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ความนํา
ในบทความนี้ ผูเขียนไดเสนอวา นิกายหลัก ๆ ของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน แตละรูปแบบจะ
เริ่มตนดวยจารีต (นิกาย) แบบบรรทัดฐาน หรือพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร (Canonical Buddhism) และนิกาย
ยอยหลัก ๆ (คือ นิกายเทียนไท นิกายสุขาวดี และนิกายฌาน) ซึ่งพระพุทธศาสนาในรูปแบบนี้ก็แสดงใหเห็น
แนวทางการตีความที่แตกตางกัน 3 แนวทาง ดวยยุคสมัยและแนวทางที่แตกตางกัน แตละนิกายก็พยายาม
ที่จะเขาหาคัมภีรดวยการแสวงหา (1) หลักการตีความที่พึงประสงคและสามารถยุติปญหาวิกฤตได (2) เพื่อ
รวมนิกาย หรือ (3) เพื่อเผยแผศาสนาแนวใหมอยางเปนระบบ
โดยประเพณีแลว การตีความจะเกี่ยวของสัมพันธกับการใชเทคนิคหรือเครื่องมือบางอยางสําหรับ
ตีความคัมภีร อยางเชน การวิเคราะหขอความบรรทัดตอบรรทัด การใชวิธีจัดกลุมคําถาม หรือการจัดประเภท
ของคัมภีร ตัวอยางการจัดประเภทคัมภีรในยุคกลางที่เราคุนเคย คือ การคนหาความหมายคัมภีรตามตัวอักษร
บาง แนวศีลธรรมบาง แนวบุคลาธิษฐานบาง แนวรหัสยะบาง (mystical) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ใน
สังคมตะวันตก ไดเกิดสํานึกทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นวา ความแปลกแยกระหวางตัวเรากับคัมภีรที่เรา
ตีความนั้น ไมใชปญหางาย ๆ ที่เกี่ยวกับความพรามัวของความรู ยุคสมัย หรือจิตวิญญาณของเราเทานั้น
หากแตเปนผลรวมของระบบคุณคา กลุมประสบการณที่แตกตางกันและการตัดสินลวงหนาที่เปนตัวนําเราเขา
ไปหาคัมภีร ดังนั้น กลุมนักคิดตะวันตกยุคใหมจึงสนใจที่จะนําเอาประเด็นทางประวัติศาสตรเขามาวิเคราะห
คัมภีร เพราะในยุคนี้ ถือวาสํานึกทางประวัติศาสตรเปนองคประกอบที่มีบทบาทสําคัญในมุมมองของเรา
ยิ่งกวานั้นยังไดมีการปรับปรุงทฤษฎีการตีความโดยการตั้งคําถามไปที่ตัวกระบวนการทําความเขาใจ และวาการ
ตีความคัมภีรมีความสัมพันธอยางไรกับกระบวนการนั้น 3
ในจํานวนวิธีการตีความตาง ๆ เหลานี้ ผูเขียนจะเลือกใชวิธีการเชิงประวัติศาสตรในการพิจารณา
ศาสตรแหงการตีความของพระพุทธศาสนาแบบจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะมุงความในใจไปที่การแปล งาน
อรรถาธิบาย และงานสรางคัมภีรในยุคตน ๆ ที่ทําใหพระพุทธศาสนาเปนจารีตหลักในประเทศจีน จากนั้น
ผูเขียนจะสํารวจวิธีการตีความที่นิกายหลัก 2 นิกายคือ นิกายสุขาวดี และนิกายฌานนํามาใช โดยไมเพียงแตจะ
คนหาเครื่องมือในการตีความเทานั้น หากยังคนหาขอผูกพันและคุณคาที่อยูเบื้องลึก เหตุปจจัยลวงหนาและ
เปาหมาย ที่เปนตัวผลักดันและออกแบบและทําใหเครื่องมือการตีความเหลานั้นมีความหมายขึ้นมา อยางไร
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แปลจากบทความของเดวิด แชปเปล (David W.Chappel) เรื่อง “(Hermeneutical Phases in Chinese
Buddhism) เดวิดจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล ในป ค.ศ. 1973 เปนศาสตราจารยดานศาสนา และเปนผูอํานวยการ
โครงการศาสนาตะวันออก-ตะวันตก (the East-West Religions Project) ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย เปนบรรณาธิการในงานเรื่อง
“T’ien-t’ai Buddhism: An Outline of the Fourfold Teaching” เปนบรรณาธิการรวมในงานเรื่อง “Buddhist and
Taoist Studies,” volumes 1 and 2. และเปนบรรณาธิการวารสารชื่อ “Buddhist-Christian Studies”
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ก็ตาม ผูเขียนจะไมวิจัยเนื้อหาของพระพุทธศาสนาแบบจีนในแนวของทฤษฎีการทําความเขาใจ แมวาจะมี
คัมภีรจํานวนมากที่มีประโยชนตอการทําวิจัยในแนวนี้ก็ตาม 4
แมจะจํากัดขอบเขตการเขียนใหอยูในกรอบพระพุทธศาสนาแบบจีนยุคตน คือ นิกายสุขาวดี และ
นิกายฌานก็ตาม แตขอบเขตเนื้อหาก็ยังกวางอยูดี อยางไรก็ตาม เครื่องมือที่ผูเขียนจะมาชวยในการวิเคราะห
และเปรียบเทียบ คือ ยุคแหงการตีความ 3 ยุค (three hermeneutical phases)5
1) ถาเราตั้งสมมติฐานวา ศาสนาใหม ๆ ทั้งหลาย เกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีวิกฤต แลวปจเจกชนทั้งหลาย
ตางกระตือรือรนที่จะแสวงหาวิถีทางสําหรับยุติความขัดแยงและยืนยันในคุณคาเปนสวนบุคคล ขั้นแรกที่ศาสนา
ใหมตองทํา คือ การคนหาวิธีการตีความและการปฏิบัติใหม ๆ เพื่อนําไปใชยุติปญหาวิกฤตของบุคคลในทิศทาง
ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
2) คัมภีรทั้งหลายจะถูกใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับวิธีการตีความและการปฏิบัติแบบใหม
ปกติแลวจะอยูในกระบวนการหลอมรวมเขากับนิกายเดิมที่อยูแลว ผลก็คือ โลกทัศนแบบใหมจะถูกสรางขึ้น
และหลักการแบบใหมจะไดรับการไขความและอธิบายใหกวางขวางออกไปโดยคัมภีร ในยุคนี้ งานอรรถกาจะ
พยายามที่แสดงใหเห็นวา หลักการตีความแบบใหมมีหลักฐานสนับสนุนจากจารีต (นิกาย) เดิมอยางไร
3) สุดทาย ยุคของการเผยแผศาสนาอยางเปนระบบจะเริ่มตนขึ้น ซึ่งในยุคนี้ วิธีการตีความแบบ
ใหมจะมีความคลองตัว ลักษณะที่ไมสําคัญหรือในเชิงขัดแยงจะถูกปฏิเสธอยางเปดเผย มีการสรางรูปแบบการ
ถาม-ตอบ (ปุ จ ฉา-วิ สั ช นา) มี ก ารทํ า ให รู ป แบบปฏิ บั ติ เ ป น สถาบั น แนวคิ ด เรื่ อ งการปรั บ คํ า สอนให ง า ย
(simplification) หรือการลดทอนนี้ เกิดจากมาจากภารกิจในการที่จะหลอหลอมสมาชิกใหม ๆ และการทําให
แนวคิดแบบใหมมีความสูงสงกวาแนวทางอื่น ๆ
วัตถุประสงคของผูเขียนในเสนอรูปแบบการตีความนี้ขึ้นมา ไมไดตองการที่จะเสนอวา การตีความ
ทั้ ง 3 ยุ คนี้ พอเพี ย งหรื อ ถู กต องชั ดเจนแลว ตรงกัน ขาม เปน เรื่องที่ไม ถู กต องเลยที่จ ะเสนอวา จารีต ของ
พระพุทธศาสนาแบบจีนใด ๆ ก็ตาม ลวนมีวิธีการตีความเพียงหนึ่งเดียว หรือมีภารกิจในการตีความที่สําคัญ
เพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ความจริงแลว ไมมีศาสตรแหงการตีความแบบพุทธหรือแมแตศาสตรแหงการตีความ
แบบฌาน แทนที่จะเปนเรื่องการตี ความ เรากลับพบวิธีการที่หลากหลายในระดั บที่ แตกต างกัน ความ
เคลื่อนไหวทางศาสนาใด ๆ (หรือปจเจกบุคคล) ที่ดําเนินผานระยะเวลาแหงการพัฒนาอันยาวไกล จะแสดงให
เห็นถึงภารกิจและการตั้งคําถามที่แตกตางกันออกไป จึงไดแสดงวิธีการตีความที่แตกตางหลากหลาย รูปแบบ
ของพัฒนาการการตีความ 3 ยุค จึงเปนเครื่องมือเชิงวิพากษและเชิงสรางสรรค ตรงขามกับผูที่ยืนยันวา จารีต
(นิกาย) หนึ่ง ๆ สามารถจัดเขาอยูในการตีความเฉพาะแบบหนึ่ง ผูเขียนกลับเสนอวา จารีต (นิกาย) ทางศาสนา
โดยมาก อยางนอยก็แสดงใหเห็นแนวทางการตีความ 3 อยาง มากกวาที่จะถือวา ทุก ๆ คัมภีร นักคิด และ
นิ ก าย มี ค วามแตกต า งกั น มาก จนไม มี โ ครงสร า งหรื อ แก น ระดั บ ลึ ก ปรากฏอยู เ ลย ผู เ ขี ย นขอเสนอว า
พัฒนาการการตีความ 3 ยุคเหลานี้ ทําใหแนวทางการตีความเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมีเหมือนกันในเกือบทุก
นิกายทางศาสนาในบางชวงเวลาของประวัติศาสตร
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แมวาจะมีความเปนไปไดที่จะประยุกตแนวทางการตีความทั้ง 3 อยางนี้ไปใชไดกับพระพุทธศาสนา
แบบจี น เกื อบทุ กรู ป แบบ ถึ งกระนั้ น ผู เ ขีย นจะพิจ ารณาเฉพาะในแงพั ฒ นาการของจารีตเชิ งบรรทั ด ฐาน
(normative tradition) (ขอเรียกวา พุทธศาสนาแนวคัมภีร) จากนั้น จะพิจารณานิกายยอย 2 นิกาย คือ
นิกายสุขาวดี และนิกายฌาน
ตัวอยางกรณีของนิกายเทียนไท (T’ien-t’ai) :
-งานของทาน ฮุยซู (Huissu, พ.ศ. 1058 – 1120) เปนเครื่องยืนยันถึงการแสดงพัฒนาการยุคที่ 1
และที่ 2 ในแงของการยืนยัน (คุณคา) ของปจเจกบุคคล และการสรางความชอบธรรมแนวคัมภีร
-งานเขียนของทาน จื่ออี้ (Chih-i, พ.ศ. 1081 – 1140) แสดงถึงพัฒนาการ 2 และ 3 ระยะ โดยการ
สรางความชอบธรรม และหลอมรวมแนวคิดและการปฏิบัติแบบใหม ๆ เขาจารีต (นิกาย) ที่มีอยูเดิม และการ
จัดระบบหลักการปฏิบัติแบบใหม
-งานเขียนทาน ฉาน-จัน (Chan-jan, พ.ศ. 1254 – 1325) และนักคิดในยุคตอมา ผูมีบทบาทใน
การเผยแผนิกายเทียนไทอยางเปนระบบ อาจมองไดวา เปนตัวแทนของพัฒนาการยุคที่ 3
การวิเคราะหแบบนี้ชี้ใหเห็นวาไมใชเพียงนิกายใดนิกายหนึ่งเทานั้น แมแตนักคิดทั้งหลายที่สังกัด
ในนิกายนั้น ก็ไดแสดงใหเห็นรูปแบบการตีความมากวาแบบเดียว ยิ่งไปกวานั้น การจัดประเภทคัมภีรบางอยาง
ที่ทานจื่ออี้ (Chih-i) คิดคนขึ้นมาเปนการเฉพาะ เชน การจัดประเภทการวิเคราะหคัมภีรเปน 5 ประเภท เปน
ตน ไดถูกนักคิดนิกายเทียนไทนําไปใชอยางตอเนื่องในยุคเวลาที่แตกตางกันออกไป จนตลอดประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในจีน
พระพุทธศาสนาแนวคัมภีร
(Canonical Buddhism)
นิกายยอยของเทียนไท คือ สุขาวดี และฌาน ไดพัฒนาขึ้นมาจากจารีตรวมกันอยางหนึ่ง ซึ่งผูเขียน
ขอเรียกวา พระพุทธศาสนาแนวคัมภีร (Canonical Buddhism) เพราะมีความผูกพันกับการแปล การศึกษา
และการจัดระบบคัมภีรหลัก ๆ ในรูปแบบของจีน พระพุทธศาสนาแนวคัมภีรนี้ ซึ่งเปนบรรทัดฐานสําหรับ
พระพุทธศาสนาแบบจีนในยุคตอมาทั้งหมด ไดสรางคัมภีรหลักของตนขึ้นมาในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 6
ไดรับการนิยาม และถูกจัดระบบโดยกลุมพระวินยาจารยช าวจี น มีโลกทัศนอยู บนพื้น ฐานของจารีต แบบ
ปรัชญาปารมิตา และมีมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ไดรับการนิยามโดยวินัยของฝายหินยาน การบวนทัศน
เชิงศาสนาของพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร และวิธีการตีความ แสดงใหเห็นวา มีแนวทางหรือพัฒนาการที่
แตกตางกัน 3 ยุค
การตีความยุคที่ 1 (first phase)
เมื่อพระพุทธศาสนาเขาสูเมืองประเทศจีน ไดเขามาในลักษณะของนอกที่เขามาปลดเปลื้องวิกฤต
ดานวัฒนธรรมของจีน ที่แพรหลายอยูในยุคแหงการเสื่อมโทรมและการลมสลายของราชวงศฮั่น ในบางระดับ
โลกแหงพระพุทธศาสนาแบบใหมนี้ ก็ถูกปรับระดับใหงายตอการเขาถึง โดยถูกตีความใหเปนรูปแบบหนึ่งของ
ลัทธิเตา ในการตีความแบบนี้ พระพุทธศาสนาถูกมองในฐานะเปนสวนขยายแนวคิดแบบสรรพเทวนิยมของ
เตา (มีเทพหรือเตาอยูในสรรพสิ่ง –ผูแปล) และไดใหเทคโนโลยีทางวิญญาณแบบใหม (พิธีกรรม คัมภีร การ
ภาวนา และขาวของเครื่องใชตาง ๆ) ตามมาดวยผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค (พระ) ที่ไดรับการฝกฝนมาเปนพิเศษ
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พระพุทธเจาและเลาจื้อไดรับการบูชารวมกัน และถูกมองวาเปนรูปแบบของกันและกัน คําสันสกฤตและ
แนวคิดอินเดียแปลก ๆ ถูกแปลโดยใชคําของเตาที่เห็นวาตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมแบบ
นี้เรียกวา “โกอี้” (ko-i, การเทียบความหมาย) แมจะดูเหมือนวา วลีเฉพาะแบบนี้ เดิมทีเดียวจะหมายถึงการ
ปฏิบัติที่มีขอจํากัดอยางมากก็ตาม
อีกประการหนึ่ ง ขอเท็จจริงที่ว าพระพุ ทธศาสนาเปน ของตางชาติ นั้น ก็เปนสวนหนึ่งที่ ทํ า ให
พระพุทธศาสนามีเสนหดึงดูด กลาวคือ พระพุทธศาสนามีแนวคิดและวิธีปฏิบัติแตกตางไปจากแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติของสังคมจีน ซึ่งถือวาไดใหทางเลือกที่แตกตางออกไป อาศัยการกําหนดภาวนาศาสนาใหมอยูภายในตน
บุคคลก็อาจที่จะพบที่พึ่งใหมที่อยูภายในตนเองได และอาศัยการเขาไปอยูรวมกับคณะสงฆ (บวช) บุคคล
อาจที่จะแยกตนเองออกไปจากความชั่วรายและความทุกขอันเกิดจากพันธะทางครอบครัว และการมีสวนรวม
ในสังคมจีน ภายใตการนําของพระสงฆกลุมใหม ผูชํานาญดานอักษรศาสตร ตั้งแตศตวรรษที่ 4 เปนตนมา
พระพุทธศาสนาไดสรางชุมชนแบบวัดขึ้นมา (monastic community) ที่แยกออกจากสังคมจีน ที่พึ่งรูปแบบ
ใหมนี้ ไดให “โลกอันเปนที่อาศัยอีกแบบหนึ่ง” ในฐานะเปนแดนปลอดพนจากวิกฤตภายนอก คือ สังคมจีน
ศาสตรแหงการตีความเชิงพุทธแบบจีน พัฒนาขึ้นมาในคริสตศตวรรษที่ 4 เมื่อนักอักษรศาสตร
ชาวจีนเปลี่ยนไปนับถือพระพุทธศาสนา และเริ่มเขาไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมการตีความและการกลืนกลายคัมภีร
และคํ า สอนทางพระพุ ท ธศาสนา ป ญ หาหลั ก ของการตี ค วาม อยู ที่ ศั พ ท แ สงต า ง ๆ ที่ ม าพร อ มกั บ
พระพุทธศาสนา ในฐานะเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับแบแผนทางศีลธรรมแนวจารีต ดังจะเห็นไดในวรรณคดี
แนวโตแยงของยุคนั้น เชน ทานโมวจื้อ (Mou-tzu) วากันตามเหตุผลแลว วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการตีความ
พระพุทธศาสนาทั้งหมด สะทอนใหเห็นถึงลักษณะที่แตกตางกันของรูปแบบ “hsuan – hsueh” (สวนสื่อ,
การเรียนรูภายใน) และ “Ch’ing-tan” (การสนทนาอันบริสุทธิ์) ซึ่งตอมาไดรับความนิยมอยางมาก บางที
อาจจะสงผลใหคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่ครอบงําแนวคิดในคริสตศตวรรษที่ 4 คือคัมภีรปรัชญาปรัชญา
ปารมิตา (โดยเฉพาะอยางยิ่งคัมภีรฉบับ 8,000 และ 25,000 บรรทัด) ซึ่งเผยแผแนวคิดเรื่องศูนยตา เกี่ยวกับ
การครอบงํานี้ เซอเชอร (Zurcher) ไดเสนอเหตุผล 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ความเหมือนกันอยางชัดเจนระหวางทฤษฎีศูนยตาของพระพุทธศาสนา กับแกนของ
สวนสื่อ (hsuan-hsueh, การเรียนรูภายใน)
ประการที่ 2 วิธีการนําเสนอแนวคิดเรื่องศูนยตาในคัมภีรมหายานเหลานี้ เปนวิธีที่ไมเปนระบบ
กระจัดกระจาย และคลุมเครือไมชัดเจน ไดเหลือชองวางใหนักคิดชาวจีนแทรกความหมายของตนเขาไปใน
คัมภีร
ประการที่ 3 การแปลในยุคแรก ๆ มักจะปรับสํานวนโดยใชศัพททางปรัชญาของจีนตามจารีตอยาง
อิ ส ระ ซึ่ ง ได ก ระตุ น ให นั ก คิ ด ในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 4 สร า งสายสั ม พั น ธ ร ะหว า งแนวคิ ด แบบอิ น เดี ย กั บ จี น
โดยเฉพาะภารกิจหลักของนักคิดชาวจีน ก็คือการที่จะชี้วา โลกภายนอกเปนของศูนย หรือวาศูนยตาหมายถึง
จิตของนักปราชญนั่นคือ ศูนยตา เปนของอางทางภววิทยา (ontological ) หรือหมายถึงประสบการณเ ชิ ง
อัตวิสัยที่พัฒนาขึ้นมาในจิตของนักปราชญ
การตีความยุคที่ 2 (second phase)
จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นใน พ.ศ. 944 เมื่อทานกุมารชีพ นักแปลชาวเอเชียกลางผูยิ่งใหญ ได รับ
อาราธนามาเมืองจีน เพื่อแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาดวยวิธีการที่นาเชื่อถือมากขึ้น ภายใตความเชี่ยวชาญของ
ทานกุมารชีพ ในไมชาก็ปรากฏใหเห็นวาความเขาใจในพระพุทธศาสนาของชาวจีนยังหางไกลจากความถูกตอง
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มาก ลัทธิเตาแตกตางจากพระพุทธศาสนามาก ความรวมมือกันของกลุมพระสงฆที่มีความคิดแบบเตามาแต
เดิม ไดเปลี่ยนไปเปนโตแยงและแบงแยกภายใน
คัมภีรจากอินเดียไดรับการแปลมากขึ้นเทาใด กลุมพระสงฆผูคงแกเรียนก็เริ่มรูสึกไมมั่นคงในความ
เขาใจศาสนาใหมของตนมากขึ้นเทานั้น เมื่อตั้งอยูบนฐานของความเชื่อที่มั่นคงซึ่งถาพระสงฆเหลานั้ นมอง
อยางลึกซึ้งพอ ก็สามารถพบสัจธรรมในคลังคัมภีรทางพระพุทธศาสนาอันกวางใหญได ปญญาชนชาวพุทธแหง
คริสตศตวรรษที่ 5 ถือวาเปนผูริเริ่มกระแสคลื่นลูกใหญแหงการแปลและการศึกษาคัมภีร ควรตั้งขอสังเกตไว
ตรงนี้วา ความสําเร็จของพระพุทธศาสนาในระดั บ ประชาชนทั่ว ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในทามกลางระบบ
อภิ ช นาธิ ป ไตย ทํ า ให ไ ด รั บ การอุ ป ถั ม ภ ม ากมายจนเพี ย งพอที่ จ ะเป น กํ า ลั ง สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การค น หา
พระพุทธศาสนาแบบอินเดียที่แทจริง
เมื่อเทียบกับพัฒนาการแหงศาสตรการตีความเชิงพุทธแบบจีนยุคที่ 1 ในชวงที่พระพุทธศาสนาถูก
ตี ความด ว ยกรอบแนวคิ ด แบบเต า พั ฒ นาการยุค ที่ 2 พยายายามที่ คิ ด อย างบริสุ ทธิ์ภ ายในกรอบภาษา
และแนวคิดที่มีอยูคัมภีรพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ผลที่ตามมาคือ ความสมเหตุสมผลของคัมภีรตางประเทศ
เหลานี้ ในฐานะเปนจารีตใหมที่ศักดิ์สิทธิ์นาเชื่อถือ ไดกลายเปนประเด็นแหงความขัดแยง การรวบรวม
ประเด็นโตแยงที่กวางขวางครอบคลุมมากที่สุด คืองานของทานเส็งยู (Seng-yu, พ.ศ. 988 – 1061) ที่ชื่อวา
“Hung-ming chi” (ฮุงหมิงจี่ = ประมวลคําอธิบายและคําชี้แจงเกี่ยวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา) จากการ
สรุปประเด็นหลัก ๆ 6 หัวขอในงานรวบรวมของทานเส็งยู มีอยู 4 หัวขอที่ความสัมพันธกับสถานะของคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนาที่แตกตางจากคัมภีรคลาสสิคของจีน คือ
ประการแรก คือ ขอสงสัยพวกเขา (ฝายตรงขามกับชาวพุทธ) ที่วา คําสอนในพระสู ต ร
กวางขวาง พิสดาร ปาเถื่อน จนไมสามารถที่จะพิสูจนหาความจริงได
ประการที่สอง คือ เมื่อมนุษยสิ้นชีวิตลง วิญญาณของเขาก็ขาดสูญไปดวย ดังนั้น จึงไมมี
วิญญาณดํารงอยูในกาลทั้งสาม (อดีต ปจจุบัน และอนาคต)
ประการที่สาม คือ ไมมีใครเคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา และกฎระเบียบของประเทสที่
ไดมาจากพระองค ก็ไรประโยชน
ประการที่สี่ คือ คําสอนของพระพุทธเจาไมไดมีมาแตโบราณกาล หากแตเพิ่งมาปรากฏขึ้น
ในสมัยราชวงศฮั่นนี่เอง
ประการที่หา คือ คําสอนนั้นเปนของประเทศคนปาเถื่อน และไมสอดคลองกับประเพณี
ของจีน
ประการที่หก คือ คําสอนทางพระพุทธศาสนา ไมมีความสําคัญ (ในจีน) ระหวางราชวงศฮั่น
และราชวงศเวย และไดเจริญรุงเรืองเฉพาะในราชวงศจิ้นเทานั้น
เพราะความสงสัยทั้ง 6 ประการเหลานี้ จิตอันประกอบดวยศรัทธา จึงไมอาจจะเกิดขึ้นได 6
ภารกิจในการสรางความกระจางและการจัดระบบคัมภีรทางพระพุทธศาสนาของชนชั้นนําทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน สะทอนใหเห็นในงานชื่อวา “เกาเส็งฉวน” (kao-seng-chuan, ชีวประวัติของ
พระสงฆผูโดดเดน) ประพันธโดยทานฮุยจาว (Hui-chiao) ในป พ.ศ. 940 เปนชีวประวัติของพระสงฆถึง 250
ในจํานวน 10 วรรค เกินกวาครึ่งเปนชีวประวัติพระสงฆนักแปล หรือพระอรรถกถาจารย ไดแก พระสงฆนัก
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แปล 35 รูป พระอรรถกถาจารย 101 รูป พระเกจิอาจารย 20 รูป พระวิปสสนาจารย 21 รูป พระวินัยธร
13 รูป ผูบําเพ็ญพรตอยางเครงครัด 11 รูป ผูสาธยายพระสูตร 21 รูป ผูสรางบุญกุศล 14 รูป อาจารยผูทรง
พระสูตร 11 รูป และพระนักสวดอีก 10 รูป 7
กิจกรรมที่ทุมเทใหกับงานดานการแปลนี้ ปรากฏผลออกมาในแงของการมุงความสนใจไปในเรื่อง
การสร า งจารี ต ทางคั ม ภี ร เ ป น การเฉพาะ ในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 5 ทางตอนใต ข องจี น คั ม ภี ร ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง
ประกอบดวยงานแปลของทานกุมารชีพ วิมลเกียรตินิเทศสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร และ
ทศภูมิสูตร พระวินัยของนิกายสรวาสติวาท และศาสตรทางปรัชญา คือ ซานหลุน (San-lun), และเฉงชื่อหลุน
(Ch’eng-shih lun) นอกจากนั้น ยังมีพระสูตรที่ไดรับความนิยม คือ นิรวาณสูตร อภิธรรมหฤทัยศาสตร และ
ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร ในชวงคริสตศตวรรษที่ 6 พระสงฆจากภาคใตไดแปลหลักเกณฑใหญของมหายานที่
เรารูจักกันในภาษาจีนวา ฉีตาเฉิงหลุน (She-ta-sheng lun, เรียกยอๆวา ชีหลุน, She-lun) และคัมภีรอภิธรรม
โกษะ
ในคริสตศตวรรษที่ 6 ทางตอนเหนือของจีน ความสนใจมุงไปที่คัมภีรหลัก 3 คัมภีร คือ นิรวาณสูตร
ฮั ว เยี่ ย นสู ตร (ฮั่ ว เงี้ ย มสู ตร หรื ออวตั งสกสูตร) และโพธิสัตวภูมิสูตร รวมทั้งวินัย ของนิก ายธรรมคุ ป ตกะ
และศาสตรอีก 2 ศาสตร คือ อรรถกถาทศภูมิสูตร (shih-ti chin lun) และอรรถกถาปรัชญาปารมิตาสูตร
ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมนี้ที่สามารถสังเกตเห็นได คือ
ประการแรก คื อ ภารกิ จ ที่ จ ะหลี กเลี่ย งแนวคิ ดแบบเต า แลว สรางคํา ศั พท ท างพุ ทธศาสนาที่ มี
ความหมายคงเสนคงวาขึ้นมา ตรงนี้ งานแปลของทานกุมารชีพถือวามีบทบาทสําคัญ
ประการที่สอง คือ มีแนวโนมที่กําลังขยายตัวในการสรางความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษในคัมภีร เพื่อ
จะใหไดความรูอันนาเชื่อถืออยางนอยก็จากคัมภีรหรือจากจารีตหนึ่ง ๆ และเพื่อใหมีจุดยืนสําหรับใชตีความ
คัมภีรอื่น ๆ ทั้งหมด
ประการที่สาม คือ แกนหรือสารัตถะสําคัญของคัมภีร ปกติแลวจะไดรับการยืนยันในรูปของอรรถ
กถาที่เรียกวา “ฉวาน” (hsuan) หรือ “ชุง” (tsung) อาศัยความเขานี้เปนพื้นฐาน ก็สามารถนําไปจัดระบบ
คัมภีรอื่น ๆ ได
ประการสุดทาย การปฏิบัติแบบนี้ ไดนําไปสูพัฒนาการของระบบการจัดชั้นคัมภีร (p’an chiao)
ซึ่งมีการจัดประเภทและเรียงลําดับคัมภีรและคําสอนของนิกายตาง ๆ แบบลดหลั่นตามลําดับ สิ่งที่วิธีการ
ตีความอันหลากหลายเหลานี้ มีรว มกัน ก็คือ ภารกิจในการที่จ ะสรางระบบการทํ าความเขาใจคําสอนของ
พระพุทธเจาที่นาเชื่อถือ และเพื่อที่จะหลอมรวมระบบการทําความเขาใจนั้นเขากับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
ที่แทจริงทั้งหมด
6

การตีความยุคที่ 3 (third phase)
ความพยายามจัดระบบการทําความเขาใจจารีตทางพระพุทธศาสนาแบบจีน โดยมีวัตถุประสงคที่
จะปกปองคุมครองคําสอนที่แทจริงและเผยแผไปยังบุคคลอื่น ๆ ไดสรางรูปแบบการตีความพระพุทธศาสนา
แนวคัมภีรยุคที่ 3 ขึ้นมา ความหลากหลายของนิกายแนวคัมภีร และระบบการจัดชั้นคัมภีร (p’an chiao) ได
พยายามที่จะสถาปนาตนเองใหเปนบรรทัดฐานสําหรับแกนและคัมภีรเฉพาะอื่น ๆ แตยังไมบรรลุผล จนกระทั่ง
7
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การจัดระบบของนิกายเทียนไท ทานจื่ออี้ (Chih-i,พ.ศ.1081-1040) ไดทําใหนิกายนี้ไดรับการยอมรับ อยาง
กวางขวาง อยางไรก็ตาม กอนการยอมรับนี้จะเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาแนวคัมภีรก็ประสบความสําเร็จมา
กอนแลวในแงของงานชีวประวัติ ประวัติศาสตร และพจนานุกรมของทานเส็งยู และศิษยของทาน คือ เปาจัง
(Pao-chang) และทาน หวุยเฉา (Wei Shou) และทานจิงหยิงฮุยหยวน (Ching-ying Hui-yuan)
ในบรรดานิกายทั้งหลายเหลานี้ พระวินยาจารยเปนผูพากเพียรพยายามอยางพิถีพิถันที่สุดในการที่
จะรักษาความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร และเพื่อสรางระบบปองกันอยางเพียงพอ จึงไมแปลกใจ
เลยที่จะพบวา มีบัญชีรายชื่อที่แสดงใหเห็นสายธารแหงการถายทอดคําสอนเกิดขึ้นในคัมภีรวินัย 2 ฉบับ วินัย
ของนิกายมหาสังฆิกะ แปลเปนภาษาจีนโดยทานฟาเหียน และทานพุทธภัทร ในป พ.ศ. 959-961 มีรายชื่อถึง
27 ชื่อ เริ่มตนดวยทานพระอุบาลี ในขณะที่คัมภีรอรรถกถาของจีนที่แกอรรถพระวินัยของฝายเถรวาท ซึ่ง
แปลโดยทานสัมภภัทร กลับมีรายชื่อ 24 ชื่อ เริ่มตนดวยทานพระอุบาลี 8
ทานเส็งยู (Seng-yu) ถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในกระบวนทัศนการตีความยุคที่ 3 ทานไดรับการ
ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญดานพระวินัย งานเขียนของทานสวนมากเปนงานรวบรวมขอปลีกเพื่อที่จะรักษาและ
ถายทอดจารีตแนวนั้น ผลงานตาง ๆ ที่หาตนฉบับไมเหลืออยูแลว คือ จักรวาลวิทยาแนวพุทธ (Buddhist
cosmology) ประวัติของพระพุทธศาสนา อรรถาธิบายพระวินัยของนิกายสรสติวาท ประวัติของคณาจารยฝาย
สรวาสสติวาท และประมวลคําจารึก งานของทานเส็งยูที่ยังเหลืออยู คือ งานศึกษาประวัติพระพุทธโคดม และ
พระญาติ ข องพระองค ประมวลข อโต แ ยง เกี่ย วกั บ คํ าสอนทางพระพุท ธศาสนา และบรรณานุ กรมคั ม ภี ร
พระพุ ทธศาสนาที่ แปลเป น ภาษาจี น รวมทั้งประมวลคํานําและชีว ประวัติของผูสืบ ทอด (คัมภีร) 27 ทาน
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางคัมภีรใหมีระบบและนาเชื่อถือ ทานเส็งยู จึงไดแสดงความเห็น
เกี่ยวกับความแทจริง (authenticity) ของคัมภีรและไดอางอิงแหลงที่มาของเนื้อหาไวดวย
ลําดับการสืบทอดจากจารีตที่เนนการเจริญภาวนาในยุคตน ๆ พบไดในประมวลขอสังเกตวาดวย
การแปลพระไตรปฎก (Ch’u san-tsang chi chi) แตงโดยทานเส็งยู เมื่อป พ.ศ. 1058 บัญชีการสืบทอดมี 2
บัญชี มีรายชื่อมากกวา 50 ชื่อ เครื่องสําหรับสรางลําดับสายการสืบทอด 9 (คัมภีร) ถูกนําไปใชในนิกายเทียน
ไท และนิกายฌาน ในฐานะเปนวิธีสําหรับยืนยันความเปนนิกายที่รักษาจารีตดั้งเดิมของตน (orthodoxy)
งานแนวบรรณานุกรมในยุคหลัง ก็สรางขึ้นมาจากงานประมวลรวบรวม และวิธีการของทานเส็งยู ถือวาเปน
งานที่ทรงอิทธิพลอยางสูงในศตวรรษนี้ พรอมกับงานพจนานุกรมในแนวบรรณานุกรม ฉบับ 12 เลม แตงโดย
ท า นโอโนะ เกมเมี ย ว (Ono Gemmyo) ที่ ชื่ อ ว า “Bussho kaisetsu daijiten” (บุ ส โช ไกเซ็ ต สุ ไดจิ เ ตน)
แนนอนวา ปรากฏการณอีกแบบหนึ่งของภารกิจในการคนหาความรูเกี่ยวกับความแทจริงของคัมภีร คือ การ
พิมพเผยแพรคัมภีรทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด พรอมกับการเขามาของกิจการดานการพิมพในประเทศจีน
งานประมวลชีวประวัติพุทธศาสนิกชนผูโดดเดน ก็เปนวิธีการอีกแบบหนึ่งสําหรับนิยามความหมาย
และสอนบรรทัดฐานของจารีต (นิกาย) แบบใหม งานคลาสสิคในแนวนี้ ไดแก “ชีวประวัติของพระภิกษุผูโดด
เดน” (Kao-seug-chuan) แตงโดยทานฮุยเฉา (Hui-chiao, พ.ศ. 1030-1097) ประมาณป พ.ศ. 1073 ทาน
ฮุยเฉา ไดทํารายการงานดานประวัติศาสตรและงานประมวล ชีวประวัติไว 18 เรื่องในคํานําของทาน โดย
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เสนอแนะวา งานของทานไมใชการเริ่มตน หากแตเปนสุดยอดแหงกระบวนการเขียนประวัติศาสตรนิพนธอัน
ยาวนาน ดั งที่ อาเธอร ไรท (Arthur Wright) ไดตั้งขอสัง เกตว า ทานฮุย เฉาไดป ฏิ เสธทํา เนี ย มการเขี ย น
ประวัติศาสตรนิพนธแบบอินเดีย และหันเหความสนใจไปจากเรื่องที่มีสีสันที่เนนในเรื่องศีลธรรมและอภินิหาร
อันเปนที่นิยมในยุคของทาน จริง ๆ แลว มีการโตแยงวา ทานฮุยเฉาไมไดกลาวถึงงานประมวลชีวประวัติ ชื่อวา
“หมิงเส็งฉวน” (Ming-seng-chuan) แตงโดยทานเปาชัง (Pao-chang) ศิษยของทานเส็งยู ซึ่งประกอบดวย
ชีวประวัติพุทธศาสนิกชน 425 ทาน แมงานประมวลชิ้นนี้จะไมเหลืออยูแลว เราก็ทราบวา พระสงฆจํานวน
290 รูปที่ทานฮุยเฉารวบรวมไว ก็มีในงานรวบรวมของทานเปาชัง และงานเกี่ยวกับการจัดลําดับชั้นพระสงฆ
10 ชิ้นของทานฮุยเฉา ก็ดูเหมือนจะเปนการแกไขปรับปรุงงาน 8 ชิ้นของทานเปาชัง ทานฮุยเฉาปฏิเสธ
ภารกิ จ ในการบั น ทึ ก ชี วิ ต ของคนมี ชื่ อ เสี ย ง (ming) มี คุ ณ ธรรมน อ ย แต ช อบบั น ทึ ก ประวั ติ ค นที่ มี ป ระสบ
ความสําเร็จ ๆ และเปนผูโดดเดนแตอาจจะซอนความฉลาดของตนเอาไว วิธีการนี้ไมเพียงแตวิจารณงานเรื่อง
“หมิงเส็งฉวน” (ของทานเปาชัง) เทานั้น หาแตยังพยายามที่จะหาจุดบรรจบกับมาตรฐานตาง ๆ ที่แพรหลาย
ในงานเขียนแนววรรณคดีและแนวประวัติศาสตรของทางโลก เพื่อที่จะทําใหชนชั้นสูงและนักอักษรศาสตรเกิด
ความประทับใจกับมาตรฐานขั้นสูงและพระวินัยของพระพุทธศาสนา อาเธอร ไรท มองวา “เรื่องปาฏิหารยมี
แทรกคั่นอยูบาง แตไมไดครอบงําเหตุการณทุกตอน” ในงานชีวประวัติ และ “ปรากฏไมบอยมากเหมือนใน
งานชีวประวัติทางโลกของยุคนั้น” และเขาแสดงความเห็นตอไปวา แรงจูงใจหลักของทานฮุยเฉา คือ “การ
กอบกูงานดานชีวประวัติแนวพุทธออกมาจากหองขังคนวิปริต วิตถาร แลวมอบสถานะอันทรงเกียรติแกชีวิต
ของพระสงฆในประวัติศาสตรวัฒนธรรมของจีน”
ในงานเรื่อง “เกาเสิงฉวน” (Kao-seng-chuan, ประวัติของพระภิกษุผูโดดเดน) งานชีวประวัติใน
ยุคตน ๆ ไดถูกปรับปรุงโดยตัดเรื่องอิทธิปาฏิหารยออกไปแลวเติมขอมูลเชิงประวัติศาสตรเขาไป (ขอมูลดานชื่อ
ตระกูล สถานที่เกิด ลําดับเหตุการณ) นอกจากนั้น ทานฮุยเฉายังไดเนนถึงความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
ผูนําดานการเมืองและดานวรรณคดีสมัยนั้น เพื่อยืนยันถึงการยอมรับภายในกลุมชนชั้นสูงของจีน ภารกิจใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกระตื อรื อรนนี้ มีประโยชนตอนิยามพระพุทธศาสนาแนวใหมที่ออกจาก
ภายในเหมือนกัน การที่ทานเปาชังรวบรวมชีวประวัติของภิกษุณี 65 รูปในงานชื่อวา “Pi-ch’iu-ni chuan”
ก็มีแรงจูงใจแบบเดียวกัน แตอาจจะนอยกวา (ทานฮุยเฉา) โดยเนนไปที่การบรรลุธรรมของภิกษุณี เปนงานใน
แนวของ “Lieh-nu chuan” (ชีวประวัติของผูหญิงตัวอยาง) ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 1 กอนคริสตศักราช 10
ความสนใจอยางผิดปกติที่เกิดขึ้นในยุคนี้ คือการเกิดขึ้นของงานชื่อวา “Shih lao chih” (เฉียะ
เหลาจื่อ, ศาสตรวาดวยพระพุทธศาสนาและลัทธิเตา) ซึ่งเปนบทที่ 114 และบทสุดทายของคัมภีร “Wei-shu”
(เวยชู, ประวัติศาสตรราชวงศเวย) แตงโดยเวยฉู (Wei-shou,พ.ศ. 1059 – 1151) เปนบทเดียวในประวัติศาสตร
ราชวงศจีนที่มีประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา การยอมรับพระพุทธศาสนาภายในหมูปญญาชนและแวดวง
นักการเมืองชาวจีน ไดทําใหราชวงศซุยที่กําลังครองบัลลังกอยู พยายามใหทานจื่ออี้ (Chih-i) แหงนิกายเทียน
ไท เขียนศาสตรสําหรับหลอมรวมคําสอนและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน ความรวมมือทั้งใน
ภาครัฐและคณะสงฆนี้ ทําใหมีงานประวัติศาสตรและแหลงขอมูลทางพระพุทธศาสนาชนิดที่กวางขวางและ
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๙

เปนระบบ งานของทานซังหนิง (Tsang-ning) ภายใตการอุปถัมภของราชวงศซุง 11 นาจะเปนเครื่องอธิบายได
ที่ที่สุด แนนอนวา การบรรจบกันของความสนใจระหวางรัฐกับคณะสงฆ สามารถมองไดไมเพียงในแงของการ
คนหาความคงเส น คงวาและความมีเหตุผลเทานั้น หากแตมองไดในฐานะเปนภารกิจเพื่อการควบคุ มเชิ ง
สถาบันดวย ในฐานะเปนแรงจูงใจในเชิงการตีความ ภารกิจแบบนี้จะเกิดขึ้นอยูเสมอ และในบางประเด็นก็
สามารถเห็นไดในนิกายสุขาวดี และนิกายฌาน
วิธีการหนึ่งสําหรับหลอมรวมคําสอนและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน แตยังยืนความเปน
เอกแห งทัศนะของตน คื อ วิ ธี “p’an chiao” หรือหลักการจัดชั้น แบบลดหลั่น ที่ลีออน เฮอวิตซ (Leon
Harritz) และโรเบิรต เทอรแมน (Robert Thurman) ไดบรรยายไวดีแลว ขอตั้งขอสังเกตตรงนี้วา ระบบ
การจัดชั้นคัมภีรเหลานี้ เริ่มขึ้นในอินเดีย เมื่อพบวา ยาน วิธีการ และคําสอนที่แตกตางกัน มีการกลาวถึงใน
สัทธรรมปุณฑริกสูตร สันธินิรโมจนสูตร และนิรวาณสูตร การใหอรรถาธิบายแบบบรรทัดตอบรรทัด และบท
ตอบท ถูกเสริมเติมเต็มตั้งแตยุคตน ๆ โดยการพิจารณาถึงวัตถุประสงค วิธีการ และบริบทของแตละสูตร
อยางไรก็ตาม การใชระบบการจัดชั้นคัมภีร ไมใชลักษณะของพระวินยาจารยของพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร
ผูพยายามที่จะปฏิบัติตอคัมภีรทั้งหมดอยางเทาเทียมกัน ทั้งไมใชลักษณะของนิกายสุขาวดี และนิกายฌานที่จะ
อางถึงระบบเชนนั้น ระบบการจัดชั้น ไดรับความนิยมแพรหลายในหมูนักคิดแหงคริสตศตวรรษที่ 5 และที่ 6
และตอมาไดรับความนิยมในหมูพระอรรถกถาจารยนิกายเทียนไทและนิกายหัวเยี่ยน ผูพยายามที่ประมวล
คัมภีรทั้งหมดเขาไวในระบบการตีความแบบครอบคลุม เหตุผลพื้นฐานของระบบการจัดชั้นนี้ เกี่ยวของกับ
(1) อางถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเหมือนกันที่อยูเบื้องลึกของคําสอนและคัมภีรของพระพุทธเจา
ทั้งหมด
(2) ซึ่งไดรับการอธิบายแตกตางกัน เพราะความสามารถของผูฟงแตกตางกัน หรือ
(3) เพราะชวงเวลาแหงการประกาศคําสอนของพระพุทธเจาแตกตางกัน หรือ
(4) เพราะวิ ธี การสอนแตกต า งกัน (เชน แบบฉั บ พลัน แบบไปตามลําดับ หรือแบบไมแน น อน
ตายตัว) หรือ
(5) เพราะเหตุการณหรือสถานการณแตกตางกัน
เมื่อไดนําหลักการเหลานี้มาอธิบายความผันแปรของคัมภีรที่แตกตางกัน นักตีความก็สามารถที่จะ
ประเมินคาความแตกตางหลากหลายของประเภทคัมภีรได เชน ทานจื้ออี่ไดเขียนคัมภีรอรรถกถาสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรที่แตกตางกัน 2 คัมภีร คือ คัมภีร “เวียนจู” (Wen-chu) อธิบายบรรทัดตอบรรทัด และคัมภีร
“ฉวนอี่” (hsuan-i) อธิบายแนวตีความ
ระบบพื้นฐานที่อยูในคัมภีร “ฉวนอี่” (ไดรับความนิยมอยางมาก) เกี่ยวกับประเภทการวิเคราะห 5
อยาง คือ (1) การอธิบายชื่อคัมภีร (shih ming) (2) การอภิปรายสารัตถะ (pien-t’i) (3) การยังความแตกตาง
ของคําสอนใหกระจาง (ming-tsung) (4) การอภิปรายหนาที่ของคัมภีร (lun-yung) และ (5) การจัดชั้นของ
คําสอน (p’an-chiao)
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หลังจากไดสํารวจประเด็นการตีความที่เกิดขึ้นระหวางคริสตศตวรรษที่ 6 (พ.ศ. 1100) ในชวงที่
พระพุทธศาสนาแนวคัมภีรไดตั้งมั่นในจีน ตอนนี้ เราจะเขาไปสํารวจพัฒนาการเฉพาะใน 2 นิกาย ที่รอดพนจาก
การกวาดลางในป พ.ศ. 1300 คือ นิกายสุขาวดี และนิกายฌาน
นิกายสุขาวดี
คําวา “ดินแดนอันบริสุทธิ์” (ชิงถู) เปนคําที่ใชในเมืองจีน เพื่อบงถึงนิกายสุขาวดี หมายถึง ดินแดน
แหงความสุขที่อยูทางทิศตะวันตก สรางโดยพระอมิตาภพุทธเจา ผูมีรัศมีและชีวิตอันหาที่สุดมิได ดินแดนเพื่อ
ความบริสุทธิ์และการตรัสรูของสรรพสัตว ชาวพุทธฝายมหายานเชื่อวา พระพุทธเจาทุกพระองคมีดินแดนเปน
ที่ บํ า เพ็ ญกิ จ ของพระองค (พุ ทธเกษตร) แต ดิ น แดนของพระอมิ ต าภะ (สุขาวดีพุทธเกษตร) ตั้ งอยู ฐ านแหง
พระปณิธานของพระองคที่วา ปุถุชนคนธรรมดาสามารถเกิดใหมในที่นั้นไดโดยอาศัยศรัทธา และสามารถบรรลุ
โพธิญาณอันปราศจากความทุกขไดอยางเร็วพลัน ดวยเหตุนี้พุทธเกษตรของพระองคจึงไดรับความนิยมมาก
ที่สุด
แนวคิดแบบเนนศรัทธาของนิกายสุขาวดี เริ่มขึ้นประมาณ พ.ศ.722 (หลัง ค.ศ. 179 ป) เมื่อมีการ
แปลคัมภีรชื่อ “ปนโจซันไมชิง” (Pan-chou san-mei ching) เปนภาษาจีน คัมภีรนี้กลาวถึงการบริกรรมภาพ
พระอมิตาภะใหเปนอารมณของกรรมฐาน เพื่อนอมนําพระองคเขามาปรากฏในตัวผูปฏิบัติ ในคริสตศตวรรษที่
3 (พุทธศตวรรษที่ 8) คัมภีรที่วาดวยพระอมิตาภะ ไดถูกแปลเปนภาษาจีนมากขึ้น และคริสตศตวรรษที่ 4 (พุทธ
ศตวรรษที่ 9) นับเปนครั้งแรก ที่มีการรายงานเกี่ยวผูศรัทธานับถือนิกายสุขาวดี (ทาน Ch’ueh Kung-ts’e
และศิษยของทานคือ Wei Shih-tu) มีการบรรยายถึงดินแดนสุขาวดี (โดยทาน Chu Fa Kuang) และมีการ
สรางพระปฏิมา และมีรูปภาพพระอมิตาภะและแดนสุขาวดีของพระองค
ในป ค.ศ. 402 (พ.ศ.945) ทางตอนใตของจีน อาจารยกรรมฐานชื่อ ลูซาน ฮุยหยวน(Lu-shan
Hui-yuan, พ.ศ.877–959) ไดตั้งกลุมผูศรัทธา ซึ่งหลายศตวรรษตอมา เรียกวา “สมาคมดอกบัวขาวดั้งเดิม”
(the Original White Lotus Society) สมาคมนี้ประกอบดวยทาน ฮุยหยวนเอง และคฤหัสถอีก 123 คน
รวมทั้ งกลุ มนั กบวชผู เ ป น กั ล ยาณมิ ตรใหความชว ยกัน และกั น ในการบริ กรรมพระและบวงสรวงบูช าพระ
อมิตาภะ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหไปบังเกิดใหมในแดนสุขาวดี หลังจากทานฮุยหยวนและศิษยรุนแรก
หมดอายุขัย ประมาณ 2-3 ศตวรรษตอมา แทบจะไมมีการพูดถึงหลักปฏิบัติแหงสุขาวดีเลยในตอนใตของจีน
การตีความยุคที่ 1 (first phase)
ขบวนการนิกายสุขาวดีไดเงียบหายไป จนกระทั่งปลายคริสตศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11)
ทางตอนเหนือของจีน ขบวนการนิกายสุขาวดีจึงเริ่มขึ้นอีกในฐานะเปนปฏิกิริยาตอสงคราม ความอดอยาก และ
ความไมแนนอนของชีวิตพรหมจรรย ทานถันหลวน (T’an-luan, พ.ศ.1019–1085, สังฆปรินายกแหงนิ กาย
สุขาวดี-ผูแปล) และทานเตาโจ (Tao-ch’o, พ.ศ.1105–1188) เปนผูบุกเบิกขบวนการเชิงศรัทธาแนวใหม ตั้ง
ฐานอยูที่วัดสวนจุง (Ssuan-chung) บริเวณเชิงเขาปงเจาอันหางไกล ในมณฑลชานสี ซึ่งอยูหางไกลจากเขต
อิทธิพลของทานฮุยหยวน (Hui-yuan) คัมภีรของนิกายสุ ขาวดีจากอินเดีย ที่สําคัญที่สุ ดไดรับ การแปลเป น
ภาษาจีนในคริสตศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11) ซึ่งรวมทั้งคัมภีรอมิตาภะ คัมภีรวูเหลียงชูจิง (Wu-liangshou ching) คัมภีรกวานวูเหลียงชูจิง (Kuan wu-liang-shou ching) และคัมภีรวังเฉิงหลุน ที่เชื่อกันวาเปน
ของทานวสุพันธุ

๑๑

ประวัติของทานถันหลวน ไดบรรยายภาพวิกฤติการณที่พระพุทธศาสนากําลังประสบอยูในยุคนั้น
อยางชัดเจน ทานเปนผูรอบรูในดานวรรณคดีของยุคนั้น เห็นไดจากขอมูลที่วา ในงานหลัก ๆ ของทาน คือ
วังเฉิงหลุนชู (Wang-sheng lun-chu) ทานไดอางงานเขียนซึ่งไมไดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางนอย 15 เรื่อง
(ทั้งขงจื้อ เตา และประวัติศาสตรจีน) อางคัมภีรและศาสตรทางพระพุทธศาสนาอีก 40 เลม อยางไรก็ตาม
ประวัติของทานบอกใหเราทราบวา “เมื่อไดอานคัมภีรตาจี้ชิง (มหาสันนิบาตสูตร)จบแลว ถันหลวนรูสึกวุนวาย
ใจกับความซับซอนของศัพทแสงและประโยค ซึ่งทําความเขาใจไดยากมาก ดังนั้น ทานจึงเริ่มเขียนอรรถกถา
อธิบายความพระสูตรนี้” เนื่องจากคัมภีรตาจี้ชิงเปนงานประมวลรวมคัมภีรทางพระพุทธศาสนาประเภทตาง ๆ
แบบไมมีเอกภาพ จึงไมแปลกที่ถันหลวนจะประสบความยุงยาก ความยุงยากในเชิงพุทธิปญญานี้ มาถึงจุด
วิกฤติเมื่อถันหลวนปวยหนัก และตองทิ้งงาน (เขียน) ไปเพื่อรักษาตัว หลังจากมีทิพยจักษุอันมหัศจรรยจาก
แดนสวรรค (แดนสุขาวดี) ถันหลวนก็ไดรับการพยาบาลจนหายปวย แตก็มารูแจงวา การศึกษาคัมภีรของทาน
เป น เรื่ อ งเปล า ประโยชน งานในด า นคั น ถธุ ร ะของป ญ ญาชนชาวพุ ท ธในยุ ค นั้น ได ป ล อ ยท า นถั น หลวน
เผชิญหนากับความเจ็บปวยและความตายอยางเดียวดาย ดังนั้น ทานถันหลวนจึงเริ่มแสวงหาแนวทางทําความ
เขาใจคัมภีรที่ดีกวานี้
ในการแสวงหานั้น กลาวกันวา ถันหลวนไดอานคัมภีรตาง ๆ ของเตา ซึ่งใหความรูเกี่ยวกับยารักษา
โรค และ “บางโอกาส บุคคลอมตะบางคน ก็ปรากฏตัวใหทานเห็น” หลังจากออกจาริกขามประเทศจีนไดครึ่ง
ทาง ทานไดอธิบายถึงการเขาเฝาพระจักรพรรดิวู แหงราชวงศเหลียง วา “ทานตองการที่จะศึกษาพุทธธรรม
แตรูสึกวาชีวิตนี้สั้นนัก ดังนั้น จึงไดเดินทางอยางยาวไกลเพื่อแสวงความเปนอมตะ” แทที่จริงแลว ทานถันหลวนเชี่ยวชาญวิชาเลนแรแปรธาตุของเตาพอสมควร ถึงขนาดที่วา ในประวัติศาสตรราชวงศถัง คนทั้งหลาย
จดจําทานไดฐานะเปนปราชญคนหนึ่งของลัทธิเตา แมกระนั้นก็ตาม การแสวงหาในแนวทางเตาของทาน ก็ได
สิ้นสุดลงเมื่อไดพบกับนักแปลชาวพุทธ ชื่อวา “โพธิรุจิ” ผูปฏิเสธลัทธิเตาโดยโตแยงวา “แมทานจะรักษาความ
เปนหนุมเอาไวไดและดํารงชีวิตอยูไดตลอดไป ทานก็จะยังคงเวียนวายอยูในสังสารวัฏ” จากนั้น ทานโพธิรุจิก็
ไดมอบคัมภีรสุขาวดีใหทานถันหลวน และแนะนําใหปฏิบัติธรรมโดยยึดเอาคัมภีรเปนพื้นฐาน พรอมกับตั้ ง
ปณิธานที่จะไปเกิดใหมในแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ
ความหมายของการไรที่พึ่ง (อนาถา) ที่ทานถันหลวนรูสึกไดอยางลึกซึ้งในยามที่เผชิญกับความ
เจ็บปวยและความตาย ไดรับการตีความในคัมภีรสุขาวดี คัมภีรเหลานี้กลาววา การบรรลุธรรมในยุคนี้เปนไป
ไดยาก เพราะอุปสรรค 5 ประการ คือ สงคราม ภัยธรรมชาติ โลภะ โทสะ โมหะ รางกายและจิตใจออนแอ
และความไมยืนยาวของชีวิต ในทัศนะของทานถันหลวน สิ่งที่ไดบรรยายนี้ สอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของ
ทาน และทําใหไดประจักษแจงวา การชวยเหลืออันเปยมดวยพระกรุณาของพระอมิตาภะ เปนสิ่งจําเปนตอ
ความหลุดพน โดยอาศัยการเกิดใหมในดินแดนสุขาวดี
ในงานชิ้ น สํ า คั ญ คื อ “วั ง เฉิ ง หลุ น จู ” (Wang-sheng lun-chu) ท า นถั น หล ว นได แ บ ง
พระพุทธศาสนาออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางยากกับแนวทางงาย
แนวทางยาก เปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติทางพระพุทธศานาแนวจารีตทั้งหมด เนนในการเพียร
พยายามขัดเกลาตนเอง ตอมาทานเตาโช (Tao ch’o, พ.ศ.1105–1188) เรียกแนวทางนี้วามรรคาของปราชญ
(the path of sages) และประกาศวา การปฏิบัติเชนนั้นมักจะประสบความลมเหลว เพราะยุคนี้เปนยุ คที่
คัมภีรไดทํานายไวแลววา พระพุทธศาสนาที่แทจริงจักเสื่อมสูญ
แนวทางที่งาย มีฐานอยูบนหลักการตีความแบบถอนรากถอนโคน (radical) ในยุคนี้ คัมภีรและการ
ปฏิบัติทั้งหมดถือวามีสถานะเปนที่สองรองจากคัมภีรของสุขาวดี
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อย า งไรก็ ต าม ท า นถั น หลวนก็ มีฐ านแนวคิ ดเดิ มเพี ย งพอที่จ ะพิสูจ นแ ละสนั บ สนุ น การตี จ าก
แนวทางเดิมแบบถอนรากถอนโคน โดยอาศัยเครื่องมือ 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 การเขี ย นอรรถกถาอธิ บ ายคั ม ภี ร “วั ง เฉิ ง หลุ น ” (Wang-sheng lun) โดยใช วิ ธี
การศึกษาในเชิงอรรถาธิบายอยางถี่ถวน บรรทัดตอบรรทัด เพื่อที่จะวางรากฐานแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
ประการที่ 2 ตีความคําสอนในคัมภีรโดยทําความเขาใจในเชิงปรัชญาแบบทันสมัยมากที่สุดที่มีอยู
ในยุคของทาน ดังนั้น “การเกิดใหม” ในดินแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ จึงมีความหมายเทากับการไมเกิด
และนิพพานนั่นเอง
โดยวิถีทางนี้ การปฏิบัติแบบเนนศรัทธาของนิกายสุขาวดี ซึ่งเปนวิถีทางแบบใหมที่ผานการคัดสรร
แลว จึงไดกลายเปนจารีตที่นาเชื่อถือ (จารีตกระแสหลัก)
สํานึกที่แสดงถึงวิกฤตภายในและความตองการสวนบุคคล ไมไดสิ้นลงในยุคของถันหลวน และยังคง
สืบทอดมาในประสบการณของทานเตาโช (Tao-ch’o) หลังจากมีประสบการณเกี่ยวกับความอดอยากยากแคน
สงคราม และการโจมตีคณะสงฆ ทานเตาโชจึงไดลําดับภาพใหเห็นภาวะสิ้นหวังในยุคของทาน สลับกับเสียง
คร่ําครวญวา “สําหรับฉันนั่นเหรอ! ฉันอยูในโลกที่ลุกเปนไฟ และตองทนแบกความรูสึกหวาดกลัวอยูภายใน”
ทานเตาโช (Tao-ch’o) ไดยืนยันในหลักการตีความที่วา คําสอนของพระพุทธเจาควรปรับใหสอดคลองกับ
สถานการณในยุคสมัยของบุคคล แลวอางขอความจากคัมภีร “เจ็งตาเนียนจิง” (Cheng-ta-nien ching) มา
สนับสนุนวา “เมื่อผูศรัทธาทั้งหลายแสวงหาทางตรัสรู เขาเหลานั้นควรคํานึงถึงวิถีทางที่งายของยุคสมัยนั้น
(shih fang-pien) ถ า เขาเหล า นั้ น ไม ยึ ดเอายุคสมัย เสียแลว ก็จ ะไมไดพบเจอวิถีทางที่ส ะดวกใด ๆ และจะ
กลายเปนความพยายามที่สูญเปลา เหตุใดจึงเรียกวาเปลาประโยชนเลา? ก็ดุจเดียวกับการใชไมสดมากอไฟนั่น
แหละ คุณไมมีทางจะทําใหเกิดไฟได เพราะจังหวะเวลาไมเหมาะสม ถาคุณพยายามหาน้ําจากไมแหง คุณก็
หาไมไดเชนกัน เพราะคุณโงเขลา”
จากนั้น ทานเตาโชก็เสนอวา ยุคของทานเปนยุค “โมฝา” (mo-fa) ซึ่งหางไกลจากสมัยพุทธกาล
และตองมีวิถีทางแหงความหลุดพนแบบพิเศษ กลาวคือ ความศรัทธาตอพระอมิตาภะและการเกิดใหมในแดน
สุขาวดี เนื้อหาสวนใหญของคัมภีร “อัน-โล-จิ” (An-lo-chi) ซึ่งเปนงานเขียนชิ้นเดียวของทานที่เหลืออยู ได
อางคัมภีรที่มีเนื้อหาสนับสนุนแนวคิดที่เนนศรัทธาตอพระอมิตาภะ และรวมวิธีปฏิบัติเขากับคัมภีรและปรัชญา
ที่แพรหลายอยูในยุคนั้น
คั มภี ร “อั น -โล-จิ ” อ า งว า ไดอาศัย คัมภีร “กวนวูเหลีย งชูจิง” (Kuan Wu-liang-shou ching)
เปนพื้นฐาน แตก็ไมเหมือนกับทานถันหลวน ทานเตาโชไมไดใชวิธีการแบบอรรถกถา ทานคอนขางจะเปนการ
เดินเรื่องไปตามลําดับหัวขอ แลวยกขอมูลมาอางอยางกวางขวางและหลากหลาย เปนรูปแบบการเขียนในเชิง
เลาประวัติมากกวา จุดมุงหมายของทาน คือการโนมนาวชี้ชวน จึงไมจําเปนตองมีความชัดเจน ความจริง
แลว จากงานเขียนของเตาโชนี้ เราไมสามารถบอกไดวา การฝาฟนอุปสรรคในการปฏิบัติของทาน เปนเรื่อง
ของการทองบนพระนามของพระอมิตาภะอยางซ้ํา ๆ และการใชเมล็ดถั่วหรือลูกประคําเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติ
การตีความยุคที่ 2 (second phase)
ทั้งทานถันหลวนและทานเตาโช ตางก็มุงที่จะสรางความชอบธรรมและผนึกรวมการปฏิบัติแบบเนน
ศรัทธาเขากับจารีตนิกายที่ไดรับการยอมรับอยูแลวในยุคสมัยนั้น ตัวอยางเชน ในงานเรื่อง“อัน-โล-จิ” ทาน
เตาโชไดอางขอมูลจากพระสูตรอยางนอย 45 สูตร พระวินัย 1 แหง และจากศาสตรและอรรถกถาอีก 11
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คัมภีร ไมรวมการอางอิงจํานวนมากจากงาน 2 เรื่องของทานถันหลวน ยามาโมโตะ บุกโกตสุ (Yamamoto
Bukkotsu) ไดทําแผนภูมิการอางอิงแหลงขอมูลทั้งหมด พบวามีการอางอิงถึง 150 แหง 12 ขณะที่ในการศึกษา
แบบอิสระ ฮาชิโมโตะ โฮไก (Hashimoto Hokei) ไดพบวามีการอางอิงถึง 161 แหง จาก 56 แหลงขอมูล ไม
รวมการอางอิงจํานวนมากจากงานเขียน 2 เรื่องของทานถันหลวน เมื่อไดทํารายการแหลงขอมูลอางอิงเหลานี้
แลว ยามาโมโตะ ไดพบวา ขอมูลอางอิงถึง 28 แหง มาจาก 4 คัมภีรหลักของนิกายสุขาวดี ในขณะที่ขอมูล
อางอิงอีก 31 แหง มาจากนิรวาณสูตรและคัมภีร “ตาจื่อตูหลุน” (Ta-chih-tu-lun)
11

การตีความยุคที่ 3 (third phase)
ความสนใจที่ จ ะจั ดระบบและเผยแผแนวคิดแบบเนน ศรัทธาของนิกายสุขาวดี แนน อนวาเปน
ลักษณะอันเขมแข็งของทานถันหลวนและทานเตาโช อยางไรก็ตาม การอธิบายความงานเขียนของทานทั้งสอง
ก็ไมไดชี้ใหเห็นรูปแบบแหงความคิดและวิธีปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาอยางดีและเหมาะสม ในทางตรงกันขาม
ความสนใจสวนใหญของทานทั้งสองก็คือ การประยุกตคําสอนของนิกายสุขาวดีเพื่อใชกับวิกฤติการณที่กําลัง
ประสบอยู และเพื่อทําใหการประยุกตคําสอนนี้สอดคลองกับหลักปรัชญาและจารีตทางคัมภีรอันเปนที่ยอมรับ
ในยุ คนั้ น เราพบว า มี จุ ดสนใจที่ แตกต า งกัน ในงานเขีย นของสาวกรุน หลัง ๆ เชน ทานเจีย ไส (Chia-tsai)
และทานชานเตา (Shan-tao,พ.ศ.1156–1234)
ในคํ า นํ า ของงานเขี ย นชื่ อ “จิงงถูห ลุน ” (Ching-tu lun) ทานเจีย ไส (Chia-tsai) ไดแสดงถึง
ภาระกิจที่จะสรางความชัดเจนกับความไรระบบที่ทานเตาโชไดทําเอาไวในงานเขียนของชื่อ “อัน-โล-จี่” (Anlo-chi) ผลที่ตามมาคือ ทานเจียไส ไดพัฒนาขอความหลักของคัมภีรขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนแนวคิดแบบ
เนนศรัทธาของนิกายสุขาวดี และไดรวบรวมชีวประวัติของกลุมผูศรัทธานิกายสุขาวดี 20 ทาน (พระภิกษุ 6
รูป ภิกษุณี 4 รูป อุบาสก 5 ทาน และอุบาสิกา 5 ทาน) คัมภีรจิง-ถู-หลุน (Ching-t’u lun) ถือวาเป น
จุ ด เริ่ มต น แห งงานรวบรวมในเชิ งชีวประวัติของนิกายสุขาวดี ซึ่งไมเพีย งแตแสดงถึงการทุมเทศรัทธาอัน
มหัศจรรยของสาวกบางทานเทานั้น แตยังแสดงถึงความมหัศจรรย ที่เกิ ดขึ้น ในระหวางการตายของสาวก
เหลานั้น ในฐานะเปนเครื่องหมายแหงการไดรับเชิญจากพระอมิตาภะใหเขาสูดินแดนแหงสุขาวดี เปนที่ชัดเจน
วา ที่งานเขียนชิ้นนี้เปนตัวแทนแหงการสรางความมั่นคงและการเผยแผวิธีการปฏิบัติแบบสุขาวดี ซึ่งไดใชเปน
เครื่องมือถายทอดคําสอนไปยังสาวกรุนใหมดวยเหมือนกัน
ประมาณ 150 ป หลังจากทาน เจียไส (Chia-tsai) เขียนคัมภีร “จิงถูหลุน” (Ching-t’u lun)
งานรวบรวมชีวประวัติอื่น ๆ เขียนโดยทานเวน-เชน (Wen-shen) และทานเฉากัง (shao-k’ang) ก็เกิดขึ้น
ในป พ.ศ. 1348 งานรวบรวมที่คลายกัน คือ จิงถูหวังเช็งฉวน (ching-t’u wang-shen chuan) เขียนโดย
ทานเจี่ยจู (chieh-chu) ใน พ.ศ. 1607 งานรวบรวมแนวชีวประวัติเหลานี้ ไดรับการสืบมาจนถึงยุคปจจุบัน
ในนิกายสุขาวดี เปนตัวแทนของวิธีการตีความที่แตกตางกัน เนื่องจากทานเหลานั้นไมมีความวิตกในการจะ
หลอมรวมงานดานชีวประวัติเหลานั้นเขากับจารีตทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาหรือของจีน และไมมีขอวิตก
กังวลกับบริบทแวดลอมชีวิตที่มีอยูในขณะนั้น ในการคนหาวิธีนําเสนอรายละเอียดเชิงชีวประวัติเหลานั้น ซึ่ง
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เผยใหเห็นรูปแบบการปฏิบัติหรือการปรากฏผลทางจิตใจของนิกายสุขาวดีบางอยาง ทานเหลานั้นไดแสดง
หลักแหงการตีความแบบ “รูประมาณตนเอง” (self-sufficiency)
ทานชานเตา (shan-tao, พ.ศ. 1050-1224) เปนตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญจาก
งานเขียนของท านถัน หลวน (t’an-tuan) และทานเตาโจ (tao-ch’o) เราไมพบรองรอยวิ กฤตหรื อ ความ
ขัดแยงในชีวิตของทาน และไมมีรองรอยการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในชวงกลางชีวิตดังที่เกิดขึ้นกับทาน คือ
ทานถันหลวน (T’an- luan) และทานเตาโจ (tao-ch’o) ในชวงวัยหนุมทานชานเตา (shan-tao) ถูกชักนํา
ใหเขานับถือนิกายสุขาวดีโดยการเห็นดินแดนสุขาวดี และดูเหมือนวาดวยลักษณะที่เชื่อมั่นในตนเอง จึงทําให
ทานชานเตาไมยอมรับวาเปนหนี้บุญคุณบูรพาจารย ทานไมไปไกลถึงขนาดที่สนับสนุนแนวคิดและการปฏิบัติ
นิกายสุขาวดีในเรื่องศูนยตาและทฤษฎีสัจจะ 2 ระดับ (สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ-ผูแปล) เหมือนอยาง
ทานเตาโช และทานคิดวาเปนเรื่องอันตรายที่จะอภิปรายถึงแนวคิดเชนนั้น ในขณะที่ทานเตาโจไดอางคัมภีร
อื่น ๆ ถึง 150 ในงานชื่อ “อัน-โล-จี่” (An-lo-chi) ในจํานวนงานเขียน 9 เรื่องของทานซานเตา นายคิชิ กา
กุยู (kishi Kakuyu) พบวามีการอางอิงเพียงแค 126 แหงเทานั้น และการอางอิงเกือบทั้งหมด เปนคัมภีร
ของนิกายสุขาวดี 13
ถึงแมจะมีความชํานาญในดานศิลปะและการอรรถาธิบายคัมภีร แตสถานะทางประวัติศาสตรของ
ทานชานเตา กลับไดใชพรสวรรคเหลานี้ทํางานใหประสบความสําเร็จในแงของการจัดระบบแนวคิดและการ
ปฏิบัติของนิกายสุขาวดีใหมั่นคง เพื่อเกื้อกูลแกประชาชนทั่วไปเทานั้น ดังจะเห็นจากการสอนธรรมของทาน
โดยการจายแจกภาพแดนสุขาวดีกวา 300 ภาพ นอกจากนั้น ทานยังเปนนักเทศนชื่อดัง โดยใชงานเขียนใน
แนวสาธยายมนตเขามาชวยเสริม ตัวอยางเชน งานเขียนเรื่อง “ฝาชื่อซัน” (Fa-shih-tsan) “ปนเจาสันเหมย
ซัน” (Pan-chou san-mei tsan) และ “หวังเฉิงลี่ซันจี่” (Wang-sheng, li-tsan-chi) โดยเฉพาะงานสําคัญ
ที่ทานเนนมาก คือ “กวนวูเหลียงเชาจิงชู” (Kuan Wu-liang-shou ching shu) ไมเหมือนกับงานอรรถ
กถายุคตน ๆ ของทานจิงหยิงฮุยหยวน (ching-ying Hui-yuan) ทานชานเตา (Shan-tao) ยืนยันวา คําสอน
ที่แสดงไวในคัมภีร “กวนบอ เหลียงสิ่วเก็ง” (Kuan wu-liang shou ching- อมิตาภยุรธยานสูตร) เปนคํา
สอนสําหรับคนธรรมดาทั่วไป และพระนางเวเทหิ (Queen Vaidehi) ซึ่งเปนตัวเอกของสูตรนี้ ก็ไมไดแสรงทํา
เปนปราชญหรือพระโพธิสัตว หากแตเปนสามัญชนธรรมดา หลักฐานสนับสนุนจากคัมภีร ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับทานชานเตา (Shan-tao) และในรายการที่วาดวยหลักปฏิบัติที่ถูกตอง 5 ประการ (wu-chenghsing) ทานก็ไดปรับปรุงแกไขประตูแหงศรัทธา 5 ประการ ซึ่งพบในงานชื่อ “หวังเฉิงหลุน” (Wang-ShengLun) โดยแทรกการสวดคัมภีรสุขาวดีไวในสวนตน อยางไรก็ตาม นี้คือวิธีการสรางความมั่นคงภายในแวดวง
นิกายสุขาวดี และไมไดเรียกรองกรอบการตีความที่กวางขึ้นแตอยางใด
มี ตั ว อย า งมากมายที่ เ กี่ ย วกั บ การตี ค วามแบบ “รู ป ระมาณตนเอง” (self-sufficiency) และ
“สงเสริมตนเอง” (self-promotion) ที่พบในคัมภีรแนวโตวาทีของสุขาวดี ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นในพุทธศตวรรษที่
13 (คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 8) ตั ว อย า งเช น งานชื่ อ ว า “Lueh chu-ching-lun nien-fo fa-men wang-sheng
ching-t’u chi” (ประมวลขอบขายคัมภีรและศาสตรเกี่ยวกับวิธีอนุสสติถงึ พระพุทธเจาและการเกิดใหมในแดน
สุขาวดี) แตงโดยทานจื้อหมิง ฮุยจื่อ (Tzu-min Hui-Jih, พ.ศ.1223-1291) คัมภีรนี้ไมเพียงแตสรุปยอเนื้อหา
12

13

1966), p. 7-8.

Kishi Kakuyu, Zoku Zendo kyogaku no kenkyu (Yamaguchi, Mie, Japan: Kishi Zenji Sangokai,

๑๕

ของนิกายสุขาวดีเทานั้น หากยังมีเนื้อหาโจมตีนิกายฌานอยางรุนแรงอีกดวย 14 คัมภีร “เนียนโฟจิง” (NienFo-Ching-กระจกเงาแหงศรัทธาตอพระอมิตาภะ) มีบทพิเศษที่ปฏิเสธสํานักคูแขง 6 สํานัก คือ นิกายไตรภูมิ,
ลัทธิบูชาพระศรีอารยเมตไตรย, นิกายฌาน,กลุมนักปราชญ, นิกายวินัย และกลุมที่บําเพ็ญบารมี 6 ของพระ
โพธิสัตว
มี คัมภี ร อื่น ๆ ในพุ ทธศตวรรษที่ 13 (คริส ตศตวรรษที่ 8) ที่พยายามที่จ ะรวมแนวคิดแบบเนน
ศรัทธาของนิกายสุขาวดีเขากับขบวนการใหม ๆ ในยุคนั้น เชน คัมภีร “เนียนโฟซันเหมยเปาหวังหลุน” (Nienfo san-mei pao-wang lun) ของทานเฟยสี (Fei-hsi) ซึ่งเขียนขึ้นในป พ.ศ. 1285 คัมภีรรุนหลังเหลานี้ ไมได
ปราศจากมิติดานการทดลอง และไดสะทอนใหเห็นภารกิจของทานถันหลวน และทานเตาโจ ผูซึ่งพยายามที่จะ
รวมเอาแนวคิดแบบเนนศรัทธาของสุขาวดีเขากับความสนใจของคนสมัยเดียวกับทาน แตถาเราจํากัดขอบเขต
ตัวเองไวกับคัมภีรในแนวโตวาทะแหงพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งมุงที่จะปองกันตนเองและโนมนาวใหเชื่อในแนวคิด
แบบเนนศรัทธาของสุขาวดี เราจะพบวา ในคัมภีรเหลานั้นมีคุญลักษณะที่แตกตางอยางมากจากธรรมชาติแบบ
ประนีประนอมของทานเฟยสี และของยุคพุทธศตวรรษที่ 11-12 ทั้งที่ประวัติศาสตรทฤษฎีและหลักปฏิบัติของ
สุขาวดีมั่นคงนอยกวา เนื่องจากงานเขียนแบบปุจฉา-วิสัชนา และศาสตรในแนวโตวาทีในพุทธศตวรรษที่ 13
ไดเปรียบงานเขียนกอนยุคนั้น ดังนั้น งานเขียนในยุคนี้จึงเนนในเรื่องการตั้งหัวขอและคําตอบเปนสวนมาก
และการชี้ถึงขอผิดพลาดและบกพรองของคูแขงเปนสําคัญ
เนื่องจากมีคัมภีรเปนจํานวนมากที่เหมือนกับคัมภีรที่เขียนโดยทานเฟยสี (Fei-hsi) หรือคัมภีรยุค
หลังที่เขียนโดยทานซูหมิง จื่อลี่ (Ssu-ming Chih-li, พ.ศ.1203-1571) ซึ่งพยายามที่เชื่อมหลักปฏิบัติของนิกาย
สุขาวดี เขากับหลักปฏิบัติของนิกายหลักอื่น ๆ เราตองยอมรับวา แนวคิดแบบพหุนิยม (pluralism) ไมไดมีอยู
ในนิกายที่แตกตางกันเทานั้น หากยังมีระดับและแนวทางการตีความที่แตกตางกันในกลุมนักปฏิบัติยุคหลังดวย
ดังนั้น หลักการตีความยุคที่ 1 และที่ 2 จึงถูกสาวกของนิกายแตละรุน นํามากลับมาใชใหมอยูเรื่อย ๆ นิกาย
สุขาวดีสามารถดํารงตัวเองไวไดในฐานะเปนนิกายหนึ่ง ตราบเทาที่มาคนรุนหลังยังเห็นวาเปนประสบการณที่มี
ความหมายภายในกรอบแหงทฤษฎีและการปฏิบัติที่สืดทอดมา ควบคูไปกับระดับขั้นของการตีความใหมและ
การปรับตัว
13

สรุป
เมื่อตรวจสอบประวัติศาสตรพุทธศาสนาแนวคัมภีรของจีนยุคตน นิกายสุขาวดียุคตนและนิกาย
ฌานยุคตน จากจุดยืนเรื่องยุคการตีความ 3 ยุค ทั้งความแตกตางและความความคลายคลึงกันในเชิงหนาที่
(functional) ก็เกิดความชัดเจนขึ้น การเคลื่อนไหว (ขบวนการ) ใหม ๆ ในทุก ๆ กรณี จะเริ่มตนดวยการ
ตีความคัมภีรพระพุทธศาสนาในวิถีทางที่มีความหมายเปนสวนบุคคล ความเคลื่อนไหวในเชิงวรรณกรรมของ
พระพุทธศาสนาแบบจีนยุคตน มีความสัมพันธกับแนวคิดเรื่อง “การเรียนรูภายใน” (inner learning, hsuan
hsueh) และการเทียบความหมายกับศัพทในลัทธิเตา ยิ่งไปกวานั้น การปฏิบัติกรรมฐาน ก็ถูกนําเขามาเปน
วิถีทางปลดเปลื้องออกจากปญหาทางสังคมการเมื องของยุคสมัยนั้น เมื่อความมีเหตุมีผล กลายเปนสิ่งที่
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จะตองคนหาจากแหลงที่นาเชื่อถือโดยมีคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปนตัวแทน ความสนใจทั้งหลายจึงทุมไปใน
เรื่องการแปลและการแตงคัมภีรตามรูปแบบของอินเดียอยางเต็มที่
จารีตแบบเนนศรัทธาของนิกายสุขาวดี เริ่มตนโดยทานถันหลวน (T’an-luan) ในฐานะเปนการ
ตอบสนองตอการไรความสามารถของทานในการเผชิญหนากับความเจ็บปวยและความตาย นิกายนี้กลายเปน
ขบวนการที่ ได รับ นิ ยมในยุ คของท า นเต าโจ (Tao-ch’o, ค.ศ.562-645) ผูที่มองนิกายนี้ในฐานะเปน วิถีทาง
สําหรับปลดเปลื้องจากความวุนวายจากภาวะสงคราม ความอดอยาก และความไรเสถียรภาพของวั ด ทาง
พระพุ ทธศาสนา เนื่ องจากความต องการที่จ ะเปน ผูเชี่ย วชาญในแนวคิด คัมภีร และวิธีการปฏิบัติข อง
พระพุทธศาสนาแบบอินเดีย ไดกลายเปนภาระยุงยากมากกวาที่จะเปนแหลงแหงการปลดเปลื้องทุกข ผูนํา
นิกายสุขาวดีทั้งหลาย จึงหันไปหาวิธีการปฏิบัติที่สามารถเขาถึงไดงาย ๆ โดยอางเอาพลังแหงพระกรุณาของ
พระอมิตาภะเพื่อการเกิดใหมในดินแดนสุขาวดีของพระองค รายละเอียดตามตัวอักษร และนาเชื่อถื อของ
คัมภีรนิกายสุขาวดี ไดกลายเปนสิ่งที่สําคัญมากในฐานะแนวทางสําหรับตีความใหเรื่องปาฏิหาริยเปนสิ่งมี
เหตุผล ในทางตรงกันขาม นิกายฌานกลับสรางขอเรียกรองใหอนุรักษคัมภีรแบบอินเดียแนวใหม โดยมอบ
ความนาเชื่อถือไวกับอาจารยผบู รรลุธรรม
นั กคิ ดนิ กายสุ ขาวดี จ ะสร า งความชอบธรรมให กับ ทั ศนะ คุณคา และการปฏิบัติ โดยอางถึ ง
ประวัติศาสตรและอางอิงขอความในคัมภีรโดยตรง แตเนื่องจากบางคัมภีรที่เสนอวา คําสอนตาง ๆ จะตอง
สัมพันธกับยุคสมัย ดังนั้น คัมภีรของนิกายสุขาวดีจึงถูกเลือกใหเปนคัมภีรที่เหมาะกับยุคนี้และคัมภีรอื่น ๆ ถูก
ระดับใหต่ําลง นิกายฌานจะเนนความเชื่อในประสบการณสวนตัวของบุคคลมาเปนตัวสรางความสมเหตุสมผล
ใหคําสอน แตก็อางถึงคัมภีรเหมือนกัน เชน คัมภีรลังกาวตารสูตร เพื่อสนับสนุนแนวทางพิเศษและละทิ้ ง
แนวคิดแบบเครงคัมภีร ในที่สุด ขบวนการเคลื่อนไหวทั้ง 2 นิกาย ก็สรางความชอบธรรมใหกับตนเอง โดย (1)
อางถึงจารีตอันศักดิ์ (2) โดยอาศัยแบบอยางชีวิตของบุรพาจารย อยางไรก็ตาม ทั้งนิกายสุขาวดีและนิกาย
ฌาน ยึดถือคัมภีร หลักการ และประสบการณสวนบุคคลที่แตกตางกัน เพื่อสรางความสมเหตุสมผลใหกับ
ตนเอง ไมตองสงสัยเลยวา วิธีการเหลานี้อางถึงประเภทบุคคลที่แตกตางกัน และถูกใชเพื่อสนับสนุนการตีจาก
จารีตพระพุทธศาสนาแนวคัมภีรของจีน จากการอางถึงคัมภีรที่ไดรับการคัดสรรแลว การวางลําดับสายของ
อาจารยผูบรรลุธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับนิกายฌาน ในขณะที่การรวบรวมชีวประวัติที่รายงาน
เหตุการณเหนือธรรมชาติ ก็ถูกใชเพื่อที่จะรองรับศรัทธาในพระอมิตาภะและการเกิดใหมในแดนสุขาวดี
วิ ธี ก ารเผยแผ อ ย า งเป น ระบบ ค อ นข า งจะแตกต า งกั น นิ ก ายสุ ข าวดี ส ร า งคู มื อ แนวศรั ท ธา
และพิธีกรรม รวมทั้งคัมภีรปุจฉา-วิสัชนาในรูปแบบของการถาม-ตอบ คัมภีรแนวพิธีกรรมของสุขาวดี ปรากฏ
ขึ้นในฐานะเปนยุคแหงการตีความยุคแรกแหงขบวนการเคลื่อนไหวในวิธีปฏิบัติที่ไดรับการสืบทอดโดยทานหลู
ชานฮุ ย หยวน (Lu-shan Hui-yuan) ท า นถั น หลวน (T’an-luan) และท า นชานเต า (Shan-tao) จากการ
เปรียบเทียบคัมภีรสําหรับปฏิบัติพิธีกรรม ไมไดเกิดขึ้นในนิกายฌานยุคตน ยกเวนในสวนที่เปนคําสอนของทาน
เฉินสุย (Shen-hsiu) อยางไรก็ตาม การไดเผชิญกับอาจารยผูบรรลุธรรม จึงเปนเรื่องพิธีกรรมไป ซึ่งตอมา
กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกรักษาไวในงานรวบรวมชื่อ “กุงอัน” (kung-an)
*********************

