย
เฉพาะวาเถรวาทน่ีแหละรักษากาลามสูตรไว เรารูจักกาลามสูตรก็
เพราะอยูในพระไตรปฎกท่ีเถรวาทรักษาไว ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมี
กาลามสูตร

ทีน้ี ก็ควรจะหาความรู ใหรูจักและมคีวามเขาใจในกาลามสตูร
น้ันลึกลงไปสักหนอย อยางท่ีวา ถาจะรูอะไร ก็ควรรูใหชัด
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ในกาลามสูตรท่ีจริงมี ๑๐ ขอ เปนคําบาลีวา มา อนุสฺสเวน,

มา ปรมฺปราย, มา อิติกิราย เปนตน

ทีน้ี ประโยคในพุทธพจนตรงน้ี เปนสํานวนภาษาสมัยน้ัน ซ่ึง
ไมปรากฏคํากริยา มีแตคําวา “มา” แปลวา อยา ผูแปลก็ตองคิดไป
วา จะใชคําแปลวาอยางไรดี ซ่ึงก็มักแปลกันวา “อยาเช่ือถือ” เชน
วา “อยาเช่ือถือ โดยฟงตามๆ กันมา อยาเช่ือถือ ดวยการถือสืบๆ 
กันมา อยาเช่ือถือ ตามเสียงเลาลือ อยาเช่ือถือ ดวยการอางตํารา
หรือคัมภีร ฯลฯ”

ทีน้ี ถาไปดูอรรถกถา ทานก็ใสกริยาเติมใหวา “มา คณฺหิตฺถ”
ก็แปลกันวา อยาถือ อยายึดถือ อยาถือเอา บางทานก็ยังไมเต็มใจ 
ก็เลยหาคําแปลกันหนัก อยางผมเองน่ี ก็รอหาคําแปลโดยใชความ
คิดและผานเวลาไปมากมาย

เมื่อเปนอยางน้ี ก็ทําใหนาถามวา ทําไมจะตองใสใจใชเวลา
กันมากมายนัก กับการเลือกหาคําแปลท่ีวามาน้ัน

เร่ืองน้ีก็เก่ียวกับปญหาสภาพของยุคสมัยดวย แลวก็โดย
เฉพาะปญหาของคนไทยท่ีอยูในยุคสมัยน้ัน ซ่ึงทําใหตองทําอะไรๆ 
ดวยความระมัดระวังใหดี

กอนน้ีนานมาแลว คนไทยเราไมรูจักกาลามสูตร จนกระท่ัง
ฝร่ังต่ืนกาลามสูตรข้ึนมา ฝร่ังเจอกาลามสูตรเขา ก็คิดวาอะไรกัน 
มีดวยหรือ ศาสนาท่ีใหเปดใจกวาง ไมตองเชื่อถืออยางน้ี ก็ตื่นเตน
พอฝร่ังต่ืนแลว ไทยก็พลอยต่ืนดวย เหมือนอยางท่ีเคยพูดมาแลว
น่ันแหละ คนไทยท่ีวาเปนคนสมัยใหม ก็ตื่นมาอางกันวากาลาม-
สูตรบอกไมใหเช่ือถืออยางน้ันๆ
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ท่ีจริง ความเปนไปท้ังหมดในเรื่องน้ี เปนขอท่ีนาวิเคราะห
วิจัยท้ังน้ัน เชนวา

- ทําไมคนไทยนานมาแลวจึงไมรูจักหรือไมสนใจกาลามสูตร
- ทําไมฝร่ังเจอกาลามสูตรจึงไดตื่นเตนสนใจมาก
- ทําไมคนไทยพอเห็นฝร่ังต่ืนเตนกับกาลามสูตรจึงไดพลอยต่ืน
เตนกันไปดวย

- ท่ีวาฝร่ังต่ืนเตนสนใจกาลามสตูร  แลวคนไทยก็ตื่นเตนสนใจกา
ลามสูตรดวยนะ ในความตื่นเตนสนใจกันน้ัน ฝร่ังกับไทยมี
ความคิดความเขาใจเหมือนกันหรือเปลา หรือวาฝร่ังกับไทย
มองเร่ืองน้ีดวยทาทีท่ีแตกตางกันอยางไร

บางคําถามก็ไดตอบไปขางตนแลว แตถาจะตอบใหครบท้ัง
หมด ก็ตองวากันอีกยืดยาว คราวน้ีคงไมไหว แตท่ีจะพูดตอไป 
บางอยางก็จะตอบคําถามบางสวนไปเอง

ทีน้ี พอคนไทยสมัยใหมตื่นเตนสนใจกาลามสูตรข้ึนมาแลว 
ตอนน้ันก็มีการยกเอากาลามสูตรข้ึนมาพูดกัน โดยมากเขาใชคํา
แปลวา “อยาเช่ือถือ”

ทีน้ีก็เกิดปญหา คือคนไทยจํานวนมาก ไมนึกไปถึงการใช
ปญญา เพราะไมคุนกับการพินิจพิจารณาสบืคนความรูใหชัดเจน 
พอบอกวา “อยาเช่ือถือ” แทนท่ีจะเขาใจวา เออ เราตองพิจารณา
ตรวจสอบคนควาใหรูจริงกอนนะ แทนท่ีจะคิดอยางน้ัน ก็ท้ิงไปเลย
วา เออ ไมตองเชื่อนะ ไมเอาแลวนะ
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ในขอท่ีวา “อยาเช่ือถือ ดวยฟงตามกันมา” “อยาเช่ือถือ ดวย
ขาวเลาลือ” ฯลฯ ถึงจะไมเช่ือ ก็ยังพอไหว แตพอถึงขอวา “อยาเช่ือ
ถือ ดวยนับถือวาทานผูน้ีเปนครูของเรา” คราวน้ีแหละ ก็มีการพูด
ใหงายๆ สั้นๆ วา อยาเช่ือถือครูอาจารย เอาละสิ อันน้ีจะเปนการ
พูดแบบสรุปความหรือตีความก็แลวแต มนัก็กลายเปนการรวบรัด
หรือเหมาไปเลย ทีน้ีก็ไดเร่ืองละ   

น่ีคือคนไทย อยางนอยก็ในระดับหน่ึงสมัยหน่ึง อะไรๆ ก็เอา
แบบงายๆ มาเจอเร่ืองของการใชปญญา ก็เอางายๆ ดวย บอกวา 
เออ… กาลามสตูรสอนวาอยาเช่ือถือครูอาจารยนะ

มองไกลออกไป ก็กลายเปนวา เช่ืออยางอืน่นะ อยาเช่ือครู
อาจารย หรือไปไกลกวาน้ันอีกวา จะเชื่ออะไรก็เช่ือไปเถิด แตอยา
เช่ือครูอาจารยก็แลวกัน (บางทีเขาก็พูดถึงกาลามสูตรกันแคขอ
เดียวน้ี ขออื่นไมนึกถึง)

ไปๆ มาๆ กาลามสูตรท่ีเปนหลักแหงการใหใชปญญา มาถึง
คนไทย กลับกลายเปนหลักของการไมใหใชปญญา (ก็อยูแคความ
เช่ืออีกน่ันแหละ คือ เช่ือวา ถาเปนครูอาจารยละก็ไมตองเชื่อ) หรือ
มิฉะน้ัน ก็เอากาลามสูตรมาพูดกันพอคร้ึมๆ โกๆ หรือแมแตแค
สนุกปาก

ตอนน้ัน ในวงการศึกษาเลาเรียนในเมืองไทยบางสวนชักจะ
ไปกันไกล ครูอาจารยหลายทานก็เปนหวงวา ถาเอากาลามสูตรไป
สอนเด็กนักเรียนโดยไมระมัดระวัง ไมทําใหจะแจงตลอดกระบวน
ไมทําความเขาใจกับเด็กใหชัดเจน บอกนักเรียนเอางายๆ วาอยา
เช่ือครู ก็จะไปกันใหญ กลายเปนวาพระพุทธเจาสอนไมใหเช่ือครู
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อาจารย ก็จะเขว จะยุง จะออกนอกลูนอกทางกันไป
อาจารยบางทานเอาใจใสมากหนอยในการพยายามพูดเพ่ือ

แกปญหาเร่ืองน้ี เทาท่ีจําได (ถาจําผิดไป หรือพูดอะไรพลาดคลาด
เคลื่อนไป ก็ขออภัยทานไวดวย) อาจารยวศิน อินทสระ ก็เปนทาน
หน่ึงท่ีคํานึงถึงความสําคัญของปญหาน้ี ตอนน้ัน ทานเปน
อนุศาสนาจารย และก็ไปสอนไปบรรยายในโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาตางๆ เขาใจวาทานคงจะพูดเร่ืองน้ีมากอยู

รวมความก็คือ พยายามช้ีแจงกันวา พระพุทธเจาไมไดสอน
ไมใหเช่ือถือครู ทานไมไดหมายความอยางน้ัน แตทานหมายความ
วา อยาเช่ือโดยไมไดคิดพิจารณา หรืออยาเพ่ิงไปลงเอยเด็ดขาด
เอางายๆ วามันเปนอยางน้ี ใหรูจักรับฟงไว แลวก็ศึกษาคนควาใหรู
ชัดเจนเห็นแจมแจง ตรงตามท่ีมันเปนจริง

สาระอยูท่ีวา เมื่อรูจักกาลามสูตรแลว ก็ใชใหถูกหลัก อยาให
คนไทยหลุดหลนไปจากวิถีแหงปญญา

อยาใหไถลเลยเถิดสุดโตงไปเสียอีกทางหน่ึง คือ ไมใชวาเคย
ไปสุดทางขางน้ี พออีกทีก็ไปสุดทางขางโนน กอนน้ี เขาวาอะไรก็
เช่ือไปหมด คราวน้ี ไมวาอะไรก็ไมเช่ือท้ังน้ัน อยูๆ โผลมา ไมไดดู
เปลือกดูเน้ือ ก็เช่ือเลย หรืออยูๆ โผลมาเจอ ยังไมไดดูไดฟงอะไร ก็
ไมเช่ือ กลายเปนคนท่ียึดมั่นในความเช่ือ กับคนท่ียึดมั่นในความ
ไมเช่ือ ไมไดเกิดปญญาอะไรเลย
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คําแปลที่ถูกตองและเต็มใจ ถึงยาก ก็ตองหา

จุดสําคัญซ่ึงเปนท่ีตั้งตนของการเขาใจและใชหลักการน้ีให
ถูกตอง ก็อยูท่ีคําแปลน้ีแหละ ก็จึงตองพยายามหาคําแปลท่ีจะสื่อ
ความหมายไดตรง ชัด พอดีๆ ไมใหเขว เปนถอยคําท่ีคุมความเขา
ใจไมใหคิดตีความเฉไปเสีย

เร่ืองการหาคําแปลหัวขอในกาลามสูตรใหเต็มใจวา ท้ังถูก
ตองตรงดีดวย ท้ังสื่อความหมายชัดเจนเขาใจงายพูดงายสะดวก
ปากดวยน้ี ยากมาก ผมก็ประสบเปนปญหามากับตัวเองอยูนานที
เดียว เลยขอเลาใหฟง อาจจะใหแงมุมความคิดบางอยางไดบาง

ในหนังสือพุทธธรรม ก็เลาเร่ืองกาลามสูตรไว ตั้งแตเขียน
คร้ังแรก ท่ีตอมาเรียกวาเปนฉบับเดิม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ ขอใหเขียนในโอกาสท่ีพระองคเจาวรรณไวทยากร ทรง
มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา คําแปลท่ีลงในพุทธธรรมน้ัน ใชคํา
วา “อยายึดถือ” ซ่ึงเปนคําแปลตาม พระไตรปฎกภาษาไทย 
อนุสรณงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ แตก็ทํา
เชิงอรรถบอกไววายังไมเต็มใจกับคําแปลน้ัน เพราะไมสื่อความ
หมายท่ีชัดเจนมั่นเหมาะตรงพอ

หลังจากน้ันอีกปเดียว ไดจัดทํา พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ คราวน้ี หลังจากหาคําแปล
อยูนาน ก็ไดขอยุติ ตกลงใชคําแปลใหม แทนท่ีจะใชคําเดิมวา 
“อยายึดถือ” ก็เปลี่ยนไปใชคําวา “อยาปลงใจเชื่อ” ดวยการฟงตาม
กันมา, ดวยการถือสืบๆ กันมา, ดวยการเลาลือ ฯลฯ
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(อีก ๒๒ ปตอมา คําแปล “อยาปลงใจเช่ือ” น้ีก็ไดนํามาใชใน
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ ท่ีพิมพข้ึนในป ๒๕๓๗ 
แสดงวาทาง พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พอใจตาม
คําแปลน้ี เพียงแตวาในพระไตรปฎกมหาจุฬาฯ ไปเติมนิดหน่ึงใน
ขอ “อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ” ในพจนานุกรมฯ เขียนไวแค
“ตรรก” แตทานไปเติมประวิสรรชนีย มีรูปสระอะ เพ่ิมเขาไปตัว
หน่ึง แลวก็เติมวงเล็บอธิบายคําวา ตรรกะ อีกหนอย)

ตอมา อาจารยระวี ภาวิไล แหงธรรมสถานจุฬาฯ จะพิมพ
หนังสือพุทธธรรม ก็เลมเดิมน่ันแหละ แตผมขอเวลาทานสัก ๓ 
เดือน เพ่ือขยายความบางแหง แลวเติมโนนเติมน่ี ปรับปรุงน่ัน ทํา
ไปทํามากลายเปน ๓ ป ก็เกิดเปนเลมขยายความข้ึนมา จากฉบับ
เดิม ๒๐๐ กวาหนา กลายเปนฉบับขยายความเกือบ ๑,๐๐๐ หนา

ทีน้ี ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยายความ ท่ีพิมพเสร็จในป 
๒๕๒๕ น้ัน ก็มาดคูาํแปลกาลามสตูรท่ีทําเชิงอรรถท้ิงคางไวอกีวาจะ
ทําใหยุตลิงอยางไร ก็คดิวาจะเอาอยางไรดี ในท่ีสดุก็ปลอยคําแปล
“อยายึดถือ” ไวอยางเดิม แลวเอาคําแปลใหมท่ีวา “อยาปลงใจเชื่อ”
อยางท่ีใชใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ลงไปใสไวในเชิงอรรถ

น่ีก็คือ ไดปรับปรุงขอความของเชิงอรรถในพุทธธรรม ฉบับ
ขยายความ ใหชัดเจนข้ึน ตางไปจากพุทธธรรม ฉบับเดิม พ.ศ. 
๒๕๑๕ คือ ในฉบับเดิมคราว ๘๐ พรรษา ของพระองคเจาวรรณ-
ไวทยากร  เชิงอรรถเขียนบอกวา ยังไมพอใจคาํแปลท่ีวา “อยายึดถือ” 
น้ี แตยังหาคาํแปลท่ีเต็มใจไมได สวนในฉบับขยายความ นอกจาก
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เขียนบอกวายังไมเต็มใจกับคําแปลวา “อยายึดถือ” น้ันแลว ก็ช้ี
แจงเพ่ิมอีกวา “คําวา ‘อยายึดถือ’ ในท่ีน้ี ขอใหเขาใจความวา 
หมายถึงการไมตัดสินหรือลงความเห็นแนนอนเด็ดขาดลงไปเพียง
เพราะเหตุเหลาน้ี ตรงกับคําวา ‘อยาปลงใจเชื่อ’” น่ีก็คือไดใหคํา
แปลใหมท่ีใชในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
พ.ศ.๒๕๑๕ ไวดวย ก็เลยเลาแทรกมายืดยาว

ถึงตรงน้ีก็มีคําถาม ๒ ขอ คือ
๑. ทําไมจึงยุติตกลงใชคําแปลวา “อยาปลงใจเชื่อ”
๒. เมื่อไดคําแปลท่ีตกลงใช คือ “อยาปลงใจเช่ือ” แลว ทําไม

ไมเอาคําแปลใหมน้ี ใสเขาไปแทนคําแปลเกาท่ีวา “อยายึดถือ” ใน
หนังสือพุทธธรรมใหจบไปเสียเลย เหตุใดจึงยังคงคําแปลเกาไว 
แตกลับเอาคําแปลใหมน้ีไปใสเปนคําช้ีแจงในเชิงอรรถใหเร่ืองมาก

คําถามแรก มีคําตอบตามท่ีไดอธิบายไปแลว ขอพูดซํ้าก็ได 
คือ เปนคําแปลท่ีพอจะนับวาสื่อความหมายไดตรง ชัด พอดีๆ ไม
ใหเขว เปนถอยคําท่ีคุมความเขาใจไมใหคิดตีความเฉไปเสีย

เพราะฉะน้ันจึงไดเขียนไวในหนังสือพุทธธรรมวา คําแปลท่ี
บอกไวตามพระไตรปฎกภาษาไทยฯ พ.ศ.๒๕๐๐ วา “อยายึดถือ”
น้ัน ใหถือเอาความหมายวา “อยาปลงใจเชื่อ”

คําวา “อยายึดถือ” หรือ “อยาเช่ือถือ” น้ัน มีความหมายท่ีรู
สึกเหมือนวาจะปฏิเสธเด็ดขาด หรือปดทางไปเสียเลย บางคนอาจ
ตีความไปถึงกับวา เปนการปฏิเสธเอาเสียเฉยๆ ในทันที โดยไมรับ
ฟง ไมพิจารณาอะไรท้ังสิ้น ซ่ึงไมแสดงถึงการใชปญญาแตอยางใด

ทีน้ี แมแตใชคาํวา “อยาเช่ือ” ถามขีอความแวดลอมประกอบ
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ตางกัน ก็มีความหมายไมเหมือนกัน อยางท่ีพูดไปทีหน่ึงแลว ขอ
ความเดิมบอกวา “อยาเช่ือดวยนับถือวาเปนครูอาจารย” แตเขา
เอาไปพูดตัดสั้นวา “อยาเช่ือครูอาจารย” สองประโยคนี้มีความ
หมายตางกันไหม ทานท้ังหลายก็บอกวาตางกัน คือ ขอความเดิม
น้ันบอกวา ไมใชเพราะนับถือเปนครูอาจารยแลว ทานพูดอะไร ก็
เช่ือปุบปบไปหมด แตไมไดบอกวาไมใหเช่ือครูอาจารย หลักน้ีไม
ไดบอกปดไปเลยวา ถาครูอาจารยพูดละก็ อยาเช่ือถือนะ

ย่ิงเมื่อใชคําแปลวา “อยาปลงใจเชื่อ” ก็ย่ิงชวยใหเขาใจชัดไป
เลยวา ไมใชปุบปบก็เช่ือหรือไมเช่ือ อยาเพ่ิงปลอยใจท้ิงปญญายุติ
ยอมรับยึดเอาอยางน้ันอยางน้ีไปในทันทีทันใดโดยไมไดคดิพิจารณา
เสียกอน และเปนการบอกดวยวา น่ีแหละ แมแตครูอาจารยซ่ึงเปน
แหลงท่ีนาเช่ือถือท่ีสุดแลว ทานก็ยังไมใหปลงใจดวนตัดสินลงไป
วาตองอยางน้ัน แตใหพิจารณาตรวจสอบคนควาใหรูเขาใจชัดกับ
ตัว อยาเอาแคเช่ือตามคนอื่น คือตองไปใหถึงปญญาท่ีรูเขาใจ

ในแงน้ีก็เปนการท่ีวา กาลามสูตร นอกจากปองกันไมใหเรา
มีศรัทธาตาบอดแลว ก็ชวยสรางโอกาสท่ีจะใหเรามีศรัทธาชนิดท่ี
เปนทางเชื่อมตอข้ึนไปสูปญญาดวย   

ทําไมจึงฟงอรรถกถา

ทีน้ีก็มาถึง คําถามท่ี ๒ ท่ีวา ในหนังสือพุทธธรรม น้ัน ทําไม
ไมเอาคําแปลใหมท่ีตกลงใช คือ “อยาปลงใจเช่ือ” น้ี ใสเขาไปแทน
คําแปลเกาท่ีวา “อยายึดถือ” ใหจบเรื่องไปเสีย เหตุใดจึงยังคงคํา
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แปลเกาไว แตกลับเอาคําแปลใหมน้ีไปใสในเชิงอรรถ
ขอตอบวา น่ีก็เปนการปฏิบัติตามหลักกาลามสูตรน่ันแหละ 

พุทธธรรมน้ัน เปนหนังสือท่ีมุงจะแสดงหลักคําสอนของพระพุทธ
ศาสนา อันน้ีก็รูเขาใจกันอยู แตพุทธธรรมใชวิธีนําเสนอแบบท่ีจะ
ใหรูวา “ทานวาของทานไว วาอยางไร” ดังน้ัน จึงตองใหผูอาน
หรือผูศึกษาเขาถึงขอมูลและหลักฐานท่ีมีอยูดวยตัวเขาเองไดเต็ม
ท่ีหรือเทาท่ีจะพึงได ถาทําสําเร็จ หนังสือน้ีก็จะเปนอิสระจากผู
เขียน ผูเขียนเองก็เปนอิสระจากหนังสือ และผูอานผูศึกษาก็เปน
อิสระจากผูเขียน (เหมือนท่ีไดบอกไวในบันทึกทายเลมวา ผูเขียน
ทําหนาท่ีเพียงแคพาผูอานเขาไปเฝาไปฟงจากองคพระพุทธเจาเอง 
ถาเขาไปถึงแลว ผูอานก็ไมตองเกี่ยวของกับผูเขียนอีกตอไป)

หนังสือน้ีจึงเนนท่ีตัวขอมูลและหลักฐาน โดยพยายามเวน
ความคิดเห็นของผูเขียนใหมีนอยท่ีสุด แมวาการสรุปความตางๆ 
จะทําไดดวยความคิดเห็นของผูเขียน ก็ตองใหยันกันกับหลักฐาน

เมื่อถึงตอนหาคําแปลของหลักกาลามสูตร พอไดคําแปลท่ี
ตกลงวา “อยาปลงใจเชื่อ” แลว หันไปดูวาจะทําอยางไรกับคําแปล
เกา คือ “อยายึดถือ” ซ่ึงก็บอกแลววา เปนคําแปลของพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ก็ตองดวูาทานแปลไวถูก
ตองตามหลกัอยางใดอยางหน่ึง เชนหลกัภาษาหรือไม (ท่ีจริงก็ดมูา
แลวต้ังแตเขียนหนังสือน้ันแหละ) ก็ชัดวาทานแปลตามอรรถกถา 
คือตรงน้ี อรรถกถาแสดงความหมายของ “มา” วา “มา คณฺหิตฺถ”

เมื่อคําแปลเกาของทานมีหลักฐานอยู สวนคําแปลของเรา
ถือไดวาเปนช้ันตอมา ในกรณีน้ีก็จึงคงคําแปลเกาของทานไว และ
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เอาคําแปลใหมของเราลงไวในเชิงอรรถ
บางทานอาจจะถามวาทําไมตองเชื่ออรรถกถา ซ่ึงตอบได

เลยวา อันน้ีไมใชปญหาเร่ืองความเชื่อ มันเปนเร่ืองของขอมูลและ
หลักฐาน อยางในกรณีน้ี จะเชื่ออรรถกถาหรือไมเช่ือก็ตาม ก็พึง
บอกขอมูลของทานไว อยางนอยก็ในฐานะท่ียอมรับกันมาวาเปน
หลักฐานช้ันรอง ผูอานผูศึกษาจะไดใชปญญาของเขาไดเต็มท่ีโดย
ไมถูกปดบังอําพราง รวมท้ังวาเขาจะไดเอาขอมูลและหลักฐาน
เหลาน้ันมาใชพิจารณาตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับความคิดเห็น
ของเราท่ีเสนอข้ึนมาใหมไดดวย และความคิดเห็นของเรา ถาจะมี
จะแสดง ก็ไมควรใหไปปดบังขวางก้ันขอมูลและหลักฐานท่ีมีอยู 
ซ่ึงผูอื่น ไมวาจะเปนผูอานผูศึกษาหรือใครก็ตาม ก็ควรมีสิทธิเขา
ถึง และควรบอกไวใหชัดวาน่ีเปนความคิดเห็นของขาพเจา

เปนอันวา หนังสือพุทธธรรมตองการนําเสนอส่ิงท่ีมาจากตน
เร่ืองวา เจาของเร่ืองวาอยางไร แลวสืบสายกันมาวาอยางไรๆ เพ่ือ
ใหผูอานผูศึกษาเขาถึงหลักฐานขอมูลตั้งแตแหลงเดิมมาใหตรงให
พรอม จะไดมีโอกาสเต็มท่ีท่ีจะใชปญญาคิดพิจารณาดวยตนเอง
โดยท่ีผูเขียนหนังสือเอาตัวเขาไปแตะใหนอยท่ีสุด

กาลามสูตรใหหลักวา อยาปลงใจเชื่อ (และก็อยาปลงใจไม
เช่ือ) ไปตามสื่อตามท่ีอางและแหลงสรุปความคิดแบบตางๆ แตให
ไปใหถึงความจริง และในการท่ีจะไปถึงความจริงน้ัน ก็พึงมีโอกาส
เขาถึงขอมูลขอเท็จจริงท่ีถูกตองถองแทเพียงพอ
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หันมามองสังคมไทยกันอีกที

ท่ีจริง กาลามสูตรก็มีมาในพระไตรปฎกแตไหนแตไร เราก็
รักษากันมาเปนอยางดีเต็มท่ี แตคนไทยเราน้ีเหมือนกับวาไดแค
เก็บรักษาไว หารูจักกาลามสูตรไม ไมไดพูดถึงกันเลย

ไมเฉพาะกาลามสูตรหรอก หลักธรรมสําคัญๆ อยางปฏิจจ-
สมุปบาท สมัยกอนถอยหลังไปสักคอนศตวรรษมาน้ี ก็ไมไดยินพูด
ถึงกันเลย แตก็ในชวงน้ันแหละท่ีดูเหมือนจะเร่ิมมีการยกข้ึนมา
ศึกษา อยางสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ วัด
บวรนิเวศ ก็ทรงนิพนธเร่ืองปฏิจจสมุปบาทไวเลมหน่ึง ทรงอธิบาย
ไวอยางเปนเหตุเปนผล แลวมาองคท่ีเห็นกันวาเอาจริงเอาจัง ก็คือ 
ทานพุทธทาส ท่ีไดคนควารวบรวมและบรรยายเร่ืองน้ีไวมากมาย

เร่ืองพระพุทธศาสนาท่ีพระเทศนโยมถกกันมากในเมืองไทย
สมัยน้ัน เทาท่ีนึกได ก็คือชาดก เร่ืองเลาประเภทท่ีเราเรียกกันวา
นิทาน และเร่ืองอานิสงสการทําบุญตางๆ เชน อานิสงสสรางศาลา 
สรางหอระฆัง ฯลฯ แมงานเทศนาใหญประจําป คือเทศนมหาชาติ 
ก็คือชาดกน่ันแหละ

กอนน้ัน ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ เสด็จประพาสในหัวเมืองตางๆ 
ไดทอดพระเนตรสภาพความเปนไปหลายอยางท่ีไมนาพึงพอใจ ก็
ทรงหวงใยประชาราษฎรและพระพุทธศาสนา คร้ังหน่ึงไดมีพระ
ราชหัตถเลขามายังสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร-
ญาณวโรรส ทรงปรารภวา พระเทศนสอนชาวบานมีแตเร่ืองนิทาน 
หาขอปฏิบัติยาก ไมนาเลื่อมใส ดังท่ีพิมพไวใน ประมวลพระนิพนธ 



คนไทย ใชกบเฒา?๕๖

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: พระราชหัตถเลขา-

ลายพระหัตถ (มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๕๔) ตอนหน่ึงวา

“เห็นวาการศาสนาในหัวเมืองอยูขางจะเหลว
ไหลเส่ือมทรามมาก เพราะไมมีหนังสือแสดงขอ
ปฏิบัติท่ีจริงแทสําหรับเลาเรียน มีแตหนังสือท่ี
เหลวๆ ไหลๆ ฤาหนังสือท่ีลกึเกนิไป…”

จึงทรงแสดงพระราชประสงคใหมีหนังสือเทศนท่ีเขาใจงายๆ 
สงออกไปใหพระสงฆตามหัวเมืองเทศนาสั่งสอนประชาชน

พูดสั้นๆ ไดวา พุทธศาสนาท่ีเดนในหมูคนไทย คือเร่ืองทาน 
ตอมาในข้ันศีล ก็พอเปนไป สวนดานจิตภาวนา ก็ไปเนนทางอิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริย แตในระดับปญญา เบาบางมาก หรือแทบไมใสใจ

สภาพอยางน้ีเปนมาแตเมื่อใด จะสืบเน่ืองจากกรุงเกาแตก
หรือไม และอาจจะซํ้าหนักลงอกีต้ังแตคราวหันหนาออกไปรับความ
เจริญแบบตะวันตก และหันหลงัใหแกไทยคติท้ังหลายหรืออยางไร ก็
เปนเร่ืองท่ีนาจะสบืสวนคนควากันใหรูเขาใจเทาท่ีจะทําได

แตในประเทศอื่นใกลเคียงเรา เขายังสนใจใกลชิดอยูกับพระ
พุทธศาสนากันตอเน่ืองสืบมา อยางท่ีเห็นไดชัดในลังกา และพมา

เร่ืองน้ีสัมพันธกับเหตุผลท่ีพูดไปเมื่อก้ีน้ีดวยวา ยอนหลังไป
ประมาณศตวรรษหน่ึงเมื่อเขาสูสมัยใหม คนไทยเราหันออกไปตื่น
รับความเจริญแบบฝร่ัง พรอมกับหันหลังใหสมบัติและวิถีของตัว
เอง ท้ังพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คนไทยไมสนใจ แถมดูถูก
หรือเหยียดๆ ดวย
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ขณะท่ีคนสวนใหญละท้ิง ไมสนใจ ก็มีคนสวนหน่ึงเพียง
จํานวนนอยเอาใจใส ตัง้ใจรักษาไว แตมกัเปนแบบปฏกิิริยาสวนทาง 
ซ่ึงชวยรักษาใหเหลอือยูไดบาง แตกลายเปนเพียงการยึดติดหวงแหน
ไมลืมหูลืมตา ท้ังสองพวกเลยสุดโตงไปคนละทาง แตเหมือนกันท่ี
ตางก็อยูใตครอบของความไมรูเทาทันขาดความรูความเขาใจ

เราเดินมาในวิถีทางท่ีตรงขามกับเพ่ือนบาน ประเทศอยาง
ลังกา พมาน้ัน เขาผานประวัติศาสตรมาคนละแบบกับเรา

เราเปนประเทศท่ีไมเคยตกเปนอาณานิคม ไมไดเปนเมือง
ข้ึนของใคร เปนขอดีท่ีเราภูมิใจ แตก็มีขอเสียท่ีวาคงจะเปนเพราะ
มัวหลงตนโดยไมรูตัวจากความประมาท ก็เลยไดแตตามรอรับเอา
ความเจริญจากเขามาเสพอยางขาดสติ

เหตุปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหเรามัวหลงเพลิดเพลิน
ตามเขา ก็คือการท่ีไมถูกกดข่ีบีบคั้นจากลัทธิอาณานิคมน้ัน เราจึง
ไมมีความรูสึกในทางไมดีตอฝร่ัง มีแตความช่ืนชมในความเจริญ
กาวหนาของเขา ก็เลยเพลินท่ีจะตามรับตามเอาอยางเขา

ท่ีจริง การท่ีไทยถูกฝร่ังผูหาเมืองข้ึนมาบีบคั้นเอา และเกิด
ความเจ็บแคนเปนปฏิปกษข้ึนมา ก็มีอยูบาง แตเปนระยะส้ันๆ พอ
ผานไปไดไมนานก็ลืม อยางเชน ฝร่ังเศสเอาเรือรบมาปดแมนํ้า
เจาพระยา จนเกิดเกร็ดเร่ืองพระพิเรนทรข้ึนมา

คําท่ีพูดกันวาทําอะไรพิเรนทรๆ หรือเลนพิเรนทร น่ี เลากัน
วา “พิเรนทร” ท่ีหมายความวาทําอะไรแปลกๆ ทําแผลงๆ น้ัน เปน
คําท่ีเกิดข้ึนในตอนน้ัน คอืเกิดจากอาการท่ีมชีาตนิิยมข้ึนมาจะสูกับ
พวกฝร่ังเศสท่ีเอาเรือรบมาปดแมนํ้าเจาพระยา บังคับใหไทยตอง



คนไทย ใชกบเฒา?๕๘

ยอมเสยีดินแดน (นาจะเปนเหตกุารณใน ร.ศ.๑๑๒/พ.ศ.๒๔๓๖) อนั
น้ีเอาไวเลาทีหลงั

ตอนท่ีพวกอังกฤษและฝร่ังเศสมาคุกคามเรา จนทําใหใน
หลวงรัชกาลท่ี ๕ ตองทรงยอมเสียดินแดนทางตะวันออกดานลาว
และเขมรใหแกฝร่ังเศส และสละดินแดนทางใตดานแหลมมลายูท่ี
เปนมาเลเซียปจจุบัน และทางตะวันตกดานพมา ใหแกอังกฤษไป
ตอนน้ันคนไทยโกรธแคนฝร่ังมาก แตมันเปนเหตุการณชวงสั้น เขา
ไมไดเขามาอยูปกครองเรา พอผานเหตุการณน้ันไปแลว คนไทยก็
หันไปตื่นรับตื่นเอาอยางความเจริญแบบตะวันตกตอไป

การต่ืนเอาอยางฝร่ังของคนไทยน้ันมี ๒ แบบ คือ ในชวงท่ี
เผชิญภัยคุกคามของฝร่ัง เราเอาอยางเพื่อใหทันฝร่ัง จะไดเจริญทํา
อะไรๆ ใหสูฝร่ังได แตพอผานพนภัยคุกคามน้ันไปแลว เราเอา
อยางแบบท่ีสอง แบบน้ีก็จะใหทันฝร่ังเหมือนกัน แตแทนท่ีจะ “ทํา
ใหทัน” เรากลายเปนจะรับใหทัน แถมท้ิงของไทยไปเสียดวย คือ
เอาใหทันแคในการตามรับ ตามเสพ ตามบริโภคของท่ีมาจากเขา

คนไทยมองวา ฝร่ังชาติตะวันตกเจริญกาวหนาเหลือเกิน 
เปนอารยประเทศ อุตสาหกรรมกําลังเร่ิมเฟอง เขามีสิ่งประดิษฐ มี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอะไรมาใหมๆ ก็อยากได อยากจะใช คอย
รอซ้ือหามาแขงกันเสพ แขงกันบริโภค (ไมไดแขงกันผลิต) เชน 
กลองถายรูปมา ก็ตื่นหามาถายกัน มีวิทยุมา ซ่ึงสมัยกอนน้ันหา
ยาก บานไหนมีก็โก ท้ังท่ีใชก็ลําบาก เคร่ืองใหญๆ ตองมีหลอด กิน
ไฟ ใชถานไฟฉายเปนกระบะ หลายสิบกอน เอามาเรียงๆ กัน ถา
หัวถานไฟข้ัวคลาดกันหนอย ก็ไมติดแลว คนหาเหตุวาทําไมมันจึง
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ไมดัง ตองแกกันยุง อะไรอยางน้ี
ก็เปนอันวา คนไทยหันไปหาความเจริญแบบตะวันตก มอง

ตะวันตกเปนอารยประเทศ ลุมหลงไขวควาหาความเจริญจากขาง
นอก และหันหลงัใหตวัเอง เร่ืองของตัวเองไมรู จนเร่ืองราวความรูท่ี
มาเรียกกันทีหลงัวาไทยคดแีละภมูปิญญาไทย ขาดตอนหายไปมาก

ถาวิถีเถรวาทไมรักษาไว ไทยคงหมดตัว

ทีน้ี  หันไปดูประเทศเพื่อนบานท่ีตกเปนอาณานิคม  กลับ
ตรงขาม ชนชาติเหลาน้ีเกิดความรูสึกชิงชังตอตานฝร่ัง เพราะถูก
ปกครอง ถูกบังคับ ขมเหง กดข่ี จึงเกิดความโกรธแคน ไมพอใจ 
แลวก็กอปฏิกิริยาหันเขามายึดมั่นวิถีทางและสมบัติของตัวเอง
อยางเหนียวแนน อะไรท่ีเปนของนอกของฝร่ัง ไมเอาท้ังน้ัน ปฏิเสธ
ไวกอน แตอะไรท่ีเปนของตัว จะตองยึดมั่นเชิดชูรักษาไว ก็เลยตรง
ขามกับไทยท่ีดูถูกของตัวเอง แตหันไปเชิดชูอยากจะเปนอยางฝร่ัง

จะเห็นงายๆ วา คนในประเทศท่ีเคยตกเปนอาณานิคม
อยางพมาและลังกา จะรักษาแมแตแบบแผนเคร่ืองแตงกาย อยาง
คนพมาก็ยังนุงโสรง คนลังกาถึงวันพระหรือในพิธีทางพระพุทธ
ศาสนา ไมวาผูสําเร็จราชการหรือนายกรัฐมนตรี ก็เชนเดียวกับชาว
บาน ตองนุงหมชุดขาวของอบุาสก คนไทยไมมหีรอก คนละเร่ืองเลย

วากันไป คนลังกาคนพมาซ่ึงหันไปยึดของตัวเองเต็มท่ี แบบ
ท่ีเปนปฏิกิริยาตอตานฝร่ัง อะไรเปนของฝร่ัง ก็เปนปฏิปกษไมยอม
รับน้ัน บางทีก็เปนสุดโตงเลยเถิดไปเหมือนกัน แตมันก็เปนหนทาง
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ท่ีเขาจะรักษาตัวไว
ไทยก็สุดโตงไปทางหน่ึง พมาลังกาก็สุดโตงไปอีกทางหน่ึง ก็

มีแงดีแงเสียคนละแบบ แตจะดีมากดีนอย หรือเสียมากเสียนอย ก็
อยูท่ีมีสติสัมปชัญญะแคไหน

แงดีอยางหน่ึงของเขาก็คือ เขารักษาสมบัติของตัวเองไวไดดี
หนอย อยางการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย การรักษาสืบตอพระ
ไตรปฎก ตลอดจนคัมภีรปลีกยอยท้ังหลายตั้งแตอรรถกถาลงไป
เขายังหนักแนนมาก พระพมายังมีองคท่ีจําพระไตรปฎกประมาณ 
๒๒,๐๐๐ หนา ไดท้ังหมด วาปากเปลาได ซ่ึงรัฐบาลของเขาตั้งไว
ในตําแหนง “ติปฏกธร”

ท่ีจริง ในเร่ืองพระพุทธศาสนาน้ี ไทยก็มีเคาท่ีจะเอาจริงเอา
จังเปนผูนํา ดังจะเห็นวา ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงริเร่ิมงานซ่ึงทําให
ไทยเปนชาติแรกท่ีพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนเลม
หนังสืออยางสมัยปจจุบัน ถึงกับไดพระราชทานแจกไปในประเทศ
ตางๆ ตั้งแตฝร่ังไปจนถึงญ่ีปุน

แตเสร็จแลว คนไทยซ่ึงกําลังต่ืนเพลินกับความเจริญของฝร่ัง
ในความหมายแบบนักบริโภค นอกวังออกมาก็ไมไดสนใจสืบงาน
สานตอ (ท้ิงไปเลย) ไดแตหันไปเพลินรับเพลินเสพความเจริญท่ี
ผลิตมาจากฝร่ังจนถึงญ่ีปุนเร่ือยมา

ปจจุบันน้ี เราจะชําระสอบทานพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 
ฯลฯ คมัภีรของเราไมเปนท่ีเต็มใจ เหลือไมคอยครบบาง หาฉบับได
ยากบาง บกพรองแงโนนแงน้ี เรามกัตองไปเอาของพมามาเปนหลกั
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แตรวมแลว สภาวะในเวลาน้ีก็คือ คัมภีรท้ังหลาย ท่ีมีมาท้ังหมด
ตลอดสาย เรามีไมครบ รักษาไวไมไดพรอมอยางเขา

ไมเฉพาะดานคัมภีร แมในดานการปฏิบัติ เร่ืองกรรมฐาน
ของไทยท่ีสืบๆ มา กลายเปนไปเนนกันในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
จนกระท่ังเหินหางเลือนลางไปจากชีวิตของคน สวนการเจริญ
วิปสสนาท่ีนิยมกันข้ึนมาในสํานักตางๆ ตั้งแตแบบยุบหนอ-พอง
หนอ ตามแนวของพระมหาเถระ มหาส-ีสยาดอ ซ่ึงพระอาจารยไทย
สอนกันมากวาคร่ึงศตวรรษ จนถึงสํานักของทานโกเอนกา 
อาจารยพมาเช้ือสายอินเดีย (ศิษยของทานอู บา ข่ิน ในสายของ
พระมหาเถระ เลด-ิสยาดอ) ท่ีเขามาตั้งและขยายเพ่ิมข้ึนๆ ก็เปน
แนวปฏิบัติท่ีไปศึกษามาหรือรับมาจากพมา

การเรียนอภิธรรมก็พรอมๆ กับการสอนวิปสสนาน่ันแหละ 
เร่ิมจากพระอาจารยพมา คือพระภัททันตวิลาส แลวก็ขยายออกไป
ตามวัดสําคัญๆ และวัดในตางจังหวัด ตลอดจนมูลนิธิของญาติ
โยม เปนโรงเรียนพระอภิธรรม เปนอภิธรรมมหาวิทยาลัย

แมกระท่ังการเรียนภาษาบาลี อยางท่ีบอกแลววา ตั้งแตเขา
สูสมัยใหม ก็มักเรียนกันแคใหสอบไดช้ันไดใบ เหมือนในการศึกษา
ของฝายบานเมือง ความเขาถึงเน้ือหาสาระก็จางลงๆ และการ
เรียนแบบเกาเอาเน้ือลงลึกก็เลือนหาย พอมาถึงปจจุบันกลายเปน
วา การศึกษาภาษาบาลีแบบแนนหนักลงลึก ตองมองไปที่สํานัก
ศึกษาบาลีสายจากพมา ดังเชนวัดทามะโอ ท่ีลําปาง

เปนอันวา เวลาน้ี ในเมืองไทยท่ีเจริญอยางสมัยใหม การ
ศึกษาพระพุทธศาสนา ท้ังปริยัติและปฏิบัติ จะเรียนภาษาบาลี จะ
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ศึกษาพระคัมภีร จะเชี่ยวชาญพระอภิธรรม  หรือจะเจริญวิปสสนา 
ตองหันไปพึ่งพาประเทศเพ่ือนบานท่ีเคยเปนเมืองข้ึน ซ่ึงไมยอมข้ึน
ตอความเจริญของฝร่ัง ท่ีบางทีมองกันวาเปนประเทศลาหลัง
กลายเปนวา ความรูพระธรรมวินัย ในเรื่องของตัวหลักน่ีเราก็เลย
ลาหลังเขา เราไดแคสืบตอแบบแผนหรือรักษารูปแบบ

ไปๆ มาๆ คําวา “ข้ึน” หรือ “ไมข้ึน” อาจจะตองมองกันหลาย
ช้ัน พวกท่ีเปนเมืองข้ึน ไมยอมข้ึน แลวมีสิ่งท่ีไมตองข้ึน ผูท่ีไมเปน
เมืองข้ึน แตชอบไปข้ึน แลวตัวไมมีเลยตองยอมข้ึน ฯลฯ

มีคําท่ีพูดกันมาในเมืองไทยอยางหน่ึง ซ่ึงจะพูดกันระหวาง
ประเทศดวยหรือเปลา ก็ไมไดไปตามฟง คือ เราพูดกันมาวา “ไทย
วินัย ลังกาพระสูตร พมาอภิธรรม” หมายความวา สามประเทศ ซ่ึง
เปนประเทศเถรวาทดวยกันน้ี เดนคนละดาน ไทยเดนทางวินัย 
เครงครัดในแบบแผน รักษารูปแบบระเบียบไวไดดี สวนลังกาโนน
เกงทางพระสูตร แลวก็พมาเกงทางอภิธรรม

น่ีก็ออกนอกเร่ืองไปแลว เปนความรูประกอบปลีกยอย  แตก็
ชวยใหเกิดความเขาใจชัดมากข้ึน ใหเห็นวา ในความเปนมาต้ังแต
เดิมน้ัน ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานจะเปนอยางไรแคไหนก็
ตาม แตถึงเวลาน้ี สภาพท่ีเปนอยูและภาพท่ีปรากฏก็คือ ไทยเรา
เหมือนกับยอมรับตัวเองวาออนมากในเร่ืองพระพุทธศาสนา ท้ังใน
ดานความรู และการปฏิบัติ จนกระท่ังวา คัมภีรก็ตองเอาจากเขา 
วิปสสนาก็ตามเขา เด๋ียวน้ีก็เอาพมาเปนแบบเปนหลัก

ในท่ีสุด ของตัวเหลืออยูบางก็เลือนราง แตท่ีเดน ไมวาแบบ
สมัยใหม หรืออยางแผนเกา ตองเอาจากตางประเทศท้ังน้ัน
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สรุปวา เมืองไทยเรามีภูมิหลัง  โดยเฉพาะประวัติศาสตรชวง
เขาสูสมัยใหม ท่ีตัวเองแทบจะขาดตอนไปเสียเลย อะไรตางๆ ของ
ตัวเอง  อยางท่ีเด๋ียวน้ีมีศัพทใหมๆ  เรียกวาภูมิปญญาไทย  อยาง
เร่ืองวิชาแพทยแผนไทย อะไรตออะไร ขาดตอนไปเกือบหมดแลว  
กวาจะรูสึกตัวหันกลับมาฟนข้ึนใหมน้ี มันหายไปเยอะแยะแลว  
จะไดคืนสักเทาไรก็ไมรู

แมแตในเรื่องพุทธศาสนาน้ี  ถาไมมีพระไตรปฎก ไมมีคัมภีร
ท้ังหลายท่ีรักษากันไว ก็คงแทบจบสิ้นกันไปเลย

ดีแตวาคัมภีรยังอยู ถึงแมจะไมเรียน ไมศึกษา ไมสนใจ 
คัมภีรก็ยังรักษาเถรวาทท่ีมีกาลามสูตรไว รอใหกลับไปศึกษาเถร
วาทรวมท้ังกาลามสูตรในเถรวาทน้ันกันไดใหม

ถึงแมคนและพระจะไมเขาถึงเถรวาท ถึงเถรวาทจะถูกทอด
ท้ิงไป  แตวิถีเถรวาทก็ชวยใหมีคัมภีรเหลือไว  คือพระไตรปฎกท่ีมี
กาลามสูตรเปนตนน้ันยังคงอยู เพราะไดใชวิถีเถรวาท ท่ีใหรักษา
ขอมลูตนแหลงเดิมไวใหถูกตองครบถวนท่ีสดุ ท้ังท่ีไมใสใจแลว ก็เลย
เหลืออยูได และยังมีแหลงภายนอกในวิถีเถรวาทน้ันท่ีพอจะอาศัย

เอาละ น่ีก็เปนอันไดพูดในประเด็นท่ี ๒ โยงกันกับประเด็นท่ี
หน่ึง คือ พูดถึงกาลามสูตร ท่ีตองเขาใจใหชัด และปฏิบัติใหถูก 
โดยโยงมาเขากับเร่ืองเถรวาทวา กาลามสูตรมากับเถรวาท และอยู
ไดดวยเถรวาท เปนเร่ืองท่ีสอดคลองไปดวยกัน ประเด็นมีแคน้ี แต
ไดพูดเร่ืองประกอบออมไปเสียมากมาย เอาเฉพาะตัวประเด็นน้ัน 
ชัดพอหรือยัง

พระนวกะ: ชัดพอครับ



๓

กาลามสูตร ตองขุดใหถึงปญญา

─☺─

เชื่อฟงใหไดศีล รับฟงใหไดปญญา

นาสังเกตวา คุณสุจิตตเวลาพูดถึงเถรวาท จะยํ้าเร่ืองการ
เช่ือถือเช่ือฟง เหมือนกับวาการเชื่อถือเช่ือฟงน้ันเปนความหมาย
ของเถรวาท แตถาพูดกันอยางเครงครัดแลว การเช่ือถือเช่ือฟงไมมี
ในความหมายของเถรวาทเลย

ความเปนเถรวาทอยูท่ีการรักษาขอมูลไวใหครบถวนและถูก
ตอง คนท่ีรักษาขอมูลไวใหแมนยําสมบูรณน้ัน ไมจําเปนวาเขาจะ
ตองเช่ือตามขอมลูน้ันหรอก แตเขาตองการไดของจริงท่ีจะศกึษา เพ่ือ
จะไดไมหลงผิดไขวเขว จะไดไมพลาดจากวิถีของการพัฒนาปญญา

(ถาจะเช่ือก็คือ เช่ือวาเปนของจริง ไมใชเช่ือวาเปนความจริง)
ดังน้ัน พึงเขาใจกันใหตรงใหชัดวา ความเปนเถรวาทอยูท่ี

การมุงรักษาตัวคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไวใหครบถวนแมนยํา
ท่ีสุด (เทาท่ีจะทําได) เปนเร่ืองท่ีสนองวัตถุประสงคในการศึกษา
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การรักษาไว กับ การใหเชื่อ ไมเห็นจะเหมือนกันท่ีไหน
เร่ืองการเชื่อฟงอะไรตออะไรโนน ไมไดอยูในสาระ ถาจะ

เก่ียวของกับเถรวาท ก็เปนเร่ืองประกอบแวดลอม คือเปนเร่ืองตาม
ปกติธรรมดาของหลักสามัญในทางจริยธรรม

จะเห็นวา ไมวาในศาสนาไหน ในลัทธิไหน ท่ีมีหลักศีลธรรม 
จริยธรรม ก็จะตองสอนใหรูจักเช่ือฟงผูท่ีควรเช่ือ เชน เช่ือฟงพอแม 
เช่ือฟงครูอาจารย ฯลฯ มีกันท้ังน้ัน

แลวเทาท่ีรูท่ีทราบ คําสอนในเถรวาทเนนเร่ืองการเช่ือฟง
แบบน้ีนอยกวาลัทธิศาสนาสวนมากดวยซํ้า บางลัทธิศาสนาเนน
เร่ืองการเชื่อถือยึดถือเช่ือฟงน้ีชนิดเอาเปนเอาตายกันเลย

ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทน้ัน ความเช่ือถือและเชื่อฟงน้ี
เราก็ถือเปนเร่ืองประกอบท่ีสําคัญเหมือนกัน เปนหลักปฏิบัติข้ันตน
ในทางความประพฤติ ท่ีสมัยใหมเรียกวาจริยธรรม สมัยกอนเรียก
วาศีลธรรม (คือเปนธรรมข้ันศีล) ท่ีวาใหเช่ือฟงพอแมครูอาจารย 
อะไรอยางน้ี ซ่ึงก็เปนหลักธรรมดาสําหรับการอยูรวมกันในสังคม
โดยถือวาพอแมครูอาจารยเปนตนน้ัน อยางนอยก็มีประสบการณ
มากกวา และตามปกติก็มีความหวังดี มีเมตตากรุณา ตอลูกหลาน
หรือตอลูกศิษย จึงควรจะเปนท่ีนาเช่ือถือ

คนท่ียังมปีระสบการณนอย ยังไมรูอะไรมาก เมือ่ไมรู ก็เปด
ชองของตวัเองท่ีจะเช่ือคนอืน่ ทีน้ี ถาลกูไมเช่ือฟงพอแม แตไปรอเช่ือ
คนอืน่ เชนเช่ือโจร จะยุงไหม ก็ยุงแน เมือ่พดูในระดับน้ี ในเถรวาทก็มี
คําสอนแบบท่ีวา ควรเช่ือฟงพอแมครูอาจารย แตไมไดใหเช่ือแบบ
บังคับหรืองมงาย มีแตใหพัฒนาการใชปญญาควบคูไปดวย โดย
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ใหรูจักรับฟง แลวก็เอามาไตรตรองพิจารณาสอบสวนคนควา
ตรงน้ีแหละก็มาเช่ือมกับหลักของกาลามสูตร จากจุดเร่ิมท่ี

ความเช่ือคือศรัทธา ก็กาวข้ึนสูปญญา แลวก็มาเนนท่ีปญญาน่ี
แหละ มาเอาจริงเอาจังกันท่ีปญญาน้ี

ยุติวา ศรัทธาก็สําคัญ แตทานไมเนนไมหยุดไมจบท่ีศรัทธา 
ทานใหใชศรัทธาเปนเครื่องนําไปสูปญญา

ก็เหมือนอยางท่ีเรามาคุยกันน่ี เรามีการเนนเร่ืองความเช่ือ
หรือแมแตพูดถึงการใหเช่ือบางไหม ผมพูดกับทานท้ังหลาย ซ่ึง
เปนพระใหมมา หรือจะพูดกับญาติโยมก็ตาม พูดอะไรกันมาต้ัง
นาน และพูดกันมาก่ีคร้ังๆ ทานเคยไดยินบางไหมวาผมบอกใหเช่ือ
อะไร หรือบอกวาเร่ืองน้ี อันน้ีตองเชื่อนะ มีไหม - ไมมีเลย

ท่ีเราพูดกันตลอดมาน้ี มีแตวา
หน่ึง อะไรท่ีควรจะรู ก็เอามาพูดกันเพ่ือใหไดรู มุงหาและให

ไดรูสิ่งท่ีควรรู
สอง เมื่อมาพูดแลว ทานเขาใจไหม ถายังไมเขาใจ ก็อธิบาย

และซักถามใหช้ีแจงแสดงไขขยายความกันไป เราเนนกันท่ีวาเขา
ใจไหม เราไมไดนึกถึงคําวาเช่ือกันเลย เทากับวา จะเชื่อหรือไมก็
เปนเร่ืองสวนตัวของทาน ใหทานพิจารณาเอาเอง วาจะเช่ือหรือไม
เช่ือ แลวก็อาจจะตอไปท่ี

สาม คือเมื่อรูเขาใจแลว จะเอาไปใช นําไปปฏิบัติใหเปน
ประโยชนไดอยางไร

น่ีคือท่ีพูดกันมา ก็เห็นๆ กันอยูอยางน้ี
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อางใหรู อยาตูวาอางใหเชื่อ

ทีน้ี มาพูดกันใหถึงเน้ือตัวของเถรวาทอีกสักหนอย เมื่อ
พิจารณาคําติเตียนท่ีวา “เถรวาทเปนวิธีคิด หรือเปนการสอน ซ่ึง
ใหตองทองจําตามคําสอนของครูอาจารย ตองเช่ือตามครูอาจารย 
ถามไมได เถียงไมได หามสงสัย” อะไรทํานองน้ี

ผมมองดูแลว ก็ไมเห็นวาคําติเตียนน้ีจะเขาแงเขามมุอะไรกับ
ความหมายของเถรวาทเลย ไมวาจะโดยหลกัการ หรือโดยพฤติการณ

ในแงน้ีและขอน้ี ขอใหทานไตรตรองและตรวจสอบเอง ท้ัง
จากท่ีไดพูดมาแลว และท่ีจะมองเห็นไดตอไป

ทีน้ีก็มีอีกแงหน่ึง คือเร่ืองการอางพระไตรปฎก หรืออาง
คัมภีร อะไรตออะไร

คุณสุจิตต วงษเทศ เขียนวา

“วิถีเถรวาท” ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระ
ไตรปฎก วามีมาแตคร้ังพุทธกาล แลวตองยึดม่ันถือ
ม่ันตามน้ัน แตทานพุทธทาสสอนวา

“ในการสังคายนาคร้ังแรก ยังไมมีพระไตรปฎก 
แตก็มาพูดกันในบัดน้ี วามีพระไตรปฎกมาแลวต้ังแต
การทําสังคายนาคร้ังแรก.

น่ันเปนเพราะไปหลงตามคํากลาวช้ันหลังๆ 
เม่ือเขามีพระไตรปฎกเต็มรูปแบบในปจจุบัน.

ตรงน้ี ถาเปลี่ยนคําข้ึนตนเสียหนอยหนึ่ง จากคําวา “วิถีเถร-
วาท” ชอบอาง… ใหเปนวา “บางคนท่ีอางตัวเปนเถรวาท หรือคน
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อื่นใดก็ตาม” ชอบอาง… ถาเปลี่ยนคําขางตนเสียใหมอยางน้ี ขอ
ความน้ีก็มีประโยชน คือ เปนคําเตือนสติไมใหสุดโตงจนคิดเลยเถิด
ไปวา ไมวาอะไรๆ ในพระไตรปฎก ตองเปนพุทธพจนท้ังหมด หรือ
ตองเชื่อท้ังน้ัน อะไรทํานองน้ี

แตก็ตองระวังเหมอืนกันวา ถาจับความไมถูก ก็อาจจะสุดโตง
คิดเลยเถิดไปเสียอีกขางหน่ึง จนมองขามความสําคัญของพระไตร
ปฎก หรือกลายเปนวา ไมอางพระไตรปฎก แตไปอางบุคคลบาง
คนข้ึนมาเหนือพระไตรปฎก

 ขอความวา “ทานพทุธทาสสอนวา “ในการสังคายนาคร้ังแรก 
ยงัไมมีพระไตรปฎก แตกม็าพูดกนัในบดัน้ี วามีพระไตรปฎกมา
แลวต้ังแตการทําสังคายนาคร้ังแรก.” อันน้ีก็ตองเขาใจใหถูกตอง

ทานพุทธทาสเทากับเตือนใหระลึกไววา ตอนท่ีทําสังคายนา
คร้ังแรก ขอมูลเดิมมีพุทธพจนเปนตนท่ีรวบรวมเสร็จคราวน้ัน ยัง
ไมลงรูปท่ีเรียกวาพระไตรปฎก และในการสังคายนาคร้ังแรกน้ัน ก็
ยังไมใชคําวา “พระไตรปฎก”

แตก็ตองเขาใจใหถูกตองเชนเดียวกันวา พุทธพจนและขอ
มูลคําสอนเร่ืองราวตนเดิมท่ีรวบรวมเสร็จในการสังคายนาคร้ังแรก
น้ัน มาถึงเราในรูปท่ีเปนพระไตรปฎก หรือมาถึงเราตามท่ีรักษาไว
ในพระไตรปฎก หรือมาถึงเราดวยพระไตรปฎกบาลีน่ีแหละ

(เทาท่ีศึกษาสืบคนกันมา เห็นกันวา [อันน้ีก็พึงพิจารณาตาม
หลักกาลามสูตรดวยเชนกัน] พุทธพจนและขอมูลคําสอนแตเดิมท่ี
รวมไวในสังคายนาคร้ังแรกน้ัน เปนแกนหรือเปนเน้ือหาหลักท่ีตอ
มาไดจัดลงรูปรางเปนพระไตรปฎก แลวมาลงตัวในสังคายนาคร้ัง
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ท่ี ๓ คือประมาณ พ.ศ.๒๓๕ ดังท่ีพระไตรปฎกเลมทายๆ อยางเลม
ท่ี ๓๒–๓๓ แมจะอยูในพระสุตตันตปฎก แตมิใชเปนพระสูตร หาก
เปนประมวลความท่ีเรียบเรียงข้ึนอีกช้ันหน่ึง และมีช่ือบานเมืองท่ี
เขาสูประวัติศาสตรหลังพุทธกาล ตอมาหลังจากน้ัน ในคัมภีรทาย
ของวินัยปฎก เน้ือความหลายตอนเมื่อจบลง มีคาถาสรุปการสืบ
ทอดรักษาวินัยปฎกน้ันต้ังแตตนจนถึงในตัมพปณณิทวีป คือเกาะ
ลังกา แสดงวาเปนคาถาท่ีแตงข้ึนในลังกาทวีป อาจจะในชวง
สังคายนาคร้ังท่ี ๕ คือ พ.ศ. ๔๓๖ หรือ ๔๕๐)

คุณสุจิตต วงษเทศ เขียนไวดวยวา “กาลามสูตร มี ๑๐ ขอ 
ทานพุทธทาสเทศนสรุปงายๆ ไวท้ังหมด” แตกาลามสูตรท่ีทาน
พุทธทาสเทศนน้ัน ทานนํามาจากพระไตรปฎก

ทานพุทธทาส หรือสมเด็จพระสังฆราชพระองคใดๆ หรือใคร
อื่นก็ตาม ไมมีกาลามสูตรของทานเองเลย ทานวาไปตามพระไตร
ปฎกท้ังน้ัน

รวมความวา ไมวาใครท่ีอางกาลามสตูร ก็คอือางพระไตรปฎก
และจําเพาะวาตองเปนพระไตรปฎกของเถรวาทจึงจะมกีาลามสูตร
ใหอาง เพราะเถรวาทรักษาไว ถาไมมีเถรวาท ก็ไมมีกาลามสูตร

เมื่อมาถึงตรงน้ี คําท่ีวา “ชอบอางอิงตําราหลวงหรือพระ
ไตรปฎก … แลวตองยึดม่ันถือม่ันตามน้ัน…” อันน้ีจึงตัดไปได
เลย เพราะเม่ืออางพระไตรปฎก ก็จะมาถึงกาลามสูตรท่ีอยูในพระ
ไตรปฎกน้ัน ซ่ึงบอกวาอยาเพ่ิงยึดนะ

ท่ีจริง การอางคัมภีร หรืออางหลักฐานอะไรตางๆ น้ัน แยก
ไดเปนแบบใหญๆ ๒ แบบ คือ อางใหเช่ือ กับ อางใหรู (ในท่ีน้ี ไม
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นับการอางเพื่ออวด ซ่ึงนอกเร่ือง)
อางใหเช่ือน้ัน มีท้ังอางเพื่อใหนาเช่ือ อางเพื่อใหเช่ือถือ และ

อางเพื่อใหเช่ือฟง อยางในลัทธิศาสนาท่ีบังคับความเชื่อ พออาง
ข้ึนมาวาคัมภีรวาอยางน้ี ก็ตองเชื่อตามน้ัน สงสัยหรือเถียงไมได 
ถาเปนยุคหรือเปนถ่ินท่ีลัทธิศาสนาน้ันมีอํานาจจัดการ ก็อาจจะมี
การกําจัดหรือลงโทษอยางรุนแรง ดงัในอดตีท่ีตายกันมานับไมถวน 
และในโลกตะวันตกมเีร่ืองราวใหศกึษามากมาย

การอางใหเช่ือก็มาจากการถือศรัทธาเปนใหญ ทําใหดิ่งไป 
การเช่ือน้ันจึงทําใหเกิดความยึดตดิถือมัน่ไดอยางรุนแรง

ดงัน้ัน นอกจากผูมอีาํนาจจะบงัคบักําจัดคนทีไ่มเช่ือแลว หมู
ชนท่ีมคีวามเชือ่แตกตางกัน ก็ขัดแยงกันไดอยางรุนแรง จนถึงกับสู
รบทําสงครามกัน แมแตระหวางประเทศ และระหวางกลุมประเทศ 
(เชน Crusades ระหวางกลุมประเทศถอืคริสต กับชนชาติมสุลมิ 
และ Thirty Years' War สงครามศาสนาระคนการเมืองระหวาง
หมูประเทศโปรเตสแตนต กับประเทศคาทอลกิ) ซ่ึงเมอืงไทยไมมี
อะไรจะไปเทียบกับเขาได

ถาเปนเร่ืองของวินัย กฎหมาย กฎกติกา ท่ีตกลงกันบัญญัติ
จัดวางไว ก็เปนการอางตามขอตกลง ซ่ึงจะตองยินยอมหรือเช่ือฟง 
เพ่ือใหปฏิบัติตาม บังคับใช หรือเปนเคร่ืองตัดสินกรณีน้ันๆ

อางใหรู คืออางเพื่อประโยชนทางปญญา อยางนอยก็จะได
เปนหลักฐานใหรูท่ีมาท่ีไป รูถึงของเดิมหรือตัวแทตัวจริง ใหคนอื่น
ไดขอมูลหรือความรูท่ีถูกตอง และสามารถตรวจสอบได แตท่ี
สําคัญเปนจุดหมายก็คือ ใหผูอื่นเขาถึงแหลงขอมูลดวยตัวเขาเอง 
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แลวเขาจะไดมีโอกาสรูเห็นเชนเดียวกับผูท่ีอาง และสามารถคน
ควาหาความรูกาวหนาตอออกไป

ขอมูลเพื่อใหรู vs. ขอมูลเพื่อใหเชื่อ

ตรงน้ีเปนจุดสาํคัญ คูกับการอางท่ีม ี๒ แบบ คอื การอางใหรู
และการอางใหเช่ือ ขอมูลก็มี ๒ แบบ คือ ขอมูลเพ่ือใหรู และขอมูล
เพ่ือใหเชื่อ

ในเร่ืองศาสนา คนสวนมาก ซ่ึงคุนมากับศาสนาท่ีถือศรัทธา
เปนใหญ มักจะมองคัมภีรและคําสอนในศาสนาเปนขอมูลเพ่ือให
เช่ือ ดังน้ัน เมื่อมาเจอกาลามสูตร เขาจึงแปลกใจและต่ืนเตนมาก

แตในพุทธศาสนา กาลามสูตรไมเปนเร่ืองแปลกอะไรนัก 
เพราะหลักธรรมคําสอนและคัมภีรท้ังหลายในพุทธศาสนานั้น เรา
ถือกันมาเปนธรรมดาวาเปนขอมูลเพ่ือใหรู ไมใชขอมูลเพ่ือใหเช่ือ

จะเห็นวา พระสูตรท่ีมีสาระอยางเดียวกับกาลามสูตร และ
คําสอนทํานองเดียวกับกาลามสูตร มีมากมายหลายแหง*  

(ท้ังน้ียกเวนขอมูลดานวินัยบัญญัติ คือจําพวกกฎหมายหรือ
กฎกติกาทางสังคม ท่ีจะตองปฏิบัติตามตกลง)

แลวก็ตรงน้ีแหละ เราก็จะมองเห็นชัดถึงเหตุผลท่ีวาทําไม
เถรวาทจึงไดใสใจถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิงท่ีจะเก็บรักษาหลัก
คําสอนเดิม โดยเฉพาะพุทธพจน ไวใหได จนกระท่ัง 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 ท่ีมุงรักษา
หลักธรรมคําสอนด้ังเดิม โดยเฉพาะพุทธพจนไว ใหซ่ือตรง และ
ครบถวนที่สุดเทาท่ีจะทําได

เหตุผลก็งายๆ ธรรมดาๆ ถาเปนขอมูลเพ่ือใหเช่ือ เร่ืองก็อยู
ตรงท่ีวา จะใหเขาเช่ืออยางไร ก็บอกเขาไปอยางน้ัน แลวแตตกลง
ไววาเอาอยางไร หรือจะกําหนดลงไปอยางไร เปนเร่ืองท่ีข้ึนอยูกับ
เรา (เชน แลวแตองคกร หรือบุคลากรของศาสนา)

แตเมือ่เปนขอมลูเพ่ือใหรู ก็ตองใหเขาเขาถึงขอมลูของเดิมหรือ
ขอมลูตวัจริงน้ันตามท่ีมนัเปนดวยตัวเขาเอง จึงกลายเปนวา เราจะ
ตองเตรียมขอมูลท่ีถูกตองไวใหเขาใหพรอม หรือตองใหเขามี
โอกาสเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและเต็มท่ี เพือ่ใหเขาศึกษาใหรูเขาใจ
จนเขาถึงความจริงดวยตัวเขาเอง การรูความจริงเปนอิสระของเขา 
ไมข้ึนตอใคร ไมมีใครกําหนดใหเขาได จะสําเร็จหรือไมก็เร่ิมดวยมี
ขอมูลถูกตองถองแทและพรอมบริบูรณ แลวขอมูลน้ันก็ตองคงอยู
ของมันอยางอิสระตามท่ีมันเปน ไมถูกความรูสึกและความคิดเห็น
ของเราหรือของใครเขาไปปดบังหรือปะปน

ขอมูลก็อยูมาเปนอิสระเต็มตามท่ีมันเปนของมัน คนท่ีศึกษา
ก็สอบคนพิจารณาขอมูลน้ันเต็มท่ีอยางเปนอิสระของเขา เราหรือ
ใครก็ตามท่ีรักษาสื่อสารนําเสนอขอมูลก็บอกกลาวแนะนําโดย
แยกความรูสึกนึกคิดสวนตัวออกไปตางหาก ไมใหความรูสึกและ
ความคิดเห็นน้ันไปปดบังเขาจากการเขาถึงขอมูลตามท่ีมันเปน

ขอมูลเพ่ือใหรู เราจะศึกษา ก็ตองหาขอมูลมาวิเคราะห
พิจารณากัน อะไรจําเปนตองรู อะไรควรจะรู ก็ตองรู และใหไดขอ
มูลท่ีถูกตองเปนของแท
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ฉะน้ัน จึงตองพยายามใหถึงแหลงตนเดิม อยางท่ีเด๋ียวน้ี
เรียกกันวาขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary
source) แลวก็ไลเลียงสืบสอบตอมาจนตลอดสาย ไดความจริงแค
ไหน ก็ใหรูชัดกันไปเลย น่ีจึงจะเขาในแนวทางของเถรวาท

ย้าํอกีทวีา – ถาเปนขอมลูเพ่ือใหเช่ือ จะเอาอยางไร ก็บอกเขาไป
ตอหนา แตถาเปนขอมูลเพ่ือความรู ก็ตองเอาของจริงมาใหเขาดู

เพ่ือความเช่ือ อาจจะวาไปตามที่ชอบ แตเพ่ือความรู ตองดู
ขอมูลท่ีแท

แมแตจะ “ทองจํา” การทองหรือบันทึกเพ่ือรักษาขอมูลจริงไว 
กับการทองหรอืบันทึกเพ่ือยึดถือหรือไปใชสอบเอาช้ัน ก็ไมเหมอืนกัน

เปนอันวา เพราะพุทธศาสนาเปนขอมูลเพ่ือใหรู ซ่ึงเราจะ
ศึกษา เถรวาทจึงรักษาพระไตรปฎกไวใหดีท่ีสุด ไมวาจะดวยการ
ทองจําหรือบันทึกอยางใดก็ตาม เพ่ือใหคนรุนตอๆ ไปทุกยุคสมัย
เขาถึงขอมูลแทของเดิมไดอยางบริสุทธิ์บริบูรณเสมอกันเร่ือยไป

ขออภัยเถิด ถาจะวากันไป อยางท่ีพูดเมื่อก้ีน้ี คุณสุจิตตเอง
ไปอางกาลามสูตรน่ี ก็อางพระไตรปฎกเขาไปแลว ก็กลายเปนวา 
คุณสุจิตตเปนเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตตเองไปดวยสิ 
คืออะไรๆ ก็อางพระไตรปฎก เช่ือตามกัน วาตามกันไป

ท่ีจริงน้ัน อางพระไตรปฎกนะดีแลว กลัวแตไมอางนะสิ เวลา
น้ีมีใครบางท่ีอางพระไตรปฎก หายากมาก มีแตอางอาจารยๆ เลย
เปนกันแคอาจารยวาท ไปไมถึงเถรวาท ไมไดรูจักขอมูลปฐมภูมิ

ลัทธิในเมืองไทยเวลาน้ีนากลัว เพราะเอาแตอาจารย เขาไม
ถึงแหลงตนเดิม อาจารยน้ันอยางดีก็เปนแคแหลงขอมูลทุติยภูมิ 



คนไทย ใชกบเฒา?๗๔

(secondary source) แตท่ีถึงระดับทุติยภูมิก็ยังหายาก  บางทีไมรู
เปนแหลงขอมูลระดับท่ีเทาไรเลย  แลวก็อางอาจารยกันไป จะเปน
ครูบาอาจารยหรือเปนเจาลัทธิใหมกันแน ไมรูตนปลายอยูไหน จะ
ตรวจสอบขอมูลไดอยางไร

เมื่อจะหาความรู เราควรเขาถึงแหลงตนเดิมท่ีสุดใชไหม 
พระไตรปฎกก็คือแหลงขอมูลความรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนาตน
ทางเทาท่ีเราจะไปถึงได

เพราะฉะน้ัน การอางพระไตรปฎกในความหมายท่ีถูกตอง คอื
อางเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะเขาถึงและสืบคนความรู เปนขอมูลเพ่ือใหรู
น่ันจึงเปนการถูกตองท่ีสดุแลว ควรจะอางกันใหมากข้ึน เวลาน้ีอาง
กันนอยไป หัดอางกันไว จะไดมขีอมลูเขาทิศทางท่ีจะเอากาลามสตูร
มาใชในการศึกษากันใหจริงจัง

ย้ํากันไว้ให้ม่ันแม่น อันนี้เป็นหลักทั่วไปว่า:
พุทธศาสนาเปนขอมูลเพ่ือใหรู ไมใชขอมูลเพ่ือใหเช่ือ   

พระไตรปฎกและคัมภีรท้ังหลายในพระพุทธศาสนาน้ัน ทาน
รักษาไว ใหมีไว เพ่ือเปนขอมูลความรูสําหรับการศึกษา

อยางในเวลาเขียนหนังสือพุทธธรรม ก็มุงเพ่ือหาขอมูลมา
ใหรู จึงอางพระไตรปฎกและคัมภีรมากมาย ก็เพ่ือเอามาใหศึกษา
พิจารณากัน โดยพยายามเปดโอกาสให และขยายโอกาสออกไป 
ท้ังท่ีจะไดตรวจสอบ และจะไดไปดูของเดิมเองและคนควาขยาย
ตอไป ไมใชเร่ืองวาเช่ือหรือไมเช่ือ ไมใชเอามาอางใหเช่ือ ไมใชให
ไปยึดติดคัมภีร แตใหเอาคัมภีรเปนขอมูลศึกษา
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จึงบอกวา ใหหนังสือเปนอิสระจากผูเขียนเทาท่ีจะเปนไปได 
และถามีความคิดเห็นของผูเขียน ก็ใหแยกตางหากจากขอมูล ไม
ใหไปก้ันขวางปดบังหรือปะปนกัน อันน้ีก็เปนหลักสําคัญอยางหน่ึง

การอางพระไตรปฎกมีความมุงหมายอยางนี ้ไมใชใหเชือ่ ไมใชให
ยดึตดิ แตใหไดขอมูลทีดี่ทีเ่หมาะท่ีสดุในการทีจ่ะศกึษาพุทธศาสนา

เปนอันวา เราควรกลับมาเนนวาใหอางพระไตรปฎกเพื่อ
วัตถุประสงคน้ีกันใหมากข้ึน เพราะเวลาน้ีมันกลายเปนวามองขาม
พระไตรปฎกท่ีเปนขอมูล กลับไปอางตัวคนท่ีเปนเพียงความคิด
เห็น ไมอางพระพุทธเจา แตไปอางครูอาจารย วากันจนนัวเนียวุน
วาย แลวก็ทําใหเช่ือ ใหรูผิด เขาใจผิด ไขวเขวกันไป น่ีก็เปน
ประเด็นหน่ึงท่ีขอแทรกเขามา

พูดเร่ืองแทรกมาเสียยืดยาว ขอทวนไวเพ่ือกันลืมวา เร่ือง
ท้ังหมดท่ีพูดกันน้ีมี ๒ ประเด็นเล็กๆ นิดเดียว ประเด็นท่ีหน่ึง คือ
ความหมายของเถรวาท และประเด็นท่ีสอง คือ กาลามสูตร

เฉพาะในประเด็นท่ี ๒ ก็เปนอันวา เร่ืองกาลามสูตรท่ีตรง
ตามความหมายของพระพุทธศาสนาแทๆ น้ัน ก็โยงกลับไปท่ีเร่ือง
เถรวาทอีกน่ันแหละ คือ

หนึ่ง พุทธศาสนาเถรวาทนี่แหละท่ีรักษากาลามสูตรไว โดย

ใหคงยังอยูในพระไตรปฎก ถาไมมีเถรวาท เราก็ไมรูจักกาลามสูตร

สอง กาลามสูตรไมขัด แตสอดคลองกับเถรวาทในความ

หมายของพระพุทธศาสนา

ตัวประเด็นท่ีมาถึงตอนน้ี มีแคน้ี วาจะจบกันเทาน้ี แตมีพระ
ถามอีก ก็วากันตอไป



๔

กาลามสูตร กับ พุทธทาส

─☺─

พุทธทาส วาเถรวาทไมมี?

พระพรหมคุณาภรณ: ผมพูดเร่ืองปลีกยอยแทรกเขามาเยอะแยะ 
แตทานท้ังหลายเขาใจใชไหม ประเด็นปลีกยอยมีอะไรอีกไหม?

พระนวกะ: ที่เอ่ยถึงท่านพุทธทาสครับ

พระพรหมคุณาภรณ: เร่ืองทานพุทธทาส ออ… ท่ีคุณสุจิตตพูด
นะ ตองช้ีแจงใหญาติโยมรูดวยวา ทานพุทธทาสน้ัน ทานเปน
เถรวาทเต็มตัว

หนึ่ง ในระดับสมมติ คือโดยรูปแบบ ตามขอตกลงทางสังคม
ทานบวชเปนพระภิกษุเถรวาท อยูในนิกายท่ีเรียกวาเถรวาทเต็มท่ี 
เพราะทานบวชอยางเราน่ีแหละ ทานก็เปนพระเถรวาทเต็มตัว
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สอง ในแงของความคิด ทางคําสอน อันน้ีเราจะตองรูจัก
ทานดวย คือทานพุทธทาสก็ไดพูดถึงเถรวาท อาจจะพบไดหลาย
แหง เทาท่ีพอจะสรุปในท่ีน้ี ผมสรุปใหทานนะ ไมตองเชื่อผม ผม
พูดเปนจุดต้ังให นิมนตไปตรวจสอบเอง สรุปไดวาทานพูด ๒ แบบ

ตอนน้ี เรามาพูดถึงทานพุทธทาสโดยแยกความหมายตาม
ทางของภาษา คือในภาษาท่ีชาวพุทธชอบยกมาพูดกัน ภาษาหน่ึง
คือภาษาในระดับสมมติ ซ่ึงเถรวาทเปนเร่ืองของสมมติบัญญัติ
สวนอีกภาษาหน่ึง ช้ีเลยสมมติบัญญัติ ขามไปท่ีสภาวะกันเลย

๑) ในระดับสมมติบัญญัติ ทานพุทธทาสทานก็พูดตรงๆ 
เพราะทานก็ยอมรับวาทานเปนพระเถรวาท ทานก็จะใหคนมอง 
และใหปฏิบัติตอเถรวาทใหเหมาะสมตามเรื่องของสมมติบัญญัติ
น้ัน เชน ทานแนะนําวา พระเถรวาทน้ีถือตามหลักธรรมวินัยท่ีสอน
ไวแตเดิมนะ เพราะฉะน้ันเวลาจะปฏิบัติตอทาน อยางศาล ก็ขอให
ระมัดระวังตามวินัยของทานดวย น่ีพูดในระดับสมมติ

๒) ทีน้ี อีกแบบหน่ึง เมื่อพูดในระดับปรมัตถ ถาพูดในแง
ของธรรมแทๆ ตามสภาวะ ก็มีแตตัวความจริง ไมมีเถรวาท ไมมี
มหายาน เขาใจไหมครับ ตรงน้ีมันไมถูกสมมติ ไมมีบัญญัติ พอเอา
ท่ีความจริงตามสภาวะน่ัน ก็ไมตองพูดถึงรูปแบบกัน

ท่ีผมใชคําแบบน้ี  ก็เปนการสื่อสาร โดยพูดถึงทานพุทธทาส 
ในภาษาแบบท่ีชาวพุทธนิยมบอกกัน คือ เอาคําวาสมมติบัญญัติ 
และคําวาปรมัตถมากํากับไว

แตเวลาท่ีทานพุทธทาสพูดเองน้ัน ทานพูดเปนเฉพาะกรณี 
เฉพาะคราว ในเร่ืองน้ันๆ
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คราวหน่ึงก็พูดถึงวา เถรวาทเปนอยางน้ีนะ ชวยดูแลดวย 
ปฏิบัติตอทานใหเหมาะนะ อยางวาถาเปนศาล ก็ชวยระวังวินัย
ของทานไวดวย อะไรทํานองน้ี น่ีทานก็ไมไดใชคําแยกวาเปน
สมมติบัญญัติอะไร ทานก็พูดเฉพาะคราวน้ันเสร็จไป

แลวพูดอีกคราวหน่ึง ก็บอกวา มันไมมีหรอกเถรวาท ไมมี
หรอกมหายาน อันน้ีทานก็ไมใสคําแยกแยะเขาไปดวย วากันตาม
สภาวะ เถรวาทก็ไมมี พุทธทาสก็ไมมี เหมือนกับมหายาน ก็ไมมี 
ความจริงมันก็เปนความจริง เปนการตระหนักรูพรอมอยูในตัว

ก็อยูท่ีคนผูศึกษา เมื่อไปอานคําของทาน จะตองเขาใจใหถึง
เหมือนโยมไปเขากรรมฐานเจริญวิปสสนาดูสภาวะ จะอยูท่ีบาน
หรือในวัด เปนคฤหัสถหรือเปนพระ ไมตองนึกคิด ก็ตระหนักอยูรู
ทันพรอม

ถาเรามีหลักในการอาน เราก็มองออกวา ทานไมไดพูดขัด
แยงกัน เด๋ียวจะบอกวา เอะ! ทานพุทธทาสทําไมพูดขัดแยงกับตัว
ทานเอง มาพูดตรงน้ีวา เถรวาทเปนอยางน้ีนะ ชวยทําใหเหมาะกับ
พระเถรวาทดวย น่ียอมรับเถรวาท อาว แลวไปพูดอีกแหงหน่ึง
บอกวา เถรวาทไมม ี มหายานไมม ี ก็จะกลายเปนวาจะเลนงานทาน
พุทธทาสไปเลย แตถาเอามาแยกแยะอยางน้ี ก็เขาใจได ใชไหม

ทานพุทธทาสเองทานก็พยายามพูด ทานวามี “ภาษาคน 
ภาษาธรรม” แตถาไมใชคําน้ัน ก็พูดไปตามถอยคําแบบเดิมทํานอง
วา ภาษาสมมติบัญญัติ ภาษาปรมัตถ

เลยตอไปอีก ถาจะใชคําของพระพุทธเจา ก็ตองรูวาพระ
พุทธเจาเองไมไดทรงใชคําน้ี แตทรงใชคําวา “โวหาร” อยางในพระ
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สูตรหน่ึง พระองคตรัสถึงเร่ืองวา พระองคไมขัดแยงกับชาวโลก 
ชาวโลกเขาพูดกันไป ท้ังๆ ท่ีวาโดยสภาวะความเปนจริงแลว มัน
ไมไดเปนอยางน้ัน พระองคก็ตรัสไปตามโวหารของชาวโลกน้ัน

น่ีเปนเร่ืองของภาษาท่ีชาวโลกเขาพูดกัน เพราะวามนุษยสื่อ
สารกันไดดวยอาศัยภาษา เมื่อใชภาษาก็ตองอาศัยสมมติ ตองวา
ไปตามบัญญัติ

ถาเราปอกเปลือกภาษาออกไป จึงจะถึงเน้ือหาสาระแทท่ี
เปนสภาวะ ซ่ึงไมมีภาษาท่ีจะสื่อ เปนตัวความจริง แตภาษามี
ประโยชนไหม ก็มีสิ คือมาสื่อสาร ก็สื่อสาระน้ัน ทําใหอธิบายชี้แจง
กันได ชวยใหเขาใจ เปนบันไดท่ีจะกาวไปรูถึงสภาวะโนน

สํานวนเซนเขาบอกวา เหมือนกับน้ิวซ่ึงช้ีไปท่ีพระจันทร น้ิวช้ี
ไปท่ีพระจันทร น้ิวไมใชพระจันทร แตชวยใหหันไปดูและเห็นพระ
จันทร ภาษาก็เหมือนกับน้ิวซ่ึงช้ีไปท่ีพระจันทร จุดมุงของเราอยูท่ี
พระจันทร  อยาเอาน้ิวเปนพระจันทร  และอยาติดอยูแคน้ิว  อะไร
ทํานองน้ี

พุทธทาส ชวนฉีกพระไตรปฎก

พระนวกะ: จุดที่อยากจะถามเพ่ิมนิดหนึ่งนะครับ คือที่คุณสุจิตต์
บอกว่า ท่านพุทธทาสย้ําว่าพระไตรปิฎกนั้นเหลือมีแค่ ๔๐ 
เปอร์เซ็นต์ที่จัดเป็นเร่ืองการดับทุกข์โดยวิถีทางวิทยาศาสตร์ ที่
ไม่อาจจะปลดหรือฉีกออกได้อีกต่อไป ส่วน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ที่
เหลือนี่เหมือนกับว่าฉีกทิ้งไปได้
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พระพรหมคุณาภรณ: อันน้ีตองใชความพินิจพิจารณาอยางท่ีพูด
ไปเมื่อก้ี คือบอกแลววา พระพุทธเจาตรัสตามโวหารของชาวโลก 
แลวน่ีก็คือมองกวางไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด
ความเขาใจ วิสัยแหงความรูและความเช่ือถือของประชาชน

พระพุทธเจาทรงอยูทามกลางสภาพแวดลอมอยางน้ัน ผูคน
เขานับถือเร่ืองเทพเจา มีรุกขเทวดา ทาวโลกบาล พระอินทร พระ
พรหม อยูกับพิธีกรรม มกีารบูชายัญอะไรตางๆ

พระพุทธเจาจะตรัสสอนอะไรก็ตองเกี่ยวตองโยงถึงเร่ืองราว
ในชีวิตและสังคมของเขาเหลาน้ี บางทีก็เปนขอปรารภหรือเปนจุด
เร่ิมเร่ือง ซ่ึงก็ตองสื่อใหเขากับความเขาใจของเขา เมื่อตองพูดถึง
อยูเปนประจําน้ัน บางอยางท่ีพอจะเอามาใชได ก็ทรงนํามาใช แต
ปรับใหเขากับหลักการและความหมายท่ีพุทธศาสนาจะยอมรับได

เหมือนอยางคําวา “ทักขิณา” (รูปสันสกฤตเปนทักษิณา) คํา
วา “ทักขิณา” น้ี เดิมหมายถึงคาทําพิธีบูชายัญ ท่ีคนผูไปทําพิธี
มอบใหแกพราหมณ ผูทําพิธีน้ันใหแกตน

พิธีบูชายัญเปนเร่ืองในวิถีชีวิตของชาวชมพูทวีปยุคน้ัน ตั้ง
แตเกิดจนตาย และอยูในชีวิตประจําวัน เรียกไดวาต้ังแตตื่นจน
นอน พอเปนพิธีใหญข้ึนมาก็มีการฆาสัตว ย่ิงฆาไดมากก็ย่ิงดี เมื่อ
พระพุทธเจาเสด็จไปสอน พระองคทรงแนะนําใหเขาเลิกบูชายัญ
ในความหมายเดิม และหลายอยางทรงสอนใหเขาใจและใหทํา
อยางใหม รวมท้ังเร่ืองทักขิณาท่ีวาน้ี

ทักขิณาน้ี เขาถือเปนของสูงใชไหม คือของท่ีมอบใหแก
พราหมณ พอคนเขามาในพระพทุธศาสนา ซ่ึงอยูกับเขาในวัฒนธรรม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑

น้ัน เขาเอาของมาถวายพระ ถวายแกพระภิกษุสงฆ เขาเคยไปให
กับพราหมณ ก็เรียกวาทักขิณา แลวมาถวายพระ จะเรียกใหมวา
อะไร มีคําท่ีคุนติดปากอยูแลว ก็ไมตองเสียเวลาคิดหาคําใหม ก็
เรียกคําเดิมบอกวา “ทักขิณา” น่ันแหละ

ทีน้ี ถึงจะใชคําเดิม แตตามเร่ืองท่ีเปนไปน้ี ความหมายมัน
เปลี่ยนไปแลว มันไมใชคาทําพิธีบูชายัญแลว

ตอนน้ี เพ่ือไมใหสับสน และใหเกิดความชัดเจนมีความ
หมายตามหลักในวิถีพุทธ ก็เลยตองแสดงความหมายใหมกํากับไว 
เพ่ือไมใหเพ้ียน ไมใหกลับกลายหรือเขวเฉออกไป

ตามความหมายในพระพุทธศาสนา ทักขิณาคือสิ่งท่ีเขา
ถวายดวยศรัทธา อรรถกถาอธิบายวา “ทักขิณา” คือของท่ีเขา
ถวายแกพระสงฆดวยความเช่ือกรรม แบบนี้อยางนอยก็แยกออก
มาแลว แทนท่ีจะเปนเร่ืองของการเชื่อพระพรหมและเทพบันดาล ก็
เปลี่ยนมาเปนเช่ือกรรม หรือเช่ือการทําดีท่ีโยงกับปรโลก

ทักขิณาตามหลักของพระพุทธศาสนา มุงใหถวายแกผูท่ี
บริสุทธิ์ ทานเรียกอริยสังฆะ เรียกอริยชนหรือพระอริยะวาเปน  
“ทักขิไณย” คือผูควรแกทักษิณา เฉพาะอยางย่ิงพระอรหันตเปน
ทักขิไณย ผูควรแกของถวายอยางแทจริง เพราะฉะน้ันอยาไปนับ
เลยขนาดพวกพราหมณ และขนาดพระท่ัวไปน่ี ยังไมควรแก
ทักษิณาแทเลย ตองอริยชนจนถึงพระอรหันต

พระอรรถกถาจารยก็พยายามใหความหมาย งานโดยตรง
ของทานก็คือการอธิบายความหมายของพุทธพจน ตลอดไปถึง
เร่ืองราวท่ีมีมาในพระไตรปฎกใหไดความหมายชัดเจนท่ีสุด
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วิธีข้ันตนของทานก็คือ บันทึกความหมายและคําอธิบายท่ีใช
ท่ียอมรับกัน ตั้งแตคําอธิบายท่ีถือกันวาเปนของพระพุทธเจาเอง 
ซ่ึงพระสาวกใชอธิบายตอกันมา ถาไมมีคําอธิบายอยางน้ันโดย
ตรง ทานก็ใชวิธีของหลักภาษาอธิบายไปตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึง
อาจจะโยงกับแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงใหเห็นความตางออกมา
จากศาสนาพราหมณ แนวคิดท่ีสืบสายตอกันมาจากพุทธกาล 
และแนวคิดพ้ืนฐานในพระไตรปฎก แตบางทีก็เปนความหมาย
ตามบริบทน้ันๆ

โดยนัยน้ี คําจํากัดความ ความหมาย และคําอธิบายใน
อรรถกถา บางคร้ังก็เลยมีหลายนัย อยางทักขิณาน้ีก็ออกมาเปน
ความหมายอยางท่ีวา ของท่ีถวายดวยความเช่ือกรรมและผลแหง
กรรมบาง ของท่ีถวายดวยความเช่ือปรโลกบาง ตลอดจนบอกวาก็
คือทานน่ันเอง

แตนอกจากการแสดงความหมายของเน้ือหาสาระในพระ
ไตรปฎก ซ่ึงเปนตัวตนท่ีแทของอรรถกถาแลว ทานก็รวมเอาเร่ือง
ราวท่ีเลาสืบกันมาบาง เหตุการณในยุคสมัยของทานเองบาง 
สภาพความเช่ือ ความคิดความเขาใจ และเร่ืองท่ีผูคนสนใจ อยาง
เร่ืองฤทธิ์เดชปาฏิหาริย ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของยุค
สมัย นํามาเลามาบรรยายใสไวดวย ผูศึกษาก็ตองแยกแยะเอาเอง

ทานพุทธทาสก็พยายามจะสื่อใหคนเขาถึงธรรม แลวสังคม
ไทยในยุคท่ีทานพบน้ันก็เฉออกจากธรรมไปติดในเร่ืองเหลวไหล
ไขวเขวกันมาก ก็ปรากฏวาทานมีจุดเนนอยางหน่ึงท่ีตองการใหคน
ไมเช่ืองมงาย ใหเขาถึงสาระ แตวิธีพูดของทานน้ัน มองในแงของ
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คนอื่นหลายคนก็รูสึกวารุนแรงหนอย
ทีน้ี ถาคนบางคนเขาไมถึงคําพูดของทานพุทธทาส แลวเอา

ไปพูดเฉพาะแง หรือตามท่ีตนเขาใจแลวคิดเห็นไป บางทีก็เกิดผิด
แงผิดมุมหรือเพ้ียนไป

อยางคําวาเถรวาทน่ีแหละ คนหน่ึงมาฟงหรือมาอานตรงท่ีทาน
พูดแควา “ไมมเีถรวาท ไมมมีหายาน” แลวคนน้ันจับความแงเดียว
เอาเปนท้ังหมด แลวก็เอาไปพูดตามท่ีตนตีความแบบเอียงขาง
เดียวน้ัน ก็ไปรุกรานวา พระพวกน้ีบอกวาเปนเถรวาท อาว! เถรวาท
มท่ีีไหน ไมมหีรอก ก็ยุงแลว เร่ืองไมเปนเร่ืองก็เปนปญหาข้ึนมา

ทีน้ี คนเดียวกันน้ันแหละ คราวน้ีไปอานเจอท่ีทานพุทธทาส
แนะนําเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตอพระเถรวาทใหเอื้อตอวินัยของทาน  
ก็งง หรือไมก็วา ทําไมทานพุทธทาสพูดไมตรงกัน อะไรทํานองน้ี น่ี
คอืเปนเร่ืองท่ีเราตองรูเร่ืองใหเพียงพอ แลวก็เขาใจทานใหท่ัวพรอม

 ย่ิงกวาน้ัน ผูเลาเรียนหรือผูทํางานบางคนก็ไปจับเอาเฉพาะ
แงท่ีจะเอามาใชประโยชนของตัวเอง ท้ังๆ ท่ีวาไมใชเปนความคิด
ของทานพุทธทาสหรอก แตตัวเองหาแงหามุมท่ีจะเขากับความ
ประสงคของตัวเอง จับแงน้ันแลวก็เอามาพูด ก็ทําใหเกิดความไขว
เขวข้ึนอีก ท้ังผิดตอทานพุทธทาส ท้ังทําใหบางคนอื่นเขาใจผิด
และทําใหคนผิดตอกัน

เปนอันวา มีหลายแงมุมท่ีจะพิจารณา แตรวมความก็คือ
ทานพุทธทาสมีความต้ังใจจริงท่ีตองการใหชาวพุทธ ซ่ึงท่ีผานมา
ในภูมิหลังอยางนอยในชวงศตวรรษนี้ เหลวไหลเลอะเทอะกันเหลือ
เกิน ตดิอยูกับรูปแบบ ตดิแคซาก หลงงมงาย เขวไปหลงไสยศาสตร
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สาระไมเอา เขาไมถึง เปนกันหนัก เปนกันมาก จะพูดอยางไรให
สะดุด ใหชะงัก กระตุกใหแรงๆ ทานเลยวาเต็มท่ี

ฉะน้ัน ทานจะพูดแรงบางอะไรบาง ก็ตองเขาใจ แตเวลาจะ
ใชจะปฏิบัติ ก็ไปท่ีความมุงหมาย อยางท่ีพระเรียกวาโดยอรรถ แต
ถาจะทําไปตามตัวอักษร โดยพยัญชนะ เราเองน่ันแหละก็จะเลย
เถิด เพราะองคทานเองก็คงไมเอาดวย

จะใหทานพุทธทาสฉีกพระไตรปฎกท้ิงจริงๆ ทานเอาไหม 
เช่ือไหม ทานไมเอาหรอก ทานก็คงบอกวา รักษาไวอยางน้ีดีแลว 
อันน้ีเปนวิธีพูดเพ่ือจะสื่อวา เธออยาไปงมงาย อยาไปเช่ืองายๆ 
อาจจะถือวาเปนวิธีใชกาลามสูตรอยางหน่ึง แตเปนเทคนิคของแต
ละองค บางองคก็พูดนุมนวล บางองคก็พูดอยางลงแซ

มองพระไตรปฎก นึกถึงหัวอกไปท่ัวทุกคน

ท่ีทานพุทธทาสพูดถึงพระไตรปฎกอยางท่ีพระนวกะยกมา
ถามเมื่อก้ีน้ัน เปนการพูดเจาะจุด โดยสัมพันธกับความมุงหมาย
จําเพาะ ดังท่ีอธิบายใหความเห็นไปแลว

ทีน้ี เราอาจจะพูดถึงพระไตรปฎกน้ันแบบกวางๆ ทํานองวา
พูดตามสภาพโดยไมอิงใคร

เมื่อวาไปตามเร่ืองก็เปนวา ในพระไตรปฎกมีพุทธพจนเปน
แกน เปนเน้ือแทเปาหมาย พวงและแวดลอมดวยเถรภาษิต แม
กระท่ังอิสิภาษิต (คํากลาวของฤๅษี) แลวก็ภาษิตของคนอื่นๆ ท่ีมี
บทบาทอยูในเร่ืองราวน้ันๆ ตลอดจนคําสอนและเร่ืองราวเกากอน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕

ท่ียอมรับไดหรือนําเสนอใหมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
อยางเร่ืองชาดกท่ีพระพุทธเจาตรัสเลา พระองคก็ทรงบอกไว

วา ตรงน้ีคนน้ันๆ พูดวาอยางน้ันๆ แลวก็มีคําสอนในวาทะของพระ
โพธสิตัว จะเห็นวา ชาดกเปนเร่ืองชีวิตของชาวโลกท่ัวไป ท่ีอยูกับการ
ทํามาหาเลีย้งชีพ เร่ืองของครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือน ชุมชน คนดี
คนราย เร่ืองอบายมุข การบําเพ็ญประโยชน ความขัดแยงจองเวร
และความสามคัค ี ตัง้แตในหมูสตัวดรัิจฉาน และคนตางหมูตางพวก 
จนถึงสงครามระหวางรัฐ และการแขงฤทธิร์ะหวางฤาษีกับเทวดา

ชาดกมีคําสอนสําหรับคนทั่วไปในเร่ืองของชีวิตประจําวัน 
คติชาวบาน การดิ้นรนแสวงหาความเจริญกาวหนาความสําเร็จ
ดานตางๆ และการอยูรวมกันในสังคมน้ี วาดวยความประพฤติ
ตามหลักศีลธรรม การเคารพเชื่อฟงพอแม ครูอาจารย จนถึงการ
ปกครองบานเมือง

หลักธรรมคําสอนในระดับน้ีก็สําคัญ ไมควรมองขามไป
เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 
จึงมีคําสอนทุกระดับ หลักธรรมคําสอนแบบชาดกน้ีเรียกวาเร่ิมตั้ง
แตพ้ืนฐานข้ึนไป จนเช่ือมตอข้ึนสูโลกุตตรธรรม

บางทีชาวพุทธ พอจับคําสอนในระดับหน่ึง ก็เอียงไปอยูใน
เขตแคบๆ ของระดับน้ัน ไมเขากับความเปนจริง ควรจะนําคําสอน
ทุกระดับมาสอน มาใช ใหประสานสัมพันธหนุนเสริมถึงกัน อยางท่ี
ปจจุบันเรียกวาบูรณาการเขาเปนองครวมใหสําเร็จ

หลักธรรมคําสอนท้ังหลายน้ัน จะมีเร่ืองอะไรเขามา ก็ครอบ
คลุมไปไดทุกอยาง พระพุทธเจาทรงจาริกไป นอกจากจุดเปา
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หมายแลว ก็เสด็จไปท่ัว ไมจําเพาะท่ี และคนท่ีมาเฝาก็หลากหลาย
ทุกรูปแบบ เขาทูลถามอะไร มีเร่ืองอะไรใหปรารภหรือเก่ียวของ ก็
ตรัสแสดงธรรมเขากับเร่ืองไดท้ังน้ัน โดยมีสาระสําคัญก็คือ

หนึ่ง มุงท่ีความรู อะไรควรรู ก็เอามาบอกใหรู แลวก็พูดก็
ตอบชี้แจงใหเขาใจใหชัดเจน

สอง แลวก็สอนก็อธิบายใหเห็นทางวาทําอยางไรจะเอาไป
ใชประโยชนได ใหสําเร็จผล พนปญหา ลุจุดหมาย ไดความสุข

น่ีคือสาระสําคัญ เหมือนกับเรามาพูดกันในท่ีน้ี มีอะไรเปน
ไปท่ีไหน ก็ยกมาวากัน จะถามเร่ืองอะไรก็ได เราก็ปฏิบัติตามแนว
ทางของพระองค แตไมวาเร่ืองอะไรก็มีสาระมาลงท่ีน่ี คือ หนึ่ง รู
เขาใจ สอง เอาไปใชประโยชนได หมายความวาใหเกิดประโยชน
สุขแกตัวเอง แกครอบครัว แกประชาชนหรือแกสังคม และแกมวล
มนุษยหรือสรรพสัตว

น่ีก็เปนจุดมุงหมายในการท่ีพระพุทธเจาทรงสอนธรรม คือ
พระองคทรงมุงเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน ดังท่ีทรงยํ้าอยูเสมอ
วา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือตองการให
เขาไดประโยชน สอนเพ่ือประโยชนแกเขา

แตทีน้ี เร่ืองมันซับซอนข้ึนมาในตอนท่ีวา คนอยูในระดับการ
พัฒนาท่ีไมเทากัน อยางท่ีเคยพูดกันมาแลว อินทรีย โดยเฉพาะ
ปญญา ความสามารถในการคิด ในการเขาใจความและจับใจ
ความ ก็ไมเทากัน พระพุทธเจาจึงไดทรงแยกคนเปนสามประเภท
บาง สี่ประเภทบาง เปนบัวสามเหลาบาง เปนบัวสี่เหลาบาง (ใน
พระไตรปฎกก็บัวสามเหลา อรรถกถาก็บัวสี่เหลา) อยางน้ีเปนตน
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พระพุทธเจาตรัสอะไรกะใคร พระองคก็ทรงดูทรงหย่ังทรง
ทราบความแตกตางระหวางบุคคลวา คนน้ีแคน้ีจะรูเขาใจเอาไปใช
ไดแคไหน แลวพระองคก็ทรงสอนใหเขาเขาใจนําไปใชปฏิบัติไดใน
ระดับน้ัน แมแตคนเดียวกัน คร้ังน้ีกับอีกคร้ังหน่ึงมา บางทีก็พัฒนา
กาวไปแลว ก็ไมเทากัน คร้ังน้ีเขาแคน้ี พระองคก็ทรงสอนเทาน้ี อีก
คร้ังหน่ึง พอเขาพรอมกวาน้ัน พระองคก็ทรงสอนตอสูงข้ึนไปอีก 
คนในกลุมในหมูเดียวกัน มาพรอมดวยกัน ก็มีแนวมีพ้ืนมีความ
พรอมไมเทากัน

ฉะน้ัน เราก็ตองรับรูตามสภาพวา คําสอนในพระไตรปฎกจึง
มีหลายข้ัน หลายระดับ หลายแนว หลายลักษณะ เพ่ือคนท่ีตางกัน
หลากหลายมากมาย พระพุทธเจาทรงมีท้ัง
- อินทริยปโรปริยัตตญาณ ญาณหย่ังรูความย่ิงและหยอนแหง

อินทรียของสัตวท้ังหลาย คนมีอินทรียแกกลาไมเทากัน มี
ศรัทธา มีปญญา มีสติ มีสมาธิ มีความเพียร เปนตน ไมเทากัน 
พูดงายๆ วา รูความแตกตางแนวตั้ง แลวก็

- นานาธิมุตติกญาณ รูความแตกตางของมนุษยในแงความโนม
เอียง ความสนใจ พ้ืนเพภูมิหลัง ซ่ึงไมเหมือนกัน แมแตมี
อินทรีย เชนมีปญญาในระดับเดียวกัน แตอาจจะสนใจคนละ
เร่ืองคนละราว พูดงายๆ วา รูความแตกตางแนวนอน

พระองคทรงรูความแตกตางของคนท้ังหลายอยางน้ี เมื่อ
พระองคทรงสนทนากับใคร ก็ตรัสใหเหมาะกับคนน้ัน ใหเขาได
ประโยชน ก็ไปลงท่ีสําคัญคือ จุดหมายท่ีจะใหเขาไดประโยชน

โดยเฉพาะ ประโยชนในการทีจ่ะไดพัฒนาชีวติข้ึนไปสักข้ันหนึง่
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พระไตรปฎก: รูจกัฉกีปก รกัษาขอมูลใหอยูดี

ก็อยางท่ีบอกแลว คนเขาอยูในวิถีชีวิตท่ีมีวัฒนธรรมอยาง
น้ันๆ และตัวเขาเองมีพ้ืนมีภูมิมีความพรอมแคน้ัน ฉะน้ัน ธรรมะ
บางอยางทานก็สอนแคสําหรับใหเขาไปอยูไดดีข้ึน ถูกทางข้ึน ใน
ชีวิตประจําวัน แบบท่ีอยูรวมในสังคมเกากับเขาได ชนิดท่ีวาถาถึง
โอกาสก็จะไดชวยพัฒนาสังคมน้ันสักหนอย

เธอไหวเทวดากับเขามา ฉนัก็ไมวา แตไปไหวเสียใหถูก แต
กอนน้ีเคยไปไหวแลวออนวอนขอใหเทวดามาดลบันดาลอันโนน
อันน้ีให ก็ปรับปรุงแกไขใหม เปลี่ยนเปนไหวแสดงนํ้าใจเผื่อแผแก
เทวดาดวยไมตรี มีความรักเอื้ออารีเคารพนับถือกัน

พระพุทธเจาไมทรงมัวไปเถียงเร่ืองเทวดามีหรือไมมี ใครลอง
ไปเถียงกับพวกคนท่ีนับถือเทวดาดูสิ สวนมากแลวเถียงกัน
๕,๐๐๐ ป ก็ไมจบ ใชไหม เพราะปญญาไมถึงกัน แตบางคนพูดได
เลย พูด ๒๐–๓๐ นาทีก็ตกลงแลว

มันไมใชเร่ืองท่ีจะยุติดวยการเถียงกัน แลวจะไปเถียงทําไม 
ก็เอาในเชิงปฏิบัติท่ีทําได ไมเสียหาย เปนประโยชน

เขานับถือเทวดาอยู พระพุทธเจาพบเขากําลังบูชาออนวอน
เทวดา พระองคก็ทรงสนทนากับเขาดีๆ จนถึงจุดท่ีเขาพรอม ก็ตรัส
วา เธอจะนับถือเทวดาก็นับถือไป แตวิธีแสดงความนับถืออยางน้ัน
ไมถูก เธอไปมัวออนวอนใหทานดลบันดาลให ก็ออนแอและไดแต
รอ เราตองสรางตองทําใหสําเร็จดวยกําลังความเพียรของเราเอง  
แลวเทวดาท่ีดี เมื่อเห็นคนทําดีอยางน้ี ก็จะมาชวยดูแลเอง
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เธอจะนับถือทาน ก็ไมวาหรอก เทวดาทานก็เปนสัตวโลก 
อยูรวมกับเราในโลกน้ี  ในจักรวาลน้ี  เมื่ออยูรวมกัน  ก็ใหมีเมตตา
ตอกัน  ไมวาเปนสัตวช้ันสูงหรือช้ันต่ํา เราก็ตองมีเมตตากรุณาตอ
กัน ไมเบียดเบียนกัน ถาเขาอยูในภพภูมิสูงกวา ก็แสดงวาภูมิหลัง
เขามีเหตุปจจัยคอนขางดี นาจะเปนผูทําความดีมา ก็ยกยองนับ
ถือกันได  เปนการใหเกียรติกัน  ก็ยกมือไหวนอบนอมได เพราะเรา
มีความนอบนอมออนโยนกันอยูแลว

เรานับถือเทวดา ก็เหมือนเจอผูใหญท่ีนับถือในหมูคนดวย
กัน ก็ไหวทานเคารพทานได แตอยาไปออนวอนขอใหทานดล
บันดาล เราตองทําของเราเอง

จะเห็นวา คําสอนแบบน้ี ยังยอมรับใหนับถือเทวดา แต
เปลี่ยนทาทีในการนับถือน้ัน ใหนับถือใหถูก (ใหเปนเรื่องของเมตตา

ธรรม และไมใหผิดหลักกรรม) ก็ทําใหคนพัฒนากาวข้ึนมาข้ันหน่ึง
และไดพนข้ึนมาจากความประมาทใตลทัธริอผลดลบันดาล

เม่ือคํานึงถึงความจริงแหงความแตกตางหลากหลายของ
มนุษย ท่ีอยูในระดับของการพัฒนาท่ีไมเทากัน เราก็จะเห็นวา
เร่ืองฉีกท้ิงพระไตรปฎกท่ีทานพุทธทาสวาไวน้ัน ก็ไปกันไดตาม
ระบบของขั้นตอนในการพัฒนามนุษยน่ันเอง

คุณสุจิตตยกคําของทานพุทธทาสมาอางวา

ถาสําหรับคนทั่วไปรวมทั้งยายแกตาแกท่ีสอน
เด็กใหตีกระปองชวยพระจันทรเม่ือราหูจับน้ัน ไม
ตองปลดอะไรออกเลย (ออกจากพระไตรปฎก)
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ถาเรามองแบบน้ีก็เปนอันวา ทานพุทธทาสก็ยอมรับการให
โอกาสแกมนุษยท่ีอยูในตางระดับของการพัฒนาวา สําหรับคนท่ัว
ไปท่ีสอนเด็กใหตีกระปองชวยพระจันทรเมื่อราหูจับน้ัน ไมตอง
ปลดอะไรออกไปเลยจากพระไตรปฎก

จะเห็นวา สําหรับคนท่ัวไปและยายตา เมื่อเขายังไมมีความรู
ความสามารถดีกวาน้ัน การใหเด็กตีกระปองดวยใจเมตตาตอพระ
จันทร ก็เปนการใชโอกาสในการพัฒนาจิตใจของเด็กในทางคุณ
ธรรม และการตีกระปองดวยเมตตาของเด็กท่ีไมเดียงสาน้ัน ก็ยังดี
กวาการท่ีคนซ่ึงมีความรูมาตมตุนชาวบานดวยการเอากระปองใส
ราหูมาขายหลอกคนใหซ้ือไปลอยไลเคราะห

คนท่ัวไปยายตาท่ีไมมีความรูเร่ืองราหูอมจันทร และเด็กท่ีจะ
ตีกระปองชวยพระจันทรน้ัน เมื่อเขามีอยู ก็เปนเร่ืองธรรมดาท่ีพุทธ
ศาสนาจะไมพึงละท้ิงเขา แตก็เปนหลักการดวยเชนกันวา จะตอง
ไมละเลยท่ีจะรอจังหวะและสรางโอกาสท่ีจะสอนใหเขารูเขาใจ
มากข้ึน และใหเขาพัฒนาตัวสูงข้ึนตอไป

น่ีอาจจะเปนเชิงพูดเลนไปสักหนอย แตรวมความเปนอันวา
จะพูดเชิงไหนก็ตาม พระไตรปฎกน้ันก็ไมตองฉีกหรอก มันมีแงมุม
ท่ีจะพิจารณาไดมาก และคนขางหนาคนขางนอกก็ควรไดพบพระ
ไตรปฎกเทาท่ีเปนมาและเปนอยูน้ี เพ่ือเขาจะไดมีโอกาสเชนเดียว
กับเรา ท่ีจะใชปญญาของเขาพิจารณา ซ่ึงเขาอาจจะมองเห็นไม
เหมือนอยางเรา อยางนอยสําหรับเราก็มาดูใหรูเขาใจกันวาอันไหน
จะใชใหเหมาะกับการท่ีจะพัฒนาคนในระดับไหน และจะใหเขาได
ประโยชนท่ีไรโทษอยางไร
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คําสอนแบบที่เคยเลาใหฟงแลว อยางพวกมหาสมยสูตร 
และอาฏานาฏิยสูตร คนไทยก็เอามาใชในระดับของการนับถือ
เทวดาท่ีโยงข้ึนมาสูการบูชาพุทธคุณ ซ่ึงก็เปนวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาคนโดยสนองความตองการตามระดับข้ันแหงความกาวหนา
ของเขาในระบบของการพัฒนามนุษยน้ัน

แตถาผูนําในการใชพระสูตรเหลาน้ีเสียหลัก จะดวยขาด
ปญญาหรือดวยบาปเจตนาก็ตาม ปลอยหรือลอใหทํากันไปดวย
ความเช่ือแบบหลงงมงาย ก็จะเกิดโทษ นําสูความเสื่อมโทรม ย่ิง
ถอยลงไปจากการพัฒนา

การท่ีทํากันโดยไมจับหลักใหชัดน้ัน ดีไมดีพระไมซ่ือก็หลอก
ลวงหาลาภใหกับตัวเอง หาผลประโยชนจากชาวบาน แทนท่ีจะ
เปนบันไดไตไปสูการพัฒนาใหมีปญญาเพ่ิมข้ึน ก็ย่ิงทําใหชาวบาน
หลงหมกจมอยูในความโงเขลา ทวีโมหะ

เร่ืองในข้ันน้ี จุดสําคัญท่ีสุดอยูท่ีคุณภาพของพระ ซ่ึงจะตอง 
หนึ่ง มีปญญา รูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาท่ีสอนใหมุงเอาผล
สําเร็จจากการกระทําดวยความเพียร และเกิดเปนคนตองฝกตน
ย่ิงๆ ข้ึนไป สอง มีเจตนาดี ซ่ือตรง มุงหวังจะสั่งสอนชาวบานให
เปนคนดีเจริญดวยประโยชนสุข

ทานพุทธทาสพูดไว ก็มองไดในแงดีวา ท่ีทานสอนอยางน้ี 
จะไดเตือนชาวพุทธไมใหมัวมาหมกมุนกันอยู แตอยางท่ีบอกแลว
น้ัน เอาเขาจริง จะใหไปฉีกพระไตรปฎกอยางน้ันอยางน้ี ทานพุทธ
ทาสก็คงไมเอาดวย ทานก็ใหรักษาไวน่ันแหละ แตทานเตือนไมให
อยูกับพระไตรปฎกอยางคนประมาทขาดปญญา



๕

เถรวาทมี อาจริยวาทก็มา

─☺─

จบสังคายนา ก็มาเปนเถรวาท

พระนวกะ: จริงๆ คําว่า “เถรวาท” เขาบอกว่าเช่ือคําครูอาจารย์ 
ถ้าจะเปล่ียนเป็น “อาจารยวาท” น่าจะเหมาะกว่านะครับ

พระพรหมคุณาภรณ: ออ เหมาะกวา และจึงจะถูกตอง เพราะวา
อาจารยวาท แปลวาลทัธคิรูอาจารย ตรงกันเลยกับท่ีวาใหเช่ือคาํครู
อาจารย แตเถรวาทไมใชอยางน้ัน เถรวาท แปลวาลทัธพิระเถระ คือ
ใหฟงคําสอนท่ีพระเถระรักษาไว หรือท่ีพระเถระเปนหลักสืบมาให

อาจารยวาทน้ัน (รูปบาลี = อาจริยวาท) คือ อาจารยมีคํา
สอนของทาน ก็เช่ืออาจารย เนนท่ีตัวอาจารยและคําของอาจารย 
ไปๆ มาๆ ก็เลยติดอยูน่ัน ก็เลยจบแคน้ัน แตในเถรวาท พระเถระ
ไมไดถือคําสอนของทานเอง ทานสืบสายรักษาคําสอนไว นําคํา
สอนมา เพียงเปนหลักให เปนทางผานไปท่ีพระพุทธเจา
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พูดถึงเถรวาท นึกข้ึนไดวา ตอนแรกมีทานองคหน่ึงพูดวา 
เถรวาทเพ่ิงมีไมนาน เด๋ียวกอน ตองขอทําความเขาใจนะ ทานอยา
ไปนึกวาเถรวาทเพิ่งเกิด

ท่ีจริง คําวา “เถรวาท” มีตั้งแตในพระไตรปฎก แตไมไดใชใน
ความหมายท่ีเราเก่ียวของในท่ีน้ี จึงเปนอันผานไป ไมตองพูดถึง

ทีน้ี “เถรวาท” ท่ีเรากําลังพูดกันอยูน้ี เปนเร่ืองของการรักษา
พุทธพจนไวหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว คือเมื่อสังคายนา
ประมวลพุทธพจนคําสอนเทาท่ีรวบรวมไดแลว ก็นับถือพุทธพจนท่ี
รักษากันไวน้ันตอมา

เมื่อเปนอยางน้ี ตอนท่ีพระพุทธเจายังอยู เถรวาทจะเกิดได
อยางไรเลา เปนไปไมไดอยูเอง เหมือนอยางวาพระพุทธเจายังไม
ปรินิพพาน จะมีพระสถูปท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนไปไดไหม 
ก็เปนไปไมได น่ีก็เหมือนกัน เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ก็
จึงมีการสังคายนาเปนท่ีบรรจุรักษาพระพุทธดํารัสไว เทาท่ีรักษา
ไดจากพระพุทธเจา

พูดอีกอยางหน่ึงวา เถรวาทจะเกิดข้ึนทําไมละ ก็เมื่อพระ
พุทธเจายังอยู ก็นับถือพระพุทธเจาสิ ถูกไหม เปนอันวา ใน
พุทธกาล เถรวาทยังไมมี แตเถรวาทรักษาพุทธพจนไวตอจากพระ
พุทธเจาปรินิพพาน เพราะฉะน้ัน พอพระพุทธเจาปรินิพพานไม
นาน เถรวาทก็เกิดตอมาทันที

น่ีถาพูดเอาแบบงายๆ ก็จบเทาน้ี แตควรจะเลาและอธิบาย
ใหรูความเปนมากันสักหนอย

เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เราเรียกวาพระศาสดา
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ยังอยู พุทธบริษัทหรือใครก็ตาม สามารถรับฟงคําสอนของพระ
พุทธเจาจากพระองคโดยตรง และถามขีอสงสยัอะไร ก็ไปทูลถามได

แตปญหาเกิดข้ึนวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จะทํา
อยางไร พระองคปรินิพพานไปแลว ก็ไมรูจะไปถามใคร ถึงจะไป
ถามแลวเขาตอบมา หรือใครบอกให ก็ไมมั่นใจวาเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาจริงหรือเปลา ไมอาจจะรูแนชัดลงไป จะใหใครตัดสิน
วาอันน้ีใชคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปลา น่ีแหละเปนเหตุให
พระเถระเขามา แลวก็มีเถรวาทเกิดข้ึน

ข้ันท่ีหน่ึง พระเถระอนัดบัตน ก็คอืพระเถระท่ีทันพระพุทธเจา
อยางพระมหากัสสปะ พระอนุรุทธ พระอุบาลี พระอานนท เปนตน 
พระเถระท้ังหลายท่ีทันพระพุทธเจาเหลาน้ี เพ่ือใหงาย ก็เรียกรวมๆ
วาพระเถระ

เร่ืองก็อยางท่ีวาแลวคือ เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 
พระเถระเหลาน้ีก็มาปรึกษากันวา พระพุทธเจาทรงเทศนาธรรม
และบัญญัติวินัยไวมากมาย ถาไมมีท่ีรวบรวมไว ก็จะคอยๆ 
กระจัดกระจายและเลอะเลือนหลงลืมสูญหาย ถึงแมท่ีจําไวไดบาง 
คนน้ีวาอยาง คนน้ันวาอีกอยาง ตอไปพอเถียงกัน ก็ไมมีหลักฐานท่ี
จะตรวจสอบ และไมมีผูท่ีจะตัดสินวาอะไรอันไหนเปนคําสอนท่ีแท

พระเถระเหลาน้ี ปรึกษากันแลวก็ตกลงวา จะตองรีบนัด
หมายกันมารวบรวมพระธรรมวินัย วางระบบเปนแบบแผนไว เรียก
วาสังคายนา

เร่ืองสังคายนาน้ี ทานอางพระพุทธเจาดวยนะ พระพุทธเจา
เคยทรงปรารภไว แตไมใชพระพุทธเจาทรงสังคายนาเองนะ พระ
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พุทธเจาทรงปรารภแลว ทานท่ีทํางานริเร่ิมไวก็คือพระสารีบุตร ซ่ึง
เปนพระเถระผูอัครสาวก พระสารีบุตรเร่ิมการน้ีไวตั้งแตพระพุทธ
เจายังอยู ถือกันวาทําเปนแบบอยางไว

ขอปรารภน้ันก็คือ เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู แต
เปนชวงปลายพุทธกาล นิครนถนาฏบุตร ซ่ึงเปนเจาลัทธิหน่ึง ใน
บรรดาครูท้ัง ๖ หรือศาสดาท้ัง ๖ ทานเคยไดยินช่ือไหม ในปจจุบัน
เขาเรียกกันวาศาสนาเชน ก็คือศาสนาของนิครนถนาฏบุตร ทาน
ศาสดานิครนถนาฏบุตรน้ี ไดลวงลับดับชีพกอนพระพุทธเจา

เมื่อทานนิครนถนาฏบุตรลวงลับไป สาวกไมไดดําเนินการ
อะไรท่ีจะทําใหคําสอนมั่นคงลงตัว ท่ีจะหมายรูรวมกันเปนหลัก
เปนมาตรฐาน ตอมาก็ปรากฏวา เวลาสาวกทานหน่ึงอางอะไรข้ึน
มา สาวกอีกทานหน่ึงวา ไมใช ทานศาสดามหาวีระไมไดสอนอยาง
น้ัน ทานสอนอยางน้ี ก็เถียงกัน คนน้ีวาอยางน้ี คนน้ันวาอยางน้ัน 
เถียงกันไปมา ก็ทะเลาะกันวุนวายไปหมด เหตุการณน้ีเปน
โกลาหล พระท้ังหลายก็ไดเห็น

คร้ังหน่ึง พวกเจามัลละเมืองปาวาสรางสัณฐาคารศาลา 
เรียกอยางเราก็คือรัฐสภา สรางเสร็จแลวก็นิมนตพระพุทธเจาและ
พระสงฆไปใชสถานท่ีหอประชุมรัฐสภาน้ันกอนเปนปฐม ถาใช
ภาษาสมัยน้ีก็คงเรียกวาเปนปฐมฤกษ (ภาษาสมัยน้ันเรียกวาเปน
ปฐมบริโภค) จะไดเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกเขาอยางย่ังยืนยาว

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปประทับ และทรงแสดงธรรมสนทนา
กับเจาภาพจนดึก เมื่อเจามัลละทูลลากลับไปแลว พระพุทธเจา
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ทรงอยูกับพระสงฆ พระองคก็ตรัสกับพระสารีบุตรวาพระสงฆยัง
ตาสวางอยู ขอใหพระสารีบุตรแสดงธรรมแกพระสงฆ พระองคจะ
เอนพระปฤษฎางค พระสารีบุตรก็ไดแสดงธรรม ซ่ึงเกิดเปนพระ
สูตรหน่ึงข้ึนมา เรียกวาสังคีติสูตร คือวาดวยการสังคายนาน่ีแหละ

พระสูตรของพระสารีบุตรน่ีมากท่ีสุด รองจากพระพุทธเจา 
คือพระสูตรในพระไตรปฎกมีของพระพุทธเจาเปนหลัก แลวก็มีของ
พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ พระมหา
กัสสปะ พระอนุรุทธ พระอานนท พระปุณณมันตานีบุตร พระ
กุมารกัสสปะ พระธรรมทินนาเถรี และพระอื่นๆ อีกหลายองค แต
ของพระสารีบุตรมากท่ีสุด พระพุทธเจาทรงสรรเสริญพระสารีบุตร
วาเปนธรรมเสนาบดี สามารถแสดงธรรม แมแตธรรมจักรไดแมน
เหมือนพระองค

เมื่อพระสารีบุตรไดรับพระดํารัสมอบหมายใหแสดงธรรมแก
พระสงฆแลว ทานก็ปรารภข้ึนมาวา เวลาน้ีทานนิครนถนาฏบุตร
ไดลวงลับดับชีพ คําสอนไมไดรวบรวมจัดวางระบบไว สาวกท้ัง
หลายก็ทะเลาะกันวุนวายไปหมด ไมยุติวาศาสดาสอนไวอยางไร  
เพราะฉะน้ันจึงควรจะสังคายนา

พระสารีบุตรกลาววา “พวกเราท้ังหมดดวยกัน พึงสังคายนา 
ธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว ไมพึงวาตางกันไปใน
ธรรมน้ัน พรหมจริยะน้ีจะไดย่ังยืน ตั้งอยูนาน เปนไปเพ่ือประโยชน
แกชนมาก เพ่ือความสุขแกชนมาก เพ่ือเก้ือการุณยแกโลก…”

พระสารีบุตรใชคําน้ีวา “สังคายิตัพพัง” ควรจะสังคายนา 
ภาษาสมัยเกาเรียกวารอยกรอง คือนําคําสอนของพระพุทธเจามา
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รวบรวมประมวลจัดลําดับวางระบบใหดี ตั้งไวเปนมาตรฐาน แลว
ทานก็แสดงการรวบรวมและจัดหมวดหมูไวเปนตัวอยาง

พระสูตรท่ีทานแสดงคร้ังน้ี เรียกวาสังคีติสูตร พระสูตรวา
ดวยสังคีติ ก็คือพระสูตรวาดวยสังคายนา (สังคีติ เปนไวพจนของ
คําวาสังคายนา) แปลวาการสวดพรอมกัน

สังคีติ ถาลบสระอิ ก็เหลือ สังคีต แปลวา สวดพรอมกัน ถา
เปนชาวบานก็รองเพลงพรอมกัน

ในสังคีติสูตรน้ัน พระสารีบุตรแสดงธรรมโดยรวมมาจัดเปน
หมวดๆ ตั้งแตหมวด ๑ ถึงหมวด ๑๐ ทานแสดงไวเปนแนวทาง
ของการสังคายนา

ตอมา อีกคร้ังหน่ึง พระสารีบุตรไดแสดงพระสูตรท่ีคลาย
อยางน้ีอีกสูตรหน่ึง แตใชเกณฑในการจัดระบบตางออกไปอีกแบบ
หน่ึง ก็มีธรรมเปนหมวดๆ จนถึง ๑๐ เหมือนกัน แตเน้ือหา วิธี
แสดง และวิธีจัด ตางออกไป เรียกวาทสุตตรสูตร แปลวาสูตรท่ีมี
ธรรมจํานวน ๑๐ เปนอยางย่ิง คือจบแค ๑๐

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานน้ัน พระสารีบุตรปรินิพพานกอน
แลวไมนาน ไมเชนน้ันพระสารีบุตรคงจะเปนหลัก ทีน้ี พระเถระท่ี
ยังอยู ก็มีพระมหากัสสปะเปนผูใหญท่ีสุด ทานก็ปรึกษากับพระ
เถระท้ังหลาย โดยปรารภเร่ืองท่ีพระภิกษุรูปหน่ึงพูดไมดี ทํานองวา
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว เราไมมีใครมาจ้ําจ้ีจํ้าไช จะทําอะไรก็
สบาย เอาอยางไรก็ได แสดงทาวาจะไมดีแลว

ทานก็เลยชวนใหสังคายนา คือ พรอมกันรวบรวมพุทธพจน
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คําสอนของพระพุทธเจามาประมวลจัดลําดับวางระบบ ตั้งไวเปน
มาตรฐาน ดังท่ีวามาแลว เถรวาทก็เกิดข้ึน

น่ีก็หมายความวา ระบบการรักษาสืบทอดหลักธรรมวินัย 
หรือประมวลคําสั่งคําสอนในพระพุทธศาสนาแตพุทธกาล อันมี
พุทธพจนเปนประธาน ท่ีพระเถระรุนแรกผูทันเฝาพระพุทธเจาได
ทําไวในการสังคายนาคร้ังท่ี ๑ เรียกวา “เถรวาท”

เถรวาทต้ังตน อาจริยวาทแตกตอ

อยางไรก็ดี แมวาระบบของเถรวาทเกิดข้ึนต้ังแตสังคายนา
คร้ังท่ี ๑ แตตอนท่ีสังคายนา ทานยังไมไดใชคําเรียกช่ือ เพราะทาน
เพียงต้ังใจวาจะรักษาคําสอนของพระพุทธเจาใหคงอยูครบถวน
แมนยําท่ีสุด ทานไมพูดถึงเร่ืองการแตกแยก แตเมื่อเวลาผานมา 
โดยเฉพาะเมื่อมีการแตกแยกข้ึน ผูท่ีรักษาหรือนับถือตามของเดิม
น้ัน จะใชถอยคําอางอิง ก็ใชศัพทเรียกของตัววาเถรวาท

หมายความวา ทานท่ีเลาเร่ือง ก็ตองมศีพัทท่ีจะเรียก ทานก็
ตองบัญญัตศิพัทข้ึนมา ก็เปนอันวาเรียกอันเดิมเปนเถรวาท แลว
พวกท่ีแตกแยกออกไปก็เปนอาจริยวาท

ตามประวัติศาสตรพุทธศาสนา มีเร่ืองเลาไวในอรรถกถา 
โดยเฉพาะอรรถกถาอภิธรรม (ตอน อรรถกถาปญจปกรณ) ลาํดับ
ความเปนมาจนถึงเร่ืองการแตกแยกนิกายวา หลงัจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว ๓ เดือน มสีงัคายนาคร้ังท่ี ๑ เวลาผานมา ๑๐๐ ป
เกิดปญหาความแตกแยก ทําใหตองมีสังคายนาคร้ังท่ี ๒
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อยางนอย ตอนท่ีเกิดความแตกแยกใน พ.ศ.๑๐๐ น่ีแหละ ก็
ตองมช่ืีอเรียก เพราะวามพีวกท่ีไมถือตามเดิม แลวก็มผีูท่ีถือตามเดิม

ของเดมิท่ีรักษากันมาคือพุทธศาสนาน้ัน ก็เรียกวาธรรมวินัย
ตอนน้ี เกิดมีพวกท่ีแตกออกไป ไมถือตามคําสอนท่ีรักษาไว 

ก็ตองหาคํามาเรียกคนท่ีถืออยางน้ัน
พอดีวา พวกหรือกลุมท่ีแตกออกไปน้ีมีจํานวนมาก เปนสงฆ

หมูใหญ ก็เรียกช่ือวา “มหาสังฆิกะ” (พวกสงฆหมูใหญ) แลวก็เลย
เรียกหลักคําสอนท่ีเปนระบบ ซ่ึงรักษากันมาแตเดิมวา “เถรวาท” 
(ถือตามหลักท่ีพระเถระผูทําสังคายนาคร้ังแรกรวบรวมวางไว)

พวกมหาสังฆิกะน้ันถือลัทธท่ีิแยกตางออกไป ตามท่ีอาจารย
ซ่ึงเปนหัวหนาสั่งสอน (เชนวา วินัยขอน้ี ตอนน้ีรักษายาก พวกเรา
ตกลงจะไมปฏิบัติ ขอน้ีพวกเราปรับแกเอาอยางน้ีๆ) ก็เลยเรียกวา 
“อาจริยวาท” เปนอันวาเกิดมีช่ือสําหรับเรียกแยกกันข้ึนมา

ตอนน้ี ใน พ.ศ. ๑๐๐ ก็เทากับมี ๒ นิกาย คือ เถรวาท กับ 
มหาสังฆิกะท่ีเปนอาจริยวาท (บางทีก็เรียกวา “อาจริยกุล”)

น่ีก็คือ คําวา “เถรวาท” และ “อาจริยวาท” ในความหมายท่ี
เปนนิกายพุทธศาสนาน้ี เปนคําท่ีมีมาเกากอนนานนักแลว อยาง
นอยต้ังแตระยะ พ.ศ.๑๐๐ แลว

ทีน้ีเมื่อจะเทียบกัน เราก็พูดวา เถรวาทเกิดจากสังคายนา
คร้ังท่ี ๑ สวนอาจริยวาทเกิดในชวงสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ก็คอืแยกออก
มาจากเถรวาทน่ันเอง

ตอมา สวนแตกแยกท่ีไมยอมรวมเขามา ก็ขยายออกไป และ
มีการแตกตอออกไปๆ ขอใหสังเกตวา พอแยกแลว  ตอไปก็แยกกัน
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ไมมีจบ แลวพวกท่ีแยกออกไปน้ัน ก็ไปทะเลาะกันอีก แลวก็แยก
กันตอไปอีก เหมือนกับบอกวา อาจารยของผมสอนไว ผมถือมา
อยางน้ีนะ ตอมา อาจารยองคใหมก็คิดวา อันน้ีท่ีแกไวอยางน้ี นา
จะปรับแกเสียอีกทีหน่ึงใหเหมาะย่ิงข้ึน ก็แกไปอีก ลูกศิษยก็มาถือ
ตาม ก็เลยไปทะเลาะกับกลุมอื่นท่ีไมไดแกตาม หรือท่ีแกไปอยาง
อื่น ก็แยกออกไปๆ

มหาสังฆิกะน้ันแยกออกไปๆ อีก ๕ นิกาย เปนอาจริยวาท ๕ 
บวกกับมหาสังฆิกะเดิม ก็เปนอาจริยวาท ๖

สวนในเถรวาทเดิมน้ัน ก็ยังมีผูท่ีแยกออกไปอีก คงไดตัว
อยางจากพวกท่ีแยกไปแลว ก็อาจจะบอกวา อยากจะใหทานท่ีถือ
หลกัเดิมยอมปรับตวัดูบาง ดสู ิ พวกท่ีเขาแกไปอยางน้ันแลว เขาอยู
สบายดีกวา เราก็ควรจะปรับแกบาง ฝายผูท่ีถือหลักน้ีมั่นอยู ก็บอก
วา ไมไดหรอก เราไมสะดวกบาง ก็ตองยอมเสียสละ รักษาหลักการ
เดิมเอาไวเถอะ พวกท่ีอยากจะแก เมื่อไมไดอยางใจก็แยกออกไป

ในท่ีสุด จากเถรวาทเดิมน้ัน ก็แยกออกไปอีก ๑๑ อาจริยวาท 
รวมเถรวาทเดิมดวย ก็เปน ๑๒

เวลาผานมา เมื่อถึงสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พ.ศ.๒๓๕ นิกายพระพุทธศาสนาไดเกิดข้ึนแลว ๑๘ นิกาย
ของเดิมเปนเถรวาท แลวมีอาจริยวาทอีก ๑๗ เรียกรวมวา ๑๘ 
นิกาย หรือ ๑๘ อาจริยกุล (สายอาจารย) บางทีก็เรียกหลวมๆ รวม
กันไปหมดคลุมท้ังเถรวาทดวยวา อาจริยวาท ๑๘

บอกแลววา อาจริยวาทเปนภาษาบาลี เวลาเรียกเปนภาษา
สันสกฤต ก็เปนอาจารยวาท ทานแยกใหไดนะ บาลี-อาจริยวาท 
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สันสกฤต-อาจารยวาท ในภาษาไทย เราใชแบบสันสกฤตเปน
อาจารย แตบาลีเปนอาจริยะ

ฉะน้ัน เวลาสวดมนตซ่ึงเราใชภาษาบาลี อยางในบทกรวด
นํ้า “อิมินา ปุญญกัมเมน…” พอถึงตอน “อาจริยูปการา จ มาตา
ปตา จ ญาตกา” ตองวาใหถูก อยาใหเปน “อาจาริยู…”

ออ… ทวนนิดหน่ึงวา ถาพูดอยางเครงครัด ก็บอกวา ท้ังสองคํา 
คือ เถรวาท และอาจริยวาท อยางชาก็คงเกิดข้ึนตอน พ.ศ. ๑๐๐ 
น่ันแหละ คือ คําพวกน้ีท่ีจริงก็มีใชอยูกอนแลว แตมีความหมาย
ของมันๆ ตามบริบทเดิม คร้ันมามีการแตกแยกข้ึน เกิดมีอาจริย-
วาทแยกออกมา ก็เรียกของเดิมวาเถรวาท

น่ีก็คือวา ตอนท่ีเร่ืองราวเหตุการณยังใหมๆ พวกถอยคําและ
อะไรๆ ก็ยังไมคอยลงตัว หรือยังไมเด็ดขาด เอาเปนวา ถึงสมัยพระ
เจาอโศกมหาราช พ.ศ.๒๓๕ ก็เปน ๑๘ นิกาย

มหายานเกิดมา หินยานก็พลอยเกิดมี

ตอนน้ันยังไมมีคําวามหายาน และเมื่อคําวา “มหายาน” ยัง
ไมมี คําวา “หินยาน” ก็ยอมไมมีเปนธรรมดา

ทีน้ี ขอยอนทวนเร่ืองอีกหนอยวา ในบรรดาอาจริยวาทท้ัง
หลายน้ัน อาจริยวาทใหญท่ีเปนหลักสําคัญ เรียกวามหาสังฆิกะ 
เปนนิกายหน่ึงในยุคแรก แลวอยางท่ีวา อาจริยวาทก็แตกแยกออก
ไปๆ เปนหลายๆ อาจริยวาท แลวก็มีอาจริยวาทท่ีแยกออกไปจาก
เถรวาทเพ่ิมข้ึนๆ อีก จนใน พ.ศ.๒๓๕ เปน ๑๘ นิกายอยางท่ีวาแลว
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คร้ันเวลาลวงผานตอมา อาจริยวาทหลายนิกายก็หายไปๆ
จนกระท่ังตอมาประมาณ พ.ศ. ๖๐๐ ก็เกิดมหายานข้ึนมา และก็
สันนิษฐานกันวา บนฐานของอาจริยวาทท่ีช่ือวามหาสังฆิกะน่ี
แหละ ท่ีมหายานไดพัฒนาข้ึนมา

เพราะฉะน้ัน คําวา “มหายาน” (แปลวา ยานพาหนะย่ิงใหญ 
ท่ีจะพาสรรพสัตวไปไดมากมายอยางไดผล) จึงเปนคําท่ีเกิดทีหลัง 
พอมหายานเกิดข้ึนมา ก็คือเรียกตัวเองวาอยางน้ัน แลวก็เรียก
นิกายอื่นๆ คือเรียกพุทธศาสนาท่ีมีสืบๆ ตอๆ กันมาท้ังหมดนอก
จากตัวเองวาเปน “หินยาน” (แปลวา ยานพาหนะเลวทรามหรือ
ดอยคุณภาพ ขนสัตวไปไดนอย) คําวา “หินยาน” ก็จึงเพ่ิงเกิดข้ึน 
เปนคําพวงตอจากมหายาน

ชวง พ.ศ.๖๐๐ ท่ีเกิดมหายานข้ึนน้ัน พุทธศาสนาแบบเถรวาท
ไดไปเจริญนอกชมพูทวีปนานแลว โดยเฉพาะในลังกาทวีป (อรรถ-
กถาภาษาบาลีฉบับเดิมก็ปดเลมไปแลวต้ังแต พ.ศ.๒๓๖ เมื่อพระ
มหินทเถระไปลังกาทวีป แลวแปลอรรถกถาเดิมน้ันจากภาษาบาลี 
เปนภาษาสิงหล) เพราะฉะน้ัน คําวามหายานก็ดี หินยานก็ดี จึงไม
มีในคัมภีรภาษาบาลีใดๆ นอกจากหนังสือภาษาบาลีท่ีแตงข้ึนใหม
ในสมัยปจจุบัน (เชน วิสุทธิมัคคนิทานกถา) ตางจากคําวาเถรวาท
และอาจริยวาท ซ่ึงเปนคําเกา  มีตั้งแตในคัมภีรรุนอรรถกถาลงมา

ทีน้ี เร่ืองก็ยอกยอนวกวนไปมา จนกระท่ังมาถึงปจจุบัน ก็
ปรากฏวา ประดาอาจริยวาท/อาจารยวาทท้ังหลายท่ีนอกจาก
มหายานเอง ท่ีถูกมหายานเรียกรวมกับเถรวาทดวยวาเปนหินยาน
น้ัน มาในบัดน้ี ไดสูญสิ้นไปจนถือวาหมดแลว (หินยานท่ีอาจจะ
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เหลืออยูบาง อยางริตสุ คือนิกายวินัย ในญ่ีปุน ก็มีประวัติไมชัด
เจน แตขอสําคัญเหลืออยูเปนสวนเล็กนอยอยางย่ิง จนไมตองนับ)

ไปๆ มาๆ หินยานก็เหลือแตเถรวาท และอาจริยวาทก็มีแต
มหายาน ดังน้ัน พอพูดวาหินยาน ก็คือเถรวาท พูดวามหายาน ก็
เปนอาจริยวาท

แตท่ีจริง เถรวาทก็ไมรูตัวท่ีถูกเรียกวาหินยาน และมหายาน
ก็พอใจเรียกตัวเองข้ึนมาวามหายานอยูแลว เพราะฉะน้ัน เด๋ียวน้ี 
แทนท่ีจะเรียกช่ือเขาคูเปนชุดเดียวกันวา “หินยาน - มหายาน” 
หรือ “เถรวาท - อาจริยวาท” ก็กลายเปนนิยมจับคูสับชุดกัน กลาย
เปน “เถรวาท - มหายาน” ดังท่ีพบเห็นกันอยูเวลาน้ี

การท่ีมหายานเกิดข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ.๖๐๐ น้ัน ก็มีเหตุ
ปจจัยท่ีสันนิษฐานกันวา ตอนน้ัน พุทธศาสนาตองระดมแรงมา
แขงกับลัทธิฮินดูท่ีฟนฟูตัวเองข้ึนมาอยางมาก (ฮินดูปรับตัวจาก
พราหมณ์มาชูบรมเทพองค์ใหม่ และพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้น
ชูพระโพธิสัตว์แบบใหม่ ในช่วงที่คริสต์ศาสนาก็เกิดขึ้นใหม่ๆ)

ในหมูชาวบานมหาชนคนสวนใหญท่ีหวังพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยการดลบันดาลน้ัน พุทธศาสนาสอนใหสรางผล
สาํเร็จดวยความเพียรพยายามของตนเอง ใหรูจักพ่ึงตน เหมอืนทวน
กระแส แตทางฮินดมูพีระพรหมบรมเทพและหมูเทวดาใหบวงสรวง
เซนไหวมากมายมาตัง้แตเดิมท่ีเปนศาสนาพราหมณ เรียกวาสนอง
ความตองการแบบตามใจคน ไดเปรียบอยูแลวในตัวมาตั้งแตตน

ย่ิงมาถึงระยะน้ี ฮินดูสรางเทพย่ิงใหญข้ึนมาใหม บอกวาเกง
กวาพระพรหม มีพระอิศวร มีพระนารายณ หรือพระศิวะ และพระ
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วิษณุ ท้ังมาขมพระพรหม และมาแขงกันเองใหคนเลือกกันฟูฟา 
และไดตื่นเตนกันใหญ

พอเจออยางน้ี พระท่ีมาเปนมหายาน ทําไปทํามา ก็เลยตอง
ประดิษฐพระโพธิสัตวองคโนนองคน้ี มีพระนามแปลกๆ ใหมๆ ข้ึน
มามากมาย ท่ีจะมาชวยผูคนในดานตางๆ มีพระอวโลกิเตศวร ท่ี
ไปจีนกลายเปนพระกวนอิม พระมัญชุโฆษ พระมัญชุศรี พระ
สมันตภัทร พระกษิติครรภ พระปทมปาณี พระวชิรปาณี พระอะไร
ตออะไรเยอะแยะ พระโพธิสัตวเกิดข้ึนมากมาย คึกคักกันใหญ 
โดดเดนข้ึนมาเปนยุคมหายาน แลวก็เขาคูแขงกันมากับฮินดูท่ีปรับ
ตัวข้ึนจากศาสนาพราหมณ

บอกแลววา มหายานท่ีเกิดข้ึนมานั้น ทานประดิษฐศัพทข้ึน
มาเรียกตัวเอง เรียกวามหายาน เพ่ือใหมีความหมายท่ีสําคัญและ
ย่ิงใหญ วาเปนเหมือนยานพาหนะท่ีใหญ ท่ีดีเลิศ มีคุณภาพสูง ซ่ึง
สามารถร้ือขนสัตวโลกใหไปสูพระนิพพานไดมากมาย

ท่ีทานเรียกตัววามหายานน้ัน ในใจก็คือจะเทียบกับพวก
นิกายอื่นๆ รวมท้ังเถรวาทดวย โดยถือวาพวกน้ันเปนยานพาหนะ
เหมือนกัน แตดอยคุณภาพ ก็เลยใสคําวาหิน (คําเดิมวาหีนะ) ซ่ึง
แปลวา ทราม ต่ําตอย ดอยคุณภาพ เขาไป เปนอันวาเรียกนิกาย
อื่นเปนหินยาน ก็เกิดคําวามหายานและหินยานข้ึนมา

เราก็ทายกันเลนวา มหายาน กับหินยาน ใครเกิดกอน ใครๆ 
ก็บอกวาหินยานก็ตองเกิดกอนสิ เพราะมีอยูแลว คนท่ีทายก็บอก
วา “ไมถูก มหายานเกิดกอน หินยานเกิดทีหลัง”

ทําไมจึงวาอยางน้ัน ออ… เพราะหมายถึงคําวามหายาน ไม
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ใชหมายถึงเน้ือตวัของมหายาน คอื พอเขาเรียกตัวเองเปนมหายาน
เสร็จแลว เขาจึงไปเรียกคนอื่นวาเปนหินยาน คําวามหายานน่ีเกิด
ข้ึนมาแลว คําวาหินยานจึงเกิดตามมาทีหลัง ถูกไหม

ก็เปนอันวา คําวามหายาน กับ หินยาน เกิดข้ึนหลังพุทธกาล
ในราว ๖๐๐ ป (บางทานก็วาอาจจะราว ๔๐๐ ป) สวนคําวาเถรวาท
กับอาจริยวาท เปนคําท่ีมีมาเดิมนานแลว แตจะระบุลงไปวาปไหน 
ก็ไมสามารถบอกชัด พูดไดคราวๆ วา เมื่อจะตองเลาเร่ืองราวเหตุ
การณ เฉพาะอยางย่ิงในยุคท่ีเร่ิมแตกนิกายแลว ก็ตองหาถอยคํา
มาเรียก หรือระบุแยกแยะกันไป ก็เขาใจกันไดอยางน้ี

เถรวาทแคทางผาน ติดอาจารยคืออาจริยวาที

พระนวกะ: ขออนุญาตถามส้ันๆ ครับ ว่า ที่พระสารีบุตรท่าน
ปรารภครั้งแรกที่ว่า สังคีติสูตรนะครับ อันนั้นถือว่าเป็นการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกไหมครับ

พระพรหมคุณาภรณ: ยังไมนับ แตเรียกวาทําใหดูเปนตัวอยาง
ของการสังคายนา และวิธีท่ีพระสารีบุตรทําใหดูน่ันแหละมาเปน
พระสูตรหน่ึงอยูในพระไตรปฎกดวย คือมาเปนสังคีติสูตรซ่ึงเปน
สูตรหน่ึงในพระไตรปฎก

หมายความวา เร่ืองท่ีพระสารีบุตรทําใหดูน้ัน ก็ถูกนํามา
สังคายนาดวย หมายถึงสังคายนาตามความหมายเดิมของทานนะ 
คือ รวบรวมเอามาซักซอมใหรูเขาใจพรอมดวยกันแลวรวมกัน
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รักษาไว ไมใชเขาใจแบบไทยวาทานทําไวยุงเหยิงแลวเอามา
สะสาง อยางน้ันเขาใจผิด

พระสารีบุตรทําวิธีสังคายนาไวเปนแบบอยาง เปนการเตือน
ไว เปนความริเร่ิมและเปนขอแนะนําไววา ควรจะรวบรวมคําสอน
ของพระพุทธเจาทํานองน้ี

จะเห็นวา ตอนน้ัน พระสารีบุตรบอกตั้งแตตนวา พึง
สังคายนาดวยกันท้ังหมด แตในกรณีน้ีทานแสดงองคเดียว และใน
เวลาท่ีจํากัดตอนน้ัน ทานแสดงคร้ังเดียว ทานจะรวมคําสอนของ
พระพุทธเจามาหมดไดอยางไรละ ทานก็รวมมาใหดูเปนตัวอยาง

ทานแสดงวิธีรวบรวมเปนระบบ โดยนํามาจัดเปนหมวดๆ 
ธรรมท่ีมีขอเดียว ก็รวมอยูในหมวด ๑ ธรรมท่ีมี ๒ ขอ ก็รวมอยูใน
หมวด ๒ ธรรมท่ีมี ๓ ขอ ก็รวมอยูในหมวด ๓ ฯลฯ อยางน้ีก็เปน
ระบบข้ึนมาแลว น่ีคือเปนแบบอยาง เปนแนวทาง ใหพระเถระท้ัง
หลายทําสังคายนากันตอไป

หันมาดูเร่ืองเถรวาท และมหายานอีกหนอย แถมอีกนิดหน่ึง 
ก็เปนอันวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว มีสังคายนาคร้ังแรก 
แลวเกิดเถรวาทข้ึน ตอมาก็มีอาจริยวาทแยกออกไปๆ จนกระท่ัง
ประมาณ พ.ศ.๖๐๐ อาจริยวาทพวกหน่ึงต้ังตัวเปนมหายาน และ
เรียกพวกอื่นท้ังเถรวาทและอาจริยวาทท่ีเหลือท้ังหมดเปนหินยาน

เวลาผานไปๆ พวกท่ีถูกเรียกวาหินยานท้ังหลาย ก็สูญหาย
หมดไป เหลือแตเถรวาทอันเดียว อยางท่ีมีในลังกา พมา ไทย และ
ลาว เขมร ซ่ึงรักษาพระไตรปฎกบาลีท่ีเปนขอมูลคําสอนด้ังเดิมไว
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ตามท่ีพระเถระท้ังหลายสังคายนาต้ังแตคร้ังแรกเทาท่ีสืบมาได
พรอมท้ังถือวินัยตามพระไตรปฎกบาลีน้ันอยางเดียวกันหมด

สวนทางฝายมหายาน ซ่ึงแตเดิมก็เปนอาจริยวาทหน่ึง พอตัง้
ข้ึนเปนมหายานแลว ตอมาก็แตกแยกความคิด ความเห็น ความ
เช่ือถือ และการประพฤติปฏิบัติออกไปๆ เกิดเปนสํานักอาจารย
ใหมๆ ท่ียึดถือตามอาจารยท่ีเปนหัวหนาหรือเจาสํานักน้ันๆ ก็เลย
เกิดนิกายใหมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ไมรูจบ เชน ในญ่ีปุน ปจจุบันมีนิกาย
ใหญ ๕ และแยกเปนนิกายยอยมากกวา ๒๐๐ นิกาย

ในญ่ีปุนน้ัน มีผูกลาววาเกิดมีนิกายใหมทุกปเลย สวนนิกาย
เกาก็หายไปๆ อยางนิกายเกาๆ ท่ีเคยใหญโตสมัยกรุงนาราเปน
ราชธานีก็สูญไปหมดแลว เกิดนิกายใหมสมัยเกียวโต แลวก็นิกาย
ของสมัยโตเกียว มาเปนยุคๆ

ทีน้ี เมื่อไมมีวินัยเดิมคุมไว พระมหายานน้ี บางนิกายก็เขา
ยุงกับการเมือง พอเขาไปในวงการเมืองหนักเขา ก็มีอิทธิพลตอการ
เมือง ทําใหเกิดความอึดอัดหรือขัดแยงกัน อยางในยุคกรุงนารา 
ถึงกับเปนเหตุใหยายเมืองหลวง

เร่ืองก็มีวา ถึงตอนหน่ึง ทางบานเมืองน้ัน พระจักรพรรดินี
ทรงนับถือ เลื่อมใสมาก ก็ตั้งพระเถระเปนท่ีปรึกษาขององคพระ
จักรพรรดินี ตอมาพระก็เขาไปยุงเก่ียวกับกิจการบานเมือง ถึงกับ
ไปมีอิทธิพลครอบงํา ไปช้ีนําบงการเขา (คลายกับในประวัติศาสตร
ของเมืองฝร่ัง) ในท่ีสุด ทางบานเมืองก็ลาํบากใจ อดึอดั จึงหาทาง
ปลดเปลือ้งตัวใหพนจากอาํนาจของพระ แลวในท่ีสุดก็ใชวิธียายราช
ธานีออกจากกรุงนารา ไปต้ังใหมท่ีเมืองเฮอัน (คือเกียวโต) เมื่อ
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เมืองหลวงยายไปแลว มหายานนิกายเกาๆ ของยุคนาราน้ัน (มี ๖ 
นิกาย) ก็เสื่อมเซาไปเอง

ท่ีอึดอัดกันน้ันก็ยังดี บางยุคถึงกับขัดแยงและไมไดยายเมือง
หนี แตสูกันเลย คือพระก็ยังยุงกับการเมืองอีกน่ันแหละ บางทีพระ
จักรพรรดิออกผนวช แตไมไดสละพระราชอํานาจจริง และก็ไมมี
วินัยคุมใหชัด (ในวินัยเดิมท่ีเถรวาทรักษาไวในพระไตรปฎก ถา
ออกผนวช ก็สละจริงๆ ไมยุงเก่ียวดวย เหมือนขุนหลวงหาวัด อยูวัง 
ก็นั่งเมือง เขาวัด ก็สลัดหมด) ท้ังท่ีออกผนวชแลว ก็ยังยุงเก่ียวกับการ
แผนดิน ไปๆ มาๆ วัดใหญถึงกับมีกองทัพพระถืออาวุธ มีการยกทัพ
มาขูราชการ และบางคราวทางบานเมืองก็ยกทัพมาฆาฟนพระ 
เขายึดวัด เผาวัด

จะพูดไป เร่ืองก็ยืดยาวเหลือเกิน ย่ิงเมื่อมหายานมีนิกาย
ยอยเยอะแยะ เร่ืองท่ีผิดแผกแตกตางกันออกไปก็หลากหลายมาก
มาย ในท่ีน้ี จึงไมควรจะบรรยายมากไปกวาน้ี

ยกตัวอยางหน่ึงพอใหเห็นภาพดานหนึ่งในปจจุบัน ในนิกาย
ใหญท้ัง ๕ ของญ่ีปุน มนิีกายหน่ึงช่ือวานิกาย “โจโด ชิน” (สขุาวดีแท) 
ในนิกายน้ี อาจจะใชคาํวาไมแยกบรรพชิตกับคฤหัสถ ถาพูดแบบ
งายๆ จะเรียกวาไมมีพระ หรือวาพระไมตางจากชาวบาน ก็ได ถา
เทียบกับพระของเราก็วา พระหรือผูนําพิธีของนิกายน้ีมีครอบครัว 
แตงตัวเหมือนชาวบานท่ัวไป เชน ไวผม นุงหมเสื้อผาชุดสากล
ประกอบการอาชีพ เชน เปนนักธุรกิจ เปนเจาของโรงงานอุตสาห-
กรรม เวลาประกอบพิธ ีก็เพียงใสเสือ้คลมุสดีาํบางๆ ซอนบนชุดสากล
ดูนาจะคลายกับศาสนาจารยคริสต (ในนิกายโปรเตสแตนต)
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ละมหายาน หันไปมองศาสนาเมืองฝร่ัง

ประวัติของมหายานน้ัน บางสวนบางตอนคลายเมืองฝร่ัง 
พระฝร่ัง ก็คือบาทหลวง ท่ีสูงสุดก็องคพระสันตะปาปา หรือโปบ 
(Pope) รองจากโปบก็คือคารดินัล (cardinal) แลวก็มีบิชอพ 
(bishop) ซ่ึงมีอํานาจมากท้ังทางกิจการศาสนาและในทางบาน
เมือง สมัยกอนโนนบางแหงเปนเจาเมืองก็มี

เคยยกตัวอยาง ทานคารดินัลริเชลลู (Cardinal Richelieu)
เปนอัครมหาเสนาบดีของประเทศฝร่ังเศส เปนผูบัญชาการทัพ 
เปนผูบัญชาการบานเมือง แทนพระเจาแผนดิน (ตอนน้ันคือพระ
เจาหลุยสท่ี ๑๓, ค.ศ. 1610-1643/พ.ศ.๒๑๕๓–๒๑๘๖)

กอนน้ันอีก ท่ีอังกฤษ ทานคารดินัลวอลซ่ีย (Cardinal 
Thomas Wolsey) ก็เปนอัครมหาเสนาบดี ของพระเจาเฮนร่ีท่ี ๘
(Henry VIII, ค.ศ.1491-1547/พ.ศ.๒๐๓๔–๒๐๙๐) และ
ระหวางดํารงตําแหนงในบานเมืองน้ี ก็เคยมีนามเขารับการคัด
เลือกเพื่อสถาปนาเปนองคพระสันตะปาปา ๒ คร้ัง แตไมได

ในอังกฤษ ท่ีวาทานคารดินัลวอลซ่ียเปนอัครมหาเสนาบดี 
ตอนน้ัน พระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ มีพระราชประสงคจะหยากับพระมเหสี
เดิม ตองการจะทรงมีมเหสีใหม ก็ตองขออนุญาตโปป เพราะโปป
เปนใหญท่ัวยุโรป ก็โปรดใหทานคารดินัลวอลซ่ียดําเนินการขอไป
ทางโปปใหทรงประกาศใหการอภิเษกสมรสคร้ังกอนน้ันเปนโมฆะ 
แตไมไดสมพระทัย จึงทรงขัดเคืองอยางย่ิง ทําอยางไรก็ไมได
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พอดวีาตอนน้ัน ท่ีเมอืงเยอรมนั ป 1517 (พ.ศ.๒๐๖๐) มารตนิ
ลูเธอร  ไดประทวงตอองคพระสันตะปาปา  (ตอนจะเกิดนิกาย
โปรเตสแตนต) องคพระสนัตะปาปาทรงลงโทษมารติน ลเูธอร ฝาย
พวกเจาเยอรมันกําลังอยากจะพนจากอํานาจบังคับของโปป ก็เขา
ไปโอบอุมคุมครองมารติน ลูเธอร ไว องคพระสนัตะปาปาก็ตองไป
ยุงกับการปราบพวกเยอรมัน ท่ีเรียกวาโปรเตสแตนต

ฝายพระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ แหงองักฤษ ไดโอกาสท่ีองคพระสนัตะ-
ปาปาตองทรงยุงอยูกับทางเยอรมัน ก็ประกาศเปนอิสระจาก
อาํนาจของกรุงโรม ตัง้ศาสนจักรใหม ข้ึนมาเปนนิกายใหม ในป 
1534 (พ.ศ.๒๐๗๗) เรียกวา Church of England เปนศาสนา
ประจําชาติอังกฤษ โดยพระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ สถาปนาพระองคเปน
ประมุขของศาสนจักรอังกฤษน้ันเอง ไมข้ึนตอโปบอีกตอไป ถึงแม
พระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ จะรังเกียจมารติน ลูเธอร แตศาสนจักรของพระ
องคก็จัดเขาในฝายโปรเตสแตนต

ทานคารดินัลวอลซ่ียน้ัน เมื่อดําเนินการขอพระกรุณาจาก
องคสันตะปาปาชักชาอยู ก็ไดถูกปลดจากตําแหนงไปแลว แตไม
เทาน้ัน ไมชาก็ถูกจับฐานขบถ และไดสิ้นชีพระหวางเดินทางมา
เพ่ือใหการแกขอกลาวหา

ตอจากทานคารดินัลวอลซ่ีย เซอรโธมัสมอรไดข้ึนมาเปน
ประธานสภาขุนนาง แตทานเซอรผู น้ีจงรักภักดีตอศาสนจักร
โรมันคาทอลิกและไมยอมรับวาพระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ เปนประมขุของ
ศาสนจักรใหม จึงถูกจับแลวตอมาก็ถูกประหารชีวิตฐานขบถ (ใน
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กาลตอมา ทางฝายศาสนจักรคาทอลิกไดยกทานเซอรข้ึนเปนเซนต
คือ Saint Thomas More)

พระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ กําหนดใหราษฎรทุกคนสาบานตัววาจะจง
รักภักดีตอพระองคในฐานทรงเปนประมุขของศาสนจักรอังกฤษ 
ใครปฏิเสธ ก็ใหประหารชีวิตเสีย แลวใหยุบสํานักบาทหลวงกับท้ัง
สํานักแมชีในอังกฤษเสียท้ังหมด และยึดทรัพยสินเปนของแผนดิน

ตอมา พระเจาเฮนร่ีท่ี ๘ สวรรคต พระราชธิดาของมเหสีองค
เกาท่ีทรงหยา ข้ึนครองราชยเปนพระนางแมร่ีท่ี ๑ ไดพยายามเอา
อังกฤษกลับไปเปนประเทศคาทอลิก จึงกําจัดพวกโปรเตสแตนต
เปนการใหญ ถึงกับเผาท้ังเปนเสียก็มาก (มีตัวเลขวาถูกเผาท้ังเปน
ประมาณ ๓๐๐ คน) จนไดพระสมัญญาวา “พระนางแมร่ีละเลง
เลือด” หรือ “แมร่ีกระหายเลือด” (Bloody Mary)

พอพระนางแมร่ีท่ี ๑ สวรรคต พระราชธดิาของมเหสอีงคใหม
ข้ึนครองราชยเปนพระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ แลวก็ทรงนําประเทศ
กลับมาเปนโปรเตสแตนตอีก ซ่ึงทําใหตองรุนแรงตอพวกท่ีขัดขืน

จากการหํ้าห่ันบีฑากันระหวางชาวคริสตสองนิกายน้ี ชาว
อังกฤษจํานวนมากไดหนีตายหนีการบีฑาไปอยูในตางประเทศ 
และตอมาคนท่ีหนีภัยเหลาน้ี บางสวนไดเสี่ยงภัยเดินทางขาม
มหาสมทุรไปหาอสิรเสรีภาพในโลกใหม และไดเปนบรรพบุรุษผูรวม
กอตัง้ประเทศอเมริกา ท่ีเปนดินแดนแหงการใฝหาความเปนเสรี
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ถกูกดข่ีบีบคัน้ คอืแรงดันใหด้ินสูความเปนอสิระเสรี

ในฝร่ังเศส เร่ืองไปในทางตรงขามกับอังกฤษ คือฝร่ังเศสไม
ไดเปลี่ยนมาเปนโปรเตสแตนต แตเปนประเทศคาทอลิกท่ีพยายาม
รักษาสถานะเดิมอยางเหนียวแนน อันเปนเหตุใหตองกําจัดกวาด
ลางพวกโปรเตสแตนตอยางโหดราย รุนแรงย่ิงกวาในอังกฤษ

เมื่อนิกายโปรเตสแตนตเกิดข้ึนในเยอรมันแลว ก็เผยแพรเขา
ไปในฝร่ังเศสอยางรวดเร็ว แมวาการปดก้ันกําจัดจะไดเร่ิมข้ึน ดังท่ี
ในป 1523 (พ.ศ.๒๐๖๖, คอืหลังจากมารติน ลูเธอร เร่ิมประทวง ๖ 
ป) ไดมีคนฝร่ังเศสท่ีนับถือโปรเตสแตนต ช่ือ Jean Vallière ถูกจับ
เผาท้ังเปนรายแรก แตก็ไมอาจหยุดย้ังได พอถึงป 1550 ปรากฏวา
คนฝร่ังเศสไดเปลี่ยนไปถือโปรเตสแตนตถึง ๑ ใน ๔ และอีก ๑๑ ป
ตอมา (ค.ศ. 1561) ไดมีโบสถโปรเตสแตนตข้ึนแลว ๒,๑๕๐ แหง

เร่ืองตางศาสนาหรือตางนิกายในตะวันตกแตเดิมมานั้น 
นอกจากทนกันไมไดแลว ก็แยกออกไมไดจากการเมือง (ในยุคตอมา 
ฝรั่งจึงตองแยกศาสนากับการเมืองออกจากกัน ไมเหมือนในพุทธศาสนา
เถรวาท ที่การเมืองกับศาสนาแยกกันอยูแลวเปนธรรมดา)

ดังน้ัน การกําจัดกวาดลางจึงถึงตอนเขมขน แตฝายท่ีถูก
กําจัดก็มีกําลังมากแลว จึงกลายเปนสงครามกลางเมือง เรียกวา
สงครามศาสนาของฝร่ังเศส (French Wars of Religion) และ
เพราะเหตุท่ีพวกโปรเตสแตนตฝร่ังเศสมีช่ือเฉพาะวา “ฮิวเกนอต” 
(สวนมากเปนคนชั้นขุนนาง พอคา และชางฝมือ) จึงเรียกสงคราม
น้ีอีกอยางหน่ึงวา Huguenot Wars
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สงครามกลางเมอืงน้ีดาํเนินมา ๘ คร้ัง เปนเวลา ๓๗ ป (ค.ศ.
1562-1598) โดยเฉพาะในป 1572 มีการวางแผนสังหารคร้ังใหญ
ในวันสําคัญท่ีเรียกวา Saint Bartholomew's Day Massacre ซ่ึง
พวกฮิวเกนอตถูกสังหารท่ัวประเทศถึงประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน โดย
เฉพาะพวกฮิวเกนอตช้ันผูนําในปารีสตายเกือบหมดสิ้น แตก็รบกัน
ตอมาโดยสูญเสียอยางหนักท้ังสองฝาย จนถึงป 1598 จึงไดมีพระ
ราชโองการยอมใหพวกฮิวเกนอตมีเสรีภาพในการนับถือนิกายของ
ตน และมี ‘รัฐภายในรัฐ’ (state within a state)

แตอยูสงบกันไดไมนาน พอเขารัชกาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๓ 
(เร่ิมป 1610) ไมชาก็ถึงคราวท่ีทานคารดินัลริเชลลู (Cardinal
Richelieu) เปนผูบัญชาการแผนดิน การกําจัดกวาดลางก็เร่ิมข้ึน
อีก ตอนน้ัน พวกฮิวเกนอตครองเมืองใหญอยูหลายเมือง และมี
กําลังทัพของตนเอง ดังรัฐท่ีซอนอยูในรัฐ

คร้ันแลวในป 1627/๒๑๗๐) ทานคารดินัลริเชลลูก็ยกทัพไป
ปดลอมเมืองลาโรเชลล (La Rochelle) อันเปนฐานท่ีมั่นศูนยกลาง
ของฮิวเกนอต หลังจากปดลอมอยู ๑๔ เดือน และทัพเรืออังกฤษ
มาชวยไมสําเร็จ ชาวเมืองอดตายไป ๓ ใน ๔ สวน พวกฮิวเกนอตก็
ตองยอมแพ แลวก็สูญสิ้นอํานาจการเมือง

รัชกาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๓ ตอดวยรัชกาลของพระราชโอรส
คือ พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ (Louis XIV) เร่ิมแตป 1643/๒๑๘๖ ซ่ึงมี 
ทานบาทหลวงใหญ คารดินัลมาสซาแรง (Cardinal Mazarin) เปน
มหาอํามาตยนายก หรืออัครมหาเสนาบดี บริหารราชการแผนดิน
ตอจากทานคารดินัลริเชลลูท่ีถึงมรณกรรมในป 1642/๒๑๘๕
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คร้ันถึงป 1685 (พ.ศ.๒๒๒๘) พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ มหาราช 
ก็ทรงจัดการกับพวกฮิวเกนอต เปนการกําจัดเสี้ยนหนามคร้ังสุด
ทาย โดยทรงหามมิใหมีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใดในประเทศ
ฝร่ังเศส นอกจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ขอน้ี เปนเหตุใหพวกฮิวเกนอตท่ีไมยอมเปลี่ยนเปนคาทอลิก 
ประมาณ ๕ แสนคน (บางตําราวาอาจถึงลานคน) ตองอพยพหนี
ภัยไปอยูในประเทศโปรเตสแตนต บางก็หนีตอไปยังโลกใหม คือ
อเมริกา อยูในรัฐตางๆ เชน พวกหน่ึงไปตั้งเมืองนิวโรเชลล (New 
Rochelle) ในรัฐนิวยอรก เมื่อป 1688 (พ.ศ.๒๒๓๑)

การกําจัดพวกฮิวเกนอตคร้ังน้ี พระเจาหลยุสท่ี ๑๔ ทรงถือวา
เปนความสาํเร็จสาํคัญท่ีสมพระทัยย่ิง ดงัท่ีในป 1715/๒๒๕๘ (ปท่ี
พระองคเองก็สวรรคต) ไดทรงประกาศวา พระองคไดทําใหศาสนา
โปรเตสแตนตจบสิ้นการทุกอยางหมดไปแลวจากแผนดินฝร่ังเศส

พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ มหาราช (Louis XIV หรือ Louis the 
Great) องคน้ีแหละ ท่ีไดมีพระราชสาสนมาทูลเชิญสมเด็จพระ
นารายณมหาราชใหหันไปนับถือศาสนาคริสต

ตรงน้ีขอใหนึกถึงขอความในบันทึกของพอคาฝร่ังเศสเก่ียว
กับการท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราช
ใหหันไปเปนคาทอลิก ตอไปน้ี (ไดขีดเสนใตจุดนาสังเกตพิเศษ)

ถาพระเจาหลยุสที ่๑๔ ไดทรงชกัชวนแลว สมเด็จพระ
นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลกิเปนแน…
จะเปนพระเกียรตยิศแกพระเจาหลยุสสกัเพียงไร เพราะใน
เวลาพระองคไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของ
พระองค ยงัไดทรงจัดการทาํลายศาสนาอันไมดีในแผนดิน
ฝายตะวนัออก ซ่ึงนบัวาเปนประเทศท่ีเจรญิทีส่ดุอยูแลว
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นับแตน้ันมา ชาวโปรเตสแตนตก็เหลืออยูในฝร่ังเศสเพียง
จํานวนนอย และไมมีกําลัง แตทางฝายคาทอลิกมีอํานาจเต็มท่ี

พวกบาทหลวงใหญๆ โดยเฉพาะบิชอพท้ังหลาย เรียกรวมๆ 
วา พวกนักบวช (the clergy) เปนเจาเมือง เปนเจาท่ีดิน มีทรัพย
สินเงินทองมากมาย มีอํานาจท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง คู
เคียงหรือเหนือกวาพวกขุนนาง (the nobility) จนกระท่ังในที่สุด 
พวกราษฎร (the commons) ท่ีเรียกวาเปนฐานันดรท่ี ๓ ทนไม
ไหว ก็จึงไดลกุฮือข้ึนมา เกิดปฏวัิตฝิร่ังเศสข้ึน (French Revolution,
1789/ ๒๓๓๒) เพ่ือกําจัดฐานันดรท่ี ๑ คอืพวกนักบวชบาทหลวง/the
clergy และกําจัดฐานันดรท่ี ๒ คอืพวกขุนนาง/the nobility

ตอนน้ัน บาทหลวงถูกฆาเยอะ สึกไปก็มาก ถูกยึดทรัพย ท้ัง
บาทหลวงและขุนนางถูกจับข้ึนเคร่ืองสับคอกิลโลตีน (guillotine)
มากมาย  น่ันคือปฏิวัติฝ ร่ังเศส  ท่ีวาเปนการปฏิวัติใหเกิด
ประชาธิปไตย พรอมท้ังแยกรัฐกับศาสนาออกตางหากกัน

น่ีเอาอังกฤษกับฝร่ังเศสเทาน้ันมาเลาเปนตัวอยาง ถาพูดถึง
เยอรมันท่ีเปนสนามใหญตนเร่ือง หรือสเปนที่เอาจริงเอาจังเต็มท่ี 
หรือพูดถึงเปนกลุมประเทศไปเลย ยังมีเร่ืองอีกมาก และหนักกวาน้ี

ท่ีเลามาน้ี เปนเร่ืองท่ีใหรูวา ความตางศาสนาและตางนิกาย
ในสายอารยธรรมทางตะวันตกนัน้ เขาเอาเปนเอาตายกันมาอยางไร 
ซ่ึงตางกันไกลกับของเราท่ีวา ถาใครถืออะไรตางออกไป ก็เปนเร่ือง
ของเขา จนกระท่ังไมสนใจ หรือมองดูวาแปลกๆ แลวก็ผานไป ไม
ใสใจจะรูวาเขาเปนอยางไร หรือถาตองพบปะเก่ียวของ ก็มองไป
ในทางดีท่ีถือเขาเปนแขกเหรื่อท่ีจะเอาใจใสใหเกียรติ อยางท่ีฝร่ัง
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น่ันแหละมาเห็นแลวบันทึกไววา (บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสชื่อ ฌ็อง
เดอบูร ที่มาเมืองสยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช)

ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนา
อยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของ
ตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม

อีกทานหน่ึง คือ นายพลฟอรบัง กลับจากสยามคืนสูฝร่ังเศส 
ก็ไปเลาใหพระเจาแผนดินและบาทหลวงผูใหญทางฝร่ังเศสฟงวา

เม่ือผูสั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรม คน
ไทยซึ่งเปนคนวานอนสอนงาย น่ังฟงธรรมปริยายนั้น 
เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจของเขา
น้ันไมวาจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟงทั้งน้ัน พระภิกษุสงฆ
ไมเถียงเร่ืองศาสนากับผูหน่ึงผูใดเลย เม่ือมีคนยกคริสต
ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดี
ทั้งน้ัน ถามีคนมาปรักปรําพระพุทธศาสนา ทานก็ตอบ
อยางเย็นใจวา เม่ืออาตมภาพเห็นวาศาสนาของทาน
เปนศาสนาที่ดี เหตุไรทานจึงไมเห็นวาพุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่ดีเหมือนกันเลา

อังกฤษกับฝร่ังเศสถือตางนิกายตรงขามกัน แตเหมือนกัน 
ตรงท่ีมีการกดข่ีบีบคั้น ซ่ึงเปนแรงดันใหคนด้ินสูความเปนอิสระเสรี
เมืองไทยเถรวาทที่ขาดประสบการณน้ี นาจะศึกษาวา อิสระเสรี
ภาพแบบปลอยสบายกับท่ีไดมาผานการกดข่ี มีขอดอยขอดีตาง
กัน และควรใชปญญาจัดปรับอยางไรจึงจะไดผลและพอดี



๖

เถรวาท-มหายาน ท่ีโลกตองการ

─☺─

คนไทย อยาเปนกบเฒา

มีคํากลอนสุภาษิตท่ีจําตอมา ไมทราบวาทานผูใดแตงไว 
และยังไมมีโอกาสตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ เห็นวาเปนคติ
พึงคิด ขอยกมาอางเทาท่ีได (ถาบกพรองไป ใครรู ชวยบอกดวย) ดังน้ี

กบเอ๋ย...
กบเฒ่า เฝ้าบัวบาน นานแล้วหนา
อยู่ใต้บัว ไม่เห็นบัว โอ้...อนิจจา
ภมรมา บินช้อน เกสรไป

หันกลับมาดูท่ีเร่ืองเถรวาท-มหายาน ในโลกสมัยใหมน้ี มี
เหตุการณเปนไป ซ่ึงทําใหมหายานแพรหลายออกไปถึงตะวันตก 
ฝร่ังและคนวงกวางในโลกรูจักมหายานกอน สวนเถรวาทน่ียัง
จํากัดอยูในประเทศของตัวเอง คนในโลกท่ีรูจักมหายาน ก็เรียก
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ตามมหายาน เลยเอาเถรวาทเปนหินยานไป
ไดบอกแลววา ท่ีจริง คําวาหินยานน้ัน ไมใชเฉพาะเถรวาท 

นิกายอื่นๆ ไหนๆ ท่ีมหายานไมยอมรับ เขาก็เรียกเปนหินยานหมด 
เถรวาทก็ถูกรวมเขาไปในหินยานน้ันดวย

ในหินยานท่ีเรียกคลุกขยํารวมปนเปกันไวน้ัน ตอมา นิกาย
อื่นๆ หายไปๆ เหลือเดนแตเถรวาทอันเดียว ทีน้ี ในวงสากลท่ีวาเขา
รูจักมหายานมาก เขาก็รูจักคําวามหายานคูกับหินยานกันมา ฝร่ัง
ก็รูไปตามน้ัน ฝร่ังมาเจอเรา ก็เรียกเราเปนหินยาน แลวเราก็พลอย
เรียกตัวเองเปนหินยานไปดวย ท้ังๆ ท่ีตัวเองแตกอนก็ไมมีคําคูน้ี

ตอมาก็เลยพูดกันวา พุทธศาสนาในโลกน้ีมี ๒ นิกาย คือ
มหายาน กับหินยาน แลวเรียกตัวเองเพลินไปเลยวาเราเปน
หินยาน ก็ยอมรับตัวเองอยางน้ันไปดวยเลย

ย่ิงกวาน้ัน มองลึกลงไปอีก ไมตองพูดถึงมหายาน – หินยาน
หรอก แมแตคําวา “เถรวาท” น้ี คนไทยชาวพุทธก็ไมรูจักมากอน 
ทําไมเปนอยางน้ัน

สมัยกอนโนน คนท่ัวไป เกิดมาแลวก็ทํามาหากินดําเนินชีวิต
อยูในถ่ินกําเนิด ตั้งแตเกิดจนตาย ก็อยูและรูจักเพียงถ่ินแดนของ
ตนและยานใกลเคียง ไมตองพูดถึงพมาลังกา แคกรุงเทพฯ หรือ
ตางเมือง นอยนักจะไดไป เดินทางไมท่ัว สื่อสารไมถึง รถยนต 
โทรศัพท วิทยุ ทีวี ไมมีหรือไมถึง

คนไทยเกิดมา พบเห็นพระ วัดวาอาราม และกิจกรรมทาง
ศาสนา ก็เปนอยางเดียวกันท่ีเรียกวาพระพุทธศาสนา ไมมีอะไรให
แปลกท่ีจะใหแยกวาเปนอยางไหนๆ พูดวาพุทธศาสนาคําเดียวจบ
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ถึงแมพระบางองคอาจจะไปอานพบในคัมภีรบางแหง เจอ
คําวาเถรวาท หรืออาจริยวาท ก็ไมสะดุดอะไร พบแลวก็ผานไป 
บางทีออกมาเทศนหากบังเอิญมีคําเหลาน้ีอยูในใบลานอานไป
ดวย คนฟงก็อาจจะไมทันสังเกต เปนเพียงเลาเร่ืองท่ีเกากอน ไมมี
ของจริงใหจับตา เปนอันรูจักอยางเดียววาพระพุทธศาสนา

ตอมา ในเมืองไทย โดยเฉพาะในกรุง มีพระจีน พระญวน 
คนไทยเห็นแปลกออกไป แตก็เอาแควาทานเปนพระสัญชาติอื่นท่ี
ตางออกไป ก็เรียกแควาพระจีน พระญวน ทานตางจากเราเพราะ
เปนชาติอื่น หรือมาจากเมืองอื่น ก็จบเทาน้ันอีก เร่ืองนิกายอะไร 
ไมสนใจดวย

จนกระท่ังตอมา มีผูบอกเอาจริงเอาจังข้ึนวา พระจีน พระ
ญวน น่ัน แลวก็มีชาวพุทธชาติอื่นๆ อีก เขาเปนมหายาน แตอยาง
เราน้ีเปนหินยาน คนไทยก็วาไปตามเขา ก็เลยรูจักคําวามหายาน 
และหินยาน ท้ังท่ียังไมรูจักคําวาเถรวาท แลวก็ไมไดสนใจอะไรอีก

คนท่ีใสใจและขวนขวายใหรูจักเถรวาท และใหคนไทยพลอย
ตระหนักรูตัววาเปนเถรวาท นาจะคือชาวพุทธลังกา

(แตคนไทย ถึงแมกระท่ังเด๋ียวน้ี ท่ัวๆ ไปก็ไมรูจัก ไมคุน หรือ
แมกระท่ังไมไดยินคําวาเถรวาท ไมรูวาพุทธศาสนาแบบของตัว
เปนเถรวาท และเปนอยางไร ก็เลยอาจจะมาไดรูจากคุณสุจิตต แต
เปนการรูเถรวาทตามความหมายของคุณสุจิตต)

แตกอนน้ี คนไทยไมคอยรูเร่ืองรูราว ขออภัยท่ีใชคําน้ี ในวง
การระหวางประเทศ ชาวพุทธไทยน้ีจะเรียกวาลาหลังท่ีสุดก็คงจะ
ได เร่ืองของตัวเองก็ไมสนใจอยูแลว มัวไปตื่นตามองหาของเสพ
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บริโภคจากเมืองนอกจนเพลิน และเร่ืองภายนอกน้ันท่ีเปนดาน
ความรูก็ไมสนใจ เลยกลายเปนวา เร่ืองของเราก็ไมเอา เร่ืองของ
เขาก็ไมรู ไมรูท้ังเขาท้ังเรา

ทางฝายฝร่ังน้ันพอจะคุนกับมหายาน เพราะคนจีนไปอยูใน
อเมริกามาก ถึงกับมี Chinatown ในหลายเมือง ญ่ีปุนถึงนอยกวา 
ก็ยังมาก (Japantown หรือ Japan Town เล็กหนอย แตก็มีอยู
บาง) ฝร่ังก็รูจักพุทธศาสนาจากคนจีนและคนญี่ปุน จีนญ่ีปุนเปน
มหายาน ฝร่ังก็จึงรูจักพระพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยเฉพาะ
นิกายเซนน้ัน รูจากญี่ปุนมาก เพราะวาในรัฐฮาวายก็มีคนเชื้อสาย
ญ่ีปุนอยูมาก แลวก็เปนมิตรรวมรบดวยกันในสงครามโลกครั้งท่ี ๑ 
และเปนศัตรูคูสงครามกันในสงครามโลกคร้ังท่ี ๒

ปราชญญ่ีปุนนิกายเซนทานหนึ่ง มีสวนสําคัญในการทําให
ฝร่ังรูจักนิกายเซนมาก คือ ดี.ที. ซูซูกิ (Daisetsu Teitaro Suzuki)
ทานซูซูกิไดเขียนหนังสืออธิบายหลักคําสอนของเซนเยอะ เซนน้ัน
เนนสมาธ ิสมาธแิบบเซนเปนท่ีสนใจของฝร่ังมาก จนเดนเลยทีเดียว

ก็เปนอันวา ฝร่ังรูจักมหายานมาก โดยเฉพาะเซน สวนไทย
เราก็เรียกไปตามท่ีเขาวาตัวเปนหินยาน ก็เปนดวย แตท่ีเปนคือ
อยางไรก็ไมคอยรู พอเขาวาเปนเถรวาท ก็เถรวาทดวย ไมชัดไมเจน

ตอนน้ันฝร่ังก็ยังไมรูเร่ืองพุทธศาสนาของไทย แตพมาและ
ลังกาถูกพิษของการเปนอาณานิคม ก็แนบสนิทและรักษาพุทธ
ศาสนาท่ีอยูกับตัวมาไวมั่น และฝร่ังก็ไปอยูท่ีน่ันกันมาก ก็รูจักพุทธ
ศาสนาเถรวาทจากพมา โดยเฉพาะจากลังกา เร่ืองก็เปนมาอยางน้ี
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ตอมา หลังจบสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ แลว ประเทศอาณานิคม
ท้ังหลายทยอยไดเอกราชกันแลว และฝร่ังก็รูจักพุทธศาสนาจาก
สายตางๆ มากข้ึนแลว ก็มีความสัมพันธของชาวพุทธในวงการ
ระหวางประเทศมากข้ึน ก็เร่ิมมีความสํานึกตระหนักรูกันมากข้ึนวา 
การเรียกหินยานน่ีไมถูก และเปนการดูถูก ก็อยางท่ีบอกแลววาผูท่ี
ใสใจขวนขวายในเร่ืองน้ีมาก เทาท่ีนึกได ก็คือชาวพุทธลังกา

มีการต้ังองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (World 
Fellowship of Buddhists) ข้ึนมา ก็ชาวพุทธลังกาน่ันแหละเปนผู
ริเร่ิม คือทาน Dr. G.P. Malalasekera เปนผูชักนําเชิญชวน แลวก็
ดําเนินงานกันมา จนกระท่ังไดลงมติใหตั้งสํานักงานใหญประจํา
ในประเทศไทย

ความรูเขาใจตระหนักสํานึกอะไรๆ น้ันก็มีสวนสําคัญจาก
การกระตุนของการสื่อสารสังสรรคระหวางประเทศน้ีดวย ตอมาก็
ปรารภกันถึงความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนาในวงกวาง
ระหวางประเทศ เปนเหตุใหพูดจาทํานองตกลงกันวา อยาเรียกเลย
นะวาหินยาน เปนศัพทสื่อความหมายท่ีไมดี และเราก็มีช่ือเรียก
ของเราเดิมอยูแลววาเถรวาท ก็เลยเรียกกันเปนเถรวาท คูกับ
มหายาน (สับชุดกันอยางท่ีบอกแลว)

ทีน้ี เมื่อหินยานเหลือเถรวาทอยางเดียว และคําวาหินยานก็
ท้ังไมใชคําเดิมและไมเปนคําดี ก็เลยใหเรียกวาเถรวาทเสีย 
หินยานก็เหมือนกับเลิกใชไป สวนมหายานจะแยกยอยออกไปอีกก่ี
นิกาย ก็เรียกรวมกันวามหายาน ตอนน้ีก็จึงเหลือนิกายใหญเพียง 
๒ นิกาย คือ เถรวาท กับมหายาน
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แตเอาอีกแลว พอไปเจอกับพระทิเบต ก็คือเจอพุทธศาสนา
แบบท่ีเรียกกันวาลัทธิลามะ ซ่ึงฝร่ังเรียกวา Lamaism เราคิดวาได
ตกลงกันเปนสากลแลวใหจัดทานเขาในมหายาน แตทานไมยอม 
พระทิเบตทานเปนลามะ ทานไมยอมรับวาทานเปนมหายาน ทาน
ถือวามหายานยังดอยไป เร่ืองน้ีไดเจอมากับตัวเอง

เมือ่คราวไดรับนิมนตไปสอนท่ีฮารวารด พระทิเบตองคหน่ึงไป
เปน visiting scholar ท่ีน่ันดวย ทานมฐีานะเปนตุลกุ ซ่ึงทางทิเบตถือ
วาเปนพระลามะผูใหญองคหน่ึงในอดีตกลับชาติมาเกิด ทานตุลกุ
รูปน้ีบอกวา พระพุทธศาสนาแบบทิเบต ไมใชมหายาน แตเปนวัชร
ยาน ซ่ึงสูงเหนือกวามหายาน

วัชร เปนคําสันสกฤต คือ วชฺร เขียนอยางบาลีเปนวชิร
(วชิระ) แปลวาเพชร วัชรยานจึงเปนยานท่ีดีท่ีสุดหรือมีคาสูงสุด
ฉะน้ัน ทางทิเบตจึงถือวาตัวไมใชมหายาน แตสูงกวามหายาน

เมื่อยอมรับตามท่ีพระทิเบตทานวา ก็เลยตองถือวามี ๓
นิกาย คือ เถรวาท (ท่ีเคยถูกเรียกวาหินยาน) แลวก็มหายาน และ
วัชรยาน พอยอมรับตามน้ี พระทิเบตก็บอกวา วัชรยานสูงสุด รอง
ลงมาคือมหายาน แลวก็หินยาน (ก็คือเถรวาทน่ีแหละ) ดอยท่ีสุด

น่ีเปนการบอกกลาวใหรูกันไว เปนความรูเทาทัน เมื่อเขาพูด
อยางไรมา เราก็จะเขาใจ หรือตามทัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๓

จะเอาขอมูลเดิมไว หรือพอใจแคคําแปล

เมื่อรูทันแลว ตอนน้ีขอวกกลับมาท่ีเร่ืองของเรา ขอทําความ
เขาใจวา ในตอนนี้ เพ่ือความสะดวก ขอเอาวัชรยานของทิเบตรวม
ไวในมหายาน จะพูดแบบม ี๒ นิกายใหญ คอื มหายาน กับ เถรวาท

นอกจากน้ี เมื่อพูดพาดพิงเร่ืองอดีตคร้ังยังมีนิกายยอยอื่นๆ 
ถาพูดถึงคําวาหินยาน ก็ดี คําวาอาจริยวาท ก็ดี ก็ขอใหเขาใจตาม
ท่ีไดอธิบายมาแลว

ไดบอกแลววา เถรวาทรักษาธรรมวินัยตามพุทธพจนของ
เดิมเทาท่ีรวบรวมไวใหคงอยูในพระไตรปฎกบาลี และถือปฏิบัติ
ตามวินัยท่ีเปนพุทธบัญญัติเดิมใหเต็มเทาท่ีจะเปนไปได

สวนทางมหายานก็อาศัยพระไตรปฎกท่ีสืบมาตามสาย
อาจริยวาทของตนน่ันเอง ซ่ึงรักษาตอกันมาเปนภาษาสันสกฤต แต
ก็ยอมรับวารักษาไวไดไมครบถวนดวยเหตุหลายอยาง เร่ิมตั้งแตวา
อาจริยวาทสายท่ีเปนตนทางของตนน้ันรอยหรอลงแลวก็สูญสิ้นไป 
(เชน บุคคลท่ีจะคอยทองจําสาธยายสอบทานไว ก็หมดไป ตัว
คัมภีรก็กระจัดกระจายพลัดหายไปบาง เชน กาลามสูตรก็ไมพบ)

อีกดานหน่ึง จุดเนนก็ไปอยูท่ีคําสอนของอาจารยใหญเจา
นิกายของตน กับท้ังหันไปใหความสําคัญแกพระสูตรท่ีเกิดข้ึนใหม
ซ่ึงมาเปนหลักของมหายาน ความใสใจในคําสอนเดิมก็ยอมออน
ลงเปนธรรมดา

นอกจากน้ัน พระไตรปฎกมหายาน (มีฉบับภาษาจีน และ
ฉบับภาษาทิเบต เปนหลัก, ของเกาหลี ก็มีแตโบราณ, ตอมา ญ่ีปุน
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ก็พิมพเปนภาษาจีน ท่ีสมบูรณท่ีสุด เรียกวาฉบับ Taishō ซ่ึงใช
เปนท่ีอางอิงกันเปนมาตรฐาน) ท่ีเรียกวาพระไตรปฎกน้ัน เปนการ
เรียกอยางหลวมๆ หมายถึงประมวลประดาคัมภีรท้ังหลายน่ันเอง 
คือ ไมเฉพาะพระไตรปฎกเทาน้ัน แตรวมท้ังอรรถกถา และงาน
นิพนธของอาจารยท้ังหลาย

ขอท่ีสําคัญอยางย่ิง ในยุคท่ีเปนมหายานข้ึนมาแลว พระไตร
ปฎกสันสกฤตเทาท่ีไดไปหรือเทาท่ียังมี ก็แปลเปนภาษาของตัวเอง 
(พระไตรปฎกของมหายานท่ีเปนหลักอยูเวลาน้ี ก็คือพระไตรปฎก
ภาษาจีน และพระไตรปฎกภาษาทิเบต) แลวก็รักษาฉบับแปลไวเปน
หลัก สวนตนฉบับภาษาสันสกฤตก็เอาบรรจุพระสถูปเจดียไวบาง 
(นานไปก็ผุสลายไปตามกาลเวลา หลงเหลืออยูนอยมาก) ละเลย
หลงลืมหมดหายไปเองบาง มาถึงปจจุบันพระไตรปฎกสันสกฤต
ของเดิมจึงเหลืออยูเพียงเล็กนอย

ทีน้ี พระไตรปฎกท่ีแปลไปเปนภาษาจีน หรือทิเบตก็ตามน้ี 
เมือ่ไมไดรักษาตนฉบับสนัสกฤตไว และเมือ่ของเดิมน้ันสญูไปแลว ก็
ไมมท่ีีตรวจสอบ บางคัมภรีในยุคตนๆ กอนหาย ท่ีมแีปลกันไวหลาย
ฉบับโดยผูแปลตางทาน ในตางยุคสมยั ก็เห็นไดถึงคําแปลท่ีแตกตาง
กัน หรือขัดแยงกัน เมือ่ไมมขีองเดิมท่ีจะตรวจสอบ ก็ตองรวมเก็บไว
ทุกฉบับ และขอสงสยัในคาํแปลบางอยางก็ตองคงอยูตลอดไป

(ตวัอยาง เชน คมัภรีวิมลกีรตสิตูร ซ่ึงเปนสตูรสาํคัญมากสตูร
หน่ึงของมหายาน ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว มีคําแปลภาษาจีน
หลายฉบับ ดีแตวาในจํานวนน้ี มีฉบับแปลของปราชญฝมือเย่ียม
อยูดวย คือฉบับของพระกุมารชีวะ เมื่อ พ.ศ.๙๔๙ และฉบับของ
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หลวงจีนเห้ียนจัง หรือพระถังซําจ๋ัง ใกลๆ พ.ศ. ๑๑๘๙)
การแปลหนังสือหรือคัมภีรน้ี เปนเร่ืองท่ีนายกยองความมี

ฉันทะและวิริยะอุตสาหะของผูแปล และในเวลาเดียวกันก็ตองเห็น
ใจ บางทีแมแตไมไดผดิพลาดแตก็อาจจะมขีอเคลอืบแคลงไมแนใจ 
เพราะในตางภาษาจะมบีางถอยคาํสาํนวนซ่ึงหาคาํแปลท่ีตรงกันแท
ไมไดเลย จึงจําเปนตองรักษาตนฉบับของเดิมไวใหดขูองจริงไดดวย

ไมตองดูไกล พระไตรปฎกบาลีน้ี ในเมืองไทยก็มีฉบับแปล
เปนพระไตรปฎกภาษาไทยข้ึนมาแลวถึงปจจุบัน ๓ ชุด (อีก ๑ ชุด
แกไขกันอยู) เห็นไดวาฉบับท่ีทําทีหลังก็ปรับปรุงใหถูกตองดีข้ึน
กวาฉบับกอน แตถึงกระน้ันก็ยังจะตองปรับปรุงกันตอไปอีกนาน 
เพราะเปนงานใหญมาก เน้ือความกวา ๒๒,๐๐๐ หนา ผูแปลตาง
ฝมอืตองมาชวยกันมากมาย แมจะมกีารจัดวางระบบงานดข้ึีนๆ แต
ความลักลั่นก็ยังไมอาจแกไดหมด จะตองเพียรพยายามกันตอไป

ขอยกตัวอยาง เชน มีศัพททางวินัยคําหน่ึงวา “อาสนฺทิ” 
ปรากฏอยูในพระไตรปฎกบาลีหลายเลม เชน เลม ๓, เลม ๕, เลม 
๗, เลม ๒๐ เปนคําเดียวกัน ตรงกัน

แต “อาสนฺทิ” น่ีแหละ ในพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชดุแรก
ชุดเดียวกัน ก็แปลไปตางๆ ในสองเลม (เลม ๕, ๒๐) แปลวา “เตยีงมี

เทาเกนิประมาณ” อกีเลมหน่ึง (เลม ๓) แปลวา “ตัง่” และอกีเลมหน่ึง 
(เลม ๗) แปลวา “เกาอีน้อน”

*

ดตูอไป พระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชดุที ่๒ ปรากฏวา แปล
                                                                                
* อรรถกถาอธิบาย หรือใหคําแปลไววา “อาสนฺทีติ ปมาณาติกฺกนฺตาสนํ ฯ” แปลวา 
อาสนะเกินประมาณ
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เหมอืนกับในชดุแรก  ตรงกันเกือบทุกแหง (ถาถูก ก็ถูกดวยกัน ถาผดิ 
ก็ผดิเหมอืนกัน) มท่ีีแปลตางออกไปแหงเดียว ซ่ึงย่ิงทําใหกลายเปน
วา คาํศัพทเดียวกัน แตแปล ๔ แหง ก็ตางกันไป ๔ อยาง (คอืแปล
แหงหน่ึงวา เตยีงมเีทาเกนิประมาณ, แหงหน่ึงวา มาหรอืเกาอีสํ้าหรบันัง่, 
แหงหน่ึงวา ตัง่, และอกีแหงหน่ึงวา เกาอีน้อน)

แลวก็ตอไปในพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ชดุที ่ ๓ ปรากฏวา 
ก็คลายกับในชดุแรก แตมคีวามสมํ่าเสมอมากข้ึน (๔ แหง นํามาเรียง
ตามลาํดับ คอื เตยีงมเีทาสูงเกนิขนาด, เตยีงมเีทาเกนิประมาณ, ตัง่ยาว, 

เตยีงมเีทาสูงเกนิขนาด)
น่ีเพียงแคเร่ืองวัตถุสิ่งของซ่ึงมองเห็นงาย ก็ยังพบปญหาใน

การแปลไดอยางน้ี ถาเปนเร่ืองนามธรรมท่ีลกึซ้ึง จะนาระวังเพียงใด 
ฉะน้ัน แคท่ียกมาใหดเูทาน้ี ก็คงเห็นไดชัดวา ทําไมจึงตองพยายาม
รักษาพระไตรปฎกบาลีท่ีเปนขอมูลของเดิมไว ใหถูกตองแมนยํา
และครบถวนท่ีสุด สวนพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยน้ัน เรา
อาศัยเปนท่ีปรึกษา หรือเปนเคร่ืองประกอบในการศึกษาพระไตร
ปฎก เร่ืองน้ี ผูท่ีใชพระไตรปฎกภาษาไทยควรทราบตระหนักไว

พึงทราบดวยวา ในการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลน้ัีน มี
ถอยคาํและขอความมากแหงท่ีผูแปลไมรูไมเขาใจ หรือไมแนใจ หรือ
แมแตเพียงอยากใหผูอานเขาถึงงายข้ึน ทานผูแปลก็จะดูคาํอธบิาย
ในอรรถกถา แลวทานก็แปลไปตามคําอธบิายของอรรถกถาน้ัน (คาํ
แปลศัพทหรืออธบิายขอความในพระไตรปฎกน่ันแหละคืออรรถกถา
เปนทํานองอรรถานุกรม คลายกับพจนานุกรม สวนเร่ืองราวตางๆ ท่ี
เลาไวในอรรถกถาน้ัน เปนเคร่ืองประกอบ ไมใชเปนตวัอรรถกถา)
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เพราะฉะน้ัน เม่ือผูศึกษาอานพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 
พึงตระหนักในใจวา อาจจะกําลงัอานคาํแปลของอรรถกถา หรือ
อานพระไตรปฎกผานอรรถกถา ไมใชอานพระไตรปฎกโดยตรง

ยกตัวอยางเชน ถาอานคาถาของพระภทัทเถระ ในพระไตร
ปฎกภาษาไทย เลม ๒๖ เราจะพบขอความท่ีทานแปลมาวา

พระศาสดาผูทรงชนะมาร คร้ันทรงสั่งใหบวชใหเรา
แลวก็ไดเสด็จเขาพระคันธกุฎี เม่ือพระอาทิตยยังไมทนั
อัสดงคต พอเร่ิมวปิสสนานัน้  จิตของเราก็ไดหลดุพนแลว

ในคาํแปลน้ี “พระคนัธกุฎ”ี เปนคําอธบิายของอรรถกถา ของ
เดิมในพระไตรปฎกคือ “วิหารํ” การท่ีทานอธบิายและแปลตามอรรถ-
กถาไปอยางน้ี เพราะในสมยัหลงัๆ ตอมา คนเรียกท่ีประทับของพระ
พุทธเจาวาพระคันธกุฎ ีสวนขอความวา “พอเริม่วิปสสนา” ก็ไมมใีน
ตวัพระไตรปฎก แตทานเพ่ิมเขามาตามคําอธบิายของอรรถกถา ท่ีจะ
ใหเห็นข้ันตอนของความเปนมาชัดย่ิงข้ึน

คาถาท่ีเปนขอมลูเดมิในพระไตรปฎก คอื

ปพพฺาเชตวฺาน ม สตถฺา  วหิาร ปาวสีิ ชโิน
อโนคคฺตสฺม ึสุรยิสฺม ึ    ตโต จิตตฺ วมิจฺุจิ เม ฯ

ถาแปลเฉพาะตามคําท่ีมใีนพระไตรปฎก ก็จะไดความไทยวา

พระศาสดาชนิเจา คร้ันทรงสัง่ใหบวชใหเราแลวก็ได
เสด็จเขาทีป่ระทับ เม่ือพระอาทติยยงัไมทนัอัสดง ทน้ัีน  
จิตของเราก็ไดหลดุพนแลว

ท่ีทานผูแปลไดปรับความไปตามอรรถกถาอยางน้ี ไมถือวา



คนไทย ใชกบเฒา?๑๒๘

เปนความผิดพลาดเสียหาย แตทานมุงจะชวยใหผูอานเขาใจงาย
หรือชัดมากข้ึน บางทีอาจจะถือเปนประเพณีไปแลวท่ีจะแปลตามคาํ
อธบิายของอรรถกถา แตผูท่ีศกึษาคนควาลงลกึละเอยีดจําเปนตอง
แยกแยะได มฉิะน้ันก็อาจจับไปสรุปผดิพลาด เชน บอกวา “คนัธกุฎ”ี 
เปนคาํท่ีมใีนพระไตรปฎกอยางน้ันอยางน้ี (ในพระไตรปฎกบาล ี ม ี
“คนัธกุฎ”ี เฉพาะในคมัภรีอปทาน สวนทายของพระสตุตันตปฎก)

ย่ิงกวาน้ัน บอยคร้ัง การแปลพูดไดวาจําเปนตองอาศยัอรรถ-
กถา เพราะแปลไมงายเหมอืนในคาถาขางบนนี ้จะเห็นวา ในกรณีน้ี 
คาถาท่ีจะแปลมถีอยคาํไมยาก ไมซับซอน และเห็นรูปรางครบท่ีจะ
แปลออกมาได แตท่ีอืน่หลายแหง ท้ังถอยคําก็ยาก ไมเคยพบ รูป
ประโยคก็ซับซอน ไมเห็นลาํดับ และซอนคําซอนความ เปนสาํนวน
ของยุคสมัย (ขอใหนึกถึงคนไทยสมัยใหมอานวรรณคดีไทยอยาง
ลิลิตตะเลงพาย) ทานผูแปลก็หมดทางไป นอกจากปรึกษาตํารับ
ตาํราเทาท่ีจะหาได ซ่ึงก็คอืมกัตองดูอรรถกถาเปนอนัดับแรก

พระไตรปฎกภาษาไทยเทาท่ีมอียูน้ี ถึงอยางไร ทานผูแปล วา
โดยท่ัวไป ก็เครงครัดอยูในหลกั ไมพยายามพาผูอานผูศกึษาถลาํเลย
ออกไป แตท่ีนากลวัก็คอืคาํแปลพระไตรปฎกของเอกชนบางบุคคล 
หรือเอกสารท่ีทําในทํานองใหเขาใจวาเปนคําแปลจากพระไตรปฎก 
เอาขอความมาจากพระไตรปฎก แตใสความคดิเห็นหรือขอสรุปของ
ตนเองแทรกลงไป ทําใหผูอานเขาใจวาท้ังหมดน้ันเปนคําแปลจาก
พระไตรปฎก อยางน้ีเปนอนัตราย

การแปลน้ัน ตองทําอยางซ่ือตรง พยายามใหผูอานเขาถึงขอ
มลูจริงของเดิมอยางแมนยําชัดเจน ไมเอาความคิดเห็นหรือขอสรุป
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สวนตัวไปใส ซ่ึงจะกลายเปนการปดบังก้ันขวางผูอานจากขอมลูหรือ
หลกัฐานน้ัน หรือถึงกับกลายเปนไปหลอกเขา

ถานึกวาความคิดเห็นหรือขอสรุปของเราจะเปนประโยชนแก
เขา ก็ใสแยกดวยวิธีทําเปนเชิงอรรถ หรือวงเล็บ หรือทําบันทึก
ประกอบ ซ่ึงจะทําใหผูอานไดท้ังสองอยาง คอื ท้ังไมเสยีโอกาสท่ีจะ
เขาถึงขอมลูจริง และไดรับขอคดิความเห็นท่ีอาจเสริมประโยชน

กลบัมาเร่ืองเกา ก็เปนอนัพูดรวมๆ วา ทางดานมหายานน้ัน 
ทานไมไดรักษาพระไตรปฎกของเดมิไว แตเก็บรักษาฉบับท่ีแปลเปน
ภาษาจีน และภาษาทิเบต แลวก็มพีระสตูรเกิดข้ึนใหมๆ  ในสมยัของ
มหายานท่ีวาประมาณ พ.ศ.๖๐๐ เปนตนมา เรียกกันวาพระสูตร
มหายาน ซ่ึงถือวาเปนหลกัของมหายาน ยึดเปนสาํคัญย่ิงกวาพระ
สตูรท่ีสบืมาจากเดิมท่ีถือวาเปนหินยาน (เชน กาลามสูตร ท่ีสญู
หายจากมหายานไปแลวน่ันแหละ) เร่ืองก็เปนมาอยางน้ี

ปราชญมหายานวา ถาจะดูของแท อยูท่ีเถรวาท

เวลาผานมาจนถึงยุคอาณานิคม กระท่ังฝร่ังท่ีมาอยูมา
ทํางานในเมืองข้ึนแถบน้ี ไดมารูจักและบางสวนไดศกึษาพระพุทธ
ศาสนา ถึงกับไปต้ังสมาคมและองคกรพุทธศาสนาในประเทศของ
เขาเอง เชน สมาคมบาลปีกรณ

ตอนน้ี คนในประเทศตางๆ ก็มกีารติดตอถึงกัน มโีอกาสรู
เร่ืองราวของกันและกัน โดยเฉพาะเม่ือมเีอกสารและหนังสอืท่ีฝร่ัง
เขียนข้ึนมา เลยพลอยใหการศึกษาพุทธศาสนาเผยแพรออกไป มี
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การสือ่สารกันตอมา
ทีน้ีก็มาฟงปราชญหรือทานผูรูของมหายานเองพูดถึงภาวะ

ในยุคปจจุบันน้ีสักหนอย Dr. Koken Mizuno เมื่อสอนท่ี
มหาวทิยาลยั Komazawa ในญ่ีปุน ไดเขียนไวในหนังสอื Buddhist 
Sutras: Origin, Development, Transmission ขอพูดงายๆ ไมใส
เชิงอรรถละ (Tokyo: Kosei Publishing Co., 1982)

ทานเขียนเลาไวท่ี หนา 30 วา “คัมภีรพุทธศาสนาภาษาบาล ี
เพ่ิงถูกนําเขามาใหญ่ีปุนรูจักในศตวรรษท่ี 19 น่ีเอง ดวยการหลัง่
ไหลเขามาของวิชาการของตะวันตก”

ทานเลาตอไปวา ในหมูคนตะวันตกท่ีเดินทางมาตะวันออก ก็
มคีนองักฤษและคนฝร่ังเศสเกิดสนใจพทุธศาสนาเถรวาทข้ึนมา ตอน
ท่ีเขามาปกครองศรีลงักาน้ัน พวกองักฤษเรยีนภาษาบาลเีพ่ือใชเปน
เคร่ืองมอืในการปกครองเมอืงข้ึนดวยซํ้า ตอมาก็มผีูสนใจศึกษาจริง
จัง มกีารพิมพหนังสอืพุทธศาสนาและภาษาบาลใีนองักฤษและใน
เยอรมนั ซ่ึงรวมท้ังสมาคมบาลปีกรณดวย

ตอนน้ันหนังสอืพุทธศาสนาพมิพในเมอืงฝร่ังมากกวา ๑๕๐ 
เร่ือง รวมท้ังพจนานุกรมบาล-ีองักฤษดวย

ดวยแรงชักจูงจากผลงานของนักปราชญชาวตะวันตกน้ี นัก
ปราชญทางพุทธศาสนาของญ่ีปุนก็จึงไดเร่ิมศึกษาภาษาบาลีและ
คมัภรีบาลกัีนข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 แลวก็ไดศึกษาเปรียบ
เทียบพระสตูรบาล ี (เถรวาท) กับพระสตูรภาษาจีน (มหายาน) ทํา
ใหไดความเขาใจชัดเจนข้ึนมา

ถึงตอนน้ี พระสตูรของเถรวาท ซ่ึงเคยถือกันมาวาเปนคําสอน
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ต่ําตอย ก็กลายเปนเดนข้ึนหนา พระสูตรเถรวาทเหลาน้ีเผยตน
แหลงคาํสอนของมหายานแทบหมดสิน้ “เพราะฉะน้ัน ในญ่ีปุนจึง
ยึดถือรวมกันวา เพ่ือใหไดความเขาใจท่ีถูกตอง การศึกษาพุทธ
ศาสนามหายานใหเจนจบ จะตองรวมพุทธศาสนาด้ังเดิมท่ีเปนพ้ืน
ฐานดวย” (p. 32; หมายความวาตองเรียนพุทธศาสนาเถรวาทดวย)

Dr. Mizuno มขีอสรุปของเขาวา “ในบรรดาพุทธศาสนาท้ัง
หมดทุกนิกายน้ัน พุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปนนิกายใหญนิกายหน่ึง
ในสายหินยาน เปนพุทธศาสนานิกายเดียว ท่ีมีพระไตรปฎก
ครบถวนบริบูรณอยูในภาษาเดยีว” (p. 30)

Dr. Mizuno เลาดวยวา ดวยอทิธพิลของนักปราชญตะวันตก
น้ี นักปราชญญ่ีปุนก็ไดเร่ิมศกึษาพุทธศาสนาในเชิงประวัตศิาสตร 
แลวก็มกีารไดขอสรุปอยางท่ีทานผูน้ีกลาวถึง Dr. Murakami วา

“ดร.มูรากามิ กลาววา พระศากยมุนีเปนพระพทุธเจา
ทีมี่อยูพระองคเดียวในประวตัศิาสตร และกลาววา พระ 
อมิตาภพุทธะ (ที่ศาสนิกนิกายสุขาวดีทั้งหลายนับถือ) 
ไมเคยมีจริง... คํากลาวทีว่าพระศากยมุนีมิไดตรสัแสดง
คําสอนของมหายานนัน้ เปนการสอดคลองกับหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตรอยางแจงชดั”

(คาํกลาวของ ดร.มรูากาม ิ น้ี นาจะเอาไปเทียบกับคาํของ 
Mr. Christmas Humphreys อดตีนายกพทุธสมาคม ขององักฤษ 
ท่ีเขียนไวใน A Popular Dictionary of Buddhism หนา 172 วา “พระ
สตูรท้ังหลายของเถรวาทน้ัน ทานแสดงไวโดยเปนพระธรรมเทศนา
ท่ีแทจริงของพระพุทธเจา; สวนพระสตูรท้ังหลายของมหายาน พูด
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กันตรงไปตรงมา ก็คอืคาํนิพนธยุคหลงัท่ีบรรจเุขาในพระโอษฐ”)
ท่ีพูดตรงน้ี ไมใชการทีจ่ะมาตาํหนิตเิตียนใครอะไรกัน แตเปน

เร่ืองของความรู อยางนอยก็ควรรูเร่ืองท่ีควรจะรู วา เร่ืองน้ี พวกผูรู 
เขารูกนัวาอยางไร และเขาพูดไวเพ่ือใหเรารูวาอยางไร

ทีน้ีอีกหนอย เมื่อทางมหายานไมไดรักษาพระไตรปฎกของ
เดิมไว จะมผีลอะไรตามมาอกี (ท่ีจริง วากันใหตรงแท ก็มหายาน
เพ่ิงเกิดเมือ่ราว พ.ศ.๖๐๐ ทานจะมพีระไตรปฎกของเดิมไดอยางไร 
ทานก็ไมมพีระไตรปฎกเดมิน้ันเปนธรรมดา)

มหายานญ่ีปุน วุนหาวินัยแลวเลิกรา

ผลสืบเน่ืองอยางหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ ตามปกติน้ัน ยอมเปน
ธรรมดาวา หมูชนท่ีอยูรวมกันเปนชุมชน ทํางานรวมกันเปนองคกร ก็
ตองมแีบบแผนในการเปนอยู การดําเนินชีวิต การทําหนาท่ี และการ
สมัพันธตอกันท้ังกับคนในและคนนอก

พูดงายๆ วา ถาเปนพระสงฆ ก็ตองมวิีนัย น่ีก็คอืวา พระสงฆ
มหายาน ก็ตองมวิีนัยท่ีจะรักษา

วินัยของพระก็อยูในวินัยปฎก ซ่ึงเปนปฎกหน่ึงในพระไตร
ปฎก เมือ่พระสงฆมหายานไมมวิีนัยปฎก ทานจะเอาวนัิยท่ีไหนมา
รักษา ถาตอบทีเดียวจบ ก็บอกวา ทานก็เอาวนัิยของหินยานน่ันเอง
ไปใช คอืรักษาวินัยตามวินัยปฎกของอาจริยวาทเกาๆ ท่ีทานเรียกเขา
วาเปนหินยาน และตัวเขาเองก็สญูสิน้ไปแลว แตทานรับเอาวินัยของ
เขามารักษาไว น่ีตอบลดัสัน้ แตเร่ืองจรงิน้ันยาวและซับซอนสกัหนอย
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ทางมหายานทานมขีอท่ีตองจัดการเก่ียวกับเร่ืองวินัยสงฆ เปน
ปญหาซ่ึงตองหาขอยุติมานานแลว เร่ิมตั้งแตการบวช (อุปสมบท)
เพราะการบวชน้ันตองเปนไปตามพระวินัย

ในเมืองจีน เมื่อประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ พระภิกษุช่ือวา Tao-
hsüan ปรารถนาจะใหพระสงฆจีนประพฤติปฏบัิตใิหเครงครัดถูกตอง
ตามพระธรรมวินัย โดยเฉพาะจะใหรักษาพระวินัยใหเครงครัด เร่ิม
ตั้งแตวิธีอุปสมบท จึงไดหาวิธีซ่ึงยุติดวยการตัดสินใจเลือกยกเอา
วินัยของหินยานนิกายธรรมคุปตกะ ข้ึนมาใชบังคับพวกตน เกิด
เปนนิกายใหมข้ึนมา เรียกวานิกายวินัย (คาํจีนวา Lü-tsung)

ตามวินัยของธรรมคุปตกะน้ี (แปลเปนภาษาจีนราว พ.ศ. 
๙๕๓–๙๕๕ ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว และไมมีฉบับแปลภาษา
ทิเบต) ภิกษุถือสิกขาบท ๒๕๐ ขอ ภิกษุณีถือสิกขาบท ๓๔๘ ขอ

นอกจากใหพระเครงครัดแลว ก็ใหคฤหัสถเอาจริงเอาจังใน
ศีลวัตร และจรรยามารยาทตางๆ ดวย มีการวางแบบแผนในการ
ใหศีลแกคฤหัสถ

(ธรรมคุปตกะ บาลีวาธัมมคุตติกะน้ี กับสรวาสติวาท เปน ๒ 
อาจริยวาท ท่ีแยกจากนิกายมหิสาสกะ ซ่ึงแตกออกมาจากเถรวาท 
ในพุทธศตวรรษท่ี ๒)

ในญ่ีปุน พระพุทธศาสนา เมือ่ทางราชการรับเขามาจากเกาหลี
ใน พ.ศ.๑๐๙๕ แลว ก็เจริญรุงเรืองเรื่อยมา และตอมา พุทธ
ศาสนานิกายตางๆ ก็เขามาจากเมืองจีนโดยตรง จนกระท่ังในยุค
นารา (ยุคเมืองนารา/Nara เปนราชธานี, พ.ศ.๑๒๕๓–๑๓๓๗) มี
ท้ังหมด ๖ นิกาย รวมท้ังนิกายวินัยจากจีน ซ่ึงญ่ีปุนเรียกวา Ritsu
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การท่ีนิกายวินัยเขามา มีตนเร่ืองวา ในระยะแรกท่ีพระพุทธ
ศาสนาเขามาเจริญในญี่ปุนน้ัน เมื่อมีผูศรัทธาจะอุปสมบท ก็ไม
ปรากฏวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน บางก็เดินทางไปบวชนอกประเทศมา 
บางก็หาวิธีบวชเอาเอง ตอมามีพระญ่ีปุนบางทานศึกษาคัมภีร
วินัยท่ีนําเขามาจากนอก แลวริเร่ิมจัดพิธีอุปสมบทเปนแบบแผน
ข้ึนในหลายวัด แตการบวชกันเอง และการไปบวชจากตางแดน ก็
ยังทํากันตอมา พรอมดวยมีความเคลือบแคลงใจกันอยูวา ท่ีบวช
กันมาท้ังหมดน้ันใชไดหรือไม

จนเวลาผานมาราว ๒๐๐ ป พระจักรพรรดิญ่ีปุนจึงทรงสง
คณะทูตไปจีน มีพระญ่ีปุนไปดวย เพ่ือนิมนตพระจีนท่ีเปนวินัยธร
ใหมาตรวจสอบจัดการอุปสมบท พระญ่ีปุนท่ีไปจีนคราวน้ัน ไดดู
การพระศาสนาแลว เห็นวาการบวชของพวกตนใชไมได จึงรับศีล
ใหมท่ีเมืองจีน และไดนิมนตหลวงจีน Chien-chen (ญ่ีปุนเรียก 
Ganjin) มายังญ่ีปุน เดินทางมาถึงใน พ.ศ.๑๒๙๗

ท่ีญ่ีปุน พระจักรพรรดิโชมุไดสรางวัดถวายแกทาน Ganjin
พรอมดวยโบสถท่ีจะทําพิธีอุปสมบท อันเปนท่ีเกิดนิกายวินัยของ
ญ่ีปุน (Ritsu) คร้ังน้ัน พระจักรพรรดิโชมุซ่ึงไดสละราชสมบัติแลว
ทรงเขาพิธีรับศีลของคฤหัสถ (บางตําราวา พระราชธิดาท่ีไดข้ึน
เปนพระจักรพรรดินีโกเกน ไดอุปสมบทเปนบุคคลแรก เปนภิกษุณี
ช่ัวคราว) และโดยพระราชประสงค วัดใหมแหงนิกายใหมน้ี ก็เปน
ผูอํานวยการอุปสมบทใหแกทุกวัดในญี่ปุน

อยางไรก็ตาม แบบแผนของสวนรวมท่ีวางไวน้ี มิไดย่ังยืนนัก 
เพราะตอมา เมื่อสิ้นยุคนารา เขาสูยุคเฮอันแลว (ยุคเฮอัน คือยุค
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เมืองเกียวโตเปนราชธานี, พ.ศ.๑๓๓๗-๒๔๑๒) พระภิกษุช่ือ 
Saicho ซ่ึงเปนท่ีโปรดปรานของพระจักรพรรดิ ไดเดินทางไปจีนใน
ป ๑๓๔๗ ศึกษาพุทธศาสนามหายานนิกายเทียนไท อยูท่ีน่ัน ๙ 
เดือนคร่ึง แลวก็กลับญ่ีปุน และในป ๑๓๔๘ ซ่ึงเปนปสวรรคตของ
พระจักรพรรดิกัมมุ ก็ไดรับพระบรมราชานุญาตใหตั้งนิกายเทนได

ทานผูน้ี แมจะเขารับการอุปสมบทที่วัดของนิกายวินัยตาม
แบบแผนท่ีวางไว แตตอมา ไดประกาศวาการอุปสมบทแบบ
หินยานน้ันเปนโมฆะ พรอมกันน้ัน ทานไซโจไดพัฒนาวิธีบวชแบบ
ใหมข้ึนมาตามหลักคําสอนของนิกายเทนได เรียกวาการอุปสมบท
แบบพระโพธิสัตว เปนการอุปสมบทของมหายาน

แตหลังจากพระจักรพรรดิสวรรคตแลว ทานไซโจชะตาตก 
เกิดปญหาขัดแยง และถูกตอตานจากนิกายอื่นจนกระท่ังถึงมรณ
ภาพในป ๑๓๖๕ หลังจากทานสิ้นชีพ ๗ วัน นิกายเทนไดจึงไดรับ
อนุมัติจากพระราชวังใหประกอบพิธีอุปสมบทแบบใหมของตนเอง
เปนอิสระ โดยไมข้ึนตอนิกายวินัยท่ีเมืองนารา

วิธีอุปสมบทของมหายานท่ีทานไซโจคิดข้ึนน้ัน วาไมติดอยู
กับรูปแบบ ไมเหมือนการอุปสมบทหินยานแบบนิกายริตสึ ท่ีถือวา
ตองใหถูกตองตามแบบแผนเต็มตามกระบวนพิธี แตใหถือเอา
สาระและเจตนารมณเปนสําคัญ

ในกาลตอมา นิกายอื่นๆ ในญ่ีปุนก็หันมานิยมรับวิธี
อุปสมบทมหายานอยางใหมกันน้ีมากข้ึนๆ แมแตนิกายริตสึเองตอ
มาก็เอนเอียงออนลงใหมีการบวชดวยการปฏิญาณตนเองได เปน
เหตุใหนิกายวินัยของญ่ีปุนหมดความสําคัญ แมจะยังเหลืออยูใน
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ปจจุบัน ก็กลายเปนนิกายเล็กนิดเดียว
สวนนิกายท้ังหลายท่ีพัฒนากันตอมาถึงบัดน้ี อันมี ๕ นิกาย

ใหญ ในทางวินัยปรากฏวาพระญ่ีปุนมีครอบครัวไดเกือบจะท่ัว

มหายานกาวไปไหนๆ พอถึงวินัย ก็ใชหินยาน

ยอนมาดูตนทาง ปรากฏวาในจีน นิกายวินัย (Lü-tsung) ยัง
มีความสําคัญมากสืบมาถึงปจจุบัน เหมือนเปนผูดูแลดานวินัย
ของพระสงฆจีน รวมท้ังวางแบบแผนในการอุปสมบท

เมื่อพูดรวมๆ มาถึงปจจุบัน พระสงฆมหายาน (รวมวัชรยาน) 
รักษาวินัยโดยแยกเปน ๒ สาย คือ

ก. ในจีน พรอมท้ังเกาหลี และเวียดนาม ถือวินัยของหินยาน
นิกายธรรมคุปตกะ (บาลีวาธัมมคุตติกะ) ซ่ึงเลาแลวขางตนวา
รักษากันมาเปนภาษาจีน (ตนฉบับสันสกฤตสูญไปแลว) ท่ีวาภิกษุ
ถือศีล ๒๕๐ ภกิษุณีถือศลี ๓๔๘

ดังไดกลาวแลว หลัง พ.ศ.๑๐๐ ไดมีอาจริยวาทใหมนิกาย
มหิสาสกะแตกออกไปจากเถรวาท แลวมหิสาสกะก็แยกออกไปอีก 
๒ เปน นิกายธรรมคุปตกะ กับนิกายสรวาสติวาท

หินยานนิกายธรรมคุปตกะน้ี ไดเพ่ิมปฎกข้ึนอีก ๒ จากพระ
ไตรปฎก คือ โพธิสัตตวปฎก และธารณีปฎก ยกเร่ืองพระโพธิสัตว
ข้ึนมาใหความสําคัญ ทํานองเดียวกับนิกายมหาสังฆิกะ เห็นไดวา
เปนเช้ือความคิดท่ีพัฒนาข้ึนในมหายาน

ในจีนมีภิกษุณี (นุงหมสีเทา) ซ่ึงสืบกันมาโดยบวชตามวินัย
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ของนิกายธรรมคุปตกะน้ี มีผูเลาเร่ืองวา แตเดิมมา ภิกษุณีจีนได
รับอุปสมบทจากภิกษุสงฆฝายเดียว จนกระท่ังใกล พ.ศ.๑๐๐๐ ได
มีคณะภิกษุณีจากลังกาเดินทางไปนานกิง และรวมกับพระภิกษุท่ี
ถือวินัยแบบธรรมคุปตกะน้ัน อุปสมบทสตรีจีน และใหอุปสมบท
ใหมแกภิกษุณีจีน เพ่ือใหการบวชมีสงฆครบสองฝาย

ข. ในทิเบต ถือวินัยของหินยานนิกายมูลสรวาสติวาท ซ่ึงมี
ฉบับแปลภาษาทิเบต และตนฉบับสันสกฤตก็ยังเหลืออยูพอควร

มูลสรวาสติวาท ก็มาจากสรวาสติวาท (บาลี: สัพพัตถิวาทะ) 
น่ันเอง แตเหตุใดจึงเติม “มูล” เขาขางหนา ยังไมรูความเปนมากัน
ชัด และสันนิษฐานกันตางๆ ในท่ีน้ี เอาอยางงายท่ีสุดวา สรวาสติ-
วาท น่ันแหละ ตอมามีนิกายแตกยอยออกไป ก็เลยเรียกตัวเองเปน
มูลสรวาสติวาท เปนการบอกใหรูวาตนเปนของตนเดิม

นิกายสพัพัตถิกวาท หรือสรวาสตวิาทน้ี คลายมากกับเถรวาท
ตอมา ไดไปเจริญทางอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ จนไดเปนผูจัด
สงัคายนาคร้ังท่ี ๓ ข้ึนมา ในสมยัพระเจากนิษกะ ประมาณ พ.ศ.๖๐๐ 
ซ่ึงเปนยุคท่ีเกิดมหายานแลว และมหายานกย็อมรับการสังคายนา
ของสรวาสติวาทท่ีพวกเขาถือวาเปนหินยานน้ันดวย สังคายนาคร้ัง
ท่ี ๓ ของสรวาสติวาท ก็เลยกลายเปนการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ของ
มหายานไปดวย แตตอมานิกายสรวาสติวาทน้ีก็ไดสูญสิ้นไป

ในทิเบต ตามสายวินัยแบบมูลสรวาสติวาทน้ี ไมมีภิกษุณี 
และไดมีการเพียรพยายามกันมากท่ีจะใหมีการอุปสมบทเพ่ือใหมี
ภิกษุณีในทิเบต องคทะไลลามะตรัสวา พระองคสนับสนุนเต็มท่ีมา
ตั้งแตชวงป ๒๕๐๐ เปนตนมาแลว ท่ีจะใหมีการสถาปนาภิกษุณี
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สงฆในสายทิเบต แตพระองคไมใชพระพุทธเจา จะทรงตัดสินแต
ลําพังพระองคเดียวไมได จึงอยากใหมาพูดจากัน วิธีหน่ึงท่ีมอง
เห็นคือ แมชีทิเบตไปบวชเปนภิกษุณีตามสายวินัยของนิกายธรรม
คปุตกะ (แบบจีน นุงหมสเีทา) แลวก็มาปฏบัิตกิิจทําสงัฆกรรมใหเกิด
เปนภิกษุณีสงฆ (นุงหมสีนํ้าตาลแดง) ข้ึนในทิเบต

ขอเติมนิดหน่ึง เวลาเจอหนังสือหรือขาวจากฝร่ัง พูดถึง nun
ในทิเบต บางทีเรานึกวาทิเบตมภีกิษุณี เพราะเขาพูดถึง nun ในจีน
แปลวาภกิษุณี แตพอพูดถึง nun ในเมอืงไทย เราบอกวาคือแมชี คาํ
เดียวกันน้ีทําใหยุง เหตุก็เพราะคําวา nun น้ีไมชัดเจน เปนเพียงคํา
เทียบเคียง เวลาพบคําวา nun ก็ตองรูเร่ืองราวท่ีน่ัน จึงจะแปลถูก

เปนอันวา nun ในทิเบตในไทย คือแมชี สวน nun ในจีนใน
ญ่ีปุนในเกาหลี เขาแปลวาภิกษุณี (ตอไป “ภิกษุณี” จะเขียนแบบ
ทับศัพทกันมากข้ึนๆ เปน “Bhikshuni” หรือ “Bhik uni” ตามแบบ
สันสกฤต และอยางบาลีเปน “Bhikkhuni”)    

เซน ทิเบต กูรู ซูซาเบงบานในอเมริกา

หันไปดูทางเมืองฝร่ัง (ในท่ีน้ีมุงท่ีอเมริกา) ตอนท่ีสมาธิแบบ
เซนกําลังเฟองอยู ก็พอดีมาถึงตอนท่ีกระแสสังคมอเมริกันถึงคราว
ผกผัน คนรุนใหมเกิดมีปฏิกิริยาเบื่อหนายความเจริญและวิถีชีวิต
แขงขันสรางเสพวัตถุท่ีคนรุนกอนใฝหา หันมาคิดปฏิวัติสังคม

ฝร่ังหนุมสาวพากันละท้ิงวัฒนธรรมวัตถุนิยมอุตสาหกรรม 
ออกไปหาความหมายของชีวิตนอกกระแสหลักของสงัคม ตอตาน
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สงคราม รักสันติ หันไปแสวงความสงบสุขในจิตใจ การมีชีวิตเรียบ
งาย ปลอยตัวตามสบายเขากับธรรมชาติ คลอยใจไปกับดนตรี 
รวมท้ังปลอยตัวใหกับเร่ืองเพศและสิ่งเสพติด ตลอดจนกลับไปสน
ใจไสยศาสตร และโหราศาสตร

สงัคมอเมริกันเขาสูยุคสบัสนวุนวาย ในชวงสงครามเวียดนาม
ท่ียืดเย้ือถึง ๒๒ ป (พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕๑๘/ค.ศ.1954–75) มีปญหา
ภายในมากมาย ท้ังปฏกิิริยาตอสงครามเวียดนามน้ัน ปญหาความ
รุนแรงระหวางผิว การประทวงและเรียกรองของคนกลุมตางๆ รวม
เปนจุดเดนท่ีเรียกวาวัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) ซ่ึงสืบ
อิทธิพลจากพวก Beat Generation ท่ีทําใหสมาธิแบบเซนย่ิงเปน
ท่ีนิยม เกิดบุบผาชนชาวฮิปป และการรับวิถีแหงจิตของศาสนา
ตะวันออก โยคี ฤาษี หลั่งไหลเขาไปเปน Guru (คุรุ/ครู ไทยเรียก
ตามสําเนียงฝร่ังเปน “กูรู”) ท่ีฝร่ังนับถือ ซ่ึงแมจะสิ้นยุควัฒนธรรม
สวนกระแสไปแลว ก็ยังเฟองฟูสืบตอมา

มหาฤาษีมเหษโยคีนํา TM (Transcendental Meditation) 
เขาไป ไดดาราวงดนตรี the Beatles เปนลูกศิษย พาใหย่ิงกระห่ึม 
ทานภกัติเวทานตะ สวามปีระภปุาทะ เขาไปตัง้ขบวนการหริกฤษณะ
(Hare Krishna) ท่ีหนุมสาวอเมริกันท้ิงบานเลิกเรียนมารวมอยู
รวมงานมากมาย ทานซันยังมูน (Sun Myung Moon) นําศาสนา
คริสตแบบใหมจากเกาหลีเขาไปตั้งเปน Unification Church จัด
พิธีแตงงานหมูคร้ังละเปนหมื่นคู

โยคี ฤาษี บางทาน เขาไปเปน “กูรู” (คือคุรุ) ในอเมริกาชวง
ป ๒๕๑๕ ประสบความสําเร็จอยางย่ิง รํ่ารวยมหาศาล
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อยางทาน (“กูรู”) คุรุ ศรี รัชนี มีสานุศิษยมากมาย มั่งคั่งถึง
กับซ้ือท่ีดินราว ๑๖๐,๐๐๐ ไร ในรัฐออเรกอน (Oregon) ตั้งเปน
เมืองรัชนีปุระ มีเคร่ืองบินสวนตัว พรอมดวยรถยนต Rolls-Royce

๑๔ คัน ลงทาย ถูกดําเนินคดีหลายเร่ือง ท้ังลักลอบขนยาเสพติด 
พยายามฆาคน วางเพลิง โกงการเลือกต้ัง ทําผิดกฎหมายคนเขา
เมือง และในที่สุดถูกขับไลออกจากอเมริกาในป ๒๕๒๘ และถูก
ปฏิเสธหามเขา ๒๑ ประเทศ เปนแงมุมท่ีพึงมองไวอีกดานหน่ึงดวย

มองไปยังตนทางอีกท่ีหน่ึง เมื่อป ๒๕๐๒ หลังจากจีนเขายึด
ครองทิเบต และตอมาชาวทิเบตลุกฮือข้ึนตอตาน แตไมสําเร็จ องค
ทะไลลามะนําพระลามะและชาวทิเบตราวแสนคน หนีมาลี้ภัยใน
อินเดีย ไดท่ีพํานักท่ีธรรมศาลา

คร้ังน้ัน ดวยสายตากวางไกลของผูนําชาวทิเบต พระลามะ
จํานวนมากไดไปศึกษาในอเมริกาและยุโรป ตอมาไมชาไมนาน 
องคทะไลลามะ และพระลามะ ก็ออกสอนพุทธศาสนาแบบทิเบต 
(Tibetan Buddhism หรือ Lamaism)

สํานักสมาธิแบบทิเบตเกิดเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วจนบัดน้ี
เปนท่ีนิยม ข้ึนเคียงแขงหรือจะแซงข้ึนหนาสํานักสมาธิแบบเซน

ถึงปจจุบัน อาจารยอเมริกันผูอยูระดับแกนในของวงการ 
บอกวา กระแสความสนใจพุทธศาสนาในสังคมของเขายังกาวสูง
ข้ึนอยางตอเน่ือง
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คนไทย (คง)ไมใชกบเฒา
ท้ังหมดท่ีเลาอยางยอๆ ผานๆ มาน้ี นอกจากลัทธิศาสนา

ตะวันออกจากท่ีอื่นแลว ในฝายพุทธศาสนามีแตเร่ืองความกาว
หนาของมหายาน ไมเห็นว่ีแววหรือแววเสียงของเถรวาทเลย

มีคําตอบหน่ึงซ่ึงจะถือแคเพียงฟงไวกอนก็ไดวา ทามกลาง
กระแสท่ีไหลแรงและความฟูฟาโดงดังเหลาน้ี กระแสเอื่อยๆ ท่ีไหล
คบืไปเงยีบๆ ของพทุธศาสนาเถรวาทก็ดาํเนินตอเน่ืองมาโดยตลอด

มีฝ ร่ังในหมูผู รูบางคนพูดไวนานแลววา  พุทธศาสนา
มหายานน้ัน ชาวพุทธมหายานเองจากเอเชียนําไปสอนในแดน
ตะวันตก แตพุทธศาสนาเถรวาทน้ี ฝร่ังพวกชาวตะวันตกเองมานํา
เอาจากเอเชียไปเผยแพรในแดนของเขา

ฝร่ังเอาพุทธศาสนาจากประเทศเถรวาทไปในสองชวง หรือ
เรียกไดวา ๒ ระลอก

ชวงแรก เปนการเผยแพรในระดบัปญญา หรือทางวิชาการ คอื 
ในยุคอาณานิคมท่ีฝร่ังมาปกครองดินแดนแถบน้ี (โดยมากเปนพวกท่ี
มาในลงักา) ฝร่ังบางสวนเขามาพบพทุธศาสนาแลว เกิดความสนใจ
ไดศกึษาคนควาเอาจริงเอาจัง จนบางคนกลายเปนปราชญสําคัญใน
ทางพุทธศาสนา หลายคนเขียนตําราแนะนําอธิบายธรรมและเร่ือง
ราวของพระพุทธศาสนา พิมพเผยแพรในประเทศตะวันตก มีการ
ตั้งสมาคมและองคกรข้ึนมาทํางานเผยแพร เชนในอังกฤษ ตั้ง 
Buddhist League เมื่อป 1923/๒๔๖๖ และในปตอมาก็มีผูตั้ง
Buddhist Lodge ท่ีตอมากลายเปน Buddhist Society
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รวมท้ังท่ีวาฝร่ังพบกาลามสูตรแลวต่ืนเตนจนคนไทยตื่นตาม 
ก็เร่ิมจากพวกคนระดับปญญาชนในยุคนิยมวิทยาศาสตร ท่ีมา
ศึกษาเถรวาทในชวงน้ี

บางคนศึกษาลงลึกใหถึงตัวคัมภีรโดยรูภาษาบาลี ถึงกับ
กลับไปตั้งกลุมตั้งองคกรแปลและพิมพพระไตรปฎกและอรรถกถา
เปนตนในประเทศของตน ดงัท่ีไดมีสมาคมบาลีปกรณ (Pali Text 
Society, ตัง้ท่ีกรุงลอนดอนในป 1881/๒๔๒๔) ซ่ึงยังอยูจนปจจุบัน

พระพุทธศาสนาท่ีเขาและกาวไปในแดนตะวันตกระลอก
แรกน้ี แมจะไมกวางออกไปในมวลชน แตเปนการทํางานในสวน
สาระสําคัญท่ีเปนการวางฐานใหแกงานเผยแพรระยะยาว และยัง
มีการสืบตอปรับปรุงพัฒนาสืบกันมาจนถึงปจจุบัน

ชวงท่ีสอง เปนการเผยแพรในระดับสนองกระแสสังคมสูมวล
ชน คือการนําไปปฏิบัติใชประโยชนตามความสนใจท่ีสัมพันธกับ
สภาพปญหาของชีวิตและสังคมตามยุคสมยั

เร่ืองก็คือ ในระยะใกลไมนานนักน้ี ฝร่ังท่ีมาเมืองไทย มาเพื่อ
ศึกษาเร่ืองไทยคดีตางๆ บาง มาทัศนาจรหรือเท่ียวดูเท่ียวชมบาง 
บางทีไมเคยสนใจ ไมเคยรูเร่ืองพระพุทธศาสนามากอนเลย

เมือ่มาแลว ไดรูเห็นเกิดความสนใจ หลายคนหันเขามาบวช
เรียนจริงจัง เมือ่กลบัไปบานเมืองของตน ก็นําความรูและการปฏบัิติ
แบบพุทธไปเผยแพรตามถนัด บางคนกลบัไป แมจะลาสกิขาแลว ก็
ไปสัง่สอน ถึงกับตัง้สาํนักวิปสสนาทําการเผยแพรจริงจัง

 คร้ันถึงเวลาชิดปจจุบัน การไปมาหาสูสือ่สารสมัพนัธเมือ่เกิด
ข้ึนแลว ก็เดินคืบหนาไปตามทางของมนั แถมมาถึงยุคโลกาภวัิตนอีก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๓

ดวย ในชวงหลังน้ีจึงมีพระจากประเทศเถรวาทเอง ไปเพื่อศาสนกิจ
ในประเทศตะวันตกมากข้ึนๆ โดยเฉพาะจากประเทศไทย ซ่ึงเมื่อ
เร่ิมแลว ก็ทวีจํานวนอยางรวดเร็ว

พระไทยท่ีไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศตะวันตกน้ัน สวน
ขางมากยังเปนการไปเพ่ือสนองความตองการท่ีเนนทางดานวัฒน
ธรรมของชุมชนคนไทยในประเทศน้ันๆ ซ่ึงไดสรางวัดไทยข้ึนเอง

แตอีกสวนหน่ึงซ่ึงไมมากนัก แตก็มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนทีละ
นอยตามลําดับ ไดแกพระจากประเทศไทย ท่ีไปอยูประจําในวัดท่ี
สรางข้ึนเพ่ือสอนธรรมแกคนเจาถ่ิน คือแกชาวตะวันตกโดยตรง ซ่ึง
มักไดแกพระภิกษุท่ีเปนชาวตะวันตกเองผูไดบวชเรียนในเมืองไทย 
ดังท่ีเดนชัด มีจํานวนคอนขางมากอยูในหลายประเทศ คือพระจาก
วัดในสายของพระโพธิญาณเถระ (อาจารยชา)

อาจจะเปนการมองในแงดีสักหนอย ถาจะพูดวา การเผย
แพรของพระพทุธศาสนาเถรวาทในแดนตะวันตก ท่ีเงียบๆ เหมือน
แอบอยูขางหลังน้ี เปนการกาวไปอยางชาๆ แตหนักแนนมั่นคง

 พึงสังเกตวา ในยุคแรกๆ ท่ีสมาธิเขาไปเผยแพรในตะวันตก
น้ัน คนเจาถ่ินไมคุนกับคําน้ี และแมจนถึงระยะ พ.ศ.๒๕๒๐ โดย
ท่ัวไปก็ยังรูจักสมาธิผานคําวา “meditation” แตถึงเวลาน้ี 
“samadhi” กลายเปนคําคอนขางสามัญ ซ่ึงพบไดในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษฉบับใหญๆ ท่ัวไป

เซน โยคะ จนถึงพุทธศาสนาแบบทิเบตแพรหลายไปพรอม
กับคําวา meditation เปนสื่อนําสูคําวาสมาธิ
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ตอมา เมื่อคําวา “Vipassana” คือวิปสสนา นําหนาดวยคํา
วา “insight meditation” ข้ึนมาอยูบนปาย หรือเปนคําแสดงตัว
ของสํานักเผยแพร ก็เปนสัญญาณบอกวาพุทธศาสนาเถรวาทเร่ิม
ปรากฏตัวออกมาแลว

ความจริง สํานักวิปสสนาแบบเถรวาทเกิดข้ึนเร่ิมแรกก็นาน
แลว แตดูเหมือนจะคอยเปนคอยไป ดังเชน Insight Meditation 
Society ท่ี Barre ในรัฐ Massachusetts ท่ีรูจักกันมาต้ังแตราว 
พ.ศ.๒๕๑๙ ซ่ึงปจจุบันก็ยังอยูและไดขยายงานออกไป และเวลาน้ี 
วัดอยางวัดปาสายอาจารยชา สํานักวิปสสนาของ Goenka
เปนตน ก็เร่ิมเปนท่ีรูจัก และแพรขยายไปมากข้ึนๆ

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม ขอสาํคัญท่ีพึงตระหนักไวก็คอื ใน
สงัคมตะวันตกยุคท่ีผานมาน้ี ลทัธคิาํสอนและขบวนการทางศาสนา
ท้ังหลายท่ีเขาไปเผยแพรกันคึกคักนาต่ืนเตนมากมายน้ัน สวนใหญ
เปนการไปสนองความตองการทางจิตใจ คือทางดานความรูสึกท่ี
ภาษาไทยเรียกวาเร่ืองของอารมณ ใหหายเรารอนวุนวายไดความ
สงบสุขฉ่ําช่ืนด่ืมด่ํา หรือใหปลาบปลื้มซูซาซาบซาน เปนเร่ืองท่ีโดง
ดังฟูฟา แตแลวก็มักผานไปๆ เปนวิธีการชดเชย หรือเพียงสาดนํ้า
รดใหสงบเย็นลง หรือกลบไว ไมเปนการแกปญหาท่ีแทจริง

ในท่ีสุด ไมเฉพาะในแดนตะวันตกเทาน้ัน แตชีวิตและสังคม
มนุษยท้ังหมด ตองการการแกปญหาท่ีถึงมูลรากตนตอท่ีแทจริง 
ซ่ึงตองโยงจากจิตใจไปใหถึงปญญา

พระพุทธศาสนาเถรวาทซ่ึงสอนวา การแกปญหาที่แทสําเร็จ
ดวยปญญา ควรจะใหคําตอบท่ีโลกน้ีรอคอยอยู ซ่ึงสนองความ
ตองการถึงข้ันน้ีได
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ศักยภาพของพระพุทธศาสนามีพรอมอยู เหมือนรอผูท่ีจะดึง
ออกมาใช

เมื่อความซูซากาหลต่ืนกระแสคอยซาสงบเงียบลง คน
จํานวนมากท่ีแกวงไกวไหวเอน ก็คงจะเลิกราหางหายไป แตคนแม
จะไมมาก ท่ีมองลกึลงไปมุงเอาสาระ นาจะเขามาจับงานแกปญหา
ของโลกและพัฒนามนุษยกันอยางถึงตัวแทตวัจริง

ก็อยางท่ีพูดมาแลว เถรวาทเปนระบบท่ีรักษาพระพุทธศาสนา
ใหเน้ือแทคงอยูได สิง่ท่ีตองการ คอืพระพุทธศาสนาท่ีเปนเน้ือแทน้ัน 
และเร่ืองท่ีจะตองทํา คอืการท่ีจะนําเน้ือแทน้ันไปใชใหเปนประโยชน

คนท่ีมขีาวของพรอมอยูใกลตวั มกัละเลยเร่ือยเฉือ่ยไมคอยใส
ใจ ไมเห็นคุณคา ไดแตเฝาไว ย่ิงกวาน้ัน นอกจากไมใชแลว บางทีก็
ไมเอาใจใสรักษา ตางจากคนท่ีขาดไร ซ่ึงมกัขวนขวายไขวหา กลาย
เปนผูท่ีไดประโยชนแทจริง

การมีเถรวาทไมเปนหลกัประกัน หรือแมแตมคีวามหมายวา
คนท่ีอยูใกลจะไดประโยชนจากเถรวาท

ดงัน้ัน เพ่ือไมใหถูกตราวา ถึงจะไมตดิ หรือออกจากใตกะลา
แลว ก็ไดแคมาเปนกบเฒาเฝาบัวบาน หรือถึงกับเปนลงิเฝาสวน คน
ไทยหรือใครก็ตามท่ีอยูกับเถรวาท ควรศึกษาเน้ือแทของพระพุทธ
ศาสนาท่ีเถรวาทรักษาไว และนํามาใชใหเปนประโยชนอยางจริงจัง

เอาละ ท่ีไดพูดมาวันน้ี คงจะพอสมควรแกความเขาใจ ขอ
ใหทานมองภาพใหกวาง และชวยกันสรางความรูความเขาใจให
ถูกตอง เมื่อจะพูดจะทําอะไร ก็ตองใหกระจางแจงชัดเจน
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ท้ิงทาย

ท่ีพูดกันมาน้ี รวมแลวก็ปรารภประเด็นท่ีขอยํ้าวามี ๒ ขอเทา
น้ัน เล็กนิดเดียว สรุปอีกที คือ

หนึ่ง ความหมายของเถรวาท แยกเปน
๑) เถรวาทในความหมายของคุณสุจิตต คือการเรียนแบบ

เอาแตทองจํา เช่ือฟงครูอาจารย ไมตองถามไถ ไดแตวาตามๆ กนั
ไป ตรงกับคําเดิมท่ีเรียกวา “อาจริยวาท”

๒) เถรวาทในความหมายของพทุธศาสนา คอืเปนระบบสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ท่ีมุงรักษาคาํสอนเดิม โดยเฉพาะพทุธพจน
ใหคงอยูอยางซ่ือตรง คงเดิม และครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได

สอง เรื่องกาลามสูตร แยกเปน
๑) ในแงของพระพุทธศาสนา กาลามสูตรเปนตัวอยางของ

การที่เถรวาทไดทําหนาท่ีแลว คือการท่ีเถรวาทไดรักษาคําสอน
ด้ังเดิมไว ดังท่ีไดรักษากาลามสูตรใหคงอยูดวยการรักษาพระ
ไตรปฎก เราจึงรูจักกาลามสูตรไดเพราะเถรวาทรกัษากาลามสูตร
น้ันไวในพระไตรปฎก ดังน้ัน กาลามสูตรกบัเถรวาทจงึสอดคลอง
กัน เปนเร่ืองเดียวกัน

๒) ในแงของคุณสุจิตต กาลามสูตรเปนคนละเรื่องกับเถร-
วาท  เขากันไมไดกับเถรวาท  ตรงกันขามกับเถรวาท  แตการท่ี
คุณสุจิตตอางกาลามสูตร ทําใหคุณสุจิตตกลายเปนเถรวาท ตาม
ความหมายของคุณสุจิตตเอง
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เอาละ คดิวา ๒ ประเด็นน้ีพอแลว และคุณสจิุตตคงไมวาอะไร
เพราะคุณสจิุตตก็คงทําดวยความหวังดตีอประเทศชาตสิังคม เมื่อ
หวังดี ก็จึงตองมาชวยกันทําใหเร่ืองชัดเจนเปนประโยชน

ท่ีวามาน้ีก็รวมเอาความรูเกร็ดๆ เขาประกอบไว เร่ืองเถรวาท
ก็มีแงมุมอยูมาก ย่ิงพูดไป ก็ย่ิงงอก ก็เลยยาวยืด

กรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ น้ี เรากม็องในแงดีวา การท่ีคุณ
สุจิตตพูดอยางน้ีได ก็เพราะชาวพุทธสวนใหญไมรูจักตัวเอง ไมรู
เร่ืองของพระพุทธศาสนา ไมรูจักพุทธศาสนาท่ีตัวนับถือ สวนมาก
จึงไมรูจักแมแตคําท่ีเรียกวาเถรวาท และถึงแมจะเรียกวาเถรวาท ก็
ไมรูวาเถรวาทมีความหมายอยางไร น่ีเปนสภาพท่ีเปนมานานแลว 
คือการท่ีชาวพุทธไมรูจักตัวเอง ไมรูจักพระพุทธศาสนา

กรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ จึงเทากับเปนเคร่ืองเตือน ซ่ึง
ควรจะใชใหเปนประโยชน อยางนอยก็เอามาปลุกชาวพุทธใหตื่น
ข้ึนมาเสีย ใหเรียนรูจักตัวเอง คนเขาจะไดไมมีชองท่ีจะวา น่ีเขาวา
ตัวก็ไมรูเร่ือง

ขออภัยเถิด เด๋ียวจะกลายเปนอยางน้ี คือ ถาใชคําแรงก็วา 
ทานท่ีดาจะรูหรือเปลาก็ไมทราบ แตคนท่ีถูกดาไมรูดวย ผานไป
แลวก็เลิกกันไป ก็เอาประโยชนใหไดก็แลวกัน อยาไปวาทานเลย

เปนอันวา เร่ืองน้ีเปนเคร่ืองบงบอกวา ชาวพุทธน่ีหลับใหล 
ตกอยูในความประมาทมานานเหลือเกินแลว ควรจะต่ืนกันข้ึนมา
เสียที เราจึงควรเอาเร่ืองน้ีมาใชเปนสัญญาณเตือน ท่ีจะปลุกชาว
พุทธข้ึนมาใหตื่น ใหมาเรียนรู มาศึกษาใหเขาใจ ไดแคน้ีก็ยังดี ก็
จะไดประโยชนจากกรณีของคุณสุจิตต วงษเทศ
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พระนวกะ: กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ให้ความรู้ และ
อะไรๆ ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราต่อไป ฉะนั้น คืนนี้พวก
เราขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
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