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Bhikkhu Anālayo

The Controversy on Bhikkhunī Ordination

Introduction
In the Theravāda tradition the lineage of bhikkhunīs
died out some thousand years ago. Present-day attempts to
revive this lineage meet with opposition. In what follows I
examine arguments raised by opponents to the revival of
bhikkhunī ordination. I begin with the legal aspect, followed
by taking up the question whether a revival of an order of
bhikkhunīs is desirable.

The Legal Question: The Rules
The main argument raised against bhikkhunī ordination is based on the widely held assumption that, once a
Theravāda bhikkhunī order has become extinct, it cannot be
revived. This assessment is based on the two main rules that,
according to the Cullavagga (Cv) of the Pāli Vinaya, were
given by the Buddha to bhikkhus on the matter of the higher
ordination of female candidates. The two rules are as follows:
Cv X.2: "Bhikkhus, I authorize the giving of the higher
ordination of bhikkhunīs by bhikkhus," anujānāmi,
bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetun ti.
Cv X.17: "Bhikkhus, I authorize the higher ordination
in the community of bhikkhus for one who has been
higher ordained on one side and has cleared herself in
the community of bhikkhunīs," anujānāmi, bhikkhave,
ekato-upasampannāya bhikkhunīsaṅghe visuddhāya
bhikkhusaṅghe upasampadan ti.
According to the earlier rule given to bhikkhus on the
issue of ordaining bhikkhunīs (Cv X.2), bhikkhus alone can
give the higher ordination. Without this rule being explicitly
rescinded, the subsequent rule (Cv X.17) then stipulates that
the higher ordination of female candidates requires the co5
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operation of a community of already existing bhikkhunīs.
These first perform their part in giving the candidate the
higher ordination, followed by a completion of the ordination ceremony in the presence of a community of bhikkhus.
The reasons why these rules are held to prevent a revival of an extinct order of bhikkhunīs can be gathered from
the writings of two eminent contemporary Theravāda bhikkhus, Phra Payutto and Bhikkhu Ṭhānissaro. Bhikkhu Ṭhānissaro (2001/2013: 449f) explains that
"the Buddha followed two different patterns in changing Community transactions, depending on the type of
changes made. Only when totally withdrawing permission for something he had earlier allowed ... did he
follow the pattern of explicitly rescinding the earlier
allowance ...
"When keeping an earlier allowance while placing
new restrictions on it, he followed a second pattern, in
which he merely stated the new restrictions for the
allowance and gave directions for how the new form
of the relevant transaction should be conducted in line
with the added restrictions."
"Because Cv.X.17.2, the passage allowing bhikkhus to
give full Acceptance to a candidate who has been
given Acceptance by the Bhikkhunī Saṅgha, simply
adds a new restriction to the earlier allowance given in
Cv.X.2.1, it follows this second pattern. This automatically rescinds the earlier allowance."
Bhikkhu Ṭhānissaro concludes that "in the event that
the original Bhikkhunī Saṅgha died out, Cv.X.17.2 prevents
bhikkhus from granting Acceptance to women".

6
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So according to Bhikkhu Ṭhānissaro, with the disappearance of an order of bhikkhunīs it becomes impossible
for bhikkhus to give the higher ordination to female candidates. The reason is that the first rule (Cv X.2) that allows
them to do so has been implicitly rescinded by the promulgation of the second rule (Cv X.17). His argument is in line
with a basic principle in law in general and in the Vinaya in
particular, where the latest rule on a particular matter is the
one that is valid and which has to be followed.
In a similar vein, Phra Payutto (2013: 58f) explains that
"when the Buddha prescribes a specific rule and then
later makes revisions to it ... the most recent version of
the rule is binding. It is not necessary to say that previous versions have been annulled. This is a general
standard in the Vinaya."
He adds that "the reason why the Buddha didn't rescind the allowance for bhikkhus to ordain bhikkhunis
is straightforward: the bhikkhus were still required to
complete the bhikkhuni ordinations."
Phra Payutto (2013: 71) adds that "if one were to assume that the original allowance for bhikkhus to ordain bhikkhunis by themselves has been valid all
along ... then later on in the Buddha's lifetime there
would have also been ordinations conducted solely by
the bhikkhus ... but this didn't happen. Why? Because
once the Buddha laid down the second regulation the
bhikkhus practiced accordingly and abandoned the
first allowance."
In short, Phra Payutto and Bhikkhu Ṭhānissaro conclude that the earlier ruling has been automatically rescinded
by the later ruling. The interpretation proposed by Phra Pa7
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yutto and Bhikkhu Ṭhānissaro clearly follows an inner coherence and logic. It is in line with a basic Vinaya principle
according to which the latest rule on a specific issue is the
valid one. This inner coherence explains why the conclusion
arrived at by these two eminent bhikkhus has for a long time
been taken as the final word on the issue.

The Legal Question: The Narrative Context
Note that the discussion so far has considered the two
rules apart from their narrative context. Vinaya law is in
principle case law. The various rules which according to the
Vinaya have been promulgated by the Buddha come in response to a particular situation (the only exception being the
garudhammas). As with any case law, a study of the significance of a particular ruling requires an examination of its
narrative context. This narrative context determines the legal
applicability of the respective rule.
In order to take into account this requirement, in what
follows I sketch the Vinaya narrative at the background of
these two rules. In this sketch I am not attempting to reconstruct or make a pronouncement on what actually happened.
Instead my intention is only to summarize what the Pāli Vinaya presents as the narrative background to the promulgation of these two rules, Cv X.2 and Cv X.17.
The promulgation of Cv X.2 is preceded by an account of how Mahāpajāpatī Gotamī became the first bhikkhunī. This took place by her accepting the eight garudhammas, "principles to be respected". The sixth of these garudhammas deals with the ordination of bhikkhunīs. It reads as
follows:
"A probationer who has trained for two years in six
principles should seek for the higher ordination from
8
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both communities", dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā pariyesitabbā.
Having become a bhikkhunī through the acceptance of
the eight garudhammas, Mahāpajāpatī Gotamī then approached the Buddha with the following question:
"Venerable sir, how should I proceed in relation to
those Sākyan women", kathāhaṃ, bhante, imāsu
sākiyānīsu paṭipajjāmī ti?
She was asking about the proper course to be taken in
relation to her following of 500 Sākyan women, who had
come together with her in quest of higher ordination. In reply to this question, the Buddha promulgated Cv X.2, according to which bhikkhus on their own should give the
higher ordination to female candidates.
Considering the background to the first rule clarifies
that, according to the Vinaya narrative, the Buddha wanted
bhikkhunī ordination from the outset to be done by both
communities. This is clearly evident from his pronouncement of the sixth garudhamma.
Mahāpajāpatī Gotamī had accepted to undertake this
and the other garudhammas and thereby became a bhikkhunī. Since she was only a single bhikkhunī, she was unable to
follow the sixth garudhamma. There were no other bhikkhunīs to form the minimum quorum required for higher ordination. Because it was impossible for her at this juncture of
events to act according to the sixth garudhamma, she approached the Buddha and inquired about the proper line of
conduct to be adopted regarding her followers. In reply, the
Buddha authorized that bhikkhus should give them ordination on their own.
9
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So the first of the two rules under discussion, Cv X.2,
has a very clear purpose. It addresses a situation where an
ordination by a community of bhikkhus in cooperation with
a community of bhikkhunīs is the proper way to proceed, as
indicated in garudhamma 6. However, this is not possible if
a community of bhikkhunīs is not in existence. In such a
situation the Buddha authorized that the bhikkhus should
give the higher ordination on their own. He laid down this
rule after having promulgated the sixth garudhamma and
thereby after having clearly expressed his preference for
bhikkhunī ordination to be conducted by both communities.
The ruling Cv X.2 comes in the Vinaya directly after
the report of Mahāpajāpatī Gotamī becoming a bhikkhunī.
Following Cv X.2, the Vinaya continues with a series of
other events related in some way or another to an already
existing bhikkhunī order. For example, the Buddha explains
to Mahāpajāpatī Gotamī that for her and the new bhikkhunīs
the rules they have in common with the bhikkhus are as binding as the rules promulgated specifically for them (Cv X.4).
According to the Vinaya narrative, the rule Cv X.17
was occasioned by the fact that some female candidates
were too shy to reply to questions by the bhikkhus regarding
their suitability for higher ordination. As part of the standard
procedure for the higher ordination for males as well as females, the ordaining monastics need to ascertain that the
candidate has no sexual abnormality. In a traditional setting
women can easily feel embarrassed if they have to reply to
such questions in front of bhikkhus.
To deal with this problem, the second of the two rules
mentioned above came into existence. According to the rule
Cv X.17, the questioning of female candidates was now delegated to the bhikkhunīs. A community of bhikkhunīs should
10
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first give higher ordination. Once this has been accomplished, the bhikkhus perform their part. This second rule is
given in a situation where a community of bhikkhunīs is in
existence. Its purpose is to enable the carrying out of the
higher ordination for a female candidate without creating
unnecessary embarrassment for them.
The wording of Cv X.17 does not support the assumption by Phra Payutto that Cv X.2 could not be rescinded because "the bhikkhus were still required to complete the bhikkhuni ordinations". Cv X.17 clearly indicates that a female
candidate should receive "the higher ordination in the community of bhikkhus". This is sufficient in itself and does not
require the maintenance of any other rule in order to function. Even if there had never been any ruling of the type
given at Cv X.2, the functionality of Cv X.17 would not be
in any way impaired. It would still be clear that bhikkhus are
to give the higher ordination to female candidates, once
these have been ordained by the bhikkhunīs. In fact already
with the sixth garudhamma the Buddha had made it clear
that he wanted bhikkhus to perform their part in the ordination of bhikkhunīs. Once this was made clear, there was no
need to make a rule just to clarify that.
The function of Cv X.2 is more specifically to enable
the giving of the higher ordination to female candidates in a
situation where no bhikkhunī order is in existence. This is
unmistakably clear from the narrative context. In contrast,
the function of Cv X.17 is to regulate the giving of the higher ordination to female candidates when a bhikkhunī order is
in existence. This is also unmistakably clear from the narrative context. So there is a decisive difference between the two
rules that needs to be taken into consideration: The two rules
are meant to address two substantially different situations.
11
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Contrary to the assumptions by Phra Payutto and
Bhikkhu Ṭhānissaro, what we have here is not just an early
rule and its subsequent adaptation. Instead we have two
rules on related but different issues. This explains why after
an order of bhikkhunīs had come into existence during the
lifetime of the Buddha there were no ordinations by bhikkhunīs conducted solely by bhikkhus. There can be only one
situation at a time: Either a community of bhikkhunīs is in
existence, in which case Cv X.17 is to be followed, or else a
community of bhikkhunīs is not in existence, in which case
Cv X.2 is to be followed.
Since the belief in the impossibility of reviving an
order of bhikkhunīs has such a long history in Theravāda
circles, perhaps an example may help to clarify the point at
issue. Suppose a person regularly commutes from home to
work via a highway that connects two towns, and the municipal authorities have set a speed limit of 100 km/h for this
highway. Later on, this person hears that the municipal authorities have set another speed limit of 50 km/h.
Even though the earlier limit of 100 km/h has not been
explicitly abolished, when caught by the police for driving
at 80 km/h this person will not be able to argue that he or
she had on that day decided to follow the earlier speed limit
regulation. It is not possible to assume that both limits are
valid simultaneously and one can freely choose which one
to follow. The last speed limit is the one that counts.
The situation changes considerably, however, once
closer investigation reveals that the second speed limit set
by the municipal authorities was not put up by the highway,
but in town. It refers to traffic in the town in which this person works, it does not refer to the highway that leads up to
this town. In that case, both speed limits are valid at the
12
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same time. While driving on the highway, the speed limit is
still 100 km/h, but when leaving the highway and driving into town to reach the working place, the speed limit of 50
km/h needs to be observed.
In the same way, Cv X.2 and Cv X.17 are both valid.
The second of the two, Cv X.17, does not imply a rescinding
of the first, just as the town speed limit does not imply a rescinding of the speed limit for the highway. Both rules are
simultaneously valid, as they refer to two distinctly different
situations.
In sum, the traditional belief that the Theravāda Vinaya does not enable a reviving of an extinct bhikkhunī order
seems to be based on a reading of the relevant rules without
sufficient consideration of their narrative background. If
studied in their narrative context, it becomes clear that an
extinct order of bhikkhunīs can be revived by the bhikkhus,
as long as these are not extinct as well.
As already stated by the Jetavan Sayādaw (1949),
translated by Bhikkhu Bodhi (2009: 60 and 62):
"the Exalted One's statement: 'Bhikkhus, I allow bhikkhus to ordain bhikkhunīs' concerned ... a period in the
past when the Bhikkhunī Sangha did not exist; in the
future, too, it will be restricted to a period when the
Bhikkhunī Sangha will not exist; and at present it is
restricted to a period when the Bhikkhunī Sangha does
not exist." He further explains that the Buddha knew
"that when the Bhikkhunī Sangha is non-existent the
occasion arises for an allowance [given to] the Bhikkhu Sangha [to be used], the Buddha laid down ... that
women can be ordained by the Bhikkhu Sangha, that
is: 'Bhikkhus, I allow bhikkhus to ordain bhikkhunīs'."
13
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The interpretation proposed by the Jetavan Sayādaw is
clearly a more accurate reflection of the Pāli Vinaya than the
interpretations proposed by Phra Payutto and Bhikkhu Ṭhānissaro. The conclusion that emerges, after giving sufficient
consideration to the narrative context of the two rules in question, is that it is definitely possible to revive an extinct order
of bhikkhunīs through ordination given by bhikkhus alone.

The Order of Bhikkhunīs: The Desirability of its Revival
Phra Payutto (2014: 71) also wonders whether it is at
all desirable for females to become bhikkhunīs. He comments that
"ordaining as a bhikkhuni may create even more obstacles for women. This is because once they have
taken bhikkhuni ordination they will be obliged to
keep the 311 training precepts. Go ahead and try to
keep these rules in the present high-tech age. Would
this simply increase problems?" "In today’s social
environment and general way of life, keeping the 311
training rules will be a stumbling block for women
who are ordained."
While it is of course true that keeping precepts that
evolved in a different setting two and a half millennia ago is
a challenge, the same applies also to bhikkhus. One might
similarly wonder if it is not going to increase the problems
for males if they take higher ordination.
Another point worth noting is that often arguments
raised against the revival of the bhikkhunī order seem to assume that this implies a rejection of the eight or ten precept
nuns that have developed in Theravāda countries. These are
the mae chis in Thailand, the thila shins in Burma and the
dasasil mātās in Sri Lanka, to which the sīladhārās in the
14
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West could be added. The wish to revive a bhikkhunī order
does not require a replacing of these orders in the respective
countries. There is no reason why both cannot exist side by
side. The question is thus not one of abolishing or dismissing what is already there, but rather one of enabling women
to choose between the alternatives of becoming an eight or
ten precept nun and taking ordination as a bhikkhunī.
Nowadays in Theravāda countries some men also
prefer not become bhikkhus, and instead live a celibate lay
life, at times by becoming anagārikas. Such celibate males
exist alongside with bhikkhus, in fact often they live in close
relationship with bhikkhus at a monastery. In the same way,
the option of being eight or ten precept nuns will probably
be of continuing appeal to some women in Theravāda countries. This does not imply, however, that the alternative option of becoming a bhikkhunī should not also be made available to those who feel ready for it.
Improving the situation of the eight or ten precept
nuns is a very important and praiseworthy task that should
be given full attention, but this does not suffice to fulfil the
wish of those who want to have access to full ordination.
Alongside such endeavours, there clearly remains a need to
restore full ordination for bhikkhunīs. If some eight and ten
precept nuns in Theravāda countries do not want to become
bhikkhunīs, then this does not dispense with the need of reviving such an order in principle for others who do want
higher ordination.
Recent developments in Sri Lanka have in fact shown
that numbers of dasasil mātas, who earlier were not interested in bhikkhunī ordination, changed their mind once this
became available and took higher ordination. Moreover, the
new bhikkhunīs in Sri Lanka are well respected by laity and
15

The Controversy on Bhikkhunī Ordination

make a major contribution by meeting the needs of lay followers. This leaves little room for arguing that a revival of
the bhikkhunī order is not needed or will not be beneficial
for society at large.
The Order of Bhikkhunīs: The Buddha's Attitude
The notion that such a revival is better avoided often
seems related to the impression conveyed by the account of
the founding of the bhikkhunī order in the Vinaya. According to the narration that comes before the garudhammas, the
Buddha originally refused to let Mahāpajāpatī Gotamī and
her followers go forth.
In order to understand the implications of this passage,
the relevant portion from the Theravāda Vinaya needs to be
studied in comparison with other Vinaya traditions, because
during the long period of oral transmission a portion of text
can be lost.
The possibility of a portion of text being lost can be
illustrated with the case of the Chabbisodhana-sutta of the
Majjhima-nikāya, the "Discourse on Sixfold Purity". In spite
of the explicit reference to six in its title, the discourse expounds only five types of purity of an arahant. The commentary reports several explanations for this inconsistency,
one of them being that, according to the reciters from India,
an arahant's detachment in regard to the four nutriments (edible food, contact, volition, and consciousness) should be
added to the five purities mentioned in the discourse (Ps IV
94, commenting on MN 112).
That this is indeed the solution can be seen through
comparative study of a parallel preserved in the Madhyamaāgama, a discourse collection brought from India to China
so as to be translated into Chinese. Besides the five purities
16
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mentioned in the Chabbisodhana-sutta, this parallel lists the
four nutriments as a sixth purity (T I 732b).
From this it follows that at some point during oral
transmission from India to Sri Lanka this sixth purity was
lost. Indian reciters still knew of a complete version of the
discourse that had this sixth purity, but by the time the discourse had reached Sri Lanka, this part of the text had gone
missing. The case of the Chabbisodhana-sutta shows that
substantial portions of a Pāli canonical text could get lost
during oral transmission.
The difficulties of relying on oral transmission are
explicitly taken up in the Pāli discourses themselves. The
Sandaka-sutta points out that oral tradition might be well
heard or else might not be well heard, as a result of which
some of it is true, but some of it is otherwise (MN 76). The
Caṅkī-sutta also takes up the unreliability of oral tradition,
recommending that someone who wishes to preserve truth
should not take a stance on oral transmission claiming that
this alone is true, everything else is false (MN 95).
So considering the parallel versions of a particular text
offers a way of giving proper consideration to the nature of
oral transmission and its possible errors in accordance with
the indications made in the Sandaka-sutta and the Caṅkīsutta. Doing justice to the indications in these Pāli discourses
requires allowing, in principle, the possibility that at times a
portion of text preserved in the Pāli canon could be incomplete due to textual loss.
Based on allowing in principle this possibility, revisiting the account of the founding of the order of bhikkhunīs in
the Pāli Vinaya brings to light a turn of events that is not entirely straightforward. After the Buddha had refused Mahā17
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pajāpatī Gotamī's request to go forth, she and her followers
shaved off their hair and put on robes.
According to the Pāli commentarial tradition, Mahāpajāpatī Gotamī had earlier become a stream-enterer (Dhp-a
I 115). It seems inconceivable that a stream-enterer would
openly defy the Buddha's command in this way. Moreover,
when Mahāpajāpatī Gotamī with shaven head and wearing
robes approaches Ānanda, the latter comments on her exhausted bodily condition after having travelled, but makes
no remark at all about her being shaven-headed and wearing
robes (Cv X.1).
The solution to this conundrum can be found by consulting accounts of the same event in other Vinayas, in order
to allow for loss of text during oral transmission. Relevant
to the present issue are versions of this story preserved in
the canonical texts of three Buddhist schools, the Mahīśāsaka, the Mūlasarvāstivāda, and the Sarvāstivāda. All these
canonical texts are from India and have been brought to
China for translation. Besides the Chinese translation, in the
case of the Mūlasarvāstivāda Vinaya we also have the relevant passage preserved in a Sanskrit fragment as well as in
Tibetan translation.
These texts report that when Mahāpajāpatī Gotamī approached the Buddha with her request, he indeed did not
allow her to go forth, but he then offered her an alternative.
This alternative was that she could shave her hair and wear
robes (translated in Anālayo 2011: 287f). But she should
apparently do so staying in the protected environment at her
home instead of going forth to wander around India as a
homeless person.
The perspective afforded by a comparative study
changes the situation considerably. Instead of the Buddha
18
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just being against an order of bhikkhunīs in principle, he
offers an alternative. This alternative seems to express his
concern that, at a time when the Buddhist order was still in
its beginnings, lack of proper dwelling places and the other
harsh living conditions of a homeless life might be too much
for queen Mahāpajāpatī Gotamī and her following.
The Theravāda Vinaya in fact records that bhikkhunīs
were raped (e.g. Mv I.67), making it clear that in ancient
India for women to go forth could be dangerous. The situation then was clearly quite different from modern South and
Southeast Asia, where women who have gone forth can expect to be respected in their choice of living a celibate life.
For Mahāpajāpatī Gotamī and her following to go
forth in such a situation would indeed be comparable to a
household with many women and few men, which can
easily be attacked by robbers (Cv X.1). The possibility of
being raped would indeed be similar to ripe crop of rice or
sugar cane that is suddenly attacked by a disease.
Returning to the Vinaya narration, on the assumption
that Mahāpajāpatī Gotamī and her followers had received an
explicit permission to shave their hair and wear robes, the
rest of the story flows on naturally. It now becomes understandable why they would indeed do so and why Ānanda, on
seeing Mahāpajāpatī Gotamī shaven-headed and in robes,
would not find this worth commenting on.
Laity at times followed the Buddha for quite some
distance on his journeys (Mv VI.24). In view of such a custom, it seems natural for Mahāpajāpatī Gotamī and her
group similarly to follow the Buddha in an attempt to show
that they were able to brave the living conditions of going
forth. Such an action would not have been something the
Buddha had forbidden. Having in this way proven their
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ability to handle the condition of going forth would also explain why the Buddha eventually allowed them to become
bhikkhunīs.
In order to validate this alternative understanding of
how the bhikkhunī order came into existence, the canonical
principle of the four mahāpadesas needs to be followed (DN
16 and AN 4.180). According to the principle enshrined in
these four mahāpadesas, any particular statement claiming
to go back to the Buddha needs to be compared with the discourses and the Vinaya in order to ascertain if it conforms
with them. In the present case, this requires examining what
other canonical passages have to say about the Buddha's attitude towards an order of bhikkhunīs. Do other canonical
passages support what the comparative study has brought to
light, namely that the existence of an order of bhikkhunīs is
not something undesirable that the Buddha would rather
have avoided?
The Lakkhaṇa-sutta of the Dīgha-nikāya describes the
Buddha's possession of thirty-two superior bodily marks
(DN 30). Each of these has a special relationship to his virtues and former deeds. Here the wheel-marks on the soles of
the Buddha's feet are portents of his destiny to be surrounded
by a large retinue of four assemblies of disciples. These four
assemblies are bhikkhus and bhikkhunīs, as well as male and
female lay followers. According to this discourse, the Buddha was from his birth destined to have an order of bhikkhunīs. This makes the existence of bhikkhunīs an integral and
indispensable part of the sāsana, the Buddha's dispensation.
The Pāsādika-sutta in the same Dīgha-nikāya proclaims that the completeness of the holy life taught by the
Buddha was evident in the accomplishment of his four assemblies of disciples, including an order of bhikkhunīs (DN
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29). The same emerges from the Mahāvacchagotta-sutta in
the Majjhima-nikāya, according to which the completeness
of the Buddha’s teaching can be seen in the high numbers of
bhikkhus and bhikkhunīs who had become fully liberated,
and in the fact that similarly high numbers of lay followers
of both genders had reached other levels of awakening (MN
73). Clearly, without accomplished bhikkhunīs the Buddha's
dispensation would not have been complete.
According to the Mahāparinibbāna-sutta in the Dīgha-nikāya, the Buddha had declared that he would not pass
away until he had achieved his mission of having competent
disciples from each of the four assemblies, including bhikkhunīs (DN 16). The importance of this statement is reflected in the fact that it recurs again in the Pāli canon in the
Saṃyutta-nikāya, the Aṅguttara-nikāya, and the Udāna (SN
51.10, AN 8.70, and Ud 6.1).
In this way, from his birth until his passing away, it
was an integral part of the Buddha's mission to have an
order of bhikkhunīs. On following the mahāpadesa principle, the results of the comparative study finds confirmation.
An order of bhikkhunīs is a desirable, in fact an indispensable part of the dispensation of the Buddha.

The Order of Bhikkhunīs: The Duration of the Teaching
The passages surveyed so far help to set into context
the prophecy that because an order of bhikkhunīs had come
into existence during the lifetime of the Buddha, the duration of the teachings will be shortened to 500 years (Cv
X.1). Now this prophecy is surprising, since once would not
expect the Buddha to do something which he knew in advance would have such an effect. In fact, the prophecy in the
way it is recorded in the Vinaya has not come true, as after
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2,500 years the teaching is still in existence. Even the bhikkhunī order was still in existence in India in the 8th century
and thus more than a 1,000 years after the time of the Buddha.
It also needs to be noted that the basic condition described in this prophecy has been fulfilled when an order of
bhikkhunīs came into existence during the Buddha's lifetime. The prophecy has no relation to whether an order of
bhikkhunīs continues or is revived nowadays.
It seems, then, that here we have another presentation
that is not entirely straightforward. On following the same
principle of the four mahāpadesas, we now need to examine
what other passages have to say about possible causes for a
decline of the teaching. A discourse in the Aṅguttara-nikāya
describes how each of the four assemblies can contribute to
the thriving of the Buddha's teachings. Here a bhikkhunī can
stand out for illuminating the Buddhist community through
her learnedness (AN 4.7). Another discourse in the same
collection indicates that a bhikkhunī also illuminates the
community through her virtue (AN 4.211). These two discourses reflect a clear appreciation of the contribution that
learned and virtuous bhikkhunīs can make to the Buddhist
community, instead of seeing them as something detrimental.
Other discourses more specifically address what prevents the decline of the teaching. According to a discourse
in the Saṃyutta-nikāya, such a decline can be prevented
when the members of the four assemblies, including bhikkhunīs, dwell with respect for the teacher, the Dhamma, the
Saṅgha, the training, and concentration (SN 16.13). Here the
bhikkhunīs actually contribute to preventing decline, rather
than being themselves its cause.
Similar presentations can be found in three discourses
in the Aṅguttara-nikāya. In agreement with the Saṃyutta22
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nikāya discourse just mentioned, these three discourses present respectful behaviour by the members of the four assemblies, including bhikkhunīs, as what prevents decline (AN
5.201, AN 6.40, and AN 7.56). Besides respect for the teacher, the Dhamma, the Saṅgha, and the training, these three
discourses also mention respect of the four assemblies for
each other, heedfulness, and being helpful (to one another).
These passages clearly put the responsibility for preventing a decline of the teaching on each of the four assemblies. It is their dwelling with respect towards essential aspects of the Buddha's teaching and each other that prevents
decline.
According to Phra Payutto (2013: 49),
"the Buddha laid down the eight garudhammas as a
protective embankment. With such protection the
teachings will last for a long time, just like before."
Now for this protective embankment of the eight
garudhammas to function, the collaboration of the bhikkhus
is required. Most of the eight garudhammas involve interactions between bhikkhus and bhikkhunīs in such matters as
spending the rainy season retreat (2), announcement of the
observance day and the exhortation, ovāda (3), invitation,
pavāraṇā (4), penance, mānatta (5), and the granting of
higher ordination, upasampadā (6). These clearly require
the cooperation of bhikkhus.
Partaking in the higher ordination of bhikkhunīs, provided this accords with the legal requirements of the Theravāda Vinaya, thereby supports the protective embankment
constructed by the Buddha for protecting the long life of his
dispensation.

23

The Controversy on Bhikkhunī Ordination

In sum, following the principle of the four mahāpadesas it seems clear that an order of bhikkhunīs is desirable
and an important asset in order to prevent the decline of the
Buddha's teaching. In fact Buddhist countries which do not
have such an order are in this respect in the category of border countries. It is an unfortunate condition to be reborn in
such a border country, since the four assemblies, including
an order of bhikkhunīs, are not found there (AN 8.29). Such
a condition makes it more difficult to practice the Dharma.
A Buddhist tradition that has only three of the four assemblies could be compared to a noble elephant with one
leg crippled. The elephant can still walk, but only with difficulties. The medicine to restore the crippled leg is now
available, all it needs is a concerted effort to support the
healing process.
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Abbreviations
(References are to the PTS edition)
AN

Aṅguttara-nikāya

Cv

Cullavagga

Dhp-a

Dhammapada-aṭṭhakathā

DN

Dīgha-nikāya

MN

Majjhima-nikāya

Mv

Mahāvagga

Ps

Papañcasūdanī

SN

Saṃyutta-nikāya

T

Taishō

Ud

Udāna
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මතභේදය

භික්ඛු අනාලය ෝ
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භික්ෂුණී ප්රෝවෘජ්යා:ව පිළිබඳව මතභේදය
හැඳින්වීම
ය ේරවාද සම්ප්ර්දාය ි  භික්ෂුණී රරුර වසර දහසකට
රමණ යරර අභාව ට ගියේ . යමම රරුර
ප්ර්තිෂ්ඨාාරන ට ව්තතමානය ි  න්නනා ත්සසාහ ්නට
වියරෝධතාව්නට මුහුණ දීමට සිදුයේ. භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
ප්ර්තිෂ්ඨාාරන ට විුද්ධධව නනා තතිෂ ත්තක ්න මා
රහතිෂ්න විමසීමට ලක්යකොට තත. මම නනතිෂක
රා්තශඨවය ්න ආරම්භ යකොට, භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ළි
තතිෂකිරීම ය ෝනා යද ක් ද න රනන සාක්ඡා ා
කිරීයම්න අවස්න කරමි.

නෛතික පැෛය: විෛය නීති
භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාවට විුද්ධධව ්ලකලකර ල ලබන
ප්ර්ධානතම ත්තක , ය ර
ේ වාද භික්ෂුණී සසුන නනතිෂව ගි
රසු නනවත ් රණනන්නවි යනොහනකි
න අ ලමාන
මත රදනම්ව තත. යමම තක්යසේුදව, රාලි විනය ි 
චුලකලවග්න ට අ ලව (චු.ව.), බුදු්නවහ්නයසේ විසි්න
කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්න රනවිදි කිරීම පිළිබඳව භික්ෂූ්නට
රනන වූ ප්ර්ධාන නීතිෂ යදකක් මත රදනම්ව තත. ්ම නීතිෂ
යදක රහත රරිදි යේ:
චු.ව 10.2: “මහයණනි, මම භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී
තරසම්රදාව ලබාදීම අ ලමත කරමි,” අ ලජ්යානාමි,
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භික්ඛයේ, භික්ඛූි  භික්ඛුනිය ෝ තරසම්රාය්ධතු්නතිෂ.
චු.ව 10.2: “මහයණනි, මම තරසම්රදා වූ සහ
භික්ෂුණී සංඝය ා තු පිරිසිදු වූ භික්ෂුිය ක විසි්න
භික්ෂු සංඝය ා තු තරසම්රදාව ලබාදීම අ ලමත
කරමි,”
අ ලජ්යානාමි,
භික්ඛයේ,
ඒකයතෝ-

තරසම්ර්නනා භික්ඛුණී සංයඝයේ විසු්ධධා
සංයඝයේ තරසම්රද්නතිෂ.

භික්ඛු

භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම සම්බ්නධය ්න මුලි්න සඳහ්න
වින නීතිෂ ට අ ලව (චු.ව 10.2), භික්ෂූ්නට රමණක්
තරසම්රදාව ලබාදි හනකි . යමම නීතිෂ රනහනදිලිව
නි්ඨප්ර්භ යනොයකොට, ්යි්න රසුව සඳහ්න නීතිෂ (චු.ව
10.2) මතුකර ලයේ කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්න රනවිදිකිරීම
සඳහා ඒ වන විට භික්ෂුණී සමූහ ක් රනවතීම අවශාවන
බවයි. ්ම භික්ෂුණී්න ර මුව අදා අයප්ක්ෂිකාවට
තරසම්රදාව ලබාදීම සිදුකරන අතර, ඉ්න රසුව භික්ෂු
සංඝය ා ඉදිරියේ ් සම්පූ්තණ යකය්ත.
අභාව ට ගි
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ප්ර්තිෂ්ඨාාරන
වන නක්වීම තයදසා යමම නීතිෂ රව්සවාන ලයේ ම්නදනයි
්නනට යහේතු ව්සම්න සුවිය්ේශී ය ර
ේ වාද භික්ෂූ්න
වහ්නයසේලා යදනමකයග් යලකඛනවලි්න යසො ානත
හනකි . ්නම්, ප්ර්ා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ
න යදනමයනනි (2001/2013:449f). ත්නවහ්නයසේලාට
අ ලව,
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“බුදුරජ්යාණ්න
වහ්නයසේ
සංඝය ායග්
සම්මුතිෂ
යවනසඨකිරීයම් දී අදා යවසඨකිරීමට අ ලව රටාව්න
යදකක් අ ලනමන යකොට තත. කලි්න ත්නවහ්නයසේ
ඉඩ දු්න කිසි ම් යද ක් සුරා බනහනර කිරීයම්දී
රමණක් ... කලි්න ඉඩ දු්න ය්ධ නිශඨචිතවම නිශඨප්ර්භ
කිරීයම් රටාව ත්නවහ්නයසේ අ ලනමන ක හ ...
“මුලි්න ඉඩ දු්න යද ක් රව්සවා නනනීයම් දී නව
සීමාව්න තතු ්ස කරමි්න, යදවනනි රටාවක්
ත්නවහ්නයසේ අ ලනමන ක අතර, ්ි දී හුයදක්
නව සීමාව්න රනවා ්ම අලුතිෂ්න ්ක්ක සීමාව්නට
ට්සව ්ම යවනසඨ කිරීම යකයසේ අ ලනමන
ක ත්තු දනයි ත්නවහ්නයසේ රනහනදිළි ක හ.”
“භික්ෂුණී්න විසි්න ප්ර්වෘජ්යාාව අ ලමත ක
අයප්ක්ෂිකාවකට භික්ෂූ්න විසි්න සම්පූ්තණ අ ලමනතිෂ
දීමට අදා චු.ව. X. 17.2 රරි්ඡයේද , රනහනදිලිවම
මුලි්න කී චු.ව. X. 2.1 නීතිෂ ට අලු්ස සීමා රනනවීයම්
යදවනනි රටාව අ ලනමන කරයි. යමයි්න ඉයේම
මුලි්න කී සම්මුතිෂ අවලංගු යකය්ත.” “මුලක භික්ෂුණී
සංඝය ා නනතිෂ වී ගි අවසඨ ායේ දී, භික්ෂූ්න විසි්න
කා්නතාව්නට සම්මුතිෂ ලබාදීම චු.ව. X. 17.2 මගි්න
ව ක්වාලන බව” භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ නිනමන
කරයි.
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ඒ නිසා, භික්ඛු ාානිසඨසයරෝට අ ලව, භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
නනතිෂවී ෑම්ස සමන, භික්ෂූ්නට කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්න
රනවිදිකිරීමට කිසියසේ්ස ම යනොහනකි වී යි. ් ට යහේතුව
්යසේ ඉඩයදන ර මු නීතිෂ (චු.ව. X. 2) යදවනනි නීතිෂ
රනනවීම්ස සමන (චු.ව. X. 17) නිසනකය ්න නිශඨප්ර්භ
වීමයි. ත්නවහ්නයසේයග් ත්තක , නීතිෂයේ සරල
ප්ර්තිෂර්සතිෂ කට සහ වියශේ්ය ්න වින ට සමනාමී යේ.
්නම්, කිසි ම් කාරණ කට අදා ව පිළිනනයන ලයේ ඊට
අදා නවාතම නීතිෂ වන බව්ස, ් අ ලනමන
ක ත්තු බව්ස ්නනයි.
ඊට සමාන හනඟීමකි්නම, ප්ර්ා රත්්සයතෝ (2013: 58f)
රනහනදිළි කර ලයේ,
“බුදුරජ්යාණ්න වහ්නයසේ වියශේ් නීතිෂ ක් රනනවීයම්දී
සහ රසුව ් සංයශොධන කිරීයම් දී ... ්ම නීතිෂයේ
ආස්නනතම රාාා්නතර
බලරායි. කලි්න කී
රාාා්නතර අවලංගු කය ේ නයි කීම අතාවශා
නනත. යම
විනය ි  සාමානා සම්මතිෂ යි.”
“බුදුරජ්යාණ්න වහ්නයසේ භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න
රනවිදි කිරීම අ ලදනන වනදෑරීයම්න වන කුයේ තයිදනයි
්නනට යහේතුව සරල : ්යහ්ස භික්ෂූ්න භික්ෂුණී්න
රනවිදිකිරීම සම්පූ්තණකිරීම සඳහා අතාවශා යේ” නයි
ත්නවහ්නයසේ තවදුරට්ස රනහනදිලි කරතිෂ.
ප්ර්ා රත්්සයතෝ (2013: 71) තවදුරට්ස සඳහ්න කර ලයේ
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“භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීයම් මුලක ඉඩදීම
පිළිනතහනකි නයි යමක් අ ලමාන කය ේ නම් ...
්විට රසුකාලීනව බුදුරජ්යාණ්න වහ්නයසේ ජීවමානව
වනඩසිටි්ධදී ම භික්ෂූ්න වහ්නයසේලා විසි්න රමණක්
භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම් සිදුයකයර්නනට තතිෂ ..
නමු්ස යම සිදු යනොවිිය. ් ට යහේතුව කුමක් ද?
යහේතුව නම් බුදු්නවහ්නයසේ විසි්න යදවනනි
යකෝනය්ධසි
රනනවීම්ස සමන භික්ෂූ්න ්
අ ලනමන ක
අතර ර මුවනනි නීතිෂ බනහනර
කිරීමයි.”
සංක්ය්ේර වශය ්න, මුලක නීතිෂ
යදවනනි නීතිෂ
රනණවීම්ස සමන නිශඨප්ර්භ ව්නය්න නයි ප්ර්ා රත්්සයතෝ
සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ න යදනම සමායලෝචන
කරතිෂ. ප්ර්ා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න
ය ෝජිත අ්ත ක න රනහනදිලිවම තතුළු නන පීම්ස
ත්තක ්ස අ ලනමන කරයි. ් වින ය ි  මූලික
ප්ර්තිෂර්සතිෂ ක් සමන නනලයප්. ඊට අ ලව කිසි ම් සුවියශේෂී
නනටලුවකට අදා ව රනනයවන නවතම නීතිෂ පිළින්ස
නීතිෂ යලස නනය්න. යම් සමායලෝචන ට රනමිියයේ
තයිදනයි යමම විශි්ඨට භික්ෂූ්නයග් තතුළු නනලපීම තුළි්න
රනහනදිලිවන අතර ්
යමම නනටලුයේ අවසාන
නිනමන යලස යබොයහෝ කාල ක් තිෂසඨයසේ රනවත තත.
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නෛතික ප්රෝශ්නෛය: වෘත්ත:න්ත සන්දර්භය
යමයතක් සාක්ඡා ා කරනලද කුදණුවලි්න සලකා බලා
ත්සය්ස වෘ්සතා්නත ස්නද්තභ හනර නීතිෂ යදක රමණක්
බව සනලකිලකලට න්නන. වින නීතිෂ ප්ර්ධාන සිදුවීමක
නීතිෂ කි. වින ට අ ලව බුදු්න වහ්නයසේ විසි්න විවිධ නීතිෂ
රනවා ත්සය්ස කිසි ම් සිදුවීමකට ප්ර්තිෂචාර වශය නි
(නුදධ්තම යම ට අ ්ස යනොවන ්කම යකොටස යේ).
ඕනෑම සිදුවීමක් තසුය්ත රව්සනා නීතී්නට යරොදුවන
යසේම, කිසි ම් නීතිෂ ක සුවියශේ්්සව
පිළිබඳව
අධා න කිරීයම්දී, වෘ්සතා්නතනත ස්නද්තභ විමසා
බනලීම අවශා යේ. ්ම වෘ්සතා්නත ස්නද්තභ අදා
නීතිෂයේ නනතිෂක ය ෝනාතාව නි්තණ කරයි.
යමම වුවමනාව පිරික්සා බනලීම සඳහා, රහත ්න
යේදය ි  මා විසි්න යමම වින නීතිෂ යදකට අදා වින
වෘ්සතා්නත ලුහුඬි්න විමසා බල ල ලනයේ. යමම ලුහුඬු
සටහයනි  මම සනබනවි්නම සිදුවුයේ කුමක්දනයි ්නන
පිළිබඳව නනවත සංසඨකරණ ක් යහෝ මත ප්ර්කාශන ක්
කිරීමට ත්සසාහ යනොනනිමි. ඒ යව ලවට මයග් අධාාශ
ව ලයේ චු.ව. X. 2 සහ චු.ව. X. 17 න යමම වින නීතිෂ
යදක රනනවීමට යහේතු වූ වෘ්සතා්නත රසුබිම පිළිබඳව
රාලි වින ඉදිරිර්ස කරන ය්ධ සංක්ය්ේර යකොට දනක්වීම
රමිය.
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මහා ප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි
යකයසේ ර මු භික්ෂුිය
විියදනයි
්නන පිළිබඳව විසඨතර ක් චු.ව. X. 2
රනනවීමට මුලි්න සඳහ්න යේ. ඈ විසි්න අ්ඨටනුදධ්තම
පිළිනනනීම්ස සමන යම සිදුවිිය, ්නම් “නුද්සව
ලනබීමට අදා ප්ර්තිෂර්සතී්න ”. යම්වායි්න ස වනනි
නුදධ්තම භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාවට අදා යේ. ් රහත
රරිදි යේ:
“වසර යදකක් ප්ර්තිෂර්සතිෂ හ ක් තු
ුහුණු වූ
තනනන්සතිෂ ක් තභ
සංඝය ායන්න තරසම්රදාව
අයප්ක්්ා ක ත්තු ”, ්ධයේ වසඨසානි චසු ධම්යම්සු

සික්ඛිතසික්ඛා
සික්ඛමානා
තරසම්රදා රරියේසිතේබා.

තභයතෝසංයඝයේ

ඉ්නරසු මහාප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි අ්ඨට නුදධ්තම ්න
පිළිනනනීම තුළි්න භික්ෂුිය ක බවට ර්සව, රහත
දනක්යවන ප්ර්ශඨන
ැගයනන බුදු්න වහ්නයසේ යවත
් ඹුණා .
“සඨවාමීනි, අර ශාකා කා්නතාව්න සම්බ්නධව මා
යකයසේ පිළිරනදි ක ත්තු ද?”, (ක ාහං, භ්නය්ස,

ඉමාසු සාකි ානීසු රටිරජ්ජ්යාමී තිෂ?)
තරසම්රදාව අයප්ක්්ායව්න ත සමන රනමිිය 500 ක්
ශාකා කා්නතාව්න සම්බ්නධය ්න නතත්තු විධිම්ස
ක්රිය ාරටිරාටි පිළිබඳව ත විසි්න යමයසේ අසන ලදී.
යම ට පිළිතුරක් වශය ්න, බුදු්නවහ්නයසේ චු.ව. X. 2
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වින

නීතිෂ රනවන ලදී, ඊට අ ලව භික්ෂූ්න විසි්න
ත්නවහ්නයසේලා
රමණක්
තතිෂව
භික්ෂුණී්නට
තරසම්රදාව දි ත්තු .
ර මු නීතිෂ ට අදා රසුබිම පිරික්සීයම්දී රනහනදිලිවන
යද ක් නම්, වින වෘ්සතා්නත ට අ ලව, ආරම්භක
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව තභ සංඝය ා විසි්න සිදුකිරීම
බුදුරදු්නට අවශා වි .යම
ස වනනි නුදධ්තමයේ
තී්නදුව ප්ර්කාශ කිරීයම්න තහවුුද යේ.
මහාප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි යම සහ අයනකු්ස නුදධ්තම
අ ලනමන
කිරීම පිළින්ස අතර ්යි්න ්තුමි
භික්ෂුිය ක වූවා . ත තනි භික්ෂුිය ක වූ බනවි්න,
ත ට ස වනනි නුදධ්තම පිළිරනදීමට යනොහනකි වි .
තරසම්රදාව සඳහා අවශා වන අවම නණපූරණ සඳහා
යවන්ස භික්ෂුණීහු යනොසිටි හ. යමම අදා සිදුවීම්වල
යමම වනදන්ස අවසඨ ායේදී ස වනනි නුදධ්තම ට අ ලව
කටත්තු කිරීමට කිසියසේ්සම යනොහනකි වූ බනවි්න, ත
බුදු්නවහ්නයසේ යවත ් ඹ ත යග් අ ලනාමික ්න
යව ලයව්න අ ලනමන ක ත්තු ක්රුමයේද කුමක්දනයි
විමසුවා . ඊට පිළිතුුද වශය ්න, භික්ෂූ්න විසි්න
රමණක් ප්ර්වෘජ්යාාව දි ත්තු නයි බුදු්න වහ්නයසේ බල
ලබාදු්න යසේක.
සාක්ඡා ාවට
බඳු්නව
තතිෂ
නීතිෂ
යදයක්න
ර මුවන්නයනි , චු.ව. X.2, රනහනදිලි අරමුණක් තත.
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්යි්න පිළිබිඹු යකයරන අවසඨ ාව නම් භික්ෂු සංඝය ා
විසි්න භික්ෂුණී සංඝය ායග් සහය ෝන තතිෂව රනවිදි
කිරීම 6 වනනි නුදධ්තම ට අ ලව නි ම ක්රුම බවයි.
යකයසේ වුව්ස, භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරවතිෂ්නය්න නම්
යම සිදුක
යනොහනකි . යමබඳු වාතාවරණ කදී,
භික්ෂූ්න විසි්න තරසම්රදාව දි ත්තු බව බුදුරජ්යාණ්න
වහ්නයසේ අ ලදනන වදා හ. ස වනනි නුදධ්තම
රනනවීයම්න අනතුුදව බුදුරජ්යාණ්න වහ්නයසේ යමම
නීතිෂ රනනවූ අතර ම ් අ ලදනන වදාය ේ භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාව තභ සංඝය ා විසි්න සිදුක
ත්තු නයි
රනහනදිලිවම ප්ර්කාශ කිරීයම්න රසුවයි.
මහා ප්ර්ජ්යාරතීයනෝතමි
භික්ෂුිය ක වීම සඳහ්න
යකයරන වා්තතායව්න රසුව සෘජුවම Cv X.2 රීතිෂ
නි ම විනය ි  සඳහ්න යේ. Cv X.2 ්න රසුව,
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාවට කිසි ම් ආකාර කි්න යහෝ
සම්බ්නධවන යවන්ස සිදුවීම් මාලාවක් විනය ි 
වා්තතාකර තත. තදාහරණ ක් වශය ්න, භික්ෂූ්නට
යරොදු නීතිෂ භික්ෂුණී්නට රමණක් වියශේ්ය ්න ය්ධශනා
ක නීතිෂ යසේම අ ලනමන ක ත්තු බව බුදු්නවහ්නයසේ
මහාප්ර්ජ්යාරතීයනෝතමි ට සහ නවක භික්ෂුණී්නට
රනහනදිලි කරන යසේක(Cv X.4).

වින වෘ්සතා්නත ට අ ලව, Cv X.17 නීතිෂ රනනවූයේ
තරසම්රදාව සඳහා ඔවු්නයන ය ෝනා භාව
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නනන

භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
භික්ෂූ්න විමසි ත්තු රනන ්නට පිළිතුුදදීමට යබොයහෝ
යසේ ලජ්ජ්යා වන තතනම් භික්ෂුණී්න අරභ ා . ුුද් සහ
කා්නතා
න යදරා්තශව ටම තරසම්රදාව සඳහා
අවශාවන විධිම්ස ක්රුමයේදයේ යකොටසක් වශය ්න, ්ම
අයප්ක්්ක ාට ලිංගික විරරීතභාව ක් නනතනයි
තරසම්රදාව ප්ර්දාන කරන සංඝය ා විසි්න තහවුුද
කරනත ත්තු . සාම්ප්ර්දායික රාමුවකදී භික්ෂූ්න ඉදිරියේ
්බඳු ප්ර්ශඨනවලට පිළිතුුදදීමට සිදුවුවයහෝස කා්නතාව්න
රහසුයව්න ලනජ්ජ්යාවට භාජ්යන වි හනකි .
යමම නනටලුව විසදා නනනීම සදහා ඉහත කී නීතිෂ
යදයක්න යදවන්නන සකසා නනියනි. Cv X.17ට අ ලව,
කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්නයන්න ප්ර්ශඨන තසීම භික්ෂුණී්නට
රනවරිණ. භික්ෂූණී සංඝය ා විසි්න ර මුව තරසම්රදාව
දි
ත්තු . යම
සුරානනනීයම්න රසුව, භික්ෂූහු
ත්නවහ්නයසේලායග් යකොටස සම්පූ්තණ ක හ. යමම
යදවනනි නීතිෂ භික්ෂුණී සංඝය ා සිටින අවසඨ ාවකදී ලබා
දිිය. ්ි  අරමුණ වූයේ කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව අනවශා
අරහසුතාවකට
බඳු්න
යනොයකොට
තරසම්රදාව
සිදුකරයනන ෑමයි.
චු.ව. X.17 ි  තතිෂ වචන, ප්ර්ා රත්්සයතො විසි්න චු.ව. X.2
ට අදා ව දක්වා තතිෂ චු.ව. X.2 නිශඨප්ර්භ ක
යනොහනක්යක් “භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව සම්පූ්තණ කිරීමට
භික්ෂූ්න යකයසේ වුව්ස අවශා ” න අ ලමාන ට
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භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
සහය ෝන ක් ලබා යනොය්ධ. චු.ව. X.17 රනහනදිලිවම
දක්වන යද ක් නම් කා්නතා අයප්ක්ෂිකාවක් “භික්ෂු
සංඝය ා මධායේ තරසම්රදාව ලනබි ත්තු ” ්නනයි.
යම රමණක් ප්ර්මාණව්ස වන අතර ක්රිය ා්සමක වීම
සඳහා යවන්ස නීතිෂ ක් රව්සවානනනීයම් අවශාතාවක්
නනත. චු.ව. X.2 ි  සඳහ්න ආකාරයේ කිසිදු නීතිෂ ක්
යනොතිෂබුයේ නම්, චු.ව. X.17 ි  ක්රිය ාකාරී්සව ට කිසිදු
ආකාර කි්න බාධා වි යනොහනකි . ්ි දී ද, භික්ෂුණී්න
විසි්න කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්න රනවිදි ක රසුව, ඔවු්නට
තරසම්රදාව ලබාදීම සඳහා භික්ෂූ්න අවශා
නයි
රනහනදිලි වි
ත්තු . අතා්නතය ්නම ස වනනි
නුදධ්තම සමන
භික්ෂුණී රනවි්ධයදි  භික්ෂූ්නයග්
යකොටස ක ත්තු නයි යම් වන විට්ස බුදු්න වහ්නයසේ
රණවා තත. යම රනහනදිලි කිරීම්ස සමන, ් තහවුුද
කිරීමට නීතිෂ ක් සකසඨ කිරීයම් අවශාතාවක් යනොතිෂබුිය.
චු.ව. X.2 ි  සඳහ්න කා්ත
තිෂයබ ලයේ වියශේ්ය ්න
භික්ෂුණී ශාසන යනොරවතිෂන අවසඨ ාවක කා්නතා
අයප්ක්ෂිකාව්නට තරසම්රදාව ලබාදීමට බල රනවරීම
සඳහා . යම වෘ්සතා්නත ස්නද්තභය ්න යනොවනරදීම
රනහනදිලි යේ. අරර වශය ්න, චු.ව X.17 ි  කා්ත
ව ලයේ භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව රවතිෂන වකවා ලවකදී
කා්නතා අයප්ක්ෂිකාව්නට තරසම්රදාව ලබාදීම ක්රුමව්ස
බවට ර්ස කිරීමයි. යම ද වෘ්සතා්නත ස්නද්තභය ්න
යනොවනරදීම රනහනදිලි යේ. ්බනවි්න සන කිලකලට භාජ්යන
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භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
වි ත්තු නීතිෂ යදක අතර ඒකා්නත යවනසක් තත: ්නම්,
නීතිෂ යදයක්න සනලකි ත්තු යවනසඨ අවසඨ ාව්න යදකක්
සලකා බනලීමට අදහසඨ කර තිෂබීමයි.
ප්ර්ා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න ඉදිරිර්ස
යකොට තතිෂ අ ලමාන ්නට ප්ර්තිෂරක්්ව, අරට යමි 
තිෂයබ ලයේ මුලක කාලීන නීතිෂ ක් සහ ්ි  අ ලපිළියවලි්න
අ ලව්තතන වීමක් රමණක් යනොයේ. ඒ යව ලවට අරට
ත්සය්ස යවනසඨ සිදුවීම් තසුුදකරන්ස නීතිෂ යදකකි.
බුදුරජ්යාණ්න වහ්නයසේ ජීවමාන කාලයේදී භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාව රනමිිය රසු භික්ෂූ්න විසි්න රමණක්
භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම් සිදු යනොකය ේ තයිදනයි යමයි්න
රනහනදිලි යකයරයි. ්ක වයරක රනවතිෂ හනක්යක් ්ක්
වාතාවරණ ක් රමිය: භික්ෂුණී ශාසන රවතිෂන විට
චු.ව. X.17 අ ලනමන ක ත්තුවීම යහෝ ්යසේ නන්සනම්
භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරවතිෂන විට චු.ව. X.2 අ ලනමන
කිරීමයි.
ය ේරවාද චක්රු ්න තු භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ප්ර්තිෂ්ඨාාරන
ක යනොහනක්කක් නයි දී්තඝය කාලීන විශඨවාස ක් තතිෂ
බනවි්න, තතනම් විට කාරණාවට බඳු්න වූ සිදුවීම පිළිබඳව
තදාහරණ ක් තරකාරී වි හනකි . කිසි ම් ු්ධනලය ක්
නනර යදකක් සම්බ්නධ යකයරන අධියේගී මා්තන ක
ධාවන කරමි්න ැගකි ාව සඳහා බව්ස, නනරසභා
අධිකාරිය ්න යමම මහා මා්තන ට රන ට කි.මී. 100 ක
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යේන සීමාවක් රනවා තතිෂ බව්ස අ ලමාන කර්නන. රසු
කාලීනව, නනරසභා අධිකාරිය ්න රන ට කි.මී. 50 ක
යේන සීමාවක් රනවා තතනයි යමම ු්ධනල ාට අස්නනට
ලනයේ. කලි්න රන ට කි.මී. 100 ක යේන සීමාව
සම්පූ්තණය ්න අවලංගු යකොට යනොතිෂබුණ්ස, රන ට
කි.මී. 80 යේනය ්න ධාවන කිරීම සම්බ්නධය ්න
යරොලීසි ට හසු වූ රසු, ්දින ්ම ු්ධනල ා විසි්න කලි්න
රනවා තිෂබූ යේන සීමාව අ ලනමන කිරීමට තීරණ
කය ේ නයි ඔහුට යහෝ ත ට ත්තක ක යනොහනකි .
යේන සීමාව්න යදකම ්කම අවසඨ ායේදී වලංගු නයි ද
යකයනක්ට ඕනෑම යේන සීමාවක් යතෝරානනනීමට
නිදහස තිෂයේ නයි ද අ ලමාන ක යනොහනකි . නණ්න
නනයන ලයේ අ්නතිෂමට රනනවූ යේන සීමාවයි.
යකයසේ වුව්ස, නනර සභා අධිකාරිය ්න රනනවූ යදවනනි
නීතිෂ අධියේගී මා්තන ට යනොව නනර ට රනනවූයේ
නයි ඉතා සමීර රරීක්්ණ කි්න යහළිවුවයහෝස
වාතාවරණ යවනසඨ යේ. යමම ු්ධනල ා ැගකි ාව
කරන නනරයේ ර වාහනවලට ් අදා යේ, ්ම
නනර කරා න අධියේගී මා්තන ට ් අදා නනත.
්බඳු අවසඨ ාවකදී, යේන සීමාව්න යදකම ්කවිටකදී
වලංගු යේ. අධියේගී මා්තනයේ වාහන රදවන විට,
තවම්ස යේන සීමාව රන ට කි.මී. 100 ක්ම වන අතර,
නමු්ස අධියේගී මා්තනය ්න පිට්සව ැගකි ා සඨ ාන ට
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ඟාවීම සඳහා නනර ට තතුළුවන විට, යේන සීමාව
රන ට කි.මී. 50 ක් දනයි පිරික්සා බනලි ත්තු .
යම් ආකාර ටම, චු.ව. X.2 සහ චු.ව. X.17 න යදකම
වලංගු යේ. යදයක්න යදවන්නන, ්නම් චු.ව. 17,
ර මුවන්නන අයහෝසි කර්නනක් යනොයේ, නනරයේ
යේන සීමාව අධියේගී මා්තනයේ යේන සීමාවට අදා
යනොව්නනාක් යමනි. නීතිෂ යදකම ්ක් වියටක වලංගු
යේ, ඒවා සුවියශේ්ය ්න යවනසඨ අවසඨ ාව්නට අදා වන
බනවිනි.
සමසඨත ක් වශය ්න, ය ේරවාද වින
තුර්නවගි
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ප්ර්තිෂ්ඨාාරන සඳහා අවසඨ ාව ලබා
යනොයද්නය්න
න සාම්ප්ර්දායික මත
රදනම්ව
ත්සය්ස වින නීතිෂ කි වීයම්න රමණක් බව්ස ඒවාට
අදා
වෘ්සතා්නත රසුබිම සන කිලකලට භාජ්යන
කිරීයම්න යනොවන බව්ස යරනී යි. ඒවායේ වෘ්සතා්නත
රසුබිම අධා න යකය ේ නම්, යම්වා තුර්නව නනතිෂ
බනවි ල්ස, භික්ෂූ්න
විසි්න භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
ප්ර්තිෂ්ඨාාරන ක හනක්යක් නයි රනහනදිළි යේ.
යජ්තව්න ස ායඩෝ විසි්න (1949) දනනටම්ස
ප්ර්කාශයකොට තතිෂ රරිදි, භික්ඛු යබෝධි රරිව්තතන ක
(2009:60 සහ 62):
“බුදු්නවහ්නයසේයග් ප්ර්කාශ : ‘මහයණනි, භික්ෂුණී්න
රනවිදි කිරීමට භික්ෂූ්නට මම ඉඩයදමි’ සලකා බනලූ
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රසු ... භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරනවතිෂ කාල ක;
අනානතයේදී ද, භික්ෂුණී සංඝය ා යනොමනතිෂ කාල කට
සීමාවි හනකි ; සහ ව්තතමානයේ දී භික්ෂුණී සංඝය ා
යනොරවතිෂන කාල කට ්
සීමා වී තත.”
ත්නවහ්නයසේ තවදුරට්ස රනහනදිලි කර්නය්න භික්ෂු
සංඝය ාට (දී තතිෂ) “භික්ෂුණී සංඝය ා යනාාරවතිෂන
විට, භික්ෂූ්න විසි්න කා්නතාව්න රනවිදි ක හනකි නයි
අවසර (භාවිත ක ත්තු) අවසඨ ා රනමියණන බව
බුදු්නවහ්නයසේ දනනසිටි බවයි, භික්ෂූ්න විසි්න
කා්නතාව්න රනවිදිකිරීම ...... ්නම්: ‘මහයණනි,
භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න රනවිදි කිරීමට ඉඩ යදමි’
්නන බුදු්න වහ්නයසේ විසි්න අ ලදනන වදා බවයි.”
ප්ර්ා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න ය ෝජිත
අ්ත ක නවලට වඩා යජ්තවන ස ායඩෝ විසි්න ය ෝජිත
අ්ත ක න රනහනදිලිවම රාලි වින පිළිබඳ වඩා්ස
නිවනරදි ප්ර්තිෂබිම්බ කි. නනටලුවට බඳු්න වූ වින නීතිෂ
යදකට අදා වෘ්සතා්නත ස්නද්තභ පිළිබඳව ප්ර්මාණව්ස
සනලකිලකලක් ලබාදීයම්න රසු මතුවන සමායලෝචන
නම්, භික්ෂූ්න විසි්න රමණක් ප්ර්වෘජ්යාාව ලබාදීයම්න රසු
තුර්නව ගි භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ප්ර්තිෂ්ඨාාරන කිරීම
ඒකා්නතය ්නම ක හනකි යද ක්
්නනයි.
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භික්ෂුණී
ප්රෝවෘජ්යා:ව:
භයෝග්යාත:ව

එය

ප්රෝති්නා:පෛභ

ප්ර්ා රත්්සයතෝ (2014:71) කා්නතාව්නට ප්ර්වෘජ්යාාව
ය ෝනා දනයි
්නන නනන ද විමසීමක් කරයි.
ත්නවහ්නයසේ අදහසඨ දක්ව්නය්න
“භික්ෂුිය ක යලස රනවිදිවීම කා්නතාව්නට තව්ස
කරදර නි්තමාණ
කර ල තත. යම ට යහේතුව
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ල්ස රසු ඔවු්නට 311ක් ශික්්ාරද
ආරක්්ා කිරීමට සිදුව ල තත. ව්තතමාන අධිතාක්්ියක ත්නයේ යමම නීතිෂ රව්සවානනනීමට යනොසඨ
බල්නන. යම සර වශය ්න ප්ර්ශඨන වනි  කර ල තතිෂ
ද? ” “අද රව්සනා සමාජ්ය වාතාවරණයේ සහ සාමානා
ජීවන ක්රුම තු , රනවිදි වූ කා්නතාව්නට වින නීතිෂ
311ක් රව්සවා නනනීම අවි රතාවක් වි හනකි .”
සහශ්රක ව්ත් යදකහමාරකට යරර යවන්ස රසුබිමක
හටන්ස ශික්්ාරද රව්සවානනනීම අරහසුබව සතා ක්
වන අතර, ් භික්ෂූ්නට ද අදා . යම් හා සමානව
ුුද් රක්් තරසම්රදාව ලබානනනීයම් දී ප්ර්ශඨන වනි 
යනොව්නය්නදනයි යමකුට සියත ල තත.
සනලකිලකලට භාජ්යන වි ත්තු තව්ස කුදණක් නම්,
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ප්ර්තිෂ්ඨාාරන කිරීමට විුද්ධධව
නනන ත්තකවලි්න ඒවා ය ේරවාද රටවල දසසිලක
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යමයහියවුද්නට විුද්ධධව නනා තතනයි අ ලමාන
කිරීමයි. යමොවුහු තායිල්නතයේ මයි චී යලස ද, බුුදමයේ
ථිල ෂි්න යලස සහ ශ්රීු ලංකායේ දසසිලක මාතායවෝ ද
යවතිෂ, යම ට බටි ර සීලධාරා යකොටසට ්ක් ක
හනකි .
තභ
රා්ත්ව ්නටම ්ක්ව සිටි
යනොහනකිවීමට යහේතුවක් නනත. ්බනවි්න ප්ර්ශඨන නම්
දනනටම්ස තිෂයබන යද අවලංගුකිරීම යහෝ නිශඨප්ර්භ
කිරීමක් නනන යනොයේ, කා්නතාව්නට අටසිලක යහෝ
දසසිලක යමයහිය ක යහෝ භික්ෂුිය ක යලස
තරසම්රදාවීම ආදී යවන්ස විකලකර ්න යතෝරානනනීමට
අදා ්කකි.
යම් කාලය ි  ය ර
ේ වාද රටවල සමහර ු්ධනල ්න
භික්ෂූ්න වීමට අකමනතිෂ , ඒ යව ලවට ඔේහු නෘහ
ජීවිත ක් නත කරතිෂ, තතනම්විට අනනාරික යේ. ්බඳු
බ්රිහඨමචාරී අ භික්ෂූ්නසමඟම සිටිතිෂ, අතා්නතය ්නම
යබොයහෝවිට ඔවුහු ආරාම ක භික්ෂූ්නයග් සමීර තසුරක්
තතිෂව ජීව්ස යවතිෂ. ඒ ආකාර ටම, අටසිලක යහෝ දසසිලක
මාතාවක් වීයම් විකලකර අවසඨ ාව සමහරවිට ය ේරවාද
රටවල තතනම් කා්නතාව්නට අඛේඩ අසඨවනසිලකලක් වි
හනකි . යමයි්න, යකයසේ නමු්ස, භික්ෂුිය ක වීයම්
විකලකර අවසඨ ාව ඊට සූදානම් අ ට තතිෂ යනොක
ත්තු නයි නමාමාන ව්නය්න නනත.
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අටසිලක යහෝ දසසිලක යමයහියවුද්නයග් ත්ස්සව
නනාසිටුවීම ඉතා වනදන්ස සහ අන ක ත්තු කා්ත කි,
් ට සම්පූ්තණ අවධාන දි ත්තු , නමු්ස තරසම්රදාව
අයප්ක්්ා කරන අ යග් අයප්ක්්ාව්න යමයි්න
සපියර්නය්න නනත. ්බඳු බලව්ස ත්සසාහ ්න සමන,
භික්ෂුණී්නයග්
තරසම්රදාව
ප්ර්තිෂසංසඨ ාරනයේ
අවශාතාවක් රනහනදිලිවම තත. ය ේරවාද රටවල තතනම්
අටසිලක යහෝ දසසිලක යමයහියවුද්නට භික්ෂුණී්න වීමට
අවශා නනතිෂනම්, ්විට ්බඳු තරසම්රදාවක් අතාවශා
අ තයදසා ්ව්න ප්ර්වෘජ්යාාවක් ප්ර්තිෂ්ඨාාරන කිරීයම්
අවශාතාව යමයි්න අ්සහනරී ්නය්න නනත.
ලංකායේ මෑතකාලීන සංව්තධන ්න අතා්නතය ්නම
යර්නවා ත්සය්ස කලි්න භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව පිළිබඳව
්තරම් තන්නදුවක් යනොතිෂබුණු දසසිලක මාතාව්න යම
තතිෂ වූ රසු ඔවු්නයග් මනස යවනසඨ කරයනන
තරසම්රදාව ලබා න්ස බවයි. තව දුරට්ස, ශ්රීු ලංකායේ
නවා භික්ෂුණී්න ගිි  ජ්යනතාවයග් මනා යන රව ට
රාත්රපවී තතිෂ අතර ඔේහු ගිි  ජ්යනතාවයග් අවශාතාව්න
තයදසා ඉතා විශාල යසේවාවක් සිදු කරතිෂ. භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාව අවශා නනතනයි යහෝ රෘථුල වශය ්න
සමාජ්ය ට වනඩදා ක යනොව ල තතනයි ්නන පිළිබඳව
ත්තක කිරීම සඳහා කුඩා ඉඩක් යමයි්න ලබා ය්ධ.
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භික්ෂුණී ප්රෝවෘජ්යා:ව: බුදුන්වහන්භසේභේ ආකල්පය
්බඳු ප්ර්තිෂශඨාාරන ක් වනලනක්වීම වඩා සුදුසු නයි න
ධ්තමතාව විනය ි  භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ආරම්භ කිරීමට
අදා වා්තතාවලි්න නමාමාන යකොට තතිෂ හනඟීමට
නිතරම අදා යේ.
්ම යේදයේ අදහස ය්සුදම් නනනීමට, අදා යකොටස
ය ේරවාද විනය ්න වින
සම්ප්ර්දා ්න සමන
සංස්නදනා්සමකව අධා න
කිරීම අවශා . ඊට
යහේතුව, භාණක සම්යප්ර්ේශණයේ දී්තඝය කාල තු
ග්රු්න ක යකොටසක් නනතිෂ වි හනකි බනවිනි.
ග්රු්න ක
යකොටසක්
නනතිෂවි
හනකි
බව
මජ්ඣිමනිකායේ ා ේභියසෝධන සූත්රප
තසුයර්න
යර්න ලම්
ක
හනකි ,
්නම්,“ස ආකාර
රාරිශු්ධධභාව ” රනහනදිළි කරන සූත්රප ය්ධශනාවයි. ්ි 
ය්සමායේ තතිෂ නිශඨචිත ස ක් යව ලවට සූත්රපයේ රනහනදිළි
කර ලයේ රහත්න වහ්නයසේ නමකයග් රසඨ ආකාර
රාරිශු්ධධ්සව කි. යම් යනොනන පීම පිළිබඳව අටුවාව
රනහනදිලි කිරීම් කිි ර ක් වා්තතා කරයි, ්යි්න ්කක්
නම්, ඉ්නදි ායේ භාණක ්නට අ ලව, ආහාර සතරක්
සම්බ්නධය ්න රහත්න වහ්නයසේයග් යනොතලකම
(ඛාදනී ආහාර, සඨර්තශ , ය්ඡතනා, සහ විඤඨඤාණ )
සූත්රපය සඳහ්න රසඨ ආකාර ශු්ධධවීම්වලට තතු ්ස වි
ත්තු (ර.සූ. IV 94, ම.නි. 112 පිළිබඳව අටුවා
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දක්වමි්න). ඉ්නදි ායේ සිට චීන ට ැගයනන වි්ස චීන
භා්ාවට රරිව්තතන වූ මධාම ආනම තු සංරක්්ණ
වී තතිෂ ්ම සූත්රප සංස්නදනා්සමකව අධා න කිරීම
යම ට විසඳුමයි. ා ේභියසෝධන සූත්රපයේ සඳහ්න රසඨ
ආකාර රාරිශු්ධධී්නට අමතරව, ස වනනි රාරිශු්ධධි
යලස සතර ආකාර ආහාර යමි  සමාන සූත්රප
යර නසඨවයි (ට. I 732b).
යමයි්න වනටයහ ලයේ ඉ්නදි ායව්න ශ්රීු ලංකාවට මුඛ
රරම්රරායව්න
සම්යප්ර්ේ්ණයේදී
යමම
ස වනනි
රාරිශු්ධධි මනහනුදණු බවයි. ඉ්නදි ා ල භාණකය ෝ
ස වනනි රාරිශු්ධධි තිෂබුණු සම්පූ්තණ ය්ධශනාවක් දනන
සිටිහ , නමු්ස ලංකාවට සූත්රප රනමිිය කාල වනවිට,
ග්රු්න යේ යමම යකොටස අතුුදදහ්න වී තත.
ා ේභියසෝධන සූත්රප
යර්නවුම් කර්නය්න මුඛ
සම්යප්ර්ේ්ණයේදී සූත්රප ක
සනලකි ත්තු
යකොටසක්
අතුුදදහ්න වි හනකි බවයි.
මුඛ සම්යප්ර්ේ්ණ මත රඳාරනවතීයම් දු්ඨකරතා රාලි සූත්රප
නිශඨචිතවම දක්වයි. ස්නදක සූත්රප ට අ ලව භාණක
රරම්රරාව යහොඳි්න ශ්රකවණ වි හනකි යහෝ යනොහනකි
වි හනකි , ්ි  ප්ර්තිෂලල ක් වශය ්න ්ි  තතනම්
යකොටසඨ නිවනරදි , තතනම්වා ්යසේ යනොයේ (MN 76).
භාණක රරුය්ත අවිශඨවාසභාව චංකී සූත්රප ද යර්නවා
යදයි. ්යි්න යර්නවා යද ලයේ සතා
ැගකීමට
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බලායරොයරෝසතුවන යකයනක් යම සතා
නයි ද
අයනක්වා සි ලකල අසතා නයිද භාණක සම්යප්ර්ේ්ණ
තු වනටහීමක් යනොනතත්තුබවයි (ම.නි. 95).
කිසි ම් ග්රු්න ක සමා්නතර සංසඨකරණ ්න සලකා
බනලීම භාණක සම්යප්ර්ේ්ණයේ සඨවභාව පිළිබඳව නි ම
වනටහීමක් ලබා යදන අතර ්ි  වි හනකි යදෝ් ද ස්නදක
සූත්රප ට සහ චංකී සූත්රප ්නි  සලකුණුවලට අ ලව
හඳුනානත හනකි . යමම රාලි සූත්රප ය්ධශනාවල දක්වා
තතිෂ
සලකුණුවලට
සාධාරණ
ඉටුකිරීයම්
ප්ර්තිෂර්සතිෂය ්න ඉඩ සන යස ලයේ ග්රු්න ක නනතිෂවී
ාම්ස සමන තතනම්විට රාලි ත්රිසපිටකයේ සංරක්ෂිත
මූලාශ්රක ්න අසම්පූ්තණවි හනකි බවයි.
යමයසේ වි හනකි බවට ඉඩදීයම් රදනම මත, රාලි
විනය ි  භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ආරම්භ කිරීයම් යතොරතුුද
ප්ර්තිෂයශෝධන කිරීම යර්නවා යද ලයේ සෘජුවම යරයනන
සිදුවීම් යර ක් යනොමනතිෂ බවයි. මහාප්ර්ජ්යාරතී
යනෝතමි යග් රනවිදිවී සඳහා ඉලකලීම ප්ර්තිෂක්ය්ේර ක
රසු, ත සහ තයග් අ ලනාමික ්න ි ස මුඩු කර
කසාව්ස යරොරවා න්සයතෝ .
රාලි අටුවා සම්ප්ර්දා ට අ ලව, මහාප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි
කලි්න යසෝවා්න වී සිටි ා (ධ.ර-අ. I 115). යසෝවා්න වූ
අය ක් බුදුරජ්යාණ්නවහ්නයසේයග් විධාන ට විවෘ්සතව
අකීකුදවීම සිතානතයනොහනකි . තව ද, මහාප්ර්ජ්යාරතී
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යනෝතමි
ි ස මුඩු නා සිවුුද යරොරවා ආන්නද
යතුද්නයවත සමීරවන විට, ආන්නද යතුද්න ත යග්
නමන නිසා අතිෂශයි්න යවයහසට ර්ස කායික සඨවභාව
පිළිබඳ අදහසඨ දනක්වුව්ස ි ස මුඩු නෑමක් නනන යහෝ
කසාව්ස දනරීමක් නනන කිසිදු සඳහනක් යනොකරයි (චු.ව.
X.1).
යමම ප්ර්යහේලිකාවට විසඳුම යවන්ස වින වා්තතා
අධා න
කිරීයම්න යසො ානත හනකි , මුඛ
සම්යප්ර්ේ්ණයේදී සිදුවි හනකි මූලාශ්රක ක යකොටසක් නනතිෂ
වී ාම පිළිබඳව ඉඩක් ලබා දීම සඳහා . දනනට අභිමුඛව
තතිෂ කාරණ ට අදා ව මහීශාසක, මූලස්තවාසඨතිෂවාද සහ
ස්තවාසඨතිෂවාද න සම්ප්ර්දා තුනක ත්රිසපිටක ග්රු්න වල
ැගකී තතිෂ පිටර්ස තිෂයේ. යම් සි ලකලම ඉ්නදි ායව්න
චීන ට රරිව්තතන සඳහා ැගයනන ගි මූලාශ්රක යේ. චීන
රරිව්තතන ට අමතරව, මූලස්තවාසඨතිෂවාද විනය ි  ඊට
අදා යේද සංසඨකෘත යශේ් සහ ටියබට් රරිව්තතන
අරට ඉතිෂරිව තත.
යමම මූලාශ්රක වා්තතා කර ලයේ මහා ප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි
තයග් ඉලකලීම සමන බුදු්නවහ්නයසේ යවත රනමිියවිට,
සනබනවි්නම ත්නවහ්නයසේ ප්ර්වෘජ්යාාවට ඉඩ යනොදු්න
බව්ස, නමු්ස යවන්ස විකලකර ක් ලබා දු්න බව්ස .
යමම විකලකර නම් ත ට ි ස මුඩු නා කසාව්ස දනරීමට
හනකි බවයි (අනාලය ෝ 2011: 287fි  රරිව්තතන
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කරන ලදී). නමු්ස ත ්යසේ ක ත්්සය්ස තයග් නිවයසේ
ආරක්ෂිත රසුබිම තු
සිටිමි්න මිස අනනාරික
තනනන්සතිෂ ක යලස ඉ්නදි ායේ තනනි්න තනන තවිදිමි්න
යනොවි ත්තු .
සංස්නදනා්සමක අධා නය ්න ලබා දී තතිෂ දනක්ම
සනලකි ත්තු ප්ර්මාණ ට වාතාවරණ යවනසඨ කරයි.
මූලිකව භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාවට විුද්ධධ යවනවා යව ලවට,
බුදු්නවහ්නයසේ විකලකර ක් ලබා යදයි. යබ ්ධධ
ප්ර්වෘජ්යාාව තවම්ස ආරම්භක අවධි ක තිෂයබන අතරතුර,
නි ම වාසසඨ ාන අඩු ්යම්නම අනනාරික ජීවිත ක
යවන්ස අසීුද ත්ස්සව ්න මත මහා ප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමී
ය්ධවි ට සහ තයග් අ ලනාමිකාව්නට දනරීමට
අරහසුයද ක් වි හනකි නයි ්ම විකලකර ප්ර්කාශ කරන
බවක් යරය්න.

භික්ෂුණී්න දූ්ණ ට ර්ස වූ බව ය ේරවාද වින වා්තතා
කරන අතර (තදා. ම.වග්. I.67) ්යි්න රනහනදිලිව ලයේ
රනරිය
ඉ්නදි ායේ
කා්නතාව්නට
රනවිදිවීම
අනතුුදදා ක යද ක් වූ බවයි. නමු්ස නූතන දකුණු සහ
අග්නිදින ආසි ායේ වාතාවරණ රනහනදිලිවම යවනසඨ .
බ්රිහඨමචාරී ජීවිත ක් යනවීමට තීරණ කරන රනවිදි වූ
කා්නතාව්නට නුදබුහුම්න ලනබීම ්ම ය්ධශ ්නි 
අයප්ක්්ා ක හනකි .
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්බඳු වාතාවරණ ක මහා ප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි ට හා තයග්
අ ලනාමිකාව්න රනවිදිවීම කා්නතාව්න යබොයහොම ක් සහ
ුුද් ්න කිි රයදයන්ස සිටිනා නෘහ ක් වනනි ,
යසොුද්නට රහසුයව්න ්ම නිවස රනහනර නත හනකියි
(චු.ව. X.1). දූ්ණ වි හනකිබව අතා්නතය ්නම පීදුණු
යනො මක් යහෝ තක් වනාවක් හදිසියේම යරෝන කි්න
බනටකනවා වනනි .

වින

වෘ්සතා්නත ට නනවත මි්න, මහා ප්ර්ජ්යාරතී
යනෝතමි ට හා තයග් අ ලනාමිකාව්නට ි සමුඩු කිරීමට
සහ කසාව්ස දනරීමට නිශඨචිතවම අවසර යදන ලදනයි න
අ ලමාන
ටය්ස,
ක ායේ
ඉතිෂරි
යකොටස
සඨවාභාවිකවම නලා යි. ඔවු්න ්යසේ කය ේ තයි ද ්නන
හා මහා ප්ර්ජ්යාරතී යනෝතමි ි ස මුඩු නා කසාව්ස දරා
සිටින විට ආන්නද යතුද්න විසි්න ඒ පිළිබඳව අදහසක්
දනක්වීමට තරම් අවශා යද ක් යලස සිත්නනට තතනයි
දන්න අවයබෝධකරනත හනකි .
ගිි  රක්් තතනම් විට බුදු්න වහ්නයසේයග් චාරිකාව්නි 
කිසි ම් දුරකට රසුනම්න ගි හ (ම.වග්. VI.24). ්බඳු
චාරිත්රප ක් යදස බනලීයම්න, ඒ ආකාර ට ම මහා ප්ර්ජ්යාරතී
යනෝතමි හා තයග් කේඩා ම තම්න ්බඳු රනවිදි
ජීවිත ක ත්ස්සව ්නට ්ි තර
නයි යර්නවීමට
ත්සසාහ ක් වශය ්න බුදු්න වහ්නයසේ අ ලනමන කිරීම
සඨවාභාවික නයි යරය්න. ්බඳු ක්රිය ාවක් බුදු්න වහ්නයසේ
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භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
විසි්න තහනම් යකොට තිෂබුණු යද ක් යනොව්නනට තත.
යම් ආකාර ට තම්න රනවිදිවීයම් ත්ස්සව ්නට
මුහුණදීයම් හනකි ාව තහවුුද කිරීම අවසානයේ දී බුදු්න
වහ්නයසේ විසි්න ඔවු්නට භික්ෂුණී්න වීමට ඉඩ
ලබාදු්නය්න ම්නදනයි ්නනට යහේතුව විසඨතර යකය්ත.

භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව රහ වූය යකයසේදනයි යමම විකලකර
අවයබෝධ

වලංගුභාව ට ර්සකරනනනීමට, පිටකානත
මහාරය්ධස ප්ර්තිෂර්සතිෂ අ ලනමන ක හනකි (දී.නි. 16
සහ අ.නි. 4. 180). සතර මහාරය්ධස ්නි  පිළිබිඹු කර
තතිෂ ප්ර්තිෂර්සතිෂ ට අ ලව, බුදු්න වහ්නයසේ යවත නනවත
ාමක් සම්බ්නධ කිසි ම් ප්ර්කාශ ක් සූත්රප ය්ධශනා සමන
සහ වින සමන නිසනකවම තහවුුද යේදනයි බනලීම සඳහා
සංස්නදන කිරීමට අවශා යේ. අභිමුඛ සිදුවීමට
අදා ව, භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාවක් නනන බුදු්න වහ්නයසේයග්
ආකලකර කුමක්දනයි යවන්ස පිටකානත යේද ්න විභාන
කිරීයම් අවශාතාවක් යමයි්න යරනී යි. ්නම් භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාවක රනවන්සම අය ෝනා යද ක් යනොයේ නයි ද
්යම්නම බුදු්න වහ්නයසේ වඩා්ස වන නක් වූ යද ක්
යනොයේ නයි, සංස්නදනා්සමක අධා න ඔසඨයසේ
මතුකර දනක්වූ යතොරතුුදවලට අයනක් පිටකානත යේද
සහා දක්වයිද?

දීඝය නිකායේ ලක්ඛණ සූත්රප

බුදු්නවහ්නයසේයග් මහා
ුුද් ලක්්ණ පිළිබඳව විසඨතර කරයි (දී.නි. 30). යම්
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භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
හනම ්කක්ම ත්නවහ්නයසේයග් සීලගුණ ්නට සහ යරර
ක
ක්තම ්නට සම්බ්නධ යේ. බුදු්නවහ්නයසේයග්
ටිරතුලකවල තතිෂ චක්රු සලකුණු ත්නවහ්නයසේ විශාල
සිේවනක් පිරිසක් වටයකොටයනන සිටීමක් නනන
කි යවන යරරනිමිතිෂ යේ. යම් සිේවනක් පිරිස නම්,
භික්ෂූ්න සහ භික්ෂුණී්න ද, කා්නතා සහ පිරිමි තරාසක
තරාසිකාව්න ද යේ. යමම ය්ධශනාවට අ ලව, බුදු්න
වහ්නයසේ
ත්නවහ්නයසේයග්
තරතිෂ්නම
භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාවක් තතිෂව සිටීමට නි මිත වී තිෂබුිය. යම
භික්ෂුණී්නයග් රනවන්සම බුදු්න වහ්නයසේයග් ශාසනය ි 
අව වභූත සහ අ්සහ යනොහනකි යද ක් බවට ර්ස
කරයි.
්ම දීඝය-නිකායේම රාසාදික-සූත්රප යහළි කර ලයේ
බුදු්නවහ්නයසේ විසි්න ය්ධශිත බ්රිහඨමචාරී ජීවිත
සම්පූ්තණ්සව ට ර්සවීම ත්නවහ්නයසේයග් සිේවනක්
පිරිස සම්පූ්තණවීම්ස සමන සාක්්ා වූ බවයි, ්ි 
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ද තතු ්ස යේ (දී.නි. 29). ් ම
මජ්ඣිම නිකායේ මහාව්ඡා යනෝසත සූත්රපය ්න
ද
මතුයේ, ් ට අ ලව සම්පූ්තණ නිවන සාක්්ා්ස ක
භික්ෂූ්න සහ සහ භික්ෂුණී්න විශාල ප්ර්මාණ ක් සිටින
බනවි්න බුදු්නවහ්නයසේයග් ය්ධශනාවල සමූපූ්තණ්සව
දනකි හනකි අතර, ්බඳුම විශාල ප්ර්මාණයේ තභ ගිි 
ප්ර්ජ්යාවක් රා්තශව ්න නිය ෝජ්යන
කරමි්න යවන්ස
අවයබෝධතා මට්ටම්වලට ර්සව සිටි හ (ම.නි. 73).
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භික්ෂුණී ප්රවෘජ් ාව පිළිබඳව මතයේද
රනහනදිලිවම, නිවනට රනමිිය භික්ෂුණී්න යනොව්නනට
බුදු්නවහ්නයසේයග් ශාසන
සම්පූ්තණ යනොව්නනට
තිෂබුිය.

දීඝය

නිකායේ

මහා රරිනිේබාන-සූත්රප ට අ ලව,
තම්නවහ්නයසේ භික්ෂුණී්න ද තතුළුව සිේවනක් පිරිස
සම්පූ්තණ කරන තුුද පිරිනිව්න යනොරාන බව බුදු්න
වහ්නයසේ ප්ර්කාශයකොට තිෂබුිය (දී.නි.16). යමම
ප්ර්කාශයේ වනදන්සකම රාලි ත්රිසපිටකයේ සංත්්සත නිකා ,
අංගු්සතර නිකා , සහ තදානවල නනවත නනවත මතුවීම
තුළි්න පිළිබිඹු යේ (ස.නි. 51.10, අ.නි. 8.70, සහ තදා.
6.1).
යම් ආකාර ට, ත්නවහ්නයසේයග් තරය්ස රට්න
පිරිනිව්නරෑම දක්වාම, භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාවක් තිෂබීම
ත්නවහ්නයසේයග් දනක්යමි  අතාවශා අංන ක්ව තිෂබුිය.
මහාරය්ධස
ප්ර්තිෂර්සතිෂ
අ ලනමන
කිරීයම්න,
සංස්නදනා්සමක අධා නයේ ප්ර්තිෂලල තහවුුද යේ.
භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව බුදු්නවහ්නයසේයග් ශාසනයේ
ය ෝනා, අතා්නතය ්නම අ්සහ යනොහනකි යකොටසක්
යේ.

භික්ෂුණී ප්රෝවෘජ්යා:ව: ධර්මභ ආයු ක:ලය
බුදු්නවහ්නයසේ ජීවමාන කාලයේදීම භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
බිි  වූ නිසා ධ්තමයේ ආත්් වසර 500කට අඩුව්නය්න
න අනානත වාකා යමයතක් සමීක්්ණ ක
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රරි්ඡයේදවලි්න ස්නද්තභ ට අදා වීමට තරකාරී යේ
(චු.ව. X.1). දන්න යමම අනානතවාකා මවිතකරවන
සුළු , ්යසේ ක යහෝස යමව්න ලල ක් යේ නයි කලි්න
දනනයනන බුදු්නවහ්නයසේ ්
කරාවිදනයි
යමක්
බලායරොයරෝසතු යනොවන බනවිනි. ත්සත වශය ්නම
කි යතෝස, විනය ි  වා්තතා කර තතිෂ ආකාර ට
අනානතවාකා සනබෑවක් වී නනත, වසර 2500 ක්
ඉකු්සව ගි ්ස ධ්තම තවම්ස රවතිෂන බනවිනි. 8වනනි
සි වස වන විට, ්නම් බුදු්නවහ්නයසේයන්න රසු වසර
1,000 කට වඩා නතවුව්ස භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව ඉ්නදි ායේ
රනවතුිය.
බුදු්නවහ්නයසේ ජීවමාන කාලයේදීම භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
රහ වූය ්නයමම අනානත වාකා යේ විසඨතරයකොට
තතිෂ මූලික ත්ස්සව ්න සම්පූ්තණ වූ බව පිළිබඳව ද
යමි දී අවධාන ය ොමු ක ත්තු . භික්ෂුණී ප්ර්වෘජ්යාාව
රවතිෂනවා ද නන්සනම් ප්ර්තිෂ්ඨාාරන කරනවා ද ්නනට
යමම අනානත වාකාය ි  කිසි දු සම්බ්නධ ක් නනත.
්යසේ නම්, ්යි්න යරනී ්නය්න, අරට මුළුමනි්නම
රනහනදිලි යනොවන තව්ස ද්තශන ක් තතිෂ බවයි.
සතරමහාරය්ධස ්නි 
ප්ර්තිෂර්සතිෂ ම අ ලනමන
කිරීයම්න, ධ්තම පිරිහීමට බ රෑහනකි යහේතු පිළිබඳව
යවන්ස යේද ්නි  සඳහ්න ව්නය්න යමොනවාදනයි අර
දන්න අධා න කිරීම අවශා යේ. අංගු්සතර-නිකායේ
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සූත්රප ක් බුදු්නවහ්නයසේයග් ඉනන්නවීම දිත්ණු කිරීම සඳහා
සිේවනක් පිරිස යකයසේ සහය ෝන දක්ව්නය්නදනයි
රනහනදිලි කරයි. යමි දී භික්ෂුිය ක් ත යග්
ධ්තමධරභාව ඔසඨයසේ බුදු්නවහ්නයසේයග් ශ්රකාවක සංඝය ා
ආයලෝකම්ස කිරීමට ුළුවන (අ.නි. 4.7). ්ම
්කතුයේම යවන්ස ය්ධශනාවක් භික්ෂුිය ක් තයග්
සීලය ්න සංඝය ා බබලවන බව සලකුණු කරයි (අ.නි.
4.211). යමම ය්ධශනාව්න යදකම, විර්සතිෂකාරීයලස
දකිනවා යව ලවට, ධ්තමධර සහ සිලකව්ස භික්ෂුණී්න
විසි්න යබ ්ධධ සංඝය ාවහ්නයසේට ක හනකි තරකාර
පිළිබඳව රනහනදිලි අන කිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.
ධ්තම
පිරිහීම වලක්ව්නය්න කුමක්දනයි යවන්ස
ය්ධශනාව්න සුවියශේ්ය ්න රනහනදිලි කර තත. සංත්්සත
නිකායේ ය්ධශනාවකට අ ලව, භික්ෂුණී්න ද තතුළු
සිේවනක් පිරියසේ සාමාජිකයි්න, ගුුදවර ාට, ධ්තමට ට,
සංඝය ාට, ුහුණුවට සහ සමාධි ට නුදසුදතතිෂව වාස
කර්නය්න නම් ්බඳු පිරිහීමක් වනලනක්වි හනකි (ස.නි.
16.13). යමි දී අතා්නතය ්නම තම්න ්ි  යහේතුව
යවනවා යව ලවට, භික්ෂුණීහු පිරිහීම වන නක්වීමට සහ
ලබා යදතිෂ.

අංගු්සතර නිකායේ ය්ධශනාවලි්න සමාන යර්නවාදීම්
යසො ානත හනකි . යමොයහොතකට කලි්න සඳහ්න ක
සංත්්සත නිකා ය්ධශනාවට ්කඟව, යමම ය්ධශනා
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තුන, භික්ෂුණී්න ද තතුළුව, සිේවනක් පිරියසේ
සාමාජික ්නයග් පිරිහීම ව ක්වාලන නුදසුද ච්ත ාව්න
යර්නවා යදයි (අ.නි. 5.201, අ.නි. 6.40 සහ අ.නි. 7.56).
ගුුදවර ාට, ධ්තම ට, සංඝය ාට, ුහුණුවට නුදකිරීමට
අමතරව, ඒ ඒ සිේවනක් පිරිසට යන රව දනක්වීම,
අප්ර්මාදීවීම සහ (්කියනකාට) තරකාරීවීම නනන සඳහ්න
කරයි.
යමම යේද ්න රනහනදිලිවම ධ්තම පිරිහීයම් වනකීම
රවර්නය්න සිේවනක් පිරියසේ ්ක් ්ක් සාමාජික ්නට .
බුදු්නවහ්නයසේයග් ධ්තමය ි  අවශාම කුදණු යකයරි 
හා ඒකියනකා යකයරි  නුද්සවය ්න ජිව්සවීම පිරිහීම
ව ක්වයි.
ප්ර්ා රත්්සයතෝට අ ලව (2013: 49),
“බුදු්නවහ්නයසේ
අ්ඨටනුදධ්තම නි ම කය ේ
ආරක්්ාකාරී බනම්මක් විදි ට . ්බඳු ආරක්්ාවක්
ටය්ස කලි්න රරිදිම, යබොයහෝ කාල ක් ධ්තම
රවතිෂ ල තත.”
දන්න යම් අ්ඨටනුදධ්තම ආරක්්ක බනම්ම ක්රිය ා්සමක වීම
සඳහා, භික්ෂූ්නයග් සහය ෝන අවශා යේ. නුදධ්තම
වනි ප්ර්මාණ ක් වසඨකාල නතකිරීම (2), තයරෝස දින
දන ලම්දීම සහ අ ලශාසන , ඕවාද (3), ආරාධන ,
රවාරණ (4), මාන්ස පිරීම, මාන්සත (5), සහ
තරසම්රදාව ප්ර්දාන කිරීම, තරසම්රදා ආදී කාරණා
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සම්බ්නධය ්න භික්ෂු භික්ෂුණී අ්නත්ත ක්රිය ාවලි ක්
අයප්ක්්ා යකය්ත.යම්වා රනහනදිලිවම භික්ෂූ්නයග්
සහය ෝන අයප්ක්්ා කරයි. ය ර
ේ වාද වින ට යම
්කඟව්නය්න
න රදනම මත, භික්ෂුණී්නයග්
තරසම්රදාවට සහභාගීවීම, ශාසනයේ චිර රනවන්සම
තයදසා බුදු්නවහ්නයසේ විසි්න යනොඩනනන ලද ආරක්්ක
බනම්ම සවිම්සවීමට තරකාර යේ.
සමසඨත ක් වශය ්න න්ස කල, සතර මහාරය්ධස
ප්ර්තිෂර්සතිෂ
අ ලනමනය ්න රනහනදිලිව යරයන ලයේ
බුදු්නවහ්නයසේයග් ධ්තම පිරිහීම වන නක්වීමට භික්ෂුණී
ප්ර්වෘජ්යාාව ය ෝනා සහ වනදන්ස සම්රතක් වන බවයි.
සනබනවි්නම ්බඳු ප්ර්වෘජ්යාාවක් යනොමනතිෂ යබ ්ධධ රටවලක
යම් සම්බ්නධය ්න වනයට ලයේ සීමායේ සිටින රටවලක
නණ ට . භික්ෂුණී්න තතුළු සිේවනක් පිරිස යනොමනතිෂ
බනවි්න, ්බඳු සීමා තතිෂ රටක නනවත ඉරදීම
අවාසනාව්නත ත්ස්සව කි (අ.නි. 8.29). ්බඳු
ත්ස්සව ක් ටය්ස ධ්තම ුහුණුවීම ඉතා අසීුද
යකය්ත.
සිේවනක් පිරියසි  සතයර්න තුනක් රමණක් තතිෂ
යබ ්ධධ සම්ප්ර්දා ක් ්ක් රාද ක් යකොර වූ ද තයතකුට
සමාන ක හනකි . තතාට තවිදීමට ුළුවන, නමු්ස ඒ
අසීුදතා සි තව . යකොර වූ රාද නනවත සඨ ාරන
කිරීමට යබයහ්ස දන්න තත, ඊට අවශා ්කම ය්ධ
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ව්නය්න සුවවීයම් ක්රිය ාවලි
ලබාදීමයි.

භකටි භයදුම්
අ.නි. අංගු්සතර නිකා
චු.ව. චුලකලවග්න
ධ.ර-අ ධම්මරද-අට්ාක ා
දී.නි. දීඝය-නිකා
ම.නි. මජ්ඣිම-නිකා
ම.වග්. මහාවග්න
ර.සූ. රරඤඨචසූදනී
ස.නි. සංත්්සත-නිකා
ට.

ටයිය්ෝ

තදා. තදාන
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บทนา
การสื บ สายของภิ ก ษุ ณีใ นพระพุ ทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทได้
สาบสู ญไปราวๆ พันปี มาแล้ว ปั จจุบนั ได้มีความพยายามที่จะฟื้ นฟู
ภิกษุณีสงฆ์แต่ความพยายามดังกล่ าวถู กต่อต้าน ซึ่ งในบทความที่จะ
นาเสนอต่อไปนี้ ผูเ้ ขียนได้พิจารณาวิเคราะห์ขอ้ คัดแย้ง การฟื้ นฟูการ
อุปสมบทภิกษุ ณี โดยจะเริ่ มอภิปรายประเด็นด้านพระวินยั ตามด้วย
การพิจารณาคาถามที่ ว่า การฟื้ นฟูภิกษุ ณีส งฆ์เป็ นสิ่ ง ที่ พึ งประสงค์
หรื อไม่
ประเด็นด้ านพระวินัย: ข้ อบัญญัติ
ข้อคัดแย้งหลักของการต่อต้านการอุปสมบทภิกษุณีมีรากมา
จากฐานคติที่เชื่ อกันอย่างแพร่ หลายว่า เมื่อภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทได้
สู ญสิ้ นไปแล้วก็จะไม่สามารถฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ได้อีก ซึ่ งการวินิจฉัยนี้
ตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานของข้อบัญญัติสองประการตามจุ ล ลวรรคในพระ
วินยั ปิ ฎกฉบับภาษาบาลี ซึ่งเป็ นข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน
แก่พระภิกษุเกี่ยวกับการอุปสมบทเป็ นภิกษุณีของสตรี คือ
จุลลวรรค Cv X.2: “ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย เราอนุ ญาตให้ภิกษุ
ทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี” อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนิโย อุปสมฺ
ปาเทตุ ํ
จุลลวรรค Cv X.17: “ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย เราอนุญาตให้ฝ่าย
ภิกษุสงฆ์อุปสมบทผูซ้ ่ ึ งผ่านการอุ ปสมบทมาแล้ว และผ่านการตอบ
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ข้อซัก ถามจากฝ่ ายภิ กษุ ณีส งฆ์มาแล้ว ” อนุชานามิ ภิ กฺขเว เอกโต
อุปสมฺปนฺนาย ภิกฺขณ
ุ ี สงฺเฆ วิสุทฺธาย ภิกฺขสุ งฺเฆ อุปสมฺปาเทตุ ํ ติ
บัญญัติในช่ วงแรกที่พระพุทธองค์ทรงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ของภิกษุเกี่ ยวกับการอุปสมบทภิกษุณี (Cv X.2) ระบุว่า ภิกษุสงฆ์
เพียงฝ่ ายเดี ยวสามารถอุ ปสมบทภิกษุณีได้ พระวินัยข้อนี้ มิได้มีการ
เพิกถอนไว้อย่างชัดเจน ส่ วนพระวินัยที่บญ
ั ญัติตามมา (Cv X.17)
กาหนดว่า การอุปสมบทสตรี จะต้องดาเนิ นการด้วยความร่ วมมือของ
คณะภิกษุณีที่มีอยู่แล้ว โดยฝ่ ายภิ กษุณีดาเนิ นการในส่ วนของภิกษุ ณี
เพื่ออุปสมบทให้แก่สตรี ที่ขอบวช และหลังจากนั้น ให้มีพิธีอุปสมบท
ที่ฝ่ายภิกษุสงฆ์เข้าร่ วมด้วย
ผูเ้ ขียนรวบรวมสาเหตุที่มีการยึดถือข้อบัญญัติท้ งั สองประการ
ข้างต้นเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์น้ นั จากงานเขียนของ
พระภิกษุสายเถรวาทที่มีชื่อเสี ยงในยุคปั จจุบนั สองรู ป คือ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และ ฐานิ สฺสโร ภิกฺขุ โดยท่านฐานิ สฺสโร
(2001/2013: 449f) อธิ บายไว้วา่
“พระพุ ท ธเจ้า ทรงมี แบบแผนในการเปลี่ ย นแปลง
การบริ ห ารจัด การคณะสงฆ์อ ยู่ส องรู ป แบบโดยขึ้ น อยู่ก ับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พระองค์จะทรงประกาศอย่าง
ชัดแจ้งว่า ทรงยกเลิกคาอนุ ญาตที่ได้ทรงเคยประทานไว้ก่อน
หน้านี้ ...ต่อเมื่อพระพุทธองค์จะทรงเพิกถอนคาอนุ ญาตที่ได้
ทรงประทานไว้ก่อนหน้านี้อย่างสิ้ นเชิงเท่านั้น...”
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“หากพระพุ ท ธองค์ ท รงก าหนดข้ อ บั ง คั บ ใหม่
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ทรงเคยอนุ ญาตไว้ แต่ยงั คงคาอนุ ญาตนั้นๆ อยู่
พระองค์จะทรงดาเนินการตามรู ปแบบที่สองคือ เพียงจะทรง
บัญญัติขอ้ บังคับใหม่เพิ่มเติมเกี่ ยวกับสิ่ งที่ทรงเคยอนุ ญาตไว้
ก่อน และจะทรงให้แนวทางว่า รู ปแบบใหม่ของข้อบัญญัติ
นั้ น ๆ ควรปฏิ บ ัติ อ ย่ า งไรให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ที่ ท รง
เพิม่ เติม”
“เนื่ อ งจากจุ ล วรรค Cv X.17 ซึ่ ง ระบุ อนุ ญาตให้
พระภิกษุอุปสมบทภิกษุณีแก่สตรี ที่ได้ผา่ นการอุปสมบทจาก
ฝ่ ายภิ ก ษุ ณีสงฆ์มาแล้วนั้น เป็ นเพี ยงการเพิ่ ม ข้อบัง คับใหม่
เสริ ม คาอนุ ญาตเดิ มที่ ระบุใ นจุ ล วรรค Cv X.2 จึงเป็ นการ
ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามรู ปแบบที่สอง ซึ่ งถือว่าเป็ น
การเพิกถอนคาอนุญาตเดิมไปโดยอัตโนมัติ”
ท่านฐานิ สฺสโรสรุ ปว่า “ในกรณี ที่ภิกษุณีสงฆ์ที่มีมา
แต่ด้ งั เดิ มสิ้ นสุ ดลง จุลวรรค ข้อ Cv X.17 จึงเป็ นบัญญัติที่
กาหนดว่าพระภิกษุให้การอุปสมบทแก่สตรี มิได้”
ดังนั้น ตามความคิดเห็ นของท่านฐานิ สฺสโร เมื่อภิกษุณีสงฆ์
ได้สูญสิ้ นไปแล้ว จึงเป็ นไปไม่ได้ที่พระภิกษุ จะให้การอุปสมบทแก่
สตรี ที่ขอบวช เหตุผลก็คือ ข้อบัญญัติแรก (Cv X.2) ที่ทรงประทาน
อนุ ญาตให้กระทาการอุปสมบทได้น้ นั ได้ถูกถอนไปโดยปริ ยายเมื่อมี
การกาหนดข้อบัญญัติประการที่สอง (Cv X.17) ข้อโต้แย้งของท่าน
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วินิจฉัยจากหลักการทางกฎหมายโดยทัว่ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามหลักของพระวินยั ซึ่งคือ ข้อบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติข้ ึน
หลัง สุ ด เกี่ ย วกับ กรณี ใ ดกรณี ห นึ่ งนั้น ให้ ถื อ ว่า มี ผ ลใช้ไ ด้แ ละต้อ ง
ปฏิบตั ิตาม
พระพรหมคุณาภรณ์ (2013: 58f) แสดงความคิดเห็นที่คล้าย
กับของท่านฐานิสฺสโรดังนี้
“เมื่ อพระพุ ท ธเจ้า ทรงบัญญัติสิ ก ขาบทอันใด แล้ว
ต่อมาทรงแก้ไขสิ กขาบทนั้น...ก็ตอ้ งยึดถือสิ กขาบทที่บญั ญัติ
ล่ าสุ ด โดยไม่ จาเป็ นต้องระบุ ว่า สิ ก ขาบทที่ บญ
ั ญัติไว้ก่อน
หน้าถูกเพิกถอน อันนี้เป็ นมาตรฐานทัว่ ไปของพระวินยั ”
ท่ า นเจ้ า คุ ณได้ อ ธิ บาย เพิ่ ม เติ มว่ า “เหตุ ผล ที่
พระพุทธเจ้าไม่ได้เพิกถอนคาอนุ ญาตที่วา่ ให้ภิกษุอุปสมบท
ภิ ก ษุ ณีน้ ันไม่ ไ ด้ซับ ซ้อนแต่ อย่า งใด กล่ า วคื อ ยัง จาต้องให้
ภิกษุสงฆ์กระทาการอุปสมบทภิกษุณีอยู”่
ท่านเจ้าคุณ (2013: 71) เสริ มว่า “ทีน้ ี ถา้ จะอ้างว่า คา
อนุ ญาตให้ภิกษุอุปสมบทภิกษุณีฝ่ายเดียวมีความชอบธรรม
มาโดยตลอด แต่ ใ นช่ วงที่ พ ระพุ ท ธองค์ย งั ทรงมี ชี วิตอยู่ก็
น่ า จะมี ก ารอุ ป สมบทโดยภิ ก ษุ แ ต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว แต่ ก็ ไ ม่
ปรากฏว่ า มี ท าไมล่ ะ เพราะว่ า เมื่ อ พระองค์ ท รงบัญ ญัติ
ข้อบัญญัติขอ้ ที่สอง ภิกษุก็ปฏิบตั ิตาม และเลิกปฏิ บตั ิตามข้อ
แรกไป”
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กล่ า วโดยสรุ ปคื อ ทั้ง พระพรหมคุ ณ าภรณ์ และ ท่ า น
ฐานิ สฺสโร ได้สรุ ปว่า ข้อบัญญัติที่ทรงบัญญัติข้ ึนก่อนจะถูกเพิกถอน
ไปโดยปริ ยายเมื่อมีการบัญญัติใหม่ตามมา การตีความของพระพรหม
คุ ณาภรณ์ และท่ า นฐานิ สฺ ส โรเห็ นได้ชัดว่า มาจากวิจารณญาณตาม
หลักการแห่ งความคงเส้นคงวาและการใช้เหตุผล ซึ่ งตรงกับหลักการ
พื้ น ฐานของพระวิ นัย ที่ ว่า ข้อ บัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ กรณี ใ ดๆ ที่ เ พิ่ ม เติ ม
ภายหลังจะเป็ นข้อปฏิ บตั ิ โดยชอบธรรม วินิจฉัย อันมี รากฐานจาก
หลักการแห่ งความคงเส้นคงวาของพระภิกษุที่มีชื่อเสี ยงทั้งสองรู ปนี้
เป็ นคาตอบว่า เหตุ ใดข้อสรุ ปของทั้งสองท่านจึ งได้รับการยึดถื อว่า
เป็ นคาตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายต่อกรณี อุปสมบทภิกษุณีมาเป็ นเวลานาน
ประเด็นด้ านพระวินัย: บริบทลาดับเหตุการณ์
พึงสังเกตว่า การอภิปรายพระวินัยทั้งสองประการที่ผ่านมา
ไม่ได้พิจารณาบริ บทลาดับเหตุการณ์ร่วมด้วย โดยหลักการแล้ว พระ
วินยั มีลกั ษณะเป็ นกฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานคาพิพากษาเหตุการณ์
ข้อบัญญัติหลายประการที่ปรากฏในพระวินยั ล้วนเป็ นพุทธบัญญัติที่
พุทธองค์ทรงกาหนดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์หนึ่ งๆ เกิดขึ้น (ยกเว้นเพียง
ครุ ธรรมเท่านั้น) การศึกษาถึ งความสาคัญของข้อบัญญัติใดก็ตามจึง
ควรพิ จ ารณาเหมื อ นกับ พิ จ ารณากฎหมายที่ ม าจากบรรทัด ฐานค า
พิ พ ากษาของศาล นั่น คื อ จ าต้อ งมี ก ารตรวจสอบถึ ง บริ บ ทล าดั บ
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เหตุการณ์ ซึ่ งบริ บทลาดับเหตุการณ์จะชี้ ถึงขอบเขตการบังคับใช้ของ
บัญญัติขอ้ นั้นๆ
ผูเ้ ขียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของบริ บทดังกล่าว จึงขอ
กล่ าวคร่ าวๆ ถึ งความเป็ นมาของข้อบัญญัติท้ งั สองประการนี้ อนึ่ ง
ผูเ้ ขียนมิได้พยายามจะสร้ างเรื่ องขึ้นมาใหม่จากข้อมูลต่างๆ และมิได้
พยายามระบุ ช้ ี ว่า เรื่ องจริ ง ที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นอย่า งไร วัตถุ ประสงค์ของ
ผูเ้ ขี ย นคื อ เพี ย งสรุ ป สิ่ ง ที่ พ ระวิ นัย ฉบับ บาลี น าเสนอว่า เป็ นบริ บ ท
ลาดับเหตุการณ์ ที่นาไปสู่ การบัญญัติขอ้ บัญญัติท้ งั สองข้อ อันได้แก่
จุลวรรค Cv X.2 และ Cv X.17
จุลวรรค Cv X.2 ได้รับการบัญญัติหลังจากการเล่าเรื่ องราวว่า
พระนางมหาปชาบดี โคตมี ไ ด้อุปสมบทเป็ นภิ ก ษุ ณีรูป แรกอย่า งไร
เหตุ ก ารณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ นเมื่ อพระนางน้อมรั บครุ ธ รรมแปดประการ หรื อ
“หลักธรรมที่พึงเคารพ” โดยครุ ธรรมข้อที่ 6 กล่าวถึ งการอุปสมบท
ภิกษุณี ดังข้อความต่อไปนี้
“สิ กขมานาที่รักษาอนุธรรม 6 มาแล้ว 2 ปี ควรจะขอ
อุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ าย” เทฺ ว วสฺ สานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิ กฺขิต
สิ กฺขาย สิ กฺขมานาย อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทา ปริ เยสิ ตพฺพา
หลังจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้เป็ นภิกษุณีโดยการรับ
ครุ ธรรม 8 ประการ พระนางได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
“พระพุทธเจ้าข้า แล้วข้าพเจ้า ควรดาเนิ นการเช่ นไรต่อกลุ่ ม
สตรี ศากยะเหล่านั้น” กถาหํ ภนฺเต อิมาสุ สากิยานีสุ ปฏิ ปชฺ ชามีติ
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พระนางทรงถามถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ที่ เ หมาะสมต่ อ กลุ่ ม สตรี
ศากยะจานวน ๕๐๐ คนที่ติดตามพระนางมาโดยมีความปรารถนาที่จะ
บวชเป็ นภิกษุณี พระพุทธเจ้าทรงตอบคาถามนี้ ด้วยการบัญญัติจุล
วรรค Cv X.2 ขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พระภิกษุแต่เพียงฝ่ ายเดียวเป็ นผูจ้ ดั การ
อุปสมบทให้แก่สตรี ผขู ้ อบวช
เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นมาของข้อบัญญัติประการแรกทาให้
เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ตามบริ บทลาดับเหตุการณ์ ของการบัญญัติพระ
วิ นัย ข้อ นี้ พระพุ ท ธเจ้า ทรงมี พ ระประสงค์ต้ งั แต่ เ ริ่ ม แรกให้ มี ก าร
อุ ปสมบทภิ กษุ ณีโดยสงฆ์สองฝ่ าย ซึ่ งเห็ นได้อย่างชัดเจนจากพุทธ
บัญญัติเกี่ยวกับครุ ธรรมข้อที่ ๖
พระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้นอ้ มรับเอาข้อบัญญัติน้ ี รวมทั้ง
ครุ ธรรมข้ออื่นๆ และโดยวิธีการนี้ พระนางได้อุปสมบทเป็ นภิกษุณี
ทว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็ นภิกษุณีเพียงรู ปเดียว จึงทาให้ท่าน
ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามครุ ธรรมข้อที่ ๖ ได้ ด้วยไม่มีภิกษุณีรูปอื่นๆ ที่
จะรวมตัว กัน ให้ ค รบจ านวนองค์ป ระชุ ม ตามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้เ พื่ อ การ
อุปสมบท เนื่องจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ครุ ธรรมข้อที่ ๖ ได้ พระนางจึงเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงการ
ด าเนิ น การที่ เ หมาะสมต่ อ กลุ่ ม สตรี ศากยะที่ ติ ด ตามพระนางมา
พระพุ ท ธเจ้า จึ ง ทรงมี พุ ท ธานุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย วสามารถ
อุปสมบทภิกษุณีได้
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ดัง นั้น ข้อบัญญัติป ระการแรก (Cv X.2) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งใน
ข้อบัญญัติสองประการที่ หยิบยกขึ้ นมาอภิ ปรายนี้ จึง มี วตั ถุ ป ระสงค์
ชัด เจนมาก นั่น คื อ เป็ นข้อ บัญ ญัติ อ ัน เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ที่ ก าร
อุ ป สมบทโดยภิ ก ษุ ส งฆ์และภิ ก ษุ ณีส งฆ์เป็ นวิธี ป ฏิ บ ัติที่ เหมาะสม
ดังที่ระบุไว้ในครุ ธรรมข้อที่ ๖ อย่างไรก็ตาม ข้อบัญญัติดงั กล่าวจะ
ปฏิ บตั ิไม่ได้หากไม่มีภิกษุณีสงฆ์ดารงอยู่ ในสถานการณ์เช่ นนี้ พระ
พุทธองค์ทรงมีพุทธานุ ญาตให้ภิกษุสงฆ์เป็ นผูอ้ ุปสมบทแต่เพียงฝ่ าย
เดี ยว พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขอ้ บัญญัติประการนี้ หลังจากที่ ได้
ทรงบัญญัติครุ ธรรมข้อที่ ๖ ซึ่ งหมายความว่า หลังจากที่พระองค์ทรง
แสดงพระประสงค์ให้ดาเนิ นการอุปสมบทภิกษุณีโดยสงฆ์สองฝ่ าย
มากกว่าสงฆ์ฝ่ายเดียว
ข้อบัญญัติ Cv X.2 ได้รับการบัญญัติในพระวินยั หลังจากพระ
นางมหาปชาบดี โ คตมี ไ ด้รั บ การอุ ป สมบทเป็ นภิ ก ษุ ณี หลัง จาก
ข้อบัญญัติ Cv X.2 แล้ว พระวินัยก็มีบ นั ทึ ก เรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งเป็ น
เหตุ ก ารณ์ หลั ง จากมี การประดิ ษ ฐานภิ ก ษุ ณี สงฆ์ แ ล้ ว อาทิ
พระพุทธเจ้าทรงอธิ บายให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีวา่ พระนางและ
ภิกษุณีที่เพิง่ ได้รับการอุปสมบทต้องปฏิบตั ิตามสิ กขาบทที่ทรงบัญญัติ
ส าหรั บ ทั้ง ภิ ก ษุ แ ละภิ ก ษุ ณี รวมทั้ง สิ ก ขาบทที่ บ ัญ ญัติ ข้ ึ น ส าหรั บ
ภิกษุณีเท่านั้น (Cv X.4)
ตามบริ บทลาดับเหตุการณ์ของการบัญญัติพระวินยั ข้อบัญญัติ
Cv X.17 ได้รับการบรรจุในพระวินยั เมื่อสตรี ที่ตอ้ งการอุปสมบทรู้สึก
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อายที่ จ ะต้อ งถู ก ภิ ก ษุ ซัก ถามถึ ง ความเหมาะสมของผู้ที่ จ ะรั บ การ
อุปสมบท โดยตามขั้นตอนมาตรฐานการอุปสมบทสาหรับทั้งบุ รุษ
และสตรี พระอุปัชฌาย์ตอ้ งสอบถามให้แน่ ชัดว่า ผูท้ ี่ ประสงค์จะรั บ
การอุ ป สมบทนั้นไม่ มี ค วามผิดปกติ ท างเพศ ในบริ บทสั งคมสมัย
โบราณ สตรี ยอ่ มรู ้สึกอับอายที่จะต้องตอบคาถามในลักษณะนี้ ต่อหน้า
พระภิกษุ
ในการจัด การกับ ปั ญ หานี้ ข้อ บัญ ญัติ ป ระการที่ ส องที่ ไ ด้
กล่าวถึงในเบื้องต้นจึงได้รับการบัญญัติข้ ึน ตามข้อบัญญัติจุลลวรรค
Cv X.17 การซักถามสตรี ที่ตอ้ งการอุปสมบทจึ งมอบหมายให้เป็ น
หน้าที่ ของภิ ก ษุ ณี ภิ กษุ ณีส งฆ์พึงอุ ปสมบทให้ก่อน เมื่ อดาเนิ นการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องฝ่ ายภิ ก ษุ ส งฆ์ท าการอุ ป สมบทให้
ต่อไป ข้อบัญญัติที่สองนี้ กาหนดขึ้ นในสถานการณ์ ที่มีภิกษุณีสงฆ์
ดารงอยู่ โดยวัตถุ ประสงค์ของข้อบัญญัติขอ้ นี้ คือเพื่อให้ดาเนิ นการ
อุ ป สมบทภิ ก ษุ ณีไ ด้โดยไม่ ท าให้ ส ตรี ผูข้ อบวชรู ้ สึ ก อับ อายโดยไม่
จาเป็ น
การใช้ถอ้ ยคาในจุลลวรรค Cv X.17 ไม่สนับสนุนฐานคติของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่า จุลลวรรค Cv X.2 ไม่
สามารถเพิ ก ถอนได้ เพราะ “ในการอุ ป สมบทภิ ก ษุ ณีจาเป็ นต้องมี
พระภิกษุ” ข้อความในจุลลวรรค Cv X.17 ระบุชดั เจนว่า สตรี ผขู ้ อ
บวชควรได้รับ “การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์” ซึ่ งข้อบัญญัติน้ ี สมบูรณ์
ในตัวเองและไม่ จาเป็ นต้องมี ข ้อบัญญัติป ระการอื่ นๆ มาประกอบ
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เพื่อให้ขอ้ บัญญัติประการนี้ มีผลบังคับใช้ กล่าวคื อ หากแม้นเราจะ
สมมติวา่ พระพุทธองค์ไม่เคยทรงบัญญัติ Cv X.2 บทบัญญัติ Cv X.17
ก็ย งั คงมี ผ ลการบัง คับ ใช้อย่า งสมบู รณ์ โดยไม่ไ ด้รับ การกระทบแต่
อย่างใด ด้วยยังเป็ นที่ชดั แจ้งว่า พระภิกษุจะต้องเป็ นผูอ้ ุปสมบทสตรี ผู ้
ขอบวช หลัง จากสตรี เหล่ า นั้นได้รับ การอุ ป สมบทโดยภิ ก ษุ ณีแล้ว
อันที่จริ ง การที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติครุ ธรรมข้อที่ ๖ พระองค์
ทรงแสดงชัดแจ้งว่า มี พระประสงค์ให้ภิกษุ ทาการอุปสมบทภิ กษุ ณี
เมื่อข้อบัญญัติน้ ี กระจ่างแจ้ง จึงไม่จาเป็ นที่จะต้องบัญญัติขอ้ บัญญัติ
ใดเพื่อขยายความอีก
หน้าที่ของจุลลวรรค Cv X.2 เน้นไปที่การให้พระภิกษุทาการ
อุปสมบทสตรี ผขู้ อบวชในกรณี ที่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ ซึ่ งเป็ นสถานการณ์
ที่ปรากฏเด่ นชัดเมื่ ออ้างอิ งถึ งบริ บทลาดับเหตุการณ์ ในทางตรงกัน
ข้า ม หน้า ที่ ข องจุ ล ลวรรค Cv X.17 เป็ นการวางกฎเกณฑ์ ก าร
อุปสมบทสตรี ผูข้ อบวชในกรณี ที่มีภิกษุ ณีสงฆ์ดารงอยู่ ซึ่ งก็ชัดเจน
เมื่ออ้างอิงถึงบริ บทลาดับเหตุการณ์ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้น ข้อบัญญัติสอง
ประการนี้ มีความแตกต่างชัดเจนซึ่ งจาเป็ นต้องนามาพิจารณา นัน่ คือ
ข้อบัญญัติท้ งั สองประการนี้ ก ล่ า วถึ งสองสถานการณ์ ที่ แตกต่ างกัน
อย่างมาก
ข้อ นี้ ตรงกัน ข้า มกับ ฐานคติ ข องพระพรหมคุ ณ าภรณ์ แ ละ
ท่ า นฐานิ สฺ ส โร กล่ า วคื อ สิ ก ขาบทที่ เรามี อ ยู่น้ ี มิ ไ ด้เป็ นเพี ย งแค่ ก ฎ
บัญ ญัติ ใ นยุ ค แรกที่ ภ ายหลัง มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข หากแต่ เ รามี
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ข้อ บัญ ญัติ ส องประการในหั ว ข้อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน แต่ พิ จ ารณาต่ า ง
ประเด็ นกัน นี่ จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลว่า ท าไมหลัง จากมี ก ารประดิ ษ ฐาน
ภิกษุณีสงฆ์แล้วในสมัยที่พระพุทธองค์ยงั ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ จึงไม่
มี ก ารอุ ป สมบทภิ ก ษุ ณี ที่ ด าเนิ น การโดยภิ ก ษุ ส งฆ์ฝ่ ายเดี ย ว ทั้ง นี้
เนื่ องจาก ณ ห้วงเวลาหนึ่ งๆ จะมีเพียงสถานการณ์ เดี ยวเท่านั้นที่ จะ
เกิ ดขึ้ นได้คือ สถานการณ์ ที่มีภิกษุ ณีสงฆ์ดารงอยู่ ซึ่ งคณะสงฆ์ตอ้ ง
ปฏิ บตั ิตามจุลลวรรค Cv X.17 หรื อสถานการณ์ ที่ไม่มีภิกษุ ณีสงฆ์
ดารงอยู่ ซึ่ งคณะสงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามจุลลวรรค Cv X.2
เนื่องจากความเชื่ อที่วา่ การฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์เป็ นไปไม่ได้น้ นั
มีประวัติสืบต่อมาอย่างยาวนานในพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท จึงขอ
ยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้ขอ้ อภิปรายนี้ กระจ่างขึ้น สมมติวา่ บุคคลหนึ่ ง
เดิ นทางจากบ้านไปทางานโดยใช้ทางหลวงที่เชื่ อมต่อระหว่างเมื อง
สองเมืองเป็ นประจา และความเร็ วที่เทศบาลได้กาหนดในการใช้ถนน
สายนี้ คือ ไม่เกิ น ๑๐๐ ก.ม./ชม. ต่ อมาภายหลัง บุ ค คลนี้ ได้ข่ าวว่า
เทศบาลได้ออกกฎอีกข้อหนึ่ งซึ่ งกาหนดความเร็ วการใช้ถนนเส้ นนี้
เป็ นไม่เกิน ๕๐ ก.ม./ชม.
แม้วา่ ข้อกาหนดอัตราความเร็ วเดิมที่ ๑๐๐ ก.ม./ชม. ยังไม่ได้
มีการยกเลิกอย่างชัดแจ้ง เมื่อเขาถูกตารวจจับฐานขับรถด้วยความเร็ ว
๘๐ ก.ม./ชม. บุคคลผูน้ ้ ี ก็ไม่สามารถโต้แย้งได้ว่า ในวันนั้น เขาได้
ตัดสิ นใจที่จะขับรถตามข้อกาหนดเดิ มเกี่ ยวกับอัตราความเร็ วในการ
ขับ รถ เนื่ อ งจากเป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ จ ะทึ ก ทัก เอาว่ า อัต ราความเร็ ว ที่
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กาหนดทั้งสองนั้นต่างก็ชอบด้วยกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกัน และผู้
ขับขี่สามารถที่จะเลือกปฏิบตั ิตามอัตราความเร็ วใดความเร็ วหนึ่ง ก็ได้
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากอั ต ราความเร็ วที่ ก าหนดขึ้ นมาภายหลั ง นั้ นเป็ น
ข้อกาหนดที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
อย่า งไรก็ ดี สถานการณ์ จะเปลี่ ย นไปมากพอควร หากการ
ตรวจสอบลงลึ กในรายละเอี ยดมากขึ้นปรากฏว่า การจากัดความเร็ ว
โดยเทศบาลในครั้งที่สองนั้นไม่ได้ติดประกาศไว้บนทางหลวง แต่ติด
ไว้ในเมือง การจากัดความเร็ วนี้ จึงหมายถึงการจราจรในตัวเมืองซึ่ ง
เป็ นที่ ที่บุคคลผูน้ ้ ี ทางานอยู่ แต่มิได้ครอบคลุ มถึ งการจราจรบนทาง
หลวงซึ่ งเป็ นเส้ นทางไปสู่ เมื องนี้ ในกรณี เช่ นนั้น อัตราความเร็ วที่
กาหนดขึ้นทั้งสองอัตราจึงต่างชอบด้วยกฎหมายในห้วงเวลาเดียวกัน
ได้ นัน่ คือ ในขณะที่ขบั อยู่บนทางหลวง อัตราความเร็ วก็ยงั คงจากัด
ไม่เกิ น ๑๐๐ ก.ม./ชม. แต่เมื่อออกจากทางหลวงและขับรถเข้ามาใน
เมืองไปที่ทางาน บุคคลต้องปฏิบตั ิตามอัตราความเร็ วที่ จากัดไม่เกิ น
๕๐ ก.ม./ชม.
โดยนัยเดี ยวกัน จุลลวรรค Cv X.2 และ Cv X.17 ต่างมีผล
บังคับใช้ท้ งั คู่ โดยจุลลวรรค Cv X.17 ที่บญั ญัติตามมามิได้เป็ นการ
ยกเลิ กข้อบัญญัติ Cv X.2 ซึ่ งเที ยบได้กบั การที่ ประกาศจากัดอัตรา
ความเร็ วในเมืองมิได้ยกเลิกการกาหนดความเร็ วบนทางหลวง กฎทั้ง
สองข้อมี ผลบังคับใช้ท้ งั คู่ใ นห้วงเวลาเดี ย วกัน เนื่ องจากใช้กบั สอง
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
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กล่ าวโดยสรุ ปคื อ ความเชื่ อที่ สืบทอดต่อกันมาว่า ตามพระ
วินยั ทางฝ่ ายเถรวาท เราไม่อาจฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์ซ่ ึ งได้สาบสู ญไปแล้ว
นั้น น่าจะมาจากการพิจารณาข้อบัญญัติที่เกี่ ยวข้องโดยปราศจากการ
พิ จ ารณาถึ ง ความเป็ นมาของกฎระเบี ย บดัง กล่ า ว หากได้ศึ ก ษา
ข้อบัญญัติ ใ นบริ บ ทลาดับ เหตุ ก ารณ์ จะเห็ นได้ชัดเจนว่า ภิ กษุ ส งฆ์
สามารถฟื้ นฟูภิกษุ ณีสงฆ์ซ่ ึ งได้สาบสู ญไปแล้วได้ ตราบเท่าที่ ภิกษุ
สงฆ์ไม่ได้สาบสู ญไปด้วย
ท่าน เจตวัน สยาดอ (Jetavan Sayadaw 1949) กล่าวไว้วา่
“รั บ สั่ง ของพระผูม้ ี พระภาคเจ้าที่ ว่า 'ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย
เราอนุ ญาตให้ภิกษุท้ งั หลายอุปสมบทภิกษุณีได้' นั้นหมายถึง
...อดีตกาลสมัยที่ยงั ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ อนาคตกาลโดยจากัดว่า
จะต้องเป็ นห้วงเวลาที่ ไม่มีภิกษุ ณีสงฆ์ดารงอยู่แล้ว และใน
ปัจจุบนั กาลโดยจากัดว่า เป็ นยุคที่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ดารงอยู”่
ท่ า น เจตวัน สยาดอ อธิ บ ายเสริ ม ว่า พระพุ ท ธองค์
ทรงทราบว่า “ในยามที่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ดารงอยู่แล้ว จะเป็ น
สถานการณ์ที่พุทธบัญญัติ [ที่ได้ให้ไว้] กับภิ กษุสงฆ์ [จะได้
นาออกมาปฏิบตั ิ] จะเกิดขึ้น พระพุทธองค์ได้วางระเบียบไว้
ว่า...สตรี สามารถรับอุปสมบทได้โดยภิกษุสงฆ์ นัน่ คือ 'ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท่านอุปสมบทภิกษุณีได้'”
จะเห็นได้ชดั ว่า การตีความที่ท่าน เจตวัน สยาดอ นาเสนอนั้น
เป็ นการไตร่ ตรองพระวินัย ฉบับบาลี ที่เที่ ยงตรงมากกว่าการตี ความ
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โดยพระพรหมคุ ณาภรณ์ และท่ านฐานิ สฺ ส โร ข้อสรุ ปที่ ได้จากการ
พิจารณาตรวจสอบบริ บทลาดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติท้ งั
สองประการนี้ อย่างดี พอคื อ การฟื้ นฟูภิกษุ ณีสงฆ์ที่ได้สูญสิ้ นไปให้
กลับ มาใหม่ ไ ด้โ ดยการอุ ป สมบทโดยภิ ก ษุ ส งฆ์เ พี ย งฝ่ ายเดี ย วนั้น
เป็ นไปได้อย่างแน่นอน
ภิกษุณสี งฆ์ : ความชอบในการฟื้ นฟู
พระพรหมคุณาภรณ์ (2014: 71) มีความกังขาด้วยเช่นกันว่า
การที่สตรี จะอุปสมบทเป็ นภิกษุณีน้ นั จะเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาหรื อไม่
โดยท่านได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
“การอุ ป สมบทเป็ นภิ ก ษุ ณี อ าจจะท าให้ ส ตรี ต้อ ง
เผชิ ญกับ อุ ป สรรคมากกว่าเดิ ม เพราะว่า เมื่ ออุ ป สมบทเป็ น
ภิกษุณีแล้วก็ตอ้ งถื อศีล ๓๑๑ ข้อ ขอให้ลองถือศีล ๓๑๑ ข้อ
ในสั ง คมไฮเทคยุค ปั จจุ บ นั ดู สิ จะไม่ ก่ อให้เกิ ดปั ญหาเพิ่ ม
ตามมาหรื ออย่างไร” “ในสภาพสังคมและวิถีชีวิตในยุคนี้
การรัก ษาศี ล ๓๑๑ ข้อจะกลายเป็ นสิ่ งขัดขวางสตรี ที่ไ ด้รับ
การอุปสมบท”
เป็ นความจริ ง ที่ ว่าการรั กษาศี ลที่มีวิวฒั นาการในสังคมที่มี
ลักษณะแตกต่างจากสังคมของเราและเป็ นสังคมที่ดารงอยูก่ ว่าสองพัน
ห้าร้ อยปี ที่แล้วเป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทาย แต่ก็เป็ นสิ่ งที่ พระภิ กษุ ตอ้ งเผชิ ญอยู่
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ด้วยเช่นกัน ซึ่ งก็อาจจะมีคนสงสัยว่า แล้วนี่ ไม่เป็ นการเพิ่มปั ญหาต่อ
ผูช้ ายที่ตอ้ งการอุปสมบทเป็ นภิกษุดอกหรื อ
จุ ดที่ น่า สั ง เกตอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ข้อ โต้แ ย้ง ต่ อต้า นการ
ฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์ที่ถูกหยิบยกขึ้นบ่อยครั้งเหมือนจะทึกทักเอาว่า การ
ฟื้ นฟู ภิ ก ษุ ณีส งฆ์เป็ นการปฏิ เ สธผูห้ ญิ ง ที่ ถื อศี ล แปดหรื อศี ล สิ บ ซึ่ ง
ก่อกาเนิ ดขึ้ นในประเทศที่ นับถื อพระพุทธศาสนาสายเถรวาท สตรี
เหล่านี้ คือ แม่ชีในไทย ตี ละฉิ่ นในพม่า และทศศีลมาตาในศรี ลงั กา
ตลอดจนศีลธาราในโลกตะวันตก ความปรารถนาที่จะฟื้ นฟูภิกษุณี
สงฆ์ไม่ได้ดาเนิ นการเพื่อแทนที่รูปแบบของการบวชสตรี ในประเทศ
ต่างๆ ที่กล่าวถึ งข้างต้น ไม่มีเหตุผลใดแสดงว่า รู ปแบบการบวชทั้ง
สองนี้ไม่สามารถดารงอยูเ่ คียงคู่กนั ได้ ประเด็นไม่ได้อยูท่ ี่การล้มเลิก
หรื อปฏิ เสธสิ่ งที่ มีอยู่แล้ว แต่เป็ นเรื่ องของการอนุ เคราะห์ สตรี ให้มี
ทางเลื อกว่า จะต้อ งการเป็ นแม่ ชี ถื อ ศี ล แปดหรื อ ศี ล สิ บ หรื อ ว่า จะ
อุปสมบทเป็ นภิกษุณี
ปั จจุบนั ผูช้ ายบางคนในประเทศพุทธศาสนาสายเถรวาทก็
เลื อกที่ จะไม่เป็ นพระภิ กษุ แต่ เลื อกที่ จะใช้ชี วิตถื อเพศพรหมจรรย์
บางครั้งด้วยการเป็ นอนาคาริ ก (หรื อที่เรี ยกว่า “ผ้าขาว” ในสายวัดป่ า
ทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย --- ผู้แ ปล) ซึ่ งการถื อ ศี ล
พรหมจรรย์ น้ ั นก็ ด าเนิ นอยู่ คู่ ก ั บ การเป็ นพระภิ ก ษุ และตาม
สภาพการณ์จริ งแล้ว อนาคาริ กมักจะใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระภิกษุ
ในวัด ในลักษณะเดียวกัน ทางเลือกที่จะเป็ นแม่ชีถือศีลแปดหรื อศีล
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สิ บก็อาจจะยังคงเป็ นที่สนใจของสตรี ส่วนหนึ่ งในประเทศที่ นับถื อ
พุทธศาสนาสายเถรวาท อย่างไรก็ดี นี่ ไม่ได้หมายความว่า ควรตัด
ทางเลือกแห่งการอุปสมบทของสตรี ที่พร้อมเป็ นภิกษุณีออกไป
การปรั บปรุ ง คุ ณภาพชี วิตของนักบวชหญิงที่ รัก ษาศี ลแปด
หรื อศี ล สิ บ นั้นเป็ นสิ่ งส าคัญมาก และเป็ นภารกิ จที่ น่าสรรเสริ ญซึ่ ง
สมควรจะได้รับ การเอาใจใส่ อย่า งแท้จริ ง กระนั้น ความพยายาม
ดังกล่ าวก็จะยังไม่เพียงพอที่ จะเติ มเต็มความปรารถนาของผูห้ ญิ ง ที่
ต้องการจะอุ ป สมบทเป็ นภิ ก ษุ ณี นอกเหนื อความพยายามในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพชี วิตดัง กล่ า ว ยัง มี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องฟื้ นฟู ก าร
อุปสมบทภิกษุณีควบคู่กนั ไป หากแม้นมีสตรี ผถู้ ือศีลแปดและศีลสิ บ
ในประเทศที่ นับถื อพุ ทธศาสนาสายเถรวาทไม่ ตอ้ งการจะบวชเป็ น
ภิ ก ษุ ณี โดยหลัก การแล้ว สิ่ ง นี้ ก็ ไ ม่ ค วรน าไปเป็ นเหตุ ล ะเว้น การ
พิจารณาความต้องการฟื้ นฟูภิกษุ ณีสงฆ์ด้วยเพียงเพราะมีบางคนไม่
ประสงค์จะบวชเป็ นภิกษุณี
อันที่จริ ง สิ่ งที่เกิดขึ้นที่ประเทศศรี ลงั กาสะท้อนให้เห็นว่า ทศ
ศีลมาตาจานวนพอควรที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีความสนใจที่จะเป็ นภิกษุณี
ได้เปลี่ยนใจเมื่อมีโอกาสอุปสมบทและได้อุปสมบทเป็ นภิกษุณีแล้ว
นอกจากนี้ ภิกษุณีที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศศรี ลงั กายังได้รับความนับ
ถือจากฝ่ ายฆราวาส และได้ปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดย
ตอบสนองต่อความต้องการจาเป็ นของฆราวาส จึงกล่าวได้ว่า แทบ
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ไม่มีเหตุผลใดที่ควรแก่การนามาคัดแย้งว่า การฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์เป็ น
สิ่ งไม่จาเป็ นหรื อจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อสังคมในวงกว้าง
พุทธทัศนะต่ อภิกษุณสี งฆ์
ความคิดเห็ นที่ว่าควรหลีกเลี่ยงการฟื้ นฟูภิกษุณีสงฆ์น่าจะมา
จากฐานคติ ที่ได้จากเรื่ องเล่ าเกี่ ยวกับการประดิ ษฐานภิกษุณีสงฆ์ใน
พระวินยั อารัมภบทสู่ การบัญญัติครุ ธรรมระบุวา่ พระพุทธเจ้าได้ทรง
ไม่อนุ ญาตให้พระนางปชาบดี และเหล่าสตรี ศากยะที่ติดตามพระนาง
ได้อุปสมบท
เพื่อให้เข้าใจถึงนัยยะของเรื่ องราวดังกล่าวนี้ เราจักต้องศึกษา
เปรี ยบเทียบข้อความส่ วนที่เกี่ยวข้องจากพระวินยั ของฝ่ ายเถรวาทกับ
พระวินยั ในพระพุทธศาสนาในนิกายอื่นๆ เพราะในช่วงเวลาของการ
ถ่ า ยทอดพระธรรมวิ นัย ด้ว ยมุ ข ปาฐะวิธี ค าสอนบางส่ ว นอาจขาด
หายไปได้
ความเป็ นไปได้ที่คาสอนบางส่ วนอาจตกหล่นสู ญหายเห็นได้
จากกรณี ฉั พพิ โสธนสู ตร ซึ่ งอยู่ใน มัชฌิ มนิ กาย อันเป็ นพระสู ตรว่า
ด้วย “พระสู ตรเรื่ องความบริ สุทธิ์ ๖ ประการ” แม้มีการกล่าวถึงอย่าง
ชัดเจนถึ งข้อธรรม ๖ ประการตามหัวข้อของพระสู ตรนี้ แต่ในพระ
สู ตรกลับอธิ บายความบริ สุทธิ์ แห่งอรหัตผลเพียง ๕ ประการ ในอรรถ
กถา มีคาอธิบายที่หลากหลายถึงความไม่สอดคล้องกันนี้ ประการหนึ่ง
คือ ผูถ้ ่ ายทอดคาสอนด้วยมุขปาฐะชาวอิ นเดี ยมี ความเห็ นว่า จิตของ
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พระอรหัน ต์ใ นด้า นการละวางจากอาหาร ๔ (๑. กวฬิ ง การาหาร
อาหารคือคาข้าว ๒. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ๓. มโนสัญเจตนา
หาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ)
ควรรวมเข้ากับความบริ สุทธิ์ ห้าประการที่กล่าวไว้ในพระสู ตรนี้ (Ps
IV 94 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ MN 112).
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับคาสอนที่บนั ทึกใน มัธยามาคม จะ
แสดงให้เห็ นว่า นี่ คือการแก้ปัญหาจริ งๆ คัมภี ร์มธั ยามาคมเป็ นค า
สอนที่ น าไปจี น จากอิ น เดี ย เพื่ อแปลเป็ นภาษาจี น นอกจากความ
บริ สุทธิ์ หา้ ประการที่แสดงไว้ใน ฉั พพิโสธนสู ตร แล้ว ยังมีการแสดง
หัวข้อธรรมเหมือนๆ กัน เรื่ องอาหาร ๔ ว่าเป็ นความบริ สุทธิ์ ประการ
ที่ ๖ (T I 732b)
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบดังกล่าวข้างต้น จึงพอสันนิ ษฐาน
ได้วา่ ช่วงใดช่วงหนึ่งของการถ่ายทอดคาสอนด้วยมุขปาฐะจากอินเดีย
ไปสู่ ศรี ลงั กา หัวข้อธรรมเรื่ องความบริ สุทธิ์ ประการที่หกได้ตกหล่น
หายไป โดยผูถ้ ่ายทอดคาสอนชาวอินเดีย ยังทราบดีว่าพระสู ตรฉบับ
สมบูรณ์ มีหัวข้อธรรมความบริ สุ ท ธิ์ ประการที่ ๖ รวมอยู่ แต่ เมื่ อค า
สอนไปถึงศรี ลงั กา สาระในพระสู ตรส่ วนนี้ ก็หายไป กรณี ของ ฉั พพิ
โสธนสู ตร นี้ แสดงให้เห็ นว่า เนื้ อหาสาระบางส่ วนในพระไตรปิ ฎก
ฉบับภาษาบาลีสามารถตกหล่นสู ญหายไปได้ในระหว่างการถ่ายทอด
ด้วยวิธีมุขปาฐะ
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การยึดถือเพียงแต่การถ่ายทอดคาสอนด้วยวิธีมุขปาฐะปรากฏ
ปั ญหาให้เห็นได้ชดั ในพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี เอง สั นทกสู ตร
ชี้ให้เห็นว่า มุขปาฐะวิธีอาจจะมีการรับฟังมาดีหรื ออาจจะไม่ดี ผลก็คือ
อาจจะมีบางส่ วนที่เป็ นจริ ง แต่บางส่ วนก็ไม่จริ ง (MN 76) นอกจากนี้
จังกี สูตร ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของมุขปาฐะวิธีและได้
ชี้ แนะว่า หากบุ ค คลใดปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึ ง ความจริ ง แล้ว ไม่
สมควรยึดเอาทัศนคติที่อิงมุขปาฐะวิธีโดยอ้างว่า สิ่ งนี้ ๆ เป็ นจริ ง และ
สิ่ งอื่นเป็ นเท็จทั้งสิ้ น (MN 95)
ดังนั้น การพิจารณาข้อความในพระสู ตรแบบคู่ขนานจึงเป็ น
การคานึ งถึ ง ลักษณะธรรมชาติ ข องมุข ปาฐะวิธี อย่างถู ก ต้องรวมถึ ง
ความเป็ นไปได้ที่วิธีการนี้ อาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังที่ปรากฏใน
สันทกสู ตรและจังกีสูตร หากต้องการพิจารณาข้อบ่งชี้ จากพระสู ตร
บาลี เหล่านี้ อย่างถูกต้อง เราต้องยอมรับตามหลักการถึงความเป็ นไป
ได้ว่า บางครั้ง บางส่ วนของข้อความที่บนั ทึกในพระปิ ฎกฉบับภาษา
บาลีอาจไม่สมบูรณ์เนื่องมาจากมีขอ้ ความสู ญหายไป
เมื่ อ พิ จ ารณาโดยหลัก การถึ ง ความเป็ นไปได้ข้า งต้น การ
กลับไปศึกษาประวัติการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในพระวินยั ฉบับบาลี
ใหม่ ท าให้ต ระหนัก ว่า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจซั บ ซ้ อ นกว่า ที่ เ ห็ น
หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิเสธการขออุ ปสมบทของพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีแล้ว พระนางและเหล่าสตรี ศากยะก็ได้ปลงผมและ
ครองจีวร
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อรรถกถาฉบับ บาลี ร ะบุ ว่า พระนางมหาปชาบดี โ คตมี ไ ด้
บรรลุโสดาปั ตติผลก่อนแล้ว (Dhp-a I 115) จึงไม่น่าเชื่ อว่า บุคคลผู้
เป็ นโสดาบัน จะฝ่ าฝื นค าสั่ ง ของพระพุ ท ธเจ้า อย่ า งเปิ ดเผยเช่ น นี้
นอกจากนี้ เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีที่ได้ปลงผมและครองจีวร
แล้วเข้า มาหาพระอานนท์ พระอานนท์ไ ด้ก ล่ า วถึ ง สภาพร่ า งกายที่
อ่อนเพลี ยหลังจากการเดิ นทางของพระนาง แต่ไม่ปรากฏข้อความ
ใดๆ ที่เกี่ ยวกับการปลงผมและการถือครองจีวรของพระนางเลย (Cv
X.1)
ค าตอบของปริ ศ นานี้ อาจหาได้ จ ากการอ่ า นเรื่ อ งเล่ า ของ
เหตุ การณ์ เดี ยวกันนี้ ในพระวินัยฉบับอื่นๆ โดยคานึ งว่า อาจมีสาระ
บางส่ วนที่หายไปในระหว่างการถ่ายทอดคาสอนด้วยมุขปาฐะวิธี มี
เรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่กาลังอภิปรายนี้ บนั ทึกในพระปิ ฎกของ
สามนิกาย คือ นิกายมหิศาสกะ นิกายสรวาสติวาท และนิกายมูลสรวา
สติวาท พระปิ ฎกเหล่ านี้ เป็ นคัมภี ร์จากอินเดีย และนาไปจีนเพื่อทา
การแปล นอกจากฉบับ แปลภาษาจี น แล้ว ในหมวดพระวินัย ของ
คัมภีร์ มูลสรวาสติ วาทวินยวัสตุ มี ขอ้ ความที่เกี่ ยวเนื่ องซึ่ งบันทึกใน
คัมภีร์ภาษาสันสกฤตฉบับไม่สมบูรณ์ และในคัมภีร์ฉบับแปลภาษา
ทิเบตด้วย
พระคัมภีร์ขา้ งต้นบันทึกไว้วา่ เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เข้า มากราบทู ล ขออุ ป สมบทกับ พระพุ ท ธเจ้า พระองค์มิ ไ ด้ท รง
อนุ ญาตจริ ง แต่พระองค์เสนอหนทางอื่นให้กบั พระนาง คือ พระนาง
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สามารถที่จะปลงผมและครองจีวร (แปลใน Analayo 2011: 287f) แต่
พระนางต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่ งก็คือ พระราชวังของ
พระนางแทนการธุดงค์ท่องเที่ยวไปในอินเดียในฐานะผูส้ ละเรื อน
มุมมองที่ได้จากการศึกษาเปรี ยบเทียบเปลี่ ยนสถานการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นไปมากทีเดี ยว กล่าวคือ แทนที่พระองค์จะทรงไม่เห็นด้วยใน
หลักการกับการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ พระองค์ทรงเสนอทางเลือก
อื่น ให้ ทางเลื อกนี้ ที่ท รงเสนอนี้ เสมื อนเป็ นการแสดงถึ งความเป็ น
ห่วงใยของพระองค์วา่ เนื่องจากในขณะนั้นยังเป็ นช่วงแรกๆ ของการ
ก่อตั้งพระศาสนา การขาดเสนาสนะอันเหมาะสมรวมถึงสภาวะการ
ดารงชีพที่แร้นแค้นของผูส้ ละเรื อนอาจจะเป็ นสิ่ งที่ยากลาบากเกิ นไป
สาหรับพระนางมหาปชาบดีโคตมีและเหล่าผูต้ ิดตาม
อันที่จริ ง พระวินยั ฉบับของฝ่ ายเถรวาทมีบนั ทึกว่า มีภิกษุณี
ถูกข่มขืนกระทาชาเรา (เช่ นใน Mv I.67) จึงเห็ นได้ชดั เจนว่า ใน
อิ นเดี ย สมัย โบราณ การที่ ส ตรี จะใช้ชีวิต นัก บวชเป็ นเรื่ องอันตราย
สถานการณ์ ในยุคนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ในเอเชี ยใต้ และเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ในสมัยปั จจุบนั อย่างชัดแจ้ง โดยในประเทศเหล่านี้
ในยุคนี้ สตรี ที่ออกบวชสามารถคาดหวังได้วา่ การตัดสิ นใจเลือกชีวิต
ในเพศพรหมจรรย์จะได้รับการยอมรับ
การที่ พ ระนางมหาปชาบดี โคตมี และสตรี ผูต้ ิ ดตามจะออก
บวชในสถานการณ์ ดัง กล่ า วจึ ง อาจเปรี ย บได้ก ับ บ้า นเรื อนที่ มี ส ตรี
อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากและมีบุรุษจานวนน้อย ซึ่งทาให้ง่ายต่อการบุก
83

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการอุปสมบทภิกษุณี

รุ กของเหล่าโจรผูร้ ้าย (Cv X.1) โอกาสที่จะถูกข่มขืนกระทาชาเราก็
คล้ า ยกั บ ข้ า วหรื ออ้ อ ยที่ สุ กงอมซึ่ งถู ก โรคระบาดโจมตี อ ย่ า ง
กระทันหัน
ย้อนกลับไปที่เรื่ องเล่าในพระวินยั หากตั้งฐานคติวา่ พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีและเหล่าสตรี ศากยะได้รับพุทธานุญาตอย่างชัดแจ้ง
ให้ป ลงผมและสวมจี ว ร เรื่ อ งราวในล าดับ ต่ อ มาก็ ด าเนิ น ไปตาม
ครรลอง ถึงตอนนี้ ก็เป็ นที่เข้าใจได้ว่า ทาไมสตรี เหล่านั้นถึงปฏิบตั ิ
เช่ นนั้น และทาไมเมื่อพระอานนท์เห็ นพระนางมหาปชาบดี โคตมี
ปลงผมและครองจีวรจึงไม่เอ่ยทักแสดงความเห็นใดๆ
ในสมั ย พุ ท ธกาล บางครั้ ง จะมี ก ลุ่ ม ฆราวาสติ ด ตาม
พระพุทธเจ้าเป็ นช่วงๆ (Mv VI.24) เมื่อพิจารณาถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิ
นี้ แล้ว ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องธรรมดาที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีและ
สตรี ที่ติดตามพระนางจะติดตามพระพุทธเจ้าด้วยเช่ นกันด้วยพยายาม
ที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พวกนางมี ค วามสามารถต่ อ สู ้ ก ับ สภาพการ
ดารงชีวิตของผูอ้ อกบวชได้ การกระทาดังกล่าวย่อมไม่ใช่ สิ่งที่พระ
พุทธองค์จะทรงห้ามปราม เมื่อได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่จะ
ดารงชี วิตอยูใ่ นสภาพของผูส้ ละเรื อนได้ จึงเป็ นเหตุผลด้วยว่า เหตุใด
ในที่สุด พระพุทธเจ้าจึ งมี พุ ทธานุ ญาตให้สตรี เหล่ านี้ อุป สมบทเป็ น
ภิกษุณี
เพื่อแสดงว่า แนวทางใหม่ในการเข้าใจความเป็ นมาของการ
ประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์แนวทางนี้ มีเหตุผล จาเป็ นต้องศึกษาทาความ
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เข้าใจหลักการของ มหาปเทส ๔ (DN 16 และ AN 4.180) หลักการที่
ปรากฏใน มหาปเทสทั้งสี่ นี้ ระบุว่า ข้อความใดที่ยกเอาพระพุทธเจ้า
ขึ้นมาอ้าง จาเป็ นต้องสอบทานกับพระสู ตรและพระวินยั เพื่อให้เกิ ด
ความมัน่ ใจว่า คากล่าวนั้นสอดคล้องกับที่บนั ทึกในพระสู ตรและพระ
วินัย ในประเด็นที่ กาลังกล่ าวถึ งนี้ จาเป็ นต้องท าการตรวจสอบว่า
ข้อความอื่นๆ ในพระปิ ฎก กล่าวถึงพุทธทัศนะที่มีต่อการประดิษฐาน
ภิกษุณีสงฆ์อย่างไร ข้อความในพระปิ ฎกตอนอื่นๆ ได้สนับสนุนผล
การศึกษาเปรี ยบเทียบที่ แสดงให้เห็นว่า การประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์
มิใช่ เป็ นสิ่ งไม่พึงปรารถนาซึ่ งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ หลี กเลี่ ยง
หรื อไม่
ลัก ขณสู ตร ใน ฑี ฆนิ ก าย ได้อธิ บ ายว่า พระพุ ทธเจ้าทรงมี
ลักษณะแห่งมหาบุรุษ ๓๒ ประการ (DN 30) แต่ละลักษณะก็สัมพันธ์
กับคุ ณธรรมและการกระทาในอดีตชาติ ใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของ
พระองค์มีจกั รเป็ นเครื่ องหมายอันแสดงว่า พระองค์จะมีผคู ้ นจานวน
มากห้อมล้อมติดตามเป็ นพุทธบริ ษทั สี่ พุทธบริ ษทั สี่ ที่ว่านี้ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิ กา ตามที่กล่าวไว้ในพระสู ตรนี้ แสดงให้
เห็ นว่า นับตั้งแต่ประสู ติกาล พระพุทธองค์ทรงมีเป้ าหมายที่จะก่อตั้ง
ภิกษุณีสงฆ์ จึงทาให้การมี อยู่ของภิกษุ ณีสงฆ์เป็ นส่ วนสาคัญที่ ขาด
ไม่ได้ของพระศาสนา
ปาสาทิ กสู ตร ในคัมภีร์ ฑี ฆนิ กาย ประกาศว่า ความสมบูรณ์
แห่งการดารงชีวติ สมณะตามคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นจักเห็นเป็ นที่
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ประจัก ษ์จากผลสั ม ฤทธิ์ แห่ ง พุ ท ธบริ ษ ทั สี่ ของพระองค์ ซึ่ ง รวมถึ ง
ภิ ก ษุ ณีส งฆ์ (DN 29) ค ากล่ า วลัก ษณะเดี ย วกันนี้ มี ป รากฏใน
มหาวัจฉโคตรสูตร ในคัมภีร์ มัชฌิมนิกาย ซึ่ งกล่าวว่า บูรณาภาพแห่ ง
คาสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถเห็นได้จากการมีภิกษุและภิกษุณี
จานวนมากหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส รวมถึงจานวนอุบาสกอุบาสิ กา
ที่บรรลุ ธรรมขั้นต่างๆ (MN 73) จึงเป็ นที่ชดั เจนว่า หากปราศจาก
ภิกษุณีที่บรรลุธรรมแล้ว ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ครบสมบูรณ์
ใน มหาปริ นิพพานสู ตร ในคัมภีร์ ฑี ฆนิ กาย พระพุทธเจ้าได้
ทรงประกาศไว้ว่า พระองค์จ ะไม่ เสด็ จ ดับ ขัน ธ์ ป ริ นิ พ พานจนกว่า
ภารกิจของพระองค์จะบรรลุ คือ มีสาวกผูม้ ีความสามารถจากทุกกลุ่ม
แห่ งพุทธบริ ษทั สี่ ซึ่ งรวมถึงภิกษุณี (DN 16) ความสาคัญของคา
กล่าวนี้ เป็ นที่ประจักษ์จากข้อเท็จจริ ง ว่า คากล่าวนี้ เป็ นคากล่าวที่พบ
อยู่เนื องๆ ในพระปิ ฎกฉบับ ภาษาบาลี ในคัมภี ร์ สั งยุตตนิ ก าย อั ง
คุตตรนิกาย และ อุทาน (SN 51.10, AN 8.70 และ 6.1)
โดยเช่ น นี้ นั บ ตั้ง แต่ พ ระพุ ท ธเจ้า ประสู ติ จ นเสด็ จ มหา
ปริ นิพพาน การประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของภารกิจของ
พระองค์ ผลของการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลัก มหาปเทสะ ๔ เป็ น
เครื่ องยืนยันว่า ภิกษุณีสงฆ์เป็ นสิ่ งพึงประสงค์ และเป็ นองค์ประกอบ
ที่ขาดเสี ยมิได้ของพระศาสนาของพระพุทธเจ้า
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ภิกษุณสี งฆ์ และระยะเวลาแห่ งพระสั ทธรรม
การตรวจสอบข้อความเท่า ที่ ผ่า นมาช่ วยให้เข้าใจถึ งบริ บท
ของคาทานายที่วา่ เพราะการเกิดขึ้นของภิกษุณีในสมัยพุทธกาลจะทา
ให้อายุของพระสัทธรรมลดน้อยลงถึง ๕๐๐ ปี (Cv X.1) คาทานายนี้
เป็ นสิ่ งที่น่าประหลาดใจยิง่ เพราะพระพุทธเจ้าไม่น่าจะกระทาในสิ่ งที่
พระองค์ทรงทราบว่า จะก่อให้เกิดผลดังกล่าว ซึ่ งโดยแท้จริ งแล้ว คา
ทานายที่บนั ทึกไว้ในพระวินัย นี้ ก็ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจริ ง ดังจะเห็ นได้ว่า
หลัง จากเวลาล่ ว งมากว่ า ๒,๕๐๐ ปี แล้ว พระสั ท ธรรมก็ ย งั คงอยู่
แม้แต่ภิกษุณีสงฆ์ก็ยงั คงดารงอยูใ่ นประเทศอินเดียจนถึงศตวรรษที่ ๘
ซึ่ งเท่ า กับ ว่ า ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ ไ ด้ ด ารงอยู่ น านกว่ า ๑,๐๐๐ ปี หลัง จาก
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน
อีกประเด็นหนึ่งที่พึงสังเกตก็คือ เมื่อภิกษุณีสงฆ์ก่อกาเนิ ดขึ้น
ในสมัยพุทธกาล เท่ากับตรงตามเงื่อนไขพื้นฐานของคาทานายนี้ ซึ่ งคา
ทานายนี้ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่ว่า ภิ กษุณียงั คงมีอยู่หรื อได้รับ
การฟื้ นฟูข้ ึนในปัจจุบนั หรื อไม่
ดูเหมือนว่า จะมีแนวคิดอีกเรื่ องหนึ่งซึ่ งซับซ้อนพอควร เมื่อ
พิ เ คราะห์ ต ามหลั ก การเดี ย วกั น ของ มหาปเทสะ ๔ เราก็ ต้อ ง
ตรวจสอบว่าข้อความอื่นๆ กล่าวไว้อย่างไรเกี่ ยวกับสาเหตุของความ
เสื่ อมของพระสัทธรรม มีพระสู ตรหนึ่ งใน อังคุตตรนิ ก าย ระบุ ว่า
พุทธบริ ษทั ทั้งสี่ เหล่าสามารถมีส่วนเสริ มสร้างความรุ่ งเรื องของพระ
สัทธรรมได้ เช่ น ภิ กษุ ณีสามารถให้ความกระจ่างแห่ งธรรมแก่ พุทธ
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ชุมชนได้โดยความรู ้ แห่ งธรรมที่ท่านมี (AN 4.7) อีกพระสู ตรจาก
คัมภีร์เดียวกันนี้ช้ ีแจงว่า ภิกษุณีสามารถให้ความกระจ่างแห่ งธรรมแก่
พุทธชุมชนได้โดยศีลธรรมที่ภิกษุณีน้ นั ดารงอยู่ (AN 4.211) พระสู ตร
ทั้งสองนี้ สะท้อนอย่างชัดเจนถึ งการเห็ นซึ่ ง คุ ณค่ าของการกระทาดี
ของภิกษุณีต่อพุทธชุมชน แทนการมองว่าภิกษุณีน้ นั เป็ นภัย
มีพระสู ตรอื่ นที่กล่าวถึ งการป้ องกันมิให้พระสัทธรรมเสื่ อม
โดยเฉพาะ พระสู ตรหนึ่งในคัมภีร์ สั งยุตตนิกาย กล่าวว่า การป้ องกัน
มิให้พระสัทธรรมเสื่ อมสามารถกระทาได้เมื่อพุทธบริ ษทั ทั้งสี่ ซ่ ึ งรวม
ไปถึงภิกษุณีให้ความเคารพในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์
ในสิ กขา และในสมาธิ (SN 16.13) ข้อความดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็น
ว่า ภิกษุ ณีช่วยป้ องกันมิ ให้พระศาสนาเสื่ อมมากกว่าการเป็ นสาเหตุ
แห่งความเสื่ อม
มีขอ้ ความที่คล้ายคลึ งกันนี้ ปรากฏในสามพระสู ตรในคัมภีร์
อังคุตตรนิกาย ซึ่งกล่าวตรงกับพระสู ตรใน สั งยุตตนิกาย ข้างต้น โดย
ได้กล่าวถึงความประพฤติที่น่าเลื่อมใสของพุทธบริ ษทั ทั้งสี่ ซ่ ึ งรวมถึง
ภิกษุณีวา่ เป็ นสิ่ งป้ องกันความเสื่ อม (AN 5.201, AN 6.40 และ AN
7.56) นอกจากความเคารพในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์
และในสิ กขาแล้ว พระสู ตรทั้งสามนี้ ยงั กล่าวถึ งการเคารพซึ่ งกันและ
กันในหมู่พุทธบริ ษทั ๔ ตลอดจนถึงการเอาใจใส่ และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันด้วย
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ข้อความเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การป้ องกันมิให้
พระสัทธรรมเสื่ อมเป็ นหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบของพุ ทธบริ ษทั ทั้ง สี่
การที่ พุทธบริ ษทั ทั้งสี่ มีจิตเคารพสาระสาคัญของพระสัทธรรมและ
การเคารพซึ่ งกันและกัน คื อเครื่ องมือ ป้ องกันมิ ใ ห้พระพุ ทธศาสนา
เสื่ อม
พระพรหมคุณาภรณ์ (2013: 49) กล่าวว่า
“พระองค์จึงได้ทรงบัญญัติครุ ธรรม ๘ ไว้เป็ นทานบ
ด้วยมีป้องปราการเช่ นนี้ แล้ว พระสัทธรรมจะได้อยู่ยงั่ ยืนยง
อย่างเดิม”
เพื่อให้ครุ ธรรมแปดประการได้ ทาหน้าที่ ประหนึ่ ง ทานบที่
ป้ องปราม จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของภิกษุ ครุ ธรรมเกื อบทุก
ข้อเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างภิกษุและภิกษุณีในเรื่ อง
ต่างๆ อาทิ การจาพรรษา การกาหนดวันพระและการขอโอวาท การ
ปวารณา การประพฤติ ปั ก ขมานัต และการจัด ให้มี ก ารอุ ป สมบท
กิจกรรมเหล่านี้ ลว้ นจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากภิกษุสงฆ์อย่าง
ชัดเจน
การมีส่วนร่ วมในการอุปสมบทภิกษุณีอนั มีเงื่ อนไขว่า ต้อง
สอดคล้องกับพระวินัยในฝ่ ายเถรวาทจึ งเป็ นการสนับสนุ น ทานบที่
เป็ นป้ อมปราการที่ พ ระพุ ท ธองค์เ ป็ นผู ้ท รงประทานสร้ า งขึ้ น เพื่ อ
คุม้ ครองการดารงอยูแ่ ห่งพระสัทธรรม
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กล่ า วโดยสรุ ปคื อ เมื่ อ พิ เ คราะห์ ห ลัก มหาปเทสะ ทั้ง สี่
ค่ อ นข้า งจะมี ค วามชัด เจนว่า ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์เป็ นสิ่ ง พึ ง ปรารถนาและ
ภิกษุณีสงฆ์เป็ นทรัพยากรสาคัญที่ช่วยมิให้พระสัทธรรมเสื่ อม อันที่
จริ ง ประเทศที่ นับถื อพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีภิก ษุ ณีสงฆ์จดั ว่าเป็ น
ประเทศชายแดน การเวียนว่ายตายเกิ ดในประเทศชายแดนถื อเป็ น
เรื่ องโชคร้าย ด้วยเหตุที่พุทธบริ ษทั ทั้งสี่ อันรวมถึงภิกษุณีดว้ ยไม่มีอยู่
ในประเทศเหล่านั้น (AN 8.29) ในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ การปฏิบตั ิ
ธรรมจะกระทาได้ยากกว่า
นิ ก ายใดในพุ ท ธศาสนาที่ มี พุ ท ธบริ ษ ทั เหลื อ เพี ย งสามนั้น
เปรี ยบดังพญาช้างขาพิการหนึ่ งข้าง ซึ่ งช้างยังคงเดิ นได้อยูเ่ พียงแต่จะ
เดินด้วยความยากลาบาก ณ เวลานี้ มียาที่จะฟื้ นฟูขาพิการข้างนั้นแล้ว
ซึ่ งทั้งหมดทั้งมวล อาศัยก็แต่เพียงความพยายามร่ วมกันที่จะสนับสนุ น
กระบวนการเยียวยา
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อักษรย่อ
AN
Cv
Dhp-a
DN
MN
Mv
Ps
SN
T
Ud

Aṅguttara-nikāya
Cullavagga
Dhammapada-aṭṭhakathā
Dīgha-nikāya
Majjhima-nikāya
Mahāvagga
Papañcasūdanī
Saṃyutta-nikāya
Taishō
Udāna
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