CONFERENCE PROGRAM

โปรแกรมการประชุม
วันที่ 5 มกราคม
ช่ วงเช้ า
พิธีเปิ ด
ช่ วงบ่ าย
Buddhist Women of India

ผู้หญิงแห่ งอินเดีย
1. Examining the Date of Mahāpajāpatī’s Ordination

ค้ นหาวันที่ที่พระมหาปชาบดีโคตมีออกบวช
Kustiani
2. Basic Buddhism in Songs: Contemporary Nuns’ Oral Traditions in Kinnaur

พุทธศาสนาผ่านเสียงเพลง : ประเพณีมขุ ปาฐะของภิษุณีแห่งคินนัวร์ ในปั ตตบัน
Linda LaMacchia
3. Buddhist Women of the Himalayas
Namgey Lhamu
4. Buddhist Women of Sikkim
Diki Bhutia
5. Ambedkar’s Perspective on Women in Indian Society: Bhimrao Ramji Ambedkar

มุมมองของด๊ อกเตอร์ อมั เบดการ์ เกี่ยวกับสตรี ในสังคมอินเดีย : พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์
Thich Nu Nhu Nguyet

วันที่ 6 มกราคม
ช่ วงเช้ า
Buddhist Women of the World

พุทธสาวิกาทั่วโลก
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6. The Changing Roles of Buddhist Nuns and Laywomen in Cambodia
Thavory Huot
7. Than Hsiang Kindergarten: A Case Study

กรณีศกึ ษาเรื่ องโรงเรี ยนอนุบาลกลิ่นเทียนธรรม
Zhen Yuan Shi
8. Voice of Freedom in Bhutan: Reclaiming Lost Feminist Voices in Vajrayana Buddhism

เสียงแห่งเสรี ภาพในภูฏาน : การกลับมาของนักสิทธิสตรี ในพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่หายไป
Sonam Wangmo (Tenzin Dadon)
9. Women in Buddhism at the Grassroots in Australia

ผู้หญิงในพุทธศาสนาในระดับรากหญ้ าในประเทศออสเตรเลีย
Anna Halafoff

ช่ วงบ่ าย
Cultivating Confidence: Self-Esteem, Self-Promotion & No-Self

การเสริมสร้ างความมั่นใจ: ความภูมิใจแห่ งตน การส่ งเสริมตนเองและอนัตตา
10. Roles and Approaches of Buddhist Women in the Present and Future

บทบาทและแนวทางของพุทธสาวิกาในปั จจุบนั และอนาคต
Thich Nu Khiet Minh
11. Self-Esteem, Self-Promotion and Not-Self

ความภูมิใจแห่งตน การส่งเสริมตนเองและอนัตตา
Darcie Price-Wallace
12. Identity and Samsāra

อัตลักษณ์และสังสารวัฏ
Hsiao-Lan Hu

วันที่ 7 มกราคม
ช่ วงเช้ า
Is There a Feminine Dhamma? Voices, Forms & Expressions

มีธรรมะแห่ งสตรีหรือไม่ : ความคิดเห็น รู ปแบบและการแสดงออก
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13. The Good Girl Syndrome, Feminism, and Being an Authentic Practitioner

ลักษณะความเป็ นกุลสตรี คตินิยมสิทธิสตรี และการเป็ นนักปฏิบตั ทิ ี่แท้ จริงแบบดังเดิ
้ ม
Adrienne Cochran
14 “New Women” and Zen in Early 20th-Century Japan: Raichō Hiratsuka and D. T. Suzuki

“ผู้หญิงยุคใหม่” กับเซนในต้ นศตวรรษที่ 20 ในญี่ปนุ่ : ไรโช ฮิรัทซูกะ และ ดี. ที. ซูซูกิ
Akemi Iwamoto
15. Transforming Religions’ Negative and Limiting Views of Women and Other Groups with
Psychological and Social Research

การเปลี่ยนมุมมองในทางลบอันคับแคบที่มีตอ่ ผู้หญิงและกลุม่ ต่างๆ ด้ วยงานวิจยั ด้ านสังคมและจิตวิทยา
Allison Goodwin
16. Localization and Globalization: The Experience of One Taiwanese Bhikkhuni

ประสบการณ์ของภิกษุณีไต้ หวันจากการทางานในระดับท้ องถิ่นและระหว่างประเทศ
Chueming Shih

ช่ วงบ่ าย
Life as a Buddhist Laywoman: What Are My Roles?

ชีวิตของอุบาสิกา: อะไรคือบทบาทของข้ าพเจ้ า?
17. Finding Space for Upāsikās in the Annals of Ancient Indian Buddhism: Inscriptional
Evidence of Lay Female Devotees

การค้ นหาบทบาทของอุบาสิกาในบันทึกทางพุทธศาสนาในอินเดียโบราณ: หลักฐานเกี่ยวกับอุบาสิกาตามที่มี
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
Rupali Mokashi
18. “You Are a Bodhisattva”: The Real Reason Buddhist Laywoman are Called Bodhisattvas

“เธอคือโพธิสตั ว์” : เหตุผลแท้ จริงที่อบุ าสิกาถูกเรี ยกขานว่าโพธิสตั ว์
Hyo Jun Sunim
19. Lay Buddhist Women in Buryatia

พุทธสาวิกาในบูเรี ยติยา
Zhargal Ayakova and Luda Dondokova
20. “We Love Our Nuns!” Reflections on Lay-Monastic Relations in Sri Lanka

“เรารักภิกษุณีของเรา” ภาพสะท้ อนความสัมพันธ์ระหว่างคฤหัสถ์และสงฆ์ในศรี ลงั กา
Susanne Mrozik
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21. Lay Buddhist Practices in Contemporary Korea: The Co-existence of Meditation and
Other-power Oriented Practices

การปฏิบตั ธิ รรมของพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลียคุ ปั จจุบนั : การฝึ กกรรมฐานและการปฏิบตั อิ ื่นๆ
Pori Park

วันที่ 8 มกราคม
ช่ วงเช้ า
Buddhism at the Grassroots: Documenting Women’s Stories

พุทธศาสนาในระดับรากหญ้ า: บันทึกเรื่องราวของสตรี
22. The Significance of the Cūla-vedalla Sutta: The Dhamma Sermon Delivered by Bhikkhuni
Dhammadinna

ความสาคัญของ จูฬเวทัลลสูตร : บทธรรมเทศนาของพระธัมมทินนาเถรี
Bhikkhu Beligalle Dhammajoti
23. Beyond Text: Rebirth Narratives of Model Women in Buddhism

เรี ยนรู้นอกพระคัมภีร์ : ฟื น้ เรื่ องเล่าเกี่ยวกับสตรี ตวั อย่างในพุทธศาสนา
Juyarn Tsai
24. Hwang Jin-yi: The Dancer Who Challenged Social Injustice through Talent, Wit, and
Audacity
Hyunmi Cho
25. Buddhist Nuns of Bhutan

นักบวชหญิงในพุทธศาสนาในภูฏาน
Marie Venø Thesbjerg

ช่ วงบ่ าย
Bhikkhuni Revolution: The Future of the Transnational Bhikkhuni Movement

การปฏิวัตกิ ารบวชภิกษุณี : อนาคตของการเคลื่อนไหวระหว่ างประเทศเพื่อภิกษุณีสงฆ์
26. Recovering Nuns’ Voices from Buddhist History: The Case of Hokkeji

การค้ นพบเสียงของพระภิกษุณีอีกครัง้ จากประวัตพิ ทุ ธศาสนา : กรณีศกึ ษาฮอกเกจิ
Lori Meeks
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27. The Transnational Bhikkhuni Movement

การเคลื่อนไหวระหว่างชาติเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิการบวชเป็ นภิกษุณี
Vinita Agrawal
28. Dress and Liberation: Ordained Buddhist Women in Britain

การแต่งกายและการหลุดพ้ น : นักบวชหญิงในศาสนาพุทธในประเทศอังกฤษ
Caroline Starkey
29. Latest Developments on the Revival of Buddhist Nuns’ Ordination in the Tibetan Tradition
Jampa Tsedroen
30. Proposing a Program for Women in Buddhism: “Study, Collaborate, Practice”
Lisa Fancott

วันที่ 9 มกราคม
ช่ วงเช้ า
Buddhism & Social Activism

พุทธศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม
31. Being Good or Doing Good? Buddhist Ethics and Social Justice

ควรทาอะไรดี เป็ นคนดีหรื อทาความดี? จริยธรรมทางพุทธและความยุตธิ รรมในสังคม
Karma Lekshe Tsomo
32. From Mercy to Justice: The Animal Protection Movement of Buddhist Female Monastics in
Contemporary Taiwan

จากเมตตาสูค่ วามยุตธิ รรม: การรณรงค์ของสมณะสตรี ในไต้ หวันในปั จจุบนั เพื่อคุ้มครองสัตว์
Chuan-fa Shih
33. The Council of Europe’s Investigation on Religious and Cultural Relativism: A Menace for
the Human Rights of Women?

การตรวจสอบของสภายุโรปในเรื่ องสัมพัทธนิยมทางด้ านศาสนาและวัฒนธรรม: ภัยคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิง?
Gabriela Frey
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34. Buddhism, Interfaith Dialogue, and Australian Multiculturalism
Diana Cousens

ช่ วงบ่ าย
Silence in a Noisy World

ความเงียบในโลกที่เสียงดัง
35. Becoming a Modern Female Chan “Master”

การเป็ นอาจารย์หญิงนิกายเซนยุคใหม่
Chang Shen Shih
36. Enacting Female Buddhist Roles through Vipassana Meditation Centers

การส่งเสริมบทบาทพุทธสาวิกาผ่านศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
Brooke Schedneck
37. Working Meditation: Female Buddhist Immigrants’ Path to Liberation

การปฏิบตั กิ รรมฐานด้ วยการทางาน : เส้ นทางสูก่ ารหลุดพ้ นของผู้อพยพสตรี ชาวพุทธ
Shuman Chen

วันที่ 10 มกราคม
ช่ วงเช้ า
Women & Buddhism: Critical Reflections

สตรีและพุทธศาสนา: ข้ อคิดพิเคราะห์ ท่ สี าคัญ
38. Working with Obstacles: Is Female Rebirth an Obstacle?

ฝ่ าฟั นอุปสรรค : การเกิดเป็ นผู้หญิงเป็ นอุปสรรคจริงหรื อ
Rita M. Gross
39. Gender Equality among Buddhist Clerics in Won Buddhism of Korea

ความเสมอภาคทางเพศในกลุม่ นักบวชนิกายวอนของประเทศเกาหลี
Seong Jun Lee
40. Buddha’s Lone Rangers: Vajrayana Buddhist Nuns of Contemporary Suvarnabhumi

นักเดินทางผู้โดดเดี่ยวใต้ องค์สมั มาสัมพุทธเจ้ า : นักบวชหญิงพุทธวัชรยานในสุวรรณภูมิร่วมสมัย
Karma Tashi Choedron
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41. Buddhism and Ageing: In Praise of Old Age

พุทธศาสนาและความชรา : เชิดชูวยั ชรา
Tenzin Palmo

ช่ วงบ่ าย
Women Changing Buddhism

สตรีเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนา
42. Enlightened Education: The Basis for Self-Transformation

การศึกษาอันเป็ นพุทธะ : รากฐานแห่งการเปลี่ยนตนเอง
Sheng Ying Shi
43. Contemporary Education of Tibetan Buddhist Nuns

การศึกษาร่วมสมัยของนักบวชหญิงในพุทธศาสนาชาวทิเบต
Padma’tsho
44. Inner and Outer Journey: Monastic Women Create Their Own Institutions and Call on the
Earth to Witness an Urgent Need for Change

การเดินทางทังภายในและภายนอก
้
: นักบวชหญิงผู้สร้ างสถาบันของตนเองและเรี ยกร้ องให้ โลกเป็ นพยานต่อ
ความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงอันเร่งด่วน
Bhikkhuni Santacitta
45. Why Educating Nuns is Important in the 21st Century: Strengthening Communities,
Educating Women, and Preserving Bhutanese Culture
Tashi Zangmo

7

WORKSHOPS

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
Buddhist Women and Leadership

พุทธสาวิกาและภาวะผู้นา
Carol Winkelmann & Hsiao-Lan Hu
Contributions of Lay Buddhists to Propagating Dhamma, Past and Present

การส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะของอุบาสกอุบาสิกาในอดีตและปั จจุบนั
Bhikkhu Panahaduwe Yasassi Thera
Chan Meditation: Peace in Moving and Sitting, Consistency in Mind and Body

กรรมฐานแบบเซน : ความสงบในการเคลื่อนไหวและอิริยาบถนัง่ คือความคงมัน่ ของจิตและกาย
Guo Jing Shih
Founding an Institute for Buddhist Education

การก่อตังสถาบั
้
นสาหรับการศึกษาพุทธศาสนา
Guo Jing Shih
Buddhist Picture Books in Taiwan

หนังสือภาพสอนธรรมะในไต้ หวัน
Juyarn Tsai
Buddhists and Animal Welfare on Pilgrimage: How to Make a Difference During Your Spiritual
Journey

พุทธศาสนิกชนและสวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการจาริกแสวงบุญ: เราจะบาเพ็ญประโยชน์ระหว่างการเดินทาง
แสวงบุญได้ อย่างไร
Karma Tashi Choedron and Sonam Wangmo
Buddhist Women and Polygamy

พุทธสาวิกาและการมีคคู่ รองหลายคน
Kustiani
What’s in Your Bowl? Nourishing Ourselves and Others Mindfully
Lulu Garrett Cook
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Capturing the Lives of Nuns: A Photo Workshop

การบันทึกภาพชีวิตของนักบวชหญิง : การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับภาพถ่าย
Marie Venø Thesbjerg
The Intersections of Race, Gender, and Buddhism

เมื่อความแตกต่างทางเชื ้อชาติและทางเพศและพุทธศาสนามาบรรจบกัน
Mary Grace Lentz and Cheryl Harrison
Wendo: Feminist Self-Defense

เวนโด : การป้องกันตัวเองตามคตินิยมสตรี
Nives Bercht
Developing Family Enterprises as a Path to Compassionate Community Sustainability
Bhikkhuni Pannavati-Karuna
The Healing Power of Beauty in a Tranquil Cup of Tea

พลังบาบัดจากความงดงามในถ้ วยชาที่สงบนิ่ง
Paula Arai
Children’s Workshop

การอบรมธรรมะสาหรับเด็ก
Prema Dasara
White Tara Workshop

การร่ายราภาวนาและการฝึ กปฏิบตั แิ บบพระแม่ตาราขาว
Prema Dasara
Tara Workshop

ระบาแมนดาลาและท่วงท่าสรรเสริญพระแม่ตารา
Prema Dasara
English Language Proficiency through Buddhism and Buddhist Art: Bhikkhunis as Global
Propagators of Dhamma

ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษผ่านพุทธศาสนาและศิลปะทางพุทธ: ภิกษุณีในฐานะผู้เผยแผ่ธรรมะไป
ทัว่ โลก
R. M. Rathnasiri
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Dharma and Animals

ธรรมะและสัตว์
Rotraut (Jampa) Wurst
Rapping for Generations

ดนตรี แร็พสาหรับคนทุกวัย
Rotraut (Jampa) Wurst
Buddhism and LGBTQ

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารว่าด้ วยกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
Rotraut (Jampa) Wurst
Overcoming Internalized Views: A Journey to Wholeness

การเอาชนะทัศนคติที่นามาจากภายนอกมาเป็ นของตน : การเดินทางสูค่ วามบริบรู ณ์
Santacitta Bhikkhuni and Jill Boone
Taming the Tiger: Emotional Balance For Children through Meditation

ปราบพยัคฆ์ : การสร้ างสมดุลทางอารมณ์สาหรับเด็กโดยผ่านการทากรรมฐาน
Shari Gent
Using Creative Mindfulness to Transform The Energy of Afflictive Emotions: From Weakness to
Power and Wisdom

การใช้ สติอย่างสร้ างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแรงพลังแห่งอารมณ์เศร้ าหมอง : จากความอ่อนแอให้ เป็ นพลังอานาจและ
ปั ญญา
Susmita Barua
Renunciation as Pedagogy

การสละเป็ นการสอน
Vanessa Sasson and Amy Langenberg
Using Buddhist Psychology to Enhance Bhikkhuni Education
Wasantha Priyadarshana
Introduction to Mahasati Meditation
Lihsiang Yao
Turning Points on the Path: Sharing Experiences
Vinita Agrawal
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Picturing our Hopes and Dreams
Nicole Stenoish
Introduction to the Elements of the Metta Map
Barbara Wright
The Risk of Attachment
Barbara Wright
Impermanence and the Metta Map
Barbara Wright
Buddhist Animal Protection Work in Sikkim
Diki Palmu and Catherine Schuetze
Buddhism and Interfaith Dialogue
Diana Cousens
Resources for Teaching about the Effects of Negative Expectations, Self/Other Concepts, and
Discrimination
Allison Goodwin
A Network of Buddhism and Women in Europe
Gabriela Frey
Compassion as a Daily Practice
Zhen Yuan Shi
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Examining the Date of Mahāpajāpatī’s Ordination

ค้ นหาวันที่ท่ ีพระมหาปชาบดีโคตมีออกบวช
โดย Kustiani
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็ นพระมารดาเลี ้ยงของเจ้ าชายสิทธิธตั ถะ ภายหลังจากที่พระเจ้ าสุทโธทนะ พระ
สวามีทรงเสด็จสวรรคต พระองค์ทรงออกผนวชเป็ นภิกษุณีพร้ อมด้ วยสตรี อีก 500 คน ประวัตศิ าสตร์ ระบุวา่
พระองค์บวชหลังจากที่พระพุทธเจ้ าทรงช่วยไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์เกี่ยวกับการ
ใช้ น ้าในแม่น ้าโรหิณี เมื่อความขัดแย้ งครัง้ นันยุ
้ ตลิ ง ผู้ชายจานวนมากจากทังสองตระกู
้
ลได้ ตดั สินใจออกบวช
เป็ นภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ า ตามที่ปรากฎในมหาปชาบดี สตู ร (อังคุตตรนิกายหรื อ จุลวรรค) การบวชของ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเกิดขึ ้นที่เมืองเวสาลี แต่สาหรับวันเวลาที่แน่นอนนันยั
้ งเป็ นประเด็นปั ญหาอยูว่ า่
เกิดขึ ้นในช่วงระหว่างปี ที่ห้าหรื อปี ที่หกแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้ าตามที่เชื่อกันมาแต่ดงเดิ
ั ้ มหรื อเปล่า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลในพระไตรปิ ฎกอันจะเป็ นหลักฐานระบุถึงวันออกบวชที่แน่นอนของพระองค์ ฉะนัน้
วันออกบวชที่แน่นอนของพระมหาปชาบดีโคตมียงั คงเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนัน้ การค้ นหา
หลักฐานที่แน่ชดั เพื่อระบุวนั เวลาที่แน่นอนให้ ชดั เจนได้ จงึ เป็ นงานที่สาคัญอย่างมาก การหาคาตอบของ
ประเด็นดังกล่าวนับเป็ นเรื่ องเร่งด่วน เพราะจะช่วยทาให้ พวกเราสามารถเรี ยงลาดับเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์
ของคณะภิกษุณีสงฆ์ได้ อย่างถูกต้ อง
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พุทธศาสนาผ่ านเสียงเพลง : ประเพณีมุขปาฐะของภิษุณีแห่ งคินนัวร์ ในปั ตตบัน
โดย Linda LaMacchia
ชาวคินนัวร์ กล่าวว่าพุทธศาสนาประดิษฐานต่อเนื่องมานาน ที่คนิ นัวร์ ซึง่ เป็ นเขตหนึง่ ของหิมาจัลประเทศ นาน
เท่ากับหรื อนานกว่าทิเบตอีก ทังภิ
้ กษุและภิกษุณีมีประวัตมิ ายาวนานและโปรดปรานการร้ องเพลงมาก กล่าว
กันว่าชาวคินนัวร์ อยูใ่ นกลุม่ สาวกผู้ได้ ฟังพระศาสดาสาธยายปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร ณ เขาคิชคูฏใกล้ กรุง
ราชคฤห์ คาดว่า ต้ องมีทงภิ
ั ้ กษุและภิกษุณีจาพรรษาที่วดั ที่ รินเชน แซงโบ สร้ าง ที่คนิ นัวร์ มาตังแต่
้ ศตวรรษที่
10 จึงรักษาวัดไว้ ได้ ทังพระเวทและวรรณคดี
้
สนั สกฤตต่างๆ ได้ ระบุไว้ วา่ ชาวคินนัวร์ ตามตานานนันเป็
้ นผู้ชม
ชอบการดนตรี และร่ายรา และดูในปั จจุบนั แล้ ว ก็ยงั เป็ นเช่นนันอยู
้ ่ ในช่วงเทศกาลขึ ้นปี ใหม่ จะมีประเพณีการ
ร้ องราทาเพลงของหมูบ่ ้ าน เช่นการร่ายรากับเทวีหรื อเทวดาประจาหมูบ่ ้ าน ทังพุ
้ ทธศาสนิกชนและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภิกษุณีจะสวดเพลงสรรเสริญครู วัด พระพุทธองค์ พระธรรม หรื อความทุกข์ของสังขาร และพระ
ภิกษุณี Nyima Zangmo
บทความครัง้ นี ้ศึกษาเฉพาะบทเพลงสวดของพระภิกษุณี เพราะประเพณีมขุ ปาฐะมีสว่ นสาคัญมากในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ไม่เพียงเพราะภิกษุณีเป็ นผู้แต่งและร้ องบทเพลงสวดเหล่านี ้เป็ นภาษาคินนัวร์ (เช่นที่
บทความเกี่ยวกับจริยธรรมของฮินดูได้ ยกมาอ้ างเมื่อไม่นานนี ้ใน นิตยสาร Journal of the American Academy
of Religion) และสมควรได้ รับการยกย่องเท่านัน้ แต่เพราะเรื่ องเล่าและเพลงเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้สาคัญ
ทางศาสนา สาหรับปราชญ์ทางด้ านศาสนศึกษา ที่ต้องอาศัยแหล่งที่มาที่เป็ นเอกสารทางศาสนาเสียส่วนใหญ่
จุดประสงค์ของข้ าพเจ้ าคือศึกษาบทสวดทางศาสนาเหล่านี ้ ในฐานะเป็ นคาสอนทางพุทธศาสนา โดยศึกษาบท
สวดของภิกษุณีคนิ นัวร์ ระหว่างปี ค.ศ. 1900 ถึง ค.ศ. 2010 ที่ข้าพเจ้ าเป็ นผู้อดั เสียง และ ดร. Ramesh
Chandra Negi (Mathas) เป็ นผู้ถอดคาพูดและแปล การวิจยั ใช้ วิธีการลงพื ้นที่หาข้ อมูล การเฝ้าสังเกตบุคคล
การจดบันทึกรายวัน การบันทึกเสียงเพลงสวด โดยขอให้ ผ้ รู ้ องและผู้แปล แปลความหมายของเนื ้อร้ อง (เมื่อทา
ได้ ) และใช้ การจาแนกวิเคราะห์แบบของ ดันเดอร์ ส (ปี 1980) คือ texture เนื ้อหา และ บริบท แก่ดนตรี บางคน
อาจจะ กล่าวว่าเพลงเหล่านี ้เป็ นเพียงประวัตศิ าสตร์ หรื อการบันเทิง ข้ าพเจ้ าไม่เห็นด้ วย และขอเสนอแนวคิด
ที่วา่ การฝึ กพื ้นฐานทางพุทธศาสนาเป็ นสิ่งสาคัญก่อนจะไปสูข่ นสู
ั ้ งขึ ้นได้ และผู้ร้องสามารถเข้ าถึงคาสัง่ สอน
ของพุทธศาสนาเบื ้องต้ นได้ ผา่ นบทเพลงเหล่านี ้
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มุมมองของด๊ อกเตอร์ อัมเบดการ์ เกี่ยวกับสตรี ในสังคมอินเดีย : พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์
โดย Thich Nu Nhu Nguyet
ในยุคอินเดียโบราณ สังคมถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนเป็ นชนชันและวรรณะ
้
สถานะของศูทรซึง่ คือชนชันที
้ ่ต้องรับ
ใช้ วรรณะที่สงู กว่าตลอดชีวิตมีฐานะเทียบเท่ากับทาส ทว่า สถานภาพของสตรี นอกจากจะได้ รับอิทธิพลจาก
การแบ่งชนชันวรรณะแล้
้
วถือว่าอยูใ่ นระดับที่ต่าต้ อยอย่างเห็นได้ ชดั สตรี เหล่านี ้ได้ รับความทุกข์ทรมานอย่าง
สาหัสจากกฎเกณฑ์อนั เข้ มงวดตามธรรมเนียมระบบศักดินาและมีโอกาสน้ อยมากที่จะได้ ใช้ ชีวิตตามที่ตน
ต้ องการ ความลาเค็ญที่สตรี ได้ รับในสังคมที่กดขี่และใช้ อานาจบาตรใหญ่นี ้เองเป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ผ้ คู นหันมานับ
ถือศาสนาพุทธ ด้ วยพุทธศาสนาได้ สมานร้ อยร้ าวแห่งความอยุตธิ รรมในโลกด้ วยพุทธวจนะที่วา่ “ไม่มีความ
แตกต่างของชนชันในโลหิ
้
ตทุกหยดที่มีสีแดงเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างของชนชันในน
้
้าตาทุกหยดที่มีรสเค็ม
เฉกเดียวกัน”
ในสังคมสมัยใหม่ ตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 18 ศาสนาพุทธแทบจะสาปสูญไปจากอนุทวีปอินเดีย และหลังจากที่
สูญหายไปเกือบ 700 ปี ศาสนาพุทธได้ กลับมาสูด่ นิ แดนอันศักดิส์ ิทธิ์นี ้อีกครัง้ การฟื น้ ฟูพทุ ธศาสนาครัง้ นี ้เกิด
จากการอุทิศตนอย่างไม่ท้อถอยของบุคคลที่พิเศษยิ่งคือ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์ (พ.ศ. 2434 – 2499) ดร.
อัมเบดการ์ เป็ นคฤหัสถ์ที่ตงมั
ั ้ น่ ในพุทธศาสนา ท่านถือกาเนิดจากวรรณะศูทรและได้ ดารงตาแหน่งเป็ น
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุตธิ รรมในสมัยรัฐบาลของนายเนห์รู ในฐานะบุตรที่ทางานอย่างขยันขันแข็งของ
ประเทศอินเดีย ท่านได้ ร่างรัฐธรรมนูญให้ กบั ประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ยงั คงยืนยงมาจนถึงปั จจุบนั
หลายๆ คนอาจจะคิดว่า ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาที่มองโลกในแง่ร้าย แต่ ดร.อัมเบดการ์ ไม่เห็นด้ วยกับความเห็น
นี ้ ท่านกล่าวว่า มีแต่ศาสนาพุทธเท่านันที
้ ่สอนให้ มนุษย์ร้ ูจกั หนทางแห่งมนุษยธรรมซึง่ เป็ นหนทางที่จะช่วย
ปลดปล่อยมนุษย์ให้ หลุดพ้ นจากความทุกข์ ศาสนาพุทธเปรี ยบดังมหาสมุทรที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างระดับ
ความตื ้นหรื อความลึก พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ าได้ เข้ าไปนัง่ อยูใ่ นหัวใจหลายล้ านดวงของผู้คนที่
ถูกกดขี่ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงพระชนม์ชีพอยูแ่ ละได้ เปิ ดหนทางที่ถกู ต้ องให้ กบั มนุษย์ ดร.อัมเบดการ์ ร้ ูสกึ ว่า
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ศาสนาฮินดูได้ เสื่อมลงแล้ วและชนชันจั
้ ณฑาลควรต้ องมองหาศาสนาใหม่ที่ดีกว่า และจากการแสวงหาของ
ท่าน ท่านพบว่า ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาที่มีทรงค่ามากที่สดุ
รายงานฉบับนี ้ศึกษามุมมองของ ดร.อัมเบดการ์ เกี่ยวกับบทบาทของสตรี และอิทธิพลของสังคมอินเดียและพุทธ
ศาสนาที่มีตอ่ สถานภาพของสตรี ดร.อัมเบดการ์ ได้ สนับสนุนให้ คนในวรรณะจัณฑาลเปลี่ยนมานับถือศาสนา
พุทธเพื่อจะได้ หลุดพ้ นจากระบบวรรณะในอินเดีย การกระทานี ้ถือเป็ นการปฏิวตั เิ ปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
เช่นเดียวกับการที่พระพุทธเจ้ าทรงปฏิวตั คิ วามคิดด้ วยการยืนยันความเสมอภาคของมนุษย์ทกุ คนไม่วา่ จะมา
จากวรรณะหรื อเพศใด รายงานฉบับนี ้จะเน้ นที่ (1) บริบทด้ านสังคมและศาสนาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.อัมเบดการ์ (2) มุมมองของดร.อัมเบดการ์ ที่มีตอ่ บทบาทของสตรี ในสังคม (3) เส้ นทางการก้ าวสูพ่ ทุ ธ
ศาสนาของดร.อัมเบดการ์ และ (4) การฟื น้ ฟูพทุ ธศาสนาในอินเดียยุคปั จจุบนั
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กรณีศึกษาเรื่ องโรงเรี ยนอนุบาลกลิ่นเทียนธรรม
โดย Zhen Yuan Shi
ในโลกปั จจุบนั ที่กาลังหมุนไปด้ วยแรงผลักดันจากข่าวสารและเทคโนโลยี พ่อแม่รุ่นใหม่มกั เลือกที่จะใช้ ชีวิตและ
ดูแลครอบครัวด้ วยตนเอง ในขณะที่ครอบครัวเหล่านี ้ขยายขนาดและมีการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวคนแล้ วคน
เล่า พ่อแม่รุ่นใหม่เหล่านี ้เลือกที่จะส่งบุตรของตนไปใช้ ชีวิตและศึกษาในสภาพแวดล้ อมสมัยใหม่ของศูนย์
การศึกษาก่อนวัยเรี ยนที่ทนั สมัย ผลก็คือคนรุ่นเก่า เช่น บิดามารดาหรื อปู่ ย่าตายายมักรู้สกึ ว่าตนเองไร้ ที่พงึ่ และ
อ้ างว้ างโดดเดี่ยว เราจะทาอย่างไรได้ ที่จะช่วยให้ สมาชิกของครอบครัวทังวั
้ ยเยาว์และวัยอาวุโสมาเชื่อมสัมพันธ์
กันอีกพร้ อมทังซ่
้ อมแซมความสัมพันธ์ที่ขาดสะบัน้ แก้ ไขความเข้ าใจผิดเกิดขึ ้น และมีศรัทธาต่อกันด้ วยเมตตา
และปั ญญาเพื่อที่วา่ ทังสองฝ่
้
ายจะได้ ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกันได้ ยา่ งเต็มที่ ในขณะเดียวกัน พุทธศาสนิกชนจะ
สามารถเผยแผ่พระธรรมด้ วยวิธีการเรี ยนรู้แบบใหม่อย่างมีประสิทธิผลในสังคมที่เต็มไปด้ วยความซับซ้ อนนี ้ได้
อย่างไร รายงานฉบับนี ้ได้ สรุปเรื่ องราวในอดีตโดยสังเขปของภิกษุณี Fang Lian ซึง่ เดินทางจากเมืองเซียะเห
มินในประเทศจีนมายังเมืองปี นัง และก่อตังโรงเรี
้
ยน First Buddhist Free สาหรับเด็กๆ รายงานนี ้จะกล่าวถึง
เรื่ องของการพัฒนาและการช่วยเหลือสังคมของโรงเรี ยนอนุบาลกลิ่นเทียนธรรมโดยเน้ นเรื่ องแผนสาหรับการ
พัฒนาในอนาคต
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เสียงแห่ งเสรี ภาพในภูฏาน : การกลับมาของนักสิทธิสตรี ในพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่
หายไป
โดย Sonam Wangmo (Tenzin Dadon)
นักวิชาการชาวพุทธที่สนับสนุนสิทธิสตรี มกั จะวิพากษ์วา่ ธรรมเนียม ประเพณี คัมภีร์ และการใช้ สญ
ั ลักษณ์ใน
ศาสนาพุทธที่มีแนวโน้ มให้ ความสาคัญกับเพศชายนันมี
้ สว่ นในการส่งเสริมให้ ผ้ หู ญิงมีสถานภาพเป็ นรองใน
วงการศาสนา ผู้ที่สนับสนุนสิทธิสตรี ชาวพุทธต่างเรี ยกร้ องให้ มีการ “ปรับปรุงโครงสร้ างทางพุทธศาสนา” เพื่อ
ประเมินบทบาทในธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องพุทธที่ถกู กาหนดตามเพศอีกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ เกิดความเท่า
เทียมทางเพศ ทว่า มาตรการเยียวยาอันมุง่ หมายที่จะปลดปล่อยผู้หญิงในพุทธศาสนากลับมีสว่ นกัดกร่อนอัต
วิสยั ของสตรี อันที่จริง พระพุทธเจ้ าองค์ที่มีบนั ทึกในประวัตศิ าสตร์ พระองค์นี ้ทรงสนับสนุนสิทธิสตรี ดังเห็นได้
จากการที่พระองค์ทรงสร้ างระบบที่ทะลายและก้ าวข้ ามบทบาททางเพศผ่านสถาบันสงฆ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อทังชายและ
้
หญิง พระพุทธเจ้ าทรงปูทางเพื่อสร้ างความเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ธิ รรมสาหรับผู้หญิงด้ วยการสร้ างคณะ
ภิกษุณีสงฆ์ที่ทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องปลดปล่อยตัวตนแห่งความเป็ นอิตถีเพศออกไปจนหมดลักษณะแห่งการมีเพศ
ทันทีที่ผ้ หู ญิงห่มจีวร อัตลักษณ์แห่งการเป็ นสตรี ก็จะหมดสิ ้นไป ซึง่ ทาให้ ผ้ หู ญิงจานวนมากเกิดความกลัวว่า ใน
การปฏิบตั ภิ าวนาในพุทธศาสนาอย่างแท้ จริงนัน้ ผู้หญิงต้ องสลัดอัตลักษณ์แห่งสตรี เพศออกไปให้ ได้ อย่างไรก็
ตาม แม้ วา่ อาจจะมีคนแย้ งว่าประเด็นเรื่ องเพศนันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับศาสนาพุทธแม้ แต่น้อยเมื่อพิจารณาตาม
แนวทางของความไม่มีอตั ตา (อนัตมัน) ความว่าง (ชันญตา) และธรรมชาติของพระพุทธเจ้ า (ตถาคตคัพภะ) แต่
ตามธรรมเนียมปฏิบตั แิ ล้ ว ตัวตนทางเพศก็ยงั คงมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวิตทังในแง่
้
ของจิต
วิญญาณและทางโลก โดยเฉพาะสาหรับคฤหัสถ์ชาวพุทธ
นักสิทธิสตรี ชาวพุทธได้ ชี ้ให้ เห็นมาเป็ นเวลานานแล้ วว่า มีการปฏิเสธหรื อแม้ กระทัง่ การกดขี่ถึงการมีอยูข่ องสตรี
เพศในระบบสัญลักษณ์และการปฏิบตั ธิ รรมในศาสนาพุทธ สาหรับบทความนี ้จะมุง่ เน้ นไปที่บริบทในศาสนา
พุทธในธิเบตที่มีการควบคุมอย่างฝั งลึก รวมทังการปฏิ
้
บตั แิ อบแฝงที่ขบั ไสอัตวิสยั สตรี โดยเฉพาะในวงการสงฆ์
และการปฏิบตั อิ ย่างลับๆ ของวัชรยาน นักสิทธิสตรี ชาวพุทธในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 20 พยายามที่จะทวงอัต
วิสยั ของผู้หญิงคืนมาด้ วยการเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ผิ ิดเพี ้ยนที่ซอ่ นเร้ นซึง่ จะช่วยให้ การปฏิบตั ขิ องสถาบันพุทธ
ศาสนาสามารถก้ าวข้ ามผ่านการสร้ างลักษณะแห่งบุรุษภาพด้ วยพิธีกรรมของฑากิณี Yeshey Tsogyal หรื อที่
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รู้จกั กันในนาม The Great Bliss Queen (ไคลน์ 1995) ที่ได้ แสดงธรรมแห่งสตรี อนั ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมทังหลาย
้
สามารถแสดงคุณลักษณะแห่งการปลดปล่อยสตรี ภาพออกมาได้
บทความนี ้ได้ วิเคราะห์องค์ประกอบของธรรมแห่งสตรี ของศาสนาพุทธวัชรยานตามที่ได้ ปฏิบตั กิ นั ในประเทศ
ภูฏาน การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของการปฏิบตั ธิ รรมของวัชรยานที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงในภูฏานประ
กอบด้ วยการวิเคราะห์พทุ ธศาสนาในงานศิลปะและระบบสัญลักษณ์ด้านศาสนา รวมทังวั
้ ฒนธรรมการแสดง
ต่างๆ เช่น ละครสวมหน้ ากาก ตลอดจนประเพณีพทุ ธท้ องถิ่นต่างๆ ที่ประพฤติปฏิบตั กิ นั อยูใ่ นประเทศภูฏานใน
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม งานศึกษาศาสนาในเรื่ องที่เกี่ยวกับผู้หญิงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ หากปราศจากการมีสว่ น
ร่วมของผู้หญิงเอง ดังนัน้ ผู้ที่มีสว่ นสาคัญอย่างยิ่งต่อบทความชิ ้นนี ้ก็คือ นักบวชหญิงชาวภูฏานที่จะมาร่วม
แบ่งปั นมุมมองของความหมายในการเป็ นผู้หญิงทังในแง่
้
สว่ นตัว สังคมและศาสนา รวมไปถึงลักษณะการ
ปฏิบตั ธิ รรมแบบวัชรยานที่มีอิทธิพลต่ออัตวิสยั ของท่านเหล่านัน้ บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ที่ยงั คง
ทาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบาทที่กาหนดตามเพศของบุคคลที่มีตอ่ การปฏิบตั ภิ าวนาทางศาสนาใน
ประเทศภูฏานที่ซงึ่ อัตลักษณ์สตรี อนั เกิดขึ ้นจากความบังเอิญของกระบวนการทางสังคมและจิตใจจะถูกนามา
วิเคราะห์ในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมแห่งสตรี เพศในประเทศภูฏาน
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ผู้หญิงในพุทธศาสนาในระดับรากหญ้ าในประเทศออสเตรเลีย
โดย Anna Halafoff
ในประเทศออสเตรเลีย ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญในพุทธศาสนานับตังแต่
้ เริ่มเข้ าศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงที่เปลี่ยนไป
นับถือศาสนาพุทธและผู้หญิงที่สนใจในศาสนาพุทธอย่างแรงกล้ าได้ นาศาสนาพุทธมาสูป่ ระเทศออสเตรเลีย
และได้ เผยแพร่แนวคิดทางพุทธไปทัว่ ประเทศ นอกจากนัน้ ยังสร้ างและรับบทบาทผู้นาในองค์กรพุทธ รวมทัง้
เป็ นครูและนักวิชาการด้ านพุทธศาสนาที่สาคัญโดยให้ การอบรมสัง่ สอนทังในและนอกประเทศ
้
ผู้หญิงที่
กล่าวถึงนี ้ได้ แก่ Emma Harding Britten, Elise Pickett, Marie Byles, Natasha Jackson, Elizabeth Bell,
Chi Kwang Sunim, Robina Courtin และ Judith Snodgrass บทความนี ้ศึกษาความสาคัญของผู้หญิงในพุทธ
ศาสนาในระดับรากหญ้ าในประเทศออสเตรเลีย และอิทธิพลของพวกเธอที่มีตอ่ สังคมในหลากหลายแขนงอัน
รวมไปถึงในแวดวงวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทังภายในและนอกเหนื
้
อพุทธนิกายต่างๆ ใน
ออสเตรเลีย

19

Roles and Approaches of Buddhist Women at Present and into the Future

บทบาทและแนวทางของพุทธสาวิกาในปั จจุบันและอนาคต
โดย Thích Nu Khiet Minh
เราไม่อาจจะให้ ความสาคัญแก่สตรี ในประวัตศิ าสตร์ มนุษยชาติได้ มากพอ อย่างไรก็ตาม ด้ วยเหตุผลหลาย
ประการ ขนบธรรมเนียมทางพุทธศาสนาบางประการก็มิได้ ให้ การสนับสนุนสตรี ที่ปรารถนาจะถือบวชเป็ น
ภิกษุณี ซึง่ การคัดค้ านในลักษณะนี ้ขัดแย้ งกับคาสอนของพระพุทธเจ้ าและเป็ นประเด็นที่เราจาเป็ นต้ องนามา
อภิปรายและต้ องการผู้นาเพื่อหาทางยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศในศาสนาพุทธ
ในการบรรยายครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึงบทบาทของคฤหัสถ์สตรี ในปั จจุบนั และจะแนะนาเส้ นทางควรปฏิบตั ทิ ี่
จะช่วยให้ สตรี ได้ รับการยกย่องให้ เท่าเทียมกับบุรุษในสังคมปั จจุบนั สิ่งหนึง่ ที่ข้าพเจ้ าจะเน้ นเป็ นพิเศษคือ
ขอให้ ภิกษุผ้ เู ป็ นมหาเถระได้ โปรดพิจารณาฎีกาที่จะอนุญาตให้ สตรี ซงึ่ มีฐานะเป็ นธิดาของพระพุทธเจ้ าสามารถ
ถือศีลแห่งภิกษุณีที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้ าโดยตรง เราหวังว่า คาร้ องขอของเราคงจะกลายเป็ น
จริงในพิธีอปุ สมบทที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ สานักภิกษุณีสงฆ์มหาปชาบดี ณ เมืองไวสาลี
ข้ าพเจ้ าจะนาอนาคตของสตรี คฤหัสถ์มาพิจารณาเช่นกันและเสนอแนะว่า เราควรจะทุม่ เทพยายามอย่างเต็มที่
ที่จะปฏิบตั ธิ รรมและประกอบศาสนกิจเพื่อจะรักษาพระธรรมอันสูงส่งของพระพุทธเจ้ าให้ กบั ชนรุ่นหลัง ในส่วน
นี ้ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึงพันธกิจของกองทุนมหาปชาบดีทรัสต์ซงึ่ มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างสถานที่ที่สตรี จากทัว่ โลก
สามารถมารวมกันเพื่อปฏิบตั แิ ละเรี ยนรู้พระธรรมร่วมกันอย่างกลมเกลียว ข้ าพเจ้ าหวังว่า จะมีสว่ นเสนอ
ข้ อคิดเห็นที่สาคัญและมีประโยชน์ในการอภิปรายในช่วงเปิ ดการประชุมศากยธิดาครัง้ ที่ 13 นี ้ และหวังว่า
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวจะได้ รับการพิจารณาอย่างเห็นใจในช่วงระหว่างการประชุมครัง้ นี ้
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ความภูมใิ จแห่ งตน การส่ งเสริมตนเองและอนัตตา
โดย Darcie Price-Wallace
ความภูมิใจแห่งตน การส่งเสริมตนเองกับแนวคิดอนัตตาตามหลักพุทธศาสนาดูจะขัดแย้ งและแตกต่างกันโดย
สิ ้นเชิงหากพิจารณาถึงปรมัตถสัจจะ บทความนี ้จะวิเคราะห์แนวคิดเรื่ องอนัตตาจากมุมมองของสมมติสจั จะ
และปรมัตถสัจจะ และอภิปรายว่า แนวคิดความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริมตนเองเป็ นคุณสมบัตทิ ี่จาเป็ นที่มี
อิทธิพลต่อทัศนะของเหล่านักปฏิบตั ธิ รรมสายเถรวาทได้ เราจาเป็ นที่จะต้ องเข้ าใจสมมติสจั จะหรื อความจริง
ปั จจุบนั ที่มนุษย์โลกกาหนดยอมรับกันอันมีพื ้นฐานจากประสบการณ์ของเรา ก่อนที่เราจะสามารถเข้ าใจถึง
ความจริงอันสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงเอาไว้ ได้ ดังนัน้ ความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริมตนเองจึง
เป็ นสิ่งจาเป็ นหากพิจารณาจากมุมมองของอัตลักษณ์ตามสมมติบญ
ั ญัติและปฏิจจสมุปบาท กระนัน้ ถ้ า
อนัตตา ถือว่าเป็ น “สัมมาทิฏฐิ ” ตามแนวคิดทางพุทธ นัน่ หมายความว่า ความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริม
ตนเองเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ ” เช่นนันหรื
้ อ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ในภาวะสมดุล ความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริมตนเองจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่เป็ นกุศล
ที่ไม่เพียงแต่ไปในแนวทางเดียวกับเส้ นทางของมรรคแปด แต่ยงั เป็ นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดความเข้ าใจได้ อีก
ด้ วย ดังนัน้ ความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริมตนเองจึงเป็ นเป็ นส่วนประกอบสาคัญแห่งการเดินทางสาย
กลาง ความภูมิใจแห่งตนและการส่งเสริมตนเองเป็ นปั จจัยแห่งกันและกันกับอนัตตา เนื่องจาก 1) บุคคลต้ อง
สร้ างความเป็ น “ตัวตน” ขึ ้นมา 2) “ตัวตน” นี ้สัมพันธ์กบั “สิ่งอื่น” และ 3) ในทางสังคมและจิตวิทยา ความ
เข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวตน” และ “สิ่งอื่น” เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อความผาสุก ความรู้สกึ ที่มีทงเชิ
ั ้ งบวก
และเชิงลบต่อบุคคลอื่น ความคาดหวังและความวิตกกังวลที่ผ้ คู นรู้สกึ เกี่ยวกับ “ตัวตน” ที่สมั พันธ์กบั ผู้อื่นดูจะ
เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาสาหรับทุกคน บุคคลที่ถกู ตัดสิทธิยงั คงอยูใ่ นสภาพความรู้สกึ ที่มีทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบต่อ
บุคคลอื่น การรอคอยอย่างคาดหวัง และความกระวนกระวายใจเมื่อแนวคิดของ “ตัวตน” ไม่ได้ รับการกาหนด
ชัดเจน ในยามที่ไร้ ความภูมิใจแห่งตนหรื อมีความภูมิใจมากเกินไป ศักยภาพในการส่งเสริมก็จะขาดหายไป
หรื อเสียสมดุล ในทางตรงข้ าม การส่งเสริมตนเองและการสนับสนุนตนเองอย่างสร้ างสรรค์จะทาให้ สามารถ
สนับสนุน “ตัวตน” อื่นๆ อันได้ แก่ ผู้ที่ถกู ตัดสิทธิ ผู้ที่เปราะบางอ่อนแอ ผู้ที่ผิดหวังเมื่อการณ์ไม่เป็ นอย่างที่คดิ
และผู้ที่ยงั เขลา ถ้ าเช่นนัน้ ความรู้สกึ ถึง “ตัวตน” ที่เหมาะควรก็จะช่วยส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ
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กายและใจซึง่ จาเป็ นต่อการติดต่อสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นด้ วยความรู้จกั รับผิดชอบ นอกจากนี ้ ยังจาเป็ นต่อ
การสร้ างความเข้ าใจในความจริงอันสูงสุดของอนัตตา ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนี ้เป็ นสิ่งที่สาคัญต่อ
การส่งเสริมความตระหนักรู้ตอ่ ความทุกข์ การฝึ กฝนจิตใจให้ เอื ้ออารี และการพัฒนาจิตอันที่เป็ นอุเบกขา
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อัตลักษณ์ และสังสารวัฏ
โดย Hsiao-Lan Hu
ในคัมภีร์พทุ ธศาสนายุคแรกๆ พญามารในฐานะที่เป็ น “เจ้ าแห่งสังสารวัฏ” ซึง่ ชื่อมีความหมายแปลตาม
ตัวอักษรว่า “มรณะ หรื อ ความตาย” มักจะปรากฏตัวต่อพระพุทธเจ้ าและเหล่าสาวกในยามที่ทา่ นเหล่านัน้
กาลังทากรรมฐาน พญามารได้ สง่ กองทัพมารและธิดาสามนางไปข่มขูแ่ ละยัว่ ยวนพระพุทธเจ้ าเพื่อขัดขวาง
ไม่ให้ พระองค์บรรลุนิพพานและหลุดพ้ นจากห้ วงสังสารวัฏ นอกจากนัน้ พญามารยังได้ ปรากฏกายต่อภิกษุณี
เวลาที่ทา่ นกาลังเข้ าสมาธิขนสู
ั ้ งและใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ เพื่อกระตุ้นให้ ทา่ นเกิดความกลัว อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิบตั ธิ รรมของภิกษุณีเหล่านันมี
้ ความเข้ มแข็งมากพอที่จะมองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของมารจนสามารถเอาชนะได้
ทุกครัง้ ไป อันที่จริงแล้ ว การปรากฏกายของมารนันเป็
้ นเครื่ องมือการประพันธ์อย่างหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นว่า
บุคคลที่อยูใ่ นสมาธิขนสู
ั ้ งอาจต้ องเผชิญกับแรงกระตุ้นแห่งสังสารวัฏจนเกิดความกลัวขึ ้นมาได้
งานวิจยั ด้ านจิตบาบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดแสดงให้ เห็นว่า การฝึ กสติขนพื
ั ้ ้นฐานสามารถลดความกลัว
อย่างรุนแรงได้ อย่างมีประสิทธิผลเนื่องจากสามารถช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและทาให้ รับรู้สิ่งต่างๆ ตามความ
เป็ นจริงด้ วยการลดการเพ่งเหตุหรื อผลมาที่ตนเองให้ น้อยลง อย่างไรก็ตาม จากการบรรยายถึงการปรากฏกาย
ของมารในพระสูตรต่างๆ ดูเหมือนว่า ผู้ปฏิบตั กิ รรมฐานเมื่อบรรลุสภาวะแห่งสมาธิขนสู
ั ้ งจะต้ องเผชิญกับความ
กลัวประเภทอื่นที่แตกต่างจากที่กล่าวข้ างต้ น ในขณะที่สมาธิดงิ่ ลึกลง อัตลักษณ์ที่ตนเองสร้ างขึ ้นมาจะเริ่ม
สูญเสียการควบคุมมากขึ ้นไปตามลาดับ และผู้ปฏิบตั กิ รรมฐานจะประสบผลแห่งความก้ าวหน้ าในสมาธิจาก
ปี ติไปสูอ่ เุ บกขาจนถึงอากิญจัญญายตนะ เมื่อตระหนักได้ วา่ ความจริงแท้ นนไม่
ั ้ เหมือนกับสิ่งที่ตนนึกคิด ก็อาจ
เกิดความหวาดหวัน่ จนไปหยิบฉวยอัตลักษณ์ด้านใดด้ านหนึง่ ของตนขึ ้นมา พญามารจงใจอาศัยความกลัวนี ้
มาเป็ นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการสร้ างอัตลักษณ์บางประการของผู้ปฏิบตั กิ รรมฐานซึง่ รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ
การเผชิญหน้ ากับพญามารก็คือ การเผชิญหน้ ากับ “ความตาย” แห่งอัตลักษณ์และความจริงที่ตนสร้ างและนึก
คิดขึ ้นมาเอง ยามที่พญามารมีชยั บุคคลนันก็
้ จะยึดมัน่ ถือมัน่ ในอัตลักษณ์ของตนและจึงตกอยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมของพญามารในห้ วงแห่งสังสารวัฏ ดังนัน้ การจะพิชิตมารและสามารถหลุดพ้ นได้ นนั ้ เราจะต้ องเข้ าใจ
ถึงสภาพอันแปรเปลี่ยนได้ ของอัตลักษณ์โดยปราศจากอุปาทานใดๆ
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ลักษณะความเป็ นกุลสตรี คตินิยมสิทธิสตรี และการเป็ นนักปฏิบัติท่ ีแท้ จริงแบบดัง้ เดิม
โดย Adrienne Cochran
ผู้หญิงตะวันตกชาวพุทธจานวนมากต้ องปรับตนให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมภายนอกในแง่ของการปฏิบตั ติ นภายใต้
วัฒนธรรมทางเพศและความคาดหวังที่ชมุ ชนพุทธบางแห่งอาจมีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอันเหมาะสม
ต่อเพศของตน นักวิเคราะห์สิทธิสตรี อาจจะช่วยคลายปมบางอย่างด้ านความคาดหวังทางสังคมแบบสังคม
อานาจฝ่ ายชายได้ นอกจากนัน้ ผู้หญิงชาวตะวันตกส่วนใหญ่ยงั นาประเด็นทางเพศเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นและบทบาททางสังคมที่เหมาะสมเข้ ามาเป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตด้ วย บางคนที่เพิ่งเริ่มนับถือพุทธ
ได้ “อ่าน” พระสูตรและตีความพระสูตรในลักษณะที่ดเู หมือนจะสนับสนุนบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเหล่านัน้
สาระทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรมทางสังคมของผู้หญิงชาวตะวันตกเหล่านี ้กลายเป็ นรูปแบบ
ทางอารมณ์ความรู้สกึ และความคิดที่เคยชิน ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงมุมมองที่ถกู ต้ องอันจะเป็ นตัวปรับ
แนวคิดเรื่ องการแบ่งแยกหรื อทวิวิภาคนี ้จะช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมละความคิดแบบทวินิยมได้ นอกจากนี ้ การ
ปฏิบตั ธิ รรมแบบพุทธส่วนมากจะช่วยให้ สามารถก้ าวข้ ามแนวคิดและรูปแบบทางอารมณ์ที่เคยชินไปได้ และ
เมื่อผู้หญิงชาวตะวันตกชาวพุทธมีความชัดแจ้ งและตระหนักรู้แล้ วก็อาจจะสามารถจัดการประเด็นเรื่ องเพศชาย
หญิงในชุมชนได้ อย่างเหมาะควร
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ไรโช ฮิรัทซูกะ และ “ผู้หญิงยุคใหม่ กับเซน” โดย ดี. ที. ซูซูกิ – มุมหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปลดแอกผู้หญิงในญี่ปุ่น
โดย Akemi Iwamoto
เมื่อปี ค.ศ. 1917 ในยุคไทโชของญี่ปนุ่ ดี. ที. ซูซูกิ ได้ เขียนบทความสันเรื
้ ่ อง “ผู้หญิงยุคใหม่กบั เซน” (Atarashii
Onna to Zen) ในยุคสมัยนันที
้ ่ญี่ปนยั
ุ่ งคงเป็ นสังคมอานาจฝ่ ายบิดา นับได้ วา่ ซูซูกิเป็ นบุคคลที่มีหวั ก้ าวหน้ าใน
เรื่ องเกี่ยวกับผู้หญิง ในบทความดังกล่าว ซูซูกิได้ แสดงแนวคิดสมัยใหม่ของเขาเกี่ยวกับ “ผู้หญิงยุคใหม่” ซึง่
ได้ รับการกล่าวถึงในยุคสมัยนันว่
้ า “ในยุคที่ญี่ปนต้
ุ่ องมีความใหม่ในทุกๆ ด้ าน แล้ วทาไม “ผู้หญิงยุคใหม่” จึง
ไม่ได้ รับการต้ อนรับเล่า ผู้หญิงยุคใหม่ควรจะได้ รับการต้ อนรับ อย่างไรก็ตาม ถ้ าคาว่าผู้หญิงยุคใหม่มีอิทธิพล
เพียงแค่ในนาม แต่หาเป็ นรูปธรรมในความเป็ นจริงไม่ ก็เป็ นเรื่ องที่นา่ เสียดายอย่างยิ่ง... ผู้หญิงยุคใหม่ต้องสด
ใหม่ทงในเรื
ั ้ ่ องของความรู้ การกระทาอันดีงาม และความสามารถ ตลอดจนมีความสดใหม่ในด้ านจิตใจด้ วย”
หลังจากที่ซูซูกิแสดงทัศนะเตือนและกล่าวถึงอุดมคติเกี่ยวกับผู้หญิงยุคใหม่ไว้ เช่นนี ้แล้ ว เขาก็อ้างอิงเรื่ องราว
หลายเรื่ องจากงานเขียนคลาสสิคของพุทธแบบเซนที่นกั ปฏิบตั เิ ซนผู้หญิงมีชยั เหนืออาจารย์เซนผู้โด่งดัง เขาปิ ด
ท้ ายบทความด้ วยคากล่าวที่วา่ “ผมต้ องการให้ คณ
ุ ทาให้ ดีที่สดุ ด้ วยจิตวิญญาณของนักปฏิบตั เิ ซน หากคุณ
ต้ องการที่จะเป็ นผู้หญิงไทโชยุคใหม่จริงๆ”
ถึงแม้ จะดูเหมือนว่าซูซูกิไม่ได้ ตระหนักถึงเรื่ องนี ้ แต่ผ้ หู ญิงยุคใหม่ก็มีสว่ นสัมพันธ์กบั เซนจริงๆ ขบวนการปลด
แอกสตรี ที่เริ่มขึ ้นในปี ค.ศ. 1911 ได้ ก่อกาเนิดผู้หญิงยุคใหม่ขึ ้นมา ผู้ที่เริ่มต้ นความเคลื่อนไหวดังกล่าวคือ ไรโช
ฮิรัทซูกะ นักปฏิบตั เิ ซนผู้มีชื่อเสียงและเป็ นหนึง่ ในนักสิทธิสตรี คนแรกๆ ในญี่ปนุ่ ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีไรโช
เป็ นผู้นานันมี
้ อิทธิพลต่อเยาวชนสตรี เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในท้ ายที่สดุ แล้ ว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็
ต้ องประสบอุปสรรคมากมายและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สาหรับบทความนี ้ ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ที่เด่นชัดระหว่างขบวนการปลดแอกสตรี กบั ผู้หญิงยุคใหม่ และความสัมพันธ์ที่แลไม่เห็นระหว่าง
ไรโชกับดี. ที. ซูซูกิ
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การเปลี่ยนมุมมองในทางลบอันคับแคบที่มีต่อผู้หญิงและกลุ่มต่ างๆ ด้ วยงานวิจยั ด้ านสังคม
และจิตวิทยา
โดย Allison Goodwin
ลักษณะของคัมภีร์ทางศาสนาที่เหมือนกันทัว่ โลกก็คือ เนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นอยูเ่ นืองๆ ถึงมุมมองในทางลบที่มี
ต่อผู้หญิง สมาชิกของศาสนาหรื อนิกายอื่นและกลุม่ อื่นๆ ในบางครัง้ ข้ อความเหล่านันก็
้ เหมือนจะแนะว่า เรา
ควรแบ่งแยกกลุม่ ดังกล่าวออกไปและไม่ต้องแสดงความเคารพมากนัก หรื อควรมีการจากัดสิทธิ โอกาสและ
สถานภาพบางประการของกลุม่ เหล่านัน้ สาหรับในกรณีแบบสุดโต่ง ก็จะมีเนื ้อหาที่เหมือนจะส่งเสริมหรื อยอม
ให้ มีการกระทารุนแรงทางร่างกายต่อผู้ที่พิจารณาว่าเป็ นคนบาป อันตราย ต่าต้ อยกว่าหรื อทาผิด ซึง่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับ “ลักษณะการเป็ นคนอื่น” ของเขาเหล่านัน้ ตลอดช่วงประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมา กลุม่ ทางศาสนาต่างๆ ถูก
แบ่งแยกเนื่องจากมีมมุ มองที่ขดั แย้ งกันในเรื่ องของความถูกต้ องของคาสอนดังกล่าว รวมไปถึงการตีความคา
สอนนันด้
้ วย การตีความเนื ้อหาของคัมภีร์ศาสนาเหล่านันมี
้ สว่ นอย่างมากในการกาหนดรูปแบบและแนว
ทางการปฏิบตั ขิ องศาสนารวมไปถึงประสิทธิผลในการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ สาหรับ
ศาสนาพุทธนัน้ การตีความสาระสาคัญคือ ประเด็นที่ถกเถียงกันว่า อะไรคือองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิ อนั เป็ น
รากฐานของมรรคแปดที่จะนาไปสูก่ ารหลุดพ้ น
ปั จจุบนั บทสรุปของการถกเถียงประเด็นดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากการถือทิฏฐิ
ทางศาสนาหรื อการไม่ยอมรับความคิดทางศาสนาที่แตกต่างไปกาลังคุกคามเสถียรภาพและสันติสขุ ของโลก
บัดนี ้ ถึงเวลาแล้ วที่จะต้ องแก้ ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี และบุคคลจากกลุม่ อื่นๆ ซึง่ ได้ จากัดสิทธิของบุคคล
เหล่านี ้ในการมีสว่ นร่วมทางศาสนา การศึกษา สุขภาพ สถานภาพ การให้ สิทธิอานาจ ศักยภาพแห่งมนุษย์และ
การตระหนักรู้ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ซึง่ การเลือกปฏิบตั นิ ี ้ส่งผลกระทบในทางลบต่อเด็กและสังคม
โดยรวม นอกจากนี ้ มีข้อมูลแสดงว่า ทัศนคติทางศาสนาที่พนั ธนาการและกีดกันสตรี ยงั นาไปสูอ่ ตั ราการมีบตุ ร
ที่สงู ขึ ้น ซึง่ เป็ นหนึง่ ในปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก
การศึกษาทางจิตวิทยาและสังคมหลายร้ อยชิ ้นที่มีขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมาได้ สร้ างเครื่ องมือใหม่ๆ ในการ
ประเมินผลกระทบและความสมเหตุสมผลของมุมมองทางลบอันคับแคบเหล่านี ้ตลอดจนการเลือกปฏิบตั ดิ ้ วย
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บทสรุปจากหลักฐานจานวนมากได้ แสดงให้ เห็นว่า ความคาดหวังในทางลบและแนวคิดแบบเรา-เขา ตลอดจน
การเลือกปฏิบตั ิ อย่างเช่น มุมมองของพุทธที่มีตอ่ ผู้หญิงและกลุม่ อื่นๆ ในทางลบ รวมไปถึงกฎและประเพณีที่
จากัดสิทธิของผู้หญิงและบุคคลจากกลุม่ อื่นๆ ได้ สร้ างผลกระทบในทางลบทังต่
้ อผู้เลือกปฏิบตั แิ ละผู้ที่ถกู เลือก
ปฏิบตั ิ รายงานและภาพยนตร์ เกี่ยวกับผลการศึกษาเหล่านี ้ได้ ก่อให้ เกิดวิธีที่มีประสิทธิผลสูงในการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและกฎเกณฑ์ทางลบอันคับแคบเหล่านี ้เนื่องจากรายงานเหล่านันได้
้ แสดงหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เป็ นรูปธรรมชัดเจนว่า ความเชื่อและกฎเกณฑ์เหล่านันเป็
้ นโทษ
บทความนี ้จะสรุปโดยสังเขปถึงการค้ นพบที่สาคัญจากงานศึกษาวิจยั เหล่านี ้ พร้ อมทังจะน
้ าเสนอวิธีที่จะ
ถ่ายทอดความหมายโดยนัยทางจิตวิญญาณ สังคม สิ่งแวดล้ อมและอื่นๆ ของผลการวิจยั นี ้ไปยังชาวพุทธและ
ประชาชนทัว่ ไป
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ประสบการณ์ ของภิกษุณีไต้ หวันจากการทางานในระดับท้ องถิ่นและระหว่ างประเทศ
โดย Chuehming Shih
อินเดียเป็ นดินแดนที่พระพุทธเจ้ าตรัสรู้และเป็ นสถานที่แห่งแรกๆ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับมอบหมายจากวัดโฝกวงซาน
ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาในดินแดนอันเป็ นแหล่งกาเนิดของศาสนานัน้ สิ่งที่สาคัญ
มากคือ จะต้ องเข้ าให้ ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของท้ องถิ่นที่พระพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้และสอนธรรมะ การ
เดินทางทางศาสนาของข้ าพเจ้ าเริ่มขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 และดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 2011
การบรรยายครัง้ นี ้จะกล่าวถึงการทางานในช่วงสิบสองปี นัน้ รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์
มหาศาลสองอย่างแม้ วา่ จะต้ องพบกับความท้ าทายในการทาความเข้ าใจวัฒนธรรมอินเดียอันกว้ างใหญ่ไพศาล
และซับซ้ อนก็ตาม บทความนี ้จะเน้ นถึงการศึกษาของข้ าพเจ้ าเอง รวมถึงการอุทิศตนและการบ่มเพาะตัวเอง
ในช่วงที่ทางานอยูใ่ นประเทศอินเดีย โดยให้ ความสาคัญกับประสบการณ์แห่ง “ธรรมที่มงุ่ สูต่ ะวันตก” (จาก
ไต้ หวันสูอ่ ินเดีย) ในสองประเด็นหลัก นัน่ คือ ในระดับท้ องถิ่นและระดับโลก
ในส่วนแรก ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึงการทางานในระดับท้ องถิ่นโดยจะเน้ นไปที่การสร้ างศูนย์พุทธศาสน์สาหรับการ
ฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษชื่อ Fo Guang Shan Buddhist Institute ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมืองกัลกัตตา
ประเทศอินเดีย และการเผยแผ่พทุ ธศาสนาแนวมนุษยนิยม (Humanistic Buddhism) ที่ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ให้ การ
ดูแลในช่วงปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2002 โดยข้ าพเจ้ าจะเน้ นถึงประสบการณ์การทางานกับชาวพุทธและองค์กร
อินเดีย และจะอธิบายว่า ข้ าพเจ้ าสามารถผสานแนวคิดพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยมของโฝกวงซานเข้ าไปได้
อย่างไร รวมไปถึงพัฒนาการและความสาเร็จจากความพยายามดังกล่าวในวัฒนธรรมพุทธของชาวอินเดียร่วม
สมัย
ในส่วนที่สอง ข้ าพเจ้ าจะพูดถึงการทางานในระดับโลกโดยจะเน้ นไปที่ประสบการณ์ของตนเองในการทางาน
วิจยั เชิงวิชาการที่มหาวิทยาลัยเดลลีตงแต่
ั ้ ปีค.ศ. 2002 ถึงปี ค.ศ. 2011 ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้ าพเจ้ าทางาน
ธรรมะผ่าน Buddha’s Light International Association (BLIA) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมืองหลวงของอินเดีย และศึกษา
จนสาเร็จปริญญาสามใบคือ ปริญญาโท M. Phil และปริญญาเอก ในระหว่างนัน้ ข้ าพเจ้ ามีโอกาสสัมผัสกับ
วัฒนธรรมพุทธแบบดังเดิ
้ มที่หลากหลาย และยังได้ ไปเห็นพุทธศาสนาร่วมสมัยในอินเดียด้ วยตาตนเอง รวมทัง้
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ความหลากหลายของวัฒนธรรมพุทธที่เริ่มพัฒนามาจากพุทธศาสนาอินเดียโบราณ โดยเฉพาะจากประเทศ
พุทธในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า ศรี ลงั กา เวียดนาม และลาว ตลอดจนสิ่ง
ต่างๆ ที่วฒ
ั นธรรมเหล่านันมอบให้
้
กบั ดินแดนของพระพุทธเจ้ าแห่งนี ้
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Finding Space for Upāsikās in the Annals of Ancient Indian Buddhism:
Inscriptional Evidence of Lay Female Devotees

การค้ นหาบทบาทของอุบาสิกาในบันทึกทางพุทธศาสนาในอินเดียโบราณ: หลักฐานเกี่ยวกับ
อุบาสิกาตามที่มีบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อักษร
โดย Rupali Mokashi
พุทธบริษัท 4 ที่พระพุทธเจ้ าทรงดาริไว้ นนได้
ั ้ รวมถึงอุบาสิกาในฐานะที่เป็ นกลุม่ บุคคลที่สาคัญกลุม่ หนึง่ จารึก
จานวนมากที่บนั ทึกการบริจาคทุนทรัพย์ของอุบาสิกาในอินเดียยุคโบราณแสดงให้ เห็นว่า ไม่ได้ มีเพียงแต่พระ
ราชินี เจ้ าหญิงหรื อภิกษุณีเท่านันที
้ ่ปฏิบตั ภิ ารกิจเผยแผ่พระธรรม แต่ผ้ หู ญิงธรรมดาสามัญก็มีสว่ นร่วมด้ วย
เช่นกัน มีจารึกการบริจาคทรัพย์ของสตรี เหล่านี ้ไว้ ตามสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนาหลายๆ แห่งในอินเดีย
โดยแท้ จริงแล้ ว หากพิจารณาจากตัวเลข จะเห็นได้ วา่ กลุม่ อุบาสิกาชาวพุทธเป็ นกลุม่ ผู้บริจาคที่ใหญ่ที่สดุ เมื่อ
เทียบกับบรรดาผู้บริจาคเพศหญิงในอินเดียยุคโบราณ
มีจารึกจานวนมากที่สลักตามสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนา เช่น ที่เมืองอมราวดี พารหุต ภัททิโปรลุ (เดิมชื่อ
เมืองปาติปาละปุระ) นาคารชุนโกณฑะและสาญจี ตลอดจนถ ้าหินต่างๆ ในที่ราบสูงเดคคานได้ แสดงให้ เห็นว่า
คาสอนของพระพุทธองค์ได้ เข้ าถึงกลุม่ คนรากหญ้ าในสังคมอินเดียโบราณ เราสามารถศึกษาและทาความ
เข้ าใจการมีสว่ นส่งเสริมธรรมะของอุบาสิกาเหล่านี ้ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมของสังคมยุคนันได้
้ จากการ
วิเคราะห์จารึกเหล่านี ้โดยละเอียด รายงานฉบับนี ้พยายามจะนาเสนอว่า มีอบุ าสิกากว่า ๔๐๐ คนแห่งอินเดีย
โบราณที่มีบทบาทสาคัญในประวัตศิ าสตร์ พทุ ธศาสนา
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“You Are a Bodhisattva": The Real Reason Buddhist Laywoman are Called
Bodhisattvas

“เธอคือโพธิสัตว์ ” เหตุผลแท้ จริ งที่อุบาสิกาถูกเรี ยกขานว่ า พระโพธิสัตว์
โดย Hyo Jun Sunim
ในประเทศเกาหลี คาว่า “พระโพธิ สตั ว์” เป็ นคาที่ถกู ใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในสองความหมาย ในความหมาย
แรกนัน้ เราใช้ คานี ้เวลาพูดถึงผู้ที่เราเคารพศรัทธา เช่น พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร หรื อ พระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์
สาหรับความหมายที่ 2 เราใช้ คานี ้เวลาพูดถึงอุบาสิกา อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ วา่ ความสาคัญของคาๆ นี ้ใน
ความหมายแบบที่สองในเกาหลีได้ เริ่มลดน้ อยถอยลงไปเรื่ อยๆ ดูเหมือนว่า ในมุมมองของฆราวาสหญิงและ
อุบาสิกา คาว่า พระโพธิ สตั ว์ จะถูกใช้ ไปในลักษณะของความไม่เท่าเทียมและการแบ่งแยกทางเพศ อุบาสิกา
บางคนจึงเกิดความรู้สกึ ไม่สบายใจที่จะถูกเรี ยกว่า พระโพธิ สตั ว์
ตาแหน่ง พระโพธิ สตั ว์ อันทรงเกียรติได้ ถกู นามาใช้ กบั อุบาสิกาได้ อย่างไร เดิมที ชาวเกาหลีจะนาคาว่า
โพธิสตั ว์มาใช้ กบั พุทธศาสนิกชนที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น พระโพธิ สตั ว์ ต่อมา เมื่อจานวนและบทบาทของผู้หญิงใน
ศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ ้น ตาแหน่งดังกล่าวจึงถูกขยายออกไปเพื่อใช้ กบั อุบาสิกาโดยรวม คาอธิบายดังกล่าว
นับเป็ นคาอธิบายที่ฟังดูมีเหตุผลและน่าเชื่อถือมากที่สดุ อันหนึง่ เนื่องจากคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ที่จะเป็ นพระ
โพธิ สตั ว์ ได้ คือการตังสั
้ ตย์ที่จะดาเนินชีวิตตามคาสอนของพระพุทธเจ้ า วิถีการดารงชีวิตเช่นนี ้จึงทาให้ พวกเรา
เป็ นพระพุทธ ดังนัน้ ถ้ าพูดในแง่นี ้ ก็เป็ นเรื่ องปกติที่จะเรี ยกอุบาสิกาที่มีคณ
ุ สมบัตเิ พียบพร้ อมว่า พระโพธิ สตั ว์
เพราะอันที่จริงแล้ ว ดังเดิ
้ มที่มีการใช้ คาว่า พระโพธิ สตั ว์ นันก็
้ ไม่ได้ มีอะไรเกี่ยวข้ องกับการแบ่งแยกทางเพศ
ทังสิ
้ ้น จะมีก็แต่การให้ การยอมรับนับถือ อุบาสิกาได้ รับการยอมรับในฐานะผู้ที่จะเป็ นพระพุทธและศิษย์ของ
พระพุทธเจ้ าผู้ซงึ่ สามารถชี ้แนวทางให้ แก่สรรพสัตว์ทงหลายด้
ั้
วยความเมตตา สาหรับบทความนี ้ ข้ าพเจ้ าจะ
พยายามอธิบายความหมายของคาว่า พระโพธิ สตั ว์ ให้ กระจ่างอีก ซึง่ จะเป็ นการให้ โอกาสพิจารณาถึงบทบาท
และอนาคตของอุบาสิกาในพุทธศาสนาเกาหลีอีกครัง้
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พุทธสาวิกาในบูเรี ยติยา
โดย Ludmilaa Dondokova and Zhargal Ayakova
ในสาธารณรัฐบูเรี ยตียาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนใหญ่ของผู้ที่ถือว่าตนเป็ นพุทธศาสนิกชนเป็ นสตรี ส่วนสงฆ์
ในบูเรี ยติยามีแต่บรุ ุษเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของสตรี ก็เกี่ยวข้ องกับความจริงนี ้อย่างแทบแยกไม่ออก
สาหรับพุทธสาวิกาส่วนใหญ่ในบูเรี ยติยาแล้ ว บุรุษเท่านันที
้ ่จะเป็ นลามะและอาจารย์ที่แท้ จริงได้ และถือเป็ น
เรื่ องผิดปกติที่ภิกษุณีจะทาหน้ าที่เป็ นลามะและเป็ นอาจารย์ กรรมของสตรี ถือเป็ นวิบากไม่ดีอนั เป็ นผลมาจาก
ชาติปางก่อน ส่วนบุรุษในครอบครัวไม่วา่ จะเป็ น สามี พี่ชายน้ องชาย หรื อบุตรชาย ต่างก็ได้ รับความนับถือและ
ยกย่องว่ามีฐานะสูงส่งกว่าสตรี หากสตรี ฝ่าฝื นบรรทัดฐานนี ้จะถือว่าไม่ได้ รับการศึกษาที่ถกู ต้ องเหมาะสมจาก
ครอบครัว และถือเป็ นการเหยียดหยามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของบูเรี ยติยา
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์นี ้ มุมมองของสตรี ชาวบูเรี ยติยาที่มีตอ่ โลกค่อยๆ เปลี่ยนไป โดยมีการ
พัฒนาความรู้ด้านรากฐานของพุทธศาสนาและความเท่าเทียมกันของสตรี และบุรุษในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่ จะทาง
สังคมและจิตวิญญาณ ครอบครัวชาวบูเรี ยติยาสมัยใหม่ ไม่วา่ ชายหรื อหญิงต่างได้ รับการยกย่องให้ เท่าเทียม
กัน สามีและภรรยามีความรับผิดชอบเท่าๆ กันในการดูแลความเป็ นอยูภ่ ายในครอบครัว โดยธรรมเนียมแล้ ว
ในครอบครัวชาวบูเรี ยติยา สตรี เป็ นผู้ประกอบพิธีกรรมในครอบครัว คฤหัสถ์สตรี ที่ปฏิบตั ธิ รรมเป็ นประจาถือว่า
การปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็ นหนทางที่จะพัฒนาพฤติกรรมทังทางร่
้
างกายและศีลธรรม อย่างไรก็ดี มีสตรี ชาวบูเรี ยติ
ยาน้ อยคนที่เชื่อว่า บุรุษและสตรี มีโอกาสเท่าเทียมกันในการบรรลุธรรมและหลุดพ้ นจากวัฏสงสาร รายงาน
ฉบับนี ้จะศึกษาข้ อเท็จจริงที่ดเู หมือนจะขัดแย้ งกันนี ้
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“เรารั กภิกษุณีของเรา” ภาพสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่ างคฤหัสถ์ และสงฆ์ ในศรี ลังกา
โดย Susanne Mrozik
ในช่วงเวลาสองปี ของการทางานวิจยั ด้ านชาติพนั ธุ์วรรณาเกี่ยวกับการรื อ้ ฟื น้ ภิกษุณีสงฆ์ในศรี ลงั กา คฤหัสถ์ทงั ้
หญิงและชายมักจะกล่าวกับข้ าพเจ้ าว่า “เรารักภิกษุณีของเรา” ในบทความนี ้ ข้ าพเจ้ าจะวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคฤหัสถ์และสงฆ์ในศรี ลงั กายุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ าพเจ้ ามีความสนใจที่จะ
สารวจสถานภาพและความสาคัญของความสัมพันธ์ทางใจอันแนบแน่นระหว่างคฤหัสถ์และภิกษุณี แม้ วา่ ทัง้
รัฐบาลศรี ลงั กาและคณะภิกษุสงฆ์จะยังไม่ได้ ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการต่อการรื อ้ ฟื น้ ภิกษุณีสงฆ์ แต่
อุบาสกอุบาสิกาก็ได้ ให้ การสนับสนุนภิกษุณี (จานวนประมาณ 1,000 รูป) อย่างมีนยั สาคัญและมักจะเต็มไป
ด้ วยความกระตือรื อร้ น ข้ าพเจ้ าจะอธิบายให้ เห็นว่า สาเหตุสาคัญประการหนึง่ ของการสนับสนุนดังกล่าวคือ
ลักษณะตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ทางใจระหว่างคฤหัสถ์ชาวศรี ลงั กาและภิกษุณี ข้ าพเจ้ าจะมุง่ เน้ นไปที่
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความรัก” (adaraya) โดยจะถามคฤหัสถ์ทงหญิ
ั ้ งและชายชาวศรี ลงั กาว่า “ความรัก” หมายถึง
อะไรในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างคฤหัสถ์และสงฆ์ รวมไปถึงเหตุผลที่ทาให้ พวกเขารักภิกษุณีของพวกเขา
อย่างมากมาย
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พุทธศาสนิกชนบนผืนโลก: กระแสการฝึ กสมาธิ ในประเทศเกาหลียุคปั จจุบัน
โดย Pori Park
หากมองแนวทางการปฏิบตั ธิ รรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนทังหลายแล้
้
ว การฝึ กสมาธิได้ กลายเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั หิ ลักของอุบาสกอุบาสิกาในประเทศเกาหลียคุ ปั จจุบนั วัดพุทธต่างแข่งขันจัดสถานที่และให้ การอบรมฝึ ก
กรรมฐาน โดยวัดในเมืองได้ จดั โครงการฝึ กปฏิบตั กิ รรมฐานให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย และยัง
จัดเตรี ยมสถานที่ที่มีความเงียบสงบสาหรับฝึ กกรรมฐานซึง่ เรี ยกว่า “Citizen Meditation Halls” (ศาลา
ประชาคมสาหรับปฏิบตั กิ รรมฐาน) วัดต่างๆ ก็เปิ ดศาลาปฏิบตั กิ รรมฐานเพื่ออานวยความสะดวกสบายให้ กบั
นักกรรมฐาน ตลอดจนดาเนินการฝึ กอบรมและจัดโครงการอบรมปฏิบตั กิ รรมฐานในวันเสาร์ อาทิตย์อีกด้ วย
โครงการเหล่านี ้เป็ นที่สนใจในหมูป่ ระชาชนที่มีชีวิตวุน่ วายและเต็มไปด้ วยความตึงเครี ยด เมื่อประสานเข้ ากับ
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพและการออกกาลังกายแล้ ว การปฏิบตั กิ รรมฐานจึงกลายเป็ น
องค์ประกอบที่จาเป็ นและน่าสนใจสาหรับการรณรงค์ให้ ประชาชน “มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี”
วัดพุทธถือโอกาสจากแนวโน้ มทางวัฒนธรรมดังกล่าว ริเริ่มโครงการพักอาศัยที่วดั ซึง่ เปิ ดกว้ างให้ กบั ทัง้
พุทธศาสนิกชนและผู้นบั ถือศาสนาอื่น ทังชาวเกาหลี
้
และชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากวัดเหล่านี ้
ตังอยู
้ บ่ นภูเขาและมีทศั นียภาพที่สวยงาม จึงมีสถานที่ปลีกวิเวกที่มีอากาศสดชื่นพร้ อมด้ วยกิจกรรมอัน
หลากหลาย อาทิ การอบรมปฏิบตั กิ รรมฐาน พิธีชงชา และการดูนก ในช่วงฤดูพกั ร้ อน มีประชาชนมากมายที่
ให้ ความสนใจโครงการเหล่านี ้ เพราะต้ องการที่จะหลีกหนีจากความแออัดและเสียงดังในเมืองใหญ่ วัดเหล่านี ้
ถือโอกาสใช้ โครงการเหล่านี ้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ กบั ประชาชนในวงกว้ าง นอกจาก
โครงการกรรมฐานประจาวันและการเข้ าพักที่วดั ระยะสันแล้
้ ว วัดเหล่านี ้ยังจัดโครงการอบรมปฏิบตั กิ รรมฐาน
ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวระยะเวลา 3 เดือนสาหรับฆราวาสทัว่ ไป ซึง่ โครงการภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวนี ้เดิม
เคยเปิ ดให้ กบั พระสงฆ์และภิกษุณีเท่านัน้ โครงการอบรมกรรมฐานนี ้ไม่เพียงแต่ประสบความสาเร็จในวัดใหญ่
ตามชานเมือง อย่างเช่น An’guk Sonwon และ Hanmaum Sonwon เท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทอื่นที่สาคัญด้ วย
นัน่ คือ ประชาชนทัว่ ไปเห็นว่าศูนย์พทุ ธศาสนาเหล่านี ้อานวยความสะดวกสบายและช่วยให้ ประชาชนสามารถ
ปฏิบตั ธิ รรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ จะอยูใ่ นกลางเมืองใหญ่ก็ตาม
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พระธัมมทินนาเถรี และความสาคัญของบทธรรมเทศนาของท่ าน
โดย Bhikkhu Beligalle Dhammajoti
บทความนี ้จะวิเคราะห์ถึงความสาคัญของ จุลลเวทัลลสูตร ในมัชฌิมนิกายที่พระธัมมทินนาเถรี ได้ แสดงในสมัย
พระพุทธกาล พระสูตรนี ้นับว่ามีคณ
ุ ค่าอเนกอนันต์พร้ อมด้ วยหลักธรรมอันสูงส่ง เนื ้อหาของพระสูตรเป็ นการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการยึดถือความเป็ นตัวตนของบุคคล มรรคแปด สังขาร (จิตตสังขาร) และอื่นๆ
การแสดงธรรมครัง้ นี ้มีความพิเศษตรงที่พระพุทธเจ้ าทรงสรรเสริญปั ญญาอันเป็ นเลิศ สานวนโวหารและความ
รอบรู้ของภิกษุณีธมั มทินนาโดยพระองค์ทรงยกย่องว่า ธรรมเทศนาบทนี ้เทียบเคียงได้ กบั คาสอนของพระองค์
เองเลยทีเดียว เราไม่มีวนั พบผู้นาทางศาสนาท่านใดในโลกนี ้ที่จะคิดว่า คาพูดของผู้หญิงมีคณ
ุ ค่าเทียบเท่าของ
ท่านเอง ดังนัน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้จึงนับได้ วา่ มีความพิเศษโดดเด่นและไม่เคยปรากฏขึ ้นมาก่อน และถือได้
ว่า เป็ นจุดพลิกผันทางประวัตศิ าสตร์ ของภิกษุณีในพุทธศาสนาที่ได้ รับการยกย่องอย่างสูง
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เรี ยนรู้ นอกพระคัมภีร์: ฟื ้ นเรื่ องเล่ าเกี่ยวกับสตรี ตัวอย่ างในพุทธศาสนา
โดย Juyarn (Shu-Hui) Tsai
มนุษย์ล้วนหาหนทางในการแสดงออกถึงการดารงอยูข่ องตน ตาราได้ บนั ทึกร่องรอยที่ยงั หลงเหลืออยูต่ ลอดจน
การตีความของการแสดงออกเหล่านัน้ บทความนี ้จะศึกษาถ้ อยความในพระคัมภีร์ของพระพุทธเจ้ าและ
อุบาสิกาดังที่ถกู สะท้ อนอยูใ่ นการตีความจานวนมากจากมุมมองหลากสาขาถึงงานเขียนและการบาบัดด้ วย
การเล่าเรื่ อง สตรี เพศในสมัยพุทธกาลนับเป็ นผู้บกุ เบิกในการศึกษาค้ นคว้ าและปฏิบตั ิธรรมตามคาสอนของ
พระพุทธเจ้ า เรื่ องราวชีวิตของท่านเหล่านันล้
้ วนถูกบันทึกเอาไว้ ในพระสูตรทังหลาย
้
จากมุมมองทาง
วรรณกรรม บทความนี ้ได้ เรี ยบเรี ยงเรื่ องราวของนักปฏิบตั ธิ รรมหญิงผู้ยิ่งใหญ่สองท่านขึ ้นมาใหม่ คือ พระมหาป
ชาบดีโคตมีและนางวิสาขา ยิ่งไปกว่านัน้ ยังได้ วิเคราะห์วา่ พระพุทธเจ้ าทรงเมตตาใช้ วิธีบาบัดด้ วยการเล่าเรื่ อง
เพื่อปลอบประโลมหัวใจที่แตกสลายของพระนางมัลลิกาเทวีและพระนางเวเทหิได้ อย่างไร เราจะเข้ าใจถึงพระ
ปั ญญาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ าได้ มากขึ ้นจากเรื่ องเล่าเหล่านี ้
อันดับแรก ข้ าพเจ้ าจะเริ่มต้ นบรรยายถึงเรื่ องราวของพระมหาปชาบดีโคตมีและนางวิสาขา ด้ วยการกล่าวถึง
โครงเรื่ องและเหตุการณ์จากพระสูตรโดยการเล่าเรื่ องแบบผ่านบุคคลที่หนึง่ (First-person narrative) และ
แสดงให้ เห็นว่า คัมภีร์ทางศาสนาได้ รับการต่อเติมเสริมแต่งด้ านสานวนโวหารอย่างไร อันดับที่ 2 ข้ าพเจ้ าจะ
นาเสนอวิธีบาบัดด้ วยการเล่าเรื่ องของพระพุทธเจ้ าผ่านเรื่ องราวของพระนางมัลลิกาเทวีและพระนางเวเทหิ
หลังจากแนะนาโครงเรื่ องและเหตุการณ์ในพระสูตรโดยใช้ วิธีการบรรยายเรื่ องแบบผ่านปากคาของสตรี เหล่า
นันเองแล้
้
ว ข้ าพเจ้ าจะแสดงให้ เห็นถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้ าใช้ วิธีการเล่าเรื่ องเพื่อบาบัดภาวะหัวใจสลายของ
สตรี ตามที่มีการเรี ยบเรี ยงขึ ้นมาใหม่ในพระสูตรชื่อ Adbhutahetu และ อามิตายุรภาวนาสูตร อันดับที่ 3
ข้ าพเจ้ าจะพูดถึงความเชื่อมโยงทางกาลเวลาและสถานที่ระหว่างเรื่ องเล่าเหล่านันโดยจะวิ
้
เคราะห์วา่ การเล่า
เรื่ องที่ได้ รับการเรี ยบเรี ยงใหม่นี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึงคาสอนเกี่ยวกับเหตุและผลข้ ามภพข้ ามชาติได้ อย่างไร รวมทัง้
จะอธิบายถึงตัวอย่างในประเทศไต้ หวันที่เน้ นไปถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับผู้หญิง

36

Hwang Jin-yi: The Dancer Who Challenged Social Injustice through Talent, Wit,
and Audacity

ฮวางจินยี่ นางระบาผู้ท้าทายความอยุตธิ รรมของสังคม ด้ วยพรสวรรค์ ความปราดเปรื่ องและ
ความกล้ าหาญ
โดย Hyunmi Cho
ปรากฏการณ์ที่นา่ สนใจที่สดุ ในช่วงที่ผา่ นมาไม่นานนี ้ คือซีรี่ส์ละครทีวีของเกาหลี ที่ชื่อ ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจ
ทระนง ที่ใช้ เทคโนโลยีนา่ ตื่นตาตื่นใจในการถ่ายทา ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี คศ. 2006 โดยนาออกฉายราว 2 เดือน และ
ภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ ชื่อเดียวกันที่สร้ างขึ ้นในปี 2007 ทังสองเรื
้
่ องเล่าถึงสตรี นางหนึง่ ซึง่ เป็ นนางกานัล นาง
ระบา นักดนตรี และกวี และทังสองเรื
้
่ องนี ้เป็ นที่นิยมของประชาชนมาก ไม่เฉพาะในเกาหลี แต่ทวั่ ทัง้ เอเชีย
และในบางประเทศในซีกโลกตะวันตกด้ วย
ซีรีส์ และภาพยนตร์ เกี่ยวกับอัตชีวประวัตขิ องฮวางจินยี่ นี ้ได้ ยกปั ญหาของสังคมขึ ้นมาตีแผ่ เช่นเรื่ องความไม่
เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี และช่องว่างที่กว้ างขึ ้นเรื่ อย ๆ ระหว่างคนรวยและคนจนในสังคม
“ประชาธิปไตย” ปั จจุบนั ของเกาหลี ละครและหนังให้ ฮวาง เป็ นอัตลักษณ์ที่แสดงให้ เห็นถึงการแสวงหาความ
ยุตธิ รรมของสังคม โดยสื่อให้ เห็นถึงการแบ่งแยกชนชัน้ และสังคมที่บรุ ุษเป็ นใหญ่ บทกวีของนางสะท้ อนให้
เห็นความกล้ าหาญ และการร่ายราของนางเป็ นเสรี ภาพแห่งการแสดงออกที่ปลดปล่อยตนเองออกจากความรัก
อันธรรมดาสามัญและชีวิต
ในยุคโชซอน (ราวศตวรรษที่ 14 จนต้ นศตวรรษที่ 20) เป็ นเรื่ องที่จินตนาการไม่ออกจริง ๆ ที่นางกานัลธรรมดา
คนหนึง่ จะสามารถท้ าทายบรรทัดฐานสังคมยุคขงจื ้อได้ อย่างไรก็ตาม การแสวงหาเชิงปั ญญาของฮวางเพื่อ
อิสรภาพเป็ นเรื่ องที่เหนือกาลเวลาและสถานที่ แม้ ในทุกวันนี ้ ดูเหมือนนางก็ยงั คงท้ าทายอานาจของสังคม
ขงจื ้อเกาหลี เอกสารนี ้จะย้ อนรอยตามหาฮวางจินยี่ ในฐานะนางกานัลและนางระบา และความกล้ าหาญของ
นางในการท้ าทายระบบสังคมในยุคนัน้
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นักบวชหญิงชาวพุทธในภูฏาน
โดย Marie Venø Thesbjerg
การที่ข้าพเจ้ าได้ พบกับนักบวชหญิงของภูฏานในช่วงที่ข้าพเจ้ าทางานอยู่ในประเทศภูฏาน นับว่าเป็ นการ
นาข้ าพเจ้ าเข้ าสูเ่ ส้ นทางการศึกษาชีวิตส่วนตัวและชีวิตจิตวิญญาณของเหล่านักบวชหญิงตลอดจน
ปรัชญาพื ้นฐานในการดารงชีวิตของพวกท่านเหล่านัน้ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน บทบาท
ของท่านเหล่านันในสั
้ งคมภูฏาน ตลอดจนความพยายามของพวกท่านที่จะดารงชีวิตตามคาสอนของ
พระพุทธเจ้ าด้ วยการฝึ กฝนปฏิบตั ธิ รรมและการทางานอย่างแข็งขัน ปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่ผ้ หู ญิงจะไปอยู่
สานักสงฆ์ของนักบวชหญิงเพื่อใช้ ชีวิตในการปฏิบตั ิธรรม สาหรับบางคน มันยังเป็ นหนทางเพื่อหลีกหนี
จากชีวิตอันยากลาบากในชนบท ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ประทับใจอย่างมากกับความงดงามในความพยายามของ
นักบวชหญิงในสานักสงฆ์เหล่านี ้จนอยากจะนามาบอกเล่าในหนังสือ การบรรยายครัง้ นี ้จะพูดถึงทัง้
ข้ อเท็จจริ งและประสบการณ์สว่ นตัวของข้ าพเจ้ าจากการที่ได้ พบปะอย่างอบอุน่ กับนักบวชหญิงใน
ประเทศภูฏาน
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การค้ นพบเสียงของพระภิกษุณีอีกครัง้ จากประวัตพ
ิ ุทธศาสนา : กรณีศึกษาฮอกเกจิ
โดย Lori Meeks
ความท้ าทายที่สาคัญยิ่งที่เราเผชิญหน้ าในการศึกษาเรื่ องศากยธิดา/สตรี ในพุทธศาสนา คือการค้ นหา
แหล่งข้ อมูลที่จะทาให้ เราได้ รับทราบและไตร่ตรองได้ วา่ สตรี ได้ รับคาสัง่ สอนและเข้ าไปมีสว่ นร่วมในพุทธศาสนา
อย่างไร ในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับคอนแวนต์โบราณของญี่ปนุ่ คือฮอกเกจิ นัน้ จุดประสงค์หลักของข้ าพเจ้ า
คือเพื่อศึกษาพิจารณาการฟื น้ ฟูคอนแวนต์จากทัศนะของพระภิกษุณีเอง แนวทางมาตรฐานในการศึกษาสตรี
ในพุทธศาสนาญี่ปนมั
ุ่ กเน้ นการศึกษาพระคัมภีร์และสิ่งที่ศาสดาของนิกายหลัก ๆ เช่น Shinran Honen
Nochiren และอื่น ๆ กล่าวเกี่ยวกับสตรี และการสอนสตรี ให้ บรรลุธรรม แนวทางเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นถึงอคติที่ยงั
หลงเหลืออยูใ่ นวิชาศาสนศึกษา ทังในสหรั
้
ฐ ฯ และในญี่ปนเอง
ุ่
เพราะการศึกษาลักษณะนี ้ให้ ความสาคัญแก่
พระไตรปิ ฎก ผู้ก่อตังลั
้ ทธิและหลักนิยมต่าง ๆ เป็ นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น เอกสารยุคต้ น ๆ ที่มีการค้ นคว้ า
เกี่ยวกับสตรี ในพุทธศาสนาญี่ปนจะเป็
ุ่
นการศึกษาจากหลักฐานที่อ้างอิงจากหลักนิยมเสียส่วนใหญ่ เราจึงเห็น
แนวโน้ มการศึกษาเรื่ องนี ้ จากหัวข้ อว่า สตรี Nichiren การบรรลุธรรมของสตรี ใน Shinren’s True Pure Land
School เป็ นต้ น กรณีศกึ ษาเหล่านี ้ให้ ความรู้มากแต่ก็ยงั ละเลยมิได้ พดู ถึงอีกหลายด้ าน มูลบทอันเป็ น
พื ้นฐานของแนวทางนี ้ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในการศึกษานี ้คือ สตรี ได้ รับแนวความคิดของนิกายในศาสนาพุทธบาง
นิกายเกี่ยวกับสถานะของสตรี มาเป็ นทัศนคติของตนเอง และจะมุง่ เน้ นการปฏิบตั ธิ รรมตามความเข้ าใจเกี่ยวกับ
สตรี หรื อการหลุดพ้ นวัฏสงสารของสตรี นนๆ
ั้
แต่หากเราศึกษาแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ อย่างลึกซึ ้งแล้ ว จะเห็นได้ วา่ ควรสงสัย ในแนวความคิดที่วา่ หลักนิยม
เป็ นเรื่ องที่สตรี สนใจในการปฏิบตั ธิ รรมประจาวัน ยกตัวอย่างในกรณีของ ฮอกเกจิ เป็ นต้ น engi หรื อเรื่ องเล่า
ตังเดิ
้ ม ของวัด ได้ ทาให้ ข้าพเจ้ าสามารถไตร่ตรองได้ เกี่ยวกับความเข้ าใจของภิกษุณีที่มีตอ่ พุทธศาสนาในแนว
ใหม่ ใน Hokke Metsuzaiji Enji ซึง่ พระภิกษุณีประจาวัดเป็ นผู้แต่งขึ ้นและประมวลนามาใช้ เพื่อเป็ นวิถีการ
สนับสนุนการเดินทางมาแสวงบุญที่วดั ของตน ข้ อกังวลเกี่ยวกับข้ อจากัดของกายสตรี หรื อข้ อกาหนดเพื่อการ
บรรลุธรรมนันไม่
้ มีปรากฎแม้ แต่น้อย แต่กลับไปเน้ นการเฉลิมฉลองของ Kōmyō Kogo พระสนมเอกของ
พระราชาในราวศตวรรษที่แปดที่เป็ นผู้ก่อตังวั
้ ดของสตรี ใน engi พระภิกษุณีฮอกเกจิระบุวา่ พระสนมเอก
Kōmyō เป็ นผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นศีลธรรมของลัทธิขงจื๊อและเป็ นผู้ปกครองที่ดี เสมือนเป็ นองค์อวตารของเจ้ าแม่กวนอิม
ในคัมภีร์นี ้เล่าถึงปาฏิหาริย์ตา่ ง ๆนานาของพระสนมเอก และกล่าวถึงคาทานายมากมายที่นางได้ แจ้ งแก่พระ
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ภิกษุณีที่ ฮอกเกจิ นอกจากนี ้ยังกล่าวว่า นางสัญญาว่าผู้ที่เดินทางแสวงบุญมาที่วดั ฮอกเกจิจะได้ รับการ
ปกป้องและได้ บรรลุธรรม
งานชิ ้นนี ้เป็ นงานที่ไม่ใช่งานศาสนาและไม่มีสถานะเป็ นหลักนิยมคาสอนใด ๆ ทังสิ
้ ้น ดังนัน้ engi ของ ฮอกเกจิ
จึงไม่ได้ รับความสนใจจากปราชญ์ทางพุทธศาสน์ของญี่ปนุ่ ข้ าพเจ้ าได้ เห็นแค่เพียงคาอ้ างอิงสัน้ ๆ ในบทความ
ที่ตีพิมพ์ในหนังสือนิตยสารที่ไม่มีชื่อเสียงนักของญี่ปนุ่ งานศึกษาเชิงพุทธศาสตร์ ของญี่ปนจะให้
ุ่
ความสาคัญ
กับพระคัมภีร์หรื องาน Kōmyō ที่เป็ นเชิงปรัชญามากกว่า แต่ในงานเช่นนี ้ เราจะเห็นภาพจริงของสตรี ญี่ปนใน
ุ่
อดีตที่อยูใ่ นวัตรปฏิบตั จิ ริงของศาสนาพุทธ งานอื่น ๆ จากฮอกเกจิ เช่นระเบียบพิธีโบราณ บันทึกการแสวงบุญ
หรื อบันทึกรายวันของสตรี สงู ศักดิ์ ก็ยืนยันเช่นกันว่า เนื ้อหา เป็ นการสรรเสริญพระบารมีขององค์สนมเอก หาใช่
เป็ นการโอดครวญเรื่ องข้ อจากัดเชิงวิมตุ วิ ิทยาของร่างกายสตรี ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของอุทิศชีวิตเพื่อศาสนาใน
คอนแวนต์ บทบรรยายของข้ าพเจ้ าจะชี ้ให้ เห็นว่า การมีแหล่งข้ อมูลที่กว้ างขวาง โดยเฉพาะครอบคลุมถึง
แหล่งข้ อมูลด้ านฆราวาส และที่มิใช่ของสงฆ์ จะทาให้ เราได้ คดิ และเห็นทัศนคติของผู้หญิงกับพุทธศาสนาที่
แตกต่างออกไปโดยสิ ้นเชิง
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การเคลื่อนไหวระหว่ างชาติเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิการบวชเป็ นภิกษุณี
โดย Vinita Agrawal
นานมาแล้ว ยังมี เจ้าหญิ งพระองค์ หนึ่ง ทรงมี พระนามว่า ตารา พระองค์เป็ นผูท้ ี อ่ ทุ ิ ศตนให้กบั ศาสนาเป็ นอย่าง
มาก วันหนึ่ง มี ภิกษุรูปหนึ่งไม่เชื ่อว่า สตรี จะสามารถบรรลุนิพพานได้และกราบทูลพระองค์ว่า พระองค์ควรตัง้
จิ ตอธิ ษฐานให้เกิ ดมาเป็ นบุรุษในชาติ หน้าเพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถบรรลุนิพพานได้ เมื ่อทรงได้ยินเช่นนัน้ แทนทีจ่ ะ
ทรงทาตามทีภ่ ิ กษุแนะนา เจ้าหญิ งตารากลับปฏิ ญาณทีจ่ ะบรรลุธรรมในชาติ นนั้ เลย และสืบแต่นนั้ มา พระองค์
ได้ทรงอธิ ษฐานขอเกิ ดเป็ นสตรี ทกุ ชาติ ไป
(พระนางตาราเป็ นสัญลักษณ์ของสตรี ที่บรรลุนิพพานในพระพุทธศาสนา)
บทความฉบับนี ้อยูภ่ ายใต้ หวั ข้ อแนวโน้ มปั จจุบนั ของศาสนาพุทธ โดยศึกษาสถานภาพของสตรี ทา่ มกลางความ
เจริญรุ่งเรื องของพระพุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่ รายงานฉบับนี ้พยายามจะอธิบายภาพเปรี ยบเทียบระหว่าง
สถานภาพของสตรี ในคณะสงฆ์ในสมัยที่พระพุทธเจ้ ายังทรงพระชนม์ชีพอยูก่ บั สถานภาพของสตรี ในปั จจุบนั
โดยใช้ วิธีการวิจยั หลายๆ แบบรวมทังการสั
้
มภาษณ์ สถิติ และกราฟข้ อมูล
สตรี ในฐานะกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ได้ รับการจับตามองมาตลอดนับตังแต่
้ 2,600 ปี ที่แล้ วเมื่อพระพุทธเจ้ าได้ ทรง
อนุญาตให้ สตรี ถือบวชเป็ นส่วนหนึง่ ของ คณะสงฆ์ เมื่อได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของคณะสงฆ์แล้ ว ก็ได้ มีการตัง้
กฏเกณฑ์สาหรับสตรี โดยเฉพาะนับตังแต่
้ ภิกษุณีองค์แรก คือพระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้ าคือพระนางมหาปชา
บดีโคตมีจนถึงภิกษุณีผ้ เู ป็ นสาวกเอก 12 องค์ หรื อ “ภิ กษุณีผ้ เู ป็ นเอตทัคคะ” รายงานนี ้จะบรรยายโดยละเอียด
ว่า สตรี เหล่านี ้สามารถเข้ าถึงหลักธรรมได้ อย่างไร การตีความที่นาเสนอในรายงานฉบับนี ้อ้ างอิงจากการ
ค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกและเถรี คาถาอย่างละเอียด
หลังจากที่ได้ กล่าวถึงประวัตศิ าสตร์ ของภิกษุณีที่ได้ รับการบวชเป็ นองค์แรกๆ อย่างละเอียดแล้ ว รายงานฉบับนี ้
จะกล่าวถึงแนวโน้ มปั จจุบนั โดยพยายามที่จะดึงข้ อเด่นและข้ อด้ อยของความสัมพันธ์ระหว่างสตรี กบั ศาสนา
พุทธในปั จจุบนั สตรี สามารถที่จะ (และประสบ) สัมฤทธิ์ผลได้ เพียงใดในพระพุทธศาสนาเมื่ออุทิศชีวิตก้ าวสู่
เส้ นทางธรรมะ รายงานฉบับนี ้ได้ ตงค
ั ้ าถามที่ตรงประเด็นและหาคาตอบที่แท้ จริง โดยเน้ นกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
อาทิ เรื่ องราวของ Rimey Geshe Kelsang Wangmo ภิกษุณีองค์แรกที่ได้ รับเกียรติให้ เป็ น Geshe (เทียบได้ กบั
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ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาหรับสงฆ์) จาก Buddhist Dialectical Studies เมืองธรรมศาลา (สตรี คนแรกที่จะได้ รับ
เกียรตินี ้) เรื่ องราวของภิกษุณีธมั มนันทา ซึง่ เป็ นภิ กษุณีคนไทยคนแรกในนิกายเถรวาท ตลอดจนเรื่ องราวของ
ภิ กษุณีชาวอเมริกนั บางท่าน รายงานฉบับนี ้ได้ บนั ทึกความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของภิกษุณีนานาชาติเหล่านี ้
รวมถึงการต่อสู้เฉพาะตน และเส้ นทางการบุกเบิกที่ทา่ นเหล่านันได้
้ แผ้ วถางไว้ ให้ ชมุ ชนภิกษุณีทงหลาย
ั้
ทังหมดนี
้
้จะได้ รับการนาเสนอผ่านการบรรยายประกอบสไลด์และเทปเสียง
โดยสรุปแล้ ว รายงานฉบับนี ้ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาและความแตกต่างอันแท้ จริงที่ผ้ หู ญิงได้ ประสบใน
การเข้ าหาพระศาสนาในภาพรวมและจะเน้ นหนักถึงการออกแสวงธรรมในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการออกแสวงธรรมของบุรุษ ด้ วยเราอาศัยอยูใ่ นโลกที่มกั กล่าวถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ
ดังนัน้ การศึกษาประเด็นนี ้จึงเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังเป็ น
แนวทางสาคัญที่จะก่อให้ เกิดสังคมที่เท่าเทียมกันในทุกๆ ด้ านต่อไป
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นักบวชหญิงในศาสนาพุทธในประเทศอังกฤษ : ประเพณี ความเท่ าเทียมทางเพศและสิทธิ
อานาจ
โดย Caroline Starkey
แม้ วา่ จะมีความสนใจเพิ่มมากขึ ้นในเรื่ องประสบการณ์ของผู้หญิงที่บวชในพุทธศาสนา แต่เหล่านักวิชาการก็
ยังคงมองข้ ามนักบวชหญิงชาวพุทธในบริบทของประเทศอังกฤษอยูด่ ี ในขณะที่เราได้ ศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจ
ว่า พุทธศาสนามีการปรับตัวให้ เข้ ากับลักษณะความเป็ นอังกฤษอย่างไรบ้ าง ตลอดจนได้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ต่างๆ ระหว่างกลุม่ ชาวพุทธในอังกฤษกับวัฒนธรรมประเพณีและทางการอังกฤษ ทว่า มีผลงานศึกษาเพียงไม่กี่
ชิ ้นที่วิเคราะห์ประสบการณ์เฉพาะของนักบวชหญิงในอังกฤษ แม้ วา่ จะมีสตรี เข้ าบวชในศาสนาพุทธเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ
บทความนี ้จะนาเสนอผลการค้ นพบจากงานวิจยั ปริญญาเอกที่ข้าพเจ้ ากาลังศึกษาอยูซ่ งึ่ ทาการสารวจวิเคราะห์
การปฏิบตั ธิ รรม ประสบการณ์และมุมมองของนักบวชหญิง (และผู้หญิงที่ขอบวช) ในหกนิกาย (และอยูใ่ น
สถานที่ตา่ งๆ กันไป) ทัว่ ประเทศอังกฤษ โดยบทความนี ้จะศึกษาเรื่ องต่อไปนี ้คือ หนึง่ บริบทและลักษณะ
ประจาถิ่นของศาสนาพุทธในอังกฤษมีอิทธิพลต่อการบวชของผู้หญิงอย่างไร สอง นักบวชหญิงในศาสนาพุทธ
ในอังกฤษมีทรรศนะต่อความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับคตินิยมทาง
พุทธแบบดังเดิ
้ ม และสาม นักบวชหญิงมีแนวคิดต่อเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบวชและสิทธิอานาจอย่างไร
บทความนี ้จะให้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักบวชหญิงในศาสนาพุทธในอังกฤษ ตลอดจนช่วยเปิ ดโลกทรรศน์
เกี่ยวกับศาสนาพุทธร่วมสมัยและศาสนาร่วมสมัยในบริบทของอังกฤษให้ กว้ างขวางมากขึ ้นโดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ สุดท้ ายนี ้ บทความจะวิเคราะห์ความเข้ าใจของเราเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องสิทธิอานาจ การ
ดาเนินการแสดงซึง่ อานาจหน้ าที่และความเท่าเทียมทางเพศในส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของ
ผู้หญิงที่อทุ ิศชีวิตให้ กบั การปฏิบตั ธิ รรม
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ควรทาอะไรดี เป็ นคนดีหรื อทาความดี? พุทธสาวิกาและความยุตธิ รรมในสังคม
โดย Karma Lekshe Tsomo
เมื่อพิจารณาหัวข้ อการประชุม “พุทธศาสนาในระดับรากหญ้ า” ครัง้ นี ้ อาตมาอยากจะกล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างอุดมคติในพุทธศาสนาและสภาพความเป็ นจริงในทางปฏิบตั บิ างประการที่พทุ ธศาสนิกชนโดยเฉพาะ
สตรี ชาวพุทธกาลังเผชิญอยูใ่ น “สถานการณ์” ปั จจุบนั ศาสนาพุทธมีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันอย่างไร
โดยเฉพาะในแง่ของปั ญหาที่ชาวพุทธในหลายๆ ประเทศกาลังประสบอยู่ พุทธศาสนิกชนจานวนมากกาลัง
เผชิญกับความยากจน การค้ ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ การกดขี่ทางการเมือง การใช้ สารเสพติด และปั ญหา
อื่นๆ อีกมากที่ยากจะหาทางแก้ ไข ดังนัน้ การแค่พดู ว่า “จงเป็ นคนดีและเดินไปตามเส้ นทางแห่งธรรม” นันคง
้
จะช่วยอะไรได้ ไม่มากพอ พวกเราจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาถึงปั ญหาเหล่านี ้ให้ ลกึ ซึ ้งมากยิ่งขึ ้นว่า ทาไมชาว
พุทธจึงไม่ยอมเผชิญหน้ ากับปั ญหาสังคมที่เร่งด่วนเหล่านี ้ในเชิงรุก
พุทธศาสนิกชนมีชื่อว่าเป็ นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา แต่ทาไมพวกเขาจึงไม่เข้ ามามีบทบาทอย่างแข็งขันในการ
แก้ ไขปั ญหาทางสังคมอันใหญ่หลวงที่มนุษย์โลกกาลังเผชิญอยู่ หรื อว่าวิถีการปฏิบตั แิ บบพุทธที่ต้องมีการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างลึกซึ ้งและการอุทิศตนต่อศาสนาจะขัดแย้ งกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคม และ
การมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในสังคมโลกมนุษย์นี ้จะทาให้ พวกเขาต้ องเสียเวลาในการเบีย่ งเบนออกจากเส้ นทาง
แห่งการหลุดพ้ นกระนันหรื
้ อ ในบทความนี ้ อาตมาต้ องการจะศึกษาถึงมุมมองตามปรัชญาพุทธว่า หลัก
จริยธรรมกับการนาหลักการเหล่านันไปใช้
้
ในทางปฏิบตั ิไม่มีสว่ นสัมพันธ์กนั เลยหรื อ ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ิ
กรรมฐานและการทางานในสังคมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทงหลายเป็
ั้
นคนละเรื่ องกันหรื อ ถ้ า
เราพบว่ามีความแตกแยกอย่างมีนยั สาคัญ อาตมาก็จะเริ่มศึกษาต่อไปว่า สาเหตุคืออะไรและมีสิ่งใดบ้ างที่
พุทธศาสนิกชนจะสามารถกระทาได้ เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ดงั กล่าว
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จากเมตตาสู่ความยุตธิ รรม: การรณรงค์ ของสมณะสตรี ในไต้ หวันในปั จจุบันเพื่อคุ้มครองสัตว์
โดย Chuan-fa Shih
หลักการที่วา่ “ทุกชีวิตล้ วนเท่าเทียมกัน” นับเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของปรัชญาพุทธ การมีความเมตตา
กรุณาและให้ ความคุ้มครองสรรพสัตว์เป็ นหลักปฏิบตั พิ ื ้นฐานของจริยธรรมในศาสนาพุทธมหายาน ชีวิตที่ควร
จะได้ รับการปกป้องนันหมายถึ
้
งสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรื อไม่ใช่มนุษย์ ดังนัน้ “การบรรเทาทุกข์
ให้ แก่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์” จึงเป็ นการสร้ างกุศลที่มีความสาคัญประเภทหนึง่ ตามหลักพุทธศาสนาทังในทาง
้
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม การให้ ทานทางศาสนาในปั จจุบนั มักจะเน้ นแต่ประโยชน์ของผู้ที่เป็ นมนุษย์
จึงมีเพียงส่วนน้ อยที่สร้ างทานเพื่อประโยชน์สขุ แก่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์
การปล่อยสัตว์และการกินอาหารมังสวิรัตคิ ือ เส้ นทางหลักที่จะบรรลุเป้าหมายในการปกป้องชีวิตได้ ส่วนการ
ปล่อยสัตว์เองนันก็
้ มีปฏิบตั กิ นั มานานในพุทธศาสนาแบบจีนโบราณ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั การรณรงค์เพื่อ
คุ้มครองสัตว์ได้ กลายมาเป็ นแนวโน้ มที่กาลังเกิดขึ ้นทัว่ โลก และมีการก่อตังองค์
้ กรนอกภาครัฐเพื่อสวัสดิภาพ
และสิทธิของสัตว์เป็ นจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ยิ่งไปกว่านัน้ หลายประเทศยังได้ ออกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพของ
สัตว์อีกด้ วย ในฐานะที่ศาสนาพุทธให้ คณ
ุ ค่าต่อการปกป้องชีวิตอย่างสูง จึงไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อความ
เคลื่อนไหวร่วมสมัยที่สาคัญนี ้
บทความนี ้มีจดุ มุง่ หมายที่จะกล่าวถึงโครงการกิจกรรมทางสังคมใหม่ๆ ในศาสนาพุทธเพื่อให้ ความคุ้มครอง
ชีวิตในไต้ หวันในปั จจุบนั ความเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองชีวิตในไต้ หวันนี ้ได้ เติบโตขึ ้นอย่างมากจากความ
พยายามของภิกษุณีที่ได้ ร่วมกันก่อตังองค์
้ กร Life Conservationist Association (LCA) ซึง่ เป็ นองค์กรนอก
ภาครัฐเพื่อคุ้มครองสัตว์ โดยมีสว่ นร่วมทางการเมืองด้ านการออกกฎหมายซึง่ ออกจะดูแตกต่างไปจาก
ภาพลักษณ์เดิมๆ ของภิกษุณี ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการคุ้มครองสัตว์ของพุทธศาสนิกชนโดย
อาศัยข้ อมูลที่มาจากแหล่งต้ นตอและจากการมีสว่ นร่วมของข้ าพเจ้ าเอง และจะศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์
คุ้มครองสัตว์ ตลอดจนเป้าหมาย ผลกระทบและความสาคัญของการรณรงค์ จากความพยายามดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าหวังว่า ชาวพุทธจะสามารถปรับเปลี่ยนจากการที่ทาเพียงแค่กิจกรรมงานบุญที่ปฏิบตั มิ าแต่โบราณและ
เริ่มหันมาทางานการกุศลที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ มของโลกเพื่อนาไปสูก่ ารเป็ นผู้นาในการนาพาสังคม
ไปสูค่ วามก้ าวหน้ าและยกระดับจิตใจของผู้คน อีกทังยั
้ งเป็ นการทาให้ อดุ มการณ์ของมหายานบรรลุผลอีกด้ วย
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การตรวจสอบของสภายุโรปในเรื่ องสัมพัทธนิยมทางด้ านศาสนาและวัฒนธรรม: ภัยคุกคามต่ อ
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง?
โดย Gabriela Frey
เมื่อข้ าพเจ้ าเดินทางไปอินเดียเป็ นครัง้ แรกพร้ อมกับผู้แทนสมาชิกคณะรัฐสภายุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1998 ข้ าพเจ้ า
รู้สกึ ตกใจอย่างมากเมื่อได้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภิกษุสงฆ์และนักบวชหญิงในเรื่ องของชีวิตความเป็ นอยู่
และการเข้ าถึงการศึกษา การที่ข้าพเจ้ าได้ รับการศึกษาทางด้ านพุทธศาสนาในยุโรป จึงไม่เคยคิดเลยว่าจะมี
เหตุการณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้นในวัฒนธรรมพุทธ ในปี ค.ศ.2006 ข้ าพเจ้ าก่อตังมู
้ ลนิธิศากยธิดาแห่งฝรั่งเศส โดย
เป้าหมายหลักอย่างหนึง่ ขององค์กรก็คือ การกาจัดความอยุตธิ รรมและการให้ ความช่วยเหลือนักบวชหญิงให้
พึง่ ตนเองได้ และได้ รับการศึกษา
ในปี ค.ศ. 2007 มูลนิธิศากยธิดาแห่งฝรั่งเศสได้ กลายมาเป็ นสมาชิกของ European Buddhist Union (EBU)
โดยขณะนัน้ ประธานของ EBU เป็ นผู้หญิง พวกเราร่วมมือกันจน EBU ได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการจาก
สภายุโรปในปี ค.ศ. 2008 นับเป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ที่ชาวพุทธได้ มีผ้ แู ทนอย่างเป็ นทางการในสถาบันของ
ยุโรป สภายุโรปเป็ นสถาบันของยุโรปที่เก่าแก่ที่สดุ และได้ รับการก่อตังทั
้ นทีหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองสิ ้นสุดลง
เพื่อป้องกันไม่ให้ ความเกลียดชังและความป่ าเถื่อนหวนกลับมาสูย่ โุ รป โดยการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสันติภาพ ความสาเร็จที่สาคัญอย่างหนึง่ ของสถาบันนี ้ก็คือ การตังศาลสิ
้
ทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรป
พวกเราได้ ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการกิจกรรมยุโรปของ EBU จัดทารายงานที่สาคัญชื่อ “ศาสนาและสิทธิ
มนุษยชน” ซึง่ มีกาหนดการเผยแพร่ไปเมื่อเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 2012 รายงานฉบับนี ้ได้ ศกึ ษาหนทางที่ศาสนา
ช่วยสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อสิทธิมนุษยชนในการดารงชีวิตประจาวันในสังคมในด้ านต่างๆ บทหนึง่ ของ
รายงานฉบับนี ้แสดงข้ อกังวลในเรื่ อง “ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย รวมไปถึงสิทธิสากลของ
ผู้หญิง (และ) ข้ อจากัดทางประเพณี ธรรมเนียมปฏิบตั ิ วัฒนธรรมและศาสนา” บทความนี ้จะนาเสนอถึงผลที่
ได้ จากรายงานดังกล่าว
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ปั จจัยส่ งเสริมความสาเร็จของอาจารย์ หญิงนิกายเซนยุคใหม่
โดย Chang Shen Shih
หลังจากที่ศาสนาพุทธของอินเดียเดินทางมาถึงประเทศจีน พุทธศาสนานิกายเซนซึง่ เป็ นหนึง่ ในแปดสายการ
ปฏิบตั ขิ องศาสนาพุทธในจีนก็ได้ กลายเป็ นนิกายที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ธิ รรมของผู้หญิงมากที่สดุ อาจารย์เซน
จานวนมากไม่ถือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่กดให้ สตรี มีฐานะต่ากว่าผู้ชายซึง่ นับเป็ นการล้ มล้ างประเพณีที่ยกให้ ผ้ ชู าย
เป็ นใหญ่ตามวัฒนธรรมจีน ตลอดจนครุธรรมแปดประการตามการปฏิบตั ขิ องพุทธโบราณ นอกจากนี ้ ยัง
ยอมรับความเท่าเทียมกันของผู้หญิงในด้ านวิสยั ศักยภาพทางจิตวิญญาณและความสาเร็จทางศาสนา
ประวัตแิ ละธรรมเทศนาของอาจารย์หญิงในนิกายเซนอย่างเช่น Moshan Liaoran และ Shiji ในราชวงศ์ถงั
(ค.ศ. 618-907) Qiyuan Xinggang (ค.ศ. 1597-1654) และ Yikui Chaochen (ค.ศ. 1625-1679) และท่าน
อื่นๆ ได้ รับการบันทึกไว้ ในคัมภีร์ของเซน เช่น สุภาษิตต่างๆ และหนังสือเรื่ อง Transmission of the Lamp ซึง่
ล้ วนเป็ นหลักฐานยืนยันถึงสถานะผู้เผยแผ่ธรรมะในนิกายเซนของนักบวชสตรี เหล่านี ้
บทความนี ้จะวิเคราะห์ถึงโอกาสและความท้ าทายเกี่ยวกับปั จจัยส่งเสริมความสาเร็จของอาจารย์หญิงนิกาย
เซนยุคใหม่ โดยใช้ Dharma Drum Mountain (DDM) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสี่องค์กรพุทธที่ใหญ่ที่สดุ ในไต้ หวันเป็ น
ตัวอย่าง DDM ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 1980 โดยมีอดุ มคติทางศาสนาพุทธแบบมนุษยนิยม DDM เป็ นองค์กรพุทธ
นิกายเซนที่ประกอบไปด้ วยพุทธบริษัททังสี
้ ่ที่มีทงชายและหญิ
ั้
ง มีนกั บวชเกือบ 300 คนโดยมีสดั ส่วนภิกษุตอ่
ภิกษุณีคือหนึง่ ต่อสี่ พระภิกษุ Sheng-Yen ซึง่ เป็ นผู้ก่อตัง้ DDM สืบทอดพุทธนิกายเซนสาย Linji และ
Caodong นักบวชทังชายและหญิ
้
งของ DDM จะได้ รับการฝึ กฝนที่เป็ นระบบอย่างเท่าเทียมกันทังด้
้ าน
การศึกษาวิชาการและการปฏิบตั แิ บบเซน นอกจากนี ้ ที่นี่ยงั แตกต่างจากคณะสงฆ์แห่งอื่นในไต้ หวันที่มีนกั บวช
ทังชายและหญิ
้
ง นัน่ คือ ภิกษุณีและภิกษุของ DDM จะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเป็ นอาจารย์สอนในโครงการ
ปฏิบตั กิ รรมฐานทังในและต่
้
างประเทศในขณะที่คณะสงฆ์แห่งอื่นในไต้ หวันจะให้ แต่พระภิกษุเป็ นผู้นาหลักใน
โครงการปฏิบตั กิ รรมฐาน อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรแห่งนี ้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแบ่งงานในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมาทาให้ เราเริ่มเห็นถึงอคติทางเพศในเรื่ องของการให้ โอกาสในการเป็ นอาจารย์ผ้ อู บรมสัง่ สอน
ธรรมะ แม้ วา่ นักบวชทังสองเพศจะยั
้
งคงมีความเสมอภาคในด้ านโอกาสการศึกษาและการปฏิบตั ธิ รรมก็ตาม
เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากอคติทางเพศอันมีมาแต่โบราณทังในสั
้ งคมจีนและสังคมพุทธโดยทัว่ ไป DDM จึง
มอบหมายให้ พระภิกษุทาหน้ าที่เผยแผ่ธรรมะแบบเซนและให้ ภิกษุณีทางานด้ านธุรการ ดังนัน้ ภิกษุณีรุ่นใหม่
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จึงมีโอกาสในการพัฒนาความเป็ นผู้นาของเซนน้ อยกว่านักบวชชายในรุ่นเดียวกันและภิกษุณีรุ่นพี่ ในบทความ
นี ้ ข้ าพเจ้ าจะใช้ มมุ มองเชิงวิจารณ์วิเคราะห์ระบบการศึกษาและการฝึ กอบรมแบบเซนของ DDM รวมไปถึงอคติ
ทางเพศที่มีอยูใ่ นระบบนี ้และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนี ้กับสภาวะความเป็ นผู้นาของผู้หญิงในนิกายเซน
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การส่ งเสริมบทบาทพุทธสาวิกาผ่ านศูนย์ วปิ ั สสนากรรมฐาน
โดย Brooke Schedneck
บทความนี ้มองว่าศูนย์ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐานเป็ นสถาบันสมัยใหม่ซงึ่ ได้ สร้ างและจะยังคงสร้ างพื ้นที่อนั ชอบ
ธรรมให้ กบั นักบวชและฆราวาสหญิง ถึงแม้ วา่ การที่ผ้ หู ญิงจะเข้ าร่วมภายใต้ ร่มกาสาวภัตร์ จะยังเป็ นประเด็นที่
ถกเถียงกันอยู่ แต่ผ้ หู ญิงสามารถเข้ าร่วมปฏิบตั วิ ิปัสสนาได้ โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากศูนย์ปฏิบตั ิ
ภาวนาอันเป็ นสถาบันใหม่เปิ ดกว้ างโอกาสนี ้แก่สตรี ข้ าพเจ้ าจะแสดงให้ เห็นว่าธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่มีแบบแผน
ตามหลักเหตุและผลซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่ คนหมูม่ ากของศูนย์กรรมฐานได้ สร้ างพื ้นที่อนั ชอบธรรม
สาหรับพุทธสาวิกาโดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างจากระบบการปฏิบตั ภิ าวนาตามธรรมเนียมแบบดังเดิ
้ มที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลและอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ ชิดระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์ กระนัน้ พระสงฆ์ยงั คงมีบทบาท
สาคัญในฐานะอาจารย์กรรมฐานที่ศนู ย์ปฏิบตั สิ ายเถรวาทตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่สืบทอดกันมา อย่างไรก็ดี
สถาบันใหม่นี ้ได้ ชว่ ยให้ อาจารย์และนักปฏิบตั กิ รรมฐานผู้หญิงสามารถมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาพุทธในวิธี
ที่หลายหลากได้ ข้ าพเจ้ ามองว่า บทบาทของอาจารย์และนักปฏิบตั กิ รรมฐานเป็ นทางเลือกสายหนึง่ ที่ผ้ หู ญิง
สามารถแสดงบทบาทของตนในชุมชนชาวพุทธได้ โดยข้ าพเจ้ าใช้ หลักฐานการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาจาก
ประเทศไทยและงานวิจยั จากแวดวงพุทธเถรวาททัว่ โลกมาช่วยในการอธิบาย
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การปฏิบัตกิ รรมฐานด้ วยการทางาน: เส้ นทางสู่การหลุดพ้ นของผู้อพยพสตรี ชาวพุทธ
โดย Shuman Chen
งานวิจยั ว่าด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและผู้อพยพส่วนใหญ่มกั จะกล่าวถึงเรื่ องการให้ และการรับระหว่าง
สองฝ่ าย กล่าวคือศาสนาเป็ นฝ่ ายเติมเต็มความต้ องการทางจิตใจของผู้อพยพและให้ ความช่วยเหลือด้ านสังคม
ตลอดจนแผ้ วทางให้ ผ้ อู พยพสามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมของประเทศใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าขอเสนอ
แนวคิดว่า ผู้อพยพไม่ได้ เป็ นฝ่ ายรับแต่ฝ่ายเดียว โดยความเป็ นจริงแล้ ว ผู้อพยพมีสว่ นส่งเสริมกลุม่ ศาสนา
หลายๆ กลุม่ รายงานนี ้ได้ ศกึ ษาประสบการณ์การเป็ นอาสาสมัครทางศาสนาของผู้อพยพสตรี ที่นบั ถือและไป
วัดมหายานนิกายเซ็นที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์ เนีย ข้ าพเจ้ าเน้ นการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ
ของผู้อพยพสตรี ที่อาสาปฏิบตั งิ านทางศาสนาและความสัมพันธ์ของสตรี เหล่านี ้กับวัด การที่ได้ ทาหน้ าที่เป็ น
อาสาสมัครในวัดได้ ชว่ ยสร้ างอัตลักษณ์ด้านพุทธให้ กบั สตรี กลุม่ นี ้ และในขณะเดียวกัน การที่สตรี เหล่านี ้เต็มใจ
อาสาช่วยงานก็ได้ ชว่ ยให้ พวกเธอบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านจิตวิญญาณรวมทังสร้
้ างประโยชน์ให้ แก่กลุม่ ศาสนา
ข้ าพเจ้ าได้ ทาการวิจยั เชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์สตรี ผ้ อู พยพชาวพุทธ 25 คนจาก 11 ประเทศ ได้ แก่ จีน ไต้ หวัน
ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สวิสเซอร์ แลนด์ เปรู นิคารากัว และอาร์ เจนตินา ข้ าพเจ้ ายังได้
สัมภาษณ์ภิกษุณีชาวไต้ หวันอีก 3 ท่านและคฤหัสถ์ที่เป็ นสตรี ชาวอเมริกนั อีก 4 คนที่อยูท่ ี่เมืองนี ้เพื่อจะศึกษา
การปฏิบตั ธิ รรมและประสบการณ์ของผู้อพยพสตรี เหล่านี ้จากมุมมองที่ตา่ งออกไป รายงานฉบับนี ้กล่าวถึง
รูปแบบประสบการณ์ 3 แบบที่แตกต่างกัน คือประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครกับผู้สงั เกตการณ์ ระหว่าง
คฤหัสถ์กบั สงฆ์ และระหว่างผู้อพยพกับพลเมืองอเมริกนั จากคาบอกเล่าของอาสาสมัครเองและความเห็น
ของคนอื่น ๆ ประกอบกับหลักฐานที่ข้าพเจ้ ารวบรวมจากการสังเกตการณ์ในชุมชนนี ้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ข้ าพเจ้ าพบว่า สตรี เหล่านี ้เลือกที่จะอาสาทางานด้ วยเหตุผลทาง
ศาสนาเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อบ่มเพาะจิตใจให้ เจริญขึ ้น เพื่อรับใช้ วดั เพื่อสร้ างบุญกุศล และเพื่อช่วยให้ ผ้ อู ื่น
ได้ รับประโยชน์จากพระธรรม เป็ นที่นา่ แปลกในว่า ไม่มีใครเอ่ยถึงประโยชน์ทางสังคมจากการอาสาช่วยงาน
เลย (เช่น การทาความรู้จกั เพื่อนใหม่ การสร้ างคุณค่าให้ กบั ตนเอง และการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่) ยกเว้ น
อาสาสมัครหญิงคนหนึง่ ที่กล่าวได้ เรี ยนรู้วีการทาอาหารมังสวิรัติ ผู้ให้ สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่ถือว่า การทางาน
อาสาสมัครเป็ นวิธีหนึง่ ในการฝึ กสติ ความอดทน และการปลดความยึดมัน่ ถือมัน่ ออกจากความใส่ใจแต่เรื่ อง
ของตนเอง เมื่อได้ ทางานร่วมกับผู้ที่มีความคิดคล้ ายๆ กัน อาสาสมัครหญิงเหล่านี ้ได้ นาความรู้เกี่ยวกับพุทธ
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ศาสนามาฝึ กปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและปรารถนาให้ บรรลุซงึ่ การหลุดพ้ นโดยผ่านการให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
ความร่วมมือในการทางานและการจัดการอุปสรรคสิ่งท้ าทายต่างๆ ด้ วยกัน
รายงานฉบับนี ้โต้ แย้ งประเด็นที่วา่ สตรี อาสาสมัครที่เป็ นผู้อพยพเหล่านี ้ปฏิเสธที่จะแสวงหาความช่วยเหลือใน
การโยกย้ ายถิ่นฐาน รื อไม่พยายามที่จะทาตามความจาเป็ นทางสังคมในการปรับตนให้ เป็ นคนอเมริกนั อย่าง
สมบูรณ์ดงั ที่นกั วิชาการบางคนกล่าวหา หากแต่เธอทัหลายนั
้
นอาสาท
้
างานด้ วยมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้ น
ซึง่ ก็เป็ นการแสดงออกถึงมุทิตาจิตเช่นเดียวกัน และที่สดุ แทนที่จะให้ ความเอื ้อเฟื อ้ กับผู้ที่มีความต้ องการความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น เหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัวหรื อจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ สตรี อาสาสมัคร
เหล่านี ้กลับแสดงความกรุณาในการเป็ นอาสาสมัครช่วยวัดเผยแผ่ธรรมะโดยหวังจะดึงคนให้ มาสนใจปฏิบตั ิ
ธรรมตามศาสนาพุทธมากขึ ้น นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าพบว่า ผู้ที่ข้าพเจ้ าได้ สมั ภาษณ์ในงานวิจยั นี ้ส่วนใหญ่เลือกที่
จะเป็ นอาสาสมัครในวัดมากกว่าที่จะไปเป็ นอาสาสมัครให้ กบั องค์กรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนา
เนื่องจากวัดมีสภาพแวดล้ อมที่หล่อรวมด้ วยพุทธปั ญญา ความบริ สทุ ธิ์ทางศาสนา ความสงบสันติ และ
ความรู้สกึ ร่วมเป็ นชุมชนเดียวกัน โดยการอธิบายถึงประสบการณ์ด้านศาสนาในการเป็ นอาสาสมัครของ
คฤหัสถ์สตรี โครงการเล็กๆ นี ้ได้ ชว่ ยให้ เราตระหนักว่า ผู้หญิงธรรมดาๆ บางคนมีความปรารถนาที่จะฟูมฟั ก
พัฒนาจิตใจผ่านการเป็ นอาสาสมัคร กล่าวคือ การอาสาสมัครทางานในวัดคือ การช่วยตนเองและผู้อื่นให้
บรรลุธรรม
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ฝ่ าฟั นอุปสรรค - การเกิดเป็ นผู้หญิงเป็ นอุปสรรคจริงหรื อ
โดย Rita M. Gross
คาสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะคาสอนในนิกายมหายานเกี่ยวกับความอดทนที่ปรากฏในผลงานเขียนของ
ท่านศานติเทวะเรื่ อง โพธิจรรยาอวตาร (วิ ถีชีวิตของพระโพธิ สตั ว์) และคาสอนของพระอาจารย์อติชาเกี่ยวกับ
การฝึ กฝนจิตใจ (Lojong) และอื่นๆ ได้ แนะเอาไว้ วา่ ให้ มองเห็นถึงคุณค่าของอุปสรรคว่ามีสว่ นช่วยอย่างมาก
บนเส้ นทางของการปฏิบตั ธิ รรม มีคากล่าวว่า ถ้ าไม่มีอปุ สรรค เราก็จะไม่มีวนั พัฒนาความเข้ าใจหรื อความ
กรุณาได้ อย่างลึกซึ ้งแท้ จริง ซึง่ หมายความว่า เราก็จะไม่มีวนั ได้ เป็ น ผู้ร้ ู ผู้ตื่น นัน่ เอง
ขณะเดียวกัน สานักปฏิบตั ธิ รรมถ้ าไม่ใช่ทกุ สายปฏิบตั กิ ็เป็ นส่วนใหญ่มกั จะมองว่า การเกิดเป็ นผู้หญิงเป็ น
อุปสรรคต่อการบรรลุธรรม และไม่ใช่เป็ นเพียงแค่อปุ สรรคเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นอุปสรรคที่ยากจะสลัดพ้ น ซึง่ ทาให้
การบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี ้เป็ นไปไม่ได้ เลย อย่างไรก็ดี บัดนี ้ แนวคิดของนักสิทธิสตรี ชาวพุทธได้ เริ่ม
ทาลายความเชื่อที่วา่ การเกิดเป็ นผู้หญิงเป็ นอุปสรรคที่แก้ ไขไม่ได้ โดยวิเคราะห์ถึงข้ อเสียของแนวคิดประหลาด
นี ้ และอธิบายถึงที่มาทางประวัตศิ าสตร์ บางประการของความเชื่อนี ้ กระนันก็
้ ตาม แม้ วา่ นักสิทธิสตรี ชาวพุทธ
จะปฏิเสธคากล่าวอ้ างที่วา่ การเกิดเป็ นผู้หญิงเป็ นสิ่งที่ไม่ดีหรื อไม่นา่ พึงปรารถนาอย่างสูง เนื่องจากคาอ้ าง
เหล่านันจะขั
้ ดแย้ งกับคาสัง่ สอนพื ้นฐานทางพุทธศาสนาหลายๆ ข้ อ แต่เรื่ องนี ้ก็ยงั คงเป็ นข้ อเท็จจริงที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ วา่ เมื่อเทียบกันแล้ วในหลายๆ บริบท สตรี ชาวพุทธต้ องเผชิญกับอุปสรรคที่ผ้ ชู ายมักจะไม่ต้องประสบ
ในฐานะที่ข้าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิธรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธมาเป็ นเวลากว่าสามสิบปี ข้ าพเจ้ าได้ ตระหนัก
เข้ าใจถึงคุณค่าของอุปสรรคทังหลายที
้
่ข้าพเจ้ าประสบตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา เมื่อหลายปี ก่อน ข้ าพเจ้ าได้
เรี ยนถามท่านอาจารย์คานโดร รินโพเช ถึงวิธีที่งดงามในการสอนนักเรี ยนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทังในชี
้ วิต ใน
การปฏิบตั ธิ รรม และบนเส้ นทางที่กาลังเดินอยู่ ซึง่ จะเป็ นวิธีที่ดีกว่าการบอกพวกเขาแต่เพียงว่า “อุปสรรค
เหล่านี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พวกเธอในอนาคต” ข้ าพเจ้ าบอกกับอาจารย์วา่ เวลาที่ตนเองได้ รับคาแนะนาใน
ลักษณะดังกล่าว ก็จะความรู้สกึ ว่า คาพูดเช่นนี ้ฟั งดูตื ้นเขินเลื่อยลอยแถมยังอาจดูแล้ งน ้าใจอีกด้ วย ท่าน
อาจารย์จงึ บอกให้ ข้าพเจ้ าเขียนเรื่ องนี ้ขึ ้นมา
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ในบทความนี ้ ข้ าพเจ้ าอยากจะอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ของอุปสรรคทังหลายในแบบที
้
่ข้าพเจ้ าไม่เคย
ทามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อุปสรรค” ของการเกิดเป็ นสตรี ข้ าพเจ้ าได้ เขียนไว้ อย่างละเอียดในการลบล้ าง
ข้ อกล่าวอ้ างที่วา่ การเกิดเป็ นหญิงเป็ นอุปสรรคประการหนึง่ และจะวิเคราะห์จากมุมมองของนักสิทธิสตรี วา่ นัก
สิทธิสตรี สามารถนาข้ อกล่าวอ้ างดังกล่าวมาใช้ ในทางบวกได้ อย่างไร อย่างไรก็ดี ข้ าพเจ้ ายังไม่เคยสารวจว่า
ประสบการณ์ของการเกิดเป็ นหญิงซึง่ รวมถึงผลจากการเป็ นผู้หญิงรุ่นเดียวกับข้ าพเจ้ า (เกิดในปี พ.ศ. 2496)
เป็ นอุปสรรคของชีวิตหรื อไม่ ซึง่ อุปสรรคเหล่านี ้ได้ ให้ ประโยชน์แก่ข้าพเจ้ าอย่างมาก กระนัน้ การถือกาเนิดใน
สตรี เพศของผู้หญิงในรุ่นราวคราวเดียวกับข้ าพเจ้ านับว่าเป็ นอุปสรรคอย่างแน่นอน แต่จะเป็ นอุปสรรคที่ข้าพเจ้ า
ควรจะปลื ้มปิ ตหิ รื อไม่อย่างไร หรื อข้ าพเจ้ าประสบความสาเร็จมากกว่าที่นา่ จะเป็ นเพราะข้ าพเจ้ าเกิดเป็ นหญิง
หรื อเปล่า
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ความเสมอภาคทางเพศในกลุ่มนักบวชนิกายวอนของประเทศเกาหลี
โดย Seongjun Lee
พุทธศาสนิกชนในนิกายวอนเชื่อว่า เนื่องจากศาสนาเป็ นผลผลิตของช่วงเวลาช่วงหนึง่ ระบบศาสนาจึงจาเป็ นที่
จะต้ องปรับตัวไปตามยุคสมัย พุทธศาสนานิกายวอนได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นในประเทศเกาหลีในช่วงต้ นของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีจดุ มุง่ หมายที่จะปรับศาสนาพุทธให้ เป็ นศาสนาสมัยใหม่เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยหนึง่ ในหลักสาคัญของนิกายนี ้คือ การขจัดความแตกต่างในการปฏิบตั อิ นั ไม่
ยุตธิ รรมระหว่างเพศในหมูน่ กั บวช ด้ วยเหตุนี ้ พุทธศาสนานิกายวอนจึงเน้ นเรื่ องความไม่เท่าเทียมกันทังด้
้ าน
หลักการสัง่ สอนและด้ านธรรมเนียมการปฏิบตั เิ พื่อให้ นกั บวชทังเพศชายและเพศหญิ
้
งสามารถปฏิบตั ธิ รรมเพื่อ
บรรลุศกั ยภาพของตนได้ อย่างเต็มที่
พุทธศาสนานิกายวอนประสบความสาเร็ จในการสร้ างความเสมอภาคทางเพศ ภิกษุณีได้ รับหน้ าที่รับผิดชอบ
ในระดับเดียวกับภิกษุในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา การบริหารจัดการ และการเป็ นผู้นาทางจิตวิญญาณ
ในขณะที่ระบบสงฆ์แบบดังเดิ
้ มของเกาหลียงั ประสบปั ญหาการไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ แต่นกั บวชในนิกาย
วอนกลับมีโอกาสเสมอกันในทุกๆ ด้ าน
รายงานฉบับนี ้อธิบายวิธีการที่นิกายวอนได้ จดั การประเด็นอันซับซ้ อนด้ านความเสมอภาคทางเพศในสังคมที่
สตรี มกั ถูกจัดให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่มีความสาคัญน้ อยกว่ามาเป็ นเวลานาน ข้ าพเจ้ าจะวิเคราะห์บทบาทของ
ภิกษุณีทงในด้
ั ้ านการศึกษาและการบริหารจัดการ และความสัมพันธ์ของภิกษุณีที่มีตอ่ กลุม่ คฤหัสถ์ ข้ าพเจ้ า
ตังใจจะใช้
้
การอภิปรายเกี่ยวกับนักบวชในนิกายวอนในปั จจุบนั เพื่อช่วยภิกษุณีกลุม่ อื่นๆ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของภิกษุณีในสังคมสงฆ์

54

Buddha’s Lone Rangers: Vajrayana Buddhist Nuns of Contemporary
Suvarnabhumi

นักเดินทางผู้โดดเดี่ยวใต้ องค์ สัมมาสัมพุทธเจ้ า: นักบวชหญิงพุทธวัชรยานในสุวรรณภูมริ ่ วม
สมัย
โดย Karma Tashi Choedron
ชาวอินเดียโบราณเรี ยกกลุม่ เกาะมลายูกนั อย่างกว้ างๆ ว่า สุวรรณภูมิ (แผ่นดินทอง) หรื อ สุวรรณทวีป(เกาะ
ทองคา) พุทธศาสนาได้ ประดิษฐานอย่างมัน่ คงในดินแดนชวาตังแต่
้ ก่อนศตวรรษที่ 5 จากการอุทิศตนของคณะ
พระธรรมทูตชาวอินเดียซึง่ รวมถึงพระคุณวรมันที่มีชื่อเสียง ในช่วงศตวรรษที่ 7 กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรี วิชยั
อันยิ่งใหญ่ (ศตวรรษที่ 7-13) บนเกาะสุมาตราได้ ประกาศแสดงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และอาณาจักร
ของพระองค์ได้ แผ่ขยายครอบคลุมไปเกือบทัว่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ รวมทังประเทศมาเลเซี
้
ยด้ วย
ราชวงศ์ไศเลนทรที่ปกครองชวา (ศตวรรษที่ 8 - 9) ซึง่ ปกครองคาบสมุทรมลายูนนมี
ั ้ บทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริมศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยเฉพาะนิกายพุทธตันตระหรื อวัชรยาน สุวรรณภูมิในยุคโบราณมี
ความสาคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้พทุ ธศาสนาดังจะเห็นได้ จากการเดินทางมาเยือนของนักปราชญ์
ทางพุทธศาสนาชาวอินเดียที่สาคัญๆ เช่น ท่านอนาคาริก ธรรมปาละจากนาลันทาและท่านอติศะ ส่วนท่าน
ธัมมรักษิตะหรื อเป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม Serlingpa ซึง่ เป็ นผู้แต่งหนังสือสาคัญของมหายานชื่อ Wheel of Sharp
Weapons หรื อ blo-sbyong mtshon-cha 'khor-lo ในภาษาธิเบตนัน้ ก็เป็ นอาจารย์สอนพุทธธรรมชาวสุ
มาตราผู้มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียก็คอ่ ยๆ เสื่อมลงจนกระทัง่ ถูก
กลืนไปอยูภ่ ายใต้ ระบบศาสนาฮินดู และในที่สดุ ก็ถกู แทนที่โดยศาสนาอิสลามซึง่ ยังคงดารงอิทธิพลในภูมิภาค
นี ้มาจนถึงปั จจุบนั กระนัน้ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็ยงั ยืนยงแพร่หลายอยูใ่ นประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
ปั จจุบนั ศาสนาพุทธวัชรยานกาลังแผ่ขยายเข้ ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นครัง้ ที่สอง โดยกลับเข้ า
มาในประเทศมาเลเซียอีกครัง้ ในรูปแบบของพุทธศาสนาแนวทิเบตตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1970 เป็ นต้ นมา นับแต่นนั ้
ชาวมาเลเซียจานวนมากก็ได้ เข้ าร่วมอุปสมบทเป็ นภิกษุในศาสนาพุทธ ทว่า การที่ประเทศมาเลเซียมีข้อจากัด
ทางวัฒนธรรมและเรื่ องวีซา่ ทาให้ พระภิกษุจานวนมากยังคงใช้ ชีวิตอยูใ่ นประเทศเพื่อปฏิบตั ิธรรมและส่งเสริม
ศาสนาพุทธวัชรยานตามวิถีทางของชาวเมเลเซียเอง ภิกษุและนักบวชหญิงวัชรยานกลุม่ ใหม่นี ้มีภมู ิหลังทาง
วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างหลากหลายกันไป แต่ก็ปฏิบตั ธิ รรมในรูปแบบซึง่ มีความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมกับธิเบตแม้ วา่ จะมีข้อจากัดอย่างเด่นชัดบางประการ เช่น ปั ญหาด้ านภาษา ก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ ว
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คณะสงฆ์วชั รยานชาวมาเลเซียจะได้ รับการสนับสนุนสัง่ สอนธรรมจากการเดินทางมาเยือนของพระอาจารย์
ชาวธิเบตที่มาจากอินเดียและแถบหิมาลัย จึงทาให้ มีสานักสงฆ์นิกายวัชรยานที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลของพระ
อาจารย์ตา่ งๆ กันผุดขึ ้นมากมายในมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ภิกษุวชั รยานจะต่างจากภิกษุสายเถรวาทและ
มหายานของจีนตรงที่ภิกษุวชั รยานจะไม่พกั อาศัยและปฏิบตั ภิ าวนาร่วมกัน แต่จะแยกกันปฏิบตั ติ ามลาพัง
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือ ส่งผลให้ ภิกษุวชั รยานเหินห่างจากคณะสงฆ์ในแวดวงที่กว้ างกว่า
ในสายของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภิกษุและนักบวชหญิงของวัชรยานมีจานวนน้ อยมากอีกด้ วย
ปั จจุบนั ไม่มีวดั หรื อสานักนักบวชสตรี ที่คณะสงฆ์จะสามารถปฏิบตั ริ ่วมกันได้ ดังนัน้ พระภิกษุและนักบวช
หญิงของวัชรยานส่วนใหญ่จงึ อาศัยอยูใ่ นศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมหรื อบ้ านของตนเอง โดยพยายามปฏิบตั ติ ามพระวินยั
อย่างดีที่สดุ แม้ วา่ ในปั จจุบนั นี ้ จะมีสมาคมพุทธวัชรยานแห่งมาเลเซีย แต่ก็ยงั ไม่มีผ้ ใู ดพยายามที่จะรวบรวม
คณะสงฆ์วชั รยานให้ เป็ นเอกภาพ
บทความนี ้เป็ นการเดินทางไปศึกษาเส้ นทางชีวิตของนักบวชหญิงชาวมาเลเซียในนิกายวัชรยานเพื่อสังเกตว่า
พวกท่านฝึ กฝนปฏิบตั ธิ รรมตามพุทธศาสนาอย่างไร มีข้อจากัดอุปสรรคใดและมีปณิธานใดในฐานะสมาชิกสตรี
ของคณะสงฆ์ แม้ วา่ เมื่อสองพันปี ที่ผา่ นมา อาจมีนกั บวชหญิงวัชรยานเคยเดินอยูบ่ นผืนดินแห่งนี ้มาก่อนแล้ ว
แต่ก็แทบจะไม่มีข้อมูลปรากฎเกี่ยวกับท่านเหล่านันเลย
้
อีกทัง้ ยังไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงสภาพความเป็ นไปของ
คณะสงฆ์วชั รยานในดินแดนสุวรรณภูมิยคุ โบราณ ดังนัน้ นักบวชหญิงวัชรยานในปั จจุบนั ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ลูกหลานของผู้อพยพจากจีนและอินเดียต่างก็ต้องดิ ้นรนสร้ างอัตลักษณ์แห่งความเป็ นสงฆ์ในประเทศมุสลิมอัน
ห่างไกลจากดินแดนแห่งวัฒนธรรมทิเบต
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Buddhism and Ageing: In Praise of Old Age

พุทธศาสนาและความชรา: เชิดชูวัยชรา
โดย Jetsunma Tenzin Palmo
การปฎิเสธความชราและความตายเป็ นเรื่ องปกติในโลกปั จจุบนั สื่อมักกระตุ้นคนเราโดยเฉพาะผู้หญิงให้ รักษา
รูปลักษณ์ออ่ นเยาว์และสวยงามอยู่ตลอด เมื่อผู้หญิงแก่ตวั ขึ ้นและไม่จาเป็ นต้ องสวมบทบาทตามที่สงั คม
กาหนดในการเป็ นคนมีเสน่ห์ ภรรยา มารดาหรื อผู้ใช้ แรงงาน คุณค่าของผู้หญิงก็มกั ลดลง สังคมดังเดิ
้ มเทียบ
ความชราเท่ากับความรอบรู้ ผู้สงู อายุจงึ ได้ รับความเคารพและยกย่องเนื่องจากมีประสบการณ์ และผู้คนมักมา
ขอคาแนะนาจากพวกเขา ในสังคมพุทธศาสนาดังเดิ
้ ม หลังจากบุตรธิดาออกเรื อนไป พ่อแม่ที่เกษียณอายุแล้ ว
มักถือศีลและใช้ เวลาไปกับการปฎิบตั ธิ รรม เช่น สวดมนต์ เวียนเทียน เดินทางแสวงบุญ ไปนมัสการวัดต่างๆ
ฯลฯ ทังหมดนี
้
้เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับความตายและชีวิตในโลกหน้ าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในสังคม
ตะวันตกปั จจุบนั นี ้ ผู้สงู อายุมกั ถูกทิ ้งให้ อยูล่ าพังเป็ นประจา ไม่วา่ จะที่บ้านของตนเองหรื อที่บ้านพักคนชราและ
ไม่ได้ สมั ผัสกับโลกภายนอก
มีขบวนการร่วมสมัยอย่างหนึง่ กาลังเติบโตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมูผ่ ้ หู ญิง ขบวนการนี ้ช่วยฝึ กฝนทักษะ
ใหม่ๆ ในช่วงบันปลายชี
้
วิต เช่น การแพทย์ทางเลือก โยคะ การทาสมาธิ และศิลปะหัตถกรรม ผู้สงู อายุเห็น
คุณค่าของการมีเวลาว่าง เสาะหาวิถีใหม่ๆ อันจะเติมเต็มชีวิตด้ านจิตวิญญาณและงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพุทธศาสนิกชนอาวุโสมักให้ ความสาคัญกับการมีโอกาสที่จะได้ ปฎิบตั ธิ รรมอย่างลึกซึ ้งและมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมชุมชนมากขึ ้น พวกเขาเป็ นตัวอย่างให้ กบั คนทังโลกในเรื
้
่ องชราอย่างมีคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รี
พุทธศาสนิกชนทังในเอเชี
้
ยและตะวันตกควรพิจารณาว่า เราจะสามารถช่วยให้ การสนับสนุนทางด้ านจิตใจแก่
ผู้สงู อายุอย่างไร เราอาจทาได้ โดยการสร้ างชุมชนพุทธศาสนิกชนวัยเกษียณและช่วยหาเงินทุนเพื่อสนับสนุน
พวกเขา
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Enlightened Education: The Basis for Self-Transformation

การศึกษาอันเป็ นพุทธะ: รากฐานแห่ งการเปลี่ยนตนเอง
โดย Sheng Ying Shi
จากอดีตถึงปั จจุบนั สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเป็ นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้ให้ การศึกษา
พระพุทธเจ้ าทรงปรับคาสอนของพระองค์ให้ เหมาะกับผู้ฟัง ไม่วา่ จะเป็ นคนที่มีภมู ิหลังต่างๆ กัน คนทุกชนชัน้
สังคมและเศรษฐกิจ คนที่มีระดับความเข้ าใจที่ตา่ งกันและแนวโน้ มทางพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน ข้ อนี ้ได้ สง่ ผล
ให้ พทุ ธศาสนาเป็ นโอสถชันเยี
้ ่ยมในการเยียวยารักษาความทุกข์ทกุ ประเภทแม้ กระทัง่ ในยุคปั จจุบนั
สังคมปั จจุบนั เต็มไปด้ วยความขัดแย้ งทางการเมือง ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ความวุน่ วายทางสังคม และความขุน่
เคืองของมนุษย์ที่เกิดจากปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและปั จจัยอื่นๆ ในการ
แก้ ปัญหาเหล่านี ้ มนุษย์ต้องการเครื่ องมือที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ เราเป็ นผู้ตื่นเพื่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่
กลมกลืนราบรื่ นและสันติ เราต่างต้ องการความสุขสงบแห่งจิตใจและสติตระหนักรู้เพื่อจะมีสว่ นร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่นี ้ตามคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า คาว่า “การศึกษาอันเป็ นพุทธะ” คิดค้ นโดยภิกษุณี Hiu
Wan ผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยทางพุทธศาสตร์ แห่งแรกในไต้ หวัน โดยใช้ หลักปั ญญาและกรุณาเป็ นพื ้นฐานแห่ง
ระบบการศึกษาที่มงุ่ ให้ เกิดความเสมอภาคและเสรี ภาพ ทังนี
้ ้ แนวทางการศึกษาแห่งความเป็ นพุทธะนี ้คือ
รากฐานของมหาวิทยาลัย Huafan
รายงานฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกกล่าวถึงหลักการของการศึกษาอันเป็ นพุทธะที่สืบสานวิสยั ทัศน์
ของภิกษุณี Hiu Wan ส่วนที่สองกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองที่เป็ นผลจากหลักการเหล่านี ้ ส่วนแรก
กล่าวถึงทฤษฎีการศึกษาอันเป็ นพุทธะ นโยบายในการดาเนินการการศึกษาแนวนี ้ และท้ ายสุด ว่าด้ วยการ
ทดลองและการตรึกตรองผลการดาเนินการ ส่วนที่สองเป็ นการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่คดิ ว่า
จะเกิดขึ ้น ความสาคัญ และผลที่เกิดจากการวางระบบการศึกษาลักษณะนี ้
ในลาดับแรก เราคาดหวังว่า จะชาระชีวิตของเราให้ บริ สทุ ธิ์พร้ อมทังพั
้ ฒนาจิตใจ เนื่องจากการศึกษาอันเป็ น
พุทธะตังอยู
้ บ่ นรากฐานของคุณสมบัตภิ ายในแห่งการไตร่ตรองพินิจตนเอง ในลาดับที่สอง เราคาดว่า ความ
ผาสุกทางด้ านกายภาพ จิตใจ อารมณ์และการรับรู้จะดีขึ ้น ลาดับที่สาม เราคาดว่า เราจะได้ รับประโยชน์ทาง
จิตวิญญาณนอกเหนือจากประโยชน์ด้านโลกียวิสยั และท้ ายสุด การศึกษาอันเป็ นพุทธะก่อให้ เกิดสิ่งที่
ศาสตราจารย์ Anita Sharma เรี ยกว่า “หน้ าตาแห่งความเป็ นมนุษย์” แก่ระบบการศึกษา
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การศึกษาร่ วมสมัยของนักบวชหญิงในพุทธศาสนาชาวทิเบต
โดย Padma’tsho
การบรรยายครัง้ นี ้มีพื ้นฐานมาจากงานวิจยั ภาคสนามช่วงพ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 ที่ Yachen และ Blarong
ซึง่ เป็ นสานักนักบวชหญิงในพุทธศาสนาขนาดใหญ่ 2 แห่ง ตังอยู
้ ใ่ นถิ่นคาม ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิง
เปรี ยบเทียบในการตีความและแปลข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่หลากหลายทางสังคมและทางศาสนาของนักบวช
หญิงในชุมชนทิเบตปั จจุบนั และได้ เน้ นบทบาทและโอกาสที่นกั บวชหญิงจะได้ รับจากการศึกษาเล่าเรี ยนแบบ
ใหม่ในสานักนักบวชหญิงทัง้ 2 แห่งนี ้ ข้ าพเจ้ าจะอธิบายว่า ระบบการศึกษาแบบใหม่สาหรับนักบวชหญิงชาว
ทิเบตในพุทธศาสนา หรื อ jomos ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาแต่ละขันตอนอย่
้
างไร นักบวชหญิงเรี ยนวิชาใดบ้ าง ใช้
แบบเรี ยนเล่มใด ความแตกต่างระหว่างโครงการการศึกษาของภิกษุและนักบวชหญิงในสถาบันพุทธศาสนา
ขนาดใหญ่ในทิเบตเป็ นอย่างไร และท้ ายสุด นักบวชหญิงทาอะไรเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ ว
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การเดินทางภายในและภายนอก: นักบวชสตรี ผ้ สู ร้ างสถาบันของตนเองและเรี ยกร้ องให้ โลก
รั บรู้ ถงึ ความจาเป็ นเร่ งด่ วนในการเปลี่ยนแปลง
โดย Bhikkhuni Santacitta
บทความนี ้ ข้ าพเจ้ าจะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองในฐานะผู้ร่วมก่อตังอโลกาวิ
้
หารซึง่ เป็ นสานักภิกษุณีสงฆ์
อิสระขนาดเล็กในเมืองซานฟรานซิสโกอันเป็ นสถานที่จาวัดของข้ าพเจ้ ามาตังแต่
้ ปีค.ศ. 2009 การที่ข้าพเจ้ า
จากชุมชนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตข้ าพเจ้ ามายาวนาน 17 ปี เพื่อบวชเป็ นภิกษุณีเป็ นกระบวนการอันละเอียดอ่อนและ
ทรงพลังในเวลาเดียวกัน เมื่อมองย้ อนหลังไป บางสิ่งที่ข้าพเจ้ าสังเกตเห็นจะโดดเด่นขึ ้นมาเป็ นพิเศษซึง่ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความมัน่ ใจ การเปลี่ยนสภาพและความรู้สกึ ปลอดภัยในการดารงชีวิตอยูใ่ นโลกนี ้
ในช่วงเวลาของปั ญหาวิกฤตสิ่งแวดล้ อมในโลก ข้ าพเจ้ าตระหนักดีถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ ้งระหว่างหลักการ
แห่งอิตถีเพศ การกดขี่สตรี และการย่ายีธรรมชาติ ระบบที่ฝ่ายชายเป็ นใหญ่ตามลาดับช่วงแห่งวิวฒ
ั นาการนัน้
ไม่สามารถตอบสนองต่อความท้ าทายที่มนุษยชาติกาลังเผชิญอยูไ่ ด้ อีกต่อไปแล้ ว พวกเราจาเป็ นที่จะต้ องมี
ผู้หญิงดารงฐานะของผู้นาให้ มากขึ ้น เราต้ องการผู้หญิงที่มีความมัน่ ใจในตนเองที่จะเป็ นแรงบันดาลใจและเป็ น
แบบอย่างในการแก้ ปัญหาด้ วยวิถีทางที่แตกต่าง โดยมีพื ้นฐานจากความเข้ าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงถึงกัน
ระหว่างธรรมชาติกบั บรรดาสิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
บัดนี ้ ถึงเวลาที่โลกจาต้ องได้ รับความสนใจจากพวกเราอย่าง
เต็มที่ เราจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ที่จะเชื่อว่า ความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ ้งระหว่างเรากับโลกใบนี ้จะช่วยบอกว่า เรา
ต้ องรู้อะไรบ้ างที่จะรับมือกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ได้ อย่างเพียงพอเหมาะสม
โครงสร้ างระบบอานาจฝ่ ายชายที่หยัง่ รากลึกอยูใ่ นองค์กรทางศาสนาของเรานันมี
้ แนวโน้ มที่จะทาให้ ผ้ หู ญิง
จานวนมากไม่มีความนับถือตนเองและรู้สกึ เฉื่อยชาขาดความกระตือรื อร้ น “การกดขี่ที่บคุ คลรับเข้ ามาเป็ น
แนวปฏิบตั ขิ องตนเอง” เป็ นโรคร้ ายที่แพร่กระจายกว้ างขวาง ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องอาศัยความกล้ าหาญอย่างมากที่
จะออกมาท้ าทายมูลบทอันเข้ าถึงง่ายและตื ้นเขิน ผู้หญิงจานวนมากต้ องเผชิญกับความยากลาบากในการ
แสดงความคิดเห็นและการเปิ ดเผยความจริงของตนเนื่องจากผู้หญิงได้ ถกู ผลักให้ อยูเ่ ป็ นฉากหลังมานานหลาย
ร้ อยปี ส่วนผู้ชายเองก็ต้องประสบปั ญหาในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน เพียงแต่ปัญหาของผู้ชายมาจากสารัตถะ
อันตรงข้ ามกับสิ่งที่วฒ
ั นธรรมของสังคมปั จจุบนั กดดันสตรี โดยบ่งเป็ นนัยว่า ผู้ชายต้ องเป็ นผู้นาและมีความ
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รับผิดชอบในทุกๆ เรื่ อง ผลที่ตามมาก็คือ ผู้ชายจะมีบทบาทครอบงาอยูใ่ นสถาบันส่วนใหญ่ โดยเฉพาะใน
สถาบันสงฆ์
หากเมื่อใดที่มนุษย์ตื่นขึ ้นมาพบความจริงที่วา่ รูปแบบสังคมอานาจฝ่ ายชายไม่ใช่สิ่งที่แก้ ไขไม่ได้ แต่ได้ มี
พัฒนาการเรื่ อยมา พวกเราก็จะตระหนักได้ วา่ เรามีสิทธิเลือก การตระหนักถึงความจริงดังกล่าวจะทาให้ พวก
เราจาต้ องรู้จกั เติบโตและรับผิดชอบต่อตัวเอง เราจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างสถาบันที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กบั ผู้ที่
ต้ องการผลักดันให้ ผ้ หู ญิงกลับไปยืนเป็ นฉากหลังอยูอ่ ย่างเงียบๆ โดยมีบทบาทที่เป็ นรองแม้ วา่ โครงสร้ างอัน
ล้ าสมัยเหล่านี ้จะนาพาไปสูก่ ารทาลายล้ างโลกนี ้ก็ตาม ดังนัน้ เพื่อช่วยกันรักษาโลกใบนี ้เอาไว้ ทังผู
้ ้ หญิงและ
ผู้ชายต่างก็จาเป็ นที่จะต้ องพยายามเดินออกมาจากใต้ เงาแห่งความคิดที่ยอมรับการนาวัฒนธรรมอานาจฝ่ าย
ชายมาถือเป็ นคตินิยมของตน ตลอดจนต้ องค้ นหาหนทางใหม่ๆ ในการดารงชีวิตให้ กลมกลืนกับธรรมชาติด้วย
การปฏิเสธที่จะส่งเสริมโครงสร้ างระบบที่มีผ้ ชู ายเป็ นใหญ่และหันมาทุ่มเทรวบรวมความคิดและจิตใจของทุก
ฝ่ ายในการทางานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ
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พุทธสาวิกาและภาวะผู้นา
โดย คณะกรรมการองค์กรศากยธิ ดานานาชาติ สหรัฐอเมริ กา
พุทธสาวิกาและภาวะผู้นา - ตอนที่ 1
โดย Hsiao-Lan Hu และ Carol Winkelmann (ช่วงที ่ 1a) และ
Rev. Michaela O’Connor Bono (ช่วงที ่ 1b)
คณะกรรมการองค์กรศากยธิดานานาชาติสหรัฐอเมริกา (SUSA) กาลังจะก่อตังสถาบั
้
นภาวะผู้นาสาหรับพุทธ
สาวิกา (Buddhist Women’s Leadership Institute - BWLI) ใน พ.ศ. 2556 สถาบันนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ สตรี ชาว
พุทธได้ เรี ยนรู้ทกั ษะความเป็ นผู้นาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเรี ยนการสอนของสถาบันนี ้จัดขึ ้นเพื่อ
ตอบสนองความจาเป็ นในการส่งเสริมสตรี ชาวพุทธให้ พฒ
ั นาทักษะความเป็ นผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรมแบบพุทธโดยอิง
ทฤษฎีภาวะผู้นาร่วมสมัยและแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีตา่ งๆ ของการเป็ นผู้นา การอบรมครัง้ นี ้เป็ นการอบรมครัง้ แรกที่จดั
ขึ ้นโดยสถาบันนี ้โดยจะกล่าวถึงแนวคิด 4 ประการที่เกี่ยวกับลักษณะการเป็ นผู้นาที่ปฏิบตั ธิ รรมทางพุทธศาสนา
และจัดกิจกรรมฝึ กหัดแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับแต่ละหัวข้ อ การอบรมนี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน แต่ละตอนใช้
เวลาหนึง่ ชัว่ โมงครึ่งและแบ่งออกเป็ นช่วง ช่วงละ 45 นาทีโดยประมาณ
ช่ วงที่ 1a: จอมบงการหรือพระโพธิสัตว์ – สัมมาสังกัปปะ
การปฏิบตั ทิ างศาสนาพุทธเริ่มจากความตังใจ
้ สัมมาสังกัปปะเป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ของอริยมรรค 8 การอบรมช่วงนี ้
จะเรี ยกร้ องให้ พทุ ธสาวิกาแสดงตนเป็ นผู้นาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแทนที่จะเป็ นผู้นาเพื่อบังคับบงการชีวิตผู้อื่น
ซึง่ มักจะเป็ นลักษณะของผู้นาในวิถีสงั คมอานาจฝ่ ายชาย (Carol Winkelmann & Hsiao-Lan Hu) (15 นาที)
ผู้นาสตรี ชาวพุทธได้ ประสบพบเห็นลักษณะการเป็ นผู้นาแบบมีลาดับชันการบั
้
งคับบัญชาและมีบรุ ุษเป็ นใหญ่มา
หลายศตวรรษ และได้ พยายามกาหนดวิสยั ทัศน์ใหม่ในทางตรงข้ ามให้ ลกั ษณะและจุดหมายการเป็ นผู้นา
เป็ นไปในทางบวก ในขณะที่หนทางสูพ่ ระนิพพานได้ รับการฟื น้ ฟูในสถานที่ต้นกาเนิดของศาสนาพุทธและ
ได้ รับการเผยแผ่ไปยังโลกตะวันตก จึงเป็ นการดีที่จะตังค
้ าถามกับตัวเองว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ ทาให้ เราพยายาม
ชักจูงสตรี ให้ แสดงบทบาทความเป็ นผู้นา เหตุผลคือ เราจาเป็ นที่จะต้ องแสดงให้ คนทุกยุคทุกสมัยได้ เห็นพระ
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ธรรมและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ า เราควรนาเสนอคนหน้ าใหม่ๆ และเสนอใบหน้ าสตรี ให้ เป็ นผู้นา
ทางพุทธแทนแบบแผนปฏิบตั เิ ดิมๆ ที่เน้ นการควบคุมและบงการ เราจะต้ องก้ าวออกมาเพื่อเป็ นผู้นาเพราะ
สรรพสัตว์แม้ จะได้ หลงว่ายวนในโลกแห่งความโลภและกิเลสตัณหาแต่ที่จริงลึกลงไปแล้ วต้ องการที่จะได้ รับคา
ชี ้นาที่ดีและความเอาใจใส่ด้วยใจกรุณา อันที่จริงแล้ ว นี่คือแนวปฏิบตั หิ นึง่ ที่ตรงกันข้ ามกับรูปแบบเดิมๆ แห่ง
การเป็ นผู้นาและเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่สาคัญมากที่สดุ แนวหนึง่ ในพุทธศาสนา นัน่ คือ แนวปฏิบตั แิ ห่ง “พระ
โพธิสตั ว์” ลักษณะของพระโพธิสตั ว์มีหลายประการ แต่ดงั ที่พระภิกษุณี Karma Lekshe Tsomo ได้ อธิบายไว้
อย่างชัดเจนว่า “องค์ประกอบสาคัญ (จากคุณลักษณะของพระโพธิสตั ว์ทงสามแบบ)
ั้
คือ ความตังใจอั
้ นบริ สทุ ธิ์
ที่จะทางานเพื่อความสุขของผู้อื่น” สิ่งหนึง่ ที่เห็นได้ ชดั คือ ความตังใจอั
้ นบริ สทุ ธิ์อนั มีรากฐานมาพุทธิปัญญาใน
อริยสัจจ์สี่ที่เป็ นจริงทุกยุคทุกสมัยนันเป็
้ นก้ าวแรกที่จะเป็ นเครื่ องรับประกันความสาเร็จของความเป็ นผู้นาของ
สตรี ยคุ ใหม่ (15 นาที)
กิ จกรรมฝึ กหัด (25 นาที) ผู้ร่วมอบรมทาสมาธิเป็ นเวลา 5 นาที ผู้บรรยายจะกล่าวทบทวนลักษณะของ “จอมบง
การ” อย่างสันๆ
้ จากนัน้ ผู้อบรมจะจับกลุม่ 2 หรื อ 3 คน และตอบคาถามต่อไปนี ้:
- จงอธิบายลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของท่านหรื อบุคคลที่ทา่ นนับถืออย่างมากใน
ฐานะคนคนหนึง่
- จากนัน้ ลองสมมติวา่ บุคคลผู้นนเป็
ั ้ นผู้นาในชุมชนของท่าน หรื อผู้นาคณะสงฆ์หรื อหัวหน้ าในที่ทางานของ
ท่าน
- จงพิจารณาว่า คนผู้นนจะผลั
ั้
กดันสิ่งใดที่นาจะไปสูค่ วามเปลี่ยนแปลงในชุมชนของท่าน ในชุมชนสงฆ์ หรื อที่
ทางานของท่าน
- เปรี ยบเทียบคนผู้นนกั
ั ้ บคนที่มีลกั ษณะใฝ่ หาอานาจและชอบบงการบังคับผู้อื่นแบบที่เราพบเจออยูท่ วั่ ๆ ไป
คนทังสองมี
้
ข้อแตกต่างกันอย่างไร
ผู้อบรมทุกคนกลับไปรวมกลุม่ ใหญ่และนาเสนอสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการอบรมช่วงนี ้
ช่ วงที่ 1b: พรหมวิหารพิเศษ: ภาวะผู้นาแบบใช้ อารมณ์ ตัดสินและ/หรือแบบเก็บตัว
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เมื่อได้ แสดงเจตนารมณ์ออกมาแล้ ว บุคคลที่มีศกั ยภาพอาจประสบปั ญหาด้ านรูปแบบการเป็ นผู้นา พุทธ
ศาสนาไม่เคยยกย่องผู้ที่ชอบวางแผนเพื่อให้ ตนเองได้ เปรี ยบอย่างเลือดเย็นว่าเป็ นแบบอย่างที่ดี พรหมวิหาร
ทังสี
้ ่ประการอันได้ แก่ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา นันถื
้ อเป็ นลักษณะทางอารมณ์
บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพเก็บตัวมักจะฟั งได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตรึกตรองได้ ลกึ ซึ ้งกว่าคนอื่น อันส่งผลให้ เกิด
พรหมวิหาร 4 ได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ เพราะฉะนันการมี
้
บคุ ลิกภาพเก็บตัวจึงอาจถือเป็ นข้ อดีได้ (Rev.
Michaela O’Connor Bono) (15 นาที)
พวกเราหลายๆ คนที่สนใจพิจารณาชีวิตหรื อศาสนามักจะเป็ นผู้มีบคุ ลิกเก็บตัว แต่เมื่อพิจารณาตามวัฒนธรรม
แล้ ว เพศหญิงมักจะเป็ นเพศที่แสดงอารมณ์ออกมามากเกินไป ในขณะเดียวกัน เรามักจะเชื่อกันว่า ผู้นาควรมี
บุคลิกเป็ นคนกล้ าแสดงออก ตราบใดที่เขาเหล่านันแสดงความอาทรได้
้
“อย่างเหมาะสม” และให้ กาลังใจต่อ
ผู้อื่น เนื่องจากปฏิบตั ติ ามหลักพรหมวิหาร 4 ผู้นาแบบพุทธจึงเป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกที่ดอู บอุน่ เป็ นมิตรและเต็มไปด้ วย
เมตตา พร้ อมทังมี
้ ความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นเป็ นทุกข์ตลอดจนยินดีกบั ความสาเร็จของผู้อื่นโดยยังสามารถรักษา
อุเบกขาได้ อย่างไรก็ดี คนที่มีลกั ษณะเก็บตัวก็สามารถเป็ นผู้นาได้ อย่างดีซงึ่ ตรงข้ ามกับความเชื่อทัว่ ไป ด้ วยผู้มี
บุคลิกเก็บตัวมีความสามารถพิเศษที่ไม่เพียงช่วยให้ เขาแสดงออกซึง่ คุณลักษณะแห่งพรหมวิหาร 4 เท่านัน้ แต่
ยังทาให้ ผ้ นู นกลายเป็
ั้
นผู้นาที่นา่ เชื่อถือและน่าไว้ วางใจอีกด้ วย บุคคลที่มีลกั ษณะเก็บตัวจะคิดก่อนพูด ผู้นาที่
มีลกั ษณะเก็บตัวมักนาความคิดเห็นของผู้อื่นมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และหยุดไตร่ตรองก่อนที่จะกล่าวตอบ
พวกเขามักจะใช้ ทา่ ทีที่สงบเยือกเย็นในการสื่อสารกับผู้อื่นท่ามกลางสภาวะที่อกึ ทึกครึกโครม ยิ่งไปกว่านัน้
ผู้นาที่มีบคุ ลิกเก็บตัวยังเน้ นถึงความลึกของประเด็นต่างๆ โดยมักจะศึกษาประเด็นหรื อความคิดต่างๆ อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ฉะนัน้ ความคิดเห็นของพวกเขาจึงมักมีลกั ษณะที่รอบคอบและมีเหตุมีผลอันจะช่วยทาให้ กลุม่
สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างมีจดุ หมาย การแสดงออกทางอารมณ์ “อย่างเหมาะสม” จึงป้องกันผู้นาให้ พ้น
จากความล้ มเหลว และการมีบคุ ลิกเก็บตัวจึงถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ
กิ จกรรมฝึ กหัด (25 นาที) ผู้บรรยายจะอธิบายสัน้ ๆ เกี่ยวกับคาว่า ลักษณะแบบ “เก็บตัว” (Introvert) และ
“กล้ าแสดงออก” (Extrovert) จากนัน้ ผู้ร่วมอบรมจะจับคูก่ นั และช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี ้
- ลองนึกถึงผู้นาที่ทา่ นรู้จกั เป็ นอย่างดี ลักษณะของคนผู้นนเป็
ั ้ นลักษณะเก็บตัวหรื อกล้ าแสดงออก
- พฤติกรรมหรื อการกระทาใดที่ทาให้ ทา่ นคิดเช่นนัน้
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- วิธีการที่แสดงออกซึง่ อารมณ์อนั เข้ มข้ น “อย่างเหมาะสม” เมื่ออยูใ่ นกลุม่ ควรจะมีลกั ษณะอย่างไร โดยเฉพาะ
เมื่อผู้ที่แสดงอารมณ์มีบทบาทเป็ นผู้นา
- การแสดงอารมณ์ในลักษณะใดที่ถือว่าไม่เหมาะสม
- ด้ วยลักษณะเงียบๆ ของคนเก็บตัว อาจจะทาให้ ผ้ นู นไม่
ั ้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในหมูค่ นทัว่ ไป แต่ก็คนผู้นนอาจจะมี
ั้
ความ
ปรารถนาที่จะเป็ นผู้นาในทางใดก็ทางหนึง่ คนที่มีบคุ ลิกเก็บตัวจะทาให้ คนอื่นรับฟั งความเห็นหรื อคาแนะนา
ของเขาได้ อย่างไร
ผู้อบรมแต่ละคู่ (หรื อแต่ละกลุม่ ) สามารถเน้ นอภิปรายประเด็นหัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ ข้ างต้ นและนามาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุม่ ใหญ่ในตอนท้ ายของช่วงอบรม
ช่วงปิ ด
ผู้ตอบคาถาม: ผู้นาการอบรมจะสรุปทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาและบอกเล่าข้ อสังเกตเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้
เข้ าอบรม (10 นาที)
พุทธสาวิกาและภาวะผู้นา – ตอนที่ 2
โดย Susmita Barua (ช่วงที ่ 2a) และ Elise DeVido (ช่วงที ่ 2b)
ช่ วงที่ 2a: “เมื่อปราศจากอุปสรรค เราก็จะไม่ มีความหวาดกลัว” – ว่ าด้ วยความหวาดกลัวและความ
กล้ าหาญ
คากล่าวนี ้มาจากปรัชญาปรมิตาหทัยสูตร เมื่อสตรี ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้นาเพื่อประโยชน์สขุ ของผู้อื่น สตรี
เหล่านันอาจยั
้
งคงมีความหวาดกลัวอันลึกซึ ้ง เพราะบรรดาอุปสรรคที่ปรากฏในรูปแบบของความทรงจาถึง
ประสบการณ์ตา่ งๆ ในอดีต การอบรมช่วงนี ้จะเพิ่มพลังให้ ผ้ รู ่วมอบรมโดยการแสดงต้ นเหตุแห่งความหวาดกลัว
(Susmita Barua) (15 นาที)
ความหวาดกลัวและความกล้ าหาญจะอยูค่ กู่ นั หากปราศจากความตระหนักรู้และไม่ยอมรับความหวาดกลัว
แล้ ว เราจะไม่สามารถก้ าวข้ ามความรู้สกึ นี ้ไปได้ สตรี มกั จะหวาดกลัวและนาความทุกข์ทรมานมาอยูใ่ นใจตน
ซึง่ ล้ วนมีเหตุมาจากอุปสรรคด้ านสังคม สถาบันและเรื่ องส่วนตัว (เช่น การเป็ นคนที่เก็บตัว อ่อนไหวหรื อขี ้
น้ อยใจมากเกินไป หรื อการขาดอานาจทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม การเป็ นที่ร้ ูจกั นับถือในสังคม ทรัพยากร
และทักษะในการสื่อสาร) ความหวาดกลัวไม่ใช่เรื่ องไร้ สาระ ความกลัวสามารถสร้ างข้ อจากัดในชีวิตและกักขัง
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เราโดยที่เราไม่ทนั ได้ สงั เกต ความกลัวยังเป็ นเครื่ องมือกดขี่บงั คับ ความหวาดกลัวทาให้ มีอตั ตามากขึ ้น ใน
สังคมที่ปกครองโดยบุรุษ มักจะมีความรู้สกึ กลัวสตรี และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับสตรี ซอ่ นอยู่ หนทางแห่งพุทธ
ศาสนาที่ขดั กับกระแสโลกีย์หมายถึงการต่อสู้กบั ความกลัวในสังคมและพฤติกรรมอันขาดปั ญญาของคนใน
ครอบครัว ของสังคมหรื อทางวัฒนธรรม ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการกล่าวถึงคาว่าหวาดกลัวในพระธรรม แต่การได้ รับ
ฟั งข่าวที่ไม่เป็ นมงคล รวมถึงความรู้สกึ และภาพลักษณ์ที่ได้ รับจากสื่อและสภาพแวดล้ อมในชีวิตประจาวัน
ทางด้ านลบก็สามารถทาลายความสงบในชีวิตได้ อย่างรวดเร็วโดยมาในรูปแบบของ “มาร”
กิ จกรรมฝึ กหัด (25 นาที) ผู้ร่วมอบรมจับคูก่ นั ไปหามุมสงบในห้ องสัมมนาหรื อออกไปเดินกันเงียบๆ ด้ านนอก
ให้ แต่ละคนเล่าประสบการณ์ที่ตนเองตึงเครี ยดมาก ถูกรังแกหรื อถูกคุกคามไม่วา่ จะเป็ นที่บ้านหรื อที่ทางาน
ในขณะที่เล่าเรื่ อง ผู้อบรมต้ องเล่าจากหัวใจ และอีกฝ่ ายจะต้ องเป็ นผู้ฟังที่ต้องฟั งอย่างตังใจโดยมี
้
สติสงั เกต
ความรู้สกึ ของตน หลังจากกลับมารวมกลุม่ แล้ ว ผู้อบรมแต่ละคนจะทากิจกรรมง่ายๆ (โดยวางสิ่งที่เป็ น
สัญลักษณ์/คาสาหรับรูปแบบการกระทาและความรู้สกึ เดิมๆ ในตะกร้ าใบหนึง่ และเลือกสัญลักษณ์ /คาใหม่จาก
ตะกร้ าใบที่สอง) ระหว่างกิจกรรมนี ้ ผู้นาการอบรมจะสวดคาถาบูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
ท้ ายสุด ผู้ร่วมอบรมจะจับคูก่ นั และเติมคาลงในช่องว่างบนกระดาน โดยเขียนลงในแถวที่หนึง่ สาหรับรูปแบบ
การกระทาเดิม และอีกแถวหนึง่ สาหรับการกระทารูปแบบใหม่เพื่อเป็ นการปลดปล่อยซึง่ ความทุกข์ของตน หรื อ
ของคนอื่น หรื อของกลุม่ คน
ช่ วงที่ 2b: ผู้นาในฐานะสหายทางจิตวิญญาณ (กัลยาณมิตร)
การอบรมช่วงนี ้จะสรุปโดยสังเขปว่า ผู้นาสตรี ทางพุทธศาสนาจะสามารถปฏิบตั สิ ิ่งใดที่สอดคล้ องกับค่านิยม
ดังเดิ
้ มทางพุทธศาสนา (Elise DeVido) (15 นาที)
ผู้นาในฐานะ “กัลยาณมิตร” ใช้ ปัญญาและความกรุณาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ คาชี ้นาแก่ผ้ อู ื่นตามความ
ต้ องการจาเป็ นและความกังวลของแต่ละคน ตามหลัก “หกประการแห่งการเกื ้อกูลต่อกัน” (สาราณี ยธรรม 6)
กัลยาณมิตรควรแสดงออกถึงความเมตตาต่อสหายของตนทังทางกาย
้
วาจาและใจ ควรเอื ้อเฟื อ้ ประโยชน์และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ มีจริยธรรม (หรื อรักษาศีลในสังคมพุทธ) และมีวิสยั ทัศน์ (มีแนวคิดที่กอรปด้ วยคุณธรรมสูง
และให้ อิสระแก่ผ้ อู ื่น) (โกสัมพิ ยสูตร สามคามสูตรและมหาปริ นิพพานสูตร) การอบรมช่วงนี ้จะศึกษาว่า ผู้ร่วม
อบรมตีความคาว่า “กัลยาณมิตร” ว่าอย่างไร จากนัน้ จะขอให้ ผ้ รู ่วมอบรมพึงระลึกว่า มิตรภาพเป็ น
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กระบวนการที่ท้าทาย ต้ องใช้ ความร่วมมือ (ในการสร้ างและบารุงรักษา) จากทังสองฝ่
้
าย รวมทังต้
้ องมีความเชื่อ
ใจกันอย่างสูงตลอดจนความมุง่ มัน่ ที่บรรลุจดุ หมายร่วมกัน
กิ จกรรมฝึ กหัด (25 นาที) ผู้ร่วมอบรมจับคูแ่ ละตอบคาถามด้ านล่าง โดยผู้ร่วมอบรมเขียนความเห็นลงบน
กระดาษติดกาวและติดลงบนกระดานเพื่อให้ คนอื่นๆ ได้ เห็น กิจกรรมนี ้จากัดเวลา (ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ที่มี
อยู่ ผู้ร่วมอบรมอาจเขียนความเห็นลงบนกระดาษ แลกเปลี่ยนกันอ่าน และเขียนความเห็นของตนเองต่อท้ ายลง
ไป)
- ท่านมีกลั ยาณมิตรที่คอยให้ คาแนะนาท่านหรื อไม่ ถ้ ามี ท่านชื่นชมคุณสมบัตขิ ้ อใดของเขา
- หากท่านไม่มีกลั ยาณมิตร ท่านคิดว่า กัลยาณมิตรควรจะมีลกั ษณะอย่างไร
- ท่านมีความคาดหวังอย่างไรในมิตรภาพนี ้ และท่านจะดูแลรักษาความสัมพันธ์นี ้อย่างไร
ช่วงปิ ด
ผู้ตอบคาถาม: ผู้นาของการอบรมจะสรุปทบทวนสิ่งที่ได้ อบรมไป และบอกเล่าข้ อสังเกตของตนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของผู้เข้ าอบรม (10 นาที)
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การส่ งเสริมการเผยแผ่ ธรรมะของอุบาสกอุบาสิกาในอดีตและปั จจุบัน
โดย Panahaduwe Yasassi Thera
สาวกของพระพุทธเจ้ าประกอบด้ วยบุคคล ๔ กลุม่ คือ กลุม่ ภิกษุและกลุม่ ภิกษุณีซงึ่ ประกอบเป็ นคณะสงฆ์หรื อ
ชุมชนบรรพชิต และกลุม่ อุบาสกและกลุม่ อุบาสิกาซึง่ ประกอบเป็ นชุมชนของพุทธศาสนิกชนที่ยงั เป็ นผู้ครอง
เรื อนอยู่ การเผยแผ่พระธรรมของภิกษุและภิกษุณีตงแต่
ั ้ สมัยพุทธกาลถือว่าเป็ นภารกิจที่สงู ส่งอันหาสิ่งใดเทียบ
มิได้ ในชุมชมคฤหัสถ์ชาวพุทธไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงต่างก็ได้ มีสว่ นสนับสนุนในการเผยแผ่พระธรรมเป็ น
อย่างมากไม่ใช่เฉพาะแค่การถวายปั จจัยที่จาเป็ นเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการสอนธรรมะอีกด้ วย สิงคาลกสูตรใน
ทีฆนิกายและบทธรรมเทศนาอื่นๆ ในพระปิ ฎกระบุวา่ อุบาสกอุบาสิกามีหน้ าที่ ๕ ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน้ าที่ในการรักษาทัศนคติอนั ดีที่มีตอ่ บรรพชิตและหน้ าที่ในการถวายสิ่งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตแก่ทา่ น
เหล่านัน้ ตอนหนึง่ ของมหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่า พุทธบริษัททัง้ ๔ กลุม่ ควรจะเป็ นผู้ร้ ูแจ้ ง เฉียบแหลม ได้ รับ
คาแนะนา ทรงธรรม ปฏิบตั อิ นั สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบและปฏิบตั ธิ รรม พุทธศาสนิกชนบางคนที่เป็ น
คฤหัสถ์ที่มีชีวิตอยูใ่ นสมัยพุทธกาลได้ ดารงตนตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้ าและเป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง
กว้ างขวางว่า ท่านได้ แสดงธรรม อภิปรายธรรมและพิจารณาพระธรรมเป็ นอย่างดี เช่น คฤหัสถ์จิตตา ชัมพุกาชี
วก ช่างไม้ปัญจกังคะ ปริ พาชกวัจฉโคตร เจ้าชายอภัยราชกุมาร พระเจ้ ามหาโกศล นางนันทมาตา พระนางสา
มาวดี นางวิสาขา นางกุณฑลเกสี และนางสุปปวาสา
ในปั จจุบนั มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนว่า หน้ าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคือ การถวายปั จจัย ๔ เท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้
คนส่วนใหญ่จงึ ไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการอภิปรายหลักธรรมหรื อช่วยกันเผยแพร่คาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า
เท่าที่ควร วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี ้คือ ต้ องการศึกษาวิธีที่พทุ ธศาสนิกชนในอดีตได้ มี
ส่วนส่งเสริมศาสนาอย่างยิ่งและเพื่อฟื น้ ฟูประเพณีเช่นนันขึ
้ ้นมาอีกในปั จจุบนั ถึงแม้ วา่ ขณะนี ้ จะมีฆราวาสที่
เป็ นนักวิชาการทางพุทธช่วยสอนธรรมะบ้ างแล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั มีจานวนไม่พอทังในท้
้ องถิ่นและในเวทีนานาชาติ
อุปสรรคสาคัญประการหนึง่ คือ การขาดความตระหนักรู้ถึงบทบาทอันสาคัญของชาวพุทธผู้ครองเรื อนที่ปฏิบตั ิ
ในอดีตและติดอยูก่ บั แค่การถวายปั จจัย ๔ เท่านัน้ การอบรมครัง้ นี ้จะอภิปรายกันว่า เราจะสร้ างกระแส
วัฒนธรรมใหม่ได้ อย่างไร และจะจัดโครงการสาหรับฆราวาสเพื่อศึกษาและสอนธรรมะให้ ผ้ อู ื่นได้ อย่างไร
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Chan Meditation: Peace in Moving and Sitting, Consistency in Mind and Body

กรรมฐานแบบเซน: ความสงบในการเคลื่อนไหวและอิริยาบถนั่ง คือความคงมั่นของจิตและ
กาย
โดย Guo Jing Shih
การทากรรมฐานแบบเซนเป็ นวิธีปฏิบตั วิ ิธีหนึง่ ของนิกายเซนในพุทธศาสนาแบบจีน ตามธรรมเนียมของพุทธ
ศาสนาแบบอินเดีย การปฏิบตั จิ ะเน้ นหนักไปในการทากรรมฐานในอิริยาบถนัง่ จากการปรับเปลี่ยนการทา
กรรมฐานทางพุทธแบบอินเดีย ทาให้ การทากรรมฐานแบบเซนเป็ นการทากรรมฐานที่ไม่เพียงแต่นามาใช้ ได้ ใน
อิริยาบถนัง่ เท่านัน้ แต่ยงั นาไปใช้ กบั อิริยาบถอื่นๆ ด้ วย เช่น เดิน ยืน เอนกาย รับประทานอาหาร ตลอดจนนอน
หลับ และอิริยาบถอื่นๆ กล่าวคือ การทากรรมฐานแบบนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของทุกๆ ขณะจิตในชีวิตประจาวัน ไม่วา่
จะเป็ นการเคลื่อนไหวหรื อการอยูน่ ิ่ง การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้จะแนะนาให้ ผ้ รู ่วมอบรมรู้จกั การทากรรมฐาน
ขณะเคลื่อนไหวด้ วยอิริยาบถ ๘ ประการ ซึง่ พัฒนาขึ ้นโดยสานัก Dharma Drum Mountain และจะแนะนาให้ ผ้ ู
ร่วมอบรมรู้จกั การทากรรมฐานรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้ อวัยวะประสาทสัมผัส เช่น การรู้รส การได้ กลิ่นและอื่นๆ ผู้
อบรมจะเริ่มการอบรมด้ วยการนากรรมฐานเป็ นเวลาครึ่งชัว่ โมง จากนัน้ เราจะเริ่มพิธีชงชาและพิธีจดุ กายาน
แบบจีน ซึง่ พิธีนี ้จะช่วยให้ ผ้ รู ่วมอบรมได้ ใช้ ประสาทสัมผัสเป็ นเครื่ องมือฝึ กกรรมฐานแบบเซน ในขณะที่เรา
เรี ยนรู้การใช้ ประสาทสัมผัสอย่างมีสติ เราจะสามารถรักษาจิตให้ สงบ มีกรรมฐานแน่วแน่ และมีอิสระหลุดพ้ น
จากสิ่งรบกวนทางอารมณ์อื่นๆ วิธีนี ้เรี ยกว่า “การทาจิตให้ แน่วแน่” (straightforward mind) ผู้อบรมคาดว่า ผู้
ร่วมอบรมจะได้ เรี ยนรู้วิธีที่จะประยุกต์การทากรรมฐานแบบเซนไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และคิดค้ นวิธีการทา
กรรมฐานแบบใหม่ที่สอดคล้ องและเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมของเราในยุคปั จจุบนั ผู้ร่วมอบรมจะเรี ยนรู้การมีสติใน
ทุกๆ สถานการณ์ผา่ นการอบรมสันๆ
้ เกี่ยวกับการทากรรมฐานแบบเซนในครัง้ นี ้ และจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ สมั ฤทธิ์ผล ตลอดจนทาให้ ชีวิตประสบความสาเร็ จสมปรารถนาและมีความมัน่ คง
ยิ่งขึ ้น

69

Founding an Institute for Buddhist Education

การก่ อตัง้ สถาบันสาหรั บการศึกษาพุทธศาสนา
โดย Guo Jing Shih
ตลอดเวลา ๖๐ ปี ที่ผา่ นมา พุทธศาสนาในไต้ หวันได้ รับการฟื น้ ฟูผา่ นการร่วมมืออย่างแข็งขันที่จะสร้ างสังคม
อารยะและพุทธศาสนาสากล การฟื น้ ฟูพทุ ธศาสนาซึง่ ได้ หยัง่ รากลึกลงไปอย่างมัน่ คงครัง้ นี ้เกิดจากการร่วมมือ
กันของภิกษุณี เช่น ในด้ านการศึกษาพุทธศาสนา เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาแห่งแรกซึง่ ได้ รับการ
รับรองโดยกระทรวงการศึกษาธิการของไต้ หวันใน พ.ศ. ๒๕๓๓ นันก่
้ อตังโดย
้ ภิกษุณี Shig Hiuwan
ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้ ผู้อบรมปรารถนาที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก่อตังโรงเรี
้
ยนสาหรับ
การศึกษาพุทธศาสนา แต่เดิม DDBC มีชื่อเรี ยกว่า สถาบันชุงหวาแห่งพุทธศาสนวิทยา (Chung-Hwa
Institute of Buddhist Studies) และได้ รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการในพ.ศ. ๒๕๓๘ ในฐานะ
สถาบันการศึกษาด้ านศาสนาชันสู
้ งแห่งแรกในไต้ หวัน ผู้อบรมจะใช้ ขนตอนระยะเวลา
ั้
๓๐ ปี ที่ใช้ ก่อตังสถาบั
้
น
แห่งนี ้มาเล่าถึงขันตอนการก่
้
อตังโรงเรี
้
ยนพุทธศาสนาจาก ๓ มุมมอง คือ ๑. มุมมองด้ านพันธกิจ: ทาไมเราจึง
ต้ องมีโรงเรี ยนสาหรับสอนพุทธศาสนาหรื อการศึกษาสาหรับสงฆ์ ๒. มุมมองด้ านการออกแบบหลักสูตร: เรา
ควรจะใช้ หลักสูตรประเภทใด ๓. มุมมองด้ านการบริหารจัดการ: เราจะหาบุคลากรและระดมเงินทุนมาสร้ าง
สถาบันดังกล่าวได้ อย่างไร การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้จะมีการนาเสนอภาพสไลด์ประกอบเป็ นเวลา ๔๐ นาที
จากนันจะเป็
้
นช่วงถาม-ตอบและการพูดคุยกัน ผู้อบรมหวังว่าประสบการณ์ในการก่อตังสถาบั
้
นสาหรับ
การศึกษาพุทธศาสนาในไต้ หวันของข้ าพเจ้ านี ้จะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่สนใจหรื อ
กาลังวางแผนที่จะก่อตังสถาบั
้
นในลักษณะเดียวกัน
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Buddhist Picture Books in Taiwan

หนังสือภาพสอนธรรมะในไต้ หวัน
โดย Juyarn Tsai
การเล่าเรื่ องเป็ นหนึง่ ในวิธีหลักสาหรับการสอนของพระพุทธเจ้ า การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้จะกล่าวถึงวิธี
หลายๆ วิธีของพระพุทธเจ้ าที่ทรงสอนธรรมะผ่านเรื่ องเล่าต่าง ๆ และเราในฐานะผู้นบั ถือศาสนาพุทธสามารถใช้
หนังสือภาพในการถ่ายทอดธรรมะได้ อย่างไร ในการอบรมครัง้ นี ้ ผู้อบรมจะแนะนาหนังสือภาพสอนธรรมะบาง
เล่มที่มีขายทัว่ ไปในไต้ หวันและจะสาธิตวิธีการเรี ยบเรี ยงหนังสือธรรมะเหล่านี ้
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้เป็ นการอบรมเชิงโต้ ตอบโดยแบ่งออกเป็ น ๔ ส่วน ส่วนแรก เราจะกล่าวถึง
พระพุทธเจ้ าในฐานะผู้มีความสามารถในการเล่าเรื่ องเป็ นเลิศ ส่วนที่สอง ผู้อบรมจะนาเสนอหนังสือภาพสอน
ธรรมะที่ได้ คดั เลือกมาจากหนังสือภาพที่วางขายในไต้ หวัน ส่วนที่สาม ผู้อบรมจะกล่าวถึงหนังสือภาพสอน
ธรรมะที่ผ้ อู บรมเป็ นผู้ประพันธ์ขึ ้นมาเอง เช่น ยีราฟและเจ้ ามดน้ อย (The Giraffe and the Little Ant) ภาคหนึง่
และภาคสอง หนังสือสองเล่มนี ้สอนคุณธรรมเกี่ยวกับความกรุณาและการให้ ทาน นอกจากนี ้ ยังมีหนังสือภาพ
ชุดซึง่ ประกอบด้ วยหนังสือ ๖ เล่ม ที่ตีพิมพ์โดยมูลนิธิ Buddhist Education Foundation ในส่วนที่สี่ ทังผู
้ ้
อบรมและผู้เข้ าอบรมจะร่วมกันหาแนวทางการประพันธ์หนังสือภาพและนาแนวทางเหล่านันมาเขี
้
ยนเป็ น
หนังสือ
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Buddhists and Animal Welfare on Pilgrimage: How to Make a Difference During
Your Spiritual Journey

พุทธศาสนิกชนและสวัสดิภาพของสัตว์ ระหว่ างการจาริกแสวงบุญ – เราจะบาเพ็ญประโยชน์
ระหว่ างการเดินทางแสวงบุญได้ อย่ างไร
โดย Karma Tashi Choedron and Sonam Wangmo
หนึง่ ในการแสดงซึง่ ศรัทธาต่อพุทธศาสนาของชาวพุทธ คือการเดินทางไปยังสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
พุทธประวัตใิ นประเทศอินเดียและเนปาล ผู้แสวงบุญที่มีศรัทธาแก่กล้ าต่างพากันทาบุญหลายๆ รูปแบบ ไม่วา่
จะเป็ นการให้ ทานแก่ขอทาน การถวายปั จจัยให้ กบั คณะสงฆ์ การออกค่าใช้ จา่ ยในการสอนธรรมะ การสร้ าง
และทานุบารุงวัดวาอาราม และการปฏิบตั แิ บบอื่นๆ เพื่อแก้ กรรมชัว่ ในอดีต เช่น การหมอบกราบ ในแต่ละปี
นักแสวงบุญหลายพันคนได้ เดินทางไปยังสังเวชนียสถานที่สาคัญทังสี
้ ่ คือ ลุมพินีวนั พุทธคยา สารนาถ และกุสิ
นารา ธรรมเทศนาที่ได้ รับการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนหลายๆ บท เช่น กาลจักรบทล่าสุดสอนโดยองค์ดาไลลา
มะองค์ที่ 14 แห่งธิเบต และบทสวดมนต์ทงหลาย
ั้
เช่น การสวดประจาปี ของนิกาย Kagyu และ Nyingma ของ
ทิเบต และการสวดในพิธี Jonangpa Monlams ตลอดจนการสวดพระไตรปิ ฎกนานาชาติ เหล่านี ้ล้ วนแต่จดั
ขึ ้นที่พทุ ธคยาซึง่ เป็ นสถานที่ที่มีนกั แสวงบุญไปรวมตัวกันเป็ นจานวนมากซึง่ มักจะใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นท้ องถิ่นและได้ พบเห็นผู้คนรวมถึงสัตว์ตา่ งๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนศักดิส์ ิทธิ์เหล่านัน้
นักแสวงบุญหลายคนที่มงุ่ ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันสูงขึ ้นมักสนใจแต่การสร้ างกุศลอันเกี่ยวกับสถานที่หรื อ
วัตถุอนั ศักดิส์ ิทธิ์ รวมถึงครูบาอาจารย์ผ้ สู อนธรรมะเหล่านี ้ โดยในขณะเดียวกันก็ละเลยความทุกข์ของผู้คนและ
สัตว์ตา่ งๆ มีกลุม่ อาสาสมัครหลายๆ กลุม่ เช่น คณะ Khor Yug ที่เน้ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม และกลุม่
อาสาสมัครชาวทิเบตเพื่อสัตว์ (the Tibetan Volunteers for Animals) ที่พยายามดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสัตว์ แต่ทงสององค์
ั้
กรก็มีสมาชิกเพียงไม่กี่คนและมีทรัพยากรจากัด หากนัก
แสวงบุญจะใส่ใจกับสัตว์ตา่ งๆ ที่อาศัยอยูใ่ นท้ องถิ่นในอินเดียขณะจาริกแสวงบุญแล้ ว พวกเขาก็จะสามารถ
ช่วยเหลือชีวิตสัตว์เหล่านี ้ได้ มากทีเดียว นักแสวงบุญบางคนได้ ริเริ่มโครงการที่จะดูแลสัตว์ที่เจ็บป่ วยและขาด
อาหาร ทว่า ผู้คนส่วนใหญ่ก็เพียงผ่านมาและผ่านไป ด้ วยปรารถนาเพียงแต่จะใช้ เวลาอันมีคา่ ของพวกเขา
ปฏิบตั ศิ าสนกิจอันศักดิส์ ิทธิ์ที่พระสถูปหรื อในวัดมากกว่า สิ่งที่นา่ เศร้ าก็คือ นักแสวงบุญเหล่านี ้ต่างสวดมนต์
เพื่อสร้ างความกรุณาในจิตใจของตน หากแต่เมื่อมีโอกาสที่จะแสดงความกรุณา พวกเขากลับปล่อยให้ โอกาส
เหล่านันล่
้ วงผ่านไป
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การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้เกิดมาจากความสานึกในหน้ าที่อนั แรงกล้ าในฐานะผู้ปฏิบตั ธิ รรมที่จริงจังและที่ยิ่ง
ไปกว่านันคื
้ อในฐานะมนุษย์คนหนึง่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์สตั ว์ตา่ งๆ ที่อาศัยในสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ มี
สัตว์จานวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา ในขณะที่มีนกั แสวงบุญเข้ าช่วยเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านัน้
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้มุง่ ที่จะทาลายสิ่งขวางกันระหว่
้
างความคิดลอยๆ ที่จะแสดงความกรุณาและการ
ลงมือปฏิบตั จิ ริงโดยเสนอหนทางที่สามารถทาได้ ให้ กบั ผู้ร่วมอบรม หนทางเหล่านี ้ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือสัตว์
ที่อยูใ่ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์เหล่านันเท่
้ านัน้ แต่ยงั ช่วยให้ นกั แสวงบุญได้ รับกุศลผลบุญที่ครอบคลุมมากขึ ้น การ
อบรมครัง้ นี ้จะช่วยให้ เห็นว่าการแสดงความเมตตาเล็กน้ อยๆ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ตา่ งๆ ที่เรา
สงเคราะห์ระหว่างที่ไปแสวงบุญได้ อย่างไร
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Buddhist Women and Polygamy

อุบาสิกาและการมีค่ คู รองหลายคน
โดย Kustiani
การมีคคู่ รองหลายคนเป็ นประเด็นหนึง่ ที่ทาให้ สตรี หลายคนตกอยูฐ่ านะลาบาก แนวปฏิบตั เิ ช่นนี ้มีขึ ้นมาตังแต่
้
สมัยโบราณกาล ปั จจุบนั คติการมีคคู่ รองหลายคนได้ แพร่หลายไปทุกที่โดยเฉพาะในประเทศที่ได้ รับอิทธิพล
จากการสอนของศาสนาอิสลาม เนื่องจากในศาสนาอิสลาม การมีคคู่ รองหลายคนเป็ นสิ่งถูกต้ องกฎหมาย
โดยแท้ จริงแล้ ว การมีคคู่ รองหลายคนก็เกิดขึ ้นในสังคมพุทธเช่นกัน แม้ กระทัง่ ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ า
หลักฐานปรากฏอยูใ่ นอรรถกถา ธรรมบท ว่า ภรรยาสองนางของผู้ชายคนหนึง่ มีความเกลียดชังซึง่ กันและกันมา
หลายชาติหลายภพเนื่องมาจากคติการมีคคู่ รองหลายคน ไม่เพียงแต่ในคัมภีร์นี ้เท่านัน้ แม้ ใน เถรคาถา ก็ยงั
แสดงให้ เห็นถึงคติดงั กล่าว เมื่อพระกีสาโคตมีเถรี กล่าวว่า การเป็ นภรรยาร่วมกับหญิงอื่นเป็ นเรื่ องที่ทกุ ข์
ทรมาน (Thī.143)
เมื่อกล่าวถึงชีวิตครอบครัวในมุมมองของพุทธศาสนา เราจะพบว่าการมีคคู่ รองคนเดียวมีสว่ นเอื ้อให้ มนุษย์เรา
พัฒนาตนเองทังในด้
้ านจิตใจและสังคมมากกว่าการมีภรรยาหลายคน แม้ วา่ บุรุษจะมีภรรยาเพียงคนเดียวแล้ ว
ก็ตาม บุรษผู้นนก็
ั ้ ยงั ควรงดเว้ นการมีเพศสัมพันธ์เดือนละ ๔ ครัง้ ในวันพระ สาหรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครัง้ นี ้ เราจะพิจารณาคาถามต่อไปนี ้คือ อะไรคือผลกระทบที่แท้ จริงของการมีคคู่ รองหลายคนต่อชีวิตของสตรี
และ อุบาสิกาจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้ อย่างไรเมื่ออยูใ่ นสังคมที่ถือคติการมีคคู่ รองหลายคน
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Capturing the Lives of Nuns: A Photo Workshop

การบันทึกภาพชีวติ ของนักบวชหญิง: การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับภาพถ่ าย
โดย Marie Venø Thesbjerg
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้จะเน้ นเรื่ องการเก็บบันทึกการดารงชีวิตของนักบวชหญิงชาวพุทธด้ วยภาพถ่าย
เราจะพูดคุยกันเพื่อพยายามเข้ าใจแนวความคิดทางพุทธศาสนาผ่านเลนส์กล้ อง โดยเน้ นประเด็นเรื่ องอนิจจัง
ความสุข ความทุกข์ และสังสารวัฏ เราจะตังค
้ าถามว่า แนวความคิดเหล่านี ้มีความหมายอย่างไรใน
ชีวิตประจาวัน
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้จะเริ่มต้ นจากการแนะนาตนเองของผู้จดั จากนัน้ ผู้จดั จะเล่าให้ ฟังถึงความสนใจ
ในการถ่ายภาพและกล่าวถึงบันทึกภาพถ่ายของนักบวชหญิงทังหลายในภู
้
ฏาน จากนัน้ สมาชิกคนอื่นๆ ใน
กลุม่ จะแนะนาตนเอง และเราจะมาช่วยกันคิดว่า ความหมายหลักของปรัชญาทางพุทธ เช่น ความไม่เที่ยงคือ
อะไร และจับคูแ่ ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ส่วนที่สองของการอบรมจะเป็ นลักษณะการทดลอง เราจะทางานทังแบบเดี
้
่ยวและจับคูท่ าร่วมกับเพื่อนคนอื่น
ในกลุม่ โดยจะถ่ายภาพต่างๆ ที่ถ่ายทอดถึงแนวคิดหลายๆ แบบ เช่น ความสุข ความทุกข์ และกฏแห่งกรรม
แนวคิดเหล่านี ้มีความหมายอย่างไรในชีวิตของเรา ภาพแต่ละภาพจะเชื่อมโยงผ่านความนึกคิดต่างๆ ของเรา
เช่น “ความไม่เที่ยงทาให้ ฉนั มีความสุขและเศร้ า” หรื อ “กรรมปรากฏอยูใ่ นทุกสิ่งทุกอย่าง” เราจะถ่ายภาพของผู้
ร่วมอบรมแต่ละคนทังระหว่
้
างการอบรมและหลังจากการอบรม ผู้ร่วมการอบรมควรนากล้ องหรื อ
โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายภาพได้ มาด้ วย ผู้ร่วมอบรมสามารถจะรวบรวมภาพถ่ายทังหมดเพื
้
่อนามาแสดง
เป็ นนิทรรศการภาพถ่ายดิจิทลั ในตอนเย็นวันใดวันหนึง่
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เมื่อความแตกต่ างทางเชือ้ ชาติและทางเพศและพุทธศาสนามาบรรจบกัน
โดย Mary Grace Lentz and Cheryl Harrison
เวลาที่เราพูดคุยกับคนต่างวัฒนธรรม เราอาจจะเสี่ยงต่อการพูดถึงสิ่งที่ทาให้ คสู่ นทนาไม่พอใจได้ บ่อยครัง้ เรา
ไม่ร้ ูแม้ กระทัง่ ว่าสิ่งที่เราพูดเป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชาวพุทธ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครัง้ นี ้ได้ รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการกระทาที่อาจถูกตีความว่าก้ าวร้ าวในสายตาบุคคลต่าง
วัฒนธรรม (Microaggressions) หรื อเกี่ยวกับการเหยียดเชื ้อชาติมีลกั ษณะอย่างไรในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ การ
อบรมนี ้จะเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าอบรมร่วมพิจารณาประเด็นปั ญหาที่พบกันอยูเ่ ป็ นประจาภายใต้ สถานการณ์ ที่เรี ยก
กันทัว่ ไปว่า “มีความหลากหลาย” คนทัว่ ไปมักจะนึกถึงความหลากหลายที่เกิดจากเชื ้อชาติที่ตา่ งกัน แต่จริงๆ
แล้ ว ความหลากหลายอาจรวมถึงความต่างกันทางเพศ ชนชันในสั
้ งคม รสนิยมทางเพศ ความบกพร่องของ
ร่างกาย วัย ศาสนา สัญชาติและอื่นๆ มีคาถามว่า เราสามารถทาร้ ายผู้อื่นด้ วยความสะเพร่าทางวาจา ด้ วยการ
ถือสิทธิพิเศษและด้ วยการมองโลกที่คบั แคบได้ อย่างไร ผู้ร่วมอบรมจะเรี ยนรู้ที่จะแยกแยะและเข้ าใจการกระทา
ในชีวิตประจาวันที่มีลกั ษณะก้ าวร้ าวในสายตาบุคคลต่างวัฒนธรรม ตลอดจนเรี ยนรู้กลยุทธ์ที่จะสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับคนในวัฒนธรรมต่างๆ ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้ วยความตึงเครี ยดทางเชื ้อชาติ ทักษะนี ้จะ
สามารถช่วยให้ พทุ ธศาสนิกชนได้ ประเมินความเห็นของตนเองใหม่ และเข้ าใจว่า เราอาจจะสัง่ สมอคติทางเชื ้อ
ชาติและเพศได้ เมื่อปราศจากการวิเคราะห์และปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมได้ อย่างไร
การอบรมครัง้ นี ้จะเริ่มด้ วยการแนะนาตัวของผู้จดั จากนัน้ จะเป็ นการพูดคุยเล็กน้ อยในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ผสมผสานของการวิเคราะห์เรื่ องความยุตธิ รรมทางสังคมและการปฏิบตั ธิ รรม โดยการอบรมนี ้จะแสดงให้ เห็นว่า
 เราจะเลือกปฏิบตั อิ ย่างมีสติเพื่อให้ ความสาคัญกับความเท่าเทียมกันทางเชื ้อชาติและการเชิญคนต่าง
เชื ้อชาติให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมได้ อย่างไร
 เราจะป่ าวประกาศและเผยแพร่ให้ ผ้ อู ื่นรับรู้เกี่ยวกับความอยุตธิ รรมเหล่านี ้ด้ วยแนวทางที่เหมาะสมได้
อย่างไร
 เราจะพัฒนาความกล้ าที่จะรับความเสี่ยง ต่อต้ านกระแส หรื อแม้ แต่กระทาสิ่งที่ผิดพลาดได้ อย่างไร
 เราจะลงมือปฏิบตั ิ โดยจะไม่ใช่นงั่ เฉยๆ ได้ อย่างไร
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ผู้ร่วมอบรมจะได้ ร่วมพูดคุยกันเป็ นกลุม่ และกลุม่ ย่อย โดยใช้ วิธีการ “คิด จับคู่ และแลกเปลี่ยน” (Think Pair
Share) (โดยใช้ เวลา ๒ นาทีในการคิดด้ วยตนเอง จากนัน้ บันทึกความคิดของเราลงบนกระดาษ และใช้ เวลาอีก
๔ นาที ในการแลกเปลี่ยนความคิดกับคูข่ องเรา จากนัน้ จะเป็ นการแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุม่ ใหญ่) เราจะ
ฝึ กรับมือสถานการณ์หลาย ๆ แบบผ่านการแสดงบทบาทสมมติและให้ เวลาผู้ร่วมอบรมคิดพิจารณาอย่าง
เงียบๆ และได้ บนั ทึกความคิดลงบนกระดาษ
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เวนโด: การป้องกันตัวเองตามคตินิยมสตรี
โดย Nives Bercht
จุดประสงค์หลักของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้คือ เพื่อจะพัฒนาความสามารถของสตรี ในการป้องกันตนเอง
จากการข่มขูร่ ังควาน และเพื่อเรี ยนรู้ที่จะบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์คกุ คามเพื่อไม่ให้ เกิดการ
ประทุษร้ ายขึ ้น เวนโดเป็ นเทคนิคที่ผสมผสานเภาษาทางกาย การออกเสียง สัญชาตญาณส่วนบุคคลและ
วิธีการป้องกันตัวแบบง่ายๆ การฝึ กเวนโดจะช่วยพัฒนาทัศนคติของตนเองและฝึ กการตัดสินใจให้ เด็ดเดี่ยวที่จะ
รับมือกับสถานการณ์คกุ คามและการประทุษร้ ายได้ การอบรมครัง้ นี ้เปิ ดรับสมัครผู้หญิง ๑๖ คน
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พลังบาบัดจากความงดงามในถ้ วยชาที่สงบนิ่ง
โดย Paula Arai
ในการอบรมเชิงทดลองครัง้ นี ้ เราจะพิจารณาพลังบาบัดของความงดงาม ในช่วงแรก Arai จะเล่าประสบการณ์
ส่วนตัวที่ได้ สมั ผัสพลังการบาบัดจากความงดงามโดยจะเน้ นพลังที่เกิดจากพิธีชงชาแบบญี่ปนุ่ ในช่วงที่ ๒ จะ
เป็ นการแสดงพิธีชงชาแบบง่ายๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมอบรมได้ มีสว่ นร่วม การอบรมนี ้จะใช้ เวลา ๔๕ นาที
คาจากัดความของกลไกการบาบัดในที่นี ้คือ คนเราจะรู้สกึ ว่าอาการป่ วยดีขึ ้นเมื่อคนผู้นนมี
ั ้ ความกรุณาเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น ความงดงามมีพลังที่จะช่วยให้ คนไข้ หายจากอาการเจ็บป่ วยได้ เพราะความงดงามจะดึงความคิด
จากกายและใจให้ อยูก่ บั ปั จจุบนั ขณะอย่างเต็มที่ ด้ วยเหตุนี ้ สิ่งที่เรารู้สกึ ว่างดงามจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดสภาวะ
ที่ทาให้ เราเปิ ดใจกว้ างโดยปราศจากความหวาดกลัวและทาให้ เรารู้สกึ เชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่
กว่าตนเอง ความงดงามดึงความสนใจของเราให้ พ้นไปจากภาพลวงแห่งความโดดเดี่ยวและนาไปสูส่ ิ่งที่โบราณ
เรี ยกกันว่าตาข่ายพระอินทร์ อนั เชื่อมโยงสรรพสิ่งในจักรวาลเข้ าด้ วยกัน ความงดงามจะดึงจิตของเราให้ ทาสิ่ง
ใดด้ วยความทุม่ เทเต็มที่และด้ วยเหตุนี ้ ระยะทางระหว่างสิ่งต่างๆ ก็เริ่มเลือนลางหายไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
สาคัญมากว่านัน่ คือ เหตุผลที่เราควรชื่นชมความงดงามคือ ความงดงามเป็ นสิ่งที่ไม่จีรัง การได้ สมั ผัสความ
งดงามชนิดนี ้เป็ นเส้ นทางที่อนั ละเมียดสูก่ ารยอมรับความจริง หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ความงามเป็ นเหมือนเลนส์ที่
ส่องถึงการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ ้ง การบาบัดจะเกิดขึ ้นจากการตระหนักรู้ของตนเองว่าเราเป็ นส่วน
หนึง่ ของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ไพศาลและสวยงาม การที่เรารู้สกึ ว่า เราเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งเป็ น
รากฐานแห่งสภาวะอันเอื ้อให้ เราปฏิบตั ติ นด้ วยความกรุณาเมตตา
ศิลปะแบบพุทธศาสนาของญี่ปนในแนวการตรึ
ุ่
กพินิจจะช่วยบาบัดรักษาเราด้ วยการเอื ้อให้ มนุษย์ร้ ูสกึ ว่า ทุกสิ่ง
ในโลกนี ้เกี่ยวโยงกันในบทร่ายราแห่งความเปลี่ยนแปลงอันงดงามและไม่มีที่สิ ้นสุด ไม่วา่ จะเป็ นการร่วมพิธีชง
ชาอย่างเป็ นทางการหรื อการดื่มชาสักถ้ วยหนึ่งที่บ้าน ชาซึง่ เป็ นลีลาอันงดงามประการหนึง่ คือ การประมวล
ความงามที่สงบนิ่ง จริ งๆ แล้ ว คนเราอาจทุเลาได้ อย่างเป็ นรูปธรรมได้ เมื่อดื่มชาด้ วยกันในวิถีที่บริ สทุ ธิ์ มีความ
กลมเกลียวเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน เต็มไปด้ วยความเคารพและความสงบเยือกเย็น ยิ่งไปกว่านัน้ การดื่มชา
แบบที่เป็ นการปฏิบตั แิ ห่งการตรึกตรองแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของการทากิจวัตรประจาวันว่าสามารถเป็ น
โอกาสที่จะนามาใช้ ในการบาบัดรักษาได้ อีกด้ วย
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ธรรมะสาหรั บเด็ก: พระแม่ ตาราปราบพยศความหวาดกลัวทัง้ ๘ ประเภท
โดย Prema Dasara
ระบาละครนี ้ได้ รับการออกแบบให้ เหมาะสาหรับเด็กอายุระหว่าง ๔ – ๙ ปี เป็ นการร่ายราแบบสนุกสนานที่จะ
ช่วยให้ เด็กๆ กล้ าพูดถึงอารมณ์ที่ซบั ซ้ อนและมองหาวิธีที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี ้ หลายปี ที่ผา่ นมา บรรดา
ผู้ปกครองได้ เข้ าเรี ยนกับเด็กๆ เพื่อจะได้ เรี ยนรู้ภาษาและวิธีการ การร่ายราและท่ารานี ้เป็ นท่วงท่าที่เรี ยบง่าย
ผสมผสานการมีสมาธิเข้ ากับความวุน่ วายที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุม กิจกรรมเหล่านี ้ทาให้ เด็กๆ เกิดสมาธิที่กบั สิ่ง
ที่กาลังทา ในการอบรมครัง้ นี ้ Prema จะนาผู้ร่วมอบรมเดินทางไปพบกับอสรพิษแห่งความริษยา พระเพลิงแห่ง
โทสะ มหานทีแห่งราคะ เรื อนจาแห่งโลภะ คชสารแห่งอวิชชา สิงห์ผ้ ลู าพอง และปี ศาจแห่งวิจิกิจฉา Prema จะ
อธิบายว่า เราจะสามารถคุยเรื่ องเหล่านี ้กับเด็กๆ ในรูปแบบที่สนุกสนานและให้ ความรู้ได้ อย่างไร
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การร่ ายราภาวนาและการฝึ กปฏิบัตแิ บบพระแม่ ตาราขาว
โดย Prema Dasara
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้จะเน้ นการสอนท่วงท่าร่ายราที่กระตุ้นให้ เกิดพลังบาบัดจากความปราณีที่ไม่มี
ขอบเขตของพระแม่ตาราขาว โดยท่ารานี ้เป็ นหนึง่ ในท่วงท่าการราที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ที่ข้าพเจ้ าคิดค้ น
ขึ ้นมา ในปั จจุบนั ผู้คนมักจะขอพรจากพระแม่ตาราขาวด้ วยพระองค์ทรงประทานพรให้ มีอายุยงั่ ยืนและมี
สุขภาพที่แข็งแรง พระแม่ตาราขาวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับพระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) ด้ วยทรงมีกระแส
อ่อนโยนและร่าเริงที่เราสัมผัสได้ การปฏิบตั แิ ห่งโล่ทงั ้ ๖ ถือเป็ นหนึง่ ในการฝึ กสาธนาที่ได้ รับการยกย่องมาก
ที่สดุ การร่ายรานี ้สื่อให้ เห็นพลังพื ้นฐานแห่งการเสริมสร้ างความสงบ ช่วยเพิ่มพลัง ดึงดูดใจ ระเบียบวินยั และ
การกระทา Prema Dasara และนักเรี ยนของเธอได้ ประดิษฐ์ ทา่ ร่ายราในลักษณะล้ อมเป็ นวงกลมเพื่อจะ
กระตุ้นพลังบาบัดแห่งความกรุณาอันไม่จากัดของพระแม่ตาราขาว
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ระบาแมนดาลาและท่ วงท่ าสรรเสริญพระแม่ ตารา ๒๑ ประการ
โดย Prema Dasara
การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเกี ่ยวกับระบาแมนดาลาเพือ่ สรรเสริ ญพระแม่ตารา ๒๑ ประการนีจ้ ะจัดขึ้นทุกๆ บ่าย
เป็ นเวลา ๒ ชัว่ โมง เพือ่ ให้ผรู้ ่ วมอบรมได้เรี ยนรู้ท่วงท่าการร่ ายรา หลังจากนัน้ ผูร้ ่ วมอบรมจะมี โอกาสได้แสดง
ระบาหลังจากการประชุมใหญ่เสร็ จสิ้ นลง
วันแรกของการอบรมจะเป็ นการให้ความรู้เบื อ้ งต้นซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนสามารถเข้าร่ วมได้ หลังจากนัน้ ผูร้ ่ วม
อบรมทีป่ ระสงค์จะอบรมต่อจะต้องยืนยันว่าจะเข้าร่ วมอบรมช่วงอืน่ ๆ ต่อไปทุกครั้ง และยิ นยอมทีจ่ ะร่ วมแสดง
ระบาในวันสุดท้ายของการประชุม
ท่านดาไลลามะได้ กล่าวว่า พระอารยตารามหาโพธิสตั ว์เป็ นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี คนแรก การที่พระองค์
ประกาศว่าจะทรงอยูใ่ นร่างแห่งอิตถีเพศตลอดเวลาจนกระทัง่ บรรลุพระนิพพานได้ เป็ นแสงประทีปนาทางให้ กบั
สตรี ทงหลายโดยที
ั้
่พระแม่ตาราได้ ยอมรับว่า เพศที่แตกต่างไปไม่ได้ เป็ นปั จจัยในการบรรลุธรรม กล่าวกันว่า
เมื่อพระอารยตารามหาโพธิสตั ว์ได้ บรรลุพระนิพพาน จักรวาลได้ กล่าวชื่นชมและเป็ นที่มาของท่วงท่าสรรเสริญ
๒๑ ประการสาหรับพระแม่ตารา ซึง่ คาสรรเสริญนี ้เป็ นบทสวดที่เด็กๆ ชาวธิเบตได้ รับการสัง่ สอนเรื่ อยมา การ
สรรเสริญ ๒๑ ประการนี ้เป็ นการปฏิบตั ทิ ี่เต็มไปด้ วยคุณค่ามากที่สดุ แบบหนึง่ สาหรับทังผู
้ ้ ที่ใช้ ชีวิตสมณเพศและ
ฆราวาสในพื ้นที่ที่นบั ถือพุทธศาสนาแบบธิเบต
ระบาแมนดาลาพร้ อมด้ วยท่วงท่าสรรเสริญ ๒๑ ประการสาหรับพระแม่ตารานี ้มีรากฐานมาจากการปฏิบตั ิ
สาธนาอย่างง่ายๆ ระบานี ้ได้ รับการถ่ายทอดไปทัว่ โลก รวมถึงให้ กบั กลุม่ นักบวชหญิงในธิเบต ๒ กลุม่ ด้ วย
ระหว่างการประชุมศากยธิดา ข้ าพเจ้ าและผู้ฝึกระบาระดับสูงบางคนของข้ าพเจ้ าจะมาร่วมสอนท่วงท่าการร่าย
ราและผู้ร่วมอบรมจะมีโอกาสแสดงระบานี ้ในวันสุดท้ ายของการประชุม

82

English Language Proficiency through Buddhism and Buddhist Art: Bhikkhunis
as Global Propagators of Dhamma

ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษผ่ านพุทธศาสนาและศิลปะทางพุทธ: ภิกษุณีในฐานะผู้เผย
แผ่ ธรรมะไปทั่วโลก
โดย R. M. Rathnasiri
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา ภิกษุณีได้ แสดงความสามารถอย่างยิ่งในการสร้ างคณะภิกษุณีสงฆ์ การเผยแผ่ศาสนา
พุทธและการตีความพระธรรม มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ วา่ เถรี คาถาได้ กล่าวถึงภิกษุณีที่บรรลุธรรมใน
ประเทศอินเดีย เช่น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี และพระอุบลวัณณาเถรี นอกจากนี ้ เรายังมี
บันทึกเรื่ องราวของพระสังฆมิตตาเถรี ที่เดินทางไปประเทศศรี ลงั กาและพระเทวสราเถรี ที่เดินทางสูป่ ระเทศจีน
โดยทังสองท่
้
านนี ้เป็ นผู้ริเริ่มประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในสมัยโบราณ
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ภิกษุณีทวั่ โลกควรจะมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษซึง่ เป็ น
ภาษาสากล เพื่อที่จะได้ เผยแผ่ธรรมะและสื่อสารกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล ทังนี
้ ้ เพื่อวางรากฐานแห่งการ
ฟื น้ ภิกษุณีสงฆ์ขึ ้นอีกครัง้ การนี ้ถือเป็ นการรับภาระรับผิดชอบและพยายามบรรลุศกั ยภาพของตนเองที่จะสร้ าง
ความเป็ นดีอยูด่ ีในมวลหมูม่ นุษยชาติ ภิกษุณีควรจะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับที่ดีเพื่อที่จะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่นี ้
การอบรมครัง้ นี ้จัดขึ ้นเพื่อจะสาธิตให้ เห็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพในเวลาอันสันโดยเป็
้
นวิธีที่
สร้ างสรรค์ เน้ นผลสัมฤทธิ์ และเป็ นวิธีที่ไม่มีใครทามาก่อน
๑. ใช้ โครงสร้ างของพระสถูปเป็ นแนวทางในการฝึ กและสื่อสารกฎเกณฑ์ไวยากรณ์และโครงสร้ างประโยค
๒. ใช้ สว่ นต่าง ๆ ของมุกดาประกอบการฝึ กไวยากรณ์
๓. สอนโดยใช้ สไลด์ประกอบคาบรรยาย
๔. ใช้ นิทานชาดกเป็ นบทฝึ กหัด
ข้ าพเจ้ าจะแสดงวิธีเหล่านี ้ให้ กบั ผู้ร่วมอบรมด้ วยการจับคูท่ างานและทางานเป็ นกลุ่มย่อย
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ธรรมะและสรรพสัตว์
โดย Rotraut (Jampa) Wurst
ในการประชุมศากยธิดานานาชาติที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทย มีผ้ สู นใจเข้ าอบรมเรื่ องเกี่ยวกับบทบาท
ของพระธรรมที่มีตอ่ สัตว์ตา่ งๆ ผู้ร่วมอบรมต่างเห็นพ้ องต้ องกันว่า ในฐานะที่เป็ นพุทธศาสนิกชน เราจะต้ อง
ตระหนักว่าเราควรจะปฏิบตั กิ บั สัตว์ตา่ ง ๆ อย่างไร สัตว์ก็มีความรู้สกึ เช่นเดียวกับเรา แล้ วเหตุใดเราจึงเมินเฉย
ต่อการทารุณที่เกิดขึ ้นกับสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์เหล่านี ้และให้ ความสนใจกับการทารุณกรรมต่อมนุษย์มากกว่า
ในมุมมองเชิงพุทธศาสนา เราจะต้ องพูดถึงการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนการเป็ นอยูท่ ี่ดีของสัตว์ และเรา
ในฐานะมนุษย์คนหนึง่ นันจะป
้ ้ องกันการทาร้ ายสัตว์ด้วยสติและความกรุณาได้ อย่างไร
หลังจากที่ได้ ผา่ นการอบรมหลายๆ ครัง้ เกี่ยวกับบทบาทของธรรมะที่มีตอ่ สัตว์ตา่ ง ๆ แล้ ว ข้ าพเจ้ าพบว่า
ทัศนคติของข้ าพเจ้ าและวิธีการที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ได้ เปลี่ยนไปทีละน้ อย ข้ าพเจ้ ามีการตระหนักรู้มากขึ ้น
และเปลี่ยนจากผู้ที่รับประทานเนื ้อสัตว์เป็ นผู้ที่หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื ้อ การอบรมนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ เราได้
เรี ยนรู้และพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับเราเมื่อเรามีจิตตระหนักรู้และมีความกรุณาต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มากขึ ้น การอบรมนี ้จะรวมถึงการสอนกรรมฐานเรื่ องการมีสติตระหนักรู้และการมีเมตตากรุณา ข้ าพเจ้ าได้
ออกแบบลักษณะการทากรรมฐานและการอภิปรายเพื่อจะเข้ าถึงหัวใจทุก ๆ ดวงของคนที่ร่วมอบรมและกระตุ้น
ให้ คดิ ว่า เราจะเข้ าใจความโหดร้ ายที่เกิดจากการทารุณสัตว์และมีเวทนาต่อสัตว์มากยิ่งขึ ้นได้ อย่างไร
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ดนตรี แร็พสาหรั บคนทุกวัย
โดย Rotraut (Jampa) Wurst
วัยรุ่นมักจะไม่สนใจพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ จริยธรรม หรื อวัฒนธรรม หากเรานาพุทธศาสนามา
ผสมผสานกับดนตรี แร็พและแนวการสรรค์สร้ างดนตรี แนวยุดใหม่โดยการร้ องหรื อขับขานบทธรรมะให้ เป็ น
ทานองที่มีจงั หวะจะโคนและมีประเด็นหรื อหัวข้ อที่เด็กวัยรุ่นสนใจ เราก็จะสามารถดึงให้ วยั รุ่นมาสนใจพุทธ
ศาสนาได้ ดนตรี แร็พเป็ นวิธีการสร้ างสรรค์ที่ชว่ ยดึงดูดให้ คนมารวมกลุม่ กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
พุทธศาสนา อภิปรายถึงความคิดความเห็นต่างๆ และร่วมกันแต่งเพลงแร็พใหม่ๆ ขึ ้นมา
ตังแต่
้ การประชุมศากยธิดานานาชาติวา่ ด้ วยพุทธสาวิกาครัง้ ที่ ๑๐ ในประเทศเวียดนาม ดนตรี แร็พก็ได้
กลายเป็ นกิจกรรมหนึง่ ของการชุมนุมศากยธิดา แนวดนตรี ร่วมสมัยนี ้ซึง่ เป็ นการขับขานถ้ อยคาอย่างเป็ น
จังหวะก็เป็ นวิธีหนึง่ ในการถ่ายทอดธรรมะที่ได้ ผลและช่วยนาคนต่างยุคต่างสมัยมารวมกัน การนาพุทธคติเข้ า
มาร้ อยเรี ยงเป็ นประโยคในลักษณะที่ทอ่ งจาได้ ง่ายขึ ้นในลักษณะเช่นเดียวกับบทสวดมนต์นนสามารถท
ั้
าได้
อย่างง่ายดาย เราสามารถร้ องเพลงแร็พในประเทศมองโกเลียโดยมีเนื ้อหาจากคัมภีร์พทุ ธภาษาเนวารี ที่สวด
เป็ นทานองโดยภิกษุณีและมีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดนตรี แร็พเป็ นทานองเพลงที่ดงึ ดูดใจคนหนุม่ สาว ด้ วย
เป็ นแนวดนตรี ที่คนเหล่านี ้คุ้นเคย นอกจากนี ้ ยังสนุกและง่ายต่อการที่คนสูงวัยจะนามาใช้ สาหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ธรรมะกับเด็กวัยรุ่น การอบรมครัง้ นี ้จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าอบรมที่มีพื ้นฐานทาง
วัฒนธรรมต่างๆ กันได้ มารวมกลุม่ กันแต่งดนตรี แร็พเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันเป็ นสากลสาหรับแสดงบนเวทีและ
แลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
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การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารว่ าด้ วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดย Rotraut (Jampa) Wurst
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารที่มีประเด็นเกี่ยวกับกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้ กลายเป็ นกิจกรรมที่
ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมายาวนานในการประชุมศากยธิดานานาชาติ ในการประชุมศากยธิดาครัง้ ที่ 10 ที่เมือง
อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย มีการกล่าวถึงคาว่า “หญิงรักร่วมเพศ” เป็ นครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ ต่อมาที่
ประเทศเวียดนาม ข้ าพเจ้ าได้ จดั การอบรมที่กล่าวถึงชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศขึ ้นเป็ นครัง้
แรก เห็นได้ ชดั ว่า มีความจาเป็ นอย่างมากที่เราต้ องมีเวทีสาหรับการจัดการประชุมสาหรับคนกลุม่ นี ้เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนที่มีความหลากหลายทางเพศจะได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ในช่วงแรก ผู้ร่วม
อบรมยังเขินอายและระมัดระวังท่าทีที่จะไม่ทาให้ คนอื่นอึดอัดใจ อย่างไรก็ตาม เราพบว่า บรรยากาศในการ
อบรมให้ ผลดี ผู้ร่วมอบรมทุกคนรู้สกึ พอใจกับทัศนคติที่แสดงออกมาระหว่างการอบรม ซึง่ เป็ นทัศนคติที่เปี่ ยม
ด้ วยเมตตาและเปิ ดใจยอมรับผู้อื่น ต่อมา เราพบว่า ได้ มีภิกษุณีชาวเวียดนามเข้ าร่วมการอบรมหลายท่านและ
ภิกษุณีเหล่านันก็
้ ไม่มีปัญหากับหัวข้ อการอบรมนี ้แม้ แต่น้อย
สาหรับการอบรมครัง้ ล่าสุดในการประชุมศากยธิดานานาชาติครัง้ ที่ ๑๒ ในกรุงเทพฯ เราตระหนักว่า มีความ
จาเป็ นอย่างมากที่จะนาหัวข้ อนี ้มาอภิปรายไม่เพียงเพื่อกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านัน้ แต่เพื่อ
คนทัว่ ไปที่ต้องการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประเด็นนี ้มากขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ปกครอง ญาติพี่น้องและเพื่อน
ฝูงของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยปกติ ผู้ปกครองและญาติจะไม่สามารถคุยเรื่ องนี ้กับใครได้ ซึง่
ทาให้ ประเด็นนี ้กลายเป็ นปั ญหาหนักอกยิ่งขึ ้นไปอีก การอบรมครัง้ นี ้ถือเป็ นโอกาสอีกครัง้ ที่ให้ คนทัว่ ไปได้ มาร่วม
อภิปรายและเป็ นเวทีให้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะคนที่มีความหลากหลายทางเพศเอง ในฐานะญาติ
หรื อมิตรสหายของคนเหล่านัน้
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การเอาชนะทัศนคติท่ ีนามาจากภายนอกมาเป็ นของตน: การเดินทางสู่ความบริบูรณ์
โดย ภิ กษุณี Santacitta และ Jill Boone
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้เปิ ดโอกาสผู้รับการอบรมได้ ไตร่ตรองอย่างลึกซึ ้งและร่วมอภิปรายว่า ในฐานะที่เป็ น
สตรี เรามองตนเองอย่างไรเมื่อมีปฏิสมั พันธ์เกี่ยวข้ องกับชุมชนสงฆ์ที่ประกอบไปด้ วยบุรุษเป็ นส่วนใหญ่ หรื อ
เมื่ออยูใ่ นสถาบันหรื อวัฒนธรรมปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะอานาจฝ่ ายชายเป็ นหลัก การอบรมนี ้จะกล่าวถึงประเด็น
ต่อไปนี ้คือ ศีลธารา ๒ ท่านในสายอาจารย์ชาซึง่ เป็ นสายปฏิบตั ทิ ี่ไม่อนุญาตให้ สตรี บวชเป็ นภิกษุณีนนได้
ั้
พยายามจนสามารถบวชเป็ นภิกษุณีได้ อย่างไร ศีลธาราทังสองท่
้
านต้ องประสบอุปสรรคท้ าทายใดบ้ าง และสิ่ง
ใดเป็ นปั จจัยให้ เกิดสภาวะที่ทาให้ ศีลธาราทังสองต้
้
องออกจากสายอาจารย์ชาเพื่อบรรพชาเป็ นภิกษุณี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้จะเริ่มด้ วยการบรรยายเรื่ องเส้ นทางสูก่ ารเป็ นภิกษุณีและอุปสรรคท้ าทายต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น รวมถึงข้ อตรึกตรองโดย Ayya Santacitta ว่า แนวคิดแบบใดที่เราควรสังเกตและใส่ใจ เมื่อไรจึงจะถึง
เวลาอันเหมาะสมที่จะกล่าวถึงประสบการณ์ที่เราได้ รับจากการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับตนเองและการปล่อยวาง
และเมื่อไรจึงเห็นว่า อดทนเพียงพอแล้ ว ถึงเวลาลงมือทาได้ แล้ ว สิ่งใดคืออิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ทัศนะของเราและเราจะฝ่ าฟั นอุปสรรคเหล่านี ้ได้ อย่างไร สิ่งใดคือองค์ประกอบที่จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงครัง้
ใหญ่นี ้ และจะทาให้ เรามองตนเองและบทบาทของเราแตกต่างออกไป
ส่วนต่อไปจะเป็ นการบรรยายโดย Jill Boone (และคณะกรรมการหรื อผู้สนับสนุนท่านอื่น) เกี่ยวกับขันตอนการ
้
ตังมู
้ ลนิธิ Saranaloka รวมถึงการฝ่ าฟั นความการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับตนเองเมื่อเรา
ยืนหยัดและรับมือกับความท้ าทายต่างๆ ที่เกิดขึ ้น จากนัน้ จะเป็ นการสอนกรรมฐานโดย Ayya Santacitta ซึง่
จะเน้ นมุมมองเกี่ยวกับตนเองในฐานะเป็ นผู้หญิงที่มกั ยึดติดไม่เปลี่ยนแปลงในแง่มมุ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ชุมชนสงฆ์ที่เราอาศัยอยู่ จากนัน้ จะเป็ นการพูดคุยกันในกลุม่ ย่อยว่า เรารู้สกึ อะไรบ้ างระหว่างที่ทาสมาธิ โดย
จะมีแนวตามคาถามว่า สิ่งใดจะช่วยให้ เราเอาชนะทัศนะและความคิดเห็นที่เรารับมาเป็ นของตนเอง เรา
ต้ องการสิ่งใดไม่วา่ จะเป็ นด้ านการปฏิบตั ธิ รรมหรื อการลงมือกระทาใดๆ มาช่วยสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงทังหลายได้
้
เกิดพลังและความมัน่ ใจ การอบรมนี ้จะปิ ดท้ ายด้ วยการพูดคุยในกลุม่ ใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เจตนารมณ์ของผู้ร่วมอบรม
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ปราบพยัคฆ์ : การสร้ างสมดุลทางอารมณ์ สาหรั บเด็กโดยผ่ านการทากรรมฐาน
โดย Shari Gent
ท่ามกลางโลกที่สบั สนวุน่ วายในปั จจุบนั เรามักจะให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการทางานมากกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและการพิจารณาไตร่ตรอง ชีวิตวัยเด็กมันจะเต็มไปด้ วยความเครี ยดและหงุดหงิด
มากกว่าช่วงใดๆ เด็ก ๆ หลายคนถูกบังคับให้ ค้าแรงงานและตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่นา่ พิสมัยและใช้
เวลานานกว่าที่เขาเหล่านันจะเติ
้
บโตเป็ นผู้ใหญ่และเข้ าใจปั ญหาของตนเอง แม้ หากโชคดีได้ รับการดูแลโดย
ผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ แต่ผ้ ปู กครองของเด็กๆ หลายคนก็ต้องทางานหามรุ่งหามค่า อัตราการหย่าร้ างเพิ่มขึ ้น และ
เด็กๆ มักถูกละเลยให้ ดแู ลตนเอง ผลก็คือเด็กๆ มีปัญหาสุขภาพจิตและมีภาวะสมาธิสนมากขึ
ั้
้น
ผลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในโลกตะวันตกขณะนี ้ยืนยันว่า คาสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ นเรื่ องจริง นัน่ คือ สมาธิ
ช่วยให้ เราสร้ างความสมดุลทางอารมณ์ ความแน่วแน่ และความตังใจมั
้ น่ ได้ เมื่อจิตใจของเราสงบ เราจะ
สามารถรักษาภาวะจิตของเราได้ แม้ จะอยูท่ า่ มกลางพายุทอร์ นาโด การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้จะเน้ นกลวิธีการ
นากิจกรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ กบั เด็กๆ และผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน โดยผู้บรรยายจะเสนอวิธีการทาสมาธิใน
ลักษณะที่จะดึงความสนใจของเด็กๆ ให้ เด็กเกิดความสนใจและ สนุกสนาน และทาให้ เด็กๆ รู้สกึ ว่า ตนเองก็ทา
ได้ เด็กๆ จะตอบรับได้ ดีที่สดุ เมื่อเทคนิคการปฏิบตั ทิ าได้ จริง จับต้ องได้ และมีเนื ้อหาสอดคล้ องกับ
ชีวิตประจาวันของเขา เราสามารถปรับระยะเวลาการทาสมาธิให้ เข้ ากับวัยของเด็กและสมาธิของเด็กเพื่อให้
เหมาะกับการพัฒนาของเด็กแต่ละคน จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเด็ก
เราได้ นาเทคนิคการทาสมาธินี ้มาจากแหล่งข้ อมูลหลายๆ แห่ง ไม่วา่ จะเป็ นของ Susan Kaiser Greenland
จากโครงการ MARC ซึง่ เป็ นโครงการสาหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิบกพร่องของมหาวิทยาลัย University of
California at Los Angeles (UCLA) ของท่านติช นัท ฮันห์ และจากงานของข้ าพเจ้ าเองที่ทาร่วมกับเด็กๆ ที่มี
ปั ญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม รวมถึงจากการสอนศีลธรรมทางพุทธศาสนาให้ กบั เด็กๆ
การอบรมนี ้จะเริ่มด้ วยการทาสมาธิเงียบ (5 นาที) ตามด้ วยกิจกรรม “การรู้จกั กัน” (“Getting to Know You” )
สาหรับเรี ยนรู้ชื่อของผู้ร่วมอบรมเพื่อจะสร้ างสมาธิและเอื ้อให้ เกิดการสื่อสารระหว่างกัน (10 นาที) และกิจกรรม
“สวัสดี” (“Hello”) (10 นาที) จากนัน้ จะเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการนาเทคนิคการทาสมาธิมาใช้ กบั เด็ก ๆ
(10 นาที) รวมถึงการอภิปรายเรื่ องระดับการพัฒนาและระดับสมาธิสาหรับเด็กๆ ในแต่ละช่วงอายุ และการใช้
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ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนนาตัวอย่างกิจกรรมฝึ กหัดในห้ องเรี ยนมาประกอบ จากนัน้ จะเป็ น
กิจกรรมฝึ กหัดสาหรับพัฒนาการตังสมาธิ
้
ที่ถกู ต้ องโดยใช้ กิจกรรม “ถามทาไม 5 คาถาม” (“The Five Why’s”)
โดยให้ ผ้ รู ่วมอบรมจับคู่ เพื่อจะซักถามถึงแรงจูงใจของแต่ละคน (15 นาที) จากนันจะเป็
้
นการทาสมาธิ แบบ
“เชื ้อเชิญเสียงระฆัง” “Inviting the Bell” (10 นาที) เรี ยนร้ องเพลง “หายใจเข้ า หายใจออก” (“Breathing In,
Breathing Out”) (5 นาที) การทาสมาธิแบบ “ก้ อนกรวด 3 ก้ อน” (Three Pebbles) (20 นาที) การเคลื่อนไหว
แบบมีสติ (5 นาที) และตามด้ วยการอภิปรายข้ อคิดเห็นและสรุป (10 นาที) ผู้ร่วมอบรมจะเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนที่มีชื่อว่า “Give One Take One” ซึง่ แต่ละคนจะต้ องเล่าให้ เพื่อนผู้ร่วมอบรม
อีก 3 คน ฟั งว่า สิ่ง 3 ประการที่ตนจะนาไปกลับใช้ ในชุมชนมีอะไรบ้ าง การอบรมนี ้จะปิ ดท้ ายด้ วยการทา
สมาธิ (5 นาที)
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การใช้ สติอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแรงพลังแห่ งอารมณ์ เศร้ าหมอง: จากความอ่ อนแอให้
เป็ นพลังอานาจและปั ญญา
โดย Susmita Barua
เมื่อเราปฏิบตั ธิ รรม เรามักจะเพิกเฉยหรื อไม่คอ่ ยสนใจที่จะรับมือกับอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเอง
สถานการณ์นี ้คล้ ายกับการเรี ยนการสอนทัว่ ๆ ไปที่เน้ นเรื่ องเหตุผลและวิทยาศาสตร์ และมักจะมองอารมณ์เชิง
ลบ เช่น ความรู้สกึ ผิด ความอับอาย ความโศกเศร้ า ความท้ อแท้ ความอาลัย ความโกรธ ความขุน่ เคืองและ
ความเบื่อหน่ายว่า เป็ นสัญญาณแห่งความอ่อนแอ สังคมมักจะยอมรับความละโมบหรื อความโกรธมากกว่า
การหลัง่ น ้าตา สิ่งเหล่านี ้ทาให้ คนที่เป็ นผู้หญิงต้ องอดกลันและเก็
้
บความรู้สกึ อันทุกข์ทรมานเหล่านี ไ้ ว้ ในใจ
การอบรมครัง้ นี ้จะเป็ นเวทีสาหรับทาความเข้ าใจอารมณ์และลักษณะที่ทรงพลังของอารมณ์โดยปราศจากการ
ตัดสินว่าดีหรื อไม่ดี การฝึ กกรรมฐานช่วยเพิ่มขีดพลังของเราและช่วยเราสัมผัสกับลักษณะอารมณ์ทงแบบที
ั้
่
เป็ นปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้ าภายนอกและแบบที่เรากดเก็บไว้ ในใจ
การอบรมนี ้จะแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 2 หรื อ 3 คนและให้ เลือกบัตรที่ระบุอารมณ์ตา่ งๆ จาก
บนโต๊ ะ คนในกลุม่ จะต้ องผลัดกันกล่าวถึงนิสยั หรื อพฤติกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์นนๆ
ั ้ อย่างใจ
จริงว่า ตนมีปัญหาในการยอมรับหรื อละเลิกพฤติกรรมนันๆ
้ อย่างไร สมาชิกคนอื่น ๆในกลุม่ จะฟั งด้ วยความ
เมตตา พร้ อมกับสังเกตความรู้สกึ ของตนเอง และออกความเห็นว่า ตนรู้สกึ หรื อมีความเห็นอะไรจากคากล่าว
นันๆ
้
การอบรมนี ้จะใช้ ตารางว่าด้ วยอารมณ์และความถี่ที่เกิดขึ ้นโดยอ้ างอิงมาจากงานร่วมสมัยของ David Hawkins
เรื่ อง “Power Versus Force” รวมถึงอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า “Four Immeasurables” (สิ่งที่ไม่สามารถประมาณค่า
ได้ 4 ประเภท) โดยเราจะใช้ อปุ กรณ์เหล่านี ้มาพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เราจะนาตัวอย่างครอบครัว
พระพุทธเจ้ า 5 กลุม่ มาประกอบกิจกรรมการฝึ กหัดทางความคิด ในตอนท้ าย เราจะใช้ วิธีการจดบันทึก
ประจาวันเพื่อเป็ นวิธีให้ ผ้ รู ่วมอบรมรู้จกั ตนเองโดยจะเน้ นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ า เช่น ไตรลักษณ์ และนา
ข้ อคิดเหล่านันมาพั
้
ฒนาสร้ างอิสรภาพทางอารมณ์ของเรา และใช้ ฝึกปฏิบตั แิ ละก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
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การสละเป็ นวิธีการสอน
โดย Vanessa Sasson และ Amy Langenberg
สมาชิกหลายๆ คนของศากยธิดาส่วนใหญ่แล้ วเป็ นครูอาจารย์ เราแต่ละคนก็เชื่อในอุดมคติวา่ การศึกษามี
ประโยชน์มากมาย แต่ในระบบการศึกษาที่เราทางานอยูด่ ้ วยนันเป็
้ นระบบที่ทาให้ นกั เรี ยนท้ อแท้ และไม่คาดหวัง
อะไรมากนักจากระบบการศึกษา นักเรี ยนมาโรงเรี ยนเพื่อที่จะมองหาประกาศนียบัตรที่ตนต้ องการสาหรับแผน
ชีวิตที่วางไว้ พวกเขาชอบมองว่า การศึกษาก็คือ ระดับคะแนนและมักเชื่อว่า เราสามารถวัดอนาคตว่าจะไป
ไกลแค่ไหนได้ จากเลขที่มีจดุ ทศนิยมเหล่านี ้ที่ครูให้ ดังนันการศึ
้
กษาของพวกเขาจึงเหมือนการทาธุรกิจแบบวัตถุ
นิยม เป็ นการเสาะแสวงหาตัวเลขและตัวอักษรที่มีศกั ยภาพอันจับต้ องได้ อย่างน่าพิศวง นี่คือเงินตราที่ระบบ
ทางการศึกษาใช้ ซื ้อขาย และนักเรี ยนก็มกั จะหมกมุน่ แต่เรื่ องคะแนนเฉลี่ยสะสมหรื อ GPA แต่ไม่คอ่ ยสนใจ
เนื ้อหาสาระของการศึกษา พวกเขาภาคภูมิใจในคะแนนของตน แต่ไม่ร้ ูสกึ อับอายเลยที่การแสวงหาซึง่ คะแนน
สูงด้ วยความมุง่ มัน่ ที่ผิดจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ที่แท้ จริง
เพื่อแก้ ไขสถานการณ์เช่นนี ้ Vanessa Sasson อาจารย์สาขาวิชาศาสนศึกษาจาก Marianapolis College ได้
ดาเนินการทดลองเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ท้าทายสภาพการณ์ที่เป็ นอยูด่ งั กล่าว ในชันเรี
้ ยนเรื่ องการ
บาเพ็ญทุกรกิริยาในเอเชียใต้ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะสละสิทธิ์ในการทราบคะแนนของตนเองโดยพวกเขา
จะได้ โอกาสฝึ กฝนจนได้ รับความรู้อย่างสมบูรณ์เป็ นการทดแทน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ นักเรี ยนที่เลื อกที่จะ
เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับโอกาสในการทาข้ อสอบและเขียนรายงานส่งใหม่อย่างไม่มีจากัดตลอดทังเทอม
้
Vanessa Sasson ได้ สอนวิชานี ้ถึงสี่ครัง้ แล้ ว และในแต่ละครัง้ นักเรี ยนทุกคนเลือกที่จะสละเกรด และเกือบ
ทังหมดเลื
้
อกเอาประโยชน์จาก โอกาสในการเรี ยนที่ได้ จากการที่สามารถเขียนงานใหม่ได้ อย่างไม่จากัด
ในการประชุมครัง้ นี ้ Vanessa Sasson จะแสดงผลที่ได้ จากการสอนวิชาหนึง่ ที่ใช้ วิธีการสอนที่แปลกใหม่
ดังกล่าว Vanessa Sasson และ Amy Langenberg ซึง่ เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาศาสนาในเอเชียใต้
จะนาการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกันคิดหาวิธีการสอนสาหรับการเรี ยนพุทธศาสนา โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ มีการพูดคุยกันอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับการศึกษาทางพุทธและการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาใน
ลักษณะการข้ ามวัฒนธรรม ตลอดจนภายในสถาบันสงฆ์และสถาบันฆราวาส
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