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ปฐมเหตุแห่งการเกดิภิกษุณสีงฆ์ 

 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่สตรีท่ีประสงคอ์อกบวชกลุ่มแรกนั้นมาจากเมืองกบิลพสัดุ ์นยัวา่เป็นเหล่าศาก

ยวงศท์ั้งหมด เหตุใดสตรีเหล่าน้ีจึงกลา้ท่ีจะแหกกฏสังคม-วฒันธรรมของชมพทูวปีซ่ึงกีดกนัผูห้ญิงในทาง

ศาสนาอยา่งยิง่ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ แมล้ทัธิใหม่ทั้ง ๖ ลทัธิท่ีเกิดร่วมสมยักบัพุทธศาสนา 

ลกัษณะร่วมท่ีส าคญัของลทัธิเหล่าน้ีก็คือต่อตา้นศาสนาพราหมณ์ ในบรรดาลทัธิทั้ง ๖ น้ี ศาสนาเชนของ

มหาวรีะดูโดดเด่นมากท่ีสุด มีคนเล่ือมในมากท่ีสุด มีค าสอนท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงพุทธศาสนามากท่ีสุด 

เช่ือกนัวา่เจา้ชายสิทธตัถะตอนท่ีออกแสวงหาโมกขธรรมก็เคยมาศึกษาลทัธิน้ีดว้ยเหมือนกนั ศาสนาเชนไม่

เคยสูญไปจากอินเดีย มีสืบมาจนทุกวนัน้ีแต่ศาสนาเชนก็ไม่อนุญาตใหส้ตรีเป็นนกับวช แลว้เหตุใดสตรีแห่ง

ศากยวงศพ์วกน้ีจึงกลา้ท่ีจะแหกกฎเหล็กอนัน้ี 

 ถา้ตอบแบบก าป้ันทุบดินก็คือ เม่ือพระพุทธเจา้เขา้ถึงการดบัทุกขอ์ยา่งส้ินเชิง และไดพ้าเหล่าบุรุษ

เขา้ถึงการดบัทุกขม์าแลว้หลายราย ฝ่ายสตรีก็ปรารถนาบา้ง ตอบแค่น้ีก็ดูสมเหตุสมผล แต่จะง่ายเกินไป หาก

ท่านมองยอ้นไปในอดีตเม่ือ๒๕๐๐ปีก่อนโนน้ ในยคุสมยัท่ีสตรีเป็นสมบติัของชาย ๓ คน คือ พอ่ สามีและ

ลูกชาย ในยคุสมยัท่ีสตรีแมเ้กิดในวรรณะสูงแต่ก็มีค่าแค่ “ศูทร” คือคนชั้นต ่า ในยคุสมยัท่ีเช่ือวา่ส่ิงท่ีถูก “ตี” 

แลว้จะดี คือ ควาย ทาส กลองและสตรี เท่าท่ีเล่ามาก็คงพอใหท้่านไดเ้ห็นภาพผูห้ญิงในสมยันั้นวา่เป็น

อยา่งไร สตรีถูกก าหนดใหเ้กิดมาใชแ้รงกายมากกวา่แรงสมอง ความรู้ท่ีมีก็เพื่อการเป็นเมียกบัแม่ท่ีดีเท่านั้น 

ส่วนความรู้ท่ีสูงกวา่นั้นอยา่งความรู้ในทางศาสนา อยา่ไดแ้มแ้ต่คิด แต่แลว้วนัหน่ึงมีสตรีกลุ่มหน่ึงลุกข้ึนมา

เรียกร้องวา่ฉนัอยากเป็นนกับวช ฉนัอยากเขา้ถึงการดบัทุกขเ์หมือนบุรุษบา้ง น่ีตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ

มากๆ ในยคุสมยันั้น แลว้อะไรท่ีดลใจหรือเป็นแรงขบัให้สตรีศากยวงศเ์หล่าน้ีตอ้งการออกบวช?   

อยา่ลืมวา่การใหส้ตรีบวชไดน้ั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีสั่นสะเทือนสังคมชมพทูวปีอยา่งแรง เป็น shock of 

the town เลยทีเดียว ใครท่ีท าใจไม่ไดเ้ผลอๆจะหวัใจวายเอา ก็มีท่ีไหนท่ีปล่อยใหส้ตรีซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นผูมี้

มลทินเขา้มาจบัจองพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาร่วมกบับุรุษได ้ก่อนหนา้นั้นอยา่วา่แมแ้ต่เขา้มาเลย เฉียดเขา้ไป

ใกลย้งัไม่ได ้ดงันั้นเหตุท่ีเหล่าสตรีศากยวงศต์อ้งการออกบวชจึงน่าจะมีปัจจยัอ่ืนเก้ือหนุนดว้ย มิใช่เพียงแรง

ปรารถนาอยา่งเดียว  



กบิลพสัดุข์องศากยวงศน์ั้นเป็นเมืองท่ีปกครองแบบหมู่คณะ คงคลา้ยสภาซีเนตของโรมนัหรือสภา

ของพวกกรีก บางคนอธิบายวา่เป็นแบบสาธารณรัฐ ฝ่ายพุทธเองเรียกการปกครองรูปแบบน้ีวา่ “สามคัคี

ธรรม” เอาเขา้จริงเราไม่ทราบไดแ้น่ชดัวา่การปกครองท่ีวา่น้ีมีรายละเอียดอยา่งไร ไดแ้ต่ทราบคร่าวๆวา่เป็น

การปกครองโดยคณะท่ีสมาชิกมาจากวรรณะกษตัริย ์ซ่ึงไม่ใช่แบบราชาธิปไตย เหมือนรัฐใหญ่อยา่งมคธ

หรือสาวตัถี รัฐหรือเมืองท่ีปกครองรูปแบบน้ีก็เช่น วชัชี กบิลพสัดุ ์รามคาม กุสินารา ฯ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่รัฐ

หรือเมืองเหล่าน้ีมกัจะอยูท่างเหนือของอินเดีย 

ลกัษณะหน่ึงของการปกครองแบบน้ีคือการใหเ้กียรติสตรี จะเห็นไดจ้ากหลกัอปริหานิยธรรม ๗ 

หรือ “ธรรมท่ีไม่ท าให้เส่ือม” ท่ีพระพุทธองคต์รัสถึงพวกกษตัริยลิ์จฉวแีห่งแควน้วชัชีวา่ตราบใดท่ีพวกลิจ

ฉวยีงัยดึหลกัธรรมน้ีอยู ่ตราบนั้นไม่มีใครมาท าลายได ้เช่ือวา่หลกัอปริหานิยธรรมน้ีเป็นหลกัธรรมร่วมหรือ

ลกัษณะการปกครองของรัฐท่ีปกครองแบบคณาธิปไตยในชมพทูวปี หน่ึงในหลกัธรรมน้ีกล่าววา่ “บรรดา

กุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายมิใหถู้กข่มเหงรังแก” น่ีคงจะพอยืนยนัไดว้า่สตรีในรัฐดงักล่าวซ่ึงหมายรวมถึงเมือง

กบิลพสัดุด์ว้ยนั้น คงมีสถานภาพและเสรีภาพท่ีดีกวา่สตรีในรัฐอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองแบบราชาธิปไตย

และศาสนาพราหมณ์  

ดว้ยปัจจยัเก้ือหนุนน้ีจึงท าให้สตรีศากยวงศส์ามารถเขา้ถึงความรู้ทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาใหม่

ท่ีพระพุทธเจา้ไดส้ถาปนาข้ึน ประกอบกบัพระพุทธเจา้เองก็เป็นหน่ึงในศากยวงศ ์ความใกลชิ้ดน้ีก็เป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัใหส้ตรีศากยวงศก์ลุ่มน้ีกลา้ท่ีจะร้องขอเพื่อใชสิ้ทธิเขา้ถึงการหลุดพน้เหมือนบุรุษ และ

ในท่ีสุดการเรียกร้องก็สมหวงั  

ถา้จะเรียกพระนางปชาบดีโคตมีและเหล่าสตรีศากยวงศท์ั้ง ๕๐๐ วา่เป็น Feminist รุ่นแรกก็คงไม่ผดิ 

เพราะพวกเธอกลา้ท่ีจะ deconstruct อคติทางเพศจนมีชยัชนะ อยา่งน้ีตอ้งยกน้ิวใหพ้ร้อมตะโกนวา่ “นางแน่

มาก” 

ความจริงเร่ืองเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้หล่าสตรีศากยวงศลุ์กข้ึนมาขอบวช น่าจะมีการศึกษาใหม้ากกวา่น้ี 

เพื่อท่ีจะเขา้ใจท่ีมาท่ีไปของการก าเนิดภิกษุณีสงฆไ์ดอ้ยา่งลุ่มลึก ท่ีน าเสนอมาเร่ืองอ านาจของความรู้และ

สถานภาพทางสังคมนั้น ก็เพียงเพื่อเป็นการ “โยนหินถามทาง” เท่านั้น น่าจะมีปัจจยัอ่ืนอีก 

การสถาปนาภิกษุณสีงฆ์คร้ังแรกในพุทธศาสนา 



 เหตุการณ์คร้ังน้ีเกิดในพรรษาท่ี ๕ ตอนท่ีพระพุทธองคป์ระทบัอยูท่ี่เมืองไวศาลี ความจริงก่อนหนา้

นั้นตอนท่ีพระพุทธองคเ์สด็จไปเมืองกบิลพสัดุ ์พระนางปชาบดีโคตรมีก็เคยทูลขอบวชมาคร้ังหน่ึงแลว้แต่

พระพุทธองคท์รงปฏิเสธ พระนางเองก็ไม่ละความพยายามไดต้ามเสด็จมาท่ีเมืองไวศาลีและไดม้าทูลขอบวช

อีกคร้ัง ผลก็คือทรงปฏิเสธอีก การท่ีทรงปฏิเสธถึง ๒ คร้ัง ๒ ครา ท าใหพ้วกท่ีไม่สนบัสนุนการบวชภิกษุณี

หรือจะเรียกสั้นๆวา่ฝ่ายคา้นยกมาอา้งวา่พระพุทธองคไ์ม่มีเจตนาท่ีจะใหมี้ภิกษุณีสงฆ ์ถา้เราฟังความแค่น้ี 

เหตุผลท่ีฝ่ายคา้นยกมาอา้งก็ดูจะมีน ้าหนกั แต่ถา้เราศึกษาไปถึงสังคม-วฒันธรรมของชมพทูวปีในตอนนั้น 

เขา้ใจสถานภาพของสตรีในตอนนั้น เขา้ใจการสถาปนาพุทธศาสนาซ่ึงเพิ่งตั้งมาเพียง ๕ ปี ยงัไม่อาจกล่าวได้

วา่มัน่คงเพียงพอ เราก็จะเขา้ใจเหตุผลท่ีพระพุทธองคท์รงปฏิเสธการขอบวชของพระนางปชาบดีโคตรมี

ดงักล่าว   

 อยา่ลืมวา่เป้าหมายหลกัของพุทธศาสนานั้นก็เพื่อ “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกมัปายะ” 

เพื่อประโยชน์แก่พหุชน เพื่อความสุขของพหุชนและเก้ือกลูโลก น่ีคือค าประกาศเจตนารมณ์ท่ีพระพุทธองค์

ไดม้อบใหแ้ก่สมณฑูตชุดแรกท่ีจะออกไปเผยแพร่ศาสนา กล่าวโดยสรุปก็คือการเกิดข้ึนของพุทธศาสนาก็

เพื่อความสุขและประโยชน์ของพหุชน ในบาลีใชค้  าวา่ “พหุชน” ก็หมายถึงมนุษยทุ์กคน ทั้งชายและหญิง ก็

เม่ือความสุขท่ีสูงสุดของพุทธศาสนาคือพระนิพพาน พุทธศาสนาก็ตอ้งเปิดโอกาสให้มนุษยทุ์กคนท่ีหวงั

พระนิพพานไดมี้โอกาสเขา้ถึง ทางเขา้ถึงท่ีวา่น้ีก็โดยการบวชเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีโดยหลกัการแลว้พุทธศาสนา

จึงเปิดโอกาสใหทุ้กคนทั้งชายและหญิงไดเ้ขา้ถึงพระนิพพาน เพียงแต่วา่โอกาสนั้นจะมีเม่ือไร พร้อมหรือยงั 

เหมาะสมหรือยงั โดยเฉพาะกรณีท่ีสตรีจะเขา้มาบวชนั้น ก็อยา่งท่ีบอกแลว้วา่เหตุการณ์น้ีเป็น shock of the 

town พระพุทธองคก์ต็อ้งทรงรอบคอบหน่อย 

 อนัท่ีจริงการบวชนั้นไม่ยากหรอก แต่ปัญหาอยูต่รงท่ีวา่เม่ือบวชแลว้จะไดรั้บการยอมรับมากนอ้ย

แค่ไหน การบริหารจดัการจะเป็นอยา่งไร ท่ีส าคญัสตรีเหล่าน้ีมีความจริงจงัในเพศบรรพชิตมากนอ้ยแค่ไหน 

หากผลีผลามอาจส่งผลเสียต่อพุทธศาสนาซ่ึงก าลงัเร่ิมผลิดอกออกใบอยูใ่นขณะนั้นก็ได ้เหตุการณ์คลา้ยๆกนั

น้ีเกิดกบัพวกทิเบตในปัจจุบนัน้ี ฝ่ายทิเบตเองก็ไม่มีภิกษุณีสงฆ ์เม่ือองคด์าไลลามะมีพระประสงคจ์ะใหมี้

การบวชภิกษุณีสงฆใ์นฝ่ายมูลสรวาสติวาทคือในนิกายของฝ่ายทิเบตเอง พระองคต์อ้งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ศึกษาเร่ืองน้ี แมเ้วลาจะผา่นไปแลว้เกือบ ๓๐ ปีเร่ืองน้ีก็ยงัไม่ไดข้อ้สรุป เหตุผลใหญ่ก็คือเม่ือมีภิกษุณีสงฆ์

แลว้ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากพุทธทิเบตอีก ๓ นิกาย คือ นิงมาปะ กรรมาปะ และ ศากยะปะ เห็นไหมวา่การ

บวชนั้นไม่ยาก แต่เร่ืองท่ีจะเกิดหลงัการบวชนั้นต่างหากท่ียาก ส าหรับกรณีของพระนางปชาบดีและพวก

ศากยธิดาทั้ง ๕๐๐ นั้นถือวา่จบเร็วกวา่พวกทิเบตในตอนน้ีเสียอีก  



 และการท่ีอา้งวา่พระพุทธองคไ์ม่มีเจตนาจะใหมี้ภิกษุณีสงฆม์าตั้งแต่แรกนั้น ดูจะเป็นการหม่ินพระ

บรมศาสดามากไปหน่อย ก็จะไม่หม่ินไดอ้ยา่งไร ถา้พระพุทธองคไ์ม่มีเจตนาแลว้ต่อมาใหบ้วชท าไม? อยา่ง

น้ีก็กล่าวหาวา่พระพุทธองคท์รงโลเลนะซิ หรือวา่ท่ีใหบ้วชนั้นเพราะสงสารดว้ยเป็นศากยวงศด์ว้ยกนั เห็น

แก่ญาติพี่นอ้งวา่งั้นเถอะ ถา้พระพุทธองคมี์เจตนาท่ีจะไม่ใหมี้ภิกษุณีสงฆจ์ริงๆแลว้ละก็ พระพุทธองคค์งไม่

อนุญาตในภายหลงัอยา่งเด็ดขาด ความจริงตอนท่ีทรงตรัสรู้แลว้ใหม่ๆ พระพุทธองคไ์ดก้ล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์

แลว้ ไม่เช่ือไปอ่านมหาปรินิพพานสูตร ท่ีพระพุทธองคก์ล่าวถึงเหตุการณ์หลงัการตรัสรู้ใหม่ คร้ังหน่ึงตอน

ท่ีอยูไ่ตต้น้นิโครธ มารไดเ้ขา้มาทูลใหด้บัขนัธ์ปรินิพพาน พระพุทธองคไ์ดก้ล่าวกบัมารวา่ตอ้งรอใหพุ้ทธ

บริษทัท่ีมี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา รู้พระธรรมวนิยั เผยแพร่พระธรรมวนิยั และปกป้องพระธรรมวนิยั 

เม่ือไรท่ีพุทธบริษทัท าไดอ้ยา่งน้ีแลว้พระพุทธองคก์็จะดบัขนัธ์ปรินิพพาน  

เห็นไหมวา่พระพุทธองคน์ั้นทรงมีเจตนาเร่ืองภิกษุณีสงฆม์าก่อนตั้งนานแลว้ ก่อนท่ีพระนางปชาบดีและ

เหล่าศากยธิดาจะมาขอบวชเสียอีก(คือก่อนตั้ง ๕ ปี) ก็อยา่งท่ีบอกถา้ไม่มีเจตนาแลว้พระพุทธองคจ์ะไม่ทรง

อนุญาตใหบ้วชอยา่งเด็ดขาด ไม่วา่นางนั้นจะเป็นใครก็ตาม  

 ในเร่ืองเจตนาน้ีทางพุทธศาสนากบัฝ่ายกฎหมายมีมุมมองท่ีต่างกนั ทางกฎหมายถือหลกัวา่ “กรรม

ส่อเจตนา” หมายความวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นจะเป็นตวัช้ีวดัถึงเจตนา โทษานุโทษก็วา่ไปตามนั้น 

อยา่งเช่นนาย ก.พกปืนเขา้ไปในบา้นนาย ข. ในบา้นไม่มีไครนอกจากนาย ข. ต่อมานาย ข. ถูกยงิเสียชีวติ 

นาย ก. ใหก้ารกบัต ารวจวา่นาย ข. ฆ่าตวัตายเอง ดูจากพฤติกรรมแลว้ใครจะไปเช่ือ การท่ีพกปืนเขา้ไปใน

บา้นของคนอ่ืน ก็ส่อเจตนาไม่ดีแลว้ ส่วนทางพุทธศาสนาจะถือหลกั “เจตนาส่อกรรม” หมายความวา่เจตนา

จะเป็นตวัตดัสินหรือช้ีน าไปสู่การกระท านั้นๆ การท่ีพระพุทธองคมี์เจตนาเร่ืองภิกษุณีสงฆ ์ในท่ีสุดก็ทรง

อนุญาตใหส้ตรีบวชได ้น่ีเป็นเจตนาท่ีส่อกรรมอยา่งชดัๆ ดงันั้นใครท่ีอา้งวา่พระพุทธองคไ์ม่มีเจตนาท่ีจะให้

มีภิกษุณีสงฆ ์ตอ้งศึกษาใหม้ากกวา่น้ีแลว้จะเขา้ใจ  

ว่าด้วยเร่ืองครุธรรม ๘ ประการ 

 ท่ีน่ีก็มาถึงประเด็นส าคญัคือเร่ืองครุธรรม ๘ ประการ ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจก่อนวา่ เราๆท่านๆ

ท่ีมีใจหนกัไปทางมนุษยธรรมมกัจะมองวา่ครุธรรม ๘ ประการนั้นกดผูห้ญิงใหเ้ป็นรองผูช้ายอยูน่ัน่เอง แม้

จะเขา้มาบวชแลว้ก็ตาม นกัวิชาการบางคนถึงกบัเช่ือวา่น้ีไม่ใช่พุทธพจน์หากเป็นขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไปใน

พระไตรปิฎกตอนหลงั ดงันั้นจึงไม่ควรยดึเป็นสรณะ แต่ก่อนท่ีจะตดัสินอยา่งไรลองมาฟังเร่ืองราวความ

เป็นมาทั้งหมดก่อน 



 ยอ้นกลบัไปท่ีไวศาลีอีกคร้ัง(รายละเอียดในตอนน้ีใหไ้ปอ่านในพระวนิยัปิฎก จุลวรรค ในหมวด

ภิกขณีุขนัธกะ ในท่ีน้ีจะน ามาเล่าเป็นภาษาพดูเพื่อความกระชบั) เม่ือพระนางปชาบดีตามมาทูลขอบวชแต่

พระพุทธองคก์็ไม่อนุญาตอีก  

พระอานนทจึ์งเขา้ไปทูลถามพระพุทธเจา้วา่ “ถา้สตรีออกบวชแลว้จะบรรลุโสดาปัตติผล สกิทาคามิ

ผล อนาคามิผลหรืออรหนัตผลหรือไม่?  

พระพุทธองคต์อบวา่ “บรรลุได”้  

พระอานนทถ์ามซ ้ าเชิงร้องขอวา่ “ถา้บรรลุได ้แลว้พระนางปชาบดีผูเ้คยเล้ียงดูพระองคป์ระสงคจ์ะ

บรรลุธรรมท่ีพระองคป์ระกาศไว ้พระองคจ์ะไม่อนุญาตหรือ?” 

พระพุทธองคต์อบกลบัมาวา่ “ถา้พระนางปชาบดีรับครุธรรม ๘ ประการน้ี นางก็บวชได”้ จากนั้น

พระพุทธองคก์็ตรัสเล่าวา่ครุธรรม ๘ ประการมีอะไรบา้ง และทรงใหเ้หตุผลวา่การท่ีใหรั้บครุธรรม ๘ น้ีก็

เพื่อป้องกนัมิใหพุ้ทธศาสนาอายสุั้น ในตอนลงทา้ยซ่ึงส าคญัมาก ในบาลีกล่าววา่ “ ...อานนท ์ถา้พระนาง

ปชาบดีโคตรมีรับครุธรรม๘ขอ้น้ี (การรับครุธรรม)นั้นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางปชาบดีโคตมี

นั้น” (พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หนา้ ๓๑๗) หมายความวา่เม่ือพระนาง

ปชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม ๘ ประการแลว้พระนางฯก็ผา่นการบวชแลว้นัน่เอง   

ท่ีน้ีมาดูวา่ครุธรรม ๘ ประการนั้นมีอะไรบา้ง 

๑ ภิกษุณีถึงจะบวชได ้๑๐๐ พรรษา ก็จะตอ้งท าการกราบไหว ้ตอ้นรับท าอญัชลีกรรม ท า

สามีจิกรรมแก่ภิกษุผูบ้วชแมใ้นวนันั้น 

๒ ภิกษุณีไม่พึงจ าพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุ 

๓ ภิกษุณีพึงหวงัธรรม ๒ อยา่ง คือ ถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุ์กก่ึงเดือน 

๔ ภิกษุณีจ าพรรษาแลว้พึงปวารณาในสงฆ ์๒ ฝ่าย โดยสถาน ๓ คือ ไดเ้ห็น ไดฟั้งหรือไดนึ้กสงสัย 

๕ ภิกษุณีตอ้งครุธรรมแลว้พึงประพฤติปักขมานตัในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

๖ ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย (ขอ้น้ีล่ะท่ีจะเป็นปัญหาต่อไป) 

๗ ภิกษุณีไม่พึงด่า ไม่พึงบริภาษภิกษุ ไม่วา่กรณีใดๆ 



๘ ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป หา้มภิกษุณีสั่งสอนภิกษุ แต่ไม่หา้มภิกษุสั่งสอนภิกษุณี 

พวกสตรีนิยมฟังแลว้คงกร๊ีดลัน่ แต่อยา่เพิ่งหงุดหงิด ใจเยน็ๆค่อยฟังไป เอาล่ะท่ีน้ีมาวเิคราะห์

ประเด็นเร่ืองครุธรรม ๘ น้ีกนั  

๑.ถา้วา่ไปตามขอ้มูลในพระไตรปิฎกแลว้ เร่ืองครุธรรม ๘ ประการน้ีพระพุทธองคต์รัสส าหรับกรณี

ของพระนางปชาบดีโคตรมีแต่เพียงรูปเดียวใช่หรือไม่? เพราะบรรดาศากยธิดาอีก ๕๐๐ ท่ีตามมานั้นต่าง

ไดรั้บการบวชโดยภิกษุสาวก โดยการรับไตรสรณคมน์ ไม่มีท่ีตรงไหนท่ีระบุวา่เหล่านางศากยธิดาตอ้งรับครุ

ธรรม ๘ น้ีก่อนแต่ประการใด แต่ฝ่ายคา้นก็โตไ้ดว้า่ตอนนั้นยงัไม่มีภิกษุณีสงฆก์ารบวชก็เลยท าโดย

พระพุทธเจา้และเหล่าสาวกก่อน หมายความวา่รุ่นแรกให้อนุโลมไปก่อนวา่งั้นเถอะ เม่ือมีภิกษุณีสงฆแ์ลว้จึง

ค่อยปฏิบติัตามครุธรรม ๘ น้ี ฟังดูก็เขา้ท่า แต่ก็แยง้ไดอี้กวา่ ถา้เห็นวา่ครุธรรมน้ีจ าเป็นส าหรับภิกษุณีสงฆ์

แลว้ เหตุใดในพระไตรปิฎกจึงไม่ระบุใหเ้หล่าศากยธิดาทั้ง ๕๐๐ นั้นยอมรับครุธรรมน้ีก่อน เหตุใดจึงใช้

เง่ือนไขน้ีกบัพระนางปชาบดีโคตมีเท่านั้น อีกทั้งการรับครุธรรม ๘ ก็หมายถึงการบวชอยูแ่ลว้ ถา้เหล่าศากย

ธิดาทั้งหมดยอมรับก็ไม่ตอ้งไปรบกวนพระสงฆส์าวกเพื่อท าการบวชให้จริงไหม? พูดไม่ออกแลว้ล่ะซิ แต่

อยา่งไรก็ตามประเด็นน้ีก็ยงัถกเถียงต่อได ้อยา่เพิ่งด่วนสรุป เอาเป็นวา่ผมเสนอวา่เร่ืองครุธรรมน้ีเป็นเง่ือนไข

เฉพาะพระนางปชาบดีโคตมีใช่หรือไม่? ขอใหไ้ปคิดกนัต่อ ส่วนผมวา่น่าจะใช่ 

๒.ถา้เรายอมรับวา่ครุธรรม ๘ น้ีเป็นพุทธพจน์จริงและเป็นเง่ือนไขท่ีเสนอส าหรับกรณีพระนาง

ปชาบดีโคตรมีจริง ฟังดูก็มีเหตุผล เพราะอยา่ลืมวา่เหล่าศากยวงศน์ั้นมีทิฐิหรืออตัตาในเร่ือง “วงศ”์ ค่อนขา้ง

แรง เร่ืองน้ีใครท่ีอ่านพุทธประวติัก็คงพอจะทราบ เม่ือคราวท่ีพระพุทธองคไ์ปบวชใหก้บัเหล่าศากยบุตรนั้น 

พระพุทธองคบ์วชใหพ้ระอุบาลีก่อน พระอุบาลีนั้นเดิมเป็นช่างตดัผมประจ าราชส านกั จากนั้นถึงค่อยบวช

ใหเ้หล่าศากยบุตร เม่ือบวชแลว้เหล่าศากยบุตรนั้นตอ้งท าความเคารพพระอุบาลีเพราะถือวา่อาวุโสกวา่ ทั้งน้ี

ก็เพื่อลดทิฐิหรืออตัตาของเหล่าศากยบุตรนัน่เอง ส่วนพระนางปชาบดี(และเหล่าศากยธิดาอีก ๕๐๐)ซ่ึงเป็น

ศากยวงศด์ว้ยเหมือนกนั ก็คงมีทิฐิหรืออตัตาในเร่ืองน้ีไม่มากก็นอ้ย การก าหนดครุธรรม ๘ น้ีก็เพื่อก าราบทิฐิ

หรืออตัตาน้ีต่างหาก หาใช่มีเจตนาเพื่อกดสตรีลงใหเ้ป็นรองบุรุษไม่ ถา้ไม่เช่ือไปอ่านในพระวนิยัปิฎกหมวด

อ่ืนๆดู แลว้จะเห็นวา่จริง  

๓.ต่อเน่ืองจากขอ้ ๒ ถา้เป็นพุทธพจน์จริงอยา่งท่ีวา่ การบญัญติัครุธรรม ๘ น้ีก็มีเหตุผลอีกประการ

หน่ึงก็คือเพื่อใหภิ้กษุณีสงฆเ์ป็นท่ียอมรับของฝ่ายภิกษุสงฆ ์อยา่ลืมวา่ตอนนั้นสถานภาพของสตรีในชมพู

ทวปีหาไดเ้ท่าเทียมบุรุษไม่ โดยเฉพาะในทางศาสนา แลว้จู่ๆวนัหน่ึงมีนกับวชผูห้ญิงเกิดข้ึน แรงตา้นทั้งจาก



ภายในและภายนอกก็ตอ้งมีเป็นของธรรมดา ในขณะท่ีพุทธศาสนาเพิ่งเร่ิมตน้และบรรดาสงฆส์าวกก็มีทั้งท่ี

เป็นอริยสงฆแ์ละสมมุติสงฆ ์ฝ่ายอริยสงฆค์งไม่มีปัญหา แต่ฝ่ายสมมุติสงฆน้ี์ซิคงรับไม่ได ้ถา้จดัการไม่ดีอาจ

มีผลลบต่อพุทธศาสนาโดยรวม การท่ีพระพุทธองคบ์ญัญติัครุธรรมก็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ขณะนั้น เป้าหมายก็เพื่อใหฝ่้ายสมมุติสงฆย์อมรับภิกษุณีบริษทั อยา่งนอ้ยก็ดูเหมือนวา่ตนนั้นอยูเ่หนือ

นกับวชสตรีเหล่าน้ี อนัน้ีก็จะไปตรงกบัค าอธิบายท่ีวา่หากสตรีมาบวชแลว้อายพุุทธศาสนาจะสั้นลง ดงันั้น

จึงก าหนดครุธรรม ๘ ความหมายก็เพื่อป้องกนัปัญหาภายในหมู่สงฆด์ว้ยกนัเอง อยา่ลืมวา่น้ีเพิ่งพรรษาท่ี ๕ 

แค่นั้นเอง เพราะถา้เกิดปัญหาจนถึงขั้นสังฆเภท พุทธศาสนาก็ไปไม่รอด 

ประเด็นน้ีฝ่ายคา้นก็อาจแยง้ไดว้า่ในสมยันั้นบรรดาสาวกของพระพุทธองคล์ว้นเป็นพระอรหนัต์

เป็นอริยสงฆท์ั้งหมด ไม่ควรจะเป็นปัญหาอยา่งท่ีวา่ อนัน้ีเป็นการมองท่ี Romantic อยา่งยิง่ ความจริงไม่ใช่

อยา่งนั้นเลย ตลอดพระชนมชี์พท่ีพระพุทธองคไ์ดส้ั่งสอนสงฆส์าวกมา สาวกส่วนหน่ึงท่ีบรรลุธรรมเป็น

อริยสงฆ ์แต่อีกส่วนหน่ึงก็เป็นไดแ้ค่สมมุติสงฆ ์การบญัญติัพระวนิยัก็เกิดจากการกระท าผดิพลาดของเหล่า

สมมุติสงฆน้ี์ทั้งนั้น อยา่งกรณีเทวทตัและสาวกท่ีตามเทวทตัไปนั้นเป็นอริยสงฆห์รือ? หรืออยา่งพระสุภทั

ทะท่ีแสดงอาการดีใจเม่ือพระพุทธองคป์รินิพพาน จนเป็นเหตุใหเ้กิดการท าสังคายนาคร้ังท่ี ๑ นั้นเป็นอริย

สงฆห์รือ?  

เร่ืองครุธรรม ๘ ท่ีผมไดว้เิคราะห์น้ี ถา้ยอมรับวา่เป็นพุทธพจน์ก็น่าจะมีเหตุผลอยา่งท่ีผมไดเ้สนอมา 

เป็นเหตุผลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งแก่บุคคลและกาลเวลา เป้าหมายก็เพื่อความย ัง่ยนืแห่งภิกษุณีบริษทั 

และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะหลงัจากสถาปนาภิกษุณีแลว้ปรากฏวา่มีสตรีออกบวชอีกมาก ภิกษุณีบริษทัก็

ตั้งมัน่ ไม่ท าใหผ้ดิหวงั สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ไดรั้บการสรรเสริญจากพระพุทธองคว์า่เป็น

เอตทคัคะ(ผูเ้ป็นเลิศในดา้นต่างๆ)ถึง ๑๓ รูป ถา้เปรียบเป็นบริษทัก็ถือวา่ไดผ้ลก าไรไม่ขาดทุน  

ประเด็นท่ีเราควรคิดต่อก็คือเม่ือเร่ืองครุธรรม ๘ เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลและเฉพาะกาล เหตุใดเม่ือ

เวลาผา่นไปเรายงัยดึมัน่ในครุธรรม ๘ น้ีอยู ่ปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได้

ไหม? หรือยกเลิกไดไ้หม? ขอ้เสนอสุดทา้ยน้ีรับรองวา่ฝ่ายเถรวาทรับไม่ไดแ้น่ๆ เพราะหลกัการของฝ่ายเถร

วาทก็คือ “ไม่บญัญติัในส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ไม่บญัญติั ไม่เพิกถอนในส่ิงท่ีพระพุทธเจา้บญัญติั” หมายความวา่

ไม่เพิ่มหรือตดัสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวแ้ลว้ ดงันั้นถา้จะเสนอใหย้กเลิกครูธรรม ๘ น้ีคงเป็นไป

ไดย้าก ทางออกท่ีพอจะท าไดก้็คือการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เท่านั้น แต่เถร

วาทเมืองไทยบอกยนืกระต่ายขาเดียววา่ “ไม่ได”้  



ขอพดูถึงการยดึมัน่ของฝ่ายเถรวาทสักนิด ในสมยัพุทธกาล เม่ือพระพุทธองคท์รงบญัญติัพระวนิยั

ข้ึนมา แต่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนหรือสถานการณ์ไม่เหมาะสม ก็มีพุทธานุญาตใหป้รับเปล่ียนหรือยกเลิก

สิกขาบทนั้นๆ หากทรงเห็นวา่จะเป็นการเหมาะสมและมีประโยชน์กวา่  แมแ้ต่ก่อนท่ีจะเสด็จดบัขนัธ์

ปรินิพพานก็ทรงมีพุทธานุญาตใหเ้พิกถอนสิกขาบทเล็กๆนอ้ยๆนั้นได ้น่ีคือพุทธวธีิท่ีเหมาะสมแก่รูปการ

และเป็นประโยชน์มากกวา่ท่ีจะยดึมัน่ถือมัน่ในวินยั วนิยัหรือกฎก็เปรียบเสมือนร้ัวท่ีเราสร้างเพื่อป้องกนัภยั 

แต่ไม่ใช่สร้างอยา่งแขง็แรงจนเราออกมาภายนอกไม่ได ้ร้ัวท่ีเราสร้างเพื่อป้องกนักลบักลายมาเป็นท่ีกกักนั 

ฉนัใดก็ฉนันั้น แต่ฝ่ายเถรวาทกลบัไม่ปฏิบติัตามพุทธด ารัสของพระบรมศาสนา สรุปเอาด้ือๆวา่จะไม่ยกเลิก

อะไรเลย อา้งวา่ท่ีท าไปนั้นก็ดว้ยความเคารพ ดงันั้นฝ่ายเถรวาทจึงรับไม่ไดถ้า้จะใหป้รับเปล่ียนหรือยกเลิก

สิกขาบทใดๆ แต่ในความเป็นจริง จริงหรือ?ท่ีฝ่ายเถรวาทยดึมัน่ “ไม่บญัญติัในส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ไม่บญัญติั 

ไม่เพิกถอนในส่ิงท่ีพระพุทธเจา้บญัญติั” โดยเฉพาะเถรวาทในไทย ประเด็นน้ีขอวางไวก่้อนมีเร่ืองท่ีตอ้งพดู

กนัเยอะ ตอนน้ีกลบัไปท่ีเร่ืองภิกษุณีกนัต่อดีกวา่ 

ภิกษุณสีงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

 ตั้งแต่มีภิกษุณีสงฆใ์นพรรษาท่ี ๕ เป็นตน้มา บริษทัฝ่ายน้ีมัน่คงข้ึนตามล าดบั เพราะมีสตรีออกบวช

อีกมากรวมทั้งพระนางยโสธรา ชายาของเจา้ชายสิทธตัถะ และพระนางเป็น ๑ ในภิกษุณีสงฆท่ี์ไดรั้บการยก

ยอ่งจากพระพุทธเจา้วา่เป็นเอตทคัคะซ่ึงมีทั้งหมด ๑๓ รูป อาทิ พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นเลิศทางรัตตญัญู

คือรู้ราตรีนาน พระนางเขมาเถรีเป็นเลิศทางปัญญา พระอุบลวรรณาเถรีเป็นเลิศทางมีฤทธ์ิ ฯลฯ ในเถรีคาถา

ยงักล่าวถึงสตรีท่ีออกบวชแลว้บรรลุธรรมมีทั้งส้ิน ๗๓ รูป น่ีก็คงพอท่ีจะเป็นหลกัฐานยืนยนัไดว้า่ภิกษุณี

บริษทันั้นรุ่งเรืองและส าเร็จผลไดจ้ริงๆ กล่าวไดว้า่ไม่ท าใหพ้ระพุทธองคผ์ดิหวงัวา่งั้นเถอะ  

เร่ืองราวภิกษุณีมีนอ้ยมากในพระไตรปิฎก เท่าท่ีหาไดก้็อยูใ่น “เถรีคาถา” ในพระสุตตนัตปิฎก ขุ

ททกนิกาย และใน “ภิกขณีุวภิงัค ์และ จุลวรรค” ในพระวินยัปิฎกเท่านั้น เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็มองไปต่างๆนาๆ 

บา้งก็วา่พระไตรปิฎกเขียนโดยพระผูช้ายจนมีลกัษณะ androcentric คือ แสดงความเป็นใหญ่ของผูช้ายอยา่ง

ชดัเจน  เลยไม่ใหค้วามส าคญัต่อพระผูห้ญิง บา้งก็วา่ภิกษุณีถูกตดัตอนไปตั้งแต่พระพุทธองคป์รินิพพานแลว้ 

จะเห็นไดจ้ากการสังคายนาคร้ังท่ี ๑ นั้นไม่มีขอ้มูลวา่มีภิกษุณีเขา้ร่วมเลย ประเด็นน้ีพระมหากสัสปะโดนเขา้

ไปเตม็ๆ (รายละเอียดอ่านใน “เหตุเกิด พ.ศ.๑ ของพระมโน”) ดงันั้นภิกษุณีจึงเป็นประวติัศาสตร์ท่ีถูกท าให้

ลืมในพระไตรปิฎก  



 หากไปดูในมหาปรินิพพานสูตรซ่ึงเป็นบนัทึกเหตุการณ์ช่วงสุดทา้ยในพระชนมชี์พของ

พระพุทธเจา้ พระพุทธองคไ์ดฝ้ากพุทธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหเ้ป็นผูดู้แลรักษาพระ

ธรรมพระวินยั ท่ีมีพุทธด ารัสเช่นน้ีก็ยนืยนัวา่ “ภิกษุณีสงฆ”์ นัน่ไดต้ัง่มัน่เป็นหลกัส าคญัหน่ึงในพุทธบริษทั 

และเป็นบริษทัหน่ึงท่ีพระองคม์ัน่พระทยั มิฉะนั้นพระพุทธองคค์งไม่ฝากใหช่้วยดูแลพระธรรมพระวนิยัซ่ึง

จะมาท าหนา้ท่ีเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค ์อยา่งเราๆท่านๆถา้จะฝากฝังใครใหช่้วยดูแลของส าคญั ถา้ไม่

มัน่ใจเราคงไม่ฝากฝังใช่ไหม? ฉนัใดก็ฉนันั้นแหละครับ 

๓๑๑ สิกขาบทส าหรับภิกษุณีสงฆ์ 

 เราทราบกนัดีวา่วินยัของภิกษุสงฆน์ั้นมี ๒๒๗ ขอ้ ส่วนวินยัของภิกษุณีสงฆน์ั้นมี ๓๑๑ ขอ้ และ

วนิยับญัญติัน้ีเช่ือวา่มีมาแต่คร้ังพุทธกาลแลว้(แต่บางคนก็แยง้วา่มีเพิ่มเติมภายหลงัดว้ยโดยเฉพาะวนิยัของ

ภิกษุณีสงฆ ์ประเด็นน้ีก็ถกเถียงไดแ้ต่ขอละไวก่้อน) เม่ือเห็นตวัเลขท่ีต่างกนัเช่นน้ีบางคนก็ตีความวา่เหตุท่ีมี

วนิยัฝ่ายภิกษุณีสงฆม์ากก็เพื่อกนัพวกผูห้ญิงไม่ใหเ้ขา้มาบวช เพราะถา้บวชก็ตอ้งถูกวนิยั ๓๑๑ น้ีก ากบัคงอยู่

ไดไ้ม่นาน คือตั้งไวเ้พื่อใหข้ยาดวา่งั้นเถอะ แสดงวา่คนท่ีพูดอยา่งน้ีไม่เขา้ใจ เอาเขา้จริงตวัเลขจะมากจะนอ้ย

แทบจะไม่มีนยัส าคญั เอาล่ะจะเล่าใหฟั้ง 

 การบญัญติัวินยัสงฆร์วมทั้งการปรับอาบติันั้นเกิดจากสงฆก์ระท าผดิหรือกระท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสม

แก่สมณเพศ พระพุทธองคจึ์งบญัญติัเป็นขอ้หา้มไว ้หากใครละเมิดก็วางกติกาการลงโทษท่ีเรียกวา่ปรับ

อาบติัไว ้ตั้งแต่ความผดิขั้นเล็กนอ้ยไปจนถึงข้ึนอุกฤต หมายความวา่ตอ้งมีการกระท าเกิดข้ึนก่อนถึงจะ

บญัญติัขอ้หา้มตามมาทีหลงั ดว้ยเหตุน้ีถา้พระพุทธองคย์งัมีพระชนมชี์พต่อมาอีก ก็จะมีวนิยัเกิดข้ึนอีกไม่วา่

ทั้งฝ่ายภิกษุหรือภิกษุณี ดงันั้นตวัเลข ๒๒๗ หรือ ๓๑๑ จึงไม่ใช่ตวัเลขตายตวั เผลอๆถา้ภิกษุท าผดิมากๆ

ตวัเลขฝ่ายภิกษุก็อาจจะมากกวา่ภิกษุณีก็ได ้ 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในยคุแรกๆของพุทธศาสนายงัไม่มีวนิยับญัญติั เน่ืองจากตอนนั้นยงัมีพุทธสาวก

ไม่มากอีกทั้งสาวกทั้งหมดเป็นพระอริยสงฆจึ์งไม่ไดท้  าอะไรท่ีผดิพลาด ต่อมาเม่ือมีสาวกมากข้ึนส่วนหน่ึง

เป็นสมมุติสงฆ ์ตอนน้ีแหละท่ีเร่ิมมีการกระท าผดิและตอนน้ีแหละท่ีเร่ิมมีการบญัญติัพระวนิยั ดงันั้น

สิกขาบทดงักล่าวจึงมีไวเ้พื่อก ากบับรรดาสมมุติสงฆเ์ป็นส าคญัไม่วา่จะเป็นฝ่ายภิกษุหรือภิกษุณี นอกจากน้ี

จะเห็นวา่สิกขาบทภิกษุณีส่วนหน่ึงก าหนดไวเ้พื่อเป็นการปกป้องมิใช่มีไวเ้พื่อท าลาย เช่น ก าหนดไวว้า่

ภิกษุณีตอ้งจ าพรรษาในอารามท่ีมีภิกษุอยูด่ว้ย ตอ้งไม่เดินทางไปไหนเพียงรูปเดียว ฯ  



 อีกประการหน่ึงการนบัจ านวนสิกขาบทของภิกษุทั้ง ๒ ฝ่ายก็ไม่เหมือนกนั เช่นวนิยัของภิกษุณี

นบัเป็นหลายขอ้แต่วินยัอยา่งเดียวกนัของฝ่ายภิกษุนบัเป็นขอ้เดียว ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ตวัเลขสิกขาบทฝ่าย

ภิกษุณีมีมากกวา่ฝ่ายภิกษุ 

 อยา่งไรก็ตามยงัมีการลกัหลัน่ในการปรับอาบติัระหวา่งภิกษุกบัภิกษุณี แมจ้ะเป็นความผดิอยา่ง

เดียวกนั เร่ืองน้ีอาจมีเหตุผลอยูเ่บ้ืองหลงัหรือวา่เป็นเร่ืองไม่ยติุธรรมต่อนกับวชสตรีจริงๆ ประเด็นน้ีก็ขอขา้ม

ไปก่อนเช่นกนั  

 เอาเขา้จริงถา้ผูท่ี้เขา้บวชส ารวมกาย วาจา ใจ ใหอ้ยูใ่นหลกัค าสอนของพระพุทธองค ์พระวนิยั

เหล่าน้ีแทบไม่มีความหมายเอาเลย ไม่วา่สิกขาบทจะมากหรือนอ้ยก็ตาม เพราะหากตั้งใจปฏิบติัตามหลกัค า

สอนมีหรือท่ีจะพลาดไปท าผิด เคยอ่านเร่ืองหลวงปู่ รูปหน่ึง(ไม่แน่ใจวา่หลวงปู่ มัน่หรือไม่)บอกวา่พระวนิยั

ท่ีท่านยดึมัน่มีขอ้เดียวคือ “ใจ” ถา้เราคุมใจเราไดพ้ระวนิยัต่อใหเ้ป็นพนัก็ไม่มีความหมาย  

ความเป็นมาของภิกษุณสีงฆ์หลงัพุทธกาล 

 เร่ืองราวของภิกษุณีสงฆห์ลงัพุทธกาล โดยเฉพาะในอินเดีย ไม่ไดถู้กรวบรวมไวเ้ป็นช้ินเป็นอนั แต่

ก็พอจะคน้หาไดจ้ากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี  

 เร่ืองราวภิกษุณีสงฆใ์นอินเดียและศรีลงักา หลกัฐานท่ีเก่าแก่ก็คือคมัภีร์ “ทีปวงศ”์ และ “มหาวงศ”์ 

คมัภีร์ทั้ง ๒ น้ีไดเ้ล่าเร่ืองราวของภิกษุณีสังฆมิตตา ธิดาของพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีมาบวชใหน้างอนุฬา

และเหล่าสตรีแห่งอนุราธปุระในศรีลงักา เหตุการณ์น้ีเกิดในพุทธศตวรรษ(ต่อไปจะใชต้วัยอ่วา่ พศว.)ท่ี ๓ 

คมัภีร์ทีปวงศจ์ะให้รายละเอียดเก่ียวกบัภิกษุณีสงฆม์ากกวา่ เช่ือวา่ผูบ้นัทึกเป็นภิกษุณีสงฆ ์และเม่ือเร็วๆน้ี

เพิ่งคน้พบอารามและเจดียข์องพระนางอนุฬาเถรีพร้อมเหล่าภิกษุณีชาวสิงหล อยูน่อกเมืองอนุราธปุระท่ีไป

ทางมหินตเล การคน้พบน้ีมีจารึกท่ีอยูบ่นลานหินเป็นเคร่ืองยนืยนั  

และหลกัฐานท่ีอา้งอิงวา่ในพศว.๓ ยงัมีภิกษุณีสงฆใ์นอินเดียก็คือจารึกของพระเจา้อโศกท่ีสารนาท 

ซ่ึงระบุใหภิ้กษุและภิกษุณีอยา่ท าใหเ้กิดการแตกแยก ดงันั้นคนท่ีเคยอา้งวา่ภิกษุณีสงฆห์มดไปเม่ือสมยั

พุทธกาลแลว้ และอา้งต่อวา่ตอนท่ีท าสังคายนาคร้ังท่ี ๑ ก็ไม่มีภิกษุณีปรากฏแลว้นั้น ความเช่ือน้ีก็ผิด ใน

บนัทึกของพระฟาเหียนท่ีมาศึกษาในอินเดียเม่ือพศว.๑๐ นั้นกล่าววา่ท่ีเมืองสังกสัสะ มีภิกษุและภิกษุณีนบั

พนั 



จากการคน้ควา้ของอาจารยปี์เตอร์ สกีลล่ิงท าใหท้ราบวา่มีจารึกท่ีกล่าวถึงภิกษุณีในอินเดียและ

ดินแดนใกลเ้คียงซ่ึงมีอายเุร่ือยมาจนถึงพศว.ท่ี ๑๖ จารึกท่ีพบนั้นมีตั้งแต่เหนือสุดท่ีกตัมณัฑุ ในเนปาล ทาง

ภาคกลางของอินเดียท่ี พิหาร สาญจี โกสัมพี มถุรา ตะวนัตกสุดท่ีรัฐมหาราษฎร์ ตะวนัออกท่ีเบงกอล

ตะวนัตก และอมราวดี(ถา้จ าไม่ผดิอ.สกีลล่ิงเคยบรรยายหวัขอ้น้ีท่ีศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร ไปขอขอ้มูลได)้  

ส่วนหลกัฐานทางศรีลงักาก็ระบุเช่นเดียวกนัวา่มีภิกษุณีตั้งแต่พศว.๓ เร่ือยมาถึงพศว.๑๖ จากนั้นก็

ขาดสูญ แมว้า่ทางฝ่ายภิกษุสงฆจ์ะสามารถฟ้ืนคืนมาได ้จากความช่วยเหลือของพระพม่า แต่ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์

กลบัไม่ไดรั้บการฟ้ืนฟูแต่อยา่งใด ตั้งแต่นั้นมาก็เช่ือกนัวา่ภิกษุณีสงฆสู์ญไปแลว้อยา่งส้ินเชิง สืบต่อไม่ไดอี้ก

แลว้ 

มีเหตุการณ์ส าคญัหน่ึงในพศว.๑๐ คือการสืบสายภิกษุณีสงฆจ์ากศรีลงักาไปจีน เร่ืองราวน้ีปรากฏ

ในงานเขียนของพระเปาซางระซ่ึงบุวา่ ใน ค.ศ.๔๓๓ หรือ พ.ศ.๙๗๖ คณะภิกษุณีสงฆศ์รีลงักาไดเ้ดินทางไป

บวชใหแ้ก่สตรีชาวจีนท่ีเมืองนานกิง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีภิกษุณีบริษทัในฝ่ายมหายานตั้งแต่นั้นสืบมา และภิกษุณี

ฝ่ายมหายานเหล่าน้ีเป็นนิกายธรรมคุปต ์ท่ีถือสิกขาบทใกลเ้คียงกบัฝ่ายเถรวาท จากความสัมพนัธ์น้ีไดช่้วย

ใหฝ่้ายเถรวาทท่ีตอ้งการสืบต่อภิกษุณีบริษทัไดอ้าศยัภิกษุณีฝ่ายมหายานสายน้ีแหละช่วยบวชให ้ก็

เหมือนกบัฝ่ายภิกษุสงฆท่ี์สยามเราไดม้าจากลงักา พอสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศทางลงักาส้ินวงศไ์ม่มีภิกษุ

เหลือก็มาขอสืบต่อจากสยาม กลายเป็นสยามวงศสื์บมาจนถึงปัจจุบนั  

ในประวติัศาสตร์ของอินโดนีเซียเล่าวา่ พระนางราชปัตนี พระอยัยกิาของพระเจา้ราชสันครแห่ง

ราชวงศม์ชัปาหิต ไดอ้อกผนวชอยูท่ี่ถ  ้าคุวาปาชีร์ และอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนมใ์นพ.ศ.๑๘๙๓ เราไม่ทราบแน่

ชดัวา่พระนางออกผนวชเป็นชีหรือภิกษุณีกนัแน่ มีทางเป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีจะเป็นภิกษุณี เพราะท่ีชวาเป็น

ทางผา่นของสินคา้และอารยธรรม แมส้งฆฝ่์ายนิกายอภยัคีรีของศรีลงักาก็ยงัมีสาขาอยูท่ี่น่ี อาจเป็นไปไดท่ี้

ภิกษุณีจากอินเดียหรือจากศรีลงักาไดม้าบวชใหแ้ก่สตรีชาวพุทธท่ีน่ี เร่ืองน้ีตอ้งคน้กนัต่อ อยา่งท่ีวา่ “ส่ิงท่ีเรา

ไม่รู้ ไม่ไดห้มายความวา่ส่ิงนั้นไม่มี” ท่ีผา่นมาเราเช่ือวา่ในอุษาคเนยเ์ราไม่เคยมีภิกษุณีสงฆ ์แต่ก็ไม่แน่ 

ภิกษุณสีงฆ์ในสยาม 

 มีปราสาทโลหะสูงประมาณ ๑ เมตร ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่หอ้งศิลปะเชียงแสน ในพิพิธภณัฑส์ถาน

แห่งชาติพระนคร ท่ีฐานมีจารึกเขียนดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา ระบุศกัราช ๑๐๘๙ ซ่ึงก็คือจุลศกัราช เทียบเป็น 

พ.ศ. ก็คือ พ.ศ.๒๒๗๐ ขอ้ความจารึกกล่าวถึงเจา้เมืองเชียงราย ชายาและบุตร สร้างปราสาทโลหะน้ีเพื่อใช้

ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระธาตุ ในส่วนค าอธิฐานนั้น “บุษบาสิริวฒันเทพาราชกญัญา” ผูเ้ป็นชายาเจา้



เมืองเชียงรายไดก้ล่าววา่ “...เม่ือใดพระอริยเมตไตรยเจา้ลงมาตรัสสัพพญัญุตญัญาณเป็นพระในโลกน้ี ห้ือผู ้

ขา้ทั้งหลายแม่ลูกเป็นพุทธุปัฏฐากแลว้ หือ้ข้าได้ออกบวชเถิงอรหันตาภิกขุณ ีแมน้ลูกขา้ทั้ง ๒ ก็ห้ือไดเ้ถิง

อรหนัตาชู่คน...”  

 น่ีเป็นหลกัฐานท่ีเก่าแก่ช้ินหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ สตรีลา้นนาในอดีตก็ปรารถนาท่ีจะไดบ้วชเป็น

ภิกษุณี เร่ืองสตรีตอ้งการออกบวชในสังคมเราไม่ใช่เพิ่งมีเม่ือสมยัรัชกาลท่ี ๗ ท่ีนายนรินทร์กลึงบวชลูกสาว

ทั้งสองหรือสมยัหลวงแม่วรมยั-หลวงแม่ธมัมนนัทาน้ีเท่านั้น แต่มีมาก่อนหนา้นั้นนานแลว้ ท่ีน่าสนใจก็คือ

ค าอธิฐานน้ีปรารถนาใหเ้ป็นจริงในโลกหนา้ ในโลกของพระศรีอาริยเมตไตรย ไม่ใช่ในโลกน้ีท่ีเป็นโลกของ

พระสมณโคดมพระพุทธเจา้ ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น? เร่ืองน้ีตอบไม่ยาก เพราะค าอธิบายหรือจะเรียกวา่ “มายา

คติ” ก็ไม่ผดิท่ีเช่ือกนัวา่ภิกษุณีสงฆไ์ดส้ิ้นไปหมดแลว้ ไม่สามารถสืบสายวงศต่์อใหม่ไดใ้นโลกของ

พระพุทธเจา้พระองคน้ี์ ถา้สตรีใดประสงคจ์ะบวชก็ตั้งจิตอธิฐานเอาในโลกหนา้ ดว้ยเหตุน้ี “บุษบาสิริวฒัน

ฯ” เธอจึงอธิฐานออกมาเช่นนั้น 

 จารึกหลกัน้ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นพยานเร่ืองความตอ้งการออกบวชของสตรีในบา้นเมืองเรา 

ซ่ึงมีมาแลว้อยา่งนอ้ยก็ ๓๐๐ กวา่ปี ประเด็นน้ีน่าสนใจวา่เหตุใดสังคมเราซ่ึงมีมายาคติเร่ืองผูห้ญิงบวชไม่ได ้

ยิง่ในตอนนั้นความเช่ือน้ีคงตอ้งแรงมากกวา่น้ี อีกทั้งเม่ือ ๓๐๐ ปีก่อนสถานภาพของสตรีบา้นเราคงไม่ดีเช่น

ทุกวนัน้ี แต่เหตุใด “บุษบาศิริวฒันฯ” นางน้ีถึงยงัตอ้งการออกบวชเป็น “อรหนัตาภิกขณีุ” นางตอ้งไม่

ธรรมดาแน่ๆ เพราะท่ีลา้นนานั้นผูห้ญิงเป็นของแสลงส าหรับศาสนา ยิง่ในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ละก็

ผูห้ญิงเป็นของตอ้งหา้มเลยทีเดียว ผูห้ญิงจึงถูกมองวา่เป็น “เมียและแม่” ในทางโลกและเป็น “มาร” ในทาง

ศาสนา ไม่เช่ือฟังเร่ืองท่ีจะเล่าต่อไปน้ี 

มายาคติว่าด้วยเร่ืองผู้หญงิกับพระธาตุในล้านนา  

 คงจ ากนัไดเ้ม่ือหลายปีก่อนมีข่าวครึกโครมเร่ืองส.ว.ระเบียบรัตน์ไปสอบถามเร่ืองเหตุใดท่ีพระธาตุ

ดอยสุเทพ พระธาตุดอยตุงจึงมีป้ายหา้มสตรีเขา้ ท่ีถามไปนั้นก็เพื่ออยากทราบเหตุผล แต่อาจดว้ยภาพลกัษณ์

ของเธอท่ีท างานดา้นสิทธิสตรี จึงท าใหฝ่้ายตอบโตส่้วนมากเป็นผูช้ายและมีอาย(ุทั้งพระและชาวบา้น)

ออกมาอดัเธอซะน่วมไปเลย แต่ขอ้ดีอยา่งหน่ึงของเหตุการณ์น้ีก็คือไดช่้วยเปิดโอกาสใหมี้การศึกษาเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสตรีกบัพุทธศาสนากนัมากข้ึน  

 ฝ่ายตอบโตคุ้ณระเบียบรัตน์บอกวา่พระธาตุฝังไวไ้ตดิ้น แลว้สร้าง “ยนตจ์กัรผนั” ใส่ไวเ้พื่อป้องกนั

ผูท่ี้จะมาขดุท าลายพระธาตุ ยนตจ์กัรผนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจึงหา้มสตรีเขา้ใกล ้ไม่เช่นนั้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะเส่ือม 



บา้งก็อา้งวา่พระบรมธาตุเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ ในพระไตรปิฎกหา้มมิใหผู้ห้ญิงเขา้ใกลพ้ระสงฆ ์เม่ือ

พระธาตุเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้เองดงันั้นผูห้ญิงจึงไม่ควรเขา้ใกล ้บา้งก็อา้งสิทธิเสรีภาพในประเพณี

ของทอ้งถ่ินท่ีตอ้งไดรั้บการเคารพนบัถือ ฯลฯ ผมยกค าอธิบายของฝ่ายตอบโตคุ้ณระเบียบรัตน์มาใหท้ราบ

พอเป็นพิธี อยากรู้รายละเอียดไปอ่าน “ผูห้ญิงกบัพระธาตุ” สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์บรรณาธิการ(มูลนิธิ

สถาบนัพฒันาเมือง) 

 ผมขอขา้มประเด็นเร่ืองความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุและผูห้ญิงไป

ก่อน เพราะถา้เถียงคงตอ้งลงลึกในรายละเอียดอีกมาก เขา้ประเด็นเร่ืองพุทธศาสนากบัผูห้ญิงเลย พุทธท่ีผม

วา่น้ีหมายถึง “พุทธไทย” ท่ีมีทั้งผแีละพราหมณ์หรือลทัธิความเช่ืออ่ืนๆผสมรวมอยูด่ว้ย(และรวมถึงพุทธใน

ท่ีอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนัน้ีเช่น พม่า มอญ ฯ) หรือจะเรียกวา่ “พุทธผสมหรือพุทธเทียม” ก็คงไม่ผดิ 

บรรดาพุทธไทยหรือพุทธผสมเหล่าน้ีแหละท่ีหาเหตุผลมากีดกนัผูห้ญิงไม่ให้เขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม

ในศาสนาเหมือนผูช้าย ขอ้หา้มเร่ืองผูห้ญิงกบัพระธาตุในลา้นนานั้นก็คือการต่อยอดของอคติอนัน้ี  

 เท่าท่ีรู้ความมา ผมพยายามท่ีจะไม่ไปละเมิดความเช่ือของผูค้น(แต่ก็พลาดบา้งเป็นบางคร้ัง) ไม่วา่

เขาจะเช่ือเร่ืองภูตผปีีศาจ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมหศัจรรยอ์ะไรก็ตาม ทั้งๆท่ีผมไม่เช่ือ ผมก็เคารพและไม่ไปยุง่เก่ียว

ตราบใดท่ีความเช่ือนั้นไม่ไปท าร้ายคนอ่ืนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เพราะน้ีเป็นสิทธิของเขาท่ีจะเช่ือ เอา

เขา้จริงความเช่ืออยา่งเร่ืองพระธาตุกบัผูห้ญิง ก็มิไดมี้แง่มุมในทางลบแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะหน่ึงในคนท่ี

เช่ือในทางบวกคือยายผมเอง ทุกคร้ังท่ีผมพายายไปไหวพ้ระธาตุดอยตุง ยายจะไม่ยอมเหยยีบข้ึนบนลานพระ

ธาตุเลย ยายไม่เหยยีบเพราะยายเคารพพระธาตุ และความจริงผมเป็นผูช้ายก็ไม่ควรเขา้ไปเหยยีบดว้ย

เหมือนกนั เอาเขา้จริงในเขตพระธาตุนั้นมนัมีอะไร เขา้ไปแลว้มนัไดอ้ะไร ถา้เราจะใหค้วามเคารพพระธาตุ

กนัจริงๆแลว้ละก็ ไม่ควรใหใ้ครไม่วา่หญิงหรือชายเขา้ไป ถา้เช่ืออยา่งน้ีก็ควรแก่การยกยอ่ง ถา้เช่ืออยา่งน้ีก็

ไม่เสียทั้งชายและหญิง ถา้เรารู้จกัจดัการกบัความเช่ือ จดัความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งความเช่ือท่ีต่างกนั ผมวา่

เราอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งสันติสุข ถา้สร้างจารีตไม่ใหใ้ครเขา้ไปในเขตพระธาตุดว้ยเหตุผลเพื่อความเคารพ อนัน้ี

รับได ้ส่วนความเช่ือท่ีวา่ผูห้ญิงเขา้ในเขตพระธาตุไม่ไดเ้พราะสกปรกเน่ืองจากมีประจ าเดือน อนัน้ีรับไม่ได้

จริงๆ  

 ถามจริงๆเถอะ “ถา้ผูห้ญิงไม่มีประจ าเดือน ผูช้ายหนา้ไหนจะไดเ้กิด?” การมีประจ าเดือนเป็น

สัญญาณของความเป็นแม่ ถา้คิดวา่ประจ าเดือนเป็นส่ิงสกปรก ลูกชายท่ีเกิดมาก็ตอ้งสกปรกดว้ยซิ ก็ออกมา

จากท่ีเดียวกนัไม่ใช่หรือ? 



 ขอย  ้าอีกทีวา่ขอ้หา้มเร่ืองผูห้ญิงกบัพระธาตุนั้นเป็นการต่อยอดของอคติทางเพศในพุทธศานาแบบ

ไทยๆคือเป็นพุทธผสมหรือพุทธเทียม เพราะถา้เป็นพุทธแท้ๆ จะไม่เป็นอยา่งน้ี ถา้อยากจะรู้วา่พุทธแทเ้ป็น

อยา่งไรก็ตอ้งไปศึกษาจากพระไตรปิฎก บางคนฟังแลว้หงุดหงิดวา่ท าไมไม่บอกให้รู้เสียเลยล่ะ ก็เพราะวนัน้ี

ไม่ไดม้าพดูเร่ืองพทุธแทพุ้ทธเทียม แต่มาพดูเร่ืองภิกษุณีสงฆเ์ด๋ียวจะหลุดประเด็นไป 

 แลว้ลา้นนาในอดีตมีความเช่ือท่ีส่อไปทางอคติต่อผูห้ญิงมากนอ้ยแค่ไหน? ความเช่ือท่ีเอนเอียงไป

ทางผกีบัพราหมณ์จะมีอคติอยา่งน้ีแรง พวกท่ีสักยนัตต์ามร่างกายจะไม่ยอมลอดราวผา้ถุง จะไม่ยอมลอดไต้

ถุนบา้น ขนาดใบกลว้ยยงัไม่ยอมลอดดว้ยเช่ือวา่ผีตน้กลว้ยเป็นผผีูห้ญิง เอาเขา้ไปโน่น ส่วนท่ีเอียงมาทาง

พุทธมากหน่อยก็มีท่าท่ีท่ีดีต่อสตรี สตรีไม่กลายเป็นประวติัศาสตร์ท่ีถูกท าใหลื้ม ดัง่ท่ีมีคมัภีร์เล่มหน่ึงของ

ลา้นนาท่ีกล่าวสรรเสริญภิกษุณีสงฆ ์ 

อุปปาตะสันติหรือมหาสันติงหลวง  

 คมัภีร์อุปปาตะสันติหรือท่ีทางลา้นนาเรียกวา่ “มหาสันติงหลวง” แต่งโดยพระมงัคลศีลวงศ ์ในรัช

สมยัพระเจา้ติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ มีทั้งหมด ๒๗๑ คาถา ใชส้วดในพิธีสะเดาะเคราะห์หรือเพื่อความ

เป็นสิริมงคล คมัภีร์น้ีสูญไปจากเมืองลา้นนานานแลว้ โชคดีท่ียงัเหลืออยูท่ี่พม่า เราเพิ่งแปลงจากอกัษรพม่า

มาเป็นไทยเม่ือไม่นานมาน้ี เน้ือหาของคมัภีร์น้ีก็คลา้ยๆบทสวดชินบณัชรคือกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย

ตลอดจนเทพเทวดาและอญัเชิญใหม้าปกปักษรั์กษา แต่ท่ีส าคญัคือในบทท่ีกล่าวถึงบรรดาพุทธสาวกท่ี

ยิง่ใหญ่ ไม่กล่าวเฉพาะฝ่ายภิกษุสงฆเ์ท่านั้น หากกล่าวถึงภิกษุณีสงฆท์ั้ง ๑๓ รูปท่ีไดรั้บการสรรเสริญจาก

พระพุทธองคว์า่เป็นเอตทคัคะดว้ย 

 ทราบวา่ท่ีวตัรทรงธรรมกลัยาณีก็สวดอุปปาตะสันติน้ีเป็นประจ า เร่ืองน้ีไม่แปลก แต่ถา้ไม่สวดซิถึง

จะแปลก 

 สยามประเทศก็ใช่วา่จะไม่รับรู้หรือหลงลืมภิกษุณีสงฆ ์เพียงแต่วา่หลกัฐานท่ีวา่น้ีเรายงัไม่ไดค้น้หา

หรือยงัไม่พบ พุทธศาสนิกชนต่างก็รู้จกัภิกษุณีสงฆท์ั้งนั้น เม่ือใดท่ีกล่าวถึงพุทธบริษทั ๔ เราก็ตอ้งเอ่ยถึง

ภิกษุณีอยูเ่สมอ ถา้เราไปวดัเทพธิดารามและวดัพระเชตุพนฯหรือวดัโพธ์ิเราก็จะไดเ้ห็นรูปและภาพภิกษุณี

สงฆ ์หรืออยา่งคมัภีร์อุปปาสันติก็มีบทสรรเสริญเหล่าภิกษุณีสงฆท่ี์เป็นเอตทคัคะ เร่ืองภิกษุณีสงฆค์วามจริง

ยงัมีหลงเหลืออยูบ่า้งในสังคมเราเพียงแต่ไม่เปิดเผยใหรั้บรู้มากแค่นั้นเอง    

การฟ้ืนฟูภิกษุณสีงฆ์ในสยาม 



 เป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่บา้นเมืองเราไม่เคยมีภิกษุณีมาก่อนและไม่เคยมีความพยายามท่ีจะร้ือฟ้ืน จน

มาถึงสมยัรัชกาลท่ี ๗ ท่ีนายนรินทร์กลึงไดบ้วชลูกสาวของตน คือ สาระและจงดี ใน พ.ศ.๒๔๗๑ ถือวา่น้ี

เป็นคร้ังแรกท่ีบา้นเมืองน้ีมีผูห้ญิงออกบวช ดว้ยเป็นเร่ืองท่ีสังคมโดยเฉพาะพระสงฆไ์ม่คาดคิดมาก่อน เลย

ไดรั้บการต่อตา้นอยา่งรุนแรง ท่ีส าคญัเหตุการณ์น้ีขดัต่อความเช่ือท่ีมาแต่โบราณวา่ภิกษุณีสงฆข์าดสายไป

แลว้ แลว้ยงัอุตริบวชอีกท าไม แน่นอนวา่เร่ืองน้ีมหาเถรสมาคมตอ้งเป็นเดือดเป็นร้อน สมเด็จพระสังฆราช

กรมหลวงชินวรศิริวฒัน์ถึงกบัมีพระลิขิตสั่งหา้มไม่ใหพ้ระภิกษุสงฆบ์วชใหแ้ก่สตรี ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

    “ค าสั่งสมเด็จพระสังฆราช  

ประกาศ  

      หญิงเป็นบรรพชิต 

 หญิงซ่ึงจกัไดส้มมติตนเป็นสามเณรีโดยถูกตอ้งตามพระพุทธานุญาตนั้น ส าเร็จดว้ยนางภิกษุณีให้

บรรพชา เพราะพระองคท์รงอนุญาตใหน้างภิกษุณีมีพรรษา ๑๒ ล่วงแลว้เป็นปวตัตินีคือเป็นอุปัชฌาย ์ไม่ได้

ทรงอนุญาตใหภิ้กษุเป็นอุปัชฌาย ์นางภิกษุณีหมดสาบสูญขาดเช้ือมานานแลว้ เม่ือนางภิกษุณีผูรั้กษา

ขนบธรรมเนียมสืบต่อไม่มีแลว้ สามเณรีผูบ้วชสืบต่อมาจากภิกษุณีก็ไม่มี เป็นอนัเส่ือมสูญตามกนั ผูใ้ดให้

บรรพชาเป็นสามเณรี ผูน้ั้นช่ือวา่บญัญติัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ไม่ไดบ้ญัญติั เพิกถอนส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติั

ไวแ้ลว้ เป็นเส้ียนหนามแก่พระศาสนา เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี ฯ  

 เพราะเหตุน้ี หา้มพระเณรทุกนิกายบวชหญิงเป็นภิกษุณี สิกขมานาและเป็นสามเณรีตั้งแต่บดัน้ีเป็น

ตน้ไป 

 ประกาศแต่วนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑” 

 พระลิขิตฉบบัน้ีเปรียบเสมือนค าประกาศิตท่ีสงฆไ์ทยยดึมัน่ เม่ือไรก็ตามท่ีมีเร่ืองภิกษุณีสงฆเ์กิดข้ึน 

ตอ้งมีคนน าพระลิขิตน้ีมาอา้งเพื่อต่อตา้นเสมอ แมว้า่กาลเวลาจะผา่นไปนานแลว้ก็ตาม แมว้า่สังคมไทยจะ

เปล่ียนไปมากแลว้ก็ตาม ฝ่ายคา้นก็ยงัยดึมัน่พระลิขิตน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลาย โดยไม่เคยพิจารณาวา่ค าสั่งน้ี

ออกมาในสถานการณ์ใด? อยา่งไร?  และท่ีส าคญัค าสั่งน้ีเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั

หรือไม่? อยา่งกฎหมายท่ีไม่ถูกตอ้งชอบธรรมหรือลา้สมยัเขายงัเลิก และท่ีอา้งวา่เป็นพระลิขิตตอ้งปฏิบติั

ตาม จริงหรือ? แลว้พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชฯองคท่ี์อยูใ่นพระโกศซ่ึงบญัชาใหจ้บัธมัมชโยวดั



พระธรรมกายสึกล่ะ ไม่เห็นมหาเถรสมาคมหรือบรรดาสงฆไ์ทยปฏิบติัตาม แลว้น่ีจะอธิบายวา่อยา่งไร?  

สองมาตรฐานน่ีหวา่!  

พ.ศ.๒๔๗๕ ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแต่ลมืปฏิรูปคณะสงฆ์ 

 มีคนวจิารณ์ความผดิพลาดของคณะราษฎร์อยา่งหน่ึงก็คือการไม่ปฏิรูปคณะสงฆ ์คณะราษฎร์

ประสบความส าเร็จในการเปล่ียนการปกครอง แต่ไม่ยอมเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการคณะสงฆไ์ทยท่ีมี

ลกัษณะรวมศูนยอ์  านาจ โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจสูงสุด เพื่อใหเ้ขา้ใจประเด็นน้ี ขอยอ้น

ความเพื่อให้เขา้ใจสักนิดวา่ แต่เดิมก่อนนั้นการบริหารจดัการคณะสงฆถื์อพระวินยัเป็นหลกั ส่วนท่ีจะ

เก่ียวขอ้งกบัการบา้นการเมืองอยูบ่า้งก็บรรดาสงฆท่ี์อยูใ่นเขตเมืองหลวง เช่น อยธุยา สุโขทยั เชียงใหม่ 

นครศรีธรรมราช ฯ ซ่ึงอาจมีกฎเกณฑข์องบา้นเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ก็ไม่ใช่สาระส าคญั ส่วนสงฆท่ี์อยูใ่น

เมืองเล็กๆหรือในชนบทนั้นลว้นใชพ้ระวนิยัเป็นเกณฑใ์นการควบคุมการประพฤติ พระกบัชาวบา้นมี

ความหมายและใกลชิ้ดกนั กล่าวโดยสรุปก็คือพระสงฆส์มยัก่อนเป็นอิสระจากรัฐและมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ชาวบา้นสูง โดยยดึพระวินยัเป็นหลกั 

 พอส้ินอยธุยา สงฆก์็ถูกกระทบกระเทือนไปดว้ยถึงขั้นเส่ือมเลยก็วา่ได ้เม่ือตั้งกรุงธนบุรีได ้๑๕ ปี 

การพระศาสนาก็ยงัไม่เขา้รูปเขา้รอย พอมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์เพื่อใหก้ารคณะสงฆเ์ป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย รัชกาลท่ี ๑ จึงไดต้รากฎหมายสงฆข้ึ์นเป็นคร้ังแรก แต่อ านาจของกฎหมายน้ีก็จ  ากดัเฉพาะในเขต

อ านาจของรัฐสยามเท่านั้น ยงัไม่ล่วงไปถึงลา้นนา อีสานหรือทางไต ้เอาเขา้จริงก็คงจะควบคุมไดเ้ฉพาะพระ

นครหลวงเท่านั้น ส่วนเขตนอกๆก็ยงัเป็นแบบเดิมอยู ่ 

 การคณะสงฆม์าเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ เม่ือฝ่ายบา้นเมืองตอ้งการรวมศูนยอ์  านาจ

เขา้สู่ศูนยก์ลาง เพื่อใหน้โยบายของรัฐสัมฤทธิผลจึงไดท้  าการปฏิรูปคณะสงฆใ์หจ้ดัตั้งองคก์รท่ีมีช่ือวา่ “มหา

เถรสมาคม” เป็นผูมี้อ  านาจบริหารจดัการคณะสงฆท์ั้งประเทศ ทั้งหมดน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัการคณะ

สงฆ ์ร.ศ.๑๒๑ (หรือพ.ศ.๒๔๔๕) การปฏิรูปคณะสงฆค์ร้ังน้ีก็อนุโลมไปตามฝ่ายบา้นเมืองคือรวมศูนย์

อ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางเช่นกนั ตลอดร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่ทั้งมหาเถรสมาคมก็ดี พระสงฆท่ี์อยูใ่น

ระดบัผูป้กครองตั้งแต่เจา้อาวาสจนถึงสมเด็จพระราชาคณะก็ดี ต่างก็อยูใ่นลกัษณะเหมือนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

รัฐมีอ านาจและสิทธ์ิเหนือกวา่คณะสงฆ ์การคณะสงฆไ์ม่เป็นอิสระเหมือนท่ีเคยเป็นมาในอดีต และท่ีส าคญั

คือไปใหค้่าแก่พรบ.สงฆม์ากกวา่พระวนิยั  



 เร่ืองมหาเถรสมาคมยงัมีประเด็นท่ีตอ้งถกเถียงกนัอีกมาก วนัน้ีขอขา้มไปก่อน แต่อยากจะโยงให้

เห็นวา่ จากสภาพการณ์ท่ีเล่ามาทั้งหมดนั้นท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “พุทธศาสนาของผูช้าย” เพราะการรวมศูนย์

อ านาจของมหาเถรสมาคมท าใหส้มาชิกในองคก์รเกิดอหงัการ-มมงัการ(ตวักู-ของก)ู จึงไม่แปลกท่ีเม่ือเกิด

เหตุการณ์ผูห้ญิงบวชในบา้นเมืองเรา ฝ่ายท่ีเตน้เป็นฟืนเป็นไฟและต่อตา้นก็คือมหาเถรสมาคมน้ีแหละ พอ

มาถึงตอนน้ีท่านคงเขา้ใจแลว้นะครับวา่ท าไมคณะราษฎร์จึงถูกวจิารณ์วา่ท าการเปล่ียนแปลงไม่เบด็เสร็จ ถา้

ยกเลิกมหาเถรสมาคมซะตอนนั้น แลว้ใหพ้ระสงฆก์ลบัมาเป็นของชาวบา้นเหมือนเดิม มีอิสระเหมือนเดิม 

ป่านน้ีเราคงมีภิกษุณีสงฆเ์ป็นร้อยเป็นพนั เพราะมีพระสงฆอี์กหลายรูปท่ีเห็นดว้ยกบัการฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆใ์น

ไทย แต่ท่ีท่านท าอะไรมากไม่ไดก้็เพราะมนัมีกฎหมายค ้าคออยู ่แต่ถา้จะเลิกมหาเถรสมาคมวนัน้ีก็ยงัไม่สาย

เกินไป  

 อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี๒๔๗๕แลว้ ฝ่ายคณะสงฆก์็ไดรั้บ

ผลกระทบไปดว้ย อนัเป็นผลจากการต่ืนตวัเร่ืองประชาธิปไตย พระสงฆก์ลุ่มหน่ึงส่วนมากเป็นพระหนุ่มท่ี

เห็นวา่การปกครองสงฆแ์บบรวมศูนยอ์  านาจนั้นไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อ านาจนั้นตกไปอยูใ่นมือของพระฝ่ายธรรมยติุ  จึงเรียกร้องใหป้ฏิรูปองคก์รสงฆโ์ดยใหแ้ยกเป็นฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายวนิยัธรคือฝ่ายตุลาการนัน่เอง หมายความวา่การบริหารจดัการคณะสงฆก์็ตอ้งการ

อนุโลมไปตามฝ่ายบา้นเมืองซ่ึงเป็นประชาธิปไตยนัน่เอง การต่ืนตวัเร่ืองประชาธิปไตยในหมู่คณะสงฆ์

(ยวุสงฆ)์จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคก์รท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน อนัน าไปสู่การเกิด

พระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ.๒๔๘๔  

ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาค แต่ก็แปลกในท่ีตอนนั้นเร่ืองภิกษุณีสงฆก์ลบั

ไม่ไดรั้บการกล่าวถึง ถา้จะบอกวา่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกพระสงฆต์อนนั้นไม่รู้ ก็เห็นจะไม่ใช่ เพราะ

เม่ือปีพ.ศ.๒๔๗๑ ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง ๔ ปี นายนรินทร์กลึงไดบ้วชลูกสาวนจนเป็นข่าวคึก

โครมไปทัว่ มีหรือท่ีพระสงฆซ่ึ์งเป็นแกนน าในการเรียกร้องใหป้ฏิรูปองคก์รสงฆจ์ะไม่รู้ หรือวา่จริงๆแลว้

พระสงฆไ์ทยไมต่ระหนกัถึงเร่ืองน้ีเลย ภิกษุณีสงฆก์็กลายเป็นประวติัศาสตร์ท่ีถูกท าให้ลืมอีกคร้ังหน่ึง แม้

ในบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยก็ตาม 

อคติและมายาคติเร่ืองผู้หญงิและภิกษุณสีงฆ์ 



เม่ือเกิดเหตุการณ์นายนรินทร์กลึงบวชลูกสาว ส่ิงท่ีตามมาก็คืออคติเร่ืองผูห้ญิงกบัศาสนาและมายา

คติเร่ืองภิกษุณีสงฆก์็ก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างอยา่งชดัเจน แมว้า่ก่อนหนา้นั้นจะมีเกิดข้ึนมาบา้งแลว้ก็ตาม คติ

ดงักล่าวก็เช่น  

- พระสงฆจ์ะไม่รับของจากมือของสตรี ลองคน้ในพระวนิยัปิฎก ท่ีพอจะใกลเ้คียงกบัจารีตน้ีก็คือ 

ในหมวดสังฆาทิเสส ขอ้หน่ึงกล่าววา่ “หา้มจบัตอ้งกายหญิง” และในหมวดปาฏิเทสนียะ ขอ้

หน่ึงกล่าวา่ “หา้มรับของเค้ียวของฉนัจากมือจางภิกษุณีมาฉนั” พระวนิยันอกนั้นไม่เห็นจะ

เก่ียวขอ้ง คงจาก ๒ ขอ้น้ีกระมงัท่ีพระสงฆไ์ทยไดน้ าไปขยายต่อเป็นไม่รับของจากมือสตรี แต่

ในพุทธประวติักล่าววา่ตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จกบิลพสัดุ์ พระนางยโสธราสยายผมเช็ดพระ

บาทพระพุทธเจา้ เหตุการณ์ตอนน้ียงัปรากฏเป็นภาพจ าหลกัในใบเสมาสมยัทวารวดี มีช่ือ

เรียกวา่ “พิมพาพิลาป” พบท่ีเมืองฟ้าแดดสูงยาง จ.กาฬสินธ์ุ ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์

แห่งชาติขอนแก่น แสดงวา่อดีตกบัปัจจุบนัมีคติความเช่ือต่างกนั ความเช่ือเร่ืองภิกษุกบัผูห้ญิง

แตะตอ้งกนัไม่ได ้จึงเป็นคติท่ีทางไทยในปัจจุบนัก าหนดข้ึนเอง(วตัรปฏิบติัเฉพาะอีกอยา่งของ

สงฆไ์ทยก็คือการโกนคิ้ว สงฆป์ระเทศอ่ืนเขาไม่โกน)   

- สตรีหา้มแตะจีวรพระ (แลว้เจท่ี๊ขายจีวรตอ้งท าอยา่งไร ใชคี้มคีบเอาหรือ?)  

- เวลาใส่บาตร สตรีตอ้งระวงัไม่ใหมื้อไปถูกบาตรพระ 

- สตรีจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในอุโบสถ  

- สตรีเขา้ในเขตพระธาตุไม่ได ้ดว้ยเป็นเพศท่ีสกปรกเพราะมีประจ าเดือน (เฉพาะในภาคเหนือ) 

- ภิกษุณีสงฆส์ายเถรวาทขาดสูญไปนานแลว้ ไม่สามารถฟ้ืนข้ึนมาได ้เพราะในครุธรรม ๘ นั้น

ระบุวา่การบวชภิกษุณีสงฆต์อ้งบวชดว้ยสงฆ ์๒ ฝ่าย เม่ือไม่มีภิกษุณีสงฆแ์ลว้สตรีก็บวชไม่ได ้

- คนท่ีเกิดเป็นสตรีเพราะท ากรรมมาก คนท่ีเกิดเป็นชายเพราะท าบุญมาก 

- แม่ท่ีไดบ้วชลูกชายจะไม่ตกนรกเพราะจะไดเ้กาะชายผา้เหลืองลูกชายข้ึนสวรรค ์ดว้ยเหตุน้ี

กระมงัท่ีตอนแห่นาคถึงใหแ้ม่เป็นผูถื้อผา้ไตร  

- ผูห้ญิงเป็นพระพุทธเจา้ไม่ได ้เพราะลกัษณะ ๑ ใน ๓๒ ประการของมหาปุริษลกัษณะหรือ

ลกัษณะของผูท่ี้จะเป็นพระพุทธเจา้ก็คือ “พระคุยหฐานอยูใ่นฝัก” สตรีไม่มี “พระคุยหฐาน” 

ดงันั้นจึงเป็นพระพุทธเจา้ไม่ได ้ 

ฯ ล ฯ 



 มายาคติเท่าท่ีไดร้วบรวมมาน้ีสะทอ้นทศันคติท่ีฝ่ายชายและ/หรือสังคมมองสตรีวา่เป็น “หีนชาติ” 

คือ คนท่ีเกิดมาต ่าตอ้ย สกปรกเป็นมลทิน มีกรรมมากเลยตอ้งมาชดใชก้รรม เป็นเพศท่ีพึ่งตวัเองไม่ได ้ถา้

ไม่ไดช้ายผา้เหลืองของลูกชายก็จะไม่ไดข้ึ้นสวรรค ์ฯ แมป้ระสงคจ์ะออกบวชก็ถูกอคติและมายาคติกั้นไวว้า่

ภิกษุณีสายเถรวาทขาดหายไปนานแลว้ ดงันั้นจึงไม่สามารถสืบต่อได(้เร่ืองน้ีในตอนทา้ยจะวา่ในรายละเอียด

อีกที) อคติและมายาคติน้ีตอ้งยอมรับวา่แรงจริงๆเพราะแมแ้ต่ผูห้ญิงดว้ยกนัเองก็ยอมรับ บางคนถึงกบั

ออกมาตา้นการบวชภิกษุณีสงฆ ์มีสตรีนางหน่ึงเป็นกรรมการสมาคมพุทธศาสนาท่ีใหญ่มากของเมืองไทย

พดูกบัผมวา่ผูห้ญิงไม่ควรบวชเธอใหเ้หตุผลวา่ “แค่มีภิกษุสงฆ ์อุบาสก อุบาสิกา ก็ปวดหวัมากอยูแ่ลว้ จะมา

บวชเพิ่มอีกท าไม?” น้ีไงใครวา่ไม่แรง 

 ทั้งๆท่ีมีคติกีดกั้นผูห้ญิงกบัพระสงฆห์รือศาสนา แต่ปรากฏวา่คนเขา้วดัส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คนใส่

บาตรพระตอนเชา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คนท่ีไปเขา้ฝึกสมาธิวปัิสสนาส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง หรือวา่น้ีเป็นผล

จากการกล่อมเกลาของสังคมจนท าใหผู้ห้ญิงเช่ือจริงๆวา่ตนเป็น “คนบาป” เลยตอ้งท าบุญกุศลใหม้ากเผือ่จะ

ไดเ้กิดเป็นผูช้าย “คนบุญ” ในชาติหนา้ หรือวา่? ? ?  

ทางออกส าหรับสตรีไทยท่ีตอ้งการเขา้ถึงธรรมะอยา่งแทจ้ริงก็มีเพียงการเป็นแม่ชี แต่ฐานะของแม่ชี

นั้นในทางโลกและทางธรรมก็ไม่ชดัเจน ศีลท่ีแม่ชีถือนั้นก็แค่ระดบัอุบาสิกาเท่านั้นเอง และในความเป็นจริง

แม่ชีแทบจะไม่ไดโ้อกาสท่ีจะพฒันาตนทั้งทางปริยติัและปฏิบติัเพราะส่วนใหญ่ตอ้งท างานในวดัโดย

เฉพาะท่ีโรงครัว ดีหน่อยท่ีปัจจุบนัทางการไดต้ั้งวทิยาลยัมหาปชาบดีหรือสถาบนัแม่ชีไทยข้ึนเพื่อพฒันาแม่

ชีใหเ้ขา้ถึงธรรมะมากกวา่เดิม แต่อยา่งท่ีบอกแม่ชีก็คือแม่ชี แม่ชีไม่ใช่นกับวช ถา้สตรีตอ้งการเป็นนกับวช

จริงๆตอ้งเป็นภิกษุณีสงฆน์ัน่แหละ  

เม่ือ ๒ ปีก่อนผมพบแม่ชีสาวท่านหน่ึงท่ีวดัไทยพุทธคยา ตอนหน่ึงของบทสนทนาเธอไดพ้ดูกบัผม

วา่เธอคงไม่มีโอกาสไดบ้วช ก็ดว้ยเหตุผลอยา่งท่ีท่านๆรู้นัน่แหละ แต่ผมก็ใหก้ าลงัใจไปวา่ตอนน้ีทางศรี

ลงักาเขาอนุญาตใหส้ตรีบวชได ้ถา้เมืองไทยไม่อนุญาตท่านก็ไปขอบวชท่ีศรีสังกาซิ ความจริงจะบวชท่ีไหน

ไม่ส าคญั ขอใหถู้กตอ้งตามพระวนิยัท่ีก าหนดก็พอ ความเป็นพุทธไม่มีรัฐชาติ ไม่มีเช้ือชาติ ต่อมาเม่ือเร็วๆน้ี

นอ้งสาวของแม่ชีท่านน้ีมาแจง้แก่ผมวา่พี่สาวของเธอไดบ้วชเป็นภิกษุณีแลว้ ผมดีใจและกล่าวสาธุ

อนุโมทนาในการบวชของเธอ ครับ แม่ชีไม่ใช่นกับวช ถา้อยากบวชตอ้งเป็นภิกษุณีครับ ปัจจุบนัน้ีผูห้ญิง

บวชไดแ้ลว้ อีกไม่นานก็ไม่ตอ้งไปถึงศรีลงักา ไปท่ีวตัรทรงธรรมกลัยาณีก็พอ อยากรู้ติดตามต่อไปซิครับ  



 เม่ือส้ินเร่ืองลูกสาวของนายนรินทร์กลึงไปแลว้ เร่ืองพระผูห้ญิงก็หายไประยะหน่ึง จนเม่ือพ.ศ.

๒๔๙๙ นางวรมยั กบิลสิงห์ ออกบวชเป็นสามเณรีโดยพระพรหมมุนี(ผิน สุวโจ)รองเจา้อาวาสวดับวรฯเป็นผู ้

บวชให ้ต่อมาไดไ้ปรับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีท่ีไตห้วนั กรณีของภิกษุณีวรมยัดูจะต่างกบัของลูกสาวนาย

นรินทร์เพราะกรณีหลงัน้ีไม่ไดถู้กวจิารณ์หรือต่อตา้นมากเท่ากรณีแรก ตอนท่ีบวชเป็นสามเณรีใหม่ๆนั้นก็มี

การร้องเรียนไปถึงมหาเถรสมาคมวา่ท่านแต่งการเลียนแบบพระสงฆ ์ทางมหาเถรฯมีมติวา่ “ไม่เห็นเป็นการ

เสียหายต่อคณะสงฆ”์  อนัน้ีก็แปลก แลว้พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรฯไปอยูไ่หน? ท่ี

พดูน้ีไม่ใช่ขดัขวางสตรีจะบวช แต่แปลกใจวา่ท าไมตอนหลงัถึงอา้งพระลิขิตน้ีกนัจงั พอหลงัจากบวชเป็น

ภิกษุณีแลว้เร่ืองของท่านวรมยัก็ไม่เป็นท่ีรับรู้เท่าไร อยา่งผมก็ทราบแต่เพียงคร่าวๆวา่ท่านอยูท่ี่นครปฐม แต่

ก็ถือวา่ท่านเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกเร่ืองภิกษุณีสงฆใ์นไทย  

 พอมาถึงยคุลูกสาวของท่านคือ ดร. ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ท่านออกบวชในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็น

สิกขามานาได ้๒ ปีจากนั้นไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุณีในพ.ศ.๒๕๔๖ ในนิกายอมรปุระ ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๘ 

ท่านไดอุ้ปสมบทซ ้ าอีกคร้ังเพื่อยา้ยตามปวตัตินีมาอยูใ่นนิกายสยามวงศ ์ตอ้งถือวา่น่ีเป็นยคุแรกท่ีสังคมไทย

ไดรั้บรู้เร่ืองภิกษุณีสงฆอ์ยา่งกวา้งขวางและคึกโครมมากท่ีสุด ผมคนหน่ึงล่ะท่ีติดตามเร่ืองน้ีมาตลอดดว้ย

ความต่ืนเตน้  

 จากนั้นมาก็มีสตรีไทยออกบวชเป็นภิกษุณีตามอีกหลายรูป อยา่งท่านภิกษุณีนนัทญาณี (นามเดิมรุ้ง

เดือน สุวรรณ)แห่งส านกัปฏิบตัธรรมนิโรธารามท่ี จ. เชียงใหม่ ฯลฯ ผมเคยมีลูกศิษยท่ี์เป็นภิกษุณีมาเรียน

ปริญญาโทภาคพิเศษดว้ยรูปหน่ึง ผมลืมฉายาท่านไปแลว้ ผมรู้สึกช่ืนชมในความกลา้หาญท่ีท่านเลือกมาเดิน

บนทางเส้นน้ีและผมมกัจะหาเวลาสนทนากบัท่านอยูบ่่อยๆ นอกจากจริยวตัรท่ีน่าเล่ือมใสแลว้ ความรู้และ

ทศันะทางพุทธศาสนาของท่านก็ไม่หลุดไปจากค าสอนของพระพุทธเจา้ ผมจึงเช่ือวา่ถา้สตรีออกบวชมากๆ

และพยายามไม่ใหห้ลุด นกับวชสตรีจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมาช่วยพยงุศรัทธาของชาวพุทธ 

 หลงัจากท่านธมัมนนัทาออกบวชแลว้ เร่ืองราวของท่านไม่น่ิงและไม่เงียบ ท่านเขียนหนงัสือและ

ออกส่ืออยูบ่่อยๆ แน่นอนผลสะทอ้นก็ดงัตามไปดว้ยซ่ึงมีทั้งสนบัสนุนและคดัคา้น ตอนท่ีท่านบวชใหม่ๆผม

ไปเจอพระไทยรูปหน่ึงซ่ึงก าลงัเรียนปริญญาเอกอยูท่ี่นิวเดลี พระรูปน้ีเล่าใหผ้มฟังวา่สาเหตุท่ีท่านธมัมนนั

ทาออกบวชก็เพื่อตอ้งการจะแกแ้คน้แทนแม่ท่าน ค าอธิบายของท่านท าใหผ้มตอ้งน่ิงไปชัว่ขณะ ยอมรับวา่

ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบเหตุผลท่ีแทจ้ริงของท่านธมัมนนัทาหรอกครับ แต่ท่ีน่ิงไปเพราะตกใจท่ีนกัศึกษา

ปริญญาเอกใหค้  าอธิบายท่ีเป็นอตัวสิัยและหน่อมแหน่มซะเหลือเกิน เร่ืองน้ีผมเพิ่งเล่าใหท้่านธมัมนนัทาฟัง



เม่ือเร็วๆน้ีเอง และท่ีแปลกใจมากๆก็คือคนท่ีออกมาคดัคา้นท่ีผมเจอกบัตวัเอง ส่วนมากเป็นผูห้ญิง ผมคิดวา่

ประเด็นน้ีน่าจะมีคนน าไปเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้ 

 ตอ้งยอมรับวา่ท่านธมัมนนัทาท่านไดบุ้กเบิกเส้นทางภิกษุณีสงฆใ์หแ้ก่สังคมไทยจนมีสตรีออกบวช

ตามอีกมาก ผมคิดวา่ตอนน้ีคงมีหลายสิบท่านแลว้ และอีกไม่นานท่านธมัมนนัทาก็สามารถท าหนา้ท่ีปวตัตินี

หรืออุปัชฌายไ์ดแ้ลว้ สตรีท่ีตอ้งการบวชก็ไม่ตอ้งไปถึงศรีลงักา ยคุของท่านน้ีแหละท่ีท าใหพุ้ทธบริษทัใน

เมืองไทยมีครบ ๔ และยคุน้ีภิกษุณีสงฆก์็เป็นบริษทัใหม่ท่ีมาแรงและมัน่คงข้ึนเร่ือยๆ สาเหตุหน่ึงก็คือมีเสียง

สนบัสนุนท่านและภิกษุณีทั้งหลายเพิ่มข้ึนนัน่เอง บางคนมองวา่น่ีเป็นอิทธิพลของกระแสประชาธิปไตยท่ี

สิทธิของสตรีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการคุม้ครองมากข้ึน แต่ผมมองวา่เร่ืองพุทธศาสนากบัเร่ือง

ประชาธิปไตยเป็น “คนละเร่ืองเดียวกนั”  

 พุทธศาสนากบัประชาธิปไตยและความเท่าเทยีมกันของชายและหญงิ  

 มีนกัวชิาการหลายท่านท่ีไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย บา้งก็วา่

พุทธศาสนานั้นเป็นประชาธิปไตย โดยอา้งขอ้ความในอคัคญัญสูตรวา่เหล่าประชาชนไดพ้ร้อมใจกนัเลือก

ผูน้ าท่ีเรียกวา่ “มหาชนสมมติ” ข้ึนมาปกครอง ซ่ึงอนัน้ีไปตรงกบัทฤษฎีพนัธสัญญา(Contract Theory) ของ

ตะวนัตก นอกจากน้ีรูปแบบของสังฆะท่ีพระพุทธองคก์ าหนดก็คลา้ยกบัรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เช่น การใชม้ติของท่ีประชุม การใหค้วามส าคญัต่อหลกัการมากกวา่ตวับุคคล ฯ และท่ีส าคญั

พุทธศาสนาเนน้เร่ืองมนุษยธรรมอยา่งยิง่ ในมุมมองของพุทธศาสนาถือวา่มนุษยน์ั้นมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอ

ภาค ดว้ยเหตุผลดงักล่าวพุทธศาสนาจึงถูกมองวา่เป็นหรือเก้ือหนุนระบอบประชาธิปไตย   

แต่ท่านพุทธทาสบอกวา่ไม่ใช่ ท่านมองวา่พุทธศาสนาเป็นสังคมนิยม แต่ไม่ใช่สังคมนิยมแบบมาร์ก

ซิสม ์ซ่ึงไม่ใช่สังคมนิยมท่ีแทจ้ริงเพราะยงัมีการท าลายลา้งแมชี้วติมนุษยด์ว้ยกนั สังคมนิยมท่ีท่านพดูถึงน้ี

คือ “ธมัมิกสังคมนิยม” คือสังคมนิยมท่ีเนน้ธรรมเป็นใหญ่  

อยา่งไรก็ตามก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจวา่พระพุทธเจา้ท่านไม่ใช่นกัปรัชญาการเมืองท่ีจะเสนอรูปแบบการ

ปกครองท่ีดีท่ีสุดให้แก่มนุษย ์แต่ท่านไดเ้สนอแนวทางพน้ทุกขใ์หแ้ก่มนุษย ์ ดงันั้นเร่ืองของพุทธศาสนากบั

ประชาธิปไตยจึง “เป็นคนละเร่ืองเดียวกนั” หมายความวา่พุทธศาสนาสามารถถูกมองวา่เป็นประชาธิปไตยก็

ได(้ในขณะเดียวกนักถู็กมองเป็นสังคมนิยมไดเ้ช่นกนั)แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ประชาธิปไตยถือเสียงขา้งมากเป็น

ใหญ่ ส่วนพุทธศาสนาถือมติเอกฉนัทเ์ป็นใหญ่ อยา่งเช่นการบวชถา้มีสงฆใ์นท่ีประชุมคา้นเพียงรูปเดียวการ

บวชนั้นเป็นอนัตอ้งยุติ หรืออยา่งความชัว่ความดีก็จะใชเ้สียงส่วนมากมาตดัสินก็ไม่ได ้ดงันั้นพุทธศาสนาก็



คือพุทธศาสนา ประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตย คือ “เป็นคนละเร่ือง...”  เพียงแต่วา่ทั้งสองมีบางส่ิงท่ี “...

เดียวกนั” คือมีจุดร่วมบางอยา่งเหมือนกนั จึงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั จุดร่วมหน่ึงท่ีตรงกนัก็คือ “ความเสมอ

ภาค” 

ศาสนาพราหมณ์ก็ดี ลทัธิการปกครองท่ีไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ดี ต่างมองวา่มนุษยไ์ม่เท่ากนั(พวก

พุทธเทียมก็เช่ืออยา่งน้ีเหมือนกนั) มีต านานหรือชุดค าอธิบายท่ีสืบเน่ืองมาแต่อดีตเพื่อกล่อมเกลาใหม้นุษยท่ี์

เป็นฝ่ายเสียเปรียบยอมรับชะตากรรมในการไม่เท่าเทียมกนั แต่พุทธศาสนาและประชาธิปไตยกลบัต่อตา้น

ความเช่ือน้ี ทั้งสองมองวา่มนุษยมี์ความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกนัโดยธรรมชาติ ดว้ยเหตุน้ีความเสมอภาค

จึงเป็นลกัษณะเด่นและลกัษณะร่วมของพุทธศาสนาและประชาธิปไตย  

เม่ือเกิดกรณีภิกษุณีสงฆใ์นไทย ประเด็นเร่ืองพุทธศาสนากบัประชาธิปไตยโดยเฉพาะประเด็นความ

เสมอภาคก็ถูกจบัตามองอีกคร้ัง ไม่ปฏิเสธวา่กระแสประชาธิปไตยมีส่วนผลกัดนัใหส้ตรีเรียกร้องสิทธิใน

การบวช เอาเขา้จริงการขอบวชของผูห้ญิงไม่ใช่เป็นการเรียกร้องสิทธิแต่เป็นการทวงสิทธิต่างหาก เพราะ

เป็นสิทธิท่ีเคยมีเคยได ้หากแต่เกิดอุปสรรคเพราะการขาดช่วงผูสื้บต่อเลยท าใหผู้ห้ญิงในยคุปัจจุบนัไม่ไดรั้บ

สิทธิอนันั้น การเรียกร้องน้ีจึงเป็นการเรียกร้องเพื่อทวงสิทธิท่ีตนเคยมี บางคนตีประเด็นวา่พวกน้ีเป็นพวก 

feminist พวกสตรีนิยม พวกเรียกร้องสิทธิสตรี แต่ผมวา่ไม่ใช่ พวกผูห้ญิงท่ีขอบวชนั้นเขาไม่ไดอ้า้งสิทธิสตรี

ท่ีกฎหมายรับรอง แต่เป็นการเรียกร้องสิทธิของมนุษยค์นหน่ึง เป็นมนุษยท่ี์เคยมีสิทธิอนันั้น และเขาตอ้งการ

ทวงสิทธิอนันั้นคืน และขอย  ้าอีกทีวา่เขาเหล่าน้ีเป็นมนุษย ์เพียงแต่มีเพศเป็นผูห้ญิงเท่านั้น 

ถาม-ตอบประเด็นเร่ืองภิกษุณสีงฆ์ 

 ขอรวบรัดเขา้ประเด็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหาคาใจวา่ผูห้ญิงบวชไดห้รือ ผมขอวา่เป็นขอ้ๆไปนะครับ 

 ๑ เร่ืองภิกษุณีสงฆสู์ญไปแลว้ ในพระวนิยัก าหนดใหส้ตรีตอ้งบวช ๒ คร้ัง คือบวชกบัภิกษุณีสงฆ์

ก่อน จากนั้นถึงมาบวชกบัภิกษุสงฆ ์เม่ือขาดภิกษุณีสงฆแ์ลว้ก็ไม่มีใครบวชใหส้ตรีในขั้นตอนแรก เม่ือไม่

ผา่นขั้นตอนแรกจะมาขอบวชกบัภิกษุสงฆไ์ม่ได ้ถือวา่ขดัพระวนิยั ปัญหาขอ้น้ีเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุดท่ีฝ่ายคา้น

ยกมาอา้ง แต่ดว้ยพุทธวธีิสอนใหเ้รา “มีทางออกในทุกปัญหา” ไม่ใช่ “มีปัญหาในทุกทางออก”  

 ถา้เราจะยดึพระวินยัอยา่งเคร่งครัดวา่สตรีตอ้งบวช ๒ คร้ัง ก็ท  าตามท่ีศรีลงักาท าคือให้สตรีไปบวช

คร้ังแรกกบัภิกษุณีสงฆข์องฝ่ายมหายาน ส่วนมากจะไปบวชกบัวดัโฝกวงซนัท่ีไตห้วนั จากนั้นก็ค่อยมาบวช



กบัภิกษุสงฆฝ่์ายเถรวาท พวกรุ่นแรกก็ท าอยา่งน้ีกนัทั้งนั้น ต่อเม่ือมีภิกษุณีบริษทัฝ่ายเถรวาทแลว้ สตรีท่ี

ตอ้งการบวชก็ไปขอบวชจากภิกษุณีเหล่าน้ีไดเ้ลย ดว้ยวธีิน้ีก็จะเป็นการแกปั้ญหาไดอี้กทางหน่ึง 

 แต่ฝ่ายคา้นก็แยง้วา่ภิกษุณีท่ีบวชใหค้ร้ังแรกนั้นเป็นมหายาน ฝ่ายเราเป็นฝ่ายหินยานหรือเถรวาท 

เป็นคนละพวกกนั จะบวชให้กนัไม่ได ้

 ถามวา่ใครก าหนดใหว้า่บวชไม่ได ้ในพระวนิยัมีกล่าวไวท่ี้ไหนวา่หา้มต่างนิกายบวชใหก้นั และท่ี

ส าคญัเร่ืองนิกายเป็นเร่ืองท่ีเกิดมาภายหลงั ไม่ใช่ค าสอนพระพุทธเจา้ เป็นการตีความพระธรรมท่ีต่างกนัก็มี

วถีิปฏิบติัต่างกนั แต่เป้าหมายไม่วา่ฝ่ายไหนก็เหมือนกนัคือนิพพาน แลว้จะไปรังเกียจท าไม การติดขดัเร่ือง

นิกายเป็นทิฐิของชาวพุทธรุ่นหลงัๆน้ีต่างหาก ไม่ควรยดึเป็นสรณะ ฟังแลว้อยา่เพิ่งโกรธ ติดตามต่อไปแลว้

จะเขา้ใจ  

 ถามจริงๆเหอะ ภิกษุณีฝ่ายมหายานเป็นพุทธหรือไม่?  

 ถา้เป็นแลว้บวชใหไ้ม่ไดห้รือ? พระวนิยัระบุวา่การบวชคร้ังแรกสตรีตอ้งบวชกบัภิกษุณี ก็อุตส่าห์

ไปบวชกบัภิกษุณีมาแลว้จริงๆยงับอกวา่รับไม่ได ้แลว้จะใหท้ าอยา่งไร 

 ท่ีอา้งวา่ฝ่ายมหายานกบัเถรวาทถือวนิยัหรือสิกขาบทต่างกนั อนัน้ีก็จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด มหายานก็

มีอีกหลายกลุ่มยอ่ย กลุ่มท่ีบวชใหแ้ก่ภิกษุณีฝ่ายเถรวาทนั้นเป็นมหายายนิกายธรรมคุปต ์ถือสิกขาบทคลา้ย

กบัฝ่ายเถรวาท ท่านพระภิกษุโพธิมหาเถระ ไดเ้ขียนอธิบายประเด็นน้ีในบทความช่ือ “ การร้ือฟ้ืนการ

อุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท” โดยอา้งงานเขียนของ Ann Heirman ใน “Can We Trace the Early 

Dahrmaguptakas? ท่ีวา่ “ในขณะท่ีพระภิกษุณีจีนถือปฏิบติัตามพุทธศาสนาแบบมหายาน แต่โดยสายพระ

วนิยัมิใช่มหายาน แต่เป็นนิกายท่ีแตกแขนงออกมาจากพุทธศาสนาในสมยัแรกคือนิกายธรรมคุปต ์ซ่ึงสังกดั

อยูก่บันิกายวภิชัชวาทอยา่งเดียวกบันิกายเถรวาท ถือเป็นนิกายเถรวาททางตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย มี

ทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมคลา้ยคลึงกนัและพระวนิยันั้นถือตามวนิยัในฝ่ายบาลี” ค าวา่ฝ่ายบาลีคือฝ่ายเถร

วาท  

 สรุปก็คือภิกษุณีมหายานนิกายธรรมคุปตท่ี์บวชให้ภิกษุณีฝ่ายเถรวาทรุ่นแรกนั้นถือวินยัเหมือนหรือ

คลา้ยกบัฝ่ายเถรวาท เม่ือทราบอยา่งน้ีแลว้จะขดัขอ้งอยูอี่กหรือ?  

 ผมคิดวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการสถาปนาภิกษุณีสงฆน์ั้น ไม่ใช่เป็นเร่ืองกฎเกณฑแ์ต่เป็นเร่ือง

กีดกนั ถา้ท าใจกวา้ง กฎเกณฑท่ี์วา่ก็ไม่ใช่อุปสรรค  



 และย  ้าอีกทีวา่ “พระวนิยัเป็นเหมือนร้ัวป้องกนั ไม่ใช่ร้ัวกกักนั” อนัไหนไม่เหมาะสมไม่มีประโยชน์

แก่กาลสมยัก็ควรเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก ถามวา่ท าไดไ้หม? ท าไดซิ้ครับ เพราะพุทธองคแ์มท้่านจะเป็นผู ้

บญัญติัพระวนิยัเอง แต่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนท่านก็ยดืหยุน่กฎเพื่อใหเ้หมาะแก่สถานการณ์ บางกรณีท่านก็

ใหย้กเลิกไปเลย จะยกตวัอยา่งมาใหดู้ 

 พระวนิยัก าหนดภิกษุณีตอ้งบวช ๒ คร้ัง เหตุน้ีเกิดเม่ือนางอฑัฒกาสี หญิงงามเมืองแห่งพาราณสีเม่ือ

บวชจากภิกษุณีสงฆแ์ลว้นางปราถนาจะไปบวชกบัพระพุทธองคท่ี์สาวตัถี พอจะเดินทางก็มีข่าววา่พวก

นกัเลงท่ีหลงในรูปของนางจะมาดกัลกัพาตวั นางจึงส่งตวัแทน(ในบาลีใชค้  าวา่ทูต)ไปทูลแก่พระพุทธองค ์

พระพุทธองคเ์ม่ือทราบเร่ืองราวทั้งหมดแลว้จึงไดก้ล่าวแก่เหล่าภิกษุสงฆว์า่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

ใหภิ้กษุณีอุปสมบท แมโ้ดยทูต” เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองคไ์หม? 

 อีกเร่ืองหน่ึงพระวนิยัก าหนดใหค้ณะสงฆท่ี์จะท าการอุปสมบทตอ้งมี ๑๐ รูป นอ้ยกวา่ไม่ได ้แต่

ส าหรับเขตท่ีห่างไกลมีพระภิกษุนอ้ย พระพุทธองคก์็ปรับ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่ีอวนัตีทิกขิณาบทมีภิกษุ

นอ้ยรูป เราอนุญาตการอุปสมบทดว้ยคณะสงฆ ์๕ รูปไดท้ัว่ปัจจนัตชนบท” (พระวนิยัปิฎก มหาวรรค) อยา่ง

กรณีน้ีถา้คือพระวนิยัเคร่งคงบวชใครไม่ได ้หรืออยา่งพระวนิยัหา้มเก็บอาหาร มีคร้ังหน่ึงท่ีเกิดภยัพิบติัก็ทรง

อนุญาตใหส้งฆเ์ก็บอาหารไวไ้ด ้ต่อเม่ือเหตุการณ์นัน่ผา่นไปแลว้ก็ใหก้ลบัมาใชว้นิยัเดิม  

 ตวัอยา่งท่ีทรงยกเลิกก็มีเช่นเม่ือคร้ังท่ีสงฆมี์ไม่มาก พระพุทธองคอ์นุญาตใหส้งฆท์ าการอุปสมบท

ไดเ้อง “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดัน้ี เราอนุญาตพวกเธอนัน่แหละจงใหกุ้ลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท...

เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทดว้ยไตรสรณคมน์น้ี” (พระวนิยัปิฎก มหาวรรค) ต่อมาเม่ือมีสงฆม์ากข้ึนจึงได้

ทรงบญัญติัวินยัใหม่และยกเลิกวนิยัเก่าท่ีเคยใช ้“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป เราหา้ม

อุปสมบทดว้ยไตรสรณคมน์ซ่ึงเราไดอ้นุญาตไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทดว้ยญตัติ

จตุตถกรรม”  

 พระวนิยัเป็นหน่ึงสอง(พระธรรมพระวนิยั)ท่ีท าหนา้ท่ีแทนพระบรมศาสดา เราชาวพุทธตอ้งให้

ความเคารพ แต่การน ามาใชก้็ควรปรับเพื่อให้เหมาะแก่สถานการณ์ แต่การปรับก็ตอ้งมีหลกัมิเช่นนั้นก็จะ

เป็นการท าลายพระวนิยัไป เร่ืองการฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆฝ่์ายเถรวาท จะเป็นไปไม่ไดถ้า้ใชทิ้ฐิ แต่ถา้ใชปั้ญญา

กบัเมตตาปัญหาน้ีก็มีทางออก ก่อนท่ีจะดบัขนัธ์ปรินิพพานพระพุทธองคไ์ดต้รัสอนุญาตใหย้กเลิกสิกขาบท

เล็กๆนอ้ยๆได ้“ ดูก่อนอานนท ์เม่ือเราล่วงไป สงฆห์วงัอยูจ่ะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอ้ยเสียก็ได”้ น่ีก็เป็นพระ



มหากรุณาธิคุณท่ีทรงเห็นวา่ในอนาคตสิกขาบทบางขอ้คงไม่เหมาะและไม่เป็นประโยชน์จึงไดท้รงอนุญาต

ไว ้

 แต่ฝ่ายเถรวาทกลบัไม่ฟัง ไม่ยอมเพิ่มไม่ยอมตดัสิกขาบทใดๆ ยดึมัน่วา่ “สงฆไ์ม่พึงบญัญติัส่ิงท่ีไม่

ทรงบญัญติั ไม่พึงถอนพระบญัญติัท่ีทรงบญัญติัไวแ้ลว้” อา้งวา่เพื่อความเคารพต่อพุทธเจา้ ผมวา่การท่ีไม่

ยอมปรับไม่ยอมเปล่ียนกฎกติกาเล็กๆนอ้ยๆน้ีต่างหากท่ีไม่เคารพ น่ีเป็นจุดอ่อนของฝ่ายเถรวาท การยดึมัน่

ในพระวนิยัอยา่งเคร่งครัดในหลายกรณีท าใหฝ่้ายเถรวาทกลายเป็นพวก “เถรตรง” แต่เอาเขา้จริงมีก่ีรูปกนั

แน่ท่ียดึมัน่ในพระวนิยัอยา่งแทจ้ริง ท่ีเห็นส่วนมากก็เพื่อใชอ้า้งเท่านั้น 

 ๒ ถา้กลบัไปปัญหาเดิมท่ีวา่ภิกษุณีสงฆฝ่์ายเถรวาทส้ินไปแลว้ จะสืบต่ออีกไม่ได ้แต่ถา้จะสืบต่อ

โดยไม่มีภิกษุณีสงฆจ์ะท าไดไ้หม? ท าไดค้รับ เพราะในพระไตรปิฎกไดใ้หท้างออกในปัญหาน้ีแก่เรา ก็คือ

ใหพ้ระภิกษุสงฆท์ าการบวชใหส้ตรีรุ่นแรกเลย เป็นการบวชเพียงคร้ังเดียว ไม่ตอ้งผา่นการบวชโดยภิกษุณี

(เพราะอา้งวา่สูญไปแลว้น้ี พอจะไปบวชกบัฝ่ายมหายานก็รังเกียจ ) เม่ือภิกษุสงฆบ์วชใหส้ตรีรุ่นแรกไปแลว้ 

เม่ือไดภิ้กษุณีรุ่นแรกมาแลว้จากนั้นก็กลบัมาใชก้ฎเดิมคือใหส้ตรีบวช ๒ คร้ัง 

 แลว้ทางออกท่ีวา่น้ีอยูท่ี่ไหน? อยูใ่นประวนิยัปิฎก จุลวรรคครับ พระพุทธองคต์รัสวา่ “ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิ้กษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี” ตรัสเม่ือตอนใหพุ้ทธานุญาตแก่ภิกษุสงฆท์ าการบวช

ใหแ้ก่เหล่าศากยธิดา ๕๐๐ ท่ีตามพระนางปชาบดีมา และพุทธานุญาตน้ีก็ไม่เคยยกเลิก ดงันั้นเม่ือเกิดกรณี

ภิกษุณีขาดอยา่งปัจจุบนัก็ควรน าวธีิน้ีท่ีทรงมีพุทธานุญาตน้ีมาใชค้รับ  

ฝ่ายคา้นยงัอุตส่าห์เถียงวา่ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองเฉพาะกาลเพราะตอนนั้นยงัไม่มีภิกษุณีสงฆ ์ต่อเม่ือมี

แลว้ก็ควรยกเลิกวธีิน้ี การเถียงอยา่งน้ีเป็นการตีความชดัๆ และเป็นการตีความเพื่อไม่ให้มีภิกษุณีสงฆ ์ไหน

วา่ฝ่ายเถรวาท “ไม่เพิ่มไม่ตดัสิกขาบท” เม่ือมีพุทธานุญาตใหภิ้กษุสงฆบ์วชสตรีไดแ้ละไม่มีค  าสั่งยกเลิก 

ท่านก็ควรปฏิบติัตามไม่ใช่หรือ? ถา้ไม่ปฏิบติัตามแลว้จะอา้งวา่เป็นเถรวาทอยูท่  าไม? 

๓ ถา้ผูห้ญิงออกบวชแลว้พุทธศาสนาจะสั้น ในบาลีบอกวา่จากอาย ุ๑๐๐๐ ปีก็จะเหลือ ๕๐๐ ปี 

ประเด็นน้ีมกัยกมาอา้งไม่หมด ความจริง(ถา้เช่ือวา่เป็นพุทธพจน์จริง)พระพุทธองคต์รัสอยา่งน้ีแลว้บอกต่อ

วา่เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาน้ีจึงบญัญติครุธรรม ๘ ประการข้ึนมา ท่ีผา่นมามกัอา้งไม่หมดขอ้ความก็เลย

กลายเป็นความเช่ือท่ีวา่ถา้ผูห้ญิงออกบวชแลว้ศาสนาจะสั้น  



ประเด็นน้ีตอ้งกลบัไปมองท่ีประวติัศาสตร์วา่สั้นจริงไหม? หลงัจากพระนางปชาบดีและเหล่าศากย

ธิดารวมทั้งสตรีอีกมากท่ีออกบวชในสมยัพุทธกาล พอเวลาผา่นไป ๕๐๐ ปีพุทธศาสนากลบัยงัรุ่งเรืองใน

สมยัของพระเจา้กนิษกะ ภิกษุณีสงฆก์็มีทั้งในอินเดียและศรีลงักา เร่ือยมาถึง ๑๐๐๐ ปี พุทธศาสนาก็ยงั

รุ่งเรืองในอินเดีย พระฟาเหียนจากจีนยงัตอ้งมาศึกษาพุทธศาสนาอยูท่ี่น่ี และในบนัทึกของท่านก็ยนืยนัวา่ยงั

มีภิกษุณีสงฆอ์ยู ่จากการศึกษาของอ.ปีเตอร์ สกีลล่ิงก็ยนืยนัแลว้วา่ภิกษุณีสงฆใ์นอินเดียมีอยูต่่อมาจนถึงพ

ศว.๑๖ 

เอาเขา้จริงภิกษุณีสงฆก์็สูญไปจากอินเดียและศรีลงักาพร้อมๆกบัภิกษุสงฆใ์นพศว.ท่ี ๑๖ นัน่แหละ 

ดว้ยเหตุการเส่ือมภายในของวงการสงฆเ์องและเหตุจากสงครามจากมุสลิมและจากอินเดียไต ้ถา้ไปอ่าน

เหตุการณ์สูญส้ินของพุทธศาสนาในอินเดียไม่มีท่ีไหนเลยท่ีจะอา้งวา่เกิดจากมีภิกษุณีสงฆ ์หรือกรณีศรีลงักา

เม่ือฟ้ืนฟูภิกษุสงฆใ์นสมยัพระเจา้วชิยัพาหุและพระเจา้ปรากรมพาหุ(พศว.๑๗-๑๘)พุทธศาสนาก็ตั้งมัน่อีก

รอบ แต่ต่อมาก็สูญไปอีกโดยเฉพาะสมยัพระเจา้กีรติศิริราชสิงหะซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้บรมโกศของสยาม 

ไม่เหลือภิกษุสงฆอ์ยูเ่ลยแมแ้ต่รูปเดียว กล่าวไดว้า่พุทธศาสนาก็แทบจะส้ินไปจากศรีลงักา เหตุแห่งการส้ิน

ของพุทธศาสนาน้ีไม่มีภิกษุณีสงฆเ์ก่ียวขอ้งดว้ยแมแ้ต่รูปเดียว เพราะสูญไปตั้งแต่พศว.๑๖โน่นแลว้ อยา่งน้ี

ยงัจะมาอา้งอีกวา่พุทธศาสนาจะเส่ือมเพราะผูห้ญิงมาบวชไดอ้ยา่งไร? 

เหตุแห่งการเส่ือมของพุทธศาสนาพระพุทธองคต์รัสไวช้ดัเจนวา่เกิดจากพุทธบริษทัทั้งหลายไม่

ศึกษาปฏิบติั ไม่เผยแพร่และไม่ปกป้อง พระธรรมพระวนิยั ไม่มีท่ีไหนท่ีตรัสวา่พุทธศาสนาจะเส่ือมเพราะ

ผูห้ญิง และในประวติัศาสตร์ก็ยนืยนัแลว้า่ค  ากล่าวหาน้ีไม่จริง ในทางกลบักนัจะเห็นวา่ผูห้ญิงเขา้มาบวชได้

ช่วยงานพระศาสนาและช่วยสังคมไดอี้กแรงหน่ึง ดัง่กรณีท่ีเกิดในไตหวนัขณะน้ี ใครสนใจควรติดตามอ่าน

งานของวดัโฝกวงซนัหรือวดัฉือจ้ีดู  

๔ ส่วนปัญหาปลีกยอ่ยเก่ียวกบัขอ้หา้มเร่ืองผูห้ญิงกบัพระสงฆ ์เช่น รับของต่อจากมือไม่ได ้ผูห้ญิง

แตะจีวรไม่ได ้ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีบางขอ้ไดต้อบไปแลว้ขา้งตน้ บางขอ้ก็เป็นการยดึถือของพุทธไทยเท่านั้น 

เป็นเร่ือง “อจินไตรย” คิดไปก็ไม่มีประโยชน์ ทางท่ีดีควรยกเลิกเสีย 

๕ มีประเด็นเร่ืองกฎหมายท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูภิกษุณีในไทย คืออ านาจของมหาเถร

สมาคม ตามพรบ.การปกครองคณะสงฆพ์.ศ.๒๕๐๕ นั้น จะดูแลเฉพาะ “ภิกษุสงฆ”์ เพราะกฎหมายระบุชดั

วา่ “คณะสงฆ ์หมายถึง พระภิกษุสงฆ”์ แลว้ท่ีน่ีจะท าอยา่งไร ก็ไม่ยาก แกก้ฎหมายซิ ใหดู้แลรวมมาถึง

ภิกษุณีสงฆด์ว้ย แต่ถา้ไม่แก ้ทางออกก็คือฝ่ายภิกษุณีสงฆ ์ไหนๆก็ไปสืบมาจากศรีลงักาแลว้ก็ตั้งเป็นอีก



นิกายหน่ึงเป็น “ภิกษุณีสงฆ ์สิงหลนิกาย” แลว้ไปอยูใ่นหมวดหมู่ “คณะสงฆอ่ื์น” ท่ีมี “จีนนิกาย และ อานมั

นิกาย” สังกดัอยูแ่ลว้ ขอ้เสนอน้ีบางคนคา้นหวัชนฝาบอกวา่เป็นสังฆเภท อา้ว! แลว้การตั้งธรรมยติุไม่ใช่

สังฆเภทหรือ? ถา้ไม่ใช่แลว้ท าไมจะตั้ง “สิงหลนิกาย” อีกไม่ได ้ยอมรับความจริงซิครับวา่เมืองไทยอีกตั้ง

หลายนิกาย ไม่ใช่แค่มหานิกายกบัธรรมยติุเท่านั้น ไหนจะธรรมกาย ไหนจะสันติอโศก ฯ เลิกหลอกตวัเอง

แลว้มองโลกตามท่ีมนัเป็นเถอะ เราจะแกปั้ญหาได ้ 

ก็เพราะกฎหมายน้ีแหละท่ีเอกสารเดินทางของท่านธมัมนนัทายงัระบุวา่ “นางฉตัรสุมาลย ์กบิล

สิงห์” อยู ่ภิกษุณีท่านอ่ืนๆก็คงมีชะตาเดียวกนั อดทนเถอะครับ เป็นรุ่นบุกเบิกก็เหมือนเป็นแนวหนา้ตอ้งรับ

แรงปะทะอยา่งเตม็ท่ี  

 

เอาล่ะท่ีมาท่ีไปของภิกษุณีก็เล่าแลว้ ปัญหาท่ีคาใจก็ตอบใหแ้ลว้ ทางแกไ้ขก็บอกใหแ้ลว้ ถา้ยงัจะ

คา้นอีกก็ไม่รู้จะท าอยา่งไรแลว้ แต่จะคา้นก็คา้นไปเถอะ เพราะไม่มีผลแลว้ ความจริงท่ีปรากฏก็คือมีผูห้ญิง

ออกบวชจ านวนไม่ไดล้ดลงกลบัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ผมลองสอบถามความคิดเห็นของพวกชาวบา้นกลุ่มหน่ึงวา่ 

“ผูห้ญิงบวชไดไ้หม?” ส่วนมากตอบวา่ไม่ได ้แต่พอถามวา่ถา้เห็นผูห้ญิงโกนหวัใส่จีวรผา่นมาจะไหวไ้หม? 

ทั้งหมดตอบวา่ไหว ้เอาเขา้จริงสังคมไทยไดเ้ลยปัญหาเร่ืองผูห้ญิงจะบวชไดห้รือบวชไม่ไดไ้ปนานแลว้ 

เพราะมีผูห้ญิงไดบ้วชเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หลายสิบรูป ท่ีตั้งเป็นประเด็นข้ึนมาก็เพื่อให้สังคมยอมรับการบวช

นั้นต่างหาก อยา่งท่ีเล่าไหฟั้ง ระดบัชาวบา้นเขาไม่มีปัญหาถา้บวชแลว้เขาก็ยกมือไหวท้ั้งนั้น แต่ปัญหาอยูท่ี่

รัฐและคณะสงฆต่์างหาก ถึงแมว้า่ท่านจะไม่ยอมรับ แต่ท่านก็ไม่สามารถปฏิเสธการมีอยูข่องภิกษุณีสงฆไ์ด ้

ผมเขา้ใจครับวา่เร่ืองน้ีมนัเป็นความจริงท่ีท าใหท้่านอึดอดั (An Inconvenient Truth)  

ส่งเสริมแล้วอย่าลมืปกป้อง 

 พวกเราชาวพุทธสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยกนัสนบัสนุนใหส้ตรีไดบ้วช เพราะการบวชไม่ใช่ความชัว่ 

เป็นส่ิงดี เป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนตนและส่วนรวม แต่อยา่ลืมวา่สตรีก็คือมนุษย ์และธรรมชาติของมนุษยก์็

คือการผดิพลาด เพื่อช่วยใหภิ้กษุณีบริษทัตั้งมัน่อยา่งย ัง่ยนื เราทุกคนก็ตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแลบรรดา

ภิกษุณีเหล่าน้ีไม่ใหผ้ดิพลาดในพระธรรมพระวนิยั หากเกิดการผดิพลาดก็ช่วยบอกช่วยเตือน หากท าผดิถึง

ขั้นอุกฤตก็ตอ้งเอาออกไป น้ีแหละถึงจะเรียกวา่ส่งเสริมภิกษุณีบริษทัอยา่งถูกตอ้ง  

ลงท้ายเพือ่เร่ิมต้น 



 เท่าท่ีไดเ้ล่าความเป็นมาและตอบขอ้ขอ้งใจเร่ืองภิกษุณีสงฆส์ายเถรวาทมาแลว้ หวงัวา่คงพอเขา้ใจ 

แต่ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็ตอ้งไปศึกษาเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกหรือจากเอกสารท่ีไดแ้นะน าไว(้รวมทั้งหนงัสือ

อา้งอิงท่ีแนบมาตอนทา้ยน้ี) อยา่คิดวา่หรือเช่ือวา่ โดยไม่ไดศึ้กษา ขงจ้ือกล่าววา่ “เรียนโดยไม่คิดเสียเวลา แต่

คิดโดยไม่เรียนอนัตราย” ปัญหาหลายอยา่งในเมืองไทยแกไ้ม่ไดเ้พราะคนส่วนใหญ่ชอบคิดโดยไม่เรียน 

รวมทั้งปัญหาเร่ืองภิกษุณีน้ีดว้ย  

 ขอย  ้าอีกทีวา่การท่ีผมเห็นดว้ยและสนบัสนุนใหส้ตรีบวชนั้นก็ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

  ๑ มีพุทธานุญาตใหส้ตรีบวชได ้

  ๒ ในประวติัศาสตร์ไดย้นืยนัแลว้วา่สตรีท่ีออกบวชสามารถบรรลุธรรมได ้

  ๓ มีสตรีประสงคจ์ะบวชและการบวชเป็นส่ิงท่ีดีไม่ใช่ความชัว่ 

  ๔ สตรีเป็นมนุษยเ์หมือนบุรุษ มีสิทธ์ิและมีศกัด์ิเท่าเทียมกบับุรุษ และพุทธศาสนาก็รับรอง

สิทธ์ิและศกัด์ิอนัน้ี 

  ๕ ปัญหาการบวชท่ีอา้งวา่ติดขดัเร่ืองพระวินยันั้น เร่ืองน้ีแกไ้ขไดโ้ดยใช ้“ปัญญาและ

เมตตา” อนัเป็นพุทธวธีิท่ีพระพุทธองคเ์คยใชใ้หเ้ห็นเป็นตวัอยา่งมาแลว้ และปัจจุบนัศรีลงักาก็ท าน าร่องไป

แลว้ ขอย  ้าอีกทีวา่พระวนิยัหรือกฎระเบียบต่างๆนั้นเปรียบเสมือนร้ัวบา้นท่ีมีไวเ้พื่อป้องกนัแต่ไม่ใช่มีไวเ้พื่อ

กกักนั  

ออกมามองโลกภายนอกเถิดพระคุณเจา้  

 ลกัษณะเด่นในค าสอนของพุทธศาสนาคือ “อนตัตา” สรรพส่ิงลว้นไม่มีตวัไม่มีตน “สัพพะ ธมัมา 

อนตัตา” หญิง-ชายเม่ือเขา้มาบวชแลว้ แมย้งัมีเพศต่างกนัหรือมีวนิยัต่างกนั แต่ก็เป็นเร่ืองปลีกยอ่ย เม่ือเขา้ถึง

ความเป็นพุทธแลว้เร่ืองเหล่าน้ีก็ส้ินไป สภาวะการเป็นพุทธนั้นเป็นสภาวะไร้ตวัตน ไร้เพศ ดา้ยเหตุน้ีกระมงั

ท่ีศิลปินไดส้ร้างพระพุทธรูปใหอ้อกมาในลกัษณะก่ึงชาย-ก่ึงหญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่หญิง ทั้งน้ีเพื่อจะส่ือวา่

เม่ือเขา้ถึงภาวะ “พุทธะ” แลว้ ก็จะขา้มพน้เพศ ขา้มพน้ตวัตนไป ไม่มีหญิง ไม่มีชาย มีแต่ “พุทธะ” เท่านั้น  

เป้าหมายของพุทธศาสนาก็สอนใหเ้ราขา้มหว้งเหวแห่งสังสารวฏั แต่ก่อนท่ีจะไปขา้มห้วงเหวท่ี

ใหญ่อยา่งนั้น เราควรขา้มอคติและมายาคติน้ีก่อนครับ เอา๊! กระโดดเลยพระคุณเจา้ 

เอกสารอ้างองิ  



๑ การพฒันาสตรีในพระพุทธศาสนา โดย ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน 

๒ เร่ืองของภิกษุณีสงฆ ์โดย ธมัมนนัทา ภิกษุณี 

๓ สืบสานและเติมเตม็ เร่ืองราวของภิกษุณีวนัวานและวนัน้ี โดย ฉตัรสุมาลย ์

๔ ภิกษุณีบวชไม่ได ้วาทกรรมท่ีก าลงัจะเป็นโมฆะ โดย ธมัมนนัทา 

๕ ภิกษุณี กบับทบาทเร่ืองเพศสภาพในสังคมไทย โดย ภิกษุณีธมัมนนัทา 

๖ ตอบ ดร.มาร์ติน พุทธวนิยัถึงภิกษุณี โดย พระภิกษุณีสุโพธา  

๗ สตรีเป็นศตัรูของพรหมจรรยจ์ริงหรือ? โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ใน บณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีท่ี 

๒ ฉบบัท่ี ๔ ตุลาคม-ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

๘ ภิกษุณี วกิฤต ฤา โอกาส โดย Ritti Janson 

๙ ทศันะของพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

๑๐ ปัญหาภิกษุณี บททดสอบสังคมไทย โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 

๑๑ ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา โดย ปรีชา ชา้งขวญัยนื 

๑๒ ผูห้ญิงกบัพระธาตุ โดย สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์บรรณาธิการ 

๑๓ การเคล่ือนไหวของยวุสงฆไ์ทยรุ่นแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔ โดย คนึงนิตย ์จนัทบุตร  

๑๒ ประวติัศาสตร์สตรีไทย โดย กุหลาบ สายประดิษฐ ์สมชาย ปรีชาเจริญ นายผี 

๑๓ การร้ือฟ้ืนการอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท โดย พระภิกษุโพธิ มหาเถระ 

๑๔ Women Under Primitive Buddhism โดย I.B.Horner  

   ----------------------------------------------------------- 

  

 


