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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 ordina-

tion 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rescinded, the subsequent rule (Cv X.17) then stipulates that 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 co-
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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 ordina-

tion ceremony in the presence of a community of bhikkhus.  

The reasons why these rules are held to prevent a re-

vival of an extinct order of bhikkhunīs can be gathered from 

the writings of two eminent contemporary Theravāda bhik-

khus, Phra Payutto and Bhikkhu Ṭhānissaro. Bhikkhu Ṭhā-

nissaro (2001/2013: 449f) explains that  

"the Buddha followed two different patterns in chang-

ing Community transactions, depending on the type of 

changes made. Only when totally withdrawing per-

mission 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 auto-

matically 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". 
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So according to Bhikkhu Ṭhānissaro, with the disap-

pearance of an order of bhikkhunīs it becomes impossible 

for bhikkhus to give the higher ordination to female candi-

dates. The reason is that the first rule (Cv X.2) that allows 

them to do so has been implicitly rescinded by the promul-

gation 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 previ-

ous versions have been annulled. This is a general 

standard in the Vinaya."  

He adds that "the reason why the Buddha didn't re-

scind 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 as-

sume that the original allowance for bhikkhus to or-

dain 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 con-

clude that the earlier ruling has been automatically rescinded 

by the later ruling. The interpretation proposed by Phra Pa-
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yutto and Bhikkhu Ṭhānissaro clearly follows an inner co-

herence 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 re-

sponse to a particular situation (the only exception being the 

garudhammas). As with any case law, a study of the signifi-

cance 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 recon-

struct or make a pronouncement on what actually happened. 

Instead my intention is only to summarize what the Pāli Vi-

naya presents as the narrative background to the promulga-

tion of these two rules, Cv X.2 and Cv X.17. 

The promulgation of Cv X.2 is preceded by an ac-

count of how Mahāpajāpatī Gotamī became the first bhik-

khunī. This took place by her accepting the eight garudham-

mas, "principles to be respected". The sixth of these garu-

dhammas 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 
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both communities", dve vassāni chasu dhammesu 

sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upa-

sampadā pariyesitabbā. 

Having become a bhikkhunī through the acceptance of 

the eight garudhammas, Mahāpajāpatī Gotamī then ap-

proached 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 re-

ply to this question, the Buddha promulgated Cv X.2, ac-

cording 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 pronounce-

ment of the sixth garudhamma.  

Mahāpajāpatī Gotamī had accepted to undertake this 

and the other garudhammas and thereby became a bhikkhu-

nī. Since she was only a single bhikkhunī, she was unable to 

follow the sixth garudhamma. There were no other bhikkhu-

nīs to form the minimum quorum required for higher ordina-

tion. Because it was impossible for her at this juncture of 

events to act according to the sixth garudhamma, she ap-

proached 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 ordina-

tion on their own. 
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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 bind-

ing 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 fe-

males, 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 del-

egated to the bhikkhunīs. A community of bhikkhunīs should 
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first give higher ordination. Once this has been accom-

plished, 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 assump-

tion by Phra Payutto that Cv X.2 could not be rescinded be-

cause "the bhikkhus were still required to complete the bhik-

khuni ordinations". Cv X.17 clearly indicates that a female 

candidate should receive "the higher ordination in the com-

munity of bhikkhus". This is sufficient in itself and does not 

require the maintenance of any other rule in order to func-

tion. 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 ordina-

tion 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 high-

er ordination to female candidates when a bhikkhunī order is 

in existence. This is also unmistakably clear from the narra-

tive 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. 
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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 bhik-

khunīs 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 mu-

nicipal authorities have set a speed limit of 100 km/h for this 

highway. Later on, this person hears that the municipal au-

thorities 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 per-

son works, it does not refer to the highway that leads up to 

this town. In that case, both speed limits are valid at the 
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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 in-

to 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 re-

scinding 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 Vina-

ya 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 bhik-

khus 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 Bhik-

khu 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'." 
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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 Ṭhā-

nissaro. The conclusion that emerges, after giving sufficient 

consideration to the narrative context of the two rules in ques-

tion, 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 com-

ments that  

"ordaining as a bhikkhuni may create even more ob-

stacles 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 as-

sume 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 
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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 dismiss-

ing 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 coun-

tries. This does not imply, however, that the alternative op-

tion of becoming a bhikkhunī should not also be made avail-

able 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 re-

viving 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 inter-

ested 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 
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make a major contribution by meeting the needs of lay fol-

lowers. 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. Accord-

ing 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 ex-

pounds only five types of purity of an arahant. The com-

mentary 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 (ed-

ible 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 Madhyama-

āgama, a discourse collection brought from India to China 

so as to be translated into Chinese. Besides the five purities 
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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 dis-

course 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 Caṅkī-

sutta. 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 incom-

plete due to textual loss.  

Based on allowing in principle this possibility, revisit-

ing the account of the founding of the order of bhikkhunīs in 

the Pāli Vinaya brings to light a turn of events that is not en-

tirely straightforward. After the Buddha had refused Mahā-
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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, Mahā-

pajāpatī 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 ex-

hausted 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 con-

sulting 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 Mahīśā-

saka, 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 rele-

vant passage preserved in a Sanskrit fragment as well as in 

Tibetan translation. 

These texts report that when Mahāpajāpatī Gotamī ap-

proached 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 
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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 situa-

tion then was clearly quite different from modern South and 

Southeast Asia, where women who have gone forth can ex-

pect 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 under-

standable 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 cus-

tom, 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 ex-

plain 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 dis-

courses 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 at-

titude 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 vir-

tues 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 Bud-

dha was from his birth destined to have an order of bhikkhu-

nīs. 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 pro-

claims that the completeness of the holy life taught by the 

Buddha was evident in the accomplishment of his four as-

semblies 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 Dī-

gha-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 bhik-

khunīs (DN 16). The importance of this statement is re-

flected 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 princi-

ple, the results of the comparative study finds confirmation. 

An order of bhikkhunīs is a desirable, in fact an indispensa-

ble 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 dura-

tion 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 ad-

vance 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 bhik-

khunī 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 de-

scribed in this prophecy has been fulfilled when an order of 

bhikkhunīs came into existence during the Buddha's life-

time. 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 dis-

courses 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 pre-

vents 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 bhik-

khunīs, 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 Saṃyutta-
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nikāya discourse just mentioned, these three discourses pre-

sent respectful behaviour by the members of the four assem-

blies, including bhikkhunīs, as what prevents decline (AN 

5.201, AN 6.40, and AN 7.56). Besides respect for the teach-

er, 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 pre-

venting a decline of the teaching on each of the four assem-

blies. It is their dwelling with respect towards essential as-

pects 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 inter-

actions 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, pro-

vided this accords with the legal requirements of the Thera-

vāda Vinaya, thereby supports the protective embankment 

constructed by the Buddha for protecting the long life of his 

dispensation.  
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In sum, following the principle of the four mahāpa-

desas 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 bor-

der 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 as-

semblies could be compared to a noble elephant with one 

leg crippled. The elephant can still walk, but only with diffi-

culties. 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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භික්ෂුණී ප්ර වෘජ්යාෂව පිළිබඳව මතභේදය 

හැඳින්වීම 

ය ේරවෘාද සම්ප්රගදාය ි  භික්ෂුණී රරුර වෘසර දහසකට 

රමණ යරර අභාවෘ ට ගියේ . යමම රරුර 

ප්රගතිෂ්ඨාාරන ට වෘ්තතමානය ි  න්නනා ත්සසාහ ්නට 

වියරෝධතාවෘ්නට මුහුණ දීමට සිදුයේ. භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

ප්රගතිෂ්ඨාාරන ට විුද්ධධවෘ නනා තතිෂ ත්තක ්න  මා 

රහතිෂ්න විමසීමට ලක්යකොට තත. මම නනතිෂක 

රා්තශඨවෘය ්න ආරම්භ යකොට, භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ  ළි 

තතිෂකිරීම ය ෝනය යද ක් ද  න රනන  සාක්ඡා ා 

කිරීයම්න අවෘස්න කරමි.  

නෛතික පැෛය: විෛය නීති  

භික්ෂුණී  ප්රගවෘජ්යාවෘට විුද්ධධවෘ ්ලකලකර ල ලබන 

ප්රගධානතම ත්තක , ය ේරවෘාද භික්ෂුණී සසුන නනතිෂවෘ ගි  

රසු නනවෘත ්  රණනන්නවි  යනොහනකි   න අ ලමාන  

මත රදනම්වෘ තත. යමම තක්යසේුදවෘ, රාලි විනය ි  

චුලකලවෘග්න ට අ ලවෘ (චු.වෘ.), බුදු්නවෘහ්නයසේ විසි්න 

කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්න රනවිදි කිරීම පිළිබඳවෘ භික්ෂූ්නට 

රනන වූ ප්රගධාන නීතිෂ යදකක් මත රදනම්වෘ තත. ්ම නීතිෂ 

යදක රහත රරිදි යේ: 

චු.වෘ 10.2: “මහයණනි, මම භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී 

තරසම්රදාවෘ ලබාදීම අ ලමත කරමි,” අ ල්ානාමි, 
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භික්ඛයේ, භික්ඛූි  භික්ඛුනිය ෝ තරසම්රාය්ධතු්නතිෂ. 

චු.වෘ 10.2: “මහයණනි, මම තරසම්රදා වූ සහ 

භික්ෂුණී සංඝය ා තු  පිරිසිදු වූ භික්ෂුිය ක විසි්න 

භික්ෂු සංඝය ා තු  තරසම්රදාවෘ ලබාදීම අ ලමත 

කරමි,” අ ල්ානාමි, භික්ඛයේ, ඒකයතෝ-

තරසම්ර්නනා  භික්ඛුණී සංයඝයේ විසු්ධධා  භික්ඛු 

සංයඝයේ තරසම්රද්නතිෂ.  

භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම සම්බ්නධය ්න මුලි්න සඳහ්න 

වින  නීතිෂ ට අ ලවෘ (චු.වෘ 10.2), භික්ෂූ්නට රමණක් 

තරසම්රදාවෘ ලබාදි  හනකි . යමම නීතිෂ  රනහනදිලිවෘ 

නි්ඨප්රගභ යනොයකොට, ්යි්න රසුවෘ සඳහ්න නීතිෂ  (චු.වෘ 

10.2) මතුකර ලයේ කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්න රනවිදිකිරීම 

සඳහා ඒ වෘන විට භික්ෂුණී සමූහ ක් රනවෘතීම අවෘශයවෘන 

බවෘයි. ්ම භික්ෂුණී්න ර මුවෘ අදා  අයේක්ෂිකාවෘට 

තරසම්රදාවෘ ලබාදීම සිදුකරන අතර, ඉ්න රසුවෘ භික්ෂු 

සංඝය ා ඉදිරියේ ්  සම්පූ්තණ යකය්ත. 

අභාවෘ ට ගි  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ප්රගතිෂ්ඨාාරන  

වෘන නක්වීම තයදසා යමම නීතිෂ රවෘ්සවෘාන ලයේ ම්නදනයි 

 ්නනට යහේතු වෘ්සම්න සුවිය්ේශී ය ේරවෘාද භික්ෂූ්න 

වෘහ්නයසේලා යදනමකයග් යලකඛනවෘලි්න යසො ානත 

හනකි . ්නම්, ප්රගා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ 

 න යදනමයනනි (2001/2013:449f). ත්නවෘහ්නයසේලාට 

අ ලවෘ,                                                                             
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“බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ සංඝය ායග් සම්මුතිෂ 

යවෘනසඨකිරීයම් දී අදා  යවෘසඨකිරීමට අ ලවෘ රටාවෘ්න 

යදකක් අ ලනමන  යකොට තත. කලි්න ත්නවෘහ්නයසේ 

ඉඩ දු්න කිසි ම් යද ක් සුරා බනහනර කිරීයම්දී 

රමණක් ... කලි්න ඉඩ දු්න ය්ධ නිශඨචිතවෘම නිශඨප්රගභ 

කිරීයම් රටාවෘ ත්නවෘහ්නයසේ අ ලනමන  ක හ ... 

“මුලි්න ඉඩ දු්න යද ක් රවෘ්සවෘා නනනීයම් දී නවෘ 

සීමාවෘ්න තතු ්ස කරමි්න, යදවෘනනි රටාවෘක් 

ත්නවෘහ්නයසේ අ ලනමන  ක  අතර, ්ි දී හුයදක් 

නවෘ සීමාවෘ්න රනවෘා ්ම අලුතිෂ්න ්ක්ක  සීමාවෘ්නට 

 ට්සවෘ ්ම යවෘනසඨ කිරීම යකයසේ අ ලනමන  

ක ත්තු දනයි ත්නවෘහ්නයසේ රනහනදිළි ක හ.” 

“භික්ෂුණී්න විසි්න ප්රගවෘජ්යාවෘ අ ලමත ක  

අයේක්ෂිකාවෘකට භික්ෂූ්න විසි්න සම්පූ්තණ අ ලමනතිෂ  

දීමට අදා  චු.වෘ. X. 17.2 රරි්ඡයේද , රනහනදිලිවෘම 

මුලි්න කී චු.වෘ. X. 2.1 නීතිෂ ට අලු්ස සීමා රනනවීයම් 

යදවෘනනි රටාවෘ අ ලනමන  කරයි. යමයි්න ඉයේම 

මුලි්න කී සම්මුතිෂ  අවෘලංගු යකය්ත.” “මුලක භික්ෂුණී 

සංඝය ා නනතිෂ වී ගි  අවෘසඨ ායේ දී, භික්ෂූ්න විසි්න 

කා්නතාවෘ්නට සම්මුතිෂ  ලබාදීම චු.වෘ. X. 17.2 මගි්න 

වෘ ක්වෘාලන බවෘ” භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ නිනමන  

කරයි.  
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ඒ නිසා, භික්ඛු ාානිසඨසයරෝට අ ලවෘ, භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

නනතිෂවී  ෑම්ස සමන, භික්ෂූ්නට කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්න 

රනවිදිකිරීමට කිසියසේ්ස ම යනොහනකි වී  යි. ් ට යහේතුවෘ 

්යසේ ඉඩයදන ර මු නීතිෂ  (චු.වෘ. X. 2) යදවෘනනි නීතිෂ  

රනනවීම්ස සමන  (චු.වෘ. X. 17) නිසනකය ්න නිශඨප්රගභ 

වීමයි. ත්නවෘහ්නයසේයග් ත්තක , නීතිෂයේ සරල 

ප්රගතිෂර්සතිෂ කට සහ වියශේ්ය ්න වින ට සමනාමී යේ. 

්නම්, කිසි ම් කාරණ කට අදා වෘ පිළිනනයන ලයේ ඊට 

අදා  නවෘයතම නීතිෂ  වෘන බවෘ්ස, ්  අ ලනමන  

ක ත්තු බවෘ්ස  ්නනයි. 

 ඊට සමාන හනඟීමකි්නම, ප්රගා රත්්සයතෝ (2013: 58f) 

රනහනදිළි කර ලයේ, 

“බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ වියශේ් නීතිෂ ක් රනනවීයම්දී 

සහ රසුවෘ ්  සංයශොධන  කිරීයම් දී ... ්ම නීතිෂයේ 

ආස්නනතම රාාා්නතර  බලරායි. කලි්න කී 

රාාා්නතර  අවෘලංගු කය ේ  නයි කීම අතයවෘශය 

නනත. යම  විනය ි  සාමානය සම්මතිෂ යි.” 

“බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න 

රනවිදි කිරීම අ ලදනන වෘනදෑරීයම්න වෘන කුයේ තයිදනයි 

 ්නනට යහේතුවෘ සරල : ්යහ්ස භික්ෂූ්න භික්ෂුණී්න 

රනවිදිකිරීම සම්පූ්තණකිරීම සඳහා අතයවෘශය යේ”  නයි 

ත්නවෘහ්නයසේ තවෘදුරට්ස රනහනදිලි කරතිෂ. 

ප්රගා රත්්සයතෝ (2013: 71) තවෘදුරට්ස සඳහ්න කර ලයේ 
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“භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීයම් මුලක ඉඩදීම 

පිළිනතහනකි  නයි  යමක් අ ලමාන කය ේ නම් ... 

්විට රසුකාලීනවෘ බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ ජීවෘමානවෘ 

වෘනඩසිටි්ධදී ම භික්ෂූ්න වෘහ්නයසේලා විසි්න රමණක් 

භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම් සිදුයකයර්නනට තතිෂ  .. 

නමු්ස යම  සිදු යනොවිිය. ් ට යහේතුවෘ කුමක් ද? 

යහේතුවෘ නම් බුදු්නවෘහ්නයසේ විසි්න යදවෘනනි 

යකෝනය්ධසි  රනනවීම්ස සමන භික්ෂූ්න ්  

අ ලනමන  ක  අතර ර මුවෘනනි නීතිෂ  බනහනර 

කිරීමයි.” 

සංක්ය්ේර වෘශය ්න, මුලක නීතිෂ  යදවෘනනි නීතිෂ  

රනණවීම්ස සමන නිශඨප්රගභ වෘ්නය්න  නයි ප්රගා රත්්සයතෝ 

සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ  න යදනම සමායලෝචන  

කරතිෂ. ප්රගා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න 

ය ෝජිත අ්ත ක න  රනහනදිලිවෘම තතුළු නන පීම්ස 

ත්තක ්ස අ ලනමන  කරයි. ්  වින ය ි  මූලික 

ප්රගතිෂර්සතිෂ ක් සමන නනලයේ. ඊට අ ලවෘ කිසි ම් සුවියශේෂී 

නනටලුවෘකට අදා වෘ රනනයවෘන නවෘතම නීතිෂ  පිළින්ස 

නීතිෂ  යලස නනය්න.  යම් සමායලෝචන ට රනමිියයේ 

තයිදනයි යමම විශි්ඨට භික්ෂූ්නයග් තතුළු නනලපීම තුළි්න 

රනහනදිලිවෘන අතර ්  යමම නනටලුයේ අවෘසාන 

නිනමන  යලස යබොයහෝ කාල ක් තිෂසඨයසේ රනවෘත තත. 
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නෛතික ප්ර ශ්නෛය: වෘත්තෂන්ත සන්දර්භය 

යමයතක් සාක්ඡා ා කරනලද කුදණුවෘලි්න සලකා බලා 

ත්සය්ස වෘජ්සතා්නත ස්නද්තභ  හනර නීතිෂ යදක රමණක් 

බවෘ සනලකිලකලට න්නන. වින  නීතිෂ  ප්රගධාන සිදුවීමක 

නීතිෂ කි. වින ට අ ලවෘ බුදු්න වෘහ්නයසේ විසි්න විවිධ නීතිෂ 

රනවෘා ත්සය්ස කිසි ම් සිදුවීමකට ප්රගතිෂචාර වෘශය නි 

(නුදධ්තම යම ට අ ්ස යනොවෘන ්කම යකොටස යේ). 

ඕනෑම සිදුවීමක් තසුය්ත රවෘ්සනා නීතී්නට යරොදුවෘන 

යසේම, කිසි ම් නීතිෂ ක සුවියශේ්්සවෘ  පිළිබඳවෘ 

අධය න  කිරීයම්දී, වෘජ්සතා්නතනත ස්නද්තභ  විමසා 

බනලීම අවෘශය යේ. ්ම වෘජ්සතා්නත ස්නද්තභ  අදා  

නීතිෂයේ නනතිෂක ය ෝනයතාවෘ නි්තණ  කරයි. 

යමම වුවෘමනාවෘ පිරික්සා බනලීම සඳහා, රහත ්න 

යේදය ි  මා විසි්න යමම වින  නීතිෂ යදකට අදා  වින  

වෘජ්සතා්නත ලුහුඬි්න විමසා බල ල ලනයේ. යමම ලුහුඬු 

සටහයනි  මම සනබනවි්නම සිදුවුයේ කුමක්දනයි  ්නන 

පිළිබඳවෘ නනවෘත සංසඨකරණ ක් යහෝ මත ප්රගකාශන ක් 

කිරීමට ත්සසාහ යනොනනිමි. ඒ යවෘ ලවෘට මයග් අධයාශ  

වෘ ලයේ චු.වෘ. X. 2 සහ  චු.වෘ. X. 17  න යමම වින  නීතිෂ 

යදක රනනවීමට යහේතු වූ වෘජ්සතා්නත රසුබිම පිළිබඳවෘ 

රාලි වින  ඉදිරිර්ස කරන ය්ධ සංක්ය්ේර යකොට දනක්වීම 

රමිය.  
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මහා ප්රග්ාරතී යනෝතමි  යකයසේ ර මු භික්ෂුිය  

විියදනයි  ්නන පිළිබඳවෘ විසඨතර ක් චු.වෘ. X. 2 

රනනවීමට මුලි්න සඳහ්න යේ. ඈ විසි්න අ්ඨටනුදධ්තම 

පිළිනනනීම්ස සමන යම  සිදුවිිය, ්නම් “නුද්සවෘ  

ලනබීමට අදා  ප්රගතිෂර්සතී්න  ”. යම්වෘායි්න ස වෘනනි 

නුදධ්තම  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘට අදා  යේ. ්  රහත 

රරිදි යේ: 

“වෘසර යදකක් ප්රගතිෂර්සතිෂ හ ක් තු  ුහුණු වූ 

තනනන්සතිෂ ක් තභ  සංඝය ායන්න තරසම්රදාවෘ 

අයේක්්ා ක  ත්තු ”, ්ධයේ වෘසඨසානි චසු ධම්යම්සු 

සික්ඛිතසික්ඛා  සික්ඛමානා  තභයතෝසංයඝයේ 

තරසම්රදා රරියේසිතේබා.  

ඉ්නරසු මහාප්රග්ාරතී යනෝතමි  අ්ඨට නුදධ්තම ්න 

පිළිනනනීම තුළි්න භික්ෂුිය ක බවෘට ර්සවෘ, රහත 

දනක්යවෘන ප්රගශඨන  ැගයනන බුදු්න වෘහ්නයසේ යවෘත 

් ඹුණා . 

“සඨවෘාමීනි, අර ශාකය කා්නතාවෘ්න සම්බ්නධවෘ මා 

යකයසේ පිළිරනදි  ක  ත්තු ද?”, (ක ාහං, භ්නය්ස, 

ඉමාසු සාකි ානීසු රටිරජ්්ාමී තිෂ?) 

තරසම්රදාවෘ අයේක්්ායවෘ්න ත  සමන රනමිිය 500 ක් 

ශාකය කා්නතාවෘ්න සම්බ්නධය ්න නතත්තු විධිම්ස 

ක්රිය ාරටිරාටි  පිළිබඳවෘ ත  විසි්න යමයසේ අසන ලදී. 

යම ට පිළිතුරක් වෘශය ්න, බුදු්නවෘහ්නයසේ චු.වෘ. X. 2 
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වින  නීතිෂ  රනවෘන ලදී, ඊට අ ලවෘ භික්ෂූ්න විසි්න 

ත්නවෘහ්නයසේලා රමණක් තතිෂවෘ භික්ෂුණී්නට 

තරසම්රදාවෘ දි  ත්තු .  

ර මු නීතිෂ ට අදා  රසුබිම පිරික්සීයම්දී රනහනදිලිවෘන 

යද ක් නම්, වින  වෘජ්සතා්නත ට අ ලවෘ, ආරම්භක 

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ තභ  සංඝය ා විසි්න සිදුකිරීම 

බුදුරදු්නට අවෘශය වි .යම  ස වෘනනි නුදධ්තමයේ 

තී්නදුවෘ ප්රගකාශ කිරීයම්න තහවුුද යේ. 

මහාප්රග්ාරතී යනෝතමි  යම  සහ අයනකු්ස නුදධ්තම 

අ ලනමන  කිරීම පිළින්ස අතර ්යි්න ්තුමි  

භික්ෂුිය ක වූවෘා . ත  තනි භික්ෂුිය ක වූ බනවි්න, 

ත ට ස වෘනනි නුදධ්තම  පිළිරනදීමට යනොහනකි වි . 

තරසම්රදාවෘ සඳහා අවෘශය වෘන අවෘම නණපූරණ  සඳහා 

යවෘන්ස භික්ෂුණීහු යනොසිටි හ.  යමම අදා  සිදුවීම්වෘල 

යමම වෘනදන්ස අවෘසඨ ායේදී ස වෘනනි නුදධ්තම ට අ ලවෘ 

කටත්තු කිරීමට කිසියසේ්සම යනොහනකි වූ බනවි්න, ත  

බුදු්නවෘහ්නයසේ යවෘත ් ඹ ත යග් අ ලනාමික ්න 

යවෘ ලයවෘ්න අ ලනමන  ක ත්තු  ක්රුමයේද  කුමක්දනයි 

විමසුවෘා . ඊට පිළිතුුද වෘශය ්න, භික්ෂූ්න විසි්න 

රමණක් ප්රගවෘජ්යාවෘ දි ත්තු  නයි බුදු්න වෘහ්නයසේ බල  

ලබාදු්න යසේක.  

සාක්ඡා ාවෘට බඳු්නවෘ තතිෂ නීතිෂ යදයක්න 

ර මුවෘන්නයනි , චු.වෘ. X.2, රනහනදිලි අරමුණක් තත. 
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්යි්න පිළිබිඹු යකයරන අවෘසඨ ාවෘ නම් භික්ෂු සංඝය ා 

විසි්න භික්ෂුණී සංඝය ායග් සහය ෝන  තතිෂවෘ රනවි දි 

කිරීම 6 වෘනනි නුදධ්තම ට අ ලවෘ නි ම ක්රුම  බවෘයි. 

යකයසේ වුවෘ්ස, භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරවෘතිෂ්නය්න නම් 

යම  සිදුක  යනොහනකි . යමබඳු වෘාතාවෘරණ කදී, 

භික්ෂූ්න විසි්න තරසම්රදාවෘ දි  ත්තු බවෘ බුදුර්ාණ්න 

වෘහ්නයසේ අ ලදනන වෘදා හ. ස වෘනනි නුදධ්තම  

රනනවීයම්න අනතුුදවෘ බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ යමම 

නීතිෂ  රනනවූ අතර ම ්  අ ලදනන වෘදාය ේ භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘ තභ  සංඝය ා විසි්න සිදුක  ත්තු  නයි 

රනහනදිලිවෘම ප්රගකාශ කිරීයම්න රසුවෘයි. 

මහා ප්රග්ාරතීයනෝතමි  භික්ෂුිය ක වීම සඳහ්න 

යකයරන වෘා්තතායවෘ්න රසුවෘ සජජුවෘම Cv X.2 රීතිෂ 

නි ම  විනය ි  සඳහ්න යේ. Cv X.2 ්න රසුවෘ, 

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘට කිසි ම් ආකාර කි්න යහෝ 

සම්බ්නධවෘන යවෘන්ස සිදුවීම් මාලාවෘක් විනය ි  

වෘා්තතාකර තත. තදාහරණ ක් වෘශය ්න, භික්ෂූ්නට 

යරොදු නීතිෂ භික්ෂුණී්නට රමණක් වියශේ් ය ්න ය්ධශනා 

ක  නීතිෂ යසේම අ ලනමන  ක ත්තු බවෘ  බුදු්නවෘහ්නයසේ 

මහාප්රග්ාරතීයනෝතමි ට සහ නවෘක භික්ෂුණී්නට 

රනහනදිලි කරන යසේක(Cv X.4).  

වින  වෘජ්සතා්නත ට අ ලවෘ, Cv X.17 නීතිෂ  රනනවූයේ 

තරසම්රදාවෘ ස   ඳහා ඔවු්නයන ය ෝනය භාවෘ  නනන 
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භික්ෂූ්න විමසි  ත්තු රනන ්නට පිළිතුුදදීමට යබොයහෝ 

යසේ ලජ්්ා වෘන තතනම් භික්ෂුණී්න අරභ ා . ුුද් සහ 

කා්නතා  න යදරා්තශවෘ ටම තරසම්රදාවෘ සඳහා 

අවෘශයවෘන විධිම්ස ක්රුමයේදයේ යකොටසක් වෘශය ්න, ්ම 

අයේක්්ක ාට ලිංගික විරරීතභාවෘ ක් නනතනයි 

තරසම්රදාවෘ ප්රගදාන  කරන සංඝය ා විසි්න තහවුුද 

කරනත ත්තු . සාම්ප්රගදායික රාමුවෘකදී භික්ෂූ්න ඉදිරියේ 

්බඳු ප්රගශඨනවෘලට පිළිතුුදදීමට සිදුවුවෘයහෝස කා්නතාවෘ්න 

රහසුයවෘ්න ලනජ්්ාවෘට භා්න  වි  හනකි . 

යමම නනටලුවෘ විසදා නනනීම සදහා ඉහත කී නීතිෂ 

යදයක්න යදවෘන්නන සකසා නනියනි. Cv X.17ට අ ලවෘ, 

කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්නයන්න ප්රගශඨන තසීම භික්ෂුණී්නට 

රනවෘරිණ. භික්ෂූණී සංඝය ා විසි්න ර මුවෘ තරසම්රදාවෘ 

දි  ත්තු . යම  සුරානනනීයම්න රසුවෘ, භික්ෂූහු 

ත්නවෘහ්නයසේලායග් යකොටස සම්පූ්තණ ක හ. යමම 

යදවෘනනි නීතිෂ  භික්ෂුණී සංඝය ා සිටින අවෘසඨ ාවෘකදී ලබා 

දිිය. ්ි  අරමුණ වූයේ කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ අනවෘශය 

අරහසුතාවෘකට බඳු්න යනොයකොට තරසම්රදාවෘ 

සිදුකරයනන  ෑමයි.  

චු.වෘ. X.17 ි  තතිෂ වෘචන, ප්රගා රත්්සයතො විසි්න චු.වෘ. X.2 

ට අදා වෘ දක්වෘා තතිෂ චු.වෘ. X.2 නිශඨප්රගභ ක  

යනොහනක්යක් “භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ සම්පූ්තණ කිරීමට 

භික්ෂූ්න යකයසේ වුවෘ්ස අවෘශය ”  න අ ලමාන ට 
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සහය ෝන ක් ලබා යනොය්ධ. චු.වෘ. X.17 රනහනදිලිවෘම 

දක්වෘන යද ක් නම් කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘක් “භික්ෂු 

සංඝය ා මධයයේ තරසම්රදාවෘ ලනබි  ත්තු ”  ්නනයි. 

යම  රමණක් ප්රගමාණවෘ්ස වෘන අතර ක්රිය ා්සමක වීම 

සඳහා යවෘන්ස නීතිෂ ක් රවෘ්සවෘානනනීයම් අවෘශයතාවෘක් 

නනත. චු.වෘ. X.2 ි  සඳහ්න ආකාරයේ කිසිදු නීතිෂ ක් 

යනොතිෂබුයේ නම්, චු.වෘ. X.17 ි  ක්රිය ාකාරී්සවෘ ට කිසිදු 

ආකාර කි්න බාධා වි  යනොහනකි . ්ි දී ද, භික්ෂුණී්න 

විසි්න කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්න රනවිදි ක  රසුවෘ, ඔවු්නට 

තරසම්රදාවෘ ලබාදීම සඳහා භික්ෂූ්න අවෘශය   නයි 

රනහනදිලි වි  ත්තු . අතය්නතය ්නම ස වෘනනි 

නුදධ්තම  සමන  භික්ෂුණී රනවි්ධයදි  භික්ෂූ්නයග් 

යකොටස ක ත්තු  නයි යම් වෘන විට්ස බුදු්න වෘහ්නයසේ 

රණවෘා තත. යම  රනහනදිලි කිරීම්ස සමන, ්  තහවුුද 

කිරීමට නීතිෂ ක් සකසඨ කිරීයම් අවෘශයතාවෘක් යනොතිෂබුිය. 

චු.වෘ. X.2 ි  සඳහ්න කා්ත   තිෂයබ ලයේ වියශේ්ය ්න 

භික්ෂුණී ශාසන  යනොරවෘතිෂන අවෘසඨ ාවෘක කා්නතා 

අයේක්ෂිකාවෘ්නට තරසම්රදාවෘ ලබාදීමට බල  රනවෘරීම 

සඳහා . යම  වෘජ්සතා්නත ස්නද්තභය ්න යනොවෘනරදීම 

රනහනදිලි යේ. අරර වෘශය ්න, චු.වෘ X.17 ි  කා්ත   

වෘ ලයේ භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ රවෘතිෂන වෘකවෘා ලවෘකදී 

කා්නතා අයේක්ෂිකාවෘ්නට තරසම්රදාවෘ ලබාදීම ක්රුමවෘ්ස 

බවෘට ර්ස කිරීමයි. යම ද වෘජ්සතා්නත ස්නද්තභය ්න 

යනොවෘනරදීම රනහනදිලි යේ. ්බනවි්න සන කිලකලට භා්න  
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වි  ත්තු නීතිෂ යදක අතර ඒකා්නත යවෘනසක් තත: ්නම්, 

නීතිෂ යදයක්න සනලකි  ත්තු යවෘනසඨ අවෘසඨ ාවෘ්න යදකක්  

සලකා බනලීමට අදහසඨ කර තිෂබීමයි. 

ප්රගා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න ඉදිරිර්ස 

යකොට තතිෂ අ ලමාන ්නට ප්රගතිෂරක්්වෘ, අරට යමි  

තිෂයබ ලයේ මුලක කාලීන නීතිෂ ක් සහ ්ි  අ ලපිළියවෘලි්න 

අ ලවෘ්තතන  වීමක් රමණක් යනොයේ. ඒ යවෘ ලවෘට අරට 

ත්සය්ස යවෘනසඨ සිදුවීම් තසුුදකරන්ස නීතිෂ යදකකි. 

බුදුර්ාණ්න වෘහ්නයසේ ජීවෘමාන කාලයේදී භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘ රනමිිය රසු භික්ෂූ්න විසි්න රමණක් 

භික්ෂුණී්න රනවිදිකිරීම් සිදු යනොකය ේ තයිදනයි යමයි්න 

රනහනදිලි යකයරයි. ්ක වෘයරක රනවෘතිෂ  හනක්යක් ්ක් 

වෘාතාවෘරණ ක් රමිය: භික්ෂුණී ශාසන  රවෘතිෂන විට 

චු.වෘ. X.17 අ ලනමන  ක ත්තුවීම යහෝ ්යසේ නන්සනම් 

භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරවෘතිෂන විට චු.වෘ. X.2 අ ලනමන  

කිරීමයි. 

ය ේරවෘාද චක්රු ්න තු  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ප්රගතිෂ්ඨාාරන  

ක  යනොහනක්කක්  නයි දී්තඝය කාලීන විශඨවෘාස ක් තතිෂ 

බනවි්න, තතනම් විට කාරණාවෘට බඳු්න වූ සිදුවීම පිළිබඳවෘ 

තදාහරණ ක් තරකාරී වි  හනකි . කිසි ම් ු්ධනලය ක් 

නනර යදකක් සම්බ්නධ යකයරන අධියේගී මා්තන ක 

ධාවෘන  කරමි්න ැගකි ාවෘ සඳහා බවෘ්ස, නනරසභා 

අධිකාරිය ්න යමම මහා මා්තන ට රන ට කි.මී. 100 ක 
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යේන සීමාවෘක් රනවෘා තතිෂ බවෘ්ස අ ලමාන කර්නන. රසු 

කාලීනවෘ, නනරසභා අධිකාරිය ්න රන ට කි.මී. 50 ක 

යේන සීමාවෘක් රනවෘා තතනයි යමම ු්ධනල ාට අස්නනට 

ලනයේ. කලි්න රන ට කි.මී. 100 ක යේන සීමාවෘ 

සම්පූ්තණය ්න අවෘලංගු යකොට යනොතිෂබුණ්ස, රන ට 

කි.මී. 80 යේනය ්න ධාවෘන  කිරීම සම්බ්නධය ්න 

යරොලීසි ට හසු වූ රසු, ්දින ්ම ු්ධනල ා විසි්න කලි්න 

රනවෘා තිෂබූ යේන සීමාවෘ අ ලනමන  කිරීමට තීරණ  

කය ේ  නයි ඔහුට යහෝ ත ට ත්තක ක  යනොහනකි . 

යේන සීමාවෘ්න යදකම ්කම අවෘසඨ ායේදී වෘලංගු  නයි ද 

යකයනක්ට ඕනෑම යේන සීමාවෘක් යතෝරානනනීමට 

නිදහස තිෂයේ  නයි ද අ ලමාන ක  යනොහනකි .  නණ්න 

නනයන ලයේ අ්නතිෂමට රනනවූ යේන සීමාවෘයි. 

යකයසේ වුවෘ්ස, නනර සභා අධිකාරිය ්න රනනවූ යදවෘනනි 

නීතිෂ  අධියේගී මා්තන ට යනොවෘ නනර ට රනනවූයේ 

 නයි ඉතා සමීර රරීක්්ණ කි්න යහළිවුවෘයහෝස 

වෘාතාවෘරණ  යවෘනසඨ යේ. යමම ු්ධනල ා ැගකි ාවෘ 

කරන නනරයේ ර වෘාහනවෘලට ්  අදා  යේ, ්ම 

නනර  කරා  න අධියේගී මා්තන ට ්  අදා  නනත. 

්බඳු අවෘසඨ ාවෘකදී, යේන සීමාවෘ්න යදකම ්කවිටකදී 

වෘලංගු යේ. අධියේගී මා්තනයේ වෘාහන  රදවෘන විට, 

තවෘම්ස යේන සීමාවෘ රන ට කි.මී. 100 ක්ම වෘන අතර, 

නමු්ස අධියේගී මා්තනය ්න පිට්සවෘ ැගකි ා සඨ ාන ට 
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 ඟාවීම සඳහා නනර ට තතුළුවෘන විට, යේන සීමාවෘ 

රන ට කි.මී. 50 ක් දනයි පිරික්සා බනලි  ත්තු . 

යම් ආකාර ටම, චු.වෘ. X.2 සහ චු.වෘ. X.17  න යදකම 

වෘලංගු යේ. යදයක්න යදවෘන්නන, ්නම් චු.වෘ. 17, 

ර මුවෘන්නන අයහෝසි කර්නනක් යනොයේ, නනරයේ 

යේන සීමාවෘ අධියේගී මා්තනයේ යේන සීමාවෘට අදා  

යනොවෘ්නනාක් යමනි. නීතිෂ යදකම ්ක් වියටක වෘලංගු 

යේ, ඒවෘා සුවියශේ් ය ්න යවෘනසඨ අවෘසඨ ාවෘ්නට අදා වෘන 

බනවිනි. 

සමසඨත ක් වෘශය ්න, ය ේරවෘාද වින  තුර්නවෘගි  

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ප්රගතිෂ්ඨාාරන  සඳහා අවෘසඨ ාවෘ ලබා 

යනොයද්නය්න   න සාම්ප්රගදායික මත  රදනම්වෘ 

ත්සය්ස වින  නීතිෂ කි වීයම්න රමණක් බවෘ්ස ඒවෘාට 

අදා  වෘජ්සතා්නත රසුබිම සන කිලකලට භා්න  

කිරීයම්න යනොවෘන බවෘ්ස යරනී  යි. ඒවෘායේ වෘජ්සතා්නත 

රසුබිම අධය න  යකය ේ නම්, යම්වෘා තුර්නවෘ නනතිෂ 

බනවි ල්ස, භික්ෂූ්න  විසි්න භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

ප්රගතිෂ්ඨාාරන  ක  හනක්යක්  නයි රනහනදිළි යේ.  

යජ්තවෘ්න ස ායඩෝ විසි්න (1949) දනනටම්ස 

ප්රගකාශයකොට තතිෂ රරිදි, භික්ඛු යබෝධි රරිවෘ්තතන  ක  

(2009:60 සහ 62): 

“බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ප්රගකාශ : ‘මහයණනි, භික්ෂුණී්න 

රනවිදි කිරීමට භික්ෂූ්නට මම ඉඩයදමි’ සලකා බනලූ 
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රසු ... භික්ෂුණී සංඝය ා යනොරනවෘතිෂ කාල ක; 

අනානතයේදී ද, භික්ෂුණී සංඝය ා යනොමනතිෂ කාල කට 

සීමාවි  හනකි ; සහ වෘ්තතමානයේ දී භික්ෂුණී සංඝය ා 

යනොරවෘතිෂන කාල කට ්  සීමා වී තත.” 

ත්නවෘහ්නයසේ තවෘදුරට්ස රනහනදිලි කර්නය්න භික්ෂු 

සංඝය ාට (දී තතිෂ) “භික්ෂුණී සංඝය ා යනාාරවෘතිෂන 

විට, භික්ෂූ්න විසි්න කා්නතාවෘ්න රනවිදි ක  හනකි  නයි 

අවෘසර  (භාවිත ක  ත්තු) අවෘසඨ ා රනමියණන බවෘ 

බුදු්නවෘහ්නයසේ දනනසිටි බවෘයි, භික්ෂූ්න විසි්න 

කා්නතාවෘ්න රනවිදිකිරීම ......  ්නම්: ‘මහයණනි, 

භික්ෂූ්න විසි්න භික්ෂුණී්න රනවිදි කිරීමට ඉඩ යදමි’ 

 ්නන බුදු්න වෘහ්නයසේ විසි්න අ ලදනන වෘදා  බවෘයි.” 

ප්රගා රත්්සයතෝ සහ භික්ඛු ාානිසඨසයරෝ විසි්න ය ෝජිත 

අ්ත ක නවෘලට වෘඩා යජ්තවෘන ස ායඩෝ විසි්න ය ෝජිත 

අ්ත ක න  රනහනදිලිවෘම රාලි වින  පිළිබඳ වෘඩා්ස 

නිවෘනරදි ප්රගතිෂබිම්බ කි. නනටලුවෘට බඳු්න වූ වින  නීතිෂ 

යදකට අදා  වෘජ්සතා්නත ස්නද්තභ  පිළිබඳවෘ ප්රගමාණවෘ්ස 

සනලකිලකලක් ලබාදීයම්න රසු මතුවෘන සමායලෝචන  

නම්, භික්ෂූ්න විසි්න රමණක් ප්රගවෘජ්යාවෘ ලබාදීයම්න රසු 

තුර්නවෘ ගි  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ප්රගතිෂ්ඨාාරන  කිරීම 

ඒකා්නතය ්නම ක හනකි යද ක්   ්නනයි. 
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භික්ෂුණී ප්ර වෘජ්යාෂව: එය ප්ර ති න්ාෂපෛභ  

භයෝග්යාතෂව 

ප්රගා රත්්සයතෝ (2014:71) කා්නතාවෘ්නට ප්රගවෘජ්යාවෘ 

ය ෝනය දනයි  ්නන නනන ද විමසීමක් කරයි. 

ත්නවෘහ්නයසේ අදහසඨ දක්වෘ්නය්න  

“භික්ෂුිය ක යලස රනවිදිවීම කා්නතාවෘ්නට තවෘ්ස 

කරදර නි්තමාණ  කර ල තත. යම ට යහේතුවෘ 

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ල්ස රසු ඔවු්නට 311ක් ශික්්ාරද 

ආරක්්ා කිරීමට සිදුවෘ ල තත. වෘ්තතමාන අධි-

තාක්්ියක ත්නයේ යමම නීතිෂ රවෘ්සවෘානනනීමට යනොසඨ 

බල්නන. යම  සර  වෘශය ්න ප්රගශඨන වෘනි  කර ල තතිෂ 

ද? ” “අද රවෘ්සනා සමා් වෘාතාවෘරණයේ සහ සාමානය 

ජීවෘන ක්රුම  තු , රනවිදි වූ කා්නතාවෘ්නට වින  නීතිෂ 

311ක් රවෘ්සවෘා නනනීම අවෘි රතාවෘක් වි  හනකි .” 

සහශ්රක වෘ්ත් යදකහමාරකට යරර යවෘන්ස රසුබිමක 

හටන්ස ශික්්ාරද රවෘ්සවෘානනනීම අරහසුබවෘ සතය ක් 

වෘන අතර, ්  භික්ෂූ්නට ද අදා  . යම් හා සමානවෘ 

ුුද් රක්්  තරසම්රදාවෘ ලබානනනීයම් දී ප්රගශඨන වෘනි  

යනොවෘ්නය්නදනයි  යමකුට සියත ල තත. 

සනලකිලකලට භා්න වි  ත්තු තවෘ්ස කුදණක් නම්, 

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ප්රගතිෂ්ඨාාරන  කිරීමට විුද්ධධවෘ 

නනන ත්තකවෘලි්න ඒවෘා ය ේරවෘාද රටවෘල දසසිලක 



භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ පිළිබඳවෘ මතයේද  

 

45 
 

යමයහියවෘුද්නට විුද්ධධවෘ නනා තතනයි අ ලමාන 

කිරීමයි. යමොවුහු තායිල්නතයේ මයි චී යලස ද, බුුදමයේ 

ථිල ෂි්න යලස සහ ශ්රීු ලංකායේ දසසිලක මාතායවෘෝ ද 

යවෘතිෂ, යම ට බටි ර සීලධාරා යකොටසට ්ක් ක  

හනකි .  තභ  රා්ත්වෘ ්නටම ්ක්වෘ සිටි  

යනොහනකිවීමට යහේතුවෘක් නනත. ්බනවි්න ප්රගශඨන  නම් 

දනනටම්ස තිෂයබන යද  අවෘලංගුකිරීම යහෝ නිශඨප්රගභ 

කිරීමක් නනන යනොයේ, කා්නතාවෘ්නට අටසිලක යහෝ 

දසසිලක යමයහිය ක යහෝ භික්ෂුිය ක යලස 

තරසම්රදාවීම ආදී යවෘන්ස විකලකර ්න යතෝරානනනීමට 

අදා  ්කකි. 

යම් කාලය ි  ය ේරවෘාද රටවෘල සමහර ු්ධනල ්න 

භික්ෂූ්න වීමට අකමනතිෂ , ඒ යවෘ ලවෘට ඔේහු නජහ 

ජීවිත ක් නත කරතිෂ, තතනම්විට අනනාරික යේ. ්බඳු 

බ්රිහඨමචාරී අ  භික්ෂූ්නසමඟම සිටිතිෂ, අතය්නතය ්නම 

යබොයහෝවිට ඔවුහු ආරාම ක භික්ෂූ්නයග් සමීර තසුරක් 

තතිෂවෘ ජීවෘ්ස යවෘතිෂ. ඒ ආකාර ටම, අටසිලක යහෝ දසසිලක 

මාතාවෘක් වීයම් විකලකර අවෘසඨ ාවෘ සමහරවිට ය ේරවෘාද 

රටවෘල තතනම් කා්නතාවෘ්නට  අඛේඩ අසඨවෘනසිලකලක් වි  

හනකි . යමයි්න, යකයසේ නමු්ස, භික්ෂුිය ක වීයම් 

විකලකර අවෘසඨ ාවෘ ඊට සූදානම් අ ට තතිෂ යනොක  

ත්තු නයි නමයමාන වෘ්නය්න නනත. 
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අටසිලක යහෝ දසසිලක  යමයහියවෘුද්නයග් ත්ස්සවෘ  

නනාසිටුවීම ඉතා වෘනදන්ස සහ අන  ක  ත්තු කා්ත  කි, 

් ට සම්පූ්තණ අවෘධාන  දි  ත්තු , නමු්ස තරසම්රදාවෘ 

අයේක්්ා කරන අ යග් අයේක්්ාවෘ්න යමයි්න 

සපියර්නය්න නනත. ්බඳු බලවෘ්ස ත්සසාහ ්න සමන, 

භික්ෂුණී්නයග් තරසම්රදාවෘ ප්රගතිෂසංසඨ ාරනයේ 

අවෘශයතාවෘක් රනහනදිලිවෘම තත. ය ේරවෘාද රටවෘල තතනම් 

අටසිලක යහෝ දසසිලක යමයහියවෘුද්නට භික්ෂුණී්න වීමට 

අවෘශය  නනතිෂනම්, ්විට ්බඳු තරසම්රදාවෘක් අතයවෘශය 

අ  තයදසා ්වෘ්න ප්රගවෘජ්යාවෘක් ප්රගතිෂ්ඨාාරන  කිරීයම් 

අවෘශයතාවෘ යමයි්න අ්සහනරී  ්නය්න නනත.   

ලංකායේ මෑතකාලීන සංවෘ්තධන ්න අතය්නතය ්නම 

යර්නවෘා ත්සය්ස කලි්න භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ පිළිබඳවෘ 

්තරම් තන්නදුවෘක් යනොතිෂබුණු දසසිලක මාතාවෘ්න යම  

තතිෂ වූ රසු ඔවු්නයග් මනස යවෘනසඨ කරයනන 

තරසම්රදාවෘ ලබා න්ස බවෘයි. තවෘ දුරට්ස, ශ්රීු ලංකායේ 

නවෘය භික්ෂුණී්න ගිි  ්නතාවෘයග් මනා යන රවෘ ට 

රාත්රපවී තතිෂ අතර ඔේහු ගිි  ්නතාවෘයග් අවෘශයතාවෘ්න 

තයදසා ඉතා විශාල යසේවෘාවෘක් සිදු කරතිෂ. භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘ අවෘශය නනතනයි යහෝ රජථුල වෘශය ්න 

සමා් ට වෘනඩදා ක යනොවෘ ල තතනයි  ්නන පිළිබඳවෘ 

ත්තක කිරීම සඳහා කුඩා ඉඩක් යමයි්න ලබා ය්ධ.  
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භික්ෂුණී ප්ර වෘජ්යාෂව: බුදුන්වහන්භසේභේ ආකල්පය 

්බඳු ප්රගතිෂශඨාාරන ක් වෘනලනක්වීම වෘඩා සුදුසු නයි  න 

ධ්තමතාවෘ විනය ි  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ආරම්භ කිරීමට 

අදා  වෘා්තතාවෘලි්න නමයමාන යකොට තතිෂ හනඟීමට 

නිතරම අදා  යේ. 

්ම යේදයේ අදහස ය්සුදම් නනනීමට, අදා  යකොටස 

ය ේරවෘාද විනය ්න වින  සම්ප්රගදා ්න සමන 

සංස්නදනා්සමකවෘ අධය න  කිරීම අවෘශය . ඊට 

යහේතුවෘ, භාණක සම්යප්රගේශණයේ දී්තඝය කාල  තු  

ග්රු්න  ක යකොටසක් නනතිෂ වි  හනකි බනවිනි.   

ග්රු්න  ක යකොටසක් නනතිෂවි  හනකි බවෘ 

මජ්ඣිමනිකායේ ා ේභියසෝධන සූත්රප  තසුයර්න 

යර්න ලම් ක  හනකි , ්නම්,“ස ආකාර 

රාරිශු්ධධභාවෘ ” රනහනදිළි කරන සූත්රප ය්ධශනාවෘයි. ්ි  

ය්සමායේ තතිෂ නිශඨචිත ස ක් යවෘ ලවෘට සූත්රපයේ රනහනදිළි 

කර ලයේ රහත්න වෘහ්නයසේ නමකයග් රසඨ ආකාර 

රාරිශු්ධධ්සවෘ කි. යම් යනොනන පීම පිළිබඳවෘ අටුවෘාවෘ 

රනහනදිලි කිරීම් කිි ර ක් වෘා්තතා කරයි, ්යි්න ්කක් 

නම්, ඉ්නදි ායේ භාණක ්නට අ ලවෘ, ආහාර සතරක් 

සම්බ්නධය ්න රහත්න වෘහ්නයසේයග් යනොතලකම 

(ඛාදනී  ආහාර, සඨර්තශ , ය්ඡතනා, සහ විඤඨඤාණ ) 

සූත්රපය  සඳහ්න රසඨ ආකාර ශු්ධධවීම්වෘලට තතු ්ස වි  

ත්තු  (ර.සූ. IV 94, ම.නි. 112 පිළිබඳවෘ අටුවෘා 
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දක්වෘමි්න). ඉ්නදි ායේ සිට චීන ට ැගයනන වි්ස චීන 

භා්ාවෘට රරිවෘ්තතන  වූ මධයම ආනම තු  සංරක්්ණ  

වී තතිෂ ්ම සූත්රප  සංස්නදනා්සමකවෘ අධය න  කිරීම 

යම ට විසඳුමයි. ා ේභියසෝධන සූත්රපයේ සඳහ්න රසඨ 

ආකාර රාරිශු්ධධී්නට අමතරවෘ, ස වෘනනි රාරිශු්ධධි  

යලස සතර ආකාර ආහාර යමි  සමාන සූත්රප  

යර නසඨවෘයි (ට. I 732b). 

 යමයි්න වෘනටයහ ලයේ ඉ්නදි ායවෘ්න ශ්රීු ලංකාවෘට මුඛ 

රරම්රරායවෘ්න සම්යප්රගේ්ණයේදී යමම ස වෘනනි 

රාරිශු්ධධි  මනහනුදණු බවෘයි. ඉ්නදි ා ල භාණකය ෝ 

ස වෘනනි රාරිශු්ධධි  තිෂබුණු සම්පූ්තණ ය්ධශනාවෘක් දනන 

සිටිහ , නමු්ස ලංකාවෘට සූත්රප  රනමිිය කාල  වෘනවිට, 

ග්රු්න යේ යමම යකොටස අතුුදදහ්න වී තත. 

ා ේභියසෝධන සූත්රප  යර්නවුම් කර්නය්න මුඛ 

සම්යප්රගේ් ණයේදී සූත්රප ක සනලකි ත්තු යකොටසක් 

අතුුදදහ්න වි  හනකි බවෘයි.  

මුඛ සම්යප්රගේ් ණ  මත රඳාරනවෘතීයම් දු්ඨකරතා රාලි සූත්රප 

නිශඨචිතවෘම දක්වෘයි. ස්නදක සූත්රප ට අ ලවෘ භාණක 

රරම්රරාවෘ යහොඳි්න ශ්රකවෘණ වි  හනකි යහෝ යනොහනකි 

වි හනකි , ්ි  ප්රගතිෂලල ක් වෘශය ්න ්ි  තතනම් 

යකොටසඨ නිවෘනරදි , තතනම්වෘා ්යසේ යනොයේ (MN 76). 

භාණක රරුය්ත අවිශඨවෘාසභාවෘ  චංකී සූත්රප  ද යර්නවෘා 

යදයි. ්යි්න යර්නවෘා යද ලයේ සතය  ැගකීමට 
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බලායරොයරෝසතුවෘන යකයනක් යම  සතය   නයි ද 

අයනක්වෘා සි ලකල අසතය නයිද භාණක සම්යප්රගේ්ණ  

තු  වෘනටහීමක් යනොනතත්තුබවෘයි (ම.නි. 95). 

කිසි ම් ග්රු්න  ක සමා්නතර සංසඨකරණ ්න සලකා 

බනලීම භාණක සම්යප්රගේ් ණයේ සඨවෘභාවෘ  පිළිබඳවෘ නි ම 

වෘනටහීමක් ලබා යදන අතර ්ි  වි හනකි යදෝ් ද ස්නදක 

සූත්රප ට සහ චංකී සූත්රප ්නි  සලකුණුවෘලට අ ලවෘ 

හඳුනානත හනකි . යමම රාලි සූත්රප ය්ධශනාවෘල දක්වෘා 

තතිෂ සලකුණුවෘලට සාධාරණ  ඉටුකිරීයම් 

ප්රගතිෂර්සතිෂය ්න ඉඩ සන යස ලයේ ග්රු්න  ක නනතිෂවී 

 ාම්ස සමන තතනම්විට රාලි ත්රිසපිටකයේ සංරක්ෂිත 

මූලාශ්රක ්න අසම්පූ්තණවි  හනකි බවෘයි.  

යමයසේ වි හනකි බවෘට ඉඩදීයම් රදනම මත, රාලි 

විනය ි  භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ආරම්භ කිරීයම් යතොරතුුද 

ප්රගතිෂයශෝධන  කිරීම යර්නවෘා යද ලයේ සජජුවෘම යරයනන 

සිදුවීම් යර ක් යනොමනතිෂ බවෘයි. මහාප්රග්ාරතී 

යනෝතමි යග් රනවිදිවී සඳහා ඉලකලීම ප්රගතිෂක්ය්ේර ක  

රසු, ත  සහ තයග් අ ලනාමික ්න ි ස මුඩු කර 

කසාවෘ්ස යරොරවෘා න්සයතෝ . 

රාලි අටුවෘා සම්ප්රගදා ට අ ලවෘ, මහාප්රග්ාරතී යනෝතමි  

කලි්න යසෝවෘා්න වී සිටි ා  (ධ.ර-අ. I 115). යසෝවෘා්න වූ 

අය ක් බුදුර්ාණ්නවෘහ්නයසේයග් විධාන ට විවෘජ්සතවෘ 

අකීකුදවීම සිතානතයනොහනකි . තවෘ ද, මහාප්රග්ාරතී 
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යනෝතමි  ි ස මුඩු නා සිවුුද යරොරවෘා ආන්නද 

යතුද්නයවෘත සමීරවෘන විට, ආන්නද යතුද්න ත යග් 

නමන නිසා අතිෂශයි්න යවෘයහසට ර්ස කායික සඨවෘභාවෘ  

පිළිබඳ අදහසඨ දනක්වුවෘ්ස ි ස මුඩු නෑමක් නනන යහෝ 

කසාවෘ්ස දනරීමක් නනන කිසිදු සඳහනක් යනොකරයි (චු.වෘ. 

X.1).  

යමම ප්රගයහේලිකාවෘට විසඳුම යවෘන්ස වින  වෘා්තතා 

අධය න  කිරීයම්න යසො ානත හනකි , මුඛ 

සම්යප්රගේ් ණයේදී සිදුවි හනකි මූලාශ්රක ක යකොටසක් නනතිෂ 

වී  ාම පිළිබඳවෘ ඉඩක් ලබා දීම සඳහා . දනනට අභිමුඛවෘ 

තතිෂ කාරණ ට අදා වෘ මහීශාසක, මූලස්තවෘාසඨතිෂවෘාද සහ 

ස්තවෘාසඨතිෂවෘාද  න සම්ප්රගදා  තුනක ත්රිසපිටක ග්රු්න වෘල 

ැගකී තතිෂ පිටර්ස තිෂයේ. යම් සි ලකලම ඉ්නදි ායවෘ්න 

චීන ට රරිවෘ්තතන  සඳහා ැගයනන ගි  මූලාශ්රක යේ. චීන 

රරිවෘ්තතන ට අමතරවෘ, මූලස්තවෘාසඨතිෂවෘාද වින ය ි  ඊට 

අදා  යේද  සංසඨකජත යශේ්  සහ ටියබට් රරිවෘ්තතන  

අරට ඉතිෂරිවෘ තත.  

යමම මූලාශ්රක වෘා්තතා කර ලයේ මහා ප්රග්ාරතී යනෝතමි  

තයග් ඉලකලීම සමන බුදු්නවෘහ්නයසේ යවෘත රනමිියවිට, 

සනබනවි්නම ත්නවෘහ්නයසේ ප්රගවෘජ්යාවෘට ඉඩ යනොදු්න 

බවෘ්ස, නමු්ස යවෘන්ස විකලකර ක් ලබා දු්න බවෘ්ස . 

යමම විකලකර  නම් ත ට ි ස මුඩු නා කසාවෘ්ස දනරීමට 

හනකි බවෘයි (අනාලය ෝ 2011: 287fි  රරිවෘ්තතන  
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කරන ලදී). නමු්ස ත  ්යසේ ක  ත්්සය්ස තයග් නිවෘයසේ 

ආරක්ෂිත රසුබිම තු  සිටිමි්න මිස අනනාරික 

තනනන්සතිෂ ක යලස ඉ්නදි ායේ තනනි්න තනන තවිදිමි්න 

යනොවි  ත්තු .  

සංස්නදනා්සමක අධය නය ්න ලබා දී තතිෂ දනක්ම 

සනලකි ත්තු ප්රගමාණ ට වෘාතාවෘරණ  යවෘනසඨ කරයි. 

මූලිකවෘ භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘට විුද්ධධ යවෘනවෘා යවෘ ලවෘට, 

බුදු්නවෘහ්නයසේ විකලකර ක් ලබා යදයි. යබ ්ධධ 

ප්රගවෘජ්යාවෘ තවෘම්ස ආරම්භක අවෘධි ක තිෂයබන අතරතුර, 

නි ම වෘාසසඨ ාන අඩු ්යම්නම අනනාරික ජීවිත ක 

යවෘන්ස අසීුද ත්ස්සවෘ ්න මත මහා ප්රග්ාරතී යනෝතමී 

ය්ධවි ට සහ තයග් අ ලනාමිකාවෘ්නට දනරීමට 

අරහසුයද ක් වි  හනකි  නයි ්ම විකලකර  ප්රගකාශ කරන 

බවෘක් යරය්න. 

 භික්ෂුණී්න දූ්ණ ට ර්ස වූ බවෘ ය ේරවෘාද වින  වෘා්තතා 

කරන අතර (තදා. ම.වෘග්. I.67) ්යි්න රනහනදිලිවෘ ලයේ 

රනරිය ඉ්නදි ායේ කා්නතාවෘ්නට රනවිදිවීම 

අනතුුදදා ක යද ක් වූ බවෘයි. නමු්ස නූතන දකුණු සහ 

අග්නිදින ආසි ායේ වෘාතාවෘරණ  රනහනදිලිවෘම යවෘනසඨ  . 

බ්රිහඨමචාරී ජීවිත ක් යනවීමට තීරණ  කරන රනවිදි වූ 

කා්නතාවෘ්නට නුදබුහුම්න ලනබීම ්ම ය්ධශ ්නි  

අයේක්්ා ක  හනකි .   
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්බඳු වෘාතාවෘරණ ක මහා ප්රග්ාරතී යනෝතමි ට හා තයග් 

අ ලනාමිකාවෘ්න රනවිදිවීම කා්නතාවෘ්න යබොයහොම ක් සහ 

ුුද් ්න කිි රයදයන්ස සිටිනා නජහ ක් වෘනනි , 

යසොුද්නට රහසුයවෘ්න ්ම නිවෘස රනහනර නත හනකියි 

(චු.වෘ. X.1). දූ්ණ  වි  හනකිබවෘ අතය්නතය ්නම පීදුණු 

යනො මක් යහෝ තක් වෘනාවෘක් හදිසියේම යරෝන කි්න 

බනටකනවෘා වෘනනි .   

වින  වෘජ්සතා්නත ට නනවෘත  මි්න, මහා ප්රග්ාරතී 

යනෝතමි ට හා තයග් අ ලනාමිකාවෘ්නට ි සමුඩු කිරීමට 

සහ කසාවෘ්ස දනරීමට නිශඨචිතවෘම අවෘසර යදන ලදනයි  න 

අ ලමාන   ටය්ස, ක ායේ ඉතිෂරි යකොටස 

සඨවෘාභාවිකවෘම නලා  යි. ඔවු්න ්යසේ කය ේ තයි ද  ්නන 

හා මහා ප්රග්ාරතී යනෝතමි  ි ස මුඩු නා කසාවෘ්ස දරා 

සිටින විට ආන්නද යතුද්න  විසි්න ඒ පිළිබඳවෘ අදහසක් 

දනක්වීමට තරම් අවෘශය යද ක් යලස සිත්නනට තතනයි 

දන්න අවෘයබෝධකරනත හනකි .  

ගිි  රක්්  තතනම් විට බුදු්න වෘහ්නයසේයග් චාරිකාවෘ්නි  

කිසි ම් දුරකට රසුනම්න ගි හ (ම.වෘග්. VI.24). ්බඳු 

චාරිත්රප ක් යදස බනලීයම්න, ඒ ආකාර ට ම මහා ප්රග්ාරතී 

යනෝතමි  හා තයග් කේඩා ම තම්න ්බඳු රනවිදි 

ජීවිත ක ත්ස්සවෘ ්නට ්ි තර  නයි යර්නවීමට 

ත්සසාහ ක් වෘශය ්න බුදු්න වෘහ්නයසේ අ ලනමන  කිරීම 

සඨවෘාභාවික  නයි යරය්න. ්බඳු ක්රිය ාවෘක් බුදු්න වෘහ්නයසේ 
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විසි්න තහනම් යකොට තිෂබුණු යද ක් යනොවෘ්නනට තත. 

යම් ආකාර ට තම්න රනවිදිවීයම් ත්ස්සවෘ ්නට 

මුහුණදීයම් හනකි ාවෘ තහවුුද කිරීම අවෘසානයේ දී බුදු්න 

වෘහ්නයසේ විසි්න ඔවු්නට භික්ෂුණී්න වීමට ඉඩ 

ලබාදු්නය්න ම්නදනයි  ්නනට යහේතුවෘ විසඨතර යකය්ත.  

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ රහ  වූය  යකයසේදනයි යමම විකලකර 

අවෘයබෝධ  වෘලංගුභාවෘ ට ර්සකරනනනීමට, පිටකානත 

මහාරය්ධස ප්රගතිෂර්සතිෂ  අ ලනමන  ක  හනකි  (දී.නි. 16 

සහ අ.නි. 4. 180). සතර මහාරය්ධස ්නි  පිළිබිඹු කර 

තතිෂ ප්රගතිෂර්සතිෂ ට අ ලවෘ, බුදු්න වෘහ්නයසේ යවෘත නනවෘත 

 ාමක් සම්බ්නධ කිසි ම් ප්රගකාශ ක් සූත්රප ය්ධශනා සමන 

සහ වින  සමන නිසනකවෘම තහවුුද යේදනයි බනලීම සඳහා 

සංස්නදන  කිරීමට අවෘශය  යේ. අභිමුඛ සිදුවීමට 

අදා වෘ, භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘක් නනන බුදු්න වෘහ්නයසේයග් 

ආකලකර  කුමක්දනයි යවෘන්ස පිටකානත යේද ්න විභාන 

කිරීයම් අවෘශයතාවෘක් යමයි්න යරනී  යි. ්නම් භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘක රනවෘන්සම අය ෝනය යද ක් යනොයේ නයි ද 

්යම්නම බුදු්න වෘහ්නයසේ වෘඩා්ස වෘන නක් වූ යද ක් 

යනොයේ  නයි, සංස්නදනා්සමක අධය න  ඔසඨයසේ 

මතුකර දනක්වූ යතොරතුුදවෘලට අයනක් පිටකානත යේද 

සහා  දක්වෘයිද? 

දීඝය නිකායේ ලක්ඛණ සූත්රප  බුදු්නවෘහ්නයසේයග් මහා 

ුුද් ලක්්ණ පිළිබඳවෘ විසඨතර කරයි (දී.නි. 30). යම් 
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හනම ්කක්ම ත්නවෘහ්නයසේයග් සීලගුණ ්නට සහ යරර 

ක  ක්තම ්නට සම්බ්නධ යේ. බුදු්නවෘහ්නයසේයග් 

 ටිරතුලකවෘල තතිෂ චක්රු සලකුණු ත්නවෘහ්නයසේ විශාල 

සිේවෘනක් පිරිසක් වෘටයකොටයනන සිටීමක් නනන 

කි යවෘන යරරනිමිතිෂ යේ. යම් සිේවෘනක් පිරිස නම්, 

භික්ෂූ්න සහ භික්ෂුණී්න ද, කා්නතා සහ පිරිමි තරාසක 

තරාසිකාවෘ්න ද යේ. යමම ය්ධශනාවෘට අ ලවෘ, බුදු්න 

වෘහ්නයසේ ත්නවෘහ්නයසේයග් තරතිෂ්නම භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘක් තතිෂවෘ සිටීමට නි මිත වී තිෂබුිය. යම  

භික්ෂුණී්නයග් රනවෘන්සම බුදු්න වෘහ්නයසේයග් ශාසනය ි  

අවෘ වෘභූත සහ අ්සහ  යනොහනකි යද ක් බවෘට ර්ස 

කරයි.  

්ම දීඝය-නිකායේම රාසාදික-සූත්රප  යහළි කර ලයේ 

බුදු්නවෘහ්නයසේ විසි්න ය්ධශිත බ්රිහඨමචාරී ජීවිත  

සම්පූ්තණ්සවෘ ට ර්සවීම ත්නවෘහ්නයසේයග් සිේවෘනක් 

පිරිස සම්පූ්තණවීම්ස සමන සාක්්ය  වූ බවෘයි, ්ි  

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ද තතු ්ස යේ (දී.නි. 29). ් ම 

මජ්ඣිම නිකායේ මහාවෘ්ඡා යනෝසත සූත්රපය ්න  ද 

මතුයේ, ් ට අ ලවෘ සම්පූ්තණ නිවෘන සාක්්ා්ස ක  

භික්ෂූ්න සහ සහ භික්ෂුණී්න විශාල ප්රගමාණ ක් සිටින 

බනවි්න බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ය්ධශනාවෘල සමූපූ්තණ්සවෘ  

දනකි  හනකි අතර, ්බඳුම විශාල ප්රගමාණයේ තභ  ගිි  

ප්රග්ාවෘක් රා්තශවෘ ්න නිය ෝ්න  කරමි්න යවෘන්ස 

අවෘයබෝධතා මට්ටම්වෘලට ර්සවෘ සිටි හ (ම.නි. 73). 
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රනහනදිලිවෘම, නිවෘනට රනමිිය භික්ෂුණී්න යනොවෘ්නනට 

බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ශාසන  සම්පූ්තණ යනොවෘ්නනට 

තිෂබුිය. 

දීඝය නිකායේ මහා රරිනිේබාන-සූත්රප ට අ ලවෘ, 

තම්නවෘහ්නයසේ භික්ෂුණී්න ද තතුළුවෘ සිේවෘනක් පිරිස 

සම්පූ්තණ කරන තුුද පිරිනිවෘ්න යනොරාන බවෘ බුදු්න 

වෘහ්නයසේ ප්රගකාශයකොට තිෂබුිය (දී.නි.16). යමම 

ප්රගකාශයේ වෘනදන්සකම රාලි ත්රිසපිටකයේ සංත්්සත නිකා , 

අංගු්සතර නිකා , සහ තදානවෘල නනවෘත නනවෘත මතුවීම 

තුළි්න පිළිබිඹු යේ (ස.නි. 51.10, අ.නි. 8.70, සහ තදා. 

6.1). 

යම් ආකාර ට, ත්නවෘහ්නයසේයග් තරය්ස රට්න 

පිරිනිවෘ්නරෑම දක්වෘාම, භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘක් තිෂබීම 

ත්නවෘහ්නයසේයග් දනක්යමි  අතයවෘශය අංන ක්වෘ තිෂබුිය. 

මහාරය්ධස ප්රගතිෂර්සතිෂ  අ ලනමන  කිරීයම්න, 

සංස්නදනා්සමක අධය නයේ ප්රගතිෂලල තහවුුද යේ. 

භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ශාසනයේ 

ය ෝනය, අතය්නතය ්නම අ්සහ යනොහනකි යකොටසක් 

යේ. 

භික්ෂුණී ප්ර වෘජ්යාෂව: ධර්මභ  ආයු කෂලය 

බුදු්නවෘහ්නයසේ ජීවෘමාන කාලයේදීම භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

බිි  වූ නිසා ධ්තමයේ ආත්් වෘසර 500කට අඩුවෘ්නය්න  

 න අනානත වෘාකය  යමයතක් සමීක්්ණ  ක  
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රරි්ඡයේදවෘලි්න ස්නද්තභ ට අදා වීමට තරකාරී යේ 

(චු.වෘ. X.1). දන්න යමම අනානතවෘාකය  මවිතකරවෘන 

සුළු , ්යසේ ක යහෝස යමවෘ්න ලල ක් යේ නයි කලි්න 

දනනයනන බුදු්නවෘහ්නයසේ ්  කරාවිදනයි  යමක් 

බලායරොයරෝසතු යනොවෘන බනවිනි. ත්සත වෘශය ්නම 

කි යතෝස, විනය ි  වෘා්තතා කර තතිෂ ආකාර ට 

අනානතවෘාකය  සනබෑවෘක් වී නනත, වෘසර 2500 ක් 

ඉකු්සවෘ ගි ්ස ධ්තම  තවෘම්ස රවෘතිෂන බනවිනි. 8වෘනනි 

සි වෘස වෘන විට, ්නම් බුදු්නවෘහ්නයසේයන්න රසු වෘසර 

1,000 කට වෘඩා නතවුවෘ්ස භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ ඉ්නදි ායේ 

රනවෘතුිය. 

බුදු්නවෘහ්නයසේ ජීවෘමාන කාලයේදීම භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

රහ වූය ්නයමම අනානත වෘාකය යේ විසඨතරයකොට 

තතිෂ මූලික ත්ස්සවෘ ්න සම්පූ්තණ වූ බවෘ පිළිබඳවෘ ද 

යමි දී අවෘධාන  ය ොමු ක  ත්තු  . භික්ෂුණී ප්රගවෘජ්යාවෘ 

රවෘතිෂනවෘා ද නන්සනම් ප්රගතිෂ්ඨාාරන  කරනවෘා ද  ්නනට 

යමම අනානත වෘාකයය ි  කිසි දු සම්බ්නධ ක් නනත. 

්යසේ නම්, ්යි්න යරනී  ්නය්න, අරට මුළුමනි්නම 

රනහනදිලි යනොවෘන තවෘ්ස ද්තශන ක් තතිෂ බවෘයි. 

සතරමහාරය්ධස ්නි   ප්රගතිෂර්සතිෂ ම අ ලනමන  

කිරීයම්න,  ධ්තම  පිරිහීමට බ රෑහනකි යහේතු පිළිබඳවෘ 

යවෘන්ස යේද ්නි  සඳහ්න වෘ්නය්න යමොනවෘාදනයි අර 

දන්න අධය න  කිරීම අවෘශය යේ. අංගු්සතර-නිකායේ 
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සූත්රප ක් බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ඉනන්නවීම දිත්ණු කිරීම සඳහා 

සිේවෘනක් පිරිස යකයසේ සහය ෝන  දක්වෘ්නය්නදනයි 

රනහනදිලි කරයි. යමි දී භික්ෂුිය ක් ත යග් 

ධ්තමධරභාවෘ  ඔසඨයසේ බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ශ්රකාවෘක සංඝය ා 

ආයලෝකම්ස කිරීමට ුළුවෘන (අ.නි. 4.7). ්ම 

්කතුයේම යවෘන්ස ය්ධශනාවෘක් භික්ෂුිය ක් තයග් 

සීලය ්න සංඝය ා බබලවෘන බවෘ සලකුණු කරයි (අ.නි. 

4.211). යමම ය්ධශනාවෘ්න යදකම, විර්සතිෂකාරීයලස 

දකිනවෘා යවෘ ලවෘට, ධ්තමධර සහ සිලකවෘ්ස භික්ෂුණී්න 

විසි්න යබ ්ධධ සංඝය ාවෘහ්නයසේට ක  හනකි තරකාර  

පිළිබඳවෘ රනහනදිලි අන කිරීමක් පිළිබිඹු කරයි. 

ධ්තම  පිරිහීම වෘලක්වෘ්නය්න කුමක්දනයි යවෘන්ස 

ය්ධශනාවෘ්න සුවියශේ්ය ්න රනහනදිලි කර තත. සංත්්සත 

නිකායේ ය්ධශනාවෘකට අ ලවෘ, භික්ෂුණී්න ද තතුළු 

සිේවෘනක් පිරියසේ සාමාජිකයි්න, ගුුදවෘර ාට, ධ්තමට ට, 

සංඝය ාට, ුහුණුවෘට සහ සමාධි ට නුදසුදතතිෂවෘ වෘාස  

කර්නය්න නම් ්බඳු පිරිහීමක් වෘනලනක්වි  හනකි  (ස.නි. 

16.13). යමි දී අතය්නතය ්නම තම්න ්ි  යහේතුවෘ 

යවෘනවෘා යවෘ ලවෘට, භික්ෂුණීහු පිරිහීම වෘන නක්වීමට සහ  

ලබා යදතිෂ. 

අංගු්සතර නිකායේ ය්ධශනාවෘලි්න සමාන යර්නවෘාදීම් 

යසො ානත හනකි . යමොයහොතකට කලි්න සඳහ්න ක  

සංත්්සත නිකා  ය්ධශනාවෘට ්කඟවෘ, යමම ය්ධශනා 
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තුන, භික්ෂුණී්න ද තතුළුවෘ, සිේවෘනක් පිරියසේ 

සාමාජික ්නයග් පිරිහීම වෘ ක්වෘාලන නුදසුද ච්ත ාවෘ්න 

යර්නවෘා යදයි (අ.නි. 5.201, අ.නි. 6.40 සහ අ.නි. 7.56). 

ගුුදවෘර ාට, ධ්තම ට, සංඝය ාට, ුහුණුවෘට නුදකිරීමට 

අමතරවෘ, ඒ ඒ සිේවෘනක් පිරිසට යන රවෘ  දනක්වීම, 

අප්රගමාදීවීම සහ (්කියනකාට) තරකාරීවීම නනන සඳහ්න 

කරයි.  

යමම යේද ්න රනහනදිලිවෘම ධ්තම  පිරිහීයම් වෘනකීම 

රවෘර්නය්න සිේවෘනක් පිරියසේ ්ක් ්ක් සාමාජික ්නට . 

බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ධ්තමය ි  අවෘශයම කුදණු යකයරි  

හා ඒකියනකා යකයරි  නුද්සවෘය ්න ජිවෘ්සවීම පිරිහීම 

වෘ ක්වෘයි. 

ප්රගා රත්්සයතෝට අ ලවෘ (2013: 49), 

“බුදු්නවෘහ්නයසේ අ්ඨටනුදධ්තම නි ම කය ේ 

ආරක්්ාකාරී බනම්මක් විදි ට . ්බඳු ආරක්්ාවෘක් 

 ටය්ස කලි්න රරිදිම, යබොයහෝ කාල ක් ධ්තම  

රවෘතිෂ ල තත.” 

දන්න යම් අ්ඨටනුදධ්තම ආරක්්ක බනම්ම ක්රිය ා්සමක වීම 

සඳහා, භික්ෂූ්නයග් සහය ෝන  අවෘශය යේ. නුදධ්තම 

වෘනි ප්රගමාණ ක් වෘසඨකාල  නතකිරීම (2), තයරෝස  දින 

දන ලම්දීම සහ අ ලශාසන , ඕවෘාද (3), ආරාධන , 

රවෘාරණ (4), මාන්ස පිරීම, මාන්සත (5), සහ 

තරසම්රදාවෘ ප්රගදාන  කිරීම, තරසම්රදා ආදී කාරණා 
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සම්බ්නධය ්න භික්ෂු භික්ෂුණී අ්නත්ත ක්රිය ාවෘලි ක් 

අයේක්්ා යකය්ත.යම්වෘා රනහනදිලිවෘම භික්ෂූ්නයග් 

සහය ෝන  අයේක්්ා කරයි.  ය ේරවෘාද වින ට යම  

්කඟවෘ්නය්න   න රදනම මත, භික්ෂුණී්නයග් 

තරසම්රදාවෘට සහභාගීවීම, ශාසනයේ චිර රනවෘන්සම 

තයදසා බුදු්නවෘහ්නයසේ විසි්න යනොඩනනන ලද ආරක්්ක 

බනම්ම සවිම්සවීමට තරකාර යේ. 

සමසඨත ක් වෘශය ්න න්ස කල, සතර මහාරය්ධස 

ප්රගතිෂර්සතිෂ  අ ලනමනය ්න රනහනදිලිවෘ යරයන ලයේ 

බුදු්නවෘහ්නයසේයග් ධ්තම  පිරිහීම වෘන නක්වීමට භික්ෂුණී 

ප්රගවෘජ්යාවෘ ය ෝනය සහ වෘනදන්ස සම්රතක් වෘන බවෘයි. 

සනබනවි්නම ්බඳු ප්රගවෘජ්යාවෘක් යනොමනතිෂ යබ ්ධධ රටවෘලක 

යම් සම්බ්නධය ්න වෘනයට ලයේ සීමායේ සිටින රටවෘලක 

නණ ට . භික්ෂුණී්න තතුළු සිේවෘනක් පිරිස යනොමනතිෂ 

බනවි්න, ්බඳු සීමා තතිෂ රටක නනවෘත ඉරදීම 

අවෘාසනාවෘ්නත ත්ස්සවෘ කි (අ.නි. 8.29). ්බඳු 

ත්ස්සවෘ ක්  ටය්ස ධ්තම  ුහුණුවීම ඉතා අසීුද 

යකය්ත. 

සිේවෘනක් පිරියසි  සතයර්න තුනක් රමණක් තතිෂ 

යබ ්ධධ සම්ප්රගදා ක් ්ක් රාද ක් යකොර වූ ද  තයතකුට 

සමාන ක  හනකි . තතාට තවිදීමට ුළුවෘන, නමු්ස ඒ 

අසීුදතා සි තවෘ  . යකොර වූ රාද  නනවෘත සඨ ාරන  

කිරීමට යබයහ්ස දන්න තත, ඊට අවෘශය ්කම ය්ධ 
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වෘ්නය්න සුවෘවීයම් ක්රිය ාවෘලි  සඳහා ්ක්වෘ සහය ෝන  

ලබාදීමයි. 

 

 

 

 

භකටි භයදුම් 

අ.නි. අංගු්සතර නිකා  

චු.වෘ. චුලකලවෘග්න 

ධ.ර-අ ධම්මරද-අට්ාක ා 

දී.නි. දීඝය-නිකා  

ම.නි. මජ්ඣිම-නිකා  
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บทน า  
การสืบสายของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้

สาบสูญไปราวๆ พนัปีมาแลว้  ปัจจุบนั ไดมี้ความพยายามท่ีจะฟ้ืนฟู
ภิกษุณีสงฆ์แต่ความพยายามดงักล่าวถูกต่อตา้น ซ่ึงในบทความท่ีจะ
น าเสนอต่อไปน้ี ผูเ้ขียนได้พิจารณาวิเคราะห์ขอ้คดัแยง้การฟ้ืนฟูการ
อุปสมบทภิกษุณี โดยจะเร่ิมอภิปรายประเด็นดา้นพระวินยั ตามดว้ย
การพิจารณาค าถามท่ีว่า การฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์
หรือไม่   
 
ประเด็นด้านพระวนัิย: ข้อบัญญตัิ  

ขอ้คดัแยง้หลกัของการต่อตา้นการอุปสมบทภิกษุณีมีรากมา
จากฐานคติท่ีเช่ือกนัอยา่งแพร่หลายวา่ เม่ือภิกษุณีสงฆฝ่์ายเถรวาทได้
สูญส้ินไปแลว้ก็จะไม่สามารถฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ไดอี้ก ซ่ึงการวินิจฉยัน้ี
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อบญัญติัสองประการตามจุลลวรรคในพระ
วนิยัปิฎกฉบบัภาษาบาลี ซ่ึงเป็นขอ้บญัญติัท่ีพระพุทธเจา้ทรงประทาน
แก่พระภิกษุเก่ียวกบัการอุปสมบทเป็นภิกษุณีของสตรี คือ  

จุลลวรรค Cv X.2: “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ
ทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี” อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนิโย อุปสมฺ
ปาเทตุ ํ  

จุลลวรรค Cv X.17: “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฝ่าย
ภิกษุสงฆ์อุปสมบทผูซ่ึ้งผ่านการอุปสมบทมาแล้ว และผ่านการตอบ
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ขอ้ซักถามจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์มาแล้ว” อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกโต
อุปสมฺปนฺนาย ภิกฺขณีุสงฺเฆ วิสุทฺธาย ภิกฺขสุงฺเฆ อุปสมฺปาเทตุ ํติ  

บญัญติัในช่วงแรกท่ีพระพุทธองคท์รงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติั
ของภิกษุเก่ียวกบัการอุปสมบทภิกษุณี (Cv X.2) ระบุว่า ภิกษุสงฆ์
เพียงฝ่ายเดียวสามารถอุปสมบทภิกษุณีได้  พระวินัยขอ้น้ีมิได้มีการ
เพิกถอนไวอ้ย่างชดัเจน  ส่วนพระวินัยท่ีบญัญติัตามมา (Cv X.17) 
ก าหนดว่า การอุปสมบทสตรีจะตอ้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของ
คณะภิกษุณีท่ีมีอยู่แลว้ โดยฝ่ายภิกษุณีด าเนินการในส่วนของภิกษุณี
เพื่ออุปสมบทใหแ้ก่สตรีท่ีขอบวช  และหลงัจากนั้น ใหมี้พิธีอุปสมบท
ท่ีฝ่ายภิกษุสงฆเ์ขา้ร่วมดว้ย  

ผูเ้ขียนรวบรวมสาเหตุท่ีมีการยดึถือขอ้บญัญติัทั้งสองประการ
ขา้งตน้เพื่อต่อตา้นไม่ให้มีการฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆน์ั้นจากงานเขียนของ
พระภิกษุสายเถรวาทท่ีมีช่ือเสียงในยุคปัจจุบนัสองรูป คือ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และ ฐานิสฺสโร ภิกฺขุ  โดยท่านฐานิสฺสโร 
(2001/2013: 449f) อธิบายไวว้า่   

“พระพุทธเจ้าทรงมีแบบแผนในการเปล่ียนแปลง
การบริหารจัดการคณะสงฆ์อยู่สองรูปแบบโดยข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงนั้นๆ  พระองคจ์ะทรงประกาศอยา่ง
ชดัแจง้วา่ ทรงยกเลิกค าอนุญาตท่ีไดท้รงเคยประทานไวก่้อน
หน้าน้ี...ต่อเม่ือพระพุทธองค์จะทรงเพิกถอนค าอนุญาตท่ีได้
ทรงประทานไวก่้อนหนา้น้ีอยา่งส้ินเชิงเท่านั้น...”  
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“หากพระพุทธองค์ทรงก าหนดข้อบังคับใหม่
เก่ียวกบัส่ิงท่ีทรงเคยอนุญาตไว ้แต่ยงัคงค าอนุญาตนั้นๆ อยู ่
พระองคจ์ะทรงด าเนินการตามรูปแบบท่ีสองคือ เพียงจะทรง
บญัญติัขอ้บงัคบัใหม่เพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีทรงเคยอนุญาตไว้
ก่อน และจะทรงให้แนวทางว่า รูปแบบใหม่ของขอ้บญัญติั
นั้ นๆ ควรปฏิบัติอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีทรง
เพิ่มเติม”   

“เน่ืองจากจุลวรรค Cv X.17 ซ่ึงระบุอนุญาตให้
พระภิกษุอุปสมบทภิกษุณีแก่สตรีท่ีไดผ้า่นการอุปสมบทจาก
ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์มาแล้วนั้น เป็นเพียงการเพิ่มขอ้บงัคบัใหม่
เสริมค าอนุญาตเดิมท่ีระบุในจุลวรรค Cv X.2 จึงเป็นการ
ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามรูปแบบท่ีสอง ซ่ึงถือวา่เป็น
การเพิกถอนค าอนุญาตเดิมไปโดยอตัโนมติั”  

ท่านฐานิสฺสโรสรุปว่า “ในกรณีท่ีภิกษุณีสงฆ์ท่ีมีมา
แต่ดั้ งเดิมส้ินสุดลง จุลวรรค ขอ้ Cv X.17 จึงเป็นบญัญติัท่ี
ก าหนดวา่พระภิกษุใหก้ารอุปสมบทแก่สตรีมิได”้   
ดงันั้น ตามความคิดเห็นของท่านฐานิสฺสโร เม่ือภิกษุณีสงฆ์

ไดสู้ญส้ินไปแลว้ จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้พระภิกษุจะให้การอุปสมบทแก่
สตรีท่ีขอบวช  เหตุผลก็คือ ขอ้บญัญติัแรก (Cv X.2) ท่ีทรงประทาน
อนุญาตให้กระท าการอุปสมบทไดน้ั้นไดถู้กถอนไปโดยปริยายเม่ือมี
การก าหนดขอ้บญัญติัประการท่ีสอง (Cv X.17)  ขอ้โตแ้ยง้ของท่าน
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วินิจฉัยจากหลกัการทางกฎหมายโดยทัว่ไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตามหลกัของพระวนิยั ซ่ึงคือ ขอ้บญัญติัท่ีพระพุทธองคท์รงบญัญติัข้ึน
หลังสุดเก่ียวกับกรณีใดกรณีหน่ึงนั้นให้ถือว่ามีผลใช้ได้และต้อง
ปฏิบติัตาม   

พระพรหมคุณาภรณ์ (2013: 58f) แสดงความคิดเห็นท่ีคลา้ย
กบัของทา่นฐานิสฺสโรดงัน้ี    

“เม่ือพระพุทธเจ้าทรงบญัญติัสิกขาบทอนัใด แล้ว
ต่อมาทรงแกไ้ขสิกขาบทนั้น...ก็ตอ้งยึดถือสิกขาบทท่ีบญัญติั
ล่าสุด โดยไม่จ  าเป็นตอ้งระบุว่า สิกขาบทท่ีบญัญติัไวก่้อน
หนา้ถูกเพิกถอน  อนัน้ีเป็นมาตรฐานทัว่ไปของพระวนิยั”   

ท่ าน เ จ้ า คุณได้อ ธิบ า ย เพิ่ ม เ ติ มว่ า  “เห ตุผล ท่ี
พระพุทธเจา้ไม่ไดเ้พิกถอนค าอนุญาตท่ีวา่ให้ภิกษุอุปสมบท
ภิกษุณีนั้นไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใด กล่าวคือ ยงัจ าต้องให้
ภิกษุสงฆก์ระท าการอุปสมบทภิกษุณีอยู”่  

ท่านเจา้คุณ (2013: 71) เสริมวา่ “ทีน้ีถา้จะอา้งวา่ ค  า
อนุญาตให้ภิกษุอุปสมบทภิกษุณีฝ่ายเดียวมีความชอบธรรม
มาโดยตลอด  แต่ในช่วงท่ีพระพุทธองค์ยงัทรงมีชีวิตอยู่ก็
น่าจะมีการอุปสมบทโดยภิกษุแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ก็ไม่
ปรากฏว่ามี  ท าไมล่ะ  เพราะว่าเม่ือพระองค์ทรงบัญญัติ
ขอ้บญัญติัขอ้ท่ีสอง ภิกษุก็ปฏิบติัตาม และเลิกปฏิบติัตามขอ้
แรกไป”   
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กล่าวโดยสรุปคือ ทั้ ง  พระพรหมคุณาภรณ์ และ ท่าน           
ฐานิสฺสโร ไดส้รุปว่า ขอ้บญัญติัท่ีทรงบญัญติัข้ึนก่อนจะถูกเพิกถอน
ไปโดยปริยายเม่ือมีการบญัญติัใหม่ตามมา  การตีความของพระพรหม
คุณาภรณ์และท่านฐานิสฺสโรเห็นได้ชัดว่า มาจากวิจารณญาณตาม
หลกัการแห่งความคงเส้นคงวาและการใชเ้หตุผล ซ่ึงตรงกบัหลกัการ
พื้นฐานของพระวินัยท่ีว่า ข้อบัญญัติเก่ียวกับกรณีใดๆ ท่ีเพิ่มเติม
ภายหลังจะเป็นข้อปฏิบติัโดยชอบธรรม  วินิจฉัยอนัมีรากฐานจาก
หลกัการแห่งความคงเส้นคงวาของพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงทั้งสองรูปน้ี
เป็นค าตอบว่า เหตุใดขอ้สรุปของทั้งสองท่านจึงได้รับการยึดถือว่า
เป็นค าตดัสินขั้นสุดทา้ยต่อกรณีอุปสมบทภิกษุณีมาเป็นเวลานาน  
 
ประเด็นด้านพระวนัิย: บริบทล าดับเหตุการณ์   

พึงสังเกตว่า การอภิปรายพระวินัยทั้งสองประการท่ีผ่านมา
ไม่ไดพ้ิจารณาบริบทล าดบัเหตุการณ์ร่วมดว้ย  โดยหลกัการแลว้ พระ
วนิยัมีลกัษณะเป็นกฎหมายท่ีมาจากบรรทดัฐานค าพิพากษาเหตุการณ์   
ขอ้บญัญติัหลายประการท่ีปรากฏในพระวินยัลว้นเป็นพุทธบญัญติัท่ี
พุทธองคท์รงก าหนดข้ึนเม่ือมีสถานการณ์หน่ึงๆ เกิดข้ึน (ยกเวน้เพียง
ครุธรรมเท่านั้น)  การศึกษาถึงความส าคญัของขอ้บญัญติัใดก็ตามจึง
ควรพิจารณาเหมือนกับพิจารณากฎหมายท่ีมาจากบรรทัดฐานค า
พิพากษาของศาล  นั่นคือ จ าต้องมีการตรวจสอบถึงบริบทล าดับ
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เหตุการณ์ ซ่ึงบริบทล าดบัเหตุการณ์จะช้ีถึงขอบเขตการบงัคบัใช้ของ
บญัญติัขอ้นั้นๆ   

ผูเ้ขียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบริบทดงักล่าว จึงขอ
กล่าวคร่าวๆ ถึงความเป็นมาของขอ้บญัญติัทั้งสองประการน้ี  อน่ึง 
ผูเ้ขียนมิไดพ้ยายามจะสร้างเร่ืองข้ึนมาใหม่จากขอ้มูลต่างๆ และมิได้
พยายามระบุช้ีว่า เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร  วตัถุประสงค์ของ
ผูเ้ขียนคือ เพียงสรุปส่ิงท่ีพระวินัยฉบบับาลีน าเสนอว่าเป็นบริบท
ล าดบัเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การบญัญติัขอ้บญัญติัทั้งสองขอ้  อนัไดแ้ก่ 
จุลวรรค Cv X.2 และ Cv X.17 

จุลวรรค Cv X.2 ไดรั้บการบญัญติัหลงัจากการเล่าเร่ืองราววา่
พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีรูปแรกอย่างไร  
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือพระนางน้อมรับครุธรรมแปดประการ หรือ 
“หลกัธรรมท่ีพึงเคารพ” โดยครุธรรมขอ้ท่ี 6 กล่าวถึงการอุปสมบท
ภิกษุณี ดงัขอ้ความต่อไปน้ี   

“สิกขมานาท่ีรักษาอนุธรรม 6 มาแลว้ 2 ปี ควรจะขอ
อุปสมบทจากสงฆส์องฝ่าย” เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิต 
สิกฺขาย สิกฺขมานาย อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทา ปริเยสิตพฺพา  
หลงัจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีไดเ้ป็นภิกษุณีโดยการรับ

ครุธรรม 8 ประการ พระนางไดทู้ลถามพระพุทธเจา้วา่    
“พระพุทธเจา้ขา้ แล้วขา้พเจา้ควรด าเนินการเช่นไรต่อกลุ่ม

สตรีศากยะเหล่านั้น” กถาห ํภนฺเต อิมาสุ สากิยานีสุ ปฏิปชฺชามีติ  
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พระนางทรงถามถึงแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มสตรี
ศากยะจ านวน ๕๐๐ คนท่ีติดตามพระนางมาโดยมีความปรารถนาท่ีจะ
บวชเป็นภิกษุณี    พระพุทธเจา้ทรงตอบค าถามน้ีด้วยการบญัญติัจุล
วรรค Cv X.2 ข้ึน ซ่ึงก าหนดใหพ้ระภิกษุแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผูจ้ดัการ
อุปสมบทใหแ้ก่สตรีผูข้อบวช   

เม่ือพิจารณาถึงความเป็นมาของขอ้บญัญติัประการแรกท าให้
เขา้ใจอย่างชดัเจนว่า ตามบริบทล าดบัเหตุการณ์ของการบญัญติัพระ
วินัยข้อน้ี พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ตั้ งแต่เร่ิมแรกให้มีการ
อุปสมบทภิกษุณีโดยสงฆ์สองฝ่าย  ซ่ึงเห็นได้อย่างชัดเจนจากพุทธ
บญัญติัเก่ียวกบัครุธรรมขอ้ท่ี ๖  

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีไดน้อ้มรับเอาขอ้บญัญติัน้ีรวมทั้ง
ครุธรรมขอ้อ่ืนๆ และโดยวิธีการน้ี พระนางไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุณี  
ทวา่ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีเพียงรูปเดียว จึงท าให้ท่าน
ไม่สามารถปฏิบติัตามครุธรรมขอ้ท่ี ๖ ได ้ดว้ยไม่มีภิกษุณีรูปอ่ืนๆ ท่ี
จะรวมตัวกันให้ครบจ านวนองค์ประชุมตามท่ีบัญญัติไวเ้พื่อการ
อุปสมบท  เน่ืองจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ครุธรรมขอ้ท่ี ๖ ได ้พระนางจึงเขา้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจา้ถึงการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มสตรีศากยะท่ีติดตามพระนางมา 
พระพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุเพียงฝ่ายเดียวสามารถ
อุปสมบทภิกษุณีได ้ 

Toshiba
Textbox
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ดังนั้น ข้อบญัญติัประการแรก (Cv X.2) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ขอ้บญัญติัสองประการท่ีหยิบยกข้ึนมาอภิปรายน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
ชัดเจนมาก  นั่นคือ เป็นข้อบัญญัติอันเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีการ
อุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์เป็นวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
ดงัท่ีระบุไวใ้นครุธรรมขอ้ท่ี ๖   อย่างไรก็ตาม ขอ้บญัญติัดงักล่าวจะ
ปฏิบติัไม่ไดห้ากไม่มีภิกษุณีสงฆ์ด ารงอยู ่ ในสถานการณ์เช่นน้ี พระ
พุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์เป็นผูอุ้ปสมบทแต่เพียงฝ่าย
เดียว  พระพุทธเจา้ได้ทรงบญัญติัขอ้บญัญติัประการน้ีหลงัจากท่ีได้
ทรงบญัญติัครุธรรมขอ้ท่ี ๖ ซ่ึงหมายความว่า หลงัจากท่ีพระองค์ทรง
แสดงพระประสงค์ให้ด าเนินการอุปสมบทภิกษุณีโดยสงฆ์สองฝ่าย
มากกวา่สงฆฝ่์ายเดียว  

ขอ้บญัญติั Cv X.2 ไดรั้บการบญัญติัในพระวินยัหลงัจากพระ
นางมหาปชาบดีโคตมีได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณี   หลังจาก
ขอ้บญัญติั Cv X.2 แล้ว พระวินัยก็มีบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์หลังจาก มีการประ ดิษฐานภิกษุ ณีสงฆ์ แล้ว   อา ทิ 
พระพุทธเจา้ทรงอธิบายใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีวา่ พระนางและ
ภิกษุณีท่ีเพิ่งไดรั้บการอุปสมบทตอ้งปฏิบติัตามสิกขาบทท่ีทรงบญัญติั
ส าหรับทั้ งภิกษุและภิกษุณี รวมทั้ งสิกขาบทท่ีบัญญัติข้ึนส าหรับ
ภิกษุณีเท่านั้น (Cv X.4)  

ตามบริบทล าดบัเหตุการณ์ของการบญัญติัพระวินยัขอ้บญัญติั 
Cv X.17 ไดรั้บการบรรจุในพระวินยัเม่ือสตรีท่ีตอ้งการอุปสมบทรู้สึก
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อายท่ีจะต้องถูกภิกษุซักถามถึงความเหมาะสมของผู ้ท่ีจะรับการ
อุปสมบท  โดยตามขั้นตอนมาตรฐานการอุปสมบทส าหรับทั้งบุรุษ
และสตรี พระอุปัชฌายต์อ้งสอบถามให้แน่ชัดว่า ผูท่ี้ประสงค์จะรับ
การอุปสมบทนั้นไม่มีความผิดปกติทางเพศ  ในบริบทสังคมสมัย
โบราณ สตรียอ่มรู้สึกอบัอายท่ีจะตอ้งตอบค าถามในลกัษณะน้ีต่อหนา้
พระภิกษุ  

ในการจัดการกับปัญหาน้ี ข้อบัญญัติประการท่ีสองท่ีได้
กล่าวถึงในเบ้ืองตน้จึงไดรั้บการบญัญติัข้ึน  ตามขอ้บญัญติัจุลลวรรค 
Cv X.17 การซักถามสตรีท่ีตอ้งการอุปสมบทจึงมอบหมายให้เป็น
หน้าท่ีของภิกษุณี  ภิกษุณีสงฆ์พึงอุปสมบทให้ก่อน เม่ือด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายภิกษุสงฆ์ท าการอุปสมบทให้
ต่อไป   ขอ้บญัญติัท่ีสองน้ีก าหนดข้ึนในสถานการณ์ท่ีมีภิกษุณีสงฆ์
ด ารงอยู่ โดยวตัถุประสงค์ของข้อบญัญติัขอ้น้ีคือเพื่อให้ด าเนินการ
อุปสมบทภิกษุณีได้โดยไม่ท าให้สตรีผูข้อบวชรู้สึกอบัอายโดยไม่
จ  าเป็น    

การใชถ้อ้ยค าในจุลลวรรค Cv X.17 ไม่สนบัสนุนฐานคติของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ีกล่าววา่ จุลลวรรค Cv X.2 ไม่
สามารถเพิกถอนได้ เพราะ “ในการอุปสมบทภิกษุณีจ าเป็นต้องมี
พระภิกษุ”   ขอ้ความในจุลลวรรค Cv X.17 ระบุชดัเจนว่า สตรีผูข้อ
บวชควรไดรั้บ “การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์” ซ่ึงขอ้บญัญติัน้ีสมบูรณ์
ในตวัเองและไม่จ  าเป็นต้องมีข้อบญัญติัประการอ่ืนๆ มาประกอบ
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เพื่อให้ขอ้บญัญติัประการน้ีมีผลบงัคบัใช้   กล่าวคือ หากแมน้เราจะ
สมมติวา่ พระพุทธองคไ์ม่เคยทรงบญัญติั Cv X.2 บทบญัญติั Cv X.17 
ก็ยงัคงมีผลการบงัคบัใช้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ได้รับการกระทบแต่
อยา่งใด  ดว้ยยงัเป็นท่ีชดัแจง้วา่ พระภิกษุจะตอ้งเป็นผูอุ้ปสมบทสตรีผู ้
ขอบวช หลังจากสตรีเหล่านั้นได้รับการอุปสมบทโดยภิกษุณีแล้ว   
อนัท่ีจริง การท่ีพระพุทธเจา้ได้ทรงบญัญติัครุธรรมขอ้ท่ี ๖ พระองค์
ทรงแสดงชัดแจง้ว่า มีพระประสงค์ให้ภิกษุท าการอุปสมบทภิกษุณี  
เม่ือขอ้บญัญติัน้ีกระจ่างแจง้  จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบญัญติัขอ้บญัญติั
ใดเพื่อขยายความอีก  

หนา้ท่ีของจุลลวรรค Cv X.2 เนน้ไปท่ีการให้พระภิกษุท าการ
อุปสมบทสตรีผูข้อบวชในกรณีท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆ ์ซ่ึงเป็นสถานการณ์
ท่ีปรากฏเด่นชัดเม่ืออา้งอิงถึงบริบทล าดบัเหตุการณ์  ในทางตรงกนั
ข้าม หน้าท่ีของจุลลวรรค Cv X.17 เป็นการวางกฎเกณฑ์การ
อุปสมบทสตรีผูข้อบวชในกรณีท่ีมีภิกษุณีสงฆ์ด ารงอยู่ ซ่ึงก็ชัดเจน
เม่ืออา้งอิงถึงบริบทล าดบัเหตุการณ์ดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น ขอ้บญัญติัสอง
ประการน้ีมีความแตกต่างชดัเจนซ่ึงจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา  นัน่คือ 
ขอ้บญัญติัทั้งสองประการน้ีกล่าวถึงสองสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน
อยา่งมาก   

ข้อน้ีตรงกันข้ามกับฐานคติของพระพรหมคุณาภรณ์และ
ท่านฐานิสฺสโร กล่าวคือ สิกขาบทท่ีเรามีอยู่น้ีมิได้เป็นเพียงแค่กฎ
บัญญัติในยุคแรกท่ีภายหลังมีการปรับปรุงแก้ไข  หากแต่เรามี
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ข้อบัญญัติสองประการในหัวข้อท่ีเ ก่ียวเน่ืองกันแต่พิจารณาต่าง
ประเด็นกัน   น่ีจึงเป็นเหตุผลว่า ท าไมหลังจากมีการประดิษฐาน
ภิกษุณีสงฆแ์ลว้ในสมยัท่ีพระพุทธองคย์งัทรงมีพระชนมชี์พอยู ่ จึงไม่
มีการอุปสมบทภิกษุณีท่ีด าเนินการโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว  ทั้ งน้ี 
เน่ืองจาก ณ ห้วงเวลาหน่ึงๆ จะมีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นท่ีจะ
เกิดข้ึนได้คือ สถานการณ์ท่ีมีภิกษุณีสงฆ์ด ารงอยู่ ซ่ึงคณะสงฆ์ตอ้ง
ปฏิบติัตามจุลลวรรค Cv X.17  หรือสถานการณ์ท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆ์
ด ารงอยู ่ซ่ึงคณะสงฆต์อ้งปฏิบติัตามจุลลวรรค Cv X.2     

เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่ การฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆเ์ป็นไปไม่ไดน้ั้น
มีประวติัสืบต่อมาอยา่งยาวนานในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท  จึงขอ
ยกตวัอยา่งเพื่อช่วยให้ขอ้อภิปรายน้ีกระจ่างข้ึน  สมมติวา่ บุคคลหน่ึง
เดินทางจากบา้นไปท างานโดยใช้ทางหลวงท่ีเช่ือมต่อระหว่างเมือง
สองเมืองเป็นประจ า  และความเร็วท่ีเทศบาลไดก้ าหนดในการใชถ้นน
สายน้ีคือ ไม่เกิน ๑๐๐ ก.ม./ชม.   ต่อมาภายหลงั บุคคลน้ีได้ข่าวว่า 
เทศบาลไดอ้อกกฎอีกขอ้หน่ึงซ่ึงก าหนดความเร็วการใช้ถนนเส้นน้ี
เป็นไม่เกิน ๕๐ ก.ม./ชม.   

แมว้า่ขอ้ก าหนดอตัราความเร็วเดิมท่ี ๑๐๐ ก.ม./ชม. ยงัไม่ได้
มีการยกเลิกอยา่งชดัแจง้ เม่ือเขาถูกต ารวจจบัฐานขบัรถดว้ยความเร็ว 
๘๐ ก.ม./ชม. บุคคลผูน้ี้ก็ไม่สามารถโตแ้ยง้ได้ว่า ในวนันั้น เขาได้
ตดัสินใจท่ีจะขบัรถตามขอ้ก าหนดเดิมเก่ียวกบัอตัราความเร็วในการ
ขับรถ  เน่ืองจากเป็นไปไม่ได้ท่ีจะทึกทักเอาว่า อัตราความเร็วท่ี
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ก าหนดทั้งสองนั้นต่างก็ชอบดว้ยกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกนั  และผู ้
ขบัข่ีสามารถท่ีจะเลือกปฏิบติัตามอตัราความเร็วใดความเร็วหน่ึงก็ได ้ 
ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากอัตราความเร็วท่ีก าหนดข้ึนมาภายหลังนั้ นเป็น
ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตาม   

อย่างไรก็ดี สถานการณ์จะเปล่ียนไปมากพอควร หากการ
ตรวจสอบลงลึกในรายละเอียดมากข้ึนปรากฏว่า การจ ากดัความเร็ว
โดยเทศบาลในคร้ังท่ีสองนั้นไม่ไดติ้ดประกาศไวบ้นทางหลวง แต่ติด
ไวใ้นเมือง  การจ ากดัความเร็วน้ีจึงหมายถึงการจราจรในตวัเมืองซ่ึง
เป็นท่ีท่ีบุคคลผูน้ี้ท  างานอยู่ แต่มิได้ครอบคลุมถึงการจราจรบนทาง
หลวงซ่ึงเป็นเส้นทางไปสู่เมืองน้ี   ในกรณีเช่นนั้น อตัราความเร็วท่ี
ก าหนดข้ึนทั้งสองอตัราจึงต่างชอบดว้ยกฎหมายในห้วงเวลาเดียวกนั
ได ้ นัน่คือ ในขณะท่ีขบัอยู่บนทางหลวง อตัราความเร็วก็ยงัคงจ ากดั
ไม่เกิน ๑๐๐ ก.ม./ชม.  แต่เม่ือออกจากทางหลวงและขบัรถเขา้มาใน
เมืองไปท่ีท างาน บุคคลตอ้งปฏิบติัตามอตัราความเร็วท่ีจ  ากดัไม่เกิน 
๕๐ ก.ม./ชม.   

โดยนยัเดียวกนั จุลลวรรค Cv X.2 และ Cv X.17 ต่างมีผล
บงัคบัใช้ทั้งคู่  โดยจุลลวรรค Cv X.17 ท่ีบญัญติัตามมามิไดเ้ป็นการ
ยกเลิกขอ้บญัญติั Cv X.2  ซ่ึงเทียบได้กบัการท่ีประกาศจ ากดัอตัรา
ความเร็วในเมืองมิไดย้กเลิกการก าหนดความเร็วบนทางหลวง  กฎทั้ง
สองขอ้มีผลบงัคบัใช้ทั้งคู่ในห้วงเวลาเดียวกัน เน่ืองจากใช้กบัสอง
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั   
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กล่าวโดยสรุปคือ ความเช่ือท่ีสืบทอดต่อกนัมาว่า ตามพระ
วนิยัทางฝ่ายเถรวาท  เราไม่อาจฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆซ่ึ์งไดส้าบสูญไปแลว้
นั้น น่าจะมาจากการพิจารณาขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งโดยปราศจากการ
พิจารณาถึงความเป็นมาของกฎระเบียบดังกล่าว  หากได้ศึกษา
ขอ้บญัญติัในบริบทล าดับเหตุการณ์ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ภิกษุสงฆ์
สามารถฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์ซ่ึงได้สาบสูญไปแล้วได้  ตราบเท่าท่ีภิกษุ
สงฆไ์ม่ไดส้าบสูญไปดว้ย   

ท่าน เจตวนั สยาดอ (Jetavan Sayadaw 1949) กล่าวไวว้า่  
“รับสั่งของพระผูมี้พระภาคเจ้าท่ีว่า 'ภิกษุทั้งหลาย 

เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีได'้ นั้นหมายถึง
...อดีตกาลสมยัท่ียงัไม่มีภิกษุณีสงฆ ์ อนาคตกาลโดยจ ากดัวา่ 
จะตอ้งเป็นห้วงเวลาท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆ์ด ารงอยู่แล้ว และใน
ปัจจุบนักาลโดยจ ากดัวา่ เป็นยคุท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆด์ ารงอยู”่  

ท่าน เจตวนั สยาดอ อธิบายเสริมว่าพระพุทธองค์
ทรงทราบว่า “ในยามท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆ์ด ารงอยู่แลว้ จะเป็น
สถานการณ์ท่ีพุทธบญัญติั [ท่ีไดใ้ห้ไว]้ กบัภิกษุสงฆ์ [จะได้
น าออกมาปฏิบติั] จะเกิดข้ึน  พระพุทธองคไ์ดว้างระเบียบไว้
วา่...สตรีสามารถรับอุปสมบทไดโ้ดยภิกษุสงฆ ์ นัน่คือ 'ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหท้่านอุปสมบทภิกษุณีได'้”   
จะเห็นไดช้ดัวา่ การตีความท่ีท่าน เจตวนั สยาดอ น าเสนอนั้น

เป็นการไตร่ตรองพระวินัยฉบบับาลีท่ีเท่ียงตรงมากกว่าการตีความ
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โดยพระพรหมคุณาภรณ์และท่านฐานิสฺสโร  ข้อสรุปท่ีได้จากการ
พิจารณาตรวจสอบบริบทล าดบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บญัญติัทั้ง
สองประการน้ีอย่างดีพอคือ การฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์ท่ีไดสู้ญส้ินไปให้
กลับมาใหม่ได้โดยการอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวนั้น
เป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอน  
 
ภิกษุณสีงฆ์: ความชอบในการฟ้ืนฟู  

พระพรหมคุณาภรณ์ (2014: 71) มีความกงัขาดว้ยเช่นกนัว่า 
การท่ีสตรีจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีนั้นจะเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 
โดยท่านไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่     

“การอุปสมบทเป็นภิกษุณีอาจจะท าให้สตรีต้อง
เผชิญกบัอุปสรรคมากกว่าเดิม เพราะว่าเม่ืออุปสมบทเป็น
ภิกษุณีแลว้ก็ตอ้งถือศีล ๓๑๑ ขอ้  ขอให้ลองถือศีล ๓๑๑ ขอ้
ในสังคมไฮเทคยุคปัจจุบนัดูสิ  จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพิ่ม
ตามมาหรืออย่างไร”  “ในสภาพสังคมและวิถีชีวิตในยุคน้ี 
การรักษาศีล ๓๑๑ ข้อจะกลายเป็นส่ิงขดัขวางสตรีท่ีได้รับ
การอุปสมบท”  
เป็นความจริง ท่ีว่าการรักษาศีลท่ีมีวิวฒันาการในสังคมท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างจากสังคมของเราและเป็นสังคมท่ีด ารงอยูก่วา่สองพนั
ห้าร้อยปีท่ีแล้วเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย แต่ก็เป็นส่ิงท่ีพระภิกษุตอ้งเผชิญอยู่
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ดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงก็อาจจะมีคนสงสัยวา่ แลว้น่ีไม่เป็นการเพิ่มปัญหาต่อ
ผูช้ายท่ีตอ้งการอุปสมบทเป็นภิกษุดอกหรือ   

จุดท่ีน่าสังเกตอีกประการหน่ึงก็คือ ข้อโต้แยง้ต่อต้านการ
ฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆท่ี์ถูกหยิบยกข้ึนบ่อยคร้ังเหมือนจะทึกทกัเอาวา่ การ
ฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์เป็นการปฏิเสธผูห้ญิงท่ีถือศีลแปดหรือศีลสิบซ่ึง
ก่อก าเนิดข้ึนในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาสายเถรวาท  สตรี
เหล่าน้ีคือ แม่ชีในไทย  ตีละฉ่ินในพม่า และทศศีลมาตาในศรีลงักา 
ตลอดจนศีลธาราในโลกตะวนัตก    ความปรารถนาท่ีจะฟ้ืนฟูภิกษุณี
สงฆ์ไม่ไดด้ าเนินการเพื่อแทนท่ีรูปแบบของการบวชสตรีในประเทศ
ต่างๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  ไม่มีเหตุผลใดแสดงว่า  รูปแบบการบวชทั้ง
สองน้ีไม่สามารถด ารงอยูเ่คียงคู่กนัได ้  ประเด็นไม่ไดอ้ยูท่ี่การลม้เลิก
หรือปฏิเสธส่ิงท่ีมีอยู่แลว้  แต่เป็นเร่ืองของการอนุเคราะห์สตรีให้มี
ทางเลือกว่าจะต้องการเป็นแม่ชีถือศีลแปดหรือศีลสิบ  หรือว่าจะ
อุปสมบทเป็นภิกษุณี   

ปัจจุบนั  ผูช้ายบางคนในประเทศพุทธศาสนาสายเถรวาทก็
เลือกท่ีจะไม่เป็นพระภิกษุ  แต่เลือกท่ีจะใช้ชีวิตถือเพศพรหมจรรย ์
บางคร้ังดว้ยการเป็นอนาคาริก (หรือท่ีเรียกวา่ “ผา้ขาว” ในสายวดัป่า
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย --- ผู ้แปล) ซ่ึงการถือศีล
พรหมจรรย์นั้ นก็ด า เ นินอยู่ คู่ กับการเ ป็นพระภิกษุ   และตาม
สภาพการณ์จริงแลว้ อนาคาริกมกัจะใชชี้วิตอยา่งใกลชิ้ดกบัพระภิกษุ
ในวดั   ในลกัษณะเดียวกนั  ทางเลือกท่ีจะเป็นแม่ชีถือศีลแปดหรือศีล
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สิบก็อาจจะยงัคงเป็นท่ีสนใจของสตรีส่วนหน่ึงในประเทศท่ีนับถือ
พุทธศาสนาสายเถรวาท   อย่างไรก็ดี  น่ีไม่ไดห้มายความว่า ควรตดั
ทางเลือกแห่งการอุปสมบทของสตรีท่ีพร้อมเป็นภิกษุณีออกไป   

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักบวชหญิงท่ีรักษาศีลแปด
หรือศีลสิบนั้นเป็นส่ิงส าคญัมาก และเป็นภารกิจท่ีน่าสรรเสริญซ่ึง
สมควรจะได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริง   กระนั้น ความพยายาม
ดงักล่าวก็จะยงัไม่เพียงพอท่ีจะเติมเต็มความปรารถนาของผูห้ญิงท่ี
ต้องการจะอุปสมบทเป็นภิกษุณี   นอกเหนือความพยายามในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตดังกล่าว ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องฟ้ืนฟูการ
อุปสมบทภิกษุณีควบคู่กนัไป   หากแมน้มีสตรีผูถื้อศีลแปดและศีลสิบ
ในประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาสายเถรวาทไม่ตอ้งการจะบวชเป็น
ภิกษุณี โดยหลักการแล้ว ส่ิงน้ีก็ไม่ควรน าไปเป็นเหตุละเวน้การ
พิจารณาความตอ้งการฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์ด้วยเพียงเพราะมีบางคนไม่
ประสงคจ์ะบวชเป็นภิกษุณี   

อนัท่ีจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศศรีลงักาสะทอ้นให้เห็นวา่ ทศ
ศีลมาตาจ านวนพอควรท่ีก่อนหน้าน้ีไม่มีความสนใจท่ีจะเป็นภิกษุณี
ไดเ้ปล่ียนใจเม่ือมีโอกาสอุปสมบทและไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว   
นอกจากน้ี  ภิกษุณีท่ีเกิดข้ึนใหม่ในประเทศศรีลงักายงัไดรั้บความนบั
ถือจากฝ่ายฆราวาส  และไดป้ฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดย
ตอบสนองต่อความตอ้งการจ าเป็นของฆราวาส   จึงกล่าวไดว้่า แทบ
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ไม่มีเหตุผลใดท่ีควรแก่การน ามาคดัแยง้ว่า  การฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆเ์ป็น
ส่ิงไม่จ  าเป็นหรือจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใดต่อสังคมในวงกวา้ง   
 
พุทธทศันะต่อภิกษุณสีงฆ์  

ความคิดเห็นท่ีว่าควรหลีกเล่ียงการฟ้ืนฟูภิกษุณีสงฆ์น่าจะมา
จากฐานคติท่ีได้จากเร่ืองเล่าเก่ียวกบัการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ใน
พระวนิยั   อารัมภบทสู่การบญัญติัครุธรรมระบุวา่ พระพุทธเจา้ไดท้รง
ไม่อนุญาตให้พระนางปชาบดีและเหล่าสตรีศากยะท่ีติดตามพระนาง
ไดอุ้ปสมบท    

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงนยัยะของเร่ืองราวดงักล่าวน้ี เราจกัตอ้งศึกษา
เปรียบเทียบขอ้ความส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจากพระวินยัของฝ่ายเถรวาทกบั
พระวินยัในพระพุทธศาสนาในนิกายอ่ืนๆ เพราะในช่วงเวลาของการ
ถ่ายทอดพระธรรมวินัยด้วยมุขปาฐะวิธี ค  าสอนบางส่วนอาจขาด
หายไปได ้ 

ความเป็นไปไดท่ี้ค าสอนบางส่วนอาจตกหล่นสูญหายเห็นได้
จากกรณี ฉัพพิโสธนสูตร ซ่ึงอยู่ใน มัชฌิมนิกาย อนัเป็นพระสูตรว่า
ดว้ย “พระสูตรเร่ืองความบริสุทธ์ิ ๖ ประการ”  แมมี้การกล่าวถึงอยา่ง
ชัดเจนถึงขอ้ธรรม ๖ ประการตามหัวขอ้ของพระสูตรน้ี แต่ในพระ
สูตรกลบัอธิบายความบริสุทธ์ิแห่งอรหตัผลเพียง ๕ ประการ  ในอรรถ
กถา มีค าอธิบายท่ีหลากหลายถึงความไม่สอดคลอ้งกนัน้ี ประการหน่ึง
คือ ผูถ่้ายทอดค าสอนดว้ยมุขปาฐะชาวอินเดียมีความเห็นว่า จิตของ
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พระอรหันต์ในด้านการละวางจากอาหาร ๔ (๑. กวฬิงการาหาร 
อาหารคือค าขา้ว ๒. ผสัสาหาร อาหารคือผสัสะ ๓. มโนสัญเจตนา
หาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ) 
ควรรวมเขา้กบัความบริสุทธ์ิห้าประการท่ีกล่าวไวใ้นพระสูตรน้ี (Ps 
IV 94 ตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบั MN 112).   

การศึกษาเปรียบเทียบกบัค าสอนท่ีบนัทึกใน มัธยามาคม จะ
แสดงให้เห็นว่า น่ีคือการแก้ปัญหาจริงๆ   คมัภีร์มธัยามาคมเป็นค า
สอนท่ีน าไปจีนจากอินเดียเพื่อแปลเป็นภาษาจีน   นอกจากความ
บริสุทธ์ิหา้ประการท่ีแสดงไวใ้น ฉัพพิโสธนสูตร แลว้  ยงัมีการแสดง
หวัขอ้ธรรมเหมือนๆ กนั เร่ืองอาหาร ๔ วา่เป็นความบริสุทธ์ิประการ
ท่ี ๖ (T I 732b)   

จากการศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอสันนิษฐาน
ไดว้า่ ช่วงใดช่วงหน่ึงของการถ่ายทอดค าสอนดว้ยมุขปาฐะจากอินเดีย
ไปสู่ศรีลงักา หัวขอ้ธรรมเร่ืองความบริสุทธ์ิประการท่ีหกไดต้กหล่น
หายไป  โดยผูถ่้ายทอดค าสอนชาวอินเดียยงัทราบดีว่าพระสูตรฉบบั
สมบูรณ์มีหัวขอ้ธรรมความบริสุทธ์ิประการท่ี ๖ รวมอยู่ แต่เม่ือค า
สอนไปถึงศรีลงักา สาระในพระสูตรส่วนน้ีก็หายไป  กรณีของ ฉัพพิ
โสธนสูตร น้ีแสดงให้เห็นว่า เน้ือหาสาระบางส่วนในพระไตรปิฎก
ฉบบัภาษาบาลีสามารถตกหล่นสูญหายไปไดใ้นระหวา่งการถ่ายทอด
ดว้ยวธีิมุขปาฐะ   
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การยดึถือเพียงแต่การถ่ายทอดค าสอนดว้ยวิธีมุขปาฐะปรากฏ
ปัญหาให้เห็นไดช้ดัในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลีเอง   สันทกสูตร
ช้ีใหเ้ห็นวา่ มุขปาฐะวธีิอาจจะมีการรับฟังมาดีหรืออาจจะไม่ดี ผลก็คือ 
อาจจะมีบางส่วนท่ีเป็นจริง แต่บางส่วนก็ไม่จริง (MN 76)  นอกจากน้ี 
จังกีสูตร ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเช่ือถือของมุขปาฐะวิธีและได้
ช้ีแนะว่า หากบุคคลใดปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความจริงแล้ว ไม่
สมควรยึดเอาทศันคติท่ีอิงมุขปาฐะวิธีโดยอา้งว่า ส่ิงน้ีๆ เป็นจริง และ
ส่ิงอ่ืนเป็นเทจ็ทั้งส้ิน (MN 95)  

ดงันั้น การพิจารณาขอ้ความในพระสูตรแบบคู่ขนานจึงเป็น
การค านึงถึงลักษณะธรรมชาติของมุขปาฐะวิธีอย่างถูกตอ้งรวมถึง
ความเป็นไปไดท่ี้วิธีการน้ีอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนได ้ดงัท่ีปรากฏใน
สันทกสูตรและจงักีสูตร   หากตอ้งการพิจารณาขอ้บ่งช้ีจากพระสูตร
บาลีเหล่าน้ีอย่างถูกตอ้ง เราตอ้งยอมรับตามหลกัการถึงความเป็นไป
ไดว้่า บางคร้ัง บางส่วนของขอ้ความท่ีบนัทึกในพระปิฎกฉบบัภาษา
บาลีอาจไม่สมบูรณ์เน่ืองมาจากมีขอ้ความสูญหายไป    

เม่ือพิจารณาโดยหลักการถึงความเป็นไปได้ข้างต้น การ
กลบัไปศึกษาประวติัการประดิษฐานภิกษุณีสงฆใ์นพระวินยัฉบบับาลี
ใหม่ท าให้ตระหนักว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจซับซ้อนกว่าท่ีเห็น  
หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงปฏิเสธการขออุปสมบทของพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีแลว้ พระนางและเหล่าสตรีศากยะก็ไดป้ลงผมและ
ครองจีวร   
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อรรถกถาฉบับบาลีระบุว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้
บรรลุโสดาปัตติผลก่อนแลว้ (Dhp-a I 115) จึงไม่น่าเช่ือวา่ บุคคลผู ้
เป็นโสดาบันจะฝ่าฝืนค าสั่งของพระพุทธเจ้าอย่างเปิดเผยเช่นน้ี  
นอกจากน้ี เม่ือพระนางมหาปชาบดีโคตมีท่ีไดป้ลงผมและครองจีวร
แล้วเข้ามาหาพระอานนท์ พระอานนท์ได้กล่าวถึงสภาพร่างกายท่ี
อ่อนเพลียหลงัจากการเดินทางของพระนาง  แต่ไม่ปรากฏขอ้ความ
ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการปลงผมและการถือครองจีวรของพระนางเลย (Cv 
X.1)   

ค าตอบของปริศนาน้ีอาจหาได้จากการอ่านเร่ืองเล่าของ
เหตุการณ์เดียวกนัน้ีในพระวินัยฉบบัอ่ืนๆ โดยค านึงว่า อาจมีสาระ
บางส่วนท่ีหายไปในระหว่างการถ่ายทอดค าสอนดว้ยมุขปาฐะวิธี  มี
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัอภิปรายน้ีบนัทึกในพระปิฎกของ
สามนิกาย คือ นิกายมหิศาสกะ นิกายสรวาสติวาท และนิกายมูลสรวา
สติวาท   พระปิฎกเหล่าน้ีเป็นคมัภีร์จากอินเดียและน าไปจีนเพื่อท า
การแปล   นอกจากฉบบัแปลภาษาจีนแล้ว ในหมวดพระวินัยของ
คมัภีร์ มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ มีขอ้ความท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงบนัทึกใน
คมัภีร์ภาษาสันสกฤตฉบบัไม่สมบูรณ์ และในคมัภีร์ฉบบัแปลภาษา
ทิเบตดว้ย 

พระคมัภีร์ขา้งตน้บนัทึกไวว้า่  เม่ือพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เข้ามากราบทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า  พระองค์มิได้ทรง
อนุญาตจริง แต่พระองค์เสนอหนทางอ่ืนให้กบัพระนาง คือ พระนาง
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สามารถท่ีจะปลงผมและครองจีวร (แปลใน Analayo 2011: 287f) แต่
พระนางตอ้งอาศยัอยู่ในสถานท่ีท่ีปลอดภยั ซ่ึงก็คือ พระราชวงัของ
พระนางแทนการธุดงคท์่องเท่ียวไปในอินเดียในฐานะผูส้ละเรือน   

มุมมองท่ีได้จากการศึกษาเปรียบเทียบเปล่ียนสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไปมากทีเดียว  กล่าวคือ แทนท่ีพระองค์จะทรงไม่เห็นดว้ยใน
หลกัการกบัการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ ์ พระองคท์รงเสนอทางเลือก
อ่ืนให้  ทางเลือกน้ีท่ีทรงเสนอน้ีเสมือนเป็นการแสดงถึงความเป็น
ห่วงใยของพระองคว์า่  เน่ืองจากในขณะนั้นยงัเป็นช่วงแรกๆ ของการ
ก่อตั้งพระศาสนา  การขาดเสนาสนะอนัเหมาะสมรวมถึงสภาวะการ
ด ารงชีพท่ีแร้นแคน้ของผูส้ละเรือนอาจจะเป็นส่ิงท่ียากล าบากเกินไป
ส าหรับพระนางมหาปชาบดีโคตมีและเหล่าผูติ้ดตาม  

อนัท่ีจริง พระวินยัฉบบัของฝ่ายเถรวาทมีบนัทึกว่า  มีภิกษุณี
ถูกข่มขืนกระท าช าเรา (เช่นใน Mv I.67)  จึงเห็นได้ชดัเจนว่า ใน
อินเดียสมยัโบราณ การท่ีสตรีจะใช้ชีวิตนักบวชเป็นเร่ืองอนัตราย  
สถานการณ์ในยุคนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ในเอเชียใต ้และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัปัจจุบนัอยา่งชดัแจง้ โดยในประเทศเหล่าน้ี
ในยคุน้ี สตรีท่ีออกบวชสามารถคาดหวงัไดว้า่ การตดัสินใจเลือกชีวิต
ในเพศพรหมจรรยจ์ะไดรั้บการยอมรับ   

การท่ีพระนางมหาปชาบดีโคตมีและสตรีผูติ้ดตามจะออก
บวชในสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจเปรียบได้กับบ้านเรือนท่ีมีสตรี
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากและมีบุรุษจ านวนนอ้ย ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการบุก
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รุกของเหล่าโจรผูร้้าย (Cv X.1)  โอกาสท่ีจะถูกข่มขืนกระท าช าเราก็
คล้ายกับข้าวหรืออ้อย ท่ี สุกงอมซ่ึง ถูกโรคระบาดโจมตีอย่าง
กระทนัหนั  

ยอ้นกลบัไปท่ีเร่ืองเล่าในพระวนิยั  หากตั้งฐานคติวา่ พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีและเหล่าสตรีศากยะไดรั้บพุทธานุญาตอยา่งชดัแจง้
ให้ปลงผมและสวมจีวร  เร่ืองราวในล าดับต่อมาก็ด าเนินไปตาม
ครรลอง   ถึงตอนน้ี ก็เป็นท่ีเขา้ใจไดว้่า  ท าไมสตรีเหล่านั้นถึงปฏิบติั
เช่นนั้น  และท าไมเม่ือพระอานนท์เห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ปลงผมและครองจีวรจึงไมเ่อ่ยทกัแสดงความเห็นใดๆ   

ในสมัยพุทธกาล  บางค ร้ัง  จะ มีก ลุ่มฆราวาสติดตาม
พระพุทธเจา้เป็นช่วงๆ  (Mv VI.24)  เม่ือพิจารณาถึงธรรมเนียมปฏิบติั
น้ีแลว้ ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีพระนางมหาปชาบดีโคตมีและ
สตรีท่ีติดตามพระนางจะติดตามพระพุทธเจา้ดว้ยเช่นกนัดว้ยพยายาม
ท่ีจะแสดงให้เห็นว่า พวกนางมีความสามารถต่อสู้กับสภาพการ
ด ารงชีวิตของผูอ้อกบวชได ้  การกระท าดงักล่าวย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีพระ
พุทธองคจ์ะทรงหา้มปราม   เม่ือไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพของผูส้ละเรือนได ้จึงเป็นเหตุผลดว้ยวา่ เหตุใด
ในท่ีสุด พระพุทธเจา้จึงมีพุทธานุญาตให้สตรีเหล่าน้ีอุปสมบทเป็น
ภิกษุณี  

เพื่อแสดงว่า แนวทางใหม่ในการเขา้ใจความเป็นมาของการ
ประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์แนวทางน้ีมีเหตุผล จ าเป็นตอ้งศึกษาท าความ
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เขา้ใจหลกัการของ มหาปเทส ๔ (DN 16 และ AN 4.180)   หลกัการท่ี
ปรากฏใน มหาปเทสท้ังส่ี น้ีระบุว่า  ขอ้ความใดท่ียกเอาพระพุทธเจา้
ข้ึนมาอา้ง  จ  าเป็นตอ้งสอบทานกบัพระสูตรและพระวินยัเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจวา่  ค  ากล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัท่ีบนัทึกในพระสูตรและพระ
วินัย  ในประเด็นท่ีก าลังกล่าวถึงน้ี จ  าเป็นต้องท าการตรวจสอบว่า 
ขอ้ความอ่ืนๆ ในพระปิฎก กล่าวถึงพุทธทศันะท่ีมีต่อการประดิษฐาน
ภิกษุณีสงฆอ์ยา่งไร    ขอ้ความในพระปิฎกตอนอ่ืนๆ ไดส้นบัสนุนผล
การศึกษาเปรียบเทียบท่ีแสดงให้เห็นว่า การประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์
มิใช่เป็นส่ิงไม่พึงปรารถนาซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประสงค์หลีกเล่ียง
หรือไม่  

ลักขณสูตร ใน ฑีฆนิกาย ได้อธิบายว่า พระพุทธเจ้าทรงมี
ลกัษณะแห่งมหาบุรุษ ๓๒ ประการ (DN 30)  แต่ละลกัษณะก็สัมพนัธ์
กบัคุณธรรมและการกระท าในอดีตชาติ   ใตฝ่้าพระบาททั้งสองของ
พระองค์มีจกัรเป็นเคร่ืองหมายอนัแสดงวา่ พระองค์จะมีผูค้นจ านวน
มากห้อมลอ้มติดตามเป็นพุทธบริษทัส่ี   พุทธบริษทัส่ีท่ีว่าน้ีคือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระสูตรน้ี  แสดงให้
เห็นว่า นบัตั้งแต่ประสูติกาล พระพุทธองค์ทรงมีเป้าหมายท่ีจะก่อตั้ง
ภิกษุณีสงฆ์  จึงท าให้การมีอยู่ของภิกษุณีสงฆ์เป็นส่วนส าคญัท่ีขาด
ไม่ไดข้องพระศาสนา   

ปาสาทิกสูตร ในคมัภีร์ ฑีฆนิกาย ประกาศว่า ความสมบูรณ์
แห่งการด ารงชีวติสมณะตามค าสอนของพระพุทธเจา้นั้นจกัเห็นเป็นท่ี
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ประจกัษ์จากผลสัมฤทธ์ิแห่งพุทธบริษทัส่ีของพระองค์ ซ่ึงรวมถึง
ภิกษุณีสงฆ์ (DN 29)   ค  ากล่าวลักษณะเดียวกันน้ีมีปรากฏใน 
มหาวจัฉโคตรสูตร ในคมัภีร์ มชัฌิมนิกาย ซ่ึงกล่าววา่  บูรณาภาพแห่ง
ค าสอนของพระพุทธเจา้จะสามารถเห็นไดจ้ากการมีภิกษุและภิกษุณี
จ านวนมากหลุดพน้จากอาสวะกิเลส   รวมถึงจ านวนอุบาสกอุบาสิกา
ท่ีบรรลุธรรมขั้นต่างๆ (MN 73)   จึงเป็นท่ีชดัเจนว่า  หากปราศจาก
ภิกษุณีท่ีบรรลุธรรมแลว้ ศาสนาของพระพุทธเจา้ก็ไม่ครบสมบูรณ์  

ใน มหาปรินิพพานสูตร ในคมัภีร์ ฑีฆนิกาย พระพุทธเจา้ได้
ทรงประกาศไวว้่า พระองค์จะไม่เสด็จดับขนัธ์ปรินิพพานจนกว่า
ภารกิจของพระองคจ์ะบรรลุ คือ มีสาวกผูมี้ความสามารถจากทุกกลุ่ม
แห่งพุทธบริษทัส่ี ซ่ึงรวมถึงภิกษุณี  (DN 16)   ความส าคญัของค า
กล่าวน้ีเป็นท่ีประจกัษ์จากขอ้เท็จจริงว่า  ค  ากล่าวน้ีเป็นค ากล่าวท่ีพบ
อยู่เนืองๆ ในพระปิฎกฉบบัภาษาบาลี ในคมัภีร์ สังยุตตนิกาย  อัง
คุตตรนิกาย และ อุทาน (SN 51.10, AN 8.70 และ 6.1)    

 โดยเช่นน้ี นับตั้ งแต่พระพุทธเจ้าประสูติจนเสด็จมหา
ปรินิพพาน การประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจของ
พระองค์   ผลของการศึกษาเปรียบเทียบหลัก มหาปเทสะ ๔ เป็น
เคร่ืองยืนยนัวา่ ภิกษุณีสงฆเ์ป็นส่ิงพึงประสงค์ และเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีขาดเสียมิไดข้องพระศาสนาของพระพุทธเจา้   
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ภิกษุณสีงฆ์และระยะเวลาแห่งพระสัทธรรม   
การตรวจสอบข้อความเท่าท่ีผ่านมาช่วยให้เข้าใจถึงบริบท

ของค าท านายท่ีวา่ เพราะการเกิดข้ึนของภิกษุณีในสมยัพุทธกาลจะท า
ให้อายุของพระสัทธรรมลดนอ้ยลงถึง ๕๐๐ ปี (Cv X.1)   ค  าท านายน้ี
เป็นส่ิงท่ีน่าประหลาดใจยิง่ เพราะพระพุทธเจา้ไม่น่าจะกระท าในส่ิงท่ี
พระองคท์รงทราบวา่ จะก่อให้เกิดผลดงักล่าว  ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ ค า
ท านายท่ีบนัทึกไวใ้นพระวินัยน้ีก็ไม่ได้เกิดข้ึนจริง  ดงัจะเห็นได้ว่า 
หลังจากเวลาล่วงมากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว พระสัทธรรมก็ยงัคงอยู ่ 
แมแ้ต่ภิกษุณีสงฆก์็ยงัคงด ารงอยูใ่นประเทศอินเดียจนถึงศตวรรษท่ี ๘ 
ซ่ึงเท่ากับว่าภิกษุณีสงฆ์ได้ด ารงอยู่นานกว่า ๑,๐๐๐ ปีหลังจาก
พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน  

อีกประเด็นหน่ึงท่ีพึงสังเกตก็คือ เม่ือภิกษุณีสงฆก่์อก าเนิดข้ึน
ในสมยัพุทธกาล เท่ากบัตรงตามเง่ือนไขพื้นฐานของค าท านายน้ี ซ่ึงค า
ท านายน้ีไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีว่า ภิกษุณียงัคงมีอยู่หรือไดรั้บ
การฟ้ืนฟูข้ึนในปัจจุบนัหรือไม่   

ดูเหมือนวา่ จะมีแนวคิดอีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงซบัซ้อนพอควร  เม่ือ
พิ เคราะห์ตามหลักการเดียวกันของ มหาปเทสะ ๔  เราก็ต้อง
ตรวจสอบว่าขอ้ความอ่ืนๆ กล่าวไวอ้ยา่งไรเก่ียวกบัสาเหตุของความ
เส่ือมของพระสัทธรรม   มีพระสูตรหน่ึงใน อังคุตตรนิกาย ระบุว่า 
พุทธบริษทัทั้งส่ีเหล่าสามารถมีส่วนเสริมสร้างความรุ่งเรืองของพระ
สัทธรรมได ้เช่น ภิกษุณีสามารถให้ความกระจ่างแห่งธรรมแก่พุทธ
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ชุมชนไดโ้ดยความรู้แห่งธรรมท่ีท่านมี (AN 4.7)  อีกพระสูตรจาก
คมัภีร์เดียวกนัน้ีช้ีแจงวา่ ภิกษุณีสามารถให้ความกระจ่างแห่งธรรมแก่
พุทธชุมชนไดโ้ดยศีลธรรมท่ีภิกษุณีนั้นด ารงอยู ่(AN 4.211)  พระสูตร
ทั้งสองน้ีสะท้อนอย่างชัดเจนถึงการเห็นซ่ึงคุณค่าของการกระท าดี
ของภิกษุณีต่อพุทธชุมชน แทนการมองวา่ภิกษุณีนั้นเป็นภยั  

มีพระสูตรอ่ืนท่ีกล่าวถึงการป้องกนัมิให้พระสัทธรรมเส่ือม
โดยเฉพาะ  พระสูตรหน่ึงในคมัภีร์ สังยุตตนิกาย กล่าววา่ การป้องกนั
มิให้พระสัทธรรมเส่ือมสามารถกระท าไดเ้ม่ือพุทธบริษทัทั้งส่ีซ่ึงรวม
ไปถึงภิกษุณีให้ความเคารพในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์
ในสิกขา และในสมาธิ (SN 16.13)   ขอ้ความดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็น
ว่า ภิกษุณีช่วยป้องกนัมิให้พระศาสนาเส่ือมมากกว่าการเป็นสาเหตุ
แห่งความเส่ือม  

มีขอ้ความท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีปรากฏในสามพระสูตรในคมัภีร์ 
อังคุตตรนิกาย  ซ่ึงกล่าวตรงกบัพระสูตรใน สังยุตตนิกาย ขา้งตน้ โดย
ไดก้ล่าวถึงความประพฤติท่ีน่าเล่ือมใสของพุทธบริษทัทั้งส่ีซ่ึงรวมถึง
ภิกษุณีวา่ เป็นส่ิงป้องกนัความเส่ือม (AN 5.201, AN 6.40 และ AN 
7.56)   นอกจากความเคารพในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์
และในสิกขาแลว้ พระสูตรทั้งสามน้ียงักล่าวถึงการเคารพซ่ึงกนัและ
กนัในหมู่พุทธบริษทั ๔ ตลอดจนถึงการเอาใจใส่และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัดว้ย  
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ขอ้ความเหล่าน้ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ การป้องกนัมิให้
พระสัทธรรมเส่ือมเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพุทธบริษทัทั้งส่ี  
การท่ีพุทธบริษทัทั้งส่ีมีจิตเคารพสาระส าคญัของพระสัทธรรมและ
การเคารพซ่ึงกันและกันคือเคร่ืองมือป้องกนัมิให้พระพุทธศาสนา
เส่ือม  

พระพรหมคุณาภรณ์ (2013: 49) กล่าววา่  
“พระองคจึ์งไดท้รงบญัญติัครุธรรม ๘ ไวเ้ป็นท านบ  

ดว้ยมีป้องปราการเช่นน้ีแลว้ พระสัทธรรมจะไดอ้ยู่ย ัง่ยืนยง
อยา่งเดิม”  
เพื่อให้ครุธรรมแปดประการได้ท าหน้าท่ีประหน่ึงท านบท่ี

ป้องปราม จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของภิกษุ  ครุธรรมเกือบทุก
ขอ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภิกษุและภิกษุณีในเร่ือง
ต่างๆ อาทิ การจ าพรรษา การก าหนดวนัพระและการขอโอวาท การ
ปวารณา การประพฤติปักขมานัต และการจัดให้มีการอุปสมบท  
กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภิกษุสงฆ์อย่าง
ชดัเจน  

การมีส่วนร่วมในการอุปสมบทภิกษุณีอนัมีเง่ือนไขว่า ตอ้ง
สอดคล้องกบัพระวินัยในฝ่ายเถรวาทจึงเป็นการสนับสนุนท านบท่ี
เป็นป้อมปราการท่ีพระพุทธองค์เป็นผู ้ทรงประทานสร้างข้ึนเพื่อ
คุม้ครองการด ารงอยูแ่ห่งพระสัทธรรม  
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กล่าวโดยสรุปคือ เม่ือพิ เคราะห์หลัก  มหาปเทสะ ทั้ ง ส่ี 
ค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่า ภิกษุณีสงฆ์เป็นส่ิงพึงปรารถนาและ
ภิกษุณีสงฆเ์ป็นทรัพยากรส าคญัท่ีช่วยมิให้พระสัทธรรมเส่ือม  อนัท่ี
จริง ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์จดัว่าเป็น
ประเทศชายแดน  การเวียนว่ายตายเกิดในประเทศชายแดนถือเป็น
เร่ืองโชคร้าย ดว้ยเหตุท่ีพุทธบริษทัทั้งส่ี อนัรวมถึงภิกษุณีดว้ยไม่มีอยู่
ในประเทศเหล่านั้น (AN 8.29)   ในสภาวะแวดลอ้มเช่นน้ี การปฏิบติั
ธรรมจะกระท าไดย้ากกวา่   

นิกายใดในพุทธศาสนาท่ีมีพุทธบริษทัเหลือเพียงสามนั้น
เปรียบดงัพญาช้างขาพิการหน่ึงขา้ง ซ่ึงชา้งยงัคงเดินไดอ้ยูเ่พียงแต่จะ
เดินดว้ยความยากล าบาก  ณ เวลาน้ี มียาท่ีจะฟ้ืนฟูขาพิการขา้งนั้นแลว้ 
ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวล อาศยัก็แต่เพียงความพยายามร่วมกนัท่ีจะสนบัสนุน
กระบวนการเยยีวยา  
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อกัษรย่อ 
 
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 

 
 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

                               

                    
 

 

 

 

              



 
 



                                                  

 

 

95 
 

                  

                                               
                                                       
                                                 
                                                           
                                                         
                                                       
                                    ?                
                                                    
                                                        
                                     

 

                                  

                                                       
                                                 
                                                      
                                                        
                      ”                    

                                            
                                                  
                                                      
                                                              
       



                                                  

 

 

96 
 

        (၁၀.၂)                                      
                                                          
                        ” 

      -                                     - 
            -     

        (၁၇)                                     
                                                          
      -                                                  
                 ” 

      -                                  
           -         -          -             

                                (၁၀-၂)        
                                                            
                                                            
                                -        (၁၀.၁၇)         
                                                      
                                                         
                                                 
                                                        
          

                                               
                                               
       -                                       
                              (Phra Payutto)”       



                                                  

 

 

97 
 

               (Bhikkhu Thanissaro)”       (၂၀၀၁/၂၀၁၃: 
၄၄၉f )                                  

                                   -           
                                                            
   -                                                      - 
                                           -              
                                                            
                           

                                               
                         -                            
                                              

        (၁၀.၁၇.၂)                   -             
                                                        
                                          -                
                                     -        (၁၀.၂.၁) 
                                                     
                                  -    - 
                                               
        -                                        -        
(၁၀.၁၇.၂)                                                
                              

                                           
                 -                                   
                -                              



                                                  

 

 

98 
 

                                 (၁၀.၂)           
              (၁၀.၁၇)                        -     
                                                 
                                            
                                              
                                                   
                           (                
                             )  

                            (Phra Payutto) 
(၂၀၁၃ ၅၈f )                   - 

                                                
                                        ---          
     (          )                                           
                                                 
                                                       
                                        -              
                                                 
                   - 

                                                    
                                                      
                                                         
      ” 

                  (၂၀၁၃ ၇၁) (Phra Payutto) 
                 - 



                                                  

 

 

99 
 

                                            
                                                      
                                                          
                                                      
                                                        
                                   ---                  
                          ?        -               
                                                   
                                     -                
                           

                                          
(Phra Payutto)                     (Bhikkhu Thanissaro) 
                      (    ၁၀.၂)                       (    
၁၀.၁၇)                                            
                                                      
                                                     
                                                    
                                     (logic)            
                                                  
                                              
                                                      
                                                      
                                                
                                                       

 



                                                  

 

 

100 
 

                                    - 

                                                         
                                                      
                                                 
               ( as   a )                         
                                                      
                                                              
                                (                        
     )                                       
                                                 
                                                      
       

                                         
                                             (    ၁၀.၂) 
      (    ၁၀.၁၇)              (sketch)             
                                                        
                                                        
                                                       
                                                           

 (       ၁၀.၂)                             
                                                    
                                                    
       (၈)                                              
                                         (၆)         



                                                  

 

 

101 
 

                                                         
                                                

                             (၂)                
      (၆)                                                 
         -                                           
             ” 

     -                                    
                                         

                           ‘၈’              
                                                          
          

                                                   
                             ?”                

     -                              
         -  ? 

                                         
                (၅၀၀)                                      
                                                        
                                  (       ၁၀.၂)     
                                                      
                                                           
     



                                                  

 

 

102 
 

                                              
                                                        
                                                          
              (၆)                                       
                               

                           (၆)               
                                                            
                                               
                      (၆)                                  
                                          
                                                     
                                                
                                                
                                                       
                                                             
            

                     (       ၁၀.၂)               
                                                     
       (၆)                                      -
                                                       
   -                                              
                                                            
                                                         
(၆)                                                   
         (    ၁၀.၂)                             



                                                  

 

 

103 
 

   (    ၁၀.၂)                                
                                                           
                                                      
                                                
                                                       
                                                      
                                                
                   (    ၁၀.၄) 

                         (    ၁၀.၁၇)           
                                                           
                                                          
                                             (    ၁၀.၁၇) 
                                                         
                                                      
                                                       
                                         

                                                   
                                                (    ၁၀. 
၁၇)                                              
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 (       ၁၀.၁၇)                                  
                  (       ၁၀.၂)                
(                            )                       
                                                  
                                                ” (    
၁၀.၁၇)                                               
                                                       
                                                     
                                                           
                                          (       ၁၀.၂) 
                                                      
(       ၁၀.၁၇)                                            
                                         

                                                      
                     -                                    
                                                        
       (၆)                                               
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        (၁၀.၂)                                
                                                           
                                                             
                                                
                                                      
    (       ၁၀.၁၇)                                 
                                                             
                                                  
                                                
                                                    
                                                      
                                                      
                                                         
               

                  (Phra Payutto)             
                                                         
                                             
                                                     
                                                     
                                                       
                                                               
                                                  
                                                     
                                                      
                                                        - 



                                                  

 

 

106 
 

                                                         
                                                           
                                                         
      (       ၁၀.၁၇)                                       
        (       ၁၀.၂)                          

                                                
                                 (              )        
                                              
                                                   
                                                 
                (Freeway)                           
                          (၁၀၀)                                
                                                    
                                                  (၅၀) 
                                                     
                                        (၁၀၀)          
                                                         
(၈၀)                                                               
                                                                  
                                                        
                                                               
              -                                      
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     (၅၀)                                   (Freeway) 
                                              
              -                                                
                                                       
                                                    
             (၁၀၀)               -                          
             (၅၀)                                 

                      (       ၁၀.၂)       (       
၁၀.၁၇)                                                 
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                         (၁၉၄၉       )        
                          (၂၀၀၉  ၆၀, ၆၂)          
     

                                            
                                                          
                                              -----             
                                                     
                                                  
                                       -----                 
               -                         -              
                                                             
                                             ----- 
                                                      
                                                    ” 
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                          ”-----                     
       

 

                                                   

                 (Phra Payutto) (၂၀၁၄  ၇၁)     
                                                             
                 

                             - 

                                             
                                                      
                           (၃၁၁)                           
                                                      
                                                     
    (high tech)                                  
         ?”  

                                        
     (၃၁၁)                                              
                                                           
                          ” 

                                 (၂၅၀၀)           
                                                              
                                                           
                                 ??                   
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                                       ?                 
       

                                                
                                                       
                                                     (၈)     
    (၁၀)                                               
                                                          
                                        (maechis)         
                    (Silashin)                     (၁၀)        
            (Dasasil-mata)               -            
                  (၁၂၀)                 (Siladharas)        
                                                     
                                                   
                                                              
                                                       
                                                          
                                                     
                                                        
                         -                                  
                                                               
                              ?                           
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                (၈)                                     
                                                   
                                                      
            -              -                           

 (၈)        (၁၀)                                
                                                              
                                                      
                                                   
                                                           
                                                      
               (၈)     (၁၀)                                 
                                                            
                                                  
                                                   
                     -                           

                                                   
       -                                               
(၁၀)                 (Dasasil matas)                  
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                               -                 
                        ”                                  

 

                                                

                                                    
                                                       
                                                 
                                                
                                               
                                              

                                         
                                                       
                                                       
                                                       
             (oral transmiss o )                             
                                                   
                                  

                                                 
                                                 
(Discourse on Sixfold Purity)                               
                                                      ၆” 
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                           ၅”                       
    -                                                
                                                       
                                                      
             (၄)       (                      
     )                                      (၅)       
                                   (           ၄-၉၄         
     ၁၁၂)                         (Madhyama Agama) 
                         (၆)                           
                                                   
                                                               
                         (          ၁-၇၃၂- ) 

                                                 
                                                         
                (၆)                                 
                              (၆)                  
                                                          
          (၆)                                       
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      -                                              -
                          (            -၇၆)              
                                                    
                                                       
                                                    
                              (            - ၉၅) 

                                                  
                                                  
                                                       
                                                    
                                                      
                                          -                   
                                                   
                                                     
                                                              
                                                   
                                                      
                              

                                      
    (                   )                           (Dhp. 
A. I.115)                                        
          -                                        
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                                           (       ၁၀.၁) 

                                           -
                                                   
                                                     
                                     (       )              
                                                         
                                                      
                                                            
       -                                     
(Mahisarsaka, Mulasarvastivada and Sarvastivada) 
                                                  
                                                              
                                                     
     (Mulasarvastivada Vinaya)                        
                     (Sanskrit)                      
                                                  

                                           
                                                    
                                           (        
     )                                                  
                                         (    
             - ၂၀၁၁  ၂၈၇f)                    
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                                     -                

                                               
                                                      
                                                
                                                   
                                                          
                                                      
                                                 (၅ 
        )           -                                       
                                                  
                                                       
                                                       
                

                                             
                               (       ၁-၆၇)             
                                                         
                                               
                                                  
                                                                
                                                       
         -                        
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                                            (       
၁၀.၁)                                              -          
                                                             
                                                 -       
          

                                              
                                                    
                        -                             
                                              
                                                        
                                                       
         -                                           
         -                                    
                                                 
                                    

                                            
                                                 
            (       ၆-၂၄)                    
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                  -                                    
                                                          
       

                                               
                                  ” (၄)         
                                                       
      (         - ၁၆               - ၄-၁၈၀)           
(၄)                                                  
                                                  
                                                             
                                                    
                                                      
                                                   
                                                       
                                                     
                                                 
        ?                                          
                                                
                                           

                                        
(၃၂)                                              
      (         - ၃၀)                           
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         (၄)                                               
                             (၄)                    - 
                              (         -
              )                                        
                                                 
                                      -               
                                                     
                                                     
                                 

                                          
                                                  
                                        (၄)        
                                                      
               (         - ၂၉)                
                (            )                     
                                                     
                                                      
                                                              
                                                        
             (      - ၇၃)              -                      
                                                   
                              -                 
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          -                                        
(၄)                                              ”         
                                                     
(         - ၁၆)                           
                          -                         
(       ၅၁-၁၀          ၈-၇၀            ၆.၁) 
                                  

                                                          
                                                 
                                                   
                                                     
                                                 
                                            
                                                         
                                               
                                      

  

                                           

                                              
                                     - ၅၀၀          
                                                     
                                               - 
                             (    ၁၀.၁)       
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   ?                                       ၂၅၀၀ 
                                                  
                                                            
                                                         (၈) 
                                                               
                                     

                                                
                                                    
                                                      
                                           
                                              
                                            

                                           - 
                                       (၄)     
                                                  
                          -                         
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(        ၄-၇)                                       
                                                 
                                             (        ၄-၂၁၁)  
                                       -               
                                                  
                                               
                                                    
                  

                                           
                                                 
                                                    
                             (၄)                         
                                                      
                                                    
                                                 
(       ၁၆-၁၃)                                  
                                                       
                                                

                                           
                 (၃)                              
                                    (၄)                  
                                                
                                         -        
(       - ၅-၂၀၁  ၆-၄၀  ၇-၅၆)                     
                          (၄)                      
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                        (၂၀၁၃  ၄၉) 

                                            
                                              
                                                 
               ” 

                 (       ၈    )            
                                                         
                   (၈)                              
                                                           
                                             (၁)         
                                                     
            (၂)                          (           ) 
                (၃)                           (၄) 
                         (၅)      -                 (၆) 
               (       )                          
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                            (၄)                
                                                 
                                                
                                                       
                                                          
                               ( or  r  ou try)          
                    -                                  
           (        ၈-၂၉)                                 
            

                                       (      ) 
                 (၃)                                    
                                                    
                                                    
                                                     
                                              
                                                      
          ”                                    
                                   

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

125 
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