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Die Rezeption des Buddhismus im Mittelalter
การรับแนวคิดทางพุทธศาสนาเขามาในยุคกลางของยุโรป
พุทธศาสนาเริ่มเปนที่รับรูในยุโรป ในคริสตศตวรรษที่ 13 โดยเขามาสองชองทางคือ วรรณคดีสอนศาสนาคริสต
ทางหนึ่ง กับ จดหมายเหตุของนักเดินทางอีกทางหนึ่ง วรรณคดีที่เกิดจากการดัดแปลงปรุงแตงนั้นเกากวา และไมไดมี
รากฐานมาจากความรูที่ไดประสบมา ทั้งยังไมไดแสดงใหเห็นวาสิ่งที่แปลก คือสิ่งที่แตกตาง (เปนอีกอยางหนึ่ง : ผูแปล)
แตกลับไปยึดมาเปนของตน เรากําลังพูดถึงนิพนธหลายๆ เรื่องที่เกิดจาก การนําตํานานพุทธประวัติมาดัดแปลง ใหเปน
วรรณคดีหรือนิยายทางศาสนาคริสต ซึ่งเริ่มแพรมาจากนิพนธที่ชื่อวา ‚Bahlavariani’

ของพวกจอรเจี้ยน ในสมัย

คริสตศตวรรษที่ 7 และไปแพรหลายในนิพนธตางๆ ของยุโรปตะวันออกและตะวันตก ตอมา นิยายถวยจอกศักดิ์สิทธิ์จึงได
ปรากฏขึ้นในสมัยยุคกลางของยุโรป
หากเราจะหาความแตกตางระหวาง การรับเอาความคิดแบบพุทธเขามา โดยใชการหยั่งรูจาก สิ่งที่ไดพบเห็น
กับการรับเขามาในแบบที่นํามาปรุงแตงเพิ่มเติมนั้น ก็คงจะสรุปไดวา ขณะที่ นักเดินทางบันทึกเรื่องราวไปตามที่รูเห็น
ดวยหลักการแยกแยะไมนํามาปะปน กับเรื่อง และเลาถึงสิ่งที่แปลกวาเปนสิ่งที่ประหลาดนาพิศวง (ลักษณะเฉพาะตัว: ผู
แปล) สวนพวกนักแตงนิพนธ กลับนิยมใชหลักการ ผนวกเขามาในเรื่อง ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในลักษณะของ „การนํามาทํา
ใหเปนแบบคริสต“ นั่นเปนลักษณะโดยสังเขปในการแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
การแยกแยะออกไป และ การนํามาผนวกในเรื่อง มีหลักการอยูบนพื้นฐานของ ความแตกตางกับความคลายคลึง
ขณะที่ การแยกแยะออกไป ใหอภิสิทธิ์กับความแตกตางทางศาสนา มากกวาความคลายคลึง การนํามาผนวกในเรื่อง
กลับนําความแตกตาง(ที่มีลักษณะเฉพาะตัว: ผูแปล) ระหวางศาสนามาบั่นทอน ทําใหหมดคุณคา และถึงกับกําจัดใหสิ้น
ไปเมื่อตกอยูภายใตอํานาจของคริสตจักร
ความแตกตางของพุทธศาสนา กับ คริสตศาสนา โดยหลักใหญประการแรกก็คือ พื้นที่ทางเทวโลก แผนดินใน
พุทธศาสนาไมมีพระเจาผูยิ่งใหญเหนือธรรมชาติ ดังนั้นจึงไมมีแนวทางความคิด ในเรื่องการไดรับการอภัยบาปและไถบาป
จากพระเจา ในดานมานุษยะก็มีความแตกตางอยูดวยเชนกัน ตรงที่พุทธศาสนามุงไปที่การทําลายอัตตา การเขาสูนิพพาน
และมีเรื่องของการเดินทางของจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสัญลักษณแหงการดําเนินตอไปของการมีชีวิต (การไปเกิดใหม) สวนใน
เรื่องของความคลายคลึ งนั้ น ทั้งสองศาสนามีทัศนะตอโลกตรงกันวา โลกนี้มีแ ตกดับไมจีรัง ยั่ง ยืน และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในทางจรรยาบรรณก็มีเรื่องของ การตัดขาดจากโลกวัตถุและกามารมณ ดวยการตัดกิเลสตัณหาในทุกรูปแบบ
ดวยเหตุนี้เอง เหลาสาวกของทั้งสองศาสนาจึงมีรูปแบบการครองชีวิตที่คลายคลึงกัน ทั้งโยคีผูบําเพ็ญตบะ เฮอรมิตหรือ
นักพรตผูถือสันโดษในปา และคณะสงฆ นักบวช แมชี ผูถือศีลอยูในวัด
ขาพเจาตระหนักดีวาการนําพระธรรมแหงพุทธศาสนามาเรียบเรียงดวยถอยคําและความหมายในภาษาของโลก
แถบตะวันตก เปนเรื่องที่ยากยิ่ง ความหมายที่แทจริงอาจผิดเพี้ยนไปได ดวยการบรรยายครั้งนี้ เปนเพียงการอธิบายใหเกิด
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การรับรูหลักความคิดทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนขั้นแรกเทานั้น ไมใชการแสดงหลักธรรมทั้งหมด แตในอีกทางหนึ่ง พระสูตร
หลายเลมไดรับการชําระและปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น ชวยใหการเรียบเรียงภาษาและความหมายไมเปลาประโยชนไปเสีย
ตั้งแตตน เราอาจจะนําหนังสือพระธรรมในยุคกลางมาเปนแมแบบในการใชภาษาก็ได โดยเฉพาะ จากนิพนธของพระ
ครูเอ็กคารต แตเนื่องจากขาพเจาไมไดมีจุดประสงคที่จะนําศาสนาพุทธ มาตีแผถึงลักษณะเฉพาะตัวของศาสนา ขาพเจา
จึงตองยอมรับกับการอธิบายแบบ เอาแตใจความ อันที่จริง ขาพเจาเองก็ตกอยูในสถานะเดียวกับพวกผูเดินทางไปสอน
ศาสนา ในเรื่องของความเขาใจผิด อันเปนไปตามครรลองของระบบแหงศาสนา อันดับแรก ขาพเจาขอยกตัวอยางสาวก
นิกายฟรานซิสกัน ผูอุกอาจผูหนึ่ง ทานมีชื่อวา วิลเฮลม ฟอน รูบบรุค โดยในชวงค.ศ 1252 ถึง 1255 ทานไดเดินทางเขาไป
ในอณาจัก รมองโกล ซึ่ง เปน ดิน แดนของชนเผ า ทาร ท า (ชนเผ า แถบรั สเซี ยใต ยู เ ครน และไซบีเ รี ย ตะวั น ตก: ผูแ ปล)
จดหมายเหตุที่ทานเขียนรายงานไปถึงพระเจาลุดวิก (หลุยส) ที่ 9 แหงฝรั่งเศส เปนจดหมายฉบับใหญมาก เมื่อทาน
กลับมายุโรปไดไมนานนัก ทางนิกายก็ไดรับทานเขามาและแตงตั้งใหอยูในคณะศาสนาจารยผูรอบรู จุดมุงหมายของ
นักบวชวิลเฮลมในตอนนั้นก็คือ ศึกษาหาลูทาง ในการเกลี้ยกลอมใหชาวมองโกลหันมานับถือศาสนาคริสต โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตัวทานขานผูเปนประมุขแหงมองโกลเอง นัยทางการเมืองที่แอบแฝงอยูในภารกิจนี้ก็คือ การทําสัมพันธมิตรกับ
ชาวมองโกลเพื่อตอตานชาวอาหรับ อันเปนกลยุทธ ในการบีบวงลอมชาวมุสลิมฝายตรงขาม เราอาจจะกลาวหาทาน
วิลเฮลม ในเรื่องที่ทานใชศาสนาเปนเครื่องมือในการหาพวก ซึ่งก็ไมแปลกแตอยางใด เนื่องจาก นักบุญฟรานซิสคุส ได
เคยพยายามที่จ ะเกลี้ย กล อ มใหสุ ลต า นเปลี่ ย นมานับ ถือ คริ ส ตม าแล ว เชน กั น ตั้ง แตนั้ นมา การแผข ยายอํา นาจทาง
คริสตศาสนา จึงกลายมาเปนหัวใจของนิกายนี้
จดหมายเหตุของทานวิลเฮลมคงจะมีใจความยืนยันถึงความมุมานะบากบั่นของทาน คําชี้แจงถึงสาเหตุของ
ความลมเหลว การเห็นดีเห็นงามกับแผนการ และความเปนไปได ที่จะดําเนินแผนการนี้ตอไป
ในการแสดงถึงความแตกตางระหวาง คริสตศาสนา อิสลาม และพุทธศาสนานั้น ทานวิลเฮลมเลือกใชรูปแบบ
ดั้งเดิมในการสนทนาปญหาธรรม นั่นคือ การโตวาที การโตวาทีถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการสนทนาปญหาธรรมที่มีการ
ตอเติมเสริมแตง เชน การโตวาทีระหวางชาวคริสตกับ ชาวมุสลิม โดย รูพเพิรต ฟอน ดอยทซ เชนเดียวกับ การโตวาที
ระหวางชาวคริสต ชาวยิว และชาวมุสลิม โดย เพทรุส อับเแบลารด นอกจากนั้น ทานวิลเฮลมยังไดแสดงความคิดเห็น
ปลีกยอย ในเรื่องความลี้ลับ และการจัดลําดับการปกครองของชาวพุทธ ทานไดคนพบความคลายคลึง ที่ปรากฏอยูในนั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากทานไดไปเห็นหมูเทวรูปบูชาเขา และ ในนั้นมีเทวรูปองคหนึ่งซึ่งทานไดพรรณาวา „เทวรูปมีปกคลายนักบุญ
มิคาเอล (ไมเคิล) “ เปนไปไดวา ทานคงจะไปเห็นเหลาเทวรูปหลายๆ กรเขา ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเปนพุทธเจาแหงความ
เมตตา (พระศรีอริยเมตตรัย: ผูแปล) หรือไมก็เปนเทวรูปผูคุมครอง (เทพารักษ) ที่เรียกวา เทพมหากาฬ (Mahakala)
นอกจากนี้ยังมีเทวรูปที่ „ คลายคลึงกับรูปปนพวกพระบิชอป (ตําแหนงบาทหลวงผูปกครองบาทหลวงอื่นๆ) ในทายกมือชี้
นิ้วใหศึลใหพร“ ซึ่งอาจเปนพระพุทธองคผูหมุนกงลอพระธรรมจักร หรืออาจจะเปนพระปรามาจารยองคปทมสัมภวะ
(Pädmasambhava/ โยคีจารยจากอินเดียผูนําศาสนาพุทธไปสูธิเบต ผูบูชาลัทธิเทพเจาแหงนิกายวัชระญาณ: ผูแปล) หรือ
พระบรมครูอตีศะ (Atisha/ อตีศะทีปงกรศรีชญาณ ผูสั่งสอนพุทธรรมไดอยางซาบซึ้ง ชวยใหศาสนาพุทธรุงเรืองยิ่งขึ้นในธิ
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เบต: ผูแปล) หรือ องคการมะปะ ที่ 1 (Karmapa I / ปรามาจารยพุทธในธิเบต) ทั้งสามองคนี้สวมหมวกแดง หรือไมก็หมวก
ดํา ที่ดูไปแลวคลายกับพระบิชอปในคริสตศาสนา ภายในวัดเอง ทานก็ไดสังเกตุเห็นสิ่งที่คลายคลึง เชน พระพุทธรูปองค
พระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งทานนําไปเปรียบเทียบกับ นักบุญ คริสโตโฟรุส (คริสโตเฟอร) ทานคงไปเห็นพุทธรูปสิบเอ็ดเศียรซึ่ง
ทําใหทานนึกถึงยักษแมน้ํา (นักบุญ คริสโตโฟรุส) ผูแบกพระบุตรขึ้นบาเพื่อขามแมน้ํา ในผลงานศิลปะทางศาสนาหลายๆ
ชิ้น เราจะเห็นศรีษะเล็กๆ ของพระบุตรโผลอยูเหนือศรีษะนักบุญ ชาวพุทธพยายามตอบคําถามของทานวิลเฮลมอันเปน
คําถามที่พวกเขาไมเขาใจเทาไรนักถึงเรื่องพระเจาสูงสุดพระองคหนึ่งบนสวรรคผูซึ่งไมมีใครทราบถึงตนกําเนิด ในความ
เปนจริงทางพุทธศาสนาแลว การมีอยูของพระเจาไมใชวัตถุในการปฏิบัติสมาธิทางพุทธ แตการตั้งจิตใหมั่นคือเงื่อนไขและ
โอกาสในการบําเพ็ญเพียรเพื่อไปสูการหลุดพนดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ พระสงฆแหงพระพุทธศาสนาจึงไมอาจตอบคําถาม
เรื่องพระเจาผูมีมหิทธานุภาพได จนตองปลอยใหพวกมุลลิมหัวเราะเยาะเยยไป พวกมุสลิมเห็นดวยกับทานวิลเฮลมวา
พระคัมภีรไบเบิ้ลของคณะอีวานเจลิส (พระคัมภีรใหม: ผูแปล) คือความจริง (อันที่จริงควรจะพูดวา มีความจริงอยูในนั้น)
จนในที่สุดพระสงฆฝายพุทธองคหนึ่งไดมีโอกาสพูดบาง และยอมรับ วามีพระเจาสูงสุดพระองคหนึ่งอยูจริง ซึ่งพระทานคง
หมายถึงองคพระพุทธเจาผูเปนสมมติเทพ ถึงกระนั้น พระทานก็ยังยืนกรานวายังมี „ พระเจา “ องคอื่นๆ อีกหลายองค คํา
กลาวนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในบทที่ 25 อันเปนบทที่เลาถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เชน เหลาพระสงฆ
ลวนโกนศรีษะจนโลน โกนหนวดเคราจนเกลี้ยง สวมใสผาสีเหลือง และถือพรมจรรย ภายในวัด พระสงฆมาชุมนุมกัน โดย
นั่งบนพื้นเปนแถวคูหันหนาเขาหากันและสวดมนตรจากพระคัมภีรพรอมกัน (แถวที่หนึ่งและสองหันหนาเขาหากัน แถวที่
สองและสามหันหลังชนกัน: ผูแปล) เหมือนที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ พระภิกษุเหลานั้นมีสรอยประคําสําหรับสวดมนตรจํานวน
102 เม็ด (ที่ถูกตองคือ 108 เม็ด) และสวดวา ‚ โอม มณี ปททัม ’ (‚Om mani battam’) (หรือ โอม มณี ปทเม หุม: ผูแปล)
ทานรูบบรุคเห็น วาเสื้อผาและขาวของเครื่องใชเหลานั้นมีความคลายคลึงกันอยู กับของนักบวชในคริสตศาสนา ทาน
บรรยายวา พระภิกษุเหลานั้นครองผาเหมือนชุดที่นักปฏิบัติภารกิจรับใชศาสนา สวมในชวงถือศีลอด ลูกประคําที่ใชสวด
มนตก็เหมือนกับสรอยลูกประคําของนักบวชคริสต และพระพวกนั้นก็ใชระฆัง „ เหมือนพวกเรา “ ตามที่ทานวาไว รูปปน
เทพเจาอื่นๆ ถูกวางอยูโดยรอบ ตรงหนาแทนพระพุทธรูป มีโตะวางตะเกียงและเครื่องสังเวย เหมือนในปจจุบันนี้อีกเชนกัน
ในวรรคที่เลาถึงประเทศธิเบต ทานก็ไดกลาวถึงชามกระโหลกศรีษะมนุษย ที่เรียกวา Kepalas แบบเดียวกับที่ใชอยูใน
ปจจุบันนี้เชนกัน ทานวิลเฮลมยังรูอีกวาสถูป หรือ (หรือ โกฐ ) เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทานเขียนไววา พวกเขา
บรรจุเถากระดูกคนตายไวในปรามิด ทานวิลเฮลมเอยเชนกันถึงความเชื่อเรื่อง ผลกรรมที่วิญญาณไดรับ วาวิญญาณของ
สัตวที่ตายไปก็อาจไปลงนรกเชนกัน ซึ่งเปนความนึกคิด แบบพุทธโดยแทจริง เนื่องจากในพิธีกรรมของพระสงฆ ก็มีบทสวด
ชวยเหลือดวงวิญญาณสัตว ใหรอดพนจากนรก (Gyap-dro) นอกจากนี้ ทานยังไดเลาถึงเด็กชายอายุสามขวบคนหนึ่ง
จากแควน คาทาเยีย (หมายถึง จีนเหนือ) ผูซึ่งเชื่อกันวาเปนลามะองคหนึ่งที่กลับมาจุติใหมบนโลก การกลับมาจุติใหม
นี่เองที่เปนหลักฐานประการแรก ในการพิสูจนความเปนรัชทายาท แหงพระประมุขสูงสุด ในศาสนาพุทธแบบธิเบตที่ยังคง
ใชปฏิบัติกันอยูถึงทุกวันนี้ แบบเดียวกับ (ในภายหลัง) องคทะไล ลามะ และ องคปนเชน ลามะ
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ทานวิลเฮลมเขียนเลาวา ทานมหาขานเมิงเคอะ ไดสั่งการใหมี การประชุมสังคายนาพระธรรม โดยใหเตรียมเปน
รายลักษอักษรไวกอนลวงหนา ทั้งนี้สั่งใหเรียกชาวคริสต หมายถึง พระนิกายฟรานซิสกัน และชาวเนสโทเรียนผูอาศัยอยูใน
แควนทาทาร ชาวมุสลิม และ ชาวพุทธ กับชาวตูอิน มารวมสังคายนากัน (ตูอิน ตามสําเนียงการออกเสียงของทาน
วิลเฮลม หมายถึง คนจีนเตา-เย็น „ เหลาชายแหงทาง [ที่ถูกตอง] “) ทานวิลเฮลมไดไปหารือกับเหลาสาวกแหงแฮเรซี่
(หลัก ธรรมคํา สอนที่ ถูก ปฏิเ สธจากโบสถค าทอลิก) ผูซึ่ ง ถือ วา อยูใ นคณะเนสโทเรียน หรือ ผู แ ทนจากโบสถแ หง ซีเรี ย
ตะวันออก ที่ซึ่งแพรกระจาย อยูในแถบเอเชียกลางและตะวันออก ปรากฏวาชาวคริสตในดินแดนตะวันออก ทําไดแตเลา
ประวัติเรื่องราวตางๆ ทางศาสนา แตไมสามารถถายทอดหลักธรรมได จึงไมอาจชวยทานได ชาวตูอินเปนผูเริ่มการบรรยาย
โดยอธิบายถึงหลักธรรมในคณะของตน ทานวิลเฮลมไดโตตอบชาวทูอินดวยการดูหมิ่นดูแคลน ทานไมใหความสําคัญกับ
ความคลายคลึงระหวางศาสนา แตกลับสรุปพระธรรมของพวกตูอินที่ยึดหลักทวินิยม วาเปนหลักธรรมของลัทธิมานิเคอิส
ซึ่ม (Manichaeismus) ซึ่งเครงลัทธิทวินิยมเชนกัน (ความจริงสองดานของทุกสิ่ง ดีกับชั่ว มืดกับสวาง จิตกับสสาร: ผูแปล)
ทานเชื่อตามวรรณคดีคลาสสิค ที่วิจารณลัทธินี้ โดยเฉพาะนิพนธของทานออกุสตินุส (Augustinus) การสังคายนาเรื่อง
ศาสนาในครั้งนั้น ถือเปนความพยายามที่จะสรุปหลักธรรมของศาสนาตางๆ ที่เพิ่งรูจักกัน แตก็มีปญ
 หาเรื่อง การผลักไสกีด
กันติดมาดวย ทั้งๆ ที่ มันไดแสดงใหเห็นถึงหลักการบางอยางที่สอดคลองตองกัน เชน หลักทวินิยม อันเปนเรื่องของ จิต
กาย และวิญญาณที่เวียนวายตายเกิด
บันทึกของนักเดินทาง สะทอนถึงความมุงหมายในการเดินทาง และอิทธิพลความนึกคิดที่มีอยูกอนแลว ปจจัยทั้ง
สองนี้เองเปนตัวกําหนดการสังเกตุการณของนักเดินทาง ในทางตรงกันขาม นิพนธที่ปรุงแตงขึ้นมาทําไดงายกวา ดวยการ
นําเรื่องราวนั้นมาผนวกเขาไปในนิพนธ โดยการนําความแตกตาง ระหวางศาสนามาดัดแปลง และมักนิยมใชวิธีตอเสริม
เติมแตง มากกวาจะตัดทิ้งไป ในแบบเดียวกับที่เราจะไดเห็นตอไปวา มันเกิดอะไรขึ้นกับตํานานพุทธประวัติ
ขาพเจาไมไดหยิบยกงานนิพนธในยุคโบราณมารวมพิจารณา ซึ่งปนงานนิพนธที่เกี่ยวของกับ ประเทศอินเดีย
และมีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูคนมาจนถึงยุคใหมตอนตน ในงานเหลานั้น เราแทบจะหาภาพสะทอนของพุทธ
ศาสนาไมพบ ตางไปจากภาพสะทอนของศาสนาฮินดู ซึ่งมีการกลาวถึงระบบวรรณะที่มีพวกพราหมณเปนวรรณะสูงสุด
เนื้อเรื่องทํานองนี้พบได ในงานนิพนธของทานอารียานุส (Arianus) จากคริสตศตวรรษที่ 2 แตจากยุคโบราณตอนปลาย
กับยุคกลางตอนตน อันเปนยุคที่ศาสนาพุทธในอินเดียเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดนั้น กลับไมมีหลักฐานใดๆ ที่เปนประโยชนตก
ทอดมาสักชิ้น
ศาสนาพุทธเพิ่งปรากฏตัวชัดเจนขี้นในจดหมายเหตุของสาวกนิกายฟรานซิสกัน วิลเฮลม ฟอน รูบบรุค ผูเดินทาง
เขาไปในดินแดนของชาวทาทาร (Tatar) ในระหวางคริสตศักราช 1253 ถึง 1255 และ ในเย็นกอนวันขอบคุณพระเจา ค.ศ
1254 ไดทําการโตวาทะ ปุจฉาวิสัชนาในเรื่องหลักธรรมทางศาสนา กับชาวมุสลิมและชาวพุทธ ในทองพระโรงของทาน
มหาขานเมิงเคอ นอกจากนี้ ทานยังไดเลาถึงชนเผาตางๆ ในธิเบตจากการไดยินไดฟงคําบอกเลา (บทที่ 26,2.3) แตกอน
อื่นขาพเจาจะขอพูดถึงเรื่องการโตวาที งานนิพนธแนวปุจฉาวิสัชนาธรรม ก็เปนงานอีกประเภทหนึ่งที่มีการตอเติมเสริมแตง
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เชน เรื่อง การถกเถียงระหวางชาวคริสตกับ ชาวมุสลิม เขียนโดย รูพเพิรต ฟอน ดอยทซ และ เรื่อง การโตแยงระหวางชาว
คริสต ชาวยิว และชาวมุสลิม เขียนโดย เพทรุส อับเแบลารด ทั้งสองทานเปนนักประพันธในคริสตศตวรรษที่ 12 ดวยเหตุนี้
นิพนธของทานรูบบรุค แมอาจเปนเรื่องจริงแท แตก็มีรองรอยของการเสริมแตงบางอยางเขาไป
การโตวาทีเริ่มดวยคําถามถึงเรื่องพระเจา ในเรื่องนี้ทานรูบบรุคเห็นตรงกับพวกมุสลิม ขณะที่ชาวพุทธกลับมี
ปญหา ทานรูบบรุคในขณะนั้นกําลังโตคารมอยูกับชาวพุทธนิกายมหายานแบบธิเบต ชาวพุทธผูนี้จึงมีประสบการณที่ดีพอ
กับการเปลี่ยนแปลง ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งตางไปจากคําสั่งสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา สําหรับพระทานแลว ไม
มีพระเจาผูเปนนิรันดร บรรดาเทพเจาทั้งหลายที่รับมาจากศาสนาพราหมณ ก็ถือวาเปนการไปเกิดใหมในภพภูมิที่สูงสงขึ้น
ในธิเบตเองก็มีการนับถือศาสนาเพิน (Bön-Religion) อันเปนศาสนาดั้งเดิมกอนที่ศาสนาพุทธจะแผเขามา นอกจากนี้องค
พระสัมมาสัมพุทธเจาเองก็เปนสมมติเทพ เหลาทานปรามาจารย เชน องคปทมสัมภวะ (Pädmasambhava) ก็ไดรับการ
นับถือบูชาดุจดั่งเทพ ดวยเหตุนี้ พวกตูอินจึงปฏิเสธ การมีพระเจาองคเดียวผูครองโลก ในตอนตนไดบรรยายแลววา ทาน
รูบบรุคไดไปเห็น „เทวรูปมีปกคลายนักบุญมิคาเอล (ไมเคิล) “. ในวัดแหงหนึ่ง การสังเกตุเห็นวัตถุบูชาและการเฝาดู
พิธีกรรมทางศาสนา จึงเปนเรื่องที่ทานทําไดดีอยูแลว แตทานขาดประสบการณในเรื่องหลักธรรม เพราะทานมัวแตไปยึด
ติดอยูกับโลกของพระเจา และตอนที่ทานพยายามบรรยายถึงความสําคัญ และอํานาจของพระเจาแหงคริสต ลามผูแปลก็
ถึงกับตองยอมแพ เพราะแนวความคิดในเรื่องของพระเจาแบบนี้ ไมมีศัพทที่จะนํามาเรียกใชใหเขาใจกันได การไมเขาใจ
กันของทั้งสองฝาย จึงเปนไปตามระบบที่ถูกวางเอาไวตั้งแตตน
เราลองมาดูบริบทในจดหมายเหตุของทานรูบบรุคกัน ในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 การเปลี่ยนศาสนาใหพวกที่ไม
นับถือคริสต กลายมาเปนภาระหนาที่อันสําคัญ และเรงดวนของนิกายที่เครงศาสนา จําพวกถือศีลบิณฑบาตร (แบบไมมี
บาตร: ผูแปล) (Bettelorden)

สําหรับสาวกนิกายฟรานซิสกันอยางทานรูบบรุคแลว ผูกอตั้งนิกายก็คือบุคคลผูเปน

แบบอยาง คอยสองแสงนําทาง ในประวัติศาสตร ทานผูนี้ไดเคยพยายามหวานลอมใหทานสุลตานหันมานับถือคริสต ชาว
มองโกล หรือที่เรียกกันวา ชาวทาทาร ผูซึ่งไดชื่อวา เปนพวกที่วานอนสอนงายกวาชาวมุสลิม จึงหวังกันวา นาจะเปน
สัมพันธมิตรชวยตอตานชาวมุสลิมได แรงจูงใจสองประการ ที่นาจะซอนอยูเบื้องหลัง การเดินทางไปเอซียของทานรูบบรุค
ก็คือ ศาสนา และการเมือง เปนไปไดวา ทานรูบบรุครับงานมาจากพระเจาลุดวิก (หลุยส) ที่เกาแหงฝรั่งเศส จดหมายเหตุ
ของทาน ที่มีมาถึงกษัตริยพระองคนี้เปนฉบับใหญมาก แมวาผลลัพธจากการเดินทางไปเผยแผศาสนาครั้งนั้น จะนอยมาก
แตทานก็เห็น วาการเดินทางไปเกลี้ยกลอมใหคนเปลี่ยนศาสนานั้น เปนเรื่องที่สําคัญ ใจความในจดหมายฉบับนั้น นาจะ
ถ ว งดุ ลยกัน อยู ระหวา งความล มเหลว กับ ทัศ นะวิสัยที่ป ลอดโปรง ดว ยเหตุนี้ ในจดหมาย ทา นจึง ละเวน เรื่ อ งความ
คลายคลึงกันทางพิธีกรรมทางศาสนา แลวใหคําอธิบายถึง พวกที่ไมยอมหันมานับถือคริสตวา เกิดจากปญหาในการทํา
ความเขาใจ แทที่จริง ทานเองตางหากที่มองไมเห็นปญหาในการถายทอดหลักธรรม ซึ่งมีโครงสรางทางศาสนาที่แตกตาง
กัน และไมยอมรับวา ทานดอยความสามารถ ขาพเจาดูตัวอยางเปรียบเทียบ จากศาสนาธรรมชาติของพวกมองโกล และ
ตั้งขอสังเกตุกับพวกที่นับถือศาสนาพุทธ ขณะที่ ทานรูบบรุคแปลความหมายพระคริสตธรรมไปในแนวทางของลัทธิที่เครง
จัดแบบคาเทคิสมุส (Katechismus / Catechism คําถามและคําตอบที่ใชในการสอนหลักธรรมของศาสนาคริสต: ผูแปล)
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และยึดติดอยูกับพระเจาผูมีมหิทธานุภาพพระองคเดียวในโลก บรรดาพุทธศาสนิกชน กลับนําหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตและในการปฏิบัติสมาธิ แกนธรรมของชาวพุทธก็คือ หลักทวินิยม ความจริงสองดานระหวางโลกกับจิต
วิญญาณ ทานรูบบรุคเองก็รูจักปรากฏการณนี้ และไปสรุปใหเปนหลักธรรมของศาสนามานิเคอิสมุส (กอตั้งโดยทานมานิ
ในยุคโบราณตอนปลาย กับยุคกลางตอนตน: ผูแปล) ที่พวกแฮเรสซี่นับถือ (พวกที่เชื่อในอีกดานหนึ่งของพระคริสต และถูก
ปฏิเสธจาก คริสตจักรคาทอลิค: ผูแปล) แตทวาในการโตวาทีครั้งนั้น ทานกลับไปหยิบยกปญหาเรื่องความเชื่อในหลายๆ
พระเจาขึ้นมาซึ่งไมมีอยูในพระพุทธศาสนา นี่เอง คืออคติที่ถูกสรางขึ้นมา แลวไปโยนใหพวกที่ไมไดนับถือคริสต ทั้งที่กอน
หนา นั้น อคติ ที่มีตอ พวกที่ไ มไ ดนับ ถือ คริสต กลั บ ถูก โยนไปใหช าวมุสลิ ม ผูเคร งครัดกับการนั บ ถือ พระเจา องคเดี ย ว
ตัวอยางนี้ปรากฏอยูในเพลงลํานําฝรั่งเศส ชองซง เดอ โรลองด (Chanson de Roland) และ ลํานําเยอรมัน โรลันดสลี้ด
(Rolandslied) เปนที่แนชัดวา ทานรูบบรุคไมสามารถพาตัวเอง ใหหลุดพนจากบวงอคติเหลานั้นได และไมสามารถนํา
ความรูตางๆ ที่ไดไปพบเห็นมา เขาไปแทนที่ หรือลดทอนอคตินั้นได ยกตัวอยางเชน ทานควรจะเนนถึง ความคลายคลึง
ระหวางพระปรามาจารย และโยคีบําเพ็ญตบะในศาสนาพุทธ กับนักบุญในศาสนาคริสต หรือไมก็นําสิ่งที่นักบวชคริสต
ปฏิบัติ อันเปนสิ่งซึ่งตัวทานก็ทําอยูแลว มาเปรียบเทียบหาความคลายคลึง กับการเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา ทั้งหมดนั้น
จะกลายเปนโอกาสแหงการสนทนา ถึงรูปแบบชีวิตของกันและกัน แตทานไมสามารถหยั่งรูถึงสิ่งเหลานั้นได เนื่องจาก ทาน
มัวแตยึดติดกับเรื่อง เทวนิยม จากการที่ทานมุงมั่นกับการชักชวนใหคนหันมานับถือคริสต กวาหลักการปฏิบัติ ในการสอน
ศาสนาคริสต จะไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงศาสนาในถิ่นนั้นๆ ก็คงจะกินเวลาอีกยาวนานทีเดียว ในปค.ศ
1260 สาวกนิกายฟรานซิสกัน โรเจอร เบคอน ก็ไดเคยทําการจัดลําดับศาสนาขึ้นมา ตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละ
ศาสนานั้น แตระบบนั้นก็ไมไดมีการนํามาใช (ชไนเดอร หนา. 138). ชาวพุทธ ก็เปนพวกหนึ่งที่ถูกจัดลําดับใหอยูลางสุด
เนื่องจากเรื่องความเชื่อในหลายเทพเจา ถัดขึ้นไปก็คือชาวยิวและชาวมุสลิมผูนับถือพระเจาองคเดียว ในการจัดระบบนี้
ทานเบคอนไดนําจดหมายเหตุของทานรูบบรุคมาพิจารณาดวย
เหตุการณโตวาทีทางศาสนาที่ทานรูบบรุคบรรยายไวไดอยางนาประทับใจนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม ยังเปนที่นาสงสัย
ถาสังเกตุจากรูปแบบและสารัตถะของงานนิพนธก็อาจจะพอนับได วาเปนการสนทนาปญหาธรรม แตเรื่องการไมเขาใจกัน
ที่ปรากฏในการสนทนานั้น สามารถพิจารณาไดวาเปนเรื่องจริง
ตัวอยางที่สองที่ขาพเจายกขึ้นมานี้ มาจากแวดวงอื่น นั่นก็คือ บันทึกเดินทางของพวกพอคา บันทึกของมารโค
โปโล แทจริงแลวตามที่ปรากฏในอารัมภบท มีนักเขียนระดับบรมครู นามวา รุสติเชลโล เปนผูเขียนเรื่องราวในบันทึกให
มารโค มารโคเลาเรื่องดวยคําพูดไดดี แตทานไมใชนักอักษรศาสตร ไมมีความสามารถในดานการแตงและจัดโครงสราง
งานนิพนธ แต นักเขียนรับจาง หรือ นักเขียนผี „ghost writer“ ของมารโค มีความสามารถเชนนั้นครบถวน ทานผูนี้ไดแตง
นิยายอัศวินอารเธอรเรื่องหนึ่งชื่อ เมเลียดุส ‚Méliadus’ แลวนักแตงนิยายคนหาถวยจอกศักดิ์สิทธิ์ผูนี้นี่เองที่ไดเสนอตัวมา
เปนผูเขียน „ บันทึกเดินทาง “ ของมารโค ทานพรรณนาเหตุการณทุกฉากตามแบบฉบับของนิยายอัศวินอารเธอร ไมวาจะ
เปน ราชพิธีตอนรับ ราชพิธีตางๆ ในพระราชวัง ความอลังการของกษัตริย การลาสัตว และลาสัตวแบบใชเหยี่ยวนําทาง
สวนที่เสริมเขามาในบันทึกก็คือความสนใจแบบสามัญชนและดานการคาขาย เรื่องที่ไมเกี่ยวของกับรัฐ และการคาจะไมได
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รับการบันทึกลงไป หนังสือของมารโค กับรุสติเชลโลเปนนิยายจากการเดินทาง โลกประหลาด สถานที่ที่เต็มไปดวยการ
ผจญภัย และในตอนทายไดเดินทางกลับบานอยางมีความสุขตามแบบฉบับ lieto fine her มันไมใชคูมือสําหรับนักธุรกิจ
Manuale di mercatura และก็ไมใชหนังสือคูมือการเดินทาง การสังเกตุเห็นเหตุการณตางๆ ในหนังสือ ‚ บรรยายโลก’
(Divisament dou monde) ของมารโคนี้ มีรูปแบบของงานประพันธใหเห็นเดนชัด แตก็หลอเลี้ยงดวยจุดประสงคของ ผู
แตงผูดํารงยศในตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ดวยผูแตงเมินเฉยกับหนังสือทั่วไปที่คนรูจักกันดีอยูแลว ทําใหทานไมรูสึกอะไรเทาไร
กับเรื่องราวของยักษที่มาอยูรวมกับชนเผาขอบโลก ( จากความเชื่อเรื่องโลกแบน และตรงขอบหนาของโลกมีชนเผาอนารย
ธรรมอาศัยอยูปะปนกัน สุดขอบโลก ถือเปนดินแดนของ พวกปศาจชั่วราย: ผูแปล) เรื่องธรรมดาสามัญบางเรื่องตางหาก ที่
เผยความจริงใหเราเห็น ไมใชความพิเศษของหัวขอเรื่อง มารโคเลาในบทที่ 95 ถึงตํานานพุทธประวัติ โดยมีการนําไป
เชื่อมโยงกับเกาะลังกา มารโคเปนชาวยุโรปคนแรก ผูที่เรียกชื่อพระพุทธเจา ตามชื่อที่เรียกกันในทองถิ่นนั้น วา (Sergamo)
ศากยมุนี ‚Sakyamuni’ (ปราชญ ผูมาจากตระกูลศากยะ) อันเปนพระนามที่ยังใชกันอยูถึงทุกวันนี้ ในการบรรยาย ภาพ
ลักษที่สูงสงที่สุด ของพระพุทธองค ผูทรงไดรับการสรรเสริญในหลากหลายภาค เปนมหาบุรุษผูเปนแบบอยาง ก็วาได
พระองคทรงเปนมนุษยคนแรกที่ผูคนสรางรูปปนพระพุทธรูปขี้นมาเพื่อรําลึกถึง พระองคทรงเปนมนุษยที่เลิศที่สุด และ
เหลาอรหันตสาวกก็เทิดทูนบูชาพระองคในฐานะนักบุญ ขอมูลเหลานี้ มารโคนําเสนอไดคอนขางถูกตองตามกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร แมวาลําดับเหตุการณจะกลับกันก็ตาม ภาพวาดทางศาสนาที่เขียนรูปขึ้นแทนองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจาปรากฏขึ้นในราว 700 ป หลังจากเสด็จปรินิพพาน แตผูติดตามของมารโคคงจะไมเห็นความจริงขอนี้ สิ่งที่นาสนใจอีก
ประการหนึ่งก็คือ การเปรียบวาพระพุทธเจาเปนนักบุญ ตามศัพทคําวา santo โดยไมไดเปรียบใหเปน พระเจา การ
สรรเสริญบูชาใหเปน นักบุญ (ถูกตองตามจริงที่สุด) เปนความคลายคลึงที่พบอยูในศาสนาคริสต และในความเปนจริง
พระพุทธเจาก็ไดรับการสวดสรรเสริญเพื่อแสดงความเทิดทูนบูชาอยางสูงสุด แตไมใชการสวดเพื่อออนวอนรองขอดั่งที่ชาว
คริสตปฏิบัติกับพระเจา มารโคเลาตออีกวา พระพุทธเจาเปนโอรสกษัตริย พระองคไมประสงคชีวิตทางโลกอันเปนเหตุให
พระบิดาไมพอพระทัย พระบิดาจึงวางแผนที่จะทําใหพระโอรสเปลี่ยนความตั้งใจ ดวยการนําพระโอรสไปที่วังอันสวยงาม
แลวสงสาวงามสามรอยคนเขาไปปรนเปรอดวยการรองรําทําเพลง เพื่อยึดพระโอรสไวใหได แตโอรสหนุมกลับไมออนไหว
ไปกับเสนหเยายวนเหลานั้น เมื่อพระองคเสด็จทรงมาออกนอกวัง ไดไปพบเห็นคนตายเปนครั้งแรก และไดรับคําอธิบาย
จากพระบิดาวา มนุษยทุกผูทุกนาม เกิดมาแลวตองตายทั้งสิ้น พระองคจึงตรัสตอบไปวา พระองคประสงคจะไปเสาะหาผู
ไมรูจักแกไมรูจักตายผูนั้น ผูที่ไดสรางพระองคขึ้นมา เพื่อจะไปขอรับใช จากนั้น พระองคก็เดินทางเขาปาขึ้นเขาไปและไดมี
ชีวิตที่แทจริง ถึงตรงนี้ มารโคไดวิจารณวา ถาพระพุทธเจาเปนคนคริสตแลวละก็ พระองคก็คงจะเปนนักบุญผูสูงสง เมื่อ
พระโอรสสิ้นพระชนมลง พระบิดาก็เศราโศกมาก ไดรับสั่งใหสรางรูปปนพระโอรส ดวยทองคําและบูชาพระโอรสดั่งบูชา
พระเจา พระบิดาเลาวา พระโอรสไดเคยจุติและดับมาแลวแปดสิบสี่หน ครั้งแรกเกิดมาเปนวัว ตอมาเปนสุนัข เปนมา เปน
นก แลวก็เปนสัตวอื่นอีกชนิดหนึ่ง สุดทายพระโอรสก็ไดกลายเปนพระเจาองคหนึ่ง บุคคลผูยิ่งใหญสูงสงทั้งหลาย ก็ลวนแต
ถูกสรางขึ้นมาจากพระองค เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นบนเกาะลังกา ที่ซึ่งผูคนพากันเดินทางไป เพื่อจาริกแสวงบุญ ในแบบ
เดียวกับที่ชาวคริสตเดินทางไปแสวงบุญที่โบสถซานติอาโก (ซานติอาโก เดอ คอมพอสเตลลา อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศสเปน: ผูแปล) ในสวนที่สองของการบรรยาย เราจะไดพบกับตํานานพระพุทธเจาอีกครั้งซึ่งเปนตํานานที่มา
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จากวรรณคดี มหา อวทาน (อวทานศตกทิพยาวาทาน) Mah_avad_ana („การกระทําที่ยิ่งใหญสูงสง“) และจากหนังสือทศ
ชาติชาดก J-ataka อันเปนหนังสือพุทธประวัติเลาเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจาในชาติกอนๆ สิ่งสําคัญในประเด็นนี้ก็คือวา
มารโคเขาใจวาตํานานพระพุทธเจามีความคลายคลึง กับศาสนาคริสตในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ อางจากคําวิจารณของมาร
โค เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจา และการเปรียบเทียบกับการเดินทาง จาริกแสวงบุญบนเสนทางแหงนักบุญยาค็อบ
Jakobswallfahrt (นักบุญ เซนต เจมส เวย ในภาษาอังกฤษ: ผูแปล) ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการแบบเดียวกันในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตํานาน นักบุญผูศักดิ์สิทธิ์ ในคริสตศาสนา ซึ่งรุงเรืองถึงขีดสุดดวยตํานานของ บาลาอาม กับ โยซา
ฝต (Barlaam und Josaphat) เปนไปไดวา บันทึกของมารโคอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากตํานานคริสตเรื่องนี้ แตถึงกระนั้น
รายงานของมารโคก็มีที่มาจากตํานานพระพุทธเจานั่นเอง โดยมีการเชื่อมโยงถึงเกาะลังกา ชวงที่มารโคอยูในเอเซีย เปน
ชวงที่พวกมุสลิมไดยึดครองประเทศอินเดียตอนเหนือไวแลว ในขณะนั้น ศาสนาพุทธรอดพนอยูไดในธิเบตและลังกา
เนื่องจากพวกขานแหงมองโกลใหอิสรภาพกับทุกศาสนาซึ่งรวมถึง พระพุทธศาสนาดวย มารโคก็คงจะไปไดยินทานพระลา
มะธิเบตเทศนตํานานพระพุทธเจา ในวังของของทานกุบไล ขาน มารโคเลาสาเหตุในตอนทายวา ทานขานผูยิ่งใหญไดทูล
ขอ พระสารีริกธาตุไปยังพระเจาแหงกรุงลังกา ซึ่งทานขานก็ไดรับพระราชทานมาเปนพระฑนตสองซี่ พรอมกับบาตรหนึ่ง
ใบ ซึ่งตอมาในปค.ศ 1284 ( หรือ 1281) ไดถูกอัญเชิญไปที่เมืองคานบาลิค (Khanbalik) เมืองหลวงของทานขาน ที่ซึ่งถูก
เรียกวา ซงตู (Zhong-du)

มาตั้งแตปค.ศ 1264 (ปจจุบันคือ กรุงปกกิ่ง) มารโครายงานอีกดวยวา ทานขานทูลขอ

สารีริกธาตุของอาดัมตามความเชื่อของชาวมุสลิม ซึ่งไมนาจะเปนไปได นาจะเปนวา ทานกุบไล ขานประสงคจะไดพระ
สารีริกธาตุของพระพุทธเจามากกวา พระฑนตของพระพุทธเจาไดรับการนับถือเปนวัตถุบูชา ซึ่งไดยืนยันไวในพระสูตรมหา
ปรินิพพาน Mahapar/nirvana-sutra สวนบาตรของพระพุทธองค มารโคอธิบายวา มีอํานาจบันดาลใหพืชพันธธัญญาหาร
งอกงามสมบูรณ มารโคคุน กับเรื่องการอัญเชิญพระสารีริกธาตุ และความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุบูชาดีอยูแลว เนื่องจาก
ชาวเมืองเวนิสก็มีความบาคลั่งพระสารีริกธาตุเชนกัน และมารโคก็รูดีวาพวกนั้นอยากไดเรื่องเลาเกี่ยวกับพระสารีริกธาตุ
ดังนั้นจึงเปนไปไดวามารโคไดรับรูเรื่องนี้ในปค.ศ 1284 ในวังทองพระโรงของทานขาน
ตัวมารโคเองไมไดมีความสนใจศาสนาพุทธ ไมเหมือนทานรูบบรุคที่สนใจในคําสั่งสอน และหลักพระธรรม มาร
โคสนใจแต ประวัติ เรื่องเลาที่มีปรากฏการณอภินิหาร เชนพระพุทธรูปทองคําและพระสารีริกธาตุ สิ่งที่มารโคไมเอยถึงเลย
ก็คือ การดูถูกศาสนา ตรงกันขาม มารโคเชื่อมั่นในอภินิหารที่แปลกประหลาด โดยไดเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติของชาวคริสต
ในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไดเปดเผยอภินิหารเหลานั้นใหผูอานไดรับรูดวย ดวยเหตุนี้ มารโคจึงเรียกวิหารโดยใช
คําวา monisteri และ badie โบสถ สํานักสงฆ (หนา 258) อีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหการเลานิยายแบบนี้ดูมีสารัตถะขึ้นมาก็คือ
การพูดถึงคําสอนเรื่อง การเกิดใหมในศาสนาพุทธ (ซึ่งเปนความเชื่อที่รับมาจากศาสนาพราหมณ) ทานรูบบรุคไดเนนไปที่
เรื่องการปกครองในหมูพระ ที่วาทายาทผูรับตําแหนงลามะ ถูกกําหนดไวแลวดวยการลงมาจุติใหมบนโลก แนนอนวา ทาน
รูบบรุคตองสังเกตุเรื่องนี้เปนพิเศษ เนื่องจากทานเปนนักบวชผูคุนเคยอยูกับลําดับยศ ในทางตรงกันขาม มารโค กลับสนใจ
ในเรื่องที่ประหลาด โดดเดน เรื่องมหัศจรรยพัน ลึก เชน การกลับชาติมาเกิดใหมในภพภูมิห รือ ชั้น ที่สูงกวา จากสัตว
เดรัจฉานไปเป นเทพ แตสิ่งที่ทานรูบบรุค และมารโ ค ไมเคยอางถึงเลยก็คือ ความเชื่อ เรื่องการหลุดพน หรือนิพพาน
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(Nirvana) ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของการกลับชาติมาเกิด นี่คงจะเปนเพราะวา มันเปนเรื่องที่ไมอาจถายทอดกันไดทาง
ภาษา สิ่งที่ทานรูบบรุคเห็นตางออกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ รูปปนเทวรูปของชาวพุทธโดยทานเห็นวาพวกรูปปนเหลานั้นเปน
รูปภูติผีปศาจในขณะที่มารโคกลับสัมผัสกับความมหัศจรรยของพระพุทธเจาในภาคตางๆ เพราะที่ถูกตองก็คือ เทพ
ทั้งหลายลวนเปนภาคหนึ่งขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ในความคลายคลึงระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต ยังมีบางสิ่งบางอยางที่ไมไดถูกสะทอนออกมา เชน การ
หลุดพนของมนุษยแตละผูแตละนาม การชั่งน้ําหนักระหวางกรรมดี กับกรรมชั่วหลังจากความตาย หรือการใชชีวิตแบบ
โยคีที่ปฏิเสธทางโลก แตความคลายคลึง ก็ไดไปปรากฏอยูในเรื่อง การสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจา และการ
เดินทางจาริกแสวงบุญ การที่มารโคใชคําศัพทเรียกพระพุทธรูปวา เทวรูป (idoli), เรียกชาวพุทธวา idolatri (แบบเดียวกับ
ทานเบคอน) เปนการขีดเสนแบงระหวางความเชื่อที่ถูกตอง กับความเชื่อที่ไมถูกตอง เนื่องจากมารโคไมสนใจในการ
ชักชวนคน ใหหันมานับถือคริสต เหมือนกับทานรูบบรุค ในบันทึกจึงไมพบขอขัดแยง ที่ตองถกเถียงกัน เรื่องแนวความคิด
ทางศาสนา ขณะที่ ทานรูบบรุคใชการลบหลูชาวพุทธ เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนศาสนา ฝายมารโคกลับไมมีประโยคใด
เลยที่พาดพิงไปในทํานองนั้น เพราะหัวขอที่มารโคสนใจอยูอยางเดียวก็คือ „การบรรยายเรื่องโลกของเรา “ ดวยเหตุนี้ การ
ไมนําเขามาปะปน และ การนําเขามาผนวกของมารโค จึงมีน้ําหนักเทากัน ความคลายคลึงอาจถูกสรุปออกมาในรูปแบบที่
ลึกลับ แตเสนแบง แหงความเชื่อแบบถูกผิดก็ยังคงมีอยู
เสนแบงนี้ถูกลวงล้ําเขามาเมื่อ ตํานานพุทธประวัติ ไดรับการเปรียบเทียบใหเปน ตํานานนักบุญคริสต ซึ่งเปน
เรื่องที่ ประหลาดอยูสักหนอย เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร ยังหาคําอธิบายที่สมบูรณไมได รูแตเพียงวามีที่มาจากหลายๆ
แหลง โดยเฉพาะวรรณคดี มหา อวทาน (อวทานศตกทิพยาวาทาน) Mah_avad_ana („การกระทําที่ยิ่งใหญสูงสง“) และ
โดยเฉพาะตอนที่พระองคไดเผชิญหนากับ ความจริงสามประการ การแก การเจ็บ การตาย นอกจากนี้ ยังมีที่มาจาก สัมม
ยุตตะ นิกายะ (Samyutta Nikaya) ในตอนที่มีการยั่วยวนกิเลส เรื่องเลาที่กลาวถึงตํานานพุทธประวัติ ดูเหมือนจะเกิดเปน
รูปเปนรางขึ้นมาจากการบอกเลาที่อางถึงชิ้นสวนหนังสือโบราณสวนหนึ่งที่ถูกคนพบในแถบเอเชียกลาง (ตะวันตกของจีน
และ มองโกเลีย) ที่เมืองทัวฟาน Turfan ตํานานพุทธประวัติเขามาในดินแดนตะวันตกทางไหน ยังไมมีการเปดเผยออกมา
แตคาดกันวานาจะเปนฉบับที่ปรากฏในเปอรเซียตอนกลางที่ไดรับการแปลเปนภาษาอารบิค (กอนพระเยซูประสูติ พุทธ
ศาสนาไดแผเขามาในอิหรานตะวันออกแลว) ศาสนามานิเคอิสซึ่มก็คงเขาไปมีอิทธิพลรวมดวย จากนั้นก็เกิดฉบับภาษา
จอรเจี้ยน จากฉบับจอรเจี้ยนก็กลายมาเปนฉบับภาษากรีก สวนฉบับที่ดัดแปลงมาโดยชาวคริสต ไมสามารถชี้ชัดที่มาลง
ไปไดวามาจากฉบับอารบิค หรือฉบับจอรเจี้ยน ฉบับจอรเจี้ยนนั้น คาดวาเขียนขึ้นในโบสถแหงหนึ่งแถบเอเซียตะวันตก
เฉียงใต จากนั้นไดถูกรับไปแปลเปนภาษากรีก ฉบับภาษากรีกไดรับการดัดแปลงโดยปราชญผูหนึ่ง (ไมใช โยฮันเนส ฟอน
ดามัสคัส) ผูซึ่งไดแตงเติมเรื่องเขาไป ดวยการยกขอความยอหนาใหญๆ จากฉบับของผูแตงชาวกรีก ผูนับถือคริสต ลงไป
ใสทั้งดุน ตัวอยางเชน ตอนที่กลาวถึงอาณาจักรของโยซาฝต ก็ไปนําเรื่องคําสอนของ เจาราชวงศอกาเปตอสยอหนาหนึ่ง
มาเติมเขาไป และตอนที่กลาวถึงการใชชีวิตแบบนักพรตในปา ก็ไปยกเอาตํานานเรื่อง มารติเนียนกับอันโตนิอุส มาลง ยุค
สมัยที่เกิดนาจะเปน 680 ปกอนคริสตกาล ในฉบับภาษาซีเรียนมีชื่อของพระอาจารยผูหนึ่งนามวา บาลาอาม ปรากฏอยู
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ซึ่งเปนชื่อที่รับมาจากชาวซีเรียนผูหนึ่งผูพลีชีพแดพระศาสนา ตํานานฉบับกรีกที่เขียนคัดลอกลายมือกันตอมากวา 140
ลายมือ ไดกลายมาเปนตนกําเนิดของฉบับที่เรียบเรียงดัดแปลงเปนภาษาละติน ที่ซึ่งไดรับการดัดแปลงโดยหลายๆ คณะ
บรรณาธิการ และแพรหลายไปทั่วยุโรป ฉบับที่เกาที่สุดเขียนในโบสถที่กรุงคอนสแตนติโนเปล ในปค.ศ 1048/49 สวนฉบับ
อื่นๆ นาจะเปนฉบับที่แปลขึ้นใหมจากภาษากรีก ในภาษาเยอรมันเองมีงานประพันธที่กลาวถึงตํานานนี้อยูสามเลม คือ
เลาบาคเคอ บาลาอาม ‚Laubacher Barlaam’ เขียนโดย ทานบิชอพ อ็อตโตที่สอง ฟอน ฟรายซิ่ง ในสมัย ค.ศ 1200 และ
เลมที่ชื่อ บาลาอาม กับ โยซาฝต ‚Barlaam und Josaphat’ เขียนโดย ทานรูดอลฟ ฟอน เอมส มีอายุนอยกวาเลมแรก
ประมาณยี่สิบหาป สวนงานประพันธชิ้นที่สามเกิดในยุคสมัยเดียวกัน โดยปรากฏอยูในเสี้ยวของหนังสือ (482vv.) ในรูป
ของบทโคลงกลอนแบบบาวาเรี่ยน (แควนบาวาเรีย เยอรมนี) และนาจะมีความยาวโดยสมบูรณประมาณ 1500 โคลง
เทากับงานประพันธของทานรูดอลฟ ขาพเจาสนใจบทกลอนของทานรูดอลฟ เนื่องจากเปนกลอนที่ชื่นชอบกันมากในยุค
กลาง และมีการนําไปใชในบทกลอนอื่นๆ ราวหาสิบบท ทั้งยังไปมีอิทธิพลกับงานรอยกรองบทกวีในคริสตศตวรรษที่ 15 อีก
ดวย
รูดอลฟวางโครงสรางการเลาเรื่องดวยตัวอักษรตามแบบที่สืบทอดกันมา โดยประเดิมที่บทเกริ่นนํา และไปขยาย
ความโดยละเอียดในปจฉิมบท โดยเกริ่นวา กษัตริยบาราคีอัสไดมีรับสั่งใหเขียน เรื่องราวชีวิตของโยซาฝต (Josaphat) ดั่ง
ที่พระองคไดประสบมา (ในภาษากรีกจะเขียนชื่อวา Ioasaph, ในภาษาอารบิค Budasaph และในภาษาสันสกฤต เรียก
โพธิสัตวะ Boddhisattva) หลังจากยุคนั้นอีกนานมาก ทานโยฮันเนส ฟอน ดามัสคัส จึงไดแปลตํานานฉบับภาษากรีกนั้น
เปนภาษาละติน ทั้งนี้ เนื่องจากมีผูรูภาษากรีกนอยมาก ทานรูดอลฟเองก็ไดรับมอบฉบับภาษาละติน (อันเปนฉบับที่เรียก
กันวา บรรณาธิการที่หนึ่ง ซึ่งมีกวา 60 ลายมือ) มาจากทานวิโด เจาอาวาสแหงวัดนิกายซิสเตอรเซี้ยน ประจําตําบล อัลบิส
(แควนซูริค สวิตเซอรแลนด) ทานรูดอลฟไดเรียบเรียงตํานานนี้ขี้นมาเปนภาษาเยอรมัน ดวยความอุตสาหะบากบั่นของ
ทาน และของทั้งคณะคอนแวนต เพื่อเสริมสงจริยธรรมของผูคน ทานเปรียบตัวทานเองกับทานโยฮันเนส วา ทานโยฮันเน
สไดตกลงรับแปลตํานานเปนภาษาละติน ก็เพื่อใหไปถึงผูอานในระดับชั้นใหม ทานเองก็ตั้งใจเชนนั้น จึงไดเรียบเรียงเปน
ภาษาเยอรมันขึ้นมา (Green 1986, หนา 172) แตทานก็ไมไดเจาะจงลงไปวาเปนผูอานกลุมไหน ทานเห็นวา สารัตถะและ
อรรถรสในงานประพันธนี้ ดีสําหรับทุกคน ทั้งผูที่ไดอานหรือผูที่ไดยิน ทานเจาอาวาสวิโด ไมไดจัดทําฉบับภาษาเยอรมัน
ขึ้นมา เพื่อตัวทานเอง หรือเพื่อพระกรรมาธิการ ในคณะคอนแวนต แตทําไปเพราะมันเปนงานที่นาภูมิใจที่สุด ดวยการนํา
ตํานาน „ มามอบให “ ทวา ทานอาจจะนึกเผื่อไปถึงคริสตบริษัท ผูเปนเรี่ยวแรงสําคัญของวัดนิกายซิสเตอรเซี้ยน วาเปน
กลุมผูอานก็ได
งานประพันธของทานรูดอลฟเริ่มดวยบทสวดอารัมภกถาอันเปนลักษณะเฉพาะของการเลาตํานาน โดยไดหยิบ
ยกมาจากนิยายเรื่อง วิลเลอฮาลม ‚Willehalm’ ของทานวอลฟราม ตัวเนื้อเรื่องเองเริ่มที่บทกลอนที่ 197 ชื่อแรกที่ปรากฏ
ขึ้นมาก็คือ อินเดีย India นั่นเปนชื่อสัญลักษณ อินเดียเปนดินแดนแหงความมหัศจรรย ดินแดนแหงความมั่งคงดวยทรัพย
สมบัติแบบในเทพนิยาย และที่สําคัญ อินเดียเปนดินแดนของชาวคริสตโธมัส (หนึ่งในสิบสองสาวกของพระเยซู: ผูแปล)
ประเด็นนี้ไดกลายเปนที่โจษขานกันมากในชวงกลางของคริสตศตวรรษที่12 จนเรื่อยมา เนื่องจากวาในราว ค.ศ 1165 ไดมี
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ขาวกระพือขึ้นมาในยุโรปถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่เรียกกันวา เพรสบิเทอร โยฮันเนส Presbyters Johannes ที่สงไปถึงพระ
เจา ไกเซอร มานูเอล แหงอาณาจักรไบเซนไทน ในจดหมายฉบับนั้น ทานโยฮันเนสประกาศตัวเองวาเปนเจาชาวคริสต
ผูปกครองอาณาจักร „อินเดียทั้งสาม“ ขาวรอนเกี่ยวกับพระโยฮันเนสชิ้นนี้เริ่มขึ้นในปค.ศ 1145 ตนเหตุที่แทจริงนาจะมา
จาก เหตุการณที่ขุนพลชาวจีนผูนับถือพุทธผูหนึ่งไดเผด็จศึกเอาชนะสุลตานมุสลิม นามวา สาญจาร ไดในสนามรบใกลกับ
เมืองซามารคานด เมื่อป ค.ศ 1141 เนื่องจากยุโรปยุคนั้น ยังไมมีรายงานของทานรูบบรุคเกิดขึ้น ศาสนาพุทธจึงยังไมเปนที่
รูจักกัน ในสายตาของชาวคริสต ผูที่เปนฝายตรงขามกับชาวมุสลิมสาญจาร ก็ถือวาเปนชาวคริสตดวย และไดนําไปโยงเขา
กับ ชาวคริสตโธมัสในอินเดีย เรื่องราวในจดหมายของทานโยฮันเนสที่สงถึงพระเจาไกเซอร มานูเอล ไดไปปรากฏอยูใน
งานนิพนธหลายชิ้น ทายสุดก็คือนิยายถวยจอกศักดิ์สิทธิ์เรื่อง พารซิวาล ‚Parzival’

ของทานวอลฟราม เละเรื่อ ง

‚Jüngeren Titurel’ ในที่นี้ อินเดียคือดินแดนแหงศีลธรรม สําหรับพวกบาปหนาในดินแดนซีกโลกตะวันตก ดวยเหตุนี้ ทาน
รูดอลฟจึงสามารถ นําภาพในดานบวกของอินเดียเขาไปผูกกับเรื่องได สวนจดหมายของทานโยฮันเนสที่ถกเถียงกันอยาง
หนักนั้น ก็เปนเรื่องที่กระตุนความสนอกสนใจของผูคนไดดี นิยายที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในอินเดีย จึงกลายเปนตัวอยางเรื่อง
เลาที่สมบูรณแบบ ตรงตามความคาดหวังของชาวคริสตในดินแดนซีกโลกตะวันตก ตัวสรางความตื่นเตนในเรื่องก็คือ
ความขัดแยงระหวาง อาเวเนีย ผูถูกชาวคริสตไลลา กับบุตรชายนามวา โยซาฝต ผูซึ่งไดรับคําทํานายวาจะตองเปลี่ยนไป
เขาพวกกับคริสตจักร อาเวเนียผูพอจึงพยายามขัดขวาง ไมใหคําทํานายนั้นเปนจริง นักพรตบาลาอามไดตอบคําถามของ
โยซาฝตเรื่องพระผูสรางโลก และการเอาชนะความทุกขกับความตาย ตามหลักพระธรรมแหงคริสตศาสนา การสั่งสอนพระ
ธรรมที่ตองใช เรื่องเลาเสริมเปนการยกตัวอยางนั้น กินเนื้อที่ในนิยายทํานองตํานานมากที่สุด ในงานประพันธของทาน
รูดอลฟมีเรื่องเลาเสริมเชนนี้รอยเรียงกันอยูเปนลูกโซ แตละหวงสามารถแยกออกมาเปนเรื่องเดี่ยวๆ ได โดยเฉพาะเรื่องเทพ
นิยายมาขาวยูนิคอรน ที่มีเขางอกตรงหนาผาก (ปรากฏถึง 4 ตอน) อันเปนเรื่องที่ทานฟรีดริค รุกเคิตประพันธไวเปนบท
กลอน
รูปแบบการสอนธรรมในเชิงนี้ตรงกับของพระสูตรแหงศาสนาพุทธในยุคตนๆ ซึ่งนิยมนํานิทานตัวอยางเขามา
ประกอบ แตที่ดูประหลาดในสายตาของชาวพุทธ ก็คือการตีความหมายที่บงถึงมหิทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และบท
บรรยายหลักธรรมคําสอน ยกตัวอยางเชน ตํานานพระเจาสรางโลก นอกจากนี้ก็มีเรื่อง คําสอนทรินิตี้ (บิดา บุตร และ พระ
ผูศักดิ์สิทธิ์: ผูแปล) และกอนที่จะเขาไปถึงเบื้องหลังนี้ บทเกริ่นนําเชิงเทวนิยมที่ไดแรงบรรดาลใจมาจากเรื่องของ วิลเลอ
ฮาลม ‚Willehalm’ ก็ไมใชบทนําปะหนาที่ไรความหมาย หากแตเปนแผนในการพรรณนาถึง พระผูเปนเจาผูมีมหิทธานุภาพ
นิยายเสริมเหลานั้นในรูปแบบของกาพยกลอน ไดกลายมาเปนปรากฏการณที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของงานประพันธ
อยางดีเลิศ
หัวใจสําคัญของเรื่องอยูที่การถกเถียงเรื่องศาสนาความเชื่อ โดยมีอาเวเนียเปนผูกอเหตุ เพื่อยับยั้งบุตรชายไมให
ตกไปอยูกับฝายคริสตจักร บาลาอามหนีไป นัคคอรจึงตองเปลี่ยนไปนับถือคริสต แทนบาลาอาม แตแทนที่จะเปนไป
ตามนั้น นัคคอรกลับหันไปนับถือ ฝายตรงขามกับคริสตจักร เพื่อเปนการประทวง แตแผนหลอกลอนี้กลับไมเปนผล เพราะ
นัคคอรตองไปทําหนาที่เปนทนายตางหนา ใหคริสตจักรคอยสอดสองพวกที่นับถือหลายพระเจา ทั้งชาวบาบิโลน ชาวกรีก
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และชาวอียิปต ทั้งยังตองใชหลักเกณฑแบบคริสตโตเถียงกับพวกยิวดวย สถานการณเชนนี้ สะทอนอยูในความขัดแยง ที่
พระพุทธเจามีกับศาสนาพราหมณ และสะทอนอยูในมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีรเกา และใหม ซึ่งดานหนึ่งเปนความ
ขัดแยง ระหวางชาวยิวกับชาวบาบิโลน อีกดานหนึ่งเปนความขัดแยง ระหวางคริสตจักรในยุคตนๆ กับศาสนากรีก-โรมัน
และกับศาสนาของพวกอียิปต รวมทั้งกับชาวยิวดวย
เปนที่นาสังเกตุวา ศาสนาอิสลามไมไดรวมอยูในความขัดแยงนี้ดวย ผูคนที่อยูในยุครวมสมัยกับทานจะตอง
สังเกตุเห็นขอนี้แนๆ เพราะการอภิปรายถึงความขัดแยง ระหวางทั้งสองศาสนานี้มีมาตั้งแตสมัยสงครามยึดครองของพวก
มุสลิ มแลว ทวาในขณะที่มีการเรียบเรียงฉบั บดั้งเดิมที่เปนภาษากรีกนั้น หัวขอ นี้ยังไมไดอยูในความสนใจเท าใดนัก
ประเด็นสําคัญของความขัดแยงอยูที่การนับถือพระเจาหลายองค ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสําคัญเลย สําหรับศาสนาพุทธ (หรือใน
ยุคตนๆ) เนื่องจากพระเจาในอีกโลกหนึ่งไมไดมีความสลักสําคัญใดๆ เลย งานประพันธในรูปแบบที่เสนอความไมลงรอย
กันในศาสนา ไดมีปรากฏขึ้น กอนที่จะมีการเรียบเรียงฉบับภาษากรีกเสียอีก อยางในกรณีการถกเถียงระหวางนักบุญ คีริล
กับพวกไฮเดนหัว ดื้อในยุคโบราณผูซึ่งไมยอมหันมานับถือ คริสต งานประพันธในรูปแบบนี้ก็มีปรากฏ อยู ในยุคกลาง
ตอนกลางอันเปนชวงที่รอนแรงที่สุด
นัคคอร ผูชนะการถกเถียงในเรื่องนี้ไมไดทําตามสัญญา นัคคอรคือเครื่องยืนยัน ถึงหลักฐานที่คอนขางจะเปน „
ธรรมชาติ“ ในเรื่องการนับถือศาสนาของชาวคริสต เปนเครื่องยืนยันถึงการนับถืออยูภายในใจ ไมใชดวยการโนมนาวให
เปลี่ยนศาสนาจากภายนอก ทานเบคอนเองก็ไดกลาวไวเชนกันวา „พระเจานําทางสวางใหแกมนุษยทุกผูทุกนาม ผูมาเกิด
บนโลกใบนี้“ (Op. Maj. III, 44f.) การคนพบความจริงอยูภายใน และการหยั่งรูจากขางในก็เปน หัวใจของพุทธศาสนา
เชนกัน เพราะคําวา „พระพุทธเจา “ หมายถึง „ผูตื่น “ ในนิยายเรื่องนี้ การทดสอบการหยั่งรูภายในไดปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
พอมดเธโอดาสไดวางแผนลอโยซาฝต ดวยการยั่วกิเลสตัณหา โยซาฝตฝาฟนการลอลวงที่หนักที่สุดมาได ซึ่งเปนการ
ลอลวงที่นาหวั่นเกรงอยางยิ่ง นั่นก็คือ ฉากที่สาวงามที่สวยที่สุดนางหนึ่งจากสามรอยนาง ตั้งขอเสนอกับโยซาฝตวา ถาโย
ซาฝตยินดีหลับนอนกับนาง นางก็ยินดีที่จะไปรับการจุมน้ํามนตศักดิ์สิทธิ์จากพระ เพื่อเปลี่ยนมาเปนคริสตเหมือนโยซาฝต
หนุมนอยโยซาฝตตกอยูในความสับสนอันใหญหลวง ในที่นี้ ตัวผูเลาเองออกความเห็นวา โยซาฝตตองชวยใหนางไดรับการ
จุมน้ํามนตสมดั่งหวังแนๆ แตทวา การเฝาสวดภาวนาและการถือศึลอดอาหารกลับสามารถเอาชนะตัณหานั้นได อันเปน
สิ่ ง ที่ศ าสนาพุ ท ธและศาสนาคริ ส ต ถื อ ร ว มกั น ในตอนที่ เ ธโอดาสกับ โยซาฝ ตโต ค ารมกั น ในเรื่ อ ง ชนชั้น ทางสัง คมใน
คริสตจักร โยซาฝตไดโตตอบเธโอดาสกลับไปวา สาวกสิบสองคนของพระเยซู เปนปุถุชนธรรมดาผูไดเห็นความจริง และไม
อาจปฏิเสธความจริงที่มีอยูในความเชื่อนั้นได ขอโตแยงแบบนี้สะทอนใหเห็นถึง คําวิจารณของพระพุทธเจาที่มีตอระบบ
วรรณะ เธโอดาสถึงกับบรรลุธรรมและยอมหันมานับถือคริสต
แผนลอลวงขั้นตอมาเปนแผนการยั่วกิเลสใหหลงในวัตถุ อเวเนียรผูเปนบิดาไดลมเลิก ความตั้งใจที่จะยับยั้งโยซา
ฟต และแบงแวนแควนอาณาจักรครึ่งหนึ่งใหบุตรชายปกครอง โยซาฝตเกิดความสับสนในใจวาตนควรจะรับทอดอํานาจนี้
ไวหรือไม ในที่สุดก็ไดกระทําการลงไปในฐานะ กษัตริยแหงชาวคริสต rex christianus ดวยการใหพลเมืองหันมานับถือ
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คริสตตามแบบตน บํารุงศาสนาดวยการสรางวัด ตั้งเทวรูปบูชา และสรางมหาวิหารขึ้นหนึ่งหลัง ในฐานะที่โยซาฝตเปนเจา
ผูครองแควนที่ทําตัวใหเปนตัวอยางแกผูอื่น จึงไดรับการยกยองใหมีความยิ่งใหญ เทียบเทากษัตริยดาวิด ในคัมภีรไบเบิ้ล
พระธรรมเกา สุดทายบิดาของโยซาฝตก็หันมานับถือคริสตตามบุตรชาย หลังจากบิดาสิ้นชีวิตลงไดสามสิบวัน โยซาฝตก็ได
ทําพิธีสํานึกบุญคุณ และแตงตั้งผูสืบบัลลังกคนใหม จากนั้นก็เดินทางจากไปสูความสันโดษ ณ ที่นั้น โยซาฝตถูกปศาจเจา
นรกลวงลอ แตทานก็ไมหวั่นไหว สองปตอมา ทานไดพบกับบาลาอามอีก สามสิบปหลังจากการตายของบาลาอาม ทานก็
สิ้นพระชนมลง และถูกนําไปฝงไวเคียงหลุมศพของบาลาอาม ตอมารางของทั้งสองถูกนํามาฝงไว ในมหาวิหารที่โยซาฝต
สั่งใหสรางขึ้น ณ หลุมฝงศพของทั้งสองมีเหตุการณอัศจรรยเกิดขึ้นใหประจักษ กษัตริยบาราคีอัสจึงสั่งใหเขียนเรื่องราว
ทั้งหมดไว
ตํานานทั้งสองเรื่อง (พุทธประวัติและนิยายเรื่องโยซาฝต: ผูแปล) ใชแรงจูงใจสองประการ คือ กษัตริยผูเปน
บุคคลที่เปนแบบอยาง โดยทางฝายคริสต มีกษัตริยคริสตที่สะทอนออกมาในรูปของเจาแควน และ การเดินทางเขาปาเพื่อ
บําเพ็ญพรต ตามแบบตํานานสมัยโบราณกาล (Vitas patrum) ในฉบับภาษากรีกก็เปนเชนนั้น แตสําหรับผูอานของทาน
รูดอลฟแลว มันกลับทําใหผูอานเกิด ความรูสึกรวมไดงายกวา โดยรวมแลว น้ําหนักของเรื่องจะไปอยูที่การย้ําถึง คําเทศนา
สั่งสอน ที่ซึ่งเกี่ยวพันกับหลักธรรมตางๆ ในความเชื่อทางศาสนาคริสต (พระเจาสรางโลก การไถบาป) พอๆ กับคําสั่งสอน
ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต อันหลังนี้ เปนองคประกอบที่มีอยูในศาสนาพุทธ ไดแก ความไมมีแกนสารของความสุขทางโลก
และ การสะสมบุญบารมีดวยการละทิ้งความสุขทางโลก ความไมจีรังยั่งยืนทางโลกปรากฏออกมาในรูป การเจ็บปวย และ
การตาย จุดหมายปลายทาง ในตํานานฝายคริสต ก็คือ การไดรับรางวัลตอบแทนจากสวรรค ซึ่งตางไปจากฝายพุทธ ที่มุง
ไปสูการหลุดพนจากความทุกขขางใน
ความแตกตางระหวางสิ่งที่อยูภายในจิตใจกับสิ่งที่มองไมเห็นถูกนํามาแสดงออกในตํานานตอนความขัดแยง
ระหวางพวกหัวดื้อไมยอมนับถือคริสต กับชาวคริสต ระหวางคนสองกลุมนี้มีการไมเขาใจกัน ที่เปนไปตามครรลองของ
ระบบ อันเปนสิ่งซึ่งเราไดรับรูมาจากทานรูบบรุค มันมีอยูในโครงสรางของการอุปมาอุปมัยซึ่งถูกนําไปตีความเปรียบเทียบ
เหมือนที่ปรากฏอยูในวรรณคดีทางเทววิทยาเชน พระคัมภีรไบเบิ้ล ผูที่ไมไดนับถือคริสตไมอาจเขาใจความหมายของ คํา
อุปมาอุปมัยที่สามารถตีความไดหลายอยาง เนื่องจากพวกนั้นยึดถือสิ่งที่อยูภายในจิตใจ
ผูเรียบเรียงตํานานพระพุทธเจา ฉบับ „ประยุกตรใหเปนคริสต“ ไดกระทําในสิ่งที่มารโคไดตั้งขอสังเกตุไว วาหาก
พระพุทธเจาเปนคริสตละก็ พระองคคงจะอยูในหมูของนักบุญผูสูงสง ผูเรียบเรียงไดสอดแทรก พุทธธรรมคําสอนเรื่องชีวิต
มนุษย เขาไปในคําสอนของพระเจาในศาสนาคริสต
และทั้งหมดที่ไดบรรยายไป มีความหมายอยางไร กับการรับเอาความคิดทางศาสนาพุทธเขามา แนนอนวา ทั้ง
ผูอานและผูฟงไมอาจหาจุดเชื่อมโยงได มันสัมพันธกันอยางไร ทานรูดอลฟ หรือบรรณาธิการภาษาละติน หรือกรีกเองก็ไม
อาจทําไดมากกวานี้ ทวา การรับแนวคิดแบบศาสนาพุทธเขามา ทําใหเกิดผลลัพธขึ้นมาสองประการ อันเปนสิ่งที่ทําใหทั้ง
สองศาสนาเขามาสัมผัสกัน ประการแรก จินตภาพของชาวคริสตที่มีตออินเดีย วาเปนดินแดนแหงศีลธรรม โดยเฉพาะ
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ความ „บริสุทธิ์ผุดผอง“ ที่ควรยึดถือเปนแบบอยาง จินตภาพเชนนี้ไดกอตัวขึ้นมา และจะยังคงฝงแนนอยูในความคิด ของ
ชาวคริสตตอไป ประการตอไปก็คือ พื้นที่ที่เปดกวางขึ้นในการรับความคิดทางพุทธศาสนาเขามา อันเนื่องมาจาก ความ
คลายคลึงระหวางสองศาสนา แมอาจจะเปนในอีกรอยๆ ปขางหนาก็ตาม ถัดมาก็คือ การขยายมิติใหกับคําสอนเรื่องชีวิต
มนุษยที่มีอยูในศาสนาคริสต ซึ่งพอจะเทียบเคียงกับฝายพุทธได ในสวนของการเนนย้ําถึงเรื่องการหันหลังใหกับโลกวัตถุ
และเรื่องการใชชีวิตสมถะแบบโยคีหรือพระ ก็จะเปนการปูทางไปสูการยอมรับทัศนคติเชิงพุทธ อิทธิพลแหงตํานานโยซา
ฝตก็ยังคงมีอยู โดยโลเป เด เวกา และ คาลเดรอน ไดนําไปเขียนเปนบทละคร และตํานานฉบับกรีกที่ไดรับการแปลก็ยังมี
ผูอานตอกันมา จนถึงศตวรรษที่ 19 ในอารัมภกถาของบทนิพนธ มีวจีกลาวไววา „ การที่เราตองเตือนตัวเอง ใหระลึกถึงอยู
บอยๆ และอยางเครงครัดวา ความสุขทางโลกทั้งหลาย ความรื่นรมยทุกรูปแบบ ความชื่นชมยินดีทั้งปวง และ ทรัพยสิน
ทั้งหมด ลวนไมมีอยูจริง (ในบทนิพนธ: „ลวนสําคัญ“) และไมจีรังยั่งยืนนั้น ไมใชเปนเรื่องที่เกินความจําเปน หรือไมจําเปน
เลย ไมวาจะในยุคสมัยใดก็ตาม หรืออยางนอยที่สุดก็ในยุคสมัยของเรา“ (L.v. Beckedorff, S. IXf., in: Felix Liebrecht,
Münster 1847) นอกจากนี้ ลีโอ ตอลสตอย ก็ไดตีแผความหมายของตํานานพระพุทธเจา ไวในอัตชีวประวัติของตน เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนความเชื่อของตนดวย
ภาพลักษณของอินเดียที่เปยมดวยศีลธรรมและศาสนาอันสูงสงนั้นเปนที่ทราบกันดีวายังคงมีอิทธิพลอยูมาจนถึง
ทุกวันนี้ คุณธรรมดังกลาวนั้นไดรับการพรรณนาสรรเสริญในรูปแบบของนิพนธบทรอยกรอง-นิยายถวยจอกศักดิ์สิทธิ์ ที่มี
ชื่อวา การเสาะหาถวยจอกศักดิ์สิทธิ์ ‚Queste del Saint Graal’ ซึ่งแตงขึ้นในยุคคริสตศตวรรษ 1220 สวนฉบับ
ภาษาเยอรมันนั้น ปรากฏขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 15
เนื้อเรื่องมีอยูวา หลังจากอัศวินกาลาฮาตไดถวยจอกมา และนําไปเยียวยากษัตริย จนหายจากประชวรแลว ทาน
ตองนําถวยจอกศักดิ์สิทธิ์นั้น หลบหนีไปจากอาณาจักรล็อกเรี่ยนแหงโลกตะวันตก เนื่องจากชาวเมืองมีความกระหายใน
สมบัติทางโลก โดยทานจะตองนําถวยจอกไปเก็บรักษาไวที่เมืองซารราส ในดินแดนที่ „ไกลโพนติดกับพรมแดนของอียิปต“
ซึ่งนาจะหมายถึงประเทศเอธิโอเปย ที่ซึ่งถือกันวาเปนแควนหนึ่งในอาณาจักร “อินเดียทั้งสาม“ อันเปนพื้นที่ของพระโย
ฮันเนส ที่เมืองซารราส อัศวินกาลาฮาดไดนําผืนผาไหมบัลดาคินมากางเหนือแทนบูชาแหงถวยจอกศักดิ์สิทธิ์ และไดเปน
ประจักษพยานถึงความลับอันมหัศจรรยแหงถวยนั้น จากนั้นทานก็สิ้นชีพลง พรอมกับควาถวยจอกติดมือกลับไปสูสวรรค
ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่แสดงถึงคุณธรรมที่ซอนอยูในเรื่องนี้ ก็คือ กษัตริยเอ็กซโครานดแหงเมืองซารราส พระองคเปนตัวแทน
มิติดานชั่วรายของแผนดินที่ไกลโพน เพราะพระองคไมนับถือคริสต และยังไดนําตัวเหลาอัศวินผูอารักขาถวยจอกมากักขัง
ไว แตในที่สุดกอนพระองคจะหมดลมหายใจอยูบนแทนบรรทม ก็มีรับสั่งใหปลอยตัวอัศวินเหลานั้นทุกคน และแตงตั้งใหกา
ลาฮาดเปนผูสืบทอดบัลลังก นี่อาจจะเปนคุณธรรมที่สะทอนมาจากตํานานโยซาฝตที่เลาๆ กันมา
ความเกี่ยวพันกับอินเดียปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในนิพนธเรื่อง ‚Jüngeren Titurel’ แตงโดยทานอัลเบร็คท แลวเสร็จ
ในป ค.ศ 1269/70 ในตอนจบของเรื่องมีการนําประเด็นอินเดีย ที่ทานวอลฟรามไดแตงไว มาสานตอ เรื่องมีอยูวา เนื่องจาก
ชาวคริสตในยุคแหงถวยจอก เปนผูมีใจบาปหยาบชา ถวยจอกจึงถูกนําไปรักษาไวกับชาวคริสตในอินเดีย ณ ที่น้ัน กษัตริย
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ไฟเรฟซประทานพิธีรับถวยจอกพรอมกับเหลาอัศวินอารักขา พระองคไดประกาศใหพสกนิกรอินเดีย หันมานับถือคริสต
และประกาศตั้งอาณาจักรแหงพระโยฮันเนส ในเรื่องนี้ ถวยจอกมีความเกี่ยวของกับพระโยฮันเนสอยูประการเดียวก็คือ
ถวยจอกเปนผูเลือกผูสืบทอดตําแหนง และชื่อของพระโยฮันเนสคนตอไป (ชื่อผูนั้นจะปรากฏขึ้นบนจอก: ผูแปล) ปรากฏวา
พารซิวาลไดรับเลือกใหดํารงชื่อและตําแหนงของพระโยฮันเนสเปนเวลาสิบป จากนั้นโอรสของไฟเรฟซจะเปนผูสืบทอด
ตอไป ทานอัลเบร็คทแกปญหาการสืบทอดถวยจอก ที่ซึ่งทานวอลฟรามไดทิ้งเอาไว ดวยการแตงเรื่องใหกษัตริยถวยจอก
องคใหมจากอินเดีย ไมตองเดินทางไปมุนซาลแวชเชอ แตใหตัวถวยจอกเองกลับคืนไปสูดินแดนแหงพระเจา
ในการบรรยายถึงอินเดีย ทานอัลเบร็คทไดนําเนื้อหาในจดหมายของพระโยฮันเนสมาใช (Interpolation B)
สําหรับการเดินทางไปอินเดีย (ไมมีการบงบอกจุดหมายปลายทาง) ทานอัลเบร็คทใชขอมูลจากแหลงอื่น แตละเวนหัวขอ
ชาวถิ่นอัศจรรย อินเดียมีความเปน รัฐในอุดมคติ โดยมีพระโยฮันเนสเปนประมุขในดานจิตวิญญาณ เราอาจคาดเดาไดวา
ความสัมพันธระหวาง รัฐ สถาบันปกครอง กับ สถาบันศาสนา regnum und sacerdotium เชนนี้ อาจอยูเบื้องหลังการ
ปกครองของธิเบต โดยองคพระประมุขเปนทั้งพระเจาแผนดินผูปกครองประเทศ และพระศาสนา แตไมวาจะอยางไร
อินเดียก็คือภาพเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับอาณาจักรโรมันที่มีแตการทะเลาะเบาะแวงในยุคของทานอัลเบร็คท ทวา เรา
คงยังชี้ชัดลงไปไมไดวานี่เปน „แผนการปกครอง“ ของรูดอลฟ ฟอน ฮับสบวรก (ผูซึ่งในตอนจบไดลมเหลวไปพรอมกับการ
เลือกตั้ง) ถึงกระนั้น ก็มีการนํา ทัศนคติเชิงอุดมการณแหงยุครวมสมัย ในเรื่องผูนําที่แข็งแกรงเขามาใช ทั้งการเมือง
ภายนอก และภายใน พระโยฮันเนสเอาชนะกษัตริยแหงอิสมาเฮลิตันได ชัยชนะครั้งนี้ถือเปนการแกไขความผิดพลาด จาก
การที่อินเดียถูกย่ํายีโดยชาวมุสลิมในปลายศตวรรษที่ 12 ฉากที่พรรณนาการฆาฟนในทุงสนามรบ ผูแตงเรื่อง ‚Jüngeren
Titurel’ ไดนํามาจากบทนิพนธรวมสมัยปค.ศ 1247 เรื่อง ‚เรื่องเลาจากมองโกล Historia Mongalorum’ ของทานโยฮันเนส
ฟอน พลาโน คารปนี่ (Johannes von Plano Carpini) นักบวชรวมนิกายของทานวิลเฮลม ฟอน รูบบรุค ทานอัลเบร็คท
เขียนเรื่องใหชาวทาทารในมองโกล กลายเปนมุสลิม แลวสรางเรื่องใหเขากับเหตุการณทางประวัติศาสตรของอินเดีย
รวมทั้ง เหตุการณ ความขัดแยงระหวางชาวคริสตกับมุสลิมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
อินเดียเปนประตูสูสวรรค และไมไดเปนเพียงดินแดนแหงความรุมรวยลนเหลือเทานั้น หากแตเปนความสมบูรณ
แบบทางคุณธรรมและศึลธรรมดวย ที่นั่นไมมีการพูดปด ไมมีการลักทรัพย ปลน โลภหลงและความไมเชื่อใจกัน หรือการ
ทรยศหักหลังและการใสรายปายสี (H 6972) นิยายของทานอัลเบร็คทจบลงดวยการสรรญเสริญอินเดีย พรอมกับกษัตริยผู
ครองถวยจอกศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นั้น ในนิพนธเรื่องนี้ไมมีการเอยถึงศาสนาพุทธ แตเนื่องจากวา นิพนธเรื่อง ‚Jüngere Titurel’
เปนนิยายขวัญใจของนักโรแมนติก ภาพในอุดมคติจึงกลมกลืนดวยดีกับจินตภาพความเปนอินเดีย และภาพในอุดมคตินี้ก็
เปนตัวกําหนดภาพของประเทศเยอรมนีในปจจุบัน ในแงวัฒนธรรม และความเครงครัดในศาสนา ตํานานโยซาฝตเองก็
เปนที่ชื่นชอบของผูอาน ในสมัยยุคกลางตอนตน โยฮันน ยาค็อบ บ็อตเมอร ก็ไดทําการเผยแพรบางตอนออกมา เจ เจ เอ็ช
เชนบวรก (1743-1820) ไดทําการคัดลอกดวยลายมือ ( ของ Hs. H) จนเสร็จ ตีพิมพเปนครั้งแรกในปค.ศ 1818 ครั้งที่สอง
ในปค.ศ 1843 และเปนครั้งสุดทายจนถึงปจจุบัน
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สรุปสุดทาย เรากําลังถามถึงปญหาของการแยกแยะ กับการนํามาผนวก การเนนย้ําถึงความแตกตาง หรือความ
คลายคลึง การ „ทําแบบอื่น“ และ การ „ทําแบบเดียวกัน“ ระหวางปรากฏการณทั้งสองรูปแบบ เราสามารถพบเจอการ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน และคนพบสิ่งที่มีรวมกันอันหลากหลาย วจีที่วา „ไมมีอะไรที่คนตางชาติทําไมได“ ก็
หมายรวมถึงชาวพุทธดวยเชนกัน คนตางชาติอาจเปน พวกหัวดื้อผูไมนับถือคริสต หรืออาจเปนนักบุญคริสตก็ได สวนสิ่ง
ใดที่จะได หรือไมไดนําเขามาผนวกนั้น ขึ้นอยูกับความมุงหมายของผูแตงบทนิพนธ รวมทั้งทัศนคติ และความนึกคิดวาเปด
กวางแคไหนเทาใด ทานวิลเฮลม ฟอน รูบบรุค แสดงใหเราเห็นถึง ความมุงมั่นอยางรุนแรง ในการสอนศาสนา (ในทาง
ปฏิบัติยังไมไดผล) มารโค โปโล แสดงตัวออกมาวาเปน ผูมีประสบการณสูงล้ํา ผูซึ่งไดรับตําแหนงที่ปรึกษาอันทรงเกียรติ
ในสํานักพระราชวังจีน และความไววางใจอยางมาก จนสามารถนําสิ่งที่ซอนเรนพิศดารออกมาบอกเลาได สวนการนําเรื่อง
พุทธประวัติมาผนวกแบบเต็มๆ ในตํานานโยซาฝต ทําใหเราเห็นวา สิ่งที่แปลกไมไดถูกมองวาแตกตาง (เปนอีกอยางหนึ่ง:
ผูแปล) ทั้งนี้ก็เพราะวา ทั้งเนื้อเรื่อง และรูปแบบการประพันธในนิพนธดัดแปลงเหลานั้น ลวนนํามาจากตนแบบของความ
นึกคิดทางศาสนาคริสตที่ผูแตงคุนเคย แตความแตกตางที่มีคุณคาก็สะทอนอยูใน อุดมคติในแงบวกที่มีตออินเดีย และการ
เปนแบบอยาง แหงความเครงครัดในศาสนา เมื่อใดที่ทัศนคติทั้งหลายแจมชัดขึ้นแลว มันก็จะชวยใหเกิดคติที่ดี และ
นําไปสูการยอมรับในคตินั้น เอ็ดวารด ซาอิด นักตะวันออกวิทยาผูรอบรู ไดวิจารณแบบเหมารวมวา ความมุงมั่นของโลก
ตะวันตกที่จะหาทางเขาไปสัมผัสโลกตะวันออก และทําความเขาใจกับมันนั้น เปนการสํารวจวิจัยแคเพียงดานเดียว เพราะ
ฉนั้น ขาพเจาจึงคิดวามันถึงเวลาแลว ที่เราจะตองหันไปสํารวจในอีกทิศทางหนึ่ง
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