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ฉบับที่ ๕๑ เดือน ส.ค. - พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับท่ี	๕๑	ประจ�าเดือนสิงหาคม	
ถึงเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 นับเป็นฉบับพิเศษ
อีกฉบับหนึ่ง	 เพราะเป็นการรวมเล่มครั้งเดียว	 ๔	 เดือน 
ด้วยเหตุที่วารสารของเรามักจะออกล่าช้าเสมอ	ความช้า 
นัน้ได้ทวคีวามช้ามากข้ึนเรือ่ยๆ	จนต้องมกีารรวบให้สัน้เข้า 
เพื่อปรับเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในช่วงต่างๆ 
แม้คณะผู ้จัดท�าจะมั่นใจว่า	 เนื้อหาสาระของเราเป็น 
อกาลิโก	คือ	ไม่เน่ืองด้วยกาล	อ่านเมื่อใดก็ได้ประโยชน์
เมื่อนั้น	 ไม่ว่าจะอ่านในปัจจุบัน	 หรือในอนาคตข้างหน้า
ห้าสิบปี	 ร้อยปี	 หรือมากกว่านั้น	 ก็อ่านโพธิยาลัยได ้
สารัตถประโยชน์แน่นอน
	 แนวเนื้อหาของวารสารฉบับรวมเล่มนี้	คือ	“ภัยพระ 
พุทธศาสนาในศรีลังกา”	มาจากปาฐกถาของ	วิเทศทัยย ์
ที่แสดงไว้	ณ	วัดญาณเวศกวัน	จังหวัดนครปฐม		เมื่อวันที่ 
๑๖	พ.ย.	 ๒๕๖๒	 วิเทศทัยย์	 เป็นนามแฝงของพระภิกษุ 
ไทยรูปหนึ่ง	 ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 
มหาวิทยาลัยเกลาณียา	 ประเทศศรีลังกา	 ท่านเป็นนัก 
การศึกษาอย่างแท้จริง	 ปัจจุบัน	 สอนพระนิสิตที่มหา- 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์บุ รีรัมย ์	 ใน
ต�าแหน่ง	ผศ.ดร.	มีงานเขียนมาแล้วกว่า	๒๐	เล่ม	แต่ละ
เล่มล้วนมีคุณค่าเปรียบดั่งอัญมณี	 เป็นท่ีชื่นชอบของ 
นักอ่านท่ัวประเทศ		โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหธรรมิกด้วยกัน
	 เนือ่งจากเวลามีจ�ากัดแค่เพยีง	๒	ชัว่โมง	ท่านจงึจ�ากดั
เนื้อหาให้แคบเข้า	 เพียงการรุกรานของประเทศทางซีก
โลกตะวันตก	 หรือที่เราเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าฝรั่ง 
หลายประเทศ	 นับแต่โปรตุเกส	 ฮอลันดา	 และอังกฤษ 
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว	ประเทศเล็กๆ	แห่งนี้	ถูกรุกราน 
ตลอดมา	 ทั้งจากคนในทวีปเดียวกัน	 แต่ต่างศาสนา	 จน 
บางครั้งประเทศที่ชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนแห่งนี ้
ต้องเผชิญกับการสูญเสียพระพุทธศาสนาหมดสิ้นทั้ง 
ประเทศ	 ต้องแต่งทูตไปขอเชื่อมไมตรีกับประเทศพุทธ 
ศาสนานิกายเถรวาทด้วยกนั	คอื	พม่า	และไทย	เพือ่ต่ออายุ 
พระพุทธศาสนาให้ด�ารงคงอยู่ต่อไปในประเทศของเขา		
	 ศรีลังกาต้องผจญกับอุปสรรคนานัปการ	 แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง	 พระพุทธศาสนาได้กลับมา 

มีชีวิตอีกครั้ง	และมั่นคงแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม	ยากที่ใครจะ
มาท�าลายล้างได้	นี่แหละคือสิ่งที่เราประสงค์จะให้คนไทย 
ได้เรียนรู้ว่า	เป็นพุทธบริษัทมีหน้าที่ต้องปกป้องพระพุทธ
ศาสนาด้วยจิตวิญญาณ	 อย่าให้ใครมาบ่อนท�าลายให้
เสื่อมทรามและสูญสิ้นไป	 พุทธบริษัททุกคนควรเรียนรู้ 
พระธรรมวินัย	สามารถแก้ปรัปวาทจากคนในศาสนาอื่นๆ	
ได้ทุกคน	 มิให้ใครมาจาบจ้วงล่วงละเมิดพระรัตนตรัยที่
เราศรัทธาเคารพนับถือ
	 นอกจากปาฐกถาของท่านวิเทศทัยย์แล้ว	 เรายังจะ
ได้อ่านบทสัมภาษณ์	 ดร.	 สุนทร	พลามินทร์	 ซ่ึงท่านผู้นี้ 
มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง	 ด้วยท่านมีความรู้ภาษาสิงหล
เป็นอย่างดี	 จากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสมัยท่ี
ท่านเป็นเณรน้อยยาวนานถึงหกปี	ท่านได้แปลบทโต้วาที
ส�าคัญที่ สุดคร้ังหนึ่งที่ เกิดขึ้นในโลก	 คือ	 การโต้วาที
ระหว่างท่านคุณานันทเถระ	 พระภิกษุชาวศรีลังกา	 กับ 
บาทหลวงในคริสต์ศาสนา	ท่ามกลางมหาชนจ�านวนมาก 
และได้รับชัยชนะอย่างงดงาม	 ไม่เป็นที่สงสัยว่าจะมีการ
ตุกติก	 หรือคดโกงคะแนน	 มันเป็นเอกฉันท์ที่สง่างามใน 
ท่ามกลางชนทุกชั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นปัญญาชน
	 การโต้วาทีในครั้งนั้นได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ
เผยแผ่ไปทั่วโลก	และก่อให้เกิดผลลัพธ์อันน่าปลื้มใจตาม
มา	ชาวตะวันตกหลายคนที่ได้อ่านหนังสือนี้	ได้เปล่ียนมา
นับถือศาสนาพุทธ	 เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีส่วนช่วยท�านุ
บ�ารุงพระพุทธศาสนาในศรีลังกาให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง
อีกครั้ง		บทสัมภาษณ์	ดร.	สุนทร	พลามินทร์	ที่ให้ข้อมูล
โดยสังเขปเกี่ยวกับการโต้วาทีดังกล่าว	 จะสร้างความ
ประทับใจให้ท่านผู้อ่านได้อย่างมาก
	 			หากท่านผู ้อ ่านประสงค์จะทราบรายละเอียด
ทั้งหมดของการโต้วาทีระหว่างพระภิกษุชาวศรีลังกากับ 
บาทหลวงชาวตะวันตก	คงต้องตามหาอ่าน	“ศึกประลอง
ปัญญา พุทธ - คริสต์”	ท่ี	ดร.	สุนทรฯ	แปลไว้โดยตรงจาก
ภาษาสิงหล	ซ่ึงมีรายละเอียดมากกว่าฉบับภาษาอังกฤษ
แต่เป็นทีน่่าเสียดายว่า	หนังสือเล่มนีจ้�าหน่ายหมดแล้ว	และ 
ยังไม่มีการตีพิมพ์ขึ้นใหม่
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วารสารโพธยิาลัย	จัดพมิพ์มาด้วยปัจจยั 
บริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	แจกเป็น 
ธร ร มทานและบริจาคไปตามห้องสมุด 
ต่ า งๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา 
อย่ า งกว้างขวางแก่ท่านผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	 
ขออนุโมทนาทุกท่าน

ชมรมกัลยาณธรรม

สารบัญ

วัดจากแดง

a	วิสัชนาธรรม	:	พุทธศาสนาจะพ้นภัย	
	 ถ้าคนไทยไม่ทิ้งธรรม
	 พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร...............๓
a	ธรรมปริทัศน์	:	พระพุทธศาสนาในศรีลังกา
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)...๑๔
a	พุทธทรรศนะ	:	ภัยพระพุทธศาสนา	:	
 มองผ่านประวัติศาสตร์ศรีลังกา	
	 วเิทศทยัย์.......................................................๑๙
a	พระธรรมเทศนา	:	ธุดงค์อินเดีย
 พระอาจารย์ชยสาโร	(พระราชพัชรมานิต	วิ.)...๓๒
a	แนะน�าหนังสือ	:	ตายปิฏก
	 คณะท�างานติปิฏกสิกขาลัย....................๓๘
a	ธรรมกถา	:	เรียนรู้จากความเสื่อม
	 ของพุทธศาสนาในอินเดีย
	 พระไพศาล	วิสาโล.................................๔๒
a	สัมภาษณ์	:	เสียงจากศรีลังกา	:	สัมภาษณ์
	 พระอาจารย์ปสาทิกะ	(Ven.	Pasãdika)
	 ธีรปัญโญ...............................................๔๙
a	แลหลัง	:	The	Great	Debate	
	 การโต้วาทีแห่งสหัสวรรษ
	 ดร.สุนทร	พลามินทร์.............................๕๗
a	ในประสบการณ์	:	ประสบการณ์สอบ
	 สนามบาลี		ตอน	๖
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล..................๖๘	
a	หน้าต่างบาลี	:	การเขียนและการอ่านภาษา	
	 บาลี		ตอน	๖
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต	...........................๗๐
a	ภาษาธรรม	:	สนทนาภาษาบาลี		ตอน	๖
	 นายธรรมดา..........................................๗๒
a	มองเทศ-มองไทย	:	พระสังฆมิตตาเถรี
	 มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา		ตอน	๓
	 วิเทศทัยย์	............................................๗๖

    “ เ สียงจากศรีลังกา”	 บทสัมภาษณ์
พระอาจารย์ปสาทิกะ	(Ven.	pasadika)	
พระภิกษุชาวศรีลังกา	 โดย	“ธีรปัญโญ”	
เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีน่าสนใจมากเช่นกัน	โดย
ไม่ซ�้าซ้อนกับสองเร่ืองข้างต้น
	 การได้เรียนรู้ความเป็นไปในประเทศ
เพื่อนบ้าน	ย่อมเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ด ี
เพื่อป้องกันมิให้เราต้องพบกับประสบการณ ์
อย่างนั้น	และอาจเป็นแรงผลักดันให้เรา
เกิดความรักและหวงแหนพระพุทธศาสนา
ของเรา	ให้ด�ารงคงอยู่คู่ประเทศไทยไป
ตลอดกาลนาน		สิง่ใดเป็นเหตแุห่งความเสือ่ม 
ก็ช่วยกันขจัดไปให้หมดสิ้น	สิ่งใดเป็นเหตุ 
แห่งความเจริญ	ก็ร่วมมือร่วมใจกันสรรสร้าง 
ให้เกิดขึ้น	
	 ฉบั บหน้าจะเป็นฉบับ	“คิดถึงพ่อ” 
ประจ�าเดือนธันวาคม	เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรา 
จะทบทวนความดีงามของพ่อ	ท่ียังคงอยู่
ในใจลูกหลานคนไทยเสมอมา	และจะอยู่
ต่อไปตราบนานเท่านาน
 คณะผู้จัดทํา
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พุทธศาสนาถึงยุคเสื่อมจริงหรือ
ตอบ : ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	แล้วดับไป 
ความเสื่อมมีขึ้นเป็นธรรมดา	สิ่งนี้เป็นปกติ	ท�า
อย่างไรให้เสื่อมช้าลงหน่อย	ท�าได้โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพุทธบริษัท	๔	ภิกษุบริษัท 
ภิกษุณีบริษัท	อุบาสกบริษัท	อุบาสิกาบริษัท
ตอนนีจ้ะท�าอย่างไรให้ภกิษบุรษิทัเข้มแขง็		ในเรือ่ง 
๑ . 	การศึ กษา	๒.	 การปฏิบัติ	 ๓.	 การเผยแผ่	 
การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่เป็นการสร้าง 
ความมั่นคงภายใน ความม่ันคงภายนอกก็จะมี 
เรือ่งของสงัคมสงเคราะห์ เร่ืองของกฎหมายเข้า 
มาช่วย และเรื่องของมวลชนที่สร้างไว้ดีแล้ว
	 นี่ คื อความเข้มแข็งของพุทธบริษัท	ตอนนี้ 
หลักๆ	ก็คือ	ปริยัติ	กับ	ปฏิบัต ิ 

 ปริยัติ เหมือนขอบสระ ปฏิบัติเหมือนน้ํา 
ปฏิเวธเหมอืนดอกบัว ถ้าไมม่ีปริยตัิคอืขอบสระ 
พอมีนํ้าหลากมา นํ้าก็ไหลไปหมด ปฏิบัติก็อยู่
ไม่ได้ ปฏิเวธคือดอกบัวก็ไม่เกิด

พุทธศาสนาจะพ้นภัย
ถ้าคนไทยไม่ทิงธรรม้

 พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม



	 เพราะฉะนั้น	จึงเป็นพระพุทธประสงค์แต่เดิม 
ที่เป็นหลักสืบทอดต่อกันมา	 ที่จะให้การศึกษา
ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ	 ควบคู ่กันไปใน	 
๕ 	 ปีแรก	 ในยุคต่อมา	 การบวชจึงมีหลักว่าให้
เรียนปริยัติ ๘ อย่าง ให้ลงมือปฏิบัติ ๕ อย่าง
 ปริยัติในโบสถ์	๘	อย่างก็คือ	ให้พระเรียนรู้
เรื่องอนุศาสน์* ๘ คือ นิสัย ๔ และอกรณียกิจ ๔ 
นิสัย ๔ คือชีวิตของพระอาศัยอะไรบ้าง อาศัย 
จีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ ที่อยู่ท่ีอาศัย 
และยารักษาโรค	ได้มาจากที่ไหนและได้อย่างไร	
ส่วน	อกรณียกิจ ๔ คือสิ่งที่ไม่ควรท�า	๔	อย่าง
ไ ด้แก่	ปาราชิก ๔ ข้อ	 ให้เรียนตอนที่ยังอยู่ใน
โบสถ์	ตอนออกจากโบสถ์	บวชเป็นพระแล้ว	จะ
ได้ไม่ไปท�าผิด
	 ในส่วนของการปฏบิัต	ิให้ฝึกกรรมฐานตั้งแต่
อยูใ่นโบสถ์	เรยีกว่า	มูลกัมมัฏฐาน	คอื	เกสา โลมา 
นะขา ทันตา ตะโจ, ตะโจ ทันตา นะขา โลมา 
เกสา	ก็คือในโบสถ์	ให้ปริยัติกับปฏิบัติคู่กันมา
	 ออกจากโบสถ์แล้ว	ให้ไปเรียนต่อเลย	เรียน 
ปรยิติัในส่วนของสงัฆาทเิสสต่อ	แล้วกเ็รยีนปฏบิตั ิ
ใ นส่วนของกรรมฐานหมวดต่อไปตามแผนการ 
ศึกษาปริยัติ	 ปฏิบัติ	 ๕	 ปี	 ควบคู่กัน	 ๑.	 เรียน 
ภิกขุปาติโมกข์ให้จบ	 ๒.	 เรียนภิกขุนีปาติโมกข ์
ให้จบ	๓.	เรียนข้อวัตร	คือมหาวัตรและเสขิยวัตร 
ใ ห้จบ	 ๔.	 เรียนกัมมากัมมะ	 การท�าสังฆกรรม 
คือเรียนภาษาบาลี	แล้วก็ให้สวดกรรมวาจาเป็น 

๕.	เรียนสมถกรรมฐาน	วิปัสสนากรรมฐาน	ก็คือ 
อภิธัมมัตถสังคหะ	๙	ปริจเฉท	๖.	เรียนพระสูตร 
๔	ภาณวาร	คือมนต์พิธีฉบับหลวงแปล	๒๙	บท 
แ ละที่โรงพิมพ์เอามาพิมพ์แยกออกมาต่างหาก 
ชื่อหนังสือ	“จตุภาณวาร” และสุดท้ายคือ	๗.	มี
คุณสมบัติครบ	๕	พรรษา	หมายความว่า	ปริยัติ
กับปฏิบัติให้ด�าเนินคู่กันไป	 ๕	 พรรษาต่อเน่ือง	
รวมเป็นคุณสมบัติ	๗	ประการ
บัญญัติไว้ในพระวินัย
ต อบ :	 ในโอวาทวรรค	 ในวินัยปิฎก	 สิกขาบท 
ที่	 ๓	 บอกคุณสมบัติของพระ	 ที่จะพ้นจากนิสัย 
สามารถไปอยูใ่นป่าองค์เดยีวได้	จะต้องมคีณุสมบตัิ 
อะไรบ้าง	ซ่ึงตรงน้ันได้บอกไว้ชัดเจนว่าพระต้อง 
เ รียนสิ่งเหล่านี้	 ถ้าจะเป็นอาจารย์ต้องเรียนรู ้
อ ะไรบ้าง	 ถ้าจะเป็นอุปัชฌาย์ต้องเรียนรู้อะไร 
บ้าง	 การเรียนรู้ ลงมือกระทํา พร้อมทั้งอายุ 
พ รรษาเรียกว่า	ภาคปริยัติ ต้องเพียงพอทาง 
ปฏิบัติก็ฝึกฝนมาเพียงพอ และอายุกาลพรรษา 
ก็เพียงพอ
 เมือ่ครบ ๕ พรรษา และเรยีนรูต้ามทีก่�าหนด 
เอาไว้ก็จะพ้นนิสัย เมื่อครบ ๑๐ พรรษา และ
เ รียนรู ้ตามที่ก�าหนดเอาไว้	 ก็จะเป็นอาจารย ์
ส อนคนอื่นได้ เมื่ออายุพรรษาครบ ๒๐	 และ
เรียนครบตามที่ก�าหนดเอาไว้ ก็เป็นอุปัชฌาย์ที่
จ ะบวชให้กุลบุตรได้ น้ันก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์
ได้วางแผนไว้	เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านปริยัติ
กับด้านปฏิบัติไปคู่กัน	
	 หลังจากนั้นช่วงออกพรรษา	พระองค์ก็ตรัส
ว่า	จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก
ไ ปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก	 ค�าว่า 
เ พื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนนี้คือ	 ให้น�าทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถประโยชน์ไปสอนว่า	 ชาวบ้านจะเอา 

* อนุศาสน์ คือ คําสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนพระ
ภิกษุบวชใหม่ มี ๘ ข้อ แบ่งเป็นกิจวัตรที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็น 
การดําเนินชีวิตแบบพระภิกษุ เรียกว่า นิสัย มี ๔ ข้อ ได้แก่  
๑ . เท่ียวบิณฑบาต ๒. นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๓. อยู่โคนไม้ 
๔ . ฉันยาดองด้วยนํ้ามูตรเน่า ส่วนกิจที่พระภิกษุทําไม่ได้ 
เรียกว่า อกรณียกิจ มี ๔ ข้อ ได้แก่ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักขโมย 
๓. ฆ่ามนุษย์ ๔. พูดอวดคุณวิเศษที่ตนไม่มี และนอกจาก 
บอกอนุศาสน์ ๘ แล้ว ยังสอนมูลกัมมัฏฐานให้ด้วย
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ป ระโยชน์อะไรในชาตินี้ได้บ้าง	 เอาสัมปรายิ- 
กัตถประโยชน์ไปสอนว่า	 ชาติหน้าถ้าไม่อยาก
ไปอบาย	จะไปสู่สุคติ	 ต้องท�าอย่างไรบ้าง	แล้ว
ก็เอาปรมัตถประโยชน์ไปสอน	คือสอนให้รู้แจ้ง
ส มถกรรมฐาน	 วิปัสสนากรรมฐาน	 รู ้แจ้งรูป 
รู้แจ้งนาม	เพื่อให้ได้ปรมัตถประโยชน์
	 ในเบื้องต้น	ถ้าชาวบ้านประกอบอาชีพเป็น	
ห าเงินเป็น	 เก็บเงินเป็น	 ใช้เงินเป็น	ทิฏฐธัม- 
มิกัตถประโยชน์ ก็ถือว่าสอบผ่าน	 ท�าอย่างไร
จ ะช่วยเหลือชาวโลกให้ประกอบสัมมาอาชีพ 
รู้จักท�ามาหากินโดยที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม	 เช่น 
อ	ุ	อา		กะ		สะ		(หวัใจเศรษฐ)ี		ขยนัหา		เกบ็รกัษาเป็น 
ค บเพื่อนดี	 เลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียง	 เว้นจาก 
อบายมุข	เว้นจากความช่ัว	๖	และมีสังคหวัตถุ	๔	 
เป็นหลักบริหาร	มีอิทธิบาท	๔	เป็นหลักด�าเนิน 
การ	ถ้าน�าเอาหมวดธรรมเหล่านี้ไปเผยแผ่ให้แก ่
ญาติโยม	ก็จะได้ประโยชน์ในชาตินี้แน่นอน
 ส่วนประโยชน์ในชาติหน้า (สัมปรายิ- 
กัตถประโยชน์) ก็คือ ทําอย่างไรให้ญาติโยม 
มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ มีจาคะ มีปัญญา	สร้าง 

คุณธรรม	 ๕	 อย่างนี้ให้เกิดขึ้นกับญาติโยม	 ได้	
ประโยชน์ในภายภาคหน้า	ในชาตหิน้า	รบัประกัน 
ได้ว่าไม่ต้องไปอบาย	ส่วนประโยชน์สูงสุด	(ปรมตัถ- 
ประโยชน์)	จะท�าอย่างไรให้ญาติโยมเข้าใจเรื่อง
สมถะ	วิปัสสนา	เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนาม	เห็นแจ้ง
ไตรลักษณ์	ก็จะได้ปรมัตถประโยชน์
	 ดังน้ัน	๑. ปรยิตั ิ๒. ปฏบิตั ิ๓. เผยแผ่ ถ้าเรา 
ไม่สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้	เรียกว่า	ปริยัติ ก็เข้า 
ไม่ถึงพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ปฏิบัติ เราก็ 
นึกถึงแค่เดินจงกรม	 น่ังสมาธิ	 ความจริงแล้ว 
ค�าว่าปฏิบัติ	เริ่มต้ังแต่การเข้าถึงไตรสรณคมน ์
อย่างถูกต้อง			ม	ี		๔				วธิ	ี		และการเข้าถงึศลี			โดยเฉพาะ 
จตุปาริสุทธิศีล	 ศีลบริสุทธิ์	 ๔	 ด้านถ้าเป็นพระ 
ก็มีธุดงค์ ๑๓	ถ้าเป็นโยมก็เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐  
ถ้าผ่านตรงจุดนี้ไปได้	 ต่อไปก็คือสมถะเหมือน 
กันทั้งพระทั้งโยม	 สุดท้ายของการปฏิบัติก็คือ 
วิปัสสนา
 ค�าว่าปฏบิตัน้ีิ		ไม่ใช่ว่าต้องเดินจงกรมน่ังสมาธิ 
อย่างเดียว	 ตั้งแต่การเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่าง 
ถูกต้อง	อันน้ีส�าคัญมากๆ	ต่อมาคือเรื่องของศีล 
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมวิกฤติเพราะคน 
ไม่ตั้งอยู ่ในศีล	 โดยเฉพาะจตุปาริสุทธิศีล	 ๔	 
ในส่วนของกุศลกรรมบถ	 ๑๐	 ก็เป็นคุณธรรม 
ที่สูงขึ้น	และเป็นจิตส�านึกที่ทุกคนควรจะมี	ส่วน
สมถะ ก็เป็นสิ่งที่กําจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ ละเอียดขึ้น
ไปจนวิปัสสนา ก็เพื่อกําจัดอนุสัยกิเลส ๗ ที่อยู่
ในขันธสันดาน 
	 ดังน้ัน		สิง่เหล่าน้ี		ถ้าพทุธบริษัทช่วยกันศกึษา	
ช่วยกันปฏิบัติ	 ช่วยกันเผยแผ่	 พระพุทธศาสนา 
ก็จะเข้มแข็งมั่นคง	ภัยภายนอกก็เหมือนกับพาย ุ
ที่พัดมาจากทิศทั้ง	๔	ถ้าต้นไม้ใหญ่ยังไม่ผุ	ยังมี 
แก่น	ยังมีรากแก้ว	พายุที่พัดมาจากทิศทั้ง	๔	ก็ไม ่
สามารถจะพัดต้นไม้ที่มีรากแก้วให้โค่นลงได	้
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	 ค�าว่ารากแก้วของพระศาสนา คือ ปริยัติ 
ลําต้นและแก่น คือ ปฏิบัติ กิ่งใบผล คือ ปฏิเวธ
ถ้าไม่เรียนปริยัติให้เข้าใจพระไตรปิฎก	อรรถกถา 
อย่างจริงจัง	 แสดงว่าต้นไม้ใหญ่นี้ถูกขุดมาปลูก
โดนลมเบาๆ	 ก็โค่นแล้ว	 เพราะไม่มีรากแก้ว 
ในสมัยปัจจุบัน	 ต้นไม้ใหญ่ในสวน	 บางทีเราขุด
เอามาปลูก	มันก็ไม่มีรากแก้ว	จึงไม่แข็งแรง

	 จุดเริ่มต้นก็อยากจะเชิญชวนพุทธบริษัท	 
ช่วยกันศึกษาเล่าเรียน	ลงมือปฏิบัติ	และเผยแผ ่
อย่างจริงจัง	 ส่วนภัยภายนอกมีทุกยุคทุกสมัย 
ถ้าภายในไม่เข้มแข็ง	 ตัวเปลือกตัวกระพี้ก็พอ 
เห็นนะ	 แต่พอลอกเปลือกออก	 เน้ือในคือแก่น 
หรือปฏิบัติก็มองไม่เห็น	 รากแก้วหรือปริยัติ 
ย่ิงมองไม่เห็น	เราจะเห็นแต่เปลือกภายนอก	คน 
จะมองว่า	 วัดนี้	 ศาสนาเจริญนะ	 โบสถ์	 เจดีย์ 
ศาลาหลังใหญ่โตมโหฬาร	 แสดงว่าพระศาสนา 
ทีว่ดัน้ีเจรญิรุง่เรอืง	โยมจะมองว่าศาสนวตัถเุจริญ 
หมายถึงศาสนาเจริญ
 ศาสนาแยกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. ศาสนบคุคล 
ศาสนทายาท ๒. ศาสนวัตถุ ๓. ศาสนธรรม 
ศาสนบุคคล คือตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
จนกระทัง่ถงึพวกเราทัง้หลาย	เรยีกว่า	พทุธบรษัิท 
ทั้ง	๔	คือศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ได้แก่	 โบสถ	์
วิหาร	ที่อยู่ที่อาศัยเพื่ออ�านวยความสะดวก	และ 
ศาสนธรรม คอืหวัใจหลกั	คอื	พระธรรม	๘๔,๐๐๐	
พระธรรมขันธ์ พระพุทธองค์ให้ความสําคัญกับ
ศาสนธรรมมากท่ีสุด และศาสนธรรมจะอยู่ได้
ต้องมีศาสนบุคคลหรือศาสนทายาทคํ้าจุน	ส่วน
ศาสนวัตถุ	โบสถ์	วิหาร	เจดีย์	เป็นเพียงส่วนเสริม
ท�าให้ศาสนบุคคลอยู่ได้อย่างสะดวก	 ได้ท�างาน
อย่างสะดวก	แต่ไม่ใช่หัวใจหลัก	ไม่ใช่สิ่งส�าคัญ
	 แต่ปัจจุบันนี้	ชาวพุทธมองศาสนวัตถุว่าเป็น
ความเจรญิด้านศาสนา	ไม่มองศาสนธรรม	ซ่ึงเป็น
ความเจริญอย่างแท้จริง	 คาถาพระบาลีจึงมีว่า 
ปริยตฺติเยว สาสนสฺส มูลํ แปลว่า	รากแก้วของ
พระศาสนา	คือ	ปริยัติธรรม	
	 ในมหาสาโรปมสูตร จะอุปมาพระพุทธ
ศาสนาว่า ส่วนไหนเป็นดอก เป็นใบ ส่วนไหน
เป็นเปลือก ส่วนไหนเป็นกระพี้ ส่วนไหนเป็น
แก่นของพระศาสนา ในพระสูตรน้ี พระองค์จะ

เธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขสู่ชนหมู่มาก

พระสงฆ์ต้องทําหน้าที่ท้ัง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
ในส่วนของโยมจะช่วยพระศาสนาได้อย่างไร
ตอบ :	ถ้าญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรม	เกิดความ 
เข้าใจคณุของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์อย่าง
กระจ่างชัด ญาติโยมก็จะเห็นคุณค่าชัด แล้วหา 
ทางรักษาพระศาสนาได้	คือชาวพุทธปัจจุบันนี้ 
ไหว้พระพุทธ	ใจก็ยังหยุดอยู่ที่ทองค�า	ใจเข้าไม่ถึง 
พระพุทธคุณทั้ง ๙	 ไหว้พระธรรมก็หยุดอยู่ที่
คัมภีร์ใบลาน	 ใจเข้าไม่ถึงธรรมคุณท้ัง ๖	 ไหว้ 
พระสงฆ์ใจก็ยังหมายว่าเป็นพระลูกพระหลาน	
เข้าไม่ถึงสังฆคุณทั้ง ๙	จิตที่คิดจะปกป้องรักษา 
จึงยังไม่มี	เพราะฉะนั้น	จะท�าอย่างไรให้ชาวพุทธ 
เข้าใจพระพุทธศาสนา	จึงต้องเรียนพระไตรปิฎก 
อย่างเจาะลึก	 แต่เวลาเทศน์ต้องเอาธรรมลึกๆ	
มาเทศน์ให้ญาติโยมเข้าใจได้ง่ายๆ	 ส�าคัญมาก	
แต่ปัจจุบันของง่ายกลับพูดท�าให้ยาก	 พอถึง 
พระไตรปิฎกนี่ไม่แตะเลย	ฟังไม่รู้เรื่อง	เพราะเรา
ขาดการเรียนแบบเจาะลึกและจริงจัง
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	 ถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านี้จากพระไตรปิฎกมา 
เปิดเผยว่าท�าได้จริงๆ	แก้ภัยแล้งตามแนววิธีพุทธ 
ท�าอย่างไรให้ภัยแล้งน้อยลง	หรือเศรษฐกิจก�าลัง
ตกต�่า	อย่างเช่น	อนาถบิณฑิกเศรษฐี	เศรษฐกิจ
ก็เคยตกต�่า	ท�าอย่างไรจึงฟื้นคืน	ตระกูลที่ร�่ารวย	
คนเคยรวย	 ท�าอย่างไรจะรักษาทรัพย์สมบัติให ้
อยู่รอดต่อไป	 คนที่ยังไม่มี	 ท�าอย่างไรจะให้ม	ี 
ก็ต้องไปอ่านจากพระไตรปิฎก ศึกษาหลักธรรม 
ให้กระจ่าง แล้วก็น�าเอาหลักธรรมไปใช้ในชีวิต 
จริงๆ ให้ได้ อันนั้นก็จะเห็นความมั่นคงของ 
พระศาสนา เมื่อคนไทยน�าเอาหลักพุทธธรรม
ไปใช้ในชีวิตจริงๆ ได้
ปัญหาต่างๆ  ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกา
ท่ีเขาฝ่าฟันผ่านมาได้ เป็นอุทาหรณ์อย่างไร
ตอบ : พระศรีลังกาในช่วงที่เกิดวิกฤต	 ตอนที่ 
เกิดกบฏ	เกิดภัยทางการเมือง	พระที่อยู่ในเมือง
ถูกจับฆ่าหมด	 ต้องหนีไปอยู่ในป่า	 ท่านทรงจ�า
พระไตรปิฎกด้วยความยากล�าบาก	 ทรงจ�าแล้ว	
ท�าอย่างไรจะไม่ให้ลมื	ท่านไม่มอีาหารจะฉนั	กฉ็นั 
ใบไม้	หัวเผือก	หัวมัน	ตามที่หาได้
	 การทรงจ�าพระไตรปิฎกต้องสวดต้องสาธยาย 
กันลืม	 เวลาทวนไป	 ลมก็จะตีท ้อง	 ในท้อง 
ไม่เคยมีอาหาร	 มีแต่น�้ามะพร้าว	 เผือกกับมัน 

อุปมาพุทธศาสนาเป็นต้นไม้ใหญ่ แล้วก็ชี้ให้เห็น
ว่า ต้นไม้นี้จะแข็งแรงอยู่ได้อย่างไร มันจะดํารง
อยู่ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ต้นไม้คือพระพุทธ
ศาสนา พุทธศาสนาคือต้นไม้
 ถ้าภายในเข้มแข็งแล้ว	ภายนอกจะเข้มแข็ง 
ด้วย	เช่น	มีกฎหมายรองรับ	คนออกกฎหมายน้ัน 
กค็อืชาวพทุธเอง	แล้วชาวพทุธทีจ่ะออกกฎหมายได้ 
ต้องเป็นนักการเมืองที่มีความเข้าใจ	เกิดศรัทธา	
และเห็นคุณค่า	อยากจะรักษาพระศาสนาเอาไว ้
ที่สําคัญคืออยากจะให้ชาวพุทธทุกคนลงมือ
ศึกษา ปฏิบัติ และเอาหลักพุทธธรรมไปใช ้
	 ตอนนี้อาตมาก�าลังริเริ่มโครงการรีไซเคิล 
ถ้าพูดตามภาษาของพระพุทธเจ้า	 คือระบบ 
ปัจจยสันนิสสิตศีล	 รวมถึง	 บังสุกุลจีวร การ 
ใช้สอยปัจจัย	๔	อย่างรู้คุณค่า	พระพุทธเจ้าก็สอน 
เรื่องพวกนี้	แต่ไม่มีใครเอามาเปิดเผย	แล้วก็เลย 
คิดว่าพระมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องขยะ	เรื่องชาวโลก 
เรื่องทางบ้าน	 อันนี้ก็คือประเด็นหนึ่ง	 ที่อาตมา
พยายามโยงเข้ากับพระไตรปิฎก ทั้งพระสูตร 
พระวินัย พระอภิธรรม	 ตอนนี้ก็เริ่มจะเกิด 
ภัยแล้งแล้ว	 น�้าเค็มรุกเข้ามา	 วิธีการแก้ภัยแล้ง
จากพระไตรปิฎกท่ีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มี
บ้างไหม	 อาตมาก็ไปค้นมาจากพระไตรปิฎก
ว่า	พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีไหน	และทรงมีวิธีการ 
อย่างไรในการช่วยแก้ภัยแล้ง

พุทธศาสนิกชนชาวพม่ามาทําบุญที่วัดจากแดงจํานวนมาก

ร่องรอยหลักฐานของพุทธศาสนาในศรีลังกา
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นิดหน่อย	 พอประทังชีวิต	 ท่านก็ไปนอนอยู่ที ่
หาดทราย	เอาทรายมากองๆ	เอาน�า้รดทราย	แล้วก ็
นอนคว�่า	 เอาท้องไปวางบนกองทรายที่มีน�้าอยู่ 
แล้วก็สวด	 เพื่อไม่ให้ลมมันตีกลับ	 สวดสาธยาย 
พระไตรปิฎกกันลืม	ท่านท�าอยู่นานถึง	๑๒	ปี	
ช่วงนั้นพระศรีลังกาเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ได้เลย
ตอบ : ท่านเผยแผ่ไม่ได้	แต่จะท�าอย่างไรไม่ให ้
ลืมหาย	ก็ทวนๆ	ทุกวัน	คือท่องแล้ว	 เรียนแล้ว	
ท�าอย่างไรไม่ให้ลืมหาย	 ถ้าอยู่ในเมืองก็ถูกจับ 
ฆ่าหมด	ท่านก็หลบอยู่ในป่า	แล้วก็ใช้วิธีการทวน
ไม่ให้ลืม	สุดท้าย	พอสงครามสงบ	กลับออกมา	
ท่านก็มาตรวจมาเช็คกันว่ายังจ�ากันได้	ท่านบอก
ว่าในอนาคต	กุลบุตรที่จะมีความเพียรพยายาม
ขนาดนี้จะไม่มี	จากนี้เป็นต้นไป	เราช่วยกันจาร
พระไตรปิฎกลงใบลานเถอะ	 จากนั้นเป็นต้นมา
จึงมีการจารึกพระไตรปิฎกลงสู่ใบลาน

“ต้องอยู่ในใจ”
ตอบ : ต้องศึกษาให้เข้าใจ	 ฝังลึกอยู่ในใจ	 เห็น 
คุณค่าของพระศาสนา	 เขาไม่ให้แสดงออก	 เขา 
ไม่ให้เผยแผ่	แต่พระพุทธศาสนาอยู่ในใจ	เมื่ออยู ่
ในใจแล้วไม่แสดงออกก็ได้	 แต่เราก็ไม่ทิ้งไม่ลืม 
ธรรมะอยู่ในใจทรงจ�าให้ได้	แล้วก็ทวน	อย่าให้ลืม 
แล้วเอามาใช้ในชีวิต	 แต่ไม่มีโอกาสแสดง	 ไม่มี
โอกาสใช้แบบเปิดเผยเท่าน้ันเอง
	 ที่ลังกาเขาก็มีช่วงที่ปิด	ไม่ให้ไปแสดงธรรม 
นอกสถานที่	พระก็ให้อยู่ในสถานที่ของตน	ก็ต้อง 
ทรงจ�าให้ได้	 อยู่ในใจให้ได้	 ที่เวียดนาม	 ที่เขมร 
ก็เหมือนกัน	ตอนที่โจรคอมมิวนิสต์ก�าลังเข้มแข็ง 
พระก็เผยแผ่ศาสนาไม่ได้	 จะท�าอย่างไรให้อยู ่
ในใจให้ได้	ดังน้ันการฝังลึกอยู่ในใจส�าคัญมาก	
	 แต่ปัจจุบัน	 เราให้พระพุทธอยู่บนหิ้ง	 ให้ 
พระธรรมอยู่ในตู้	ให้พระสงฆ์อยู่ในวัด	ไม่อยู่ในใจ 
เลยสักคน	 อย่างที่พูดกันมากว่าพระศาสนาเสื่อม 
แต่พระพุทธศาสนาจะไม่เสื่อม หากพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์อยู ่ในใจของทุกคน คือ 
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ปรากฏอยู่ในใจ  
ฝังลึกอยู่ในใจ นั่นละ คือศาสนาที่มั่นคง
พม่ามอีะไรท่ีแตกต่างจากของไทยเราบ้าง ท่ีเขา 
บอกว่า “พุทธศาสนามีชีวิต”
ตอบ : ท�าอย่างไร	 ทุกคนจะมีโอกาสศึกษา
พระไตรปิฎก	 หลังจากพม่าได้รับเอกราชแล้ว 
เขาเปิดการเรียนการสอนพระไตรปิฎกเต็มที ่
เพื่อให้พระไตรปิฎกอยู่ในใจของทุกคน	 ส�าหรับ 
พระภิกษุน้ัน	ภายใน	๗๐	ปี	พม่าสามารถสร้าง 
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้ถึง	๑๕	รูป	(ล่าสุดต้นป ี
๒๕๖๓)	ส่วนสองปิฎกกไ็ด้หลายร้อยรปู	หนึง่ปิฎก 
ก็เป็นพันรูป	คือมีพระที่ทรงพระไตรปิฎก	ถึงแม้ว่า 
ในยุคแรกยังไม่มีการสอบพระไตรปิฎก	 แต่ก็มี 
ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมากมาย	 ยกตัวอย่าง 
เช่น	ท่านอาจารย์แลดีสะยาดอ	เป็นต้น	

	 ภัยแบบนี้ที่ลังกา	ไม่ใช่เพราะคนต่างชาตินะ	
แต่เพราะคนชาติเดียวกันแย่งความเป็นใหญ่นี่ก็
ท�าลายพระศาสนา	การกดขี่บางทีก็มาจากนอก
ศาสนา	บางทีก็มาจากภายในศาสนาเดียวกัน	แต่
มีความคิดเห็นด้านการเมืองไม่เหมือนกัน	เพราะ
ฉะนั้นสิ่งส�าคัญคือ	พระศาสนานี่ต้องอยู่ในใจ
ทุกคน ถ้าอยู่ในหนังสือ ก็ถูกเผาถูกท�าลายได ้
“ต้องอยู่ในใจ” จึงจะรักษาไว้ได้
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	 เพราะฉะนั้น	 พอพม่ามีโอกาส	 เขาก็สร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนพระไตรปิฎก	 เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง	 เมื่อทรงจ�าพระไตรปิฎกได ้
ท่านจึงรู้ลึก	แต่เวลาเทศน์	ท่านจะเทศน์ให้เข้าใจ 
ง่ายๆ	แม้สิง่ทีย่ากๆ	ท่านก็สามารถทีจ่ะพูดให้ง่ายได้ 
ให้ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ยาก	 พอเข้าถึงได้	 ทุกคนก็ 
เหน็คณุค่าของพระศาสนา	ของพระพุทธ	พระธรรม 
พระสงฆ์	ท�าอย่างไรให้คนเห็นคุณค่าพระศาสนา 
กใ็ส่ปรยัิติเข้าไปให้เกดิสตุมยปัญญา ให้เขาคดิได้ 
เกิดโยนิโสมนสิการ เกิดจินตามยปัญญา ให้เขา
ลงมือปฏิบัติ แล้วพอเห็นผล ก็เกิดภาวนามย-
ปัญญา พอชาวพุทธเกิดปัญญาทั้งสาม ก็เห็น
คุณค่าพระพุทธศาสนา ช่วยกันปกปักรักษา
	 ที่พม่าเขารู้จักและเห็นคุณค่าของพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	ของเราเองเราก็เคยท�าแบบนี ้
แต่ลดน้อยถอยลง	 ตอนนี้กลับมาท�าใหม่	 ยัง 
ไม่สาย	 ยังท�าได้	 อย่างเช่น	 โครงการหมู่บ้าน
ศีล	๕	ก็ดี	โครงการประชารัฐสร้างสุขก็ดี	ขอให ้
พระสงฆ์ลุกขึ้นมาท�างาน	 ลุกขึ้นมาเรียน	 มา
ปฏิบัติ	มาเผยแผ่	ความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้นได้
	 ถึงตอนนี้เราไม่ต้องไปมองว่า	 ศาสนาโน้น	
ศาสนานี้	จะมาท�าอะไร	เขาจะเข้ามาท�าลายพุทธ 
ศาสนาหรือเปล่า	 ทุกศาสนามองแบบเดียวกัน 
ว่าศาสนาโน้นจะมาแย่งศาสนิกชนของตนเมื่อไหร่ 
จะมองศาสนาอื่นเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน 
หมด	เรากก็ลวัเขาจะมาแย่ง	แต่คนของเราเข้มแขง็ 
ไหม	 ถ้าคนของเราเข้มแข็ง อย่างไรเสีย เราก็ 
ไม่หลุดออกไป แต่ถ้าคนของเราไม่เข้มแข็ง 
เขามาแตะนิดเดียว มันก็หลุดกระจุยกระจาย 
เพราะความเข้มแข็งไม่มี 
 เพราะฉะนั้น ความเข้มแข็งเกิดจากพลัง
ภายใน คือทั้งปริยัติและปฏิบัติ รวมถึงความ
สามัคคีของพวกเราด้วย

ศาสนาพุทธจะอยู่รอดหรือไม่  ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น 
แต่อยู่ท่ีเราชาวพทุธต้องเข้มแขง็ ด้วยการศึกษา 
พระไตรปิฎก (ปริยัติ) แล้วนํามาปฏิบัติ ให ้
พุทธศาสนาอยู่ในใจของเราให้ได้ 
ตอบ : นี้คือหลัก	 เพราะทุกยุคทุกสมัย	 ก็มี 
การแย่งศาสนิกกันเป็นเรื่องปกติ	แต่ศาสนาไหน
อ่อนแอด้านหลักการ ด้านปริยัติ ด้านปฏิบัติ 
ศาสนานั้นก็ถูกแย่งชิงศาสนิกไปก่อนอย่าง
รวดเร็ว เป็นเรื่องปกติ เรากลัวภัยภายนอก แต ่
ภายในเรายงัอ่อนแอกนัอยู ่เราไม่ค่อยหนัมามอง
	 อย่างเช่น	 พระพุทธเจ้าสอนให้ปลูกต้นไม ้
แต่ชาวพุทธไม่เข้าใจว่า	 ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไร	 
คุณค่าของต้นไม้	 อานิสงส์ของร่มเงาไม้มี	 ๑๐ 
อย่าง	 ชาวพุทธก็ไม่รู้	 ปลูกต้นไม้แล้วมาเป็นต้น
น�้าล�าธาร	 ได้ปัจจัย	 ๔	 เรื่องนี้เราน�ามาจากใน
พระไตรปิฎก	ส�านักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะน�า
คือ	 โคนไม้	 เรือนว่าง	ถ้าธรรมชาติคือป่าไม้ไม่มี 
ที่ปฏิบัติธรรมจะไปที่ไหน	ในตึกรามก็ไม่สัปปายะ 
ถ้าเราเข้าใจ	 เราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม	
รักษาน�้า	 ป่าไม้	 ภูเขา	 รักษาตามหลักที่พระ 
พุทธเจ้าได้ให้ไว้	 แล้วเอาตัวอย่างของมฆเทวะ 
หรอืมฆมาณพมาจัดการ	พระพุทธเจ้าทรงแนะน�า 
ไว้อย่างไรบ้าง	และที่ส�าคัญก็คือ	เรามีป่า	มีภูเขา 
มีต ้นไม้	 มีประโยชน์ต ่อปริยัติ	 ปฏิบัติ	 เป ็น
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 ขัน้แรก ตัง้สติก่อนสตาร์ท (ก่อนจะท�าอะไร)  
สติขั้นท่ีสอง ไม่ลืมให้ทาน สติขั้นท่ีสาม ไม่ลืม 
รักษาศีล สติขั้นที่สี่ ไม่ลืมพระพุทธเจ้า สติขั้นท่ี 
ห้า ไม่ลืมตัวเราเอง 
 หัวใจหลักคือ	 สติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส 
เอาไว้	อย่าไปเข้าใจว่าสติเพื่อหลุดพ้นเท่านั้น	สติ 
ขั้นแรกเลยคือ ตั้งสติก่อนสตาร์ท ก่อนสตาร์ท 
ชีวิต	 เราใช้ชีวิตมีสติไหม	 สติขั้นท่ีสอง อย่าลืม 
ให้ทาน บางทีเราก็มองว่าคนโน้นคนนี้เอาเปรียบ 
เรา	แต่เราให้หน่ึงครั้ง	 เราจะได้ผลทานอย่างต�่า 
๕๐๐	ครั้ง	คนมาเอาทานของเรา	มาเอาของๆ	เรา 
เขาก็ได้แค่ครั้งสองครั้ง	 เขาไม่มีแรงมาเอาถึง	
๕๐๐	ครั้งหรอก	แต่เราให้ไปครั้งเดียว	อย่างน้อย 
เราได้คนืกลบัมา	๕๐๐	ครัง้	เราจะมใีช้ต้ังแต่ชาตน้ีิ 
ไปจนถึงพระนิพพาน	แต่พวกเรามักประมาทกัน
 ทานคือเสบียง	บางทีเราเห็นประเทศที่เกิด
สงครามกลางเมือง	 มีคนส่งเสบียงไปให้	 แต่ไป 
ไม่ถึง	คนก็ส่งเสบียงไปรอที่ชายแดน	แต่ของก็ส่ง 
ไปไม่ถึง	 น่ันเพราะทานกุศลของผู้รอรับเขาไม่มี	
ทานกุศลให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก	 เขาไม่เคยท�าเลย 
เขาจะรอรับอย่างเดียว	 พอถึงยามวิกฤติ	 เกิด
สงคราม	 คนที่คิดจะบริจาคมีไหม...มีคนให้	 แต่ 
ผู้รอรับไม่เคยท�าทานกุศลไว้	ดังน้ัน	ของที่ส่งไป 
ก็ไปไม่ถึง	 แต่ถ้าทานกุศลเราท�าไว้	 พอตกทุกข์ 
ได้ยากของส่งมาถึงทันที	นี้เราจะเห็นหลักการ 
ของทานกุศล ฉะนั้น สติขั้นที่สอง อย่าลืมให้ทาน 
 สติขั้นท่ีสาม อย่าลืมรักษาศีล ที่เราได้เกิด 
เป็นคนก็เพราะศีล	ถ้าเราไม่รักษาศีลแล้ว เราจะ 
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หมดสิทธิ์จะได้เกิด 
เป็นคน	ข้อน้ีส�าคัญมาก	เกิดเป็นคนแล้ว	เราจะ
บ�าเพ็ญบารมี	จะท�าอะไรให้ชีวิตพัฒนาขึ้นไปก็ได้	
 สติขั้นท่ีสี่คือ อย่าลืมพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสต ิ พุทธศาสนิกชนไทยจาริกไปกราบสังเวชนียสถาน

ท่ี เพาะพันธุ ์ปริยัติ 	 ปฏิบัติ ให ้ เข ้มแข็ง	 ถ ้ามี 
สิ่งแวดล้อมดี	 เรื่องนี้คือส่ิงที่เราจะต้องเข้าใจ 
และช่วยกันพัฒนา
	 ตอนนี้เราเห็นแต่โทษภัยของคนอื่น	 แต่ภัย 
ของเรา	 เราไม่เคยมอง	 ให้ชาวพุทธหันกลับมา
มองตัวเราว่า ปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผ่ เรา 
ทําได้ดีมากพอหรือยัง ถึงปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
จะเสื่อม ก็อย่าให้เสื่อมจากใจของเรา	 ขอให้
พวกเราเต็มเปี่ยมไปด้วยปริยัติ	 ปฏิบัติ	 ปฏิเวธ	
เพราะปริยัติเหมือนขอบสระ	 ปฏิบัติเหมือนน�้า 
ปฏิเวธเหมือนดอกบัว	ประเด็นนี้ส�าคัญ	
เป็นไปได้ไหมว่า คนไทยไม่เคยเจออะไรทีเ่ลวร้าย 
เหมือนศรีลังกาหรือพม่า ทําให้คนไทยประมาท
ตอบ : เพราะเรายังไม่เคยเจอแบบนั้น	ไม่เคยตก 
เป็นเมืองข้ึน	 เราจึงประมาท	 ในปีหนึ่งๆ	 ความ 
เป็นอยู่	อาหารการกินของเราอุดมสมบูรณ์มากๆ	
อากาศมีต้ังแต่ร้อน	 สบายๆ	 แล้วก็เย็น	 เพราะ
ฉะนั้น	 ผลไม้เมืองร้อนเราก็มี	 ผลไม้เมืองหนาว 
เราก็มี	 ผลไม้เมืองไหนเราก็มีหมด	 เพราะภูมิ- 
อากาศ	ภูมิประเทศของเราดี	พอสบายแล้ว	ท�าให้
คนไทยประมาท
	 ท�าอย่างไรให้คนไทยเห็นภัยและไม่ประมาท 
ต้องมองประเทศที่เขาเจอภัยแล้วเขาไม่ประมาท 
เขาก็หาวิธีการของความไม่ประมาท 

10



ถ้าไม่ลืม	ภัยในปัจจุบันก็ไม่ตกถึง	ภัยในสังสารวัฏ 
ก็ไม่ตกถึง	 สติขั้นสุดท้าย ขั้นที่ห้า สติสูงสุด 
คือ สติอยู่กับเนื้อกับตัว เอาสติมาตั้งไว้ที่กาย 
เวทนา จิต ธรรม ของเราเอง	 คือสติขั้นสูงสุด 
สติคือ	ความไม่ประมาท	ต้องต้ังให้เป็น	พอต้ังสต ิ
เป็นแล้วภัยภายนอกไม่ต้องกลัว	
สถาบนัสงฆ์มคีวามแตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง 
พม่า ศรีลังกา ไทย ส่ิงนี้มีผลต่อความเข้มแข็ง 
หรือภัยต่างๆ ด้วยหรือเปล่า แล้วชาวบ้านจะ 
ช่วยกันทําให้เข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไร ถ้า
สถาบันสงฆ์ของไทยไม่ค่อยเข้มแข็ง
ตอบ :	 ที่พม่า	 ฝ่ายรัฐบาลอ่อนแอ	ภาคเอกชน 
ก็ลุกขึ้นมาด�าเนินการเอง	 ช ่วยกันจัดปริยัต ิ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง	แล้วภาครัฐบาลก็ท�าพอเป็น 
ประมาณ	เราไม่ต้องรอรฐับาลหรอก	ชาวบ้านนีล่ะ 
มีเท่าไหร่ก็ช่วยกัน	 ไม่ต้องรออะไรมาก	 ช่วยกัน 
ศึกษา	ช่วยกันปฏิบัติ	ช่วยกันเผยแผ่	นั่นคือสิ่งที่ 
ญาติโยมจะช่วยพระศาสนาได้
เป้าหมายของ “ตปิิฏกสิกขาลัย” ทีพ่ระอาจารย์ 
และคณะก่อตั้งขึ้นมา
ตอบ :	 คือเป็นการเรียนการสอนพระไตรปิฎก
ส�าหรับพระและญาติโยม	 รวมถึงบุคคลทั่วไป	
เพื่อให้คนรู้จักค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎก	
ซึ่ง	เม่ือวันที่	๑	ธันวาคม	ที่ผ่านมา	ได้จัดสาธยาย
พระไตรปิฎกบนเรือ	 (โครงการอัฏฐังคิกนาวา	
จากวัดจากแดง	ถึงวัดระฆังฯ	สวดมหาราชปริตร	 
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู ่หัวฯ	 ทางแม่น�้า 
เจ้าพระยา)
 ต่อมาได้นิมนต์พระผู้ทรงพระไตรปิฎกจาก 
พม่ามาในเดือนกุมภาพันธ์	และมีการเสวนาพระ
ไตรปิฎกเรื่องการสืบทอดพระไตรปิฎก	ในแต่ละ
ประเทศ	(อินเดีย	ลงักา	พม่า)	ในวนัที	่๑	กมุภาพนัธ์ 

ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ช่วงเช้า
จะมีเสวนาเรื่องการสืบทอดพระไตรปิฎก	 ช่วง
บ่าย	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎกจะสวดสาธยาย	
แสดงธรรม	แล้วฟังท่านตอบปัญหา	เพื่อที่ทุกคน 
จะได้เห็นว่า	พระผู้ทรงพระไตรปิฎกยังมีอยู่จริง
นะ	 และการเรียนการสอนพระไตรปิฎกยังมีอยู ่
การจัดอาคารเรียนที่วัดจากแดงก็คงประมาณ 
กลางปีท�าอาคารเรียนพระไตรปิฎกแล้ว	ก็จะหา 
พระที่ทรงความรู้มาสอนกันอย่างจริงจัง
มีแผนจะสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎกใช่ไหม 
ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่
ตอบ :	ขึน้อยูก่บัความเพยีรพยายามของพระสงฆ์
ไทย	 ถ้าพระไทยมีความเพียรพยายามเพียงพอ 
ก็จะจัดหลักสูตรให้เป็นนานาชาติและเป็นสากล	
คนเขาเรียนกันอย่างไร	สอนกันอย่างไร	เราก็จัด 
หลักสูตรนานาชาติให้เหมือนเขา	 แล้วก็จัดที่



ประเทศไทย	ด้วยภาษาไทย	บาลีไทย	ก็สามารถ
ท�าขึ้นได้
พม่ากับศรีลังกา ได้ประกาศให้พระพุทธศาสนา 
เป็นศาสนาประจาํชาต ิแล้วไทยควรจะประกาศ 
ไหม
ตอบ :	 เขาประกาศ	ของเราไม่ได้ประกาศ	เพราะ 
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและนักการเมืองไทย	โดยมาก 
๑.	 ไม่เข้าใจ	 ๒.	 ไม่เห็นคุณค่า	 ๓.	 ไม่น�าพาเอา
พระไตรปิฎกและหลักค�าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตจริง 
ไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาจริงจัง	เราเป็นพุทธ 
แค่ตามส�ามะโนครัว	 คือตราบใดที่พระยังไม่ท�า 
งานหนัก	 ยังไม่เข้าใจพระศาสนาอย่างจริงจัง	
คนก็จะมองเห็นวัดเห็นโบสถ์เป็นศาสนา	ไม่มอง 
เห็นค�าสอน	 ไม่มองเห็นคุณค่าของพระพุทธ 
พระธรรม	 พระสงฆ์	 ญาติโยมยังเข้าไม่ถึงพระ 
ศาสนาอย่างเพียงพอ	นี้คือหัวใจหลักเลย	หากเขา 
เห็นคุณค่าจริงๆ	ใครบ้างถ้าเห็นเพชรว่ามีคุณค่า	
แล้วจะโยนเพชรท้ิง	 ท่านอาจารย์ชยสาโรท่าน
บอกว่า	“สงสารคนไทยนั่งทับโคตรเพชร	แต่บอก
ว่ายากจน”	คือไม่รู้จักเพชรเพราะไม่ได้ศึกษา	
ควรปรับหลักสูตรพระพุทธศาสนา หรือสอน
ธรรมอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ
ตอบ :	 ควรแสดงธรรมท่ีเป็นสัจจะความจริง 
ให้มากๆ	 ให้คนเห็นคุณค่าของพระศาสนาให้ได้ 
ท�าอย่างไรคนจะเห็นคุณค่าของพระศาสนาได้ 
นั่นเป็นโจทย์	ตอนนี้คนขาดปัญญา	จะมองเห็น 

พระในพุทธศาสนาเหมือนตลกคาเฟ่	 ชอบฟัง 
เทศน์ข�าๆ	 แต่เขาจะเห็นพุทธศาสนามีคุณค่า
อย่างยิ่งแท้จริง	 ในยามวิกฤติ	 พระพุทธศาสนา 
ช่วยได้	 วิกฤติเศรษฐกิจ	 วิกฤติชีวิต	 วิกฤติโลก	
วิกฤติโลกร้อน	วิกฤติเร่ืองต่างๆ	น�าเอาหลักธรรม 
มาช่วยกันเผยแผ่ให้ได้	 คนก็จะมองเห็นคุณค่า
ของพุทธศาสนาชัดเจนขึ้น	
	 อย่างเรื่องขยะ	 เขาแก้ปัญหาด้วยเงินทอง	
ด้วยเทคโนโลยีมหาศาลเลย	 แก้ไม่ได้	 อาตมา
ลงมือ	ใช้มือเปล่าแก้ปัญหาขยะให้	พอท�าได้แล้ว 
ตอนน้ีก็มีคนเข้ามาฟังอบรมทุกวันๆ	 ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีอะไรสูงส่ง	 ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไร
มหาศาล	 ใช้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว ้
มาแก้ปัญหา	คนก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลักธรรมของ 
พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องขยะ	 แก้ปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม	และแก้ปัญหาเรื่องสังคมได้จริง	คือ
พยายามเอาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกมา
เรียนรู้ให้กระจ่าง แล้วก็เอามาใช้ในสังคม ให้
เขาเห็นจริงๆ พอเขาเห็นจริงๆ แล้ว เขาก็จะ
วิ่งเข้าวัดเอง
	 อยากจะฝาก	 ให้พวกเราเรียนพุทธศาสนา 
ให้กระจ่าง	 และเรียนศาสตร์ทางโลกบางอย่าง	
ที่เราสามารถจะสื่อสารกับทางโลกได้	เช่นภาษา
อังกฤษ	 หรือเทคโนโลยีบางอย่าง	 ภาษาก็ควร
เรียน	วิธีการเผยแผ่ก็ควรเรียน	ฝรั่งเขาใช้	Active 
Learning		ซึง่พระพทุธเจ้าใช้มา		๒,๐๐๐		กว่าปีแล้ว 
แต่เราไม่รู้จัก	 ไม่เข้าใจวิธีการของพระพุทธเจ้า 
พอไม่รู้	เราก็ท่องจ�าเอาอย่างเดียว	แต่วิธีการสอน 
ของพระพุทธเจ้า	 พระองค์สอนแบบถามตอบ	
สอนแบบฟัง	สอนแบบสนทนา	ทรงมีวิธีการสอน 
หลากหลายวิธี	 เช่น	 ทรงสอนเณร	 แค่ถามตอบ 
สนุกๆ	พอเณรตอบได้ครบ	๑๐	ข้อ	ก็ได้บรรลุเป็น 
พระอรหันต์	ก็มีตัวอย่าง

โครงการอัฏฐังคิกนาวา สาธยายพระไตรปิฎก
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	 วธิสีอนของพระพทุธ- 
เจ้า ถ้าคนไม่มีพื้นฐานก็
ใช้หลัก “อนุปุพพิกถา” 
จากง่ายไปหายาก ถ้าคน 
มีพื้นฐานมาแล้ว จะเจาะ
ประเด็นเอาเฉพาะเน้ือๆ  
ฟังทีเดียวบรรล	ุเช่น	“พาหยิะ 
เมื่อเธอเห็น จงทําในใจ
สักแต ่ว ่ า เห็น เ ม่ือเธอ
ได้ยิน จงทําในใจสักแต่ว่า 
ได้ยิน”	เพราะเขาสั่งสมมา
มาก	 ฟังแค่นี้ก็บรรลุ	 คนมีพื้นฐานอะไรมาก่อน
พระองค์ก็ต่อยอดให้	 นั่นคือวิธีการสอนที่ครบ
ที่สุด	 เราต้องตามเรียนในพระไตรปิฎก	 ฝรั่งเขา	
เลียนแบบวิธีคิดของพระพุทธเจ้าไปใช้กันมาก
พวกเราเห็นของฝรั่ง	แล้วจึงย้อนกลับมาอ่านพระ
ไตรปิฎก	ท�าไมพระพุทธเจ้าสอนละเอียดขนาดนี	้
ฝรั่งเอาไปท�าให้เห็นเป็นรูปร่างได้ชัดเจน	แต่เรา
ที่นับถือพุทธศาสนากันมายาวนาน	 กลับไม่จัด
ระบบค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเป็นระบบ
ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆ	แบบที่ฝรั่งเขาท�า	ตอนนี้เรา
ไปชื่นชมตามระบบของฝรั่ง	แค่นั้นเอง	
บทสรุปสําหรับชาวพุทธ
ตอบ :	 ท�าอย่างไรเราจะเข้ามาเป็นก�าลังเสริมให้ 
"ปริยัติศาสนา"	เข้มแข็ง	ถ้าท�าอย่างที่หลวงปู่ทอง 
ท่านได้ท�า	 ตอนแรกท่านสอนแต่ปริยัติ	 คนก็ยัง 
เรียนน้อย	 พอเริ่มมาสอนปฏิบัติด้วยที่วัดร�่าเปิง 
แล้วก็ดึงปริยัติมาเสริม	คนก็เข้ามาปฏิบัติกันมาก 
พอปฏิบัติเริ่มละเอียดขึ้นแล้ว	 ก็ให ้ไปเรียน 
อภิธรรม	 แล้วท่านก็เริ่มท�าพระไตรปิฎกฉบับ 
ล้านนาพอท�าส�าเร็จ	 ท่านจัดฉลองที่วัดร�่าเปิง 
จากนั้นท่านก็ย้ายไปสอนที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
โดยน�าเอากรรมฐานมาสอนก่อน	แล้วจึงเริ่มสอน

นักธรรมสอนบาลี	 สอน
พระอภิธรรม	 ตรงน้ันก็
มีปฏิบัติด้วย	 มีการเรียน
การสอนอย่างเข้มแข็งด้วย	
สุดท้ายก็ท�าอรรถกถาฉบับ
ล้านนาจนจบบริบูรณ	์
	 เวลาท่านเทศน์	 ท่าน
ก็จะหาข้อมูล	 ท่านเป็น
พระกรรมฐานที่ชอบฟัง
เทศน์	ใครเทศน์เก่งๆ	ท่าน
จะฟัง	 แล ้วท ่านยังเป ็น

พระกรรมฐานที่ไม่มีทิฏฐิ	 ไม่มีมานะ	 หาความ
รู้ตลอดเวลา	 และมีความอดทน	 เข้มแข็งมากๆ	
อดทนในด้านปริยัติ	 ในด้านปฏิบัติ	 และการ
เผยแผ่	 ด้านนอก	 อาจจะเห็นว่าท่านเป็นพระ 
กรรมฐาน	 แต่ด้านในท่านยังส่งเสริมปริยัติ	 ท�า
พระไตรปิฎกฉบับล้านนา	รวมทั้งอรรถกถาด้วย	
แล้วก็ส่งพระให้เรียนจบเปรียญธรรม	 ๙	 จบ 
พระอภิธรรมบัณฑิตจ�านวนมาก	 ในเรื่องของ
ปริยัตินี้	ท่านก็สนับสนุนและผลักดันอยู่เบื้องหลัง	
	 ท่านเอื้อให้คนเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ	
แล้วก็ดึงญาติโยมที่เป็นสายปฏิบัติ	มาเป็นก�าลัง
ให้กับสายปริยัติ	 ก็เห็นว่าปริยัติกับปฏิบัติน้ีไปคู่
กัน	เราเคยสวด	แต่เราไม่เอามาใช้	ก็คือ	
“ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง    คือทางดําเนินดุจคลอง 
ให้ล่วงลุปอง  ยังโลกอุดรโดยตรง”
	 ปฏิบัติกับปริยัติไปคู่กัน	เป็นทางด�าเนินโดย
ท�านองคลองธรรม	 ให้ล่วงลุปอง	 ให้บรรลุถึงยัง
โลกอุดรโดยตรงคือ	 โลกุตรธรรม	 ๙	 	 มรรค	 ๔	 
ผล	๔	 นิพพาน	๑	 เราจะบรรลุถึงได้ เราต้องมี
ปริยัติ มีปฏิบัติ	ในบทสรภัญญะเราสวด	แต่เรา 
ไม่ได้เอามาคิด	ไม่เอามาลงมือท�า	เจริญพร
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พระพุทธศาสนาในศรลัีงกา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)ธรรมปริทัศน์

	 ประวั ติศาสตร ์ลั งกาเร่ิมต ้นพร ้อมกับ
พุทธศักราช	คัมภีร์มหาวงศ์	ซึ่งเป็นพงศาวดาร
และต�านานพระพุทธศาสนาของลังกา	 เล่าว่า 
เจ้าชายวิชัย โอรสของพระเจ้าสีหพาหุ	กษัตริย์
แห่งลาฬประเทศในชมพูทวีป	 (อยู่ในเขตแคว้น 
เบงกอล)	 ได้เสด็จโดยทางเรือพร้อมด้วยบริวาร 
เจ็ดร้อย	ขึ้นสู่เกาะลังกา	ณ	ถิ่นที่เรียกว่า	ตัมพ- 
ปัณณิ ในวันเดียวกับท่ีพระบรมศาสดาเสด็จสู่
ปรินิพพาน	 เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่ชนเผ่าสิงหลเข้าสู่ลังกา และพระเจ้าวิชัยเป็น
กษัตริย์องค์แรกของลังกาทวีป	ในการเสด็จเข้า 
ครองลังกาทวีป	 เจ้าชายวิชัยคงจะได้น�าพระ 
พุทธศาสนาเข้ามาด้วย	แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
แพร่หลายอย่างใด
	 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
ที่แท้จริง	เริ่มต้นในรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิย- 
ติสสะ	(พ.ศ.	๒๓๖	–	๒๗๖)	ผู้ครองราชย์	ณ	เมือง 
อนุราธปุระ	กษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีไมตรี	สนิท-
สนมกับพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งชมพูทวีป	
พระเจ้าอโศกทรงส่งพระมหินทเถระ	พร้อมด้วย

คณะ	(พระภิกษุ	๔	รูป	สามเณร	๑	รูป	อุบาสก	
๑	 คน)	 มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป	
คณะศาสนทูตได้รับการต้อนรับจากพระมหา-
กษัตริย์และประชาชนลังกาอย่างดียิ่ง	พระพุทธ- 
ศาสนาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว	 มีผู ้อุปสมบท
มากมาย

จิตรกรรม
ฝาผนังในถ้ํา
ที่ ๑๗ ของ
ถํ้าอชันตา 
(อังกฤษ: 
Ajanta 
Caves, 

มราฐี 
แสดงการ
มาถึงของ
ชาวสิงหล 

นําโดย
เจ้าชายวิชัย 

เห็นได้ใน
กลุ่มผู้ขี่ช้าง

สองกลุ่ม



 พระนางอนุฬาเทวี	 มเหสีและสตรีบริวาร 
จ�านวนมาก	ปรารถนาจะอุปสมบทบ้าง	พระเจ้า
เทวานัมปิยติสสะจึงทรงส่งคณะทูตไปสู ่ราช- 
ส�านักของพระเจ้าอโศก	 ทูลขอพระสังฆมิตตา
เถรี	 และกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ ด้านทักษิณมาสู่
ลังกาทวีป
	 การอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา
มาในคร้ังนี้	นับเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและชนชาติลังกา	
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะโปรดให้ปลูกกิ่งพระ
ศรีมหาโพธิ์ไว้ ณ พระนครอนุราธปุระ ต้นโพธิ์นี ้
ปัจจุบันเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมาก
ที่สุดในโลก	สิ่งส�าคัญนอกจากนี้คือ	ได้ทรงสร้าง	
มหาวิหาร	และ	ถูปาราม อันเป็นเจดีย์องค์แรก
ของลังกาไว้	ณ	พระนครเดียวกัน
	 หลังรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะแล้ว	
ลังกาทวีปตกอยู่ในความครอบครองของกษัตริย์
ทมิฬ	และกษัตริย์ต่างชาติอื่นๆ	อยู่เกือบศตวรรษ	
ต่อมา	พระเจ้าทุฏฐคามณี	(พ.ศ.	๓๘๒	–	๔๐๖)	
ทรงกู้ราชบัลลังก์คืนได้	 พระองค์ทรงมีพระราช
ศรัทธาแรงกล้า	ได้ทรงสร้างโลหปราสาท ๗ ชั้น  
เป็นโรงอุโบสถของมหาวิหาร	และมหาสถูป	หรือ
เจดีย์รุวันเวลี	ณ	พระนครอนุราธปุระ
 ยุคส� าคัญอีกยุคหนึ่ ง ในประวั ติศาสตร ์
พระพุทธศาสนาของลังกา	 คือรัชกาลพระเจ้า 
วัฏฏคามณีอภัย	(พ.ศ.	๔๓๙	และ	พ.ศ.	๔๕๔	–	 
๔๖๖)	 เม่ือพระองค์ขึ้นครองราชย์ไม่นาน	 พวก 
ทมิฬชิงอ�านาจได้	 และเข้าครองอนุราธปุระอยู	่
๑๔	 ปี	 ระหว่างนี้ประเทศเกิดยุคเข็ญถึงต้อง
กินเนื้อมนุษย์	 พระมหาเถระทั้งหลายจ�านวน 
๕๐๐	รปู	เกรงพระศาสนาจะสูญส้ิน	จงึประชุมกนั 
ที่	อลุวิหาร	ณ	มาตเล	ทําการจารึกพุทธพจน์ลง
ในใบลานเป็นครั้งแรก	(ไทยนับเหตุการณ์น้ีเป็น	

สังคายนาครั้งที่	๕	แต่วงการทั่วไป	นับเป็นครั้งที่	
๔)	พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยทรงเที่ยวหนีซุกซ่อน
อยู ่	 แต่ในที่สุดทรงเอาชนะทมิฬได้	 แล้วได้ 
ทรงสร้างอภัยคีรีวิหาร ถวายแด่พระมหาติสส- 
เถระ	 ผู้มีอุปการคุณแก่พระองค์และพวกขุนพล
ในคราวตกยาก
	 การข้อน้ีได้กลายเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ลังกา
แตกแยกออกเป็น	 ๒	 ฝ่าย	 คือ	ฝ่ายมหาวิหาร 
ซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นในค�าสอนและแบบแผนประเพณี
ดัง้เดมิ	กบั	ฝ่ายอภยัคีรวีหิาร	ซ่ึงได้ชือ่ว่าเป็นพวก
นิกายธรรมรุจิ	มีความคิดเห็นเป็นอิสระ	ต้อนรับ
ทัศนะใหม่ๆ	 จากต่างประเทศ	 ศึกษาทั้งเรื่อง
ฝ่ายเถรวาทและมหายาน	อภัยคีรีวิหารน้ี	ต่อมา 
ได้กลายเป็นศูนย์กลางส�าคัญยิ่งของพระพุทธ-
ศาสนาอยู่สมัยหน่ึง
	 ประวัติศาสตร์ยุคต่อมา	มีความวุ่นวายทาง 
การเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับคณะสงฆ์อีกเป็นอันมาก	
ถึงกับท�าให้มหาวิหารที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งรกร้าง
ไปคราวหน่ึง	 แต่อิทธิพลอันมั่นคงลึกซ้ึง	 ก็เป็น
เหตุให้ต้องมีการสร้างขึ้นใหม่	ส่วนอภัยคีรีวิหาร
ก็ยังเป็นศูนย์กลางส�าคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธ-
ศาสนาต่อมา

พระสังฆมิตตาเถรี และกิ่งพระศรีมหาโพธิ์



	 ในรัชกาลพระเจ้าสิริเมฆวรรณ	 เม่ือครอง
ราชย์มาได้	๙	ปี	 (พ.ศ.	๘๕๔)	 ได้มีการอัญเชิญ	
พระทาฐธาตุ	 (พระเขี้ยวแก้ว)	 จากทันตปุระใน
กลิงครัฐมายังลังกาทวีป	พระราชาโปรดให้รักษา
ไว้ภายในพระนคร	 และน�าออกให้ประชาชน
นมัสการที่อภัยคีรีวิหารเป็นประจ�าทุกปี	 (เมือง
ที่ตั้งวิหารพระทันตธาตุนี้	ปัจจุบันเรียกว่า	เมือง 
แคนดี	พระทันตธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส�าคัญ 
ที่สุดอย่างหน่ึงของชาวลังกาตลอดมาจนปัจจุบัน)	 
 ครั้นถึงรัชกาลพระเจ้ามหานาม	(พ.ศ.	๙๕๓	
–	๙๗๕)	พระพุทธโฆษาจารย์	อรรถกถาจารย์ 
ผู้ยิ่งใหญ่	 ได้เดินทางจากชมพูทวีปมาพ�านัก	 ณ	
มหาวิหาร	 และแปลอรรถกถาภาษาสิงหลกลับ
เป็นภาษามคธ
 หลวงจีนฟาเหียน	 ซึ่งเดินทางมาในกลาง
พุทธศตวรรษที่	 ๑๐	 เล่าไว้ว่า	 อภัยคีรีวิหารมี
พระภิกษุ	 ๕	 พันรูป	 ส่วนมหาวิหารมีพระภิกษุ	
๓	พันรูป	ช่วงเวลาระยะนี้ นับว่าลังกาได้กลาย
เป็นศูนย์กลางสําคัญแห่งหน่ึงของพุทธศาสนา 
วัดต่างๆ	 มีชื่อเสียงว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา	
ท�าให้มีปราชญ์จากแดนไกลมาเล่าเรียนค้นคว้า
	 ในพุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 การศึกษาอภิธรรม
ได้รับความนิยมและรุ่งเรืองขึ้น	 ต่อมาในพุทธ
ศตวรรษที่	 ๑๓	 ลังกาย้ายเมืองหลวงจากอนุ-
ราธปุระ	มาอยู่ที่	โปโลนนรุวะ หรือ	ปุรัตถิปุระ 
เพราะเหตุผลทางยุทธศาสตร์เป็นส�าคัญ	 จากนี้ 
ศูนย์กลางวัฒนธรรม	 ก็เปลี่ยนมารวมอยู่ท่ีเมือง
หลวงใหม่	อนุราธปุระกลายเป็นเมืองเก่า	มีความ
หมายไปทางศักดิ์สิทธิ์	เร่ืองของมหาวิหาร	อภัย-
คีรีวิหาร	เป็นต้น	ก็จางเลือนลง
	 ตอนต้นสมัยเมืองหลวงใหม่นี้	 เกิดนิยม
ยกย่องพระพวกปังสุกูลิกะ	 (ถือผ้าบังสุกุลเป็น
วัตร)	 กันข้ึน	 ท�านองเป็นปฏิกิริยาต่อชีวิตที่สุข 

สบายมั่งมีของพระสงฆ์สมัยน้ัน	 และต่อมาได้มี
ความนิยมนับถือข้อปฏิบัติในศาสนาพราหมณ์
มากขึ้น	มีการสร้างเทวรูป	เทวสถาน	และมีความ 
สมัพนัธ์ใกล้ชดิกันยิง่ขึน้	ระหว่างพระพทุธศาสนา 
กับศาสนาพราหมณ์
	 กล่าวโดยสรุป	ระหว่างพุทธศตวรรษที่	๑๒	
ถึง	๑๗	 เป็นยุคที่ลังกาเดือดร้อนวุ่นวาย	 เพราะ
การรุกรานจากอินเดียบ้าง	 ความไม่สงบภายใน
บ้าง	 ในระหว่างยุคนี้เอง	 ที่ภิกษุณีสงฆ์สูญสิ้น 
และพระภิกษุสงฆ์เสื่อม	 จนกระทั่งเมื่อพระเจ้า
วิชัยพาหุท่ี ๑	 ทรงมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟู
ศาสนาใน	 พ.ศ.	 ๑๖๐๙	 ทรงหาพระภิกษุที่
อุปสมบทถูกต้องได้แทบไม่ครบ	๕	รูป	และต้อง
ทรงอาราธนาพระสงฆ์จากพม่าตอนใต้มากระท�า
อุปสมบทกรรมในลังกา
	 ต่อมาถึงสมัยแห่งมหาราชที่สําคัญที่สุด
พระองค์หนึง่ของลงักา คอื	พระเจ้าปรากรมพาหุ 
ที่ ๑	(พ.ศ.	๑๖๙๗	–	๑๗๓๐)	ซึ่งเป็นโอรสของ 
พระเจ้าวิชัยพาหุที่	๑	พระองค์ทรงเป็นทั้งนักรบ
และนักปกครองที่สามารถ	ทรงจัดการปกครอง
ได้เรียบร้อย	จัดการชลประทานและการเกษตร
ได้ดี	 กล่าวกันว่าพระองค์มีด�ารัสว่า	 จะไม่ยอม

รูวันเวลิสเซยาสถูป (อังกฤษ : Ruwanwelisaya 
Stupa) มหาสถูปทรงโอควํ่าในเมืองอนุราธปุระ 
(อังกฤษ : Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา
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ให้หยาดน�้าฝนแม้น้อยหนึ่งไหลคืนลงสู ่ทะเล 
โดยมิได้ท�าให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
	 ในด้านการพระศาสนา	 ทรงช�าระการพระ
ศาสนาให้บริสุทธิ์	ยังคณะสงฆ์ให้รวมเข้าเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้งหนึ่ง	พระมหากษัตริย์
ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์
ทั้งประเทศเป็นครั้งแรก	 ทรงสร้างวัดวาอาราม	
เป็นยุคที่มีศิลปกรรมงดงาม	 และลังกาได้กลาย
เป็นศูนย์กลางการศกึษาพระพทุธศาสนา	ปรากฏ
เกียรติคุณไปทั่ว	มีพระสงฆ์และปราชญ์เดินทาง
จากประเทศใกล้เคียง	มาศึกษาพระพุทธศาสนา
ในลังกา	แล้วน�าไปเผยแผ่ในประเทศของตนเป็น
อันมาก	พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่ง	
แต่ภายหลังรัชกาลนี้แล้ว	 พวกทมิฬจากอินเดีย 
ก็มารุกรานอีก	 และได ้เข ้าตั้งถิ่นฐานมั่นคง 
ขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆ	 อาณาจักรสิงหล 
ต้องถอยร ่นลงทางใต ้	 ต ้องย ้ายเมืองหลวง 
อยู ่บ่อยๆ	 ท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญได้ยาก 
นอกจากจะเพียงธ�ารงรักษาความมั่นคง	เข้มแข็ง 
ไว้เท่านั้น	เหตุการณ์ส�าคัญครั้งหนึ่งคือ	ใน	พ.ศ.	
๒๐๑๙	 พระภิกษุคณะหนึ่งจากพม่าได้มารับ
อุปสมบทกรรมที่ลังกา	 และน�าคัมภีร์ภาษาบาลี
เท่าที่มีอยู่	ไปยังพม่าโดยครบถ้วน

	 ระหว่างที่ลังกาอ่อนแอเพราะการต่อสู้แย่ง 
อ�านาจระหว่างคนสองเผ่าอยู่น้ี	 พอถึงประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๐๕๐	 ชนชาติโปรตุเกสก็เข้ามารุกราน
ซ�้าเติม	ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาค้าขาย พร้อม
กันนั้นก็แสวงประโยชน์จากความขัดแย้งของ
ชนสองเผ่านั้น	เข้าครอบครองดินแดนบางส่วน
ไว้ได้	 และพยายามบีบบังคับประชาชนที่อยู่ใน
ยึดครอง	ให้เปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนานิกาย
คาทอลิก	คราวหนึ่งถึงกับยึดอ�านาจกษัตริย์ลังกา 
ได้	 สถานการณ์พระพุทธศาสนาเสื่อมทรามลง 
จนถึงกับต้องน�าพระสงฆ์จากพม่ามาประกอบ
อุปสมบทกรรมอีกครั้งหน่ึง
	 ในระยะน้ี	 ชาวฮอลันดาได้ประกอบการ
ค้าขาย	มีอ�านาจมากขึ้นในดินแดนแถบน้ี	ลังกา
จึงต้อนรับชาวฮอลันดา	เพื่อให้เข้ามาช่วยขับไล่ 
โปรตุเกสจนส�าเร็จใน	 พ.ศ.	 ๒๒๐๐	 แต่แล้ว
ฮอลันดาก็ครอบครองดินแดนส่วนที่ตนยึด
ไว้ได้ เข้าแทนที่โปรตุเกส	 ฮอลันดาพยายาม
ประดิษฐานคริสต์ศาสนา	 นิกายโปรเตสแตนท์ 
และกีดกันพระพุทธศาสนา	แต่ไม่ส�าเร็จ	กษัตริย์ 
ลังกาได้รับค�าแนะน�าจากพระสรณังกร	 เมื่อ	
พ.ศ.	๒๒๙๔	(ไทยนับ	พ.ศ.	๒๒๙๓	ตรงกบัรชักาล
พระเจ้าอยู ่หัวบรมโกศ)	 ให้ส่งคณะทูตไปยัง
ประเทศไทย แล้วนําพระภิกษุคณะหน่ึงจํานวน 
๑๐ รูป มีพระอุบาลีเป็นหัวหน้า	 มาประกอบ
อุปสมบทกรรม	 ณ	 เมืองแคนดี	 มีผู ้เข้ารับการ
อุปสมบทถึงสามพันคน	 พระสรณังกรซ่ึงได้รับ
การอุปสมบทใหม่คราวน้ี	 ได้รับสถาปนาจาก 
พระมหากษัตริย์	 ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช	
เป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์ อุบาลีวงศ์ หรือ 
สยามวงศ์ หรือ สยามนิกาย ในลังกาทวีป
	 ฮอลันดาครองอ�านาจอยู่ไม่นานก็เสื่อมลง	
อังกฤษได้เข้าครองอ�านาจแทนในแถบชายทะเลอาคาร Vatadage ในพระราชวังพระเจ้าปรากรมพาหุ ที่ ๑ 
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ภยันตรายเป็นอันมากจากขบวนการต่อต้านและ 
ท�าลายพระพุทธศาสนา	 ที่รัฐบาลต ่างชาติ 
สนับสนุน	เป็นเวลากว่า	๓๐๐	ปี	ข้อนี้เป็นเหตุ 
สําคัญให้ชาวลังกาดิ้นรนต่อสู้แสวงหาอิสรภาพ 
เพ่ือนําศาสนาประจําชาติของตนกลับคืนมา 
 ลังกาได้อิสรภาพเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๑	(นับแบบ 
ไทย	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐)	 การโจมตีบีบกดจากผู้เป็น 
ปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา	ก่อปฏิกิริยากระตุ้น 
ให้เกิดการฟื ้นฟูพระพุทธศาสนา	 และท�าให้ 
เกิดความเข้มแขง็	กระตอืรอืร้น	และความเอาจรงิ 
เอาจังในการคุ ้มครองรักษาศาสนาวัฒนธรรม 
ประจ�าชาติของตนยิ่งขึ้น	ซึ่งอาการเช่นน้ีเป็นไป 
อยู่จนถึงทุกวันน้ี
	 คณะสงฆ์ในลังกาปัจจุบันมี	 ๓	 นิกาย	 คือ 
๑. สยามวงศ์  หรอือบุาลวีงศ์   ๒. อมรปรุะนกิาย		และ	 
๓. รามญัวงศ์	ข้อแตกต่างกันมีเพยีงเลก็น้อย	และ 
เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์	คือ	เกิดจากการที่ว่า	
อุปสมบทวงศ์สืบมาจากสายไทยหรือพม่า

มหาวงศ์กับการปกป้องพุทธศาสนาในศรีลังกา

ที่มา :	จากหนังสือ	พุทธศาสนาในเอเชีย	
นิพนธ์ของ	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๔๐	และอีก	๑๙	ปีต่อมา	อํานาจ 
ปกครองของอังกฤษก็ขยายออกไปท่ัวลังกาทวีป 
โดยองักฤษรบชนะกษตัรย์ิแห่งแคนดี	และกระท�า 
สนธสิญัญารบัประกนัสิทธิของฝ่ายลังกา	และการ 
คุ้มครองพระศาสนา	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๓๖๒	 เกิด 
กบฏรุนแรงขึ้น	 ครั้นอังกฤษปราบกบฏส�าเร็จ	
และดัดแปลงข้อความในสนธิสัญญาเสียใหม่ 
วงศ์กษัตริย์ลังกาแต่โบราณก็ถึงอวสานลง
	 เมื่อลังกาทวีปตกอยู่ในปกครองของอังกฤษ
ระยะแรก	 คณะสงฆ์ได้อิสรภาพมากขึ้น	 เนื่อง
มาแต่สนธิสัญญาให้ความคุ้มครองแก่พระพุทธ
ศาสนาดังกล่าวแล้ว	 ได้มีพระสงฆ์หลายคณะ
ไปรับอุปสมบทกรรมใหม่ในพม่า	 กลับมาตั้ง
ศูนย์กลางสืบอุปสมบทวงศ์ของตน	อิสรภาพของ
พระพุทธศาสนาเป็นไปได้ประมาณกึ่งศตวรรษ
เท่านั้น	 รัฐบาลก็ถูกบีบจากคริสต์ศาสนาให้
ยกเลิกความเกี่ยวข้องทุกประการในกิจการ
พระพุทธศาสนา	 บาทหลวงคริสเตียนได้ด�าเนิน
การเผยแผ่ศาสนาของตน	และต่อต้านพระพุทธ
ศาสนาเป็นการใหญ่	ถึงกับโจมตีพระพุทธศาสนา
ในที่สาธารณะ	 นับว่าพระพุทธศาสนาได้รับ



พุทธทรรศนะ
วิเทศทัยย์

เกริ่นนํา
	 พระพุทธศาสนาเข้าสู่เกาะลังกาตั้งแต่สมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช	 ประมาณกันว่า	 พ.ศ.
๒๓๖	 จากนั้นได้เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายตลอด
เกาะลังกา	 โดยมีสามสถาบันหลักคอยค�้าจุน 
ขบัเคลือ่น		กล่าวคือ		กษตัรย์ิ		พระสงฆ์		และชาวบ้าน 
กษัตริย ์ถวายความอุปถัมภ์พระสงฆ์	 เพราะ 
เห็นว่า	เป็นองค์กรน�านโยบายของตนไปสั่งสอน 
ชาวบ้าน	 และสามารถลงสู ่การปฏิบัติได้ง ่าย 
ส่วนชาวบ้านถวายความอุปถัมภ์พระสงฆ์	เพราะ
มองเห็นว่า	 เป็นต้นแบบแห่งผู ้กระท�าความด ี
และเป ็นผู ้ส ่งผ ่านบุญกุศลไปให ้ผู ้วายชนม์ 
ในขณะทีพ่ระสงฆ์มองว่า	การสร้างสงัคมให้ผาสกุ 
เป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา
	 สุภาษิตสิงหลสรุปความร่วมมือของทั้งสาม
สถาบันไว้ว่า	“แววัย ดากะบัย คามัย ปันสะลัย”  
แปลความว่า	 “อ่างเก็บน้ํามอบถวายแก่พระ
เจดีย์ ส่วนบ้านย่อมหนุนเสริมอารามวิหาร”

มองผ่านประวัติศาสตร์ ศรีลังกา
ภัยพระพุทธศาสนา :

	 ภัยพระพุทธศาสนายุคต้นของศรีลังกา 
ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ	 ๒	 ประการ	 กล่าวคือ	 
๑)	เกิดจากการบกุรกุท�าลายของชาวทมฬิหินชาติ 
อันเนื่องมาจากเกาะลังกาอยู่ใกล้กับอินเดียตอนใต้ 
ยามใดศรลีงักาอ่อนแอ	ย่อมตกเป็นเป้าหมายของ
กษัตริย์ทมิฬแห่งอินเดียใต้เสมอ	 และเน่ืองจาก
ทมิฬหินชาตินับถือฮินดู	 ย่อมเป็นธรรมดาที่จะ
เป็นอริกับพระพุทธศาสนา	ผลจึงลงเอยด้วยการ 
เผาท�าลายอารามวหิาร	และเข่นฆ่าพระสงฆ์อย่าง 
ไร้ปรานี	และ	๒)	เกดิจากการท�าลายกันเองระหว่าง 
พระสงฆ์ศรีลังกาซึ่งมีความเห็นต่าง	 สมัยนั้น 
พระสงฆ์ศรีลังกามีสองส�านัก	กล่าวคือมหาวิหาร 
และอภัยคีรีวิหาร	 ส�านักมหาวิหาร	 เน้นยึดถือ 
ค�าสอนเถรวาทอย่างเคร่งครัด	ส่วนส�านักอภัยคีรี 
วิหาร	ปฏิบัติตามค�าสอนมหายาน	หากส�านักใด 
ได้รับความอุปถัมภ์จากสถาบันกษัตริย์	 ย่อม
กระตุ้นให้กษัตริย์ท�าลายฝ่ายตรงกันข้าม	จึงเป็น
เหตุให้การณ์พระศาสนาทรุดโทรมเสียหาย



	 ภัยทั้งสองประการแม้จะดูรุนแรงก็จริง	 แต่
มิได้ยืนนาน	 เพราะกษัตริย ์ศรีลังกาสามารถ
ฟื้นฟูบ้านเมืองและการณ์พระศาสนาขึ้นมาใหม่	
และอาศัยกระบวนการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มี
ประสิทธิภาพ	 พระศาสนาจึงสามารถกลับเข้า
สู่สภาพเดิมได้อย่างเร็ววัน	 จึงไม่แปลก	 หากจะ
เห็นพระสงฆ์ศรีลังกาทรงปราชญ์และแตกฉาน
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นจ�านวนมาก	 และต่าง
ช่วยกันผลิตผลงานวิชาการ	 จนเป็นที่รู ้จักของ
นานาอารยวิเทศ
	 ก่อนการเข้ามาของโปรตุเกสคนเถื่อน	 แม้
เกาะลังกาจะแตกแยกออกเป็นหลายอาณาจักร	
แต่การณ์พระศาสนากลับรุ ่งเรืองแพร่หลาย	
เพราะกษัตริย ์แต่ละอาณาจักรเห็นว่า	 พระ
ศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ ่งเรือง 
จึงแข่งขันอุปถัมภ์พระสงฆ์อย่างเต็มก�าลัง	สมัยนี้ 
จึงเกลื่อนกล่นด้วยอารามวิหาร	 อีกทั้งมากมาย
ด้วยพระสงฆ์ผู้ทรงปราชญ์	ดังเช่น	พระโตฏคา-
มุเว	 ศรีราหุลเถระ	 พระวนรัตนเถระ	 พระวีทา- 
คมะ	ไมตรยีเถระ	เป็นต้น	เป็นเหตใุห้พระสงฆ์ไทย 
ท้ังอาณาจักรสุโขทัย	 อาณาจักรล้านนา	 และ
อาณาจักรอยุธยา	 เดินทางไปศึกษาวัตรปฏิบัติ
และบวชแปลงเป็นสิงหลนิกาย	แล้วน�ามาเผยแผ่
ยังดินแดนมาตุภูมิบ้านเกิด
 นี้คือภาพความยิ่งใหญ่ของการณ์พระศาสนา 
ก่อนล่มสลายเพราะฝีมือของชาวตะวันตก
 

สมัยโปรตุเกสคนเถ่ือน
	 โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่มา
เยือนประเทศแถบเอเชีย	 แม้จะมองว่าเป็นเรื่อง
การค้า	 แต่หากลงลึกในรายละเอียดจะเห็นว่า
โปรตุเกสได้วางกโลบาย*ด้วยทฤษฎีบันได	๓	ขั้น 
กล่าวคอื		ไมตร	ี	การค้าและศาสนา		ไม่ว่าจะไปเยอืน 
ชาติใด	 โปรตุเกสจะเริ่มต้นด้วยไมตรีก่อน	 โดย 
อ้างเรื่องการค้าเป็นเหยื่อล่อ	เน่ืองจากโปรตุเกส
มีเรือส�าเภาขนาดใหญ่	 สามารถบรรจุสินค้า
จ�านวนมากและเดินทางไกลอย่างปลอดภัย	 จึง
อาสาเป็นผู้ช่วยเหลืออาณาจักรน้อยใหญ่	 ที่ตน
ไปปฏิสัมพันธ์ด้วย	 ถัดมา	 โปรตุเกสมีกองก�าลัง
ที่มีประสิทธิภาพในการรบ	 และมีทหารที่ได้รับ
การฝึกฝนอย่างเป็นระบบ	อีกทั้งมีอาวุธที่ทันสมัย	 
ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่และปืนยาว	ขณะท่ีอาณาจกัร 
ของชาวเอเชียยังใช้อาวุธโบราณกันอยู่	 จึงเป็น
ที่ชอบใจของอาณาจักรน้อยใหญ่	 โดยเฉพาะ 
หัวเมืองชายทะเลของอินเดียอนุทวีป
	 จากน้ันจะแทรกแซงการเมืองด้วยการใช้
อ�านาจบีบบังคับ
	 ครัน้เห็นว่าตนสามารถมอิีทธพิลต่ออาณาจกัร 
เหล่าน้ันแล้ว	ศาสนาจงึเป็นบันไดขัน้สดุท้าย	กล่าวคือ 
โปรตุเกสจะแนะน�าชาวเมืองโดยเฉพาะคนชั้นสูง	
ให้หนัมานบัถอืครสิต์ศาสนา	นิกายโรมนัคาทอลกิ	 
จากนัน้จงึจะลงลกึถงึชนช้ันรากหญ้า	แต่หากเห็นว่า 
ไม่ได้ผล	ก็จะลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรง	เข้า 
บังคับ	จึงไม่แปลกใจ	หากหัวเมืองชายทะเลของ
อินเดีย	จะมีผู้นับถือคริสต์ศาสนาเป็นจ�านวนมาก	
	 โปรตุเกสได้สร้างอิทธิพลเหนือบริเวณภาค
ใต้ของอินเดีย	โดยมีเมืองกวมเป็นศูนย์กลาง	ก่อน
ที่จะขยายอาณาเขตไปไกลถึงเมืองมะละกาของ

*กโลบาย	คือ	กลรวมกับอุบาย	ใช้ในทางลบ	
(ส่วน	กุศโลบาย	คือ	กุศล	รวมกับอุบาย	ใช้ในทางบวก)

มิหินตะเล สถานที่ประกาศศาสนาของพระมหินทเถระ



มาเลเซีย	ทั้งหมดนี้	โปรตุเกสได้ด�าเนินตามบันได	
๓	ขั้น	กล่าวคือ	ไมตรี การค้า และศาสนา
	 เฉพาะเกาะลังกานั้น	 โปรตุเกสหมายตามา
นานแล้ว	เพราะเห็นว่าเป็นแหล่งผลิตอบเชยชั้น
ดี	 อีกท้ังมีท่าเรือธรรมชาติหลายแห่ง	 แต่เหตุที ่
ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาท�าการค้ากับศรีลังกา	เพราะ
เหตุว่ากษัตริย์ลังกาสมัยนั้นทรงพระเดชานุภาพ
มาก	 และมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรน้อย
ใหญ่ในเอเชีย	 การจะด�าเนินตามแผนการ	 ย่อม
เป็นเรื่องยาก	อีกทั้งอาณาจักรน้อยใหญ่บนเกาะ
ลังกา	ต่างมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	การจะ
เข้าแทรกแซง	 ยุยงให้แตกแยกกัน	 ย่อมเป็นผล
เสียมากกว่าผลดี	 โปรตุเกสจึงเฝ้ารอให้ถึงเวลา
สุกงอมเสียก่อน
	 พ.ศ.	 ๒๐๔๘	 ความบาดหมางครั้งใหญ่เกิด
ขึ้นภายในเกาะลังกา	อันเนื่องมาจากการแย่งชิง 
ความเป็นใหญ่กันเองของกษัตริย์สิงหล	 ครั้น
ทราบข่าวดังนั้น	 โปรตุเกสจึงส่งกองทัพเรือมา
ส�ารวจความเป็นไปได้เสียก่อน	โดยมุ่งเน้นสร้าง
สัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกฏเฏ	
(ใกล้ท่าเรือโคลัมโบ)	 แม้กษัตริย์แห่งอาณาจักร
โกฏเฏจะคัดค้านในเบื้องต้น	 ตามค�ากราบทูล 

ของพ่อค้าชาวมุสลิม	 แต่ข้อเสนอของโปรตุเกส
ทั้งค่าตอบแทนทางการค้าและการช่วยเหลือ
ด้านทหาร	 ย่อมท�าให้กษัตริย์แห่งอาณาจักร
โกฏเฏปฏิเสธได้ยาก
	 ว่ากันว่า	 โปรตุเกสถวายค่าตอบแทนทาง 
การค้าแก่กษัตริย์แห่งอาณาจักรโกฏเฏหลายเท่า
	 กล่าวตามความจริง	แม้กษัตริย์แห่งอาณา-
จักรโกฏเฏจะได้รับค่าตอบแทนอันงามก็จริง 
แต่ต้องแลกด้วยการอนุญาตให้โปรตุเกสสร้าง 
โกดังกักเก็บสินค้า	ก่อนจะพัฒนาเป็นป้อมปรา- 
การ	 หรือสถานีการค้าต่อไป	 ซึ่งราชานุญาต 
ดังกล่าวเปรียบเสมือนการปูทางให้โปรตุเกส 
สร้างฐานอ�านาจอย่างมั่นคง	 โดยเฉพาะป้อม 
ปราการน้ัน	กลายเป็นฐานที่มั่นสงครามส�าหรับ
ต่อรองกษัตริย์สิงหล
	 ต่อมา	 ครั้นโปรตุเกสทราบว่า	 อาณาจักร 
น้อยใหญ่บนเกาะลังกาต่างต้องการขยายอาณา- 
เขต	เพื่อครอบครองเกาะลังกาทั้งหมด	โปรตุเกส 
จึงส่งทหารและอาวุธอันทันสมัย	เข้าประจ�าการ 
เสมอทหารหาญของอาณาจักรโกฏเฏทั้งหมด 
แม้เบื้องต้นโปรตุเกสจะบอกว่า	เป็นผู้รับผิดชอบ 
เงินเดือนทหารตนเองทั้งหมด	 แต่ภายหลังกลับ 
อ้างว่าเพราะทหารโปรตุเกสท�างานรับใช้กษัตริย ์
โกฏเฏจึงจ�าเป็นต้องได้รับค่าแรงจากกษัตริย์ 
โกฏเฏ	อย่างสมน�้าสมเน้ือ	นับจากน้ันเป็นต้นมา	
โปรตุเกสจึงรู ้เบ้ืองลึกทั้งหมดของกองทัพแห่ง
อาณาจักรโกฏเฏ	การจะยักย้ายถ่ายเท	หรือยึด
ครองแต่ละเขต	จึงเป็นเรื่องง่าย
	 จากนั้นโปรตุเกสได้แทรกแซงขุนนางผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหน้าที่การงานชั้นสูง	 โดยใช้อามิสสิน
จ้างหลอกล่อ	เริ่มต้นจากขุนนางชาวทมิฬเพราะ
มีแรงสนับสนุนน้อย	 ก่อนที่จะขยายอ�านาจเข้า
ครอบง�าขุนนางชั้นสูงชาวสิงหล	จากนั้น	จึงหาวิธี 

โปรตุเกสเผาทําลายวัดเกลาณียราชมหาวิหาร
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ยักย้ายเอาทหารโปรตุเกสเข้าแทนที่ต�าแหน่งช้ัน 
สูง	ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของสถาบัน
กษัตริย์	 ก่อนที่ชาวศรีลังกาจะรู้ตัวว่าถูกหลอก 
ก็สายเสียแล้ว	เพราะต�าแหน่งช้ันสูง	ล้วนตกเป็น
ของโปรตุเกสเสียสิ้น
	 เมื่อกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกฏเฏเห็นว่า 
ตกอยูใ่นก�ามือของโปรตเุกส	ย่อมไม่กล้าแสดงตน 
เป็นปฏิปักษ์	 จึงเสนอเง่ือนไขในการสนับสนุน
พระมหาอุปราชให้ขึ้นครองราชย์โดยปราศจาก
การขัดขวางของคนกลุ่มอื่น	โดยส่งราชบรรณา- 
การไปถวายพระจักรพรรดิแห่งโปรตุเกส	เพื่อขอ
ค�าม่ันสัญญาว่าพระมหาอุปราชจะขึ้นเสวยราชย์
เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกฏเฏ	พระจักรพรรดิ
แห่งโปรตุเกสส่งพระราชสาสน์แสดงความยินดี
พร้อมสนับสนุนพระมหาอุปราชอย่างเต็มก�าลัง	
แต่มีข้อแม้ว่า	ขอให้พวกบาทหลวงเข้ามาเผยแผ่
คริสต์ศาสนาบนแผ่นดินลังกาอย่างอิสระ
 นี้เองคือจุดเริ่มต้นแห่งหายนะของพระ 
พุทธศาสนา
 นบัจากพวกบาทหลวงก้าวย่างลงบนแผ่นดนิ 
ลังกา	 ได้แสดงมิตรไมตรีกับพระมหาอุปราช
อย่างเป็นกันเอง	 ด้วยการท�าหน้าที่สั่งสอนพระ

มหาอุปราชอย่างใกล้ชิด	พร้อมแทรกเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองของเจ้าอาณานิคมของชาวตะวันตก 
และเบี่ยงเบนความดีงามของอารยธรรมสิงหล
ด้วยอคต	ิ	ไม่ช้านาน	ครัน้พระมหาอุปราชขึน้เสวย 
ราชย์แล้ว	 พระองค์ได้หันไปเข้ารีตเป็นคริสต์
พร้อมมอบถวายอารามวิหารทั้งหมดในอาณา-
จักรโกฏเฏให้แก่พวกบาทหลวง	 ในฐานะเป็น
ผู้น�าพระองค์ออกจากที่มืดให้พบกับความสว่าง
ตามเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้า
 นับแต่นี้ เป้าหมายของโปรตุเกสคือลบพุทธ
ศาสนาออกจากแผนที่ลังกา
	 คัมภีร์มหาวงศ์ได้พรรณนาความโหดร้าย 
ป่าเถือ่นของโปรตเุกสไว้ว่า	“การดําเนนิการทุกสิง่ 
ทุกอย่างของพวกบาทหลวงไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 
แต่อย ่างใด วัดวาอารามอันเป ็นมรดกของ 
บรรพชน ถูกรื้อเผาทําลาย จนเหลือแต่ซาก 
ทรัพย์สินของศาสนาถูกรื้อค้นปล้นชิง ห้องสมุด
หลายแห่งถูกรื้อเผาทําลาย เศษกระดาษปลิว
ว่อนตามกระแสลม ผู้ใดกล้าแสดงตนด้วยการ 
กราบไหว้บูชาต่อหน้าสาธารณชนหรือห่มผ้า
เหลือง ต้องประสบความตายในบัดดล สถาบัน
การศึกษาของคณะสงฆ์อันยิ่งใหญ่ ที่โตฏคา- 
มุวะและแคระคะละ ซึ่งสืบสายประเพณีมาจาก
ตักสิลาและนาลันทา ถูกรื้อทําลายจนหมดสิ้น 
เจ้าอาวาสถูกรุมแทงด้วยหอกและดาบอย่าง
ไร้ปรานี แผ่นดินร้องระงมด้วยความเจ็บปวด
ทรมาน เมื่อพระสงฆ์รูปแล้วรูปเล่าถูกปลิดชีวิต
เหมือนผักปลา” 
	 ความวุ่นวายสมัยนั้นมิได้ต่างจากมิคสัญญี
ทางพระพุทธศาสนา	 อาณาจักรโกฏเฏที่เคย
รุ่งเรืองงดงามด้วยผ้ากาสาวพัสตร์	ต่างถูกทหาร
โปรตุเกสตามเข่นฆ่า	จนไม่ปรากฏมีพระสงฆ์แม้
เพียงรูปเดียว	 พระสงฆ์ต่างหลบหนีภัยไปอาศัยภาพการแต่งกายของชาวศรีลังกาสมัยโปรตุเกส
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อาณาจักรแคนดีบริเวณภูเขาสูง	ขณะที่ชาวพุทธ
ถูกโปรตุเกสบังคับขู่เข็ญทุกวิถีทางเพื่อให้หันมา
เป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนหมดสิ้น
	 โปรตุเกสใช้วิธีบังคับด้วยการใช้กฎหมาย	
กล่าวคือ	 เด็กเกิดใหม่ต้องเปล่ียนนามสกุลเป็น
โปรตุเกส	 ดังเช่น	 เปเรรา	 ฟอนเซกา	 โรดริโก
เฟอร์นานโด	ซิลวา	โรดิงเกวซ	เป็นต้น	ด้วยเหต ุ
ดังกล่าว	ปัจจุบันจึงยังปรากฏเห็นนามสกุลเหล่า
นีใ้นศรลีงักา	ส�าหรบัคูส่มรสหากแต่งงาน	ต้องเข้า 
พิธีตามแบบคริสต์เท่านั้น	 มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับ 
การรบัรองตามกฎหมาย	เหนอืสิง่อืน่ใด	ผูป้ระสงค์ 
จะเข้าท�างานราชการ	ต้องเปลี่ยนเป็นคริสต์	หาก
เป็นศาสนิกอื่นจะไม่มีการช่วยเหลืออันใด
	 ที่ส�าคัญสุดคือ	โปรตุเกสจัดระบบการศึกษา
แบบใหม่	โดยให้บาทหลวงเป็นผู้ด�าเนินการ	เน้น
เติมข้อมูลเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส
เป็นหลัก	 ขณะที่เรื่องราวของชาวศรีลังกาถูก
บิดเบือน	 ให้เป็นเพียงผู้ด้อยวัฒนธรรมในฐานะ
ผู้พ่ายแพ้
	 จะเห็นได้ว่า	โปรตุเกสเข้าแทรกซึมสถาบัน
กษัตริย์เป็นเบื้องต้น	 เพราะเห็นว่าสมัยนั้นเป็น 
ผู้ก�าชะตากรรมของบ้านเมือง	 หากเข้าครอบง�า 
สถาบันกษัตริย์ได้	 ย่อมเป็นเรื่องง่ายต่อการ 
ด�าเนินตามแผนการบันได	 ๓	 ขั้น	 ด้วยเหตุแห่ง 
ความอ่อนแอของสถาบันกษัตริย ์หนึ่ง	 ด ้วย 
ขาดความสามัคคีของกลุ่มขุนนางหนึ่ง	ซึ่งกอปร 
ด้วยชาวสิงหลและชาวทมิฬ	 จึงเปิดช่องให้ 
โปรตุเกสสามารถเข ้าแทรกแซง	 ครอบง�า 
อาณาจักรโกฏเฏได้
	 สถาบันสงฆ์เอง	 แม้จะรู้ว่าบ้านเมืองมีภัย
และพยายามชี้น�าให้สถาบันกษัตริย์ทราบถึง
ภยันตราย	 แต่เสียงสะท้อนมิได้เข้มแข็งเหมือน
อดีต	 อีกทั้งไม ่มีมาตรการอันใดเพื่อผลักดัน

สถาบันกษัตริย์ให้เห็นภยันตรายอย่างเป็นรูป
ธรรม	 เนื่องจากเดิมเคยเป็นผู้ก�ากับการศึกษา
ของราชส�านัก	 แต่ครั้นบาทหลวงโปรตุเกส
เข้าควบคุมแทนที่	 ความไว้เนื้อเชื่อใจจึงตกแก่
โปรตุเกส
	 เป็นเรื่องแปลกประหลาดคือ	เหตุใดกษัตริย์
แห่งอาณาจักรโกฏเฏจึงปูทางมอบบัลลังก์ให้แก่
โปรตุเกส	ซึ่งปรากฏการณ์เช่นน้ีไม่เคยมีมาก่อน
ในประวัติศาสตร์ศรีลังกา	สันนิษฐานว่าพระองค์
อาจอ่อนแอเกินกว่าจะทัดทานอาณาจักรอ่ืน	 ผู้
แสดงเจตจ�านงขึ้นครองราชย์สืบแทนพระองค์	
หรือพระองค์อาจเห็นว่า	ผู้จะสามารถค�้าบัลลังก์
ลังกาได้	 ก็มีเพียงโปรตุเกสเท่านั้น	 เพราะมาก
พร้อมด้วยทหารหาญผู ้ช�านาญในการรณรงค์
สงคราม	และเพียบพร้อมด้วยอาวุธอันทันสมัย	
	 แต่การด�าเนินราโชบายอันผิดพลาดครั้งนี	้
ท�าให้เกาะลังกาเส่ือมโทรมถอยหลัง	ยากต่อการ
ฟื้นฟูให้รุ่งเรืองม่ันคงเหมือนอดีต	 ชาวศรีลังกา 
ทกุรปูนาม	ไม่ว่าพระสงฆ์และคฤหสัถ์	ต่างถกูกดขี ่
ข่มเหงอย่างโหดร้ายป่าเถ่ือน	 จนกล่าวกันว่า
สมัยน้ันแผ่นดินลังกาชุ ่มด ้วยเลือดของชาว 
ศรีลังกา	 ผู้ปรารถนาเรียกร้องความเป็นอิสระ 
ให้แก่บ้านเมือง
	 ชาวศรีลังกาต้องก้มหน้าทนทุกข์	 ภายใต้
โปรตุเกสคนเถื่อนถึง	๑๕๑	ปี

ภาพขุนนางโปรตุเกส



สมัยพ่อค้าฮอลันดา
	 ฮอลันดาเป็นเสือตัวใหม่ผู ้ปรารถนาดีแต่
เบื้องต้น	 แต่เจตนาร้ายในตอนปลาย	 เพราะมี
ความโหดร้ายเย็นชามิต่างจากโปรตุเกสคนเถื่อน	
กล่าวตามความจริง	 ชาวตะวันตกทั้งสองชาติ
ต่างแข่งขันทางการค้าหลายทศวรรษ	 โดยเป้า
หมายหลักคือการค้าเครื่องเทศ	 ดินแดนแรกที่
โปรตุเกสมาเยือนคืออินเดียตอนใต้	 ก่อนที่จะ
ขยายอิทธิพลไปยังมะละกาและปัตตาเวีย	
	 ฮอลนัดาทราบแน่ชัดว่าเกาะลังกาเป็นแหล่ง 
พกัสินค้าชัน้ดี	เพราะมท่ีาเรอืธรรมชาตหิลายแห่ง
อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอบเชยคุณภาพดีที่สุดในโลก	
และทราบว่ากษัตริย์สิงหลแห่งอาณาจักรแคนด ี
ปรารถนาตลอดเวลา	 ที่จะผลักดันโปรตุเกสคน
เถื่อนออกจากเกาะลงักา	จงึส่งนายพลเรือนามว่า 
สปิลเบอร์ก (Admiral Spilberg)	 เข้ามา 
เจรจากับกษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดี	 เพื่อหา
ทางช่วยเหลือขับไล่โปรตุเกสคนเถื่อนให้พ้นจาก
เกาะลังกา
	 แต่กษัตริย์แห่งแคนดีเห็นจะทราบความเจ้า
เล่ห์ของชาติตะวันตก	 จึงรับมิตรไมตรีฮอลันดา
ด้วยการต้อนรับเชิงการทูตเท่านั้น	มิได้เจรจาถึง
ราชการความเมืองแต่อย่างใด	 แต่ฮอลันดามิได้

จบเพียงเท่าน้ัน	 พยายามขอสร้างป้อมปราการ
เพื่อเก็บสินค้า	 พร้อมเสนอการขนส่งสินค้าของ
กษัตริย์ลังกา	 พร้อมเปิดท�าการค้ากับชาวลังกา
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 เหตุผลเช่นนี้ดู
เหมือนว่า	สอดรับกับความต้องการของกษัตริย์
ลังกา	 เน่ืองจากว่าการค้าทุกสิ่งอย่างอยู่ภายใต้
การควบคุมของโปรตุเกส	 เพื่อต้องการหลุดพ้น
พันธนาการ	 กษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดีจึงท�า
สัญญาการค้ากับฮอลันดา
	 นี้คือก้าวแรกของฮอลันดา	 ก่อนที่จะขยับ 
เข้าใกล้เป้าหมาย
	 หลังจากสร้างป้อมปราการในอาณาเขตของ
อาณาจักรแคนดีได้แล้ว	 ฮอลันดาก็ถือโอกาส 
รุกล�้าพื้นที่ครอบครองของโปรตุเกสทีละเล็ก 
ละน้อย	 แม้โปรตุเกสจะพยายามป้องกันอย่าง
เต็มก�าลัง	แต่สถานการณ์มิได้เอ้ือต่อตนเองมาก
นัก	 เพราะสมัยน้ัน	 ทหารโปรตุเกสเริ่มอ่อนแรง
ลง	 อาจเป็นเพราะปัญหาภายในดินแดนบ้าน
เกิด	หรืออาจเป็นเพราะระบบการปกครองของ
โปรตุเกสในเกาะลังกาผุกร่อนด้วยการฉ้อฉล 
จึงท�าให้ความยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสทลายลงไป
	 ฮอลันดานั้นเป ็นเสือตัวใหม ่ 	 กระหาย
อ�านาจยิ่งกว่าโปรตุเกส	อาศัยว่าตนมีพลานุภาพ 
มากกว่าโปรตเุกสหลายเท่า	อกีทัง้ได้แรงสนบัสนนุ 
จากชาวศรลีงักาทกุหมู่เหล่า	ซึง่คอยเป็นหเูป็นตา 
จบัความเคลือ่นไหวของโปรตเุกสทกุย่างก้าว	ครัน้
เห็นว่าโปรตุเกสอ่อนล้าหมดแรงแล้ว	 ฮอลันดา 
จึงท�าสัญญากับพระเจ้าราชสิงหะที่	 ๒	 แห่ง 
อาณาจักรแคนดี	 เพื่อแบ่งกองก�าลังทหารเข้า 
โจมตี เมืองน ้อยใหญ ่ 	 จนกระทั่ ง โปรตุ เกส 
ถอยร่นไปอาศัยป้อมปราการเมืองโคลัมโบก่อน 
ที่จะยอมแพ้	ถูกขับไล่ออกจากเกาะลังกาในที่สุด

นายพลสปิลเบอร์กชาวฮอลันดาเข้าเฝ้ากษัตริย์แคนดี
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	 แต่ฝันร้ายของชาวศรลีงักากต็ามมา	เม่ือพ่อค้า 
ฮอลันดาเข้ายึดอาณาบริเวณของโปรตุเกส	แล้ว
ไม่ส่งมอบให้แก่ชาวศรีลังกาตามสัญญาที่เคย
ตกลงกันไว้	ภาวะดังกล่าว จึงไม่ต่างอะไรกับไล่
เสือออกไป แต่ได้จระเข้เข้ามาแทน	ชาวศรีลังกา 
ต่างโพนทะนาว่า	“เหมือนเอาเกลือไปแลกพริก”
	 นับแต่นั้นมา	หัวเมืองชายทะเลก็ประสบกับ
ความทุกข์ครั้งใหม่
	 เบื้องต้น	ฮอลันดาเข้าควบคุมการค้าทั้งหมด
รอบเกาะลังกา	หากกษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนด ี
จะขายสินค้า	ต้องผ่านพ่อค้าฮอลันดาก่อน	ราคา
สินค้า	 ก็อยู่ที่ความพอใจของฮอลันดา	 กษัตริย์
แห่งอาณาจักรแคนดี	ก็มิได้ต่างอะไรกับนกน้อย
ในก�ามอืราชาแห่งป่า	นบัจากนัน้เป็นต้นมา	สินค้า 
ที่ท�าก�าไรให้แก่อาณาจักรแคนดีเป็นกอบเป็นก�า 
ล้วนอยู่ในความควบคุมของฮอลันดาทั้งสิ้น
	 ด้านพระพุทธศาสนานั้น	ฮอลันดาทราบว่า 
การใช ้ก�าลังเข ้าบีบบังคับ	 ย ่อมเป ็นผลเสีย
มากกว่าผลดี	 จึงวางแผนปรับเปลี่ยนชาวพุทธ
ให้หันมานับถือคริสต์อย่างแยบยล	 กล่าวคือ	
จัดระบบการศึกษาแบบยุโรป	 โดยใช้กฎหมาย
ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง
	 พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตอาณานิคม	 ไม่อนุญาต
ให้จัดระบบการศึกษา	พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้จัด
กิจกรรมทางศาสนานอกวัด	จะด�าเนินการสิ่งใด
ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลฮอลันดาเท่านั้น	เมื่อ
ระบบการศึกษาคณะสงฆ์	 ที่เป็นศูนย์รวมของ 

อารยธรรมสิงหลถูกปิดก้ัน	ความรู้จึงไหลไปรวม
กันที่โรงเรียนของพวกมิชชันนารี	 แห่งนิกาย 
โปรเตสแตนท	์
	 สิ่งที่โปรตุเกสวางรูปแบบเอาไว้	 ได้รับการ
ปรับปรุงสืบต่อโดยฮอลันดา
	 ลูกหลานชาวศรีลังกาที่เคยถูกล้างสมอง 
โดยโปรตุเกส	 ก็เปลี่ยนมือมาเป็นฮอลันดา	 การ 
สืบต่อศาสนทายาทที่เคยสืบต่อพระพุทธศาสนา 
ด้วยการออกบวชก็หมดสิ้นไป	มีแต่ฆราวาส	ผู้ห่ม 
ผ้าขาวประกอบพิธีกรรม	 น�าทรัพย์มาเลี้ยงดู 
บุตรและภรรยา	อารามวิหารที่ถูกเผาท�าลายโดย 
โปรตเุกสกก็ลายเป็นป่ารกดงเสอืถิน่ช้าง	ถกูอนชุน 
รุ่นหลังหลงลืม	จนกลายเป็นวัตถุโบราณเท่าน้ัน
	 สิ่งหนึ่งซึ่ งฮอลันดาเดินตามวิธีการของ
โปรตุเกส	คือการออกกฎหมาย	โดยเฉพาะผู้จะ
ด�ารงต�าแหน่งทางราชการ	 จะต้องหันมานับถือ
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์เท่าน้ัน	อีกทั้งเด็กเกิด
ใหม่และพิธีแต่งงาน	ต้องผ่านพิธีกรรมของคริสต์
ศาสนาอย่างเดียว	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ลูกหลาน
ชาวพุทธสิงหลที่ถูกโปรตุเกสบังคับขู่เข็ญ	 ก็มา
ส�าเร็จเป็นรูปธรรมสมัยฮอลันดาน้ีเอง	 กล่าวคือ
หาได้มีชาวพุทธหลงเหลืออยู่ในเกาะลังกาแห่ง
น้ีอีกไม่
	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	แม้บางเมืองฮอลันดาจะ
เปิดกว้างเพื่อพุทธศาสนาก็จริง	 แต่หากศึกษา
อย่างละเอียด	 จะเห็นว่า	 เป็นกโลบายทางการ
เมืองมากกว่าอย่างอ่ืน	 โดยเฉพาะกษัตริย์แห่ง
อาณาจักรแคนดีเลือกที่จะคบอังกฤษเพื่อกดดัน
ฮอลันดา	จึงเป็นเหตุให้ฮอลันดาเปิดกว้างอ้าแขน
ยอมรับพระสงฆ์มากกว่าที่เป็นอยู่
	 อีกประการหน่ึง	 ฮอลันดาก็พร ้อมที่จะ
ช่วยเหลือกษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดี	 เพื่อน�า
พระสงฆ์แห่งสยามประเทศมาฟื ้นฟูพระพุทธ
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ศาสนาบนเกาะลังกา	 ซึ่งทรุดโทรมเสื่อมหายไป
หลายศตวรรษ	 แต่แท้จริงแล้วฮอลันดาหวังผล
ประโยชน์การค้ากับสยามประเทศเป็นหลัก	การ
ชักจูงให้อาณาจักรพุทธทั้งสองแห่งเป็นไมตรีกัน	
ย่อมเป็นผลดีต่อฮอลันดา		ในการเสนอตัวท�าการ
ค้ากับสยามประเทศ	 ซึ่งสมัยนั้นสยามประเทศ
ท�าการค้ากับโปรตุเกสแต่ฝ่ายเดียว
	 ส�าหรับสถานการณ์พระพุทธศาสนาบริเวณ
หัวเมืองอาณานิคมของฮอลันดานั้น	พวกมิชชัน-
นารีต่างได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง	 โดย
เฉพาะการให้สิทธิพิเศษเพื่อโจมตีพุทธศาสนา
อย่างอิสระเสรี	 อาวุธอันทรงประสิทธิภาพของ
พวกมิชชันนารีคือเครื่องพิมพ์	เน่ืองจากเป็นของ
แปลกใหม่และเป็นเครื่องมือทันสมัยมากสุดใน
ยุคนั้น	 จึงเสมือนอาวุธทางปัญญาคอยท�าลาย
ความน่าเชื่อถือแห่งค�าสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างทรงประสิทธิภาพ	ขณะที่พระสงฆ์นอกจาก
ไม่อนุญาตให้เผยแผ่หรือประกอบพิธีกรรมนอก
อารามวิหารแล้ว	การจะแสวงหาเครื่องพิมพ์เพื่อ
ตอบโต้พวกมิชชันนารีย่อมเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง 
ความอ่อนล้าหมดแรงของพุทธศาสนาจึงเริ่ม
ปรากฏเห็นเด่นชัดสมัยฮอลันดานี้เอง	 ขณะที่
พวกมิชชันนารีได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่	
แต่พระสงฆ์กลับถูกเจ้าอาณานิคมปฏิเสธ	

	 สถานการณ์พุทธศาสนาในอาณาจักรแคนดี
น้ัน	 แม้จะมีการฟื้นฟูจนกลายมาเป็นสยามวงศ ์
ก็จริง	 แต่คณะสงฆ์ขัดแย้งกันเองภายใน	 ความ 
แตกร้าวอย่างเป็นรูปธรรมปรากฏเห็นชัดเจน 
ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระสังฆราช 
สรณงักรเถระ	ผูผ้ลกัดนัจนเกดิเป็นสยามวงศ์แห่ง
แคนดี	นอกจากน้ัน	พระสงฆ์ยังเข้าไปมีส่วนร่วม 
ก่อกบฏล้มราชวงศ์นายักกร์	ผู้เป็นทมิฬ	โดยพระ
เถระผู้ใหญ่บางรูปเป็นผู้วางแผน	พร้อมมีขุนนาง
ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วม	 ความขัดแย้งดังกล่าว	
กลายเป็นรอยร้าวระหว่างกษัตริย์กับคณะสงฆ์	
จนกลายมาเป็นจดุอวสานของลงักาในสมยัต่อมา
 ข้อดีของพ่อค้าฮอลันดาคือจดัการปกครอง 
อย่างเป็นระบบ โดยให้ชาวศรีลังกาปกครอง
กันเอง แต่มีฮอลันดาควบคุมอีกต่อหนึ่ง	ขุนนาง
ชาวศรีลังกาชั้นสูงสุด	 เรียกว่า	 มหามุดาลิยาร ์
ท�าหน้าที่ปกครองหัวเมืองใหญ่	ถัดมาเป็น	มุดา- 
ลยิาร์	ท�าหน้าทีป่กครองหวัเมอืงขนาดเลก็	(เทยีบ
เท่าต�าบลของไทย)	และต�าแหน่งวทิาเน ท�าหน้าที ่
ดูแลหมู่บ้านเทียบเท่าผู้ใหญ่บ้าน	 โดยต�าแหน่ง
ดังกล่าว	 มีอ�านาจลดหลั่นกันลงไป	 และขึ้นตรง
ต่อขุนนางผู้ใหญ่ตามล�าดับ
	 วิธีการดังกล่าวลดทอนความหวาดระแวง
ของชาวศรลีงักาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	กระบวน 
การทุกสิ่งทุกอย่างบริหารปกครองโดยชาว 
ศรีลังกากันเอง	ฮอลันดาจะเข้าไปควบคุมเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น	 ส่วนการตัดสิน 
คดีความเป็นหน้าที่ของขุนนางตามล�าดับ	 ด้วย 
ลักษณะดังกล่าว	 จึงท�าให้ชาวศรีลังกาพอใจ	
สังเกตได้จากตลอดระยะเวลาเกินศตวรรษ 
ที่ฮอลันดาปกครองหัวเมืองชายทะเล	 หาได้มี 
การก่อจลาจลต่อต้านบ่อยครั้ง	เหมือนสมัยของ
โปรตุเกสไม่

พิธีแห่แหนของขุนนางแคนดี



 ตอนปลายยคุ	ฮอลนัดาผ่อนปรนกบัพระพทุธ 
ศาสนาบริเวณหัวเมืองชายทะเลมากขึ้น	แต่ห้าม
การท�าพิธีกรรมนอกอารามวิหารเช่นเดิม	เพราะ
เห็นว่าอังกฤษส่งทูตเข้ามาเจรจากับกษัตริย์แห่ง
อาณาจักรแคนดีบ่อยครั้งขึ้น	 ผลการเจรจาเปิด
ให้อังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าบริเวณท่าเรือ
ส�าคัญหลายแห่งในเขตอาณาจักรแคนดี	การเข้า
มาของอังกฤษกระทบฮอลันดาหลายทาง	 โดย
เฉพาะทางการค้า	กษัตริย์ศรีลังกาส่งสินค้าขาย
ให้แก่อังกฤษเพียงเจ้าเดียว	 อีกทั้งสามารถรุก
คืบดินแดนภายในเขตปกครองของฮอลันดาด้วย
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	การณ์พระศาสนาบริเวณ
หัวเมืองชายทะเล	 จึงมีการผ่อนปรนมากกว่าที่
เคยเป็น		แต่เป็นที่น่าเสียดาย	แทนท่ีพระสงฆ์จะ
เร่งสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ชาวพุทธ	 แต่พระสงฆ์
โดยเฉพาะสยามวงศ์กลับขัดแย้งกัน	 จนกลาย
เป็นความบาดหมาง	 ไม่ลงรอยกัน	 สถานการณ์
พระพุทธศาสนาที่สามารถด�าเนินไปได้ด้วยดีก็
จบลงเพียงระยะเวลาอันสั้น	 อีกทั้งเปิดช่องให้
เกิดนิกายใหม่ข้ึนในสมัยหลัง	 การจะฟื้นฟูพระ
ศาสนาให้มั่นคงดังเดิมก็มลายหายสิ้นไป	 โดย
เฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์ในเขต
ปกครองของฮอลันดา	 กับสยามวงศ์แห่งเมือง
แคนดีเกิดความร้าวฉานอย่างรุนแรง
	 พ่อค้าฮอลันดาปกครองหัวเมืองชายทะเล
เป็นเวลา	๑๔๐	ปี

สมัยอังกฤษเจ้าเล่ห์
	 อังกฤษเจ้าเล่ห์รู ้จักเกาะลังกาเป็นอย่างด ี
เหตุที่ยังไม่เข้ามาติดต่อลังกา	 เพราะเห็นว่า 
ฮอลันดาทรงอิทธิพลอยู่	จึงเป็นมิตรกับโปรตุเกส
เพ่ือคานอ�านาจฮอลันดา	 อีกทั้งก�าลังขยาย
อาณาเขตเข้ายึดครองอาณาจักรน้อยใหญ่ใน
อินเดียอนุทวีป	 ขณะเดียวกัน	 ก็คอยส่งทูตเข้า
มาเจรจา	 เพื่อหาช่องสร้างมิตรไมตรีกับกษัตริย ์
แห่งอาณาจักรแคนดีหลายครั้ง	 แต่สิ่งที่ได้รับ 
คือความไม ่ไว ้วางใจ	 เพราะชาวศรีลังกามี
ประสบการณ์จากความเจ้าเล่ห์ของชาติตะวันตก 
หลายต่อหลายครั้ง	 บาดแผลยังฝังลึกภายใน
จิตใจของชาวลังกา	ยากต่อการลืมเลือน
	 ต่อมาครั้นอังกฤษทราบว่าราชวงศ์นายักกร์
ผู้เป็นทมิฬ	เข้ามาปกครองเหนืออาณาจักรแคนด ี
และเร่ิมแสดงความบาดหมางกบัชาวสงิหล	ซึง่เป็น 
คนส่วนใหญ่	 จึงเสนอตัวเข้ามาช่วยประสานทั้ง 
สองฝ่ายโดยยกเร่ืองขับไล่ฮอลันดาออกจากเกาะ 
ลังกาบังหน้า	 อีกท้ังเสนอตัวเข้าช่วยเหลือด้วย 
ก�าลงัทหาร	โดยไม่ต้องการผลประโยชน์อันใดเลย 
เพทุบายน้ี	ตรงกับใจของชาวศรีลังกาทุกผู้คน
	 แต่มีข้อแม้ว่า	ขอท่าเรือตรินโคมาลี	เพื่อพัก
เรือเท่าน้ัน
	 กษัตริย์ทมิฬแห่งราชวงศ์นายักกร์เห็นว่า
อุบายนี้สามารถยึดครองใจชาวสิงหลจ�านวน
มากได้	จึงตกลงท�าสัญญากับอังกฤษ	เพื่อขับไล่
ฮอลันดาออกจากเกาะลังกา	ซึ่งสมัยนั้นฮอลันดา
ก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้รากเน่า	 รอวันล้มเท่าน้ัน
เอง	เพียงทหารอังกฤษจ�านวนน้อย	เข้าปิดล้อม
ป้อมปราการตามหัวเมืองชายทะเล	 ฮอลันดา
ก็ยอมแพ้โดยไม่ต ่อสู ้ขัดขืน	 อีกสาเหตุหนึ่ง
เป็นเพราะสมัยนั้น	 บริษัทการค้าของฮอลันดา 
ส่วนใหญ่เป็นสมบัติของชาวอังกฤษผู้ถือหุ้นใหญ่
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	 จากนั้นอังกฤษก็ส ่งทหารเข ้ายึดครอง 
หัวเมืองชายทะเลทั้งหมด
	 ก้าวแรกของอังกฤษ	คือสร้างความเป็นมิตร
กับกษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดี	เริ่มต้นจากการ
ผ่อนปรนการค้า	 สมัยฮอลันดานั้น	 อาณาจักร
แคนดีถูกปิดล้อมท้ังหมด	 จ�าต้องท�าการค้ากับ
ฮอลันดาเท่านั้น	 ชะรอยอังกฤษคงทราบเรื่องนี้ 
จึงเป ิดท่าเรือหลายแห่งให ้กษัตริย ์ศรีลังกา
ท�าการค้าได้อย่างเสรี	 โดยไม่มีข้อผูกมัดอันใด 
สันนิษฐานว่า	 น่าจะเป็นการผ่อนปรนความ 
ตึงเครียด	 อันเนื่องจากอังกฤษใช้ก�าลังเข้ายึด
ครองหัวเมืองชายทะเล	 แล้วปกครองแทนที่
ฮอลันดา
	 แต่ต่อมาครั้นเห็นว่า	กษัตริย์แห่งอาณาจักร
แคนดีหันไปคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศสและสเปน	
อังกฤษก็ปิดท่าเรือเสีย	 แม้จะถูกฝรั่งเศสส่ง
กองเรือเข้าโจมตีท่าเรือส�าคัญหลายแห่ง	 โดยมี 
กษัตริย ์แห่งอาณาจักรแคนดีเป็นก�าลังหนุน 
แต่ก็พ่ายแพ้ยุทธวิธีอันชาญฉลาดของอังกฤษ	
นับแต่นั้นเป็นต้นมา	อาณาจักรแคนดีก็ถูกจ�ากัด
ขอบเขต	ไม่ให้พบกับโลกภายนอกอีกเลย
	 อังกฤษเจ้าเล่ห์มองเห็นว่า	 การปล่อยให้ 
อาณาจักรแคนดี เป ็นมิตรกับชาติตะวันตก
ประเทศอื่น	ย่อมจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี	จึง
เริ่มวางเพทุบายเข้าครอบครองอาณาจักรแคนดี 
ด้วยการยุยงให้อัครเสนาบดีก่อการจลาจลล้ม 
ราชบลัลงัก์นายกักร์ชาวทมฬิเสยี	พร้อมสนบัสนนุ 
ให้อัครเสนาบดีขึ้นครองราชย์เหนืออาณาจักร
แคนดีในฐานะเชื้อสายกษัตริย์สิงหล	แม้เบื้องต้น 
อัครเสนาบดีจะปฏิเสธ	 แต่ครั้นนานวัน	 ความ
สงบเสง่ียม	 ย ่อมไม่สามารถต้านทานความ
ปรารถนาภายในได้	 อัครเสนาบดีจึงเริ่มต้น
วางแผนการณ์อันเป็นความลับกับอังกฤษ

	 แต่เป็นโชคของกษัตริย์ทมิฬนายักกร์ที่ล่วงรู ้
แผนประทุษกรรมของอังกฤษและอัครเสนาบด	ี
จึงวางแผนลวงจับอัครเสนาบดีแล้วประหารเสีย	
ความหวังของอังกฤษก็มลายแต่ต้นมือ
	 กรรมของอาณาจักรแคนดีมาส�าแดงผล	
เมื่อพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะโปรดแต่งตั้งอัคร-
เสนาบดีคนใหม่	 ซึ่งเป็นหลานของอัครเสนาบดี
คนเดิม	แม้อัครเสนาบดีคนใหม่จะแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีก็จริง	แต่ในใจกลับเร่าร้อนโกรธ
แค้นกษัตริย์ทมิฬยิ่งนัก	 เหตุเพราะประหารลุง
แห่งตน	 อัครเสนาบดีท่านน้ีเรียนรู้จุดบกพร่อง
ของลุง	 จึงย้ายไปอยู่หัวเมืองรอบนอก	 ติดกับ
อาณาเขตของอังกฤษ	โดยอ้างว่า	ต้องการสะสม
ก�าลัง	พร้อมสืบข่าวความเคลื่อนไหวของอังกฤษ
กษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดีอนุญาตด้วยความ
ยินดี	แต่ได้ส่งขุนนางคนไว้ใจให้เป็นผู้ช่วยเหลือ	
ไม่นานอัครเสนาบดีได้โอกาส	 จึงสังหารขุนนาง
คนนั้นเสีย	แล้วน�าทหารข้ามฝั่งไปเข้ากับอังกฤษ	
พระเจ้าแผ่นดินลังกาทรงพิโรธยิ่งนัก	โปรดให้จับ
ครอบครัวของอัครเสนาบดีทรมานแล้วฆ่าเสีย
อย่างโหดร้ายทารุณอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ในประวัติศาสตร์ศรีลังกา
	 พฤติกรรมดังกล่าวเป็นเสมือนฟางเส ้น
สุดท้ายระหว่างสิงหลกับทมิฬ
	 ครั้นต่อมา	 อังกฤษโดยการน�าของอัคร-
เสนาบดี	 ยกทัพเข้าเมืองแคนดี	 จึงไม่มีทหาร
ลังกาออกต่อสู้	 ต่างเปิดทางให้อังกฤษเข้าเมือง
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แคนดีอย่างง่ายดาย	 ครั้นแล้วได้จับตัวกษัตริย์
แห่งอาณาจักรแคนดีและครอบครัว	 ส่งไปยัง
ประเทศมอลตา	 ทางยุโรปตอนใต้	 นับแต่นั้น
เป็นต้นมา	 เกาะลังกาทั้งมวล	 ล้วนตกเป็นเมือง
ขึ้นของอังกฤษแต่เพียงผู้เดียว
	 จากนั้นอังกฤษเริ่มเพทุบายด้วยการสลับ
ต�าแหน่ง	เพื่อให้ขุนนางชั้นสูงหวาดระแวงกันเอง	
ครั้นรู้ว่า	 ขุนนางท่านใดแสดงอาการเอาใจออก
หาก	ก็ใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ	พร้อมลงโทษประหาร
ชีวิตเสีย	 ขุนนางน้อยใหญ่นับแต่อัครเสนาบดี 
จึงเริ่มร่วงหล่นไปทีละคนสองคน	เฉพาะขุนนาง
เกปเปฏิโปละนั้น	 ล่วงรู้อุบายของอังกฤษแต่ต้น 
จึงรวบรวมผู้คนชาวสิงหล	 ผู ้รักชาติบ้านเมือง
ออกต่อสู้เรียกร้องเอกราช	โดยมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่
คอยเป็นก�าลังใจร่วมเดินทางไปด้วย	แต่สุดท้าย
ก็พ่ายแพ้ถูกจับและประหารชีวิตเสีย	เพราะชาว
สิงหลทรยศหักหลังกันเอง
	 โศกนาฏกรรมครั้งนั้น	มีพระสงฆ์ร่วมชะตา
กรรมหลายรูป
	 ครั้นก�าจัดขุนนางผู ้ใหญ่ได ้หมดสิ้นแล้ว	
อังกฤษก็เร่ิมปกครองด้วยการใช้กฎหมายพิเศษ	
โดยอ้างว่าเพื่อป้องการชาวสิงหลลุกฮือประท้วง

ต่อต้านรัฐบาลอังกฤษ	แต่ถึงกระน้ัน	 ก็ยังมีชาว
สิงหลอ้างว่า	 เป็นเชื้อสายกษัตริย์ศรีลังกา	 พา
ผู ้คนออกต่อสู ้กับอังกฤษอีกหลายครั้ง	 โดยมี 
พระสงฆ์คอยเป็นผู้ส่งข่าวและช่วยเหลือ	 แต่ก็
พ่ายแพ้อังกฤษเสียทุกครั้ง
	 อังกฤษพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วเห็นว่า 
หากตนอยู ่เมืองแคนดี	 ก็มิได้ต่างจากอยู ่ท่าม 
กลางศัตรูผู้คอยหาโอกาสเข้าท�าลาย	 ด้วยเหตุน้ัน 
จงึย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ท่าเรือโคลัมโบ	หนึ่งนั้น 
เป็นการง่ายต่อการควบคุมเกาะลังกา	 และอีก
หน่ึงน้ัน	 ง่ายต่อการขนถ่ายสินค้าส่งไปมาตุภูมิ
และเพ่ือต้องการคานอ�านาจพวกคนชั้นสูงชาว
สิงหล	 อังกฤษจึงสนับสนุนคนชายทะเล	 ให้
ท�าการค้า	 และส่งเสริมให้เข้ารับราชการใน
ต�าแหน่งชั้นสูง
	 ส�าหรับการณ์พระศาสนาน้ันก็ประสบกับ
ความล�าบากไม่แพ้บ้านเมือง	เพราะอังกฤษมอง
ว่าผู้อยู่เบื้องหลังสถาบันกษัตริย์และชาวบ้านคือ
พระสงฆ์	 เน่ืองจากพระสงฆ์มีอิทธิพล	 สามารถ
แนะน�าและผลักดันให้บ้านเมืองขับเคลื่อนไปข้าง
หน้าได้	สิ่งแรกที่อังกฤษลงมือกระท�าคือ	การยึด
ครองวัดพระเขี้ยวแก้ว	 เมืองแคนดี	 ซ่ึงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวพุทธศรีลังกา	 เพราะเห็นว่า
พระสงฆ์ใช้เป็นสถานท่ีนัดแนะขุนนางและผู้ร่วม
ต่อต้านอังกฤษ	แต่ครั้นต่อมา	ถูกกดดันจากชาว
ศรลีงักาทกุหมูเ่หล่า	จงึยอมคนืให้พระสงฆ์เช่นเดมิ
	 ต่อมารุกเข้าไปสู่การยึดครองที่ดินของสงฆ์
โดยตรากฎหมายปฏิรูปที่ดิน	 ด้วยเห็นว่า	 ที่ดิน 
สงฆ์ทั่วเกาะลังกามีเป็นจ�านวนมาก	 จึงเห็นว่า 
การยึด	 และน�ามาท�าประโยชน์แก่สาธารณะ
น่าจะส่งผลดีต่อชาวบ้าน	 แม้จะมีผู้เห็นด้วยแต่
กระแสดังกล่าวกลับเปลี่ยนไปในทางลบ	 โดย
ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเบียดเบียน อารามวิหารสมัยอังกฤษ
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พระสงฆ์	อังกฤษจงึเปลีย่นแผนใหม่	ออกกฎหมาย 
เก็บภาษีที่ดิน	แต่ถึงกระนั้นก็กระทบต่อพระสงฆ์ 
เป็นอย่างมาก	วัดหลายแห่งขายที่ดินเพื่อลดภาระ
	 กฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน	 เป็นผลให้พระสงฆ์
ทั่วเกาะลังกาไม่พอใจ	เป็นอีกสาเหตุหนึ่งผลักดัน
ให้พระสงฆ์หันไปให้ความช่วยเหลือฝ่ายต่อต้าน
จนกลายเป็นการจลาจลครั้งใหญ่	 นับแต่นั้นมา
อังกฤษมองเห็นว่า	เพทุบายดังกล่าวไม่สามารถ
ก�าชัยเหนือคณะสงฆ์ได้	 จึงปรับวิธีการใหม่ด้วย
การสร้างความแตกแยกภายในคณะสงฆ์	 โดย
สนับสนุนพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง	ซึ่งไม่พอใจพระสงฆ์
สยามนิกาย	 ที่อนุญาตผู้เข้าบวชเฉพาะวรรณะ
โคยิคามะเท่านั้น		ได้พากันไปบวชท่ีประเทศพม่า 
แล้วตั้งกลุ่มขึ้นใหม่	 นามว่า	อมรปุรนิกาย	 และ
รามัญนิกาย
	 นิกายทั้งสามที่บังเกิดขึ้นบนเกาะลังกา 
เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกัน	 จนกลายเป็นเรื่องราว 
ใหญ่โต	 นับต้ังแต ่วิธีการบวช	 สถานที่บวช 
เดือนอธิกมาส	 การนั่งฟ ังธรรม	 การห่มผ ้า 
จีวร	 ฯลฯ	 เรื่องเหล่านี้	 ล้วนเป็นเหตุให้เกิดการ 
แตกแยก	น�าพาให้ชาวพุทธเกิดความสับสน	จน
กลายเป็นความหมางเมินกันและกัน	ตลอดการ
ปกครองของอังกฤษ
	 นอกจากนั้น	 อังกฤษยังทุ ่มเทสรรพก�าลัง
ทั้งหมด	 ด้วยการสนับสนุนให้บาทหลวงพากัน
ศึกษาพระพุทธศาสนา	เพื่อหาช่องว่างโจมตีโดย
มีเป้าหมายคือ	 ทุกคนบนเกาะลังกาต้องหันมา

นับถือคริสต์ศาสนา	อาวุธที่ทันสมัยที่สุดสมัยนั้น 
คือเคร่ืองพิมพ์	 ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
และอุปกรณ์การประกาศศาสนาอันทันสมัย	 จึง 
เป็นเหตุให้ชาวพุทธทยอยหันมาสนใจค�าสอน
ของพระเยซูเจ้าเป็นจ�านวนมาก	 ส่วนพระสงฆ์
ผู ้ไม่ช�านาญวิธีการสมัยใหม่ก็เก็บตัวภายในวัด	
ศึกษาเรียนรู้เฉพาะคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพียง
ล�าพัง	ผลกระทบครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนา
เมื่อมีการปฏิรูปโดโนวก์มอร์	 (Donoughmore	
Commission)	 จุดประสงค์หลักของการปฏิรูป
ครั้งน้ี	ต้องการดึงชาวศรีลังกาทุกคนเข้าสู่ระบบ 
การศึกษาแบบอังกฤษ	 เด็กทุกคนต ้องเข ้า
โรงเรียนภายใต้การควบคุมของพวกมิชชันนารี	
โดยหลักสูตรเน้นสอนวัฒนธรรมของอังกฤษ	
ขณะที่การศึกษาแบบอื่นถูกระงับพร้อมสั่งห้าม
เพราะผิดกฎหมาย	 นับแต่น้ันเป็นต้นมา	 การ
ศึกษาของคณะสงฆ์ในฐานะจุดก�าเนิดอารยธรรม
ของชาวสิงหลก็เริ่มหดหายไป	 จนไม่สามารถ
ฟื้นฟูกลับมาได้ดังเดิม	 ตลอดการปกครองของ
อังกฤษ	 แม้พระสงฆ์บางกลุ่มจะพยายามผลัก
ดันหลายต่อหลายครั้ง	แต่ผลก็ลงเอยด้วยความ
สูญเปล่า	 จนกระทั่งการเข้ามาของพันเอกสตีล 
ออลคอตต์	 (Colonel	 Henry	 Steel	Olcott)	
พระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
	 อังกฤษเจ้าเล่ห์ปกครองศรีลังกา	 เป็นเวลา	
๑๕๒	ปี

ขุนนางแคนดี

โบสถ์เซ็นต์เซาบาสเตียน
แห่งเมืองเนกอมโบ



การต่อสู้ของชาวพุทธศรีลังกา
 เป็นที่น่าสนใจว่า ตลอดการปกครองของ
อาณานิคมตะวันตกเกือบห้าศตวรรษ ชาวพุทธ
ที่ก้มหน้ามองดิน ไม่กล้าประกาศตนว่าเป็นชาว
พุทธต่อสาธารณชน แต่ครั้นประกาศเอกราชจาก
องักฤษแล้ว สถานการณ์กลบัพลกิฟ้ืนคนืมา มชีาว
พทุธถงึ ๗๔ เปอร์เซน็ต์ การศกึษาประเดน็นี ้น่าจะ 
เป็นประโยชน์ไม่น้อย โดยเฉพาะชาวพุทธไทย 
ซึ่งไม่เคยประสบปัญหาทางศาสนามาก่อน
	 ชาวพุทธในศรีลังกาต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม
ตะวันตกดัวยวิธีกําแพงวัฒนธรรม	 (Cultural	
Wall)	ด้วยเหน็ว่าสถานการณ์ข้างนอกไม่สามารถ 
ควบคุมได้	 เพราะทุกสิ่งอย่างถูกก�าหนดโดย 
เจ้าอาณานิคม	การจะต่อต้านขัดขืน	รังแต่จะเกิด
ผลเสียหาย	ชาวพุทธศรีลังกาจึงปรับยุทธวิธีด้วย
การรักษาประเพณีภายในเคหาสน์แห่งตน	 โดย
น�าพาสมาชิกในครอบครัวสมาทานศีล	สวดมนต์ 
ไหว้พระ	เสมือนชาวพุทธที่ดีทั่วไป	ขณะเดียวกัน
ก็ส่ังสอนบุตรธิดา	 ให้รู ้ว่าอารยธรรมชาวสิงหล
สมัยบรรพกาล	ยิ่งใหญ่มากน้อยเพียงใด
	 ขณะอยู่ในโรงเรียนชาวคริสต์	 แม้บุตรธิดา
จะรับรู ้ว่าวัฒนธรรมของชาติตะวันตกยิ่งใหญ ่
ล้นฟ้าเพียงใด	 แต่ครั้นกลับเข้าสู่เคหสถานบิดา
มารดาและปู่ย่าตายายก็จะพร�่าสอนลูกหลาน
ให้ด�ารงตนและยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนของ
พระพุทธศาสนา	 โดยใช้วิธีการตามประเพณี
เป็นหลักยึด	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ประเพณีและ
วัฒนธรรมเชิงครอบครัวของชาวพุทธศรีลังกา 
จึงมั่นคงแข็งแรง	ยากที่จะถูกท�าลายได้ง่าย	ส่วน
คนชั้นสูง	 กลับตรงกันข้ามกับชาวบ้านสามัญ	
เพราะต่างเห็นดีเห็นงาม	ยอมตามเจ้าอาณานิคม
หมดส้ิน	 เพลิดเพลินกับอามิสที่เจ้าอาณานิคม
หยิบยื่นให้	 แล้วพอใจในการกดขี่ข ่มเหงชาว 
ศรีลังกากันเอง

	 อีกประการหนึ่ง	 ขณะพระสงฆ์ถูกเข่นฆ่า 
และถูกท�าลายทุกอย่างจนเรี่ยวแรงอ่อนล้า	 
คฤหัสถ์ก็หันมาท�าหน้าที่แทนพระสงฆ์	ด้วยการ
ศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกและรักษาจารีตปฏิบัติ
อันพึงท�าได้ภายในเคหสถานตนเอง	 โดยเฉพาะ
ประเพณีการสวดพระปริตรนั้น	ดูเหมือนว่าจะยัง
คงเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด	ครั้นต่อมา	บ้านเมือง
ประกาศเอกราชแล้ว	 คฤหัสถ์ก็พร้อมสนับสนุน
พระสงฆ์เฉกเช่นเดิม	เพราะต่างเห็นว่า	พระสงฆ์
เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
	 ประเด็นส�าคัญคือ	การเปิดโรงเรียนสําหรับ
ชาวพุทธ	 สมัยตอนปลายอังกฤษปกครองเกาะ
ลังกาน้ัน	 ขบวนการประกาศเอกราชบ้านเมือง
ทรงอิทธิพลมากขึ้น	 จึงสามารถต่อรองอังกฤษ
ได้หลายอย่าง	หน่ึงในน้ันคือ	การสร้างโรงเรียน
ส�าหรับชาวพุทธแทนโรงเรียนคริสต์ศาสนา	 ผู้มี
ส่วนร่วมส�าคัญคือพันเอกสตีล	ออลคอตต์	ซึ่งได้ 
แนะน�าช่วยเหลือชาวพุทธศรีลังกาออกเรี่ยไร
ปัจจัย	 เปิดโรงเรียนส�าหรับลูกหลานชาวพุทธ	
สร้างหลักสูตรความเป็นชาวสิงหล	 โดยเฉพาะ
ความยิ่งใหญ่สมัยอดีต	ให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม
	 โรงเรยีนชาวพทุธน้ีเอง	เป็นอาวธุอันทรงพลงั 
ยิ่ง	บวกกับความกระตือรือร้นและความรักชาติ
ของพระสงฆ์และฆราวาส	 ท�าให้เกิดมีโรงเรียน
ชาวพุทธเป็นจ�านวนมากทั่วเกาะลังกา	สามารถ
เปลี่ยนบรรยากาศจากความเป็นทาสทางปัญญา
ของตะวันตก	 หันมาสร้างความเป็นพุทธสิงหล
อย่างแท้จริง	แต่น่าเสียดายที่คนช้ันสูงโดยเฉพาะ
กลุ่มขุนนางเก่าและพ่อค้าผู ้มั่งคั่ง	 ยังมั่นคงใน
คริสต์ศาสนาเช่นเดิม	หาได้เปลี่ยนมานับถือพุทธ
ศาสนาเหมือนบรรพชนไม่	 จนกระทั่งเข้าสู่ถนน
ประชาธิปไตย	 คนเหล่านั้นจึงเปลี่ยนใจหันมา
เป็นชาวพุทธ	แต่เพื่อเหตุผลทางการเมืองเท่านั้น
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พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร (พระราชพัชรมานิต วิ.)

ธุดงค์อินเดีย
เป้าหมายที่ท้าทาย
 เมื่อเดือนที่แล ้ว	 อาตมาได ้ เดินทางไป
ประเทศอินเดีย	 จุดประสงค์ในการเดินทางไป 
อินเดียครั้งนี้ก็เพื่อเดินธุดงค์	 อาตมาตั้งใจเดิน 
ธุดงค์จากพุทธคยา	 ซึ่งเป็นที่ตรัสรู ้ของพระ 
พุทธเจ้า	 ถึงเมืองกุสินารา	 ซึ่งเป็นท่ีปรินิพพาน
ของพระพุทธองค์	

	 ถ้าเดินทางโดยทางรถยนต์	ระยะทางก็เกือบ 
๔๐๐	 กิโลเมตร	 แต่อาตมาท�าการบ้านก่อน 
หาทางเลก็ทางน้อยลดัไป	ระยะทางโดยประมาณ
ก็	๓๒๐	กว่ากิโลเมตร	อาตมาต้องการจะทดสอบ
ตัวเองด้วยกิจกรรมที่ท�าได้ยาก	 เพราะอะไรที่
ท�าได้ง่าย	ท�าแล้วก็จะไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่	อยาก
จะตั้งเป้าที่มีความท้าทายพอสมควรให้กับตัวเอง
	 อาตมาอายุมากแล้ว	 ออกเดินทางคนเดียว	
แล้วพระสงฆ์เราไม่ถือเงิน	 ค�่าที่ไหนก็นอนท่ีน่ัน	
ส่วนมากนอนอยู่ใต้ต้นไม้	 อยู ่ในเรือนว่าง	 ถ้า
บิณฑบาตอยู่เมืองไทย	 ไม่ว่าธุดงค์ที่ไหนก็มั่นใจ
ได้ว่า	เข้าไปในหมู่บ้านก็คงได้อาหารพอฉัน	แต่ที่ 
อินเดีย	 เขาไม่รู ้จักพระ	 แล้วเราก็พูดภาษาเขา 
ไม่ได้ด้วย	จะอธิบายอะไรก็อธิบายยาก	ฉะนั้นจึง 
มีความท้าทายหลายอย่าง	ดินฟ้าอากาศช่วงน้ัน
ถ้ากลางวันสบายๆ	 ๒๐	 กว่าองศา	 แต่กลางคืน
หนาวมาก	ต้องอดทนอย่างมาก



	 แล้วอาตมาก็ประสบความส�าเร็จ	 แต่แรก 
ก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลากี่วัน	 เพราะไม่รู ้ว่าถ้า
เดินจริงๆ	 แล้ว	 ร่างกายของเรา	 สังขารของเรา 
จะไหวหรือเปล่า	 สุดท้ายก็เดินวันหน่ึงหลาย
ชั่วโมง	 บางวันเริ่มเดินตั้งแต่ตี	 ๔	 ตี	 ๕	 จบลง
ตอน	๖	โมงเย็น	ก็มีพักบ้าง	เดินไม่เร็ว		เดินไป
เรื่อยๆ	แต่ดีตรงที่เป็นพื้นที่ราบ	ไม่มีภูเขา	เดินไป 
สบายๆ		ในพื้นที่ของรัฐพิหารซึ่งเป็นรัฐท่ีจนที่สุด 
ในอินเดีย	 อาตมาเลือกทางเดินที่เป็นทางเล็กๆ	
ระหว่างหมู่บ้าน	บางทีเดินบนทางเกวียน	บางที
เดินบนคันนา	 หลงทางก็มีเหมือนกัน	 และที่พึ่ง 
ส�าคัญก็คือโทรศัพท์	 ญาติโยมขอร้องให้พก
โทรศัพท์ติดตัวไว้ส�าหรับเหตุฉุกเฉิน	 ส่ิงส�าคัญ 
ก็คือแผนที่	เพราะโทรศัพท์ได้ลง	Google	Map	
แบบ	Offline	ไว้	ท�าให้ระบบ	GPS	สามารถใช้ได้
ทั้งท่ีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์	 ฉะนั้นเม่ือเราหลง 
ทาง	ก็สามารถเปิดโทรศัพท์ดูได้ว่าเราอยู่ตรงไหน 
อย่างไร	ก็พอหาทางที่ถูกต้องได้
ภาชนะเดียว
	 เย็นวันแรก	 อากาศเริ่มหนาวแล้ว	 อาตมา
ก็เริ่มมองซ้ายมองขวา	 หาที่ที่จะได้หลบไปพัก
ผ่อนตอนกลางคืน	 เห็นอาคารชั้นเดียวอยู่กลาง

ทุ่งนา	 พอมั่นใจว่าไม่มี
ใครเห็น	 ก็เดินเข้าไปดู	
ปรากฏว่าเป็นโรงเรียน	
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ 
ปิดเทอมหรือว่าไม่ได้ใช้
แล้ว	โรงเรียนไม่มีประตู	
ไม่มีหน้าต่าง	 ข้างในก็
ว่าง	จึงค้างคืนแรกที่น่ัน 
ส่วนการบิณฑบาต	 ได้
เดินบิณฑบาตอย่างเป็น 
ทางการ	 เหมือนอยู ่ใน 
เมืองไทยเพียงครั้งเดียว 
เพราะชาวบ้านไม่รู้จักว่าบิณฑบาตคืออะไร	เวลา
อาตมาเดินเข้าไป	 ก็จะมีคนถามว่า	 มาท�าอะไร 
อยู่ที่น่ี	ต้องการอะไรแบบไหน	อาตมามีสมุดจด 
ซึ่งลูกศิษย์ชาวอินเดียได้เขียนอธิบายไว้ว่า	 เรา
เป็นพระในพุทธศาสนา	 เป็นพระธุดงค์	 ฉันมื้อ
เดียว	ไม่ถือเงิน	เป็นต้น	พอคนอ่านแล้ว	เขาก็จะ 
นิมนต์ไปฉันในบ้านเกือบทุกวันเลย
	 อาหารคนอินเดีย	ไม่ว่ารวยว่าจน	จะเหมือน
กันทุกวัน	มีข้าว	โรตี	หรือจาปาตี	กับแกง	ซ่ึงมัก
จะเป็นแกงมันฝรั่งเสียส่วนใหญ่	กับซุบถั่วที่เรียก
ว่า	 Dal	 อันน้ีก็ฉันเป็นประจ�าทุกวัน	 คนอินเดีย
เองก็ทานข้าวในถาด	เรียกว่าภาชนะเดียว	ฉะนั้น
วันไหนที่เขานิมนต์ไปฉันในบ้าน	อาตมาก็ฉันใน
ถาดเลย	เพราะถือได้ว่าเป็นภาชนะเดียวเหมือน
บาตร	สะดวกกับเขา
	 สัปดาห์แรก	 อาตมาเดินในชนบทของรัฐ
พิหาร	 แล้วก็ข้ามไปรัฐอุตตรประเทศ	 ซ่ึงแต่ละ 
รัฐก็มีประชากรมาก	ของรัฐพิหาร	๑๐๐	ล้านคน
ประมาณน้ัน	แต่รฐัอตุตรประเทศม	ี๒๓๐	ล้านคน 
มากกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัว	 ส่วนมากท�าการ
เกษตร	 ช่วงเดือนธันวาคมเก็บเก่ียวเพิ่งจะเสร็จ อาหารพื้นบ้านอินเดีย มีซุปถั่ว (Dal) และจาปาตี (แป้งทอด)
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พอเขาเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว	 ไม่กี่วันก็เริ่มปลูกผัก	
ปลูกข้าวสาลี	 ไม่ได้หยุดเลยในช่วงหน้าหนาว	
จุดเด่นของรัฐพิหารกับรัฐอุตตรประเทศคือน�้า	
ทั้งสองรัฐมีแม่น�้าสายใหญ่ไหลผ่านหลายสาย	
ท่ีเรารู้จักก็คือแม่น�้าคงคา	 (Ganga)	 แล้วก็ยังมี
แม่น�้าโซน	 (Sone)	 แม่น�้าฆาฆรา	 (Ghaghara)	
ซึ่งอาตมาต้องเดินธุดงค์ผ่านแม่น�้าสายใหญ่ทั้ง	
๓	สายนี้	เลยแบ่งการเดินธุดงค์ออกเป็น	๔	ช่วง	
ข้ามสะพานข้ามแม่น�้าแต่ละสายนี้	 ซึ่งยาวมาก
เกือบ	๒	กิโลเมตร	เฉพาะตัวสะพาน

ที่เขาได้เห็นพระในพุทธศาสนา	ถือว่าเหมือนกับ 
เป็นการวางเมล็ดพันธุ ์ในสัญญาความทรงจ�า 
ของเขา	และอาตมาก็ยงัเจอชาวพทุธบ่อยผดิปกติ 
อันที่จริงชาวพุทธมีไม่มากในแถวนั้น	 อย่างวัน
หนึ่ง	อาตมาเดินเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านเล็กๆ	 
แล้วมีผู้ชาย	๒	-	๓	คน	ถามว่ามาจากไหน	จะไป 
ไหน	ทุกคนก็ถาม	พอดีมีนักเรียน	ม.๒	คนหน่ึง 
ก�าลังถีบจักรยานไปโรงเรียน	เขาลงจากจักรยาน 
เอามือวางที่หัวใจ	 แล ้วทักทายว ่า	 “นะโม  
พุทธายะ”	 ค�านี้เป็นเครื่องหมายของชาวพุทธ
ในอินเดีย	 เขาบอกว่า	“ผมเป็นชาวพุทธ”	 แล้ว
พอเขาทราบว่าอาตมาฉันมื้อเดียวและฉันก่อน
เที่ยง	 เขาจึงขอนิมนต์ไปที่บ้าน	 วันน้ันเขาคงไม่
ได้ไปโรงเรียนของหมู่บ้าน	ซ่ึงห่างออกไป	๒	-	๓	
กิโลเมตร	 พอเดินไปถึงหมู่บ้าน	 ปรากฏว่าเป็น
หมูบ้่านชาวพทุธ	ชาวบ้านดอีกดใีจทีม่พีระสงฆ์มา 
แล้วก็นิมนต์เข้าไปในบ้านของเด็กนักเรียนคนน้ี	
เด๋ียวคนน้ันมา	คนน้ีมา
 หลายปีที่ผ่านมา	อินเดียมีความเปลี่ยนแปลง 
ไม่มากนัก	แต่เห็นอย่างหน่ึงก็คือโทรศัพท์มือถือ	
แม้แต่ในหมู่บ้านที่ยากจนก็มีโทรศัพท์มือถือ	 มี
เยอะเหมือนกัน	 เป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆ	 แต่
พอเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้	 ใครๆ	 ก็อยากถ่าย
รูปด้วย	บางทีอาตมาเดินอยู่ในทางเกวียน	ในที่
ห่างจากความเจริญ	 ก็ยังมีเด็กหนุ่มมาขอเซลฟี่
ด้วย	ตอนแรกอาตมาฟังไม่เข้าใจ	ไม่นึกว่าเขาจะ
พูดค�านี้	จนเขาเอาโทรศัพท์ยกขึ้นมา	แล้วบอกว่า	 
“เซลฟี่ๆ”

	 ข้อดีของการเดินธุดงค์ในเดือนนี้ก็คือ	 มี
กองฟางเต็มไปหมด	เพราะฉะนั้น	เวลากลางคืน 
อาตมาจะพยายามหากองฟาง	 น�ามาท�าเป็น
ที่นอน	มันอุ่นดี	แล้วใช้ผ้าใบคลุมผ้าจีวร	เพราะ
อาตมาไม่ได้เอากลดไป	แถวนั้นไม่มีต้นไม้	 และ
ไม่อยากให้ใครเห็น	 ฉะนั้นก็มีแต่ผ้าจีวรกับผ้า
สงัฆาฏเิป็นผ้าห่ม	และผ้าใบ	ถ้าหากองฟางได้	กใ็ช้ 
ฟางเป็นที่นอนได้	 ผ้าใบท�าหน้าที่กันน�้าค้าง 
เพราะน�้าค้างแรงมาก	แต่ดีที่สุดคือเอาผ้าใบคลุม
แล้วเอาฟางมาโรยข้างบน	 เพื่อดูดน�้าค้างอีกที	
อย่างไรก็ตามก็ยังหนาวอยู่	แต่ต้องอดทน
นะโม พุทธายะ
	 ตอนเดิน	 อาตมาจะมีความสุขมาก	 เพราะ
พื้นที่แถวนั้นกันดารอย่างยิ่ง	 หลายๆ	 หมู่บ้าน
ถือว่ากันดารที่สุดในอินเดีย	เป็นครั้งแรกในชีวิต
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	 นอกจากนั้น	ที่เปล่ียนแปลงในอินเดียหลังๆ	
นี้ก็คือ	ห้องน�้าห้องส้วม	ซึ่งก่อนหน้านี้	ชาวบ้าน
จะไม่มีส้วมเลย	ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้	ถ้าเป็น
ผู้หญิงที่ต้องออกไปท�ากิจ	จะต้องเข้าไปในทุ่งนา
ตั้งแต่เช้ามืดเลย	 ถ้าเป็นผู้ใหญ่สุขภาพไม่ค่อยดี 
ก็น่าสงสาร	แต่ตอนนี้รัฐบาลรณรงค์	ให้เงินสร้าง
ส้วมอยู่ในบ้าน	ทีนี้คนไทยมักจะคิดว่าคนอินเดีย
สกปรก	แต่ถ้าเข้าไปในบ้านเขาจริงๆ	จะเห็นว่า
สะอาดมาก	สะอาดจริงๆ	ยิ่งจน	ยิ่งสะอาด	ผู้หญิง 
ที่นี่แทบจะไม ่หยุดพักเลย	 ท�าความสะอาด 
ปัดกวาดตลอดเวลา

เรื่องต่ืนเต้นหลังกองฟาง
	 การพักในกองฟางมีเรื่องตื่นเต้นอยู่	วันหน่ึง
พอดีเริ่มมีหมอก	หมอกลงหนามาก	แค่	๒	เมตร
ก็มองไม่เห็นหน้ากัน	ช่วง	๔	วันสุดท้าย	มีหมอก
ทั้งวันทั้งคืน	 วันแรกที่มีหมอก	 พอค�่าลงก็มอง 
ไม่เหน็ทีท่ีจ่ะพกั	คอืปกตจิะหากองฟาง	หรอืต้นไม้ 
ที่ห่างจากทางเดิน	๕๐	เมตร	ใครที่เดินตามถนน
หรือขับรถมาจะได้มองไม่เห็น	 วันนั้นหาไม่ได	้
และก็มืดแล้ว	ไม่มีใครแล้ว	เห็นกองฟางใหญ่ข้าง
ทางเกวียน	คิดว่าไม่เป็นไร	อาตมาเลยเข้าไปข้าง
หลัง	แล้วก็ไปท�าที่นอน	นึกว่าดีแล้ว	พอสัก	๔	ทุ่ม	
ปรากฏว่ามียามมาส�ารวจดู	เพราะกองฟางที่ติด
ถนนมักจะโดนขโมย	มีผู้ชาย	๒	คนถือไม้	จะมาตี	 
จะไล่เอา	อาตมาก็งัวเงีย		พยายามอธิบายว่าเรา 
เป็นพระ	 ดูเขาไม่พอใจเรามาก	 ที่เข้าไปในที ่
ของเขา	 เขาไล่	 “ไปๆ”	 สุดท้ายอาตมาก็หยิบ
ข้าวของว่ิงไป	 กลัวเขาจะตีเอา	 พอเดินไปสัก 
๕๐	เมตร	อ้าวตายแล้ว	!		ไฟฉายก็ไม่ม	ีหมวกก็ไม่ม ี
ถุงเท้าหายไปข้างหน่ึง	ของหายไปเยอะ	จะกลับ
ไปเอาก็ไม่ได้	นี่เรียกว่าตื่นเต้นที่สุดตอนกลางคืน
	 ต่อมามีอยู่วันหนึ่งที่หมอกลงหนามาก	จ�าวัด
อยู่ใต้ต้นไม้ก็เปียกหมด	ไม่ค่อยดี	ก็เดินออกจาก
เมืองเล็กเมืองหน่ึง	 มีคนเป็นห่วง	 ถามว่าจะไป
ไหน	เขาถามว่ามาพักที่บ้านผมได้ไหม	พรุ่งน้ีเช้า 
ค่อยเดินต่อ	 อาตมาก็เลยยอมรับนิมนต์โยมไป 
เป็นบ้านที่ดีหน่อย	เขานิมนต์ให้ไปใช้ห้องน�้า	ไป
สรงน�้า	 แล้วเขาก็พูดจากข้างนอกว่า	 “น�้าร้อน 
อยู่ก๊อกขวา”	 อาตมาคิดว่าฟังไม่ถนัด	 ไม่นึกว่า 
จะมีน�้าร้อนให้สรง	ก็โอ้	!	มีจริง	โอ้	!	เหมือนขึ้น
สวรรค์เลย	น่ีคือเรื่องของน�้า
	 อาตมาเดินทาง	 ๑๓	 วัน	 ท้องไม่เสียเลย
แม้แต่ครั้งเดียว	เพราะอาหารในบ้านเขาสะอาด	
ถ้าคนไปอินเดียท้องเสีย	 มักจะเป็นเพราะทาน

	 คนอินเดียขยันท�างาน	 งานผู้หญิงตอนเช้า 
คือ	เก็บข้ีวัวข้ีควาย	วัวควายเขากินของธรรมชาติ	
ขี้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่	เขาเอามาเป็นก้อนใหญ่	
เอามาผสมกับฟาง	 ท�าเป็นก้อน	 ใส่บุ้งกี๋	 แล้วก็
เอาไปติดไว้ที่ก�าแพง	เหมือนโรตี	แต่ว่าเป็นขี้วัว 
ผสมฟาง	เอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิง	เพราะว่าไม่มีไม ้
บางแห่งท�าขายในเมืองก็มี	นี้คืองานช่วงเช้าของ 
ผู้หญิง	 คนอินเดียเขาไม่ได้ทานอะไรกันแต่เช้า 
ส่วนมากก็จะหุงข้าวกินหลัง	 ๙	 โมงเช้า	 ฉะน้ัน 
อาตมาจะบิณฑบาตตอนเช้าเหมือนเมืองไทย 
ไม่ได้	เสียเวลาเปล่าๆ	จะบิณฑบาตตอน	๙	-	๑๐	 
โมงเช้า	จึงจะเหมาะสม	
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อาหารข้างถนน	 แต่ถ ้าเข ้าไปในบ้านคนจน	
อาหารจะสะอาด	แล้วก็จะมีปั๊มน�้าอยู่เป็นระยะๆ	
ในหมู่บ้าน	 หน้าบ้านคนก็มี	 เป็นของสาธารณะ 
ก็มี	 ในทางเกวียน	 ทางเล็กทางน้อย	 ระหว่าง
หมู่บ้านก็จะมีป๊ัมน�้าสาธารณะ	ปั๊มน�า้นีเ้ป็นระบบ
ปิด	 จะต้องปั๊มน�้าขึ้นมาจากข้างล่าง	 ฉะนั้นน�้า 
จะสะอาด	รสชาติด	ีเลยไม่ต้องเป็นห่วงในเรือ่งน�า้	
แล้วอาตมาก็มีขันน�้าติดตัว	ขันน�้าอเนกประสงค์	
เวลาจะสรงน�้า	 ถ้าอยู่ข้างทาง	 ไม่ค่อยมีคนมาก 
ก็จะสรงน�้าอยู่ตรงนั้น	ปั๊มน�้าใส่ขันน�้า	อาบ	แล้ว
เช็ดตัว	ก็พอเอาตัวรอดได้
นํ้าใจคน
	 วันหนึ่งอาตมาไปเจอคนแปลกๆ	หน่อย	อาจ
เป็นโรคจิตก็ได้	แต่ว่าเป็นโรคจิตในทางที่ดี	น่ารัก 
มาก	เขาขอเดินตามอาตมา	เขาศรัทธา	เวลาเขา
ฟังเสียงเพลงศาสนาฮินดู	 ที่ออกมาจากล�าโพง
ของหมู่บ้าน	เขาจะเดินไปตามถนน	แล้วก็ท�าท่า
อย่างนี้คือ	ยกมือขึ้นมาข้างหนึ่ง	แล้วก็หมุนตัวไป
ตามจังหวะเพลง	สนุกมาก	เขามาขอเดินไปด้วย	
พอเดินไป	เขาก็ขอถือกระเป๋าให้	เขาอยากเดินไป
ส่งที่ปั๊มน�้าข้างหน้า	พอถึงปั๊มน�้าแล้ว		ก็อยากให้
อาตมาสรงน�้า	พอสรงน�้า	ถูตัว	ดูผ้าจีวร	ปรากฏ
ว่ามีรอยขาดยาวอยู่	๒	ที่	อาตมาก็ไปเอาเข็มมา

เย็บ	เขาก็ขอท�าให้	มีผู้ใหญ่คนหน่ึงที่เดินตามมา
เพราะเป็นห่วงอาตมา	 พยายามอธิบายว่าคนน้ี 
เขาเป็นโรคจิต	ระวงัตวันะ	อาตมาก็บอกว่าโรคจิต 
อย่างน้ีดี	 เขาขอเย็บผ้าให้	ท�าอะไรให้	 อาตมาก็
เจอความเมตตา	น�้าใจคนตลอดทาง	ที่ประทับใจ
มากคือเยาวชน	ถีบจักรยานก็ดี	ขับมอเตอร์ไซด์
ก็ดี	พอเห็นอาตมาก็จะจอด	แล้วถามว่ามีปัญหา
อะไรไหม	จะให้ผมช่วยอะไรไหม	ถามตลอดทาง
	 วนัหน่ึงตอนท้าย	ทีว่่าหมอกหนามากๆ	จ�าวดั 
ข้างนอกล�าบาก	 ก็ได้รับนิมนต์ให้ไปค้างในบ้าน
คนคนหน่ึงที่เป็นพราหมณ์	เขาเป็นนักธุรกิจ	แต่
พอกลับถึงบ้านแล้ว	เขาจะแต่งตัวเป็นพราหมณ	์
ท�าพิธีทางศาสนาตอนเย็นและตอนเช้า	มีลูกชาย
อายุ	 ๑๖	 ปี	 พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง	 พอดีเท้า 
อาตมาแตก	 มีแผลด้วย	 ขอน�้าร้อนเขาแช่เท้า 
เขาก็เอาน�้าร้อนมา	 ขออนุญาตล้างเท้าให้ด้วย
แล้วกใ็ห้อาตมานัง่		พอพ่อเสรจ็จากพธิ	ี	กเ็อาน�า้มนั 
มานวดขา	ดูแลอย่างดี	ตอนเช้าก็ให้อาหารก่อน
เดินทาง	 ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีหลายอย่าง	 ใน
การเดินตอนหลังหมอกลงมาก	 จะน่ังพักผ่อนก็
ไม่น่าน่ัง	ก็เลยเอาแต่เดิน	เดินประมาณ	๓๐	กิโล
ต่อวัน	 ก็รู้สึกมีก�าลังดี	 เพราะว่าวันสองวันแรก 
พอใกล้ค�่าจะหมดแรงแล้ว	แต่พอเดินนานวันไป 
ก็เริ่มมีก�าลังมากขึ้น
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	 การธุดงค์นี้เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
พระสงฆ์เรา	การทีญ่าติโยมเห็น	เขาได้รูจ้กัวิถชีีวิต 
ของพระ	 เขาเห็นความสันโดษ	 ความมักน้อย 
ความอดทน		ความใจสู	้	เขาจงึได้ศรัทธาพทุธศาสนา 
ในระดับหนึ่ง	 แท้ที่จริงแล้ว	 ชาวฮินดูถือว ่า 
พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของฮินดู	เขาถือว่าเป็น 
ศาสนาเดียวกัน	หรือว่าเป็นพวกเดียวกัน	ก็เป็น 
มิตรกับเราอยู ่แล้ว	 อาตมาจึงได้ฝึกตนในชีวิต 
ของชาวพุทธ	 ถือว่าได้มีการฝึกตน	 มีการลอง 
อย่างอาตมาอยู่ในผ้าเหลืองมานานแล้ว	และก็เป็น 
พระผู ้ใหญ่	 มีลูกศิษย์ลูกหามาก	 มีคนเคารพ 

ที่มา :	พระธรรมเทศนา	โดยพระอาจารย์ชยสาโร	ในวาระ
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป	 ณ	 โรงเรียนปัญญา
ประทีป	ปากช่อง	นครราชสีมา	วันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๑

				หนังสือ	“ตายปิฏก”	เป็นหนังสือเล่มแรกของ	คณะท�างาน
ติปิฏกสิกขาลัย	 ซึ่งมีที่ท�าการอยู่	 ณ	 วัดจากแดง	 จ.สมุทร- 
ปราการ	 ด ้วยวิ สัยทัศน ์ของกลุ ่มพุทธบริษัทผู ้ตระหนัก

นับถือมาก	 ฉะน้ันเราก็ต้องระมัดระวัง	 ไม่ให้
เราประมาท	 ไม่ให้หลงอยู่กับโลกธรรมในฝ่ายดี 
อย่างน้อยกต้็องมกีารทดสอบตวัเอง	อาตมากเ็ลย 
ไปเดินคนเดียว	โดยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาดูแล	ท�าสิ่ง
ที่ท�าได้ยาก	ต้องใช้ความอดทนมาก
	 มีความสุขท่ีได้ประสบความส�าเร็จ	แล้วก็ได้
พิสูจน์กับตัวเองเป็นท่ีพอใจว่า	 ถ้ามีผู้อุปัฏฐาก	
อุปถัมภ์	เราก็ไม่ขัดข้อง	แล้วเราก็ยินดีในบุญกุศล 
ทีเ่ขาได้ท�าไว้	แต่ถ้าอยูอ่งค์เดยีว	ไม่มใีครรูจ้กั	ไม่ม ี
ใครสนใจ	เรากอ็ยูไ่ด้	มคีวามสขุไปด้วย	อนัน้ีก็เป็น
คติธรรมของพวกเราด้วยว่า	ถ้ามีกัลยาณมิตร	มีผู้ 
สนับสนุน	มีผู้ให้ความรัก	ให้ความช่วยเหลือ	เป็น 
สิ่งที่ดี	 แต่อย่าประมาท	 เราก็ต้องมีความมั่นใจ 
ในตัวเองด้วยว่า	 ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวย	 
ถ้าเราขาดจากสิง่ทีเ่ราคุน้เคย	หรอืส่ิงสะดวกสบาย	 
เราก็ยังเอาตัวรอดได้เหมือนกัน

“ตายปิฏก”แจก
หนังสือ

ในคุณค่าแห่งพระธรรมตามพระไตรปิฎก	 จึงผลักดันโครงการต่างๆ	 ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ	 ทั้งได้ด�าริ
จัดพิมพ์	 “ตายปิฏก”	 เล่มนี้	 เป็นคู ่มือหนึ่งในการทวนกระแส	 “พิธีกรรม”	 มาสู ่	 
“พิธีธรรม” ส�าหรับชาวพุทธที่ยังต้องตายอยู่บ่อยๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือทบทวนข้อธรรม 
แห่งความไม่ประมาท	 ซึ่งไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้น	 เราก็สามารถหยิบมาศึกษาได้ทุกค�่าเช้า	 
วารสารโพธยิาลัยยนิดมีอบหนงัสอืนีใ้ห้ทกุท่าน	ทีเ่ขียนจดหมายแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
วารสารโพธิยาลัยเพื่อคณะผู้จัดท�าจักได้น�าความคิดเห็นนั้น	 มาปรับปรุงคุณภาพของ
วารสารต่อไป	ส่งความคิดเห็นไปที่	ทพญ.อัจฉรา กล่ินสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@
gmail.com หรือ	เขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์ถึงที่	ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ 
ถนนประโคนชัย ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐	 วงเล็บ 
มุมซองว่า	 (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมา 
ก่อนหนังสือจะหมด	 โปรดแจ้งชื่อและท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน	 เพื่อ
ความสะดวกในการส่งหนังสือถึงท่านอย่างรวดเร็ว
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ตายปิฏก
แนะน�หนังสือ

คณะทํางานติปิฏกสิกขาลัย

	 ในยุคท่ีผู้คนเหินห่างศาสนา	หันมาบูชากาม
วัตถ	ุหลายคนจะเข้าวัด	ก็ต่อเมือ่มญีาต	ิเพือ่น	หรอื
คนที่รู้จักเสียชีวิตลงเท่านั้น	ความตายคงจะเหลือ
เป็นที่มั่นสุดท้าย	ที่ท�าให้คนต่ืนขึ้นมาน้อมระลึก
ถึงความไม่เที่ยง	 และความหมายที่แท้จริงของ
ชีวิตกันบ้าง	 แต่คนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดไปงานศพ 
ก็ท�าไปตามพิธีกรรมเท่านั้น	ถ้าไม่คุยกันเวลาพระ
สวด	ก็มักน่ังหลับ	ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าใดนัก			      
	 ติปิฏกสิกขาลัยจึงเห็นความจ�าเป็นที่จะปรับ
ธรรมเนียมพิธีกรรมที่ท�ากันอยู่ในงานศพ	 ให้ผู ้
ที่มาร่วมได้รับประโยชน์มากขึ้น	โดยให้มีส่วนใน 
การร่วมสาธยายบทพุทธพจน์ที่คัดสรรมาจาก 
พระไตรปิฎก	 น้อมระลึกถึงพุทธวจนะที่เก่ียวกับ
ความตาย	 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมไว้	 เม่ือเวลา



ของเรามาถึง	ดีกว่าจะปล่อยกันไปตามยถากรรม	
โดยไม่มีการเตรียมตัวอะไรไว้บ้างเลย
	 มีบางท่านไม่สบายใจที่ใช้ค�าว่า	“ตาย”	ใน 
หนังสือตายปิฏกนี้	 เพราะเป็นห่วงว่า	 อาจจะมี
ความหมายไปในแง่ลบ	 แล้วคนจะไม่กล้าหยิบ
อ่าน	 จึงเสนอให้ใช้ค�าอื่นที่ไพเราะกว่า	 เพื่อ 
หลีกเลี่ยงค�าว่า	"ตาย"	เช่นค�าว่า	ปรายนปกรณ์* 

เป็นต้น	 แม้ว่าทางคณะผู้เรียบเรียงจะเห็นด้วย
ส่วนหนึ่ง	 แต่ความเห็นส่วนใหญ่	 ยังเห็นว่าควร
ให้คงค�าว่าตายไว้	ด้วยเหตุผลที่จะอธิบายต่อไป	
	 ก่อนอืน่ขออธบิายความหมายของค�าว่า	ตาย 
ให้เข้าใจตรงกันก่อน
	 ค�าว่า	ตาย	มาจากภาษาบาลี	(อ่านว่า	ตา-ยะ) 
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
	 ติภว�	อยติ	คจฺฉตีติ	ตาโย
	 (ติ	บทหน้า	+	อิ	ธาตุ	อิ	เป็น	เอ	เอ	เป็น	อย
	 ติ+อย	 ลบสระหน้า	 ทีฆะสระหลัง	 +	 ณ	
ปัจจัย	ได้เป็น	ตาย)

 ตาย	จึงแปลว่า	“ผู้ก�าลังไปสู่ภพสาม”*
	 องค์ธรรมคือ	ผู้ตาย	(ผู้ก�าลังไปสู่ภพสาม)
	 ขอให้เทียบกับ
 ปรโลกํ เอติ คจฺฉตีติ เปโต 
	 ป	บทหน้า	อิ	ธาตุ	ต	ปัจจัย	(ป	คือปรโลก)	
	 เปต	จึงแปลว่า	“ผู้ไปแล้วสู่ปรโลก”

	 ตามวิเคราะห์นี้	 คนตายคือพวกเราทุกคน	
(ยกเว้นพระอรหันต์)	 ที่ก�าลังเดินทางไปสู ่ภพ 
ทั้งสาม ส่วนคนที่ไปสู่ภพทั้งสามคือปรโลกแล้ว		
ต้องเรียกว่าเปรต	 แต่ปัจจุบันในภาษาไทยที่ใช้ 
กันอยู่	เรากลับไปเรียกศพว่าคนตาย	ที่จริง	ศพก็ 
คอืศพ	เป็นรปูขนัธ์ทีป่ราศจากวญิญาณครองแล้ว 
ส่วนคนที่เคยถือครองรูปน้ัน	หรือโดยปรมัตถ์คือ
นามขันธ์	 	 ที่สันตติของเขาตอนน้ี	 ไปสู่ภพสาม 
ภพใดภพหนึง่ตามกรรมแล้ว	ต้องเรยีกเขาเหล่านัน้ 
ว่าเปตชน	จึงจะถูก	

*ปรายน		แปลว่า	ผู้ไปสู่ภพหน้า *ภพทั้งสาม	หมายถึง		อบายภูมิ		กามสุคติภูมิ		และพรหมภูมิ
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								มีตัวอย่างการใช้ค�าว่าคนตายเป็นพระพุทธ
พจน์	ในธรรมบท
 อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ปมาโท มจฺจุโน ปทํ 
 อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตตฺา ยถา มตา
	 ความไม่ประมาท	 เป็นทางเครื่องถึงอมต-
นิพพาน	ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย	
ชนผู้ไม่ประมาท	 ย่อมไม่ตาย	 ส่วนชนเหล่าใด
ประมาทแล้ว	ย่อมเป็นเหมือนคนตาย
 ตาย	จึงมิใช่ค�าที่มีความหมายในแง่ลบ	แต่ใช้ 
ส�าหรับคนที่ยังประมาทอยู่	 คนที่ยังต้องระหก- 
ระเหินเดินทางไปในภพทัง้สาม	อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ 
เหมือนค�าว่าสัมภเวสี	 ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า 
เป็นผีล่องลอยไปหาที่เกิด	 แต่ที่จริงเราทุกคน 
(ยกเว้นพระอรหันต์)	 ต่างก็เป็นสัมภเวสีด้วยกัน 
ท้ังสิ้น	 เพราะยังแสวงหาที่เกิดกันอยู่	 มีแต่พระ
อรหันต์ที่เรียกว่าภูต	เพราะเป็นแล้ว	(ไม่เป็นอีก)	
จึงไม่แสวงหาที่เกิดในภพใดๆ	อีก
	 ส่วนผู้ที่เข้าใจแจ้งแทงตลอด	 ก็หมดความ
ปรารถนาที่จะเดินทางต่อ	 สิ้นกิเลส	 ที่เรียกว่า		 
สอุปาทิเสสนพิพาน	คอื	“วางได้แล้ว”	กใ็ช้ขันธ์ที่

หมดอุปาทานแล้วนั้น	ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไป 
(เพราะตนเองเสร็จสิ้นกิจแล้ว)	 ตราบจนภพ
ปัจจบุนัของเขาสิน้สดุลง	กถ็งึอนุปาทเิสสนิพพาน 
คือ	“ได้วางแล้ว”	คือได้ปล่อยวางภาระ	คือขันธ์
ทัง้หมด	และไม่ถอืเอาขนัธ์ใดๆ	ขึน้มาใหม่อีกต่อไป 
เขาจึงพ้นจากความตาย	ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป
									ใน	อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  
มีเรื่องที่กล่าวไว้ว่า	 “ครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถี ใน
เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังที่อยู ่ของอุทัย
พราหมณ์ ลําดับนั้น อุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่
บาตรถวายพระผูม้พีระภาคจนเตม็  แม้ครัง้ที ่๒ ... 
แม้ครั้งที่ ๓ เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว 
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังท่ีอยู่ของ
อุทัยพราหมณ์ แม้ในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณ์เอา
ข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคจนเต็มแล้ว 
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระสมณโคดม
น้ีติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบ่อยๆ 
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 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า กสิกรย่อมหว่าน
พืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนา
บ่อยๆ แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ 
ยาจกย่อมขอบ่อยๆ ทานบดีก็ให้บ่อยๆ ทานบดี
ให้บ่อยๆ แล้ว ก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆ ผู้ต้องการ
นํ้านมย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โค
บ่อยๆ บุคคลย่อมลําบากและด้ินรนบ่อยๆ คน
เขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและ
ตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนําซากศพไป 
ป่าช้าบ่อยๆ ส่วนผู ้มีปัญญา ถึงจะเกิดบ่อยๆ 
ก็เพื่อได้มรรค แล้วไม่เกิดอีก  ดังนี้แล”

	 ส่วน	 “ตัวตน”	 ที่ปุถุชนเข้าใจกันว่า	 มี 
เพราะไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้นั้น	 ไม่เคยมี	 
ตอนปัจจุบันน้ีก็ไม่มี	 และจะไม่มีในอนาคตด้วย	
เมื่อละสักกายทิฏฐิได้	 ใจจึงน้อมไปสู่ธรรมชาติ
ที่ไม่ผันแปร	 ที่เรียกว่าพระนิพพาน	 อันเป็น
สัจจะจริงแท้เสมอมา	แต่เรามองไม่เห็น	 เพราะ
ขาดกัลยาณมิตรอย่างเช่นพระพุทธเจ้า	 ที่จะมา
แนะน�าเรา
 ผู้เรียบเรียงจึงหวังว่า หนังสือตายปิฏกน้ี  
จะใช้เป็นคู่มือแง่คิดแนวพุทธสําหรับผู้ที่ยังตาย
กันอยู่บ่อยๆ ให้น้อมนําเอาส่วนหนึ่งที่สําคัญของ
พระไตรปิฎกมาสาธยายและขบคดิไปพร้อมๆ กนั 
ถ้าได้ปัญญาหลุดพ้น ก็จะได้แก่นสารสาระของ
ชวีติกลบัไป แต่ถงึจะยงัไม่เกิดปัญญาขัน้สงูสดุน้ัน 
อย่างน้อยก็จะได้ศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็น
เสบียงใจไว้ ก่อนจะเดินทางต่อไปสู่สัมปรายภพ 
เพ่ือแสวงหาความสิ้นทุกข์กันทุกท่านทุกคน  
เทอญ

	 จะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคจะหยิบยกเรื่อง
ความตายมาให้น้อมคิดพิจารณาอยู่เสมอ	เพราะ
ปุถุชนส่วนใหญ่ไม่อยากคิดถึงเรื่องความตาย	
เนื่องจากระลึกถึงความตายไม่ถูกวิธี	คือไม่ต้ังสต ิ
สงัเวค	(ความสลดสงัเวชใจ)	และญาณ (สมัปชัญญะ 
ความรู้ตัว) เอาไว้	เม่ือไม่ต้ังสติเอาไว้จึงเกิดความ 
โศก	 (เมื่อคนรักตาย)	 หรือเกิดความบันเทิง 
(เมื่อศัตรูตาย)	 เม่ือไม่ตั้งสังเวคะ	 เอาไว้จึงเกิด 
ความท้อแท้ห่อเหี่ยว	เม่ือระลึกถึงความตาย	เม่ือ
ไม่ตัง้ญาณ	เอาไว้	จงึเกดิความสะดุง้กลวัความตาย 
เพราะไม่รู ้ว่า	 สิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่ตัว	 แต่เป็นแค่ 
รูปนามที่เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไปตามธรรมชาติ	

Pdf	file	book 	ไฟล์เสียงสาธยาย	 
on	SoundCloud
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เรียนรู้จากความเสื่อม
ธรรมกถา

พระไพศาล วิสาโล

ของ พุทธศาสนาในอินเดีย
ความเจริญและความเสื่อมของนาลันทา
	 เราได้มาสถานที่แห่งนี้	 ถ้าเราจินตนาการ 
ย้อนไปประมาณพันปีที่แล้ว	เราจะเห็นภาพของ
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่	มีอาคารมากมาย		ผู้คน		
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์จากที่ต่างๆ	 	 เดินทาง 
มาเรียนกันนับหมื่น	ในสมัยพุทธกาล	ศูนย์กลาง
การศึกษาอยู ่ที่ตักศิลา	 ซึ่งอยู ่บริเวณประเทศ
ปากีสถานในปัจจุบัน	 ตักศิลานี้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาที่บุคคลชั้นสูง	หรือแม้แต่คนทั่วไปจาก
มากมายหลายที่มาเรียนกัน	เช่น	พระเจ้าปเสนทิ- 
โกศล	 หรือเสนาบดีคู ่ใจของท่านช่ือพันธุละ 
ที่มีเชื้อเจ้าของเวสาลี	 เป็นธรรมเนียมว่า	 ผู้น�า 
แว ่นแคว ้นต ่างๆ	 ก็ส ่งลูกหลานไปเรียนกัน 
คนเก่งๆ	หลายคน	อย่างหมอชีวกก็ไปเรียนที่น่ัน	
ถ้าสมัยนี้	คนที่มีการศึกษา	มีฐานะ	จะส่งลูกไป
เรียนที่ฮาร์วาร์ด	 หรือมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
เช่น	ออกซ์ฟอร์ด	เคมบริดจ์	อะไรท�านองนั้น

	 ในสมัยพุทธกาล	ตักศิลาก็ถือว่ายิ่งใหญ่	แต่
ก็ยังเทียบไม่ได้กับนาลันทา	 เทียบไม่ได้เลยใน
แง่ความยิ่งใหญ่	 ในแง่การรวมสรรพวิชาความรู้ 
โดยเฉพาะเรือ่งปรชัญาทีล่กึซึง้	แต่ตอนนีน้าลนัทา 
เหลือแค่ซากปรักหักพัง	 เราก็ได้มาเห็นสัจธรรม
ประการหน่ึงว่า	 อะไรก็ตามที่เจริญ	 มันก็ย่อมม ี
ความเสื่อม	 ไม่ช้าก็เร็ว	 จะเจริญยิ่งใหญ่แค่ไหน	
เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก	 ในที่สุดก็ต้อง
เสื่อมไป	 สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	 ย่อม 
ดับไปเป็นธรรมดา	ซ่ึงก็รวมความไปถึงว่า	สิ่งใด 
มีความเจริญ	 ในที่สุดก็ย่อมมีความเสื่อมไปเป็น 
ธรรมดา	เมื่อเราได้มาเห็น	เราก็อย่านึกเสียดาย	 
อย่านึกเสียใจว่า	นาลันทาที่เคยยิ่งใหญ่	ปัจจุบัน 
มีสภาพเหลือแค่ซากปรักหักพัง	 แค่เรารู ้สึก 
เสียดาย	 เสียใจ	 มันก็มีแต่ความทุกข์หรือความ 
เศร้าหมอง	แต่ถ้าเรามองว่า	“อ๋อ	!	น่ีแหละ	สจัธรรม 
ความจริง”	 มันก็จะเกิดปัญญา	 ความเสื่อมของ



มหาวิทยาลัยนาลันทา	ก็สามารถสอนธรรมให้แก ่
เราได้	 ฉะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้	 ความเสื่อมของ 
นาลันทาก็ไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่า	 มันสอนธรรมให้
แก่เราได้	
	 เหมือนกับเวลาเราเจ็บเราป่วย	ถ้าเราเอาแต่
บ่นโวยวาย	 ตีโพยตีพาย	 “ทําไมต้องเป็นฉัน”  
ป่วยกายแล้วทกุข์ใจด้วย	คดิแบบนีก้ซ็�า้เติมตัวเอง	 
ถ้าคนฉลาด	 เขาจะป่วยกาย	 แต่ใจเขาไม่ป่วย	
นอกจากใจไม่ป่วยแล้ว	ใจก็เกิดปัญญาด้วย	คือได ้
เห็นสัจธรรมจากความเจ็บป่วยของตัวว่า	 นี่นะ
สังขารไม่เที่ยง	 ท�าให้เกิดความไม่ประมาทว่า	 
วันนี้เราป่วยเท่าน้ี	 วันหน้าอาจจะหนักกว่านี	้
เพราะฉะนั้นอย่ามามัวตีอกชกหัว	หรือว่าตัดพ้อ
ต่อว่าชะตากรรม	ในเมือ่ตอนนีย้งัมเีวลา	กต้็องรบี 
ท�าความดี	สร้างความเพียร	เพื่อเตรียมรับมือกับ
ความเจ็บป่วยครั้งหน้า	ที่อาจจะหนักหนากว่านี้ 
	 ท�าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	“สังเวชะ”	 สังเวชะ 
คือสังเวช	 เป็นสังเวชแบบพุทธนะ	 ไม่ใช่สังเวช 
แบบไทยที่แปลว่าหดหู ่	 แล้วก็หมดอาลัยตาย
อยากกับชีวิต	อุตส่าห์ท�าความดี	สร้างบุญสร้าง
กุศล	 ท�าไมมาเป็นมะเร็งตอนอายุ	 ๕๐	 อันนี้
เราขาดทุนนะ	 ป่วยทั้งกาย	 ป่วยทั้งใจ	 แต่คน 
ท่ีเขาฉลาด	 เมื่อเจอความเสื่อมที่มาในรูปของ 
ความเจ็บความป่วยก็ดี	ความแก่ก็ดี	หรือว่าธุรกิจ 
ตกต�่า	 อยู ่ในภาวะขาลงก็ดี	 กลับเกิดความ
กระตือรือร้น	 เกิดความไม่ประมาท	หรือว่าเกิด
ปัญญาขึ้นมา
	 เราต้องฉลาดในการมองความเสื่อมให้เป็น	
แม้ว่าความเสื่อมนั้น	 มันจะเป็นความเสื่อมของ
สิ่งท่ีเรารัก	 หรือว่าสิ่งที่เราศรัทธานับถือ	 เช่น	
มหาวิทยาลัยนาลันทานี้	 ชาวพุทธเราผูกพัน 
กับสถานที่นี้	 เป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธ 
ท้ังมวล	ถ้าเราเป็นคนศาสนาอื่น	เราอาจจะไม่ได ้

รู้สึกอะไร	 แต่เราเป็นชาวพุทธก็จะรู้สึกหว่ันไหว
เป็นพิเศษ	ถ้าเราวางใจไม่เป็น	มีท่าทีไม่ถูก	เราก็ 
จะไม่ได้อะไรเลยจากเหตุการณ์เหล่าน้ี	 มีแต่
ความเสียใจและความคับแค้น	แต่ถ้าเรามีปัญญา 
วางท่าทีได้ถูก	 เราก็จะเห็นสัจธรรมความจริง 
ที่ไม่มีใครหนีพ้น	 เป็นบทเรียนคติธรรมในการ 
ด�าเนินชีวิตของเรา	หรือการเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ	 
ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเล็กหรือใหญ่
จุดเสื่อมสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย
	 ตอนน้ี	ถ้าเราพจิารณาไปมากกว่าน้ี	นอกจาก 
เรื่องของสัจธรรมแล้ว	 เรามาพิจารณาถึงความ
เป ็นมาและความเป ็นไปของมหาวิทยาลัย 
นาลันทานี้	 ในแง่หนึ่งเราก็ย่อมรู้สึกเสียดายว่า	
นี้คือจุดเสื่อมสลายของพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดีย	 เพราะหลังจากการถูกเผาท�าลายของ
มหาวิทยาลัยนาลันทา	ก็ตามมาด้วยการฆ่าพระ
ภิกษุสงฆ์เป็นจ�านวนมาก	เผาท�าลายคัมภีร์ที่มีค่า 
ซึ่งถ้าหากไม่มีการผลิตซ�้า	แล้วไปเก็บไว้ที่อื่น	มัน 
ก็จะสูญสลาย	 แบบหาทางเอากลับคืนมาไม่ได้ 
ภาวะเช่นน้ีมีผลกระทบต่อพุทธศาสนามากมาย 
หลายท่านถือว่า	นี่คือเหตุแห่งความเสื่อมสูญของ 
พทุธศาสนาในประเทศอินเดยี	ตัง้แต่	พ.ศ.	๑๗๐๐		
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เกือบพันปีที่แล้ว	 เมื่อเราทราบแบบนี้	 ก็จะเกิด
ความคับแค้น	เกิดความโกรธกองทัพชาวเติร์กนี้ 
แต่อย่างไรก็ตาม	 มีข้อคิดว่า	 ท�าไมศาสนาอื่นที ่
โดนกองทัพชาวเติร์ก	 หรือบางทีเราก็เรียกว่า 
กองทัพมุสลิมนี้ท�าลายเช่นเดียวกัน	 และโดน 
ไม่น้อยไปกว่าพระพุทธศาสนา	ท�าไมเขายังอยู่ได ้
เช่น	ศาสนาฮินดูก็โดนไปไม่ใช่น้อย	แม้แต่ศาสนา 
เชน	 ซึ่งไม่เคยมีความยิ่งใหญ่อย่างศาสนาพุทธ 
ในอินเดีย	 ทุกวันนี้ก็ยังมีคนนับถือกันไม่ใช่น้อย 
ท�าไมจึงจ�าเพาะพุทธศาสนาที่สูญหายไปจาก 
อินเดีย	มันแปลว่าอะไร	
	 มันแปลว่า	 จะต้องมีเหตุปัจจัยมากกว่านั้น	 
มากกว่าการบุกรุกท�าลายของกองทัพเติร์ก	สิ่งนี ้
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา	 บางทีเรามักจะไปโทษ
กองทัพเติร์กหรือกองทัพมุสลิม	 โดยไม่ได้มอง
เปรียบเทียบว่า	 ศาสนาอื่นเขาก็โดนไม่น้อยไป
กว่าพุทธศาสนาเหมือนกัน	แต่ท�าไมเขายังอยู่ได้
	 ถ้าพจิารณาโดยรวมจะพบว่ามนัมเีหตปัุจจยั
อืน่	เหตุปัจจยัอืน่ทีส่�าคญักค็อื	ก่อนทีก่องทพัเตร์ิก 
นีจ้ะมารกุรานท�าร้ายพทุธศาสนา	พทุธศาสนาเอง 
ก็อ่อนแอไปมากแล้ว	เพราะถูกศาสนาฮินดูกลืน	
ศาสนาฮินดูนี้เริ่มกลืนต้ังแต่	 ๕๐๐	 ปีเป็นอย่าง 
น้อย	ก่อนการบุกท�าลายของกองทัพเติร์ก	เพราะ

ศาสนาฮินดูที่จริงก็คือศาสนาพราหมณ์	หลังจาก 
มีพุทธศาสนา	 เขาก็มีการปฏิรูปตัวเองว่าเป็น
ศาสนาฮนิด	ู	เราจะได้ยนิค�า		๒		ค�า		ศาสนาพราหมณ์ 
กับศาสนา ฮินดู 	 ศาสนา ฮินดู ก็คื อศาสนา
พราหมณ์หลังพุทธกาลท่ีเขาเริ่มปรับตัว	 มีการ
ปฏิรูป	 แล้วเขาก็ยืมเอาค�าสอนของพุทธศาสนา
มาใช้หลายอย่าง	 รวมทั้งค�าสอนเรื่องอหิงสา	
แต่ก ่อนน้ีพราหมณ์บูชายัญ	 ฆ่าสัตว์กันเป็น
จ�านวนมาก	แต่พอมาเป็นศาสนาฮินดู	เขาไม่ฆ่า
วัวเลย	 เขาถือว่าวัวเป็นเทพเจ้า	 แล้วหลายคน 
ก็ไม่กินเนื้อสัตว์	 เรียกว่าน�าค�าสอนของพุทธ
ศาสนามาใช้ในการประยุกต์	 ปรับปรุงตัวเอง 
รวมทั้งการมีนักบวช
พุทธศาสนาถูกกลืน
	 แต่ก่อนพราหมณ์ไม่มีธรรมเนียม	ไม่มีบุคคล
หรือสถานะท่ีเราเรียกว่านักบวช	 หรือผู้ปลีกตัว
หลีกเร้น	พราหมณ์มีครอบครัว	แต่พอเป็นศาสนา
ฮินดู	จะเริ่มมีนักบวชที่เรียกว่าสันยาสี	หรือพวก
ที่ประพฤติพรหมจรรย์	 ออกไปปฏิบัติปลีกวิเวก	
เป็นการหยิบยืม	 หรือว่าเลียนแบบพุทธศาสนา
ในบางเรื่อง	 เมื่อปรับตัวแล้วเขาก็เข้มแข็งขึ้นมา	
เข้มแข็งข้ึนมาไม่พอนะ	 เขาก็ยังสามารถที่จะ 
เผยแผ่ค�าสอนท่ีท�าให้พุทธศาสนากลายเป็น 
ส่วนหน่ึงของศาสนาฮินดูไปทีละน้อย	
 ศาสนาพทุธเอง	จะว่าไปกไ็ม่ได้รกัษาหลกัการ 
เลยถูกกลืนไปได้ง่ายๆ	 หลักการท่ีว่าคืออะไร 
คือหลักการพึ่งความเพียรของตัว	ก็คือหลักกรรม 
หลักกรรมนี้	 ในพุทธศาสนาเน้นการอาศัยการ 
กระท�าของตัวเอง	 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง 
การกระท�า	 ศาสนาแห่งความเพียรในสมัย
พุทธกาลมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 “วิริยวาท” 
วิริยวาท	 คือค�าสอนที่ เน ้นเรื่องความเพียร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้

ซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยนาลันทา
ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สอนพระไตรลักษณ์เป็นอย่างดี



เพราะความเพียร”	 ศาสนาพุทธจะไม่เน้นการ
ร้องขอ	ไม่เน้นการวิงวอน	ไม่มีการวิงวอนร้องขอ	
แต่จะเน้นเรื่องการกระท�า	 แต่พุทธศาสนาใน
ระยะหลังนี้	 อาจจะเรียกว่าถูกกลืน	 หรือได้รับ
อิทธิพลของศาสนาฮินดู	เร่ิมมีการร้องขอมากขึ้น	
มีการร้องขอเทพต่างๆ	รวมทั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่	
หรือว่าน�ามาปรับปรุงให้มีลักษณะคล้ายเทวดา
คือพระโพธิสัตว์	 พระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนา
เดมิทเีป็นผู้ท่ีท�าความเพยีร	บ�าเพญ็บารมีเพือ่การ
บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า	 แต่ต่อมาตอนหลัง
พระโพธิสัตว์กลายสภาพคล้ายเทวดา	ที่มีหน้าที ่
หนึ่งก็คือ	ตอบสนองค�าอธิษฐาน	หรือการร้องขอ 
ของชาวพุทธ
	 ที่จริงค�าว่า	 “อธิษฐาน”	 นี้ความหมายเดิม
เป็นบารม	ีเป็นความดี	หมายถงึความต้ังใจแน่วแน่ 
ทีจ่ะท�าสิง่ใดสิง่หนึง่	แต่ไปๆ	มาๆ	ค�าว่าอธิษฐานนี ้
พอมาเป็นภาษาไทยแปลว่า	 “ขอ”	ตรงกันข้าม
เลยนะ	อธิษฐานเดิมเป็นบารมี	ที่จะท�าให้บุคคล
ปุถุชนเป็นพระพุทธเจ้า	 หมายถึงความแน่วแน่
เด็ดเดี่ยว	 ที่จะท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความด	ี
แต่พอกลายเป็นอธิษฐานของไทย	 กลายเป็นว่า
ร้องขอ

	 พุทธศาสนาในอินเดียก่อนหน้าที่กองทัพ
เติร์กจะมารุกราน	 ก็ถูกกลืนไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของศาสนาฮินดูเรื่อยๆ	หรือมิเช่นน้ันก็ย่อหย่อน	
คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมไปทีละน้อย	 แทนที่
จะเน้นการพึ่งตนเอง	พึ่งความเพียร	กลับไปเน้น
เรื่องการร้องขอ	 เรื่องนี้เป็นหลักส�าคัญที่ท�าให้
พุทธศาสนาอ่อนแอ	 พอมาเจอกองทัพเติร์ก	 ก็
เหมือนกับที่เรียกว่า	 “ฟางเส้นสุดท้าย”	 ก็ว่าได้ 
ท�าให้พังพินาศไป	
	 ฉะนั้นเวลาเราจะไปโทษกองทัพเติร์ก	บางท ี
เรากต้็องกลบัมาดวู่า	พทุธศาสนานีม้คีวามอ่อนแอ 
ภายในอย่างไรบ้าง	 ดูว่าค�าสอนหรือการปฏิบัต ิ
ของชาวพุทธมันคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	 ถ้าชาวพุทธในสมัยนั้นรักษาค�าสอน 
เดิมแท้ของพระพุทธเจ้าไว้ได้	เป็นชาวพุทธที่แท้ 
มนักค็งยากท่ีจะเสือ่มสลาย	สาบสญูไปจากอินเดีย	
เพียงเพราะถูกกองทัพเติร์กท�าลายและคุกคาม	 
ที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยนาลันทานี้	 ก็มีส่วนให้ บริเวณพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

ลุมพินี สถานที่ประสูติ ของพระ พุทธเจ้า 
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เกดิความเสือ่มของพุทธศาสนา	คอื	ในความเจริญ 
มันก็มีเมล็ดพันธ์ุแห่งความเส่ือมฝังอยู่	เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยนาลันทา	เป็นศูนย์กลางของพุทธ- 
ศาสนาในอนิเดยีและในภมูภิาคนี	้ฉะนัน้พระภกิษ ุ
สงฆ์จ�านวนไม่น้อยต่างมาศึกษา	มาเรียนกันที่นี	่ 
ท�าให้เกิดสภาพที่เรียกว่ารวมศูนย์	คือพระตาม 
ชนบทรอบนอกก็จะน้อยลง	ต่างหลั่งไหลกันมา 
ที่ศูนย์กลางคือนาลันทา	ความอ่อนแอได้เกิดขึ้นแล้ว 
เพราะว่า	ชนบทรอบนอกนี	้พทุธศาสนาไม่เข้มแขง็ 
เพราะพระสงฆ์พากันมาที่ศูนย์กลาง	เป็นส่วนใหญ่
	 นอกจากนี้	 พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็มาเรียนกัน 
ในเชิงปริยัติ	 เป็นการเรีย นในเรื่ องปรัชญาที่ 
โต้เถียงกัน	เน้นเรื่องการโต้เถียงมากกว่าในการ
ปฏิบัติ	พูดอีกอย่างก็คือ	การปฏิบัติถูกลดความ
ส�าคัญลง	 ไปเน้นเรื่องการศึ กษาในเชิงปริยัติ 
และการถกเถียงกันทางปรัชญา
	 คราวนี้พอนาลันทาถูกท�าลาย	 พระสงฆ์
จ�านวนมากถูกฆ่า	 ชนบทที่อ่อนแออยู่แล้ว	 พอ 
ศูนย ์กลางเสื่อมโทรมไป	 เพราะถูกท�าลาย 
จึงมีปัญหาเรื่องการสืบต่อ	 สืบทอดพระพุทธ- 
ศาสนา	 อีกประการหนึ่ง	 เนื่องจากพระสงฆ  ์
ในนาลันทาได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชา	พอ 
พระราชาถูกกองทัพเติร์กท�าลาย	การสนับสนุน 
จากพระราชาก็หมดไป	 ตรงนี้เองที่ท�าให้พุทธ- 
ศาสนาเสื่อมไปอย่างรวดเร็ว	ซึ่งเหตุการณ์แบบนี ้
เงื่อนไขแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับศาสนาฮินดู
และศาสนาเชน	

พุทธศาสนาในประเทศไทย
	 ถ้าเรานึกภาพอยุธยาตอนที่ถูกท�าลาย	วัดวา
อารามถูกเผา	 ถูกเผาเหมือนกัน	 แต่ท�าไมพุทธ-
ศาสนาจึงสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	ในสมัย
รัชกาลที่	๑	เพราะว่าชนบทยังมีพระจ�านวนมาก	
ที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ขณะที่ส่วนกลาง	พระใน 
อยุธยา	เรียกว่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม	พอถูกท�าลายไป 
พุทธศาสนาในเมืองไทยจึงไม่ถูกกระทบมาก
เท่าไร	ยังมีพระดีอีกมากมาย	อย่างพระสังฆราช
องค์แรกในสมัยรัชกาลที่	๑	น้ี	ก็ได้รับการนิมนต์
มาจากนครศรีธรรมราช	 เรายังมีพระดีอยู่ตาม
ชนบท	ตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆ	มากมาย	เป็น
ลักษณะของพุทธศาสนาในประเทศไทย	 แม้ว่า
ศนูย์กลางถกูท�าลาย	แต่ว่าการฟ้ืนตวัเกิดขึน้อย่าง 
รวดเร็ว	 เพราะชนบทรอบนอก	 หรือว่าหัวเมือง
ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนไปมากนัก	
	 ตรงกันข้ามกับนาลันทา	ที่ศูนย์กลางมีพระ
มากเป็นหมื่น	แต่รอบนอกชนบทมีพระน้อย	แล้ว
พระก็ไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับสังคมชุมชนเท่าไร	
พูดง่ายๆ	คือ	พุทธศาสนาในนาลันทา	พระสงฆ์
ได้รับการอุปถัมภ์จากประชาชนน้อย	 แต่ได้รับ
การอุปถัมภ์จากพระราชามาก	พอพระราชาถูก
ก�าจัด	กองทัพมุสลิมมาบุกรุกท�าลาย	พระในส่วน
กลางก็ถูกท�าลายเหมือนกัน	ไม่สามารถฟื้นตัวได้
เลย	ในแง่น้ีแปลว่า	พุทธศาสนาในสมัยนาลันทา
หรือก่อนนาลันทาด้วยซ�้า	 มีความอ่อนแอและ 

บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา ศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธ

สารนาถ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน



เปราะบางอยู่แล้ว	ภาพลักษณ์ภายนอกดูเข้มแข็ง
แต่ว่าข้างในอ่อนแอ
 ในแง่นี้ก็ไม่ต่างจากพุทธศาสนาในเมืองไทย 
เรามีวัดตั้ง ๓ หมื่น ๔  หม่ืนวัด แต่ละวัดในเมือง 
ในกรุงก็มีอาคาร มีโบสถ์หลังใหญ่  โบสถ์บางแห่ง 
ราคาเป็นพันล้าน แต่ว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์
ภายนอกน้ี  มันก็มีความเปราะบาง  พระทีม่คีณุภาพ 
สามารถสอนญาติโยมได้ ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ 
ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ก็ไม่ได้รับความใส่ใจ 
เดี๋ยวนี้พระหรือเณรที่จะเรียนนักธรรมหรือบาลี 
ก็น้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วที่เรียนอยู่นี้ ก็เรียนด้วย
ความทกุข์ ถึงเวลาจะสอบทหีนึง่ กล็อกข้อสอบกนั 
ทจุริตกนัในห้องสอบ เพยีงเพือ่จะได้ชือ่ว่าสอบผ่าน 
จนกระทั่งคณะสงฆ์พยายามทําทุกวิธี ให้พระ 
ยังสามารถท่ีจะเรียนนักธรรมบาลีกันได้เยอะๆ 
เพราะแรงจูงใจในการเรยีนมน้ีอย ยงัไม่พดูถงึความ 
ประพฤติที่ย่อหย่อน มีข่าวคราวมากมาย มันเป็น
ภาพลวงตา เราต้องไม่ประมาท ต้องตระหนัก
	 ในส่วนของนาลนัทา	จรงิๆ	แล้ว	กองทพัเตร์ิก 
หรือกองทัพมุสลิมเป็นปัจจัยภายนอก	หรือเป็น 
ปัจจัยท้ายๆ	ก่อนหน้านั้นมันมีความเสื่อมอยู่แล้ว 
ฉะน้ัน	ถ้าเราเข้าใจแบบนี	้เราจะเข้าใจสถานการณ์
ที่เป็นจริง	และขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยง
กับส่ิงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน	 เพื่อที่เราจะได้ตั้งอยู ่
ในความไม่ประมาท	 เพราะทุกวันนี้มีการปล่อย 
ข่าวลอืว่ามสุลมิจะมาท�าลายพทุธศาสนา	แล้วชาว 
พทุธเราไม่น้อยกเ็ชือ่กนัว่า	พทุธศาสนาเสือ่มโทรม 
หรือว่าอ่อนแอไปเพราะมุสลิม	เป็นแผนของมุสลิม 
ยิ่งเราฟังข่าว	หรือได้ยินเรื่องราวว่าศาสนาพุทธใน 
อินเดียสูญสลายไปเพราะกองทัพมุสลิม	 มายา
ภาพนี้จะท�าให้เราหันไปมอง	ไปเพ่งโทษภายนอก	
แต่เราลืมที่จะมาดูมาตรวจสอบตัวเราเอง ว่าเรา
มีความเข้มแข็ง หรือมีความอ่อนแอแค่ไหน 

วถิพีทุธในยคุบรโิภคนยิม (ศาสนาใหม่ ภยัของชาวพทุธ)

ศาสนา “บริโภคนิยม”
	 ทุกวันนี้ศาสนาพุทธไม่ได้ถูกกลืนโดยศาสนา 
ฮนิดเูหมอืนเมือ่ก่อน	แต่ก�าลงัถกูกลนืด้วยศาสนา 
ใหม่	 คือ	 “ศาสนาบริโภคนิยม”	 ศาสนาบริโภค
นิยมก�าลังกลืนพุทธศาสนาในระดับที่น่ากลัวไม่
น้อยไปกว่าศาสนาฮินดู	
	 ศาสนาบริโภคนิยมคือศาสนาที่เน้นเรื่อง
วัตถุ	พระจ�านวนไม่น้อย	ชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย 
ไปเน้นเรื่องวัตถุกันมากขึ้น	เราเอาวัตถุเป็นสรณะ 
เราปฏิบัติธรรม	 นับถือพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อ 
ความสุขทางจิตใจ	 แต่เพื่อความม่ังคั่งร�่ารวย	
เวลาเราไปท�าบุญ	ชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย	อยาก 
ได้ยินค�าพูดสั้นๆ	จากพระว่า	“รวย	รวย	 	รวย” 
อยากได้ยนิเท่านี	้พระก็ตอบสนอง	“รวย	รวย	รวย” 
การท�าบุญของชาวพุทธจ�านวนไม่น้อยก็เพื่อความ 
มัง่คัง่	เพือ่ความร�า่รวย	และพระเองจ�านวนไม่น้อย 
ก็ตกอยู่ในอ�านาจของความคิดแบบน้ี	พระเองก็
แข่งกันรวย	เน้นในเรื่องวัตถุมากขึ้น	
 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นศาสนาใหม่ทีก่�าลงัครอบง�า 
พุทธศาสนา	 เรามัวไปมองไปเพ่งโทษข้างนอก 
แต่น่ันคอื	เราก�าลงัหลงทางมากกว่า	พระพทุธเจ้า
ตรัสว่า	“เรือล่มเพราะต้นหน ไม่ใช่เพราะพายุ” 
หมายความว่า	 พายุเป็นปัจจัยภายนอก	 ปัจจัย
ภายในคือต้นหน	ต้นหนอ่อนแอ	 เรือก็ล่ม	พุทธ
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ศาสนาจะเสื่อมได้	ไม่ใช่เพราะใคร	เพราะพุทธ-
บริษัทย่อหย่อน	หรือว่าเราอ่อนแอกันเอง	อันนี้
เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเอาไว้	อย่าไปโทษปัจจัย
ภายนอกมากเกินไป	 เพราะปัญหาท่ีแท้จริงคือ
ปัจจัยภายใน
วิสัยของชาวพุทธ
 อย่างไรก็ตาม	เมื่อเรามาที่นาลันทา	ได้ทราบ
ถึงความเสื่อมของมหาวิทยาลัยเพราะกองทัพ
มุสลิม	 เราก็ต้ังจิตรักษาใจของเราให้ดี	 อย่าให้
ความโกรธ	ความเกลียด	ความอาฆาตพยาบาท 
ครอบง�าจิตใจของเรา	เพราะที่จริงแล้ว	ถ้าเราให้
ความโกรธ	ความเกลียด	มันครอบง�าจิตใจ	ถือว่า
เรายังไม่ได้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างแท้จริง	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “แม้ว่าโจร
จะเอาเลื่อยมาเลื่อยเราให้อวัยวะขาด แต่เมื่อไร
ก็ตาม ถ้าเรามีจิตคิดร้าย หรือว่ามีจิตแปรผัน
เพียงแค่กล่าววาจาชั่วหยาบ ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระองค์” สิ่งที่เราควรจะมีก็คือ	
การรู้จักอดกลั้นและมีจิตเมตตา	ไม่กล่าววาจาชั่ว
หยาบ	ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความ
เมตตา	ด้วยความเอ็นดู	 เป็นวิสัย	 เป็นคุณธรรม
ของชาวพุทธ	 คือมีความเมตตากรุณา	 ไม่ใช่ 
เฉพาะกบัผูท้ีท่�าดีกับเรา	หรือผู้ทีเ่รารกั	แม้กระทัง่
ผู้ที่ท�าร้าย	 มุ่งร้ายกับเรา	 ถึงขั้นท�าร้ายอวัยวะ 
มุ่งร้ายชีวิต	ถ้าเป็นชาวพุทธ	จะอดกล้ัน	ไม่ปล่อย

ให้ความโกรธ	ความเกลียด	เข้ามาครอบง�าจิตใจ	
หรือท�าได้มากกว่านั้นยิ่งดี	 คือมีความเมตตา
กรุณา	เอื้อเฟื้อเกื้อกูล	แม้จะเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก 
แต่ก็เป็นเรื่องที่เราสมควรจะท�าให้ได้	 เพราะว่า
สิ่งเหล่าน้ี	ท�าให้กุศลธรรมเจริญงอกงามในใจของ
เราอย่างแท้จริง	น้ีคือวิสัยของชาวพุทธ
	 ฉะน้ัน	 เราต้องระมัดระวัง	 พอได้ยินได้ฟัง
หรือว่าประสบพบเห็นผู้ที่มุ่งร้ายเรา	 หรือว่ามุ่ง
ร้ายสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรานับถือ	 รวมทั้งจาบจ้วง
พระพุทธเจ้า	เราก็ต้องรักษาใจของเราให้ดี	ระลึก
ถึงค�าสอนของพระองค์	ที่สอนให้เราไม่ปล่อยให้
ความโกรธ		ความเกลยีดครอบง�าใจ		สมัยพุทธกาล
เคยมคีนลทัธต่ิางๆ	จาบจ้วงพระพทุธเจ้า	พระสงฆ์ 
กโ็กรธ	พระพทุธเจ้ากเ็ตอืนว่า	เมือ่ใดกต็ามทีม่คีน
จาบจ้วงพระองค์	ถ้าหากภิกษุมีความโกรธเคือง 
โทษจะเกิดขึ้นกับตน	 คือ	 นอกจากจะมีความ
ทุกข์ใจแล้ว	 ก็ยังพลาดโอกาสในการที่จะชี้แจง
ว่า	 ความไม่จริงคืออะไร	แล้วอะไรคือความจริง	
เพียงแค่โกรธที่เขากล่าววาจาจาบจ้วง	 โทษก็
เกิดขึ้นกับตนแล้ว	 สิ่งที่ควรท�าก็คือ	 แทนที่จะ
โกรธเคือง	ควรชี้แจงว่าความจริงคืออะไร	อะไร
คือสิ่งที่ไม่จริง	
	 น้ีคือวิสัยของชาวพุทธ	อาจจะท�าได้ยากนะ 
แต่ว่ามันก็เป็นแบบฝึกหัดที่จะถือเป็นหลักยึด	ที่
จะช่วยท�าให้เราสามารถจะเอาชนะกิเลส	 หรือ
อารมณ์อกุศลในใจของเราได้	ลองพิจารณาเวลา 
เรามาสถานที่แห่งน้ี	หรือเวลาเราได้ฟังเรื่องราว 
ต่างๆ	ลองวางจิตวางใจให้ถูก	แล้วก็ใช้ทั้งปัญญา 
และกรุณา	 เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ ์
เหล่าน้ี

ที่มา :	แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยนาลันทา	
แคว้นมคธ	อินเดีย		เม่ือ	๒๒	พ.ย.	๒๕๖๑
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เสียงจากศรลัีงกา
สัมภาษณ์

ธีรปัญโญ

 พุทธศาสนาเถรวาทของไทยเรารับมาจากศรีลังกา เรียกว่า เป็นพุทธแบบ “ลังกาวงศ์” แต่เรา
ไม่เคยมีประสบการณ์แบบศรีลังกา ถึงแม้ว่าเราจะเคยเสียเมืองให้กับพม่า แม้เมืองจะถูกพม่าเผา 
แต่เราก็ยังเป็นพุทธอยู่ เราไม่มีประสบการณ์ที่โดนครอบงําจากศาสนาอื่น ดังนั้นเราสามารถเรียนรู ้
จากศรีลังกาได้
 ก่อนหน้านั้น พุทธศาสนาในไทยสมัยอยุธยารุ่งเรืองมาก ดูจากวัดวาอาราม ตํารับตําราแล้ว 
รุ่งเรืองถึงขีดสุด จากน้ันก็ถูกพม่าเผา การเผาเมืองสมัยนั้น เป็นการต่อสู้กันเองเพื่อหาเมืองขึ้น 
ซึ่งเป็นเมืองพุทธทั้งสองฝ่าย ไม่เหมือนกรณีที่มีศาสนาอ่ืนพยายามเข้ามาครอบงํา ซึ่งเราไทยไม่เคยเจอ 
ประสบการณ์แบบท่ีต้องสูญเสียพุทธศาสนาไปเกือบหมด แล้วต้องฟื้นฟูศาสนากลับขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง
 ดังน้ัน จึงอยากทราบว่า “ภัยของเร่ืองนี้อยู่ตรงไหน” “เราควรต้องกลัวในเรื่องใดบ้าง” 
ก็เลยอยากจะนิมนต์ให้ท่านพูดผ่านมุมมองด้านประวัติศาสตร์สักหน่อยว่า “เกิดอะไรขึ้นใน 
ศรีลังกา แล้วพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์น้ันอย่างไร และฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างไร”

 พระอาจารย์ปสาทิกะ :	ถ้าจะดปูระวัติศาสตร์ 
อันยาวนานของศรีลังกา	 เริ่มขึ้นท่ีประมาณป	ี 
พ.ศ.	 ๓๐๐	 ตั้งแต่พระมหินทเถระน�าพระพุทธ- 
ศาสนาจากอินเดียสู่ศรีลังกา	 ในสมัยพระเจ้า 
เทวานัมปิยติสสะ	เรื่อยมา	จนถึงยุคของโปโลน- 
นารุวะ	ประมาณปี	พ.ศ.	๑๗๐๐	ช่วงนั้น	เป็นยุค 

ที่พุทธศาสนารุ่งเรือง	 มีการแปลพระไตรปิฎก
ฉบับบาลีเป็นฉบับภาษาสิงหล	รวมทั้งอรรถกถา
ด้วย	 ซึ่งต่อมาพระพุทธโฆษาจารย์ต้องเดินทาง
จากอินเดีย	 มาแปลพระไตรปิฎกในส่วนของ
อรรถกถาฉบับสิงหล	กลับไปเป็นภาษาบาลี

สัมภาษณ์พระอาจารย์ปสาทิกะ Ven. Pasadika (ชาวศรีลังกา)



	 หลังยุคของพระพุทธโฆษาจารย์	ศรีลังกาก็
เริ่มเขียนฎีกา	 และมีการจารลงในใบลานคัมภีร์
สังคหะ	 อรรถาธิบายขยายความต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็น
สไตล์การรักษาพระพุทธพจน์ของศรีลังกาใน
ยุคต้นๆ	 หลังจากแยกกันตามสายวัดบ้านและ
สายวัดป่า	ปริยัติและปฏิบัติ	ก็ได้รับการอนุรักษ์
สืบทอดคู่กันมาเป็นอย่างดีในศรีลังกา	แต่มีช่วง
เสื่อม	เมื่อราวปี	พ.ศ.	๑๘๐๐	และ	ปี	พ.ศ.	๒๑๐๐	
ช่วงที่เสื่อม	 ก็ไปน�าเอาพุทธศาสนามาจากพม่า
และไทย	 ช่วงที่อุปสมบทวงศ์ยังไม่ขาด	 ก็ได้รับ
การอุปถัมภ์จากชาวพุทธด้วยกันในต่างเมือง	
	 ในช่วงราวปี	พ.ศ.	๑๙๐๐	-	๒๐๐๐	เป็นยุค
ทองของพุทธศาสนาในศรีลังกาอีกครั้ง	มีการส่ง 
พระไปไทยและพม่า	(ส่วนมากไปพม่า)	กัลยาณี 
มหาสีมาที่พม ่า	 ก็ได ้รับการก่อตั้งโดยคณะ 
พระสงฆ์จากศรลีงักา	แล้วหลงัจากนัน้พุทธศาสนา 
ในศรีลังกาก็เริ่มเสื่อมลงอีกครั้ง	 จนประมาณ
ปี	 พ.ศ.	 ๒๑๐๐	 ในช่วงนั้นพวกโปรตุเกสเข้ามา
รุกราน	 พระเจ้าแผ่นดินในยุคน้ันก็ไม่สนับสนุน
พุทธศาสนามากนัก	 เพราะเหตุนี้เราก็เลยต้อง
ผจญกับปัญหามากมาย
	 ช่วงนัน้พทุธศาสนาก็เกอืบจะสูญหายไปจาก	
ศรีลังกา	เป็นอีกครั้งที่เราน�าพุทธศาสนากลับมา
จากประเทศไทยและพม่า	ดังนั้น	พุทธศาสนาใน
ปัจจุบันที่เรามีอยู่	จึงอยู่ในขั้นที่สอง	หมายความ
ว่าเราน�าพุทธศาสนามาจากไทยก่อน	 ที่เรียกว่า	
“สยามนิกาย”	แล้วต่อมาก็จากพม่า	สมัยก่อนนี ้
มีสองประเทศคือ	ประเทศพม่าตอนเหนือ	“อมร- 
ปุระนิกาย”	และพม่าตอนใต้คือ	“รามัญนิกาย” 
เรามีทั้งสองแบบ
	 หลังจากน�าทั้งสามนิกายนี้เข้ามาแล้วระยะ
หนึ่ง	พระทั้งสามนิกายก็ต้องการเริ่มปฏิบัติแบบ
สายวัดป่า	(Forest	Traditions)	พระพากันสนใจ

กรรมฐานสายวัดป่า	 เพราะพวกท่านต้องการ 
เน้นการปฏิบัติ	 ก็เหมือนอย่างพระไทยที่เรียน 
ปริยัติแล้วก็ตระหนักว่า	ตนสามารถที่จะใช้ปริยัติ
เพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติได้	มีตัวอย่างในยุคนี ้
ก็คือ	หลวงปู่มั่น	หลวงพ่อชา	ในเมืองไทย	แล้วเรา 
ก็ยังมีท่านพระอาจารย์มหาสีสยาดอ	พะอ๊อกตอยะ 
สยาดอ	 สวามินสยาดอ	 ท่านเหล่านี้อยู่ในพม่า
ทั้งหมด	จะเห็นว่า	เมื่อเราพูดถึงกรรมฐาน	พระ
เหล่านี้จะเป็นพระกรรมฐานสายวัดป่า	พวกท่าน
เรียนปริยัติมาแล้วทั้งน้ัน	 แล้วก็เรียนได้ดีด้วย	
ก่อนที่จะมาเริ่มสอนสมาธิ

	 ถ้าพูดตามตรง	 ในปัจจุบันน้ีลังกาไม่มีสาย
ปฏิบัติดั้งเดิม	 ตามแนวทางเก ่าแก่ของพระ 
มหาเถระ	ทั้งหมดที่เราฝึกเป็นแนวใหม่	วัดป่าที่
มีอยู่ปัจจุบันน้ีมีอายุไม่เกินสองร้อยปี	อาจจะแค่
ร้อยปีก็ได้	 ในศรีลังกาก็ได้รับอิทธิพลนี้เหมือน
กัน	ศรีลังกาเริ่มมีสายวัดป่า	สยามนิกาย	มีการ
ฝึกกรรมฐานเฉพาะของตัวเอง	รามัญนิกายและ
อมรปุระนิกาย	 ก็มีการฝึกกรรมฐานเฉพาะของ
ตัวเอง	 เพราะฉะนั้น	 พระก็มีกรรมฐานเฉพาะ
ตัวของท่าน
	 ในบรรดานิกายเหล่าน้ี	 ผมเป็นตัวแทน
ขององค์กรที่สังกัด“รามัญนิกาย”	 องค์กรนี้ต้ัง
ขึ้นมา	 หลังจากที่ศรีลังกาได้รับอิสรภาพจาก
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อังกฤษแล้ว	 สาขาแรกเป็นเพียงวัดธรรมดา	 มี
จุดประสงค์หลักก็คือสอนพระในวัดท้ังหมด 
ให้รกัษาและปฏบิตัติามพระวนิยัทีถู่กต้องตรงกนั	
พระเหล่านี	้	ท่านจะรกัษาวินยัข้อไม่จบัเงิน		ไม่ฉนั 
มื้อเย็น	 รักษาศีลทุกข้อ	 ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง	
ท่านรักษาศีลทั้ง	 ๒๒๗	 ข้อ	 อย่างเคร่งครัดและ
ชาญฉลาด	 นี่คือจุดประสงค์หลักของพระมหา-
เถระ	ผู้ริเริ่มสายปฏิบัตินี	้
	 หลังจากนั้นก็มีอีกหลายสายการปฏิบัติ	 ที่
เริ่มขึ้นในศรีลังกา	ซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกัน	เช่น	
กรรมฐานสายวัดป่าของสยามนิกาย	รามัญนิกาย	
และอมรปุระนิกาย	 ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากปี	
พ.ศ.	๒๔๙๐	พระเหล่านี้ท่านเห็นว่า	ท่านสามารถ 
ท�าตามพระวินัยได้ดีและฝึกกรรมฐาน	 (med-
itate)	 ได้	 ก็เลยเริ่มต้นขึ้น	 หลังจากนั้น	 โชคดี
ว่ามีการปฏิบัติกรรมฐานหลงเหลืออยู ่ในกลุ ่ม
มหาเถระของศรีลังกา	 มหาเถระกลุ่มนี้ได้รับ
แรงบันดาลใจจากวิสุทธิมรรค	 และสติปัฏฐาน-
สูตร	 เริ่มสอนสมาธิแนวพุทธให้กับเยาวชนและ 
คฤหสัถ์	กไ็ด้รบัความนยิมมาก	เพราะว่าญาตโิยมที่
ได้อ่านพระสูตรนี้	ก็จะทราบว่า	พระควรประพฤติ 
ปฏิบัติตัวอย่างไร	แล้วพวกเขาก็เห็นว่า	พระท่าน 
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง	 เป็นที่น่าเล่ือมใส 
พวกเขาก็เลยเริ่มสนับสนุน
	 ในช ่วงต ้นของสายวัดป ่าของศรีลั งกา	
ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	มันกระท่อนกระแท่น
มาก	แรกๆ	คนเข้าใจกันว่า	พระกลุ่มนี้แค่อยาก
อวดตนให้เห็นว่าตัวเองปฏิบัติ	 จึงไม่ได้ศรัทธา
อะไร	 แต่ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นว่าท่านปฏิบัติดี 
ก็เลยน ้อมไปในทางจะเกื้อกูล	 และให ้การ
สนับสนุนพระ	ซึ่งเป็นการดีมาก	
	 หลังจากนั้น	ก็ค่อยๆ	พัฒนาไปจนถึงระดับที่
พระสามารถเข้าใจธรรมะได้ดีมาก	แล้วท่านก็เริ่ม

สอนพระสูตร	พระวินัย	และพระอภิธรรม	ในยุค
แรกของสายวัดป่าในศรีลังกา	ทุกๆ	สายนั้น	ท่าน
เริ่มจากปริยัติ	แม้แต่ที่	Yogashrama	Samstha	
ซึ่งเป็นองค์กรของผม	 ในตอนแรกก็มีศูนย์ที ่
เรียกว่า	“ธัมมายตนะ”	วัดป่าที่ดี	จะมีการสร้าง 
ธัมมายตนะไว้ใกล้ๆ	สถานที่ปฏิบัติ	ธัมมายตนะ 
หมายถึง	สถานที่ที่เอาไว้สอนพระวินัย	พระสูตร 
และพระอภิธรรม	 อย่างเดียวกันกับของพระ- 
อาจารย์พะอ๊อกตอยะสยาดอที่พม่า	 คือเมื่อมี
ศูนย์สมาธิใหญ่ๆ	เพื่อฝึกนักกรรมฐาน	ใกล้ๆ	กัน
ก็จะมีศูนย์ปริยัติคู่กันไปเสมอ
	 ส�าหรับสายพะอ๊อกฯ	 มีต่างกันตรงที่เขา
สอนให้นักกรรมฐานฝึกกรรมฐานก่อน	 เมื่อเก่ง
กรรมฐาน	เรียนกรรมฐานจบแล้ว	จึงส่งไปเรียน
ที่ศูนย์ปริยัติ	 แต่ที่ศรีลังกาท�ากลับกัน	 คือเรา
พยายามสอนพระเรื่องพื้นฐานก่อน	 สายวัดป่า
เราจะมีการสอบที่	 Sri	 Kalyani	 Yogashrama	
Samstha
	 ในศรีลังกา	 ถ้าท่านต้องการบวชพระ	ท่าน
ต้องสอบผ่านพระวินัย	 ไม่เหมือนอย่างไทยหรือ
พม่า	 ไม่ใช่ว่า	 จู่ๆ	 ท่านจะสามารถบวชพระได้
ตามประสงค์	 ท่านต้องเรียนพระวินัย	 และต้อง
พิสูจน์ว่าท่านรู้พระวินัยโดยการสอบ	 ถ้าท่านรู้
เรื่องปาราชิกและสังฆาทิเสสดีมาก	 ก็พอเพียงที่



จะสอบผ่านแล้ว	 การท�าคะแนนเกิน	 ๓๐	 ไม่ใช่
เรื่องใหญ่	แค่	๓๐	จาก	๑๐๐	ก็ผ่าน	ถ้าต�่ากว่า	
๓๐	ก็ไม่ผ่าน
	 ข้อสอบถูกออกมาเพ่ือส่งเสริมให้พระศึกษา
เรื่องปาราชิกและสังฆาทิเสสเป็นอย่างน้อย	ท่าน 
ไม่ต้องจ�าพระวินัยทั้งหมด	ซึ่งดีมากส�าหรับพระ 
บวชใหม่	 เพราะไม่ต้องไปอ่านพระวินัยทั้งหมด 
ขณะเดียวกัน	พระจะต้องมเีวลาท�ากรรมฐานทกุวัน 
กแ็ล้วแต่ว่าจะนัง่สมาธิกีช่ั่วโมง	ตามแต่จะก�าหนด 
	 ตอนนี้ที่ศูนย์สมาธิกรรมฐานของเราก็มี
ระบบที่ดีมาก	บนศูนย์ปฏิบัติบนยอดเขา	มีการ
ปิดวาจา	ปฏิบัติกรรมฐานต้ังแต่เช้ายันค�่า	ขณะที ่
ศูนย์ปริยัติบนพื้นล่าง	 มีศูนย์ศึกษาและท�างาน
ต่างๆ	แล้วถ้าเต็มรูปแบบ	จะมีทั้งหมดสามส่วน	
เช่นที่	วัดป่า	นา	อูยานะ	จะมีส่วนที่พระต้องออก
บิณฑบาต	 ฉันวันละมื้อเดียว	 ถือข้อวัตรปฏิบัติ
เหมือนกับพระป่า	แยกออกไปเป็นส่วนที่สาม
	 ศูนย์ปริยัติทุกศูนย์จะสอนทั้งพระวินัย	พระ
สูตร	 และพระอภิธรรมรวมอยู่ในปริยัติ	 ก่อนที่
พระจะเข้าป่าเพื่อไปปฏิบัติกรรมฐานตามล�าพัง	
อย่างน้อยต้องรู้พระวินัยภายใน	๕	พรรษา	และ
ต้องมีความรู ้ในอุบายกรรมฐานอย่างพอเพียง
ด้วย	 ท่านต้องรู ้เทคนิคในการเจริญกรรมฐาน	
(Meditation	Techniques)	อย่างเช่น	ถ้าท่าน
ฝึกอานาปานสติ	 ก็ต้องรู้พื้นฐานเทคนิคในการ
เจริญกรรมฐานแบบนั้น	
	 แค่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระอภิธรรมก็
ช่วยท่านได้ในการปฏิบัติ	อย่างน้อยควรมีความ
รู้ระดับวิสุทธิมรรคในอภิธรรม	 หรือไม่ก็ต้องรู ้
มหาสติปัฏฐานสูตร	พร้อมทั้งอรรถกถา	หลังจาก 
นั้นก็รู้ในระดับอภิธรรม	ที่อธิบายเกี่ยวกับกายา- 
นุปัสสนา	เวทนานุปัสสนา	จิตตานุปัสสนา	และ
ธัมมานุปัสสนา	 คือรู ้อภิธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับ

วิธีการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึงก็นับว่า
เพียงพอแล้ว
	 เหมือนอย่างที่พูดกันว่า	 ถ้าจะเข้าใจการ
ท�างานของจิต	 ก็ต้องรู ้จิตตุปปาทกัณฑ์	 อย่าง
น้อย	 เรื่องจิต	 เจตสิกต้องรู้	 แต่พระส่วนมากที่
ออกธุดงค์ในป่า	 ผู ้ที่ท�ากรรมฐานเก่ง	 ท่านจะ
เก่งอภิธรรมและเก่งวินัยด้วย	 แล้วก็ปฏิบัติตาม 
พระวินัยได้เป็นอย่างดี	 พระสูตรท่านก็ศึกษา	
ผมคิดว่าพระส่วนมาก	 ท่านศึกษาพระสูตรจาก
การอ่านจากพระไตรปิฎก	โดยอ่านค�าอธิบายใน
พระอรรถกถา	มีพระจ�านวนน้อยมากที่จะเข้าไป
เรียนพระสูตรในชั้นเรียน	 ส่วนพระวินัยและ 
พระอภิธรรม	ท่านเรียนกับครูบาอาจารย์
	 แล้วถ้าท่านอยากสอบอภิธรรมก็ได้	หรือไม่
ต้องสอบก็ได้	มีเฉพาะพระวินัยที่บังคับต้องสอบ 
คือพระวินัยในส่วนของพระปาติโมกข์	 แต่ว่าไม่
ได้ให้ต�าแหน่งอะไร	ถ้าอยากจะเป็นพระวินัยธร 
ต้องไปสอบ	พระวินัย	๓	ปี	แล้วก็สอบเป็นพระ
ธรรมธร	 ในส่วนของพระสูตร	 ๓	 ปี	 แล้วก็สอบ 
พระอภิธรรมอกี	๓	ปี	หลงัจากสอบครบ	๙	ปี	ท่าน
ก็จะได้เป็น	“พระตรีปิฏกโกวิทะ”	(พระอาจารย ์
ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก)	แล้วถ้าเรียนจบคอร์ส
กรรมฐานด้วย	ท่านก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น
พระกัมมัฏฐานาจารย์	(พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
กรรมฐาน)	 ก็สามารถมีต�าแหน่งคุณวุฒิได้	 ดังที่
ว่ามาน้ี
	 แต่ก็ไม่จ�าเป็นว่า	 ท่านต้องได้ทั้งหมดท่ีว่า
มาน้ี	พระบางท่านก็สอบพวกน้ีได้ก่อนแล้วสอน	
พระบางท่านก็สอนเลย	 ขึ้นอยู ่กับตัวท่านเอง	
ครูบาอาจารย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า	ท่านสามารถ
ที่จะสอนได้หรือยัง	 ความรู้สิ่งเดียวที่บังคับว่า
ต้องสอบผ่านคือ	พระวินัย	การสอบอ่ืนไม่บังคับ	
แต่ว่า	 ๙๐%	 ของพระที่เป็นพระกรรมฐานใน 
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ศรีลังกาซึ่งผ่านองค์กรของผม	เราส่งเสริมให้เรียน
พระสตูร	พระวนิยั	และพระอภธิรรม			พระส่วนใหญ่
ท่านก็ปฏบัิตติามแนวทางในวิสทุธิมรรค	และถงึแม้ 
ว่า		ท่านจะปฏบัิติตามสตปัิฏฐานสตูร	หรือสตูรอะไร 
กแ็ล้วแต่	แต่ความรู้ในเรือ่งอภธิรรมกย็งัส�าคญัอยู ่
เพราะเมื่อดูอรรถกถา	ก็จะเห็นว่าค�าอธิบายเกี่ยว
กับพระสูตรต่างๆ	ต้องโยงมาถึงความรู้เกี่ยวกับ 
อภิธรรมด้วย	ซึ่งจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นล�าดับๆ	 
ไปจนถึงพระนิพพาน	 ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมาย 
ความว่า	 เราควรจะได้เรียนรู ้พระอภิธรรมใน
ระดับหนึ่ง	 ก่อนที่เราจะออกธุดงค์ไปปฏิบัติเอง
ในป่าตามล�าพัง
สาํหรบัยคุปัจจบุนั ท่านมองภัยพระพทุธศาสนา 
ในศรีลังกาเป็นอย่างไร
พระอาจารย์ปสาทิกะ :	ในศรีลังกา	ก็เหมือนกัน
กับประเทศอื่น	ในพม่าและในไทยก็มีปริยัติและ
ปฏิบัติ	ในศรีลังกาเราใช้ทั้ง	Forest	Traditions	
และ	 Temple	 Traditions	 (อรัญญวาสี	 และ	
คามวาสี)	 ไม่ทราบว่า	 ท�าไมในไทยและพม่าจึง
มักพูดถึงสายปฏิบัติและปริยัติแยกกัน
	 	ในศรีลังกาทั้งสองแบบนี้เรียนทั้งปริยัติและ
ปฏิบัติ	แล้วจากนั้นก็แบ่งเป็นฝ่ายคามวาสี	(บ้าน)	
และอรัญญวาสี	(ป่า)	“ฝ่ายคามวาสี”	ศึกษาเล่า
เรียนปริยัติท่ีโรงเรียน	 ที่ภาษาศรีลังกาเรียกว่า	
“ปริเวณะ”	ซึ่งเป็นศูนย์ปริยัติ	พระจะเรียนภาษา

บาล	ีภาษาสนัสกฤต	ภาษาสงิหล	ทกุภาษาเรยีนไป 
ถงึระดบัทีไ่ปต่อไวยากรณ์ในพระไตรปิฎกได้	พระ 
เหล่าน้ี	ท่านก็จะท�ากรรมฐาน	คือปฏิบัติไปด้วย 
แต่ว่าเน้นที่ปริยัติมากกว่า	 ปฏิบัติก็นิดหน่อย 
ขณะเดียวกัน	ก็มีงานให้พระวัดบ้าน	(คามวาสี) 
ท�า	เมื่อพระอยู่ที่วัดก็อาจต้องไปงานพิธีศพ	งาน 
ถวายสังฆทาน	ชาวพุทธทั้งหลาย	จะนิมนต์พระ 
ไปท�ากิจต่างๆ	 ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
หลายสิ่งหลายอย่างมาก	
	 ส่วน	 “อรัญญวาสี”	 นั้น	 ท่านเน้นปฏิบัติ
มากกว่าปริยัติ	ท่านเป็นอิสระจากกิจต่าง	ๆ 	ท่าน 
ก็เลยไม่มีภัยในเรื่องนี้	แต่ภัยที่ว่านี้	พระบ้านหรือ 
คามวาสใีนศรลีงักา	ท่านต้องประสบ	เพราะความ 
ล�าบากด้านเศรษฐกจิในชีวติประจ�าวัน	และปัญหา 
ในชุมชนที่ท่านอยู่	เพราะท่านอยู่ในเมือง	ถึงแม ้
พระต้องการจะฝึกกรรมฐานแบบเข้มข้น	 มันก็ 
เป็นการยาก	พระเหล่าน้ีบางครั้งก็รู้สึกผิด	ที่ท�า 
อะไรไม่ตรงกับพระวินัย	 นั่นเป็นปัญหาหนึ่ง 
ที่พระบ้านท่านต้องประสบ	เพราะท่านไม่มีเวลา 
พอที่จะท�ากรรมฐาน	ไม่มีพ้ืนที่ที่จะท�ากรรมฐาน	 
น่ันก็เป็นภัยข้อหน่ึงของท่าน
	 อกีอย่าง		ตอนนีพ้ระกต้็องมบีทบาทใหม่ๆ		มาก 
เหลอืเกนิในสงัคมทกุวนันี	้ตัง้แต่อายพุรรษายงัน้อย 
ท�าให้ท่านได้รับอิทธิพลจากภายนอกมากดดันมาก 
เผชิญภัยอันตรายมาก	 เพราะว่าท่านอยู่ใกล้กับ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่
	 ถ้าไปดูพระป่า	 จะเห็นว่าภัยของท่านน้อย 
กว่า	เพราะว่าท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในวัดและ 
ชมุชนสงฆ์	คนทีม่าวดัสายวดัป่า	ก็เข้าใจว่าต้องมา 
ท�างานร่วมกับพระป่า	 อาจจะช่วยสนับสนุนให้ 
พระปา่ได้รกัษาวินยัได้เครง่ครัด	พระใหมก่็เลยได้ 
รับอิทธิพลเรื่องข้อวัตรปฏิบัติจากพระสายวัดป่า 
ไปมากกว่า
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	 แต่ว่าส�าหรับพระป่าในศรีลังกาทุกวันนี้ม ี
เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์		อนิเทอร์เนต็		อะไรเหล่านี	้ 
มันเหมือนกับว่ามีโรงมหรสพไว้กับตัวเอง	อยาก 
จะดอูะไรเม่ือไรกดู็ได้	อยากท�าอะไรเมือ่ไร	กท็�าได้ 
ถ้ามีสมาร์ทโฟนอย่างเดียว	แม้แต่เรื่องการเงินก็ 
ท�าได้	 ซื้อของออนไลน์	 อะไรพวกนี้มันค่อนข้าง 
อันตรายทีเดียว	เพราะเหตุนี้เราเลยตระหนักว่า 
เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์เหล่านี	้เป็นภยัคกุคามใหญ่ 
ในหมู่พระป่าสมัยนี้
	 อีกอย่างก็คือ	ตอนนี้เรามีพระป่ามากกว่าใน 
อดีต	 นับว่าโชคดี	 พระป่าเริ่มเพิ่มจ�านวน	 มีคน 
สนใจการปฏิบัติกรรมฐานสายวัดป่า	 และได้รับ 
การสนับสนุนเพิ่มขึ้นด้วย	แต่เมื่อท่านได้รับลาภ
สกัการะเพิม่ขึน้	เป็นทีย่อมรบัของสังคมกว้างขวาง 
ขึ้น	 มันก็เป็นภัยอีกข้อหนึ่ง	 เพราะลาภสักการะ 
เหล่านั้น	สามารถเปลี่ยนใจท่านผู้ปฏิบัติได้ง่าย
 สิ่งนี้ค่อยๆ	 เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ	 พระ
บางรปูก็เริม่ห่างจากสายวดัป่าไปแล้ว	มคีวามโน้ม
เอียงมาทางสายวัดบ้านในเมืองมากกว่า	 เพราะ 
ว่ามีผู้สนับสนุน	มีผู้บริจาคทาน	พระท่านก็ชอบ 
ที่จะรับนิมนต์ไปที่บ้านโยมเพื่อรับถวายทาน 
สวดมนต์	สวดงานศพ	กิจนิมนต์ต่างๆ	สิ่งเหล่านี้ 
เป็นการส่งเสริมให้พระหนุ่มๆ	คลุกคลีกับชุมชน 
มากขึ้นและออกห่างจากการปฏิบัติภาวนาบน
มรรควิถี	ซึ่งก็เป็นปัญหามากอีกข้อหนึ่ง	
 สรุป	ภัยส�าหรับพระป่ากรรมฐานในศรีลังกา	
ข้อแรกก็คือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และ
อะไรจ�าพวกนัน้		ข้อสอง		พระกรรมฐานเข้าไปวุน่วาย 
กับชุมชนมากเกินควร	ข้อสาม	เราให้ความส�าคัญ 
กับเงินทองที่ได้รับจากญาติโยม	
	 แต่ผมก็ไม่กลัวท่ีจะบอกว่า	 ผมอยากให้คน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลพระด้วยการสร้างกุฏิดีๆ ถวาย 
ยกตัวอย่าง	 สมัยก่อนพระเราอยู่กุฏิที่สร้างจาก 

ดินโคลน	 มีหลังคาใบจาก	 บางครั้งก็มียุงเข้ามา	 
งูก็เข้ามากัดพระตายได้	อันตราย	!	ในช่วงหลังน้ี 
ที่พระได้รับความช่วยเหลือดีิ	 ก็มีการสร้างกุฏิ 
ซีเมนต์สร้างห้องปูกระเบื้อง	บางทีมีแอร์	บางที 
ก็มีท�าห้องน�้าคุณภาพดีอยู่ข้างในกุฏิเลย	ผมไม่มี
ปัญหาในเรื่องนี้	เพราะคิดว่าท�าให้มีโอกาสสร้าง
บุญได้มากขึ้นพระที่ท่านได้ให้มามาก	 ท่านก็ได้
รับมากก็เพราะมีผลบุญมาก	 ท่านท�าบุญมาด	ี 
ถ้าญาติโยมสามารถจะช่วยให้พระได้อยู่ดีขึ้น	 
มันก็ย่อมเป็นการดี
	 มีความเชื่อที่ผิดอยู่อย่างหน่ึงในหมู่คฤหัสถ์
ว่า	 พระควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ซอมซ่อ	 ที่ไม่
ค่อยดี	 น่ันผิดแล้ว	 ชาวบ้านอยู่ในบ้านที่สะดวก
สบาย	พระก็เหมือนกัน	ถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้พระ
อยู่ในที่สะดวกสบายได้บ้าง	เพราะท่านก็จะได้ท�า 
กรรมฐานได้ดี	สัปปายะ	น่ันเป็นเรื่องดี	
	 แต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่า	ยิ่งได้รับลาภสักการะ 
เงินทองมาก	 เงินบริจาคพวกน้ี	 มาจากประเทศ 
ทางเอเชีย	 เช่น	 สิงคโปร์	 จีน	 มาเลเซีย	 ไต้หวัน	
อินโดนีเซีย	 เพราะมีเงินบริจาคพวกน้ี	 ท�าให  ้
พระป่าตอนนี้เริ่มคิดด้วยเหมือนกันว่า	จะเอาเงิน 
ไปท�าอะไร	เพราะมีเงินมาก	การปลูกสร้างนี่เป็น 
เรื่องดี	 ไม่มีปัญหา	 ซื้อรถก็พอโอเคอยู่	 เพราะ 
พระจะได้เดินทางสะดวก	ท่านสามารถสร้างศาลา 
ที่สะดวกสบาย	วิหารส�าหรับบูชาพระพุทธรูป
กุฏิกรรมฐาน	มีรถยนต์ดีๆ	สักสองสามคันถ้าเป็น 
วัดใหญ่	แต่ถ้ามากไปกว่าน้ัน	อย่างเช่น	สร้างโรง
พยาบาล	หรือโครงการอะไรใหญ่ๆ	ยิ่งไปกว่านั้น 
บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่า	 ต่อไปพระจะเอาเงิน 
มาลงทุนในตลาดหุ้น	หรืออาจจะสร้างหรือลงทุน 
อะไรต่างๆ	นานา	ผมกเ็ลยคิดวา่เปน็การดทีี่จะมา 
คุยกันในประเด็นน้ี	เรื่องน้ีมันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น	แต่
ปัญหาคงจะตามมาแน่
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	 ภัยอีกด้านหนึ่งของพระป่ากรรมฐานก็คือ 
พระจะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของ 
ชมุชน	แทนทีจ่ะได้ท�ากรรมฐานเพือ่ความหลุดพ้น 
จากทุกข์	อันเป็นงานของพระป่า	ตอนนี้เราก�าลัง
เผชญิกับปัญหานัน้อยู	่เวลาออกไปข้างนอกกต้็อง 
ไปช่วยคนข้างนอก	แทนที่จะได้กระท�ากิจอันควร
กลับกลายเป็นเดินออกนอกเส้นทางมรรค
	 ส่วนอีกมุมหนึ่งในทางกลับกัน	เป็นภัยที่ผม
สังเกตเห็นก็คือ	พระป่าพยายามแยกตัวออกจาก
พระอื่น บอกว่า “เราเป็นพระป่า เราไม่เหมือน 
พระอื่นๆ ” ไม่ควรจะคิดอย่างนั้น	เพราะว่า	ท�า
อย่างนั้น	 จะมีอันตรายมากๆ	 ในระยะยาว	 ยิ่ง 
แบ่งแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย	 สถานการณ์ยิ่ง 
จะตึงเครียด	ใครก็ตาม	ไม่ว่ามาจากสายวัดเมือง 
หรอืวดัป่า	สามารถทีจ่ะเข้าป่าไปปฏิบัติกรรมฐาน 
และก็สามารถที่จะเข้าเมือง	 เพื่อศึกษาเล่าเรียน 
หรือท�ากิจต่างๆ	 ได้	 ไม่ควรที่จะขึ้นทะเบียนว่า 
เราเป็นพระป่า	เราเป็นพระบ้าน
	 ถ้าหากแบ่งแยกกนัมาก	ว่าท่านเป็นพระบ้าน 
ท่านไม่ต้องมาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่	 หรือท่านเป็น
พระป่า	 ท่านไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องในเมือง	 ไม่
ควรจะมีอะไรแบบนั้น	ตัวอย่างเช่น	มีพระบางรูป
ที่เดินบนมรรควิถีจริงๆ	ท่านก็ไปบิณฑบาต	ท�าไม 
ถึงไปบิณฑบาต	 “เพื่อที่จะได้ลดตัวตน”	 แต่ถ้า
ตอนไปบณิฑบาตคดิว่า	เราเป็นพระบณิฑบาต	เรา

ไม่เหมือนพระอืน่	น่ีเท่ากับสร้าง	“มานะ”	เพิม่ข้ึน 
มาแล้ว	แทนที่จะลดมานะ	ฉันใดก็ฉันน้ัน
ในแง่ของภัยจากศาสนาอื่น
 ถ้าพดูถงึเฉพาะสายวดัป่า	พระป่าเราไม่มภียั 
คุกคามโดยตรงจากมุสลิม	คริสเตียน	ทมิฬ	ฮินดู 
เพราะสายวัดป่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	
ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทผลักดันอะไรในสังคม	 จะ 
กลบักนัด้วยซํา้ คอืชาวมสุลมิ ชาวครสิต์ ชาวฮนิดู 
ก็มาเรียนกรรมฐานกับเราเหมือนกัน จริงๆ  แล้ว 
มันมีความสมานสามัคคีกันทางศาสนาอยู่	เพราะ 
พระสายวัดป่านี่เปิดกว้างกับโลกมากกว่าสายอื่น 
มีศูนย์ปฏิบัติสอนกรรมฐานกระจายกันอยู่ทั่วโลก	 
มกีารพบปะแลกเปลีย่นกบัคนต่างชาต	ิต่างศาสนา 
ก็เลยท�าให้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ศาสนาอื่น
 ในศรีลังกา	 พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�า 
ชาติ	พวกศาสนาอื่น	บางทีเขารู้สึกว่าถูกกดขี่หรือ 
เป็นรองเพราะพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ�า
ชาต	ิ	เหน็ได้จากมคีนแสดงความไม่พอใจ		จรงิๆ		แล้ว 
ทั้งสองฝ่ายต่างก็แสดงความไม่พอใจ	ฝ่ายมุสลิม 
คริสต์	 ฮินดู	 บอกว่าพวกเขาถูกกดขี่โดยรัฐบาล 
ชาวพุทธ	เรียกร้องว่า	พวกเขามีสิ่งอ�านวยความ 
สะดวกน้อยกว่า	ส่วนฝ่ายพุทธก็บอกว่า	เราเป็น 
ชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้	แต่เราก็ยังไม่ได้อะไร 
ที่เราควรได้	พวกมุสลิม	คริสต์	ฮินดู	ต่างหากที่ได้ 
สิทธ์ิข้ามหน้าข้ามตาเรา	ทั้งสองฝ่ายต่างก็แสดง
ความไม่พอใจกันเรื่องน้ี
	 ถ้าไปดูย่านของพวกคริสต์	มุสลิม	ทมิฬ	ท่าน 
ก็จะเห็นว่า	 พวกเขาโดดเด่นมากในศาสนาของ
เขาเอง	ถ้าท่านมาดูฝ่ายพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่	
ก็จะเห็นความโดดเด่นของศาสนาในย่านของเขา	
ทุกท่ีควรจะถูกแบ่งให้กับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน	
มันก็แย่หน่อย	 เพราะทั้งสองฝ่ายบ่นรัฐบาลว่า 
ไม่ให้ความเป็นธรรม	สังคมไม่เป็นธรรม

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในศรีลังกา
คือหนึ่งในวิถีพุทธที่ส่งต่อสืบทอดกันมาชัดเจน
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เห็นประโยชน์อะไรในการที่พุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาประจําชาติ เพราะในไทยเรา ถกเถียง 
เรื่องนี้กันมายาวนาน เรายังไม่มีศาสนาประจํา 
ชาติที่เป็นทางการ
พระอาจารย์ปสาทิกะ : ในศรีลังกา กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญระบุว่า เป็นประเทศสิงหลพุทธ แต่ว่า 
ตอนนี้ (รัฐธรรมนูญ) เปลี่ยนแล้ว ผมไม่แน่ใจ 
เรื่องนี้ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า พม่าก็บอกว่า 
เขาเป ็นประเทศพุทธ ในไทยคนส ่วนใหญ่ 
ประมาณ ๙๐% เป็นชาวพุทธ ก็น่าจะประกาศ
เป็นประเทศพุทธ 
 ผมเองอยากเสนอรัฐบาลไทย ให้ระบุว่า  
ประเทศไทยเป็นประเทศไทยพุทธ เหมือนกับ 
ท่ีศรีลังกาก็ได้รับรองว่าเป็นประเทศสิงหลพุทธ 
มันจะช่วยในการเผยแผ่ศาสนาของพระได ้
เพราะเมื่อรัฐบาลระบุอย่างนั้นแล้ว	แน่นอนว่ารัฐ 
ต้องสนับสนุน	 ตามหลักรัฐธรรมนูญ	 ก็ต้องท�า 
ตามเสียงส่วนมากนะ	 ปัจจุบันพุทธในศรีลังกา 
ประมาณ	๗๐	กว่าเปอร์เซ็นต์	เมื่อรัฐบาลยื่นมือ 
สนับสนุน	ก็จะมีความช่วยเหลือมหาศาลตามมา 
เป็นล�าดับ	แม้แต่ในยุคของพระพุทธเจ้าเอง	ถ้า 

พระเจ้าแผ่นดินไม่สนับสนุน	ก็คงเผยแผ่ไปไม่ได ้
ไกล	 อย่างสมัยที่พระเจ้าอโศกส่งพระธรรมทูต
มาเผยแผ่ศาสนาใน	 ๙	 ประเทศตอนน้ัน	 คือถ้า
พระเจ้าแผ่นดินไม่อุปถัมภ์พระศาสนา	 ก็จะท�า 
อย่างน้ันไม่ได้	การท่ีประเทศอปุถมัภ์ค้ําชศูาสนา 
นี่สําคัญมากในการเผยแผ่ศาสนา
	 ผมคิดว่าศรีลังกาและพม่ามีพุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาประจ�าชาต	ิประเทศไทยกน่็าจะมเีหมือนกนั 
เพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สามัคคีกัน	 
ไม่เหมอืนศาสนาอ่ืน	เพราะฉะน้ันหากมีการสนับ- 
สนนุจากรฐับาล	ชาวพทุธท่ีเป็นชาวพทุธจรงิๆ	จะไม่
ท�าร้ายผูอ้ืน่	คือหากศาสนาอืน่ไม่สดุโต่งแล้ว	กอ็ยูใ่น 
สังคมกนัได้อยา่งสันติ	ตา่งกบัศาสนาอืน่	หากวา่เขา 
เป็นใหญ่	 เขาจะไม่แม้แต่จะให้คนศาสนาอื่น 
อยู่อาศัย	เขาต้องการให้ออกจากประเทศของเขาไป	 
 ธีรปัญโญ : ขอบคุณมากครับ สําหรับข้อคิด 
เรื่องภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
หวังว่าชาวไทยคงจะได้นําเอาไปพิจารณาทบทวน 
และคงเป็นประโยชน์ในการช่วยกันเตรียมการไว ้
รับมือกับภัยของพระพุทธศาสนาในบ้านเราบ้าง
นะครับ

	 นอกจากนี้	 ได้เดินทางไปศึกษาวิธีการปฏิบัติ 
แนวทางของท่านพะอ๊อกตอยะสยาดอที่พม่าด้วย 
เคยมาเรียนกรรมฐานสายวัดป่าในประเทศไทยอยู่
ระยะหนึ่ง	 ท่านจึงมีความเข้าใจพอสมควรเก่ียวกับ
กรรมฐานสายวัดป่าในประเทศไทย	 ศรีลังกา	 และ
พม่า
	 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสมาคมกรรมฐาน 
ในศรีลังกา	 และสมาคม	 Buddhist	 Meditation	
Association	 of	 Australia	 มีประสบการณ์สอน
กรรมฐานและธรรมะในยุโรป	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	
ออสเตรเลีย	และสอนวินัยให้กับ	Lokuttara	Train-
ing	Center	ที่เมืองออรังกาบัด	อินเดียด้วย

ประวัติพระอาจารย์ปสาทิกะ (Ven. Pasadika)
 เป็นชาวศรีลังกาโดยก�าเนิด	 ก่อนบวชเรียน
ด ้านวิทยาศาสตร ์และสื่อมวลชน	 ท�าธุรกิจอยู  ่
ช่วงสั้นๆ	 ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะกับพระอาจารย ์
วิปัสสีเถระ	 และพระอาจารย์วิมลญาณมหาเถระ	 

ซ่ึงสอนกรรมฐานตามหลกัสติปัฏฐาน	หลงับวช 
แล้วสังกัดท่ี	 Sri	 Kalyani	 Yogashrama	
Samstha	ซึ่งเป็นวัดป่าสายกรรมฐานเก่าแก่ 
ที่ส�าคัญในศรีลังกา	(รามักญนิกาย)
			เคยฝึกกรรมฐานที่วัดป่า	Na	Uyana	และ
วัดป่าอีกหลายแห่ง	 ได้ศึกษาพระวินัย	 และ
ธรรมะจากที่นั่น
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แลหลัง

เหตุผลที่แปลหนังสือ The Great Debate
 เหตุการณ์ครั้งนี้ส�าคัญมากที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกา 
คือเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา 
เป็นเรื่องที่พระเถระรูปหนึ่งในศรีลังกา	ลุกขึ้นมา 
ปกป้องพระพทุธศาสนา	จากภยัทีน่กัสอนศาสนา
คริสต์ก่อข้ึน	และเป็นเหตุการณ์ที่เมืองไทยเรายัง 
ไม่ค่อยรู้ในเรื่องนี้	ผมเห็นว่าน่าจะได้เอามาแปล
ให้ชาวพุทธไทยได้อ่าน	 ได้ทราบความเป็นไป	
เพราะว่าศรีลังกานี้เขาผ่านวิกฤตศาสนามา	พุทธ 
ศาสนาจะล่มสลายมาหลายครั้งหลายหนแล้ว	 
จึงมีเรื่องน่าสนใจ	ให้เรียนรู้มากมาย
	 ในช่วงท่ีประเทศในแถบตะวันตกมาปกครอง 
ศรีลังกาอยู่ถึง	๔๐๐	กว่าปี	ท�าให้ศาสนาพุทธใน 
ศรีลังกาที่เคยเข้มแข็ง	เสื่อมลงไปมาก	จนถึงขั้น 
ที่เรียกว่า	 เกือบจะหมดสิ้นไปจากศรีลังกาจริงๆ	

ท่านพระคุณานันทะเถระ	 ซึ่งเป็นพระเถระที่ 
ทรงคุณวุฒิ	มากด้วยความรู้ความสามารถ	ได้ลุก 
ขึน้มาแสดงเทศนา	ปลกุเร้าความรูสึ้กรกัหวงแหน
พระพุทธศาสนา	 ให้เกิดขึ้นในบรรดาชาวพุทธ 
ศรีลังกา	 แล้วก็น�าพากันฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาเป็น 
การใหญ่	 ในที่สุดพระพุทธศาสนาในศรีลังกาก ็
เจรญิขึน้มาอกีครัง้หน่ึงจนกระทัง่ทกุวนัน้ี	น่ันเป็น 
เหตุการณ์ที่ส�าคัญมาก	 ควรที่ชาวพุทธทั้งหลาย 
จะได้ศึกษา	ผมจึงแปลหนังสือเล่มน้ีออกมา
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	 ชีวิตของท่านอาจารย์คุณานันทะก็เป็นชีวิต
ที่น่ามหัศจรรย์	 ท่านเกิดในครอบครัวคริสต์	 ตัว
ท่านเองเมื่อตอนเป็นเด็ก	 มีชื่อแบบโปรตุเกสว่า
มิเกล แมนดิส สิลวา	 เพราะได้อิทธิพลฝรั่งและ
ท่านเป็นคริสต์ด้วย	ญาติของท่านก็มีทั้งฝ่ายพุทธ
และฝ่ายคริสต์	แต่ว่าท่านชอบเข้าทั้งโบสถ์คริสต์
ทั้งวัดพุทธ	ไปโบสถ์ก็ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิล	มาวัด 
ก็ศึกษาพระไตรปิฎก	ท่านศึกษาทั้งสองฝ่าย	ท่าน
เรียนเก่งเชี่ยวชาญทั้งสองศาสนา	แต่ในที่สุดหลัง
จากที่รู้ศาสนาทั้งสองแล้ว	ท่านก็เลือกพระพุทธ
ศาสนา	
	 เหตุการณ์นี้เรียกว่าเป็นการโต้วาทะธรรม 
ระหว่างศาสนาพทุธกบัศาสนาครสิต์	มข้ึีนหลายครัง้ 
ครั้งส�าคัญที่สุดก็ที่เมืองปานะดุระ	 (Panadura	
Mahavadaya)	ใกล้เมืองโคลัมโบ	หนังสือเล่มนี้
พูดถึงการโต้วาทะธรรมครั้งนี้เป็นหลัก
ก่อนมาเป็นหนังสือ
 การโต้วาทีคร้ังนั้น	 มีผลพวงมาจากการ
ปฏบิตัศิาสนกจิของ	ท่านอาจารย์คณุานนัทะ	ท่าน 
พยายามเขียนบทความ	แสดงธรรมเทศนา	และ
เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ	มีผลงาน 
มากมาย	จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าท่านต้องออกมาโต้
วาทะธรรมกับตัวแทนของทางฝ่ายศาสนาคริสต์
	 ศรีลังกาเคยถูกประเทศที่เป็นนักล่าอาณา- 
นิคมจากตะวันตกมาปกครอง	มีโปรตุเกส	ฮอล- 
แลนด์และอังกฤษ	 สมัยของท่านคุณานันทะ 
เป ็นช ่วง ท่ี อังกฤษมาปกครอง 
มีนโยบายที่จะเปลี่ยนศาสนาของ
ชาวศรีลังกาทั้งหลาย	 ให้หันมา 
นับถือศาสนาคริสต ์	 พยายาม
ทุกวิถีทางที่จะท�าลายพระพุทธ
ศาสนา	 และเปลี่ยนคนศรีลังกา
ให้หันไปนับถือศาสนาคริสต์ให้ได้

	 วิธีการหนึ่งที่นักเผยแผ่ศาสนาชาวตะวันตก	
(คริสต์)	ท�ากันก็คือ	แสดงเทศนากล่าวประณาม
โจมตีพระพุทธศาสนา	 กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่า
เป็นซาตาน	 พระธรรมค�าสอนเป็นสิ่งไร้สาระ 
พระสงฆ์เป็นคนบาป	 ไม่ประกอบอาชีพ	 เป็น
บุคคลที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม	เป็นต้น	พยายาม
ทุกวิถีทางที่จะท�าให้ชาวพุทธเสื่อมศรัทธาจาก
พระรัตนตรัย	 ไปนับถือศาสนาคริสต์	 ก็ได้ผล
มากพอสมควร	 เน่ืองจากว่าเป็นชนชั้นปกครอง
มีอ�านาจอยู่ในมือเต็มที่	 มีพละก�าลัง	 และการ
ท�างานมีประสิทธิภาพมาก	 มุ ่งมั่นที่จะน�าเอา
ศาสนาคริสต์มาเผยแผ่ในศรีลังกา
	 นกัเขยีนคนหนึง่ชือ่	เจมส์ เดอ อลัวสิ (James 
de Alwis)	เคยท�านายไว้ว่า	พระพุทธศาสนาใน 
ศรีลังกาน้ัน	 จะสิ้นสูญไปก่อนจะสิ้นสุดคริสต์
ศตวรรษที่	๑๙	แล้วก็ดูท่าจะเป็นจริง	เพราะว่า 
ยุคนั้นเป ็นยุคที่พระพุทธศาสนาตกต�่าที่สุด 
พระสงฆ์ในเมืองใหญ่	 ไม่ค่อยกล้าท่ีจะออกไป 
ปรากฏตัวในที่สาธารณะ	 ชาวพุทธเองก็ไม่กล้า 
ประกาศตนเป็นพทุธมามกะ	แล้วอังกฤษก็ยงัห้าม 
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	 เช่น	 งาน
เฉลิมฉลองวิสาขบูชา	 ซ่ึงเป็นวันส�าคัญที่สุด
ก็ถูกห้ามไม่ให ้จัดและมีหนังสือ	 มีบทความ
ของชาวคริสต์ออกมามากมาย	 โจมตีท�าลาย
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง	 ซ�้าร้ายยังมีเรื่อง
ราวที่ศาลอังกฤษในศรีลังกาตัดสินประหารชีวิต

พระสงฆ์ไปหลายรูปด้วยข้อหา
เป็นกบฏ	 และทหารอังกฤษ 
เคยบุกรุกจับกุมพระถึงในวัด
ด้วย	 เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรง
มากในประวัติศาสตร์ช่วงหลัง
ของศรีลังกา		
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	 ท่านคุณานันทเถระมีความ 
รู้ในทางพระพุทธศาสนา	 และ 
ครสิต์ศาสนาเป็นอย่างด	ีท่านจงึ 
ถือเป็นภารกิจท่ีจะต้องโต้ตอบ
ศาสนาคริสต ์	 ไม ่ เหมือนกับ 
ชาวพุทธทั่วไปที่จะวาง	อุเบกขา 
ไม่ไปโต้ตอบ	 กลัวจะเกิดความ
แตกแยก	 แต่ท่านคุณานันทะไม่ได้เป็นแบบนั้น	
ถ้ามีบทความของคริสต์ออกมาต�าหนิติเตียน
พระพุทธศาสนาอย่างไร	 ท่านก็จะเขียนโต้ตอบ
ทันที
	 ถ้ามีบาทหลวงหรือผู้สอนศาสนาคริสต์พูด
อะไรที่ไม่ดี	 หรือไม่ถูกต้องเก่ียวกับพุทธศาสนา	
ท่านจะโต้ตอบทันที	 เช่น	 ถ้าบาทหลวงนั้นพูด
ในโบสถ์ของเขาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในแง่ไม่ดี 
ท่านก็จะไปเปิดเวทีแสดงธรรมที่หน้าโบสถ์คริสต์
นั้นเลย	 คือไปแก้ไขไปป่าวประกาศความจริง
ของพระพุทธศาสนาในบริเวณนั้น	ท�าอย่างนี้มา
ตลอด	จนกระทั่งพวกนักสอนศาสนาคริสต์ขอท้า
โต้วาทะธรรมกับท่าน	ซึ่งท่านก็รับค�าท้าแล้วก็มี
การตั้งกติกาและข้อตกลงกัน	 มีการบันทึกเรื่อง
ราวและเนื้อหาของการโต้วาทะธรรมนั้นไว้ด้วย
	 การโต้วาทะธรรมแต่ละครั้ง	 จะมีผู้บันทึก
แล้วน�ามาตีพิมพ์	ที่เป็นหลักเป็นฐาน	มีอยู่	๕	ครั้ง 
ด้วยกัน	มีการตีพิมพ์เผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง 
มีหนังสือเล่มหน่ึงช่ือว่า	“ปัญจมหาวาทยะ”	คือ 
การโต้วาทะธรรมครั้งส�าคัญ	 ๕	 ครั้ง	 ซึ่งครั้ง
สุดท้าย ถือว่าเป็นคร้ังสําคัญที่สุด	เพราะว่าเป็น 
การเจอกันระหว่างนักสอนศาสนาคริสต์ที่มีชื่อ 
เสียงที่สุดในขณะนั้น	และท่านคุณานันทะก็เป็น
หัวหอกในการโต้ตอบกับพวกคริสต์เพราะฉะนั้น
จึงเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมาก	 และมีการบันทึก
ข้อความทุกค�าพูดของผู้โต้วาทะธรรมนั้น	 แล้ว

เอามาตีพิมพ์เป็นเล่ม	มกีารแปล
ออกมาเป็นภาษาต่างๆ	ด้วย	ผม 
จึงน�าเรื่องเหล่านี้มาแปลเป็น
ภาษาไทยครับ
ท่านคุณานันทะสู้กับคาทอลิก
หรือโปรเตสแตนต์
ในศรีลังกา	 มีทั้งสายคาทอลิก 

และโปรเตสแตนต์	 แต่ว่าบรรดานักสอนศาสนา
ที่มาโต้วาทะธรรมกับท่านอาจารย์คุณานันทะ
น้ัน	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกแบ๊บติสต์	 (Baptist)	
เป็นสายหน่ึงของโปรเตสแตนต์	 ซ่ึงเป็นนิกาย
หลักในประเทศอังกฤษ	มีความเข้มแข็งมาก	แล้ว
บรรดานักสอนศาสนาของนิกายน้ี	 จะถูกฝึกฝน
อบรม	 ให้มีความเชี่ยวชาญในการแสดงเทศนา
เป็นพิเศษเลยทีเดียว
	 นักสอนศาสนาสายแบ๊บติสต์นี้	เรามีค�าศัพท์
เรียกว่า	 ศิษยาภิบาล	 ล้วนแล้วแต่เชี่ยวชาญ	 มี
บางท่านเคยบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามา
ก่อน	แต่ว่าลาสิกขาแล้ว	 ไปเป็นนักสอนศาสนา
คริสต์	 ถ้าในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเป็น	
“ปรากฏการณ์คุณานนัทะ”	เลยทเีดยีว	เพราะว่า 
ท่านเป็นวีรบุรุษ	เป็นผู้เก่งกล้าสามารถ	ที่ลุกขึ้น 
มาตอบโต้กับนักสอนศาสนาของพวกนักล่า
อาณานิคม	ที่มาปกครองศรีลังกาอยู่ในขณะน้ัน		
การโต้วาทีครั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษสนับสนุนไหม
 เขาไม่ได้แสดงท่าทสีนับสนุนชดัเจนนัก	เพยีง 
แต่ฝ่ายครสิต์มคีวามหวงัอยูลึ่กๆ	ว่าท่านคณุานนัทะ 
จะถูกโค่นลง	 จะต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายคริสต์ใน
ท่ามกลางที่สาธารณะ	 ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีท่ี
ฝ่ายคริสต์จะแสดงให้ชาวพุทธที่มาประชุมกัน
เป็นเรือนหมื่น	ได้เห็นถึงความประเสริฐเลิศเลอ
ของคริสต์ธรรม	 และจะได้ฟังค�าสอนจากคริสต์
ในวาระนี้กันอย่างเต็มที่	พวกเขามุ่งหวังอย่างนั้น
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	 ผู้ที่มาโต้วาทะกับท่านคุณานันทะ	 เป็นนัก
สอนศาสนาที่เก่งที่สุด	 ชื่อว่า	 เดวิด เดอ สิลวา 
(David	de	Silva)	แล้วอีกคนหนึ่งชื่อ	เอฟ. เอส.  
สิรมิานน์ (F.S. Sirimann)	เป็นนกัพดูทีเ่ยีย่มยอด 
ท่ีสุดของเขา	เวลาแสดงเทศนา	แม้แต่ชาวพุทธที ่
ได้ฟังยังเคลิ้มเลย	เขาอ้างคัมภีร์อะไรต่ออะไรมา 
หักล้างศาสนาพุทธในการแสดงเทศนาของเขาได้ 
ผลมาแล้ว	ดังนั้น	เขาจึงเช่ือม่ันว่า	จะสามารถล้ม 
ท่านคุณานันทะได้ต่อหน้าสาธารณชน	กะจะท�า 
ให้เหน็เป็นประจกัษ์เลยว่า	ศาสนาครสิต์เหนอืกว่า 
พระพุทธศาสนา
	 เรื่องนี้เกิดจากการที่ศิษยาภิบาล	เดวิด	เดอ	 
สิลวา	 เทศน์ในโบสถ์ของเขา	 โจมตีพระพุทธ- 
ศาสนา	อาทิตย์ต่อมา	ท่านคุณานันทะก็ไปเทศน์
ท่ีหน้าโบสถ์นั้นบ้าง	 แล้วก็เล่นงานบทเทศนา
ของฝ่ายคริสต์อย่างเต็มที่	 พอเล่นงานเขาอย่าง
นั้น	 เขาก็เลยท้า	 ถ้าแน่จริงก็มาพูดกันต่อหน้า
สาธารณชน	ประกาศเป็น	Debate	เลย
ชาวพุทธมาฟังเรือนหม่ืน ชาวครสิต์เป็นฝ่ายท้า 
ไม่มาฟังหรือ  
 ใช่ครับ	ฝ่ายคริสต์ท้า	คือคนในศรีลังกา	ถึง 
แม้ว่าศาสนาคริสต์ก�าลังเผยแพร่ไปอย่างมากก ็
ตามที	 แต่ส่วนใหญ่ของผู ้คน	 Majority	 ก็ยัง
เป็นชาวพุทธอยู ่	 แต่เป็นชาวพุทธที่ตกอยู ่ใน
สถานการณ์ย�่าแย่มาก	 ชาวพุทธที่ถูกกดขี่	 ถ้า
หากว่าเขาสามารถล้มท่านคุณานันทะให้แพ้ได้
ในท่ีสาธารณะ	 ศาสนาคริสต์จะพุ ่งสุดขีดเลย	
ชาวคริสต์ก็ไปฟังกันมาก	แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีชาว
พุทธจ�านวนมากกว่าอยู่ดี
มกีตกิาอย่างไรและใครเป็นคณะกรรมการตดัสนิ
 การโต้วาทะธรรมครั้งที่ผมน�ามาแปลนั้น 
มขีึน้สองวนั	คอืวนัที	่๒๖	กบั	๒๘	สิงหาคม	๒๔๑๖	
เขามีกติกากันว่า	การโต้วาทะธรรมน้ี	ต้องมีความ

ยุติธรรม	 ทั้งสองฝ่ายจะได้พูดหน่ึงชั่วโมงในแต่ 
ละรอบเท่ากัน	เริ่มต้ังแต่	๘.๐๐	-	๙.๐๐	น.	ทาง 
ฝ่ายคริสต์จะมีสิทธิ์พูดก่อน	 โดยจะชี้ให้เห็นว่า
ศาสนาพุทธไม่ดีอย่างไร	มีข้อบกพร่องในค�าสอน
อย่างไร	 สอนผิดๆ	 อย่างไร	 พร้อมกับแสดงให้
เห็นว่าศาสนาคริสต์ดีอย่างไร	มีค�าสอนและหลัก
ความเชื่อที่ประเสริฐเพียงใด	 จากน้ัน	 ๙.๐๐	 – 
๑๐.๐๐	 น.	 ทางฝ่ายพุทธก็จะมีโอกาสมาชี้แจง	 
ก็ต้องแก้ว่า	 ที่ฝ ่ายคริสต์พูดมานั้นไม่ถูกต้อง
อย่างไร	ค�าสอนในศาสนาพุทธถูกต้องดีงามและ 
มีเหตุผลอย่างไร	 พร้อมกับอธิบายชี้ ให ้เห็น
ความผิดพลาดและความไร้เหตุผลในค�าสอน
ของศาสนาคริสต์ด้วย	 ข้อตกลงเปิดโอกาสและ
เสรีภาพอย่างเต็มที่อย่างน้ี
	 กิจกรรมโต้วาทะธรรมนี้มีทั้งภาคเช้ากับ 
ภาคบ่าย	ภาคเช้าสองรอบ	คือฝ่ายคริสต์พูดแล้ว
ก็ฝ่ายพุทธพูด	 ให้เวลาฝ่ายละ	๑	ชั่วโมง	พอถึง
เวลา	๑๐	โมงก็ยุติ	เริ่มรอบบ่ายเวลาบ่าย	๓	โมง
ก็แบบนี้อีก	สลับกันพูดฝ่ายละ	๑	ชั่วโมง	จบรอบ
สุดท้ายเวลา	๕	โมงเย็น	ในวันต่อไปคือวันที่	๒๘	
สิงหาคม	 ก็เป็นแบบเดียวกัน	 ทั้งสองฝ่ายน้ันได้
เวลาเท่ากัน	 สุดแต่ว่าจะเอาอะไรขึ้นมาวิพากษ์
วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่ง	แล้วจะหยิบยกหลักธรรมใน
ฝ่ายของตนมาอธิบายอย่างไรก็ว่ากันไป
 มีคณะกรรมการ	คือ
ท่านผู้พิพากษาศาลสูงสุด 
ในขณะนั้นเป็นประธาน	
แล้วก็มีกรรมการ	ทั้งฝ่าย 
พุทธและฝ่ายคริสต์เท่า 
กัน	เพื่อดูแลความเรียบ- 
ร้อยและมีการตั้งกติกา
ว่า	ค�าอ้างทุกค�า	ทุกบท 
อะไรก็ตามจะต ้องท�า
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เป็นลายลักษณ์อักษร	 ระบุแหล่งที่อ้างมาจาก
พระคัมภีร์	ไม่ใช่ว่าเอามาอ้างแล้วพอจบบอกว่า
ไม่ได้อ้าง	ต้องมีที่มาที่ไปของค�าอ้างทั้งหมด	แล้ว
ก็ต้องมีนักชวเลขเป็นทีมเลย	 จดตามแล้วก็เอา
ที่จดมาเทียบเคียงกัน	 เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว	ทั้ง 
สองฝ่ายก็จะต้องตรวจตราว่า	ที่บันทึกนี้ถูกต้อง
ตามที่แต่ละฝ่ายได้พูดไว้	 แล้วให้ผู ้พูดลงนาม
รับรอง	เขาท�าเป็นระบบมาก	แต่คณะกรรมการ
ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแพ้ชนะ	 เรื่องนั้นเป็นเรื่องของ
คนฟังจะตัดสินใจเอง
ใครเป็นผู้ตัดสินว่าท่านคุณานันทะเถระมีชัยชนะ 
ในการโต้วาที
 ในเวลาที่การโต้วาทะธรรมนั้นเกิดขึ้น	 เมื่อ
วันที่	๒๖	กับ	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๖	ในบันทึก
นั้นบอกว่า	เม่ือการโต้วาทะธรรมสิ้นสุดลง	ผู้ที่มา
ฟังต่างพากันเปล่งสาธุการอย่างกึกก้อง	 มีการ
เฉลิมฉลองชัยชนะของท่านคุณานันทะ	ในฐานะ
ที่ท่านประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม	สามารถ
หักล้างข้อโต้แย้ง	และการประณามหยามเหยียด
ของศาสนาคริสต์ได้	ยิ่งไปกว่านั้น	พวกชาวพุทธ
เกิดการตื่นตัวกันมาก
	 ตอนแรก	 ทางฝ่ายคริสต์มีความคาดหมาย
ว่า	เมื่อการโต้วาทะธรรมสิ้นสุดลง	จะต้องปรากฏ
แก่ชาวพุทธทั้งหลายที่มาฟังนั้นว่าศาสนาคริสต์
เหนือกว่าพุทธศาสนาอย่างไร	 แต่กลับปรากฏ
ว่าชาวพุทธที่เคยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์	
ก็กลับมานับถือพระพุทธศาสนา	ส่วนชาวคริสต์
ที่ไม่สนใจพุทธศาสนามาก่อน	ก็หันมาศึกษาพุทธ
ศาสนาเป็นการใหญ่
	 ความรู ้สึกนี้	 แผ่ขยายไปทั่วเกาะศรีลังกา	
หนังสือพิมพ์	The	Times	of	Ceylon	ได้น�าเอา
ค�าโต้วาทะธรรมของทั้งสองฝ่ายมาตีพิมพ์ลงใน 
หนังสือพิมพ์	และเนื่องจากเหตุการณ์การโต้วาทะ 

ธรรมครั้งน้ี	 เป็นเรื่องใหญ่และส�าคัญมาก	 จึงมี
นักหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศมาท�าข่าว	และ
กระจายข่าวนั้นออกไป	หนังสือพิมพ์เหล่านั้นต่าง
ยกย่องการโต้วาทะ	การแสดงความคิดเห็นของ
ทางฝ่ายพระพุทธศาสนาว่า	เป็นการแสดงความ
คิดเห็นที่มีเหตุมีผล	 และสามารถหักล้างฝ่าย
คริสต์ศาสนาท่ีมาโจมตีเหยียดหยามพระพุทธ
ศาสนาได้ส�าเร็จ
	 เวลาที่โต้วาทะกันน้ี	เขาใช้ค�าพูดตรงไปตรง
มามาก	ไม่มีการอ้อมค้อม	ไม่มีการเกรงใจ	ฉะนั้น	
เวลาที่เราอ่านเรื่องนี้	จะเห็นได้เลยว่า	ทั้ง	๒	ฝ่าย	
ต่างก็พยายามหักล้างกันอย่างเต็มที่	 โจมตีกัน
อย่างเต็มก�าลัง	 ดังน้ันถ้อยค�าที่ตีพิมพ์ออกไป	
เมื่อแปลเป็นภาษาต่างๆ	 แล้ว	 ท�าให้เห็นได้ชัด
ว่าทางพระพุทธศาสนานั้น	เป็นหลักธรรมที่มีเหต ุ
มีผล	แล้วก็สามารถหักล้างการโจมตีของศาสนา
คริสต์ได้
	 ผลที่ส�าคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมมากก็คือ	
ตอนน้ันมชีาวอเมรกัินคนหน่ึง	ชือ่ว่า	เจมส์ มาร์ตนิ 
พีเบิลส์	 (J.M.	 Peebles)	 เป็นนักเดินทางและ 
เป็นนักเขียนด้วย	ได้มาอยูท่ีศ่รลีงักาพอด	ีเขาเป็น 
ผู้หนึ่งที่อยู ่ในเหตุการณ์	 แล้วเอา	 copy	 ของ
หนังสือพิมพ์	 The	 Times	 of	 Ceylon	 น้ันไป 
พอกลับไปอเมริกาแล้ว	 ก็เอาหนังสือเล่มน้ีไป 
ตีพิมพ์	ให้ชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า	Buddhism	and	
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Christianity	 Face	 to	 Face	 หมายความว่า 
การเผชิญหน้ากันระหว่างพระพุทธศาสนากับ
คริสต์ศาสนา	แล้วก็เขียนค�าน�าลงไป
	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ.	๒๔๑๖	กว่าที่
หนงัสอืเล่มนีจ้ะออกไปสูท้่องตลาดปีพ.ศ.	๒๔๒๑	 
หนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ในอเมริกา	และในที่สุด
ก็ไปตกอยู่ในมือของบุคคลส�าคัญคนหนึ่ง	ซึ่งต่อ
มามีบทบาทเป็นอย่างมาก	ในการฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาในศรีลังกา	บุคคลท่านนั้นคือ	นายพันเอก 
เฮนรี สตีล โอลคอต	(Colonel	Henry	Steel	
Olcott)	เป็นทหารชาวอเมริกัน	ยศพันเอก	เป็น
นักเขียนและเป็นนักกฎหมาย	 เดิมเขามีความ
สนใจค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณ	 ศึกษาเกี่ยว
กับศาสนาอยู่แล้ว	 พออ่านหนังสือเล่มนี้	 เขาก็
ตัดสินใจเดินทางไปศรีลังกาทันที	 แสดงให้เห็น 
ว่าหนังสือเล่มนี้	 มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ที่ 
แสวงหาสัจธรรมมากเพียงไร
	 เขาเดินทางมาถึงศรีลังกา	 ในวันที่ 	 ๒๑ 
พฤษภาคม	 ๒๔๒๓	 แล้วก็ได้ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนา	ในที่สุดได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 
คือเปลี่ยนจากศาสนาคริสต์หันมานับถือพระ- 
พุทธศาสนา	และเมื่อเขานับถือพระพุทธศาสนา
แล้วก็ท�าทุกวิถีทาง	 ในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาในศรีลังกา	เขาเป็นก�าลังที่ส�าคัญมาก
	 เขาอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจัง	ถึงขนาดว่าเดินทางไปอังกฤษ	เพื่อไปพูด
ในรัฐสภา	ถึงการที่รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมาย	

ห้ามไม่ให้ชาวพุทธชุมนุมกันประกอบพิธีทาง
ศาสนา	เช่น	วันวิสาขบูชา	ในที่สุดรัฐบาลอังกฤษ
ก็ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้	ในปี	๒๔๒๘	ชาวพุทธจึง
สามารถท�าพิธีต่างๆ	ในวันวิสาขบูชาได้	เป็นการ
เฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก	 หลังจากที่ถูก
ห้ามไปนานหลายสิบปี
	 นอกจากน้ี	พนัเอกเฮนร ียังเป็นผูท่ี้คิดทําธง 
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา (ธงฉัพพรรณ 
รังสี)	ร่วมกันกับคณะสงฆ์และชาวศรีลังกา	ซึ่งใช้
กันเป็นสากลมาจนกระทั่งทุกวันน้ี
	 บคุคลทีส่�าคญัอกีคนหนึง่กค็อื	ท่านอนาคารกิ
ธรรมปาละ	ซ่ึงเป็นล่ามให้	ท่านพนัเอก	เฮนร	ีเวลา 
ไปพูดปลุกเร้าคนศรีลังกาทั่วประเทศ	 ให้ลุกขึ้น 
มารักษาพระพุทธศาสนา	ท่านอนาคาริก	ธรรม- 
ปาละ	 ต่อมาก็กลายมาเป็นนักเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาคนส�าคัญ	 ท่านอุทิศตนให้กับพระพุทธ
ศาสนาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต	 ถึงกับไป
ต่อสู้เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาในอินเดียด้วย
 เหตุการณ ์นี้ มาช ่ วย
กระตุ ้นผู ้คนให ้ตื่นตัวขึ้น
อย่างมาก	แล้วสือ่กเ็สนอข่าว 
ทางหนังสือพิมพ์ไปอย่าง
กว ้างไกลสู ่นานาอารย- 
ประเทศ	 อย่างมาดามบลา
วาตสก้ี	(Helena	Petrovna 
Blavatsky)	 ชาวรัสเซีย
เป็นอีกท่านหน่ึง	 ที่หันมา 
สนใจพระพุทธศาสนา	อันนี้ 
ก็ เป ็นผลพวงที่ เรี ยกว ่ า 
Chain	 Reaction	 มันเป็นห่วงโซ่ที่ต ่อเนื่อง 
กันมา	 ต้ังแต่การโต้วาทะธรรมครั้งน้ัน	 ซึ่งเป็น 
ปรากฏการณ์ที่ส�าคัญมาก	 เป็นจุดหักเหในการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของศรีลังกา

พันเอกเฮนรี สตีล โอลคอต กับธงฉัพพรรณรังสี
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ผลงานสําคัญอีกอันหนึ่งของพันเอกเฮนรี 
โอลคอต คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 ท่านพันเอก	 เฮนรี	 ท่านมาจากประเทศ
อเมริกา	 ซึ่งที่นั่นมีโรงเรียน	 Sunday	 School	
สอนคัมภีร์ไบเบิล	วันอาทิตย์	 เด็กๆ	จะไปเรียน
พระวจนะ	ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิล	เป็นกิจกรรมที่
ส�าคัญมาก	ท่านเห็นว่า สิ่งสําคัญที่จะช่วยฟื้นฟู
พระพุทธศาสนานั้นก็คือสิ่งน้ี ต้องมีโรงเรียน 
วันอาทิตย์ขึ้นมา	 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส 
ศึกษาพระพุทธศาสนา
	 ซึ่งผลงานอันน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญใน
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา	 เพราะถ้าไม่ได้ศึกษา
พระพุทธศาสนามาแต่เล็ก	ความรู้ทางพระพุทธ
ศาสนาก็จะอ่อนแอ	ความสนใจก็จะน้อย	แต่ถ้า
มีความสนใจต้ังแต่เล็ก	เม่ือโตขึ้นมาก็จะเป็นชาว
พุทธที่ดี	 เพราะฉะนั้น	 เขาจึงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 โรงเรียนแห่งแรก 
มีชื่อว่า	 “ธรรมราชาวิทยาลัย”	 ต่อมาโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็มีกระจายทั่วทั้ง
เกาะศรีลังกาเลยทีเดียว
	 การเปิดโรงเรียนวันอาทิตย์	ท่านเปิดตามวัด 
คือวัดแต่ละแห่งอยู่ในเมืองบ้าง	 ในหมู่บ้านบ้าง 
พอถึงวันอาทิตย์	เด็กหยุดเรียน	เด็กก็มาที่วัด	มา
ท่องบ่นสวดมนต์	 มาฟังพระที่วัดอธิบายธรรมะ	
ฉะน้ัน	 ก็ไม่ต้องใช้ทุน	 เพราะมีสถานที่อยู่แล้ว	
และพระกเ็ป็นผูส้อน	เมือ่เดก็เข้าวัด	ญาตโิยมกม็า 
ท�าบุญกับวัด	จัดหาอาหารให้	บางวัดมีนักเรียน
วันอาทิตย์ถึงสี่พันคน	 คือหมู่บ้านโดยรอบและ
เมืองที่ใกล้กับวัด	 มีเด็กเท่าไรก็มาเรียนที่วัดนี ้
รวมกัน	เพราะบางวัดเล็ก	จัดเป็นโรงเรียนไม่ได้	 
เด็กก็มาเรียนที่วัดซึ่งมีจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 
	 ทุกวันน้ีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	
ก็ยังมีการด�าเนินการอยู่อย่างแข็งขัน	และได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล	มีงบประมาณ	มีคณะ
ท�างาน	 แล้วก็มีต�ารับต�าราพร้อมสรรพส�าหรับ
เด็กได้เรียนพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังใน
วันอาทิตย์ด้วย	 รัฐบาลออกกฎหมายสนับสนุน
การศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวันอาทิตย์	
คือมีกรมวิชาการที่สร้าง	“หลักสูตรของโรงเรียน
วันอาทิตย์”	ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศเลย	
ทั่วประเทศจะเรียนต�าราเล่มเดียวกัน	ซึ่งผลิตโดย
คณะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒ	ิผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ	จนเป็นที่แน่ใจได้ว่า	จะไม่มี
สิ่งใดผิดเพี้ยนไปจากค�าสอนเดิมของพระพุทธ
ศาสนา	 เพราะฉะน้ัน	 คนศรีลังกาจะมีความรู ้
ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในแนวเดียวกัน 
ไม่แตกกัน	ไม่ขัดแย้งกัน	เพราะเมื่อเริ่มเรียนตอน
เป็นเด็กก็เรียนจากต�าราเล่มเดียวกันทั้งประเทศ
	 ตัวช่วยหน่ึงก็คอื	รฐับาลออกกฎหมายว่าใน
ช่วง ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ของวนัอาทิตย์ สถาบนั
การศึกษาต่างๆ จะเปิดสอนไม่ได้	เช่น	โรงเรียน
ที่ติววิชาภาษาอังกฤษ	วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาเลข	
วิชาเคมี	อะไรก็ตามที	จะเปิดสอนที่สถาบันของ
ตัวเองในเวลาน้ันไม่ได้	เหตุผลเพราะว่า ถ้าหาก
เปิดให้ติววิชาเหล่านั้น เด็กก็จะไปเรียนวิชาอื่นๆ 
กันหมด ไม่มาเรียนพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึง
ห้าม ระหว่าง ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สงวนเอาไว ้
สําหรับเด็กเรียนพระพุทธศาสนาเท่านั้น	 ถ้า
สถาบันไหนเปิดสอนในเวลาน้ัน	 จะถูกสั่งปิด 
ถือเป็นการลงโทษ



 อีกตัวช่วยหนึ่งก็คือ วิชาพระพุทธศาสนา 
ทีเ่ด็กเรยีนในโรงเรยีนวนัอาทิตย์ สามารถเอามา 
ช่วยคะแนนวิชาอืน่ๆ ในเวลาทีส่อบเอนทรานซ์ 
เช่นว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	คะแนนวิชาอื่น
ไม่พอ	 แต่คะแนนวิชาพุทธศาสนาที่โรงเรียน 
วันอาทิตย์ดี	 สามารถเอาไปช่วยกันได้	 และถ้า 
ใครเรียนพระพุทธศาสนาไม่ขาดเลย	เขาเรียกว่า	 
Perfect	Attendance	จะได้คะแนนพิเศษ	ซึ่ง 
เอาไปช่วยเข้าเรียนในสายสามัญได้	การช่วยพระ 
พุทธศาสนาแบบนี้	 เป็นการช่วยที่เป็นรูปธรรม
มาก	และท�าให้ศาสนาพุทธเข้มแขง็	เพราะว่าเดก็ๆ 
ก็ตั้งใจเรียนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง	พ่อแม่
ผู้ปกครองก็ส่งเสริมด้วย
	 จะสังเกตได้ว่า	 เด็กศรีลังกาสวดมนต์เป็น	
รู้ภาษาบาลีพอสมควร	 แล้วก็ท่องจ�าพระพุทธ-
วจนะได้ในระดับหนึ่ง	 เมื่อเติบโตข้ึนมาความ
รู ้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งเพิ่มพูน	
ฉะนั้น	 โรงเรียนวันอาทิตย์ที่ท่านพันเอก	 เฮนรี	
ได้เริ่มต้นขึ้นมานั้น	 ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส�าคัญในการฟื ้นฟูและท�านุบ�ารุงพระพุทธ
ศาสนาในศรีลังกา
ตัวอย่างคําถามเด็ดๆ ที่คนฟังฮือฮามากๆ  
แล้วท่านคุณานันทะตอบได้เป็นที่ประทับใจ
 อย่างเช่นว่า เรื่องอัตตา - อนัตตา	 คือ
ฝ่ายคริสต์เริ่มที่เรื่องอัตตาตัวตนก่อนเลย	 บอก
ว่าศาสนาพุทธสอนผิด	สอนว่า	สัตว์	บุคคลล้วน
แล้วแต่ประกอบขึ้นด้วยเบญจขันธ์	ไม่มีอัตตา	คือ
มีแต่	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ล้วน
เป็นอนัตตาทั้งสิ้น	สัตว์บุคคลล้วนเป็นเบญจขันธ์
ประกอบกันขึ้นมาจึงเป็นอนัตตา	มิใช่ตัวตน	ฝ่าย
คริสต์บอกว่าสอนแบบนี้ผิด	 คนเราต้องมีอัตตา	
ในเม่ือศาสนาพุทธสอนว่าคนไปเกิดใหม่	แต่สอน
ว่าไม่มีอัตตา	มันก็ขัดแย้งกันทันทีเลย	คือถ้าไม่มี

อัตตา	แล้วใครไปเกิดใหม่	ที่สอนว่ามีการเกิดใหม่
ก็แสดงว่าต้องมีอัตตา	ถึงจะไปเกิดใหม่ได้
	 ฝ่ายคริสต์ยังอธิบายต่อไปว่า	การสอนเรื่อง
อนัตตา	ก็ขัดแย้งกับค�าสอนเรื่องกรรม	เมื่อไม่มี
ตัวตนแล้วจะมีบุคคลผู ้รับผลกรรมได้อย่างไร	
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลวร้าย	สอนให้บุคคล
ไม่ต ้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท�าของ
ตนเอง	เช่นว่าท�าความชั่วในชาติน้ี	ชาติหน้าก็ไม่
ต้องรับผลกรรมที่ตนเองท�าไว้	ใครเป็นคนเกิดมา
ใหม่ก็รับกรรมกันไป	 ไม่รู้ว่าเป็นใครเกิดมาใหม่	
แต่ไม่ใช่คนๆ	 น้ี	 นับเป็นความไม่ยุติธรรมอย่าง
ยิ่ง	อนัตตาจึงเป็นค�าสอนที่สับสน	ไม่มีสาระ	เป็น
ค�าสอนที่สนับสนุนให้คนท�าชั่ว	คือเขาอธิบายใน
ท�านองน้ัน
	 เขามีวิธีการอธิบายเน้ือหา	 ให้ผู ้ฟ ังเห็น
คล้อยตามว่า	 มันขัดแย้งต่อความเป็นจริง	 ขัด
แย้งต่อเรื่องทฤษฎีการเกิดใหม่	 แล้วขัดแย้ง
กับเรื่องกรรม	 ต้องไปอ่านในหนังสือเพราะว่า
ส�าบัดส�านวนค�าพูดที่ใช้นั้น	 เต็มไปด้วยถ้อยค�า
ถากถาง	เสียดแทง	แล้วก็มุ่งโจมตีกันอย่างรุนแรง	
เรียกว่า	ถ้าพูดกันอย่างนี้นอกเวที	(ประทานโทษ
นะครับ)	ต่อยปากกันดีกว่า	พูดกันแรงแล้วก็ตรง	
ไม่ไว้หน้า	ไม่รักษาน�้าใจไมตรีกันเลย
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แล้ว	แบบน้ีเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจที่สุด	น่า
ชิงชังที่สุด	 แม้แต่คนธรรมดา	ถ้าท�าอย่างน้ีก็ถูก
ประณามว่าชั่วช้ามากแล้ว	นี่เป็นถึงพระโพธิสัตว์
ท�าอย่างน้ีได้อย่างไร
 มบีางตอนพดูว่า การเจรญิวปัิสสนากรรม- 
ฐาน มันไร้สาระสิ้นดี คนดีเขาไม่ทําหรอก	มีแต่
พวกบ้าๆ	บอๆ	เท่าน้ันที่ท�ากัน	ฝ่ายคริสต์อ้างว่า	
มีข่าวเรื่องพระไปท�าความเพียรปฏิบัติกรรมฐาน
จนเป็นบ้าก็มี	 น่ีหรือพระพุทธศาสนาที่สอนกัน	
สอนให้คนไปท�าบ้าๆ	บอๆ	จนเป็นบ้าไปเลย	แต่
แน่นอนว่า	 ท่านคุณานันทะก็สามารถอธิบาย
แก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผลในทุกเรื่อง
ตอบเรื่องพระเวสสันดร
 ท่านตอบว่า	 มันเป็นเรื่องของการบ�าเพ็ญ
บารมี	 ความจริงพระเวสสันดรได้ทรงอธิบายให้
พระนางมทัรกัีบพระโอรสธดิา	คอืกณัหาและชาลี 
ฟังแล้วว่า	เหตุใดจึงท�าอย่างนี้	ท่านคุณานันทะได ้
อธิบายว่า	พุทธภูมิเป็นสถานะอันสูงสุดจะบรรล ุ
ได้ก็ด้วยการเสียสละอย่างที่สุดเท่าน้ัน	 คือต้อง
สามารถก้าวล่วงโลภเจตนา	 หรือความยึดมั่น 
ถือมั่นให้ได้เสียก่อน	การที่จะท�าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ 
ได้น้ัน	ต้องเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่	คือการให้ 
ทานธรรมดาๆ	 ใครๆ	 ก็สามารถท�าได้	 แต่ผู ้ที่
ปรารถนาที่จะท�าภารกิจช่วยเหลือสัตว์โลกให้
ข้ามพ้นวัฏสงสาร	 เข้าสู่พระนิพพาน	 ด้วยการ
บรรลุธรรมขั้นสูงสุดน้ัน	 ก็ต้องเสียสละขั้นสูงสุด
เหมือนกัน
	 พระเวสสันดรทรงอธิบายให้ผู ้มีส่วนร่วม
ยินยอมพร้อมใจ	ร่วมอนุโมทนา	และในที่สุดทั้ง 
พระนางมัทรี	 กัณหาและชาลีต่างก็เข้าใจและ
อนุโมทนาในทานของพระเวสสันดร	 แต่การ
บริจาคทานในครั้งน้ี	 กลับเป็นทางออกที่ดีให้
กับพระโอรสพระธิดา	 ท�าให้ได้กลับไปอยู ่ใน

 ท่านคุณานันทะ ก็เริ่มต้นด้วยการมาแก้
เรื่องอัตตา ท่านอธิบายถึงเรื่องความที่สรรพสิ่ง 
เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน	 เมื่อสิ่งนี้เกิด	 สิ่งนั้น 
จึงเกิดขึ้น	ท่านพูดถึงความตาย	๒	ชนิด	คือขณิก- 
มรณะ	และเฉทกมรณะ	อันหมายถึง	ความตาย 
ที่เป็นไปอยู่ทุกขณะในชีวิตนี้	 และความตายใน
ขณะดับจติ	กอ็ธบิายไปตามหลกัพระพทุธศาสนา
และพูดถึงประโยคบาลีที่ชาวพุทธคุ้นหูเกี่ยวกับ
เรื่องตายแล้วไปเกิดใหม่ว่า	น จ โส น จ อญฺโญฺ  
อนัมคีวามหมายว่า	บคุคลผู้ไปเกดิใหม่นัน้	จะเป็น 
บุคคลเดียวกับผู ้ท่ีตายไปแล้วก็หาไม่	 ทั้งมิใช่
บุคคลอ่ืนด้วย	 โดยยกหนังสือไบเบิลในมือของ
ท่านให้ผู้ฟังดู	 แล้วอธิบายว่า	หนังสือไบเบิลนั้น
มีมาช้านานแล้ว	 เขียนขึ้นโดยบุคคลต่างๆ	 เช่น	
โมเสส	 และมีการคัดลอกหรือพิมพ์ต่อๆ	 กันมา
จนถึงปัจจุบัน	 พูดได้ว่า	 หนังสือในมือของท่าน
มิใช่เป็นเล่มเดียวกับที่โมเสสเขียน	แต่ก็ไม่ใช่เป็น
เล่มอื่น	เพราะเนื้อความทั้งหมดก็เป็นของโมเสส
เป็นต้น	คนเราก็เหมือนกัน	ตายไปแล้วจะยังเป็น
คนเดิมก็ไม่ใช่	จะพูดว่าเป็นคนอื่นก็ไม่ได้อีก	นั่น
ก็เป็นเพราะกรรมที่ตนเองท�านั้น	ส่งผลให้มาเกิด	
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันให้เกิด
ขึ้น	 ท่านอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน	 จนคนฟัง 
รับรู้ได้ในทันทีว่า	 ท่านสามารถแก้ข้อกล่าวหา
ของฝ่ายคริสต์ได้อย่างชัดเจน
 ฝ่ายคริสต์ยกมาอกีเรือ่งหนึง่คอื การบรจิาค 
ลูกเมียของพระเวสสันดร	 พวกคริสต์เขายก
ภาษาบาลีมาเป็นย่อหน้าเลย	 ซึ่งผมก็ลงไว้ใน
หนังสือทั้งหมด	 รวมทั้งค�าแปลด้วย	 พูดถึงพระ
เวสสันดรที่บริจาคภรรยาบริจาคบุตรให้เป็น
ทาน	ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด	ธรรมดาถ้าแต่งงาน
แล้วก็จะต้องดูแลภรรยาและบุตรธิดาของตนให้
มีความสุข	นี่คนไม่รู้จักกันด้วยซ�้า	มาขอก็ยกให้
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พระราชวังกับพระอัยกา	 ส่วนพระนางมัทรีนั้น	
ท้าวสักกเทวราชทรงปลอมตัวเป็นพราหมณ  ์
มาขอ	เมื่อพระเวสสันดรโปรดประทานให้	ก็รีบ 
ถวายคืนแก่พระเวสสันดรในทันที	 เรื่องนี้จึง
เป็นการแสดงว่า	 พระเวสสันดรทรงมีศักยภาพ
ในการบริจาคทานและการเสียสละอันสูงสุดได	้
อันบุคคลทั่วไปท�าได้ยาก
 ส่วนเรื่องผู ้ปฏิบัติกรรมฐานผิดไป	 จนมี
อาการฟั่นเฟือน	 ไม่ใช่เป็นเพราะว่าหลักธรรม
ค�าสอนผิด	 แต่เป ็นเพราะผู ้ปฏิบัติ น้ันมิได ้มี
โยนิโสมนสิการ	 คือไม่มีสติรู ้เท่าทัน	 หรือขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติถูก
ต้องตามหลักธรรม	 ย่อมสามารถได้รับผลตาม
สมควรแก่การปฏิบัติ	 จนอาจบรรลุมรรคผลได	้
และเปลี่ยนจากสถานะปุถุชนคนธรรมดา	กลาย
เป็นอริยบุคคล	ในเมื่อผู้ที่ไม่เข้าใจถ่องแท้ปฏิบัติ
ผิดไป จะกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคําสอน
หาได้ไม่ แม้แต่พวกนักสอนศาสนาคริสต์ใน 
ศรลีงักาท่ีมพีฤตกิรรมช่ัวช้าลามกกมี็อยู ่และพวก
เราต่างรู้อยู่แก่ใจ แต่เราก็ไม่กล่าวโทษศาสนา 
คริสต์ในเรื่องนี้แต่อย่างใด

 อีกเรื่องหนึ่งท่ีฝ่ายคริสต์โจมตี ก็คือเร่ือง
พระองคุลิมาล	 ทางฝ่ายคริสต์โจมตีว่า	 พระ
สงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ยกย่องกัน	 พระองคุลิ
มาลฆ่าคนมาเป็นพันคน	แล้วพอได้ห่มผ้าเหลือง	
ผู้คนก็กราบไหว้บูชากันไปได้	พระในพุทธศาสนา
เยี่ยงนี้ก็มีด้วย	คนท�าบาปท�าชั่วมาขนาดไหน	พอ
พระพุทธเจ้าบวชให้	 ดีหมด	 เป็นไปได้อย่างไร
ความจริงเรื่องน้ี	 ควรจะเห็นว่าเป็นพุทธานุภาพ 
หรอืเป็นบารมขีองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	พระองค์ 
ทรงสามารถใช ้ธรรมะช�าระจิตของคน	 แม ้
ประพฤติชั่วมามาก	 แต่เมื่อได้ฟังค�าสอนของ
พระองค์	และประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว	ก็กลับ
เป็นผู้ที่บริสุทธ์ิหมดจดได้
	 ท่านคุณานันทะได้อธิบายว่า	 ผู ้ที่สาธุชน
กราบไหว้บูชา	 เป็นพระภิกษุผู ้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ	ชื่อพระองคุลิมาลเถระ	ผู้เป็นพระอรหันต	์
ตัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว	 ไม่เคยแม้แต่จะฆ่าสัตว์
น้อยๆ	เช่น	มด	ปลวก	อย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลย	ผูร้้าย
ใจบาปที่ฆ่าคนในกาลก่อนนั้น	ไม่มีใครกราบไหว้ 
หรอก	 ตอนนั้นยังมิได้เป็นพระองคุลิมาลเถระ 
ฉะน้ัน	ทีพ่วกครสิต์มาพูดอย่างน้ัน	ก็เป็นเพราะว่า 
ไม่เข้าใจในพระธรรม	และไม่เข้าใจว่า	ผู้ที่บริสุทธิ์
จากกิเลสน้ันเป็นอย่างไร
	 เวลาที่เขาโจมตีมาแต่ละข้อ	ท่านคุณานันทะ
จะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวในการอธิบายเหตุผล	
อันนี้ก็ถึงใจมาก	เวลาเราอ่าน	เราก็จะได้ข้อคิดไป
ด้วย	ท่านสอดใส่ข้อคิด	กอปรด้วยวาทศิลป์ของ
ท่าน	มีชั้นเชิงแพรวพราวเลยทีเดียว
ประหนึ่งดวงอาทิตย์ดับลงในเวลาเท่ียงวัน
 ท่านคุณานันทะ	 ท่านเกิดปี	 พ.ศ.	 ๒๓๖๖	
และการ	Debate	มีขึ้นในปี	๒๔๑๖	ท่านก็อายุ	
๕๐	ปี	บวช	๓๐	พรรษาแล้ว	บวชพระอายุ	๒๐	
แต่ว่าท่านอายุไม่ยืน	ท่านมรณภาพเมื่อวันที่	๒๑	

เรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกยกมาโต้วาทะครั้งนี้
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กันยายน	๒๔๓๓	รวมศิริอายุ	๖๗	ปี
	 เวลา	 ๑๑	 นาฬิกา	 ข่าวแพร่สะพัดออกไป
ทั่วภายใน	 ๑	 ชั่วโมงรู้กันทั่วหมดเลย	 แล้วตอน
ที่ท่านจะมรณภาพ	 ได้ขอให้พระรูปหนึ่งแสดง
ธรรมให้ท่านฟัง	แล้วท่านก็มรณภาพ	ไปในขณะ
สดับธรรมเทศนานั้น	ที่วัดทีปทุตตมาราม	ในกรุง 
โคลัมโบ	 วัดนี้ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เคยเสด็จ 
พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถ	(พระพันปีหลวง)
	 วันรุ่งข้ึน	 หลังท่านมรณภาพ	 หนังสือพิมพ์
ภาษาสิงหลลงข่าวใช้ค�าพูดว่า...	“ประหนึ่งดวง 
อาทิตย์ดับลงในเวลาเที่ยงวัน”	 ดูเถอะ	 ค�าพูด 
ที่เขายกมา	ชาวพุทธศรีลังการู้สึกสูญเสียเสมือน 
ดวงอาทิตย์ดับในเวลาเที่ยงวันเลยทีเดียว	 ชีวิต 
ของท่านน่าท่ึงมาก	 มหัศจรรย์มาก	 ท่านสร้าง 
วิทยาลัยข้ึนมาให้เด็กๆ	 เรียนหนังสือ	 สร้าง 

โรงพิมพ์ขึ้นมาตีพิมพ์หนังสือโต้ตอบกับพวก 
คริสต์	 คือพูดโต้ตอบ	 จนกระทั่งในที่สุด	 ท่านก็ 
ตั้งโรงพิมพ์	 ใช้พิมพ์หนังสือออกมาโต้ตอบด้วย	
และพมิพ์หนังสอืธรรมะต่างๆ	รวมทัง้สารพดัเรือ่ง 
เก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ถือว่าท่านผิดศีลไหม ท่ี Debate โจมตีคนอื่น
 ท่านไม่ผิด	ท่านพูดความจริงและเจตนาของ
ท่านไม่มีจิตคิดร้าย	ท่านไม่ได้ปลุกปั่นปลุกระดม
ให้ไปฆ่า	ให้ไปท�าร้าย	ให้ไปวางระเบิด	ท่านชี้แจง 
อย่างตรงไปตรงมา	พระสงฆ์องค์อ่ืนๆ	ก็เก่งในทาง
พระพทุธศาสนา	แต่ทีจ่ะลกุข้ึนมาโต้กันอย่างท่าน
นั้นไม่มีเลย	 แล้วท่านเป็นนักพูดโดยธรรมชาติ	
โดยพรสวรรค์	ฉะนัน้	เวลาทีท่่านพูดจะมพีลงัมาก 
มีน�้าหนัก	มีเหตุผล

ประวัติ ดร. สุนทร พลามินทร์

-	 เ กิดที่ จั งหวัดนครปฐม	 ในป ีพุทธศักราช	 
	 ๒๔๙๕	และได้บวชเรียนตั้งแต่ยังเยาว	์
-	 เคยเดินทางไปศึกษาในประเทศศรีลังกาและ 
	 อินเดีย	ได้รับปริญญาเอก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓
-	 เป ็นอาจารย์บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา 
	 ภาษาอังกฤษและวิชาแต่งภาษาอังกฤษ	 ที่ 
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 
	 ได้เพียง	 ๓	 ปี	 ก็เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจใน 
	 สหรัฐอเมริกา	
	-	เป็นผู ้น�าสร้างวัดพุทธธรรมในรัฐอิลลินอยส	์ 
	 ใกล้นครชิคาโก	
-	 บรรยายพระพุทธศาสนาและสอนการปฏิบัต ิ
	 จิตตภาวนา	 ในมหาวิทยาลัย	 และสถาบันการ 
	 ศึกษาต่างๆ	ทั้งในประเทศอเมริกาและภาคพื้น 
	 ยุโรป	 	 พร้อมทั้งรับอาราธนาออกรายการ 
	 โทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา

-	 เขียนหนังสือและเขียนบทความ 
	 ลง ตีพิมพ ์ ในหนั งสือพิมพ ์และ 
	 วารสารหลายฉบับ
-	 ปี	พ.ศ	๒๕๓๘	กลับมาลาสิกขาบท 
	 ในประเทศไทย	 ใช ้ เวลาเขียน 
	 หนังสือและบทความ	 สอนโยคะ	 และเป็น 
	 วิทยากรน�าเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก
-	 มีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วกว่า	๒๐	เล่ม		เช่น		 
	 Basic	Buddhism	Course,	Getting	to	Know	 
	 Buddhism,	 Discovery	 of	 Buddhism,	 
	 Towards	 Peace,	 Reflections	 of	 the	 
	 Dhamma,	A	Flower	for	the	Buddha,	The	 
	 Great	 Debate,	 The	 Hinduism	 Few	 
	 Buddhists	 Know,	 Story	of	 the	Buddha	 
	 and	 His	 Teaching,	 แสงทองส่องธรรม		 
	 และโยคะ	:	ประตูสู่สุขภาพ
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ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๖

ในประสบการณ์ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

	 อยากรู้อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่ธรรมะ	สามารถที่จะ
รู้ผ่านภาษาใดก็ได้	 แต่ถ้าหากอยากจะรู้ธรรมะ		
แต่ไม่ยอมที่จะรู้ผ่านภาษาบาลี	รับรองว่าไม่มีวัน
ที่จะรู้ลึกซึ้งเข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริงได้อย่าง
เด็ดขาด
	 เวลาเราไหว้พระสวดมนต์	 เราก็สวดเป็น
ภาษาบาลี	เวลาเรารับไตรสรณคมน์		ถือศีล	เราก็ 
รับด้วยภาษาบาลี	น่าจะฉุกคิดได้แล้วว่า	ส่ิงที่เรา
สวด		เสียงที่เราได้ยิน	แต่เรากลับไม่รู้ความหมาย 
ไม่เข้าใจ	วันหนึ่งถ้ามีคนถามว่า	สวดอะไร	อ่าน
อะไร	 เข้าใจไหม	 เราจะให้ค�าตอบเขาว่าอย่างไร	
จะตอบว่า	ไม่รู้	ไม่เข้าใจ	สวดไปอย่างนั้นแหละ	
อ่านไปอย่างนั้นแหละ	อ่านตามๆ	กันมาอย่างนั้น 
แหละ	ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าแปลว่าอะไร	อย่างนัน้หรอื 
	 การตอบแบบนี้	มันใช่ค�าตอบที่ถูกต้องแล้ว
หรือ	ท�าไมเราไม่คิดล่ะว่า	“เออนะ	เราสวดอะไร	

อ่านอะไรกันอยู่นี่	 เราไม่เห็นเข้าใจความหมาย
เลย”		
 อย่ามองว่า	ภาษาบาลเีป็นภาษาพระเชยีวนะ 
ต้องมองว่า	 ภาษาบาลีน้ันเป็นภาษาของธรรมะ	
เพราะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ธรรมะ	
เป็นภาษาเดียวที่จะเจาะลึกตรงถึงเน้ือความค�า
สอนของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดในบรรดาภาษา
ทั้งหลายที่มีใช้อยู่เพื่อการสื่อสาร	เป็นภาษาเดียว
ที่จะจรรโลงรักษาไว้ซึ่งเน้ือหาที่กล่าวถึง	 การ
เรียนรู้ภาษาบาลีจึงเป็นประโยชน์หลายประการ	
อาทิ	 ท�าให้รู้ธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้
อย่างถูกต้อง	 เข้าถึง	 เป็นการรักษาค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าไปในตัว	และเป็นการส่งไม้บาลีต่อ
ไปยังอนุชน	เป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตน
	 แต่ละยุคสมัย	 ภาษาท่ีใช้สื่อสารย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นปกติธรรมดา	 แต่ภาษาบาลี	



หาเป็นเช่นนั้นไม่	 หากแต่จะ
ยังคงสถิตด�ารงอยู่ในสภาพเดิม	
ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า	 ภาษา
บาลี เป็นภาษาสภาวะ	 ก็คือ
เป็นภาษาที่กล่าวถึงความจริง	
หรือเป็นภาษาจริงๆ	 นั่นเอง	 
แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่เข้าใจ	
อาจบอกว่า	เป็นภาษาตาย	หาก 
ได้ยินใครกล่าวเช่นนั้น	 ก็ควร 
โต้กลับว่า	จริง ภาษาบาลีเป็น 
ภาษาที่ตาย แบบตายตัว แต่ไม่ใช่ภาษาที่ตาย
แบบตายแล้ว
 ภาษาบาลี เป ็นภาษาที่ตายตัวก็คือว ่ า	
พูดไว ้อย ่างไร	 เขียนไว ้อย ่างไร	 ก็สื่อสารถึง 
ความเป็นไปเช่นนั้น	 ไม่มีผันเปล่ียน	 เป็นภาษา 
ที่ซื่อตรง	 ซื่อสัตย์	 ต่อความหมายที่สุด	 ยิ่งกว่า 
ภาษาอื่นใด	โดยเฉพาะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ใช้เผยแผ่พระธรรมค�าสอนแก่พวกเราชาวโลก 
ยกตวัอย่าง	ค�าว่า	“วิปสฺสนา”	ซึง่มาจากรากศพัท์ 
เดมิว่า		ว ิ+ ปสสฺนา 	“วิ”			ในทีน่ีพ้ระอรรถกถาจารย์ 
และฎีกาจารย์	เป็นต้น	ต่างก็ให้ความหมายไว้ไป
ในทิศทางเดียวกันว่า	ประการต่างๆ	คือ	อนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตา	
	 ส่วนค�าว่า	 “ปสฺสนา”	 ให้ความหมายไว้ว่า	
ปัญญาท่ีสามารถเห็นได้	รวมสองค�าเข้าด้วยกัน	ก็
จะมีความหมายเป็นภาพรวมว่า	วิปัสสนาปัญญา		
อันสามารถเห็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตาได้นั่นเอง
	 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า	เพราะอะไร	ท�าไม 
ตนเองจึงต้องมาเรียนภาษาบาลีด้วย	 แต่ก็ต้อง
เรียนไปเรื่อยๆ	 จนมีความรู ้	 ความเข้าใจทาง
ภาษาบาลี	 ถึงขนาดบางคนมีความช�านาญ
เชี่ยวชาญมาก	ก็มีอยู่มากมาย	เป็นปรากฏการณ์
ผล	ที่เหมือนไม่มีสาเหตุ	แต่เป็นไปไม่ได้แน่นอน

ที่ว ่า	 หากไม ่มีสาเหตุ	 จะมี
ปรากฏการณ์ผลต่างๆ	เกิดขึ้น
มาได้
	 “สิบปากบอก	 ไม่เท่า
ตาเห็น”	 การเรียน	 คือ	 การรู้ 
เมื่อมีการเรียนไปเรื่อยๆ	 สุด 
ท้ายก็ต้องเดินทางไปถึงจุดที่รู ้
จนได้	 ไม่วันใดก็วันหน่ึง	ไม่ช้า
ก็เร็ว	 รู้ช้าดีกว่าไม่รู้	 การเรียน 
เหมือนไม่จ�าเป็นต้องมีการสอบ 

แต่การสอบก็เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงท่ีท�าให้
เราได้มีโอกาสเรียนไปพลางๆ	 เรียนไปเรื่อยๆ	
สุดท้ายจะได้ทั้ง	ปัญญา	และ	ปริญญา
	 ปัญญาไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้เท่านั้น	
แต่ยังสามารถช่วยป้องกันปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้น
ได้	โดยที่ถ้าหากไม่มีปัญญา	ความรู้	ความเข้าใจ	
ที่เกิดจากการศึกษา	อย่างน้อยปัญญาที่เกิดจาก 
การเรยีนรูภ้าษาบาลน้ัีน	จะสามารถแก้ไข	ปกป้อง	 
ได้ทุกๆ	ปัญหา	ทั้งทางโลกและทางธรรม
	 ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงอานิสงส์ของ
ปัญญาไว้ว่า	 มีอานิสงส์เหนือกว่าสัญญาระดับ
ทวีคูณ	คือ	สัญญา	อันได้แก่ความจ�าต่างๆ	จะท�า
หน้าที่แค่จ�าได้เพียงอย่างเดียว	 ไม่สามารถรู้ลึก 
ถึงความจริงได้	ไม่สามารถที่จะน�าไปสู่การบรรลุ 
ธรรมขั้นต่างๆ	 ได้	 แต่เหนือกว่าจิตใจขั้นตรีคูณ		 
คือ	 จิตใจ	 สามารถท�าได้แค่สองขั้นคือ	 จ�าได ้
ด้วย	 รู้ลึกถึงความจริงน้ันๆ	 ได้ด้วย	 แต่ปัญญา
สามารถท�าได้มากกว่าจิตใจมากขึน้ไป	อกีหน่ึงขัน้ 
ก็คือสามารถน�าพาจิตใจของผู้มีความขวนขวาย	
ให้ไปถึงการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ	ได	้
 ดังนั้น ปัญญา หรือการมีความรู้ จึงเป็น
เรื่องท่ีสําคัญย่ิง
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การเขียนและการอ่านภาษาบาลี
เรื่อง

หน้าต่างบาลี
พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอนที่ ๖

สุปภาตํ โว
 อรุณสวัส ด์ิ  นักศึกษาบาลี ใหญ ่  และ 
พระไตรปิฎกทุกท่าน
 วันนี้จะมาแนะน�าเรื่องการเขียนและการ
อ่านภาษาบาลี ซึ่งได้เขียนไว้แล้วในหนังสือ บาลี
ไวยากรณ์เบื้องต้น จึงขอคัดมาลงไว้ให้เราได้
ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
การอ่าน
 สระ ๘ ตัว อ่านออกเสียงได้เลยว่า อ อา อิ
อี อุ อู เอ โอ
 พยัญชนะ ๓๓ ตัว อ่านออกเสียงเลยไม่ได้  
ต้องอาศัยสระจึงจะอ่านออกเสียงได้ว่า ก กา 
กิ กี กุ กู เก โก เป็นต้น เฉพาะ   �  (นิคหิต) นั้น  
อาศัยรัสสสระ (สระเสียงส้ัน) อ อิ อุ ๓ ตัวเท่านั้น 
จึงอ่านออกเสียงได้ว่า อ� อึ อ�ุ (อัง อิง อุง)

 ถ้าพยัญชนะยังไม่ได้อาศัยสระตัวใด จะเห็น 
มจุีดอยูข้่างล่าง ให้อ่านเป็นสะกด กล�า้ หรอืสะกด 
ควบกล�้า ตามหลักพยัญชนะสังโยค เช่น จกฺก�  
(จักกัง), ภิกฺขุ (ภิกขุ), พฺรหฺมา (พฺระ - หฺมา), 
ตสฺมา (ตัสฺมา)

การเขียน
 ภาษาบาลีเป็นภาษาที่เข้าได้กับทุกภาษา 
ประเทศใดรับเอาภาษาบาลีไปก็จะใช้อักษรของ
ตนเขียนแทน โดยให้ออกเสียงเหมือนหรือใกล้
เคียงกับภาษาบาลีมากที่สุด แม้ประเทศไทยเรา 
ก็เช่นกัน เมื่อรับเอาภาษาบาลีมา ก็ใช้อักษรไทย
แต่ละยุคเขียนให้อ่านออกเสียงตรงกับอักษร
ภาษาบาลี จึงจ�าแนกการเขียนได้ดังน้ี



วิธีเขียนสระ ๒ แบบ
 ๑. สระลอย สระล้วนๆ ที่ยังไม่มีพยัญชนะ
ประกอบ จะเขียนดังนี้ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 ๒. สระจม สระที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ 
เวลาเขียนจะจมเข้าไปอยู ่ในพยัญชนะดังนี้ ก 
กา กิ กี กุ กู เก โก จะเห็นว่า ตัว อ อ่าง หายไป 
และสระ อะ ที่เขียนด้วย อ อ่าง ก็หายไปด้วย 
จะเหลือเพียง -ะ -า อยู่ท้ายพยัญชนะ, -ิ  -ี  
อยู่บน, -ุ  -ู อยู่ล่าง, เ-, โ- อยู่หน้า  (สระ ๔ ทิศ) 
วิธีเขียนพยัญชนะ ๒ แบบ
 ๑. พยัญชนะล้วนๆ ที่ยังไม่ได้ประกอบกับ
สระ ให้เติมจุด (.) ไว้ข้างล่าง เขียนดังนี้ กฺ ขฺ  
คฺ ฆฺ งฺ เป็นต้น
 ๒. พยญัชนะทีป่ระกอบกบัสระแล้ว ให้เขยีน 
ดังนี้ ก กา กิ กี กุ กู เก โก เป็นต้น
 ส่วนการเขียนค�าภาษาบาลีในหนังสือสวด
มนต์ต่างๆ ท่านมุ่งให้ชาวบ้านทั่วไปผู้ไม่เคยเรียน
บาลีมาก่อน อ่านได้ง่ายขึ้น จึงเขียนแบบภาษา
ไทย ซึ่งจะเห็นสระอะ ที่ไม่มีพยัญชนะสะกด 
และสระอะ ที่มีพยัญชนะสะกด และนิคหิต 
ดังนี้

 สระอะ ที่ไม่มีพยัญชนะสะกด จะมองเห็น
สระอะชดัเจน เช่น นะโม ภะคะวะโต, อะระหะโต 
เป็นต้น
 สระอะ ที่มีพยัญชนะมาสะกด จะเปลี่ยน 
จาก (.) เป ็นไม้หันอากาศ ( ั ) เช ่นตัสสะ, 
สัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นต้น
 พยัญชนะเสียงกล�้า จะเขียนโดยมีจุดทึบ 
(.) หรือตัวแหนบ (  ) อยู่ใต้พยัญชนะ, หรือม ี
เครื่องหมายเหมือนกาบิน (  ) อยู่ข้างบน เช่น 
ทฺวิ หรือ ทวิ หรือ ท �วิ, อิมัสฺมิง พฺรหฺมา เป็นต้น 
 นิคหิต ปกติจะประกอบอยู่หลังสระ อ อิ อุ  
เป็น อ� อึ อ�ุ เวลาเขียนแบบไทย ตัวนิคหิต 
จะเปลี่ยนเป็น ง เช่น พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง,  
สะระณัง, อะระหัง, มะยังเป็นต้น

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้

๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว	
๔.	พล.อ.ต.	สมโภค-สุจิตรา	หงสไกรและครอบครัว
๕.	คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
				และครอบครัว

v

v

�
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สนทนาภาษาบาลี 
อกริมฺห. สทฺธมฺมสฺสานุรกฺขณํ นาม สพฺเพสํ 
อมฺหากํ ภาโรเยว “อาคโต ภาโร อวสฺสํ วหิตพฺ- 
โพ”ติ สาทรํ สาสนกิจฺจํ กาตพฺพนฺติ
 สวัสดีครับ	 มิตรรักนักบาลีที่เคารพ	 ฉบับน้ี 
มาแปลกหน่อยครับ	มาถึงก็ขึ้นต้นด้วยภาษาบาลี 
เลย	สาเหตุก็เพราะว่า	ต้องการเอาใจนักบาลีน่ัน 
เองครับ	 ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะมีอยู่สักก่ีคนบนโลก
ใบน้ี	 แต่จะอย่างไร	 กระผมก็ยังเช่ือมั่นว่า	 ยังมี 
พุทฺธมามก	 (ชาวพุทธ)	 อีกจ�านวนมากที่เป็น	
จกฺขุมา	 (ผู ้มีสายตาดี)	 รู ้คุณค่าของภาษาบาลี	
ซ่ึงเป็น	 สมฺพุทฺธภาสา (ภาษาที่พระพุทธองค ์
ทรงใช้ประกาศพระพุทธศาสนา)	 แม้ในทาง
สันสกฤต	 จะกล่าวอ้างว่า	 ภาษาสันสกฤตน้ัน 
คือ	“เทวภาสา”	 (ภาษาของพระผู้เป็นเจ้า)	แต่
ภาษาบาลีของเราชาวพุทธนั้น	 ได้ชื่อว่าเป็น	

๖
นายธรรมดาภาษาธรรม

อถ ปาฬิกถา วุจฺจเต.
 จิรํ โข โภนฺโต มยํ อญฺญฺมญฺญํฺ ปสฺสิมฺห 
“สพฺเพ อโรคา สุขิตา โหนฺตีติ ปจฺจาสึสาม ิ
สทา ตุมฺเห ปิยายามิ” เจว อนุสฺสรามิ จ, อธุนา 
หิ ปาฬิภาณิโน อปฺปตรา ทุลฺลภา จ วิชฺชนฺต ิ
เยภุยฺเยน ภกฺิขุสามเณรา อญญฺํฺ ภาสํ อคุคฺณหฺติ-ฺ
วา ปาฬิภาสํ น กเถนฺติ, อิทญฺหิ อมฺหากํ พุทฺธ
สาสนสฺส อนฺตรธานาย สํวตฺตนการณํ โหตีติ 
ทฏฺฐฺพฺพํ. ปาฬิภาสา นาม ปริยตฺติยา ฐฺิติยา 
ปธานการณํ โหติ. เนว อญฺญภาสา. ตสฺมา ยทิ 
ภิกฺขุสามเณรา เจว พุทฺธมามกา ปาฬิภาสํ น 
ครุ กโรนฺติ. น จิรสฺเสว  สาสเน ปริยตฺติ ทุพฺ-
พลา หุตฺวา สมฺโมสํ ปาปุณิสฺสตีติ สทฺทหามิ 
เอตญฺหิ มยํ การณํ ทิสฺวา มหุสฺสาเหน วาจนุคฺ-
คหณาทิวเสน ปาฬิภาสาปฏิสํยุตฺตานิ กิจฺจาน ิ



“พุทฺธภาสา”	 (ภาษาของพระสัพพัญญูเจ้า)	
เทวภาสานั้นน�าไปสู่ภพชาติ	กล่าวคือทุกข์	ส่วน 
พุทฺธภาสาเป็นนิสสรณภาสา	คือภาษาที่น�าออก 
จากทุกข	์
	 แค่นี้ท่านทั้งหลายก็สามารถตัดสินใจได้แล้ว 
ว่าภาษาใดคือภาษาที่ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต 
อย่างแท้จริง	 และยังมีผู ้คนอีกมากมายที่อยาก 
เป็น	พุทฺธภาสโน หรือ ปาฬิภาณี	 (ผู้พูดภาษา 
บาลี)	 เหมือนกับในยุคพุทธกาล	 แม้ว่านักเรียน 
บาลีหลายท่าน	จะมีอายุมากแล้ว	แต่ก็ไม่ย่อท้อ	 
(Start	 late,	 finish	 first)	 ยังมีศรัทธาแรงกล้า 
ต่อการเรียนภาษาบาลี	 ท่านเหล่าน้ันนับว่าเป็น 
บุคคลที่ควรได้รับการยกย่องและน่าอนุโมทนา 
เป็นอย่างยิ่ง	
	 หลายท่านไม่มีโอกาสเรียนเอง	 แต่ก็ช่วย 
เหลืออนุเคราะห์	สนับสนุนภารกิจ	การสืบทอด 
ภาษาบาลีอันเป็นภาษาประจ�าพระพุทธศาสนา 
ด้วยจิตใจของความเป็นพุทธมามกะ	 ๑๐๐	
เปอร์เซ็นต์	
	 พวกท่านเหล่านี	้คอืบคุคลผู้มีบารมีบญุญาธิ- 
การในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อย ่างแท ้จริง	 เป ็นชาวพุทธเกรด A เป ็น 
บุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรักต่อพระพุทธ	 พระ 
ธรรมและพระสงฆ์	 เป็นอริยสาวก	 (อริยานํ  
สาวโก อริยสาวโก	 =	 อริยสาวก	 คือศิษย์ของ 
พระอริยเจ้าทั้งหลาย	 มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นต้น)
	 เอาละครบั	เข้าเรือ่งเสียท	ีข้อเขยีนภาษาบาลี 
ที่กระผมโปรยไว้ประมาณหนึ่งย่อหน้าข้างต้นนั้น 
กระผมได้ลุกขึ้นมาเขียนตอนตีสี่ของวันอังคารที่	
๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ
ของไทยเรา	มันคือช่วงเช้ามหัศจรรย์อย่างแท้จริง 
ครบั	สขุโณ สมุหุตุโฺต ปจฺจูสสมโย	(The	miracle 

of	 morning)	 เป็นช่วงเวลาที่หลั่งสารแห่ง
ความสุขเป็นอย่างยิ่งครับ	ซ่ึงก็ต้องขอบพระคุณ 
พระครูการุณย์	 (พระครูประคุณสรกิจ)	 และ 
คุณพนิตา	(คุณแอน)	เป็นอย่างย่ิง	ที่คอยกระตุ้น 
และติดตามให้เขียนอยู่ตลอด	 หากไม่มีท่านทั้ง 
สอง	คอลัมน์น้ีก็คงไม่มีอย่างต่อเน่ืองครับ
	 วิธีการอ่านบาลีน้ัน	ส�าหรับผู้ใหม่ต่อวงการ 
แล้ว	 ในเบื้องต้นควรฝึกฝนการอ่านให้ถูกต้อง 
ก่อน	ควรอ่านออกเสียงดังๆ	หากเป็นไปได้ควร
อ่านให้ผู ้รู ้ฟังสักรอบสองรอบก่อนก็จะดีครับ 
เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นได้วิจารณ์	 ค�าอ่านของเรา 
ว่ามันถูกผิดอย่างไร	 มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข 
บ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ปัญหาทีพ่บบ่อย	ก็คอื	ยติ  
หรือ วิราโม (การหยุดวรรคตอน)	 ที่ไม่ถูกต้อง	 
ซึ่งในคัมภีร์อลังการะ	(เช่น	สุโพธาลังการะ)	ท่าน
คาดโทษไว้ว่า	เป็น	ยติหีนโทสะ	(ความบกพร่อง
เร่ืองการใช้ภาษา	 อันเน่ืองมาจากการออกเสียง
หยุดผิดวรรคตอน)
	 ดังนั้น	 นักเรียนบาลีระดับพาละ (ระดับ
อนุบาล)	จึงควรเอาใจใส ่(ครุ กเรยฺย)	ในการอ่าน 
(ปาโฐ)	อย่าให้เสียฟอร์มเป็นอันขาด	จงฉลาดที่ 
จะเรียนรู ้ภาษามนุษย์บนโลกใบน้ี	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาที่สามารถอภิวัฒน์ให้ท่านเป็นคน
ดี	มีสัมมาทิฏฐิ	เช่น	ภาษาบาลี นี้
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 สรุปว่า		โครงสร้างของประโยคบาลี	(วากฺย-
สรีรํ)	น้ัน	ประกอบด้วย	วากฺยงฺค	ตัวหลัก	๒	ก. 
กับ	๑	อ.	คือ	(๑)	กริยา	(อาขยาต	หรือ	กิตก์)	(๒)	
การกะ (๖	ชนิด	มี	กัตตุการกะ	เป็นต้น)		และ	(๓)	
เสริมด้วยอการกะ	มีอาลปนะ	วิเสสนะ	เป็นต้น

อการกะ การกะ กริยา

มหนฺโต ปุริโส ภวติ

(ผู้ชายประเสริฐมีอยู่คนหน่ึง)

	 ซึ่งต�าแหน่งของค�าในประโยคนั้น	 ผู ้เขียน
สามารถวางสลับกันได้ทุกมุม	เช่น	“บุรุษเป็นคน
ประเสริฐ”

สามารถเขียนได้	๖	แบบ	ดังน้ี

	 ๑.	มหนฺโต	ปุริโส	ภวติ.
	 ๒.	ปุริโส	มหนฺโต	ภวติ.
	 ๓.	ปุริโส	ภวติ	มหนฺโต.
	 ๔.	มหนฺโต	ภวติ	ปุริโส.
	 ๕.	ภวติ	มหนฺโต	ปุริโส
	 ๖.	ภวติ	ปุริโส	มหนฺโต.
	 ดังน้ัน	 ผู ้ เรียนจึงไม ่จ�าเป ็นต ้องท่องจ�า 
ต�าแหน่งของค�าเหมือนกับในหลายภาษา	 ทั้งนี้ 
เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีวิภัติเป็นตัวบ่ง
บอกถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์	 มิใช่ต�าแหน่ง
ค�าเป็นตัวบ่งบอก	นี้ก็จัดเป็นเสน่ห์ของภาษาบาลี
อย่างหน่ึงครับ
	 เมื่อดูโดยโครงสร้างของแต่ละประโยคแล้ว 
ควรพิจารณาว่า	ประโยคนั้นเป็นวาจกอะไร	จาก
บรรดาที่มีอยู ่เพียง	 ๕	 วาจก	 คือ	 กัตตุวาจก, 
กัมมวาจก, ภาววาจก, เหตุกัตตุวาจก, เหตุ- 
กัมมวาจก	ทั้งน้ีโดยให้จดจ่อไปที่กริยาคุมพากย์ 
หากกริยาคุมพากย์เป ็นอาขยาตให้สังเกตที ่
วิภัติ	หากกริยาคุมพากย์เป็นกิตก์	ให้ดูที่	ปัจจัย  

	 พระพุทธองค์ทรงเตือนเราทั้งหลายไว้ว่า 
“ลูกรักเอ ๋ย	 เจ ้าจงอย ่าได ้มองข ้ามการใช ้ 
ภาษานะ	สมญฺญํ นาติธาเวยฺย” เพราะภาษาคือ 
เครือ่งมือสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ	(อตโฺถ  อกขฺรสญญฺาโต)  
เมื่อท่านอ่านถูกต้องแล้ว	 ก็ควรทบทวนหลายๆ	
รอบ	 เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับเจ้าสมองของ 
เรา	 จากนั้น	 จึงควรพิจารณาถึงโครงสร้างของ
ประโยคแต่ละประโยค	 (วากฺยสรีรํ)	 โดยให้
สังเกตเครื่องหมายจบประโยค	คือ	มหัพภาค	(.)	 
หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า	 Full	 stop	 (ฟูลสต๊อป) 
นั่นเอง	(แต่หากเป็นบาลีในใบลานโบราณ	หาได้
มีเครื่องหมายเหล่านี้ไม่	ในต่างประเทศ	เช่น	ใน
เมียนม่า	ใช้เครื่องหมาย	สองขีด	“II”	แทน	โดย
เรียกเครื่องหมายจบประโยคนี้ว่า	“โป๊ทม่า”)
	 ในการตรวจสอบโครงสร้างของประโยค
บาลีนั้น	 โดยทั่วไป	 ก็ ให ้สังเกตที่บทกริยา 
คุมพากย์	ซึ่งโดยส่วนมาก	เป็น	อาขยาต แต่ก็ม ี
บ้างที่เป็น	กิตก์ (กิต) พูดง่ายๆ	ก็คือ	ท่านต้องหา
กริยาคุมพากย์ให้เจอก่อน	 ส่วนที่เหลือคือตัว
ขยายซึ่งประกอบด้วยค�านาม	 อุปสรรคและ
นิบาต	 หรือที่นิยมเรียกตามส�านวนวิชาสัมพันธ์
ว่า	การกะ และ	อการกะ
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(วิภัติและปัจจัย	 จะประกอบอยู ่หลังธาตุและ 
ลิงค์	เสมอครับ)	หากกริยาคุมพากย์ระบุ	(เป็นส่ิง 
เดียวกัน)	กับผู้กระท�า	(กัตตา)	พึงทราบว่า	กริยา
คุมพากย์ดังกล่าวเป็น	กัตตุวาจกกริยา	เมื่อกริยา
เป็นกัตตุวาจก	จึงส่งผลให้ประโยคดังกล่าวพลอย
ได้ชื่อว่า	ประโยคกัตตุวาจก ไปด้วย	โดยท�านอง
เดียวกัน	 หากกริยาคุมพากย์เป็นกัมมวาจก 
ประโยคนั้นก็จะพลอยได้ชื่อว่า	 ประโยคกัมม- 
วาจก ไปด้วย	แม้ในกรณีของประโยคภาววาจก	
ก็พึงทราบโดยท�านองเดียวกันนี้
	 เม่ือรูแ้นวทางด�าเนนิประโยคพอสมควรแล้ว	
ก็ลองมาพิจารณาคําศัพท์ (โวหาร)	บ้าง	ว่า	ค�า
ใดเป็นค�าชนิดใด	(เช่น	ค�าใดเป็น	นาม	–	อาขยาต	
-	 อุปสรรค	 และนิบาต	 แล้วค�าใดเป็นการกะ 
อการกะ)	หากไม่รู้ความหมายของค�า	ก็ควรเปิดดู 
คมัภร์ีอภธิาน	(พจนานกุรม	เช่น	อภิธานปัปทปิีกา 
เป็นต้น)	ที่วางอยู่ใกล้ๆ	ตัว	จงพิจารณาถึงสภาพ
ความจริงของภาษาด้วยว่า	 “คําแต่ละคํานั้นมี
ความหมายและมีความเชื่อมโยงกัน” 
	 จากนั้น	หากเป็นไปได้	ก็ควรพิจารณาหลัก
การสร้างค�าสนธิ	 เป็นต้น	 เช่น	ดูว่า	ณ	จุดไหน 
มีลักษณะของการเชื่อมสนธิ	หากมี	ก็ต้องฝึกตัด 
ค�าสนธิ	เพื่อให้ได้มาซึ่งค�าเดิมก่อน	(เช่น	โหนฺตีต ิ 
ตัดสนธิว่า	โหนฺติ + อิติ)	จากนั้น	หากท่านใดมี
ความสามารถ	ก็ลองฝึกพิจารณาดูค�าสมาสและ
ตัทธิต	ลองฝึกตั้งรูปวิเคราะห์เองดูบ้าง	เบื้องต้น	

ผิดถูกไม่เป็นไร	ขอเพียงมีใจ	ทุกอย่างก็จะผ่านไป
ด้วยดี	 ตอนช่วงแรก	 ก็จะรู้สึกยากเป็นธรรมดา	
แต่พออดทนท�าไปท�ามาจนชิน	 พลังแห่งความ
เคยชินนั้น	จะแปลงร่างเป็นเทวดามาช่วยเราเอง 
น่ันแหละ
	 เมื่อได้พิจารณาเก่ียวกับเรื่องของศัพท์มา
พอสมควรแล้ว	จากน้ัน	ก็เป็นเรื่องของอรรถ	คือ	 
จะต้องถอดความหมายของค�าบาลีน้ัน	 ให้ได้
ความหมายที่สมเหตุสมผล	(โอจิตฺยํ)	ซึ่งวิธีนี้ท่าน
เรียกว่า	อตฺถโยชนา	นั่นก็คือ	“การแปล”	นั่นเอง 
 การแปล ถอืได้ว่าเป็นปฏบิติัการขัน้สดุท้าย 
ของการเรียนภาษาต่างประเทศครับ บทแปล
ท่ีดีต้องซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับเป็นอันดับแรก รอง
ลงมา คือ ความสละสลวยสวยงามตามสํานวน
นิยมของภาษาปลายทางครับ

 สรุปว่า	บทความบาลีสั้นๆ	ข้างต้นนั้น	ขอให้ 
ท่านที่รักบาลีทุกท่าน	จงท�าการฝึกฝนหาหนทาง 
แปลเอาเองเถิด	ผู้ใดมีปฏิภาณ	ผู้น้ันจะสามารถ
ผ่านบททดสอบการแปลน้ีไปได้โดยไม่ล�าบาก
ครับ	 (ประโยคค�าพูดนี้มีนัยให้ขบคิดเล่นๆ	 อยู่
เหมือนกันครับ)	สพฺเพ สุภคา โหนฺตุ. 
 ขอให้มิตรรักแฟนบาลีทุกท่าน	จงโชคดีเรียน
บาลีเก่งๆ	ตามระบบ	O	K	R	เทอญ
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พระสังฆมิตตาเถรี
มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๓)

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

	 บทนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสถาปนาภิกษุณี
สงฆ์ในศรีลังกา	โดยเนื้อหาจะเน้นถึงภารกิจของ
พระสังฆมิตตาเถรี	นับแต่ย่างเหยียบบนผืนเกาะ
ลังกา	จนเข้าสู่ภาวะนิพพาน	พร้อมชี้ให้เห็นถึงวิธี
การเผยแผ่พระธรรมค�าสอนจนส�าเร็จ	และมั่นคง
ยัง่ยนืนับแต่น้ันมาจนถงึปัจจุบนัวันนี	้(แม้ปัจจุบนั
จะมีการถกเถียงกันบ้าง	 แต่ไม่ใช่เป้าหมายของ 
บทความนี้)
	 ทราบกันแล้วว่า	พระสมณทูตชุดแรกที่เดิน
ทางไปประกาศพระศาสนาของพระศาสดาเจ้า 
บนเกาะลังกา	คือพระมหินทเถระและคณะ	และ
ภารกิจของสมณทูตชุดนี้ประสบความส�าเร็จ 
ในเวลาอันรวดเร็ว	 นอกจากกษัตริย์และข้าทาส

บริพารจะพากันหันมานับถือพระพุทธศาสนา
แล้ว	 เหล่าพสกนิกรชาวบ้านสามัญก็ล้วนหันมา
ศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก	
	 หลักฐานคือ	มีผู้ออกบวชปฏิบัติตามค�าสอน
พระพุทธเจ้าเป็นจ�านวนหลายร้อย
	 ฝ่ายสตรีชาววัง	 มีพระนางอนุฬาเทวีผู้เป็น
พระมเหสีของพระอนุชาธิราช	 ซึ่งเป็นหัวหน้า
สตรีจ�านวน	 ๑,๐๐๐	 คน	 ครั้นได้ฟังพระธรรม
เทศนาจากพระมหินทเถระและคณะแล้ว	 เกิด
ศรทัธาอย่างลกึซ้ึง	ปรารถนาออกบวชเป็นภกิษุณี
ในบวรพุทธศาสนา	 จึงกราบทูลพระเจ้าเทวา- 
นัมปิยติสสะทรงทราบ	 ครั้นกษัตริย์ศรีลังกา 
ปรึกษากับพระมหินทเถระ	 ก็ได ้ค�าตอบว ่า	 



“มหาบพิตร อาตมภาพจะบวชให้มาตุคามไม่ได ้
แต่ที่เมืองปาฏลีบุตร มีน้องสาวของอาตมภาพ 
ชื่อว่าสังฆมิตตาเถรี พระองค์โปรดให้นิมนต์พระ
เถรีมา แล้วประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์”
	 ค�าตอบของพระเถระ	คอืพระสงฆ์ไม่สามารถ 
บวชภิกษุณีได้
	 สตรีบางคนประเภท	 Feminist	 พออ่าน
ประโยคนี้	ถึงกับลมออกหู	หาว่านักบวชเพศชาย 
ไม ่ให ้เกียรติเพศหญิง	 เป ็นการผิดหลักสิทธิ
มนุษยชน	 จากนั้นก็ตามมาอีกหลายต่อหลาย
สิทธิ	ตามหลักสากลของ	UN	บางรายไปไกลถึง
กับประณามพระสงฆ์ว่า	เป็นการขัดเจตนารมณ์
ของพระพุทธเจ้า	ซึ่งเป็นผู้ให้ก�าเนิดภิกษุณีสงฆ์	
	 ประเด็นนี้เราจะไม่พูดถึง	เกรงว่าจะเป็นเวที
โต้วาทะกัน	(หากมีเวลาค่อยมาว่ากันอีกที)
	 สรุปเพียงว่าพระเถระพูดเช่นนั้นมิได้ปฏิเสธ
การบวชภิกษุณี	 แต่ผู้จะบวชสตรีเป็นภิกษุณีได้
นั้นต้องเป็นภิกษุณีสงฆ์เท่านั้น	 ส่วนภิกษุสงฆ์
มีหน้าที่เพียงยอมรับเข้าสู่หมู่คณะ	พูดภาษานัก
กฎหมายคือ	เป็นพยานรับรู้เท่านั้นเอง	พิธีกรรม
แต่ต้นน�้า	 ภิกษุณีสงฆ์เป็นผู้กลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ว	 พระภิกษุสงฆ์มารับรู ้รับทราบปลายน�้า
เท่านั้นเอง	เอาแค่นี้พอ	!!!

	 ประเด็นน่าสนใจคือพระเถระส�าทับอีกข้อ
หนึ่งว่า	 “ต้นโพธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
อดีตก็เคยประดิษฐานบนเกาะแห่งน้ี แม้ต้นโพธ์ิ
ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
ทั้งหลาย ก็ควรอัญเชิญมาประดิษฐานบนเกาะ
น้ีเช่นเดียวกัน”
	 พูดแบบง่ายๆ	คือเมื่อพระสังฆมิตตาเถรีจะ
เดินทางมาสถาปนาภิกษุณีสงฆ์	ก็ควรถือโอกาส
น้ีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา 
มาด้วย
 คาํถามคอื ต้นพระศรมีหาโพธิสํ์าคญัต่อเกาะ 
ศรีลังกาอย่างไร ?
	 ตรงน้ีไม่ขอตอบ	 ให้ผู้อ่านกลับไปดูประวัติ
ของพระมหินทเถระ	เพราะอธิบายไว้ชัดแล้ว
							คราวน้ันพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะโปรดให้
อริฏฐอ�ามาตย์เป็นหัวหน้าคณะราชทูต	อัญเชิญ
เครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าอโศก
มหาราช	 พร้อมกราบทูลดังพระราชด�ารัสทุก
ประการ	 ครั้นพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรับ
ราชสาสน์แล้ว	 พระองค์ไม่ปรารถนาส่งพระ 
สังฆมิตตาเถรีไปไกลหูไกลตา	หัวอกของผู้เป็นพ่อ 
ปรากฏดังพระด�ารัสว่า	“แม่เจ้า พระมหินทเถระ 
พระโอรสของโยม และสุมนสามเณรผู้เป็นหลาน 

ของโยม ไปเกาะตามพปัณณิ 
ทําให้โยมเหมือนคนถูกตัดมือ เมื่อ 
โยมไม่เห็นทั้งสองรูป ก็เกิดความ 
เศร้าโศก แต่ครั้นเห็นหน้าแม่เจ้า  
ก็หายโศก ขอพระแม่เจ้า อย่าไป 
เกาะตามพปัณณิเลย”	 แต่ครั้น 
ตรองเห็นประโยชน์ของพระศาสนา 
พระเจ้าอโศกมหาราช	จึงต้องตัด 
สินพระทัย	 ส่งพระสังฆมิตตาเถร ี
ไปเกาะลังกา
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	 ประเด็นน่าสนใจคือ	 การอัญเชิญหน่อหรือ
กิง่พระศรมีหาโพธิน์ัน้	เป็นเรือ่งใหญ่โตพอสมควร	
แม้พระองค์จะเป็นศาสนูปถัมภกก็จริง	 แต่หาก
เป็นกิจของพระศาสนาก็ต้องขออนุญาตจาก
คณะสงฆ์เสียก่อน	 ว่ากันว่า	 คณะสงฆ์กราบทูล
ความจริงว่าก่อนพุทธปรินิพพาน	พระสัมมาสัม-
พุทธเจ้าทรงแสดงพุทธประสงค์เรียบร้อยแล้วว่า	
หน่อพระศรมีหาโพธ์ิ	อนัเป็นสถานตรสัรู	้จะได้รบั
การอัญเชิญไปประดิษฐานยังเกาะตามพปัณณิ
พุทธพยากรณ์ดังกล่าว	เริ่มปรากฏเห็นแต่นั้นมา 
จึงไม่แปลก	 หากพระพุทธเจ้าและพระสาวก
อรหันต์บางรูปจะเหาะมาบุณยสถานในเมืองไทย 
ลักษณะดังกล่าวฟันธงว่า	 พระพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์ได้เผยแผ่ไปถึงดินแดนเหล่านั้นมั่นคง
ดีแล้ว
	 การตัดก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิคราวนั้นเป็นเรื่อง 
ใหญ่โต	กอปรด้วยพธิกีรรมมากมาย	พสิดารพนัลกึ 
จนคิดว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นตัวแทนของพระ 
พุทธเจ้านั่นเอง	 (ผู้สนใจแนะน�าให้ไปอ่านคัมภีร์
สมันตปาสาทิกาและคัมภีร์มหาวงศ์)	สันนิษฐาน
ว่า	การพรรณนาเช่นนี้	น่าจะต้องการช้ีให้เห็นถึง 
บทบาทของกษัตริย์	 ผู้แสดงความเคารพต่อต้น 
พระศรมีหาโพธิ	์คราวนัน้พระองค์โปรดให้ตระกลู
ชั้นสูงเดินทางไปด้วยเป็นจ�านวนมาก	 นัยว่า 

“เพื่อดูแลรักษาต้นมหาโพธ์ิ และเพื่อประโยชน์
แก่การรดน้ํา” พระองค์เองทรงทนูกระถางทองค�า 
ประดิษฐานต้นมหาโพธิ์บนพระเศียร	 และทรง
เสด็จลุยน�้าเพียงพระศอแล้วประดิษฐานบนเรือ
 เห็นหรือยังว่ากษัตริย์สมัยก่อนเขาศรัทธา
พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไร !!
	 หลักฐานระบุว่า	พระสังฆมิตตาเถรีเดินทาง
มาเกาะลังกาคราวนั้น	 มีพระภิกษุณีเดินทาง
มาด้วยหลายรูป	 ดังมีรายนามว่า	พระอุตราเถร ี
พระมาสาเถรี	พระมารคัลลาเถรี	พระอัคคิจิตตา- 
เถรี	พระมิตาเถรี	พระตัปปาเถรี	พระปัพพตาเถร ี
พระชินนาเถรี	พระมาลาเถรี	พระธรรมทาสีเถร ี
พระโสมสาเถรี	พระปทหาราเถรี	พระอัคคิมิตตา- 
เถรี	 พระเผคคุปัพพตาเถรี	 พระมัตตาเถรี	 และ
พระมัลลาเถรี	 พระเถรีเหล่านี้ล ้วนเป็นพระ
อรหันต์ผู้ทรงอภิญญา
	 เห็นรายนามพระเถรีแต่ละรูปแล้วคุ้นชื่อกัน
หรือไม่	!!!
 เหตุที่มากันเป็นจ�านวนมาก	ก็เพื่อประกอบ
พธิอีปุสมบทแก่สตรชีาวลงักา	เพราะพทุธบญัญตัิ
เก่ียวกับภิกษุณีมีข้อห้ามหลายอย่าง	 หยุมหยิม
มากกว่าพระภิกษุสงฆ์เท่าตัว	 เชื่อว่าจ�านวน 
ภิกษุณีดังกล่าว	 น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท�า
หน้าที่เป็นปวัตตินีหรืออุปัชฌาย์บวชกุลสตรี 
ชาวลังกา	หากเปรียบเทียบกับพระสมณทูตของ
พระมหินทเถระ	 ถือว่ามีจ�านวนมากกว่าเท่าตัว	
ขณะเดียวกันฆราวาสผู้ร่วมเดินทางมากับภิกษุณี
ก็มีจ�านวนมากเช่นกัน
	 ถามว่าเพราะเหตใุด	?	ตอบตามตรงว่าไม่รู	้!!! 
	 ประเด็นนี้ถ้าผู้เขียนคิดเองเออเองเกรงว่า
จะเป็นการเรียกแขก	 โดยเฉพาะสตรีเพศผู้เรียก
ร้องสิทธิให้เสมอเพศชาย	 เอาเป็นว่าหากมีเวลา
จะเขียนเป็นหนังสือวิชาการให้อ่านกัน

เจดีย์กันตโรได



	 หลักฐานระบุว่าขณะรอภิกษุณีสงฆ์เดินทาง
มาจากชมพูทวีป	 พระนางอนุฬาเทวีและสาว
ชาววังต่างพากันถือเพศบรรพชิต	และพ�านักอยู่
ในเขตอารามวิหารใกล้พระราชวัง	 ซึ่งกษัตริย์
โปรดให้สร้างถวายเพื่อสัปปายะแก่สตรีชาว 
ศรลีงักาเหล่านัน้	ตรงนีเ้หน็ว่าสตรเีหล่านัน้	น่าจะ 
บวชเป็นนกับวชประเภทรักษาศลี	๘	หากเป็นเช่น
นั้นแสดงว่า	 อุปัชฌาย์ผู้บวชให้คือพระมหินท- 
เถระ	(ผิดถูกอย่างไรมาว่ากันอีกที)
	 ประเด็นน่าสนใจคือ	หากเปรียบเทียบกับพิธ ี
อัญเชิญและปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิแล้ว	 การ
สถาปนาภิกษุณีสงฆ์มีกล่าวถึงเพียงสองสาม
บรรทัดเท่านั้นเอง
	 ประเด็นนี้มีนัยชวนตีความยิ่งนัก
	 นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเห็นว่า	 อาจมาจากผู้
บันทึกต�านานและคัมภีร์เป็นภิกษุสงฆ์	 เรื่องราว 
อันใดเป็นที่น่าสนใจ	โดยเฉพาะเรื่องของพระสงฆ ์
ย่อมบันทึกและรักษาสืบต่อกันมาเป็นธรรมดา
วิสัย	 ส่วนเรื่องของภิกษุณีสงฆ์ก็ให้ความส�าคัญ
ลดน้อยลงไปตามล�าดับ	 ตลอดทั้งต�านานและ
คัมภีร์ส�าคัญ	 จึงมีเรื่องราวของภิกษุณีสงฆ์แบบ
กระท่อนกระแท่น

	 นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า	 นักบันทึก
ต�านานเองก็ให ้ความส�าคัญภิกษุณีสงฆ ์เช ่น
เดียวกัน	 สังเกตได้จากมีบันทึกเรื่องราวของ
ภิกษุณีมีจ�านวนมากเฉกเช่นพระภิกษุสงฆ์	 เรื่อง
ราวของภิกษุณีสงฆ์เริ่มหดหายในสมัยพระพุทธ- 
โฆษาจารย์	 เมื่อมีการปรับแก้คัมภีร์ใหม่ให้เป็น
สากล	 ด้วยการแต่งเป็นภาษาบาลี	 นับจากนั้น
มาเรื่องของภิกษุณีก็หายไป
	 ส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่า	สมัยก่อนเรื่องราวของ
ภิกษุณีสงฆ์น่าจะมีมาก	ไม่ต่างจากภิกษุสงฆ์	แต่
ครั้นกาลเวลาผ่านไป	 ภิกษุณีสงฆ์อ่อนแรงเรื่อง
การศึกษา	 การรักษาสืบต่อเรื่องราวในลักษณะ
ต�านานก็ลดความส�าคัญลงไป	จึงเป็นเหตุให้เรื่อง
ราวเกี่ยวกับภิกษุณีหดหายไป	 ต�านานที่บันทึก
ไว ้ยุคหลังจึงเก็บมาเล่าในลักษณะกระท่อน 
กระแท่น	แม้จะพบว่าภิกษุณีบางรูปแตกฉานใน
พระไตรปิฎก	แต่หาหลักฐานมายืนยันได้ยากนัก 
ไม่ต่างจากชาวภูเขาพูดกันถึงเรื่องมหาสมุทร
	 สตรีชาวลังกาน่าจะบวชเป็นจ�านวนมาก	
เพราะหลักฐานระบุว่า	 กษัตริย์ลังกาโปรดให้
สร้างอาคารถึง	๑๒	หลัง	พร้อมขนานนามอาราม
ภกิษุณว่ีาหตัถาฬกะ	สนันิษฐานว่า	อารามภกิษุณี
สงฆ์น่าจะอยู่ใกล้บริเวณถูปาราม	เพราะว่าตาม
พุทธบัญญัติภิกษุณีจะต้องอยู ่ภายในอาราม 
ภิกษุสงฆ์
	 หลักฐานจากต�านานระบุว่า	พระสังฆมิตตา
เถรีและคณะ	ล้วนแตกฉานในพระวินัยปิฎก	พระ
สุตตันตปิฎก	และพระอภิธรรมปิฎก	หากเป็นเช่น
นั้นจริง	แสดงว่าระบบการศึกษาของอินเดียสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช	น่าจะเจริญถึงขีดสุด	โดย
เฉพาะการจัดการศึกษาของชาวอารามวิหาร	อีก
ทั้งสิทธิสตรีด้านการศึกษา	ก็ไม่แตกต่างจากบุรุษ
เพศแต่อย่างใดอนุสรณ์พระสังฆมิตตาเถรี
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	 สิ่งหนึ่งซึ่งมีผู ้สอบถามกัน
บ่อยว่า	 ภิกษุณีสนทนากับสตรี
ชาวลังกาด้วยภาษาใด	!!!
	 เ คยพู ดถึ งแล ้ ว ใน เรื่ อ ง 
ของพระมหินทเถระว่า	ชาวลังกา 
ก็คือชาวอารยันผู้อพยพมาจาก
อินเดียอนุทวีป	 ภาษาใดที่ชาว
อินเดียใช้สนทนากัน	ย่อมสามารถเข้าใจได้เพราะ
เป็นภาษามาตุภูมิ	โดยเฉพาะภาษาปรากฤตหรือ
ภาษาพื้นถ่ิน	 น่าจะสามารถสนทนาและรับรู้กัน
ได้เป็นอย่างดี	 สันนิษฐานภาษาปรากฤตสิงหล	
น่าจะกอปรด้วยอรรถและรสอย่างพิสดาร	สังเกต
ได้จากเม่ือฟังพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งแล้ว	ชาว
สิงหลสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงเป็นจ�านวนมาก
	 นับจากพิธีอุปสมบทกรรมคราวนั้นแล้ว	
เรื่องราวของพระสังฆมิตตาเถรีและคณะก็เงียบ
หายไป	จนกระทั่งมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งตอนเข้า
สู่ภาวะนิพพาน	เมื่อพระเถรีเจ้ามีพระชนมายุได้	
๕๙	 พรรษา	 (นิพพานภายหลังพระมหินทเถระ 
๑	 ปี)	 กษัตริย์ศรีลังกาสมัยนั้นโปรดให้จัดพิธี
ถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติ	เช่นเดียวกับ
พระมหินทเถระ	
 “โปรดให้อัญเชิญสรีระศพประดิษฐานไว้บน 
บุษบก แล้วอัญเชิญออกจากพระนครด้านทิศ 
ตะวันออกแห่งถูปาราม แล้วให้ถวายพระเพลิง 
บริเวณสถานที่ที่พระสังฆมิตตาเคยอยู่ ใกล้จิตต- 
ศาลาซึ่งเป็นสถานท่ีพอมองเห็นต้นพระศรีมหา- 
โพธิ์ แล้วโปรดให้สร้างพระสถูปบริเวณนั้นแล”
	 ไม่สามารถรู้ได้ว่า	ภารกิจของพระสังฆมิต- 
ตาเถรี	ประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงไร	แต่
ต�านานระบุว ่า	 คราวพิธีถวายพระเพลิงพระ
เถรีเจ้านั้น	 “มีภิกษุณีขีณาสพหลายพันรูปเข้า
ร่วมงาน ภิกษุณีเหล่านั้น ล้วนแตกฉานในพระ

ไตรปิฎก ทําพระศาสนาให้รุ่งเรือง”	หากเป็นจริง
ดังว่าแสดงว่า	 ผลการประกาศศาสนาของพระ
สังฆมิตตาเถรีและคณะก็ประสบความส�าเร็จดี	
ไม่แพ้พระมหินทเถระผู้เป็นพระเชษฐา
	 สิ่งหนึ่งท่ีอยากจะให้สังเกตเป็นกรณีพิเศษ
คือ	 การเดินทางไปเกาะลังกา	 เพื่อประกาศ
พระศาสนาของพระสังฆมิตตาเถรีและคณะน้ัน	 
เป็นการไปแบบไม่กลับ	 พร้อมถวายชีวิตเพื่อ
พระพุทธศาสนา	แม้บางคนจะมองว่า	การเมือง
ในอินเดียมาตุภูมิ	ไม่น�าพาให้พระสังฆมิตตาเถรี
เดินทางกลับก็ตาม	 ผู ้เขียนยังมองว่าธรรมดา
พระสมณทูตน้ัน	 ย่อมเทิดทูนพระธรรมค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก	ส่วนชีวิตและภูมิหลัง
เป็นเรื่องรอง
 สดุท้ายในฐานะผูช้าย ขอเทิดทูนความเป็น 
หญิงของพระสังฆมิตตาเถรีและคณะ	 แม้จะ 
ทราบว่าบนเกาะลังกา	 มีพระมหินทเถระผู้เป็น 
เชษฐารออยู่แล้ว	หรือว่ามีกษัตริย์ศรีลังกาถวาย 
ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี	 แต่ธรรมดา	 ความ 
เป็นอยู่ของสตรีมักมีปลิโพธมากกว่าบุรุษหลาย 
เท่า	การตัดสินใจครั้งน้ี	ถือได้ว่าเด็ดเด่ียวยิ่งกว่า 
บุรุษเพศอีกมากหลาย	 จึงไม่แปลกอันใด	 ที่ชาว 
ศรีลังกาทุกรูปนาม	 จะสรรเสริญพระเถรีเจ้า
เสมอ	มารดรแห่งเกาะลังกา
                 
	 											(ตอนหน้ามาสรุปผลงานพระเถรี)
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v	วิสัชนาธรรม : 
	 พุทธศาสนาจะพ้นภัย	ถ้าคนไทยไม่ทิ้งธรรม
v	ธรรมปริทัศน์	:	
	 พระพุทธศาสนาในศรีลังกา
v	พุทธทรรศนะ : ภัยพระพุทธศาสนา 
	 มองผ่านประวัติศาสตร์ศรีลังกา
v	พระธรรมเทศนา :
		 ธุดงค์อินเดีย
v	แนะน�าหนังสือ	:	
	 ตายปิฏก
v	ธรรมกถา	:	
	 เรียนรู้จากความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดีย

v	สัมภาษณ์	:	เสียงจากศรีลังกา	
	 สัมภาษณ์พระอาจารย์ปสาทิกะ
v	แลหลัง	:	The	Great	Debate		
	 การโต้วาทีแห่งสหัสวรรษ
v	ในประสบการณ์	:	
	 ประสบการณ์สอบสนามบาลี	ตอน	๖
v	หน้าต่างบาลี	:	การเขียน
	 และการอ่านภาษาบาลี	ตอน	๖
v	ภาษาธรรม : 
	 สนทนาภาษาบาลี	ตอน	๖
v	มองเทศ-มองไทย	:	พระสังฆมิตตาเถรี
		 มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา	ตอน	๓




