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บทคัดยอ 
 ในเบื้องตนบทความนี้จะแสดงใหเห็นลักษณะและขอบกพรองของการนําพุทธทํานายเรื่อง 
“พรหมจรรยไมต้ังอยูนาน” ซึ่งเปนขอความที่มีปรากฏอยูในพระไตรปฎก มาใชเปนขออางหนึ่งใน
การถกเถียงปญหาการบวชภิกษุณีในสังคมไทย ของทั้งฝายที่ไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีซึ่งเชื่อ
วาพุทธทํานายนี้เปนพุทธพจนแท และฝายที่เห็นดวยกับการบวชภิกษุณีที่พยายามปฏิเสธวาพุทธ
ทํานายนี้ไมใชพุทธพจนแท ตอจากนั้นผูเขียนจะไดเสนอแนวทางการเขาใจพุทธทํานายดังกลาวนี้
เสียใหม ภายใตการเขาใจอยางใหมนี้ พุทธทํานายจะดํารงอยูในฐานะคําเตือน ดังนั้น ถึงแม
ยอมรับวาขอความพุทธทํานายนี้เปนพุทธพจนแท ฝายที่ไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีก็จะไม
สามารถนําพุทธทํานายนี้ไปใชเปนขออางเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณีไดอีกตอไป    
  
ABSTRACT  

Initially, this paper aims to expose the faults and weaknesses of the often cited 
Buddha’s Prophecy “Brahmacarya will not last long”, which appears in the Tipitaka, as 
one argument against bhikkhuni ordination in Thai society. Basically, there are two 
groups - the pro-bhikkhuni group and the anti-bhikkhuni group. The anti-bhikkhuni group 
does not agree with the ordination of bhikkhunis and claims the prophecy to be genuine. 
The opposing group, the pro-bhikkhuni group, supports the ordination of bhikkhunis and 
claims the prophecy to be ungenuine. Moreover, I propose a new understanding of this 
contested passage. With this new view, the Buddha’s word will be understood as a 
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warning. Therefore, even though the prophecy is genuine it can no longer be used by 
the anti-bhikkhuni group in their argument against bhikkhuni ordination. 

 
บทนํา 
 เมื่อกลาวถึงปญหาเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมพุทธแบบไทยที่นับถือนิกายเถรวาทเปน
กระแสหลัก เราจะพบวามีทัศนะที่มีตอปญหานี้แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่สนับสนุนที่จะใหมี
การบวชภิกษุณี และอีกฝายที่ไมเห็นดวยที่จะใหมีการบวชภิกษุณี แลวหากถามตอไปถึงเหตุผลที่ทั้ง
สองฝายหยิบยกขึ้นมาเปนหลักฐานหรือขออางเพื่อสนับสนุนทัศนะของตน ขออางหนึ่งในจํานวน
หลายๆ ขออางที่เรามักจะไดยินอยูบอยครั้งคือ ขออางเรื่องพุทธทํานายที่วาถาหากผูหญิงไดบวช
เปนภิกษุณีแลวจะทําใหอายุของพุทธศาสนาสั้นลง พุทธทํานายเรื่อง “พรหมจรรยไมต้ังอยูนาน” 
ที่วานี้มีปรากฎอยูในพระวินัยปฎก  เลาวาครั้งนั้นพระพุทธองคมีพระดํารัสกับพระอานนท 
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 7, 2521: 258-259) ความวา  
 

ดูกรอานนท ก็ถาสตรีจักไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจักตั้งอยูไดนาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยูได
ตลอดพันป ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว บัดนี้ พรหมจรรยจักไมต้ังอยูไดนาน สัทธรรมจักตั้งอยู
ไดเพียง 500 ปเทานั้น ดูกรอานนท สตรีไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเปนพรหมจรรยไมต้ังอยูไดนาน เปรียบเหมือน
ตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายนอย ตระกูลเหลานั้นถูกพวก
โจรผูลักทรัพยกําจัดไดงาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลง
ในนาขาวสาลีที่สมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไมต้ังอยูไดนาน อีกประการหนึ่ง 
เปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นไมต้ังอยูไดนาน ดูกร
อานนท บุรุษกั้นทํานบแหงสระใหญไวกอน เพื่อไมใหน้ําไหลไป แมฉันใด 
เราบัญญัติครุธรรม 8 ประการแกภิกษุณี เพื่อไมใหภิกษุณีละเมิดตลอด
ชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน 
 

 ฝายที่ไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีไดหยิบยกขอความขางตนนี้ข้ึนมา เพื่อใชเปนขออาง
สนับสนุนขอสรุปวาทําไมจึงไมควรใหมีการบวชภิกษุณี โดยพยายามอธิบายวาจากขอความนี้จะ
เห็นไดชัดวาจริงๆ แลวพระพุทธองคไมประสงคจะใหสตรีไดบวชในพุทธศาสนา ดวยเหตุวาถาบวช
แลวจะทําใหอายุพุทธศาสนาสั้นลง จนทําใหพระองคตองทรงบัญญัติขอปฏิบัติอันยิ่งยวด(คุรุ
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ธรรม 8) ไวใหภิกษุณีถือปฎิบัติ มีนัยยะเปนการคุมกําเนิดภิกษุณีไปในตัว (ทองยอย แสงสินชัย 
และชํานาญ นิศารัตน, 2544: 52-53) 
 สวนอีกฝายหนึ่งที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีก็ไดโตแยงขออางดังกลาวดวยขออางอกีชดุหนึง่ 
สรุปสาระสําคัญไดวาขอความที่ยกมานั้นไมใชพุทธพจนที่แทจริง หากแตเปนขอความที่เกิดจาก
อคติของผู บันทึกในยุคนั้นที่มีตอสตรี  พรอมกันนั้นก็ไดพยายามอางการศึกษาขอมูลทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหเห็นวา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรไมเปนไปตามขอความที่อีกฝายอางวา
เปนพุทธทํานาย ดังนั้นขอความนี้จึงไมอาจเปนพุทธพจนที่แทจริงได ขอใหพิจารณาความเห็นของ
ภิกษุณีธัมมนันทา (ขณะนั้นยังเปนสามเณรี) ดังตอไปนี้ 
 

 โชคดีที่ขณะนี้ พ.ศ. 2544 แลว หางจากเวลาที่บันทึกมาหลายพันป 
และเราก็อยูในฐานะที่จะตัดสินไดชัดเจนวา คําพูดดังกลาวเกิดขึ้นดวย
อคติที่มีตอเพศหญิง ทั้งยังไมสอดคลองกับหลักการของพุทธศาสนาอีก
ดวย เราไดศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร ในความเปนไปของคณะสงฆ
ทั้งสองฝายในอินเดียวาเจริญรุงเรืองควบคูกันไป ในสมัยของพระเจา
อโศกมหาราชประมาณ พ.ศ. 300 เมื่อพระนางสังฆฆมิตตาเถรี และ
คณะภิกษุสงฆเดินทางไปศรีลังกา เพื่อประดิษฐานภิกษุณีสงฆที่นั่น และ
คณะภิกษุณีสงฆก็ไดรับการอุปถัมภจากสถาบันกษัตริยรุงเรืองตอไปนับ
พันป 
 ในประเทศอินเดียเองนั้นมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีที่แสดงวาภิกษุณีสงฆมีอยูจนถึงพุทธศตวรรษที่ 15-16 
ยกตัวอยางเชน ศิลาจารึกที่พบที่พุทธคยา... 
 มีประเด็น 2 ประเด็นที่เราควรแกการสนใจในตอนนี้ ประเด็นแรกคือ
ปจจุบันเราไดดําเนินมาจนถึง พ.ศ. 2544 แลว พุทธศาสนาก็ยังคง
รุงเรืองอยู ไมเฉพาะในตะวันออกแตยังไปเจริญในตะวันตกอีกดวย 
ประเด็นที่สองใหสังเกตวาเวลาที่คณะภิกษุณีสงฆส้ินไป ทั้งในอินเดียและ
ศรีลังกานั้น คณะสงฆสูญสิ้นไปพรอมๆ กันทั้งสองฝาย พิสูจนใหเห็นวา 
พุทธทํานายที่วาเมื่อรับผูหญิงเขามาในคณะสงฆแลวพระศาสนาจะยืน
ยาวเพียง 500 ป เกิดจากอคติของผูบันทึก และพยายามหาความหนัก
แนน โดยการอางวาเปนพุทธทํานาย (สามเณรีธัมมนันทา, 2544: 121-
124) 
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 จากจุดแยกของทัศนะที่สุดขั้วทั้งสองฝาย คือ ทัศนะที่บอกวา “ใชพุทธพจนอยางแนนอน” 
และ “ไมใชพุทธพจนอยางแนนอน” เมื่อเรานํามาเปนจุดตั้งตนของการพิจารณา เราจะเริ่มเห็น
ปญหาที่ซับซอนยิ่งขึ้น เมื่อตองตัดสินวาทัศนะไหนถูก (ระหวางใชพุทธพจนและไมใชพุทธพจน) 
แลวยิ่งตองผูกโยงเขากับเร่ืองอื่นๆ คือ การตรวจสอบขอมูลเชิงประวัติศาสตร ซึ่งเปนเรื่องที่ยากตอ
การหาขอสรุปอันเปนที่ยอมรับไดของทั้งสองฝาย ในทัศนะของผูเขียนคอนขางไมเห็นดวยกับทาที
การปฏิเสธพุทธทํานายวาไมใชพุทธพจนของฝายที่เห็นดวยกับการบวชภิกษุณี ดวยผูเขียนคิดวา
เปนการแกปญหาที่ไมตรงจุด (อยางไรนั้นจะไดแสดงใหเห็นตอไป) หากเปนแตเพียงการเลี่ยง
ปญหาโดยการโยนใหเปนเรื่องอื่น(ขอเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร)ที่ตรวจสอบไดยากขึ้นไปอีก2 
สุดทายแลวจึงรังแตจะใหปญหานี้พอกพูนขึ้นและถูกแขวนไวใหเปนปญหาอยูอยางนั้น ดวยเหตุที่
ไมสามารถหาขอสรุปใดๆ ได  
 ดังนั้นจากสถานการณดังกลาว ในบทความนี้ผูเขียนจึงตองการเสนอแนวทางการเขาใจ
พุทธทํานายนี้เสียใหม โดยจะไมอาศัยวิธีอธิบายเชิงประจักษในทางประวัติศาสตรมารวมดวยแต
อยางใด กลาวคือตามแนวการเขาใจอยางใหมนี้จะยังคงยอมรับวาพุทธทํานายนี้เปนพุทธพจนที่
แทจริง แตอยางไรก็ตามผูเขียนจะพยายามแสดงใหเห็นตอไปวา ถึงแมจะยอมรับวาพุทธทํานายนี้
เปนพุทธพจนแท เราก็จะไมสามารถนําพุทธพจนนี้ไปใชเปนขออางเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณีไดอีก
ตอไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การอางเหตุผลเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณี(ของฝายที่ไมเห็นดวย
กับการบวชภิกษุณี)จะไมสามารถตั้งอยูบนพื้นฐานของการยอมรับพุทธทํานายวาเปนพุทธพจนที่
แทได  
 ดวยจุดประสงคขางตนนี้ ผูเขียนจะขอเริ่มการอภิปรายโดยการทําความเขาใจโครงสราง
การอางเหตุผลของทั้งสองฝาย พรอมกันนี้ก็จะไดพยายามชี้ใหเห็นถึงขอสังเกตบางประการที่
อาจจะเรียกไดวาเปนจุดบกพรองที่เกิดขึ้นตามมา แลวตอจากนั้นจะไดเสนอแนวทางการเขาใจพุทธ
ทํานายนี้เสียใหม โดยหวังที่จะใหเปนขอเสนอหนึ่งซึ่งทุกๆ ฝายอาจยอมรับไดรวมกัน   
 
ลักษณะและขอบกพรองของการอางเหตุผลเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธ “ความเปน
พุทธพจน” ของพุทธทํานาย 
 ปญหาที่เรากําลังถกเถียงกันอยูนี้เร่ิมตนจากฝายที่ไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีไดหยิบ
ยกเอาขอความในพระไตรปฎกเรื่องพุทธทํานาย “พรหมจรรยไมต้ังอยูนาน” มาเปนขออางเพื่อ
                                                 
 2 แตทั้งนี้ผูเขียนก็มิไดปฏิเสธอยางสิ้นเชิงตอแนวความคิดที่วาในพระไตรปฎกซึ่งมีการสืบทอดกันมา
อยางยาวนานนั้นอาจมีทัศนะของคณาจารยหรือคนรุนหลังที่ไมใชพุทธพจนเจือปนเขามาอยูบาง ทาทีของผูเขียน
เปนแตเพียงไมอยากใหดวนสรุปหรือปฏิเสธขอความในพระไตรปฎกงายหรือเร็วจนเกินไปนัก เพียงขอความนั้นๆ 
ไมเขากับวิถีทางหรือส่ิงที่ตนตองการอาจจะดวยความตั้งใจหรือไมก็ตาม 
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ยืนยันพุทธประสงควาอันที่จริงแลวพระพุทธองคไมตองการที่จะใหสตรีมาบวชในพุทธศาสนา หาก
พิจารณาใหดีเราจะเห็นไดวาการอางเหตุผลของฝายที่ไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีดังกลาวนี้ มี
ลักษณะเปนการนํา “ขอความเรื่องพุทธทํานาย” ซึ่งมีปรากฏอยูในพระไตรปฎกไปผูกโยงเขากับ 
“พุทธประสงค” โดยการใชความนาเชื่อถือหรือความศักดิ์สิทธิ์ของ “ความเปนพุทธพจน” มาเปน
ส่ือกลางหรือตัวเชื่อมประสาน กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนการนํา “ความเปนพุทธพจน” มาสนับสนุน
หรือสรางความนาเชื่อถือให “ขอความเรื่องพุทธทํานาย” เพื่อสรุปวาพระพุทธเจามีพระประสงคตอ
เร่ืองนี้อยางไร อาจเขียนเปนแผนภาพเพื่อใหเห็นโครงสรางการอางเหตุผลชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  
 
 ขอความเรื่องพุทธทํานาย    พุทธประสงค 
       (ที่จะไมใหสตรีบวชในพุทธศาสนา) 
 
 ความเปนพุทธพจน 
 
 สวนในฝายที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีก็ไดอางเหตุผลเพื่อโตแยงฝายคัดคานการบวช
ภิกษุณีเชนเดียวกัน โดยอาศัยขอเท็จจริงเชิงประวัติศาสตรมาอธิบายวาขอความพุทธทํานายที่วานี้
ไมใชพุทธพจนที่แทจริง การปฏิเสธ “ความเปนพุทธพจน” เชนนี้ก็เพื่อทําลายความนาเชื่อถือของ 
“ขอความเรื่องพุทธทํานาย” การอางเหตุผลของฝายนี้จึงเปนการแยงที่ “ความเปนพุทธพจน” เปน
การตั้งคําถามใหมใหตองพิจารณา (คือคําถามที่วา “ขอความที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกเรื่องพุทธ
ทํานายเปนพุทธพจนที่แทจริงหรือไม” ซึ่งฝายนี้เองก็พยายามตอบแลววา “ไมใช”) เมื่อพุทธทํานาย
ไมใชพุทธพจน ในที่สุดขอสรุปที่จะไมใหมีการบวชภิกษุณีซึ่งเชื่อกันวาเปน “พุทธประสงค” ของพุทธ
ทํานายนี้ก็จะพังทลายลงดวยเชนกัน  
 หากสังเกตโครงสรางการอางเหตุผลขางตนใหดี เราจะเห็นไดวา “ความเปนพุทธพจน” กับ 
“พุทธประสงค” เปนคนละสวนกัน ดังนั้นอันที่จริงแลวการยืนยันขอความพุทธทํานายดวยความเปน
พุทธพจนจึงไมจําเปนที่จะตองนําไปสูขอสรุปที่วา พระพุทธเจามีพระประสงคที่ไมตองการใหสตรีมา
บวชในพุทธศาสนาเสมอไป และก็เชนเดียวกันในทางตรงขาม การปฏิเสธขอความพุทธทํานายก็
ไมไดนําไปสูขอสรุปวา พระพุทธเจามีพระประสงคจะใหสตรีบวชในพุทธศาสนา ตรงนี้เราจึงอาจ
สรุปเปนความเขาใจเบื้องตนรวมกันไดวา “ความเปนพุทธพจน” นั้นจริงๆ แลวมิไดเปนตัวชี้บอก
ความเปน “พุทธประสงค” วาตองเปนอยางนั้นอยางนี้แตอยางใดเลย  
 ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงเห็นวา การอางเหตุผลเพื่อโตแยงฝายคัดคานการบวชภิกษุณีของฝายที่
สนับสนุนใหมีการบวชภิกษุณีนั้นจึงยังเปนวิธีการที่ไมตรงประเด็นดีนัก เพราะปญหาที่แทจริงก็
ยังคงอยู กลาวคือถาพุทธทํานายนี้ไมใชพุทธพจนจริง อยางมากที่สุดฝายสนับสนุนการบวชภิกษุณี
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ก็พูดไดแตเพียงวา ขอความนี้ไมสามารถนํามากลาวอางเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณีได สวนพุทธ
ประสงคเกี่ยวกับการบวชภิกษุณีนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองนําเงื่อนไขอื่นๆ อีกมาประกอบการ
พิจารณาซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากตอการเขาใจพุทธประสงคที่แทจริง อีกทั้งนอกจากการโยน
พุทธทํานายใหเปนเรื่องขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรจะนําไปสูความยุงยากในการตรวจสอบแลว 
การดวนปฏิเสธพุทธทํานายวาไมใชพุทธพจนไวแลวตนแตตนอาจนําไปสูการสูญเสียโอกาสเพื่อ
เขาใจขอพระธรรมคําสอนที่พระพุทธองคตองการตักเตือนแกพวกเราชาวพุทธก็เปนได 
 แตอยางไรก็ตามในกระบวนการอางเหตุผลของทั้งสองฝายที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันและ
นําไปสูขอสรุปที่ตางกันเปนคนละขั้วนั้น  ก็ยังมีส่ิงหนึ่งที่เหมือนกันอยู กลาวคือทั้งสองฝายตาง
ยอมรับความเขาใจพื้นฐาน(presupposition) ที่มีรวมกันไวกอนวา “ขอความพุทธทํานายนี้เปนการ
แสดงพุทธประสงคเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณี” เมื่อมีการยอมรับเชนนี้ตามการตีความของฝายที่ไม
เห็นดวยกับการบวชภิกษุณี อีกฝายหนึ่งที่สนับสนุนใหมีการบวชภิกษุณีจึงตองออกมาปฏิเสธความ
เปนพุทธพจน(โดยใชขอมูลเชิงประวัติศาสตร) ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหอีกฝายนํามาใชเปนขออางไดนั่นเอง 
 
ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับเกณฑการวินิจฉัย “ความเปนพุทธพจน”  
 จากการอภิปรายที่ผานมาจนถึงตรงนี้ ดูเหมือนวา “การเขาใจพุทธทํานายเรื่องพรหมจรรย
ไมต้ังอยูนาน” จะประกอบไปดวย 2 ประเด็นปญหาหลัก ไดแก 
  1. ขอความพุทธทํานายเปนพุทธพจนจริงหรือไม 
  2. ขอความพุทธทํานายมีพุทธประสงคอยางไร 
 เราจะเห็นไดชัดวาทั้งฝายที่สนับสนุนและคัดคานการบวชภิกษุณี จะมุงความสนใจของการ
ถกเถียงไปที่ประเด็นแรกมากกวา สวนประเด็นที่สองนั้นทั้งสองฝายมีคําตอบที่ยอมรับรวมกันอยู
กอนแลวอยางไมคลางแคลงสงสัย(วาขอความพุทธทํานายนี้เปนการแสดงพุทธประสงคเพื่อไมใหมี
การบวชภิกษุณี) จึงไมตองถกเถียงกันอีกตอไป  
 ในประเด็นปญหาขอที่หนึ่ง การที่จะบอกวาขอความใดที่ปรากฏอยูในคัมภีรเปนพุทธพจน
หรือไมเปนพุทธพจน  ในหลายๆ กรณีไมใชส่ิงที่จะกระทําไดโดยงายและยิ่งแหลงที่อยูของขอความ
นั้นๆ เปนพระไตรปฎกซึ่งถือกันวาเปนแหลงบันทึกพุทธวจนะที่นาเชื่อถือที่สุดแลว การที่จะบอกวา
ขอความนั้นๆ เปนพุทธพจนหรือไมแลวละก็จึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณากันดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวังอยางยิ่ง แตกระนั้นโดยหลักทั่วๆ ไป ผูศึกษาพุทธศาสนาอยางเปนวิชาการโดยสวนใหญ
ก็นาจะยอมรับรวมกันไดวา ไมใชขอความที่มีอยูในพระไตรปฎกทั้งหมดที่จะเชื่อถือไดวาเปนพุทธ
พจนแท และยิ่งในพระไตรปฎกเองก็ไดใหหลักในการวางทาทีตอตัวคัมภีรไวแลวดวยเชนเดียวกัน 
หลักการที่วานี้มีปรากฏอยูใน “กาลามสูตร” (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 20, 
2521: 225-232) โดยเฉพาะขอที่ 4 ทานวา “มา ปฎก สัมปทาเนน” คือ อยารับถือเอาดวยเหตุที่วามี
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อางในปฎก คําวาปฎกในที่นี้ก็คือส่ิงที่เราเรียกวาตําราหรือคัมภีรนั่นเอง แตการบอกวา “อยารับเอา” 
นี้มิไดไมใหเขาไปเกี่ยวของเสียเลย หากเปนแตเพียงการเตือนวาสิ่งเหลานี้ควรเขาไปเกี่ยวของอยาง
ใครครวญ โดยการใชสติปญญา รูจักหาสิ่งอันเปนประโยชน รูจักแยกสวนที่เปนแกนออกจาก
เปลือก มิใชใหเชื่ออยางชนิดสงสัยไมได 
 เราจะเห็นไดชัดวา พุทธศาสนากําหนดทาทีของพุทธศาสนิกชนที่ควรมีตอตัวคัมภีรไว
อยางไร ดังนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงมีความชอบธรรมอยางยิ่งตอการสงสัยตัวบทในคัมภีร
หรือแมแตในพระไตรปฎกเอง แตอยางไรเสียการสงสัยนั้นตองมีปญญากํากับอยูดวยเสมอ 
กลาวคือมิใชสงสัยอยางไมมีเหตุผล หรือเลือกที่จะสงสัยแตส่ิงที่ไมเขากับทิฐิของตน และเลือกที่จะ
เชื่อในส่ิงที่เขาไดกับทิฐิของตน ซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกับหลักกาลามสูตรในขอที่ 8 “มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺ
ขนกฺขนฺติยา” คืออยารับถือเอาเหตุเพราะมันเขาไดกับทิฐิของตนอีกเชนเดียวกัน 
 เมื่อมีการถกเถียงกันวาขอความใดเปนพุทธพจนแทหรือไม หลักเกณฑที่นักวิชาการหรือ
ฝายตางๆ มักนํามาใชอาจมีดวยกัน 2 ประการ คือ  
 1. หลักเกณฑเชิงขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เชน การใชหลักฐานทางโบราณคดี เปนตน 
 2. หลักเกณฑการสอดคลองกับธรรมวินัยหรือเอื้อตอการดับทุกขหรือไมอยางไร 
 ในกรณีการเขาใจพุทธทํานายอันเปนประเด็นปญหาหลักของการอภิปรายในบทความนี้ 
หลักเกณฑขอที่หนึ่งไดถูกนํามาใชโดยฝายที่สนับสนุนใหมีการบวชภิกษุณี แลวไดขอสรุปออกมาวา
พุทธทํานายนี้มิใชพุทธพจนแท หากแตเปนสิ่งที่เพิ่มเติมข้ึนมาภายหลัง ในทัศนะของผูเขียน
คอนขางไมเห็นดวยกับการใชเกณฑนี้ (เฉพาะสําหรับกรณีพุทธทํานายนี้ สวนกรณีอ่ืนจะเห็นดวย
หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองพิจารณาตางหากเปนกรณีไป)ดวยเหตุวาอาจมีขอบกพรองอยูหลาย
ประการดังที่ไดพยายามแสดงใหเห็นในหัวขอที่ผานมา สวนหลักเกณฑขอที่สอง ในกรณีพุทธ
ทํานายนี้ เทาที่สืบคนดูเหมือนวาจะยังไมมีผูใดเลยของทั้งสองฝาย ทั้งที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
การบวชภิกษุณีจะออกมาพิจารณากันอยางจริงจัง   
 หลักเกณฑการสอดคลองกับธรรมวินัย หรือเอื้อตอการดับทุกขหรือไมนี้ อันที่จริงพระพุทธ
องคไดประทานไวแลวอยางชัดเจน เปนที่รูจักกันดีในนามวาหลัก “มหาปเทสสี่” (พระไตรปฎก
ภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 21, 2521: 195-197) กลาวโดยสรุปถามีผูอางวาไดยินไดฟงมาจาก 
  1. พระพุทธองค (พุทธาปเทส) 
  2. พระสงฆ (สังฆาปเทส) 
  3. พระเถระจํานวนมาก (สัมเพหุลัตเถราปเทส) 
  4. พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง (เอกกะเถราปเทส) 
 ทั้งสี่ขอนี้ ในทุกกรณีตองผานเกณฑการเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยไดจึงจะนาเชื่อไดวา
เปนขอคําสอนของพระพุทธองค แมแตกรณีแรกซึ่งมีผูอางวาไดฟงมาหรือรับมาเฉพาะพระพักตร
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พระผูมีพระภาค แตหากเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยไมไดก็ใหสรุปวามิใชคําสอนของพระพุทธองค
ตองถือวา “บุคคลผูนั้นรับมาผิด”  
 พุทธทาสภิกขุเปนอีกทานหนึ่งที่ไดใหหลักเกณฑการพิจารณาความเปนพุทธพจนไว ซึ่ง
ผูเขียนคิดวาโดยเนื้อหาสาระแลวก็ไมไดตางจากหลักมหาปเทสสี่ดังที่กลาวแลวนี้เลย เปนแตเพียง
การนํามาอธิบายใหมดวยภาษาที่เขายุคเขาสมัยกับปจจุบันเทานั้น ทานพุทธทาสไดเร่ิมเปด
ประเด็นโดยการกลาวถึง การศึกษาตัวบทในพระไตรปฎกเปรียบไดกับการขุดเพชร แลวเครื่องมือใน
การขุดเพชรก็คือหลักกาลามสูตร พุทธศาสนิกชนควรยึดหลักกาลามสูตรไวใหมั่น “คําสอนทั้ง 10 
ขอนี้แหละเรียกวาเสรีในการนับถือธรรมมาเปนที่พึ่งของตน” (พุทธทาสภิกขุ, 2549: 13) และทานยัง
ไดบรรยายลักษณะของพระไตรปฎกอันเปนที่อยูของเพชรไวอีกดวยวา 
 

เพชรในพระไตรปฎกนั้นมีอยู คือส่ิงที่จะดับทุกขไดในฐานะที่เปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนามีอยูอยางสมควรจะเรียกวาเพชร แลวแถมยังมีเครื่องมือ
สําหรับขุดเพชรในพระไตรปฎก นั่นเอง มีหีบ มีลัง มีกลอง มีผอบที่จะใส
เพชร ลวนมีอยูในพระไตรปฎก แมกระทั้งกระสอบ หรือกระดาษ หรือ
เชือกถัก ที่จะหอหุมหีบหรือกลองเหลานั้น ขอใหรูจักพระไตรปฎกใน
ลักษณะอยางนี้วามีเพชรอยูในพระไตรปฎก มีเครื่องมือขุดอยางครบถวน 
มีภาชนะสําหรับจะใสและหอหุม อยูอยางครบถวน เห็นไหมวาใน
พระไตรปฎกนี้ สวนไหนเปนอะไร อยางไร เทาไร เพียงไร จะไดถือเอา
อยางถูกตอง ตรงตามที่ควรจะถือเอา มิฉะนั้นกลัววา จะไปถือเอาผืน
กระสอบหอชั้นนอก ไมเขาถึงแมแตหีบที่ใสเพชรไว แถมยังไมมีเครื่องมือ
ขุดหาเพชร แลวจะหาเพชรไดที่ไหน ฉะนั้นจึงขอรองใหสนใจเรื่องนี้ใหมาก 
อยาเพิ่งเขาใจไปวา เปนเรื่องหยาบคาย รุนแรง จวงจาบพระไตรปฎก 
แมแตประการใดเลย (พุทธทาสภิกขุ, 2549: 22) 
 

 การที่มหาปเทสสี่แนะใหเรายึดหลัก 4 ประการโดยเทียบเคียงสอบสวนดูกับพระธรรมวินัย
และการที่ทานพุทธทาสแนะใหเราขุดเพชรในพระไตรปฎกดวยทาทีของหลักกาลามสูตร ทั้งสอง
แนวทางโดยสาระสําคัญแลวก็ลวนแตกําลังแนะใหเรา มีทาทีตอขอความในพระไตรปฎกหรือที่มา
แหงความรูอ่ืนใดที่อางวาเปนคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปนพุทธพจนดวยความสงสัยอยางใช
ปญญา คือยังไมเชื่อหรือปฏิเสธในทันที แตตองนํามาเทียบเคียงดูวาเขากับพระธรรมวินัยหรือคํา
สอนอันเปนเพชรที่อยูในพระไตรปฎกหรือไม 
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 คําสอนที่เรียกวา “พระธรรมวินัย” ของพุทธศาสนามีอยูอยางมากมายแตทั้งหมดก็สามารถ
ประมวลลงไดที่เร่ืองเดียวคือเร่ืองของการดับทุกข   
 

พุทธศาสนาหรือพุทธรรม คือระบบความรูที่ไดมาดวยการตรัสรูของ
พระพุทธเจา ระบบความรูนี้อาจพูดถึงสิ่งตางๆ มากมาย แตทั้งหมดก็
สามารถประมวลลงที่เร่ืองเดียวกัน คือเร่ืองการดับทุกขในชีวิตมนุษย ใน
การชี้ใหเห็นวาทุกขคืออะไร ทุกขมีสาเหตุมาจากไหน ถาประสงคจะดับ
ทุกขตองปฏิบัติอะไรบาง พระพุทธเจาไดทรงอธิบายใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางธรรมชาติของมนุษยกับสภาวะพื้นฐานที่สําคัญสามประการ คือ 
ความไมเที่ยง ความเปนสิ่งที่ไมอาจต้ังมั่นคงที่อยูไดตลอดไป และสภาวะ
ที่มิอาจเรียกไดวาเปนตัวตน เพราะบังคับใหเปนอยางนี้อยางนั้นไมได 
นอกจากสภาวะพื้นฐานสามประการนี้ ธรรมชาติของมนุษยยังสามารถ
อธิบายใหเห็นความสัมพันธกับกระบวนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย กระบวน
ธรรมเหลานี้จะถูกบรรยายเอาไวภายใตหลักธรรมเรื่องอื่นๆ ไป เชน 
หลักปฏิจสมุปบาท หลักไตรวัฏฏ เปนตน หลักธรรมอันหลากหลายเหลานี้
ทรงแสดงเพื่อใหมนุษยไดศึกษาสําหรับนําไปแกปญหาคือความทุกขใน
ชีวิต (สมภาร พรมทา, 2548: 572-573) 

 
 กลาวโดยสรุปตามหลัก “มหาปเทสสี่” และขอเสนอเรื่อง “การขุดเพชรในพระไตรปฎก” 
ของทานพุทธทาส อันที่จริงก็คือการใชหลักเกณฑการสอดคลองกับธรรมวินัยหรือเอื้อตอการดับ
ทุกขหรือไมอยางไร ไปตรวจสอบขอความในพระไตรปฎกเพื่อตอบคําถามวาขอความนั้นๆ เปนพุทธ
พจนหรือไม เราจะพบไดวาหลายๆ ขอความในพระไตรปฎกไมสอดคลองกับเกณฑที่วานี้ เชนที่ทาน
พุทธทาสไดยกตัวอยาง อาฏานาฏิยสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 11, 2521: 
173-185)ซึ่งเปนเรื่องที่บรรยายถึงเมืองยักษ จันทิมาสูตร และสุริยสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย
ฉบับหลวง เลมที่ 15, 2521: 71-72)ซึ่งมีขอความเลาวา “ราหูจับพระจันทรเอาไวในปาก 
พระจันทรรองใหพระพุทธเจาชวย ราหูไดยินก็ปลอยแลวไปบอกนายของตัว ถามิฉะนั้นศีรษะจะ
แตกเจ็ดเสี่ยง แมในสุริยสูตรก็มีเร่ืองอยางเดียวกันเพียงแตวาเปนเรื่องเกี่ยวกับพระอาทิตย” (พุทธ
ทาสภิกขุ, 2549: 3) 
 จะเห็นไดวาขอความในพระสูตรดังกลาว มิไดสอดคลองกับพระธรรมวินัย ไมเปนไปเพื่อ
การดับทุกขหรือการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นแตอยางใด ดังนั้นดวยเกณฑนี้จึงชวยตัดสิน
ไดวาเปนไปไดสูงที่ขอความเหลานี้จะไมใชพุทธพจนแท ซึ่งก็นาจะเปนที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน
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โดยสวนใหญไดอยางไมยากเย็นมากนัก แตสําหรับพุทธทํานายเรื่องพรหมจรรยไมต้ังอยูนาน เมื่อ
พิจารณาดวยเกณฑดังกลาวที่วานี้ ผูเขียนคิดวาไมใชเร่ืองงายที่จะตัดสินใหเด็ดขาดลงไปวาเปน
พุทธพจนแทหรือไม อยางนอยก็ไมงายที่จะใหเปนที่ยอมรับรวมกันไดเหมือนขอความที่ทานพุทธ
ทาสภิกขุหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยาง 
 อันที่จริงหากพิจารณาใหดี เราจะพบวาเกณฑนี้เปนเกณฑที่มิไดตรงไปตรงมา หากแต
คอนขางยุงยากและซับซอนอยูมากทีเดียว เพราะตามเกณฑนี้แลว การวินิจฉัยจะขึ้นอยูกับ “ความ
เขาใจ” ที่เรามีตอขอความนั้นๆ วาจะเขาใจอยางไร ซึ่งจะตองผูกโยงเขากับการตีความของเราเอง 
ประเด็นความยุงยากจึงอยูที่วา เราจะตีความขอความนั้นๆ ใหเขาใจอยางไรดี ถาเราตีความทําให
เกิดความเขาใจที่มีแนวโนมสอดคลองกับพระธรรมวินัยหรือเปนไปเพื่อการดับทุกข ขอความนั้นๆ ก็
จะเขาเกณฑและมีแนวโนมนาจะยอมรับไดวาเปนพุทธพจนแทตามไปดวย แตถาการตีความนั้น
นําไปสูการเขาใจที่ไมสอดคลองกับพระธรรมวินัยหรือไมเปนไปเพื่อการดับทุกข ขอความนั้นก็จะไม
เขาเกณฑนี้ สุดทายก็จะมีแนวโนมถูกตัดสินไดวาไมใชพุทธพจนแท ดังนั้นตามเกณฑนี้แทจริงแลวก็
คือการไปตัดสินวินิจฉัยที่ตัว “ความเขาใจ” ที่เกิดจากการตีความอีกชั้นหนึ่ง ถาการตัดสินนั้นตั้งอยู
บนความเขาใจที่ถูกตองแมนยําก็ไมนาจะมีปญหาอะไร แตปญหาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อการตัดสินนี้ไม
ต้ังอยูบนความเขาใจที่ถูกตอง 
 ดังนั้นการตัดสินวาขอความใดเปนพุทธพจนหรือไมจึงเปนสิ่งที่ไมควรกระทําดวยความ
งายดายหรือดวนสรุปเร็วจนเกินไปนัก แตตองกระทําดวยความระมัดะวังใหมากที่สุด โดยการ
พิจารณาใหรอบดานที่สุดวาเราเขาใจขอความนั้นอยางถูกตองแลวหรือไมอยางไร ในทางปฏิบัติ
อาจใชวิธีพิจารณาไปที่ละความเขาใจวามีความเขาใจอันไหนหรือไมที่มีแนวโนมสอดคลองกับพระ
ธรรมวินัยหรือเปนไปเพื่อการดับทุกข ถาสามารถที่จะอธิบายใหเปนไปได ขอความนั้นก็เขาเกณฑ 
อยางนอยก็ในหนึ่งความเขาใจ และเมื่อเปนเชนนี้ก็นาจะถือวาเปนพุทธพจนที่แทได และถา
ขอความไหนพิจารณาอยางดีแลวจนแนใจวาไมสามารถเขาไดกับพระธรรมวินัยหรือไมเปนไปเพื่อ
การดับทุกข ขอความนั้นก็ถือไดวาไมเขาเกณฑและไมเปนพุทธพจนแท ยิ่งถาเราชวยกันพิจารณา
หลายๆ คนดวยจุดยืนรวมกันคือเพื่อใหเกิดผลดีแกพุทธศาสนาโดยสวนรวมแลวละก็ เชื่อวาความ
ผิดพลาดตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดยอมมีนอยลงดวยเชนกัน 
 
ขอเสนอหนึ่งตอการเขาใจพุทธทํานาย 
 จากการอภิปรายในประเด็นปญหาวา “ขอความพุทธทํานายเปนพุทธพจนจริงหรือไม” โดย
เปลี่ยนเกณฑการพิจารณาเสียใหมจากเกณฑขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรมาเปนเกณฑเร่ืองความ
เขากันไดกับพระธรรมวินัย ผลที่สุดแลวจะพบวาการถกเถียงก็ตองลงมาสูประเด็นปญหาวา 
“ขอความพุทธทํานายมีพุทธประสงคอยางไร” อยูดี ซึ่งเปนสิ่งที่ข้ึนอยูกับความเขาใจโดยอาศัยการ
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ตีความของเรา ตรงนี้จะเห็นไดวาการพิจารณาดวยเกณฑอยางใหมนี้ (เกณฑการเขากันไดกับพระ
ธรรมวินัย) เมื่อเทียบกับเกณฑเดิม (เกณฑขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร) ที่ใชกันอยูนั้น ประเด็น
ปญหาทั้งสอง(ขอความพุทธทํานายเปนพุทธพจนจริงหรือไม กับมีพุทธประสงคอยางไร)ประการนี้ 
ที่แตเดิมดูเหมือนจะแยกขาดจากกันไดนั้น อันที่จริงแลวคือเร่ืองเดียวกัน กลาวคือการจะบอกไดวา
พุทธทํานายเปนพุทธพจนจริงหรือไม จําเปนที่จะตองเขาใจกอนวาพุทธทํานายมีพุทธประสงค
อยางไร ดวยเหตุวาตามเกณฑอยางใหมนี้ความเขาใจเรื่อง “พุทธประสงค” คือเงื่อนไขสําคัญตอ
การกําหนด “ความเปนพุทธพจน” นั่นหมายความวาถาหากเราสามารถตีความไดวาพุทธทํานายนี้
แสดงใหเห็นพุทธประสงคที่สอดคลองกับพระธรรมวินัยหรือเปนไปเพื่อการดับทุกข เราก็พอจะกลาว
ไดวาพุทธทํานายคือพุทธพจนแท แตหากทําไมไดพุทธทํานายนี้ก็ไมอาจเรียกไดวาเปนพุทธพจนแท 
ดังนั้นความเขาใจเรื่องพุทธประสงคจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหยิบยกขึ้นมาอภิปรายกันใหเขาใจ
ชัดเจนเสียกอน ผิดจากเกณฑเดิมที่ดูเหมือนจะทึกทักกันวาชัดเจนอยูแลว จนเปนที่ยอมรับรวมกัน
ไดของทั้งสองฝาย(วาพุทธทํานายแสดงใหเห็นพุทธประสงควาพระพุทธองคไมตองการใหมีการบวช
ภิกษุณี)ไมเปนปญหาที่ตองถกเถียงกันแตอยางใด  
 ในทัศนะของผูเขียน  ส่ิงแรกที่เราจะตองการทําความเขาใจกันกอนคือการที่พระพุทธองค
ตรัสวา ถาสตรีไดบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยแลว สัทธรรมจักตั้งอยูไดเพียง 500 ปนั้น เปนไป
ไดหรือไมวาพระพุทธองคมิไดตองการหมายความวาอายุพุทธศาสนาจะเปนเชนนั้นจริงตาม
ตัวอักษร หากแตเปนแคคําอุปมาเพื่อแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาจะอายุส้ันลงมากเทานั้น แตทวา
ดวยเหตุใดและทรงมีพระประสงคอยางไรจึงตรัสเชนนั้น การจะตอบปญหานี้ได ผูเขียนคิดวาการ
ตีความจําตองอาศัยบริบทอื่นจากขอความอื่นๆ อีกเขามาพิจารณาประกอบดวย จะใชแคขอความ
เทาที่มีปรากฏหรือเฉพาะเทาที่หยิบยกขึ้นมานี้ไมได 
 ถาหากพิจารณาใหดีแลว ผูเขียนคิดวาเราอาจเห็นถึงพระปญญาอันยิ่งของพระพุทธองค
จากกรณีนี้ได กลาวคือเปนไปไดหรือไมวาการที่พระองคตรัส(คอนขางรุนแรง)เชนนี้ เพราะพระองค
ทรงตองการเตือนบางสิ่งแกเรา ดวยทรงหยั่งเห็นเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต เพราะธรรมชาติ
นิสัยของบุรุษและสตรีที่ยอมดึงดูดและครอบงําซึ่งกันและกัน ดังที่พระองคตรัสไวในที่อีกแหงหนึ่ง
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 20, 2521: 2) ความวา 
 

 ไมมีรูป รส กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะใดจะมัดใจบุรุษได เทากับ รูป รส 
กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะแหงสตรีเลย 
 ไมมีรูป รส กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะใดจะมัดใจสตรีได เทากับ รูป รส 
กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะแหงบุรุษเลย 
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 การที่บุรุษหรือสตรีตัดสินใจมาบวชและเต็มใจสมาทานการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของ
พุทธศาสนานั้น จุดมุงหมายสูงสุดก็เพื่อการพนออกไปเสียจากชีวิตที่เปนทุกข หรือที่เรียกวา “พระ
นิพพาน” นั่นเอง แตใชวาทุกคนจะสามารถไปถึงจุดมุงหมายนี้ไดเหมือนกันหมด ตามหลักฐานเรื่อง
เลาในพระไตรปฎกยืนยันวามีภิกษุหรือภิกษุณีหลายทานที่สามารถบําเพ็ญจนบรรลุเปนพระ
อรหันตได แตก็ยังมีภิกษุ ภิกษุณีอีกจํานวนไมนอยที่ยังไมบรรลุจึงตองพยายามบําเพ็ญความเพียร 
ฝนกิเลสที่นอนเนื่องอยูในจิตของตนเองตอไป 
 การที่ภิกษุและภิกษุณีที่ยังไมไดบรรลุคุณวิเศษใดๆ เหลานี้ มีโอกาสอยูใกลชิดกัน ดวย
อํานาจของกิเลสจึงทําใหโอกาสที่ทั้งคูจะเบื่อหนายและไมสนใจประพฤติพรหมจรรยยอมมีไดงาย 
ดวยเหตุที่ทรงเล็งเห็นธรรมชาติของทั้งบุรุษและสตรีดังนี้แลว พระพุทธองคจึงตรัสในเชิงทํานายเพื่อ
เปนการเตือนเหลาภิกษุและภิกษุณีใหจงระวังกิเลสในใจของตนใหดี มิฉะนั้นแลวการกระทําอันเปน
การลวงละเมิดพระธรรมวินัยยอมเกิดขึ้นได จนเปนเหตุใหอายุของพระพุทธศาสนาสั้นลงไปดวย ซึ่ง
อันที่จริงพระพุทธองคก็ไดตรัสเชิงทํานายในทํานองเดียวกันนี้ไวในที่อีกหลายแหง ตัวอยางเชนใน 
“อนาคตสูตร” (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 22, 2521: 108)มีความวา 
 

อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูอยูคลุกคลีดวยภิกษุณี 
นางสิกขมานา และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยภิกษุณี นาง
สิกขมานาและสมณุทเทส พึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้นจักเปนผูไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติเศราหมองบางอยาง หรือจักบอกคืน
สิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ 4 นี้ 
ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลาย
พึงรูไวเฉพาะครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น 

 
 เมื่อทั้งสองฝาย(เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณี)ทําความเขาใจไดดังนี้แลว 
พุทธทํานายที่ในตอนแรกดูเหมือนเปนปญหาจะกลับกลายเปนสิ่งที่มีคายิ่ง คือเปนพุทธดํารัสที่มี
พระประสงคจะตักเตือนแกทั้งภิกษุและภิกษุณีใหอยูประพฤติพรหมจรรยดวยความไมประมาท
ดวยกันทั้งคู มิใชเฉพาะฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น ดังนั้นความรับผิดชอบที่ตองมีตอพระดํารัสเตือน
เพื่อพยายามไมใหพุทธทํานายนั้นเปนจริงจึงตกอยูกับทั้งบุรุษ(ภิกษุ)และสตรี(ภิกษุณี) มิใชหนาที่
ของฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ หากแตเปนสิ่งที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน ดังที่พระกิมพิระเคยทูล
ถามพระพุทธเจาวา “อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนานในเมื่อ
พระตถาคตปรินิพพานแลว” พระพุทธองคตรัสตอบวา  
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ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงใน
ศาสดา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในธรรม เปนผูไมมีความ
เคารพ ไมมีความยําเกรงในสงฆ เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง
ในสิกขา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ 
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อ
ตถาคตปรินิพพานแลว (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 22, 
2521: 251) 

 
บทสรุป 
 ภายใตการเขาใจอยางใหมนี้ เมื่อพุทธทํานายกลายเปนคําเตือนซึ่งทั้งสองฝายจะตอง
ตระหนักและรับผิดชอบรวมกัน  ฝายที่คัดคานการบวชภิกษุณีก็จะไมสามารถนําพุทธทํานายนี้ไปใช
เปนขออางเพื่อไมใหมีการบวชภิกษุณี ประหนึ่งวา เธอเหลานั้นตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว 
เพียงเพราะเปนผูที่มาที่หลังไดอีกตอไป ฝายที่เห็นดวยกับการบวชภิกษุณีเองก็ตองตระหนักใหมาก 
ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามพุทธทํานายดวยความรับผิดชอบ มิใชปดทิ้งโดยการโยนใหกลายเปนเรื่อง
เชิงขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรไปเสียตั้งแตตน 
 การตีความพุทธทํานายตามแนวทางที่ไดนําเสนอนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนการตีความที่ทุกฝาย
นาจะยอมรับรวมกันไดวา มีแนวโนมไปในทางสอดคลองกับพระธรรมวินัยหรือเปนไปเพื่อการดับ
ทุกข อีกทั้งนาจะกอใหเกิดประโยชนแกพุทธศาสนาโดยสวนรวมอีกดวย ดังนั้นการพิจารณาตาม
เกณฑอยางใหมนี้ ในความเห็นของผูเขียน นาจะยอมรับไดวาพุทธทํานายเรื่อง “พรหมจรรยไม
ต้ังอยูนาน” นี้เปนพุทธพจนแท  
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