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พระพุทธศาสนามหายาน:
เหตุใดค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงมีความหลากหลาย (3)*
ซาซากิ ชิซุกะ
พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (แปล)

บทคัดย่อ
จากแนวคิ ด ที่ ว ่ า “การที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ จ ะบรรลุ ธ รรมเป็ น
พระพุทธเจ้าได้นั้น พระโพธิสัตว์จะต้องพบกับพระพุทธเจ้าในอดีต”
พระพุทธศาสนามหายานในยุคต้นจึงได้อธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่จะ
ท�ำให้สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้ ดังทีป่ รากฏอยูใ่ นพระสูตรมหายาน
ต่างๆ ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงกลุ่มคัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร”
ซึ่งถือเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนามหายาน
ส�ำหรับแนวคิดส�ำคัญที่ปรากฏในกลุ่มคัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” คือ แนวคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนล้วนเคยพบพระพุทธเจ้ามาก่อน
ในอดีต จึงกล่าวได้ว่า พวกเราล้วนเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
ภายหลังจากนั้น ในวงจรการเวียนเกิดเวียนตายอันยาวนาน เมื่อเรา
สั่ ง สมกุ ศ ลกรรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ย่ อ มสามารถท� ำ ให้ บ รรลุ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าได้ในที่สุด”
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ดังจะเห็นได้วา่ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้ปรับวิธกี ารเพือ่ ให้บรรลุ
ธรรมจาก “การออกบวชและเจริญสมาธิภาวนาอย่างเข้มงวด” ไปสู่
“การสั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจ�ำวัน” ซึ่งมีความแตกต่างกับแนว
ค�ำสอนพระพุทธศาสนาในยุคพระศากยมุนีพุทธเจ้า
ค�ำส�ำคัญ : พระพุทธศาสนา มหายาน ปรัชญาปารมิตาสูตร พระโพธิสตั ว์
กรรม
* แปลจาก Shizuka Sasaki (佐々木閑), Bessatsu NHK hyappun

de meicho shūchū kōgi Daijō Bukkyō kōshite Budda no oshie wa
henyō shita 別冊 NHK100 分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの

(วรรณกรรมชื่อดังใน 100 นาทีของ NHK พระพุทธศาสนา
มหายาน: เหตุใดค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย) (Tokyo:
NHK Publishing, 2017)
教えは変容した
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Mahāyāna Buddhism:
Reasons for Diversity
in the Buddha’s Teachings (3)

Sasaki Shizuka
Phramaha Pongsak Thaniyo (Translated)
Abstract
As an idea that bodhisattvas can become Buddhas after
encountering previous Buddhas, Early Mahāyāna Buddhism
explained different concepts of how to meet Buddhas which
could be found in many Mahāyāna Sūtras. This paper presents
a collection of the Prajñāpāramitā Sūtras which are thought to
be among the earliest sutras in Mahāyāna Buddhism.
The core idea of a collection of the Prajñāpāramitā Sūtras
is that everyone has already encountered previous Buddhas;
consequently, we all are bodhisattvas. After that, while repeating
the cycle of life, death, and rebirth for a long time, should we
always accumulate good karma in daily life, we will become
Buddhas in the end.
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As demonstrated, the Prajñāpāramitā Sūtras changed a
concept of enlightenment from “adapting a monastic lifestyle and
practicing meditation extremely” to “accumulating good karma
in daily life.” This idea is different from Buddhist teachings in the
period of Śākyamuni Buddha.
Keywords : Buddhism, Mahāyāna, Prajñāpāramitā Sūtras,
bodhisattva, karma
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บทที่ 2 การแผ่ขยายของแนวคิด “ศูนยตา” :
ปรัชญาปารมิตาสูตร1 (ตอนแรก)
พระสูตรแรกในพระพุทธศาสนามหายาน
อาจารย์ : ต่ อ จากนี้ ไ ป เราจะมากล่ า วถึ ง สาเหตุ ก ารก� ำ เนิ ด
พระสูตรมหายาน เช่น ปรัชญาปารมิตาสูตร2 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร3
อวตังสกสูตร4 เป็นต้น รวมถึงแนวคิดต่างๆ ทีป่ รากฏในพระสูตรเหล่านี้
ไปตามล�ำดับ เพราะแม้เราจะเรียกคัมภีร์เหล่านี้โดยรวมว่า “พระสูตร
มหายาน” ก็ ต าม แต่ แ นวคิ ด ที่ ป รากฏในแต่ ล ะพระสู ต รนี้ มี ค วาม
แตกต่างกัน กล่าวคือ แม้พระสูตรเหล่านี้จะมีแนวคิดในเรื่องที่ว่า “เรา
สามารถด�ำเนินอยู่บนเส้นทางที่จะน�ำไปสู่ความเป็นพุทธะได้ โดยที่ยัง
ครองเพศคฤหัสถ์อยู่” เหมือนกัน แต่ทว่า วิธีการและกระบวนการไปสู่
ความเป็นพระพุทธเจ้านั้น มีความแตกต่างกัน
เราจะมาเริ่มต้นด้วยพระสูตรที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดา
พระสูตรมหายานทั้งหลาย นั่นคือ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” แต่ถ้าจะ
กล่าวถึง “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ก็ดเู หมือนจะไม่คอ่ ยคุน้ เคยกันสักเท่าใด
แต่ถ้ากล่าวถึง “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร”5 น่าจะพอคุ้นเคยกันบ้าง
บทที่ 2 เริ่มจากหน้า 45 เป็นต้นไป
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 般若経 (hannyakyō)
3
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 法華経 (hokekyō)
4
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 華厳経 (kegonkyō)
5
『般若心経』(hannyashingyō ) ชื่อเต็มว่า『般若波羅蜜多心経』(hannyaharamittashingyō) ในประเทศญีป
่ นุ่ ฉบับทีไ่ ด้รบั ความนิยม คือ ฉบับแปล
ภาษาจีนโบราณของพระเสวียนจั้ง (玄奘 genjō : 600/602-664) เป็นพระสูตรที่
มีอกั ษรจีนอยูเ่ พียง 262 อักษรเท่านัน้ ส�ำหรับฉบับทีบ่ นั ทึกด้วยภาษาสันสกฤตนัน้
1
2
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นั ก ศึ ก ษา : ใช่ ค รั บ เมื่ อ หลายปี ก ่ อ น ได้ มี โ อกาสไปคั ด ลอก
พระสู ต ร 6 ที่ วั ด แห่ ง หนึ่ ง ในเมื อ งคะมะคุ ร ะ 7 แต่ จ ะพู ด ไปแล้ ว ก็
น่าอาย เพราะใส่ใจแต่การคัดให้สวยงาม โดยแทบจะจ�ำเนือ้ หาไม่ได้เลย
แล้ว “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ทีเ่ คยคัดลอกในตอนนัน้ กับ “ปรัชญา
ปารมิตาสูตร” ที่ก�ำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ สามารถคิดได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
ใช่ไหมครับ ?
อาจารย์ : สิ่งที่เราสามารถบอกได้ คือ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” เป็นพระสูตรหนึ่งในจ�ำนวนหลายๆ พระสูตรของกลุ่มคัมภีร์
“ปรัชญาปารมิตาสูตร” ซึ่ง “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” นี้ได้กล่าวถึง
แนวคิดส�ำคัญใน “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ไว้ได้อย่างกระชับ พระสูตร
ที่ ถู ก เรี ย กว่ า “ปรั ช ญาปารมิ ต าสู ต ร” แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว มี อ ยู ่ ม ากมาย
เฉพาะคัมภีร์ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ที่บันทึกด้วย
ภาษาสันสกฤต8 มีจ�ำนวนมากกว่า 10 คัมภีร์ ฉบับแปลภาษาทิเบต
ไม่มหี ลงเหลือในประเทศอินเดียหรือจีน มีเพียงแห่งเดียวทีห่ ลงเหลืออยู่ คือ ทีว่ ดั
โฮริวจิ (法隆寺 hōryūji) ประเทศญีป่ นุ่
6
ผูแ้ ปล : ภาษาญีป่ นุ่ ใช้คำ� ว่า 写経 (shakyō) แรกเริม่ เดิมทีเป็นวิธกี ารหนึง่
ในการท�ำส�ำเนาคัมภีร์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น คัดลอกเพื่อส่งไปยัง
ต่างแดน หรือเพือ่ ให้พระภิกษุใช้ในการไปเผยแผ่ยงั ดินแดนอืน่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� กัน
มาช้านาน ก่อนวิทยาการด้านการพิมพ์จะเกิดขึ้น ในปัจจุบัน การคัดลอก
พระสูตรนี้ ถือกันว่าเป็นวิธีการสั่งสมบุญประการหนึ่ง
7
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 鎌倉 (kamakura) เป็นชื่อเมืองหนึ่งใน
จังหวัดคะนะงะวะ (神奈川 kanagawa) ของประเทศญี่ปุ่น (ในอีกความหมาย
หมายเอา ยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในช่วง ค.ศ. 1185-1333)
8
サンスクリット語 (sansukurittogo) หรือ 梵語 (bongo) เป็นภาษาอินเดีย
โบราณในกลุม่ ภาษากลุม่ อินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) ซึง่ ค�ำว่า “สันสกฤต”
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มีมากกว่า 12 คัมภีร์ ฉบับแปลภาษาจีนโบราณมีมากกว่า 42 คัมภีร์
และถ้ารวมถึงคัมภีร์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เข้าไปด้วยแล้ว นับได้ว่าเป็น
กลุ่มคัมภีร์ที่มีจ�ำนวนมากมายทีเดียว
เพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงไว้สักเล็กน้อย เราลองมาดูล�ำดับการ
ก�ำเนิดของกลุ่มคัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” กัน โดยคัมภีร์ที่ก�ำเนิด
ขึ้นก่อน คือ “ปรัชญาปารมิตาสูตรในกลุ่มฉบับเล็ก” (ผู้แปล : ฉบับ
สังกษิปตมาตฤกา) หลังจากนั้น มีการเพิ่มเนื้อหาขึ้นเรื่อยๆ จนกลาย
มาเป็น “ปรัชญาปารมิตาสูตรในกลุม่ ฉบับใหญ่” (ผูแ้ ปล : ฉบับวิสตรมาตฤกา) ซึง่ พระสูตรทีย่ าวทีส่ ดุ ในกลุม่ คัมภีรป์ รัชญาปารมิตาสูตรยุคต้นนี้
คือ “ศตสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาสูตร”9
จากนัน้ “วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตาสูตร”10 และ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” จึงได้เกิดขึ้น แต่ทว่า ในยุคสมัยที่คัมภีร์เหล่านี้ถือ
ก�ำเนิดขึน้ เมือ่ เทียบกับ “ปรัชญาปารมิตาสูตรในกลุม่ ฉบับใหญ่” กลับมี
ทิศทางในเรือ่ งความยาวของพระสูตรทีล่ ดทอนลง ต่อจากนัน้ “ปรัชญา
ปารมิตานยศตปัญจศติกาสูตร”11 ซึง่ เป็นพระสูตรทีม่ สี าระส�ำคัญในสาย
มีความหมายว่า “สมบูรณ์แล้ว” หรือ “กลัน่ กรองแล้ว”
9
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 十万頌般若経 (jūmanjuhannyakyō)
10
『金剛般若経』(kongōhannyakyō) มีชอ
ื่ เต็มว่า『金剛般若波羅蜜多経』
(kongōhannyaharamittakyō) เป็นพระสูตรในกลุม่ คัมภีรป์ รัชญาปารมิตาสูตรที่
ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจาก “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” (ผู้แปล :
ในบ้านเราคุ้นเคยกับพระสูตรนี้ในชื่อ “วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร”)
11
『般若理趣経』(hannyarishukyō) เป็นพระสูตรส�ำคัญของนิกายชินงอนชู (真言宗 shingonshū) ซึง่ เป็นสายตันตระในประเทศญีป่ นุ่ แต่เดิมพระสูตรนี้ เป็น
ส่วนหนึง่ ใน “มหาปรัชญาปารมิตาสูตร” ฉบับแปลภาษาจีนโบราณทีพ่ ระเสวียนจัง้
(พระถังซัมจัง๋ ) แปล ทีเ่ รียกว่า “นยภาค” (理趣分 rishubun) (ผูแ้ ปล : ผูกที่ 578
ของ “มหาปรัชญาปารมิตาสูตร”) แล้วน�ำมาปรับให้เป็นแนวค�ำสอนของสายตันตระ
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ตันตระ และพระสูตรที่ถือได้ว่ายาวที่สุดในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร คือ “มหาปรัชญาปารมิตาสูตร”12 ได้ถือก�ำเนิดขึ้น ในคัมภีร์
ทั้งหลายเหล่านี้ แม้จะมีความยาวและเนื้อหาบางส่วนที่แตกต่างกัน
แต่โดยภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่ามีเนื้อหาสาระส�ำคัญที่เหมือนกัน
นักศึกษา : อาจารย์บอกว่า ในพระสูตรมหายานทัง้ หมด “ปรัชญา
ปารมิตาสูตร” เป็นพระสูตรที่เก่าแก่ที่สุด แล้วในบรรดากลุ่มคัมภีร์
“ปรัชญาปารมิตาสูตร” นี้ ไม่ทราบว่าพระสูตรที่เก่าแก่ที่สุด ถูกเขียนขึ้น
เมื่อใดหรือครับ ?
อาจารย์ : ณ ปัจจุบัน “อัษฏสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาสูตร”13
ซึ่งถูกเขียนด้วยภาษาอินเดียโบราณ นับเป็นพระสูตรที่เก่าแก่ที่สุดใน
กลุม่ คัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” โดยมีการขุดพบคัมภีรท์ มี่ อี ายุในช่วง
ค.ศ. 47-147 ในแถบคันธาระ และถ้าเราสันนิษฐานว่า พระสูตรนี้น่าจะ
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยแล้ว ก็คงพอกล่าวได้ว่า “ปรัชญาปารมิตาสู ต ร” น่ า จะถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ในช่ ว งก่ อ นหลั ง คริ ส ตกาลเล็ ก น้ อ ย
(
) มีชอื่ เต็มว่า『大般若波羅蜜多経』(daihannyaharamittakyō) ซึ่งพระเสวียนจั้งแปลเสร็จในช่วงท้ายของชีวิต เป็นพระสูตร
ที่ยาวที่สุดในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร โดยมีจ�ำนวนทั้งหมด 600 ผูก
13
『八千頌般若経』(hassenjuhannyakyō ) ในช่วงที่ผ่านมาเข้าใจกันว่า
ฉบับแปลภาษาจีนโบราณของ “อัษฏสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาสูตร” นี้เป็นฉบับ
ที่เก่าแก่ที่สุด แต่ในภายหลังได้มีการขุดพบฉบับใบลานที่ถูกบันทึกด้วยภาษา
คานธารี จากซากวัดโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในปัจจุบัน
(แคว้นคันธาระในยุคอินเดียโบราณ) ซึ่งจากวิธีหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี
(放射性炭素年代測定法 hōshasei tanso nendai sokuteihō) ท�ำให้ทราบว่า คัมภีรท์ ี่
ขุดพบนี้เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 47-147
12

『大般若経』 daihannyakyō
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หลังจากนัน้ หลายร้อยปีผา่ นไป “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ในรูปแบบต่างๆ
จึงได้เกิดขึน้ และแผ่ขยายไปทัว่ เอเชีย ส�ำหรับในประเทศญีป่ นุ่ พระสูตรนี้
ได้เข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 ในสมัยของเจ้าชายโชโตะกุ14
นักศึกษา : ครั้งก่อนที่ได้ลองคัดลอกคัมภีร์ ผมจ�ำได้ว่าคัดลอก
ที่วัดของนิกายเซน ไม่ทราบว่า นิกายที่นับถือ “ปรัชญาปารมิตาสูตร”
นี้ถูกจ�ำกัดหรือไม่ครับ ?
อาจารย์ : ส�ำหรับ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” นีไ้ ด้รบั การนับถืออย่าง
กว้างขวางในหลายนิกายของพระพุทธศาสนามหายาน แต่ส�ำหรับสาย

: 574-622) หรือ เจ้าชายอุมะยะโดะ (厩戸
皇子 umayado no ōji ) เป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนจักรพรรดินีซุอิโกะ (推古天皇
suiko tennō) ได้บริหารบ้านเมืองและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกับ
โซะงะโนะอุมะโกะ (蘇我馬子 soga no umako) อีกทัง้ ยังรือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์ที่
ห่างหายไปนานกับประเทศจีน (ราชวงศ์สยุ 隋 zui) และได้สง่ พระภิกษุไปศึกษา
ณ ประเทศจีน (ราชวงศ์สยุ ) พระองค์เป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อพระพุทธศาสนามากมาย
อาทิ รจนาคัมภีร์ “ซันเกียวงิโฉะ” (三経義疏 sangyō gisho) (ผูแ้ ปล : “ซันเกียวงิโฉะ” คือ “คัมภีรอ์ รรถาธิบายพระสูตร 3 พระสูตร” ซึง่ พระสูตรทัง้ 3 ทีก่ ล่าวถึงนี้
ได้แก่ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร (法華経 hokekyō) ศรีมาลาเทวีสงิ หนาทสูตร (勝鬘経
shōmangyō) วิมลเกียรตินริ เทศสูตร (維摩経 yuimagyō) และสถาปนาวัดต่างๆ
เช่น วัดโฮริวจิ (法隆寺 hōryūji) วัดชิเทนโนจิ (四天王寺 shitennōji) เป็นต้น
14

(

聖徳太子 shōtokutaishi
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นิกายเซน (โซโตชู15 รินไซชู16 โอบะกุช17ู เป็นต้น) และนิกายในสายตันตระ
(เทนไดชู18 ชินงอนชู19 เป็นต้น) ให้ความส�ำคัญต่อ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” เป็นพิเศษ ในทางกลับกัน นิกายโจโดะชินชู20 ไม่ได้สวดสาธยาย
(
) เป็นนิกายหนึ่งในสายนิกายเซน ซึ่งเผยแผ่เข้ามา
ในประเทศญี่ ปุ ่ น โดยการเดิ น ทางไปศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ณ ประเทศจี น
(ราชวงศ์ซง่ 宋 sō) ของท่านโดเกน (道元 dōgen : 1200-1253) ในสมัยคะมะคุระ
(鎌倉 kamakura) ช่วงกลาง
16
臨済宗 (rinzaishū ) เป็นนิกายหนึ่งในสายนิกายเซน ซึ่งเผยแผ่เข้ามา
ในประเทศญี่ ปุ ่ น โดยการเดินทางไปศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ณ ประเทศจี น
(ราชวงศ์ซ่ง) ของท่านเอไซ (栄西 eisai : 1141-1215) ในสมัยคะมะคุระช่วงกลาง
17
黄檗宗 (ōbakushū) เป็นนิกายหนึง
่ ในสายนิกายเซน ซึง่ เผยแผ่เข้ามาใน
ประเทศญีป่ นุ่ โดยการเดินทางเข้ามาเผยแผ่ของท่านอินเกนริวกิ (隠元隆琦 ingen
ryūki : 1592-1673) จากประเทศจีน (ราชวงศ์หมิง 明 min) ในสมัยเอโดะ (江戸 edo)
ช่วงต้น เป็นนิกายทีอ่ ยูใ่ นสายของรินไซชู แต่มลี กั ษณะเฉพาะ คือ มีการสวดท่อง
พระนามของพระพุทธเจ้า (念仏 nenbutsu) ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ธิ รรมแบบเซน
18
天台宗 (tendaishū ) เป็นนิกายที่มีแนวคิด 4 เสาหลักส�ำคัญ ได้แก่
1) แนวค�ำสอนของเทนได (เทียนไท) 2) แนวคิดของตันตระ 3) แนวคิดของเซน และ
4) แนวคิดเรือ่ งศีลพระโพธิสตั ว์ โดยมีทา่ นไซโจ (最澄 saichō : 767?-822) เป็นผู้
ก่อตัง้ นิกาย โดยการเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศจีน (ราชวงศ์ถงั
唐 tō) ในสมัยเฮอัน (平安 heian) ช่วงต้น ต่อมาในภายหลัง ลูกศิษย์ 2 ท่านของ
ท่านไซโจ คือ ท่านเอนนิน (円仁 ennin) และท่านเอนจิน (円珍 enchin) ได้เดินทาง
ไปยังประเทศจีน (ราชวงศ์ถงั ) อีกครัง้ เพือ่ เติมเต็มความรูใ้ ห้สมบูรณ์
19
真言宗 (shingonshū ) เป็นนิกายหนึ่งในสายตันตระที่เผยแผ่เข้ามาใน
ประเทศญีป่ นุ่ โดยมีทา่ นคูไค (空海 kūkai : 774-835) เป็นผูก้ อ่ ตัง้ นิกาย โดยการ
เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศจีน (ราชวงศ์ถงั ) ในฐานะสมณทูต
รูปหนึง่ เฉกเช่นเดียวกับท่านไซโจ
20
ผูแ้ ปล : 浄土真宗 ( jōdoshinshū) เป็นนิกายหนึง่ ทีม่ แี นวค�ำสอนเรือ่ ง
15

曹洞宗 sōtōshū
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พระสูตรนี้ นอกจากนี้ นิกายนิจิเรนชู (ฮกเกะชู)21 ก็ให้ความส�ำคัญกับ
แนวค�ำสอนใน “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร” เป็นหลัก จึงแทบจะไม่ได้สวด
สาธยาย “ปรัชญาปารมิตาสูตร” นี้เช่นกัน
พวกเราล้วนเคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วในภพชาติที่ผ่านมา
อาจารย์ : ในเรื่อ งเชิง ประวัติศ าสตร์ เราคงยุ ติ ไว้ เพี ย งเท่ า นี้
ต่อจากนี้ไป เราจะมากล่าวถึงเนื้อหาค�ำสอนที่บันทึกอยู่ใน “ปรัชญาปารมิตาสูตร”
“ปรั ช ญาปารมิ ต าสู ต ร” มี แ นวคิ ด ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเด่ น
ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนล้วนเคยพบพระพุทธเจ้ามาก่อนในอดีต อีกทั้งยัง
ได้เคยตั้งปณิธาน [ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า] มาแล้วทั้งสิ้น” ในบทที่ผ่าน
มาได้กล่าวไปบ้างแล้วว่า “พระพุทธศาสนามหายาน” มีแนวคิดที่ว่า
เมื่อตนเองมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องเริ่มต้นจากการ
ได้พบพระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานที่
จะเป็นพระพุทธเจ้าเฉกเช่นเดียวกับพระองค์” หลังจากนัน้ พระพุทธเจ้า
พระองค์นั้นจึงทรงให้พุทธพยากรณ์ว่า “เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคต” ในขณะนั้นเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้า
สู่วิถีของผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ
ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้ เราเรียกว่า “พระสุขาวดี (浄土 jōdo) โดยมีทา่ นชินรัน (親鸞 shinran : 1173-1262) เป็นผูก้ อ่ ตัง้
นิกายในสมัยคะมะคุระช่วงต้น (อ้างอิงจากเชิงอรรถในบทที่ 1 หน้า 6)
21
日蓮宗・法華宗 (nichirenshū・hokkeshū) เป็นนิกายหนึง
่ ทีก่ อ่ ตัง้ ในสมัย
คะมะคุระช่วงกลาง โดยมีทา่ นนิจเิ รน (日蓮 nichiren : 1222-1282) เป็นผูก้ อ่ ตัง้
นิกาย ในปัจจุบนั มีนกิ ายย่อยต่างๆ ทีแ่ ยกออกไปจากนิกายนีม้ ากมาย
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โพธิสัตว์” ซึ่งใน “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า “พวกเราล้วนเคย
พบพระพุทธเจ้ามาก่อนในอดีต อีกทัง้ ยังได้เคยตัง้ ปณิธานมาแล้วทัง้ สิน้
ดังนั้น พวกเราจึงได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์”
นักศึกษา : แม้จะกล่าวเช่นนี้ ก็ยากที่จะยอมรับได้นะครับ เพราะ
พวกเราเองก็ ไ ม่ ส ามารถระลึ ก ชาติ ไ ด้ ว ่ า เคยพบพระพุ ท ธเจ้ า จริ ง ๆ
ในอดีต ......
อาจารย์ : เป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อเราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้
จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความสงสัยแน่นอน แต่เพื่อคลายความสงสัย
ในข้อนี้ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้เตรียมค�ำตอบให้เราเรียบร้อยแล้ว
นั่นคือแนวคิดว่า “การที่เราไม่รู้ตัวว่า เราได้เคยพบกับพระพุทธเจ้ามา
แล้วในอดีตนั้น นั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถจดจ�ำได้เท่านั้นเอง”
แต่แม้จะได้ยินค�ำตอบเช่นนี้ ก็ยังยากที่เราจะยอมรับใช่ไหมครับ
คงมีผู้ที่คิดค้านว่า “ถ้าสมมติ ในอดีตเราเคยพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆ
ก็ น ่ า จะมี วิ ธี อ ะไรบางอย่ า งที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ไ ม่ ใช่ ห รื อ ” ส� ำ หรั บ ในเรื่ อ งนี้
ก็เช่นเดียวกัน “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้มีค�ำถามต่อผู้ที่มีความคิด
เช่นนีว้ า่ “เมือ่ ได้ลองสวดสาธยายพระสูตร (ปรัชญาปารมิตาสูตร) นีแ้ ล้ว
มีความรู้สึกอย่างไร ? มีความรู้สึกปีติยินดีหรือไม่ ? ถ้ามีความรู้สึกปีติ
ยินดี นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่า เราได้เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาแล้วในอดีต
แต่หากไม่มีความรู้สึกปีติยินดีใดๆ นั่นแสดงว่า เราไม่เคยได้พบกับ
พระพุทธเจ้าในอดีตนั่นเอง”
เมื่อถูกถามเช่นนี้ คงยากที่จะมีใครตอบว่า “ไม่เลย ผมไม่รู้สึก
อะไรเลย” โดยมากจะมีความคิดว่า “เมือ่ ได้ฟงั การสวดสาธยายพระสูตร
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นี้แล้ว ก็เกิดความปลาบปลื้มยินดี และเมื่อยิ่งได้สวดสาธยายเองด้วย
แล้ว ก็ยิ่งท�ำให้ใจสงบมากขึ้น”
นักศึกษา : จะว่าไปแล้ว ตอนที่ผมได้มีโอกาสคัดลอกพระสูตร
ในครั้งนั้น จ�ำได้ว่าใจของผมสงบอย่างบอกไม่ถูก นั่นก็แสดงว่า “ผมได้
เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วในอดีต” ใช่ไหมครับ ?
อาจารย์ : ถ้าเราพูดบนพื้นฐานของ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ก็คง
เป็นเช่นนั้น คุณได้เป็นพระโพธิสัตว์แล้ว แต่ถ้าเราพูดถึงหลักค�ำสอนใน
“พระพุทธศาสนาของพระศากยมุนี” เราจะพบว่ามีแนวคิดที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ ให้วางเรื่องที่ว่า “เราได้พบพระพุทธเจ้าในอดีตหรือไม่”
ไว้กอ่ น เพราะดังทีเ่ คยกล่าวไว้ในบททีผ่ า่ นมาว่า ใน “พระพุทธศาสนาของ
พระศากยมุนี” คงไม่มีใครที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
แม้การบรรลุธรรม [ขั้นสูงสุด] ของเรา ก็คงเป็นได้เพียง “พระอรหันต์”
ซึ่งเป็นภูมิที่รองลงมาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้ให้
แนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาในพระพุทธศาสนายุคก่อนหน้านี้ กล่าวคือ
มีแนวคิดที่ว่า “พวกเราได้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วในขณะนี้ ขอเพียงเรา
สั่ ง สมกุ ศ ลกรรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น นั่ น ก็ จ ะเป็ น พลั ง หนุ น น� ำให้ เรา
สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในที่สุด” ซึ่งใน “พระพุทธศาสนาของ
พระศากยมุน”ี มีแนวคิดทีว่ า่ หนทางทีจ่ ะท�ำให้บรรลุธรรม [ขัน้ สูงสุด] นัน้
มีอยู่เพียงหนทางเดียว นั่นคือ “การออกบวชและตั้งใจประหารกิเลสให้
หมดสิน้ ไป” เราจึงเห็นได้วา่ แนวคิดในเรือ่ งการบรรลุธรรมใน “ปรัชญาปารมิตาสูตร” กับ “พระพุทธศาสนาของพระศากยมุนี” นั้นมีความ
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แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแต่เดิม การสั่งสมกุศลกรรมในชีวิต
ประจ�ำวันแล้วจะท�ำให้บรรลุธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้
นักศึกษา : นั่นหมายความว่า “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้ปรับ
วิธีการเพื่อให้บรรลุธรรมจาก “การออกบวชและประพฤติปฏิบัติธรรม
อย่างเข้มงวด” ไปสู่ “การสั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจ�ำวัน” ใช่ไหมครับ
เรื่องนี้พอเข้าใจได้ว่า มีความแตกต่างกับค�ำสอนใน “พระพุทธศาสนา
ของพระศากยมุนี” แต่ผมกลับคิดว่า การสั่งสมกุศลกรรมก็เป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้เข้าใกล้การบรรลุธรรมได้เช่นกัน เพราะถ้าเราคิดว่า เราสั่งสม
กุศลกรรมไปแล้ว จะท�ำให้เราสามารถไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้แล้วล่ะก็
แนวคิ ด ที่ ว ่ า “กุ ศ ลกรรมเป็ น พลั ง หนุ น น� ำ ให้ เราสามารถบรรลุ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าได้” ก็ดูเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ไม่ใช่หรือครับ ......
อาจารย์ : จริงๆ แล้ว แนวคิดเรื่อง “สุขาวดี” ก็เป็นแนวคิดใหม่
ที่ถูกสร้างขึ้นในยุค “พระพุทธศาสนามหายาน” นั่นเอง ซึ่งในเรื่องนี้
เราจะกล่ า วโดยละเอี ย ดในบทที่ 4 ในที่ นี้ เราจะมาทบทวนกั น ว่ า
“การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไร” และ “เหตุใดกุศลกรรมจึงไม่อาจ
เป็นวิธีการปฏิบัติที่ท�ำให้เราบรรลุได้”
กุศลกรรมสามารถท�ำให้สังสารวัฏยุติลงได้หรือ ?
อาจารย์ : การบรรลุธรรม [ขั้นสูงสุด] ใน “พระพุทธศาสนาของ
พระศากยมุนี” หมายถึง การเข้าถึงนิพพาน ซึ่งเป็นเหตุให้เราไม่ต้องมา
เกิดอีกต่อไป การที่เราไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปนั้น นั่นหมายถึงการยุติ
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วงจรสังสารวัฏ และในการยุติวงจรสังสารวัฏ มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อประหารกิเลสให้หมดสิ้นไป แต่ทว่า
“การสัง่ สมกุศลกรรมในทางโลก” กับ “การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ประหารกิเลส
ให้หมดสิ้นไป” เป็นเรื่องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น กุศลกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน จึงไม่อาจท�ำให้บรรลุธรรม [ขั้นสูงสุด] ได้
นั ก ศึ ก ษา : อาจารย์ ก� ำ ลั ง จะบอกว่ า “การสั่ ง สมกุ ศ ลกรรม”
เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายส�ำหรับพวกเรา ใช่ไหมครับ ?
อาจารย์ : ไม่ใช่ครับ เราไม่ได้พูดถึงว่า “กุศลกรรมเป็นสิ่งที่มี
ความหมายหรือไม่มีความหมาย” แต่เราก�ำลังพูดถึงว่า “วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติธรรม คือ การยุติวงจรสังสารวัฏ” ดังนั้น ไม่ว่าเราจะสั่งสม
กุศลกรรมมากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถยุตวิ งจรสังสารวัฏได้ หรือท�ำให้
เราสามารถบรรลุธรรม [ขั้นสูงสุด] ได้
แน่นอนว่า ถ้าเราลองมามองจากมุมมองทั่วๆ ไป จะเห็นว่า
“กุศลกรรม” ก็คอื “การท�ำความดี” แล้วเหตุใด “กุศลกรรมจึงไม่สามารถ
ยุติวงจรสังสารวัฏได้” ซึ่งก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไป เรามาท�ำความ
เข้าใจในเรื่องนี้กันสักหน่อย ถ้าคงยังจ�ำได้ถึงเรื่องที่พูดคุยกันไปแล้วใน
บทที่ 1 ที่เราพูดถึงแนวคิดในเรื่อง “สังสารวัฏ” และ “หลักเหตุและผล”
ซึง่ เป็นแนวคิดพืน้ ฐานในการมองโลกและชีวติ ของพระศากยมุนพี ทุ ธเจ้า
นักศึกษา : จ�ำได้ครับ ถ้าเราไปท�ำอกุศลกรรมเข้า ด้วยผลกรรมนัน้
จะท�ำให้เราต้องไปถือก�ำเนิดในติรจั ฉานภูมหิ รือนรกภูมิ นีเ่ ป็นแนวคิดใน
เรื่องสังสารวัฏ ใช่ไหมครับ ?
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อาจารย์ : ใช่แล้วครับ ใน “พระพุทธศาสนาของพระศากยมุนี”
มี การกล่าวถึง ภพภูมิทั้ง 5 ได้แก่ ภพภู มิ ของ “เทวดา มนุ ษย์ สั ต ว์
เดรั จ ฉาน เปรต สั ต ว์ น รก” (ในภายหลั ง ได้ เ พิ่ ม เติ ม “อสุ ร ” เข้ า ไป
รวมเป็น 6) ซึง่ เราล้วนต้องเวียนเกิดเวียนตายอยูใ่ นภพภูมเิ หล่านี้ สมมติวา่
เราตัง้ ใจสัง่ สมกุศลกรรมอย่างเต็มที่ ด้วยอ�ำนาจแห่งกุศลกรรมนัน้ ย่อม
ท�ำให้เราไปบังเกิดใน “เทวภูมิ” อันปราศจากความทุกข์ และตรงนี้เอง
ที่เป็นจุดส�ำคัญ นั่นคือ แม้เทวภูมิก็เป็นเพียงแค่ภพภูมิหนึ่งในภพภูมิ
ทั้งหลาย ดังนั้น แม้เราจะได้ไปบังเกิดในเทวภูมิก็ตาม เมื่ออายุขัยใน
เทวภูมิหมดลง ก็ยังต้องไปบังเกิดในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งอยู่นั่นเอง
นักศึกษา : เป็นอย่างนั้นหรือครับ ? ผมเข้าใจมาโดยตลอดว่า
ผู ้ ที่ สั่ ง สมกุ ศ ลกรรมแล้ ว ได้ ไ ปบั ง เกิ ด ในเทวภู มิ จะไม่ ต ้ อ งเวี ย นเกิ ด
เวียนตายอีก ได้อยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์ ตกลงว่า “เทวภูมิ” กับ “นิพพาน”
ที่พระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัสถึง ไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรือครับ ?
อาจารย์ : ความเข้ า ใจที่ ว ่ า “เทวภู มิ ” กั บ “นิ พ พาน” เป็ น
สิ่ งเดี ย วกัน ยัง เป็นสิ่ง ที่ห ลายคนเข้ า ใจสั บสนกั นอยู ่ แต่ ทั้ง 2 สิ่ งนี้
เป็นคนละสิ่งกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ไม่ว่าเราจะสั่งสมกุศลกรรม
มากเพียงใดก็ตาม เราคงได้เพียงไปบังเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าในปัจจุบัน
แค่ชว่ งระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ ต่อให้เราได้ไปบังเกิดใน “เทวภูม”ิ ทีก่ ล่าว
กันว่าอยู่สูงที่สุดในบรรดาภพภูมิทั้ง 5 (6) ก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึง
“การยุติลงของสังสารวัฏ”
นั ก ศึก ษา : ที่อ าจารย์ก ล่าวมานี้ แม้ จ ะพอท� ำ ความเข้ า ใจได้
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แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่ง เมื่อ “กรรม” เป็นสิ่งที่ท�ำให้เราต้อง
เวี ยนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ตามที่พ ระศากยมุนีพุทธเจ้ าตรั สไว้
นั่นหมายความว่า “กุศลกรรม” หรือ “การท�ำความดี” ก็เป็น “กรรม”22
ใช่ไหมครับ ? ผมมีความเข้าใจมาตลอดว่า ค�ำว่า “กรรม” มีความหมาย
ในทาง “อกุศล” แต่เพียงฝ่ายเดียว23
อาจารย์ : ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ค�ำว่า “กรรม” ไม่วา่ จะเป็นฝ่าย “กุศล”
หรือ “อกุศล” ก็นับเป็น “กรรม” ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้
เราต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไปในสังสารวัฏ โดยที่ “อกุศลกรรม” มีผล
เป็น “ความทุกข์” และ “กุศลกรรม” มีผลเป็น “ความสุข” ซึ่งเรื่องนี้ดูจะ
เข้าใจยากสักหน่อย คือ เวลาเราท�ำความดี โดยตัง้ ใจว่า “เราอยากจะท�ำ
สิ่งนี้เพื่อผู้อื่น” หรือ “เราได้ท�ำสิ่งดีๆ เช่นนี้” แล้วลงมือท�ำความดีน้ันๆ
นั่นถือว่า เราได้เชื่อมต่อกับเรื่องของ “กรรม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นักศึกษา : แต่จะว่าไปแล้ว ในบางครั้งที่เราจะท�ำความดีอะไร
บางอย่าง แม้เราจะไม่ได้มีความตั้งใจในการกระท�ำนั้นๆ ก็ตาม แต่ใน
ผู้แปล : 業 (gō) เป็นค�ำแปลของค�ำว่า “กรฺมนฺ” ในภาษาสันสกฤต
หมายถึง “การกระท�ำ” หรือ “กิจกรรม” (อ้างอิงจากเชิงอรรถในบทที่ 1 หน้า 11)
23
ผูแ้ ปล : เกีย่ วกับความเข้าใจในเรือ่ งนี้ มักจะมีประโยคหนึง่ ทีเ่ ป็นค�ำพูด
ติดปากของชาวญี่ปุ่น ในคราวที่พูดถึงคนที่ต้องรับผลจากการท�ำความผิดของ
ตนที่เคยก่อไว้ว่า 自業自得 (jigō jitoku) ซึ่งเข้าท�ำนองภาษาไทยที่ว่า “สมควรแก่
กรรมแล้ว” แต่อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า 自業自得 โดยรูปศัพท์ แปลว่า “ตนเองกระท�ำ
สิ่งใดไว้ ตนเองย่อมได้รับ [ผลจากการกระท�ำนั้น]” ซึ่งไม่ได้มีความหมายในด้าน
บวกหรือลบ เพียงแต่การใช้ประโยคดังกล่าวนี้ในปัจจุบัน โน้มเอียงไปในทางลบ
(อกุศลกรรม) จึงไม่นา่ แปลกใจทีช่ าวญีป่ นุ่ จะมีความเข้าใจในเรือ่ งความหมายของ
ค�ำว่า 業 (กรรม) ว่าสื่อความหมายไปในทางลบ
22
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ใจลึกๆ แล้วก็คงจะมีความคิดว่า “อยากได้รับค�ำชมจากใครบางคน”
หรือ “รู้สึกเข้าท่าเข้าทีที่ได้มาเป็นอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นความรู้สึกส�ำคัญ
ในตนเอง24 หรือแสวงหาการยอมรับ25 เหมือนกันนะครับ
อาจารย์ : ถ้ า เราสามารถท� ำ ความดี โ ดยละทิ้ ง เปลื อ ก 26 เช่ น
ความถือตนเป็นส�ำคัญ27 ไปได้ นั่นย่อมไม่เป็นการเชื่อมต่อกับเรื่อง
ของ “กรรม” แต่การท�ำความดีโดยละทิ้งอัตตาเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย
คือ ไม่ว่าเราจะท�ำ [ความดี] อะไรก็ตาม ก็คงจะต้องมีความคิดว่า
“เราก� ำ ลั ง ท� ำ สิ่ ง นี้ เ พื่ อ ผู ้ อื่ น ” หรื อ “เราอยากได้ ค� ำ ชื่ น ชมจากผู ้ อื่ น ”
ซึ่งพลังที่เกิดจากการท�ำ “กุศลกรรม” หรือ “อกุศลกรรม” ด้วยความ
ตั้งใจว่า “เราได้ท�ำสิ่งนี้สิ่งนี้” นี่เองที่เราเรียกว่า “กรรม”
ดังนั้น พระศากยมุนีพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ในการยุติวงจรสังสารวัฏ
และมีนิพพานเป็นเป้าหมาย จึงไม่ใช่เป็นการท�ำกุศลกรรมหรืออกุศล
กรรม” กล่าวคือ “อย่าได้สร้างกรรมอันเป็นต้นเหตุ [ของการเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏ] และให้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนา เพื่อยุติวงจร
สังสารวัฏ” นีค่ อื หลักการส�ำคัญใน “พระพุทธศาสนาของพระศากยมุน”ี
และจากหลักการส�ำคัญนี้ จะเห็นได้ว่า แนวคิดใน “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ดูจะย้อนแย้งกัน กล่าวคือ “เราได้พบกับพระพุทธเจ้าในอดีต
ได้ตั้งปณิธาน [เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า] และได้เป็นพระโพธิสัตว์
ภายหลังจากนั้น ในวงจรการเวียนเกิดเวียนตายอันยาวนาน ด้วยการ
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 自己愛 (jiko ai)
25
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 承認欲求 (shōnin yokkyū)
26
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 鎧 (yoroi) โดยทั่วไปแปลว่า “ชุดเกราะ”
แต่ในบริบทนี้ ผู้แปลเลือกที่จะใช้ค�ำว่า “เปลือก” แทนค�ำแปลโดยทั่วไป
27
ผู้แปล : ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า 自我意識 (jiga ishiki)
24
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สั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจ�ำวัน จะท�ำให้เราได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า
และเข้าสู่นิพพานในที่สุด” ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการล้มแนวคิดเรื่อง
“กรรม” ที่มีมาในอดีต
เมื่ อ กล่ า วมาถึ ง ตอนนี้ คงพอจะท� ำ ให้ เราเห็ น ว่ า ค� ำ สอนใน
“ปรัชญาปารมิตาสูตร” มีความแตกต่างกับค�ำสอนของพระศากยมุนีพุ ท ธเจ้ า และจุ ด เด่ น ของ “ปรั ช ญาปารมิ ต าสู ต ร” ที่ อ ยากจะขอให้
จดจ�ำให้ดี คือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง “กรรม” ซึ่งแรกเริ่มเดิมที
นั้น “กรรม” เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เราต้องตกอยู่ในวงจรสังสารวัฏ
กลายมาเป็นว่า “กรรม” ท�ำให้เราสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า และ
เข้าสู่นิพพานได้ในที่สุด
(โปรดติดตามบทที่ 2 ตอนจบ ในวารสารฉบับต่อไป)
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