
การรื้อฟ้ืนการอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท 

พระภิกษุโพธิ มหาเถระ 

 

 ตามที่ยอมรับโดยทั่วๆไป การอุปสมบทภิกษุณีหมดไปจาก

สายเถรวาทหลายร้อยปีแล้ว ข้อมูลสุดท้ายที่มกีล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์

สายเถรวาทในศรีลังกาอยู่ในศตวรรษที่ ๑๑ อย่างไรก็ตามในตอน

ปลายทศวรรษที่ ๑๙๙๐ มีการรื้อฟ้ืนการอปุสมบทภิกษุณีขึ้นใหม่ใน

นิกายเถรวาท โดยการน าของพระภิกษุและภิกษุณีในศรีลังกา ด้วย

การสนับสนุนของพระภิกษุผู้ทรงความรู้1 สตรีชาวศรีลังกาได้

แสวงหาการอุปสมบทภิกษุณีที่สูญหายไปเป็นเวลายาวนาน มิใช่

เพียงในประเทศศรีลังกาเท่านั้น แต่หมายถึงนิกายเถรวาทในระดับ

สากลด้วย 

 การอปุสมบทครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย เมื่อ

เดือนธันวาคม ๑๙๙๖ เมื่อสตรีชาวศรีลังกาเข้ารับการอุปสมบทจาก

พระภิกษุชาวศรลีังกาจากสมาคมมหาโพธิ์ โดยได้รบัการสนับสนุน

จากพระภิกษุและภิกษณุีเกาหลี ต่อมามีการอุปสมบทนานาชาติครั้ง

ใหญ่อีกที่พุทธคยา ในเดอืนกุมภาพันธ์ ๑๙๙๘ มีการอุปสมบทแก่

สตรีจากหลายประเทศ เจ้าภาพคือวัดโฝกวางซัน จากไต้หวัน มี

ผู้เข้าร่วมมากมายทั้งภิกษทุี่มาจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธต่างๆ

ทั้งนิกายมหายานและเถรวาท นับแต่ ค.ศ.๑๙๙๘ เป็นต้นมา มีการ

                                                           
1
 มีพระภิกษุตาลัลเล ธัมมโลก อนุนายกเถระ นกิาย 

อมรปุระ, พระภิกษุ ดร.กุมพรุุคะมุเว วชริา นายก 

เถระ อดตีรองอธกิารบดี มหาวิทยาลัยพทุธศาสนา

และภาษาบาลีของศรีลังกา , พระภิกษุ อนิามาลุเว ศรี

สุมงัคโล นายก เถระ เจ้าอาวาสวัดรังคีร ีทัมพุลละ ที่

มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร ์(ได้เป็นมหานายก ค.ศ.

๒๐๐๕ ) ผู้ที่ด าเนนิการรื้อฟืน้ภิกษณุีสงฆ์รปูแรกๆ

ได้แก ่พระโททะโคทะ เรวัต มหาเถระ และพระภกิษ ุ

มาปะละคะมะ วิปูลสาร มหาเถระ แห่งสมคมมหาโพธิ์

อินเดีย 
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จัดอุปสมบทประจ าปีทุกปทีี่ศรีลังกา ปัจจุบันมีจ านวนพระภิกษุณี 

๕๐๐ รูป แม้ว่าการอุปสมบทภิกษุณีได้รบัการสนับสนุนจากพระภิกษุ

เป็นจ านวนมาก รวมทั้งฆราวาส แม้กระน้ันก็ยังไมไ่ด้รับการยอมรับ

อย่างเป็นทางการ ไม่วา่จะเป็นรัฐบาล หรือมหานายกของประเทศศรี

ลังกาเอง ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่นๆเช่น พม่า 

และไทย การต่อต้านการอุปสมบท 

 

ภิกษุณียังแข็งกรา้วอยู ่ในประเทศเหล่านี้ พระ

เถระฝ่ายอนุรักษ์นิยมถือวา่การรื้อฟ้ืนภิกษณุี

สงฆ์ เป็นการกระท าทีข่ัดต่อพระวินัย และเป็นภัย

ต่อความยั่งยืนของพระศาสนา 

I. ประเด็นที่ต่อต้านการรื้อฟ้ืนการอุปสมบทภิกษุณี 

การบวชน้ันไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่จ าเป็นที่สุดในการปฏิบัติเพ่ือ

เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณในพระพุทธศาสนา แต่

ประเพณีของพุทธศาสนาได้ส่งผ่านมาทางวัดและการใช้ชีวิตใน

อาราม แม้กระทั่งสมัยนี้ ซึง่เป็นยุคไอที แต่วิถีชีวิตตามแบบชาว

วัดที่เน้นความเรียบง่ายก็เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธทั้งหญิง

และชายปฏิบัติ แม้กระน้ัน ในหลายประเทศที่นับถือสายเถรวาท 

ผู้หญิงได้รับอนุญาตให้เขา้มามีส่วนในชีวิตของการการออก

บวชเพียงขอบเจตจ ากัด ผู้หญิงถูกปฏิเสธมรดกของสายการ

บวชอย่างเป็นทางการตามที่ปรากฏในพระไตรปิฏก 

 การบวชของสตรีน้ัน มี ๓ ขั้นตอน ๑.บรรพชา คือการออก

บวช หมายถึงเป็นสามเณรี 

๒.สิกขมานา เป็นขั้นของการฝึกฝนสามเณรีเพ่ือความพร้อมใน

การอุปสมบท ๓.อุปสมบท  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเถรวาทผูรู้้วินัยไม่ยอมรับการบวชทัง้สาม

รูปแบบ ซึ่งผู้เขียนจะไดอ้ธิบายต่อไป 

๑. ปัพพัชชา หรือบรรพชา ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นแรกในการเข้าสู่

ชีวิตนกับวช การบรรพชาจะเปลี่ยนสตรีที่เป็นฆราวาส ให้เป็น

สามเณร ีในพระวินัยปิฏกไม่ไดก้ล่าวไว้อยา่งชัดเจนว่า ใครควร
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จะเป็นผู้ให้การบรรพชาแก่สามเณรี แต่ฝ่ายเถรวาท ยืนยันโดย

ไม่มีข้อสงสัยว่า ผู้ให้การบรรพชาจะต้องเป็นภิกษุณี จึงจะท า

หน้าที่นี้ได้ แน่นอนเมื่อภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น ขั้นตอนน้ี

ก็คงต้องมีการจดัการที่ต่างออกไป ในข้อมูลจากจุลลวรรค พระ

พุทธองค์ประทานการอุปสมบทแก่พระนางมหาปชาบดีโดยการ

ให้ครุธรรม ๘ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ให้การอุปสมบทแก่

นางสากิยานี ๕๐๐ นางทีติ่ดตามมา2 ดูเหมือนว่า ในขณะน้ัน ยัง

ไม่แยกแยะการบวชระหว่างอุปสมบทหรือบรรพชา ต่อมา

ภายหลัง ภิกษุณีมีหน้าที่จดัการให้การบรรพชาแก่สามเณรีผู้ที่

เข้ามาสมัครเป็นศิษย์ เพ่ือให้ได้รับการฝึกฝน และเพ่ือการ

อุปสมบทต่อไป 

 เมื่อภิกษุณีสงฆ์พัฒนาขึ้นเต็มตัวแล้ว เราจึงไม่พบกรณีที่

ภิกษุให้การบรรพชาแก่ผู้หญิงให้เป็นสามเณรี แต่เราก็อาจจะ

ถามต่อไปวา่ มีขอ้ห้ามอันใดหรือไม่ที่ห้ามไมใ่ห้พระภิกษุ

บรรพชาสามเณรี ไม่มีข้อห้ามใดๆในพระวินัย แต่ฝ่ายอนุรักษ์

นิยมฝ่ายเถรวาทก็ยังถอืวา่การบรรพชาต้องกระท าโดยภิกษุณี

เท่านั้น โดยชี้ว่า ทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถา เมื่อมีสตรีเข้า

มาขอบวช พระพุทธองค์ไม่ได้ให้บรรพชาด้วยพระองค์เอง หรือ

แม้จะส่งไปให้บวชโดยพระภิกษุสงฆ์ ทั้งในพระไตรปิฎกและ

อรรถกถา ไม่มีที่ใดทีก่ล่าวไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้ภิกษุให้การ

บรรพชาแก่สตรี ในคัมภรีม์หาวงศ ์พงศาวดารของศรีลังกา เล่า

ถึงเรื่องราวที่พระมหินท์เถระ 

เสด็จไปถึงลังกา และท าให้เจ้านายในราชส านักหันมารับนับถือ

พุทธศาสนา  
 

 เมือ่พระนางอนฬุาพรอ้มขา่ราชบรพิาร ๕๐๐ นาง เขา้มา

ถวายนมสัการแกพ่ระเถระ พระ นางบรรลุสกทาคาม ีพระนาง

พรอ้มขา้ราชบรพิารทัง้ ๕๐๐ นางจงึทลูพระเจา้ตสิสะวา่   

                                                           
2
 วินัย II.255 
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“พวกเราปรารถนาทีจ่ะไดร้บัการบรรพชา”  

พระเจา้ติสสะจงึตรสัแก่พระมหนิท์เถระวา่   

“ขอพระองคใ์หก้ารบรรพชาแกพ่วกนางดว้ยเถดิ”  

พระเถระตอบแกพ่ระเจา้ตสิสะวา่  

  “โอ มหาบพติรเราใหก้ารบรรพชาไมไ่ด้ แตพ่ระนอ้งนาง

ของเรา ชือ่พระนางสงัฆมติตา เถร ีอยูท่ีเ่มอืงปาฏลบีตุร เปน็

พระภกิษณุผีูท้รงความรู ้พระนางจะเสดจ็มาพรอ้มกิง่โพธิ์

 ทางดา้นใต ้โอ พระมหาราชา พระนางจะน าคณะภกิษณุี

สงฆผ์ูท้รงความรูค้วามสามารถมา ดว้ย ขอพระองคส์ง่ทูตขึน้ไป

เฝา้พระราชบดิาของเรา เมือ่คณะพระเถรีมาถงึแลว้ พระนาง

 จะไดจ้ดัการบรรพชาสตรเีหลา่นี้”3
 

 

 ขณะที่รอพระนางสังฆมิตตาเถรี พระนางอนุฬาและข้าราช

บริพารฝ่ายหญิงได้รักษาศีล ๑๐ และนุ่งห่มจีวรย้อมฝาด นั่นคือ

รักษาศีลเหมือนสามาเณร ีและครองจีวรเช่นเดียวกนั (แต่อาจจะ

ไม่ตัดเย็บแบบจีวร) แต่ไมไ่ด้รับการบวชอย่างเป็นพิธี 

เหมือนๆกับทศศีลมาตาในศรีลังกาปัจจุบันนี้ พวกนางออกจาก

วังและไปอยูใ่นอารามที่พระเจ้าติสสะสร้างถวายในเมืองน้ัน 

หลังจากพระนางสังฆมิตตาและภิกษุณีสงฆ์มาถึงแลว้ จึงได้รับ

บรรพชาเป็นทางการ 

 ๒.การฝกึเป็นสิกขมานา อปุสรรคประการที่สองในการบวช

ผู้หญิง ตามการอธิบายของผู้เช่ียวชาญพระวินัยนักอนุรักษ์นิยม 

คือ ถอืตามครุธรรมข้อที่หก นั่นคือ ก่อนที่จะบวชภิกษุณี จะต้อง

ได้รับการฝึกฝนเป็นสิกขมานา ถอือนุธรรม ๖ โดยไม่ก้าวลว่ง

มาแล้ว ๒ ปี ในการรับฐานะเป็นสิกขมานานั้นก็ด้วยสังฆกรรม 

สังฆกรรมน้ีเป็นสังฆกรรมของฝ่ายภกิษุณีสงฆ์ไมใ่ช่ภิกษุสงฆ์4 
                                                           
3
 Mahavamsa,XV,18-23. Wilhelm Geiger; The Mahavamsa or The 

Great Chronicle of Ceylon (London: pali Text Society,1912),p.98, 

ผู้เขียนได้ปรับภาษาโบราณของต้นฉะบบัเดิมให้อ่านง่ายขึ้น 

4
 Bhikkhuni pacittiya 63; Vin IV 318-320 
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เพราะฉะน้ัน ถ้าไม่มีภิกษุณีสงฆ์ ก็จะรับการฝึกฝนขั้นสิกขมานา

ไม่ได้ และถ้าไมไ่ด้เป็นสิกขมานา เธอกจ็ะไม่ได้รับการฝึกฝนอัน

เป็นการเตรียมตัวส าหรับการอุปสมบทเป็นภิกษณุี นอกจากนั้น 

หลังจากที่ได้ฝึกอนุธรรม ๖ แล้ว สิกขมานาจะต้องได้รับการ

สมมติจากสงฆ์ เพ่ือเข้ารับการอุปสมบท และการสมมตินี้กระท า

โดยภิกษุณีสงฆ์เช่นกัน5 ดังนั้น ขั้นตอน ๒ขั้น เพ่ือไปสู่การ

อุปสมบท นี้ กล่าวคือ ๑. การสมมติให้รับอนุธรรม และ ๒.การ

สมมติว่าสิกขมานารักษาอนุธรรมครบ ๒ ปี พร้อมอุปสมบท เป็น

สังฆกรรมที่ต้องท าโดยภิกษุณีสงฆ์ ในเมื่อฝ่ายเถรวาทไม่มี

ภิกษุณีสงฆ์ ผู้เช่ียวชาญพระวินัยถือว่า ผูป้ระสงค์การอุปสมบท

เป็นภิกษุณีขาดคุณสมบัติ ๒ ขั้นที่ว่ามานี้ เธอจึงไม่สามารถ

อุปสมบทได ้

  พระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระวินัย เรียกว่า ปรวิาร 

เป็นคู่มือในการปฏิบัติตามรายละเอียดของพระวินัย มีตอนหนึ่งที่

เรียกว่า กมัมวคัค (Vin.220-23) ให้รายละเอียดในการประกอบ

สังฆกรรม อธิบายถึงปัจจยัต่างๆที่จะท าให้สังฆกรรมไม่เป็นผล 

(วิปัชชันติ) 

เหตุที่ท าให้กรรมน้ันเป็นโมฆะ6 จากค าอธิบายใน ปรวิาร นั้น จะ

ถือว่า การอุปสมบทว่าเป็นโมฆะ ด้วย ผู้ขอบวช, ญัตติของสงฆ์,

การสวดประกาศ, สีมา, บริษัท (ของสงฆ์) ผู้เช่ียวชาญพระวินัย

ฝ่ายอนุรักษ์นิยม อ้างวา่เพราะผู้ขอบวช ขาดการฝกึฝนเป็น

สิกขมานา เพราะฉะน้ัน จึงขาดที่ตัวผู้ขอบวช การอปุสมบทจึง

เป็นโมฆะ 

 ๓.การอปุสมบท ในสายตาของผู้เช่ียวชาญพระวินัยฝ่าย

อนุรักษ์นิยม ก าแพงหลักที่กั้นขวางการยอมรับการอุปสมบท คือ

พิธีการอุปสมบทโดยสงฆส์องฝ่าย ส าหรับการบวชของภิกษุสงฆ์

                                                           
5
 Bhikkhuni pacittiya 64; Vin IV 320-321 

6
 Vin.II 255 เทว วสัสานิ ฉส ุธัมเมสุ สกิขติสกิขายะ สกิขมานายะ อุภ

โตวัเฆ อุปสัมปทา ปริเยสติัพพา 
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นั้น กระท าการบวชโดยวธิีที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกัมมวาจา โดย

พระกรรมวาจาจารย์เสนอญัตติแก่คณะสงฆ์ ให้การอุปสมบทแก่

ผู้ขอบวช โดยต้องพระผู้ใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งท าหน้าที่พระ

อุปัชฌาย์ หากพระภิกษุรปูใดเห็นแย้ง ให้แสดงให้ปรากฏใน

คณะสงฆ์ หากไม่มีภกิษุใดเห็นแย้ง พระกรรมวาจาจารย์จะถือ

ว่าคณะสงฆ์ยอมรับและสวดประกาศให้คณะสงฆ์รับทราบว่า

คณะสงฆ์รับผู้ขอบวชนั้นเป็นพระภิกษุโดยมีพระเถระรูปนั้น

อุปัชฌาย์เป็นประธาน 

 เมื่อภิกษุณีสงฆ์อุบัติขึ้นนัน้ การอุปสมบทของภิกษณุีก็น่าจะ

กระท าวิธีการเดียวกัน เมือ่ภิกษุณีสงฆ์ต้ังมั่นแล้ว ได้พัฒนาขึ้น

ไปอกีขั้นหนึ่ง โดยมีภิกษณุีสงฆ์เข้ามาร่วมกับภกิษสุงฆ์ 

คณะสงฆ์แต่ละฝ่ายก็ต่างให้การบวชโดยวิธกีารบวชที่เรียกว่า 

ญัตติจตุตถกรรมวาจา เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเรียกการบวชของ

ภิกษุณีว่า อัฏฐวาจิกูปสัมปทา (การสวดญัตติ ๘ ครั้ง) 

ครุธรรมข้อที่ ๖ ที่พระนางมหาปชาบดีรับตอนที่บวชนั้น 

กล่าวถึงการฝกึฝนเป็นสิกขมานา ๒ ปี แล้วจึงขอรับการ

อุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่าย คือจากภกิษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์7 

หลักการเดียวกันน้ีอธิบายไว้อยา่งละเอียดในจลุลวคัค วนิยัปฎิก 

ที่กล่าวถึงการอุปสมบท โดยผู้ขอบวชรับการอุปสมบทจาก

ภิกษุณีสงฆ์ แล้วจึงรับการอุปสมบทจากภิกษุสงฆ์ ซึง่จะต้องมี

การสวดญัตติ ๓ ครั้ง และสวดประกาศ ๑ ครั้ง8  

 ประเด็นหลักที่ผู้เช่ียวชาญพระวินัยฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่

ยอมรับ คือในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์นั้น จะต้องสืบทอดสายการ

บวชมาจากภกิษุณีสงฆ์ที่มอียู่ และเพ่ือให้เป็นสายเถรวาท

บริสุทธ์ิ จะต้องมาจากภกิษุณีสงฆ์สายเถรวาท ข้ออา้งเช่นน้ี 

น าไปสูก่ารติดกบัในค่ายกล เพราะเมื่อภิกษุณีสงฆฝ์่ายเถรวาท

ไม่มี การบวชภิกษุณีเถรวาทก็เป็นไปไม่ได้ การบวชไม่ใช่ส่ิงที่

                                                           
7
 Vin II 255;  

8
 Vin.II 272-74 
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จะเกิดขึ้นในตัวของมันเองได้ แต่จะต้องสืบทอดมาจากสายการ

บวชที่มีอยู่ ดังนั้น แนวคิดฝ่ายนี้ จึงยืนยันว่า เมื่อขาดสูญไปแล้ว 

ก็ไม่สามารถจะรื้อฟ้ืนได้ ไม่ว่าจะมีเจตนาบริสุทธิ์เพียงใดก็ตาม 

ภิกษุที่พยายามจะรื้อฟ้ืนสายการบวชที่ขาดไปแล้ว ถือว่า ก้าว

ล่วงอ านาจทีจ่ะท าได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่มีใครที่

จะท าได้นอกเสียจากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะลงมาตรัสใน

อนาคต 

 ส่วนผู้ที่สนับสนุนดการรื้อฟ้ืนการบวชภิกษุณี อา้งพระพุทธ

วจนะในจุลลวัคค ที่ว่า “ภิกขุ ตถาคตอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ให้การ

อุปสมบทแก่ภิกษุณ”ี
9 และช้ีอย่างถูกต้องวา่ พระพุทธองค์ไม่เคยทรง

ยกเลิกค าอนุญาตนี้ แต่ไมน่่าจะถูกต้องที่จะถือวา่พระพุทธองค์ทรง

อนุญาตให้ภิกษุบวชภิกษณุีได้ตามล าพังตลอดไป ตราบเท่าที่ไม่มี

ภิกษุณีสงฆ์ นั่นคือในตอนแรกของการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆ์นั้น 

เป็นธรรมดาที่พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์บวช

ภิกษุณี เพราะมิสามารถจะเป็นอื่นไปได้ ค าอนุญาตนี้ยังคงใช้ได้ แต่

ไม่ได้หมายความว่า พระภิกษุควรจะบวชให้ภิกษณุตีามล าพังโดย

ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว พระพุทธองค์มิได้ทรงเพิกถอนอนุญาต เพราะค า

อนุญาตนั้นก็ยังจ าเป็นส าหรับการบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย ถา้พระพุทธ

องค์ทรงเพิกถอนค าอนุญาตครั้งแรกที่อนุญาตให้ภิกษุบวชภิกษุณี

แล้วไซร ้การบวชโดยภิกษุสงฆ์หลังจากที่ภิกษณุีสงฆ์ให้การบวช

แล้วก็ต้องยกเลิกไปด้วย อย่างไรก็ตามพระภิกษุสงฆย์ังคงมีสิทธิที่จะ

ให้การบวชภิกษณุีอยู่ แต่ในปัจจุบันท าเป็นสองขั้นตอน เมื่อเกิดการ

บวชแบบอุภโตสงฆ์ขึ้น โดยภิกษุณีสงฆ์ เป็นผู้ให้การอุปสมบทก่อน 

การอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีจึงถกูปรับเข้าไปอยู่ในสังฆ

กรรมการบวชสองขั้นตอน การอนุญาตให้ภกิษุสงฆ์บวชภิกษุณกี็

ยังคงใช้ได้อยู่ เพียงแต่ว่า มาตอนน้ี พระภิกษุสงฆ์มิได้เป็นผู้ให้การ

บวชเองตามล าพัง การให้อุปสมบทที่ภิกษุสงฆ์ท าจะต่อเน่ืองมาจาก

ภิกษุณีสงฆ ์

                                                           
9
 Vin.IV 255 อนุชานามิ ภิกขเว ภิกขูห ิภิกขุนิโย อุปสัมปาเทตุง 
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 การบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายกลายเป็นเงื่อนไขส าคัญในการ

บวชภิกษุณีในฝ่ายเถรวาท ในพระวินัยปิฎกฝ่ายบาลี เราจะพบการ

อธิบายภกิษุณีที่ถอืเป็นมาตรฐานว่า  

“ภิกขุนี คือ นักบวช,ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารจากการบิณฑบาต, ผู้

ครองจีวรที่จัดเยบ็เป็นกระทงและขันธ์, เป็นผู้ที่มีเป้าหมายของ

ภิกขุนี อ้างวา่เป็นภิกขุนี, เป็นผู้ถึงในพระรัตนตรัย, ภิกขุนีผู้

ประเสริฐ, ภิกขุนีผู้ไปพ้นจากการฝึก (คอืเป็นอรหันต์), ได้รับ

การอุปสมบทโดยสงฆ์สองฝ่ายโดยพร้อมเพรียงกัน, โดยสังฆ

กรรมที่ม่ันคง, ส่ิงที่กล่าวมาแล้วนี้ ในความหมายว่า ภิกขุนีเป็นผู้

ที่ได้รับการอุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ายโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย

สังฆกรรมที่ประกอบด้วยญัตติและการสวดประกาศ”
10  

 นับแต่ภิกษุณีสงฆ์ต้ังมั่นจนส้ินกาล การบวชโดยสงฆ์สอง

ฝ่ายถือว่าเป็นเรื่องส าคัญในประเทศที่นับถือสายเถรวาท ในพระ

วินัยปิฎกมีการกล่าวถึง “เอกโต อุปสัมปันนา” การบวชโดยสงฆ์

ฝ่ายเดียวและเราอาจจะเขา้ใจวา่ ยังมีภิกษณุีสงฆ์ทีพ่ระภิกษุสงฆ์

บวชให้ อย่างไรก็ตามอาจจะถือว่าเป็นการเข้าใจความหมายผิด

ไป ค าว่า บวชโยสงฆ์ฝา่ยเดียวที่พบนั้น หมายถึงสตรีที่บวชแล้ว

โดยภิกษุณีสงฆ ์แต่ยังไม่ได้บวชในภิกษุสงฆ ์แสดงว่าหญิงนั้น

ยังอยู่ในระหว่างการบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย ในวินัยปิฎกฝ่ายบาลี

ระมัดระวังการใช้ค าว่า ภิกษุณี วา่หมายถึงเฉพาะผู้ที่บวช

เรียบร้อยแล้วโดยสงฆ์สองฝ่ายเท่านั้น ในสุตตวิภังค์ ส่วนพระ

วินัย ทุกครั้งที่กลา่วถึงภกิษุณี จะกลา่วเสมอว่า เป็นภิกษุณีที่บวช

แล้วในสงฆ์สองฝ่าย (ภิกขุนี นาม อุภโตสังเฆ อุปสมัปันนา) 

 ดังนั้น โดยอาศัยความเข้าใจจาก ปรวิาร ผู้เช่ียวชาญฝ่าย

วินัย แย้งว่า เมื่อเง่ือนไขในการเป็นภิกษุณีชัดเจนวา่จะต้องบวช

โดยสงฆ์สองฝ่าย ความหมายของความเป็นภิกษุณคีือ สตรีที่

ต้องบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย ถ้าหากมีสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวให้การ

อุปสมบท เรียกว่าสงฆไ์มส่มบูรณ์ เพราะการบวชที่สมบูรณ์

                                                           
10

 Vin.IV 214  
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จะต้องมีสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ทั้งญัตติ

และการสวดประกาศกถ็ือว่าไม่สมบูรณ์ไปด้วย เพราะมีการเสนอ

ญัตติเพียงครั้งเดียวและมีการสวดประกาศ ๓ ครั้ง ดว้ยความ

เข้าใจในบริบทเช่นน้ี ในเมื่อภิกษุณีสงฆใ์นฝ่ายเถรวาทหมดไป

แล้ว  

ผู้เช่ียวชาญพระวินัยฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงมาถึงข้อสรุปว่า เป็นไป

ไม่ได้ที่จะมีการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาท การบวชภิกษุณีจะ

ไม่มีทางเป็นไปได้ตลอดอายุกาลของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 

II. การรื้อฟ้ืนการอปุสมบทภิกษุณีฝ่ายเถรวาท 

เมือ่ผู้เขียนได้ให้ขอ้โต้แย้งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมผู้เช่ียวชาญ

พระวินัยสายเถรวาทได้ให้อรรถาธิบายโต้แย้งการรื้อฟ้ืนการ

อุปสมบทภิกษุณีเถรวาทไปแล้ว ผู้เขียนยกขขึ้นมาพิจารณาหา

เหตุผลทั้งจากหลักพระไตรปิฎกและจากหลักจริยธรรมที่

สนับสนุนการรื้อฟ้ืนการอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทด้วย 

ประเด็นที่จะน ามาเสนอและพิจารณา มี สองกลุ่ม กลุม่หนึ่งเป็น

ข้อพิจารณาจากข้อบญัญติัเดิม และ อีกประการหนึง่ บริบท

สมัยใหม่ที่มีน้ าหนักต่อการพิจารณาประเด็นน้ี 

 ข้อพิจารณาจากข้อบญัญติัดั้งเดิม ข้อแรก คือ การบวช

ภิกษุณีนี้เป็นการตัดสินของพระพุทธองค์ที่จะให้มีภิกษุณีสงฆ์คู่

กับภิกษุสงฆ์ เราควรพิจารณาว่าหญิง ๕๐๐ นางที่ตามเสด็จพระ

นางมหาปชาบดีไปเฝ้าพระพุทธองค์นั้น ต่างปลงพระเกศานุ่งห่ม

ย้อมฝาดมาแล้ว พวกนางมิได้มาขอให้พระพุทธเจ้าทรงจัดต้ัง

ภิกษุณีสงฆ์ แต่ทูลขอให้พระองค์ “ทรงอนุญาตให้มาตุคามออก

จากบา้นเรือนเพ่ือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระตถาคตได้วาง

ไว้แล้ว” 11แม้ว่าตามบันทึกในพระไตรปิฎก แม้พระองค์ทรง

ปฏิเสธในครั้งแรก แต่สุดท้ายก็ทรงยอมรับ ในการทรงยอมรับ

นั้น พระองค์มิได้ยอมรับให้ผู้หญิงเข้ามาบวชในฐานะที่มีบทบาท

เป็นรอง เช่นให้บวชโดยรับเพียงศีล ๑๐ แต่พระพุทธองค์กลับ

                                                           
11
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ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเต็มรูปแบบเป็นภิกษุณี เป็นบริษัทคู่

กับพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้น ยังทรงต้ังให้นักบวชหญิงอยู่ใน

ฐานะสงฆ์ที่ชัดเจน เป็นสงฆ์ที่มีวินัยข้อห้ามขอ้ปฏิบติัของตัวเอง 

แม้จะให้อยู่ภายใต้ภิกษุสงฆ์ในสังฆกรรมบางอย่าง แต่โดยรวม

เรียกว่าเป็นคณะสงฆ์ที่ปกครองตนเอง 

 ในบันทึกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรง

พยากรณ์ว่าอายุพรหมจรรย์ แห่งพระสัทธรรมจะส้ันลง พระพุทธ

องค์รับสั่งว่า การรับมาตุคามเข้ามาบวชนั้น อายุพระสัทธรรมจะ

ไม่อยู่ถึง ๑๐๐๐ ป ีดังที่ควรเป็น แต่จะอยู่เพียง ๕๐๐ ปี 12 พุทธ

พยากรณ์นี้เป็นปัญหาอุปสรรคที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเถรวาทน ามา

อ้างเพ่ือไม่ยอมรับการรื้อฟ้ืนการอุปสมบทภิกษุณี การพิจารณา

ว่าค าพูดนี้เช่ือถือได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ไปพ้นจากความต้ังใจ

ของผู้เขียน แต่ไม่ว่าเร่ืองจริงจะเป็นอย่างไร เราก็ควรที่จะ

พิจารณาความส าคัญที่เราควรสังเกตคือพระพุทธองค์ทรง

พยากรณ์หลังจากการรับให้มีการอุปสมบทภิกษุณแีล้ว ในคัมภีร์

ฝ่ายเถรวาท (เช่ือว่ามปีรากฏในทุกนกิาย ยกเว้น มหีศาสกะ) 

ที่ว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวค าท านายนี้หลังจากทีไ่ด้อนุญาตให้

ผู้หญิงออกบวช หากพระองค์ทรงต้ังใจที่จะกีดกันมิให้ผู้หญิง

ออกบวชจริงๆ ท่านก็น่าจะกล่าวเสียต้ังแต่ตอนที่พระอานนท์เป็น

ตัวแทนนางสากิยานีทูลขอพระพุทธองค์ให้ผู้หญิงออกบวช พระ

อานนท์ก็จะได้ทรงเลิกความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้หญิง เรื่อง

ภิกษุณีสงฆ์กไ็ม่ต้องอุบัติขึน้ 

 มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่จะเช่ือว่า การอนุญาตให้ผู้หญิงออก

บวชน าไปสู่การทีอ่ายุของพระสัทธรรมส้ันลง ในเวลาที่พระ

คัมภีร์กล่าวถึงน้ัน ไม่สอดคล้องกับความจริงทางประวัติศาสตร์ที่

เกิดขึ้น พระคัมภีร์อาจจะส่อให้เกิดความคิดถึงที่ท าให้พระพุทธ

องค์ทรงลังเลพระทัยนั้น เพราะเกรงความใกล้ชิดระหว่างภิกษุ

และภิกษุณีที่น ามาซึ่งความผูกพันระหว่างสองเพศ อันจะน าไปสู่
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การที่ต้องลาสึกออกไป หรือมิฉะน้ันก็จะเกิดคณะสงฆ์ที่มีภรรยา

ได้ดังที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น 

แต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ไม่มีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ว่านี้

ในพุทธศาสนาในอินเดีย หลังพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ปี แสดงถึง

ความเส่ือมที่พยากรณ์กไ็ม่ใช่ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑ ในพระ

สูตรอื่นกล่าวถึงสาเหตุต่างๆที่เป็นเหตุที่พระสัทธรรมจะสูญหาย 

ส าหรับผู้เขียนเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ชีน้ าไปสู่ความ

เส่ือมของพระสัทธรรม มากกว่าการอนุญาตให้ผู้หญิงบวช เช่น

ในอังคุตตรนิกาย กลา่ววา่ พระสัทธรรมจะเส่ือมเม่ือ พุทธบริษัท 

๔ ไม่เคารพย าเกรงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เคารพย า

เกรงในสิกขา และสมาธิ 13 เราควรสังเกตด้วยว่า ในค า

พยากรณ์นี้ พระภิกษุณีสงฆ์ก็ยังอยู่เมื่อพระสัทธรรมจะเส่ือมไป 

แสดงว่า ในพระคัมภีร์ เห็นว่า พระพุทธองค์มิได้คาดหวังว่า

ภิกษุณีสงฆ์จะหมดไปก่อนภิกษุสงฆ์ 

 วิธีหนึ่งที่เราจะท าความเขา้ใจกับการที่พระพุทธองค์ทรง

ลังเลพระทัยในการอนุญาตให้ผู้หญิงออกบวช คือต้องถือวา่ 

เป็นวิธีการที่ พระองค์ทรงเน้นย้ าในความจ าเป็นที่จะต้องมีความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษในความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุสงฆ์และ

ภิกษุณีสงฆ์ พิจารณาจากเร่ืองที่ใกล้เคียงกัน หลังจากที่พระ

พุทธองค์ทรงตรัสรู้ไม่นาน พระพุทธองค์ก็ทรงลังเล ว่าจะสอน

พระธรรมแก่ชาวโลกดีหรือไม่ ในพระคัมภีร์กล่าววา่ ในตอน

แรกทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่สอน แต่เลือกที่จะอยูต่ามล าพัง

เงียบๆ14 ร้อนถึงพระพรหมต้องลงมากราบทูลให้พระพุทธองค์

ทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลก เราจะเช่ือได้จริงๆหรอืว่า 

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาจะทรงคิดทีจ่ะไม่โปรด

สัตว์ แล้วเลือกที่จะใช้ชีวิตตามล าพังของพระองค์เอง ดูจะ

ยอมรับได้ยาก เพราะในพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ กล่าวไวชั้ดเจนว่า 
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หน้าที่ของพระองค์ก็คือการโปรดชาวโลก ซึ่งก าหนดไว้แล้ว15

แต่ฉากนี้อาจจะพิจารณาว่าเป็นการเน้นย้ าวา่ เป็นการยากยิ่งที่

พระพุทธองค์จะตัดสินพระทัยที่จะโปรดสัตว์ ดังนั้นเราจึงต้อง

เคารพและเทิดทูนพระธรรมว่าเป็นส่ิงที่มีค่ายิ่ง ท านองเดียวกัน 

เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงลังเลพระทัยที่จะรับมาตุคามเข้ามาสู่

คณะสงฆ์ ด้วยแกรางว่าจะท าให้อายุของพระสัทธรรมส้ันลง เรา

จึงต้องตระหนักว่า ทั้งภิกษุและภิกษุณีจะต้องระมัดระวังไม่เข้า

ไปคลุกคลีใกล้ชิดโดยไมจ่ าเป็น พระพุทธองค์อาจจะทรงเห็น

การณ์ล่วงหน้าว่า ในการรับภิกษุณีสงฆ์นั้น จะเพ่ิมภาระให้แก่

ภิกษุสงฆ์ในการที่จะต้องอบรมส่ังสอนและให้ความคุ้มครอง

ภิกษุณีสงฆ์ด้วย อันเป็นภาระหน้าที่ที่อาจจะทอนการพัฒนา

ตนเอง 

 ข้อความที่สนับสนุนการมอียู่ของภกิษุณีสงฆ์ที่ปรากฏในพระ

สูตร ผู้เขียนจะขอยกมาโดยย่อ ๓ ตอน 

๑. ข้อความแรกเป็นที่รูจ้ักกันดีในมหาปรินิพพานสูตร (DN 

16) เมื่อพระพุทธองค์ตรัสกับมารหลังจากการตรัสรู้ได้ไม่

นาน เมื่อมารทูลให้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

โดยไม่สอนสรรพสัตว์ 

 “มารเอย ตถาคตจะไม่เข้าสู่ปรินิพพาน จนกว่า

ภิกษุณีสงฆ์จะมีความเช่ียวชาญ ฝึกฝนอบรมดีแล้ว มีความรู้ 

เป็นผู้รักษาธรรม ปฏิบัติตามธรรม ด้วยดี เรียนรู้ค าสอนของ

พระตถาคต สามารถอธิบายได้ ท าให้พระธรรมต้ังมั่นอยู่ได้ 

ขยายความได้ สามารถปฏิเสธทฤษฎีอื่นว่าไม่จริงดว้ย

เหตุผล และมีความเช่ียวชาญในธรรม”
16

 

  ในพระสูตรน้ี ชัดเจนว่าพระพุทธองค์ทรงถือว่า 

ภิกษุณีเป็นเสาหลัก หน่ึงในบริษัทของพระองค์ 
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๒. ข้อความอีกตอนหนึ่ง เป็นที่รู้จักน้อยกว่าในข้อหนึ่ง 

ปรากฏใน มหาวจัฉโคตต (MN 73) ในพระสูตรน้ี วัจฉ

โคตตปริพพาชกทูลถามพระพุทธองค์ว่า พระพุทธองค์

เป็นผู้เข้าถึงธรรมล าพังพระองค์เองหรือ มีสาวกอื่นๆที่

เข้าถึงธรรมเช่นกันหรือไม่ ปริพพาชกถามถึงบริษทัทั้งส่ี 

คือ ภิกษ ุภิกษุณ ีอุบาสก อุบาสิกา พระพุทธองค์ทรง

ยืนยันว่า “ไม่เพียง ๕๐๐ รูป แต่มีมากกว่านั้น” ในบรรดา

บริษัทที่บรรลุธรรมวัจฉโคตตเมื่อได้ฟังค าตอบ อุทานว่า 

“ถ้าพระโคดม เข้าถึงธรรม และมีภิกษุสาวกเข้าถึงธรรม

เช่นกัน แต่ไม่มีภิกษุณีเข้าถึงธรรม ชีวิตพรหมจรรย์ก็

ย่อมไม่สมบูรณ์ นอกจากพระสมณโคดมแล้วก็ยังมีทั้ง

ภิกษุบริษัท ภิกษณุีบริษัทก็เข้าถึงธรรมด้วย ชีวิต

พรหมจรรย์ย่อมถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์โดยแท”้
17

ภิกษุณีสงฆ์สามารถบรรลุอรหัตตผลอันเป็นเป้าหมาย

สูงสุดเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์  

๓. เราถือว่าสงฆ์นั้น เป็นปุญญักเขตตัง เป็นนาบุญ ถึงแม้ว่า

หมายถึงอริยสงฆ์ แต่ก็หมายรวมถึงสมมติสงฆ์ ในฐานะ

เป็นตัวแทนของอริยสงฆ์ในโลกนี้ด้วย ดังนั้น ใน

ทกัขณิาวภิงัค ์สตูร (MN 142) พระพุทธเจ้าทรงอธิบาย

ของถวายที่ควรแก่สงฆ์ ๗ ชนิด ภิกษุณีหมายรวมอยู่ใน

ผู้ที่รับของถวายเหล่านั้นด้วย กล่าวคือ ๑.ทานที่ถวายแก่

อุภโตสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธาน ๒. ทานที่

ถวายแก่อุภโตสงฆ์หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับ

ขันธปรินิพพานแล้ว .๔. ทานที่ถวายเฉพาะภิกษุณีสงฆ์ 

๕. ทานที่ถวายเฉพาะผู้แทนของภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ ๗. 

ทานที่ถวายภกิษุณีที่เป็นตัวแทนของสงฆ์ ทาน ๒ ขอ้ที่

ไม่ไดก้ล่าวถึง เป็นทานเฉพาะภิกษุสงฆ์ และภิกษุสงฆ์ที่

เป็นตัวแทนของสงฆ์ แต่ในปัจจุบันนี้ ในดินแดนที่นบัถือ
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พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท กระท าได้เฉพาะทานสอง

ประการหลังเท่านั้น ทานอีกส่ีประการไม่สมบูรณ์เพราะ

ไม่มีภิกษุณีสงฆ ์

นอกจากขอ้ความทีอ่้างมาแล้วข้างต้น ในองัคุตตรนกิาย เอก

นบิาต มีพระสูตรหลายบทที่กล่าวถึง พระพุทธองค์ทรงยกย่อง

ภิกษุณีหลายรูปวา่เป็นเอตทัคคะในการพัฒนาทางจติ เช่นพระ

ภิกษุณีเขมา เป็นเอตทัคคะในด้านปัญญา พระอุบลวัณณาเป็น

เอตทัคคะในด้านอิทธิฤทธิ์ และพระภัททากัจจานา เป็นเอตทัคคะ

ในทางมหาอภิญญา18 ผู้เรียบเรียงคัมภีร์พระไตรปิฎกยังได้รวบรวม

คาถาของพระอรหันต์เถรีไว้ใน เถรีคาถา ท าให้เราได้เห็นภาพของ

ความเพียรพยายาม และการเข้าถึงธรรมของบรรดาภิกษุณีในสมัย

แรกๆ 

นอกเหนือจากคัมภีร์ที่ไดก้ล่าวมาแล้วข้างต้น เหตุผลส าคัญ

บนพ้ืนฐานของค าสอนที่ส่ือถึงสารัตถะของพระธรรม ซึ่งโดย

ธรรมชาติแล้ว ต้องการที่จะเผยหนทางแห่งความหลุดพ้นจากความ

ทุกข์แก่มนุษย์ทกุคน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับที่จะสอน ทรงประกาศ

ว่า “ขอให้เปิดประตูไปสู่ความไม่ตาย ขอให้ผู้ที่รับฟัง จงเกิด

ศรัทธา”
19 แน่นอนว่า ค าเชิญชวนน้ี พระพุทธองค์ไม่ได้หมายเฉพาะ

ผู้ชาย แต่ทรงเช้ือเชิญทุกคนที่ยินดีที่จะฟังค าสอนของพระองค์เพ่ือ

การพ้นทุกข์เป็นเป้าหมาย พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระธรรมกับ

ราชรถ “ผู้ที่มียานดังกลา่ว ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โดยยานน้ีจะ

เข้าใกล้พระนิพพาน”
20 พระภิกษุวังคีสะนักกวีไดย้ืนยันการตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้าว่า เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทั้งภิกษุณีและภิกษุ 

เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน 

พระมุนีเข้าถึงความรู้แจ้ง 

เพ่ือภิกษุและภิกษุณ ี

                                                           
18

 AN I 25 

19
 MN I 69 SN I 138, Vin. I 7 

20
 SN I 33 
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ผู้เข้าถึงและได้เห็นธรรม21 

ในพระสูตรเราจะเห็นว่า พระพุทธองค์มักทรงรวมภิกษุณีเข้า

ไว้ด้วยในในกลุ่มผู้ที่รับการสอนธรรมะของพระองค์ เมื่อทรงเปรียบ

พระองค์เองว่าเป็นชาวนาท าการหว่านพืชในนา ทรงเปรียบทั้งภิกษุ

และภิกษุณีว่าเป็นนาที่ดีทีสุ่ด เพ่ือการรับธรรมะจากพระองค์22 อีก

ครั้งหนึ่งเมื่อทรงเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์เองโดยการอธิบาย

อริยอัฏฐังคิกมรรค ได้แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทแล้ว “ตถาคตได้

อธิบายแก่ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อุบาสิกา ว่าชีวิตพรหมจรรย์จะได้

ส าเร็จบริบูรณ์ เจริญงอกงาม เป็นที่ยอมรับ แผ่ขยายกว้างขวาง ไป

ทั่วในหมู่เทวดาและมนุษย์”23 เมื่อพระสารีบุตรค้นหาวิธีที่จะอธิบาย

มรรควิถีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าสู่ความรู้แจ้ง พระพุทธองค์ทรง

สนับสนุนให้พระสารีบุตรสอนธรรมน้ันแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ

อุบาสิกาด้วย24 

แม้ว่าชนทั้งหลายอาจจะยงัไม่ถึงพร้อมที่จะเดินตามมรรควิถี

นี้จนตลอดสาย แม้กระน้ัน ก็ไม่ควรปดิกั้นโอกาสเพียงเพราะปัจจัย

เร่ืองเพศ แต่นี้คือส่ิงที่เกิดขึ้นเม่ือผู้หญิงถูกกีดกันมิให้บวช เมื่อผู้ที่

ปกป้องระบบในปัจจุบัน กล่าวว่า ผู้หญิงอาจจะพัฒนาจิตได้

เช่นเดียวกันในวิถีชีวิตของนักบวชที่ยังๆไม่สมบูรณ ์ด้วยฐานะ

นักบวชที่ยังเป็นรอง ทั้งที่พวกเธออาจจะเป็นภิกษุณไีด้ ความจริง

จะจะก็คือวา่ สถานภาพของกึ่งนักบวชที่ว่านั้น บทบาทของหญิงที่

เป็นกึ่งนักบวชไม่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้รับการฝกึฝนอย่างเต็มที่

ดังที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ อกีทั้งพระพุทธองค์ไม่เคยทรงวาง

รูปแบบวิถีชีวิตของนักบวชสตรีให้เป็นกึ่งนักบวช เช่นรูปแบบของ

ทศศีลมาตา(ศรีลังกา) ถิลาชิน(พม่า) หรือแม่ชี(ไทยและอินโดนิเซีย) 

ซึ่งโดยหลักพระวินัยแล้วต้องถือว่ายังเป็นอบุาสิกา สถานภาพของ

                                                           
21

 SN IV 196 

22
 SN IV 315 

23
 SN 107 

24
 SN 161 
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ผู้หญิงที่ออกมาสู่ชีวิตของผู้ไม่ครองเรือนแล้วนั้น พระพุทธองค์ทรง

ต้ังใจให้เป็นรูปแบบของภกิษุณี และหากเราจะมีความจริงใจต่อพระ

พุทธองค์ เราควรแสวงหาสถานภาพและบทบาทที่พระพุทธองค์ทรง

ต้ังพระทยัให้ผู้หญิงได้ด าเนิน ยิ่งไปกว่านั้น ในสังคมพุทธในอาเซีย 

ผู้หญิงที่ออกบวชและยอมรับบทบาทกึ่งนักบวชที่ว่านี้ ไม่ค่อยได้รับ

ความเคารพในสังคมดังเช่นภิกษุณี ดังน้ัน พวกเธอจึงไม่ค่อยได้มี

บทบาทผู้น า หรือ ชี้น าในกิจกรรมทางศาสนา และทางสังคม แต่มี

สภาพที่ห้อยแขวนอยู่ที่ชายขอบ มีทา่ทางหงอและเกร็งอยู่กับตัวเอง 

วิธีคิดแบบนี้น าไปสู่การพิจารณาสภาพในปจัจุบันที่

สนับสนุนการรื้อฟ้ืนการบวชภิกษุณี ผู้เขียนจะขอยกมากลา่วถึง ใน

สองบริบท 

๑. ประการแรกเกิดจากความตระหนักที่เกิดขึ้นในหมู่

เถรวาท ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ ว่าพวกเขาไมใ่ช่ชาวพุทธ

กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รักษารปูแบบวิถีชีวิตของการบวชตามพระวินัย

ดังเช่นที่ปฏิบัติกันมาต้ังแต่คณะสงฆ์ยุคแรก ทั้งน้ีเพราะการส่ือสาร

คมนาคมได้พัฒนาไปมากในส่วนต่างๆของโลกชาวพุทธ ชาวพุทธ

เถรวาท (โดยเฉพาะศรีลังกา) มีความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้ว่า ยังมี

คณะภิกษุและภิกษุณีสงฆใ์นอาเซียตะวันออก เช่นไต้หวัน จีน 

เกาหลีและเวียตนาม (ไม่นับญี่ปุ่น) แม้จะถือตามค าสอนของ

มหายาน แต่ก็ยังปฏิบัติตามพระวินัย ซึ่งในภาพรวมก็ใกล้เคียงกับ

พระวินัยของพระวินัยปิฎกในฝ่ายบาลี พระวินัยในนิกายธรรม

คุปต์ มีความใกล้เคียงกับพระวินัยของบาลีอย่างยิ่ง คณะสงฆ์ของ

ทิเบตก็ถือปฏิบัติตามพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท เมื่อเร็วๆนี ้

พระลามะองค์ส าคัญๆของฝ่ายทิเบตได้สนับสนุนให้ลูกศิษย์ที่เป็น

สามเณรีไปบวชภิกษุณจีากประเทศทางอาเซียตะวันออก และเวลา

นี้เขาก็อยูใ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะให้มีการอุปสมบทภิกษุณีใน

พุทธศาสนาแบบทิเบต ดังนั้นเมื่อพุทธศาสนาในอาเซียตะวันออก

และทิเบตก าลังจะพิจารณายอมรับภิกษุณีสงฆ์อยา่งเป็นทางการ 

การที่ภิกษณุีสงฆ์ขาดหายไปในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในอาเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ย่อมดูแปลก เป็นช่องโหว่ที่เห็นชัด ผู้ที่มี
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การศึกษาทั่วโลก หรือแม้ฆราวาสฝ่ายเถรวาทผู้ที่มกีารศึกษาจะ

เห็นใจการปฏิเสธของคณะสงฆ์ที่ไม่ยอมให้มีการบวชภิกษุณีได้

ยาก และเมื่อเปรียบเทียบกับพุทธศาสนานิกายอื่นๆแล้ว ภาพของ

เถรวาทจะไม่น่าด ู

๒. ท่าทีที่ปิดกั้นจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะเพราะมี

ความแตกต่างอยู่แล้วในระหว่างสมัยนี้กับสมัยพุทธกาล ทั้งใน

ท่าทีทางวัฒนธรรมและสังคมในยุคสมัยน้ีกับประเทศอินเดียใน

ศตวรรษที่ ๕ ก่อนค.ศ. ในสมัยพุทธกาล ในยุคของเรานั้น ได้ถูก

หลอมมาจากความคิดในยุคภูมิปัญญาแบบยุโรป อนัเป็น

ขบวนการที่ยืนยันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ น าไปสู่ขบวนการ

ประชาธิปไตย ซึ่งต่อยอดไปสู่ความคิดเกี่ยวกับสิทธมินุษยชน

สากล น ามาซึ่งการเรียกรอ้งให้มีความเสมอภาคในการเลือกต้ังใน

ระบบประชาธิปไตย ความยุติธรรมในกฎหมายต่างๆ การกดีกัน

ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เช้ือชาติ ศาสนา เผ่าพันธ์ุ ล้วนเป็นความไม่

ชอบธรรมทั้งส้ิน เป็นอคติที่ตกตะกอนที่เราควรจะขจัดออกไปด้วย

ความตระหนักว่า มนุษย์ทุกคนในความเป็นมนุษย์นัน้เอง มีสิทธิใน

ตัวของเราเองเท่าๆกัน รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติที่จะเข้าถึงส่ิง

สูงสุดในทางศาสนา เราอาจจะกล่าวได้ว่า โครงการที่ยิ่งใหญ่ใน

โลกปัจจุบัน คอืการสลายสิทธิพิเศษ หากปราศจากเหตุผล ไม่ควร

มีใครที่มีอภิสิทธิ์โดยปฏิเสธสิทธิของคนอื่น 

 พ้ืนฐานส าคัญในการแยกแยะมนุษย์เราออกเป็นกลุม่ที่มีสิทธิ

พิเศษ และกลุ่มที่ด้อยโอกาส ฝ่ายหน่ึงสูงกว่า ฝ่ายหนึ่งต่ ากว่า ก็

คือเร่ืองเพศน่ีเอง โดยที่ผู้ชายจะอยู่ในต าแหน่งที่มีสิทธิพิเศษ 

ผู้หญิงจะอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า นับต้ังแต่กลางศตวรรษที่ ๑๙ 

เป็นต้นมา ความไม่เป็นธรรมบนพ้ืนฐานของเพศถูกมองว่าไร้ความ

ยุติธรรม เป็นระบบที่เข้มาครอบง าสังคมเพราะบทบาทของผู้ชาย

ต้ังแต่ในสมัยที่ความมั่นคงของสังคมยังขึ้นอยู่กับความแข็งแรง

ทางกายและยังต้องอาศัยก าลังทหาร ดังนั้น ผู้หญิงจึงต้องเข้ามา

เรียกร้องสิทธิในการท างาน สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิใน

การได้รบัเงินเดือนเท่าเทียมกัน สิทธิในการท างานทางทหาร และ
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แม้สิทธิที่จะด ารงต าแหน่งสูงสุดในประเทศ ย้อนไปใน ค.ศ.๑๘๖๙ 

เมื่อจอห์น สจ๊วต มิลล์ เขียนย่อหน้าแรก ว่าด้วย การจัดการกับ

ผู้หญิง ว่า “ความเห็นที่ข้าพเจ้าคิดมาต้ังแต่สมัยแรก เมื่อข้าพเจ้า

เริ่มมีความคิดในเรื่องสังคมการเมือง ...คือหลักการที่เป็นพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสองเพศ...วิธีการที่เพศหนึ่งกด

ขี่อีกเพศหนึ่งนั้น เป็นความคิดที่ผิด และกฏหทายเปน็อุปสรรค

ส าคัญในการพัฒนามนุษย์และควรจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือหลักแห่งความเสมอภาคที่สมบูรณ์ ต้องไม่ยอมปล่อยให้มี

อ านาจ หรือสิทธิพิเศษส าหรับฝ่ายหน่ึง หรือกดขี่อกีฝ่ายหน่ึง”
25 

ใน ๑๓๐ ปี นับต้ังแต่งานน้ีได้พิมพ์เผยแพร่ออกมา เราได้เห็น

ความพยายามในประเทศในโลกตะวันตกที่จะแปรความคิดนี้ลงสู่

การกระท า ในเนื้อที่ต่างๆทั้งในระดับเอกชนและสาธารณะ 

 การกีดกันบนพ้ืนฐานทางเพศน้ันได้รับการท้าทายในทุก

ระดับ ถึงเวลาแล้ว ทีบ่ทบาทในทางศาสนาจะต้องได้รับการ

พิจารณาอยา่งลึกซึ้งจริงจงั ส าหรับศาสนา น่าเสียดายที่กลายเป็น

ส่วนที่ต่อต้านการพัฒนาที่แข็งแกร่ง ศาสนาพุทธเองก็ไม่มี

ข้อยกเว้น เป็นความจริงทีพ่ระวินัยก าหนดให้ภิกษุณีเป็นรอง

พระภิกษุ และภิกษุณีสงฆ์เป็นรองภิกษุสงฆ์ แต่เราต้องระลึกว่า 

พระพุทธองค์ทรงอยู่ในประเทศอินเดียจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ที่สังคมคาดหวังของยุคสมัยนั้นๆ การปฏิบติับางอย่างที่

เกี่ยวกับมารยาทอาจจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมตราบเท่าที่ไม่กระทบกับพ้ืนฐานหลักของพระวินัย ใน

บทความน้ี ผู้เขียนไม่พูดถงึกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัความสัมพันธ์

ระหว่างภิกษุและภิกษุณี แต่จะพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับการบวช เมื่อ

เราพิจารณาหาทางที่เหมาะสมว่าจะท าอยา่งไร เราไม่ควรจะไป

ย้อนมองว่าพระพุทธองค์ทรงท าอย่างไรเม่ือ ๒๕๐๐ ปีก่อน แต่ควร

จะพิจารณาว่า พระองค์น่าจะอยากให้เราท าอะไรขณะน้ี ถ้าหาก
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พวกเราเห็นว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นศาสนาที่มีภิกษุ

สงฆ์แต่คัดภิกษุณีสงฆ์ออก หรือยอมรับเพียงให้มีสถานะภาพ

นักบวชที่ไม่สมบูรณ์ พวกเขาจะต้องพากันสงสัยว่า มันเกิดอะไร

ขึ้น และเหตุผลที่อ้างแต่หลักพระวินัยที่ลี้ลับคงไม่สามารถแก้ความ

สงสัยนนี้ได้ นี่จะเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่เราเห็นเสมอในพระ

วินัย เมื่อเป็นการท าให้ “ผู้ที่ยังไม่ศรัทธา ไม่เกดิศรัทธา ในขณะที่

ผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้ว จะสูญเสียศรัทธา”
26

 

 ในทางตรงกันข้าม ในการแสดงว่า พวกท่านมีความกล้า

หาญที่จะฟ้ืนฟูสิทธิของผู้หญิงให้ได้ใช้ชีวิตทางศาสนาได้อย่าง

สมบูรณ์ตามที่พระพุทธองค์ได้ประดิษฐานไว้ โดยการรื้อฟ้ืน

ภิกษุณีสงฆ์ พระเถระฝ่ายเถรวาทจะสามารถรกัษา

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไว้ได้ในโลกสมัยใหม่ อย่างมั่นคง

และน่าภาคภูมิใจ โดยยังสามารถรักษาแนวทางที่สืบเนื่องมา

ยาวนานโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในการกระท าดังกลา่ว 

มิได้หมายความอย่างที่บางคนกลัว ว่าเราจะ ท าให้พระธรรมวินัย

สับสนเพียงเพ่ือที่จะปรับให้สอดรับกับความต้องการของโลก 

ความจริงในพระธรรม หลักการแห่งมรรควิถี แนวทางของพระ

วินัย ยังคงอยู่ครบถ้วนทุกประการ แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า 

เรารู้จักประยุกต์พระธรรมและพระวินัยในลักษณะที่พอเหมาะกับ

กาลและเทศะ และเป็นไปในทางที่เต็มไปด้วยเมตตาใจกว้างพร้อม

ที่จะรับแทนที่จะเป็นการผลักใสโดยไม่ใยด ี

III. การตอบค าท้าทายของนักกฎหมายนิยม 

 แม้ว่า จะมีข้อสนับสนุนที่ชัดเจนจากพระไตรปิฎก บวกกับ

พ้ืนฐานทางจริยธรรมที่จะสนับสนุนการรื้อฟ้ืนการบวชภิกษุณีใน

ฝ่ายเถรวาท ก้าวย่างดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได ้หากเราจะ 

ไม่ได้พยายามตอบข้อแยง้ในทางกฎหมาย นักกฎหมายนิยมไม่

ยอมรับการบวชภิกษุณไีม่ใช่เพราะอคติที่มีต่อผู้หญิง (แม้ว่า
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อาจจะมีบางคนที่เป็นเช่นน้ัน) แต่เขาเห็นแย้งเพราะว่าโดยกฎหาย

แล้วท าไม่ได้ ในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ มีข้อทา้ทาย ๓ ประการที่

ฝ่ายกฎหมายนิยมต้ังค าถาม คือ ๑. ปัญหาในการบรรพชา ๒. 

ปัญหาในเรื่องการบวชและการฝึกฝนสิกขมานา ๓. ปัญหาในการ

อุปสมบท 

 ก่อนที่ผู้เขียนจะพิจารณาปัญหาเหล่านี้ทีละข้อ อยากจะช้ีว่า 

วินัยของฝ่ายเถรวาทนั้นมักจะอิงอาศัยพระวินัยปิฎก อรรถกถา 

ฎีกา และอนุฎกีา และการตีความพระไตรปิฎกจากการอธิบายโดย

อรรถกถาในล าดับช้ันต่างๆเหล่านี้ ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ

จนกลายมาเป็นประเพณี ผู้เขียนไม่มีความประสงค์ที่จะลดทอน

คุณค่าของประเพณี เพราะมันเป็นที่หลอมรวมองค์ความรู้ของ

ผู้เช่ียวชาญทางพระวินัยที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ และความ

รอบรู้ของผู้เช่ียวชาญในพระวินัยดังกล่าวควรได้รบัการเคารพ

และใช้ในการตัดสินว่า เราควรจะประยุกต์พระวินัยอย่างไรใน

บริบทใหม่ แต่เราก็ต้องระลึกว่า องค์ความรู้ระดับประเพณีเหล่านี้

ไม่ควรจัดไว้ในระดับเดียวกับพระวินัย หรือแม้แต่อรรถกถา และ

ฎีกา ขอ้มูลในระดับต่างๆนี้ให้น้ าหนักต่างกัน จากรากที่มาต่างกัน 

เมื่อความเข้าใจในพระวินัยของเราอยูบ่นพ้ืนฐานของประเพณี 

โดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าเราอาจจะเข้าไปติดกับ ในวงัวนของความ

คาดเดาของฝ่ายทีถ่ือตามประเพณีนิยม จนกระทั่งบดบัง

ความสามารถของเราที่จะแยกแยะว่าอะไรมาจากพระวินัยปิฎก 

และองค์ความรู้ใดที่มาจากระดับของความเช่ือที่เป็นประเพณี บาง

ทีในการต้ังข้อสันนิษฐาน ก็อาจจะท าให้เราได้เห็นหลักการของ

พระวินัยด้วยแสงสว่างใหม่ ได้ภาพใหม่โดยส้ินเชิง 

 ผู้เขียนขออธิบายประเด็นนี้ ด้วยการยกตัวอยา่งจาก

เรขาคณิต เมื่อลากเส้นตรงผ่านจุดหนึ่ง เมื่อขยายเส้นน้ีออกไป 

ระยะทางระหว่างจุดทั้งสองย่อมต้องห่างกันออกไปทกุที จึงชัดเจน

ที่ว่า สองจุดนี้ ไม่มีวันที่จะพบกัน และถ้าหากมใีครต้ังข้อสงสัยใน

ประเด็นน้ี ผู้เขียนก็จะสงสัยในสติของเขาทันที แต่ที่เป็นเช่นน้ัน 

เพราะ ผู้เขียนก าลังพิจารณาอยูใ่นกรอบของเรขาคณิตตาม
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ประเพณี นั่นคือ เรขาคณติแบบยูคลิดที่มีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อ

คณิตศาสตร์มาจนถึงสมัยศตวรรษที่ ๒๐ แต่เมื่อเราใช้จุดยืนของ

เรขาคณิตรูปกลม เรากลบัพบว่า เส้นที่ลากผ่านจดุใดจุดหน่ึง ถา้

ลากไปยาวจริงๆ (ในวงกลม) มันก็จะมาพบกับจุดเริม่ต้น อีก

ตัวอย่างหนึ่ง ในเรขาคณติแบบดั้งเดิม เราถูกสอนมาว่า มุมทั้งสาม

รวมกันได้ ๑๘๐ องศาเสมอ และสามารถพิสูจน์ว่าเปน็จริงเสมอใน

เรขาคณิตแบบยูคลิด แต่ถ้าเราพิจารณาเน้ือที่ในวงกลม เรา

อาจจะสร้างสามเหลี่ยมที่มีมุมรวมกันได้ ๒๗๐ องศา ดังนั้น ถ้า

หากผู้เขียน ฉีกตัวออกไปจากความคุ้นเคยในการใช้ข้ออ้าง

ทั่วๆไป ผู้เขยีนก็พบว่า ไดเ้ปิดโลก เปิดโอกาสให้มีความเป็นไปได้

อีกมากมาย 

 ความคิดเช่นน้ี ก็สามารถประยุกต์เข้ากับวิธกีารที่เราเข้าใจ

พระวินัย และผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์ส่วนตัว ในช่วงที่อยู่ที่

ศรีลังกา ผู้เขียนก็มีวิธีคดิตามฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายเถรวาทในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับโอกาสในการบวชภิกษุณี ทั้งน้ีเป็นเพราะพระภิกษุที่

ผู้เขียนได้พูดคุยด้วยในประเด็นนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นวินัยธรหัว

อนุรักษ์นิยมทั้งส้ิน ผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับเกินไปที่จะเข้าใจ

ด้วยสติปัญญาของตนเองได้ ผู้เขียนจึงสอบถามผูใ้หญ่ และถือ

ตามที่ท่านตอบ และผลสุดท้ายเมื่อผู้เขียนตัดสินใจตรวจสอบใน

พระไตรปิฎกและข้อมูลจากอรรถกถาในเรื่องน้ี กไ็มไ่ด้พบข้อมูลที่

จะขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้พูดมาแล้ว ท่านเหล่านั้นล้วนเป็น

ผู้ทรงความรู้ทางวินัย และผู้เขียนพบว่า ท่านเหล่านั้นก าลังพูดถึง

เส้นตรงและสามเหลี่ยม แต่ไม่ได้พูดถึงเส้นโค้งและรูปหกเหลี่ยม 

และได้พบว่า เขาลอ้มกรอบความคิดและตัดสินบนพ้ืนฐานความ

เข้าใจตามประเพณี ท่านใช้เส้นตรงและสามเหลี่ยมโดยการใช้

พ้ืนที่ตามแบบของยูคลิด จึงท าให้ถามตัวเองว่า เราจ าเป็นต้อง

ล้อมกรอบเส้นตรงและสามเหลี่ยมตามแบบยูคลิดหรือไม่ จะเกดิ

อะไรขึ้น ถา้เราจะเปลี่ยนไปพิจารณาพระวินัยในพ้ืนที่ที่มีความ

โค้ง จะเกิดอะไรขึ้น ถา้เราจะยกพระวินัยออกมาจากกรอบของ

ประเพณีนิยมแล้วใช้พุทธประสงค์เดิมของพระพุทธองค์เป็น
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แนวทาง จะเกิดอะไรขึ้นถา้เรายอมรับวา่พระวินัยปิฎกดังที่ตกทอด

มาถึงเรานั้น ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนวา่ จะมีนิกายแตกแยกออกมา

มากและต่างฝ่ายต่างมีสายการบวชของตัวเอง หรือจะเกิดมีสาย

การบวชที่ขาดหายไปในนิกายใดนิกายหน่ึง จะเกดิอะไรขึ้น ถา้

เรายอมรับว่าไม่มีการระบทุี่ชัดเจนว่าเราควรจะท าอย่างไรในกรณี

เช่นน้ี และถ้าหากว่าเราพยายามที่จะหาทางของเราเองโดยการต้ัง

ค าถามวา่ พระพุทธเจา้อยากจะใหเ้ราท าอยา่งไรในสถานการณท์ี่

เราเผชญิอยูใ่นปจัจบุนันี้ เมื่อเราต้ังค าถามเหล่านี้ เราจะมองเห็น

ว่า ขั้นตอนในการบวชภิกษุณีที่เขียนไว้ในพระวินัยปิฎกไม่เคยคดิ

ว่าจะต้องมาเผชิญกับปัญหาที่จะต้องรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ที่ขาด

หายไป แต่เป็นขั้นตอนการบวชที่สร้างไว้ในสมัยที่ยังมีภิกษุณีสงฆ์

พร้อมบริบูรณ์ เมื่อเราเข้าใจได้เช่นน้ี เราหลุดเข้าไปในเนื้อที่ใหม่ 

กรอบความคิดใหม่ ทีจ่ะเอือ้ต่อความเป็นไปได้ ทีไ่มม่ีทางที่จะคิด

ได้ในขา่ยความคิดของพวกที่คิดตามประเพณี 

 ส าหรับทฤษฎีอนุรักษ์นิยมนั้น ฐานความคิดมีอยู่วา่ ๑. การ

บวชโดยสงฆ์สองฝ่ายจะต้องถือปฏบิัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข และ

โดยไม่มขี้อยกเว้นและการเปลี่ยนแปลงใดๆทีจ่ะปรบัให้เข้ากับ

สภาพการณ์ ๒. เถรวาทเช่ือว่านิกายเดยีวที่รักษาพระวินัยไว้ได้

อย่างบริสุทธิ์ ส าหรับผู้ที่สนับสนุนการบวชภิกษุณี หลักใหญ่คือ

จุดเริ่มต้น  

การตัดสินพระทัยของพระองค์ที่ให้มีภิกษุณีสงฆ์ แม้ว่า

พระองค์อาจจะทรงลังเลในเบื้องต้น และยอมรับหลังจากที่พระ

อานนท์เข้าไปทูลขอ (ดังปรากฏในจุลลวรรค) แต่ต่อมาพระพุทธ

องค์ก็ทรงประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ และทรงให้การสนับสนุนภิกษุณี

สงฆ์เต็มที ่ขั้นตอนการบวชเป็นเพียงกลไกที่จะท าให้การตัดสิน

พระทัยนั้น เป็นรูปธรรมในวัตรปฏิบัตรของสงฆ์  

จากแง่มุมนี้ การสะกัดกั้นขั้นตอนการท างานเพ่ือให้การ

ตัดสินพระทัยของพระพุทธองค์เป็นผล เพียงเพราะอุปสรรค

ทางด้านเทคนิคต้องนับว่าเป็นการขัดขวางเป้าประสงค์ในความ

ต้ังใจของพระพุทธเจ้าเองทีเดียว แต่ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่า 
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วิธีการอันควรทีจ่ะท าให้การตัดสินพระทัยของพระพุทธองค์เป็น

ผลนั้นจะต้องละเมิดแนวทางของพระวินัย แต่ภายในแนวทาง

กว้างๆ เราอาจจะเลี่ยงมติของฝ่ายกฎนิยมสายอนุรกัษ์โดยการถอื

อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือทั้งสองอย่างของขอ้เสนอต่อไปนี้ ๑.ภายใต้

กรณีพิเศษจริงๆ ภิกษุสงฆส์ามารถย้อนกลับไปใช้การบวชภิกษุณี

สงฆ์โดยพระภิกษุสงฆ์ได้ ๒. ในการที่จะเน้นรักษารปูแบบการบวช

จากสงฆ์สองฝ่าย พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาทอาจจะให้การบวช

ร่วมกับภิกษุณีสงฆจ์ากประเทศในอาเซียตะวันออกที่ถือนิกาย

ธรรมคุปต์ 

 การเสนอแนวทางการบวชแบบนี้อาจจะไม่ตอบสนองความ

ต้องการของวินัยธรเถรวาทผู้ที่มีเง่ือนไขเข้มงวดมาก คือการยืน

กรานว่าการบวชจะต้องท าโดยภิกษุและภิกษุณีสงฆเ์ถรวาทที่ไม่

เคยขาดสายมาก่อนเท่านัน้ แต่การที่จะยืนกรานเรียกร้องในส่ิงที่

เป็นไปไม่ได้ในการบวชภิกษุณีเช่นนั้นย่อมเป็นการสร้างเงื่อนไข

ที่เคร่งครัดเกินไป จริงอยู่ ผู้ที่ยืนกรานว่าจะต้องเป็นการบวชโดย

สงฆ์สองฝ่ายนั้น ไม่ใช่เพราะว่าท่านยึดติดอยูก่ับการถือเคร่ง

เท่านั้น แต่เป็นเพราะด้วยความเคารพในส่ิงที่เห็นว่าส่วนส าคัญ

ของพระวินัย อย่างไรก็ตาม การตีความที่เคร่งครัดทีสุ่ดอาจจะไม่

จ าเป็นว่า จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ได ้และอาจจะไม่จ าเปน็ ว่าจะเป็นวิธี

ที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของพระพุทธศาสนาใน

สมัยใหม ่ในทรรศนะของพระภิกษุเถรวาทหลายท่านที่มีการศึกษา 

โดยเฉพาะในศรีลังกา การประยุกต์ใช้วิธีใดวิธีหน่ึงที่เสนอย่อมจะ

น ามาซึ่งการบวชภิกษณุีทีใ่ช้ได้ และขณะเดียวกันกจ็ะอนุญาตให้

ผู้หญิง ซึ่งเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของชาวพุทธ ได้มีโอกาสที่จะได้

ใช้ชีวิตพรหมจรรย์เป็นภิกษุณ ี

 ถึงตอนน้ี ผู้เขียนจะได้พิจารณาอปุสรรคที่ได้กลา่วไว้

ข้างต้น กล่าวคอื บรรพชา สิกขมานา และอุปสมบท โดยพิจารณา

ทีละเรื่อง ในเมื่อมีภิกษุณสีงฆ์อยู่แล้ว ส่ิงที่จะอธิบายอาจจะไม่

จ าเป็นต้องพูด แต่ผู้เขียนก็ยังเห็นว่าควรยกขึ้นมาช้ีแจงเพ่ือตอบ

ประเด็นที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังเป็นห่วงอยู่ ดังนั้น ผู้เขียนจะไม่
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อธิบายวา่ควรจะรื้อฟ้ืนภิกษุณีอย่างไร แต่พูดถึงขั้นตอนที่มีอยู่แล้ว

เพ่ือน ามาใช้ในการรือ้ฟ้ืน โดยจะเริ่มที่การอุปสมบท เพราะเป็น

ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในขั้นตอนการบวชทั้งหมด ต่อจากนั้น จึงจะ

กลับไปพูดถึงสิกขมานา และ การบรรพชา 

๑. ในพระวินัยปิฎกฝ่ายบาลี การอุปสมบทภิกษุณีนั้นเป็นสังฆ

กรรมสองขั้นตอน ตอนแรกกระท าโดยภิกษุณีสงฆ ์และตาม

ด้วยภิกษุสงฆ์ ในการรือ้ฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ที่ขาดสายไป มีการ

เสนอวิธีการสองแบบ แบบหนึ่งคือให้พระภิกษุสงฆ์ของเถรวาท

เองเป็นผู้ให้การอุปสมบทแก่ภิกษุณีจนกว่าภกิษุณีสงฆ์จะท า

หน้าที่ ในการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายได้ วิธีการน้ีอิงอาศัยพระ

พุทธานุญาตดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าได้เคยให้ไว้ในตอนแรกของ

การเกิดขึ้นของภิกษณุีสงฆ์ ขั้นตอนน้ีจะต้องใช้เวลาหนึ่ง

ก่อนที่จะเร่ิมการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายได้ อย่างไรกต็าม 

พุทธานุญาตที่ให้ภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีนั้น ไม่เคยยกเลิก ฝ่าย

ผู้ที่เสนอแนวทางน้ี อธิบายว่าการบวชโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว

ยังใช้ได้เมื่อไม่มีภกิษุณีสงฆ์ จากทรรศนะนี ้ขั้นตอนดั้งเดิม 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์บวชภิกษณุีสงฆ์

อาจจะใช้เป็นรูปแบบในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ที่ขาดหายไปได้ 

พุทธานุญาตดั้งเดิมอาจจะถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ส าคัญ และการ

อนุญาตนั้นเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นหนทางที่จะตอบสนองพระ

ประสงค์ของพระพุทธเจ้าในการประดิษฐานภกิษุณสีงฆ์ 

ในตอนน้ีพุทธานุญาตนั้นจึงควรน ากลับมาใช้อกีเพ่ือสืบสาน

ภิกษุณีสงฆ์ที่ขาดหายไป 

 อีกวิธีหนึ่งที่จะรื้อฟ้ืนการบวชภิกษุณีสงฆ์โดยสงฆ์สองฝ่าย 

โดยใช้ภิกษุสงฆ์ฝา่ยเถรวาทและภิกษุณีสงฆ์จากประเทศอาเซีย

ตะวันออก เช่น ไต้หวัน วิธีนี้ ที่น่าจะยอมรับได้ คือการรวมการ

บวชโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดยีวเข้าด้วยกันเป็นสองขั้นตอน นี่เป็น

วิธีการที่ใช้ในการบวชภกิษุณีที่พุทธคยา เมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ.๑๙๙๘ โดยที่โฝกวางซันเป็นเจ้าภาพ และเป็นที่ยอมรับ

มากกวา่ที่จะเป็นการบวชโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว 
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 ในการอปุสมบทภิกษุณีนานาชาติมีพระภิกษุสงฆ์จากหลาย

นิกาย ทั้งมหายานจากจีน เถรวาท และทิเบต รวมทัง้ไต้หวัน และ

ภิกษุณีชาวตะวันตกที่มาร่วมให้การบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายตาม

วินัยของจีน ผู้หญิงที่บวชมาแล้ว มีทั้งภิกษุณจีากศรีลังกาและ

เนปาล รวมทั้งภิกษุณีชาวตะวันตกที่ปฏิบัติตามแบบทิเบต บาง

ท่านอาจจะถือว่าเป็นพิธีกรรมของมหายานที่ภิกษุณมีหายานเป็นผู้

ประกอบพิธี แต่นี่จะเป็นความเข้าใจผิด ในขณะที่พระภิกษุภิกษุณี

จีนถือปฏิบัติตามพุทธศาสนาแบบมหายาน แต่โดยสายพระวินัย

มิใช่มหายาน แต่เป็นนิกายที่แตกแขนงออกมาจากพุทธศาสนาใน

สมัยแรก คือนิกายธรรมคุปต์ ซึ่งสังกัดอยู่กับนิกายวภิัชชวาทอย่าง

เดียวกับนิกายเถรวาท ถอืเป็นนิกายเถรวาททางอิสานของอินเดีย 

มีทั้งพระสูตร และพระอภิธรรมคล้ายคลึงกัน และพระวินัยนั้นถือ

ตามวินัยในฝ่ายบาล2ี7 ดังนัน้พิธีอุปสมบทที่สงฆ์ฝ่ายจีนที่พุทธคยา 

จัดพิธีอุปสมบทให้ภิกษุณนีั้นเป็นนิกายธรรมคุปต์ ดังนัน้ โดยพระ

วินัย ต้องถือว่าภกิษุณีทีไ่ด้รับการบวชครั้งน้ัน เป็นภิกษุณีเต็ม

รูปแบบ ในวินัยธรรมคุปต์28  

                                                           
27

 See Ann Heirman, “Can We Trace the Early Dharmaguptakas?” 

T’oung pao 88 (leiden; Brill, 2002) 

28
 ในการให้อุปสมบทในนกิายธรรมคุปตข์องจีนนัน้ มักจะให้โดยภิกษุสงฆ์

ฝ่ายเดียว มากกว่าที่จะเป็นโดยสงฆ์สองฝา่ย ซึ่งอาจจะเป็นที่ถกเถียงของ

ฝ่ายเถรวาทว่าการบวชจะตอ้งกระท าโดยสงฆ์สองฝา่ย และในเมื่อท าการ

บวชโดยสงฆ์ฝ่ายเดียวอาจจะถือว่าการบวชภิกษณุีสงฆ์ขาดสายไปแล้ว 

หลักฐานการบวชภิกษุณทีี่ปรากฏในบนัทกึของฝา่ยธรรมคุปต์นั้น (T22, 

925 a26-b27; 1067a-c2)กล่าววา่เปน็การบวชโดยสงฆส์องฝ่าย เหมือนกบั

วินัยฝา่ยบาลี พระวินยัธรฝา่ยจีนได้พิจารณาเรื่องนี้อยา่งชัดแจ้ง ท่านคุณ

วรมัน พระวนิัยธรจากกัษมีระผู้เปน็อุปัชฌาย์ในการบวชภิกษณุีโดยภกิษุ

สงฆ์ฝ่ายเดียว แสดงความคดิเห็นไว้วา่ “การบวชภิกษุณสีงฆ์ส าเรจ็โดย

ภิกษสุงฆ์ 

ทั้งๆที่ไม่มีภิกษุณสีงฆ์ การบวชภิกษุณสีงฆ์ก็ยังวา่บวชโดยสมบูรณ ์

เช่นเดียวกับกรณีพระแม่นา้นางมหาปชาบดี” ท่านเตาซว่น พระสังฆราช
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 อย่างไรก็ตาม ภิกษณุีจากศรีลังกาต้องการสืบสายพระวินัย

ฝ่ายเถรวาท และเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของภกิษุสงฆใ์นศรีลังกา 

พระเถระศรีลังกาซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดการอุปสมบทก็ตระหนักว่าหาก

ภิกษุณีเหล่านี้กลับไปศรีลงักาโดยการบวชฝ่ายจีนเท่านั้น คณะ

สงฆ์ในศรีลังกาจะนับว่าการอุปสมบทนั้นเป็นมหายาน เพ่ือป้องกัน

การไม่ยอมรับดังกลา่ว นวกภิกษุณีเดินทางไปสารนาถและเข้ารับ

การอุปสมบทตามวินัยของเถรวาทรับการอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์

ของเถรวาทจากศรีลังกา โดยไม่ยกเลิกการอุปสมบทครั้งแรกโดย

สงฆ์สองฝ่าย เพียงแต่ท าให้การบวชน้ันมีทิศทางในทางพระวินัย

ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ยอมรับความถกูต้องในการอุปสมบทโดยสงฆ์

สองฝ่ายที่คณะสงฆ์จีนเปน็เจ้าภาพ พระเถระศรีลังกาก็ท าพิธีรับน

วกภิกษุณีเหล่านั้นเข้ามาในเถรวาทสงฆ์ โดยอนุญาตให้รับวินัย

เถรวาท และสามารถท าสังฆกรรมในส่วนของเถรวาทได้อย่าง

ถูกต้อง ร่วมกับภกิษุสงฆ์ในศรีลังกา 

 ในขณะที่จะต้องรักษาการอุปสมบทโดยสงฆ์สองฝ่ายไว้

อย่างเต็มที่ในสภาพที่ท าได้ ในกรณีที่เกิดขึ้น เป็นเหตุผลที่อ่อน

กว่า แต่การอุปสมบทภิกษณุีโดยสงฆ์ฝ่ายเดยีวก็ยังเป็นส่ิงที่ท าได ้

ถึงแม้ว่าเราจะใช้ค าว่า ภกิษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ แต่เมื่อผู้ขอบวช

กล่าวค าขอบวชนั้น เธอขอแก่สงฆ์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ สมัยแรกใน

ประวัติศาสตร์การบวชของภิกษุณีนั้น พระพุทธเจ้าจึงสามารถ

อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ให้การอุปสมบทแก่ผู้หญิงเป็นภิกษุณี 

โดยการให้อุปสมบท ส่ิงที่พระภิกษุสงฆ์ท าคือการรับนางเข้ามา

                                                                                                                                

จีน นิกายธรรมคุปต์ในสมัยศตวรรษที่ ๗ เขียนว่า “ แม้ว่าการอุปสมบท

ภิกษณุีกระท าโดยภกิษสุงฆ์ฝ่ายเดียว ก็ถือว่าใช้ได ้เพราะไม่มีพระวินัยที่

ใดที่พูดเปน็อื่น แต่พระอุปัชฌาย์ต้องอาบตัิเล็กน้อย” อ้างอิงฝ่ายจีนได้มา

จากบทความของภกิษณุีเหิงจิง ในบทความเรือ่ง “การสบืสายการบวชของ

ภิกษณุี การประยกุตฝ์่ายจีนและทเิบต” (Chung Hwa Buddhist journal, 

no.13.2, May 2000) หนา้ ๕๒๓-๕๒๔ 
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เป็นสมาชิกของสงฆ์ และด้วยเหตุที่นางเป็นผู้หญิง นางจึงเป็น

ภิกษุณี และเป็นสมาชิกในภิกษุณีสงฆ์ 

 ตามที่ปรากฏในจลุลวรรค การบวชขั้นต้นโดยภิกษณุีนั้น ก็

เพ่ือให้ผู้ขอบวชตอบปัญหาอันตรายิกธรรม คือขอ้ที่อาจจะเป็น

อุปสรรคในการบวชโดยเฉพาะประเด็นที่จะพิสูจน์ว่านางเป็นหญิง 

เมื่อพระภิกษุถามค าถามเหล่านี้แก่ผู้ขอบวชหญิง นางอายและไม่

ยอมตอบค าถาม เพ่ือจะปรับอุปสรรคตรงน้ี พระพุทธองค์ทรง

แนะน าให้ภิกษุณีสงฆ์เป็นฝ่ายถามค าถามเหล่านี้ให้เสร็จเสียก่อน 

แล้วจึงให้อุปสมบทแก่เธอ จากนั้น จึงน านางมาขออปุสมบทจาก

ภิกษุสงฆ์29 ตามล าดับขั้นตอนเช่นน้ี ภิกษุสงฆ์ก็ยังท าหน้าที่ในการ

ประกอบสังฆกรรมขั้นสุดท้ายในการอุปสมบท ปจัจยัที่อยู่เบื้องหลัง

ครุธรรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเร่ืองของความสมานฉันท์โดยการ

มอบอ านาจอยา่งเป็นทางการให้ภิกษุสงฆ์เมื่อเป็นเร่ืองการ

พิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวกับสงฆ์ เราอาจจะพิจารณาไดจ้ากครุธรรม

ข้อที่ ๖ ที่ก าหนดให้สิกขมานาพึงรับการอุปสมบทจากสงฆ์ทั้งสอง

ฝ่ายเพ่ือให้แน่ใจว่านางได้รับการยอมรับจากภิกษสุงฆ์ด้วย 

 เราจึงอาจจะกลา่วอา้งไดว้่า มีน้ าหนักที่จะตีความวา่ ครุ

ธรรมข้อที่ ๖ นี้ ว่า ในสภาพที่ถือเป็นกรณีพิเศษ ภกิษุสงฆ์อาจจะ

ให้การอุปสมบทโดยสงฆฝ์่ายเดียวได้ เราจึงอนุมานได้ว่า ใน

บริบทที่เป็นกรณีพิเศษเมื่อภิกษุณีสงฆ์ฝา่ยเถรวาทขาดสายไปแล้ว

เช่นน้ี พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ภกิษุสงฆ์สามารถย้อนกลับไปสู่

สมัยที่ยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ และรื้อฟ้ืนพระพุทธานุญาตมาใช้ในการ

ให้การอุปสมบทภกิษุณีโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว ผู้เขยีนต้องขอย้ า

ว่า เป็นการตีความพระวินัย เป็นการตีความอย่างเสรีนิยม แต่ถ้า

หากพระวินัยธรฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่เห็นด้วยกบัการตีความ

เช่นน้ี เราคงต้องขอร้องให้ท่านพิจารณาโดยละเอยีดรอบคอบว่า 

ทรรศนะของท่านน้ัน มีรากฐานมาจากพระวินัยหรือมาจากการ

ตีความจากประเพณีอีกทหีนึ่ง ถ้าเรารักษาทา่ทีที่เปดิเผย และ
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ประนีประนอม ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธ สภาพที่บีบ

คั้นให้ต้องมีการให้อุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ฝา่ยเดียว เพราะที่ท า

เช่นน้ีก็เพ่ือรักษาความปรองดองสมานฉันท์ที่จะปฏิบัติตามพระ

พุทธประสงค์ ขณะเดียวกันก็ยกระดับสถานภาพของผู้หญิงให้ได้

อุปสมบทเป็นภิกษุณ ี

 ยิ่งไปกวา่นั้น หากเราให้ความสนใจกับการใช้ค าในพระ

วินัยเกี่ยวกับการอุปสมบทภิกษุณ3ี0 เราจะสังเกตเห็นว่าพระวินัย

มิได้จ ากัดพิธีกรรมน้ีว่าจะต้องตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่มกีาร

ใช้ค าพูดประเภทว่าจะต้องท าอย่างน้ีเท่านั้น เป็นแบบอื่นไม่ได้ ที่

จริงแล้วภาษาบาลีที่ใช้นัน้ไม่ได้เป็นในรูปค าส่ัง แต่เป็นค าแนะน า

ว่า “ควรท าเช่นน้ี” นอกจากความหมายในเชิงไวยากรณ์แล้ว พระ

วินัยเพียงอธิบายการท าพิธีตามปกติในสภาพการที่ทุกอย่าง

พร้อมสรรพ ในพระวินัยไม่มีที่ใดเลยที่ระบุว่าหากภิกษุณีหมดสาย

ไปแล้ว ห้ามมิให้ยอ้นกลับไปใช้พระพุทธานุญาตเดิมที่ให้

พระภิกษุบวชภิกษุณีตามล าพังเพ่ือสืบสายภิกษุณีสงฆ์ 

 ผู้เขียนเห็นว่า ตรงน้ีเป็นประเด็นส าคัญ หากแม้มีการระบุ

ห้ามไว้ชัดเจน เราก็จะพูดได้ว่าภกิษุกา้วล่วงกฎเกณฑ์ในการ

จัดการบวชภิกษุณีเช่นน้ัน เมื่อไม่มขี้อห้ามเช่นน้ัน ทั้งในพระวินัย

ปิฎกและอรรถกถา การตัดสินว่า หากพระภิกษุสงฆ์จัดการบวช

ภิกษุณีตามล าพังถือวา่เปน็การล่วงละเมิดพระวินัยนั้น ต้องถือว่า 

การตัดสินดังกล่าวเป็นการตีความ และอาจจะเป็นการตีความที่ได้

ยินกันโดยทั่วไปในสมัยนี้ อาจจะเป็นการตีความที่มนี้ าหนักจาก

ประเพณีที่ถือตามกันมา แต่ก็เป็นเพียงการตีความ เราอาจจะต้ัง

ค าถามต่อไปว่า เป็นการตีความที่ไม่ต้องมีการต้ังค าถามเลยหรือ 

ผู้เขียนเอง จะต้องถามวา่การตีความเช่นน้ี เป็นการสะท้อนว่า

พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ให้พระภิกษุท าอย่างน้ีหรือภายใต้

สภาพที่วิกฤตในสมัยของเรา เมื่อปัญหาความเสมอภาคทางเพศ

เป็นประเด็นที่ชาวโลกให้ความสนใจและถอืเป็นคณุค่าที่
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ประชาชนเห็นว่าควรจะมีอยู่ในชีวิตทางศาสนา ผู้เขียนคงจะต้ัง

ค าถามวา่ เราควรจะยึดในการตีความต่อไปหรือ เพราะการกระท า

ดังกล่าว “ย่อมท าให้ผู้ไมศ่รัทธาไม่เกิดศรัทธา และจะเสียศรัทธา

ในหมู่ผู้ศรัทธา”
31 บางทีแทนที่เราจะยอมรับกับสิ่งที่เลวร้ายว่า

ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทหมดไปแล้วอยา่งส้ินเชิง เราควรจะ

พิจารณาว่า ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาทมีสิทธิ หรือแม้กระทั่งมีหน้าที่ที่

จะตีความกฏเกณฑ์เกี่ยวกบัการอปุสมบทภิกษุณีโดยมีความ

ยืดหยุ่น และมีอิสระที่จะท าให้คณะสงฆ์น้องสาวของเรากลับคืนมา 

 พระพุทธองค์เองไม่เคยถือพระวินัยว่าเป็นระบบที่แข็งทื่อเป็น

หิน ไม่สามารถที่จะมีการตีความเพ่ือการปรับเปลี่ยนได้ กอ่นที่

พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทรงสอนหลักการพิจารณาส่ี

ประการในการพิจารณาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบรบิทใหม่ที่พระ

วินัยไม่ได้ครอบคลุมชัดเจน สภาพการณ์ที่ภิกษุสงฆอ์าจจะต้อง

เผชิญหลังจากปรินิพพาน เรียกว่า มหาปเทส ๔ 32หรือแนวทาง

ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก ่

๑. หากเป็นเรื่องที่ตถาคตไม่เคยปฏิเสธ โดยกลา่วว่า “ไม่

อนุญาตในเรื่องน้ี” หากสอดคล้องกับเรื่องที่ไมอ่นุญาต 

ให้ถือว่า ไม่อนุญาต 

๒. หากเป็นเรื่องที่ตถาคตไม่เคยปฏิเสธ โดยกลา่วว่า “ไม่

อนุญาตในเรื่องน้ี” หากสอดคล้องกับสิ่งที่เคยอนุญาต 

ให้ถือว่า อนุญาต 

๓. หากเป็นส่ิงที่ตถาคตไม่เคยอนุญาต โดยกล่าววา่ 

“อนุญาตในเรื่องน้ี” หากสอดคล้องกับเรื่องที่ไม่เคย

อนุญาต ให้ถือวา่ไมอ่นุญาต 

                                                           
31

 Vin II 272-4 

32
 Samantapasatika I 231 



30 

 

๔. หากเป็นส่ิงที่ตถาคตไม่เคยอนุญาต โดยกล่าววา่ 

“อนุญาตในเรื่องน้ี” หากสอดคล้องกับสิ่งที่เคยอนุญาต 

ให้ถือว่าอนุญาต33 

เมื่อพิจารณาตามแนวทางนี้กับค าถามว่าคณะภิกษุสงฆ์ มี

สิทธิที่จะรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์หรือไม่ โดยใช้สองวิธีขา้งต้น เรา

จะเห็นว่า ขั้นตอนการบวชนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธ

องค์ทรงอนุญาตมาแล้ว โดยไม่ขจดัสิ่งใดที่เคยอนญุาต

มาแล้ว วิธีการเช่นน้ีก็ย่อมได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาป

เทสข้อ ๒ และ ๔ 

 เราอาจจะประหลาดใจที่พบว่า เรื่องการรื้อฟ้ืน

ภิกษุณีสงฆ์นั้น ได้เคยมกีารรณรงค์มากวา่ศตวรรษแล้วโดย

ผู้ทรงความรู้ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเถรวาทในประเทศพม่า 

บุคคลที่ผู้เขียนกลา่วถึงน้ี คือ ท่านมิงกุน เชตวัน สะยาดอว์ 

อาจารย์ผู้สอนสมาธิที่มหาสี สยาดอว์และทองปุลุ สะยาดอว์ที่

มีช่ือเสียง เชตวัน สยาดอว์เขียนอรรถกถาเป็นภาษาบาลี 

อธิบายมิลินทปัญหา โดยให้อรรถาธิบายสนับสนุนการบวช

ภิกษุณี ผู้เขียนได้แปลอรรถกถาส่วนน้ีไว้ในภาคผนวกของ

บทความฉบับนี้ งานเขียนนี้ เกิดขึ้นในใจกลางเถรวาทฝ่าย

อนุรักษ์นิยมเม่ือ ค.ศ.๑๙๔๙ เชตวัน สยาดอว์ยืนยนัว่า ภิกษุ

สงฆ์มีสิทธิที่จะรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ที่ขาดหายไป ท่านอธิบาย

ว่า การบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายนั้น ใช้ในกรณีทีย่ังมีภิกษุณี

สงฆ์อยู่ และพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีไดน้ั้น

สามารถใช้ไดใ้นสมัยใดกต็ามในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 

เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้ว ผูเ้ขียนไม่เห็นด้วยกับความคิด

ของเชตวัน สยาดอว์ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อท่านเห็นว่าพระ

พุทธองค์ทรงทราบมาต้ังแต่ต้นแล้วว่าภิกษุณีสงฆ์จะหมดไป

ในอนาคต จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีเพ่ือเป็น

การแก้ปัญหา ผู้เขียนเห็นว่าพุทธานุญาตนี้ อยู่ในบริบททาง
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ประวัติศาสตร์วางไว้เพ่ือให้ใช้ได้ในสมัยพุทธกาล แต่

ผู้เขียนเห็นว่าเราอาจจะเป็นเง่ือนไขทางด้านกฎเกณฑ์ได้

เพ่ือแก้ปัญหาที่เราเผชิญในปัจจุบัน แมก้ระน้ัน ผู้เขียนก็เห็น

ว่า ข้อเขยีนของสยาดอว์เป็นการกระตุ้นให้เราเห็นว่า 

แท้จริงแล้ว ความคิดที่เห็นใจกับการรื้อฟ้ืนภิกษณุสีงฆ์

อาจจะเกิดขึ้นในสายเถรวามต้ังแต่ ๖๐ ปีก่อนแล้วด้วยซ้ า 

ยิ่งไปกวา่นั้น เราจะเห็นจากข้อเขยีนของท่านวา่ ความคิด

ในเรื่องการรื้อฟ้ืนภิกษุณสีงฆ์นั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน

อย่างร้อนแรงในสมัยของท่าน และเป็นไปไดว้่า มีพระภิกษุ

สงฆ์ในพม่าจ านวนหนึ่งที่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 

 อย่างไรก็ตามมาถึงตอนน้ี เรามีภิกษุณีสงฆ์ในศรี

ลังกาแล้ว ค าถามว่าเราจะรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์อย่างไรเป็นอัน

ตกไป ผู้หญิงคนไหนที่ต้องการบวชภิกษุณใีนสายเถรวาทก็

สามารถจะไปบวชได้ที่ศรลีังกา แน่นอน ตอนแรกกต้็องมี

การเตรียมตัวไปตามขั้นตอนของการบวช ในความคิดของ

ผู้เขียน มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรื้อฟ้ืนขั้นตอนของ

การฝึกฝนสิกขมานา เพ่ือเตรียมการอุปสมบทภิกษณุี 

๒. การฝกึอบรมสิกขมานา ในช่วงแรกของบทความน้ี 

ผู้เขียนได้เสนอเหตุผลที่ฝ่ายวินัยธรสายอนุรักษ์นิยมมักจะ

อ้างถึง นั่นคือ ในการบวชภิกษุณีจะต้องผ่านการฝึกเป็น

สิกขมานามากอ่น ผู้ที่มีอ านาจที่จะฝึกฝนสิกขมานา และ

ดูแลให้การฝกึฝนสมบูรณ์จะต้องท าโดยภิกษณุีสงฆเ์ท่านั้น 

เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆก์ารบวชสิกขมานาจึงเป็นไปไมไ่ด้ และ

ไม่สามารถจะผา่นขั้นตอนของการยืนยันวา่ได้ฝกึฝนมาครบ

ก าหนดระยะเวลาแล้ว การให้การอุปสมบทแก่หญิงที่ไม่ได้

ผ่านการฝึกฝนเป็นสิกขมานาจึงไมถู่กต้อง ไม่สามารถที่จะ

รับได้ เช่นน้ีจึงไม่สามารถที่จะมีการอุปสมบทภกิษุณทีี่

ถูกต้องได ้ดังนั้นการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์จึงเป็นเร่ืองทีเ่ป็นไป

ไม่ได้  
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 ผู้เขียนอยากจะพิจารณาประเด็นน้ีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เพราะถ้าความคิดเห็นเช่นน้ีเป็นจริง ย่อมหมายความว่า การ

อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายที่ผ่านมาโดยปราศจากขัน้ตอนการ

ฝึกเป็นสิกขมานายอ่มเป็นโมฆะทั้งหมด ค าถามที่เราก าลัง

พิจารณากค็ือ ขั้นตอนการฝึกฝนเป็นสิกขมานานั้นเป็น

เง่ือนไขที่ส าคัญและจ าเปน็อย่างยิ่งส าหรับการอุปสมบทเป็น

ภิกษุณีหรือไม่ สามเณรีทีไ่ด้รับการอุปสมบทโดยปราศจาก

การฝึกเป็นสิกขมานาอยา่งถูกต้องใช้ได้หรือไม่ ถกูต้องตาม

กฎเกณฑ์หรือไม ่

 ประการแรกเราต้องท าความเข้าใจกันกอ่นว่า พระ

วินัยก าหนดให้ผู้หญิงที่ขอบวชผ่านขั้นตอนการฝึกเป็น

สิกขมานากอ่นที่จะอุปสมบท เง่ือนไขดังกล่าวปรากฏในครุ

ธรรมแปด โดยการอ้างพระวินัยตรงน้ีที่วินัยธรฝ่ายอนุรักษ์

นิยมถือว่าการอปุสมบทจะเป็นที่ยอมรับไดก้็ต่อเมื่อผูข้อบวช

ผ่านเงื่อนไขตรงน้ีมาแล้ว แต่ตรงนี้เราไม่ได้สนใจเร่ือง

บทบัญญัติในพระคัมภีร์ แต่สนใจในค าถามที่วา่ มันถูกต้อง

ตามกฎเกณฑ์หรือไม ่

 กรณีที่ยกมาพิจารณาคือกรณีที่ปรากฏในภิกขุนี

ปาจิตตีย์ ข้อ ๖๓และ ๖๔ ในการให้อุปสมบทแก่หญงิที่ไม่ได้

ผ่านการฝึกเป็นสิกขมานาก็ยังใช้ได้ ตามปาจิตตีย์ดงักล่าว 

อุปัชฌาย์ทีใ่ห้การอปุสมบทต้องอาบัติปาจิตตีย์ ภิกษณุีที่เข้า

ร่วมสังฆกรรมต้องอาบัติทุกกฎ 

แต่การอุปสมบทก็ยังใช้ได้ และผู้ได้รับการบวชกถ็อืว่าเป็น

ภิกษุณีอยา่งสมบูรณ์ ภิกขนุีปาจิตตีย์ข้อที่ ๖๓ ระบุวา่ “หาก

ภิกษุณีให้การบวชแก่สิกขมานาที่ไมไ่ด้ฝึกฝนในอนุธรรม ๖ 

ครบ ๒ ปี เธอต้องอาบัติปาจิตตีย์”34 กรณีนี้มีรายละเอยีดว่า 

 เมื่อสังฆกรรมถูกต้อง เธอให้การบวชโดยเขา้ใจ

ว่าสังฆกรรมถกูต้อง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เมื่อสังฆกรรม
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ถูกต้อง เธอให้การบวชโดยมีความสงสัย (ว่าสังฆกรรม

ถูกต้องหรือไม่) ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เมื่อสังฆกรรมถกูต้อง 

เธอให้การบวชโดยคิดว่าไม่ถูกต้อง ต้องอาบัติปาจติตีย์35 

 เมื่อเข้าใจตามน้ี อุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ใน

การให้อุปสมบทแก่ผู้ขอบวชที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอนุธรรม ๖ 

ประการมาครบ ๒ ป ีมีเง่ือนไข ๓ ประการ คือเมือ่สังฆกรรม

ถูกต้อง เธอรู้ว่าถูกต้อง เธอสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ เธอรู้ว่า

ไม่ถูกต้อง แต่ถา้สังฆกรรมน้ันไม่ถูกต้อง เธอต้องอาบัติกุก

กฎ แม้ว่าเธอเองจะเห็นว่าถูกต้องก็ตาม ที่น่าสนใจกค็ือใน

การให้รายละเอยีดเง่ือนไขทั้งสามประการน้ัน พระวินัย

ไม่ไดใ้ช้ค าว่า “วุฎฐาเปติ” (ถอดถอน หรือยกเลกิ) ส าหรับ

ในกรณีที่ว่านี้ แมจ้ะผ่านญัตติและสวดประกาศแล้ว โดยทาง

เทคนิคจะถือวา่ ไม่มกีารบวช 

 ในเงื่อนไขทั้งสามประการข้างต้น สังฆกรรมยังถือว่า

เป็นสังฆกรรมที่เป็นธรรม 

ซึ่งแปลว่าในสายตาของผูร้วบรวมพระวินัยนั้น การอุปสมบท

นั้นเป็นธรรม และผู้ขอบวชก็ได้รับการบวช เพราะเงื่อนไข

ในครุธรรมข้อที่ ๖ และภิกขุนีปาจิตตีย์เป็นเงื่อนไขที่

พิจารณาจากฝ่ายอุปัชฌาย์ ผู้ให้การบวชที่ต้องอาบติั

ปาจิตตีย์โดยไม่ปฏบิัติตามกฏเกณฑ์ที่วา่มานั้น โดยไม่มีการ

ปฏิเสธสังฆกรรมการบวชที่ท าไปแล้ว ค าอธบิายท านอง

เดียวกันปรากฏในภิกขุนปีาจิตตีย์ข้อ ๖๔ เมื่อภกิษณุีผู้ให้

อุปสมบทแก่สิกขมานาทีย่งัไม่ได้รับสมมติจากสงฆ์ ต้อง

ยอมรับว่ามีความขัดแย้งภายในระหว่าง ๑.ผู้ขอบวชที่

จะต้องผ่านขั้นตอนการฝกึเป็นสิกขมานา และจะต้องได้รับ

สมมติจากสงฆ์ก่อนที่นางจะได้รับอปุสมบท ๒. ความจริงที่ว่า 

การอุปสมบทนั้น กย็ังถือวา่เป็นธรรม แม้ผู้ขอบวชจะไม่มี

องค์ประกอบครบ แต่การที่รักษาเง่ือนไขในการฝึกฝนเป็น
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สิกขมานาไม่ครบ ไม่มีน้ าหนักที่จะปฏิเสธความเป็นธรรม

ของการอุปสมบท เราอาจจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบ

กับปาจิตตีย์ข้อที่ ๖๕ เมื่อภิกษุณีผู้ให้การอุปสมบทแก่หญิงที่

แต่งงานแล้วแต่อายุไม่ถึง ๑๒ ปี ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์เช่นกัน 

แต่การบวชน้ันไม่เป็นธรรม ไม่ถือวา่เป็นการบวช ใน

ปาจิตตีย์ข้อ ๗๑ เมื่อภกิษณุีบวชกุมารีที่อายุไม่ครบ ๒๐ กไ็ม่

มีเง่ือนไข ๓ ประการให้พิจารณา การบวชกุมารีกไ็ม่นับว่า

เป็นการบวช 

 ผู้เขียนยกกรณีเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาเพ่ือแสดงว่า 

พระวินัยไม่ได้ถือวา่ อปุสมบทนั้น ไม่เป็นธรรม ใช้ไม่ได้ แม่

ว่าไม่ครบขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในครุธรรมหรือแม้กระทั่งใน

สุตตวิภังค์ ผู้หญิงที่ได้รับการอุปสมบทโดยไม่ได้เปน็

สิกขมานามากอ่นก็ยังถือว่า การบวชน้ันเป็นธรรม ตราบ

เท่าที่สังฆกรรมการอปุสมบทถูกต้อง เราจะเห็นความเป็นไป

ได้ในทางทฤษฎี แทนที่จะประกาศว่าการอุปสมบทนัน้เป็น

โมฆะ ในสุตตวิภังค์กลับปล่อยให้เป็นไป ตามน้ัน แต่ปรับ

อาบัติกับอุปัชฌาย์และภกิษุณีที่เข้าร่วมสังฆกรรม 

 ตัวอย่างดังกล่าวอาจจะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบใน

กรณีที่ในการจัดพิธีอุปสมบทโดยสงฆ์สองฝ่าย แต่ภกิษุณี

สงฆ์เป็นคนละนิกาย แล้วตามด้วยการบวชโดยภกิษุสงฆ์ฝ่าย

เถรวาท แม้ว่าขั้นตอนน้ีอาจจะไมไ่ด้มาตรฐานที่สูงสุด แต่ก็

น่าจะยอมรับได้ เพราะตอบสนองความต้องการทางพระวินัย

ที่ระบุไว้ในคัมภีร์ และควรจะถือได้ว่าเป็นการอุปสมบทที่

ถูกต้องเป็นธรรม 

 ย้อนกลับไปที่ประเด็นหลักของเรา ในเมื่อการตกลง

การฝึกฝนเป็นสิกขมานาเป็น 

วินิจฉัยของสงฆ์ ในเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์ เรากอ็าจจะถือได้วา่ 

หน้าที่นี้ต้องตกอยู่กับภิกษสุงฆ์ อาจจะดูแปลก แต่ในพระ

วินัยปิฎกเอง เราก็พบว่าในขณะที่พระวินัยยังไม่ได้รวบรวม

โดยสมบูรณ์นั้น แม้ขั้นตอนการแต่งต้ังสิกขมานาไม่ได้
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มาตรฐานก็ยังเป็นที่ยอมรบัได้ ในวสัสปูนายกิกขนัธกะ มหา

วคัค ในบทที่วา่ด้วยการเข้าพรรษา มีข้อความตอนหนึ่งที่

พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้พระภิกษุออกจากที่จ า

พรรษาเมื่อสามเณรีขอร้องให้ “ไปให้การฝึกฝนอบรม”เป็น

สิกขมานา ในขอ้ความตอนน้ีกล่าวว่า 

 “โอ ภิกษ ุสามเณรีนี้ปรารถนาที่จะได้รบัการฝกึฝน 

หากเธอส่งคนมาขอพระภิกษุ โดยกล่าวว่า “ดิฉันปรารถนาที่

จะได้รับการฝึกฝน ขอให้พระอาจารย์มา” เช่นน้ี ภิกษุควร

ไป ในเรื่องที่สามารถท าให้เสร็จภายใน ๗ วัน โดยต้ังใจว่า 

“ฉันจะต้ังใจอบรมส่ังสอนเธอ” แล้วกลับภายใน ๗ วนั”
36

 

 ในสมันตปาสาทิกา ซึ่งเป็นอรรถกถาพระวินัย 

อธิบายในเรื่องที่พระจะลาสัตตาหะ เมื่อภิกษุต้องออกจาก

อารามในระหว่างพรรษา เราจะพิจารณาให้เห็นความ

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ในอรรถาธิบายนี้กล่าวว่า 

ภิกษุอาจจะไปเยี่ยมสามเณรี เพ่ือฝึกฝนอบรมเธอในเรื่อง

สิกขาบท และด้วยเหตุผลอื่น (เช่น เจ็บไข้ อยากจะสึก มีจิต

หวั่นไหว มีมิจฉาทิฏฐิ) นี่เป็นเหตุผล ๕ ประการ (ที่ภิกษุจะ

ไปเยี่ยมเธอได้ในระหว่างพรรษา)37พระอรรถกถาจารย์ ดูจะ

ทอนความส าคัญในบทบาทที่พระภิกษุจะต้องให้การฝึกฝน

อบรมสิกขมานาลงไปเป็นการลาเพ่ือเดินทางในพรรษาใน

กรณีทั่วๆไป แต่สาระในพระวินัยนั้นให้ความส าคัญชัดเจน

ว่า พระภิกษุมีบทบาทส าคญัในการทีจ่ะต้องถ่ายทอดการ

อบรมสิกขมานาแก่สามเณรี เช่นน้ี เราไม่เห็นหรือว่า ใน

ข้อเสนอแนะตรงน้ี ในกรณีพิเศษ ภิกษุสงฆ์เป็นผู้ให้การ

ฝึกฝนอบรมสิกขมานาแกผู่้ขอบวชฝ่ายหญิง อาจจะเป็นพระ

อาจารย์ที่มีอาวโุส ที่มีความสามารถที่จะให้โอวาทแก่ภิกษุณี

ที่สามารถจะเป็นอุปัชฌายใ์ห้แก่สิกขมานา อย่างไรก็ตาม
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ทางเลือกที่ดีที่สุด ก็ควรจะเป็นว่า ผู้ที่เป็นสามเณรีนั้น ควรจะ

ได้รับการฝึกฝนอบรมจากภิกษุณี และฝึกฝนต่อเน่ืองกัน ๒ 

ปี จนกระทั่งเธอมีคุณสมบติัพร้อมที่จะขออุปสมบท 

 ๓. ข้อสุดท้ายก็คือเร่ืองการบรรพชา ฝ่ายอนุรักษ์

นิยมถือว่าภกิษุณีเท่านั้นทีจ่ะให้การบรรพชาแก่สามเณรีได้ 

อย่างไรก็ตามเราควรจะต้ังข้อสังเกตด้วยว่า ในพระวินัยไม่มี

ที่ใดเลยที่ได้ห้ามไว้ว่ามใิห้พระภิกษุให้การบรรพชาผู้หญิง

เป็นสามเณรี การถอืปฏิบติัดังกล่าว ต้องถือว่า เป็นการ

กระท าที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระวินัย แต่เราก็ต้อง

ระมัดระวังที่จะไม่ถือว่าเปน็กฎตายตัวที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งดู

เหมือนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ในฝ่ายเถรวาท ในคมัภรี์

มหาวงศ ์เมื่อพระมหินท์เถระรับสั่งกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติส

สะว่า “พระมหาบพิตร เราให้การบรรพชาแก่สตรีไม่ได้” เรา

พึงระลึกด้วยว่า พระมหินท์พูดในบริบทที่เหตุการณ์ปกติ 

กล่าวคอืเวลานั้น ยังมีภิกษุณีสงฆ์อยู่ พระองค์จึงแนะน าให้

พระเจ้าติสสะส่งฑูตขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าอโศกเพ่ือทูล

นิมนต์พระนางสังฆมิตตาเถรีให้ไปศรีลังกาเพ่ือให้การ

อุปสมบทแก่เหล่าสตรีในราชส านัก ค าพูดของพระองค์จึงไม่

ควรน ามาใช้เป็นข้อตัดสินในทุกกรณใีนทุกสภาพการณ์ อีก

ประการหนึ่งเราต้องระลึกด้วยว่า คมัภรีม์หาวงศ์มไิด้เป็นพระ

วินัย อีกทั้งไม่ใช่อรรถกถา เป็นเพียงต านานของศรีลังกาที่

บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวพุทธเท่านั้น ทั้งในพระวินัยและ

ในอรรถกถาไม่ปรากฏว่ามีการห้ามมิให้พระภิกษุให้การ

บรรพชา แก่สตรี ในการกระท าเช่นน้ัน จะเป็นตัวเลือกที่ไม่

สมบูรณ์นัก แต่ในสถานการณ์ที่เถรวาทไม่มีภิกษุณสีงฆ์ 

ทางเลือกนี้น่าจะยอมรับได้แม้จะต่างไปจากการปฏบิัติใน

เวลาปกติก็ตาม  

 ประเด็นสุดท้ายที่เราต้องเผชิญหน้า โดยที่ผู้เขียนจะ

แตะเพียงเล็กน้อย คือเทคนิคในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ เรา

ต้องตอบค าถามโดยเฉพาะเรื่อง สมควรหรือไม่ที่คณะสงฆ์
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กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเริ่มต้นการอุปสมบทตามล าพัง หรือว่า

ควรจะรอให้ได้รบัการยอมรับจากคณะสงฆ์เบื้องบนที่อยู่ใน

อ านาจ(การปกครอง)เสียก่อน เป็นค าถามที่เปราะบางมาก 

เป็นการน าเราเข้าไปสู่หัวใจของชีวิตนักบวชที่อยูก่นั

เป็นสังฆะ อาจจะเป็นค าถามที่ล้าหลังไปแล้ว เพราะการ

อุปสมบทภิกษุณกี็ได้เริ่มไปแล้ว แม้กระน้ัน ผู้เขียนก็ยังคิดว่า 

เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ จะได้มีหลากหลายแง่มุมสะท้อน

ประเด็นน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าภิกษุณีสงฆ์จะพัฒนาไปอย่าง

สมบูรณ์ สมานฉันท์ปรองดองกับภกิษุสงฆ ์

 เมื่อเริ่มต้นค าถามหนึ่งก็จะน าไปสู่ค าถามอื่นๆ ดู

เหมือนว่าจะหาค าตอบไมไ่ด้ทั้งสิ้น ว่าอ านาจของคณะสงฆ์

ฝ่ายเถรวาทเริ่มตรงไหนและกินเนื้อที่กว้างขวางเพียงใด ใน

การพยายามแก้ปัญหาที่เราต้องเผชิญโดยการยอมรับของ

ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในโลกของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น 

เป็นส่ิงที่ท าไม่ได้ และการคิดว่าจะมีการเลือกต้ังระดบั

นานาชาติในหมู่พระภิกษุเถรวาทด้วยกันก็เป็นส่ิงที่ท าไม่ได้

อีก ถ้าเราจะมีสภาสงฆ์ที่เป็นที่รวมของพระเถระที่ส าคัญใน

ประเทศที่เป็นผู้น าของเถรวาทจะเป็นตัวแทนของเสียงที่

ผู้เขียนเรียกว่าฝ่ายกฎนิยมสายอนุรักษ์ และแทบจะแน่ใจได้

เลยว่า ท่านทั้งหลายจะตัดสินทันทีว่าการอุปสมบทภกิษุณี

เป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ และเพราท่านเหล่านี้ ไม่มีอ านาจอยา่ง

เป็นทางการ ก็จะเป็นปัญหาปลายเปิด วา่คณะสงฆ์เถรวาท

ส่วนใหญ่จะยอมรับเง่ือนไขที่ท่านเหล่านี้ตกลงกันหรือไม่ 

โดยเฉพาะเมื่อท่านตัดสินโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่

สนับสนุนการอุปสมบทภิกษุณีมีโอกาสที่จะเสนอความ

คิดเห็นที่ต่างออกไป ในความคิดของผู้เขียน พระภิกษุที่อยู่

ในสังฆะต่างหากออกไป ควรจะได้สร้างเครือขา่ยของสังฆะ 

ที่มีข้อตกลงในประเด็นนี้ให้มีการยอมรับภายในสังฆะเฉพาะ

ของตน เมื่อมีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเช่นน้ี

ใช้ไม่ได้ผลแล้ว พระภิกษุที่สนับสนุนการอุปสมบทภิกษุณีจึง
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ค่อยพิจารณาการอุปสมบทโดยไม่รอการยอมรับ จากคณะ

สงฆ์อื่น 

 อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะไม่มีส่ิงที่เรียกว่า สงฆ์เถร

วาทนานาชาติที่เป็นเอกภาพ แต่ผู้เขียนเห็นว่า พระภิกษุแต่

ละรูปมีความรับผิดชอบทีจ่ะท าตามความส านึกผิดถกู การ

ตัดสินใจและการกระท า ควรจะได้รับการช้ีน าจากอุดมคติที่

จะพัฒนาเอกภาพของสังฆะที่สมบูรณ์ แม้ว่าสังฆะที่สมบูรณ์

นี้จะเป็นเพียงสังฆะในความคิด บนพ้ืนฐานเช่นน้ี ผู้เขียน

จ าต้องกลา่วว่า เมื่อพระภิกษุกลุ่มหนึ่งตัดสินใจให้การบวช

ภิกษุณีโดยไม่ได้รบัการเห็นชอบจากพระผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์

ที่มีอ านาจที่ตนเองสังกัด หรือไม่ได้รับการยอมรับจากคณะ

สงฆ์กระแสหลัก ก็เป็นการเส่ียงต่อการสร้างความแตกแยก

ทางความคิดในคณะสงฆ์ ทั้งๆที่ไม่ได้มจีุดประสงค์ที่เลวร้าย

ที่จะน าไปสู่สังฆเภท แต่ก็ยังท าให้คณะสงฆ์เกิดความคิดเห็น

ที่ต่างกัน และน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ผู้หญิงที่เข้ารับการ

อุปสมบทมีสถานะเป็นผู้ที่บวชแล้วโดยสมบูรณ์หรือไม่ เช่นน้ี 

ต้องถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่ง โดยยอ่ ผู้เขียนเช่ือว่าเรามี

พ้ืนฐานทางพระวินัยที่เหมาะสมที่จะรื้อฟ้ืนการบวชภิกษุณี

ในฝ่ายเถรวาท และสนับสนุนอย่างยิ่งให้มีการบวชภิกษุณี 

แต่ก็รู้สึกว่าควรท าด้วยความรอบคอบเพ่ือที่จะรักษาความ

เป็นเอกภาพของคณะสงฆไ์ว้ มากกว่าทีจ่ะไปท าให้แตกแยก

ยิ่งขึ้น โดยที่เสียงส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าการบวชนั้นเป็นไป

ไม่ได้ และมีเสียงส่วนน้อยที่ยอมรับว่าภกิษุณีสงฆ์ยังมีอยู่ 

นอกจากนั้นเรายังต้องรักษาสมดุลว่าคณะสงฆ์ส่วนที่รักษา

อ านาจนั้นเป็นส่วนที่พยายามทุกวถิีทางที่จะปิดกั้นการ

เสนอแนะทั้งหลายทั้งปวงให้มีการบวชภิกษุณ ีในกรณีเช่นน้ี 

ผู้เขียนเสนอแนะว่า ผู้ที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีจะต้องเช่ือ

ฟังความส านึกถูกผิดของตนเอง มากกว่าทีจ่ะเช่ือฟังละ

ปฏิบัติตามค าส่ังของพระผู้ใหญ่ที่มีอ านาจสูงขึ้นไปแต่ทั้งน้ี 

ในการกระท าดังกลา่ว ท่านก็ควรที่จะดึงเอาพระผู้ใหญ่มา
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เข้าร่วมในขบวนการด้วย ในศรีลังกา ท่าทขีองพระผู้ใหญ่

ได้เปลี่ยนไปมากในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมานี้ ผู้ที่สนับสนุนการ

บวชภิกษุณีกอ็าจจะน่ังลงพูดคุยกับพระผู้ใหญ่ของตน และ

ต้องมีขันติและพยายามทีจ่ะดึงท่านให้มาเข้าร่วมในลักษณะ

ที่ท่านเองก็จะได้เป็นแรงสนับสนุนด้วยขณะเดียวกันท่านก็

จะต้องไม่เสียศักดิ์ศรี 

บทสรปุ  

 การที่ภิกษณุีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทสูญหายไปนั้น น าเรา

มาสู่สถานการณ์ที่พระวินัยไม่มีระบุไว้ที่ใดชัดเจน เป็น

ธรรมดาอยู่เองที่พระวินัยธร หรือผู้ที่มีอ านาจทางพระวินัย

ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าจะจัดการอย่างไร

ต่อไป ทุกคนล้วนยืนยันว่า ที่ตนคิดนั้นถูกต้องตามพระวินัย 

ผู้เขียนเองเห็นว่า เราไม่สามารถอา่นพระวินัยอย่างตายตัว

ว่า อนุญาตหรือไมอ่นุญาตให้มีการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ ที่จะ

น ามาสู่ข้อสรุปได้ก็เป็นเพียงผลจากการตีความ การตีความ

นั้นมักจะสะท้อนให้เห็นท่าทีของผู้ตีความเอง ซึ่งมาจาก

กรอบความเข้าใจที่ตนเองคิดมากพอๆกับค าพูดจรงิๆที่

ปรากฏตามพระคัมภีร์ที่ตนก าลังตีความ 

 ท่ามกลางความคิดหลากหลายที่เราต้องรับฟัง กลุ่มของการ

ตีความมี ๒ กลุ่มใหญ่ คือฝ่ายอนุรักษก์ับแนวคิดก้าวหน้า ส าหรับ

ฝ่ายอนุรักษ์นั้น ยืนยันวา่สถานภาพของภิกษุณจีะต้องมาจากการ

บวชโดยสงฆ์สองฝ่ายเท่านั้น ภิกษุณีสงฆ์ต้องมาจากฝ่ายเถรวาท 

ในเมื่อไม่มีภิกษุณีฝา่ยเถรวาท และภิกษุณีทีไ่ม่ใช่เถรวาทก็ไม่

สามารถท าหน้าที่ตรงน้ีแทนได้ สายการบวชภิกษณุีเป็นอันว่าไม่มี

ทางรื้อฟ้ืนได้ ส าหรับพวกหัวก้าวหน้าถือวา่ เราสามารถรื้อฟ้ืน

ภิกษุณีสงฆ์ได ้โดยการให้ภิกษุณีจากตะวันออกท าหน้าที่แทน

ภิกษุณีสงฆ์ของเถรวาทแล้วให้ภิกษุสงฆ์ของเถรวาทให้การ

อุปสมบทครั้งสุดท้าย จนกว่าจะเกิดภกิษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทที่จะท า

หน้าที่ได้เอง 
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 ในความเห็นของผู้เขียน ในการตัดสินใจระหว่างแนวคิด

สองแบบที่ว่ามาแล้วนั้น ค าถามที่ควรจะอยูใ่นใจของเราก็คือ 

“พระพุทธเจ้าจะปรารถนาให้พระภิกษุสงฆ์จัดการกบัประเด็นนี้

อย่างไรในสภาพการณ์ปจัจุบันในสมัยศตวรรษที่ ๒๑” หากา

พระองค์จะได้เห็นพวกเรามาคิดปัญหานี้ในขณะน้ี ท่านจะมีพระ

ประสงค์ให้เรายึดถือตามกฏเกณฑ์ที่วางไวจ้นกีดกนัผู้หญิงให้

ออกไปจากแนวทางการบวชเป็นภิกษุณีหรือ หรือว่าพระองค์จะต้อง

การให้เราใช้พระวินัยในลักษณะที่มีเมตตา เอื้อเฟ้ือ และน าเสนอ

ศาสนาที่รักษาหลักการอย่างแท้จริงทั้งความยุติธรรมและไม่มีการ

กีดกันทางเพศ  

 ค าถามเหล่านี้ ไม่มีค าตอบที่จะหาได้ตรงๆในพระคัมภีร์และ

ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดกวา้งให้คิดเอาตามใจชอบ จากพระคัมภีร์เรา

จะเห็นว่า ในการตัดสินปัญหาหลักนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้ทั้งความ

กรุณาและความเท่ียงธรรมในพระวินัยควบคู่กัน เราศึกษาได้ถึง

พฤติกรรมที่ถือเป็นมาตรฐานของคณะสงฆ์ พระองคท์รงพิจารณา

ทั้งความคาดหวังทางวฒันธรรมและสังคมในสมัยของท่าน ในการที่

เราจะแก้ปัญหาของเรา เราจึงควรมีแนวทางการท างานแบบ

เดียวกัน ประการแรกคือ ยึดมั่นในนัยยะของพระธรรม ทั้งในอรรถะ

และพยัญชนะ โดยให้ความส าคัญกับอรรถะมากกว่า อีกดา้นหนึ่งก็

ต้องมีความตระหนักในบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่ครอบคลุม

บริบทนั้นๆ ในประวัติศาสตร์ที่เราอยู่ในยุคนี้ ในสมยัที่เราต้องเป็น

ผู้สร้างอนาคตของพุทธศาสนาด้วยตัวเราเอง เมื่อพิจารณาในแง่มุม

นี ้การรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ เป็นความดีงามจากภายในที่สอดรับกับนัย

ยะของพระธรรม น ามาซึ่งการท าให้พระประสงค์ของพระพุทธองค์

ในการ “เปิดประตูสู่ความเป็นอมตะ” ให้แก่มนุษยชาติ หมายรวม

ผู้หญิงและผู้ชายด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในแง่มุม

ของความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน การมีอยูข่องภิกษณุีสงฆ์เป็น

เครื่องมือที่จะใช้ไดด้ีอยา่งยิ่งในสังคม จะเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้หญิงเข้ามารับใช้พระศาสนาหลากหลายกวา่ที่พระภิกษุสงฆ์ท าได้ 

ทั้งหน้าที่การสอน นักวิชาการ ผู้สอนสมาธิ นักการศกึษา ผู้แนะน า
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ทางสังคม ผู้น าทางพิธีกรรม และบางทีงานที่เป็นเอกลักษณข์อง

ภิกษุณี คอืเป็นผู้น าให้ฝ่ายสตรีด้วยกันเอง การมีภิกษุณีสงฆ์ จะปัก

ธงชัยให้แก่พุทธศาสนาโดยการได้รับการยอมรับจากผู้คนชาวโลก

ที่มีจิตใจอันสูงส่ง ผู้ซึ่งถือว่าศาสนาที่ปราศจากการกีดกันทางเพศ

นั้นเป็นหมายส าคัญว่าศาสนานั้น กลมกลืนกับคณุสมบัติของอารย

ธรรมที่มีในโลกปัจจุบัน 

 


