คํานํา
พุทธประวัติปริเฉทที่ ๑ นี้ พระอริยนันทมุนี (เงื่อม อินทฺปฺโญ) หรือพุทธทาสภิกษุ ไดเรียบเรียง มีขอความวาดวยอินเดีย
กอนพุทธกาล เริ่มดวยภูมิศาสตรอินเดียเปนตนไป, ทุก ๆ ขอนารู
นาศึกษา เพื่อเปนความรูประกอบการศึกษาเรื่องพุทธประวัติ หรือ
ตํานานพระพุทธศาสนา. ผูที่ศึกษาพุทธประวัติตามฉบับพระนิพนธของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อันเปนหนังสือ
หลักที่ใชเปนหลักสูตรนักธรรมแลว เมื่ออานหนังสือนี้ประกอบ จักได
ความรูเรื่องเบ็ดเตล็ด เกีย่ วแกอินเดียในทางตาง ๆ ตามที่กลาวไวใน
หนังสือนี้.
อินเดียหรือชมพูทวีป อันเปนแหลงกําเนิดพระพุทธศาสนา และ
ลัทธิศาสนาที่สําคัญตาง ๆ ในโลก เปนประเทศดึกดําบรรพที่ไดมี
เหตุการณสําคัญทั้งหลายเกิดขึ้นมากมาย, เหตุการณนั้น ๆ ที่ยังสงผล
อยางกวางขวางอยูจนถึงปจจุบันนี้ก็มีเปนอันมาก, ฉะนั้น เรื่องอินเดีย
จึงเปนเรื่องที่ควรศึกษาคนควาอยางยิ่ง, ไดมีผูศึกษาคนควาและเขียน
เปนหนังสือไวเรื่อย ๆ มา ทั้งในอดีตและในปจจุบัน และยังจะตอง
ศึกษาคนควากันตอไปอีก, แตหนังสือเรื่องอินเดีย โดยเฉพาะที่เกี่ยว
แกพระพุทธศาสนา อันเปนภาษาไทย เชนเรื่องพุทธประวัติปริเฉท
ที่ ๑ นี้ ยังมีนอย นักศึกษาควรจะชวยกันพยายามทําตอไป, มหามกุฎราชวิทยาลัย อันเปนแหลงเผยแพรพระพุทธศาสนา มีความปรารถนา
*

๑. ปจจุบันเปน พระธรรมโกศาจารย

จะไดหนังสือเชนนี้มาพิมพเผยแพร เพื่อประกอบความรูเรื่องพระพุทธประวัติ หรือตํานานพระพุทธศาสนาอีกตอไป.
มหามกุฎราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาแกพระอริยนันทมุนี
๑

(เงื่อม อินฺทปฺโญ) หรือพุทธทาสภิกษุ ผูเรียบเรียง และไดมอบ
ลิขสิทธิพุทธประวัติปริเฉทที่ ๑ นี้ แกมหามกุฏ ฯ และมีความยินดีใน
การที่ไดพิมพเรื่องนี้เผยแพร เพื่อประโยชนแกนกั ศึกษาทั่วไป.
แผนกตํารา
มหามกุฎราชวิยาลัย
๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๗
๑.ปจจุบันเปน พระธรรมโกศาจารย
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พุทธประวัติ
ปริเฉทที่ ๑
วาดวยอินเดียกอนพุทธกาล
ขอความเบื้องตน
เบื้องตนที่จะศึกษาเรื่องพุทธประวัติหรือตํานานพระพุทธศาสนา
จําเปนจะตองศึกษาเรื่องประเทศอินเดีย หรือที่เรียกในยุคโบราณวา
ชมพูทวีปใหพอสมควรกอน. ทั้งนี้เพราะเหตุวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกอบดวยเชื้อสายและอุบัติขึ้นในประเทศนั้น, ทรงเจริญวัยขึ้น
ภายใตการศึกษาและขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น, ไดตรัสรู และ
สั่งสอนประชาชน จนในที่สุดเสด็จปรินิพพานในประเทศนั้น, เมื่อ
ไดศึกษาจนเขาใจประเทศอินเดียแลว จะทําใหเขาใจเรื่องราวตาง ๆ
ซึ่งเกิดขึ้นในอินเดีย เชนเรื่องพุทธประวัตินี้ไดโดยงาย และทราบซึ้ง
ตามที่เปนจริง. แมจะสันนิษฐานขอปญหาใด ๆ ก็มักมีแนวคิด หาก
จะมีขอผิดพลาดไปบางก็คงนอย.
เมื่อมีความจําเปนดั่งกลาวมานี้ หนังสือที่วาดวยพุทธประวัติ
หรือพระพุทธศาสนาทุกเลม ซึ่งนักศึกษาไดคนควาแตงไว จึงตองมี
เรื่องซึ่งกลาวดวยประเทศอินเดียเปนบทแรกของเลมอยูเสมอ. เพราะ
เหตุนั้น การศึกษาในปริเฉทแรกแหงหนังสือเลมนี้ จึงควรเริ่มตน
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ดวยเรื่องภูมิศาสตรและประชาชนของประเทศอินเดียติดตอกันไปตาม
ลําดับ.
(๑) ภูมิศาสตรและประชาชน
ภูมิศาสตร
ที่ตั้ง ประเทศอินเดีย เปนประเทศหนึ่งซึ่งรวมอยูในทวีปอาเซีย
ตั้งอยูในสวนอบอุนเหนือ ต่ําลงมาจนถึงสวนรอนของโลก [Temperature & Torrid Zone] ระหวางเสนวิตถันดรเหนือ ๕ ถึง ๓๐.
และอยูในซีกของโลก ซึง่ ชาวตะวันตกสมมติเรียกกันในปจจุบันนี้วา
" ตะวันออกไกล [Far Eastern]," สําหรับอินเดียโดยเฉพาะนั้น
ตั้งอยูระหวางเสนทีฆันดร ๗๐ ถึง ๙๐. อาณาเขตกลาวโดยยอคือ
ทิศเหนือติดตอกับประเทศทิเบต, ทิศใตจดมหาสมุทรอินเดีย, ทิศ
ตะวันออกจดอาวเบงคอลและประเทศพมา, ทิศตะวันตกจดทะเล
อาระเบียน ประเทศเปอรเซีย และประเทศอาฟกานิสตาน.
ภูมิประเทศ อินเดียเปนประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ตั้งอยู
ทางทิศใตของทวีปอาเซียดวยกัน, มีภูเขาหิมาลัยขวางเปนกําแพงอยู
ทางทิศเหนือของประเทศ กั้นใหเปนเขตสวนหนึ่ง ซึ่งแยกออก
จากรวมกลางของทวีป. มีทะเลลอมทางทิศใต ตามสวนใหญของ
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก. สวนยาวที่สุดของดินแดนผืนนี้ คือ
จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต, สวนกวางจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
๑

๒

๑. สวนมากบรรยายตาม บรีฟ. ฮิส. สปริต. ฟลลิป. แอต. ๒. ประมาณนี้กําหนดสวนใหญ
เพราะเสนเขตมิไดตรงดิ่ง.
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ตะวันตก มีความกวางและความยาวไลเลี่ยกัน คือประมาณ ๒,๐๐๐
ไมลทั้ง ๒ ทาง, จึงมีเนื้อที่เทา ๆ กับทวีปยุโรปทั้งหมด ในเมื่อเวน
ประเทศรัสเซียเสีย. เพราะฉะนั้น ควรเขาใจวา การพรรณนาเรื่อง
ประเทศอินเดียนั้น เปนไปในทํานองการพรรณนาเรื่องทวีปมากกวา
เรื่องประเทศ.
ในประเทศนี้ มีภูมิลกั ษณะอันเปนธรรมชาติ และมี
อากาศครบถวนทุกอยาง คือบางตอนมีภูเขาสูงสุดที่มีหิมะปกคลุม
อยูเนืองนิตย มีอากาศหนาวจัด บางตอนมีทะเลทรายซึ่งปราศจาก
ตนไมใบหญา มีอากาศรอนจัด และบางตอนที่ราบซึ่งเต็มไปดวย
พฤกษชาติ มีอากาศอุนสบาย, เพราะฉะนั้น เนื้อที่เปนอันมาก
จึงมีทั้งที่เยือกเย็นแหงแลงและที่อุดมสมบูรณ. ในประเทศนี้ มี
ธรรมชาติเกิดขึ้นและแปรปรวนไป เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งตั้ง
อยูในสวนอบอุนและสวนรอนของโลกดวยกัน.
ดินแดนแหงประเทศนี้ มีรูปสัณฐานคลายกรวยที่ไมสูเรียวนัก
ทางทิศใตเปนปลายแหลมยื่นลงไปในมหาสมุทรอินเดีย. ที่ปลายแหลม
มีเกาะขนาดใหญ ซึ่งในครั้งโบราณเรียกวา " ประเทศ หรือเกาะ
ลังกา " ดินแดนผืนใหญนี้ ถาจะอาศัยธรรมชาติพื้นภูมิของประเทศ
เองเปนเครื่องแบงแลว จะเห็นไดชัดทีเดียววามีอยูดวยกัน ๓ ภาค
คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง. และภาคใต.
ภาคเหนือ คือทางที่เปรียบกันไดกับปากกรวย เปนภูมิประเทศ
สูงทั้งหมด มีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ ๓,๐๐๐ ฟต เปน
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เนินสูงยาวตลอดสวนทิศเหนือของประเทศ มีภูเขาหิมาลัยเปนเสน
อยูบนเนินนั้นยาวตลอดไป จึงมีการขนานนามภาคนี้วา " ภาค
หิมาลยัน " หรือที่เรียกกันในวรรณคดีโบราณทางฝายพุทธศาสนาวา
" อุตตราบถ " ภาคนี้ไดแกพื้นที่ ซึ่งบัดนี้เรียกกันวา ประเทศกัศมีระ
เนปาล และภุตาน. พื้นที่สวนมากเปนทิวเขาเรียงเปนหลั่นกันไป,
บางแหงเปนดงทึบ บางแหงเปนภูเขาโลนเกลี้ยง ประกอบไปดวย
ซอกเขาและเหวลึกมากเหลือคณนา หาที่ราบยาก.
ภาคกลาง ไดแกที่ราบซึ่งลดเปนชั้นต่ําลงมาจากเนินสูงนั้นตอ
ลงมาทางทิศใตเปนแนวหนากระดาน. ที่เปนที่ราบมีระดับสูงกวาน้ํา
ทะเล ๖๐๐ ถึง ๑,๒๐๐ ฟต ที่เปนที่ราบต่ํา มีระดับตั้งแตเสมอกับ
ระดับน้ําทะเลขึ้นไปจนถึง ๖๐๐ ฟต, พื้นที่ลาดต่ําเรื่อยลงไปจนถึง
ทิวเขาวินธยะ. ในภาคกลางหรือภาคที่ ๒ นี้เอง ที่เรียกวามัธยมประเทศ หรือมัชฌิมชนบท ซึ่งเต็มไปดวยแวนแควนตาง ๆ ประกอบ
ไปดวยพื้นที่อันอุดมสมบูรณดวยการกสิกรรม. แผนดินสวนนี้ชุมชื่น
อยูดวยแมน้ําสําคัญ ๆ เชนแมน้ําสินธู [Indus], คงคา [Ganges]
และพรหมบุตร [Brahmaputra]. ถายกทะเลทรายอันแหงแลง
แหงแควนราชปุตนะออกเสียแลว ก็กลาวไดวาดินแดนแถบนี้ทั้งหมด
เปนถิ่นแหงความร่ํารวยสมบูรณของประเทศ ไดแกแถบลุมแมน้ําคงคา
และสาขาตาง ๆ ของแมน้ํานี้, เพราะจะมองเห็นสถานะแหงความมั่งคั่ง
ไดโดยทั่วไป.
ภาคใตหรือภาคที่ ๓ ซึ่งเรียกในยุคโบราณวา ทักษิณาบถ,
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หรือในบัดนี้วา ประเทศเดกกัน นั้น ไดแกแถบที่ตอจากทิวเขาวินธยะ
ลงมาทางทิศใต จนถึงสุดปลายแหลมซึ่งเปรียบไดกับปลายกรวย,
เรียกวาแหลม โคมอริน [Comorin] ภูมิระเทศแถบนี้ พื้นที่กลับ
สูงขึ้นกวาภาคกลาง คืออยูในระหวาง ๑,๒๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ฟตจาก
ระดับน้ําทะเล เปนทิวเขาและที่ราบสูงโดยมาก, ที่ราบต่ําแทบ
จะหาไมไดเลย จึงมีความมั่งคั่งนอยกวาภาคกลางหรือภาคลุมแมน้ํา
คงคา. ดินแดนสวนนี้มีทิวเขาลอมรอบทั้ง ๓ ดาน ดานเหนือมีภูเขา
วินธยะและอื่น ๆ ซึ่งเนื่องเปนทิวเขาเดียวกัน, ดานตะวันอออกที่ทิวเขา
อีสเตอรฺนฆาตสฺ [Eastern Ghats] และตะวันตกก็มีทิวเขาเวสเตอรฺน
ฆาตสฺ [Western Ghats] ปลายของ ๒ ทิวเขานี้บรรจบกันที่แหลม
โคมอรินพอดี. แมน้ําในแถบนี้สวนมาก เชนแมนา้ํ โคธาวารี, แมน้ํา
กฤษณา, และแมน้ําเปนนาร ไหลมาทางทิศตะวันออกลงสูอาว
เบงคอล แมน้ําเนอรพุททะ และแมน้ําตาปตี ไหลลงสูทิศตะวันตกลง
ทะเลอาระเบียน. ดินแดนแถบนี้มีแควนกาลิงคเทานั้น ซึ่งพุทธบริษัท
รูจักกันโดยมาก นอกนัน้ ไมคอยจะรูจัก แตขามไปรูจักและติดตอ
กับเกาะลังกา ซึ่งตั้งอยูในมหาสมุทรปลายแหลมออกไปทีเดียว.
อากาศและฤดู ตามที่กลาวมาแลววา ภูมิประเทศมีลักษณะ
กวางใหญของประเทศอินเดียนั้น ไดแบงตัวเองออกเปน ๓ ภาคตาม
ลักษณะพื้นที่ผิดกัน, เหตุนี้อากาศและฤดูแตละภาค ๆ ยอมผิด
๑

๑. คําวา เดกกัน เพี้ยนมาจากคําบาลีวา ทักขิณ อันเปนคําเดียวกับคําสันสฤกตวา ทักษิณ แหง
คําวา ทักษิณาบถ.
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แผกกันเปนธรรมดา. ภาคหิมาลยันซึ่งเปนที่สูง มีอากาศหนาวตลอด
ป มีหิมะตกอยูเสมอ หาแสงแดดหรืออากาศที่แหงแลงไดโดยยาก
ทุกบานเรือนจะตองมีเครื่องกันละอองหิมะ หรือปดประตูหนาตางอยู
เสมอ มิฉะนั้น ภายในหองจะเปยกชื้น. ในฤดูรอ นชาวยุโรปที่มี
หนาที่ราชการในอินเดีย ไดยายสํานักงานจากเมืองเดลฮี [Delhi]
หรือเมืองอื่นอันตั้งอยูในภาคกลาง ไปเปดทํางานชั่วคราวในภาคเหนือ
และมักพักที่ตําบลดารฺยีลงิ [Darjeeling] ซึ่งมีระดับสูงกวา
น้ําทะเล ๓,๐๐๐ ฟตใกลแถบทิวเขาหิมาลัย ซึ่งกลาวกันวามีอากาศ
หนาวเทายุโรปทีเดียว. ตามที่นําเรื่องราวมากลาวนี้เพื่อจะชี้ใหเห็น
วา ขณะที่ภาคกลางกําลังเปนฤดูรอนจัด แตภาคเหนือก็ยังคงหนาว
มีหิมะตกในบางคราวอยูนั่นเอง, เพราะฉะนั้น การกลาวถึงอากาศ
และฤดูในทีน่ ี้ หรือที่กลาวในคัมภีรตาง ๆ ของพุทธศาสนา พึง
ทราบวาหมายถึงภาคกลางหรือมัชฌิมชนบท ซึ่งเปนหัวใจแหงประเทศ
อินเดีย.
ในภาคกลางนั้นเปนแผนดินผืนใหญ มิใชเปนคาบสมุทรเล็ก
มีทะเลขนาบ ๒ ขางอยางประเทศสยาม จึงมีอากาศผิดกันมาก คือฤดู
รอนก็รอนจริง ฤดูหนาวก็หนาวจริง และฤดูฝนก็ฝนจริง, ตางกับ
ประเทศสยามเชนทางภาคใตซึ่งมีฝนตกเรื่อย ๆ นอกจากตกหนักใน
ฤดูฝนราวเดือน ๑ แลว ก็มีตกประปรายตลอดป ทั้งไมหนาว หรือ
รอนเกินไป เพราะอากาศทะเลชวยทําการถายเทอยูเสมอ. แมทาง
ภาคเหนือนับวาคอนขางจะมีฤดูอันแนนอน แตกระนั้นก็ยังไมทัดเทียม
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หรือเหมือนอินเดียภาคกลาง. ดวยเหตุนี้เอง ผลที่ไดจากการจําพรรษา
ในฤดูฝน และการจาริกทองเที่ยวไปในฤดูแลงของภิกษุในประเทศ
สยาม จึงไดไมแนนอนเหมือนในประเทศอินเดีย ซึ่งเปนแดนเกิด
แหงภิกษุสงฆและพระธรรมวินัย เมื่อไมไดศึกษาใหตลอดถึง
ดินฟาอากาศแลว มักทําใหเกิดการเขาใจผิดในเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับ
ฤดู เพราะสิกขาบทบางอยางไดบัญญัติอนุโลมธรรมชาติของประเทศ
อินเดีย. ทางอินเดียฝนตกชุกภายในพรรษา ทางสยามภาคเหนือ
และภาคกลางเพิ่งตกเมื่อจวนออกพรรษา และภาคใตตกเมื่อออก
พรรษาแลว, สวนทางลังกากําลังเปนฤดูรอนตองดูหนังสือกันอยูตาม
ใตรมไมในสวนที่มีไวสําหรับพักรอน. ฤดูกาลในสวนตาง ๆ ของโลก
ยอมเปนไปตางกันตามภูมิประเทศดั่งนี้.
การแบงฤดูของปในอินเดีย ที่อาจพบกันทั่วไปในพระคัมภีรทาง
พระศาสนาและวรรณคดีโดยมากนั้น แบงเปนฤดูใหญ ๆ ๓ ฤดู คือ
ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว. ฤดูรอ นมี ๔ เดือน คือ เดือนจิตตะ
วิสาขะ เชฏฐะ และอาสาฬหะ เรียกวา คิมหฤดู. ฤดูฝนมี ๔ เดือน
คือ เดือนสาวณะ โปฏฐปทะ อัสสยุชะ และกัตติกะ เรียกวา
วัสสานฤดู. และฤดูหนาวมี ๔ เดือน คือ เดือนมิคสิระ ปุสสะ มาฆะ
และผัคคุณะ เรียกวา เหมันตฤดู.
สวนในที่อื่น เชนคัมภีรเวทสังหิตา และอรรถกถาชาดกบาง
เรื่อง ไดกลาวฤดูของประเทศอินเดียไว ๖ ฤดู คือ :๑

๒

๑. เวทสังหิตา. Max Muller, IA p, xxxv ๒. อรรถกถาโสนันทชาดก
สัตตินิบาต ภาค ๘ หนา ๒๐๗ กลาวแตจาํ นวน, อธิบายในอภิธานัป.
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๑. คิมหฤดู เดือนจิตตะและวิสาขะ, มีอากาศรอนและแหงแลง.
๒. วัสสฤดู เดือนเชฏฐะ, อาสาฬหะ, ฝนเริ่มชุก น้ํามักทวม.
๓. สารทฤดู เดือนสาวณะ, โปฏฐปทะ, อากาศอับ เปนฤดู
เก็บเกี่ยว.
๔. เหมันตฤดู เดือนอัสสยุชะ, กัตติกะ, อากาศชื้นแฉะ หิมะ
ตกหนัก.
๕. สิสริ ฤดู เดือนมิคสิระ, ปุสสะ, หนาวจัด หิมะเริ่มตก
จางลง.
๖. วสันตฤดู เดือนมาฆะ ผัคคุณะ, อากาศอบอุน ตนไมผลิ
ดอกออกผล.
การนับเดือนนั้น ๆ แมจะเคยเทียบกันกับเดือนไทยวา เดือน
จิตตะตรงกับเดือน ๕ วิสาขะเดือน ๖ เชฏฐะเดือน ๗ ฯ ล ฯ โดย
ลําดับก็จริง แตกาลที่ขึ้นตนเดือนและสิ้นเดือนหาตรงกันไม เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนไทย จะปรากฏดังนี้ :เดือนจิตตะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๔ ถึงกลางเดือน ๕
[ ราวเมษายน ].
เดือนวิสาขะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๕ ถึงกลางเดือน ๖
[ ราวพฤษภาคม ].
เดือนเชฏฐะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๖ ถึงกลางเดือน ๗
๑

๑. ในคัมภีรนนั้ ๆ ยกเอาสิสิรฤดูขึ้นตน, แตเรียงใหมดงั่ นี้ เพื่อความสะดวกกับการนับของสยาม.
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[ ราวมิถุนายน ].
เดือนอาสาฬหะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๗ ถึงกลางเดือน ๘
[ ราวกรกฎาคม ].
เดือนสาวณะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๘ ถึงกลางเดือน ๙
[ ราวสิงหาคม ].
เดือนโปฏฐะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๙ ถึงกลาง
เดือน ๑๐ [ ราวกันยายน ].
เดือนอัสสยุชะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑๐ ถึงกลาง
เดือน ๑๑ [ ราวตุลาคม ].
เดือนกัตติกะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑๑ ถึงกลาง
เดือน ๑๒ [ ราวพฤศจิกายน ].
เดือนมิคสิระ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑๒ ถึงกลางเดือน ๑
[ ราวธันวาคม ].
เดือนปุสสะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑ ถึงกลางเดือน ๒
[ ราวมกราคม ].
เดือนมาฆะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๒ ถึงกลางเดือน ๓
[ ราวกุมภาพันธ ].
๑

๑.ดูตามนี้เปนอันวาเราจําพรรษากันในเมืองไทย เริ่มแตเดือน ๙ คือเดือนสาวณะ, เพราะพระ
บาลีกําหนดใหจําพรรษาเมือ่ วันเพ็ญแหงเดือนอาสาฬหะผานพนไปแลววันหนึ่ง นับอยางอินเดียคือ
วันเพ็ญของเขาอยูที่สุดเดือน พึงเห็นการแบงฤดูของเราทุกวันนี้ เชนเริ่มฤดูเหมันตเมื่อวันแรมค่ํา ๑
เดือน ๑๒ ก็เทากับเริ่มฤดูเหมันตวันขึน้ ค่ํา ๑ เดือนปุสสะ [ ๑ ] นัน่ เอง.
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เดือนผัคคุณะ เริ่มตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๓ ถึงกลางเดือน ๔
[ ราวมีนาคม ].
การนับเดือนนั้น นับขางแรมกาฬปกษกึ่งเดือนเปนตนเดือน,
ขางขึ้นคือศุกรปกษกึ่งเดือนเปนปลายเดือน, เปนอันวาไขวกับที่ไทย
เราใชนับกันอยู [ เราลาหลังอยูกึ่งเดือน ] นาจะเปนเพื่อทดใหอากาศ
และฤดูตรงกัน แตถึงกระนั้นก็ยังไมทันกันอยูนั่นเอง, การที่เปนอยู
เชนนี้ บางคราวทําใหนักศึกษาฉงนในการคํานวณระยะวันคืนที่หาง
กัน เลยเผลอนับเดือนอยางไทยเขากับขอความในพระคัมภีรซึ่งนับอยาง
อินเดียโบราณ, เชนทานกลาววา เมื่อเดือนอาสาฬหะ [ ๘ ] ลวง
มาได ๗ วันแลว ดังนี้ จะตรงกับเมื่อเดือน ๘ ของไทยลวงมาแลว
ถึง ๒๒ วันเปนตน. เดือน ๘ อยางไทยสิ้นสุดลงในวันแรม ๑๕ ค่ํา
เดือน ๘ ของเรา เพราะวันเพ็ญเปนวันสิ้นเดือนอาสาฬหะ. ผูศึกษา
พึงกําหนดความไขวกันเชนนี้ไวใหมั่นคง เพื่อกันความฟนเฟอนใน
ปริเฉทตอ ๆ ไป เพราะระยะกาลแหงพุทธประวัติจะไดกลาวตาม
นัยแหงพระคัมภีร ซึ่งทานรอยกรองไวตามวิธีนับอยางโบราณ.
สวนภาคใตหรือดินแดนทักษิณาบถนั้น อากาศและฤดูยิ่งตาง
ออกไปอีกอยางหนึ่ง เพราะเปนคาบสมุทร มีทะเลขนาบแผนดิน
ทั้ง ๒ ขาง และบนแผนดินตอนนั้นก็มีทิวเขาลอมรอบ ทําใหมีอากาศ
ชื้นกวาธรรมดา, แตไมเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา จึงของดกลาว
ในที่นี้.
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ประชาชน
พวกแรกที่สุด การสืบสาวถึงชนชาติแรกที่สุดของอินเดียวา
เปนชนชาติไหน และมีมาแตเมื่อไรนั้น เปนการยากยิ่ง เทาที่
นักประวัติศาสตรคนควาก็ไดความเพียงวา ชนชาติเดิมของอินเดียนั้น
เปนชนผิวดําจําพวกหนึ่ง ซึ่งเปนปาเถื่อน ยังไมรูจักทําการเพาะปลูก
แมอยางหยาบ ๆ งาย ๆ ในเบื้องตน, ไดแตลา สัตว หรือจับ
ปลามากิน. คนพวกนี้ยังไมมีความรูเรื่องโลหธาตุ และไมรูจักทํา
อาวุธดวยโลหธาตุ, ไดแตใชอาวุธที่ทําดวยหิน เชนใชเศษหินที่
แหลมหรือมีคม ผูกหรือหนีบไวที่ปลายไม ใชแทนหอกหรือขวาน
เปนตน. คนโบราณพวกนี้ ในบัดนี้กย็ ังมีเหลืออยูบาง ไดแกพวก
โซนตาล [Saontals], มุนดา [Mundas], และพวกโกล [Kols],
หรือรวมเรียกวาพวกโกลาเรียน [Kolarians]. ชอบอางตนเองวา
เปนนักรบสําคัญแหงยุคโบราณ เดี๋ยวนี้ยังมีอาศัยอยูตามแถบหุบเขาแหง
มณฑลเบงคอล, พิหาร, และเซลตรัล โปรวินซฺ ซึ่งอยูใตแนวภูเขา
วินธยะลงไป. และในยุคเดียวกันนั้น ทางฝายเหนือยังมีอีกพวกหนึ่ง
ซึ่งแยกพวกมาจากธิเบโตเบอมัน [Thibeto-Burmans], เลียบ
ฝงแมน้ําพรหมบุตรเขามาสูอินเดีย. ความเปนอยูของชนพวกนี้ทราบ
ไดยากกวาพวกโกลาเรียนเสียอีก เพราะเปนพวกเกาแกกวา และ
ในบัดนี้พวกนี้ยังมีเชื้อสายเหลืออยูเหมือนกัน คือพวกที่มักอาศัย
อยูตามหุบเขา [ หิมาลยัน ] แถบเหนือของประเทศ เรียกวาพวก
เลปชา [Lepchas], ภูเตียน [Bhutians], กุกี [Kukis]. และนาคะ
๑

๑. ชนชาติหนึง่ ซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาติธิเบตและชาติพมา.
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[Nagas], หรือมักเรียกรวมกันอีกอยางหนึ่งวา พวกเตรูเนียน
[Turanians].
พวกดราวิเดียน ตอมาจากพวกนั้น มีชนอีกพวกหนึ่งซึ่งมี
ความเจริญยิ่งกวาพวกอื่นในแถบนั้น เรียกวาพวกดราวิเดียน [Dravidians] หรือที่เรียกกันวาพวกมิลักขะ มีสํานักอยู ณ ใจกลางแหง
ทวีปอาเซียแหงใดแหงหนึ่งมากอน และไดยกเขามาสูอินเดียทางหุบ
เขาแหงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ. พวกนี้ไดเขาครอบครองอินเดียโดย
ทั่วไป ตั้งแตเหนือตลอดใต เพราะมีกําลังและความสามารถมาก
กวาพวกกอน คือมีความรูในทางกสิกรรม รูจักใชโลหะทําเปนอาวุธ
และเครื่องประดับกาย ตลอดถึงทําการแลกเปลี่ยนซึ่งเปนทํานองการคา
ไดสรางที่อยูอาศัยเปนหมูบาน หรือนิคมหยอม ๆ และมีที่ทําการ
เพาะปลูกถาวร ไมเรรอนกระจัดกระจายกันอยูตามประสาชาวปาดอย
เหมือนพวกกอน.
ถาขอสันนิษฐานเปนจริงวา การกสิกรรม การชลประทานและอื่น ๆ
ในถิ่นโมเฮนโจดะโรในแควนสินทะ [Mohenjodaro in sinda]
เปนกิจการที่สืบสายรับทอดมาจากวัฒนธรรมของพวกดราวิเดียนในครั้ง
กระโนน กิจการในปจจุบันของถิ่นนี้เอง จะชี้ใหเห็นชัดวาวัฒนธรรม
ของพวกดราวิเดียนโบราณมีระดับสูงไมนอย. ตามประวัติศาสตรไดแสดง
ยืนยันวา พวกอารยันหรืออริยกะในภายหลังไดยินยอมรับเอาวัฒนธรรม
๑

๑. หนังสือบางเลม พยายามพิสูจนวาพวกโกลาเรียนและตูเรเนียนก็เปนพวกคอเคเซียน ซึ่งเปน
เชื้อชาติเดียวกับพวกอารยัน.
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บางอยางของพวกนี้ไวดวย เชนพิธีการบูชา และลัทธิถือที่พึ่งบางอยาง
เปนการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมที่ตนไดถายใหพวกดราวิเดียน.
พวกดราวิเดียนที่ถูกพวกอริยกะรุกราน ใหรนถอยลงมาทางใต
และถูกขนานนามวาพวกทัสยุ [ หรือทาส ] นั้น ยังมีเชื้อสายสืบกัน
มาจนถึงปจจุบัน คือชนชาติที่พูดภาษาทมิฬ, เตลุกู, มะลาบารฺ,
และกะนารีซี (Tamil, Telugu Malabar, Kanarese) แหงภาค
มัดราส, และกลาวโดยเฉพาะไดแกชาวชาติทมิฬในเกาะลังกา ซึ่งเปน
ชนชาติที่มีอายุประมาณไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ป.
พวกอายัน เมื่อจะศึกษาถึงพวกอารยันหรืออริยกะ ควร
ยอนไปกลาวถึงเชื้อชาติและชาติภูมิของพวกนี้กอน จึงจะไดความรูใน
เรื่องนี้อยางละเอียด การที่เราควรศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดนั้น ก็เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาเปนเชื้อสายชาวอารยัน.
นักปราชญฝายประวัติศาสตรของชาติมนุษย ไดจําแนกสาย
แหงชาติพันธ (Race) ของมนุษยในโลกไวเปน ๕ สาย คือ :๑. คอเคเซียน (Caucasains) หรือชนชาติผิวขาว.
๒. มงโกเลียนหรือตาต (Mongolians or Tartar).
๓. นิโกร (Negro).
๔. มลายู (Maiay).
๕. อเมริกันอินเดียน (Norte American Indian).
พวกแรกหรือพวกคอเคเซียนคือตนเดิมของพวกอารยัน และ
พวกอื่น ๆ ซึ่งเนื่องมาจากตนเดิมเดียวกันอีก ๓ สาย ตามที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังตอไปนี้ :-
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พวกคอเคเซียน
๔ สาย คือ

พวกอายันเดิม คือพวก ที่กอนแตจะแยกกันออกเปนอารยัน
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อาเซียและอายันยุโรปนัน้ ตั้งภูมิลําเนาอยูแถบบริเวณภูเขาคอเคซัส
มาทางตะวันออกถึงปากน้ําวอลกา แมน้ําอูราล เหนือทะเลสาบ
แคสเปยน. กอนหนาแตนี้ยากที่จะกลาววา พวกนี้อยูที่ไหนหรือมา
จากไหน. มีนักประวัติศาสตรบางพวกสันนิษฐานวา มาจากแถบ
มหาสมุทรอารคติค (Arctic Regions). และพวกนี้ไดเริ่มรุกเขามาใน
อินเดียตั้งแตเมื่อไรนั้น กําหนดใหแนนนอนไดโดยยาก ไดแตเพียงกะ
ประมาณกันหยาบ ๆ วา อยูในราว ๑,๕๐๐ ป กอนพุทธศักราช, คือ
เมื่อราว ๔,๐๐๐ ปมาแลว.
เมื่อพวกนี้เคลื่อนจากแหลงเดิม ไดแตกออกเปน ๒ สาย, คือ
สายหนึ่งแยกไปทางตะวันตก เปนชาติอารยันในยุโรป, อีกสายหนึ่ง
แยกมาทางตะวันออกเฉียงใต มาตั้งภูมิลําเนา ณ บริเวณทิศตะวัน
ออกของทะเลสาบแคสเปยน ตรงที่เรียกวาตุรกีสตานในบัดนี้. ตอ
มาราว ๑,๐๐๐ ป กอนพุทธศักราช พวกนี้ไดเคลื่อนและแยกพวกอีก
ครั้งหนึ่ง ที่แยกไปทางตะวันตกเฉียงใต ไปเปนชาติเปอรฺเซียน อีก
พวกหนึ่งแยกมาทางตะวันออกเฉียงใต ผานภูเขาฮินดูกุษและผานหุบ
เขาไขเบอรฺ (Khyber) เขามาตั้งอยูในอินเดีย ณ ที่ราบแหงแมน้ํา
สินธูตอนบน ซึ่งเรียกกันวาแมน้ํา ๕ สาย ไดแกดินแดนที่เรียกกัน
ในบัดนี้วาปญจาป. และยังมีอายันอีกพวกหนึ่งซึ่งเหลืออยูภายหลัง
๑

๑.Panjab ปญจ=๕ อาป=น้ํา ปญจาป=แมน้ํา ๕ สายคือ แมน้ําเชลุม (Jhelum)
แมน้ําเจนับ (chenap) แมน้ําราวี (Ravee) แมน้ํา (Beas) แมน้ําซัตเลช
(Sutlej)
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ไดยกพวกออมผานภูเขาฮินดูกุษมาทางทิศตะวันออก ผานทางแควน
กัศมีระ (Kashmira) เขามาในอินเดีย, พวกอารยันไดยกพวกเขามา
เรื่อย ๆ เปนคราว ๆ และหยุดรุกเมื่อราว ๙๐๐ ปเศษกอนพุทธกาล
การเคลื่อนภูมิลําเนาของพวกอารยันนี้ นาจะอพยพติดตามกันเขามา
เรื่อย ๆ คราวละมากบางนอยบาง อยางชนชาติไทยอพยพเขามาอยูใน
แหลมทองนี้ฉะนั้น. ตอมาราว ๑๐๐ ปเศษ เมื่อพวกอารยันรุนหลังเขา
มาตั้งหลักแหลงมั่นคงแลว ราว ๘๐๐ ปเศษกอนพุทธกาล จึงเกิด
สงครามขึ้นระหวางพวกอารยันเกากับอารยันใหม นับเปนการมหาสงครามของสมัยนั้น ซึ่งภายหลังนักปราชญไดรอ ยกรองขึ้นเรียกวามหาภารตยุทธเปนวรรณคดีชนิ้ เอกของอินเดีย.
พวกดราวิเดียน หรือมิลักขะ หรือทัสยุนั้น ถูกพวกอารยัน หรือ
อริยกะรุกรานทุกทิศทุกทาง กลาวคือถูกทั้งรุกรบดวยกําลังอาวุธ ทั้ง
รุกเงียบดวยกําลังอาชีพและความรูความสามารถอยางอื่น เพราะฉะนั้น
บางพวกจึงตองรนถอยลงไปทางใต บางพวกเลยขามชองทะเล
ไปสูเกาะลังกาเปนที่สุด, และบางพวกก็ถูกกักตัวไวใชเปนทาส หรือ
กรรมกรตามความตองการ พวกอารยันหรืออริยกะ ไดเขามาตั้ง
หลักแหลงอยูในอินเดียตอนกลาง ที่เรียกวามัชฌิมชนบท หรือมัธยม
ประเทศดวยอาการอยางนี้. พวกนี้ไดเผยแพรและวางการวัฒนธรรม
ของตนลงในดินแดนนี้ สืบมานานจนมีพวกแยกออกเปนหลายชนบท
ในยุคหลัง ๆ ดังมีเรื่องราวปรากฏอยูในวรรณคดีและศาสนคดีแหง
๑

๑. ๑. สปริต หนา ๒.
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อินเดีย ในยุคโบราณและยุคพุทธศาสนา เรื่องราวทํานองนิยายมี
สืบกันมาวา พวกเทวดาทําสงครามกับพวกอสูร และรุกรานพวก
อสูรที่พายแพใหตกมหาสมุทรหายไปนั้น นาจะไดแกเรื่องราวที่พวก
อริยกะรุกไลพวกมิลักขะนี้แล. พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
ทรงเปนผูหนึ่งในพวกอารยันสายนี้.
สรุปความในตอนนี้วา อินเดียในสมัยกอนพุทธกาล เมื่อพวก
อริยกะหยุดรุกรานเขามาในประเทศอินเดียแลว มีชนอยู ๓ พวก คือ
พวกอริยกะใหมซึ่งยกเขาถึงพวก ๑, พวกอรยะเกาซึ่งยกเขามากอน
และไดผสมพันธุกับพวกเจาของถิ่นเดิม จนมีผิวพรรณ และอัธยาศัยผิด
แผกไปพวก ๑, และเจาของถิ่นเดิมซึ่งถูกกักเอาไวใชเปนทาสกรรมกร
ถูกตั้งนามใหใหมวาพวกทาส (ทัสยุ) หรือยอมเปนเชนนั้นพวก ๑.
พวกอริยกะแบงชั้นกันเองตามหนาที่การงานของตน ๆ คือ
กษัตริยเปนพวกนักรบ, พราหมณเปนพวกสั่งสอนและทําพิธีตามลัทธิ
ศาสนา, และไวศยะเปนพวกทําสินคาดวยการกสิกรรมหัตถกรรมขึ้น
คาขายแลกเปลี่ยน, รวมเปน ๓ ชั้นดวยกัน. สวนพวกทัสยุหรือทาส
นั้น ตอมาเรียกวาพวกศูทร จึงรวมเปนวรรณะ ๔ หรือ ๔ พวก.
การแบงชั้นวรรณะในยุคแรกนี้ เปนเพียงเครื่องหมายของอาชีพ และ
หนาที่การงานเทานั้น หาไดเหยียดหยามกันจนเปนที่รังเกียจเหมือน
ในครั้งพุทธกาลจนถึงบัดนี้ไม.
เมื่อมีการแบงชั้นวรรณะขึ้น จึงมีพวกลูกผสมระหวางวรรณะ
ที่แตกตางกัน เรียกวาพวกจัณฑาล แตไมจัดวาเปนพวกสําคัญ
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จะยกไวกลาวในตอนหลังซึ่งวาดวยลัทธิและประเพณีตอไป. เรื่อง
ประชาชนในอินเดียกอนพุทธกาลโดยยอมีขอความดั่งกลาวมาฉะนี้.
(๒) อาชีพ และ วิเทศคมนาคม
อาชีพ
พวกอนารยะอันมีอยูในอินเดียยุคดึกดําบรรพ กอนหนาพวก
ดราวิเดียนและอริยกะนั้น ไดยังชีพใหเปนไปอยางงาย ๆ โดยไมตอง
นุงหมปกปดรางกาย หรือปกปดแตนอยที่สุด ดวยของที่หาไดงาย ๆ
หาเนื้อในปา หาปลาในน้ํา หาผลไมและรากไมหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของพฤกษชาติมาบริโภคทั้งดิบ ๆ หรือทําใหสุกดวยวิธีงาย ๆ เชน
เผาไฟเปนตน. ที่พํานักอาศัย ก็ไดใชตนไมหรือถ้ําและที่อื่น ๆ ซึ่ง
จะหาไดงาย ๆ ตามธรรมชาติ, การเยียวยาบําบัดโรค ก็ไมมีอะไร
มากไปกวาตนไมใบหญาและการอดทนดวยน้ําใจอันเขมแข็ง อยางที่
สัตวทั่วไปยอมรูจักใชรักษาตนเอง ตามที่สัญชาตญาณของตน และ
ธรรมชาติบังคับใหรุสึกเชนนั้น. เมื่อเกิดความเจ็บไขระบาดขึ้น ก็
ยกพวกหนี ทิ้งพวกพองที่เจ็บปวยไวตามยถากรรม. มนุษยพวกนี้
ยังไมมีการฝมือ การแลกเปลี่ยน การกสิกรรม และการงานอื่น
ซึ่งเปนศิลปวิทยาการของพวกที่เจริญแลว, เมื่อเพงถึงอาชีพของคน
พวกนี้ ก็พบแตเพียงวา มีการหากินอยางงาย ๆ คือ แสวงหาจากสิ่งที่
เกิดเองตามธรรมชาติเทานั้น.
ตอมา ในยุคพวกดราวิเดียนเขาอาศัยเปนปกแผนอยูในอินเดีย
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การอาชีพก็เลื่อนขึ้นระดับสูง เพราะพวกนี้มีความเจริญมาแลวกอน
แตเขามาอยูในอินเดีย มีการหัตถกรรมในการสรางบานเรือนเปนที่
อยูอาศัย ในการทําอาวุธและเครื่องประดับกายดวยโลหะ, และ
มีการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนทํานองการ
คาขายก็ไดเริ่มขึ้น. พวกนี้ในตอนหลัง ๆ จากที่ไดรับการสั่งสอน
จากพวกอารยันแลว ไดทําการคาขายกับพวกบาบิโลนแหงชาติเซมิติค
ทั้งทางบกและทางทะเล. สินคา คือ ขาว งาชาง ลิง นกยูง
กํายาน และจันทนแดง. นอกจากทําการคาขายแลกเปลี่ยนกันแลว
ยังไดนําเอาวัฒนธรรมบางอยางของพวกนั้นเขามาในอินเดียดวย.
ตอมาอีก, ในพวกยุคอารยัน และลูกหลานอารยันชั้นหลัง ๆ
การอาชีพไดเจริญขึ้นเต็มที่ การชางการฝมือที่เปนอาชีพทุกชนิดได
แพรหลายขึ้น, การกสิกรรมถูกดัดแปลงแกไขใหเปนไปทันความ
ตองการมากขึ้น, แตกอนพวกอารยันซึ่งเคยมีลูกเดือยและขาวสาลี
เปนอาหาร ก็ไดถายเทความรู การกระทํา และการบริโภคกับพวก
ที่อยูกอน ซึง่ มีขาว [ ขาวธรรมดา ] เปนอาหาร. การปศุสัตว
ผสมสัตว ทําอาหารจากสัตวที่แปลก เชนทํานมใหเปนเนยไดเกิดขึ้น
เปนลําดับ ตลอดถึงพวกหาเลี้ยงชีพดวยการเปนนายหนาซื้อขาย หรือ
นําทางในถิ่นกันดาร ก็เปนอาชีพที่รูจักทํากันแลวอยางสมบูรณตั้งแตยุค
อารยัน.
ถาจะจําแนกการอาชีพออกตามหลักแหงวรรณะทั้ง ๔ ของยุคนี้
๑

๒

๑. สปริต หนา ๔๗. ๒. ลิงชนิดหนึง่ คลายคนมาก คงเอาไปใชงานบางอยาง.
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จะพึงไดดังนี้ :พวกกษัตริย มีอาชีพทางการปกครอง คือทําการรบพุงกับขาศึก
ภายนอก และปราบปรามโจรผูรายภายใน ตอบแทนราชพลีซงึ่
เก็บมาจากประชาชน. กษัตริยยุคหลังที่เปนราชาธิราชเขมแข็ง มี
ราชพลีเหลือเฟอ ถึงแกยกประทานใหแกคนบางคนที่มีความชอบใน
การปกครองหรือหนาที่ราชการก็มี. สวนกษัตริยเมืองนอยและเปน
ประชาธิปไตย ก็ตองขวนขวายการงานอยางอื่น เชนประกอบการ
กสิกรรม เปนตน.
พวกพราหมณ หรือนักบวชในทางศาสนานั้น มีอาชีพในการ
ทําพิธีทางศาสนา, แตพราหมณทั่วไปหรือสวนมาก ทําพิธีอยางเดียว
ไมพอ ประเพณีจึงยอมใหพวกพราหมณทําการอาชีพอยางอื่นไดดวย
คือเปนชาวนา พอคา ชางไม พรานลาเนื้อ ตลอดถึงดักสัตวดักนก
แตสวนมากปรากฏวา การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เชน วัวหรือแพะ
ควบกันไป.
พวกไวศยะ ประกอบการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว การชาง
การฝมือหรือหัตถกรรม ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนการคาขาย รวม
ทั้งอาชีพอยางอื่นที่ไมถือกันวาเลวทราม แตมีเปนสวนนอย.
๑

๒

๑. อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค สุมังคลวิลาสินี, ๒/๒๒๒ กลาว พวกมัลลกษัตริยมีวาระ
ผลัดเปลี่ยนกันวาราชการและทําการคาขาย. ๒. ตรงนีก้ ลาวตามหนังสือสปริตหนา ๔๖. นา
ประหลาดอยู ในเมื่อคิดดูวาพวกนี้เปนนักศาสนาทําไมจึงทําปาณาติบาตนาเกลียด. แตเพราะ
พวกพราหมณเองเปนผูบัญญัติหรือนําประเพณีตาง ๆ ขึ้น และถือกันวาไมมีใครรูสูงกวาพราหมณ
พวกพราหมณวาดีกด็ ีกันหมด.
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พวกศูทร มีอาชีพในการรับจางดวยแรง เปนกรรมกร หรือ
โคใชซึ่งทํางานหนัก ตลอดถึงอาชีพอื่นซึ่งชั้นสูงรังเกียจวาเปน
งานชั้นต่ํา. การประมง การลาเนื้อ การฆาสัตว ขายเนื้อ การสานเสื่อ
สานตะกราชั้นเลว การทําภาชนะดินชั้นต่ําจัดเปนอาชีพที่ต่ํา พวกที่
ทํางานเชนนี้แมมีพวกไวศยะอยูบาง ก็ดูเหมือนถูกแยกออกเปนอีกพวก
หนึ่งตางหาก. สวนพวกที่ต่ําลงไปกวานั้น เชนพวกจัณฑาล ซึ่งคน
ชั้นอื่นไมยินดีจะพบเห็นหรือสวนทางกัน ก็ไดอาชีพที่ต่ําลงไปอีก
เชนเปนกรรมกรขนของสกปรกเนาเหม็นไปเททิ้งหรือขอทาน, เวนแต
บางคนที่เฉลียวฉลาด หรือมีความอุตสาหะพยายามศึกษาและมีทรัพย
สมบัติ จึงไดรับความยกยองขึ้นเปนหัวหนาในพวกกันเองบาง บรรเทา
ความเหยียดหยามลงไดบาง.
วิเทศคมนาคม
ประเทศอินเดีย เปนดินแดนที่ถูกลอมรอบดวยกําแพงธรรมชาติ
คือทางทิศเหนือจดภูเขาหิมาลัย ทิศตะวันออกและตะวันตกจดอาว
เบงคอลและทะเลอาระเบียน, และทางทิศใตซึ่งเปนปลายแหลมสุด
ของแผนดินจดมหาสมุทรอินเดีย, เพราะเหตุนี้จึงทําใหการคมนาคม
กับคนตางชาติในยุตโบราณไมสะดวก. แตพอมีชองทางใหทําการติดตอ
กับประเทศอื่น ๆ ได ทั้งทางบกและทางน้ํา และมีลูทางใหชนชาติอื่น
เขาไปรุกรานไดตั้งแตตนตลอดมา.
เมื่อกลาวถึงทางบก, ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีทางผาน
เขาออกทางชองเขา เชนชองเขาไขเบอร (Khyber) สําหรับติดตอ
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กับประเทศอาฟกานิสตาน (Afcanistan) ครั้งโบราณเรียกวาแควน
แดนแหงปคตุ (Pakhtu), และชองโบลาน (Bolan) กับประเทศ
บาลูชิสตาน (Balushistan) เปนตน. พนจากประเทศที่ใกลชิดเหลา
นี้ ยังมีการติดตอกับประเทศที่ไกลออกไปอีก เชนประเทศอาหรับ
(Arab) เปอรฺเซีย (Persia) และเตอรฺกีสตาน (Turkistan) ชอง
เขา ๒ แหงที่ออกนามมาแลวนั่นเอง เปนชองทางใหประเทศอินเดีย
เกิดความปนปวน และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรและการเมือง
เปนอันมาก ทั้งในยุคโบราณและยุคกลาง กลาวคือพวกอารยัน
หรืออริยกะไดยกเขามาในอินเดียทางชองเขาเหลานี้เ และเขาไปตั้งภูมิ
ลําเนา ณ ที่ราบต่ําแหงแมน้ําสินธูตอนปลายน้ํา ซึ่งในบัดนี้เรียกวา
มณฑลปญจาป. ตอมาอีกประมาณ ๒,๐๐๐ ปเศษ (ราว พ.ศ. ๒๐๖๙)
กองทัพของมหมัดแหงกัซนีและบาบาร ก็ไดยกเขามารุกรานอินเดีย
โดยทางนี้ วัฒนธรรมของอินเดียไดถูกเปลี่ยนแปลงและทําลายใหผดิ
แผกและรวดเร็วเกินกวาสภาวะแหงชาติอินเดียเอง. นาจะกลาวไดวา
ชองทั้งทางทั้ง ๒ นี้ เปนเหมือนประตูที่เปดรับความเจริญและความเสื่อม
เขาสูประเทศอินเดียมาแตยุคโบราณ.
ทางแถบเหนือของแมน้ําสินธู ซึ่งมีทางเขาออกติดตอกันไดกับ
ประเทศเปอรฺเซียและอาหรับ ปรากฏวามีมาพันธุดี เรียกวามาสินธพ
พวกพอคามักนํามาขายในแถบมัชฌิมชนบท. ในบาลีประเทศหลาย
แหง เรียกพอคานี้วาชาวอุตตรบถ, นักประวัติศาสตรใหคําสันนิษฐาน
๒

๑. บรีฟ. ฮิส. หนา ๒. ๒. เวรัญชกัณฑ มหาวิภังค. ปฐม. ๑/๑๐.
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ไววา การที่มาแถบลุมน้ําสินธูเปนมาที่ดี ก็เพราะสืบพันธมาจาก
มาอาหรับ ซึ่งยังคงปรากฏวาเปนพันธุมาที่ดีของโลก มาจนกระทั่ง
บัดนี้. จึงเปนอันวาอินเดียไดเคยติดตอกับประเทศอาหรับมาแลวแตยุค
โบราณ.
ฝายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏวามีทางผานเขาออกระหวาง
ทิวเขาหรือชองเขาอยูหลายแหงเหมือนกัน. ชนพวกหนึ่งอันเปนของ
บรรพบุรุษของธิเบตกับพมา (Thibet & Burma) ไดยกเขามา
ตั้งอยูในอินเดียภาคเหนือ ทางชองเขาเหลานี้เปนครั้งแรก กอนพวก
ดราวิเดียนตามที่กลาวแลวในตอนวาดวยประชาชน. ชนชาวจีน และ
ธิเบตตอนตะวันออกเฉียงใต ซึ่งทําการติดตอกับอินเดียมาแตยุคโบราณ
จนถึงยุคปจจุบันนี้ ก็ไดเขาออกโดยทางนี้.
สวนทางทะเลนั้น แมวามีทาและทางเดินเรือไวแลวก็ตาม แต
มนุษยในสมัยโบราณยังไมมีวิชาตอเรือเดินทะเล จึงทําการติดตอกัน
โดยทางนี้ไดโดยยาก ปรากฏตามประวัติศาสตรวา ชาติโฟนิเชียน
หรือบาบิโลเนีย เปนชนชาติแรกที่รูจักการเดินเรือคาขายทางไกล
เพราะฉะนั้น การติดตอของประเทศอินเดียกับชนชาติไกลในทางน้ํา
ก็ตองมีขึ้นกับชนชาตินี้กอน แตชาวอินเดียรูจักการเดินเรือในทะเล
ภายหลัง นาจะสันนิษฐานวา ชนชาตินี้เปนฝายที่มาทําใหชาวอินเดีย
ไดเรียนรูหรือเอาอยางจากพวกโฟนิเชียน.
๑

๑. ประวัติศาสตรสากล หลวงวิจิตรวาทการ เลม ๒ หนา ๓๙.
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ในชาดกบางเรื่อง เชนพาเวรุรัฏฐชาดก กลาวถึงพอคาเดิน
เรือไปคาขายในถิ่นพาเวรุรัฏฐ มีกาและนกยูงไปขาย, นกนั้นสําหรับ
ปลอยใหเสาะหาฝง ในเมื่อเกิดการหลงทางกลางทะเล, ทั้งคําวา
" พาเวรุ " ก็คลายคําบาบิโลเนียน , อันเปนดินแดนที่อยูในทางทิศ
ตะวันตกของอินเดีย สําหรับทาเรือก็คงเปนทาแหงใดแหงหนึ่งใน
เขตมณฑลบอมเบยเดี๋ยวนี้. นอกจากนี้ยังมีชาดกอีกหลายเรื่องนัก
ที่กลาวถึงการเดินเรือมาคาขายทางสุวรรณภูมิ ไดแกแหลมทอง คือ
พมา สยาม มลายู ซึ่งอยูม าทางตะวันออก. สวนทางเรือคงใชทาใน
แมน้ําคงคาตอนเมืองพาราณสี และปาฏลีบุตร [ Patana ] ในบัดนี้.
อยางไรก็ดี เปนอันกลาวไดอยางหนึ่งวา ในยุคโนนการคมนาคม
ทางบกมีมากและเจริญกวาทางทะเล.
(๓) การปกครอง และการศึกษา
การปกครอง
เมื่อจะกลาวถึงเรื่องราวในตอไปนี้ จําเปนจะตองจํากัดระยะกาล
หรือยุคของประเทศอินเดียไวใหเปนที่เขาใจชัดเจนเสียกอน จึงจะ
กําหนดเรื่องที่เกิดขึ้นกอนหรือภายหลังไดโดยงาย และไมฉงนหรือฟน
เฟอน. การจํากัดระยะการในที่นี้ วางหลักตามแนวที่เกี่ยวกับการ
ศาสนาเปนสวนใหญ และตามแนวประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
๑

๒

๑. อรรถกถาพาเวรุรัฏฐชาดก. จตุก. ชา. ๕/๓๘๕. ๒. เปลี่ยน พาเวรุ เปนพาเพรุ เปน
พาเพโร ตามสําเนียงบาลีเดิมตรงกับคําวา บาเบโล.
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ดั่งตอไปนี้ :ยุคกอนอารยัน ราว กอน พ.ศ. ๒,๐๐๐-๑,๐๐๐
ยุคอารยันเขาอินเดีย กอน พ.ศ. ๑,๐๐๐-๘๐๐
ยุคฤคเวท
กอน พ.ศ. ๘๐๐-๖๐๐
ยุคเวท
กอน พ.ศ. ๖๐๐-๓๐๐
ยุคพราหมณะ
กอน พ.ศ. ๓๐๐-๑๐๐
ยุคอุปนิษัท
กอน พ.ศ. ๑๐๕- ๕๐

อินเดียยังเปนอนารยะ.
อินเดียตอนรับอารยัน.
อารยันแตงฤคเวท.
แตงเวทอื่นจากฤคเวท.
แตงอรรถกถาพระเวท.
พวกวนปรัสถ คน
ปรัชญาเรื่องอาตมัน
หรือนิพพาน.
ยุคพุทธกาล
กอน พ.ศ. ๑๐๐-๕๐
พระพุทธเจาและพุทธศาสนา .
เมื่อจะบรรยายถึงการปกครอง พึงทราบวาในสมัยแรกนั้น
กษัตริยทรงปกครองโดยอํานาจสิทธิขาดหาไดยาก มักปกครองกัน
โดยสามัคคีธรรม คือพระราชวงศชั้นผุใหญและราษฎรยอมมีสิทธิมี
เสียงในการปกครองทั่วไป เมื่อกษัตริยหรือพระราชวงศประพฤติผิด
ราชธรรมหรือโบราณประเพณี ก็อาจถูกเชิญใหออกจากราชสมบัติ
หรือใหทรงทําอยางใดอยางหนึ่งได ตามนัยแหงวาเสฏฐสูตร ซึ่งกลาว
ถึงการที่จะเกิดมีกษัตริยขึ้นในโลกนี้ ก็ไดกลาววาหนวยแหงหมูชน
หนึ่ง ๆ นั่นเอง ไดพรอมกันสมมติผูใดผูหนึ่ง ซึ่งเห็นสมควรขึ้น
๑

๒

๑. การกําหนดระยะกาลดวยจํานวน ๑๐๐ ปหรือเศษอยางนอย ๕๐ ปเปนวิธีที่ใชกนั ทั่วไป.
๒. วาเสฏฐสูตร. ที. ปา. ๑๑/๘๗.
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เปนหัวหนา, มอบใหมีอํานาจในการดูแลความสงบของหมู จัดการ
ปกปนเขตแดนใหแกกันอยางถูกตอง จึงชื่อวากษัตริย ซึ่งแปลวา
หัวหนาแหงการนา, และชื่อวาราชา เพราะใหหมูชนพอใจในการ
ปกครอง. เชนนี้เราจะเห็นไดวา ยิ่งโบราณขึ้นไปเทาใด ความเปน
พระราชาอยางมีอํานาจเด็ดขาดยิ่งหาไดยากเทานั้น พระราชาโดยมาก
ยอมทรงปกครองตามธรรมนูญของหมู. แตเมื่อถอยลงมาหาปจจุบัน
ก็พบการปกครองที่พระราชามีอํานาจเด็ดขาดมากขึ้น และพบวา
มีอํานาจเด็ดขาดอยางที่ควรเรียกวา สมบูรณาญาสิทธิราชเปนครั้งแรก
ในยุคอุปนิษัทกับยุคพุทธกาล เชน ในแควนมคธ รัชกาลพระเจา
พิมพิสาร ในยุคเดียวกันนั้นเอง มีการปกครองโดยสามัคคีธรรมอยู
หลายแควน เชนวัชชีและมัลละเปนตน และตอมาจะพบพระราชา
ที่มีอํานาจที่เด็ดขาดที่สุด กวางขวางที่สุด และเปนธรรมที่สุดคือพระ
เจาอโศกมหาราช แหงอินเดียในศตวรรษที่ ๓ ของพุทธศักราช.
เมื่อสังเกตจากบาลี, จะพบนามที่เปนคําสําหรับเรียกผูปกครอง
แผนดิน วามีตาง ๆ กันเปนชั้น ๆ พอที่จะหยั่งทราบถึงลักษณะการ
ปกครองในสมัยนั้นไดบางเปนเคา ๆ คือคําวา มหาราช ราชา
และราชัญญะ ลงมาจนถึงการเรียกนามพวกนั้น ๆ อยางลอย ๆ
๑

๓

๒

๔

๑. เชนที่พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเจาอชาตศัตรู ที. สี. ๙/๖๖. ๒. เชนที่พระสังคีติกาจารยเรียกกษัตริยบางองค. ๓. เชนปายาสิราชัญญะ ที. มหา. ๑๐/๓๕๒. ๔. เชนที่พระ
อานนทเรียกเหลากษัตริยมลั ละวา วาสิฏฐา. และพระสังคีติกาจารยเรียกพวกเหลานี้วา มัลลา
เฉย ๆ ที. มหา. ๑๐/๑๘๔. แตสําหรับพระสังคีติกาจารย ทานยอมเรียกมหาราชาหรือราชาทุกชั้น.
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เชนมัลละ, ลิจฉวี, เปนตน.
พวกที่เรียกวา มหาราชา ราชา ราชัญญะนั้น คือผูปกครอง
บานเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอยางเขมงวดบาง อยางเพลาบาง,
มหาราชากับราชา หมายถึงผูที่ไดมีการทําพิธีรดน้ํามุรธาภิเษกในราชพิธีราชาภิเษกแลว. สวนราชัญญะ คือพระราชาที่มิไดมีการรดน้ํา
มุรธาภิเษก ซึ่งเปนเพราะประเพณีหรือจะเปนประเทศราชอยูในการ
ดูแลของมหาราชาองคใดองคหนึ่ง. แตบางพวกที่ถูกเรียกโดยชื่อ
โคตรเสมอกันหมด เชนมัลละ ลิจฉวีนั้น มีการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือรัฐสภาที่เรียกในยุคนั้นวา สัณฐาคารเปนที่
สําหรับประชุมกันอภิปรายขอราชการงานเมือง. สําหรับมหาราชา
หรือราชานั้น ผิดกันที่มหาราชาครองอาณาจักรใหญ จนมหาชน
ทราบกันทั่วถึงตลอดชมพูทวีป มีอาณาเขตกวางขวางและมีแสนยานุภาพใหญ รวบรัดเอาแควนนอย ๆ เขามาอยูภายใตอธิปไตย
ของตน, ตางอาณาจักรตางรุงเรืองกันอยูในทิศ หรือสวนแหงทวีป
ภาคหนึ่ง ๆ ไกลกันพอที่จะไมกระทบกันไดงาย ๆ ในครั้งพุทธกาล
มีอยู ๔ อาณาจักร คือ อาณาจักรโกศล อยูทางภาคเหนือ, มคธ
ทางตะวันออกเฉียงใต, วังสะ ในรวมกลาง, และอวันตี ทาง
ตะวันตกเฉียงใต, สวนอาณาจักรนอย ๆ มีราชาไมโดงดังไปในที่
ไกลเหมือนมหาราชา, ซ้ําบางคราวเปนอิสระของตนเอง บางคราว
๑

๑. วาราชาเหมือนกันหมด, เพราะทานไมเคยเอาใจใสถึงหลักรัฐศาสตร (Political Sei3
ence), มุงรอยกรองเรื่องฝายศาสนาสวนเดียว.
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อยูในความควบคุมของมหาราชาอื่น ๆ เชน กาสี สักกะ เปนตน.
สําหรับแควนสักกะ อันเปนแควนสําคัญสําหรับพุทธบริษัทนั้น มี
เรื่องที่จะตองวินิจฉัยกันยืดยาว จักกลาวโดยละเอียดในปริเฉทหลัง.
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลพิเศษ ที่มหาราชบางองคทรงแตงตั้ง
ใหเปนอธิบดี มีอํานาจและหนาที่ปกครองแวนแควนบางสวนที่ทรงปราบ
ปรามไดมาเปนเมืองขึ้นของพระองค เชนมหาพราหมณผูหนึ่งไดรับ
แตงตั้งใหเปนผูครองแควนอังคะขึ้นรวมอยูในแควนมคธ ในยุคพุทธกาลเปนตน.
การแบงเขต. สําหรับชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียทั้งหมดนั้น
นิยมเปนสวนใหญ ๒ สวน คือ มัชฌิมชนบทหรือชนบทรวมกลาง
สวน ๑ ปจจันตชนบทหรือชนบทรอบนอกสุดปลายแดนสวน ๑ การ
แบงเขตเชนนี้ นาจะเริ่มไวตั้งแตยุคที่พวกอริยกะยกเขามาตั้งในอินเดีย
แลว. ครั้งแรกคงแบงอยางคราว ๆ ตามเหตุผลและความพอใจของ
พวกอริยกะเอง คือ เรียกดินแดนกลางทวีปที่พวกตนอยูวามัชฌิมชนบท
เพรียบพรอมไปดวยการศึกษาและความเจริญหรืออารยธรรมของพวก
ตน. เรียกดินแดนที่พวกตนยกไปตั้งไมถึงหรือที่พวกมิลักขะหนีภัยไป
ตั้งอยูวา ปจจันตชนบท. เพราะยังเปนปาดอยไมมีความเจริญมั่งคั่ง
เหมือนมัชฌิมชนบท. แตเขตกั้นพรหมแดนระหวางมัชฌิมชนบทกับ
ปจจันตชนบทนี้ คงไมเปนเขตที่แนนอนตายตัว เห็นจะขยายออกตาม
จํานวนและความเจริญของพวกอริยกะ. เขตแหงมัชฌิมชนบทในยุคพระ
พุทธกาล ปรากฏตามธรรมวินัยนิยมดั่งนี้ :-
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ทิศบูรพา ภายในแตเมืองมหาสาลาเขามา.
ทิศอาคเนย ภายในแตแมน้ําสัลลวตีเขามา.
ทิศทักษิณ ภายในแตแขวงเสตกัณณิกนิคมเขามา.
ทิศปศจิม ภายในแตตําบลถูนะเขามา.
ทิศอุดร ภายในแตภูเขาอุสีรธชะ เขามา.
ถาจะแบงโดยจัดเปนอาณาจักรหรือแควนยอย ๆ ไป ก็จะได
เปนหลายชนบท. ตามที่กลาวถึงในบาลีอุโบสถสูตร /supวา มี ๑๖ อาณาจักร คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ
กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ.
และยังมีที่กลาวถึงในบาลีอื่น อันไมซ้ําชื่อกับที่กลาวมาแลวในบาลี
อุโบสถสูตรอีก ๕ อาณาจักร คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ
และอังคุตตราปะ, รวมเปน ๒๑ อาณาจักรดวยกัน, ภูมิประเทศ และ
นครหลวงของอาณาจักรเหลานี้ ในบัดนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งสิ้น เทาที่พอคนควาได ดังนี้ :๑. อังคะ, ตั้งอยูสุดแดนของมัชฌิมชนบทมาทางทิศตะวันออก
ในเขตมณฑลเบงคอลบัดนี้, มีนครหลวงชื่อจับปา ตั้งอยูที่แมน้ํา
คงคา ใกลกบั ภคัลปุระ (Bhagalpura) ในบัดนี้. ในยุคพุทธกาล
เปนเมืองออกของอาณาจักรมคธ, พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินมคธ
๑

๒

๑. บาลีจัมมขันธกะ มหาวรรค. ทุติย. ๕/๓๕. ๒. อุโปสถสูตร ติก. อัง. ๒๙/๒๗๓. จําพวก
นี้สันนิษฐานวา ทานกลาวตามหลักที่มีมาแตโบราณกาล มิฉะนั้นคงไมกลาวอาณาจักรที่ขึ้นกับอาณาจักรอื่นในยุคพุทธกาล วาเปนอาณาจักรหนึ่ง ๆ ดวย.
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โปรดใหมหาพราหมณผูหนึ่งเปนผูปกครอง.
๒. มคธ, ตั้งอยูในเขตมณฑลพิหารใต (South Bihar) ตอ
จากอังคะไปทางทิศตะวันตก มีนครหลวงชื่อราชคฤห. นครราชคฤห
โบราณมีนามเรียกอีกอยางหนึ่งวา คิริพพชะ เนื่องจากมีภูเขา ๕ ลูก
คือ คิชฌกูฏ เวภาระ เวปุลละ อิสิคิลิ และกาฬกูฏ ลอมรอบคลาย
กับเปนคอก อยูหางจากแมน้ําคงคา สรางกอนพุทธกาล. ในยุค
พุทธกาล, พระเจาพิมพิสารไดสรางนครราชคฤหเปนนคร
ชั้นเอกรุงเรืองมีชื่อเสียง เปนนครหนึ่งในบรรดานครที่ทานพระอานนท
ทูลเชิญใหพระศาสดาเสด็จไปปรินิพพานที่นั่น แทนที่จะปรินิพพาน
ที่เมืองกิ่งเมืองดอน เชนกุสินารา. ในยุคตอมา พระเจาอุทยะ หรือ
อุทายีซึ่งทรงสืบราชสมบัติมา ไดยายนครหลวงไปตั้งที่ริมแมน้ําคงคา
ชื่อนครปาฏลีบุตร ซึ่งในบัดนี้เรียกวา ปตนะ (Patna).
ถาเปนความจริงดั่งกลาวกันวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
ทํานายเรื่องการสรางนครใหมนี้ไวตั้งแตกอนปรินิพพานแลว พระองค
ก็ทรงเปนนักสังเกตการณทางการเมืองบางอยางดวยผูหนึ่ง เพราะการ
ยายนครรายนี้เกี่ยวกับทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจโดยตรง.
อาณาจักรมคธแมจะมั่งคั่งก็ไมใหญโตนัก แตบางสมัยเคยได
อาณาจักรโกสล กาสี วัชชี อังคะ มาเปนเมืองขึ้นของตนดวย
๑

๒

๑. มหาปรินิพพานสูตร ที. มหา. ๑๐/๑๖๙. ๒. บาลีเปน อุทยภัททะ, เปนกษัตริยองค
หนึ่งแหงวงศสีสุงกะ ๔ พระองครุนหลังซึ่งสืบราชสมบัติตอมาจากพระเจาอชาตศัตรู.
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ในยุคพุทธกาล ตอนปฐมโพธิกาลและมัชฌิมโพธิกาล พระเจา
พิมพิสารเปนผูปกครอง และตอนปจฉิมโพธิกาลพระเจาอชาตศัตรู
เปนผูปกครอง.
๓. กาสี, ตั้งอยูตอจากมคธไปทางตะวันตก บัดนี้อยูทางใตสุด
ของมณฑลยูไนเต็ดโปรวินซฺกับมณฑลพิหารตอกัน มีนครหลวงชื่อ
พาราณสี ในบัดนี้เรียกวา เบนาเรส (Banares), เปนนครชั้นเยี่ยม
กลาวถึงในชาดกวาเปนนครของพระเจาพรหมทัต และที่ทานพระ
อานนทออกชื่อถึงในคราวพุทธปรินิพพาน.
ในยุคโบราณปรากฏวา กษัตริยจ ันทรวงศสาขา ๑ ไดครอบ
ครองอาณาจักรนี้มาชานาน แตในยุคหลังหรือโดยเฉพาะในครั้ง
พุทธกาล ปรากฏวาตกเปนเมืองขึ้นของโกศล แตในอรรถกถา
ตติยสมันตปาสาทิกา วา พระเจากาสีนั้น เปนพระราชภาดารวม
พระบิดาของพระเจาปเสนทิพระเจาแผนดินโกศล แตไมปรากฏวา
มีพระเจาแผนดินอยางเอกราชเหมือนประเทศอื่นเลย.
๔. โกศล, นับวาเปนประเทศตั้งอยูทามกลางดินแดนอินเดีย
หรือมัชฌิมประเทศคูกับประเทศกาสี คือตั้งอยูเหนือกาสีขึ้นไปจด
ภูเขาหิมาลัย หรืออาจกลาวไดวา ตั้งอยูในระหวางแมน้ําคงคาตอน
กลางกับภูเขาหิมาลัย สวนมากอยูในเขตยูไนเต็ดโปรวินซฺในบัดนี้
ทิศเหนือจดภูเขาเนปาล (Nepal) ทิศตะวันตกและทิศใตจดแมน้ํา
คงคา ทิศตะวันออกจดแควนกาสีกับอังคะ มีนครหลวงชื่อสาวัตถี
๑

๑. ตติยสมันตปาสาทิกา ๒/๒๒๖.
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บัดนี้อยูในสถานที่ซึ่งเรียกวาสะเหต-มะเหต (Saheth Maheth) ตั้ง
อยูลําน้ํารัปติ (Rupti) ริมเชิงภูเขา หางจากเขตโอธ (Oudh)
ราว ๘๐ กิโลเมตร และทิศใตหางจากแดนเนปาล ๕๐ กิโลเมตร.
ในยุคโบราณ กษัตริยสุริยวงศสาขา ๑ ไดครอบครองอาณาจักรนี้มาชานาน แตในยุคพุทธกาล พระเจาปเสนทิเปนผูปกครอง
มาถึงปพุทธปรินิพพานจึงทิวงคต พระเจาวิฑูฑภะขึ้นครองราชยแทน
และทิวงคตในปน้นั เอง.
จะอยางไรก็ตาม โกศลเปนมหาประเทศในยุคนั้น เพราะ
รวมเอากาสีและสักกะไวในปกครองหรืออารักขาดวย จึงมีดินแดน
กวางขวางขนาดประเทศไทยทุกวันนี้ สวนกรุงสาวัตถีก็เปนนครที่
เจริญมาก แมทานพระอานนทก็ไดอางวาเปนนครที่ควรเสด็จไป
ปรินิพพานแหงหนึ่ง.
๕. วัชชี, ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของโกศล และทิศตะวันออก
แหงลําน้ําคันธกะ ติดตอกับมัลละ นครหลวงชื่อ เวสาลี บัดนี้เชื่อ
กันวา ตั้งอยูตรงที่นครรางตําบลเบสาร ในแขวงมูซัฟฟาปุระ
(Besar in the Muzaffarpur District) ทิศเหนือของหัชชิปุระ
หรือที่เรียกวา บัสสหาร ทิศเหนือของปาฏนา ในมณฑลพิหารเหนือ
(North Bihar) และหางจากปาฏนาประมาณ ๔๕ กิโลเมตร.
ในยุคพุทธกาล กษัตริยลิจฉวีปกครองโดยสามัคคีธรรม คือ
ผลัดเปลี่ยนกันวาราชการแผนดินคราวละองค แมพระพุทธเจาก็ตรัส
๑

๑. ธัมมเจติยสูตร ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
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สรรเสริญความสามัคคีธรรม และไดตรัสลิจฉวิอปริหานิยธรรมสูตร
สั่งสอนไวพระสูตรหนึ่ง.
อนึ่ง นครเวสาลี เปนนครที่พระพุทธเจาทอดพระเนตรไวอาลัย
เมื่อเสด็จออกทางประตูเมืองทางทิศตะวันตก ในคราวไปปรินิพพาน
ณ ประเทศมัลละ.
๖. มัลละ, ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของโกศลเชนเดียวกับวัชชี
แตอยูเหนือวัชชีขึ้นไป และอยูทิศตะวันออกแหงสักกะ ในยุค
โบราณ มีราชธานีชื่อกุสาวดี และวาเคยเปนราชธานีของพระเจา
จักรพรรดิ แตในยุคพุทธกาลแยกเปน ๒ นคร คือ กุสินารา และ
ปาวา. กุสินารานั้นตั้งอยูที่ประชุมลําน้ํารัปติกับลําน้ําคันธกะ หรืออยู
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปาฏนาประมาณ ๒๘๘ กิโลเมตร ตะวัน
ออกเฉียงเหนือของพาราณสีประมาณ ๑๙๒ กิโลเมตร และตะวันออก
ของกบิลพัสดุประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร บัดนี้เปนนครรางอยูใน
แขวงกาเซีย (Kasia) สวนปาวาตั้งอยูระหวางนครเวสาลีกับนคร
กุสินารา ซึ่งบัดนี้เปนเมืองรางอยูในแควนปดระ-โอนะ (Padra Ona).
ในยุคพุทะกาล กษัตริยสกุลวาสิฏฐะเปนผูปกครองโดยสามัคคี
เชนเดียวกับวัชชี แตดูเหมือนมีความเจริญนอยกวาวัชชี จนถึง
กับพระอานนททูลวา ไมสมควรแกพระเกียรติยศที่จะปรินิพพานที่นั่น
เพราะเปนเมืองกิ่งเมืองดอน ที่กลายเปนเมืองสําคัญทางพุทธประวัติ
ก็เพราะเปนที่ปรินิพพาน.
๗. เจตี, ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของมัชฌิมชนบท หรือ
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ของโกศล ติดตอกับอวันตีทางทิศตะวันออกเฉียงใต หรือตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกของกาสี ถาจะนับเรียงกันมาทางทิศตะวันออก ที่
อยูคูเคียงกันก็คือ เจตี กาสี มคธะ และอังคะ. นครหลวงชื่อโสตถิตถิวดี
ในบัดนี้อยูในสวนหนึ่งของอินเดียภาคกลาง (Central India).
เจตีเปนประเทศเล็กและไมสําคัญทางพุทธประวัติ จึงไมสูมี
เรื่องราวในทางพรพุทธประวัติเทาไรนัก ยังไมพบขอความที่ควร
กลาวไดยิ่งกวานี้.
๘. วังสะ, ตั้งอยูแถบลุมแมน้ําคงคา ตอนใตแมน้ํายมุนา ทาง
ทิศใตของดกศล และทิศตะวันตกของกาสี หรือทิศเหนือของเจตี
นครหลวงชื่อโกสัมพี ตามบาลีสังยุตตนิกายอยูบนฝงแมน้ําคงคา
แตนักสํารวจรับรองกันวาอยูใกลแมน้ํายมุนายิ่งกวา คงอยูใกลกบั
กุรราที่โกสัม (Kosam) หรือที่บาเฆลขัณฑะ (Baghel Khanda)
หางจากอัลลาหะบัฏประมาณ ๔๘ กิโลเมตรทางทิศหรดี.
ในยุคพุทธกาล พระเจาอุเทนเปนผูปกครอง ตามที่พระอานนท
อางถึงในมหาปรินิพพานสูตรวาเปนนครชั้นเยี่ยมแหงหนึ่งเหมือนกัน.
๙. กุร,ุ ตั้งอยูปลายแมน้ํายมุนา ทางทิศเหนือสุดและเฉียง
ตะวันตกเล็กนอยแหงมัชฌิมชนบท เคยมีราชธานีชื่ออินทปตถะ ซึ่ง
สันนิษฐานวาตั้งอยูราวเมืองเดลี (Delhi) ทุกวันนี้ แตในรัฏฐปาล๑

๑. รายงานของคันนิงแฮม (Gunningham) วาไดแกตําบลโกสัม บนฝงแมน้ํายมุนา
แต วี. เอ. สมิธ (V. A. Smit) วา ไดแกสถานที่แหงหนึง่ ในตําบลบาเฆลขัณฑะ
(Baghel Khanda) ซึ่งอยูใตโกสุมลงมาอีก.
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สูตรวา ถุลลโกฏฐิตนิคมเปนราชสํานักของพระเจากุรุ ถาเปนเชน
วานี้ ก็อาจสันนิษฐานไดตอไปวา ถาไมใชยายเมืองหลวงใหม ก็
คงเปนราชสํานักของพระเจากุรุจริง เชนเดียวกับจังหวัดลพบุรีเคย
เปนราชสํานักของสมเด็จพระนารายณฉะนั้น.
พระนามของพระเจากุรุอยางไรไมปรากฏชัด เปนแตนามเรียกกัน
ในครั้งพุทธกาลวาพระเจาโกรพหรือเการพยตามชื่อประเทศ และเปน
พระเจาแผนดินแกองคหนึ่ง สวนประชาชนนั้นปรากฏตามอรรถกถา
วา ประพฤติธรรมชั้นสูงกันแพรหลาย.
๑๐. ปญจาละ, ตั้งอยูแถบแควนอย ๆ ปลายแมน้ําคงคาตอน
บน มีโกศลอยูทิศตะวันออก กุรุอยูท ิศตะวันตก ภูเขาหิมาลัยอยู
ทิศเหนือ และแมน้ําคงคาอยูทิศใต ราวแควนอกรา หรืออยูใน
มณฑลรวม (United Provinces) ในบัดนี้ ราชธานีเดิมชื่อหัสตินาปุระหรือหัสติน ตอมาแยกยายนครหลวงเปน ๒ แหง คือ กัมปลละ ตั้ง
อยูเหนือฝงแมน้ําคงคา ๑ และกันยากุพย ซึ่งในบัดนี้เรียกวากะเนาห
(Kanouge) ๑ มีนครสังกัสสะ ซึ่งในบัดนี้เรียกวา สัมกัสสัม
(Samkassam) ตั้งอยูในระหวาง.
ในยุคโบราณ กษัตริยจันทวงศสาขา ๑ ปกครอง และเกิด
สงครามขึ้นในระหวางสกุลโปรพและสกุลปาณฑพ ซึ่งเปนเคาเรื่อง
มหาภารตยุทธ ตอมาภายหลังขึ้นรวมอยูในกุรุ.
๑๑. มัจฉะ, ตั้งอยูในดินแดนระหวางปลายแมน้ํายมุนากับแมน้ํา
๑. อรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร.
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สินธู ติดตอกับปญจาละ มีโกศลอยูทศิ ตะวันออก สุรเสนะอยูทิศ
เหนือ กุรุอยูท ิศใต ปญจาปอยูทิศพายัพ ในยุคโบราณ มัจฉะกับ
มัททะรวมเปนอาณาจักรเดียวกัน มีราชธานีชื่อสาคละ ตั้งอยูเหนือ
แมน้ําอสิคนีหรือจันทรภาค ไดแกสถานที่เรียกวาเสลกอต (Sailkot)
ในบัดนี้.
ในยุคพุทธกาล ไมปรากฏนามพระเจาแผนดิน หรืออาจรวม
อยูกับประเทศอื่น แตภายหลังพุทธกาล พระเจามิลินทะ (Menander)
กษัตริยกรีก ซึ่งปกครองคันธาระและอื่น ๆ เมื่อราว พ.ศ. ๔๐๐ ได
อยูที่นครนี้.
๑๒. สุรเสนะ, ตั้งอยูในวงออมแยกของแมน้ํายมุนากับแคว
ชัมบาลที่ไหลไปจากเนินสูงของภูเขาวินธยะ หรืออาจกลาววา อยูใน
ระหวางแมน้ํายมุนากับแมน้ําสินธูตอนลาง ราวราชปุตตฐาน (Rajputthan) เวลานี้. นครหลวงเกาของพระกฤษณะชื่อมถุรา คือมุตตรา
(Muttra) บัดนี้ ไดแกจังหวัดชัยปุระ (Jaipur).
๑๓. อัสสกะ, เปนถิ่นที่อยูในตอนใตของอินเดีย (ทักขิณาบถ)
นอกมัชฌิมชนบท แถบลุม แมน้ําโคธาวรี เหนืออวันตี เคยมีราชธานี
ชื่อโปตนะหรือโปสลิ. ในบัดนี้ นาจะไดแกที่แหงใดแหงหนึ่งในเขต
มณฑลภาคกลาง (Central Provinces).
๑๔. อวันตี, นับวาอยูใตที่สุดในบรรดาแควนที่อยูในตอนกลาง
(มัชฌิมชนบท) ดวยกัน ติดตอกับทิวภูเขาวินธยะทางเหนือ แถบ
ปลายแควชัมบาลของแมน้ํายมุนาและทิศอิสานแหงอัสสกะ มีราชธานี

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) - หนาที่ 37

ชื่ออุชเชนี บัดนี้เรียกอุชเชน (Ujjen) อยูในเขตอินเดียภาคกลาง
(Central India) สวนหนึ่ง.
๑๕. คันธาระ, เปนถิ่นที่อยูในตอนเหนือ (อุตตราบถ) นอก
มัชฌิมชนบท ทางปลายสุดแมน้ําสินธู เคยมีเมืองหลวงชื่อตักกสิลา
อันเปนถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในการศึกษายุคโบราณ. ในบัดนี้เปนเขต
แหงกัศมีระ (Kashmir) บางสวน, และเปนพรหมแดน (N. W.
Frontier) ของอินเดีย.
๑๖. กัมโพชะ, อยูในตอนเหนือ แตอยูใตคันธาระ อยุทาง
ตะวันตกของบริเวณแมน้ําสินธูออกไปมาก. บัดนี้อยูในเขตเปชวารฺ
(Peshwar) และบางสวนเปนของประเทศอาฟกานิสตาน. มีราชธานี
ชื่อทวารกะ ทาวบรมจักรกฤษณะสรางขึ้นที่วลภีหรือคุรชะ ซึ่งบัดนี้
เรียกวาคุชรัฐ (Gujarat) เหนือบอมเบยทุกวันนี้.
สําหรับสักกะ และโกลิยะนั้น จักกลาวพิสดารในปริเฉทที่ ๒
วาดวยเรื่องศากยวงศโดยเฉพาะพรอมกันทีเดียว. สวนภัคคะ วิเทหะ
และอังคุตตราปะ ไมมีเรื่องสําคัญจะตองศึกษานัก ควรทราบแตเพียง
เลา ๆ ดังนี้.
ภัคคะ, นครหลวงชื่อสุงสุมารคีระ โพธิราชกุมาร โอรสพระเจา
อุเทนพระเจาแผนดินวังสะ เปนผูปกครองในทํานองเมืองลูกหลวง.
วิเทหะ, มีนครหลวงชื่อมิถิลา ในยุคโบราณ ปรากฏวามี
พระเจาแผนดินชื่อมฆเทวะ. ในยุคพุทธกาล ไมปรากฏวามีพระราชา
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ปรากฏวาพราหมณพรหมายุ อยูที่นั่น แตไมปรากฏวาเปนผูครอง
เหมือนโสณทัณฑพราหมณครองจัมปา .
อังคุตตราปะ, ตั้งอยูเหนือแมน้ํามหี ดูเหมือนเปนสวนหนึ่ง
แหงอังคะนั้นเอง. มีนิคมแหงหนึ่งชื่ออาปณะ ไมปรากฏผูครอง.
การศึกษา
เมื่อกลาวถึงการศึกษา ยอมเนื่องถึงภาษาและอักษรศาสตรดวย
เพราะฉะนั้น จะตองพิจารณาเรื่องภาษาและอักษรกอน เรื่องการศึกษา
จึงจะไดเรื่องสมบูรณ เพราะวาการศึกษายอมตั้งอยูบนสถานะ
๒ อยางนี้.
ภาษา ในยุคกอนอารยัน ยากทีจ่ ะทราบวาชนชาติอนารยะใน
อินเดียนั้นพูดภาษาอะไร ; แตถากลาวตามเหตุผลอันเปนทางสันนิษฐาน
ก็อาจกลาววา ภาษาเดิมของเขา คงคลายกับภาษาที่ยังคงพูดกันอยู
ในปจจุบันนี้, คือภาษาของพวกโกลาเรียน ตูเรเนียน และดราวิเดียน
หรือทมิฬ ตามที่กลาวมาแลวในตอนวาดวยประชาชน แตภาษา
ในบัดนี้กับภาษาโบราณคงแปลกกันบาง เพราะไดเปลี่ยนแปลงมาตาม
ยุคตามสมัยชานานแลว.
ในยุคทีพ่ วกอารยันเขามาในอินเดียแลวใหม ๆ พวกนี้คงพูด
ภาษาเดิมของตน เมื่อครั้งยังเปนชาติอินเดีย-อิหราน (คือกอน
แตแบงแยกกันไปเปนชาติเปอรเซียน และเขามาเปนฮินดูในอินเดีย),
๑

๒

๑. พรหมายุสตู ร ม. ม. ๑๓/๕๒๘. ๒. โสณทัณฑสูตร. ที. สี. ๑๔/๒.
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ครั้นแยกกันนานมา ภาษาก็ยอมเปลี่ยนไป ๆ จนแปลกกัน แยกกัน
เปนภาษาเปอรเซียนแทและอารยันอินเดียนแท, ถึงกระนั้นก็ยังมีคํา
เปนอันมากซึ่งเพี้ยนกันเพียงเล็กนอย หรืออาจฟงกันออก.
กอนหนายุคพระเวท ภาษาเดิม (ไมใชภาษาสสกฤตเดี๋ยวนี้)
นั้น นักศึกษาไดดัดแปลงแกไขใหเปนภาษาสสกฤตขึ้นอีกภาษาหนึ่ง
ซึ่งพวกพราหมณชอบกลาววาเปนภาษาที่เทวดาประทาน เปนภาษา
ที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนมารดาแหงภาษาทั้งหลาย. สวนภาษาเดิมที่ไมถูก
ดัดแปลงนั้น คงเปนภาษาพูดของชาวเมืองทั่วไปสืบมาจนถึงยุคพุทธกาล ที่พวกพราหมณเรียกวา ภาษาปรากฤต. ภาษาสสฤกตนั้น
แมเปนภาษาสําหรับพระคัมภีรหรือนักศึกษา จนปรากฏวาแพรหลาย
ใชเปนภาษาพูดกันคราวหนึ่ง แตไมถึงกับเปนภาษากลางที่ใชกันทั่วไป
เหมือนภาษาปรากฤต. จึงเปนอันกลาวไดวา ภาษาสสกฤต เปนภาษา
กลางสําหรับนักศึกษา. ภาษาปรากฤต เปนภาษาพื้นบานพื้นเมือง
ทั่วไป.
ในที่สุด ภาษาสสกฤตก็เปนภาษาตายที่ไมใชพูด แตยังคงเปน
ภาษาพระคัมภีรมาตั้งแตกอนพุทธกาลจนบัดนี้ เชนภาษากรีก หรือ
ละติน, ถึงอยางไรก็ดี พวกพระหรือพราหมณที่เปนนักศึกษาก็ยัง
ใชพูดกันบาง เชนเดียวกับภาษาบาลีในสมัยปจจุบันนี้. สวนภาษา
ปรากฤตคงเปนภาษาพูดพื้นเมืองอยูตามเดิม และเจริญอยูในบาน
เมืองที่เปนศูนยกลางของพวกอารยัน เพราะเปนภาษาที่ติดมาดั้งเดิม
ในยุคหัวตอกับพุทธกาลและยุคพุทธกาล มหาชนยังพูดกันแพรหลาย
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ในแควนตาง ๆ ทั่วไป. แตพึงเขาใจวา แมจะเรียกวาภาษาปรากฤต
อยูอยางเดิม แตแมลักษณะคําหรือการออกเสียงเปนตน ยอมเปลี่ยน
แปลงไปตามกาลที่ลวงไป ทํานองเดียวกับภาษาอื่น ขอนี้จะพึงเทียบ
ความตางในภาษาไทยในสมัยปจจุบัน กับภาษาไทยสมัยสุโขทัย ซึ่ง
หางกันเพียง ๖-๗ รอยปกเ็ ห็นจะได, ถาเทียบกับภาษาไทยนานเจา
หรือนครลุง นครปา เมื่อประมาณ ๑-๒ พันป ซึ่งพวกไทยยังมิไดยก
เขาสูดินแดนสุวรรณภูมินี้ดวยแลว ก็ยงิ่ ตางกันมาก, อีกอยางหนึ่ง
ภาษาของพวกเดียวกัน แตตางถิ่นตางภาคยอมตางกัน เชนภาษาไทย
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตางกันฉันใด ภาษาปรากฤตนี้ก็ตาง
กัน เพราะตางยุคและตางถิ่นกัน ฉันนั้น, ในยุคพุทธกาลและยุคตอมา
ปรากฏวา ภาษาปรากฤตที่สืบ ๆ กันมานั้น ไดถูกเรียกตามชื่อประเทศ
หรือคนที่พูดวาภาษามคธบาง ภาษาอุชเชนบาง ภาษาปญจาปบาง
เปนตน ตามประเทศและถิ่นนั้น ๆ มีเหมือนกันบาง ตางกันบาง ตาม
กาลเทศะนิยม.
ในยุคพุทธกาล พระผูมีพระภาคเจา คงใชภาษามคธหรือภาษา
พื้นบานพื้นเมือง มิไดใชภาษาสสกฤต แมในการสั่งสอนมหาชนชั้น
สูง, เลากันวา คราวหนึ่งมีภิกษุที่เปนวรรณะพราหมณ ปรารถนา
แตงคําสอนของพระองคเปนฉันท (ภาษาสสกฤต) สําหรับทองจํา
ก็ไดถูกตรัสหามเสีย ทั้งที่เพราะอาจจะทําใหพระพุทธโอวาทอยูใน
วงจํากัดหรือเปนคําตาย แพรหลายไดโดยยากกระมัง ? แตมาเมื่อ
พุทธศาสนามีเกียรติและอิทธิพลมากขึ้น ภาษานี้ก็พลอยเปนภาษาที่
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สูงขึ้นกวาเดิม. เมื่อครั้งพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว พระสาวก
ไดทําสังคายนากันดวยภาษามคธหรือภาษาพื้นเมือง แตไดเลือกคัด
ภาษาที่เปนที่นิยมในสมัยนั้น เชนภาษาไทยกรุงเทพ ฯ เปนทีน่ ิยมของ
คนไทยทุกภาคในบัดนี้. ตอมาภายหลังภาษาพื้นเมืองไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามสมัย สวนภาษาที่จดจําพุทธพจนมิไดเปลี่ยนตามไปดวย จึง
เกิดมีชื่อขึ้นอีกอยางหนึ่งวา คําบาลี หรือภาษาบาลี, แปลวา ภาษา
มีระเบียบแบบแผน.
ในกาลตอมา พุทธศาสนาไดใชภาษาบาลีนี้เปนภาษาพระคัมภีร
สืบมาจนบัดนี้. สวนที่พูดกันตามธรรมดา คงใชภาษาพื้นเมืองตาม
เดิม. ที่ศลิ าจารึกของพระเจาอโศก ก็ปรากฏวาไดใชภาษาปรากฤต
หรือมาคธี เพื่อใหผูอาน ๆ ไดงายอยางสาธารณะทั่วไป. จึงอาจ
กลาวไดวา ภาษาสสกฤตสําหรับพระเวทหรือพวกพราหมณมาแต
ดึกดําบรรพ สมกับที่เปนพวกถือวรรณะจัด, ภาษาปรากฤตสําหรับ
ศาสนาอื่น ๆ เชนศาสนาไชน (เดียรถีย) อันเกิดภายหลัง.
ภาษาที่นําสืบกันมาตลอดหลายพันป หรือทีเ่ รียกวาปรากฤตใน
ที่นี้นั้น ยังคงเหลือเปนมฤดกตกทอดมาจนบัดนี้ก็มี เชนภาษาฮินดู
ก็เปนแขนงหนึ่งของภาษานั้น.
ตัวอักษร ในยุคกอนอารยันหรืออริยกะเขาอินเดีย ไมปรากฏ
วามีอักษรใชในอินเดีย. ประวัติศาสตรยืนยันวา พวกโฟนิเชียน
(Bhoenicians) หรือบาบิโลเนียน (Babylonian) เปนพวกที่
รูจักใชอักษรกอนชาติอื่นซึ่งอยูแถบอาเซียตะวันตกดวยกัน, เมื่อพวก
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ดราวิเดียน ไดคาขายติดตอกับพวกบาบิโลเนียนซึ่งเปนพวกเซมิติค ก็
พอใจในการใชอักษรของพวกนั้น จึงนําเขามาใชในอินเดีย พวก
พระในศาสนาพราหมณไดดัดแปลงใชเขียนพระคัมภีรของตน และ
กลายเปนตนกําเนิดของอักษรอินเดียสืบมา. พวกดราวิเดียนไดนําอักษร
นี้เขามาในราวยุคพระเวทตอกับยุคพราหมณะ (๓๐๐-๒๐๐ ก.พ.)
พวกพระดัดแปลงแลวใชจารึกขอความตาง ๆ ลงบนเปลือกไมชนิดหนึ่ง
(Brich Bark). ตอมาไดใชใบไมชนิดหนึ่ง (Alipot Palm)
ซึ่งเปนพวกใบตาลหรือใบลานแทน แตไมเคยใชดินเหนียวเผาเหมือน
พวกบาบิโลเนียนซึ่งเปนเจาของเดิม ทั้งนี้ก็เพราะตองการเขียนมาก ๆ
จึงจําเปนตองดัดแปลงเสนหรือมุมตัวอักษร เพื่อความสะดวกบางตาม
สมควร. พระในศาสนาพราหมณไดหวงแหนการใชอักษรนี้ ฝาย
พวกพุทธบริษัทเกิดในขึ้นยุคหลัง ไดนําเอาไปใชใหมีประโยชนกวาง
ขวางออกไป คือใชจารึกขอความทางศาสนาลงบนแผนโลหะ แผน
หิน และอิฐ อัดพิมพเผาทํานองพวกบาบิโลเนียน แตพึงเขาใจวา
สิ่งที่เขียนนั้น ยังมิใชการรักษาพระคัมภีรหรือเรื่องยาว ๆ เปนเพียง
ขอความศักดิ์สิทธิ์หรือเบ็ดเตล็ดเทานั้น, สวนพระคัมภีรนั้นยังนิยมจํา
ดวยเปลา จึงทําใหเกิดความจําเปนตองรอยกรองขึ้นเปนกาพย
กลอนเพื่อจํางาย. และกอนหนานี้ คัมภีรพระเวทและศาสนาอื่น ๆ
ก็ใชทองจําในใจและสอนกันดวยปากอยางเดียว.
ในสมัยที่พระผูพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยู (๕๐๐ ก. ค.) ได
๑

๑. ตอนนี้ ตามแนวแหง Spirit.
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มีผูนําอักษร ขาโรษตรี หรือ กัษคารฺ (Kharoshtri or Kashgar)
เขามาใชกันในอินเดีย เรียกวาอักษรพฺราหฺมี, ตอมาราว ๔๐๐ ป ไดมี
การเขียนเรื่องราวเชนพระคัมภีรดวยอักษรนี้อยูคราวหนึ่ง, การเขียน
ใชเขียนลงในเปลือกไม (Birch Bark), เวลานี้ ยังมีคัมภีรเหลานี้
อยูที่พิพิธภัณฑแหงกรุงปารีสและเลนินกราด.
ตัวอักษรที่ถายออกมาจากอักษรเซมิติคครั้งแรกนั้น ถูกดัด
แปลงเรื่อย ๆ มาตามกาลสมัย และประเทศอินเดียเปนดินแดนที่
กวางใหญไพศาล มีความเปนอยูแยกกัน และติดตอกันไดโดยยาก.
โดยเหตุนี้ รูปอักษรทางฝายเหนือจึงปรากฏวามีรูปเปนเหลี่ยม เพราะ
ใชเขียนบนเปลือกไมหรือกระดาษที่ทําจากเปลือกไม, ทางอินเดียฝาย
ใต ถูกดัดใหมีรูปกลม เพราะใชเขียนบนใบไม สําหรับอักษร
พฺราหฺมี ซึ่งเคยใชจารึกภาษาปรากฤตในสมัยอโศกนั้น คงใชกันอยู
แตในอินเดียฝายเหนือ และกลายเปนอักษรเทวนาครีที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน สวนอักษรคฤนถ ก็กลายเปนอักษรอินเดียฝายใต ถาย
ทอดออกตลอดมาเปนอักษรลังกา และอักษรของชนชาติในแหลม
ทองนี้ คือ มอญ ขอม พมา ไทยใหญ ไทยนอย. สวนอักษรไทย
ปจจุบันนี้ ก็ไดสืบเนื่องมาจากอักษรอินเดียทั้งฝายเหนือและฝายใตรวม
กัน เหตุนั้น จึงมีรูปเปนเหลี่ยมและไมไดเขียนซอนตัวเหมือนอักษร
ชนชาติอื่นในแถบเดียวกัน.
อักษรศาสตรวรรณคดี ในหมูชนชาติอนารยะสมัยดึกดําบรรพ
นั้นยังไมเจริญพอที่จะมีการศึกษาประเภทนี้, แมในพวกหมูดราวิเดียน
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กอนหนาอารยันเขามา ก็คงมีเพียงมนตหรือคาถาสั้น ๆ งาย ๆ
สําหรับการบูชาบางเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น.
ในยุคอารยันเขาอินเดีย ชนชาตินี้มีนิสัยเปนนักรบและทองเที่ยว ยอมไดรูไดเห็นและรับเอาวิธีการของพวกอื่นมารวมกับของ
ตน จึงมีสิ่งที่ตนจะตองรูตองจํามากกวา. พวกทีท่ ําหนาที่เปนพระ
หรือผูสั่งสอนของหมู ก็จําตองมีงานมากในการรวบรวมรอยกรองขึ้น
เพื่อสะดวกแกการศึกษาและสั่งสอน. ครั้นมาถึงสมัยรอยกรอง
พระเวทขึ้นแลว ก็นับไดวา พวกนี้มีการศึกษาชั้นอักษรศาสตรและวรรณคดีไดแท. ในยุคฤคเวท ไดรวบรวมบทสวดทองบูชาออนวอน
ซึ่งจําสืบกันมาแตดั้งเดิม ซึ่งเปนการสะสมอยูในตัวแลว มารอยกรอง
ใหเปนหมวดหมูเรียบรอยขึ้น เรียกวาฤคเวท. ในชั้นนี้ นาจะกลาวไดวา
มีความรูในทางอักษรศาสตรถึงกับประพันธกาพยกลอนปนอยูบาง.
คัมภีรนี้ นับวาเปนคัมภีรแรกที่สุดของวรรณคดีและศาสนาแหงชมพู
ทวีป ชาวยุโรปถือกันวาเปนชิ้นเอกแหงโบราณคดี อันแสดงถึงความ
เปนอยู นิสัย ความรู ความเชื่อและอื่น ๆ ที่เกาแกที่สุด ซึ่งจะหา
จากคัมภีรอื่นไมไดเลย.
ในยุคตอมา เมื่อพวกพระและประชาชนเกิดมีความเห็นกวาง
ขวางแตกแยกกันออกไป หรือนับถือพระเจาตางองคกันขึ้น ก็เกิดแยก
นิกาย. พราหมณหรือพระบางพวก ไดรอยกรองเวทใหมเพียงเพื่อ
มิใหชื่อวาถือรวมกัน หรือเพื่ออยางอื่นบางประการ โดยคัดเลือก
เอาขอความบางเรื่องบางตอนจากฤคเวทนั่นเอง มาปรับปรุงขึ้นใหม
มิใหชื่อวาถือรวมกัน หรือเพื่ออยางอื่นบางบางประการ โดยคัดเลือก
เอาขอความ
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สําหรับเปนคัมภีรของพวกตน ๆ แตงเติมใหตรงตามความมุงหมาย
ของตนยิ่งขึ้น เรียกวาชุรเวทและสามเวท นับไดวา วรรณคดีได
กาวหนาไปอีกตอนหนึ่ง. ระยะกาลระหวางฤคเวทและ ๒ เวทหลัง
หางกันกวา ๑๐๐ ป.
ตอมาในยุคพราหมณะ ความรูทางอักษรศาสตรไดกาวหนายิ่งขึ้น
อีก ถึงกับมีการแตงตําราอธิบายศัพท อธิบายความหมาย การ
ออกเสียง ไวยากรณ และคัมภีรประกอบในการศึกษาพระเวทอีก
หลายชนิด. และในยุคนี้เองไดเกิดอถรรพนเวทขึ้น พระเวทหลังนี้
สวนมากเปนมนต หรือวิธีจะปองกันและทําลายศัตรู แตก็มีเนื้อ
ความแหงพระเวทเการวมอยูดวยไมนอย รวมเปน ๔ เวท. เวท
ทั้ง ๔ นี้ ถือกันวาเปนคํา ศรุติ คือไดยินมาจากพรหม เปนคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์. พวกพราหมณเชื่ออยางนี้ และเชื่อกันวา ภาษาของ
พวกเขาคือสสกฤต ก็รับจากเทวดา ตัวอักษรที่เรียกกันวา พฺราหฺมี
หรือเทวนาครี ก็มาจากเทวดา ถึงกับยกขึ้นอวดอางทับถมพวกอื่น
จึงทําใหสันนิษฐานไดวา พวกพราหมณยอมเคารพในการศึกษา
วรรณะและเหยียดผูอื่นดวย. ในตอนทายแหงยุคพราหมณะนี้ มี
การรอยกรองคัมภีรสําหรับผูอยูปาพึงศึกษาโดยเฉพาะ เรียกวาคัมภีร
อารัณยกะ.
๑

๑. ยุคอรรถกถา ตัวบทเรียก สหิตา อรรถกถาเรียกพราหมณะ ในคัมภีรหนึ่ง ๆ มี ๑
พรหมณะบาง ๒ พราหมณะบาง.
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ตอมา ในยุคอุปนิษัท พวกพราหมณไดรอยกรองคัมภีรอุปนิษัท
ขึ้น วาดวยเรื่องอาตมัน อันมีหลักวาอาตมันนอย ๆ ของคนหนึ่ง ๆ
นั้นแยกออกมาจากปรมาตมัน คือพรหมหรือสภาพความจริงอันเปน
อยูเองประจําสกลจักรวาล. ผูใดประจักษความจริงอันมีอยูอยางไร
ในอาตมันทั้ง ๒ นี้แลว ยอมบริสุทธิ์เขารวมกับปรมาตมันหรือพรหม
เรียกวา " โมกษะ " ไมกลับมาเกิด แก ตาย อีกตอไป. และในปลาย
ยุคนี้เอง ฤษีวาลมิกี ไดประพันธวรรณคดีชิ้นเอกเรื่องรามายณะขึ้น
(ยังไมจบบริบูรณแท) ไดกลาวถึงพระรามเปนเพียงวีรบุรุษในประวัติศาสตรผูหนึ่งเทานั้น มิไดกลาววาเปนอวตารของพระวิษณุเปนเจา
ตอมาภายหลังจากพุทธกาลราวศตวรรษที่ ๑ ก็เกิดกาพยวรรณคดี
ที่เปนชิ้นเอก ในทั้งทางอักษรศาสตร ประวัติศาสตร ธรรมจรรยา
และอื่น ๆ ของอินเดียขึ้นอีก เรียกวา กาพยมหาภารตะ นิยมกันวา
เปนวรรณคดีที่เดนมาจนถึงทุกวันนี้, ถือกันวาใครทองไดมาก ก็ได
บุญมาก เพราะเต็มไปดวยคติและสุภาษิตปลุกใจ. กาพยนี้เคาเรื่อง
เดิมเปนเรื่องรบพุงของพวกกษัตริยโปรพและปาณฑพโบราณ ในสมัย
ที่พวกอารยันยกเขามาตั้งอยูในแถบกุรุ แมจะเปนเรื่องเกิดกอนพระเวท
แตก็เพิ่งไดรับการรอยกรองขึ้นเปนเรื่องราวในยุคหลังพุทธกาล สวน
รามายณะ แมเปนเรื่องเกิดทีหลังมหาภารตะ แตไดถูกรอยกรอง
ขึ้นตั้งแตในยุคพราหมณะ กอนพุทธกาล.
การศึกษาอบรม เมื่อพวกอารยันเขามาในอินเดียนานจนเกิด
การแบงชั้นวรรณะกันเด็ดขาด มิใชแตเพียงตามหนาที่การงานนั้น
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การศึกษาซึ่งเนื่องกับวรรณะอยูแลว จึงถูกแบงแยกอยางเด็ดขาดดวย.
กษัตริย พราหมณ ไวศยะ ๓ วรรณะนี้ ไดรับการศึกษาอักษรศาสตรตามควรแกความตองการของวรรณะและสวนตน สวนพวก
ศูทรมิไดรับการศึกษาเลย. กุลบุตรผูเ ยาววัยแหงวรรณะทั้ง ๓ จะถูก
สงไปเรียนอักษรสมัย ซึง่ เปนประเภทสามัญศึกษา กับพราหมณ
ผูเปนอาจารย มีธรรมเนียมสวมเสนดายศักดิ์สิทธิ์ยัชโยปวีตใหแกศิษย
ถือวาเทากับเปนการเกิดใหมอีกครั้งหนึ่งกอนแลวจึงเรียน. เมือ่ เรียน
อักษรศาสตรเบื้องตน รวมทั้งไตรเวทจนพอแกความตองการ หรือ
จนจบแลว ตอจากนี้จึงรับการศึกษาอยางวิสามัญอนุโลมตามสมควร
แกวรรณะของตน.
วิสามัญศึกษาสําหรับพวกกษัตริยคือวิชายุทธวิธี ใหมีความ
ชํานาญในการใชอาวุธ รวมทั้งการฝกฝนอบรมน้ําใจใหรักเกียรติของ
ความเปนนักรบที่ดี ดวยการอดทนและซื่อสัตยเปนตน ตํานาน
ประเภทนี้ จะศึกษาทราบไดเปนอยางดีและพิสดารจากกาพยคดีเชน
มหาภารตะ. สําหรับยุทธวิธีและการใชอาวุธ ปรากฏวามีศิลปะ
ไมแพสมัยปจจุบันนี้ แปลกกันก็ที่ตางสมัยและอาวุธตางชนิดกัน
เทานั้น ขอสําคัญที่นาสนใจก็คือ คนในสมัยนั้นไดคนควาเลือกหา
จนพบวิธีที่ดีที่สุด และฝกฝนจนชํานาญที่สุด ที่คนสมัยนี้ไมเคยทราบ
และคิดวาจะทําไดถึงปานนั้น ทั้งนี้เพราะเขาตั้งใจฝกฝนกันอยาง
จริงจัง. เมื่อพูดถึงการรักเกียรติยศและความอดทน ระเบียบการนอน
" ธนูปฐะ " จะเปนอุทาหรณอันหนึ่ง ที่แสดงใหทราบน้ําใจของพวก
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กษัตริยวา จะตองไดรับการอบรมมาแลวเปนอยางดี. คือเมื่อนักรบ
คนใดถูกศรปกเต็มตัว แนใจวาไมมีทางรอดหรือควรจะตายดวย
เหตุผลอยางหนึ่งอยางใดแลว เขาจะไมยอมใหถอนลูกศรออกจากตน
แมแตลูกเดียว จะขึ้นนอนเหนือเตียง ๆ หนึ่ง จนกวาจะหมดลม
หายใจไปในขณะที่มีผูซองสรรเสริญอยูรอบเตียง. การทําเชนนี้เปน
เกียรติยศอยางสูง ไมถือกันวาผูนั้นเปนผูที่แพ แมวาผูนั้นจะเปน
ฝายแตกพายยอยยับ เขาเปลื้องขอควรตําหนิออกจากตนไดสิ้นเชิง
ดวยการทําอยางนี้ คลายกับวิธีฮาราคีรีของญี่ปุนในบัดนี้. วิธีนี้ยอม
แสดงวา พวกกษัตริยนิยมฝกตนเองทั้งสวนกายและใจเปนอันมาก.
สําหรับความซื่อตรงตอขนบธรรมเนียมก็นับวาถึงขีด เชน เมื่อแตร
พักรบเวลาเย็นเปาขึ้น ตางฝายตางจะหยุดการรบกันจริง ๆ ดุจนักเรียน
ถูกครูสั่งใหวางปากกาในหองเรียน แมวาขณะนั้นฝายตนกําลังไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบก็ตาม. กลางคืนไมตองมีกองเฝายามหรือลาดตระเวน
เพื่อปองกันศัตรูลอบสังหารเวลาหลับ นี้แสดงวา การศึกษาอบรมใจ
ของนักรบในสมัยนั้นตองสูง จึงเปนนักรบที่แทจริงและเปนศรีแก
แวนแควนของตน. ในยุคหลัง สําหรับกษัตริยบางแควนซึ่งเปนแควน
นอย ๆ ปกครองโดยสามัคคีธรรม มีแสนยานุภาพไมมาก ตองมีการ
อาชีพ เชน ทํานาคาขาย จึงตองมีการศึกษาดานนี้ดวย.
วิสามัญศึกษาสําหรับพวกพราหมณ คือการศึกษาจนแตกฉาน
ในไตรเวทและคัมภีรอุปกรณอันเรียกวาเวทางค ตอจากนั้น ถาจะ
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เปนพราหมณคฤหัสถผูประกอบพิธี ก็ฝกฝนการประกอบพิธีนานาประการใหถกู ตอง. ถาจะเปนนักบวชประเภทเรรอน (ปริพาชก)
ก็ศึกษาสวนที่เปนปรมัตถของพระเวท เชนเวทานตะแหงอุปนิษัท
ในยุคอุปนิษัทเปนตน ถาจะอยูปาก็ตองศึกษาคัมภีรอารัณยกะดวยเปน
พิเศษ.
ตามที่กลาวมาแลวขางตนวา คัมภีรอักษรศาสตรและวรรณคดี
ยอมคอย ๆ เกิดมีมากขึ้นตามลําดับเปนยุค ๆ เพราะฉะนั้น ในยุค
หนึ่ง ๆ จะมีคัมภีรสําหรับศึกษามากนอยเพียงไร พึงทราบตามขอความ
ที่กลาวแลว ในตอนวาดวยอักษรศาสตรและวรรณคดีนั้น ๆ. สําหรับ
พราหมณคฤหัสถที่เปนพลเมืองตามธรรมดาทั่วไป ยอมไมอาจศึกษา
ไดถึงที่สุดตามที่เรียกรองกันวา " ถึงฝงแหงเวท " และยังตองแบงมา
ฝกฝนการอาชีพ เชนทํานาหรือเลี้ยงสัตวเปนตนอีกบาง คงเปน
พราหมณในฐานที่ตนมีกําเนิดเปนพราหมณทั้งบิดาและมารดาเปนสวน
สําคัญตามลัทธิแหงการถือวรรณะ.
โดยยอที่สุด จะแบงพราหมณออกไดเปน ๒ พวก คือ
พราหมณสมณะ และพราหมณคฤหัสถ เหตุนั้น การศึกษาจึงตอง
แตกตางกันตามหนาที่การงานเปนธรรมดา. ในยุคแรก ๆ พวก
พราหมณยังไมมากจนเหลือเฟอ เกียรติยศและความเปนอยูก็สูง
ครั้นตกมาปูนหลัง ๆ เมือ่ พราหมณมีมากขึ้น ก็เปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาของพวกพราหมณตองเปลี่ยนแปลงไปดวย. ในยุคพุทธกาล
ปรากฏวามีพราหมณที่เปนพลเมืองธรรมดาทํานาเปนอาชีพเปนอันมาก
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แตที่ปรากฏวาไดรับยกยองใหเปนผูปกครองนครก็มี เชนโสณทัณฑพราหมณครองนครจําปาเปนตน.
สําหรับวรรณะไวศยะ ไมปรากฏวามีวิสามัญศึกษาเปนกฎเกณฑ
อยางใด คงเปนเพียงการอบรมหนาที่การงานของตน ๆ ไปในตัว
ตามที่ตนหรือสกุลของตนไดยึดถือเอาเปนอาชีพเทานั้น.
๑

๑. โสณทัณฑสูตร ที. สี. ๙/๑๔๒.
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(๔) ลัทธิและประเพณี
ลัทธิและประเพณี
สําหรับเรื่องราวบางเรื่องซึ่งก่ํากึ่ง จะแยกใหชดั ลงไปวา
อยางไรเรียกลัทธิ อยางไรเรียกประเพณีนั้นเปนการยาก, เพราะฉะนั้น
ในที่นี้จะไดกลาวรวมกันเปนเรื่องเดียวกัน เรียกวา ลัทธิประเพณี ผู
ศึกษาพึงเพงดูเองวา ในเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น สวนไหนเปนลัทธิ สวน
ไหนเปนประเพณี หรือเปนทั้ง ๒ อยางตามความเห็นของตน. การ
ทําเชนนี้ดีกวาที่จะแยกออก แตก็ยังเกี่ยวพันกันอยูนั่นเอง เพราะยัง
ไมมีหลักตายตัวสําหรับความหมายของ ๒ คํานี้.
การที่นาํ ลัทธิหรือประเพณีบางอยางมากลาวไวในที่นี้บาง ก็เพื่อ
เปนเครื่องประกอบชวยใหหยั่งสันนิษฐานทราบซึ้งถึงอุปนิสัยใจคอและ
ความเปนอยูของชนในสมัยโบราณนั้น ๆ ไดงายขึ้น เพราะการเขาใจ
ถึงอุปนิสัยใจคอ ทําใหมองเห็นภาพที่ใกลความจริงของบุคคล หรือ
สิ่งที่กลาวถึงในยุคนั้น ๆ ยิ่งขึ้น.
การถือชั้นถือพวก ตามที่กลาวมาแลวในตอนวาดวยประชาชน
วา เมื่อพวกอริยกะรบชนะพวกดราวิเดียนแลวลุกไลใหรนถอยลงไป
ทางใต แตคงกักบางพวกเอาไวเปนคนใชหรือกรรมกรของตน
อีกสวนหนึ่ง เปนมูลใหเกิดพวกที่เปนทาสเชลยและมิใชทาส มี
เกียรติและลัทธิไมเทากันขึ้น. พวกอริยกะซึ่งไมมีลัทธิถือชั้นวรรณะ
มาแตกอน ก็มีการถือวรรณะขึ้นโดยลําดับ ครั้งแรกแยกกันเพราะ
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หนาที่การงาน ภายหลังเพราะความคิดเห็นและคําสั่งสอนของพวก
นักบวช จึงมีวรรณะ ๔ พวก คือ กษัตริย พราหมณ ไวศยะ
ศูทรขึ้น และแยกกันโดยชนชั้นวรรณะอยางเด็ดขาด. ครั้นมาถึงสมัย
ที่มีการถือพระเปนเจาผูสรางสิ่งทั้งปวง เชนพระพรหมขึ้นในพวกนี้
นักบวชไดสอนวา พวกกษัตริยถูกสรางขึ้นดวยแขนของพระพรหม
เพื่อเปนผูปองกันตานทาน. พวกพราหมณถูกสรางขึ้นดวยปากของ
พระพรหม เพื่อเปนผูสั่งสอนหรือเปนพระ. พวกไวศยกะถูกสรางขึ้น
ดวยกระเพาะของพระพรหม เพื่อประกอบการอาชีพเลี้ยงดูประเทศ
ชาติ, และพวกศูทรถูกสรางขึ้นดวยเทาของพระพรหม เพื่อรับใช
พวกอื่นดวยงานหนักทั้งปวง. เมื่อเปนเชนนี้ ก็เทากับเปนการ
สงเสริมการถือวรรณะใหเปนไปยิ่งขึ้น ในที่สุดพวกวรรณะสูงถือตัว
จนถึงกับไมยอมกินรวมสมรสรวมกับพวกวรรณะต่ําเปนอันขาด และถือ
วาพวกศูทรเปนพวกต่ําที่สุด กษัตริยแ ละพราหมณเปนพวกสูงที่สุด
ไวศยะเปนพวกชั้นกลาง. อาหารหรือเครื่องใชที่พวกต่ํามาจับตองแลว
พวกสูงไมยอมบริโภคใชสอยอีกตอไป ตองเททิ้งเสีย. เด็ก ๆ ก็
ไดรับการอบรมใหรูสึกเชนนี้มาแตกําเนิด ดังที่หลงเหลืออยูในปกรณ
ของฝายเราบางวา เมื่อพระพุทธโฆษะเปนเด็กเคยโกรธผูเอาอาสนะ
ของตนไปนั่งเปนตน.
ยังมีอีกบางพวก คือพวกจัณฑาลและปุกกสะ ซึ่งนับวาอยู
นอกความรับรูของประชาคมเสียทีเดียว พวกนีเ้ กิดจากสตรีพราหมณ
หรือไวศยะซึ่งละเมิดจารีตหรือประเพณี ไปสมสูกับพวกศูทรจนมีบุตร
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ขึ้น จึงเปนที่รังเกียจของคนทั่วไปทุกชั้น. ในสมัยที่การถือวรรณะ
เปนไปอยางแกกลา แมการพบปะกับคนพวกนี้ ก็ถือกันวาเปน
อวมงคลอยางยิ่งเสียแลว บางพวกถือวาตื่นเชาขึ้น ถาไดเห็นคน
พวกนี้สักคนหนึ่งเปนครั้งแรก ไมตองถึงกับถูกเนื้อตัวกัน ก็เปนอันวา
วันนั้นทั้งวัน จะเปนวันที่โชครายที่สุด, พวกนี้มีภาษาพูดและขนบ
ธรรมเนียมของตนเอง จนเปนที่สังเกตของพวกอื่นโดยไมตองบอก
กันตรง ๆ โดยมากเขาไมนอยใจหรือโกรธแคนพวกวรรณะสูงเลย
เพราะความเคยชินกันมานาน. ถาวาเรื่องของพวกเปรตแปลก ๆ ที่
กลาวไวในบางแหง เปนเพียงเรื่องของคนต่ําทรามพวกหนึ่งแลว
ก็นาจะไดแกคนพวกนี้, ในปจจุบันนี้ก็ยังมีเหลือสืบสายกันมา เรียก
วา " พวกทีแ่ ตะตองไมได " (Untouchable), แตคงจะแปลกกับ
บรรพบุรุษของพวกเขาเองในครั้งโบราณ.
สําหรับพวกกษัตริยกับพราหมณนั้น ยากที่จะกลาวไดวาพวก
ใดสูงกวา เพราะตางก็มีเหตุผลดวยกัน และตางก็อยากเปนพวก
สูงดวยกัน. แตอยางไรก็ดี เราอาจสันนิษฐานไดวา อาจผลัด
กันสูงผลัดกันต่ําตามความนิยมของประชาชน เชนในสมัยที่มหาชน
นับถือพระพรหมผูสรางเปนใหญที่สดุ พวกพราหมณก็ไดรับเกียรติ
อันสูง ในฐานเปนเชื้อวงศมาจากพระพรหม และเปนพวกเดียวที่มี
ความรูสั่งสอนพวกอื่นไดทุกพวก, พวกพราหมณสอนไดกระทั่งถึง
ยุทธวิธี. ครัน้ ถึงสมัยที่พระพรหมตกต่ําไป เกิดนิยมในพระวิษณุ
เปนเจาขึ้นแทน และกลายเปนพระเจาผูสรางสิ่งทั้งปวงแทนพระพรหม
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ไป พวกกษัตริยก็ไดรับเกียรติศักดิ์สงู อยางเดิม สวนพวกพราหมณซึ่ง
เปนองคพระพรหมก็ลดลงมา, ในบางสมัย กษัตริยบางองคถูกยก
ขึ้นเปนอวตารของพระวิษณุเปนเจา เชน พระราม พระกฤษณ, พวก
ที่สืบเชื้อสายมาก็มีเกียรติในฐานสืบสายมาจากพระเปนเจาเปนตน.
ในสมัยดึกดําบรรพทีเดียว กอนแตมีการรูจักและนับถือพระ
เปนเจาที่เปนตัวตนคนเรา พวกอริยกะนับถือดวงอาทิตยเปนที่พึ่ง
ตอมา มีการถือวาดวงอาทิตยนั้นเปนสิ่งที่มีเทพประจํา และสมสูกับ
ผูอื่นมีบุตรก็ได พวกกษัตริยจึงชอบอางตัวเองวาเปนอาทิตยวงศ
พรอมกับที่พวกพราหมณอางตัวเองวาเปนวงศพระพรหม เปนการ
อวดอางใหเสมอกัน. อีกอยางหนึ่ง อาจกลาวไดวา สุดแตความ
นิยมของมหาชนนั้น ๆ เปนใหญ เพราะมหาชนมักถือไมเหมือนกัน
และพรอมกัน. แตอยางไรก็ตาม พวกกษัตริยกับพวกพราหมณ
ไมรังเกียจที่จะคบหาสมาคมกันมาจนทุกวันนี้ แตถาจะกลาวถึง
อิทธิพลที่เกี่ยวกับจิตใจแลว ตองนับวาพวกพราหมณอยูเหนือวรรณะ
อื่นทั้งหมด เหตุวาวรรณะอื่นยอมสงบุตรหลานของตนไปโรงเรียนอักษร
สมัยเปนเวลาแรมปในสํานักของพราหมณ ความเคารพนับถือใน
ระหวางศิษยกับอาจารยยอมติดสันดานมาแตเล็ก ยากที่จะเปลี่ยนแปลง
ไดโดยงาย, และการสั่งสอนทั่วไป การประกอบพิธีบวงสรวง และ
รับทักษิณาของโลก ก็ถูกอุปโลกนใหเปนของพวกพราหมณจนกลาย
เปนลัทธิติดตัวมาเสียแลว ฐานะของพวกพราหมณจึงตกต่ําลงมิไดโดย
งายดวยเหตุนี้.
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ประเพณีเบ็ดเตล็ด ประเพณีเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ นอย ๆ ก็มีอยู
เปนอันมาก ที่จะใหการศึกษาทราบถึงนิสัยของคนในยุคนั้น แตจะยก
มากลาวเฉพาะบางอยาง ดั่งตอไปนี้ :ประเพณีการสมรส วรรณะสูงนิยมสมรสกันกับวรรณะสูง
ดวยกัน แตยงั มีการผอนผันเปนพิเศษวา กษัตริยเปนบุรุษสมรส
กับสตรีวรรณะต่ํา เชน หญิงตักน้ํา ชางสาน คนปลูกดอกไม
หรือแมครัว เมื่อมีบุตรเกิดขึ้น บุตรนั้นยังไมสิ้นเชื้อกษัตริย ยังมีสวน
แหงวรรณะสูง . ถาวรรณะสูงเปนสตรีสมสูกับวรรณะต่ํา บุตรเปน
อันสิ้นเชื้อวรรณะสูง, พวกอริยกะพวกแรกที่เขามา ไมเคยถือ
วรรณะนี้มากอน จึงสมสูกับพวกมิลกั ขะหรือดราวิเดียน (เชนเรื่อง
ราวทาวสักกะสมสูกับนางสุชาดาธิดาพวกอสูร ), สีผิวของตนกลาย
ไปแลวก็จริง แตยังคงนับเปนพวกอริยกะ และยังนับพวกนี้เปน
วรรณะกษัตริยอยางสมบูรณก็มีเปนสวนมาก. โดยนัยนี้ จะพอ
สังเกตเห็นไดวา การสมรสที่นิยมถือฝายบิดาเปนหลักนั้น ไดมีมาแต
ครั้งดึกดําบรรพแลว จนกระทั่งถึงทุกวันนี้.
ประเพณีเผาศพ พวกอริยกะเดิมถือวาวิญญาณของบรรพบุรุษ
ที่ลวงลับไปแลว เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง จะตองนับถือและติดตอ
ใหเหมาะสม เพื่อใหวิญญาณไดมีโอกาสลอยขึ้นสูสวรรครวมอยู
ในถิ่นของพระเปนเจา และเพื่อใหวิญญาณนั้นหมดที่อาลัย หรือ
หมดเยื่อใยในโลกนี้ จึงมีวิธีเผาซากศพนั้นเสีย แทนการทิ้ง หรือ
๑

๒

๑. เรื่องวิฑูฑภะ ใน ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๓. ๒. เรื่องสักกะ ใน ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๒
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ฝงและเก็บไว. ประเพณีนี้ ชาวอินเดียไดนําไปสอนในที่ทุกแหงที่
พวกตนแพรหลายไปถึง เชนทางแถบแหลมทอง. ในอินเดียแมใน
สมัยที่หมดความเชื่อเรื่องวิญญาณขึ้นสวรรคกันแลว เชนสมัยพระ
พุทธองคปรินิพพานเปนตน ก็ยังคงใชเผาอยูนั่นเอง ทั้งเปนวิธีที่ถูก
อนามัยสมหลักวิทยาศาสตรแผนใหมอยูไมนอย.
ประเพณีเมื่อเกิดมีคนงาม ตามที่กลาวไวในอรรถกถา มี
ประเพณีเจือกฎบางอยาง ที่นาสนใจในความคิดเห็นของคนในยุคนั้น
ถือวาสตรีที่มีรูปสวยที่สุด ตองเปนของกลาง โดยใหหญิงนั้นเปน
นครโสเภณี. ทั้งนี้เพื่อตัดความยุงยากอันเกิดจากแยงชิงเบียดเบียน
และไมใหหวงไวเฉพาะคนเดียว เรือ่ งนี้สองถึงอุปนิสัยและกุศโลบาย
ของคนในสมัยเมื่อ ๒๕ ศตวรรษมาแลววา มีอยูอยางนาอัศจรรย
เพียงไร. นางโสเภณีประเภทนี้ ไมถูกเหยียดหยามวาเลวทราม
ปรากฏวามีปราสาทคือตึกหลายชั้นอยางงดงามสําหรับอยู มีผูคนบาวไพรเปนบริวาร และเปนที่นิยมของพระราชาและมหาเศรษฐี.
ประเพณีเกี่ยวกับผายอมฝาด ผาที่ยอมน้ําฝาดคร่ําดํานั้น
เปนเครื่องหมายแหงความไมไยดีตอความสวยงาม ใชนุงหมกันใน
วงบรรพชิตบางพวก เชนพวกที่เรียกวาภิกษุ ทั้งกอนพุทธกาล และ
ในพุทธกาล, พวกพรานและชาวประมง, และพวกที่กําลังเปนทุกข
หรือไวทุกขแกผูตาย. อรรถกถาเลาวา ผูไวทุกขจะนําศพไปเผา จะ
นุงหมผายอมฝาดสีหมน ผูหญิงสยายผมยุงเหยิง เอาฝุนสีแดงโรย
ตัว รองไหถือคบไฟพากันไปเผา.
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เทาที่จะนําลัทธิและประเพณีบางอยางมาแสดง พอเปนตัวอยางใน
ที่นี้ พอที่จะแสดงใหเห็นวา อุปนิสัย ความนึกคิด และความเปน
อยูในยุคนั้นแตกตางกับยุคนี้มาก. การศึกษาพุทธประวัติในบทตอ ๆ
ไปนี้ จําเปนที่จะตองมีการอางเรื่องราวตาง ๆ มาประกอบ และ
สันนิษฐานขอความบางประการอยูดวย เพราะฉะนั้น นักศึกษาจึงควร
กําหนดโดยรอบคอบ.
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(๕) ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา
แมวาในอินเดีย จะมีศาสนามากหลายสิบลัทธิก็ตาม แตอาจ
สรุปหลักเปนหัวขอไดเปน ๔ ประเภท คือ :ก. ประเภทที่ถือธรรมชาติ เปนสรณะ.
ข. ประเภทที่ถือเทวดาหรือพระเปนเจา เปนสรณะ.
ค. ประเภทที่ถือการประพฤติศีลและวัตร เปนสรณะ.
ง. ประเภทที่นิยมการรูหลักปรัชญา เปนหลักแหงการพนทุกข.
และพึงทราบวา บางศาสนาอาจมีหลักเหลานี้คละรวมกันอยูถึง ๒
หรือ ๓ ประเภทก็ได และทั้งบางประเภทตางก็เปนเหตุผลของกันและ
กัน เชนการประพฤติวัตรบางประการ เปนเหตุใหเห็นปรัชญา เชน
พุทธศาสนา มีทั้งศีลและวัตร และหลักปรัชญาทีเ่ ปนเครื่องดับอวิชชา
จะชี้แจงยอ ๆ ตามประเภท ดั่งตอไปนี้ :ก. ประเภทถือตามธรรมชาติเปนสรณะ ไดแกถือฟา อากาศ ไฟ
ภูเขา ตนไมศักดิ์สิทธิ์และอื่น ๆ ซึ่งเปนธรรมชาติดวยกัน เปนสรณะ
ทําความมั่นใจเบาใจใหแกตน. ลัทธินี้กลาวไดวาเปนลัทธิแรกที่สุด
ที่มนุษยในโลกรูจักนับถือ เพราะเปนลัทธิที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณ
แหงมนุษยในสมัยที่ยังเปนอนารยะ ไมมีความรูอะไรสูงไปกวาความ
เขาใจวา สิ่งที่ควรนับถือก็คือสิ่งที่นากลัวที่สุด หรือที่ดูเหมือนกําหนด
ความเปนความตายของตนไว.
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ฟา อากาศ ไฟ และภูเขา เหลานี้เปนของนากลัว แสดงภาวะ
และอาการตาง ๆ คนเหลานั้นขาดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งนั้น ๆ จึง
ไมเขาใจวาเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร ครั้นตอมาในสมัยที่รูจักใชไฟเปน
ประโยชนแกชีวิตแลว ก็ยิ่งเพิ่มความนับถือขึ้นอีกอยางหนึ่ง ในฐาน
เปนสิ่งมีคุณซึ่งขาดเสียมิได.
ตนไมใหญครึ้มบางตน เมื่อเขาไปภายใต ยอมเกิดความรูสึก
ขึ้นแปลก ๆ และมักมีเหตุบางอยางที่นาอัศจรรย และเลาลือกัน
ตอไปจนเกิดความนิยมนับถือ, เมื่อลวงถึงสมัยที่ถือพระเปนเจา
หรือเทวดาอันเปนตัวเปนตนขึ้นแลว ตนไมชนิดใดซึ่งสอนกันวา
เนื่องดวยเทวดานั้น ๆ โดยอาการอยางนั้น ก็พลอยไดรับการนิยม
นับถือไปดวย เชน ตนอโศก ตนกะเพรา ฯ ล ฯ, มีวิธีเซนสรวงบูชา
ตาง ๆ แมการบูชากองไฟก็รวมอยูในประเภทนี้.
ลัทธิเชนนี้ไดเกิดขึ้น และถือกันมาแลวตั้งแตยุคพวกดราวิเดียน
และโกลาเรียน หรืออื่น ๆ ซึ่งมีอยูกอนตามมากตามนอย, และพึง
เขาใจวา แมสวนอื่นของโลกในยุคเดียวกันนั้น ตางก็ไดถือลัทธิ
อันเกิดตามสัญชาตญาณนี้ดวยเหมือนกัน แมในทุกวันนี้ ก็ยงั มีลัทธินี้
เหลืออยูโดยประปรายทั่ว ๆ ไป, แมในพวกพุทธมามกะบางสวน
ที่ขาดการศึกษา ก็ยังถือลัทธินี้เจือปนอยูไมนอย.
ข. ประเภทถือพระเปนเจาเปนสรณะ ในหมูชนพวกที่ถือ
ธรรมชาติ เชน ไฟ น้ํา ภูเขา ฯ ล ฯ เปนสรณะนั่นเอง ตอมา
ไดเกิดความคิดความเห็นใหม ๆ ขึ้นตอไปวา สิ่งเหลานั้นมีอานุภาพ
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ศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะมีผีหรือพระเจาสิงประจําอยูภายใน สาระสําคัญ
อยูที่ผีหรือพระเจาตางหาก ไมใชลําพังไฟภูเขา ฯ ล ฯ นั้นเลย ควร
จะบูชาหรือออนวอนตอพระเจานั้น ๆ โดยตรง.
ตอมาถึงสมัยที่จะทํารูปรางของพระเจาขึ้นบูชา ก็เกิดการ
หารือกันขึ้นในพวกนักบวชหรือเจาหนาที่ฝายศาสนา ในที่สุดก็ยุกติ
กันไดวา พระเจาองคนั้นมีรูปรางอยางนั้นอยางนี้เปนตน เพราะ
ไมมีใครรูอะไรดีไปกวานักบวช. ตอมาพระเจาองคเล็กองคนอยก็มี
รูปรางดวยกันหมด ถึงกับถูกจัดใหเปนวงศสกุลและมีประวัติอยาง
พิสดาร เรื่องราวนั้น ๆ แปรมาจนกลายเปนเรื่องครึ่งผีครึ่งคนก็มีอยู
มาก. ยุคไหนนิยมองคไหนกันมาก องคนั้นก็ถูกยกใหเปนหัวหนา
แหงพระเจาทั้งปวง ครั้นนานเขาก็เปลี่ยนตัวไป, ทําใหพระเปนเจา
รูจักเปนรูจักตายตามกาลและสมัยเหมือนกัน. บางพวกยังนับถือองค
แรกที่สุด ไมยอมเปลี่ยนแปลง ก็เกิดการแตกแยกเปนนิกายขึ้น และ
ยิ่งนานวันมีเกจิอาจารยมากขึ้น นิกายตาง ๆ ก็มีมากขึ้นตามกัน
เปนเหตุเกิดการแตงตั้งคัมภีรหรือลัทธิขึ้นแขงขันกันเอง ลบลาง
กันเอง กอใหเกิดความฟนเฝอในวงศพระเปนเจายิ่งขึ้น. พวกที่ถือ
พระเจาองคเดียวทนไมไหว ตองอพยพหลีกออกไปจากอินเดียก็มี.
ลัทธิถือผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษ ก็เปนอีกสาขาหนึ่งของ
ลัทธิถือพระเปนเจานี้ พวกอารยันเดิม ไดถือลัทธินี้ติดมาตั้งแต
ดึกดําบรรพ พอบานจึงจําเปนที่จะตองมีความรูในการบูชาใหถูกวิธี
๑

๑. ดูพระราชนิพนธเทศนาเสือปา.
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ดวย มิฉะนัน้ ผีจะโกรธหรือไมโปรด และสกุลนั้นก็ไมรุงเรือง. เขา
มีความคิดเห็นกันวา พวกเขาชอบดื่มสุราเมรัยและกินเนื้อฉันใด ผี
หรือพระเจาก็คงชอบฉันนั้น จึงบูชาดวยอาหารที่ตนเชื่อวาคงถูกใจ
รวมทั้งเหลาดวย. เรื่องของทิพยเพิ่งจะเกิดเชื่อกันในตอนหลัง
เมื่อเขารูจักพวกเทพเจายกใหเปนพวกวิเศษแลว.
เขาเชื่อกันอีกวา พวกเทพเจาและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น
มีพิภพอยูในเบื้องบน การที่จะสงเครื่องบูชาหรืออาหารไปใหพวก
เหลานั้น ไมมีทางอื่นที่ดีไปกวาเผาไฟใหควันพาขึ้นไป เปนเหตุให
เกิดการบูชาดวยการเผาไฟ ซึ่งเรียกกันวายัญ หรือบูชายัญขึ้น เวน
ไวแตภูตผีชั้นต่ํา ซึ่งจะวางไวใหตามพื้นดิน. แมในสมัยที่นิยมทํา
เทวรูปขึ้นบูชากันแลว สวนมากก็ยังใชวิธีเผาไฟบูชากันอยูนั่นเอง
โดยถือเสียวา เทวรูปนั้นเปนเพียงวัตถุแทนเทานั้น. แตภายหลัง
พุทธกาล ดูเหมือนความคิดในเรื่องนี้ไดกลับต่ําลง เกิดความเชื่อ
ในองคเทวรูป วาเปนองคพระเปนเจาจริง ๆ ยิ่งขึ้น จึงนิยมทําการ
บูชาหรือติดตออยางอื่นกับเทวรูป ในฐานเปนพระเปนเจาเอง และ
คนก็ไดกินของนั้น ๆ ดวย.
ค. ประเภทที่ถือการประพฤติวัตรเปนสรณะ ตอมามีคน
เจาปญญาบางคน เห็นวาการบูชาดวยวัตถุสิ่งของนั้น ยังเปนการ
เสียสละตอพระเปนเจานอยเกินไป ถาหากยอมพลีเลือดเนื้อและความ
สุขถวาย พระเปนเจาคงเห็นใจ และโปรดปรานมากกวาพวกเรา
เพราะเปนปฏิบัติบูชา กระทําไดโดยยาก จึงเกิดลัทธิบําเพ็ญตบะ
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ทรมานกายโดยประการตางๆ ขึ้น เชนการละเลยรางกาย การ
นอนกลางดิน การอดอาหาร ฯ ล ฯ ซึ่งเปนการกระทําที่พลีเลือด
เนื้อหรือความสุขตอพระเปนเจา ขอใหทรงประทานพระ. ถาสิ้นชีวิต
เพราะเหตุนั้น พระเปนเจาจะโปรดมาก หรือจะไดเปนพระเจา
(พรหม) องคหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง คือคนเจาปญญาในการจับเคาเงื่อนเพื่อคนหา
ความจริงจากภายในตนเอง คนพบอีกแงหนึ่งวา กิเลสหรือความ
ชั่วรายในใจ เชนความกําหนัดในทางกาม ความโกรธ ความหลง
นั้น เปนสิ่งเลวทรามนารังเกียจ, คนประเสริฐควรจะไดแกผูที่ไมมี
กิเลสเหลานั้น และกิเลสเหลานั้น ยอมลุกลามมีกาํ ลังมากในเมื่อ
รางกายอิ่มอวนคะนอง แตจะเบาบางไป หรือไมปรากฏในเมื่อ
รางกายถูกทรมาน และถาทรมานจนถึงขีดสุด มันอาจหมดไป
อยางไมมีเหลือ จึงเกิดมีพวกบําเพ็ญการทรมานอยางแสบเผ็ดยิ่ง
ขึ้นไปกวานั้น โดยมุงหมายจะยางกิเลสหรือเผากิเลสซึ่งเคยแผด
เผาตนมานานแลว, พวกนี้มีวิธีกระทําตามแตที่ตนจะเห็นวาดีที่สุด
อยางไร เชน ยืนเปนนิตย กระโหยงเปนนิตย กํามือ (ไมยอมหยิบ
ฉวยสิ่งใด) เปนนิตย จนเล็บแทงทะลุฝามือ เปลือยกาย กินอาหาร
นอยที่สุด ไมกินอาหารธรรมดา กินแกลบกินรําเปนตน นอนบน
หนาม กอไฟใกลตัวโดยรอบเมื่อนั่งอยูกลางแดดจัด ๆ ฯ ล ฯ ซึ่ง
ลวนแตเจ็บปวด จนใจไมมีโอกาสหรือสามารถนอมนึกไปในความ
ใครทางกาม หรือโกรธแคนเคืองใคร. พยายามทํากันไปจนกวาจะ
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เชื่อดวยตนเองวากิเลสนั้น ๆ ไดหมดแหงไปแลว, ใครทําไดอยาง
นาอัศจรรยมาก ก็มีผูเลื่อมใสมาก บูชาวาเปนผูสําเร็จ ซึ่งเรียกกัน
ในครั้งนั้นวาเปนพระอรหันต.
อีกอยางหนึ่ง ซึ่งสูงขึ้นไปอีก เห็นวาการประพฤติวัตรและทํา
จิตใหคุนเคยชํานาญกับการเจริญเมตตาภาวนา หรือหยุดแนวอยู
ในอารมณอันใดอันหนึ่ง เปนการสงบจิตจากอารมณตาง ๆ นัน้
เปนวิธีที่ถูกกวา สุขกวา ทั้งตายไปแลวก็จะเปนสุขสมตามที่ตองการ
ไดจริง เชนใจบริสุทธิ์ตลอดชีพซึ่งยาวตั้งกัลป. พวกที่เกลียดกาย
ก็เจริญสมาธิอันมีการเพงโทษของกายอยางเดียวเปนอารมณ และเพง
สุขของความไมมีกายอันเปนที่ตั้งอาศัยของโรคภัย และกิเลสอันชั่วราย
อยางอื่นพรอมกันไปดวย, พวกที่เกลียดใจอันมีธรรมดาตกไปใน
ฝายต่ํางายกวาฝายสูง ก็เพงขอใหมีแตเพียงกายลวน อยามีใจ
(อสัญญีสัตว) เหลานี้ ลวนแตเชื่อวา ตนจะสมมุงหมายไดดวยศีล
และวัตรเชนนั้น ตางก็พยายามกระทําตามวิธีของตนอยางยิ่งยวด.
ลัทธิเหลานี้ แพรหลายมากในปลายยุคพรหมณะ ตอยุคอุปนิษัท
โดยเฉพาะพวกอารัณยกะอุปนิษัท.
ง. ประเภทที่ถือปรัชญาหรือปญญาเปนสรณะ ในยุคอุปนิษัท
และพุทธศาสนาอุบัติ ความคิดของบรรดาคนเจาปญญา ได
แลนสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง คือพบหลักทั่วไปวาความสงบนิ่งแหงใจ
เชนนั้นยังไมสูงพอหรือถึงที่สุด เพราะความโงหรืออวิชชาสยบตัว
ซอนอยูภายใน ยังคงเปนเหตุใหทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร กลับ
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ไปกลับมาไมมีที่สิ้นสุดลงได แมจะเสวยสุขตั้งกัลป ก็ยังกลับมา
สูทุกขหรือหมุนแปรอยูนั่นเอง, ทางที่ดีถึงที่สุด จะตองทําลาย
ความโงนั้นเสียดวยปญญาอันเปนเครื่องรูอยางแจมแจงวา โลกนี้
คืออะไร ? อาตมันคืออะไร ? เกิดขึ้นอยางไร ? เพื่ออะไร ? ดับไป
อยางไร ? ฯ ล ฯ พวกนี้ยอมรับเอาวิธีทําใจใหสงบผองใสของพวก
แรกมาเปนเบื้องตนของตน ทํานองเดียวกับสมาธิหรือสมถะเปน
บุรพภาคของปญญา หรือวิปสสนาตามหลักแหงพุทธศาสนาฉันนั้น.
ลัทธิประเภทนี้ เปนการสรางความเชื่อชนิดหนึ่ง แตเปน
ความเชื่อที่เฉียบขาดตายตัว ดวยอํานาจปญญาที่แลนไปตามเหตุ
ผลนั้น ๆ แลวสันนิษฐานดิ่งลงถึงที่สุดวาตองเปนอยางนี้ ไมใชเปน
อยางนั้น ไมยอมเชื่ออยางอื่น และไมยอมใหความระแวงอยางอื่น
เกิดขึ้นแทรกแซงอีกตอไป. ความเชื่อหรือความเห็นเชนนี้ สูงกวา
ความเชื่อในยุคแรกที่เชื่อพระเจาหรือผี ซึ่งตกไปในฝายงมงาย. ไม
ทําใหใจเบา เปนสุขไดอยางอิสระเหมือนวิธีหลัง. แตถึงกระนั้น
เมื่อคนเจาปญญาคนแรกพบวิธีใหมแลว จะเปนการพบอยางถูกตอง
และตลอดถึงที่สุดก็หาไม ยังมีที่ตางคนตางพบ สูง ต่ํา ผิด ถูก
ระคนปนกันไป, ซึ่งในที่สุด พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงอุบัติขึ้นเปน
จอมยอดแหงศาสดาผูสอนศาสนา สามารถวางรูปโครงศาสนาของ
พระองคใหมีพรอมทั้งความเชื่อ คือวัตรและปรัชญา, ทั้งนี้เพราะ
เหตุวาสัตวโลกมีใจสูง ต่าํ แก ออน กวากันเปนชั้น ๆ ที่มีใจต่ํา
ก็เหมาะแกความเชื่อและศีลธรรมชั้นต่ํา อันเขาจะพึงเชื่อและทําตาม
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คําสอนของพระองค ซึ่งมีเหตุผลเปนเครื่องพิสูจนใหเห็นวาควรทํา
ตามอยูเสมอ, ที่มีใจสูง ก็เลยขึ้นไปจนถึงอาจรูปรมัตถธรรม คือ
รูวาอะไรเปนทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และทางใหถึง
ความดับทุกข เปนความรูที่ไมมีความรูอะไรประเสริฐยิ่งกวา. ทั้งนี้
ทําใหกลาวไดวา พุทธศาสนามีทั้งศรัทธา ศีลธรรม และปรัชญา จึง
สามารถชวยสัตวโลกไวไดทั้งหมดทุกชั้นทุกภูมิ นอกจากภูมิปทปรมะ
ไมยอมรับถือหรือถือเอาศาสนาใด ๆ ไมไดเสียจริง ๆ เพราะเหตุนั้น
พระพุทธศาสนาจึงควรกลาวไดวา เปนศาสนาของโลก เปนศาสนา
ที่โลกควรสนใจในการเรียนรูพุทธประวัติเรื่องราวของพระองคอยางยิ่ง
ดวย.
ทั้งหมดนี้ สรุปความวา ลัทธิศาสนาของอินเดียไดเปลี่ยนแปลง
มาตามกาลตามสมัยมากหลาย สมกับที่เปนประเทศกวางขวาง และ
มีอายุยืนประเทศหนึ่งในประวัติศาสตร มีวัฒนธรรมของตนเองติด
ตอกันตลอดมาเปนเวลานาน, และอีกอยางหนึ่ง จะเห็นไดวา
ธรรมชาติของจิตมนุษยยอมดิ้นรนไปเอง แมในการถือลัทธิศาสนา
ถึงกับทําใหคอย ๆ เจริญไดถึงขีดสุด ไมสูงไปกวานั้นไดอีก. ถา
จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกตอไป ก็เปนการเปลี่ยนวนลงมาหาต่ํา แลว
คอย ๆ วนไปหาสูง เปนวงกลมดังนี้เสมอไป. พระพุทธเจาทุก ๆ
พระองค ก็คือผูที่เปดเผยยอดสุดของศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นเปนยุค ๆ
แหงวงกลมตามนัยที่กลาวมาแลว สลับกับยุคที่มนุษยโลกพากัน
หมุนไปดวยกิเลสตลอดกาลอันยืดยาว ในบัดนี้ เราควรรูสึกตัววา
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มีโคดีเปนอยางมาก ในกาลที่เกิดมาในยุคซึ่งสามารถพบคําสอน
ของพระองค จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะศึกษาเรื่องราวของ
พระองคใหเขาใจดีที่สุดเทาที่จะทําได คือดวยการศึกษาอันสมบูรณ
ทั้งทางหลักธรรม ประวัติศาสตร และตํานานเบ็ดเตล็ดอันเกี่ยวกับ
พระองคทั่ว ๆ ไป.
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม เฉพาะในที่นี้ จักหมายถึงความสูงขึ้น ๆ ของ
การงาน ความเปนอยู และความรูอันเปนไปเพื่อความผาสุกทั้งทาง
วัตถุและทางจิต, หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือ การเพงชี้ใหเห็น
ชัดเฉพาะในสวนที่วา มนุษยในอินเดียสมัยกอนพุทธกาลนับตั้งแต
ยุคโบราณมา ไดมีความรูเปลี่ยนแปลงมาอยางไรนั่นเอง. และจะ
เลือกกลาวเฉพาะบางอยางที่เห็นวาสมควร เพราะคําวาวัฒนธรรมนั้น
กินความกวางขวางยิ่งนัก เมื่อผูศึกษาทราบถึงวัฒนธรรมเหลานั้น
อยางแจมแจงแลว ก็จะเขาใจไดงายที่สุดวา พระพุทธศาสนาคือยอด
แหงวัฒนธรรมทางจิตใจของอินเดียหรือของสากลโลก. และขอนี้จะเปน
เหตุใหนักศึกษามีฉันทะ ในการศึกษาพุทธประวัติขึ้นอีกเปนอันมาก
จักกลาวเปนประเภท ๆ ดัง่ นี้ :วัฒนธรรมทางวัตถุ ในยุคกอนพวกอารยันพวกดราวิเดียน
รูจักการทํานา การเลี้ยงสัตว การปนฝาย การสรางบานเรือนและการ
หัตถกรมอื่น ๆ พอนับไดวาเปนความเจริญไมแพในยุคอารยัน ดังที่
กลาวมาแลวขางตนวา พวกนี้รูจักประกอบเครื่องมือการชลประทาน,
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ยังขาดความเจริญแตในทางการศึกษาและการสงคราม เพราะมิได
เปนพวกทองเที่ยว.
ในยุคอารยัน อินเดียมีการคาขายกับตางชาติ รูจักทําเหลาดื่ม
การรบพุง และการฝกฝนสัตวอยางสูง. ตอมาพวกนักบวชในฝาย
พระเวท ไดดัดแปลงตัวอักษรจากอักษรโฟนิเชียนขึ้นใชเปนอักษร
ของตน ดังที่กลาวมาแลวในตอนวาดวยอักษรศาสตรและวรรณคดี.
ยังมีความรูในทางดาราศาสตร (Astronomy) เพราะจําเปน
ตองรุฤกษยามในการเซนสรวงตามระเบียบ และเกิดความรูทางโหราศาสตรตอมาตามลําดับ. ยิ่งกวานั้น พวกนี้ยังมีความรูทางเรขาคณิต
(Geometry) เพราะกิจการบังคับใหทํา คือการขยายออกหรือ
ลดเขา ในการสรางแทนบูชาเซนสรวง บางทีตองการขยายขนาด
แทน สวนรูปรางและลักษณะที่เปนชั้นเชิงนั้นคงเดิม ซึ่งจะตอง
รูจักคํานวณลดสวนสัดใหถูกตอง, บางทีตองการขนาดเดิม แต
เปลี่ยนลักษณะและทรวดทรง ซึ่งเปนความรูทางเรขาคณิตศาสตร
โดยตรง. และเชื่อกันวา เปนการใหกําเนิดวิชาเรขาคณิต ซึ่งพวก
กรี๊กไดถายทอดไปอีกตอหนึ่ง แตที่เราทราบกันในบัดนี้เพียงวาชาว
กรี๊กเปนผูใหกําเนิด. การสถาปตยกรรมอันวิจิตร ก็ไดฟกตามขึ้นมา
เปนลําดับ ๆ.
ตอมาในยุคพราหมณะ การศึกษาไดเจริญขึ้น จนจัดความรู ๖
อยางใหเปนสวนของพระเวท เรียกวาเวทางคะ คือ :๑

๑. Dr. Thibaut, Journal, Asiatic, Society, Bengal, 1875
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๑. สูตร ตํารับวาดวยเรื่องราวซึ่งสมบูรณในเรื่องหนึ่ง ๆ กลาว
ไวสักวาหัวขอสําคัญเฉพาะในทางทางธรรมจรรยาหรือศาสนา.
๒. ไวยากรณ ตํารับดวยไวยากรณ.
๓. ฉันทสะ ตํารับวาดวยฉันทลักษณะ.
๔. ศิกษะ ตํารับวาดวยเสียงและลักษณะการออกเสียง.
๕. นิรกุ ตะ ตํารับวาดวยวจีภาคและปฏิบัติของคําที่เปลี่ยน
แปลงกันมาอยางไร.
๖. โชยติษะ ตํารับวาดวยดาราศาสตร.
การศึกษาเหลานี้ ทําใหอินเดียเจริญดวยวิชาความรู จนเปน
คลังวิทยาแหงอาเซีย. โดยเฉพาะสําหรับอาเซียภาคตะวันออกเฉียงใต
ชนชาติฮินดูไดกระจายกันออกไปสั่งสอนวัฒนธรรมตาง ๆ พรอมกับการ
เที่ยวเพื่อประโยชนสวนตนมาชานานแตยุคกอนพุทธกาลแลว.
วัฒนธรรมทางจิต มนุษยในยุคดึกดําบรรพ เริ่มมีความรู
ในการที่จะระงับความเดือดรอนทางใจเชนความกลัวเปนตน ตั้งแต
สมัยที่มนุษยมีความรูสึกเกิดขึ้นวา สิ่งที่มีอํานาจพิเศษเหนือคนธรรมดา
นั้นมีอยู เมื่อเขาใจวาเปนสิ่งใด ก็หวังพึ่งบารมีสิ่งนั้น และเปลีย่ น
แปลงเรื่อย ๆ มาจนถึงสมัยที่พบวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถกําจัดความ
ทุกขใหเด็ดขาดไปจากใจไดจริง ๆ. ความเจริญของความรูประเภทนี้
ไดขนานนามในที่นี้วา วัฒนธรรมทางจิต.
เมื่อมนุษยรูสึกกลัว ตองการที่พึ่ง และตองการสิ่งที่ตนอยาก
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จะได ก็ทําการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน ตนไม ภูเขา ซึ่งเชื่อวา
มีผีอยูภายในสิ่งนั้น ดวยการออนวอนขอรองพรอมดวยการถวายสิ่ง
ของ ดวยการวางไวหรือเผาไฟสงไปถวายก็แลวแตเหตุการณ. วิธีนี้
ปรากฏวาพวกดราวิเดียน ไดรูจักและทํากันมาแลวแตยุคกอนอารยัน.
ครั้นไดทําก็เบาใจและเปนสุขจริง ๆ เพราะไมมีความรูอื่นที่สูงไปกวา
แมเพียงแตจะกอใหระแวงในความรูความเชื่อเชนนั้น.
ในยุคอารยันก็ทํานองเดียวกัน เปนแตกวางขวางกวาเทานั้น
เพราะชนพวกนี้เปนพวกเรรอนมากอน ไดพบเห็นสิ่งตาง ๆ ที่เปน
ปจจัยของความฉลาดมากกวา. รูจักบัญญัติวา สิ่งที่นับถือกันอยูกอน
นั้น เชน ไฟ ฟา น้ํา เปนตน มีพระเจาตัวจริงประจําสิ่งนั้นอยูใน
สวรรคเบื้องบน มิใชศักดิ์สิทธิ์อยูที่วัตถุนั้น ๆ เลย การบูชาตอง
กระทําสงไปยังพระเจาโดยตรง. และวิญญาณของบรรดาบรรพบุรุษ
ที่ตายไปแลว ก็รวมอยูในเบื้องบนกับพระเจานั้นดวย ทุกสิ่งอาจ
ขอรองไดจากพระเจานั้น ๆ โดยกระทําใหถูกวิธี พวกอารยันไดมี
ความเชื่อและกระทํากันเชนนี้มาบางแลว กอนแตยกเขามาในอินเดีย
เมื่อยกเขามาในอินเดียแลว ไดพบพวกดราวิเดียน ก็ไดรับเอา
ลัทธิบางอยางของพวกนั้นรวมเขาไวในลัทธิของตนดวย จึงรวมกัน
มากขึ้น.
ขอนี้ไดผลในทางใจ คือเมื่อประชาชนเบื่อหรือจืดตอวิธีสั้น ๆ
ตื้น ๆ อยางที่มีอยูกอนแลว วิธีแปลกหรือใหมนี้ก็เปนของขลัง หรือ
ศักดิ์สิทธิ์แทน ยังคงทําใหผูปฏิบัติตามพิธีกรรมไดรับความเบาใจ

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) - หนาที่ 70

หรือความสุขอันเกิดจากความเชื่อได และโดยเหตุนี้ประการหนึ่งจึง
ทําใหลัทธิขยายตัวออกโดยไมมีที่สุด.
ในยุคพราหมณะ มีบางตนเกิดปญญาพิจารณาเห็นความไมสู
จะแทจริงของลัทธิเกา เพราะเห็นความไมสมประสงคตองซัดเอาวา
การกระทํานั้นไมสบใจพระเจาเพราะทําไมถูกวิธีอยูเนือง ๆ ก็เริ่ม
ระแวงไมไวใจในอานุภาพของพระเปนเจา หันมาจับเงื่อนที่ตัวความ
ทุกข เกิดความรูสึกวานาจะมีวิธีอื่น จึงปลีกตัวออกไปคิดคนหา
ความสุขใหดวงใจตามลําพังในที่สงัด ก็พบหลักอันเกี่ยวกับการกระทํา
ของผูทํานั่นเอง วาจักตองประพฤติหรือกระทําเชนนั้นเชนนี้ จึงจะ
ประสบผล และรูวาความรูสึกที่ชั่วรายมักเกิดขึ้นภายในใจนั้น เปน
ของควรรังเกียจ ก็คิดหาวิธีปดเปาออกไปเสีย นึกไดดีที่สุดอยางไร
ก็ทําและสอนกันเชนนั้น ตั้งแตการสมาทานวัตร กินอยูหลับนอน
เชนนั้นเชนนี้ หนักเขาถึงกลับกลายเปนการทรมานใหกิเลสเจ็บปวด
หรือหมดกําลังลงไป. ที่เรียกกันวาอัตตกิลมถานุโยค.
อีกดานหนึ่ง เปนไปในทางตรงกันขาม คือจะตองหาเหยื่อ
หรืออารมณมาปอนใจ หรือความอยากของตนใหเอิบอิ่มอยูเสมอ อยา
ใหพรองได ชีวิตนี้จึงจะไมเปนของทนทรมาน ในที่สุดก็เกิดลัทธิ
กามสุขัลลิกานุโยค หรือลัทธิบางอยางที่เห็นกันวานาอุจาดขึ้นในภาย
หลัง และสืบมาจนกระทั่งบัดนี้. นับวาเปนอีกขั้นหนึ่งของวัฒนธรรม
ทางจิตของคนยุคโบราณ ซึ่งเปนการกระทําที่คอย ๆ ใกลเขาหาหลัก
เหตุผล นําความเบาใจมาใหไดอีกดานหนึ่ง.
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แตมีบางพวกซึ่งไมยอมทิ้งลัทธิเดิม คือยังคงถือพระเปนเจาเปน
สรณะ ก็ไดถือเอาการบําเพ็ญวัตรหรือการกระทํานั้น ๆ เพื่อบูชาตอ
พระเปนเจาก็มี หรือเพื่อออนวอนขอจากพระเปนเจา ขอใหการ
กระทําของเขาสําเร็จดวยดีก็มี, และเพื่อใหพระเปนเจาเห็นใจในการ
เสียสละของเขา แลวจะโปรดใหกิเลสของเขาสงบระงับเปนคนบริสุทธิ์
ไปก็มี.
ตอมาในปลายยุคนี้หรือเริ่มยุคอุปนิษัท วัฒนธรรมนี้ไดขยับ
สูงขึ้นไปจนมีความคิดอันสุขุม เปนพวกเจาปญญาหรือปรัชญาเมธี
โดยตรง คือพวกเจาปญญาพากันจับหลักวาจะตองคิดใหเห็น
ความจริงของสิ่งทั้งหลายอยางแจมแจง จนหัวใจปลอยวางความทุกข
นั้นเสียเอง เรียกวาหลุดพน จึงจะเปนความสุข หรือยอดความสุข.
แตรวมความวา เมื่อรูความจริงของโลกหรืออารมณตาง ๆ เสียแลว
ไมกลัวไมประหลาดใจ ไมหลงใหล และนั่นเปนความสุข เขา
เริ่มตั้งเปนปญหากันขึ้นวา โลกคืออะไร ? อะไรเปนสมุฏฐานของ
โลก ? อะไรเปนที่สุดของโลก ? หรือวาไมมี ? เจาลัทธิเกิดขึ้นเปน
จํานวนมาก มีเหตุผลยืนยันตาง ๆ กัน แตก็มีคนรับถือกันทุกลัทธิ
เพราะคนเรามีจิตใจตาง ๆ กัน สิ่งใดสบใจก็ยอมรับถือ ทั้งเมื่อ
ไดยอมใจดวยความรูสึกอันเกิดขึ้นตามแนวแหงลัทธินั้นอยูเสมอ ก็
ไดรับความเบาใจสบายใจไดจริง, เขาก็รูสึกอยูวาเปนลัทธิที่สูงกวา
กอน ทั้งใคร ๆ ก็วาถูกและดี กวาจะรูสึกวามีอยางอื่นที่ดีกวาถูกกวา
เขาก็ตายไปเสียกอนแลว
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จะอยางไรก็ตาม เปนอันกลาวไดวา ลักษณะเชนนี้นําความ
สุขทางใจมาใหไดสูงกวาลัทธิเกาจริง จึงจัดไดวาเปนวัฒนธรรมอีก
ขั้นหนึ่ง.
ครั้นถึงยุคพุทธกาล พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น ไดทรง
คนพบหลักมัชฌิมปฏิปทา อันเปนหลักที่สาธารณะทั่วไปแกทุกคน
คนมีปญญาออนก็ทําอยางเพลา คนมีปญญากลาก็ทําอุกฤษเพื่อ
การครองชีพใหมีความสุขเยือกเย็นทั้งทางกายและทางใจ. คําสอน
ของพระองคกวางพอที่จะชวยคนทุกชัน้ วรรณะ ทีส่ ุดทั้งคนโง และ
คนฉลาด เพราะทรงวางหลักธรรมจากงายไปหายาก จากต่ําไป
หาสูงตามลําดับจนถึงที่สุดคือนิพพาน ทุกอยางประกอบดวยเหตุผล
พอที่ผูปฏิบัติจะเขาใจเห็นจริงไดดวยตนเอง ทั้งในขณะเรียนขณะทํา
และขณะไดรับผลของการปฏิบัติ ทรงชวยสัตวโลกใหหลุดพนจาก
การงมงายในการแสวงหาที่พึ่งอันไมอาจเปนที่พึ่งไดจริง ทรงชี้ให
เห็นวาตนเองสําคัญกวาพระเปนเจา, ใหรูจักเสรีภาพสมภาพภราดรภาพ อันควรเปนอารยธรรมอันเอกของมนุษยนิกร ทรงพิสูจน
ความเหลวไหลแหงการถือชั้นวรรณะของพวกพราหมณ และทรงชี้
โทษของการถือ. การทําดั่งนี้ เปนประหนึ่งการจุดประทีปดวงใหม
ใหแกประชาชนทั่วไปในเบื้องตน, และในที่สุดทรงสอนลัทธิอนัตตา
ซึ่งโลกไมเคยไดยินไดฟงมากอน วาสิ่งทั้งปวง จะเปนสิ่งที่ปจจัย
ปรุงแตงได หรือแมที่ปจจัยปรุงแตงไมไดก็ตาม ไมควรยึดถือวา
เปนตน หรือของตน แมแตอยางเดียว. ก็เปนอันวาพระองคทรงสั่ง
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สอนแยงลัทธิถืออาตมันของพวกพราหมณโดยตรง เพราะความยึดถือ
นั่นนี่วาเปนตนหรือของตน นํามาซึ่งความทุกขทรมานใจ ทําใจ
ใหเปนทาส, ทางที่จะชําระลางความทุกขใหหมดไป จําเปนตอง
ละวางความยึดถือวาตนนั้นเสียไดดวยอํานาจปญญา จิตก็จะไดรับ
ความวางโปรงจากกิเลสเครื่องกดทับ และสงบเยือกเย็นเปนยอด
สุขได. ทุกคนจะไดรับผลที่ตนปรารถนาจากการกระทําของตนเอง
จะตองมีความพยายามเขมแข็งในการที่จะทําตัวใหเปนที่พึ่งของตัว
โดยไมเกี่ยวของกับพระเจาหรือดวงดาวและอื่น ๆ. คําสอนของ
พระองคคือกฎความจริงตาง ๆ ที่ทรงคนพบนั้น พรอมดวยเหตุผล
เปนเครื่องทาใหพิสูจน จึงเปนคําสั่งสอนที่ทนทานตอการพิสูจนของ
ปรปกษ และยั่งยืนมาไดกระทั่งทุกวันนี้. มนุษยนิยมความจริง
มากขึ้นเพียงไร คําสอนของพระองคก็สบใจมนุษยยิ่งขึ้นเพียงนั้น.
จึงเปนอันกลาวไดวา พระองคไดทรงเปดเผยวัฒนธรรมทางจิตชิ้นเอก
และเปนชิ้นสุดทายใหแกอินเดีย ๆ จึงไดรับเกียรติจากโลกวาเปนแดน
แหงยอดปราชญ ทางปรัชญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับศานติสุขของจิต
ดั่งนี้.
วัฒนธรรมแหงพุทธศาสนา มิใชแตที่เปนไปเพื่อปจเจกภาพ
(Individual) อยางเดียว, มีทั้งที่เปนไปสําหรับสมาคม (Social)
ดวย ไดแกคําสอนประเภทประโยชนปจจุบัน และระเบียบของคณะ
สงฆอันเปนฝกฝายแหงประชาธิปไตย. การที่วฒ
ั นธรรมฝายปจเจกภาพเชนหลักแหงพระนิพพาน ซึ่งไมอาจถึงพรอมกันไดทุกคนเปนตน
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ปรากฏวาอยูสูงเปนชั้นยอดและออกหนาออกตาเปนชิ้นเอกของพระพุทธ
ศาสนานั้น มิใชวาหลักแหงพระพุทธศาสนาจะไมนิยมความรุงเรือง
แหงชีวิตทางสมาคมก็หาไม แตเปนเพราะพุทธศาสนามีทั้ง ๒ อยาง
ตางกับวัฒนธรรมของกรี๊ก ซึ่งหนักไปทางสมาคมอยางเดียว และวัฒนธรรมของเจาลัทธิอื่นในอินเดียกอนหนาพระองค ซึ่งหนักไปทาง
ปจเจกภาพอยางเดียว. เมื่อมี ๒ อยาง อยางใดสูง อยางนั้นก็เดนขึ้น
หนา จนคลายกับวามีแตอยางนั้น หรือถืออยางนั้นเปนสําคัญ
แตอยางเดียวเทานั้น.
ถึงอยางไรก็ตาม ยังกลาวไดวา หลักพระพุทธศาสนานิยม
ปจเจกภาพยิ่งกวาทางสมาคม เชนเดียวกับลัทธิอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน
เพราะวัฒนธรรมทางสมาคมนั้น ไมอาจใหเกิดศานติสุขทางใจไดถึง
ที่สุด เพราะเนื่องกับคนหมูมาก และหลักสมาคมนั้นจะตองเพงให
เหมาะสมกับสวนรวม, แตหลักความจริงมีอยูวา ถาทุก ๆ คนดีแลว
สวนรวมหรือสมาคมก็ดีดวย, เพราะเหตุนี้ หลักแหงศาสนธรรม จึง
มุงไปในทางปจเจกภาพเปนสําคัญ.
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(๖) ปรัชญากอนและใกลพุทธกาล
ปรัชญาในที่นี้ จํากัดความหมายวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องลี้ลับเปนปรมัตถธรรมดานหนึ่ง ซึ่งเจาลัทธิมีเหตุผลพรอมที่จะ
ยืนยันและพิสูจนจนถึงมติที่สุดเด็ดขาดลงไปเปนเรื่อง ๆ. สําหรับยุคดึก
ดําบรรพกอนยุคนี้นั้น แมจะมีผูคิดและเชื่อหรือวางลัทธิลี้ลับบางอยาง
ก็ไมมีเหตุผลที่จะพิสูจนแกผูถาม จึงไมจัดเปนปรัชญา, เรียกเพียง
ศรัทธาดังที่เคยเรียกมาแลวในตอนวาดวยศาสนา.
ตามที่กลาวมาแลวในตอนตน วาดวยวัฒนธรรมทางจิตนั้น
แสดงวานักคิดคนไดคิดและวางหลักสืบตอกันมาเปนลําดับ ทีเ่ ขากัน
กับลัทธิของผูอื่นไดก็มี ไมไดเลย ไดแตเพียงบางสวนก็มี. เมื่อ
เพงดูจากสวนใหญลงมาหาสวนยอยแลว อาจแบงหลักความเห็นที่เปน
แนวปรัชญาได พอเปนเคาดังนี้ :(๑) เกี่ยวกับความตาย :
ก. ตายแลวเกิด
ข. ตายแลวสูญ
(๒) เกี่ยวกับความสุขทุกข :
ก. ความสุขความทุกขไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
ข. ความสุขความทุกขมีเหตุ มีปจจัย
(๓) เกีย่ วกับความเที่ยง :
ก. เที่ยงทุกอยาง
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ข. เที่ยงบางอยาง
(๔) เกีย่ วกับที่สุด :
ก. โลกมีที่สุด
ข. โลกไมมีที่สดุ
ค. โลกมีที่สุดบางอยาง
ง. มีก็มิใช ไมมีก็มิใช
(๕) เกี่ยวกับสัญญา :
ก. สัตวเชนนั้น ตายแลว มีสัญญา
ข.
"
" ไมมีสัญญา
ค.
"
" มีกม็ ิใช ไมมีกม็ ิใช
(๖) เกีย่ วกับนิพพาน :
ก. กามสุขเปนนิพพาน
ข. ฌานสุขเปนนิพพาน
(๗) พวกหนึ่งวา ไมควรบัญญัติอะไรวาเปนอยางไรทั้งสิ้น,
การไมบัญญัติยอ มดีกวา เพราะสิ่งทั้งปวงไมควรแกการ
บัญญัติ เพราะไมมีกฎเกณฑอะไรเลย.
ลักษณะที่ถือและเหตุผลที่ทําใหถือเชนนั้น ขยายความและนํามา
เปรียบเทียบกับฝายพุทธศาสนาไดดังตอไปนี้ :
(๑) พวกที่ถือวาตายแลวเกิด ถือวาเกิดไมมีที่สิ้นสุดก็มี มี
ที่สิ้นสุดก็มี มีที่สุดลงเพียงชาติสุดทายแลวคงอยู ไมเกิดไมตายตอไป
อีกก็มี. พวกนี้ยอมประกอบความดีงามตาง ๆ เพื่อการเกิดที่ดียิ่งขึ้น
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ในขางหนา. พวกที่ถือวาตายแลวไมเกิด ก็คิดสั้น ๆ แคบ ๆ แสวง
ประโยชนสว นตน ตามอํานาจความอยากหรือความเห็นแกตนถายเดียว.
ยอมรับวาตนมีเพียงชาติที่กําลังเปนอยูนี้เทานั้น เลยจากนั้นไป
ไมรับเอาเปนของตน ทําใหเบาภาระทางจิตใจไปไดไมนอย จึงมี
ผูชอบถือกันมากเหมือนกัน. ทั้ง ๒ พวกนี้ เรียกตามฝายพุทธศาสนาวา
สัสสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ.
สวนพุทธศาสนาไมสอนเชนนั้น, คือไมบัญญัติวา เกิดหรือไม
เกิดอยางใดเลย แตวางหลักไววา สิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปจจัยที่ทําให
เกิด ใหแปร ใหแตกดับ. ถาสิ่งใดยังอยูใตอํานาจเหตุ ปจจัยนั้น ๆ
ก็ตองเกิด แปร และดับ เรื่อยไปจนกวาจะหลุดพนจากอํานาจแหง
เหตุและปจจัย.
(๒) พวกที่ถือวา ความสุขความทุกขไมมีเหตุปจจัยอะไรนั้น
เขาอธิบายวา สิ่งนั้น ๆ เปนมาของมันเอง เพื่อมันเอง โดยมันเอง,
ไมมีใครบันดาลได สรางได หรืออะไรปรุงแตงได. พวกนี้พากัน
วางเฉยแลวแตเหตุการณจะเปนไป ไมขวนขวายในการออนวอน การ
ละชั่ว การทําดี ตามคําสอนของใคร, ที่ทําการงานก็เพียงเพื่อปาก
เพื่อทองที่จําเปน ไมเกี่ยวกับสุขทุกขซึ่งมีลักษณะแหงโชคชาตา.
ความรุงเรืองหรือความวิบัติ เปนของธรรมดาสําหรับพวกนี้. เมื่อถือ
ไวดวยใจอันเขมแข็งเด็ดขาด ก็เบาใจหมดภาระทางใจเชนเดียวกัน
จึงมีผูถือดุจลัทธิอื่น ๆ เรียกวา อเหตุกทิฏฐิ. พวกที่ถือวาสุขทุกข
มีเหตุปจจัยนั้น ถือวามาจากสิ่งอื่นและผูอื่นสรางสรรคบันดาล หรือ
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ปรุงแตงขึ้น, และยังแยกกันเปน ๒ พวก พวกหนึ่งถือปจจัย
ภายนอก คือพระเจาเปนผูสราง พระเจาทั่วไป หรือเพื่อนสัตวดวยกัน
ตลอดจนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิต์ าง ๆ วาเปนผูประสาทสุขใหแกตน. อีก
พวกหนึ่งถือปจจัยภายใน คือการกระทําทางกาย วาจา ใจ ของตน
เปนปจจัย วาทําชั่วไดทุกข ทําดีไดสุข โดยไมตองเนื่องหรือสําเร็จ
มาจากสิ่งภายนอกนั้นเลย.
สวนพระพุทธศาสนา สงเคราะหลงไดในพวกหลัง ทั้งชี้ และ
พิสูจนไดซึ้งถึงที่สุดของความสุขและความทุกขจริง ๆ ยิ่งกวาที่เคยสอน
กันมาดวย. พวกกอน ๆ สอนดิ่งตึงไปในทางใดก็ทางหนึ่งใน ๒ ทาง
คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค, แตพุทธศาสนาสอน
มัชฌิมาปฏิปทา.
(๓) เกีย่ วกับความเที่ยง. พวกทีถ่ ือวาเที่ยงทุกอยางหรือทุกคน
ถือวาทุกคนเกิดมาเปนอยางไร ก็คงเปนเชนนั้นเสมอไป ชีวะก็ดวงนั้น
สรีระก็รางนั้น และทุกคนเปนอยางนั้น อีกพวกหนึ่งถือวาเปนเชน
นั้นบางคน เชนเฉพาะเทพบางองคเปนตน, สวนคนอื่นแปรปรวน
ไมแนนอน.
สวนพุทธศาสนาสอนวา ไมเที่ยงสําหรับสิ่งที่อยูใตอํานาจเหตุ
ปจจัย เวนแตสิ่งที่อยูนอกเหนือเหตุปจจัย หรือที่เรียกวาอสังขตธรรม.
(๔) เกีย่ วกับที่สุดคือดับสูญสิ้นไป, พวกหนึ่งวา โลก
และสัตวโลกมีที่สุดแหงการแปรปรวนหรือทองเที่ยว, พวกหนึ่งวา
ไมมี อีกพวกหนึ่ง แบงรับแบงสูวามีแตบางอยาง อีกพวกหนึ่ง
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ปฏิเสธวา จะวาอยางใด (ใน ๓ อยางที่วามาแลว) ก็ไมใชทั้งนัน้ .
สวนพุทธศาสนาไมยืนยันเกี่ยวกับที่สุด แตยืนยันเกี่ยวกับเหตุผล
วา สิ่งที่สิ้นเหตุ ยอมหยุดหรือสิ้นสุด, สิ่งที่ยังไมสิ้นเหตุยอมวนเวียน
ไปตามเหตุของสิ่งนั้น ๆ.
(๕) เกี่ยวกับสัญญา, พวกหนึ่งบัญญัติวา สัตวที่มีลักษณะ
เชนนี้ ๆ ตายแลวเกิดเปนสัตวมีสัญญา (คือสัตวที่มีวิญญาณครบ
ถวนตามธรรมดา), พวกอื่นแยงวา ตองอยางนี้ ๆ ตางหาก (มี
แยงกันหลายพวก), ในสวนที่วาไปเกิดเปนสัตวไมมีสัญญา คือ
อสัญญีสัตว มีสักแตวากายลวน ๆ ไมมีวิญญาณ, และเนวสัญญานาสัญญี มีสัญญาก็ไมใช ไมมีก็ไมเชิงนั้น ก็มีพวกที่บัญญัตแิ ละแยง
ตาง ๆ กัน ทํานองเดียวกัน. ทั้งหมดนี้เปนเพียงลัทธิความคิดเห็น
และความเชื่ออันตายตัวลงไปอยางหนึ่ง ๆ ซึ่งนักคิดเจาลัทธิในสมัยนั้น
ยืนยันตอกันเทานั้น.
(๖) เกีย่ วกับนิพพาน, เมื่อมีความตองการนิพพาน ซึ่งมีความ
หมายวายอดสุขไมมีความทุกขเหลือ ก็มีผูสอนตาง ๆ กัน ภาวะอยาง
นั้น ๆ เปนนิพพาน. พวกหนึ่งวาความอิ่มเอิบไปดวยกามคุณสม
อยากสมปรารถนาทุกอยางเปนนิพพาน. พวกหนึ่งวา ดวงจิตที่วาง
จากกามคุณ วางจากความนึกคิด วางจากความอิ่มเอิบ จืดสนิท
สงบอยูตางหากเปนนิพพาน (แบงเปน ๔ ชั้น คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน และจตุตถฌาน).
สวนพุทธศาสนาสอนวา ความที่จิตรูสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง
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หมดความยึดถือทุกสิ่งดวยอํานาจปญญา มิใชดว ยอํานาจการบังคับ เชน
พวกที่ ๒ นั้นเปนนิพพาน เพราะจิตเปนอิสระ ไมมีอะไรจะกลับ
หอหุมฉาบทาไดอีก.
(๗) พวกบัญญัติไมตายตัว, พวกนี้ไมสามารถบัญญัติเรื่องใด
เรื่องหนึ่งใหตายตัวชัดเจนลงไป เพราะไมรูจริงบาง เพราะเลนสํานวน
การพูดบาง กลัวจะเปนมุสาวาทบาง จึงพอใจที่จะบัญญัติวาอยางไร ๆ
ก็ไมใช หรือถาจะกลาวใหเปนรูปลัทธิกระชับขึ้น ก็ตองกลาววา
พวกนี้บัญญัติวา " สิ่งนั้น ๆ ไมมีกฎเกณฑที่จะบัญญัติลงไปวาอยางไร
ไดเลย." พวกที่บัญญัติเชนนี้ ก็มีอยูหลายพวก ตามแตจะปรารภ
วัตถุไร ๆ เปนปญหา แตในที่สุดก็เบี่ยงบายเหมือนกันหมด.
เจาลัทธิ คนที่เปนเจาปญญา ไดเริ่มคิดคนปรมัตถธรรม
มาตั้งแตปลายแหงยุคพระเวท ตลอดถึงยุคพุทธกาล. เมื่อการศึกษา
ประเภทนี้สูงขึ้น ก็มีคนสนใจคิดและฟงสูงขึ้น, เกียรติยศในการเปน
เจาลัทธิเชนนี้ ก็คอยสูงขึ้นตามลําดับ. ตกมาถึงยุคใกลพุทธกาล
ปรากฏวาทัดเทียมกับเกียรติแหงความเปนพระราชา ตางกันก็เพียงแต
ฝายหนึ่งเปนเกียรติทางโลก และอีกฝายหนึ่งเปนทางธรรม ขอนี้
จะเห็นไดจากน้ําหนักคําทํานายอนาคตของพระสิทธัตถราชกุมาร ผู
ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะวา ถาไมเปนพระเจาจักรพรรดิ ก็
ตองเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. ในยุครวมพุทธกาล มีเจาลัทธิใหญ
อยู ๖ คณะ เรียกงาย ๆ วา " ครูทั้ง ๖ หรือศาสดาทั้ง ๖ คือ
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ปูรณกัสสป มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ นิคันถนาฏบุตร และสัญชัยเวลัฏฐบุตร ตางก็มีเกียรติเปนคณาจารยที่
สักการบูชาของพระราชาและคนทุกชั้น คนทั้งหลายเชื่อกันวาเปน
พระอรหันต เชนเดียวกับความเชื่อของพุทะบริษัทในพระพุทธองค
ในยุคตอมา.
ลัทธิของ " ครูทั้ง ๖ " นี้ บางสวนก็ใกลกับหลักพระพุทธศาสนา บางอยางก็ตึงหรือดิ่งจนเกินไป มีเคายอ ๆ ดังนี้ :ปูรณกัสสป มีลัทธิวา ไมมีกรรม สิ่งใดที่ทําลงไป ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม เทากับไมไดทํา ไมมีบุญหรือบาปเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น
นอกจากผลไดผลเสียทางวัตถุที่ปรากฏแกคลองจักษุชัด ๆ เชนฆาสัตว
ก็ไดกินเปนตน จัดเปนอกิริยทิฏฐิ ถือหลักธรรมชาติดิ่งเกินไป คลาย
กับหลักของนักวิทยาศาสตรบางพวกในสมัยนี้ ทีถ่ อื ธรรมชาติทางวัตถุ
เปนเกณฑแตอยางเดียว.
มักขลิโคศาล มีลัทธิวา ไมมีการกระทําที่เปนเหตุของความ
บริสุทธิ์หรือเศราหมอง ตนเองก็ทําใหตนไมได ผูอื่นก็ทําใหไมได
สัตวเศราหมองเองตามธรรมชาติที่มกี ารเวียนวายไปในวัฏฏสงสารเปน
ธรรมดา และสัตวก็บริสุทธิ์ไดเอง ในเมื่อไดเวียนวายไปในกําเนิด
นั้น ๆ มีจํานวนเทานั้น ๆ ครั้ง จนครบกําหนดเหมือนกันทุกคนแลว
เปรียบเหมือนกลุมดายที่คนจับปลายไวขางหนึ่งแลวขวางไป เมื่อกลิ้ง
ไปจนหมดกลุม ก็หยุดกลิ้งพรอมกันฉันใด, คนกับสงสารวัฏก็ฉันนั้น
ใครจะรีบบมบุญใหสุกกอนกําหนดมิไดเลย ทุกคนจะตองเวียนวาย
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เทากันหมด เปนแตการตั้งตนมิไดพรอมกัน คนเราจึงกําลังแตกตาง
กันอยูในระดับนี้. ไมมีเหตุปจจัยอันใดที่จะทําใหคนเราเศราหมองลง หรือ
บริสุทธิ์ขึ้น เร็วหรือชาแปลกไปกวากฎธรรมดาตามที่กลาวมาแลว,
ลัทธินี้เรียกวาอเหตุกทิฏฐิ. ตรงกับหลักวิวัฒนแหงชีววิทยาบางสายของ
วิทยาศาสตรสมัยปจจุบัน.
อชิตเกสกัมพล มีลัทธิวา ไมมอี ะไรเลย หลงเรียกอยางนั้น
อยางนี้กันไปเปลา ๆ ไมมีคน ไมมีสัตว ไมมีบุญ ไมมีบาป ไมมี
มารดาบิดา ไมมีสมณะและพราหมณ ฯ ล ฯ มีแตการประชุมของดิน
น้ํา ไฟ ลม แลวกลับแยกกัน แยกกันแลวก็สิ้นสุดกันเพียงนั้นเอง,
ทานเปนการบัญญัติของคนโง การบูชายัญจบกันเพียงถูกเปนขี้เถา
หามีอะไรตอจากนั้นไปอีกไม. นี่เรียกวานัตถิกทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ.
แมหลักวิทยาศาสตรปจจุบันบางสายที่คนพบเพียงเรื่องของวัตถุ แลวก็
วางกฎคลาย ๆ กับลัทธิของครูผูนี้.
ปกุธกัจจายนะ มีลทั ธิวา กายคือสภาพซึ่งจะผาแลงหรือจะทําให
ผันแปรตอไปอีกมิไดแลว มีอยู ๗ อยาง คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม สุข
ทุกข และชีวะ เหลานี้มั่นคงอยูในตัวเอง ใครจะทําใหเจ็บหรือให
วิปริตอยางใดมิได ใหไดยินไดฟง หรือรักโกรธอะไรก็มิได เพราะฉะนั้น ใครทําอะไรใหแกใคร แมวาใครจะตัดศีรษะใครหรือแลเนื้อ
ใคร ๆ ก็ไมเปนอันทํา เพราะเปนเพียงธาตุเชนดินเปนตน ชําแรกตัว
ไปตามระหวางกายหรือธาตุเทานั้น เชนเดียวกับมีดผาน้ํา ไมมีใคร
บํารุงใคร ไมมีใครฆาใคร จัดเปนประเภทนัตถิกทิฏฐิ พวกนักลา
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มนุษยชอบถือหลักนี้ และอบรมบริวารของตนใหมีความคิดความเชื่อ
อยางนี้ เพื่อใหทําทารุณตอศัตรู แมในสมัยปจจุบันนี้ก็ยังมีพวก
ที่ตองการและกําลังปฏิบัติกันอยู.
นิคันถนาฏบุตร มีลัทธิวา ผูที่จะเปนนิครนถได จะตองพยายาม
เปนอยางดีในฐานะทั้ง ๔ คือ :๑. หามกันบาป ดวยธรรมที่เปนเครื่องหามกันบาป.
๒. ประกอบในธรรม อันเปนเครื่องประกอบเพื่อหมดบาป.
๓. กําจัดทําลายบาปนั้น ๆ ดวยธรรมอันเปนเครื่องกําจัด.
๔. เปนผูลุถึงที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยธรรมเครื่องกําจัดบาป
นั้น ๆ.
ผูใดทําไดดังนี้ ชื่อวาเปนผูลุถึงอาตมัน จบการบําเพ็ญ ตั้งอยู
ตลอดอนันตกาล.
เราจะเห็นไดวา หลักกวาง ๆ เชนนี้ พองกับหลักพุทธศาสนา
เชนหลักกรรมเปนตน ที่ตรงกันก็มีบางบางสวน, แตความหมาย หรือ
คําแปลของคํานั้นมีการกระทําและลักษณะผิดกันเทานั้น จึงปรากฏวา
ลัทธินี้เปนคูแขงขันกันอยางใกลเคียงกับพุทธศาสนามาแตโบราณ แมใน
สมัยปจจุบัน ก็มีการขยายตัวเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมัยยิ่งขึ้น ที่แปรรูป
ลัทธิแยกนิกายออกไปก็มี. ในบาลีเรียกลัทธินี้วา จตุยามสังวรลัทธิ
แปลวา ลัทธิสอนการสังวรดวยนิยมกรรม ๔ อยาง.
สัญชัยเวลัฏฐบุตร มีลัทธิคาน คือ ปฏิเสธทั้งหมดวา เรื่อง
นั้น ๆ จะบัญญัติวาอยางนั้นก็มิใช และอยางโนนก็มิใช หรืออยางไหน

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) - หนาที่ 84

ก็มิใชทั้งหมด และเรื่องอื่นก็อยางเดียวกันอีก ตกลงวาเปนลัทธิที่
ปฏิเสธวามิใชไปหมด ซึง่ ดูเหมือนวาจะอยางไรก็ตาม จะบัญญัติลงไป
วาอยางไรหาไดไม หรือไมยอมบัญญัติอะไรขึ้นนั่นเอง ในบาลีเรียกวา
วิกเขปลัทธิ ตรงกันขามกับวิทยาศาสตรแผนปจจุบัน ซึ่งพยายามคน
และบัญญัตกิ ฎตายตัว หรือจริมกมติ (Conclusion).
จะอยางไรก็ตาม ลัทธิทั้งหมดนี้ ยอมมีลัทธิที่ฟุงเฟอง และ
สําคัญอยูกอนพระพุทธองคตรัสรู พอพระผูมีพระภาคเจาเริ่มประกาศ
พระพุทธศาสนา ก็ปะทะกับลัทธิเหลานี้ ซึ่งเปนเพียงหลักฝายอุดมคติ
อันดิ่งลงไปในดานใดดานหนึ่งอยางเดียว หรือไมยืนยันอันใดเสียเลย,
คนที่มิไดเปนนักคิด ก็ไมอาจไดรับประโยชนอนั ใดจากลัทธิเหลานี้,
พระพุทธศาสนาจึงมีรัศมีรุงโรจน ชนะลัทธินั้น ๆ ได เพราะสอน
หลักมัชฌิมาปฏิปทา มีทงั้ ประโยชนโลกนี้ ประโยชนโลกหนา และ
ปรมัตถประโยชนคือนิพพาน มีทั้งธรรมสําหรับคนมีปญญาออน คนมี
ปญญาปานกลาง และคนฉลาด พรอมทั้งชี้ใหเล็งเห็นเหตุผลไดดวย
ตนเอง ไมตองเชื่อตามผูอื่น อาจพิสูจนได จึงเปนที่พอใจของ
มหาชนยิ่งกวาลัทธิอื่นใด.
อนึ่ง ตามที่กลาวมาแลวในเบื้องตนวา ประชาชนในอินเดีย
ไดถูกแบงชั้นวรรณะโดยประการทั้งปวง ตั้งแตการสมรส การเกิด
การศึกษา การอาชีพ การเปนอยู และการตายเปนที่สุด แมแตการ
ปฏิบัติธรรม ก็คงเปนไปตามวรรณะ ไมปรากฏมีศาสดาเจาลัทธิคนใด
สอนถึงลัทธิเสมอภาคในธรรมปฏิบัติ เมื่อพระพุทธเจาผูอยูในวรรณะ
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กษัตริยทรงสั่งสอนวา กษัตริย พราหมณ ไวศยะ หรือศูทร ก็ตาม
เมื่อทําบาปก็ไปสูทุคติเสมอกัน เมื่อทําบุญกุศล ก็ไปสูสุคติเสมอกัน
และทรงบัญญัติวา ผูอุปสมบทในพระพุทธศาสนาไมวาจะเปนวรรณะ
ใด ตองเคารพกันตามอายุพรรษาเสมอกัน เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ไดรับการตอบนับถือของชนทุกชั้นวรรณะ. นับวาพระผูมีพระภาคเจาทรงมี
พระคุณนาเลื่อมใส มีพระประวัตินาศึกษาจริง ๆ.

