ตีละฉิน่ : ชีแหงเมืองสกาย ประเทศสหภาพเมียนมาร

97
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รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์
อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
R บุญหนา จิมานัง
รองผอ. สำนักงานวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
R ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
รก.ผอ. สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
R


บทความเรือ่ งนี้ เขียนขึน้ จากการทีค่ ณะผเู ขียนไดมโี อกาสเดินทางไปรวมประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เรือ่ ง พระพุทธศาสนาเถรวาท : ประเพณี เอกลักษณและการพัฒนา
ระหวางวันที่ ๓ – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิตะกู เมืองสกาย
ประเทศสหภาพเมียนมาร การเดินทางไปรวมประชุมครัง้ นีค้ ณะผเู ขียนไดมโี อกาสสัมผัสกลิน่ ไอ
ของความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาของผคู นในประเทศสหภาพเมียนมาร โดยเฉพาะ คานิยม
ของการบวชกุลบุตร กุลธิดา เพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนนาน
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ภาพของผหู ญิงชาวเมียนมาร ในชุดแปลกตาสำหรับชาวตางประเทศ นงุ หมดวยเสือ้ ผา
๓ สี คือผานงุ สีคล้ำ เสือ้ สีขาว และหมดวยสีชมพู อีกชัน้ หนึง่ ปลงผม แตไมโกนคิว้ ทูนถาด
บนศีรษะถือภาชนะรูปรางคลายกระโถน สงเสียงบอกบุญใหพร เพือ่ ขอรับบริจาคอาหารแหงตาม
ถนนหนทาง ตลาด และบานของประชาชนทัว่ ไป ทำใหสะดุดตาเปนอยางมาก ทราบวาผทู แี่ ตง
ชุดดังกลาว คือ ชี หรือ แมชี นักบวชในพระพุทธศาสนา ซึง่ ทางเมียนมารเรียกวา ตีละฉิน่
(thi – la – shin) หรือ เม ตีละฉิน่ (ma – thi – la – shin)
สิง่ ทีท่ ำใหนา ฉงนมากกวานัน้ คณะผเู ขียนไดพบเห็น ชี หรือตีละฉิน่ ตัวนอย ๆ หลาย
รูปในหลายทีห่ ลายแหง บางรูปอายุอยใู นวัยประมาณ ๓ – ๔ ขวบ ยิง่ ทำใหคณะผเู ขียนใหความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาหาขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ ง ตีละฉิน่ มากขึน้ จึงเปนทีม่ าของการเขียนบทความชิน้ นี้

ชี หรือ ตีละฉิน่ หลากหลายวัย ทีเ่ มืองสกาย
ประเทศสหภาพเมียนมาร
R ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์

คณะผเู ขียนไดคน หาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทัง้ ในประเทศสหภาพเมียนมาร โดย
การสืบเสาะหาขอมูลจากสำนักชี (จาว) ตาง ๆ สอบถามสัมภาษณจากพระภิกษุ และชีในเมือง
สกายหลายรูป สืบคนขอมูลจากเอกสารตางๆ และสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต ตลอดจนสอบ
ทานขอมูลทีไ่ ดกบั พระภิกษุชาวเมียนมารทศี่ กึ ษาอยใู นประเทศไทย โดยหวังวาขอมูลทีไ่ ดมาจะเปน
พืน้ ฐานนำไปสคู วามเขาใจเงือ่ นไขทางสังคมเมียนมารและวิถชี วี ติ ของชี อันจะนำไปสคู วามสนใจ
ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสังคมไทยในโอกาสตอไป
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การเดินทางเก็บขอมูลเกีย่ วกับ ตีละฉิน่ ในเมืองสกาย
ใชรถมาเปนพาหนะ และมีไกดสาวชาวไทยใหญเปน
ลาม
R ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์
บุญหนา จิมานัง

ผลจากการศึกษา คณะผเู ขียนขอนำเสนอเปนบทความ เรือ่ ง ตีละฉิน่ : ชีแหงเมือง
สกาย ประเทศสหภาพเมียนมาร ดังตอไปนี้

⌫  ⌫ ⌫

ในบทความ “แมชใี นสังคมพมา” ของศูนยพมาศึกษา ไดกลาวถึง คำเรียก และความ
หมาย ของชี หรือตีละฉิน่ ไว สรุปไดวา ในประเทศสหภาพเมียนมาร มีคำเรียก ชี หรือ แมชี วา
ตีละฉิน่ หมายถึง “ผทู รงศีล” คำนีเ้ ปนคำประสม ประกอบดวยศัพทบาลีวา สีละ คือ ศีล กับศัพท
เมียนมารคำวา ฉิน่ หมายถึง “ผคู รอง,ผทู รง” นอกจากนัน้ ชี ยังมีคำเรียกอืน่ ไดอกี อาทิ แมตีละ
แปลตามศัพทไดวา “แมศลี ”; พวาตีละ แปลวา “แมเฒาศีล”; แมตูดอ หรือ ตูดอ มะ แปลวา”
หญิงผทู รงศีล” สำหรับคำวาแมตูดอ นัน้ มักใชคกู บั คำวา โพตดู อ หมายถึงชายถือศีลนงุ หมขาว
แบบเดียวกับปะขาว สวนคำตูดอ มะนัน้ นิยมใชในหมชู าวเมียนมารทรี่ ฐั อาระกัน(ยะไข)๔
๔

พงศกร เบ็ญจขันธ. แมชใี นสังคมพมา. สืบคนใน http://gotoknow.org/blog/mscb/๑๕๕๐๒
๑๗/๐๓/๒๕๕๒
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วัดชีในสหภาพเมียนมาร จะอยภู ายใตการดูแลของเถรสมาคมหรือคณะสังฆะมหา
นายกะ วัดชีมรี ปู แบบเปน ๒ ลักษณะ ลักษณะหนึง่ เปนวัดเอกเทศ มีการปกครองโดยชีดว ย
กันเอง อีกลักษณะหนึง่ เปนวัดทีอ่ ยภู ายใตการดูแลของวัดสงฆ แตทพี่ บเห็นสวนมากจะเปนวัด
ชีในแบบแรก การปกครองของชีนนั้ จะมีคณะกรรมการทีเ่ ปนแมชโี ดยเฉพาะ ทัง้ ในระดับประเทศ
รัฐ ภาค และอำเภอ สำนักชีในเมียนมาร ถือเปนวัดเชนเดียวกับวัดของสงฆ มีเจาอาวาสเปนผู
ปกครอง เรียกวา อาจารยใหญ หรือ ซยาจี ตางจากเจาอาวาสของฝายสงฆ ซึง่ จะเรียกวาพระ
อาจารย หรือ ซยาดอ ศูนยกลางวัดชีในประเทศเมียนมารทใี่ หญทสี่ ดุ อยู ณ เนินเขาสะกาย (Sagaing
Hills) ริมฝง แมน้ำอิระวดี ตรงขามเมืองอมรปุระใกลเมืองมัณฑะเลย บนดอยแหงนีม้ วี ดั ชีเปนจำนวน
หลายรอยวัด มีจำนวนชีหลายพันรูป เนินเขาสะกายจึงเปรียบดุจหมบู า นแมชขี องเมียนมาร
วัดชีมคี ำเรียกเชนเดียวกับวัดของฝายสงฆ คือใชคำวา จาว เหมือนกัน ซึง่ กินความได
ทัง้ วัดและโรงเรียน และมักเรียกวัดชีเต็มๆวา ตีละฉิน่ จาว แปลวา “วัดชี” และยังมีคำเรียกแบบ
สำนักชีวา จาวไต แปลตามศัพทวา “ตึกวัด” หรือ “ตึกโรงเรียน” หรืออาจเรียกวา ซาตีง่ ไต แปล
วา “ตึกเรียนหนังสือ” ซึง่ ก็คอื โรงเรียนนัน่ เอง นอกจากนีอ้ าจเรียกสำนักชีไดอกี วา ตีละฉิน่ ซยะ
เฉพาะคำวา ซยะ นัน้ จะหมายถึง “ศาลาทีพ่ กั พิง” แตถา เปนพืน้ ทีเ่ ขาสะกาย นิยมเรียกวัดชีวา
ฉอง คำนีม้ คี วามหมายได ๒ นัย นัยหนึง่ แปลวา “วิเวกสถาน” อีกนัยหนึง่ แปลวา “ซอกเขา” ก็ได
ศัพทนสี้ นั นิษฐานวามีทมี่ าตามนัยวาซอกเขา กอนกินความรวมถึงทีว่ เิ วก เพราะวัดชีบนเขาสะกาย
นั้น จะตั้งเรนอยูในหลืบเขาเปนสวนใหญ ดวยเปนที่สงบเย็นอยูกลางแมกไม เหมาะแกการ
ปฏิบตั ธิ รรม กลาวกันวาวัดชีซงึ่ มีเนืองแนนบนเขาสะกายนัน้ ยามเมือ่ ตองการพืน้ ทีเ่ พิม่ เพือ่ ขยาย
วัด จำตองปรับซอกเขาใหเปนลานกวาง กอนทีจ่ ะปลูกสรางตัวอาคาร ดวยเหตุนี้ สหภาพเมียนมาร
จึงมีโวหารสำหรับการสรางวัดชีทเี่ ขาสะกายไววา ตัดดอย ขยายวัด จึงถือเปนเอกลักษณหนึง่ ของ
วัดชีแหงเขาสะกายนัน้ เห็นไดวา ศัพททใี่ ชสำหรับเรียกวัดชีในภาษาเมียนมารนนั้ มีแตกตางถึง ๓
นัย คือเปนไดทงั้ สำนักเรียน ทีพ่ กั พิง และวิเวกสถาน ชวยบงใหรบู ทบาทหนาทีข่ องวัดชีไดอยาง
ชัดเจน

⌫⌫⌫

ในบทความเรือ่ ง “แมชใี นสังคมพมา” ทีอ่ า งถึงนัน้ ไดกลาวถึงความเปนมาของการบวช
ในสังคมพุทธของประเทศเมียนมารไวอยางนาสนใจวา ผหู ญิงเมียนมารนา จะมีโอกาสถือบวชได
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เชนเดียวกับชายมาแตยคุ แรกๆ โดยศาสตราจารยลชู (G.H.Luce) เอยถึงสังคมชาวพยูในเมียนมาร
ตามทีก่ ลาวในบันทึกของจีนยุคราชวงศถงั โบราณ เมือ่ ศตวรรษที่ ๙ ความวา “เมือ่ ยางถึงวัย ๗
ขวบ เด็กทัง้ ชายหญิงจะปลงผมและพำนักอยใู นวัด เพือ่ ใชชวี ติ อยภู ายใตรม กาสาวพัสตร ตอเมือ่
อายุถงึ วัย ๒๐ ป หากไมอาจมีสขุ อยใู นแนวทางนัน้ ได ก็จะสึกจากสมณเพศ ปลอยผมยาวคืนสู
ภาวะสามัญชนดังเดิม” จากขอเขียนของศาสตราจารยลชู ดังกลาวนัน้ กลาวถึงพระภิกษุชาว
เมียนมาร ชือ่ ยะเวทูน ผแู ตงหนังสือ “ประวัตภิ กิ ขุณแี ละแมช”ี ตีพมิ พครัง้ แรกในป ค.ศ. ๑๙๖๕
ไดสนั นิษฐานวา ชีในสังคมเมียนมารนา จะกำเนิดมาแตยคุ สมัยศรีเกษตรของชาวพยูเปนอยางชา
และผหู ญิงเมียนมารคงนิยมบวชชีสบื เนือ่ งเรือ่ ยมาถึงสมัยพุกาม อังวะ คองบอง จวบจนถึงปจจุบนั
อยางไรก็ตามในประวัตศิ าสตรเมียนมาร ไดปรากฏมีชที ปี่ ระกอบคุณความดีเปนทีน่ บั ถือ
ของพุทธศาสนิกชนเชนกัน ชีทมี่ ชี อื่ ทานหนึง่ คือ ซยากีง มีชวี ติ อยใู นสมัยของพระเจามินดง
พระองคใหความเคารพศรัทธาตอชีทานนี้ยิ่งนัก ถึงขนาดนิมนตมาพำนักในวังหลวง เพื่อให
การอบรมสั่งสอนเจานายฝายใน ในสมัยนั้นชีเมียนมารมีประวัติโดดเดนที่สุด ตอมาในสมัย
อาณานิคม จำนวนชีดจู ะนอยลงกวาเดิม จนหลังไดรบั เอกราชกลับปรากฏวามีจำนวนชีเพิม่ ขึน้
มาเปนลำดับ
จากขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๓๖ รายงานวาประเทศเมียนมารมชี จี ำนวนถึง ๒๒,๙๙๗ รูป
เชือ่ วาในปจจุบนั จำนวนชีในประเทศเมียนมารนา จะมีจำนวนเพิม่ ขึน้ จากขอมูลทีร่ ะบุไวในปทอี่ า ง
ถึง และนาจะเปนขอสังเกตวา การเพิม่ ขึน้ ของจำนวนชีในปจจุบนั นัน้ มิไดเพิม่ เพียงปริมาณ แต
ยังมีคณ
ุ ภาพสูงกวาในอดีต ดังพบวามีชหี ลายรูปทีเ่ รียนธรรมชัน้ สูง และบางรูปแตงตำราไดไมดอ ย
ไปกวาพระ อยางไรก็ตามชีจะไมไดรบั โอกาสสอบทองพระไตรปฎก ซึง่ กำหนดไวเฉพาะฝายสงฆ
ตีละฉิน่ รูปนีช้ อื่ Ma-Tejavati เปนตัวอยางหนึง่ ของชีทเี่ รียกไดวา
มีคุณภาพ เธอมีอายุ ๒๔ ป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาคณิตศาสตร มาบวชเปนชีดวยความตองการที่จะศึกษาตาม
หลักสูตร ธรรมาจริยะ และตั้งใจจะเปนครูสอนในจาวใหความรู
แกชรี นุ นองโดยไมหวังสิง่ ตอบแทนใดๆ เธอมีปณิธานวาจะบวชเปน
ชีตลอดชีวิต
R ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์
๕

พงศกร เบญจขันธ. แหลงเดียวกัน.
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สวนตีละฉิน่ รูปนีอ้ ายุเทากัน เธอชือ่
Ma- Sutajari กอนบวชเปนชีกส็ ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ

เทานัน้
ธรรมเนียมการบวชชีของชาวเมียนมารนนั้ หากเปนเด็กหญิง มักจะบวชพรอมกับการบวช
เณร และการบวชชีมกั จะทำควบคไู ปกับพิธเี จาะหู โดยแตงตัวใหสวยงามดุจเจาหญิง มีการแห
แหน พาไปไหวพระเจดีย จากนัน้ จึงพามาทำพิธที วี่ ดั มีใหพระสงฆเปนผบู วชให หากตองเจาะหู
ดวย ก็ตอ งทำพิธกี อ นปลงผม โดยไมตอ งโกนคิว้ หลังจากครองผา ชีจะเขารับศีลจากพระสงฆ
แลวจึงไปจำอยทู จี่ า วหรือสำนักชี สวนอายุบวชนัน้ มักอยใู นวัย ๗-๘ ขวบ ดวยสามารถชวยตนเอง
ได และเหมาะจะเรียนรธู รรมะขัน้ พืน้ ฐาน เด็กบางคนถูกพอแมจบั บวชชีตงั้ แตอายุนอ ยๆ ดวย
วัยเพียง ๓-๔ ขวบ แตจะเปนการบวชเพียงเพือ่ หวังกุศล และจะบวชในระยะสัน้ ๆ ๓-๗ วัน บาง
รายพอโกนหัวแตงชุดชี เขาพิธบี วช พอแมกพ็ ากลับไปนอนบาน ไมจำเปนตองถือถึงศีล ๘ อนุโลม

การบวชชีจะขึน้ อยกู บั ฐานะ หากเปนชาวบานทีม่ ฐี านะยากจน หวังพึง่
สำนักชีเปนทีเ่ ลาเรียนและยังชีพ จะจัดพิธบี วชกันอยางเรียบงาย ไม
ตองแตงชุดเปนเจาหญิง ไมนำพาตอพิธรี ตี อง และยืดหยนุ ตามความ
จำเปน แตถา เปนครอบครัวผมู อี นั จะกิน หรือทีพ่ อจะชวยตนเองไดมกั
จัด งานบวชใหกั บ บุ ต รสาวพร อ มไปกับ บุต รชาย มี ก ารจัด พิ ธีแ ละ
กิจกรรมบันเทิงทีส่ นิ้ เปลืองคาใชจา ยสูงบางงานมีการฉลองดวยดนตรี
ปพ าทย ทีเ่ รียกวา ซายวาย และทำบุญเลีย้ งพระและชีทงั้ วัดพรอมกับ
เชิญญาติมิตรมารวมงานกันถวนหนา ถือวาไดทั้งกุศลและเปนหนา
เปนตาใหแกเจาภาพ
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ใหถอื เพียงศีล ๕ เทานัน้ นับเปนการบวชชีพอเปนพิธี
การบวชครองเพศชีในสังคมเมียนมาร มีทงั้ การบวชชัว่ คราว บวชนาน และบวชตลอด
ชีวติ การบวชชัว่ คราวนัน้ มักเปนการบวชเพือ่ บุญกุศล บวชแกบน หรือบวชปฏิบตั ธิ รรมตามโอกาส
ทีค่ รองเพศชีอยนู านจะบวชเพือ่ ศึกษาหาความรู หรือไมกบ็ วชเพราะหนีปญ
 หาชีวติ ชีทบี่ วชเพียง
ชัว่ คราวจะเรียกวา ดุลลฺ ภะ-ตีละฉิน่ สวนการบวชนานตลอดชีวติ นัน้ โดยมากสืบเนือ่ งมาจากกลมุ
ผบู วชชัว่ คราวและกลมุ ผบู วชนานนัน่ เอง หญิงเมียนมารมกั บวชชีดว ยศรัทธาในแนวทางพุทธ
ศาสนา และมีจำนวนไมนอ ยเชนกันทีบ่ วชดวยหวังพึง่ พุทธศาสนาเปนทางออกแกชวี ติ แตไมวา
จะบวชชวงสัน้ ยาวนาน หรือจะบวชดวยเหตุผลใดก็ตาม ชาวพุทธเมียนมารจะใหความเคารพ
ตอชี หากเปนชีมวี ฒ
ุ หิ รือสูงวัยจะตองเรียก ซยาจี แปลวา “ครูใหญ” และเรียกชีวยั เด็กวัยสาววา
ซยาเล แปลวา “ครูนอ ย” คำวา ซยา แปลวา “ครู” และเวลาพูดกับชีจะตองกลาวลงทายอยาง
สุภาพดวยคำวา “พะยา” เทียบไดกบั “เจาคะ” หรือ “ขอรับ” ดุจเดียวกับพูดกับพระสงฆ ทัง้ นี้
เพราะสังคมเมียนมารถอื วาชีเปนผทู รงศีลและมีความรดู า นพุทธศาสนา ชวยสืบพระศาสนา อีก
ทัง้ เห็นวาชีมหี นาทีใ่ นการอบรมสัง่ สอน โดยอยปู ระจำสำนักซึง่ เปนเสมือนโรงเรียน ชีในเมียนมาร
จึงไดรบั การยกยองเชนเดียวกับสงฆ
ในการครองชีวติ ชีในเมียนมารนนั้ จะไมสะสมสิง่ ของเครือ่ งใชมากเกินความจำเปน ของ
ใชสว นตัวของชีนอกจากผาครองกาย ๖ ชิน้ แลว จะมีของใชอกี ๖ อยาง ไดแก มีดโกน รม รองเทา
หีบ สรอยประคำ และถาดรับอาหาร ปจจัยจำเปนดังกลาว แมดไู มมากนัก แตการบวชชีสำหรับ
ชาวเมียนมารทมี่ ฐี านะยากจน ของใชเหลานัน้ กลับเปนสิง่ ทีเ่ หลือวิสยั จึงตองอาศัยศรัทธาจากผู
อืน่ เกือ้ หนุน หรือหยิบยืมกันเองในหมเู พือ่ นชีดว ยกัน
ในดานการศึกษาตามสำนักชีนนั้ ชีจะมีบทบาทในดานการสัง่ สอนธรรม การอบรมบม
นิสยั และการสังคมสงเคราะห ชัน้ เรียนสำหรับชีจะเริม่ ตัง้ แตระดับชัน้ ประถม ทีเ่ รียกวา มูละตัน
จนถึงชัน้ มัธยม ทีเ่ รียกวา อะจีตนั บางสำนักเปดสอนในระดับธรรมาจริยะ เปนชัน้ เรียนสำหรับ
ผสู อน ทีเ่ รียกวา ระดับสาชะตัน ทีจ่ ริงจำนวนชีทจี่ บถึงชัน้ ธรรมาจริยะนัน้ มีไมมากนักเมือ่ เทียบ
กับฝายสงฆ วัดชีจงึ มีชสี ำหรับสอนในระดับสูงคอนขางนอย จึงมักตองอาศัยเรียนกับวัดของสงฆ
ทีอ่ ยใู กลๆ มีนอ ยวัดทีส่ ามารถเปดสอนจนถึงระดับสูงไดโดยไมตอ งพึง่ สงฆ ในการอบรมบมนิสยั
นัน้ จะมงุ สอนในดานงานบานงานเรือน อาทิ การปรุงอาหาร การจัดหิง้ บูชาพระ และกิรยิ ามารยาท
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ในดานการสังคมสงเคราะหนนั้ ชีเมียนมารไดพฒ
ั นารูปแบบมานับแตเมือ่ ประเทศสห
ภาพเมียนมารไดรบั เอกราช บางวัดรับดูแลคนชราและคนพิการ บางวัดรับเด็กกำพราและเด็กยาก
จนมาบวชเรียน โดยเฉพาะเด็กชาวเขาหรือชนกลมุ นอยตางภาษา เชน ปะหลอง มอญ ไทใหญ
กะเหรีย่ ง วา คะฉิน่ และฉิน่ กลาววารูปแบบนีม้ ขี นึ้ เพือ่ ปองกันมิใหกลมุ ชนเหลานัน้ เปลีย่ นไป
นับถือศาสนาคริสต
อยางไรก็ตามเทาทีส่ งั เกต จะพบวาสภาพความเปนอยขู องชีดจู ะไมสขุ สบายอยางพระ
สงฆและสามเณร ชีมกั จะมีความเปนอยทู อี่ ตั คัด โอกาสในลาภสักการะจะมีนอ ยกวาสงฆ ชีมกั
จะออกรับบริจาคสัปดาหละ ๒ ครัง้ ของทีไ่ ดรบั มักเปนขาวสารและเงิน ไมมกี ารถวายเครือ่ งคาว
หวาน อีกทัง้ ชีมกั ตองจัดหากับขาวเอง โดยจับกลมุ ทำอาหารแบงปนกันในวัด เวนแตวดั ชีทไี่ ด
ผศู รัทธาทีม่ ฐี านะใหการอุปถัมภ จึงจะอยดู กี นิ ดี ชีไมเพียงแตตอ งจัดหาอาหารเองเทานัน้ ชียงั ตอง
คอยเตรียมอาหารถวายพระเปนครัง้ คราว เพราะถือเปนการทำบุญกุศลเชนเดียวกับฆราวาส
ในดานปจจัยทีท่ ำใหผหู ญิงเมียนมารเขาบวชเปนชีนนั้ มีหลายประการ หญิงเมียนมารที่
พบกับปญหาชีวติ เชน ยากจน กำพราพอแม ไรทพี่ งึ่ พิง ผิดหวังในชีวติ อาจหาทางออกดวยการ
บวชชี มักจะเปนเด็กจากชนบท หรือชนกลมุ นอยเผาตางๆ และมีไมนอ ยทีบ่ วชเพือ่ แกบน บาง
บวชเพราะพอแมบงั คับ โดยเฉพาะในชวงปดภาคเรียน หรือชวงสงกรานต ดวยพอแมปรารถนา
จะใหลกู ใกลชดิ พระศาสนา เรียนรธู รรมะและเปนคนมีระเบียบวินยั เด็กบางคนเต็มใจบวชเพราะ
เห็นแบบอยางอยบู อ ย เห็นการเอาใจจากผใู หญ และแมแตเครือ่ งแตงตัวสวยงามกอนบวชก็เปน
แรงจูงใจอยางหนึง่ ไดเชนกัน ถึงแมชเี มียนมารจะมีฐานะทางสังคมไมต่ำตอยนัก แตพอ แมทมี่ ฐี านะ
ดีมกั ไมนยิ มใหลกู สาวบวชชีเพือ่ หลีกหนีชวี ติ ฆราวาส สวนมากจะยอมใหบวชเพียงชัว่ คราวเพือ่ หวัง
กุศล ศึกษาหาความรู หรือเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม เวนแตจะมีจติ มงุ มัน่ จริงๆ ก็อาจบวชชีไปตลอดชีวติ
เชนกรณีของ Ma-Tejavati ทีม่ คี วามมงุ มัน่ ในการบวชเปนตีละฉิน่ จนตลอดชีวติ
นอกเหนือจากการบวชชีดว ยศรัทธา หรือดวยความจำเปนดังกลาวมาแลว ในอดีตมีหญิง
ชาวเมียนมารบวชชีเพราะหนีภยั สงคราม และเลีย่ งราชภัย ดังมีบนั ทึกไววา นางสลิน่ สุพยา
ราชธิดาของพระเจามินดง ผกู นิ ตำแหนงตะบีงดาย มีฐานะวาทีอ่ คั รมเหสีของกษัตริยอ งคถดั ไป ซึง่
คือพระเจาธีบอหรือสีปอ แตดว ยนางเกรงอำนาจของพระนางอะเลนันดอ กับ นางสุพยาลัต นาง
สลิน่ สุพยาจึงออกบวชเปนชีจนชัว่ ชีวติ และในชวงสงคราม ผหู ญิงเมียนมารกไ็ ดอาศัยการบวช
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ชีเปนทีพ่ งึ่ หนีความอดอยากและความโหดรายจากภัยสงคราม
ชีวติ ชีนบั เปนทางเลือกหนึง่ สำหรับผหู ญิงเมียนมารผปู รารถนาพึง่ รมเงาแหงพระศาสนา
ในสังคมเมียนมารถอื วาชีเปนนักบวชทีต่ อ งอยปู ระจำสำนัก ครองชีวติ พนจากโลกียสุข ทัง้ นีอ้ าจ
จะดวยความศรัทธา เพือ่ การศึกษา หรือเพราะหนีปญ
 หาชีวติ ก็ตาม และแมวา ชีวติ ชีเมียนมารจะ
มิใชเปนหนทางทีส่ ะดวกสบายนัก ดวยชียงั จำตองดิน้ รนหาเลีย้ งชีพ และสังคมเมียนมารมไิ ดยอม
รับฐานะของชีเสมอกับพระสงฆ แตผหู ญิงเมียนมารกย็ งั นิยมบวชชีเพือ่ หนีปญ
 หาทางโลกเขาสวู ถิ ี
ทางอันสงบทีส่ งั คมอำนวยให และนับแตอดีตมา ชีเมียนมารแทบจะไมเคยเรียกรองสิง่ ใดเปนพิเศษ
จากสังคม นอกเหนือจากปจจัยยังชีพและทีพ่ กั พิง อีกทัง้ ไมเคยออกมาเรียกรองทางการเมืองจนเดน
ชัด

   ⌫
ชี หรือ ตีละฉิน่ สามารถพบเห็นไดทวั่ ไปในทุกเมืองของสหภาพเมียนมาร แต หากจะดู
หรือศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับ ชี หรือ ตีละฉิน่ แลวมีผแู นะนำวา ใหไปทีเ่ มืองสกาย(Sagaing) ซึง่
อยใู นเขตสกาย๖ (Sagaing divison) อันเปนเขตทีอ่ ยทู างตอนเหนือของเขตมัณฑะเลย (Mandalay
divison) หรือทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหภาพเมียนมาร เปนเขตทีใ่ หญทสี่ ดุ ในจำนวน
๗ เขต ตัง้ อยรู มิ ฝง แมน้ำอิระวดี ซึง่ กลาวกันวาในเมืองสกายนีเ้ องจะมีสำนักชีและชีเปนจำนวน
มากทีส่ ดุ ในประเทศเมียนมาร
จากขอมูลทีแ่ จงในรายงานของรัฐบาลเมียนมาร เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๖ ระบุวา มีจำนวน
ชีอยจู ำพรรษาในปนนั้ ๒๒,๙๙๗ รูป(ทัว่ ประเทศ)๗ แตหากจะดูจำนวนชีทอี่ ยจู ำพรรษาเฉพาะที่

๖

เมียนมารแบงเขตการปกครองเปน ๗ เขต (divison) และ ๗ รัฐ (State) คำวาเขตใชเรียก
พื้นที่บริเวณที่มีชาวเมียนมารอาศัยอยูอยางหนาแนน ไดแก เขตสะกาย (Sagaing) เขตแมกเว(Magway)
เขตพะโค(Bago) เขตมัณฑะเลย (Mandalay) เขตอิระวดี(Ayeyarwady) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi)
และเขตยางกงุ (Yangon) สวนคำวา รัฐ จะใชเรียกพืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ ปี ระชากรชนกลมุ นอยอาศัยอยู ไดแก รัฐ
คะฉิน่ (Kachin) รัฐชิน (Chin) รัฐคะยาห (Kayah) รัฐกะเหรีย่ ง(Kayin) รัฐมอญ (Mon) รัฐอะรากัน(ยะไข)
(Rakhine) และรัฐฉาน(Shan)
๗
พงศกร เบญจขันธ. แหลงเดียวกัน.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

106

เนินเขาสกายแลว พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสำนักชี หรือ จาว จำนวน ๖๐๐ จาว และมีชี เปน
จำนวนถึง ๕,๑๙๐ รูป๘
เมืองสกาย ประกอบดวยตำบล ๘ ตำบล เมืองสกายตัง้ อยบู นเนินและหุบเขาบนฝง ตะวัน
ตกของแมน้ำอิระวดี ขณะทีแ่ มน้ำอิระวดีไหลผานมัณฑะเลย ก็หกั เลีย้ วฉับพลัน โคงไปทางดาน
ทิศตะวันตก จึงเปนเหตุใหเมืองนีไ้ ดชอื่ วา Sagaing ซึง่ หมายถึงจุดเริม่ ตนของทางโคง
ในอดีต เมืองสกายเปนเมืองหลวงเกา ตัง้ ขึน้ โดย พระเจาอติน่ คยา ซอ หยนุ ในป พ.ศ.
๑๘๕๙ เมืองสกายถูกปกครองโดยกษัตริย ๗ พระองค คือ พระเจาอติน่ คยา พระเจาตาหยาพยา
พระเจาชเวตาวแตะ พระเจาจะสวา พระเจามินแยตอทแวะ พระเจาตาหยาพยา และพระเจา
มยีนปยันหะปเต
สกายเปนเมืองทีม่ พี นื้ ที่ ๙๓,๕๒๗ ตารางกิโลเมตร เปนสถานทีท่ มี่ คี วามพิเศษและสวย
งาม มีพทุ ธสถานทัง้ ทีเ่ ปนสถูป วิหาร วัด สำนักสงฆ สำนักชี และถ้ำตาง ๆ รวมแลวประมาณ
๑,๐๐๐ แหง บริเวณนีจ้ งึ เต็มไปดวยบันไดและทางเดินตัดไปตัดมาอยางไมมที สี่ นิ้ สุด ตามรายทาง
ลวนปกคลุมไปดวยตนไม มีหมอน้ำวางไวสำหรับผมู าทำบุญทีก่ ระหายน้ำ กุฏพิ ระและบานเรือน

Sagaing Hills เนินเขาใกลแมน้ำอิระวดี
มีสงิ่ กอสรางทีเ่ กีย่ วของกับพระพุทธศาสนา
ทัง้ วัด สำนักชี เจดีย สถูปมากมาย
R

๘

ภาพโดย บุญหนา จิมานัง

ขอมูลป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการบันทึกสถิตขิ องจาวเซ ยะ เต็ง กี (se –ya- se in -gi) ซึง่ เปนจาว
ทีใ่ หญทสี่ ดุ บนเนินเขาสกาย
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ราษฎรซอนตัวอยบู นเนินเขาและหุบเขา โบสถ วิหารใหญ ๆ และพระเจดียต งั้ อยบู นยอดเขาสอง
ประกายใหเห็นจากพืน้ แผนดิน
นอกจากศาสนสถานจำนวนมากเรียงรายบนเนินเขาสกาย ปจจุบนั เมืองสกายยังเปนที่
ตั้งของสถาบันการศึกษาพุทธศาสนานานาชาติสิตะกู (Sitagu International Buddhist
Academy) ซึง่ เปนศูนยกลางการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทระดับนานาชาติทมี่ ที งั้ พระภิกษุ สามเณร

สถาบันการศึกษาพุทธศาสนานานาชาติสติ ะกู (Sitagu International Buddhist Academy
R

ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์

และชี เลาเรียนวิชาการดานพุทธศาสนากันอยางลมุ ลึกและขะมักเขมน เปนแหลงผลิตพุทธศาสน
ทายาททีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงแหงหนึง่ ของโลก
ภาพชีวติ อันสะทอนกลิน่ ไอของเมืองแหงพระพุทธศาสนา ของเมืองสกายเริม่ จากยาม
เชาพระสงฆและเหลาสานุศษิ ยหลัง่ ไหลออกจากวัดไปบิณฑบาต ตอนกลางวันอันรอนอบอาวกลับ
มีเสียงระฆังและเสียงสวดมนตของพระสงฆดงั กระหึม่ กลบทุกสรรพสำเนียง จวบจนยามเย็นที่
ประดับประดาดวยความงามของแสงไฟในกรุงมัณฑะเลยสอ งประกายมาตามฝง แมน้ำอิระวดี ชาว
เมียนมารเปรียบเมืองสกายเปนเหมือนเชิงเขาพระสุเมรุอนั ลีล้ บั ทีน่ เี่ ต็มไปดวยเสียงสวดมนต เสียง
ฆอง เสียงระฆังดังกังวาล ผทู หี่ นีจากความวนุ วายอาจมาทีน่ ชี่ วั่ ระยะหนึง่ หรืออยชู วั่ ชีวติ เพือ่ ถือศีล
ภาวนา เนินเขาสกาย ดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิท์ พี่ ระสงฆและชีดำเนินชีวติ อยอู ยางสงบ มีสถูป เจดีย
สำนักสงฆและสำนักชีทมี่ ชี อื่ เสียงมากมาย ครอบครัวทีเ่ ครงครัดในพุทธศาสนาจะพาลูกชายมา
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บรรพชาเปนสามเณร และลูกสาวก็พามาบวชชี บนทองถนนจึงเต็มไปดวย พระสงฆ สามเณร
และชีเดินไปมาอยเู สมอ
เนินเขาสกาย (Sagaing Hills) เปนบริเวณทีร่ ม รืน่ สงบอยทู า มกลางแมกไมตามซอก
เขาเหมาะแกการปฏิบตั ธิ รรม สำนักชีทสี่ กายจึงนิยมเรียกอีกชือ่ หนึง่ วา จาว ซึง่ หมายถึง สถานทีท่ ี่
วิเวกสงบ หรืออาจหมายถึงซอกเขาก็ได ในแงประวัตศิ าสตร เนินเขาสกายเคยเปนทีพ่ ำนักของ
ซยากีง ตีละฉิน่ ทีม่ ชี วี ติ อยใู นสมัยของพระเจามินดง และเปนตีละฉิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียง เปนผอู บรม
ราชสำนักฝายใน ภายหลังทานซยากีง ไดยา ยมาตัง้ สำนักทีเ่ นินเขาสกาย และไดอบรมสัง่ สอน
ตีละฉิน่ หลายตอหลายรนุ
ชี หรือ ตีละฉิน่ ทีเ่ นินเขาสกาย ทีถ่ อื ศีล ๘ และเนนดานปริยตั ิ จะใชสบงสีสม เสือ้
คอกลมผาหนาสีชมพู ผาคลุมยาวสีชมพู ผาพาดบาสีน้ำตาลออน สวนตีละฉิน่ ทีถ่ อื ศีล ๑๐ ที่
เครงดานการปฏิบตั ิ และมีอายุพรรษาในการบวช ๕ – ๑๐ ปขนึ้ ไป ใชผา สีน้ำตาล โดยนงุ สบง
และใชผา พาดบาสีน้ำตาลเขมและสวมเสือ้ สีน้ำตาลออน ตีละฉิน่ สวนใหญในสกายจะเปนตีละ

สวนหนึง่ ของ ชี หรือตีละฉิน่ ในเมืองสกาย
ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในสหภาพเมียนมาร
R

ภาพโดย บุญหนา จิมานัง
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ฉิน่ ทีถ่ อื ศีล ๘ ใชสชี มพู นอกจากเครือ่ งแตงกายชุดชีแลว ตีละฉิน่ แตละคนจะมีเครือ่ งบริขารที่
จำเปน เชน รองเทาแตะ มีดโกน รม หีบ ประคำ และถาดรับอาหาร
จาวทีใ่ หญทสี่ ดุ ในสกาย ชือ่ เซ ยะ เต็ง กี (se- ya -sein -gi) มีตลี ะฉิน่ ๑๕๐ รูป เจา
อาวาส หรือ จาวโอจี อายุ ๙๐ ป มีตลี ะฉิน่ อาวุโสจำนวน ๓๐ รูป เปดสำนักมาแลว ๕๑ ป ตีละ
ฉิน่ สวนใหญอายุ ประมาณ ๒๐ ป อายุนอ ยทีส่ ดุ ๙ ป ถือเปนสำนักชีทดี่ แู ลสำนักชีอนื่ ๆ ในเมือง

บนซาย : จาว เซ ยะ เต็ง กี (se- ya –sein –gi)
ซึง่ เปนจาวทีใ่ หญทสี่ ดุ บนเนินเขาสกาย
บนขวา : ซยาจีโอยี เจาสำนักชี se- ya -sein –gi
ลางซาย : จาวเล็ก ๆ อีกจาวหนึง่ บนเนินเขาสกาย
R

ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์ และ
ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

สกายดวย นอกจากนัน้ ในสกายยังมีจา วขนาดตาง ๆ โดยมีจา วขนาดใหญจำนวน ๗ จาว นอก
นัน้ เปนจาวขนาดกลางและจาวขนาดเล็กซึง่ บางแหงมีตลี ะฉิน่ ๑๐ – ๑๕ รูปก็มี

⌫ ⌫ 
การใชชวี ติ ของตีละฉิน่ ในจาวทีเ่ นินเขาสกาย มีบรรทัดฐานวางไวเพือ่ เปนแบบแผน
ในการปฏิบตั ริ ว มกันโดยมีเจาอาวาสเปนผปู กครองสูงสุด มีชอี าวุโสทำหนาทีใ่ นการสอนและดูแล
อีกชัน้ หนึง่ และชีทกุ คนจะไดรบั การจัดสรรหนาทีแ่ ละแบงงานกันทำ โดยการแบงหนาทีจ่ ะขึน้ อยู
กับระดับการศึกษาของตีละฉิน่ แตละคนดวย โดยทัว่ ไปกิจวัตรประจำวันของตีละฉิน่ จะเปนดังนี้
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๐๓.๓๐

๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐
๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐
๑๙.๓๐ – ๒๒.๐๐

- ตืน่ นอน/กิจวัตรประจำวัน
- สวดมนต
- กวาดถูทำความสะอาดจาว /ทำอาหาร
ใสบาตรพระภิกษุ
รับประทานอาหารเชา
ทำความสะอาดโดยรอบจาว
เรียนหนังสือ
เตรียมอาหาร/อาบน้ำ
รับประทานอาหารเพล
นอนพัก
เรียนหนังสือ
เตรียมอาหารสำหรับวันใหม/เตรียมอาหารใสบาตร/
รดน้ำตนไม/ทำงานตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
สวดมนต
ทบทวนแบบเรียน/เขานอน

กิจวัตรประจำวันของตีละฉิน่
R

ภาพโดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ์ และ
บุญหนา จิมานัง
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⌫
จากการสัมภาษณตลี ะฉิน่ ในสำนักชี เซ ยะ เต็ง กี และ อุรสุ ะมักโกตะยะเชา พบวา
ตีละฉิน่ จะมีกจิ วัตรประจำวันทีค่ ลายกัน ชีวติ ประจำวันสวนใหญของตีละฉิน่ จะเปนไปเพือ่ การศึกษา
ธรรมะ โดยใชเวลาศึกษาประมาณวันละ ๖ ชัว่ โมง นอกเหนือจากนัน้ ยังใชเวลาทีเ่ หลือทบทวน
บทเรียน ภาพตีละฉิน่ นัง่ ทองหนังสือตามมุมตาง ๆ จึงเปนภาพทีพ่ บไดเปนประจำในจาว จาก
ปรากฏการณตลี ะฉิน่ มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียนธรรมะกันเปนอันมากนัน้ นอกจากเหตุผล
ทีต่ อ งการศึกษาธรรมะแลว ยังมีจดุ มงุ หมายทีค่ อ นขางชัดเจนในการเรียนถึงขัน้ ธรรมาจริยะ และ
ปรารถนาจะกลับมาสอนตีละฉิน่ รนุ นองตอไป
ในสำนักชี เซ ยะ เต็ง กี มีตลี ะฉิน่ ทีก่ ำลังศึกษา ชัน้ ตน คือ
ปฐมแหง จำนวน ๒๐ คน (อายุระหวาง ๑๐ –๑๕ ป)
ปฐมลัต จำนวน ๒๕ คน (อายุระหวาง ๑๕ – ๒๐ ป)
ปฐมจี จำนวน ๒๐ คน (อายุ ๒๐ ปขนึ้ ไป)
ศึกษาระดับธรรมาจริยะ จำนวน ๖๐ คน (อายุ ๒๕ ปขนึ้ ไป)
การเรียนการสอนจะจัดขึน้ ในแตละจาว สวนใหญใชวธิ กี ารอาน อธิบายและการตัง้ คำถาม
การทีต่ ลี ะฉิน่ มงุ มัน่ ศึกษาเลาเรียนโดยมีเปาหมายในการกลับมาเปนครูสอนในอนาคต จึงทำใหมอง
ไดวา นอกจากการยอมรับทางสังคมตอสถานภาพของตีละฉิน่ ทีไ่ ดรบั การศึกษาสูงแลว วิธคี ดิ เชน
นีย้ งั มีผลสำคัญอยางยิง่ ตอการสืบตอพระพุทธศาสนา และเพิม่ พืน้ ทีท่ างสังคมของผหู ญิงในสังคม
อีกดวย

หนังสือเรียน บรรยากาศการเรียนและ
การทองหนังสือของตีละฉิน่ ในจาวตาง ๆ
R
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กิจวัตรเกีย่ วกับการจัดการอาหารของตีละฉิน่ ในจาวสะทอนใหเห็นภาพชีวติ ตีละฉิน่ ที่
สัมพันธกบั สังคมภายนอกและสังคมสังฆะ เริม่ จากคำถามทีว่ า อาหารทีใ่ ชเลีย้ งดูตลี ะฉิน่ และอาหาร
สำหรับใสบาตรสำหรับพระภิกษุไดมาอยางไร
ปกติตลี ะฉิน่ จะไมรบั อาหารปรุงสำเร็จทีม่ ผี นู ำมาถวาย แตจะจัดหาอาหารเอง สำหรับ
ตีละฉิน่ ทีอ่ อกรับบริจาคมักรับเปนขาวสารอาหารแหงและเงินจากครัวเรือนทีต่ อ งการบริจาค การ
ออกรับบริจาคขึน้ อยกู บั กฎเกณฑทแี่ ตละจาวกำหนด เชน สำนัก เซ ยะ เต็ง กี กำหนดออกรับ
บริจาคปละ ๒ ครัง้ คือชวงเดือนพฤศจิกายนและมีนาคม สวนสำนัก อุรสุ ะมักโกตะยะเชา ออก
รับบริจาคสัปดาหละ ๒ วัน ในลักษณะเชนนี้ ตีละฉิน่ และจาว มีความสัมพันธในเชิงพึง่ พากับ
สังคมภายนอก อาหารแหงทีไ่ ดรบั มา จะถูกนำมาเก็บไวเพือ่ เปนอาหารสำหรับสมาชิกในจาว และ
จัดทำเปนอาหารสำหรับพระภิกษุดว ย จาวตางๆ มีหนาทีใ่ นการสนับสนุนดานอาหารแกพระภิกษุ
สงฆ โดยการบิณฑบาตถวายอาหารแกพระภิกษุ และขณะเดียวกันพระภิกษุจะมีหนาทีส่ นับสนุน
ดานการศึกษาแกตลี ะฉิน่ เปนความสัมพันธทเี่ อือ้ ประโยชนตอ กัน และสงผลตอการสืบตอพระพุทธ
ศาสนาอยางสำคัญ ในดานความสัมพันธกบั ครอบครัว ตีละฉิน่ ไมไดตดั ขาดจากครอบครัว สำนัก
ชี เซ ยะ เต็ง กี ดูแลตีละฉิน่ จำนวนมาก ปกติตลี ะฉิน่ แตละคนจะกลับบาน ปละ ๑–๒ ครัง้
และเนื่องจากสำนักชีจะไมมีคนมาทำบุญเหมือนวัดของภิกษุ ก็จะมีการเก็บเงินบริจาคจาก
ครอบครัวของตีละฉิน่ ๑,๐๐๐ จัด๊ ตอคนตอป นอกจากนัน้ จาวตาง ๆ ในสกายก็มคี วามสัมพันธ
เชิงพึง่ พาชวยเหลือซึง่ กันและกันในโอกาสตาง ๆ

  ⌫  
สังคมทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย หากตองการจะธำรงรักษาตนเองใหยงั่ ยืนยาวนาน ก็
จำเปนตองสรางสถาบันสังคมตาง ๆ ขึน้ มาทำหนาทีน่ านัปการ เชนสถาบันครอบครัว ศาสนา
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ สถาบันเหลานีจ้ ะชวยใหสงั คมดำเนินตอไปและดำรงอยไู ด
อยางไรก็ตาม ในสังคมแบบดัง้ เดิม (Traditional Society) สถาบันศาสนาจะเปนแกนกลางของ
ดุมลอทัง้ หมด สถาบันอืน่ ๆ ตองมาเกาะเกีย่ วเคลือ่ นไหวภายใตการอำนวยการของสถาบันศาสนา
ชีวติ ประจำวันของคนในสังคมจะตองดำเนินไปตามพิธกี รรม ขอหามและความเชือ่ แบบตาง ๆ แม
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แตระบบจิตใตสำนึกก็ยงั ผูกพันกับศาสนาและความเชือ่ ทีต่ นนับถือ แตเมือ่ สังคมวิวฒ
ั นาการมา
เปนสังคมสมัยใหม(สังคมทุนนิยม) (Modern Society) จุดแตกหักระหวางสังคมแบบดัง้ เดิมและ
สังคมสมัยใหมกค็ อื การเปลีย่ นแกนกลางของสังคมจากสถาบันศาสนามาเปนสถาบันเศรษฐกิจ
ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมก็คอื ศูนยกลางของสังคมก็จะเปลีย่ นจากวัดเปนศูนยการคา ผคู นมงุ หนาไป
สศู นู ยการคาลดการเขาวัด ทำกิจกรรมทางดานศาสนาลดลง สถาบันศาสนาลดความสำคัญ และ
มีบทบาทนอยลงกวาสถาบันอืน่ กระบวนการเปลีย่ นจาก โลกธรรม (Secred) มาสโู ลกียะ (Secular)
นี้ ทางสังคมวิทยาเรียกวา “กระบวนการทำใหเปนโลกฆราวาส” (Secularization)
หากใชแนวคิดนีเ้ พือ่ เปนกรอบในการมองสังคมเมียนมาร ก็จะพบวาเมียนมารมภี าพของ
สังคมดัง้ เดิมและสังคมสมัยใหมอยใู หเห็นในชีวติ ประจำวัน ในสวนทีเ่ ห็นเปนรูปธรรมคือ หากเรา
นัง่ รถไปตามถนนสายตาง ๆ มองไปขางทางจะเห็นบานเรือนทัง้ บานเรือนแบบเกาทีน่ ยิ มใชไมไผ
สานขัดแตะทำเปนฝาบาน บางหลังจะทาสีและบางทีก่ เ็ ปนสีธรรมชาติ แตกม็ ตี กึ รามทีส่ รางสมัย
ใหมใหเห็นสลับกันไป ยานพาหนะทีว่ งิ่ อยบู นทองถนน ก็มผี สมปนเประหวางรถยนตทงั้ เกาและ
ใหม รถมอเตอรไซด แตทมี่ ากทีส่ ดุ คือรถจักรยาน ออกไปนอกเมืองก็จะมีเกวียน และทีเ่ มืองสกาย
ก็มรี ถมาวิง่ ไปมาตามทองถนน กระแสโลกาภิวตั นในระบบทุนคืบคลานเขาสสู งั คมวิถพี ทุ ธของ
เมียนมาร ผานโฆษณาทางสือ่ ตาง ๆ ไมวา จะเปนโทรทัศน ทีเ่ มียนมารสามารถรับสัญญาณโทรทัศน
จากประเทศไทยไดทกุ ชอง รวมทัง้ UBC ปายขนาดใหญตามสีแ่ ยกและอาคารสูงในยางกงุ และ
มัณฑะเลยมพี รีเซนเตอรเปนนางแบบนายแบบยอดนิยม การแตงกายของชาวเมียนมารทนี่ บั วามี
เอกลักษณเปนทีท่ ราบกันดีวา ชาวเมียนมารนยิ มนงุ โสรงหรือลงจี บัดนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงเปนเครือ่ ง
แตงกายสมัยใหม แตอยางไรก็ตามเรายังสามารถพบเห็นผคู นทีแ่ ตงตัวดวยโสรงและผานงุ รวมทัง้
ทาหนาดวยทานาคาตามประเพณีของชาวเมียนมารอยเู ปนจำนวนมาก การสวมรองเทาแตะคีบ
ทีท่ ำดวยกำมะหยีท่ งั้ ชายและหญิง ยังคงเปนเอกลักษณทยี่ งั ไมหายไปจากวัฒนธรรมเมียนมาร
รวมทั้งผูคนถอดรองเทาในยามเขาสูพื้นที่ของวัดถือเปนธรรมเนียมที่แมแตคนตางชาติหรือ
นักทองเทีย่ วก็ปฏิเสธไมได เมือ่ เรายางเทาเขาไปในตลาดเมืองมัณฑะเลย ก็จะพบความหลากหลาย
ของสินคา ทัง้ ทีผ่ ลิตในประเทศและนอกประเทศ สินคาแหง สินคาสดปะปนกัน วางขายกลาง
แจงและใตอาคาร ดานใตอาคารสวนใหญเปนรานขายผา ทีว่ างขายกันอยางแออัดหนาแนน และ
ทีน่ า สังเกตคือ จะมีการใชไฟฟาอยางประหยัดและเปดเทาทีจ่ ำเปนขณะเดียวกันบนชัน้ สองของ

114

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

อาคารปรากฏศูนยการคาทีท่ นั สมัย มีบนั ไดเลือ่ น รานคาติดแอร รานตัดผมสำหรับวัยรนุ ราน
กาแฟ ฯลฯ ซึง่ เปนภาพทีด่ ตู รงกันขามกับตลาดดานลางอยางสิน้ เชิง อีกทัง้ ยังพบวามีศนู ยการคา
อีกหลายแหงกำลังผุดขึน้ มาทัว่ เมืองมัณฑะเลย
อยางไรก็ตาม บรรยากาศในเมืองสกายยังคงสภาพของความสงบเงียบ รัว้ กำแพงขาว
สองขางทางขนานกับแนวถนนทีเ่ ต็มไปดวยฝนุ มงุ หนาสสู ถาบันสิตะกู เบือ้ งหลังรัว้ สีขาวเหลานัน้
มีอาราม สำนักสงฆ สำนักชี แทรกตัวอยใู ตรม ไม พระภิกษุ สามเณร ชี เดินไปมาตามถนน
นาน ๆ จะมีรถมาและรถสามลอรับจางวิง่ สวนทางมา ดูราวกับวาสกายยังคงมีความเปนสังคม
ดัง้ เดิมอยไู มนอ ย พุทธศาสนายังคงอยกู ลางวงลอทีย่ ดึ โยงหมุนพากิจกรรมอืน่ ๆ เคลือ่ นผานไป
ในกระแสวิถีแหงพุทธะ หากวันหนึ่งวันใด สังคมภายนอกที่อยูไมไกลถูกกระแสโลกาภิวัตน
ทุนนิยมรุกเขาไปครอบงำจนถึงจุดแตกหักทีส่ ถาบันศาสนาไมไดเปนแกนหลักของสังคมอีกตอไป
สกายจะคงความเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาทีน่ า ชืน่ ชมแบบนีไ้ ดหรือไม? เปนคำถามทีร่ อคำตอบ
ดวยความหวงใยของคณะผเู ขียนบทความนี้
ทายสุดของบทความ คณะผเู ขียน ขอขอบพระคุณคณะผบู ริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย อธิการบดี พระศรี
คัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยวิชาการ
และ พระมหาสุทศั น ติสสฺ รวาที ผอู ำนวยการกองวิชาการ ทีไ่ ดใหโอกาสคณะผเู ขียนไดมโี อกาส
เดินทางไปรวมประชุมสัมมนาในครัง้ นี้ ทำใหมโี อกาสเก็บขอมูลนำมาเสนอเปนบทความทางวิชาการ
ในครัง้ นี้
นอกจากนัน้ คณะผเู ขียนขอขอบคุณนอง Hseng Kong, นอง Hseng Mon และ นอง
Ying Mo ทีไ่ ดทำหนาทีเ่ ปนทัง้ ไกดและลามใหแกคณะผเู ขียน จนไดขอ มูลเพียงพอในการเขียน
บทความนีท้ งั้ ๆ ทีม่ เี วลาคอนขางจำกัด
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