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ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ภาค ๑
บทนํา
อูอารยธรรมของโลก
กําเนิดแหงอารยธรรมของโลก เราพอแบงไดเปน ๔ อูดว ย
กัน คือ
๑. อูอารยะรรมแหงแมน้ําไนล อูน ี้มีอายุเกาแกประมาณ
๗,๐๐๐ ปมาแลว มีทําเลอยูในประเทศอียิปต ทวีปอาฟริกาเดี่ยวนี้
สัญลักษณแหงอารยธรรม อาทิ เชน อักษรรูปภาพ ซึ่งเปนอักษรที่
เกาที่สุดของโลก และปรามิดใหญซึ่งเปนสุสานฝงพระศพของกษัตริยอยี ิปต
โบราณ
๒. ออารยธรรมแหงลุมน้ําไตกริส และยูเฟรตีส วึ่งมีทําเล
อยูในเอเชียไมเนอร หรือเอเชียตะวันตก ปจจุบันไดแกทตี่ ั้งประเทศ
ซีเรีย อิรัค และจอรแดนน เปนตน มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปมาแลว
และมีชนชาติโบราณเปนเจาของ เชน พวกสุเมอรเรียน พวกเฟนิเซียน
พวกอัสสิเรียน อารธรรมอูนี้ ภายหลังนี้ไดเขาไปฝงรากแหงความเจริญ
ใหแกพวกกรีกและโรมัน ในยุโรบ
๓. อูอารยธรรมแหงลุมน้ําเหลือง อูนี้มีทําเลอยูต อนเหนือ
ของประเทศจีนเดีย๋ วนี้มีอายุประ ๔,๐๐๐ ปมาแลว และเปนอุที่มี
อารยธรรมยั่งยืนตรายถึงทุกวันนี้ มีประชากรไมต่ํากวา ๖๐๐ ลานคน

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 2

และยังมีประเทศบริวารซึ่งรับอารยธรรมจากอูนี้ไปหลายแหง เชน ญวน
เกาหลี และญี่ปนุ
๔. อูอารยะธรรมแหงแมน้ําสินธุและคงคา อูนี้มีทําเลอยู
ในอินเดียตอนเหนือ และตอนกลาง มีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ ป
เหมือนกัน และยั่งยืนถึงปจจุบันดวย มีประชากรประมาณ ๔๐๐ ลสน
คน และมีประเทศบริวารทีรับอารยธรรมไป เชน ลังกา, พมา, ไทย,
เขมร, ลาว, อินโดนีเซีย, และฟลิปปนส เปนตน
นอกจากนี้อารยธรรมอูนี้ยังไดนาํ ความเจริญมาสูจิตใจและวัตถุ
เปนอยางสูงใหแกคนโลกครึ่งคอนโลกอีกดวย นั่นคือ พระพุทธ
ศาสนา
ภูมิประเทศอินเดีย
อินเดียมีภูมิประเทศและลมฟาอากาศ ตั้งแตหนาวสุดจนกระทั่ง
รอนสุด ในเขตหนสวไดแกบริเวณที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัย สวน
เขตรอนไดแกบริเวณทะเลทราย ในแควนราชสถานทางอินเดีย
ตะวันตก และภาคใตของประเทศ สวนในเขตที่มีฝนตกชุกไดแกบริเวณ
อินเดียตะวันนออกตอแดนพมา ในเขตทีอุดมสมบูรณมากคือ แถบลุม
แมน้ําสินธุและคงคา กับภาคใตของประเทศ เพราะฉะนั้นอินเดียจึง
มีความสมบูรณและแหงแลง เปนปจจัยใหนกั คิดทางปรัญญาได
เปรียบเทียบขอเท็จจริงระหวางความสุขและความทุกขของชีวิตไดเปน
อยางดี โดยลักษณะทั่วไปแลว อินเดียใรลักษณะเปนแหลมยื่นลงใน
มหาสมุทรอินเดีย
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อินเดียกอนพวกอารยัน
อินเดียเปนประเทศที่มีมนุษยพูดภาษไมเหมือนกันกวา ๒๐๐
ประเภท ปจจุบันนี้แบงไดเปนพวกใหญ คือ พวกฮินดู พวกเบ็งคาลี
พวกมหาราษฎรฺ พวกทมิฬ พวกซิกซ ฯลฯ
นักโบราณณคดี ไดขุดดคนพบวา เมื่อราวลานเปนเศษมาแลว มี
มนุษยอาศัยอยูในประเทศอืนเดียเปนหลักฐาน คือ พวกมนุษยยุคหิน
แลวเปลี่ยนมาเปนยุคทองแดง แตมนุษยพวกนี้จะไดสืบพงศพันธุ มาถึง
ปจจุบันหรือไม ยังไมมีหลักฐานปรากฎชัด เทาที่ปรากฎเปนหลักฐาน
เริ่มตั้งแตเหตุการณเมื่อ ๔,๐๐๐ ป กอนพุทธศักราช ไดมีมนุษยเผา
นิกริโต ซึ่งเปนพวกผิวดํา ผมหยิก คลายกัยพวกนิโกรเดีย๋ วนี้ อาศัย
อยูในประเทศอินเดีย พวกนี้มีอารยธรรมในขั้นต่ํามาก เชนเดียวกับ
พวกคนปาในใจกลางทวีปออสเตรเลีย ตอมาถึงราว ๒,๐๐๐ ป หรือ
๓,๐๐๐ ปกอนพุทธศักราช ไดมีมนุษยสองพวกอพยพเขามาสูอินเดีย
พวกหนึ่งเรียกวา พวกทราวิฑ ซึ่งฝรั่งเรียกวา ดาราวิเดียน พวก
นี้มีอารยธรรมสูง เขามาสรางบานเมืองอยูใ นแถบลุมแมน้ําสินธุ รูจักใช
หนังสือและมีอุตสาหกรรมในครอบครัว นักโบราณคดีไดขุดพบนคร
โบราณของพวกนี้ ในตําบลที่เรียกกันวา โมเหนโจทาโร เปนเมือง
สรางลงไปเปนชั้นๆ ถึงเจ็ดชั้น มีถนน และพบเหรียญตราดวย ตลอด
คําจารีกซึ่งยังไมมีผูใดอานออก พบภาพเขียนเปนรูปโค แสดงวา
พวกนี้เลี้ยงปศุสัตว พวกทราวิฑ ผิวคล้าํ มีศูนยกลางอยูที่ลุมแมน้ําสินธุ
ตางจากมนุษยอกี พวกหนึ่งในสกุลมงโกลอย ผิวเหลือง อพยเขามา
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ทางตะวันออกลงมาตัง้ มั่นทางภาคเหนือของลุมแมน้ํา ยมุนา และคงคา
แตพวกนี้มีไมมากเหมือนพสกทราวิฑ
พื้นฐานของพวกอารยัน
พวกอารยันเปนมนุษยเผาใหญของโลก เชนเดียวกัมนุษยเผา
มงดกลอย มนุษยเผาตางๆ แตดึงดําบรรพมาแลว มีรกรากอยูในใจ
กลางทวีปเอเซีย ซึ่งเมื่อหลายแสนปมาแลว ในกลางทวีปเอเซียมีได
มรุกันดารอยางเดีย๋ วนี้ แตเปนแผนดินที่อุดมสมบูรณ จําเนียรกาล
ตอมาไดเกิดความวิปริตทางธรรมชาติ ทําใหเกิดแหงแลงขึ้นจนบางแหง
กลายเปนทะเลทราย มนุษยตาง ๆ จึงไมสามารถจะอาศัยตอไปได
แยกยายกันอพยพไปสูกภาคตางๆ ของโลก ในกาละครั้งนั้น แผนดินของ
ทวีปตางๆ ยังติดเนื่องกัน อาจเดินกันได จึงเปนนเหตุใหมนุษยเขา
ไปตั้งรกรากอยู ตามทวีปตาง ๆ พวกอารยันเปนบรรพบุรุษของชนชาติ
ตางๆ ในโลกที่สําคัญ ทั้งในยุโรปเอเซีย อาฟริกา เชน พวกโรมัน
กรีซ อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศษ และพวกอียิปตโบราณ พวก
บาบิโลน พวกเฟนีเซียน พงกอาหรับ ยิว อิหราน และอินเดียอารยัน
โดยปกตินั้น พวกอารยัน ผิวขาว นัยนตาสีฟา แตเมื่อมีการผสมพันธุ
กับพวกพืน้ เมือง ก็ทําใหเปลี่ยนแปลงไป คือ ผิวอาจไมขาว และตา
อาจเปนสีอื่น เชนเดียวกับพวกอารยันในอินเดียและพวกอาหรับ
เปนตน ราว ๒,๐๐๐ ปกอนพุทธศักราช พวกอารยันสาขาหนึง่ ได
อพยพมุงหนามาทางตะวันออก จากทะเลสาบแคสเปยน พวกนี้เมื่อ
อพยพมาถึงตอนเหนือของอาฟกานิสถาน ไดเกิดการแตกแยกสามัคคี
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ในเรื่องลัทธิศาสนา จึงแยกออกเปนสองพวก พวกหนึ่งบายหนาลงมา
ทางใตเขาสูประเทศอิหรานเดี๋ยวนี้ กลายเปนชนชาติอิหราน หรือเรียก
กันแตกอนวาพวกเปอรเซีย อีกพวกหนึ่งมุง หนามาทางตะวันออกเฉียงใต ผานชองเขาไคเบอร สูอินเดียทางตอนเหนือของลุมแมน้ําสินธุ ที่
รูวาพวกอิหรานกับอารยันอินเดียแตเดิมเปนพวกเดียวกันมากอนนั้น ก็
เพราะลัทธิศาสนา ตลอดจนภาษาที่ใชคลายคลึงกันมากเชน พระเปนเจาของพวกอารยันอินเดียองคสําคัญคือ อินทระ แตฝายอิหราน
ถือวา อินทระ เปนศัตรูกับพระเจาของเขาที่เรียกวา อาหุระ แตอาหุระ
นี้พวกอารยันอินเดียถือวาเปนศัตรู และเรียกวา อาสุระ นัน่ เอง
วรรรณคดี ของอิหรานกับอินเดีย กลาวถึงเทวสุรสงคราม คือพวก
เทวดาและอสูรรบกันชิงความเปนใหญ เรือ่ งนี้เปนขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร คือเปนเรื่องของพวกอารยันชิงอํานาจกันกอนหนาจะเขา
มาอิหรานและอินเดีย แลวในที่สุดแยกพวกเด็ดขาด พวกทีไ่ ปอยูใน
อิหรานเปนพวกอสูร สวนพวกเทวดาคือพวกที่เขามาอินเดีย ศาสนา
โบราณของชาวอิหรานที่เรียกวา ศาสนาโซโรอัสเตอร ถือวาพระเปนเจาของเขาเรียกวา อาหุระ เปนศัตรูกีบพนะอินทร ซึง่ เปนการชี้
ใหเห็นอยางชัดเจน ในการแตกแยกทางศาสนาระหวางพวกอารยันสอง
เผานี้ จนเปนเหตุใหตองแยกทางกันเดิน คือพวกที่นับถืออสูรเปน
พระเจา (อิหรานโบราณออกเสียงตัว ส เปน ห ) ลงมาตั้งรากฐานอยูในประเทศอิหรานเดี๋ยวนี้ สวนพวกที่นับถือพระอินทรเปนพระเจาก็แยกมาอินเดีย พวกอารยันไนอินเดียไดรบชนะพวกทราวิฑ ไล
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พวกเหลานี้ลงไปอยูทางใต แลวสรางอาณาจักรขึ้นครอบครองในกลุม
แมน้ําสินธุและคงคา พวกอารยันในชัน้ แรกเปนพวกเลีย้ งปตุสัตว แยก
กันเปนคณะ เรียกวา โคตร ในโคโตรหนึ่งๆ มีหัวหนาเปนผูนําใน
การปองกันปศุสัตว  พวกนีจ้ ึงชื่อวา ราชา ครั้นมาอยูอินเดียแลวเปลี่ยน
อาชีพจากการพเนจรมาทําเกษตรกรรม พวกหัวหนาจึงไดชื่อวาขัตติยะ
ในหมูพวกอารยัน มีคัมภีรทางศาสนา ซึ่งแตเดิมแตงเปนบทเพลงไว
สวด ในเวลาทําศึกบาง ในเวลาสังเวยบาง ราวกอนพุทธกาล ๒,๐๐๐ ป
ไดรับผูรวบรวมบทเพลงเหลานี้เปนหมวดหมูเรียกวา ฤคเวท คัมภีร
ฤคเวทจึงสะทอนภาพังคมของชาวอารยันในสมัยนัน้ จนนักปราชญ
นับถือกันวา เปนประวัติศาสตรของมนุษยในสมัยดึกดําบรรพ ซึ่งจําถาย
ทอดกันมา เพิง่ จะมาจารึกเปนตัวอักษร หลังพุทธปรินิพพานรวม ๑
พันป ทัศนะในเรื่องพระเจาในยุคพระเวทนี้ พวกอารยันนับถือเทวรูป
ประจําธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งเปนธรรมดาทั่วไปของมนุษยในยุคดึกดําบรรพ
เขาลักษณะพหเทวนิยม พวกอารยันที่มหี นาที่ทองจําพระเวท
เหลานี้ ไดกลายเปนชนวรรณะพราหมณขึ้น ตอมาราว ๑,๕๐๐ ปกอน
พุทธกาล พวกพราหมณไดแตงขยาย คัมภีรฤคเวท ออกมาใหมสอง
คัมภีร ใหชื่อวา สามเวท และยชุรเวท เนือ้ ความก็เปนบทเหกลอม
แสดงความจงรักภักดีและกลัวเกรงตอพระเปนเจาตาง ๆ มาถึงยุคนี้พวก
อารยันไดสรางบานเมืองใหญๆ ขึ้นหลายแหง การอาชีพนอกจาก
โครักขกรรมและเกษตรกรรมแลว พาณิชยกรรมและอุตสาหรรมก็
เฟองฟูขนึ้ ฤาษีอคัสตยะไดพาอารยธรรมลงไปสูอินเดียภาคใต สวนทาง

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 7
ภาคเหนือมีอาณาจักรใหญโตเกิดขึ้นเชน กาสี วิเทหะ โกศล และ
มคธ เปนตน
ยุคปนิษัท
ราว ๕๐๐ ป กอนพุทธกาล ไดเกิดคัมภีรอุปนิษัทขึ้น เปน
ผลจากการเบือ่ หนายของประชาชนกลุมหนึ่ง ที่มีพิธีกรรมมากมาย
ของพราหมร เพราะเห็นวา ลําพังพิธีกรรมไมชวยใหพน ทุกข พวกนี้
จึงหลีกตนออกไปหาความสงบตามปาเขา บําเพ็ญเพียรทางสมาธิ จน
พบความสงบตามลําดับขั้นของฌานที่ได จึงบัญญัติฌานแตละขั้นที่ตน
ไดวาเปนโมกษะ พวกเหลานี้มีทิฎฐิตรงกันอันหนึ่งคือ ถือวา มีอัตตาทั้ง
นั้น ซึ่งภายหลังพระพุทธศาสนาเรียกวา สัสสตทิฎฐิ คัมภีรอุปนิษัท
เกิดขึ้นจากพวกนี้ มีสาระสําคัญคือ สอนวา โลกกับสิ่งทั้งปวง เปน
พฤติการณของจากพรหม การเขาไปรวมกับพรหมเปนความพนทุกข สวน
อีกพวกหนึ่ง เบื่อหนายพิธีกรรมของพรามณเหมือนกัน แตคิดเห็น
อยางงาย ๆ ทางวัตถุ คือ บัญญัติการเสวยกามคุณ ๕ อยางสมบูรณวา
เปนความพนทุกข พวกนี้มแี ตปจจุบนั ไมมีอดีตอนาคต กลายเปนลัทธิ
อุจเฉทวาท นัตถิกวาท และอกิริยวาท
เพราะเหตุที่มีนกั คิดอิสระเชนนีจ้ ึงไดเกิดมีคณะนักบวชใหมคูแขง
กับพวกพราหมณ เรียกวาสมณะ พวกสมณะกับพราหมณมีความเห็น
ขัดแยงกัน เขากันไมไดเหมือนพังพอนกับงูเหา เพราะพวกสมณะไมยอม
รัยคัมภีรพระเวทของพราหมณและฐานะของพราหมณในสังคม พระ

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 8
พุทธองคก็จัดอยูในพวกสมณะดวย จึงถูกพวกพราหมณเรียกวา สมณโคดม เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปความแลว เราแบงศาสนาและทัศนะตางๆ
ของอินเดียออกเปน ๒ คายใหญ คือ
๑. ไวทิกวาท แปลวา วาทะที่นับถือพระเวทเปนปทัฎฐาน
ลัทธิศาสนาในคายนี้ ยอมรับประเพณีของพราหมณ ไมปฎิเสธพระเว
ซึ่งภายหลังไดเกิดเปน ๖ ลัทธิใหญ เรียกวา บัฑทรรศนะ ประกอบ
ดวยลัทธิสางขยะ ลัทธิมีมามสา ลัทธิเวทานตะ ลัทธิไวเศษษิกะ ลัทธิ
นยายะ และลัทธิโยคะ ทั้ง ๖ ลัทธินี้ สอนวามีอัตตาทั้งนั้น
๒. อไวทิกวาท คือ บรรรดาวาทะทีป่ ฎิเสธความศักดิ์สิทธิของ
พระเวทไมยอมรับประเพณีของพราหมณ ซึ่งมีศาสนาเชนและพระพุทธศาสนา แตศาสนาเชนสอนวามีอัตตาเรียกวา ชีวาตมัน พวกอุจเฉททิฎฐิ อกิริยทิฎฐิ และถิกทิฎฐิก็รวมอยูในพวกอไวทิกวาทนี้ดว
เพราะปฎิเสธพระเวทเหมือนกัน
ลัทธิครูทั้งหก
ลัทธิครูทั้งหก ในครั้งพุทธกาลคือ ปูรณกัสสปะ มักขลิโคสาล
อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ อยูใ นขายประเภทที่สอง สวนสญชัยเวลัฎฐบุตรนั้น เปนลัทธิสวนตัวไมคงที่ ไมยอมพยาพรณอะไรแนนอน
เปรียบเหมือนจับปลาไหล ลัทธิครูทั้งหาไมสูมีอิทธิพลนัก และเสื่อมสูญ
ไปแลว แตลัทธิครูที่หกไดแกลัทธิครนถนาฎบุตร หรือ ลัทธิเชน
เปนลัทธิที่มีอิทธพลมาก คคี่กับพระพุทธศาสนาแตครั้งพุทธกาล และ
ยังตั้งมั่นอยูไ ดสืบมาจนถึงทุกวันนี้
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ลัทธินิครนถนาฎบุตร
นิครนถนาฎบุตร หรือมหาวัระ เปนเจาในราชวงศลจิ ฉวีแหงวัชชี
มีอายุอยุกอนพระพุทธพระองค ๑๘ ป ไดออกบําเพ็ญพรตเมื่ออายุ ๓๕ ป
สั่งสอนลัทธิเมื่ออายุ ๔๐ ป ดับขันธเมื่ออายุ ๗๒ ปที่เมืองปาวา กอน
พุทธปรินิพาน ลัทธิของทานผูนี้ไดอาศัยหลักการเดิมของพระเจาฤษภะ
แตโบราณกาลเปนรากฐาน มีพระราชาและประชาชนเลื่อมใสไมนอย
เพราะฉนั้นในวรรณคดีบาลี จึงปรากฎวาในที่ใดพระพุทธศาสนาตั้งอยู
ก็จะมีคณะนิครนถอยูที่นั้นดวย บางที่พระพุทธวิหารอยูไ กลเคียงกับ
สํานักของมหาวีระ โดยเฉพาะคือในแควนมคธและวัชชี แตเปนที่นา
ประหลาดวา ศาสนาทั้งสองมิไดพบปะกันเลยตลอดชีวิต มีแตสาวก
นิครนถที่เฝาพระพุทธองค แลวกลับใจเปนพุทธสาวก เชน เจาชายอภัย
สีหะเสนสบดี อุบาลีคหบดี ๆลๆ
ลัทธิธรรมของมหาวีระสอนใหบําเพ็ญความหลุดพนแกชีวาตมัน
ชีวาตมันนี้คืออาตมันนั่นเอง เปนภาระบริสุทธิ์มาแตดั้งเดิม เนื่องดวย
อวิชชา ชีวาตมันจึงไปผูกพันกับกรรม ตองเวียนวายตายเกิด เพราะ
ฉะนั้น เมื่อชีวาตมันใหหลุดจากกรรมได จึงเปนที่สุดแหงทุกข
ขอปฎบัติในเรื่องนี้ มีอยู ๓ คือ
๑. สัมมาทรรศนะ มีความเห็นชอบ
๒. สัมมาญาณะ มีความรูชอบ
๓. สัมมาจริตะ คือความประพฤติถูก
นอกจากนีย้ ังตองมี จตุยามสังวร คือ
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๑. หามกันบาปดวยธรรมที่เปนเครื่องหามกัน
๒. ประกอบในธรรมอันเปนเครื่องประกอบเพื่อหมดบาป
๓. กําจัด ทําลายบาป ดวยธรรมอันเปนเครื่องกําจัด
๔. เปนผูลุถึงที่สุดแหงพรหมจรรยดว ยธรรมเครื่องกําจัด
บาปนั้นๆ
นอกจากนีล้ ัทธิครนถ ยังสอนหนักทางบําเพ็ญตบะทามานกาย
เพราะถือวากายเปนเรือนแหงทุกข นักบวชนิครนถที่เครงตองดึงเสนผม
ทีตนเองจนเกลี้ยง และผูใดทรมานกายจนถึงขั้นอุกฤษฎ ถึงตายก็เปน
สิ่งที่นาสรรเสริญมาก นิครนถจึงตองสละทุกสิ่งที่เปนเครือ่ งรอยรัด จน
กระทั่งเสื้ผา เครื่องนุงหม กลายเปนชีเปลือ เรียกวา ทิฆัฆพร แปล
วา นุงผา หรือ นุงอากาศ นอกจากนีย้ ังถืออหิงสาอุกฤษฎ คือถือวา
กอนหินกอนดินก็มีชีวิต จะไปเบียดเบียนมิได เมื่อมหาวีระมาณะแลว
ไดเกิดนิกายอีกนิกายหนึ่งขึ้น นุงหมผาขาย เรียกวา เศวตัมพร ปจจุบนั
นี้มีปริมาณศาสนิกในอินเดียรวม ๓ ลานคน สวนมากอยูท างอินเดีย
ตะวันตก และตอนใต
ปรัชญาสางขยะ
ลัทธินี้มีมากอนพุทธกาล โดยรับอิทธิพลจากคัมภีรอปุ นิษัทผู
เปนเจาของชื่อ กบิลมุนี บางทีจะเปนรูปเดียวกับกบิลดาบสผูตั้งอาศรม
อยูในปาหิมพานต แลวสละที่ดินใหเจาศากยะสรางกรุงกบิลพัสดุขึ้น หาก
เปนดังนัน้ กบิลมุนี ก็คือ ชาติหนึ่งของพระโพธิสัตวนั้นเอง แตบาง
ตํานานกลาววา ฤาษีผูนี้ตั้งอาศรมอยูติดแมน้ําคงคา อยางไรก็ดีในยุค
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พุทธกาล อาฬารดาบสและอุทกดาบสไดตงั้ สํานักสอนสางขยะขึ้นใน
มัธยมประเทศ ทาทางจะตางกันบาง ก็คือความประณีตกวากันในสมาบัติ
เทานั้น
ในวรรรณคดีบาลี มิไดกลาวถึงเหตุผลวา พระโพธิสตั วไมพอใจ
ลัทธิครูทั้งสองดวยเหตุอะไร เพียงพูดคลุมวา เพราะยังมิใชที่สุดแหง
ทุกข แตในวรรณคดีฝายสสกฤตคัมภีรพุทธจริยาเปนตน ไดแถลง
เหตุผลไวละเอียด
จุดแตกตางระหวางพุทธปรัชญากับปรัชญาฮินดู
ปรัชญาฮินดู กับ พุทธปรัชญามีรากฐานการเริ่มตนไมเหมือนกัน
พุทธปรัชญาเริ่มตนดวยการคนหาวา ทําอยางไรจึงจะถึงทีส่ ุดแหงทุกข
สวนปรัชญาฮินดู เริ่มตนดวยการคนหาตัวตนที่แทจริงเปนอยางไร เพราะ
ฉะนั้นพุทธปรัชญาจึงแสดงออกในรูปปฎิจจสุปบาท ไมบัญญัติอาตมัน
ผิดกับปรัชญาฮินดู ซึ่งขาดอาตมันไมไดเลย ในวรรณคดีบาลีโปฎฐปาทสูตร ไดกลาวถึงอัตตา ๓ ประการ ซึ่งคนในครั้งนั้นกลาวกัน คือ
๑. อัตตาที่เกิดแตกายสําเร็จดวยขาวเปนตน
๒. อัตตาที่สําเร็จดวยมโน คือกายทิพย
๓. อัตตาที่เปนตัวสมปฤดี ซึ่งเกิดแตสัญญา
ปรัชญาฮินดูที่เปนชั้นสูง เชนลัทธิสางขยะ ลัทธิเวทานตะ ก็
ปฎิเสธอัตตา ๔ เหลานี้เหมือนกัน แตกลับไปบัญญัติอัตตาใหมขึ้น ซึง่
มีภาวะบริษุทธิ์เที่ยงอยูเปนนิตย เรียกวา พรหมบาง ปรมาตมันบาง
ชีวาตมันบาง ปุรุษบาง ทั้งหมดนี้ พระพทธองคทรงปฎิเสธสิ้น
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เพราะฉะนัน้ เมื่อพระโพธิสัตว คัดคานลัทธิของทานอาฬารดาบส จึงมีใจความวา การที่ถือวา เมื่อหลุดพนแลว ยังมีปุรุษะหรือ
มีเขตตัญยูอยู แตจะใหปราศจากคุณ ก็เปรียบเหมือนหนึ่งจะแยกความ
รอนออกจากเปลวไฟฉะนั้น ตราบใดยังมีเขตตัญูคือผูรูเขต ก็ตองมีสิ่ง
ที่ถูกรู เมื่อเปนเชนนั้นเขตตัญูก็ยังไมพน จากคุณ ความหลุดพนนัน้ จึง
ยังไมแนนอนดวยประการฉะนี้ เราชายสิทธัตถะจึงไมพอพระทัยลัทธิ
ของอาฬารดาบส
ปรัชญาเวทานตะ
ลัทธิถือวาเปนที่สุดแหงไตรเวท ถึงแมจะมีอายุไลเลี่ยกับครั้ง
พุทธกาล แตกม็ าเจริญภายหลังพุทธกาลมาก โดยนําหลักธรรมพระพุทธกาล
ศาสนาเขาไปเจือแทรกดวย เวทานตะ สอนลัทธิ อไทว คือ ไมเปนสอง
หรือเอกนิยม โดนมีคติธรรมวา สรรพสิ่งเปนเอกีภาวะเดียวกัน คืออยู
รวมกันในพรหม ที่เห็นแตกตางกันนัน้ เพราะอํานาจอวิชา พรหมอยู
ในสรรพสิ่งเหมือนน้ําอยูใ นภาชนะตาง ๆ กัน แตก็ดปนน้ําอันเดียวกัน
หรือเหมือนลูกแกวที่อยูใ นสายรอยเดียวกัน
ปรัชญาภวัทคีตา
คัมภีรเลมนี้เปนเพชรน้ําเอกของศาสนาพราหมณทจี่ ะทําใหเรา
เขาใจ ลัทธิอาตมันของพราหมณชัดเจนขึน้ ซึ่งลัทธิอาตมันนี้อาจ
อธิบายในทางโลกุตรธรรม และทางโลกิยธรรม ถึงขั้นฆาฟนกันก็ได
อายุของภวัทคีตาไมกอนพุทธกาลเลย สันนิฐานวาจะเกิดภายหลังพุทธกาลดวยซ้ํา
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แตเปนธรรมดาของอินเดีย ในเรื่องสําคัญอยางนี้ ตองโยงเชื่อม
ไปถึงเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเสมอ จึงไดเริ่มดําเนินเรื่องวา
ราว ๑,๐๐๐ ปกอนพุทธกาล มีสกุลกษัตริยส ําคัญของสกุล ซึ่งมีถิ้นฐาน
อยูที่กรุงหัสตินาปุระ สกุลเรียกวา ยาทพกษัตรย มีหาพระองคคือ
ยุธิษฐิระ อรชุน นกุล สหเทพ อีกฝายหนึ่งเรียกวา เการพกษัตริย มีจํานวน ๑๐๐ องค มีทุรโยชนเปนหัวหนา พระบิดาของ
ฝายยาทพกษัตริยทั้ง ๕ เปนอนุชาของฝายเการพกษัตริยและเปนผูปกครองหัสตินาปุระ ตอมาพวกยาทพไดสรางเมืองใหมชื่อ อินทรปรัสถ
สวนทางหัสดินปุระ ทาวธฤตราบฎรพระเจาลุงของยาทพกษัตริยท ั้ง ๕
ขึ้นครองราชยเปนกษัตริย แตทาวเธอมีพระเนตรบอดทั้งคู อํานาจจึงไป
ตกแกกษัตริยท ั้ง ๑๐๐ พวกเการพกษัตริยรษิ ยายาทพกษัตริยมาก หาเหตุ
ทํารายตาง ๆ จนที่สุดขับไลยาทพกษัตริยตอ งหนีเขาปาหายไป ฝายเการพกษัตรยนึกวาตาย ตอมาทายาทกษัตริยกลับมาพรอมกับกองทัพใหญ
จึงไดเกิดทําสงครามขึ้นเรียกวา มหาภารตยุทธ ในการศึกครั้งนี้ คนสําคัญ
อีกคนหนึ่ง คือ พระกฤษณะ ซึ่งเปนพระญาติทั้งสองฝายและถือกันวา
เปนนารายณอวตาร ไดใหญาติเลือกระหวางกองทัพกับตัวพระองคคน
เดียว ฝายเการพเลือกเอากองทัพ ฝายยาทพเลือกเอาตัวพระกฤษณะ
ในวันเริ่มทําสงคราม ทาวอรชุนซึ่งมีพระกฤษณะ เปนสารถี
ขับรถศึก เมื่อทอดพระเนตรไปเห็นศัตรู ซึง่ ลวนเปนวงศาณาญาติอัน
เตรียมกระหายรบ แขนขาสองขางออน ปากแหง ตัวสั้นและขนลุกชัน
โอ เกศวะ (ผูนอนในน้ํา เปนชื่อหนึ่งของพระกฤษณะ) ขา
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ไดเห็นลางวิปริต ทั้งมองไมเห็นความดีเลยในการประหารพวกพองในศึกนี้
ขาพเจาไมสามารถจะฆาแมขาพเจาจะถูกฆา มธุสูทนะ (ผูฆาพวก
อสูรเปนอีชื่อหนึ่งของพระกฤษณะ) เอย แมเพื่อจะไดเสวยราชยทั้งสาม
โลกเลย ก็ดังนัน้ เราจะทําเพื่อโลกทําไม
ทาวอรชุน เมื่อตรัสดังนี้แลว ก็ทิ้งพระกายลงบนรถที่นั่ง ปด
ธนูศรออกไป พระทัยทาวเธอทวมทันดวยความโศก
พระกฤษณะตรัสวา พระองคกําลังโศกถึงผูไมควรโศกถึง ไมมี
สมัยใดที่พวกเรามิไดเปนมาแลว แมพระองคและกษัตริยเ หลานี้ดว ย และ
แนนอนจะเปนไปไดวา เราทั้งปวงจะไมเปนไปในสมัยตอไป
ชีวาตมันนี้มีความเปนเด็ก ความเปนผูใหญ และความเปนผูแก
อยูในรางกายฉันใดการรับเอารางกายอื่นก็มีอยูฉันนัน้ ธีนชนยอมไมหลง
ในเรื่องนั้น
พึ่งรูไวดว ยวา สิ่งซึ่งแผซานไปทั่วสากลจักวาล ยอมไมมี
ความพินาศ ใคร ๆ ไมอาจทําสิ่งไมเสื่อมสิ้นใหพนิ าศไปได
ใครนึกวาาตมันเปนผูฆา และคิดวาอาตมันนี้เปนผูถูกฆา เขา
ทั้งสองเปนคนไมรู ความจริงเขาไมไดฆาใคร และไมถกู ใครฆา
นี้ไมเคยเกิดไมเคยตายจะไมเปนอีกเมื่อเปนมาแลว เพียงใน
ภายหนาและเพียงมาแลว ยอมฆาไมตายเมื่อรางกายถูกฆา เหมือนคน
ถอดเครื่องนุงหมเสียแลว สวมชุดอื่นเหมือนของใหมฉะนั้น ชีวาตมัน
นี้อาศัยรางกายฉันนั้น ทิ้งรางกายเกาเสียเขาสูรางกายใหมอีก ชีวาตมัน
ไมถูกตัดถูกเผา ไมถูกทําใหเปยกไมถูกมําใหแหง ไมไดปรากฎอยูทั่วไป
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ภารตะ สิ่งอันสิ่งอยูในรางกายคนนี้ ใคร ๆ ยอมฆาไมได ฉะนั้น ทาน
ไมควรเศราโศกถึงสัตวมีชีวติ ใดเลย หากถูกฆาทานจะไดเสวยสวรรค
ได ถาชนะก็ไดครอบครองแผนดิน ฉะนั้น จึงลุกขึ้นเถิด ทําความตก
ลงใจที่จะรบเถิด กุนติบุตร!(กุนติเปนชื่อหนึ่งของมารดาอรชุน)
ภารตะ! เมือ่ ธรรมเสื่อมสิ้นไป อธรรมเจริญขึ้นในกาลใด อาตมา
แสดงตนใหปรากฎทุกยุค ๆ เพื่อรักษาผูมีศรัทธาผูมุงเฉพาะอาตมัน
และบําราบทุรชน
การถวายเปนพรหม เนยเครื่องถวามยพรหม ใสลงในไฟ
ซึ่งเปนพรหม อันผูเปนพรหมบูชาแลว พรหมแท ๆ ผูซึ่งตั้งอยูในกรรม
เปนพรหมจะพึงบรรลุ
มีความตรัสรูในอาตมัน มีความเปนบุคลในอาตมัน แนวแน
อยูในอาตมัน และชําระบาปเสียแลวดวยญาณ เขายอมไปถึงสถานอัน
ไมกลับมาอีก
อรชุน! อาตมาเห็นวาพระโยคีใหญวานักพรตใหญกวานักปราชญ
และใหญ กวานักปฎิบัติตามแบบ เพระฉะนั้น ทานจงเปนโยคีเถิด
แมบรรดาโยคีทั้งปวง ใครมีศรัทธาคบกับอาตมา ดวยใจอันอยู
ภายในอาตมา ผูนั้นอาตมาเห็นวาเปนยอดโยคี
ธนญชัย ! (เปนชื่อหนึง่ ของอรชุน) ไมมีอะไรอยางอื่นประเสริฐ
ไปกวาอาตมา สิ่งทั้งหลายอาศัยอยูในอาตมา เหมือนพวงแกวอยูใน
สายรอย
อาตมาเปนกลิ่นหอมในดิน เปนกําลังรอนในไฟ เปนชีวิตใน
สรรพสัตว และเปนตบะในบําเพ็ญตบะ
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อาตมาเปนยัญญะ อาตมาเปนสวธา (อาหารปุพเพตพลี)อาตมา
เปนมนตร อาตมาเปนเครื่องบูชา อาตมาเปนอัคนี อาตมาเปนการบูชา
อาตมาเปนบิดา เปนมารดา เปนธาดา (ผูอุมชู)เปนปูข องโลกนี้
เปนโองการอันบริสุทธิ เปนฤคเวท สามเวท ยชุรเวท
อาตมาเปนภรดาเปนเจา เปนพยาน เปนที่พํานัก เปนแดนเกิด
และแดนประลัย เปนที่ตั้งและที่เก็บ เปนพืชอันไมเสื่อมเสีย
ดูกรคุฑาเกศ! (ผูชนะความนอนหลับ เปนอีกชื่อหนึ่งของ
อรชุน) อาตมาเปนอาตมันอยูใ นสรรพสัตว เปนเบื้องตนทามกลาง
และที่สุดของสัตวทั้งหลายโดยแท
ในบรรดาอาทิตยเทพ อาตมาเปนวิษณุ ในบรรดาสิ่งสุกสวาง
อาตมาเปนสุริยัน ในบรรดามลุตเทพ (เทวดาประจําลม)อาตมา
เปนมจี (พยับแดด) ในบรรดาดวงดาว อาตมาเปนดวงจันทร
ในบรรดาเทวดา อาตมาเปนพระอินทร ในบรรดาอินทรีย อาตมาเปน
ใจในบรรดาคําพูด อาตมาเปนเจตนา
ปารถ!(บุตรของนางปฤถา เปนอีกชื่อหนึ่งของมารดาอรชุน) ใน
บรรดาปุโรหิต ทานจงรูเถิดวา อาตมาเปนพฤหัสบดี ในบรรดานักพรต
อาตมาเปนพระขันธกุมาร ในบรรดาภูเขา อาตมาเปนเมรุ ในบรรดา
ทะเลสาบ อาตมาเปนสาคร
ในบรรดาผูพัด อาตมาเปนลม ในบรรดาผูทรงศาสตรา อาตมา
เปนพระราม ในบรรดาปลา อาตมาเปนมังกร ในบรรดาแมน้ํา อาตมา
เปนคงคา แนอรชน อาตมาเปนพืชของสรรพสิ่ง สกลจักรวาลเวน
!
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อาตมาเสีย ยอมมีไมได
ครั้นแลว ทาวอรชุน จึงทูลขอใหพระกฤษณะ สําแดงวิภูติ
(ความแพรหลายอันศักดิ์สิทธิ์) อันเปนทิพย พนะกฤษณะ บันดาล
ใหสกลจักรวาล มาชุมนุมอยูใ นพระกายของพระองค ทาวอรชุนจึงมีใจ
แกลวกลา เริ่มทํารณรงคตอไป
ลักษะณะของพระพุทธศาสนา
ในทามกลางลัทธิศาสนาของอินเดียดังกลาวมา พระพุทธองคได
อุบัติตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นโดยอาศัยบุคลิกภาพอันยิ่งใหญของพระองค
พรอมดวยสัตถุศาสนอันประกอบดวยเหตุผล ศาสนานี้จึงมีขั้นเปนปกแผน
พระองคมีหลักการ ๓ ขอใหญคือ
๑. ทรงสั้งสอนโดยปฎิรูป เชนการถือวาอาบน้ําในแมน้ําคงคาลาง
บาปได พระองคแกไขใหลางบาปดวยวิธีทาํ สุจริตใหเปนทางในทวาร
ทั้งสาม
๒. ทรงสั่งสอนโดยปฎวัติลัทธิศาสนา ในยุคนั้นเพงอาตมันเปน
ใหญ ทรงสั่งสอนตรงกันขาม ถือหลักอนัตตา ซึ่งเปนการคัดคานพระเวท
อยางรุนแรง
๓.ทรงสั่งสอนโดยตั้งหลักธรรมใหม คือหลักอริยสัจ ๔
หลักธรรมเบื้องสูง
เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนหลักอนัตตาโดยกําหนด สังขาร
ธรรมทั้งปวงลงในขันธ ๕ พวกจึงเรียกพระพุทธศาสนาวา "ปญจขันธ-
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วาที" และพระพุทธศาสนากลาววา สังขารธรรมทั้งปวงเกิด ดับ
ทุกขณะเปน "ขณิกวาที" สวนวิสังขารธรรมนั้น พระพุทธศาสนาถือวา
เปนธรรมชาติลวนๆ ไมมีตัวตนดุจกัน
รูปขันธ
๑. มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วโยแ ตละรูปแบ
ออกเปน ๔ รวมเปน ๑๖ ประการ
ก ลักขณปฐวี ไดแกสภาพแขนแข็งและออน
ข สลัมภารปฐวี ไดแก เกสา โลมา นขา ๆลๆ
ค อารัมมณปฐวี ไดแก ปฐวีกสิณของโยคาวจร ผูเอาดิน
เปนนิมิต
ง. สัมมติปฐวี หรือ ปกติปฐวี ไดแกแผนดิน ที่สัตวอาศัย
ในจํานวน ๔ ประการนั้น ลักขณปฐวี จัดเปนปรมัตถปฐวี่ที่ประสงคในที่นี้
๒. ประสาทรูป ๕ รูป ไดแกจักษุประสาท ๆลๆ
๓. โคจรรูปหรือวิสัยรูป ๗ ไดแก รูป สัททะ คันธะ รสะ โผฎฐัพพะ
โผฎฐัพพะแบงออกเปน ๓ คือ ปฐวี เตโช วาโย สวน
อาโปธาตุนั้นไมไดนับรวมเขาดวย เพราะสัมผัสไมได เราถูก
น้ํารูสึกวาออนเปนปฐวี ถูกน้ํารูสึกวารอนหรือเย็นจัดเปนเตโช
อาการที่น้ํานิ่งหรือไหลไปมาจัดเปนวาโย
๔. ภาวรูป ๒ ไดแกปุริมสภาวะ อิตถีภาวะ
๕. หทยรูป ๑
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๖. ชีวิตรูป ๑ รูปชีวิตินทรีย ที่หลอกัมมัชรูป
๗. อาหารรูป ๑ ไดแก กวฬงการาหาร
๘. ปริจเฉทรูป คือชองวางของอวัยวะ เชน ชองหู ชองจมูก
๙. วิญญัติรูป ๒ ไดแก กายวิญญัติ วจีวิญญัติ
๑๐. วิการรูป ๓ ไดแก รูปสฺส ลหุตา รูปสส กมฺมญญตา
๑๑. ลักขณรูป ๔ ไดแก อุจจยะ สันตติ ชรตา อนิจจตา
ในบรรดารูปขันธเหลานี้ รูป ๒๘ ไดแก เปนอเหตุกะ คือไมประกอบดวย โลภะ
โทสะ โมหะ หรือประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ ชื่อ
สปจจะยะ เพราะเกิดดวยกรรมบาง จิตบาง อุตุบาง และเปนอนารัมมณะ
เพราะมิอาจเสพอารมณ เชน จิต หรือเจตสิก เปนสาสวะ เปนสังขตะ
และเปนอัปปหาตัพพะ
เวทนาขันธ
เวทนาคือธรรมชาติผูเสวยชาติผูเสวยในอารมณ มีผัสสะเปนปจจัย เชน
อาษัยจักษุมาประจวยเขาเกิดจักษุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรมทั้ง ๓
กองซื่อผัสสะ แลวจึงเกิดเวทนา เชน จักขุสัมสชาสุขเวทนาเปนตน
ในพระสูตรโดยมากแสดงเวทนา คือ สุข ทุกข โทมนัส
เวทนาทั้ง ๕ ยอมเปนไปในอารมณทั้ง ๖, ๕X๖=๓๐ แบง
เปนอัชฌัตติก ๓๐ รวม ๖๐ เปนไปในอดีตปจจุยนั อนาคต
กาลละ ๖๐ รวม ๑๘๐ ในบาลีทีฆนิการทรงแสดงถึงสามิสสุขเวทนา
นิรามมิสสุขเวทนา สามิสทุขเวทนา นิรามิสทุกขเวทนา สามิสอทุกขม-
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สุขเวทนา นิรามิสอทุกขสุขเวทนา
สามิสสุขเวทนา คือ โสมนัส อาศัยเรือน ๖ อิงอามิส คือ
กามคุณ ๕ นิรามิสุขเวทนาอาศัยเรือน ๖ อิง เนกขัมมะ ในฉฬายตนวิภังคสูตร ทรงแสดงโสมนัส เพราะประสบอารมณ ๖ มี รูปารมณซึ่ง
นาใคร นาพอใจ หรือความนึกอามรณที่เคยเสพมาแลว เรียกวา
เคหสิตโสมนัส สวนโสมนัสที่เกิด เพราะอารมณ ๖ ไมเที่ยวแปรปวน
เปนธรรมดา เรียกวา เคหสิตโทมนัส คือโทมนัสที่เกิดเพราะมิไดเสพ
อารมณ ซึ่งนาพอใจ หรือการนุกอารมณทยี่ ังไมเคยเสพ
สวนที่สามารถกําหนดรูอารมณแมทยี่ ังไมเคยเสพทั้งอดีต ปจจบัน
ไมเที่ยงเปนทุกข เกิดปรารถนาใครจะพนไป เรียกวา เนกขัมนสิตโทมนัส
สวนมาก
อุเบกขานาจะเปนเรือ่ งของจิต ตามศัพทแปลวา ความเขาไป
เพงของจิต
ในนิเทศแหงมหาสติปฎฐานสูตร ทรงแสดง อทุกฺขมสข วา
เวทน เวทยมาโน อทุกฺขมสุข เวทน เวทยามีตี ปชานาติ แสดงวา
อทุกฺขมสุข เปนเวทนาชัด แตในพรหมวิหาร มีคําวา อุเปกฺขาสหคเตน เจตนา ไมตรัสวา อทุกฺขมสุขสหคเตน เจตนา หรือผูที่ได
จตุคถฌาน ตรัสไววา สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปหานา ปุพเพวา
โสมนสฺส โทมนสฺสาน อฎฐงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปริสุทธิ
ฺ
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จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เพราะละสุขและทุกขไดดวย และเพราะ
โสมนัส โทมนัสดับไปกอนเทียวยอมเขาถึงจตุตถฌาน อันไมทุกขไมสขุ
มีความบริสุทธิดวยสติและอุเบกขาแลวอยู
อนึ่งในโพชฌงค ๗ ผูปฎิบัตสมบูรณตามโพชฌงค ยอมตองมี
จิตเปนอุเบกขา เพงตามอารมณที่เกิด เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
อนึ่งพระอริยบุคคลทานเห็นรูปดวยตา แลวไมยินดียนิ รายในสุขเวทนา
ทุกขเวทนา และรูเทาทันในอทุกขขมสุขเวทนา แตพระอรรถกถาจารย
ทานเรียกอุเบกขาเวทนา นาจะเปนการขอยืมใชกระมัง หรือเปนการ
เรียกอนุโลม
ในบาลีมัชฌิมนิกาย ทรงแสดงวา สุขเวทนาคงเปนสุขเพราะ
สุขอยู เปนทุกขเพราะแปรไป ทุกขเวทนาคงเปนทุกขเพราะทรงอยู
กลายเปนสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนา เปนสุขเพราะรูชอบ เปน
ทุกขเพราะรูไมชอบ สุทเวทนามีระคะเปนอนุสัย ทุกขเวทนามีปฎิฆะ
เปนอนุสัย อทุกขมสุขเวทนา มีอวิชชาเปนอนุสัย
สัญญาขันธ
สัญญาไดแกธรรมชาติหมายจํา คือจําในรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส ธัมมารมณฺ ที่เรียกวา รูปสัญญา ๆลๆ ธรรมสัญญา
สังขารขันธ
คําวาสังขารนั้นเปนศัพทกวางมาก ในบทวา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจา ทานหมายเอารูปธรรมนามธรรมทั้งหมด ที่เกิดจากเหตุปจจัย
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สวนสังขารในขันธ ๕ ความแคบลงมา ไดแกสังขารเจตสิก ซึ่งมีลักษณะ
ดังบทวา
เอกุปฺปาทนิโรธา จ เอการมฺมณวตฺถุกา
เจโตยุตฺตา ทวิปฺญาส ธมฺมา เจตสิการ มตา
ธรรม ๕๒ นั้น ซึ่งเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกัน มีอารมณและวัตถุ
อันเดียวกับจิต พระผูมีพระภาคตรัสวา เจตสิกธรรม
เจตสิก ๕๒ นัน้ แบงเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุสลเจตสิก
๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕ ในอัญญสมานาเจตสิก ยังแบงออกอีกสองหมวด
คือ สัพพจิตตสาธารณ ๗ ปกิณณกะ ๖
๑. สัพพจิตตสาธารณะ ๗ นั้นไดแก ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ
๒. ปกิณณกะ ๖ ไดแก วิตก วิจาร อธิโมกข วิระยะ ปติ ฉันทะ
๓. อกุสลเจตสิก ๑๔ ไดแก โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
อุทธัจจะ โลภะ ทิฎฐิ โทสะ มานะ อิสา มัฉริยะ
กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ วิจกิจฉา
โสภณเจตสิก ๒๕ แบงออกเปน ๓ หมวด คือ โสภณสาธารณะ
๑๙ วิรัตเจตสิก ๓ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ปญญา๑
๑. โสภณจิตจสาธารณ ๑๙ ไดแก สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
ฮโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตา กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตชุกตา (คําวากายใน
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ที่นี้ไมใชรางกาย หมายเอาเวทนา สัญญา สังขาร)
๒. อัปปมัญญาเจตสิก ได กรุณา และมุทุตา
วิญญาณขันธ
วิญญานคือธาตุรู จิต มีไวพจน หลายอยาง ย จิตฺต มโน มานส
ปณฺฑร มนายต มนินฺทรย วิฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺช มโนวิฺญาณธาตุ อิท จิตฺต แบงออกเปนกามาวจรจิต รูปาวรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตรจิต
กามาวจรจิตมี ๕๔ ดวง คือ อกุสลจิต ๑๒ อเหตุกจิต ๑๘
กามาวจรโสภณจิต ๒๔
อกุสลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒)
๑. โสมนสฺสสหคต ทิฎฐิคตสมฺปยุตต อสงฺขารก สสงฺขาริก
หมายความวา พรอมกับโสมนัสเวทนา จิตประกอบกับทิฎฐิ ปราศจาก
เครื่องเรงเราดวง ๑ มีเครื่องเรงเราอีกดวง ๑
๒. โสมนสฺสสหคต ทฎฐคตวิปปฺ ยุตต อสงฺขาริก สสงฺขาริก
จิตพรอมดวยโสมนัส ไมประกอบดวยทิฎฐิปราศจากเครือ่ งเรงเราดวง ๑
มีเครื่องเรงราวดวง ๑
๓. อุเปกฺขาสหคต ทิฎฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขารกฺ ๑ สสงฺขาริก ๑
จิตพรอมดวยอุเบกขาประกอบดวยทิฎฐิ ไมมีเครื่องเรงราว ๑ มีเครื่อง
เรงราว ๑
๔. อุเปกฺขาสหคฺต ทิฎฐิคตวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก ๑ สสงฺขาริก ๑
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จิตพรอมดวอุเบกขาไมประกอบดวยทิฎฐิ ไมเครื่องเรงราว ๑ มีเครื่อง
เรงราว
โลภมูลจิตทั้ง ๘ ดวงนี้ โดยองคธรรมไดแก โลภะ ทิฎฐิ
มานะ จิตใดประกอบดวยมิจฉาทิฎฐิกลาวคือ สัสสตทิฎฐิบางอุจเฉททิฎฐิบาง ยอมไดแกทิฎฐิเจตสิกในสังขารนั้นเอง หากไมประกอบ
ดวยทิฎฐิ ยอมไดแกมานเจตสิก ทิฎฐิยอมประหารไดในชั้นโสดา มานเจตสิกยอมประหารไดในชัน้ อรหันต
โหสมูลจิต ๒
อุเปกฺขาสหคต วิจกิ ิจฺฉาสมฺปยุตฺต ดวง ๑
อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต ดวง ๑
อกุสลมูลทั้ง ๓ ถาปรับเขากับ อกุสลกรรมบถ ๑๐ ไดดงั นี้
กาเมสุมิจฉาจาร อภิชฌา มิจฉาทิฎฐิ มีโลภะเปนมูล ปาณาติบาต
ผรุสวาท พยายาท มีโทสะเปนมูล อทินนาทาน มุสาวาท ปสุณวาจา
สัมผัปปลาปะ มีโทสะและโลภะเปนมูลระคนกัน อกุสลกรรมบถทั้ง ๑๐
ชื่อวามีโมหะเปนมูล
อฎฐธา โลภมูลานิ โทสมูลานิ โทสมูลานิ จ ทวธา โมหมูลานิ จ เทฺวติ
ทวาทสา กุสลา สิยุ
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อเหตุกจิต ๑๘ ดวง
อเหตุกะตรงกันขาม กับ สเหตุกะ คือปราศจากเหตุ มีโลโภ
โทโส โมโห หรือ อโลโภ อโทโส อโมโห เปนวิบากชาติ แบง
เปน หมวด คือ อเหตุกะอกุสลวิบากจิต ๗ ดวง อเหตุกะกุสลวิบาก
๘ ดวง อเหตุกริ ิยา ๓ รวม ๑๘
อเตุกอกุสลวิบากจิต ๗ ดวง
๑. อุเปกฺขาสหคต จกฺขุวิฺญาณ
๒. อุเปกฺขาสหคต โสตวิฺญาณ
๓. อุเปกฺขาสหคต ฆานวิฺญาณ
๔. อุเปกฺขาสหคต ชิวฺหาวิฺญาณ
๕. ทุกฺขสหคต กายวิฺญาณ
๖. อุเปกฺขาสหคต สมฺปฎจฺฉนฺน
๗. อุเปกฺขาสหคต สนฺตีรณ
ในที่นี่ปญหาวา ไฉนกายวิญญาณจึงสหรคตกับทุกข ผิดกับ
วิญญาณทั้ง ๔ ขางวตนเลา แกวาโผฎฐัพพารมณเปนของรุนแรง คือ
ความเย็นรอน ออนแข็ง อันอิงอาศัยภูตรูปคือปฐวี อาโป เตโช วาโย
มหาภูตรูปกระทบกับกายประสาทจึงหวัน่ ไหวมาก ใหผลคือความทุกข
เกิดขึ้นในอกุสลเหตุกวิบากนี้ สวนวิญญาณ ๔ เบื้องตนรับอารมณซึ่งเปน
อุปาทาายรูปเทานั้น อุปาทายรูปกระทบอุปาทายรูปเหมือนสําลีกระทบ
สําลี อนึ่งคําวา ปฎิจฉันนจิต หมายถึง จิตรับรูอารมณจากปญจญาณ
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โดยตรงแลวไดแกมโนธาตุนั้นเอง สวนสันตีรณจิต มีหนาที่พิจารณา
ไตสวนอารมณตอจากปฎิจฉันนจิต เพราะฉะนัน้ จึงสงเคราะหเปนมโนวิญญาณธาตุ สมดงคํากลาว "จกฺขุวิญญาณทีน อนนฺตร รูปาทิวิชา
นนลกฺขณา มโนธาตุ" แปลวา สัมปฎิจฉันนจิต ซึ่งเรียกวามโนธาตุ
มีลักษณะอารมณที่ลวงไป อันมีรูปารมณเปนตน (จากวิสุทธิมรรค)
ที่เรียกวามหากุสลลจิตนั้น เพราะมีอารมณสาธารณทั่วไปใน ๓๐ ภูมิ
ยกเวน อสัญญีสัตตา ทั้งเกิดไดในอารมณทงั้ ๖ มี รูปารมณเปนตน ตั้ง
บนวัตถุ ๑๐ คือ บุญกิริยาวัตถุ คือมหากุสล ๘ X บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ =
๘๐ อารมณ ๖ เทากับ ๔๘๐ X อธิบดี ๔=๑๙๒๐ X กรรม ๓ =
๕๗๖๐ X หีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ ๓ = ๑๗๒๘๐ อารมณ
มหากุสลจิต ๘
โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตตฺ  อสงฺขาริก ๑ สสงฺขาริก ๑
โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตต อสงฺขาริก  ๑ สสงฺขาริก ๑
อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตต อสงฺขาริก ๑ สสงฺขาริก ๑
อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตตฺ  อสงฺขาริก ๑ สสงฺขาริก ๑
มหาวิบากจิตมี ๘ มหากิริยาจิตก็มี ๘ โดยองคธรรมเหมือนกับ
มหากุสล ๘ นัน้ และมหากุสลลเปนผูปรุงแตงภพชาติ มหาวิบากเปนผู
เสวยผล เสวยชาติ เสวยกรรม ทั้งสองนี้
ปุถุชน และ เสขบุคคล มีเฉพาะขีณาสพเจาเทานั้น มหากุสล-
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บริบูรณดวยอายุวรรณสุขะพละ สามารถทํางานและมรรคผลใหเกิดขึน้
ได สวนมหากุสลที่เปนญาณวิปยุต เรียก ทวเหตุกะ คือ อโล อโทโส
เทานั้น ยอมอํานวยวิบากใหเกิดในกรรมสุคติภูมิเหมือนกัน แตไมทํา
ญาณและมรรคผลสําเร็จได
รูปาวจรกุสลจิต ๕
๑. วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตา สหิต ปฐมฌานกุสลจิตฺต
๒. วิจารปติสุเขกคฺคตา สหิต ทุติยฌานกุสลจิตฺต
๓. ปตีสุเขกคฺคตา สหิต ตติยฌานกุสลจิตฺต
๔. สุเขกคฺคตา สหิต จตุตฺถฌานกุสลจิตฺต
๕. อุเปกฺเขกคฺคตา สหิต ปฺจมฌานกุสลจิตตฺ 
ในที่นี้เปนฌานปญจกนัย ซึ่งปรากฎในอภิธรรม สวนจตุกนัย
ปรากฎในพระสูตรเปนสวนมาก รูปวจรวิบาก และ ปราวจรกิรยิ า ก็มี
องคธรรมเหมือนกับรูปาวจรกุสล รวม ๑๕ ดวง
องคฌานในรูปาวจรกุสลนัน้ คือเจตสิก ๕ ดวงนั้นเอง คือ
วิตกเจตสิก ยอมประหารถีนมิทธะ วิจารเจตสิกประหารวิจิกิจฉา ปตี
เจตสิกประหารพยายาท สุขจิตสิกประหารอุทธัจกุกกุจจะ เอกัคคตา
เจตสิกประหารกามฉันทะ โดยวัตถุที่ตั้งแลว คือกรรมฐาน ๒๖ มี
กสิณ ๑๐ อสุภะ อานาปานสติ ๑ กานคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔
โดยทวารไดแกมโนทวารอยางเดียว รปสจรกิริยายอมมีแกพระขีณาสพเจา
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อรูปวจรกุสลจิต ๔
๑. อากาสนฺจายตนกุสลจิตฺต
๒ . วิญ
ฺ ณฺจายตนกุสลจิตฺต
๓. อากิฺจฺญายตนกุสลจิตฺต
๔ . เนวสฺญานาสสฺญายตนกุสลจิตฺต
อรูาวจรวิบาก ๔ อรูปาวจร ๔ กิริยา รวม รวม ๑๒ โลกุตรจิต คือ
มรรค ๔ ผล ๔ รวม ๘ ดวง โดยสังเขปนัย ถาเอามรรค ๔X ปญจฌาน
๕ ได ๒๐ ดวง ผล ๔X ปญจฌานทั้ง ๕ ได ๒๐ ดวง โลกุตรจิต
ก็มี ๔๐ โดยวิตถารนัย
สรุปวิญญาณขันธ
โดยสังเขปนัย จิตเปนเกุสล ๑๒ ดวง เปนกุสล ๒๑ ดวง
เปนวิบาก ๓๖ ดวง เปนกิริยา ๒๐ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง โดย
วิตถารนัย กามาวจรจิต ๕๔ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒
ดวง โลกุตรจิต ๔๐ รวม ๑๒๑ ดวง
พุทธมติ
ถาจะเทียบชีวประวัติของศาสนาใหญ ๆ ในโลกคือ พระพุทธองค
เยซู และ มุฮํามัด จะเห็นขอแตกตางในสิ่งแวดลอมและสถานการณ
ของศาสดาทั้งสาม ดังนี้
๑. เยซูและมุฮาํ มัด มีกําเนินในชนชาติเรรอน พเนจรตาม
ทะเลทราย มิไดมีความลึกซึ้งอะไรตองตอสูกับความอดอยากและภัย
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ธรรมชาติ เรียกวา เกิดในชนชาติดวยพัฒนา จะพูดจะสอนอยางไร
ก็มีแตคนคอยเชื่อ โดยไมตองใชมันสมองของตนเอง ตรงกันขาม
กับพุทธองค ซึ่งถือประสูติในประเทศรุงเรืองดวยอารยธรรม มั่งคั่ง
ไปดวยนักปราชญนักคิด พรอมที่จะโตแยงหักลางคําสั่งสอนของศาสดา
ซึ่งถาไมดีจริงก็อยูไมได
๒. ทั้งเยซู และมุฮํามัด มีปมดวยในชีวิตเชน เยซูปมดอย
ในเรื่องมารดา คือ นางมาเรีย ตั้งครรภเองโดยที่โยเซฟ ผูเปนบิดา
มิไดเคยอยูรวมกับนางมาเรียมากอนเลย สามีภรรยาคูนสี้ มรสกันแตใน
นามปมดอยของเยซูคือลูกซึ่งพอไมยอมรับ และชาวบานประณามวา
เปนลูกชู ปมดวยขอนี้ทําใหเยซูทะเยอทะยานตั้งตนเปนบุตรพระเจาเพือ่
กลบเกลื่อน ตัง้ ตนเปนผูไถบาปมนุษย เพื่อลบลางขอครหาของชาวบาน
ซึ่งเปนทางนําเยซูไปสูความตายในที่สุด สวนมุฮํามัดนั้นมีชีวิตอยากจน ถือ
อาชีพนํากองสินคารอนเรไปตางเมือง มาสบายเมื่อไดแมหมายเศรษฐีนี
เปนภริยาทําใหเขามีความททะเยอทะยาน ลบลางปมดอยในชีวิตดวยการ
ตั้งตนเปนศาสดาพยากรณ พรอมทั้งดําเนินวิเทโศบายทางการเมืองควบ
คูกัน เปนเหตุใหไดเปนกษัตริยในที่สุดแหงชีวิต พูดงาาย ๆ ก็คือศาสดา
สองคนนี้ลวนมีเบื้องหลังของชีวิตไมบริสุทธิ์ เมื่อเปรียบกับพระพุทธองค
ซึ่งมีชาติสกุลอันสูงยิ่ง แมแตพวกพราหมณเจายศทั้งหลาย ก็ไดถือเอาชาติ
สกุลของพระองคมาบกยองเชน คําของพราหมณบริษัทของพราหมณ
โสณทันฑะ ทัดทานอาจารยของตนมิใหไปเฝาพระพุทธองคโดยยกชาติ
ตละกูลของโสณทันฑะพราหมณขึ้นอาง ความวา ประชาชนในชมพูทวีป
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ยอมรูอยูวา ทานโสณฑัณฑะนั้นเปนผูบริษทุ ธิ์ทั้งวงศฝายบิดา สืบขึ้น
ไปเจ็ดชั่โคตร แมขอนี้ทานโสณทัณฑะจึงไมบังควรไปเฝาพระสมณโคดมกอน พระสมณโคดมตางมากควรมาหาทานโสณทัณฑะ
โสณทัณฑพราหมณ ตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พระสมณโคดม
นั้นทรงเปนโคดมโดยโคตร ศากยะโดยสกุล ทรงประสูตริจากพระบิดาและ
พระมารดา ซึ่งบริสุทธิ์ แมนับถอยหลังขึ้นไปเจ็ดชัว่ โคตหรือยิ่งกวานั้น
ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่เราจะเปนฝายเฝาพระสมณโคดม นอกจาก
ชาติตระกูลของพระพุทธองคไมมีปมดอยใด ๆ แลว ชีวติ สวนพระองค
ในครอบครัวในหมูญาติวงศ เศรษฐกิจของพระองค ปญหาทางการ
เมืองในรัฐของพระองค ก็เปนไปโดยเรียบรอยหามีขอบกพรองราวราน
อยางไรไม การออกมหาภิเนษกรณของพระองค จึงมิใชเพราะปมดอย
เปนตนเหตุใหทะเยอทะยาน แปลวา ทรงมีอะไร อยางสมบูรณ พูนสุข
มาแลว แตกลับทรงสละเสีย ผิดกับเยซูหรือมุฮํามัด ซึ่งเปนคนไมมี
อะไรๆ มากอน แมแตชื่อเสียงเกียรติยศ เกียรติคุณ การตัง้ ตนเปนศาสดา
จึงเทากับเปนสะพานใหบุคคลทั้งสองนี้ขามไปสูความเปนผูอะไร ๆ ที่
ตนไมมี
๓. วากันโดยสวนอุดมคติของศาสดาทั้งเยซูและมุฮํามัดจําเปน
ตองอางพระเจาตั้งตนเปนนักไถบาป เพื่อเปนการหาเสียงเรียกรอง
ความนับถือจากประชาชน ใครไมนับถือก็เกณฑใหตกนรก เชนใน
ศาสนาคริสตสอนวา ใครก็ตามแมจะมีความดีสักเทาไร แตมีความ
ผิดอยูขอเยวคือไมนับถือพระเจา เพียงเทานี้ ก็ขึ้นสวรรคมิไดตองตก
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นรก ใครก็ตามแมทําชั่วสักเพียงได ถามีความภักดีในพระเจาประจบ
ประแจงทานไว พระเจาจะยกบาปใหหมดขึ้นสวรรคได
ในศาสนามุฮํามัด ถึงกับพระเจาสรางขุมนรกตาง ๆ ไวเผาพวก
นอกศาสนา ขุมหนึ่งเผาพวกพราหมณ ขุมหนึ่งเผาพวกยิว ขุมหนึ่ง
เผาพวกคริสเตียน ขุมหนึ่งเผาพวกศาสนาปารซี (แตพระเจาลืมสราง
สําหรับพวกชาวพุทธ) เรียกวาเขามิไดตดั สินความดีความชั่วคน ดวยการ
กระทําของบุคคลเปนสําคัญ แตถือเอาการประจบประแจงพระเจาเปน
สําคัญ ผิดกับพุทธศาสนา พระพุทธองคมิไดมีเจตนา หรือใครอยากได
บริษัทบริวารมาก ๆ แมเมื่อตรัสรูไหม ๆ ก็มีอัธยาศัยไนมไปเพื่อวิเวก
ไมตองการเสด็จสูสังคม หากเพราะพระมหากรุณาจึงไดบําเพ็ญพุทธกิจ
ตอมาพระองคไดรับสั่งไววา ดูกรภิกษุ พรหมจรรยนี้เราประพฤติมิใช
เพื่อเรียกรองคนใหมานับถือ มิใชเพื่อตั้งตนเปนเจาลัทธิ แกปญหา
อยางนั้นอยางนี้ มิใชเพื่อลาภสักการะ ทีแ่ ทพรหมจรรยนี้เราประพฤติมิใช
เพื่อสังวร เพื่อปหานะ เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อนิพพานเปนที่สุด
๔. ในชีวประวัติเยซูตองตายเพราะศัตรู แมจะมีสาวกมากก็
ไมมีใครยอมชวยเยซู แมเพียงเปนพยานใหในศาล สวนมุฮํามัดนั้น
ฉลาดกวาเยซูหนอย คือตั้งกองทัพพิทักษชวี ิตขึ้น ผิดกับพระพุทธ
องค แมจะทรงประสบศัตรู ก็ไมปรารถนาการปองกันจากใด ที่สุด
จนพระอานนทจะยอมตายแทน ในคราวผจญชางนาฬาคีรี ก็ทรงขับออก
ไปเสีย ภิกษุสงฆจะตั้งกองระวังยามปองกันพระองค ก็ตรัสใหยุบเลิก
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ไปเสีย ทรงเอาชนะศัตรูทุกรายโดยธรรมสวนพระองค ไมเรียกรองใคร
มาปองปด
๕. แมในปจฉิมวาระแหงชีวติ เยซูถูกตรึงกางเขนตายอยาง
ทรมานสาหัส สวนมุฮํามัดอาศัยกองทัพเทีย่ วรบพุงเบียดเบียนผูอื่นชิง
ความเปนใหญดวยอํานาจ ตายอยางฐานะกษัตริย ผิดกับพระพุทธองค
ซึ่งดับขันธอยางผูบําเพ็ญสันติสุขใหแกสังคมเต็มเปยมแลว สิ้นพระชนม
จากไปในทามกลางความเสียดายอาวรณของประชาชน เปนการตายดี
ไมกอความลําบากเดือดรอนใหใคร
๖. วากันโดยหมูสาวกของศาสดาตาง ๆ สาวกของเยซู หรือ
มุฮํามัด ลวนเปนคนไรการศึกษา สาวกเยซูสวนมากเปนชาวประมง
กุลี ทาส สาวกของมุฮํามัดสวนมากเปนคนพเนจรรอนเรในทะเลทราย
จะหานักปราชญสักคนก็ยาก ไมมีเอาเสียเลย ผิดกัยพระพุทธองค สาวก
ของพระองคสวนใหญเปนผูม ีการศึกษาดีแลว เปนเจาหมูเ จาคณะ เจา
ลัทธิ ชนิดที่ใชมันสมองของตนเองเปน ไมหลงเชื่อใครงาย ๆ
เพราะฉะนั้น จากหลัก ๖ ประการนี้ พุทธมติจึงไดเกิดขึ้นทํา
ความสวางใหกับโลก ผิดกับมติของศาสดาสองคนนั้น ซึ่งมีแตเรื่องความ
ภักดีในพระเจาอยางเดียว
โลกทัศนของพระพุทธศาสนา
ศาสนาฝายเทวนิยม สอนตรงกันหมดวา โลกนี้เปนประดิษฐกรรม
ของพระเจา มีแตพระพุทธศาสนากับศาสนาเชนปฎิเสธในเรื่องนี้ ใน
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พุทธมติถือวา โลกเกิดจากวิวัฒนาการของเหตุปจจัยหลายอยาง หลาย
ประการ ซึ่งตรงกับความรูวิทยาศาสตร แตความหมายในเรื่องของโลก
ในพุทธมติแบงออกละเอียดกวาทางวิทยาศาสตร คือทางวิทยาศาสตร
สอนแตในเรื่องโลกวัตถุหรือโอกาสโลกในพุทธมตินั่นเองแตพุทธมต
แบงโลกออกเปนวัตถุฝายหนึ่งนามธรรมฝายหนึ่ง และใหคําจํากัดความ
ชนิดที่นักวิทยาศาสตรก็คาดไมถึง เพราะเขากับหลักวิทยาศาสตร คือ
พระองคทรงตรัศวา "ลุชฺชตติ โลโก ธรรมชาติใดฉิบหายยอยยับไปได
ชื่อโลก " พระพุทธองคเปนบุคคลคนแรกในโลกที่ตรัสวา "โลกกลม"
กอนหนาการพิสุจนของวิทยาศาสตรสองพันกวาป ปรากฎใรอนาคตสถานในบาล สังขารุปตติสูตร ตรัสถึงการพิจารณาโลกทั้งปวง มีอุปมา
เหมือนเพงผลมะขามปอมในฝามือ นั่นคือตรัสวา โลกมีสันฐานกลม
นั่นเอง นอกจากนี้แลว พุทธมติยังกลาววาโลกหมุนรอบตัวเอง มี
ระบบสุริยจักวาลประกอบดวยโลกใหญนอยทรงใหสํานวนวา ทสสหสฺสี
โลกธาตุ มหาสหสฺสสี โลกธาตุ จุลฺลสหสฺสี โลกธาตุ ซึ่งพุทธปรีชาขอนี้ ทําใหนกั ดาราศาสตรตกตะลึง เพราะไมคาดฝนวามนุษย
เมื่อสองพันกวาป จะรูเรื่องโลกอื่น ๆ ในระบบสุริยจักวาลอื่น ๆ โดย
ปราศจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้พระศาสดา
ยังตรัสเสมอวา ดูกรกภิกษุทงั้ หลาย เบื้องตนของสังขารนี้ไมปรากกฎ
(น ปุพฺพโกติ) เพราะเหตุสังขารคือโลกทั้งปวงเกิดเแลวแตกไปแลวเกิด
อีก ซ้ําซากอยูน ับครั้งไมถวน ซึ่งตรงกับวิทยาศาสตรอีก มีพุทธพจน
วา มีสมัยหนึ่งเมื่อดลกหมุนเวียนไปแลว สลายตัวกลายเปนกลุมเพลิง
ิ
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จนกลุมเพลิงนัน้ เย็นตัวลง แลวคอย ๆ กลายเปนของแข็งตามลําดับ
ครั้นแลวจึงมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึน้ (ดูอัคคัญญสูตรในทีฆนิกาย) วิวัฒนาการ
ของโลกในพุทธศาสนาจึงตรงกับวิทยาศาสตรทุกกรณี เพราะฉะนัน้
ในเรื่องโลกทัศนทางพุทธศาสนาจึงไมหนักใจ เมื่อความเจริญของ
วิทยาศาสตรปรากฎขึ้น กลับกลายไปวาวิทยาศาสตรกาวหนาไมทันพุทธ
ศาสนาเสียดวยซ้ํา ผิดกับศาสนาคริสเตียนและศาสนาประเภทพระเจา
สรางโลกทั้งหลาย พากันเดือดรอนเพราะความเจริญของวิทยาศาสตรใน
เรื่องนี้ขัดแยงกัน ในยุโรปสมัยกลาง ใครบังอาจกลาววาโลกกลมหรือ
โลกเกิดจากวิวัฒนาการ ตองพวกบาทหลวงเอาตัวขึน้ ศาส ซึ่งตั้งขึ้น
เปนพิเศษ สําหรับลงโทษพวกที่เห็นขัดแยงคัมภีรเอาตัวไปเผาทั้งเปน
ตายราว ๓๐,๐๐๐ คน
เมื่อเปนเชนนี้ พวกนักแผศาสนาเทวนิยม มักจะตั้งปญหา
ถามพวกไมเชือ่ พระเจาวา ธรรมดาบานก็ตอ งมีชางสราง โตะก็ตองมี
ชางมาตอ ทําไมโลกนี้จะเกิดขึ้นไดเอง เมื่อไมมีพระเจาสรางไดหรือ
วีธีตอบ วิธกี ารตอบปญหาในพระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงจําแนก
ไว ๔ วีธี และทรงใชในการตอบโตพวกเจาลัทธิมาแลว คือ
๑. วิภชพยากรณ คือ ตอบเผยประเด็น
๒. เอกังสพยากรณ คือ ตอบยืนกระตายขาเดียว
๓. ปฎิปุจฉาพยากรณ คือ ตอบศอกกลับ
๔. ฐปนียพยากรณ คือ ยกเลิกปญหาไมตอบ
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ในปญหาขอหนึ่ง เราตองใชปฎิปุจฉาพยากรร คือ เรายอน
ความกะเขาวา เหตุผลของทานนาฟงมาก บานจะเกิดขึ้นก็ตองมีนาย
ชางผูสรางบาน แตคราวนี้ไฉน ทานจึงไมใชเหตุผลขอนีก้ ับพระเจาของ
ทานบางวา พระเจาใครสราง? ทานสิ จะใหผูอื่นรับวา ผลมาแตเหตุ
แตครั้นถึงพระเจาของทาน ทานกลับวา ทานไมมีเหต ทานเกิดเอง
มิเปนการเอาแตไดฝายเดียวหรือ ?
ปรวาทีแยงวา ถาเชนนั้นในพุทธศาสนาของทาน โลกนี้เกิด
จากอะไร ?
เกิดจากวิวฒ
ั นาการ
เ
เราตองการปฐมเหตุ (ปรวาทีแยง)
ทานจะเอาอะไรมาชี้ขาดวาสิ่งนี้เปนปฐมเหตุ ในสมัยกอนเมื่อ
ความรูของมนุษยจํากัด เห็นฝนตกก็นกึ วาพญานาคเปนปฐมเหตุบันดาล
แตครั้นตอมา ความรูเจริญขึ้น เรื่องพญานาคกลายเปนนิยาย นึกวา
ฝนเปนปฐมเหตุเอง สิ่งใดเปนเหตุไมวาจะเปนปฐมหรื่อไมปฐม ยอม
บงชัดวาสิ่งนัน้ ตองเปนผลของอีกสวนหนึง่ เชนฝนเปนเหตุของแมน้ํา แตแลว
ฝนก็เปนเหตุของไอน้ํา ไอน้าํ เปนเหตุของฝน แตแลวก็เปนผลของน้ํา
อีก วนเวียนกันเชนนี้ ปฐมเหตุจึงมีไมได แตจะก็เปนเพราะวุฒิ
ปญญาของทานผูถือ มีแคขีดขั้นตนเพียงเหตุผลขั้นใดขั้นหนึ่ง ยังสาว
หาเหตุผลลึกซึ้งลงไปไมได เลยทึกทักวา นีเ้ ปนปฐมเหตุ อีกประการ
หนึ่ง สมมติวา มีพระเจาสรางโลกจริง ก็พระเจาองคไหนเลาเปนผูสราง
เพราะศาสนาที่มีพระเจาทั้งหลายตางก็อางวา พระเจาของตนเที่ยงแท
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เปนผูสราง พระเจาอื่นปลอม เปนพระเจาเก ๆ มิตองเชิญพระเจาเหลานี้
มาแขงขันชิงตําแหนงผูสรางกันหรือ คริสตวายโฮวาสราง อิสลามวา
อัลเลาะหสราง ฮินดูวาพระหมผูสรางบาง วิษณุบาง ศิสวะ
สรางบาง ในศาสนาของพวกคนปาคนดอยบางพวกถือวา าจระเขสราง
บางพวกถือวา ลิงสราง บางพวกถือวา แมวสราง ๆลๆ จะใหเชื่อ
ฝายใหน ?
อนึ่ง ฝายทานเองถือวา พระเจาเกิดเอง ไมตองมีผูสรางอีก
ก็ไฉนเราจะเลาวา โลกเกิดโดยธรรมชาตินยิ ม ไมตองมีผสู ราง คือ
พระเจามิได ? น้ําตาลในบานของทานหวานเพียงบานเดียวหรือ ?
น้ําตาลในบานอื่นเค็มกันหมดหรือ
มูลเหตุที่พุทธมติไมแสดงปฐมเหตุของโลก
๑ เพราะพราะพุทธองคทรงถือ แมแสดงออกไป ก็ไมเปน
ประโยชยตอจากการขัดเกลากิเลส เพราะทําใหเกิดทิฎฐิ
มานะ เพิ่มสมาชิกทะเลาะเบาะแวงกับพวกเจาลัทธอื่น ๆ วาของขาจริง
ของคนอื่นเปลา
๒. หลักการในพระพุทธศาสนา สอนมุงในทางที่ผูฟงพิจารณา
ไตตรองตามได แตในเรื่องปฐมเหตุของโลก ผูฟงไมอาจไตตรอง
ตาม นอกจากใชวิธีปกใจเชือ่ ยางเดียว จึงไมทรงแสดง
๓. และตามความจริง ปฐมเหตุมีไมได ทุกสิ่งเปนความจริง
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สัมพันธในรูปวงจร สิ่งใดเปนเหตุสิ่งนั้นก็เปนผลของเหตุอีกอันหนึ่ง
การสอนเรื่องปฐมเหตุจึงเปนการโกหก หรือความไมรูเทาความจริง
๔. ครั้งหนึ่ง ทรงตรัสอุปมาวา เหมือนบุรุษผูต องศร มาหา
นายแพทยรักษา บุรุษนั้นไมยอมรับการรักษา กอนที่นายแพทยจะบอก
วา ศรนี้ทําดวยอะไร ? ใครเปนคนยิง ? ผูนั้นสูงต่ําดําขาวอยางไร ?
ซึ่งไมใชหนาที่ของแพทยจะตอบ ถาขืนตอบก็ตองเสียเวลาไปสอบสวน
เรื่องราว บุรุษนั้นก็ตายเปลา หนาที่ของนายแพทยก็คือถือศรแลววางยา
บําบัดให อุปมาขอนี้ฉันใด หนาที่ของพระพุทธองค มิใชจะมาคอย
ตอบปญหาเรื่องโลกมีที่สุด หรือไมมีที่สุด และปญหาที่เปนประเภท
อัพยาตะ ทรงมีหนาที่อยางเดียวคือ แสดงธรรมเพื่อดับทุกข
โลกอีกประเภทหนึ่งคือ ขันธโลก ประเภทนี้ทรงแสดงเหตุที่
มาที่ดับ สมัยบหนึ่งมีผูมาทูลถามพระองควา ที่สุดแหงโลกจักไปถึงได
ดวยการเดินทางหรือไม ? ตรัสตอบวา เปนไปไมได เพราะขอบเขต
ของโลกการนุโลกไมสิ้นสุด แลวตรัสหักลงมาในขันธรูปวา ดูกรเทวบุตร
ในรางกายอันประกอบดวยสัญญาและใจนี่เอง ตถาคตบัญญัติวาเปนโลก
เหตุเกิดของโลก ความดับของโลก และหนทางไปสูความดับของโลก
นั้น คือทรงแสดงอริยสัจ ๔ นั่นเอง เบญจขันธชื่อวาโลก ตัณหาชื่อ
วาเหตูเกิดของโลก ความดับซึ่งตัณหานัน้ ชือ่ วา โลกดับ การอาศัย
เบญจขันธปฎบัติตามอริยมรรค ชื่อวาวิถีไปสูความดับของโลก ทรง
แสดงอยางนี้ คนทั่วไปก็เขาใจ เพราะทุก ๆ คน มีโลกอยูกับตัวเอง ๆ
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พุทธมติคานเรื่องพระเจา
๑. ถามีพระเจาสรางโลกจริง ธรรมดาพระเจายอมมีญาณพิเศษ
ไฉนจึงทรงสรางศัตรูของพระเจาขึ้นดวย (ในศาสนาคริสตเรียกวา
ซาตาน ) เขาแกวา แตเดิมซาตานก็เปน เทวดาดี ภายหลังเปนกบฎตอ
พระเจา ถามวา พระเจาซึ่งเปนผูสรางนั้นไมรูหรือวา ซาตานเหลานี้
จะเปนกบฎตอพระองคในภายหนา ถารูแลวยังขืนสรางขึ้น พระเจาก็
เปนตัวสาเหตุแหงความชัว่ รายลําเค็ญของมนุษยชาติ เพราะในศาสนา
นั้นถือวา ความทุกขยากของมนุษยชาติเกิดขึ้นเพราะซาตานมาสิ่งสู
บันดาล เชนทําใหมนุษยไมนับถือพระเจาบาง ทําใหคนคิดตั้งศาสนา
ตาง ๆ คัดคานพระเจาบาง แลวพระเจาก็ลงโทษมนุษยเหลานี้ แตกลับ
ไมลงโทษซาตาน และลืมลงโทษตนเองที่ไปสรางซาตานขึ้น อุปมา
เหมือนบิดาสรางบานขึ้นหลังหนึ่ง เอาพวกคนรายไปใสไว แลวให
ลูก ๆ อยูอาศัยกับคนรายนัน้ ตอมาลูกประพฤติเกเร เพราะคนรายนัน้
เสี้ยมสอน บิดาก็มาลงโทษลูกวาไมดี อยางนี้จะยุติธรรมหรือ ?
ถาแกวา พระเจาไมรูวาซาตานจะไมดี ถาอยางนั้นพระเจาก็มี
อัญญาณหาเปนสัพพัญูไม ธรรมดาสิ่งใดที่เราสราง เมื่อเราไมพอใจ
เราก็รื้อทําลายได แตนี่พระเจาไมทําลายซาตานเลย ปลอยใหมันทํา
รายมนุษยแลวหลบมาลงโทษมนุษยอยางนี้จะยุติธรรมหรือ ? จะซื่อ
เมตตาตอมนุษยหรือ ? ถาแกวาพระเจาไมสามารถทําลายซาตานไดหมด
ก็แสดงวาฤทธิ์เดชของพระเจามีจํากัด ไมสมกับที่คุยวามีฤทธิ์มหึมา
บันดาลสิ่งตาง ๆ ไดตามพระทัย ถาแกวา ซาตานอยูนอกวิสัยของ
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พระเจา ก็เทากับสารภาพวา พระเจามิไดสรางสรรพสิ่ง เพราะมีบางสิ่ง
อยูนอกอํานาจของพระองคไป จึงหาควรแกคําสรรเสริญวาโลกบิดาไม
๒. อีกประการหนึ่ง หากพระเจามีความกรุณา ไฉนจึงสราง
โลกที่มีภัยธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไวใหมนุษย รวมทั้งศาสนิกชน
ผูภักดีในพระเจาตองประสบดวย ไมแตกตางกับพวกไมนับถือพระเจา
เลย ถาแกวา พระเจาประสงคจะทดลองมนุษยเหลานี้ใหลําบากกอน
ทรมานกอน ใครภักดีแข็งแรงก็จะประทานรางวัลในภายหลัง ถามวา
เหตุไร พระเจาจึงไมสรางใหสบายไปเลยกอน มาสรางทุลักทุเล สราง
ใหดีไปเลยมิดกี วาหรือ ? อํานาจของพระเจาสิทําได แตไมปรารถนา
จะทํา กลับมาสรางความทรมาน อางวาจะทดลอง เปรียบเหมือนบิดา
ผูสามารถจะอํานวยความสุขใหกับลูก ๆ กลับไมอํานวย กลับกลายพา
ลูก ๆ ไปปลอยทิ้งไวกลางทะเลทรายใหลําบาก ใหดิ้นรนตอสูเอาเอง
มิหนําซ้ํายังคอยลงโทษดวย คอยสรางอุปสรรคกีดขวางตาง ๆ ใหดว ย
บิดาอยางนีจ้ ะไดชื่อวากรูณาตอลูกหรือ ? เพราะฤทธิ์อํานาจที่จะทําให
ดีตั้งแตตนมีอยู พระเจาก็ไมปรารถนาจะใชอีกอยางหนึ่ง การที่มนุษย
หาทางเอาชนะโรคภัย ไขเจ็บ ชนะภัยธรรมชาติตาง ๆ มิเปนการฝน
นิยมของพระเจาหรือ ? อีกประการหนึ่ง ธรรมดาบิดาของโลก จะตอง
เปนผูตั้งอยูในความเมตตากรุณาและยุติธรรม แตเมื่อพิจารณาดูอัธยาศัย
ของพระเจาแลว เปนผูเต็มไปดวย โลภ โกรธ หลง คือ
๑. โลภะ พระเจาชอบใหคนมาประจบสรรเสริญ ปรารถนา
ใหคนมาถวายเครื่องสักการะบูชาตาง ๆ บางครั้งถึงกับฆาคนบูชายัญ
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ถวายพระเจา พระเจาหวงแหนอํานาจ ผูกขาดตําแหนงนี้แตผูเดียว
สรางเทวดา สรางคนขึ้นมา ก็เพื่อประสงคใหมาบําเรอพระองค
๒. โทสะ พระเจาเปนจอมกลิ้วกราด มักโกรธเปนอาจิณ
อะไรจะทําใหพระองคโกรธมากเทามนุษยที่พระองคสรางไมนับถือพระ
องคไมมี ทรงสรางนรกไวลงโทษพวกนี้ ทรงบันดาลใหเกิดภัยตาง ๆ
ลงโทษ แมนใครทําความดีสักเพียงใด มีความผิดเพี้ยนขอเดียว คือ
ไมยอมเปนทาสของพระองคเทานั้น เปนสงไปลงนรก แตเมื่อไป
พิจารณาดูพฤติการณของปศาจรายคือซาตาน กลับไมเคยลงโทษมนุษย
รนแรงขนาดพระเจาเลย ความประพฤตของปศาจดีกวาพระเจา
๓. โมหะ พระเจายอมมีความหลงเปนสันดาน คือทั้ง ๆ ที่
ตนกอปรดวยโลภะ โทสะ ถึงขนาดนี้แลวกยังหลงวาตนนั้นมีเมตตา
กรุณา ทวงบุญทวงคุณกับมนุษยตาง ๆ เมาอํานาจ เมาความดีทีไมมี
ในตน
ก็เมื่อพระเจาสรางโลก ประกอบดวยอกุศลมูลพรั่งพรอม เห็น
ปานฉะนี้ แมเอามาเปรียบกับปุถุชนที่เขามีศิลธรรมยังสูไมได เมื่อเปน
เชนนี้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งยกยองความรูและความประพฤติสมสวนในบุคคลจึงไมอาจพลอยหลงผิดบูชาพระเจาชนิดนี้ได เพราะจะมีคาเทากับบูชา
กองกิเลส ซึ่งแสดงออกในรูปของจอมอันธพาล พระพุทธองคตรัสวา
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฎโฐ เทวมานุเส แปลวา ผูที่ถึงพรอม
ดวยความรูและความประพฤติ ยอมเปนผูประเสริฐในหมูแ หงเทวดา
และมนุษย" เปนการวัดคุณสมบัติของเทวดาหรือมนุษยดวยคณธรรม
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ไมไดยกยองฝายใดฝายหนึ่งวิเศษ เพราะเหตุชาติหรือกําเนิด (ใจความ
ทั้งหมดเกีย่ วกับพุทธมติในเรื่องพระเจานี้ เก็บควาาจากคัมภีรมหายาน
ชื่อศตศาสตร)
ทัศนะเรื่องสังขารโลก
สังขารโลก ในทีนหี้ มายถึงอุปทินนกสังขาร ปญหาขอนี้
พระศาสดาไดแสดงปฐมเหตุ กลาวคือวิชชาไว ความเปนไปแหง
สังขารโลกทรงตรัสไวในรูปปฎิจจสมุปบาท กลาวคือธรรมอันอาศัยปจจัย
เกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้มีอยูสิ่งนัน้ จึงมี สิ่งนี้ไมมีอยูนั้นก็ไมมี เพราะสิ่งนี้
ดับสิ่งนั้นจึงดับ
ทัศนะในเรื่องปฎิจจสมุปบาทนั้น นับวาเปนความคิดใหมใน
บรรดามัศนะทั้งปวงในอินเดีย เพราะทัศนะเรื่องนี้สามารถละทิฎฐิอัน
เปนสวนสุดทัง้ สอง กลาวคือปฎิจจสมุปบาทในสายนิโรธวาร คือพิจารณา
เห็นวา อวิชชาดับสังขารดับตามาลําดับอยางนี้ทําใหละสัสสตทิฐิ ปฎจจสมุปบาทในสายสมุทวาร คือพิจารณาเห็นวา เพราะอวิชาเกิดสังขารจึงเกิดตามลําดับ อยางนี้ทําใหละอุจเฉททิฎฐิได เพราะฉะนั้นเรื่อง
ปฎิจจสมุปบาท จึงนับเปนมัชฌิมาปฎิปทาในทางทฤษฎี มรรคมีองค ๘
เปนมัชฌิมาในทางปฎิบัติ และเมื่อพิจารณาเห็นสรรพสิ่งซึ่งเปนสังขาร
ธรรม เปนกลุมของเหตุของปจจัยอาศัยแอบอิงกันมีขึ้นเปนขึ้นเชนนี้ ก็
ทําใหเกิดไตรลักษณญาฯขึ้นได เพราะฉะนัน้ พุทธมติจึงแตกตางกับลัทธิ
อื่นในขอที่วา ในสวนสมมติสัจจะอนุวัติตามโลกบัญญัติ เชนคําวา
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อัตา ซึ่งในปรัชญาของพราหมณทั้งหมดรวมทั้งคติในศาสนาเชนถือ
เปนเรื่องสําคัญและพยายามจะใหอัตตาของตนนี้พนจากบวงรอยรัด แต
พระพุทธองคมีทัศนะวา อัตตาเปนเพียงสภาวะธรรมที่มาประชุมกัน ไม
ใชภาวะทีแ่ ทจริง หากเปนกระบวนการของสิ้งประสม แตในแงสมมติ
สัจจะ พระองคตรัสวา ดูกรจิตตะ คําวาอัตตานี้ เปนโลกสามัญญา
โลกนิรุก โลกโวหาร ตถาคตยอมรองเรียกไปตามดวย แตหาไดยึดถือไม
(โปฎฐปาทสูตร ทีฆนิกาย) ในขอนี้พุทธมติตางกับพวกนัตถิวาทะและ
อุจเฉทวาททะ เพราะพวกเหลานี้ไมยอมรับเรื่องสมติสัจจะเลย สวนในแง
ปรมัตถสัจจะนั้น พุทธมติสอนหลักอนัตตา เพราะถือวา สิ่งทั้งปวงไม
ควรยึดมัน่ ไมมีสภาวะใดทีแ่ ทจริงคงที่ แมกระทั่งพระนิพพานซึ่งเปน
วิสังขาร ก็เปนสักแตธรรมชาติกับทุกขเทานั้น ไมควรเกิดความยึดมั่น
ในนิพพานวาเปนเราเปนของเรา พึงสังเกตุความแตกตางในความหมาย
ของความดับทุกขในปรัชญาพรามณ คือความถือวา อัตตาเสีย
นิพพาน หรืออัตาไปรวมกับนิพพนาน แตพุทธมติถือวา ดับอัตตาเสีย
ไดนั่นคือนิพพาน
พุทธมติในเรื่องสังขาร
พุทธมติสําคัญอีกขอหนึ่งคือเรื่องกฎแหงกรรม ซึ่งเทากับเปน
การสรางกัมมัสสกตาญาณใหเกิดแกบุคคลผูมีความเชื่อ ผูที่มีกัมมัสสกตา
ญาณชื่อวา ไดโลกิยสัมมาทิฎฐิ (การเห็นแจงในอริยสัจชือ่ วา โลกุตรสัมมาทิฎฐิ) เพราะฉะนั้นจึงตองมีหลักพิสูจนในเรื่องสังสาร ถามีปญหา
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ตั้งขึ้นวา คนตายแลวเกิดหรือไม ปญหาประเด็นนี้ตองใชวิภชพยากรณ
คือตองตอบวา คนมีกิเลสตายแลวเกิด คนไมกิเลสตายแลวไมเกิด
เรื่องของสังสารเปนเรื่องของคนมีกิเลส ซึ่งมีขอพิสูจนใหญ ๆ ๓ ขอดังนี้
๑. พิสูจนดว ยหลักศัพประมาณ คือประมาณเหตุผลจากหลัก
ทฤษฎีของบุคคล ที่ควรเชื่อถือได กลาวคือในเรื่องการพิสูจนปรภพ
พุทธมติถือวา อยางนอยบุคคลผูพิสูจน จะตองทํารูปฌาน ถึงขั้นจตุตถฌานใหไดแลวฝกอภิญญา จึงสามารถรูแจงชัดดวยตนเอง ก็เมื่อเรา
ไมตองการไปฝกอภิญญา ไมยอมทําสมาธิ แตก็มีปฎิเสธวาไมมีปรภพ
เชนนี้ ชื่อวาเปนวิสัยของพาล เหมือนหนึ่งแผนที่มีอยู พาหนะและ
เครื่องมือที่จะชวยใหเดินทางไปสูจุดมุงหมายก็พรอมอยู แตเราไมยอม
ขวนขวายไป พรอมทั้งปฎิเสธวาจุดมุงหมายนั้นไมมี ที่ถูกผูปฎิเสธ
นั้นควรจะลงมือทดลองดวยวิธีทําฌาน ทําอภิญาใหเกิดไมเห็นสมจริง
แลวจึงควรปฎิเสธ แตขอเท็จจริงมีอยูวา คนทุกคนเปนนักวิทยาศาสตร
ไมได เราจึงตองเชื่อทฤษฎีของคนที่เปนนักวิทยาศาสตรไปพลาง ๆ กอน
จนกวาวันหนึง่ เราจะเปนนักวิทยาศาสตรเสียเอง เรื่อง ปรภพก็เชนกัน
ในขณะที่เรายังไมมีอภิญญา เราก็ตองเชื่อทานผูมีอภิญญาไ-ปพลาง ๆ
กอน ยกตัวอยางเราเชื่อในเรือ่ งวัถุเชน น้ําประกอบดวยไฮโดรเจน
และออกซิเยน เชื่อวาคนที่พสิ ูจนประจักษดวยตนเองในโลกมีจํานวนเพียง
รอย ๆ แตผูที่เชื่อทฤษดีโดยไมไดเห็นประจักษที่มีจาํ นวนพัน ๆ ลาน
ก็เรื่องของน้ําเปนเรื่องที่เกิดในโลกเดียวกัน ยังไมสามารถเหนประจักษ
คาตา ก็อาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร การ
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ประกอบทางวิทยาศาสตร มารวมกันเขาจึงพิสูจนออกมาได ปวยการกลาว
ไปไยกับเรื่องปรโลก จะใหเราเห็นเหมือนเห็นดินเห็นทรายคาตานั้น
ไฉนเลยจะสําเร็จ เพราะฉะนัน้ ในชั้นนี้เราจึงตองใชตถาคตโพธิศัทธา
๒. หลักพิสูจนโดยการอนุมาน ธรรมดาสามัญทั้วไปเมื่อเรา
เห็นควันแตไกล แมเรามิไดไปถึงที่นั้นเราก็ใชการอนุมานไดวา ทีใ่ ด
มีควัน ที่นนั้ มีไฟ แปลวา ความเจริญทุกอยางไมจําเปนประจักษ
เสมอไป เราอาจใชหลักเหตุผลอนุมานได เรื่องของปรภพก็เชนกัน
ไมจําเปนตองรอใหเรามีอภิญญาเสียกอน วิธีอนุมานเชน เรื่องของ
กาละหรือเรื่องของชาติภพเปนเรื่องสมมติบัญญัติ ความจริงมีแตกลุม
เบญจขันธหมุนกลิ้งไปตามกระแสกรรม เมื่อมันกลิ้งไปในจังหวะหนึง่
บัญญัติเรียกวาชาติหนึ่ง ภพหนึ่ง เพราะฉะนั้น ชาตภพจึงเปนเรื่องของ
กาละอันยืดยาว ถาเราเชื่อวาปจจุบันมีอยูนนั้ ก็คือ เรารับรองอดีตและ
อนาคต เพราะปจจุบันเกิดจากอดีตที่ดับไป อนาคตเลาจักเกิดขึ้นก็ตอ
เมื่อมีปจจุบันเปนปทฎฐาน เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีวันนี้ เดือนนี้ ปนี้
ชาตินี้ ก็ยอมแสดงชัดอยูแลววา มีวนั กอน เดือนกอน ปกอ น ชาติกอน
และกําลังจะมีวันหนา เดือนหนา ปหนา ชาติหนา ไมใชเรื่องลี้ลับ
ใด ๆ เลย
มีปญหาสอดเขามาวา ถาชาติกอนมี ไฉนเราจึงจําเรื่องราวใน
ชาตินั้นไมได?
แกวา อยาวาแตเรื่องชาติกอนเลย เหตุการณในชาตินี้วนั นี้เราก็
จําไมไดเสียแลว การจําไมไดไมใชเหตุผลที่จะปฎิเสธวาเรื่องราวไมเคยมี
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ธรรมชาติของจิตเหมือนบอน้ําลึก ประสบการณทุกชนิดที่ผานมาเหมือน
วัตถุที่ถูกโยนลงไปเก็บไวในกนบอนัน้ ทับถมทวีตรีคูณ ของใหมบัง
ของเกา ของไกลบังของไกล มิหนําน้ําในบอยังเปนโคลน กลาวคือมี
อุปกิเลสทั้งหลาย ดังนั้นการที่จะดูถูกวัตถุในกนบอ ยอมมองไมเห็น นั่น
ก็คือระลึกชาติเกาไมได ยกเวนในกรณีพิเศษคือ
ก. บุคลใดสามารถชําระอุปกิเลสใหหมดจด ยอมละลึกชาติ
กอน ๆ ของตนได นับดวยรอย นับพันชาติขึ้นไป เพราะน้ําใส
ข. บุคคลใด แมมีอุปกิเลสอยู แตจังหวะการเกิดในภพใหม
ซึ่งเปนภพเดียวกันกับที่เขาตายมาแลวรวดเร็วมาก ความประทับใจใน
ภพที่แลว จึงอาจติดตามมาถึงภพใหมได เหมือนคนที่รบั ราชการทหาร
แตงยูนฟิ อรมอยูเสมอ แมลาออกจากราชการแลวบางครั้งความรูสึก
เหมือนคนอยูในเครื่องแบบ เชนพบผูบังคับบัญชาก็รีบทําวันทยมาหัตถ
อาการเชนนี้เปนความเคยชิน ผูที่ละลึกชาติแบบนี้เลา ทางศาสนาเรียก
วา ชาติอนุสรณญาณ ไมถือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เพราะ
ระลึกชาติไดอยางมากเพียงชาติสองชาติเทานั้น
๓. หลักพิสูจนจากพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลเชนพี่นอง
ทองเดียวกัน ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน รับการศึกษาอบรมมาเทากัน แต
คนหนึ่งมีสันดานเปนมหาโจร คนหนึ่งกลับเปนตํารวจมาจับโจรนั้น อะไร
เปนเหตุใหพนี่ อ งสองคนนี้แตกตางกัน ทางชีวิทยาพยายามพิสูจนวา
เพราะกรมมพันธิ์ของบรรพบุรุษ เลือดชั่วของบรรพรุษคนใดคนหนึ่ง
และเลือดดีของบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่ง ทําใหพนี่ องสองคนนี้แตกตาง
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กัน แตครั้นถามตอไปวา อะไรเลาเปนเหตุใหเลือดชัว่ เขาตัวพี่ เลือดดี
เขาตัวนอง ทางวิทยาศาสตรก็อับจน ตอบอยางเอาขางเขาถูกวา บังเอิญ
ซึ่งความจริงแลว บังเอิญไมมีในโลก เนื่องจากเราไมเขาใจเหตุผล จึง
ซัดใหวา บังเอิญ
๔. นักวิทยาศาสตรในปจจุบันนี้ ก็ยอมรับอยูวา ทางคนควา
ในทางวิทยาศาสตรยังมิไดถึงจุดจบโดยสมบูรณเลย ขอคนควาไหมหัก
ลางขอคนควาเกา ๆ อยูเสมอ ๆ เชนแตกอนเชื่อกันวา ปรมาณูเปนจุด
สุดทายของสสาร หรือเชื่อกันวาธาตุแทมใี นโลก แตเมื่อไอสไตนคิด
สูตรสัมพัทธภาพขึ้น ก็ปรากฎวาสสารหรือปรมาณู หรือธาตุแท เปน
ของไมมอยูจริง แตเกิดจากพลังงาน เพราะฉะนั้น นักวิทยาศาสตรจึง
สรางไฮโดรเจนบอมบได แตเมื่อตั้งปญหาถามนักวิทยาศาสตรวา พลัง
งานนั้นมาจากไหน ? นักวิยาศาสตรก็อับจน บางทีก็ตอบอยางขอไปที
วา มาจากไหน ? โนแวร เพราะเหตุผลขอเดียวคือ การคนควา
ทางวิทยาศาสตรยังไมถึงจุดจบสมบูรณ มีแตนักวิทยาศาสตรเทียมเทานั้น
ที่ดวนปฎิเสธวา ปรภพไมมี เพราะเหตุผลขอเดียวคือ การคนควา
ทางวิทยาศาสตรยังไมถึงจุดจบสมบูรณ มีแตนักวิทยาศาสตรเทียมเทานั้น
ที่ดวนปฎิเสธ อยาวาแตนามธรรมซึ่งเปนสิ่งละเอียดเหนือผัสสะทาง
อายตนะ ๕ แมแตสิ่งซึ่งเปนรูปธรรมอันอยูในวิสัยที่อายตนะ ๕
จะพึงสัมผัสได เราก็ไมสามารถสัมผัสไดทุกสิ่งไปหมด ทั้งนี้เพราะ
อินทรียของเรามีขอบเขตในการรับสัมผัส ยกตัวอยางเชน แสงชนิด
หนึ่งซึ่งทางวิทยาศาสตรเรียกวา แสงอุลตราไวโอเล็ต แสงชนิดนี้เรา
มองไมเห็นทั้งที่ มันมีอยู จักษุสัมผัสของคนในเวลากลางคืนสูแมวไม
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ได ฆานสัมผัสและโสดสัมผัสของคนสูสุนัขไมได สิ่งที่สุนัขไดยนิ ใน
ระยะไกลหลายสิบเสนแตมนุษยไมไดยิน สิ่งที่แมวมองเห็นในความมืด
แตมนุษยไมเห็น เมื่อเปนเชนนี้ การปฎิเสธวาปรภพไมมี เพราะเรา
ไมรูไมเห็น จึงหาชอบธรรมไม.
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บทที่ ๑
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ตอนที่ ๑
มหาอํานาจครั้งพุทธกาล
ราชอาณาจักรในครั้งพุทธกาลมีมหาอํานาจอยู ๔ แหงคือ
๑. มคธ ซึ่งมีราชคฤหเปนราชธานี มีกษัตริยทรงพระนามวา
พระเจาพิมพิสาร
๒. โกศล ซึ่งมีสาวัตถีเปนราชธานี มีกษัตริยทรงพระนามวา
พระเจาเปเสนทิ หรือ ประเสนชิต
๓. วังสะ มีราชธานีชื่อ โกสัมพี มีกษัตริยทรงพระนามวา
พระเจาอุเทน หรือ พระเจาอุทยัน
๔. อวันตี มีราชธานีชื่อ อุชเชนี มีกษัตริยทรงพระนามวา
พระเจาจัณฑปชโชติ
อาณาจักรทั้ง ๔ มีสวนเกี่ยวดองกันในทางเครือญาติ พระเจาพิมพิศารแหงมคธไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงเวเทพิราชธิดาของพรระเจา
มหาโกศล ในการอภิเษกนี้ พระเจาพิมพิศารไดดินแดนผนึกเขามาอยาง
ฟรี ๆ คือพระเจามหาโกศลไดยกกาสิกครามซึ่งมีเมืองพาราณสีตั้งอยูให
เปนของขวัญแกราชธิดา พระเจาพิมพิสารเลื่อมใสในศาสนานิครนถ
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ภายหลังเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และจบชีวิตดวยการกระทํา
ของพระโอรสซึ่งประสูติจากพระนางเจาเวเทหิ ถูกจับผาใจกลางพระบาท
เอาเกลือทา แลวอยางบนถานเพลิงไมตะเคียน ทนพิษบาดแผลไมได
ก็สิ้นพระชนม ขาวกษัตริยมคธสวรรคต เปนเหตุใหบานเมืองมี
สถานการณตงึ เครียดขึ้น พระเจาปเสนทิโกศลโดยฐานะเปนพระเจาลุงของ
พระเจาอชาตศัตรูกษัตริยใ หมผูทําปตุฆาต ไดเรียกรองเอากาสิคามคืน
สวนพระเจาจัณฑปชโชติแหงอวันตีเลา ก็ไดตระเตรียมกองทัพเพื่อจะมา
แกแคนแทนพระสหายที่ถูกปลงพระชนม ทําใหนครพะวาพะวังสองดาน
แตวแี่ ววการศึกดานอวันตีไมปรากฏเปนความจริง มคธจึงทําสงครามชิง
กาสิกคามกับโกศลถึง ๔ ครั้ง ๓ ครั้งแรกพระเจาลุงเปนผูแ พหลาน แต
ครั้งสุดทายพระเจาอชาตศัตรูถูกจับพระเจาปเสนทิโกศลเห็นเปนพระราช
นัดดาจึงไมประหาร เพียงแตกักบริเวณใหอยูเปนเชลย ในที่สุดเรื่องก็ลงเอย
อยางสวยงาม คือ พระเจาอชาตศัตรูขออภิเษกกับเจาหญิงวชิรีราชธิดา
ของพระเจาปเสนทิโกศลผูเปนพระเจาลุง เลยไดกาสิกคามไปเปนของขวัญอีก
สวนทางแควนวังสะ ทาวอุทยันหรืออุเทน เปนผูใชชีวิตโลดโผน
ในทางอิสตรี จึงไมสูจะใกลชิดกับพระศาสนานัก แตในสุดทาย
พระองคกลับเลื่อมใสในพระอานนทเถรเจา เพราะประจักษในความ
เก็บหอมรอบริบของพระอานนทเชนเดียวกับพระเจาจัณฑปชโชติ ซึ่งได
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดวยการชักจูงของพระมหากัจจายนะ สวน
พวกเจาลิจฉวีหรือเจามัลละ ปรากฏวานับถือศาสนาพุทธ และศาสนาเชน
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๕๐
เหตุการณในพุทธศตวรรษที่ ๑
เมื่อพระพุทธศาสดาปรินิพพานแลว สังฆมณฑลมีพระมหาสาวกที่มี
ชีวิตอยูห ลายรูป อาทิ
๑. พระมหากัสสปะ
๒. พระอนุรทุ ธะ
๓. พระอุปวานะ
๔. พระจุนทกะ
๔. พระควัมปติ
๖. พระกุมารกัสสปะ
๗. พระอานนท
๘. พระมหากัจจายนะ
๙. พระอุเทนะ
๑๐. พระปณโฑสะ
๑๑. พระคุณโฑปธานียะ
พระอนุรุทธกับพระอานนท ไดเปนผูใหญฝายสงฆจัดการเรื่อง
พระพุทธสรีระรวมกับมัลลกษัตริย สวนพระมหากัสสปะภายหลังไดนาํ
สงฆฝายหนึ่งทําสังคายนา สําหรับพระมหากัจจายนะนัน้ ภายหลังพุทธปรินิพพานแลวไดโปรดพระเจากรุงมถุรา กษัตริยองคนั้นเลือ่ มใส ประ
กาศถึงพระมหากัจจายนะขอใหเปนทีพ่ ึ่ง พระเถระไดหามวา มหาราช
อยาถือเราเปนที่พึ่งเลย จงถือพระพุทธเจาองคนั้นเปนที่พงึ่ เถิด
พระเจากรุงมถราตรัสถามวา พระพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จอยู ณ ที่ไหน
ตอบวา มหาราช บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นดับขันธปรินิพพาน
แลว เปนการบงชัดวา ทานมีชีวิตอยูห ลังพุทธกาล สวนพระอุเทนะนัน้
หลังพุทธปรินิพพานแลว ทานไดไปแสดงธรรมโปรดพราหมณชื่อ
โฆฏมุข ณเขปยัมพวันเมืองพาราณสี จนพราหมณนนั้ เลื่อมใสสรางศาลา
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๕๑
โรงทานอุทิศถวายสงฆจาตุทศิ ใหชื่อวาศาลาโฆฏมุขี พระกุมารกัสสปะะ
ไปโปรดพระยาปายาสิ กลับทิฏฐิของทาวเธอจากอุจเฉททิฏฐิเปนสัมมาทิฏฐิ สําหรับพระควัมปตินนั้ ไมปรากฏหลักฐานในฝายบาลี แตไปมี
ปรากฏในสันสกฤตวา ทานไปอยูบนสวรรคเสียนาน เมือ่ พระมหากัสสปะ
จะทําสังคายนา ใหพระไปตามทานมา พระควัมปติไมลงมา กลับอธิษฐาน
ปลงอายุสังขารเสีย สวนพระปณโฑละกับพระคุณโฑปธานียะนั้นไม
ปรากฏหลักฐานในฝายบาลี แตมีกลาวไวในปกรณฝายจีนวา พระมหากัสสปะไดเปนผูนําคณะสวนหนึ่ง ทําปฐมสังคายนา และทานเองไดรับ
เลือกใหเปนประมุข จํานวนพระสงฆที่เขาประชุม ๕๐๐ รูปลวนเปนพระอรหันต ไดอภิญญาปฏิสัมภิทาญาณทั้งนั้น
มติเกี่ยวกับสิกขาบทของที่ประชุมสงฆปฐมสังคายนา
ในการประชุมครั้งนั้น พระอานนทเถรเจา ไดกลาวถึงพุทธานุญาตที่ใหสงฆถอนสิกขาบทเล็กนอยไดถาตองการ ที่ประชุมจึงถาม
พระอานนทวา ทานอานนท ทานไดถามพระผูมีพระภาคหรือวาสิกขาบท
เล็กนอยไดแกอะไร พระอานนทปฏิเสธ ครั้งนั้นที่ประชุมมีความเห็นไป
ตางๆ บางทานเสนอวา เวนปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓ เสีย ที่เหลือ
เปนสิกขาบทเล็กนอย พระมหากัสสปะจึงกลาวตัดบทวา ดูกรอาวุโส
ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบททั้งหลายของพวกเรา ที่เกี่ยวกับคฤหัสถ
ก็มีอยู แมพวกคฤหัสถก็ยอมรูวา มิควรแกทานทั้งหลายผูเปนศากยบุตร
นี้ไมควรแกทานทั้งหลายดังนี้ ถาพวกเขาจักถอนสิกขาบทเล็กนอยไซร
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๕๒
ก็จะมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทเพื่อสาวกของพระองค
ชั่วกาลแหงควันไฟเทานัน้ ก็ถาความพรอมเพรียงของสงฆถึงที่แลว
สงฆไมพึงบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิไดทรงบัญญัติไว ไมพงึ ตัดทอนสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไวแลว นี้เปนญัตติ ทานผูใดเห็นไมสมควร ทานผูนั้นพึง
คาน ทานผูใดเห็นสมควร ทานผูนั้นพึงนิ่ง เมื่อสิ้นกระแสประกาศของ
พระมหากัสสปะ ที่ประชุมรับรองเปนเอกฉันท คณะสงฆคณะนีจ้ ึงไดชื่อ
วา "คณะเถรวาท" บาง "เถรวาที" บาง "สถวีรวาท" หรือ "กัสสปวงศ"
บาง เพราะคารพมติของพระเถระซึ่งตกลงกันไวในปฐมสังคายนา
การปรับอาบัติพระอานนท
ที่ประชุมไดลงมติปรับอาบัติทุกกฎแกพระอานนทเปนขอๆ ดังนี้
๑. ขอที่ไมทูลถามวาสิกขาบทเล็กนอยไดแกอะไร ?
๒. ขอที่เหยียบผาวัสสิกสาฎกของพระผูมีพระภาค เปนการไม
เคารพ
๓. ปลอยใหสตรีถวายบังคมพระพุทธสรีระกอน และพวกนาง
รองไหจนน้ําตาเปอ นพุทธสรีระ
๔. ไมทลู วิงวอนใหพระศาสดาดํารงอยูตลอดกัปปเมื่อพระพุทธองคทํานิมิตโอภาส
๕. ขวนขวายใหสตรีบวชในธรรมวินยั
พระอานนทไดกลาวแถลงแกการกระทําของทานทั้ง ๕ ขอวา
๑. เพราะไมสํานึกถึง
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๕๓
๒. ทานมิไดมีเจตนา ที่เหยียบเพราะพลาดพลั้ง มิใชไมคารวะ
หรือลบหลู
๓. เพราะเห็นวาสตรีเหลานั้น ไมควรอยูในเวลาวิกาล จึงให
ถวายบังคมกอน
๔. เพราะถูกมารดลจิต จึงมิไดทูลอาราธนา
๕. เพราะเห็นวา พระนางปชาบดีโคตมี เปนผูมีพระคุณของ
พระพุทธเจา
แตพระอานนทเปนนักประชาธิปไตย เมื่อที่ประชุมลงมติปรับ
อาบัติ ทานก็มไิ ดขัดขืน ทานกลาววา ขาพเจาไมเห็นอาบัตินั้น แต
เพราะเชื่อทานทั้งหลายอยู ขาพเจาขอแสดงอาบัตินั้น ณ บัดนี้
พระปุราณะดานประชุม
เมื่อพระมหากัสสปะเรียกประชุมสงฆทําปฐมสังคายนานัน้ เปน
การประชุมเฉพาะพระสงฆหมูหนึ่ง ยังมีสงฆสวนใหญมไิ ดรูเห็นดวย
จึงปรากฏวา พระเถระรูปหนึง่ ชื่อปุราณะไดแยกคณะไปทําสังคายนาอีก
ตางหาก
พระปุราณะเปนใคร ? มาแตไหน ? ในบาลีประเทศมิไดกลาว
ไวเลย ในจุลวรรคแหงวินยั ปฎก กลาวแตเพียงวา ทานผูน ี้เปนคณาจารย
ผูใหญผูหนึ่งในครั้งนั้น เมื่อเขาทําปฐมสังคายนาเสร็จลว ทานผูนี้พา
เอาบริวาร ๕๐๐ รูป จาริกมาแตทักขิณาคีรชี นบท มาพักอยู ณ เวฬุวนาราม พระมหากัสสปะไดเขาไปบอกใหทราบวา บัดนี้สงฆไดทํา
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สังคายนาเรียบรอยแลว พระปุราณะตอบวา พวกทานทําของทานก็ดี
แลว แตสําหรับตัวของผมไดรูไดฟงจากพระผูมีพระภาคอยางไร แลจัก
ปฏิบัติตามอยางนั้นเทียว แปลวา พระปุราณะไมรับรองมติปฐมสังคายนา
ความปรากฏในวินยั ปฎกของฝายสันสกฤตวา พระปุราณะเห็นขัดแยง
เกี่ยวกับสิกขาบทบางขอกับพระมหากัสสปะ คือสิกขาบทที่วาดวยเรื่อง
อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ สรุปแลวเปนเรื่องเกีย่ วกับการขบ
ฉันและอาหาร บางขอภิกษุลว งแลวตองปาจิตตียบาง ทุกกฎบาง
พระปุราณะแยงพระมหากัสสปะวา สิกขาบทเหลานี้ พระผูมีพระภาคมี
พุทธานุญาตใหทําไดในกาลขาวแพงที่เมืองเวสาลีแลว ฉะนั้นภิกษุใด
ลวง ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ แตพระมหากัสสปะคานวา เมือ่ พนทุพพลภิกขภัย
พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกพระอานนทมาถามวา ภิกษุทั้งหลาย ยังหุง
ตมภายในกุฏิ เก็บอาหารไวฉันภายในกุฏิ ฯลฯ อยูอีกหรือหนอ ?
พระอานนททลู วา ยังทํากันอยู จึงตรัสเรียกประชุมสงฆตั้งพุทธบัญญัติ
ขึ้นใหม หามมิใหทํา พระปุราณะก็ไมยอมฟง พระปุราณะจึงพาบริวาร
ออกไปตั้งกองสังคายนาใหม
เหตุการณครั้งนี้แสดงวา สังฆมณฑลหลังพุทธปรินิพพานแลว
ใหมๆ ไดเกิดแตกแยกกันขึน้ เพราะเหตุแหงทิฏฐิสามัญญตา และ
สีลสามัญญตาวิบัติ ไมใชมาแตกเมื่อทุตยิ สังคายนา ขอสําคัญเพราะเกิด
จากการตีความพุทธบัญญัติหรือพุทธพจนในบรรดาคณาจารยผูใหญแตก
ตางกัน สัทธิวหิ าริกอันเตวาสิกของคณาจารยรูปใด ก็ยอมพลอยอนุโลม
ถือตามมติของคณาจารยรูปนัน้ เปนเหตุใหมีหมูคณะแตกแยกออกไป
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แตเมื่อสรุปแลวมี ๒ พวก คือ พวกที่ตองการรักษาจารีตธรรมวินัย
ดั้งเดิมเอาไวใหมากที่สุด และพวกที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงอนุโลม
ตามกาละเทศะสมัยนิยม พวกหลังนี้เปนตนเคาของมหายาน
วินิจฉัยเรื่องภาษาบาลี
ภาษาบาลีซึ่งพุทธศาสนานิกายเถรวาท ใชรองรับพุทธพจนอยู
นั้น มติของนักปราชญทั้งตะวันตก ตะวันออก เห็นขัดแยงกันไปหมด
บางวา เปนภาษาชาวโกศลพูด เพราะพระผูม ีพระภาคเปนชาวแควน
โกศล ในธรรมเจติยสูตร พระเจาปเสนทิกราบทูลพระศาสดาวา พระ
ผูมีพระภาคเปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล เพราะฉะนัน้
พระองคจะตองใชภาษาชาติภูมิของพระองค ในการประกาศพระศาสนา
๑. แตบางทานก็เห็นวา บาลีเปนภาษาอวันตีโบราณ เพราะพระมหินทร
เปนชาวเวทิสาคีรีในอวันตี นําเอาภาษานี้ไปลังกา ๒. บางมติก็วา เปน
ภาษาอินเดียภาคใต ๓. แตมติสวนใหญยืนยันวา เปนภาษามคธโบราณที่
เรียกวา "มาคธี" จัดอยูใ นสกุลภาษาปรากฤต เมื่อสรุปมติตางๆ เหลานี้
เราไดสาระทีน่ าเชื่ออยูขอหนึ่งคือ ภาษาบาลีในพระไตรปฎกนั้นเปน
ภาษามคธอยางแนแท คําวา "บาลี" นอกจากจะหมายถึงภาษาอันมี
ระเบียบแบบแผน คํานี้ยังเลือนมาจากคําวา "ปาฏลี" ซึ่งหมายถึงเมือง
ปาฏลีบุตรนั่นเอง เพราะฉะนัน้ ภาษาบาลีก็คอื ภาษาปาฏลีบุตร อัน
เปนเมืองหลวงของแควนมคธตอจากกรุงราชคฤห แตเหตุไร ? ภาษา
บาลีจึงสูญไปจากอินเดีย นัน่ ก็เพราะเมื่อแควนมคธเสื่อมอํานาจลง ภาษา
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อื่นไดไหลเขามาแทนที่ ภาษาดั้งเดิมคอยๆ สลายตัวเอง โดยราษฎร
หันไปนิยมพูดภาษาผูมาปกครอง ความจริงพระศาสดามิไดผูกขาดภาษา
ใดภาษาหนึ่งในการแสดงธรรม พระองคเองตรัสภาษาทองถิ่นตางๆ
ของอินเดียได ทรงแสดงธรรมดวยหลายภาษา ทรงอนุญาตใหเรียน
พุทธพจนดว ยภาษาทองถิ่นได ครั้งหนึ่งมีภกิ ษุพี่นองสกุลพราหมณ ทูล
ขอพุทธานุญาต ยกพุทธพจนขึ้นสูภาษาเดียวเชนกับภาษาในพระเวท
ทรงติเตียน แตเหตุไฉนปฐมสังคายนาจึงใชแตภาษาบาลีภาษาเดียวขึ้น
สูสังคีติเลา เหตุผลมีดังนี้คือ
๑) การประชุมสังคายนา ตองการความสามัคคี ความเปน
ระเบียบ ถาปลอยใหผูประชุม ตางรูปตางใชภาษาทองถิน่ ของตนๆ
ที่ประชุมก็ไมเปนอันประชุม ไมเปนระเบียบ
๒) ภาษาบาลี เปนภาษาชาวมคธ การประชุมก็ทํากันในมคธ
ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ตองเลือกภาษานี้
๓) พระอรหันต ผูเขาประชุม เขาใจวาสวนใหญเปนชาวมคธ
หรือชาวเมืองอื่นที่ขึ้นอยูกับมคธ
๔) มคธในครั้งนั้น เปนมหาอํานาจชัน้ หนึ่งในอินเดีย มีเมือง
ขึ้น เชน โกศล วัชชี กาสี จัมปา ภาษามคธจึงเปนภาษาทีม่ ีอิทธิพล
อยางไรก็ตามคณะสงฆอื่นๆ ที่ใชภาษาทองถิ่นไมใชมคธรองรับ
พุทธพจนมีมากกวามาก
วินิจฉัยเรื่องพระไตรปฎก
คําวา "ไตรปฎก" ในปฐมสังคายนาไมมี ใชแตคําวา "ธรรม
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และวินัย" เทานั้น พุทธพจนมาจัดเปนพระไตรปฎก เขาใจวาเกิดหลัง
ทุติยสังคายนาแลว แตในครัง้ พุทธกาล ก็มีการแบงหนาทีข่ องภิกษุใน
การทรงจําพระธรรมวินัย คือแบงเปนพวก วินัยธร มาติกาธร สวน
พวกทีแ่ สดงธรรมคลองก็เรียกวา "ธรรมกถึก" การแบงปาพจนของ
พระศาสดาออกเปนองค ๙ เปนของเกามาก กอนกําเนิดพระไตรปฎก
การจัดหมวดหมูในพระธรรมวินัย ไดมีการจัดขึ้นแลวในครั้งพุทธกาล
ยกตัวอยาง เชน พระโสณะชาวอวันตี ไดสาธยายอัฏฐกวัคคิกปารายนวรรค ใหพระผูมีพระภาคสดับ และพระองคตรัสอนุโมทนาวา เธอ
เปนผูมีสุมเสียง และความทรงจําดี พระสารีบุตรก็เคยจัดหมวดหมูของ
พระธรรมตามจํานวนของหมวดธรรมแตละหมวด ดังปรากฏในบาลีสังคีติสูตร เพราะฉะนั้น แมปาพจนของพระศาสดาจะมีจํานวนมาก แตพระ
สาวกก็แบงหนาที่ชวยกันจําทรงเอาไว จึงปรากฏคณะภิกษุที่เปนฝาย
ทีฆภาณกะ มัชฌิมภาณกะ สังยุตตภาณกะเปนตน ในครั้งพุทธกาลเขา
ใจวา การจารึกพุทธวจนะเปนตัวอักษรคงจะมีขึ้นแลว แตไมแพรหลาย
เพราะตัวอักษรชาวอินเดียรูจ ักใชกอนพุทธกาล ในพระวินัยหามไมให
ภิกษุเลนอักขระทายกัน ในชาดกกลาวถึงการสงสาสนระหวางเมือง
แสดงวาชาวอินเดียมีอกั ขระใชกันแลวในครั้งนั้นแตเนื่องดวยเปนธรรมเนียมนิยมในทางศาสนา ไมชอบจารึกคําสอนเปนลายลักษณ เพราะถือ
กันวาจะทําลายความศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น ธรรมเนียมมุขปาฐะจึงแพร
หลายทั้งพราหมณและพุทธฯ ในครั้งปฐมสังคายนานั้น ไมปรากฏวามี
อภิธรรม ไมปรากฏสังคีติการกรปใด ที่ทําหนาที่วิสัชนาพระอภิธรรม
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แตคําวา "อภิธาน" นี้ ไมใชเปนคําใหม มีพทุ ธพจนในบาลี
ประเทศเปนอันมาก ตรัสคูกนั วา "อภิธมฺเม อภิวินเย" ในบาลี
กินติสูตร คัมภีรอรรถกถาไขศัพท "อภิธมฺเม" วา ไดแกโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการ ในบาลีโคสิงคสาลสูตร ที่ประชุมของพระมหาสาวกตาง
รูปตางแสดงทัศนะในคุณรูปของภิกษุผูจกั อยูในปาโคสิงคสาลวัน พระ
โมคคัลลานะแสดงความเห็นวา ภิกษุรูปใดเปนผูคลองในอภิธรรมกถา
จึงมีคุณรูปเหมาะสมที่จะอยูใ นปานี้ ในวินยั ปฎกกลาวถึงพระทัพพมัลลบุตร ผูจัดเสนาสนะแกอาคันตุกภิกษุ ภิกษุเหลาใดเปนผูคลองในอภิธรรม
ทานก็จัดใหไปรวมพักดวยกันเปนหมวดหมู ดวยหมายใจวา เธอจักได
สนทนาอภิธรรมกะกันและกัน ในภิกขุนีวนิ ัย มีพระบัญญัติหามมิให
ภิกษุณีผูขอโอกาสถามปญหาในเรื่องวินัย แตแลวกลับไปถามเรื่อง
อภิธรรมหรือเรื่องพระสูตร อาคตสถานเหลานี้ทําใหเกิดปญหาวา ใน
ครั้งพุทธกาลมีอภิธรรมปฎกแลวหรือยัง ? อันที่จริงอภิธรรมปฎก ๗
คัมภีรนั้น เกิดหลังปฐมสังคายนา แตสาระในอภิธรรมปฎกสืบมาแต
ครั้งพุทธกาล กลาวคือ "อภิธมฺเม" ในครั้งพุทธกาล ไดแกคําขยาย
ความพุทธวจนะที่เปนฝายธรรมลวนๆ ไมเกี่ยวกับเหตุการณหรือเรื่อง
ราวเชนกับพระสูตร พระศาสดาเปนผูทรงใหกําเนิดอภิธรรม พระ
สารีบุตร พระมหากัจจายนะเปนอาทิ เปนผูขยายความตอมา ยกตัวอยาง
เชน ในเวลาเย็นๆ เมื่อพระสาวกนั่งประชุมกัน ยอมมีการอภิปรายใน
พระพุทโธวาทซึ่งไดรับมาในวันหนึ่งๆ ขอความที่อภิปรายกันนัน้ เมื่อ
รวมกันเขาก็คอื อภิธรรมปฎก สวนอภิวนิ ัย คือคําขยายความพุทธบัญญัติ
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พึงเห็นคัมภีรบ ริวารเปนตัวอยาง เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปแลวอภิธรรมปฎก
ไดแกคาขยายความพุทธพจน เปนผลงานของบรรดาพระสาวก มีพระ
สารีบุตรเปนตน และมีการขยายเพิ่มเติมกันมาเรื่อยๆ จนถึงสมัยตติยสังคายนา ในปภธรรมปฎก ทําใหเราสามารถเขาใจทัศนะอยางสําคัญ
ของคณะสงฆที่เปนเจาของแตละฝาย นับวาเปนปฎกที่สําคัญมาก
การเมืองในแควนมคธ
แควนมคธ ไดเปนเวทีสําคัญของพระพุทธศาสนาและประวัติ
ศาสตรอินเดียตลอดระยะเวลา ๑๕๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพาน อิทธิพล
ของแควนมคธ ไดครอบงําอาณาจักรในลุม แมน้ําคงคายมุนา พระเจา
อชาตศัตรูทรงยายจากนครราชคฤห ไปอยูเมืองปาฏลีบุตร เมืองนี้แต
เดิมเปนเพียงตําบลทาขามแหงหนึ่ง ซึ่งขามแมน้ําไปแลวก็เปนแควน
วัชชี ในปสุดทายแหงพระชนมชีพของพระศาสดา พระเจาอชาตศัตรู
สงวัสสการพราหมณและสุนธิ ะอํามาตย มาสรางเปนเมืองใหญแข็งแรง
ขึ้น เพื่อใหเปนจุดยุทธศาสตรสําหรับขยายอํานาจเขาไปในแควนวัชชี
ตอมาพระเจาอชาตศัตรู ถูกพระโอรสอุทัยภัทรปลงพระชนม พระเจา
อุทัยภัทรเปนผูสรางเมืองกุสุปุระหรือบุปผาบุรี บนฝงแมน้ําคงคา หาง
จากปาฏลีบุตร ๒-๓ ไมล พระอุบาลีเถรเจาไดดับขันธปรินิพพาน
ในรัชสมัยแหงกษัตริยองคนี้ พระเจาอุทยั ภัทร ถูกพระโอรสนามวา
อนุรุทธะ ฆา อนุรุทธะ ถูกโอรสนามวา มุณฑกะ ฆา มุณฑกะถูกโอรส
นามวา นาคทาสกะ ฆา ประชาชนทนเห็นวงศปตุฆาตนีไ้ มได จึงจับ
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นาคทาสกะปลงพระชนมเสีย แลวยกอํานาจใหแกเสนาบดีผูหนึ่งชื่อ สุสนาคขึ้นเปนพระราชา พระเจาสุสูนาค มีเชื้อสายกษัตริยลจิ ฉวี มีมารดา
เปนหญิงงามเมือง ทรงยายนครไปเมืองไพสาลี อยูในราชสมบัติ ๑๘ ป
โอรสชื่อวา กาฬาโศก ขึ้นครองราชย กลับยายราชธานีมาที่ปาฏลีบุตร
แลวเหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในยุคนี้ คือ การแตก
นิกาย และทุตยิ สังคายนา
ทุติยสังคายนาและพระภิกษุมหาเทพ
ในปกรณฝายบาลี เมื่อกลาวถึงสาเหตุแหงทุตยิ สังคายนามุงหนัก
ไปในเรื่องวินยั โดยชี้ความลดหยอนสิกขาบทของพวกภิกษุวัชชีบุตร
เปนใหญ ปรากฏอยูในสัตตสติกขันธกะแหงพระวินยั ปฎกจุวรรค วา
เมื่อพุทธปรินิพพานลวงแลวได ๑๐๐ ป ภิกษุวัชชีบตุ ร ชาวเมืองวัชชี
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ดังนี้ คือ
๑. สิงฺคิโลณกปฺโป : เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ทุวงฺคุลกปฺโป : ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร
๓. คามนฺตรกปฺโป : ฉันอาหารเปนอนติริตตะ (คือฉันในที่
นิมนตจนบอกพอ ไมรับเพิ่มเติมแลว คิดจะเขาบานฉัน
อาหารที่ไมเปนเดนอีกได) ควร
๔. อาวาสกปฺโป : อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควร
๕. อนุมตฺติกปฺโป : เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกัน
ทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึงบอกขออนุมัติภายหลัง ควร
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๖. อาจิณฺณกปฺโป : การประพฤติตนอยางที่อุปชฌายและ
อาจารยประพฤติมาแลว ควร
๗. อมถิตกปฺโป : ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม
ควร
๘. กปฺเปติ ชโลคึ ปาตุ : ดื่มสุราออน ควร
๙. กปฺปติ อทสก นิสีทน : ใชผานิสีทนะ ไมมีชาย ควร
๑๐. กปฺปติ ชาตรูปรชต : รับรองและเงิน ควร
ในการกระทําทุติยสังคายนาครั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดมีมติวินิจฉัยวา
ทั้งหมดไมควร ขอ ๑ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะทําการสั่งสม
ขอ ๒ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะเปนการฉันอาหารในเวลาวิกาล
ขอ ๓ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตตีย เพราะฉันแลวฉันอีก ขอ 4 และ ๕
ไมควร ตองอาบัติทุกกฎ เพราะละเมิดวินยั บัญญัติ ขอ ๖ บางอยางควร
บางอยางไมควร ขอ ๗ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะนมยังไม
แปรเปนเภสัช ขอ ๘ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะดื่มสุราเมรัย
ขอ ๙ และ ๑๐ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะละเมิดวินัยที่หามไว
แตในปกรณสันสกฤต กลับชี้ไปถึงเรื่องวิบัติแหงทิฏฐิ
สามัญญตาแหงคณะสงฆเปนใหญ ซึ่งความจริงเหตุการณทั้งสองเรื่อง
ไดเกิดขึ้นพรอมกัน ในเวลานั้นแควนมคธอยูภายใตปกครองของ
กษัตริยราชวงศนันทะ แตในฝายบาลีอางวาเปนวงศสุสูนาค บุคคลสําคัญ
ผูมีบทบาทมาก คือ ภิกษุมหาเทพ ทานผูนี้เปนชาวเมืองมถุราในแควน
อวันตี เกิดในวรรณะเวสส บิดาเปนพอคาขายเครื่องหอมในเมืองนัน้ ตอ
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มาไดเดินทางมาอุปสมบทที่กุกกุฏาราม เมืองปาฏลีบุตร ในแควนมคธ
เรียนรูพระไตรปฎกแตกฉาน วันหนึ่งเปนวันอุโบสถ ตกเปนหนาที่ของ
พระมหาเทพจะเปนผูสวดปาฏิโมกข แตทานผูนี้ไดเสนอทัศนะ ๕ ประการตอที่ประชุมสงฆ มีขอความดังนี้ คือ :๑. พระอรหันต อาจถูกมารยั่วยวนในความฝนได
๒. พระอรหันต ยังมีอญ
ั ญาณได
๓. พระอรหันต ยังมีกงั ขาได
๔. พระอรหันต จะรูตนวาไดมรรคผลตองอาศัยผูอื่นมาพยากรณให
๕. มรรคผลจะเกิดขึ้น ตองอาศัยคําเปลงวา "ทุกขหนอๆ"
พระมหาเทพเมื่อเสนอทัศนะ ๕ ประการขึ้นในที่ประชุม มีพระ
เถระที่ไมเห็นพองดวย ที่ประชุมจึงไมอาจทําสังฆกรรมได เกิดแบงเปน
๒ พวก ทุมเถียงเรื่องทิฏฐิ ๕ ขอนี้ ครั้งนั้นพระเจากาฬาโศกกษัตริยแหง
ปาฏลีบุตร ตองเสด็จมาหาม พระมหาเทพจึงเสนอใหใชวธิ ีเยภุยยสิกา
อธิกรณสมถะ ผลก็คือพวกมหาเทพชนะ ฝายพวกพระเถระไมยอมอยูในใจ
กุกกุฏาราม คณะสงฆจึงแตกเปนสองนิกาย คือ นิกาเถรวาทีพวกหนึ่ง
และนิกายมหาสังฆิกวาที ซึ่งเปนพวกมหาเทพพวกหนึ่ง เนื่องจากมีพวก
มากกวา ไดไปทําสังคายนาเรียกวา มหาสังคีติ จําเดิมแตนั้นมาก็มีอนุ
นิกายแยกออกไปจาก ๒ นิกายใหญนี้เปน ๑๘ นิกาย ในทีปวงศวา พวก
มหาสังฆิกแตกนิกาย ๕ ฝายเถระที่แตกนิกาย ๑๑ นิกาย จนถึง
พุทธศก ๔๐๐ ปเศษ มีนิกายในอินเดียอยู ๒๐ นิกายดวยกัน
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คาถาจากทีปวงศ
๑. ภิกษุลามกเหลาวัชชีบุตร ถูกพระเถระที่ทําทุติยสังคายนาขับ
ออกจากหมูแลว ไดพวกอื่นอีกรวมกันเปนฝายอธัมมวาที มีจํานวน
มากมาย
๒. ภิกษุเหลานั้นประมาณหมื่นรูปไดประชุมกันทําสังคายนาพระ
ธรรมวินัย เพราะเหตุนั้นจึงเรียกการทําสังคายนาครั้งนีว้ า มหาสังคีติกะ
๓. ภิกษุเหลามหาสังคีติกะ ไดทําความขัดแยงไวในพระศาสนานี้
ไดทําลายสังคายนาดั้งเดิมเสียแลวจัดทําสังคายนาอื่น
๔. ภิกษุเหลานั้น ไดแตงพระสูตรอื่นจากที่สังคายนาไวอีกเลาได
ตัดทอนอรรถธรรมในพระวินัย และพระสูตรทั้ง ๕ นิกาย
๕. ภิกษุเหลานั้น มิไดรธู รรมอันทรงแสดงไวโดยปริยาย ทั้ง
ธรรมอันทรงแสดงไวเปนนิปปริยาย มิไดรูทั้งอรรถที่ทานแนะไวทั้ง
อรรถที่ควรอนุมานเอา
๖. แลวไดกําหนดอรรถอยางอื่น ซึ่งทานกลาวหมายเอาอีก
อยางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้น ไดยังอรรถใหเสียไปดวยฉายาพยัญชนะมาก
หลาย
๗. ภิกษุเหลานั้น ทอดทิ้งพระสูตรบางเอกเทศ และพระวินยั
อันลึกซึ้งเสีย ไดแตงพระสูตรเทียม พระวินัยเทียมและพระสูตรอื่น
พระวินัยอื่น
๘. คัมภีรปริวารที่ยังมีอภิธรรมคางอยูก็ดี อภิธรรมทั้ง ๖ ปกรณ
ก็ดี ปฏิสัมภิทามรรคก็ดี นิเทศก็ดี ชาดกบางสวนก็ดี
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๙. เหลานี้ลวนถูกภิกษุเหลานั้นจําแนกไวตางๆ แลวแตงเปน
อยางอื่นทั้ง นาม เพศ บริขาร และอากัปปะที่สมควร
๑๐. คัมภีรนั้นๆ อันเปนดั้งเดิมก็ถูกภิกษุเหลานั้นละทิ้งเสียแลว
ไดกระทําสิ่งทีเ่ ปนอยางอื่น ภิกษุเหลามหาสังคีติกะจะไดมีวาทะแตกตาง
กันเปนตัวอยางกอน
๑๑. และโดยกระทําตามภิกษุเหลานัน้ ไดมภี ิกษุทมี่ ีวาทะแตก
ตางกันออกไปเปนจํานวนมาก ภายหลังแตนั้นมาไดเกิดแตกแยกกันขึ้น
ในวาทะนัน้ ๆ (คือมหาสังฆิกะ)
๑๒. ภิกษุทั้งหลายแตกเปน ๒ ฝาย เปนโคกุลิกวาทและเอกัพโยหาริกวาท ตอมาฝายโคกุลีกวาท แตกกันอีกเปน ๒ พวก คือ
๑๓. ภิกษุทั้งหลายแตกกันเปนพหุสตุ ติกวาท กับบัญญัติวาทและ
เจติยวาทอีกพวกหนึ่ง ไดแตกมาจากพวกมหาสังคีติกวาท
๑๔. ในระหวางเถรวาทอันบริสุทธิ์แท ไดเกิดการแตกแยก
กันอีก คือ ภิกษุทั้งหลายไดแตกกันเปน ๒ ฝาย เปนมหิสาสกวาท และ
วัชชีปุตตกวาท
๑๕. ในวัชชีปุตตกวาท ไดแตกกันออกไปอีก ๔ พวก คือ
ธัมมุคริก, ภัทรยานิก, ฉันนาคาริก, สิมิติยะ
๑๖. ในกาลตอมาฝายมหิสาสกแตกกันอีก ๒ พวกคือ สัพพัต
ถิกวาท, ธรรมคุตตวาท
๑๗. พวกสัพพัตถิกวาท ยังแตกเปนกัสสปกวาทอีกเลา และจาก
กัสสปกวาทไดเกิดสังกันติกวาทขึ้น จากสังกันติกวาทยังแตกเปนสุตตวาท
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พระพุทธศาสนาดั้งเดิม
ภาพแสดงการแตกนิกาย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒ เปนตนไปรวม ๒๐ นิกาย ถานับเถรวาทอันเปน
ของดั้งเดิมเปน ๒๐ ตามปกรณสสกฤต
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พระพุทธศาสนาดั้งเดิม
ภาพแสดงการแตกนิกายในพุทธศตวรรษที่ ๑ รวม ๑๘ นิกายตามปกรณบาลี
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อีกโดยลําดับ
๑๘. วาทะหรือนิกายทั้ง ๑๑ แตกไปจากเถรวาท ภิกษุเหลานั้น
ไดทําลายอรรถและธรรมกับสังคหะบางสวน และไดทอดทิ้งคัมภีรบาง
เอกเทศเสียดวย
๑๙. วาทะที่แตก ๑๗ ทีไ่ มแตก ๑ รวมวาทะที่ไดแตกแยกกัน
ทั้งหมดมี ๑๘ วาทะหรือนิกาย
๒๐. พระศาสนาแหงพระชินพุทธไดลวนๆ ไมหยอนและไมยิ่ง
ของฝายเถรวาท เปนสูงสุดดุจตนไทรใหญฉะนั้น
๒๑. วาทะที่เหลือเปนประดุจกาฝากที่เกิดขึ้นตนไทร ใน
ศตวรรษแรกไมมีการแตกแยกกัน ในระหวางศตวรรษ ๒ วาทะทีแ่ ตก
๑๗ ไดเกิดมีขนึ้ ในพระศาสนาแหงพระชินเจาแล
หลักธรรมบางขอของนานานิกาย
นิกายมหาสังฆิกะ
นิกายนี้เปนนิกายของพระสงฆพวกที่ไมเห็นดวยกับมติในปฐม
สังคายนา ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระธรรมวินัยตามสมควร
แตกาละเทศะ พระมหาเทพเปนเพียงคณาจารยรูปหนึ่ง ทีม่ ีความคิด
ทํานองนี้ ในคัมภีรทีปวงศ กลาววาภิกษุฝายมหาสังฆิกะ ปฏิเสธคัมภีร
อภิธรรม ชาดก ปฏิสัมภิทามรรค นิเทศ และคัมภีรปริวาร แลวได
แตงพระสูตรเทียมและพระวินัยเทียมขึ้น ทีปวงศเปนหนังสือของพวก
เถรวาทีเขียน เปนธรรมดาอยูเองที่จะยกยองฝายตรงกันขามไมได คัมภีร
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ที่ฝายมหาสังฆิกะปฏิเสธ ไมใชสุตตันตปฎกหรือวินัยปฎก แตเปน
หนังสือรุนขยายความพุทธพจน พวกมหาสังฆิกะมีปญจปฎก นอกจาก
วินัย พระสูตร และอภิธรรม ซึ่งเปนคนละฉบับอภิธรรมบาลี ยังเพิ่ม
โพธิสัตวปฎก และธารณีปฎกเขามา บางทีสองปฎกหลังนี้กระมัง ที่
ทานผูแตงทีปวงศกลาววาแตงพระสูตรเทียม พระวินยั เทียมขึ้น นิกาย
มหาสังฆิกะใชภาษาปรากฤตจารึกพระปฎก ภิกษุในนิกายนี้นุงสบงดวย
วิธีจีบชายแลวโยงขึ้นเหน็บกระเบน เหมือนชาวฮินดูในปจจุบัน เดิม
ศูนยกลางของนิกายอยูในแควนมคธ แตภายหลังสมัยพระเจาอโศกแลว
ไปเจริญอยูในแควนอันธระในอินเดียได มีประเพณีทนี่ ิยมกันมากใน
นิกายนี้คือการสรางพระเจดีย ซึ่งตกแตงใหมีวิจิตรศิลปพสิ ดารมากมาย
ในปจจุบนั เราไมมีคัมภีรของนิกายนี้ตกทอดมาถึงเลย แตคติธรรมอาจ
ทราบไดจากขอความในคัมภีรของนิกายอื่นระบุถึง เชน ในคัมภีรมัญชุศรีมูลกัลปะ และคัมภีรเภทธรรมมติจักรศาสตร และในคัมภีรมหาวิภาษาศาสตร ทัศนะของฝายมหาสังฆิกะสรุปไดดังนี้
๑. ทัศนะเกีย่ วกับพุทธลักษณะ ฝายมหาสังฆิกะถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายนั้นไมประกอบดวยกามสัญญา วิหิงสาสัญญา พระโพธิสัตว
ทั้งหลายอาจไปถือกําเนิดในอบายภูมิไดเพือ่ โปรดสัตว พระโพธิสัตว
ทั้งหลายหยั่งลงสูพระครรโภทรในรูปของพระยาชางเผือก พระโพธิสัตว
ทั้งหลายเมื่อประสูติยอมเสด็จออกทางพระปรัศเบื้องขวา
ฝายมหาสังฆิกะถือวา การที่พระโพธิสัตวไปถือกําเนิดในอบาย
๔ นั้น ไมใชไปดวยอํานาจอกุศลกรรม แตไปดวยอํานาจความกรุณาทีจ่ ะ
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โปรดสัตวในรูปนั้น ในรูปลักษณะของสัตวนั้นๆ
เกี่ยวกับลักษณะพระพุทธะ นิกายนี้ถือวา พระพุทธะทั้งหลายมี
พระชนมายุไมมีขอบเขต เปนอมตะ การทีเ่ ราเห็นพระองคแกเฒา
ประชวรและปรินิพพานนัน้ เปนเพียงธรรมิกอุบายของพระองคสําแดง
ใหเห็นเปนไป อนึ่งพระวาจาของพระองคทุกคําลวนเปนพระธรรมจักร
พระองคมีโลกุตตรภาวะทั้งรูปกายนามกาย
๒. เกีย่ วกับพระอริยบุคคล ฝายมหาสิงฆิกะถือวา พระอรหันต
ไมเสื่อมจากมรรคผล แตพระโสดาบันเสื่อมจากมรรคผลได
ทัศนะเกีย่ วกับจิตฝายมหาสังฆิกะถือวา จิตนีเ้ ปนธรรมชาติปภัสสร
กิเลสทั้งปวงเปนอาคันตุกะจรมา ถือวาอนุสัยเปนจิตวิปยุต สังโยชน
เปนจิตสัมปยุค ปญจวิญญาณมีทั้งสราคะ วิราคะ
นิกายสรวาสติ
นิกายนี้เปนสาขาแยกจากเถรวาทในศตวรรษที่ ๒ เปนนิกาย
ใหญคูแขงกับมหาสังฆิกะ ศูนยกลางของนิกายอยูใ นแควนกาษมีระ
คันธาระ และอาฟกานิสถาน พระไตรปฎกของนิกายนี้ใชภาษาสันสกฤต
เนื่องจากนิกายนี้เผยแผหนักไปในทางอภิธรรม จึงมีนามเรียกใหมวา
"อภิธรรมวาที" เรียกภิกษุในนิกายนี้วา "อภิธรรมวาทิกะ" บางครั้ง
ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งวา "นิกายเหตุวาท" อภิธรรมปฎกของนิกายนี้กับทั้ง
ปกรณพิเศษทีส่ ําคัญ แมตนฉบับสันสกฤตจะสูญหายไปแลว แตในภาค
ภาษาจีนไดแปลรักษาเอาไวหมด เพราะฉะนั้นการคนควาปรัชญาของ
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สํานักนี้ จึงตองอาศัยพระไตรปฎกจีนเปนมาตรฐาน วินยั ปฎกของนิกาย
นี้เรียกวา "มูลสรวาสติวาท" "ภิกษุวินยะ" และ "ภิกษุณีวนิ ยะ"
(แปลโดยสมณะอี้จิง ในศควรรษที่ ๑๒) สวนใหญคลายกับวินัยปฎก
ภาษาบาลี แมแตการจัดขันธกะก็คลายกันมาก คือประกอบดวย
มหาวรรค เภสัชขันธกะ จีวรขันธกะ กฐินขันธกะ ฯลฯ สวนพระสูตร
นั้นนิกายนีเ้ รียกวา "อาคม" ประกอบดวยทีรฆาคม มัธยามาคม
เอโกตตราคม สังยุกตาคม สวนขุททกนิกายนั้น นิกายนี้มไี มสมบูรณ
เทาบาลี จึงมิไดจัดเปนอาคมตางหาก สําหรับอภิธรรมปฎกมี ๗ ปกรณ
เทากัน แตชื่อปกรณและเนือ้ ความตางกันคือ
๑. อภิธรรมสังคีตบิ รรยายปาทศาสตร
๒. อภิธรรมสกันธปาทศาสตร
๓. อภิธรรมปรัชญาปติปาทศาสตร
๔. อภิธรรมวิชญาณกายปาทศาสตร
๕. อภิธรรมปกรณปาทศาสตร
๖. อภิธรรมธาตุกายปาทศาสตร
แตเดิมมีเดียง ๖ ภายหลังเพิ่มคําขยายความอีกปกรณหนึ่งรวม
เปน ๗ มีชื่อวาอภิธรรมชฺญาณปรสฺถานศาสตร คณาจารยสําคัญของ
สรวาสติวาทมีพระกาตยานีบตุ ร (ทานผูนี้ไดรจนาปกรณตางๆ ในแควน
จีนภูติ พระวสุมิตร พระวสุพนั ธุ พระปารศวะ) ปกรณวิเสสที่มีชื่อเสียง
ของนิกายนี้อาทิเชน อภิธรรมโกษการิกา อภิธรรมนยายนุสารศาสตร
อภิธรรมวตารศาสตร สังยุกตาภิธรรมหฤทยศาสตร
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หลักธรรมสําคัญ
๑. ทัศนะเกีย่ วกับสภาวธรรม นิกายสรวาสติวาทเปนฝายสัจจนิยม มองเห็นสภาวธรรมทุกสิ่งเปนของมีจริงไปหมด โดยถือเอาสภาวธรรมวา ขึ้นชื่อวาเปนสภาวะแลว จะตองเปนของมีอยูเปนอยูดว ยตัวมัน
เอง ตลอดอดีต ปจจุบัน อนาคต แตพฤติการณของสภาวธรรมเปลี่ยน
แปลงไปได เปรียบเหมือนผืนผาหนึ่งเมื่อไปยอมดําเราก็เรียกผาดํา
ผาผืนนั้นละจากความขาวไปสูความดํา แตไมละจากความเปนผืนเดียว
กันฉันใด สภาวธรรมมีขันธ ธาตุ อายตนะ ก็อาจมีพฤติการณเปลี่ยน
แปลงไปตามกาล แตไมละความเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ในตัวมันเอง
ฉันนั้น ดวยเหตุผลขอนี้นิกายนี้จึงยืนยันวา ขันธ ธาตุ อายตนะที่เปน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตลวนดํารงอยูมีอยู ซึ่งตรงกันขามกับฝายเถรวาทที่ถือวา มีอยูเฉพาะแตปจ จุบัน สวนอดีตดับไปแลว อนาคตยังไมเกิด
นิกายสราวสติวาทใหขอคิดในเรื่องความแตกตางของอดีต ปจจุบันและ
อนาคต วาอดีตคือพฤติการณของสภาวธรรมที่หมดหนาที่ไปแลว ปจจุบันคือพฤติการณของสภาวธรรมที่กําลังแสดงตัวอยู สวนอนาคตเลาคือ
สภาวธรรมที่กาํ ลังรอจังหวะเพื่อแสดงพฤติการณออกมาอีก เมื่อเปน
เชนนี้ความแตกตางของกาลทั้ง ๓ จึงอยูทพี่ ฤติการณ ไมใชอยูที่สภาวธรรม ตัวสาภาวธรรมดํารงอยูตลอดกาลทั้งสาม นิกายนี้อา งพุทธพจนวา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเหลาใดเหลาหนึ่งทีเ่ ปนอดีตปจจุบันอนาคต
แมรูปเหลาใดเหลานั้นก็ไมเที่ยง" แสดงวารูปขันธในอดีตอนาคตมีอยู
ไมใชวาหายไปแลวหรือยังไมเกิด
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๒. ทัศนะเกีย่ วกับพระอรหันต นิกายสรวาสติวาทเห็นวา พระ
อรหันตอาจเสือ่ มจากมรรคผล แตพระอริยบุคคลนอกนี้ไมเสื่อม พระ
อรหันตมี ๒ คือ สมยวิมุติอรหันตและอสมยวิมุติอรหันต ประเภทแรก
เสื่อมจากมรรคผลได เพราะการบรรลุของสมยวิมุติอรหันตนั้นตองอาศัย
โภชนสัปปายะ เสนาสนสัปปายุ อุตุสัปปายะสังเสวนสัปปายะ อารัมมณสัปปายะ ประกอบทั้งมีชาคริยานุโยคจึงบรรลุมรรคผลได พระอรหันต
ประเภทนี้เสื่อมจากมรรคผลเพราะอาพาธบาง เหน็ดเหนือ่ ยเกินไปใน
การเดินทางบาง แตไมเสื่อมจากมรรคผลเบื้องต่ํา ครั้นแข็งแรงสบายดี
แลวก็บรรลุมรรคผลอยางเกาไดเร็ว สวนอมยวิมุติอรหันตนั้น การบรรลุ
ไมตองอาศัยกรณีแวดลอม เพราะฉะนัน้ จึงไมเสื่อม นิกายนี้ถือวา แม
สมยวิมุติอรหันตจะเสื่อมไปก็เปรียบเหมือนเศรษฐีมีทรัพยอยู ๔ โกฏิ
แมจะหายไปโกฏิหนึ่งก็ยังดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูนนั่ เองฉันใด สมยวิมุติมรรคผล แมเสื่อมจากมรรคผลที่ตนได ก็ยังมีฐานะเปนพระอริยเจา
เหตุเพราะอริยผลเบื้องต่ําสามยังไมเสื่อม
มตินี้ฝายเถรวาทคัดคาน เพราะถือวา นิกายสรวาสติวาทเขาใจ
พุทธพจนผิด ในอรรถกถาแหงคัมภีรปุคคลบัญญัติ อธิบายสมยวิมุติ
บุคคลวาไดแกพระโสดาบัน พระสกทาคามี ที่ทานไดฌานสมาบัติภาย
หลังเสื่อมจากฌานสมาบัติเพราะเหตุแหงวัตตเภทยกตัวอยางเชน พระ
โสดาบันตั้งใจไววา ฉันจะกวาดวัดใหสะอาด แตครั้นบิณฑบาตกลับ
ก็ลืมไป เมื่อจะเขาฌานสมาบัติก็เขาไมได เพราะจิตพะวงอยูวาเราจะทํา
อะไรหนอ? เมื่อนึกขึ้นได ก็ไปทําธุระกิจนัน้ แลว ก็เขาฌานสมาบัติได
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ตามปรกติ นี้เรียกวา วัตตเภท เพราะฉะนั้นการเสื่อมจากสมาบัติของ
พระอริยบุคคลสองชั้นนี้ไมใชเสื่อมเพราะกิเลส แตเสื่อมเพราะงานที่
ตั้งใจไมไดทํา เพราะเหตุที่ทานเปนผูทําความบริบูรณในศีลสิกขา แตทํา
พอประมาณในจิตสิกขาและปญญาสิกขาเทานั้นและไมใชมรรคผลเสื่อม
สวนพระอนาคามีและพรอรหันตทุกจําพวก มรรคผลก็ไมเสื่อม ฌาน
สมาบัติกไ็ มเสื่อม
๓. ทัศนะเกีย่ วกับอันตรภาพ นิกายสรวาสติวาทถือวามี ๔ โกฏิ
มีภพอยูใ นระหวางจุติและปฏิสนธิเรียกวา อันตรภพ สัตวผูทําลายขันธ
ในโลกนี้แลวจะไปอยูในอันตรภพ ๗ วันบาง ๑๕ วันบาง เดือนหนึ่ง
บาง เพื่อรอคอยปฏิสนธิ นิกายนี้อางพุทธภาษิตในกรณียเมตตาสูตรวา
สัมภเวสี คือสัตวผูแสวงหาภพ ในบาลีมหตัณหักขยสูตรมีพระพุทธ
พจนกลาวถึง คัพโภ ผูหยั่งลงสูครรภของมารดา ทั้งสัมภเวสี และคัพโภนี้
คืออันตรภพ มตินี้ฝายเถรวาทคัดคาน ตามความหมายของเถรวาท ใน
ปรมัตถโชติกาปกรณแกสัมภเวสีวา ไดแกสัตวผูมีภพราคะอันไมไป
ปราศ โดยความก็ไดแกพระอนาคามีลงมาจนถึงสัตวในอุบายยอมชื่อวา
สัมภเวสีทั้งนัน้ เหตุเพราะยังมีสมภพสวนคัพโภนั้นเลา ไดแกปฏิสนธิ
จิตตามนัยในฝายเถรวาท จุตจิ ิตเปนอนันตรปจจัย สมมันตรปจจัย
ปจฉาชาติปจจัยแกปฏิสนธิจติ ไมมีภพในระหวาง
๔. ทัศนะเกีย่ วกับการจัดระบบสภาวธรรม นิกายนี้ถือวาสภาวธรรมในโลกเมื่อรวมเขาแลวมี ๗๕ ชนิด แบงเปนสังขตธรรม ๗๒ ชนิด
อสังขตธรรม ๓ ชนิด สังขตะ ๗๒ คือ รป ๑๑ จิต ๑ สัมปยุตธรรม-
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เจตสิกมี ๔๖ จิตวิปยุตธรรมมี ๑๔ จิตวิปยุตธรรมนี้ไมเปนทั้งรูปธรรม
หรือนามธรรมแท แตเกิดดวยรูปธรรมนามธรรม สวนอสังขตะ ๓ คือ
ปฏิสังขยนิโรธ ๑ ไดแกการดับกิเลสโดยอาศัยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
อปฏิสังขยนิโรธ ๑ ไดแกการดับโดยไมอาศัยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
เชน ในขณะทีร่ ูปารมณมาปรากฏตอจักขุทวารวิถี แตขณะเดียวกันก็มี
สัททารมณมากระทบโสตประสาท มนสิการของเราไปกําหนดรูในรูป
เพราะฉะนั้น สัททารมณในขณะนัน้ เมื่อเกิดแลวสมควรแกโสตวิญญาณ
จะเกิด แตก็ไมเกิดอาการ อาการที่ไมเกิดเพราะชาติปจจัย เชน มนสิการ
ถือวาเปนนิโรธอยางหนึ่ง แมขณะตอไปโสตวิญญาณจะเกิดขึ้น ก็เปน
คนละขณะ และอากาศอีก ๑ ฝายเถรวาทปฏิเสธอปฏิสังขยนิโรธโดย
ไมถือวาเปนอสังขตธาตุ ปฏิเสธจิตวิปยุตสังขตธรรม นอกนั้นสวนมาก
ตรงกัน
นิกายวัชชีบุตร นิกายมหิสาสกะ
นิกาย ๒ นี้ มีหลักธรรมคลายคลึงกัน เนื่องจากนิกายวัชชีบุตร
เจริญมากในแควนอวันตี จึงมีชื่อเรียกวา "อวันติกะ" นิกายนี้เชื่อถือ
ในเรื่อง ปุคคละ วามีอยูโดยปรมัตถ ซึ่งเปนการตรงกันขามกับหลัก
อนัตตาของพระพุทธศาสนา แตพวกวัชชีบุตรก็อธิบายเลี่ยงไปวาปุคคละ
ของเขาไมใชขันธ ๕ และไมอื่นไปจากขันธ ๕ เหมือนกับไฟ ไมใช
เชื้อไฟ แตก็ไมอื่นไปจากเชือ้ ไฟ ความคิดเชนนี้เทากับไมยอมรับ
ลัทธิอัตตาของพราหมณ จึงถูกนิกายอื่นโจมตีมากกวา เปนพวกนอ
คอก ในคัมภีรก ถาวัตถุพระโมคคัลลีบุตรติสสะ ไดหักลางนิกายนี้ใน
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เรื่องปุคคลกถายืดยาว สวนนิกายมหิสาสกะนัน้ ครั้งหนึง่ ไดเจริญในลังกา
และเปนมิตรดีกับนิกายเถรวาท ในปณามคาถาแหงคัมภีรช าติกัฏฐกถา
พระพุทธโฆษาจารยไดเขียนไววา การรวบรวมอรรถกถาเลมนี้ ก็เพราะ
ไดรับอาราธนาจากพระพุทธเทวะ ภิกษุรูปหนึ่งแหงนิกายมหิสาสกะ ทัง้
วัชชีบุตรและนิกายนี้เชื่อวา อริยมรรคนั้นมีองค ๔ เทานัน้ เพราะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไมไดเกี่ยวกับจิตในขณะเจริญ
มรรคภาวนาเมื่อมรรคจิตเกิด จึงไมเกี่ยวกับเรื่องราวทางกายทางวาจา
นิกายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะถือวาองคธรรมของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เนื้อแทคือ วิรตีเจตสิก ไมใชตองพูดตองทํา
นิกายธรรมคุปต
นิกายนี้มที ัศนะเกีย่ วกับการทําทานวา สังฆทานมีอานิสงสใหญ
กวา หรือทานที่ถวายในบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตนอานิสงสใหญกวา
ฝายธรรมคุปตถือเอาประการหลัง และกลาววา การบูชาพระสถูปซึ่งมี
พระบรมธาตุประเสริฐกวาสังฆทาน วินัยปฎกของนิกายนี้ ภิกษุใน
ประเทศจีนใชเปนขอปฏิบัติ
นิกายเสาตรานติกะ
นิกายนี้โจมตีอภิธรรมวา ไมใชพุทธพจน เผยแผแตพระสูตร
กับพระวินยั เทานั้น เปนคูปรับอยางสําคัญกับนิกายสรวาสติวาท ซึ่ง
เผยแผแตเรื่องอภิธรรม ตางฝายตางมีหนังสือหักลางเสาตรานติกะ เชื่อ
วา ทุกๆ คนมีธาตุพุทธะอยูในตัว ซึ่งเปนตนเคาของมหายานสาขาหนึ่ง
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บทที่ ๒
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน ๒
กรีกรุกรานอินเดีย
ในมหาวังศะเลาวา วงศสุสูนาค ไดครองแควนมคธเปนเวลา
เพียง ๒๒ ป ถูกมหาโจรผูหนึ่งชื่อ นันทะ ปลนราชบัลลังก ไดปรากฏ
วากษัตริยในราชวงศนันทะ ทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาใน
แควนมคธ กลาวกันวา นักไวยากรณปาณินิและวรรุจิ มีชีวิตอยูใ น
แผนดินพระเจานันทะ ในเวลาเดียวกันนัน่ เอง ประเทศอินเดียทาง
ฝายเหนือถูกย่าํ ยีจากฝรั่งตางดาว จนเสียแผนดินแถบลุมแมน้ําสินธุไป
กองทัพฝรั่งนี้เปนพวกกรีกมีจอมทัพเปนกษัตริย คือ พระเจาอเล็กซานเดอร มหาราชกษัตริยแ หงอาณาจักรมาสิโดเนีย ประเทศกรีก ตั้งอยู
ในคาบสมุทรบอลขาน เปนประเทศโบราณคูกันกับโรม ในยุคโบราณ
ประเทศกรีกแบงออกเปนนครนอยใหญรวม ๒๐ นคร แตที่สําคัญที่สุด
มีอยู ๓ รัฐ คือ
๑. รัฐสปารตา ตั้งอยูในหุบเขาปกครองแบบทหาร พลเมือง
ทุกคนรับการอบรมเปนทหารมาแตเล็กแตนอย
๒. รัฐเอเธนส ตั้งอยูในที่ราบริมทะเล นิยมอักษรศาสตร
และศิลปกรรมตางๆ ทั้ง ๒ รัฐนี้รบพุงชิงความเปนใหญเสมอ จนตาง
ฝายตางเพลีย เปดโอกาสใหแกรัฐที่ ๓ ไดเปนใหญ คือ
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๓. รัฐมาสิโดเนีย ตั้งอยูเ หนือเอเธนสและสปารตา ราชาผู
ครองรัฐชื่อ ฟลิป ทรงบํารุงบานเมืองใหเจริญดวยวิธีเอาอยางเอเธนส
กับสปารตาผสมกัน จนมาสิโดเนียเปนรัฐมหาอํานาจ พระเจาฟลิปทรง
พยายามรวบรวมชนชาติกรีกอยูถึง ๒๐ ป จึงสําเร็จ แลวเริ่มขยายอํานาจ
ปราบปรามประเทศอื่น พอดีสิ้นพระชนมเสียกอน พระโอรสคือ อเล็กซานเดอร จึงเสวยราชยแทน เลากันวาเมื่ออเล็กซานเดอรยังเยาวอยุ วัน
หนึ่งมีคนนํามามาถวายพระเจาฟลิป แตเปนมาพยศเหลือทน ไมมีผูใด
ขับขี่ได อเล็กซานเอรทูลอาสาขี่เอง ปรากฏวาทรงปราบพยศมาตัว
นั้นสําเร็จ พพระบิดาจึงตรัสวา ประเทศมาสิโดเนียเล็กเกินไปสําหรับเจา
เสียแลว เจาจะตองหาประเทศที่ใหญกวานี้เมื่อเจาโตขึ้น พระเจา
อเล็กซานเดอรไดรับการอบรมทั้งวิชารบและปรัชญา ครูมีชื่อของพระ
องคคือ เลออนนิดาสและอริสโตเติล เมื่อขึ้นเสวยราชยแลว สิ่งแรก
ที่ทรงกระทําก็คือ กรีฑาทัพใหญทุกทวีปเอเชียในป ค.ศ.๑๐๙ ตีได
เฟนิเชียน อิหราน อียิปต ยอมสวามิภักดิ์ เมือ่ ตีอิหรานแลว ก็เดิน
ทัพมุงเขาประเทศอินเดีย เขาสูลุมแมน้ําสินธุตีนครตักสิลาแตก แลว
บุกลงมาสูแควนปญจาป ณ ทีน่ ั้น อเล็กซานเดอรไดผจญกับกําลังตาน
ทานของพระเจาเปารวะ หรือฝรั่งเรียกวา พอรุส ผูซึ่งมีฉายาวา "สิงห
แหงปญจาป" ทัพปญจาปประกอบดวยทหารราบ ๔๐,๐๐๐ ทหารมา
๔,๐๐๐ รถศึกอีก ๕๐๐ และชางศึกอีกจํานวนมหึมาเตรียมรับอยู ทัพ
ฝรั่งกับทัพแขกปะทะกันที่ฝง แมน้ํา "วิตัสตะ" กําลังคนของกรีก
๑๗,๐๐๐ คน ขามแมน้ําสําเร็จโดยอาศัยธรรมชาติชวย ประกอบ
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ดวยชางศึกของพระเจาเปารวะเกิดแตกตื่นอลหมานขึ้น ทัพปญจาปก็
แตกพินาศ พระเจาเปาระวะถูกอาวุธสาหัสและถูกจับเปนเชลย เมื่อถูก
จับมาเผชิญพระพักตร พระเจาอเล็กซานเดอร ตรัสถามวา พระองค
ตองการใหเราปฏิบัติอยางไร สิงหแหงปญจาปตรัสตอบอยางองอาจวา
ตองการใหปฏิบัติตอเราเยี่ยงกษัตริย พระเจาอเล็กซานเดอรตรัสถาม
ตอไปวา ประสงคจะขออะไรอีก พระเจาเปารวะ ตรัสตอบวา คําวา
กษัตริยก ็ครอบงําไปถึงสิ่งทั้งหมดที่เราตองการขอแลว พระเจาอเล็กซานเดอรโปรดคนกลาหาญ จึงทรงแตงตั้งใหพระเจาเปารวะเปนประเทศราช
อยูภายใตการควบคุมของขาหลวงกรีก เลากันวา เมื่ออเล็กซานเดอรรบ
ชนะทุกแหงแลว คราวหนึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรทรงกันแสงดวยทรง
รูสึกพระองควา หมดแผนดินที่จะใหตีตอไปอีกแลว เพราะเมื่อแลไปทาง
ทิศตะวันตกถัดประเทศอียิปตออกไปก็เห็นแตทะเลทราย หันไปทาง
ตะวันออกก็เห็นแตเทือกภูเขาสลับซับซอนกันเปนทิวไปหมด หันไป
ทางเหนือก็เห็นแตดนิ แดนไซบีเรียซึ่งหนาวเย็นดวยหิมะ หันมาทางใตสู
อินเดียก็เห็นแตมหาสมุทร จึงไดทรงกันแสง อันที่จริงในอินเดียเองก็
ยังเหลือแผนดินอีกมากมายที่พระเจาอเล็กซานเดอรยังไมไดตี ที่มิไดตี
ไมใชเพราะพระเจาอเล็กซานเดอรไมสู พระเจาอเล็กซานเดอรสดับความ
มั่งคั่งสมบูรณของแควนมคธ ไดตระเตรียมจะยาตราทัพมาตีแลว แต
พวกแมทัพนายกองเกิดแข็งขอ ทุกคนอางวาอิดโรยและคิดถึงลูกเมื่อ
ทุกคนบอกวาเดินดีไมดีตกโลกและรองวาอยากกลับบาน พระเจาอเล็ก
ซานเดอรจึงจําพระทัยตองเลิกทัพกลับ บานเมืองทางลุมแมน้ําคงคาจึง
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รอดปากเหยี่ยวปากกาไปได ขากลับพระเจาอเล็กซานเดอรทรงแบงทัพ
ออกเปน ๒ ฝายๆ หนึ่งใหกลับทางเรือ อีกฝายหนึ่งใหกลับทางบก
รวมเวลาที่พระเจาอเล็กซานเดอรทรงรบอินเดียอยู ๑ ป ๘ เดือน ตีได
บานเมืองในลุม แมน้ําสินธุหมด และเมื่อเสด็จกลับจากอินเดียแลวก็ไป
สิ้นพระชนมทเี่ มืองบาบิโลน เมื่อ พ.ศ.๒๒๐ พระชนมายุเพียง ๓๓
เทานั้น
จันทรคุปตกูชาติ
เมื่อพระเจาอเล็กซานเดอรตีไดเมืองใด ถาไมทรงตั้งใหชาวพื้น
เมืองปกครอง ก็ตั้งแมทัพนายกองชาวกรีกปกครอง พรอมกับทิ้งทหาร
ชาวกรีกไวใหพอควรสําหรับเปนกําลัง จึงปรากฏวาบานเมืองบางแหง
ในอินเดียและในเอเชียกลางมีพระราชาเปนฝรั่งชาติกรีก ครั้นพระเจาอเล็กซานเดอรทิวงคตแลว บรรดาแมทัพนายกองเหลานี้ก็พากันประกาศ
เปนอิสรภาพ ทุกคนตองการเปนตัวแทนอเล็กซานเดอรทั้งนั้น ตางทํา
สงครามรบพุงกันเอง ครั้งนัน้ ขาหลวงกรีกผูกํากับพระเจาเปารวะเปน
ขบถจับพระเจาเปารวะสําเร็จโทษ ทําใหชาวปญจาป โกรธแคน จับอาวุธ
ไลพวกกรีก และชาวอินเดียในบานเมืองอืน่ ๆ ก็ลุกขึ้นเพือ่ กูชาติ ขบวน
การกูชาติขบวนหนึ่งมีหัวหนาเปนบุคคลสําคัญ ชื่อ "จันทรคุปต"
จันทรคุปตเปนคนหนุมทีใ่ ฝสูงและกลาหาญ เลากันวามีเชื้อสายเมารยวงศ ซึ่งสืบมาจากวงศ "ศากยะ" จันทรคุปตไดเคยซองสุมผูคนเพื่อเปน
ขบถชิงราชสมบัติของกษัตริย "นันทะ" แตความลับนั้นรั่วไหลเสียกอน
เมื่อเปนเชนนีจ้ ันทรคุปตก็เลยตองหลบหนีไปอยูตักกสิลา และไดเขารับ
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อาสาพระเจาอเล็กซานเดอรนําทัพกรีกเขาตีมคธ แมทัพกรีกไดเลิกทัพ
กลับไปเสียกอน จันทรคุปตจงึ ไดรวบรวมสมัครพรรคพวกอยูแถวมณฑล
ปญจาป ในขณะนัน้ เองจันทรคุปตก็ไดเสนาธิการคนสําคัญคนหนึ่งเปน
พราหมณ ชื่อ "จาณักยะ" แตในมหาวงศเรียกวา "ปาณกพราหมณ"
พราหมณผูนี้เปนผูคิดโครงการโจมตีแวนแควนตางๆ ขับไลอิทธิพลของ
กรีกในปญจาป แลวยกขึ้นตีเมืองใหญๆ ในแควนมคธ ครั้งแรกทัพ
ของจันทรคุปตถูกตีแตกถอยมาอยางยับเยิน จนตองหลบหนีไปอยูปา
แตบังเอิญจันทรคุปตก็ไปไดความคิดใหม จากถอยคําของหญิงผูหนึ่งซึ่ง
ดาของลูกของตน ผูซึ่งรับประทานขนมเบือ้ งไมลงเพราะความรอนวา
"อายลูกชาติชวั่ โงกระไร มึงจะคอยๆ กัดแตริมเขาไปก็จะไมรอน
ดันไปกัดตรงกลางเพราะความโลภ มึงนี้อายลูกมหาโจรจันทรคุปต
ทีเดียว จะเขาตีหัวเมืองนอยๆ เขามาก็จะไดสําเร็จ นี่ดันเขาตีเมือง
ใหญๆ ซึ่งมีกําลังเหนือกวามัน จึงตองแตกยอยยับไป"
เมื่อจันทรคุปตไดยินคํานี้ก็ไดสติ จึงพยายามรวบรวมกองทัพขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง แลวยกเขาตีเมืองเล็กๆ ตามขอบเขตชนบทรุกเขาไปทีละ
เมืองสองเมืองตามลําดับ จนที่สุดสามารถตลุยเขาถึงนครปาฏลีบุตร
พระเจาธนนันทะ กษัตริยแหงมคธ ไดรบพุงจนสิ้นพระชนมในสนามรบ
ดังนั้นจันทรคุปตจึงไดปราบดาภิเษกตั้งวงศ "เมารยะ" ขึน้ เมื่อพุทธศักราช ๒๒๒ ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปที่จันทรคุปตนั่งบัลลังกอยู ตอง
ใชเวลาสวนใหญในเรื่องรบพุงกับแควนตางๆ ในลุมแมน้ําสินธุ และ
คงคา ปรากฏวาทางกรุงบาบิโลนแหงอาณาจักรซีเรีย มีนายทัพของ
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พระเจาอเล็กซานเดอรคนหนึง่ ชื่อ เซลิอูโคสนิกาเตอร ไดตั้งตนเปน
กษัตริยขึ้น เพือ่ แสดงอานุภาพอยางพระเจาอเล็กซานเดอรจึงยกกองทัพ
เขาโจมตีอาณาจักรบากเตรีย ใน พ.ศ.๒๓๗
ตอมาก็ไดยกกองทัพขามแมน้ําสินธุเขาปญจาปนคร เมื่อ พ.ศ.
๒๓๘ ทัพฝรั่งกับทัพมคธไดปะทะกันที่สมรภูมิแหงปาฏลีบุตร ฝายมคธ
มีจํานวนทหารราบประมาณ ๖ แสนคน ทหารมา ๓ แสน ทหารชาง
๔ พัน ดวยแสนยานุภาพอันยิ่งใหญนี้ จึงสามารถสกัดกั้นทัพกรีกอยู
ในที่สุดตางฝายก็เลยตกลงทําไมตรีกัน
พระเจาเซลิอูโคสยอมถวายแวนแควน ๔ แควน ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งมีเนื้อที่กินไปถึงดินแดนอาฟกานิสถานใหแก
มคธ พรอมกับยกพระธิดาองคหนึ่งใหเปนมเหษีของเจาพระจันทรคุปต
ฝายพระเจาจันทรคุปตก็ไดถวายชางศึก ๕๐๐ เชือกเปนเครื่อง
แลกเปลี่ยนกัน พระเจาจันทรคุปตนี้มีความเลื่อมใสในลัทธิศาสนาเชน
กลาวกันวาในบั้นปลายแหงพระชนมชีพไดสละราชสมบัติใหแกโอรสชื่อ
"สิงหเสน" แลวเสด็จออกบําเพ็ญพรต ณ สถานที่เปลี่ยวแหงหนึ่ง
แตอยางไรก็ดี สิงหเสนก็มิไดขึ้นครองราชสมบัติตามบัญชาของพระบิดา
กลับปรากฏวา กษัตริยองคใหมไดแกพนิ ทุสาร ซึ่งเปนโอรสอีกองคหนึ่ง
ผูมีความฝกใฝในลัทธิพราหมณ ดังนัน้ พวกมนตรีพราหมณทั้งหลาย
จึงพากันยกยองเชิดชูขึ้น
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พระเจาพินทุสาร
กษัตริยพ ระองคนี้เสวยราชสมบัติอยู ๒๗ ป ในรัชสมัยนี้อิทธิพล
มคธไดขยายลงมาทางทักษิณชนบท พระองคไดทําไมตรีกับราชากรีก
กรุงบาบิโลน ซึ่ง ณ บัดนี้คือพระเจาแอนติโอโซสโซเตอรราชบุตรของ
เซลิอูโคสกับทําราชไมตรีกับพระเจาปโตเลมีฟลาเดลฟุสราชาแหงประ
เทศไอยคุปตในอาฟริกาเหนือ พระเจาพินทุสารไดขอซื้อนักปราชญกรีก
คนหนึ่งจากพระเจาแอนติโอโซสโซเตอร แตเจากรุงบาบิโลนมิอาจขาย
ใหได เพราะผิดกฎหมายบานเมือง พระเจาพินทุสารไดเลี้ยงอาหาร
แกพวกพราหมณวนั ละ ๖ พันคนทุกวัน ทัง้ ๆ ที่กษัตริย ๒ พระองค
ในวงศเมารยะนี้เลื่อมใสในศาสนาเชนและพราหมณ พระพุทธศาสนากี
มิไดเสื่อมโทรมประการไร ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาก็คงอยูใน
แควนมคธนัน่ เอง
ปรากฏวา ในรัชสมัยพระเจาพินทุสารนี้นิกายเถรวาทินเลื่อนไป
ตั้งหลักแหลงอยู ณ แควนอวันตี สวนนิกายสังฆิกะไปรุงเรืองที่แควน
อันธระแหงอินเดียใต นิกายสรวาสติวาทินไปแจมจํารัสแผรัศมีที่
แควนมถุรา สําหรับนิกายมหิสาสกะไปแผรัศมีอยูที่แควนมหิสมณฑล
(ไมซอรในปจจุบันนี้) แตทุกๆ นิกายคงมีบริษัทของตนอยูในอาราม
ทั่วแควนมคธ พระเจาพินทุสารนี้มีพระโอรสจํานวนมากมายดวยกัน
และพระโอรสพระองคใหญ คือ สุสิมะ ยังมีพระราชบุตรที่สําคัญอีก
พระองคหนึ่ง คือ "พระเจาอโศกมหาราช" ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
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ประวัตพิ ระเจาอโศกในตํานานสันสกฤต
ประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ปรากฏที่มาในตํานานสันสกฤต
ชื่อ อโศกอวทาน ตํานานเลมนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นราวตนพุทธศตวรรษ
ที่ ๖ และถูกแปลออกสูภาษาจีน ๓ ครั้ง ครั้งแรกแปลโดย อังฮวบคิม
ในรัชสมัยพระเจาจิน้ ฮุยเต ปลายพุทธศตวรรษที่ ๗ ครั้งที่ ๒ แปล
โดยพระภิกษุคุณภัทระ ราวพุทธศตวรรษที่ ๙ ครั้งที่ ๓ แปลโดยภิกษุ
สังฆปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐
ประวัติในตํานานสันสกฤตกลาววา อโศกเปนเพียงโอรสพระเจา
พินทุสาร อันเกิดจากนางพราหมณีสนมเอกเทานั้น มีอนุชารวมครรภ
อยูองคหนึ่งคือ วีตโศก พระเจาพินทุสารปรากฏวามีราชโอรสและ
ราชธิดามากมาย และทรงโปรดปรานมากทีส่ ุด คือเจาชายสุสิมะ โอรส
อันประสูติจากพระอัครมเหษี ผูซึ่งอยูในฐานะเปนพระเชฏฐาของอโศก
พระเจาพินทุสารตั้งพระทัยใหราชสมบัติแกสุสิมะ จึงคราวหนึ่งเมื่ออโศก
ไดแสดงความสามารถในการทําสงครามกับนครตักกสิลาสําเร็จ พระ
ราชบิดาจึงแตงตั้งอโศกไปเปนอุปราชครองนครอุชเชนีเปนบําเหน็จ
ความชอบ ซึ่งเปนการเสือกไสใหออกไปจากราชธานี ไมใหเปนที่กดี
ขวางแกเจาชายสุสิมะ ครั้นลวงมาไมนาน นครตักกสิลาเกิดขบถ
ขึ้นอีก พระเจาพินทุสารจึงทรงสงเจาชายสุสิมะไปปราบแตยังไมทนั
สําเร็จผล พระเจาพินทุสารก็เกิดพระประชวรหนักลง มีพระราชดําริที่
จะทรงสั่งอโศกขึ้นไปรบแทนสุสิมะ ครั้งนั้นพวกเสนาบดีมีรัฐคุปตอํามาตรยเปนตนพากันเขาขางอโศก แตงอุบายใหอโศกทําเปนปวยหนัก

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 84
๘๔
ถึงกับอาเจียนเปนโลหิตไมสามารถนําทัพไปได ตอเมื่อเห็นพระอาการ
พระเจาพินทุสารเพียบหนักลง พวกเสนาบดีจึงนําอโศกเขาเฝาทูลขอ
ใหทรงแตงตั้งอโศกเปนกษัตริยสืบตอไป พระเจาพินทุสารพิโรธถึงเสด็จ
ทิวงคต พวกเสนาบดีจึงพากันถวายราชสมบัติแกอโศก เมื่อกระแสขาว
ทราบไปถึงเจาชายสุสิมะ จึงเสด็จนําทัพมาตีนครปาฏลีบุตร อโศกแตง
อุบายลอลวงปลงพระชนมพระเชฏฐาสําเร็จ แมทัพคนสําคัญของเจาชาย
สุสิมะ ชื่อ วีระเสน เลยพาไพรพลหนีราชภัยบวชเปนภิกษุในพระศาสนา อโศกมีอัธยาศัยโหดรายมาก หาราชการที่กระดางกระเดื่องเสีย
๕๐๐ คนดวยมือของตนเอง ครั้งหนึ่งอโศกมีคําสั่งใหบํารุงรักษาตน
อโศก เพราะเห็นวาเปนตนไมมีชื่อเหมือนพระองค พวกนางกํานัล
ไปหักรานตนอโศกเลน อโศกลงโทษจับนางเหลานั้นเผาไฟเสียทั้งเปน
ตอมาจึงโปรดใหสรางที่ลงโทษมีลักษณะเปนขุมนรกในมนุษยโลก มีวธิ ี
ลงทัณฑกรรมตางๆ เชน เอาลงตมในกะทะทองแดง จับใสครกเหล็ก
แลวโขลกใหละเอียดเปนตน ตอมามีพระอรหันตรูปหนึ่งมาโนมนาว
พระหฤทัยพระเจาอโศกสําเร็จ ทรงเลิกสถานทัณฑกรรมนั้นเสีย
เปลี่ยนพระอุปนิสัยเปนเมตตากรุณา ทรงบภรุงพระพุทธศาสนา ทรงสราง
สถูปเเจดีย สิ้นพระราชทรัพย ๙๖ โกฏิ ทรงอุทิศชมพูทวีปไวในพระพุทธศาสนาถึง ๓ วาระเสด็จเที่ยวบูชาพระพุทธานุสรณตางๆ ภายใต
การนําของคณาจารยรูปหนึ่ง ชื่อพระอุปคุปตอรหันต อโศกมีโอรสที่
ขึ้นชื่อลือนามอยูองคหนึ่งทรงพระนามวา "กุณาละ" มีพระรูปพระโฉมเปนที่ตองพระทัยของพระมเหษีรองของพระเจาอโศก ทรงนามวา
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"ดิษยรักษิต" แตเจาชายกุณาละไมทรงไยดีตอ พระนางติษยรักษิต
จึงทรงวางอุบายประทุษรายเจาชายกุณาละ ดวยวิธีควักพระเนตรออก
ทั้งสองพระเนตร เมื่อพระเจาอโศกชราภาพลงปรากฏวา พระราชอํานาจถูกริบรอนลงสิ้น แมจนกระทั่งปรารถนาจะทรงบริจาคทานก็
ไมมีพระราชทรัพยใหบริจาค ทั้งนี้โดยคําสัง่ ของพระราชนัดดาเจาชาย
สัมปทิโอรสของเจาชายกุณาละ เมื่ออโศกทิวงคตแลว เจาชายสัมปทิ
ก็เปนกษัตริยแ ทน
ประวัติพระเจาอโศกในตํานานบาลี
ในมหาวังศะกลาววา พระราชมารดาของพระเจาอโศกทรงพระ
นามวา ศิริธรรมา เมื่อพระนางทรงครรภอโศกนั้นทรงปรารถนาจะ
เหยียบดวงอาทิตยและดวงจันทร ปรารถนาจะเสวยดวงดาวและเมฆและ
รากดินภายใตพื้นปฐพี อโศกมีอนุชารวมครรภพระมารดาองคหนึ่งพระ
นามวา ติสสะ วันหนึ่งพระเจาพินทุสารอุมอโศกใหนั่งเลนอยูบนพระ
เพลาทรงหยิบมหาสังขทักษิณาวัตรใหอโศกเลน อโศกถายมูตรลงใสมหา
สังขนั้น พระบิดาจึงยกสังขขึ้นลดเศียรเกลาโอรส เหตุการณทั้งนั้น
อาชีวกคนหนึง่ ไดพยากรณไววา อโศกจะไดเปนจักรพรรดิในชมพูทวีป
ตามนิมิตนั้น ตอมาเมื่ออโศกเติบใหญขึ้นถูกแตงตั้งไปเปนอุปราชครอง
เมืองอวันตี เมือ่ อโศกเดินทางมาถึงเมืองเวทิส ไดธิดาของเวทมานกเศรษฐีเปนมเหษี ผูซึ่งใหกําเนิดพระมหินทรและเจาหญิงสังหมิตา เมื่อ
พระเจาพินทุสารประชวรใกลสวรรคต ไดสั่งมอบราชสมบัติกอโศก
ครั้งนั้นมีพระโอรสตางมารดากับอโศกองคหนึ่ง เปนโอรสหัวปของพระ
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เจาพินทุสาร ทรงถามวา เจาชายสุมนะไดยกกองทัพพรอมดวยพระอนุชา
ตางพระมารดาอื่นๆ อีก ๙๘ องค มาแยงราชสมบัติกับอโศก แตถูก
อโศกจับสําเร็จโทษเสียหมดแลว จึงตั้งเจาชายติสสะเปนอุปราช แตถูก
พระเจาอโศกทรงเลื่อมใสในลัทธิพราหมณ วันหนึ่งทรงทอดพระเนตร
เห็นสามเณรรูปหนึ่งชื่อนิโครธ สามเณรมีอินทรียสังวรนาเลื่อมใสจึง
ไดนิมนตเขาไปในพระราชมณเฑียร นิโครธสามเณรจึงแสดงพระธรรม
เทศนากลับพระทัยพระเจาอโศกใหเลิกละความดุรายเสียได นัยวาสาม
เณรนี้เปนโอรสของเจาชายสุมนะนัน่ เอง พระเจาอโศกเมือ่ เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาแลว ทรงสรางพระเจดียสถาน ๘๔,๐๐๐ และสราง
อารามใหญที่สุดชื่อ อโศการาม ในแควนมคธ พระเถระฝายสถวีรวาทิน
ที่สําคัญๆ ในยุคอโศก คือ พระวรุณเถระ ๑ พระสุมิตรเถระ ๑
พระอินทคุตต ๑ และพระโมคคัลลีบุตรติสสะ ๑ ทานผูนมี้ ีสํานักอยู
ณ อโธตังคบรรพต ไดเปนประธานในตติยสังคายนา ผลของตติยสังคายนาซึ่งเปนของสงฆฝายสถวีรวาทิน ปรากฏวาพวกเดียรถียถูก
บังคับใหสึกถึง ๖๐,๐๐๐ รูป เมื่ออายุของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได
๒๗ พรรษา พระเจาอโศกเสวยราชยได ๑๗ ป จึงทรงสงสมณทูตออก
เผยแผศาสนาในประเทศตางๆ
พระเจาอโศกกับพระพุทธศาสนา
พระนามของอโศกในศิลาจารึกเรียกวา เทวานัมปยทัสสี ซึ่ง
แปลวา กษัตริยผูเปนที่รักใครของเทพเจา พระองคก็ไดแผแสนยานุภาพ
ครอบงําตั้งแตเทือกภูเขาหิมาลัยลงไปถึงปลายแหลมอินเดีย เปนจักร-
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พรรดิองคแรกในประวัติศาสตรของอินเดีย ที่มีพระชนมชพี อยูจริงไม
ใชบุคคลในเทพนิยาย ชื่อเสียงของพระองคเปนที่รูจักในราชสํานัก
ยุโรป ซึ่งมีประเทศกรีกและในอาฟริกาเหนือ มีปจจันตชนบทอยูสอง
สามแหงเทานัน้ ในอินเดียทีม่ ิไดขึ้นตอพระองค คือแควนปาณหทัยโจฬะ ซึ่งอยูปลายแหลมอินเดีย ในขั้นเดิมพระเจาอโศกนับถือศาสนา
อาชีวกตามพระราชมารดา มูลเหตุที่กลับพระทัยมานับถือพุทธศาสนา
เปนเหตุการณหลังจากเสวยราชยแลว ๘ ป เมื่อพระองคกรีธาพยุห
แสนยานุภาพ บุกรุกราชอาณาจักร อริสสา คือแควนกาลิงคะ ซึ่งมี
นครหลวงชื่อ ทันตปุระ ในสมรภูมิครั้งนี้ ประชาชนชาวโอริสสาถูก
ฆาตายไปตอหนาพระพักตรกวาแสนคน ไดสรางความสะเทือนใจอยาง
หนักแกจกั รพรรดิองคนี้ พระองคไดกลาวตามความรูสึกของพระองคไว
ในศิลาจารึกตอนหนึ่งวา "ในสงครามกาลิงคะคราวนี้ ขาไดเห็นคน
จํานวนมากกวาแสนถูกประหารชีวิต คนเหลานี้ไมใชทหาร หลังจาก
นั้นขาก็รูสึกเสียใจตอการกระทําครั้งนี้ ขาเริ่มมุงหาธรรมะ เริ่มฝกใฝ
ในธรรม เพราะขาประจักษแลววา ชัยชนะอันสูงสุดนั้นมิไดเกิดจาก
แสนยานุภาพใดๆ แตตองเปนชัยชนะโดยธรรม ซึ่งจะเผล็ดผลคือ
ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา ขาจึงขอประกาศวาบรรดาบุตรหลาน
ของขาวา จงทําแตธรรมวิชัย อยาทํายุทธวิชยั เลย"
พระองคไดพิจารณาลัทธิศาสนาตางๆ ในอินเดีย ในที่สุดก็
ทรงเลือกพระพุทธศาสนาเปนหลัก คณาจารยสองรูปในพุทธศาสนา
ไดเปนราชครูของพระองค องคหนึ่งคือ พระอุปคุปตเถระเปนภิกษุใน
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นิกายสรวาสติวาท องคหนึ่งคือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เปนภิกษุใน
นิกายเถรวาท พระเจาอโศกไดทรงนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกตกับการปกครอง เรื่องราวตางๆ นี้มีปรากฏในศิลาจารึกจํานวนมาก
ของพระองค จารึกเหลานี้เขียนดวยอักขระ ๒ อยาง อยางหนึ่งเรียกวา
อักษรพราหมี และอักษรขโรษฐิ เปนเสาศิลาขัดเงาบาง ตามหนาผา
บาง ที่พบแลวมีกวา ๒๐ แหง อักษรจารึกเหลานี้ แตเดิมไมมีผูใด
อานออก จนกระทั่งนักโบราณคดีตะวันตกคนหนึ่ง เจ. ปริ๊นเซส เปน
ผูคนพบกลไกอักษรโบราณพวกนี้ ชีวประวัติของพระเจาอโศกจึงถูก
เปดเผย ซึ่งพอจะประมวลลงเปนหัวขอดังตอไปนี้:๑. ทรงนําหลักธรรมในมงคลสูตร สิคาโลวาทสูตร ประกาศ
ใหเปนวัฒนธรรมซึ่งประชาชนตองปฏิบัติ ทรงย้ําวา "ผูใดทําตามคติ
ธรรมในพระสูตรเหลานี้ ผูนั้นชื่อวาดขึ้นสวรรคทั้งเปนสําหรับคณะสงฆ
ทรงขอรองใหพระตั้งใจปฏิบัติตามพาลกสูตรและโมเนยยสุตรในขุททกนิกาย
๒. ในสมัยของพระองค มีการทะเลาะเบาะแวงในคณะสงฆ
เกี่ยวกับการขัดแยงเรื่องทัศนะ โดยเฉพาะชาวบานชอบยุใหพระทะเลาะ
กัน จึงตรัสออกเปนกฎหมายวา ภิกษุรูปใด ภิกษุณีรูปใด มีเจตนาไม
สุจริต กอเหตุทะเลาะวิวาทในวัดใหสึกผูนนั้ เสีย
๓. ทรงเริ่มขบวนการธรรมยาตรา โดยเสด็จเปนตัวอางใน
ศิลาจารึกกลาววา "แตกอนนี้ราษฎรทั้งหลาย จะไดยนิ แตเสียงยุทธเภรี
เสียงชาง เสียงมา เสียงโลหดงั้ ศาสตราวุธกระทบกัน ครั้นมาบัดนี้
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ราษฎรทั้งหลายจักไดยนิ แตเสียงธรรมเภรีแทน มีแตเสียงเชิญชวนไปฟง
ธรรม เสียงเชิญชวนใหปฏิบัติธรรม สวนตัวของขาเอง แตกอนนี้ขามีแต
เสด็จเพื่อยุทธวิชัย หรือมิเชนนั้นก็เปนการประพาสลาสัตว ครั้นมาบัดนี้
สิ ! ขาเสด็จไปเพื่อธรรมวิชัย และการประพาสของขาเลา ! ก็คือการเที่ยว
ถวายสักการะพุทธปูชนียสถานตางๆ เยี่ยมเยียนสมณพราหมณตามวัด
ตางๆ หรือสนทนาธรรมกับสมณพราหมณเหลานัน้ " ปรากฏวาพระอุปคุปตเถระ ทําหนาที่เปนมัคคุเทศก นําพระเจาอโศกไปไหวพระตาม
สถานตางๆ พรอมทั้งคอยบรรยายประวัตสิ ถานนั้นๆ ดวย ที่ตําบลลุมพินี
วันเมื่อ ๗๐ ปเศษลวงมานี้ ขุดพบศิลาจารึกพระเจาอโศก เนื้อความวา
"พระเจาเทวานัมปยทัสสี ไดเสด็จมาเคารพ ณ สถานที่อนั พระศากยมุนี
ประสูติแลว มีพระโองการใหลดภาษีแกชาวบานตําบลลุมพินีวนั พรอม
ทั้งสรางอนุสาวรียขึ้นไว" เปนการสนับสนุนหลักฐานเรื่องเสด็จธรรม
ยาตรา
๔. ทรงประกาศหามฆาสัตว ทรงสรางโรงพยาบาลสําหรับคน
และสําหรับสัตว โรงพยาบาลสําหรับสัตวแหงแรกจึงมีขนึ้ ในโลก ทรง
ดําเนินงานสังคมสงเคราะหคือ สรางโรงเลี้ยง คนทุพพลภาพ คนชรา
เด็กอนาถา ทรงขุดบอน้ําสาธารณะทุกหนแหงทั่วประเทศ ทรงปลูก
ตนยาใหเปนทานแกคนและสัตวทั่วประเทศ
๕. ทรงตั้งเจาหนาทีก่ วดขันการปฏิบัติธรรม เรียกวาธรรมมหาอํามาตย มีหนาที่ตรวจสอบความประพฤติของขาราชการและชักชวน
ประชาชนใหมุงปฏิบัติธรรม ขาราชการถาปฏิบัติธรรมดีก็ทรงมีรางวัล
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ประทาน ธรรมมหาอํามาตรยเหลานี้มีประจําทุกเมืองทุกแควนขึน้ ตรงตอ
พระองค ตรัสสั่งใหไปประกาศแกชาวปจจันตชนบทวา ราษฎรทั้งหลาย
เปนลูกของขา ธรรมดาพอยอมมีความปรารถนาดีในลูกของตนฉันใด
ขาก็มีความปรารถนาใหราษฎรทั้งหลายมีความสุขทั้งในภพนี้ ภพหนา
เพราะฉะนั้นขอขาราชการทั้งหลายอยาโกงราษฎรทั้งหลาย ซึ่งเทากับโกง
ลูกของขาดวย
๖. ทรงดําเนินธรรมทูตกรรม ภายใตการแนะนําของพระโมค
คัลลีบุตรติสสะ ซึ่งไดพิจารณาเหตุผลทางประวัติศาสตรแลววาในอนาคต
กาลพระพุทธศาสนาจะไมยงั่ ยืนอยูไ ดในชมพูทวีป เพราะชาวชมพูทวีป
สวนใหญ พอใจในศาสนาซึ่งเราอารมณมากกวาศาสนาซึง่ ใชเหตุผล
เพราะฉะนั้นจึงไดถวายคําแนะนําพระเจาอโศก ใหทรงดําเนินธรรมทูตกรรม ปรากฏวาพระองคไดสงคณะธรรมทูตออกไปประดิษฐานคณะศาสนาในทิศตางๆ ทั้งในอินเดียเองและตางประเทศ กอนหนาสมัย
ของพระองคพระพุทธศาสนาแพรหลายเพียงขอบเขตลุมแมน้ําคงคาและ
ยมุนาเทานัน้ แตถึงสมัยนี้ไดกลายเปนศาสนาที่แพรหลายไปทั่วอินเดีย
ทั้งปกษใตฝายเหนือ ในตางประเทศพระธรรมทูตไดไปไกลถึงอาฟริกานิสถาน ประเทศซีเรีย ประเทศอียิปต และประเทศกรีกในยุโรป ฝรั่ง
ชาติแรก ที่นับถือพุทธศาสนาคือกรีก พระอรหันตฝรั่งรูปแรกชื่อโยนกธรรมรักขิต เหตุที่ชาวกรีกนับถือพุทธศาสนางาย ก็เพราะเปนชาติ
นักปราชญอยูแ ลว สวนในประเทศที่อัตคัดนักปราชญ พุทธศาสนา
แพรหลายไมสูไดผล เชนในประเทศซีเรีย และอาหรับ ถึงกระนั้นก็ดี
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อิทธิพลของพุทธศาสนา ก็ยงั มีอยูตอคนชาวเรรอนทะเลทรายเหลานี้
นักนิรุกศาสตรชาวอังกฤษผูห นึ่ง คือศาสตราจารย ริส เดวิดส สันนิษฐานวา คําวา "God" ในศาสนาของฝรั่งเลือนมาจากรากศัพทวา
"เคาตมะ" คําวา ไอัลเลาะหเลือนมาจากรากศัพทวา "อรหันต"
ทานธัมมิสรานันทะนักปราชญชาวลังกากลาววา ศาสนาคริสเตียนก็ดี
ศาสนามุสลิมก็ดี เปนสาขาของพระพุทธธรรมซึ่งลางเลือน แตนา
เสียดายวาพระพุทธศาสนา ซึ่งเผยแพรเขาสูย ุโรปนั้นมิไดตั้งสังฆมณฑล
ขึ้นเปนปกแผน จึงไมยั่งยืนอยูได มีแตคําสอนซึ่งถูกพวกปราชญเมธีกรีก
ขโมยแอบไปอาง วาเปนความคิดของตนสรางลัทธิสโตอิคขึ้น ลัทธินี้
สอนถึงกฎแหงกรรมสอนเรื่องเวียนวายตายเกิด ปฏิเสธพระเจา สวน
ทางตะวันออก คณะธรรมทูตทํางานไดผลที่สุดเชนในลังกา สุวรรณภูมิ มีคณะสงฆเปนปกแผน ทําใหพระศาสนายั่งยืนสืบตอกันเรื่อยมา
ปญหายุงยากเรื่องกาฬาโศกและอโศก
พระเจาอโศกและกาฬาโศกเปนองคเดียวกันหรือตางองคกัน
นักประวัติศาสตรแบงออกเปน ๒ มติใหญ คือ
มติที่นับถือหลักฐานในตํานานฝายสันสกฤตเชื่อวา เปนองค
เดียวกันแตตางพระนาม สวนมติพวกนับถือตํานานฝายบาลีเชื่อวาเปน
คนละองค
มติในปกรณบาลี
ฝายปกรณบาลีใหความละเอียดเกี่ยวกับปรัชกาลของกษัตริยมคธ
เทียบเคียงกับปรัชกาลกษัตริยลังกา ดังนี้
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๑. พระเจาอาชาตศัตรูสิ้นพระชนมหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป
รวมกันอีก ๘ ปกอนพุทธปรินิพพานเปน ๓๒ ป นับเปนระยะกาลที่
เสวยราชย
๒. พระเจาอุทัยภัทร เสวยราชย ๑๖ ป
๓. พระเจาอนุรุทธะ เสวยราชย ๔ ป
๔. พระเจามุณฑกะ เสวยราชย ๔ ป
๕. พระเจานาคทาสกะ เสวยราชย ๒๔ ป
แลวสิ้นวงศพระเจาพินทุสาร ขึ้นวงศสุสูนาค
๑. พระเจาสุสูนาค เสวยราชย ๑๙ ป
๒. พระเจากาฬาโศกราชโอรส เสวยราชย ๒๘ ป
ไดความวา พระเจากาฬาโศกขึ้นเสวยราชยในป พ.ศ.๙๐ ใน
ชินกาลมลินีกลาวไววา "สุสูนาคสฺส อจฺจเยน ตสฺส ปุตฺโต กาฬาโสโก
นาม อฏ วีสติ วสฺสานิ รชิช กาเรสิ ฯ รชฺช ปน กาเรนิตสิส
กาฬาโสกสฺส ราชิโน ทสเม วสฺเส สมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต วสฺสสต
ปริปุณฺณ ฯ ตทา เวสลิย ทสสหสฺสาภิกฺขุ ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ ฯ
พระเจาสุสูนาคมีพระโอรสนามวา กาฬาโศก เมื่อสุสูนาคทิวงคต
กาฬาโศกไดสบื ตอราชสมบัติ ๒๘ ป นับแตวันกาฬาโศกไดเสวยราชย
๑๐ ป สมเด็จพระพุทธองคปรินิพพานพอครบ ๑๐๐ ปบริบูรณ ใน
กาลครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายหมื่นหนึ่งอยูในเมืองไพศาลีสําแดงวัตถุ ๑๐
ประการ ในชินกาลมาลินีแสดงตอไปวา พระโอรสทั้ง ๑๐ ของพระเจา
กาฬาโศกครองราชยตอมาอีก ๒๒ ป ทั้ง ๑๐ องคมีนามวา ภัทรเสน
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โกรัณฑวรรณ, มังกร, สัพพัญชหะ, ชาลิกะ, สัญชัย, อุภคะ, โกรพยะ,
นันทิวัฒนะ, ปญจมตะ ครั้นถึง พ.ศ.๑๔๐ ป วงศสุสูนาคถูกนายโจร
คนหนึ่งชื่อนันทะทําลายลง แลวนายโจรนันทะตั้งราชวงศนันทะขึ้นมีเจา
สืบวงศ ๙ องค กินเวลา ๒๒ ป เรียกวานวังคะทั้ง ๙ มีรายนามดังตอ
ไปนี้คือ อุคคเสน, กนกะ, จันทคุติกะ, ภูตปาละ, รัฐปาละ, โควิสาณะ,
ทสสิทธิกะ, เกวฏะ, ธนะ สิ้นวงศเมื่อ พ.ศ.๑๖๒ จันทรคุปตตั้งราชวงศเมารยะขึ้น ณ นครปาตลีบุตร
๑. จันทรคุปต เสวยราชย ๒๔ ป
๒. พินทุสาร เสวยราชย ๒๘ ป
๓. อโศก กอนเสวยราชย ทําสงครามแยงราชสมบัติอยู ๔ ป
ปราบดาภิเศกในปพุทธศก ๒๑๘ ป ระยะกาลระหวางกาฬาโศกกับอโศก
หางกัน ๑๐๐ ปเต็ม นอกจากศักราชกษัตริยมคธแลว ฝายปกรณบาลี
ยังอางทาวไปถึงศักราชกษัตริยลังกา ดังนี้.
ศักราชกษัตริยลังกา
ในมหาวังศะพงศาวดารลังกา ซึ่งเขียนโดยพระมหานามเถระและ
ผูอื่นอีกหลายคนชวยกันแตงตอกันเรื่อยมา กลาววา ปฐมกษัตริยลังกา
ทรงนามวา วิชยั ไดเสวยราชยปเดียวกับพระพุทธเจาปรินพิ พาน และได
สืบเชื้อวงศตอมาอีก ๕ องค กษัตริยองคที่ ๕ ทรงนามวา เทวานัมปยติสสะ มีรัชสมัยรวมกับพระเจาอโศกมหาราช ในสมันตปาสาทิกากลาว
วา เมื่อพุทธศกลวงแลว ๒๓๖ ป พุทธศาสนาแพรมาถึง สึงหลทวีป
และวาพระเจาอโศกเสวยราชยแลว ๑๘ ป พระมหินทรเถระมาสูลังกาพระ
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เจาวิชยั เสวยราชยอยู ๓๘ ป ในปที่พระบรมศาสดาปรินิพพาน ตรงกับปที่
๙ แหงรัชสมัยพระเจาอาชาตศัตรู เปนปแรกที่พระเจาวิชยั ขึ้นเสวยราชย
พระเจาวิชัยทิวงคตในปที่ ๑๔ แหงแผนดินพระเจาอุทัยภัทรของมคธ เรา
รวมตัวเลขของรัชกาลพระเจาอาชาตศัตรู ๒๔-๑๔-๑๐ ป เมื่อพระเจา
วิชัยสวรรคตแลว เศวตฉัตรวางอยู ๑ ป ตอมาพระนัดดาอันเกิดแต
พระขนิฏฐาชือ่ บัณฑวาสุเทพ สืบราชสมบัติอยู ๓๐ ป พระโอรสนาม
วา อภัยราชา เสวยตอมาอีก ๒๐ ป ครั้นแลวพระนัดดาชือ่ บัณฑกาภัยกุมารเปนขบถทําสงครามกับพระมาตุลา ๘ องค อันเปนพระอนุชาของ
พระเจาอภัยราชาอยูถึง ๑๗ ป ระหวางนั้นพระเจาอภัยราชาเวนราชสมบัติ
ใหแกพระอนุชาองคหนึ่งมีนามวาติสสะ แตในที่สุดปรากฏวาบัณฑกาภัยกุมารชนะไดปราบดาภิเศกขึ้นเปนกษัตริยอยูถึง ๗๐ ป แลวราชบุตรชื่อ
มุตตสิวะ ขึ้นเสวยราชยอกี ๑๐ ป เทากับ ๒๕๖ ในปพุทธศก ๒๕๖ หรือ
ยางเขาป ๒๕๗ พระเจาเทวานัมปยติสสะ พระราชบุตรพระเจามุตตสิวะ
ขึ้นเสวยราชยไดทําราชาภิเษกสองครั้ง พระมหินทรเถระนําพระพุทธศาสนามาสูลังกาในแผนดินนี้ เปนอันแสดงวาพระเจาอโศกกับกาฬาโศกเปนคนละองค
หลักฐานประกอบจากเถรวงศ
ในปกรณฝายบาลีกลาววา เมื่อพุทธปรินิพพานแลวมีเถรวงศ
สืบเนื่องกันมา ๓ สาย คือ สายพระอุบาลี ๑ สายพระอานนท ๑ สายพระอนุรุทธ ๑ เถรวงศสายพระอุบาลี คือ ๑. พระอุบาลี ๒. พระ
ทาสกะ ๓. พระโสณกะ ๔. พระสิคควะ ๕. พระโมคคัลลีบุตรติสสะ
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ประวัตพิ ระเถระ
๑. พระทาสกะ เปนชาวเมืองไพศาลี เปนผูแตกฉานในคัมภีร
ไตรเพท ไดอปุ สมบทสํานักพระอุบาลี ณ วาลุการาม พรอมกับเพื่อน
พราหมณอกี ๓๐๐ คน
๒. พระโสณกะ เปนบุตรพอคาเกวียนชาวเมืองกาสีเมื่ออายุ
๑๕ ปติตามบิดาไปคาขายที่เมืองราชคฤหไดไปเที่ยวชมเวฬุวนารามวิหารพบกับพระทาสกะ เกิดความเลื่อมใสจึงออบบรรพชา
๓. พระสิคควะ เกิดในตระกูลขุนนาง เปนบุตรศิริวัฒนะอํามาตย
มีภูมิลําเนาอยูแ ขวงเมืองปาฏลีบุตร เมื่ออายุ ๑๘ ป วันหนึ่งชวนเพื่อน
ฝูงไปเที่ยวกุกกุฎาราม มีเพื่อนสําคัญคนหนึ่งชื่อจันทวัชชีไปดวย พบ
พระโสณกะกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู เกิดความเลื่อมใสจึงออกอุปสมบท
พรอมทั้งเพื่อนฝูง จําเนียรกาลลวงมาเมื่อพระเถระฝายสถวีรวาทิน
ทําทุติยสังคายนา ทานกับพระจันทวัชชีมาไมทันการประชุมจึงถูกลงโทษ
ใหคอยอบรมคนสําคัญคนหนึ่งที่จะมาฟนฟูพระศาสนา
๔. พระโมคคัลลีบุตรติสสะเปนชาวเมืองไหนไมปรากฏแน แต
เขาใจกันวาเปนชาวแควนมคธ ทานเกิดในสกุลพราหมณรูพระเวท
แตกฉานและไดออกบวชเปนสามเณรในสํานักพระสิคควะ และไดเลา
เรียนในสํานักพระจันทวัชชี ปรากฏวาทานไดเปนประธานในตติยสังคายนา ตอมาเพื่อพรรษา ๗๒ ตรงกับปที่ ๑๗ นับแตการเสวยราชย
ของพระเจาอโศก ฉะนัน้ เมื่อประมวลหลักฐานเขาไปแลวจึงปรากฏไดชัด
แจงวา พระเจาอโศกกับพระเจากาฬาโศกเปนคนละองค
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มติในปกรณสันสกฤต
มตินี้ไดอาศัยคัมภีรอโศกอวทานเปนตนหลัก คัมภีรน ี้นิพนธโดย
คันถรจนาจารยชาวกาศมีระราวพุทธศตวรรษที่ ๔ กลาววาพระเจาอโศก
ทรงมีพระชนมหลังพุทธปรินิพพานได ๑๐๐ ป นอกจากนั้นยังไดรวบ
รวมเหตุผลหลายขอโตอยงมติฝายบาลี ดังนี้
๑. ขอที่ฝายบาลีอางถึงราชวงศกษัตริยลังกา เทียบเคียงกับ
กษัทตริยว งศมคธมีที่นาสงสัย พระปฐมกษัตริยลังกา คือ พระเจาวิชัย
ซึ่งขึ้นเสวยราชยในป พ.ศ.๑ นั้น เพื่อการเขียนขึ้นโดยเจตนา
๒. เถรวงศที่สืบเนื่องมาแตพระมหากัสสป ไมปรากฏวาฝายบาลี
อางถึง แตฝายสันสกฤตนับถือวาสําคัญนัก ทั้งนี้เพราะพระอุปคุตตเถระ
ซึ่งเปนพระสังฆปาโมกขชั้น ๔ ไดเปนผูนําพระเจาอโศกเที่ยวสักการะ
สังเวชนียสถาน พระอุปคุตตเปนศิษยของพระสัมภูตสาณวาสี พระสัมภูตสาณวาสีเปนศิษยของพระอานนท พระอานนทรับชวงตําแหนงสังฆปาโมกขจากพระมหากัสสป ทั้งพระมหากัสสปและพระอานนทมีชีวิตอยูมา
จนถึงหลังพุทธปรินิพพานชานาน พระสัมภูตสาณวาสีเองก็ปรากฏวาเมือ่
ครั้งทําทุติยสังคายนาก็ชรามากแลว ดวยอางกันทั้งสองฝายบาลีและสันสกฤตวา พระสัมภูตสาณวาสีอยูทันเห็นพระบรมศาสดา ฉะนั้นพระอุปคุตต
จึงตองมีอายุอยางนอยยางเขามัชฌิมวัย สุดวิสัยที่จะมีอายุถึงพุทธศตวรรษ
ที่ ๓
๓. รายชื่อสมณะผูที่พระเจาอโศกทรงสงไปเผยแผนนั้ ปรากฏ
มีชื่อ พระโสณกะ พระอุตตระ ทานทั้งสององคนี้มีชีวิตในครั้งทุติยสัง-
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คายนา ในมหาวังศะเองกลาววา พระอุตตระเปนศิษยอุปฏ ฐากใกลชิดของ
พระเรวตะ นอกจากนีย้ ังมีชื่อพระมหาเทวะ พระกัศปโคตะซึ่งแตละองค
ลวนเปนคณาจารยในนิกายใดนิกายหนึ่งในจํานวน ๑๘ นิกาย อันเกิดขึ้น
เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑ พระเจาอโศกจึงมีชีวติ ในพุทธศตวรรษที่ ๒ ไมได
๔. วงศสสุ ูนาค อันเปนวงศพระเจากาฬาโศกนัน้ เปนเรื่องที่
ฝายบาลีแตงกันขึ้นเอง ที่จริงคําวาสุสุนาค ก็มาจากคําวา สีสุนาค หรือ
ไศศุนาค ในภาษาสันสกฤต เปนชื่อราชวงศของพระเจาพินทุสาร ฝาย
บาลีแตงซอนขึ้นมาอีกวงศหนึ่ง
๕. พระเจานาคทาสกะ ฝายบาลีจัดเปนวงศสุดทายของราชวงศ
สีสุนาค ในคัมภีรปุราณะของพราหมณกลาววา เปนโอรสของพระเจา
อชาตศัตรูองคหนึ่ง
๖. พระเจากาฬาโศกนัน้ ความจริงเปนองคเดียวกับพระเจา
กากวรรณี ซึ่งคําวา กากะ มีความหมายวา ดํา ฝายบาลีเจตนาปรุงแตงให
มีราชาอีกองคหนึ่งชื่อ กาฬาโศก
๗. พระราชบุตรทั้ง ๑๐ ของกาฬาโศกครองราชยเปนเวลา ๒๒
ป เจานันทะทัง้ ๑๐ องค ก็วาครองราชยกันอยู ๒๒ ป ไฉนจึง
มาบังเอิญตรงกันทั้งจํานวนปจํานวนคนเชนนี้ แมที่สุดรัชกาลกษัตริยลงั กา
ก็นาระแวง เชนที่กลาววา พระเจาบัณฑุกาภัยเสวยราชยอยูถึง ๗๐ ป
กอนขึ้นเสวยราชยตองทําสงครามอยูอีก ๑๗ ป ในสมัยทีท่ ําสงครามอยูนั้น
บัณฑุกาภัย ตองเปนหนุมมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป เมื่อรวมทั้งอายุเขาแลว
บัณฑุกาภัยก็เปนกษัตริยที่มหัศจรรยที่สุดในโลก มีอายุถึง ๑๐๐ ปเศษ
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ไมเพียงแตเทานั้น แมโอรสคือพระเจามุตตสิวะก็ครองราชยอยูถึง ๖๐ ป
เราก็ตองคะเนวาบัณฑุกาภัยมีราชบุตรในราวพระชนมไมเกิน ๖๐ มิตตสิวะ
ขึ้นเสวยราชยเมื่อพระชนม ๕๐ เศษ บวกกับอีก ๖๐ เปน ๑๐๐ ปเศษ
ซึ่งเปนการเหลือวิสัยกษัตริยลังกา ๕ รัชกาล กินเวลาถึง ๒๓๖ ป
ถอยวิจารณ
เราจะพิจารณาเห็นไดวา ฝายสันสกฤตไมยอมกลาวถึงพระเจาอโศก
บวกอโศกกับกาฬาอโศกเปนองคเดียวกัน ก็เพราะพระเจาอโศกอุปภัมภ
ภิกษุฝายเถรวาทินจนถึงทําตติยสังคายนา ซึ่งฝายสันสกฤตไมมีสวนรูเห็น
ดวย จึงไมปรารถนาใหความสําคัญของตนดอยลงไป จึงรวมกันเสียเปน
องคเดียวกับกาฬาโศกผูซึ่งเคยอุปการะฝายตนอยู อนึ่งยังมีกรณีสําคัญ
คือ การทําทุติยสังคายนาปรากฏในปกรณทั้งสองฝาย และบอกระยะ
กาลใกลเคียงกันที่สุดดังตอไปนี้
๑. ในมหาวังศะวาทําเมื่อพุทธศกลวงแลว ๑๑๐ ป
๒. มิศาสกวินยั วา ๑๐๐ ป
๓. ธรรมคุปตวินัยวา ๑๐๐ ป
๔. สรวาสติวาทวินยั วา ๑๐๑ ป
ไฉนในทุติยสังคายนานัน้ จึงไมไดกลาวถึงพระอุปคุตตบางเลย
หรือกลาวถึงพระโมคคัลลีบุตรติสสะบางเลยและเหตุไรในอโศกอวทานจึง
ไมกลาวถึงทุตยิ สังคายนาบาง อนึ่งเชื้อสายเถรวงศคงมิไดเปนแบบมอบ
มรดกใหแกกนั พระเถระบางองคไมจําเปนตองสืบเชื้อสายกันมาแบบวิธี
รับทอดแตองคใดหากเคยเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของศิษยานุศษิ ยรปู
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ใดรูปหนึ่งในพระมหาเถระเหลานั้นก็อาจอางวาตนเปนผูสืบเชื้อสายเถระ
วงศนั้นๆ ได ฉะนั้นเถรวงศสายมหากัสสปไมนาจะกินเวลาถึง ๑๐๐ ป นา
จะเปนวาในระหวางพระสัมภูตสาณวาสีกบั พระอุปคุตตจะตองมีพระเถรา
จารยองคอื่นคัน่ อยูหรือมิเชนนั้นก็ตองตามคติฝายบาลีวา พระสัมภูตสาณวาสีมีอายุกวา ๑๐๐ พระอุปคุตตถึงสมัยพระเจาอโศกก็มอี ายุยางเขาเรือน
รอยแลว อีกประการหนึ่งขออางของสันสกฤตวาภิกษุธรรมทูตรของอโศก
เปนคณาจารยของนิกาย ๑๘ นิกาย อาจเปนไดวาชื่อบุคคลนั้นซ้ํากันตาม
ธรรมเนียมของอินเดียโบาณ หรือขอสงสัยวากษัตริยลังกาไมนาจะมี
อายุเกิน ๑๐๐ แมปจจุบนั ในประเทศรัสเซียและญี่ปุนคนที่มีอายุกวารอย
เขาวามีมากทีส่ ุดในโลก
อนึ่งพระเจากากวรรณีนนั้ เลากลับมาปรากฏวาเปนกษัตริยกอน
พระเจาพินทุสารถึงสองชั่วกษัตริยและขอสงสัยที่วาโอรสกาฬาโศกทั้ง ๑๐
เจานันทะทั้ง ๑๐ ไมนาครองปรัชกาลตกลงกัน ในหนังสือของลามะชื่อตารนาถกลาวถึงพระเจาสุรเสนะวา ทั้งประสัมภูตสาณวาสีและพระยสะมีชีวิต
ในแผนดินกษัตริยองคนี้โอรสของสุรเสนชื่อวานันทะไดครองราชยตอมา
เราอาจสันนิษฐานไดวาสุรเสน คือภัทรเสนโอรสของกาฬาโศกทีปกรณ
ฝายบาลีกลาวถึง เพราะชื่อบุคคลอาจมีมากกวา ๑ ขึน้ ไป และชื่อ
พระเจานันทะนั้นเลาก็ชางเขากันไดเหมาะเจาะกับพระเจานันทิกะหรือ
นันทิวัฒนะในมหาวังศะเสียจริงๆ จึงเปนอันวาพระเจากาฬาโศกมีองค
จริง มีโอรสสืบตอมาอีกจริง ถึงแมจะไมถงึ ๑๐ พระองค และราชวงศ
นันทะนั้นในอวทานจัดลําดับกษัตริยไ ว ๓ องคคือ พระเจามหาปทมะ
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พระเจาประเสนะ พระเจานันทะ สวนในหนังสือในลามตารนาถจัดไว
วา ๑. พระเจาวีรเสน ๒. พระเจานันทะ และ ๓. พระเจามหาปทมะ
ในมหาวังศะวา นวนันทะองคสุดทายปกครองมคธชื่อวา พระเจาธน
นันทะอาจจะเปนไดวานันทะทั้งหมดนี่แหละ ความจริงมีเพียงเปนกษัตริย
องคหนึ่งหรือสององคเทานั้น หรืออาจเปนการปกครองแบบคณะราษฎร
แบบพวกลิจฉวีแหงวัชชี แลวยกยองเจานันทะองคใดองคหนึ่งขึ้นเปน
ประธานคณะ เจานันทะองคนั้นนาจะเปนพระเจามหาปทมะหรือพระเจา
นันทะนี่เอง กษัตริยนนั ทะในตํานานฝายสันสกฤต ๓ องคนั้น แทจริงเปน
องคเดียวกัน เราจึงสรุปไดวา อโศกกับกาฬาโศกเปนคนละองคอยาง
เด็ดขาด
ปญหาเรื่องพุทธศักราช
ในวงการพุทธศาสนาทั้งยุโรปและอาเซียไดเกิดปะทะกันดวยคม
ปากกาถึงเรื่องพุทธศักราชวาลวงมาบัดนี้กปี่  และสมเด็จพระบรมศาสดา
ดับขันธปรินิพพานกอนคริสตศกกี่ป ไดเกิดเปนปญหา ตางชักแมน้ําทั้งหา
อธิบายเหตุผล เกิดเปนมติถึง ๗๐ มติ บางมติตางกันเพียง ๒-๓ ป
บางมติตางกันถึงพันป ดังมติสําคัญที่รวบรวมมาแสดงตอไปนี้
๑. มติจดหมายเหตุ นักธรรมจาริกฟาเหียน ทานผูนี้ไดบันทึก
ไววาเมื่อทานเดินทางไปประเทศลังกาไดเห็นพิธีแหพระทันตธาตุ กอน
พิธีแหจะมีราชบุรุษเพียงโพทนาปาวรองใหราษฎรตกแตงบานเรือน ในคํา
ปาวรองมีคําตอนหนึ่งวาพระบรมศาสดาปรินิพพานลวงมาถึงบัดนี้ ๑๔๙๗
ป ดวงจักขุของโลกอัตรธานไปเสียแลว เขาคิดกันวาฟาเหียนเดินทาง
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จากนครเชียงอานไปอินเดียในป ค.ศ.๓๙๙ ทองเที่ยวอยู ๑๕ ป ฟาเหียน
เปนพิธีแหพระทันตธาตุในป ค.ศ.๔๑๒ เอา ๑๔๙๗-๔๑๒=๑๐๘๕
พุทธปรินิพพานกอน ค.ศ.๑๐๘๕
๒. มติของ ธรรมาจารย ฮวบหลิน ในหนังสือเรื่อง "สัมมากถาภิปราย" (เปยงเจียหลุง) วา พระพุทธองคประสูตรในแผนดินพระเจาจิวเจียวออง ปที่ ๒๑ ตรงกับ ๑๐๒๗ ป กอนคริสตศก ปรินิพพานใน
แผนดินจิวเม็กออง ปที่ ๕๒ เดือนยี่ ขึ้น ๑๕ ค่ํา คํานวณแลวปรากฏวา
๑๔๙ ป กอน ค.ศ. มตินี้มีอิทธิพลมาก ชาวจีนและญี่ปนุ นับถือกันมา
กวาพันป เมื่อประมาณ ๓๐ ปเศษมานี้ คือใน พ.ศ.๒๔๖๖ วงการ
พุทธบริษัทในประเทศจีนไดฉลองประสูติวารของพระศาสดา ๒๙๔๐ ป
ณ นครปกกิ่ง
๓. มติของลังกา ถือวาทานปรินิพพานกอน ค.ศ.๕๔๓ ป เปน
ที่นับถือกันในหมูประเทศฝายเถรวาท
๔. มติในหนังสือบันทึกประวัตพิ ระรัตนตรัย (และตอซัมปอกี่)
กลาววา พระอุบาลีไดทําเครื่องหมายจุดไวในพระวินยั ปฎกเมื่อสังคายนา
เสร็จแลวและบรรดาอาจารยองคตอๆ มา ไดปฏิบัติตามทําเครื่องหมายไว
ปละจุดจนถึงสมัยพระสังฆภัทรนําพระวินัยมาประเทศจีนนับจุดไดทงั้ หมด
๙๗๕ จุด หรือ ๙๗๕ ป นับแตการทําปฐมสังคายนา ปที่สังฆภัทรมา
เมืองจีนตรงกับ ค.ศ.๔๙๐ เอา ๙๗๕-๔๙๐=๔๘๕ ปพุทธปริมนิพพาน
กอน ค.ศ.๔๘๕ ป
๕. มติของศาสตราจารย อูอิฮะกูยุ (ชาวญี่ปุน) ทานผูนี้เปน
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นักคนความีชอื่ ของญี่ปุนคัดคานหลักฐานปกรณฝายบาลี ถือวาอโศกกับ
กาฬาโศกเปนองคเดียวกัน และวากษัตริยองคนี้ขึ้นเสวยราชยกอน ค.ศ.
๒๗๑ ปตรงกับพุทธปรินิพพาน ๑๑๖ ป ฉะนั้นพระบรมศาสดาตองดับ
ขันธกอน ค.ศ.๓๘๖ ป
๖. มติของ ศาสตราจารย ตากากุสุ ทานผุนี้ไดหลักฐานวา พระ
พุทธเจาประสูติเมื่อ ๕๖๖ ปกอนคริสตศักราช เสด็จออกบวชเมื่อพระ
ชนม ๑๙ พรรษาและเมื่อ ๕๔๘ ปกอน ค.ศ.บรรลุพระโพธิญาณเมื่อ ๕๓๗
ปกอนดับขันธ เมื่อพระชนม ๘๑ พรรษาเมือ่ ๔๘๖ ปกอน ค.ศ.
๗. มติของ ศาสตราจารย มอจีซึกิซินเค ทานผูนี้ใหหลักฐาน
วาพุทธประสูติกาลกอน ค.ศ.๕๖๕ ป
๘. มติของ ศาสตราจารย แมกซมึลเลอร ชาวเยอรมันผูนี้คน
ควาวาพระศาสดาปรินิพพานเมื่อ ๔๗๗ ปกอน ค.ศ.
๙. มติของ ศาสตราจารย เอฟ ดับบลิว โธมัส ทานผูนี้กลาว
วาพระพุทธเจาปรินิพพานกอน ค.ศ. ๕๐๕ ป
๑๐. มติของ ศาสตราจารย จี เอฟ ฟรีท วาพระศาสดาปรินิพพานเมื่อ ๔๘๓ ปกอน ค.ศ.
๑๑. มติของ นายพันเอก คันนิงแฮม คํานวณหลักฐานจาก
จดหมายเหตุของกรีกวา พระเจาจันทรคุปตเสวยราชยเมื่อ ๓๑๖ ป กอน
ค.ศ.อโศกทําราชาภิเศกในป ๒๖๐ กอน ค.ศ.เอา ๒๖๐+๒๑๘=๔๗๘
(๒๑๘ ป เปนปในมหาวังศะที่พระเจาอโศกทําราชาภิเษก)
๑๒. มติของ ธรรมาจารย อินสุน ทานผูนี้เปนชาวไตหวัน ได
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หลักฐานวาพุทธปรินิพพานเมื่อ ๓๙๐ ปกอ น ค.ศ.
๑๓. มติของ ดอกเตอร หยวนซิง ทานผูนี้คํานวณวา พระศาสดาปรินิพพานเมื่อ ๔๘๙ ป กอนคริสตศักราช
๑๔. มติของ ศาสตราจารย โมราคามิ กลาววาพระพุทธ
ปรินิพพานกอน ๔๘๕ ป
๑๕. มติของ ศาสตราจารย ริส เดวิดส วา พระพุทธเจานิพพาน
กอน ค.ศ.๔๑๒ ป
๑๖. มติของ นายเคอรน วา พระพุทธเจานิพพานกอน ค.ศ.
๓๑๗ ป
๑๗. มติของ มิสเตอร บูเลอร วา พระพุทธเจานิพพานกอน
ค.ศ.๔๗๗ ป
ขอวิจารณ
เราพิจารณาดูมติทั้ง ๑๗ มตินี้ พอจะแบงออกไดเปน ๓ พวก
ใหญคือ
พวกที่ถือวา ๔๐๐ ปกอน ค.ศ. ขึ้นไปพวกหนึ่ง
พวกที่ถือวา ๕๐๐ ปกอน ค.ศ. ขึ้นไปพวกหนึ่ง
พวกที่ถือวา ๓๐๐ ปกอน ค.ศ. ขึ้นไปพวกหนึ่ง
มติที่ถือ ๔๐๐ ปกอน ค.ศ.ขึ้นไป มีผูเห็นพองมากกวามติอื่น
มตินี้ไดเทียบเคียงศักราชในจดหมายเหตุของกรีก ซึ่งมีหลักฐานใกลความ
จริง เพราะจันทรคุปตอัยกาธิราชของอโศกมีชีวิตรวมยุคกับพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ดังถอยเฉลยของฝายที่ถือมติ ๔๘๓ ปกอน ค.ศ.วาราว
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๓๒๗ ถึง ๓๒๕ ปกอน ค.ศ.กองทัพกรีกยกมาตีอินเดียในป ๓๒๕ กอน
ค.ศ.จันทรคุปตหนุมเรรอนหาพรรคพวกเพื่อลมราชวงศนันทะ ไดพบ
กับอเล็กซานเดอรในป ๓๒๑ กอน ค.ศ.หลังจากทัพกรีกเลิกไปแลว ๔ ป
จันทรคุปตลงวงศนันทะสําเร็จ ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยใ นป ๒๙๗
กอน ค.ศ.แลวพินทุสารราชบุตรขึ้นเสวยราชยอยู ๒๘ ป ตกในป ๒๖๙
กอน ค.ศ. เสด็จทิวงคต แลวเกิดการแยงราชสมบัติอยูถึง ๔ ป ในป
๒๖๕ กอน ค.ศ. อโศกขึ้นเสวยราชยตั้งแตรัชกาลอโศกถึงจันทรคุปตนบั
ได ๕๖ ป คือ ๒๔+๒๘+๔=๕๖ ในมหาวังศะกลาววา พุทธปรินิพพาน
แลว ๒๑๘ ป อโศกทําราชาภิเษกนับถอยหลังขึ้นไป ๕๖ ป จันทรคุปต
ก็ตองเสวยราชย พ.ศ.๑๖๒ พระเจาอโศกทําราชาภิเษกเอา ๒๑๘+256=
๔๘๓ เปนผลลัพธแสดงวาพระพุทธองคดับขันธปรินิพพานกอน ค.ศ.๔๘๓
ป ผิดกับที่เราถือกันอยู ๖๐ ป นักประวัติศาสตรรับแลววาอเล็กซานเดอรตีอินเดียราวกอนคริสตกาล ๓๐๐ ปเศษ และจารึกกษัตริย ๕ พระองค
ที่รวมยุคกับอโศกคือ พระเจากรุงซีเรีย พระเจากรุงมาสิโดเนีย พระเจา
กรุงอียิปต พระเจากรุงมาคัส พระเจากรุงเอปรุส ทั้ง ๕ องคนี้เสวย
ราชยกอน ค.ศ.๒๐๐ ปเศษทัง้ นั้น เพราะฉะนั้นมติฝายนีจ้ งึ เชื่อถือไดและ
เมื่อเปนเชนนี้ ปนี้ก็เปน พ.ศ.๒๔๓๗ ไมใช ๒๔๙๗ หางกันถึง ๖๐ ป
เหตุการณสมัยตอมา
พระเจาอโศกเสวยราชยอายุราว ๔๐ ป ทรงมีพระราชโอรสหลาย
พระองค รัชทายาทชื่อเจาชาย กุณาละ แตเจาชายกุณาละไดสําเร็จพระ
อรหันตกอน พระราชสมบัติจึงตกแกพระราชนัดดาคือ พระเจาสัมปทิ
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กษัตริยองคนเี้ ปนมิจฉาทิฏฐิ ไดยุบการปกครองแบบพระเจาอโศกสิ้น
เชิง ราชวงศเมารยะจึงเริ่มตนเสื่อม มีพระราชาสืบวงศตอมาอีก ๔ พระ
องค กษัตริยองคสุดทายถูกหัวหนากบฏซึง่ เปนพราหมณชื่อ บุปผามิตร
สําเร็จโทษ บุปผามิตร ตั้งราชวงศใหมชื่อ ศุงคะ บุปผามิตรเปนพราหมณ
ในลัทธิสามเวท ไมพอใจระบบการปกครองอยางธรรมวิชัยของพระเจา
อโศก มีเรื่องหามฆาสัตวเปนตน เพราะฉะนั้นเมื่อไดอํานาจ พระเจาบุปผามิตรก็เริ่มทําพิธีบูชายัญเรียกวาอัศวเมธ มีการปลอยมาอุปการพรอมกับ
มีกองทัพติดตามไปมาแวะเมืองใดๆ ถาเมืองนั้นรับรอง ก็เทากับแสดงวา
ยอมรับรอง ถาไมรับรองกองทัพที่ตามไปดวยก็ตองใชกาํ ลังบังคับ สําเร็จ
แลวฆามาตัวนัน้ บูชายัญ พระเจาบุปผามิตรไดออกกฎหมายวา จะให
รางวัลเปนเงิน ๑๐๐ ดินารแกผูที่ตัดศีรษะภิกษุ ๑ รูปมาใหครั้งนั้นสังฆารามในแควนมคธวางจากภิกษุสงฆ พระสงฆพากันหนีไปอยูทางแควน
คันธาระบาง กาศบาง และบางก็หนีไปอยูแควนอันธระในอินเดียใต
ราชวงศศุงคะปกครองแควนมคธอยูราวรอยปเศษก็เสื่อมลง ในระหวาง
นั้น ทางอินเดียตอนเหนือ มีชนเผาเรรอนหลายพวกอพยพเขามายึดครอง
พวกแลวพวกเลา อาทิเชน พวกปารซี พวกกสกะ ในที่สุดก็มี
กษัตริยก รีกซึ่งเกิดในเอเซียองคหนึ่งชื่อ เมนันเดอร ไดยดึ ครองลุมแมน้ํา
สินธุเอาไว ตั้งเมืองสาคละเปนเมืองหลวง กษัตริยองคนคี้ ือพระเจา
มิลินท ในขั้นแรกพระองคนับถือศาสนาของกรีก แตเมือ่ มาตีอินเดีย
แลวไดพบพระนาคเสน ซึ่งเปนคณาจารยในนิกายสรวาสติวาท ซึ่งสามารถ
กลับพระทัยพระองคใหเปนพุทธมามกะ พระเจามิลินทเปนกษัตริยกรีก
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องคสุดทายที่มีอิทธิพลในอินเดีย เมื่อสิ้นรัชสมัยแลวอํานาจของกรีกก็ถูก
กวาดลางไปหมดสิ้น
พระจากนิษกะมหาราช
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๕ มีชนเผาเรรอนพวกหนึง่ เรียกวา
พวกอินโดไซเธียน อพยพมาจากภาคตะวันออกของทะเลทรายโกบี แลว
อพยพสูภาคตะวันตกเพราะถูกจักวรรดิจีนเบียดเบียน พวกอินโดไซเธียน
ไดอพยพลงมาสูลุมแมน้ําอมูดาเรียในตอรกีสถานตะวันตก ทําลายอาณา
จักบากเตรีย ซึ่งเปนอาณาจักรของพวกกรีกในเอเซียลงได แลวแผ
อิทธิพลเขาสูอาฟริกานิสถานในตอนนีพ้ วกอินโดไซธียนรับเอาอารยธรรม
ของอินเดียเขาไวใชภาษาสันสกฤษ ในราชสํานักกษัตริย พระองคหนึ่งของ
พวกนี้ก็ใชชื่อเปนสันสกฤตวา "กนิษกะ" ทรงแผอานุภาพเขาสูแควน
คันธาระแลวตีไดลุมแมน้ําสินธุทั้งหมด ตลอดจนถึงลุมแมน้ําคงคา หมาย
ความวา ตั้งแตเมืองพาราณสีขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถานอยูภายใตจักรวรรดิ
ของพระองค พระเจากนิษกะมีราชธานีที่เมือง ปุรุษปุระ (คือเปชวา
เดี๋ยวนี้อยูในปากีสถาน) และทรงสรางราชธานีไวตามแควนตางๆ เสด็จ
ไปประทับตามฤดูกาลที่เหมาะสม แตเดิมพระองคนับถือศาสนาของพวก
กรีก เมื่อทรงตีอินเดียตอนเหนือไดมีโอกาสไดศึกษาพุทธศาสนาจึงกลับ
พระทัยมาเปนพุทธมามกะ ทรงสรางพุทธวิหารจํานวนมากในดินแดนของ
พระองค ซากวิหารเหลานี้ปจ จุบันไดถูกขุดพบในเขตปากีสถานและ
กาบูล ครั้งหนึง่ ทรงยกกองทัพไปตีเมืองปาฏลีบุตร ทางในเมืองยอมออน
นอม พระองคเรียกคาไถเมือง คือ
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๑. บาตรพุทธบริโภค
๒. พระเถระผูมีนามวา อัศวโฆษ
พระอัศวโฆษ
พระเถระอัศวโฆษรูปนี้เปนภิกษุในนิกายสรวาสติวาท เปนจินต
กวีที่มีชื่อเสียงที่สด ไดรจนาฉันทพุทธจริตเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต
ตนจนอวสาน เปนแบบอยางแหงวรรณคดีสันสกฤตในรุนหลัง และ
เปนพุทธประวัติเลมแรกทีแ่ ตงขึ้นในโลก นอกจากพุทธจริตแลว อัศวโฆษยังไดแตงบทละครอิงหลักธรรมหลายเรื่อง เชน "เสาทรนันท" อัน
เปนชีวประวัตขิ องพระนนท นาฏยะเหลานีม้ ีผูแสดงไปทัว่ อินเดีย ชัก
จูงประชาชนใหมาเลื่อมใสพุทธศาสนาจํานวนมาก
พระเจากนิษกะไดรับการขอรองจากคณะสงฆนิกายสรวาสติวาท ให
ทรงอุปถัมภการทําสังคายนา สังคายนาครั้งนี้ทําขึ้นที่กณ
ุ ฑลวันวิหาร ใน
นครชลันทรแควนกาศมีระ มีภิกษุและบัณฑิตคฤหัสถเขาประชุมรวมกัน
คณาจารยที่สําคัญเชน พระปารศวะ พระวสุมิตรและพระอัศวโฆษ พระ
ศรีโฆษ ที่ประชุมไดรอยกรองอรรถกถาพระไตรปฎก เรียกวา วิภาษา
ปฎกละแสนโศลก รวมสามแสนโศลก พระเจากนิษกะโปรดใหจารึกพระ
ไตรปฎกและอรรถกถาเหลานี้ไวในแผนทองแดง แลวบรรจุไวในพระ
สถูปแลวรักษาไวมั่นคงเปนตนฉบับหลวง เนื่องจากสังคายนาครั้งนี้เปน
ของฝายสรวาสติวาท จึงไมปรากฏในตํานานฝายบาลีโดยราชานุภาพของ
พระเจากนิษกะพุทธศาสนาจึงแพรหลายไปสูประเทศตางๆ ทางฝาย
เหนือของอินเดียรวมทั้งประเทศจีนก็พลอยรับพุทธศาสนาในตอนนี้
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บอเกิดพุทธศิลป
ในสมัยพุทธกาล การกอสรางอาคารในพุทธศาสนามีเพียงสัณฐาคารสําหรับประชุม ตามวัดใหญๆ เชน เชตวัน ปุปพาราม หรือโฆสิตาราม ตลอดจนชีวกัมพวัน ลวนมีสัณฐาคาร บรรจุสงฆจํานวนพน
ในบาลีสามัญญผลสูตร พระเจาอชาตศัตรูไปเฝาพระพุทธเจาเปนครั้งแรก
ไมทรงรูจักพระองค เพราะพระศาสดาประทับอยูในทามกลางสงฆใน
สัณฐาคาร หมอชีวกตองทูลกําหนดพุทธลักษณะถวาย ในคัมภีรชั้นหลัง
กลาวถึงกําเนิดพระแกนจันทน เลาวา เมื่อพระศาสดาเสด็จขึ้นไปประทับ
บนดาวดึงส พระเจาปเสนทิทรงอนุสรณถึง ทรงขอรองใหพระโมคคัลลานะ พานายชางขึ้นไปบนดาวดึงสจําลองพุทธลักษณะดวยไมแกนจันทน
และทรงปฏิบัติพระพุทธรูปองคนี้ดุจเดียวกับพระศาสดาประทับอยู ครัน้
ออกพรรษาพระพุทธองคเสด็จลงสูโลกมนุษย พระแกนจันทนไดลุกขึน้
รับเสด็จ ก็มีพทุ ธดํารัสวาใหพระแกนจันทนสนองหนาทีพ่ ระองคตอไป
เถิด ถาเชื่อตามตํานานนี้ ก็แสดงวา พระพุทะรูปมีในครัง้ พุทธกาลแลว
แตขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนัน้ ยกตัวอยางเชนในบรรดาโบราณสถาน
ซึ่งพระเจาอโศกทรงสรางขึ้น มิไดมีพระพุทธรูปอยูเลย ในที่ใดถาประสงคแสดงพุทธประวัติ ก็ใชสัญลักษณอื่นแทนทั้งนัน้ เชน ตอนประสูตร
ก็มีแตรูปพุทธมารดาประทับยืนเหนี่ยวกิ่งไม และมีรูปดอกบัว ๗ ดอก
อยูขางๆ หามีพระกุมารไม ตอนตรัสรูก็ทําเปนโพธิบัลลังกเปลาๆ
ตอนแสดงธรรมจักรก็ทําเปนแทนพระธรรมจักร มีกวางหมอบอยูสองขาง
ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะวาธรรมเนียมของชาวอินเดียสมัยนั้น ถือวาการสราง
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รูปเคารพในครุฐานิยบุคคลเปนการไมสมควร แตจําเนียรกาลลวงมา
เมื่อศิลปะกรีกและศีลปะของพวกอินโดไซเธียนเขาผสมปนเป ประเพณีนี้
ก็คอยๆ หมดไป ชนชาติแรกที่ผลิตพุทธปฏิมาขึ้นคือชาติกรีกในอินเดีย
ซึ่งในเวลานัน้ นับถือพุทธศาสนาแลว พระพุทธรูปองคแรกไดเกิดขึ้นใน
โลกในเขตคันธาระและอาฟกานิสถาน ชนชาติกรีกเปนเจาศิลปะการแกะ
สลัก เทวรูปของเขาเชนอะปอลโล วีนัส ฯลฯ ยอมแกะสลักใหเปน
เหมือนมนุษยที่สุด เมื่อเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา ศิลปากรเหลานี้ได
รับความบันดาลใจในพุทธประวัติอยางลึกซึ้ง เปนเหตุใหผลิตพุทธปฏิมา
ขึ้นบูชาแทนเทวรูป แมระยะกาลจะหางจากพุทธกาลถึง ๕๐๐ ปก็จริง
แตพระพุทธรูปเหลานี้ เปนผลแหงจินตนาการที่ซาบซึ้งในพุทธคุณของ
ศิลปากร เพราะฉะนัน้ จึงสมบูรณดวยคุณสมบัติแหงพระปญญา ความ
บริสุทธิ์ ความกรุณาในรูปปฏิมา สามัญชนเพียงแตเห็นเทานั้นก็รูสึกวา
ทานผูเปนเจาของรูปนี้เปนผูหมดจากกิเลสแลว มีพระเมตตาตอโลกอยาง
มากมาย พระพุทธรูปรุนแรกเรียกกันวา แบบคันธาระ ดวงพระพักตร
กลม พระนาสิกโดงอยางฝรั่ง พระเนตรอยูในอาการครึ่งสมาธิ บาง
ครั้งมีพระมัสสุ พระเกสามุนเกลาเปนเมาลี มิไดขมวดเปนกนหอย
ทั้งๆ ที่พระพุทธองคจริงๆ นั้นปลงพระเกสา แตศิลปกรกรีกมีความ
คิดวา ถาใหพระพุทธรูปปลงพระเกสาอยางพระสาวก ก็จะไมมีอะไร
เปนเครื่องหมายวา องคใดเปนพระศาสดา องคใดเปนพระสาวก อีก
ประการหนึ่ง เนื่องจากพระศาสดาอยูในวรรณะกษัตริยไวพระเกสายาวรัด
เกลา เพราะฉะนั้นจึงสรางพระพุทธรูปใหมพี ระเกสา สวนพระวรกาย
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นั้นนายชางกรีก ไดสรางใหเห็นองคาพยพ กลามเนื้อ เสนเอ็นอยาง
ชัดเจนภายใตจีวรบางๆ พระพุทธรูปแบบที่วานี้ ไดมีการขุดพบทั่วไป
ในอินเดียตอนเหนือและอาฟกานิสถาน ตอมาไมนานก็เกิดพุทธศิลป
แบบอินเดียแทขึ้น มีศูนยผลิตอยูที่เมืองมถุราและเมืองอมราวดี ที่
เมืองอมราวดีนี้ เปนเมืองสําคัญของรัฐอันธระในอินเดียใต ปกครอง
โดยราชวงศกษัตริยสาตวาหนะ พุทธศาสนาในที่นี่รุงเรืองมาก ในพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ มีการสรางพระสถูปใหญๆ และพระพุทธรูป พระพุทธรูปแบบอินเดียบริสุทธิ์ พระเกสาขมวดเปนกนหอย องคาพยพมี
ลักษณะเหมือนมนุษย ไมเปนอยางแบบคันธาระ จําเดิมแตนั้นมา พุทธศิลปะก็แพรหลายไป
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บทที่ ๓
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน ๓
บอเกิดมหายาน
หลังพุทธศตวรรษที่ ๕ ไปแลว ไดเกิดมีขบวนการใหมในพุทธศาสนาขึ้นในอินเดีย ซึ่งเรียกตนเองวามหายาน ขบวนการนี้เกิดจาก
วิวัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป โดยเฉพาะจากคณะสงฆนิกายมหาสังฆิกะ ผสมกับชาวพุทธคฤหัสถกลุมหนึ่ง ที่มีความเห็นพองกันวาจะ
ตองปรับปรุงวิธีการเผยแพรพุทธศาสนาเสียใหม มิฉะนัน้ ฐานะของพุทธศาสนาก็ทรุดโทรมลง ชาวพุทธคณะนี้จึงรวมมือกันสรางลัทธิมหายาน
ขึ้น เพื่อฟนฟูพุทธศาสนา ในเวลานัน้ ศาสนาพราหมณเจริญขึ้นหนามาก
ลัทธิมหายานเปนคูแขงอยางสําคัญของพราหมณ คณาจารยฝายมหายานได
ปรับปรุงเพิ่มคติธรรมในพุทธสาสนาขึ้นหลายประการ เพื่อตอสูกับ
อิทธิพลของพราหมณ เพื่อทําใหพุทธศาสนาเขาถึงในหมูชนสามัญทั่วไป
ซึ่งมีขอสําคัญดังตอไปนี้
๑. ฝายมหายานไดยกหลักโพธิจิต คือสอนใหทุคนตัง้ ความ
ปรารถนาในโพธิญาณ อยาปรารถนาเพียงอรหัตญาณเทานั้น หลักเรื่อง
พุทธการกธรรม คือคุณชาติเพื่อความเปนพระพุทธเจาซึง่ มีอยูในบาลีดงั้
เดิม ฝายมหายานไดยกขึ้นประกาศเปนพิเศษ คือหลักของพุทธบารมี
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เปนหัวใจในลัทธิมหายาน มีความแตกตางจากเถรวาท คือฝายเถรวาท
ย้ําเรื่องอริยสัจจ ๔ เปนสําคัญ แตฝายมหายานพูดเรื่องทศบารมีเปน
สําคัญ
๒. หลักการของเถรวาทถือเอาคุณภาพของศาสนิกชนเปนเกณฑ
สําคัญ แตฝายมหายานถือเอาปริมาณของศาสนิกชนเปนสําคัญกอน ภาย
หลังจึงอบรมในเรื่องคุณภาพ เพราะเหตุที่มหายานมุงปริมาณ ดังนัน้
จึงจําตองลดหยอนผอนปรนในการปฏิบัตธิ รรมวินัยลง เชนเรื่องสิกขาบท
ฝายมหายานรักษาสิกขาบทขอสําคัญๆ สวนใหญได แตขอปลีกยอยและ
สิกขาบทที่ลวงแลวเปนเหตุอปายคมนียหรือไปสูอบายภูมิ เปนประเภท
อาบัติเล็กๆ นอยๆ ฝายมหายานดูกาละเทศะยอมใหลดหยอนลงไป
สิกขาบทอันเปนที่ตั้งสําหรับผูลวงแลวไปสูอปายคมนียได ฝายเถรวาท
คงรักษาโดยเครงครัด
๓. ฝายมหายานถือหลักโพธิจิตเปนใหญเหนือสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด
กลาวคือ บุคคลตั้งมูลปณิธิปรารถนาพุทธภูมิ บุคคลนั้นชื่อวามี
โพธิจิต หากจําเปนตองประพฤติสิ่งใดที่ขัดกับพระธรรมวินัยบาง แต
เพื่อประโยชนของสรรพสัตวก็ตองทํา ถึงกับมีบัญญัติในคัมภีรมหายานวา
พระโพธิสัตวใด เห็นทรราชตั้งตนเปนศัตรูตอพระพุทธศาสนา หากใช
วิธีละมุนละมอมเกลี่ยกลอมชี้แจงใหกลับใจไมไดแลว วิธีสุดทายคือ จัด
การเผด็จชีวติ ทรราชผูนั้นเสีย แมกรรมนัน้ จะทําใหพระโพธิสัตวนั้นตก
นรกก็ควร แตบุญที่ทําเชนนัน้ ก็มีคือ พระโพธิสัตวผูจะทําตองปราศจาก
วิหิงสาวิตก พยาบาทวิตก ตัง้ มนสิการวา โอหนอ ! สัตวผูเขลานี้
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กําลังสรางครุอกุศลกรรมใหญ ถาเราไมจดั การชีวิตของเขากอน เขาก็
สรางอกุศลกรรมไปเรื่อยๆ จะตองทนทุกขในอบายเปนเวลาชานาน
การประหารชีวิตเขาเทากับชวยไมใหเขามีโอกาสรางอกุศลกรรม ทาน
วาเปนความเมตตา คติธรรมที่วานี้ปรากฏอยูในคัมภีรโยคาจารภูมิ
ศาสตร
๔. ฝายมหายานไดเพิ่มลัทธิพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งดุริยางคเขา
มาดวย เปนธรรมสังคีต เปนเครื่องมือประกาศพระศาสนา ขับกลอม
ชักจูงศรัทธาของประชาชนซึ่งฝายเถรวาทไมมี
๕. คณาจารยฝายมหายาน ไดอรรถาธิบายพุทธมติออกไปอยาง
กวางขวาง ทําใหพุทธศาสนาซึ่งปฏิฐานนิยม สัจจนิยม กลายเปน
อภิปรัชญาและตรรกวิทยา
๖. คณาจารยมหายานไดแตงพระสูตรใหมๆ ขึ้นจํานวนมากซึ่ง
ไมมีในฝายเถรวาทมากอน การแตงพระสูตรนี้จะถือวา เปนการแอบ
อาง หรือเจตนารายตอพุทธศาสนาไมได เพราะผูแตง แตงโดยอาศัย
แนวพุทธมติ แตงโดยเจตนาจะใหพุทธศาสนาแพรหลาย แมจะมิใช
พุทธวจนะ แตคติธรรมก็เชื่อไดวาเปนพุทธมติ ยกตัวอยางในฝายเถรวาท
เองก็มี เชนเรื่องเทศนมหาชาติ ๑๓ กัณฑ ตัวพุทธวจะแทๆ คือตัว
คาถา สํานวนนอกนั้นเปนสํานวนของกวีแตงทั้งสิ้น ขยายความคาถา
ใหพิสดารออกไป เราก็ไมถอื วากวีแตงทําลายพุทธศาสนา
๗. เนื่องจากลัทธิมหายานไดแกไขปรับปรุงนโยบายการเผยแพร
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โดยมุงสามัญชนสวนใหญเปนประมาณ ดังนั้นลัทธิธรรมเนียมใดซึ่ง
สามัญชนเคยเชื่อถืออยู หากไมขัดกับหลักธรรมในพุทธศาสนาแลวฝาย
มหายานก็รับเขาไวหมด เพราะฉะนัน้ จึงทําใหพุทธศาสนาซึ่งโดยลักษณะ
ดั้งเดิมเปนอเทวนิยม ครัน้ มาบัดนี้ในลัทธิมหายานกลายเปนเทวนิยม มี
พระเจาในศาสนาพราหมณเขามาอยูมาก พระเจาเหลานีท้ ี่เปนองคสําคัญ
ก็กลายเปนโพธิสัตว ที่ไมใชองคสําคัญก็กลายเปนเทพธรรมบาล เมื่อ
กลาวโดยสรุปแลวลัทธิมหายานถืออุดมคติ ๓ ประการคือ
๑. หลักมหาปญญา ในหลักการขอนี้ฝายมหายานไดอธิบาย
หลักอนัตตา ซึง่ เปนคุณลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาออกไปอยางกวาง
ขวางลึกซึ้งมาก พิสดารยิ่งกวาในฝายเถรวาท แตคําวา "อนัตตา" ทาง
มหายานไมใครนิยมใช ไดเลือกใชคําวา "ศูนยตา" แทน ในสวนปฏิบัติ
ของบุคคลทางมหายานถือวาบุคคลจะพนทุกขไดกด็ วยการเขาถึงศูนยตา
ศูนยตานัน้ มีเปน ๒ ชั้น คือ ปุคคลศูนยตา และธรรมศูนยตา ปุคคล
ศูนยตา ไดแกการละอัสมิมานะซึ่งทําใหบคุ คลบรรลุอรหันต สวนธรรมศูนยตา ไดแกการละความยึดถือแมในพระนิพพาน ซึ่งเปนภูมิของ
พระโพธิสัตวชั้นสูง
๒. มหากรุณา ไดแกการตั้งโพธิจิตมุงพุทธภูมิ ไมมงุ อรหัตภูมิ ในทัศนะมหายานเห็นวาอรหัตภูมิเปนของคับแคบ ชวยคนได
นอย เพราะฉะนั้นจึงควรมุงพุทธภูมิ ซึ่งในขณะทีย่ ังมิไดบรรลุตองสราง
บารมีเพื่อชวยสัตว ในฝายมหายานยอบารมีลงจาก ๑๐ เปน ๖ คือ
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(๑) ทานปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองสละทรัพย อวัยวะ
และชีวิต เพื่อสัตวโลกไดโดยไมอาลัย
(๒) ลีลปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองรักษาศีลอันประกอบ
ดวยอินทรียสงั วรศีล ๑ กุสลสังคหศีล ๑ ขอนี้ไดแกการทําความดี
สงเคราะหสัตวทุกกรณี สัตวสังคหศีล ๑ คือการชวยสัตวใหพนทุกข
(๓) กฺษานติปารมิตา พระโพธิสัตวตองสามารถอดทนตอ
สิ่งกดดันเพื่อโปรดสัตวได
(๔) วิริยปารมิติ พระโพธิสัตวไมยอทอตอพุทธภูมิ ไม
รูสึกเหนื่อยหนายระอาในการชวยสัตว
(๕) ธฺยานปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองสําเร็จในฌาน
สมาบัติทุกชั้น มีจิตไมคลอนแคลนเพราะเหตุอารมณ
(๖) ปรัชญาปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองทําใหแจงใน
ปุคคลศูนยตา และธัมมศูนยตา
๓. มหาอุปาย คือพระโพธิสัตวจะตองประกอบดวยกุศโลบาย
นานัปการในการชวยเหลือปวงสัตว ตองประกอบดวยไหวพริบ ปฏิภาณ
ในการเขาถึงอธิมุติของปวงสัตว เปรียบเหมือนนายแพทยผูฉลาดรูจักวาง
ยาใหถกู โรค อาศัยขอนี้แหละทางฝายมหายานไดเพิ่มเติมคติธรรมและ
พิธีการซึ่งไมเคยมีในฝายเถรวาทเขามามากมาย โดยถือวาสิ่งเหลานี้เปน
เพียงอุบายชักจูงใหผูเขลาโนมเอียงเขามาสูสัจจธรรมในเบื้องปลายเทานั้น
วรรณคดีมหายาน
ลัทธิมหายานถือวา เมื่อครั้งปฐมสังคายนา หลังจากพระมหา-
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กัสสปทําสังคายนาที่ถ้ําสัตตบรรณแลว พระมัญชุศรีโพธิสัตว
โพธิสัตวพระสาวกอีกมากหลาย รวมทั้งพระอานนทเถรเจาดวย ไดไป
ทําสังคายนาใหมอีกกองหนึง่ ที่ภูเขาจักรวาล เปนสังคายนาพระไตรปฎก
ฝายมหายานโดยเฉพาะ นี่เปนเรื่องในตํานาน แตในขอเท็จจริงของ
ประวัติศาสตรวรรณคดีของมหายานทั้งหมด ดัดแปลงแกไขจากพระไตร
ปฎกของฝายเถรวาท โดยมีการขยับขยายเพิ่มเติมบาง แตงใหมเขามา
บาง ตามยุคตามสมัย มิใชทํากันครั้งเดียว และพระสูตรเหลานี้ ยังมี
ลักษณะแตกตางกันในทํานองทัศนะของแตละนิกายดวย เมื่อกลาวโดย
สรุปแลว นิกายใหญในฝายมหายานซึ่งแพรหลายในอินเดียครั้งกระนั้น
มีอยู ๓ ทัศนะดวยกัน คือ
๑. นิกายศูนยวาท
๒. นิกายวิชญานวาท
๓. นิกายจิตอมตวาท
พระสูตรมหายานก็มีแตกตางกันออกไปตามมติของนิกายทั้งสาม
ประเด็นสําคัญอีกขอหนึ่งคือ ปญหาเรื่องนิปปริยายธรรม และปริยาย
ธรรม คือซึ่งมีอรรถรสจะแจง ไมทิ้งประเด็นของใจใดๆ อยางหนึ่ง
กับธรรมซึ่งยังตองไขความใหจะแจงอีกอยางหนึ่ง มหายานแตละนิกาย
ยอมถือวา พระสูตรในนิกายของตนเปนนิปปริยายธรรม พระสูตรใน
นิกายอืน่ เปนปริยายธรรม นั่นก็คือหมายความวา นิกายของตนเทา
นั้นที่มีคติธรรมสมบูรณที่สุด ดีที่สุด ถาเปรียบเทียบระหวางมหายาน
กับสาวกญาณ คติธรรมฝายสาวกญาณเปนปริยายธรรม มหายาน
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เปนนิปปริยายธรรม แตถาเปนเรื่องภายในมหายานสามนิกายแลว ตาง
ฝายตางอางนิกายของตนเปนนิปปริยายธรรม วรรณคดีของมหายานใน
ชั้นเดิมเขียนดวยภาษาผสม คือระหวางสันสกฤตกบปรากฤต ตอมาใน
ราวสมัยราชวงศคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ ไดมีการฟนฟูวรรณคดีสันสกฤตขึ้นทั่วไปในอินเดีย คัมภีรมหายานจึงเปลีย่ นมาจารึกดวย
สันสกฤตทั้งหมด ฝายมหายานไมมีวนิ ัยปฎกโดยเอกเทศ แตใชวินัยปฎก
ของฝายสาวกยาน คือใชวินยั ปฎกของนิกายสรวาสติวาท หรือนิกาย
ธรรมคุปต แตฝายมหายานไดสรางโพธิสัตวสีลปฎก ซึ่งสงเคราะหเขา
ไปในพระสูตร สวนพระสูตรนั้นมีมากทั้งชนิดใหญนอย พระสูตรชั้น
สําคัญของมหายานเชนมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ซึ่งเปนพระสูตรใหญที่
สุดมากที่สุด มีจํานวนผูกลาน ๖๐๐ ผูก พิมพเปนเลมหนังสือในปจจุบัน
๒๔ เลม พุทธาวตสกมหาไวปุลยสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร รัตน
กูฏสูตร สุวรรณประภาสสูตร วิมลเกียรตินเิ ทศสูตร ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร สันธินิรโมจนสูตร วัชรเสขรสูตร มหาไวโรจนอภิสัมโพธิวิกุรวิตาธิษฐานสูตร สวนในหมวดพระอภิธรรมของฝายมหายานนั้น
มหายานไมเรียกวา "พระอภิธรรม" แตเรียกวา "ศาสตร" สวนใหญ
แสดงไดวาเปนภาษิตของโพธิสัตว ซึ่งรจนาขึ้นตามแนวพุทธมติ เปน
ขอความขยายความเรื่องราวในพระสูตรบาง เปนเรื่องแตงขึ้นเอกเทศ
เพื่อแสดงทัศนะของทานผูแ ตงเองบาง ไมไดรวมจัดเปนปฎกหนึ่ง ถา
จะมีพระอภิธรรมปฎกก็เปนปฎกของนิกายอื่น สําหรับปฎกพิเศษของ
มหายานทีเ่ ถรวาทไมมี ก็เห็นจะไดแก โพธิสัตวสิกขา
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ศีลพระโพธิสัตว
ในพระสูตรฝายมหายาน แสดงศีลพระโพธิสัตวไวแบงออกเปน
๒ คือ โพธิสัตวสิกขาที่มาในพรหมชาลสูตร แสดงครุกาบัติ ๑๐ ลหุกาบัติ ๔๘ รวม ๕๘ สิกขาบท สวนในคัมภีรโยคาจารภูมิศาสตรแสดง
ครุกาบัติไว ๔ ลหุกาบัติไว ๔๓ รวม ๔๗ สิกขาบท ศีลพระโพธิสัตว
ที่วานี้ ไมจํากัดเพศผูรับ วัยผูรับ กําเริบผูรบ แมจะเปนอมนุษย
หรือสัตวเดียรฉานก็รับได และมีผลติดตัวไป นับไมถวนชาติจนกวาได
บรรลุพุทธภูมิ ปาราชิกในศีลโพธิสัตว เมื่อลวงแลวสมาทานไดใหม
ปาราชิก ๔ ขอที่สําคัญ คือ
๑. พระโพธิสัตวมีความโลภในลาภสักการะ พูดยกยองตนเอง
ติเตียนผูอื่นตองปาราชิก
๒. พระโพธิสัตวตระหนี่ในทรัพย ในความรู เมื่อมีสัตวอนาถา
มาปรากฏเฉพาะหนา สมควรที่จะบริจาคทรัพย ก็ไมบริจาค มีสัตวผูใคร
ธรรมมาปรากฏเฉพาะหนา สมควรจะแสดงธรรมก็ไมแสดงตองปาราชิก
๓. พระโพธิสัตวเปนผูห นักในความโกรธ ประทุษรายสัตวดว ย
วาจาก็ดี ดวยอาวุธก็ดีใหบาดเจ็บ ผูมีหามปรามก็ไมเชื่อ ใจผูกโกรธไว
ตองปาราชิก
๔. พระโพธิสัตวคัดคานติเตียนโพธิสัตวปฎก ยินดีในสัทธรรม
ปฏิรูป จะเปนอสังขาริกก็ดี สสังขาริกก็ดีตองปาราชิก
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ในบางสิกขาบทมีขอความประหลาดเชนขอหนึ่งวา ถาพระโพธิสัตวเห็นโจรจะประหารชีวิตสัตวเปนอันมาก จะประหารพระสาวก พระ
ปจเจกโพธิ หรือพระโพธิสัตว อนึ่งเห็นวาผูใดจะลงมือทําอนันตริยกรรม พระโพธิสัตวนั้นเห็นเชนนี้แลวพึมพําในใจวา ถาเราประหาร
ชีวิตหมูพาลนี้ เราก็ตองตกนิรยาบาย ถามีจดั การประหารมันเลา มันก็กอ
อนันตริยกรรมสําเร็จ จักเสวยทุกขวิบากอันใหญ เราจึงควรประหารมัน
เสีย ยอมตกนิรยภูมิ พระโพธิสัตวมนสิการเชนนี้แลว พึงประกอบ
ดวยกุศลจิตมีเมตตา ประหารชีวิตมันเสีย ไมชื่อวาลวงโพธิสัตวสิกขาเลย
อนึ่ง พระโพธิสัตวใดเห็นผูมอี ํานาจเบียดเบียนประชาสัตวใหเดือดรอน
พึงบังเกิดเมตตาจิต ปรารภความสุขของปวงสัตวเปนใหญ พึงแกไข
กําจัดหรือขับไลมันผูนั้นออกไปเสีย ไมชื่อวาลวงโพธิสัตวสิกขา จะบังเกิดกุศลเปนอันมาก ลักษณะศีลของพระโพธิสัตวที่มีขอความประหลาด
นี้ เขาใจวาจะเกิดขึ้นในสมัยที่ชาวพุทธในอินเดียถูกกดขีเ่ บียดเบียนจาก
ชนในศาสนาอื่น ชาวพุทธในฝายมหายานจึงมีความรูสึกในหนาที่ๆ จะ
ตองปองกันพระศาสนา ดวยการสละชีพตนเองเพื่อความทรงอยูของสวน
ใหญ เหตุการณสมัยนัน้ เปนอยางไรไมปรากฏรองรอยในประวัติศาสตร
แตในประเทศอื่นเชนในธิเบตและเวียตนามได ไดมีเรื่องราวทํานองนี้
เกิดขึ้น
ทศภูมิของพระโพธิสัตว
เมื่อพระโพธิสัตวบําเพ็ญปารมิตาจนเสร็จสิ้นสมบูรณแลวในระ-
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หวางนัน้ จะตองผานภูมิ ๑๐ อยาง คือ
๑. ปรฺมุทิตาภูมิ พระโพธิสัตวมีความยินดี ในการที่ที่สัตวทั้ง
ปวงพนทุกขมีทานบารมีเปนใหญ
๒. วิมลภูมิ พระโพธิสตั วละมิจฉาจริยาไดขาด มีศีลบารมีเปน
ใหญ
๓. ปรฺภาการีภูมิ พระโพธิสัตว ประพฤติในความอดกลั้น อยาง
ยิ่ง มีขันติบารมีเปนใหญ
๔. อริสฺมติภูมิ พระโพธิสัตวมีความเพียรกลา ในการทําประ
โยชนใหแกสัตว มีวิริยะบารมีเปนใหญ
๕. สุทุรฺชยภูมิ พระโพธิสัตวไมคิดในสาวกญาณและปจเจกญาณ
มีสมาธิบารมี หรือฌานบารมีเปนใหญ
๖. อภิมกุ ฺตภูมิ มีปญญาบารมีเปนใหญ
๗. ทุรงฺคมภูมิ พระโพธิสัตวอุปายปารมีเปนใหญ
๘. อจลภูมิ มีปณิธานบารมีเปนใหญ
๙. สาทุมตีภูมิ มีพละบารมีเปนใหญ
๑๐. ธรฺมเมฆภมิ มีญาณปารมีเปนใหญ
ตรีกาย
ทัศนะในฝายมหายาน เห็นวาพระพุทธเจาทั้งหลายมีพระกายอยู
๓ อยาง คือ
๑. ธรรมกาย ไดแกคณ
ุ ชาติแหงความตรัสรู
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๒. สัมโภคกาย คือกายทิพยซึ่งปรากฏแกพระโพธิสัตวชั้นสูงๆ
ฝายมหายานเชื่อวาทุกวันนีพ้ ระศากยมุนพี ุทธเจายังอาจมาปรากฏพระองคแกเราได หรือกําลังแสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอืน่ ๆ ดวยพระ
สมโภคกายนีไ้ ด
๓. นิรมานกาย ไดแกกายเนื้อของพระพุทธเจาที่ปรากฏอาการ
ทรุดโทรมชรา และดับขันธไป เปนกายที่พระองคนิรมิตขึ้นเพื่อบําเพ็ญ
พุทธกิจ ลัทธิตรีกายนี้ ฝายเถรวาทรับเพียงธรรมกาย และนิรมานกาย
เทานั้น ปฏิเสธสัมโภคกาย ลักษณะสัมโภคกายเปนอยางอวตารของ
ฮินดู
ปรัชญาศูนยวาท
ไดกลาวมาแลววา ปรัชญาในนิกายมหายานมี ๓ สาขา ศูนยวาท
เปนสาขาหนึ่ง นิกายนี้บางครั้งก็เรียกวา มาธยมิกะ แปลวานิกายทาง
สายกลาง ทานผูเปนตนลัทธิชื่อ พระนาคารชุน มีชีวิตอยูใ นพุทธศตวรรษที่ ๗ เปนคณาจารยลือชื่อในครั้งนั้น ทานผูนี้เกิดในวรรณพราหมณ ชาวเมืองวิรรพ ในอินเดียภาคใต มีความรอบรูทั้ง หินยาน
มหายาน ไดรจนาปกรณประกาศลัทธิจํานวนมาก พระเจายัชญศรีเคาตมี
บุตรแหงราชวงศสัตวาหนะเปนสหายกับทานนาคารชุน ไดใหความ
อุปการะคณาจารยรูปนี้ตางๆ นาคารชุนไดอรรถาธิบายพุทธมติ ดวย
ระบบวิภาษวิธีซึ่งกอความตืน่ เตนในวงนักปราชญทางพุทธศาสนา ทาน
ไดกําจัดปรวาทีพายแพไปทุกหนทุกแหง พุทธศาสนิกฝายมหายานจึงยก
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ยองทานวา เปนพุทธองคใหม ในปจฉิม วัยทานดับขันธลง ณ มหาวิหาร
แหงหนึ่งที่เมืองอมราวดี ในแควนอันธระ ทักษิณาบถ ปจจุบันนี้อินเดีย
ทางใตยังมีโบราณสถานแหงหนึ่ง ซึ่งมีซากพระสถูปเจดียชื่อวา "นาคารชุนโกณฑะ" งานสําคัญของนาคารชุนก็คือการยอยทัศนะขอคิดในมหา
ปรัชญาปารมิตาสูตร แลวจัดระบบวิภาษวิธี เพื่อใหเขาถึงความจริงใน
ปรัชญานั้น คัมภีรที่มีชื่อเสียงของทานผูนี้คือ อรรถกถาแหงพระสูตร
ดังกลาวและคัมภีรมาธยมิกการิกา หนังสือเลมนี้เปนเพชรน้ําเอกใน
ทัศนะเกีย่ วกับพุทธมติ อยางที่โลกพุทธศาสนาไมเคยมีมากอนเลย นัก
ปราชญตะวันตกที่ไดอานหนังสือเลมนี้ ตางก็ยอมรับวานาคารชุนเปน
นักตรรกวิทยาที่ยิ่งใหญของโลก ไมมีปราชญคนใดในทางนี้ของตะวันตก
จะเทียบเคียงได
มหาปรัชญาปารมิตาสูตร มีสาระสําคัญอันเปนบอเกิดนิกายศูนย
วาทนั้น สาระสําคัญเรียกวา ปรัชญาปารมิตาหฤทัย ซึ่งเปนสูตรนอยๆ
ซึ่งขึ้นอกขึ้นใจชาวพุทธมหายานทัว่ ไปมีขอ ความดังตอไปนี้
ขาไดสดับมาแลวอยางนี้ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูที่
ภูเขาคิชกูฏใกลกรุงราชคฤห พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมูใ หญ พระ
โพธิสัตวหมูใหญ สมัยนั้นพระผูมีพระภาคไดเขาสมาธิชื่อวาคัมภีราวสัมโพธิ โดยสมัยเดียวกันนัน้ แล พระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว ไดปร
พฤติจริยาในปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง คือไดพิจารณาขันธ ๕ และความ
ศูนยโดยสภาพ ลําดับนั้นพระสารีบุตรผูมีอายุ ไดกลาวกับพระโพธิสัตว
องคนั้นวา กุลบุตรกุลธิดาใดๆ ใครประพฤติจริยาในปรัชญาปารมิตา
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อันลึกซึ้ง พึงพิจารณาอยางนี้ คือพิจารณาเบญจขันธวา มีความศูนยโดย
สภาพ รูปคือความศูนย ความศูนยไมอื่นไปจากรูป รูปไมอื่นไปจาก
ความศูนย รูปอันใดความศูนยก็อนั นั้น ความศูนยอันใด รูปก็อันนั้น
แมเวทนาสัญญาสังขรวิญญาณก็มีความศูนยเปนสภาพอยางเดียวกัน
ดูกรทานสารีบุตร ธรรมทั้งปวงมีความศูนยเปนลักษณะ ไมเกิดขึ้นไมดับ
ไป ไมมัวหมอง ไมผองแผว ไมหยอนไมเต็ม เพราะฉะนัน้ แหละ
ทานสารีบุตร ในความศูนยจงึ ไมมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไมมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมมีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ธรรมารมณ ไมมีจักษุธาตุ จนถึงมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
ไมมีวิชชา และอวิชชา ไมมคี วามแกความตาย หรือความสิ้นไปแหง
ความแกความตาย ไมมีทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรคไมมีการบรรลุ
ไมมีการไมบรรลุ ดูกรทานสารีบุตร ผูที่ประพฤติในปรัชญาปารมิตาอัน
ลึกซึ้งนี้แลว แตยังมีความสะดุงกลัวก็เพราะยังมีกเิ ลสอยู ยังไมไดบรรลุ
ผูนั้นเมื่อบรรลุแลวไมมีกเิ ลสหุมหอ กาวลวงความขัดของทั้งหลาย พระ
พุทธเจาในกาลทั้งสาม ทรงดําเนินตามปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้งนี้ ได
ตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงควรทราบมหามนตในปรัชญาปารมิตา มหาวิทยามนต อนุตตรมนต อสมสมมนต สัพพทุกขปสมมนต (คือมนตอัน
ระงับทุกขทั้งปวง) วา คเต คเต ปารคเต ปารสคเต โพธิ สวาหะ
ศัพทบางศัพทที่จะตองทําความเขาใจ
๑ สัต คือความมีอยู คูก ับอสัต คือความไมมีอยู พึงเทียบกับ
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บาลี อัตถิตา และ นัตถิตา.
๒. สวภาวะ หรือ สวลักษณะ หมายถึงสิ่งที่เปนอยู มีอยูดวย
ตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยสิ่งอื่นเปนอยู มีความคงทนไมเปลี่ยนแปลง
๓. การณะ หมายถึงเหตุเดิมหรือมลฐาน หรือบอเกิดการิยะ
หมายถึงคุณสมบัติ อาการ พฤติการ เชน ไม เปนการณะของเกาอี้
สภาพที่ทําใหบุคคลเขาไปบริโภคคือนั่งไดเปนการิยะ
ในภัมภีรม าธยมิกวฤติ ทานนาคารชุนไดเขีนไว ๒๗ บรรพ ทาน
ไดเริ่มปณามคาถาในตนปกรณวา ไมมีความเกิดขึ้น ไมมคี วามดับไป
ไมมีความขาดสูญ ไมมีความเที่ยงแท ไมมอี รรถแตอยางเดียว ไมมีอรรถ
นานาประการ ไมมีการมา ไมมีการไป ทานผูใดกลาวไว เปนปฏิจจสมุบาทธรรม ทานผูนั้นคือ พระพุทธเจา ขาขอนอบนอม แดพระพุทธพระองคนั้น ผูด ับเสียไดซึ่งปปญจธรรม เปนเลิศยิ่งกวาวาทะทั้งหลาย
ใจความในปณามคาถานี้ แบงออกเปน ๘ คํา ๔ คู
ในทัศนะของนิกายศูนยวาทเห็นวา โลกนี้ที่ปรากฏแกเรา มิได
เปนทั้งสัต หรืออสัต เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธดวยคํา คํา ๔ คู โดยเฉพาะ
คําแรกคือคําวาไมมีความเกดขึ้น ทานใหเหตุผล ธรรมดายอมถือวา
ความเกิดมาจากกรณี ๔ อยางคือ
๑. เกิดขึน้ เอง
๒. สิ่งอื่นทําใหเกิด
๓. ทั้งเกิดขึ้นเอง ทั้งสิ่งอื่นทําใหเกิดรวมกันทําใหเกิดขึ้น
๔. เกิดทัง้ ไรเหตุคือเกิดลอยๆ
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ทานนาคารชุนคานหมดทั้ง ๔ ขอ คือทานคานวาหากทานปรวาทีกลาววา โลกนี้เปนสัตไซร ธรรมดาสิ่งที่มีอยูเอง ไมจําเปนตอง
มีการเกิดขึ้น คําวาเกิดขึ้น ตองใชกับสิ่งซึ่งไมเคยมีมากอน ภายหลังมี
ขึ้นเรียกวา เกิดขึ้น ก็เมื่อทานปรวาทีถืออยูแลววาโลกเปนสัต คือมี
อยูเอง แลวยังกลาววา สิ่งทีม่ ีอยูเกิดขึน้ จึงเปนการขัดตอเหตุผล นั่น
ก็คือหมายความวา สภาวะธรรมจะเกิดขึ้นเองไมได ตัวเองจะใหตัวเอง
เกิดไมได
ทานปรวาทีแกตวั วา โลกเกิดจากสิ่งอืน่ ทําใหเกิดอันที่จริงสิ่งอื่น
นั้นก็คือตัวเองยั่นเอง เพราะการเปรียบเทียบจึงมีเรากับเขาขึ้น บุรุษ
ที่หนึ่ง เมื่อพบบุรุษที่หนึ่งอีกคนหนึ่งเขา จึงมีคําวา "ฉัน และ ทาน"
เกิดขึ้น เมื่อเปนเชนนัน้ ตัวของตัวเองใหเกิดขึ้นไมไดแลวจึงทําให
สิ่งอื่นเกิดขึ้นไมไดดว ย
ทานปรวาทีกลาววา ทั้งตัวเองและผูอื่นชวยกันทําใหเกิดขึน้
ฝายศูนยวาทคานวา เปรียบเหมือนคนตาบอดคนเดียวมองไมเห็น แม
จะเอาคนตาบอดอีกคนหนึ่งมาอยูรวมกัน ก็ไมเกิดการเห็นใดๆ ขึ้น
ทานปรวาทีกลาววา ถาอยางนั้นก็เกิดขึ้นโดยไรเหตุนะซิ ฝาย
ศูนยวาททวงวา ไมได ไฟยอมเกิดมาจากฟน แมน้ํายอมเกิดแตฝน
ทุกสิ่งยอมมีเหตุ เมื่อเปนเชนนั้นแลว เราจึงยืนยันไดวา สิง่ ทั้งปวงไม
มีอะไรอุบัติขึ้นเลย ที่เราประสบการณอยู คือโลกที่ปรากฏแกเรานัน้
เปรียบเหมือนเมืองปศาจ เปรียบเหมือนพยับแดด เปรียบเหมือนความ
ฝน เปรียบเหมือนมายากล โลกจึงไมเปนสัต และทั้งไมเปนอสัตดวย

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 126
๑๒๖
เพราะมีสัตจึงมีอสัตเปนเครื่องเทียบ ก็เมื่อสัตเราปฏิเสธเสียแลว อสัต
จึงพลอยถูกปฏิเสธไปดวย เมื่อนิกายศูนยวาทถือวา โลกไมเปนทั้งสัต
หรืออสัตเชนนี้ หากมีกระทูถ ามวา ถาอยางนั้นโลกเปนอะไร ทาน
นาครชุนตอบวา เปนปฏิจจสมุปบาทธรรม คือธรรมอันอาศัยเหตุพรอม
ทั้งผลเกิดขึ้น เมื่อเปนปฏิจจสมุปบาทธรรมจึงชื่อวา เปนศูนยตา คําวา
"ศูนยตา" ในทีน่ ี้ไมใชหมายถึงความไมมีอะไรสิ้นเชิง ผิดกับคําวา
อุจเฉทะ หรือ นัตถิกะ ซึ่งเปนคําปฏิเสธเด็ดขาด ศูนยตา หมายถึง
ความไมมีสวลักษณะหรือสวภาวะเทานัน้ คือไมมีสิ่งใดในโลก ที่จะเปน
อยูดวยตัวมันเอง โดยไมมีความสัมพันธกบั สิ่งอนๆ อีก นิกายศูนยวาท
เห็นวาทุกสิ่งเปนสิ่งสัมพันธกันหมด เพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาทธรรม
อันใด ศูนยตาก็อันนั้น ศูนยตาอันใดมัฌิมปฏิปทาก็อันนัน้ นาคารชุน
ไดยกพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายมาอางวา ดูกอนกัจจานะ เมื่อพิจารณา
โลก โดยสายดับแลวควรยึดถือในอัตถิตาก็หมดไป เมื่อพิจารณาโลก
ในสายเกิดแลว ความยึดถือในนัตถิตาก็หมดไป ตถาคตก็ยอมแสดง
ธรรมเปนทามกลาง ไมติดในสวนสุดทั้งสองขางนั้น ยากที่ปฏิเสธโลก
วาไมเปนทั้งสัตและอสัตนั้น มีขอเปรียบเทียบที่เห็นไดงายคือความยาว
กับความสั้น ในความรูสึกของสามัญชน ยอมถือวาสภาวะความยาวมีอยู
จริงๆ สภาวะความสั้นก็มีจริง แตขอเท็จจริงนั้นที่เรารูวายาวก็เพราะ
ความรูวาสั้นเปนเครื่องเทียบ เชนเดียวกับที่เรารูวาสั้น ก็เพราะอาศัย
ความยาวเปนเครื่องเทียบ เมือ่ เปนเชนนี้ ยาวกับสั้นมิไดเพราะความ
สัมพันธกัน ถาปราศจากความสัมพันธนี้แลว ยาวสั้นก็หามีไม นั่นก็คือ
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สวลักษณะของความยาวนั้นไมมี ของความสั้นก็ไมมี เมือ่ สวลักษณะไม
มีเชนนี้จึงเรียกวา "ศูนยตา"
เมื่อสรรพธรรมไมมีสวลักษณะเชนนี้ สรรพธรรมจึงเปนปฏิจจสมุปปาท โลกกับพระนิพพาน เมื่อวาโดยปรมัตถโวหาร ก็เปนมายาธรรมทั้งนี้เพราะเหตุวา เมื่อโลกไมมีสวลักษณะเปรียบเหมือนพยัพแดด
เหมือนฟองน้ํา ความดับไปแหงโลกกลาวคือ พระนิพพานจะมีสวลักษณะ
อยูไดอยางไร เพราะฉะนัน้ เมือ่ โลกเปนมายา ความดับไปแหงความเปน
มายานั้นจึงพลอยเปนมายาไปดวย เพราะเนื้อแทไมมีอะไรดับ โลกกับ
พระนิพพานจึงไมใชหนึ่ง ไมใชสอง ทั้งนี้เพราะเหตุวาในปฏิจจสมุปบาท
นั่นเอง เมื่อพิจารณาโดยสมุทัยวารแลว คืออวิชชาเกิดสังขารเกิดเปน
ลําดับ ลกสมุทัยก็เกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทอันเดียวกันนัน้ ครั้นพิจารณา
ตามนิโรธวารแลว กลาวคืออวิชชาดับสังขารดับตามลําดับไซร โลก
นิโรธกลาวคือพระนิพพานยอมอยู ณ ที่นนั้ เอง ผูใดเห็นวาโลกกับนิพพาน
เปนหนึ่ง ผูนนั้ เปนฝายขางสัสสตทิฏฐิ ผูใดเห็นวาโลกกับนิพพานเปน
สอง ผูนั้นเปนฝายนัตถิกทิฏฐิ โดยแทจริงพระนิพพานนัน้ ไมเปนทั้ง
ภาวะหรือภาวะ ผูใดเห็นนิพพานเปนภาวะ ผูนั้นเปนผูถือเอาสวนสุด
ฝายอัตถิตา ผูใดเห็นนิพพานเปนอภาวะ ผูนนั้ ถือเอาสวนสุดฝายนัตถิตา
โดยความจริงแลวนิพพานพนจากความมีและมีความไมมี นี้เปนวาทะ
ของเรา (นาครชุน)
เมื่อฝายศูนยวาทแสดงทัศนะมาถึงตอนนี้ ฝายปรวาทีไดตั้งขอ
โตแยงขึ้นวา การที่ฝายศูนยวาท ปฏิเสธสวลักษณะในธรรมทั้งปวงนั้น
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ฝายศูนยวาทยังจะมีหลักฐานพุทธพจนยนื ยันหรือไม ทานนาครชุนจึงยก
พุทธภาษิตในสังยุตตนิกายขึน้ อางวา รูปเปรียบเหมือนฟองน้ํา เวทนา
เปรียบเหมือนตอมน้ํา สัญญาเปรียบเหมือนพยับแดด สังขารเปรียบ
เหมือนตนกลวย วิญญาณเปรียบเหมือนนักเลนกล อันพระผูเผาพงศ
อาทิตยแสดงแลว พุทธภาษิตแสดงใหเห็นวาเบญจขันธเปนมายาธรรม
เมื่อเบญจขันธเปนมายาธรรมแลว ก็มแี ตมายามีทุกข มายาพนทุกข นัน่
ก็คือแสดงใหเห็นวา สรรพธรรมไมมีสวลักษณะหรือสวภาวะ ไมมีใคร
มีกิเลส หรือพนกิเลส พระนิพพานอันเปนความดับแหงเบญจขันธจักมี
สวภาวะเอกเทศอยูอยางไร แทจริงไมมีอะไรเกิดหรือดับเลย ถาสังขตธรรมมีอยู อสังขตธรรมจึงมีได เพราะความปฏิเสธสังขตะคืออสังขตะ
ก็เมื่อสังขตะไมเปนของจริง อสังขตะจะมีอยูอยางไร เหมือนกับพูดวา
การไปการมา การเกิด การดับ ยอมตองอาศัยคนเปนปทัฏฐานคือ
คนไปคนมา คนเกิด คนดับ ก็เมื่อตัวคนไมมีแลว อาการเหลานั้น
จะมีอยูไ ดอยางไร ?
ฝายปรวาทีแยงวา ถาเชนนั้นทิฎฐิของทานก็เปนอุจเฉทะ พระ
พุทธองคจะสอนใหบุคคลเจริญมรรคผลไปทําไม ในเมือ่ ทุกสิ่งทุกอยาง
วางเปลาเชนนี้ วาทะของทานนั้นเปนนัสติกะ ทําลายกุศลธรรมทั้งปวง
ทานนาคารชุนโตกลับไปวา วาทะของเรา แบงเปน ๒ นัย คือ
โดยโลกิยนัย เรากลาววา ธรรมทั้งปวงมีอยูอ ยางมายา เชนเดียวกับ
ความฝน เราไมไดปฏิเสธเหตุการณในความฝนวา เปนของไมมีอยู
เรากลาววาความฝนมีอยูแตมีอยางไมจริง เรารับสมมุติฐานบัญญัติตามโลก
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โวหาร ไมไดปฏิเสธกรรมกิริยา เหมือนกับเราไมไดปฏิสธความฝนวา
ไมมี แตเมื่อวาโดยปรมัตถนัย สิ่งทั้งปวงเปนศูนยตา เหมือนเรากลาว
วาความฝนไมใ ชของจริง เราจึงไมใชพวกนัสติกะ ตรงกันขามกับพวก
ทานนั่นแหละ กลับจะเปนฝายปฏิเสธบุญกรรมกิริยาเสียเอง เพราะพวก
ทานยึดถือวา สิ่งทั้งปวงมีสวลักษณะ เมื่อเปนเชนนี้ คนทําบาปก็ตองทํา
บาปวันยังค่ําไมมีทางกลับตัวเปนคนดีได เพราะคนทําบาปมีสวลักษณะ
การทําก็มีสวลักษณะ บาปก็มีสวลักษณะ สิ่งใดเปนสวลักษณะ สิ่งนั้น
เปลี่ยนแปลงไมได เปนอยูดว ยตัวมันเองไมอาศัยสิ่งอื่น เพราะฉะนัน้
ฝายทานจึงปฏิเสธบุญกรรมกิริยา ฝายเราถือวาสวลักษณะไมมี เปน
ศูนยตา คนชัว่ จึงกลายเปนคนดีได ปุถุชนจึงเปนอรหันตได เด็กจึง
เติบโตเปนผูใหญได ถาถืออยางมติทาน เด็กตองเปนเด็กตลอดไป ถา
เด็กเปลี่ยนเปนผูใหญ ยอมแสดงวา เด็กคนนั้นไมมีสวลักษณะเปน
สุญญตา เพราะฉะนัน้ เราจึงกลาววา เพราะมีศูนยตานี่เอง อุบัติกาล
ของโลกจึงไดเปนตามระเบียบ
ฝายมาธยมิก ไดเปรียบเทียบทัศนะในเรื่องความเห็นวางเปลา
ในระหวางตนกับพวกนัตถิกะวา เหมือนบุคคลสองคน นาย ก. เห็น
โจรคนหนึ่งประกอบโจรกรรมเฉพาะหนา นาย ข. ไมไดเห็นโจรคนนัน้
ประกอบโจรกรรมเลย แตพูดไปตามนาย ก. ความเขาใจและคุณคาใน
เรื่องความรูระหวางนาย ก. กับนาย ข. นี้ แตกตางกันฉันใด ฝายเรา
(คือทานนาคารชุน) เห็นสรรพสิ่งเปนของสูญดวยยถาภูตญาณทัศนะ ฝาย
ทาน (คือฝายนัตถิกทิฏฐิ) เห็นทุกสิ่งเปนของไมมี เปนความเห็นที่เกิด
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จากตรรกะ มิไดเกิดจากยถาภูตญาณทัศนะ มีอุปมัยดุจเดียวกับบุคคลสอง
คนฉะนั้น
ทานนาคารชุนย้ําวา บุคคลใดที่จะมีทศั นะในเรื่องศูนยตา
บุคคลนั้นจะตองมีศีล สมาธิเปนปทัฏฐาน ถาปราศจากศีล และสมาธิ
แลว ทัศนะของผูนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ
ในเรื่องทัศนะเกีย่ วกับพุทธภาวะ ฝายมาธยมิกะถือวาพุทธภาวะ
ไมเปนเหมือนธาตุทองที่มีอยูในดินทราย ไมใชภาวะสมบูรณที่มีอยูแลว
ในธาตุรูของสัตวทั้งหลาย แตพุทธภาวะเกิดจากเหตุปจจัยที่บารมีตางๆ
อบรมบมใหสุกขึ้น เกีย่ วกับการละกิเลส ฝายมาธยมิกะถือวา พระอรหันตบุคคลสามารถทําลายเญยยาวรณ กิเลสาวรณ ตรงกันขามกับ
ปรัชญามหายานสาขาอื่น ซึ่งถือวาพระอรหันตทําลายไดแตกิเลสาวรณ
อยางเดียว พระฎีกาจารยในฝายศูนยวาท คือทานจันทรกีรติ ได
เขียนไวในคัมภีรมาธยมิกาวตาร ใจความวา เหมือนกับคนเอาไฟเผารถ
ภาพรถหายไปพรอมกับ กง ดุม ลอ ไมใชหายไปแตรถแลวเหลือลอ
เหลือยางเอาไวให เมื่อพระอรหันตละกิเลสาวรณได เญยยาวรณจึงเปน
อันทานเพิกถอนไปดวย กิเลสาวรณ คือ อหังการ เญยยาวรณ คือ
มมังการ เมื่อหังการละได มมังการก็พลอยละดวย สรุปแลวนิกาย
ศูนยวาทมีหลักการใกลเคียงกับนิการเถรวาทมากที่สุด ในหมูนกิ าย
มหายานดวยกัน
ปรัชญาโยคาจาร
นิกายนี้มคี วามคิดตรงกันขามกับฝายศูนยวาท และเปนคูปรับ
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ที่สําคัญ มีกําเนิดในศตวรรษที่ ๘ ในสมัยราชวงศคุปตะ คณาจารยผู
เปนตนนิกายคือ พระไมตรีนาถ ตั้งสํานักอยูในเมืองอโยธยาในแควน
โกศล ทานผูนี้ไดเขียนปกรณ คืออภิสมยลังการ สานุศิษยของทานชื่อ
พระอสังคะเกิดในวรรณะพราหมณ ในแควนคันธาระ แตมาศึกษาที่
สํานักอโยธยา ไดรอยกรองปกรณสําคัญตางๆ เชน โยคาจารภูมิศาสตร
ปกรณวาจาศาสตรการิกา และมหายานสัมปริครหศาสตร นองชายของ
ทานผูนี้ชื่อ วสุพันธุ ไดเขียนปกรณอื่นอีกเชน วิชญาณมาตราสิทธิตรีทศศาสตร และฎีกาอื่นๆ อีกหลายเลม อสังคะ กับ วสุพนั ธุ เดิมบวช
เรียนในนิกายวรวาสติวาท มาภายหลังจึงแปลงเปนมหายานชวยกันตั้ง
ลัทธิโยคาจารยนี้ ลัทธินี้ บางครั้งก็เรียกวา อัสติวาทิน ตรงกันขามกับ
ศูนยตวาทิน บางครั้งก็เรียกวา วิชญาณวาท เพราะเหตุที่เปนลัทธิ
มโนภาพนิยม
หลักปรัชญาของนิกายนี้ ไดอาศัยพระสูตรสําคัญสูตร ๑ คือ
สนธินิรโมจนสูตร ซึ่งมีหลักถือวา สรรพสิ่งในโลกลวนเปนภาพสะทอน
ออกไปจากดวงใจ เรียกวา "อาลยวิญญาณ" อาลยวิญญาณเปนธาตุรู
มีหนาที่อยู ๓ ประการ คือ
๑. มีหนาที่รูเก็บ คือสามารถเก็บเอาพลังตางๆ ของกรรม
โดยไมขาดตกบกพรอง สิ่งที่เก็บไวในอลยวิญญาณ เรียกวา "พีชะ"
อันประกอบดวยกุศลพีชะ อกุศลพีชะ อัพยากตพีชะ มหาภูตพีชะ
เพราะฉะนั้นบางครั้งก็เรียกอาลยวิญญาณวา "สรวพีชวิญญาณ" ทาน
เปรียบเหมือนยุงฉางเก็บขาวเปลือกไวฉะนัน้
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๒. หนาที่รูกอ คือกอสรางอารมณตางๆ ออกมา อารมณ
คือ โลภ เปนปรากฏการณของพีชะในอาลัยวิญญาณนั้ ผลิดอก
ออกผล รวมทั้งวัตถุดวยเชน ภูเขา แมน้ํา ลวนเปนพีชะในอาลัยวิญญาณกอขึน้ มา
๓. หนาที่รูปรุง คือปรุงแตงอารมณใหวิจิตใหพิสดารตางๆ
เปนไปตามคลองแหงตัณหา ทําใหประกอบธรรม เกิดวิบาก สงผล
เปนพีชะเขาไปเก็บไวในอาลัยวิญญาณอีก แลวงอกเงยเปนอารมณออก
มาอีก วนเวียนอยูอยางนี้ จนกวาจะหมดภพหมดชาติฯ
บรรดาพีชะในอาลยวิญญาณตางแยกกันอยูเปนสวนๆ กุศลก็
อยูฝายกุศลแตสถานที่เก็บเปนแหงเดียวกัน มหาภูตรูปก็มพี ีชะเหมือนกัน พีชะเหลานี้เมื่อกอปฏิกริ ิยาออกมาก็คอื อารมณตางๆ ทั้ฝาย
นามธรรม และรูปธรรม เพราะฉะนัน้ นิกายนี้จึงสอนวา โลกวัตถุเปน
เพียงมโนภาพ เพราะเปนสิ่งปรุงออกไปจากพีชะในจิต ถาไมมีอาลยวิญญาณเสียแลว สิ่งทั้งปวงก็ไมมี อารมณกับจิตเรียกวาทัศนภาพ
ไดแกพฤติกรรมของอาลยวิญญาณที่ออกมาทําหนาที่เสพอารมณทาง
ทวารทั้ง ๖ กลายเปนวิญญาณ ๖ สวนลักษณะภาค ก็คืออารมณตางๆ
แปลวา อาลยวิญญาณทําหนาที่ ๒ อยาง คือสงภาคออกมาเปนอารมณ
ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เสพอารมณนั้นดวย มีปญหาตัง้ ขึ้นวา "พีชะ
ในอาลยวิญญาณ มีมาแตครัง้ ใด" ตอบวา "พีชะบางเหลาเปนอมตัคคะธรรม พีชะบางเหลาสะสมขึ้นในประวัตกิ าล มีปญหาวาถาโลกวัตถุ
เปนมโนภาพไซร ทําไมเราจึงไมสามารถสรางภูเขาหิมาลัยขึ้นอีกลูก
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หนึ่ง" ตอบวา "สิ่งบางอยางในโลกเกิดจากสหธรรมของมนุษยและ
ดิรัจฉานรวมกัน เชน ภูเขาหิมาลัยเปนสหกรรม จะตองอยูท ี่อินเดีย
แหงเดียว อยูเมืองไทยไมได เพราะฉะนั้น แมคนไทยทั้งประเทศจะ
สรางภูเขาหิมาลัยขึ้น ก็เพียงไดนึกคิดเอา โลกนี้เปนสหกรรม เมื่อสราง
ขึ้นแลวจากพีชะทั้งหลาย ในอาลยวิญญาณของมนุษยและสัตวดิรัจฉาน
ทั้งโลก ฐานที่ตั้งของภูเขาและแมน้ําเปนตน ยอมมีกําเนิดแหลงที่
ชัดเจน จะมาสับเปลี่ยนในภายหลัง ตามใจชอบของคนบางกลุมบางคน
ไมได"
ไตรสภาวะ
ทัศนะเดียวกับสภาวธรรมของนิกายนีไ้ ดแบงออกเปน ๓ ประเภท
คือ :๑) ปริกลั ปตลักษณะ คือลักษณะไมมีอยูจริง แตเขาใจผิดวา
"มี" เชน คนเดินทางในที่มืด เหยียบเชือกสําคัญวา "งู" ความสําคัญ
ผิดวาเปนงูนี้ เปรียบเหมือนความเขาใจผิดวา มีนามธรรม รูปธรรม
ภายนอกวิสยั ของอาลยวิญญาณ
๒) ปรตันตรลักษณะ ไดแกพีชะตางๆ ในอาลยวิญญาณ จะ
เปนของไมมีอยูจริงมิได เปรียบเหมือนเสนเชือกถาไมมีอยูแลว ความ
เขาใจผิดวางู ก็ไมเกิดขึ้น
๓) ปริณษิ ปนนลักษณะ ไดแกนพิ พานและธรรมธาตุตางๆ
ในสวนพฤติกรรมทานเปรียบเหมือน บุคคลที่หายเขาใจผิด รูวาเชือก
ไมใช ใจไมสะดุงตอภัยอีก เชนเดียวกับผูทรี่ ูจริงวา สรรพสิ่งเปน
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เพียงภาพสะทอนของจิตเมื่อจิตดับแลวสิ่งทั้งปวงก็ดับ จึงสามารถเพิก
ถอนอุปาทานได
ปญจโคตร
เมื่อนิกายนี้ถือวา ทุกสิ่งตองมีพีชะเปนบอเกิด เพราะฉะนั้นจึง
ไดกําหนดประเภทแหงบุคคลในโลกออกเปน ๕ พวก
๑) พุทธพีชะบุคคล จึงจะสรางบารมีสําเร็จเปนพุทธภูมิได
๒) ปจเจกโพธิพีชะ คือบุคคลที่มีพีชะเปนปจเจกพุทธเจาได
๓) สาวกพีชะบุคคล คือผูมีวิสัยเปนพระอรหันตได
๔) อนิยตพีชะบุคคล คือบุคคลที่ยังเปนกลางๆ สุดแลวแตการ
อบรม
๕) อิจฉันติกพีชะบุคคล คือบุคคลพวกที่โปรดไมได
ทั้ง ๕ พวกเปนธรรมนิยามกําหนดตายตัว (แตกตางกับนิกาย
ศูนยวาท เพราะการสอนดังนี้เปนการยอมรับวา มีสวลักษณะ)
ขอโตแยงระหวาง ๒ นิกาย
นิกายศูนยวาท กับนิกายโยคาจาร เปนคูปรับกันมาทุกยุคทุก
สมัย ขอสําคัญที่ขัดแยงก็คือเรื่อง สวลักษณะ นิกายโยคาจารไดประ
ณามพวกศูนยวาทวาเปน สรฺวไวนาสิกวาท ถึงกับหามมิใหรวมกินอยู
หลับนอนกับพวกศูนยวาท ควรจะทําอุกเขปนิยกรรม นิสยกรรม และ
ขับไลออกจากหมูคณะสงฆไป ฝายพวกศูนยวาทก็ประณามพวกโยคาจาร
วา เปนพวกอติมานะบุคคล ฝายสัสสตทิฏฐิ ทั้งนี้เพราะทัศนะในเรื่อง
สวลักษณะสองนิกายเห็นตางกัน คือ
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๑) ศูนยวาทวา โดยสมมติสัจจ สิ่งทั้งปวงเปนมายา โดย
ปรมัตถสัจจ สิ่งทั้งปวงเปนศูนยตา
โยคาจารวา สมมติสัจจ สิ่งทั้งปวงเปนมายาหมดไมได เพราะ
แมภาพขางนอกจะไมใชของจริง แตพีชะอันเปนบอเกิดของภาพเหลานัน้
มีสวลักษณะอยู โดยปรมัตถสัจจ ก็ไมใชสญ
ู ไปเสียหมด ตองมีสวลักษณะ
เหลืออยู ยกตัวอยางเชนมะพราว ถาไมมีสวลักษณะในตัวมันเอง ปลูก
มะพราวก็กลายเปนกลวยไปได การที่มะพราวเปนมะพราวเรื่อยไป ก็
เพราะเจาสวลักษณะนี้ หรือเหมือนกับคนและความเปนคน ตัวตนอาจ
เปลี่ยนแปลงไปคือ ทารก ก. เปลี่ยนเปนหนุม ก. หนุม ก. เปลี่ยนเปน
ผูเฒา ก. ลักษณะ ๓ ระยะนีไ้ มเหมือนกันเลยแมแตนิดเดียว แตเราก็
รูวาเปนคนๆ เดียวกัน นั่นก็คอื นาย ก. จะตองมีสวลักษณะ คือ
ลักษณะเฉพาะในตัวมันเอง ที่ทําใหเรากําหนดไดวาเปนคนๆ เดียวกัน
เพราะฉะนั้น นิกายโยคาจารจึงสอนวา สิ่งที่สูญนั้นไดแก สัตว, บุคคล,
เรา, เขา, แตสภาวะธรรมที่ใหบัญญัติวา เปนสัตว, บุคคล, เรา, เขา, สูญ
ไมได นัน่ ก็คือบรรดาพีชะจะตองมีอยูในปรมัตถ เหมือนกับตองมี
เบญจขันธ เราจึงบัญญัติสัตวบุคคลได เหมือนกับเชือก เราจึงเกิด
เขาใจผิดวาเปนงูได เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งปวงบางอยางไมมีสวลักษณะ
ไดแกสัตว บุคคล เพราะเปนธรรมที่เราตะลึงเห็นไปเอง แตบรรดา
พีชะอันเปนปทัฏฐาน จะลอยไรสวลักษณะนั้นมิได ถาเปนอยางวาทะ
ของฝายศูนยวาทแลว เราจะเอาอะไรมากําหนด ความแตกตางระหวาง
มรรคกับกิเลส ระหวางโลกกับนิพพานเลา เพราะฉะนัน้ คําพูดที่วา
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"สรฺวมฺ ศูนฺยมฺ" จึงเปนฝายไวนาสิกะโดยแท เมื่อสรุปแลวทั้ง ๒ นิกาย
นิยามความหมาย สวลักษณะ ตางกัน ฝายศูนยวาทกําหนดความหมาย
วา ขึ้นชื่อวาเปนสวลักษณะแลว ตองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไมได เพราะ
ฉะนั้นถาไปถือวามีลักษณะในธรรมบางอยาง จึงเปนฝายสัสสตวาทไปแต
ฝายโยคาจารกําหนดความหมายสวลักษณะวา เปลีย่ นแปลงได แตถึง
จะเปลี่ยนไปเทาไร ก็คงรักษาคุณสมบัติเดิมเอาไว เพราะฉะนัน้ จึงประ
ฌามฝายศูนยวาทวา เปนพวกนัตถิกวาทะ แปลวาตางฝายตางตีความ
คําวา สวลักษณะไมตรงกัน ทั้งสองนิกาย มีความเห็นตรงกันขอหนึ่ง
คือไมสอนวา จักรภพมีแกนมาจากสมบูรณภาพ อันไดแกมติหายาน
นิกายที่สาม
จิตอมตวาท
มหายานนิกายนี้ ไดเจริญขึ้นในสมัยราชวงศคุปตะ ซึ่งเปนระยะ
ที่มีการฟนฟูวรรณคดีสันสกฤตและปรัชญาฮินดู อิทธิพลทางปรัชญาฮินดู
ไดเขามาครอบงํา ทัศนะของนักคิดชาวพุทธในยุคนี้ ทําใหเกิดนิกาย
ใหมขึ้น นิกายนี้หาผูตั้งนิกายไมได แตความคิดที่ปรากฏอยูในวรรณคดี
พระสูตรสันสกฤตจํานวนมาก สวมากเปนของแตงหลังสมัยทาน
นาคารชุน คือแตงในสมัยราชวงศคุปตะนีเ้ อง พระสูตรเหลานี้เชน
ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร สุรางคมสมาธิสูตร ตถาคคัพภสูตร
สุวรรณประภาสสูตร พุทธยานสาครสมาธิสูตร อจินเตยยสูตร
วิเศษจินตาพรหมปฺริปฤจฺฉาสูตร ฯลฯ สํานวนโวหารในพระสูตรเหลา
นี้แสดงวาไดเขียนกันขึน้ ในสมัยราชวงศคปุ ตะเปนสวนใหญ สมัยดังกลาว
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เปนสมัยฟนฟูศาสนาพราหมณและเปนยุคทองแหงวรรณคดีสันสกฤต
อิทธิพลในปรัชญาของพราหมณไดเขามาแทรกซึมในวรรณคดีของพุทธศาสนาในฝายจิตอมตวาทิน คําสอนของมหายานนิกายนี้ จึงตรงกันขามกับ
มหายานนิกายศูนยวาท หรือนิกายโยคาจาร ขอแตกตางทีส่ ําคัญที่สุดคือ
คําสอนที่วา จักรภพมีปทัฏฐานจากสมบูรณภาพ จากสิ่งนี้คือสมบูรณภาพ
จึงกอใหเกิดจักรภพชีวิตขึ้น ภาวะอันเปนแกนเดิมของโลกคือความจริง
แท สิ่งที่เปนมายามีรากฐานมาจากภาวะอันแทจริงไมแปรผัน ภาวะอัน
นี้เปนนิตย สุข ศานต คือเปนสัต จิต อานันท นิกายจิตอมตวาท
นี้บัญญัติภาวะอันนี้ดว ยนามตางๆ เชน พุทธภาวะ ตถาคตคัพภะ
ภูตตถตา อมฤตจิต นิพพาน มหาตัน นิกายนี้ชี้แจงวา คําสอน
ที่เกี่ยวกับอนิจจัง ทุกขัง อนตตา เปนเพียงบุรพภาค เปนเพียง
ปริยายธรรม ยังมีธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพไปกวานัน้ คือ ธรรมที่แสดง
ถึง นิจจัง สุขัง อัตตา การที่พระพุทธองคทรงแสดงอนัตตา ก็
เพื่อใหเราไดเขาถึงอัตตาที่แทจริง กลาวคือ สมบูรณภาพ หรือพุทธ
ภาวะโลกจะปรากฏขึ้นไดกต็ องอาศัยสมบูรณาภาพนี้เปนแกน เพราะฉะนั้น
สรรพสิ่งเมื่อมองในแงสมบูรณภาพก็เปนเอกีภาวะ คือทุกๆ สิ่งอยูใน
พุทธภาวะ และพุทธภาวะมีในทุกๆ สิ่ง แตถามองในแงลกั ษณะภาย
นอก สิ่งทั้งสองก็แตกตางกันออกไปโดยสัณฐาน โดยนิมติ และโดย
พยัญชนะ
นิกายนี้ไดใหขออุปมา เกี่ยวกับสมบูรณภาพวา ธรรมดาภาวะ
ของจิตหรือสมบูรณภาพนั้น เที่ยงแท ไมเกิด ไมดับ เบื้องตนในปรากฏ
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เบื้องปลายไมปรากฏ แตที่เห็นเกิดดับนัน้ เพียงอาการของจิต ไมใชตว
จิต เพราะฉะนัน้ จิตจึงไมใชวญ
ิ ญาณขันธ (ความขอนี้มติฝายเถรวาทก็ถอื
มติฝายมหายาน นิกายศูนยวาท นิกายโยคจารก็ดี ตางคัดคานไมเห็น
ชอบ) เมื่อจิตไมใชวิญญาณขันธ จิตจึงเปนผูรูขันธ ผูปลอยขันธ (ฝาย
อภิธรรมบาลี และอภิธรรมสันสกฤต เรียกพวกนีว้ า พวกขันธ ๖)
สภาพของธาตุรู ทานเปรียบเหมือนธาตุทอง ที่ยังปะปนอยูกับดินทราย
หรือธาตุเพชรที่ยังอยูในหิน ธาตุทองและธาตุเพชรไมใชดินทราย ไมใช
หินฉันใด พุทธภาวะหรือจิตในสรรพสัตว แมจะหอหุมดวยกิเลสตัณหา
ก็ไมใชกเิ ลสตัณหาและไมใชขันธ ๕ ฉันนั้น อีกอุปมาหนึ่งทานเปรียบ
เหมือนดวงอาทิตย ยอมมีปรกิตสองแสงสวาง แตในบางคราวเกิดมืด
มัว ก็มิไดหมายความวา ดวงอาทิตยนั้นอับแสงไป หากเนื่องมาแตเมฆ
หมอกมาปกคลุม เปรียบดังกิเลสตัณหามาบังพุทธภาวะในปุถุชน เหมือน
ทองที่ยังไมไดรอนไมไดหุง เหมือนเพชรทีย่ ังไมไดเจียรไน เหมือน
ดวงอาทิตยที่ถูกเมฆคลุม แตพุทธสภาวะในพระอริยเจา เปรียบเหมือน
ทองที่เปนรูปพรรณ เหมือนเพชรที่เจียรไน เหมือนตะวันที่พนเมฆ
หมอกแลว ปุถุชนจึงเปนพุทธะในสวนเหตุ พระอริยบุคคลเปนพุทธะใน
สวนผล นิกายนี้เชื่อมั่นวา สัตวทั้งปวงในวันหนึ่งขางหนาตองตรัสรู
เหมือนกัน ตองเปนพุทธะทั้งหมด เพราะทุกคนมีทุนเดิมอยูในจิต
อีกอุปมาหนึ่ง ทานเปรียบประดุจทองมหาสมุทรในยามปรกติ
ยอมราบเรียบ แตที่บังเกิดเปนคลื่นก็เพราะลมมหาสมุทร คือพุทธภาวะ
หรือจิตแท ลมที่มาพัดคืออวิชชาตัณหาอุปาทาน ลูกคลื่นที่เกิดขึ้นแต
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ละลูก เปรียบเหมือนสัตวตางๆ เกิดแลวก็ดบั ไปในมหาสมุทรนั่นเอง
มีปญหาถามวาอวิชชามีกอนหรือพุทธภาวะมีกอน ถาอวิชชามีกอนพุทธภาวะนั้น ก็ไมใชพุทธภาวะแท เพราะไมรูมกี อนรู รูนั้นก็ไมใชรูจริง
ใชไมได ถาวาพุทธภาวะมีกอ นอวิชชา พระอริยะก็จะกลับเปนปุถุชน
ไปได นิกายจิตอมตะวาทตอบวา พุทธภาวะกับอวิชชาไมกอนไมหลัง
กัน มีมาดวยกันนับแตภาวะเริ่มตนไมปรากฏ เหมือนกับธาตุทองกับ
ดินทรายจะวาใครเกิดกอนเกิดหลังไมได เพราะฉะนัน้ เมือ่ สรุปแลวทัศนะ
ของนิกายนี้ เปนปรัชญาฮินดูแปรรูป พวกศูนยวาทและพวกโยคาจาร
รวมกันคัดคานนิกายนี้ แตอิทธิพลของนิกายนี้มีมากยิ่งกวา ๒ นิกายแรก
พุทธศาสนาถูกปรัชญาของพราหมณกลืนไป มหายานในอินเดียสมัย
ปลายๆ เปนพวกนี้ทั้งนั้น
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บทที่ ๔
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน ๔
จักรวรรดิคุปตะ
เมื่อสิ้นพระเจาอโศกแลว อินเดียก็มไิ ดเปนปกแผน ตางแยก
เปนรัฐเล็กรัฐนอย จนกระทัง่ ถึงศตวรรษที่ ๘ แหงพุทธศก พระเจา
จันทรคุปตที่หนึ่ง ไดอภิเษกกับเจาหญิงแหงราชวงศลิจฉวี ทรงตั้ง
ราชวงศคุปตะขึ้นในแควนมคธ พระโอรสของพระองคคือ สมุทรคุปต
ไดแผจกั รวรรดิออกไปทัว่ อินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ทําใหรัฐ
ตางๆ ในลุมแมน้ําสินธุและคงคา ยอมรับพระเจาสมุทรคุปตวา เปน
จักรพรรดิราช จักรพรรดิองคนี้ เปนฮินดูที่เครงครัด ทรงบูชาพระวิษณุ
และประกอบพิธีอัศวเมธหลายครั้ง พิธีอัศวเมธนี้เปนพิธีประกาศแสนยานุภาพ โดยอาศัยศาสนา กษัตริยผูจะทําตองมั่นใจในความเกรียงไกร
ของกองทัพพระองคเอง จุดสําคัญในพิธีคือมาขาวตัวหนึง่ ที่มีมงคล
ลักษณะ ปลอยมาตัวนี้ไปตามใจชอบ โดยมีกองทัพใหญติดตามไปดวย
มาไปถึงเมืองใด ถาผูครองเมืองยอมรับมาตัวนั้น ก็เทากับวายอมรับ
ราชอํานาจเจาของมา ถาไมยอมรับก็ตองรบกับกองทัพทีต่ ามมา เพื่อ
เสร็จพิธีแลวจึงฆามาบูชายัญ นอกจากอํานาจทางกองทัพของพระเจา
สมุทรคุปตแลว พระองคยังไดรับยกยองวา เปนผูดํารงยุตธิ รรม ทรง
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สงเสริมกวี รัตนกวีที่มีชื่อเสียง เชน กาลิทาส มีชีวิตในแผนดินนี้
เขาไดเขียนงานอมตนิพนธหลายเรื่อง เชนรฆุวงศ และเมฆทูต แต
ในมติอื่นถือวา พระเจาจันทรคุปตที่ ๒ โอรสของพระเจาสมุทรคุปต
คือทาววิกรมาทิตย ซึ่งเปนผูอ ุปถัมภนวรัตนกวี ซึ่งกาลิทาสอยูดวย
พระจาสมุทรคุปตและพระเจาจันทรคุปตที่ ๒ ไดขยายจักรวรรดิไปจด
ภาคเหนือถึงแดนอาฟฆานิสถาน ลุมแมน้ําสินธุและลุมแมน้ําคงคาอยูใน
อํานาจหมด แลวยังไดรกุ เขาไปสูดินแดนทางทักษิณาบถ รบกับพระ
เจาวิษณุโคปาล แตดูเหมือนวาจักรพรรดิแหงราชวงศคุปตนี้ มิไดยึด
ครองบานเมืองทางใตอยางแทจริง ในสมัยรุงเรืองของราชวงศคุปต
ศาสนาพราหมณไดมกี ารปฏิรูป ขโมยหลักธรรมดีๆ ในพุทธศาสนา
ไป เพื่อเอาชนะพุทธศาสนาเอง พวกพราหมณไดแตงคัมภีรขึ้นชุดหนึ่ง
ใหชื่อวา "ปุราณะ" ประกอบดวยคัมภีรที่สําคัญเชน วิษณุปุราณะ
พรหมปุราณะ หนังสือเหลานี้ไดใชวิธีมาเหนือเมฆ ฉลาดแกมโกง
โดยสรางลัทธิอวตารขึ้น เอาพระพุทธองคมาเปนอวตารปางหนึ่งของ
พระวิษณุ อวตารปางสําคัญมี ๑๐ ปาง และพระพุทธองคถูกจัดอยูใ น
ลําดับปางที่ ๙ เหตุไรพวกพราหมณจึงใชวิธฉี อฉลเชนนี้เพราะ
๑) พวกพราหมณ หมดปญญาที่จะบดบังรัศมีพุทธศาสนาได
ตองยอมตกกระไดพลอยโจร คือยอมรับเอาพระพุทธองคเปนพระเจา
ของเขาองคหนึ่ง
๒) เพราะตองการกลืนพุทธศาสนา เพื่อใหชาวพุทธรูสึกวา
เมื่อพระพุทธคือพระวิษณุ ก็ไมจําเปนตองไปนับถือพุทธศาสนา
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๓) พุทธาวตาร ในคัมภีรปุราณะของพราหมณ ไมใชอวตาร
มาดี พราหมณเขียนวา เนื่องจากพวกแทตย พวกทาณพ (พวกอสูร)
ไปเกิดบนสวรรคกันมาก แยงที่เทวดาพราหมณอยู เพราะฉะนัน้ พระ
วิษณุจึงอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพื่อสอนธรรมหลอกพวกแทตย
พวกทาณพ ไมใหไปเกิดบนสวรรค โดยนัยนี้ชาวพุทธจึงกลายเปนพวก
อสูร นับวาพราหมณใชจิตวิทยาชั้นสูง มาเหนือเมฆเพื่อกลืนพุทธศาสนาจริงๆ กลาวคือธรรมในพุทธศาสนากลายเปนธรรมหลอกๆ
ในรัชสมัยพระเจากุมารคุปตที่ ๑ ซึ่งเสวยราชยกวา ๔๐ ป เปน
สมัยที่อินเดียมีสันติราบคาบ คณาจารยฝายมหายานมีทานอสังคะ ทาน
วสุพันธุ มีชีวติ อยูในสมัยดังกลาวนี้ นักธรรมจาริกจีนชื่อ "ฟาเหียน"
ไดเดินทางมาอินเดียเพื่อสืบพระพุทธศาสนา ทานไดนําจดหมายเหตุเลา
ถึงความรุงโรจนของราชสํานักคุปตะ และเลาถึงสถานการณพุทธศาสนา
ทั่วๆ ไปในอินเดีย สวนใหญพุทธศาสนายังแพรหลายอยู แตปูชนียสถานบางแหงรางไป เชน ลุมพินีวนั ไดกลายเปนปาเสือปาชาง กุสินารา
ก็กลายเปนที่รกราง ยังรุงเรืองอยูก็แตพุทธคยา และมฤคทายวัน
ภัยจากพวกคนปา
ในตอนปลายแผนดินพระเจากุมารคุปต คือในราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๙ มีพวกเผาเรรอนพเนจร ซึ่งเรียกในประวัติศาสตรวา "พวกฮิน"
แตชาวอินเดียนเรียกวา "พวกหูณะ" พวกนี้คือ "พวกตาตาร" (Tartar)
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เดิมมีรกรากอยูทางใจกลางทวีปอาเซีย ภายหลังถูกจักรวรรดิจีนรุกราน
จึงแตกรนมาทางตะวันตก พวกหนึ่งตะลุยเขาไปในยุโรป เปนบรรพบุรุษ
ของชนชาติฮังการี อีกพวกหนึ่งบุกเขามาในอินเดีย ผานชองเขาไคเบอร
ตีตักกสิลาแตก แลววกลงมาถึงลุมแมน้ําสินธุ เขายึดครองกาศมีระปญจาป
(ไดแกบริเวณประเทศปากีสถานเดี๋ยวนี้) หัวหนาพวกฮั่นชื่อ "มิหิรากุน" เทีย่ วทําลายพุทธวิหารและเทวาลัย ประหารชีวติ พระสังฆราช
แหงกาศมีระ คือ ทานสถวีระสิงหะ ทัพคนปามีทีทาจะตะลุยลงมาถึง
ลุมแมน้ําคงคา แตเปนโชคดีของอินเดีย คือมีกษัตริยสองพระองค
ชวยกันตานไวอยู คือทางแควนมคะมีพระเจาสกันธคุปต แควนอุชเชนี
มีพระเจายโสวรมัน ผนึกกําลังกันหยุดกองทัพคนปาไวได นับแตนั้น
มา จักรวรรดิคปุ ตะ ก็เริ่มตนเสื่อม บรรดาประเทศราช ตางพากัน
สลัดตนออกจากราชวงศคุปตะ เพียงคงปกครองแควนมคธอยูเทานั้น
มหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกที่ไดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น เพราะ
ระบบการศึกษาในพุทธศาสนาแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ การศึกษาในศาสนาพราหมณเปนการศึกษาแบบครอบครัว คือบานของอาจารย
เปนโรงเรียน จึงสอนไดในวงจํากัด แมจะมีศูนยการศึกษากอนพุทธการล
ที่ตักกสิลาก็ยังไมมีในรูปมหาวิทยาลัย แตการศึกษาในพุทธศาสนาเริ่ม
ตนจากพุทธบัญญัติ เชนใหภกิ ษุใหมตองถือนิสัยกับอาจารย อยางต่ํา
ที่สุด ๕ ป และไมมีจํากัดเวลา ภิกษุมาจากวรรณะตางๆ มีความรู
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แขนงตางๆ มาทําหนาที่เปนอาจารย นอกจากสอนพุทธวจนะแลวทาน
ก็เพิ่มเติมความรูแขนงอื่นเขาไปดวย ใหความรูแกศษิ ยซงึ่ มาจากทุก
วรรณะเหมือนกัน เพราะฉะนั้น วัดในพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเปนดรงเรียน ตอมาวัดเหลานี้หลายๆ วัดรวมกันก็เกิดเปนมหาวิทยาลัยขึ้น ใน
อินเดียปรากฏวามีมหาวิทยาลัยสงฆ คือนาลันทา วลภี วิกรมศิลา โสมปุรี
และชคัททละ รวม ๕ แหง นาลันทาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด ตั้งอยู
ในแควนมคธไมไกลจากราชคฤห เดิมเปนวัดหลายๆ วัดที่อยูใกลๆ กัน
แลวรวมกันในสมัยราชวงศคุปตะ กษัตริยใ นราชวงศนี้หลายพระองค
มีสวนอุปถัมภ เชน พระเจาพาราทิตยราชา พระเจาพุทธคุปตราชา พระ
เจาตถาคตคุปตราชา กษัตริยเ หลานี้ไดสรางกุฎีวิหารเพิ่มเติม และมี
กษัตริยองคอนื่ ตางแควนตางประเทศ เชนพระเจาตุงควรมัน แหงขวา
ไดไปสรางวิหารที่นาลันทา ทําใหนาลันทากลายเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่
ใหญโตที่สุด มีนักศึกษาจํานวนหมื่น มีอาจารยบรรยาย ๑,๕๐๐ รูป หลัก
สูตรที่ถือเอาเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสงฆทุกแหงในครั้งนั้น คือ
๑. อัธยาตมวิทยา ไดแกวิชาพุทธศาสนาและศาสนาปรัชญาทุก
แขนง
๒. เหตุวทิ ยา คือวิชาหาเหตุผล วิชาการอภิปรายโตวาที
๓. ติกิจฉาวิทยา คือวิชาแพทยและเภสัชกรรม
๔. ศัพทวิทยา คือวิชาอักษรศาสตร วรรณคดีการแตงเรื่อง
ตางๆ
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๕. ศิลปวิทยา ซึ่งรวมทั้งสถาปตยกรรม ชางหลอ ชางปน ชาง
เขียน ฯลฯ
ทั้ง ๕ แขนงนี้รวมเรียกวา "ปญจวิทยาสถาน"
มหาวิทยาลัยประกอบดวยหอประชุมขนาดใหญ บรรจุผูฟงได
จํานวนพันขึ้นไปมี ๘ แหง มีหองเรียน ๓๐๐ หอง นักศึกษาทั้งหมด
กินอยูใ นมหาวิทยาลัย การสอบคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษา จะตองสอบตั้ง
แตประตูหนามหาวิทยาลัยเปนตนมา คือสอบสัมภาษณผานทวารบัณฑิต
ถาสอบตอกที่นี่ก็หมดโอกาส คาใชจายในมหาวิทยาลัยทัง้ หมด เก็บจาก
ผลกับปาซึ่งพระราชาคณบดีอุทิศไวให
พุทธตันตรยาน
ในปลายสมัยราชวงศคปุ ตะโฉมหนาของพุทธศาสนาฝายมหายาน
ในอินเดีย ไดเปลี่ยนเปนระบบใหมอีกระบบหนึ่งวา "พุทธตันตรยาน"
หรือ "มนตรยาน, รหัสยาน, คุหนาน, สหัชยาน" ลัทธินี้ไดนําศาสนา
ฮินดูเขามาระคนปนเปมาก ความตั้งใจเดิมตองการจะแขงกับศาสนา
ฮินดู ซึ่งปรับปรุงใหมในราชวงศคุปตะ ทําใหประชาชนบานสามัญ
หันกลับมานับถือเปนจํานวนมาก เพราะมีสงิ่ สนองกิเลสของชาวบาน
ฝายมหายานเห็นวา ลําพังเนือ้ ธรรมแทๆ ยากที่จะทําใหชาวบานเขา
ถึงได จึงคิดแกไขใหเหมือนศาสนาฮินดู คือกลับไปยกยองเรื่องเวท
มนตร อาคมขลัง พิธีหาลาภ พิธีเสกเปาตางๆ ลงเลขลงยันตตางๆ
จนที่สุดพระสงฆเองทําหนาที่เหมือนพราหมณทุกอยาง ลัทธินี้เรียกวา
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"พุทธตันตรยาน" เพราะถือคาถาอาคมเปนสําคัญ ขอสําคัญในลัทธิ
นี้มีดังนี้
๑. ถือวามี พระอาทิพุทธะ คือพระพุทธเจาซึ่งเปนประธานใน
สากลโลก เปนผูรังสฤษฏิ์สรรพสิ่ง พระศากยมุนพี ุทธเจา เปนภาคหนึง่
ของพระอาทิพุทธะแบงลงมา ปฏิมาพระอาทิพุทธะแทนที่จะอยูในเพศ
บรรพชิตกลับเปนพระทรงเครื่อง พระพุทธรูปทรงเครื่องมีกําเนิดจาก
ลัทธินี้
๒. นักถือพระธยานิพทุ ธะ ๕ พระองคมากเปนพิเศษ คือ พระ
ไวโรจนพุทธะ ๑ พระอักโษภยพุทธะ ๑ พระอโมฆสิทธิพุทธะ ๑ พระ
อมิตาภพุทธะ ๑ พระรัตนสมภพพุทธะ ๑ สีพระกายของธยานิพุทธะทั้ง ๕
มีตางๆ คือ สีเหลือง, เขียว, น้ําเงิน, แดง, แสด
๓. เกณฑใหพระพุทธเจา และพระโพธิสัตวมีปางดุ ปางโกรธ
และปางใจดี เชนเดียวกับพระเจาของฮินดูเชน พระอิศวร ในปางดุเปน
ไภรวะ ปางโกรธเปนมหากาฬ พระอุมาในปางดุเปนทุรคา ปางโกรธ
เปนกาลี ปางใจดีเปนพระอุมา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีปางอยาง
นี้เหมือนกัน แตไมใชดหุ รือโกรธอะไร ลักษณะที่ดุรายเปนเพียงมายา
ลักษณะที่พระองคนิรมิตขึ้นเพื่อปราบมารทํานองหนามยอกหนามบง
เหมือนพวกอันธพาล จะปราบดวยความใจดีอยางเดียวไมได จะตองมี
อํานาจบังคับเด็ดขาดดวยจึงสําเร็จ ยกตัวอยางเชนพระมัญชุศรีโพธิสัตว
ในปางดุ พระองคนิรมิตเปน "ยมานตก" แปลวาที่ตายของพระยม เพื่อ
ปราบพญายม ปางนี้มีศีรษะเปนโค ผิวพระกายน้ําเงินเขมมีหลายเศียร
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หลายหัตถ เอาหัวกะโหลกเปนมาลัย เหยียบบนรางของเทพมนุษย
และอสุรยักษตางๆ
๔. บัญญัติใหมีมนตรเรียกวา ธารณี ประจําองคพระพุทธเจาและ
พระโพธิสัตวตางๆ ยาวบางสั้นบาง มนตรแตละบทมีอานุภาพขลังๆ
ทั้งนั้น เชน สวดจบเดียวก็มอี านิสงสเปนพระอินทรรอยชาติ หรือเพียง
แตเขียนคํามนตรลงในผืนผา แขวนเอาไวใครเดินรอด มีอานิสงสทําให
บาปกรรมที่ทํามา ๙๐ กัลปแทงสูญ คาถาเหลานี้ยกตัวอยางเชน "โอม
มณี ปทฺทเม หุมฺ โอมดวงแกวเกิดในดอกบัว"
๕. บัญญัติมุทระ คือ เครื่องหมายตางๆ มีการกรีดนิว้ ยกมือดุจ
ปางพระพุทธรูป มีหลายรอยภาค หรือหลายรอยปาง อาการเชนนี้เปน
เครื่องหมายของอํานาจลี้ลับ เชน ผูตรึกนึกถึงพระโพธิสัตวองคใดองค
หนึ่งก็ยอมทํามุทระ ตามปางของพระโพธิสัตวองคนั้น มุทระที่สําคัญ
เชน สมาธิมุทระ อัภยมุทระ วิตักกมุทระ ภูมิสัมผัสมุทระ ฯลฯ
๖. บัญญัติมณฑลบูชา หรือ เรียกกันวา มันตรเวที เชน จะทําพิธี
ใดพิธีหนึ่งบูชาพระโพธิสัตวองคใดองคหนึ่ง จะตองมีเครื่องบูชาเทานั้น
เทานี้ จะตองจัดบริเวณพิธีดว ยอุปกรณอยางนั้นอยางนี้ ตัวอยางมณฑล
บูชา พึงเห็นไดจากพิธีพุทธาภิเษกในเมืองไทยซึ่งสืบมาแตนิกายนี้
นิกายดังกลาวนี้เองไดเจริญขึ้นในอินเดียตั้งแตศตวรรษที่ ๑๐ เปน
ตนมา นักบวชในนิกายนีไ้ มเรียกวาภิกษุ แตเรียกวา "สิทธะ" ตอ
มาไดเกิดแตกแยกสาขาออกไปอีกแบงเปน ๒ พวกใหญ คือ
พวกทักษิณจารีพวกหนึง่ พวกนี้ยังประพฤติธรรมวินัย ถาเปนพระ
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ยังรักษาพรหมจรรย
อีกพวกหนึ่งเรียกวา วามจารี พวกนี้ประพฤติเลื่อนเปอนไมรักษา
พรหมจรรย มีลักษณะเปนหมอผีมากขั้น คือยูในปาชา ใชกะโหลก
หัวผีเปนบาตร และภาษาลับพูดกันเฉพาะพวกเรียกวา "สนธยาภาษา"
พวกวามจารี ถือการเสพกามคุณเปนการลุวโิ มกข เกณฑใหพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตวมี "ศักติ" คือชายาคูบารมี พระพุทธปฏิมาก็มีรูป
อุมกอดศักดิ การบรรลุนิพพานตองทําใหธาตุชาย ธาตุหญิงมาสมานกัน
ธาตุชายเปนอุบาย ธาตุหญิงเปนปรัชญา เพราะฉะนั้นอุบายบวกปรัชญา
ไดผลคือนิพพาน
พวกทักษิณจารี เขาใจตีความใหเปนธรรมโดยกลาววาสัญลักษณ
เหลานั้น จะถือเอาตรงตัวไมไดเชนในคัมภีรสาธนมาลา ของทานอนังควัชระ ซึ่งเปนสิทธาจารยคนหนึ่งในนิกายนี้ ไดกลาววา "สาธุ" ควรได
รับการบําเรอจากสตรีเพศ เพือ่ ใหไดเสวยมหามธุรา ขอความเชนนี้เปน
สนธยาภาษา จะตองไขความวา สตรีเพศในที่นี้ทานใหหมายเอาปญญา
สาธุเปนเพศชาย จะตองสรางอุบายเพื่อรวมเปนเอกีภาพ เมื่อเปนเชนนี้
ก็ไดพระนิพพาน แตพวกวามจารีหาคิดเชนนั้นไมพวกเขาไดถือเอาตาม
ตัวอักษรเลยทีเดียว ถึงกับสอนวา ผูใดมอบสตรีใหสิทธะจะไดกุศลแรง
พวกนี้ยังตีความอักษร "ม" ๕ ตัวอันเปนกรรมวิธีทางโยคะอยาง ๑
ของนิกายมนตรยาน คือสอนวา สิทธะควรไดรับการบํารุงจาก
๑. มัทยะ น้ําเมา
๒. มางสะ เนื้อ
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๓. มัตสยา ปลา
๔. มุทรา ยั่วใหกําหนัด
๕. ไมถุนะ เสพเมถุน
แตพวกทักษิณจารีตีความ "ม" ทั้ง ๕ วาไดแกปญจขันธ ๕ นี่คือ
สภาพการพุทธศาสนาในอินเดียยุคปลายซึ่งมีภาวะเสื่อมโทรมเห็นปานนี้
พระเจาศีลาทิตย
ในศตวรรษที่ ๑๐ เมื่อราชวงศคุปตะดับสูญไปแลว อินเดียก็เกิด
แตกแยกเปนรัฐเล็กรัฐนอยอีก ทางเหนือ พวกหูณะไดยึดครองปญจาป
และกาศมีระไวและพยายามบุกทะลวงลงมาสูลุมน้ําคงคาหลายครั้ง หาก
ถูกกําลังของพระเจาปภากรวันทนะกษัตริยแ หงแควนธานิสวาร ซึ่ง
ผนึกกําลังกับพระเจายโสวรมัน กษัตริยแหงอุชเชนีขับไล พระเจาปภากรองคนี้ ทรงนับถือพระอาทิตย มีพระราชโอรส ๒ องค ราชธิดา
๑ องค เมื่อพระองคสิ้นพระชนม เชฎฐโอรสไดขึ้นครองราชยมีพระนาม
วา ราชยวันทนะ พระองคไดถูกทาวศศางกะ กษัตริยแ หงเคาฑะ แหง
เบงกอล ลอลวงไปปลงพระชนม พวกอํามาตยจึงทูลเชิญเจาชายศีลาทิตยอนุชาขึ้นเสวยราชย เจาชายศีลาทิตยมคี วามขมขื่นในพระทัย เริ่ม
ตนตั้งแตวันถวายพระเพลิงพระราชบิดา ที่ริมฝงแมน้ําสรัสวดี ครั้งนั้น
พระนางยโสมตี ราชมารดาไดกระโจนเขาไในกองไฟสิน้ พระชนมตาม
พระสวามีไป ตอมาพระเชษฐาของพระองคก็ถูกศัตรูทําราย ตอมาก็
พระสวามีของเชษฐภคินีของพระองค คือพระเจาครหวรมา กษัตริย
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แหงแควนกะเนาซก็ถูกราชาแหงแควนมารวะปลงพระชนม เวลานัน้
เจาชายศีลาทิตยมีพระชนมเพียง ๑๖ จะตองรับอาณาจักรสองแหงไวใน
ครอบครองคือ ธานิสวาร และ กะเนาช พระองคไดเสด็จไปบูชาพระ
ปฏิมาอวโลกิเตศวร เพื่อขอความตัดสินใจ ปรากฏวาพระโพธิสัตว ได
สั่งใหพระองครับภารกิจอันนี้ พระองคจึงไดเสวยราชยมีพระนามจริงวา
หรรษวรรธนะ แตโปรดใชพระนามเดิมวา ศีลาทิตยมากกวา ตลอดรัชสมัยเกือบ ๔๐ ป พระองคไดทําสงครามรวบรวมอินเดียภาคเหนือและ
ภาคกลางไวในอํานาจหมด สําหรับภาคใตนั้น พระองคไดรับการตอ
ตานอยางเหนียวแนนจากพระเจาอุสเกศินที่ ๒ กษัตริยแหงแควนมหาราษฎร พระเจาศีลาทิตยทรงนับถือพุทธศาสนาโดยการชักจูงของเชฏฐภคินีเจาหญิงราชยศรี ซึ่งภายหลังตกพุมหมาย เจาหญิงไดออกผนวช
เปนภิกษุณีในนิกายวัชชีบุตร พระเจาศีลาทิตยนอกจากจะเปนนักรบนัก
ธรรมแลว พระองคยังเปนนักกวีมีชื่อเสียง พระราชนิพนธที่ตกทอด
ถึงปจจุบันมีอยู ๓ เรื่องคือ
๑. ปรียทรรศิกา
๒. รัตนาวลี
๓. นาคนันทะ
เรื่องหลังเปนเรื่องชาดกกลาวถึงพระโพธิสัตวชีมูตวาหนะสละพระ
องคใหเปนอาหารของเหลานาค ในรัชสมัยนี้นกั ธุดงคชาวจีนที่มีชื่อเสียง
คือภิกษุเฮี่ยงจัง ไดเดินทางมาถึงอินเดียและไดเฝาพระองคดวย ทาน
ไดเขียนบันทึกถึงจริยาวัตรของกษัตริยองคนี้อยางละเอียดวา ทุกๆ วัน
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พระองคจะตองบําเพ็ญทานแกพระสงฆ ๑,๐๐๐ รูปในทุกๆ รอบ ๕ ป
พระองคจะตองบําเพ็ญมหาทานครั้งหนึ่ง ณ ตําบเมืองปยาคะซึ่งเปน
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อันมีแมน้ําคงคาและยมุนาสองสายไหลมาจบกัน พิธี
มหาทานเริ่มดวยขบวนแหพระพุทธรูปทองคําซึ่งมีขนาดเทาพระองค
พระเจาศีลาทิตย ในวันนั้นจะมีกษัตริย ๑๐๑ นคร เขามาประชุมดวย
จะมีพระสงฆอาชีวกนิครนถและพราหมณ ตลอดจนประชาชนทุกชัน้ ทุก
ฝายหลั่งไหลกันเขามา พระเจาศีลาทิตยทรงบริจาคพระราชทรัพยทั้งหมด
๑๒ ทองพระคลัง ยกวเนแตบรรดากองทัพโยธีสําหรับปองกันประเทศ
เทานั้น ทรงบริจาคพระมหามงกุฎ เครื่องขัตติยาภรณ พระองคเองทรง
แตพระภูษาเกาๆ ปราศจากอาภรณใดๆ ประดับแลวทรงอธิษฐานเปลง
พระสุรเสียงทามกลางบริษัทวา "จงดูเถิด เราผูเปนจักรพรรดิแหงชมพู
ทวีป บัดนีไ้ มมีอะไรเปนสมบัติของตนเองเลย สมบัติที่เราสั่งสมไวใน
รอบ ๕ ป เราไดจัดการฝงไวในที่ปลอดภัยแลว ขอกรรมอันนี้ของเรา
จงเปนปจจัยแกโพธิญาณในอนาคตเถิด" แตบรรดากษัตริยประเทศราชทั้งหลาย ไมอาจจะทนดูสภาพพระจักรพรรดิราชอยูในฐานะยาจกเชน
นั้น ตางไปขอไถพระมหามงกุฎและขัตติยาภรณจากผูรับบริจคมาถวาย
คืนพระองค เมื่อพระสงฆจนี รูปนี้ไปอินเดียไดรับนิมนตมาในงานนี้ดว ย
ทานกลาววา "นี่เปนพิธีครั้งที่ ๖ แลว"
พระเจาศีลาทิตยไดเสวยราชยอยูราว ๔๐ ป ก็ทิวงคต อินเดีย
กลับเขาสูความระส่ําระสายอีกวาระหนึ่ง เริ่มดวยเสนาบดีของพระองค
คนหนึ่งชื่อ อรชุน เปนกบฎลางราชวงศหรรษะลง ตั้งตนเปนราชา
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แตก็เสียทีกองทัพจีน ซึ่งยกขามภูเขาหิมาลัยเขามา มีกองทัพพวกเนปาล
และธิเบตรวมดวย พระเจาอรชุนถูกจับไปเปนเชลยในเมืองจีน เพราะ
ฉะนั้นอินเดียจึงกลับไปสูระบบรัฐเล็กรัฐนอย
สถานการณพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๑๐-๑๒
ในยุคนี้คณาจารยฝายมหายานที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลายรูป ทั้งใน
นิกายศูนยวาท กับนิกายวิชญานวาท ฝายศูนยวาทไดแบงออกเปน
อนุนิกายอีก ๒
อนุนิกายที่ ๑ มีทานพุทธปาลิต เปนหัวหนาเรียกวานิกายปราสังคิกะ นิกายนี้ใชระบบหักลางปรวาที โดยไมตั้งหลักการของตนขึ้น
อนุนิกายที่ ๒ มีทานภาววิเวกเปนหัวหนาเรียกวานิกายสวาตรันตระ นิกายนี้นยิ มตั้งหลักการทางตรรก เพื่ออธิบายหลักศูนยตา
ภาววิเวกไดเขียนผลงานของทานชื่อ ปรัชญาปทีปศาสตร ทานผูนี้
ในปจฉิมวาระไดไปเขาสมาธิในถ้ําอสูร เพื่อรอคอยพระศรีอารียมาตรัส
ในอนาคต
คณาจารยมหายานอีกรูปหนึ่งชื่อ ทินนาค ทานผูนี้เปนชาวกัญจิปุระในอินเดียใต เปนผูตั้งระบบตรรกวิทยาในพุทธศาสนาขึ้น และ
เปนนักโตวาทีที่มีชื่อเสียงไดหักลางวาทะของพราหมณผหู นึ่งชื่อ สุธรชัย
ผูมาทาบัณฑิตแหงนาลันทาโตวาที ผลงานของทานทินนาคที่เดนที่สุด
คือคัมภีรประมาณสมุจจัย และนยายประเวศ ศิษยของทานผูนี้ชื่อ ธรรมกีรติ ไดเขียนตําราตรรกวิทยาอีกเลมหนึ่งที่เดนมากคือ นยายพินทุ
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๑๕๓
คณาจารยในนิกายวิชญานวาทอาทิเชนทานธรรมปลา และทาน
สถิรมติ ไดเขียนฎีกาหลายเลมประมวลผลงานของทานวสุพันธุ ศิษย
ของทานธรรมบาลชื่อศีลภัทร เปนอธิการบดีแหงนาลันทา มีอายุถึง
๑๒๐ ปเศษ คหบดีผูหนึ่งชื่อชัยเสน เปนผูท รงพระไตรปฎก มีเกียรติ
ภูมิโดงดังไปทั่วอินเดีย โดยสวนรวมแลวพุทธศาสนายังรุงโรจนดีอยู
แมจะมีหลายแควนที่ความเสื่อมโทรมไดปรากฏขึ้นในวัดจากพวกมันตรยานก็ยังมีพระสงฆที่ทรงศีลดีๆ อีกมาก แตขอบกพรองขอหนึ่งของ
วงการพระสงฆคือเกิดการโตแยงกันในทัศนะเรื่องศูนยตาระหวางนิกาย
ศูนยวาทกับวิชญานวาท ทะเลาะกันอยูถึง ๗ ปที่นาลันทา จนกระทั่ง
เด็กเลี้ยงโคก็เขาใจในหลักปรัชญาของสองนิกายนี้ดี ในทีส่ ุดประชาชน
ก็ตัดสินเอง ใหพวกวิชญานวาทชนะ เปนอันจบบทบาทความขัดแยง
ของสองคณะนี้ ในระยะดังกลาวนี้เอง ทางอินเดียภาคเหนือไดมีมหาภัย
เขามาคุกคามอินเดียอยางไมเคยมีมากอนคือพวกของกองทัพมุสลิม
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๑๕๔
บทที่ ๕
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน ๕
อิสลามรุกรานอินเดีย
ในรัชสมัยพระเจาศีลาทิตย ทางประเทศอาหรับไดเกิดศาสนา
อิสลามขึ้น ผูตั้งศาสนาคือพระมุฮํามัดชาวเมืองเมกกะ มุฮาํ มัดกําพรา
มารดาบิดาแตเล็ก อยูในความปกครองของปูและลุง เมื่อโตเปนหนุม
ไปรับจางเปนคนงานคุมกองสินคาไปขายในตางเมือง มุฮํามัดไดเทีย่ ว
ไปในประเทศปาเลสไตน ซีเรีย และอียิปต เปนเหตุใหมีความคิดอาน
กวางขวาง ทั้งที่ตัวเองอานไมได เขียนไมเปน ตอมาโชคดีไปไดภริยา
ซึ่งเปนนายจาง มีอายุแกกวาถึง ๑๘ ป ชื่อนางคดิยา มุฮํามัดจึงมี
โอกาสนั่งๆ นอนๆ ใฝฝนถึงอุดมคติในชีวติ วันหนึ่งลาภริยาไปนั่ง
อยูในถ้ํา เกิดนิมิตวา พระอัลเลาะห ซึ่งเปนองคเดียวกับพระยโฮวาใน
ศาสนายิวและศาสนาคริสต ใชเทวทูตลงมาสั่งใหมุฮํามัด ทําหนาที่เปน
ศาสดาตั้งศาสนาใหม พรอมทั้งมอบคัมภีรกุรอานใหดวย มุฮํามัด เมื่อ
กลับบาน จึงสอนใหภรรยากลับใจเปนสาวกคนแรก ตอมาก็ทาสนิโกร
ในบาน เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงมีลักษณะแปลกกวาศาสนาอื่น คือ
เริ่มเผยแผจากบุคคลในครอบครัวของศาสนาออกมากอน คําสอนของ
มุฮํามัดที่ขัดแยงกับความเชือ่ ถือของชาวเมืองเมกกะอยางรุนแรง คือ
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๑๕๕
สอนใหทําลายรูปเคารพ ซึ่งในสมัยนั้นในเมืองเมกกะมีเทวรูปกวา ๓๐๐
องค สอนใหนบั ถือพระอัลเลาะหองคเดียว ในขณะที่ชาวเมืองเมกกะ
นับถือพระเจากวา ๓๐๐ องค มุฮํามัดจึงถูกเกลียดชัง และถูกขัดขวาง
ตางๆ ถึงขั้นประทุษราย ชาวเมืองเมกกะเรียกพวกมุฮํามัดวา "มุสลิม" แปลวา "ผูทรยศ" คํานี้ภายหลังอิลามิกชนเอามาใช เพราะ
ถือวาถึงจะทรยศก็ทรยศพวกที่มิไดบูชาพระอัลเลาะห คํารายจึงกลายเปน
คําดีขึ้นมา สวนคําวา "อิสลาม" แปลวา "พลีตนถวายพระเจา" หรือ
"บริสุทธิ์" หรือ "สันติ" บุคลิกของมุฮํามัดแตกตางจากเยซู คือ
มุฮํามัดเปนนักตอสู ชีวประวัติของเยซูที่แลวมาเขารูดี เพราะฉะนัน้
ถาตนขืนทําอะไรอยูในเมืองเมกกะ ไมชาจะกลายเปนเยซูคนที่สอง
มุฮํามัดจึงเริ่มซองสุมกําลังผูคน โดยใชเมืองเมดินาเปนทีซ่ องสุม พอ
กําลังพรรคพรอมดีแลว มุฮํามัดก็ลอบหนีจากเมืองเมกกะไปเมือง
เมดินา ปแหงการหนีครั้งนี้เปนศักราชเริ่มตนของศาสนาอิสลาม ตรง
กับพุทธศักราช ๑๑๖๕ เรียกวา "ศักราชฮิชรา" แปลวา "ปแหงการหนี"
เพราะเปนปทจี่ ะตัดสินชตากรรมของศาสนาอิสลาม ฝายทางเมืองเมกกะ
พอรูวามุฮํามัดหนี ไดยกกองทัพออกติดตามไปตีเมืองเมดนา จึงเกิด
สงครามศาสนาขึ้นในทะเลทรายอาหรับ ผลัดกันแพผลัดกันชนะ มุฮํา
มัดปลูกใจสาวกใหทําสงครามดวยถอยคําเชน "ดาบคือกุญแจไขประตู
สวรรค" ผูใดตายในสงครามเพื่อพระเจา จะไดรับรางวัลอันประเสริฐ
สุดจากพระองค จงทําสงครามกับพวกนอกศาสนาจนกวามันจะยอมรับ
พระอัลเลาะหเปนพระเจาของมัน" เพราะฉะนั้นกองทัพอิสลามจึงเปน
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๑๕๖
กองทัพที่ไมกลัวความตาย เพราะทหารทุกคนเชื่อวาถาตายในสงคราม
ตนจะไดขึ้นสวรรคทันที ภายหลังจากมุฮํามัดหนีจากเมกกะ ๗ ป เขา
ก็เปนจอมทัพกรีธาทัพมาตีเมกกะแตก ประกาศตนเปนกษัตริย และสั่ง
ใหทําลายเทวรูป ๓๐๐ องคจนหมด เก็บภาษีอยางแรงแกผูที่ไมเปลี่ยน
ศาสนา ไมชาอาหรับทั้งประเทศก็เปนอิสลาม มุฮํามัดตายเมื่ออายุ
๖๐ ปเศษ ผูสืบตําแหนงเขาคือ พอตาของเขา ซึ่งเปนพอของภริยานอย
พอตาเขาชื่อ "อบูบักร" เปนอยูไดสองปกต็ าย ผูสืบตําแหนงตอมา
ชื่อ "อุมาร" ซึ่งเปนผูทําใหศาสนาอิสลามครองโลก อุมารทําตาม
บัญญัติในอิสลาม ในขอที่ใหทําสงครามศาสนา ปราบพวกศาสนาอื่น
ปาเลสไตนแตก ศาสนาคริสตถูกกวาดตกทะเลไป ซีเรียแตกแลวขาม
ไปตีอียิปต มอรอคโค อัลยีเรีย ทําทาทะลวงเขายุโรป ซึ่งภายหลัง
ตอมาไมชาก็เขาไปจริงๆ เสปญแตก ทหารมุสลิมบุกอิตาลี โปปกรุงโรม
ตองติดสินบนแมทัพมุสลิม นครวาติกันจึงรอดภัยไปได กรุงคอนสแตน
ติโนเปนแตก แลวพวกคลั่งศาสนาก็ตะลุยเขาไปในฝรั่ง เลาะอาณาเขต
เยอรมัน แตเปนโชคดีของยุโรป และเปนโชคดีของศาสนาคริสต
กองทัพอิสลามถูกตรึงไวหยุดที่ฝรั่งเศสนี้ เมื่อถูกตรึงดานยุโรป ก็ทะลัก
เขาเอเชียตะวันออก อิสลามบุกอิหราน ทําลายศาสนาโซโรอัสเตอร
แลวบุกอาฟฆานิสถาน บารุจิสตาน เคาะประตูบานอินเดีย
โฉมหนาอินเดียกอนอิสลามบุก
จําเดิมแตพระเจาศีลาทิตยสิ้นพระชนมแลว อินเดียก็แบงเปนรัฐ
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๑๕๗
เล็กรัฐนอย ทําสงครามกันเอง เปนการเปดชองใหศัตรูภายนอกในสมัย
ดังกลาวนี้ มีพวกวรรณะกษัตริยพวกหนึ่งเรียกวา "พวกราชบุตร"
พวกนี้เปนนักรบอยางแทจริงถืออุดมคติสําหรับเผาพันธุ คือ
๑. ตอนรับมิตรอยางดีทสี่ ุด
๒. ไมหนั หลังใหศัตรู
๓. ไมรูจกั คําวายอมแพ
๔. ถือสัตยยิ่งชีวิต
พวกราชบุตรไดแยกยายกันปกครองแควนตางๆ ในอินเดียเหนือ
เชน แควนกาศมีระ อยูภายใตการปกครองของพระเจาลลิตาทิตย
แควนกันยากุพชะมีพระเจายโสวรมันปกครอง แควนคุชราต มีพระเจา
โกชราชปกครอง และที่นครเฑฬหิ (เดลี) มีพระเจาอนังคปาละปกครอง
ในสมัยทีว่ านีส้ ถานการณของพุทธศาสนาในแวนแควนบางแหงก็เจริญ
บางแหงก็เสื่อม อาทิเชน ในแควนสินธุอินเดียตะวันตก มีวัดหลายรอย
วัด จํานวนสงฆกวาหมืน่ ในแควนคันธาระไมมีวัดเลย ในแควนกาศมีระ
มีวัดรอยเศษ จํานวนสงฆ ๕,๐๐๐ เศษ ในแควนมคธมีวัดเพียง ๕๐
แหง ในแควนกันยากุพชะ มีวัดรอยเศษ จํานวนพระหมืน่ เศษ ใน
แควนอโยธา มีวัดรอยเศษ พระสามพันเศษ ในเมืองสาวัตถีแควน
โกศล มีแตวัดรางอยูรอยกวาวัด ไมมพี ระเลย ในแควนกาลิงคะ มีวัดอยู
ยี่สิบวัดเทานั้น
ตรงกันขามกับศาสนาพราหมณซึ่งรุง เรืองขึ้นเรื่อยๆ พวกราชบุตรเปนฮินดูอยางเครงครัด และเปนชาตินิยมจัด ไดสนับสนุนศาสนา
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๑๕๘
พราหมณ คณาจารยของพราหมณที่เกงๆ ก็เกิดขึ้นในยุคนีห้ ลายคน
แตคนเกงของพุทธไมมีเลยในตอนนี้ คณาจารยพราหมณที่มีชื่อเสียง
กุมารีลภัฏฏะ และสังกรสวามี คนหลังนี้ไดเรียนวิธกี ารจากพุทธศาสนา
แลวมาทําลายพุทธศาสนา โดยการทาคณะสงฆใหโตวาที ไมมีสงฆ
รูปใดชนะเขาได ในเบงกอล ภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูป ทิ้งพุทธไปเปน
พราหมณ วัดจํานวนมากถูกทอดทิ้งใหรางไป สถานการณเชนนีเ้ อง
เปรียบเหมือนคนไขหนัก กําลังรอนาทีสิ้นลม แลวพวกอิสลามมาชวย
ทําใหสิ้นลม
อิสลามบุก
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ขุนทัพอิสลาม ชื่อ มุฮํามัด
เบนกาซิน ไดยกกองทัพเขาโจมตีแควนสินธุ และแควนมลตาน เขายึด
ครองอาณาบริเวณนี้ไว ตั้งราชวงศอิสลามขึ้นเปนเวลาถึง ๓ ศตวรรษ
บรรดาเจาครองนครฮินดูทั้งหลาย ไดผนึกกําลังตอตานอยางเหนียวแนน
เพื่อมิใหกองทัพอิสลามล้ําเขามาในลุมแมนา้ํ คงคา วีรกรรมชาวอินเดีย
ผูรักชาติเหลานี้จะไดเห็นจากพวกเจาราชบุตร ครั้งหนึ่งในยุทธสงคราม
ในแควนราชสถาน พวกเจาราชบุตรตายในที่รบหมด สวนบรรดา
มเหสีเมื่อทราบขาว ก็ไมยอมตกเปนเชลยของอิสลาม พวกนางไดกอ
ไฟบนเชิงเทิน แลวโดดเขากองไฟทุกคน ผูท ี่ไดรับความยอยยับมาก
คือคณะสงฆในพุทธศาสนา เพราะอินเดียภาคตะวันตกมีวดั วาอาราม
มากเปนเรือนหมื่น วัดเหลานี้ถูกพวกอิสลามเผาผลาญหมดปลนสมดภ
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เอาทรัพยไป พวกคณะสงฆอพยพหนีภยั เขาสูแควนมคธและเบงกอลนับ
จํานวนแสน แตเมื่อบรรดาเจาครองนครฮินดู ไดเลิกอิจฉาริษากันเอง
หันมาจับมือกัน ก็สามารถยับยั้งความบาเลือดของศัตรูไวไดเปนเวลา
ถึง ๓ ศตวรรษ แตเมื่อความสงบเกิดขึ้น พวกเจานครฮินดูก็ตั้งตน
อิจฉาริษยากันเองอีก บางองคถึงกับชักศึกเขาบาน ยกตัวอยางเชน
เจาครองนครกันยากุพชะ ไปขอธิดาของพระเจาปฤถวีราช กษัตริย
แหงเดลี เมื่อถูกปฏิเสธก็เจ็บแคน เรียกทัพอิสลามเขามาชวยโจมตี
พระเจาปฤถวีราช พวกอิสลามจึงทิ้งโอกาสยึดเดลีในศตวรรษที่ ๑๕
กษัตริยอิสลามชาวอาฟฆานชื่อ มหมุดแหงฆาชนี ไดกรีฑาทัพาปลน
อินเดียถึง ๑๗ ครั้ง
คําขวัญสําหรับทหารมุสลิม มหมุดประกาศวา "จงไปบูชาลง
โทษพวกบูชารูปเคารพ จงทําลายโบสถวิหารของมัน จงทําใหมันกลับ
ใจเปนเจาของพระอัลเลาะห เพราะพระมูฮาํ มัดไดสั่งไวแลวมิใชหรือวา
สงครามเปนหนาที่ของสูเจา" เพราะฉะนั้นกองทัพอิสลามภายใตการนํา
ของทรราชมหมุด เมื่อไปถึงไหนพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณก็ฉิบหายยอยยับถึงที่นั่น ประชาชนถูกบังคับใหรับนับถือศาสนาใหม ทีไ่ ม
ยอมก็ถูกประหาร หรือมิเชนนั้นก็จะหนีไป การสงคราม ๑๗ ครั้งของ
ทรราชผูนี้ในอินเดีย มีอยูครั้งเดียวที่แพคือ สงครามกับแควนกาศมีระ
กษัตริยแ หงกาศมีระไดอาศัยภูมิประเทศเปนปราการธรรมชาติ สะกดทัพ
อิสลามกองนี้ไวได แตอีก ๑๖ ครั้งอิสลามเปนฝายชนะ
การฆาตกรรมครั้งยิ่งใหญที่สุดมี ๒ ครั้งคือ เมื่อมหมุดโจมตีเมือง

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 160
๑๖๐
กันยากุพชะไดหาคนในเมืองนี้ประมาณแสนคน จับไปเปนเชลย ๕ หมื่น
เชลยเหลานี้มหมุดเอาไปขายเปนทาส คนหนึ่งมีคา ๒ รูปเทานั้น เมือง
กาบุรในอาฟฆานิสถานของมหมุด กลายเปนตลาดคาทาสที่ใหญที่สุดใน
ครั้งนั้น
อีกครั้งหนึ่งคือการโจมตีเทวาลัยโสมนาถในแควนสุราษฎร ซึ่ง
เปนเทวาลัยของพระศิวะ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มั่งคั่งที่สุด มหมุดยกกองทัพ
มา ๔ หมื่นคน ตองขามทะเลทรายในราชสถาน แลวลอมเทวาลัยเอา
ไว พวกพราหมณหลายพันคนหนีไปซอนในเทวาลัยนั้น ดสงทูตมาขอ
เจรจาไถ โดยจะใหทองคําหลายเลมเกวียนตอบแทน มหมุดตอบวา
ถาเขารับคาไถเอง ขาก็เปนคนทรยศในสายตาพระอัลเลาะห แลวเขาก็สงั่
โจมตีทันที เทวรูปพระศิวะที่เปนทองคําองคมหึมาถูกพวกอิสลามโคน
ทําลายกวาดเอาทองไป มหมุดใชอูฐ ๒ พันตัวบรรทุกทรัพยสมบัติที่
ปลนไดจากโสมนาถ และเชลยอีกจํานวนแสนถูกตอนเอาไปดวย
ราชวงศปาละ
ในขณะทีอ่ ินเดียเหนือและตะวันตกกําลังรอนรุมเปนไฟ ใน
แควนมคธและเงกอลก็เปนที่รมเย็นปกปองพุทะบริษัท และพวกฮินดู
ไว ทั้งนี้โดยอิทธิพลแหงกษัตริยราชวงศปาละในศตวรรษที่ ๑๒ พระเจา
โคปาละไดตั้งราชวงศขึ้น ราชวงศนี้เปนพุทธมามกะ ไดพยายามคุม
ครองพุทธศาสนาและฟนฟูพุทธศาสนาจนทําใหพุทธศาสนารุงโรจนขึ้น
อีกในเสีย้ วหนึง่ ของอินเดีย ราชวงศปาละมีอายุยืนรวม ๔ ศตวรรษ มี
กษัตริยที่มีชื่อเสียงหลายพระองค อาทิเชน พระเจาเทวปาละ ซึ่งเสวย
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ราชยในป พ.ศ.๑๒๔๙-๑๒๗๖ ในสมัยดังกลาวนี้ พุทธศาสนาไดเริ่ม
เขาสูธิเบต คณาจารยจากนาลันทา คือทานศานติรักษิต ไดเขาไปทํา
หนาที่เผยแผพทุ ธศาสนาในธิเบต คณาจารยคุรุปมสมภพ ไดนําลัทธิ
มนตรยานไปฝงรากในธิเบตในรัชสมัยพระเจาธรรมปาละ เสวยราชยใน
ระหวาง พ.ศ.๑๓๐๗-๑๓๗๒ พระองคไดสรางมหาวิทยาลัยสงฆขึ้นใหม
อีก ๒ แหงในมคธ คือมหาวิทยาลัยวิกรมศิลาและมหาวิทยาลัยโอทันตบุรี
มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําคงคา เปนทีร่ วมของวัด๑๐๘ วัด มีศาสตราจารย ๘๐๐ คนประจํา มีพระนักศึกษาหลายหมืน่
ความรุงเรืองของวิกรมศิลา ไดลดความสําคัญของนาลันทาลง สวน
โอทันตบุรีนั้น เปนมหาวิทยาลัยขนาดยอมลงมา มีพระนักศึกษาหลาย
พันรูป พุทธศาสนาที่รุงเรืองในมคธตอนนีเ้ ปนนิกายมนตรยาน มีเจาใน
ราชสกุลแหงวงศปาละองคหนึ่งชื่อหริภัทระ ไดออกบวชสําเร็จเปนสิทธะ
ทานผูนี้ไดแตงฎีกาอัษฎสหสริกาปรัชญาปารมิตา และฎีกาอภิสมัยลังการ
วโลกะ สิทธะที่ขลังที่สุดในวิกรมศิลา มีอยู ๘๔ ทาน ไดรับยกยองวาเปน
"วินิตธรรมตรัยตระ อาจาริยะ" สิทธะเหลานี้ อาทิ เชน ทานภิรูปา
เคยดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีแหงนาลันทา นอกนั้นมีสิทธะมาตังคี
สิทธะอนันทวันทวัชระ สิทธะญาณปาทะ และสิทธะที่ปงกรภัทระ สิทธะ
มังคลาทร สิทธะกรีฑาวัชระ และสิทธะพุทธคุยหาและพุทธศานติ สิทธะ
เหลานี้ลวนไดรับการเคารพยกยองวา เปนผูม ีอิทธิปาฏิหาริยเหนือ
ธรรมดาทั้งนั้น นอกจากนีใ้ นวิกรมศิลา ยังมีคณบดีที่มีชอื่ เสียงอีกหลาย
ทานเชนทานนาโรปา ทานอีศวรวากยะ ทานญาณศิริมิตร ทานรัตน-
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วัชระ และพุทธภัทร คณาจารยเหลานี้เปนผูเจนจบพระไตรปฎกทั้ง
มหายานเห็นยานและมนตรยาน เพราะฉะนั้น จึงเปนธรรมดาของประทีป
เมื่อน้ํามันจะหมดยอมลุกโพลงสวางวาบอีกหนหนึ่งแลวก็ดับไป
ในจดหมายเหตุของธิเบตกลาววา พวกอาจารยขลังในวิกรมศิลา
ไดใชเวทมนตรขับไลพวกอิสลามถอยหนีไปหลายครั้ง แตขอเท็จจริงใน
ประวัติศาสตร ตรงกันขาม เพราะปรากฏวากองทัพอิสลามจํานวนเล็ก
นอยเพียง ๗๐๐ คนก็สามารถทําลายวิกรมศิลาหมด พวกอาจารยขลัง
บางถูกฆา บางก็หนีจีวรปลิว ปฏิมาพระโพธิสัตวตารกะ ที่นับถือกันวา
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ถูกอิสลามทําลาย
พระคณาจารยอตีศทีปงกร
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ขณะที่อินเดียภาคเหนือสวนใหญตกอยู
ภายใตการปกครองของพวกอิสลาม ราชวงศกษัตริยสว นมาก แมจะยัง
มิไดนับถืออิสลามเลยทีเดียว ก็มิไดมีราชวงศใดนับถือพุทธศาสนา ยกเวน
แตราชวงศปาละในมคธและเบงกอล รชวงศปาละจึงเปนราชวงศสุด
ทายของอินเดียที่นับถือพุทธศาสนา ราชวงศนี้ไดตั้งตนแตพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ มาสิ้นสุดพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ภายใตการอุปถัมภของราชวงศ
นี้ มหาวิทยาลัยสงฆในมคธและเบงกอลหลายแหงคือ นาลันทา วิกรม
ศิลา วลภี โอทันตปุรี จังยังสามารถรักษาสวนสัดของพุทธศาสนาไวได
ในขอบเขตอันหนึ่ง และมีคณาจารยผูทรงเกียรติคุณเปนดวงประทีปของ
ชาวพุทธอยู อาทิเชน ทานนาโรตมปาทะ (นาโรปา) ทานกลิกาลสรวัชญ
ทานรัตนากรศานติ ทานอวธูติปาทะ และมีชื่อเสียงที่สุดคือ เทวคุรุที-
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ปงกรอตีศ ทานผูนี้เปนพระโอรสองคกลางของเจาครองนครภคัลปะระใน
เบงกอล มีชื่อวา เจาชายจันทรครรภ เมื่อยังเยาวไดศึกษาพระเวท
เมื่ออายุได ๑๑ ไดบรรพชาเปนสามเณร ณ นาลันทา ตอมาไดศึกษา
จนรอบรูไมมผี ูใดจะใหความรูไดในอินเดีย ทานไดสดับกิตติศัพทคณาจารยธรรมเกียรติแหงสุวรรณประทีป คือเกาะสุมาตรา จึงไดเดินทางขาม
สมุทรมาเปนศิษยของทานผูน ี้หลายป เมื่อกลับไปอินเดียแลวไดรับมอบ
หมายใหเปนอธิการบดีแหงวิกรมศิลา ทานไดใชชวี ิตในมหาวิทยาลัย
แหงนี้สั่งสอนภิกษุนักศึกษาจํานวนหมื่น ทานเปนดวงใจแหงชาวพุทธ
ในขณะนั้นคณะสงฆจากทิศตางๆ ทางเหนือหนีภัยอิสลาม เขามาพึ่งบารมี
ทานจํานวนมาก วัดตางๆ ในมคธและเบงกอล จึงยัดเยียดดวยจํานวน
ผูลี้ภัย และทานเทวคุรุนี้ ก็พยายามใหความอุปการะแกทุกๆ คน
เมื่ออายุทานเขาวัย ๖๐ ป มีคณะทูตจากธิเบตเดินทางมา เพื่อนิมนต
ทานไปฟนฟูพุทธศาสนาในธิเบต ทั้งๆ ที่ชาวพุทธในอินเดียไมอยาก
ใหทานไป แตทานไดรับความสะเทือนใจอยางลึกซึ้ง จากขาวที่ทราบ
โดยพวกทูตวา พุทธศาสนาในธิเบตกําลังเสื่อมโทรม ถาปราศจากผูนํา
ที่มีความสามารถเขาไปฟนฟู ผูใชคณะทูตมานิมนตทานเปนเจาชายชื่อ
ญาณประภาถึงกับยอมติดคุก ในกรณีที่ไปขุดทอง ในทะเลสาบเมือง
กาตอ และถูกเจาเมืองนั้นจับได ทั้งนี้เพื่อจะหาทองมาเปนทุนสําหรับ
เดินทางมานิมนตทานไป ดังนั้นทานเทวคุรจุ ึงตัดสินใจ ทีจ่ ะไปธิเบต
ทานไดไปกราบลาตนศรีมหาโพธิเปนครั้งสุดทาย เพราะทานเชื่อวาการ
ไปครั้งนี้จะมิไดกลับมาอินเดียอีก ในหนังสือคุรุคุณธรรมกร ซึ่งเปน
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ชีวประวัติของทานกลาววา เมื่อทานเทวคุรกุ าวเทาพนชมพูทวีปไป
พุทธสาสนาในอินเดียก็ดับวูบลงอยางนาใจหาย ทานเทวคุรุใชชีวิต
ประกาศพระศาสนาในธิเบตเปนเวลาหลายป ทานไดเขียนตําราหลายเลม
ที่นั่น เลมที่มีชอื่ เสียงที่สุดชื่อ โพธิปกประทีป และก็ดับขันธในธิเบต
นั่นเอง
ชีวิตของทานจึงเปนตัวอยางแหงภิกษุ ผูปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน
ของพระศาสดา ในขอที่ใหบาํ เพ็ญประโยชนตอมนุษย
พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
ในรัชกาลพระเจายักษปาละ เสนาบดีพราหมณผูหนึ่ง ชื่อราวเสน
เปนกบฎ ไดทาํ ลายราชวงศปาละลง แลวตั้งวงศสนะขึน้ พุทธศาสนา
จึงไมมีผูนับถือในทางราชการ เพราะราชวงศเสนะเปนฮินดู ไมชากอง
ทัพอิสลามภายใตการนําของขุนทัพชื่อ ภัขติยารและขิลจีบุตรชาย ได
ยกทัพทะลวงบุกมคธ เผามหาวิทยาลัยนาลันทา วิกรมศิลาเสียราบ
ปลนเอาสมบัติตามวัดตางๆ และฆาฟนภิกษุสงฆทุกรูปที่พบเห็น พุทธศาสนาซึ่งเหลือจุดสุดทายในแหงนี้ ก็เลยถูกถอนรากโคนจนไมมีอะไร
เหลืออีก คณะสงฆรอดตายไดหนีเขาไปในเนปาลและธิเบต และไมมีผู
ใดกลากลับมาอินเดียอีก พุทธศาสนาซึ่งเกิดในอินเดีย เจริญในอินเดีย
เปนเวลา ๑,๗๐๐ ป จนถึงกาลาสานตดวยประการฉะนี้
อะไรเปนสาเหตุใหพทุ ธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
ปญหานีไ้ ดนําความประหลาดใจอยางใหญหลวงใหเกิดแกนัก
ประวัติศาสตรมาแลววาเหตุใดพุทธศาสนาซึ่งอุบัติขึ้นในอินเดีย มีประ-
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ชากรนับถือติดตอกันถึง ๑๗ ศตวรรษ แตแลวกลับไมปรากฏแมเพียง
แตในความฝนของชาวอินเดียในยุคตอมาเลย ชาวอินเดียไดมองพุทธศาสนาอยางคนแปลกหนา อะไรเปนสาเหตุใหเปนเชนนั้น ความขอ
นี้ มีผูวินิจฉัยตางๆ แตสําหรับมติสวนตัว (อ.เสถียร โพธินันทะ)
เห็นวาเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ คือ
๑. ในขณะที่พระพุทธศาสนารุงเรืองที่สุด แมในสมัยพุทธกาลเอง
ประชาชนสวนใหญกย็ ังนับถือศาสนาพราหมณมั่นคงอยู ศาสนาพราหมณ
ไมไดเสื่อมไปเพราะความเจริญของพระพุทธศาสนา
๒. ในสมัยหลังพุทธกาล แมจะมีพระมหากษัตริย เชนพระเจา
อโศกเกิดขึ้น แตก็คงรักษาแนวของพระพุทธองค คือการไมเบียดเบียน
ศาสนาอื่น พระพุทธเจาตั้งพุทธศาสนาขึ้น ไมไดมีวตั ถุประสงคเพื่อลม
ลางศาสนาพราหมณ คติขอนี้ทําใหพุทธศาสนาไมสามารถจะทําใหมี
อํานาจเด็ดขาดทางการเมือง แลวใชอิทธิพลทางการเมืองนั้นฝงราก
ศาสนาลงในใจประชาชนทั้งหมด ซึ่งตางจากศาสนาคริสเตียนหรือศาสนา
อิสลาม เมื่อแผไปที่ไหน ก็ใชอิทธิพลทางการเมืองกําจัดศาสนาตรงกัน
ขาม เพราะฉะนั้นประเทศทีไ่ มเคยนับถือ ๒ ศาสนานี้มากอนเลย เมื่อ
ถูกครอบงําจาก ๒ ศาสนานีท้ างการเมือง ศาสนาเดิม วัฒนธรรมเดิม
จึงถูกถอนรากโคนผิดกับพุทธศาสนา เมื่อแพรเขาไปในประเทศที่เขา
มิไดนับถือมากอนก็อะลุมอลวยปรองดองกับศาสนาทองถิ่น เกลือกกลั้ว
ผสมผสานกันไปได
๓. เพราะหลักการในพุทธศาสนาเอง ใหเสรีภาพแกบุคคล
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มิไดมีการเรียกรองความภักดีพลีชีวิตเชนศาสนาอื่น ความรูสึกของชาว
พุทธในทํานองปกปองรักษาพระศาสนาของตน จึงไมรุนแรงไมมาก
พอ เหมือนกับศาสนาเทวนิยมที่เราเรื่องภักดีเปนใหญ
๔. ความเสื่อมของภายในคณะสงฆเอง ซึ่งแตกแยกออกเปน
หลายหมูห ลายพวก ตางถือพวกถือหมูว วิ าทกัน
๕. หลังสมัยพระเจาอโศกแลว ธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งเดิม
เปนแนวปฏิบตั ิของชีวิตแทๆ ไดถูกบรรดาคณาจารยของนิกายตางๆ
ทั้งมหายานและหีนยาน อรรถาธิบายทําใหเปนการยากขึ้น ทําใหเปนอภิปรัชญามากขึ้น เหมาะสําหรับทุมเถียงประเทืองปญญาติโวหารกัน
มากกวาสําหรับใชปฏิบัติไดจริงๆ ในชีวิต พุทธศาสนาจึงกลายเปนของ
ยากสําหรับสามัญชนไป กลายเปนสมบัติของนักปราชญกลุมหนึ่งใน
กําแพงวัด ชาวบานทั่วไปไมรูวาพุทธศาสนาคืออะไร
๖. ในสมัยราชวงศคุปตะ พวกพราหมณเมื่อเห็นวา เอาชนะ
พุทธศาสนาทางตรงไมได ก็ใชทางออมถือใชวิธีกลืนอยางสุขุม เชน
อางวา พระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร ผูที่นับถือพุทธก็คือฮินดูนนั่ เอง
สวนผูที่เปนฮินดูอยูแ ลวไมจําเปนตองเปลี่ยนไปนับถือพุทธ เพราะนับถือ
พระนารายณอยูแลว
๗. สถิติเรื่องนารายณมาเกิดเปนพระพุทธนี้ ทําใหจาํ นวนชาว
พุทธนับวันมีแตลดนอยลง แตฮินดูนับวันมีแตเพิ่มมากขึน้ เพียงเทานี้
ไมพอ ชาวพุทธเองกลับยอมลดคุณภาพของตนไปเอาลัทธิฮินดูเขามายํา
ซึ่งเทากับวา ยอมแพนั่นเอง จึงเกิดลัทธิมนตรยานขึ้น เปนตน
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๘. เมื่อพนสมัยคุปตะแลว ฝายฮินดูมนี ักปราชญเกงๆ เกิดขึ้น
หลายคน ฝายพุทธไมมีใครสามารถโตวาทีชนะเขาได ฐานะของพุทธศาสนาจึงเหมือนไมใหญที่ผภุ ายใน แตยังไมถึงกับลม
๙. ครั้นเมื่อศาสนาอิสลามรุกมาถึง พวกนี้เหมือนกับพายุบาพัด
กระหน่ําเอาตนไมใหญตน นี้โคนลมลงไปทันที แตศาสนาฮินดูก็ถูก
พายุนี้เหมือนกัน ไฉนจึงรอดตัวอยูไ ดเลา ก็เพราะปริมาณฮินดูมีมาก
กวาชาวพุทธนัก อิสลามจะประหารอยางไรก็ไมหมด เหมือนเอาถวย
ตักน้ําในแมนา้ํ ใหแหง นี่ประการหนึ่ง
๑๐. ประการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ สัญลักษณของพุทธศาสนา
คือคณะสงฆ ของฮินดูไมจํากัดนักบวช เพราะพราหมณมีทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต ความทรงจําในพระเวท มีแตพราหมณทั้ง ๒ ฝาย
พราหมณจึงถายทอดความรูท างศาสนาสืบเนื่องกันมาได ผิดกับพุทธศาสนาความรูไปอยูกับพระ เพราะฉะนั้นเมื่อสถาบันสงฆถูกทําลาย คือ
ถูกหามไมใหมีการบวชอีก สวนพวกที่บวชอยูถูกฆาตายไป ความรูในทาง
ศาสนาจึงไมมผี ูสืบตอ และหมดลงในชั่วระยะ ๒-๓ ชั่วคน พุทธศาสนา
จึงสูญจากอินเดีย ดวยประการฉะนี้
อินเดียในสมัสมุสลิม
พวกมุสลิมที่เขายึดอินเดียมีหลายพวก เริ่มดวยพวกมุสลิมเตอรก
ถัดมามุสลิมอาฟฆาน แลวพวกมุสลิมมงโกล ทั้งหมดนีย้ ดึ เอานครเดลี
เปนเมืองหลวง มุสิลมมงโกลไดตั้งราชวงศที่เปนปกแผนแนนหนาเรียก
วาวงศโมกุล ครองอินเดียอยูเกือบ ๓๐๐ ป มีจักรพรรดิเชน อักบาร
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มหาราช จักรพรรดิองคนี้อานหนังสือไมออก แตมีนิสัยรักวรรณคดีและ
ปรัชญามาก กอนหนาสมัยของพระองค พวกกษัตริยมุสลิมตางชอบสราง
วีรนกรรมดวยการทารุณตอศาสนาอื่น เชนออกกฎหมายบังคับ เก็บ
ภาษีผูไมนับถือศาสนามุสลิม เพราะพวกมุสลิมเองกําจัดพวกฮินดูไมไหว
เนื่องจากฮินดูมีปริมาณมากกวาฆาไมหมด จึงใชวิธีทางออมดังนี้ แต
พระเจาอักบารประพฤติตรงกันขาม คือประทานเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ในราชสํานักของพระองค มีพราหมณอิหมาม มีนักพรตยิว
นักพรตคริสเตียน มีนกั พรตศาสนาโซโรอัสเตอรและนักพรตศาสนา
มนีกีจีคอยอานคัมภีรของศาสนาเหลานั้นใหพระองคฟง การกระทําของ
อักบารนับวาทาทายตอบัญญัติของพระมุฮํามัด ถามิใชบุคลิกอัน
แฝงไวซึ่งอํานาจอยางเหลือหลายแลว อักบารตองถูกปลงพระชนม เขา
กลาวกันวา บุคลิกของอักบารนั้น ยามรายก็รายยิ่งกวาเสือ เคยเสด็จลง
สนามสูเสือดวยพระองคเองตัวตอตัว ยามดีพระองคก็เปนนักบุญ วาทีจ่ ริง
อักบารก็มิใชจะเลื่อมใสศาสนามุสลิมนัก พระองคไดตั้งศาสนาขึ้นใหม
โดยนําคําสอนของศาสนาตางๆ มาผสมแลวบอกใหราษฎรรูวาขานี่แหละ
คือพระเจา ศาสนาใหมของพระเจาองคใหมนี้ มีอายุชวั่ ชีวิตของอักบาร
เทานั้น กษัตริยองคตอมาสั่งใหเลิก แลวฟน ระบบทารุณกรรมศาสนาอื่น
ขึ้นใหม กษัตริยผูทรงอํานาจองคสุดทายของราชวงศโมกุล คือ เอรังเซบ
เริ่มสรางอกุศลกรรม คือจับพอเขาคุก แลวฆาพี่ชายตายตัวเองขึ้นนั่ง
เมือง พื้นกฎหมายเก็บภาษีคนตางศาสนา จับศาสดาเตคพาหาทุร ซึ่ง
เปนศาสดาของศาสนาซิกซ มาบังคับใหเขารีตเปนมุสลิม โดยเอาตัว
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ของศาสดาเองเปนเครื่องแลก แตเตคพาหาทุรยืนยันวาขายอมเสียเศียร
ไมยอมเสียสัตย ทรราชองคนี้จึงสั่งประหารทันที เปนเหตุใหเกิดสงคราม
ศาสนาระหวางมุสลิมกับซิกซขึ้น ศาสนาซิกซเปนศาสนาใหมที่สุดใน
อินเดีย ผูตน ลัทธิชื่อ คุรุนานักเทพ ตั้งศาสนานี้ขึ้นเพื่อรวมฮินดูกับมุสลิม
แตทําสําเร็จชัว่ ชีวิตของเขาเทานั้น เมื่อเขาตายแลวไดกลายเปนศาสนา
ที่ ๓ ขึ้น ซึ่งไมใชฮินดู ไมใชมุสลิม นับตั้งแตเตคพาหาทุรถูกเอารังเซบ
ฆา คติในศาสนาซิกซก็เปลี่ยน คือแทนที่เปนศาสนาใฝสันติอยางเดียว
คุรุโควินทสิงหศาสดาองคใหมเห็นวา การที่จะเจรจากับพวกอันธพาล
อยางเอารังเซบโดยไมมีกําลังสนับสนุนนัน้ ไมสําเร็จ เพราะฉะนั้นเขาจึง
ตั้งกองทัพซิกซขึ้น ปลุกใจใหศาสนิกชนจับอาวุธออกรบปองกันศาสนา
กองทัพซิกซนไี้ ดทําใหจักรวรรดิโมกุลสั่นสะเทือนทางภาคเหนือสวนทาง
ภาคใตนนั้ เอารังเซบเที่ยวรุกรานรือเทวาลัยฮินดู แตก็ไดประสบ
การตอตานอยางแข็งแกรงจากพระเจาศิวจี กษัตริยฮนิ ดูแหงแควนมหาราษฎร วาระสุดทายของออรังเสบคือตาบอด ตายอยางทุรนทุราย
ไมมีความไววางใจแมในพระอัลลาห ในหนังสือฉบับหนึ่งที่เขามีถึงลูก
เมื่อตอนเจ็บหนักวา ลูกเอย พอกลัวบาปกรรมที่พอสรางมา แมพอจะ
เชื่อมั่นในพระอัลเลาะหเพียงใด แตพอก็ไมสวางเสียเลย พอเกรงวาตัว
พอนี้ จะตองไปรับทุกขในชาติหนา เมื่อเอารังเซบตายแลว จักรวรรดิ
โมกุลก็พังทะลายลง อินเดียกลับเปนรัฐใหญนอยขึ้นอีก วงศโมกุลได
ครอบครองแตอาณาบริเวณเดลี แลวชาวยุโรปก็เขาครองงําอินเดีย
อังกฤษปกครองอินเดีย
เมื่อวัสโกดากามาแลนเรือออยแหลม มีหวัง (good hope) มา
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สูประเทศอินเดียทางฝงตะวันตกสําเร็จแลว พวกลาอาณานิคมชาวโปรตุเกสจึงยกตามเขามาหาเรื่องทะเลาะกับเจาครองเมืองแถวนั้น แลวยก
กองทัพยึดดินแดนเสีย ตั้งเมืองกัวเปนเมืองหลวง ตอมาฝรั่งฮอลแลนด
มาตามลาอาณานิคมบาง แลวฝรั่งเศสเปนชาติที่ ๓ ยึดเมืองจันทรนครไว
อังกฤษเปนชาติสุดทาย แตเดินแผนมาเหนือเมฆกวาฝรั่ง ๓ ชาติกอน
คืออังกฤษมารับอาสาพวกเจาแขกทั้งหลาย ซึ่งกําลังแตกสามัคคีรบพุง
กันเอง รับจางตีบานตีเมืองใหมีชัยแลวขอแบงผลกําไรคือที่ดินอังกฤษ
สรางปอมตามที่ดินเหลานี้ คอยๆ ขยายอํานาจลึกเขาไปในประเทศ
แขกรบกันเองทีใดอาณานิคมอังกฤษเพิ่มขึน้ ทันทีนั้น ถาแขกไมทําตาม
สัญญา อังกฤษอางเหตุยกกองทัพยึดเมืองแขก เพราะฉะนั้นในไมชา
อินเดียทั้งประเทศก็ตกอยูใตจักรวรรดิอังกฤษ เหตุการณทั้งนี้เกิดขึน้
เมื่อตนรัชกาลที่ ๑ ของเรา การปกครองของอังกฤษ แบงอินเดีย
ออกเปนหลายสวน สวนใหญขึ้นตรงตอรัฐบาลอังกฤษ โดยอังกฤษตั้ง
ไวซรอย หรืออุปราชมาเปนผูสําเร็จราชการ สวนหนึ่งยังคงใหมีมหาราชา
ปกครอง แตอยูในอารักขาของอังกฤษ เชน แควนกาศมีระ แควน
ไฮเดอราบัด แควนนี้มีเนื้อทีแ่ ละพลเมืองพอๆ กับไทย อังกฤษได
สรางความเจริญใหแกอินเดียในดานการศึกษาและสาธารณูปโภค แต
เมื่อราว ๑๐๐ ปมานี้ ไดเกิดกบฎครั้งใหญในอินเดีย เรียกวา กบฎ
ทหารสีปอย คือบรรดาทหารแขกในกองทัพอังกฤษไดรบั คํายุยงวา ลูก
กระสนและน้าํ มันปนนั้นผสมดวยไขวัวและน้ํามันหมู ฮินดูเคารพวัว
มุสลิมรังเกียจหมู จึงพากันปฏิวัติขึ้น ถึงกับตีเดลไดแลว แตกองทัพ
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ปฏิวัติไมมีนโยบายแนนอนในการนําเอกราชมาสูชาติ ประกอบทั้งกอง
ทัพแขกบางกองยังภักดีตออังกฤษ เชนกองทัพของพวกซิกซ กองทัพ
กุรขาของเนปาล อังกฤษจึงสามารถตีกองทัพปฏิวัติแตกไปหมด แลว
อังกฤษกําหนดนโยบายเอาใจอินเดียใหม คราวนี้สมเด็จพระบรมราชินี
วิคตอเรียทรงดํารงฐานะเปนองคพระประมุขของอินเดียโดยตรง อังกฤษ
ยอมใหสิทธิทางศาลแกอินเดียมากขึน้
การฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย
เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ลวงมานี้ ไดเกิดมีขบวนการกูเ อกราชของ
ชาติอินเดียขึน้ พรอมกับมีขบวนการฟน ฟูพระพุทธศาสนา ๒ ขบวน
ตางมิไดนัดหมายรูกันเลย แตในที่สุดตางก็บรรลุถึงผลสําเร็จ หลังจาก
ฟนฝาอุปสรรคมา เชนรัฐบุรุษของอินเดียเชน คานธี รวมโมหันรอย
ตางไดทํางานเพื่อชาติของเขา อังกฤษไดผอ นปรนใหอิสระแกอนิ เดีย
เรื่อยๆ จนในป ๒๔๙๐ อินเดียก็รับเอกราชสมบูรณ หลังจากตก
อยูใตอาณัติตางดาวทาวตางแดนมาเปนเวลาถึง ๘ ศตวรรษเชนเดียว
กับพุทธศาสนาชาวอินเดียเองแมในความฝนก็ไมเคยฝนถึงคําวา พระพุทธ
ศาสนาเลยเปนเวลาถึง ๘ ศตวรรษเหมือนกัน นาประหลาดที่วา พรอมกับ
ความดับสูญของพุทธศาสนา เอกราชของชาติก็วิบัติลง ครั้งนี้เอกราช
ของชาติกลับคืนคง พุทธศาสนาก็เริ่มเรืองรองขึ้นใหม เราเปนหนี้บุญ
คุณตอนักโบราณคดีอังกฤษ เชน ทานเซอรอเล็กซานเดอรคันนิงแฮม
ซึ่งเปนผูบุกเบิกขุดคุยโบราณสถานของพุทธศาสนาใหขึ้นมาปรากฏแก
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โลกในอินเดีย ทําใหชาวอินเดียเริ่มสนใจตอมรดกอันเกาแกของตนเอง
จึงเกิดการศึกษาพุทธศาสนาขึ้นในหมูปญญาชนชาวอินเดีย แตองคการ
เผยแผพุทธศาสนายังไมเกิดขึ้น จนกระทั่งถึงสมัยทานธัมมปาละ ทานผูนี้
เปนบุตรคหบดีชาวลังกาในเมืองโคลัมโบ เวลานั้นอิทธิพลคาธอลิก
ครอบงําทั่วลังกา เงินเพียง ๒-๓ รูป สามารถจางพุทธศาสนิกที่ยากจน
ใหกลาวติเตียนศาสนาของตนได พวกคาธอลิกไดกาวกายเขาไปใน
ครอบครัวของชาวพุทธ เชนบังคับวา เด็กชาวพุทธเกิดใหมตองไป
จดทะเบียนใชชื่อในศาสนาคริสต ทานธัมมปาละจึงมีชอวาดอน เดวิด
แตเนื่องจากครอบครัวของทาน เปนชาวพุทธที่มั่นคงและเขมแข็ง
ไมยอมขายตัวเองใหแกพวกคาธอลิก แตการศึกษาชั้นสูงลวนอยูใ นมือ
พวกนี้ ทานจึงตองเขาโรงเรียนมิชชันนารี เวลานั้นอายุของทาน ๗ ป
บิดาไดพาทานใหไปปฏิญาณตอหนาพระศรีสุมังคลนายกเถระ วาจะไม
เปลี่ยนแปลงศาสนา เมื่อทานอายุได ๑๓ วันหนึ่งไดเอาหนังสือธรรมบท
ไปอานในชัน้ บาทหลวงเห็นเขาไมพอใจ แยงหนังสือโยนทิ้งไปแลว
ลงโทษทาน พรอมทั้งขูวา "เจาเขาใจในพวกเราอยางไร พวกเรามา
ที่นี่ก็เพื่อเปลีย่ นพวกเจาใหเปนคาธอลิกหมด" การกระทําอันปาเถื่อน
ของบาทหลวงนี้ ฝงใจใหเด็กธัมมปาละเกิดความรูสึกที่จะตองตอสูเพื่อ
พระพุทธศาสนา ตอมาทานไดไปเรียนกฎหมายในอังกฤษ สําเร็จเปน
เนติบัณฑิตอังกฤษกลับมาลังกา ไดรวมมือกับพุทธศาสนิกชาวอเมริกนั
ผูหนึ่ง ชื่อ พันเอก ออลคอต รณรงคตอสูเพื่อเสรีภาพของชาวพุทธ
ในลังกา ตอมาทานไดเดินทางไปพุทธคยาในอินเดีย พรอมกับพระ
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ญี่ปุน ชื่อ โกตาเสน ไดเห็นสภาพทรุดโทรมของพุทธคยาแลว ทานเกิด
ความสะเทือนใจอยางรุนแรง ไดทําสัจจะกริยาถึง ๗ ครั้งหนาพระศรีมหาโพธิ อุทิศชีวิตของตนเองเพื่องานฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดีย ทาน
จึงถือเพศเปนอนาคาริกะ มรดกที่ไดจากสกุลนํามาทุมเทเพื่องานพระ
ศาสนาจนหมดสิ้น ทานไดกอ ตั้งพระศรีมหาโพธิสมาคมขึ้นที่กัลกัตตา
และออกนิตยสารเผยแผพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ ชื่อ มหาโพธิรีวิว
หนังสือฉบับนี้มีอายุยนื ถึงบัดนี้กวา ๖๐ ปแลว นับวาเปนนิตยสาร
พุทธศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก ในภาคภาษาอังกฤษ ทานสิ้นเนื้อ
ประดาตัว แตเปนโชคดีของทานเพราะในคราวที่มีการประชุมสันนิบาต
ศาสนาทั่วโลกที่ชิคาโก อเมริกา ทานเปนผูแ ทนของชาวพุทธ เมื่อเดิน
ทางผานเมืองฮอนโนลูลูในหมูเกาะฮาวาย มีเศรษฐินีชาวฮาวายผูหนึ่ง
ชื่อ มิสซิส อี.จี. ฟอสเตอร ไดมาขอคําแนะนําจากทานในเรื่องวิธีดับ
ความโกรธ หลังจากฟงทานเทศน ๒ ชัว่ โมง หญิงอเมริกันผูนี้ไดกลาย
เปนชาวพุทธทันที และปวารณาตัวเปนอุปฏ ฐายิกาของทานตลอดชีวิต
นางไดสละเงินกวา ๑ ลานรูป ใหทานธัมมปาละไปดําเนินงานจรรโลง
พุทธศาสนาในอินเดีย เพราะฉะนัน้ วัดในพุทธศาสนาวัดแรกจึงมีกําเนิด
ขึ้นที่สารนาถ พาราณสี ชื่อมูลคันธกุฎีวิหาร สาขามหาโพธิสมาคมก็เกิด
ขึ้นตามหัวเมืองใหญๆ ทั่วอินเดีย ปจจุบันนี้ตึกของมหาโพธิสมาคมหลัง
หนึ่งในกัลกัตตาไดรับการตัง้ ชื่อวาตึก อี.จี ฟอสเตอร เพื่อเปนอนุสรณ
แกมหาอุบาสิกาผูนี้ ซึ่งทานธัมมปาละ เรียกวาคุณแม ทานธัมมปาละ
ยังไดต้งั มหาโพธิสมาคมในลอนดอน และหลังจากตรากตรําชีวิตเพื่องาน
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ธรรมทูตกวา ๕๐ ป ทานก็ถึงมรณกรรมในป พ.ศ.๒๔๗๔ ทานเปน
ภิกษุรูปแรกทีอ่ ุปสมบทในสีมาแหงมูลคันธกุฎีวิหาร ปจฉิมวาจาของทาน
ก็คือ "ขอใหขา พเจาตายเร็วๆ ขาพเจาไมอาจทนตอพยาธิทุกขนี้ได
ขอใหขาพเจาไดเกิดใหมอกี ๒๕ ครั้ง เพื่อประกาศพระธรรมของพระพุทธเจา" กระดูกของทานไดถูกนํากลับไปสูลังกา มีประชาชนมาในงาน
ตอนรับกวาหนึ่งแสนคน ทานกลายเปนบุคคลอมตะในโลกพุทธศาสนา
ผลงานของทานธัมมปาละทําใหชาวอินเดียรูจักและเขาใจพุทธศาสนาดี
ขึ้น และปญญาชนอินเดียสวนหนึ่งกลายเปนพุทธศาสนิกแพรหลายใน
หมูชนชั้นสูงของอินเดีย จนกระทั่งมีผูเขาไปบวชในลังกาเปนภิกษุอนิ เดีย
คณะแรกเชน ทานราหุลสังกฤตยาปนะ ทานผูนี้เปนพราหมณมากอนได
แปลวรรณคดีบาลีเปนภาษาฮินดีมากหลาย อีกทานคือทานชคทีสกัสยปะ
ไดแปลพระไตรปฎกเปนภาษาฮินดี เมื่ออินเดียไดเอกราชสมบูรณ
รัฐบาลอินเดียภายใตการนําของเนหรูไดใชดวงตราพระธรรมจักรเปน
สัญญลักษณในธงชาติ ในตึกรัฐสภาของอินเดียไดมีคําจารึกตัวใหญๆ
เหนือประชุมสภาวา "ธัมมจักกัปปวัตตนะ" ตราแผนดินของอินเดียก็ใช
รูปราชสีหหัวเสาจารึกพระเจาอโศก รัฐบาลอินเดียไดประกาศวันวิสาขบูชาเปนวันหยุดราชการทัว่ ประเทศ ประชาชนสามัญเริ่มรูจักคําวา
"พุทธะ" แพรหลายมากขึ้น และเมื่อ ๒๕ ศตวรรษมาถึง รัฐบาล
อินเดียไดตั้งงบประมาณฉลองพุทธชยันตีทั่วประเทศเปนเวลาหนึ่งป
พุทธปูชนียสถานทุกแหงไดรบั การบูรณะใหมหมด รัฐบาลไดใหออกทุน
ตีพิมพพระไตรปฎกฉบับอักษรเทวนาครี รัฐบาลไดใหออกทุนฟนฟูมหา-
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วิทยาลัยนาลันทาขึ้นใหมใหชื่อวา นาลันทาสถาบันวิจัยแหงมคธ สอน
พุทธศาสนาโดยเฉพาะ เพราะอะไรรัฐบาลอินเดียซึ่งเปนฮินดูจึงทําเชนนี้
ก็เพราะวาความรูสึกในชาตินิยม ในฐานะที่พระพุทธองคเปนชาวอินเดีย
ประการหนึ่ง เพราะเจตนารมณของเนหรแู ละของรัฐบุรุษอินเดียหลาย
คนที่ตระหนักถึงคุณคาของพุทธศาสนา หวังจะใหพุทธศาสนาสามารถ
สรางประเพณีมากมาย ชาวอินเดียทัว่ ไปสํานึกอยูเสมอวา พระพุทธเจา
เปนผูนําเกียรติภูมิอันสูงยิ่งมาสูอินเดีย เนหรูเองไดกลาวเสมอวา แม
ขาพเจามิใชพทุ ธศาสนิก แต ณ ที่ใดหากมีการกลาวพระนามของโคตม
พุทธะแลว ขาพเจาก็พรอมคารวะดวยความเลื่อมใส พระองคเปน
อภิชาตบุตรอันยิ่งใหญของอินดียในพิธีฉลอง ๒๕ ศตวรรษนี้เอง ไดมี
ปรากฏการณอันนาตื่นเตนที่สุดที่เมืองนาคปุระ คือมีชนวรรณะศูทร
จํานวน ๕ แสนคน ภายใตการนําของหัวหนาชื่อ ดร.อัมเบดการ
ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ เมื่อ ๒๐ ปกอนสถิติชาวพุทธทั่วอินเดียมี
เพียง ๒ แสน แตในปจจุบันตัวเลขขึ้นไปถึง ๓๐ ลานคน ดร. อัมเบดการ
หัวหนาชาวศูทร ซึ่งเปนผูนําใหชาวศูทรทิ้งฮินดูมาเปนพุทธนั้นเปนผูมี
การศึกษาสูงมีปริญญาเอกถึง ๔ ปริญญา คือปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร
ปริญญาเอกทางกฎหมาย ปริญญาเอกทางปรัชญา ปริญญาเอกทางอักษร
ศาสตร ทานผูนี้เปนประธานรางรัฐธรรมนูญแหงชาติของอินเดียและเปน
รัฐมนตรียุติธรรมอินเดียคนแรก เริ่มเลื่อมใสพุทธศาสนา เมื่อป พ.ศ.
๒๔๘๔ ปฏิญาณตนเปนชาวพุทธพรอมกับลูกนอง เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๐ แต
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ชาวศูทรสวนมากยากจน ไมเปนกําลังในการแผพุทธศาสนาได ประกอบ
ทั้งภิกษุผจู ะทําหนาที่เผยแผในอินเดียมีนอย สวนมาเปนพระลังกา
มีไมถึง ๒๐ รูป นอกนั้นก็เปนพระตางที่เขาไปศึกษาหรือไหวพระ
ไมไดติดอยูเปนประจําเพื่อเผยแผ พุทธศาสนาจึงยังไมเจริญเทาที่ชาว
พุทธตองการ แตกลาวไดวาหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนที่สนใจของ
ชาวอินเดียทัว่ ไป
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บทที่ ๖
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๑
ประเทศจีนและชาวจีน
ประเทศจีนมีเนื้อที่ใหญกวาญี่ปุน ๔๐ กวาเทา หรือเกือบจะ
เทาทวีปยุโรปทั้งทวีป ยกเวนดินแดนไซบีเรียของโซเวียต ดินฟา
อากาศมีทั้งหนาวจัด อบอุน และรอนจัด ภูมิประเทศมีทั้งขุนเขา
หิมะและทะเลทราย ฟาดินและทุงกวาง ภูเขาที่สําคัญของจีนคือ เทือก
เขาคุนลุนและเทือกเขาเทียนซาน ซึ่งประกอบดวยยอดเขาใหญนอยกวา
๒๐๐ ยอด ภูเขาเหลานี้แลนขนานจากภาคตะวันตกของจีนยานทะเล
ทรายมาสูภาคตะวันออกซึ่งเปนที่ราบลุม ความสูงกวา ๑๐,๐๐๐ ฟต
ขึ้นไป
แมน้ําสําคัญของจีนลวนมีกําเนิดมาจากภคตะวันตกอันเปนที่ราบ
สูงมีอยู ๒ สาย บริเวณของฝงคือแมน้ําเหลือง และแมนา้ํ แยงซีเกียง
ซึ่งมีความยาวกวาพันกิโลเมตรขึ้นไป แมนา้ํ เหลืองอยูในจีนเหนือ
บริเวณของฝงแมน้ําเปนอูอารยธรรมเกาแกของจีน มีเมืองโบราณอยูมาก
เรียงรายกันอยู แมน้ําสายนีเ้ ปนแมน้ําวิปโยค เพราะแมจะใหคณ
ุ ในทาง
เกษตรกรรม แตในฤดูน้ําหลากมักจะเกิดอุทกภัย สวนแมน้ําแยงซีเกียง
นั้นกวางใหญกวาแมน้ําเหลือง แมน้ําเหลืองเปนแมน้ําแบงประเทศจีน
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ออกเปนภาคเหนือภาคใตในสมัยเกิดการปฏิวัติประเทศจีนนั้นเมาเจอตุง
มีแผนการจะใหจีนแบงออกเปนภาคเหนือและภาคใต มอบใหอยูภ ายใต
การปกครองของสองมหาบุรุษ คือภาคใตมอบใหเจียงไคเช็ค ภาคเหนือ
อยูในอุงมือของเมาเจอตุง แตแผนการเหลานี้ก็ตองลมเหลว ทะเลทราย
ในประเทศจีน ที่มีชื่อเสียงคือทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย และทะเล
ทรายตะกลามานันในซินเกียง บริเวณที่ราบริมฝงแมน้ําทั้งสองสายเปน
อูขาวอูน้ําของจีน เปนที่ที่มีชมุ ชนคับคั่ง เมื่อราวหนึ่งพันเจ็ดรอยปมา
แลว สถิติพลเมืองของจีนมีถึง ๔๑ ลานคน ในปจจุบันกําลังเขาสู
หลักพันลาน คือมีพลเมือง ๘๐๐ ลานเศษ ปาใหญของจีนมีอยูทาง
สุดเหนือที่ติดกับไซบีเรียแหงหนึ่ง ในเสฉวนและยูนานอีกแหงหนึ่ง
การที่จีนมีแผนดินกวางใหญถึงเพียงนี้ก็เพราะไดผนวกเอาดินแดนของ
ชาติอื่นๆ รอบๆ ตัวไว และมีพลเมืองมากก็เพราะกลืนชาติอื่นๆ
ใหกลายเปนจีน เปนนโยบายที่จีนทํามาแลวกวา ๒,๐๐๐ ป ลําพังที่
เปนเขตจีนแทๆ คือบริเวณลุมแมน้ําเหลืองเทานั้น ซึ่งเมื่อรวมเขาแลว
ก็ใหญประมาณประเทศไทยสามประเทศรวมกัน ดินแดนนอกนัน้ เปน
ของชนชาติอื่นทั้งสิ้น ชนชาติจีนนักโบราณคดีพวกหนึ่งสันนิษฐานวา
เปนพวกเดียวกับพวกอัสสิเรียน ซึ่งเปนชาติโบราณในบริเวณเมโสโปเตเมียในเอเซียตะวันตก ภายหลังพวกนีไ้ ดอพยพตามดวงตะวันขึ้นเขาสู
ประเทศจีน เมือ่ สองพันปกอนพุทธกาล แตนักโบราณคดีอีกพวกหนึ่ง
คัดคาน พวกนีถ้ ือวา จึงมีรกรากอยูเดิมแลวในจีนเหนือ มิไดอพยพมา
จากไหน แตอยางไรก็ดีประวัติศาสตรของจีนไดขนึ้ บททีห่ นึ่งเมื่อ ๕,๐๐๐
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ปมาแลว กษัตริยจีนองคแรกในยุคประวัติศาสตร คือ พระเจาอึ้งตี่
แปลวา พระเจาเหลือง กษัตริยองคนี้ไดขยายอาณาเขตของจีนลงมา
ทางใต พระเจาเยาตี่และพระเจายูตี่ ไดขับไลชาวพื้นเมืองทางใต ซึ่งมี
ทั้งไทย แมวา กะเหรี่ยง ใหถอยรนลงมา จีนขยายเขตลงมาถึงภาคใต
ของแยงซีเกียงราวกอนพุทธกาล ๑,๐๐๐ ปเศษ ราชวงศแรกของจีน
เรียกวา "ราชวงศแห" ถัดมาชื่อ "ราชวงศเชียง" ตอนนีจ้ นี เริ่มมี
บานเมืองเปนปกแผน มีตวั อักษรใช ทําเครือ่ งเคลือบดินเผาได ทํา
ผาไหมได มีเข็มชี้ทิศใช ทําชลประทานได และมีรถศึกดีๆ ในการแผ
จักรวรรดิ ราชวงศจวิ อันเปนลําดับสามรวมยุคพุทธกาล เปนยุคทอง
แหงปรัชญาเมธีจีน เปนเรื่องที่นาประหลาดที่อินเดีย กรีก และจีน ได
เกิดมีศาสนาและนักปราชญสอนลัทธิธรรมในเวลาไลเลี่ยกัน
ศาสนาและปรัชญาจีน
ศาสนาของจีนแยกออกจากเมืองอยางเด็ดขาด อิทธิพลของ
ศาสนาไมเคยกุมอํานาจทางการเมืองเลย ชนชาติจีนไมไดสนใจกับเรื่อง
พระเจาสรางโลก นับถือพระเจาในฐานะเปนผูอํานวยความอุดมสมบูรณ
ทางพืชผล มิไดนับถือฐานะเปนผูสรางโลกอยางในศาสนาคริสต พระ
เจาของจีนเปนตัวตนเรียกวา "เทียนตี่" แปลวา จักรพรรดิแหงสวรรค
พระองคไดสงผูแทนลงมาปกครองมนุษยเรียกวา "เทียนจื้อ" แปลวา
โอรสแหงสวรรค คือ พระมหากษัตริย สวนเทพเจานอกนี้เปนประเภท
พระเจาประจําธรรมชาติตางๆ เหมือนศาสนาของพราหมณ ศาสนาของ
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จีนขาดสถาบันนักบวช มีแตเจาหนาทีพ่ ิธีการของหลวง สําหรับหนาที่
เชนฟาดิน เพราะฉะนัน้ จึงไมไดมีอิทธิพลใดๆ ไมมีหลักคําสอนใดๆ
เรื่องของคําสอนเปนเรื่องของนักปรัชญาเมธี ลักษณะอยางนี้เหมือนกับ
ศาสนาเทพเจาของพวกกรีก ซึ่งเปนศาสนาไมมีคําสั่งสอน ไมมีนักบวช
มีแตเจาหนาทีผ่ ูเฝาศาล เรื่องของคําสั่งสอนเปนเรื่องของนักปรัชญา
นักปรัชญาจีนมีหลายทาน แตที่มีชื่อเสียงคือ ขงจื้อ เหลาจื้อ และบั๊กจื้อ
จะนํามากลาวเปนบางทาน ดังตอไปนี้
ขงจื้อ (กอน พ.ศ.๘-พ.ศ.๖๔)
ขงจื้อ เกิดในสมัยปลายพุทธกาลกอนหนาพุทธปรินิพพานแปดป
เปนชาวเมืองลูใ นมณฑลซานตุง เคยรับราชการเปนเจาพนักงานกรมปศุสัตว และกรมเกษตรมากอนภายหลังออกมาตั้งตนเปนคณาจารย
สอนปรัชญาการเมือง ขงจื้อมีความรูรอบตัว เขาสอนไดทั้งอักษรศาสตร
ดุริยางค ประวัติศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร สํานักเรียนของ
เขาเปนสํานักเรียนเคลื่อนที่ มีนักศึกษาติดตามประมาณ ๓,๐๐๐ คน
ที่เปนชั้นอัครสาวกมีอยู ๒๐ กวาคน ในวัยกลางคนเขาไดรับตําแหนง
เปนนายกเทศมนตรีเมืองลู ตอมาไดเลื่อนเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการแลวเปนเสนาบดียุติธรรม และในที่สุดก็ประสบความผิดหวังทาง
การเมือง จึงกลับมาใชชีวิตเปนคณาจารยตอไปอยางเดิมจวบจนวาระสุด
ทายของชีวิต เขาตายเมื่ออายุ ๗๓ ปเศษ วรรณกรรมที่เขาชําระและ
เรียบเรียงขึ้นคือตําราประวัตศิ าสตรเรียกวา "ชุนซิว" ตําราวาดวยโคลง
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ฉันท กาพย กลอน เรียกวา "ซือจิง" ตํารานิติศาสตร เรียกวา
"ซางซู" และตําราวาดวยขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกวา "หลีจิง"
ปรัชญาของขงจื้อแบงไดดังนี้ คือ:ทัศนะทางการเมือง ขงจื้อสอนเปนสองชั้นคือ ชั้นอุดมใหชาติ
ตางๆ ในโลกรวมเปนชาติเดียวกันมีรัฐบาลเดียวกัน ชัน้ มัธยม เมื่อ
ทําอยางชั้นแรกไมไดก็ตองใหมีรัฐบาลประจําชาติที่ดีที่สดุ การที่จะเปน
รัฐบาลที่ดีที่สุดไดก็ตองมาจากผูนําของรัฐ ขงจื้อสอนวา มาตรฐาน
ศีลธรรมในครอบครัวสําคัญที่สุด กอนอื่นที่นักปกครองจะปกครอง
ประเทศเขาตองสามารถปกครองใจตนเองไดกอน ใหใจของเขาตั้งอยู
ในสัจจะและยุติธรรม เมื่อสามารถปกครองตัวเองไวได จึงสามารถ
ปกครองครอบครัวได เมื่อสามารถปกครองครอบครัวได จึงสามารถ
ปกครองสังคมได เมื่อปกครองสังคมได จึงเปนรัฐบาลที่ดีได ขงจื้อ
ย้ําวา เมื่อตัวของตัวเองยังเอาไวไมอยูแลว การที่จะเปนรัฐบาลจึงเทากับ
การหลอกลวงประชาชน เพราะฉะนั้นทัศนะทางการเมืองของขงจื้อ จึง
สอนใหปฏิวัตติ ัวเองเสียกอน แลวจึงไปคิดปฏิวัติคนอื่น สอนใหแกไข
จากภายในคือจิตใจของตนออกไปสูภายนอกคือ ประชาชน
ขงจื้อกลาววา เปนความผิดพลาดอยางยิ่งที่เราจะคิดปฏิวัติ
ประชาชน โดยลืมที่จะปฏิวตั ิตัวเอง เพราะฉะนั้น ปรัชญาการเมือง
ของขงจื้อ จึงสอนใหตั้งตนจากตนเองออกไปหาครอบครัว จากครอบ
ครัวออกไปหาสังคม จากสังคมออกไปหาประชาชน ประเทศชาติ เพราะ
เขาตระหนักวาชาติคือชุมชน ซึ่งมาจากหนวยแตละหนวยคือ ปจเจกชน
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การแกไขปญหาถามองขามปจเจกชนเสีย ยอมไมไดรับผลสําเร็จ มีผู
ถามวา ขอใหสรุปความสําคัญของการปกครอง ขงจื้อตอบวา หัวใจ
ของการปกครอง คือ ความเปนผูเครงครัดในนิติธรรมเนียม ทุกคน
ตางทําตามหนาที่ของตน รัฐก็ไดชื่อวา เปนรัฐสันติสุข มีผูถามเขาวา
ตอบแทนความดีความชั่วนัน้ อยางไร ขงจือ้ ตอบวา จงตอบแทนความ
ดีดวยความดี จงตอบแทนความชั่วดวยความยุติธรรม เกีย่ วกับจริยศาสตรสังคม ขงจื้อกลาววา สิ่งใดที่เจาไมปรารถนาก็จงอยาทําสิ่งนั้นกับ
ผูอื่น ขงจื้อเนนเรื่องหนาที่เรียกวา "เจิ้งหมิง" คือใหทุคนทําตาม
หนาที่ๆ มีอยูตอ สังคมโดยสมบูรณ ขงจื้อวา "กุง กุง" "เฉิน เฉิน"
"ฟู ฟู" แปลวาผูปกครองทําตามหนาที่ของผูปกครอง, ขาราชการทํา
ตามหนาที่ของขาราชการ บิดาทําตามหนาที่ของบิดา บุตรทําตามหนาที่
ของบุตร
สวนหลักศีลธรรมที่ขงจื้อย้ํามาก สรุปลงในหัวขอ ๕ ขอ คือ
๑. เหริน คํานี้มีความหมายกวางมาก แปลวาความรักเมตตา
ความเปนผูสํานึกในพระคุณ ความองอาจ ความพากเพียร
๒. อี้ คือความสุจริตจริงใจ
๓. หลี่ คือนิติธรรมเนียม ประเพณี คนที่ละเมิดตอนิติธรรม
เนียมประเพณี ขงจื้อถือวาเปนทรชน เขาเองไดรวบรวมประเพณี
ตางๆ ถึงสามพันขอ ยกตัวอยางเชนธรรมเนียมไวทุกข เมื่อบุพการี
ลวงลับ บังคับใหไวทุกขสามป ในระหวางนั้นจะหัวเราะก็ไมได ตอง
อยูเฝาบริเวณสุสานของผูตายตลอดเวลา
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๔. จื้อ คือสติปญญา ขงจื้อเนนความสําคัญการศึกษา ตัวเขาเอง
ไดรับยกยองวา เปนบุรพาจารย แหงการศึกษาของชาติจีน
๕. สิ่น คือความซื่อตรงจงรักภักดี
ทั้ง ๕ ขอนี้ เปนขอปฏิบัติในลัทธิขงจื้อ เขาไมยอมพูดถึงพระ
เจาเลย บางครัง้ เขาแสดงวาเขาเปนนักธรรมชาตินิยม ไมใชนักเทวนิยม
มีคนถามเขาวา ตายแลวจะเปนอยางไร ขงจื้อตอบวา เรื่องของคนเปน
ยังรูไมหมด จะไปรูเรื่องของคนตายแลวอยางไร อยางไรก็ตาม อิทธิพล
ของคําสอนของขงจื้อ ไดหยั่งลึกลงกลายเปนรากฐานแหงภูมิธรรมของ
ชนชาติจีน อิทธิพลนี้เพิ่งจะสลายไปเมื่อ ๕๐ ปนี้เอง
เมงจื้อ (พ.ศ.๑๕๔-๒๒๘)
เมงจื้อ เกิดเมื่อระมาณ ๑๐๐ ปเศษหลังขงจื้อสิ้นชีพ เปน
ผูรับชวงความคิดของขงจื้อ และตั้งโรงเรียนสอนปรัชญาเชนเดียวกับ
เพลโตศิษยของโสเครตีส เมงจื้อไดพยายามชักจูงเจาของนครทั้งหลาย
ใหเลื่อมใสคําสอนของเขา แตไมมีผูเลื่อมใส เมื่อเขาตายไปแลว คํา
สอนจึงไดถูกรวบรวมขึ้น และมีผูยกยองมาก
เมงจื้อสอนวา :
ธรรมชาติของมนุษยเปนสิ่งที่บริสุทธิ์และเปนกุศล แตเนื่องจาก
สิ่งแวดลอมทีช่ ั่วกดดัน จึงทําใหลืมตัวกลายเปนคนชัว่ ไปชั่วขณะ
ฉะนั้นทุกคนจึงชื่อวาเปนคนดีดวยกันโดยธรรมชาติภายใน
เขากลาวอีกวา :
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ยิ้ง แปลวา ความเมตตาปรานี และหงี ซึ่งหมายถึงความ
กตัญูกตเวทีที่เปนมรรคาของมนุษยจะพึงปฏิบัติ มรรควิถีที่ดีนั้น ก็
คือการรักษาจิตของเรา วิธีรักษาจิตไมมีอะไรดีไปกวาการตัดความ
ทะเยอทะยานอยากของเรา ผูที่รูจักประมาณในการกระทํา ยอมเปนผู
มีความสุข ประชาชนนับวามีความสําคัญอยางสูงสุด ประเทศชาติสําคัญ
เปนที่ ๒ มหากษัตริยสําคัญเปนที่ ๓
เหลาจื้อ (กอน พ.ศ.๒๗ ?)
เหลาจื้อ เปนคํายกยองแปลวาอาจารยผูเฒาเทานั้น ชือ่ ของทานผูนี้
แซลี้ ชื่อตัม เดิมรับราชการเปนบรรณารักษใหญประจําหอพระสมุด
หลวงแหงราชสํานักจิว ตอมาลาออกจากราชการ มาดําเนินชีวิตอยูอยาง
วิเวกเขาไดเขียนหนังสือขึ้นเลมหนึ่งเรียกวา "เตา-เตอ-จิง" แปลวา
สูตรวาดวยวิถไี ปสูเตา ประกอบดวยวลี ๕,๐๐๐ คํา ในหนังสือนี้ ถาจะ
เปรียบแลว-เตา-เตอ-จิง คือภควัทคีตาของจีนนั้นเอง เหลาจื้มีอายุ
แกกวาขงจื้อราวยี่สิบปเศษ ขงจื้อเองมีความเคารพยกยองเหลาจื้อ เขา
เคยมาแสวงหาความรูกับเหลาจื้อ และเปนลูกศิษยของเขาถามวา เหลาจื้อ
เปนคนอยางไร ขงจื้อตอบวา อันภูมิธรรมของเหลาจื้อนัน้ ยาก
นักที่จะหยั่งได สัตวจตุบาทในปาบางครั้งยังตองแรวของนายพราน
ดักได สัตวทวิบาทในอากาศบางครั้งยังถูกยิงลวงลงมา แตสําหรับ
เหลาจื้อผูนี้มีอปุ มาเหมือนหนึ่งพระยามังกร ดนดั้นในกอนเมฆยากที่
จะคาดคะเนได หัวใจสําคัญในปรัชญาเหลาจื้อ คือคําวา "เตา" คํานี้
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คลายกับคําวา "ธรรม" ของอินเดียเพราะมีความหมายกวางขวาง เปน
ทั้งนามเปนทั้งคุณศัพท สมมติฐานในโลกทรรศนของเหลาจื้อตรงกันกับ
ปรัชญาอุปนิษัท อยางแปลกประหลาด คือเขาสอนวา เตาเปนภาวะสมบูรณแหงจักรภพ เตาไมมเี บื้องตน ทามกลาง ที่สุด ทุกสิ่งทุกอยาง
ดํารงอยูดว ยเตา และสลายไปในเตา เมื่อเปนเชนนี้ เตาก็คอื พรหม
หรืออาตมันของฮินดูนั่นเอง ในบทที่หนึ่งของคัมภีร เตา-เตอ-จิง
เหลาจื้ออธิบายถึงลักษณะของเตาวา เตา ทีน่ ํามาวาขานกันไดไมใชเตา
ที่แทจริง นามที่เอามาเรียกรองกันได ก็บหอ นใชนามที่จริง อภาวะ
เปนจุดตั้งตนแหงสรรพสิ่ง ภาวะเปนมารดรแหงสิ่งทั้งหลาย ทั้งสอง
อยางนี้รวมเขาดวยกันเปนเอกภาพ เปนบอเกิดของจักรวาล ความ
ตอนนี้เหลาจื้ออธิบายถึงโลกสมุฏฐานวามาจาก เตา แตคําวา เตา ก็เปน
คําบัญญัติขึ้นสําหรับใชเรียกภาวะเหนือบัญญัติอันนี้ ภาวะนีไ้ มมีเบื้องตน
และที่สุด ไมใชที่นั่นที่นี่ แตแผสรานอยูทั่วไป พึงเทียบกับคําอธิบาย
ลักษณะของพรหมในอุปนิษทั ซึ่งเปนนิรคุณ ทานใชคําวา "น อิติ
น อิติ" เหตุไรเหลาจื้อจึงมีความคิดไปตรงกับพราหมณ ทัง้ ๆ ที่เวลา
นั้นจีนกับอินเดียยังไมรูจักกัน ตอบไดวา เพราะเหลาจื้อไดสําเร็จฌานสมาบัติจึงไปเห็นสิ่งเดียวกับพวกโยคีเห็น โดยไมตองรูจกั กันมากอน
ทัศนะทางการเมืองของเหลาจื้อ
เหลาจื้อ มีความเห็นตรงกันขามกับขงจื้อ เหลาจื้อเห็นวา ความ
ยุงยากทางการเมือง เกิดการเลือกของมนุษยที่พยายามฝนกฎธรรม-
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ชาติ ธรรมชาติสรางมนุษย ใหตองการเพียงปจจัย ๔ แตพวกมนุษย
เจาความคิด ก็พยายามคิดคนประดิษฐวัตถุใหผิดไปจากธรรมชาติตางๆ
เมื่อสิ่งประดิษฐเหลานี้ทุกคนมีดวยกันไมได จึงเกิดความสูงต่ําไมเสมอ
กันในสังคมขึน้ แลวความทุกขของมนุษยก็มีตามมา คือการแขงขันการ
ครองชีพ แขงขันเสาะแสวงหาชื่อเสียง แขงขันเสาะแสวงหาดินแดน
เหลาจื้อ จึงกลาววา เมื่อเลิกสติปญญาเสียได ราษฎรก็จะหมดความวุนวาย
กันไปเอง เมื่อเลิกตีราคาสิ่งมีคาวามีคาแลว โจรผูรายก็ไมมีไปเอง
เพราะฉะนั้น เหลาจื้อจึงสอนใหมนุษยกลับไปใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ
อยาไปสนับสนุนความเจริญดานวัตถุ เพราะวัตถุยิ่งเจริญมากเทาใดความ
ทะเยอทะยานของมนุษยก็มากขึ้นไปกวานัน้ อีก ไมมีทางจะจบสิ้นลงเอย
กันได เปรียบเหมือนเราเห็นเปดกับนกยาง แลวเกิดความรําคาญวา
นกยางนั้นขายาวเกินไป เปดขาสั้นเกินไป จึงตัดขานกยางตอขาเปด
การกระทําเชนนี้แทนที่จะสรางความสุขใหแกสัตวทั้งสอง กลับจะเพิม่
ความทุกขใหแกสัตวทั้งสองยิ่งขึ้น เพราะเปนการฝนธรรมชาติ
เหลาจื้อประณามสงคราม เขากลาววา ทหารและศาสตราอาวุธ
เปนอัปมงคลนิมิต ที่ใดมีกองทัพผานไป ทีน่ ั้นจะตองแหงแลงถึงสามป
เหลาจื้อไดเสนอรัฐบาลในอุดมคติวา รัฐบาลใดปกครองราษฎร โดยไม
ยุงเกีย่ วกับราษฎรเลยปกครองราษฎรจนราษฎรเกิดความรูสึกวา ตนไมมี
ใครปกครอง รัฐบาลนั้นเปนรัฐบาลที่ดีที่สุด รัฐบาลใดปกครองราษฎร
จนราษฎรรูสึกวา ตนถูกปกครอง รัฐบาลนั้นเลว ถาถือตามทัศนะนี้
ปรัชญาการเมืองของเหลาจื้อจึงเปนเสรีนยิ มบวกธรรมชาตินิยม เหลาจื้อ
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ไดกลาววากฎหมายยิ่งมีมากโจรผูรายยิ่งชุกชุม นี่เปนขออธิบายระบบการ
เมืองของเขา ในดานบุคคลผูทําหนาที่ปกครองเหลาจื้อพูดวา จงตาม
หลังประชาชน แลวทานจะเปนผูนําประชาชน เปรียบเหมือนน้ํา
ธรรมชาติยอมไหลในที่ต่ํา แตก็ไมมีอะไรที่จะมีพลังมากเทาน้ํา ภูเขา
ทั้งลูกก็ถูกน้ําพัดใหทะลายได เพราะฉะนัน้ บัณฑิตพึงวางตนใหอยูใน
ฐานะต่ําตอย แตแลวทานจะเปนผูมีราคาคางวดสูงสุด
เหลาจื้อพูดเปนคตินาฟงอีกวา ผูที่ชอบกลาวอางถึงบุญคุณ ผูนั้น
มักจะถูกเนรคุณ ผูรูไมพูด ผูพ ูดไมรู ผูที่ชนิตนเองได จึงชนะผูอื่นได
วาจาใดที่เปนคําไพเราะเสนาะโสตมักจะเปนคําไมจริง วาจาใดที่ฟงกระ
ดางหูมักจะเปนคําจริง
จังจื้อ (พ.ศ.?-๒๖๘)
จังจื้อ เกิดในยุคเลียดกก เปนชาวแควนงุย เขาเปนคนมีความ
รูกวางขวาง ปรัชญาของเขามักจะสอนแบบเปรียบเทียบอุปมา เขากลาว
วามนุษยเรามีสภาวะเปนอมตะ เรียกวา จิงยิ้ง (สัตยบุคคล) จังจื้อ
อธิบายลักษณะของจิงยิ้งวา ลักษณะของจิงยิ้งเวลายากจนก็ไมเศราโศก
เวลาบรรลุผลสําเร็จก็ไมเยอหยิ่งทนง ขึน้ ไปที่สูงก็ไมตกใจกลัว เมื่อลงไป
ในน้ําก็ไมทําใหจมได เมื่อถูกไฟเผาก็ไมรุมรอน หลับอยูก ็ไมมีความฝน
เวลารับประทานอาหารก็ไมติดในรสชาด ไมมีความกลัวตาย ทุกสิ่งปลอย
ไปตามธรรมชาติ นี่คือลักษณะจิงยิ้ง จังจื้อสอนวา ตราบใดที่ยังมีความ
รูสึกในความแตกตางเชน เห็นสิ่งที่สูงวาเปนสูง เห็นสิ่งทีต่ ่ําวาเปนของ
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ความทุกขกย็ อมเกิดมี ในประการตรงกันขาม ถาสามารถปรับปรุง
จิตใจของตน เห็นทุกสิ่งทุกอยางเสมออันเดียวกัน สันติสขุ ก็ยอมเกิดขึ้น
ฉะนั้นจึงตองทําใจของตัวใหปลงตกในสุขทุกข จังจื้อกลาววาในโลกนี้
ไมมีสิ่งใดจะยิง่ ใหญกวาปรมาณูในแสงแดดแหงฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม
รวง) ประการเดียวกัน มหาขุนเขาไทซัวก็เปนสิ่งกระจอยรอยนิดเดียว
เทานั้น เด็กที่เกิดเชาเย็นตาย เปนคนที่มีอายุยืนที่สุด แตทวา แพโจว
มีอายุยืนถึง ๘๐๐ ป เปนผูที่มีอายุสั้นที่สุด ฟาดินกับตัวขาพเจาเกิดมา
พรอมกัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนอันหนึ่งอันเดียวกับขาพเจา การที่เขาสอน
เชนนี้ ก็เพื่อใหมนุษยทําใจของตนใหพน จากการจํากัดของกาลเทศะ
เทานั้น ไมจริงจังกับสิ่งใหญโตวาเปนสิ่งใหญโต ไมรังเกียจสิ่งที่เล็กนอย
วาเปนสิ่งเล็กนอย ทั้งนี้เพราะสิ่งใหญเล็กเกิดจากการเปรียบเทียบของ
กาลเทศะเทานัน้ เขาถือชีวิตวาเปนความผันแปร และถือหลักวัฏฏสงสาร
เชนเดียวกัน เขากลาววา "เตา" มีอยูทั่วไปในที่ทุกหนทุกแหง คราวหนึง่
มีผูไปถามเขาวา เตาอยูทไี่ หน เขากลาววา อยูที่อุจจาระปสสาวะ คราว
หนึ่งภริยาเขาตายลง เขากลับราเริงยินดี สหายของเขาติวา เปนคนใจ
ไมไสระกํา แตจังจื้ออธิบายวา ไมมีอะไรเกิด ไมมีอะไรตาย เปนเพียง
ความหมุนเวียนของธรรมชาติเทานั้น เมื่อเปนดังนี้จะเศราโศกทําไม
เขาสอนหลักสันโดษ อยาฝนธรรมชาติ ทําใจใหวางๆ แลวจะบรรลุ
สันติสุข สรุปแลว จังจื้อรับปรัชญาจากเหลาจื้อนํามาอธิบายใหพิสดาร
ขึ้นเทานั้น
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ลัทธิบั๊กจื้อ (พ.ศ.? - ๑๖๒)
บั๊กจื้อ มีชีวิตหลังขงจื้อเล็กนอย เปนคนมีบทบาทสําคัญในทาง
ถือลัทธิอหิงสา แตเขาเปนคนไมใชดแี ตพดู ไดยอมอุทิศชีวิตของตนเปน
เดิมพันเพื่ออหิงสา เขาตระหนักวาการที่จะใชลิ้นเกลี้ยกลอมใหบรรดา
นักคาสงครามเลิกรบกันยอมไมมีทางสําเร็จ เขาจึงไดตั้งกองทัพพิทักษ
สันติขึ้น คลายกับกองทัพสหประชาชาติเดีย๋ วนี้ ตัวเขาเองเปนแมทัพ
ทหารในกองทัพลวนเปนศิษยของเขา เปนผูที่ไดรับการอบรมวิชาพิชัย
สงครามมาอยางดีเลิศ เจาเมืองคนใดกอสงคราม บั๊กจื้อจะยกกองทัพ
ของเขาไปชวยฝายถูกเบียดเบียน เขากลาววา ขอใหทกุ คนรักพอแม
คนอื่นเสมอพอแมตนเอง รักลูกเตาคนอื่นเสมอลูกเตาตนเอง รักสมบัติ
คนอื่นเสมอสมบัติตนเอง เพียงเทานี้สันติภาพก็เกิด บั๊กจือ้ กลาววา สังคม
ไดตราหนาประณามผูทําโจรกรรม แมเพียงขโมยสมลูกหนึ่งวาเปน
"โจร" แลโทษผิดนั้น ยอมมีมากนอยตามสวนของวัตถุที่มันโจรกรรม
มา ของยิ่งมากยิ่งมีคา โทษทัณฑของมันก็ยงิ่ ทวีคูณ แตยังมีมหาโจรอีก
ประเภทหนึ่ง คือพวกชอบรุกรานประเทศอื่นเขาปลนบานเมืองอื่นเขา
เมื่อทําสําเร็จสังคมกลับสดุดีวาเปนวีรชน คนอยางนี้บั๊กจื้อวา เปน
เจาตัวมหาวายรายยิ่งกวาอาชญากรใดๆ ทั้งนั้น
เทาอวงเมง (พ.ศ.๙๑๕-๙๗๐)
เทาอวงเมงเปนเด็กกําพราตั้งแตอายุ ๑๒ ขวด ไดอาศัยความ
อุตสาหะวิรยิ ะของตนเองแสวงหาวิชาความรู จนกระทั่งเปนนักปรัชญา
สําคัญคนหนึ่งของจีน เมื่อหนุมเขาเปนขาราชการศุลกากร แลวก็ลาออก
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ไปเปนนายทหาร ติดตามกองทหารทองเที่ยวไปในมณฑลตางๆ เมื่อ
อายุ ๓๔ ป เขาก็เปลี่ยนหนาที่มาเปนนายอําเภอ อยูไ มนานก็เบื่อหนาย
ออกไปถือสันโดษในปาเขา อุดมคติของเขาก็มีวา มนุษยควรจะหา
ความสุขอยูกบั ธรรมชาติแทๆ ธรรมชาติไดใหเครื่องประดับ ความ
มั่งมี และความผาสุกแกมนุษยทุกๆ คนโดยสมบูรณ แตก็มีคนเปน
จํานวนมาก ยังรูสึกวาขาดเหลือ ทั้งนี้ก็เพราะไมรูจักปรับชีวิตใหเขากับ
ธรรมชาตินั่นเอง ปาเขาลําเนาไพรและน้ําตกเปนปราสาทราชวังของเรา
แตละคน สวนเมฆในฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไมผลิ) และเสียงนกรอง
ดอกทอที่บานสะพรั่ง ยังไมใชสวรรคในโลกนี้ดอกหรือ ตัวของเขาเอง
ตลอดชีวิตในบั้นปลายใชเวลาอุทิศไปในการแตงคําโคลงธรรมชาติ ซึ่ง
คําโคลงเหลานั้นไดซอนหลักปรัชญาไว เขารักดอกเบญจมาศ (จีนเรียก
เก็กฮวย) อยางยิ่ง เขากลาววา ดอกเบญจมาศนั้น เปนสหายที่ดีที่สุด
ของเขา ครั้งหนึ่งเจาเมืองกังจิวปรารถนาจะพบปะสนทนาและเปนศิษย
เขา ไดพยายามมาดวยตนเองหลายครั้ง แตเทาอวงเมงก็ปฏิเสธ
บอกปวยไมยอมใหพบหนา เจาเมืองกังจิวจึงใชวิธีใหมคอื เมื่อทราบวา
เทาอวงเมง จะเดินทางไปภูเขาลู จึงไดใหคนนําเหลามาดักเทาอวงเมง
กลางทาง จัดการเลี้ยงดูปูเสื่อเทาอวงเมง เมือ่ เขาดื่มสุราจนเมาไปแลว
สั่งใหทหารยามหามไปไวในบานของเจาเมือง
เฮงอังเจี๊ยะ (พ.ศ.๑๕๖๔-๑๖๒๙)
เฮงอังเจี๊ยเปนชาวมูจิว ไดรับการศึกษาอยางดีเยี่ยมแตสมัยเยาว
ตั้งแตเด็กเขาเปนบุคคลที่หาเพื่อนไดยากทีส่ ุด และเมื่อเขาไดมีบทบาท
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ในเวทีการเมืองแลว เขาไดแสดงลวดลายและความรูของเขาเหนือนัก
การเมืองรุนพอและรุนเสมอกัน ทําใหเขามีศัตรูเปนอันมาก และศัตรู
ของเขาก็คือสุมากวน รูปรางของเขาอัปลักษณอยางยิ่ง รางสูง หนาดํา
ยาวใหญ ปลอยใหผมเผายาวรุงรัง เครื่องแตงกายก็รุมรามสกปรก
แตวาภริยาของเขากลับเปนหญิงงามที่สุดในภาคพระนคร เมื่อเขาอายุ
ได ๒๔ ป ไดเปนผูพิพากษาประจําเมืองเอีย้ งจิว มีอยูคราวหนึ่งปรากฏ
วา ภริยาปองรายสามี แตสามีรูตัวกอนจึงไมถึงแกชีวิต ศาลพิพากษาให
ประหารชีวิตภริยา อังเจี๊ยะผูเดียวเทานั้นทีย่ นื ยันวาควรจะลงโทษผูหญิง
ในสถานเบา เรื่องฎีกาไปถึงพระเจาแผนดิน พระเจาซองซิ่งจง ฮองเต
เห็นตามวังเจีย๊ ะ โปรดใหอังเจี๊ยะเปนเสนาบดีจัดการเศรษฐกิจของประเทศและดําเนินนโยบายแบบสหกรณ รัฐเปนฝายออกทุนใหประชาชน
ไปตั้งตัวทําไรไถนาและคาขาย ชักภาษีแตนอย เมื่อถึงกําหนดทีก่ ะไว
ประชาชนตองนําทุนมาคืนแกรัฐ ในภาคไหนที่มีการเพาะปลูกงอกงาม
ประชาชนเก็บผลประโยชนไดมาก ก็เพิ่มภาษีขึ้นตามลําดับ สวนบรรดา
ในภาคทีแ่ หงแลงก็ลดภาษีลงตามลําดับ แตนโยบายของอังเจี๊ยะดําเนิน
อยูไมกี่ป ก็ถูกฝายตรงขามคัดคาน จนกระทั่งเลิกลมไป
ไฮวน่ําจื้อ (พ.ศ.๓๗๑-๔๒๑)
ไฮวนาจือ้ เปนเชื้อราชวงศฮั่น เปนนักเขียนมีชื่อประจํายุค
ภายหลังรวมมือกับพวกกบฏ จึงถูกประหารชีวิต เขาสอนปรัชญาเอกนิยม
เชนเดียวกับจังจื้อ เขากลาววา จิงยิ้งมีธรรมชาติอันเดียวกับเตา ถึง
แมจะไดรบอะไรมาไว แตก็รสู ึก ถึงแมจะมีอะไรเปนจริงจัง ก็เหมือน
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อยูในสภาพวางเปลา ดํารงตนอยูในสภาพเปนหนึ่ง ไมรูความแตกตาง
ของโลกนี้ ขอใหมีสันโดษ และรูจักควบคุมจิตใจของตน แลวทานก็จะ
บรรลุเตา
ตังตงซู
ไฮวน่ําจือ้ เปนตัวแทนของความคิดเหลาจื้อฉันใด ตังตงซูก็
เปนตัวแทนของขงจื้อฉันนัน้ เรายังไมทราบปเกิดของเขาเพียงแตทราบ
วาเกิดในสมัยราชวงศฮั่น ปรัชญาของเขามีรากฐานสําคัญอยูที่ เทียน
(ฟา) เทียนสรางสรรพสิ่ง คนเราเปนสวนหนึ่งซึ่งสรางขึ้นโดยเทียน
เพราะฉะนั้น จงปฏิบัติตามโองการของเทียน ดวยการปฏิบัติในเมตตา
กรุณา คือ รักคนอื่นไมใชรกั ตัวเอง ตองซื่อสัตยดวยตัวของตัวเอง ไม
ใชใหคนอืน่ เขาซื่อสัตยตอเรา วิธีการเหลานี้เพื่อปราบความจองหอง
เยอหยิ่งของคนร่ํารวย และความเครียดแคนของคนจน โลกก็จะมี
สันติภาพ
เอี้ยงฮยัง (พ.ศ.๔๓๙-๔๙๐)
เปนนักคิดชาวมณฑลเสฉวน ปรัชญาของเขาเปนปรัชญาผสม
ระหวางขงจื้อกับเลาจื้อ เขาสอนวา ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งดีชวั่
ระคนกัน เมื่ออบรมไปทางดี ธรรมชาติดีก็ปรากฏ เมื่ออบรมไปทางชั่ว
ธรรมชาติชั่วก็ปรากฏ เพราะฉะนั้น ขอสําคัญอยูที่การอบรม และ
สิ่งแวดลอม ตองระวังการดู การฟง วาจา คําพูด ทาทางลักษณะ
และความคิดเห็น เมื่อควบคุมสิ่งเหลานี้ ใหอยูในครรลองแหงธรรมชาติ
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แลวก็จะเขาถึงธรรมชาติได
ปรัชญาจีนโดยเฉพาะ ขงจื้อ เหลาจื้อ และ บั๊กจื้อ ที่สามรายนี้
ไดหลอหลอมอัธยาศัย ชนชาติจีนใหเปนชาติที่เครงครัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี รักอักษรศาสตร วรรณคดี มีความกตัญูกตเวทิตา
เคารพบรรพบุรุษและสันโดษมักนอย เพราะฉะนัน้ จีนจึงมีของดีกอน
พระพุทธศาสนาจะแพรเขาไป การที่พระพุทธศาสนาเขาไปตั้งมนในเมือง
จีนไดสําเร็จ ก็เพราะความล้ําเลิศของพระพุทธศาสนาแทๆ โดยไมตอง
แอบอิงอิทธิพลหรือเพทุบายใดๆ เลย ทั้งนีก้ ็เพราะสิ่งดีๆ ของจีนมี
อยูแลวในพระพุทธศาสนา แตสิ่งดีๆ ของพระพุทธศาสนานั้น ของจีนยัง
ไมมี พุทธศาสนาจึงครอบงําปรัชญาทั้งหมดของจีนไว และเปนศาสนา
ที่มีรากฐานมัน่ คงในประเทศจีน
ขงจื้อพูดถึงพระพุทธองค
พุทธศาสนาจากอินเดียไปสูประเทศจีน กําหนดแนนอนในประวัติศาสตรใน พ.ศ.๔๐๐ เศษ แตในสมัยหนานั้นคือในสมัยขงจื้อ
ดูเหมือนมีวี่แววกิตติศัพทพุทธศาสนาเขาไปแลวแตยังไมรูโจงแจงมั่นคง
ครั้งหนึ่งมีคนถามขงจื้อวา ซําออง (คือกษัตริยวีรราชจีนโบราณ ทั้ง
๓ องค) และโหงวตี่ (กษัตริยธรรมราชของจีนโบราณ ๕ องค) จะถือ
เปนอริยบัณฑิตไดหรือไม ขงจื้อตอบปฏิเสธ เขาถามวา ถาอยางนั้น
ตัวขงจื้อเองเลา ? ขงจื้อตอบวา ฉันเปนเพียงคนใฝการศึกษาเทานั้น
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ผูถามจึงขอใหขงจื้อชี้ออกมาวา ใครสมควรเปนอริยบัณฑิต ขงจื้อนิ่ง
ตรองอยูครูใหญแลวพูดวา ฉันไดสดับมาวา ทางเบื้องตะวันตกของจีน
นั้น มีอริยบัณฑิตทานหนึ่งเกิดขึ้น ทานผูน ี้สั่งสอนประชาชนโดยไมตอ ง
มีอาชญา แตประชาชนก็ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ฉันไมรูชื่อของทาน
เรียกวาอะไร ? จากคําตอบของขงจื้อนี้ แสดงวาขงจื้อรูเรือ่ งของพุทธองคดีเหมือนกัน และอาจจะรูจากคําบอกเลาตอๆ กันของพวกพอคา
แตเวลานัน้ จีนกับแขก (อินเดีย) ยังไมมีสัมพันธกัน รายละเอียดของ
พุทธศาสนาจึงไมไดแพรเขามา
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บทที่ ๗
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๒
มูลเหตุที่พุทธศาสนาเขาสูประเทศจีน
ในราวศตวรรษที่ ๔ หลิวปงไดปราบดาภิเษกเปนกษัตริยทรง
นามวา "พระเจาฮั่นโกโจ" ตัง้ ราชวงศฮั่นขึน้ สืบกษัตริยมาถึงแผนดิน
พระเจาฮัน่ กองบู จีนไดแผอานุภาพไปทางตะวันตก ตีไดแวนแควน
ตางๆ ในเตอรกีสถาน ก็ในครั้งนั้นแวนแควนเหลานี้ ไดรับพุทธศาสนา
ไปจากอินเดีย จึงทําใหจีนรูจกั พุทธศาสนา และเมื่อเดินทัพไปทางตะวันตกมากเทาไร ก็ยิ่งเห็นอิทธิพลของพุทธศาสนา ทูตของจีนคนหนึ่งชื่อ
"นายพลปนเจา" ไดเดินทางมาถึงอิหราน และกรุงคอนสแตนติโนเปล
ปนเจาไดเขียนบันทึกการเดินทางของเขาวา ชนชาติตางๆ ในใจกลาง
ทวีปเอเซียนี้นบั ถือศาสนาซึ่งมาจากอินเดีย บูชารูปทองคํา สิ่งเหลานี้ได
กระตุนใหรัฐบาลจีน เกิดความสนใจตอศาสนาของชาวพืน้ เมืองนี้ และ
เมื่อมีชาวพื้นเมืองเหลานี้เขามาหากินในเมืองจีน พุทธศาสนาก็พลอย
ติดมาดวย แตก็ยังเปนศาสนาของชาวตางดาว จีนเริ่มรับพุทธศาสนา
เปนทางราชการในรัชสมัยของพระเจา ฮัน่ เมงเต พระองคไดสงคณะทูต
ออกไปสืบพุทธศาสนาถึงอินเดียภาคเหนือ คณะทูตชุดนี้เมื่อกลับเมืองจีน
ไดนิมนตพระเถระมาดวย ๒ รูปคือ พระกัสปมาตังคะ (เกียเฮียะมอเทง)
และพระธรรมรักษ (เต็กฮวบลั้ง)
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คณะทูตเมื่อถึงพระนครโลยาง จักรพรรดิไดทรงสรางวัดพระ
พุทธศาสนาขึ้นเปนแหงแรก นอกพระนครใหชื่อวา "วัดแปะเบยี่"
แปลวา "วัดมาขาว" ทั้งนี้เพื่อเปนอนุสรณแกมา ซึ่งบรรทุกพระธรรม
คัมภีรมา สวนพระเถระ ๒ รูปนั้น ไดแปลคัมภีรเปนภาษาจีนเลมแรก
ชื่อวา พระสูตร ๔๒ บท ทั้งนี้เพราะรวบรวมพุทธวจนะสวนใหญแปล
มาจากธรรมบท ๔๒ ขอดวยกัน พระเจาฮั่นเมงเต จึงเปนปฐมกษัตริยจ ีนที่นบั ถือพุทธศาสนา เหตุการณทั้งนี้เกิดขึน้ ในตอนปลายแหง
พุทธศตรรษที่ ๕
พุทธศาสนาในสมัยราชวงศฮั่น
ราชวงศฮนั่ เมื่อเริ่มนับถือพุทธศาสนา ปรากฏวาพุทธศาสนายัง
มิไดแพรหลายไปถึงประชาชน นับถือในวงจํากัดในหมูชนชั้นสูงเทานัน้
แตชาวพุทธจีนเหลานี้กย็ ังคงนับถือลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา พุทธศาสนา
เปรียบเหมือนตนไมที่แอบอิงขึ้นอยูกับลัทธิทั้ง ๒ ยังไมไดเปนสถาบัน
เอกเทศ ทั้งนี้เพราะยังไมมกี ารตั้งคณะสงฆขึ้น มีแตพระตางประเทศ
จรเขามาเปนครั้งคราว ในสายตาของชนสามัญดูพุทธศาสนาเหมือนหนึง่
ศาสนาบูชาผีสาง เพราะคําสอนของพุทธศาสนายังไมแพรกระจาย ตอมา
ในรัชสมัยพระเจาฮัน่ ฮวนตีไ้ ดมีภกิ ษุชาวตุขารา ชื่อ จือเหลียน รูปหนึง่
ไดจาริกมายังเมืองโลยาง แปลพระสูตรสําคัญของฝายมหายานขึน้ หลาย
สูตรอาทิเชน ปรัตยุปนนสาธิสูตร อักโษภยพุทธเกษตรสูตร และ
อื่นๆ อีกรวม ๒๑ ปกรณ ตอมามีภิกษุชาวอิหรานอีกรูปหนึ่งชื่ออันสิเกา
มาเมืองโลยาง แปลคัมภีรอภิธรรมและปรัชญาปารมิตาสูตร คําสอน
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ของพุทธศาสนาจึงเริ่มแพรหลายกวางขวางออกไป พระเจาฮัน่ ฮวนตี้เอง
ก็ทรงรับภารกิจเผยแพรพุทธศาสนาอาทิเชน ในป พ.ศ.๖๙๗ พระองค
ทรงหลอพุทธปฏิมาองคแรกในประเทศจีน
ในป พ.ศ.๗๒๓ พระภิกษุจือเหลียนไดแปลสูรางคมสมาธิสูตร
สูตรนี้เปนสูตรสําคัญของมหายานไดมีพระราชพิธีถวายทานในวัดนครโลยางเปนครั้งแรก พ.ศ.๗๓๓ ภิกษุอนั สิเกาดับขันธที่เมืองกวางตุง ทาน
ผูนี้เปนผูเผยแพรวิชาอภิธรรมในเมืองจีนเปนคนแรก ในปเดียวกันนี้
ตั๋งโตะ อุปราช จุดไฟเผานครโลยาง ยายเมืองหลวงไปอยูเ มืองเชียงอาน
ประเทศจีนเริม่ เขาสูสมัยสามกก เจาลัทธิเตา ชื่อ "เตียเตาเลง" ตั้ง
ศาสนาเตาขึ้นบนภูเขาเหาะเมงซัวมณฑลเสฉวน พ.ศ.๗๕๑ โจโฉ
อุปราชแตกทัพเรือประเทศจีนแบงเปน ๓ กก คือทางเหนือแมน้ําแยงซีเกียงขึ้นไปเปนกกของโจโฉ มีพระเจาเหี้ยนเตเปนเจว็ด ใตแมน้ําแยงซีเกียงลงมาจนถึงกวางตุงเปนกกของซุนกวน มณฑลเสฉวนและยูนาน
เปนกกของเลาปในป พ.ศ.๗๖๔ พุทธศาสนาแพรหลายจากจีนเหนือ
เขาสูจีนได พ.ศ.๗๖๕ โจโฉตาย บุตรของเขาชื่อโจฝเปนกบฎลมราชวงศฮั่น ตั้งราชวงศงุยขึ้น เลาปจึงตั้งตัวขึ้นเปนกษัตริยบางในเสฉวน
ซุนกวนก็ตั้งตัวเปนกษัตริยทเี่ มืองกันตั๋ง พ.ศ.๗๘๔ ภิกษุชาวยารกัน
ชื่อฮุย จาริกมาเมืองนานกิงของซุนกวน ซุน กวนเดิมไมเลื่อมใสพุทธศาสนา แตคณาจารยฮุยไดทําพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย
ตอหนา ซุนกวนจึงเลื่อมใส และไดสรางวัดแหงแรกในจีนใตที่นานกิงชื่อ
วัดเกี้ยนชอสื้อ ฝายทางจีนเหนือในป พ.ศ.๗๙๓ คณาจารยอินเดียรูป
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หนึ่งชื่อพระธรรมกาละ ไดพาคณะเดินทางมาถึงโลยาง ทําพิธีผูกพัทธสีมาขึ้นเปนครั้งแรกและไดแปลวินัยปฎกใหการอุปสมบทแกกุลบุตรจีน
คณะสงฆจีนจึงมีกําเนิดขึน้ ในครั้งนั้น
พุทธศาสนาในยุคน่ําปก
ยุคนี้มีกําหนดเวลาตั้งแตศตวรรษที่ ๘-๑๑ คือ เมื่อปลายสมัย
สามกก ขุนพลของโจผีคนหนึ่งแซสุมาเปนพอ ลูกคือ สุมาอี้ สุมาเอี๋ยน
ขุนพลทั้งสองคนนี้ เปนผูปราบกกเลาปและกกซุนกวน เสร็จแลวก็เลย
คิดกบฏลมบัลลังกโจผี ตั้งราชวงศใหมขึ้นเรียกวา "วงศจนิ้ " มีราชธานีที่เมืองนานกิง ซึ่งเวลานัน้ เรียกวา "เกี้ยนทัง" แปลวา "เมือง
แข็งแรง" ราชวงศนี้ไดยกพุทธศาสนาขึ้นเปนทางราชการ แตทางภาค
เหนือของจีน มนุษยเผาพเนจรเลือดมงโกล ไดยกกําลังขามกําแพง
ยักษเมืองจีนเขามายึดครองลุมแมน้ําเหลืองไวหมด ราชวงศจิ้นจึงหมด
อํานาจไป ตั้งอยูไดประมาณ ๑๐๐ ปเศษ จีนไดแบงออกเปนภาค
เหนือ ภาคใต เรียกวา "ยุคน่ําปก" มีราชวงศทั้งสองภาค สวนมาก
เปนวงศสั้นๆ ราชวงศทางภาคเหนือเปนพวกเลือดมงโกล ทางภาค
ใตเปนจีนแท เอาแมน้ําแยงซีเกียงเปนพรมแดนแบงเขต
ในสมัยน่าํ ปก เปนยุคทองของพุทธศาสนา ราชวงศทั้งฝายเหนือ
ฝายใตแขงขันกันบํารุงพุทธศาสนา ทั้งในดานการศึกษาและในดาน
การกอสรางศิลปะ ฝายเหนือราชวงศที่สําคัญคือราชวงศงุย ราชวงศ
นี้มีทรราชยังอยูองคหนึ่ง คือพระเจางุย บูเต หลงเชื่อพวกลัทธิเตา
วาจะทํายาอายุวัฒนะใหกิน แลวจะมีพระชนมหมื่นป แตขอให
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ทําลายลางพุทธศาสนาเสีย มิไยที่พระราชโอรส และบรรดาขุนนางจะ
คัดคานทัดทาน กษัตริยองคนี้ก็หาฟงไม ไดออกคําสั่งใหทําลายวัด
ประหารพระสงฆ แตพระราชโอรสซึ่งเปนพุทธมามกะไดประวิงคํา
สั่งเอาไว สงสายลับใหเตือนพระสงฆใหหนีไปกอน คณะสงฆสวน
ใหญของจีนเหนือจึงรอดตายหนีลงมาจีนใต แตวดั ไดถูกทําลายไปราว
๓ หมื่นเศษ เปนศาสนภัยในครั้งแรกในเมืองจีน แตแลวกษัตริยโง
เขลาองคนี้ หลังจากเสวยยาอายุวัฒนะเขาไปแลว ฤทธิ์ยากําเริบทําให
สิ้นพระชนม กอนตายสํานึกพระองคในบาปกรรม ใหจับหัวหนาพวก
เตาไปประหารชีวิตเสีย พระราชนัดดาของพระองคไดเสวยราชยตอมา
สิ่งแรกที่ทรงทําคือ ออกประกาศใหฟนฟูพุทธศาสนาโดยเร็ว ไดทรง
สรางวิหารถ้ําที่เมืองตุนฮวง สําหรับเปนสํานักพระกัมมัฏฐาน วิหารถ้ํา
ที่เมืองตุนฮวงนี้ นับเปนศิลปวัตถุอัศจรรยชั้นเยีย่ มของโลกก็วาได
วิหารถ้ําแมจะเริ่มขึ้นในสมัยดังกลาวนี้ แตกษัตริยในรัชสมัย
ตอๆ กันลงมา ไดสรางกันติดตอเรื่อยๆ ทั้งยังมีคหบดีผูมีจติ ศรัทธา
อื่นๆ อุทิศสรางขึ้นนับเปนเวลาหลายรอยปติดตอกัน เลยกลายเปนสถาน
มหัศจรรย ประกอบดวยถ้ําใหญนอยราว ๔๐๐ กวาถ้ํา ถ้ําเหลานี้ขุดดวย
แรงคนทั้งนั้น มิใชของธรรมชาติ ตามผนังและเพดานไดใชสีเบญจรงค
เขียนภาพวิจิตรศิลปเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดก ซึ่งสวนใหญยังมี
สภาพดี เพราะดินฟาอากาศแหงแลงชวยรักษาเอาไว แตเดิมเมือง
ตุนฮวงนี้มใิ ชเมืองดอน เพราะมีแมน้ําสายใหญผานตัวเมือง เมื่อสมัย
พันปมาแลว เปนศูนยกลางของพุทธศาสนาในจีนเหนือ ครั้นลวงมา
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กระแสน้ําเปลีย่ นทาง ลมจากไซบีเรียพัดเอาทรายมากลบพื้นที่อันอุดม
หมด เมืองนีจ้ งึ กลายเปนเมืองดอน ผูคนพากันอพยพไปทํากินที่อื่น
วิหารถ้ําถูกทรายกลบเลือนไปจากความทรงจําของคน เพิ่ง
จะถูกเปดเผยขึน้ เมื่อราว ๘๐ ปเศษมานี้ และเนื่องจากโบราณวัตถุใน
วิหารถ้ําตุนฮวงมีมาก จนถึงนับชาวยุโรปไดตั้งสมาคมศึกษาโบราณคดี
ถ้ําตุนฮวงขึ้น มีนักปราชญทั่วโลกเปนสมาชิก
เนื่องจากศาสนภัยที่เกิดขึ้น ทําใหชาวพุทธหาวิธีปองกันมิให
พระสัทธรรมอันตรธาน จึงไดเริมงานจารีกพระไตรปฎกลงบนแผนผา
ภายในถ้ําตางๆ แลวปดประตูถ้ําดวยกอนศิลา เทากับเก็บพระธรรมไว
ในกรุธรรมชาติ หากมีอันตรายใดๆ จะพึงเกิดขึ้นแกพระธรรมซึ่งเปนเลม
หนังสือ ก็ยังมีความหวังวา พระธรรมในถ้ําเหลานี้ จะเปนแบบ
ฉบับในการเผยแผตอไปได ในตอนนีแ้ มพทุ ธศาสนาฟนฟูขึ้นแล ก็
ยังมีพวกลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อพยายามจะชิงอํานาจกลับคืน มีเรื่อง
นาแปลกประหลาดเรื่องหนึง่ เกิดขึ้นคือ สมณะรูปหนึ่งชือ่ ฮยเซินจาริกเดิน
ทางมากับบริวาร ๕ รูป เปนชาวแควนคันธาระ แตมาจากทางตะวันออก
ของจีน มาเฝาจักรพรรดิจีนทูลวา เรามาจากประเทศทางตะวันออก
หางจากทีน่ ี้ ๓ หมื่นลี้ (๑ ลี้ ประมาณ ๒ ไมล) นักภูมิศาสตรสันนิษฐาน
วา ประเทศทีห่ างจากเมืองจีน ๓ หมื่นลี้นี้ คือประเทศเม็กซิโก อันอยู
ในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐ ปที่สมณะเหลานมาถึงเมืองจีนตรงกับ
พ.ศ.๑๐๕๔ เพราะฉะนั้นผูพบทวีปอเมริกาคนแรกจึงมิใชโคลัมบัส หรือ
อเมริโกเวสปุซซี ผูพบคนแรกนั้นคือ ภิกษุชาวคันธาระนี่เอง และ
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แสดงวาครั้งนัน้ พุทธศาสนาไดแพรหลายไปถึงทวีปใหม กอนที่ชาว
ยุโรปจะรูจกั ตัง้ พันกวาป โบราณสถานในประเทศเม็กซิโกมีผูพบพระ
พุทธรูป เทวรูปหัวชาง ซึ่งจะตองเปนพระคเณศ เพราะชางไมใช
สัตวในทวีปใหมนี้ มีรูปสลักธรรมจักรในเทวสถานเกแกของพวกอินเดียแดงเผามายา แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลอารยธรรมอินเดียในทวีปใหม
ในสมัยราชวงศเหลียง ซึ่งเปนราชวงศภาคใตของจีน พระเจา
เหลียงบูเตปฐมกษัตริย ไดรบั ฉายาวา อโศกของจีน ทรงครองราช
สมบัติที่เมืองนานกิง พระองคไดตั้งหอแปลพระธรรมขึ้น นิมนตสมณะ
นักแปลคัมภีรน านาชาติใหมาประจําในหอนี้ ที่สําคัญเชน พระโพธิรุจิ
พระสังฆปาล พระมันทรเสน พระเจาเหลียงบูเตไดทรงนิพนธอรรถกถา
พระสูตรหลายสูตรดวยพระองคเอง ทรงถือมังสมัจฉวิรัติอยางเครงครัด
และทรงออกกฎหมายหามฆาสัตวทั่วประเทศ คณะสงฆจีนแตกอนนี้
บางก็ถือลัทธิติโกฏิปาริสุทธิมังสะ บางก็ถือลัทธิมังสมัจฉวิรัติ ครั้นมา
บัดนี้ โดยพระธรรมนิยม จึงพากันละเวนฉันปลาเนื้ออยางเด็ดขาด
พระเจาเหลียงบูเต ทรงสรางวัดสําคัญขึ้นแหงหนึ่งในนครหลวง
ชื่อวัดตั้งไคยี่ เสด็จออกมาแสดงพระธรรมเทศนาดวยพระองคเอง
ที่วัดนี้เนืองๆ ทรงอุทิศพระองคไวเปนทาสพระในวัดนี้ ๓ ครั้ง
บรรดาพระญาติวงศและขาราชการ ตองใชเงิน ๑ โกฎิ ไถพระองค
ออกมา ในรัชสมัยนี้เองนิกายเซ็นโดยการนําของพระโพธิธรรมเถระได
แพรหลายมาถึงเมืองจีน พระโพธิธรรมเปนชาวอินเดียภาคใต ไดเขา
เฝาพระเจาเหลียงบูเต มีรับสั่งถามวา โยมสรางวัดจํานวนมาก บวชพระ
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จํานวนมาก มีอานิสงสอยางไร ตอบวาไมมีเลย เพราะเปนฝายวัฏฏคามินีทั้งนั้น ไมทรงเลื่อมใสคําตอบนี้จึงไมพระราชทานอุปถัมภ พระโพธิธรรมจึงเดินทางขึ้นไปจีนเหนือสํานักอยูใ นวัดเซียวลิ่มยี่ บนภูเขาซงซัว
ผินหนาเขาฝานั่งกัมมัฏฐานอยู ๙ ปไมลุกขึ้น ทานโพธิธรรมไดแตงตั้ง
ภิกษุฮยุ คอ เปนสังหนายกนิกายเซ็นลําดับ ๒ แตนนั้ มาก็มีอาจริยปรัมปรา สืบตอลงมาหลายรุนจนถึงองคที่ ๖ คือทานเวยหลาง
ราชวงศซุย
ในศตวรรษที่ ๑๐ ขุนพลคนหนึ่งชื่อ ยางเกียน ไดรวบรวมประเทศจีนภาคเหนือภาคใตเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จ แลวตั้งราชวงศ
ซุยขึ้น ทรงพระนามวาพระเจาซุยบุนเต กษัตริยพ ระองคนี้ในสมัยเยาว
ไดรับการเลี้ยงดูจากนางภิกษุณีในวัด จนมีฐานะขึ้นในสังคม เมื่อเสวย
ราชยแลว รําลึกถึงคุณพุทธศาสนา จึงใหสรางวัดเปนอนุสรณทุกๆ เมือง
ในราชอาณาจักรเมืองละหนึง่ วัด พระองคไดแผจกั รวรรดิตีประเทศญวน
ประเทศจัมปาได โอรสของพระองคคือ ยังกวาง กระทําปตุฆาต ขึ้นเสวย
ราชยเปนพระเจาซุยเอี้ยงเต พระองคไดขุดคลองยุนโหเชือ่ มแมน้ําเหลือง
กับแมน้ําแยงซีเกียง ใชแรงงานคนราว ๕ ลานคน กษัตริยองคนี้มัว
เมาในกามคุณ เกณฑแรงงานราษฎรมาสรางวังบอยๆ เมื่อจีนรบแพ
ประเทศเกาหลี เปนเหตุใหมีกบฎเกิดขึน้ พวกแมทัพสกุลแซหลี ได
จับกษัตริยองคนี้ปลงพระชนม แลวตั้งราชวงศถังขึ้น
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ราชวงศถัง
วงศนี้มีอายุราว ๒๐๐ ปเศษ อนึ่งเนื่องจากกษัตริยว งศนี้แซลี้
ซึ่งเปนแซเดียวกับเหลาจื้อ จึงเปนเหตุใหยกยองศาสนาเตาขึ้นเปนทาง
ราชการ แตถึงกระนั้นพุทธศาสนาก็ยังรุงเรืองอยูยิ่งกวาศาสนาเตา รัฐบาล
ก็ถือนโยบาย ใหเสรีภาพทางศาสนาเต็มที่ พุทธศาสนาก็ไดรับความ
อุปถัมภจากรัฐบาลดวยไมนอ ยเลย ในยุคนีศ้ าสาอิสลาม ศาสนาคริสต
ศาสนามนีกี ศาสนาโซโรอัสเตอร ไดแพรหลายมาถึงเมืองจีนพรอมๆ
กัน โบสถอิสลามหลังแรกไดสรางขึ้นพรอมกับโบสถคริสเตียน กษัตริย
รัชกาลที่ ๒ แหงวงศถัง คือเจาถังไทจงมหาราช ไดแผอาณาเขตจีนออก
ไป ทิศเหนือจรดไซบีเรีย ทิศตะวันออกไดเกาหลี ทิศตะวันตกจรอาณา
จักรโรมันตะวันออก ซึ่งเรียกวา "จักรวรรดิไบแซนติน" ทิศใตไดพมา,
ญวน, จัมปา จนมีคําเรียกคนจีนวา "คนถัง" หรือ "ตึ้งนั้ง" พระ
เจาถังไทจง เปนทั้งนักรบและนักกวี รัชสมัยอันยืดยาวของพระองค
เปนยุคทองวรรณคดี ศิลปวิทยาการตางๆ และเปนยุคที่มชี างเผือกเกิด
ขึ้นในพุทธศาสนา ทานผูนั้นคือสมณะเฮีย่ งจัง
ประวัติสมณะเฮีย่ งจัง
จําเดิมแตพุทธศาสนาเขามาตั้งหลักในประเทศจีนแลว ในระยะ
๕๐๐ ปแรก ตองอาศัยการถายทอดพระธรรมวินัยจากภิกษุชาวตาง
ประเทศ ในการถายทอดนั้นไดผานลามหลายปาก กวาจะออกมาเปน
ภาษาจีน ก็เปนธรรมดาอยูเองที่จะไดรับคําแปลที่สมบูรณทั้งอรรถและ
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พยัญชนะไดยาก แมจะมีภกิ ษุชาวตางชาติบางรูปรอบรูในภาษาจีนอยางดี
อาทิเชน พระกุมารชีพ ซึ่งเปนชาวอินเดียแควนกาศมีระ ทานผูนี้นับ
วาเปนตัวอยางอันดียิ่งของนักแปลพระไตรปฎกจากภาษาสันสกฤตสูภาษา
จีน เพราะวาทานไมตองอาศัยลาม เนื่องจากทานมีความรูแ ตกฉานใน
วรรณคดีจนี มาดีแลว ผลงานแปลและรจนาของทานผูนี้คือ พระสูตรและ
ปกรณพิเศษจํานวนมาก รวมทั้งอรรถกถาที่สําคัญของฝายมหายานทั้งหมด
ไดแปลโดยใชสํานวนทางกวีอันไพเราะในภาษาจีน นอกจกทานผูนแี้ ลว
เรายังไมพบนักแปลคัมภีรรปู ใดที่เชีย่ วชาญทั้งดานสันสกฤต และภาษาจีน
ในตัวคนๆ เดียว ดังนั้นจึงเปนเรื่องเราใจใหภิกษุจนี เกิดความมุงมน
อยางแรงกลา ที่จะจาริกไปศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศอินเดียเสียเอง
และภิกษุจนี รูปแรกที่ไปสูอนิ เดียสําเร็จคือ ภิกษุฟาเหียน ซึ่งมีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๙ กอนหนาทานเฮี่ยงจัง ๒๐๐ ป ฟาเหียนไดไปอินเดียใน
สมัยราชวงศคปุ ตะรุงเรือง และไดกลับมาตุภูมิพรอมกับคัมภีรจํานวน
รอยปกรณ แตทานผุนี้ไมใชนักอักษรศาสตร ผลงานที่ทานแปลจึง
เปนผลงานเล็กนอย สมัยถัดจากนั้นไดมภี กิ ษุจีนอีกจํานวนมาก นับ
จํานวนรอยๆ ที่เดินทางไปแดนพุทธภูมิ แตสวนใหญไปสิ้นชีวิต
ในทามกลางการเดินทาง เพราะการคมนาคมระหวางจีนกับอินเดีย
ครั้งกระโนนมีทางอยู ๔ สายดวยกัน คือ
๑. เดินทางจากจีนเหนือ ขามทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย
ผานเตอรกีสถาน เลียบทะเลสาบอิสสิกกุน เขาอาฟฆานิสตาน ขาม
ทิวเขาฮินดูกูฏ เขาสูลุมแมน้ําสินธุ
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๒. ออกจากจีนเหนือ ไปตามหุบเขาเทียนซาน ขามทะเลทราย
ตะกลามากัน ขามที่ราบสูงปามีร ทิวเขาการาโกรัม หรือหิมาลัยนอย
เขาสูอินเดียทางแควนกาศมีระ
๓. ออกจากจีนทางมณฑลเสฉวน ผานประเทศธิเบต ขามทิว
เขาหิมาลัย สูอินเดียทางประเทศเนปาล
๔. ลงเรือที่ทาเมืองกวางตุง เลียบฝงทะเลญวน ขามอาวไทย
ผานภูเขา ๓๐๐ ยอด ขึ้นบกที่เมืองไทรบุรี แลวลงเรือผานชองแคบ
มะละกาเขาสูม หาสมุทรอินเดีย ไปขึน้ ฝงเมืองตามรลิปติ ในแควน
กาลิงครัฐ
เสนทางทั้ง ๔ สายนี้ ๓ สายแรกเปนทางบก ตองผจญกับ
ความทุรกันดาร และความหนาวเย็น สายที่ ๔ ก็ตองผจญกับมรสุมราย
ในทะเล เพราะฉะนัน้ กวีจีนในครั้งนั้นจึงเขียนโคลงวา "ขื่อเจี่ย
เซงแปะ คุยบอจั๊บ เอาเจีย่ อังใจ จุย เจีย่ ลั้ง"
แปลวา "ในยามไปสิ มีจํานวนนับรอยๆ ครั้นยามกลับเลา
ก็เหลือไมถึงสิบ บุคคลผูอยูภายหลังไฉนเลยจะทราบถึงความยากลําบาก
ของผูที่ไปกอน"
ในจํานวนนักธุดงคจนี เหลานี้ ทานสมณะเฮีย่ งจังเปนผูมีชื่อเสียง
ที่สุด ทานเกิดในสกุลแซตั้ง เปนบุตรคนสุดทอง มีพี่สาวคนหนึ่ง
พี่ชายอุปสมบทอยูในวัดแจงโควยี่ ตัวทานเฮี่ยงจังเองไดบรรพชาเปน
สามเณรเปนหางนาคหลวง และไดเรียนพระธรรมวินัยแตกฉานจนเปน
นักเทศกที่ลือชื่อ เมื่ออุปสมบทแลวทานสลดใจ ในขอทุมเถียงวิวาท
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ของบรรดาคณาจีนในยุคนัน้ เกี่ยวกับปญหาทางพุทธปรัชญาตางๆ
บางสํานักก็สอนวา นิพพานเปนภาวะ บางสํานักก็สอนวา นิพพานเปน
อภาวะเปนอาทิ ประกอบทั้งอุปกรณในทางคนควาศึกษา ยังมีไม
สมบูรณ ทานเฮี่ยงจังจึงผูกจิตมุงจะไปอินเดีย เพื่อแสวงหาความรูมาตัด
ขอกังขาเหลานี้
ในชั้นแรกมีเพื่อนสหธรรมิกที่จะรวมจาริกกับทานหลายสิบรูป
จัดเปนคณะ แตบังเอิญรัฐบาลจีนออกกฎหมายวา หามคนในประเทศ
ออกนอกพรมแดน คณะจาริกจึงสลายตัวไป คงมีแตทานเฮี่ยงจังรูป
เดียว การเดินทางนี้จึงตองกระทําอยางลักลอบ คือเลือกเดินเฉพาะเวลา
กลางคืน จนกระทั่งพนชายแดนเขาสูทะเลทราย ทะเลทรายนี้คือทะเล
ทรายโกบีซึ่งทานเขียนในบันทึกวา "เบื้องบนไมมีสัตวมีปก เบื้องลางไมมี
สัตวเลื้อยคลาน" ทานรอนแรมไปในทะเลทรายผูเดียว พรอมกับมาคูชีพ
ตัวหนึง่ วันหนึ่งทานทําถังน้ําพลัดตกหกไป ถาไมมีน้ําก็ตองตาย แตทาน
ก็ใจเด็ดเดี่ยว มุงหนาเดินทางตอไป และตองอดน้ําอยูถึง ๗ วัน จึงไดพบ
บอน้ํา เมื่อขามทะเลทรายแลวก็มาถึงประเทศเกาเชียง กษัตริยใน
ประเทศนี้เลื่อมใสทานมาก ขอใหทานรับตําแหนงสังฆราช ทานก็ไมรับ
กษัตริยไ ดขอสัญญาทานวา เมื่อจบการศึกษาแลวใหมาแวะประเทศนี้ ๓
ป แลวทรงปฏิญาณรวมเปนภราดากับทาน ทรงประทานอุปการะเปน
อเนกในการเดินทางตอไป ตอนที่จะขามภูเขาหิมาลัยนอยหรือการาโกรัม
ทานบันทึกสถานการณวา "เขาน้ําแข็งแลลดหลั่น ชันละลิ่ว หิมะปลิว
ปวนปนตั้งพันลี้" ตองใชเวลา ๑ สัปดาหจึงขามเขาสําเร็จ
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แลวจึงบรรลุถึงลุมแมน้ําสินธุ ทานเฮี่ยงจังไดจาริกไปพักอยูใ น
นาลันทา ๕ ป เปนศิษยพิเศษของทานอธิการบดีศีลภัทร ในระหวางนั้น
มีนักปราชญในลัทธิโลกายตะ (วัตถุนิยม) มาทาโตวาทีกบั คณะอาจารย
แหงนาลันทา ทางมหาวิทยาลัยจึงสงทานเฮี่ยงจังไปเปนผูโต ปรากฏวาได
รับชัยชนะ กลับใจนักปรัชญาผูนั้นใหมาเปนสาวกได เกียรติคุณของทาน
จึงโดงดังไปทัว่ อินเดียทั้ง ๕ ภาค จนไดรับสมญาวา ไมหายานเทวคุรุ"
ตอมาทานเฮี่ยงจังไดเดินทางไปบูชาพุทธปูชนียสถานตางๆ ทั่ว
อินเดีย ในระหวางลองเรือมาตามลําน้ําคงคา มีพวกโจรซึ่งนับถือทุรุคาเทวีมาปลน โจรพวกนี้ไดจบั ทานเปนเชลยจะฆาบูชายัญเจาแม แตดว ย
บุคลิกลักษณะและอํานาจลี้ลบั บางอยาง ทําใหโจรพวกนีใ้ นที่สุดไมกลา
ฆาทาน และเมื่อไดรับโอวาทจากทานแลวก็ทิ้งอาวุธกลับใจเปนสาธุชน
หมด ในเวลานั้นพระเจาศีลาทิตยกําลังเรืองพระเดชานุภาพอยูในอินเดีย
เมื่อทราบกิตติคุณของทานแลว จึงสงคณะทูตมานิมนตใหไปยังเมือง
กันยากุพชะ ในขณะเดียวกันกษัตริยแหงแควนกามรูป คือพระเจาภาสกรวรมัน ก็มีความเลื่อมใสในตัวทานเฮี่ยงจัง สงคณะทูตมานิมนตทานที่
นาลันทาพรอมกันเลยเปนเหตุใหทานยากที่จะตัดสินใจ จะไปกับฝายใด
และแลวการขัดใจระหวางกษัตริยสองพระองคนี้ก็เกิดขึน้ เพราะทั้งสอง
พระองคปรารถนาจะไดตัวทานเฮี่ยงจังกอน พระเจาภาสกรรับสั่งวา ถา
ทานเฮี่ยงจังมายังนครของพระองคกอน พระองคจะสรางวัดจํานวน ๑๐๐
วัดฉลอง และรับสั่งขมขูพระเจาศีลาทิตยทํานองวาจะเอาศีรษะของ
ขาพเจาไปกอนที่จะไดตวั ทานเฮี่ยงจังไป พระเจาศีลาทิตยเพิ่งเสด็จกลับ
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จากศึกทางภาคใต มีจตุรงคโยธาพรักพรอมอยูในขณะนัน้ จึงตรัสสนอง
ดวยความกริว้ กราดวา ดีแลว ถากระนั้นเราก็ใครจะทัศนาศีรษะกษัตริย
แหงกามรูป ผลสุดทายเมื่อพระเจาภาสกรเห็นพระเจาศีลาทิตยผูมีกําลัง
เหนือกวาจะเอาจริง พระองคก็ยอมลดทิฏฐิมานะ เสด็จมาเฝาพระเจา
ศีลาทิตยเสียเอง และทานเฮีย่ งจังก็ไดมาเฝาพระเจาศีลาทิตยในพลับ
พลาบนริมฝงแมน้ํายมุนา ตอมาพระเจาศีลาทิตยไดประกอบพิธีบําเพ็ญ
มหาทานบริจาคขึ้นที่ทาน้ําเมืองประยาคะ (บริเวณเมืองอัลลาฮบัดใน
ปจจุบันนี)้ นิมนตทานเฮีย่ งจังแสดงพระธรรมเทศนาตลอดพิธีงาน ทาน
เฮี่ยงจังไดประกาศทาโตวาที กับบรรดาพราหมณ อาชีวก นิครนถ
ปริพาชก และพวกคณาจารยในนิกายพุทธศาสนาตางๆ ๑๘ นิกาย
กําหนดเขตในเวลา ๑๕ วัน ปรากฏวา ไมมีผูใดผูหนึ่งกลาเสนอตน
ออกมาโตวาทีดวย เมื่อทานดําริจะกลับมาตุภูมิ พระเจาศีลาทิตยยินดีจะ
จัดเรือรบไปสงทางทะเล แตทานเฮี่ยงจังไดปฏิเสธเพราะมีสัญญากับเจา
ครองนครเกาเชียงไว ทานจึงเดินทางกลับทางบกเมื่อไปถึงเตอรกีสตาน
ไดทราบขาววา กษัตริยเกาเชียงองคกอนสิน้ พระชนมเสียแลว ทานจึง
หมดขอผูกมัด รีบเดินทางกลับประเทศจีน เมื่อมาถึงพรมแดน ทาน
ไดถวายหนังสือขอลุกะโทษตอจักรพรรดิจนี ที่เมื่อ ๑๕ ปกอนนี้ ทาน
ละเมิดพระราชโองการลอบออกนอกประเทศ พระเจาถังไทจงมหาราช
ทรงปติโสมนัสโปรดใหพระเจาอาจัดขบวนเกียรติยศไปรับทานเฮี่ยงจัง
ในฐานะที่เปนบุรุษอาชาไนยของชาติ ในวันที่ขบวนเขาสูนครเชียงอาน
รับสั่งใหราษฎรทุกบานเรือนที่ขบวนผานตัง้ โตะบูชาหนาบาน แลวโปรด
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ใหทานเฮี่ยงจังไปสํานักอยูว ดั ฮงฮกยี่
ทานเฮี่ยงจังไดนําธรรมคัมภีรกวาพันปกรณมาดวย นอกจากนี้
มีพระพุทธรูปและพระบรมธาตุชนิดตางๆ เมื่อทานเฮี่ยงจังไดเฝาพระ
ถังไทจง ทรงรับสั่งลองใจทานเฮี่ยงจังวา ขอใหสึกออกมารับราชการจะ
แตงตั้งใหเปนเสนาบดี ทานก็ปฏิเสธวา จะขอฉลองพระคุณในเพศ
สมณะตอไป พระเจาถังไทจงจึงรับสั่งใหทา นเฮี่ยงจังมาเปนคูสนทนาใน
เวลาค่ําเนืองๆ รับสั่งวา ขาฯ มารูจักทานอาจารยก็เมื่อเขาปจฉิมวัย
แลว เสียดายนัก จะไมมีโอกาสยืนยาวอยูรว มมือกับทานอาจารยทะนุบํารุงพุทธศาสนา แมแตในเวลาเสด็จไปในราชการสงคราม ก็รับสั่งให
ทานอาจารยโดยเสด็จดวย แตทานทูลปฏิเสธวา พระภิกษุจะไปแรมคืน
ในสมรภูมิไมไดผิดพระวินยั เมื่อพระเจาถังไทจงสวรรคตแลว โอรสคือ
พระเจาถังเกาจงไดเสวยราชย พระองคไดอุทิศพระราชวังเดิมสรางเปน
วัดใหชื่อวา ไต ชื่อ อึง ยี่ ผมหาการุณคุณาราม) นิมนตทา นเฮี่ยงจัง
มาเปนเจาอาวาส ในสมัยนี้ทา นเฮี่ยงจังจึงมีเวลาเปนของตัวเอง ได
ทุมเทชีวิตในบั้นปลายแปลคัมภีรที่เชิญมาแตอินเดียออกสูภาษาจีน
รวมทั้งหมด ๗๔ ปกรณ เปนจํานวนลานพันกวาผูก นับวาในบรรดา
นักแปลพระคัมภีรนั้นทานทํางานมากที่สุด และทานไดแปลคัมภีร เตา
เต็กเกง ของเหลาจื้อออกเปนภาษาสันสกฤตสงไปใหชาวอินเดียอาน ใน
ปอายุ ๖๔ ทานอาพาธลง และกอนจะดับขันธไดมีคําสั่งแกลูกศิษยวา
"ทานเปนพระขอใหตายอยางพระ หามจัดงานศพเอิกเกริกเปลืองเงิน
ของชาวบาน ใหเอาเสื่อเกาๆ หอศพทานไปฝงก็พอ" แตเมือ่ ทานดับ
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ขันธไปแลว ทางราชการไมยอมใหจัดงานศพงายๆ อยางนี้ พระเจาถัง
เกาจงเอง เมื่อรูขาววาทานจากไปเสียแลว ก็ทรงพระกันแสงตรัววา "ดวง
มณีของชาติไดแตกไปเสียแลว" ใหหยุดราชการ ๓ วัน ไวทุกขหมดทั้ง
ประเทศ ในวันที่มีรัฐพิธีฝงศพทาน มีประชาชนมาในงาน ๒ ลานคน
ทานเฮี่ยงจังจึงสมกับเปนมหาบุรุษรัฐคนหนึ่งในประวัติศาสตรพุทธ
ศาสนา ยากทีจ่ ะหาผูห นึ่งผูใดมาเทียบเทาได
ผลไดจากงานของทานเฮี่ยงจัง
วรรณคดีพุทธศาสนาของจีน ไดบรรลุถึงชั้นสมบูรณในสมัย
ของทานเฮี่ยงจังนี้ เพราะตัวของทานเปนผูแตกฉานในภาษาสันสกฤต
จนถึงขนาดแตงเปนตําราได ดังนั้นบรรดาคัมภีรที่ทานแปลออกมาจึงถูก
ตองทั้งในดานอรรถและพยัญชนะ เมื่อเร็วๆ นี้มีผูพบตนฉบับใบลาน
ภาษาสันสกฤตเรื่อง "สัทธรรมปุณฑิกสูตร" นักปราชญทางภาษา
สันสกฤตของญี่ปุนคิดจะแปลเปนภาษาจีนใหม แตเมื่อสอบดูกับฉบับ
แปลของทานเฮี่ยงจัง นักปราชญญี่ปุนก็รูสึกวา ตนจะแปลใหดีกวานัน้
ไมไดแลว ปกรณที่ทานเฮีย่ งจังไดแปลออกมาที่สําคัญที่สุดคือไดแปล
อภิธรรมปฎกของนิกายสรวาสติวาทหมด นอกจากนี้ก็ไดแปลมหปรัชญาปารมิตาสูตร ซึ่งเปนผูกลานกวา ๒๐๐ ผูก โยคาจารภูมศิ าสตรซึ่งเปน
หนังสือกวารอยผูกขึ้นไปทัง้ นั้น นอกจากนี้ทานยังไดถายทอดความคิด
นิกายมหายานฝายวิชญาณวาทสาขาของทานธัมมปาละ แหงมหาวิทยาลัย
นาลันทาในหนังสือชื่อ "วิชญานมาตราสิทธิศาสตร" ทานไดเปนผูถาย
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ทอดตรรกวิทยาในพุทธศาสนาของทานทินนาค ในหนังสือชื่อ "เหตุ
วิทยาทวารตรรกศาสตร" ชาวจีนจึงรูจักตรรกวิทยาแบบอินเดียในสมัยนี้
ศิษยของทานเฮี่ยงจังรูปหนึ่งชื่อ ทานสมณะกุยกี่ไดเขียนฎีกาอธิบาย
บรรดาผลงานสําคัญทั้งหมดของอาจารยตน ฎีกาเหลานีเ้ ปนวรรณคดีจนี
ชั้นสูงการศึกษาของคณะสงฆในยุคนัน้ จัดวาเปนยุคทองไมมียุคใดเปรียบ
ได ศิษยเอกของทานเฮี่ยงจัง คือ ทานสมณะกุยกี่ ไดประมวลคําฎีกางาน
แปลชิ้นสําคัญของทานเฮี่ยงจังไวหมด ฎีกาเหลานี้ไดทําใหเกิดนิกายใหม
ขึ้นในประเทศจีน นิกายนี้มีชอื่ วา "ฮวบเซีย่ งจง" แปลวานิกายธรรมลักษณะ แตเนือ่ งจากลักษณะของนิกายนีห้ นักไปในทางศึกษาอภิธรรม
จึงไมคอยจะถูกอัธยาศัยของนักปราชญจีน ซึ่งเปนพวกชอบคิดในทาง
รวบรัดมากกวาในการแบงแยกสภาวธรรมซับซอน อยางแบบอภิธรรม
เพราะฉะนั้น เมื่อสิ้นราชวงศถังแลว นิกายธรรมลักษณะก็พลอยเสื่อม
สูญไปดวย.
สมณะอี้จิง
ในตอนกลางราชวงศถัง ไดมีสตรีขึ้นครองราชย สตรีผูนั้นคือ
พระนางบูเช็กเทียน ซึ่งมีลีลาของชีวิตละมายคลายกับ พระนางคัทธริน
มหาราชินีแหงรัสเซียซึ่งมีชื่อเสียง ทั้งในทางเสื่อมเสีย และทางเกียรติคุณ
พรอมกันไป พระนางบูเช็กเทียนเดิมถูกสงมาเปนสนมของพระเจาถังไท
จง แตแลวก็ไปรักกับพระราชโอรส และถูกเหตุการณบังคับใหไปบวช
เปนภิกษุณี ตอมาเมื่อพระยุพราชเสวยราชยเปนกษัตริยคือพระเจาถังเกาจง ก็โปรดใหสึกนางภิกษุณรี ูปนี้มาตั้งใหเปนมเหสี เมื่อพระเจาถังเกาจง
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๒๑๒
สวรรคตแลว โอรสของพระนางไดเปนกษัตริยอยูระยะหนึ่ง แตแลวพระ
นางก็ถอดโอรสเสีย ตั้งตนเปนจักรพรรดินี ชีวิตของพระองคอาจ
ฟุงเฟอในกามคุณ เชนเดียวกับพระนางคัทธริน แตในดานประเทศชาติ
และศาสนา พระนางปูเช็กเทียน ไดปกครองประเทศชาติอยางดีที่สุด
และไดทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาอยางมากที่สุด ทรงยัง่ ยืนอยูใ นราชบัลลังกจนกระทั่งพระชนมายุกวา ๘๐ จึงถูกพวกขุนพลทํารัฐประหาร
ยกพระราชโอรสของพระนางขึ้นเปนกษัตริยใหม รัชกาลพระนางนีเ้ องที่
ไดเกิดคณาจารยสําคัญขึ้นคือสมณะอี้จิง สมณะอี้จิงเปนชาวเหนือ เปนผู
ฝกใฝในวินยั ปฎกมากเปนพิเศษ ทานรูสกึ อนาถใจในความยอหยอน
ทางพระวินัยของคณะสงฆจนี จึงตั้งจิตหมายจะไปอินเดีย เพื่อศึกษาวินัย
โดยเฉพาะ การไปอินเดียครัง้ นี้ ทานเลือกไปทางเรือ คือมาลงเรือที่เมือง
กวางตุง เลียบฝงทะเลญวนผานอาวไทย แลวทานมาขึ้นบกที่อาณาจักร
ศรีวิชัย พักศึกษาวิชาสันสกฤต ๔ ปที่นี่ แลวจึงเดินทางตอไปอินเดีย
ขึ้นยังเมืองตามรลิปติ ทานทองเที่ยวอยูในเมืองอินเดียเปนเวลาชานาน
ถึง ๒๙ ป เมื่อกลับเมืองจีนอายุกวา ๕๐ แลว พระนางบูเช็กเทียนไดเปน
โยมอุปฏฐาก ทานสมณะอี้จงิ ไดแปลวินัยปฎกของนิกายสรวาสติวาททั้ง
หมด และไดเขียนบันทึกการเดินทาง ซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะ
ความเปนอยูของประชาชนในแถบถิ่นเอเชียอาคเนยไวอยางละเอียด
ทานกลาวถึงอาณาจักรทวาราวดี ในลุมแมน้ําเจาพระยาอาณาจักรฟูนัน
หรือพนม อาณาจักรจามปา และอาณาจักรศรีวิชัย ทานกลาวถึงธรรมเนียม
หลายอยาง ซึ่งทุกวันนี้ ชาวปกษใตยังทํากันอยู เชนกลาวถึงวิธีชักพระ
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๒๑๓
การทําน้ําตาลแวน
ทานบอกวา ที่อาณาจักรศรีวิชัย การปฏิบัติพระวินยั ของพระสงฆ
เครงครัดเหมือนอินเดีย เพราะฉะนัน้ ถาพระจีนรูปใดจะไปอินเดีย สมณะ
อี้จิงแนะนําวา ทางที่ดีควรมาอยูที่ศรีวิชัยกอน เพื่อเปนการเตรียมตัว
อี้จิงไดถึงมรณภาพเมื่ออายุ ๘๐ เศษ พระนางบูเช็กเทียน ไดสถาปนา
ทานเปนมหารัฐคุรุ
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๒๑๔
บทที่ ๘
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๒
นิกายพุทธศาสนาจีนแท
เมื่อพระพุทธศาสนา เขาไปเจริญในประเทศจีนแลว คณาจารย
จีนไดยอยธรรมะโดยเอาความรูสึกนึกคิดอันเปนพืน้ ฐานของจีนมาอธิบาย
ตั้งเปนสํานักนิกายตางๆ ขึ้น มีลักษณะผิดไปจากนิกายอินเดีย นิกาย
ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนแทๆ คือนิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไท),
นิกายธฺยาน (เซ็น) นิกายอวตัมสกะ (ฮัว่ เงีย้ มจง) นิกายสุขาวดี (เจงโทวจง)
นิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไทจง)
นิกายเทียนไท ผูใหตน กําเนิดคือ คณาจารยตี้เจีย่ สํานักวัด
กกเชงยี่ บนภูเขาเทียนไท ดังนั้นจึงเอาชื่อภูเขา มาตั้งเปนชือ่ นิกาย
คณาจารยตี้เจี่ย มีชีวิตในศตวรรษที่ ๑๒ นิกายนี้คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร เปนหลักของนิกาย โดยแบงพุทธวจนะออกเปน ๕ สมัย เรียกวา
"โหงวซี้พว นกา" คือ:๑) ปฐมกาล เมื่อพระศาสดาตรัสรูแลวใหมๆ พระองคไดเทศนา
พุทธาวตัมสกมหาไวปุลยสูตร (ไต ฮวง กวง ฮั่ว เงี้ยม เก็ง) แกบรรดา
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๒๑๕
พระโพธิสัตว และทวยเทพ
๒) ทุติยกาล พระศาสดามาปรารภวา พระธรรมในสมัยแรก
ลึกซึ้งนัก ยากที่ผูอินทรียไมแกกลาพอจะเขาถึง พระองคจึงผอนแสดง
ใหงายลง มีอริยสัจ ๔ ยุคนี้ทรงแสดงธรรมโปรดพวกหีนยาน
๓) ตติยกาล พระศาสดาทรงเล็งเห็นวา บรรดาพระสาวกสวน
หนึ่งยังเขาใจผิดวา มีแตธรรมฝายหีนยานเทานั้น พระองคจึงทรงแสดง
ธรรมฝายมหายาน เลื่อนภูมพิ ระสาวกขึน้ อาทิเชน ทรงแสดงไวปุลยสูตร
สูรางคมสมาธิสูตร ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ตถาคตคัพภสูตร เปนตน
๔) จตุตถกาล พระศาสดามาตระหนักวา บรรดาพระสาวก
ซึ่งฟงธรรมมา ๓ ยุคนั้น บางสวนยังเขาใจผิดวา สภาวธรรม มีอยู
เปนอยู พระองคจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลดเปลื้องความเขาใจผิดนี้ คือ
แสดงมหาปรัชญาปารมิตาสูตร
๕) ปญจมกาล เปนเวลาปจฉิมโพธิกาลแลว พระองคไดทรงเปด
เผยความลี้ลับสุดยอดแกพระสาวกทั้งปวง โดยแสดงสัทธรรมปุณฑริก
สูตร รวมตรียาน เปนเอกยาน คือ ไมมีสาวกยาน ปจเจกโพธิยาน
โพธิสัตวยาน แตมีของแทอยูยานเดียว เรียกวา "พุทธยาน" เทานั้น
เปนการรวมมหายานและหีนยาน
นิกายเทียนไทจึงคุยวา นิกายของตนไดกําธรรมสุดยอดของพุทธศาสนาไว เพราะใชสัทธรรมปุณฑริกสูตร เปนหลักนิกาย
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๒๑๖
คณาจารยตี้เจีย่ สอนวา สิ่งสมบูรณของจักรภพ ก็คอื พุทธภาวะ สิ่งสมบูรณนี้แบงออกเปน ๑๐ ธาตุ คือ:-
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๒๑๗
ทั้ง ๑๐ ธาตุนี้ อยูในเอกจิตดวงเดียว และทั้ง ๑๐ ธาตุนี้
ตองมีอยูประจําทุกๆ บุคคล ตั้งแตพระอริยลงมาบุคคลมีชั้นภูมิแตกตาง
กัน ก็เปนเพราะธาตุทั้ง ๑๐ ธาตุใดธาตุหนึ่ง สําแดงปรากฏการณ
เดนเหนืออีก ๙ ธาตุ โดยนัยเดียวกัน พระอริยบุคคลก็มีสาวกธาตุออกหนา
เหนือธาตุอื่น และธาตุอื่นเหลานั้นคงมีอยูในขันธสันดานของทาน ยก
ตัวอยางเชน นรกธาตุ ถาถือตามนิกายเทียนไทแลว พระอรหันตกย็ ังมี
แตทวาไมกําเริบขึ้นมา ไมมีพษิ สงใดๆ ขึ้นมาได มติดังกลาวนี้ถูกพวก
มหายานนิกายอื่นคัดคาน แตนิกายเทียนไทยืนยันเชนนั้น เรียกวา "จู
ฮุด ปุ ตวน แซ อัก" แปลวา "พระพุทธทั้งหลายก็ยังไมละอกุศลภาวะ
เพราะอกุศลภาวะเปนธัมมฐิติธรรมนิยาม เพียงแตไมกําเริบอีกตลอด
ไป"
นิกายสุขาวดี (เจงโทวจง)
ผูเปนตนนิกายชื่อ คณาจารยฮุยเอี้ยง มีชีวิตอยูใ นสมัยราชวงศ
จิ้น ในราวศตวรรษที่ ๙ ตั้งสํานักอยูบนภูเขาลูซัว บนภูเขาขุดสระ
ใหญ ปลูกดอกบัวขาวเต็มสระ คณาจารยฮยุ เอี้ยงพรอมทั้งสาวกหลาย
พันคนนั่งสวดมนตหนาสระนี้ สมมติวา สระนี้เปนสระทิพยในแดนสุขาวดี ซึ่งทานตั้งจิตปรารถนาจะไปเกิด นิกายที่ทานตั้งขึ้นในชั้นแรก ได
อาศัยขอความในพระสูตรชือ่ "พุทธธฺยานสาครสูตร" (กวง ฮุก ซา
หมวย ไฮ จิง) คือเพงจิตถึงพระอมิตาภะพุทธเจาเปนอารมณ ตอมาใน
สมัยราชวงศถัง คณาจารยชานเตา จึงไดวางระเบียบแบบแผนของนิกาย

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 218
๒๑๘
และถือเอาพระสูตรอีก ๓ สูตรเปนหัวใจ คือ
๑. มหาสุขาวดียหู สูตร (ไดออนีทอฮุดเก็ง)
๒. จุลลสุขาวดีวยูหสูตร (ออนีทอเก็ง)
๓. อมิตายุรธฺยานสูตร (กวงบอเหลียงสิ่งเก็ง) ๓ พระสูตรนี้
มีเนื้อความโดยยอๆ ดังนี้
สูตรที่ ๑ เลาถึงอดีตประวัติของพระอมิตาภะพุทธะ เปนนิทาน
กถาเมื่อพระองคยังคงเสวยพระชาติเปนภิกษุธรรมกร ไดตั้งมูลปณิธาน
เฉพาะพระพักตรโบราณพุทธเจา รวมทั้งหมด ๔๒ ขอ
พระสูตรที่ ๒ เปนสันติเกนิทาน กลาวถึงพระศากยมุนีพุทธเจา
ตรัสแสดงแกพระสารีบุตร ถึงสุขาวดีโลกธาตุ ซึ่งประดับดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
๑. สุขาวดีโลกธาตุ สําเร็จขึ้นดวยพุทธบารมีของพระอมิตาภะ
๒. สุขาวดีนี้ อยูหางจากโลกของเราไปทางประจิมทิศ ผาน
โลกธาตุอีกแสนโกฏิก็ถึง
๓. ในสุขาวดีนนั้ เปนสุวรรณปฐพี มีสระโบกขรณี อุดม
ดวยบงกช บุณฑริก ปทมอุบล สัณฐานโตเทาดุมเกวียน บนฝงสระ
มีตนตาลขึ้น ๗ แถว ประดับดวยตาขายกระดึงทอง ในยามเมื่อลมโชย
มาออนๆ เสียงกระดึงทองเหลานั้น ก็บันลือขึ้นอยางไพเราะจับใจ
๔. ในสุขาวดี มีวหิ คชาตินานาพันธุ อาทิเชน มยุร โกญจา
โกกิลา เปนอาทิ นกเหลานีเ้ ปนสิ่งเนรมิต สงเสียงรองเปนเสียงประกาศ
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘
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๕. ประชาชนในสุขาวดี ลวนเปนโอปปาติกะ เกิดผุดขึ้นใน
ดอกบัว ไมมีทกุ ขกาย ทุกขใจใดๆ มีอายุประมาณไมได
๖. พระอมิตาภะพรอมดวยพระโพธิสัตวบริวารยังคงประทับอยู
ที่นั่นแสดงธรรม มีพระชนมายุไมมีประมาณ
๗. สัตวใดๆ หากปรารถนาจะไปเกิดในสุขาวดีไซร ก็ตอง
อบรมอินทรียคือ กุศล และตองรําลึกถึงพระอมิตาภะอยูเสมอ โดยจิต
เปนสมาธิแนวแนชั่ววันหนึ่งหรือ ๗ วัน
๘. ผูใดที่บําเพ็ญตนเชนนี้ แมโอกาสจะใหรําลึกถึงพระอมิตาภะ
ชั่ว ๑๐ ขณะจิตก็รับรองวาจะตองอุบัติในสุขาวดี ผูนั้นจะรูกําหนดกาล
กิริยาของตน จะไมเกิดวิปฏิสารใดๆ พระอมิตาภะหรือโพธิสัตว
บริษัทจะมารับเขาไปเกิด
๙. ครั้นไปเกิดแลว ชื่อวา เขาสูอนิวัตนภูมิ คือไมเสือ่ มลง
ไปสูภูมิเบื้องต่าํ อีกแลว เทีย่ งตอความตรัสรู
๑๐. พระศากยมุนพี ุทธเจา จึงตรัสชักชวนใหชนทั้งหลาย เมื่อ
สดับองคคุณอันประเสริฐของสุขาวดีเชนนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะตั้งจิตปณิธาน
ใหไปเกิดในแดนนั้น
พระสูตรที่ ๓ มีเนื้อความวา พะนางเวเทหิ มเหสีของพระ
เจาพิมพิสาร โทมนัสในปตฆุ าตกรรมของพระโอรส ไมมีความปรารถนา
จะเกิดในโลกมนุษยอนั โสมมนี้ตอไปอีก พะนางไดวิงวอนขอใหพระ
ศาสดาแสดงโลกธาตุอื่นๆ ในแสนโกฏิจักรวาลแกพระนาง เพื่อที่พระ
นางจะเลือกโลกธาตุที่ดีๆ ไปเกิด โลกมนุษยนี้เรียกกันวา สหโลกธาตุ

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 220
๒๒๐
ประกอบดวยความเสื่อมคือความเสื่อมเพราะกัลป ความเสื่อมเพราะทิฐ
ความเสื่อมเพราะกิเลส ความเสื่อมเพราะสัตว และความเสื่อมเพราะ
ชีวิต พระศาสดาจึงไดแสดงพุทธาภินิหาร บันดาลใหโลกธาตุในแสน
โกฏิจักรวาลมาปรากฏเฉพาะพระนาง ในที่สุดพระนางจึงเลือกเอาสุขาวดีเปนแดนเกิด และพระศาสดาไดแสดงขอปฏิบัติในกัมมัฏฐาน ๑๖
ประการสําหรับไปเกิดในสุขาวดีดว ย
นิกายสุขาวดี จึงเปนนิกายสําหรับสามัญชนงายๆ ทั่วไป ไม
มีหลักอภิปรัชญาที่ตองคิดมาก มีแตทางภักติอันที่จริง พุทธศาสนานั้น
ทางพนทุกข ตองพนโดยทางชญานมารค ไมใชทางภักติมารค ทาง
หลักนี้ศาสนาพราหมณเปนผูประดิษฐขึ้นเพื่อขมพุทธศาสนา เพราะเปน
ทางที่ใหสามัญชนเขาถึงงาย คือสอนใหภกั ดีในพระเจาอยางเดียวก็พน
ทุกขได ไมตองอธิบายเหตุผลใดๆ ทั้งนั้น แมในภควัทคีตาก็สนับสนุนเรื่องภักติมารค
การที่ศาสนาพราหมณปรับปรุงลัทธิภัติมารคเชนนี้ จึงเปนการ
ดึงประชาชนที่ไมใชปญญาชนเขามานับถือมาก ชาวพุทธมหายานจึง
จําเปนตองปรับปรุงลัทธิตอสูกับพราหมณ จึงไดเกิดภักติมารคขึ้นใน
พุทธศาสนา และแสดงออกในรูปของนิกายสุขาวดี ซึ่งมามีกําเนิดเปน
นิกายเอกเทศในประเทศจีน คณาจารยชานเตาไดสรุปหัวใจของนิกาย
สุขาวดี ๓ ขอคือ :
๑. สิ่ง แปลวา ความเชือ่ ตองปลุกศรัทธาอยางซาบซึ้งใน
องคพระอมิตาภะ
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๒. งวง แปลวา ตั้งปณิธานอธิษฐานเพื่อไปเกิดในสุขาวดีอยาง
แนวแน
๓. เหง คือปฏิบัติกายวาจาใจ ใหอยูใ นกุศลธรรม โดยเฉพาะ
การเปลงคําบูชาพระอมิตากะวา "นโม อมิตาภาย พุทฺธาย" ภาษา
จีนวา "นัมบู ออนี ทอฮุด" ภาษาญี่ปุนวา "นัมบู อมิดา บุตสี"
ภาษาญวนวา "นามโบ อายีดา เผิก" ขอภาวนานี้จะตองเลาบนวันละ
หลายๆ หน ยิ่งมากยิ่งดี วิธีภาวนามีการนับลูกประคํา ประคําเม็ดหนึ่ง
ตอภาวนาบทหนึ่ง เมื่อเปรียบกับคติธรรมในเถรวาทแลวขอปฏิบัติใน
นิกายสุขาวดี จึงเปนการเจริญสมถภาวนา แบบหนึ่งทําจิตใหสงบได
นิกายมนตรยาน
นิกายนี้มลี ักษณะพิเศษแปลกวาพระพุทธศาสนาอื่นๆ ทั้งนี้เพราะ
รับเอาพิธีกรรมและอาถรรพเวทของพราหมณเขามาสั่งสอนดวย มีชื่อ
เรียกนิกายนี้หลายชื่อดวยกัน เชน พุทธตันตรยาน รหัสยาน
คุยหะยานและวัชรยาน ชัน้ แรกคงเปนสวนหนึ่งของลัทธิมหายาน ครั้น
มาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ นิกายนี้ประกาศตนเปนอิสระตางหากเรียก
พวกมหานิกายเดิมวา พวกเปดเผย เรียกพวกตนเองวา พวกลึกลับ
กลาวกันวา หลักธรรมของนิกายนี้ เทศนาเปดเปดเผยโดยพระไวโรจนพุทธเจา ภายหลังพระวัชรสัตวโพธิสัตวไดเก็บรวมหลักธรรมทั้งหมด
บรรจุเขาไวในพระเจดียเหล็กแหงอินเดียภาคใต ตอมานาคารชุนได
รับอภิเษกจากพระวัชรสัตว และเปดกรุพระธรรมอันลึกลับนี้ออกเที่ยว
สั่งสอนแกประชาชน นาคารชุนไดถายทอดใหแกสานุศษิ ยคนหนึ่งชื่อ
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นาคโพธิ ซึ่งกลาวกันมีอายุยนื ถึง ๗๐๐ ป ตอมานาคโพธิไดจาริกมา
สูเกาะสิงหล ทานไดถายทอดใหแกศภุ กรสิงหะและวัชรโพธิ ศภกรสิงหะจารึกมาประเทศจีนในแผนดินพระเจาถังเฮี่ยงจง ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ และเริ่มแปลพระสูตรของมนตรยานที่สําคัญๆ ออกมา พรอม
ทั้งเปดมณฑลบูชาอภิเษกใหแกประชาชนอีกดวย ฝายวัชรโพธิไดมา
ประเทศจีนพรอมดวยศิษยคนหนึ่งชื่อวา อโมฆวัชระ ทานทั้งสองได
สถานปนามณฑลพิธีอภิเษกในนครเชียงอาน ศิษยของอโมหวัชระคน
หนึ่งชื่อวาเอิกเหง เปนเจาอาวาสวัดแชเลงยี่ ครั้งนั้นประเทศญี่ปุนมี
สมณะรูปหนึ่งชื่อวา ฮูกายเปนผูมีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระธรรม
วินัยมาก คราวหนึ่งมีนิมิตมาปรากฏบอกใหทานเดินทางมาศึกษาใน
ประเทศจีน ฮูกายจึงออกเดินทางอาศัยเรือของราชทูตญี่ปุนที่จะมาประเทศจีน พรอมกันกันนั้นมีสมณะอีกรูปหนึง่ ชื่อวา เด็งกโย ก็ออกทาง
มารวมกันแตลงเรือคนละลํา ปรากฏวาทั้งสองทานบรรลุถึงประเทศจีน
เด็งกโยไปศึกษาปรัชญานิกายเทียนไท สวนฮูกายนั้นไปศึกษา ณ วัด
แชเลงยี่ ไดรับมนตราภิเษกจากทานคณาจารยฮุยกวย และไดรับเครื่อง
มณฑลบูชาครบชุด พรอมทั้งตํารับตําราอีกเปนอันมาก เมือ่ กลับประเทศญี่ปุนไดทลู ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจาจักรพรรดิ ตั้ง
สํานักแผลัทธิบนภูเขาโกยาซานสําเร็จเปนนิกายมนตรยานญี่ปุนขึ้น และ
ทานไดทําพิธขี อฝน รักษาโรคขับผี ประจักษความศักดิส์ ิทธิ์ ไดรับ
ความยกยองจากรัฐบาลในฐานะรัฐคุรุโกโบไดฉิ พึงทราบวา ลัทธิ
มนตรยานในจีนและญี่ปุนไมสูแตกตางกับมนตรยานของธิเบตเทาใดนัก
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แตมนตรยานของธิเบตพิศดารกวา เพราะมีอาจารยจากมหาวิทยาลัย
นาลันทา มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี เชน ศานตรักษิต คุรุปทมสัมภพ กมลศีลา อตีศะ นําเขาไปเผยแผโดยตรงมนตรยานแบบที่ ๓ คือลัทธิกาลจักร หามีในญี่ปนุ ไม
เฉพาะในประเทศจีน เมือ่ สิ้นราชวงศถังแลว นิกายมนตรยาน
ก็เสื่อมโทรมลง ตกถึงสมัยราชวงศหงวน พระเจาหงวนสีโจวฮองเต
หรือกุบไลขาน ทรงเลื่อมใสพุทธตันตรยานแบบธิเบต ตั้งภิกษุรูปหนึง่
ชื่อวา ฟาซื่อปา ใหเปนอภิรัฐคุรุ มนตรยานแบบธิเบตจึงเจริญใน
ประเทศจีน แตราชวงศหงวนอายุสั้น ยั่งยืนไมถึง ๑๐๐ ปก็ถูกลมลง
มนตรยานจึงเสื่อมลงอีกวาระหนึ่ง มาถึงสมัยพวกแมนจูปกครองจีน
พวกแมนจูนับถือลัทธิลามะ มนตรยานจึงรุง เรืองขึ้นอีก มาเสื่อมโทรม
เมื่อสิ้นราชบัลลังกแมนจูแลว.
นิกายนี้มหี ลักปรัชญาและพิธีกรรม ดัดแปลงจากลัทธิพราหมณ
และชาวพื้นเมืองในมณฑลเบงกอล หรือที่เรียกวาแควนกามรูป คติที่
เรียกวา รหัสยาน แมจะเปนยานลึกลับนั้นก็ดวยเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. เพราะเปนความลึกลับ ซึ่งพระพุทธเจาทั้งหลายซอนเรนเอาไว
ไมทรงเปดเผยแกสาธารณะชน นอกจากบุคคลผูมีปญญาสูง
๒. เพราะธรรมชาติศัพทสําเนียงตางๆ ในโลก แทจริงเปน
พระธรรมเทศนาของพระไวโรจน แตปุถุชนไมสามารถจะทราบได
๓. เพราะพุทธวจนะนัน้ มีอรรถรสที่ลึกซึ้ง บางครั้งพระองค
ตรัสโดยโวหาร เชน ตรัสวา ราคะ โทสะ และโมหะ เปนอริยมรรค
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ถาเราจับฉวยตามโวหาร ก็ผดิ
๔. เพราะการปฏิบัติเขาถึงโพธินั้น ลําพังกําลังของตนไมพอ
จะตอตานกิเลสมารได จําตองพึ่งอานุภาพของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวชวย
ธารณี
นิกายนี้บางทีเรียกวา ธารณีนิกาย ทั้งนีเ้ พราะถือการรายมนต
เปนสําคัญ มนตรตางๆ นั้นเรียกวา ธารณี เปนของพระพุทธเจาบาง
เปนของพระโพธิสัตวบาง เปนของทวยเทพบาง ประทานไวแกสัตว
โลกมีมากมายนับไมถวน บางบทก็ยาว บางบทก็สั้น ขนาดพยางคเดียว
เชน คําวา "อง" ธารณีเหลานีม้ ีอานุภาพขลังยิ่งนัก บางบททําใหผู
เจริญมีกิเลสเบาบางลงได บางบทลางบาปก็ได ยกตัวอยางธารณีที่สั้นๆ
เชน "โอม มณี ปทฺเม หุมฺ" ซึ่งเปนหัวใจคาถาของพระอวโลกิเตศโพธิสัตว นอกจากนี้การรายมนตยังมีวกิ ารตางๆ เชน สวดเสียงอันดัง
เกือบเปนตวาด สําหรับใชขบั ภูตผีปศาจและมาร แมที่สุดเขียนธารณี
ใสผืนผา แลวจะไปแขวนไวที่ประตูบาน คนเดินผานเขาออกก็ไดบุญ
เขียนทําเปนกังหันแลวปกไวบนหลังคาบาน ใหลมพัดหมุนอยุทุกวันทุก
คืนก็ไดบุญ ไดยินเขาสวดธารณีก็ไดบุญ
มุทระ
มุทระคือเครื่องหมายตางๆ ดวยนิ้วมือทั้ง ๑๐ นิ้ว หรืออาการ
อยางใดอยางหนึ่ง อันเปนเครื่องหมายประจําองคพระพุทธเจาหรือพระ
โพธิสัตว มุทระเหลานี้มแี บบตางๆ กัน เชน สมาธิมุทระ ธรรมจักร-
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มุทระ อภัยมุทระ วิตรรกมุทระ วัชรมุทระ ฯลฯ มนตรยานถือวา
ผูใดยังรูปกายของตนใหมีอาการสัญลักษณดุจอาการของพระแลวผูนนั้
เทากับไดเชิญพระใหมาอยูกบั ตน
อภิเษก
นิกายนี้ถือวาการถายทอดคําสั่งสอนและพิธีกรรมนั้น จะตองได
รับมอบจากอาจารยโดยตรง การรับมอบเรียกวามูรธาภิเษก อาจารย
จะหลั่งน้ําพุทธมนตลงบนศีรษะผูเปนศิษย แลวประสิทธิ์ประสาธนวิชา
ให การอภิเษกนี้เทากับการครอบวิชาใหนนั่ เอง ผูใดที่ไมไดรับการ
ครอบจะล่ําเรียนลัทธิหรือประกอบโยคะกรรมใดๆ ก็ตาม ชื่อวาเปนผู
ลักธรรม แมพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีครบถวนแลว ก็ตองผานการ
อภิเษกจากบรรดาพระพุทธเจากอน มณฑลพิธีสําหรับการทํามูรธาภิเษก
นั้น ก็ตองมีมารั้วรอบขอบชิด สวนผลานิสงสอันเกิดจากการรับอภิเษก
นั้นมีประมาณมิได อยาวาแตเปนผูรับอภิเษกเลย เพียงแตพาตัวเขาไป
ในเขตพิธีมณฑลเทานั้น อกุศลโทษทั้งหลายในอดีตกัลปก็ดับสูญหมด
วัชรธาตุมณฑล
นิกายนี้สอนปรัชญาวา พระไวโรจนะ เปนมูลธาตุของสากล
จักรวาล ในอรรถกถาแหงไวโรจนสูตรกลาววา ลักษณะอันแทจริง
แหงรูปกายและนามกายของปวงสัตว มีสภาวะเสมอดวยพระไวโรจนพุทธะ นิกายนีก้ ็คือกึ่งหนึ่งแหงปรัชญาจิตอมตวาทินนัน้ เอง พระกาย
ของไวโรจนะประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง ๖ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ
และวิญญาณ สัตวทั้งปวงและวัตถทั้งปวงก็ประกอบดวยธาตุ ๖ มหา-
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ภูตรูปทั้ง ๕ ขางตนจัดเปนฝายรูปธรรม สวนวิญญาณธาตุจัดเปนฝาย
นามธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระไวโรจนพุทธะ
คําวา มณฑล หมายถึงความกลมรอบแหงองคไวโรจนะครอบ
งําสรรพสิ่งทั้งปวงอยูภ ายใน พระไวโรจนะสําแดงมณฑลออกเปน ๑๒
มณฑลใหญ คือ
วัชรธาตุมณฑล ซึ่งเปนสัญญลักษณทางปญญาอันแข็งแกรงดุจ
เพชร ไมหวั่นไหวตออกุศลธรรม เมื่อถอดออกเปนบุคคลาธิษฐานแลว
มีภาพดังนี้
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ยกตัวอยาง ความหมายในมณฑลตางๆ เหลานี้เชน ในตรีโลกวิชัยมณฑล พระไวโรจนพุทธเจาสําแดงแบงภาคเปนตรีโลกวิชัยโพธิสตั ว
ทําเปนรูปปฏิมา ๓ พักตร ๖ กรบาง ๘ กรบาง พระบาทขางหนึ่ง
เหยียบประทับพระศิวะ อีกขางหนึ่งเหยียบพระทับพระอุมา อธิบาย
ความโดยธรรมาธิษฐานวา อุบายโกศลวิธที ี่จะโปรดสัตวมีหลายทางทาง
หนึ่งใชพระคุณอธิบายเหตุผลเลาโลมสรรพสัตว อีกทางหนึ่งใชพระเดช
อํานาจบังคับ ดังตัวอยางการปราบพระยามาร บางครั้งก็ตองใชวิธี
หนามยอกเอาหนามบง เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงแบงภาคเปนวัชรธรมีรูปรางนากลัว ดุรายเพื่อใหพระยามารตกใจ เพราะฉะนั้นปฏิมา
ในลัทธิมนตรยาน จึงมีปางดุ ปางใจดี ปางโกรธ และปางโกรธจัดโดย
ลําดับ คตินี้เพียบพรอมดวยลัทธิฮินดูตันตระ เชนพระอิศวร โดยปกติ
รูปเทวดามีลักษณะเมตตา แตเมื่ออยูในปางที่เปนนายผี เรียกวาไภวระ
หรือภูเตศวร มีลักษณะดุราย มีมาลัยหัวกะโหลกคลองและทองเที่ยวเปน
ไปในปาชาผีดบิ หรือพระอุมาภควดีผูเปนมเหษี เมื่ออยูในปางปกติ
ก็เปนรูปเทพธิดางดงาม แตเมื่ออยูในปรางปราบยักษ มีพระนามวาทุรคา
มีพระกายสีดํา ผมยาวประบา บางครั้งยาวจนถึงหัวเขา ๖ กร หรือ
๔ กร พระชิวหาแลบมาถึงพระอุระ ทรงกปาลีมาลัย ชาวฮินดูนับถือ
พระแมทรุคาปางนี้นัก มีเทวสถานสรางบูชาเจาแมทวั่ ไปในอินเดีย วิธี
การบูชานั้น มีการนําสัตวมาสังเวยบูชายัญ สัตวที่นํามาฆามี แพะ แกะ
เปนตน บางคนศรัทธาแกกลาถึงกับสละเลือดของตนเองบูชาเจาแมกม็ ี
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คัพภธาตุมณฑล
คัพภธาตุมณฑลนี้ เปนสัญลักษณแหงโพธิจิตของปวงสัตว ซึ่ง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระไวโรจนพุทธะ ถาถอดเปนบุคลาธิษฐาน
เปนรูปดอกบัว ๘ กลีบ
๑. ที่สถิตของพระไวโรจนพุทธะ
๒. ที่สถิตของพระอมิตาภาพุทธะ
๓. ที่สถิตของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว
๔. ที่สถิตของพระทุนทุภิเมฆนิรโฆษพุทธะ
๕. ที่สถิตของพระเมตไตรยโพธิสัตว
๖. ที่สถิตของพระรัตนธวัชพุทธะ
๗. ที่สถิตของพระสมันตภัทรโพธิสัตว
๘. ที่สถิตของพระมุกตปุษปราชาพุทธะ
๙. ที่สถิตของพระมัญชุศรีโพธิสัตว
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ฝายมนตรยานถือวา สัตวทั้งหลายอาจสามารถบรรลุถึงโพธิดวย
วิธีรักษาระบบ กาย วาจา ใจ ของตนใหประยุกตกับ กาย วาจา ใจ
ของพุทธะ วิธกี ารนี้เรียกวา ตรีรหัสอธิษฐานสิทธิพุทธโยคะ (ซิก
เกียพีเ้ ซยฮุต) กลาวคือทํามุทระตามทา หรือปางของพระโพธิสัตว
องคใดองคหนึ่งซึ่งเปนพระประจําตัวของเราแตละคนเรียกวา กายรหัส
แลวพร่ําบนมนตหรือธารณีของพระพุทธเจาหรือของพระโพธิสัตวองค
นั้นๆ เรียกวา วจีรหัส เพงตรึกนึกถึงพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว
ใหเห็นวาตัวของเราหายเขาไปในองคพระหรือองคพระหายเขามาในตัว
เรา เมื่อทําสําเร็จก็เรียกวาบรรลุเปนพุทธดวยกายเนื้อ ในชั้นตนอาจารย
จะสอนศิษยใหกราบไหวบชู าพระพุทธเจา หรือพระโพธสัตวองคใดองค
หนึ่งดวยความภักดีใหเกิดเชือ่ ความมั่นวาพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว
จะชวยเราใหพนทุกข ตอมาเมื่ออาจารยเห็นศิษยมีความเครงครัดกราบ
ไหวบูชาดีแลว จึงไดเลื่อนภูมขิ องศิษยขึ้นอีกขั้นหนึ่ง คือ สอนใหปฏิบัติบูชามีการเพงพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวเปนอารมณ เมื่อศิษยปฏิบัติไดเชี่ยวชาญจนมีสมาธิดีแลว อาจารยกส็ อนศิษยขึ้นสูงสุดวา แทจริง
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลาย มิใชเปนสิ่งภายนอก หากอยูที่
แกนของดวงใจของทุกๆ คน ตัวเจาคือพุทธะ พุทธก็คือตัวเจา
นอกจากนี้ ลัทธิมนตรยานยังมีวิธีประกอบอาถรรพตางๆ เชน
พิธีอาถรรพในทางเมตตามหานิยม พิธีอาถรรพปองกันอันตราย แม
ที่สุดจนถึงพิธีกําจัดศัตรูของพระศาสนา นับวาเปนนิกายที่แปลกกวา
นิกายมหายานอื่นๆ
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บทภาวนาถึงพระอมิตาภะ
นิกายนี้มบี ทภาวนาสําหรับออนวอนใหพระอมิตาภะมาโปรดเพราะ
ถือวาเปนกิจสําคัญขอหนึ่ง ซึ่งผูปฏิบัติจะขาดมิได มีอยูด วยกันหลาย
บท แตบทที่เขาใชกันแพรหลายมีดังนี้
"ดวยเอกจิตชีวิตเดียว ขาพเจาขอถึงพระอมิตาภพุทธะ พระองค
ผูสถิต ณ สุขาวดีโลกธาตุเปนสรณะ ขอพระองคโปรดแผรัศมีอันบริสุทธิ
ผุดผอง สองสาดมายังขาพเจาดวยเถิด พระเมตตาปฏิญญาของพระองค
จงรับขาพเจาดวย บัดนี้ ขาพเจามีความรําลึกอันชอบ สรรเสริญอยู
ซึ่งพระนามของพระตถาคตก็ดวยโพธิมรรคเปนที่ตั้ง และปรารถนา
อุบัติในวิสุทธิภูมิ เปนคติอันพึงประสงค พระองคมีพระปฏิญญา
ในอดีตแลววา หากมีสัตวปรารถนาอุบัติในโลกของเราไซร เขาผูนั้น
พึงมีจิตเชื่อมั่นบันเทิงยินดี มารําพึงถึงเรา ๑-๑๐ ครั้ง ถามาตรวา เขา
มิไดไปอุบัติสมปรารถนาไซร เราจักไมขอบรรลุพระโพธิญาณเลย ดังนี้
บัดนี้ ขาพเจาไดมารําลึกถึงพระองคเปนเหตุปจจัย ไดเขาสูกลางกระแส
แหงมหาปฏิญญา อันเปรียบประดุจมหาสาครของตถาคตเจาไดพึ่งพระเมตตานุภาพของพระองค ยังอกุศลโทษทั้งหลายใหดับสูญไป กอกุศล
อินทรียยิ่งๆ ขึน้ มาตรวาขาพเจาใกลมรณกาล ขอใหขาพเจามีสติ
สัมปชัญญะ รางกายอยาพึงมีพยาธิทุกข จิตอยาพึงมีกิเลสของเกี่ยวมี
ความตั้งมั่นอันชอบแลว ขอพระองคพรอมดวยเหลาอริยะบริษัท
มีพระกรทรงสุวรรณบัลลังกมารับขาพเจาไป ในชัว่ ขณะจิตเดียว ขอให
ขาพเจาอุบัติขนึ้ ณ สุขาวดีนนั้ ดอกบัวพึงเบิกบานออกโดยพลัน ขอให
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ขาพเจาไดสดับธรรม ครั้นแลวพุทธปญญาพึงสวางไสวฉับไว ขาพเจา
พึงโปรดสรรพสัตวยังโพธิปณิธานใหเต็มรอบ ขอนอบนอมพระพุทธ
ทั้ง ๑๐ ทิศ ขอนอบนอมแตพระโพธิสัตวทั้ง ๑๐ มหาปรัชญาปารมิตา"
(สวด ๓ จบ)
นิกายอวตสก (ฮั่วเงีย้ มจง)
นิกายนี้นบั ถือพุทธาวตัมสกมหาไวปุลยสูตร ซึ่งในระยะกาล
ระหวางพุทธปรินิพพานแลว ๕๐๐ ป พระสูตรนี้ยังไมถึงกาลจะควร
แพรหลาย ไดถูกประดิษฐานซอนเรนอยูใ นนาคมณเฑียร ณ เมืองใตบาดาลจนถึงสมัยทานนาคารชุน ทานลงไปเมืองพญานาคทองพระสูตรนั้น
จนจําไดคลองแคลวแลวขึน้ มาแพรหลายแกมนุษย เชื่อกันวาพระสูตร
นี้มี ๓ ฉบับๆ ที่แพรหลายเปนฉบับเล็ก ประกอบดวยโศลกหนึ่งแสน
โศลก แบงเปน ๔๘ ปริวรรต ฉบับกลางมี ๑,๙๘๘,๘๐๐ โศลก แบง
เปน ๑,๒๐๐ ปริวรรต สวนฉบับใหญนั้นมีโศลกนับดวยอสงไขยโกฎิ
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๙ พุทธภัทรแปลสูตรนี้สูภาษาจีน ตอมาในราช
วงศถัง ทานศึกษานันทะ ไดเปนผูแปลซ้ําอีกครั้งหนึ่ง จึงถือกันวา
เปนฉบับที่สมบูรณ พระสูตรนี้ถูกนิสัยชาวจีนมากในพุทธศตวรรษที่ ๑๑
คณาจารยจีนองคหนึ่งชื่อ โตวสุง ไดตั้งนิกายอวตัมสกะขึน้ และมาเจริญ
ในสมัยเฮียงซิ้ว
ตรีกาลศาสน
นิกายนี้แบงระยะกาล แหงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคเปน
๓ กาล คือ
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๑. ปฐมกาล ทรงแสดงอวตัมสกสูตร เปรียบดวยพระอาทิตย
ในอรุณสมัยเริ่มแรกขึ้นตองยอดเขาหลวง
๒. มัธยมกาล ทรงแสดงพระธรรมเปนประโยชนแกบุคคลทั่วไป
อุปมาดังแสงสุริยะในเวลาเทีย่ ง
๓. ปจฉิมกาล ทรงสรุปหลักธรรมในญาณทั้งสามเปนญาณเดยว
อุปมาดังพระอาทิตยอัสดง ยอมสองแสงสูยอดเขาอีกวาระหนึ่ง
เอกสัตยธรรมธาตุ (เจ็กจิงฮวบกาย)
นิกายนี้สอนวา สรรพสัตวมีสภาวะเปนเอกีภาพเรียก เจ็กจิงฮวบกายในอวตัมสกสูตรมีพระพุทธพจนตรัสวา "นาอัศจรรยหนอ
สรรพสัตวทั้งหลาย ไฉนจึงบริบรูณดวยญาณ ปญญาแหงพระตถาคต
เต็มเปยมอยูแลวในตัวของเขาเอง" นิกายนี้ตางจากนิกายเทียนไทตรงที่
นิกายเทียนไทสอนวา ภูมิอยูพ รอมในเอกจิตนี้ แตนกิ ายนีส้ อนวาเอกจิตเปนแหลงเกิดแหงปรากฏการณทั้งหลายตางหาก และไมยอมรับ
ทฤษฎีเรื่องพระพุทธเจาไมมอี กุศลสภาวะในหทัย ตลอดจนถึงเรื่อง
อนุปาทินนกสังขารก็จักบรรลุพุทธภูมิในอนาคต คณาจารยเช็งเลี้ยงแหง
นิกายนี้กลาววา
"ไต ไจ จิง กาย, บวย ฮวบ จือ สี้"
แปลวา มหึมาจริงหนอ สัตยธาตุนี้ เปนสมุฏฐานแหงสิ่งทั้งปวง
นิกายเซ็น (เซี้ยงจง)
นิกายเซ็นเปนนิกายทีส่ ําคัญยิ่งนิกายหนึ่ง ซึ่งมีความเจริญแพร
หลายอยูทกุ ยุคทุกสมัย คําวา "เซ็น" มาจากศัพทวา ธฺยาน หรือ ฌาน
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หมายถึงนิกายที่ปฏิบัติทางวิปสสนา ตามประวัติเลากันวา ในสมัยพุทธกาล ณ ทามกลางประชุมบริษัท ๔ พระศาสดาไดทรงชูดอกไมขึ้นดอก
หนึ่งมิไดตรัสเทศนาวาอยางไร ที่ประชุมไมมีผุใดเขาใจความหมายนอก
จากพระมหากัสสปะองคเดียวยิ้มนอยๆ อยู พระศาสดาจึงตรัสวา "ดู
กอน ! กัสสปะตถาคตมีธรรมจักษุครรภอนั ถูกตรง และนิพพานจิต
ลักษณะที่แทจริงยอมไมมีลักษณะไดมอบไวใหแกเธอแลว" เพราะฉะนัน้
นิกายเซ็นจึงนับถือพระมหากัสสปะวาเปนปฐมาจารย นิกายนี้ถือวานิกาย
วิปสสนาโดยเฉพาะ ไมตองอาศัยตัวหนังสือหรือปริยัติธรรมใดๆ ไม
อยูในกรอบแหงคําพูดใดๆ แตชี้ตรงไปยังจุดของจิตใจ เพราะฉะนัน้
บางทีจึงมีนามเรียกวา "การเผยแผนอกคําสอน" นิกายเซ็นนับตั้งแต
พระมหากัสสปะไดมีเกจิอาจารยสืบทอดมาอีก ๒๘ องค จนถึงสมัยทาน
โพธิธรรมเถระ จึงไดนําคติของนิกายนี้มาสั่งสอนในประเทศจีนในสมัย
พระเจาเหลียงบูเตจักรพรรดิแหงราชวงศเหลียง แลวตอแตนั้นก็มีคณาจารยจีนสืบทอดมาอีก ๕ รูป จนถึงสมัยทานคณาจารยที่ ๖ มีชื่อวา
คณาจารยฮยุ เลง จึงไดแตกออกเปน ๒ นิกาย ประวัติของคณาจารย
องคที่ ๖ สําคัญมาก เลากันวา ทานเกิดในยุคราชวงศถัง เดิมเปนชาว
เมืองน่ําเฮี้ยง แลวตอมาไดมาอยูที่กวางตุง บิดาไดสิ้นชีวติ ที่นั่น เหลือ
แตมารดาซึ่งยากจนมาก ทานจึงไดพามารดาอพยพไปอยูที่กวางเจาและ
มีอาชีพหาบฟนขายเลี้ยงมารดา วันหนึ่งทานเดินผานเขาไปในตลาด
ไดยินเสียงสวดมนตของอุบาสกคนหนึ่ง ซึง่ กลาวถึงอรรถธรรมอันลี้ลับ
ในพระสูตร "วัชรเฉทิกาสูตร" วาดวยการไมยึดถือแหงจิต ทานเกิด
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ความลุกโพลงแหงปญญาขึ้น ไดไตถามที่ไปกับอุบาสกผูนั้น ไดรับ
แจงวาเขาเปนสานุศิษยของอาจารยองคที่ ๕ แหงนิกายเซ็น และเขายัง
ไดแนะนําใหทานเดินทางไปศึกษากับอาจารยอีกดวย ฉะนั้นหลังจากได
จัดการใหมารดาไดครองชีพโดยเรียบรอยแลวทานฮุย เลงก็ออกเดินทาง
ไปที่เมืองคีเจา ณ ตําบลอึ้งมวย และไดเขาไปหาคณาจารยแหงนิกาย
เซ็นองคที่ ๕ เรียนทานวา ขาพเจามานี้ไมตอ งการสิ่งใด อุตสาหเดิน
ทางมาจากกวางตุงอันไกลแสนไกล ก็เพื่อหวังใหเห็นแจงในพุทธภาวะ
เทานั้น ทานคณาจารยตอบวา เจาเปนชาวเมืองกวางตุง ซึง่ เปนเมือง
ปาดง ความเปนคนปาอยางเจาจะหวังเปนพุทธะไดอยางไร ฮุยเลง
ตอบวา ถึงแมจะมีคนชาวเหนือและคนชาวใต หรือจะมีทิศเหนือหรือ
ทิศใต ก็หาไดทําใหพุทธภาวะในคนนัน้ ๆ ผิดแผกแตกตางกันไปไม
คนดงแมจะตางกับพระคุณเจา ก็เพียงแตรางกายรูปโฉมภายนอกเทานั้น
แตในสวนพุทธภาวะภายในแลวก็คงเหมือนๆ กันหมด เพราะฉะนัน้
ทานคณาจารย จึงรับฮุยเลงไวเปนศิษยและใหไปทํางานโรงครัว มีการ
ผาฟนและตําขาวเปนตน ฮุยเลงทํางานอยูในวัดประมาณ ๘ เดือน วัน
หนึ่งทานคณาจารยปรารภขึน้ ในทามกลางสานุศิษยวา ทานปรารถนาจะ
มอบหมายตําแหนงคณาจารยใหแกศษิ ยคนหนึ่ง ซึ่งมีดวงปญญาอันบริสุทธิ์ เขาถึงเขาถึงแกนแหงพุทะภาวะ เวลานั้นมีอรรถสาวกหนึ่ง ชื่อ
"สิ่งซิ่ว" ไดผูกเปนคํากวีกลาวถึงอรรถธรรมที่ตัวเห็นแลว ไปเขียน
ไวที่นั่งผนังชองทางเดินของทานคณาจารยวา
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ซินยูพูทีซิ่ว
ซิมยูเมงเกียไท
สี่ซี้ขึ่งฮุกชิก
ไมไซเยียติ่งอาย
กายนี้คอื ตนโพธิ
จิตนี้อุปมาดังกระจกเงาใสบริสุทธิ์
เรามั่นเช็ดถูมันอยูทุกๆ เวลา
อยาใหฝนุ ละอองจับมันได
ทานอาจารยมองเห็นเขาก็ยกยองสรรเสริญ แตกลาวกับสิ่งซิ่ววา
เจายังมีวุฒิปญญามาถึงเพียงประตูแหงความจริงเทานั้น ไมอาจลวงทวาร
ความจริงเขามาได ฉะนัน้ จงกลับไปคิดบําเพ็ญภาวนาเสียใหมเถิด
วันหนึ่งฮุยเลงเดินทางมาพบคนดูหนังสือของสิ่งซิ้ว เขาจึงถามเด็กวา
โศลกนั้นใครเปนผูเปน เด็กนั้นก็บอกวา ของทานสิ่งซิ่ว ทานฮุยเลง
จึงขอรองใหคนชวยเขียนโศลกของทานวา
พูที่ปงบชิ่ว
เมงเกียเอีย่ ฮุยไท
ปงไลบอเจ็กมวย
หอฉูเยียติ่งอาย
ตนโพธิก็ไมใชตน โพธิ
ไมมีกระจกเงาอันใสบริสุทธิ์ดวย
ความจริงปราศจากอะไรสักสิ่งเดียว
แลวฝุนละอองจะจับคลุมที่ตรงไหน
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ปรากฏวาทานอาจารยเลื่อมใสทานฮุยเลงมาก จึงไดมอบบาตร
และผากาสาวพัสตรตําแหนงคณาจารยให และกระซิบใหใหรีบหนีไปตั้ง
สํานักทางใต นิกายเซ็นจึงแยกออกเปน ๒ สํานักคือนิกายใตมีทานฮุย เลง
เปนคณาจารย นิกายเหนือมีสงิ่ ซิ่วเปนคณาจารย หลังจากนัน้ นิกายใต
ยังแตกออกมาอีกเปน ๕ นิกาย คือ
๑. นิกาย ฮุน มิ้ง
๒. นิกาย นิ่มชี้
๓. นิกาย เซาตั่ง
๔. นิกาย ฮวบงั้ง
๕. นิกายอุย เอี้ยง
มีคําขวัญประจํานิกายเซ็นวา "ปุกลิบบุนยี่ ติกจี้นั้งซิม เกียงแส
ซั่งฮุด" แปลวาไมตองอาศัยหนังสือ แตชี้ตรงไปยังจิตของมนุษยให
เห็นแจงในภาวะทีแ่ ทจริง แลวบรรลุเปนพุทธะ "นิกายนีส้ อนวา
สรรพสัตวมีพุทธภาวะหรือธรรมกายรุงเรืองสุกใสอยูดว ยกันทุกๆ คน
คําพูดหรือตัวหนังสือหาเพียงพอที่จะอธิบายถึงสัจภาวะอันนี้ไม เพราะ
ฉะนั้น บางคราวจําเปนตองอาศัยปริศนาธรรมและคําพูดที่เสียดแทงเขา
ไปถึงหัวใจ ชวยพาไปใหรูจกั วิธีนี้นกิ ายเซ็นเรียกวา "โกอาน" ซึ่งแปล
วาตามตัวควรจะเปนปริศนาธรรม สําหรับมอบใหศิษยนาํ ไปขบคิด ผูใด
ขบคิดปญหาโกอานแตก ผูนนั้ ก็มีดวงตาเห็นธรรมได ปริศนาเหลานี้
มีตัวอยางเชน สะพานไหล น้าํ ไมไหล กอนพอแมใหกําเนิดเรา หนา
ตาดั้งเดิมของเราเปนอยางไร สิ่งทั้งหลายรวมไปที่หนึ่ง หนึ่งนัน้ คือ
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อะไร ? ฯลฯ นอกจากนี้นกิ ายเซ็นกลาววา การปฏิบัติธรรม โดย
ผานตามลําดับขั้นแหงไตรสิกขานั้น เปนการเนิ่นนานลาชา สูการวิธี
การของเซ็นไมได วิธีการของเซ็นเขาโดยทางปญญาอยางเดียว เมื่อ
มีปญญารูแจงแลว ศีลสมาธิก็ยอมปรากฏเอง คณาจารยเซ็นอธิบายถึง
ลักษณะของพุทธภาวะวา คือจิตเดิมแทของแตละบุคคลนัน่ เอง ดังวาทะ
ของทานผูหนึง่ วา "มหึมาหนอ! เจาจิต ! ฟาที่สูงไมอาจประมาณได ถึง
สุดยอดแลว แตจิตก็อยูสูงเหนือฟานั้นขึ้นไป แผนดินทีห่ นาไมอาจวัดได
แตจิตก็อยูพนแผนดินนั้นลงไป แสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทร
ไมอาจขามได แตจิตก็อยูพนแสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทรนนั้
ไปอีก โลกธาตุทั้งปวงมีปริมาณดุจเมล็ดทรายไมมีที่สิ้นสุด แตจิตก็อยู
นอกเหนือจักรวาลทั้งหลายดังกลาวไปอีก จะวาเปนอากาศหรือจะวา
เปนธาตุสภาวะหรือ จิตก็ครอบงําอากาศ ทรงไวซึ่งธาตุภาวะเดิม อาศัย
ตัวของเราฟาจึงครอบจักรวาล และดินจึงรับรองจักรวาล อาศัยตัว
ของเรา ดวงอาทิตยและดวงจันทรจึงหมุนเวียนไป อาศัยตัวของเรา
ฤดูทั้ง ๔ จึงมีการเปลี่ยนแปลง อาศัยตัวของเรา สรรพสิ่งจึงอุบัติขึ้น
ใหญโตจริงนา! เจาจิตนี่ ! ขาใหนามแกเจาละวา ปรมัตถสัจจะ และ
อนุตรสัมโพธิ หรือสุรางคมสมาธิ และสัมมาธรรมจักษุครรภ หรือ
นิพพานจิต"
นอกจากนี้ วิธีขบปริศนาโกอาน หรือที่เรียกวาปริศนาธรรมนั้น
มีวิะก ารแปลกๆ เชน ครั้งหนึง่ ในฤดูหนาว มีหลวงจีนรูปหนึ่งชื่อ
หลวงจีนตังเฮีย้ เดินทางมาขออาศัยพักแรมในวัดแหงหนึง่ เมื่อหิมะตกจัด
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ตังเฮี้ยจึงเขาไปในโบสถ แลวเอาพระพุทธรูปออกมาทําฟนเผาไฟ
บังเอิญสมภารวัดเนผานมาพบเขาจึงทักทวงการกระทําเชนนั้นหลวงจีน
ตังเฮี้ยกลาววา ที่เผาพระพุทธรูปก็เพราะตองการหาพระบรมธาตุ สมภาร
แยงวาพระพุทธรูปไมจะเอาพระบรมธาตุมาแตไหน ตังเฮี้ยก็ยอนเอาวา
เมื่อหาพระบรมธาตุไมได ก็ขอเอาพระพุทธรูปมาเผาอีกสัก ๒-๓ องค
สมภารเมื่อไดฟงดังนั้นก็มีดวงตาเห็นธรรมทันที โกอานอีกเรื่องนึ่งเลา
วาคราวหนึ่งมีขุนนางใจเสี่ยง เดินทางไปถามปญหาธรรมกับพระกัมมัฏฐานรูปหนึ่งวาพระนิพพานมีลักษณะอยางไร? พุทะภาวะมีลักษณะ
อยางไร พระรูปนั้นตอบวาเชิญทานใจเสี่ยงไปนั่งเกาอีด้ ื่มน้ําชา ขุนนาง
ตอบไปวาผมมาอยากถามเรือ่ งนิพพานกับพุทธภาวะทานโปรดอธิบายให
ฟงกอน พระรูปนั้นตอบวาอากาศขางนอกเย็นสบายดีจริง ขุนนางไมพอ
ใจแสดงกิริยาเคืองออกมาใหเห็นกลาววา ผมไมตองการฟงคําพูดอยาง
นั้นผมอยากรูเรื่องพระพุทะภาวะและพระนิพพานเทานัน้ พระรูปนั้นจึง
วาไมมภี าษาไมมีบัญญัติ ไมมีโวหาร สิ่งๆ นั้นมีอยูใ นตัวของทานเอง
ชาเซ็น (การปฏิบัติฌาน)
การปฏิบัติฌานตามแบบนิกายเซ็น ถือวามี ๓ ระยะ คือ ชอกวง
เตงกวง หมวกเอากวง
ก. ชอกวง ไดแกปญญาในระยะแรกตอนที่สามารถขบโคอาน
ใหแตก
ข. เตงกวง ไดแกปญญาเครื่องกําหนดผูบังคับกิเลสใหตกตะกอน
นอนกน
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ค. หมวกเอากวง ไดแกปญหาขับไลกเิ ลสใหสูญไป
นิกายเซ็นทําทาจะเปนพวกปญญาวิมตุ ิ แตไปนําความคิด
ของพราหมณและเตามาผสม จึงตางจากพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
อยางไรก็ตาม อิทธิพลของนิกายนีไ้ ดครอบงําความคิดความอานของชน
ชั้นนักศึกษาจีนและญี่ปุน นับจํานวนพันป
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บทที่ ๙
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๓
ราชวงศซอง
ในศตวรรษที่ ๑๖ ราชวงศถังไดเปลี่ยนเปนราชวงศซอง ปฐมกษัตริยชื่อพระจาซองไทโจ ราชวงศนี้ในตอนตนไดใหความอุปถัมภ
ตอพระพุทธศาสนา มีการพิมพพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถา และฎีกา
ขึ้นเปนฉบับแรกของโลก โดยพระราชโองการใหขุนนางผูใหญคนหนึง่
เตียซงริ่ง เปนผูอํานวยการพิมพ จึงเปนชาติแรกที่พิมพหนังสือได ใน
ชั้นตนจีนคิดหมึกกอน ชนชาติในโลกไดหมึกจีนยังใชกนั ไดถึงปจจุบนั
นี้ วรรณกรรมตางๆ ของจีนไดเขียนขึ้นดวยหมึกชนิดนีต้ งั้ แตสมัย
ราชวงศฮั่นเปนเวลารวม ๒๐๐ ป ตอมาในสมัยราชวงศถังตอนปลาย
ราวศตวรรษที่ ๑๕ ไดมีผูคิดการพิมพขึ้นโดยแกะตัวอักษรบนแผนไม
แลวชุบหมึกเอามาทาบกับกระดาษสําเร็จเปนเอกสารการพิมพอยางที่เรียก
วา อัดกอปป เอกสารการพิมพฉบับเกาที่สุดในโลก เปนพระสูตรใน
พุทธศาสนามีคนพบในถ้ําเมืองคุนฮวง ภาคเหนือของจีน จีนจึงนับวา
เปนชาติแรกในโลกที่ผลิตกระดาษและคิดเครื่องพิมพขึ้นได ยุโรปได
รับความรูเรื่องกระดาษและการพิมพภายหลังจีนเกือบ ๔๐๐ ป โดยการ
เผยแผนของพวกอาหรับที่มาเรียนรูวิธีกรรมไปจากจีน พูดงายๆ ก็คือ
ฝรั่งเพิ่มจะพิมพหนังสือเปนตนสมัยอยุธยาของเรานี้เอง แตจีนพิมพ
หนังสือราวสมัยลพบุรีปลายสมัยทวาราวดีของเรา ซึ่งเปนสมัยกอน
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หนาสุโขทัย พระไตรปฎกทีพ่ ิมพขึ้นในสมัยราชวงศซองนี้ จึงเปน
เอกสารการพิมพที่มีคาสูงสุดและเปนเกียรติตอพุทธศาสนา ตนฉบับ
ไมมีเหลืออยูแ ลว มีแตฉบับจําลองซึ่งพิมพในราชวงศเดียวกัน แตกตาง
กันเพียงรัชสมัย ยังมีตน ฉบับเหลืออยูในปจจุบัน กอนสงครามโลกครั้งที่
๒ นายพลจูจื่อเขียว ไดเปนผูค นพบตนฉบับนี้ในวัดแหงหนึ่งในจีนเหนือ
เปนแมพิมพของพระไตรปฎกชุดนี้เปนอักษรแกะบนแผนไมจํานวน
หลายพันแผน นายพลผูนี้จึงไดชักชวนพุทธบริษัทในเซี่ยงไฮ พิมพ
พระไตรปฎกชุดนี้พิมพขึ้นใหมใหชื่อวา พระไตรฉบับจีน ซาจั่ง ปจจุบนั
ดูตัวอยางไดจากหอพระสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ แตในปลายสมัย
วงศซองลัทธิขงจื้อไดถูกฟน ฟูขึ้นโดยนักปราชญ ในลัทธินี้ไดนยิ มหลัก
ธรรมพุทธศาสนาไปแอบอางประดิษฐเปนลัทธิขงจื้อแนวใหมและลัทธิ
ใหมนี้เองไดกลายเปนเครื่องมือประหัตประหารพุทธศาสนาทํานองเดียว
กับศาสนาพราหมณ ไดสรางลัทธิพุทธาวตารขึ้นเพื่อกลืนพุทธศาสนา
ฉะนั้น ฐานของพระพุทธศาสนาจึงถูกผลักดันออกไปจากความเลื่อมใสของ
กลุมชนชั้นปกครอง ถอยหลังไปเปนศาสนาในปาดงอิทธิพลที่เคยมีตอ
สังคมก็คอยๆ จางลงไป สมัยกอนคณะสงฆมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สังคม วัดเปนโรงพยาบาล เปนที่สงเคราะหคนอนาถาในเวลาเกิด
ทุพภิกขภัยและอุทกภัย พระมีหนาที่สงเคราะหชว ยเหลือประชาชน แต
มาบัดนี้หนาทีเ่ กี่ยวพันกับสังคมถูกตัดออกหมด พวกลัทธิขงจื้อแนวใหม
ไดทําใหเกิดความรูสึกวา พระตองหันหลังใหกับโลกอยางเด็ดขาดตอง
อยูแตในกําแพงวัด กิจกรรมของพระก็คือสวดมนตและนอนหลับเทา
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นั้น วิธีการเชนนี้ดูประหนึ่งวา จะทําใหพระบริสุทธิ์ขึ้น แตความจริงแลว
เปนวิธีประหารพุทธศาสนาอยางชนิดเหนือเมฆทีเดียว เพราะทําใหพระ
ทอดทิ้งสังคมไป ทําใหสังคมเห็นพระวาไมมีประโยชนทําใหวดั กับสังคม
ตัดตอนกันอยางเด็ดขาด และนี่คือเหตุผลทําใหพุทธศาสนาตองพายแพ
อิทธิผลของลัทธิขงจื้อ
ราชวงศหงวน
ในศตวรรษที่ ๑๘ กุบไลขานหลานของเจ็งกิสขาน ยกกองทัพ
มาตีประเทศจีนแตก แลวสถาปนาราชวงศหงวนขึน้ ปกครองเมืองจีน
เฉลิมพระนามวา พระเจาหงวนซีโจว ยุคนีเ้ ปนยุคอิทธิพลมองโกลแผ
ไปทั่วโลก พระอัยกาของกุบไลขานตั้งนครหลวงที่เมืองสะมารกัลใน
เตอรกีสถาน แลวแผอานุภาพจีไดรัสเซีย ฮังการี โปแลนด รูมาเนีย
ตอนหนึ่งของฝรั่งเศส ภาคตะวันออกของโรมัน พูดงายๆ ก็คืออิทธิพล
ของมองโกลไปถึงฝงแมน้ําบลูดานูบในออสเตรียทางดานอัฟริกา ทหาร
มองโกลดีไดอยี ิปต สวนอเล็กซานเดรียทางดานเอเซียนอย มงโกลตีได
เมืองแบกแดด เบรูตาเล็ม อิสตันบุล และตีตะลุยดะเรื่อยมาไดคาบูลใน
อาฟฆานิสตาน เตหะรานในอิหราน แลววกเขาตีอินเดียภาคเหนือไวไม
เคยมีจักรวรรดิใดในโลกทีม่ ีอาณาจักรไพศาลอยางนี้ เมือ่ เจ็งกิสขานตาย
แลวบรรดาแมทัพมองโกลในภาคตางๆ ก็ตั้งตนขึ้นเปนขาน แตกย็ ังยอม
รับวากุบไลขานเปนมหาขานของตน ขานเหลานี้บางก็นบั ถือศาสนาคริสต
บางก็นับถือศาสนาอิสลาม แตกุบไลขานนัน้ นับถือพุทธศาสนา เลากันวา
ครั้งหนึ่งมีนักเผยแผศาสนาตางๆ มาเฝากุบไลขานที่กรุงปกกิ่งตาง
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ชักชวนใหมหาขานนับถือศาสนาตน กุบไลขานจึงใหประชุมกัน
แสดงปาฏิหาริยใหดู ทูตของโปปและโตะอิหมาม ไมสามารถทําอะไร
ไดแตลามะภิกษุในนิกายพุทธศาสนาแบบธิเบต สามารถทําถวยพสุธารส
ใหลอยขึ้นเองไปจดพระโอษฐของมหาขานได กุบไลขานจึงเลือกนับถือ
พุทธศาสนา พระองคไดแตงตั้งหัวหนาลามะในธิเบตชื่อทักษปะเปน
มหารัฐคุรุ และสงทูตรไปขอพระเกีย้ วแกวทางลังกามาบูชา แตทางลังกา
ไมยอมให กุลไลขานเปนผูที่ทําใหพุทธศาสนาแพรหลายในหมูชนชาว
มงโกลพระองคไดสงกองทัพมาตีประเทศจามปาและพมา และพระองค
สงกองทัพเรือไปตีชะวา ตีญี่ปุน สําหรับญี่ปุนนั้นพระองคทรงผิดหวัง
ถึง ๒ ครั้ง มาโคโปโลนักผจญโชคชวเวนิสซึ่งรับราชการในสํานักมหา
ขาน ไดเขียนบรรยายถึงความรุงเรืองในราชสํานักของจักรพรรดิองคนี้
อยางละเอียด หนังสือของเขาไดเราใจใหชาวยุโรปออกมาผจญโชคใน
เอเซียอันเปนจุดเริ่มตนของระบบอาณานิคมในตะวันออก สมัยราชวงศ
หงวนพุทธศาสนาคงเจริญเฉพาะในราชสํานักเทานัน้ และเปนความจําเริญแบบพิธีกรรมเสียสวนเปนใหญ ไมมกี ารสงเสริมในการเผยแผใหถูก
ตองอิทธิพลลัทธิขงจื้อในสังคมมีเหนือกวา ราชวงศหงวนมีอายุสั้นเพียง
๘๐ ปเศษ ก็ถกู ทําลายลางไปโดยชาวนาจีนคนหนึ่งชื่อ จูฮองบู เขาได
ตั้งตนขึ้นเปนกษัตริย ตั้งราชวงศเหม็งขึน้
ราชวงศเหม็ง
วงศนี้มีอายุรวม ๔๐๐ ป รวมสมัยกับอยุธยาของเรา พระเจา
เหม็งไทโจเปนปฐมกษัตริยแ ละพระเจาเหม็งเซงโจไดทรงสงเสริมพุทธ-
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ศาสนา มีการพิมพพระไตรปฎกใหม แตกเ็ ปนการสงเสริมหนักไปใน
ทางพิธีกรรม ไมไดสงเสริมไปในทางเผยแผ อิทธิพลของลัทธิขงจื้อยิ่ง
มั่นคงมากขึ้น จนเกิดเปนอุดมคติอันหนึ่งในกลุมปญญาชนครั้งนั้นวา "ผู
ที่อานหนังสือไมพึงนับถือพุทธศาสนา" ฉะนั้นศาสนาพุทธถูกขับไลไป
อยูบนภูเขา ความรูของพระสงฆตกต่ํา เพราะไมมีการสงเสริมการศึกษา
เปนทางการเลย พระสงฆสวนใหญที่อยูในเมืองจึงกลายเปนพระอาชีพ
สวดผี ทํากงเตก คณาจารยทที่ รงความรูเลา ก็ไปอยูเสียในวัดกลาง
ปาดง ฐานะของพระพุทธศาสนาจึงเหมือนคนไขหนัก ซึ่งตอมาไดถูกซ้ํา
เติมโดยอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก ในสมัยราชวงศแมนจู
ราชวงศแมนจู
พวกแมนจูเดิมเปนชาวปา รอนเรพเนจรตามลุมแมน้ําเพยลุงเจียง
(มังกรดํา) ในบริเวณติดกับไซบีเรีย ตอมาไดขยายภูมิลําเนามาสูภาค
เหนือของประเทศจีน แตถกู จีนสะกัดดวยกําแพงยักษใหญจีน ไดตั้งดานขึ้น
เพื่อสะกัดพวกแมนจูไมใหอพยพลวงล้ํากําแพงยักษเขามาคําวา "แมนจู"
เลื่อนมาจากคําวา "มันชุ" ในภาษาสันสกฤต อันเปนชื่อของโพธิสัตว
มัญชุศรี แสดงวาชนชาตินไี้ ดนับถือพุทธศาสนามาตั้งแตกอ นศตวรรษ
ที่ ๑๙ พุทธศาสนาไดแพรหลายไปจากพวกมงโกลในรัชสมัยพระเจาชอง
เจ็ง กษัตริยองคสุดทายของราชวงศเหม็งไดเกิดกบฎขึ้นในกรุงปกกิ่ง แม
ทัพจีนที่รักษาดานซานไฮกวน จึงไดขอกําลังพวกแมนจูเขามาปราบกบฎ
เมื่อทําลายพวกกบฎแลวพวกแมนจูไมยอมกลับ ถือโอกาสยึด กรุงปกกิ่ง
ไว แลวตั้งราชวงศใหมชื่อ "วงศเช็ง" แปลวา ความบริสทุ ธิ์ วงศนี้
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เปนราชวงศสดุ ทายของจีนมีอายุ ๒๐๐ ปเศษ ใน ๓-๔ รัชกาลตนๆ
พุทธศาสนาคงเปนศาสนาประจําราชสํานัก ปฐมกษัตริยว งศเช็งไดสละ
ราชวงศออกไปบวชเปนภิกษุ คือ พระเจาชุนเต กษัตริยอ ีกองคหนึ่งคือ
พระเจายองเจ็ง ทรงรอบรูในเรื่องนิกายเซ็นเปนพิเศษไดมีพระราชนิพนธ
เรื่องเซ็นไวหลายเรื่อง สมัยรุงโรจนตกอยูใ นสมัยของพระเจาคังฮี และ
พระเจาเคีย่ นหลง ในสมัยดังกลาวนี้จนี ขยายอาณาเขตไปจรดพรมแดน
ของโซเวียต แตพอพนสมัยนี้แลวอิทธิพลของจีนก็ตั้งตนเสื่อมลง ซึ่ง
เปนผลใหพุทธศาสนาพลอยเสื่อมไปดวยเพราะเหตุดังนี้
๑. รัฐบาลจีน ตั้งตนยกยองลัทธิขงจื้อ กษัตริยแ มนจูหลังสมัย
พระเจายองเจ็งลงมาลวนเปนสาวกของลัทธิขงจื้อ
๒. อิทธิพลศาสนาคริสเตียน ที่เขามาบอนทําลายวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจีน
๓. จีนแพสงครามชาวยุโรปติดตอกันหลายครั้ง
สงครามฝน
ในรัชสมัยพระเจาเตากวาง ซึ่งตรงกับแผนดินพระนัง่ เกลาของ
ไทย จีนทําสงครามกับอังกฤษเปนครั้งแรก ในกรณีจีนหามคาฝนซึ่ง
พอคาอังกฤษนําเขามา จุดปะทะอยูที่เมืองกวางตุง แสนยานุภาพของจีน
คร่ําครึเกินไป ในขณะที่ชาวยุโรปใชเรือกลไฟแลว ทัพเรือของจีนยัง
เปนเรือสําเภา เพราะฉะนั้นมณฑลชายฝงมีเมืองเทียนสิน เอหมึง ไกวเจา และอันเคา จึงถูกอังกฤษยึดครอง จีนยอมทําสัญยาสันติภาพ เปด
เมืองทาเหลานีใ้ หอังกฤษใช
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กบฎไทเผ็ง
พระเจาเตากวาง ช้ําพระทัยจนสิ้นพระชนม กษัตริยอ งคใหมคือ
พระเจาฮําฮอง ในสมัยนี้ศาสนาคริสตไดแพรหลายมาก เพราะเมื่อ
จีนไดแพสงครามไปแลวตองอนุญาตใหพวกบาดหลวงหมอสอนศาสนา
เขาไปในเมืองจีนอยางเสรี ครั้งนั้นมีจีนชาวมณฑลกวางไสคนหนึ่ง แซ
หง ชื่อ ซิวฉวน เขารีตนับถือคริสเตียน ตั้งตนเองเปนนองชายเยซู หา
พรรคพวกไดจํานวนมากจึงเปนกบฎขึ้นเรียกวา "ไทเผ็ง" แปลวามหาสันติ พวกกบฎโฆษณาวา พระยโฮวา สั่งใหทําลายพุทธศาสนาลัทธิขงจื้อ ศาสนาเตา และราชวงศแมนจูใหหมด สรางโลกคริสเตียนใหม
ในเมืองจีน พวกกบฎใชเวลารบ ๑๖ ป ตีเนื้อที่ประเทศจีนได ๑/๓ ตั้ง
เมืองหลวงที่นานกิง บังคับใหประชาชนเขารีดหมดแลวเที่ยวทําลายวัด
วาอารามและศาลเจา ฆาคน ๒๐ ลาน แตแลวในที่สุดพระเจาฮําฮอง ได
อาศัยนายพล ๒ คน เปนกําลังคือ นายพลจังกกพวนและนายพลหลี
ฮองเจียง สามารถทําลายพวกกบฎ ผลของกบฎไทเผ็งนี้ พุทธศาสนา
ไดรับความกระทบกระเทือนอยางมากที่สุดวัดในบริเวณของพวกกบฎนับ
จํานวนพันๆ ไดรางไปโดยไมมีทางบูรณะใหมขึ้นเลย
สมัยสาธารณรัฐรีปบลิค
เมื่อพระเจาฮําฮอง เสด็จลี้ภัยพวกฝรั่งเลยไปสวรรคตเสียในแมนจูเรีย ราชโอรส คือ พระเจาทองตี้ยังทรงพระเยาว จึงมีพระราชชนนี
เปนผูสําเร็จราชการคือพระนางชูสีไทเฮา ซึ่งเปนผูกําอํานาจอยางแท
ในการปกครองประเทศจีนเปนเวลานานถึง ๔๐ ปเศษ พระเจาทองตี้

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 247
๒๔๗
เมื่อแตกวัยหนุม ไดซุกซนจนเกิดเปนโรคสําหรับบุรุษเลยสวรรคต พระ
องคไมมีพระโอรส พระนางชูสีจึงยกหลานชายของนาง ซึ่งเปนบุตรของ
นองสาวขึ้นเปนกษัตริยทรงนามวา พระเจากวางสู แตอํานาจคงตกอยู
แกพระนางตอไป ในระยะนีจ้ ีนไดเสียเกาะฟอรโมซาแกญี่ปุน จึนตอง
ปลอยเกาหลีใหเปนอิสรภาพ จีนตองยอมใหนานาชาติตงั้ สถานทูตของ
คนในปกกิ่ง จีนตองยกดินแดนสวนใหญในไซบีเรียใหแกรัสเซีย จีน
แพสงครามกับฝรั่งเศสในกรณีเมืองญวน ตองยกเอกสิทธิ์ในเมืองญวน
ใหแกฝรั่งเศส และขอที่เจ็บช้าํ ที่สุดคือจีนแพสงครามญี่ปุนกองทัพเรือ
ญี่ปุนสามารถจมกองทัพเรือจีนหมด ทั้งหมดนี้ประชาชนผูรักชาติโทษ
พระนางชูสีและบรรดาขุนนางสอพลอที่ใกลชิดพระนาง ยกตัวอยาง
เชน:
แมทัพเรือของจีนของบประมาณปรับปรุงกองทัพเรือ เพื่อใหทัด
เทียมกับนานาชาติ แตพระนางชูสีก็แยงเอางบประมาณนีไ้ ปสรางวังอยู
เสียเอง จึงไดมพี วกรักชาติคิดปฏิวัติการปกครอง พวกนีแ้ บงเปน ๒
ฝาย ฝายหนึ่งมี ดร.ซุนยัดเซ็น เปนหัวหนา ตองการลมระบบกษัตริย
เสียเลยทีเดียว อีกฝายหนึ่งเปนฝายตองการใหมีกษัตริย แตอยูภายใต
รัฐสภา ฝายหลังนี้พระเจากวางสูทรงเปนกําลังอยางลับๆ พระองคเอง
ยินยอมจะเปนกษัตริยใ ตกฎหมาย แตเปนคราวเคราะหของประเทศจีน
พระนางชูสีรูความลับนี้ จึงจับพระเจากวางสูไปขัง พวกซุนยัดเซ็นเลย
หนีลงไปทํางานใตดิน เมื่อพระนางชูสีสิ้นพระชนม กษัตริยองคสุดทาย
ของราชวงศแมนจู คือพระเจาปูยี มีพระชนมเพียง ๓ พรรษา คณะของ
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ซุนยัดเซ็นไดกอการปฏิบัติขึ้นทุกมณฑล พระเจาปูยีตองยอมสละราชสมบัติ ประเทศจีนจึงเปลี่ยนเปนระบบรีปบ ลิค ซึ่งเปนการหักดามพรา
ดวยหัวเขาสําหรับประเทศซึ่งมีกษัตริยปกครองรวม ๕ พันป ทําใหจนี
ไมมีศูนยกลางแหงความสามัคคี พวกขุนพลและนักการเมืองแยงชิง
อํานาจกันอุตลุต ทุกคนอยากจะเปนประธานาธิบดีทั้งนั้น และแสวงหา
อิทธิพลภายนอกมาชวยตัวเอง จนเปนเหตุใหประเทศจีนเกิดสงคราม
ภายในระหวางพรรคการเมือง ระหวางขุนพล เรื่อยมาจนถึง
ทุกวันนี้
สถานการณเชนนี้ พุทธศาสนาในเมืองจีน จึงเปนเหมือนโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งทีถ่ ูกลืม ถาจะมีผูเห็นคุณคาของพุทธศาสนาอยูบาง ก็ถูก
ตราหนาจากสังคมวา เปนคนคร่ําครึลาสมัย นอกจากนี้ศาสนาคริสเตียน
ยังทุมเทกําลังทุนมหาศาลไปในเมืองจีนยิง่ กวาประเทศใดๆ ในโลก จึง
ทําใหปญญาชนรุนใหมของจีนสวนมากเปนคริสเตียน ในคณะสงฆแม
จะมีผูนําที่เดนก็มีนอยอาทิเชน ทานไทสู ทานผูนี้ไดรณรงคตอสูเพื่อพุทธศาสนาตลอดชีวิตของทาน ทานไดใหกําเนิดวิทยาลัยสงฆวูชัง วิทยาลัยสงฆเอหมิง วิทยาลัยสงฆเสฉวน วิทยาลัยสงฆหลิ่งหนาน สถาบันเหลา
นี้ไดผลิตพระสงฆที่มีความรูออกมา ถาพระจีนจะมีนกั ปราชญอยูบาง ก็
เปนผลจากวิทยาลัยสงฆเหลานี้นั่นเอง
เมื่อสงครามโลกยุติลง ประเทศจีนไดถูกแบงออกเปน ๒ ฝาย
ในจีนเสรี ซึ่งมีเกาะฟอรโมซาหรือไตหวัน ปจจุบันมีพลเมืองประมาณ
๑๒ ลานคน กวาครึ่งในจํานวนนัน้ เปนชาวพุทธ มีวดั ราว ๗๐๐ วัด
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มีพระสงฆราว ๕๐๐ กวารูป เปนนางชีประมาณ ๔,๐๐๐ คน แตมี
โรงเรียนปริยตั ิธรรมไมถึง ๕ แหง การศึกษาเขาทํานองตัวใครตัวมัน
แมจะมีพุทธสมาคมอยูก็ไมมีอิทธิพลอะไร และคณาจารยที่มีเกียรติคุณ
จริงๆ ในความรูทางพุทธศาสนามีเพียงรูปเดียว ทานผูนั้นคือทานอินสุน
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บทที่ ๑๐
พระพุทธศาสนาในธิเบต เอเชียกลางและญี่ปุน
ประเทศธิเบต
ชาวอินเดียเรียกธิเบตวาประเทศโภฏะหรือเกาฏะ จีนเรียกชีจั้ง
ในความรูสึกของชาวอินเดียถือวาเปนดินแดนนอกฟาปาหิมพานตเพราะ
ตั้งอยูหลังเทือกภูเขาหิมาลัย ซึ่งประกอบดวยปาใหญเรียกวามหาวันคัน่
ปานี้แบงเปนชัน้ ๆ ชั้นนอกเรียกวาจุลวัน เปนดินแดนที่มนุษยไปได
ถึงสวนมหาวันนั้นถือวาสุดวิสัยที่มนุษยธรรมดาจะไปได เปนสํานักของ
บรรดานักสิทธิ์วิทยาธรซึ่งใกลเคียงกับสภาพของธิเบตยิง่ นัก ภูเขาสําคัญ
ในวรรณคดีของอินเดียสวนมากมีอยูในเขตธิเบต เชน คันธมาทน ยคนธร เนมินทร อิสินทร อัสกันต จนชั้นแมน้ําสีทันดร และสระอโนดาตก็มี
อยูในเขตธิเบต ธิเบตมีเนื้อที่ทั้งหมดใหญกวาประเทศไทย ๓ เทา ทิศ
ตะวันออกติดตอกับจีนทางดานมณฑลกวางสูแลเสฉวน ทิศเหนือติดกับ
มงโกเลียและเตอรกีสตาน ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับอินเดีย ภูมิ
ประเทศอุดมไปดวยทิวเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล ๒ หมืน่ ฟตขึ้นไป เปน
ประเทศที่แวดวงดวยเทือกเขา แบงออกเปน ๓ ภาค ภาคเหนือเปน
ที่ราบสูงสุด ดินฟาอากาศทารุณ หนาวจัด มีผูคนเบาบาง การเดินทาง
บางครั้งเดินอยู ๑ เดือน ไมพบผูคน ชาวธิเบตในถิ่นนี้โดยมากเปนพวก
เลี้ยงปศุสัตว รอนเรพเนจรไปกับฝูงสัตวตลอดป ภาคตะวันออกซึ่ง
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ติดกับจีน เสนทางคมนาคมทุรกันดารอยางสุดแสน การเดินทางตอง
อาศัยไตไปตามชองเขาและหุบเหว มีที่ราบเชิงเขาบางแหงอาศัยทําไร มี
ปาดิบ ซึ่งมนุษยไมเคยเหยียบยางเขาไปเลย ถาเดินจากเขตจีนเขา
ธิเบตทางดานนี้ ตองใชเวลาประมาณ ๒ เดือน ภาคใตภาคนี้อุดมสมบูรณที่สุด นครหลวงของธิเบตตั้งอยูในภาคนี้ มีไรขาวบาเลย ขาวสาลี
มีแมน้ําพรหมบุตรหลอเลี้ยง ชาวธิเบตเรียกวายาลูชางโป ตนน้ําเกิดจาก
เทือกเขาสูงในภาคใตของธิเบต ไหลผานนครหลวง แหวกชวงเขา
หิมาลัยเขาสูอินเดียผานมณฑลอัสสัมมาออกอาวเบงกอล มีความยาวกวา
พันกิโลเมตร ภาคนี้ยังอุดมดวยสวนผลไม มีแอปเปล สตอเบอรี่ องุน
สาลี่ และสม ตามหุบเขามีปา เบญจพรรณขึ้นปกคลุม มีเสือดาว เสือโครง หมี กวาง อุดมสมบูรณ โดยปกติชาวธิเบตไมฆาสัตว สัตวกับ
คนจึงคุนเคยกันในประเทศนี้ พลเมืองของธิเบตมีประมาณ ๕ ลานเศษ
สวนใหญอยูกนั คับคั่งในภาคใต อาชีพของพลเมืองเหลานี้คือทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รองลงมาก็เลี้ยงปศุสัตว นอกจากนัน้ เปนพอคา
ธิเบตเปนเมืองพระ มีพระสงฆลามะอยู ๒ แสนรูป สัตวเลี้ยงที่สําคัญ
ของธิเบตก็คือจามร ที่จริงก็คอื ควายนัน่ เอง แตเปนควายพันธุพิเศษ
รูปรางล่ําสันมอตอ มีขนปกปุยขึ้นปกคลุม ไตภูเขาเกง ทนหนาวเกง
อดน้ําเกง จึงเปนสัตวคูชีพของชาวธิเบต อาศัยเนื้อมันรับประทาน ไขมัน
ทําน้ํามัน ขนทําเครื่องนุงหม หนังทําผากระโจมและเรือ เรือธิเบต
นั้นไมทําดวยไม แตใชโครงเปนไม เอาหนังจามรขึง รูปรางคลาย
กะทะใบใหญๆ นั่งไดครั้งละ ๕-๖ คน เนือ่ งจากแมน้ําลําธารในธิเบต
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ไหลเชี่ยวกราก การเดินทางทางจึงไปไดแตครั้งเดียว คือไปตามน้ําทวน
น้ําไมได เมื่อถึงจุดหมายแลวจะกลับ คนแจวเรือตางแบกเรือกลับ
การเดินทางบนที่ราบสูงของชาวธิเบต ตองอาศัยสัตวจามรเปนพาหนะ
นอกจากนี้ก็มมี าและลาตาง ชาวธิเบตรักมามาก ผูใดมีมาผูนั้นถือวามี
ฐานะดี ใครมีมามากก็แสดงวารวยมา เพราะฉะนัน้ คหบดีขุนนาง
ธิเบตจึงมีคอกมาทุกคน ในธิเบตไมมีรถหรือเกวียนทั้งสิ้น การเดินทาง
ไมวาใกลหรือไกลขี่มาไป ถามาฐานะสูงก็นั่งเกี้ยวมีคนหาม เมืองสําคัญ
ของธิเบตคือเมืองลาสาอันเปนนครหลวง นอกจากนี้มีเมืองตชิลุมโปเมืองยาตุง เมืองตาเจลู ลาสาเปนพุทธนคร พลเมืองของเมืองนี้เปน
พระครึ่งหนึ่ง ตัวเมืองสรางอยูเหนือฝงแมนา้ํ พรหมบุตรเห็นภูเขาเอเวอเรสทอยูไกลออกไปทางตะวันตก นอกเมืองเปนไรขาวเหลืองอรามสุด
สายตา มีสวนผลไมคั่นเปนบางตอน ในเมืองจุดเดนที่สุดคือ พระราชวังโปตละซึ่งสูง ๑ ใน ๓ ของตึกเอ็มไพรสเตตอเมริกา มีหองกวา ๒
พันหอง สรางครอบภูเขาทั้งลูก จึงดูตระหงานมาก หลังคาพุทธวิหาร
ประดับดวยกระเบื้องทองคํา มีพระเจดียห ุมทองคํา เรียงรายกันอยูบน
ชั้นสุด พระราชวังแหงนี้เปนทั้งวัดที่ประทับขององคประมุข ที่ประชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยการแพทย สวนหองใตดินเปน
ที่คุมขังนักโทษ พระราชวังแหงนี้เริ่มตนสรางในรัชสมัยพระเจาสรอง
ตสันคัมโป ในศตวรรษที่ ๑๒ ในชัน้ แรกเปนเพียงวังเล็กๆ ตอมาใน
รัชสมัยทะไลลามะองคที่ ๕ เมื่อ ๓๐๐ ปมาแลว ไดทรงเพิ่มเติมสรางขยาย
ขึ้นใหญโต ชาวธิเบตทุกคนที่เดินทางมาสูล าสาในวินาทีแรกที่เห็นยอด
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พุทธวิหารทองคําแหงโปตละ ทุกคนจะคุกเขาลงสวดมนต ถัดจากวัง
โปตละลงมา ก็เปนถนนหนทางตางๆ ถนนของธิเบตมีสภาพเปนตรอก
มากกวา พอคาสวนใหญขายของแบบเบกะดิน บานเรือนของชาวธิเบต
ในเมืองหลวงลวนเปนอิฐและหิน สรางเปนรูปขนมเปยกปูนสูง ๒ ชั้น ๓
ชั้นในเมืองมีวหิ ารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ถือวาเปนวัดพุทธศาสนาวัดแรกใน
ธิเบต คือวิหารโจกัง ประดิษฐานปฏิมารูปพระโพธิสัตวสิทธัตถะกุมาร
ประสูติบริเวณรอบๆ วิหารนี้มีราษฎรธิเบตจํานวนพันกระทําปทักษิณ
สวดมนตทุกวันทุกวัน นอกเมืองลาสาออกไป มีมหาวิหารแหงรัฐ ๓
แหง คือ วัดเซรา วัดไคปุง วัดกันดัน พระสงฆในวัด ๓ แหงนี้มี
อิทธิพลตอการปกครองมากที่สุด ธิเบตเรียกวาเสาค้ําชาติ ๓ ตน วัด
เซรามีพระ ๗ พันรูป วัดไคปุงมีพระ ๕ พันรูป วัดกันดันมีพระ ๓
พันรูป สมภารแหงวัดทั้ง ๓ ลวนถือกันวาเปนพระโพธิสัตวมาเกิด
ใหม มีฐานะเปนที่ปรึกษาขององคประมุข มองดูแตไกลสภาพของวัด
๓ แหงเหมือนรวงผึ้งมหึมา ๓ รวง เพราะสรางตามเชิงเขาไหลเขาเปน
ชั้นเชิงคลายเมืองนอยๆ เมืองหนึ่ง ความเปนอยูของพระสงฆธิเบตทั้ง
ประเทศมีจํานวน ๒ แสนรูป มีวัด ๓ พันเศษ ความเปนอยูมีหลายวิธี
คือ วัดที่มีกัลปนาไดอาศัยเบีย้ เลี้ยง แตก็ไมสูจะพอเพียง พระธิเบต
ที่ไมมีการศึกษา ไมมีอผูอุปฏฐากจึงตองประกอบอาชีพเหมือนคฤหัสถ แต
ที่มีการศึกษา รัฐบาลมีนิตยภัตรให พวกนีแ้ บงเปนหลายชั้นตามลําดับ:
ชั้นที่ ๑ ไดแกพระประเภทอวตารมาเกิด คือถือวาเปนพระโพธิสัตวองคใดองคหนึ่งกลับชาติ ทั้งประเทศมีอยูราว ๒๐๐ รูป มีดาไลลามะ
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และปญเชนลามะเปนประธาน
ชั้นที่ ๒ พระสมณศักดิช์ ั้นเจาอาวาสมหาวิหารทั้ง ๖
ชั้นที่ ๓ มหาบัณฑิตชัน้ ธรรมราชา ซึ่งเปนชั้นสูงสุดในทางความ
รู ทั้งประเทศมีอยูไมเกิน ๑๐ รูป เวลาไปไหนมีสัปทนกั้นเปนเกียรติยศ
ชั้นที่ ๔ พระคณาธิการ ซึ่งมีหลายชั้น
โดยปกติ อาหารประจําวันของชาวธิเบตและพระ ก็คือเนยจามรี
ในหมูคนชัน้ สูงนานๆ จึงมีอาหารแบบจีนรับประทาน ชาวธิเบตรับประทานขนมทําดวยแปงบาเลย ชนิดหนึง่ คลุกกับเนยจามรี และเกลือ มี
ลักษณะเปนซาละเปา ธิเบตเรียกวา ทังปา
การปกครอง
ธิเบตเปนประเทศเดียวซึ่งมีรัฐบาลเปนพระ ประมุขของรัฐบาล
เปนทั้งพระมหากษัตริยและสมเด็จพระสังฆราช คือองคดาไลลามะ คําวา
ดาไล คือทะเลนั่นเอง คํานี้เปนภาษามงโกล อันตรขานหัวหนา
มงโกลซึ่งตีธิเบตไดในศตวรรษที่ ๒๐ เปนผูถวายพระนามนี้แกประมุข
นิกายเคลุกปา พรอมกับถวายประเทศธิเบตใหเปนธรณีสงฆทั้งประเทศ
ปกติชาวธิเบตเรียกประมุขของตนวา กยันโปรินโปเช ตําแหนงนี้ได
สืบรัชกาลมาถึงอันดับ ๑๔ ชาวธิเบตเชื่อวาดาไลลามะ คือ พระอวโลกิเทศวรแบงภาคลงมา พึงสังเกตวาพระที่เปนโพธิสัตวแบงภาคมักมีสรอย
ทายวารินโปเช รองจากดาไลลามะก็คือปญเชนลามะ ทานผูนี้มีวัดอยู
เปนประจําที่ตชิลุมโป ราษฎรจึงเรียกทานวา ตชิลามะ หรือตชิรินโปเช
ฐานะของทานไมเกี่ยวกับฝายอาณาจักรอยางดาไลลามะ แตทรงอํานาจ
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สูงสุดในศาสนจักรขางเดียว ชาวธิเบตเชื่อวา เปนพระอมิตาภะแบง
ภาคลงมา ทั้งดาไลลามะและปญเชนลามะนี้ ถาในทางสวนตัวก็เคารพ
กันในทางพรรษาอายุ แตในราชการปญเชนลามาะตองเคารพดาไลลามะ
รองลงมาคือเสนาบดีสภา ประกอบดวยเสนาบดี เปนพระ ๑ คฤหัสถ ๓
วาการ ๔ กระทรวง เสนาบดีฝายคฤหัสถ วาการกลาโหม มหาดไทย
ยุติธรรม สําหรับพระนั้นวาการศึกษาธิการและยุติธรรม กองทัพแหง
ชาติของธิเบตมีทหารทั้งหมด ๒ หมืน่ รัฐสภาเรียกวา ซองลู ประกอบ
ดวยสมาชิกเปนพระมากกวาครึ่ง สวนมากเปนเจาอาวาสวัดสําคัญ คฤหัสถ
นั้นโดยมากเปนพวกขุนนางสืบตระกูล สภาซองลูมีอํานาจถวายความเห็น
ตอดาไลลามะ มีอํานาจกําหนดนโยบายของประเทศ มีอํานาจถอดเสนาบดี กรมการเมืองในธิเบตมีทงั้ ฝายคฤหัสถและฝายพระ การเก็บภาษี
อากร เมื่อหนวยตางๆ เก็บไดแลวตองมาสงรวมที่รัฐบาลกลางที่ลาสา
รัฐบาลจะตั้งงบประมาณสําหรับใชจายประจําป ปรากฏวางบประมาณ
เกี่ยวกับศาสนามีมากกวางบประมาณอื่น การเลือกดาไลลามะ ถือวาเมื่อ
องคเกาสิ้นพระชนม ดวงพระวิญญาณตองไปกําเนิดใหมทันที เพราะ
ฉะนั้นรัฐบาลจะตองแสวงหาเด็กศักดิ์สิทธิ์ วิธีแสวงหาทําดังนี้:
๑. ตองคอยสังเกตนิมิตตางๆ ในขณะที่ดาไลลามะองค
กอนสิ้นพระชนมลง เชนองคดาไลลามะที่ ๑๓ เมื่อสิ้นพระชนมแลว
ตั้งพระศพหันพระพักตรไปทางทิศใต แตแลวอยูด ีๆ พระพักตรพระองคเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรุงเกิดขึ้นทางทิศนั้น
๒. ผูสําเร็จราชการแผนดินซึ่งเปนพระ จะตองไปทํากัมมัฏฐาน
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เพงอาโปกสิณ ที่ริมทะเลสาปศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่ง เพื่อขอนิมิตซึ่งมัก
จะปรากฏเปนภาพในน้ําใหเห็น แสดงถึงสถานที่ใหมของดาไลลามะ
๓. ตองอาศัยหลักมหาปุริสลักขณะ คือเด็กที่จะมาเปนดาไลลามะ
ตองประกอบดวยนรลักษณพิเศษบางอยาง เชนที่ไหล ๒ ขางมีปุมหรือ
ลายมือลายเทาเปนกงจักร
๔. เมื่อพบเด็กศักดิ์สิทธิ์แลว จะตองอาศัยการเสี่ยงทาย เชน
นําเครื่องใชของดาไลลามะองคกอน มีสมุดคัมภีร พวงประคํา กระดิ่ง
กุณฑี หรือไมเทา ปนเปกับเครื่องใชของผูอื่น แลวใหเด็กเลือก ถา
เด็กหยิบถูกเครื่องใชของดาไลลามะทุกชิน้ เปนใชได
๕. ในกรณีที่พบเด็กศักดิ์สิทธิ์หลายคนในเวลาเดียวกัน ก็ตองใช
วิธีเสี่ยงทายโดยจับฉลากคือเขียนชื่อของเด็กเหลานั้นใสไวในโถศักดิ์สิทธิ์
แลวตั้งพิธีหนาพระพุทธรูป ปลุกเสก วิงวอนขอใหเด็กที่เกิดจากดาไลลามะหยิบถูกฉลากสําคัญ เมื่อผานพิธีกรรมและการคัดเลือกดังกลาวแลว
เด็กนัน้ จะกลายเปนดาไลลามะในทันที ตองปลีกตนจากครอบครัวมาอยู
ในวังโปตละ ไดรับการอบรมทางธรรมวินัย ตองผานการบรรพชาอุปสมบทตามลําดับของอายุ และตองเขาสอบไลปริยัติธรรมเหมือนพระสามัญ โดยปกติดาไลลามะ เมื่อพระชนมได ๑๘ พรรษา ก็จะทรงมี
อํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองธิเบต
พระพุทธศาสนาในธิเบต
ในสมัยกอนที่พุทธศาสนาจะแพรหลายเขาไป ชาวธิเบตมีนิสัย
โหดราย บางครั้งถึงกับกินเนือ้ คน นับถือศาสนาพอมดหมอผี เรียกวา
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ปอน ตอมาในศตวรรษที่ ๑๒ ในแผนดินพระเจาสรองตสันคัมโปได
ทําสงครามขับเคี่ยวกับจีนจนตีเมืองเสฉวนของจีนได กษัตริยจีนสมัย
วงศถัง คือพระเจาถังไทจงฮองเต จึงใชวิธีผูกไมตรีกับธิเบตดวยการ
ยกเจาหญิงในราชสกุลองคหนึ่งใหเปนมเหสีของกษัตริยธ ิเบต เจาหญิง
องคนี้มีนามวา บุนเซงกงจู ในขณะเดียวกันธิเบตรุกรานเนปาล กษัตริย
เนปาลจึงขอผูกไมตรี ดวยการยกราชธิดาให คือเจาหญิงกฤกุฎีเทวี เจา
หญิงทั้งสองพระองคเปนพุทธมามกะ ตางอัญเชิญพระพุทธรูปและพระธรรมคัมภีรเขาไปในธิเบตดวย และชักจูงเกลี้ยกลอมพระสวามีใหเลื่อมใสพุทธศสนา พระเจาสรองตันสันคัมโป ไดทรงสรางปฐมวิหารพุทธศาสนาขึ้นในธิเบตคือวิหารโจกัง แลวพระองคไดสงคณะทูตรไปอินเดีย
หัวหนาทูตชื่อถนมิสัมโกฎ เมื่อกลับมาธิเบตแลวไดสรางอักขระธิเบต
ขึ้นโดยอาศัยตัวเทวนาครี มีไวยากรณคลายกับไวยากรณสันสกฤต และ
มีการแปลคัมภีรพุทธศาสนาขึ้นบางแลว ธิเบตจึงคอยๆ พนจากความ
เปนอนารยะ มาเปนชาติอารยะเพราะอิทธิพลของพุทธศาสนา ตอมา
ในรัชกาลพระเจาถิสรองเดชสัน พวกศาสนาปอนเจริญขมพระพุทธศาสนาโดยอางฤทธิ์เดชตางๆ เวลานั้นมีคณาจารยอนิ เดียจากนาลันทา
ไปธิเบต คือพระศานตรักษิต เห็นวาการตอสูกับพวกพอมดนี้ลําพัง
ธรรมบริสุทธิ์อาจไมไดผล ประชาชนเขาไมถึง จึงขอแนะนําใหกษัตริย
ธิเบตสงทูตไปเชิญ คุรุปทมสมภพ ซึ่งเปนคณาจารยในลัทธิมนตรยาน
ใหมาธิเบต คุรปุ ทมสมภพเปนเชื้อกษัตริยแควนอุทยาน รูเวทมนตรมาก
เขาใชเวลาเพียงปเศษในธิเบต ก็สามารถปราบฤทธิ์เดชพวกพอมดได
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หมด และเขาเปนประธานนิกายลามะ เรียกวานิกายยิงมะปะในธิเบต
ตอมาในสมัยพระเจารัลปะจันไดสงคณะทูตรไปนิมนตคณาจารย จาก
อินเดียเขามาจํานวนมาก เพือ่ แปลคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไดสมบูรณ
ในครั้งนี้ นักคิดผูยิ่งใหญจากนาลันทา และวิกรมศิลา อาทิเชน ทาน
กมลศีล ทานเทเวนทรโพธิ ไดอุทิศชีวิตของตนเพื่องานแปลคัมภีรใ น
ธิเบต มีนักศึกษาชาวธิเบตจํานวนมาก เดินทางไปหมอบอยูแทบเทา
ของคุรุชาวอินเดียในนาลันทา วิกรมศิลา โอทันตบุรี แมเพียงแตจะ
ศึกษาอรรถาธิบายแหงโศลกเพียงโศลกเดียว นักศึกษาเหลานี้เมื่อกลับ
มาตุภูมิ ไดเขียนงานของทานไวเปนจํานวนมาก เกีย่ วกับอรรถกถา
และฎีกาคัมภีรตางๆ วาที่จริงคัมภีรพุทธศาสนาฝายสันสกฤตในยุค
กลางและยุคหลัง ธิเบตเปนผูรักษาเอาไวไดหมด ตอจากรัชสมัยพระเจารันประจัน พุทธศาสนาในธิเบตเขาสูวกิ ฤตกาล กษัตริยพระองค
ใหมมีพระนามวาลางคมา ไดตั้งตนเปนศัตรูตอพุทธศาสนา ทําลายวัด
จํานวนมาก สงฆจึงตองหนีภัยไปอยูตามชายแดนจีนกับอินเดีย ลางคมา
นั่งเมืองอยู ๓ ป ก็ถูกคนแทงตายในงานเตนรํา รัชทายาทไดฟนฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม แตอาณาจักรธิเบตไดแตกแยกออกไปหลายแควน พุทธ
ศาสนาขาดพลังความเปนกลุม กอน จึงไมรงุ เรืองอยางแตกอน จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ ๑๕ เจาครองแควนองคหนึ่งมีชื่อวาขอเด ซึ่ง
ภายหลังสละราชไปบวชเปนลามะ ไดสงทูตไปอินเดีย นิมนตพระ
ทีปงกรอตีศะ ใหเดินทางมาฟนฟูพุทธศาสนาในธิเบต ทานอตีศะไดมา
ฟนในเรื่องวินยั และไดเขียนหนังสืออันมีชอื่ เสียงในธิเบตชื่อ โพธิบท-
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ประทีปศาสตร ศิษยของทานผูนี้ไดตั้งนิกายวินยั ขึ้นในธิเบต ครั้นลุถึง
ปลายศตวรรษที่ ๑๘ มีพระธิเบตรูปหนึ่งชื่อตสองขปะ เปนชาวเมือง
อัมโด ใกลๆ กับทะเลสาปโกโปนอ ตสองขปะเปนมหาบุรุษผูยิ่งใหญ
ของธิเบต ไดสรางวัดกันดันขึ้นใกลกับลาสา และไดตั้งนิกายเคลุกปะ
โดยมีจุดหมายในทางปฏิบัตวิ ินยั ใหเครงครัดยิ่งขึ้น ลามะในนิกายยิงมะ
ปะสวนมากประพฤติเลอะเทอะ คือมีลูกเมียไดในวัด และทําตนเปน
พอมด แตนกิ ายเคลุกปะนี้หามเด็ดขาด ดาไลลามะเปนภิกษุในนิกาย
นี้ทุกรัชกาล ศิษยของตสองขปะไดสรางวัดใหญขึ้นอีกเชน วัดเซรา
วัดไคปุง และวัตตชิลุมโป ตสองขปะไดเขียนอรรถกถาฎีกาจํานวน
มาก เลมที่มีชื่อเสียงที่สุดของทานคือโพธิมรรค อนุปุพพสาศาสตร ใช
เปนหลักสูตรปริยัติธรรมของธิเบตเดี๋ยวนี้ ภายในกลาวอธิบายศีล สมาธิ
ปญญา อยางพิสดาร คลายวิสุทธิมรรค เมื่อทานจะมรณภาพไดสั่งให
สาวกผูใหญ ๒ องค ทําหนาที่ตายแลวเกิดใหม เปนการเริ่มระบบอวตาร
ในธิเบต
เพราะฉะนั้นระบบปกครองโดยดาไลลามะ จึงไดเริม่ ขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ แหงวงศดาไลลามะนี้ กลาวคือ เมื่อประมาณ ๓๐๐ ปมา
แลว อัลตาขานหัวหนามองโกลพวกหนึ่ง ยกกองทัพไปตีธิเบตได
อัลตาขานเปนพุทธมามกะ จึงไดอุทิศประเทศธิเบตทั้งประเทศใหเปน
ธรณีสงฆ ยกอํานาจการปกครองใหแกดาไลลามะองคที่ ๕ นับตั้งแต
นั้นเปนตนมา พระสงฆจึงกลายเปนรัฐบาลธิเบตไป ดาไลลามะองค
ที่ ๕ นี้ ไดรับยกยองวาเปนมหาราช พระองคไดทําใหชาวมงโกลมา
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เปนพุทธศาสนิกหมดทั้งประเทศ และทรงเปนผูสรางเสริมพระราชวัง
โปตละใหใหญโต แตในระหวางการกอสรางพระองคไดดับขันธไปเสีย
กอน ผูสําเร็จราชการไดเก็บพระศพเอาไวอยางลี้ลับ แลวประกาศแก
ประชาชนวา องคประมุขไดเขาฌานเสียแลว ที่ทําเชนนี้ก็เพราะเกรงวา
งานกอสรางโปตละจะหยุดชะงักไป เพราะฉะนัน้ เมื่อการกอสรางเสร็จ
สิ้นลง ผูสําเร็จราชการจึงเปดเผยความจริงขึน้ และในตอนนี้เองเกิดมี
ปญหาเกี่ยวกับดาไลลามะองคใหม เพราะบัดนี้ปรากฏวากุมารศักดิ์สิทธิ์
ที่หาไดเปนเด็กหนุม ซึ่งยากแกการอบรมใหรับขนบประเพณีในพระศาสนา ดาไลลามะรัชกาลที่ ๖ ปรากฏวามีความประพฤติผิดธรรมวินัย
หลายอยาง เชน ไมมีเมีย เสพสุรา ในที่สุดก็ถูกปลดออกไป ทาง
ราชการประกาศวาองคนี้เปนองคปลอม องคจริงไดถูกคนหายกยองขึน้
มาอีก รัชกาลตอๆ มามีเรื่องขลุกขลัก บางองคสิ้นพระชนมตั้งแต
กอนเสวยราชย สงสัยกันวา อาจถูกผูสําเร็จราชการลอบวางยาพิษดาไลลามะรัชกาลที่ ๑๓ ไดรับยกยองวาเปนมหาราชอีกองคหนึ่ง ในรัชสมัย
ของพระองคผูซึ่งมีพระนามวา ทุกเวทนกยัสโสมาม ไดเกิดกรณีสําคัญ
คือ กองทัพอังกฤษจากอินเดียบุกเขาธิเบต จนยึดเมืองลาสาได ดาไล
ลามะเสด็จหนีไปเมืองจีน ซึ่งเวลานั้นยังมีกษัตริยปกครองในราชวงศ
แมทดู กษัตริยจ ีนเคารพดาไลลามะในฐานะเปนรัฐคุรุ และถือวาเปน
หนาที่ที่รัฐบาลจีนตองปกปองประเทศธิเบต เปนหนาทีเ่ ชนเดียวกับ
ศิษยมีตออาจารย แตเนื่องจากเปนสมัยยุคปลายของวงศแมนจู กําลัง
จะหมดอํานาจในเมืองจีนอยู รัฐบาลจีนมิไดยกยองพุทธศาสนา จึง
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เพิกเฉยไมใหความยกยองตอฐานะของดาไลลามะ พระองคประสบ
ความผิดหวังทีป่ กกิ่ง จึงเสด็จกลับธิเบต ทําสัญญาสันติภาพกับรัฐบาล
อังกฤษโดยตรง พอมีขาววาราชบัลลังกแมนจูถูกพวกปฏิวัติลม ดาไลลามะจึงประกาศอิสรภาพของธิเบต วาไมมพี ันธะใดๆ กับจีนปฏิวัติ
พวกนี้อีกตอไป ชาวธิเบตจึงเคารพพระองคในฐานะผูนําแหงชาติยุค
ใหม ดาไลลามะองคนี้เสวยราชย ๔๐ ป เมือ่ สิ้นพระชนมแลว ทาง
ราชการไดพบกุมารศักดิ์สิทธิ์อยูถึงชายแดนของธิเบตตอแดนจีน ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กผูนเี้ กิดในสกุลชาวนา ไดรับอัญเชิญใหขึ้น
ครองราชยเปนองคที่ ๑๔ พระองคมีพระเชษฐา ๓ องค ปจจุบันนี้องค
หนึ่งอยูใ นสหรัฐองคหนึ่งอยูใ นอินเดียองคหนึ่งอยูใ นจีนไตหวัน พระอนุชามีหลายองค เมื่อพระชนมของพระองคได ๑๗ พรรษา ธิเบตก็ถูก
ยึดครองโดยจีน ตอมาอีก ๖ ป พระองคไดลี้ภัยมาอยูใ นอินเดีย รัฐบาล
อินเดียไดมอบคฤหาสนอันโอโถงหลังหนึ่ง ณ ตําบลธรรมศาลาใหเปน
ที่ประทับ ปรากฏวามีพระธิเบตลี้ภัยมาดวยถึงพันรูปเศษ ประชาชนอีก
ประมาณ ๕๑,๐๐๐ เศษ รัฐบาลอินเดียไดจดั สถานที่อยูและจัดงานอาชีพ
ใหในมณฑลโอริสา เบงกอล อุตตรประเทศ พิหารและมัททรัฐ รัฐบาล
ตางประเทศในยุโรปบางแหง เชน สวิสเซอรแลนด เบลเยี่ยม ยินดีรับ
ชาวธิเบตเขาไปตั้งบานเรือนอยุในจํานวนอัตราจํากัด เพราะฉะนัน้ บนภูเขาแอลปในสวิสเซอรแลนดมีหมูบานของชาวธิเบตและวัดธิเบต รวมทั้ง
ในบรัสเซลของเบลเยี่ยม ชาวธิเบตในอินเดียไดพยายามรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของตน ดาไลลามะองคที่ ๑๔ ทรงทําพิธีอุปสมบทใหชาวธิเบต
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จํานวน ๒๐๐ คนเศษที่พุทธคยา ทรงตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น
ทรงตั้งโรงเรียนสงเคราะหเยาวชนธิเบตขึ้น ดวยทุนทรัพยสวนพระองค
บาง รัฐบาลอินเดียและสหรัฐชวยบาง
พระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง
คําวาเตอรกีสตานนั้น มิใชหมายถึงประเทศตุรกี เตอรกีสตาน
มี ๒ แหงอยูตดิ กัน คือเตอรกีสตานของโซเวียตแหงหนึง่ เตอรกีสตาน
ของจีน ซึ่งเรียกวาซินเกียงอีกแหงหนึ่ง ทั้ง ๒ ในสมัยโบราณเรียก
วาดินแดนในเอเชียกลาง มีภมู ิประเทศเปนทะเลทรายสวนใหญ เชน
ทะเลทรายตกลงมากันในซินเกียง และมีทุงหญาเหมาะสําหรับเลี้ยง
ปศุสัตว มีทิวภูเขาสูงเยี่ยมเทียมเมฆ เชนทิวเขาเทียนชาน ซึ่งเชื่อ
กันวาบางดอยในทิวภูเขานี้ นาจะสูงกวาเอเวอเรสต เทือกภูเขาคุนลุน
ตามหุบเขาก็เปนปา มีแมน้ําสําคัญไหลผาน เชนแมน้ําอมูดาเรียในเตอรกี
สตานของโซเวียต ประชาชนในดินแดนดังวานี้ มีหลายเผารวมเรียก
ยอๆ วาพวกตาดหรือเตอรกปจจุบันนับถือศาสนาอิสลามทั้งนั้น เมือง
สําคัญ เชน โนคาระ สมารกัน ยารกัน โขตาน การาชา นักโบราณ
คดีชาวอังกฤษ ชื่อ มร.สติน ไดขุดพบทราบพุทธวิหารในดินแดนเหลา
นี้จํานวนมาก ทําใหเชื่อวาในอดีตพุทธศาสนาเคยรุงเรืองมาแลว พุทธ
ศาสนาไดเขาไปสูเอเชียกลางในรัชสมัยพระเจาอโศก พระองคไดสงธรรม
ทูตมีพระมัชฌันติกเถระ ไปประดิษฐานพระศาสนาในดินแดนภาค
เหนือของอินเดียที่แควนกาศมีระ มีเทือกเขาใหญชื่อกาลาโกลัม สิ้น
เขตถัดออกไปเปนอาณาจักรโขตาน ซึ่งเปนอาณาจักรแรกในเตอรกี-
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สตานจีนนับถือพุทธศาสนา โขตาน กลาวกันวา เปนเมืองที่อุดม
สมบูรณในทะเลทรายมีสภาพเปนโอเอซิสขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ
ดวยพืชผล เจาชายอินเดียองคหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันวา เปนโอรสของพระเจา
อโศก ทรงนามวากุสสธนะ ไดนําบริวารขามเทือกภูเขากาลาโกลัมมา
ตั้งอาณาจักรโขตานขึ้น ตอมามีพระอรหันตองคหนึ่งชื่อไวโรจนะ เขามา
เผยแผพุทธศาสนาในแควนนี้ ราชวงศกษัตริยที่ครองโขตาน เรียกวา
วงศวิชยั เปนวงศนับถือพุทธศาสนามาตลอดหลายรอยป รายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธศาสนาในโขตานในนี้ เราทราบไดจากจดหมายเหตุของนัก
ธรรมจาริกจีนเปนสวนใหญ จดหมายเหตุเหลานี้กลาววา ชาวโขตาน
เปนเลือดอารยันปนธิเบต ประชาชนมีการศึกษาสูง มีพุทธศิลปะแบบ
คันธาระ พุทธศิลปะในประเทศจีน ไดรับถายทอดจากโขตาน ภาษาที่
พูดในโขตานมีความคลายคลึงกับภาษาในแถบอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ
มาก พุทธศาสนาในโขตานมีทั้งมหายานและสาวกยาน มีวิหารแหงหนึง่ ใน
โขตาน ประดิษฐานพระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์ ภิกษุชาวโขตานไดไปทํา
งานธรรมทูตในเมืองจีนจํานวนมาก เชนในศตวรรษที่ ๗ มีพระคีตมิตร
พระโมกษะในสมัยพระเจาวิชัยวีรยะแหงโขตาน ทรงสรางวัดใหกับพระ
อาจารยชื่อพระพุทธทูต ในศตวรรษที่ ๙ ภิกษุฟาเหียนไดเดินทางผาน
โขตาน ทานไดพรรณนาสภาพของวัดนีว้ า เปนวัดที่งามที่สุด มีพระ
สถูปสูง ๓ เสนเศษ ประดับดวยรัตนะอันมีคาตางๆ และมักมีปาฏิหาริย
วิชาเกิดขึ้นเนืองๆ ทานพักอยูในแควนนี้ ๓ เดือน ทานเลาวามีพระ
สงฆ ๓๐,๐๐๐ รูป สวนใหญเปนมหายาน วัดที่ใหญที่สุดชื่อวัดโคมติ-
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สังหาราม มีพระอยู ๓,๐๐๐ รูป งานประจําปที่สําคัญคืองานแหพระ
พุทธรูป ซึ่งเริ่มพิธีในวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๔ ไปหมดเขตกัน ๑๔ ค่ํา
เดือนเดียวกัน พิธีแหเปนงานหลวง พระราชาและประชาชนตองรวม
ขบวนแห ราชวงศวิชยั ที่ครองโขตาน สืบมาถึงสมัยพระเจาวิชัยสิงหะ
โขตานถูกพวกเตอรกรุกราน แตพวกนี้ก็ยงั นับถือพุทธศาสนาอยู ตอมา
ในศตวรรษที่ ๑๐ มีพวกฮัน่ ซึ่งเปนพวกมิจฉาทิฏฐิ ไดเขามายึดครอง
โขตาน พุทธศาสนาจึงเสื่อมไป แตแลวไมชา วงศวิชยั ก็กลับฟนขึ้น
ใหม พระเถระชาวโขตานเชือ่ คุณภัทระไดไปทํางานแปลคัมภีรในเมือง
จีนในศตวรรษที่ ๑๒ เมื่อทานเฮี้ยงจังแวะมาที่นี่ ทานเขียนวา โขตาน
มีพระอารามราว ๑๐๐ เศษ ภิกษุสงฆ ๕,๐๐๐ รูป ทานไดพักอยูทวี่ ัด
ของนิกายสรวาสติวาทในแควนนี้ประมาณ ๘ เดือน ตอมามีพระโขตาน
อีกหลายรูปไปเมืองจีน เชน พระเทวปรัชญา พระศึกษานันทะ ใน
ศตวรรษที่ ๑๕ เปนสมัยที่พวกอิสลาม กําลังทําสงครามแผศาสนาใน
เอเชีย กองทัพอิสลาม ๔ หมื่นคน มีแมทัพชื่อ ยูซุบขาน ไดบุกเขา
โจมตีโขตาน ชาวโขตานไดรบอยู ๒๔ ป และแมจะไดรับการชวยเหลือ
จากธิเบตก็ไมสามารถตานทานคลื่นอิสลามได กษัตริยองคสุดทายของ
โขตานสิ้นพระชนมในสมรภูมิ ยูซุบขานจึงตั้งตนเปนกษัตริย แลว
บังคับประชาชนใหทิ้งพุทธศาสนา คณะสงฆโขตานไดหนีภยั ไปธิเบต
ในศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อมาโคโปโล เดินทางผานมาโขตาน เขาเขียนวาทุก
หนแหงมีแตเสียงสรรเสริญพระอัลลาห แลเห็นแตยอดสุเหราเต็มไป
หมด ไมมวี ัดพุทธศาสนาเลยแมแตวดั เดียว

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 265
๒๖๕
อาณาจักรคุจะ
คุจะเปนอาณาจักรอีกแหงหนึ่งในเตอรกีสตาน มีทะเลทราย
ตกลงมากันคัน่ ระหวางดขตานกับคุจะ แควนนี้อดุ มดวยธาตุเหล็ก ใน
สมัยโบราณกลาววาเหล็กจากคุจะใชกันไดถึง ๓๖ ประเทศ ชาวคุจะ
นับถือพุทธศาสนา ในศตวรรษที่ ๖ สวนใหญเปนมหายาน ทานกุมารชีพ ซึ่งเปนนักแปลคัมภีรชั้นยอดในเมืองจีน ก็เปนชาวคุจะ ในสมัย
ศตวรรษที่ ๘ มีจํานวนสงฆในคุจะ ๑ หมืน่ รูปเศษ ในสมัยทานเฮีย่ งจัง
แวะมา พระสงฆราชคุจะชื่อพระโมกษคุปตเปนภิกษุในนิกายสรวาสติวาท ทานเฮีย่ งจังไดพกั อยูก บั พระเถระผูนี้ ตอมาในศตวรรษที่ ๑๒ กลาว
วา ในคุจะมีพระสงฆจํานวนเหลือเพียงพัน และในราว พ.ศ.๑๖๐๐
คุจะถูกพวกอิสลามทําลายไป
อาณาจักรเกาเชียง
แควนนั้นติดตอกับเขตจีนในเตอรกีสตาน อุดมดวยขาวสาลีและ
อาชีพเลี้ยงไหม ชาวเกาเชียงนับถือพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๘ ใน
ศตวรรษที่ ๙ พระกุมารภัทร ไดนําลัทธิมหายานเขามาประกาศในสมัย
ทานเฮี่ยงจัง ทานมาแวะในแควนนี้หลายเดือน ทานกลาวถึงความ
เจริญของพุทธศาสนาวามีวดั มากมีพระมาก แตเมื่อพนสมัยทานแลว
เกาเชียงไดตกเปนเมืองขึ้นของจีน จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ ๑๙ เกาเชียง
ก็ยังนับถือพุทธศาสนามั่นคงอยู เพิ่งจะกลายเปนอิสลามไป เมื่อ
สัก ๓๐๐ ปเศษ
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อาณาจักรกาษคาร
กาษคาร เปนอีกแควนหนึ่งในเตอรกีสตาน อยูทางตะวันออก
ของทะเลทรายตกลงมากัน ชาวเมืองเปนเผาเตอรก นับถือพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๗ กาษคารมีเครื่องพุทธบริโภคหลายสิ่งเชนบาตร
กระโถนและมีทันตธาตุดวย ฟาเหียนไดบันทึกวา กาษคารมีพระสงฆ
พันรูป ทานไดไปบูชาเครื่องพุทธบริโภค ในศตวรรษที่ ๑๐ มีผูกลาว
วา กาสาวพัสตร ของพระพุทธองคยังมีในแควนนั้น เคยมีผูทดลอง
โยนทิ้งในกองไฟไมไหมในศตวรรษที่ ๑๒ พุทธศาสนาในกาษคารเจริญ
ขึ้นกวาเกา จํานวนสงฆเพิ่มเปนหมื่นรูป แตแลวไมนานกองทัพอิสลาม
ก็บุกเขามา ในศตวรรษที่ ๑๕ หัวหนาอิสลามชื่อ สะโตกโบคาระขาน
ไดเปนผูปกครองกาษคาร พุทธศาสนาจึงถูกกําจัดไป เตอรกีสตาน
จึงกลายเปนประเทศมุสลิมไปหมดจนบัดนี้
อาณาจักรมหายานจือฮะ
แควนจือฮะ ไดแกบริเวณเมือง ยารกานต แควนนีแ้ ตโบราณมา
แลวมีคันถรจนาจารยแตงพระสูตรมหายานกันมาก ในพระราชวังของ
กษัตริย ปรากฏสูตรมหายานกองเปนพะเนินเทินทึก จือฮะเปนแควน
ที่นับถือมหายานชนิดตึงเครียดถึงกับกีดกันมิใหนิกายอื่นเขาไปแพรหลาย
แควนนี้ไดเสื่อมไปดวยการบุกรุกของพวกมุสลิม
พระพุทธศาสนาในญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศตั้งอยูสุดบุรพาทิศของเอเชีย ประกอบ
ดวยเกาะใหญนอยหลายพันเกาะ เกาะใหญๆ ที่มีพลเมืองอยูมาก เชน
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ฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชิว ภูมปิ ระเทศของญี่ปุนมีที่ราบนอยมีภูเขามาก
โดยเปนภูเขาไฟมีมากที่สุดในโลก คือมีประมาณ ๒ รอยลูก สวนมาก
ดับไปแลว ภูเขาไฟเหลานี้มชี ื่อเสียงที่สุดคือฟูจิ ซึ่งบัดนีห้ มดพิษสง
ไปแลว กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวของญี่ปนุ จนมีคําพังเพยวา ผูที่
ไมเคยขึ้นภูเขาฟูจิ ผูนั้นไมฉลาด แตผูใดเคยไปฟูจิมาแลว หากยังคิด
ขึ้นไปอีก ผูนนั้ เปนคนโง รวมเนื้อที่ประเทศญี่ปุนแลวยังเล็กกวาประ
เทศไทย ธรรมชาติของญี่ปุนอยูในเขตอบอุน มีความสวยงามของดอก
ไมน้ําตกและทะเลสาป กลอมเกลาใหชาวญี่ปุนเปนชาติรักความสงบ
มนุษยเผาดั้งเดิมของญี่ปุนเรียกวา พวกไอนู รูปรางสูงใหญ ปจจุบัน
กําลังจะสูญพันธุ ราว ๒ พันปเศษมาแลว ไดมีพวกมงโกลอย อพยพ
จากแหลมเกาหลีเขาไปในญีป่ ุน ตอมามีขุนนางจีนคนหนึ่งชื่อ กิจี๊ ไม
ปรารถนาจะตกเปนขาของกษัตริยในราชวงศใหม กิจี๊ไดพาบริวาร ๓,๐๐๐
คน มีทั้งหญิงและชาย อพยพไปอยูญี่ปุน เปนเหตุใหอารยธรรมของจีน
แพรหลายในญี่ปุน ญี่ปุนจึงเปนเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของจีน ชาวญี่ปนุ
เรียกชาติของตนวายามาโต สวนคําวา ญี่ปนุ นั้น เปนคําที่จีนเรียกใน
สําเนียงญี่ปุนวา นิปปอน แปลวา อาทิตยอทุ ัย ซึ่งญี่ปุนก็พอใจใน
ชื่อใหมนี้ ชาวญี่ปุนนั้นเปนชาติผสมระหวางมงโกลอยกับโบลินเเชียน
เขาเชื่อกันวาบรรพบุรุษแหงชาวญี่ปุนนั้นสืบมาจากพระอาทิตย ซึ่งเปน
พระเจาสูงสุดในศาสนาชินโต อันเปนศาสนาเกาแกของญี่ปุนกอนพุทธศาสนา คําวา ชินโต แปลวาวิถีแหงสวรรค พระสุริยเทพของญี่ปุนไมใช
เปนผูชาย แตเปนผูหญิง เรียกวา อมเตรสุ ชินโตคือศาสนาบูชาเทวะ
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ประจําธรรมชาติ ไมมีศาสนา ไมมีสถาบันเผยแผ มีศาลเจาและผูเฝา
ศาลสําหรับทําพิธีเซนไหวเทานั้น ศาสนาชินโตมีลัทธิคําสอนขึ้นในภาย
หลังโดยเลียนแบบศาสนาขงจื้อและพุทธศาสนา เนื่องจากญี่ปุนเปนเกาะ
มีมหาสมุทรคั่น จึงทําใหญี่ปุนปลอดภัยจากศัตรู แมแตในสมัยกุบไลขาน
กองทัพอันเกรียงไกรของจักรพรรดิมงโกลองคนี้ ประกอบดวยเรือรบ
๓,๕๐๐ ลํา ทหาร ๑ แสน ก็ยังไมอาจประชิดญี่ปุนได ถูกพายุถลมเสีย
ที่หนาเกาะ เนือ่ งจากไมมภี ัยรุกรานจากภายนอกเปนเวลาพันๆ ป ทุกสิ่ง
ในญี่ปุนจึงดูมอี ายุคร่ําครา แมกระทั่งราชวงศกษัตริย ญี่ปนุ ปกครองดวย
ราชวงศเดียวไมเคยเปลี่ยนแปลงเลย ปูชนียสถานโบราณตางๆ นี้ทุกวัน
นี้สวนมากยังมีสภาพเหมือนเดิม และปูชนียสถานที่สําคัญเหลานี้ก็เปน
วัดในพุทธศาสนาทั้งสิ้น ญี่ปุนจึงไดชื่อวาเปนชาติที่รักโบราณวัตถุดี
ที่สุดในเอเชีย
พุทธศาสนาซึ่งแพรเขาสูประเทศญี่ปุนผานทางประเทศเกาหลีกอน
คือเกาหลีรับพุทธศาสนาไปจากจีน กษัตริยเกาหลีแควนกทุระไดสง
พระพุทธรูปและพระคัมภีรไปถวายจักรพรรดิญี่ปุน พรอมทั้งราชสาสน
มีใจความวา "นี่เปนศาสนาที่ดีที่สุดที่หมอมฉันเห็น หมอมฉันไมตอง
การใหศาสนานี้จํากัดแพรหลายเฉพาะเพียงเกาหลีแหงเดียว ขอใหพระ
องคโปรดรับศาสนานี้ไว" จักรพรรดิญี่ปุนจึงยังไมอาจตัดสินพระทัยได
ในเวลานั้นพวกขุนนางอิทธิพลในญี่ปุนแบงเปน ๒ กก ตางแยงอํานาจ
กันอยูก อนแลว ในที่สุดกกทีน่ ับถือพุทธศาสนาชนะ พุทธศาสนาจึงไดตั้ง
หลักฐานในญีป่ ุน แตเปนการนับถือในหมูช นชั้นสูง ยังไมเปนที่แพรหลาย
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ไปถึงประชาชน จนกระทั่งในแผนดินจักรพรรดินีสุวีโก (ซุยโก) อุปราช
ของพระองคซึ่งมีนามวา เจาชายโชโตกุไทชิทรงเลื่อมใสพุทธศาสนามาก
จนไดรับสมญาวา อโศกแหงญี่ปุน พระองคไดสรางวัดขึน้ ราว ๔๐๐
วัด ไดสงคณะทูตไปประเทศจีนเพื่อเรียนขนบประเพณีทางพุทธศาสนา
ทรงมีความรอบรูในพระไตรปฎก ไดทรงเขียนอรรถกถาพระสูตรสําคัญ
ของมหายาน ๓ สูตร คือ สัทธัมมปุณฑริกสูตร ๑ วิมลเกียรตินิเทศสูตร ๑ ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ๑ ปจจุบนั ตนฉบับลายพระหัตถยัง
รักษาอยู โชโตกุไดบัญญัติกฎหมายแหงรัฐ โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาเจือ ในความรูสึกของพุทธบริษัท ชาวญี่ปนุ ถือวา เจาชาย
องคนี้คือ พระโพธิสัตวองคหนึ่งของเขา นิกายพุทธศาสนาในยุคเริ่ม
แรกของญี่ปุนนั้น ลวนรับไปจากประเทศจีน เชน นิกายสันรอน
(ศูนยวาท หรือ ตรีศาสตร) นิกายกูชา (นิกายอภิธรรมโกษะ) เวลา
นั้นราชธานีของญี่ปุนเรียกวา นารา ซึ่งกลาวกันวาแผนผังของเมืองนี้ได
ยอสวนจกนครเชียงอานของจีน นารามีฉายาอีกชื่อหนึ่งวา นครแหง
อารามหนึ่งพัน เพราะทุกถนนในเมืองนีม้ ีวัดพุทธศาสนา เจาชายโชโตกุไดทรงทําใหพุทธศาสนากลายเปนศาสนาประจําชาติของญี่ปุน ตอมา
ในราวศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ เปนสมัยที่นักศึกษาญี่ปุนพากันเดินทางไป
รับคําสอนทางพุทธศาสนาในสํานักของคุรุชาวจีน นักศึกษาญี่ปุนทีย่ ิ่ง
ใหญมีอยู ๒ ทาน คือทานฮูกาย ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาสมณศักดิจ์ าก
จักรพรรดิญี่ปนุ เปนโกโบดายฉิ และทานเด็งกิโย ฮูกายไดเรียนจบพระ
ไตรปฎกกอนไปเมืองจีน แตทานไดรับการดลบันดาลใจจากพระอวโล-
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กิเตศวรโพธิสตั ว ใหเดินทางไปศึกษาตอในสํานักสมณะฮุยกวย แหง
วัดมังกรเขียวในนครเชียงอาน ซึ่งเปนสํานักลัทธิมนตรยานในยุคนั้น
คุรุของทานเมื่อพบทานแลวในครั้งแรก ก็อุทานวา เราคอยการมาของ
เจาเปนเวลานานแลว ฮูกายไดใชเวลาศึกษาในสํานักนี้เพียง ๗ เดือน
ไดรับมุรธาภิเษกเปนวัชรธรคุรุ พรอมทั้งความรอบรูในภาษาสันสกฤต
อยางรวดเร็ว จนเปนที่แปลกใจของชนทัว่ ไป คุรุของทานไดสั่งวา
เจาจงรีบกลับไปญี่ปุน เพื่อนําลัทธิมนตรยานนี้ไปฝงรากในประเทศนัน้
สวนตัวเราจะไปรอพบทานในมณเฑียรทิพยของพระไวโรจนพุทธะ เรา
กับเจาตางไดรวมมือกันเผยแผพุทธศาสนามาหลายชาติแลว เมื่อเจาตั้ง
ลัทธิมนตรยานขึ้นไดชื่อวา ไดสนองคุณพระศาสนาและคุณของเราดวย
แลวฮุยกวยก็มรณภาพไป เมือ่ เสร็จจากงานบรรจุศพของคุรุแลว ฮูกาย
จึงกลับญี่ปุน ขอพระราชทานที่บนภูเขาโกยา ตั้งนิกายมิกเกียวหรือ
นิกายมนตรยานขึ้นเปนปฐมในญี่ปุน ฮูกายไดเขียนคัมภีรอ ธิบายลัทธิมนตรยานจํานวนมาก เลมที่สําคัญ คือทศจิตสถิตศาสตร (ความดํารง
อยูแหงจิต ๑๐ ดวง) ทานมรณภาพในอิรยิ าบถนั่งสมาธิ ปจจุบันซาก
ของทานยังรักษาอยูโดยสมบูรณไมเนาเปอ ย เก็บไวในพระสถูปองคหนึ่ง
บนยอดเขาโกยา ที่มีดวงประทีปตั้งพันดวงซึ่งไมเคยดับเลยตลอดระยะ
กาลพันปเศษ สวนเด็งกิโยนัน้ มีสมัยเดียวกับฮูกาย เมื่อเดินทางไปเมือง
จีนเขาไปในสํานักภูเขาเทียนไท เมื่อกลับญี่ปุนจึงตั้งนิกายเท็นไดขึ้น
นอกจากนี้โฮเด็นเปนผูตั้งนิกายจโยโด หรือนิกายสุขาวดีในญี่ปุน ศิษย
ของทานผูนี้ชื่อชินดรานเปนผูตั้งนิกาย ชินดรานสอนวาเพียงแตความ

ประวัติพุทธ(๑) - หนาที่ 271
๒๗๑
ศรัทธาในพระอมิตาภะอยางเดียวก็สามารถชวยคนใหพนทุกข นิกายนี้
จึงแพรหลายทัว่ ไปในหมูสามัญชนยิ่งกวานิกายอืน่ ๆ เพราะไมมีปรัชญา
อะไรลึกซึ้งหนักสมอง ชินดรานเปนพระญี่ปุนรูปแรกทีส่ ึกจากเพศสมณะ
ออกมาตั้งครอบครัวในวัด ยังทําหนาที่เหมือนพระ ซึ่งเปนตัวอยางให
ภิกษุตางนิกายอื่นเอาอยาง ญีป่ ุนจึงไมมีพระสงฆ มีแตอนุศาสนาจารย
ซึ่งคนทั่วไปมักเขาใจผิดวาพระญี่ปุนมีเมีย พระญี่ปุนอีกรูปหนึ่งชื่อนิจ-ิ
เร็น เปนผูตั้งนิกายนิจิเร็นขึ้น นิกายนี้ปฏิเสธคัมภีรพุทธศาสนาอื่นๆ ถือ
วาไมสามารถนําไปสูความตรัสรูไดโดยทางตรง บูชาแตสัทธัมมปุณฑริก
สูตร เพียงสูตรเดียว ถือวาพุทธศาสนาที่แทมีอยูในสูตรนี้เทานั้น คํานมัสการของนิกายนี้ จึงบูชาแตพระสูตรนี้วา นมู เมียวเร็ง เจกโย แปลวา
ขอนอบนอมแตสัทธรรมปุณฑริก นิจิเร็นเปนคนหัวรุนแรง ชอบ
วิพากยวจิ ารณรัฐบาล ชอบดาโจมตีตางนิกาย จึงมีผูเกลียดชังมาก เขา
ดาโฮเด็นผูตั้งนิกายสุขาวดีวา สัตวนรก เขาเขียนเสนอโครงการปกครอง
ประเทศใหรัฐบาล และพยากรณวา ถารัฐบาลไมทําตามเขา จะมี
มหันตภัยมาสูป ระเทศ เพราะฉะนัน้ เขาจึงถูกทํารายถึง ๒ ครั้ง ถูกเนรเทศถึง ๒ ครั้ง แตก็รอดตายมาทุกที นิกายนีป้ จจุบันเปนนิกายที่มีอิทธิ
พลมากในญี่ปนุ มีศาสนิกสังกัดกวา ๑๐ ลาน และมีสาขาแพรหลายไป
ในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใตโดยตั้งเปนรูปสมาคม
การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในญี่ปุน
ตั้งแตหลังสมัยโชกุนฮิเดโยชิญี่ปุน ไดมีนโยบายปดประตูประเทศ
ไมยอมคบหาสมาคมกับประเทศภายนอก เพราะเห็นภัยของพวกคริสต-
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ศาสนา พวกนีโ้ ดยอาศัยศาสนาเปนหนาฉากเพื่อการลาเมืองขึ้น กอนหนา
ฮิโดโยชิ โชกุนโนบูนากะเปนผูสนับสนุนคริสตศาสนา มุงหมายเพื่อทํา
ลายลางอิทธิพลของพุทธศาสนาใหหมดไป ปรากฏวาชัว่ ระยะนี้ญี่ปนุ เขา
รีตเปนคริสเตียนถึง ๒ แสนคน พุทธศาสนาถอยรนเขาไปในใจกลางเกาะ
ตอมาดนบูนากะถูกฆาตกรรม เมื่อฮิเดโยชิไดครองอํานาจ ยังไมรูสึก
เปนศัตรูตอคริสตศาสนา จนกระทั่งวันหนึง่ มีกลาสีฝรั่งขี้เมาเผยความ
จริงในรานเหลากับชาวญี่ปนุ วา รัฐบาลของเขาอาศัยพวกบาดหลวง
เปนแนวหนาในการลาอาณานิคม ที่ใดชาวพื้นเมืองนับถือคริสตศาสนา
มาก ก็ชื่อวาเปนเมืองขึ้นทางจิตใจ ถาเกิดสงครามขึ้นแลวพวกเหลานี้
นี้ จะเปนสายลับชวยกองทัพที่เขามาโจมตีบานเมืองของตน ขาวอันนี้
ทราบไปถึงฮิเดโยชิ เขาอุทานวา ถาเชนนัน้ ประเทศของเราก็มีแนว
ที่ ๕ ถึง ๒ แสนคน จึงออกคําสั่งใหกวาดลางคริสตศาสนาใหสิ้นซากไป
จากญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนในยุคตอมาจึงตั้งขอรังเกียจชาวตางประเทศ ญี่ปุน
ปดประตูบานตนเอง จนกระทั่งในตอนตนแหงยุครัตนโกสินทร เรือรบ
อเมริกันไดไปเคาะประตูบานญี่ปุน เปนเหตุใหญี่ปุนตองยอมคบคาสมาคมกับชาวตางชาติ การปกครองโดยระบบโชกุนไดตั้งตนเสื่อมลงทุกที
สถานการณของพุทธศาสนาก็เสื่อมซบเซาลง จนกระทั่งในสมัยจักรพรรดิ
เมยีซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ พระเจามัสสุฮิโต ซึ่งใชยี่หอแผนดินวาเมยี
แปลวาการปกครองอันสวางไสว ทรงเปนนักปกครอง นักกวี ทรงอาศัย
อํานาจของพวกเจาครองนครตางๆ ลมระบอบโชกุนแลวพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ สงนักเรียนไปยุโรปอเมริกา เลียนแบบความเจริญทางวัตถุ
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มาสูญี่ปุน เพียงชั่ว ๓๐ ปญี่ปุนไดกลายเปนยุโรปแหงตะวันออก มีกําลัง
ทางเศรษฐกิจและทางทหารพรั่งพรอม จนสามารถรบชนะรัสเซียโดยจม
กองทัพเรือรัสเซียในทะลญี่ปุนทั้งกองทัพ รัฐบาลสมัยนี้เปนชาตินยิ ม
จัด ประกาศศาสนาชินโตเปนศาสนาทางราชการ ประกาศใหยดึ วัด
พุทธศาสนา มาสรางเปนโรงเรียน โรงงาน บังคับใหชีไปมีสามี สวน
พวกนักพรตมีเมียอยูแ ลว จึงไมมีปญหาอะไรอีก แตคําสัง่ นี้ไมมีการ
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง พุทธบริษัทญี่ปุนจึงตองตื่นตัวปฏิรูปเพื่อความ
คงอยูของพุทธศาสนาตอไป งานปฏิรูปไดจําแนกดังนี้ คือ
๑. วัดใหญๆ สรางโรงเรียนขึ้น บางแหงถึงชั้นวิทยาลัยอาชีวะ
ชั้นสูง คือแทนที่จะปลอยใหรัฐบาลเขามาจัด วัดทําเสียเอง
๒. สรางมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา โดยรวมทุนจากวัดใหญๆ
หลายๆ วัด หรือรวมทุนระหวางนิกาย เชนนิกายเท็นได กับนิกายชิน มหาวิทยาลัย ของญี่ปุน ซึ่งสรางโดยทุนของพุทธบริษัทมีอยู ๑๓ แหง
พุทธศาสนาเปนเพียงคณะหนึ่ง คือคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง เชน มหาวิทยาลัยโอตานิ แสดงวา พุทธบริษัทมีอิทธิพลในการ
ศึกษาของชาติไมนอย
๓. บําเพ็ญงานดานสาธารณกุศล ตางนิกายตางสรางโรงพยาบาล สถานสงเคราะหคนทุพพลภาพ สถานสงเคราะหเยาวชน สถาน
จัดหางานใหแกผูตกงาน บางครั้งวัดใหญๆ หลายวัด รวมทุนกันสราง
บริษัทการคา โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อไดกําไร ก็นํามาใชจายเพื่อ
ประโยชนของพุทธศาสนา
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๔. สงเสริมการคนควาพุทธศาสนา อยางกวางขวางไมมีชาติใด
เปรียบ เชน พิมพพระไตรปฎก ฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือฉบับ
ไดโช แปลพระไตรปฎก ฉบับบาลีเปนญี่ปุน พิมพพระไตรปฎก ฉบับ
ภาษาธิเบต ความรูดานพุทธศาสนาของญี่ปุนนั้นกาวหนายิ่งกวาชาติใดๆ
หนังสือพุทธศาสนาปหนึ่ง พิมพออกสูบรรณโลกหลายลานเลม ราน
จําหนายหนังสือทางพุทธศาสนามีอยูทั่วๆ ไป
เนื่องจากงานปฏิรูปเชนนี้ จึงทําใหฐานะพุทธศาสนาในญี่ปุนกลับ
ฟนตัวขึน้ อยางรวดเร็ว รัฐบาลไมกลาไปแตะตองกิจกรรมภายใน ในที่
สุดที่เปนภัยตอพระพุทธศาสนา ก็เลยยกเลิกกันไปโดยพฤตินัย พุทธบริษัทญี่ปุนเปนผูน ําพุทธศาสนาออกไปแพรหลายในอเมริกาและคานาดา
เปนชาติแรก ในประเทศทั้งสองแหงนี้ มีชาวญี่ปุนอพยพไปหากินอยู
มาก เชน ในสหรัฐมีศูนยกลางอยูที่แคลิฟอเนีย ฮาวาย ชิคาโก ในที่
ใดมีชาวญี่ปนุ ตั้งรกรากอยู องคการพุทธศาสนาในญี่ปุนก็จัดสงนักพรต
ออกไปสรางโบสถ โดยทุนขององคการ หรือโดยการบริจาคของชาว
ญี่ปุนในที่นนั้ ปจจุบันนีใ้ นสหรัฐมีโบสถพุทธศาสนาของญี่ปุนอยู ๑๒๐
แหง มีชาวอเมริกาเชื้อสายญี่ปุนนับถือพระพุทธศาสนา ๒ แสนเศษ นัก
ปราชญญี่ปุนที่มีเกียรติคณ
ุ โดงดังไปทัว่ โลกคือ ดร.สุสุกิ ปจจุบันมีอายุ
๙๐ ปเศษ ทานผูนี้เปนผูแพรหลายนิกายเซ็น ไดออกเผยแพรพุทธศาสนา เมื่ออายุได ๒๐ ปเศษ ชาวยุโรปรูจักเซ็นก็โดยบทความภาษา
อังกฤษของทานผูนี้ แตในปจจุบันนี้นกิ ายนิจิเร็น ซึ่งเปนนิกายใหญมี
สาขาในทั่วโลก ปรากฏวาชาวอเมริกันไดสมัครเปนสมาชิกของนิกาย
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นี้เพิ่มขึ้นอยางนาประหลาด เปนนิกายที่มีทนุ รอนมหาศาล เพียงแต
ตึกบัญชาการในโตเกียวสูงหลายสิบชั้น สรางดวยเงินหลายสิบลาน โดย
นิกายนี้สงสมาชิกไปสมัครเปนผูแทนราษฎร มีที่นั่งในรัฐสภา ๒๐ กวาที่
นั่ง นับวาเปนพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลรองจากพรรครัฐบาลและพรรค
ฝายคาน เมื่อญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่แลว นายพลเมคอาเธอรไดสั่ง
ยุบศาสนาชินโต เพราะถือวาเปนศาสนาเพราะวิญญาณสงคราม แตสวน
พุทธศาสนานั้นไมยุงเกี่ยวดวย ไดมีองคการพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นโดย
เฉพาะองคการพุทธศาสนาของเยาวชนบุดสิโด แปลวา พุทธวิธี ยังเปน
สิ่งที่มีอิทธิพลในความคิดของญี่ปุนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตของพลเมือง
ทั้งหมด

