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คำานำา

 พทุธสถาน (Buddhist Places) คอืสถานทีเ่ก่ียวข้องกับพระพุทธ-

ศาสนา และความเปน็มาทางประวติัศาสตร ์ตัง้แตพุ่ทธกาลจนถงึปัจจบัุน

 พทุธกิจ (duty of the Baddha) คอืกิจทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบำาเพญ็,   

การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำา  พุทธกิจประจำ�วัน ๕ อย่�ง คือทร

งบำาเพ็ญในแต่ละวันเป็นประจำา และพุทธกิจ ๔๕ พรรษ� คือเป็นช่วง

ระยะเวลาทีม่พีระชนมช์พีพระองคไ์ด้เสด็จประทบัจำาพรรษา ณ สถานที่

ต่างๆ  ซึ่งท่านได้ประมวลภาพไว้  พร้อมทั้งเหตุการณ์สำาคัญบางอย่าง

อันควรสังเกต 

 พุทธประวัติ (the life of the Buddha) คือประวัติของพระบรม

ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้แตป่ระสตู ิตรสัรู้ ปฐมเทศนา และปรินพิพาน

 หลายคำาพดูทีม่กัเอย่ และภาวนากนัอยูค่อื   “สักคร้ังหน่ึงในชวีติ  

ในฐานะชาวพุทธ  ขอให้ได้ไปกราบไปไหว้  ณ  แดนพุทธภูมิ  เพียงเท่า

นี้ชีวิตที่ได้เกิดมาก็เกินคุ้มแล้ว”   

 หวังเป็นอย่างยิ่ง  หนังสือเล่มน้ีจักเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา

ค้นคว้า การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ  และเป็นแนวทาง คู่มือเชิงลึก

สำาหรับผู้แสวงบุญ  หากมีความผิดพลาดประการใด  ต้องขออภัยไว้  ณ  

โอกาสนี้ด้วย

พระครูวินัยธรกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต   

ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล



สารบัญ

เรื่อง               หน้า

ทำาความเข้าใจก่อนไปอินเดีย      ๔

 ข้อมูลเกี่ยวกับอินเดีย      ๔

 พุทธกิจ ๕ อย่าง      ๘

 พระพุทธเจ้าตรัสสังเวชนียสถาน    ๙

 ปลงสังเวชอย่างไร      ๙

 อฐิษฐานจิตกับการอ้อนวอน     ๑๐

 วันสำาคัญของอินเดีย     ๑๐

 รูปสัญลักษณ์บนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช    ๑๔

พุทธคยา      ๑๗

 ดงคสิริ สถานที่บำาเพ็ญทุกรกิริยา   ๑๘

 สุชาดาสถูป     ๒๐

 ท่าสุปปติฏฐะ       ๒๑

 แม่น้ำาเนรัญชรา            ๒๒

 ต้นพระศรีมหาโพธิ์     ๒๓

 ความแตกต่างกันแห่งโพธิพฤกษ์    ๒๔

 สัตตมหาสถาน      ๒๗

 พระแท่นวัชรอาสน์     ๒๘

 พระมหาเจดีย์พุทธคยา      ๒๘

 พระพุทธเมตตา       ๒๙

 อุรุเวลาเสนานิคม     ๒๙

 อาศรมชฎิล       ๓๐

 เขาพรหมโยนี  (คยาสีสะประเทศ)            ๓๑

 วัดพุทธนานาชาติ     ๓๒

ราชคฤห์   นาลันทา     ๓๗

 วัดเวฬุวัน     ๔๐

 เขาคิชกูฏ     ๔๓

 สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า ๔๔

 ถ้ำาสุกรขาตา      ๔๔



 ถ้ำาพระโมคคัลลานะ     ๔๔

 โรงพยาบาลหมอชีวกโกมารภัจจ์    ๔๕

 มัททกุจฉิมิคทายวัน      ๔๕

 วิศวะศานติสถูป      ๔๕

 รอยเกวียน       ๔๕

 คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร     ๔๕

 มนิยามัฐ       ๔๖

 ที่เก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร    ๔๖

 ตโปทาราม       ๔๖

 ถ้ำาสัตตบรรณคูหา       ๔๗

 ลัฏฐิวัน       ๔๗

 ขนมขาชา       ๔๗

 มหาวิทยาลัยนาลันทา      ๕๑

 หลวงพ่อองค์ดำา      ๕๒

 วัดพุทธนานาชาติ      ๕๒

 พระสูตรและชาดก     ๕๓

 ประวัติพระสารีบุตร    ๕๓

 ประวัติพระโมคคัลลานะ     ๕๙

 ประวัติพระมหากัสสปเถระ    ๖๑

 ประวัติพระมหาปันถกเถระ     ๖๖

 ประวัติพระจูฬปันถกเถระ    ๖๗

 ประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์     ๗๑

ปาฏลีบุตร       ๗๙

 ความเป็นมาของเมืองปาฏลีบุตร    ๗๙

 วัดอโศการาม      ๘๐

 อโรคยาสถาน      ๘๐

 เสาหินศิลา            ๘๐

 พิพิธภัณฑ์      ๘๑

 ตัวเมืองปัตนะปัจจุบัน      ๘๑

 ท่าน้ำาพุทธโคตมะ       ๘๑



 สะพานมหาตมะคานธี       ๘๑

 ท่าน้ำาราเชนสมาธิ     ๘๑

 ท่าน้ำามหินทฆาต     ๘๔

 โกลขา       ๘๒

 บ้านเกิดของโกวินทะ     ๘๒

 สังคายนาครั้งที่ ๓  และส่งสมณทูต   ๘๓

 พระธรรมทูตสู่ลังกาทวีป     ๘๘

เวสาลี แคว้นวัชชี       ๙๑

 ภูมิประเทศ      ๙๑

 ประวัติความเป็นมาของเมืองเวสาลี   ๙๒

 หญิงงามประจำาเมืองและสิทธิของสตรีของชาววัชชี ๙๓

 บ้านเกิดศาสดามหาวีระแห่งศาสนาเชน    ๙๕

 เหตุที่พระพุทธศาสนาปักหลักเมืองเวสาลี  ๙๕

 บทพระปริตร (รัตนสูตร)     ๙๖

 สังคายนาครั้งที่ ๒             ๑๐๐

 ปาวาลเจดีย์ (สถานที่ปลงพระชนมายุสังขาร)          ๑๐๐

 พระสถูป              ๑๐๑

 กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน            ๑๐๑

 เสาหินศิลาจาลึก สิงห์ที่สมบูรณ์            ๑๐๒

 วาลิการาม             ๑๐๒

 สระมุรธาภิเษก             ๑๐๒

 อปริหานิยธรรม ๗ ประการ       ๑๐๓

 โทษของการทุศีล   ๑๐๓

 กำาเนิดภิกษุณีรูปแรก     ๑๐๔

 พระสูตรและชาดก     ๑๐๔

 นางอัมพปาลี     ๑๐๘

 เกสริยาสถูป     ๑๐๖

 พระสถูปเจติยะ องค์แรกของโลก   ๑๐๘

กุสินารา แคว้นมัลละ     ๑๑๔

 สวนสาลวโนทยาน     ๑๑๔



 มหาปรินิพพานสถูป     ๑๑๕

 มหาปรินิพพานวิหาร     ๑๑๕

 พระพุทธมหาปรินิพพาน    ๑๑๕

 มกุฏพันธนเจดีย์     ๑๑๕

เนปาล    ๑๒๓

ลุมพินีวัน       ๑๒๗

 สระโบกขรณี      ๑๓๔

 เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช   ๑๓๔

 มายาเทวีวิหาร      ๑๓๕

 ซากอิฐโบราณ      ๑๓๕

 รูปแกะสลักหินพระมารดา    ๑๓๕

 รอยพระบาทกุมาร    ๑๓๖

กรุงกบิลพัสดุ์        ๑๓๘

 ประวัติพระอนุรุทธะเถระ   ๑๔๔

กรุงเทวทหะ      ๑๕๐

 พระสถูปรามคาม     ๑๕๒

สาวัตถี  แคว้นโกศล       ๑๕๔

 สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ  ๔  แห่ง  ๑๕๗

 วัดพระเชตวันมหาวิหาร    ๑๕๗

 ๑. พระคันธกุฎี     ๑๕๗

 ๒. อานันทโพธิ     ๑๕๓

 ๓. วิหารธรรมสภา    ๑๕๘

 ๔. วิหารสังฆสภา    ๑๕๘

 ๕. พระสถูปอรหันต์แปดทิศ   ๑๕๙

 ๖. โภชนศาลา     ๑๕๙

 ๗. คิลานเภสัชศาลา    ๑๕๙

 ๘. กุฏิพระสงฆ์  (กุฏิพระสีวลี, หมู่ภิกษุโกสัมพี)            ๑๖๑

 คฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี           ๑๖๑

 บ้านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคลีมาล  ๑๖๒

 วัดบุพพาราม     ๑๖๒



 วัดราชิการาม     ๑๖๒

 ประวัติพระสีวลี     ๑๖๓

 ประวัติพระองคุลีมาล    ๑๖๔

 ประวัติพระอุบาลี    ๑๖๘

 ประวัติพระวังคีสเถระ    ๑๗๑

 ประวัติพระสาคตเถระ      ๑๗๓

 ประวัติพระพาหิยเถระ    ๑๗๕

 ประวัติพราหมณ์พาวรี ๑๖    ๑๗๘

 ประวัติพระวักกลิเถระ    ๑๗๘

 ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ๑๘๐

 ประวัตินางวิสาขา    ๑๘๓

อโยธยา - สาเกต     ๑๙๑

สะสาราม (Sasaram)     ๑๙๓

เมืองพาราณสี แคว้นกาสี    ๑๙๕

 ม. ในพาราณสี    ๑๙๖

สารนาถ (Sarnath)     ๒๑๐

 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน     ๒๑๐

 ธัมเมกขสถูป      ๒๑๑

 ธัมมราชิกสถูป     ๒๑๓

 เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก   ๒๑๓

 พระมูลคันธกุฎี      ๒๑๕

 ยสเจดีย์     ๒๑๕

 เจาขัณฑีสถูป     ๒๑๖

 เอรกปัตตะนาคราช     ๒๑๙

 ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ   ๒๒๓

 ประวัติพระยสะ     ๒๒๔

 นางสุปปิยาอุบาสิกา    ๒๒๖

แคว้นกุรุ        ๒๒๙

 สถานที่แสดงสติปัฏฐานสูตร     ๒๒๙

 จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช    ๒๒๙



โกสัมพี  แคว้นวังสะ     ๒๓๑

 เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช   ๒๓๒

 โฆสิตาราม       ๒๓๒

 กุกกุฏาราม       ๒๓๒

 กำาแพงเมือง       ๒๓๓

 ประวัติพระพากุลเถระ    ๒๓๓

 พระปินโฑลภารทวาชเถระ   ๒๓๖

 วัดโฆสิตาราม     ๒๔๖

 วัดกุกกุฏาราม     ๒๔๖

 โฆสกเศรษฐี     ๒๓๗

 นางสามาวดี     ๒๔๒

 นางวาสุลทัตตา     ๒๔๔

 มาคันทิยา     ๒๔๕

 ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี      ๒๕๐

 จุฬาตรีคูณ     ๒๕๒

สังกัสสนคร      ๒๕๖

แคว้นอวันตี      ๒๖๐

 ประวัติพระมหากัจจายนเถระ   ๒๖๑

 ประวัติพระโสณกุฎิกัณณเถระ   ๒๖๗

รัฐมัธยประเทศ              ๒๗๐

 สาญจีสถูป       ๒๗๐

รัฐมหาราษฏร์      ๒๗๔

 อชันตา      ๒๗๕

 เอลโรล่า      ๒๗๖

โกลกาตา (Kolkata)           ๒๗๗

บุพจริยาของพระพุทธเจ้า    ๒๗๙

มิลินทปัญหา       ๒๘๒

ประวัติพระถังซัมจั๋ง     ๒๘๗

ดร.อัมเบดการ์      ๒๘๙

อนาคาริกธรรมปาละ     ๒๙๐



เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม    ๒๙๑

มหาตมา คานธี      ๒๙๒

ยาวาหะราล เนห์รู      ๒๙๓

ประวัติศาสตร์อินเดียจนถึงปัจจุบัน   ๒๙๖

 ประวัติศาสตร์อินเดีย    ๒๙๖

 ยุคอารยัน     ๒๙๖

 พระเทวทัตทำาอนันตริยกรรม    ๒๙๖

 พันธุละเสนาบดีและพระนางมัลลิกา  ๓๐๐

 การล่มสลายแห่งศากยวงศ์   ๓๐๓

 จากมคธถึงปาฏลีบุตร    ๓๐๗

 พระเจ้าอโศกมหาราช    ๓๑๐

 ยุคราชวงศ์คุปตะ    ๓๑๓

 ยุคราชวงศ์โมกุล        ๓๑๓

 ยุคพ่อค้ายุโรป     ๓๒๐

 ภายใต้การปกครองอังกฤษ   ๓๒๐

 ยุคกอบกู้เอกราช    ๓๒๑

 ได้รับเอกราช     ๓๒๒

ภาษา ศาสนาในอินเดีย           ๓๒๕

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Hinduism)    ๓๖๓

บทวิเคราะห์ การสูญสลายพระพุทธศาสนาจากอินเดีย            ๓๘๘

ชาวธิเบตที่อินเดีย     ๓๙๐

ภาคผนวก  

  - พุทธกิจ  ๔๕  พรรษา    ๓๙๔

  - การสังคายนาจำานวน  ๕  ครั้ง     ๓๙๕

  - อสีติมหาสาวก    ๓๙๖

  - ภิกษุณี     ๓๙๙

  - อุบาสก     ๔๐๐

  - อุบาสิกา     ๔๐๑

  - ชื่อแคว้นและเมืองหลวง    ๔๐๒

 - แคว้นสมัยพุทธกาลอยู่ในเขตรัฐประเทศปัจจุบัน                 ๔๐๓



- ภาษาฮินดีเบื้องต้น  (Hindi for Beginning)                        ๔๐๔

 - บทแผ่เมตตา,  สมาทานกัมมัฏฐาน, คำาอุทิศบุญกุศล, 

        อธิษฐานจิต    ๔๑๐

 - ระยะทางตามรอยพระบาทอินเดีย เนปาล              ๔๑๒

  - โปรแกรมทัวร์      ๔๑๔





แผนที่สังเวชนียสถาน
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แผนที่  ๑๖  แคว้น
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แผนที่อินเดียปัจจุบัน
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ทำาความเข้าใจก่อนไปอินเดีย
 ทำาความเข้าใจก่อนไปอินเดียเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ     

เดินทางวัตถุประสงค์มาเพื่ออะไร การเข้าใจตนเองเข้าใจปัญหา เข้าใจ

ธรรมะเป็นการลดอุปสรรค เพิ่มบุญสร้างปัญญาให้กับตนเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับอินเดีย

 ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้

 ทิศเหนือติดจีน เนปาล และภูฏาน

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดปากีสถาน

 ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า

 ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ

 พื้นที่ : ๓,๒๕๗,๔๖๗ ตารางกิโลเมตร (ใหญ่อันดับ ๗ ของโลก)  

 ประชากร : ๑,๒๑๐ ล้านคน (อันดับ ๒ ของโลก)

 เมืองหลวง : นิวเดลี (New Delhi) (โกลกัตตาเมืองหลวงเก่า)

 มุมไบ เมืองศูนย์กลางการค้า เป็นเมืองท่าทางทะเล เมืองถ่าย

ทำาภาพยนตร์, บังคาลอร์ เมืองศูนย์กลางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ 

การบิน และอวกาศ,  เจนไนเมืองศูนย์การธุรกิจเช่น ผลิตรถยนต์

 ภูมิอากาศ : ตอนใต้เป็นเขตร้อน ตอนเหนือเป็นเขตหนาว ช่วง

ฤดูร้อน  ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส ช่วงฤดูหนาวประมาณ ๑๐ องศา

เซลเซียส

 ภาษา : ภาษาฮนิดใีชก้นัสว่นใหญ ่ภาษาอังกฤษใชใ้นวงราชการ

และธุรกิจ ยังมีภาษาทางการใช้กันถึง ๑๘ ภาษา รวมทั้งภาษาท้องถิ่น

นับร้อยภาษา

 ศาสนา : ฮินดู (๘๑.๓%) มุสลิม (๑๒%) คริสต์ (๒.๓%) ซิกข์ 

(๑.๙%) พทุธและเซน (๒.๕%) สว่นชาวพทุธในอินเดยีขอ้มลูทีย่งัไมเ่ป็น



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      5 

ทางการมีประมาณ ๓๐ กว่าล้าน

มาอินเดีย
            มาตามพุทธโอวาท   

            มาได้โอกาสพบสิ่งต่างๆ

            มาเปิดกว้างทางความคิด 

            มาตั้งจิตปฏิบัติธรรม 

            มาน้อมนำาสิ่งดีกลับไป 

            มาน้อมใจถึงพระนิพพาน

เร�ไม่ได้ม�อินเดียเพื่อดูสิ่งเจริญหูเจริญต�

แต่ม�ดูสิ่งเจริญใจ เจริญศรัทธ�

การเลื่อมใสของชาวบ้าน

 รูปัปปมาณิกา      ชอบใจในรูป 

 โฆสัปปมาณิกา   ชอบใจในเสียง 

 ลูขัปปมาณิกา    ชอบใจในลักษณะนิสัย

 ธัมมปมาณิกา              ชอบใจในธรรมคำาสอน

                          มาอินเดียทำาไม

มาเล่าเรียนศึกษา                          มาหาประสบการณ์แปลกใหม่

มากราบไหว้พุทธบิดร                     มากินนอนแบบอรหันต์

มาสร้างฝันให้เป็นจริง                  มาละทิ้งตัวอัตตมา

ประกาศศักดาให้โลกรู้                  มาเชิดชูพุทธธรรม

มาน้อมนำาศรัทธาให้เลื่อมใส             มาอบรมจิตใจสู่นิพพาน
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ได้อะไรจากอินเดีย

 ได้ไหว้พระเต็มอิ่ม         

 ได้รอยยิ้มเต็มปาก

 ได้บริจาคเต็มศรัทธา     

 ได้ปัญญาเต็มสมองได้ตริตรองเต็มสติ         

 ได้ปีติเต็มฤทัย

ได้อะไรจากสังเวชนียสถาน

 ได้ฟังเป็นบุญหู            ได้ดูเป็นบุญตา 

 ได้บูชาเป็นบุญตน          ได้สวดมนต์เป็นบุญปาก  

 ได้บริจาคเป็นบุญทาน          ได้อธิษฐานเป็นบุญจิต

มาอินเดียต้องมี ๕ มี 

มีทรัพย์     มีกำาลัง    มีศรัทธา   มีเวลา    มีผู้นำา

มาอินเดีย

 มาอินเดียเจอแต่ขี้       มาทางนี้เจอขอทาน

 ไปทางนั้นเจอพ่อค้า              ไปข้างหน้าเจอแต่วัว

 ไปทางขวาเจอแต่คน             เดินวกวนเจอขยะ

อินเดีย

  อินเดีย แดนพุทธภูมิคือสถานที่สร้างบารมี สั่งสมบารมีคุณงาม

ความดใีหเ้พิม่พนูทวีคณูมากขึน้  ผู้ตอ้งการอยากจะสร้างความดตีอ้งมา

อยู่ที่อินเดีย  เปรียบเสมือนชายแดนเป็นสถานที่สร้างชื่อเสียง ยศ และ

ตำาแหน่งให้แก่ทหาร  ทหารที่ผ่านชายแดน ผ่านสมรภูมิแล้ว จะเป็น

ทหารที่สมบูรณ์แบบ
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ความหมายของอินเดีย

 อ มาจากคำาว่า

 แออัด    ประชากรหลายพันล้านคน

 โอ้อวด     อวดวรรณะ

 องอาจ     มีเอกราช กำาลังทหารที่เข้มแข็ง  มีนิวเคลียร์

 อบอุ่น     มีพุทธสถานมากมาย และศาสนาอื่น

 อ้างอิง     เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านศาสนา  ธรรมชาติ ศิลปะ  

     ประเพณีได้ดี

 อบอวล    ด้วยความศรัทธาในศาสนา ความเชื่อที่สืบต่อกัน

     มาหลายพันปี

 อดออม   กินอยู่ง่าย ใช้ทรัพยากรธรรมไม่เปลือง  ประหยัด

 โอ่อา่        ปราสาทพระราชวงัใหญโ่ต  แมน้่ำาลำาคลองมมีากมาย

 น มาจากคำาว่า

 เนิน่นาน   ทำางานแบบไมร่บีรอ้น ทำาดว้ยการพนิจิพจิารณาถว้นถี ่

 นอบน้อม  เคารพพ่อแม่ ครู  พระเจ้า

 นิ่มนวล    นาฏศิลป์อ่อนช้อย  ลีลานิ่มนวลชวนหลงใหล

 หนักแน่น  รักษาธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้ได้อย่างดี

 ด มาจากคำาว่า

 ดั้งเดิม   รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ได้

    เหมือนของดั้งเดิม

 ดื้อดึง     แม้แต่อังกฤษยังยอมแพ้  

    ประชาชนไม่ยอมให้ทหารปฏิวัติ

 โดดเด่น  มีเอกลักษณ์ประจำาชาติ  ประเพณี ฯลฯ

 ดูดี   ทั่วโลกจับตามองอินเดียด้วยความสนใจ 
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    การค้าการลงทุนดี

 ดึงดูด     มาอินเดียเพราะพระพุทธศาสนา 

    และธรรมชาติไม่ต้องมีการโฆษณา

 ดื่มด่ำา   สงบเพราะพุทธสถาน  และความงามของธรรมชาติ 

    สิ่งก่อสร้าง

ย มาจากคำาว่า

 ยืดหยุ่น   กฎ กติกาการจราจรยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ 

 ยืนหยัด   พระเจ้าว่ามาอย่างไร  ชาวบ้านว่าอย่างนั้น 

     ทำาตามแบบไม่สงสัย

 ยอดเยี่ยม เป็นแหล่งต้นกำาเนิดศิลปะ  วัฒนธรรมของทั้งโลก

 ยืนยาว      คงเอกลกัษณค์วามเป็นอนิเดียอย่างนีอ้กีหลายพนัปี

คนไทยเวลาไปไหว้พระ

 องอาจในศีล ยินดีในทาน    เบิกบานเพราะสวดมนต์

เพิ่มกุศลเพราะภาวนา ได้เจริญก้าวหน้าในการงาน     มีจิตเบิกบาน

เพราะมาไหว้พระ

พุทธกิจ ๕ อย่าง

 พุทธกิจ คือ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ ในแต่ละวัน

มี ๕ อย่างดังนี้

 ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จบิณฑบาต

 ๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนำ ตอนเย็นทรงแสดงธรรม

 ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทำ ตอนค่ำาให้โอวาทภิกษุ

 ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนำ เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา

 ๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนำ  เช้ามืดทรงตรวจ

ดูเวไนยสัตว์ผู้ที่ควรแก่การบรรลุธรรม
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พระพุทธเจ้าตรัสสังเวชนียสถาน ๔

 สังเวชนียสถาน ๔ ตำาบล คือ

 ๑. สถานที่ตถาคตประสูติ

 ๒. สถานที่ตถาคตตรัสรู้

 ๓. สถานที่ตถาคตแสดงปฐมเทศนา

 ๔. สถานที่ตถาคตปรินิพพาน

 สถานที่ทั้ง ๔ ตำาบลนี้แล ควรที่พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก  อุบาสิกา ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้า จะดูจะ

เห็น และควรจะให้เกิดความสังเวชทั่วกัน “อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด

เหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์ สังเวชนียสถานเหล่านี้  ด้วยความเลื่อมใส 

ชนเหล่านั้น ครั้นทำากาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

ปลงสังเวชอย่างไร

 คำาวา่ สงัเวช ไมไ่ดแ้ปลวา่ ความสลดหดหู ่ความเศรา้ใจ แตค่วาม

หมายที่แท้จริงของคำาว่า สังเวช คือเครื่องกระตุ้นเตือนใจ ให้เกิดความ

อาจหาญในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาถึงสังเวชนียสถาน ให้กระตุ้น

เตือนจิตของตนเองอยู่เสมอว่า

 ประการแรก เห็นซากปรักหักพัง กองอิฐ ให้พิจารณาถึงกฏพระ

ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนันตา ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็น

ธรรมดา

 ประการที่สอง สถานที่นั้นๆ พระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องอะไร

แล้ว  เราน้อมนำาหลักธรรมมาประพฤติธรรม  ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว  จึงได้

ชื่อว่า ศรัทธาอย่างมีปัญญา ได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาบารมี
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อธิษฐานจิตกับอ้อนวอน

 พระพุทธศาสนามิได้สอนให้คนเราอ้อนวอน แต่สอนให้พึ่งพา

ตนเองให้มากที่สุด เน้นการกระทำาเป็นจุดสำาคัญ (อตฺตาหิ อตฺตาโน 

นาโถ)  การอธิษฐานกับการอ้อนวอน โดยความหมายวัตถุประสงค์

มีความแตกต่างกัน  การอ้อนวอน คือการขอให้ส่ิงต่างๆ ช่วยเหลือ

โดยปราศจากการกระทำา  เช่น ขอให้เทวดาดลบันดาล เป็นต้น                   

การอ้อนวอนเป็นเรื่องของการฝันอย่างลมๆ แล้งๆ เป็นอกุศลมูล 

คือความหลงไม่รู้จริง (โมหะ)  อ้อนวอนแล้วยังลงมือทำาถือได้ว่ายัง

ไม่ตกขอบจากพระพุทธศาสนา  การอธิษฐาน คือการตั้งใจมุ่งมั่น

ที่จะไปสู่จุดหมายอย่างแท้จริง กรณีตัวอย่าง ในคราวที่มีการมอบ

ตำาแหน่งอัครสาวก มีสงฆ์บางกลุ่มทักท้วงว่า ไม่มีการมอบให้แก่

พระอัญญาโกทัญญะ เพราะว่าท่านอายุมาก และก็บวชก่อนใครอื่น 

พระพุทธองค์ตรัสว่า  พระอัญญาโกทัญญะไม่ตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็น 

อัครสาวก แต่พระสารีบุตรและโมคัลลานะท่านตั้งใจปรารถนามาเพื่อ

การนี้โดยเฉพาะ  ยสะกุลบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่ทำาไมไม่ได้รับ

เอตทัคคะคือความเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งคำาตอบคือเพราะว่าท่าน   

ไม่ได้ต้ังอธิษฐานปรารถนามาเพื่อความเป็นเลิศ ปรารถนาเฉพาะ       

พระอรหันต์

วันสำาคัญของอินเดีย

 กจิกรรมพิธ ีแต่ละปีวันเดือนอาจจะมไีมแ่นน่อน ทางตะวันออก 

อินเดีย หรือไทย จะถือตามจันทรคติ ส่วนทางตะวันตก  จะถือตาม

สุริยคติ  

 ๑. วันขึ้นปีใหม่  (New Year’s Day)  ปฏิบัติเหมือนสากลโลก  

มีกิจกรรมต่างๆ  

 ๒. วันสาธารณรัฐ  (Republic Day) เป็นวันที่อินเดียบรรลุจุด
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หมาย  มีรัฐธรรมการปกครองแบบประชาธิปไตย  เมื่อวัน ๒๖ มกราคม 

พ.ศ. ๑๙๕๐

 ๓. วันกุมภ มหา เมลา  (Kumbha  Maha Mela) งานนี้  ๑๒ ปี 

จัดหนึ่งครั้ง ประชาชนจะมาร่วมกันจำานวนมาก   มีเรื่องเล่าวา่ เทพยดา

และอสูรต่อสู้กันเพื่อจะครอบครองน้ำาอมฤต  หยาดน้ำาอมฤตจะตกลง

พื้นโลก  ๑๒ แห่ง  แต่ที่อินเดีย ๔ แห่งคือ หริตวาร์  อุชเชน  ประยาด  

นาสิก  

 ๔. วนัวสนัตปญัจม ี(Vasanta  Panchami) วนัทีป่ระชาชนทำาการ

บูชาเจ้าแม่สรัสวดี  (Sarasvati)  เทพีแห่งการศึกษาและศิลปะศาสตร์  

ประชาชนจะแต่งกายด้วยผ้าสีเหลือง  กิจกรรม เล่นกีฬา หรือแข่งขัน

เล่นว่าว 

 ๕. วันศิวราตรี  (Sivaratri)  การได้บูชาพระศิวะในคืนนี้ จะ

พ้นจากสังสารวัฏ  คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด พิธีจะมีปลายเดือน

กุมภาพันธ์  หรือต้นมีนาคม

 ๖. วันโฮลี  (Holi) วันโฮลี  เป็นวันสาดสี  ร้านค้าจะปิดหมด 

ประชาชนจะออกมาสาดน้ำาผสมสี  ๓ วัน  จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์  

หรือมีนาคม  

 ทัวร์ที่แสวงบุญที่อินเดียควรงดวันเวลาดังกล่าว  หรือถ้าไปควร

ออกแต่เช้ามืด  เดินทางตอนที่คนหลับ

 ๗. วนัแจมเชด  นาฟโรซ  (Jamshed Navroz)  วนัทีก่ลุม่ชนปาซ ี

ฉลองพระเจ้าแจมเซดได้ปกครองเปอร์เซีย  มีการบูชาไฟ  มีขึ้นวันที่  

๒๑ มีนาคมของทุกปี

 ๘. วันอิด - อุล - ซูฮะ (Id- UL- Zuha)  วันที่ระลึกการบูชายัญ

ของอับฺราฮัม  

 ๙. วนัมหาวรีชยนัต ี (Mahavira  Jayanti)  เปน็การฉลองวนัเกดิ

ของวรรธมานะ  มหาวีรติตถกร องค์ที่ ๒๔  ของศาสนาเชน 
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 ๑๐. วันกูดฟรายเดย์  (Good  Friday)  วันที่พระเยซู ได้ทรง

สละชีวิตเพื่อความดีของมนุษย์ทั้งหลาย  กิจกรรมในโบสถ์ มีการสวด

สรรเสริญ  มีดนตรี  จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมหรือเมษายน 

 ๑๑. วันอิสเตอร์เดย์  (Easter Day) วันที่ชาวคริสเตียน เชื่อว่า

พระเยซูจะกลับคืนชีพมาอีกครั้ง  

 ๑๒. วันไวสาขิ  (Vaisakhi) วันไวสาขิ  หรือ ไพสาขิ  เป็นวันแรก

ของเดือนไวสาขะ  วันเริ่มต้นปีของฮินดู  ชาวฮินดูจะพากันอาบน้ำาใน

แม่น้ำา ในสระ หรือบ่อ  อันเป็นการต้อนรับ

 ๑๓. วันซับ  -  อิ  - บารัต  (Shab  - i - Barat)  เป็นวันที่ชาว

มุสลิมเชื่อกันว่า  วันที่พระเจ้าจดการกระทำาของมนุษย์ลงในบัญชี  และ

งดเว้นผลกรรมตามที่มนุษย์ได้ทำานั้นเสีย

 ๑๔. วันพุทธชยันตี  (Buddha Jayanti) วันประสูติของ

พระพุทธเจ้า หรือวันวิสาขะ เป็นวันหยุดของชาติอินเดีย จะมีในเดือน

เมษายน หรือพฤษภาคม

 ๑๕. วันมุหรฺราม (Muharram)  เป็นวันที่ชาวมุสลิมไว้ทุกข์ครั้ง

ยิ่งใหญ่ให้แก่ อีหม่าน  ฮัสเซน  

 ๑๖.  วันรามซันอิด  (Ramsan  Id) พิธีถือศีลอด 

 ๑๗. วันอิด – อิ – มิลาด  (Id – I – Milad) วันเกิดและเสียชีวิต

ของโมหัมหมัด 

 ๑๘. วันนาคปัญจมี  (Naga  Panchami) เป็นพิธีเพื่ออุทิศแก่    

งูใหญ่  

 ๑๙. วันอิสรภาพ (Independence Day) วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๑๙๔๗ 

 ๒๐. รักกษะพันธัน (Raksha  Bandhan) วันที่น้องสาวผูกข้อมือ

ของพี่ชาย  อาศัยเหตุที่พระอินทร์ได้รับชัยชนะ เพราะได้ผูกตะกรุดไหม

 ๒๑. วันขอรฺดาด  สาล (Khordad Sal)  วันที่ฉลองวันเกิดของ 
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ซราธุสฺตฺร  คือ โซโรอัสเตอร์

 ๒๒. วันคเนศจตุรถี  (Ganesa  Chaturthi)  วันที่ระลึกพระคเนศ  

ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง  

 ๒๓. วันชันมอัษฏมี  (Janma  Ashtami)  วันคล้ายวันเกิดของ

ท่านกฤษณะ เทพเจ้าในศาสนาฮินดู

 ๒๔. วันคานธีชยันตี  (Gandhi  Jayanti)  วันคล้ายวันเกิดของ

ท่านมหาตามะคานธี วันที่ ๒ ตุลาคม  ของทุกปี

 ๒๕. วนัทสัเสหรฺา  (Dassehra)  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของความด ี

ที่มีเหนือความชั่ว  

 ๒๖. วันภารัตมิลัป (Bharat  Milap)  เป็นการฉลองการมารวม

พร้อมกันของพระราม กับภารัต

 ๒๗. วันคูรฺปูรับ (Gurpurab)  เป็นคล้ายวันเกิดของคุรุนานัก  

 ๒๘. วันดิวาลิ หรือ  ดิปวาลิ  (Divali or  Dipavali)

เป็นวันตามประทีปต้อนรับพระลักษมี

 ๒๙. วันคริสตมาส (Christmas Day)  เป็นวันฉลองวันเกิดของ

พระเยซู

 ๓๐. วนัครูปฺรูบั (Gurpurab)  เปน็การฉลองวนัเกิดของครุุโควนิท

สิงห์ ศาสดาองค์ที่ ๑๐ ของสิกข์  จะมีในเดือนธันวาคม หรือมกราคม
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รูปสัญลักษณ์บนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  
  รูปสัญลักษณ์บนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชตามบันทึกมีดังนี้ 

 

 ๑.  รูปม้า  สวนลุมพินี  

 ตามหลักฐานโบราณคดีที่ปรากฏในปัจจุบัน คือ 

 ๒. สิงห์เดียว  ไวสาลี และสิงห์สี่หัวหลังชนกัน สารนาถ
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 ๓. รูปโค   รามปุระ  

 

 ๔. รูปช้าง เมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ  
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พุทธคยา 
สถานที่ตรัสรู้

ภาพ : เจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
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พุทธคยา 
สถานที่ตรัสรู้

พุทธคยา

 พุทธคยา ถือว่าเป็นสถานที่สำาคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธ

ทั่วโลก  เป็นศูนย์รวมของการจาริกแสวงบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลก  

รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 พุทธคยาเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ คือสถานที่ตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า  ในอาณาบริเวณพุทธคยาจะมีวัดชาวพุทธเป็นจำานวน

มากร่วมทั้งประเทศไทย  พุทธคยาถือว่าเป็น ปฐวีนาภี สะดือของโลก      

เป็นจุดศูนย์กลางของโลก

 อัคคัญญสูตรได้กล่าวไว้ว่า มีพรหมจากชั้นอาภัสราพรหมได้ลง

มากินง้วนดินในบริเวณแห่งนี้ และเป็นจุดกำาเนิดมนุษย์

เนือ่งจากแผน่ดนิอนิเดยีถกูคกุคามจากสงคราม  การเส่ือมของพระพทุธ

ศาสนา พุทธคยาจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง  ฮินดูเข้าครอบครอง นำามหาโพธิ

เจดีย์เป็นเทวสถาน

 พุทธคยาถูกชาวฮินดูครอบครอง เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ 

นักบวชฮินดูชื่อ โคเสนฆมัณฑิคีร์  ได้ตั้ งสำานักเล็ก ๆ ใกล้กับ                              

พระมหาโพธิเจดีย์  ในปัจจุบันผู้นำาของมหันต์องค์ที่ ๑๕ 

 พ.ศ. ๒๔๑๗ พระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งพม่า ได้ส่งคณะทูต

มายังอินเดียเพื่อขอบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารและจัดการบางประการ

เพื่อดูแลรักษาพุทธสถานแห่งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากพวกมหันต์

และรัฐบาลอินเดีย จึงได้เริ่มทำาการบูรณะ ทางรัฐบาลอินเดียได้ส่ง            

นายพล เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กับ ด.ร.ราเชนทรลาละ มิตระ 

เข้าเป็นผู้ดูแลกำากับการบูรณะ หลังจากนั้นคณะผู้แทนจากพม่าจำาเป็น

ต้องเดนิทางกลบั ทางรฐับาลอนิเดยีจงึรบังานบรูณะ ทัง้หมดมาทำาแทน 

และเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗
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 จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลอินเดีย โดยการนำาของ ฯพณฯ 

เยาวหราล เนห์รู นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย ได้เฉลิมฉลองพุทธชยัน

ตี (วิสาขบูชา) โดยเชิญชวนประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก        

มาสร้างวัดไว้ในดินแดนพุทธภูมิ   ประเทศไทยโดยการนำาของจอมพล 

แปลก พิบูลสงคราม ได้ตอบรับและดำาเนินการสร้างวัดชื่อว่า วัดไทย

พุทธคยา 

ดงคสิริ สถานที่บำาเพ็ญทุกกรกิริยา

 ดงคสิริเป็นสถานที่  ที่พระมหาบุรุษทรงบำาเพ็ญทุกกรกิริยา

ห่างจากเจดีย์   พุทธคยาประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นภูเขาลูกใหญ่ มีถ้ำา

ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูปางบำาเพ็ญทุกรกิรยิา บรเิวณบรรยากาศ

เงียบสงบบนเชิงเขาได้มีวัดธิเบตมาสร้างไว้ หลักการบำาเพ็ญทุกกรกิริยา

คือทรมาน

พุทธประวัติ : 

ทรงสัญญากับพระเจ้าพิมพิสาร  

 หลังจากบรรพชา เสด็จพักแรม ณ อนุปิยอัมพวัน แคว้นมัลละ 

เป็นเวลา ๗ วัน จากนั้นเสด็จไปยังแคว้นมคธ ประทับที่ภูเขาปัณฑวะ 

พระพทุธเจา้กอ่นยงัไมไ่ด้ตรสัรูจ้ะเรยีกวา่ พระมหาบรุุษ พระเจา้พมิพสิาร 

ทราบข่าวจึงเสด็จไปยังภูเขาปัณฑวะ ชักชวนพระมหาบุรุษให้มาครอง

ราชสมบัติด้วยกัน พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธ พระเจ้าพิมพิสารทูล           

ขอปฏญิญาวา่ “ถา้ตรสัรูแ้ลว้ ขอใหเ้สดจ็มาเทศนาโปรดขา้พระองคด์ว้ย” 

พระมหาบุรุษรับปฏิญญาทุกประการ

ทรงศึกษาในสำานักอาฬารดาบส และอุทกดาบส 

 ทรงศกึษาในสำานกัอาฬารดาบส กาลามโคตร ได้สมาบตั ิ๗ และ 
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อุทกดาบส รามบุตร ได้สมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) เมื่อไม่ใช่

หนทางตรัสรู้จึงลาจากอาจารย์

บำาเพ็ญทุกกรกิริยา 

 พอถงึตำาบลอรุุเวลาเสนานคิม บำาเพญ็ทกุกรกิริยาคอืการทรมาน 

ร่างกาย ๓ วาระ 

 ๑. กัดฟันด้วยฟัน เอาลิ้นกดเพดาน จนเหงื่อไหลออกทางรักแร้ 

 ๒. กลั้นลมหายใจเข้าออก จนเสียงดังอื้อในหู ทำาให้ปวดศีรษะ 

เสียดท้อง ร้อนในพระวรกาย

 ๓. ฉันทีละน้อย จนอดอาหารในท่ีสุด พระวรกายซูบผอม 

กระดูกปรากฏทั่วกาย เมื่อลูบขนหลุดร่วง

พิณ ๓ สาย 

 ท้าวสักกเทวราชทราบความดำาริ จึงดีดพิณให้ฟัง มี ๓ สาย 

 สายที่ ๑ ตึงเกินไป พอดีดก็ขาด 

 สายที่ ๒ หย่อน พอดีดไม่เกิดเสียง 

 สายที่ ๓ ไม่ตึง ไม่หย่อน พอดีดเสียงไพเราะจับใจ 

 ทรงพิจารณาการบำาเพ็ญทุกกรกิริยาเปรียบกับเสียงพิณ 

เกิดอุปมา ๓ ข้อ 

 ครั้งนั้นอุปมา ๓ ข้อปรากฏแก่พระองค์ คือ 

 ๑. สมณพราหมณ์เหล่าใด มีกายและใจยังไม่หลีกออก            

จากกาม พอใจ รักใคร่ในกาม ใจยังไม่สงบระงับ แม้จะบำาเพ็ญเพียร 

จนได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก หรือมิได้รับก็ตาม ก็ไม่อาจจะตรัสรู้ได้ 

เหมือนไม้สดที่แช่น้ำา ยากที่จะสีให้เกิดไฟได้ 

 ๒. สมณพราหมณ์เหล่าใด มกีายหลีกออกจากกาม แตยั่งพอใจ 
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รักใคร่ในกาม ใจยังไม่สงบระงับ แม้จะบำาเพ็ญเพียรจนได้รับทุกขเวทนา

อย่างหนัก หรือมิได้รับก็ตาม ก็ไม่อาจจะตรัสรู้ได้ เหมือนไม้สดที่อยู่     

บนบก ยากที่จะสีให้เกิดไฟได้ 

 ๓. สมณพราหมณ์เหล่าใด มีกายหลีกออกจากกาม ละความ

พอใจ  รกัใครใ่นกาม ใจสงบระงบั แมจ้ะบำาเพญ็เพยีรจนไดร้บัทกุขเวทนา 

อย่างหนัก หรือมิได้รับก็ตาม ย่อมตรัสรู้ได้ เหมือนไม้แห้งที่อยู่บนบก 

ย่อมสีให้เกิดไฟได้ 

 เมื่อมิใช่ทางตรัสรู้ จึงละทิ้งการบำาเพ็ญทุกกรกิริยา เพื่อบำาเพ็ญ 

ทางใจ และกลับเสวยพระกระยาหารใหม่ 

 ปัญจวัคคีย์ ๕ คือ โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ 

อัสสชิ เฝ้ารับใช้พระมหาบุรุษ หวังจะได้บรรลุธรรมตามพระองค์   

พอเห็นพระมหาบรุษุฉนัอาหารพากนัคดิวา่ “พระมหาบรุุษละจากความ

เพียรเวียนมาเป็นผู้มักมาก” พากันหนีละทิ้งพระองค์ไปอยู่ป่าอิสิปตน

มฤคทายวัน เมืองพาราณสี

สุชาดาสถูป

 สมยักอ่นคนไทยกจ็ะมาดเูนนิดนิบา้นนางสุชาดา ตอ่มาทางการ

ได้ขุดค้นพบสถูปก็เลยทำาการบูรณะให้ดีกว่าเดิม นางสุชาดาคือ ผู้ถวาย

ข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ก่อนการตรัสรู้ ทานที่นางได้ถวายมีผล   

อย่างมาก นางเป็นลูกสาวของเศรษฐีในตำาบลอุรุเวลา  ได้บนบานที่

ต้นไทรไว้คือ

 ๑. ขอให้ได้สามีที่ตระกูลเสมอกับตน

 ๒. ขอให้ลูกคนแรกเป็นชาย

 บัดนี้ความปรารถนาของนางสำาเร็จจึงใคร่แก้บนด้วยการถวาย

ข้าวมธุปายาส  ปัจจุบัน บ้านนางสุชาดาเป็นสถูปก่อด้วยอิฐมีต้นโพธิ์

ผุดขึ้นตรงกลางพระสถูป
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พุทธประวัติ : 

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส 

 ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๖ นางสุชาดา ธิดา

เศรษฐี แห่งอุรุเวลาเสนานิคม จะทำาการบวงสรวง (แก้บน) เทวดาว่า 

 ๑. ขอให้ได้สามีตระกูลเสมอตน 

 ๒. ขอให้บุตรคนแรกเป็นชาย 

 บดันีค้วามปรารถนาสำาเรจ็ทกุประการ สัง่ใหน้างทาสไีปทำาความ 

สะอาดบรเิวณใตต้น้ไทร ไดเ้หน็พระมหาบุรษุ สำาคญัวา่เปน็เทวดา จงึรีบ

มาแจง้ให้กบันางสชุาดาทราบ นางจงึนำาถาดข้าวมธปุายาสไปยังตน้ไทร 

จึงน้อมถวาย พระองค์ทรงรับด้วยพระหัตถ์ แล้วทรงปั้นได้ ๔๙ ก้อน 

เสวยจนหมด ถือถาดทองคำามุ่งหน้าสู่แม่น้ำาเนรัญชรา 

ท่าสุปปติฏฐะ 

 ทา่สุปปตฏิฐะ  ตัง้อยูร่มิแมน่้ำาเนรญัชรา  อยูต่รงขา้มพระเจดยี-์

มหาโพธิ  เชื่อกันว่าพระมหาบุรุษได้อธิษฐานลอยถาดทอง

 พุทธประวัติ : 

 ถอืถาดทองคำามุง่หนา้สูแ่มน่้ำาเนรญัชรา ทรงอธษิฐานวา่ “ถา้จะ

ได้ตรัสรู้ ขอให้ถาดนี้ จงลอยทวนกระแสน้ำา” ด้วยอำานาจแห่งโพธิญาณ 

ถาดทองคำาไดล้อยทวนกระแสน้ำาไปไกล ๘๐ ศอก แลว้ จมลงสูน่าคพภิพ

ซึง่เปน็ทีอ่ยูข่องกาฬพญานาค ทรงมัน่พระทยัวา่จะไดต้รสัรูจ้งึทรงสนาน

พระวรกาย พักผ่อนจนถึงเวลาเย็น

 โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้ากุสะ     

ในระหว่างทางพระมหาบุรุษทรงรับหญ้ากุสะจากโสตถิยพราหมณ์  ๘ 

กำามือ ที่ได้น้อมถวายด้วยความศรัทธา
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 กาฬพญานาค  

 ปัจจุบันมีต้นโพธิ์ใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงมีเทวลัยของฮินดู      

ตั้งอยู่   พระมหาบุรุษทรงลอยถาดและทรงอธิษฐานว่า  ถ้าจะได้สำาเร็จ

เปน็พระพุทธเจา้  ขอใหถ้าดจงลอย  ทวนกระแสน้ำาขึน้ไปไกลถงึ  ๘๐  ศอก 

ไปจนถงึวังน้ำาวนแหง่หนึง่   ถาดน้ันจงึจมดิง่หายไปจนถึงพภิพของ    กาฬ

นาคราช  กระทบกับถาดสามใบของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์

เสียงดังกริ๊ก พระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์นั้นคือ พระกกุสันธะ    

พระโกนาคมน์  และพระกัสสปะ  พระมหาบุรุษกำาลังจะเป็นองค์ที่  ๔ 

กาฬนาคราชหลับมาตั่งแต่สมัยพระพุทธเจ้าในอดีต  จะตื่นทุกคร้ังที่

ได้ยินเสียงถาด  พอได้ยินก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิด ในโลกแล้ว     

คราวนี้ก็เหมือนกัน    เมื่อได้ยินเสียงถาดของพระมหาบุรุษก็งัวเงียขึ้น

แล้วงึมงำาว่า  “เมื่อวานนี้พระชินสีห์ (หมายถึงพระกัสสปพุทธเจ้า)  อุบัติ

ในโลกพระองค์หนึ่งแล้ว  ซ้ำาบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่า”  ลุกขึ้นมาไหว้

พระพุทธเจ้าเกิดใหม่  แล้วก็หลับต่อไปอีก

แม่น้ำาเนรัญชรา 

 แมน้่ำาเนรญัชราอยูห่า่งตน้พระศรมีหาโพธิป์ระมาณ ๒๐๐ เมตร  

เป็นแม่น้ำาสายสำาคัญ เพราะว่าเป็นสถานที่ลอยถาด และสรงสนาน     

พระวรกายพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้ ปัจจุบันไม่มีน้ำามีแต่ทราย จะมีน้ำา

เฉพาะในช่วงเข้าพรรษาหรือฤดูฝน

 ต้นน้ำาไหลมาจากเมืองฮาซาริบัฆ มี ๒ สาย คือ เนรัญชรา และ 

โมหะน ี มาบรรจบกนั เรยีกใหมว่า่ ผลัค ุ หัวหนา้ชฎลิสามพีน้่อง นับถอื

ลัทธิบูชาไฟ ได้อาศัยตามคุ้งแม่น้ำาเนรัญชราติดต่อกัน

 เนลำ  ชลำ  อสฺสา แปลว่า น้ำาเป็นที่ชื่นใจ, นีลชลายาติ วตฺตพฺเพ 

เนรญฺ ชรายาติ วตฺติ แปลว่า น้ำาซึ่งมีสีเขียว  ปัจจุบันเรียกว่า นีลาชนา, 

ลีลาชนา
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ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 ตน้พระศรมีหาโพธเิปน็สถานทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้ ในภทัรกปั

นี้จะมีพระพุทธเจ้าถึง ๕ พระองค์ที่ตรัสรู้ ณ สถานที่แห่งนี้ ตรัสรู้ภายใต้

ต้นไม้ที่ต่างสายพันธ์ ต่างลักษณะ ต่างชนิด พอคนเห็นต้นไม้ที่พระองค์

ตรัสรู้จะ เรียกว่า ต้นโพธิ มาจากคำาว่า โพธิรุกขะ = โพธิ ตรัสรู้, รุกขะ 

ต้นไม้ แปลว่า ต้นไม้อันเป็นที่ตรัสรู้

 พระพทุธเจา้ พระนามวา่ กกุสนัธะ ตรัสรู้ภายใตต้น้สิรีสะ (ตน้ซกึ) 

 พระพุทธเจ้า พระนามว่า โกนาคมนะ ตรัสรู้ภายใต้ต้นมะเดื่อ

 พระพุทธเจ้า พระนามว่า กัสสปะ ตรัสรู้ภายใต้ต้นนิโครธ 

(ต้นไทร)

 พระพุทธเจ้า พระนามว่า โคตมะ ตรัสรู้ภายใต้ต้นอัสสัตถะหรือ 

โพธิ์พฤกษ์

 พระพุทธเจ้า พระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย ตรัสรู้ภายใต้

ต้นกากะทิง หรือคนไทยเรียกว่า ต้นทองพลาง
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ความแตกต่างกันแห่งโพธิพฤกษ์

           ความแตกตา่งกนัแหง่โพธพิฤกษ ์คอืตน้ไมท่ี้ประทบัน่ังในวนัตรัสรู้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกร  มีโพธิพฤกษ์  ชื่อ กปิตนะ (มะขวิด)  

พระผูม้พีระภาคเจา้โกณฑญัญะ มโีพธิพฤกษ์ช่ือ ตน้สาลกลัยาณี (ขานาง)

พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตพุทธเจ้า มีโพธิพฤกษ์         

         ต้นนาคะ  (กากะทิง)

พระอโนมทัสสี  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ  ต้นอัชชุนะ (ต้นกุ่ม)

พระปทุมะ และพระนารทะ มีโพธิพฤกษ์ ชื่อ ต้นมหาโสณะ 

         (ต้นอ้อยช้างใหญ่)

พระปทุมุตตระ  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นสาละ (ต้นช้างน้าว)

พระสุเมธะ    มีโพธิพฤกษ์ชื่อ  ต้นนีปะ  (ต้นกะทุ่ม)

พระสุชาตะ   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ  ต้นเวฬุ (ต้นไผ่)

พระปิยทัสสี   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นกกุธะ  (ต้นกุ่ม)

พระอัตถทัสสี   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นจัมปกะ (ต้นจำาปา)

พระธัมมทัสสี   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นรัตตกุรวกะ (ต้นซ้องแมวแดง)

พระสิทธัตถะ   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นกณิการะ (กรรณิการ์)

พระติสสะ  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นอสนะ (ต้นประดู่)

พระปุสสะ มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นอามลกะ (มะขามป้อม)

พระวิปัสสี  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นปาฏลี (แคฝอย)

พระสิขี   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นปุณฑรีกะ (มะม่วงป่า)

พระเวสสภู   มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นสาละ (สาละ)

พระกกุสันธะ  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นสรีสะ (ต้นซึก)

พระโกนาคมนะ มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นอุทุมพร (มะเดื่อ)

พระกัสสป มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นนิโครธ  (ต้นไทร)

พระโคตมะ  มีโพธิพฤกษ์ชื่อ ต้นอันสสัตถะ (ต้นโพธิใบ)  

 ในบาลพีทุธวงศ ์ ขอ้ ๑๖  วา่ ตน้พมิพิชาละ คือ ตน้มะกล่ำาเครือ
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ทรงตรัสรู้ 

 นำาหญา้กุสะไปปูลาดทำาให้เป็นบัลลงักภ์ายใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ

ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์ แล้วทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า “ถ้ามิได้ตรัสรู้       

จะไม่ลุกขึ้นจากโพธิบัลลังก์ ถึงแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตาม” 

พระยาวัสสวตัดีมารกลวัวา่จะลว่งอำานาจตน ไดย้กพลเสนามารมาผจญ

พระมหาบุรษุทรงระลกึถงึบารม ี๑๐ ทศั นางวสุนธราแมพ่ระธรณีมาเปน็

สกัขพียาน จนทำาให้พระยามารพ่ายแพ้ไป พระองคท์รงบรรลญุาณทัง้ ๓ 

คือ 

 ปฐมยาม บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ทรงมีญาณ      

ระลึกชาติได้ 

 มัชฌิมยาม บรรลุจุตูปปาตญาณ คือ ญาณรู้การเกิดและตาย 

ของสัตว์ทั้งหลายได้ 

 ปัจฉิมยาม  บรรลุอาสวักขยญาณ คือทำาหลายอาสวกิเลส ให้

หมดสิ้นไป

สหชาติทั้ง ๗

 สหชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมในวันเวลาเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ 

มี  ๗ ประการ คือ

 ๑. พระนางพิมพาหรือยโสธรา

 ๒. พระอานนท์

 ๓. กาฬุทายีอำามาตย์

 ๔. นายฉันนะ

 ๕. ม้ากัณฐกะ

 ๖. ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 ๗. ขมุทรพัยท์ัง้ ๔  คอื สงัขนธิ ิเอลนธิ ิอุบลนธิ ิและปณุฑริกนิธ ิ
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อายุของต้นพระศรีมหาโพธิ์

 ต้นที่ ๑ เป็นต้นที่เกิดวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะ หรือที่

เรยีกวา่ สหชาติทัง้ ๗ มหสุินทร ี(พระนางตษิยรกัษติ) เปน็พระมเหสขีอง

พระเจา้อโศกมหาราชอกีพระองคห์นึง่ พระนางโกรธแคน้มากทีพ่ระเจา้

อโศกรกัต้นโพธิม์ากกวา่นาง นางจงึสัง่ใหค้นนำายาพษิและน้ำารอ้นมารดที่

โคนตน้พระศรมีหาโพธ์ิ จนทำาให้ต้นพระศรมีหาโพธิไ์ด้เหีย่วเฉาและแหง้

ตายในที่สุด มีอายุประมาณ ๓๕๒ ปี

 ต้นที่ ๒ พอพระเจ้าอโศกกลับมาจากว่าราชการ พระองค์เห็น

ต้นพระศรีมหาโพธิเหี่ยวแห้งตายลงพระองค์ถึงกับเข่าอ่อนล้มลงหมด

สติพอพระองค์ฟื้นได้สติ รับสั่งให้ล้อมกำาแพงรอบ สั่งทหารให้นำาน้ำานม

โค ๑๐๐ ตัว มารดต้นพระศรีมหาโพธิ และได้ต้ังสัตยาธิษฐานว่า “ถ้า

หน่อโพธิ์ไม่แตก งอกออกมาพระองค์จะไม่เสด็จลุกขึ้น” ด้วยแรงสัจจะ

อธิษฐาน ทนัใดนัน้หน่อโพธ์ิได้งอกมาเป็นหนอ่ทีส่อง มอีายุราวประมาณ 

๘๗๑ - ๘๙๑ ปี

 ต้นที่ ๓ พ.ศ. ๑๑๐๐ พระเจ้าศศางกา กษัตริย์จากเบงกอล      

ได้ยกทัพมาที่พุทธคยา เห็นผู้คนไปกราบไหว้ต้นโพธิ์ เกิดความไม่ชอบ

ไม่พอใจจึงได้ทำาลายวัดวาอาราม และต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ถอนรากทิ้ง 

ใช้ไฟเผาราดด้วยน้ำาอ้อย พระเจ้าปุรณวรมากษัตริย์แห่งมคธทรง

เศร้าโศกเสียพระทัยอย่างมากที่เห็นต้นโพธิล้มตาย จึงเอาแบบอย่าง               

พระเจา้อโศกมหาราช จากนัน้นำาน้ำานมจากแมโ่ค ๑,๐๐๐ ตวั รดตน้โพธิ ์

ในไม่ช้าหน่อโพธิ์ ได้แตกหน่อออกมาเป็นต้นที่ ๓ มีอายุราวประมาณ 

๑,๒๕๖ - ๑,๒๗๖ ปี

 ต้นที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๒๓ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม             
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นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ได้เดินมาที่พุทธคยา ได้เห็นต้นโพธิแก่ชรา

มาก ได้มีชาวบ้านตัดกิ่งก้านมาทำาเป็นฟืน ต่อมาพายุพัดล้มลง ได้เห็น

หน่อโพธิ์ ๒ หน่อ (สูง ๖ นิ้วและ ๔ นิ้ว ได้นำาหน่อสูง ๖ นิ้วมาปลูกลงที่

ต้นเดิม ปัจจุบันมีอายุ ๑๓๖ ปี (๒๕๕๘)

สัตตมหาสถาน

 เสวยวิมุตติสุข คือ สุขอันเกิดจากการหลุดพ้นจากอาสวะ กิเลส 

เป็นเวลา ๔๙ วัน สถานที่ละ ๗ วัน ๗ สัปดาห์ เรียกว่า สัตตมหาสถาน 

มีดังต่อไปนี้คือ 

 สัปดาห์ที่ ๑ ต้นพระศรีมหาโพธิ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 

โดยอนุโลมและปฏิโลม ไปตามลำาดับและทวนกลับ 

 สัปดาห์ที่ ๒ อนิมิสสเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ 

พระศรีมหาโพธิ ประทับยืนทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ ไม่กระ

พริบตา เป็นเวลา ๗ วัน 

 สัปดาห์ที่ ๓ รัตนจงกรมเจดีย์ อยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ 

และอนิมิสสเจดีย์ เดินจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน 

 สัปดาห์ ท่ี  ๔ รัตนฆรเจดีย์  อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ               

เป็นเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตสร้างไว้ พิจารณาอภิธรรมปิฎกเป็น  

เวลา ๗ วัน 

 สัปดาห์ที่ ๕ อชปาลนิโครธ (ต้นไทรเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ) 

อยูท่างทศิตะวนัออก หุหุกชาติ ชอบตวาดผูอ้ืน่ดว้ยคำาวา่ หึหึ มาทลูถาม 

พระองค์ถึงธรรมที่ทำาให้บุคคลเป็นพราหมณ์ ตรัสตอบว่า พราหมณ์    

ผู้ใด มีบาปธรรมลอยเสียแล้ว ปราศจากกิเลสเครื่องย้อมจิตให้ติดแน่น      

ควรกล่าวได้ว่าตนเป็นพราหมณ์โดยธรรม 

 สัปดาห์ที่ ๖ มุจลินท์ (ต้นจิก) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้      

ฝนตกพรำาตลอด พญานาคได้มาขดขนดกาย รอบพระพุทธเจ้าได้ ๗ 
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รอบ แผพ่งัพานเหนอืเศยีร  เพือ่ปกปอ้งลมและฝนมใิหต้อ้งกายพระองค ์   

พอฝนหยุด ยืนประนมมือเบ้ืองพระพักตร์ พระองค์ทรงเปล่งอุทานว่า 

ความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว เป็นต้น 

 สัปดาห์ที่ ๗ ราชายตนะ (ต้นเกตุ) อยู่ทางทิศใต้ มีพ่อค้า ๒ คน 

ชื่อ ตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางมา ได้นำาข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง         

น้อมถวาย หลังจากสนทนาทั้งสองได้ขอถึงพระพุทธ พระธรรมเป็น

สรณะทีพ่ึง่ทางใจ และกราบลากลบั  พระองคไ์ดม้อบพระเกสาให ้๘ เส้น

พระแท่นวัชรอาสน์

 พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึน้เพือ่บูชาสถานทีบ่ำาเพญ็เพยีร

ของพระมหาบุรุษ ยาว ๗ ฟุต ๖ นิ้ว กว้าง ๑๐ นิ้ว หนา ๕ นิ้วครึ่ง สลัก

เป็นรูปเพชรด้านข้างมีพระยาหงส์ และดอกมณฑารพสลับกัน

 พ.ศ. ๒๔๒๓ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ได้ทำาการขุดค้น

พบจมอยู่ใต้กองอิฐหนา ๒๐ ฟุต (ประมาณ ๗ เมตร)

พระมหาเจดีย์พุทธคยา 

 พระมหาเจดีย์พุทธคยา มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมแหลม         

ทรงกรวยสูง ๑๗๐ ฟตุ รอบฐาน ๗๕ ฟตุ มสีองชัน้ สว่นชัน้ล่างประดษิฐาน

พระพุทธเมตตา ส่วนช้ันบนเป็นพุทธปฏิมา พระปางประทานพร  

 ประมาณ พ.ศ. ๒๒๘ พระเจ้าอโศกทรงสร้างเป็นวิหารมีขนาด

ไม่ใหญ่  ต่อมา พ.ศ. ๖๗๔ พระเจ้าหุวิชกะ ทรงสร้างเพิ่มเติมมีขนาด

ใหญ่กว่าเดิม เป็นศิลปะที่งดงามยิ่ง

 หลวงจีนถังซัมจั๋ง ได้กล่าวไว้ว่า สมัยท่ีเดินมามีพระสงฆ์          

เป็นเถรวาท  อยู่อาศัยจำานวนมาก และเรียกสถานที่นี้ เรียกว่า

มหาโพธิวิหาร 

 ปัจจุบันคนอินเดียเรียกว่า Main Temple คงเป็นวัดศูนย์กลาง
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ของสาธุชนทั่วโลก

พระพุทธเมตตา  

 พระพทุธเมตตา เป็นพทุธปฏมิาปางมารวชิยั ทำาจากหนิแกรนติ

สดีำาแกะสลัก ปดิทองเหลอืงอรา่ม สรา้งในสมยัปาละ อายรุาว ๑,๔๐๐ ป ี 

 ในช่วงทีพ่ระเจา้ศศางกามาทำาลายตน้โพธิ ์  ไดเ้หน็พระพทุธเมตตา 

ตอนแรกก็คิดจะทำาลาย แต่พอเห็นพระพักตร์เอิบอิ่ม สง่างดงาม 

ไม่กล้าที่จะทำาลาย และได้ยกทัพกลับ ระหว่างทางได้ฉุกคิด               

ถ้าไม่ทำาลายพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารโพธิ์  ชาวพุทธต้อง

กลับมาฟ้ืนฟูสถานที่แห่งนี้อีก จึงมีรับสั่งให้ทหารคนหนึ่งทำาลาย                                

นายทหารท่านนี้  เมื่อมาเห็นพระพักตร์พระพุทธเมตตาก็ทำาลายไม่ลง 

พลางคิดว่า ถ้าตนทำาลายแล้วชีวิตคงจะตกนรกหมกไหม้เป็นแน่ 

จึงได้ปรึกษาประชุมกับชาวพุทธในบริเวณนี้ ได้ทำากำาแพงกั้นไว้

 กลับไปรายงานว่าได้ทำาลายพระพุทธเมตตาเรียบร้อยแล้ว         

พระเจ้าศศางกะ ได้ยินได้ฟังเกิดความเดือดเน้ือร้อนใจ ทรงประชวร

อย่างหนัก มีเนื้อหลุดมาจากกายเป็นช้ินและสิ้นใจตายอย่างอนาถ 

ภายใน ๗ วัน

   นายทหารคนน้ีรีบมาที่พุทธคยาทำาลายกำาแพงกั้น ปรากฏ

ว่าเ กิดอัศจรรย์คือ น้ำามันจุดบูชายังลุกไหม้ เหมือนเดิมไม่ดับ

อุรุเวลาเสนานิคม

 ในอดตีสมยัเมือ่พระพทุธเจา้ยงัไมเ่สดจ็อบุตัขิึน้  กลุบตุรหมืน่คน

บวชเปน็ดาบสอยูท่ีป่ระเทศนัน้  (หมายถึงอรุเุวลา)  วนัหนึง่ไดป้ระชมุกนั

ทำากติกาวัตรไว้  ธรรมดากายกรรม  วจีกรรมเป็นของปรากฏแก่ผู้อื่นได้  

ฝ่ายมโนกรรมมหาปรากฏไม่  เพราะฉะนั้นผู้ใดตรึกกามวิตกหรือ

พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตก  คนอื่นที่โจทก์ย์นั้นย่อมไม่มี  ผู้นั้นต้อง
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โจทย์ตนด้วยตนเองแล้ว  เอาห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยในที่นี้  ด้วย

ตั้งใจว่า  นี่พึงเป็นทัณฑกรรม

 จำาเดิมแต่นั้นมาผู้ใดตรึกวิตกเช่นนั้น  ผู้นั้นย่อมใช้ห่อแห่งใบไม้

ขนทรายมาเกล่ียในที่นั้น  ด้วยประการอย่างนี้  กองทรายในที่นั้นจึง

ใหญ่ขึ้นโดยลำาดับภายหลังมาประชุมกัน จึงได้แวดล้อมกองทรายในที่

นั้นทำาให้เป็นเจดียสถาน  ตั้งแต่นั้นมาชื่อแห่งนั้นจึงชื่อว่า  อุรุเวลา 

ในสมันตปาสาทิกา  อธิบายศัพท์  อุรุเวลา  ไว้ว่า  บทว่า  อุรุเวลายำ  

ได้แก่  ที่แดนใหญ่  อธิบายว่า  ที่กองใหญ่  หรืออีกประการหนึ่ง  ทราย  

เรียกว่า  อุรุ,  เขตคั่น  เรียกว่า  เวลา  แลพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่า  

ทรายที่เขาขนมา  เพราะเหตุที่ล่วงเขตคัน  ชื่อว่า  อุรุเวลา  

 ลักษณะภูมปิระเทศของอรุเุวลาเสนานิคม  ในสมยัพทุธกาลนัน้

เป็นป่าที่ร่มรื่นน่าอยู่อาศัยมีแม่น้ำาใสไหลเย็น     

อาศรมชฎิล  

 โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง 

 ชฎลิ ๓ พีน่อ้ง เกิดในตระกูลกัสสปะโคตร เป็นลัทธบิชูาไฟ พีช่าย

คนใหญ่คนโตชื่ออุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร ๕๐๐ คน น้องชายคนรองชื่อ

นทีกัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐ คน น้องชายคนเล็กชื่อคยากัสสปะ มีบริวาร 

๒๐๐ คน อาศัยตามคุ้งแม่น้ำาติดต่อตามลำาดับ 

 ๑. อุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่พนาสัณฑ์ ตำาบลอุรุเวลา 

 ๒. นทีกัสสปะ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาเนรัญชรา 

 ๓. คยากัสสปะ ตั้งอยู่ที่คุ้งใต้แห่งแม่น้ำาเนรัญชรา ตำาบลคยา-

สีสะประเทศ 

 พระบรมศาสดาได้ขอพักที่โรงไฟ ได้กำาจัดฤทธ์ิเดชพระยานาค 

ให้สิ้นไป ชฎิลอุรุ เวลกัสสปดำาริ ว่า  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก                   

มอีานุภาพมากแท้  ถงึกบักบั (กำาจดัฤทธิเ์ดชพระยานาค,  ให้ไฟลุกข้ึนได้,  
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ใหพ้วกชฎลิดบัไฟได,้  เนรมติกองไฟไดม้ากมาย,  บนัดาลไมใ่หน้้ำาไหลได)้      

แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา

 พระองค์ตรัสถึงความไม่มีแก่นสารของลัทธิ อุรุเวลกัสสปะและ

บรวิารพรอ้ม กนัลอยเครือ่งบรขิารไปตามแมน่้ำา สว่นนอ้งชายทัง้สองได้

เห็นบรขิารทีล่อยตามน้ำารบีเข้ามาหาเหน็พีถ่อืเพศเปน็ภกิษ ุเหน็เปน็การ

ประพฤติพรหมจรรย์จึงขออุปสมบท พระองค์ทรงประทานให้ 

 พระพุทธองค์เสด็จไปยังตำาบลคยาสีสะใกล้แม่น้ำาคยาตรัสเรียก

ภิกษุมาพร้อมกัน ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร คือพระสูตรท่ีว่า ด้วย

ของร้อน คือ 

 ๑. อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นของร้อน 

 ๒. อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

ธัมมารมณ์ เป็นของร้อน 

 ๓. วิญญาณ ผัสสะ และเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอายตนะภายใน

กับอายตนะภายนอกกระทบกันเป็นของร้อน 

 รอ้นเพราะไฟ คอื ราคะ โทสะ โมหะ และรอ้นเพราะการเกดิ แกเ่จบ็ 

ตาย ความเศรา้โศก คร่ำาครวญ ความทกุข ์ความเสียใจ และความขัดเคอืงใจ  

จบพระธรรมเทศนาได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ๑,๐๐๓ รูป 

เขาพรหมโยนี  (คยาสีสะประเทศ)

 เขาพรหมโยนี  (คยาสีสประเทศ)  สถานที่แสดงอาทิตตปริยาย

สตูรโปรดชฎลิ ๓  พ่ีน้อง และเป็นทีต้ั่งสำานกัของพระเทวทตัเมือ่ครัง้แยก

ตัวออกจากพระพุทธเจ้า

 ที่ได้ชื่อว่า  พรหมโยนี  เพราะมีก้อนหินทับกันดูเหมือน  โยนี

ของพระพรหม  ปัจจุบันเป็นศาสนสถานสำาคัญของชาวฮินดู  ซึ่งอยู่ใกล้

กับตัวเมืองคยา  เดิมเรียกว่า คยาสีสะ   หรือเรียก  คชาสีสะ  แปลว่า

หัวช้าง ลักษณะเขาคล้ายกับหัวช้าง
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 สมณะจนีเฮีย่งจงั  ได้บนัทกึไวว้า่  ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ภูเขานี้  ท่านได้เห็นสถูปที่เขาได้สร้างอุทิศให้แก่พระกัสสปสามพี่น้อง  

วัดพุทธนานาชาติ

 จากการที่รัฐบาลอินเดียได้เชิญชวนประเทศชาวพุทธมาสร้าง

ยังแดนพุทธภูมิ ทำาให้ปรากฏมีวัดนานาชาติทั่วอาณาบริเวณพุทธคยา 

แต่ละประเทศได้แสดงศิลปะการก่อสร้างเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่าง

งดงามตระการตา วัดนานาชาติได้แก่ วัดญี่ปุ่น วัดธิเบต วัดภูฏาน ไทย 

ลาว พม่า  กัมพูชา ศรีลังกา จีน ฯลฯ

  พุทธคยามหาสังฆาราม

เมือง...บำาเพ็ญทุกรกิริยา   เมือง...ตำารามธุปายาส

เมือง...ลอยถาดอธิษฐาน   เมือง...ศาสดาจารย์ตรัสรู้

เมือง..บรมครูชนะมาร   เมือง...อธิษฐานแล้วสำาเร็จ

เมือง...๗ สถานอันศักดิ์สิทธิ์  เมือง...สถิตพุทธเมตตา

เมือง...ภาวนาใต้โพธิ์ศรี   เมือง...มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า

เมือง...ลอยชฎาสามฤาษี   เมือง...พรหมโยนีน่าศึกษา

เมือง...เนรัญชรานทีทราย   เมือง...น้อมใจ - กายแนบพระธรรม

เมือง...เวรกรรมยำ้าชาดก   เมือง...สวรรค์บนบก – นรกบนดิน ฯ

 ที่มา.. หนังสือคู่มือพระธรรมวิทยากร

ประวัติศาสตร์พุทธคยา

 ท่านพุทธโฆษาจารย์ ได้เล่าว่า ท่านเป็นศิษย์ของพระเรวตะแห่งพุทธค

ยามหาสังฆารามได้เดินทางไปแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกจากภาษาสิงหล กลับ

มาเป็นภาษามคธที่เกาะลังกา

 พทุธคยาเป็นเขตอิทธพิลของพวกฮนิดคูยาเกษตรใช้เปน็ทีบ่ชูาถวายบิณฑ ์
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๑ ใน ๑๖ แห่ง เมืองพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ที่นี่จึงเรียกพุทธคยา

 ปจัจบุนั เปน็สถานทีอ่นัยิง่ใหญมี่นกัแสวงบญุจากทัว่โลกมาไหวพ้ระสวด

มนต์ตลอดทั้งปี

 หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้เสวยวิมุติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ แล้ว

เสด็จไปเมืองพาราณสี เมื่อมีสาวกมากข้ึนพระพุทธองค์จึงได้ส่งพระสาวกไป

ประกาศพระศาสนา ครัน้นัน้พระพทุธองคไ์ด้เสดจ็กลับมาเพือ่โปรดชฎลิสามพีน่อ้ง

พรอ้มบรวิารจนสำาเรจ็เปน็พระอรหันต ์จากนัน้พระองคก์บ็ำาเพญ็พทุธกจิยังแควน้       

ต่าง ๆ จนเข้าสู่การปรินิพพาน

 -พ.ศ. ๒๒๘ – ๒๔๐ พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาสักการะ ณ สถานที่ตรัสรู้

ได้สร้างพระสถูปขนาดย่อม ๆ เพื่อบูชา และ ปักเสาศิลาไว้เป็นเครื่องหมายสร้าง

พระแทนวัชรอาสนี้ รั้วทำาด้วยหินล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ

 - พ.ศ. ๖๗๔ – ๖๙๔ พระเจ้าหวิุชกะ ทรงสรา้งเสรมิใหเ้ป็นศลิปะตน้แบบ

เป็นสถูปใหญ่ หลวงจีนถังซัมจั๋ง เรียกว่า “ มหาโพธิ์วิหาร ”

 เปน็เจดยีร์ปูสีเ่หลีย่มแหลม ทรงกรวย หา่งจากตน้โพธ์ิ ๒ เมตรมพีระแท่น

วัชรอาสน์คั่นกลาง ขนาดสูง ๑๗๐ ฟุต วัดรอบฐานขนาด ๘๕ ฟุตเศษมี ๒ ชั้น มี

เจดีย์บริวารอีก ๔ องค์ ทรงเดียวกันอยู่บนฐานชั้นที่ ๒ สูง ๔๕ ฟุต ส่วน ชั้นล่าง

นั้นประดิษฐานพระพุทธเมตตา “ ปางมารวิชัย ” สร้างจากหินแกรนิตสีดำา สมัย

ของราชวงศ์ปาละอายุประมาณ ๑๔๐๐ ปีเศษ ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธปฏิมา

ปาง “ปางประทานพร ” สร้างในสมัยเดียวกัน

 -พ.ศ. ๙๔๕ – ๙๕๐ หลวงจีนฟานเหยีนเดนิทางมาสกัการะสถานทีต่รสัรู้

และได้พรรณาถึงความงดงามของพระมหาเจดียพ์ทุธคยา เหน็พระสงฆเ์ถาวาทและ

พุทธศาสนิกชนมาสักการะกันอย่างมิขาดสาย

 - พ.ศ.๑๑๔๕ กษัตริย์รัฐเบงกอลนามสสางกา ได้ประกาศอิสระจากมคธ

ยกทัพมาทำาลายพุทธสถานอย่างย่อยยับ

 -พ.ศ.๑๑๔๕ กษัตริย์ปูรณวรมาตีทัพเบงกอลแตกแล้วทำาการบูรณะ

ซ่อมแซม

 -พ.ศ. ๑๔๙๑ อมรเทวพราหมณ ์ปโุรหติของพระเจา้วกิรมาทติยแ์หง่เมือง 

มัลวาบอกไว้ในหนังสืออมรโฆษว่าออกแบบวิหารโพธิ์ใหม่ให้เป็นอย่างที่เห็นใน

ปัจจุบัน
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 -พ.ศ. ๑๕๗๘ พมา่สง่คณะชา่ง นำาโดย ธรรมราชครเูพือ่บรูณะแตเ่กดิขอ้

พิพาทกันกับอินเดีย พม่าเลยต้องหยุดการซ่อมแซม

 -พ.ศ. ๑๖๒๒ พม่าส่งช่างชุดที่ ๒ มาฟื้นฟูบูรณะใช้เวลา ๗ ปีเสร็จเมื่อ 

๑๘ ตุลาคม ๑๖๒๙ พุทธคยามีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

 -พ.ศ. ๑๗๔๓ พระธัมมรักขิต รับทุนจากพระเจ้าอโศกมัลละแห่งแคว้นสิ

วะสิกะอินเดีย มาปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น

 -พ.ศ. ๑๗๖๐ อสิลามกองทพัเตริก์ยดึครองมคธรฐัทำาลายล้างพทุธสถาน

ทัง้หมด พรอ้มยกพทุธคยานีใ้หอ้ยูใ่นการดแูละของฮนิดนูกิายมหนัต ์โดยอา้ง เม่ือ

พ.ศ. ๑๗๒๗ จักรพรรดิ โมกุลนามมูฮัมหมัดซาห์ ได้มอบพุทธคยาทั้งหมดเป็น

สมบตัขิองมหนัตอ์งคท์ีส่ีช่ือ่วา่ “ ลาลครี ี” จากนัน้พทุธคยากถ็กูทอดทิง้หลายรอ้ย

ปีไม่มีการบูรณะมีชาวพุทธมาสักการะเพียงเล็กน้อย

 -พ.ศ. ๒๑๓๓ พทุธคยามหาสงัฆาราม ถกูมสุลมิคกุคามถกูพวกพราหมณ์

รงัแกในทีส่ดุหลดุจากมอืชาวพทุธอยา่งเดด็ขาดตกอยูใ่นความคุม้ครองของนกับวช

มหันต์นิกายทัสนามิ สันยาสีที่ชื่อโคสายฆมันดีร์คีรี

 -พ.ศ. ๒๑๓๕ อังกฤษยึดครองอินเดีย

 -พ.ศ. ๒๓๕๔ พระเจา้แผน่ดนิพมา่เสดจ็มาเห็นไดส่้งทูตมาเจรจาขอบรูณะ 

ตามบนัทกึดร. บคุานนั แฮมนิตนั บอกวา่พทุธคยาอยู่ในสภาพยอ่ยยบัไมไ่ดร้บัการ

ดูแล

 -พ.ศ. ๒๔๑๗ พระเจ้ามินดงเจรจาผ่านรัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นของอังกฤษ

แล้ว อังกฤษส่งคนมาช่วย ๒ นายเพื่อกำากับคือ “ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กับ 

ดร. ราเชนทร ลาลมิตระ ”

 - พ.ศ. ๒๔๑๙ พม่าเกิดสงครามกับอังกฤษงานบูรณะจึงต้องหยุด

 - พ.ศ. ๒๔๒๓ เซอร์อเล็กซานเดอร์ , ดร.ราเชนทร , เซอร์อีแดนแต่งตั้ง

ให้นาย เจ ดี เบคลาร์ ทำาการปฏิสังขรณ์ เสร็จ ในปีพ.ศ. ๒๔๒๗ ( ๔ ปี )

 -พ.ศ. ๒๔๓๓ ท่านเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ ฝรั่งอังกฤษชาวพุทธได้เขียน

หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “ The Light of Asia ”

 -พ.ศ. ๒๔๓๔ อนาคาริกะ ธัมมปาละ ชาวศรีลังกามากราบพุทธคยาเกิด

ศรัทธาปรารถนา เรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธคยา ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๔๓๔ ได้ประชุมชาวพุทธสากลที่พุทธคยามีพม่า, ลังกา , จีน, ญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่น
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ได้ประกาศว่าจะหาเงินมาซ้ือพุทธคยาคืน อังกฤษระแวงญี่ปุ่นเพราะเพิ่งรบชนะ

รัสเซียจึงไม่ยอมให้ครอบครอง จึงเกิดขบวนกอบกู้พุทธคยา (แม็กมึน, เอ็ดวิน ฯ, 

วลิเลีย่ม พ.อ. โอลคอตต ์) ออกปราศยัที ่พมา่ – องักฤษ – สงิคโปร ์– ไทย – ลงักา 

หาผู้สนับสนุน

 -พ.ศ. ๒๔๓๖ อนาคารกิะ ธมัมปาล กลบัมาพทุธคยาพรอ้มกบัโอลคอตต์ 

และ MR. เอดซ์ นักเทววิทยา ได้เห็นพระ ๔ รูป ถูกพวกมหันต์ทุบตีเกือบตายซำ้า

ร้ายเขายังกีดกันมิให้พวกธรรมยาตราเข้าสักการะพุทธคยา

 -พ.ศ. ๒๔๓๘ ชาวพทุธขอนำาพระพทุธรปูอาย ุ๗๐๐ ป ีเขา้ไปประดษิฐาน

แตพ่วกมหนัตก์ไ็มเ่หน็ดว้ยอา้งวา่ “ พระพทุธเจา้เปน็เพยีงอวตารปางที ่๙ ของพระ

นารายณ์”

 -พ.ศ. ๒๔๔๕ มีความเคลื่อนไหวทั่วโลก โดย เอดวินอาร์โนล , ดร. ริด

เดวิด, ศ. แม็กมึลเลอร์ ชาวพุทธเริ่มมีพลัง พวกมหันต์เพิ่มความรังเกียจชาวพุทธ

มากขึ้น

 -พ.ศ. ๒๔๖๗ ชาวพุทธพม่า , ลังกา , เนปาล , ร้องเรียนรัฐบาล

พรรคคองเกรสส์ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณา โดยมี ดร. ราเชนทร์ ประสาท                 

(ประธานาธิบดีเป็นประธาน ) ตั้งกรรมกาชาวพุทธ ๕ คน คือ ฮินดู ๕ คน ดูแล

พุทธคยา โดยออกกฎหมายบังคับ

 ความเห็นของ “ มหาตมคานธี ” คือ วิหารพุทธคยานี้ควรเป็นสมบัติของ

ชาวพุทธโดยชอบธรรมการนำาสัตว์ไปฆ่าทำาพลีกรรมในวิหารมหาโพธ์ิ ไม่สมควร 

เพราะลว่งละเมดิตอ่สถานทีศ่กัด์ิสทิธิข์องพระพทุธศาสนา เปน็การประทษุรา้ยตอ่

จิตใจของชาวพุทธทั่วไป

 ความเห็นของ ระพินทรนาถฐากูร คือ ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตต

รสมัมาสมัโพธญิาณนีจ้ะตกอยูใ่นความดแูลของศาสนาอืน่ไมไ่ด ้เพราะศาสนาอืน่

ไม่เกี่ยวข้องอะไรและไม่มีเยื่อใยอะไรต่อพระพุทธศาสนา

 - พ.ศ. ๒๔๙๐ อินเดียเป็นเอกราชจากอังกฤษ มหาโพธิ์สมาคมรบเร้า    

สทิธพิทุธคยา ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ดร. ศรกีฤษณะ ซงิห ์นายกรฐัมนตรพีหิาร ไดเ้สนอ

ให้ร่างรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยา

 -พ.ศ. ๒๔๙๒ เดือนพฤษภาคม จัดตั้งคณะกรรมการดูแล ๙ คน มีผู้ว่า

จังหวัดคยาเป็นประธาน กรรมการ ๘ คน และ ชาวพุทธ ๔ คน ฮินดู ๔ คน
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 -พ.ศ. ๒๔๙๖ นายกรฐัมนตรพีม่ามาเยอืน พวกมหันตบ์อกวา่ไดย้กพทุธ

คยาให้ชาวพุทธ

 -พ.ศ. ๒๕๓๐ ภกิษไุซไซ ชาวญีปุ่น่นำาชาวพุทธจากนาคปรู ์+ รฐัมหารชตะ

เรยีกรอ้งใหน้ำาศพมหนัตท์ีฝ่งัไว้ และ ปญัจปาณฑปพรอ้มศวิลงิคท์ีก่ลางวหิารออก

ไปที่อื่น

 -พ.ศ. ๒๔๙๙ บรูณะเลก็นอ้ยเพือ่ฉลองพทุธคยาชยนัตพีทุธศาสนาอาย ุ

๒๕๐๐ ปี

 -พ.ศ. ๒๕๑๒ พระสุเมธาธิบดี ได้นำาพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟ

แสงจันทร์

 -พ.ศ. ๒๕๑๙ พุทธบริษัทชาวไทย สร้างกำาแพงแก้ว ๘๐ ช่อง ซุ้มประตู

แบบอโศก ๒ ซุ้ม  เสร็จในปี ๒๕๒๐

 -พ.ศ. ๒๕๓๑ ชาวพุทธเนปาลปูหินอ่อน

ที่มา... คู่มือพระธรรมวิทยากร



ราชคฤห์  นาลันทา
ภาพ : กำาแพงเมืองราชคฤห์

ภาพ : วัดเวฬุวันวิหาร
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ราชคฤห์  

 ภาพ: ภูเขา ๕ ลูก เมืองราชคฤห์  

กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ 

 พระส�รีบุตร  พระมห�โมคคัลล�นะ

 พระมห�กัสสปะ  พระร�ธะ  พระอุปเสนะ  พระมห�จุนทะ  

พระขทิรวนิยเรวตะ  พระมห�ปันถก  พระจุฬปันถก  พระสภิยะ 

 เมืองราชคฤห์ได้ชื่อว่า เบญจคีรีนคร เพราะมีภูเขา ๕ ลูก ล้อม

รอบได้แก่ อิสคิริิ, เวปุลละ, เวภาระ, ปัณฑวะ, และคชิฌกฏู ปกครองโดย 

พระเจ้าพิมพิสาร มีพระโอรสคือ อชาตศัตรูกุมาร เป็นราชวงศ์อาถรรพ์ 

คือ ลูกฆ่าพ่อหลายรัชกาล แคว้นอังคะขึ้นตรงแคว้นมคธ มีประชากร 

๑๘ โกฏิ  พระพุทธโฆษาจารย์ ได้พรรณาไว้ว่า มีประตูใหญ่ ๓๒ ประตู  

และประตูเล็ก ๖๔ ประตู  

 ต้นพุทธกาลพระพุทธศาสนาได้เจริญเติบโตเมืองราชคฤห์ 

ตอนปลายได้เจริญสาวัตถี  เป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาโด่ดเด่นทางด้าน

การศึกษา โดยเฉพาะลัทธิครูทั้ง ๖ คือ มักขลิโคศาล, อชิตเกสกัมพล, 

ภูเขาเวปุลละ

ภูเขาคิชกูฏ

ภูเขาอิสิคิริ ภูเขาปัณฑวะ

เมืองราชคฤห์
ภูเขาเวภาระ
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ปกุธะกัจจายนะ, นิครนถนาฏบุตร,  และสัญชัยเวลัฏฐบุตร พระมหา

บุรุษยังเคยศึกษาในลัทธิของ อาฬารดาบส   และอุทกดาบส

 เป็นเมืองค้าขาย เพราะมีเศรษฐีถึงหลายท่าน อาทิเช่น           

ราชคหเศรษฐี, ปุณณ, โชติก, เมณฑก, ธนัญชัย, ปาวาริก, โกสิย, 

กากวัลลิย

ลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุ่ม) 

เสด็จกรุงราชคฤห์ 

 พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ ๑,๐๐๓ รูป เสด็จกรุงราชคฤห์ 

แควน้มคธ ประทับ ณ ลฏัฐวินั (สวนตาลหนุม่) พระเจา้พมิพสิารพร้อม ราช

บรพิารเสดจ็เขา้เฝา้ ราชบรพิารบางคนไมแ่สดงความเคารพพระพทุธองค ์

ตรัสส่ังให้พระอุรุเวลกัสสปะทำาความจริงให้ปรากฏ แสดงปาฏิหาริย์ 

เหาะขึ้นไปในอากาศสูง ๗ ชั่วลำาตาล ประกาศลัทธิเก่าของตนไม่มีแก่น

สาร พระองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถา และอริยสัจ 4 จบพระธรรมเทศนา 

พระเจ้าพิมพิสารพร้อมบริวารบรรลุเป็นพระโสดาบัน ๑๑ นหุต   

(๑๑๐,๐๐๐ คน)  อีก ๑ (๑๐,๐๐๐ คน) นหุต ขอเข้าถึงพระรัตนตรัย 

ตั้งความปรารถนาเป็นมโนปณิธาน ๕ ประการ 

 1. ขอให้ข้าพเจ้าได้อภิเษกเป็นกษัตริย์ในแคว้นมคธ 

 2. ขอให้ผู้ที่เป็นอรหันต์ เสด็จสู่แคว้นของข้าพเจ้า 

 3. ขอให้ข้าพเจ้าได้นั่งใกล้พระองค์องค์นั้น 

 4. ขอให้พระอรหันต์ได้แสดงธรรมโปรดข้าพเจ้า 

 5. ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์ 

 วันรุ่งขึ้น ได้เสด็จยังพระราชนิเวศน์เพื่อรับอาหารบิณฑบาต    

พระเจ้าพิมพิสารจึงกราบทูลว่า “ลัฏฐิวัน” ไกลจากชุมชน ผู้มีความ

ศรทัธาไปลำาบาก หมอ่มฉนัขอถวายพระราชอทุยานเวฬวุนั (ปา่ไผ)่ และ
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ทรงหลั่งน้ำาทักษิโณทกตกที่พระหัตถ์ของพระพุทธองค์ พระองค์ทรงรับ          

พระเวฬุวันวิหาร จึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

วัดเวฬุวัน

                  วดัเวฬวุนั ถอืไดว้า่เปน็วดัแรกในพระพทุธศาสนา ทีพ่ระเจา้พมิพสิาร 

สรา้งถวาย เวฬ ุ= ไผ ่วนั = สวน, ปา่ คอืเปน็วัดสวนไผ ่วดัแห่งน้ียังเปน็ที่

เกดิของวนัมาฆบชูา ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงโอวาทปาฏโิมกข ์   เวฬวุนั 

มอีกีชือ่หนึง่ปรากฏในพระสูตรวา่ “พระวหิารเวฬุวนักลนัทกนวิาปสถาน” 

หรือ “เวฬุวันกลันทกนิวาป” (สวนป่าไผ่)

 สมัยพุทธกาลใกล้เคียงจะมีพระวิหารกโปตกันทราวิหาร         

พระสารีบุตร  และพระโมคคัลลานะจะอยู่อาศัยภายใน  ยังมีเหตุการณ์

และสถานที่สำาคัญดังนี้

 - ที่กำาเนิดวันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา หมายถึงการบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓  หลังจาก

ตรัสรู้ได้  ๙  เดือน   นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำาคัญ ๔ 

ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

 คำาว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ   

  “จาตุร” แปลว่า ๔ 

  “องค์” แปลว่า ส่วน 

  “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม   

  ฉะนัน้จาตรุงคสนันบิาตจงึหมายความวา่ “การประชมุด้วยองค ์๔”  

กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกัน   ในเวลาบ่าย วันเพ็ญขึ้น 

๑๕ ค่ำา เดือน ๓ คือ 

 ๑. พระสาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 

 ๒. พระสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ 

 ๓. พระสาวกเหล่านั้นบวชด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
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(พระพุทธเจ้าบวชให้) 

 ๔. เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์

 ในวันนั้นทรงแต่งตั้งอัครสาวาก  โอวาทปาฏิโมกข์ ถือว่าเป็น

นโยบายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา หรอืเรยีกวา่ หวัใจพระพทุธศาสนา  

โอวาทปาฏิโมกข์  แบ่งเป็น ๓ ส่วน

 ส่วนแรก คือ เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ๑) ขันติเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลศอย่างยิ่ง

 ๒) พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า  นิพพานเป็นธรรมอันสูงสุด

 ๓) ผู้ล้างผลาญผู้อื่น  ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต  ผู้เบียดเบียนผู้อื่น  

ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

 ส่วนที่สอง  คือ หลักการของพระพุทธศาสนา

 ๑) การไม่ทำาบาปทั้งปวง

 ๒) การบำาเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม

 ๓) การกลั่นจิตของตนให้ผ่องใส

 ส่วนที่สาม  คือ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ๑) การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน

 ๒) การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน

 ๓) ความสำารวมในพระปาฏิโมกข์

 ๔) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร

 ๕) การนอนการนั่งในที่อันสงัด

 ๖) การประกอบความเพียรทางจิตอย่างสูง ไม่ละเลย 
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 - สระกลันทกนิวาป  

 พระเจ้าพิมพิสารยังโปรดให้ขุดสระน้ำาการันทกะขึ้น เพื่อให้

พระพุทธองค์ได้สรงน้ำาด้วย  

 พระองค์ไดเ้สดจ็ประพาสพระราชอุทยานเวฬวุนั วนัน้ันพระองค์

ทรงดื่มน้ำาจัณฑ์มากไปหน่อยจึงทรงบรรทมหลับไป ณ สถานที่ตรงน้ัน

เอง ฝ่ายข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาด้วย ครั้นเห็นว่าเจ้าเหนือหัวของ

ตนบรรทมหลับไปเช่นน้ัน จึงต่างพากันทยอยออกไป กล่ินอันหอม

หวานของน้ำาจัณฑ์ที่ผสมกับแกล้มที่ระเหยจากพระนาสิกของพระองค์

นั้นเป็นต้นเหตุ ทำาให้อสรพิษที่อาศัยในโพรงไม้ใกล้ ๆ อยู่ไม่ได้ มันจึง

ค่อยๆ เลื้อยออกมาจากท่ีอยู่ของมันบ่ายหน้ามุ่งตรงมายังที่พระราชา

ซ่ึงบรรทมหลับอยู่นั้นเอง ฝ่ายรุกขเทวดาท่ีอาศัยอยู่ ณ แห่งน้ัน คร้ัน

ได้เห็นเหตุการณ์ดังน้ันเข้าเกิดเมตตาและสงสารคิดที่จะช่วยให้พระ

ราชารอดพ้นจากอันตรายแห่งชีวิต ทันใดจึงเปลี่ยนเพศจำาแลงกาย 

เป็นกระแตส่งเสียงดังจ้าละหวั่นที่ใกล้ ๆ เพราะเสียงร้องอันดังของ

กระแตนัน้พระองคจ์งึตกพระทยัตืน่ขึน้ และทนัทน้ัีนอสรพษิก็พลันเล้ือย

กลับไปยังที่อยู่ของตนดังเดิม พระองค์ครั้นเห็นเหตุการณ์ดังน้ันเข้าจึง

ทรงดำารว่ิา “ชวิีตของเราทีร่อดพน้อนัตรายมาได้น้ันกเ็พราะกระแตตวันี”้ 

ดงันัน้  จงึรบัสัง่ใหเ้จ้าหน้าทีน่ำาเอาอาหารหรอืเหยือ่มาใหแ้กก่ระแตเปน็

ประจำา และให้นำาพระราชโองการเที่ยวประกาศห้ามไม่ให้ใครมาทำาร้าย

สตัว์จำาพวกนีอ้กีตอ่ไปและตัง้แตบ่ดันัน้เปน็ตน้มาพระราชอุทยานเวฬวุนั

จึงได้สมัญญาสร้อยเพิ่มเติมตอนท้ายว่า “เวฬุวันกลันทกนิวาป” เวฬุวัน

สถานที่ให้เหยื่อกระแต

 อนึ่งจำาเดิมแต่นั้น ปวงประชาชนชาวราชคฤห์ก่อนที่จะไปเที่ยว

ชมพระราชอุทยานเวฬุวันจึงค่อยๆ เริ่มนิยมกันนำาเอาอาหารเตรียม

ติดตัวไปเพื่อให้กระแตที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นครั้นมากเข้าๆ จนกลาย

เป็นสถาบันขึ้นมาว่า ผู้ใดก็ตามที่จะไปเที่ยวชมพระราชอุทยานเวฬุวัน 
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ผู้นั้นจะต้องนำาเอาอาหารเพื่อเป็นทานแก่กระแตติดตัวไปทุกครั้ง

 ดังนั้นกระแตในสมัยน้ันจึงนับว่าเป็นสัตว์ที่นอกจากจะโชคดี

เที่ยววิ่งเล่นอย่างเป็นอิสระและอยู่อย่างเสรีในพระราชอุทยานแล้ว ยัง

มีอาหารกินอย่างสมบูรณ์อีกโสดหนึ่งด้วย ฯ

 - พระคันธกุฎี  สถานที่ประทับของสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 คันธกุฎี  คือ กุฏิที่อยู่ที่มีกลิ่นหอม  ใช้เรียกที่อยู่พระพุทธเจ้า

โดยเฉพาะ  ตั้งอยู่บนเนิน   มีการประดับอิฐเก่าๆ  โดยรอบ  

 - เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร

 พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดแล้ว  ลืมกรวดน้ำา อุทิศไปให้เปรตที่

เป็นญาติ  ตกกลางคืนญาติเหล่านั้นเป็นทุกข์หนัก ก็เลยปรากฏตัวให้

เห็นวา่ ตัวเองเปน็เปรต สง่เสยีงรอ้งโหยหวน อยู่ในวงั    ไดเ้สดจ็ทลูถาม

พระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสว่า ญาติที่ล่วงลับ ยังประสบทุกข์ ต้องการ

ส่วนบุญจากพระองค์  จึงแนะนำาให้บำาเพ็ญพระราชกุศล  กรวดน้ำาอุทิศ

ว่า  อิทัง  เม  ญาตินัง  โหตุ  สุขิตา  โหนฺตุ  ญาตโย  ขอส่วนกุศลนี้จง

สำาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเข้า ขอญาติทั้งหลายจงมีความสุข

 ในอดตีชาตพิระเจ้าพมิพสิารทำาบญุทำาทาน ตัง้โรงทานเล้ียงพระ 

เล้ียงมหาชน แตว่า่ญาตเิหลา่นีไ้มม่กีศุลศรทัธา เลยยกัยอกเอาของทีจ่ะ

ถวายสงฆ์ไปใช้ไปกินเป็นของตัว ละโลกไปแล้วเลยต้องไปเกิดเป็นเปรต

 พระเจ้าพิมพิสารจึงเป็นคนแรกที่กล่าวคำาว่า  อิทัง  เม.... เรา

ชาวพุทธคนไทยจึงนิยมกรวดน้ำาอุทิศบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

เขาคิชกูฏ

 บนเขาคิชกูฏ เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า เรียกว่า     

พระคันธกุฎีเป็นรมณียสถาน ช่วงเข้าพรรษาพระองค์ทรงจำาพรรษาใน
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พระเวฬวุนั  ออกพรรษาพระองคป์ระทบั ณ พระคนัธกฎุ ีบนเขาคิชฌกฏู   

พระเจ้าพิมพิสารถูกกักบริเวณขังในคุก ทรงทอดพระเนตรดูชาย             

ผ้าเหลืองของพระพุทธศาสนาบนคิชฌกูฏ ทำาให้พระองค์มีพระชนม์                  

อยูต่อ่อกี  อากาศเยน็สบายเหมาะแก่การมาปฏบัิตธิรรมนัง่สมาธสิำาหรบั

ผูแ้สวงบญุควรเลอืกไปช่วงเช้าและช่วงเยน็ ถ้าค่ำามากเจา้หนา้ทีต่ำารวจที่

อยู่ตามรายทาง จะไม่อนุญาตให้ขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัย

สถานพระเทวทัตที่กลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า

 สถานพระเทวทัตที่ก ล้ิงหินใส่พระพุทธเจ้า อยู่ ใกล้กับ                    

พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ พระเทวทัตใช้คนอื่นปลงพระชนม์

พระพทุธเจา้ไมส่ำาเร็จ ในทีส่ดุตัดสนิใจทำาเอง ขึน้ไปบนเขาคิชฌกฏู แล้ว

กลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า

ถ้ำาสุกรขาตา

 ถ้ำาสุกรขาตา เป็นสถานที่พระสารีบุตรทรงบรรลุพระอรหันต์

ภายในถ้ำาขณะนั้นพระสารีบุตรกำาลังถวายพัดพระบรมศาสดาอยู่เบื้อง

หลังพระองค์แสดงธรรมโปรดทีฆนขะปริพพาชกเรื่องอุบายแห่งการละ

ทิฏฐิ ๓ ประการสำาเร็จเป็นพระอรหันต์ยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้อง

ขวาเลิศทางปัญญาในวันนั้นเป็นวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำา เดือน ๓

ถ้ำาพระโมคคัลลานะ

 หัมมิยัง แปลว่า เงื้อมเขา ซึ่งเป็นอยู่ของพระโมคคัลลานะ  

 ถ้ำาพระโมคคัลลานะ เป็นที่พักอาศัยของพระโมคคัลลานะ หลัง

จากอุปสมบทได้ ๗ วัน บำาเพ็ญเพียรที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม พระองค์

ทรงแสดงอุบายระงับความง่วง ๘ ประการ สำาเร็จเป็นอรหันต์ ยกย่อง

เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เลิศทางมีฤทธิ์



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      45 

โรงพยาบาลหมอชีวกโกมารภัจจ์

 ชีวกัมพวัน หรือพระอารามสวนมะม่วง เป็นสวนป่ามะม่วง

ที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ อุทิศถวายเป็นสังฆาราม แด่พระพุทธเจ้าและ      

พระภิกษสุงฆ์ ปัจจบัุนเหลอืซากโบราณสถานใหเ้หน็เปน็ซากหนิเรยีงราย

กนัอยู่    โรงพยาบาลหมอชวีกโกมารภจัจ ์ถอืไดว้า่เปน็โรงพยาบาลแหง่

แรกในพระพุทธศาสนา

มัททกุจฉิทายวัน

 มัททกุจฉิทายวัน ตั้งอยู่เชิงเขาคิชฌกูฏ สถานที่พระนางโกศล

เทวีอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารจะทำาแท้งลูกในพระภรรค์

วิศวะศานติสถูป

 วิศวะศานติสถูปตั้งอยู่บนเขารัตนคีรี ท่านสมณะฟูจิภิกษุจาก   

ญีปุ่นได้สร้างไว้มีกระเช้าให้ขึ้น และทางเท้า

รอยเกวียน

 รอยเกวียนโบราณ เป็นร่องรอยแห่งความเจริญของการค้าขาย

ของเมืองราชคฤห์กับแคว้นอื่นๆ ล้อเกวียนไปกัดเซาะหินจนเป็นร่อง

คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร

 คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร คือบริเวณที่กักขังหมายที่จะปลง    

พระราชบิดา หวังที่จะเป็นกษัตริย์ เพราะว่าอชาตศัตรูราชกุมารได้รับ

การยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัต
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มนิยามัฐ

 มนิยามัฐ เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๗ พระนคร

ที่เก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร

 ทีเ่ก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร ลกัษณะมกีารขดุเจาะหนิหนา้

ผ่าให้เป็นถ้ำา

ตโปทาราม

 ตโปทาราม คือบ่อน้ำาร้อน ในอดีตมีการอาบน้ำาตามวรรณะ     

ต้นกำาเนิดการบัญญัติทางพระวินัยสงฆ์ ๑๕ วันอาบน้ำาได้ ๑ ครั้ง

 ตโปทาราม, ตโปธานที   เป็นบ่อน้ำาพุร้อนข้างในมี  แร่กำามะถัน  

เหล็ก ทองแดง และเรเดียม อยู่เป็นจำานวนมาก การได้อาบจักเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

 ในพระบาลีได้กล่าวไว้ว่า  น้ำาได้ไหลผ่านโลหกุมภีนรกมาแล้ว  

 ปัจจุบัน  ตโปทาราม  เป็นสถานที่บูชาทางศาสนาฮินดู  ถือ

กันว่าเป็นบ่อน้ำาศักดิ์สิทธิ์  และผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาอาบน้ำากันที่นี่   

จะมีการอาบลดหลั่นตามชั้นวรรณะ  วรรณะสูงจะอาบต้นน้ำาพุ  ส่วน

วรรณะต่ำาจะอาบน้ำาข้างล่าง  

 ในช่วงฤดูหนาว  ผู้เขียนได้พักอยู่ที่ราชคฤห์  และได้เข้าไปอาบ

น้ำาในตโปทาราม  พอเดินลงมาทำาให้กายอบอุ่นมากปราศจากความ

หนาว 

 พระถังซัมจั๋งได้เล่า  มาที่นี่แล้วได้มีผู้คนชวนให้อาบน้ำาอุ่นที่      

ตโปทาราม  

 ต้นบัญญัติสรงน้ำา  ๑๕ วัน/ครั้ง  

 ในบริเวณตโปธานที  ในสมัยครั้นพุทธกาลภิกษุสงฆ์ได้มาอาบ

น้ำา สรงน้ำาจนเพลิน  พระเจ้าพิมพิสารมารอนานมาก จนทำาให้ประตู
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เมืองปิด  ไม่สามารถเข้าราชนิเวศน์ได้ ทำาให้พระองค์มาอาศัยนอนใน

วัดพระเวฬุวัน  พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุอาบน้ำาได้ทุก ๑๕  วัน 

ขออนุญาตให้ผ่อนผันอาบน้ำาได้ทุกวัน

 พระกัจจายนะ  เห็นความยากลำาบากพระที่จำาพรรษาที่เมือง 

กุรรฆระ  เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระวินัย ๕ ประการ หนึ่งในข้อ

นั้นคือความลำาบากสรงน้ำา ๑๕ วันต่อครั้ง  เพราะในปัจจันตชนบท                  

มีอากาศร้อน  ชาวเมืองนิยมอาบน้ำาทุกวัน  การอาบน้ำา ๑๕ วันต่อครั้ง  

จะกลายเปน็เรือ่งแปลกสำาหรบัชาวพืน้เมอืง  อาจเป็นทีรั่งเกยีจได ้ และ

พระภิกษุไม่สบายตัว

 พระพุทธเจ้าทรงผ่อนผันและให้ถือปฏิบัติในปัจจันตชนบท      

ทุกแห่ง 

ถ้ำาสัตตบรรณคูหา  

 สถานที่ทำาสังคายนาครั้งที่ ๑ เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ

ปรินิพพานได้ ๓ เดือน ที่ถ้ำาสัตตบรรณคูหาเขาเวภาระใกล้กรุงราชคฤห์ 

แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย มีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นราชูปถัมภ์ 

ลัฎฐิวัน

 ลัฎฐิวัน คือสวนตาลหนุ่ม พระพุทธเจ้าได้พาภิกษุสงฆ์ (อดีต

ชฎลิ ๓พีน่อ้ง และบรวิาร) ซึง่มพีระเจา้พมิพสิารมาเคยถวายการตอ้นรับ     

จุดเริ่มต้นของการปักหลักพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ

ขนมขาชา (kha ja)

 ขาชา, คาชะ  (Kha ja) มลีกัษณะกรอบ ม ี2 รส คอืเคม็กับหวาน  รา้น

ขายขนมขาชามีนบัสบิรา้น ตัง้อยู ่ณ หมูบ่า้นสเิลา อยูต่รงกึง่กลางระหวา่ง

เมืองราชคฤห์กับนาลันทา เป็นขนมที่เก็บไว้กินได้นานเป็นหลายวัน 
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 ตำานานของคนอนิเดยียงัเชือ่อกีวา่  พระพทุธเจา้เสดจ็ผา่นมาที่

นี่ ชาวบ้านได้นำาขนมชนิดนี้มาถวาย  คำาว่า “ขาชา” (kha ja)  ซึ่งมีความ

หมายว่า “กินแล้ว ก็ไป” พระพุทธองค์ฉันเสร็จแล้วเสด็จดำาเนินต่อยัง

เมืองอื่น  ชาวบ้านจึงเรียกขนมนี้ว่าขาชาแต่นั้นมา          

              

เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่

 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ  

“โกสยิะ”  ผูม้คีวามตระหน่ี ตรสัพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยถาป ิภมโร ปปุผฺำ” 

เป็นต้น  

 ในทีไ่มไ่กลแหง่กรงุราชคฤห์ ไดม้นีคิมชือ่  สักกระ, เศรษฐีคนหน่ึง

ชื่อ  “โกสิยะ” มีความตระหนี่   มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ประจำาอยู่ในนิคมนั้น 

 พระศาสดาทรงตรวจดูหมู่สัตว์   เห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของ

เศรษฐีพร้อมทั้งภรรยา ซึ่งอยู่ในที่สุดแห่งที่ ๔๕ โยชน์

 หลังจากเขา้เฝา้พระราชาแล้วกลบัมา เหน็คนหนึง่กำาลงักนิขนม

กมุมาส (ขนมเบือ้ง) ให้เกิดความกระหายในขนมนัน้ขึน้ ไปสูเ่รอืนของตน

แล้ว เมือ่เวลาลว่งไปๆ เขาผอมเหลอืงลงทกุท ี ขึน้ไปชัน้บนแหง่ปราสาท 

๗ ชั้น แล้วทอดกินเพียงคนเดียว 

 พระศาสดาตรสัเรยีกพระมหาโมคคลัลานเถระ เธอจงไป ณ ทีน่ัน้ 

แล้วทรมานเศรษฐี ทำาให้สิ้นพยศ

 พระเถระนำาเศรษฐแีละภรรยาไปเฝา้พระศาสดา  ท้ังสองไดถ้วาย

ขนมเบื้องแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ ทรงตรัสสรรเสริญพระมหา

โมคคัลลานะ ทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหนี่  ให้เห็นผลของการให้ทาน  
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     เมืองราชคฤห์

เมือง...เลื่องลือศาสนา   เมือง...ภูผาคิชฌกูฏ

เมือง...บุตรฆ่าพ่อ   เมือง...หมอเทวดา

เมือง...มหาเศรษฐี   เมือง...เบญจคีรีนคร

เมือง...สอนธรรมวันมาฆะ   เมือง...พระบรมสารีริกธาตุ

เมือง...มหาราชลือชา   เมือง...ม้าขื่นขม

เมือง...ขนมขาชา    เมือง...สังคายนาครั้งแรก

เมือง...แขกแบ่งชนชั้น   เมือง...เวฬุวันวัดป่า

เมือง...อัครสาวก    เมือง...เปรตนรกขอส่วนบุญ

ที่มา... คู่มือพระธรรมวิทยากร



นาลันทา

ภาพ : พระพุทธเจ้าองค์ดำา

ภาพ : พระสถูปพระสารีบุตร นาลันทา



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      51 

นาลันทา

เมือง......พระราชาอุปถัมภ์  เมือง....ยอยกการศึกษา

เมือง....คลังสติ-ปัญญา             เมือง....มหาวิทยาลัย

เมือง.....มาตุภูมิอัครสาวก             เมือง....วิปโยคเมื่อล่มสลาย

เมือง...พระสงฆห์หลบล้ีหนีตาย      เมือง....เป้าหมายทาลายลางคลงพระธรรม

เมือง...พระถังฯพากเพียรเรียนพระไตรปิฎก    เมือง....ยาจกโห่ก้องร้องระส่ำา

เมือง....หลวงพ่อพุทธองค์ดำา           เมือง....คราคร่ำาผู้คนจน-มี

เมือง...สารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉาฯ      เมือง....รถมาเอ้ืออาทรตามวิถี

เมือง....นิพพานพระธรรมเสนาบดี     เมือง...เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญู

    ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร 

มหาวิทยาลัยนาลันทา
 มหาวทิยาลยันาลนัทา เปน็มหาวทิยาลยัพทุธศาสนาทีเ่กา่ทีส่ดุ

ในโลกและเส่ือมสลายในทีส่ดุ พระพุทธศาสนาห่างหายจากอินเดีย ๖๐๐ 

กวา่ป ี  มห้ีองสมดุ ๓ แหง่ คอื รตันาคร รนัตรัญชกะ รัตโนทธ ิมนัีกศกึษา  

๑๐,๐๐๐ ท่าน ครูอาจารย์ ๑,๕๐๐ ท่าน  เกวัฏฏสูตร ทีฆนิกาย ได้กล่าว

ไว้ว่า ห่างจากเมืองราชคฤห์ ๑ โยชน์  ( ๑๖ กิโลเมตร)  ความหมายคำา

ว่า นาลันทา  บันทึก พระถัมชัมจั๋ง 

 น อลำ  ททามิ = ไม่พอในการให้

 นาลำ ทา = ให้ความชื่นใจ

 อีกความหมายคือ นาลำ = ดอกบัว 

 ทาน =ให้ 

 รวมกันคือ เมืองผู้ให้ดอกบัว, หรือเมืองผู้ให้ความรู้  และมีที่มา

อีก นาลันทา คือเมืองพญานาคในภายมหาวิทยาลัยมีพระสถูปขนาด
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ใหญต่ัง้อยู ่เปน็เครือ่งหมายสญัลกัษณแ์หง่การเรยีนรู้ ผูม้ปีญัญาเหมือน

กับพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า เพราะว่าเป็นที่เกิดที่

นิพพานของพระสารีบุตร   

 ทสุสปาวารกิเศรษฐไีด้ถวายสวนมะมว่งแกพ่ระพทุธเจา้เพือ่สร้าง

อาราม เปน็ทีอ่ยู่อาศยัของพระภกิษสุงฆ ์ชือ่ วดัปาวารกิมัพวนั เปน็การ

นำาวัดหลายๆ วัดในบริเวณใกล้เคียงมาสร้างแหล่งเรียนรู้ จนกลายเป็น

มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่

 ต่อมาศษิยานศุษิยข์องพระสารบีตุร ไดม้าสรา้งเปน็สถานทีแ่ห่ง

การเรียนรู้ ได้รับการอุปถัมภ์เชิดชูจากกษัตริย์อาทิเช่น พระเจ้าอโศก-

มหาราชเสด็จมาสร้างเจดีย์ ๒ องค์ กษัตริย์ในแคว้นมคธในยุคต่อๆ มา

 พ.ศ. ๘๐๐ – ๙๕๓ ได้รับอุปถัมภ์จากราชวงศ์คุปตะ

 พ.ศ. ๑๑๔๙ – ๑๒๒๓ ได้รับอุปถัมภ์จากพระเจ้าหรรษวรรธนะ

 พ.ศ. ๑๓๐๓ – ๑๖๘๕ ได้รับอุปถัมภ์จากราชวงศ์ปาละ

 ปัจจุบันทางรัฐบาลได้สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งใหม่ขึ้น 

เพื่อเชิดชูของเก่าที่ได้สูญหายไป

หลวงพ่อองค์ดำา

 หลวงพ่อองค์ดำา สร้างด้วยหินดำาแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าเทว

ปาล  ประมาณ พ.ศ. ๑๓๕๓ – ๑๓๙๓ อายุประมาณ ๑,๒๐๐ ปี   เป็น

พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ ที่ผู้คนในละแวกนั้นและชาวไทยให้ความเคารพ

สกัการะอยู่ตลอดเวลาไมข่าดสายปัจจุบันตัง้อยูน่อกรัว้มหาวทิยาลยันา

ลันทาเก่า

วัดพุทธนานาชาติ

 วัดพุทธนานาชาติอาทิเช่น วัดไทยนาลันทา วัดไทยสิริราชคฤห์
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พระสูตรและชาดก

 ปาฏิโมกข์ สามัญญผล เป็นต้น

ประวัติพระสารีบุตร

 พระสารีบุตร หรือบุตรของนางสารี  อยู่ที่หมู่บ้านอุปติสสคาม  

ตำาบลนาลันทา  มีหัวหน้าหมู่บ้านช่ือ  วังคันตะ  ภรรยาชื่อนางสารี        

อปุตสิสะและโกลติะเป็นสหายกันต้ังแต่เลก็ วนัหนึง่ไปเทีย่วงาน มหรสพ

เกดิความเบือ่  เพราะไมส่นกุเบกิบานใจเหมอืนคร้ังก่อน  ทัง้สองตา่งคดิวา่  

คนเรามีอายุไม่ถึง ๑๐๐ ปี  จักตายเป็นแน่แท้  ถ้าอย่างนั้น  มุ่งหาทาง

หลุดพ้น  (แสวงหาโมกขธรรม)  

 - บวชในสำานักสัญชัยปริพาชก

 ศกึษาในสำานกัของอาจารยส์ญัชัยจนจบในวิชา  เมือ่เหน็วา่ไมม่ี

ประโยชน ์ จงึมุง่หนา้ไปตามอาจารย ์สดุท้ายกลับมาทีเ่ดิม  ทำากตกิากันวา่  

ผู้ใดบรรลุอมตธรรมก่อน  ขอให้จงบอกแก่กันด้วย

 - อุปติสสะพบพระอัสสชิ

 ได้พบพระอัสสชิกำาลังบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์  ทีแรกคิดที่

จะเข้าไปถาม  แต่เห็นเป็นกาลไม่สมควร   เมื่อพระอัสสชิไปสถานที่

ฉันภัตตาหาร  อุปติสสะจึงรีบจัดอาสนะถวาย  นั่งปรนนิบัติ  หลังเสร็จ   

ภัตตกิจ  จึงถามว่า   

 “ขา้แตท่่านผูม้อีายุ  ใบหน้าของทา่นผ่องใสยิง่นกั  ผิวพรรณของ

ทา่นบริสทุธิผ์ดุผอ่ง  ทา่นบวชในสำานกัของใคร  ใครเปน็ศาสดาของทา่น  

และท่านชอบใจธรรมของใคร?”

 พระเถระตอบว่า  “ปริพาชกผู้มีอายุ  เราบวชจำาเพาะพระมหา-
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สมณะศากยบุตร  ผู้เสด็จออกจากศากยสกุล  พระองค์เป็นศาสดาของ  

เราชอบใจธรรมของท่าน  

พระอัสสชิจึงกล่าวคาถาว่า 

 เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา  เตสำ  เหตุำ  ตถาคโต

 เตสญฺจ  โย  นิโรโธ จ  เอวำ  วาที  มหาสมโณ

 พระตถาคตตรัสเหตุและความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหา

สมณะมีปกติตรัสอย่างนี้

 (ธรรมที่เกิดแต่เหตุ  คือ  ขันธ์  ๕  ได้แก่  ทุกข์,  เหตุแห่งธรรม  

คือ  สมุทัย,  ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคือ  นิโรธและมรรคมีองค์ ๘)  

อุปติสสะได้ตั้งอยู่ในโสดาบัน  ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า    “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ ไปเป็นธรรมดา”   

ขอให้พระอัสสชิไปเฝ้าพระบรมศาสดาล่วงหน้าก่อน ส่วนตนจะไป

แสดงธรรมให้โกลิตะฟังอุปติสสะกล่าวคาถาบทเดิม  โกลิตะตั้งอยู่                  

ในโสดาปัตติผล 

 

 - ชวนอาจารย์สัญชัย  

 ทั้งสองได้ชักชวนอาจารย์สัญชัยแต่ได้ถูกปฏิเสธ  อาจารย์ถาม

กลับว่า  

 อาจารย ์ ในโลกน้ี  คนโงกั่บคนฉลาดอยา่งไหนมากกว่ากนัศิษย์

คนโง่ครับ  คนฉลาดมีจำานวนน้อย

 อาจารย ์ถา้อยา่งน้ันพวกคนฉลาดๆ  ควรไปสู่สำานักของพระโคดม   

ส่วนพวกคนเขลาควรมาสำานักเรา  ไปกันเถิด  เราจักไม่ไป....

 และได้พาบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา  ณ  วัดเวฬุวัน  
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 - ทูลขออุปสมบท

 ขณะนัน้พระพทุธเจา้ประทบัทา่มกลางภกิษสุงฆ ์ ทอดพระเนตร

เห็นทัง้สองเดนิทางมาแตไ่กล  จงึชีใ้หภ้กิษท้ัุงหลายวา่  “บคุคลทัง้สองที่

กำาลังเดินมา  จะเป็นอัครสาวกของเราในอนาคต”  

 จบธรรมเทศนา  ปริพาชก  ๒๕๐  คน  บรรลุพระอรหันต์  และ

ได้ทูลขออุปสมบท 

 พระโมคคัลลานะ อุปสมบทได้ ๗ วัน บำาเพ็ญเพียรบ้าน         

กัลลวาลมุตตคาม พระองค์ทรงแสดงอุบายระงับความง่วง  ๘  ประการ 

สำาเร็จเป็นอรหันต์ ยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เลิศทางมีฤทธิ์ 

 พระสารีบุตรอุปสมบทได้  ๑๕  วัน ถวายพัดพระบรมศาสดา

อยู่เบื้องหลังถ้ำาสุกรขาตาพระองค์แสดงธรรมโปรดทีฆนขปริพพาชก           

(มีเลบ็ยาว)   เปน็หลานของทา่น  เรือ่งอบุายแหง่การละทิฏฐ ิ ๓  ประการ 

สำาเร็จเป็นพระอรหันต์  ส่วนฑีฆนขะ  ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล   พระสารี

บุตรได้รับยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา เลิศทางปัญญา  

 

 - มารดาตำาหนิที่ทิ้งทรัพย์ไปบวช

 พระเถระพรอ้มด้วยภกิษุ  ๕๐๐  รปู  ไปบณิฑบาตยังเรือนมารดา

ในบ้านนาลกะ  มารดานิมนต์แล้ว  ถวายอาหารแล้วด่า   

 - ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ

 ภิกษทุัง้หลายไดส้นทนากนัในโรงธรรมว่า  “เมือ่มารดาของทา่น

ด่าอยู่อย่างนั้น  แม้เหตุสักว่าความโกรธ  มิได้มีเลย”

พระศาสดาตรัสว่า  เราเรียกผู้ไม่โกรธ  มีวัตร  มีศีล  ไม่มีตัณหาเครื่อง

ฟูขึ้น  ผู้ฝึกแล้ว  มีสรีระในที่สุดนั้นว่าเป็นพราหมณ์ 
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 - พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้อง

 ออกพรรษาจะเทียวจาริกตามชนบทต่างๆ  พระเถระทักทาย

ปราศรยักบัภิกษ ุ มภีกิษรุปูหน่ึงพระเถระไมท่นัสงัเกตไมไ่ด้ทกัทาย  เกดิ

ความน้อยใจและโกรธ  บังเอิญชายผ้าสังฆาฏิของพระเถระไปกระทบ

ภิกษุรูปนั้น  จึงนำาเหตุนั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้า  

 พระเถระได้อุปมาเปรียบเทียบตนเองเหมือนสิ่งของ  ๙  อย่าง 

เช่น  เหมือนเด็กจัณฑาล  ที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลา

เข้าไปยังสถานที่ต่างๆ  เหมือนโค  ที่ถูกตัดเขา  ฝึกหัดมาดีแล้ว  ย่อม

ไม่ทำาร้ายใครๆ  ภิกษุปุถุชนถึงกับตื้นตัน น้ำาตาไหลออกมา  กล่าวขอ

ขมาโทษต่อพระเถระ

- ถูกพราหมณ์ตี

 พระเถระเป็นผู้มีขันติ  ความอดทน  พราหมณ์ผู้มีความเห็น

ผิด  จะยั่วให้ท่านโกรธ  ช่วงที่ท่านบิณฑบาต    เดินไปข้างหลังใช้ฝามือ

ตีกลางหลัง  แต่ท่านไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลย  ความเร่าร้อนบังเกิดขึ้น

ทั่วร่างกายของพราหมณ์  ดังนั้นแล้ว  จึงรีบขอขมาพระเถระ  ท่านจึง

อดโทษให้  นิมนต์พระเถระรับอาหารบิณฑบาตที่เรือนของตน  

 - เคารพพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์

 พระสารีบุตรเมื่อรู้ว่า  พระอัสสชิอยู่ในทิศใด  ก็จะประคอง

อัญชลีไปทางทิศนั้น  นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น

 - ยักษ์ทุบศีรษะ

 ตอนนั้น  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอยู่ที่กโปตกันทรา

วหิาร  ปลงผมใหมน่ัง่เขา้สมาธิ    มยีกัษ์สองสหาย  ยักษอ์ยากจะประหาร

ที่ศีรษะของสมณะนี้  ยักษ์สหายอีกตนจึงห้ามไว้  ยักษ์นั้นไม่เชื่อได้ทุบ
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ศีรษะของท่านสารีบุตรเถระ  (สามารถทำาพญาช้างตั้ง ๗  ศอก หรือ  ๘  

ศอก ให้จมลงได้  หรือทำาลายยอดภูเขาใหญ่)  ยักษ์นั้นเร่าร้อน  แล้วได้

ตกลงไปสู่นรก  

 - สารีบุตรปราบวาทะของปริพาชก

 นางปริพาชกต้องการจะโต้วาทะกับท่าน  เมื่อแพ้แล้ว  จึงขอ

บวชเป็นภิกษุณี  ไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์

 - โปรดมารดาแล้วปรินิพพาน

 เป็นธรรมเนียมที่พระอัครสาวกนิพพานก่อนพระบรมศาสดา  

เหลือเวลาเพียง  ๗  วัน   พระเถระขอถวายบังคมลาปรินิพพาน             

ที่ห้องเกิดในเรือนมารดา   ฝ่ายนางพราหมณีทราบข่าวก็ดีใจ  จึงสั่งให้

คนจัดห้องพักให้ลูกชาย  โยมแม่ได้เป็นแม่ของพระอรหันต์ถึง  ๗  องค์        

แตต่นเองไมไ่ดเ้ลือ่มใสในพระรตันตรยั  จงึทำาใหเ้ถระตอ้งไปโปรดมารดา  

 เทวดาชั้นต่างๆ  ต้องการจะมาไหว้พระเถระ  มีท้าวมหาราช   

ท้าวสักกะ   และท้าวมหาพรหมชั้นสุทธาวาส  นางพราหมณีนับถือ

พระพรหมอยู่แล้ว   คิดว่าบุตรของเรามีอานุภาพเพียงนี้   พระพุทธเจ้า

จะมอีานภุาพเพยีงไหน  เกดิปตีขิึน้  หลงัจากนัน้  พระเถระไดแ้สดงธรรม

พรรณนาพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ  ยังมารดาให้

ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล  

 ท่านปรินิพพาน  ในวันปุรณมีขึ้น  ๑๕  ค่ำา  เพ็ญเดือน  ๑๒  

พระจุนทะได้นำาอัฏฐิธาตุ  และบริขารคือบาตรจีวรถวายแด่พระบรม

ศาสดารับสั่งใหบรรจุุอัฏฐิในเจดีย์ที่ซุ้มประตู ณ วัดพระเชตวัน 

อดีตชาติ

 ในอดีตชาติ  ย้อนไปอสงไขยกัปยิ่งด้วยแสนกัป  พระสารีบุตร  
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ชือ่  สรทมาณพ  พระโมคคลัลานะชือ่  สริวิฑัฒกฎุุมพ ี ทัง้สองเปน็เพือ่น

เล่นด้วยกันมา  บิดาล่วงลับแล้ว  ได้มอบสมบัติให้  ท่านคิดว่า  เราไม่รู้

อตัภาพในโลกนี ้ โลกอืน่  ความตายเป็นของแนน่อน  ควรบวชแสวงหา

โมกขธรรม  (ธรรมท่ีพน้จากความตาย)  ได้บวชเปน็ดาบสจนไดอ้ภญิญา  

๕  สมาบัติ  ๘  และมีคนติดตามบวชอีก ๗๔,๐๐๐ รูป  

 สมัยนั้น  พระพุทธเจ้าอโนมทัสสี  ได้อุบัติขึ้นแล้ว   มีอัครสาวก

คือ พระนิสภะเถระ  และพระอโนมเถระ  พระศาสดาได้เสด็จไปยังที่อยู่

ของเขา  ได้ปูอาสนะถวายกระทำาเสนาสนะดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้า  

พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา  เมื่อจบเทศนา  เว้นสรทดาบสเสีย    

ดาบส  ๗๔,๐๐๐  รูป  บรรลุพระอรหันต์  ทูลขอบวช  สรทดาบสที่ไม่

บรรลุ  เพราะว่ามีจิตฟุ้งซ่าน  

 - ตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวก  

 อีกเหตุผลหนึ่งได้บรรลุคือ  เห็นอัครสาวกแล้ว  อยากจะเป็น

เหมอืนทา่นบา้ง    พระพทุธเจา้ทีจ่ะอบุตัขิึน้ในอนาคต    ทา่นจงึปรวิิตก 

ไมอ่าจทำาใหซ้ึง่มรรคผล  ทา่นถามพระพทุธเจา้วา่  ภกิษทุีน่ั่งตดิพระองค์

ชือ่อะไร  พระองคต์อบวา่  นิสภเถระ  สรทดาบสจึงไดท้ำาความปรารถนา

ว่า การกั้นฉัตรดอกไม้ตลอด  ๗  วัน ด้วยผลสักการะนี้  ขอให้ได้เป็น

อัครสาวกพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง  เหมือนนิสภเถระน้ี  

พระศาสดาทรงส่งอนาคตังสญาณ  (ปัญญาหยั่งรู้อนาคต)  ครั้นทรง

เห็นแล้ว  จึงตรัสว่า  เธอจะเป็นอัครสาวกของพระโคดม  นามว่า  พระ

ธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ให้สหายปรารถนาสาวกที่สอง  บอกข่าวแก่

สหาย  ให้ท่านจงปรารถนาตำาแหน่งสาวกที่สองเถิด  สิริวัฑฒกุฎุมพีทำา

มหาทานตลอด  ๗  วัน  ตั้งความปรารถนาตรงต่อพักตร์    พระองค์

ทรงพยากรณ ์ ทา่นจกัได้เปน็อคัรสาวกทีส่องของพระโคดมพระพทุธเจา้  

 สิริวัฑฒกุฎุมพีเสียชีวิตแล้ว  ได้บังเกิดในเทวโลก
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 สรทดาบส เจริญพรหมวิหาร  ๔  บังเกิดในพรหมโลก  

ประวัติพระโมคคัลลานะ

 ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์   เป็นบุตรของนางโมคคัลลีพราห

มณี    บ้านโกลิตคาม  

 - อุบายแก้ง่วง  ๘  ประการ

 ๑. คิดถึงเรื่องใดอยู่  ให้คิดถึงเรื่องนั้นให้มาก

 ๒. พิจารณาธรรมที่ได้สดับมา

 ๓. สาธยายที่ได้สดับมา

 ๔. ยอนช่องหูทั้งสองข้าง

 ๕. เอามือลูบตัว  เอาน้ำาล้างหน้า 

 ๖. นึกถึงความสว่างหรือแสงสว่าง

 ๗. จงกรม  เดินกลับไปกลับมา

 ๘. นอนแบบสีหไสยาสน์

 และภกิษไุมพ่งึชงูวงเข้าไปสูต่ระกลู  จกัไมพ่ดูถอ้ยคำาอนัเปน็เหตุ

ให้ทุ่มเถียงกัน  พึงเสพเสนาสนะอันสงัด  ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญ 

 

 - พระโมคคัลลานะไปเทวโลก

 พระเถระไปยังเทวโลก  เห็นวิมานของเทพธิดา  จึงถามว่า  

สมบัติของท่านทั้งหลาย  ท่านได้เพราะทำากรรมอะไร  บ้างก็ตอบว่า  

รักษาคำาสัตย์  ไม่โกรธตอบ  หรือได้ถวายไม้ผล  เป็นต้น  

 เมื่อกลับจากเทวโลก  ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์  ลำาดับ

นั้น พระศาสดาตรัสกับพระโมคคัลลานะนั้นว่า  “โมคคัลลานะ  บุคคล

กล่าวเพียงคำาสัตย์ก็ดี  ละเพียงความโกรธก็ดี  ถวายทานเพียงเล็กน้อย

ก็ดี  ย่อมไปถึงเทวโลกได้แท้  ดังนี้   
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 - ปราบนันโทปนันทนาคราช

 ตอนนั้น  นาคราชอยู่ในข่ายพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระองค์เสด็จยังดาวดึงส์เทวโลกพร้อมกับภิกษุ  ๕๐๐  รูป  อยู่เหนือ

วิมานนาคราช  เกิดความไม่พอใจไปยังเชิงภูเขาสิเนรุ  ขนดโอบวงภูเขา

สิเนรุ  ๗  รอบ  แผ่พังพานไว้เบื้องบน  แล้วเอาพังพานคว่ำาลงบังภพ

ดาวดึงส์ไว้  ให้ถึงการมองไม่เห็นเขาสิเนรุ    

 พระโมคคัลลานะทูลขออาสาทรมานนาคราชนั้น  กระทำาให้ 

หมดพยศ พาไปยงัสำานกัพระบรมศาสดา และได้ขอถึงพระองคเ์ปน็สรณะ 

  

 - เขย่าบุพพารามปราสาทเตือนภิกษุใหม่

 พวกภิกษุใหม่ๆ  กล่าวเดรัจฉานกถา  คือ การพูดเรื่องไร้สาระ

อันขัดขวางมรรค ผล นิพพาน  พระโมคคัลลานะเอาน้ิวหัวแม่เท้ากด

ยอดปราสาท  ทำาให้โอนเอียงไปมา  ภิกษุใหม่ตกใจรีบมาออกเข้าเฝ้า

พระบรมศาสดา  พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา  จบเทศนา  ภิกษุได้

เข้าถึงมรรคผล นิพพพาน  

 - เขย่าเวชยันตปราสาทของท้าวสักกะ

 บันดาลให้เวชยันตประสาทสั่นสะเทือน   เพื่อเตือนสำานึกให้

พระอินทร์ไม่ประมาทมัวเมา

 - การปรินิพพานของพระโมคคัลลานะ

 ลาภไดเ้กดิขึน้กับพระพุทธศาสนา  ทำาใหพ้วกเดยีรถย์ีเกดิความ

อจิฉา  ทีเ่ปน็เชน่น้ี  ก็เพราะวา่  พระโมคคลัลานะไปยงัเทวโลกหรอืนรก  

กลบัมานำาเรือ่งบอกแกม่นษุย ์   พวกเดยีรถยีใ์หท้รพัย์หนึง่พนักหาปณะ

แก่กลุ่มโจรเพื่อฆ่าพระโมคคัลลานะ  

 พระเถระ  หลบออกไปทางช่องลูกกุญแจ     พวกโจรทำาลาย
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มณฑล  พวกเดียรถีย์นั้นไม่อาจจับพระเถระได้  พระเถระทราบภาวะ

แห่งอกุศลท่ีท่านได้เคยทำาไว้  จึงมิได้หลบเลี่ยง  พวกโจรจับพระเถระ  

ทุบกระดูกให้แตกเป็นชิ้นเล็ก มีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก  แล้วโยน

ไว้หลังพุ่มไม้  พระเถระประสานกายด้วยฌาน  แล้วไปสู่สำานักพระบรม

ศาสดา  กราบทูลลาปรินิพพาน  

 ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรู  ทรงหน่วยสอดแนม   รับสั่งให้จับ

สมณะเปลือย  ๕๐๐  คนประหารชีวิต 

 - บุพพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ

 เคยเกิดเป็นลูกชาวเมืองพาราณสี  มารดาบิดาตาบอด   ต่อมา

ได้นำาหญิงสาวมาให้เขา  อยู่ได้ไม่กี่วัน  หญิงสาวเบื่อในการเลี้ยงดู  

นางได้ใส่ร้ายมารดาบิดา  ด้วยการทิ้งข้าวของเกลื่อนทั่วบ้าน  บอกสามี

ว่า เป็นการกระทำาของพ่อแม่  สามีไม่เชื่อ  ครั้นพูดบ่อยๆ  เข้าก็เอน

เอียงเข้าข้างกับภรรยา  

 วางอุบายที่จะลวงฆ่ามารดาบิดา  ระหว่างที่จะไปเยี่ยมญาติ  

จึงขอให้พ่อแม่ถือเชือกไว้   แล้วเปลี่ยนเสียงดุจโจร  พ่อแม่ได้ยินเสียง

นั้นกล่าว  “ลูกเอ๋ย  แม่และพ่อแก่แล้ว  เจ้าจงรักษาตัวเจ้าเถิด”   ทุบตี

มารดาบิดา  แม้ท่านจะร้องอยู่  ทิ้งศพไว้ในป่า  แล้วกลับบ้าน  

 พระพทุธเจา้รับสัง่เรือ่ง พระโมคคลัลานะ  ทำากรรมไดต้กนรกหลาย

แสนป ี ดว้ยวบิากทียั่งเหลอื  จงึถูกทบุต ี ละเอยีดหมดสิน้  ๑๐๐  อตัภาพ 

  

ประวัติพระมหากัสสปเถระ

 พระมหากัสสปะ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ ตระกูลกัสสปะ

บ้านมหาติฏฐะ แคว้นมคธ ชื่อเดิมของท่านคือ “ปิปผลิ” 

 เมื่อท่านอายุได้ ๒๐ ปี ได้ทำาการอาวาหมงคลกับนางภัททกาปิ

ลานี วัย ๑๖ ปี พราหมณ์ตระกูลโกลิยะ ณ เมืองสาคลนคร แคว้นมคธ  
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 เมื่อปิปผลิมาณพ อายุได้ ๒๐ ปี บิดามารดาได้ปรึกษากันว่าจะ

หาภรรยาให้แก่บุตรชาย  จึงได้มอบเงินและทองให้แก่พราหมณ์ ๘ คน 

เพื่อสืบแสวงหาสาวงานที่มีฐานะเสมอกัน พราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวสืบ

แสวงหาไปตามเมืองต่าง ๆ ได้พบธิดาของโกลิยพราหมณ์นามว่า “ภัท

ทกาปิลานี” 

 แมเ้วลาจะขึน้เตยีงนอนก็ขึน้กันคนละข้าง มแีจกนัดอกไม้ตัง้อยู่

ตรงกลางเตียง ตลอดระยะเวลาทีท้ั่งสองอยูร่ว่มกันนัน้ มไิดส้มัผสัถกูตอ้ง

กนัเลย   เมือ่บดิามารดาถึงแก่กรรมแลว้ ทรพัยส์มบตัแิละหนา้ทีก่ารงาน

ทุกอย่างจึงเป็นภาระของสองสามีภรรยา 

 จนกระทัง่วนัหนึง่ ในขณะทีป่ปิผลกิำาลงัตรวจดูทาสและกรรมกร

ทำางานอยู่ในไร่นา ได้เห็นนกกาจิกกินสัตว์น้อยมีไส้เดือนเป็นต้น ก็รู้สึก

สงสารและสลดใจท่ีสัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะตนเป็นเหตุ ส่วนนาง

ภทัทกาปลิาน ีกใ็ห้คนนำาเมลด็ถ่ัวงาออกมาตากทีล่านหนา้บา้น เหน็หมู่

นกกามาจิกกินตัวหนอนและแมลงต่าง ๆ  ก็เกิดความสงสารและสลดใจ

เช่นกัน เมื่อสองสามีภรรยามีโอกาส อยู่กันตามลำาพังได้สนทนาถึงเรื่อง

ความในใจของกนัและกันแลว้ จากนัน้ทัง้สองก็มคีวามคดิตรงกนัวา่“ผูอ้ยู่

ครองเรอืน แมจ้ะไมไ่ดล้งมอืทำาการงานเอง แตก่ต็อ้งคอยรับบาปทีท่าส

และกรรมกรทำาให้” จึงเกิดความเบื่อหน่ายเพศฆราวาสพร้อมใจกันสละ

ทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติและบริวาร  ส่วนทั้งสองสามีภรรยาพากัน

ออกบวช 

 พอถึงทางสองแพร่งจึงแยกทางกัน ปิปผลิไปทางขวา ส่วนนาง

ภัททกาปิลานี ไปทางซ้าย 

 อุปสมบทด้วยวิธีโอวาท ๓ ข้อ

 ปปิผล ิเดนิทางไปตามลำาดับ ได้พบพระผูมี้พระภาคเสดจ็ประทบั

ทีภ่ายใต้รม่ไทร ระหวา่งกรงุราชคฤหกั์บนาลนัทา จึงนอ้มกายกราบถวาย

บงัคมแทบพระบาท กราบทลูขออปุสมบทในพระพทุธศาสนา  พระพุทธ
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องค์ ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีให้รับโอวาท ๓ ข้อ เรียกว่า 

 “โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา” โอวาท ๓ ข้อนั้นคือ

 ๑) กัสสปะ เธอพึงศึกษาว่า เราจักต้ังความละอายและความ

เกรงใจไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นพระเถระผู้เฒ่า ผู้มีพรรษาปานกลาง และทั้ง

ผู้บวชใหม่

 ๒) กัสสปะ เธอพึงศึกษาว่า เราจักฟังธรรม บทใดบทหน่ึงอัน

ประกอบด้วยกุศลด้วยความตั้งใจฟังโดยเคารพ และพิจารณาจดจำาเนื้อ

ความธรรมบทนั้น

 ๓) กัสสปะ เธอพึงศึกษาว่า เราจะไม่ละสติไปในกาย คือ 

พิจารณากายเป็นอารมณ์โดยสม่ำาเสมอ

 บรรลุพระอรหัตผล หลังจากอุปสมบทได้ ๘ วัน ท่านได้ช่วย

รับภารธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่น ๆ จนมีภิกษุเป็น

บรวิารจำานวนมาก ทา่นมปีกตสิมาทานธุดงค ์๓ ประการ อยา่งเคร่งครัด 

คือ

 ๑) ถือการนุ่งห่มบังสุกุลเป็นวัตร

 ๒) ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

 ๓) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร

 เพราะการปฏิบัติในธุดงค์คุณท้ัง ๓ ประการนี้อย่างเคร่งครัด 

พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำาแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่า

ภิกษุทั้งหลาย ในทางผู้ทรงธุดงค์

 นอกจากนี้ พระบรมศาสดายงัทรงยกย่องทา่นในทางอื่น ๆ  อีก

หลายประการ กล่าวคือ:-

 ครั้งหนึ่ง ท่านติดตามพระพุทธองค์ไปประทับที่ภายใต้ร่มไม้ต้น

หนึง่ทา่นได้พับผา้สงัฆาฏขิองทา่นเป็น ๔ ช้ันแลว้ปถูวายใหพ้ระพทุธองค์

ประทบันัง่  คร้ันแลว้ พระบรมศาสดาได้ประทานผ้าสังฆาฏขิองพระองค ์

ซึ่งเก่าคร่ำาคร่าให้แก่ท่าน  แล้วทรงยกย่องท่านอีก ๔ ประการคือ:-



64     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

 ๑) กสัสปะ มีธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่สมอด้วยตถาคต เปน็ผูม้กันอ้ย

สันโดษภิกษุทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่าง

 ๒) กัสสปะ เมื่อเธอเข้าไปใกล้ตระกูลแล้ว ชักกายและใจออก

ห่างประพฤติตนเป็นคนใหม่ ไม่คุ้นเคย ไม่คะนองกาย วาจา และใจ ใน

สกุลเป็นนิตย์ จิตไม่ข้องอยู่ในสกุลนั้น ตั้งจิตเป็นกลางว่า “ผู้ใคร่ลาภจง

ได้ลาภ ผู้ใคร่บุญจงได้บุญ ตนได้ลาภแล้วมีจิตเป็นฉันใด ผู้อื่นก็มีใจเป็น

ฉันนั้น”

 ๓) กัสสปะ มิจิตประกอบด้วยเมตตา กรุณา แสดงธรรมแก่ผู้อื่น

 ๔) ทรงแลกเปลีย่นผา้สงัฆาฏกิบัทา่นไปใชส้อย ทรงสอนภกิษใุห้

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ โดยยกพระมหากัสสปะขึ้นเป็นตัวอย่าง

 ครั้งหนึ่งพระเถระพักอยู่ที่ถ้ำาปิปผลิ เข้าฌานสมาบัติอยู่ ๗ วัน 

ออกจากฌานแลว้เขา้ไปบิณฑบาต ในบ้านหญงิสาวคนหนึง่เหน็พระเถระ

แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส ได้นำาข้าวตอกใส่บาตร ฝ่ายนางกุลธิดานั้นมีจิต

เอิบอิ่มด้วยทานที่ตนถวาย ขณะเดินกลับบ้านถูกงูพิษกัดตาย และได้

ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นามว่า “ลาชา” (ลาชา = ข้าว

ตอก) มีวิมานทองประดับด้วยขันทองห้อยอยู่รอบ ๆ นางมองดูสมบัติ

ทพิยท์ีต่นไดแ้ล้วกท็ราบวา่ไดม้าเพราะถวายขา้วตอกแก่พระมหากัสสปะ 

ซึง่เปน็บญุเพยีงเลก็นอ้ย นางตอ้งการทีจ่ะเพิม่ผลบญุใหม้ากยิง่ข้ึน จงึลง

จากเทวพภิพเข้าไปปัดกวาดเสานาเสานะและบรเิวณทีพ่กัของพระเถระ    

จัดตั้งน้ำาใช้น้ำาฉันเสร็จแล้ว กลับยังวิมานของตน  

 พระเถระคดิวา่กจิเหลา่นีค้งจะมพีระภกิษหุรือสามเณรมาทำาให้ 

ในวันที่สองที่สาม นางเทพธิดามาทำาเหมือนเดิม แม้พระเถระก็คิดเช่น

เดิม แต่พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดและเห็นแสงสว่างจากช่องกลอน

ประตูจึงถามว่า “นั่นใคร ?” 

 “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นเทพธิดาชื่อลาชา เป็นอุปัฏฐายิกา

ของท่าน”
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 พระเถระคิดว่า หญิงผู้เป็นอุปัฏฐากของเราชื่ออย่างนี้ไม่มี จึง

เปิดประตูเห็นนางเทพธิดา กำาลังปัดกวาดอยู่ จึงสอบถามทราบความ

โดยตลอดต้ังแตต่น้แลว้ จงึกลา่วหา้มวา่ “กจิทีเ่ธอทำาแลว้กถ็อืวา่แลว้กนั

ไป ตอ่แตน่ีเ้ธอจงอยา่งมาทำาอกี เพราะในอนาคต จะมพีระธรรมกถกึยก

เอาเหตุนีเ้ปน็ตวัอยา่งอา้งแกพ่ทุธบรษิทัทัง้หลายวา่ “พระมหากสัสปะมี

นางเทพธิดามาปฏิบัติใช้สอย ดังนั้น เธอจงกลับไปเถิด” นางเทพธิด้าน

ออ้นวอนช้ำาแลว้ช้ำาเลา่วา่ขอพระคณุเจา้อยา่งทำาใหด้ฉัินประสบหายนะ

เลย 

 ขอให้ดิฉันได้ครองสมบัตทิพิย์น้ีตลอดกาลนานเถดิ  พระเถระเหน็

วา่นางเทพธดิาด้ือดึงไมย่อมฟงัคำา จงึโบกมอืพรอ้มกลา่วขบัไลน่างออก

ไป นางลาชาเทพธิดาไมส่ามารถดำารงอยูไ่ด ้จงเหาะขึน้ไปบนอากาศยนื

ประนมมือร้องไห้เสียดายที่ไม่มีโอกาสทำาทิพยสมบัติของตนให้ถาวรได้ 

 หลังจากพระบรมศาสดาปรินิพพานได้ ๗ วัน พระมหากัสสปะ

ได้ทราบข่าวจากอาชีวกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว ทำาให้

ภิกษทุัง้หลายทีเ่ปน็ปุถุชนพากันร่ำาไหเ้สยีใจ แตม่ภิีกษวุยัชรานามวา่ สภุั

ททะ กล่าวจว้งจาบลว่งเกนิ  ดว้ยคำาพดูของพระสภุทัทะเพยีงเทา่นี ้หลงั

จากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ท่านได้ชักชวนพระเถระผู้เป็นพระ

อรหันต์ ประชุมกันทำาปฐมสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยตั้งไว้ เป็น

หมวดหมู่

 ในคัมภีร์พระสาวกนิพพานกล่าว่า พระมหากัสสปะเถระ ดำารง

อยู่ถึง ๑๒๐ ปี ก่อนที่ท่านจะนิพพาน ๑ วัน ท่านได้ตรวจดูอายุสังขาร

ของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้อีกเพียงวันเดียวเท่าน้ัน ท่านจึงประชุม

บรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่านแล้วให้โอวาทเป็นคร้ังสุดท้าย แล้วพระ

เถระก็เข้าไปถวายพระพรลาพระเจ้าอชาตศัตรู 

 จากนัน้ทา่นไดพ้าหมู่ภกิษไุปยงัภเูขากุกกุฏสัมปาตบรรพต แสดง

อทิธปิาฏหิารยิิ ์และใหโ้อวาทแกพ่ทุธบรษิทัแล้ว อธษิฐานจติขอใหภู้เขา
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ทั้ง ๓ ลูกมารวมเป็นลูกเดียวกัน ซึ่งในภูขาท้ัง ๓ ลูกน้ันมีภูเขาเวภาร

บรรพตรวมอยู่ด้วย แล้วท่านก็ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน 

 ทา่นยงัอธษิฐาน ขอให้สรรีะของทา่นยังคงสภาพเดิมไมสู่ญสลาย 

จนกระทัง่พระศาสนาของพระศรอีรยิเมตไตร ซึง่พระองคจ์ะพาหมูภ่กิษุ

สงฆ์มายังภูเขากุกกุฏสัมปาตบรรพตแล้ว ยกสรีระของพระเถระวางบน

พระหัตถข์วาชขูึน้ประกาศสรรเสรญิคณุของพระเถระแล้ว เตโชธาตกุจ็ะ

เกดิขึน้เผาสรรีะของท่านบนฝา่พระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตไตรพทุธเจา้

นั้น

ประวัติพระมหาปันถกเถระ

 พระมหาปนัถก เปน็ลกูชายของธดิาของธนเศรษฐ ีเมอืงราชคฤห ์

มีน้องชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้เดิมชื่อว่า “ปันถก” เหมือน

กนัแตเ่พราะทา่นเปน็คนพีจ่งึไดน้ามว่า “มหาปนัถก” สว่นคนนอ้งไดน้าม

ว่า “จูฬปันถก” ทั้งสองพี่น้องถือว่าอยู่ในวรรณะจัณฑาล เพราะพ่อแม่

ต่างวรรณะกันโดยพ่อเป็นวรรณศูทร ส่วนแม่เป็นวรรณแพศย์ 

 มารดาของทา่นน้ัน เป็นธิดาของธนเศรษฐ ีในเมอืงราชคฤห ์เมือ่

เจรญิเตบิโตย่างเขา้สูว่ยัสาว อยูบ่นปราสาทชัน้สงูสุด คบหากับคนรับใช ้

ตอ่มาทัง้สองกลัววา่บิดามารดา จงึพากันหนอีอกจากบา้นไปอาศยัอยูใ่น

หมู่บ้านอื่น จนภรรยาตั้งครรภ์

 เมือ่สามอีอกไปทำางานขา้งนอก นางจงึหนีออกจากบา้น เดนิทาง

มุง่หน้าสูบ่า้งเกิดของตนเอง แตค่รรภข์องนางไดร้บัการกระทบกระเทอืน

จึงคลอดบุตรในระหว่างทาง   ฝ่ายสามีกลับเข้าบ้านไม่พบภรรยา ออก

ติดตามโดยด่วน ได้มาพบภรรยาคลอดลูกอยู่ในระหว่างทาง นั้นก็เสร็จ

สิ้นลงแล้ว จึงพากันกลับสู่บ้านของตน และได้ตั้งชื่อกุมารนั้นว่า “ปัน

ถก” เพราะว่าเกดิในระหว่างหนทางครัน้ตอ่มา นางไดต้ัง้ครรภเ์ปน็คร้ังที่

สอง และเหตกุารณก์เ็ป็นเหมอืนครัง้แรก นางได้คลอดลูกระหวา่งทางอีก 
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 จนในท่ีสดุบิดามารดาอดทนตอ่การรบเร้าไมไ่หว จงึตดัสินใจพา

ลูกทั้งสองไปพบ ตา ยาย ที่เมืองราชคฤห์

 ฝ่ายเศรษฐียังมีความแค้นเคืองอยู่ จึงบอกแก่คนที่มาส่งข่าวว่า 

“สองผัวเมียนั้น อย่ามาให้เห็นหน้าเลย ถ้าอยากได้ทรัพย์สินเงินทอง ก็

จงเอาไปเลี้ยงชีพเถิด แต่ขอให้ส่งหลานชายทั้งสองคนมาให้ก็แล้วกัน”  

 ฝา่ยเศรษฐกีเ็ลีย้งดหูลาน ๆ  ดว้ยความรกัใคร ่พาไปฟงัพระธรรม

เทศนาจากพระบรมศาสดาที่วัดเวฬุวันเป็นประจำา แต่ถึงอย่างไร หลาน

ทั้งสองก็สร้างความลำาบากใจแก่เศรษฐีผู้เป็นตาอยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อมี

คนถามวา่ “หลานชายทัง้สองคนนีเ้ปน็บตุรของลกูสาวคนไหนของทา่น” 

ก็รู้สึกละอายที่จะตอบ “เป็นบุตรของลูกสาวคนที่หนีตามชายหนุ่มไป”

 ดังน้ัน เมื่อต่อมา มหาปันถก หลานคนโตเกิดศรัทธาเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา กล่าวขออนุญาตเพื่อบรรพชาเป็นสามเณร อายุ

ครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ บำาเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน จนได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์

 พระบรมศาสดาได้ทรงมอบหมายใหท้า่นรบัหนา้ที ่“ภตัตทุเทศก”์ 

ผู้แจกจ่ายภัตตาหารและกิจนิมนต์ ท่านได้ระลึกถึงน้องชายของท่าน จึง

ไปขออนุญาตจากคุณตาแล้วพาจูฬปันถก ผู้เป็นน้องชายมาบวช     

 พระมหาปันถก เป็นผูม้คีวามชำานาญในการเจรญิวปิสัสนา จงึได้

รบัยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำาแหนง่เอตทคัคะ เปน็ผูเ้ลศิกวา่ภกิษุ

ทั้งหลายในทาง ผู้เจริญวิปัสสนา ท่านดำารงอายุสังขาร สมควรแก่กาล

เวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน

ประวัติพระจูฬปันถกเถระ

 พระจฬูปนัถก เป็นนอ้งชายพระมหาปนัถก เมือ่พระมหาปนัถก 

พระพี่ชายมีความปรารถนาจะให้จูฬปันถก น้องชายมีความสุขเช่นนั้น   

ผู้เป็นพี่ชายได้สอนคาถาพรรณนาพุทธคุณหนึ่งคาถา ความว่า...
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 ปทุมำ ยถา โกกนุทำ สุคนฺธำ

 ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธำ

 องฺคีรสำ ปสฺส วิโรจมานำ

 ตปนุตมาทิจฺจมิวนฺตลฺเข ฯ

 “ดอกปทุมชาติที่ ช่ือว่าโกกนุท ขยายกลีบแย้มบาน ต้ังแต่ 

เวลารุ่งอรุณยามเช้า กลิ่นเกษรหอมระเหยไม่ รู้จบเธอจงพินิจดู 

พระสักยมุนีอังคีรส ผู้มีพระรัศมีแผ่ไพโรจน์อยู่ ดุจดวงทิวากร 

ส่องสว่างอยู่กลางนภากาศ ฉะนั้น” 

 ดว้ยคาถาเพยีงคาถาเดียวเทา่น้ัน ปรากฏวา่พระจฬูปนัถก เรยีน

อยู่นานถึง ๔ เดือนก็ยังจำาไม่ได้ ท่านพระมหาปันถกพี่ชาย พยายาม

เคี่ยวเข็ญอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ ในที่สุดก็เห็นว่าท่านเป็นคนโง่เขล่าปัญญา

ทึบ เป็นคนอาภัพในพระพุทธศาสนา ไม่สามารถจะบรรลุคุณพิเศษ

เจรญิรุง่เรอืงในพระศาสนาได้ จงึตำาหนปิระณามทา่นแลว้ขับไล่ออกจาก   

สำานักไป

 ในวนันัน้ หมอชวีกโกมารภจั ไดก้ราบอาราธนาพระผู้มพีระภาค

พรอ้มดว้ยภิกษสุงฆ ์๕๐๐ รปู ไปเสวยและฉนัภตัตาหารทีบ่า้นของตน   ใน

ฉนัภัตตาหารทีบ่า้นของหมอชวีกโกมารภจัจ์นัน้ เวน้เฉพาะพระจูฬปนัถก 

เพียงรูปเดียวเหลือไว้ในพระอารา

 พระจูฬปันถก เกิดความน้อยเนื้อต่ำาใจในชีวิตและวาสนาของ

ตนเอง คิดว่าตนเองเป็นอาภัพบุคคลในพระพุทธศาสนา ไม่สามารถที่

จะบรรลุโลกตุรธรรมได ้จงึตดัสนิใจทีจ่ะสกึออกไหเ้ปน็ฆราวาสจงึไดห้ลบ

ออกจากวดัตัง้แตเ่ชา้ตรูข่ณะนัน้พระผูม้พีระภาคเสด็จจงกรมอยู่ ได้ทอด

พระเนตรเห็นเธอเดินมาจึงตรัสถามว่า

 จูฬปันถก นั้นเธอจะไปไหน

 ข้าพระพุทธเจ้าจะไปลาสิกขา พระเจ้าข้า

 “จูฬปัถก เธอมิได้บวชเพื่อที่ชาย เธอบวชเพื่อตถาคตต่างหาก 
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เมื่อพี่ชายขับไล่เธอ เหตุไฉนเธอจึงไม่มาหาตถาคต มาอยู่กับตถาคตจะ

ประเสริฐกว่า”

 พระบรมศาสดา พาเธอไปทีพ่ระคนัธกุฏ ีประทานผ้าขาวบริสุทธิ์

ผืนเล็กๆ ให้เธอผืนหนึ่ง แล้วทรงแนะนำาให้เธอบริกรรมด้วยคาถาว่า

 รโชหรณำ รโชหรณำ  เริม่ปฏบัิตบิรกิรรมคาถาลูบคลำาผ้าทีพ่ระพทุธ

องค์ประทานให้เธอบริกรรมได้ไม่นาน ผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์ผืนนั้น ก็

เริ่มมีสีคล้ำาเศร้าหมองเหมือนผ้าเช็ดมือ จึงคิดขึ้นว่า 

 “ผ้าผืนนี้เดิมทีมีสีขาวบริสุทธิ์ แต่อาศัยการถูกต้องสัมผัสกับ

อัตภาพของเรา จึงกลายเป็นผ้าสกปรก เศร้าหมอง สังขารทั้งหลายไม่

เที่ยงหนอ” 

 แล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานยกผ้าผืนนั้นขึ้นเปรียบเทียบกับ   

อัตตภาพร่างกายเป็นอารมณ์ ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัม

ภิทาญาณ คือปัญญาอันแตกฉานมี ๔ ประการคือ

 ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ

 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม

 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษา

 ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ

 ครั้งรุ่งเช้า เมื่อหมอชีวกน้อมนำาภัตตาหารเข้าไปถวายพระบรม

ศาสดา พระองค์ทรงปิดบาตรแล้วตรัสว่า “ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่ง อยู่

ที่วัด” หมอชีวกจึงส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมาฉันภัตตาหาร

 ขณะนั้น พระจูฬปันถก เพื่อจะประกาศความเป็นพระอรหันต์

ของตน ให้ปรากฏ จึงได้เนรมิตพระภิกษุขึ้นถึงจำานวน ๑,๐๐๐ รูป ใน

พระอารามอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ กัน บ้างก็สาธยายพุทธคุณ บ้างก็ซัก

จีวร บ้างก็ย้อมจีวร เป็นต้น 

 เมื่อคนรับใช้มาถึงวัดได้เห็นพระภิกษุจำานวนมากมายอย่างนั้น 

จึงรีบกลับไปแจ้งแก่หมอชีวก พระพุทธองค์ทรงสดับอยู่ด้วย จึงรับสั่ง
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ให้คนใช้นั้นไปนิมนต์ท่านที่ชื่อจูฬปันถก คนรับใช้ไปกราบนิมนต์ตาม  

พระดำารัสนั้น ด้วยคำาว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระบรมศาสดารับสั่งให้มา

นิมนต์พระจูฬปันถก ขอรับ” ปรากฏว่าพระภิกษุทุกรูปต่างก็พูดเหมือน

กนัวา่ “อาตมา ชือ่พระจูฬปันถก” คนรบัใชไ้มรู่จ้ะทำาอย่างไรจงึตอ้งกลบั

ไปกราบทูลพระบรมศาสดา  ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก พระพุทธองค์ 

ตรัสแนะว่า:-

 “ถา้พระภกิษรุปูใดพดูขึน้กอ่น เธอจงจบัมอืภกิษรูุปน้ันไวแ้ล้วนำา

ท่านมา ส่วนพระภิกษุที่เหลือก็จะหายไปเอง”

 คนรบัใช ้ปฏบัิติตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะนำานัน้แลว้ ไดน้ำา

พระจฬูปนัถก สูท่ี่นมินต์ เมือ่เสรจ็ภตักจิแล้ว พระบรมศาสดาทรงมอบให้

ทา่นเปน็ผูก้ล่าวภัตตานโุมทนา อนัเปน็การเสรมิศรทัธาแกท่ายกทายกิา

บุพกรรมของพระจูฬปันถก 

 ในอดีตกาล ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ พระจูฬปัน

ถก ได้บวชเป็นพระภิกษุในครั้งนั้นด้วย ท่านเป็นผู้มีปัญญาดี จำาทรง

หลักธรรมคำาสอนได้เร็วแม่นยำา ท่านเห็นเพื่อนภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งปัญญา

ทึบ ท่องสาธยายหัวข้อธรรมเพียงบทเดียวก็จำาไม่ได้ จึงหัวเราะเยาะ

ท่าน ทำาให้ภิกษุรูปนั้นเกิดความอับอายเลิกเรียนสาธยายหัวข้อธรรม

นั้น เพราะกรรมเก่าในครั้งนั้นจึงเป็นผล ติดตามให้ท่านมีปัญญาทึบโง่

เขลาในอัตภาพนี้  

 พระจูฬปันถก สำาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เป็นกำาลังช่วย

กิจการพระศาสนาตามความสามารถของท่านและโดยท่ีท่านเป็นผู้มี

ความเช่ียวชาญในมโนมยิทธิ พระบรมศาสดาจึงทรงยกยองท่านใน

ตำาแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ชำานาญในมโน

มยทิธิทา่นดำารงอายสุงัขาร สมควรแกก่าลเวลาแลว้กด็บัขนัธปรนิพิพาน
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ประวัติชีวกโกมารภัจ

 ชวีกโกมารภัจ  เป็นลกูนางสาลวดี  หญงิโสเภณใีนเมอืงราชคฤห ์ 

เมือ่คลอดบตุรชาย  จงึนำาไปท้ิงกองขยะ  เพราะไมส่ามารถสืบสายอาชพี

ไดอ้ภยัราชกมุาร พบเขา้ จงึนำาไปเลีย้งเป็นบตุรบุญธรรมตัง้ชือ่ใหว้า่ชวีก

โกมารภจัจ ์แปลวา่ ผูย้งัมชีวีติรอดมาได ้ตอนเปน็เด็กทีเ่ฉลียวฉลาดมาก

 - เรียนแพทย์ที่ตักกสิลา

  เมือ่เตบิโต  ทราบวา่ตนเปน็เดก็กำาพรา้  จงึหนไีปกบักองเกวยีน

พ่อค้าไปยังเมืองตักกสิลา ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาแพทย์กับอาจารย์

ทิศาปาโมกข์ชื่อ  พระฤาษีโรคาพฤกษตริณณา   เรียนอยู่ ๗ ปีจนจบ  

ปกติหลักสูตรหมอที่ตักกศิลาเรียน ๑๖  ปี    

 ปรึกษาอาจารย์ในความรู้ของตนอาจจะไม่สมบูรณ์   อาจารย์

จึงสั่งให้ไปหาต้นไม้  ใบไม้  พืชที่ใช้ทำายาไม่ได้   เอามาให้อาจารย์  เขา

ไปในปา่หาอยูห่ลายวนั ไมพ่บพชืทีท่ำายาไมไ่ด ้   ไปรายงานแบบผดิหวงั  

กลัววา่จะถกูตำาหน ิ แตอ่าจารยบ์อกวา่  เธอเรียนจบแล้ว  ออกไปรักษา

คนไข้ได้ ลาอาจารย์กลับบ้านเกิดเมืองนอน   มุ่งหน้าสู่เมืองราชคฤห์

 - คนไข้รายแรก

 เสบยีงทีอ่าจารยม์อบใหใ้กลจ้ะหมด   ระหวา่งทางไดรั้กษาภริยา

เศรษฐเีมอืงสาเกตเปน็โรคปวดศรีษะเปน็เวลา ๗  ป ี หมอชวีกประกอบ

ยาให้นัตถุ์เข้าทางจมูก  ฤทธิ์ยาทำาให้คนไข้อาเจียนออกมาทางปาก  ได้

รบัคา่ตอบแทน  ๑๖,๐๐๐  กหาปณะ ถึงเมอืงราชคฤหร์าชไดเ้ขา้เฝ้าพระ

อภัยราชกุมาร  ได้ถวายเงินรางวัลที่ได้จากการรักษา     แต่พระอภัย

กุมารนำาคืนให้
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 - ประวัติการรักษาโรคครั้งสำาคัญ

 ๑. รักษาโรคริดสีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสาร  จนได้รับราช

ทานสวนมะม่วง  และแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวง

 ๒. ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์  ปวดมา

เกือบ ๑๐ ปี 

 ๓. ผ่าตัดโรคฝีในลำาไส้ให้ลูกชายเศรษฐีในเมืองพาราณสี

 ๔. รักษาโรควัณโรคปอดของพระเจ้าจัณฑปัชโชต  เมืองอุชเชนี   

แคว้นอวันตี

 หมอชวีกได้ผสมยาโดยเคีย่วใสเ่นยใส  นำาไปถวายพระเจา้จณัฑ-

ปัชโชต   รีบไปที่โรงช้าง เพื่อขอช้างชื่อภัททวดี  โดยออกอุบายว่าไป

เกบ็ตวัยาในปา่  รบีออกจากกรงุอชุเชน ี  พระเจ้าจณัฑปชัโชตเสวยแล้ว  

ตัวยาละลายได้กลิ่นเนยใส  ทรงโกรธมาก  รับสั่งให้ทหารไปจับตัวหมอ

ชีวกกลับมาลงโทษ ทหารฝีเท้าเร็วก็ถูกหมอชีวกหลอกให้กินยาระบาย

จนถ่ายท้องหมดเรี่ยวแรง  จนหมอชีวกหลบหนีไปได้  

 หลังจากนั้น  พระเจ้าจัณฑปัชโชต  หายเป็นปกติ   รู้สึกขอบใจ

หมอชีวก  ได้ราชทานผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสี    หมอชีวกเห็นว่าผ้าเนื้อ

ดีสมควรแก่พระบรมศาสดาหรือพระมหากษัตริย์  จึงเก็บรักษาไว้

 - แพทย์ประจำาองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์

 พระเจ้าพิมพิสาร  ยังมอบให้เป็นแพทย์ประจำาองค์พระศาสดา

และภิกษสุงฆ ์ และเคยได้ถวายการรกัษาพระศาสดาครัง้สำาคญั  ๒  ครัง้

คร้ังแรก     ไดป้รงุยาระบาย  เพือ่ระบายสิง่หมกัหมมในพระวรกายออก

ครั้งที่สอง   ตอนที่พระเทวทัตกลิ้งหินหมายปลงพระชนม์พระศาสดา

 - กราบทูลขอพรห้ามบวชคนที่มีโรคติดต่อ

 หมอชวีกรกัษาพระภกิษสุงฆโ์ดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย  บางคนมาบวช



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      73 

เพื่อหวังรักษาโรค  พอหายก็สึกออกไปเป็นโยม   บางคนมาบวชหวัง

รกัษาโรคไดน้ำาเชือ้โรคมาแพรเ่ชือ้ภายในวดั    ดว้ยเหตดุงักลา่ว  กราบทูล

ขอพรว่า  คนที่มีโรคติดต่อ  ๕  ชนิด  ไม่สามารถบวชได้ในพระพุทธ

ศาสนาคือ

 ๑. กุฏฐัง   โรคเรื้อน

 ๒. คัณโฑ    โรคฝีดาษ

 ๓. กิลาโส    โรคกลาก

 ๔.  โสโส    โรคไข้มองคร่อ

 ๕.  อปมาโร   โรคลมบ้าหมู  

 - กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้

กอ่นทีจ่ะถวายผา้เนือ้ดีจากแควน้กาส ี  ได้กราบทูลขอพรวา่  ขอใหภ้กิษุ

รับคฤหบดีจีวรได้   พระพุทธองค์ประทานอนุญาตตามที่ขอ

 ทา่นหมอคงเหน็ความลำาบากของภกิษสุงฆใ์ชผ้า้บงัสุกลุ  คอืผา้

ที่ทิ้งตามกองขยะ  หรือผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ตามป่า

 พระศาสดา   ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนโุมทนาบญุ  จบพระ

ธรรมเทศนา  หมอชีวกโกมารภัจได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระโสดาบัน

 - สร้างวัดชีวกัมพวัน

 วัดชีวกัมพวัน  มาคำาว่า  ชีวก + อัมพวัน  หมอชีวกใช้พื้นที่สวน

มะม่วงถวายเป็นอารามไว้พระพุทธศาสนา  มีพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้า  

กุฎีสงฆ์  ศาลาฟังธรรม  บ่อน้ำา  และกำาแพงรอบวัด  

 หมอชีวกทำาการรักษาพระเจ้าพิมพิสารจนหายขาด  พระองค์

ไดพ้ระราชทานทรพัยแ์ละทีดิ่น  แตห่มอชวีกรบัเพยีงอยา่งเดยีวคอืสวน

มะม่วง  

 ด้วยเหตุที่วัดเวฬุวันอยู่ไกลบ้าน  ไปมาไม่สะดวก  เพราะปกติ
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หมอชีวกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละ  ๒ เวลาคือ  เช้า-เย็น ในวันฉลอง

พระอาราม  หลั่งน้ำาทักษิโณทกให้ตกลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศาสดา  

กล่าวคำาอุทิศถวายให้เป็นศาสนสถานอยู่จำาพรรษาของภิกษุสงฆ์ที่มา

จากทิศทั้ง  ๔  

 - พาพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

 พระเทวทตัยยุงอชาตศตัรรูาชกุมาร  ปลงพระชนมพ์ระเจา้พมิพิ

สาร หลังจากนั้นไม่นาน  พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ  พระเจ้าอชาตศัตรู

ได้ทราบข่าวสะดุ้งกลัวอย่างมาก  ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ  กลัดกลุ้ม

ใจเป็นที่สุด  วันหนึ่งนอนไม่หลับจึงเรียกอำามาตย์เข้าเฝ้าเพื่อปรึกษาว่า  

มีสมณพราหมณ์ท่านใด  ที่ทำาให้จิตใจสงบได้บ้าง   

 พวกอำามาตย์ได้เสนอเดียรถีย์อาจารย์ของตน  ได้แก่  ครูทั้ง  ๖  

ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูเคยไปฟังมาแล้ว  แต่ไร้สาระทั้งสิ้น

 พระเจา้อชาตศตัร ู  กราบทลูแนะนำาใหไ้ปเข้าเฝ้าพระสมณโคดม

บรมศาสดา  ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับบ้านของตน  พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม

เทศนา  สามัญญผลสูตร   จบเทศนา  ถ้าพระองค์ไม่ได้ฆ่าบิดา  จะได้

บรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่ง   

 หมอชีวกโกมารภัจ   ได้ทำาคุณประโยชน์ แก่พระพุทธศาสนา  

พระมหากษัตริย์  และประชาชน  พระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องใน

ตำาแหน่งเอตทัคคะ  เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลาย  ในฝ่ายผู้เลื่อมใสใน

บุคคล
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ประวัติศาสตร์นาลันทา

 พระศาสดา เสด็จมาประทับหลายครั้ง ณ ปาวาริกกัมพวันของ               

ท่านทุสสปาวาริกเศรษฐี

 - เป็นสถานที่เกิดและนิพพานของท่านพระสารีบุตร

 - สมัยพุทธกาล ชื่อหมู่บ้านนาลกะ - สารีบุตร - โมคคัลลานะเกิดที่นี่

 - เมือ่สารบีตุรนพิพานทีน่ี ่ชาวเมอืงถอืเปน็สถานทีศ่กัดิส์ทิธิจึ์งพากนัปรบั

แต่งห้องเกิด 

 – นิพพานเป็นเจติยสถาน เพื่อการสักการะบูชา ต่อมาศิษยานุศิษย์ของ

ท่านสารีบุตรสร้างกุฏิ วิหารรอบเจดีย์ใช้เป็นที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม จนถึง สมัย

พระเจ้าอโศกมหาราช

นาลันทามหาวิทยาลัยของโลก

 ฯพณฯศรเียาวหราลเนหร์ ู(ใน Glimpses of world History ) วา่เปน็สถาบัน

การศึกษาที่มีคุณภาพในอินเดียยุคนั้นมี ๔ เมือง คือ ตักกสิลา , มถุรา , อุชเชนี 

และ นาลันทา แต่ต่างประเทศยอมรับคือ “ มหาวิทยาลัยนาลันทา ” 

นาลันทาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

 หลังสังคายนาครั้งที่ ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕ พระเจ้าอโศกฯ เสด็จมาส

รา้งเจดยีบ์ชูาไว ้๒ องค์ เพือ่บชูาพระสารบีตุรและโมคคลัลานะ และสรา้งกฏุวิหิาร 

ณ บริเวณวัดปาวาริกัมพวันใกล้ ๆ เจดีย์ให้เป็นที่พำานักแก่สงฆ์ผู้คงแก่เรียน

นาลันทาสมัยนาคารชุนเป็นสมภาร

 สมัยน้ีนิยมเรียนเร่ืองสุญญตา ความว่าง ความปล่อยวาง ไม่ยึดม่ันถือ

มั่นมีการสอบสัมภาษณ์ปฏิภาณผู้เข้าเรียน

นาลันทาสมัยราชวงศ์คุปตะ

 - พ.ศ. ๘๐๐ เศษพระเจ้ากมุารคปุตะที ่๑ ( ศกัราทติยร์าชา ) มาเมอืงนาลนัทา 

เห็นการศึกษาเจริญรุ่งเรือง จึงให้การอุปถัมภ์สร้างสังฆารามถวายสงฆ์

 พระเจ้าพุทธคุปตะ - พระเจ้าตถาคตคุปตะ - พระเจ้าพาลาทิตยะและ

พระเจ้าวัชระ ต่างสร้างวัดถวายและให้ความอุปถัมภ์อย่างดี

 - พ.ศ. ๙๔๔ – ๙๕๓ หลวงจีนฟานเหียน มาแต่ไม่มีบันทึกอะไรมากนัก
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 -พ.ศ. ๑๑๔๙- ๑๑๙๑ พระองค์ให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีเยี่ยมเมตตา

พระราชทานหมู่บ้าน ๑๐๐ ตำาบลเพื่อผลประโยชนของนาลันทาจัดอาสาสมัคร

หมู่บ้านละ ๒ คน ต่อมาเพิ่มอีก ๑๐๐ ตำาบล เป็น ๒๐๐ ตำาบล พระองค์นิมนต์พระ

สงฆ์ประชุมและฉันที่วัง ณ เมืองกาโนชปีหนึ่ง ๒๑ วันจนถือเป็นประเพณีปฏิบัติ

สมัยพระเจ้าหรรษวรรธนะ

 -พ.ศ. ๑๑๗๒ – ๑๑๘๗ พระถังซัมจั๋ง  มาสืบพระศาสนาได้บันทึกไว้ว่ามี

นักศึกษา ๑๐,๐๐๐ ท่าน ครู – อาจารย์ ๑๕๐๐ วิชาการที่เล่าเรียนมี ๕ วิชา ได้แก่

 ๑.) พุทธปรัชญา ๒.) ตรรกวิทยา

 ๓.) ไวยากรณ์ หรือ วรรณคดี ๔.) ศาสนาพราหมณ์

 ๕.) แพทย์ศาสตร์

 วิชาบังคับ คือ พระไตรปิฎกทั้งของ เถรวาทและมหายาน

 ตอ่มาพระเจา้ชยัวรมนัโมรยิะสรา้งพระพทุธรปูทองแดงขนาดสงู ๘๐ ศอก 

ในวิหาร ๖ แห่ง และมีห้องสมุด ๓ แห่ง คือ - รัตนสาคร - รัตนรัญชกะ - รัตโนทธิ 

ขนาดสูง ๙ ชั้น มีนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น จีน, ชวา, สุมาตรา, มองโกเลีย, 

ธิเบต และเกาหลี ฯ

 -พ.ศ. ๑๒๒๓ นาลันทามีนักศึกษามาเพ่ิมอีกถึง ๓-๔ พัน และเจริญ

รุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ

สมัยราชวงศ์ปาละ

 ราชวงศ์ปาละปกครองชมพูทวีป ในปี พ.ศ. ๑๓๐๓ – ๑๖๘๕ ประมาณ 

๔๐๐ ปีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้สร้างสังฆารามเพิ่มขึ้นและพัฒนาขยาย

สาขาของมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก ๔ แห่ง คือ

 ๑.) มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา

 ๒.) มหาวิทยาลัยโสมปุระ

 ๓.) มหาวิทยาลัยโอทันตะบุรี

 ๔.) มหาวิทยาลัยซากัททละ

 -พ.ศ. ๑๓๕๓ – ๑๓๙๓ สมัยพระเจ้าปาละ ได้มีกษัตริย์จากสุมาตรา

พระนามว่าพาลาปุตตเทวะ ส่งพระนักศึกษามาเรียน และขออนุญาตสร้างสังฆา

รามถวาย ๑ แห่ง เพื่อเป็นที่พัก
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สมัยเสื่อม

 - พ.ศ. ๑๑๗๒ มุสลิมเติร์กรุกรานอินเดีย ขยายพื้นที่ยึดครองจากทาง

ด้านทิศตะวันตก

 - พ.ศ. ๑๗๖๖ มาถึงนาลันทา มีแม่ทัพใหญ่ภักทียะขิลจิ มอบหมาย

ลูกชาย คือ “ อิคทิยะ ขิลจิ ” กรีฑาทัพมาทำาลายมหาวิทยาลัยนาลันทา และเผา

อาคาร , วิหาร , สถานที่ , ตำารา , บรรดาพระสงฆ์ถูกฆ่า ถูกทำาร้าย บ้างก็หนี

ตาย เผาห้องสมุด , ทำาลายพระพุทธรูป เมื่อพวกเขาทำาลายอย่าง สาแก่ใจแล้ว 

จึงถอยทัพกลับไปที่ค่ายใหญ่

 ครู – อาจารย์ ประมาณ ๗๐ ท่าน นำาโดยท่านมุทิตาภัทร พากันดับไป

ซ่อมแซมทำาการสอนต่ออีก ๑๒ ปี ในปี พ.ศ. ๑๗๗๘ มีนักบวชฮินดู หมางใจกับ

พระสงฆ์ในนาลันทาก็ทำาการเผาซำ้าอีกเป็นคร้ังที่ ๒ จนวอดวายไม่สามารถฟื้นฟู

ได้ ถูกฝังจมอยู่ใต้ดินกินเวลาถึง ๖๒๕ ปี

 - พ.ศ. ๒๓๕๘ ท่านหลอด ฮามินตัน อ่านบันทึกของถังซัมจ๋ัง จึงเริ่ม

ทำาการขุดค้นพบเพียงพระพุทธรูป และเทวรูป ๒ องค์

 - พ.ศ. ๒๔๐๓ ท่านเซอรค์นันิง่แฮม จงึทำาการขดุคน้ใหม ่โดยม ีMR. M.M. 

บรอดเล่ย์ และดร. สปูนเนอร์ เป็นผู้ช่วยจึงประสบความสำาเร็จมหาวิทยาลัยจึงได้

ปรากฏร่องลอยแห่งความยิ่งใหญ่อลังการให้เราได้ชม

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร



ปาฏลีบุตร

สะพานมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi Setu) ปัตนะ พิหาร

เสาหินอโศก

๑ ใน ๘๐ เสาของห้องโถง วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร สถานที่ทำาสังคายนา ครั้งที่ ๓

พระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑ์เมืองปัตนะ 
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ปาฏลีบุตร

ความเป็นมาของเมือง ปาฏลีบุตร

 เมืองปาฏลีบุตร หรือปัจจุบันเรียกว่า  เมืองปัตนะ  เป็นเมือง

หลวงของรฐัพหิาร  สาธารณรฐัอนิเดยี  เปน็รัฐทีย่ากจนทีสุ่ดของอินเดีย 

มีประมาณประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๘๕ ล้านกว่าคน  ซึ่งใกล้เคียง

กับประชากรคนไทย  ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง

ชื่อว่า  ปาฏลิคาม  ด้วยเหตุที่พระเจ้าอชาตศัตรูไม่พอพระทัยเจ้าลิจฉวี

แห่งแคว้นวัชชี  ปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีคำาสั่งให้สุนีธะ

และวัสสการพราหมณ์ไปท่ีหมู่บ้านปาฏลิคาม  สร้างเป็นป้อมปราการ  

เพือ่เปน็เขตแดนก้ันระหว่างมคธกับวชัช ี ตลอดจนการต้ังกองกำาลงัเพือ่

ปราบแคว้นวัชชีในภายภาคหน้า     

 พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า จะประสบภัย  ๓  ประการคือ 

อุทกภัย (น้ำาท่วม)  อัคคีภัย  (ไฟไหม้)  และสามัคคีเภท (ความแตกแยก) 

 และเป็นเส้นทางลัดของพระพุทธเจ้าจากราชคฤห์ผ่าน                        

อมัพลฏัฐกิา - นาลนัทา - ปาฏลคิาม - โกฏคิาม - ชมัพคุาม - หัตถีคาม -  

ปาวา- กุสินารา - กบิลพัสดุ์ 

 หลังพุทธกาล  ๑๐๐ ปี เศษ  ในบรรดา ๑๖ แคว้นแห่งชมพู

ทวีป   มีบางแคว้น ได้ล้มสลายหายไป  มีเพียงแต่แคว้นมคธที่ยังคงมี

แสนยานุภาพ  แผ่ขยายอำานาจอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  

 - เหตุการณ์ที่สำาคัญ

 พ.ศ. ๑๑๔๓  ตกอยู่ในอำานาจการปกครองของแคว้นเบงกอล 

สมัยของพระเจ้าศศางกา 
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 พ.ศ. ๑๗๖๐  เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “อชิมาบัด”  เพราะมุสลิมได้

ทำาการยึดการปกครอง

 พ.ศ. ๒๑๓๖  อังกฤษยึดครองและเป็นศูนย์กลางขายฝิ่นให้จีน

 พ.ศ. ๒๔๓๘  ดร. เวคเดลล์  ได้ทำาการขุดค้นได้เสาไม้และเสา

หินเป็นจำานวนมาก

 พ.ศ. ๒๔๕๕  ดร.อันเตก้า  ได้ขุดค้นพบเสาหินใหญ่จำานวน 

๒๒๕ ต้น

วัดอโศการาม

 วดัอโศการามเปน็วดัทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งถวายเพ่ือ

เป็นพทุธบชูา เพือ่เป็นท่ีอยูจ่ำาพรรษาแห่งสงฆ์หมูใ่หญ ่ เดมิเปน็พระราช

อุทยาน และเป็นสถานที่สังคายนาครั้งที่ ๓ 

 วัดอโศการาม คนท้องถิ่นเรียกว่า กุมราหะ  ยังมีอารามอีกแห่ง

คือ กุกกุฏาราม  อยู่ทางใต้ของเมืองปาฏลีบุตรเก่า ซึ่งพระอานนท์เคย

จำาพรรษาบ่อยครั้งมาก    

อโรคยาสถาน

 อโรคยาสถาน  เป็นโรงพยาบาลที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัด

ตั้งขึ้นอยู่ภายในวัดอโศก  ปัจจุบันอยู่ใกล้กับเนินดิน 

เสาหินศิลา       

 เป็นเสาหินใหญ่ ที่ดร. อันเตก้า  ได้ค้นพบ  มีเสาจำานวน  ๒๒๕ 

ต้น  ปักเป็น  ๘ แถวๆ  ละ ๒๕  ต้น  ซึ่งอยู่ลึกกว่าระดับพื้นดินทั่วไป  

ช่วงฤดูฝนจะจมน้ำากลายเป็นสระขนาดใหญ่  สถานแห่งนี้นอกจากจะ

เปน็สถานทีส่งัคายนาแลว้  และเสาหินทัง้หมดนีเ้ปน็เสาทอ้งพระโรงของ

พระราชวังที่มอบถวายวัดอโศการาม  
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พิพิธภัณฑ์

 พิพิธภัณฑ์ประจำารัฐพิหาร  เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุตาม

ยุคสมัยต่างๆ  อาทิเช่น  เทวรูป  รูปเทพธิดา  และอีกข้างหนึ่งจะเก็บ

รักษา พระพุทธรูป  เทวรูป  ทั้งบรอนซ์โลหะ  ดินเผา  เป็นต้น  และ

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบไปด้วยผอบแก้วผลึก ที่

ขุดค้นได้ที่เมืองไวสาลี   รัฐบาลพิหารยังเคยอัญเชิญมา ณ  พุทธคยา

ตัวเมืองปัตนะปัจจุบัน 

 ตวัเมอืงปตันะปจัจบุนัมคีวามเจรญิตามยุคสมยั   มมีหาวทิยาลัย  

สนามบิน  เป็นต้น  

ท่าน้ำาพุทธโคตมะ  

 เป็นท่าน้ำาที่พระพุทธองค์เสด็จข้ามไปเมืองเวสาลี  เพื่อโปรด

แคว้นวัชชีในคราวเกิดโรคระบาดทั่วแคว้นวัชชี  และทรงเสด็จผ่านอีก

หลายครั้ง  และปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกว่าท่าพุทธโคตัม  

สะพานมหาตมะคานธีเสตุ  

 เสต ุแปลวา่ สะพาน  เรยีกทางการคือ มหาตมะคานธเีสต ุ เปน็

สะพานที่มียาวมากที่สุดในอินเดีย  ราวประมาณ  ๗  กิโลเมตร  สร้าง

ในสมัยของนายกอินทิราคานธี   

ท่าน้ำาราเชนสมาธิ

 ท่าน้ำาราเชนสมาธิ  เป็นท่าเผาศพประจำาเมืองปัตนะ  เป็นการ

ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนแรกของอินเดียคือ  ท่านราเชน  คงไม่แตก

ต่างจากท่าน้ำาที่เผาศพที่พาราณสี  เพราะแต่ละวันจะมีศพจำานวนมาก



82     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

ที่นำามาเผา 

ท่าน้ำามหินทฆาต

 ท่านน้ำามหินทฆาต เป็นท่าน้ำาที่พระมหินทะเถระลงเรือเพื่อไป

เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา  

โกลขา

 โกลขา เปน็ฉางใสข่า้ว สรา้งในสมยัองักฤษมาปกครอง ลกัษณะ

คล้ายบาตรคว่ำามีบันได ๑๔๒ ขั้น  

บ้านเกิดของโกวินทะ

 โกวินทะ เป็นศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาซิกข์  อยู่ด้านขวา

มือของคานธีเสตุเมื่อเดินทางจากปัตนะไปเวสาลี 
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สังคายนาครั้งที่ ๓  และส่งสมณฑูต

 เหตุของการสังคายนา

 เหตุของการสังคายนา  คือ มีคนต่างศาสนาหรือพวกเดียรถีย์

เข้ามาปลอมบวช เพราะลัทธิตนได้เสื่อมจากลาภสักการะ  มาเพื่อหวัง

อาหาร  เครือ่งนุง่หม่  บางพวกบูชาไฟ ทรมานตนเองบา้ง  และจว้งจาบ

พระธรรมวนิยั  พระสงฆไ์มใ่หม้กีารสงัฆกรรมรว่มกนั  สว่นพระโมคคลัลี

บตุรตสิสะเถระ ไมอ่าจจะระงับอธิกรณไ์ด้  มองการปกครองสงฆแ์ก่พระ

มหินทเถระ  แลว้ปลกีวเิวกไปยัง  อโธคงัคบรรพต  ไมไ่ดม้กีารลงอุโบสถ

ถึง  ๗ ปี  

 อธิกรณ์ (เรื่อง คดีความ)  ได้ทราบถึงพระราชา    แต่ปรากฏ

ว่าอำามาตย์ที่เข้าไประงับอธิกรณ์  กลับฆ่าภิกษุที่ไม่ทำาอุโบสถ  พอคิว

ของพระติสสะเถระ  อนุชาของพระราชา  อำามาตย์จำาได้ไม่อาจฟัน

ด้วยศัสตราวุธได้  พระองค์เสด็จมายังวิหาร  ตรัสกับภิกษุว่าโยมมิได้

ให้อำามาตย์มาฆ่า  บาปนี้จะตกแก่ใครหนอพระคุณเจ้า  พระสงฆ์ถวาย

ความเห็นเป็น  ๒ นัย  แล้วพระภิกษุรูปใดที่ตัดสินข้อสงสัยนี้ได้  

 พระธรรมกถึกและอำามาตย์อาราธนาถึงสองคร้ัง  ไม่เป็นผล  

ครั้งที่  ๓ โดยให้กล่าวว่า  ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  บัดนี้พระศาสนา

ได้เสื่อมโทรม  ขอพระคุณเจ้าโปรดอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้า  เพื่อเชิดชู

พระศาสนาเถดิ  พระเถระไดฟ้งัแลว้ แมแ้ตก่ารบวชของเราเพือ่เชดิชพูระ

ศาสนา  

 ข่าวการมาของพระเถระ ทำาให้พระราชาต้องเสด็จโดยพระองค์

เองเดนิลยุน้ำารบัพระเถระ  ยืน่แขนให้พระเถระทีก่ำาลังจะขึน้จากเรือ  พระ

เถระจับพระหัตถ์พระองค์  เหล่าทหารเห็นเช่นนั้น  ได้ชักดาบออกจาก

ฝัก  ด้วยคิดว่าจะตัดศีรษะพระเถระ  เพราะตามจารีต  ผู้ใดถูกต้องพระ

ราชา  ผู้นั้นจะต้องถูกตัดศีรษะ   พระราชาเห็นแสงแห่งดาบแล้ว  ตรัส
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สั่งว่า  อย่าได้กระทำาผิดในพระเถระเลย  เถระถือเราเป็นอันเตวาสิกจึง

ได้จับมือเรา  

 เมื่อถึงราชอุทานทรงล้างเท้าพระเถระ และทาน้ำามันให้  

พระองค์ใคร่อยากจะเห็นปาฏิหาริย์   

 พระเถระทูลว่า  ขอถวายพระพร  มหาบพิตร อยากเห็นแผ่น

ดินไหวทั้งหมด  หรือกึ่งหนึ่ง

 พระราชา  ตรัสว่ากึ่งหนึ่งก็ได้พระคุณเจ้า  ราชบุรุษขีดเส้นเป็น

วงกลม  

 เถระเข้าจตุตถฌาน  ซึ่งเป็นบาทของอภิญญา  ออกจากจตุตถ

ฌาน  และอธิษฐานจิตให้แผ่นดินไหว  ล้อรถ, เท้าของม้า,  บุรุษ,  น้ำา

ในถาด ทั้งหมดล้วนไหว  ส่วนด้านนอกไม่ไหว

 พระองค์เห็นปาฏิหาริย์แล้ว  มั่นใจว่าพระเถระจะยกย่องพระ

ศาสนาไว้ได้เป็นอย่างแน่แท้  พระเจ้าอโศกทรงถามที่ได้ปลงชีวิตภิกษุ  

บาปจะตกแก่ใคร  พระเถระทูลถาม  ขอถวายพระพร  พระองค์มีความ

คิดที่จะส่งอำามาตย์ปลงชีวิตภิกษุเหล่านั้นหรือ  

 พระองค์ตอบว่า ไม่มี  พระคุณเจ้า  

 พระเถระจึงทูลว่า  ถ้าพระองค์ไม่มีความคิดเช่นนี้  บาปก็ไม่มี

แก่พระองค์  

 พระโมคคลัลบีตุรตสิสะเถระ  ได้ยก  ตติตริชาดก เปน็อุทาหรณ์  

คาถาในชาดกมีใจความว่า

 “ถ้าใจของท่านไม่ประทุษร้าย  กรรมที่อาศัยท่านกระทำา  ก็ไม่

ถูกต้องท่าน  บาปก็ไม่ติดเปื้อนท่านผู้บริสุทธิ์”   

 พระองคท์รงเรยีนรูพ้ทุธพจนข์องพระศาสดากบัเถระตลอด  ๗ วนั 

 จากนั้นทรงรับสั่งให้นิมนต์ภิกษุมาที่ละหมู่  เพื่อตรัสถาม ถ้าไม่

สามารถตอบได้  ให้ทำาการสึกเหล่าเดียรถีย์เหล่านั้นเสีย  ให้นุ่งขาว  

 เมื่อพระองค์จัดการธุระกับศาสนาเรียบร้อยแล้ว  รับสั่งว่า         
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ข้าแต่พระคุณเจ้า  บัดนี้  พระศาสนาบริสุทธิ์แล้ว  ขอภิกษุสงฆ์จงทำา

อุโบสถเถิด  ทรงพระราชทานอารักขาแล้ว  เสด็จกลับพระนคร  

 เมื่อสถานการณ์ปกติดีแล้ว  ได้ทำาสังคายนาพระธรรมและวินัย   

ชำาระมลทินในพระศาสนา  คัดเลือกภิกษุที่แตกฉานในปฏิสัมภิทา  

 ประชุมกัน  ณ  อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร  

 พระเจ้าอโศกมหาราช  เป็นองค์อุปถัมภ์  

 พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ  เป็นประธาน  

 พระสงฆ์จำานวน  ๑,๐๐๐  รูป  ล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ    

ใช้เวลา ๙ เดือนจึงแล้วเสร็จ  
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(ยุโรปตะวันออก)
โยนก (กรีก)

มหิสสกะ

หิมวันตประเทศ

ลังกา

มหารัฐ

วนวาสี สุวรรณภูมิ

(นครปฐม)

กัสมีระ

อปรันตา

คันธาระ

น

ปาฏลีบุตรชมพูทวีป
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 ส่งสมณทูตออกเผยแผ่ต่างแดน

 ปลายรชักาลของพระเจา้อโศกมหาราช  หรือพระเจา้ธรรมาโศก

ราช  หลังจากสังคายนาครั้งที่ ๓  พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ  ดำาริถึง

ความต้ังมัน่แหง่พระศาสนา  โดยพระเจา้อโศกมหาราชไดท้ำาการอปุถมัภ ์ 

ได้ส่งสมณฑูตไปประกาศพระศาสนารวมทั้งหมด  ๙  สาย ดังต่อไปนี้

 สายที่ ๑  พระมัชฌันติกะ  ไปแคว้นกัสมีระ  และแคว้นธาระ  

(แคชเมียร์)

 สายที่ ๒  พระมหาเทวะ มหิสมณมณฑล  

 (รัฐไมซอร์  ตอนใต้ของอินเดีย)

 สายที่ ๓  พระรักขิตตะ  แคว้นวนวาสีประเทศ  

 (อยู่ตอนเหนือของรัฐไมซอร์)

 สายที่ ๔  พระธรรมรักขิตะ  อปรันตกชนบท 

 (แถบตอนเหนือของบอมเบย์) 

 สายที่ ๕  พระมหาธรรมรักขิตะ  แคว้นมหาราษฎร์  

 (อยู่แถบปูนา)

 สายที่ ๖  พระมหารักขิตะ  โยนกประเทศ  

 (ตอนเหนือของอิหร่าน หรือเปอร์เซีย) 

 สายที่ ๗  พระมัชฌชิมะ ไปหิมวันตะ  เชิงเขาหิมาลัย  (เนปาล)  

 สายที่ ๘  พระโสณะกับพระอุตตระ  ไปสุวรรณภูมิ 

 (พม่า ไทย  หรือเอเชียอาคเนย์)

 สายที่ ๙  พระมหินทเถระ  ประเทศลังกา  

 (สมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ)

 ทุกคณะที่ ไปจะมีพระสงฆ์พระเถระร่วมเดินทางด้วยไม่             

ต่ำากว่า  ๕  รูป  เพื่อให้สามารถบวชผู้มีจิตศรัทธาได้  ในชนบทจะมี 

คณะปัญจวรรค   
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พระธรรมทูตสู่ลังกาทวีป

 พระธรรมทูตที่ เดินทางไปลังกาทวีป  (ตัมพปัณณิทวีป)                 

มพีระมหินทเถระ เป็นหัวหนา้  คณะอกี ๔  รปู  พระอฏัฏยิะ  พระอตุตยิะ 

พระสัมพละ  พระภัททสาละ  รวมทั้งสมนสามเณร ผู้เป็นโอรสของ

พระนางสังฆมิตตา  และภัณฑุกอุบาสก 

 ในงานนักขัตฤกษ์  พระราชาประสงค์กีฬาล่าสัตว์  เทวดาองค์

หนึง่คดิอยากใหพ้ระราชาพบพระเถระ  จึงแปลงเปน็ละมัง่อยูไ่มไ่กลจาก

พระเถระ  พระราชาเห็นจึงตามไป  พระมหินทเถระอธิษฐานว่า  ขอให้

พระราชาเห็นเฉพาะแต่เรา   แล้วทูลทักว่า  ติสสะ  ติสสะ  จงเสด็จมา

ทางนี้  พระราชาสดับแล้ว  ครุ่นคิดสักพัก  ปกติธรรมดา  ชนทั้งหลาย

ไม่กล้าเรียกออกพระนามเช่นนี้  ทำาไมสมณะจึงเรียกเรา  

 ในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ  

ทรงเป็นสหายที่ไม่เคยพบเห็นกัน  (พระอทิฏฐสหาย)  ต่างก็ส่งเครื่อง

บรรณาการถวายแก่กันและกัน  พระเจ้าอโศกมหาราชยังฝากพระ

ราชสาสน์ มีใจความว่า  “หม่อมฉันได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระ

สงฆ ์วา่เปน็สรณะ  ไดแ้สดงตนเปน็อบุาสกในพระศาสนาแหง่พระศากย

บุตรแล้ว  ขอพระองค์ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ขอให้

พระองคท์รงถงึพระรตันตรยัทัง้ ๓  นัน้วา่เปน็สรณะ  ดว้ยพระราชศรทัธา

เถิด”

 พระเจา้เทวนมัปยิติสสะ  ทรงสดับแลว้ได้ทิง้อาวธุ  แลว้สนทนา

ธรรมกับพระเถระ  และเถระได้ถามปัญหาเพื่อหย่ังทราบปัญญาของ

พระราชา  จึงแสดง  จูฬหัตถิปโทปมสูตร  จบถกา  พระราชาพร้อมด้วย

บริพารตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์  
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   ปัตนะ

เมืองปัตนะ ปาฏลีบุตร   เมือง...สูงสุดพุทธศาสนา

เมือง...พุทธองค์ข้ามคงคา   เมือง...สังคายนาครั้งที่สามปราบอลัชชี

เมือง...นครหลวงรัฐพิหาร   เมือง...ฐานจักรพรรดิอโศกศรี

เมือง...โองการฯธรรมคำ้าปฐพี  เมือง...บารมีเลิศลำ้าธรรมยาตรา

เมือง...อโศการามนามประเสริฐ  เมือง...กำาเนิดซิกส์ศาสนา

เมือง...อ้อนวอนแม่ทุรคา   เมือง...โกคาร์หอ่าโอ่หอโบราณ

เมือง...สะพานคานธียาวที่สุด  เมือง...ธรรมทูต ๙ ทัพขยับฐาน

เมือง...จารึกอโศกยกหลักการ  เมือง...ตำานานพุทธพยากรณ์

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร



เวสาลี
แคว้นกำาเนิดประชาธิปไตย

ภาพ : ปาวาลเจดีย์ เป็นสถานที่ปลงอายุสังขาร

ภาพ : กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      91 

เวสาลี แคว้นวัชชี 

 เมอืงเวสาล ี(ไวสาล,ี ไพสาล)ี เป็นเมอืงของพระเจา้วสิาละ (ลจิฉว)ี  

เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นแคว้นที่ทรงอำานาจ

ทางการเมืองการปกครอง มีกษัตริย์ที่ร่วมกันปกครอง ถึง ๗,๗๗๗ 

พระองค์  มีรูปแบบการปกครองคือ แบบสามัคคีธรรม อำานาจมิได้อยู่ที่

บคุคลใดบุคคลหนึง่อยา่งแบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ ถ้ากล่าวถึงระบอบ

การปกครองแบบประชาธปิไตยทีเ่กา่แกข่องโลกจะตอ้งนกึถงึทางตะวนั

ตกคือ กรีกเอเทนส์ และตะวันออกคือ เวสาลี

 พระพุทธเจ้าเสด็จมาจำาพรรษาที่ ๕ ณ เมืองเวสาลี   ถ้าอยากดู

เทวดามรีปูรา่งลกัษณะเป็นอยา่งไร ต้องมาดกูษตัรยิล์จิฉวแีตง่กาย   คร้ัง

หนึง่กษตัรย์ิลจิฉวไีดป้ระทบัรถมา้พระทีน่ัง่มุง่ไปราชนเิวศน ์ พระพทุธเจ้า

ทรงช้ีให้ภิกษุดูว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าพวกเธออยากรู้ว่า  เทวดาบน

ดาวดงึสส์วรรคเ์ปน็อย่างไร  พวกเธอจงดกูษตัรยิล์จิฉวเีหลา่นีเ้ถดิ”  แสดง

ให้เห็นว่า  เจ้าลิจฉวีทั้งหลายแต่งตัวหรูหรา  มีพระยานพาหนะวิจิตร

ตระการตา  ดุจเหล่าเทพยดา  หรือเทวดาบนดิน

ภูมิประเทศ

 เมืองไพสาลีอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำาคงคา  ห่างจากตัว

เมืองปัตนะ  ประมาณ  ๔๔  กิโลเมตร  มีแม่น้ำาคงคากั้นกลางเป็น

พรมแดนธรรมชาติ  ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชีทางเหนืออยู่ติด

ไปยังเชิงเขาของประเทศเนปาล  ส่วนทางตะวันออกอยู่ใกล้ชายป่าติด

ไปถึงแม่น้ำาโกสี  และแม่น้ำามหานันทา  เป็นเมืองที่ปกครองโดยระบบ

สาธารณรฐัแห่งแรกเมือ่ ๒๐๐๐ กวา่ปี  มหีลกัฐานพอทีจ่ะยืนยันไดท้ีน่ีค้อื 
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เมืองไพสาลีหรือเวสาลี  เพราะมีเสาหินศิลาจาลึกของพระเจ้ามหาราช

 

ประวัติความเป็นมาของเมืองเวสาลี 

 อัครมเหสีเจ้าเมืองพาราณสีได้ตั้งพระภรรค์  และได้ให้กำาเนิด

ลกูออกมาเปน็กอ้นเนือ้สแีดง  พระนางกลวัจะเสือ่มเสียพระเกยีรตพิระ

ราชา   และโทษอาจจะตกถงึพระนาง  ไดน้ำากอ้นเน้ือใสใ่นถาด ปดิครอบ

ด้วยถาดอีกใบ  ประทับตราราชสำานัก   นำามาลอย  ณ  แม่น้ำาคงคา

 เช้าตรู่วันหนึ่ง  ฤาษีได้ลงอาบน้ำาที่ท่าคงคา  ได้เห็นถาดที่ลอย

มา  จึงนำาถาดเก็บไว้  อาจารย์บางท่านมีมติว่า  เพราะผิวของเด็กทั้ง

สองแนบชิดติดกัน และช้ินเนื้อนั้นได้แตกออกมาเป็นสองชิ้น เป็นเพศ

หญิง และชาย 

 ทารก ทาริกา  มีผิวพรรณงดงาม ผิวของเด็กไม่มีเปลือกหุ้ม  จึง

ได้ชื่อว่า ลิจฉวี คือไม่มีผิวหนัง

 ทา่นเลีย้งดแูลเดก็เปน็อยา่งด ี  ในทกุๆ วันดาบสไดไ้ปบณิฑบาต

สาย  ต่อมาตระกลูนายโคบาล ผูม้อีาชพีเลีย้งโค เรยีนตอ่ดาบสใหท้ราบ

วา่ การเล้ียงเดก็เป็นความกังวลของนักบวช ท่านจงใหเ้ดก็แก่พวกกระผม

เถิด ท่านจงทำากิจของสมณะเถิด  

 นายโคบาลกเ็ลีย้งเดก็จนเจรญิเตบิโต  วนัหน่ึงเด็กทัง้สองได้เล่น

กับลูกนายโคบาลอื่น  เกิดการทะเลาะชกต่อยกัน  ลูกของนายโคบาล

ร้องไห้ไม่สามารถต่อสู้ได้ ก็เลยไปฟ้องพ่อแม่  ว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ชก

ต่อย  เป็นเหตุให้นายโคบาลงดเว้นการสงเคราะห์การเลี้ยงดูแล  คำาว่า 

งดเว้น  ในภาษาบาลี  เรียกว่า “วช”    ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดินแดน

แห่งนี้จึงเรียกว่าวัชชี  

 เมืองวัชชี หรือแคว้นวัชชี  มีพื้นที่ ๑๐๐ โยชน์  นายโคบาลขอ

พืน้ท่ีจากพระราชสรา้งพระนคร อภเิษกผูช้ายอาย ุ๑๖ ป ี เปน็พระราชา  

ส่วนผู้หญิงอภิเษกเป็นพระมเหสี
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 สร้างกฎกติกาคือ  ไม่ยกหญิงชายในเมืองนี้  ให้แก่เมืองอื่นๆ    

หญิงชายเมืองอื่นๆ  ก็ไม่สามารถแต่งงานกับหญิงชายเมืองนี้ได้   

 เม่ือพระราชาพระราชนีิอยูร่วมกนัแล้วมลูีกเปน็ฝาแผด เปน็หญิง 

๑ เป็นชาย ๑  ครั้งละ ๒ คน เกิด ๑๖ ครั้ง รวม  ๓๒ คน เพื่อให้ทันต่อ

การเจริญเติบโตของเด็ก   ทำาเป็นที่อยู่บ้าง ทำาเป็นสวนบ้าง  สร้างเป็น

กำาแพง  ๓  ชั้นล้อมรอบ  เพราะเหตุที่บ้านเมืองแห่งนี้ขยายออกอย่าง

รวดเร็ว กว้างใหญ่ไพศาล  จึงได้ชื่อว่า  ไพสาลี หรือ เวสาลี  

 

หญิงงามประจำาเมืองและสิทธิของสตรีของชาววัชชี

 โทษสำาหรับหญิงคบชู้แรงมาก  คือให้สามีฆ่าภรรยาผู้นอกใจได้

โดยไม่มีความผิด  นอกจากจะบวชเป็นภิกษุณีจึงพ้นโทษ  และถ้าใคร

ข่มเหงรังแกหรือข่มขืนก็มีโทษถึงประหารชีวิต

 ผู้หญิงที่งามเป็นพิเศษ  เป็นเหตุให้ชายแย่งตีฆ่ากัน  จะถูกจัด

ให้เป็นหญิงงามประจำาเมือง  ใช้เงินชื้อได้และตั้งราคาไว้สูง  จะเรียก  

หญิงประเภทนี้ว่า  “นครโสเภณี”  เป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมากใน

สมัยนั้น  เป็นอาชีพเฉพาะหญิงที่งามจริงๆ  จึงเป็นเหตุให้เมืองเวสาลี  

เจรญิกา้วหนา้มากในยคุนัน้  ผูช้ายจะไดต้วัเธอตอ้งมเีงนิมาก  จงึเปน็แรง

จงูใจให้เงนิแพรส่ะพดั  แมแ้ตเ่ศรษฐตีา่งรฐักม็าใช้บรกิาร  ขนาดพระเจา้

พิมพิสาร  เคยแอบเสด็จมาหาความสำาราญส่วนพระองค์  ทั้งๆ  ที่สอง

เมืองเป็นศัตรูกัน  และต่อมาพระองค์ก็จัดให้มี  นครโสเภณีที่ราชคฤห์

บ้าง  ภายในเมืองเวสาลี  หญิงงามเมืองที่สวยและมีชื่อเสียงมาก  คือ

อัมพปาลี  ต่อมาได้ศึกษาพระธรรมและบรรลุพระอรหันต์  

 เสริมต่อ   พระเจ้าพิมพิสารไปเที่ยวเป็นประจำาได้มีพระโอรส

แบบไม่ตั้งใจหนึ่งพระองค์  ชื่อวิมละ  (วิมลโกณฑัญญะ)  ตอนเด็กแม่

ส่งไปยังพระราชสำานักเมืองราชคฤห์  พระบิดาเห็นธำามรงค์ของเด็ก       

นึกขึ้นได้  จึงยอมรับเป็นลูก  และรับดูแลเลี้ยงไว้ในวัง  วิมละตอนหลัง
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ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  ได้ออกบวช  พระวิมละยังได้โปรดมารดาคือ 

นางอัมพปาลี  จนได้บรรลุเป็นอรหันต์ในที่สุด  

 ส่วนเมืองราชคฤห์  ก็มีนางสาลวดี  มีลูกชายเอาไปทิ้งกองขยะ  

พระเจ้าอภัยทรงพบและนำามาเลี้ยงดู   ตั้งชื่อให้ว่า  “ชีวกโกมารภัจจ์”  

แปลว่า  ยังไม่ตาย   ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีศึกษาจนจบแพทย์

จากตักกะศิลา  เป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์  และถวายการรักษา

พระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำา  

 นางสาลวดี  มีลูกอีกคนสุดท้ายคือ  สิริมา  มีความงามเป็นเลิศ

คา่ตวัเปน็พันกหาปณะ  นางไดเ้ฝา้พระพทุธองค ์ และได้ฟงัธรรมเทศนา  

จนได้บรรลุโสดาบัน  ทูลนิมนต์พระมารับบาตร  ๘  รูป  ทุกวัน มีพระ

หนุ่มรูปหนึ่งยังไม่ได้บรรลุเกิดหลงในความงามของนาง  ไม่ยอมฉันข้าว

ปลอ่ยให้ขา้วบดูคาบาตร    ด้วยอิม่ในความงามของนาง  ตอ่มานางเกดิ

ตายอย่างกะทันหัน  

 พระพุทธองค์ขอให้ระงับการเผาเก็บไว้ถึง  ๗  วัน  ซากศพ

เน่าเหม็นมีหนอนขึ้นเต็มตัว   พระพุทธองค์รับส่ังให้พระเจ้าพิมพิสาร

ประกาศ  ให้ชาวเมืองมาดูมาชมนางสิริมา  ใครที่ไม่มาจะถูกปรับ  

๘    กหาปณะ  เว้นแต่เด็กๆ  อยู่เฝ้าบ้าน  พระพุทธองค์พาภิกษุไปดู  

พระพุทธองค์ตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่า

 ใครต้องการตัวนางสิริมา  จะลดราคา ๕๐๐,  ๒๐๐,  ๑๐๐,  

๕๐  จนเหลือ ๑ มาสก หรือ ๑  บาท  ๑ กากณีก  ก็ไม่มีใครจะเอา               

และรับสั่งให้มอบให้เปล่าๆ  ก็ไม่มีใครเอา  พระพุทธองค์ตรัสใน

ท่ามกลางนั้นว่า

 “เมื่อก่อนมหาชนยินดีให้เป็นพันกหาปณะ  เพื่อขอหลับนอน

กับนางเพียงคืนเดียว   ตอนนี้ให้เปล่าๆ  ไม่มีใครเอา  เห็นหรือยังว่า

สังขารไม่เพียงถึงความสิ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา  หาความยั่งยืนไม่

ได้”  มหาชนอันมากได้ดวงตาเห็นธรรม
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บ้านเกิดศาสดามหาวีระแห่งศาสนาเชน 

 เดิมทีเมืองเวสาลีเป็นบ้านเกิดของศาสดามหาวีระ  ซึ่งเป็น

ศาสดาของศาสนาเชน  พระพทุธศาสนามไิด้มาปกัหลักปกัฐาน ณ เมอืง

แหง่นี ้ สืบเนือ่งจากเกดิเหตใุหญค่อื  เกดิโรคระบาดผูค้นล้มตายเปน็เบอื  

ซากศพกองเกลื่อนอยู่ทั่วพระนคร  โรคระบาดกำาเริบหนัก  กษัตริย์แห่ง

เจ้าลิจฉวีทำาพิธีบวงสรวงและเชื้อเชิญศาสดาในศาสนาต่างๆ  มาช่วยก็

มิได้เป็นผลดี  มีแต่เพียงพระพุทธองค์ที่ยังมิได้อาราธนามายังพระนคร

เหตุที่พระพุทธศาสนาปักหลักเมืองเวสาลี

 ในที่สุดเจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลิแนะนำาให้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้า

ซึ่งตอนนั้นประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์มาช่วย  เจ้าลิจฉวีทั้งหลายไม่มี

ทางเลือกจึงมอบหมายให้มหาลิทูลพระพุทธเจ้า  มหาลิซึ่งสนิทสนม

ชอบพอกันกับพระเจ้าพิมพิสาร  เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารขอ

ชว่ยทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธเจา้  พระเจา้พมิพสิารชว่ยทลูอาราธนา 

พระพุทธองค์  พระองค์ก็ทรงรับนิมนต์  นอกจากจะช่วยคนแล้ว  จะ

เป็นการช่วยทั้งสองอาณาจักรให้สามัคคีกันด้วย  พระเจ้าพิมสารก็

ปรารถนาเป็นมิตรกับเจ้าลิจฉวีด้วย  จึงทรงอำานายความสะดวกตาม

ส่งเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์  ๕๐๐ รูป  จนถึงพรมแดน

คือแม่น้ำาคงคา  แล้วส่งสาสน์ให้เจ้าลิจฉวีทราบ  เจ้าลิจฉวีส่งเรือมา          

รับข้ามฟาก  

 พระพุทธองค์เสด็จสู่เมืองเวสาลีโดยได้รับอาราธนาจากเจ้า

มหาลิ ซึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์ลิจฉวี เสด็จไปเพื่อปราบโรคร้ายคือ

อหวิาตกโรคเปน็ผลสำาเรจ็ และได้โปรดเทศนส์อน ประชาชนเปน็จำานวน

มากศรัทธา ทำาให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นในเมืองนี้
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บทพระปริตร (รตนสูตร,  ระตะนะสูตร)

 เมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามถึงฝั่งเวสาลี  บันดาลให้เกิดฝนลง

หนักพัดพาเอาซากศพลงน้ำาหมด  พ้ืนดินสะอาด  ตอนเย็นก็เสด็จถึง

ประตูเมืองเวสาลีมีดำารัสให้พระอานนท์  ไปกับเจ้าลิจฉวี  และให้สวด

พระปริตรในระหว่างกำาแพงทั้งสามชั้นของเมืองเวสาลี  บทพระปริตร 

ที่ใช้สวดคือ  รัตนสูตร ที่ใช้น้ำามนต์  เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ        

ชาวพุทธไทยรู้จักกันดี  เนื้อหาคือการพรรนาความเชื่อในพระพุทธคุณ  

พระธรรม  และพระสงฆ์  และแผ่เมตตาหลักพุทธศาสนา  ขึ้นต้นว่า   

 “ยานีธ  ภูตานิ  สมาคตานิ........เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตุ” 

แปลว่า  

 “ข้าพเจ้ามั่นในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ผู้เห็นจริงใน

อริยสัจจ์  ละแล้วซึ่งความชั่วช้าทั้งหลาย  ทั้งกาย   วาจา  และใจ  และ

พระองคไ์มไ่ด้ประสงคส์ิง่ใดในโลกนี ้ และโลกหนา้  นอกจากพระนิพพาน  

อยากให้อยู่เป็นสุขทั่วหน้ากัน  ด้วยความสัจจ์นี้  ขอให้เขามีสวัสดิภาพ

ดีทุกคนพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเทอญ”  

 พระอานนทส์วดพลางและพรมน้ำามนต์ไปพลาง  ระหวา่งกำาแพง

ทั้ง  ๓  ชั้น  ชาวเมืองเกิดปีติศรัทธาในพุทธานุภาพ  และฟังพระธรรม

เทศนา  อย่างเนืองแน่น  พุทธศาสนาตั้งมั่นแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ชาวเมืองจะสร้างวัดถวาย  จึงขอให้สร้างนอกเมืองเวสาลีทรง

ไม่ประสงค์จะทำาให้ศาสนาเชนลำาบากใจ  ทรงสร้างอยู่ที่ป่ามหาวัน         

ทางตอนเหนือของเมืองวัชชีเชิงป่าหิมาลัย เรียกว่า  กูฏาคารศาลา  

บัญญัติพระวินัย

 พระวินัย หมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับ หรือขนมธรรมเนียม

ประเพณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันของหมู่ภิกษุสงฆ์ เพื่อ

ให้เกิดความเล่ือมใสแก่ผู้พบเห็น เพื่อมีอาจาระอันงามเป็นระเบียบ
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เรียบร้อย อันจะนำาไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นการเอื้อเฟื้อต่อ

การประพฤติธรรมทางจิตต่อไป

 พระวินัยที่ทรงบัญญัตินั้นมีลักษณะใหญ่ ๆ  ๒  ประการ คือ

 ๑.   พุทธบัญญัติ คือ ข้อที่พระองค์บัญญัติไว้ห้ามมิให้ประพฤติ 

ถา้ภกิษรุปูใดฝา่ฝนืพทุธบญัญตันิี ้จะมโีทษปรับอาบตัติัง้แตเ่บา ๆ  จนถึง

มีโทษหนักที่สุด คือ ขาดจากความเป็นภิกษุเลยทีเดียว

 ๒. อภิสมาจาร คือ ข้อปฏิบัติหรือขนมธรรมเนียมที่พระสงฆ์จะ

ต้องประพฤติตามเพื่อให้มีอาจาระเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็น

ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เกี่ยวกับความประพฤติเล็ก ๆ น้อย ๆ 

เช่น การตัดผม การตัดเล็บ การอาบน้ำา การนุ่งห่ม การยืน การเดิน การ

นัง่ การนอน  การฉนัขบเคีย้ว เปน็ตน้ ซึง่พระวนิยัในสว่นนีไ้มม่กีารปรบั

อาบัติไว้โดยตรง แต่ถ้าใครไม่เอื้อเฟ้ือ ตามวิธีปฏิบัติน้ีก็ปรับโทษเพียง

อาบัติเบา ๆ คือ ทุกกฏเท่านั้น

 

 สกิขาบทน้ีมปีฐมเหตใุนการบัญญตัถิงึสามคร้ัง โดยพระบญัญัติ

ครัง้แรกนัน้เรยีกวา่ มลูบัญญตั ิ(บัญญตัเิดิม) สว่นการบญัญตัซ้ิำาสกิขาบท

นั้นอีกในครั้งต่อ ๆ มา (จะกี่ครั้งก็ตาม) เรียกว่าอนุบัญญัติ เหมือนกัน

ทั้งหมด

 อาบัติ หมายถึง การต้องโทษทางพระวินัย เพราะทำาความผิด

ต่อพระพุทธบัญญัติ หรืออภิสมาจารท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามมิให้

ประพฤติ ผู้ฝ่าฝืนต้องมีโทษตามที่กำาหนดไว้ในพระวินัยแต่ละสิกขาบท 

ซึ่งมีการกำาหนดโทษไว้ลดหลั่นกันไปจากโทษ หรืออาบัติที่หนักที่สุดคือ
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ขาดจากความเป็นภิกษุ โทษอย่างกลางต้องอยู่กรรมประพฤติมานัตจึง

จะพ้นได้ และโทษอย่างเบาต้องประจานตนเองต่อหน้าภิกษุอ่ืนจึงจะ

พ้นได้

 ซึง่การลงโทษในทางพระวินัยไมม่คีวามยุง่ยาก ไม่ตอ้งสอบสวน

หาผู้กระทำาความผิด ยกเว้นอาบัติปาราชิกและอาบัติสังฆาทิเสส เช่น 

การลักทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ เป็นต้น

 การบัญญัติพระวินัยน้ี พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติไว้ล่วง

หนา้ ตอ่เม่ือมเีหตกุารณค์วามเสยีหายนา่ตเิตยีนของภกิษบุางรูปเกดิขึน้ 

พระพทุธองคจ์งึประชุมพระสงฆ์ ไตส่วน  ช้ีให้เห็นโทษ  ทรงบญัญัตหิา้ม

ภิกษุรูปประพฤติเช่นนั้นอีก 

 พรรษาที่ ๑ ถึง  ๑๑  พระองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบท    

เพราะพระภิกษุปฏิบัติดีงามต่อๆ กันมา  หลังจากออกพรรษาท่ี ๑๒ 

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ ๑ ห้ามภิกษุเสพเมถุน  โดยปรารภ

เหตุการณ์การมัวหมองที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์  

กรณีของการบัญญัติปฐมปาราชิก 

 สิกขาบททีห่า้มไมใ่หพ้ระภกิษเุสพเมถนุ  คอืห้ามไมใ่หพ้ระภกิษุ

ร่วมเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น

 สมยันัน้มหีมู่บ้านนามว่ากลนัทะ ตัง้อยูไ่ม่ไกลเมอืงเวสาล ีมบีตุร

เศรษฐีนามว่าสุทินนะพร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงเวสาลี เห็นพระพุทธเจ้า

กำาลงัแสดงธรรม จงึแวะเขา้ไปสดบัธรรม มคีวามเลือ่มใสใคร่จะออกบวช 

 บิดามารดายังไม่อนุญาต อดอาหารถึง ๗ วัน ก็ได้รับอนุญาต 

เมือ่ไดร้บัอนญุาตแลว้ กอ็อกบวชประพฤตปิฏบิตัอิย่างเคร่งครัดอยูท่าง

วัชชีคาม

 ครั้งนั้นแคว้นวัชชี ซึ่งมีกรุงเวสาลีเป็นราชธานี เกิดทุพภิกขภัย 
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ขาดแคลนอาหาร พระสทิุนนะมญีาตเิปน็คนม่ังคัง่มาก เม่ือเดนิทางไปถงึ

กรุงเวสาลี ญาติๆทราบข่าวก็นำาอาหารมาถวายเหลือเฟือ พระสุทินนะ   

กถ็วายแกพ่ระภกิษทุัง้หลายอกีตอ่หนึง่ แลว้เดนิทางไปกลนัทคาม ตำาบล

บา้นเดมิของตน  ความทราบถึงบิดามารดา บดิาจงึนมินตไ์ปฉัน  มารดา

กน็ำาทรพัย์สมบตัมิาลอ่เพือ่ใหส้กึ พระสทุนินะไมย่อมจงึไมส่ำาเรจ็ ตอ่มา

มารดาพระสุทินนะรอจนภริยาของพระสุทินนะ (ตั้งแต่ในสมัยยังไม่ได้

บวช) มรีะด ูไดก้ำาหนดจะมบุีตรได้ จงึพานางไปหาพระสทิุนนะทีป่า่มหา

วนั ชวนใหส้กึอกี พระสทุนินะไมย่อม จงึกลา่ววา่ถ้าไมสึ่กก็ขอพชืพนัธ์ุไว้

สบืสกลุ คร้ังนัน้ยังไม่มกีารบัญญตัวินิยัห้ามเสพเมถนุ พระสุทนินะเขา้ใจ

ว่าเป็นเรื่องที่พอทำาได้ เพื่อให้มีบุตรสืบสกุล จึงเสพเมถุนด้วยภริยาของ

ตน ซ่ึงต่อมานางก็ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตร  บตุรของพระสทุนินะจงึไดน้าม

วา่เจา้พืช ภรยิาของพระสทุนินะกไ็ดน้ามวา่ มารดาของเจา้พชื ตอ่มาทัง้

มารดาและบตุรออกบวชได้สำาเรจ็อรหัตตผลทัง้ ๒ คน  ส่วนพระสุทินนะ 

เกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลัง ถึงขนาดซูบผอม ภิกษุทั้งหลายถาม 

ทราบความ จงึพากนัตเิตยีนและนำาความกราบทลูพระพทุธเจา้ พระองค์

จงึทรงเรยีกประชมุสงฆ ์ทรงไตส่วนเรือ่งนัน้ ทรงตเิตยีนแล้วทรงบญัญัติ

สิกขาบท ห้ามมิให้ภิกษุเสพเมถุน ทรงปรับอาบัติปาราชิกแก่ภิกษุผู้ล่วง

ละเมิด

 นี่คือความเป็นมาของการบัญญัติพระวินัย  เมื่อพระศาสนามี

ความเจริญมีผู้ขอบวชมากขึ้นๆ ก็มีการประพฤติผิดมากข้ึนๆ  เมื่อมี

ชาวบ้านมาฟ้องพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรง

ไต่สวน หลังจากทรงทราบความแลว้ ทรงวนิจิฉยัวา่ควรไมค่วร  ถา้ไมค่วร

กท็รงบญัญัตสิกิขาบทขึน้มา  จนมถีงึ ๒๒๗ ขอ้ดว้ยกัน  เพือ่ใหพ้ระสงฆ์

ประพฤติปฏิบตัติาม เพราะว่าพระสงฆเ์ปน็ผูท้ีป่ระชาชนศรทัธาเลือ่มใส 

เปน็ผูป้ระเสรฐิกวา่คนทัว่ไป เป็นผูม้ศีลีมีธรรม  พระสงฆอ์ยูม่าไดท้กุวนัน้ี



100     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

กเ็พราะความเล่ือมใส ความศรทัธาของศรทัธาญาตโิยม ผู้ทำานบุำารงุพระ

สงฆ์ด้วยเครื่องจตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย  เช่น อาหารบิณฑบาต จีวร 

กุฏิที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  การที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมไว้ 

พระสงฆจ์งึตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินเองใหอ้ยูใ่นกรอบของศลีธรรมความ

ดีงามนั่นเอง

สังคายนาครั้งที่ ๒

 หลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๑๐๐ ปี เมืองเวสาลีเป็นสถานที่

สงัคายนาครัง้ที ่๒ ณ วัดวาลกุาราม โดยมีพระยสกณัฑบตุรเปน็ประธาน 

กษตัริยพ์ระนามวา่พระเจา้กาฬาโศกราช เป็นผูอ้ปุถมัภ ์เหตคุอืภกิษวุชัช ี

แสดงกถาวัตถุ ๑๐ ประการ นอกพระธรรมวินัย

ปาวาลเจดีย์ (สถานที่ปลงอายุสังขาร)

 ปาวาลเจดีย์ เป็นสถานท่ีปลงอายุสังขาร พระองค์เสด็จมาท่ีนี่

โดยมพีระอานนทต์ดิตามมา พระองคป์ระสงคจ์ะทรงพระชนมช์พีอยูต่อ่

แสดงโอภาสนิมิตแก่พระอานนท์ “เมืองเวสาลี ทัสนียภาพงาม บุคคลที่

เจรญิอิทธบิาทภาวนา ปรารถนาจะอยูต่อ่ก็สามารถทำาได”้ มารดลใจพระ

อานนท์ทำาให้ไม่ได้ทูลอาราธนา และพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ให้

หลีกสมาธิอีกทีหนึ่งเมื่อพระอานนท์หลีกไป 

 พระยามารได้ช่องได้โอกาสรีบเข้ามาอาราธนาให้พุทธเจ้าเสด็จ

ปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูกรมาร ผู้มีใจบาป ท่านอย่า

พยายามเลย ไม่ช้าตถาคตก็จักปรินิพพาน อีก ๓ เดือนข้างหน้า”  ทรง

ปลงพระชนม์มายุสังขาร วันเพ็ญเดือน ๓ และเกิดแผ่นดินไหว พระ

อานนท์รีบเข้ามาทูลถามเหตุแผ่นดินไหว พระองค์ตรัสเหตุ ๘ ประการ

 ๑. ผู้มีฤทธิ์ดลบันดาล

 ๒. ลมกำาเริบ
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 ๓. พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ปฏิสนธิในพระครรภ์

มารดา

 ๔. พระโพธิสัตว์ประสูติกาล

 ๕. พระตถาคตตรัสรู้

 ๖. พระตถาคตแสดงปฐมเทศนา

 ๗. พระตถาคตปลงอายุสังขาร

 ๘. พระตถาคตเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

พระสถูป

 ภายในปาวาลเจดีย์มีพระสถูปเก่าแก่ที่มุงด้วยเพิงสังกะสี สร้าง

ครอบองค์สถูป โครงสร้างของหลังคาคล้ายกับสถูปทรงกลม ไม่มียอด

แหลม ฐานล่างโบกด้วยปูน เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่

กษตัรยิล์จิฉวไีด้ รบัแบง่จากเมอืงกุสนิารา ซึง่เปน็ ๑ ใน ๘ เมอืง   ปจัจบุนั

พระบรมสารีริกธาตุได้นำาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ปัตนะ

กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน

 เปน็สถานทีก่ำาเนดิภกิษณุคีรัง้แรกรูปแรกในโลก คอืนางปชาบดี

โคตมีซ่ึงเปน็พระนา้นางของพระพทุธเจา้ กอ่นท่ีจะเสดจ็ยังเมอืงกุสินารา 

พระองคป์ระทบั ณ กฏูาคารศาลา ทรงแสดงอปัปมาทธรรมแกภ่กิษุเมอืง

เวสาลวีา่ “สังขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มสิน้ไปเปน็ธรรมดา ทัง้หลายจงยัง

กิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” อีก ๓ เดือนข้าง

หน้าพระตถาคตจักเสด็จปรินิพพาน

 รุ่งเช้าเสด็จบิณฑบาต ณ เมืองเวสาลี ทรงประทับยืนหันพระ

วรกายดูเมืองเวสาลี พลางตรัสพระอานนท์ว่า “อานนท์ การทอด

พระเนตรดูเมืองเวสาลี เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคต” เรียกพระอาการ

นี้ว่า นาคาวโลกหรือการดูอย่างช้าง (เหมือนเหลียวหลัง)  ประทับ ณ 
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ภัณฑุคาม ตรัสเทศนาอริยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ

วิมุตติ จากนั้นเสด็จไปยังหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม  และโภคนคร 

ตรัสมหาปเทส ๔ เครื่องวินิจฉัยพระธรรมวินัยเสด็จสู่เมืองปาวา

พระสถูป

 เป็นพระสถูปก่อด้วยอิฐทรงบาตรคว่ำา พระเจ้าอโศกมหาราช

ทรงสร้างไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

เสาหินศิลาจาลึก สิงห์ที่สมบูรณ์

 เสาหินศิลาจาลึก ตรงจุดน้ีถือได้ว่าเป็นสิงห์ที่สมบูรณ์สูงสุดใน

บรรดาสิงห์ค้นพบ

วาลิการาม

 เป็นวัดหนึ่งในเมืองเวสาลี  แคว้นวัชชี  เป็นที่ประชุมทำา

สังคายนาครั้งที่ ๒  ชำาระวัตถุ  ๑๐  ประการที่เป็นเสี้ยนหนามพระธรรม

วินัย  ปัจจุบันมีเฉพาะส่วนที่เหลือจากการทำาลายพอเป็นหลักฐานคือ  

ตรงส่วนเป็นรูปบาตรคว่ำาของเจดีย์ไม่มีปลาย  เนื่องจากชาวฮินดูตั้งไว้

บูชา  เพราะไม่มียอดเหมือนศิวลึงค์  แต่มีพระพุทธรูปปรากฏอยู่รอบๆ  

เป็นหลักฐานว่านี้คือ  ของพุทธ

สระมุรธาภิเษก  

 สระมรุธาภเิษกคือ สระน้ำาราชาภเิษกของกษตัริย์ลิจฉว ี เป็นสระ

ศักดิ์สิทธิ์ประจำาเมือง  เป็นสระโบกขรณีที่จัดทำาข้ึนเพื่อเป็นน้ำาสำาหรับ

ราชาภิเษก  เป็นที่หวงแหนมากสำาหรับชาววัชชีตามที่ปรากฏในพระ

ธรรมบท  พระราชาองคใ์ดจะรบัตำาแหนง่ผูบ้รหิารจะตอ้งทำาพธีิอภเิษกที่

สระน้ำาแหง่นี ้ ปรากฏวา่  พนัธลุะเสนาบดเีคยพาภรรยาบกุมาอาบน้ำาใน
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สระน้ำานีข้นาดตอ้งผา่นตาขา่ยเหลก็  ลวดหนาม  โดยใชเ้หล็กกล้าตดัจงึ

เข้าไปได ้ แต่พนัธลุะเสนาบดเีปน็ผูเ้ยีย่มยทุธ ์ จงึเขา้ไปไดโ้ดยไมย่ากนกั 

 ปจัจบุนัน้ี  เหลอืเปน็รปูรา่งสระอยู ่ สระน้ำามคีวามกวา้งขวางมาก 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ

 หลักอปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งความไม่

เส่ือมพระพุทธเจ้ายังเคยไว้ว่า “ ถ้ากษัตริย์ลิจฉวีและประชาชนยึดมั่น

ในหลักธรรมเหลา่นี ้กจ็ะไมม่คีวามเสือ่ม จะมแีตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว” 

คือ

 ๑. หมั่นประชุมเนื่องนิตย์

 ๒. พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม

 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งใหม่

 ๔. เคารพผู้ใหญ่

 ๕. ไม่ประพฤติข่มเหงรังแกสตรี

 ๖. เคารพปูชนียสถาน

 ๗. ให้การคุ้มครองสมณะพรามณ์

 ตอนหลงักษัตรยิล์จิฉวไีมไ่ด้ปฏิบัติตาม แตกความสามคัคกีนั ไม่

มาประชุม ไม่ให้ความเคารพกัน จนในที่สุดตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้า

อชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ

โทษของการทุศีล

 พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของการทุศีล  และศีลวิบัติ  ๕  

ประการ เมื่อพระองค์เสด็จถึงปาฏลีคาม  คือปัตนะในปัจจุบัน ดังนี้คือ

 ๑. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโภคทรัพย์

 ๒. ชื่อเสียงไม่ดีย่อมฟุ้งขจรไป

 ๓. ย่อมเป็นผู้เก้อเขิน  ไม่กล้าหาญเมื่อเข้าประชุม
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 ๔. เมื่อใกล้ตาย  ย่อมขาดสติสัมปชัญญะ  คุ้มครองสติไม่ได้

เรียกว่า  “หลงตาย”

 ๕. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่อบาย  วินิบาต  นรก

กำาเนิดภิกษุณีรูปแรก

 พระนางปชาบดี โคตม ีคอื ภกิษุณรีปูแรกในพระพทุธศาสนา ได้

รับการอุปสมบท ณ เมืองไพสาลี

 ครุธรรม ๘ ประการ

 ๑. แม้ภิกษุณีบวช ๑๐๐ ปี ต้องไหว้ภิกษุบวชใหม่ในวันนั้น

 ๒. ไม่อยู่ในอารามที่ไม่มีภิกษุ

 ๓. รบัธรรม ๒ ประการ คอื ถามอโุบสถ และฟงัคำาส่ังสอนจากภกิษ ุ

 ๔. ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

 ๕. ประพฤติมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

 ๖. อุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

 ๗. ไม่พึงบริภาษภิกษุ

 ๘. ไม่พึงสั่งสอนภิกษุ

 ภิกษุณีต้องรักษาศีล ๓๑๑ ข้อ

พระสูตรและชาดก

 พระพุทธเจา้ได้ตรสัพระสตูรอาทเิช่น มหาลสิตูร,ขาลยิสตูร, มหา

สีหนาทสูตร  จูฬสัจจกสูตร, มหาสัจจกสูตร, เตวิชสูตร,  สุนักขัตตสูตร, 

รัตนสูตร และชาดกอาทิ  เช่น เตโลรทชาดก, สิคารชาดก ฯลฯ
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นางอัมพปาลี

 นางอัมพปาลี เป็นนางคณิกา  หรือ  นครโสเภณี  เมืองไพศาลี  

แคว้นวัชชี  นางเป็นโสเภณีคนแรกที่ได้บริจาคสวนมะม่วงของตน เพื่อ

สร้างเป็นสังฆารามถวายพระพุทธองค์ วัดจึงได้ชื่อว่า อัมพปาลีวัน

 นางอัมพปาลี  ตอนเกิดนั้น  คนเฝ้าอุทยานได้พบเห็นอยู่ใต้ต้น

มะม่วง  นำาไปเลี้ยงไว้  อัมพปาลี แปลว่า  รักษาต้นมะม่วง  หรือต้น

มะม่วงรักษาไว้ ทำานองว่าเทพที่สิงอยู่ในต้นมะม่วงรักษาไว้  

 - ไม่ยอมขายกิจนิมนต์ให้เจ้าลิจฉวี

 ในพรรษาสุดท้าย  พระศาสดาได้เสด็จเมืองไพศาลี  นางอัมพ

ปาลีได้เข้าเฝ้า  และอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันที่

บ้าน  ระหว่างทางนางได้พบกับเจ้าลิจฉวี  พอทราบว่า  การเสด็จของ

พระพุทธองค์  จึงขอให้นางสละสิทธิ์นั้นให้กับพวกตน  นางไม่ยินยอม  

เจ้าลิจฉวีเสนอสิ่งของมีค่า เงินทองจำานวนมาก  แต่นางไม่สนใจ 

 - ถวายวัด

 วันรุ่งขึ้น  นางได้ถวายภัตตาหาร  และได้ถวายสวนมะม่วงให้

เป็นอาราม เรียมว่า  อัมพปาลีวัน

 - วาระสุดท้ายแห่งชีวิต

 นางอมัพปาลไีด้ฟงัธรรมจากพระลกูชายชือ่  วมิละโกณฑญัญะ  

ไดอ้อกบวชเปน็ภกิษณุ ี พจิารณาถงึความไมเ่ทีย่งแห่งสรรีะรา่งกายเปน็  

อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
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ภาพ : พระสถูปเกสริยา  

เกสริยา
 มหาสถูปเกสริยา (Kesariya Maha stupa) เขตจังหวัดจัมบารัน 

(Champaran) แคว้นวัชชี รัฐพิหาร 

 สร้างขึ้นเป็นฐานกลมครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๔ -๖  และ

มีการปฏิสังขรณ์เติมซุ้มคูหาในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓  เป็นมหา

สถูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย

 เกสริยา เป็นสถูปยุคแรกๆ ของพระพุทธศาสนา โบโรพุทโธ 

อินโดนีเซียได้รับอิทธิพลศิลปะจากพระสถูปแห่งนี้ มองจากลักษณะ

ฐานและซอกมุมของพระเจดีย์มีที่วางประดิษฐานพระพุทธรูปมีความ

เหมือนกัน สถูปเกสริยา เป็นสถานที่บรรจุบาตรของพระพุทธองค์ และ

พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงกาลามะสูตรให้กับชาวเกสปุตตคามฟัง

ปจัจบุนัเกสรยิาเปน็เนนิดนิปกคลมุดว้ยดนิ หญา้ ตน้ไม ้เปน็จำานวนมาก 

กำาลังได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นพระสถูปใหญ่โต แสดงให้เห็นถึง

ความสำาคัญ ตลอดจนผู้ที่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง
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พระเจดีย์ ที่มีลักษณะสัณฐาณคล้ายกัน

เกสริยา  อินเดีย

บุโรพุทโธ  อินโดนีเชีย

ชเวดากอง  พม่า
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พระสถูปเจติยะ องค์แรกของโลก
  

 “เจดีย์ ถือเป็นปูชนียสถานหรือวัตถุเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า

หรอือาจจะหมายถงึตวัแทนของพระพทุธองค ์มคีวามมุง่หมายใหเ้ปน็ที่

บรรจพุระบรมสารรีกิธาตหุรอืบรรจุพระบรมธาต ุเจดียจ์งึเปน็ประธานใน

วัด ต้นกำาเนิดของเจดีย์มาจากอินเดียเรียกว่า “สถูป” ในภาษาบาลี หรือ 

“ถูป” ในภาษาสันสกฤต แต่เดิมก่อนมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ฝังอัฐิ ใน

ล้านนาเรียกเจดีย์ว่า กู่ เช่น กู่เต้า กู่กุด ต่างจากในภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืนยิมเรยีกเจดียว์า่ ธาต ุเชน่ พระธาตพุนม ในทางพทุธศาสนาแบง่

เจดีย์ออกเป็น ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุเทสิกเจดีย์ และ

บริโภคเจดีย์ ต่อมาสามัญชนหรือบุคคลช้ันปกครองได้นิยมนำาอัฐิเจดีย์

ของผู้มีเกียรติสูง บรรจุไว้ในเจดีย์ด้วยแต่ต่างวัตถุประสงค์กัน”

 พระเจ้าอชาติศัตรู  กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ จึงให้นำาพระอัฐิธาตุ

ที่รวบรวมกลับคืนมาได้ทั้งหมดนั้น สร้างเป็นสถูปทองแดงบรรจุฝังลงไว้

ในหอ้งกรใุตด้นิ ลึกลงไป  ๘๐ ศอก บุพ้ืนด้วยแผ่นทองแดง พร้อมเคร่ือง

บชูาและสมบติัมคีา่แหง่พระจกัรพรรดิ แลว้ปิดกรดุ้วยแผน่ศลิา สรา้งพระ

สถูปขนาดใหญ่ประดิษฐานทับเหนือห้องกรุนั้นไว้เป็นมั่นคง

 หากนับตามวรรณกรรม ก็อาจถือได้ว่า “พระสถูป” ในความ

หมายของ “เจติยสถาน” แห่งแรกของโลก คือเนินสถูปที่ถูกสร้างขึ้นโดย 

“พระเจา้อชาตศตัร”ู ที ่“กรงุราชคฤห”์ (Rajgriha) ในชว่งเริม่แรกของพทุธ

ศตวรรษ

 แต่หากจะนับหลักฐานที่ค้นพบทางโบราณคดีแล้ว “พระสถูป-   

เจติยะ” แห่งแรกของโลก น่าจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยของ  

พระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka The Great) ความเชื่อแบบเทวนิยม

ของกรีกกำาลังรุ่งเรือง ทรงได้รับการศึกษา เรียนรู้วิทยาการ ภูมิปัญญา 
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คติความเชื่อศิลปวัฒนธรรม จากดินแดนตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล

ของกรีก เปอร์เซีย หรืออียิปต์  ที่ทิ้งไว้ในแคว้น “คันธาระ” (Gandhara)  

ทรงรับเอา “วิถีแห่งชีวิต” (Life Style) ศิลปกรรมและความเชื่อในเรื่อง

เทพเจา้ การสรา้งเนนิสสุานและพธิกีรรมแหง่ความตายของชาวคนัธาระ  

มาสู่อินเดียเหนือ

              รูปแบบของ “พระสถูปเจติยะ”องค์แรกของโลก อาจมีลักษณะ

เป็นเนินดินสูงแบบสุสานทูมูรัสของกรีก – ไซเธี่ยน ใต้พื้นทำาเป็นห้องกรุ

บรรจพุระอัฐธิาต ุ(Relics chamber) และของมคีา่ควรแก่ “พระจกัรพรรดิ

ราชา” (Universal Emperor) ด้านบนเนินดินอัดด้วยหินกรวดและดินใน

รูปโดมหรือโอคว่ำา เหนือเนินดินมีรูปสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และ

แท่นบูชาเพื่อใช้ในการปะกอบพิธีกรรม 

 ภาพ : พัฒนาการพระสถูป เจดีย์ 
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พระมหาเจดีย์สุวรรณมาลิก  เมืองโบราณอนุราธปุระ ศรีลังกา 
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   ไพสาลี

มหานครไพสาลี    เมือง.....มหาเจดีย์งามสง่า

เมือง...สมบูรณ์อโศกศิลา   เมือง....วัดป่ามหาวันรื่นรมย์

เมือง....วัชชีธรรมลำ้าเลิศ   เมือง....กำาเนิดภิกษุณีปฐม

เมือง....ปลงอายุสังขารพระโคดม  เมือง.....ชื่นชมราชาสามัคคี

เมือง....ตรัสสอนรัตนสูตร   เมือง.....พิสูจน์บ่อมุรธาภิเศกศรี

เมือง....นาฏยัมระบำาอัมพปาลี  เมือง.....เศรษฐีใจบุญสุนทรทาน

เมือง....สังคายนาครั้งสองต้องปรากฏ เมือง.....นักพรตแก้ผ้าน่าสงสาร

เมือง....ปัจฉิมพรรษากาล   เมือง....ตำานานบ้านแหลกแตกสามัคคี

ที่มา..คู่มือพระธรรมวิทยากร
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กุสินารา

เมืองเสด็จปรินิพพาน

ภาพ: มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง

ภาพ: พระพุทธปฏิมาปางปรินิพพาน

ภาพ: พระสถูป ณ  สวนสาลวโนทยาน 
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กุสินารา แคว้นมัลละมัลละ

 กุสินาราคือสถานที่ปรินิพพาน ถ้านับตามลำาดับเป็นสังเวชนีย

สถานแห่งที่4 แคว้นมัลละ มีเมือง ๒ แห่งคือ กุสินาราและเมืองปาวา     

มรีปูแบบการปกครองคอืแบบสาธารณรฐั เจา้มลัละรว่มกนัปกครอง  หลงั

พทุธปรพิพาน ๑๕๐ - ๒๐๐ ป ีไดต้กเปน็เมอืงของแควน้มคธ     เหตทุีม่า 

ปริพพานเมืองกุสินารา

 ๑. เพื่อแสดงสุทัสสนสูตร

 ๒. เพื่อโปรดสาวกองค์สุดท้ายคือ สุภัททะปริพาชก

 ๓. เพื่อมิให้เกิดภัยสงครามจากการแย่งพระบรมสารีริกธาตุ

ตรัสอดีตเมืองกุสินารา

 เน่ืองจากกสุนิาราเป็นเมอืงเลก็ พระอานนทจึ์งกราบทูลใหเ้สดจ็

ปรินิพพานที่เมืองใหญ่กว่า  พระองค์ตรัสว่า อดีตเมืองนี้ชื่อว่า กุสาวดี  

ยาว ๑๒ โยชน์ กว้าง ๗ โยชน์  กษัตริย์พระนามว่า พระมหาสุทัศน์ ผู้

มีรัตนะ ๗ ประการ ทรงปกครองโดยธรรม  กึกก้องไปด้วยเสียง ๑๐ 

ประการ เสียงชา้ง มา้ รถ เภร ี(กลอง) ตะโพน พณิ ขับร้อง กังสดาล สังข์ 

และเสียงคน เรียกกันทานอาหาร  พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จธรรม

ยาตรา ได้พระราชทานทรัพย์  และพระสถูป ณ สถานที่พระพุทธเจ้า

เสด็จดับขันธปรินิพพาน และปักเสาหิน  ๓ ต้น

สวนสาลวโนทยาน

 สวนสาลวโนทยานคืออุทยานของเจ้ามัลละ ตามที่เต็มไปด้วย

ต้นสาละ  ปจัจบุนัมกีารปรบัภมูทิศัน ์มสีนามหญา้ ยังมตีน้สาละภายใน

บริเวณ เปน็ตน้  สาละแบบอนิเดีย สว่นสาละในบ้านเรา (เมอืงไทย) เป็น
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สาละพันธุ์ศรีลังกา วัดพม่าจะสร้างติดกับสวนสาลวโนทยาน

มหาปรินิพพานสถูป

 ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานระหว่าง

สาละ ๒ ต้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพาน

จริงเรียกว่า มหาปรินิพพานสถูป  พระสถูปมีความสูง ๖.๑๐ เมตรเหนือ

ระดับพื้นดิน ด้านบนของพระสถูปเป็นฉัตร ๓ ชั้น

มหาปรินิพพานวิหาร

 มหาปรินิพพานวิหารเป็นสถานที่สร้างครอบพุทธปฏิมาปาง

ปรินิพพาน สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร จำาลองระเบียงหน้าถ้ำาอชันตา

ใกล้กบัพระสถูปเปน็สถานทีป่ระดิษฐานพระพทุธสรรีะพระพทุธเจา้เปน็

เวลา ๗ วันก่อนอัญเชิญไปถวายพระเพลิง

พระพุทธมหาปรินิพพาน

 พระพุทธมหาปรินิพพาน เป็นพระพุทธปฏิมาปางปรินิพพาน

สร้างจากหินทรายก้อนแดงเดียว ยาว ๒๓ ฟุต กว้าง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว องค์

พระ ยาว ๑๐ ฟุต  สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว เป็นช่างมาจากเมืองมถุรา ชื่อนาย

ถินา  พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๐๔ A.C.I. คาร์เลย์ พบพระพุทธปฏิมาแตกหัก 

๖ ท่อน อยู่ภายในห้องสถูปปรินิพพาน

มกุฏพันธนเจดีย์

 มกุฏพันธเจดีย์  สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

พระพุทธเจ้าสิ้น ๖ วัน แล้ววันที่ ๗ ได้ทำาการเคลื่อนย้ายไป ณ มกุฎ

พันธนเจดีย์เพื่อการการถวายพระเพลิง ในอดีตเป็นสถานที่แต่งตั้งหรือ

สวมมงกฎุใหเ้หลา่มลัละกษตัรยิต์ามธรรมเนียมปฏบิตั ิ ปจัจบุนัองคพ์ระ
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สถปูมีลักษณะคล้ายบาตรคว่ำา   กอ่ดว้ยอฐิและมสีนามหญ้าสวนหย่อม

รายรอบพระสถูป

หลักธรรมที่ทรงแสดง: โปรดนายจุนทะ

 เมือ่เสดจ็ถึงปาวานคร ประทบั ณ อมัพวนั สวนมะมว่งของนาย

จุนทกัมมารบุตร เข้าไปเฝ้าได้ฟังธรรมและเกิดความเล่ือมใส กราบทูล

นิมนต์เพื่อรับอาหารบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้น  

 พอเช้ารุ่งขึ้นได้เสด็จไปยังบ้านนายจุนทะ ได้ตรัสกับนายจุนทะ

ว่า  “จงถวายสุกรมัทวะแต่ตถาคตผู้เดียว และถวายอาหารอย่างอื่นอัน

ประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เหลือให้ขุดหลุมฝังเสีย นอกจากตถาคตไม่มี

ใครสามารถทำาให้ย่อยได้”

ทรงพระประชวร

 หลังจากฉนัสกุรมทัวะแลว้ ก็ทรงพระประชวรพระโรค  “โลหติปกั

ขันธิกาพาธ” จากนัน้เสดจ็สูเ่มอืงกสุนิารา  พระพุทธองค ์ตรัสใหน้ำาน้ำามา

ดืม่ พระอานนทก์ราบทูลทดัทานได้สดบักระแสรบัสัง่ครัง้ที ่๓ จงึนำาบาตร

ไป น้ำาทีขุ่น่เพราะเกวยีน  ๕๐๐  เลม่เปน็อศัจรรยน์้ำากลับใส พระองคนุ่์ง

ห่มผ้าสิงคิวรรณที่ปุกกุสะ บุตรแห่งมัลลกษัตริย์น้อม ถวายปรากฏว่าผิว

พรรณงามย่ิงนกั ผวิกายของพระตถาคตจะผดุผอ่ง ๒ ประการคอื  ราตรี

จะได้ตรัสรู้ และราตรีจะได้ปรินิพพาน

ผลอาหารบิณฑบาต ๒ คราว

 อาหารบิณฑบาตมีผล ๒ คราวเท่ากันคือ

 ๑. บิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตรัสรู้ (สุชาดา, มธุ

ปายาส)

 ๒. บิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วปรินิพพานด้วย           
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อนุปาทิเสส  (จุนทะ, สุกรมัทวะ)

 พอถึงสาลวโนทยาน หันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างต้นไม้

สาละคู่ทรงสำาเร็จสีหไสยาสน์ มีพระสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เป็นการ

บรรทมครั้งสุดท้ายเรียกว่า อนุฏฐิตไสยาสน์

ตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชา

 ดอกมณฑารพได้ตกลงมาเพ่ือบูชาพระตถาคต ตรสัพระอานนท์

วา่การบชูาด้วยอามิส ไมไ่ด้ชือ่วา่บชูาตถาคตอยา่งแทจ้รงิ ผู้ใดกต็ามเปน็

ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ัน้ช่ือว่า เคารพสักการะตถาคตดว้ยการ

บูชาอย่างยิ่ง

สังเวชนียสถาน 4 ตำาบล

 สังเวชนียสถาน ๔ ตำาบล คือ

 ๑. สถานที่ตถาคตประสูติ

 ๒. สถานที่ตถาคตตรัสรู้

 ๓. สถานที่ตถาคตแสดงปฐมเทศนา

 ๔. สถานที่ตถาคตปรินิพพาน

 สถานที่ทั้ง ๔ ตำาบลนี้แล ควรที่พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก  อุบาสิกา ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้า จะดูจะ

เห็น และควรจะให้เกิดความสังเวชทั่วกัน “อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด

เหล่าหนึ่ง  ได้เที่ยวไปยังเจดีย์ สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส 

ชนเหล่านั้น ครั้นทำากาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

การปฏิบัติต่อสตรี

 ภิกษุสงฆ์พึงปฏิบัติต่อสตรีทั้งหลายดังนี้คือ

 ๑. ไม่เห็นเป็นการดี

 ๒. ถ้าเห็นไม่ควรเจรจา
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 ๓. ถ้าเจรจาต้องมีสติ

การปฏิบัติต่อพุทธสรีระ

 การปฏิบัติ ในพระสรีระโดยวิธี เ ป็นแบบเดียวกันกับวิธี  

ปฏิบัติ ของพระเจ้าจักรพรร ดิราช พันพระส รีระด้ วย ผ้าขาว 

ซับด้วยสำาลีห่อด้วยผ้าขาว  ๕๐๐ ชั้น อัญเชิญลงในหีบทองอันเต็มด้วย

น้ำามันหอมปิดฝา ประดิษฐานบนจิตกาธาน นำาพระอัฏฐิธาตุบรรจุใน

พระสถูปเพื่อให้มหาชนได้สักการบูชา

ถูปารหบุคคล ๔ จำาพวก

 ถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรแก่การประดิษฐานในสถูป

 ๑. พระพุทธเจ้า

 ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า

 ๓. พระอรหันตสาวก

 ๔. พระเจ้าจักรพรรดิราช

สรรเสริญพระอานนท์

 ตรสัสรรเสรญิพระอานนทว์า่เป็นยอดพทุธอปุฏัฐาก เปน็บณัฑติ

ประกอบธุระด้วยปัญญา รู้จักกาลอันสมควร

โปรดสาวกองค์สุดท้าย

 สุภัททปริพาชกต้องการจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา แต่พระ

อานนท์  ทัดทานไว้ พระองค์จึงตรัสสั่งให้เข้าเฝ้าแสดงธรรมโปรดสุภัท

ทะเกิดความเลื่อมใสขอบวช หลีกออกจากหมู่คณะบำาเพ็ญสำาเร็จเป็น

พระอรหันต์ เป็นสาวกองค์สุดท้าย

ปัจฉิมโอวาท

 ภิกษทุัง้หลาย บดันี ้เราขอเตอืนทา่นทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายมี

ความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงบำาเพ็ญไตรสิกขา
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คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

นิพพาน

 ทรงทำาปรินิพพานบริกรรมด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙ 

ประการโดยอนโุลมเปน็ลำาดบั และปฏโิลมเปน็ลำาดับ ออกจากจตุตถฌาน  

ยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนฌาน ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ 

ยามสุดท้ายแห่งราตรี วันอาคารขึ้น ๑๕ ค่ำา  เดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๑ ปี  

ก็บังเกิดแผ่นดินไหว

การเข้าฌานปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ปฐมฌาน

 เข้าฌาณ          เข้าใหม่อีก 

ทุติยฌาน

ตติยฌาน

จตุตถฌาน

           ปรินิพพาน

อากาสานัญจายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

           ถอยกลับ

      สัญญาเวทยิตนิโรธ             ดับจิตสังขาร

รูปฌ
าณ

 ๔
อรูปฌ

าณ
 ๔
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สุภัททวุฑฒบรรพชิตจ้วงจาบพระธรรมวินัย

 พระมหากัสสปะพร้อมภิกษุ ๕๐๐ องค์ พบอาชีวกบอกว่า      

พระสมณโคดมปรินิพพานได้ ๗ วันแล้ว ภิกษุที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้     

พระอรหันตขีณาสพยังธรรมสังเวชให้เกิดข้ึนสุภัททะได้กล่าวว่า “อย่า

ได้เศร้าโศกเสียใจไปเลย เราทั้งหลายพ้นแล้วจากพระมหาสมณะ ด้วย

ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนสิ่งนี้ควร  สิ่งนี้ไม่ควรเราทั้งหลายจำาเป็นต้องทำา

ตามจึงลำาบากนัก บัดนี้ เราจะทำาสิ่งใดหรือไม่ทำาสิ่งใดก็ตามก็ได้ตาม

ความพอใจโดยมิต้องเกรงผู้ใด” พระมหากัสสปะ ได้ฟังเกิดความสังเวช

สลดใจ ครั้นจะยกขึ้นเป็นอธิกรณ์ เห็นว่ายังไม่สมควร

ส่วนที่ไม่ไหม้

 ส่วนที่เพลิงมิได้เผาให้ไหม้ มีดังนี้

 ๑. ผ้าห่อหุ้มพระพุทธสรีระชั้นใน ๑ ผืน

 ๒. ผ้าหุ้มภายนอก ผ้าห่อหุ้มพระพุทธสรีระ ๑ ผืน

 ๓. พระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔

 ๔. พระรากขวัญ ทั้ง ๒

 ๕. พระอุณหิส ๑

แจกพระบรมสารีริกธาตุ

 ๑. พระเจ้าอชาตศัตรู  เมืองราชคฤห์ มคธ

 ๒. กษัตริย์ลิจฉวี       เมืองเวสาลี วัชชี

 ๓. ศากยกษัตริย์       เมืองกบิลพัสดุ์ สักกชนบท

 ๔. ถูลีกษัตริย์           เมืองอัลลกัปปนคร

 ๕. โกลิยกษัตริย์        เมืองรามคาม สักกชนบท

 ๖. มัลลกษัตริย์         เมืองปาวา มัลละ

 ๗. มหาพราหมณ์      เมืองเวฏฐทีปก
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สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์

 ห้ามการวิวาทให้สงบลงได้ด้วยธรรม โทณพราหมณ์ได้กล่าวว่า 

“พระองคส์รรเสรญิขนัตคิวามอดทนอดกลัน้ตอ่ทกุข์และกำาลังแหง่กิเลส

ถอืเอาพระบรมสารรีกิธาตุ เป็นเหตุแห่งสงครามคงจะไมด่ไีมง่ามเลย ขอ

บรรดาเจา้เมอืงทัง้หลาย จงพรอ้มใจกนัแบง่พระบรมสารรีกิธาตเุสมอกนั

ทุกๆ พระนครเถิด”

เจดีย์ ๔ ประเภท

 ธาตุเจดีย์ คือพระบรมสารีริกธาตุ

 ๑. ธัมมเจดีย์ คือพระธรรมคำาสั่งสอนที่จารึกลงวัตถุ เช่น พระ

ไตรปิฎก  หนังสือ

 ๒. บริโภคเจดีย์ คือเครื่องใช้สอย เช่น บริขาร บาตร จีวร และ

สังเวชนียสถาน

 ๓. อุทเทสิกเจดีย์ คือรูปแทนพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป

พระสูตร

 พระสตูรสำาคญั อาทเิชน่ มหาปรนิิพพานสตูร, มหาสทุสัสนะสตูร, 

กุสินาราสูตร

วัดนานาชาติ

 วัดนานาชาติ อาทิเช่น ไทย พม่า ญี่ปุ่น จีน ศรีลังกา อินเดีย 

เกาหลี  ธิเบต เป็นต้น
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แข่งขันกีฬามวยปล้ำา (มัลลยุทธ)

Credit : The Royal Thai Monastery Kushinagar

         สถานที่ปรินิพพาน

 กุสินารามหานคร   เมือง...ตรัสสอนสังเว ฯ ๔ สถาน

เมือง...เสด็จดับขันธปรินิพพาน  เมือง...ประทานปัจฉิมวาจา

เมือง...สุทัสสนะมหาจักรพรรดิ์  เมอืง...จอมปราชญโ์ทณพราหมณง์ามภาษา

เมือง...สตรีใจเพชรมัลลิกา   เมือง...เสนาบดีศรีนาคร

เมือง...ทรงโปรดปัจฉิมสาวก  เมือง...มรดกพินัยกรรมคำาสั่งสอน

เมือง...สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร  เมือง...นุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์

เมือง...เถระทัพพมัลลบุตร   เมือง...เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี

เมือง...ซาบซึ้งนำ้าพระทัยพระภูมี  เมือง...ปฐพีรำ่าไห้อาลัยศาสดาฯ

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      123 

เนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล

สวนลุมพินีห่างจากสิทธารถนคร (Siddharthanagar) ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร
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ข้อมูลเนปาลโดยสังเขป

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้แบ่งปันดินแดน ลุมพินีจึงตกอยู่ในเขต

ปกครองของเนปาล

 - เนปาลเป็นดินแดนของชาวเนวารี มีประชากร ๒๙ ล้านเศษ   

(พ.ศ. ๒๕๕๒)

 - คนในประเทศพูดภาษาเนปาลี ๕๒% มีพื้นที่ ๑๔,๕๓๑๙ 

ตารางกิโลเมตร

 - ความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก ๔๘๕ กิโลเมตร และ

เหนือจรดใต้ ๑๖๐ กิโลเมตร

 - พื้นที่เป็นภูเขา ๓๒% , ป่า ๑๔% , ที่เพาะปลูก ๑๓% และ 

แม่นำ้า ๔๑%

 - ผู้คนนับถือฮินดู ๘๖% , พุทธ ๘% , อิสลาม ๓% และ คริสต์ 

๕๐,๐๐๐ คน

 - องค์กรอิสระกล่าวว่า คนนับถือพระพุทธศาสนาสูงกว่า ๔๐% 

เท่ากับฮินดู

 - มีรายได้เข้าประเทศปีละ ๖๐ ล้านUS จากนักท่องเที่ยว 

หัตถกรรม ทหารกูรข่า และนับรบรับจ้าง

 - มีภูเขาสูงที่สุดในโลก คือ ภูเขาเอฟเวอร์เรส EVEREST สูง 

๘,๘๔๘ เมตร = ๒๙,๐๒๘ ฟุต

 - เวลาเร็วกว่าอินเดีย ๑๕ นาที ไม่มีทางออกทะเล

 - อัตราการแลกเปลี่ยน ๑๐๐ RS. อินเดีย = ๑๖๐ Rs. เนปาล

 - เงินอินเดียนำาไปใช้ในเนปาลได้ แต่เงินเนปาลนำามาใช้ใน

อินเดียไม่ได้

 - เนปาลมีความภูมิใจในเนปาล ๒ ประการคือ

 ๑) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติในประเทศนี้ ๒) ภูขาที่สูงที่สุด

ในโลกอยู่ในประเทศนี้
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เสาหินอโศก  สวนลุมพินี  เนปาล



126     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

ลุมพินี

สถานที่ประสูติ

ภาพ: พระโพธิสัตว์สิทธัตถะ ณ พุทธอุทยานลุมพินี

ภาพ: สวนลุมพินี
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ลุมพินี

สถานที่ประสูติ

ลุมพินี

 ลุมพินีคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นสังเวชนียถาน ๑ 

ใน ๔  ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเนปาล ตำาบลรุมมินเดจังหวัดไพราวา

หรือสิทธาตนคร  ครั้งพุทธกาลตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และเทวทหะ  

พ.ศ. ๙๔๒ สมณะฟาเหียน ได้จาริกมาชมพูทวีป บันทึกไว้ ณ  ลุมพินี    

มบีอ่น้ำาใสสะอาด มสีงัฆารามเจดยีแ์ละเสาหนิตัง้ตระหง่านอยู่  พระสงฆ์

ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย  

 ก่อนที่จะอุบัติในโลก พระโพธิสัตว์จะต้องพิจารณาถึงสิ่งสำาคัญ 

๕  ประการ เรียกว่า ปัญจมหาวิโลกนะ

 ๑. กาลเวลา คือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุ

ร้อยปี  (เห็นพระไตรลักษณ์)

 ๒. ทวีป คือ เลือกชมพูทวีป

 ๓. ประเทศ คือ มัชฌประเทศ

 ๔. ตระกูล คือ ตระกูลที่คนยกย่องเช่น ตระกูลกษัตริย์

 ๕. พระมารดา เป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารีมาดี คือพระนางสิริมหา

มายา

 ทวีป ๔

 ทวีป คอื เกาะหรอืแผน่จารกึทีม่นีำา้ลอ้มรอบเปน็ท่ีอยูอ่าศยัของ

มนุษย์และสัตว์ ในจูฬนิกาสูตรได้แสดงไว้ในจักรวาลมี ๔ ทวีป คือ

 ๑.) ชมพทูวปีหรอืประเทศอนิเดียอยูท่างทศิใต ้มภีเูขาสเินรเุปน็

จุดศูนย์กลางใบหน้ามนุษย์มนุษย์มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ลักษณะ

พิเศษ ๒ ประเภท

 ๑.๑) เป็นทวีปทีมี่พระอรหนัต์ พระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ 
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ได้มาบังเกิดในทวีปนี้เท่านั้น

 ๑.๒) เป็นประเทศที่มีต้นหว้าเป็นสัญญาลักษณ์

 ๒.) อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ใบหน้าของมนุษย์

มีลักษณะค่อนข้างกลม

 ๓ .) อุตรกุทวีป ตั้งอยู่ทางเหนือใบหน้าของมนุษย์มีลักษณะ ๔ 

เหลี่ยม พระพุทธเจ้าเคยเสด็จบิณฑบาตมายังทวีปนี้

 ๔.) บุพพวิเทหทวีป ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสินเนรุ 

ใบหน้าของมนุษย์จะมีลักษณะเหมือน พระจันทร์ตัดหรือบาตรที่วางใน

ลักษณะเอียงตะแคง

 คำาวา่ “โกลาหล” คอื ความเอกิเกรกิหรอือลหม่านเกดิจากความ

สงสัยสับสนมี ๕ ประการ คือ

โกลาหล ๕ (ปญฺจโกลาหล)

 ๑.) พุทธโกลาหล คือ การเกิดความโกลาหล ก่อนพระพุทธเจ้า

จะอุบัติ ๑ แสนปี

 ๒.) กัปปโกลาหล คือ การเกิดความโกลาหล ก่อนกัปจะพินาศ 

๑ หมื่นปี

 ๓.) มงคลโกลาหล คอื การเกดิความโกลาหล กอ่นทีพ่ระพทุธเจา้

จะแสดงมงคล ๑๒ ปี

 ๔.) จักรวรรดิโกลาหล คือ การเกิดความโกลาหล ก่อนพระเจ้า-

จักรพรรดิ์จะอุบัติขึ้น ๑๐๐ ปี

 ๕.) โมเนยยโกลาหล คือ การเกิดความโกลาหล ก่อนที่จะมีคน

ถามถึงโมเนยยปฏิบัติ ๗ ปี (พระนาลกะเป็นผู้ถามและปฏิบัติเพียงองค์

เดียว เป็นพระอรหันต์ต่อจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ และเมื่อปฏิบัติจนบรรลุ

พระอรหันต์แล้ว ก็นิพพานหลังจากนั้นอีก ๗ เดือน)
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 ปัญจมหาบริจาค

 ๑. ทรัพย์ ๒. อวัยวะ ๓. บุตร ๔. ภรรยา ๕. ชีวิต

 การได้รับพยากรณ์

 ๑.) ทีปังกร คราวเกิดเป็น ดาบสสุเมธ เมืองอมรวดี พระสมณะ

โคดม ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีต ๒๓ พระองค์

 ๒.) โกณทัญญะ คราวเกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ์วิชิตาวี เมือง

จันทวดี

 ๓.) มังคละ  คราวเกิดเป็น สุรุจิพราหมณ์ หมู่บ้านสุรุจิ

 ๔.) สุมนะ  คราวเกิดเป็น พญานาคอตุละ นาคพิภพ 

 ๕.) เรวตะ  คราวเกิดเป็น อติเทวะพราหมณ์ รัมมวดีนคร 

 ๖.) โสภิตะ  คราวเกิดเป็น สุชาตพราหมณ์ 

 ๗.) อโนมทัสสี  คราวเกิดเป็น เสนาบดียักษ์

 ๘.) ปทุมะ  คราวเกิดเป็น สีหนาคราช

 ๙.) นารทะ  คราวเกิดเป็น ดาบสทรงอภิญญาสมบัติ ๘

 ๑๐.) สุเมธะ  คราวเกิดเป็น อุตตรมานพ

 ๑๑.) สุชาตะ  คราวเกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ

 ๑๒.) ปิยทัสสี  คราวเกิดเป็น พราหมณ์กัสสปะ

 ๑๓.) อัตถทัสสี  คราวเกิดเป็น สุสีมพราหมณ์

 ๑๔.) ธัมมทัสสี  คราวเกิดเป็น ท้าวสักกเทวราช

 ๑๕.) สิทธัตถะ  คราวเกิดเป็น มังคลพราหมณ์ สุรเสนนคร

 ๑๖.) ติสสะ  คราวเกิดเป็น สุชาตราชา ยสวดีนคร

 ๑๗.) ปุสสะ  คราวเกิดเป็น วิชิตาวีกษัตริย์ อมิทมนคร

 ๑๘.) วิปัสสี  คราวเกิดเป็น พญานาคอตุละ

 ๑๙.) สิขี  คราวเกิดเป็น อมรินทมราชา ปริภูตนคร
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 ๒๐.) เวสสภู  คราวเกิดเป็น สุทัสสนราชา สรภดีนคร

 ๒๑.) กกุสันธะ  คราวเกิดเป็น เขมะราชา

 ๒๒.) โกนาคมนะ คราวเกิดเป็น ปัพพตราชา มิถิรานคร

 ๒๓.) กัสสปะ  คราวเกิดเป็น โชติลมานพ พาราณสีนคร

พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ในทีฆนิกาย  ปาฎิกวรรค ข้อ ๑๓๐ เล่ม ๓ ภาค ๒ กล่าวว่า  

พระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการมีดังนี้  คือ

 ๑. มีพระบาทพระประดิษฐานอยู่ด้วยดี

 ๒. มีลายจักรอันมีกำาพันหน่ึง  มีกงพันหนึ่ง  มีดุมพันหน่ึง  

บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง  เกิดภายไต้ฝ่าพระบาททั้งสอง

 ๓. มีส้นพระบาทยาว

 ๔. มีพระองคุลียาว

 ๕. มีฝ่าพระหัตถ์ และฝ่าพระบาทอ่อน

 ๖. มีฝ่าพระหัตถ์  และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม

 ๗. มีพระบาทสูงเนิน

 ๘. มีพระชงฆ์เรียว ดุจแข้งเนื้อทราย

 ๙. ประทับยืนตรงไม่ค้อมลง  ฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำา

พระชานุมณฑลทั้งสองได้

 ๑๐. มีพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก

 ๑๑. มพีระฉววีรรณดัง่ทองคำา คอืมพีระตจะประดจุหุม้ดว้ยทอง

 ๑๒. มีพระฉวีละเอียดดั่งผิวทองคำา ฝุ่นละอองจึงมิได้ติด        

พระวรกาย

 ๑๓. มีพระโลมาขุมละเส้น

 ๑๔. มพีระโลมางอนขึน้เบือ้งบนทกุเสน้  มีสีเขียวดังดอกอัญชนั 
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ขดเป็นมณฑลทักษิณาวัฏ

 ๑๕. มีพระกายตรง  ดั่งกายพรหม

 ๑๖. มีพระมงัสะเต็มในที ่๗ แห่ง คอื  หลังพระหตัถท์ัง้สอง  หลงั

พระบาททั้งสอง  จงอยพระอังสาทั้งสอง   และพระศอ

 ๑๗. มีกึ่งพระกายท่อนบน  เหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของศรีษะ

 ๑๘. มีระหว่างพระอังสาเต็ม

 ๑๙. มีปริมณฑล ดุจไม้นิโครธ  คือกายกับวาเท่ากัน

 ๒๐. มีลำาพระศอกลมเท่ากัน

 ๒๑. มีปลายเส้นปราสาทสำาหรับรสอาหารดี

 ๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห์

 ๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่

 ๒๔. มีพระทนต์เรียงเสมอกัน

 ๒๕. มีพระทนต์ไม่ห่าง

 ๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม

 ๒๗. มีพระชิวหาใหญ่

 ๒๘. มีพระสุรเสียง ดุจเสียงพรหม  ตรัสมีสำาเนียงดังนกการเวก

 ๒๙. มีพระเนตรดำาสนิท

 ๓๐. มีดวงพระเนตร ดุจตาโค

 ๓๑. มีพระอุณาโลมขาวดังสำาลี

 ๓๒. มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

 พระสมณะโคดมองค์น้ัน  ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ  

๓๒  ประการนี้แล
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บางตอนของพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า :

 พุทธพยากรณ์ครั้งแรก

 สุเมธดาบส ปลูาดแผน่หนงัลงบนเปอืกตม  นอนคว่ำาหนา้ทอด

ตนเป็นสะพาน เพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคิดว่า ขอพระพุทธเจ้าจง

ทรงเหยียบหลังเราเสด็จข้ามไปหมูภิกษุสงฆ์  

 ทรงบำาเพ็ญบารมี มีทานบารมี  ศีลบารมี  เป็นต้น

 พระชาติที่เป็นพระเวสสันดร

 พระชาตสุิดชาตจิตุจิากดาวดึงสพภิพลงมาปฏสินธ ิพระนางผสุด ี 

เป็นพระมารดา  พระเจ้าสญชัย เป็นพระบิดา  แคว้นสีพี  

 เวสสันดร  แปลว่า ถนนพ่อค้า  เมื่อสิ้นอายุบังเกิดเป็นเทพบุตร 

นามว่า เสตเกตุเทพบุตร ในดุสิตสวรรค์

สุบินนิมิต

 ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๘ พระโพธิสัตว์นาม

ว่า  เสตเกตุเทพบุตร ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาปฏิสนธิในพระครรภ์

ของพระนางสิริมายา สุบินนิมิตว่า  ท้าวมหาราชยกพระนางพร้อม

พระแท่นบรรทมสู่ป่าหิมพานต์ เทพยดาเชิญสรงน้ำาในสระอโนดาต 

ฉลองด้วยอาภรณ์อันเป็นทิพย์ มีช้างเผือกถือดอกบัวเวียนประทักษิณ

พระนาง ๓ รอบ เข้าสู่พระครรภ์ของพระนาง  ทันใดนั้นได้เกิดแผ่นดิน

ไหว  โหราจารยไ์ดท้ำานายสบุนินมิติ โอรสทีจ่ะมาเกดิเปน็ผูม้บีญุญาธกิาร 

บุพนิมิต  ๕  ประการ

 ๑. ผ้าทรงเศร้าหมอง

 ๒. ทิพยมาลาเหี่ยวแห้ง

 ๓. พระเสโทไหล  ออกจากพระกัจฉะ (รักแร้)

 ๔. พระฉวีวรรณเศร้าหมอง

 ๕. ทรงเบื่อหน่ายทิพยอาสน์ 
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เสด็จสวนลุมพินี

 พระนางสริมิหามายาทรงพระครรภค์รบ ๑๐ เดอืน จึงเสดจ็ไปยัง

กรุงเทวทหะ พอถึงสวนลุมพินีวันตั้งอยู่ระหว่างกบิลพัสดุ์และ เทวทหะ   

พอใกล้จะประสูติพระกุมาร เจ้าพนักงานได้นำาผ้าขึงก้ันเป็นม่านทรง

ประทับยืน มือเหน่ียวก่ิงไม้สาละแล้วให้ประสูติพระกุมาร วันศุกร์ขึ้น 

๑๕  ค่ำา  เดือน ๖ ปีจอ ใต้ต้นสาละ

ลำาดับการสืบเชื้อสาย

ศากยวงศ์                               โกลิยวงศ์

          1. ชยเสน    1. เทวทหสักกะ

   สีหหนุ, ยโสธรา    อัญชนะ, กัญจนา

2. สีหหนุ,+ กัญจนา    2. อัญชนะ + ยโสธรา

 สุทโธทนะ, สุกโกทนะ, อมิโตทนะ  สปุปพทุธะ, ทณัฑปาณ,ิ มายา,

 โธโตทนะ, ฆนิโตทนะ, ปมิตา,อมิตา   ปชาบดีโคตมี

3. สุทโธทนะ + มายา และ + ปชาบดี  3. สุปปพุทธะ + อมิตา

   สิทธัตถะ, นันทะ, รูปนันทา   เทวทัต, ยโสธรา (พิมพา)

4. สิทธัตถะ + ยโสธรา (พิมพา)

              ราหุล
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ปาฏิหาริย์แห่งพระโพธิสัตว์เจ้า

 ในการประสูติของพระโพธิสัตว์เจ้ามีปาฏิหาริย์ดังนี้คือ

 ๑. ขณะประสูติพระมารดาทรงประทับยืน

 ๒. มีเทวดามาคอยรองรับ

 ๓. บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทิน

 ๔. มีธารน้ำาเย็น-ร้อนมาสรงสนานพระวรกาย

 ๕. ประสูติเดินได้ ๗ ก้าว (มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับ)

 ๖.เปล่งอาภิสวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญที่สุด เป็นผู้

ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่

ไม่มีอีกแล้ว”

 ๗. เกิดแผ่นดินไหว

สระโบกขรณี

 สระโบกขรณีคือสระน้ำาที่พระนางสิริมหามายาสรงสนาน       

พระวรกายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดประสูติ ๒๕๐๐ ปีที่แล้ว ณ ปัจจุบันยัง

คงเป็นอย่างนั้น  ปัจจุบันได้รับการตกแต่งปรับปรุงเป็นอย่างดี บ่อใส

สะอาดมาก

เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช

 หลังจากพุทธปรินิพพานได้ ๒๐๐ ปีเศษ พระเจ้าอโศกมหราช

หันมานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ ก็มีพระราชบัญชารับสั่งให้สร้าง

เสาหนิศลิาจารกึทัว่ชมพทูวปี ใหบ้นัทกึราชโองการ หลกัธรรมคำาส่ังสอน 

เพื่อนำาประดิษฐาน ณ สถานที่สำาคัญทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศก

มหาราชเสด็จธรรมยาตรา ณ ลมุพนีิ โดยได้รบัความเมตตาจากพระโมค

คัลลีบุตรติสสเถระ เป็นผู้ชี้บ่งบอกตำาแหน่งให้ปักเสาหินลงไป เพื่อเป็น



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      135 

เครื่องกำาหนดที่แน่นอน และโปรดให้มีข้อความบนเสาหินเป็นอักษร

พราหมี ไว้ว่า 

 “พระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ เมื่ออภิเษก

ได้ ๒๐  พรรษา ได้เสด็จมาและทรงกระทำาการบูชาเพราะว่าพระพุทธ

ศากยมุนีได้ประสูติ ณ ที่นี้ ได้โปรดให้สร้างร้ัวศิลา และโปรดให้

ประดิษฐานเสาศิลาจารึกขึ้นไว้”  แสดงให้เห็นว่า ณ แห่งนี้เป็นสถานที่

ประสูติของพระพุทธเจ้า

 พ.ศ. ๒๓๗๓  มิสเตอร์ เจมส์ ปริ้นเชป นักโบราณคดี เป็นผู้แกะ

ตัวอักษรสำาเร็จใช้เวลาอยู่ ๗ ปี

 พ.ศ. ๑๒๘๐ พระถังชัมจั๋ง ได้มายังสวนลุมพีนี ในบันทึกบอกไว้

ว่าบนเสาพระเจ้าอโศกเป็นรูปวิคฑะ คือเป็นม้าและฐานเป็นดอกบัว

มายาเทวีวิหาร

 มายาเทวีวิหาร เป็นชื่อของวิหาร ปัจจุบันได้สร้างครอบซากอิฐ

โบราณสถานภายในวิหารได้ค้นซากโบราณที่สำาคัญ

ซากอิฐโบราณ

 ซากอิฐโบราณ มีเป็นจำานวนมากกองใหญ่อยู่ภายในวิหาร เชื่อ

กันว่าน่าจะ เป็นซากอิฐในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชมาสร้างไว้

รูปแกะสลักหินพระมารดา

 รูปแกะสลักหินพระมารดา เป็นรูปพระพุทธมารดากำาลังให้

ประสตูกิารพระโอรส แตน่า่เสยีดายถกูคนตา่งศาสนาทำาลาย เหลอืเพยีง

แคเ่คา้โครงเท่านัน้ตอ้งบอกไดว้า่ ภาพสลกัชิน้นี ้นา่จะเปน็หลกัฐานทาง

ศิลปกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเป็นภาพท่ีงดงามมาก และทรงคุณค่าทางจิต

วิญญาณจริงๆ



136     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

รอยพระบาทกุมาร

 แต่หลักฐานที่ค้นพบล่าสุด ที่ทำาให้ทางโบราณคดีสรุปได้

ว่า ที่แห่งนี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ น้ันก็คือ การค้นพบ

รอยพระพุทธบาท  รูปรอยเท้าคู่ ขนาดเท่ากับรอยเท้าทารก แต่มิใช่

รอยพระบาทจริง ที่ประทับบนพื้น สันนิษฐานกันว่า น่าจะเป็นรอย

พระพุทธบาทที่พระเจ้าอโศก ทรงสร้างขึ้น เมื่อครั้งเสด็จยังสวนลุมพินี 

เพื่อมาปักเสาหิน

ธงภาวนาหรือธงมนต์ตรา

 ชาวเนปาลและธิเบตจะพิมพ์คาถาลงบนผืนธง เพื่อบูชาสถาน

ที่ประสูติ  จะนำาติดปักรายรอบต้นโพธิ และภายในสวนลุมพินี มีความ

เช่ือว่าลมจากเทือกหิมาลัยไปจะพัดเอาคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขจร

ขจายไปทั่ว  

วัดพุทธนานาชาติ

 วัดพุทธนานาชาติ มีทั้งเถรวาท และมหายาน

   ประเทศเนปาล

เมือง...พุทธอุทยานลุมพินี   เมือง...มายาเทวีวิหาร

เมือง...พระมหาบุรุษประสูติกาล  เมือง...ปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร

เมือง...เปล่งอาสภิวาจา   เมือง...เสาศิลาอโศกนุสรณ์

เมือง...เสด็จนิวัติพระนคร   เมือง...เวสสันดรบำาเพ็ญบารมีทาน

เมือง...เย็นกายใจใต้ร่มโพธิ์ศรี  เมือง...โบกขรณีสุขเกษมศานติ์

เมือง...มรดกโลกจักรวาล   เมือง...ภาพโบราณลำ้าค่าคู่บุรินทร์

เมือง...ราชกุมารีบารมีลำ้า   เมือง...หัตถกรรมงามศาสตร์- ศิลป์

เมอืง...EVEREST สดุยอดศขิรนิทร ์ เมอืง...นอ้มจินตก์ราบทีป่ระสตูพิระพทุธองค ์ฯ

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร 
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ภาพ : พระสถูป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ภาพ : วัดนิโครธาราม
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กรุงกบิลพัสดุ์

กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ

 นอกจ�กกลุ่มปัญจวัคคีย์และพระน�ลกะ มีอีก ๑๔ รูป คือ

พระนันทะ  พระร�หุล  พระภัททิยะ (ก�ฬิโคธ�บัตร)  พระอนุรุทธะ  

พระอ�นนท ์ พระภค ุ พระกิมพลิะ  พระอบุ�ล ี พระเมฆยิะ  พระน�คติะ

พระสีวลี  พระปุณณมมันต�บัตร  พระมห�อุท�ยี  และก�ฬุท�ยี

 กบิลพัสด์ุ (Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ 

เป็นเมอืงของพระเจา้สทุโธทนะผูเ้ป็นปกครอง  ปัจจุบนัอยู่ในเขตประเทศ

เนปาล ติดชายแดนตอนเหนือประเทศอินเดีย 

 กบลิพสัดุ ์แปลตามศพัทว์า่ “ทีอ่ยูข่องกบลิดาบส”เพราะบริเวณ

ที่ตั้งเมืองนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของดาบสชื่อ กบิล พวกเจ้าศากยะได้

มาจับจองตั้งเป็นเมืองขึ้นและตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่ากบิลพัสดุ์ เพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่กบิลดาบส

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒  นักโบราณคดีได้แกะรอยแนวที่ตั้งของเสา

พระเจา้อโศก และตำานานการสรา้งเมอืงมาจนพบกบัเมอืงโบราณรา้งชือ่ 

“ตเิลาราโกต” อยูใ่นตำาแหนง่ทีต่รงกบักรงุกบลิพสัดุต์ามทีร่ะบใุนเอกสาร

หลายฉบับ “อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย ๑๖  กิโลเมตร สวนลุมพินีวัน

ห่างออกไป ๓๕  กิโลเมตร ทางตะวันออก ทางตะวันตกมีลำาน้ำาสาขา

ของแม่น้ำาคงคาไหลผ่าน”

 หลักฐานจากการขดุคน้ทางโบราณคดยีนืยันวา่มคีวามเปน็เมอืง

โบราณตัง้แตก่อ่นพทุธกาลประมาณ  ๑๐๐  ป ีและไดค้วามเจริญตอ่เนือ่ง

มาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๗ ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไป
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 ปจัจบุนัเมอืงโบราณติเลาราโกตแห่งนีร้วมทัง้ลมุพนิวีนัไดรั้บการ

ประกาศจากยูเนสโกให้นับเป็นมรดกโลกที่อยู่ในประเทศเนปาล

 ในพุทธศตวรรษที่ 10 หลวงจีนฟาเหียน ได้บันทึกว่า ในเมือง

กบลิพสัด์ุ พบแตส่ิง่ปรักหักพงั และในครัง้น้ัน มพีระภกิษอุยู่จำานวนนอ้ย    

มีพระสถูปปรากฏ

 ในพุทธศตวรรษที ่13  พระถังซมัจัง๋ ไดพ้รรณนา เมอืงกบลิพสัดุ ์ 

มีอาณาเขตโดยรอบ ประมาณ 4000 ลี้ เขตนครหลวงโดยรอบ 

ประมาณ1000 ลี้ เป็นที่ร้าง ปรักหักพัง กำาแพงพระราชวัง โดยรอบราว 

15 ลี้ เหลือแต่ฐาน ก่อด้วยอิฐแข็งแรงมาก.

 ภายในนัน้ ยงัมฐีานพระราชวงั ของพระเจ้าสุทโธทนะ (พระพทุธ

บิดา) แต่ได้สร้าง ปราสาทขึ้นไว้ ณ ที่นั้น และได้ประดิษฐาน พระรูป

ของพระมหากษัตริย์ พระองค์น้ัน ด้านเหนือมีฐานเดิม ห้องบรรทม 

ของพระนางมหามายา (พระพุทธมารดา) และได้สร้างปราสาทขึ้น ทั้งมี

พระรูป ของพระนาง ประดิษฐานไว้เช่นเดียวกัน 

 ข้างปราสาทน้ี ยังมีปราสาทอีกแห่งหนึ่ง เป็นอนุสาวรีย์ พระ

ศากยมุนีโพธิสัตว์ เมื่อเสด็จสู่ปฏิสนธิในมาตุคัพโภทร (ตามที่พระพุทธ

มารดา ทรงสุบิน) และมีรูปแสดงไว้ด้วย (ภาพวาดที่ฝาผนัง)

 ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถูป อันเป็นที่ซึ่ง พระอสิตดาบส 

ทำานายลักษณะ พระมหาบุรุษราชกุมาร เบื้องซ้ายขวาของเมือง เป็นที่

ซึ่งพระราชโอรส ประลองศิลปศาสตร์ ในท่ามกลาง วงศ์ศากยราช 

 อกีแหง่หนึง่เปน็ทีซ่ึง่ทรงมา้ ออกจากราชธานี  (สู่มหาภเินษกรมณ์) 

 กบัยงัมแีหง่อืน่ๆ อันเป็นทีไ่ด้ทอดพระเนตร เหน็คนชรา คนปว่ย คนถึง

มรณกรรม กับพระสมณะ แล้วเสด็จกลับ ด้วยพระหฤทัย เหนื่อยหน่าย

ในโลกิยวิสัย”  ต่อจากนั้น พระถังซัมจั๋ง ได้เดินทางไปตามป่าทึบ ทาง

ทิศตะวันออก ประมาณ ๕๐๐ ลี้ ถึงรามคาม อันเป็นถิ่น มีผู้คนอาศัย
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อยู่น้อย ด้านตะวันออก ของเมืองเก่า มีสถูปก่อด้วยอิฐสูง ๑๐๐ เฉี้ยะ 

เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับส่วนแบ่งมาจากโทณพราหมณ์

พุทธประวัติบางตอน :

ชมพูทวีป

 ชมพูทวีป คือ ดินแดนที่เรียกในอดีต ปัจจุบันได้แก่ ประเทศ

อินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังคลาเทศ และพม่าบางส่วน 

อยู่ทางทิศพายัพของไทย

ชนเผ่า

 ชนชาติมี ๒ เผ่า คือ

 ๑. มิลักขะ

 ๒. อริยกะ

 ชาวมลัิกขะ ชนเผา่ได้ตัง้ถ่ินฐานอยูเ่ดิมแลว้ สว่นอรยิกะ อพยพ

ลงมาทางเหนอืขา้มภเูขาหมิาลยั และอาศยัความเจรญิทางวฒันธรรมมี

อำานาจเหนือกว่าขับไล่มิลักขะให้ถอยร่นออกไป

ชนบทประเทศ

 ชนบทประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ

 ๑. มัชฌิมชนบทหรือมัธยมประเทศ ได้แก่ ส่วนกลาง เป็นที่อยู่ 

อริยกะ

 ๒. ปัจจันตชนบทหรือปัจจันตประเทศ ได้แก่ รอบนอกขอบ

ชายแดน เป็นที่อยู่ของมิลักขะ
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แคว้น

 ชมพูทวีปมี ๑๖ แคว้น ได้แก่ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี 

มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ 

และกัมโพชะ

 แควน้ทีน่อกเหนอืขา้งตน้ม ี๕ แควน้ ไดแ้ก ่สกักะ โกลยิะ ภคัคะ 

วิเทหะ อังคุตตราปะ

วรรณะ

 วรรณะเป็นชนชั้นมี ๔ ประเภท คือ

 ๑. กษัตริย์ ศึกษายุทธวิธี มีหน้าที่ปกครอง

 ๒. พราหมณ์ ศึกษาพระเวท มีหน้าที่อบรมสั่งสอน พิธีกรรม

 ๓. แพศย์ ศึกษาการพานิชย์ มีหน้าที่การค้าขาย

 ๔. ศูทร ศึกษาการใช้แรงงาน มีหน้าที่เป็นกรรมกร

 วรรณะสูงสมสู่กับวรรณะต่ำาลูกที่เกิดมาเรียกว่า “จัณฑาล” เป็น

ที่ เหยียดหยามของสังคม

ความคิดเห็น

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตายการเกิดมี ๒ ประการ

 ๑. ถือว่าตายแล้วเกิด

 ๒. ถือว่าตายแล้วสูญ (มี ๒ อย่างคือ สูญทุกอย่าง และสูญบาง 

อย่าง)

 เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ มี ๒ ประการ

 ๑. ได้รับสุขทุกข์ ได้เอง ไม่มีเหตุปัจจัย

 ๒. ได้รับสุขทุกข์ มีเหตุปัจจัย (เห็นแตกออกไป ๒ อย่าง คือเหตุ

ภาย นอกเช่น เทวดา เหตุภายในคือกรรม)
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ศากยวงศ์

 สักกชนบท อยู่ในดงไม้สักกะเป็นเขตป่าหิมพานต์ ตอนเหนือ 

ของชมพูทวีป มีกษัตริย์พระนามว่า พระเจ้าโอกการาช มีโอรส ๔ 

พระองค ์ธดิา ๕ พระองค ์พระมเหสส้ิีนพระชนม ์มีพระมเหสีองค์ใหม ่มี

พระโอรส 1 พระองค ์เปน็ทีโ่ปรดปราน พระองคพ์ลัง้ปากพดูวา่ พระนาง

ต้องการ สิ่งใด จะประทานพรให้ พระนางจึงทูลขอพระราชสมบัติให้กับ

โอรสของ พระนางเอง บุตรธิดาทั้ง ๙ พระองค์ จึงได้ย้ายไปสร้างเมือง

ใหม่ อันเป็น ที่อยู่ของกบิลดาบส สร้างขึ้นตามคำาแนะนำาของท่านจึงได้

ชื่อว่า กบิลพัสดุ์

 ต่อมาโอรสธิดาได้อภิเษกสมรสสมสู่กันระหว่างพี่น้อง ยกเว้น

พ่ีสาว คนโต วงศ์นี้ได้นามว่า ศากยวงศ์ เพราะตั้งอยู่ในสักกชนบท 

พี่สมสู่กันเอง เรียกสกสังวาส และสักกา คือ ผู้อาจหาญ สามารถ

มีกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นโรคเรื้อนอาศัยกินอยู่ในป่าต้นไม้

กะเบาจนทำาให้โรคหาย ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเชษฐภคินี (พี่

สาว คนโต) มีพระนครนามว่า กรุงเทวทหะ ตั้งวงศ์โกลิยะสืบต่อมา

ศากยวงศ์สืบเชื้อสายเรื่อยมาจนถึงพระจ้าชยเสนะ พระเจ้าสีหหนุ 

พระเจ้าสุทโธทนะ และมีพระโอรสชื่อว่า เจ้าชายสิทธัตถะ

กบิลพัสดุ์สมัยปัจจุบัน

 กรงุกบลิพัสด์ุ ในปจัจบุนั เปน็เพยีงชนบทเลก็ๆ อยูท่ี ่Piparawa  

จังหวัดสิทถัตถะนคร  (Sidharathnagar) ชายแดน เขตประเทศอินเดีย 

ต่อกับประเทศเนปาล 

 พระราชวงั และบา้นเมอืง เหลอืใหเ้หน็แตเ่พยีง ซากอิฐซากหนิ 

ซ่ึงมไีมม่าก สว่นใหญน่า่จะจมอยูใ่ตพ้ืน้ดนิ ทีย่งัไมม่กีารขุดคน้หากนัแต่

อย่างใด  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกองโบราณคดีอินเดีย

 สภาพผอบหินสบู่ (Soap Stone) ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
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พร้อมอักษรพรหมีที่สลักเป็นหลักฐานว่า นี้คือพระบรมสารีริกธาตุ ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากศากยวงศ์ ที่ถูกอัญเชิญเข้าเมืองไทย

 ประวัติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณเจดีย์ภูเขาทอง

วัดสระเกศฯ

 เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๑ มิตเตอร์ วิลเล่ียม แคลกตัน เปปเป 

ชาวอังกฤษได้ขุดค้นอัฐิธาตุในพระสถูป มีอักษรจารึกอย่างเก่าแก่ที่สุด

ในอินเดียบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เวลาน้ันมา

เครสเคอสัน เป็นอุปราชครองอินเดียอยู่ แต่ก่อนเคยอยู่ที่กรุงเทพฯ    

มีความคุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสงค์

จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ทางราชวังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม เปรียญ) แต่ครั้งยังเป็นพระยาสุขุมนัย

วนิติ  เปน็ผูแ้ทนประเทศไทย ไปอญัเชญิพระบรมสารีริกธาตน้ัุนและคร้ัง

นั้น พระบรมสารีริกธาตุที่เหลือ โปรดสร้างพระเจดีย์ทองสัมฤทธิ์เป็นที่

บรรจุ แล้วโปรดให้ประกอบพระราชพิธีบรรจุในพระเจดีย์บนยอดบรม

บรรพต เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๔๒ การบรรจุพระบรม

สารรีกิธาตคุราวนี ้ทรงพระประชวรจงึเสดจ็ พระราชดำาเนนิไมไ่ด ้จงึทรง

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าอัษฎางคเ์ดชาวธุ 

กรมขุนนครราชสีมา เสด็จแทนพระองค์

 กบิลพัสดุ์ใหม่แห่งนี้ ห่�งจ�กลุมพินีวันท�งทิศเหนือ ๒๒ 

กิโลเมตร สันนิษฐ�นว่�  เจ้�ศ�กยวงศ์ได้ม�สร้�งวังใหม่  หลังจ�กถูก

พระเจ้�วิฑูทภะไล่ฆ่�จนต�ย  

พุทธประวัติบางตอน: 

 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

 พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา มีความประสงค์จะทรงได้เห็น 
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พระพทุธเจา้จงึสง่คณะไป หลายคณะทีไ่ปฟังธรรมบรรลเุปน็พระอรหนัต์

ไม่ได้ทูลเชิญให้เสด็จกลับ จึงตรัสสั่งกาฬุทายีอำามาตย์ และได้ทูลขอ

อปุสมบท พอสิน้ฤดหูนาวทลูเชิญพระพุทธองค์พร้อมด้วยภกิษุสองหมืน่

รูป เสด็จ กลับออกเดินจากราชคฤห์ถึงกบิลพัสดุ์ ๖๐ โยชน์ เดินวันละ 

๑ โยชน์ เป็นเวลา ๒ เดือน

 พอถึงพระนครไดป้ระทับนโิครธาราม พวกศากยะบางทา่นถือตัว 

ไมท่ำาความเคารพ สำาแดงปาฏหิารยิเ์หาะขึน้ลอยอยู่ในอากาศ ประหนึง่

ให้ ละอองธุรีบาทหล่นตกลงเศียรของประยูรญาติ พอเห็นปาฏิหาริย์ได้ 

ประนมมือกราบไหว้ ฝนโบกขรพรรษได้ตกลง เป็นฝนที่มีเม็ดสีแดง เมื่อ

ตกลงมา ผูใ้ดปรารถนาใหเ้ปยีกกเ็ปยีก ผู้ใดไมป่รารถนาก็ไมเ่ปยีก ไดต้รัส

เรื่อง พระเวสสันดรชาดก

 เช้ารุ่งขึ้นได้ออกบิณฑบาต พระเจ้าสุทโทธนะได้ออกมาห้ามไว้

พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่า การออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของสมณะ 

ได้แสดงธรรมโปรด พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

ประวัติพระอนุรุทธะ  (ทิพยจุกขุ  ตาทิพย์)

 พระอนรุทุธะ เป็นพระโอรส   อมโิตทนะ  ซ่ึงเปน็พระอนชุาพระ

เจ้าสุทโธทนะ  เกิดที่เมืองกบิลพัสดุ์  เป็นวรรณะกษัติย์

 ไม่รู้จักคำาว่า ไม่มี

 เจ้าชายอนุรุทธะ  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระยูรญาติ  

แม้คำาว่า ไม่มี  ก็ไม่เคยได้ยิน  มีเรื่องเล่าว่า  เจ้าชายอนุรุทธะไปเล่นกับ

พระสหาย  มีกติกาว่า  ถ้าใครแพ้ให้นำาขนมมาเลี้ยงเพื่อน  เจ้าชายแพ้

ถึง  ๓  ครั้ง แต่ละครั้งคนรับใช้ต้องนำาขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยง   พอ

ครั้งที่ ๔  ปรากฏเล่นแพ้  พระมารดาบอกว่า  “ขนมไม่มี”  เจ้าชายเข้าใจ



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      145 

ว่าเป็นชื่อขนม

 แมจ่งึสัง่สอนลูกใหรู้ว้า่คำาวา่ ไมม่เีปน็ไร  จงึถาดเปลา่มาแลว้ปดิ

ฝาดว้ยถาดอกีใบหนึง่  คนรบัใชน้ำาไปใหพ้ระโอรส  เทวดาทีส่งิสถติอยูท่ี่

ซุม้ประตคูดิวา่  เจา้ชายอนุรทุธะน้ี  ไดส้รา้งบุญบารมมีาแตช่าตปิางกอ่น   

ถวายอาหารที่ตนกำาลังบริโภคแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่าอริฏฐะ ตั้ง

ปรารถนาว่า   ขออย่าได้ยินคำาว่า  “ไม่มี”    จึงเนรมิตขนมทิพย์จนเต็ม

ถาด  ตอนหลังจึงขอกินขนมไม่มีอีก  เพราะมีรสชาติอร่อย  พระมารดา

จึงนำาถาดเปล่าแล้วปิดฝา   ปรากฏมีขนมเต็มถาด  

 มพ่ีีชายช่ือเจา้มหานามศากายะ และกนษิฐภคินคืีอ โรหณีิ  เมือ่

พวกศากยกุมารจะพากันออกบวชตามพระพุทธเจ้า  ทั้งสองพี่น้องจึง

ปรึกษาที่จะให้คนพ่ีหรือน้องออกบวช  เจ้าอนุรุทธะไม่ขอบวช เพราะ

ตนเองเป็นสุขุมาลชาติ  เจ้ามหานามะ  จึงสอนเรื่องการครองเรือน การ

ทำานา การไถ การเก็บเกี่ยว  การนวด   เป็นต้น  เจ้าอนุรุทธะเห็นเป็น

ความยุง่ยาก   จงึขอออกบวชเอง   ออ้นวอนพระมารดาอยู ่ ๗  วนั  แมใ่ห้

ขอ้แมว้า่  ถา้พระสหายบวชจงึจะอนญุาต   มีเจา้ศากยะ  ๕ พระองคร์วม

ถงึเจา้อนรุทุธะ  ภทิทิยะ  อานันทะ  ภค ุ กิมพลิะ  และเทวทตั (ฝา่ยโกลยิะ)    

โดยให้อุบาลีบวชก่อน  เพื่อกำาจัดขัตติยมานะ

บรรลุพระอรหันต์

 ในพรรษาท่ีบวชน้ันเองก็ได้ทพิจกัขญุาณ  ไดเ้รยีนกรรมฐานจาก

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  เข้าไปสู่ป่าปาจีนวังสมฤคทายวัน  ได้ตรึก

ถึงมหาปุริสวิตก ๗  ประการ  พระศาสดาเสด็จไปยังที่อยู่ของพระเถระ 

แล้วทรงแนะให้ตรึกในข้อที่ ๘  พระองค์เสด็จกลับ  บำาเพ็ญสมณธรรม 

ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล   
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ปฐมเหตุประเพณีการทอดผ้าบังสุกุล – ผ้าป่า

 ครัง้หนึง่พระเถระไดแ้สวงหาผา้บงัสกุลุ  (ผา้เปือ้นฝุน่)  ตามกอง

ขยะกองหยากเยือ่เพือ่ทำาจวีร  อดีตภรรยาเก่าช่ือ ชาลิน ี เปน็เทพธดิาชัน้

ดาวดึงส์  ถา้นำาถวายด้วยมอืตนเองพระเถระไมร่บัเปน็แน ่  จงึหาอุบาย

ซุกผ้าในกองขยะกองหยากเยื่อ  พระเถระเห็นแล้วดึงออกมาพิจารณา   

นำากลับไปสู่อารามเพื่อทำาจีวร  

 พระศาสดาทรงพาพระมหาสาวกมารว่มทำาจวีมพีระมหากสัสปะ 

พระสารีบุตร  พระอานนท์  ส่วนพระภิกษุที่เหลือช่วยกันกรอด้าย      

พระโมคคัลลานะกับนางเทพธิดาชาลินี  ชวนญาติโยมนำาอาหารถวาย

พระศาสดาและภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รูป  การเย็บจีวรของพระอนุรุทธะ

จึงสำาเร็จภายในวันเดียว  พุทธบริษัทถือเป็นแบบอย่างในการทอดผ้า

บังสุกุล  จนถึงปัจจุบันนี้  

 เอตทัคคะ

 ท่านจะพิจารณาตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพยจักขุญาณเว้น    

ไว้ในเวลาฉันภัตตาหารเท่านั้น  ท่านมีใจเอ้ืออาทรใส่ใจทุกข์สุข 

ของผู้อื่น  พระศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 

ผู้ได้ทิพยจักษุญาณพระเถระนิพพาน ณ ใต้กอไผ่ ใกล้หมู่บ้าน

เวฬุวะ แคว้นวัชชี  

 

 อดีตชาติและความปรารถนา

 ครัง้สมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่  ปทุมตุตระ  กุลบตุรน้ีกับมหาชน

ไปยงัวหิารเพือ่ฟงัธรรม  เหน็พระศาสดาทรงสถาปนาภกิษผุูม้ทิีพยจกัษุ

รูปหนึ่งไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะ  แม้เราก็พึงเป็นยอดของภิกษุผู้มีจักษุ

ทิพย์  ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะมาอุบัติขึ้นในอนาคต  และ

ไดท้ลูนมินตพ์ระศาสดาและภกิษแุสนหน่ึง  เพือ่ฉนัภตัตาหารในวนัรุง่ขึน้   
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 ได้ทำามหาทานถึง  ๗ วัน  ถวายผ้าอย่างดี  แล้วตั้งความ

ปรารถนาต่อพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงตรวจดูในอนาคต  ทรงทราบ

ว่าความปรารถนาของเขาสำาเร็จ  จึงตรัสว่า  ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ  ในที่สุด

แสนกปัในอนาคต  พระพทุธโคดม จกัอบุตัขิึน้  ทา่นจะมชีือ่วา่ อนรุทุธะ  

เป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุ  ท่านมุ่งทำาแต่กรรมดีตลอดไม่ขาดเลย

  

 เหตุที่ได้ตาทิพย์

 หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว  สร้างเจดีย์ทองประมาณ  

๗  โยชน์  สร้างต้นประทีปหลายพันต้น  

 ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาพุทธเจ้า  ได้บังเกิดในเรือนกุฎุมพี

ใกลก้รงุพาราณส ี เม่ือพระศาสดาปรนิพิพาน  เมือ่สร้างเจดีย์ประมาณ  ๑  

โยชนส์ำาเรจ็แลว้  ให้สรา้งภาชนะสำารดิเป็นอนัมากบรรจุเนยใสจนเตม็  ให้

วางไส้ตะเกยีงเวน้ระยะองคลุ ี๑ๆ ในทา่มกลาง  ใหจ้ดุไฟขึน้ลอ้มพระเจดยี ์  

 พบพระปัจเจกพุทธเจ้า  ทำาบุญจนได้ตำาแหน่งเศรษฐี  

 ในกาลที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้น  เขาได้เกิดเป็นคนเข็ญใจช่ือ 

อันนภาระ  ทำางานในบ้านเศรษฐี  วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  นามว่า 

อุปริฏฐะ  ออกจากสมาบัติ  พิจารณาว่าจะทำาการอนุเคราะห์นายอัน

นภาระ  จึงนำาอาหารที่ตนเก็บไว้ทาน   ใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

ธรรมดาบณิฑบาตทีถ่วายแด่พระปจัเจกพทุธเจา้ ทีอ่อกจากนโิรธสมาบตั ิ  

ย่อมให้ผลในวันนั้น   เทวดาที่สิ่งอยู่ที่ฉัตรของสุมนเศรษฐีได้ให้สาธุการ  

เศรษฐีอยากมีส่วนบุญในบิณฑบาต  ได้ให้ทรัพย์พันกหาปณะ  เศรษฐี

พาไปเฝ้าพระราชา  พระราชารับสั่งให้สำารวจดูที่เรือนของเขา  ราชบุรุษ

ไปขุด  ขุมทรัพย์ได้ผุด  จึงได้แต่งตั้งเป็นธนเศรษฐีในพระนครนี้  
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   กรุงกบิลพัสดุ์

เมือง...นครกบิลพัสดุ์        เมือง....กษัตริย์ศากยะองค์ปฐม

เมือง...ตระกูลสมเด็จพระโคดม       เมือง....บรมมหาสุดยอดคน

เมือง...ขุดพบบรมสารีริกธาตุ       เมือง....ปราสาท ๓ ฤดูร้อน-หนาว-ฝน

เมือง...ฤาษีชำานาญการเวทย์มนต์          เมือง....สืบค้นประวัติศาสตร์โบราณคดี

เมือง...แผ่นดินถิ่นพระอรหันต์             เมือง...ชนก-ชนนีพระศาสดา

ที่มา..คู่มือพระธรรมวิทยากร
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	 กรุงเทวทหะ

พระสถูปรามคาม

แม่น้ำาโรหิณี
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 กรุงเทวทหะ เมืองหลวงแห่งโกลิยะวงศ์เป็นเมืองของพุทธ

มารดา ปัจจุบันเขตอำาเภอ Nawalparais เส้นทางหลวง Mahendra 

Highway จากเมือง Butwal-Kathmandu  

 ยังเป็นกำาเนิดของพระนางสิริมหามายา และพระนางปชาบดี

โคตมี  เป็นหนึ่งใน ๘ พระนครที่ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ นำามา

ประดษิฐาน ณ รามคามสถปู นครเทวทหะ ทัง้สองราชวงศ์ได้ทำาการวาห

มงคลและวิวาหมงคลตลอดมา

 ยังมีลักษณะคูเมืองและมีซากเมืองโบราณที่พังทะลายจมอยู่

ใต้ดิน พร้อมเทวาลัยที่ชาวบ้านยังบูชาพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีและ

พระนางประชาบดีโคตมี เม่ือถึงวันนักขัตฤกษ์ชาวเนปาลท้องถ่ินก็จะ

ประกอบพิธีบูชามหาเทวีทั้งสองทุก ๆ ปี 

 

 แม่น้ำาโรหินี  ในพุทธประวัติกล่าวว่า กรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทว

ทหะมีแม่น้ำาโรหิณีคั่นอยู่ระหว่างกลาง อยู่ห่างจากลุมพินีไปทางนคร    

เทวทหะเลยเมือง Butwal ประมาณ 6 ก.ม. เป็นแม่น้ำาตำานานแห่ง

พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ทรงเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติจากการ

ทำาสงความแย่งชิงน้ำากัน และเมื่อคราวท่านพระอานนท์มานิพพานโด

ยอฐิษฐานจิตเข้าเตโชสมาบัติเหาะสู่กลางอากาศนิพพานแล้วอัฐิธาตุ

แยกเป็นสองส่วนแบ่งตกสองฝากฝั่งแห่งแม่น้ำาโรหินี

 

 ในครั้งพุทธกาลเมืองน้ีมีกษัตริย์ปกครองพระนามว่า พระเจ้า

สุปปพุทธะ ในธรรมบทกล่าวไว้ว่า ผูกอาฆาตพระพุทธองค์ด้วยเหตุ ๒ 

ประการคือ

 ๑. พระสมณโคดมทอดทิ้งลูกสาวเราแล้วออกบวช

 ๒. พระสมณโคดมให้ลูกชาย (เทวทัต) บวชแล้วกลับตั้งตนจอง
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เวรต่อลูกชาย

 พระเจา้สปุปพทุธะสัง่ปดิกัน้ทางเดนิทางบณิฑบาตของพระสมณ

โคดม พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า  พระเจ้าสุปปพุทธะทำากรรม

หนักจักถูกธรณีสูบใกล้เชิงบันไดภายในปราสาท

 พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดชาวเทวทหะ หลายพระสูตร

คือ 

 ๑. เทวทหสูตร  ครั้งที่ประทับสักกนิคมชื่อว่าเทวทหะในสักกช

นบท ความว่า “ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่

ตนทำาไว้ในก่อน  ตถาคตต้องเป็นผู้ทำากรรมดีไว้ในกาลก่อนแน่  เพราะ

ผลในบัดนีจ้งึเสวยเวทนาอนัเป็นสขุหาอาสวะมไิดเ้หน็ปานนี ้ถา้หมู่สตัว์

ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให้คถาคตต้องเป็นผู้อัน

อิศวรชั้นดีเนรมิตแน่”  

 ๒. เทวทหสูตร  ว่าด้วยการกำาจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ ในสมัย

เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ นิคมเทวทหะของเหล่าศากยะทั้งหลาย

ในสักกชนบท

 ๓. เทวทหสตูร  วา่ดว้ยเรือ่งความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ 

ในสมยัทีพ่ระพทุธองคป์ระทบัอยู ่ณ นิคมชือ่ว่าเทวทหะ  ของศากยราช

ทั้งหลายในสักกชนบทพระสถูปเจดีย์แห่งรามคามสถูปโบราณ รามคาม

(Ramagrama) อาณาจกัรโกลยิะแหง่สกักชนบทเปน็มาตภุมูขิองพระเจา้

สิริมหามายา พระน้านางปชาบดีโคตมี และพระนางยโสธรา (พิมพา) 

เป็นมารดาพระราหุลตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านอุชเชนีในอำาเภอ Nawalparasi 

ในเขตอนุรักษ์ทางโบราณคดี มีน้ำาล้อมรอบเหมือนว่าอยู่กลางทุ่งนา

 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากการสังคายนาได้รับการปฏิ

สังขรณ์โดยเฉพาะพระสถูป ๘ แห่งที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 บันทึกหลวงจีนได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชมาถึงราม
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คามด้วยพระองค์เองและเตรียมจะขุดสถูป นาคซึ่งเฝ้าสถูปอยู่ได้แปลง

ร่างเปน็พราหมณข์อรอ้งพระองค์อยา่ได้ขดุทำาลายพระสถปูนีเ้ลย  เพราะ 

เป็นของสำาคัญในชีวิตของนาค  พระสถูปทั้ง ๗ จึงถูกขุดบูรณะเสียใหม่

จัดให้มีการบูรณะเสียใหม่และสร้างเพิ่มอีก ๘๔,๐๐๐ องค์ นำาพระบรม

สารีริกธาตุแจกจ่ายเพื่อบรรจุไปทั่ว

 พระสถปูรามคาม  เปน็พระสถูปเนนิดินทีค่ร้ังหน่ึงได้มกีารบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ หลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

 



สาวัตถี

เมืองที่ทรงจำาพรรษานานที่สุด ๒๕ พรรษา

ภาพ : พระคันธกุฎี ฤดูฝน

ภาพ : บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
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สาวัตถี แคว้นโกศล 

ภิกษุชาวแคว้นโกศล  

 พระวักกลิ  พระยโสชะ  พระกุณฑธ�นะ พระปิลินทวัจฉะ       

พระมห�โกฏฐติ�พระโสภติะ  พระอปุว�ณะ  พระองคลุมิ�ล พระส�คตะ 

พระเสละ  พระวังคีสะ  พระลกุณฑกภัททิยะ  พระกุม�รกัสสปะ          

พระนันทกะ  พระสุภูติ  และพระกังข�เรวตะ  

กลุ่มพระมานพ  ๑๖ 

 มี ๑๖ รูป  พระอชิตะ  พระติสสเมตเตยยะ  พระปุณณกะ

พระเมตตคู  พระโธตกะ  พระอุปสีวะ  พระนันทะ  พระเหมกะ

พระโตเทยยะ  พระกัปปะ  พระเชตุกัณณี  พระภัทร�วุธ  พระอุทยะ

พระโปส�ละ  พระโมฆร�ช  พระปิงคิยะ  

 เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าจำาพรรษา

นานที่สุด คือ ๒๕ พรรษา จำาพรรษาวัดพระเชตวัน ๑๙ พรรษา และวัด

บุพพาราม ๙ พรรษา

 ในครั้งพุทธกาลกษัตริย์ที่ปกครองคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ต่อ

มาถูกพระราชโอรสคือวิฑูฑภะ ปฏิวัติยึดอำานาจปราบดาภิเษกตนเอง

ขึ้นเป็นกษัตริย์ มีประชากรประมาณ ๗ โกฏิ เป็นเมืองที่พระพุทธองค์

เสด็จตอนปลายพรรษาที่ ๒ กล่าวถึงพระสูตร มากที่สุด

 คำาวา่ โกศล พระพทุธโฆษาจารย ์ไดก้ลา่วไวว้า่ กคื็อ กศุล ทีแ่ปลวา่  

สุขสมบูรณ์ หรือสบายดี มีเรื่องอยู่ว่า เจ้ามหาปนาทไม่ยิ้ม พระราชบิดา  

ป่าวประกาศ ใครทำาให้ยิ้มได้ จะมีรางวัลให ้เขาจึงสรรเสรญิต่อผูท้ี่ทำาให้
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ยิ้มด้วยการทักทายว่าสบายดีหรือ ท่านตอบว่า กุศล กลายเป็นเมือง

โกศล  ส่วนสาวัตถี อาจจะมาจากชื่อของฤาษี สาวัตถะ หรือ มาจากคำา

ว่าสัพพะ กับ อัตถะ แปลว่า บรรดาสิ่งของทั้งปวงที่พึงปรารถนามีอยู่

พร้อมแล้วที่นี่

 คัมภีร์วิษณุ ปุราณะ ของพราหมณ์กล่าวว่า สาวัตถี (ศราวาตี) 

สร้างโดยพระเจ้าศราวาตะ พระโอรสของพระเจ้ายุวนาสวะ แห่งตระกูล

สุริยวงศ์  ปกครองราว ๑๐๐๐ ปีก่อนพุทธกาล ในสมัยรามายณะ  ได้

กล่าวถึงนครสาวัตถี ว่าเป็นเมืองหลวงแคว้นโกศลเช่นกัน และสาวัตถี

ปกครองโดยลาวะ โอรสของพระราม

 พ.ศ. ๒๑๘  พระเจ้าอโศกมหาราช   ทรงเสด็จมากราบพระเชต

วนัหลายครัง้  ในราว พ.ศ. ๒๓๖ โปรดให้สรา้งสถปู วิหาร กฏุท่ีิจำาพรรษา 

และปักเสาหินไว้ ๒ ต้น

 พ.ศ. ๕๒๒ พระเจ้าวิกรมาทิตย์  ปกครองนครสาวัตถี พระองค์

นบัถอืศาสนาพราหมณจ์งึไดท้ำาลายพทุธศาสนาลง โดยสังหารพระสงฆ ์

และทำาลายวดั ไมน่านพระวสพัุนธะ ได้โตว้าทะกบัพราหมณ์จนสามารถ

กลับใจพราหมณ์ให้มานับถือพุทธศาสนาสำาเร็จ 

 พ.ศ. ๖๒๒ พระเจา้กนษิกะ ขึน้ครองราชย์สมบตัท่ีิปรุุษปรุะ หรือ

เปชวาร์  ในปากีสถานอาณาจักรคลอบคลุมถึงสาวัตถี   ทรงนับถือพุทธ

ศาสนา  โปรดให้บูรณะอารามหลายแห่ง โดยเฉพาะพระเชตวันมหาวหิาร 

สถูป วิหาร ที่พักจำาพรรษา

  พ.ศ. ๘๑๘ (ค.ศ. ๒๗๕) พระเจา้ขรีาทกะ   ปกครองนครสาวตัถ ี 

พระองค์นับถือศาสนาพราหมณ์เช่นกัน แต่ไม่ได้ทำาลายพุทธศาสนา 

 พ.ศ. ๙๐๐ พระพทุธเทพ ไดเ้ปน็สงัฆปาโมกขแ์ห่งอารามเชตะวนั 

 พ.ศ. ๘๒๓ จนถึง พ.ศ. ๑๐๙๓  (๒๘๐-๕๕๐) ราชวงศ์คุปตะ 

แม้วา่กษตัรยิร์าชวงศน์ีส้ว่นใหญจ่ะนบัถอืศาสนาฮินด ูแตก่ยั็งสนับสนุน

พระพุทธศาสนา เช่น พระเจ้าตถาคตราชา พระเจ้าพุทธคุปต์ เป็นต้น 
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 พ.ศ.๙๔๓ (ค.ศ. ๔๐๐)  พระฟาเหียน เป็นพระสงฆ์จีนรูปแรกที่

เดนิทางมาจนถึงอินเดีย  ท่านเดินทางมาถึงอนิเดีย ไดเ้หน็สภาพท่ีรกรา้ง

ของเมอืงสาวตัถ ีทา่นกลา่ววา่ “ในแคว้นน้ีมผู้ีอาศยัเพียง ๒๐๐ ครอบครวั

เศษ”  ท่านยังเล่าอีกว่า “มีความพยายามของพราหมณ์ที่อิจฉาหวังจะ

ทำาลายพระเชตวันหลายครั้ง โดยรอบพระเชตวันยังพบอารามมากถึง 

๙๘ แห่ง”

 พ.ศ.๑๑๗๕  (ค.ศ.๖๓๒)   พระถัมซัมจั๋งเดินทางมาที่สาวัตถี ได้

กลา่วว่า อาณาจกัรนีป้รมิณฑล ๖,๐๐๐ ลีโ้ดยประมาณ ตัวเมอืงรกร้าง มคีน

อาศยัอยูใ่นเมอืงเลก็นอ้ย ยงัพบซากกำาแพงเมอืงปรากฏอยู่ มสีงัฆาราม  

๑๐๐ แห่ง แต่อยู่ในสภาพรกร้าง มีพระสงฆ์จำาพรรษาเล็กน้อย สังกัดนิ

กายสัมมติยะ อันเป็นสาขาย่อยแห่งนิกายเถรวาท

 พ.ศ. ๑๓๙๐ สมัยราชวงศ์ปาละ พระเจ้ามหิปาละ  กษัตริย์องค์

ที่ ๗ ได้โปรดให้มีการบูรณะพระเชตวัน

 พ.ศ. ๑๕๖๓ สุลต่าน มาหมุด แห่งนครฆาชนี อาฟกานิสถาน  

ได้ยกกำาลังโจมตีอินเดียทั้งประเทศ 

นครสาวัตถี

 พ.ศ. ๑๖๕๗ (๑๑๑๔) พระเจ้าโควินทจันทร์ พระมหาเหสีคือ 

พระนางกมุารเทว ี(Kumardevi) เปน็พทุธมามกะ   ไดส้ละพระราชทรัพย์ซอ่ม

แซมพระเชตวันที่ทรุดโทรมหลังการบุกทำาลายของมาหมุดแห่งฆาชนี  

 พ.ศ. ๒๔๐๕ (ค.ศ. ๑๘๖๒) เชอร์อเล็กชานเดอร์ คันนิ่งแอม  

เดินทางมาสำารวจสาวัตถีได้พบซากพุทธสถานที่สาเหตุ มะเหตุ ต่อมา

ได้เริ่มขุดค้นได้พบพุทธรูปทำาจากหินทรายแดง

 พ.ศ. ๒๔๒๗ (๑๘๘๔-๕) นายวิลเลี่ยม โฮย  ได้เข้าสำารวจขุด

ค้นต่อไปพบโบราณวัตถุจำานวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ 

กัลกัตตา 

 สมยัองักฤษปกครองนครสาวตัถขีึน้กบัแควน้อุธ (Oudh) ปัจจบุนั
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ในเขตอุตตรประเทศ (Uttar pradesh )

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ  ๔  แห่ง

 แม้ว่าเมืองสาวัตถีจะไม่ใช่สังเวชนียสถาน   แต่เป็นพุทธสถาน

ที่สำาคัญที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละมี  ๔  แห่ง

 ๑. โพธิบัลลังก์   แสดงที่ตรัสรู้  พุทธยา

 ๒. สถานที่แสดงปฐมเทศนา  ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน

 ๓. สถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรก  ประตูสังกัสสะนคร  ครั้น

ลงจากเทวโลก

 ๔. ทีว่างเทา้เตียง  ๔  เท้า  พระคนัธกฎุ ีในพระเชตวันมหาวหิาร 

วัดพระเชตวันมหาวิหาร

 วัดพระเชตวัน เป็นวัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ชื่อวัด

เป็นของเจ้าเชต ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๘๐  ไร่ ๓๒ เอเคอร์ 

 พ.ศ. ๑๓๙๐  สมยัพระเจา้มหปิาละ ไดท้ำาการบรูณะปฏสัิงขรณ์ 

 พ.ศ. ๑๕๖๐  มะหะหมัด ดัชนี นำากองทัพอิสลาม มาทำาลาย

บริเวณวัดพระเชตวัน

 ๑. พระคนัธกฎุ ี   เปน็ทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้  มกีษตัรยิแ์ละ

เทวดามาเข้าเฝ้า  และได้สร้างที่ประทับใน  ๓  ฤดู  คือ  ๑. ฤดูหนาว  

๒. ฤดูร้อน  และ ๓. ฤดูฝน 

 ๒. อานันทโพธิ   เป็นต้นโพธ์ิท่ีพระอานนท์ดำาริที่จะปลูกข้ึน

เพื่อเพื่อตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า  อรรถกถากาลิงคชาดก กล่าวไว้ว่า

 ชาวกรุงสาวัตถี  ต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยัง      

พระเชตวัน  วางไว้ที่ประตูพระคันธกุฎี  
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 ท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแล้ว จึงไปยังสำานัก

พระอานนท์เถระ  เมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไป มนุษย์ทั้งหลาย

ไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ขอท่านจงกราบทูล

ความเรื่องนี้แด่พระตถาคต    ควรหาที่บูชาสักแห่งหนึ่ง

  พระอานนท์เถระทูลถามพระตถาคตว่า  เจดีย์มีก่ีอย่าง         

พระศาสดาตรสัตอบวา่    พระศาสดาตรสัวา่ธาตเุจดย์ี  ๑  ปริโภคเจดย์ี ๑    

อุทเทสกิเจดีย ์๑ สำาหรบัธาตเุจดียไ์มอ่าจทำาได้ ตน้มหาโพธิท์ีพ่ระพทุธเจา้

อาศัยเป็นที่ตรัสรู้  เป็นเจดีย์ได้เหมือนกัน.  

 พระอานนทข์อพระมหาโมคคลัลานเถระ  ให้ช้ว่ยนำาเอาลกูโพธิ

สกุจากตน้มหาโพธ ิ พระมหาโมคคลัลานเถระรบัคำาแลว้  เหาะไปยังโพธิ

มณฑลเอาจีวรรับลูกโพธิท่ีหล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน ได้แล้วนำามา

ถวายพระอานนทเถระ

 พระอานนท์เถระนำาลูกโพธิสุกมอบแด่พระเจ้าโกศล  พระเจ้า

โกศลทรงพระดำารวิา่ ความเปน็พระราชามไิดด้ำารงอยู่ตลอดไป ควรทีจ่ะ

ใหอ้นาถปณิฑิกมหาเศรษฐปีลกูตน้โพธนิี ้ แลว้ไดว้างลูกโพธสุิกน้ันไวใ้น

มือของมหาเศรษฐี

 พระอานนท์เถระเขา้ไปเฝา้พระตถาคต  กราบทลูขอพระองคจ์ง

ประทับนั่ง  ณ  โคนต้นโพธิ์ เพื่อเข้าสมาบัติ

 ๓. วิหารธรรมสภา  ในบ้านเราก็คงจะเป็นศาลาการเปรียญ  

เป็นสถานที่โปรดพุทธบริษัททั้งหลายที่มาชุมนุม และเป็นจุดกำาเนิดคำา

สอนในพระสูตร  คาถาธรรมบทจำานวนมาก แม้แต่นางปฏาจารา ผู้เสีย

สติก็มาได้สติ  ณ  วิหารธรรมสภาแห่งนี้  

 ๔. วิหารสังฆสภา  เป็นที่ประชุมสงฆ์  สัมมนา  ทบทวนหลัก

ธรรม  พิจารณาการร้องเรียนจากพุทธบริษัท
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 ๕. พระสถูปอรหันต์แปดทิศ  จะมีพระเจดีย์หลายองค์  ตั้ง

ตระหง่านเรียงรายงดงาม   พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาคัดเลือกพระ

มหาเถระที่มีคุณวิเศษ ๙ องค์มาประชุม พระองค์นั่งตรงกลาง เพื่องาน

ประกาศพระศาสนา

 พระอัญญาโกณฑัญญะ (รัตตัญญู)  ทิศบูรพา 

 พระมหากัสสปะ (ธุดงควัตร)  ทิศอาคเนย์  

 พระสารีบุตร (ปัญญา)  ทิศทักษิณ 

 พระอุบาลี  (พระวินัย)  ทิศหรดี

 พระอานนท์  (พุทธอุปัฏฐาก)  ทิศปัจฉิม 

 พระควัมปติ  (มีพลัง)  ทิศพายัพ

 พระมหาโมคคัลลานะ  (ฤทธิ์) ทิศอุดร 

 พระราหุล (การศึกษา)  ทิศอีสาน

 ๖. โภชนศาลา คือ หอฉัน เป็นสถานที่ฉันภัตตาหาร  น้ำาปานะ 

ตลอดจนต้อนรับพระอาคันตุกะจากทิศทั้ง ๔

 ๗. คิลานเภสัชศาลา  เป็นสถานพยาบาทภิกษุไข้  

โย ภิกฺขเว มำ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิล�นำ อุปฎฺฐเหยฺย

ผู้ใดปร�รถน�อุปัฎฐ�กเร�ตถ�คต ผู้นั้นพึงอุปัฎฐ�กภิกษุไข้เถิด

เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง

 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕  พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๒

 ภกิษรุปูหน่ึงอาพาธเป็นโรคทอ้งรว่ง นอนจมกองมตูรกองคถูของ

ตนอยู่ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคมทีา่นพระอานนทเ์ปน็ผู้ตดิตามไดเ้สดจ็

เข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุรูปนั้น ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้น นอน

อาพาธเป็นโรคท้องร่วง
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 ภาพ :  พระพุทธองค์ทรงพยาบาลภิกษุไข้

 เพราะเหตุที่ท่านรูปนี้ มิได้ทำาอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้น 

ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลท่านรูปนี้

 พระผู้มีพระภาครับส่ังกะท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ เธอไป

ตักน้ำามา เราจักสรงน้ำาภิกษุรูปนี้ ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธ

บัญชาว่า เป็นดังนั้น พระพุทธเจ้าข้า ดังนี้แล้ว  ตักน้ำามาถวาย พระผู้มี

พระภาคทรงรดน้ำา ท่านพระอานนท์ขัดสี พระผู้มีพระภาคทรงยกศีรษะ

ท่านพระอานนท์ยกเท้าแล้ววางบนเตียง

 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ตรัสว่า  ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวก

เธอถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้ง

หลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา  ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ 

 ถ้ามีอุปัชฌายะ อุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือ

จนกว่าจะหาย 

                    ถา้มอีาจารย ์อาจารยพึ์งพยาบาลจนตลอดชวีติ หรือจนกวา่จะหาย 
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  ถ้ามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือ

จนกว่าจะหาย 

 ถ้ามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือ

จนกว่าจะหาย 

 ถา้มภิีกษุผูร่้วมอปัุชฌายะ ภิกษุผูร้ว่มอปัุชฌายะพงึพยาบาลจน

ตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย 

 ถา้มภีกิษผุูร้ว่มอาจารย์ ภกิษผูุ้ร่วมอาจารยพ์งึพยาบาลจนตลอด 

ชีวิต หรือจนกว่าจะหาย 

 ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ อาจารย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผู้ร่วม

อุปัชฌายะ หรือภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์ต้องพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล 

ต้องอาบัติทุกกฏ

 พระพากุลเถระ  ท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียน ไม่เคยให้

หมอรักษาพยาบาล ไม่เคยฉันแม้แต่ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้แต่

เพียงผลเดียว เพราะว่าท่าน ไม่มีโรคใด ๆ เลยนั่นเอง ทั้งนี้เป็นเพราะ

ด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างเว็จกุฎี (ส้วม) และการถวายยาเป็นทานแก่

พระสงฆ์ เป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนยาว

 ยกย่องท่านในตำาแหน่งเอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพาธ

 ๘. กุฏิพระสงฆ ์ (กุฏพิระสวีล,ี หมูภ่กิษโุกสัมพ ีฯลฯ) เปน็สถาน

ที่ก่อด้วยอัฏฐิได้การบูรณะอยู่เนื่องๆ   

คฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี

 บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ซากอิฐที่ก่อไว้ 

และภายในบา้นยังมคีลงัเกบ็มหาสมบตัอิกีดว้ย เปน็เศรษฐีผูใ้จบญุค้ำาจนุ

พระศาสนามาโดยตลอด
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บ้านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล

 บ้านองคุลีมาล คือจอมโจรผู้กลับใจ มาเป็นบวชจนสำาเร็จเป็น

พระอรหันต์ ปัจจุบันสภาพบ้านก่อด้วยอิฐ ด้านล่างสุดมีอุโมงค์ทะลุอีก

ฝั่งได้ด้วย

เนินดินยมกสถูป 

 เนนิดนิยมกสถปู คงเปน็เนนิดนิทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชมาสร้าง

ไว้ กาลเวลาผ่านไป มีหญ้าข้ึนปรากฏเป็นเนินดินขนาดใหญ่  ในอดีต 

ณ สถานที่แห่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ เพื่อปราบ

เดียรถีย์ (นอกศาสนา) 

 ยมกปาฏิหาริย์ คือการแสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ มีไฟ มีน้ำา 

เปน็ตน้ หลังจากนัน้เสดจ็ขึน้บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์พือ่โปรดพทุธมารดา

เป็นเวลา ๓  เดือน

วัดบุพพาราม

 วัดบุพพาราม เป็นวัดที่นางวิสาขาสร้างถวาย

วัดราชิการาม

 วดัราชกิาราม เปน็วดัทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลสรา้งถวายเพือ่เปน็

ที่อยู่ของพระภิกษุณี

วัดพุทธนานาชาติ

 วัดไทย   และวัดนานาชาติอีกหลายวัด
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ประวัติพระสีวลี  (ผู้มีลาภมาก) 

 พระสวีลเีกดิในตระกลูวรรณะกษตัรยิ ์เปน็โอรสของพระนางสปุ

ปวาสา เมอืงกุณฑโกลยินคร  (เปน็เมอืงหนึง่ของกษตัรยิโ์กลยิวงศ)์  เปน็

พระญาตฝิา่ยพทุธมารดา   พอประสตูจิากครรภแ์ล้ว  สามารถทำางานได้

เลย  ในวนันัน้ไดน้มินตพ์ระพทุธเจา้และพระสาวกมาฉันพระกระยาหาร

ในวัง 

 พอวันที่ ๗ พระสารีบุตรชวนบวช และได้รับอนุญาตจาก

พระมารดา พอบวชได้แล้วมีลาภสักการะเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก   พระ

สารีบุตรสอนให้ท่านกำาหนดส่วนของร่างกายที่เห็นได้งายก่อน  ๕ ส่วน 

คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  หลังจากปลงผมจุกที่ 4 ท่านก็ได้บรรลุเป็น

พระอรหัตผล  อาศัยเหตุที่จิตปรารถนามาดีในอดีตชาติ  ถ้าจะนับกัน

แล้วท่านใช้ชีวิตฆราวาสเพียงเจ็ดวันเท่านั้น 

 อดีตชาติพระสีวลี

 ในสมยัพระพุทธเจา้ปทตุตระ  ได้เกิดเปน็กลุบตุรชาวเมอืงหงสวด ี 

ไดฟ้งัธรรม เหน็พระพทุธเจา้ตัง้พระสาวกไว้ในตำาแหน่งผูม้ลีาภมาก  เกิด

ศรัทธาอยากเป็นเช่นนั้นบ้าง  แสดงศรัทธาให้ปรากฏได้ถวายมหาทาน

ติดต่อกัน ๗  วัน  ได้กราบทูลถึงความปรารถนาของตน ได้รับพยากรณ์

วา่  ในอกี ๑๐๐,๐๐๐  กัปขา้งหน้าจกัได้ออกบวชเปน็สาวกของพระพทุธ

โคดม  จักได้บรรลุอรหัตผล  พระพุทธเจ้าโคดมจักตั้งท่านไว้ในตำาแหน่ง

ดา้นมลีาภมาก  แลว้เกิดความปีตโิสมนัสได้ทำาบุญอืน่สนบัสนุนตอ่เนือ่ง

ตลอดชีวิต 

 จนถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสี เกิดเป็นคนบ้านนอก  ใกล้เมืองพันธุ

มด ี ไดถ้วายรวงผึง้ชนิดไมมี่ตวัและเนยแขง็แดพ่ระพทุธเจา้และพระสาวก  

ทำาใหง้านบญุครัง้น้ีสมบูรณ ์และสิง่น้ีเป็นท่ีตอ้งการ  เดมิทีชาวเมอืงถาม

ชื้อแต่ท่านไม่ขาย  หลังจากพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้ว จึงเข้าไปกราบทูล
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ว่า  “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  วันนี้ได้นำาเครื่องสักการะมาถวาย  ด้วย

ผลบุญนี้ของข้าพระองค์จงเลิศด้วยลาภและยศในอนาคตกาลด้วยเถิด”  

พระองค์ทรงพยากรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ 

 ต่อมาได้เกิดเป็นพระราชา เมืองพาราณสี  มีความประสงค์

อยากได้เมืองใกล้เคียงเป็นเมืองขึ้น  ได้ยกทัพไปล้อมได้ส่งสาส์นไปยัง

ผู้ครองเมืองนั้น ระหว่างสงครามกับความสงบ  เจ้าเมืองนั้นไม่สนใจให้

ชาวเมืองใช้ชีวิตตามปกติ  และออกทางประตูเล็ก  เพราะว่าข้าศึกไม่รู้   

ปิดล้อมเมืองนานถึง ๗ ปี  ๗ เดือน  ประชาชนดำาเนินชีวิตตามปกติ

เหมือนเช่นเคย   ภายในเวลาอีก  ๗ วัน ก็สามารถยึดเมืองได้   โดยวิธี

การช่วยเหลือจากพระมารดา  แนะให้พระโอรสปิดล้อมประตูเล็กด้วย  

ปรากฏว่า  ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมือง ขาดแคลนอาหาร  ชาว

เมอืงรวมตวักนัทลูขอรอ้งใหย้อมจำานน  พระองคป์ฏเิสธ เพราะวา่ไมไ่ด้

เป็นต้นเหตุความเดือดร้อน  ศัตรูต่างหากที่ทำาผิดขัตติยมานะ  ในที่สุด

ชาวทนไม่ไหวรวมคนกันปฏิวัติ จับเจ้าเมืองประหารชีวิต ยอมแพ้ต่อ

พระเจ้าพาราณสี  

 บาปกรรมครั้งน้ันทำาให้ท่านตกอเวจีมหานรกนานมาก  จนถึง

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน  เศษบาปกรรมที่ยังเหลืออยู่ส่งผลให้ อยู่ใน

ท้องแม่นานถึง ๗ ปี  ๗  เดือน  ๗ วัน ได้รับทุกขเวทนาอย่างมาก 

ประวัติองคุลิมาล

 พระองคุลิมาล   เป็นบุตรพราหมณ์  เป็นปุโรหิตของพระเจ้า

โกศล  เมืองสาวัตถี  แคว้นโกศล  

 - เกิดฤกษ์โจร

 ในวันที่ท่านเกิด อาวุธนานานชนิดทั่วพระนครลุกโพลง  

 ท่านปุโรหิตทำานายว่า  ทารกที่เกิดวันนี้  จักเป็นโจร  เที่ยวฆ่า

ผู้คน   แนะนำาพระราชาให้ฆ่าเสียแต่ตอนนี้  เหตุที่เกิดมาเบียดเบียน
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พระหฤทัยพระราชา  ฉะนั้น  จึงตั้งชื่อหิงสกะ  ภายหลังจึงเรียก  อหิง

สกะ  

 - ศึกษาศิลปะ  เมืองตักกศิลา  

 ศึกษาในสำานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์  เมืองตักกศิลา   คือเป็น

ศิษย์ที่ทำางานให้อาจารย์  ปฏิบัติต่อพราหมณ์และภรรยาอาจารย์โดย

ความเคารพ  ศิษย์อิจฉาริษยาจึงยุยงให้แตกกับอาจารย์   

 - ฆ่าคน  เพื่อคารวะครู

 อาจารย์ออกอุบายให้ว่า   ให้บูชาครูอาจารย์   ด้วยการนำาเอา

นิ้วมือมนุษย์  ๑,๐๐๐  นิ้ว  อหิงสกะได้ฆ่าผู้คนจำานวนมาก  ตอนแรก

ตัดนิ้วมือห้อยไว้ที่ยอดไม้  ถูกแร้งกากินบ้าง   ตอนหลังนำาสะพายไหล่ 

ทำาเป็นพวง จึงสมัญญาว่า  องคุลิมาล 

 - พระพุทธองค์เสด็จโปรด

 พระราชามรีบัสัง่ใหจั้บโจรองคลุมิาล   นางพราหมณผีูเ้ปน็แมจ่งึรบี

ไปหาลกู  ดว้ยความรักในบตุร  ถา้พระพทุธองคไ์ม่ไดเ้สดจ็โปรด  องคลุมิาล 

จักฆ่ามารดาเป็นแน่  พอเห็นมารดาจึงเอาดาบวิ่งไล่ฆ่า  พระองค์ทรง

แสดงพระองค์ในระหว่างนั้น  พอเห็นพระพุทธเจ้า  จึงคิดที่จะปลงชีวิต

สมณะ   

 ถือดาบติดตามพระพุทธเจ้าไปข้างหลัง  พระองค์ทรงแสดง  

อิทธาภิสังขาร  องคุลิมาลวิ่งจนสุดแรงไม่อาจตามทันพระองค์  โดย

พระองค์ยังทรงเดินตามปกติ  จึงกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่า

 องคุลิมาล  :  “หยุดเถิด  หยุดเถิดสมณะ”  

 พระพุทธองค์ : “เราหยุดแล้ว  องคุลิมาล  เธอนั่นแหละยังไม่

หยุด”
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 เขาคิดว่าปกติพระสมณศากยบุตร พูดแต่คำาสัตย์จริง  

 “ดูก่อนองคุลิมาล  เราวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงเสียแล้ว  ส่วน

ท่านสิยังไม่สำารวมในสัตว์ทั้งหลาย  ฉะนั้น  เราจึงชื่อว่าหยุดแล้ว  ส่วน

ท่านชื่อว่ายังไม่หยุด”  

 องคลุมิาลเกดิความปตีโิสมนสั  ทลูขอบวช  ภายหลังบวชตดิตาม

พระพุทธเจ้า  จนเสด็จถึงพระนครสาวัตถี  

 - พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  พบพระ

องคุลิมาล

 มหาชนได้มาทูลเรื่องโจรองคุลิมาลแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล  

พระองค์ได้นำาทหารจำานวนหนึ่งเพื่อจับโจร  ก่อนที่จะไป  ได้เข้าเฝ้า

พระบรมศาสดา  พระพุทธองค์ถามว่า  มหาบพิตรขัดเคืองเรื่องอันใด   

 พระเจา้ปเสนทโิกศลประสงคท์ีจ่ะจบัโจรองคลิุมาล  ทีไ่ล่เข่นฆา่

ผู้คน  

 พระพุทธเจ้า ดูก่อน  มหาราช  ถ้ามหาบพิตรทอดพระเนตร

องคุลิมาล ปลงผม บวชเป็นภิกษุ  เว้นจากการฆ่าสัตว์ ประพฤติธรรม  

พระองค์จะกระทำาอย่างไร

 พระเจ้าปเสนทิโกศล     ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  หม่อมฉันพึง

ไหว ้ พงึลุกรบั  ปอูาสนะตอ้นรบัดว้ยเคารพ   อปุถัมภบ์ำารุงปจัจยั มจีวีร  

อาหาร  เป็นต้น     แต่องคุลิมาลเป็นโจร  ทำาบาป  คงจะกลับใจยาก 

 สมัยนั้นองคุลิมาลนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้า   พระพุทธ

องคย์กมอืขวาขึน้ชี ้ บอกพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่  ดกู่อนมหาบพติร  น่ัน

องคุลิมาล  พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว  ทรงหวาดหวั่นขนลุก

ชูชัน   พระพุทธองค์ตรัสว่า  อย่าทรงกลัวเลย  มหาบพิตร  เมื่อทรง

ระงับความกลัวได้แล้ว  จึงเสด็จเข้าไปหาท่านองคุลิมาล

 ปเสนทิโกศล : บิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไร  มารดา
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ของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไร

 องคุลิมาล : ดูก่อนมหาบพิตร  บิดาชื่อ  คัคคะ  มารดาชื่อ  

มันตานี

 ปเสนทิโกศล : ท่านผู้เจริญ   ขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตานี

บตุร  จงอภริมยเ์ถดิ  ขา้พเจา้จกัทำาความขวนขวาย  เพ่ือจวีร  บณิฑบาต  

เสนาสนะ  และคลิานปจัจยั  เภสชับรขิาร  แก่พระผูเ้ปน็เจา้คคัคะมนัตา

นีบุตร  

 ทา่นองคุลมิาล :  ได้ถวายพระพรวา่  ไตรจวีรอาตมภาพบรบิรูณ์

แล้ว  

 ครั้งนั้น  พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ถวาย

บังคมกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น่าอัศจรรย์นัก  ไม่เคยมีมา 

ที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานบุคคลที่ใครๆ  ทรมานไม่ได้  ทรงยังบุคคลที่

ใครๆ  ให้สงบไม่ได้  ทรงยังบุคคลที่ใครๆ  ให้ดับไม่ได้  ให้ดับได้  เพราะ

ว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้  แม้ด้วยอาชญา  แม้ด้วย

ศาสตรา  ผูน้ัน้พระพทุธองค์ทรงทรมานได้โดยไมต่อ้งใชอ้าชญา  ไมต่อ้ง

ใช้ศาสตรา  

 - บรรลุพระอรหันต์

 พระองคุลิมาล หลีกออกจากหมู่  เป็นผู้ไม่ประมาท  มีความ

เพียร   ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

 ครั้นนั้น  เวลาเช้า  ได้บิณฑบาตในเมืองสาวัตถี  ผู้คนนำาก้อน

หิน  ท่อนไม้  ขว้างถูกตัวท่าน  ศีรษะเลือดออก  บาตรแตก  ผ้าสังฆาฏิ

ฉีกขาด  เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสว่า  เธอจงอดกลั้นเถิด

พราหมณ์  เธอจงอดกลั้นเถิดพราหมณ์  เธอจงเสวยวิบากของกรรม  ที่

จะทำาให้ไหม้ในนรกหลายพันปีนั้น  เฉพาะในปัจจุบันเถิดพราหมณ์ 
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   - องคุลิมาลคาถา 

 รุ่งเช้า ท่านเที่ยวบิณฑบาตได้พบหญิงคนหนึ่งมีครรภ์แก่  กลับ

ไปหาพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสว่า  เธอจงไปหาสตรีนั้น  แล้วกล่าว 

อยา่งนี ้ “ดกู่อนนอ้งหญงิ  ตัง้แตเ่วลาทีฉ่นัเกิดแลว้ในอรยิชาต ิ จะแกลง้

ปลงสตัวจ์ากชวีติทัง้รูห้ามไิด ้ ดว้ยสจัวาจานี ้ ขอความสวสัดีจงมแีก่ทา่น  

ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของท่าน”  

 อดีตชาติองคุลิมาล 

 - มีกำาลังเท่ากับช้าง  ๗  เชือก  

 ไดเ้กดิเปน็ชาวนา   เห็นพระปัจเจกพทุธเจา้ท่ีกำาลังหนาว  มจีีวร

ชุ่ม  เพราะฝนตก  เกิดความดีใจอย่างมากที่จะได้ทำาความดี  จึงได้ก่อ

ไฟถวาย  ด้วยผลกรรมนั้นส่งผลให้มีกำาลังเท่าช้างสาร  ๗  เชือก 

 

ประวัติพระอุบาลี  (เลิศทางด้านทรงจำาพระวินัย) 

 พระอุบาลี เกิดในวรรณหีนชาติ (วรรณะชั้นต่ำา) เป็นช่างกัลบก 

(ตัดผม) ประจำาพระองค์เจ้าชายศากยะ  ออกบวชพร้อมเจ้าศากยะ 

คือ พระภัททิยะ พระอนุรุทธะ  พระอานนท์  พระภคุ  พระกิมพิละ            

แต่อุบาลีบวชก่อนเพื่อเจ้าศากยะได้ไหว้ เพื่อลดการถือตัว 

 หลังจากบวชแล้วได้ทูลลาขอเจริญกรรมฐานตามลำาพัง  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “อุบาลี ถ้าเธออยู่ตามลำาพังจักเจริญด้านเดียวคือ 

วิปัสสนาธุระ แต่ถ้าอยู่กับตถาคต  เธอจักได้สองอย่างคือ วิปัสสนาธุระ 

และคันถธุระ  ได้ศึกษาพุทธพจน์”

 พระศาสดามหาวีระ ลัทธิศาสนาเซน ได้สิ้นชีวิตลง ทำาให้เกิด

ความแตกแยกในหมู่คณะของลูกศิษย์   ทางฝ่ายของพระภิกษุจึงได้มี

ปรึกษาพระอุบาลีให้ช่วยหาทางหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพื่อให้มิ

ปัญหาเรื่องของพระวินัยบัญญัติ จะเห็นได้ว่าพระวินัยมีการลำาดับจัด
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เป็นหมวดหมู่  ทำาให้ง่ายต่อการจดจำาและเข้าใจ  ท่านยังได้อบรมสั่ง

สอนศิษย์ให้รับภาระสืบทอดพระวินัย  การสังคายนาครั้งที่ ๓ ถ้าย้อน

ไล่ตามลำาดับมีการสืบทอดจากอุปัชฌาย์คือเริ่มตั้งแต่พระอุบาลี  ถือได้

ว่าท่านมีบทบาทสำาคัญในการรักษาพระพุทธศาสนา

 ผลงานของท่านคือ 

 ๑. การวินจิฉยัอธิกรณ ์(ตดัสนิคดี) พระภารุกจัฉกะ,  พระอชัชกุะ, 

ภิกษุณีตั้งครรภ์

 ๒. ปฐมสังคายนา ทำาหน้าที่วิสัชนาพระวินัย

 ตดัสนิคดีภกิษุณทีอ้ง  ลกูสาวเศรษฐีในกรุงราชคฤห ์หลังแตง่งาน

แล้วเข้ามาบวชโดยไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์  วันเวลาผ่านครรภ์ได้โตขึ้น 

เป็นที่รังเกียจสงสัยของพุทธบริษัททั้งหลาย  นางได้นำาเรื่องแจ้งแก่พระ

เทวทัต เพื่อให้ตัดสินอธิกรณ์  แต่พระเทวทัตให้เธอสละสมณเพศสึก

ออก และขับออกจากสำานัก   นางเสียใจอย่างมาก พอได้สติ  เรามิได้

บวชอุทิศให้ต่อพระเทวทัต  แต่อุทิศให้พระบรมศาสดา  จึงมุ่งหน้าเพื่อ

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ทรงทราบความจริงอยู่แล้ว  จึงรับสั่ง

ใหพ้ระอบุาลตีดัสินความเรือ่งนี ้ ทา่นพระเจ้าปเสนทิโกศล เปน็ประธาน 

มีนางวิสาขา และอนาถปิณฑิกะเศรษฐี ร่วมกันพิจารณา มีการตรวจ

ดูมือ เท้า และลักษณะของครรภ์นับวันนับเดือนสอบประวัติย้อนหลัง      

พระอุบาลีเถระ ประกาศตัดสินท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง ๔  ว่าภิกษุณี

รูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่  นางตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนบวช  พระพุทธองค์ได้

ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่เถระว่า  “ชำาระความได้ถูกต้องยุติธรรม”  

 อดีตชาติของพระอุบาลี

 ในสมัยพระพทุธเจา้ปทมุุตตระ  ทา่นเกดิเปน็พราหมณ์ชือ่  สุชา

ตะ  มทีรพัย์ถงึ ๘๐ โกฏ ิในเมอืงหงสวดี  อดีตชาตเิคยอยูร่ว่มกบัพระปณุณ

มันตานีบุตร  เป็นฤาษีชื่อ สุนันทะ  ทั้งสองได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  
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ได้เห็นพระสาวกรูปหนึ่ง อยู่ในตำาแหน่งเอตทัคคะทรงจำาพระวินัย  เกิด

ศรัทธาปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้าง  พราหมณ์สุชาตะแสดงศรัทธา

ให้ปรากฏ ด้วยการสร้างโสภณารามถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก 

กราบทูลให้ทราบถึงความปรารถนาของตน  ได้รับพยากรณ์ว่า ในอีก 

๑๐๐,๐๐๐ กัปข้างหน้า  จักบวชในเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าโคดม   

ตั้งไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะด้วยทรงจำาพระวินัย  มีชื่อว่า อุบาลี

 ได้ฟังเกิดความปีติโสมนัสอย่างยิ่ง  ได้ทำาบุญอ่ืนๆ สนับสนุน

ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ได้เวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ   มีอยู่ชาติได้เกิดเป็น    

พระราชโอรสพระเจ้าจักรพรรดิอัญชนะ  พระนามว่าจันทนะ  เป็นคน

กระด้างถือตัวว่าสูงส่งด้วยอิสริยยศ  วันได้เสด็จประพาสอุทยานได้

พบพระธุดงค์รูปหนึ่ง (พระเทวละ, พระปัจเจกพระพุทธเจ้า)  เดินผ่าน

ขบวน  ทรงพิโรธ  จึงทรงไสช้างขับไล่พระเทวละ  ด้วยเมตตานุภาพของ

พระเทวละทำาใหช้า้งไมส่ามารถขยบัเขยือ้นได ้ น่ิงอยูเ่หมอืนถกูตรงึ  เหน็

ดงันัน้เจา้ชายจนัทนะโกรธมาก จงึบรภิาษดว้ยถอ้ยคำาหยาบคายก่อนจะ

เสดจ็ตอ่ไป  การประทษุรา้ยพระทีม่ศีลีบรสิทุธิถื์อวา่เปน็บาปกรรมหนกั  

วันเวลาผ่านไปเจ้าชายรู้สึกไม่สบายพระทัย จึงนำาเรื่องที่เกิดขึ้นเล่าให้  

พระราชบิดาฟัง  พระราชบิดาตรัสให้รีบไปขมาท่าน  พระเทวละได้ยก

โทษให้  โดยได้กล่าวปลอบพระหทัยเจ้าชายจันทนะความว่า

 “ไฟย่อมไม่ลุกไหม้ในน้ำา   เมล็ดพืชย่อมไม่งอกในหิน  หนอน

ยอ่มไมเ่กดิในตวัยา  เชน่เดยีวกบัความโกรธ  ยอ่มไมเ่กิดในพระพทุธเจา้

ทั้งหลายเป็นเหมือนผืนแผ่นดิน  นั่นคือใครๆ  จะทำาให้หวั่นไหวไม่ได้   

พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนฝึกตนมาดี  มีความกล้าและอดทน  จึงไม่ตก

อยู่ในอำานาจความโกรธ”

 ด้วยอำานาจเศษของบาปกรรมนั้นส่งผลให้เกิดในตระกูลชั้นต่ำา  

การสั่งสมบุญมาดี และความอุสาหะทำาให้ท่านได้บรรลุในมรรคผล  
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ประวัติพระวังคีสเถระ

 พระวังคีสะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ นครสาวัตถี ศึกษาจบ

ไตรเพท จึงให้เรียนมนต์พิเศษอีกอย่างหนึ่งชื่อว่า “ฉวสีสมนต์” ซึ่งเป็น

มนต์เครื่องพิสูจน์ศีรษะซากศพมนุษย์แม้จะตายไปแล้ว  โดยใช้นิ้วเคาะ

หรอืดดีทีหั่วของศพ หรอืกะโหลก กจ็ะรูว้า่ตายแล้วไปเกดิเป็นอะไร เกดิ

ทีไ่หน ทา่นมคีวามเชีย่วชาญในมนตน์ีม้าก จงึไดอ้าศยัมนตน์ีเ้ปน็เครือ่ง

เลี้ยงชีวิต 

 ต่อมาเขาไดต้ัง้เปน็คณะมผีูร้ว่มงานและตระเวนทัว่ไปตามเมอืง

ต่างๆ ด้วยวิธีการอย่างน้ีประชาชนได้นำาหัวกะโหลกของญาติท่ีตายไป

แล้วมาให้พสูิจน์กันมากมาย ชาวคณะของวงัคสีะไดร้บัสิง่ตอบแทนมาก

ขึ้น 

 ได้เห็นประชาชนถือดอกไม้และเครื่องสักการะไปยังวัดพระเชต

วัน จะไปฟังเทศน์ที่วัดพระเชตวัน

 “ท่านทั้งหลาย มาหาวังคีสะดีกว่า เพราะท่านสามารถรู้ว่าคนที่

ตายไปแล้ว ไปเกิดเป็นอะไร ไปเกิดที่ไหน” พวกคณะของวังคีสะชักชวน

 “ในโลกน้ี ไม่มีผู้ใดจะรู้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าของพวกเราได้

หรอก” พุทธบริษัทแย้งขึ้น  การโต้ตอบกลายเป็นการโต้เถียงเริ่มรุนแรง

ขึ้น ไม่เป็นที่ยุติ กลุ่มของวังคีสะ จึงตามไปที่พระเชตะวันมหาวิหารเพื่อ

พิสูจน์ความสามารถว่าใครจะเหนือกว่ากัน

 พระพุทธองค์ทรงทราบวัตถุประสงค์ของกลุ่มวังคีสะได้ดี จึง

รับสั่งให้นำากะโหลกคนตายมา ๕ กะโหลก คือ

 ๑. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดในนรก

 ๒. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดในสวรรค์

 ๓. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
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 ๔. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดเป็นมนุษย์

 ๕. กะโหลกของพระอรหันต์

 เมื่อได้กะโหลกศีรษะมาครบแล้ว ได้มอบให้วังคีสะตรวจสอบดู

ว่าเจ้าของกะโหลกเหล่านั้นไปเกิดที่ไหน วังคีสะ เคาะกะโหลกเหล่านั้น

มาตามลำาดับ และทราบสถานที่ไปเกิดถูกต้องทั้ง ๔ กะโหลก แต่พอมา

ถึงกะโหลกสุดท้าย ซึ่งเป็นกะโหลกของพระอรหันต์ไม่สามารถจะทราบ

ได้ ไม่มีเสียงตอบจากเจ้าของกะโหลกว่าไปเกิดท่ีไหน จึงน่ิงอยู่ครู่หน่ึง 

พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า:-

 “วังคีสะ เธอไม่รู้หรือ ?”

 “ข้าพระพุทธเจ้า ไม่รู้ พระเจ้าข้า”

 “วังคีสะ ตถาคตรู้”

 “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงทราบด้วยมนต์อะไร 

พระเจ้าข้า”

 “ด้วยกำาลังมนต์ของตถาคตเอง”

 ลำาดับนั้น วังคีสะ ได้กราบทูลขอเรียนมนต์นั้นจากพระบรม

ศาสดา ซึง่พระพทุธองคก็์ทรงรบัจะสอนมนตน้ั์นให ้แต่มขีอ้แมว้า่ผู้เรียน

จะต้องบวช จึงจะสอนให้ วังคีสะ คิดว่า ถ้าเรียนมนต์นี้จบก็จะไม่มีผู้

เทียมได้เลย จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพของตนเป็นอย่างย่ิง จึงบอกให้

พราหมณ์ร่วมคณะเหล่านั้นรอยู่สัก ๒-๓ วัน เมื่อบวชเรียนมนต์จบแล้ว

ก็จะสึกออกไปร่วมคณะกันต่อไป

 เมื่อวังคีสะบวชแล้ว พระบรมศาสดาประทานพระกรรมฐาน 

มีอาการ ๓๒ เป็นอารมณ์ รับส่ังให้สาธยายท่องบริกรรม พร้อมทั้ง

พิจารณาไปด้วยฝ่ายพราหมณ์ที่คอยอยู่ก็มาถามเป็นระยะๆ ว่าเรียน

มนต์จบหรือยัง วังคีสะ ก็ตอบว่ากำาลังเรียนอยู่ โดยเวลาล่วงไปไม่นาน

นัก ท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

พวกพราหมณ์เหล่านัน้เหน็วา่ท่านไมห่วนกลบัสกึออกมาประกอบอาชพี
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ฆราวาสเช่นเดิมอีกแล้ว จึงได้แยกย้ายกันไปตามอัธยาศัยของตน ๆ

 พระบรมศาสดาทรงยกยอ่งทา่นในตำาแหน่งเอตทคัคะเปน็ผู้เลิศ

กวา่ภิกษทุัง้หลาย ในทางผูม้ปีฏภิาณ คอื ความสามารถในการผกูบทกวี

คาถา ทา่นดำารงอายสุงัขาร สมควรแกก่าลเวลาแลว้ กด็บัขนัธปรนิพิพาน 

ประวัติพระสาคตเถระ  

 พระสาคตะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ เมืองสาวัตถี เมื่อเจริญ

เติบโตขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดา แล้วเกิดศรัทธา

เล่ือมใส กราบทูลขอบรรพชาอปุสมบท จนไดบ้รรลสุมาบตั ิ๘ ฝกึฝนจน

มีความชำานาญในองค์ฌานนั้น  คือการเข้าเตโชสมาบัติแสดงฤทธิ์ช่วย

ชาวบ้าน

 สมยัหนึง่ พระบรมศาสดา เสดจ็จารกิไปตามคามนิคมและชนบท

ตา่ง ๆ  พระสาคตะได้ตามเสด็จไปด้วย พระพทุธองคเ์สดจ็ถึงทา่เรอือัมพะ 

ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านภัททวติกะ ใกล้พระนครโกสัมพี แคว้นเจตี ในบริเวณ

ใกล้ ๆ ท่าเรือนั้น มีอาศรมฤาษีชฏิลตั้งอยู่ และชฏิลนั้นนับถือบูชาพญา

นาคชื่อว่าอัมพติฏฐกะ ซึ่งเป็นสัตว์มีพิษและมีฤทธิ์อำานาจมากกว่า

พญานาคทั่วไป สามารถบันดาลให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการได้ 

ทำาให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อันเป็นผลมา

จากการบันดาลของพญานาคนั้น

 พระสาคตเถระ ทราบความเดือดร้อนของชาวบ้าน เกิดความ

สงสารจึงได้ช่วยเหลือ นั่งขัดสมาธิอธิษฐานจิตในที่ไม่ไกลจากพญานาค 

ทั้งพระเถระและพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการ

จนในที่สุดพญานาคก็สิ้นฤทธิ์  และในที่สุดก็เลิกละการกลั่นแกล้งให้

ประชาชนเดือดร้อน ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านทำาไร่ทำานาได้ดี มี

ความสุขกายสขุใจ และไมล่มืทีจ่ะระลกึถึงคณุของพระเถระทีใ่หก้ารชว่ย
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เหลือข่าวสารการที่พระสาคตเถระปราบพญานาค ได้ร่ำาลือกันไปทั่วทั้ง

เมือง 

 เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ภัททวติกาคามเสด็จไปยังพระ

นครโกสัมพีและพระสาคตเถระ พระสาคตเถระ ชาวประชาพากันคิด

ว่า จะถวายสิ่งของท่ีพระเถระชอบที่สุดและหายากท่ีสุดในขณะที่เที่ยว

ปรกึษากนัอยูว่า่จะถวายสิง่ใดดนีัน้พระฉพัพคัคยี ์ได้แนะนำาแก่ชาวเมอืง

ว่า “สิ่งที่พระภิกษุชอบที่สุดและหายากที่สุดก็คือ สุราอ่อน ๆ ที่มีสีแดง

เหมือนเท้านกพิราบ”

 เช้าวันรุ่งข้ึน พระสาคตเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี 

ชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันถวายสุราให้ท่านดื่ม ขณะน้ันยังไม่มีพุทธ

บัญญัติห้ามภิกษุดื่มสุรา พระเถระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองถวายแห่งละนิด

ละหน่อย เพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชายเมือง ปรากฏว่ากว่าที่ พระ

เถระจะเดนิบิณฑบาตตลอดหมูบ้่านก็ทำาเอาทา่นมนึเมาจนหมดสตล้ิมลง

ทีป่ระตเูมอืง  พระบรมศาสดาเสด็จมาพบท่านนอนสลบหมดสตอิยู่อย่าง

นัน้ จงึรบัส่ังให้ภิกษชุว่ยกันนำาทา่นกลบัท่ีพัก เมือ่ทา่นบรรเทาความเมา

กลับได้สติแล้วพระพุทธองค์ทรงติเตียนในการกระทำาของท่าน และทรง

บัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้น ด้วยพระดำารัสว่า 

 “สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติยำ แปลว่า (ภิกษุ) เป็นอาบัติปาจิตตีย์ 

เพราะดื่มสุราและเมรัย”

 ครัน้รุง่ข้ึน พระเถระมสีตสัิมปชญัญะสมบรูณต์ามปกตแิลว้ รูส้กึ

สลดใจต่อการกระทำาของตน กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงงดโทษให้

แล้ว กราบทลูลาปลกีตวัจากหมูค่ณะแสวงหาทีส่งบสงัด บำาเพญ็วปิสัสนา

กรรมฐาน ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล 

 สมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ และใน

ขณะนั้น พระสาคตเถระได้ทำาหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐาก ได้มีชาวแคว้น

อังคะจำานวนมาก เดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ท่านได้แสดง
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อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ดำาดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นที่ตรงพระพักตร์ของพระผู้มี

พระภาค 

 พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระฌาณว่า ชาวแคว้นอังคะเหล่า

นั้นยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคง จึงรับสั่งให้

พระสาคตเถระแสดงปาฏิหาริย์ ต่อไปอีก ด้วยการแสดงการยืน เดิน นั่ง 

และนอนบนอากาศ ซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่างชำานิชำานาญ และจบลง

ด้วยการทำาให้เกิดควันไฟออกจากกายของท่าน

 ชาวแคว้นอังคะ ทัง้หลายตา่งก็อศัจรรยใ์นในความสามารถของ

พระเถระ คิดตรงกันว่า “ขนาดพระเถระผู้เป็นสาวก ยังมีความสามารถ

ถึงเพียงนี้ แล้วพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครู จะมีความสามารถถึงเพียง

ไหน” แล้วพากันกราบถวายบังคมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  พระพุทธ

องค์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกาถา และอริยสัจ ๔ ให้ทุกคน 

ณ ที่นั้น ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลโดยทั่วกัน 

 พระบรมศาสดา จึงทรงประกาศยกย่องพระสาคตเถระ ใน

ตำาแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง ผู้ชำานาญเตโช

สมาบติั ทา่นดำารงอายสุงัขาร ชว่ยกิจการพระศาสนาสมควรแก่กาลเวลา

แล้ว และอยู่จวบจนสิ้นอายุขัย ก็ดับขันธปรินิพพาน 

ประวัติพระพาหิยเถระ

 พระพาหิยะ เกิดในวรรณแพศย์ ตระกูลกุฎุมพี แคว้นพาหิยะ 

คงจะเรียกชื่อท่านตามชื่อแคว้น ประกอบอาชีพค้าขายตามบรรพบุรุษ 

 เนื่องจากมีถ่ินฐานอยู่แถบชายฝั่งทะเล จึงอาศัยเรือเดินทะเล

บรรทุกสุวรรณภูมิ อันตั้งอยู่ในแคว้นกัมโพชะ อินเดียตอนเหนือ ท่า

จอดเรอืรบัสง่ขนถา่ยสนิคา้ทีท่า่เรอืสปุปารกะ ในอปรันตชนบท เรือแตก

แตร่อดตาย เขา้มาถงึฝัง่ทีท่า่สปุปารกะได ้แตพ่าหยิะกม็าถงึทา่เพยีงตวั
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เท่านั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่หลุดหายไปในทะเล เหลือแต่ร่างกายที่เปลือย

เปลา่ ณ บรเิวณทา่เรือสปุปาระกะนัน้ มีพอ่คา้ประชาชนหนาแนน่ เพราะ

เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและการค้าขาย 

 พาหิยะ ร่างกายเปลือยเปล่า ไม่มีสิ่งใดปิดบังร่างกายเลย จึงใช้

เปลือกไม้บ้างใบไม้บ้าง  ทำาเป็นเครื่องปิดบังแทนเครื่องนุ่งห่ม เที่ยวขอ

อาหารจากชาวบ้าน 

 ในยคุสมยันัน้คำาวา่ “พระอรหันต”์ เป็นคำาท่ีประชาชนกล่าวขาน 

พอไดเ้หน็พาหยิะผูนุ้ง่เปลอืกไม ้มรีา่งกายผา่ยผอม ต่างก็พากันเข้าใจวา่ 

พระอรหันต์  ดังนั้นจึงพากันให้อาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ พร้อม

ทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทำาให้พาหิยะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่

พาหิยะปฏิเสธไม่ยอมรับเสื้อผ้ามาสวมใส่ “พาหิยทารุจิริยะ” ซึ่งแปลว่า 

พาหยิะผูม้เีปลอืกไม้เป็นเครือ่งนุง่ห่ม และทา่นไดด้ำาเนนิชวีติโดยทำานอง

นี้เรื่องมาเป็นเวลานาน

 วนัหนึง่ ไดม้พีระพรหม ผูเ้คยเปน็สหายเก่าทีเ่คยปฏิบติัธรรมร่วม

กนัในอดตีชาตกิบัพาหยิะ และไดบ้รรลธุรรมถงึชัน้อนาคามผิล เมือ่ตาย

แล้วได้ไปเกิดในพรหมช้ันสุทธาวาส ได้ติดตามดูพฤติกรรมของพาหิยะ  

จงึลงมาเตอืนให้สตวิา่  “พาหิยะ ทา่นไมใ่ชพ่ระอรหนัต ์บดันี ้พระอรหนัต์

ที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วในโลก ขณะนี้ พระองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตะวัน

มหาวิหาร เมืองสาวัตถีแคว้นโกศล” 

 พระพาหิยะ ได้ฟังคำาเตือนของพระพรหมผู้เป็นสหายเก่า

แล้วเกิดความสลดใจในการกระทำาของตนเอง รู้สึกสำานึกผิดเลิกละ

การกระทำานั้น และเกิดความปิติยินดีที่ทราบว่า พระพุทธเจ้าเกิดข้ึน

แล้วในโลก จึงรีบออกเดินทางจากท่าเรือสุปปารกะ มุ่งสู่เมืองสาวัตถี  

ซึ่งมีระยะทางถึง ๑๒๐ โยชน์ (๑๙๒ กม.) ท่านเดินทางทั้งวันทั้งคืน

อย่างรีบร้อน เพ่ือเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาให้เร็วที่สุด เพราะไม่รู้แน่

ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด ท่านเดินทางมาถึงเมืองสาวัตถี ในเวลา
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รุ่งเช้าแล้วรีบ ตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร เมื่อได้ทราบว่า ขณะ

นี้พระบรมศาสดา เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง จึงรีบติดตามไป

ในเมืองและได้พบพระผู้มีพระภาคกำาลังเสด็จบิณฑบาตอยู่ ด้วย

ความปีติยินดีอย่างที่สุดได้เข้าไปกราบแทบพระบาทแล้ว กราบทูล

ขอให้ทรงแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธองค์ตรัสห้าวว่า “พาหิยะ 

เวลานี้ มิใช่เวลาแสดงธรรม”

 พาหิยะ ได้พยายามกราบทูลอ้อนวอนถึง ๓ ครั้ง พระบรม

ศาสดา จึงทรงแสดงพระธรรมเทศให้ฟัง โดยตรัสสอนให้สำารวมอินทรีย์ 

คอื เมือ่เหน็รปูกส็กัแตว่า่เหน็ ไดย้นิเสยีงกสั็กแตว่า่ได้ยิน ได้กล่ินก็สักแต่

ว่าได้กลิ่น ลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรส และสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้น อย่า

ยินดยิีนรา้ยในสิง่เหลา่นัน้ และหมัน่สำาเหนยีกศกึษาในไตรสกิขา คอื ศลี 

สมาธ ิปญัญา อยูเ่ปน็นติย ์พาหยิะ สง่กระแสจติไปตามกระแสพระธรรม

เทศนา ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในทันที

 ท่านได้กราบทูลขออุปสมบท แต่พระพุทธองค์ทรงทราบด้วย

พระญาณวา่ ในอดตีชาตทิา่นพาหยิะ ไม่เคยทำาบญุสงเคราะหพ์ระภกิษุ

สามเณรดว้ยบาตรและจวีรเลย เมือ่บวชแล้วบาตรและจีวรทีจ่ะเกดิดว้ย

บุญฤทธิ์ ก็จะไม่มีจึงรับสั่งให้ท่านไปหาบาตรและจีวรมาให้ครบก่อน 

และในขณะที่ท่านกำาลังแสวงหาบาตรและจีวรอยู่น้ันได้ถูกอมนุษย์ผู้

เคยเป็นศัตรูกันมากแต่อดีตชาติ เข้าสิงร่างแม่โคลูกอ่อนวิ่งเข้าขวิดท่าน

ตาย จึงถือว่าท่านนิพพานตั้งแต่ยังไม่ได้บวชพระพุทธองค์ เสด็จกลับ

จากบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นศพของท่านนอนอยู่ริมทางจึงรับส่ัง

ให้ภิกษุที่ติดตามเสด็จมา จัดการฌาปนกิจให้ท่าน และทรงยกย่องท่าน

ในตำาแหนง่เอตทคัคะ เปน็ผูเ้ลศิกวา่ภกิษทุัง้หลาย ในทาง ขิปปาภญิญา 

คือ ตรัสรู้เร็วพลัน
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ประวัติพราหมณ์พาวรี ๑๖

 มาณพ ๑๖  คน  เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี  ออกบวช 

ประพฤติพรต มีอาศรมอยู่ริมแม่น้ำาโคธาวารี  สอนไตรเพทแก่หมู่ศิษย์  

ข่าวการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้  ทำาให้พราหมณ์พาวรีใคร่รู้ในความสงสัย 

จงึตัง้คำาถามให้มาณพผูเ้ปน็ศษิย ์ ๑๖ คน ผกูปญัหาใหค้นละหมวด เพือ่

ทูลถามปัญหากับพุทธเจ้า  

 พระบรมศาสดาตรัสตอบปัญหาแต่ละคน อาทิเช่น

 ๑๕. โมฆราชมาณพ ถามปัญหา ๑ ข้อ

 ม. โลกนีก้ด็โีลกอืน่ก็ดี  พรหมโลกกับทัง้เทวโลกกด็ย่ีอมไมท่ราบ 

ความเห็นของพระองค์  เหตุฉะนี้  จึงมีปัญหามาถึงพระองค์  ข้าพเจ้า

จะพิจารณาเห็นอย่างไร  มุจจุราชจึงจะไม่แลเห็น  คือจักไม่ตามทัน

 พ. ท่านจงเป็นคนมีสติ  ถอนความตามเห็นว่า ตัวของเราเสีย

ทุกเมื่อเถิด  ท่านจะข้ามล่วงมัจจุชราชเสียได้  ด้วยอุบายอย่างนี้  ท่าน 

พิจารณาอย่างนี้แล  มัจจุราชจึงแลไม่เห็น ฯ 

 หลงัจากท่ีพยากรณแ์ก่มาณพทัง้หมดแลว้ เวน้ปงิคยิมาณพ ส่งใจ

ไปตามเทศนา จติหลดุพน้จากอาสวะ ไมถื่อมัน่ด้วยอปุาทาน  มานพท้ัง 

๑๖ คน  ทูลขออุปสมบท  ส่วนปิงคิยมาณพ ท่านมัวแต่คิดถึงอาจารย์   

เป็นหว่งอาจารย ์มคีวามฟุซ้า่น  ภายหลงัได้ฟงัธรรมอีก จงึบรรลุอรหตัผล  

 และองคท์ีไ่ด้รบัเอตทคัคะ คอืพระบรมศาสดายกยอ่ง มเีพยีง ๑ 

องค์  คือ  พระโมฆราช  เป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นในทางจีวรเศร้าหมอง 

ประวัติพระวักกลิเถระ

 พระวักกลิ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถุ ได้ศึกษา

ศิลปะวิทยา จบไตรเพท ตามความนิยมของลัทธิพราหมณ์ 

 สมยัหนึง่ เมือ่พระบรมศาสดาเสดจ็สูพ่ระนครสาวตัถีพร้อมด้วย
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ภิกษุสงฆ์วักกลิมาณพนั้น เป็นผู้มีอุปนิสัยหนักไปในทางราคจริตรักสวย

รักงาม พอได้เห็นพระรูปโฉมอันสง่างาม ผิวพรรณผ่องใส พระอิริยาบถ

จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสและรักใคร่ไม่รู้จักเบื่อหน่าย  เกิดความคิดว่า “ถ้า

เราบวชก็จะได้ตามดูพระวรกายของพระพุทธองค์ ได้อย่างใกล้ชิดและ

ตลอดเวลา” เมื่อคิดดังนี้แล้ว จึงเข้าไปกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท  

ก็มิได้ใส่ใจในการที่จะศึกษาพระธรรมวินัย ทุกวันเวลามีแต่มัวเมาเฝ้าดู

พระรูปโฉมของพระพุทธองค์มิได้  ละเว้น พระพุทธองค์เองก็มิได้รับสั่ง

ว่ากล่าวแต่ประการใด

 พระองค์ตรัสเตือนให้พระวักกลิ เลิกละการเที่ยวติดตามดู

รา่งกายอนัจะเนา่เปือ่ยนัน้เสยี และทรงชีท้างให้ท่านกลบัมาใสใ่จบำาเพญ็

สมณธรรมด้วยพระดำารัสว่า

 “ดกูอ่นพระวกักล ิผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เชือ่วา่เหน็เรา ผูใ้ดเหน็เรา 

ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม”  

 พระวักกลิ แม้ว่าพระพุทธองค์จะตรัสเตือนอย่างนั้นแล้ว ท่าน

ก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม พระผู้มีพระภาคจึงมีพระดำาริว่า

 “ภกิษนุี ้ถ้าไมไ่ดร้บัความสลดใจเสยีบา้ง กจ็ะไมไ่ดบ้รรลมุรรคผล

อะไรเลย”

 เมื่อใกล้จะถึงวันเข้าพรรษา พระองค์ได้เสด็จไปสู่พระนคร

ราชคฤห์โดยมีพระวักกลิ ยังคงติดตามดูพระองค์อยู่ตลอดเวลา จึงตรัส

เรยีกให้พระวกักล ิเข้ามาเฝา้ และตรสัประณามขบัไล่เธอออกไปเสียจาก

สำานักของพระองค์ด้วยพระดำารัสว่า:-

 “อเปหิ วกฺกลิ : ดูก่อนวักกลิ เธอจงออกไปจากสำานักของเรา”  

พระวักกลิ เมื่อได้ฟังพระดำารัสนั้นแล้ว คิดว่าพระบรมศาสดาคงจะไม่

เมตตาทักทายปราศรัยกับเราอีกแล้ว เราก็คงจะไม่ได้เห็นพระวรกาย

รูปโฉม จึงออกจากพระเวฬุวันมหาวิหาร หมายใจว่าจะไปกระโดดภูเขา

คิชฌกุฏ เพื่อฆ่าตัวตาย
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 พระองคป์รากฏใหเ้ธอเหน็พรอ้มทัง้ตรสัเรยีกชือ่วา่ “วกักลิ” แล้ว

ตรัสปลอบใจด้วยธรรมกถา พระวักกลิ ก็เกิดปีติปราโมทย์รื่นเริงบันเทิง

ใจ จึงรีบมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาโดยทางอากาศพิจารณาพระโอวาท

ทีต่รสัสอน ขม่ปตีลิงไดแ้ลว้ กไ็ดบ้รรลพุระอรหตัผลพร้อมท้ังปฏสัิมภทิา 

บนอากาศนั้น 

 ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า อาศัยศรัทธาเป็น

สื่อนำา จนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ พระบรมศาสดาจึงทรง

ยกย่องท่านในตำาแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง 

ศรัทธาวิมุตติ คือ ผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา

ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี   เกิดในตระกูลเศรษฐี  เมืองสาวัตถี  เดิม

ชือ่สทัุตตะ  ไดช้ือ่อย่างน้ัน เพราะวา่ทา่นเป็นผูม้ก้ีอนขา้วเพือ่คนอนาถา  

 

 - บรรลุเป็นพระโสดาบัน

 ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี   มีน้องเขยอยู่ที่เมืองราชคฤห์ชื่อว่า  

ราชคหกเศรษฐี  ต่างฝ่ายต่างได้น้องของกันและกันเป็นภรรยา   ได้เดิน

ทางไปยังเมืองราชคฤห์  เพื่อนำาสินค้ามาขาย   ในวันนั้น  ราชคหกะ  

ไม่ได้ต้อนรับ  เพราะมัวยุ่งกับการตระเตรียมภัตตาหาร  พอได้สนทนา

กนับอกกบัท่านอนาถบิณฑกิะวา่  วนัพรุง่น้ีจะนมินตพ์ระพทุธเจ้าพร้อม

ด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันที่บ้านของตน  

 อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี พอไดย้นิคำาวา่  พระพทุธเจา้เทา่นัน้  รูส้กึ

ประหลาดใจ  เกิดความปีติอย่างแรงกล้า  อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

เดียวนั้นเลย   แต่ราชคหกเศรษฐี  ห้ามไว้เป็นเวลาที่ยังไม่เหมาะสม  รุ่ง

เชา้รบีไปเขา้เฝา้พระพทุธเจา้ก่อนคนอืน่  ได้ฟงัอนปุพุพกิถาและอรยิสจั
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สี่  บรรลุเป็นพระโสดาบัน  

 - สร้างวัดพระเชตวันถวาย

 หลังจากที่ถวายภัตตาหารเสร็จเรียบร้อย   ท่านอนาถบิณฑิก- 

เศรษฐี  ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวเมืองสาวัตถี   

พรอ้มทีจ่ะสรา้งวหิารถวาย  เศรษฐมีุง่หนา้มาก่อนเพือ่ตดิตอ่ขอชือ้ทีดิ่น

กบัเจา้ชายเชตราช   โดยใหเ้ศรษฐนีำาเงนิมาปลูาดใหเ้ตม็บริเวณพืน้ทีจ่งึ

จะยอมขายให้  เศรษฐีใช้เงิน  ๒๗  โกฏิ  เป็นค่าที่ดิน  และอีก   ๒๗  

โกฏ ิ เปน็คา่กอ่สรา้ง รวมทัง้หมด  ๕๔   โกฏ ิ เจ้าเชตยังร่วมบญุเปน็เจา้

ภาพบริเวณพื้นที่ซุ้มประตู  ขอร้องให้จารึกนามอารามแห่งนี้ว่า       เชต

วัน  หลังจากนั้นได้ทำาการฉลองพระเชตวันมหาวิหาร  

 - เป็นเศรษฐีที่จนและรวยที่สุด

 ได้นิมนต์พระภิกษุ  ๒๐๐ รูป ฉันภัตตาหารที่บ้านเป็นประจำา  

และให้ทานแก่คนยากจน  จนทรัพย์สินเริ่มลดลง  ภัตตาหารที่ถวาย

คุณภาพปริมาณลดลงด้วย   

 เทวดาตนหน่ึงมมีจิฉาทฏิฐ ิ  สงิสถิตทีซุ่ม้ประต ู เวลาทีพ่ระสงฆ์

เดินรอดซุ้ม  ตนไม่สามารถอยู่ได้ต้องหนีห่าง   จึงปรากฏกายต่อหน้า

ท่านเศรษฐี  ห้ามมิให้เศรษฐีทำาบุญทำาทานอีกต่อไป  

 เศรษฐีถามต่อไปว่า  ท่านเป็นใคร   

 ข้าพเจ้าเป็นเทวดา  อยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของท่าน

ดูก่อนเทวดาอันธพาล   เราไม่ต้องการเห็น  ไม่ต้องการฟังคำาพูดของ

ท่าน  ขอท่านจงออกไปจากซุ้มประตูเรือนของเรา   อย่ามาให้ข้าพเจ้า

เห็นอีกเป็นอันขาด

 กลายเป็นเทวดาที่ไม่มีที่อยู่   ขอให้เทวดาที่มีศักดิ์สูงกว่าตนให้

ช่วยเหลือ  ก็ไม่ได้เป็นผลสำาเร็จ  เพียงแต่บอกอุบายให้ว่า   ทรัพย์เก่า
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ของเศรษฐี จำานวน  ๘๐  โกฏิ  ฝังไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำา  ถูกน้ำาเซาะตลิ่งพัง

จมหายไปในสายน้ำา   ให้ท่านนำากลับคืนมามอบเศรษฐี  ท่านเศรษฐีจะ

ยกโทษให้

 ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่จนอยู่ในขณะเดียวกลับกลายเป็น

เศรษฐีที่ร่ำารวยมากขึ้นกว่าเดิม

 - ต้นแบบทำาบุญอุทิศให้คนตาย

 หลานท่านเศรษฐีเล่นตุ๊กตาทำาจากแป้งหล่นลงจนแตก  หลาน

เสยีใจรอ้งไห ้ ทา่นปลอบโยนหลานโดยการจะทำาบญุอุทศิให้ตุก๊ตา  ข่าว

การทำาบุญอุทิศดังไปทั่ว  ผู้คนถือปฏิบัติตามกันมา   เมื่อญาติตายก็จะ

อุทิศบุญกุศลไปให้  เป็นแบบอย่างจนถึงทุกวันนี้

 - มอบหน้าที่ให้ลูกสาว

 พระภิกษุจะเข้ามารับอาหารบิณฑบาตเป็นประจำาที่บ้านอนาถ

บิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขา  บุคคลอื่นจะเลี้ยงพระก็จะต้องขอคำา

แนะจากท่านทั้งสอง  ทำาให้ท่านไม่ค่อยมีเวลามาดูแลพระที่บ้านของ

ตน    นางวิสาขาได้มอบภารกิจแก่หลานสาว   ส่วนอนาถบิณฑิกะได้

มอบหน้าที่แก่ลูกสาวคือ 

 มหาสุภัททา   ลูกสาวคนโต  ได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน  

ต่อมาได้แต่งงานไปอยู่กับสกุลสามี   เศรษฐีมอบหมายลูกสาวคนที่สอง

คือ

 จุลสุภัททา  ช่วยดูแลอยู่ระยะหน่ึง ได้ฟังธรรมบรรลุเป็น        

พระโสดาบัน  ต่อมาได้แต่งงานไปอยู่กับสกุลสามี  เศรษฐีจึงมอบให้คน

เล็กชื่อว่า   สุมนาเทวี  และได้ฟังธรรม  บรรลุเป็นพระสกทาคามี  

วันหนึ่ง  สุมนาเทวี  ได้มีอาการป่วยหนัก  เศรษฐีเข้ามายี่ยม  ถามถึง

อาการ  แตลู่กสาวกลบัเรยีกบดิาวา่เปน็นอ้งชาย  หลังจากน้ันถึงแก่กรรม
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 - กราบทูลพระศาสดา  

 ทา่นเศรษฐร้ีองไหเ้สยีใจเปน็อยา่งมาก และได้เขา้เฝ้าพระศาสดา  

พระองค์ตรัสปลอบท่านเศรษฐี  และได้ทูลถามถ้อยคำานางสุมนาที่เรียก

ตนว่าน้อง 

 ดูก่อนมหาเศรษฐี  ธิดาท่านไม่ได้เพ้อหรือหลงสติ  นางใหญ่

กว่าท่านโดยมรรคและผล  ท่านเป็นเพียงพระโสดาบัน  แต่นางบรรลุ

เป็นพระสกทาคามี  

 เศรษฐีได้ฟังพระพุทธดำารัสแล้ว  หายจากความเศร้าโศกเสียใจ  

รับความปีติอิ่มใจ  ท่านเศรษฐีเป็นผู้มีศรัทธามั่งคงไม่หวั่นไหว   ฝักใฝ่

ในการทำาบุญให้ทาน  พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเลิศกว่าอุบาสกทั้ง

หลาย  ในฝ่ายผู้เป็นทายก

ประวัตินางวิสาขา  (ผู้เป็นทายิกา)

 นางวิสาขา  เกิดในตระกูลเศรษฐี  เมืองภัททิยะ  แคว้นอังคะ  

บิดาชื่อธนญชัย  มารดาชื่อสุมนาเทวี  และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี

  เด็กหญิงวิสาขาได้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ  ๗  ขวบ  ส่วน

ปูเ่มณฑกเศรษฐบีรรลพุระโสดาบนัเชน่กนั  เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็

สูเ่มอืงภทัทยิะ  รบัอาหารบณิฑบาตทีบ่า้นเมณฑกเศรษฐีเปน็ระยะเวลา  

๑๕  วัน  

 สบืเน่ืองมาจากทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล  ตอ้งการเศรษฐจีากเมอืง

ราชคฤห์ให้ประจำาอยูท่ีเ่มอืงสาวตัถ ี ทีก่ลา้ขอคงเปน็เพราะว่า ภคนีิ หรือ

น้องสาวของพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร  

พระองค์จึงยกตระกูลธนญชัยเศรษฐี  

 ธนญชยัเศรษฐไีด้ขนยา้ยทรพัย ์บรวิาร  และสตัวเ์ลีย้ง  ระหวา่ง

ทางก่อนถึงเมืองสาวัตถี  ๗  โยชน์  เห็นว่าเป็นทำาเลดี  จึงขออนุญาต
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ก่อตั้งหมู่บ้านชื่อว่า  สาเกต

 - หญิงเบญจกัลยาณี  

 ในเมืองสาวัตถีมีตระหนึ่งหนึ่งชื่อว่า  มิคารเศรษฐี  ต้องการให้

ลูกชายชื่อ ปุณณวัฒนกุมาร  ได้แต่งงานเพื่อสืบวงศ์ตระกูล  จึงออก

อุบายเลี่ยงพ่อแม่ว่า  ถ้ามีหญิง  ๕  อย่าง  จึงจะยอมแต่งงาน  

 เบญจกัลยาณี  ความงามของสตรี  ๕  ประการ

 ๑. ผมงาม  (เกสกลฺยาณำ)  ผมยาวถึงสะเอว ปลายงอนขึ้น

 ๒. เนื้องาม  (มงฺสกลฺยาณำ)  ริมฝีปากแดงเหมือนผลตำาลึงสุก  

 ๓. กระดูกงาม  (อฏฐกิลยฺาณำ)  ฟนัสขีาวเหมอืนสังข ์ เรียบเสมอกนั 

 ๔. ผิวงาม  (ฉวิกลฺยาณำ)   ถ้าดำาเหมือนดอกบัวเขียว  ถ้าขาว

เหมือนดอกกรรณิการ์  

 ๕. วัยงาม  (วยกลฺยาณำ)  แม้คลอดลูก  ๑๐ ครั้ง ก็ดูเหมือนกับ

กำาเนิดบุตรเพียงครั้งเดียว

 ทางบิดามารดาได้เชิญพราหมณ์ผู้เชียวชาญด้านอิตถีลักษณะ  

ให้ออกแสวงหาตามเมืองต่างๆ  

 - ชน  ๔ พวก  วิ่งไม่งาม

 ขณะทีน่างและหญงิบรวิารกำาลงัเลน่น้ำาทีท่า่น้ำา   พอฝนตกหญงิ

บริวารรีบวิ่งหลบฝน  ส่วนนางวิสาขาไม่วิ่งคงเดินตามปกติ   พราหมณ์

เห็นลักษณะถูกต้องตามตำารา   ต้องการจะเห็นลักษณะฟันของนางได้

ถามว่า  ทำาไมเธอไม่วิ่งหนีหลบฝน  นางวิสาขาตอบว่า  ชน  ๔  พวก  

เมื่อวิ่งจะดูไม่งาม

 ๑. พระราชา ทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์

 ๒. บรรพชิต ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

 ๓. สตรี  หญงิทัง้หลายวิง่ไมง่ามอยู่แล้ว  อาจจะอุบตัเิหตุ
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จนเสียโฉม หรือพิการ

 ๔. ช้างมงคล   เพราะตัวช้างด้วยประดับเครื่องอาภรณ์   

 พราหมณ์ได้เห็นการแสดงปัญญาของนาง  และเป็นหญิง

เบญจกัลยาณี  จึงไปที่บ้านนางทำาการสู่ขอต่อพ่อแม่  จึงสวมพวงมาลัย

ทองให้นาง  กำาหนดการหมั้นหมายและกำาหนดวิวาหมงคล

 ธนญชัยเศรษฐีได้ทำาเครื่องประดับชื่อ  มหาลดาประสาธน์  ชุด

ยาวตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า  ประกอบด้วยเงินทองและรัตนมีค่า  ๙  

โกฏิกหาปณะ  ค่าช่าง ๑  แสน ธนญชัยเศรษฐีมอบทรัพย์สิน บริวาร 

สัตว์เลี้ยง  และกุฎุมพีประจำาตัว  ๘  คน

 - ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว

 ๑. ไฟในอยา่นำาออก  เรือ่งไมด่ขีองพอ่ผวัแมผั่วหรือสาม ีไมค่วร

นำาไปพูดให้คนภายนอกฟัง      

 ๒. ไฟนอกอย่านำาเข้า  เม่ือมีคนตำาหนิพ่อผัวแม่ผัวและสามี  

อย่านำามาพูดให้คนในบ้านฟัง 

 ๓. ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้น   คือคนที่ยืมแล้วนำามาคืนให้

 ๔. ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้  คือคนที่ยืมแล้วไม่นำามาส่งคืนให้

 ๕. ควรให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้  เมื่อญาติมิตรผู้ยากจนขอ

ความช่วยเหลือ  ให้ไปแล้วไม่นำามาคืน  ก็ควรที่จะให้

 ๖. พึงนั่งให้เป็นสุข   ไม่นั่งในที่กีดขวางพ่อผัวแม่ผัวและสามี 

 ๗. พึงนอนให้เป็นสุข  ไม่ควรนอกก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามี

 ๘. พึงบริโภคให้เป็นสุข  ควรจัดให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีบริโภค

ก่อน  ตนบริโภคภายหลัง

 ๙. พึงบำาเรอไฟ  ให้สำานึกอยู่เสมอว่า พ่อผัวแม่ผัวและสามี 

เปรียบเสมือนกองไฟหรือพญานาคที่ต้องบำารุงดูแล

 ๑๐. พึงนอบน้อมเทวดาภายใน    ให้สำานึกอยู่เสมอว่า พ่อผัว
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แม่ผัวและสามี  เปรียบเหมือนเทวดา

 - นางวิสาขาตำาหนิพ่อผัว บริโภคของเก่า

 มิคารเศรษฐีมีความศรัทธานักบวชอเจลก (ชีเปลือย) ได้เชิญ

นกับวชเหล่านัน้มารบัอาหารทีบ่า้น   ใหค้นตามนางมาไหวพ้ระอรหนัต ์ 

นางวิสาขาดีใจรีบไป   พอเห็นชีเปลือย  กล่าวว่า  ผู้ไม่มีความละลาย

เหล่านี้  จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้  พร้อมติเตียนมิคารเศรษฐี

 มอียูว่นัหนึง่  มคิารเศรษฐกีำาลงัรบัประทานอาหาร   มพีระเถระ

บิณฑบาตได้หยุดหน้าบ้าน  นางวิสาขารู้ว่ามิคารเศรษฐีไม่มีศรัทธา  จึง

กลา่วกบัพระเถระวา่  นิมนตพ์ระคณุเจา้ไปขา้งหน้ากอ่นเถดิ  ทา่นเศรษฐี

กำาลงับรโิภคของเกา่อยู ่    เศรษฐไีดย้นิโกรธเคอืงมาก  ขบัไลน่างวสิาขา

ออกจากบา้น   นางเชญิกฎุมุพมีาตดัสนิ  นางกแ็กด้้วยคำาวา่  การบริโภค

ของเก่าอยู่   มิใช่บริโภคของบูดเน่า   แต่หมายถึงการบริโภคบุญเก่าอยู่   

เศรษฐไีดฟ้งัหายโกรธ  อนญุาตใหน้างนมินตพ์ระบรมศาสดาพร้อมภกิษุ

สงฆ์มาฉันภัตตาหารที่บ้านได้  

 - พ่อผัวยกย่องให้เป็นมารดา

 วนัหนึง่   นางไดอ้าราธนาพระบรมศาสดาพรอ้มภกิษสุงฆม์าฉนั

ภัตตาหารที่บ้าน   ให้คนเชิญมิคารเศรษฐีมาถวาย  แต่เศรษฐีไม่กล้ามา

ออกสูที่เ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระศาสดา  หลงัจากฉนัเสร็จแล้ว  พระพทุธเจา้

ทรงแสดงธรรม  จบเทศนา มคิารเศรษฐหีลบอยู่หลงัมา่นไดฟ้งัธรรมบรรลุ

เป็นพระโสดาบัน  

 ออกจากหลังม่านตรงไปหานางวิสาขา  ประกาศตั้งแต่บัดนี้

เธอคือมารดาของฉัน  นางวิสาขาจึงได้นามใหม่ว่า  มิคารมารดา  หรือ  

วิสาขามิคารมารดา
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 - คุณสมบัติประจำาตัวนางวิสาขา

 ๑. ลักษณะของผู้มีวัยงาม  มีความงาม  มีอายุมาก  ๑๒๐  ปี  มี

ลูกชายหญิง  ๒๐  คน  ลูกของนางมีลูกอีกคนละ  ๒๐  คน  นางวิสาขา

มีเหลน  ๘,๐๐๐  คน  ดังนั้นจำานวน  ๘,๔๒๐  คน  มีต้นกำาเนิดจาก

นางวิสาขา

 เวลาท่ีน่ังอยูใ่นกลุม่ของลกู  หลาน  เหลน  จะไมรู่ว้า่นางวิสาขา

คนไหน  จะรู้ก็ต่อเมื่อตอนที่นางลุกขึ้นเดิน

 ๒.  มีกำาลังเท่ากับช้าง ๕ ช้าง   ครั้งหนึ่ง  พระราชาจะทดลอง

กำาลังของนาง  ให้ปล่อยช้างวิ่งชนนาง  นางวิสาขาจะจับผลักช้าง   กลัว

จะเป็นบาป  นางจึงใช้มือเพียงสองนิ้วจับงวงช้างแล้วเหวี่ยงไป   ช้างได้

ล้มกลิ้ง  แต่ไม่เป็นอันตราย

 - นางวิสาขาร้องไห้อาลัยหลาน

 หลานสาวชื่อว่าสุทัตตีได้ถึงแก่กรรม   นางวิสาขาเสียใจร้องไห้  

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ดูก่อนวิสาขา  ในเมืองนี้  เธอต้องการบุตรหลาน

กี่คน?

 นางวิสาขา ทั้งหมดเมืองนี้

 พระศาสดา เมืองสาวัตถีมีคนตายวันละเท่าไหร่

 นางวิสาขา ๑  คนบ้าง  ๒  คนบ้าง  ๑๐  คนบ้าง

 พระศาสดา   ถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานจริง   หน้าของ

เธอคงเปียกชุ่มด้วยน้ำาตา  ไม่มีวันแห้งเหือด  มีสิ่งที่รัก  ๑๐๐  อย่าง  ก็

ทุกข์ถึง  ๑๐๐   ดังนั้นผู้ปรารถนาความสุขให้กับตนเอง  ก็ไม่ควรทำาสัตว์

หรือสังขารให้เป็นที่รัก

 หลังจากได้ฟังพุทธดำารัสแล้ว  นางได้คลายจากความเศร้าโศก
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 - นางวิสาขาสร้างวัด

 นางวิสาขาจะเข้าไปที่วัดเป็นประจำาคือ  เช้า - เย็น วันหนึ่งจาก

ที่ฟังธรรมเสร็จแล้ว  หญิงสาวผู้ติดตามได้ลืมเครื่องประดับมหาลดาป

สาธน์  นางก็ให้กลับไปเอา  แต่ถ้าพระอานนท์ถูกต้องสัมผัสแล้ว  มอบ

ถวายท่านไปเลย  แต่นางกลับคิดว่า  เครื่องประดับนี้ไม่มีประโยชน์แก่

เถระ  นางจึงขอรับคืนนำาออกขาย ในราคาเดิม  แต่ไม่มีผู้ใดมีกำาลังชื้อ  

นางจึงชื้อเอาไว้เอง  นำาเงินชื้อที่ดินสร้างวัด   พระศาสดา  รับสั่งให้

พระโมคัลลานะ  เป็นผู้อำานวยการดูแลการก่อสร้าง  มีปราสาท  ๒  ชั้น  

ห้องพักชั้น  ๕๐๐ ห้อง  ใช้เวลา  ๙  เดือนจึงเสร็จเรียบร้อย  ได้ชื่อว่า   

วิหารบุพพาราม   

 

 - ต้นแบบถวายผ้าอาบฝน

 นางวิสาขาให้สาวใช้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์  วัน

นั้นฝนตก  มารายงานแก่นางวิสาขาทราบว่า  ที่วัดไม่มีพระเลย  มีแต่ชี

เปลือยแก้ผ้าอาบน้ำากันอยู่

 นางวิสาขาได้ฟัง  นางเป็นผู้มีปัญญาศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว  

พระพุทธเจ้าอนุญาตผ้าเพียง  ๓  ผืน คือ จีวร  สังฆาฏิ  สบง  เวลา

พระภิกษุจะอาบน้ำาจึงไม่ผ้าสำาหรับพลัดอาบน้ำา

 พระบรมศาสดาเสด็จมาบ้านนางวสิาขา  หลงัจากเสรจ็ภตัตากจิ   

นางวิสาขากราบทูลขอพร  เพื่อถวายผ้าน้ำาฝนแก่พระภิกษุสงฆ์   

พระพุทธองค์ประทานอนุญาตตามที่ขอนั้น  

 - พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า 

 นางวิสาขามีความปรารถนาหลายประการ  คือ

 ๑. สร้างปราสาทถวายเป็นวิหารทาน

 ๒. ถวายเตียง ตั่ง  ฟูก  หมอน  และเสนาสนภัณฑ์
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 ๓. ถวายสลากภัต

 ๔. ถวายผ้ากาสิกพัสตร์  ผ้าเปลือกไม้  ผ้าฝ้าย  

 ๕. ถวายเนยใส  เนยข้น  น้ำามัน  น้ำาผึ้ง  น้ำาอ้อย  

 ความปรารถนาเหลา่นัน้สำาเรจ็ทกุประการ  นางมคีวามเอบิอิม่ใจ  

จึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าว 

 พระภกิษทุัง้หลาย  ไดเ้หน็กริยิาอาการของนางวสิาขา  ตา่งรูสึ้ก

ประหลาดใจ  และพากันกราบทูลถามพระศาสดา  

 พระองค์ตรสัวา่  ธดิาของเรามไิดเ้สยีจริต  เพราะมคีวามปตียิินดี

ที่ความปรารถนาสำาเร็จทุกประการ  นางจึงเดินเปล่งอุทาน  

 ด้วยเหตุท่ีนางวิสาขาได้อุปถัมภ์บำารุงพระภิกษุสงฆ์  และได้

ถวายจตุปัจจัยเป็นจำานวนมาก  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องนางใน

ตำาแหนง่เอตทคัคะ  เป็นผูเ้ลศิกวา่อบุาสกิาท้ังหลายในฝ่ายผู้เปน็ทายิกา

         เมืองสาวัตถี

        มหานครแห่งคนดี

เมือง…เศรษฐีลือนาม   เมือง…หญิงงามลือชื่อ

เมือง…มหาวิหารลำ่าลือ   เมือง…เลื่องลือโพธิ์อานนท์

เมือง…เดียรถีย์เสียท่า   เมือง…๒๕ จำากาลฝน

เมือง…ปราบโหราจารย์พาลชน  เมือง…แสดงมงคล ๓๘ ประการ

เมือง…กฐินถูกยอยก   เมือง…แสดงยมกปาฏิหาริย์

เมือง…จอมโจรองคุลีมาล   เมือง…ตำานานพระสีวลี

เมือง…ธรณีสูบคนบาป   เมือง…กำาราบคนหมองศรี

เมือง…มากหมู่พระกุฎี   เมือง… สร้างบารมี ศีล ทาน ภาวนาฯ

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร
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อโยธยา - สาเกต
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อโยธยา - สาเกต
  พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ขอเศรษฐีนัญชัยไปอยู่แคว้นโกศล สร้าง

เมืองขึ้นใหม่ที่ลุ่มน้ำาสรภูนี้  ซึ่งหากจากเมืองสาวัตถีเพียง ๗ ประโยชน์

เท่านั้น (๑๑๒ กิโลเมตร) 

  พระพุทธองค์ และหมู่สงฆ์ผู้จาริกมากจากทิศทั้ง ๔  พระพุทธเจ้า 

เคยเสด็จมาและแสดงธรรมโปรดชาวเมืองสาเกต

  เป็นเมืองที่พระอานนท์ได้กราบทูลเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

คือ สาวัตถี, ราชคฤห์, โกสัมพี, พาราณสี, นครจัมปา, และเมืองสาเกต

  ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยรัฐ ๓๐ รูป วันเข้าพรรษามาบรรจบ เข้า

พรรษา ณ อารามเมืองสาเกต  อันเป็นปฐมเหตุแห่งผ้ากฐินทาน

  สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สักการะพุทธสถานนครสาเกต  ได้

สร้างพระอารามกุฏิสงฆ์พร้อมปักเสาหินพระบรมราชโองการประกาศ

ธรรมไว้ ๑ ต้น

  สมัยพระเจ้ากนิษกมหาราช ประมาณ พ.ศ. ๖๓๐ พระองค์ทรง

สละพระราชทรัพย์บำารุงอารามที่พำานักสงฆ์

  ประมาณปี พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ  ท่านดาบสตุลสีดาสประพันธ์

มหากาพย์เรื่อง รามายนะ  สถาปนามหานครสาเกต  เป็นเมืองอโยธ

ยา มีราชาผู้ครองชื่อ ทศรถ  พระโอรสนามว่าพระราม ที่เราทั้งหลาย

รู้จักกันในเรื่อง รามเกียรติ์  ชาวอินเดียจึงเชื่อว่าอโยธยา คือแผ่นดินที่

ประสูติของพระราม

   ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ  กองทัพอิสลาม นำาโดยกุดตับอุด

ดินไอบัค  ยึดครองนครอโยธยา - สาเกต  ทำาลายล้างศาสนสถาน

 และในปี พ.ศ. ๑๙๗๐ จักรพรรดิราชวงศ์โมกุล นามบาบา

ราชันย์ แห่งอิสลาม  ได้สร้างมัสยิดชื่อบาบรี บนซากเนินดินเดิมของ

โบราณสถาน

  ประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ เครือจักรภพอังกฤษยกพลขึ้นบก
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ปกครองอินเดียสำาเร็จ ขับไล่กษัตริย์ชาวอิสลามออกนอกอาณาจักร

ทำาให้ชาวฮินดู ประสงค์อยากได้อโยธยา  กลับมาเป็นศาสนสถานของ

ตนจึงเกิดพิพาทระหว่างฮินดูกับอิสลามเรื่อยมา

  พ.ศ. ๒๔๙๐  อินเดียเป็นอิสรภาพจากอังกฤษ ความขัดแย้ง

แย่งเมืองศักดิ์สิทธิ์อโยธยา ระหว่างฮินดูกับอิสลาม

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ชาวฮินดูหัวรุนแรง นักบวชนาคบาบา  ทำาการ

เผามัสยิดบาบรี  เพื่อสร้างโบสถ์ถวายพระราม  จึงนำาไปสู่การจลาจล

ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างฮินดูกับมุสลิม  จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒,๐๐๐ คน 

ส่วนมากเป็นชาวมุสลิม  เป็นเหตุให้เกิด

 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ศาลสูงเมืองลัคณาว์ เมืองหลวงของรัฐ

อุตรประเทศ (U.P.) ได้พิพากษา ก่อนการตัดสินคดี มีการเคลื่อนไหว

ทั่วอินเดีย รัฐบาลต้องเกณฑ์กำาลังพลกว่า ๒๐๐,๐๐๐ นาย เพื่อ      

รักษาการณ์
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สะสาราม (Sasaram)

 สะสาราม (Sasaram) เป็นสถาปัตย์อาคารที่มีสระน้ำาล้อมรอบ 

อยู่เขตรัฐพิหาร  ข้างถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ ระหว่างเส้นทางแสวงบุญ   

พุทธคยา - พาราณสี  เป็นชุมชนขนาดใหญ่เพราะดูจากตลาดมีผู้คนมา

จับจ่ายใช้สอยเป็นจำานวนมาก

 ก่อนไปเข้�ชมสถ�นที่ อย่�ลืมชื้อตั๋ว     



ภาพ : แม่น้ำาคงคา

พาราณสี เมืองพระโพธิสัตว์ 
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เมืองพาราณสี แคว้นกาสี

  พาราณสีมหานครราชธานี 

  เพื่อความเป็นที่ ๑

 ๑. ปฐม เทศนาอริยสัจจ์

 ๒. ปฐม อุบัติอริยสงฆ์

 ๓. ปฐม พรรษาพระพุทธองค์

 ๔. ปฐม วงศ์อุบาสิกา

 ๕. ปฐม บิดาอุบาสก

 ๖. ปฐม ศกประกาศศาสนา

 ๗. ปฐม ความงามพระปฏิมา

 ๘. ปฐม พาราฯพุทธสัญจร

 ๙. ปฐม มหาวิทยาลัย

 ๑๐.ปฐม ยิ่งใหญ่คงคาชื่อกระฉ่อน

 ๑๑.ปฐม แพรไหมเลิศผ้าอาภรณ์

 ๑๒.ปฐม นครแห่งอารยธรรม

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร

กลุ่มพระชาวแคว้นกาสี

 กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง คือ พระอุรุเวลกัสสปะ  พระนทีกัสสปะ

พระคย�กัสสปะ 

 และพระยสะ เพื่อนเก่� ๔ รูป  พระวิมละ  พระสุพ�หุ    

พระปุณณชิ  และพระควัมปติ  

 ถ้าจะกล่าวถึง พาราณสี เป็นชื่อที่คุ้นสำาหรับคนไทย สมัย

ครั้งพุทธกาลพาราณสีเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองข้ึนของ      

พระเจ้าปเสนทิโกศล  แคว้นโกศล  เมืองพาราณสีจะขึ้นชื่อลือชาใน
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เรือ่งผา้ คอืผา้กาสี เปน็ผา้มคีณุภาพ  ประณตีงดงาม เปน็เมอืงทีค่า้ขาย

กับแว่นแคว้นต่างๆ  พาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุหลายพันปี ช่วง

ที่กษัตริย์มุสลิมมาปกครองพยายามเปลี่ยนชื่อพาราณสีเป็นอย่างอ่ืน 

พออำานาจลดลง คำาว่า   พาราณสีก็ถูกมาใช้อีกครั้ง อังกฤษมาปกครอง

อินเดียพาราณสีถูกเรียกว่า  บันนารัส, บันนาเรส

 ปจัจุบนัคนอนิเดยีเรยีกพาราณสว่ีา วาราณสี และพาราณสีถือได้

เป็นแม่ของอินเดียเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมของอินเดีย  ถ้าอยากดูวิถีชีวิต

ของฮินดู ประเพณีวัฒนธรรม ก็ต้องมาดูที่เมืองพาราณสีแห่งนี้ เพราะ

ว่าที่แห่งนี้ยังความเป็นฮินดูไว้มาก มีท่าน้ำาที่สำาคัญหลายจุด มีพิธีกรรม

ศกัดิสิ์ทธิ ์ริมท่ามีการเผาศพถือปฏบิตักัินมา หลายพนัปมีาแลว้ มท่ีาน้ำา

สำาหรับลงอาบเพื่อชำาระบาป 

 เมืองพาราณสีเป็นเมืองท่ีพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็น

โพธิสัตวพ์ระเจา้ ๕๐๐ ชาต ิ(๕๔๗) เกิดขึน้ทีเ่มอืงพาราณส ี๔๒๗ พระชาต ิ  

เคยเกิดมนุษย์เช่นเป็น พระราชา อำามาตย์ ฤาษี และเคยเกิดเป็นนก  

ช้าง ม้า ราชสีห์ ฯลฯ เป็นต้น  ในทศชาติชาดกเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสี 

๒ เรื่องคือ เตมีย์ และสุวรรณสาม

ม. ในพาราณสี

 ม. เมือง

 ม. แม่น้ำา

 ม. ไหม

 ม. หมาก

 ม. มรณะ

 ม. มหาวิทยาลัย

 ม. มฤคทายวัน

 ม. มะขามป้อม
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 ม. เมือง คือเมืองพาราณสีเป็นเมืองศักดิ์ของชาวฮินดูเป็นเก่า

แก่ที่สุด  ในอินเดีย ไม่มีใครสามารถค้นหาต้นกำาเนิดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด  

พาราณสีเป็นชื่อของแม่น้ำาคือแม่น้ำาวรุณะ กับ อสี เมื่อรวมกันแล้วจึง

เรียกว่า พาราณสี  

 พาราณสีเป็นชื่อศีรษะวานร มาจากคำาว่า วานร กับ สีสะ รวม

กันแล้ว  เรียกว่า วานรสีสะ, วานรสี ดังที่กล่าวไว้ในกปิลชาดก ลิงขาว

ลิงดำาได้แสดงคุณเครื่องของคุณธรรมความเป็นผู้นำา เมื่อสิ้นชีวิตลง เจ้า

เมืองได้นำาส่วนของศีรษะบรรจุ ณ ใกล้ทางสามแพร่ง

 ม. แม่น้ำา  คือแม่คงคา แต่คนอินเดียเรียกว่าแม่น้ำากังกาเป็น

แม่น้ำามาจากสรวงสวรรค์ที่ผ่านทางมวยผมของพระศิวะ ตามคำาของ

คงคาเทพธิดา ซึ่งเป็นลูกสาวของหิมวัตราชา เพราะกระแสน้ำาแรงมาก

โลกไม่สามารถรองรับได้คัมภีร์ปูราณะ ได้กล่าวว่า พระเจ้าสาคร มี

พระมเหสีเอกมีพระโอรสเป็นน้ำาเต้าทองถึงหกหม่ืน มีนิสัยเกเรพาลไป

ทั่ว พระเจ้าสาครทำาพิธีอัศวเมธ (บูชาม้า) บางครั้งม้าได้สูญหาย จึงให้      

พระโอรสหกหม่ืนออกตดิตาม ปรากฏวา่  โอรสระรานผูค้นจนสรา้งความ

เดือดร้อน  

 วันหนึ่งได้เจอหลุมเข้าไปพบฤาษีกบิล ซึ่งมีม้าอุปการอยู่ข้างๆ 

ไดก้ลา่ว  วาจาหมิน่ ทา่นฤาษลีมืตาเปลวไฟจากนยัตาได้เผาเปน็เถ้าถ่าน 

ฤาษบีอกวา่ ถา้อยากใหโ้อรสไดข้ึน้สวรรค ์ตอ้งเอาน้ำาคงคาจากสวรรคม์า

ชำาระล้างเถา้ถา่น บาปจงึหมดหายไป  ทา่ทีส่ำาคญัไดแ้ก ่ทา่อส ีทา่ทศวเมธ  

ท่ามณิกรรณณิการ์ ฯลฯ

 จริงๆ แล้วแม่น้ำาคงคามีจุดกำาเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย         

มีความยาวประมาณ  ๒๕๐๐  กิโลเมตรไหลไปจนถึงปากอ่าวเบงกอล

 ม. ไหม คือไหมที่ทำาผ้า คือผ้ากาสี เป็นผ้ามีชื่อเสียง วิธีการทำา

ก็คือ จะเริ่มตั้งแต่การปลูกการเลี้ยง การทอจนสำาเร็จรูปเป็นผ้าที่งดงาม

ในคมัภีรท์างพระพทุธศาสนา สทิธตัถะราชกมุารใชส้อยผา้อยา่งด ี ท่ีมา
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จากเมืองพาราณสีคือ ผ้ากาสี

 ม. หมาก ในที่นี้ก็คือหมากที่ไว้สำาหรับเคี้ยวกิน ก็จะมีขายตาม

รายทาง มีทั้งที่เป็นแบบสดมีคนคอยผสมให้ และที่เป็นแบบสำาเร็จรูป

ชนดิแห้งเปน็เมด็เล็กๆ เอาเคีย้วกนิรสชาตไิมเ่ปน็ตา่งกนั ลกัษณะคลา้ย

กับซองแชมพูบ้านเรา เป็นการพัฒนาในรูปแบบแพ็จเกจ

 ม. มรณะ คือท่าเผาศพ ท่ามณิกรรณิการ์คนที่ตายในเมือง      

พาราณสีจะต้องนำาศพมา ณ บริเวณนี้ มีการเผาทุกวัน ในแต่ละวันจะ

มีศพถูกเผาเป็นจำานวนมาก เป็นท่าที่ศักดิ์สิทธิ์ใครได้มาอาบน้ำาเชื่อกัน

วา่วญิญาณจะไดข้ึ้นสวรรคใ์นคัมภรีปู์ราณะ ทา่น้ีเปน็ทา่ทีพ่ระศวิะไดท้ำา

ตุมหูตกลงในแม่น้ำา จึงเป็นที่มาของชื่อ มณิกรรณ์ณิการ์ 

 ท่ามณิกรรณณิการ์ ได้ชื่อว่า ไฟไม่เคยดับส่ีพันปีมาแล้ว       

บางครั้งเราอาจจะเห็นศพลอยมาบ้าง ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าที่นี้                 

ศพ ๕ ประเภทจะไม่มีการเผาคือ

 ๑. ศพเด็ก เพราะว่าเด็กบริสุทธิ์

 ๒. ศพคนถูกงูกัด เพราะว่าพระศิวะก็มีงูเป็นสังวาลย์

 ๓. ศพฟ้าผ่า เพราะว่าเป็นอาวุธของพระศิวะ

 ๔. ศพหญิงตายทั้งกลม เพราะว่าเด็กในท้องบริสุทธิ์

 ๕. ศพนักบวช  เพราะว่านักบวชถือพรตมีศีลบริสุทธิ์

 ม. มหาวทิยาลัย ในเมอืงพาราณสมีมีหาวิทยาลยัหลายแหง่อาท ิ

เชน่  มหาวทิยาลัยสนัสกฤต มหาวทิยาลยัพาราณส ีเปดิหลายสาขาวชิา 

มีทั้งสังคมศาสตร์ ศาสนาปรัชญา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพาราณสีก่อ

ต้ังขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชู ตลอดจนอนุรักษ์ความเป็นฮินดูเอาไว้ ตำารา

ทางลัทธิ ศาสนาที่เก่าแก่  ต้องมาค้นคว้าที่แห่งนี้

 ม. มฤคทายวนั กค็อืสารนาถเปน็สถานท่ีทีพ่ระพทุธเจ้าทรงโปรด

ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นที่เกิดพระสงฆ์รูป

แรกครบถ้วนสมบูรณ์แห่งพระรัตนตรัย
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 ม. มะขามป้อม บางทา่นอาจจะขำา เก่ียวตรงไหนหรอ ถอืวา่เปน็

ของแถมกแ็ล้วกนั ไมข่อพดูถงึสรรพคณุของมะขามปอ้ม แตผ่ลใหญก่วา่

บ้านเรามาก ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือพันธุ์ ไม่ทราบ

จริงๆ เพราะว่าไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์ที่วิจัยด้านนี้ แต่ก็เคยถามคนที่นำา

ไปปลูก คำาตอบที่ได้รับ คือต้นมันตายแล้ว และยังไม่ออกผล 

 สรปุแลว้รอกนัตอ่ไปทุกวนันีม้กีารเพาะตน้มะขามปอ้ม มอียู่ ๒ 

ราคาสองขนาด คือขนาดเล็กต้นละ ๒๕ รูปี ต้นใหญ่ ราคา ๕๐ รูป ให้

คนอนิเดยีตดิตอ่หาซือ้ได้มกีารนำามะขามป้อม มาทำาในรูปของการถนอม

อาหารเพื่อเก็บไว้กินได้นานบรรจุใส่กระปุกอย่างดี มีขายแถวสุตาลปูร์

เส้นกึ่งกลางระหว่างพาราณสีกับสาวัตถี  ปุสสะสัมมาพุทธเจ้า (ผุสสะ) 

เกิดที่เมืองกาสิกะ (พาราณสี) ก็ตรัสรู้ใต้ต้นมะขามป้อม

 ปญัจตรีถะ หรอืปญัจตติถะ คอื ทา่น้ำาสำาคญัของเมอืงพาราณส ี 

มีอยู่ด้วยกัน ๕ ท่า ได้แก่ ๑. ท่าทศวเมธ ๒. ท่าปัญจคงคา 

๓. ท่ามณิกรรณณิการ์ ๔. ท่าหริจันทะ ๕ ท่าอสี 

 แมน่้ำาคงคา มลีกัษณะโคง้เสีย้วพระจนัทร์ คล้ายอยูท่ีพ่ระนลาฎ

พระศิวะ 

 คงคา (Ganga) หมายถึง เป็นชื่อเทพธิดาคงคา (ลูกของหิมวัต

และเมนา) อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นเช่น สุรสรวันตี สุรนที สุรนิมนคา 

วโยมคงคา 

 ฆาท (Ghat) แปลว่า ท่า 

จุดประสงค์ไปแม่น้ำาคงคา 

 ๑. ไปดูวิถีชีวิตของชาวภารตชน (ชาวฮินดู คนอินเดีย) 
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 ๒. เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ครั้งหนึ่งอำามาตย์เมืองนี้ได้

นำามาลอยอังคาร 

 ๓. ไปดูศิลปะวัฒนธรรม เช่น จุดกำาเนิดลอยกระทง เป็นต้น 

 ท่าน้ำามีทั้งหมด ๘๔ ท่า เริ่มต้นที่ท่าอสี ดังต่อไปนี้ 

 ๑. อัสสี ฆาท (Assi Ghat) ท่านี้สร้างโดยกษัตริย์เมืองพาราณสี

เมือง ในปี ค.ศ.๑๙๘๘ ตั้งชื่อตามแม่น้ำาอัสสีที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำา

คงคา ตามตำานานได้กล่าวว่า พระแม่ทุรคาได้ปราบอสูรชุมภะ นิชัมภะ 

นางได้ขว้างดาบเล่มนั้นทิ้ง จุดที่ดาบตกคือจุดกำาเนิดท่าอัสสี ท่าน้ีเป็น

ท่าที่จัดกิจกรรมสำาคัญ เช่น สุริยะ สัชถิ ในเดือนกาติก ดิปาวลีปูชา ท่า

นี้จะห่างจากมหาวิทยาลัยพาราณสี ๑ กิโลเมตร 

 ในสมัยที่เรียนจะก็มานั่งอ่านท่องหนังสือ บางวันนอนค้างคืน

บ้าง ตื่นมาอีกที ตี ๔ ชาวฮินดูจากทั่วสารทิศหลักร้อยหลักพันคน ต่าง

มาอาบน้ำากัน และบูชาเทพเจ้าในตอนเช้า 

 ๒. คงคา มาฮัล ฆาล (Ganga Mahal Ghat) กษัตริย์พาราณสี

สร้างขึ้นปี ค.ศ. ๑๘๓๐ 

 ๓. ริวา ฆาท (Rewa Ghat) เป็นชื่อใหม่ตามเมืองของมหาราช

แห่งเมืองเรวา รัฐมัธยะประเทศ ที่สร้างปราสาท เดิมชื่อตามนักบวชคือ 

ลาลา ไมเสอ ฆาท 

 ๔. ตุลสี ฆาท (Tulsi Ghat) เป็นชื่อของท่านตุลสีดัส ในยุคภัคติ 

ได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกและนักบวชในยุคนั้น ผลงานคือ รามจริต 

มานัส โดยเฉพาะได้กล่าวถึงขององค์พระองค์เท่านั้น และ รามายณะ 

คนไทยรู้จักในนาม รามเกียรติ์ ท่านี้ชาวฮินมาทำากิจกรรมสำาคัญมีผู้คน

จำานวนมากมาร่วม 

 ๕. ภาไดนี ฆาท (Bhadaini Ghat) เดิมเป็นชื่อของพระอาทิตย์ 

โลลารกาทิตยาเทพ คู่รักคู่หมันมักจะมาอาบน้ำาท่านี้ เพราะเชื่อกันว่า
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ทำาให้ไม่แยกทางกัน รักกันนานย่ิงข้ึน และใกล้เคียงจะบ่อศักด์ิสิทธ์ิชื่อ 

โลลารก 

 ๖. จันกิ ฆาท (Janki Ghat) ท่านไร กิรถา ลาล สร้างปี ค.ศ. 

๑๘๖๐ ต่อมามหารานี แห่งสุรสันทร์ ทำาการต่อเติม มีวัดพระวิษณุ และ

พระศิวะ

 ๗. อนันทมายี ฆาท (Anandmayi Ghat) ท่าน้ีเป็นช่ือของ

ต้นมะขาม บริเวณที่มีต้นมะขาม เดิมชื่อ อิมิลิยา ฆาท 

 ๘. วัชชราชา ฆาท (Vachcharaja Ghat) ท่านี้เป็นชื่อเรียกตาม

พ่อค้าที่บริจาคเงินสร้างบันได 

 ๙. เชน ฆาท (Jain Ghat) ท่านี้ศาสนิกในศาสนาเชน ได้ร่วม

บริจาคเงินก่อสร้าง บนสุดมีวัดเชน สร้างในปี ๑๘๘๕ เพื่ออุทิศให้กับ

ท่านสุพัสวนาถ 

 ๑๐. นิสาด ราช ฆาท (Nishad raj Ghat) ท่านี้สร้างพร้อมกับวัด 

เพือ่เปน็เกยีรตใิหก้บัทา่นนสิาด ราช เมือ่ป ีค.ค. ๑๙๔๒ จะมชีมุชนชาว

ประมงตั้งอยู่ 

 ๑๑. ปัญจโกท ฆาท (PanchKot Ghat) เรียกชื่อตาม ราชา ปัญจ

โกท 

 ๑๒. ประภู ฆาท (Prabhu Ghat) นักธุรกิจชาวเบงกอล บริจาค

เงินบำารุง 

 ๑๓. เชต ซิงค์ ฆาท (Chet Singh Ghat) เดิมชื่อชื่อขิรกิ ฆาท 

เคยเป็นฐานที่มั่นต่อสู้กันระหว่างกษัตริย์พาราณสีกับอังกฤษ พระเจ้า 

เชต ซิงค์ พ่ายแพ้ในที่สุด 

 ๑๔. นิรันชานิ ฆาท (Niranjani Ghat) ราชาปัญจโกท สร้างต้น

ศตวรรษที่ ๒๐ 

 ๑๕ มหานิรวานิ ฆาท (Mahanirvani Ghat) ราชาปัญจโกท 

บริจาคเงินสร้าง 
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 ๑๖. ศิวลา ฆาท (Shivala Ghat) มาลวาน ซิงค์ กษัตริย์เมือง    

พาราณสี อุปถัมภ์การก่อสร้าง 

 ๑๗. กุลาเรีย ฆาท (Gularia Ghat) ตั้งชื่อตามต้น กุลาร 

 ๑๘. ตันติ ฆาท (Dandi Ghat) ท่านลาลูจี อัคราวาล สร้าง ค.ศ. 

๑๘๑๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชฮินดู นิกาย ตันติ 

 ๑๙. หนุมาน ฆาท (Hanuman Ghat) ตั้งชื่อตามวัดหนุมาน 

 ๒๐. ปราจีน หนุมาน ฆาท (Prachin Hanuman Ghat) นักบวช

ฮินดูนิกายภัคติ ชื่อ วัลลาภา ได้พักอาศัยอยู่ท่านี้ 

 ๒๑. กรรทก ฆาท (Kamataka Ghat) กษัตริย์ ไมซอร์ บริจาค

เงินก่อสร้าง ในปี ๑๙๒๘ 

 ๒๒. หรชิจันทรา ฆาท (Harish Chandra Ghat) ทา่เผาศพแหง่ที่

สอง ทา่นีเ้รยีกชือ่ตามกษตัรยิอ์งคท์ี ่๒๘ นามวา่ หรจินัทรา แหง่ ราชวงศ์

สุริยะ 

 ๒๓. ลาลิ ฆาท (Lali Ghat) ตั้งชื่อตามนักบวช (ลาลี บาบา) ท่าน

หนึ่งที่มาอาศัย ณ ท่าน้ำาแห่งนี้ 

 ๒๔. ประภู ฆาท ๒ (Prabhu Ghat 2) เป็นอีกท่าหนึ่งที่ชาวฮินดู

มาเล่นอาบน้ำา 

 ๒๕. วิจัยนคราม ฆาท (Vijayanagaram Ghat) มหาราชาแห่ง 

วิจัยนคร สร้างไว้ 

 ๒๖. เกดาร ฆาท (Kedar Ghat) บนสุดมีวัดฮินดู เป็นวัดของ

เทพเกดาเรชวาร ชาวพาราณสีเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้า คุ้มครองทางด้าน

ใต้ของเมืองกาสีเก่า 

 ๒๗.เจาก ิฆาท (Chauki Ghat) ทา่นกมุาร สวามี สร้างในศตวรรษ

ที ่๑๗ จะมเีทศกาลนาคปญัจม ีเดอืนชลัวาล มกีารนำาของหวาน นม มา

บูชารูปปั้นงู 

 ๒๘. เกษมเมศรวล ฆาท (Ksemmesvara Ghat) สร้างในศตวรรษ
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ที่ ๑๘ เดิมมีชื่อเรียก นาลา ฆาท 

 ๒๙. มันศวร ฆาท (Mansarovar Ghat) แมน ซิงค์ ราชาแห่ง   

อัมเมอร์ รัฐราชปุต เป็นผู้สร้าง 

 ๓๐. นารดั ฆาท (Narad Ghat) ทา่นคตัตาตรยีา สวามี ในป ี๑๗๘๘ 

เดิมมีชื่อเรียก คูวาย และเปลี่ยนชื่อตามเทวาลัยของเทพนาลัดศวร  

 ๓๑. ราชา ฆาท (Raja Ghat) กษัตริย์มาลาวี ราว มหาราชฏะ 

สร้างในปี ค.ศ. ๑๗๗๐ และบูรณะใหม่โดย ราชา อัมริตระ ราว เปศวร 

ในปี ค.ศ.๑๘๐๗ 

 ๓๒. โขรี ฆาท (Khori Ghat) ช่วงหลังๆ มา ท่านคาวินทรา 

นารายณ์ ซิงค์ สร้างบันได 

 ๓๓. ปานเดย ์ฆาท (Pandey Ghat) สรา้งเพือ่เปน็เกยีรตแิก ่ทา่น

บาบัว ปานเด นัก มวยปล้ำา ตั้งค่ายบนท่านี้ 

 ๓๔. สารเวศรั ฆาท (Sarveshar Ghat) ทา่นมธรุา ปานเดย์ สร้าง 

ในปลายศตวรรษที่ ๑๘ 

 ๓๕. ดิกปาเตีย ฆาท (Digpatia Ghat) กษัตริย์แห่งดิกปาเตีย รัฐ

เบงกอลตะวันออก สร้าง ในปี ค.ศ. ๑๘๓๐ 

 ๓๖. ชอสัตถิ ฆาท (Chausatthi Ghat) ตั้งชื่อตามเทวาลัยของ

ซอสัตถ เทวีเทพ 

 ๓๗. รานา มาฮัล ฆาท (Rana Mahal Ghat) ท่านราน จากัต 

ซิงห์ รัฐราชสถาน สร้างในปี ค.ศ. ๑๖๗๕ 

 ๓๘. ดารภังกา ฆาท (Darbhanga Ghat) ราชาแห่งดารภังกา   

รัฐพิหาร สร้างปราสาท เมื่อปี ค.ศ.๑๙๒๐ 

 ๓๙. มุนซิ ฆาท (Munshi Ghat) ท่านศรีซัล นารายัน มุนชิ 

รัฐมนตรีการคลัง เมืองนาคปุระ สร้างในปี ๑๘๑๒ 

 ๔๐. อาฮิล ยาไบ ฆาท (Ahilyabai Ghat) ราชนีิอาฮิล ยาไบ โฮลคลั  

เมืองอินโด รัฐมหาราชฏะ ทำาการบูรณะซ่อมแซ่ม 
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 ๔๑. ศิตาลา ฆาท (Shitala Ghat) ตามชื่อตามเทวาลัยที่ตั้งอยู่

บนท่านี้ 

 ๔๒. ดัสอัศวเมธ ฆาท (Dashashwamedh Ghat) ท่านี้สำาคัญ

มากในอดีตท่านี้ ทำาพธีปล่อยม้า ๑๐ ตัว ปัจจุบันมีพิธีกรรมศิวะอารตี

ในภาคค่ำา 

 ๔๓. ประยัด ฆาท (Prayag Ghat) ตั้งชื่อสังฆัม เพราะเป็นการ

รวมกันของแม่น้ำาสำาคัญ สังฆัมแห่งนี้เรียกว่า ประยัด 

 ๔๔. ราเชนทรา ประสาด ฆาท (Rajendra Prasad Ghat) เดิม

ชื่อ โฆรา ฆาท แปลว่าม้า ในอดีตท่านี้มีการชื้อม้าเพื่อข้ามอีกฟากหนึ่ง 

ต่อมาเปลี่ยนชื่อให้เกียรติประธานาธิบดีคนแรกของอินเดีย 

 ๔๕. แมน มันดีร ฆาท (Man Mandir Ghat) สร้างโดย ท่านไสว 

แมน ซิงห์ เป็นแม่ทัพของกษัตริย์อักบาร์ 

 ๔๖. วาราหิ ฆาท (Varahi Ghat) ตั้งชื่อตามวัดของเทพเจ้าองค์

หนึ่ง ชื่อ วาราหิ มาตา 

 ๔๗.ตรีปุระ ไบระวี ฆาท (Tripur Bhairavi Ghat) ตั้งชื่อตามเทพ

องค์หนึ่ง มหาราชาเมือง พาราณสี สร้างไว้ 

 ๔๘. เมียร ฆาท (Meer Ghat) ท่านเมียร รัสดัม อาลี ผู้สำาเร็จ

ราชการแทนกษัตริย์เมืองอวัธ (อโยธยา) บริจาคเงินสร้าง 

 ๔๙. เนปาลี ฆาท (Nepal Ghat) ท่านนันฮิ บาบู สร้างในปี ค.ศ. 

๑๙๐๒ และชาวเนปาลที่อาศัยในเมืองพาราณสีได้ทำาการทำานุบำารุง

ซ่อมแซม 

 ๕๐. ลาลิตา ฆาท (Lalita Ghat)ตั้งชื่อตามเทพลาลิตา เทวี 

 ๕๑. อัมโรห์ ฆาท (Amroha Ghat) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 

โดยท่านบาบู กะเสียบ เทพ กับพ่อค้า 

 ๕๒. ขิรกิ ฆาท (Khirki Ghat) ขิรกิ แปลว่า แม่หม้าย เป็นจุดที่

แมห่ม้ายหรอืภรรยาผูต้ายยนืรอดศูพสามทีีก่ำาลงัเผา ธรรมเนยีมฮนิดไูม่
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นิยมให้สตรี เข้าร่วมในงานศพ 

 ๕๓. ชลสัย ฆาท (Jaisayi Ghat) เป็นท่าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม

การเผาศพ 

 ๕๔. มณิกรรณิกา ฆาท (Manikarnika Ghat) ท่าที่เผาศพ และ

เป็นท่าที่สำาคัญมาก 

 ๕๕. บาจิราว ฆาท (Bajiroa Ghat) เดิมชื่อ ทัตตะตรียา ฆาท 

เปน็นกับวช เชือ่กันวา่ เปน็อวตารแห่งตรมูีรต ิต่อมาทา่นบาจริาว เปศวร  

ได้ทำาการบูรณะซ่อมแซม 

 ๕๖. สกินเธีย ฆาท (Scindhia Ghat) เดิมมีอยู่แล้ว ราชินีของ

ราชาคลัลาตา ราว สกนิ เธยี แหง่เกาเลยี ไดบ้รูณะปรับปรุง ทายาทของ

ท่านพระองค์หนึ่งได้เปลี่ยนชื่อให้เป็น สกินเธีย 

 ๕๗. สังกัต ฆาท (Sankata Ghat) ตั้งชื่อตามเทวาลัย สังกัตตา 

เทวี 

 ๕๘. คงคา มาฮาล ฆาท (Ganga Mahal Ghat) สร้างโดย ราชา

แห่งเกาเลีย มหาราชจิยาจิ ราว สกินเธีย 

 ๕๙. โภนเชต ิฆาท (Bhonsale Ghat) มหาราชโภนเซลิ แห่งนาคปรูะ 

สร้างในปี ค.ศ. ๑๗๘๐ 

 ๖๐. คเณศ ฆาท (Ganesh Ghat) ตั้งชื่อตามเทวาลัยของ         

พระพิฆเนศ 

 ๖๑. เมตตา ฆาท (Mehta Ghat) ตั้งชื่อตามโรงพยาบาลที่ตั้งบน

ท่านี้ นักธุรกิจเมือง กัลกัตต้า ชื่อ วัลลภราม ซาลิคราม เมตตา สร้างใน

ปีค.ศ. ๑๙๖๐ 

 ๖๒. ราม ฆาท (Ram Ghat) ท่านี้เป็นชื่อตามวัดพระราม ราชา

แห่งชัยปูร์ ชื่อ ราชาลไวย ไจ ซิงค์ สร้างไว้ 

 ๖๓. จาตาร ฆาท (Jatara Ghat) ทา่นทิวัน บาลาจ ีจาตาร ขนุนาง

ในราชสำานักแห่ง กวาเลีย ได้สร้างไว้ 
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 ๖๔. ราชา กวาเลีย ฆาท (Raja Cawalior Ghat) ราชาจิยาจี ราว 

ซินเด สร้างในปี ค.ศ. ๑๗๖๐ 

 ๖๕. มงคล กวัร ีฆาท (Mangala Gauri Ghat) ตัง้ชือ่ตามเทพธดิา

ที่มีผิวสีขาว คือ เทพธิดา กัวลี 

 ๖๖. เบน ิมาเทพ ฆาท (Beni Madhav Ghat) ตัง้ชือ่ตามเทวาลยั

ของ บินดู มาทะวะ 

 ๖๗. ปัญจคงคา ฆาท (Panch Ganga Ghat) ในตำานานกล่าว

ไว้มีความสำาคัญมาก ตำานานกล่าวไว้ไหลมารวมกับแม่น้ำาคงคา ณ ท่านี้

คือ ยมุนา สรสวตี กีรนา นัมทา และ ภูตปาบ 

 ๖๘. ทุรคา ฆาท (Durga Ghat) ตั้งชื่อตามวัดพราหมจารินี        

ทุรคา สร้างโดยคุรุ ของมหาราช เปซวาล 

 ๖๙. พรหม ฆาท (Bhramma Ghat )  ตั้ งชื่อตามวัด                             

พระพหรามณ์เมชวาล มีเรื่องเล่าว่าพระพรหม มาเยือนเมืองกาสี 

ต้องการที่พัก พระศิวะจึงจัดท่าน้ำาแห่งนี้ให้ 

 ๗๐. บันฑิต ปรโกต ฆาท (Bundi ParaGota Ghat) มหาราช   

สุราจัน ฮาดา ราชาแห่งบันดี รัฐราชสถาน สร้างท่านี้พร้อมกับปราสาท 

ในปีค.ศ.๑๕๘๐ 

 ๗๑. สิตาลา ฆาท (Sitala Ghat) เปลีย่นช่ือตามเทวาลยัของเทพ

สิตาลา โดยท่านนารายัน ดิกชิต สร้างปีค.ศ.๑๗๗๒ 

 ๗๒. ลาล ฆาท (Lala Ghat) ราชาแห่งตจิารา รัฐราชสถาน สร้าง

ในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ ต่อมา บัลเทพ ดัส บิรลา ได้สร้างปราสาท 

 ๗๓. หนุมาน กาธิ ฆาท (Hanuman Gathi Ghat) สร้างในปี 

ค.ศ. ๑๙๗๒ โดยท่านติกจันทรา สาหุ ลูกศิษย์ท่านชื่อ บาบาสยามกัส       

เคยบำาเพ็ญตนบนท่านี้ 

 ๗๔. กาย ฆาท (Gai Ghat) ตั้งชื่อตามรูปวัวขนาดใหญ่ (วัวเป็น

พาหนะของพระศิวะ) ท่านี้อดีตเคยมีวัวมารวมกันเป็นจำานวนมากที่มา
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อาบมากนิน้ำา ใครทีเ่คยฆ่าววัหรอืควาย ถ้าไดม้าอาบน้ำาทา่นี ้บาปเหลา่

นั้นลอยหายสิ้นไปเอง 

 ๗๕. บทัรนีารายนั ฆาท (Badrinarayan Ghat) ราชาแหง่เกาเลีย 

สร้างประมาณศตวรรษที่ ๑๙ เดิมชื่อ บาล่า ไภ ฆาท 

 ๗๖. ตรีโลจัน ฆาท (Trilochan Ghat) ตั้งชื่อตามรูปเคารพของ

พระศิวะ ศิวะตรีโลจัน หมายถึง ศิวะมีสามเนตร 

 ๗๗. โกรา ฆาท (Gola Ghat) เป็นชื่อเรียกตามฉางข้าวเปลือก 

บรเิวณนีเ้ปน็ทีพ่กัขา้วเปลอืก เพือ่ รอนำาไปฝัง่ตรงขา้ม โกรา แปลวา่ฉาง

ข้าวหรือยุ้งข้าว 

 ๗๘. นันทุ ฆาท (Nandu Ghat) ท่านทวารกานาถ จักรวัลตรี 

เศรษฐีจากเมืองกัลกัตตา สร้างในปี ค.ศ.๑๙๔๐ บนท่านี้มีเทวาลัยของ

นันทรีศวร 

 ๗๙. ศุกกา ฆาท (Shukka Ghat) เป็นที่ตั้งเทวาลัยของพระศิวะ 

 ๘๐. เตลียานาลา ฆาท (Telianala Ghat) เตลี เป็นชื่อของผู้

ประกอบกิจการน้ำามันที่ได้จากเมล็ดพืช 

 ๘๑. ภูต / นะยะ ฆาท (Phuta/Naya Ghat)ในอดีตคือศตวรรษที่ 

๑๘ ถูกทิ้งร้างไม่มีบ้านเรือน ภูต แปลว่า ผี ปีค.ศ. ๑๙๔๐ ท่านนรซิงส์ 

ชัยปาล เมืองภาบัว รัฐพิหาร สร้างขึ้นใหม่ ได้ชื่อ นะยะ แปลว่า ใหม่ 

 ๘๒. ประหลาด ฆาท (Prahlad Ghat) ตั้งชื่อตามผู้นับถือพระ

วิษณุ ชื่อประหลาด ที่ได้กล่าวไว้ใน กำาเนิดเทศกาลโฮลี่ 

 ๘๓. ราช ฆาท (Raja Ghat) เป็นท่าที่ติดกับสะพานมาลาวิยะ 

เดิมชื่อ ลอร์ด ดัฟฟริน ฆาท ซึ่ง เป็นขุนนางอังกฤษทำาการสร้างสะพาน

แห่งนี้ เส้นทางจะไปมงคลสาลาย เป็นชุมชนใหญ่ มีสถานีรถไฟด้วย 

 ๘๔. อดิ เกศวร ฆาท (Adi Keshava Ghat) เป็นท่าที่บรรจบกัน

ของแม่น้ำาวรุณกับแม่น้ำาคงคา ใกล้เคียงมีวัดอธิเกศวร ในคัมภีร์ปุราณะ
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เปน็ทา่ทีศ่กัด์ิสิทธิท์ีส่ดุ วา่กันวา่พระวษิณเุหยยีบโลกทีท่า่นี ้ตำานานกลา่ว

ไว้ร่างของพระวิษณุเปรยีบกับทา่น้ำาคงคาคอื ทา่อสัสี เปรียบดงัศรีษะ ทา่

ดัสอัศวเมธ คือส่วนอก ท่านมณิกรรณิการ์ คือส่วนสะดือ ท่าปัญจคงคา 

เปรียบดังส่วนต้นขา และท่าอธิเกศวร คือส่วนเท้า

แผนที่ท่�น้ำ�เมืองพ�ร�ณสี



ภาพ : เจาขัณฑีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก

ภาพ : ธัมเมกขสถูป  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
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สารนาถ
 สารนาถ คือ ที่พึ่งของกวาง มาจากคำาว่า สารังคะ + นาถ 

เป็นจุดเดียวกันกับป่าอิสิปตนมฤคทายวันและห่างตัวเมืองพาราณสี       

ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 ป่าอิสิปตนมฤคทายวันคือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ จะแบ่งเป็น

สองส่วนคือ  อิสิปตนกับมฤคทายวัน

 อิสิ = ฤาษี,  ปตน = ประชุม, ตกลง

 มฤค = เนื้อ ได้แก่ กวาง ละมั่ง 

 ทาย = ให้  วน = ป่า  

 ปา่เปน็ทีใ่หอ้ภยัทานแกจ่ำาพวกเนือ้ และเปน็ทีป่ระชมุตกลงของ

เหล่าฤาษี
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ธัมเมกขสถูป

 ธมัเมกขสถปู คอืสถานทีเ่หน็ธรรม มาจากคำาว่า ธรรมะ + อิกขะ 

เป็นสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าเทศนากัณฑ์แรก  พ.ศ.๒๓๔ พระเจ้าอโศก

มหาราชได้เสด็จธรรมยาตราทรงสร้างพระสถูปขนาดใหญ่เป็นรูปทรง

กรวย ฐานทรงกลม สงู ๓๓ เมตร ผา่ศนูย์กลาง ๒๘  เมตร  พ.ศ. ๒๓๖๕ 

อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม ได้ทำาการทรงค้นพบ

 หลักธรรมที่ทรงแสดง : ขึ้น ๑๕ ค่ำา อาสาฬหมาส พระพุทธ

องคท์รงแสดงปฐมเทศนาช่ือ ธรรมจกัรกัปปวตัตนสูตร โปรดปญัจวคัคย์ี     

ทั้ง ๕  ธรรมจักร แปลว่า ล้อแห่งธรรม  ปวัตตน แปลว่า ให้เป็นไป หรือ
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หมุนสูตร แปลว่า พระสูตร  

 พระสตูรทีว่า่ดว้ยการหมุนลอ้แหง่ธรรม ใจความคอืทีสุ่ด ๒ อย่าง 

บรรพชิตไม่ควรนิยมยินดี

 ๑. กามสุขขัลลิกานุโยค คือ การทำาตนให้พัวพันด้วยสุขในกาม

 ๒. อัตตกิลมถานุโยค คือ การทำาตนให้ลำาบากเป็นทุกข์ 

 ทั้งสองทางน้ีไม่ใช่ทางพระอริยะควรเดินสายกลางมัชฌิมา

ปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ คือ

 ๑. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ 

 ๒. สัมมาสังกัปปะ ดำาริชอบ คือ ดำาริออกจากกาม ไม่พยาบาท  

ไม่เบียดเบียน

 ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ เว้นจากทุจริต ๔

 ๔. สัมมากัมมันตะ ทำาการงานชอบ คือ เว้นจากทุจริต ๓

 ๕. สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ คอื เวน้จากการเลีย้งชวีติในทาง

ที่ผิด

 ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ เพียรใน ๔  สถาน

 ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปัฏฐาน ๔

 ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ คือ เจริญฌานทั้ง ๔

 และทรงแสดงอริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการคือ

 ๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

 ๒. สมุทัย คือ เหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์

 ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์

 ๔. มรรค คือ หนทางที่จะดับทุกข์

 พระองคท์รงแสดงธรรมอยู่นัน้ โกณทญัญะไดบ้รรลุพระโสดาบนั

ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงนั้น

ทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา” พระองค์เปล่งอุทานว่า “อัญญาสิ วต 

โภ โกณทัญโญ”  แปลว่า “โกณทัญญะ ได้รู้แล้วหนอ” คำาว่า อัญญา 
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จึงเป็นคำานำาหน้าชื่อท่าน  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   โกณทัญญะทูลขอ

อุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ด้วยพระวาจา

ว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  ท่านจงประพฤติ

พรหมจรรย ์เพ่ือทำาทีส่ดุแห่งทกุขโ์ดยชอบเถิด” ท่านเปน็พระสงฆร์ปูแรก 

เปน็การเกดิขึน้พระรตันตรยัทีค่รบสมบูรณ์ คอื พระพทุธ พระธรรม พระ

สงฆ์ และเป็นวันสำาคัญทางพุทธศาสนาคือ วันอาสาฬหบูชา

ธัมมราชิกสถูป

 ธัมมราชิกสถูป คือสถานที่ตรึกระลึกที่พระพุทธองค์ทรงแสดง

อนัตตลักษณสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง  ส่วน

พระสถูปเหลือเพียงแค่ฐานเป็นวงกลม สูงจากพื้นประมาณ ๑  เมตร      

ส่วนองค์ได้สูญหายไปหมดแล้ว  พระเจ้าอโศกทรงสร้างไว้ เดิมสูง ๖๐ 

เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ เมตร

 หลักธรรมทีท่รงแสดง: วนัแรม ๕ ค่ำา เดอืน ๙ แหง่เดอืนสาวนะ

ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร คือพระสูตรที่แสดงถึงลักษณะไม่มีตัวไม่มี

ตน ใจความคือ ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น

อนัตตา  คือไม่ใช่ตัวตน เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ปัญจวัคคีย์พิจารณา

ตามกระแสธรรมนั้น พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสำาเร็จเป็น

อรหันต์ทัง้หมด ครัง้นัน้มพีระอรหนัตเ์กดิขึน้ในโลก ๖ องค ์คอื พระบรม

ศาสดา ๑ และปญัจวคัคยีท์ัง้  ๕ พระอญัญาโกณทญัญะ ๑ พระวปัปะ ๑ 

พระภัททิยะ ๑ พระมหานามะ ๑  พระอัสสชิ ๑

เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก

 เสาหินจารึก มีจุดประสงค์ เพื่อประกาศข้อมูลข่าวสาร 

ราชโองการหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ข้อประพฤติปฏิบัติสำาหรับ

ประชาชน  เสาเป็นหินทรายแดง จากเมืองจูนาร์  สิงห์เป็นตราประจำา
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ราชการของพระองค์  การสร้างเสาหินจารึก จะมีรูปสัตว์ อาทิเช่น สิงห์ 

ช้าง ม้า เป็นต้น  ส่วนที่สารนาถจะเป็นมีสิงห์ ๔ หัวหันหลังชนกัน       

(จตุรสิงห์)  ซึ่งแตกต่าง  จากที่อื่น สูง ๑๕.๒๕ เมตร เสาหินหักลงมา 

ส่วนหัวสิงห์ปัจจุบันได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ

ส่วนประกอบ ความหมายของเสาหิน

 ๑. บนสุด ธรรมจักร มี ๒๔ ชี่ หมายถึงปฏิจจสมุปบาท

 ๒. สิงห์ ๔ หัว หมายถึง การขยายคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ยังทิศต่างๆ

 ๓. รูปสัตว์ ๔ ชนิด คือ 

 สิงห์ คือ บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม

บันลือสีหนาท

 ชา้ง คอื ผูม้ปีญัญา พระนางสริมิายาทรงสุบินนิมติเห็นชา้งเผือก

 ม้า คือ ความเร็ว เสด็จออกผนวชทรงม้ากัณฑกะ

 วัว คือ ความอดทน พระองค์ได้ปฐมฌาณในวันแรกนาขวัญ

 ๔. ดอกบัว หมายถึง ขณะที่พระองค์ประสูติมีดอกบัวผุดขึ้น

รองรับ

 ๕. ความหมายของอักษรพราหมี ถอดใจความออกได้ว่า

 ข้าฯ ได้ทำาให้สงฆ์สามัคคีเป็นหน่ึงเดียวแล้ว บุคคลใดๆ             

จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ไม่อาจทำาลายสงฆ์ได้ก็แล หากบุคคลใด 

จะเป็นภิกษุ หรือภิกษุณี ก็ตาม จักทำาสงฆ์ให้แตกกัน บุคคลนั้นจักต้อง

ถูกบังคับให้นุ่งผ้าขาว และไปอาศัยอยู่ ณ สถานที่อื่น (นอกวัด) พึงแจ้ง

สาส์นพระบรมราชโองการนี้ให้ทราบทั่วกัน
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พระมูลคันธกุฎี

 พระมลูคนัธกฎุ ีคอืกฏุหิลงัแรกของพระพทุธเจา้ทีท่รงจำาพรรษา

แรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคมทายวัน มีความหมายคือ มูล แรก, คันธ         

ของหอม, กุฎี  กุฏิที่อยู่  เดิมสูง ๖๑ เมตร กว้าง ๑๘ เมตร

ยสะเจดีย์

 ยสะเจดีย์ สถานที่ยสะกุลบุตรได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ปัจจุบัน

มีเสา ๔ ต้นสูงประมาณเกือบ ๓ เมตร ปกคลุมพระสถูปองค์เล็กๆ อยู่

 ยสะเป็นบุตรของเศรษฐีเมืองพาราณสี มีปราสาท ๓ หลัง วัน

หน่ึงเห็นหญิงนอนหลบัมอีาการตา่งๆ เกดิความเบือ่หน่าย เดนิออกจาก

บ้านมุ่งหน้าทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พลางบ่นว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอที่

นี่ขัดข้องหนอ” พระองค์ตรัสว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง เชิญทางนี้

เถิดเราจักแสดงธรรมแก่ท่าน” ทรงแสดงอนุปุพพีกถา ๕ ประการ

 ๑. ทานกถา พรรณนาถึงการให้การบริจาค

 ๒. สีลกถา พรรณนาถึงการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย

 ๓. สัคคกถา พรรณนาถึงสวรรค์ คือผลของการให้ทาน และ 

รักษาศีล

 ๔. กามาทีนวกถา พรรณนาถึงโทษของความใคร่ในกาม

 ๕. เนกขัมมานิสงสกถา พรรณนาถึงอานิสงส์แห่งการออกจาก

กาม   และอริยสัจ ๔ จนทำาให้ยสะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  บิดายสะ

เมื่อไม่เห็นลูกจึงออกตามหาได้พบพระพุทธเจ้าได้ ฟังอนุปุพพีกถาและ

อริยสัจ ๔ บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสกที่ถึงรัตนะตรัยเป็นที่พึ่ง

คนแรก สว่นยสะได้ฟงัซ้ำาอกีสำาเรจ็พระอรหันต ์ยสะทลูขอบวช พระองค์

ประทานด้วยพระดำารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าว

ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” 

 พอตอนเช้าได้เสด็จยงับ้านบิดายสะและโปรดมารดาและภรรยา
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เก่าของยสะทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ จบธรรมเทศนา หญิง

ทั้งสองได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสิกาคนแรกของโลกที่ขอถึง   

พระรัตนตรัย เป็นสรณะตลอดชีวิต  ต่อมาสหายของยสะ ๕๔ คน          

ที่ปรากฏชื่อคือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ  ควัมปติ  ทราบข่าวยสะบวช ได้

เขา้เฝา้พระบรมศาสดา ได้ฟงัพระธรรมเทศนาจบ  สำาเร็จพระอรหนัตข์อ

อุปสมบท ครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้น ในโลก ๖๑ องค์

เจาขัณฑีสถูป

 สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก พระเจ้าอโศก

มหาราชทรงสร้างไว้ ปัจจุบันมีความสูง ๒๑ เมตร เป็นสถูปมีขนาดใหญ่  

ช่วงที่กษัตริย์มุลิมเรืองอำานาจ ใน พ.ศ. ๒๐๗๕ หุมายุนเคยมาหลบเป็น

เวลา  ๑๕  ปี พ.ศ. ๒๑๑๙ พระเจ้าอักบาร์ ได้สร้างต่อเติมส่วนบนให้

เป็นทรงแปดเหลี่ยม

 ตอนหนึง่ของพทุธประวตั ิ: ปญัจวคัคยีพ์อเหน็พทุธองคเ์สดจ็มา

แตไ่กล ต้ังกฎกตกิาว่าจะไม่ลกุรบั แต่จะปูอาสนะไว ้พอพระองคเ์สด็จมา

ถึงต่างลืมกฎกติกาที่ นัดหมายกันไว้ พากันลุกขึ้นรับบาตรจีวร แต่ยังใช้

คำาพูดที่ไม่ให้ความเคารพ ไม่สมควรด้วยคำาว่า อาวุโส โคตมะพระองค์

ตรัสบอกว่า “ดูกรปัญจวัคคีย์ ตถาคตได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

แล้ว เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามคำาของตถาคตไม่นานก็จะ

ได้ตรัสรู้ตาม”  ปัญจวัคคีย์กล่าวคัดค้าน “อาวุโส โคตมะ ท่านจะตรัสรู้

ไดอ้ยา่งไร  ในเมือ่ทา่นละจากความเพยีรมาเปน็ผูม้กัมาก” พระองคต์รัส

ถึง ๓ ครั้ง  “วาจาเช่นนี้ ตถาคตเคยตรัสมาก่อนหรือไหม”  ปัญจวัคคีย์

หวนระลึกถึงความหลังดูว่า คงจะได้ตรัสรู้จริงตาม พระวาจา จึงพร้อม

กันขอประทานอภัยโทษและตั้งใจฟังธรรม
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ส่งสาวกประกาศพระศาสนา

 มีพระสาวกพอเป็นกำาลังในการเผยแผ่หลักธรรม จึงตรัสเรียก 

ประชุมแลว้ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลายเราได้พน้แล้วจากบว่งทัง้ปวง แม้เธอก ็

เหมอืนกนั เธอทัง้หลายจงเทีย่วไป เพือ่ประโยชนแ์ละความสุขแกช่นอนั 

มาก อย่าไปทางเดียวกัน ๒ องค์ จงแสดงธรรมในเบื้องต้น ท่ามกลาง

และที่สุด” แม้เราเองจะไปยังตำาบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อจะแสดงธรรม

พระสาวกทัง้ ๖๐ รปู ไดจ้ารกิประกาศพระศาสนาตามแควน้ เมอืงตา่งๆ

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีสารนาถ (Archaeological Museum Sarnath) 

อาคารพิพิธภัณฑ์

  อาคารพิพิธภัณฑ์ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ทางเข้าฝั่งซ้ายมือจะ

เปน็พระพทุธรปู อาทเิช่น พระพทุธรปูปางปฐมเทศนาฝ่ังขวามอื จะเปน็

เทวรูปของศาสนาฮินดู 

เสาหัวสิงห์ ๔ ทิศ 

 สิงห์หันหลังชนกันทั้ง ๔ ทิศ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ 

พิพิธภัณฑ์สารนาถ คือต้นแบบของตราประจำาแผ่นดินอินเดีย ซึ่งเดิม

ประดษิฐานอยูบ่นยอดเสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช แตห่กัลงมาปจัจบุนั

อินเดียใช้หัวสิงห์น้ีเป็นตราราชการ ถือเป็นสัญญลักษณ์ประจำาชาติ มี

ปรากฏอยู่ในธนบัตร-ธงชาติของอินเดีย 

 ใต้หัวสิงห์ดังกล่าว คือ สตฺยเมว ชยเต หมายถึง ความจริงชนะ

ทุกสิ่ง ได้ถูกนำามาเป็นคำาขวัญประจำาชาติ 

ปางปฐมเทศนา

  พระพุทธปฏิมา ปางปฐมเทศนา สร้างในสมัยคุปตะ ประมาณ

ปี พ.ศ. ๘๐๐-๑๒๐๐ พระพุทธรูปนี้ถูกค้นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน    
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ชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO นับว่าเป็นพระพุทธรูป

ทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกองค์หน่ึง องคพ์ระสรา้งจากหนิทรายเมอืงจนูาร ์มี

ความสูงจากฐานถงึพระรศัม ี๑.๖ เมตร หน้าตกักวา้ง  ๐.๗๙ เมตร ปรากฏ

เปน็รปูเทวดา ๒ ตน กำาลงัโปรยดอกไม้ ตรงกลางเปน็วงลอ้พระธรรมจกัร

อยู่บนแท่น มีกวางสองตัวหมอบอยู่ทั้งสองข้าง มีรูปพระปัญจวัคคีย์

ทั้ง ๕ ขนาบสองข้าง ด้านซ้ายมีรูปสลักสตรีและเด็ก สันนิษฐานว่า 

เป็นเจ้าภาพผู้สร้าง 

รูปตารา (Figure of Tara) 

  พระนางตารา พระโพธิสัตว์ตารา หรือ พระแม่ตารา เป็น

ภาษาสันสกฤต (มีรากศัพท์เดียวกับคำาว่า ดารา) เป็นพระโพธิสัตว์ฝ่าย

หญิงในพระพุทธศาสนา ฝ่ายวัชรยาน แนวคิดการนับถือเร่ิมเมื่อราว    

พุทธศตวรรษที่  8 เชื่อกันว่าแนวคิดการบูชาพระนางตาราเริ่ม

ขึ้นในอินเดียเพื่อต่อต้านพิ ธีกรรมสตี โดยถือว่าเป็นชายาของ                    

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ปัจจุบันมีนับถือในอินเดีย เนปาลและทิเบต 

ส่วนในจีนจะนับถือเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์แทน (หญิง)

  พระนางตาราได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาของพระพุทธเจ้า 

พระนางตาราเกิดจากน้ำาตาของพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว ์เมือ่มองเหน็

วา่สตัวโ์ลกมแีตค่วามทกุข ์เมือ่น้ำาตาของพระองคไ์หลลงมาจนกลายเปน็

ทะเลสาบ จงึเกดิดอกบัวขึน้ และในดอกบวันัน้มพีระนางตาราสถิตย์อยู่ 

พระนางตาราก็มีหลายปาง

  ส่วนในศาสนา พรามหณ์-ฮินดู  พระนางตารา เป็นเทพนามว่า 

Parvati (พระแม่ปารวตี หรือพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี) จะพบว่าชื่อนี้ไป

ตรงกับพระนาม ๑๐๘ แห่งองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (พระนามที่ ๗๘ 

พระแม่ตาราแห่งเมืองกิษกินธาหรือขีดขินน์ )
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 สตี (Sati) ส�ม�รถหม�ยถึง พระน�มหนึ่งของพระแม่อุม�เทวี 

สตี (พิธีกรรม) เป็นพิธีเผ�ตัวต�ยต�มส�มีของหญิงหม้�ยช�วอินเดีย 

ต�มคว�มเชื่อในศ�สน�ฮินดู 

พระมูลคันธกุฎีวิหาร

 พระมูลคันธกุฎี วิหาร อนาคาริก ธรรมปาละอนุสรณ์ ,             

พระประธาน พระพทุธปฏมิา ปางปฐมเทศนาจำาลอง,  จติรกรรมฝาผนงั  

ภายในวิหาร ภาพเล่าพระพุทธเจ้ากับเหตุการณ์ต่างๆ,  ต้นพระ

ศรีมหาโพธิ์,  หินแกรนิตสีดำา จารึกบทพระธัมมจักรกัปวัตนสูตร ภาษา

นานาชาติ หลายประเทศ หลายภาษา รายแวดล้อมพระศรีมหาโพธิ,    

รูปเหมือนท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ตั้งตระหง่านงดงาม      

วัดพุทธนานาชาติ

 วัดพุทธนานาชาติ มีวัดไทยสารนาถ วัดไทยพาราณสี (กำาลัง

ก่อสร้าง)  วัดธิเบต วัดพม่า วัดจีนฯลฯ

พระสูตรและชาดก

 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อนัตตลักษณสูตร และสุวรรณสามชาดก  

เป็นต้น

เอรกปัตตะนาคราช

 พระไตรปิฎก  ฉบับมหามกุฏ  พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  

ธรรมบท  เล่ม  ๑  ภาค  ๒  ได้กล่าวถึงเรื่อง นาคราชชื่อว่า  เอรกปัตตะ  

หน้าที่  ๒๒๓ - ๓๓๐  

 พระศาสดา  ทรงประทับใต้โคนต้นซึก  ๗ ต้น  ณ  กรุงพาราณสี   

ทรงปรารภนาคชื่อเอรกปัตตะ  
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 - ไม่ปลงอาบัติเล็กน้อย  ก่อนให้โทษ 

 สมัยศาสนากัสสปะพุทธเจ้า  ได้มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง  เป็นพระที่

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  วันหนึ่งได้นั่งเรือในแม่น้ำาคงคา  เรือที่แล่นได้เกิด

การสั่นไหว  ท่านได้ใช้มือจับใบตะไคร้น้ำาจนขาด   ภิกษุหนุ่มเห็นว่าเป็น

อาบัติเล็กน้อย  ไม่แสดงอาบัติ  

 ในตอนมรณภาพ  เป็นประดุจใบตะไคร้น้ำาผูกคอ  อยากจะ

ปลงอาบัติ  แต่ไม่มีภิกษุอื่น  เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นว่า  “ตนมีศีลไม่

บริสุทธิ์”  เมื่อตายไปแล้ว  ได้เกิดเป็นพระยานาค  

 - พระยานาคออกอุบาย  เพือ่ทราบการอบัุตแิหง่พระพทุธเจา้

 ต่อมาพระยานาคได้กำาเนิดธิดา  เขามีความคิดว่า  ตอนนี้

พระพุทธเจ้าเกิดข้ึนแล้วหรือยัง  โดยออกอุบายด้วยวิธีนี้คือ  ผู้ใดนำา

เพลงขับ  แก้เพลงขับของเราได้  เราจักยกลูกสาวให้พร้อมกับนาคพิภพ

อันใหญ่แก่ผู้นั้น  

 ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน  พระยานาคแผ่พังพานใหญ่ใน     

แม่น้ำาคงคา  วางธิดาไว้บนพังพานนั้น  ให้ฟ้อนรำาขับร้องว่า

 “ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า  ชื่อว่าพระราชา?

 อย่างไรเล่า  พระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร?

 อย่างไรเล่า  ชือ่วา่ปราศจากธุล,ี  อยา่งไร?  ทา่นจงึเรียกวา่  คนพาล” 

 ปรากฏวา่ผูค้นจากในเมอืงนอกเมอืงพากนัมาแกเ้พลงขบั  ตาม

กำาลงัสตปิญัญาของตน  ไม่มีผูใ้ดตอบถกู  จนผา่นลว่งเลยไปหน่ึงพทุธนัดร 

 - พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้

 ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้อุบัติข้ึนแล้ว  วันหน่ึง

เวลาใกล้รุ่ง  ทรงตรวจดูโลก  มีเอรกปัตตนาคราช เป็นต้น และทรงเห็น
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มาณพชื่อว่า  อุตตระ  อยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์  

 เวลานัน้ พระพทุธองคเ์หน็มาณพเดนิไปไม่ไกล  จงึตรสัวา่  “อตุตระ” 

 อุตตระ  “อะไร พระเจ้าข้า” 

 พระศาสดา “เธอจงมานี่ก่อน”

 มาณพได้ถวายบังคม นั่งลงไม่ห่างจากพระองค์   พระศาสดา

ได้ตรัสถามว่า  “เธอจะไปไหน”

 อุตตระ    “จะไปร้องขับเพลงกับธิดาของเอรกปัตต-

นาคราช”

 พระศาสดา “เธอรู้เพลงขับแก้แล้วหรือ”  

 อุตตระ  “ข้าพระองค์ทราบ  พระเจ้าข้า”

 พระศาสดา “เธอจงกล่าวเพลงเหล่านั้นมาดูก่อน”   

 “แนะอตุตระวา่   “นัน่ไม่ใช่เพลงขบัแก ้  เราจกัใหเ้พลงขบัแกแ้กเ่ธอ 

เธอต้องเรียนเพลงขับแก้ให้ได้”

 อุตตรมาณพ “เป็นการดี  พระเจ้าข้า”  

 

 - อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา 

 พระศาสดาตรสักบัอตุตระว่า  ถา้นางนาคมาณวกิาขับเพลง  เธอ

พึงขับเพลงแก้อย่างนี้ว่า

 “ผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้ง  ๖  ชื่อพระราชา

 พระราชาผู้กำาหนัดอยู่  ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร

 ผู้ไม่กำาหนัดอยู่  ชื่อว่าปราศจากธุลี  

 ผู้กำาหนัดอยู่  ท่านเรียกว่า  คนพาล”  

 

 “คนพาลอันอะไรเอ่ย  ย่อมพัดไป,

 บัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไร,  

 อย่างไร  จึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะ,
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 ท่านจงขับเพลงขับแก้แก่นางว่า

 “คนพาลอันห้วงน้ำา  (คือกามโอฆะเป็นต้น)  ย่อมพัดไป

 บัณฑิตย่อมบรรเทา  (โอฆะนั้น)  เสียด้วยความเพียร

 บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่า  ผู้มีจิตเกษม

จากโยคะ

 พระพุทธเจ้าได้ประทานเพลงขับแก้  อุตตรมาณพกำาลังเรียน

เพลงขับแก้  ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  นางนาคมาณวิกา  ขับเพลงโต้

แก้   อุตตรมาณพก็ขับเพลงแก้แก่นาง  สลับกันถามและตอบไปมาจน

จบแห่งคาถานั้น 

 

 - นาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว

 พระยานาคได้ฟังเพลงขับแก้   รู้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น

มาในโลกแล้ว  ตนไม่เคยฟังคาถานี้  ตลอดหนึ่งพุทธันดร  ดีอกดีใจ         

จงึเอาหางฟาดน้ำา  คลืน่น้ำาขนาดใหญไ่ดก้ระทบฝัง่ทัง้สอง  ทำาให้ผูค้นได้

ตกจมลงในแมน่้ำา  จากนัน้ยกผูม้หาชนทีก่ำาลงัจมน้ำาขึน้มาไวบ้นพงัพาน  

เอาไว้บนบกเหมือนเดิม  

 นาคราชเข้าไปถามมาณพว่า  ตอนน้ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่

ที่ไหน  

 อุตตรมานพได้พานาคราชเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มหาชนจำานวน

มากก็ไปเหมือนกัน  ได้ถวายบังคมศาสดา  ได้ยืนร้องไห้อยู่  ได้เล่า

เรือ่งของตนเองให้ฟงัวา่  ดว้ยเหตทุีไ่ดจ้บัตะไครน้้ำาใหข้าดเพยีงเลก็นอ้ย  

ทำาใหต้้องมาเกดิเปน็สตัวท์ีเ่ลือ้ยไปด้วยอก (อเหตกุสตัว)์  เฝา้รอการอบุติั

ของพระพุทธเจ้าอยู่  ๑  พุทธันดร

 ลำาดับนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม  ตรัสพระคาถานี้ว่า

 กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ     กิจฺฉำ  มจฺจาน  ชีวิตำ
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 กิจฺฉำ  สทฺธมฺมสฺสวนำ กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท.

 “ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์  เป็นการยาก, 

 ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย  เป็นอยู่ยาก, 

 การได้ฟังพระสัทธรรม   เป็นของยาก, 

 การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เป็นการยาก        

 - นาคราชไม่ได้บรรลุธรรม

 จบพระธรรมเทศนา  ผู้คนจำานวนมากได้บรรลุธรรม หรือ

ประมาณ  ๘ หมื่น  ๔  พัน   นาคราชควรที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  

แต่กลับไม่ได้  เพราะว่าร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ

 พระอญัญาโกณฑญัญะ  เกิดในตระกลูพราหมณ์   หมูบ่า้นโทณวตัถ ุ  

ใกล้กับกรุงกบิลพัสดุ์  ได้ศึกษาในศิลปวิทยาจนจบไตรเพท

 พระเจา้สทุโธทนะได้เชิญพราหมณ ์๑๐๘ คน  มาเลีย้งโภชนาหาร  

และได้คัดเลือกพราหมณ์ให้  ๘ คน เพื่อทำานายพระลักษณะพระกุมาร   

หนึ่งในจำานวนน้ันมีโกฑัญญะซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุด  

พราหมณ์  ๗  คนแรก  ได้ชูมือเป็น ๒ นิ้วคือ

 ๑. ถ้าพระกุมารดำารงอยู่ในเพศฆราวาส  จักได้เป็นจักรพรรดิ 

 ๒. ถ้าพระกุมารออกบวช  จักได้เป็นศาสดาเอกของโลก

 สว่นโกณทัญญะพราหมณชู์เพียงน้ิวเดยีววา่  พระกมุารจกัเสด็จ

ออกบวช  และจักได้เป็นศาสดาเอกของโลก

 เมื่อครั้งที่พระมหาบุรุษทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยา  โกณฑัญญะ

พรามหณ์  บุตรพราหมณ์อีก  ๔  ท่าน คือ วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ 

อัสสชิ  เรียกว่า  ปัญจวัคคีย์  ได้ออกบวชติดตามเฝ้าอุปัฏฐาก               

ทรงบำาเพ็ญอยู่ถึง ๖ ปี  ก็ยังไม่ได้บรรลุ  และได้หันมาเสวย                      



224     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

พระกระยาหารตามปกติ  ปัญจวัคคีย์เห็นดังนั้นแล้ว  หลีกหนีละทิ้ง

พระองค์  เดินไปยังเมืองพาราณสี

อดีตชาติพระอัญญาโกณฑัญญะ

 ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ  เข้าเฝ้าพร้อมพวกเพื่อฟังธรรม 

เห็นพระพุทธเจ้าตั้งสาวกไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะ เกิดศรัทธาปรารถนา

จะเป็นเช่นนั้นบ้าง จากนั้นได้ถวายมหาทานติดต่อกัน ๗ วัน นำาผ้า

เนื้อดีเลิศวางถวายไว้แทบยุคลบาทกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ          

ขอใหข้า้พระองค์ไดเ้ปน็เหมอืนภกิษทุีไ่ด้แตง่ตัง้ดว้ยเถิด  ขอใหรู้แ้จง้ธรรม

ก่อนใคร” 

 พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า ในอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัปข้างหน้า  

ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดม เธอจักได้ออกบวช รู้แจ้งธรรมก่อนใคร 

และได้รับตำาแหน่งเอตทัคคะด้านรัตตัญญู  ได้ฟังแล้วเกิดปีติโสมนัส 

ได้ทำาบุญอื่นๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จ             

ดบัขนัธปรนิพิพาน  ได้กำาแพงแก้วลอ้มพระเจดียบ์รรจพุระบรมสารกีธาต ุ 

ได้สร้างเรือนแก้วภายในเจดีย์อีก 

 ชาติที่พบพระพุทธเจ้าวิปัสสี  ท่านเกิดเป็นบุตรของกฎุมพี   

ชาวเมืองพันธุมดี มีชื่อ มหากาล มีน้องชื่อ จูฬกาล ไม่มีความเลื่อมใน

พระพุทธเจ้า ทั้งสองขัดแย้งในเรื่องการทำาบุญ  ในที่สุดได้แบ่งนาออก

เป็น  ๒ ส่วน มหากาลได้นำาข้าวสาลีมาทำาบุญถวายก่อน จนสิ้นอายุขัย  

พอถึงปัจจุบันชาติความปรารถนาความตั้งใจได้สำาเร็จทุกประการ 

ประวัติพระยสะ 

 อดีตชาติของพระยสะ ได้พบพระพุทธเจ้าคือ สุเมธะ สิทธัตถะ 

กสัสปะ  ชาตท่ีิพบพระพทุธเจา้สเุมธะ ทา่นเกิดเป็นพญานาค วนัหนึง่ได้

นมินตพ์ระพุทธเจา้พรอ้มด้วยพระสาวก มายังทีอ่ยูข่องตน  ไดถ้วายทาน 
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และถวายผ้าไตรจีวร จากนั้นได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผล   

พระพุทธเจ้าเห็นด้วยพระญาณว่า ความปรารถนาของท่านสำาเร็จได้แน่ 

จึงพยากรณ์ว่า 

 “ในอกี  ๓๐,๐๐๐ กปัขา้งหนา้พระพทุธเจา้โคดมเสด็จอุบตัข้ึินใน

โลก  เธอจักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์  จักได้บรรลุอรหัตผล” 

 เกิดความปีติโสมนัส ได้ทำาบุญอื่นสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง   

ตลอดชีวิต 

 ชาติท่ีพบพระพุทธเจ้าสิทธัตถะ เกิดเป็นบุตรเศรษฐีชาวเมือง

สุทัสสนะ ได้นำาแก้ว ๗ ประการบูชาต้นกรรณิการ์ อันเป็นต้นไม้ตรัสรู้  

จากชาตินั้นบุญได้ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ จนถึง

พระพุทธองค์ใหม่ 

 ชาติที่พบพระพุทธเจ้ากัสสปะ  สละเรือนออกบวชบำาเพ็ญ     

สมณธรรม  ในช่วงพุทธันดร มีอยู่ชาติหนึ่งได้เกิดเป็นคนอาสาเก็บศพ 

กับเพื่อน ๕๔ คน ศพที่ไม่มีญาติ วันหนึ่งได้พบหญิงตายทั้งกลม ขณะ

เผาอยู่นัน้ทา่นเกิดอสภุสญัญา คอืความรูส้กึว่ารา่งกายไมใ่ชข่องสวยงาม  

จึงเล่าให้เพื่อนๆ ฟังก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกัน  

 อสภุสัญญาในอดีตชาตไิด้เป็นอปุนิสัยปจัจยัในชาตปัิจจบุนั คอื

พอเห็นหญิงนางรำาเรอที่กำาลังหลับใหลอยู่  เหมือนกับซากศพในป่าช้า  

จึงเกิดความเบื่อหนาย 

 คมัภีรม์โนรถปรูณวีา่ กลา่ววา่ นางสชุาดาผูถ้วายข้าวมธปุายาส

แด่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้น่ันเอง นางกับลูกสะใภ้เป็นอุบาสิกานับถือ

พระรัตนตรัยคู่แรกในโลก  

 พระยสะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะยังเป็นฆราวาส  มิได้รับ

เอตทัคคะ เพราะว่าท่านมิได้จิตปรารถนา  ตั้งจิตปรารถนาเพื่อบรรลุ

อรหัตผล คำาพูดของท่านมีความว่า  เนื้อตัวมีกลิ่นหอม ร่างกายประดับ

ด้วยเครื่องอาภรณ์  เราก็ได้บรรลุวิชชา ๓ เราทำาตามคำาสอนของ
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พระพุทธเจ้าได้แล้ว 

นางสุปปิยาอุบาสิกา

  สุปปยิา เปน็ชาวเมอืงกรงุพาราณส ีตอ่มาพระศาสดาพรอ้มดว้ย

ภิกษุสงฆ์เสด็จมาเมืองพาราณสี

 นางได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฟังธรรม  และได้สำาเร็จเป็นโสดาปัตติผล

 ไปพระวิหาร  (อิสิปตนมฤคทายวันวิหาร)

 อุบาสิกานั้น ปกติก็จะไปสู่อาราม เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณ

ทั่วทุกแห่ง เพื่อดูว่ามีภิกษุรูปใดอาพาธ หรือสอบถามภิกษุรูปที่อาพาธ

ถึงความต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษหรือไม่   เพื่อที่นางจะได้จัดหามาถวาย  

ขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งบอกกับอุบาสิกาว่า  อาตมาดื่มยาถ่าย อาตมา

ต้องการน้ำาเนื้อต้ม

 อุบาสิกาสุปปิยารับคำา  สั่งคนรับใช้ให้ไปหาซื้อเนื้อสัตว์ที่เขา

ขายมา  แลว้เทีย่วหาซือ้ท่ัวพระนครพาราณสกีม็ไิดพ้บเนือ้สตัวท์ีเ่ขาขาย 

เพราะวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์

 อุบาสิกาสุปปิยาจึงได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุอาพาธรูปน้ันแล 

เมื่อไม่ได้ฉันน้ำาเนื้อต้ม อาพาธจักมากขึ้น หรือจักถึงมรณภาพ แล้วได้

หยิบมีด  เฉือนเนื้อต้นขาต้มถวายพระ  สั่งคนรับใช้นำาต้มเนื้อนี้ถวาย

ภิกษุรูปที่อาพาธอยู่ในวิหาร อนึ่ง ผู้ใดถามถึงฉัน จงบอกว่าป่วย แล้ว

เอาผ้าห่มพันขา เข้าห้องนอนบนเตียง

 วนัรุง่ขึน้สามไีดน้มินตพ์ระพทุธเจา้พรอ้มด้วยภกิษสุงฆ์รับอาหาร

บิณฑบาตที่บ้าน  พระองค์ได้ตรัสถามถึงนางสุปปิยา ตรัสให้ออกมา  

ทันทีที่เห็นพระพุทธเจ้าแผลใหญ่ที่ขาน้ันได้เกิดเนื้องอกข้ึนเต็ม  มีผิว

และขนละเอียดขึ้น พระบรมศาสดาได้ทราบสาเหตุอาการอาพาธของ

นาง ทรงตำาหนิภิกษุที่ขอเนื้อกับอุบาสิกาสุปปิยา  
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 ทรงติเตียน

 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอ

จงึไมไ่ด้พจิารณา แลว้ฉนัเน้ือเลา่ เธอฉนัเน้ือมนษุยแ์ลว้ การกระทำาของ

เธอนัน่ ไมเ่ปน็ไปเพือ่ความเลือ่มใสของชุมชนทีย่งัไมเ่ลือ่มใส... ครัน้แล้ว

ทรงทำาธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย

 พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์

 ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึฉันเน้ือมนษุย ์รูปใดฉัน ตอ้งอาบตัิ

ถุลลัจจัย อนึ่ง ภิกษุยังมิได้พิจารณา ไม่พึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน ต้องอาบัติ

ทุกกฏ

 ต่อมา  ทรงห้ามฉันเนื้อช้าง  ม้า  สุนัข  งู  ราชสีห์  เนื้อโคร่ง  

เสือเหลือง  หมี และเสือดาว  

 เอตทัคคะ

 ภายหลัง พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวันวิหาร เมื่อทรง

สถาปนา พวกอุบาสิกาไว้ในตำาแหน่งต่าง ๆ  ตามลำาดับ จึงทรงสถาปนา

นางสุปปิยา อุบาสิกาไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกา 

ผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีต

 ดังได้สดับมา นางสุปปิยาอุบาสิกานี้ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนาม

วา่ ปทมุตุตระ บังเกิดในเรอืนสกุล กรงุหังสาวดี ตอ่มากำาลังฟงัพระธรรม

เทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่ง ไว้

ในตำาแหนง่เอตทคัคะเป็นเลศิกวา่พวกอบุาสกิาผูอ้ปุฏัฐากภกิษไุข ้จงึทำา

กุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาตำาแหน่งนั้น ครั้นสิ้นชีวิตลงแล้ว นาง

เวียนว่ายอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป



ภาพ : สถานที่แสดงสติปัฏฐาน ๔ 

ภาพ : วัดชาวพุทธที่อยู่ใกล้เคียง
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ภาพ : สถานที่แสดงสติปัฏฐาน ๔ 

ภาพ : วัดชาวพุทธที่อยู่ใกล้เคียง

แคว้นกุรุ

 ทีฆนิกาย มหาวรรค  เล่ม ๑๑  ได้กล่าวไว้ว่า  พระพุทธเจ้าเคย

เสด็จมาที่แคว้นกุรุ  ในนิคมชื่อ  กัมมาสธัมมะ ชาวเมืองแห่งนี้ล้วนเป็น

ผูม้ปีญัญามาก  จงึไมแ่ปลกทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงหลักธรรมชัน้สูง ใน

การเจรญิวปิสัสนาคอื สตปิฏัฐานสตูร  และยงัมสีตูรอืน่ๆ เชน่ มาคนัทิย

สูตร  มหานิทานสูตร  อานัญชสัปปายสูตร เป็นต้น  

 

สถานที่แสดงสติปัฏฐานสูตร  

 สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตร  ปัจจุบันเรียก

ว่า  เขาไกรลาส  เป็นเนินเขาลูกเล็กไม่ใหญ่   เป็นเนินหิน  ปัจจุบันเป็น

สถานทีร่ม่รืน่เงยีบสงบ  มสีนามหญา้สเีขยีวรอบอาณาบรเิวณ   หา่งจาก 

กรุงเดลลี  ๓  กิโลเมตร

 

จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช 

 ปกติศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก  จะเป็นเสาหินลำาต้นที่มีความ

สูง  และทำาจากหนิทราย  แตท่ี่เมอืงอนิทรปตัถ ์ จะเปน็โขดหนิ  ทางการ

ได้ทำาเสาสี่ต้นมีหลังคาเป็นโบกปูน  ด้านข้างล้อมรอบด้วยเหล็ก  ด้าน

ในจารึกอักษรพราหมี   เนื้อความบนเนินหินกล่าวไว้ว่า   

 “พระเจา้ปิยทสัส ี ผูเ้ป็นทีร่กัของเทพยดา  ตรสัวา่  มากกวา่  ๒  ป ี

มาแล้ว  ที่เรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่างเปิดเผย  แต่ก็ไม่ได้ทำา

กิจที่พึงทำาเต็มที่ในพระพุทธศาสนา   แต่อย่างไรก็ตามเรายังเพิ่มความ

สัมพันธ์กับพระสงฆ์   ประชาชนไม่ว่ายากดีมีจนก็สามารถเข้าถึงธรรม

ได้  ถ้าตั้งใจและพยายาม...”



โกสัมพี  แคว้นวังสะ

ริมฝั่งแม่น้ำายมุนา

เสาหินอโศก
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ริมฝั่งแม่น้ำายมุนา

โกสัมพี  แคว้นวังสะ

กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ

 มี  ๒ รูป  พระพ�กุละ  และพระปิณโฑลภ�รทว�ชะ  

 เมอืงโกสัมพี  แควน้วงัสะ  ในสมยัคร้ังพทุธกาลมพีระเจ้าอเุทน   

ปกครอง  พระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะ  นครโกสัมพีเป็น          

เมืองหลวงแคว้นวังสะ ๑ ใน ๔ แคว้น  มหาอำานาจท่ีเจริญทางการ

พาณชิย์ มเีส้นทางทีต่ดิตอ่เมืองตา่งๆ เชน่ อชุเชนี เวทสิา สาเกต สาวตัถี  

กุสินารา ปาวา กบิลพัสดุ์ เวสาลี ราชคฤห์ เป็นต้น

 ทรงแสดงธรรมเทศนาหลายพระสตูร เชน่ โกสมัพิยสูตร สันทกสูตร   

ชาลิยสูตร เป็นต้น 

 พระพุทธองค์เสด็จมาหลายครั้ง  และมาประทับในพรรษาที่ ๙  

สมยัพุทธกาลมวัีดอยู ่๔  วัด คอื โฆสติาราม   กกุกฏุาราม   ปาวารกิาราม 

หรือ ปาวาริกัมพวัน  และพัทริการาม  

 พรรษาที่  ๑๐  สงฆ์วัดโฆสิตาราม   ทะเลาะกันพระพุทธองค์

จึงไปจำา พรรษาท่ีรักขิตวันแห่งป่าปาริไลยะ ออกพรรษาแล้วเสด็จยัง    

วัดเชตวัน  เมืองสาวัตถี  หลังพุทธกาล  วัดทั้ง  ๔  แห่งยังเจริญรุ่งเรือง

และมีพระสงฆ์อยู่จำาพรรษาจำานวนมาก  

 พ.ศ. ๒๒๘  - ๒๓๔ พระเจ้าอโศกได้เสด็จจาริกธรรมปักเสา

อโศกไว้เป็นอนุสรณ์สร้างสถูปสูง  ๒๐๐ ฟุต

 พ.ศ. ๙๐๐  หลวงจีนฟานเหียนได้เดินทางมาบันทึก  เมืองวัด  

ยังมีผู้คนมีคนอยู่อาศัย “ ทำาการค้าขาย  ”

 พ.ศ. ๑๓๐๐  หลวงจีนถังซมัจัง๋  มกีารบนัทกึไวใ้นจดหมายเหตวุา่ 

“มหานครแห่งนี้”  กว้างยาวรวม  ประมาณ ๖๐๐๐  ลี้ (ตาราง  )  เมือง
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หลวง กว้างยาวรวม  ๓๐  ตารางลี้  (๑  ลี้  = ๑๐  เส้น  ) มีการเกษตร

เพาะปลูกอย่างอดุมสมบรูณ ์ ผูค้นขยนัหมัน่เพยีรศกึษา  มคีวามเล่ือมใส

ศรทัธาในพระพทุธศาสนา มุง่หนา้ทำาความดมีวีดัอยู่ประมาณ  ๑๐  แห่ง  

พระเถรวาท  ๓๐๐  รูป  เทวาลัย  ๕๐  แห่ง

 พ.ศ.  ๑๕๖๘  กองทพัอสิลามจากอฟักานสิถาน  เขา้มาทำาลาย 

เมืองโกสัมพีและวัดวาอารามอย่างย่อยยับอัปปาง

 พ.ศ. ๒๓๗๔ อเล็กซานเดอร์   คันนิ่งแฮม  ได้เริ่มขุดค้นพบซาก

เมืองโบราณและวัดวาอารามทั้งหลาย

 ปัจจุบันโกสัมพี  เหลือไว้แต่ซากปรักหักพัง   กองอิฐหินจาก

การพังทลายของปราสาทราชมณเฑียร  เหมือนเมืองร้างทั้งหลาย                

มหีมูบ่า้นเล็กๆ ชือ่วา่ โกสมัพ ีอยูร่มิน้ำายมนุา มซีากกำาแพงเมอืง มซีาก        

วัดวาอาราม แม้แต่เขตพระราชฐานชาวบ้านยังยึดทำาการเกษตร

เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

 พระเจา้อโศกมหาราชเสด็จมาโปรดใหส้รา้งเสาหนิ อยู่ในบริเวณ

วดัโฆสิตาราม บนยอดไดห้กัลงมา  จนไมส่ามารถรูว้า่เปน็รูปลักษณะใด  

ปัจจุบันได้นำามาฝังไว้ในบริเวณเดิม

โฆสิตาราม  

 โฆสติาราม  เป็นวัดท่ีทา่นโฆสติะเศรษฐสีรา้งถวายพระพทุธเจา้ 

และภิกษุสงฆ์  พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาจำานวนหลายครั้ง  ณ  วัด

แห่งนี้  พระเจ้าอโศกมหาราชปักหลักเสาหิน เพื่อให้แสดงว่าบริเวณตรง

นี้มีความสำาคัญ เพื่อให้อนุชนรุนหลังย้อนระลึกเหตุการณ์ในอดีต

กุกกุฏาราม  

 กุกกุฏาราม อยู่ไม่ห่างไกลจากวัดโฆสิตาราม  กุกกุฏาราม เป็น
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อารามที่ท่านกุกกุฏ  สร้างถวายพระพุทธองค์  ในพรรษาที่ ๙   และได้

รับการบูรณะบ่อยครั้งมาก  ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง 

กำาแพงเมือง  

 กำาแพงเมืองโกสัมพีสร้างโดยกษัตริย์หลายพระองค์  ก่อนสมัย

พระเจ้าอุเทน และในสมัยของพระองค์ได้ทำาการเสริมเพิ่มเติม  เพื่อ

ความแข็งแกร่ง ปัจจุบันยังปรากฏเด่นชัด  แม้จะถูกกาลเวลาทำาลายไป

ก็ตาม

ประวัติพระพากุลเถระ

 พระพากลุะ เกดิในวรรณะแพศย ์ตระกลูคหบด ีในเมอืงโกสัมพ ี 

ที่ได้ชื่อว่า “พากุละ” เพราะ ๒ ตระกูลช่วยกันเลี้ยงดู  (พา = สอง, 

กุละ = ตระกูล) 

 เมื่อท่านคลอดออกจากครรภ์ของมารดาได้ ๕ วัน บิดามารดา 

รวมทั้งวงศาคณาญาต นำาเด็กที่เกิดใหม่ไปอาบน้ำาในแม่น้ำาคงคา แล้ว

จะทำาให้เป็นคนไม่มีโรคเบียดเบียนและมีอายุยืนยาว พี่เลี้ยงนางนมทั้ง

หลายจึงได้นำาท่านไปอาบน้ำาในแม่น้ำาคงคา ขณะที่พี่เลี้ยงกำาลังอาบน้ำา

ให้ท่านอยู่นั้น มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำา 

 เมือ่มันเห็นทา่นแลว้คดิวา่เป็นก้อนเนือ้ จงึฮุบทา่นไปเปน็อาหาร

แลว้กลนืลงทอ้ง อาจเป็นเพราะทา่นมบุีญญานุภาพมาก แมจ้ะถกูอยูใ่น

ท้องของปลาก็มิได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใด เป็นเสมือนว่านอน

อยู่ในสถานท่ีอันสุขสบาย ส่วนปลาน้ันก็ไม่สามารถจะย่อยอาหารชิ้น

นั้นได้ จึงมีอาการเร่าร้อนทุรนทุราย กระเสือกกระสนแหวกว่ายไปตาม

กระแสน้ำา จนถูกชาวประมงจับได้และขาดใจตายในเวลาต่อมา 

 ชาวประมงจึงพร้อมใจกันนำาออกเร่ขาย ภริยาเศรษฐีเมือง        
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พาราณสผีา่นมาพบ จึงได้ซือ้ปลานัน้ไว ้ จดัการชำาแหละทอ้งปลาแลว้สิง่

ทีป่รากฏแกส่ายตาของทุกคนกค็อื เดก็ทารกทีย่งัมชีวีติอยู่ ภริยาเศรษฐี

ดีใจสุดประมาณ

 ขา่วการทีเ่ศรษฐใีนเมอืงพาราณสไีด้เด็กจากทอ้งปลา แพร่สะพดั

ไปทัว่อยา่งรวดเรว็ฝา่ยมารดาบดิาทีแ่ทจ้รงิของเดก็น้ันอยู่ทีเ่มอืงโกสัมพ ี

ได้ทราบข่าวนั้นแล้ว จึงรีบเดินทางมาพบเศรษฐีเมืองพาราณสีทันที ได้

สอบถามเรือ่งราวโดยตลอดแลว้ จงึกลา่ววา่ “นัน่คอืบตุรของเรา” พรอ้ม

กบัชีแ้จงแสดงหลกัฐานเลา่เรือ่งราวความเป็นมาโดยละเอยีด แลว้เจรจา

ขอเด็กนั้นคืน ฝ่ายเศรษฐีเมืองพาราณสี แม้จะทราบความจริงนั้นแล้วก็

ไม่ยอมให้คืน เพราะถือว่าตนก็ได้มาด้วยความชอบธรรม อีกทั้งมีความ

รักความผกูพนัในตวัเด็ก ซึง่เปรียบเสมอืนลกูทีแ่ทจ้ริงของตน ทัง้สองฝา่ย

ไม่สามารถตกลงกันได้

 จึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ทรงช่วยตัดสินคดี

ทรงพจิารณาวนิจิฉยัใหค้วามเปน็ธรรมแกท่ัง้สองฝา่ย ดว้ยการตดัสินให้

ทั้งสองตระกูลมีสิทธิ์ในตัวเด็กทารกนั้นเท่าเทียมกัน ให้ทั้งสองฝ่ายผลัด

กันเลี้ยงดู   เพราะท่านเจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีท้ังสองตระกูลละ

ครึ่งปี ท่านมีชีวิตท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความสุขตามวิถีชีวิตฆราวาส ด้วย

ความอุปถัมภ์บำารุงของตระกูลทั้งสองนั้น จวบจนอายุถึง ๘๐ ปี

 ุพากลุะพรอ้มดว้ยบรวิาร ไดม้โีอกาสเขา้เฝา้และรับฟงัพระธรรม

เทศนาเกดิศรทัธาเล่ือมใส จงึกราบทลูของบรรพชาอปุสมบท ทา่นอตุสาห ์

ทำาความเพียรอยู่ ๗ วัน ก็ได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ 

 และท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์ ข้อ “เนสัชชิกธุดงค์” คือ 

การสมาทานธดุงคด์ว้ยการอยูใ่นอริยิาบท ๓ คอื ยืน เดิน และน่ังเทา่น้ัน 

ไม่นอน และข้อ “อรัญญิกธุดงค์” คือ การสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ป่า

เป็นวัตร ดังจะเป็นได้ว่า ตั้งแต่ท่านบวชมานั้น ท่านไม่เคยจำาพรรษาใน

บ้านเลย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียน ไม่เคยฉันแม้แต่
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ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้แต่เพียงผลเดียว 

 เพราะว่าท่านไม่มีโรคใด ๆ เลยนั่นเอง ท้ังนี้เป็นเพราะด้วย

อานิสงส์แห่งการสร้างเว็จกุฎี (ส้วม) แลการถวายยาเป็นทานแก่          

พระสงฆ์ เหตุการณ์ที่แสดงว่าท่านเป็นผู้อายุยืนยาวนั้น ได้มีเรื่องกล่าว

ไวใ้น       กุลัตเถรจัฉรยิพัภตูสตูรแหง่คัมภรีม์ชัฌมินกิาย อุปรปิณัณาสก ์ 

ว่า.....

 ครั้งหน่ึง เมื่อพระพากุลเถระ พักอาศัยยู่ที่เวฬุวันมหาวิหาร

เมืองราชคฤห์ ขณะนั้น มีอเจลกะท่านหนึ่ง ชื่อว่า กัสสปะ (อเจลกะ คือ 

นักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่สวมเสื้อผ้า ซึ่งเรียกว่าชีเปลือย) ซึ่งเป็นเพื่อน

เก่าของท่าน เมื่อสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์ ได้มาเยี่ยมเยือนและได้สนทนา

ไต่ถามพระเถระว่า 

 “ท่านพากุละ ท่านบวชมาได้กี่ปีแล้ว”

 “กัสสปะ อาตมาบวชมาได้ ๘๐ ปีแล้ว”

 “ท่านพากุละ ตลอดระยะเวลา ๘๐ ปี ที่ท่านบวชมานั้น ท่านมี

ความเกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมกี่ครั้ง”

 “ทา่นกัสสปะ อนัทีจ่รงิทา่นควรถามอาตมาว่า ตลอดระยะเวลา 

๘๐ ปีนั้น กามสัญญาคือ ความใฝ่ใจในทางกามารมณ์เกิดขึ้นแก่ท่านกี่

หนแลว้ กสัสปะ ตัง้แตอ่าตมาบวชมาได ้๘๐ ปแีลว้น้ี อาตมามคีวามรู้สึก

ว่า กามสัญญาที่ว่านั้นไม่เกิดขึ้นแก่อาตมาเลย”

 อเจลกกัสสปะ ได้ฟังคำาของพระเถระแล้วกล่าวว่า “เรื่องนี้ น่า

อัศจรรย์ จริง ๆ ” และได้สนทนาไต่ถามในข้อธรรมต่าง ๆ  จากพระเถระ 

จนหมดสิน้ขอ้สงสยัแลว้ ในทีส่ดุกเ็กดิศรทัธา ขอบวชในพระพทุธศาสนา 

และได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งด้วยความที่ท่าน เป็นผู้ไม่มีโรค

ภัยเบียดเบียนเป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนยาวดังกล่าวมานี้ 

 พระบรมศาสดาจงึทรงยกยอ่งทา่นในตำาแหน่งเอตทคัคะ เปน็ผู้

เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้ไม่มีโรคาพาธท่านพระพากุลเถคะ ดำารง
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อายุสังขารสมควรแก่กาลแล้ว 

 ในวันที่ท่านจะนิพพานนั้น ท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางประชุมสงฆ์ 

ได้อธิษฐานว่า “ขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าเป็นภาระแก่หมู่ภิกษุสงฆ์

เลย” ดังนี้แล้วท่านก็เข้าเตโชกสิณ ปรินิพพานในท่ามกลางหมู่สงฆ์นั้น 

พลนัเปลวเพลงิกเ็กดิขึน้เผาสรรีะของทา่นจนเหลอืแตอ่ฐัธิาต ุซึง่มสีแีละ

สัณฐานดังดอกมะลิตูม 

พระปินโฑลภารทวาชเถระ (เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท)

 พระปณิโฑลภารทวาชะ เปน็บตุรของพราหมณม์หาศาล ตระกลู

ภารทวาชะ ผูเ้ปน็ปโุรหิตของพระเจา้อเุทน เดิมช่ือวา่ “ภารทวาชมาณพ” 

ศึกษาจบไตรเพท

 ภารทวาชมาณพ ได้ตั้งสำานักเป็นอาจารย์ใหญ่สอนไตรเพท มี

ศิษย์เป็นจำานวนมาก ไม่รู้ประมาณในการบริโภค จึงถูกศิษย์พากันทอด

ทิง้ มคีวามเปน็อยูล่ำาบาก ตอ่มาได้ย้ายถ่ินฐานไปอยูท่ี่เมอืงราชคฤห ์ตัง้

สำานักสั่งสอนไตรเพทอีก 

 ปณิโฑลภารทวาชะ คิดทีจ่ะอาศยัพระพทุธศาสนาเล้ียงชวีติ อกี

ทัง้ไดม้โีอกาสฟงัพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแลว้ กเ็กิดศรัทธา

เลื่อมใส จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อได้บวชเป็นพระภิกษุใน

พระธรรมวนิยั แล้วอตุสาหบ์ำาเพญ็เพยีรเจรญิวปิสัสนากรรมฐานไมช่า้ก็

บรรลุพระอรหัตผลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๓ คือ สตินทรีย์ สมาธินท

รีย์ ปัญญินทรีย์ และยังเป็นผู้ที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้เทียบเท่าพระมหา

โมคคัลลานเถระ 

 โดยปกติ ท่านปิณโฑลภารทวาชเถระ มักจะบันลือสีหนาท

ด้วยวาจาอันองอาจว่า “ยสฺส มคฺเค วา ผเล วา กงฺขา อตฺถิ โส มำ ปุจฺฉ

ตุ แปลว่า ผู้ใด มีความสงสัยในมรรคหรือในผล ผู้นั้น ก็จงถามเราเถิด” 
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แม้แต่ในที่เฉพาะพระพักตร์พระบรมศาสดา ท่านก็บันลือสีหนาทเช่น

นัน้  ดว้ยเหตนุี ้พระภิกษุสงฆ์ทัง้หลายพากันกลา่วขวัญถงึทา่นว่าเปน็ผูม้ี

ความองอาจประกาศความเป็นพระอรหนัตข์องตนในทีเ่ฉพาะพระพกัตร ์

พระบรมศาสดาและยงัได้กระทำาอทิธปิาฏหิารย์ิิ เหาะข้ึนไปเอาบาตรไม้

จนัทนแ์ดง จนทำาใหเ้ศรษฐพีรอ้มดว้ยบตุรและภรรยาพากันประกาศตน

เปน็พทุธมามกะ คอื ประกาศตนเป็นผูนั้บถือพระพทุธศาสนา  พระภกิษุ

สงฆเ์หล่านัน้พากนักลา่วสรรเสรญิเกยีรตคิณุของพระปณิโฑลภารทวาช

เถระ 

 แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์ทรงถือเอาคุณ

ความดีของพระเถระนี้ตรัสสรรเสริญว่า

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านภารทวาชะได้ประกาศความเป็นพระ

อรหันต ์ของตนเชน่นัน้กพ็ราะทา่นอบรมอนิทรีย์ ๓ ประการ คอื สตนิท

รยี ์สมาธนิทรยี ์และปญัญนิทรยี ์ไวม้าก คร้ันตรัสดงันีแ้ล้ว ทรงประกาศ

ยกย่อง พระปิณโฑลภารทวาชะ ในตำาแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่า

ภิกษุทั้งหลายในฝ่าย ผู้บันลือสีหนาท 

 ทา่นพระปณิโฑลภารทวาชเถระ ดำารงอายสุงัขารโดยสมควรแก่

กาลเวลาแล้ว ก็ดับขันธปรินิพพา

โฆสกเศรษฐี

 โฆสกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแห่งกรุงโกสัมพี แคว้นวังสะ มหา

เศรษฐีผู้นี้มีชีวิตพลิกผันมาหลายชาติ

 โกตุหลิกทิ้งลูก

 โกตุหลิกอยู่ในแคว้นอัลลกัปปะ มีภรรยาชื่อ กาลี เมื่อภรรยา

คลอดลูกก็พอดีที่แคว้นอัลลกัปปะเกิดทุพภิกขภัย ข้าวปลาอาหารหา

ยาก จึงเดินทางอพยพไปสู่กรุงโกสัมพี ผลัดกันอุ้มลูกน้อย คราวหนึ่งโก



238     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

ตุหลิกอุ้มลูกเดินตามหลังปล่อยให้นางกาลีเดินล่วงหน้าไปไกล เมื่อได้

โอกาสจึงแอบวางลูกทิ้งไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง นางกาลีหันกลับมาไม่เห็น

ลูกก็ร้องไห้คร่ำาครวญ ให้โกตุหลิกเดินย้อนกลับไปรับลูก โกตุหลิกจำาใจ

ย้อนไปรับลูกเดินทางกันต่อไป ในที่สุดทารกน้อยก็ตายในระหว่างทาง

     เกิดเป็นสุนัข

     โก ตหุลกิกบัภรรยาเดินทางต่อไปจนถึงเรอืนนายโคบาลคนหนึง่ 

ทั้งสองแวะเข้าไปขออาหาร นายโคบาลจึงแบ่งข้าวปายาสให้สองสามี

ภรรยากนิ  โกตุหลิกจงึกนิขา้วปายาสจำานวนมากใหส้มกบัทีอ่ดอยากมา

ถึง ๗-๘ วัน กินไปก็มองดูนางสุนัขของนายโคบาลไป คิดว่าสุนัขตัวนี้มี

บุญ ได้กินอาหารแบบนี้ทุกวันจนอ้วนพี บริโภคมากเกินไป ข้าวปายาส

จงึไม่ยอ่ย คนืนัน้โกตหุลกิจึงทำากาละ และดว้ยอกศุลจติกอ่นตายทีอ่จิฉา

ความเปน็อยูข่องสนุขั โกตหุลกิจงึไปเกิดในทอ้งนางสุนขัตวันัน้ ส่วนนาง

กาลีเมื่อสามีตายหมดที่พึ่งแล้ว จึงอยู่ทำางานในเรือนของนายโคบาล

 จากสุนัขเป็นโฆสกเทพบุตร

     โกตุหลิกเกิดเป็นสุนัข วันหน่ึง นายโคบาลทูลพระปัจเจกพุทธ

เจา้วา่หากวนัใดไมส่ามารถมานมินตพ์ระปจัเจก พทุธเจา้ได้ด้วยตนเองก็

จะส่งสุนัขตัวนี้มา  กาลเวลาผ่านไป วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอก 

นายโคบาลว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน สุนัขนั้นอาลัยรักพระปัจเจกพุทธเจ้า

มาก ยืนเห่าส่ง   พอพระปัจเจกพุทธเจ้าลับไปจากสายตา สุนัขนั้น

ก็ดวงใจแตกดับ ไปเกิดเป็นเทพบุตรในเทวโลก มีนางอัปสรแวดล้อม 

๑,๐๐๐ นาง เป็นเทพบุตรผู้มีเสียงดังมากเพราะอานิสงส์การเห่าไล่สัตว์

ร้ายให้พระปัจเจก พุทธเจ้า นามว่า โฆสกเทพบุตร

     เกิดใหม่ในโกสัมพี

     โฆสก เทพบุตรเสวยสมบัติอยู่ในเทวโลกไม่นาน มัวแต่เพลิน
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บริโภคกามคุณจนลืมเสพอาหารทิพย์ จึงจุติไปเกิดเป็นบุตรหญิงงาม

เมอืงในกรงุโกสมัพี  แต่จะเลีย้งไวเ้ฉพาะบุตรสาวเพ่ือสบืทอดอาชีพ เมือ่

คลอดบุตรเป็นชายนางจึงนำาทารกน้อยใส่กระด้งไปทิ้งในกองหยากเยื่อ 

ด้วยอานิสงส์เคยดูแลไล่สัตว์ร้ายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามาก่อน ทารก

นอ้ยในกองหยากเยือ่จงึรอดพน้อันตรายจากสัตวร้์ายจนมหีญิงคนหน่ึง

มาพบ เข้าและนำาทารกกลับไปเรือน

    วนันัน้ เศรษฐชีาวเมอืงโกสมัพคีนหนึง่เข้าไปในราชสำานกั ไดย้นิ

ปุโรหิตบอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้เป็นผู้มีบุญมาก อนาคตจะได้เป็นมหา

เศรษฐีของเมือง 

 เศรษฐจีงึให้หญงิคนใช้อกีคนช่ือ กาลี ไปตามหาทารกชายทีเ่กิด

วันนี้ให้พบ พบแล้วให้ใช้ทรัพย์พันหนึ่งแลกทารกนั้นกลับมา

     เศรษฐี เลี้ยงดูทารกนั้นไว้ คิดว่าถ้าลูกของตนเป็นลูกสาว ก็จะ

ให้แต่งงานกับเด็กคนนี้ที่จะได้เป็นมหาเศรษฐี แต่ถ้าเป็นชาย เศรษฐีก็

จะฆ่าเด็กนี้ทิ้งเสียเพื่อให้ลูกชายตนเองครองตำาแหน่งมหาเศรษฐีแทน

     ถูกทิ้งถูกฆ่าซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

     ตอ่มาภรรยาเศรษฐคีลอดบตุรเปน็ชาย เศรษฐีจงึคดิจะฆ่าทารก

ที่เลี้ยงไว้

     เศรษฐ ีสัง่ให้นางกาลนีำาทารกไปวางขวางกลางประตคูอกโค หวงั

จะให้แม่โคเหยียบให้ตายตอนนายโคบาลปล่อยโคออกจากคอก แต่โค

นายฝูงออกมายืนคร่อมทารกไว้ไม่ให้ทารกถูกแม่โคตัวอื่นเหยียบ 

 เศรษฐสีัง่ใหน้างกาลนีำาทารกไปวางขวางทางขบวนเกวยีน ๕๐๐ 

เล่มที่พ่อค้าขับไปค้าขายแต่เช้ามืด แต่โคนำาขบวนกลับหยุดขวางทางไว้

ไม่ยอมลากเกวียนไปต่อ 

 เศรษฐ ีส่ังให้นางกาลนีำาทารกไปทิง้ทีป่า่ชา้ผดีบิ หวงัจะใหท้ารก

ถกูสุนขัปา่หรอือมนษุยฆ์า่ใหต้าย ครัง้นัน้นายอชบาลตอ้นฝงูแพะหลาย
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แสนตัวผ่านมา แม่แพะตัวหนึ่งหยุดให้นมทารก

     เศรษฐี สั่งให้นางกาลีนำาทารกไปทิ้งที่เหวทิ้งโจร แต่ทารกก็

ปลอดภัยเพราะตกลงบนพุ่มไมไ้ผ ่หวัหน้าชา่งจกัสานมาตดัไมไ้ผพ่บเขา้

จึงพากลับไปเลี้ยง 

 ทกุครัง้ท่ีแผนการผดิพลาดแลว้ เศรษฐจีงึใหน้างกาลไีปขอไถต่วั

กลับมาอีกด้วยทรัพย์พันหนึ่ง

     เศรษฐพียายามฆ่าเด็กหลายครัง้แตไ่มต่าย จึงจำาต้องเล้ียงไวจ้น

เติบใหญ่ มีชื่อว่า โฆสกะ

     ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

   วันหนึ่งเศรษฐีแอบไปว่าจ้างช่างหม้อคนหนึ่งบอกว่าจะส่งบุตร

ชาตชิัว่มาใหฆ่้า ใหช่้างหมอ้จดัการห่ันให้เป็นทอ่น แลว้ใสเ่ตาเผาให้หมด

อย่าให้เหลือซาก 

     วันรุ่งขึ้น เศรษฐีสั่งให้โฆสกะไปเรือนช่างหม้อ บอกช่างหม้อว่า

ให้เร่งทำางานที่เศรษฐีสั่งไว้ให้เสร็จเร็วๆ โฆสกะก็ไปเพราะไม่รู้ ระหว่าง

ทางพบลูกชายเศรษฐกีำาลงัเลน่พนันอยูกั่บเพือ่นๆ แตล่กูชายเศรษฐแีพ้

พนนัไปแลว้หลายคร้ังจงึขอรอ้งให้โฆสกะช่วยเลน่แทน ส่วนตวัเขาอาสา

ไปหาช่างหม้อแทน บุตรชายของตนถูกฆ่าและเผาแล้วไม่มีเหลือ

     โฆสกะแต่งงาน

 เศรษฐ ีแคน้โฆสกะมากยิง่ขึน้ครุ่นคดิหาวธิจีะฆา่โฆสกะใหไ้ด ้จงึ

ออกอุบายให้โฆสกะไปส่งจดหมายให้คนเก็บส่วยในชนบท โฆสกะบอก

วา่ตนยงัไมไ่ดก้นิขา้วเลย เศรษฐบีอกวา่ระหวา่งทางในชนบทมเีรือนของ

คามกิเศรษฐซีึง่เปน็เพ่ือนกัน ให้โฆสกะแวะกินขา้วทีเ่รอืนนัน้ โฆสกะไมรู่้

หนังสือจึงเอาจดหมายผูกชายผ้าเดินทางไป

 นางทาสีคนนั้นเป็นทาสีของ ธิดาเศรษฐี เมื่อนางจัดเตรียมที่
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นอนให้โฆสกะเรียบร้อยแล้วจึงไปรับใช้ธิดาเศรษฐีตามปกติ ธิดาเศรษฐี

ถามวา่ทำาไมวนันีน้างทาสจีงึมาชา้นกั นางทาสีบอกวา่นายหญิงให้ไปจดั

ที่นอนให้แขกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มรูปหล่อชื่อ โฆสกะ

     พอธดิาเศรษฐไีด้ยนิชือ่ โฆสกะ นางกบ็งัเกดิความรกัเพราะเหตุ

เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน  ธิดาเศรษฐีแอบไปดูโฆสกะที่นอนหลับอยู่ 

และหยิบหนังสือที่ชายผ้าเปิดอ่าน ในหนังสือนั้นบอกให้นายส่วยฆ่าโฆ

สกะทันทีที่ไปถึง ธิดาคามิกเศรษฐีพอรู้ว่าโฆสกะถูกหลอกไปฆ่าจึงคิด

วธิชีว่ยเหลือ จดัการแปลงสารด้วยขอ้ความใหม ่เมือ่แปลงสารเสรจ็แลว้ 

ธิดาเศรษฐีก็พับจดหมายคืนที่เดิม

     วนัรุง่ขึน้ โฆสกะเดนิทางตอ่จนถงึเรอืนของนายส่วย เมือ่ได้อ่าน

จดหมายแล้ว นายส่วยจึงจัดงานอาวาหมงคลให้โฆสกะกับธิดาคามิก

เศรษฐี แล้วส่งข่าวให้เศรษฐีโกสัมพีทราบว่างานที่สั่งให้ทำาสำาเร็จแล้ว

     เศรษฐีล้มป่วยเพราะความแค้น

    เศรษฐี อ่านจดหมายนายส่วยจบก็เสียใจและแค้นใจ เศรษฐีจึง

ลม้ปว่ยลง  เศรษฐ ีตัง้ใจวา่จะไมย่อมยกสมบตัขิองตวัเองใหโ้ฆสกะอยา่ง

เด็ดขาด จึงส่งคนรับใช้ให้ไปตามโฆสกะมาหา แต่ภรรยาโฆสกะคอยดัก

ไว้ไม่ให้พบ 

     จน ถงึคนรบัใชค้นทีส่ามมาบอกวา่เศรษฐีอาการเพยีบหนักใกล้

ตายแล้ว ภรรยาโฆสกะจึงบอกให้สามีเตรียมบรรณาการจากบ้านส่วย 

๑๐๐ บ้าน ใส่เกวียนไปเยี่ยมเศรษฐี

     เมือ่ไปถึงเรอืนเศรษฐ ีภรรยาบอกใหโ้ฆสกะไปยืนทางปลายเทา้ 

ส่วนนางยืนทางด้านศีรษะ เศรษฐีเห็นโฆสกะมาแล้วจึงเรียกเสมียนมา 

เศรษฐีจะประกาศว่า

     “ฉันไม่ให้ทรัพย์แก่โฆสกะ”

     แต่ด้วยอาการไข้หนักเศรษฐีกลับพูดผิดว่า
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     “ฉันให้..”

     ภรรยา โฆสกะทีร่อทา่อยูพ่อได้ยนิเศรษฐพีดูเพยีงเทา่น้ี นางเกรง

วา่เศรษฐจีะพดูคำาอืน่อกีจงึแสรง้ทำาเปน็เศรา้โศก โถมศรีษะลงกลิง้เกลอืก

บนอกเศรษฐี แสดงอาการร้องไห้คร่ำาครวญจนเศรษฐีไม่อาจพูดได้อีก 

แล้วเศรษฐีก็ขาดใจตาย

     เป็นโฆสกะเศรษฐี

     เมื่อพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีถึงแก่

อนจิกรรมแลว้ จงึรบัสัง่ให้โฆสกะไปเขา้เฝา้ พระราชทานตำาแหน่งเศรษฐี

ให้สืบต่อจากบิดา     

     โฆสกเศรษฐีเข้าเรือนมา เห็นภรรยาหัวเราะจึงถามว่าหัวเราะ

อะไร ภรรยาไม่ยอมบอก สมบัติทั้งหลายนี้ท่านได้มาเพราะดิฉัน แล้ว

ภรรยากเ็ลา่เรือ่ง ราวให้สามฟีงั โฆสกเศรษฐไีมเ่ช่ือ ภรรยาจึงใหน้างกาลี

มายนืยันอกีคน ฟังแลว้โฆสกเศรษฐจีงึคดิวา่ เราทำากรรมหนกัไวห้นอจงึ

ได้ผลเช่นนี้ ต่อไปเราจะไม่เป็นผู้ประมาทอีก

     คิดดังนั้นแล้ว เศรษฐีจึงให้ตั้งโรงทาน สละทรัพย์วันละพันเพื่อ

สงเคราะห์คนเดนิทางไกลและคนกำาพรา้ มอบหมายให ้นายมติตะ เปน็

ผู้ดูแลโรงทาน อีกทั้งยังถวายภัตแด่พระดาบส ๕๐๐ รูป ในป่าหิมพานต์

ใกล้กรุงโกสัมพีเป็นประจำา

สามาวดี

 นางสามาวดี เปน็ธดิาของเศรษฐนีามวา่ภัททวดย์ี แหง่เมอืงภทั

ทวดีย์ เดิมชื่อว่า “สามา” และบิดาของนางเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้า

กันกับโฆสกเศรษฐี แห่งเมืองโกสัมพี

 เศรษฐีตกยาก

 ครั้นต่อมา เกิดโรคอหิวาต์ระบาดในเมืองภัททวดีย์ เศรษฐีภัท
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ทวดีย์ ต้องพาภรรยาและลูกสาวอพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพี 

เพื่อขอพักอาศัยกับโฆสกเศรษฐีผู้เป็นสหาย เศรษฐีกับภรรยาบริโภค

อาหารเกินพอดี ไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้จึงถึงแก่ความตายทั้งสอง

คน เหลือแต่นางสามา เป็นกำาพร้าพ่อแม่อยู่แต่ผู้เดียว

 ได้นามว่าสามาวดี

 เม่ือนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเศรษฐีแล้ว เห็นความ

ไม่เรียบร้อยดังกล่าว จึงคิดหาทางแก้ไข นางจึงให้คนทำารั้วมีประตูทาง

เข้าและประตูทางออกให้ทุกคนเรียงแถวตามลำาดับเข้ารับแจกทาน ทุก

อย่างก็เรียบร้อยไม่มีเสียงเซ็งแซ่เหมือนแต่ก่อนโฆสกเศรษฐีพอใจเป็น

อย่างยิ่งกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนาง หลังจากนั้น นางจึง

ได้ชื่อว่า “สามาวดี” (วดี = รั้ว) และต่อจากนั้นไม่นาน นางก็ได้รับการ

อภิเษกเป็นอัครมเหสี ของพระเจ้าอุเทน แห่งเมืองโกสัมพีนั้น

นางสามาวดีบรรลุโสดาปัตติผล

 ในบรรดาหญิงบริวารของนางสามาวดี ๕๐๐ คนนั้น หญิงคน

หนึ่งชื่อนางขุชชุตตรา รับหน้าที่จัดซื้อดอกไม้มาให้นางสามาวดีทุกวัน 

ต่อมาวันหนึ่ง ขณะที่นางไปซื้อดอกไม้ตามปกตินั้น ได้มีโอกาสฟังพระ

ธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาในบ้านของนายสุมนมาลาการผู้ขาย

ดอกไม ้จนไดบ้รรลเุปน็พระโสดาบนั เมือ่นำาดอกไปใหน้างสามาวดแีลว้ 

ไดแ้สดงธรรมทีต่นฟงัมานัน้แก่นางสามาวดี พรอ้มทัง้หญงิบรวิาร จนได้

บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมด

 ครั้นกาลต่อมา พระเจ้าอุเทนได้พระนางวาสุลทัตตา พระราช

ธิดาของพระเจ้าจัณฑปัชโชต แห่งกรุงอุชเชนี มาอภิเษกเป็นมเหสีองค์

ที่สอง และได้นางมาคันทิยา สาวงามแห่งแคว้นกุรุ มาอภิเษกเป็นมเหสี

องค์ที่สาม 
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พระนางวาสุลทัตตา

 พระนางวาสลุทตัตา พระราชธิดาของพระเจา้จณัฑปชัโชต แหง่

กรุงอุชเชนี 

 วันหนึ่งพระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงเห็นว่าสมบัติของพระเจ้าอุ

เทนแห่งกรุงโกสัมพีนั้นมีมากมาย จึงคิดจะจับพระเจ้าอุเทน อำามาตย์

ได้กราบทูลว่า หากจะจับท้าวเธอให้ได้ ก็ต้องใช่เล่ห์กลเข้าช่วย เพราะ

ท้าวเธอหลงใหลในเรื่องช้าง ทรงร่ายมนต์แล้วดีดพิณหัสดีกัณฑ์อยู่ จะ

ให้ช้างหนีไปก็ได้ จะจับเอาก็ได้ พระองค์โปรดใช้ช่างสร้างช้างยนต์เป็น

ช้างเผือก แล้วให้คนซ่อนอยู่ภายในท้องช้างนั้นเพื่อบังคับช้างยนต์ จาก

นั้นก็นำากำาลังซุ่มอยู่ข้างทาง เมื่อพระเจ้าอุเทนหลงเข้ามา ก็จะจับตัวได้

เป็นแน่แท้ 

 พระเจ้าจัณฑปัชโชต กระทำาตามความคิดของเหล่าอำามาตย์ 

จึงจับพระเจ้าอุเทนได้พระเจ้าจัณฑปัชโชต รับสั่งให้นำาพระเจ้าอุเทนมา

ควบคมุไวใ้นพระราชวังด้วยประสงคจ์ะเรยีนมนต์ ตรสัถามพระเจา้อเุทน 

วา่ “ทราบวา่ท่านมมีนต์ชือ่หสัดีกัณฑ ์สำาหรบัเรยีกชา้งท่านจกัสอนมนต์

บทนั้นให้แก่เราหรือไม่ “ 

 พระเจ้าอุเทนตอบว่า “ได้หากพระองค์จะไหว้ข้าพเจ้าก่อน “

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตอบว่า “เราไม่สามารถกระทำาได้ “

 พระเจ้าอุเทนจึงกล่าวว่า “ถ้าเป็นเช่นน้ันข้าพเจ้าก็มิอาจสอน

มนต์นี้แก่ท่านได้”

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตดำาริว่า เราอยากได้มนต์บทนี้แต่ก็มิอาจให้

ผู้อื่นรู้มนต์บทนี้ได้ เราจักให้ธิดาของเราเรียนจากพระเจ้าอุเทน แล้วเรา

จึงจักรับมนต์บทนี้จากธิดาเรา

 พระเจา้จณัฑปัชโชตจงึตรสักับพระเจา้อุเทนวา่ “ในพระราชวังมี

หญิงค่อมคนหนึ่งซึ่งอยากเรียนมนต์บทนี้ แต่มิอาจให้ผู้อื่นเห็นร่างกาย

ของนางได ้ทา่นจงยนือยูภ่ายนอกมา่นแลว้บอกมนตแ์กห่ญิงผูน้ัง่อยูห่ลงั
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ม่านนั้น”

 พระเจ้าอุเทนตรัสตอบว่า “แม้นางจะเป็นคนพิการก็ตามหาก

นางไหว้ข้าพเจ้าได้ก็จะให้มนต์นี้ “ 

 พระเจา้จัณฑปัชโชตจงึเสด็จไปหาพระราชธดิา ตรัสบอกพระราช

ธดิาวา่ “บดันีม้ชีายโรคเรือ้นผูห้นึง่รูม้นตห์สัดกัีณฑ์อันหาคา่มไิด ้แตพ่อ่มิ

อาจใหผู้้อืน่รูม้นต์น้ัน เจา้จงไปนัง่หลงัมา่นไหวแ้สดงความเคารพชายนัน้

แล้วขอเรียนมนต์ชายนั้นจักบอกมนต์แก่เจ้า” พระราชธิดาทรงรับเป็นผู้

ไปเรียนมนต์บทนี้ให้กับพระบิดา 

 เนื่องจากพระเจ้าจัณฑปัชโชตเกรงคนทั้งสองจักทำาสันถวะกัน

และกนั จงึบอกแก่พระเจา้อุเทนว่าให้สอนมนตน์ีแ้กห่ญงิตอ่มซึง่อยู่หลัง

ม่าน และตรัสกับพระราชธิดาว่าให้เรียนมนต์จากชายผู้เป็นโรคเรื้อน 

 แต่วันแล้ววันเล่าพระราชธิดาก็มิอาจจำามนต์หัสดีกัณฑ์นั้นได้

จนในวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนกริ้วจัด ตรัสว่า “อีหญิงค่อมจงว่าไปอย่างนี้ 

“พระราชธิดาได้ยินก็กริ้วตรัสตอบไปว่า “อ้ายขี้เรื้อน” แล้วทรงยกมุมผ้า

ม่านที่ก้ันบังไว้ขึ้นทันที พระเจ้าอุเทนจึงได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงาม

แทนที่จะเป็นหญิงค่อมทรงถามว่า “นางเป็นใคร”

 พระราชธิดาก็ทอดพระเนตรเห็หนุ่มรูปงามแทนชายโรคเรื้อน

และตรัสตอบว่า

 “เราชือ่วา่วาสลุทตัตา เป็นธิดาของพระเจา้แผน่ดนินี”้ ตอ่แตน่ัน้

มาก็มิได้มีการเรียนมนต์หัสดีกัณฑ์นี้อีก

 กาลตอ่มาพระเจา้อเุทนไดพ้านางวาสุลทตัตาหนีไปจากพระนคร

อชุเชน ีกลับมายงักรงุโกสมัพแีละอภเิษกแตง่ตัง้ใหเ้ปน็พระมเหสแีห่งกรงุ

โกสัมพีอีกองค์หนึ่ง

นางมาคันทิยา

 นางมาคันทิยาเป็นธิดาของเศรษฐีในแคว้นกุรุ เนื่องจากนางมี
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รูปงามดุจนางเทพอัปสร จึงมีเศรษฐี คฤหบดี ตลอดจนพระราชา จาก

เมืองต่าง ๆ ส่งสารมาสู่ขอมากมาย แต่บิดามารดาของนางก็ปฏิเสธ

 พระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นอปุนสิยัแหง่พระอรหัตของสอง

สามภีรรยา จงึเสดจ็มายงัแควน้กรุ ุฝา่ยพราหมณ์ผู้เปน็บดิาของนางออก

ไปธุระนอกบา้น พบพระศาสดาในทีไ่มไ่กลจากบา้นของตนนกั เหน็พระ

ลักษณะถูกตาต้องใจและคิดว่า “บุรุษผู้นี้แหละคู่ควรกับลูกสาวของเรา”

พราหมณ์จึงเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาให้คอยอยู่ตรงนี้ก่อนตนจะ

กลับไปบอกนางพราหมณีภรรยาและนำาลูกสาวมายกให้ 

 ฝ่ายพระบรมศาสดามิได้ประทับอยู่ตรงที่เดิม แต่ได้อธิษฐาน

ประทับรอยพระบาทไว้ แล้วเสด็จไปประทับในที่ไม่ไกลจากที่นั้น   

 เนื่องจากนางพราหมณีผู้ภรรยามีความเชียวชาญเร่ืองมนต์

ทำานายลักษณะฝ่าเทา้ จงึบอกแก่สามวีา่ “รอยเทา้นีม้ใิชร่อยเทา้ของคน

เสพกามคุณ เพราะธรรมดารอยเท้าของคนที่มีราคะ จะมีรอยเท้ากระ

หย่งคือเว้าตรงกลาง คนที่มีโทสะ รอยเท้าจะหนักส้น คนที่มีโมหะ รอย

เท้าจะหนักที่ส่วนปลาย

 ฝ่ายพราหมณ์ผู้สามีพยายามมองหาจนพบพระบรมศาสดา  

 “ท่านสมณะ ข้าพเจ้าจะยกธิดาให้เป็นคู่ชีวิตแก่ท่าน”

 ลูกสาวของทา่นทีร่า่งกายเตม็ไปดว้ยมตูรและกรสี (ปสัสาวะและ

อุจจาระ) ถ้าเท้าของเราเปื้อนฝุ่นธุลีมา และลูกสาวของท่านเป็นผ้าเช็ด

เท้า เรายังไม่ปรารถนาจะถูกต้องลูกสาวของท่านแม้ด้วยเท้าเลย”

 เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรรยาจนได้

บรรลุเป็นพระอนาคามี ขออุปสมบทไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

ทั้งสอง ท่าน ฝ่ายนางมาคันทิยา ได้ยินพระดำารัสของพระศาสดาโดย

ตลอด รูส้กึโกรธทีพ่ระพุทธองค ์จงึผกูอาฆาตของเวรตอ่พระศาสดา เมือ่

บิดามารดาออกบวชหมดแลว้ นางจึงไดไ้ปอยูอ่าศยักบันอ้งชายของบดิา

ผู้เป็นอา ต่อมาอาของนางคิดว่าหลานสาวผู้มีความงามเป็นเลิศอย่างนี้ 
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ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเท่านั้น จึงนำาไปถวายเป็นพระมเหสีของพระเจ้า

อุเทน

 จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์

 พระนางมาคันทิยา ได้โอกาส จึงว่าจ้างทาส กรรรมกร และ

นักเลงพวกมิจฉาทิฏฐิ ผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ให้ติดตามด่า

พระพุทธองค์ไปในทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งเมือง

 จงึกราบทลูให้พระพุทธองคเ์สด็จไปยงัเมอืงอืน่ พระพทุธองคจ์งึ

ตรัสถามว่า:-

 “อานนท์ ถ้าคนที่เมืองนั้นด่าเราอีก เราจะทำาอย่างไร ?”

 “ก็เสด็จไปที่เมืองอื่นต่อไปอีก พระเจ้าข้า”

 “ถ้าคนที่เมืองนั้นด่าเราอีก เราจะทำาอย่างไร ?”

 “ก็เสด็จไปที่เมืองอื่นต่อไปอีก พระเจ้าข้า”

 “ดกูอ่นอานนท์ ถ้าทำาอยา่งนัน้เรากจ็ะหนกีนัไมส่ิน้สดุ ทางทีถ่กู

นั้นอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใด ก็ควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึง

ไป”

 พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า:-

 “ดกูอ่นอานนท ์ธรรมดาอธกิรณเ์กดิข้ึนแก่พระพทุธเจา้ทัง้หลาย

แล้วย่อมไม่เกิน ๗ วัน ก็จะสงบระงับไปเอง”

 นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่

 คิดอุบายใส่ความแก่พระนางสามาวดีและบริวารผู้มีศรัทธาใน

พระพทุธองค ์โดยสง่ขา่วไปบอกแก่อาของตนขอใหส่้งไกเ่ป็น ทียั่งมชีวิีต

มาให้ ๘ ตัว และไก่ตายอีก ๘ ตัว เมื่อได้ไก่มาตามต้องการแล้วจึงเข้า

กราบทูลพระเจ้าอุเทน

 สว่นพระนางสามาวดีเห็นวา่ไก่ยงัมชีวีติอยูจึ่งไมท่ำาถวาย เพราะ

วา่ตนสมาทานศลี ๘ ย่อมไมฆ่า่สตัวจ์งึสง่ไก่กลบัคนืไปพระนางมาคนัทยิา 
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 “ถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์จงรับสั่งให้ส่งไก่ไปใหม่พร้อมท้ังบอก

ว่าให้แกงไปถวายแก่พระสมณโคดม”

 แต่พระนางมาคันทิยาได้เปลี่ยนเอาไก่ท่ีตาย แล้วส่งไปให้ 

พระนางสามาวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายแล้ว และเป็นการแกงเพื่อนำาไป

ถวายพระสมณโคดม 

 เวลาใช้ให้แกงมาถวายพระองค์ก็ไม่ทำา แต่พอบอกให้แกงไป

ถวายพระสมณโคดมกลับทำาให้อย่างรับด่วน

 พระเจ้าอเุทน ไดส้ดบัคำาของพระนางมาคนัทยิา แล้วทรงอดกล้ัน

นิ่งเฉยไว้อยู่ จนกระทั่งพระนางมาคันทิยา ต้องคิดหาอุบายร้ายด้วยวิธี

อื่นต่อไป

 ถูกใส่ความเรื่องงู

 จะถึงวาระเสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระนางสามาวดี 

พระนางมาคันทิยา ได้วางแผนส่งข่าวไปถึงอา ให้ส่งงูพิษที่ถอนเขี้ยว

พษิออกแล้วมาให้นางโดยดว่น เมือ่ไดม้าแล้วจงึใสงู่เข้าไปในช่องพิณซึ่ง

พระเจา้อเุทนทรงเลน่และนำาตดิพระองคเ์ปน็ประจำาแล้วนำาชอ่ดอกไมป้ดิ

ช่องพณิไวก้อ่นทีพ่ระเจา้อเุทนจะเสดจ็ไปยงัปราสาทของพระนางสามา

วดีนั้น 

 และงทูีอ่ดอาหารมาหลายวนัไดเ้ลือ้ยออกมาพน่พษิ แผพ่งัพาน 

พระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ตกพระทัยพระนางสามาวดีที่คิดปลง

พระชนม ์ความโกรธจึงตัดสนิพระทยัประหารชวีติพระนางสามาวดแีละ

หญิงบริวาร

 อานุภาพแห่งเมตตาธรรม

 พระเจ้าอุเทนทรงโก่งคันธนูเล็งเป้าไปที่พระอุระของพระนาง

สามาวดี ก่อนที่ลูกศรจะแล่นนั้น พระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิง
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บริวารว่า

 “แม่หญิงสหายทั้งหลาย ท่ีพึ่งอื่นของเราไม่มี เธอทั้งหลาย

จงเจริญเมตตาจิตให้สม่ำาเสมอ  ส่งไปให้แก่พระราชา แก่พระเทวีมาคัน

ทิยา และแก่ตนเอง อย่าถือโทษโกรธต่อใคร ๆ เลย”

 ครั้นให้โอวาทจบลง หญิงเหล่านั้นก็ปฏิบัติตาม เมื่อพระราชา

ปล่อยลูกศรออกไป แทนที่ลูกศรจะพุ่งเข้าสู่พระอุระพระนางสามาวดี 

แต่หวนกลับพุ่งเข้าหาพระอุระของพระองค์เสียเอง จึงสะดุ้งตกพระทัย

แล้วกราบที่พระบาทของพระนางสามาวดี อ้อนวอนให้พระนางยกโทษ

ให้ และขอถึงพระนางเป็นที่พึ่งตลอดไป พระนางสามาวดีกราบทูลให้

พระราชาทรงถึงพระบรมศาสดาเป็นสรณทีพ่ึง่เหมอืนอยา่งทีน่างกระทำา

อยู่ ตั้งแต่นัน้มา พระเจ้าอเุทนทรงมีศรทัธาในบวรพระพทุธศาสนา ทรง

รักษาศีลฟังธรรมร่วมกับพระนางสามาวดีตามกาลเวลาและโอกาสอัน

สมควร

พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย

 พระนางมาคันทิยา มีความโกรธแค้นต่อพระบรมศาสดาส่วน

นางสามาวดีนั้น ที่นางต้องโกรธแค้นด้วยก็เพราะสาเหตุหนึ่งเป็นพระ

มเหสีคู่แข่ง

 วนัหนึง่ขณะทีพ่ระเจ้าอเุทนเสด็จประพาสราชอทุยาน พระนาง

มาคันทิยาสั่งคนรับใช้ให้เอาผ้าชุบน้ำามันแล้วนำาไปพันที่เสาทุกต้น ใน

ปราสาทของพระนางสามาวดี พูดเกลี้ยกล่อมให้พระนางและบริวาร

เข้าไปรวมอยู่ในห้องเดียวกันแล้วจึงลั่นกลอนข้างนอกแล้วจุดไฟเผา

พร้อมทั้งปราสาทพระนางสามาวดี ขณะเมื่อไฟกำาลังลุกลามเข้ามาใกล้

ตัวอยู่นั้น มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหว ให้โอวาทแก่หญิงบริวารทั้ง ๕๐๐ ให้

เจริญเมตตาไปยังบุคคลทั่ว ๆ ไปแม้ในพระนางคันทิยา ให้ทุกคนมีสติ 

ไม่ประมาท ให้มีจิตตั้งมั่นในเวทนาปริคคหกัมมัฏฐานอย่างมั่นคง บาง
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พวกบรรลอุนาคามผิล กอ่นทีจ่ะถกูไฟเผาผลาญกระทำากาละถึงแก่กรรม 

ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งหมด

บุพพกรรม

 ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมหัตครองราชย์สมบัติในกรุงพา

ราณสี ได้ถวายภัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำา

 พทุธะองคห์น่ึงไดป้ลกีตวัไปเขา้ฌานสมาบัตใินดงหญ้าริมแมน้่ำา 

สว่นพระราชาไดพ้าหญงิเหลา่น้ันไปเลน่น้ำากันทัง้วัน พวกผูห้ญงิพออาบ

น้ำานาน ๆ ก็หนาว จึงพากันขึ้นมาก่อไฟที่กองหญ้าผิง พอไฟไหม้กอง

หญ้าหมดก็เห็นพระปัจเจกพุทธะถูกไฟไหม้ ต่างพากันตกใจ เพราะเป็น

พระปัจเจกพุทธะของพระราชา  ด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกัน

ทำาลายหลักฐานด้วยการช่วยกันหาฟืนมาสุมจนท่วมองค์พระปัจเจก

พุทธะจนแน่ใจว่าหมดฟืนนี้ พระปัจเจกพุทธะก็คงจะถูกเผาไม่เหลือ

ซาก  

 ผลกรรมของพระนางสามาวดีกับหญิงสหายกรรมใหม่ให้ผล

ทันตา 

 ส่วนพระนางมาคนัทยิาผูเ้ป็นตน้เหต ุพระองคร์บัสัง่ใหเ้ฉอืนเนือ้

ของพระนาง นำาไปทอดน้ำามนัเดอืดแลว้นำามาใหพ้ระนางกิน ทรงกระทำา

อย่างนี้ จนกระทั่งพระนางสิ้นพระชนม์ไปบังเกิดในทุคติ

 ส่วนพระนางสามาวดี ผู้มีปกติอยู่ประกอบด้วยเมตตา (เมตตา

วหิาร) ได้รบัยกยอ่งจากพระบรมศาสดา ในตำาแหนง่เอตทัคคะเปน็ผู้เลิศ

กว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่าย ผู้อยู่ด้วยเมตตา

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

 ณ โฆษติาราม ใกลก้บัเมอืงโกสมัพี มภีกิษสุองกลุ่มใหญ่คอื กลุ่ม

ที่แสดงธรรมเก่ง (ธรรมกถึก)  กับกลุ่มที่เคร่งครัดในพระวินัย (วินัยธร)
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แต่ละกลุ่มก็มีอุปัชฌาของตนเอง แบ่งได้กลุ่มละประมาณ ๕๐๐ รูป

 อยู่มาวันหนึ่งพระอุปัชฌาฝ่ายธรรมกถึก ไปทำาภาระกิจในถาน 

(สขุาของพระ) เมือ่ตกัน้ำาลา้งท่ีถานแลว้ ก็เหลอืน้ำาไว้ในภาชนะ  การเหลือ

น้ำาไวใ้นภาชนะหลงัจากทีต่กัไปลา้งถานแลว้ ทางพระวนัิยถือวา่ผดิ (เปน็

อาบัติ) เพราะจะทำาให้เป็นที่ฟักไข่ของยุงหรือสัตว์อื่นๆได้ เป็นต้น เมื่อ

พระรูปอื่นไปใช้ถานภายหลัง ก็จะเป็นการทำาลายชีวิตสัตว์

 ฝา่ยลูกศษิยไ์ด้ฟงัก็ไม่พอใจ นำาความไปฟอ้งกบัพระอาจารย์ฝา่ย

ธรรมกถกึ เม่ือได้ทา่นฟงัก็คงจะอารมณเ์สยี เลยพดูว่า พระอาจารยฝ่์าย

วนิยัธร รูปนีพู้ดมสุาเสยีแลว้ ก็เคยพูดกับเราแลว้ว่าไมเ่ปน็อาบติั ครัน้เรา

จะของปลงอาบตักิห็า้มว่าไมต่อ้ง แลว้ทำาไมตอนนีม้าพดูเชน่นี ้ทำาใหเ้รา

เสียหายมากนะ

 ตั้งแต่นั้นมา ก็เกิดการบาดหมาง ทะเลาะกันแบ่งกันเป็นสอง

กลุ่มไม่พูดจากปราศรัยกัน ไม่ช่วยเหลือกัน ทั้งที่ก็อยู่ในอารามเดียวกัน

 พระพุทธเจ้าได้สดับดังนั้นทรงเห็นว่าไม่ดีแน่จึงได้เสด็จไปที่อยู่

ของพระทั้งสองกลุ่ม แล้วเรียกมาสอน และให้ทำาสังฆกรรมร่วมกัน ้ 

โดยยกตัวอย่างผลร้ายของการทะเลาะกันเช่น นกกระจาบหลายพันตัว

ทะเลาะกัน วิวาทกันยังสิ้นชีวิตทุกตัว 

 เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นทีว่าจะสอนไม่ได้แล้ว ไม่ยอมเช่ือฟังทรง

ดำาริว่าถ้าการอยู่ร่วมหมู่กับผู้ไม่ยอมให้อภัยกัน ทะเลาะกันอย่างน้ี ไป

อยู่รูปเดียวดีกว่า จึงได้ออกจากอารามนั้นไป โดยไม่บอกกว่ากับภิกษุ

รูปใด หรือญาติโยมคนใดว่าจะไปที่ใด

 พระองคไ์ด้เสดจ็ไปอกีอารามหนึง่ ชือ่วา่พาลกโลณการาม  และ

บ้านหนึ่งเรียกชื่อว่าบ้านปาริเลยยกะ 

 โยมทั้งหมู่บ้านใกล้ไกลของอารามน้ัน ไม่ใส่บาตร ไม่ดูแลให้

ความช่วยเหลือพระทั้งสองกลุ่ม แต่พระภิกษุไม่สามารถไปขอขมา

พระพุทธเจ้า ต้องรอให้ออกพรรษาเสียก่อน กว่าจะออกพรรษาได้พระ
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ภิกษุทั้งสองกลุ่มก็อยู่กันมาอย่างยากลำาบาก

 พระอานนท์ได้พาพระสงฆ์เหล่านั้นประมาณ ๕๐๐ รูปไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า ช้างปาเลยยกะเห็นเข้าก็ใช้งวงจับไม้วิ่งตรงเข้ามา หวังจะ

ทำารา้ยพระอานนท ์พระพุทธเจา้ทอดพระเนตรเห็นก ็ตรสัหา้ม และบอก

กับช้างว่าพระอานนท์นี้เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์

 จากนัน้พระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงธรรมเกีย่วกบัเรือ่งการคบเพือ่น

ที่ดี อเสวนาคนดีก็จะทำาให้ได้รับความดีมาใส่ตนเป็นต้นพระภิกษุเหล่า

นั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์

 เมือ่พระพุทธเจา้เสด็จลบัตาไปแลว้ ชา้งไดน้ำางวงใสไ่วใ้นปากไม่

ยอมกินอะไรจนตาย แล้วไปเกิดในสวรรค์

 เมื่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุเหล่าน้ัน ถึงเมืองสาวัตถีแล้ว  

พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระที่เคยทะเลากันเข้าเฝ้าได้แล้วก็ได้ทรงแสดง

ธรรมให้กับพระภิกษุเหล่านั้นว่าผู้ที่เชื่อคำาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นผู้

เจริญไม่ตกอับ

 ส่วนผู้ใดที่ไม่เชื่อไม่ทำาตามคำาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมีแต่

เร่ืองรา้ย ถอืเปน็กรรมหนกั จะทำาใหเ้กดิการแตกยก หาความสงบสุขไมม่ี

ขอขมาเสร็จ ชาวเมืองก็มาถวายอาหารอาหาร และดูและพระภิกษุใน

กลุ่มของธรรมกถึก และพระวินัยธร เหล่านั้นเหมือนเดิม 

จุฬาตรีคูณ

 จุฬา แปลว่า ยอด, หัว

 ตรี แปลว่า สาม

 คูณ แปลว่า รวม

 โดยรวมคือ การรวมกันของสามสายแม่น้ำา เป็นจุดสูงสุด

 “สังคัม” (Sangam) แปลว่า หมู่, รวม ซึ่งเป็นการรวมของสาย

และสายศรัทธาแห่งพรตนักบวช เป็นสถานที่ที่แม่น้ำาศักดิ์สิทธ์สำาคัญ ๓ 
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สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำาคงคา แม่น้ำายมุนา และแม่น้ำาสรัสวดี 

เราสามารถมองเห็นแม่น้ำา ๒ สายแรกเท่านั้น ส่วนแม่น้ำาสรัสวดีมองไม่

เห็น ซึ่งชาวอินเดียกล่าวกันว่าไหลมาจากใต้ดินแล้วมาผุดขึ้นที่นี่ โดยมี

ถิ่นกำาเนิดที่เมืองราชคฤห์ รัฐพิหารในปัจจุบัน และมาบรรจบกันตรงนี้

ภาพ :  เทศกาลมหากุมภะ เมลา  เมืองอัลลาฮาบาด 

เทศกาลมหากุมภะ เมลา (Maha Kumbh Mela Festival)

 เทศกาลการอาบน้ำาของชาวฮินดู หรือเรียกว่า “เทศกาลมหา

กุมภะ เมลา” ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้คนจาก

ทั่วสารทิศต่างเดินเบียดเสียดกันเพ่ือไปอาบน้ำาล้างบาป ถือว่าเป็นการ

รวมตัวของชาวฮินดูจำานวนมากและย่ิงใหญ่ที่สุดในโลก คือการได้อาบ

น้ำาในเวลาและสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือ สังคัม 

 เทสกาลมหากุมภะ เมลา เป็นนิยายปรัมปราที่ฝังแน่นจนเกิด

เป็นความเชื่อของชาวฮินดูมาตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์ มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

หากดูตามรูปศัพท์แล้ว “กุมภะ” แปลว่า หม้อ เหยือก หรือโกศ สำาหรับ

บรรจุน้ำา ส่วน “เมลา” แปลว่า เทศกาล หรือนิทรรศกาล แปลรวม ๆ 

กันเอาเนื้อความก็คือ เทสกาลการอาบน้ำา (Bathing Festival) 

 เทศกาลการอาบน้ำานี้มีช่วงหรือระยะเวลาแตกต่างกันออก

ไปคือ 

 ๑. ทุกๆ ๑ ปี เรียกว่า มาฆ์ เมลา (Magh Mela)

 ๒. ทุกๆ ๖ ปี เรียกว่า อาร์ทะ กุมภะ (Ardha Kumbh)
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 ๓. ทุกๆ ๑๒ ปี เรียกว่า กุมภะ เมลา (Kumbh Mela)

 โดยจัดทำาขึ้น ๔ ที่คือ

 ๑. เมืองหริดวาร์ รัฐอุตตรัลจัล (Uttaranchal) หรือ อุตตรขัณฑ์

 ๒. เมืองปรยาค เมืองอัลลาฮาบาด รัฐอุตตรประเทศ (Uttar 

Pradesh)

 ๓. เมืองนาสิก แม่น้ำาศิประ รัฐมหาราษฎร์ (Maharashata)

 ๔. เมืองอุชเชนี

   

      โกสัมพี

 มหานครโกสัมพี     เมือง.....ราชินีอมตะ

เมือง.....กงกรรมกงเกวียน เวียนชำาระ  เมือง.....คหบดีเศรษฐีใจงาม

เมือง.....พระเจ้าอุเทนจอมกษัตริย์    เมอืง.....เทวทตัตว์ตัรวปิรติจติหยาบ-หยาม

เมือง.....อนุมานทหารกล้าสีดา - ราม เมือง.....พลิ้วงามคลื่นนทียมุนา

เมือง.....จุฬาตรีคูณแหล่งบุญใหญ่   เมือง ......จอมไตรประกาศศาสนา

เมือง.....ชุมนุมมหากุมภเมลา   เมือง.......ศิลาอโศกแกร่งลายแทงธรรม

เมือง.....อภิเศกอักบาร์มหาราช   เมอืง.......อลัละหา้บาท ทกุอยา่งชา่งนา่ขำา

เมือง.....ชำาระเคราะห์เข็ญล้างเวรกรรม เมือง......ผู้นำาศรียวหลาลเนห์รู ฯ

ที่มา...คู่มือพระธรรมวิทยากร
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สังกัสสะนคร

ประตูสวรรค์

ภาพ : ยอดเสาหินพระเจ้าอโศก
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สังกัสสะนคร
 สังกัสสะนครในอดีต  ตั้งอยู่เขตแคว้นปัญจาละ  ปัจจุบันตั้งอยู่

ระหว่างเมืองลัคเนาว์กับเมืองอัครา  ห่างจากเมืองกานปุรี ๘๗  ไมล์  

ห่างจากสาวัตถี ๙๐ ไมล์  ปัจจุบันอยู่เขตอำาเภอฟารรุกขนาด รัฐอุตตร

ประเทศ

 ตามประวัติศาสตร์อินเดีย  ได้กล่าวไว้ว่า  สังกัสสะเป็นเมืองที่

ยิ่งใหญ่  มีพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง 

 พ.ศ. ๑๗๒๖  บรรดาพราหมณ์ยุยงราชาไชยจันทร์แห่งเมือง    

กาเนาช์  ยกทัพทำาลายพุทธ  เพราะเกรงว่าในอนาคตพุทธอาจจะเป็น

ภัยต่อฮินดู  สภาพที่ปรากฏปัจจุบันคือเป็นเศษกองอิฐ 

 ดร. รามรุท  สิงห์  นักประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแห่ง

มหาวทิยาลยัมคธ  รฐัหาร  ไดก้ลา่ววา่ พราหมณ์ถอืวา่สงักสัสะเปน็เมอืง

ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง  ซึ่งปรากฏในคัมภีร์รามายณะ  เรียกว่า  “สังคัสสะ” 

สังกัสสะในสมัยพุทธกาล

 ในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงแสดง      

ยมกปกฏิหาริย์แล้ว  เสด็จขึ้นไป   ณ  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์บนสวรรค์

ชัน้ดาวดงึส ์ ทรงจำาพรรษาตลอด  ๓  เดือน   ทรงแสดงพระธรรมเทศนา  

อภิธรรม ๗  คัมภีร์โปรดพุทธมารดา  และเหล่าทวยเทพยดาทั้งหลาย  

 พอถึงวันปวารณา  เสด็จสู่เมืองมนุษย์  พระโมคคัลลานะแสดง

ปาฏิหาริย์  เข้าเฝ้าพระพุทธองค์  ณ  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  

 ทูลถามพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์  ณ  ที่ใด  

 พระองค์ตรัสถามว่า   พระสารีบุตรจำาพรรษาที่ใด

 เมื่อทราบว่าท่านทั้งสองจำาพรรษาที่นครสังกัสสะ   

 พระพุทธองค์จึ ง เสด็จลงสู่ โลกมนุษย์ที่ ใกล้ประตู เมือง
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สังกัสสะนครท่ามกลางพรหม  ที่แวดล้อมเป็นบริวาร  

ลำาดับเหตุการณ์สังกัสสะนคร

 หลวงจีนฟาเหียน  เรียกว่า  สังเกียส   ประวัติศาสตร์ในยุคหลัง

ปรินิพพานไม่ชัดเจนนัก  ทราบเพียงส่วนที่กล่าวไว้ในสังคีติ  คือการทำา

สังคายนาครั้งที่  ๒  ที่พระเถระชื่อว่า  เรวตะ  มาพักที่นครสังกัสสะ  

และได้เดินทางไปร่วมประชุมที่  วาลิการาม  เมืองไวสาลี  ตามบันทึก

ของท่านยังกล่าวไว้ว่า  บริเวณสังกัสสะมีอาณาเขตถึง  ๒,๐๐๐  ลี้  มี

วัดทางพระพุทธศาสนา  ๔ วัด  มีพระสงฆ์  ๑,๐๐๐  รูป  ทั้งหมดเป็น

ฝ่ายมหายาน นิกายสัมมิติยะ  มีเทวาลัยอยู่  ๑๐  แห่ง  และในเมืองนี้

ยังมีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำานวนมาก

 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  เสด็จธรรมยาตราตรงบริเวณที่

พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่มนุษยโลก  เมื่อเสด็จพื้นดินบันไดทั้ง  ๓  ก็

อันตรธานเหลือให้เห็นเพียง  ๗  ชั้น  พระเจ้าอโศกมหาราช  ให้ทำาการ

ขุดดูลึกลงไปถึงบาดาล  ก็ยังไม่สิ้นสุด  พระองค์มีพระราชศรัทธายิ่ง  

จึงสร้างอุโบสถคลุมบันไดไว้พร้อมกับโปรด  ฝังเสาหินศิลาจารึก  และ

ประดิษฐานสิงโตไว้บนยอดเสา  ตามเรื่องยังเล่าให้เห็นความมหัศจรรย์

ของสิงห์โตไว้อีกหลายมุม

 หลวงจีนถังซำาจั๋ง   (พ.ศ. ๑๓๐๐)  ได้บันทึกถึงจดหมายเหตุนคร

สังกัสสะ  ว่าพลเมืองที่อยู่อาศัย มีกิริยานุ่มนวล  พวกผู้ชายตั้งหน้าตั้ง

ตาเล่าเรยีน  มีสงัฆารามใหญ ่ ประดิษฐานพระพทุธรปูวจิติร  ในบรเิวณ

สังฆารามมบีนัได  ๓  ชัน้  ตัง้เรยีงกนัเปน็ทีห่มายใหรู้ว้า่พระบรมศาสดา

เสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์สู่โลกมนุษย์ที่แห่งนั้น  ซึ่งปัจจุบันนี้มีแต่เพีง

แต่ซากอุโบสถเป็นเสมือนกองดินเนินสูงขึ้นไป  เบื้องล่างใกล้เคียงกันมี

เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช  สว่นบนเปน็รปูชา้งแตก่ถ็กูทำาลายลงเหลอื

แค่เพียงคอเท่านั้น
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 พบศิลาจารึกพระอโศกสูงประมาณ  ๗๐  ฟุต  ตั้งอยู่ข้างวิหาร  

ยามต้องแสงอาทิตย์  สะท้อนสีชมพูแวววับ  ทำาจากหินอย่างดี  มีสิงโต

หมอบตั้งอยู่บนยอดเสา  หันหน้าทางบันไดทั้งสามนั้น  และข้างเสาหิน

พระเจ้าอโศก  ได้เห็นสถูปและพระวิหารที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าสมาธิ  

ข้างวิหารมีกำาแพงยาว  ๕  ก้าว  สูง  ๒ ฟุต  เป็นที่พระบรมศาสดาเดิน

จงกรมเป็นรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายอยู่บนกำาแพง  อย่างเดียวกันกับ

ที่พุทธคยา

 ศาสตราจารย์เซอร์คันนิ่งแฮม  หลังจากได้ศึกษาค้นคว้า  

จดหมายเหตุของหลวงจีนทั้ง ๒ คือ หลวงจีนฟาเหียน และหลวงจีน

ถงัซำาจัง๋  ทีไ่ดเ้ดนิทางมาสบืศาสนาในอนิเดยี  คณะทำางานทำาการสำารวจ

โบราณสถานที่สังกัสสะ  เมื่อปี  พ.ศ.๒๓๘๕  (ค.ศ.๑๘๔๒)   ได้พบซาก

วิหาร  กำาแพง  และพุทธปฏิมากรบางส่วนเท่านั้น
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แคว้นอวันตี



260     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

แคว้นอวันตี

กลุ่มพระช�วแคว้นอวันตี

 พระมห�กัจจ�ยนะ  พระโสณกุฏิกัณณะ  

กลุ่มพระต่�งแคว้น

 พระพ�หิยะ  พระปุณณะ  พระทัพพะ  พระรัฐบ�ล  พระโสณโกฬิวิสะ  

พระมห�กัปปินะ

แคว้นอวันตี

 แควน้อวนัตี  ต้ังอยูท่างด้านเหนือของเทือกเขาวนิธยัหรอืวนิธยะ 

ทางใตข้องแคว้นมัจฉะ  และทางตะวนัตกของแควน้วงัสะ  เทอืกเขาวนิธัย 

ถอืเปน็แดนกำาหนดเขตทีเ่รยีกกันวา่  อนิเดียตอนเหนอืและอนิเดียตอน

ใต้  ผู้รู้ในปัจจุบันทั่วไปมีความเห็นว่า  เขตของมัชฌิมประเทศแห่งชมพู

ทวีปในสมัยพุทธกาล  ด้านทิศใต้คงแค่จรดเทือกเขาวินธัยลงไป  จึงจัด

ว่าอยู่นอกเขตมัชฌิมประเทศ  เขตแคว้นอวันตีเองก็มีส่วนท่ีนับเข้าไป

ในปัจจันตชนบท

 เทียบกับปัจจุบัน  เขตของแคว้นอวันตี  กล่าวอย่างคราวๆ  

ได้แก ่อาณาเขตในบรเิวณจงัหวดัอชุเชน ี หรอุืซไซน ์นมิารต์ะวนัตก  อนิ

โดร ์ และวทิศิา  รวมกบัอาณาเขตใกลเ้คยีงดว้ย ท้ังหมดอยูใ่นเขตรฐัมธัย

ประเทศ  ซึ่งมีโภปาล  เป็นเมืองหลวง  

 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา แคว้นอวันตีในสมัยพุทธกาลแบ่ง

ออกเป็นสองส่วน คือเป็นอวันตีเหนือ ซึ่งมีอุชเชนี  เป็นเมืองหลวง  กับ

อวนัตีใต้หรอือวนัติทิกขณิาปถะ  มเีมอืงหลวงช่ือมาหสิสต ิหรอืมาหศิมต ี  

ตามที่เข้าใจแคว้นอวันตี มีเมืองชื่ออุชเชนี  พระเจ้าจัณฑปัชโชติ เป็นผู้

ปกครอง
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 อุชเชนี  ปัจจุบันได้แก่เมืองอุชเชน  หรืออุชไชน์  ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แมน่้ำาสปิรา  สว่นมาหิสสตนิัน้  กลา่ววา่อยู่ริมฝัง่แมน้่ำานัมมทา หรือนรทา   

แต่ยังไม่มีความเห็นลงกันแน่นอนเกี่ยวกับที่ตั้งของเมือง 

 อวนัตทิกัขณิาปถะ  บาลจัีมมกัขนัธกะ  แหง่มหาวรรค  วนิยัปฏิก  

แสดงว่าอยู่ในเขตปัจจันตชนบท  ปรารภเหตุถึงการผ่อนปรนข้อปฏิบัติ

พระวินัย

 ในสมัยพุทธกาล  อวันตีเป็นราชอาณาจักรที่รุ่งเรืองยิ่ง พระเจ้า

จัณฑปัชโชติทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งมาก  พระองค์มีความสัมพันธ์กับ

พระเจา้พมิพิสาร แควน้มคธ และพระเจา้อเุทน เมอืงโกสมัพ ีแควน้วงัสะ 

หลังพุทธกาล เข้าสู่ยุคอโศกมหาราช จักรพรรดิธรรมราชา

 พ.ศ. ๒๑๔ (=329 BC; แต่ฝรั่งนับ=268 BC) สิ้นรัชกาลพระเจ้า

พินทุสาร เจ้าชายอโศก ซึ่งเป็นอุปราชอยู่ที่กรุงอุชเชนี ในแคว้นอวันตี 

ดำาเนินการยึดอำานาจโดยกำาจัดพ่ีน้อง ครองอำานาจโดยยังไม่ได้อภิเษก

อยู่ ๔ ปี 

 พ.ศ. ๒๑๘ (=325 BC; แต่ฝรั่งนับ=265 BC) พระเจ้าอโศก

มหาราชราชาภิเษกแล้ว แผ่ขยายอาณาจักรออกไป จนได้แม้แต่แคว้น

กลิงคะที่เข้มแข็งยิ่งยง กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีดินแดน

กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย

ประวัติพระมหากัจจายนเถระ

 พระมหากจัจายนะ เปน็บตุรของพราหมณ์ตระกูลกจัจายนะ ผู้เปน็

ปโุรหิตของพระเจา้จณัฑปัชโชต ิในกรงุอชุเชน ีเดมิทา่นชือ่วา่ “กญัจนะ” 

เรียนจบไตรเพท 

 พระเจ้าจัณฑปัชโชติ มีพระราชประสงค์จะกราบทูลอาราธนา

พระพุทธองค์ เสด็จสู่กรุงอุชเชนีของพระองค์บ้าง จึงรับ ส่ังให้                         
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ปุโรหิตกัจจายนะไปกราบทูลอาราธนา กัจจายนะถือโอกาสกราบทูล

ลาเพื่ออุปสมบทด้วย เมื่อทรงอนุญาตแล้วจึงพร้อมด้วยบริวารติดตาม

อีก ๗ คน เดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดา เมื่อเดินทางไปถึงก็รับเข้าเฝ้า 

พระพทุธองคต์รสัพระธรรมเทศนาใหฟ้งัและทา่นทัง้ ๘ คนนัน้ กไ็ดบ้รรลุ

เป็นพระอรหันต์ แล้วกราบทูลขออุปสมบท 

 ได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จสู่กรุงอุชเชนี ตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางมา แต่พระบรมศาสดารับสั่งให้ท่าน

ไปเองพระเจา้จณัฑปชัโชต ิและชาวเมอืงกจ็ะเกดิศรัทธาเหมอืนกัน  พระ

มหากจัจายนะ จึงกราบทลูลาพระบรมศาสดาพาภกิษบุริวารอีก ๗ องค์

นั้น เดินทางกลับสู่กรุงอุชเชนี ประกาศหลักธรรมคำาสอนในพุทธศาสนา

ให้พระเจ้าจัณฑปัชโชติ และชาวเมืองได้สดับรับฟัง เกิดศรัทธาเลื่อมใส 

ทำาให้พระพุทธศาสนาแผ่่กระจายทั่วกรุงอุชเชนีแล้ว   ท่านก็ได้เดินทาง

กลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีก 

 ท่านพระมหากัจจายนะ พักอาศัยอยู่ที่ภูเขาปวัตตะ แขวงเมือง 

กุรุรฆระในอวันตีทักขิณาปถชนบท ขณะนั้น มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่า     

โสณกุฎิกัณณะ มีศรัทธาจะอุปสมบท แต่เนื่องจากในอวันตีชนบทนั้น

มีพระภิกษุจำานวนน้อย ไม่ครบเป็นคณปูรกะจำานวน ๑๐ รูป (ทสวรรค) 

ตามพระบรมพทุธานุญาต ทา่นจงึใหบ้รรพชาเปน็สามเณรอยูน่านถงึ ๓ 

ปี กว่าจะได้อุปสมบท 

 และเมื่อท่านโสณกุฏิกัณณะได้อุปสมบทแล้ว ปรารถนาจะเข้า

เฝ้าพระบรมศาสดา ได้กราบลาพระมหากัจจายนะ ก็อนุญาตพร้อมทั้ง

สัง่ใหไ้ปกราบทลูขอพระบรมพทุธานุญาต ใหพ้ระพทุธองคท์รงแกไ้ขพทุธ

บัญญัติ ๕ ข้อ ซึ่งไม่สะดวกแก่พระภิกษุผู้อยู่ในอวันตีชนบท คือ

 ๑) ในอวันตีชนบท มีพระภิกษุจำานวนน้อย ขอให้พระผู้มีพระ-

ภาคทรงอนญุาตการอปุสมบทด้วยคณะพระภกิษนุอ้ยกวา่ ๑๐ รปูไดข้อ้

นี้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตการอุปสมบท



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      263 

ในปัจจันตชนบทด้วยคณะพระภิกษุ ๕ รูปได้”

 ๒) ในอวันตีชนบท มีพื้นดินขรุขระไม่เรียบไม่สม่ำาเสมอ ขอให้

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พระภิกษุในอวันตีชนบทสวมรองเท้ามี

พื้นหลายชั้นได้ ข้อนี้ทรงอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตให้ภิกษุ

สวมรองเท้ามีพื้นหลายชั้นในปัจจันตชนบทได้”

 ๓) ในอวันตีชนบท อากาศร้อน บุคคลต้องอาบน้ำาทุกวัน ขอ

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำาเป็นนิตย์ได้ข้อนี้ ทรงอนุญาต

ว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตการอาบน้ำาได้เป็นนิตย์แก่ภิกษุผู้อยู่ใน 

ปัจจันตชนบท” 

 ๔) ในอวันตีชนบท มีเครื่องลาดที่ทำาด้วยหนังมีหนังแพะ และ

หนังแกะ เป็นต้น สมบูรณ์ดีเหมือนในมัชฌิมชนบท ขอพระพุทธองค์

ทรงอนญุาตเครือ่งลาดทำาด้วยหนังสตัว ์มหีนงัแพะและหนงัแกะ เปน็ตน้

เหล่านั้นเถิด ข้อนี้ ทรงอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตเครื่องลาดที่

ทำาด้วยหนังสัตว์เหล่านั้น”

 ๕) ทายกทัง้หลาย มกัจะถวายจวีรแกภ่กิษผูุ้ทีอ่อกจากวดัไปแลว้ 

ด้วยสั่งไว้ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้” เมื่อเธอ

กลับมาแล้ว ทายกได้นำาจีวรเข้าไปถวาย แต่เธอไม่ยอมรับด้วยเข้าใจว่า 

ผ้าผืนนี้เป็นนิสสัคคีย์ ข้อนี้ ทรงอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตให้

ภิกษุรับจีวรท่ีทายกถวายลับหลังได้ ด้วยว่า ผ้ายังไม่ถึงมือเธอตราบใด 

จะถือว่าเธอมีสิทธิ์ในผ้าผืนนั้นเต็มที่ไม่ได้ตราบนั้น”

 พระมหากัจจายนเถระ เป็นพระพุทธสาวก ทีม่สีตปิญัญาเฉลยีว

ฉลาดสามารถอธบิายธรรมทีย่อ่ใหพ้สิดาร ใหผู้ฟ้งัเกดิศรทัธาเลือ่มใสได้

โดยไม่ยาก ทัง้น้ีเพราะสว่นหนึง่ทา่นเปน็ผู้มคีวามเชีย่วชาญในปฏสัิมภิทา 

๔ คือ

 ๑) อตัถปฏสิมัภทิา ผูม้ปีญัญาแตกฉานในอรรถ  สามารถอธบิาย

ความย่อให้พิสดารได้
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 ๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรม  สามารถถือ

เอาความโดยย่อจากธรรมที่พิสดารได้

 ๓) นิรุตติปฏสัมภิทา ผู้มีปัญญาแตกฉานในนิรุตติ  มีความ

เชี่ยวชาญในภาษา สามารถพูดให้คนอื่นเลื่อมใสได้

 ๔) ปฏภิาณปฏสิมัภทิา ผูม้ปีญัญาแตกฉานในปฏิภาณมไีหวพรบิ

และปฏิภาณ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

 นอกจากนี้ยังมีพระธรรมเทศนาของท่านอีกหลายกัณฑ์ ที่พระ

ธรรมสังคาหกาจารย์ ได้ยกขึ้นสู่สังคีติ คือการทำาสังคายนา ได้แก่:-

 ๑ ภัทเทกรัตตสูตร เป็นสูตรที่แสดงถึงเรื่องบุคคลผู้มีราตรีเดียว

เจริญ คือ คนที่เวลาวันคืนหนึ่ง ๆ  มีแต่ความดีงาม ความเจริญก้าวหน้า 

ไดแ้ก ่ผูท้ีไ่มม่วัครุน่คดิถึงอดีต ไมเ่พ้อฝนัหวงัอนาคต ใชป้ญัญาพจิารณา

ให้เห็นแจ้งประจักษ์สิ่งที่เป็นปัจจุบัน ทำาความดีเพิ่มพูนขึ้นเร่ือยไป มี

ความเพียรพยายามทำากิจที่ควรทำาตั้งแต่ในวันนี้

 ๒ มธุรสูตร เป็นสูตรที่ท่านแสดงแก่พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร 

ในขณะที่ท่านพักอยู่ที่คุณธาวัน มธุรราชธานี สูตรน้ีมีใจความแสดงถึง

ความไม่แตกต่างกันของวรรณะ ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และ

ศูทร วรรณะทั้ง ๔ นี้ แม้จะถือตัวอย่าง เหยียดหยามกันอย่างไร แต่ถ้า

ทำาดีก็ไปสู่ที่ดีเหมือนกันทั้งหมด ถ้าทำาชั่วก็ต้องรับโทษไปอบายเหมือน

กันทั้งหมดทุกวรรณะเสมอกัน 

 ในพระธรรมวินัย ออกบวชบำาเพ็ญสมณธรรมแล้ว ไม่เรียกว่า

วรรณะอะไร แต่เป็นสมณะเหมือนกันทั้งหมด

 ทีพ่ระเถระกลา่วสตูรนี ้กเ็พราะพระเจา้มธรุราชอวนัตบีตุร ถาม

ปัญหากบัท่านเกีย่วกบัเรือ่งพราหมณ์ถอืตวัวา่เป็นผูบ้ริสุทธิ ์และเกิดจาก

พรหม ท่านจึงแก้ว่าไม่เป็นความจริงแล้วยกตัวอย่างเป็นข้อ ๆ ดังนี้

 ๑) ในวรรณะ ๔ เหลา่นี ้วรรณะใดเปน็ผู้ร่ำารวย มัง่มเีงินทอง วรรณะ

เดียวกัน และวรรณะอื่นย่อมเข้าไปหา ยอมเป็นบริวารของวรรณะนั้น 
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 ๒) วรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถ เมื่อตายไป วรรณะนั้น

ย่อมเข้าสู่อบายเสมอเหมือนกันทั้งหมด

 ๓) วรรณะใดประพฤตกิศุลกรรมบถ เมือ่ตายไป วรรณะนัน้ย่อม

เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันทั้งหมด

 ๔) วรรณะใดทำาโจรกรรม ทำาปรทาริกกรรม วรรณะนั้นต้องรับ

ราชอาญาเหมือนกันทั้งหมด ไม่มียกเว้น

 ๕) วรรณะใดออกบวช ตัง้อยูใ่นศลีในธรรม วรรณะน้ันย่อมไดรั้บ

ความนับถือ การบำารุง และการคุ้มครองรักษา เสมอเหมือนกันทั้งหมด

เมื่อพระเถระแสดงเทศนามธุรสูตรจบลงแล้ว พระเจ้ามธุรราช ก็เกิด

ศรัทธาเลื่อมใส ประกาศประองค์เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา

 พระมหากัจจายนเถระ เป็นผู้มีรูปร่างสง่างามผิวเหลือง ดุจ

ทองคำาสะอาดผ่องใจ เป็นที่ต้องตาถูกใจแก่ผู้พบเห็นท่ัวไป จนกระท่ัง

มีเหตุการณ์วิปริตเกิดขึ้นแก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองโสเรยยะ ช่ือว่า 

โสเรยยะ เหมือนชื่อเมือง ขณะที่เขานั่งบนยานพาหนะกับสหายเพื่อไป

อาบน้ำาพร้อมกับบริวารทั้งหลาย ได้เห็นพระเถระกำาลังยืนห่มจีวร เพื่อ

เข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วเกิดความพอใจ ในดวงจิตคิดอกุศลข้ึนว่า 

“งามจริงหนอ พระเถระรูปนี้ น่าจะเป็นภริยาของเรา หรือไม่ก็ขอให้

ภริยาของเรามีสีผิวกายเหมือนพระเถระนี้”  ด้วยอกุศลจิตคิดเพียงเท่า

นี้ ทำาให้เพศชายของเขาหายไป กลายเป็นเพศหญิงไปทั้งร่างทำาให้เขา

อบัอายเปน็อย่างมาก และโดยท่ีไมม่ใีครรูเ้ขารีบลงจากยานน้ันแล้วเดนิ

ตามกองเกวียนพ่อค้าไปยังเมืองตักสิลา และได้เป็นภริยาของลูกชาย

เศรษฐีในเมืองนั้น อยู่ร่วมกันจนมีบุตร ๒ คน แต่เดิมทีที่เขาอยู่ในเมือง 

โสเรยยะนั้น เขาก็มีภริยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกัน ๒ คน เช่นเดียว

กัน จึงปรากฏว่าเขาเป็นทั้งพ่อและแม่ หรือเป็นทั้งผัวและเมียในชาติ

เดียวกันนี้

 ต่อมา พระมหากจัจายนเถระ จารกิมายงัเมอืงตกัสลิา โสเรยยะ
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ทราบแล้วจึงเล่าเรื่องราวของตนที่ผ่านมาให้สามีฟัง แล้วพากันไปกราบ

ขอขมาโทษต่อพระเถระ เมื่อท่านทราบเรื่องโดยตลอดแล้วก็ยกโทษให้ 

และเพศหญิงก็หายไปเพศชายปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิม เขาเกิดศรัทธา

เลื่อมใสในพระเถระเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเห็นว่าตนเองเป็นคนแปลกคือ

เปน็ทัง้ชายและหญิงในอตัภาพเดียวเทา่น้ัน และยงัคดิวา่ไมค่วรทีจ่ะอยู่

ครองเพศฆราวาสต่อไป จึงมอบบุตรทั้ง ๔ คนให้บิดามารดาเลี้ยงดูต่อ

ไป สว่นตนเองไดข้อบวชในสำานักพระเถระ และได้บรรลเุปน็พระอรหนัต์

 ในกาลต่อมาพระมหากัจจายนะ นอกจากจะมีเรื่องของโสเรย

ยะแล้ว ยังมีเรื่องพระภิกษุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เห็นพระเถระเดิน

มาแต่ไกลแล้วก็พากันกล่าวว่า “พระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมา

แล้ว” แล้วพากันทำาความเคารพกราบไหว้ ทั้งนี้ก็เพราะท่านมีรูปลักษณ์

ละม้ายกับพระผู้มีพระภาคนั้นเองพระเถระพิจารณาเห็นโทษเช่นน้ีแล้ว 

จงึอธษิฐานจิตเนรมิตรรา่งกายของทา่นใหเ้ปลีย่นแปลงผดิแปลกไปจาก

เดิม ร่างกายที่เคยสง่างามก็ย่นย่อ ต่ำาเตี้ย ท้องป่อง หมดความสวยงาม

ดังที่พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างรูปท่านไว้เป็นที่สักการบูชาในทุกวันนี้

 ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงภัทเทกรัตตสูตรแต่โดยย่อ 

พระภิกษุทั้งหลายไม่ได้โอกาสเพื่อจะกราบทูลถาม จึงพากันเข้าไปหา

พระมหากัจจายนะ กราบอาราธนาให้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความ

ให้ฟงั พระภิกษเุหลา่น้ันพากันลาพระเถระแลว้ เข้าไปกราบทลูเนือ้ความ

ที่พระมหากัจจายนะ อธิบายไว้ให้พระพุทธองค์ทรงสดับพระผู้มีพระ

ภาค ตรัสสรรเสริญพระเถระว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระมหากัจจายนะ เป็น

ผู้มีปัญญา เนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคต แม้ตถาคตก็จะอธิบาย

อย่างนั้น เช่นกัน ขอพวกเธอจงจำาเนื้อความนั้นไว้เถิด” 

 เมือ่ครัง้พระพทุธองค ์ประทบัอยู ่ณ พระเชตะวนัมหาวหิาร ทรง

ต้ังพระมหากัจจายนะ ไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย

ในฝ่าย ผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร ท่านพระมหากัจจายนเถระ 
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ดำารงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน 

ประวัติพระโสณกุฎิกัณณเถระ

 พระโสณกุฎิกัณณเถระ เป็นบุตรของอุบาสิกาชื่อว่า “กาฬี” ใน

เมอืงราชคฤห ์เดิมช่ือวา่ “โสณะ” เพราะทา่นชอบประดับหูของทา่นด้วย

เครื่องประดับมีมูลค่ามากถึง ๑ โกฎิ จึงได้นามว่า “กุฎิกัณณะ” เติมเข้า

มาข้างหลังชื่อ ดังนั้นท่านจึงมีชื่อว่า “โสณกุฎิกัณณะ”

 สมัยที่พระมหากัจจายนเถระ พักอาศัยอยู่ที่ภูเขาปวัตตะ แขวง

เมืองกุรุรฆระ ในอวันตีทักขิณาปถชนบท มารดาของโสณกุฎิกัณณะ 

เปน็อุบาสกิาให้การบำารงุอปัุฏฐากทา่น  ฟังธรรมจากพระเถระอยูบ่อ่ยๆ  

แล้วเกิดศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสก 

 มีศรัทธาปรารถนาจะบวช แต่พระเถระได้แนะนำาให้เขาปฏิบัติ

ตนบำาเพ็ญกุศล ในเพศฆราวาสจะสะดวกกว่า เพราะชีวิตพระสงฆ์ต้อง

ประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องยากลำาบาก ในที่สุดพระเถระก็ให้บวช

เปน็สามเณร ไวก้อ่นเนือ่งจากอวนัตทีกัขณิาปถชนบทน้ันหาภกิษไุด้ยาก 

การบวชพระ จะต้องมีภิกษุร่วมประชุมสังฆกรรมให้การอุปสมบทอย่าง

น้อย ๑๐ รูป เรียกว่า ทสวรรค ท่านจึงเป็นสามเณรอยู่นานถึง ๓ ปี กว่า

จะอุปสมบทได้ 

 ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก็ได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ ครั้นออก

พรรษาแล้ว ท่านมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพราะท่าน

ยังไมเ่คยเห็นพระองคเ์ลย ทา่นจงึกราบลาพระมหากจัจายนเถระ ผูเ้ปน็

พระอุปัชฌาย์ พระเถระก็อนุญาต และได้ฝากความไปกราบทูลพระผู้

มีพระภาคเพื่อขอแก้ไขพระวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติบางประการ ซึ่งไม่

สะดวกแกพ่ระสงฆ์ผูอ้ยูใ่นเมอืงกุรรุฆระ แคว้นอวนัตชีนบาท รวมทัง้หมด 

๕ ประการ

 เดินทางมาถึงพระเชตะวันมหาวิหารแล้ว เข้าเฝ้ากราบถวาย



268     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

บังคมกราบทูลความตามที่พระอุปัชฌาย์สั่งมา เมื่อพระพุทธองค์ทรง

สดับรับทราบความลำาบากของหมู่ภิกษุสงฆ์ ในชนบทแล้ว พระองค์ทรง

ประทานอนุญาตตามที่ขอมานั้นทุกประการ

 พระผู้มีพระภาค มีดำารัสสั่งให้พระอานนท์เถระจัดสถานที่ ให้

ท่านพักค้างแรมในพระคันธกุฎีร่วมกับพระองค์ ในเวลาใกล้รุ่งของราตรี

นั้น พระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ได้สดับ พระ

โสณกฎุกิณัณเถระ จงึนอ้มรบัสนองพทุธดำารสัดว้ยการแสดงพระสูตรอัน

แสดงถงึวัตถ ุ๘ ประการด้วยเสยีงอนัไพเราะ เมือ่จบเทศนาพระสตูรนัน้

แล้ว พระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนา สาธุการชมเชยในความสามารถของ

ทา่นและไดท้รงยกยอ่งทา่นในตำาแหนง่เอตทคัคะ เปน็ผูเ้ลิศกวา่ภกิษทุัง้

หลาย ในทางผู้มีวาจาไพเราะ, ผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำาไพเราะ

 ท่านพระโสณกุฎิกัณณเถระ พักอาศัยอยู่ในสำานักของพระผู้มี

พระภาค พอสมควรแก่เวลาแล้ว ได้กราบทูลลากลับมายังสำานักของ

พระมหากัจจายนเถระ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ในอวันตีชนบท กราบเรียน

รายงานผลการเข้าเฝ้าให้ได้รับทราบทุกประการ และท่านยังได้แสดง

เทศนาทีแ่สดงถวายพระพทุธองคใ์ห้ โดยมมีารดาของทา่นรับฟงั เปน็การ

เพ่ิมพนูศรทัธาความเช่ือและปสาทะความเลือ่มใสแกโ่ยมมารดาของท่าน

อีกด้วย

 ท่านพระโสณกุฎิกัณณเถระ ดำารงอายุสังขารช่วยกิจการพระ

ศาสนาโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน



สาญจีสถูป  
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รัฐมัธยประเทศ

 รฐัมธัยประเทศ คอืหนึง่ในรฐัของประเทศอนิเดยี ไมม่เีขตตดิตอ่

กบัทะเลเนือ่งจากตัง้อยูต่รงกลางประเทศ รฐัมธัยประเทศไดเ้ปน็รฐัทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของอนิเดยีจนถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 เมือ่รฐัฉตัตสิครห ์

ได้แยกออกมา

 สาญจีสถูป ได้รับเป็นมรดกโลก ในปี ๒๕๓๒  ตั้งอยู่บนเนินเขา

เจตยิครี ี อำาเภอไรเซน่  รฐัมธัยมประเทศ   เป็นศาสนวตัถ ุ พทุธศลิปท์ีถ่อืว่า

งดงามที่สุด อายุมากที่สุดของพระพุทธศาสนา  ห่างจากเมืองโคปาล 

๔๔ กิโลเมตร   สมัยโบราณเมืองเวทิสาเป็นเส้นทางผ่านของพ่อค้า

วานิชที่จะไปเมืองอุชเชนี เมืองหลวงของแคว้นอวันตี

 นอกจากจะเปน็เสน้ทางคา้ขาย ยงัเป็นเสน้กรฑีาทพัโดยเฉพาะ

กองทัพมุสลิม  ผ่านไปมาบ่อยครั้งมาก  แต่สาญจิก็ไม่ถูกทำาลาย  หรือ

เสียหายแต่อย่างใด (มาอินเดียแล้ว  บรรยายพิเศษทีหลัง) สาญจีได้

รับความเสียหาย  เมื่อชุดโบราณคดีของอังกฤษที่ไม่ได้มีความรอบรู้

ระมัดระวัง  ได้ขุดเจาะเป็นช่องลงเป็นข้างล่าง สาญจีเคยเป็นพำานัก

อาศัยของพระอรหันต์มาเป็นเวลานานแล้ว  ยังเคยอยู่ใกล้กับบ้านเกิด

ของนางเวทิสาเทวี

 

สาญจีสถูป  

 ในสมัยทีเ่จา้ชายอโศกเปน็อปุราช  พระบิดาคอืพระเจา้พนิทสุาร  

ได้ให้ไปปกครองเมอืงอชุเชน ี ตอ่มาไดแ้ตง่งานกบัลกูสาวพอ่คา้ในเมอืง

เวทิสา  นามว่า  ธรรมมา  หรือเวทิสาเทวี  มีพระโอรสคือ  มหินทะ   

พระราชธิดาคือ สังฆมิตตา  ถัดไปอีก  ๒๐  ปี  เจ้าชายอโศกได้

ปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองปาฏลีบุตร  ลูกทั้งสองได้

อุปสมบทในพระพทุธศาสนา  หลงัจากสงัคายนาได้ไปเผยแผ่ทีเ่กาะลังกา  

(ศรีลังกา)  ก่อนที่จะเสด็จยังเกาะ  ก็จะมาแวะพักที่นี่ก่อน  
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 หลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราช  เสด็จเยือนเมืองเวทิสาใน

นามพระราชา  และได้พระสถูปขนาดใหญ่  

 พ.ศ.๖๐๐  เศษ  พระเจ้าโคตรมีบุตร  แห่งราชวงศ์สัตตวาหนะ  

ได้ทำาการบูรณะครั้งใหญ่  โปรดให้มีการแกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม  

รวมทั้งที่ชุ้มประตู

 - ยุคของอังกฤษ  

 นกัโบราณคด ี ช่ือนายพลเทเลอร ์ ไดพ้ระสถปู และวหิารรกรา้ง  

ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย

 ท่านเซอร์คันนิงแฮม  ได้ทำาการขุดจนถึงฐานสถูป ได้พบพระ

อัฐิธาตุของอัครสาวกคือพระสารีบุตร และโมคัลลานะ  นำาไปเก็บไว้ใน

พพิธิภณัฑส์ถานวคิตอเรยี  และอัลเบิรท์  ในกรงุลอนดอน (Victoria  and  

Albert  Museum) จากนั้นปิดทางลง

 ต่อมานายพันโคล  ได้ทำาการบูรณะสถูปองค์ใหญ่  ที่เคยพัง

ทลายลงมา  ในสมัยท่านจอห์น  มาร์แชล  บูรณะทั้งองค์ รวมไปจนถึง

ยอดดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  

 หลังจากที่อินเดียได้รับเอกราช  ทางสมาคมโพธิ ได้ทำาร้องขอ

พระบรมสารีริกธาตุกลับคืน  รัฐบาลได้สนับสนุนอย่างเต็มที่จนเป็นผล

สำาเร็จ  นำามาประดิษฐานไว้ ณ  ภายในวิหารมหาโพธิ บนเขาสาญจี  

รัฐบาลได้แบ่งให้พม่าและศรีลังกา  อีกส่วนหนึ่งมาบรรจุที่สาญจี  

 ส่วนพระสถูปมีทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก 

โดยเฉพาะที่ซุ้มประตูได้สลักเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนา เช่น       

พุทธประวัติ ชาดก  คงมีการทำาเสริมในช่วงราชวงศ์สัตตวาหนะ 

 สาญจีมีสถูปขนาดใหญ่  ๓  องค์  คือหมายเลข ๑, ๓, ๒   ยัง

สถูปเล็กๆ  ๔๐ สถูป  นอกจากนั้นเป็นอาคารสงฆ์และภิกษุณี  
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 - ความแตกต่างองค์พระสถูป 

 ที่มีฉัตร  ๓  ชั้น  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  มีประตูทางเข้าทั้ง  

๔ ทิศ  ที่ทำาประทักษิณาวัตรใหญ่กว่า

 ทีฉั่ตร  ๑  ชัน้  บรรจุอฐัธิาตขุองอัครสาวก มปีระตทูางเขา้ทางเดยีว 

 สถูปหมายเลข ๑  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   มีเสาหินทำาเป็น

รูปสวัสดิกะ  ประจำาทั้ง  ๔ ทิศ  เสาหินประตูด้านเหนือ  มีอักษรจารึก

ไว้ว่า  “ผู้ใดทำาลาย  หรือจัดย้ายที่เสาหิน  หรือสถูปเหล่านี้  จะได้รับ

โทษบาปกรรมเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำาอนันตริยกรรม  ๕ อย่าง  คือ ฆ่า

แม่  ฆ่าพ่อ  ฆ่าพระอรหันต์  ทำาพระพุทธเจ้าให้ตกเลือด และทำาให้สงฆ์

แตกแยกกัน”  

 สถปูหมายเลข ๓  บรรจพุระอัฐิธาตขุองอคัรสาวกคอืพระสารบุีตร   

และพระโมคลัลานะ  ทา่นทัง้สองนพิพานกอ่นพระพทุธเจา้  พระสารีบตุร 

หลังจากถวายเพลิง นำาพระอัฐิธาตุบรรจุที่เมืองราชคฤห์  ส่วน            

พระโมคัลลานะ บรรจุที่เมืองสาวัตถี  

 พระเจ้าอโศกมหาราช  ทรงมีราชศรัทธาที่จะสร้างพระเจดีย์  

๘๔,๐๐๐  องค์  เท่ากับคำาสั่งสอนที่มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์  ได้

รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจาก  ๗  พระนคร เมื่อครั้นที่เคยถูกแบ่ง

ที่เมืองกุสินารา  (ยกเว้นที่เมืองรามคาม พระยานาคได้เก็บรักษาไว้)     

พระอิฐธาตุทั้งจึงได้นำามาบรรจุที่สาญจีแห่งนี้  ขอเจริญพร

 สถูปหมายเลข ๒  บรรจุอัฏฐิธาตุพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ   

มีขนาดเล็กกว่า  บนยอดไม่มีฉัตร  มีเสาหินใหญ่เพียงชิ้นเดียว  มีภาพ

แกะสลักงดงาม



ถ้ำาอชันตา ถ้ำาเอลโรลา
ถ้ำาอชันตา  มีเฉพาะถ้ำาพุทธ
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รัฐมหาราษฏร์

 รัฐมหาราษฏร์  แปลว่า รัฐใหญ่   มีมุมไบ  หรือบอมเบย์  เป็น

เมืองหลวง   อยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดีย 

 ปจัจยั  ๔  เครือ่งอาศยัของบรรพชติ  เรยีกว่านิสัย  ม ี ๔  อย่าง

 ๑. บิณฑบาต

 ๒. จีวร 

 ๓. เสนาสนะ  

 ๔. เภสัช

 เสนาสนะคือที่อยู่อาศัย

 ธุดงค์  ๑๓  ข้อ    ธุดงค์  คือข้อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนในการขัด

เกลากิเกส   หนึ่งในสิบสามข้อคือ  การถืออยู่โคนไม้  (รุกขมูล)

 ส่วนเสนาสนะที่พระจะอยู่อาศัยได้  เป็นส่วนที่เรียกว่า  อดิเรก  

คือส่วนพิเศษออกไป  หรือส่วนที่เพิ่มเข้ามาได้แก่  

 วิหาโร  คือที่อยู่  เช่นเวฬุวันมหาวิหาร

 อฑฺฒโยโค  คือเรือนมุงครึ่งเดียว  

 ปาสาโท  คือเรือนที่มีหลายชั้น  เช่นเคยได้ยินปราสาทชั้นที่ ๗  

วัดบุพพาราม เรียกว่า มิคารมาตุปราสาท 

 หมฺมิยำ  คือ ปราสาทหรือเรือนชั้นที่มีหลังคาโล้น  

 คุหา  คือ ถ้ำา      

 อาจจะเปน็อีกเหตผุลอีกหน่ึงกไ็ด ้ ทีพ่ระตอ้งขุดเจาะถ้ำาเพือ่เปน็

ที่อยู่อาศัย  การไปอยู่ในป่าปลีกวิเวกเพื่อการต้องหาความสงบ

 ถ้ำาอชนัตา  และเอลโลรา  เป็นการขดุเจาะภเูขาทำาเป็นสงัฆาราม 

มีโบสถ์  วิหาร  อาคาร  ที่ประชุม  และพักอาศัย ที่ปรากฏเป็นถ้ำาโดย

เฉพาะถ้ำาอชันตาได้ถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่หลายร้อยปี (๗๐๐ ปี)

 พ.ศ.๒๔๙๔  รัฐบาลอินเดียได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้

ถ้ำาอชันตาและเอลโลราเป็นสถานที่สำาคัญ  เป็นสถานที่รักษา  และได้
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ทำาการดูแลบูรณะเป็นอย่างดี

  

ถ้ำาอชันตา

 อชันตา  ตั้งชื่อเรียกตามหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่            

เขาอินทยิาทร ี ยาวโคง้คลา้ยเกือกมา้  มแีมน่้ำาวาโฆรา่ไหลผา่น  บรเิวณ

แถบนี้เคยเกิดภูเขาไฟมาก่อน   ถ้ำาอชันตา  แบ่งเป็น  ๒ ยุค คือ      

พ.ศ. ๓๕๐  - ๕๕๐  เป็นยุคเถรวาท  ต่อจากนั้นคือยุคมหายาน  ในยุค

จะไม่มีการแกะพระพุทธรูป  จะมีแต่องค์สถูป  

 ถ้ำาอชนัตา  ได้รบัคดัเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลก ทีม่คีวามโดดเดน่ทัง้

ทางสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  และประติมากรรม  

 มีทั้งหมดจำานวน  ๓๐  ถ้ำา  เริ่มราว  พ.ศ. ๓๕๐ จนถึง  พ.ศ.  

๑๒๐๐   กษัตริย์ในราชวงศ์สัตตวาหนะได้ทำาการอุปถัมภ์     

 พ่อค้า  คหบดี  เจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง  เป็นผู้มีจิตศรัทธา

อย่างแรงกล้า  ได้ทำาการทำาอุปถัมภ์สนับสนุน  ทุนการในสร้าง

 ในช่วงที่อังกฤษปกครองอินเดีย  ได้มีทหารกลุ่มหนึ่งที่ประจำา

การเมืองเชนไน  ในมัทราส  นำาโดย ร้อยเอกจอห์น  สมิธ  ได้เข้ามาล่า

สัตว์ในป่า  มีกวางตัวหนึ่งถูกได้วิ่งหลบหนี  ทหารแกะรอยติดตามไป  

ได้พบกับสิ่งที่ประหลาดอัศจรรย์  นั่นคือ  ถ้ำาอชันตา  เป็นการพบโดย

ความบงัเอญิ   ไดส้ำารวจถ้ำาเกอืบทัง้หมด  ไดจ้ารึกไวภ้ายในถ้ำา  ทกุวนัน้ี

ยังปรากฏอยู่   นำาเรื่องบอกต่อผู้ปกครองเมืองไฮเดอราบาด  ชื่อนิชาม  

ทีแรกไม่เชื่อ  ต่อมาได้ส่งคนสำารวจ  อชันตาเริ่มเป็นที่รู้จักสำาหรับทั่วไป

 ถ้ำาหมายเลข ๑  ภาพวาดพระโพธิสัตว์ปัทมปาณี  แปลว่า         

มีดอกบัวในมือ  เป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก  

 ถ้ำาหมายเลข  ๒๖  มีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน  

 อชันตาอยู่ห่างจากเมืองออรังกาบัดไปทางเหนือ ราว ๑๐๐ 

กิโลเมตร  (ระยะห่างระหว่างอชันตากับเอลโรลา) 
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ถ้ำาเอลโรลา 

 ถ้ำาเอลโลรา  อยูใ่จกลางเทอืกจรญันที  ทางตะวนัตกของอนิเดยี  

หา่งจากออรงัคบาด  ประมาณ  ๓๐  กโิลเมตร  มถี้ำา  ๓  ศาสนาคอืพทุธ  

ฮินดู  เชน  ถ้ำาทางพระพุทธศาสนามี  ๑๒  ถ้ำา  ส่วนฮินดู  มี  ๑๗ ถ้ำา 

และเชนมี  ๕  ถ้ำา  รวมทั้งมี  ๓๔  ถ้ำา

 ถ้ำาพุทธ  สร้างราว  พ.ศ. ๑๐๙๓  -  พ.ศ. ๑๒๙๓   

 ถ้ำาฮินดู  สร้างราว  พ.ศ. ๑๑๐๐  -  พ.ศ. ๑๓๐๐  

 ถ้ำาเชน สร้างราว  พ.ศ. ๑๓๐๐  -  พ.ศ. ๑๕๐๐   

 ส่วนถ้ำาที่เอลโลรา  เป็นถ้ำาที่เปิดเผยในหมู่ชาวอินเดีย  ศาสนา

ฮนิดมูคีนเขา้ไปบชูาไมข่าดสาย  ประตมิากรรม  จิตรกรรม ทีถ้่ำาเอลโลรา

จะประณีตกว่าอชันตา  เพราะว่าสร้างในยุคหลัง  วิทยาการทางเครื่อง

มืออุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า  
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อนุสรณ์สถานวิกตอเรีย

   วัดเจ้าแก่กาลี

เจ้าแก่กาลี 

พิพิธภัณฑ์อินเดีย

                              โกลกาตา Kolkata
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 โกลกาตา (Kolkata) (หรือชื่อเดิมว่า กัลกัตตา) เป็นเมืองหลวง

ของรัฐเบงกอลตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย 

เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย มีประชากรมากกว่า ๑๕ ล้านคน

 ๑. พิพิธภัณฑ์อินเดีย (Indian Museum)  ตั้งอยู่ที่ Sudden 

Street  Chowringhee Road, เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอาคารยาวที่สุดของ

อินเดีย จักแยกแสดง ๖ หมวด คือ หมวดศิลป์,หมวดโบราณคดี, หมวด

มนุษย์วิทยา,ธรณีวิทยา, สัตวศาสตร์, และอุตสาหกรรม  ที่สำาคัญที่สุด

สำาหรับชาวพุทธคือเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ  เปิดทำาการ อังคาร-

อาทิตย์ ปิดวันจันทร์

 ๒. อนุสรณ์สถานวิกตอเรีย (Victoria Memorial)  สร้างด้วย

หนิออ่นสีขาวล้วน เปน็สถาปตัยส์มยัเรอเนสซองของอติาลผีสมศลิปยคุ

อารยนัเปอรเ์ซยี เพือ่อนุสรณแ์ก่พระนางวกิตอเรยี เปน็อาคารขนาดใหญ่

มาก ภายเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานด้านประวัติศาสตร์มากมาย เปิด

ทำาการวันอังคาร-อาทิตย์  ค่าเข้าชมสำาหรับชาวต่างชาติ ๑๕๐ รูปี

 ๓. สมาคมเอเชียศึกษา (Asiatic  society)   ก่อตั้งโดย Sir 

William Jones และสมาชิกชาว ยุโรปอื่น ๆ อีก ๓๐ คน  ตั้งอยู่ที่ Park 

Street, เป็นทีเ่กบ็รวบรวมเอกสารโบราณ ภาพวาดและอกัษรบนัทกึสมัย

ต่างๆ เป็นจำานวนมาก

 ๔. สะพานฮาวราห ์(Howrah Bridge) เป็นสะพานขา้มแมน่้ำา   ฮูคล่ี  

(Hoogly) สร้างในสมัยอังกฤษ เมื่อปี  ค.ศ. ๑๙๔๑ สมัยน้ันมีตาข่าย

ป้องกันการโจมตีทางอากาศของทหารญี่ปุ่น

 ๕. วดัเจา้แกก่าล ี(Kali Temple) เปน็ศนูยก์ลางการบชูาของชาว

ฮนิดูทีย่ิง่ใหญแ่ห่งหนึง่ อยูท่ีก่าลฆีาท (Kali ghat) สร้างมาเมือ่กวา่ ๓๕๐ 

ปีก่อน เชื่อกันว่าเม่ือศพของเจ้าแม่กาลี ภรรยาของพระศิวะ ถูกอสูร      

สุดารสัน จักระ ตัดออกเป็นชิน้ ๆ  และมีชิน้สว่นทีเ่ปน็นิ้วเทา้ของเจ้าแม่

ได้ตกลงตรงที่แห่งนี้
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บุพจริยาของพระพุทธเจ้า  

 บุพจริยาของพระพุทธเจ้า  กล่าวถึงความประพฤติในอดีตของ

พระพุทธเจ้า   ในอดีตที่ผ่านมา  ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว  อันเป็นเหตุ

ให้ได้รับผลของกรรมเหล่านั้น   ถึงแม้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า  ก็ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงผลกรรม  พระองค์ตรัสถึงบุพจริยาของพระองค์เอง 

ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ในขุททกนิกาย  อปทาน  พุทธาปทาน  ชื่อ    

ปุพกัมมปิโลติ เล่าอดีตกรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ  สระอโนดาต  ดังนี้ว่า

บุพกรรมฝ่ายกุศล

 ในอดีต พระองค์เห็นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัตร  ได้นำาผ้าเก่า

มาถวาย  แล้วปรารถนาความเป็นพระพทุธเจ้าเปน็ครัง้แรก  ผลแหง่การ

ถวายผา้เกา่ ยอ่มสง่ผลเปน็พระพทุธเจา้  ในครัง้ทีเ่คยเสวยพระชาตเิปน็

พระโพธสิตัว ์  ไดส้รา้งบญุบารมกีบัพระพทุธเจา้ผ่านมาถึง ๒๔ พระองค ์ 

มีพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นต้น  เป็นกาลท่ียาวนานถึงสี่อสงไขยกำาไรอีก

แสนกัป  

 บุพกรรมฝ่ายอกุศล

 กรรมที่ทำาให้กระหายน้ำา  บุพกรรมในอดีตคือ เกิดเป็นนาย

โคบาล  ต้อนโคไปเล้ียง ห้ามแม่โคที่จะด่ืมน้ำาในแม่น้ำา เพราะน้ำาขุ่น  

ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น  ในระหว่างทางเสด็จไปกุสินารา  ทรงกระหาย

น้ำา ตรัสถึง  ๓  ครั้งให้พระอานนท์นำาน้ำามา

 กรรมที่ถูกกล่าวตู่  

 ๑. เกิดเป็นนักเลงชื่อ  ปุนาลิ  (ตระกูลศูทร) กล่าวตู่พระปัจเจก

พทุธเจา้ นามวา่สรุภ ีไดด่้าวา่ดว้ยคำา สมณะนีท้ศุลี  สมณะนีมี้ธรรมลามก  

ด้วยวิบากแห่งกรรมน้ันได้ตกนรกเป็นเวลานาน ในภพหลัง มาเป็น 

พระพุทธเจ้า ยังได้รับคำากล่าวตู่จากนางสุนทริกา  

 ๒.  ไปกล่าวตู่พระนันทะเถระ ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  

ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นทำาให้ตกนรกยาวนาน  เป็นเศษกรรมที่เหลือ 
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พอมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้   ยังได้รับการกล่าวตู่จาก                

นางจิญจมาณวิกา  

 ๓.  เคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า  สุตวา  สอนมนต์แก่มาณพ  

๕๐๐  คน  ในป่าใหญ่  ได้กล่าวตู่พระฤาษี สำาเร็จอภิญญา  ๕  ว่าเป็นผู้

หลอกลวง  เป็นผู้บริโภคกาม  วิบากแห่งกรรมนั้น  ภิกษุนั้น  ๕๐๐ รูป  

ได้รับการกล่าวตู่จากนางสุนทรี

 กรรมทีท่ำาใหห้อ้พระโลหติ  มนีอ้งชายตา่งมารดา และบดิาล่วงลบั  

ทัง้สองไดท้ะเลาะกนั  พระโพธิสตัวก์ดทบันอ้งชายไว ้ เพราะมกีำาลังมาก  

กลิ้งหินทับลง  วิบากกรรมทำาให้ได้รับทุกในนรก  ตอนหลังพระเทวทัต

กลิ้งหินใส่ถูกนิ้วแม่เท้าจนห้อเลือด

 กรรมที่นายขมังธนูพยายามฆ่า  ตอนเป็นเด็ก เล่นอยู่ตามถนน

หนทาง  เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  ก่อไฟเผาล้อมไว้ทั่ว  กรรมนั้นได้ส่ง

ผลให้ตกนรก  ภพหลังพระเทวทัตชวนนายขมังธนูพยายามฆ่า

 กรรมที่ถูกช้างนาฬาคิรีทำาร้าย  เกิดเป็นคนเลี้ยงช้าง  ขึ้นช้าง

เที่ยวไป  เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  เที่ยวบิณฑบาต  ได้ไสช้างเพื่อ

จะทำาร้าย  วิบากแห่งกรรมน้ัน  ช้างนาฬาคิรีวิ่งมาเพื่อทำาร้ายในกรุง

ราชคฤห์

 กรรมที่ทำาให้ถูกผ่าตัดด้วยศาสตรา  เกิดเป็นพระราชาใน

ปัจจันตประเทศ คลุกคลีกับคนชั่ว  วันหนึ่งถือมีดเดินเท้าเปล่า  เที่ยว

ไปในเมอืง  ไดเ้อามดีฆ่าฟนัคน  ผูไ้มม่คีวามผดิ  กรรมตรงนัน้ให้ตกนรก

หมกไหม ้ อตัภาพหลงั  วบิากเหลอืตอนพระเทวทตักลิง้หนิใส ่ หมอชวีก 

ผ่าหนังที่บวมขึ้นด้วยจิตเมตตา  (เป็นบุญอย่างมาก)  

 กรรมทีท่ำาให้ปวดศรีษะ  เกิดเป็นลกูชาวประมง  ในบ้านวฏัฏคาม   

เห็นเด็กเขาฆ่าปลาทุบหัวบ้าง  แล้วเกิดความโสมนัส  คือรู้สึกยินดีด้วย

อกุศล  กรรมนั้นทำาให้เสวยทุกข์ในอบาย ๔  ในอัตภาพหลังได้มาเป็น

พระพุทธเจ้า   เจ็บปวดที่ศีรษะ  ตอนที่หลานพระองค์คือ วิฑูฑภะยก
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ทัพฆ่าเจ้าศากยะ  

 กรรมที่ เสวยข้าวแดง   ได้บริภาษพระสาวกของผุสสะ

พระพุทธเจ้า  “จงกินแต่ข้าวแดง  อย่ากินข้าวสาลีเลย”  วิบากแห่งกรรม

นั้น  พราหมณ์นิมนต์อยู่ในเมืองเวรัญชรา  ฉันข้าวแดงตลอด ๓ เดือน 

 กรรมที่ทำาให้ปวดหลัง   มีนักมวยปล้ำากำาลังชกกัน  ทำาบุตรนัก

มวยปล้ำาให้ล้มลงด้วยการหักกระดูกไหล่  วิบากกรรมนั้นทำาให้ปวดหลัง  

 กรรมที่ทำาให้ลงพระโลหิต  เคยเกิดหมอรักษาโรค  ได้ถ่ายยาให้

บุตรเศรษฐีจนตาย  ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น  ส่งผลคือเป็นโรคปักขันธิ

กาพาธ   มีการถ่ายด้วยการลงพระโลหิต ในขณะเสวยสูกรมัททวะ  

 กรรมที่ทำาให้กระทำาทุกรกิริยา  คร้ังนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ  

โชติปาละ  ได้กล่าวกับพระกัสสปสุคตเจ้าคือ    ไม่มีความเชื่อการตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า   วิบากแห่งกรรมนั้น  ทำาให้เสวยทุกข์ในนรก  หลาย

ร้อยชาติ   ในอัตภาพนี้  จึงไม่รู้ทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้า  หลง

เดินทางผิด บำาเพ็ญทุกกริยา  ๖  ปี  
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มิลินทปัญหา
 หลังพระพุทธปรินิพานได้ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ พระเจ้าอเล็ก-

ซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้ารุกรานอินเดีย แคว้นที่ทรงตีได้แล้วโปรดให้

แม่ทัพนายกองของพระองค์ปกครองดูแล โดยทิ้งกองทหารกรีกไว้บาง

ส่วน ฝรั่งชาติกรีกเหล่านี้ได้ตั้งตนเป็นอาณาจักรอิสระขึ้น เมื่อพระเจ้า-     

อเล็กซานเดอร์สวรรคตแล้ว

 จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๓๙๒ พระราชาเช้ือสายกรีกพระองค์หน่ึง 

พระนามวา่ เมนนัเดอร ์บาลว่ีา พระเจา้มลินิท ์ประกาศโตว้าทกีบันกับวช

ในลัทธิศาสนาต่างๆ ในเรื่องศาสนาและปรัชญา ปรากฏว่าไม่มีใครสู้

พระองค์ได้พระสงฆ์ทิ้งวัดวา อารามร้าง

 คณะสงฆใ์นเมอืงสาคละไดป้รกึษากนัจะหาพระผู้ทรงภูมคิวามรู้

แตกฉานในธรรม เพือ่สนทนาเรือ่งศาสนาและปรชัญากับพระเจา้มลินิท์

พระหนุ่มรูปนั้นคือ พระนาคเสน

 พระเจ้ามิลินท์ การตั้งปัญหาถาม พระนาคเสน ท่านก็เฉลย

ปัญหา พระนาคเสนเป็นผู้ที่ตอบปัญหาข้อสงสัย ทำาให้พระองค์หันมา
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นับถือพระพุทธศาสนาในที่สุด

กำาเนิดพระพุทธรูป

 พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้บูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่างๆ เช่น 

ศิลา งา ไม้ หรือวัสดึอื่นๆ

 สมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เพื่อโปรดพุทธมารดา พระเจ้าปเสนทิโกศล ระลึกถึงพระพุทธองค์ ดำาริ

ให้นายช่างแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้จันทร์แดง

 หลังพุทธปรินิพพาน  ชาวพุทธไม่กล้าสร้างพระพุทธรูป            

(อุเทสิกะเจดีย์)  เพราะกลัวว่าจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าจริงๆ  กลัวตก

นรกบ้าง  หรือการลบหลู่พระองค์บ้าง  เกิดภัยพิบัติบ้าง  ท่านเหล่านั้น

จะสร้างสัญญลักษณ์แทนพระพุทธองค์  

 ตอนประสูติ  สร้างดอกบัว,  พระนางสิริมหามายาประทับยืน

เหนี่ยวกิ่งต้นสาละ  ไม่มีพระกุมาร แทนการประสูติ

 ตอนตรสัรู ้  สรา้งพระแท่นรตันอาสน์ใตต้น้โพธิ ์ หรือมรูีปพญา

มาร  และแม่ธรณี  แทนการตรัสรู้

 ตอนปฐมเทศนา สร้างพระธรรมจักรและกวางหมอบอยู่ข้างๆ  

บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แทนการแสดงปฐมเทศนา

 ตอนปรินิพพาน   สร้างเป็นอาสนะระหว่างต้นสาละ  มีรูปพระ

สาวกประกอบ  แทนการปรินิพพาน

 เดิมทีพระเจ้ามิลินมิได้นับถือพระพุทธศาสนา หลังจากได้

สนทนาธรรมกับพระนาคเสนทำาให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาคำาสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าด้วยประเพณีความเชื่อแบบกรีกโบราณ ที่มีการเคารพ

เทวรูป พระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมา

 ประมาณ พ.ศ. ๔๐๐ ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรก



284     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

เปน็ศลิปะคนัธารราฐ ตน้แบบพระพทุธรปูตอ่มาจนทกุวันนี ้ลกัษณะพระ

พกัตรค์ล้ายเทพอพอลโล มเีสน้พระเกศาหยกิสลวย ยงัไมเ่ปน็กน้หอยมี

ทั้งที่ทำาด้วยปูนปั้น ( Stucco ) หินเขียว และหินดำา ( Schist )

 สมัยราชวงศ์กุษาณะ เป็นชนต่างชาติที่เข้ามารุกรานและ

ตั้งอาณาจักรปกครองอินเดียทางตอนเหนือ กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ คือ           

พระเจา้กนษิกะ รชัสมยัของพระองคอ์นิเดียมคีวามเจริญรุ่งเรืองทางดา้น

ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์

 

- ยุคศิลปะของพระพุทธรูป

ยุคคันธาระ พ.ศ. ๕๐๐     

 

ยุคกุษาณะ พ.ศ. ๖๖๓ - ๗๐๓    
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ยุคคุปตะ ราว พ.ศ. ๘๐๐ - ๑๑๐๐

ยุคสมัยปาละ ราว พ.ศ.๑๒๐๐

ศิลปะยุคมถุรา  
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 นอก จากนั้น ยังทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ( นิกายมหายาน)  

ให้เจริญรุ่งเรือง โดยจัดส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระศาสนายังจีนและ

ทิเบต มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีศิลปะงดงาม และสร้างเจดีย์ใหญ่ที่          

เมืองเปชะวาร์

 สมัยจักรวรรดิคุปตะ ( Gupta ) พระเจ้าจันทรคุปต์ท่ี ๑ ต้น

ราชวงศ์คุปตะได้ทรงรวบรวมอินเดียให้เป็นจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่ง ได้ชื่อ

ว่าเป็นยุคทองของอินเดีย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้าน

ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ปรัชญาและศาสนา ตลอดจน

การค้าขายกับต่างประเทศ
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ประวัติพระถังซัมจั๋ง
 พระถังซัมจ๋ังเดิมชื่อ เสวียนจั้ง  แซ่ตั๋น  (Xuangzang) พ.ศ.

๑๑๔๕  เป็นชาวเมืองตันหลิว  มณฑลเหอหนาน  สมัยพระจักรพรรดิ

ถังไท่จงฮ่องเต้  ตอนเด็กได้ติดพี่ชายคนรองที่บวชเป็นภิกษุ  พออายุได้ 

๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร  พ.ศ. ๑๑๗๒  ได้เดินทางไปชมพูทวีป 

เพื่อศึกษาบาลี สันสกฤต เพื่อให้แตกฉานในพระธรรมคำาสั่งสอน  

 ศึกษาในมหาวิทยาลัย ๑๗ ปี รวมเวลาไปกลับ ๑๙ ปี  ระยะ ๕ 

หมืน่ล้ี  วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๑๑๘๘ ได้อัญเชญิพระบรมสารีกธาต ุ  

พระไตรปฎิกฉบบัภาษาสนัสกฤต  พระพทุธรปู บรรทกุโดยมา้ถงึ ๒๐ ตวั  

คมัภรี ์๖๕๗ ปกรณ ์ พระเจา้ถังไทจ่ง  อปุถัมภก์ารแปลจากสันสกฤตเปน็

ภาษาจีน ต่อมารัชสมัยพระเจ้าถังเกาจง รับอุปถัมภ์งานต่อ 

 วรรณกรรมไซอิ๋ว

 วรรณกรรมไซอิ๋ว แต่งขึ้นในราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty)  โดย  

อู่ เฉิง เอิน  (Wu Cheng-en)   ตัวละครท่านเห้งเจีย  มีผู้ติด ชุนหงอคง 

หรือไซอิ๋น (ลิง)  ตือโป้ยไก่ (หมู)  ซัวเจ๋ง (ปลา)  ระหว่างการเดินทางได้
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ผจญภัยเจอปศีาจ นางมาร สิง่ทีย่ั่วยทุำาใหใ้จของทา่นไมป่กต ิท่านเปรยีบ

เสมือน ราคะ โทสะ และโลภะ   ที่กวนจิตใจ 

 พระถังซัมจ๋ังได้เขียนเรื่องราวระหว่างการเดินทางที่มีชื่อว่า 

“จดหมายเหตุดินแดนตะวันตกแห่งมหาราชวงศ์ถัง” 
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ดร. อัมเบดการ์ 
 ดร. อัมเบดการ์ หรือชื่อเต็มของท่าน คือ บาบาสาเหบ พิมเรา- 

รามจิ อัมเบดการ์  (Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)  อดีต

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย และเป็น

ประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย ท่านถูกยกย่องให้เป็น “บิดาแห่ง

รัฐธรรมนูญอินเดีย” อีกด้วย เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในประเทศ

อนิเดยี และไดเ้ดินรว่มขบวนกับมหาตมา คานธ ีและ ชวาหระลาล เนหร์ ู 

เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ต่อมาเนห์รูได้เป็นนายกรัฐมนตรีและ

ได้แต่งต้ังให้อามเพฑกร เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกระทรวง

ยุติธรรม  

 เกิดในวรรณะศูทร ที่ยากจนที่สุดตระกูลหนึ่งของอินเดีย ใน

เมืองนาคปูร์  รัฐมหาราษฏร์ ทางตอนกลางของอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๔ 

เมษายน ๒๔๓๔   ท่านเกิดในหมู่บ้านคนอธิศูทร  

 เมื่อเขาเข้าไปในห้องเรียน ทั้งครู และเพื่อนร่วมชั้นต่างก็

แสดงอาการขยะแขยง รังเกียจ ในความเป็นคนวรรณะต่ำาของเขาเป็น

ที่น่าเสียดายว่า หลังจากพิธีปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธได้ ๓ เดือน  

ทา่นอมัเบดการไ์ด้ถึงแก่กรรมด้วยโรคร้าย ในวันที ่๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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อนาคาริกธรรมปาละ
 อนาคาริก ธรรมปาละ (Anagarika Dhammapala) เกิด ๑๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๗ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

เป็นบุคคลที่สำาคัญที่สุดในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 

เปน็ผูก้อ่ตัง้สมาคมมหาโพธิ ์และเปน็ผูเ้รยีกรอ้งเอาพทุธสถานในอินเดีย

กลับคืนมาเป็นของชาวพุทธ  

 ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕ (ตรงกับปีที่ไทยเปล่ียนระบอบการ

ปกครอง) ทา่นธรรมปาละได้ลม้เจบ็หนักอกีครัง้ เมือ่พอสบายดขีึน้ ทา่น

รู้ว่าใกล้จักถึงวาระสุดท้ายของท่านแล้ว ท่านจึงได้คิดท่ีจะอุปสมบท

เป็นพระภิกษุเสียที จึงได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่จากลังกา ๑๐ รูป มี

ท่านพระสิทธัตถะอนุนายกเถระ  คณะสยามนิกาย วัดมัลวัตวิหาร เป็น

ประธาน และเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ทำาการอุปสมบทท่านธรรมปาละ ได้

รับภิกษุฉายาในทางศาสนาว่า “ภิกฺขุ ศรีเทวมิตฺร ธมฺมปาล”  

 ตั้งปณิธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแม้ในวาระสุดท้ายจนถึง      

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ (ประวัติบางแห่งว่า วันที่ ๒๗)  อาการ

โรคหัวใจ ของท่านเพียบหนักถึงที่สุด แต่ท่านก็ยังพอจะพูดได้บ้าง  และ

สิ่งที่ท่านกล่าวย้ำาบ่อยๆ ในขณะเวลา ที่เหลืออีกไม่นานก็คือ  “ขอให้

ข้าพเจ้าได้มรณะเร็วๆ เถิด แต่ข้าพเจ้าจักกลับมาเกิดใหม่อีก ๒๕ ครั้ง  

เพื่อเผยแผ่ ประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้า”
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เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม

(Sir Alexander Cunningham)

“บิดาแห่งการสำารวจโบราณคดี

อินเดีย”

 (๒๓ มกราคม ค.ศ.๑๘๑๔ - 

๒๘ พฤศจกิายน ค.ศ. ๑๘๙๓) เป็น

นกัโบราณคดชีาวองักฤษ เคยดำารง

ตำาแหน่งเป็นนายพลและวิศวกร

แห่งกองทัพสหราชอาณาจักร  

 

 อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม เกิดในลอนดอน ในปี ค.ศ. ๑๘๑๔ 

หลังจบการศึกษาเมื่ออายุ ๑๙ ปี เขาได้เดินทางไปรับหน้าที่เป็นวิศวกร

ของรัฐบาลอินเดียในสมัยยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และได้รับ

ยศแรกเป็นร้อยตรี หลังจากเขาเดินทางมาอินเดีย งานโบราณคดีของ

อินเดียได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก เนื่องจากเขาสนใจขุดค้นสำารวจทาง

โบราณคดีของอินเดีย นอกจากนี้ เขายังค้นพบพุทธสถานโบราณ

จำานวนมากในอินเดีย ทำาให้สังเวชนียสถานในอินเดียเป็นที่รู้จักของคน

ทั่วโลกอีกคร้ัง นับแต่การเสื่อมไปของศาสนาพุทธเมื่อพันกว่าปีก่อน 

 

 ตลอดชีวิตการทำางานของเขา เขาได้รับตำาแหน่งและเจริญใน

หน้าที่การงานและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยกย่องมากมาย เขาเสีย

ชีวิตในปี ค.ศ. ๑๘๙๓ ปัจจุบัน เขาเป็นที่รู้จักในฐานะเป็น บิดาแห่งการ

โบราณคดีอินเดีย
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มหาตมา คานธี 

(Mahatma Gandhi)

บิดาแห่งประชาชาติ ของ

อินเดีย
 มหาตมา คานธี เกิด

เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม ค.ศ. 

๑๘๖๙ (๒๔๑๒) แคว้นคุชราต  

คานธี มีอายุ ๑๓ ปี  ได้สมรส   

(ประเพณนียิม) บตุร-ธดิา  รวม

กัน ๔ คน

 สำาเร็จการศึกษาและ

สอบได้เป็นเนติบัณฑิต จากประเทศอังกฤษ  

 ค.ศ. ๑๙๑๖ (๒๔๕๙) คานธีเริ่มก่อกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้อง

สิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนอินเดีย ต้องมีการเรียกร้องสิทธิท่ีอังกฤษ

พยายามกดขี่ชาวอินเดีย

 ทา่นเปน็ผูน้ำาและนกัการเมอืงทีม่ช่ืีอเสยีงชาวอนิเดยีและศาสนา

ฮินดู 

 ๑๕ สงิหาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ (๒๔๙๐) อนิเดยีเปน็อิสระจากอังกฤษ

โดยสมบรูณ์  และในวันนั้นอินเดียต้องแตกเป็น ๒ ประเทศคือ อินเดีย

ของชาวฮินดูกับปากีสถานของมุสลิม

 ชาวฮินดูผู้คลั่งศาสนาไม่ต้องการให้ฮินดูสมานฉันท์กับมุสลิม  

เสียงปืนได้ดังขึ้น ๓ นัด ในที่สุดท่านคานธีเสียชีวิตลง 

 และท่านคานธี ยังเป็นบุคคลสำาคัญทางประวัติศาสตร์โลกที่คน

จะจดจำาไม่รู้ลืม  เพราะท่านคือนักต่อสู้แห่งสันติวิธี  
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ยาวาหะราล เนห์รู 

(Jawaharlal Nehru, 

1889-1964)

รัฐบุรุษของอินเดีย 

และนายกรัฐมนตรีคนแรก 

 เกดิทีเ่มอืงอลัลาฮาบดั  

( A l l a h a b a d )  ห ลั ง จ า ก 

อิน เดีย ได้ รับ เอกราชจาก

อังกฤษ ดำารงตำาแหน่งเป็น

เวลา ๑๗ ป ีตัง้แต ่ค.ศ.๑๙๔๗  

จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในตำาแหน่งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๔

 ยาวาหระราล เนห์รู เป็นผู้ใกล้ชิด และร่วมเรียกร้องเอกราช 

ให้กับอินเดียร่วมกับมหาตมา คานธี และมีบทบาทโดดเด่นขึ้นจนได้รับ 

สืบทอดเป็นทายาททางการเมือง โดยรับตำาแหน่งประธานพรรค

คองเกรสอินเดียสืบต่อจากคานธี

 ในป ีค.ศ. ๑๙๕๕ เนห์ร ูเป็นบุคคลหลักทีร่่วมก่อตัง้กลุ่มประเทศ

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 สมรสกับนางกมลา คาอุล มีบุตรสาวคนเดียวคือ อินทิรา เนห์รู 

มีหลานชายชื่อ ราจิฟ คานธี บุคคลทั้งสามล้วนเป็นนายกรัฐมนตรีของ

อินเดีย

คำาปราศรัย

 “ข้าพเจ้าไม่นับถือศาสนาใดๆ  ในโลกทั้งนั้น  แต่ถ้าหากจะให้

เลือกนับถือ  ข้าพเจ้าขอเลือกนับถือพระพุทธศาสนา”  
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แนวคิดทางเมืองของอินเดียสมัยใหม่

(Modern  Indian Political Thought)

 นกัคดิ นกัปกครอง นกัการเมอืง นกัปรชัญาของอินเดียสมยัใหม ่

มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. ราชา รามโมฮันรอย (Raja  Ram Mohan Roy, 1777-1883) 

 ๒. สวามีทยานันทะ (Swami Dayananda, 1824-1883) 

 ๓. แอนนี บีซานต์ (Annie  Besant, 1847-1947)

 ๔. รามกฤษณะ พารามฮันสา (Ramkrishna Paramhansa, 

1835-1897)

 ๕. โคปาล กฤษณะ โกขาเล (Gopal  Krishna Gokhale, 1866-

1915)

 ๖. พัล คังคาธาร ติลัก (Bal Gangadhar Tilak, 1856-1920)

 ๗. สภุาษ จนัทระ โพส  (Subhash Chandra Bose, 1895-1945)

 ๘. สวามี วิเวกานันทะ (Swami Vivekananda, 1863-1902)

 ๙. รพินทรนาถ ฐากูร (Rabindranath Tagore, 1861-1941)

 ๑๐. ศรี ออโรพินโท โกช (Sri Aurobindo  Ghosh, 1872-1950)

 ๑๑. โมหันทาส กะรัมจันท คานธี (Mohandas Karamchand 

Gandhi, 1869-1948)

 ๑๒. ภิมราว รามจิ เอ็มเบดการ์ (Bhimrao Ramjee Ambedkar, 

1891-1956) 

 ๑๓. ยาวาหะราล เนห์รู (Jawahar Lal Nehru, 1889-1964)

 ๑๔. มะนะเพ็นทรา นาถ รอย (Manabendra Nath Roy, 1988-

1954) 
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ประวัติศาสตร์อินเดียจนถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์อินเดีย

 อนิเดียมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ๔,๐๐๐ ป ีต้ังแตอ่ารยธรรม ฮารปั

ปา และโมเฮนโจ ดาโร  แห่งหุบเขาอนิดัส  ซ่ึงครอบคลุมไปถงึ ราชสถาน   

คุชราชและปัญจาบ  ถือได้เป็นบอ่เกดิอารยธรรมอนิเดียในยุคแรกก็วา่ได้

 

ยุคอารยัน

 อารยนัมถีิน่เดมิทีร่าบภาคกลางของเอเชียไดร้กุเขา้มาอยูร่ว่มกบั

พวกถิ่นเดิม ก่อให้เกิดอารยธรรมใหม่เรียกว่า  พระเวท  พัฒนาการจน

เป็นศาสนาฮินดูในปัจจุบัน  ท่ามกลางกลิ่นไอทางวัฒนธรรมพระพุทธ

ศาสนาก็ได้อุบัติขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม  ประมาณ  พ.ศ.  ๓๐๐  

คำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้เผยขยายไปทั่วสารทิศ  เกือบทั่วเอเชีย

ครอบคลุมไปด้วยสัจธรรมขององค์พุทธะ

พระเทวทัตทำาอนันตริยกรรม 

 - อดีตชาติ  (เสรีววาณิชชาดก : จองเวรข้ามชาติเพราะถาด

ทองคำา) 

 อดีตชาติ  พระพุทธองค์กับพระเทวทัตเคยเป็นพ่อค้าวานิช     

วันหนึ่ง หญิงชราตกทุกข์ได้ยาก นำาถาดทองคำาออกมาขาย พระเทวทัต 

เหน็เชน่นัน้จงึลวงด้วยเลห่ต์อ่หญงิชรานัน้วา่ ถาดนัน้มใิช่ทองคำาแทเ้ปน็

ทองปลอม 

 ส่วนพระพุทธองค์ พบเข้าเห็นเป็นถาดทำาด้วยทองคำาแท้ก็ให้

ราคาตามความเปน็จรงิ  หญงิชราจงึนำาถาดทองคำามาขายให ้สร้างความ

โกรธแคน้ใหแ้กพ่ระเทวทตัด้วยเหตนุีพ้ระเทวทตัจงึผกูพยาบาทดว้ยการก

อบเม็ดทรายขึ้นมา ๑ กำามือหว่านลงกับพื้นดินประกาศว่า (เราจะจอง
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ล้างจองผลาญท่านต่อไปเท่าเม็ดทรายในกำามือ ๑ เม็ด เท่ากับ ๑ ชาติ)  

 พระเทวทัตจองล้างพระพุทธเจ้ามานานหลายชาติ

 จนกระท่ังพระชาติสุดท้ายก่อนจะที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า คือ

 พระพุทธองค์ได้เสวยพระชาติเป็น “พระเวสสันดร” 

 พระเทวทัตได้มาเกิดเป็นพราหมณ์นามว่า “ชูชก”

 

 - ชาติภูมิ 

 พระเทวทัตเป็นเจ้าชายแห่งกรุงเทวทหะ พระเจ้าสุปปพุทธะ 

เป็นพระราชบิดา เป็นพี่ของพระนางยโสธรา (พิมพา) เป็นพระญาติ

กับพระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับศากยวงศ์  

ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายทั้งหลาย 

 - ได้ฌานสมาบัติ

 หลังจากออกบวชได้ฌานสมาบัติ คือมีฤทธิ์  เหาะเหินเดิน

อากาศได้ แต่เป็นโลกียฌาน  สิ่งเหล่านี้มีความเสื่อมได้

 - น้อยใจที่พระพุทธเจ้าไม่ยกตนขึ้น

 เวลาญาติโยมมาที่วัด จะถามว่า “พระพุทธเจ้าอยู่ไหม”  ถ้าไม่

อยู่ ก็จะพระภิกษุรูปอื่น เช่น พระสารีบุตรเถระ พระโมคคัลลานะเถระ 

พระอานนท์  พระอนุรุทธะ บ้าง  แต่ไม่เคยมีใครถามถึงพระเทวทัตเลย  

จงึเกดิความนอ้ยใจ ทีพ่ระพทุธเจา้ไมย่กตนขึน้ (ไมป่ระชาสัมพนัธใ์หเ้กดิ

ความโดดเด่น)

อาศัยอำานาจบ้านเมืองแข่งกับพระพุทธเจ้า

 พระเทวทัตกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนตนเอง  ถ้าจะ
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แข่งดีกับพระพุทธเจ้าต้องอาศัยอำานาจทางบ้านเมือง  กษัตริย์แห่งกรุง

ราชคฤห์คือ พระเจ้าพิมพิสาร  (คงยุไม่ขึ้น เพราะว่าเป็นพระโสดาบัน)  

และได้ไปแปลงกาย (เป็นงูพันรอบตัว) ต่อหน้าพระราชโอรสอชาตศัตรู  

เจา้ชายเห็นการแสดงฤทธิก์เ็ขา้ใจวา่ เปน็ทีพ่ระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ยุยง

ให้เจ้าชายอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระราชบิดา คือพระพิมพิสารได้

สำาเร็จ  

วางแผนทำาร้ายพระพุทธเจ้า

 พระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี ช้างพระที่นั่งกำาลังซับมัน

ดรุ้าย เพ่ือใหท้ำาอนัตรายพระชนม์ชีพพระบรมศาสดา ในเวลาเสดจ็ออก

บิณฑบาต พระอานนทเ์ถระเจา้   ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหนา้ พระ

ศาสดา อานนท ์“เธอจงหลกีไป  ไมม่ใีครอ�จทำ�ร�้ยพระผูม้พีระภ�คเจ�้ได ้  

ก�ยของพระพุทธเจ�้เป็นอเภทก�ย เป็นก�ยทีไ่มแ่ตกสล�ยโดยศรตัร�วธุ 

ใดๆ”  และก็ได้แผ่เมตตาจิตไป  พอเข้าถึงหน้าพระพุทธเจ้า  ช้างนาฬา

คีรีกลับไม่ทำาร้ายและยังหมอบชูงวงถวายความเคารพพระพุทธองค์   

แม้จะจ้างนายขมังธนูลอบสังหารแต่ก็ล้มเหลว

 ใช้ใครทำาไม่สำาเร็จ ทำาเองดีกว่า 

 พระเทวทัตใช้ใครก็ไม่เป็นผล จึงลงมือทำาเอง คือข้ึนไปบนเขา

คิชกูฏ ได้กลิ้งก้อนหินศิลาใหญ่ลงมาหวังจะให้ประหารพระบรมศาสดา 

ขณะเสด็จขึ้น สะเก็ดศิลาได้กระทบพระบาทจนห้อพระโลหิต (ขนาด

เท่ากับแมลงวันก็อิ่ม) 

 หมอชวีกไดถ้วายการรกัษา ถวายเภสชัแลว้ผา่แผลนำาเลอืดทีค่ัง่

อยู่ออก แล้วใส่ยา  
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อนันตริยกรรม ๕ อย่าง

 พระเทวทตัได้ทำากรรมหนกั ทำารา้ยพระพทุธเจา้ และทำาสงัฆเภท

สงฆ์ให้แตกกัน 

 อนันตริยกรรมคือ กรรมหนัก  ห้ามสวรรค์  ห้ามนิพพานมี ๕ 

อย่างคือ

 ๑. มาตุฆาต  ฆ่ามารดา  

 ๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา  

 ๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 

 ๔. โลหิตุปบาท  ทำาร้ายพระพุทธเจ้า จนถึงพระโลหิตออก

 ๕. สังฆเภท การทำาสงฆ์ให้แตกกัน 

 

พระเทวทัตตั้งกฎ ๕ ข้อ

 นำาเสนอข้อปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้า 

 ๑. ให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตอยู่เฉพาะในป่า (อยู่ป่า) 

 ๒. เลี้ยงชีวิตด้วยการบิณฑบาตเพียงอย่างเดียว (บิณฑบาต)

 ๓. จีวรนุ่งห่มนั้นให้นำามาจากผ้าบังสกุลใช้ห่อศพเท่านั้น (นุ่งผ้า

บังสกุล) 

 ๔. อาศัยตามโคนต้นไม้  (อยู่โคนไม้) 

 ๕. ห้ามฉันเนื้อสัตว์  

 พระพุทธเจ้าได้ปฏิเสธคำาขอของพระเทวทัต และตรัสว่า ข้ึน

อยู่กับความสมัครใจของแต่ละท่าน  พระเทวทัตได้ช่องแล้ว จึงบอกว่า

พระพุทธเจ้าไม่เคร่งแล้ว  สงฆ์ใดปรารถนาความเพียร ความเคร่งครัด 

ให้มาอยู่กับตน  มีสงฆ์กลุ่มหนึ่งหลงมา  แต่ตอนหลังพระสารีบุตรและ

พระโมคลัลานะได้อธิบาย  สงฆ์เหลา่น้ันได้ออกมาจากสำานักพระเทวทัต 

ฝ่ายพระโกกาลิกะ เห็นเช่นนั้นจึงต่อว่าพระเทวทัตแล้วยกเข่าขึ้นกระทุ้ง

ยอดอก จนพระเทวทัตกระอักเลือด
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ถูกธรณีสูบ 

 ในท้ายสุดพระเทวทัตได้สำานึกผิด  ใคร่จะขอขมาพระพุทธเจ้า 

ลูกศิษย์ก็พร้อมกันยกเทวทัตขึ้นนอนบนเตียง แล้วช่วยกันหามออกมา

จนถงึเมืองสาวตัถ ี พอมาถึงสระโบกขรณ ีซึง่อยูน่อกพระเชตวนัวหิาร จงึ

วางเตยีงลงในทีใ่กลส้ระ แลว้ก็ชวนลงอาบน้ำาในสระนัน้ ส่วนพระเทวทตั 

ก็ลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียง   แล้วนั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดิน เท้าทั้งสองก็

จมแผน่ดนิลงไป  พระเทวทตัถกูแผน่ดนิสบู   ไมส่ามารถยกยกมือกราบ

ไหวไ้ด้  กเ็ลยถวายกระดูกคางเปน็พทูธบชูาในขณะถกูแผน่ดินสบู   แลว้

กไ็ดไ้ปผดุเปน็สตัวน์รกในอเวจมีหานรก  พระพุทธองคยั์งไดท้รงพยากรณ์

ว่าในกาลข้างหน้าพระเทวทัตจะได้สำาเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  ด้วย

ผลของถวายคางเป็นพุทธบูชา

 

พันธุละเสนาบดีและพระนางมัลลิกา

 เมือ่ครัง้ยังเป็นพระกุมารพระสหายท้ัง ๓ พระองคค์อื  ปเสนทกิมุาร 

มหาลิ และพันธุละ  เคยศึกษาศิลปวิทยาในสำานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์  

เมืองตักกสิลา  เมื่อศึกษาเสร็จสิ้นกลับไปยังพระนครเดิมของตนและ

แสดงแสดงวิชาที่ได้ร่ำาเรียนมาให้เป็นที่ปรากฏ  

 ปเสนทิกมุาร  แควน้โกศล  ทรงแสดงศลิปะถวายเสด็จพอ่  พระ

มหาโกศลพอพระทยัอยา่งมาก พนัธุละเสนาบดีและพระนางมลัลกิายก

ราชบัลลังก์ให้ 

 มหาลิ  แคว้นเวสาลี  โอรสของเจ้าลิจฉวี  ทรงแสดงศิลปะถวาย  

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย แสดงด้วยความอุตสาหะมาก จนตาบอด  เจ้าลิจฉวี

ปรกึษากนัวา่ จะถวายประตดู้านหนึง่ เอาไว้เก็บสว่ยไดว้นัละแสนกหาปนะ 

แก่มหาลิกุมาร

   พนัธลุะกุมาร  แควน้มลัละ  แสดงศลิปะใหก้บัเจา้มลัละด ู ดว้ย

การฟันไม้ไผ่  ด้วยการกระโดดขึ้นไปยังอากาศสูงถึง  ๘๐  ศอก  แล้ว



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      301 

ดาบฟันมัดไม้ไผ่  ๖๐ ลำา  แต่มีลำาสุดท้ายที่เจ้ามัลละได้เอาซี่เหล็กใส่ไว้

ข้างใน และเคืองประยูรญาติอย่างมาก  น้อยใจจึงไปอยู่กับสำานักของ

พระสหายคือพระเจ้าปเสนทิโกศล  

 แต่งงานแล้วไม่มีลูก

 พนัธลุะกุมารได้อภิเษกกับพระนางมลัลกิาเทว ีธดิาแห่งกสุนิารา

นคร  อยู่ด้วยกันมานานปรากฏว่าพระนางไม่สามารถให้กำาเนิดบุตร

ได้  พันธุละจึงให้นางกลับไปยังเรือนที่กุสินาราเสีย  พระนางจึงเข้าเฝ้า

พระพุทธองค์ ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  พระองค์ตรัสให้พระนางอย่า

ได้ไปเลย  ให้กลับไปอยู่ที่เรือนพันธุละเหมือนเดิม

 พระนางตั้งครรภ์

 ต่อมาพระนางตั้งครรภ์ และแพ้ท้องประสงค์จะอาบน้ำาและกิน

น้ำาสระโบกขรณีของเจ้าลิจฉวี  ตัดตาข่ายโลหะให้ภริยาอาบน้ำา จากนั้น

ขับรถกลับพระนคร  เจ้าลิจฉวี  ๕๐๐  คันออกติดตามไป  มหาลิบอก

ว่า “พวกเจ้าอย่าได้ตามพันธุละ  จักตายเปล่าเป็นแน่”  เมื่อรถเจ้าลิจฉวี

เรยีงกนัเปน็แถวดุจรถคนัเดียว พนัธุละให้เชอืกแกน่างเพือ่คมุรถ  โกง่ธนู

แล้วยิง  เสียงธนูเหมือนกับอสนีบาตหรือสายฟ้า  ลูกศรทะลุพระราชา  

๕๐๐ พระองค์  ท่านทั้งหมดจงกลับไปบอกลูกเมีย  แล้วแก้เกราะออก 

และสิ้นชีวิตในที่สุด  

 มีบุตร  ๓๒ คน

 พระนางมัลลิกาได้คลอดบุตรเป็นคู่ๆ  ถึง  ๑๖  ครั้ง มีบุตรถึง  

๓๒ คน

 

 แต่งตั้งผู้วินิจฉัยคดีความ

 พวกอำามาตยบ์างกลุม่รบัสนิบนทำาคดโีกง สรา้งความเดอืดรอ้น



302     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

กับประชาชน  พันธุละได้อาสาประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้นสู้คดี จน

ได้รับความเป็นธรรม  ชนทั้งหลายยกย่องสาธุการ พระราชาถอดถอน

อำามาตย์ ให้พันธุละทำาหน้าที่ดูแลแทน

 พันธุละเสนาบดีและบุตรถูกฆ่า

 ต่อมาอำามาตย์เก่าที่เคยถอดออก  ยุพระราชาว่า “พันธุละ

เสนาบดีปรารถนาจะเป็นกษัตริย์”  พระลานหลวงเต็มไปด้วยบุตรของ

พันธุละ  ทรงเชื่อแล้วออกอุบาย    ให้ปราบโจรผู้ร้ายที่ชายแดน  ส่ง

ทหารฝีมือดีซุ่มโจมตีฆ่าพันธุละเสนาบดีและบุตรทั้งหมด

พระนางมีสติ

 พระนางมัลลิกาเทวีได้นิมนต์อัครสาวกพร้อมด้วยภิกษุ  ๕๐๐ 

รูป  มีคนส่งจดหมาย เนื้อความว่า  “โจรได้ฆ่าพันธุละเสนาบดีและบุตร

ทั้งหมด”  อ่านแล้วนางเก็บจดหมายไว้  แล้วถวายภัตตาหาร  ขณะสาว

ใช้ได้ทำาถาดแตก  พระธรรมเสนาบดีกล่าวว่า  “ส่ิงของมีอันแตกเป็น

ธรรมดา  แตกไปแล้ว  ไม่ควรนำาคิด”  พระนางเรียนพระคุณเจ้าว่า ยัง

ไม่คิดเรื่องเหล่านั้นเลย  สามีและบุตรเสียชีวิต  

 พระนางเรียกลกูสะใภ ้บอกถึงการเสยีชวีติของพนัธลุะและบุตร  

“สามีของพวกเธอไม่มีความผิด  อย่าผูกอาฆาตกับพระราชา”  สายลับ

ได้ยนิคำา  กลบัไปรายงานพระราชา  ทรงเสยีพระทยั  ไดพ้ระราชทานพร

แกน่าง   แต่พระนางไมป่ระสงค์ตอ้งการ  ขออนญุาตใหล้กูสะใภท้ัง้หมด

กลับยังเรือนแห่งตน

 ต่อมาพระราชาไดแ้ตง่ตัง้ทฆีการายนะหลานชายของพนัธลุะไว้

ในตำาแหน่งเสนาบดี  มั่วแต่เพ่งโทษพระราชาว่า เพราะพระราชาทำาให้

ลุงถึงความตาย 
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การล่มสลายศากยวงศ์

 - ทรงถวายอาหารพระสงฆ์เป็นประจำา

 เมื่อได้รับทราบจากราชบุรุษว่า พระสงฆ์ทั้งหลายไปรับอาหาร

บิณฑบาตที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านนางวิสาขา พระเจ้าปเสน-  

ทิโกศลมีความประสงค์อยากถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระ

สงฆท์ัง้หลายปกตพิระพทุธเจา้ทัง้หลายจะไม่รับบณิฑบาตแห่งเดียวเปน็

ประจำา พระสงฆ์ทั้งหลายจำานวน ๕๐๐ รูป ได้รับอาหารในพระราชวัง มี

บางครัง้ทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลไมไ่ด้ดแูล ลมืตดิตอ่กนับา้ง จนทำาใหพ้ระ

สงฆ์ระอาไม่รับอาหาร  พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นอาหารเหลือไว้เยอะ 

ไมม่พีระสงฆม์ารบัมเีพยีงพระอานนทร์ปูเดยีว จงึกราบทลูพระพทุธเจา้ 

พระองค์ตรัสว่าเป็นเพราะสาวกยังไม่มีความคุ้นเคย แต่ไม่ทรงติเตียน

พระสงฆ์ (ความเป็นญาติ  ไม่ได้หมายความว่าเป็นญาติทางสายโลหิต 

ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวิสฺสาสปรมา ญาตี)

- สู่ขอพระธิดาศากยวงศ์

 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดำาริความคุ้นเคยว่า ก็คือการเป็น

ตระกลูเดยีวกันหรอืเป็นญาตกัิบพระพทุธเจา้ ถา้ไดอ้ภิเษกกบัธดิาศากยะ 

พระองค์จักได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้า จึงส่งพระราชสาส์นถึงเมือง

กบิลพัสดุ์ เพื่อสู่ขอพระธิดามาอภิเษกเป็นพระมเหสีเป็นที่ทราบกันดี

ว่า เจ้าศากยะเป็นผู้ที่ถือชั้นวรรณะ ไม่ยอมไปสมสู่กับกษัตริย์วงศ์อื่นๆ 

นอกจากโกลิยวงศ ์แตด้่วยความเกรงกลวัพระราชอำานาจของแควน้โกศล 

จงึยอมสง่นางวาสภขตัตยิา ซึง่เปน็ธดิาของพระเจา้มหานามเกดิจากนาง

ทาสี (คนรับใช้)

 - วิฑูฑภะต้องการเยี่ยมเจ้าศากยวงศ์

 พระเจ้าปเสนทิโกศลได้อภิเษกสมรสกับนางวาสภขัตติยา ทรง



304     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

มีพระโอรสพระนามว่า วิฑูฑภะ ทีแรกทางอัยยิกาได้ตั้งชื่อ” วัลลภา”  

อำามาตย์หูตึงฟังคำาไม่ค่อยชัด เข้าใจว่า “วิฑูฑภะ” (ทางทิเบตเรียกว่า 

วิรุธกะ)  เมื่อเติบโตขึ้นพระโอรสอยากจะเยี่ยมพระเจ้าตา คือพระเจ้า

มหานาม แต่ก็ถูกนางวาสภขัตติยาทัดทานไว้ เพื่อมิให้ได้รู้ว่านางเป็น

วรรณะต่ำา  เมื่อทนคำารบเร้าไม่ไหว จึงอนุญาตให้วิฑูฑภะเสด็จยังกบิล

พัสดุ์

 - ถอดยศนางวาสภขัตติยาและวิฑูฑภะ

 เจ้าศากยะให้พวกที่อายุน้อยไปอยู่ข้างนอก จะได้ไม่ต้องไหว้

วิฑูฑภะ  พอตอนกลับทหารนายหนึ่งได้ลืมดาบไว้ กลับไปเอาได้ยินคำา

บน่คำาดา่วา่ “วฑูิฑภะลกูนางทาส ีพวกขา้ตอ้งมาลำาบากลา้งแผน่กระดาน

ที่นั่ง” วิฑูฑภะได้ฟังจากทหารแล้วมีความโกรธแค้นอย่างมาก อยากจะ

เอาเลือดในลำาคอเจ้าศากยะล้างแผ่นกระดาน

 เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบว่าเป็นวรรณะต่ำา  จึงปลด

นางวาสภขัตติยาและวิฑูฑภะออกจากตำาแหน่ง

 - ตรัสชาดก เรื่องกัฏฐหาริชาดก โทษของการแบ่งชนชั้น

 พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับธิดาวาสภขัตติยา

ซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์ มีพระทัยเมตตาที่จะอนุเคราะห์พระนาง 

และโอรสออกจากพระเชตวัน เสด็จไปในพระราชวัง เพื่อโปรดพระเจ้า

ปเสนทิโกศลได้ตรัสถามว่า

 “นางเป็นธิดาของใคร” ตอบว่า “พระเจ้ามหานาม”  

               “นางมาทีเ่มอืงนี ้ใครไปขอใหม้าหรอื”ตอบวา่“ขา้พระพทุธเจา้เอง”  

 ดูก่อน มหาบพิตร นางเป็นธิดาของพระราชา มาสู่พระราชา

เหมือนกันได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชา ไฉนพระราชโอรสนั้นจึงไม่ควร

ได้เป็นเจ้าของราชสมบัติของพระราชบิดาเล่า ในอดีตพระราชาก็เคยมี
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ลกูกบัหญงิสาวชาวปา่ผูเ้กบ็ฟนืมาแลว้ จงึตรัสชาดก เร่ืองกัฏฐหาริชาดก 

โทษของการแบ่งชนชั้น

 เมอืงพาราณสเีมือ่พระเจ้าพรหมทัตยังหนุม่ไดท้รงเสดจ็ประพาส

ป่าและได้ตกหลุมรักหญิงสาวชาวป่าเป็นคนหาบฟืน กาลเวลาผ่านไป

หญิงสาวชาวป่าได้มีนิมิตที่ท้องมีแสงสว่างนางมีครรภ์จึงได้บอกแก่

พระเจา้พรหมทตัอยูไ่ด้ไมน่านพระองคท์รงเสด็จออกจากปา่ไป และบอก

กบันางวา่ ถา้ลกูในครรภเ์ปน็หญงิ ใหเ้อาแหวนไปขายเพือ่เล้ียงด ูถา้ลูก

ที่เกิดมาเป็นชาย ให้พาเข้าไปในพระราชวัง

 เมื่อลูกน้อยเติบโตนางผู้เป็นแม่ได้บอกความจริงให้ฟัง และได้

พาไปยังพระนคร ทหารที่เฝ้ารักษาประตูเห็นลักษณะของพระโพธิสัตว์

องอาจผึ่งผาย  ก็มีจิตที่เมตตา แต่ถูกพระเจ้าพรหมทัตปฏิเสธ นางจึง

ทูลไปด้วยสัตย์จริงว่า

 “ฉันจะโยนลูกขึ้นบนที่สูง ถ้าเป็นลูกของพระองค์ ขอให้ร่างเด็ก

น้อยจงลอย  หากถ้ามิใช่ลูกของพระองค์ ให้เด็กนั้นตกลงพื้น”

  นางกไ็ด้เหวีย่งลกูขึน้สดุแรงด้วยแรงอธษิฐาน กมุารนอ้ยได้ลอย

นิ่งเป็นอัศจรรย์ พระเจ้าพรหมทัตเห็นดังนั้น ในที่สุดจึงยอมรับเป็นลูก

ได้ประกาศจัดงานฉลอง ขนานนามว่า กัฏฐวหนะกุมาร เมื่อพระบิดา

สิ้นพระชนม์ได้ขึ้นครองราชย์แทนสืบมา

 ในครั้งนั้นหญิงชาวป่า กำาเนิดเป็น พระนางสิริมหามายา

 พระกุมารน้อย เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า

 พระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลง พระเจ้าปเสนทิโกศลรู้สึกสบาย

พระทัยขึ้นคืนพระตำาแหน่งให้กับพระนางวาสภขัตติยาและพระกุมาร

ดั้งเดิม

 - วิฑูฑภะยึดอำานาจปฏิวัติ

 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดำาริจักถวายบังคมพระบรมศาสดา 
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ได้ถอดเครื่องอาภรณ์ของกษัตริย์ไว้ ทีฆการายนะอำามาตย์ได้นำา

เคร่ืองกกุธภัณฑ์ไปมอบให้วิฑูฑภะสวมใส่ และได้ปฏิวัติยึดอำานาจ 

ปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลเสด็จหนีตายจาก

แคว้นโกศลโดยทรงม้า เพื่อไปพึ่งพาหลานของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรู 

ไดส้ิน้ชวีติลงหนา้พระประตูเมอืงราชคฤห์ เนือ่งทรงชรามาก และอากาศ

หนาว ตลอดจนทรงม้ามาตลอดทางมิได้ทรงพักผ่อน

 - วิฑูฑภะยกทัพไปล้างแค้นฆ่าเจ้าศากยะ

 พระพุทธเจ้าเสด็จล่วงหน้าประทับใต้ต้นไม้ที่ปราศจากร่มเหงา

มแีตแ่สงแดดสาดส่องลงมา วฑิฑูภะยกกองทพัหมายจะตฆีา่เจา้ศากยะ 

ทอดพระเนตรเหน็พระพทุธเจา้ในระหว่างทาง ไดอ้าราธนาให้ประทบัใต้

ต้นไม้ที่มีร่มเงา พระพุทธเจ้า “ร่มเงาใดๆ ไม่สงบร่มเย็นเท่าร่มญาติพี่

นอ้ง” วฑิฑูภะ พอไดฟั้ง ก็คดิได้วา่ศากยะเป็นพ่ีน้องกบัตนจงึยกทพักลบั

พระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามถึง ๓ ครั้ง พอครั้งที่ ๔ รู้ว่าเป็นกรรมเก่าของ

ศากยะที่เคยนำายาพิษไปโปรยในแม่น้ำาทำาให้สัตว์จำานวนมากต้องตาย

วิฑูฑภะได้ยกกองทัพฆ่าศากยะให้ฉิบหายในที่สุด

 - ศากยะต้นหญ้า ต้นอ้อ

 ศากยะนอกจากเปน็คนซ่ือสตัย ์พดูแต่คำาจรงิแลว้ และบางพวก

เป็นคนฉลาดสติปัญญาดี เมื่อถูกเขาถามว่า “ท่านเป็นเจ้าศากยะหรือ

ไม่” คนคาบหญ้าอยู่กล่าวว่า “ไม่ใช่เจ้าศากยะ” ตอบว่าหญ้า พวกที่ยืน

ถือไม้อ้อก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าศากยะ ตอบว่า “ไม้อ้อ” พวกศากยะเหล่านี้

จึงรอดชีวิต

 - วิฑูฑภะถูกน้ำาพัดพาสู่มหาสมุทร

 พอทำาสงครามเสร็จได้พักแรม ณ ริมแม่น้ำาอจิรวดี ได้มีมดแดง
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มากัด นายทหารที่นอนอยู่ คนท่ีไม่เคยทำากรรมร่วม ลุกขึ้นไปนอน

บนบกเป็นที่สูง  ส่วนคนที่เคยทำากรรมร่วม ก็ไปเหนือริมแม่น้ำา  ขณะ

นั้นมหาเมฆตั้งขึ้น ฝนตกหนัก ห้วงน้ำาหลากมา พัดพาเอาร่างพระเจ้า

วิฑูฑภะและทหารบางส่วนลงสู่มหาสมุทร ถึงความตายในที่สุด

จากมคธถึงปาตลีบุตร

 พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองราชคฤห์แคว้น

มคธ มีพระราชโอรส พระนามว่า อชาตศัตรู ต่อมาพระโอรสได้ถูกยุยง

สนับสนุน จากพระเทวทัต จนต้องปลงพระชนม์พระราชบิดาในที่สุด

 - กำาเนิดเมืองปาตลีบุตร

 ปาตลีบุตรมาจากคำาว่าปาตลิคาม เป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง    

พระเจ้าอชาตศัตรูสร้างขึ้นไว้เป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเขตชายแดนสร้าง

เพือ่ความเขม้แขง็ ในการตอ่สูกั้บแควน้วชัชผีูท้ีด่ำาเนนิกอ่สรา้งคอื สนุธีะ 

และวสัสการพราหมณ ์ชว่งทีก่ำาลงัดำาเนินกอ่สรา้ง พระพทุธเจา้กเ็สดจ็ลง

มา ผ่านประตูเมือง เขาก็เรียกว่า โคตมทวารเสด็จลงท่าน้ำา  เขาก็เรียก 

โคตมติฏฐะ  ปัจจุบันเรียกว่าปัตตนะ  เป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร  

 มีเรื่องเล่าว่า มีภูเขาอยู่ริมแม่น้ำา มีพืชอะไรชนิดหนึ่งกล่าวกัน

ว่ามีกลิ่นหอมมาก เมื่อคราวน้ำาฝนตกซะลงมา พากล่ินหอมนี้ลงมาใน

แม่น้ำา  พระเจ้าอชาตศัตรู เตรียมยกพลมาเพื่อจะเอาพืชแต่ถูกพวกวัช

ชี มาชิงตัดหน้าเอาไปก่อน ทำาให้พระองค์โกรธแค้นอย่างมาก  พระเจ้า

อชาตศัตรูเคยส่งวัสสการพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ไปทูลถาม

ว่า ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพไปปราบแคว้นวัชชี ลองดูว่าพระองค์จะ

ตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าไปถามพระอานนท์ว่า เวลานี้ลิจฉวียังรักษา

อปริหานิยธรรมกันดีอยู่หรือพระอานนท์ทูลรับ ตราบใดที่กษัตริย์ลิจฉวี

มั่นอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม ไม่มีใครเอาชนะได้
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 - วัชชีพังพินาศ

 วางแผนทำาทวีา่วัสสการพราหมณถ์กูขบัออกราชสำานัก ต่อมาได้

มาพึ่งบารมีเจ้าลิจฉวีและได้รับราชการ เริ่มยุแหย่เจ้าลิจฉวีจนแตก  คอ

กนั วสัสการพราหมณร์บีสง่สญัญาณใหพ้ระเจา้อชาตศตัรู จากน้ันแควน้

มคธได้ยกทัพตีแคว้นวัชชีจนพังพินาศ

 - ราชวงศ์ปิตุฆาต

 ๑. พระเจ้าพิมพิสาร

 ๒. พระเจ้าอชาตศัตรู (อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ 1)

 ๓. พระเจ้าอุทยภัทร

 ๔. พระเจ้าอนุรุทธ์

 ๕. พระเจ้ามุณฑกะ

 ๖. พระนาคทาสกะ

 หมู่อำามาตย์ราชมนตรี และราษฎรเห็นว่าเป็นราชวงศ์อาเพศ

คือลกูฆา่พอ่ จงึปฏวิตัยิดึอำานาจ ปราบดาภเิษกสสูุนาคอำามาตย์ข้ึนเปน็

กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ (ท่านมีเชื้อสายเจ้าลิจฉวี)

 - ราชวงศ์ไศศุนาค

 ๑. พระเจ้าสุสูนาค

 ๒. พระเจ้ากาลาโศกราช (อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๒)

 - ราชวงศ์นันทะ

 มีกษัตริย์ปกครอง ๙ ราชการติดต่อกัน

 - ราชวงศ์โมริยะ, เมาริยะ

 ๑. จันทรคุปต์

 ๒. พระเจ้าพินทุสาร
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 ๓. พระเจ้าอโศกมหาราช (อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๓)

 บางแห่งกลา่วไวว้า่ พระเจา้สสุนูาค ยา้ยเมอืงหลวงจากราชคฤห์

ไปยังเวสาลี  พระเจ้ากาลาโศกราช ย้ายจากราชคฤห์ไปยังปาตลีบุตร 

หรือ  พระเจ้ากาลาโศกราช ย้ายจากเวสาลีไปยังปาตลีบุตรลำาดับคือ 

ราชคฤห์ 

 - เวสาลี - ปาตลีบุตร

 กรีกเริ่มกรีฑาทัพ กรีกมีแคว้นที่กระจัดกระจ่าย ๒๐ แคว้น และ

มีแคว้น ๓  หลักคือ

 ๑. แคว้นสปาร์ตา  มีความสามารถในการสู้รบทำาสงคราม จะ

ฝึกการเป็นทหารตั้งแต่เด็ก

 ๒. แคว้นเอเธนส์  มีความโดดเด่น อักษรศาสตร์และศิลปกรรม

ต่างๆ

 ๓. แคว้นมาซิโดเนีย  มีความสามารถทั้งการทำาสงคราม และ

ศึกษาศาสตร์ ปกครองโดยกษัตริย์ชื่อ ฟิลิป

 พระเจ้าฟิลิปอาศัยศาสตร์และความสามารถภายในระยะ ๒๐ 

ปี  ได้รวบรวมชนชาติกรีกให้เป็นหนึ่งอันเดียวกัน  เคยมีคนนำาม้ามา

ถวายพระเจ้าฟิลิป แต่พระองค์ได้นำาคืนไปเพราะว่าเป็นม้าพยศ  แต่

โอรสทูลห้ามขอควบม้าตัวนี้ไปด้วยตนเอง  ปรากฏว่าสามารถควบคุม

ปราบพยศของม้าได้  พระเจ้าฟิลิปจึงตรัสกับโอรสว่า “แผ่นดินมาซิโน

เนียนี้  เล็กน้อยสำาหรับเจ้า  เมื่อเติบโตขึ้นเจ้าจงหาประเทศที่ใหญ่กว่า

นี้”  พระโอรสพระองค์นี้คือ  อเล็กซานเดอร์  ได้รับการศึกษาทั้งอักษร

ศาสตร์ และการสู้รบ  มีอาจารย์ดีคือ เลออนินดาสและอริสโตเติล  เมื่อ

ไดข้ึน้ครองราชยแ์ลว้  ประมาณปี พ.ศ. ๒๑๖  ไดก้รีฑาทพับกุทวีปเอเซยี 

ตีเฟนิเซียน  อาฟริกา  อียิปต์ โจมตีอิหร่านได้แล้วบุกเข้าอินเดีย
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 - จันทรคุปต์

 ต่อมาราชวงศ์นันทะก็โค่นล้มราชไศศุนาค เผ่าโมริยะ เชื่อกัน

ว่าเป็นสายพระญาติพระพุทธเจ้า ทีถู่กวิฑูฑภะไล่ฆ่าแล้วบางส่วนได้หนี

ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัย จันทรคุปต์เกิดวงศ์โมริยะ มีความยากที่จะตั้งตน

เป็นใหญ่ในแคว้นมคธในช่วงที่ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์

กรีกได้ยกทัพถึงเมืองตักศิลาจันทรคุปต์ต้องการกำาลังช่วยจากพระเจ้า

อเล็กซานเดอร์ เมื่อทั้งสองเจอกันปรากฏตกลงกันไม่ได้เกิดวิวาทขึ้น 

เพราะอยู่ในค่ายคนอื่นจันทรคุปต์เลยถูกจับตัว ต่อมาหนีออกมาได้    

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ได้ยกทัพกลับ อาจเป็นเพราะพลทหารคิดถึงลูก

เมยี หรอืจากบา้นเมอืงมานาน ระหวา่งทางพระองคไ์ดส้วรรคตคร้ังแรก 

จนัทรคปุตไ์ดย้กทพัตแีควน้มคธไดร้บัความพา่ยแพ ้หนแีทบไมร่อด แอบ

ซอ่นตามทีต่่างๆ ลุถงึหมูบ้่านแหง่หนึง่ มยีายคนหนึง่กำาลงัทำาขนมรอ้นๆ 

ใหห้ลานกนิ พอกนิเขา้มนัรอ้นทำาให้หลานรอ้ง ยายดา่หลานวา่ “เอ็งนี ้ โง่

เหมอืนจนัทรคปุตเ์ลย ตอ้งกินจากขอบก่อนส”ิ จนัทรคุปตอ์ยูใ่ตถ้นุบา้น

ได ้ ยินเกดิความคดิขึน้ (ปา่ลอ้มเมอืง)  ครัง้ทีส่อง จนัทรคุปตไ์ดร้วบรวม

ไพร่พลเป็นเป็นอย่างดี ตีแคว้นมคธจน  ได้รับชัยชนะปราบดาภิเษกตน

ขึ้นเป็นกษัตรย์แห่งแคว้นมคธสืบมา

พระเจ้าอโศกมหาราช

 - อดีตชาติ

 ได้มีตำานานกล่าวไว้ว่า ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาต ใน

เมอืงราชคฤห์ ผูม้จีติศรทัธาจำานวนมากไดน้อ้มนำาอาหารใสบ่าตร มเีดก็

ชายคนหนึ่งชื่อชัย กำาลังเล่นดินอยู่ เห็นเขาใส่บาตร ตนเองก็นึกอยาก

ทำาบ้างจึงนำาดินใส่บาตรพระพุทธเจ้า ภิกษุที่ติดตามมาได้ทัดทานห้าม

เด็ก  พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า อย่าได้ว่าเด็กเลย เด็กคนนี้ต่อไปในกาล

เบื้องหน้าจะเป็นทายาทของเรา จะนำาหลักธรรมแผ่ขยายไปทั่วทิศหลัง
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พุทธกาลต่อมา เด็กชายชัยคนนี้จึงเป็นมาเป็นพระเจ้าอโศก

 - กำาเนิดพระราชกุมาร

 มีความรู้รอบด้านการใช้ศาสตราวุธ การต่อสู้ร่างกายแข็งแรง 

ปัญญาหลักแหลม มีนิสัยดุร้าย โหดเหี้ยม จึงเรียกว่า “จัณฑาโศก”

 - ตั้งเป็นอุปราช

 เพื่อตัดปัญหาการสืบราชบัลลังก์จึงมีการแต่งตั้งเป็นอุปราช

ปกครองเมืองอุชเชนี

 - ฆ่าพี่น้องต่างมารดา

 หลงัจากพระเจา้พนิทสุารสวรรคต อุปราชอโศกกก็รีฑาทพั เพือ่

แย่งชิงบัลลังก์จนสำาเร็จฆ่าพี่น้องต่างมารดาถึง ๙๙ พระองค์ เว้นเพียง

แต่น้องชายที่เกิดร่วมมารดาเดียวกันใช้เวลาอยู่ ๔ ปี จึงปราบดาภิเษก

ตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งมคธ 

 - ศึกที่ยิ่งใหญ่แคว้นกาลิงคะ

 ในปีที่ ๘ ของการครองราชย์ ได้ยกทัพไปตีแคว้นกาลิงคะ เป็น

แคว้นที่เข้มแข็งทางการสู้รบ ถือว่าเป็นศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่เป็นสูญเสีย

ครัง้ยิง่ใหญม่คีนตายหลกัแสน คนสญูหายหลักแสน และถูกจบัเปน็เชลย

อกีจำานวนแสนเลอืดทว่มนองเต็มพ้ืนดิน ทำาให้พระองคเ์กิดความสลดใจ

อย่างมาก

 - หันมานับถือพระพุทธศาสนา

 วันหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็น สามเณรรูปหนึ่ง เห็นอากัปกิริยา

เกิดความเล่ือมใสศรัทธา จึงได้นิมนต์มาในพระราชนิเวศ ได้ธรรมะ
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จากสามเณรแท้จริงแล้วสามเณร ก็คือหลานของพระองค์ ชื่อว่า นิโคธ

สามเณรได้รับการแนะนำาตลอดจนฟังธรรมจากพระโมคคัลลีบุตรติสสะ

เถระและไดหั้นมานบัถอืระพทุธศาสนาในทีส่ดุ เปลีย่นนโยบายใหมจ่าก 

สงครามวิชัยมาเป็นธรรมะวิชัย

 - สร้างวัด สร้างประโยชน์

ด้านศาสนจักร

 -สร้างวัด ๘๔,๐๐๐ วัด มีวัดอโศการาม เป็นต้น สร้างเสาหิน 

และเจดีย์

 - บริจาคทรัพย์ ถวายภัตตาหารอยู่เป็นเนื่องนิตย์

 - ประพฤติตนรักษาอุโบสถศีล ให้มีการฟังธรรมสถานที่ต่างๆ

 - องค์อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๓

 - ส่งสมณะทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙ สาย

ด้านราชอาณาจักร

 - สร้างโรงทาน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค เช่น สะพาน ที่พัก

คนเดินทางบ่อน้ำาสาธารณะ

 - ส่งเสริมการศึกษา ยุคของพระเจ้าอโศก มีคนรู้หนังสือ อ่าน

ออกเขียนได้มากที่สุด

 - พระเจ้าอโศกเห็นพระพุทธเจ้า

 พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดหลังพุทธกาลประมาณ ๒๐๐ กว่าปี 

เพราะฉะนัน้พระองคไ์มเ่คยพระพทุธเจา้หลังจากทีพ่ระเจา้อโศกมหาราช

ไดส้รา้งวดั พระเจดยีเ์รยีบรอ้ย ดำารทิีจ่ะจดั งานสมโภชเฉลิมฉลอง ๗ ป ี๗ 

เดือน ๗ วนั ทรงวติกถึงภยัทีจ่ะมารบกวนได้มพีระยาวัสสวตัดมีารมาทำา

อนัตราย พระอปุคตุไดเ้อาชนะพระญามารและสำานึกผดิ ขอตอบแทนโดย



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      313 

การเนรมิตรกายเป็นพระศาสดาให้ท่านได้เห็นแต่มีข้อแม้พวกท่านห้าม

ไหว้  พระอุปคุตเถระและพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมชนท้ังหลายเกิด

ความปีติไดย้กมอืวนัทา ภาพนัน้ไดอ้นัตรธานหายไป กลายเปน็พญามาร 

ตามเดิมพวกเรามิได้ไหว้ท่าน แต่ไหว้พระพุทธเจ้าต่างหาก

 

 - รัชกาลใหม่

 พอพระองค์ใกล้สิ้นพระชนม์ สัมปทิผู้เป็นรัชทายาทหาทาง

ปอ้งกนั มใิห้เงนิเพือ่การทำาบุญ มคีำาสัง่ถึงผูร้กัษาพระคลงัหลวง พระองค์

เสียพระทัยอย่างมาก และสวรรคตในที่สุด  ลูกหลานของท่านครอง

ราชย์สืบต่อกันมา มีความอ่อนแอจนถึงองค์สุดท้ายคือ พฤหัถรถ มีเชื้อ

พราหมณ์ช่ือปุษยมิตรได้กบฏแย่งราชบัลลังก์ปราบดาภิเษกตนเองขึ้น

เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ

ยุคราชวงศ์คุปตะ

 หลังสมัยจักรพรรดิอโศก  ก็มีหลายพวกได้เข้ามาตีอินเดีย  คือ

พวกอินโด  กรีก  พวกชีชา  จากเอเชียกลางและชาวเปอร์เชีย  กระทั่ง  

ราว  ค.ศ. ๒๒๐ พระเจา้จนัทรคปุตะที ่๑  กไ็ดร้วบรวมอินเดยีใหเ้ปน็ปกึ

แผน่ได้อกีทหีนึง่  พระองคต์ตีอนเหนอืของอนิเดยีไดห้มดส่วนในทางใต้

ก็ดำาเนินนโยบายใหม่คือโดยการแต่งงานกับเครือของกษัตริย์เอกคาน

ยุคราชวงศ์โมกุล

   ชาวอาหรบั  เป็นกลุม่แรกทีเ่ขา้มายดึครองอนิเดยีในแควน้สนิธุ ์ 

ในช่วง  ศตวรรษที่ ๘  และมีมุสลิมอีกกลุ่มที่เข้ามาปกครองอินเดียอีก

ระลอก  เป็นชาวเติร์กหรืออาฟกาน

 ในระหว่าง  ค.ศ.๑๒๐๖  ถึง  ๑๕๒๖  ราชวงศ์มุสลิมได้ยึดครอง

อินเดียตอนเหนือได้  สุลต่านของเมืองเดลีี  ได้พ่ายแพ้แก่บาบาร์  ผู้สืบ
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เชือ้สายมาจาก  เจง  กิสขา่น  บาบารจึ์งสถาปนาตนเองเปน็วงศ์ของโมกุล 

 จักรพรรดิอักบาร์ (Akbar the Great)  ซึ่งเป็นพระภาคิไนย

ของกษัตริย์บาบาร์ซึ่งครองราชย์อยู่ระหว่าง  ๑๕๕๖  - ๑๖๐๕  ได้

ขยายอาณาเขตออกไปจนทั่วอินเดียเหนือและตอนกลาง  พระองค์

ดำาเนินนโยบายอย่างละมุนละม่อม  ผ่อนปรนกับชาวฮินดู  และ

สมรสกับเจ้าหญิงชาวราชบุตรจึงทำาให้การปกครองของพระองค์เป็น                 

พระเจ้าชาห์  ชาฮัน  พระภาคิไนยของกษัตริย์อักบาร์  เป็นคนสร้างทัช

มาฮาล  อนุสาวรีย์แห่งความรักอันมีชื่อก้องโลก

 โอรังเซบ (Aurangzab)  ดำาเนินนโยบายค่อนข้างแข็งกร้าวและ

ลำาเอียงต่อชาวฮินดู  จึงก่อให้เกิดการกระด้างกระเด่ืองจากชาวฮินดู  

และชาวซกิข ์ หลังจากสิน้รชัสมยัของโอรงัเซบ  ในตอนตน้ศตวรรษที ่ ๘  

อาณาจักรโมกุลถึงคราวล่มสลาย  เมืองประเทศราชต่างๆ  ก็ประกาศ

อิสรภาพไม่ขึ้นกับอาณาจักรโมกุลอีกต่อไป

 ลำาดับเหตุการณ์กษัตริย์มุสลิมปกครองอินเดีย

 ราชวงศ์ทาส (ตุรกี) พ.ศ.๑๘๓๓ –  ๑๘๕๓)

 ๑. กุตตับ  อุดดิน  ไอบัก  เป็นทาสของมะหะหมัด  โครี  ผู้มี

เช้ือสายอัฟกนั  ส่วนไอบกัมเีชือ้สายตรุก ี มคีวามสามารถในการรบมาก 

โครจึีงต้ังให้เปน็สุลตา่นของเดลลปีกครองตัง้แต ่ พ.ศ.๑๗๔๙  เนือ่งจาก

เป็นทาสมาก่อนจึงถูกขนานว่าราชวงศ์ทาส  (Slave  Dynasty)  ส่วนโค

รีได้กลับกรุงกาบูลประเทศ  อัฟกานิสถาน  ปกครองถึง  พ.ศ.๑๗๖๓ 

 ๒. อลิตมูทิ  เปน็บตุรชายของไอบกั  ปกครอง  พ.ศ.๑๗๖๓  แผ่

อาณาจักรออกไปกว้างขวาง  เข้าโจมตีจนถึงมคธทำาลายศาสนสถานทั้ง

พทุธ  ฮนิด ู และเชน  มหาวทิยาลยันาลันทาก็ถูกทำาลายในยคุน้ี  เพราะ

บุตรชายออ่นแอ  จงึมอบอำานาจใหล้กูสาวนามวา่ราซยิา  ปกครองจนถึง 

พ.ศ.๑๗๗๙
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 ๓. ราซิยา  เป็นลูกสาวของอิลตูมิท  แต่แข็งแกร่งเหมือนชาย  

บิดาจึงมอบบัลลังก์ให้  พ.ศ. ๑๗๗๙  ชอบแต่งตัวเหมือนชาย  ต่อมา

ถูกโค่นอำานาจ  เพราะคนส่วนมากไม่ต้องการสตรีเป็นใหญ่  เมื่อ  พ.ศ.

๑๗๘๓

 ๔. นาซิรดุดิน  เปน็บตุรชายคนเลก็ของอลิตมูทิ  ปกครองตัง้แต ่ 

พ.ศ. ๑๗๘๓  เปน็นักการศาสนามากกวา่นักปกครอง  ในยคุนีจ้กัรวรรดิ

มองโกลเล็กลง  เพราะเป็นผู้ปกครองที่อ่อนแอ พ.ศ.๑๘๐๓

 ๕.  บัลบัน  ขึ้นครองบัลลังก์เดลี  พ.ศ.๑๘๐๓  ใช้อำานาจเด็ด

ขาดปกครองดว้ยความกลวั  ประหารผูไ้มเ่หน็ดว้ยเป็นอย่างมาก  จนถงึ  

พ.ศ.๑๘๓๓ 

 ราชวงศ์ขิลจิ  (ตุรกี)  (พ.ศ.๑๘๓  -  ๑๘๕๓)

 ๑. ซาลารุดดิน  ยึดอำานาจจากบัลบัน  เม่ือพ.ศ. ๑๘๓๓           

ปกครองเดลีจนถึง  พ.ศ. ๑๘๔๕  รวม  ๑๒  ปี

 ๒. อเลาดิน  ยึดอำานาจจากการฆ่าซาลารุดดนิ  แล้วครองอำานาจ

ต่อมาเป็นคนเข้มงวด  ห้ามดื่มเหล้า  เล่นการพนัน  เป็นต้น  ปกครอง

จนถึง  พ.ศ. ๑๘๕๓

 ราชวงศ์ตูคลัก  (ตุรกี)  (พ.ศ.๑๘๓๓  -  ๑๙๔๑)

 ๑. มะหะหมัด  กิยาอุดดิน  ตูคลัก  หลังอเลาดินถูกสังหาร  เขา

จึงขึ้นมาปกครองแทน  เป็นคนมีความสามารถสถาปนาวงศ์ตูคลักเมื่อ  

พ.ศ.๑๘๕๓  ปกครองจนถึง  พ.ศ.  ๑๘๘๑

 ๒.  มะหะหมดั  อาอลิ  ปกครองตอ่จากตคูลกั  เมือ่ พ.ศ. ๑๘๘๑ 

เปน็คนเหีย้มโหด  ยา้ยเมอืงหลวงไปเทวครีเีมอืงออรังกาบัด  แตสุ่ดทา้ย

ต้องย้ายกลับเหมอืนเดมิ  เพราะสถานทีไ่มเ่หมาะสม  ปกครองถงึ  พ.ศ. 

๑๙๑๒
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 ๓.  ฟิโรชา  ปกครองเดลีต่อจากอาดิลเมื่อ  พ.ศ.๑๙๑๒  ต่อ

มาถกูกองทพัมสุลมิมองโกลนำาโดยไทมรู ์ เขา้โจมตจีนตนเองเสียชวีติใน

สนามรบ  เมื่อพ.ศ.๑๙๔๑ - ๑๙๙๔ 

 

 ราชวงศ์เซยิด  (มองโกล)  (พ.ศ. ๑๙๔๑ - ๑๙๙๔)

 ๑. ไทมรู ์ เปน็นักรบทีแ่ขง็แกรง่  เปน็เผา่มองโกล  เขา้โจมตแีละ

ยึดอำานาจจากราชวงศ์ตูคลักได้สำาเร็จ  โดยใช้เวลาโจมตีเดลี ๖ เดือน    

จนได้รับชนะ  สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้น  เรียกว่า เซยิด

 ๒. กีซร  คาน  ปกครองต่อจากไทมูร์  เป็นนายทหารคนสนิท  

ปกครองจนถงึ  พ.ศ.๑๙๙๕  ครบ๓๗  ปกีถ็กูเสนาบดขีองข่าน  ชือ่มาห์

โลน  โลดี  ยึดอำานาจ

 ราชวงศ์โลดี  (อัฟกัน) (๑๙๙๔  -  ๒๐๖๙)

 ๑. มาห์โลน  โลด ี เปน็เสนาบดขีองคานยึดอำานาจได้เมือ่  พ.ศ.

๑๙๙๔  ปกครองยาวนานถึง  ๕๓  ปี เมือ่สิน้ชีวติจงึมอบบลัลงักใ์หบ้ตุร

ปกครอง

 ๒. สีกันทา  โลดี  ปกครองต่อจากมาห์โลน  ตั้งแต่  พ.ศ.๒๐๔๗  

ต่อมาถูกบาบูร์โจมตีที่ทุ่งปานีพัตห่างจากเดลลี ๖๐ กิโลเมตร  สุดท้าย

เสียชีวิตที่นั้นพร้อมด้วยทหารราวเกือบแสนคน ประมาณ พ.ศ.๒๐๖๙

 

 ราชวงศ์โมกุล  (มองโกล)  (พ.ศ.๒๐๖๙  -  ๒๔๐๐)

 ๑. บาร์บู  เดินทัพมาจากเมืองสมารคานต์  เข้าโจมตีเดลีด้วย

กำาลังทหารสองหมื่นที่ทุ่งปานีพัต  ล้อมฆ่าด้วยกำาลังทหารม้าที่รวดเร็ว  

กองทัพของสีกันทรามีทหารมากถึงสามแสนนายต้องพ่ายแพ้ยับเยิน    

ตัวสีกันทราได้เสียชีวิตในสนามรบ  เมื่อยึดอำานาจได้แล้วบาร์บูโดยมาก

อยู่เมืองอัครา  ปกครอง ๔  ปี  จนถึง  พ.ศ.๒๐๖๙
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 ๒. หุมายุน  เป็นบุตรของบาร์บู  เมื่อครองบัลลังก์กลับไปแพ้

กองทัพเซีย  เสรชาห์ชาวอัฟกันที่กาโนชจนต้องหนีเร่ร่อนไปมาพร้อม

ภริยาที่ครรภ์แก่  นามว่าหะมิดา  บาห์โน  พ.ศ.๒๐๘๕  ไปพึ่งชาห์แห่ง 

อิหราน  ในระหว่างเร่ร่อนนางได้คลอดลูกออกมา  คือเจ้าชายอักบาร์  

ใช้เวลา  ๑๕  ปี  จึงอาศัยกองทัพอิหร่านเข้ามาช่วยรบ  ยึดอำานาจกลับ

คืนมาสำาเร็จ  ครั้นได้ครองราชย์ได้เพียง ๗  เดือนก็ตกบันไดตาย

 ๓. อกับาร ์ เป็นบตุรของหมุายนุ  ไดป้กครองครัง้แตอ่าย ุ ๑๓  ป ี  

ต่อมามีกองทัพอัฟกันเข้าโจมตี  อาศัยมหาอำานาจไบรามคาน  รบจน

ได้ชัยชนะจึงรอดพ้นไปได้  ถูกขนานนามว่า เป็นมหาโมกุล  ย้ายเมือง

หลวงมาที่ลัคเนาว์  ๑๓  ปี  มีเสนาบดีที่ซื่อสัตย์ชื่อราชา  มาน  สิงห์   

เป็นฮินดู  มีมเหสีใหญ่ ๔ องค์  นับถือศาสนาต่างกัน  มีแนวคิดตั้ง

ศาสนาใหม่ชื่อว่า ดิน-อิ-อัลลาฮี  แปลว่า  ศรัทธาแห่งสวรรค์  มีแนวคิด

วา่  พระเจา้เป็นผูส้รา้งโลก  โดยมอีกับารเ์ปน็ตวัแทนพระเปน็เจา้ในโลก

มนุษย์  ครองราชย์จนถึง  พ.ศ.๒๑๔๘  ครองราชย์รวม  ๔๙  ปี

 ๔. ชาฮังคีร์   เดิมชื่อชายซาลิม  เป็นโอรสของอักบาร์  ขณะ

ครองราชย์อกับารข์อพรจากพระเปอร์เซยีจนไดบ้ตุร  จึงขนานนามซาลิม   

ตามนามของนักบวชนั้น  พยายามแย่งอำานาจจากพ่อเสมอ  โดยครั้ง

สำาคัญเป็นกบฏต่อบิดาตั้งกองบัญชาการที่เมืองอัลลาหะบาดแต่ก็พ่าย

แพ้  แม้กระนั้นอักบาร์ยังให้อภัย  เมื่อครองราชย์แล้วได้ตั้งนูรชาร์  ฮัน  

(แปลว่า  แสงสว่างในพระราชวัง)  ผู้มาจากเตหะหราน  อิหราน  เป็น

มเหสใีนสมยัอกับาร ์ ชาฮงัครีห์ลงรกันางอยา่งหนัก  แตอั่กบาร์ห้ามและ

จบันางแตง่งานกบัอำามาตย์เซยี  อัฟกัน  ตอ่มาสามถูีกฆ่าตาย  นางโสด

มา ๔  ปี  ชาห์ฮังคีร์จึงนำาไปในพระราชวังใช้เวลา ๖  ปี  จึงยอมอยู่ร่วม

อย่างสามีภรรยา  ครั้นภายหลังเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่ง  จึงเป็นผู้มี

อำานาจอย่างเด็ดขาด  อยู่เบื้องหลังอำานาจของชาฮังคีร์

 ๕.  ชาหช์าฮนั  แปลวา่  ผูค้รองโลก  ฆา่พีช่ายชือ่ดาราฮาน  ดว้ย
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ความช่วยเหลือจากพ่อตาคืออาซัฟคาน  จึงได้ราชบัลลังก์  เมื่อ พ.ศ.

๒๑๔๘  แต่งงานกับมุมตาส  มาฮาล  มีลูก  ๑๔  คน  พอคลอดคนที่ 

๑๔  นางก็ตายจึงเสียใจอย่างยิ่ง  จึงได้สร้างทัชมาฮาล  เป็นอนุสรณ์แก่

นาง  ต่อมาถูกโอรสคือโอรังเซบจับขังคุก  พ.ศ. ๒๒๐๙  แต่อนุญาตให้

ชาหานาราน้องสาวไปดูแลเท่านั้น  ถูกกักขังอยู่  ๘ ปีจึงตาย

 ๖. โอรังเซบ  จับบิดาขังคุกจนตาย  แล้วครองบัลลังก์  ปกครอง

เป็นอยู่  ๔๙  ปี  แต่ทำากรรมไว้มาก  ทำาลายศาสนสถานหลายแห่งของ

ฮินดู พุทธ  มากมาย  สร้างเมืองออรังคบาด  สร้างทัชมาฮาล (เป็นที่

ฝังศพพระองค์ด้วย)  แต่ขนาดเล็กกว่าที่อัครา  พ.ศ.๒๕๕๐  รวมอายุ 

๙๐ ปีสิ้นชีวิต 

 สรุปราชวงศ์ต่างๆ  ของอินเดีย

ราชวงศ์ทาส  เชื้อสายตุรกี  ที่ฝังศพ เดลี รวม  ๑๑๔ ปี

 ๑.  ไอบัก  ครองราชย์  ปี ๑๗๔๙ - ๑๗๖๓ (๑๔ ปี)

 ๒.  อิลตุมิล  ปี ๑๗๖๓ - ๑๗๗๙  (๑๖ ปี)

 ๓.  ราซิยา  (หญิง) ปี ๑๗๗๙ - ๑๗๘๓  (๔  ปี)

 ๔.  นาซิรุดดิน ปี ๑๗๘๓ - ๑๘๐๙  (๒๖ ปี)

 ๕.  บัลลัน ปี ๑๘๐๙ - ๑๘๓๓  (๒๔ ปี)

 

ราชวงศ์ขิลจิ  รวม  ๒๐  ปี  เชื้อสายตุรกี ที่ฝังศพเดลี

 ๑.  ซาลารุดดิน  ปี ๑๘๓๓ - ๑๘๔๕  (๑๔ ปี)

 ๒.  อเลาดิน  ปี ๑๘๔๕ - ๑๘๕๙  (๑๒ ปี)

ราชวงศ์ตูคลัก  รวม  ๗๔  ปี  ที่ฝังศพเดลี

 ๑. คาลี  คาน  ตูคลัก  ปี ๑๘๖๓ - ๑๘๘๐  (๑๘ ปี)

 ๒. มะหะหมัด  อาดิล  ปี ๑๘๘๑ - ๑๘๑๒  (๓๑ ปี)
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 ๓. ฟิโรชา  ตูคลัก  ปี ๑๙๑๒ - ๑๙๘๔  (๒๙ ปี)

ราชวงศ์เซยิด  รวม ๕๖  ปี  เชื้อสายมองโกล ที่ฝังศพเดลี

 ๑.  ไทมูร์    ปี ๑๙๔๑ - ๑๙๔๑  (๖  เดือน)    

 ๒. กีซ์ร  คาน  ปี ๑๙๔๑ - ๙๙๔  (๕๓  ปี)   (เสนาบดีโลดีกบฏ) 

 

ราชวงศ์โลดี  รวม  ๗๕  ปี  เชื้อสายอัฟกัน  ที่ฝังศพ เดลี

 ๑.  มาห์โลน  โลดี ปี ๑๙๙๔  - ๒๐๖๙  (๗๕  ปี)   

 ๒.  สีกันทรา  โลดี  ปี ๒๐๔๗   - ๒๐๖๙      

 

ราชวงศ์โมกุล  รวม ๓๓๔  ปี  เชื้อสายมองโกล

 ๑.  บาบูร์ ปี ๒๐๖๙ - ๒๐๔๓  (๔ ปี)  ที่ฝังศพ  กาบูล อัฟกัน 

 ๒.  หุมายุน ปี ๒๐๗๓ - ๒๐๙๙  (๒๖ ปี)  ที่ฝังศพเดลี

 ๓.  อักบาร์ ปี ๒๐๙๙ - ๒๑๔๘  (๔๙ ปี)  ที่ฝังศพสีกันทรา

 ๔.  ชาฮังคีร์  ปี ๒๑๔๘ - ๒๑๗๑  (๒๒ ปี)  ที่ฝังศพอัครา

 ๕.  ชาห์ชาฮัน  ปี ๒๑๗๑ - ๒๒๐๒  (๓๑ ปี)  ที่ฝังศพทัชมาฮาล

 ๖.  โอรงัเซป  ป ี ๒๒๐๒ - ๒๒๕๑  (๔๙  ปี)  ทีฝ่งัศพ เมอืงออรงักบาด 

 ๗.  บหาร์ดูร  ชาห์ ปี ๒๒๕๑ - ๒๒๕๕  (๕ ปี)  ที่ฝังศพ  เดลี 

 ๘.  ชหันดาร์  ชาห์  ปี ๒๒๕๕ - ๒๒๙๘  (๔๓ ปี)  ที่ฝังศพเดลี 

 ๙.  อลัมคีร์ ปี ๒๒๙๘ - ๒๓๐๒  (๔ ปี)  ที่ฝังศพเดลี  

 ๑๐.  ชาห์อาลัม  ปี ๒๓๐๒ - ๒๓๔๙  (๔๗ ปี)  ที่ฝังศพเดลี

 ๑๑.  อักบาร์ที่ ๒  ครองราชย์ ปี ๒๓๔๙ - ๒๓๘๐  (๓๑ ปี) ที่

ฝังศพเดลี

 ๑๒.  บหาร์ดูชาห์  ชาฟา ปี ๒๓๘๐  -  ๒๔๐๓  ที่ฝังศพมัณฑ

เลย์ พม่า

 รวมแลว้มสุลมิปกครองอนิเดีย ๖๗๓  ป ี มอีำานาจแบบเบ็ดเสร็จ 
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๕๒๖ ปี

ยุคพ่อค้ายุโรป

 พ่อค้าชาวโปตุเกส  นำาโดย  วาสโก  ดา  ดามา  เป็นชาวยุโรป

ชุดแรกที่มาถึงอินเดียที่ท่าเรือตะวันตกเฉียงใต้  เมื่อ  ค.ศ.๑๔๙๘  ต่อ

มาก็มีกลุ่มอื่นๆ  ตามมา  โดยชาวโปรตุเกสมีศูนย์กลางการค้าอยู่ที่    

เมืองกวา  ซึ่งกิจการค้าขาย  ได้เติบโตขึ้นอย่างเร็ว

 ต่อมาโปรตุเกสก็เริ่มมีคู่แข่ง  เป็นพ่อค้าชาวดัทช์  ฝรั่งเศสและ

อังกฤษ  ชาวอังกฤษมาในรูปของบริษัท  อังกฤษอินเดียตะวันออก  ซึ่ง

ตัง้ขึน้ในสมยัของพระนางอลซิาเบธที ่๑ ไดม้าขึน้ฝัง่ทีท่างตะวนัตก  และ

ตะวันออกของอินเดีย  ในกลุ่มของพ่อค้าชาวตะวันตกเหล่านี้  เกิดขัด

แย้งกันขึ้น  จึงเกิดการต่อสู้กันผลที่สุดอังกฤษเป็นฝ่ายชนะ

ภายใต้การปกครองอังกฤษ

 ในขณะที่อาณาจักรโมกุลได้แตกแยกเป็นหลายกลุ่ม  เปิดช่อง

ใหบ้รษิทัอนิเดียตะวันออกได้ขยายฐานอำานาจคบืคลานไปอยา่งไมห่ยุด   

ในปี  พ.ศ.๑๗๕๗  กองทัพของบริษัท  อินเดียตะวันออก ก็ได้เข้าโจมตี

และยัดเยียดความปราชัยให้กับผู้ปกครองแคว้นเบงกอล  ที่สมรภูมิทุ่ง

เพลสล้ี  และในปีเดียวกันนั้นก็ได้ทำาชนะเหนือฝรั่งเศส  คู่ปรปักษ์ที่

แข็งแกร่งที่สุดในทางอินเดียใต้อีกด้วย

 บริษัทอินเดียตะวันออกได้ขยายแนวรบออกไปยังเมืองต่างๆ  

ปรากฏว่าในช่วงกลางของศตวรรษที่ ๑๙  ก็สามารถยึดพื้นที่ได้  ๒  ใน  

๓  ของอินเดียทั้งหมดเจ้าผู้ครองนครท่ียอมศิโรราบให้กับทางบริษัท

เท่านั้น  ที่สามารถครองเมืองอยู่ต่อไปได้

 ในป ี ค.ศ. ๑๘๕๗  ทหารอนิเดยี  ได้ลกุฮอืทำาการตอ่สูก้บัทหาร

อังกฤษ  แต่ก็ถูกอังกฤษปราบปรามได้ในที่สุดจากเหตุการณ์นี้  ทาง
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รฐับาลอังกฤษจงึถือเอาเป็นขอ้อา้งเขา้ทำาการปกครองอนิเดยีแทนบรษิทั

อินเดียตะวันออกเดิม  ในปี ๑๘๕๘  อินเดียจึงต้องตกเป็นอาณานิคม

ของรัฐบาลอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ  โดยมีอุปราชจากอังกฤษมาเป็น

ผู้สำาเร็จราชการแทนในพระปรมาภิไธย

ยุคกอบกู้เอกราช

 ในคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙  พวกคนอินเดียรุ่นใหม่ที่สำาเร็จการ

ศึกษาจากอังกฤษ  ก็เริ่มรวมตัวกันขึ้น  โดยมีเป้าหมายคือการเรียก

ร้องเอกราชคืนจากอังกฤษ  โดยได้ตั้งสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดียไว้

แล้วต้ังแต่ปี  ๑๘๘๕  แต่ผลการเรียกร้อง  ได้ถูกอังกฤษปฏิเสธทาง         

สภาคองเกรสไดเ้ริม่การปลกุระดมประชาชนหาแนวร่วมเพือ่ปกครองตน

 ในเดือนพฤษภาคม  ปี ๑๙๑๙  นายพล ดเยอร์ (Dyer)  ได้สั่ง

ให้พลยิงเข้าใส่ฝูงชนที่ชุมนุมกันฟังปราศรัยของผู้นำาชาตินิยม  ล้มตาย

เป็นใบไม้ร่วงที่อัมริตสา  ขบวนการจึงเริ่มงานอย่างจริงจังมากขึ้น  โดย

ท่านมหาตมะ  คานธี  เป็นผู้นำาของสภาครองเกรสในปี  ๑๙๑๙  ได้

ชกัชวนประชาชนใหใ้ชน้โยบาย  ไมร่ว่มมอืไมเ่ชือ่ฟงั  คำาสัง่ใดๆ  ทีอ่อก

โดยรัฐบาลอังกฤษในปี  ๑๙๒๐ – ๑๙๓๐  

 นโยบายของมหาตมะ คานธี  ได้ถูกขานรบัและนำาไปปฏบิตัอิยา่ง

กว้างขวางจากคนทุกหมู่เหล่า  จนเป็นเหตุให้ทางอังกฤษต้องยอมผ่อน

ปรนให้  โดยให้อินเดียเริ่มปกครองตัวเองได้ในบางระดับ

 ในการเลือกตั้ง  ในปี  ๑๙๓๗  พรรคคองเกรส  ได้รับชัยชนะใน

แทบทุกพื้นที่  จึงทำาให้กลุ่มของนักการเมืองมุสลิมตกใจ  ต่อการเติบโต

ของพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคของฮินดู  มุสลิมจึงได้เลือกผู้แทนของ

ตัวแทนโดยเฉพาะในปี ๑๙๔๐  สันนิบาตมุสลิม  นำาโดย  โมฮัมหมัด  

อาลี  จินนะ  ได้เรียกร้องให้มุสลิมได้มีรัฐอิสระในเขตพื้นที่มุสลิมอาศัย

อยู่มาก
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 เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ท่ี ๒  พรรคคองเกรส  นำาโดย  คานธี  กับเนห์รู 

ได้เรียกร้องให้มอบอำานาจการปกครองให้กับสภาผู้แทนของอินเดีย  

แต่อังกฤษปฏิเสธพรรคคองเกรส  จึงเดินนโยบายต่อต้านผลปรากฏว่า       

ทั้งคานธี  และผู้นำาทางการเมืองอื่นๆ  ถูกจับขังคุก  เหตุการณ์นี้ได้นำา

ไปสู่ความรุนแรงและจลาจลทั่วอินเดีย

 เดอืนมกราคม ป ี๑๙๔๕  ผูน้ำาการเมอืงก็ไดรั้บอิสรภาพ  เดือน

ถัดมา  พรรคกรรมกร  ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  ในอังกฤษรัฐบาล

พรรคกรรมกรจึงให้มีการเลือกต้ังทั่วไปในอินเดียพร้อมกัน  การเจรจา

เพื่อให้อินเดียได้รับเอกราช  

 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า  พรรคคองเกรสได้รับชนะในถิ่นฮินดู

และมุสลิมได้รับชัยชนะในถ่ินของมุสลิม  ทั้ง ๒  พรรคไม่สามารถที่

จะตกลงในเรื่องอนาคตของอินเดียได้ในปี  ๑๙๔๖  เกิดการปะทะ

กันระหว่างฮินดูกับมุสลิมในรัฐเบงกอล  และได้ลุกลามไปรัฐปัญจาบ       

และส่วนอื่นๆ ของอินเดีย

ได้รับเอกราช

 ในเดือนสิงหาคม ปี ๑๙๔๗  อินเดียก็ได้รับเอกราช  ในขณะ

เดียวกัน  อินเดียก็ถูกแบ่งออกเป็น  ๒ ส่วน คืออินเดียสำาหรับชาวฮินดู  

และปากีสถานสำาหรับชาวมุสลิม

 ผลการแยกดินแดน  ทำาให้มีการอพยพเคล่ือนย้ายฝูงชนคร้ัง

ใหญท่ีสุ่ดเทา่ทีเ่คยมมีาในประวตัศิาสตรข์องมนษุยชาต ิ กลา่วคอื  ฮนิดู

อยู่ในเขตปากีสถาน  ต้องอพยพข้ามมายังอินเดีย  ชาวมุสลิมที่อยู่ใน

อินเดียก็อพยพไปปากีสถาน  ในระหว่างทางก็มีการปะทะกันเสียชีวิต

ไปหลายแสนคน

 เยาวหลาล  เนร์รู  ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรก  โดย

มีนโยบายเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ  แต่การเพิ่มจำานวนของประชากรอย่าง
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น่าตกใจ  ก็เป็นเหตุให้ระดับคุณชีวิตของคนอินเดียอยู่ในระดับค่อนข้าง

ต่ำา และทำาขอ้ตกลงกับประเทศเพือ่นบา้นเรยีกว่า the Panchsheel หรอื 

Five  Principles  

 มหาตมา คานธี  วรีะบุรษุชาวอนิเดยี,  บดิาแหง่ประชาชาต ิของ

อินเดีย  มหาตมา คานธี  (Mahatma  Ciandhi )  เป็นผู้นำาและนักการ

เมืองที่มีชื่อเสียงของชาวอินเดียและศาสนาฮินดูมีชื่อเดิมว่า  โมหัน

ทาส  เป็นบุตรของ กรรมจันทะ คานธี    เกิดเมื่อวันที่ ๒  ตุลาคม ปี 

ค.ศ. ๑๘๖๙ (พ.ศ. ๒๔๑๒) ในแคว้นคุชราตทางทิศตะวันตกของอินเดีย  

มารดาของคานธี  เป็นภรรยาคนที่ ๔ ของบิดาของคานธี

 มหาตมา  คานธใีน ป ีค.ศ. ๑๘๘๓ (พ.ศ. ๒๔๒๖) เดือนพฤษภาคม   

คานธ ีมอีายุ ๑๓ ปี  ได้สมรสกับเด็กหญงิช่ือ กสัตไูบ  ซึง่อายมุากกวา่คานธี

ประมาณ ๖ เดอืน  ซึง่สาเหตทุีค่านธสีมรสเรว็น่ัน  มาจากประเพณีท้องถ่ิน 

ทีน่ยิมให้เด็กแตง่งานกนัเรว็ๆ คานธมีคีวามสขุกบัชวีติคูม่าก  คานธแีละ

กัสตูไบมีบุตร-ธิดา  รวมกันทั้งสิ้น ๕ คน แต่คนหนึ่งได้เสียชีวิตลงทั้งแต่

ยังเป็นทารกทำาให้เหลือ ๔ คน

 ใน ปี ค.ศ. ๑๘๘๘ (พ.ศ. ๒๔๓๑)  เป็นปีที่บุตรคนแรก ( ไม่นับ

คนที่ชีวิตขณะเป็นทารก) ของคานธีได้ถือกำาเนิดขึ้น  และเป็นปีที่ทาง

ครอบครัวได้ส่งคานธีไปศึกษาวิชากฎหมายที่อังกฤษ       โดยก่อนจะ

เดนิทาง  คานธไีดใ้หส้ญัญากบัมารดาวา่  จะไมรั่บประทานเนือ้สัตวแ์ละ

สรุา  และจะไม่ยุง่เก่ียวเกาะแกะกับสตร ี และเมือ่ไดเ้ป็นเนตบิณัฑติแล้ว  

คานธีก็ได้เดินทางกลับสู่อินเดียใน ปี ค.ศ.๑๘๙๒ (พ.ศ. ๒๔๓๕)   เพื่อ

ประกอบอาชีพ

 ปี ค.ศ. ๑๙๑๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙) คานธีเริ่มก่อกลุ่มเคลื่อนไหว

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนอินเดีย และเรียกร้องโดยวิธีขอ

ความร่วมมือผนึกกำาลังคนละเล็กคนละน้อยจนเป็นพลังที่สั่นประเทศ

ได้ ประกอบกลับในช่วงนั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  ทำาให้ต้อง
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มีการเรียกร้องสิทธิที่อังกฤษพยายามกดขี่ชาวอินเดีย 

 เกิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็กลับเข้าสู่วงการเมืองอีก              

มกีารเดนิขบวนรณรงค ์ แลว้ก็ถูกจบัใน ปี ค.ศ. ๑๙๔๒ (พ.ศ. ๒๔๘๕) อีก 

แต่ครั้งนี้ระหว่างอยู่ในคุก  กัสตูไบ ภรรยาคานธีได้เสียชีวิตลงใน ปี ค.ศ. 

๑๙๔๔ (พ.ศ. ๒๔๘๗)  แลว้สกัพกัก็ถูกปลอ่ยตวัใน ป ีค.ศ. ๑๙๔๕ (พ.ศ. 

๒๔๘๘) ไดม้กีารเลืองตัง้ทัว่ไปในองักฤษ นายกรฐัมนตรคีนใหมป่ระกาศ

จะให้อินเดียได้ปกครองตนเอง  เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. ๑๙๔๗  (พ.ศ. 

๒๔๙๐) ได้มีการเจรจาตกลงระหว่างพรรคคองเกรสกับสันนิบาตมุสลิม    

โดยได้ผลสรุป  คือ เมื่ออินเดียได้รับเอกราช  จะแบ่งประเทศเป็น ๒ 

ส่วน  โดยให้พื้นที่ที่ชนส่วนใหญ่เป็นคนฮินดู  เป็นประเทศอินเดียของ

พรรคคองเกรส  แล้วพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม  ให้เป็นประเทศ

ปากีสถานปกครองโดยสันนิบาตมุสลิม

 ในที่สุด ๑๕ สิงหาคม ปี ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) อินเดีย

เป็นอสิระจากองักฤษโดยสมบรณู ์ และในวันนัน้อินเดยีตอ้งแตกเปน็ ๒ 

ประเทศคือ อินเดียของชาวฮินดูกับปากีสถานของมุสลิม  

 ในวันที่  ๓๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘(๒๔๙๑) ในตอนเย็น  

ขณะที่คานธีอยู่กลางสนามหญ้า กำาลังสวดมนต์ไหว้พระตามกิจวัตร  

ขณะที่คานธีกำาลังพูดว่า “ เห ราม” แปลว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า” 

นายนาถูราม   โคทเส  ชาวฮินดูผู้คลั่งศาสนาไม่ต้องการให้ฮินดู

สมานฉันท์กับมุสลิม  การประทุษร้ายต่อท่านคานธีด้วยอาวุธปืน ๓ นัด   

จนทา่นล้มลง  และเมือ่แพทยไ์ดม้าพบทา่นคานธก็ีพบวา่  ทา่นคานธไีด้

สิ้นลมหายใจแล้วในวัย ๗๘ ปี
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ภาษา ศาสนาในอินเดีย
 

 อินเดีย ดินแดนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน 

กว่า ๕,๐๐๐ ปี เป็นถิ่นกำาเนิดศาสดาและศาสนาสำาคัญของโลก รวม

ถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังเป็นต้นแบบ

ด้านวัฒนธรรมไปยังภูมิภาครอบข้าง ซึ่งประเทศไทยเราตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาซึ่งมี

อทิธพิลต่อแนวทางการดำาเนนิชวีติของเรานัน้ ลว้นแลว้มตีน้รากมาจาก        

“ประเทศอนิเดีย” แทบท้ังสิน้ ดังน้ันเรามารูจ้กัประเทศนีก้นัสกัหนอ่ย  ดี

กว่า

 ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐอินเดีย ( Republic 

of India)

 ชื่อประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า “ชมพูทวีป” ซึ่ง

แปลวา่ “ทวปีแหง่ไมห้วา้” เพราะมตีน้หวา้ขึน้มากในดนิแดนแห่งน้ี ส่วน

คำาว่า “อินเดีย” เป็นคำาในภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเรียกแม่น้ำาสินธุ ว่า “ฮินดู” 

เนือ่งจาก ชาวเปอรเ์ซยีรูจ้กัอนิเดีย โดยเข้ามาทางลุม่น้ำานี ้    เมือ่ ๓.๐๐๐ 

กวา่ปมีาแล้ว ตอ่มาเมือ่ชาวกรกีเริม่เขา้มา ไดอ้อกเสยีงคำาวา่ ฮนิดูเพีย้น

ไปเป็น “อินโดส” และเพี้ยนออกไปเป็น “อินดุส” และ “อินเดีย” ตาม

ลำาดับ

 แตส่ำาหรับชาวอนิเดียแลว้ นิยมเรยีกประเทศตนเองวา่ “ภารตะ”  

หรือ “ภารตวรรษ” ซึ่งแปลว่า “ประเทศภารตะ” และเรียกตนเองว่า

เป็น “ชาวภารตะ” ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่า ชาวอินเดียสืบเช้ือ

สายมาจากท้าวภรต (อ่านว่า พะ-รต) ซึ่งเป็นต้นวงศ์ของเรื่องราวใน               
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มหากาพยท์ีย่ิ่งใหญข่องชาวอนิเดีย คอื “มหาภารตยุทธ”์ ซึง่มชีือ่เสียงคู่

กนักบั “มหากาพย์รามายณะ” หรอืทีเ่รารูจ้กักนัดใีนชือ่ “รามเกยีรติ”์ภาร

ตะเป็นบรรพบุรุษแรกเริ่มของทั้งเหล่าปานฑพ และเการพ ที่ต่อสู้กันใน

มหาสงคราม แต่คำาว่า ภารตะโดยทั่วไปยังหมายถึงเผ่าพันธุ์ชาวอินเดีย

อีกด้วย ดังน้ันมหาภารตะบางครั้งจึงหมายถึง “เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แห่ง

อินเดีย”

 ประเทศอนิเดียในครัง้ทีเ่รยีกวา่ ชมพทูวปีนัน้ มพีืน้ทีก่วา้งขวาง

มากกวา่ประเทศอนิเดยีในปจัจบุนันีม้าก โดยกินอาณาบริเวณเมือ่เทยีบ

กับปัจจุบัน เท่ากับ ๗ ประเทศรวมกัน คือ ๑. อินเดีย ๒. ปากีสถาน      

๓. บังกลาเทศ ๔. เนปาล  ๕. ภฎูาน ๖. สกิขมิ (รฐัในอารักขาของอินเดีย) 

๗. บางส่วนของอาฟกานิสถาน ซึ่งหากรวมทั้ง ๗ ประเทศนี้แล้ว จะมี

จำานวนประชากรพอ ๆ กับประเทศจีนทีเดียว

อินเดียปัจจุบัน

 ประเทศอนิเดียมเีน้ือทีท่ัง้หมด ประมาณ  ๓,๒๘๗,๕๙๐ ตาราง

กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทย ๖ เท่า หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดียปัจจุบันประกอบด้วย ๒๘ รัฐ ๗ 

เขตปกครองพเิศษ เมอืงหลวงของประเทศคอืเมอืงเดล ีอยู่ในรฐัหรยาณา 

และในแต่ละรัฐจะมีเมืองหลวงของรัฐนั้น ๆ ด้วย

 ประเทศอนิเดยี (องักฤษ: India; ฮนิด:ี भारत) หรือชือ่ทางการ

ว่า สาธารณรัฐอินเดีย (อังกฤษ: Republic of India; ฮินดี: भारत 
गणराज्य) ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีป

อินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศ

ประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่า

หนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ 
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อินเดียมีอำานาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทาง

ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ

ปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทร

อินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา มีบังกลาเทศล้อมรอบทาง

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ ๓,๒๘๗,๕๙๐ 

ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

 ประชากรปัจจุบันของอินเดีย – อินเดียสำารวจประชากรล่าสุด

ปี ๒๐๑๒/พ.ศ. ๒๕๕๕ มีประชากร ๑,๒๒๐,๒๐๐,๐๐๐ (๑.๒๒ พัน

ล้าน) คน (จำานวนนี้ไม่รวมประชากรที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนที่ตก

สำารวจท่ีตา่งวรรณะคาดวา่นา่จะมหีลายร้อยล้านคน) แตเ่มือ่คนเพิม่มาก

ขึ้นทรัพยากรที่จะรองรับกลับลดลงทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารและยา

รกัษาโลกฯทีจ่ะรองรบัพลเมอืงโลกทีเ่พิม่ขึน้ทกุ ๆ วันทรพัยากรจะเพยีง

พอหรือไม ส่วนชาวพุทธก็คงต้องวางอุเบกขาอย่างเดียว ฯเมืองมุมไบ

(Mumbai City):  เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำาคัญของอินเดีย (รายได้ภาษี

นิติบุคคลร้อยละ ๔๐ ของประเทศ)  เป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคาร

ของประเทศ (มกีารทำาธรุกรรมรอ้ยละ ๗๐ ของปริมาณธรุกรรมทัง้หมด)  

เป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำาคัญ

ของประเทศ  และเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทัง้ทางบกทางน้ำาและทาง

อากาศ   ตลอดจนเป็นเมืองท่าที่สำาคัญของประเทศอินเดีย (มีท่าเรือ

ขนาดใหญ่ ๗ แห่ง  และขยาดย่อย ๔๘ แห่ง)  และเป็นศูนย์กลางผลิต

ภาพยนต์ภาษีฮินดี (Bollywood) 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

 ภูมิประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นท่ีใหญ่เป็นลำาดับที่ ๗ 

ของโลก มีพื้นที่ทั่วไปประมาณ ๓.๓ ล้านตารางกิโลเมตร แม้จะตั้งอยู่

ในเอเชียอินเดียก็มีความแตก ต่างจากประเทศอ่ืนๆ ในเอเซีย และมี
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ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านทิศเหนือของประเทศจรดเทืองเขา

หิมาลัยซึ่งลาดเทลงไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำาคงคา ในอินเดียตอนกลางเทือก

เขาวินธัย (Vindhya) แบ่งแยกคาบสมุทรเดคข่าน (Deccan Peninsular) 

ออกจากที่ราบตอนเหนือของประเทศ ด้านชายฝั่งทะเลทิศตะวันตะวัน

ออกติดฝั่งเบงกอล (Bengal Bay) และทิศตะวันตกเป็นฝ่ังทะเลติดกับ

ทะเลอาหรบั (Aradian Sea) ด้านทศิใต้สดุจรดมหาสมทุรอนิเดยีอันกวา้ง

ใหญ่ไพศาล ที่ราบเดคข่าน (Deccan Plateau) เป็นถิ่นเก่าแก่ที่สุดของ

อินเดีย ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับแผ่น

ดนิทวปีอเมรกิาใต ้แอฟรกิา ออสเตรเลยี ภายหลงัเกดิความเปล่ียนแปลง 

ของเปลือกโลกจึงแยกออกจากกันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อินเดียมี

พรมแดนทางบกติดต่อกับปากีสถาน อัพฟานิสสถาน จีน เนปาล ภูฐาน 

พม่า และบังคลาเทศ ส่วนอื่นๆ ของประเทศติดกับมหาสมุทรอินเดีย

และทะเลอาหรับ

ภูมิอากาศ

 อินเดียมี ๓ ฤดูกาลได้แก่

 ๑. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุด

ประมาณ ๓๕ - ๔๘ องศาเซลเซียส

 ๒. ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉล่ีย

ประมาณ ๒๘ - ๓๕ องศาเซลเซียส

 ๓. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉล่ีย

ประมาณ ๕ - ๑๗ องศาเซลเซยีส โดยอณุหภมูติ่ำาสดุประมาณ - ๓ องศา

เซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้น 
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เวลา

 เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย ๑.๓๐ ชั่วโมง แต่

การทำากจิกรรมและบรหิารเวลาจะตา่งกนัมากโดยทัว่ไปชาวอนิเดยีสว่น

ใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. และพัก

 เทีย่งตอน ๑๔.๐๐ น.หรอื ๑๕.๐๐  น. และทานอาหารเย็น ตอน 

๒๐.๐๐ น.

ภาษาที่ใช้ในอินเดีย

       อินเดียมีประชากรมากกว่า ๑,๒๒๐ ล้านคน ประชากรเหล่านี้มี

ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม มีภาษาหลักใช้พูดถึง 

๑๖ ภาษา เช่น ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู ฯลฯ 

และมีภาษาถิ่นมากกว่า ๑๐๐ ภาษา ภาษาฮินดี ถือว่าเป็นภาษาประจำา

ชาติ เพราะคนอินเดียกว่าร้อยละ ๓๐ ใช้ภาษาน้ี คนอินเดียที่อาศัย

อยู่รัฐทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต้นอกจากจะใช้ภาษาท่ีแตกต่าง

กันแล้ว การแต่งกาย การรับประทานอาหารก็แตกต่างกันออกไปด้วย 

ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษถูกใช้กันแพร่หลายทั่วไปในอินเดียและ

เป็นภาษาราชการ  

 ตัวอักษรที่ใช้เขียนแต่ละภาษาในอินเดียคือ อักษรเทวนาครี 

(देवनागरी อ่านว่า เท-วะ-นา-คะ-รี; อังกฤษ: Devanagari) พัฒนา

มาจากอกัษรพราหมใีนราวครสิต์ศตวรรษที ่๑๑ ใชเ้ขียนภาษาฮินด ีภาษา

สันสกฤต ภาษามราฐี ภาษาบาลี ภาษาสินธี ภาษาเนปาล และภาษา

อื่นๆในประเทศอินเดียอักษรเทวนาครีมีลักษณะการเขียนจากซ้ายไป

ขวา มเีสน้เลก็ๆ อยูเ่หนือตวัอกัษร หากเขยีนตอ่กนั จะเปน็เส้นยาวคล้าย

เส้นบรรทัด มีการแยกพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายต่างๆ     คำาว่า 

อักษรเทวนาครี เป็นสตรีลิงค์ ของ นาคร หมายถึง  อักษรที่ใช้กันอยู่ใน

เมืองเทวดาหรือสรวงสวรรค์มาจากสองคำารวมกันคือ เทว แปลว่า เทพ 
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หรือ เทวดา กับคำาว่า นาครี เป็นคำาคุณศัพท์ (adjective) ที่มาจากคำา

เดิมว่า นคร หมายถึง เมือง,พระนคร,ที่อยู่กว้างใหญ่, ที่ศิวิลัยฯ เมื่อนำา

มาขยายศัพท์นามคำาว่า ภาษา ซึ่งสมมุติให้เป็นเพศหญิง(อิตถีลิงค์) ใน

ภาษาบาลีแจกเหมือน กัญญา(นางสาวน้อย) จึงกลายมาเป็น นาครี ลง 

อ ีการนัต ์แจกเหมอืน นาร(ีนางสาว)  อกัษรนีม้ท่ีีมาจากความเชือ่ของชาว

อนิเดยีท่ีว่า อกัษรเทวนาครน้ีีไม่ใช่ผลงานของมนุษยป์ระดษิฐข์ึน้ แตเ่ปน็

ผลงานของเทวดาสรา้งขึน้ใชก้นัในสรวงสวรรค ์ (มขีอ้สงัเกตวา่  ความคดิ

คนอินเดียโบราณเห็นอะไรแปลกๆน่าพิศวงมักจะยกสิ่งเหล่านั้นให้เป็น

ผลงานของทวยเทพเทวาหมดเหมอืนกับมองวา่ มนษุยเ์ดนิดนิกินขา้วไม่

สามารถสร้างสิ่งดีๆอันเป็นผลงานชั้นยอดเช่นนี้ได้ ต้องเป็นผลงานของ

เทพเท่านั้น เช่น หากใครที่มีความรู้ความสามารถในระดับอัจฉริยะ คน

อนิเดียกจ็ะยกย่องเทา่กับเทพเจา้หรอืเป็นเทพเจา้อวตารแบง่ภาคลงมา

เกิดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์)  และอีกความหมายหนึ่งทางวิชาการเกี่ยวกับ 

นาครี  เป็นคุณนาม จากคำานาม นคร ซึ่งหมายถึงเมือง ที่ใช้รูปสตรีลิงค์ 

เพราะศัพท์ เดิมใช้บ่งบอกนามสตรีลิงค์ ลิปิ ซึ่งหมายถึง อักษร ในที่นี้ 

จงึหมายถงึอกัษรของชาวเมอืง หรอือกัษรของผูม้วัีฒนธรรม อักษรนาครี

นั้นมีที่ใช้หลากหลาย อักษรที่มีคำาว่า เทวะ (เทวดา) เติมข้างหน้า หมาย

ถึง อักษรของเทวดา หรืออักษรที่ใช้ของชาวเมืองชั้นสูงนั่นเอง  ปัจจุบัน

มีการใช้คำาว่า “เทวนาครี” อย่างกว้างขวาง แต่เรียกสั้นๆ ว่า “นาครี” ก็

พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งมีความหมายถึงอักษรอย่างเดียวกันนี้ ความนิยมใช้

เทวนาครอียา่งแพรห่ลายนัน้ เก่ียวโยงกับการใช้ในยุคอาณานคิม ซึง่แทบ

จะใช้อักษรเทวนาครีเพียงอย่างเดียว ในการตีพิมพ์งานสันสกฤต แม้ว่า

ภาษาสันสกฤตนั้น สามารถใช้อักษรต่างๆ ได้แทบทุกแบบของอินเดีย

กต็าม และดว้ยเหตน้ีุ จงึมกัจะทำาให้มกีารผกูโยงระหวา่งอกัษรเทวนาครี 

และภาษาสันสกฤต จนมีความเชื่อผิดๆ ไปอย่างกว้างขวาง เรียกอักษร

นี้ว่า “อักษรสันสกฤต” ก็มี
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ภาษาสันสกฤต 

 สนัสกฤต (มาจากคำาวา่  สำ+กฤต ) สงั แปลวา่พร้อม ,กบั,ด ี กฤต  

(กริด)(สก. กฺฤตฺ) ไทยเราใช้เป็น กลด บ้าง กฤษฎ บ้าง สำาหรับประกอบ

หน้าคำาอื่น. น. การทำา; เหตุ, ผล; ชื่อยุคที่ ๑ แห่งยุคทั้ง ๔ ของโลก คือ 

กฤตยุค. ว. ซึ่งทำาแล้ว, ทำาเสร็จแล้ว, เตรียมแล้ว, ประพฤติแล้ว, ทำา

ไว้ดีแล้ว, สมควร, ดี. คำาว่า สำสฺกฤต (संस्कृत) จึงแปลว่า “กลั่น

กรองแล้ว” ส่วนคำาว่า สำสฺกฤตา วากฺ (संस्कृता वाक्) จะใช้เพื่อ

เรียก “ภาษาที่กลั่นกรองแล้ว” ซึ่งเป็นภาษาของชนชั้นพราหมณ์ ตรง

ข้ามกับภาษาพูดของชาวบ้านทั่วไปที่เรียกว่าปรากฤต ภาษาสันสกฤต

มีพัฒนาการในหลายยุคสมัย โดยมีหลักฐานเก่าแก่ที่สุด คือภาษาที่

ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท (เมื่อราว ๑,๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) อันเป็นบท

สวดสรรเสริญพระเจ้าในลัทธิพราหมณ์ในยุคต้นๆภาษาสันสกฤต เป็น

ภาษาที่มีวิวัฒนาการมาจากภาษาในคัมภีร์พระเวทของชาวอารยัน ถือ

เป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนชั้นสูง แต่เดิมนั้นไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์

เคร่งครัดนัก 

 ต่อมาเมื่อระยะเวลาล่วงไปนานๆ ประกอบกับภาษาในคัมภีร์

พระเวทน้ีมีภาษาพื้นเมืองปะปนอยู่มาก เป็นเหตุให้หลักเกณฑ์ต่างๆ 

ของภาษานีค้ลาดเคลือ่นไปมาก จนกระท่ังไดม้นัีกปราชญ์ของอินเดยีคน

หนึง่ชือ่ “ปาณนิ”ิ ไดศ้กึษาคมัภรีพ์ระเวทท้ังหลาย แล้วนำามาแจกแจงวาง

หลกัเกณฑใ์หเ้ป็นระเบียบและรดักุม แตง่เป็นตำาราไวยากรณ์ขึน้เรียกชือ่

ว่า “อัษฎาธยายี” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตำาราไวยากรณ์เล่มแรกที่แต่งได้ดีที่สุด

และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

วิธีสังเกตคำาสันสกฤตทีใช้ในไทย 

 1. พยัญชนะสันกฤต มี ๓๕ ตัว คือ พยัญชนะบาลี ๓๓ ตัว + 

๒ ตัว คือ ศ, ษ ฉะนั้นจึงสังเกตจากตัว ศ, ษ มักจะเป็นภาษาสันสกฤต 
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เช่น กษัตริย์ ศึกษา เกษียร พฤกษ์ ศีรษะ เป็นต้น ยกเว้นคำาไทยบางคำา

ที่ใช้เขียนด้วยพยัญชนะทั้ง ๒ ตัวนี้ เช่น ศอก ศึก ศอ เศร้า ศก ดาษ 

กระดาษ ฝรั่งเศส ฝีดาษ ฯลฯ

 ๒. ไมม่หีลักการสะกดแนน่อน ภาษาสนัสกฤต ตวัสะกดตวัตาม

จะอยูข่า้มวรรคกนัได้ไมก่ำาหนดตายตวั เชน่ อัปสร เกษตร ปรชัญา อกัษร 

เป็นต้น

 ๓. สังเกตจากสระ สระในภาษาบาลี มี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี 

อุ อู เอ โอ ส่วนสันสกฤต คือ สระภาษาบาลี ๘ ตัว + เพิ่มอีก ๖ ตัว 

คือ สระ ฤ ฤา ภ ภา ไอ เอา ถ้ามีสระเหล่านี้อยู่และสะกดไม่ตรงตาม

มาตราจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น ตฤณมัย ไอศวรรย์ เสาร์ ไปรษณีย์ 

ฤาษี คฤหาสน์ เป็นต้น

 ๔. สงัเกตจากพยัญชนะควบกล้ำา ภาษาสนัสกฤตมกัจะมคีำาควบ

กล้ำาข้างท้าย เช่น จักร อัคร บุตร สตรี ศาสตร์ อาทิตย์ จันทร์ เป็นต้น

 ๕. สังเกตจากคำาที่มีคำาว่า “เคราะห์” มักจะเป็นภาษาสันสกฤต 

เช่น เคราะห์ พิเคราะห์ สังเคราะห์ อนุเคราะห์ เป็นต้น

 ๖. สังเกตจากคำาที่มี “ฑ” อยู่ เช่น จุฑา กรีฑา ครุฑ มณเทียร 

จัณฑาล เป็นต้น

 ๗. สังเกตจากคำาที่มี “รร” อยู่ เช่น สรรค์ ธรรม์ วรรณ บรรพต 

ภรรยา บรรณารักษ์ มรรยาท กรรม ทรรศนะ สรรพ เป็นต้น

ภาษาปรากฤต

 ภาษาปรากฤต (มาจาก ปฺร + กฤต แปลว่า ไม่ปรุงแต่ง, ดั้งเดิม, 

เป็นธรรมชาติ, ปกติ)  ปร แปลว่า อื่น, อื่นอีกยุคแรกภาษาบาลี ภาษา

ในจารึกของพระเจ้าอโศก และภาษาที่ใช้บันทึกคำาสอนของศาสนาเชน 

ก็จัดอยู่ในวิวัฒนาการจากภาษาปรากฤตน้ี ต่อมาก็เมื่อเข้าสู่อินเดียยุค

กลาง ได้เกิดอาณาจักรท้องถิ่นขึ้นมาเป็นจำานวนมาก ซึ่งส่งผลให้ภาษา
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ปรากฤตพัฒนาตัวกลายเป็นภาษาท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของ

ภาษาที่ใช้พูดกันแถบอินเดียเหนือในปัจจุบัน

 ภาษาปรากฤต (อังกฤษ: Prakrit) เป็นภาษาโบราณกลุ่มหนึ่งใน

อินเดียสมัยโบราณ จัดอยู่ในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน (อินเดีย-ยุโรป)

ในสาขายอ่ย ภาษากลุม่อนิโด-อเิรเนียน (อนิเดยี-อหิรา่น) โดยมากจะจดั

เปน็ภาษาทีม่วีวิฒันาการในก่ึงกลาง ระหวา่งภาษาโบราณกบัภาษาสมยั

ใหม ่ทีเ่รยีก ภาษาปรากฤตนี ้ไมไ่ดห้มายจำาเพาะไปทีต่วัภาษาหน่ึงภาษา

ใด แต่เป็นการเรียกภาษากลุ่มหนึ่งในระดับภาษาถ่ิน และเป็นการยาก

ที่จะระบุให้ชัดว่าภาษาปรากฤตคืออย่างไร และนักวิชาการด้านภาษา

อินเดียก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน บ้างก็ว่าหมายถึงภาษาถิ่นอินเดีย

ยุคใหม่ รวมทั้งในยุคกลาง หรือกล่าวโดยย่อก็คือ ภาษาอื่นนอกเหนือ

จากภาษาสันสกฤตและภาษาพระเวท บ้างก็ว่าหมายถึงภาษาอินเดีย

ยุคใหม่ ที่วิวัฒนาการมาจากภาษาปรากฤตยุคกลาง นอกจากนี้ยังมีข้อ

เสนอว่า ภาษาปรากฤตคือภาษาถิ่นของภาษาสันสกฤต และยังมีความ

เห็นว่า ภาษาบาลี ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มภาษาปรากฤตก็ได้

ภาษาปรากฤตแบ่งย่อยออกเป็น ๖ ภาษา คือ

 ภาษามาคธี ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ในแคว้นมคธ

 ภาษามหาราษฎรี ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ในแคว้นมหาราษฎร์

 ภาษาอรรถมาคธี ภาษากึ่งมาคธี เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษา

อารษปรากฤต

 ภาษาเศารนี ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ในแคว้นศูรเสน

 ภาษาไปศาจี ภาษีปีศาจ หรือภาษาชั้นต่ำา และ

 ภาษาอปภรังศ ภาษาปรากฤตรุ่นหลังที่ไวยากรณ์ได้เปลี่ยนไป

เกือบหมดแล้ว

    หลักฐานภาษาปรากฤตที่เก่าแก่ท่ีสุด คือจารึกอโศก บนเสา
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อโศก ท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้สร้างขึ้น โดยใช้อักษรพราหมี 

ทว่าไม่ปรากฏว่ามีการใช้ภาษาปรากฤตในงานวรรณกรรมอย่างกว้าง

ขวาง แตก่ลบัมกีารใชใ้นรปูของภาษาพดู ดังจะพบไดจ้ากบทละครภาษา

สนัสกฤต ทีใ่ห้ตวัละครในวรรณะสงูพดูภาษาสนัสกฤต ขณะทีว่รรณะต่ำา

จะพูดภาษาปรากฤต  คำาว่า ปรากฤต ในภาษาสันสกฤต นั้น หมายถึง 

ธรรมชาติ ปกติ ดั้งเดิม หรือท้องถิ่น ฯลฯ นักภาษาศาสตร์จึงสันนิษฐาน

ว่า ภาษาปรากฤต น่าจะหมายถึงภาษาที่มีวิวัฒนาการโดยธรรมชาติ

ตามกระบวนการทางภาษา ซึ่งตรงข้ามกับภาษา สันสกฤต ที่หมาย

ถึง ขัดเกลาแล้ว อันเป็นภาษาที่ได้รับการวางระเบียบกฎเกณฑ์โดยนัก

ปราชญ ์ในแงข่องไวยากรณแ์ลว้ ภาษาปรากฤตมคีวามซบัซอ้นน้อยกวา่

ภาษาสันสกฤตอย่างมาก ไม่มีทวิพจน์ มีการกน้อยกว่า และมีการแจก

กริยาที่ง่ายกว่า และคำาภาษาบาลี

    คำาว่า บาลี มาจากคำาว่า ปาลี (Pali) “ปาลี” สำาเร็จรูปมาจาก

ศัพท์ว่า ”ปาล” ธาตุ แปลว่า ”รักษา” ลง ณี ปัจจัยในนามกิตก์ ปัจจัยที่

เนื่องด้วย ณ ให้ลบ ณ ทิ้งเสีย เมื่อประกอบกันจึงมีรูปเป็น ”ปาลี” หรือ

คำาไทย เรียกว่า ”บาลี” หมายถึง ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์เอาไว้ ซึ่งมี

รูปวิเคราะห์ว่า “พุทฺธวจนำ ปาเลตีติ ปาลี” แปลว่า ”ภาษาใด ย่อมรักษา

ไว้ ซึ่งพระพุทธพจน์ เหตุนั้น ภาษานั้นชื่อว่า ปาลี”

 ภาษาบาลี เป็นภาษาปรากฤตภาษาหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาจาก

ภาษาพระเวท ภาษาบาลี คือ ภาษาที่ชาวมคธใช้พูดกันในแคว้นมคธ 

เรียกว่า “ภาษามาคธี” พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาน้ีประกาศพระศาสนา

ของพระองค์ ภาษามาคธีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (เจิม ชุมเกตุ, 

๒๕๒๕:๓) ศัพท์ทั้งหมดในภาษาปรากฤตก็มาจากต้นกำาเนิดในภาษา

อินเดียโบราณ

 ๑. สุทธมาคธ ีเปน็ภาษาของชนชัน้สงู คอืภาษาของกษตัรยิห์รอื

ภาษาทางราชการ
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 ๒. เทสิยาหรือปรากฤต ได้แก่ ภาษาประจำาถิ่น

 พระพทุธเจา้ทรงใช้สทุธมาคธเีปน็หลกัในการประกาศคำาสัง่สอน

ของพระองค์ และในสมัยนั้นทรงเผยแผ่พระธรรมด้วยวิธีมุขปาฐะ โดย

มไิดม้บีนัทึกหรอืเขยีนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ภาษาบาลนีีน้ำามาใชบ้นัทกึ

พทุธวจนะเป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือ่ประมาณพทุธศตวรรษที ่๓ ปรากฏ

เปน็หลกัฐานครัง้แรกในจารกึพระเจา้อโศกมหาราช ถอืเปน็ภาษาประจำา

พุทธศาสนานิกายหินยาน

 ส่วนศาสนานิกายมหายานใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกพุทธวจนะ

(สุภาพร มากแจ้ง,๒๕๓๕ : ๔) และต่อมาก็ใช้ภาษาบาลีจารึกพระธรรม

ลงในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นตำาราหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตาม

ภาษาบาลีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับภาษาสันสกฤต คือใช้เป็นภาษา

เขียนในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ใช้พูดหรือใช้เขียนใน

ชวีติประจำาวนั จงึไมม่กีารเจรญิเตบิโต ไมม่วิีวฒันาการเหมอืนกบัภาษา

อื่นๆและกลายเป็นภาษาตายในที่สุด

 ๑. ประวัติของภาษาบาลีในสมัยพุทธกาล

 ภาษาบาล ีหรอืภาษามคธ เป็นภาษาของชาวชมพทูวีป ปจัจบุนั

นีเ้รยีกวา่ อนิเดีย ภาษาบาลเีป็นภาษาของชาวอนิเดยีโบราณทีเ่ขาใชพ้ดู

กันเมื่อสมัย ๒,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ทุกวันนี้ชาวอินเดียเลิกพูดแล้ว แต่ถึง

อย่างนั้น ภาษาบาลีก็ยังแทรกปนอยู่กับคำาพูดสมัยใหม่ของชาวอินเดีย

มากมายไมใ่ชเ่ขาเลกิทิง้หมดจรงิๆเมือ่พระบรมศาสดาไดต้รัสรู้พระสัมมา

สัมโพธิญาณแล้ว ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงเสด็จเที่ยวสั่งสอน

ประชาชนในยุคนั้น พระองค์ทรงใช้ภาษามคธเผยแผ่พระสัทธรรมคำา

สอนให้แก่ประชาชนในสมัยนั้นได้รู้ ได้ตรัสรู้ตามเพราะภาษามคธ หรือ

ภาษาบาลี เป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน

ภาษาสันสกฤตที่ใช้อยู่ในยุคนั้น ทั้งเป็นภาษาที่ชาวแคว้นมคธใช้ติดต่อ

สื่อสารกันอยู่แล้ว ดังนั้น ภาษามคธจึงได้รับการยกย่องไว้ ๔ ฐานะ คือ
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 ๑. สัมพทุธโวหารภาษา คอืภาษาอันเป็นโวหารของพระพทุธเจา้ 

 ๒. อริยโวหารภาษา คือภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยเจ้า

 ๓. ยถาภุจจโวหารภาษา คือภาษาสำาหรับบันทึกสภาวะธรรม

 ๔. ปาลีภาษา คือภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้

     เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วและพระองค์ทรงเที่ยว

เสด็จจาริกแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทในแคว้นต่างๆ น้ัน ส่วนมากจะ

เสด็จจาริกอยู่ในสองแคว้นคือ โกศล และมคธ ในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่น

ดินผู้ปกครองแคว้นมคธ ก็มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่ ทั้งชาวมคธต้องมี

พื้นฐานความรู้ความเข้าใจภาษามคธเป็นอย่างดีด้วยจึงสามารถเข้าใจ

ภาษามคธที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นภาษาที่เข้าใจและใช้กันอยู่ 

ฉะนั้นในสัมโมหวิโนทนีอัฏฐกถาวิภังค์ จึงได้บัญญัติไว้ว่า “แม้พระพุทธ

องค์เมื่อทรงตรัสพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกตามระเบียบแห่งบาลี

พระองค์ก็ทรงตรัสด้วยภาษามคธ” 

ภาษามคธเป็นภาษาที่ไม่เสื่อม

 ภาษามคธนับว่าเป็นภาษาที่สูงกว่าภาษาทั้งหลาย เพราะ

สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษและสภาวะนิรุตติ คำาว่า สภาวนิรุตติ หมายถึง

เป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายและอธิบาย มีอำานาจใน

การแสดงอรรถและอธิบายได้แน่นอน เป็นภาษาที่ผู้วิเศษทั้งหลายมี

พระพทุธเจา้เปน็ตน้ทรงใช้อยู ่หรอืสภาวนิรตุติ หมายถึงเปน็ภาษาทีไ่ม่มี

การเปลี่ยนแปลง ไม่เสื่อม ตั้งอยู่โดยปกติส่วนภาษาอื่นเมื่อถึงกาลเวลา

หนึ่งย่อมเปล่ียนแปลงและเสื่อมได้ สำาหรับภาษามคธแล้วจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมสลายก็เป็นเพราะผู้ศึกษา ผู้แสดง ผู้สอน เรียน

ผิด แสดงผิด และสอนผิด เท่านั้นเองภาษามคธเป็นมูลภาษา 

 ๒. วิวัฒนาการของภาษาบาลีในสมัยพุทธกาล

 คำาสอนของพระพุทธองคเ์รยีกวา่ พระธรรมวนิยับา้ง พระพทุธ-
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พจน์บ้าง ซึ่งเหล่าสาวกทรงจำาบอกกล่าวด้วยระบบวิธี มุขปาฐะ คือการ

ทรงจำาแสดงและบอกกล่าวด้วยปากเปล่า อันเป็นประเพณีนิยมในสมัย

นั้น สงฆ์สาวกในยุคต่างๆ ก็จดจำาหมวดธรรม หมวดวินัย ที่พระองค์ได้

ทรงแสดงไว้ได้อย่างแม่นยำา จนเกิดสำานักของพระผู้ทรงธรรม และพระ

ผู้ทรงพระวินัย ภายหลังเมื่อพระพุทธองค์ ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

แล้ว พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระกัสสปะเป็นต้น ได้ประชุมพระอรหันต์ 

๕๐๐ รูป เพื่อรวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยของพระองค์และคำาสอน

ของพระสาวกเป็นต้นไว้ อันเป็นบ่อเกิดคัมภีร์ทางศาสนาต่อมา คือ 

พระไตรปิฎก และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุพุทธยุคหลังได้เรียนรู้และ

เข้าใจง่าย พระมหาเถระทั้งหลายผู้รู้พุทธาธิบายจึงได้รจนาคัมภีร์ อรรถ

กถา ฎกีา บาล ีอนฎุกีา ซึง่เปน็ภาษาทีบ่นัทึกคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา

ทั้งหมดนั้น คือ ภาษาบาลีคัมภีร์ไวยากรณ์เดิมที่ใช้ศึกษาเล่าเรียนกันมา

แต่โบราณคือคัมภีร์ มูลกัจจายน์ ซึ่งพระมหากัจจายนเถระผู้ดำารงอยู่ใน

ตำาแหน่งเอตทัคคะในการอธิบายความให้พิสดารได้รจนาคัมภีร์นี้ เพื่อ

ให้นกัศกึษาไดศ้กึษาเลา่เรยีนกนัในสว่นบาล ีหรือภาษามคธ ทัง้น้ีเพราะ

เป็นภาษาที่ใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นภาษา

ท่องบ่นสาธยายทรงจำาพระพุทธวจนะ หรือพระธรรมวินัยมาแต่สมัย

พุทธกาลเช่นเดียวกัน เป็นเวลาหลายศตวรรษเมื่อพุทธศาสนาได้เส่ือม

จากประเทศอนิเดยีไปเจรญิรุง่เรอืงอยูใ่นเกาะลังกา ประชาชนชาวเกาะ

ลังกาได้มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แต่มีคนจำานวน

น้อยที่เข้าใจภาษามคธ ส่วนมากแล้วเข้าใจภาษาสิงหลมากกว่า  

 ดังน้ันผู้ที่ฉลาดในภาษาจึงแปลหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธ

ศาสนาใหเ้ปน็ภาษาสงิหล เพือ่ให้งา่ยตอ่การสัง่สอนแกป่ระชาชนในเกาะ

ลังกานั้น ต่อมาในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระสงฆ์ในเกาะลังกา

ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระพุทธวจนะที่ถ่ายทอดกันมาโดยวิธีท่องจำา

นัน้ อาจจะขาดตกบกพรอ่งได้ในภายภาคหนา้ เพราะผูส้ามารถจดจำาได้
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มเีหลอืนอ้ยลงประกอบกับสถานการณท์างการเมอืงในขณะน้ันกำาลังอยู่

ในความไม่สงบ เพราะเกิดศึกยืดเยื้อระหว่างพวกทมิฬกับชาวลังกา จึง

ไดบั้นทกึพระไตรปฎิกเปน็ลายลกัษณอ์กัษรตอ่มาสมยัพระเจา้มหานาม

พระพุทธโฆษาจารย ์ไดเ้ดนิทางจากประเทศอินเดยีไปยงัเกาะลงักาเพือ่

แปลพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถา จากภาษาสิงหล เป็นภาษาบาลี 

เนื่องจากในประเทศอินเดีย มีเพียงพระไตรปิฎก ไม่มีพระอรรถกถา ผล

จากการแปลพระอรรถกถาในครั้งนี้ทำาให้ได้ ธัมมัปทัฏฐกถา เพิ่มมาอีก

ดว้ย  คำาส่ังสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดจ้ารกึไวใ้นพระคมัภร์ีตา่งๆ 

ด้วยภาษาบาลีซึ่งสามารถแบ่งลำาดับชั้นของคัมภีร์ต่างๆ ได้ดังนี้

 ๑. พระไตรปิฏก เป็นหลักฐานชั้นหนึ่ง เรียกว่า บาลี

 ๒. คำาอธิบายพระไตรปิฏกเป็นหลักฐานชั้นสอง เรียกว่า อรรถ

กถา หรือ วัณณนา

 ๓. คำาอธิบายอรรถกถา เป็นหลักฐานชั้นสาม เรียกว่า ฎีกา

 ๔. คำาอธิบายฏีกา เป็นหลักฐานชั้นสี่ เรียกว่า อนุฏีกา

 ๕. นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่แต่งขึ้นภายหลังเป็นทำานอง  

 อธบิายเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ทีมี่ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา โดยเฉพาะ 

หนังสือประเภทนี้ เรียกว่า “ทีปนี” หรือ “ทีปิกา” หรือ “ปทีปิกา” และ

หนังสือที่อธิบายเรื่องปลีกย่อยต่างๆ ที่มีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

หนังสือประเภทนี้ เรียกว่า “โยชนา” หนังสือท้ังสองประเภทนี้จัดเป็น

คัมภีร์อรรถกถา เราจะเห็นได้ว่า หลักคำาสอนที่อยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ คำา

สอนที่อยู่ในพระไตรปิฏกเป็นหลักฐานสำาคัญที่สุด เพราะเป็นหลักฐาน

ชัน้แรกสุด คำาสอนทีอ่ยูใ่นพระไตรปฏิกนัน้มถีงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์

โดยจัดแบ่งเป็น 3 หมวด คือ

 หมวดที ่๑ พระ วนิยั วา่ดว้ยเรือ่ง ระเบยีบ กฎ ขอ้บงัคบัควบคมุ

กิริยา มารยาท ของภิกษุสงฆ์ มีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาต ท้ังนี้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่สงฆ์ มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
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 หมวดที่ ๒ พระสูตร ว่าด้วยเรื่องราว นิทาน ประวัติศาสตร์ ที่

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและทรงสนทนากับบุคคลทั้งหลายอันเกี่ยว

กับชาดกต่างๆ ที่ทรงสอนเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย เป็นต้น มี 

๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และ

 หมวดที่ ๓ พระอภิธรรมว่าด้วยธรรมข้ันสูง คือ ว่าด้วยเร่ือง

เฉพาะคำาสอนที่เป็นแก่น เป็นปรมัตถ์ ในรูปปรัชญาล้วนๆ มี ๔๒,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์คำาสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เรียกว่า “ธรรม

วินัย” ธรรมวินัยเป็นสิ่งสำาคัญมากที่สุดของชาวพุทธ เพราะถือเป็นสิ่ง

แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ก่อนจะเสด็จดับขันธ

ปรินิพพานว่า “ดูก่อน อานนท์ ธรรมวินัยอันใดที่เราบัญญัติไว้ดีแล้ว 

แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมะและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวก

เธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว” ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระไตรปิฏกเป็นคัมภีร์

ที่สำาคัญมากที่สุดของชาวพุทธ

เหตุที่คำาภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาปะปนในภาษาไทย

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดแ้พรเ่ขา้มาสูป่ระเทศไทย และคนไทยได้

ยอมรบันบัถอืศาสนาพทุธเปน็ศาสนาประจำาชาต ิคนไทยจงึจำาเปน็ตอ้ง

เรียนภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะคำาสอนทางศาสนาเป็นภาษาบาลี

และสันสกฤต (สันสกฤต : มหายาน) ดังนั้นจึงได้เกิดคำาภาษาบาลีและ

สันสกฤตใช้ในภาษาไทยมากขึ้น (วิสันติ์ กฎแก้ว,๒๕๒๙ : ๑)

 ในปจัจบัุนน้ีภาษาบาลีมกีารศกึษาอยา่งกวา้งขวางในประเทศที่

นับถือพระพทุธศาสนาเถรวาท เช่น ไทย พม่า เป็นต้น แม้กระทัง่ในต่าง

ประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษก็มีผู้สนใจในพระพุทธศาสนา โดยการจัด
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ตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ขึ้นในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔

      เฉพาะในประเทศไทย ได้มีการศึกษาภาษาบาลีมาช้านานแล้ว 

โดยเปดิสอนตัง้แตร่ะดับไวยากรณถึ์งเปรยีญธรรม ๙ ประโยค มโีรงเรยีน

สอนภาษาบาลี ให้กับภิกษุสามเณรทั่วประเทศไทย เป็นโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม และยังมีเปิดสอนในลักษณะหลักสูตรเร่งรัดที่มหาวิทยาลัย

สงฆ์ทั้งสองแห่งกล่าวคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย โดยเฉพาะที่มหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ได้ดำาเนินการเรียน

การสอนภาษาบาลี ให้บรรดาแม่ชี ซึ่งแบ่งเป็น ๙ ชั้นเรียกว่า บ.ศ.(บาลี

ศึกษา) ๑-๙ มาเป็นเวลาช้านาน และปัจจุบันนี้ ก็มีแม่ชีสำาเร็จการศึกษา

เปรียญ ๙ ตามระบบนี้เพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย

ศาสนาและความเชื่อคนอินเดีย

   นกับวชทีม่ใีนอนิเดยีกอ่นพทุธกาลและรว่มสมยักบัพระพทุธเจา้

มีมากมายแต่รวมเรียกว่า เดียรถีย์ดังนี้

 เดียรถีย์ (อ่านว่า เดียระถี) แปลว่า ผู้มีลัทธิดังท่าน้ำาอันเป็นที่

ข้าม หรือ “ข้ามน้ำาผิดท่า” หมายถึง นักบวชนอกศาสนในอินเดียสมัย

พุทธกาล (ที่แปลว่า “ข้ามน้ำาผิดท่า” นั้นอุปมาถึงบุคคลผู้ออกบวชหวัง

ความพ้นทุกข์ แต่กลับแสวงหาทางที่ผิดหรือศรัทธาปฏิบัติในลัทธิความ

เชือ่ท่ีมใิชพ่ระพทุธศาสนา อันเปรยีบเหมอืนผูท้ีข่า้มแมน่้ำาไปขึน้ทา่น้ำาที่

ไม่ดี ทำาให้เสียประโยชน์อันพึงได้ไป) 

 เดียรถีย์   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัญเดียรถีย์ หมายถึงพวกที่มี 

“ลัทธิ” ความเชื่อถืออย่างอื่น นอกจาก “พระพุทธศาสนา”เดียรถีย์ สมัย 

พุทธกาล มีหลายพวก เช่น ปริพาชก นิครนถ์ ดาบส อเจลก (ชีเปลือย)

 ปัจจุบันคำานี้ถูกนำามาใช้เรียก ผู้ทำานอกเรื่อง หรือ นอกรีตนอก

รอย ประพฤตินอก “ธรรม” นอก “พระวินัย” ว่า พวกเดียรถีย์   ซึ่งถือ
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เป็นคำาดูถูกหรือคำาด่า(โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ 

ราชบัณฑิต )

 พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำาวัด, วัดราชโอรสา

ราม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เจริญธรรม

        เดียรถีย์ แปลว่า[เดีย-ระ-ถี] (สก. ตีรฺถิย; มค. ติตฺถิย) น. นักบวช

ประเภทหน่ึง มีมาก่อนพระพุทธศาสนา และเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธ

ศาสนาอย่างยิง่ คำาว่าเดียรถีย ์แปลวา่ ทางน้ำา ฝัง่น้ำา ในทางศาสนาหมาย

ถึงลัทธิ เพราะเป็นที่ข้ามไปสู่สุคติ ในพระวินัยปิฎกมีพุทธบัญญติว่า ถ้า

เดียรถีย์คนใดต้องการจะบวชใพระพุทธศาสนา ต้องได้รับการฝึกอบรม

เพื่อทดสอบดูว่าผู้นั้นมีความเลื่อมใสจริง เสียก่อนจึงอนุญาตให้บวชได้ 

วธิดีงักล่าวเรยีกวา่ ตติถยิปริวาส อนึง่ การภกิษุในพระพทุธศาสนารปูใด 

ไปเข้ารีตเดียรถีย์ ต่อมาเกิดกลับใจขอบวชในพระพุทธศาสนาอีก ท่าน

ห้ามมใิห้บวชเดด็ขาดเพราะถอืเปน็อภพับคุคล คอื ผูข้าดคณุสมบตัขิอง

ผู้จะบวชอย่างหนึ่งเดียรถีร์เป็นคำากลางที่เรียกนักบวชอินเดีย

 เดียรถีร์ นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัย

พุทธกาล” เป็นคำากลางท่ีทางพุทธศาสนาใช้ เรียกนักบวชอื่นๆ บางที

ตามเดิม อัญญะ ซึ่งแปลว่า อื่น เข้าไปข้างหน้าเป็นอัญญเดียรกีย์ ก็มี

พวกเดยีรถย์ีในสมัยพทุธกาลมอียูม่ากมาย และมช่ืีอเรียกตา่งๆ กนั เรยีก

ตามชือ่ลทัธก็ิม ีเรยีกตามชือ่สำานักกม็ ีและเรยีกตามลกัษณะอาการ หรอื

พรตที่ประพฤติปฏิบัติก็มี แยกออกเป็นประเภทๆ ได้ คือ

 มณทกะ แปลว่า ผู้มีศรีษะโล้น 

 เครุยะ แปลว่า ผู้นุ่งขาวห่มขาว เห็นจะเป็นพวกชีผ้าขาว 

 เคคัณติกะ แปลว่า ผู้ถือไม้เท้าสามหัว ผ้าจะเป็นพวกฤาษี 

 เทวธัมมิกะ แปลว่า ผู้นับถือพระผู้เป็นเจ้า คือพราหมณ์พวก

นับถือพระพรหม ว่าเป็นผู้สร้างโลก 

 ภิกขุหรือภิกษุ แปลว่า ผู้เห็นภัยในวัฎฎะสงสาร
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 อาชีวก แปลว่า ผู้เลี้ยงชีพ มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยทั่วไปเป็น

นักบวชในศาสนาเชนนิกายหนึ่ง 

 อเจลก แปลว่า ผู้ไม่นุ่งผ้า ใช้เรียกนักบวชในศาสนาเชนนิกาย

ฑิฆัมพร 

 นิคันถะ คือ นิครนถ์แปลว่าผู้ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดเป็น

ชื่อเรียกนักบวชในศาสนาเชน 

 ชฎิล แปลว่า ผู้ไว้ผม นิยมเกล้าเป็นชฎา นับถือการบูชาไฟ 

ฤาษี  แปลว่าผู้เห็น คือ เห็นสัจธรรม ผู้แสวงหา คือ แสวงหาคุณธรรม 

เป็นคำาในภาษาสันสกฤตตรงกับ อิสิ ในภาษาบาลี เป็นนักบวชประเภท

อยู่ในป่า จัดเป็นนักบวชพวกธรรมของอินเดีย 

 ดาบส แปลว่า ผู้บำาเพ็ญพรต เป็นนักบวชประเภทนุ่งขาว 

 มุนี แปลว่า ผู้บำาเพ็ญโมเนยปฏิบัติ คือ ถือความวิเวก สงบ สงัด 

ไม่พูดจากับใคร 

 ปริพาชก แปลว่า ผู้เร่ร่อน ผู้ท่องเที่ยวไป, ผู้จาริกไป ไม่ค่อยอยู่

ประจำาทีม่ทีัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ หมายถงึนกับวชหรอืนกัพรตผูถ้อืการทอ่ง

เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ ปริพาชกใช้เรียกนักบวชชาย หากเป็นนักบวช

หญงิใชว้า่ ปรพิาชกิา ปกตใิช้เรยีกนักบวชนอกพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ เชน่ 

สญัชยัปรพิาชก สปุปยิปรพิาชก ไมใ่ชเ้รยีกเรยีกภกิษใุนพระพทุธศาสนา

พระสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าที่เคยบวชเป็นปริพาชกปริพาชก 

มาก่อนมีจำานวนมาก ที่สำาคัญเช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ       

พระกุณฑลเกสีเถรี

 นามทีใ่ชเ้รยีกขาน “ผูรู้”้ในศาสนา พราหมณ ์– ฮนิด ูในอดตีและ

ปัจจุบัน

 ในบรรดาท่านผู้ถ่ายทอดความรู้และความศรัทธาเทพเจ้าใน

ศาสนาพราหมณ์นั้นมีมากมายหลายรูปแบบหลายลักษณะแตกต่างกัน

ออกไปตามลัทธิที่ตนนับถือซึ่งในศาสนาพราหมณ์เองก็มีหลายลัทธิกัน
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ออกไปตามเทพเจ้าทีต่นเองนบัถือ หลกัธรรมและความเช่ือกจ็ะแตกตา่ง

กันออกไป ซึ่งในยุคก่อนๆมีนิกายใหญ่ๆถึง ๖ นิกายคือ

 ๑. นยายะนิกาย ของ มหามุนี โคตมะเกิดประมาณ ๕๕๐ ปี    

ก่อนค.ศ.

 ๒. ไวเศษกิะนกิาย ของ มหาสทิธา กณาทะเกิดประมาณศตวรรษ

ที่ ๓ ก่อน ค.ศ.

 ๓. สางขยะนิกาย ของ มหาฤษี กปิละ เกิดประมาณ ศตวรรษ

ที่ ๖ ก่อน ค.ศ.

 ๔. โยคะนิกาย ของ มหาโยคี ปตัญชลิ เกิดประมาณ ศตวรรษ

ที่4 ก่อน ค.ศ.

 ๕. ปุรวมีมางสา ของ มหาไชมินิ ดาบสเกิดประมาณ ศตวรรษ

ที่ ๒ - ๖ ก่อน ค.ศ.

 ๖. เวทานตะของ มหาคุรุเทพ พาทรายณะ เกิดประมาณ 

ศตวรรษที่ ๒ - ๖ ก่อน ค.ศ.

แต่พอตอนหลังเหลือเพียง 2 นิกายใหญ่ๆ คือ

 ๑) ไศวนิกาย  เป็นนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นที่

ตั้งที่เคารพสูงสุด

 ๒) ไวษณวนิกาย  เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุนารายณ์เป็นที่

เคารพสูงสุด

 ทั้งสองนิกายนี้ต่างมีนักบวช ผู้รู้ ใน “ ไตรเวท”อันเป็นความรู้ ที่

พระผู้เป็นเจ้ากำาหนด ลิขิตเอาไว้โดย

 “ศฺรุติ” คือการสดับตรับฟังเสียงทิพย์จากพระผู้เป็นเจ้าด้วย

ตนเอง

 “สฺมฤฺต”ิ คอืการถ่ายทอดทางความทรงจำาจากผูเ้ปน็ “ศรฺตุ”ิหรอื

ครูบาอาจารย์สืบกันต่อๆมาทั้งสองลักษณะน้ีล้วนแล้วแต่เป็น “ผู้ที่ถูก

เลือก”กับ “ผู้ที่มีสิทธิเลือก”ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสิ่งอย่างที่เป็น
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ตวักำาหนดใหเ้ปน็ไปตามพระประสงค์ของพระผูเ้ปน็เจา้ทัง้ส้ิน ทา่นท่ี “ผูท้ี่

มสีทิธเิลือก” เปน็ผูท้ีเ่กดิใน “วรรณะพราหมณ”์ เกดิในตระกลู “โหร” หรอื

ในครอบครวัของทา่นผูรู้ ้ยอ่มมสีทิธิทีจ่ะเลอืกเอาวา่จะประพฤต ิปฏิบตัิ

ตามหลักธรรม คำาสั่งสอนที่ท่าน “ศฺรุติ”ได้ถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา หรือ

ไม่! ซึ่งก็สามารถปฏิเสธในการสืบทอดหรือจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาก็

สามารถทำาได้ คงเหลือไว้เฉพาะผู้ที่อยากจะสืบทอดมรดกที่ตกทอดกัน

ต่อๆมาอันเป็นสมบัติประจำาตระกูลของตน เราสามารถแบ่งแยกทั้งผู้รู้

ทั้งหลายได้ตามลักษณะและความปรารถนา ซึ่งพอจำาแนกได้ คือ

 ๑. บัณฑิต  เป็นผู้ที่ปรารถนาศึกษาหาความรู้ ในไตรเวท

และศาสตร์ในแต่ละแขนงที่ตนต้องการทราบและการเป็นอยู่ของชีวิต

มนุษย์ เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดั่งผู้ที่เรียนจบ มหาวิทยาลัย เราจึงเรียก

ว่า”บัณฑิต”เป็นผู้รู้ชั้นแรก ใช้ชีวิตเหมือนบุคคลธรรมดาสามารถมี

ครอบครัวหรือไม่มีก็ได้ เป็น “ผู้มีสิทธิ์เลือก”

 ๒. คุรุ  เป็นผู้ที่ปรารถนา อบรม สั่งสอน ให้มนุษย์ทั้งหลายมี

ความสุขในชีวิตแห่งตนเอง ซ่ึงท่านเคยได้เป็น “บัณฑิต”ที่เคยผ่านการ

เรียนรู้มาก่อน และได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลองจนแตกฉาน เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์แขนงนั้นๆ จนได้รับการยกย่อง เป็น “คุรุ” จึงได้อบรม สั่งสอน 

ใหก้บัผูท้ีใ่ฝรู่ ้มุง่หวงัปฏบิตัติามเพือ่ประโยชนส์ขุแก่ตนเองและสว่นรวม 

ซ่ึงทา่นอาจจะใชช้วีติอยา่งมนุษยธ์รรมดามคีรอบครัว หรือ ใชช้วีติสมถะ

แบบนักบวชก็ได้เป็น “ผู้ถูกเลือก”

 ๓. ชีวกะ   เป็นผู้ที่ปรารถนาใช้วิชาการที่ร่ำาเรียนมา ช่วยเหลือ

สังคม ช่วยเหลือผู้คน ส่วนใหญ่จะใช้เรียก “บัณฑิต”ที่เรียน การรักษา

โรคภัยไข้เจ็บ ให้กับผู้คนทั้งหลายจนได้รับการยอมรับ นับถือเป็น “ชีว

กะ” ดั่งเช่นปัจจุบันมักเรียกว่า “แพทย์”ตามสถานพยาบาลต่างๆนั้นเอง 

ส่วนใหญ่มักนุ่งห่มสีขาว ไว้หนวด เครา มุ่นมวยผม ตามธรรมชาติที่มี

มาแก่ตนเอง มักอาศัยอยู่ในที่พักแห่งตนและป่าเขาเพื่อเก็บสมุนไพรที่
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ใช้ในการรักษาโรค มีครอบครัวหรือไม่ก็ได้ แต่รัก สันโดษ แบบผู้ทรงศีล 

ชอบช่วยเหลือผู้คนทีป่ว่ยไข ้สบืทอดความรูใ้หกั้บคนภายในตระกลูและ

ผู้สนใจใฝ่รู้ที่มาเป็นศิษย์ เป็น “ผู้มีสิทธิ์เลือก”

 ๔. โหร   เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ที่สืบทอดจาบบรรพบุรุณ

ที่ได้ศึกษาหาความรู้ทางโหราศาสตร์  ไต่ระดับจากระดับนักพยากรณ์

ธรรมดา-นักโหราศาสตร์สมัครเล่นเรื่อยมาจนถึงเป็น โหร ซึ่งโหรนี้ก็มัก

จะ ๒ แบบ คือ

 โหรหลวง    เป็นข้าราชการสังกัดกรมโหร มีพระยาโหราบดี มี

ตำาแหน่งเหมือนข้าราชการทั่วไป คอยให้คำาปรึกษาแด่องศ์พระประมุข

แห่งชาติและผู้บริหาร ประเทศในราชการบ้านงานเมือง การรบทัพจับ

ศกึ การสรา้งแปรงเมอืง พยากรณบ์า้นเมอืง แกไ้ขปญัหาตา่งๆรูพ้ธิกีรรม 

แลพระเวทย์

 โหรราษฎร์    เป็นคนธรรมดา ไม่ได้รับราชการ ไม่มีตำาแหน่ง

ทางราชการ คอยให้คำาปรึกษา พ่อค้าประชาชน ทั่วไปรู้ดวงชะตาและ

พิธีกรรมและพระเวทย์บ้างเล็กน้อยหรือไม่รู้เลยก็ได้

 ๕.พราหมณ์   เป็น วรรณะหนึ่งในสังคมอินเดีย เป็น “ผู้ที่มี

สิทธิเลือก” ว่าจะ สืบทอดวิชาความรู้ ในคัมภีร์ ไตรเวท พิธีกรรม จารีต 

ประเพณ ีศลิปะวฒันะธรรม และคตคิวามเชือ่ตา่งๆ เพือ่จรรโลงศาสนา

พราหมณ์ ให้สบืทอดตอ่ไปหรอืไมส่บืทอดกไ็ดโ้ดยใชช้วีติตามปกตชินคน

ธรรมดาทั่วไป คงไว้ให้ผู้ใดในตระกูลสืบทอดแทน เป็น “ผู้มีสิทธิ์เลือก”

 หากเป็น“ไศวนิกาย” ถือเพศ นุ่งขาว ห่มขาว ไว้มวยผม ถือศีล 

จริยาวัตรของพราหมณ์ มีครอบครัวได้ อยู่บ้าน หรือ เทวสถาน ประจำา

ลัทธิ นิกายแห่งตน 

 หากเป็น “ไวษณวะนิกาย” ไว้ผมเปียหรือมวยผม ถือเพศ

พรหมจรรย์ กินมังสวิรัติ ไม่ถูกต้องตัวสตรีเพศ นุ่งห่มสีขาว หรือสีต่างๆ 

อยู่เทวสถาน
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 ๖. สวาม ิเปน็ผูท้ีม่ศีรทัธาในพระผูเ้ป็นเจ้าที ่“ถกูเลือกแล้ว” โดย

พระผู้เป็นเจ้ามีหน้าที่คอยรับใช้ ปรนนิบัติ พระผู้เป็นเจ้าในเทวสถาน

แห่งตน ส่ังสอนผู้คนศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าไร้คัมภีร์แบบแผน แต่เต็มไป

ด้วยความศรัทธาอย่าง “ศฺรุติ”ได้ยิน ได้ฟังเสียงจากพระผู้เป็นเจ้าที่ตน

เคารพ นับถือ นุ่งห่ม ไม่ตามแบบอย่างใคร บ้างลัทธินุ่งสีเปลือกไม้ สี

แดง สีชมพู สีดำา ฯ อยู่กินอย่างนักบวช ไม่มีครอบครัว มีแต่สานุศิษย์ผู้ 

เคารพ ศรัทธาในศีล จริยาวัตร อันทำาให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุด 

เป็น “ผู้ถูกเลือก”

 ๗. ชีเปลือย    เป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาเชน นิกาย “ฑิฆัมพร” 

แต่คนไทยก็ให้ความนับถือเช่นกัน มักนุ่งลม ห่มฟ้า ปล่อยสยายผม 

ไว้หนวด เครา วางตัวตามธรรมชาติ ชอบทรมานกาย อยู่ตามป่า เขา 

อาศรมแหง่ตน ทีส่ามารถใกลชิ้ด เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว กบัธรรมชาตมิาก

ที่สุด ปรารถนาให้จิตใจเข็มแข็ง ให้หลุดพ้นจากกิเลส และ เข้าถึงพระผู้

เป็นเจ้า ไมค่อ่ยชอบเผยแพร ่หรือสัง่สอนผูใ้ดใหเ้คารพ นับถือตน ยกเวน้

จะศรัทธามาขอปฏิบัติตน ตามแบบนิกายด้วยเท่านั้น เป็น “ผู้ถูกเลือก”

 ๘. ชไีพร   เป็นผูท่ี้เคยครองเพศอยา่งคนธรรมดา เกดิความเบือ่

หนา่ยในครอบครวัการทำามาหากนิอยา่งคนธรรมดา โดยละทิง้ทกุอย่าง

มเีพยีงบรขิารจำาเปน็ติดตัวแล้วมุง่หนา้เข้าปา่ เขา ลำาเนาไพร หาทีเ่หมาะ

ตามโคนไม้ ซอกผา เหลือบถ้ำา พอได้อยู่อาศัยนั่งหลับหาความสงบโดย

ไม่มีหลักปฏิบัติธรรมหรือคำาสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ปรารถนาปลีก

วเิวก ความสงบสขุทางใจ หลกีหนคีวามวุน่วายทางโลกเทา่นัน้ ครัน้พบผู้

ทีส่ำาเรจ็กใ็คร่อยากทราบถงึวิธสีูห่นทางละกเิลส เปน็ผูท่ี้มคีวามเพยีรเปน็

เลศิ ซึง่หากไมพ่บผูส้ำาเรจ็ก็จะบำาเพญ็ไปตามแตใ่จตนจนกวา่จะบรรลไุป

เอง ไม่ชอบวุ่นวายกับผู้คนหลีกหนีมนุษย์ นุ่งห่มตามใจตามที่หาได้ ไว้

ผมหนวดเคราไปตามธรรมชาต ิมกัรูห้ลกัธรรมความจริงทีต่นเองประสบ

มาและความสงบที่บังเกิดเป็นความสุข เป็น “ผู้มีสิทธิ์เลือก”
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 ๙. ชีปะขาว    เป็นผู้ที่คงแก่เรียนอาจเป็น “บัณฑิต”หรือ “คุรุ”ที่

หลีกหนีการแกร่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกันในสายงานหรือความไม่สงบสุข

ภายในครอบครัว อาจมุ่งหวังศึกษาหาสัจจะธรรมความจริงในหลักวิชา

ที่เรียนรู้มา มักรู้ในโหราศาสตร์ ดวงดาวบนฟ้า มีอาศรมอยู่กลางป่า 

เขา ลำาเนาไพร นุ่งขาวห่มขาวไว้หนวดเครา ตามธรรมชาติแห่งตน ไม่

ชอบให้ใครพบ ครั้นบ้านเมืองหรือส่วนรวมมี เหตุการณ์สำาคัญมักออก

จากป่ามาช่วยเหลือแล้วจึงกลับมายังที่พำานักตน ไม่สอนผู้อื่น ไม่ยุ่งกับ

ใคร ปรารถนา ค้นคว้า วิจัย ในสัจจะธรรมความจริงทั้งทางโลกและทาง

ธรรม มักมีการบันทึก คำาสอน ตำารา ผลงาน เอาไว้เป็นอนุสรณ์ไว้ให้

คนในสังคมได้ศึกษาหาความจริงในเรื่องนั้นๆที่ตนมีความรู้มาเป็น “ผู้

มีสิทธิ์เลือก”

 ๑๐. ราชครู เป็น “คุรุ”หรือ “พราหมณ์”ผู้ซึ่งมีพระราชาให้ความ

เคารพ นับถือเข้ารับราชการเป็นผู้คอยถวายคำาปรึกษาในเรื่องราชพิธี 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและจริยาวัตร อันงดงาม ที่ควรประพฤติ 

ปฏิบัติ อันมีมาแต่โบราณกาล แก่พระมหาราชาและพระบรมวงศ์สานุ

วงศ์ มีที่เทวสถานและมีตำาแหน่งทางราชการโดยมีเบ้ียหวัดเงินเดือนที่

ราชสำานักมอบให้ มีที่อยู่อาศัยตามสถานะภาพมีครอบครัวได้ เป็น “ผู้

มีสิทธิ์เลือก”

 ๑๑. ราช  เป็นอดีตพระราชาที่สละราชบัลลังก์แล้วออกบวช 

เพื่อหาความสงบสุขในบั้นปลายชีวิต มีเพียงเครื่องนุ่งห่มอย่างผู้ทรงศีล 

มุ่งหน้าเข้าป่า เขา แต่มักมีที่อยู่เป็นบรรณศาลา อาศรม (วัดส่วนตัว) ที่

พระราชาองคใ์หมส่รา้งถวายเตรยีมไวใ้ห ้แลว้กม็ทีหารปลอมตวัตดิตาม

ไปคอยรับใช้และอารักษ์ขาห่างๆโดยรอบ จึงไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านหรือ

พบท่านได้ง่ายๆ ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามลักษณะผู้ทรงศีลทั่วไป มักนุ่งห่ม 

ตามราชครูผู้สอนหรือผู้ที่ศรัทธาก่อนทำาการบวช เป็น “ผู้มีสิทธิ์เลือก”

 ๑๒. ปราชญ์     เป็น “ชีปะขาว”หรือ”ผู้รู้”ลักษณะอื่นๆที่ออก
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จากป่ามาช่วยเหลือสงัคม มคีวามรอบรู ้ทัง้ทางโลกและทางธรรม เขา้ใจ

สิง่มชีวีติ รูค้วามเปลีย่นแปลง และเปลีย่นไปของโลก ไมช่อบอยู่ใตอ้าณตัิ

ใคร แตง่กายตามใจตนไมย่ดึถอือยูใ่นเพศนกับวชหรอืมนุษย์ธรรมดา ไม่

ยุง่เกีย่วกบัศาสนาใดๆแตเ่ขา้ใจหลกัธรรม มุง่หวงัปรารถนาใหเ้กิดความ

สงบสุขแก่ส่วนรวม ไม่ยึดประโยชน์แห่งตน อยู่ไม่เป็นที่ ที่ใดเดือดร้อน

มกัชว่ยเหลือ ชอบบอกสอนผูอ้ืน่ทีเ่ขาเตม็ใจหรอือยากรูค้วามจรงิ ไมถ่งึ

เวลาไม่ปรากฏ ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจหวังไว้ไม่ทำา เป็น “ผู้มีถูกเลือก”

 ๑๓. ดาบส      เป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ ผู้เป็นนักบวชอย่างฤาษี 

มุ่นมวยผม สวมชฎิล แต่นุ่งห่มสี เหลืองไว้หนวด เครา ตามธรรมชาติที่

ตนม ีอาศยักนัเปน็หมูค่ณะ ม ี“ครุ”ุประธานอยูใ่นกลุม่เปน็ครผููส้อนพระ

ธรรม มักมีอาศรมอยู่ใกล้แม่น้ำา ลำาธาร ลำาคลอง หนอง บึง มักทำาการ

บูชาและพิธีกรรม ที่ต้องอาศัยน้ำาใน แม่น้ำา ลำาธาร เป็นส่วนใหญ่ เป็น    

“ผู้ถูกเลือก”  ให้เป็นผู้คอยรับใช้พระผู้เป็นเจ้า แต่ต้องเรียนรู้พระเวทย์

และพระธรรม แล้วจึงปลีกวิเวก ปฏิบัติตน ไปตามลำาพังเพื่อให้บรรลุ

สัจจะธรรม แล้วจึงออกสั่งสอน ผู้คนให้รู้จักศีลธรรม ความดีงาม ความ

รู้ และพระผู้เป็นเจ้า มักมีลูกศิษย์มายมาย ที่มาร่ำาเรียนกับท่านคนทั้ง

หลายจึงรู้จักท่านในนาม “พระดาบส”

 ๑๔. โยคี    เป็นนักบวชผู้ทรงศีล นุ่งห่ม โพกด้วยผ้าโขมพัด ไว้

หนวดเครา ตามธรรมชาติ มักมีอาศรมอยู่ตามใต้ต้นไม้ ใกล้ภูเขา แม่น้ำา

ในถิ่นที่ไม่ไกลจากผู้คน เป็น “ ผู้ถูกเลือก ”มักชอบทำาการทรมานตนเอง

ใหห้ลดุพ้น และ ประดษิฐ ์คดิคน้ วชิา ความรู ้ทา่ทางการบรหิารรา่งกาย

แบบโยคะ เพื่อสังคม เที่ยวบอกสอนแก่ผู้คนให้ได้รับความรู้นั้นๆ

 ๑๕. สิทธิ สิทธา    เป็นมนุษย์ ผู้ทรงศีล นุ่งห่ม ด้วยสีขาว สวม

ชฏิล อย่างฤษี ไว้หนวดเคราตามธรรมชาติ เป็น “ผู้ที่ถูกเลือก” ด้วยเป็น

ผูม้คีวามสามารถเปน็พเิศษในด้านวิชาการตา่งๆแตต่อ้งการความสุขสงบ

ในชีวติจงึไดบ้ำาเพญ็เพยีรจนพระผูเ้ปน็เจา้โปรด ประทานพระเวทย์ โดย 
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“ศรฺตุ”ิมคีวามปรารถนาช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยสัง่สอนความรู้ทีต่นเองมแีกผู้่ที่

ใฝเ่รยีนอยากรู ้และได้แตง่ตำารา คมัภรีส์ัง่สอนผูค้นใหเ้ขา้ใจถงึหลักธรรม 

คำาสัง่สอน และวชิาการทีต่นเองชำานาญ มกัมคีนเคารพ ศรัทธามากมาย

 ๑๖. พระฤาษี     เป็นมนุษย์ ผู้ทรงศีล นุ่งห่มหนังเสือ หนังสัตว์ 

สวมชฏิล เป็น“ผู้ที่ถูกเลือก”ให้มีความเพียร บำาเพ็ญตบะจนแรงกล้าจน

เป็นที่พึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าๆ  จึงได้ถ่ายทอดพระเวทย์ โดย “ศฺรุติ” 

ฟงัเสยีงจากพระผูเ้ป็นเจา้ จนมีความเชีย่วชาญ ชำานาญในพระเวทย ์และ

เขยีนตำารา มหากาพย ์แล คมัภร์ี ตา่งๆแตล่ะขอ้ท่ีรบัรูม้าโดย “ศรฺตุ”ิ แลว้

จงึไดบ้ญัญัต ิเป็นคมัภรีส์ัง่สอน ผูค้นทัง้หลายและมอบใหพ้ราหมณเ์ปน็

ผู้รักษาและสืบทอดต่อไป

 ๑๗. พระมุนี    เป็นผู้ทรงศีล นุ่งห่ม ผ้าสีชาติ สวมชฏิล เป็น 

“ผู้ถูกเลือก”ให้รู้พระเวทย์ แต่งคัมภีร์ต่างๆ ชอบช่วยเหลือ สั่งสอน แก่

บคุคลผูใ้ฝรู่ ้มีศษิยม์าก ชอบจารกิ แสวงบญุ โปรดสัตว์ไปท่ัวเปน็ทีเ่คารพ

ของผู้คนไปทั่วทุกชั้นวรรณะเช่นเดียวกับ ฤาษี, ดาบส , โยคี,สิทธา แต่

เป็นชั้นคุรุเหล่าผู้รู้อีกทีหนึ่ง

นักบวช

นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects) ปัจจุบัน

 ศาสนาฮินดู ท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่

เก่าแก่มากที่สุด ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สำาคัญ เช่น 

 ๑. นกิายไวศณพ (Vishnav) เปน็นิกายทีน่บัถอืพระวษิณเุจา้เป็น

เทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมา

จตุ ิมพีระลักษมเีปน็มเหส ีมพีญาครฑุเปน็พาหนะ นิกายน้ีมีอิทธพิลมาก

ในอินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 

๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี (Nathmuni)

 ๒. นกิายไศวะ (Shiva)  เปน็นกิายทีเ่ก่าท่ีสุด นับถือพระศวิะเปน็
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เทพเจ้าสูงสุด พระศิวะเป็นเทพทำาลายและสร้างสรรค์ด้วย สัญลักษณ์ 

อยา่งหนึง่แทนพระศวิะคอืศวิลงึคแ์ละโยนกีไ็ดร้บัการบชูา เชน่ องคพ์ระ

ศิวะ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะเท่านั้นเป็นเทพสูงสุดแม้แต่พระพรหม, พระ

วิษณุก็เป็นรองเทพเจ้าพระองค์นี้ นิกายนี้เช่ือว่า วิญญาณเป็นวิถีทาง

แห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้จะนับถือพระ

ศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไปพร้อมกัน

 ๓. นิกายศักติ (Shakti)    เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระ

ชายาของมหาเทพ เช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรคา และ

เจา้แมก่าลซ่ึีงเปน็ชายาของมหาเทพทัง้หลาย เปน็ผู้ทรงกำาลงัหรอือำานาจ

ของเทพสามไีว ้จงึเรยีกวา่ ศักต ิ(Power) นกิายนีเ้ปน็ท่ีนิยมในรัฐเบงกอล 

และรัฐอัสสัม เป็นต้น

 ๔. นกิายคณะพทัยะ (Ganabadya)   นกิายน้ีนับถือพระพฆิเณศ

เปน็เทพเจา้สงูสดุ ถือว่าพระพฆิเนศเป็นศูนย์กลางแหง่เทพเจา้ทัง้หมดใน

ศาสนา เชือ่วา่เมือ่ไดบ้ชูาพระพฆิเนศอยา่งเคร่งครดั ก็เท่ากับได้บชูาเทพ 

อื่นๆ ครบทุกพระองค์

 ๕. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh)    เป็นนิกายขนาดเล็ก ในสมัย

ก่อนบูชาพระอาทิตย์ (สูรยะ) มีผู้นับถือมากในอดีต ปัจจุบันมีจำานวน

น้อย นิกายนี้มีพิธีอย่างหนึ่งคือ กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือว่า

มีอำานาจศักดิ์สิทธิ์ คือการกลับมาของพระอาทิตย์เป็นฤๅษีวิศวามิตร

 ๖. นิกายสมารธะ (Samardha)   เป็นนิกายที่ใหญ่พอสมควร 

นบัถอืทกุเทพเจา้ทกุพระองคใ์นศาสนา ฮนิดู ความเชือ่แบบนีเ้ป็นท่ีนยิม

อย่างแพร่หลาย เพราะสามารถบูชาเจ้าได้ตามต้องการ

       ยังมีนิกายอื่นๆอีกมากมาย และแยกย่อยออกไปอีก เช่นเดียว

กับศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ ที่มีนิกายน้อย-ใหญ่ แตกแขนงออก

มาอีกนับไม่ถ้วน

 อาศรม ๔ คือขั้นตอนการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ตามหลักธรรม
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ของศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูม ี๔ ขัน้ตามวยัของผูป้ฏิบตัดัิงนี ้(พจนานกุรม

ศัพท์ศาสนาสากล 2548: ๗๑-๗๒)

 ๑. พรหมจรรยะ คือขั้นการศึกษาเล่าเรียนของผู้อยู่ในวัยการ

ศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าด้วยการศึกษา เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้

ว่า พรหมจารี

 ๒. คฤหัสถยะ คือขั้นตอนการครองเรือนหลังจากสำาเร็จการ

ศกึษาเล่าเรยีนแลว้ จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัธรรมทีว่า่ดว้ยการครองเรอืน

เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า คฤหัสถ์

 ๓. วานปรสัถยะ คอืขัน้การแยกตวัออกไปปฏบิตัธิรรมอยูใ่นปา่

หลังจากครองเรอืนจนมสีมบัตพิอสมควร ครอบครวัมฐีานะมัน่คงและมี

ลูกหลานผู้จะสืบตระกูลได้แล้ว เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า ปรัสถ์

 ๔. สนันะยาสะ คือขัน้การออกบวชหลังจากออกไปบำาเพญ็ธรรม

อยู่ในปา่พอสมควรแลว้และมศีรทัธาแกก่ล้าถงึกับเสียสละทกุอย่าง เรียก

ผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า สันยาสี

      ปัจจุบันประชากรอินเดียนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ ๘๒.๔๑ 

อิสลามร้อยละ ๑๑.๖๗ ที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืน ทั้งน้ีเป็นการนับถือ

ศาสนาพุทธร้อยละ ๐.๗๗ วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความ

เชื่อความศรัทธาจากศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ และประชากรที่มิได้

นับถือศาสนาฮินดู ก็มีวิถีชีวิตภายใต้ศรัทธาของตนอย่างเคร่งครัด คน

อินเดียค่อนข้างคบหาคนต่างชาติด้วยความระมัดระวังและมีความเป็น

ชาตินิยมสูง ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมาก คนอินเดียจึงเป็นคนที่มี

ความพยายามสงู มคีวามอดทน ฉลาดในการต่อรองช่ำาชองในธรุกจิการ

ค้าขาย 

อีจาร่า (ประเทืองอินเดีย)  

       สิง่ทีแ่ปลกใจอยา่งหนึ่งของผูท้ีเ่ดนิทางมาเทีย่วอนิเดยี นัน่ก็คอื 
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กลุ่มผู้ชายแต่งหน้าทาปาก นุ่งชุดส่าหรี ใส่เครื่องประดับอย่างสวยงาม 

พรอ้มกบัปรบมอืเสียงดงัเปน็จังหวะสลบักบัการรอ้งเพลงเพือ่ขอเกบ็เงนิ 

จากผูโ้ดยสารบนรถไฟ บคุคลกลุม่นัน้คอื ฮีจารา่ ในสงัคมอนิเดยีน้ัน สามี

จะดใีจเมือ่ภรรยาคลอดบุตรออกมาเป็นชาย เนือ่งจากในคัมภรี ์มน ูของ

ศาสนาฮนิดนูัน้เชือ่ว่าผูท้ีแ่ต่งงานแลว้มบุีตรชาย เมือ่ตายไปแลว้ พอ่-แม ่

จะไมต่กนรกขมุปตุตะ แต่คนอนิเดียนัน้จะไมย่อมรบัเมือ่บตุรชายของเขา

นั้น เป็นชายไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กคนนั้นจะถูก

ส่งไปอยู่ยังกลุ่มของ ฮีจาร่า ให้ได้รับการดูแล เขาจะถูกตัดขาดจากทาง

บ้านและจะไม่มีใครรู้จักเขาอีกต่อไป นี่เป็นวัฒนธรรมอินเดียที่สืบทอด

กันมาหลายพันปีแล้ว

 การเปน็อยูข่องกลุม่ฮจีารา่ พวกเขามอีาชีพสร้างสีสันและความ

สนุกสนาน โดยการเต้นรำา ร้องเพลง และแต่งกายด้วยชุดส่าหรีสีสัน

สดใส ใส่เครื่องประดับอย่างสวยงาม เราจะพบเห็นพวกเขาตามงาน

เทศกาลต่าง ๆ เช่น งานบูชาประจำาปี งานแต่งงาน งานโกนจุก ตลอด

จนถงึงานรืน่เรงิตา่ง ๆ  โดยจะมเีจา้ภาพวา่จา้งให้ไปสรา้งสสีนัใหก้บังาน

อย่างเป็นทางการ แต่ส่วนหน่ึงของกลุ่มฮีจาร่าน้ัน ในบางงานก็ไปเป็น

ส่วนเกินของงาน คือจะไปร้องเพลง เต้นรำากันอย่างสนุกสนาน และจะ

ส่งตัวแทนเข้าไปขอรางวัลกับเจ้าภาพทั้งที่เจ้าภาพไม่ได้เชิญมา นี่คือ

ความเกรงใจของคนอินเดียที่มีต่อ ฮีจาร่า เนื่องจากฮีจาร่านั้น บูชาเจ้า

แม่ Bahuchara Mata เขาจึงมีความสามารถพิเศษ ที่ให้พรผู้คนต่าง ๆ 

ได้ โดยการกล่าวว่า “มีลูกชายเยอะ ๆ ” ในบทเพลงอวยพรงานแต่งงาน

ของ ฮีจาร่า เป็นบทเพลงแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวให้มีความรักกัน

ยืนยาว และมีลูกชายลูกสาวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

 ในคัมภีร์ รามายณะ ได้กล่าวถึงกลุ่มของ ฮีจาร่า ว่าในขณะที่

กลุ่มชนได้เดินทางไปส่งพระราม เนื่องจากพระรามต้องเดินทางไปอยู่

บำาเพญ็พรตในปา่เปน็เวลานาน จนถึงชายปา่ พระรามไดต้รสักบักลุม่ชน
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ว่า “ผู้ชาย ผู้หญิงทั้งหลาย ให้กลับไปบ้านของเจ้าเถิด” กลุ่มชนเหล่านั้น

ก็เดินทางกลับบ้านของตนอย่างเชื่อฟัง จนถึงเวลา ๑๔ ปี พระรามเดิน

ทางกลับออกจากป่า พระรามได้พบกับกลุ่มของ ฮีจาร่า นั้นรอพระองค์

อยู่ เนื่องจากพระรามมิได้บอกให้กลุ่มของ ฮีจาร่า เดินทางกลับ (เพราะ

ไมใ่ชเ่พศชายหรอืเพศหญงิ) พวกเขาเฝ้ารอพระรามอย่างเชือ่ฟงั จึงทำาให้

พระรามเกิดความดีใจที่กลุ่ม ฮีจาร่า มีความเคารพศรัทธาในคำาพูดของ

พระองค์ จึงประสาทพรให้ ฮีจาร่า สามารถให้พรใครก็ได้ และสามารถ

สาปแช่งใครก็ได้ ให้เป็นไปตามคำาพูดของตน

 ในคัมภีร์ บางเล่มได้กล่าวถึงพระศิวะคิดแผลง ๆ แปลงกายทำา

พระองคเ์ปน็สองเพศ เพศหญงิ(อติถีลงิค)์ ครึง่ เพศชาย (ปุงลิงค)์ ครึง่ มนีาม

วา่ อรรธนาร ีหรอื อรรธรศิวร คอืเปน็พระศวิะกเ็รยีกได ้เปน็พระปารวต ี

ก็เรียกได้ ในบางครั้งพระศิวะแปลงเพศเป็นหญิงแท้ ๆ ก็มี ดังคราวครั้ง

หนึง่พระองคแ์ปลงเป็นนารใีนทีร่โหฐาน เพือ่ล้อพระอมุาเล่นในเม่ือทรง

พระสำาราญ ฉะนัน้สรรพสิง่ทีอ่ยู่ในบรเิวณนัน้ก็กลายเพศเปน็อิตถีไปหมด

ในคัมภีร์มหาภารตยุทธก็เช่นกัน ได้กล่าวถึง ห้าพี่น้องตระกูล ปาณฑพ  

หลังจากแพ้การเล่นสกาแล้ว ตามเงื่อนไขต้องอยู่ในป่าเป็นเวลา ๑๔ ปี 

เมื่ออยู่ป่าเป็นเวลา ๑๓ ปีครบแล้ว ในปีสุดท้ายต้องปลอมตัวมิให้ฝ่าย

ศัตรูจำาได้ มิเช่นนั้นต้องอยู่ป่าเป็นเวลาอีก ๑๒ ปี หนึ่งในห้าพี่น้องนั้นก็

คอื อรชนุ ซ่ึงถอืไดว้า่เปน็ตวัเอกของเรือ่งนีก้ไ็ดป้ลอมตวัเปน็สาวใชห้รอื 

ฮีจาร่า นั่นเอง เพื่อสอนนาฏศิลป์และดนตรี มีชื่อปลอมว่า พฤหันนลา  

อยู่ในราชสำานักของท้าววิราฏ

 มิใช่แต่ในศาสนาฮินดูเท่านั้นที่มี ฮีจีร่า ในฮาเร็มของกษัตริย์

มุสลิมก็เช่นกัน ฮาเร็มของกษัตริย์นั้นจะมีแต่เหล่า มเหสี เหล่าสนม 

กำานัล นางใน เป็นจำานวนนับร้อยนับพัน ซึ่งยากที่บุรุษเพศจะล่วงล้ำา

ไปใกล้ชิดได้ นอกจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น เป็นหน้าที่ของ ฮีจาร่า 

ที่จะต้องทำาหน้าที่เป็นผู้คุ้มกัน ดูแล ตรวจตราความปลอดภัย สุข ทุกข์ 
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สุขภาพอนามัย ตลอดถึงเป็นผู้ส่งข่าวสาสน์ให้กับนางในฮาเร็มทั้งหลาย 

จนฮีจาร่าบางคนได้รับตำาแหน่งสูงส่งในราชสำานักก็มี

 เมื่อพระเจ้าให้จุดด้อยแด่คนคนหน่ึง พระเจ้าก็ไม่ลืมที่จะแอบ

ซ่อนจุดเด่นให้แก่คนคนนั้น ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลคนนั้นจะหาเจอหรือไม่ 

แมว ไมว่า่จะสอีะไร แตข่อใหจ้บัหนไูด ้นัน่คอืความสามารถของแมว คน

ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ขอให้ทุกคนเป็นคนดี ทำาตัวเองให้ดี

กับบุคคลรอบข้าง เท่าน้ันสังคมก็จะมีความสุข ในสังคมคนอินเดียนั้น 

ฮีจาร่า มิได้เป็นที่เคารพ หรือ รังเกียจแก่พวกเขาแต่อย่างใดเพราะ คน

อินเดียก็เชื่อว่าถ้าบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนดี เขาก็ติดต่อคบค้ากันตามปกติ 

ที่ผู้เขียน ได้ตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะ ได้รับฟังคำาถามมากมาย

จากผูเ้ดนิทางวา่ทำาไมคนอนิเดยีถงึเกรงใจบคุคลกลุม่นีเ้สยีเหลอืเกนิ จงึ

พยายามที่จะเสาะหาคำาตอบให้กับผู้ที่ข้องใจให้หายสงสัยกันเสียที

สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล

 ลักษณะสังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น ๒ 

ลักษณะคือ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง และลักษณะสังคมชมพู

ทวีป ดังนี้คือ 

 ลักษณะการเมืองการปกครองของชมพูทวีป ลักษณะการเมือง

การปกครองของชมพูทวีป เป็นลักษณะการปกครองคล้ายรูปแบบการ

ปกครองของประเทศไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการปกครองของ

ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ระบบ คือ

 ๑. รูปแบบการปกครองส่วนกลาง เรียกว่า “มัชฌิมชนบท” 

เปรียบเสมือนการปกครองส่วนกลางของประเทศไทย 

 ๒. รูปแบบการปกครองส่วนหัวเมืองชั้นนอก เรียกว่า 

“ปจัจันตชนบท” เปรยีบเสมอืนการปกครองสว่นภมูภิาคของประเทศไทย 
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สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

  ลักษณะทางสงัคมของชมพทูวปี ชมพทูวปีในสมยันัน้มกีารแบง่

ชนชั้น เรียกว่า “วรรณะ” ตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ โดย

ถือว่าวรรณะทั้ง ๔ เกิดจากอวัยวะของพระพรหมที่ต่างกัน จึงถือว่า

ระบบวรรณะไดถ้กูกำาหนดไวต้ายตวัโดยพระผู้เปน็เจา้ การเปล่ียนแปลง

สถานภาพทางสงัคมโดยยกชนชัน้ของตนเองใหส้งูขึน้จงึเปน็ไปไมไ่ด ้การ

แบ่งวรรณะ มีดังต่อไปนี้คือ

 ๑. วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหม มีหน้าที่

กล่าวมนต์ ได้แก่ พวกศึกษาคัมภีร์พระเวท มีหน้าที่ติดต่อกับเทวะ และ

กระทำาพิธีกรรมทางศาสนา สีเครื่องแต่งกายประจำาวรรณะคือสีขาว 

(หมายถึงความบริสุทธิ์)

 ๒. วรรณะกษัตริย์ เกิดจากพระพาหา (แขน) ของพระพรหม 

มหีนา้ทีร่บและปกปอ้งอาณาจกัรหรอืขยายอาณาจกัร ไดแ้ก ่พวกนกัรบ 

นักปกครอง พระเจ้าแผ่นดิน สีเครื่องแต่งกายประจำาวรรณะคือสีแดง

 ๓. วรรณะแพศย ์เกดิจากพระโสณ ี(ตะโพก) ของพระพรหม เปน็

พวกแสวงหาทรัพย์สมบัติมาก บริโภคมาก ได้แก่ พ่อค้า คหบดี เศรษฐี 

เกษตรกร ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น สีเครื่องแต่งกายประจำาวรรณะคือสี

เหลือง 

 ๔. วรรณะศูทร เกิดจากพระบาทของพระพรหม จึงต้องทำางาน

ที่ใช้แรงงาน ได้แก่ พวกกรรมกร ลูกจ้าง สีเครื่องแต่งกายประจำาวรรณะ

คอืสีดำา หรอืสอีืน่ๆ ทีไ่มส่ดใสและไม่ตรงกับสขีองวรรณะทัง้สามขา้งต้น 

 นอก จากนี้ยังมีชนชั้นต่ำาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “จัณฑาล” 

ถอืวา่เปน็คนนอกวรรณะ เพราะถอืกำาเนดิมาจากบดิามารดาเป็นคนตา่ง

วรรณะกัน คือมารดาอยู่ในวรรณะสูง บิดาอยู่ในวรรณะต่ำา เช่น มารดา

เป็นพราหมณ์ บิดาเป็นศูทร บุตรที่เกิดมาจะกลายเป็นจัณฑาล พวกนี้

จะถูกเหยียดหยามจากวรรณะอื่น ๆ ไม่มีศักดิ์ ไม่มีสิทธิใด ๆ ในสังคม 
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มสีถานภาพต่ำากว่าสัตว์เดรจัฉานเสยีอกี แมก้ระทัง่เดนิผา่นใหพ้ราหมณ์

เหน็ หรอืใหเ้งาไปทบักบัเงาของพราหมณ ์พราหมณจ์ะถือวา่เปน็เสนียด

จัญไร กลับถึงบ้านต้องเอาน้ำาล้างตาหรืออาบน้ำานมล้างเสนียด ความ

เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

 ชาวชมพูทวีปหรือชาวอินเดียสมัยโบราณส่วนใหญ่มีความเป็น

อยูแ่ร้นแคน้ แมใ้นถิน่ทีอ่ดุมสมบรูณ์ผูค้นกเ็อารดัเอาเปรยีบเบยีดเบียน

กัน ผู้มีอำานาจมากกว่าหรือมีพวกมากกว่า ก็รังแกผู้อ่อนแอหรือมีพวก

น้อย ชีวิตในชมพูทวีปหาความสงบสุขได้ยาก คนส่วนใหญ่หมดหวัง

ในชีวิต จึงมีผู้แสวงหาแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ 

ตามความเชื่อของตน จึงเกิดความเชื่อ หรือลัทธิต่างๆ เกิดนักบวช นัก

ปรัชญา มากมายหลายสาขา พอสรุปได้ดังนี้ 

 ๑. ความเชื่อในธรรมชาติ ตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเป็นอันมากยึดถือภูเขา ต้นไม้ใหญ่ จอมปลวก

ต่างๆ เป็นสรณะซึ่งไม่ใช่สรณะที่ถูกต้อง ถึงจะเคารพนับถือเพียงใด ก็

ไม่ทำาให้หลุดพ้นทุกข์ได้

 ๒. ความเชือ่ในวญิญาณนิยม หรอืผสีางเทวดา ใครนบัถอืผหีรอื

เทพองค์ใด ก็เซ่นไหว้บวงสรวงบูชาเทพองค์นั้น

 ๓. ความเชือ่ในพธิกีรรมของศาสนาพราหมณ์ ซึง่มาจากพระเวท 

คนวรรณะสูงเทา่นัน้ทีม่สีทิธิเ์ช่ือ และประกอบพิธีกรรม เชน่ การบชูายัญ 

เพราะต้องอาศัยพราหมณ์ประกอบพิธี และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบพิธีอย่างสูง เช่น ต้องซื้อสัตว์จำานวนมากมาฆ่าบูชายัญ

 ๔. ความเชื่อในคำาสอนแบบปรัชญาของนักบวชประเภทต่างๆ 

นักบวชที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้แก่ ครูทั้ง ๖ (ครู มาจาก ครุ ซึ่งมีความ

หมายว่า ศาสดา) ได้แก่ 
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 - ปูรณกัสสป เป็นนักบวชพวกเปลือยกาย ถือลัทธิอกิริยวาท 

คือถือว่า บุญไม่มี บาปไม่มี ผลบุญผลบาปไม่มี สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเอง 

 -  มกัขลิโคสาล เป็นนักบวชเปลอืยกาย เคยไปศกึษาลัทธนิคิรนถ์ 

แล้วแยกตวัตัง้ลทัธใิหมถ่อืลทัธอิเหตกุวาท ถอืวา่ส่ิงทัง้หลายไมม่เีหตใุห้

เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นเอง 

 - นคิรนถนาฏบุตร เป็นวรรณะกษัตรย์ิ เดมิชือ่มหาวีระ วรรธมาน 

บวชในศาสนาเชน ซึ่งมีมานานแล้ว แยกตัวไปตั้งลัทธิใหม่ เปลือยกาย 

ถอนผมด้วยแปรงตาล ยกย่องอัตตกิลมถานุโยค คือการทรมานตนให้

ลำาบากด้วยประการต่างๆ 

 - สัญชัยเวลัฏฐบุตร เป็นนักบวชประเภทปริพาชก เคยเป็น

อาจารย์เกา่ของพระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ ชอบโตเ้ถยีง มวีาทะ 

ดิ้นได้ไม่ตายตัว 

 - ปกทุธกจัจายนะ ถอืลทัธสิสัตวาท คอืเกิดเปน็อะไรก็เปน็อย่าง

นั้น ไม่มีเปลี่ยนแปลง 

 - อชิตเกสกัมพล นุ่งห่มผ้าทำาด้วยผมคน ถือลัทธินัตถิกวาท 

บุญบาปไม่มี ร่างกายเป็นเพียงธาตุ ตายแล้วขาดสูญนอกจากครูทั้ง ๖ 

นี้แล้ว ยังมีนักบวชประเภทต่างๆ อีก เฉพาะที่สำาคัญ ๆ มีดังนี้ ฤาษีอยู่

ป่า บำาเพ็ญตบะ บำาเพ็ญทุกรกิริยา ทำายัญพิธี นั่งสาธยายมนต์ ตาม

ความถนัดดำารงชีพโดยอาศัยผลไม้ เหง้ามัน บางพวกภิกขาจาร มีความ

เห็นและข้อปฏิบัติแตกต่างกันเป็นหลายพวก - ปริพาชก เป็นครูพเนจร 

สอนปรัชญา ชอบโต้เถียงเหมือนนักปรัชญากรีก ชอบสนทนาตัวอย่าง

คือ สัญชัยเวลัฏฐบุตร - อาชีวก (แปลว่าผู้เลี้ยงชีพชอบ) เป็นนักบุญ

เปลือยกาย ตัวอย่างคือ มักขลิโคสาล - นิครนถ์ (แปลว่าผู้ปราศจาก

เครื่องร้อยรัด) เป็นนักบวชเปลือยกาย นักโต้ตอบปรัชญา ตัวอย่างคือ 

นคิรนถนาฏบตุร - อเจลกะ เปน็นกับวชเปลอืยกาย ศษิย์ของปรูณกัสสป                

มักขลิโคสาล นิครนถนาฏบุตร - ชฎิล เป็นดาบสเกล้าผมเป็นมวย เป็น
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พวกวรรณะพราหมณ์ ตัวอย่าง เช่น อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยากัสสป

ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

 ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าบันดาล ชาวอินเดียสมัยพุทธกาลนับถือ

เทพเจ้าหลายองค์ ที่สำาคัญมี ๓ องค์คือ

 ๑. พระพรหม เป็นเทพเจ้าดั้งเดิมของพราหมณ์ พวกพราหมณ์

ถือว่าตนมาจากปากของพระพรหม กษัตริย์จากแขน แพศย์หรือไวศยะ

จากขาหรือตะโพก ส่วนศูทรจากเท้าของพระพรหมตามความเชื่อของ

ชาวอินเดียสมัยนั้น พระพรหมเป็นผู้สร้างสากลจักรวาล รวมทั้งมนุษย์ 

สัตว์และพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ทำานองเดียวกับที่ชาวคริสต์เชื่อเรื่อง

พระเจ้า (god) ของเขา พระพรหมไม่เพียงแต่สร้างมนุษย์เท่านั้น แต่ยัง

กำาหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ด้วย ใครจะได้สุขได้ทุกข์ ได้ดีได้ชั่วอย่างไร 

วาสนา ชะตาชวิีตจะสงูต่ำาอยา่งไรกส็ดุแลว้แตพ่ระพรหมจะบันดาล เรียก

วา่ พรหมลขิติพวกพราหมณไ์ด้เขียนเรือ่งทำานองสนบัสนนุพรหมลิขิตการ

ตัดสินของพระพรหมว่าถูกต้องยุติธรรมไว้หลายเรื่อง เช่น เรื่องสองตา

ยายเป็นคนจน อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆ มีควายพิการอยู่ตัวหนึ่ง ยายแก่

ดา่พระพรหมอยูต่ลอดเวลา ด่าเช้าด่าเยน็ สว่นตายอมรบัสภาพชวีติของ

ตนโดยไม่ปริปากบ่นและเชื่อว่าพระพรหมท่านทำาถูกยุติธรรมแล้ว วัน

หนึ่ง พระพรหมท่านเดือดร้อนด้วยคำาด่าของยาย จึงลงมาหายายแล้ว

พายายไปยังภพของท่าน ท่ีท่านอยู่นั้นมีสายใยชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้ง

หลายมากมาย บอกยายว่า คราวนี้ขอให้ยายเลือกเส้นชีวิตเอาเอง จับ

ต้นเส้นแล้วให้ลงไปสู่โลกมนุษย์ ปลายเส้นไปจดที่ใดจะเป็นคฤหาสน์ 

หรือปราสาทราชวังก็ให้ยายอยู่ที่นั่นได้เลย ยายดีใจเลือกจับเส้นท่ีเห็น

ว่าดีที่สุด สวยงามที่สุดแล้วหลับตาลงมาตามเส้นนั้น พอรู้สึกว่าถึงโลก

มนุษย์ก็ลืมตาขึ้น ปรากฏว่าลงมาอยู่ท่ีกระต๊อบหลังเดิม เหลียวไปดู

ขา้งๆเหน็ตาคนเดมินอนอยู ่มองไปนอกหนา้ตา่งเห็นควายพกิารตวัเดิม
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นั่นเอง ยายจึงปลงได้ และยายเชื่อว่าพระพรหมมีความยุติธรรม

 ๒. พระศิวะ พวกอินเดียเหนือได้มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอีก

องค์หนึ่ง คือ พระศิวะ หรือ บางทีก็เรียกว่า พระอิศวร สีพระกายขาว 

(เพราะชาวอินเดียเหนือแถบภูเขาหิมาลัยส่วนมากผิวขาว) แต่ดุดันใช้

อำานาจแบบเดียวกับพวกอริยกะหรืออารยัน มีมเหสี คือพระอุมา ซึ่งมี

ความงามมาก ทั้งสองพระองค์ประทับ ณ ยอดเขาหิมาลัย เจ้าแม่กาลี

ที่ดุร้ายก็เป็นปางหนึ่งของพระอุมา

 ๓. พระวิษณุ ชาวอินเดียใต้มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอีกองค์

หนึ่ง คือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ สีพระกายนิลหรือดำา (เพราะ

ชาวอินเดียใต้ส่วนมากผิวดำา) ประทับ ณ เกษียรสมุทร (ทะเลนม) บน

หลังอนันตนาคราช (ชาวอินเดียใต้อยู่ติดทะเล หากินและคุ้นเคยทาง

ทะเล) พระนารายณ์หรอืพระวษิณมีุลกัษณะสภุาพออ่นโยน เมตตาปรานี 

(ทำานองเดยีวกบัชาวอนิเดยีใต ้ชอบเปน็นักรูม้ากกวา่เปน็นกัรบ และเปน็

เจ้าของถิ่นเดิมชาวอินเดีย)

ความเชื่อเรื่องการล้างบาปในแม่น้ำาศักดิ์สิทธิ์ 

 พวกพราหมณ์นิยมเชื่อถือเรื่องการอาบน้ำาล้างบาป โดยเชื่อว่า

แมน่้ำาคงคาโดยเฉพาะทีท่า่เมอืงพาราณสนีัน้ศกัดิส์ทิธิม์าก สามารถลา้ง

บาปได้ พวกพราหมณ์ จึงพากันลงอาบน้ำาล้างบาปอย่างน้อยวันละ ๒ 

ครั้ง คือ เช้าและเย็น ถือว่า บาปที่ทำาตอนกลางวัน ล้างด้วยการลงอาบ

น้ำาในตอนเยน็สว่นบาปทีท่ำาตอนกลางคืนกล้็างไดด้ว้ยการลงอาบน้ำาใน

ตอนเช้า ที่เชื่อกันว่ากระแสน้ำาในแม่น้ำาคงคาศักดิ์สิทธิ์นั้น เพราะเชื่อว่า

ไดไ้หลผา่นเศยีรของพระศวิะลงมา ทา่น้ำาแหง่แมน้่ำาคงคาทีเ่มอืงพาราณ

สีจึงเป็นบุณยสถานของชาวอินเดียทั้งปวงในสมัยนั้น แม้ในปัจจุบันนี้ก็

ยงัเชือ่ถอืกนัอยูแ่ละยังเชือ่ตอ่ไปอกีวา่ใครกต็ามทีต่ายและไดเ้ผาทีท่า่น้ำา

เมืองพาราณสีแล้วกวาดกระดูกลงแม่น้ำาคงคาก็เป็นอันเชื่อได้ว่าต้องไป

สวรรค์แน่นอน พวกเศรษฐีนิยมมาปลูกบ้านท้ิงไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำาคงคา 
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เมื่อป่วยหนักคิดว่าจะไม่รอดแล้วพวกญาติก็จะนำามาที่บ้านริมแม่น้ำา 

พอตายกจ็ะไดส้ะดวกในการเผาทีร่มิแมน่้ำาและกวาดกระดกูลงแมน้่ำาไป 

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์

ผู้ไปอาบน้ำาในแม่น้ำาคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้าง

บาปไม่จำาเป็นต้องไปอาบน้ำาในแม่น้ำาคงคา ขอให้ชำาระกาย วาจา ใจ

ให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย 

วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ำาล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถ้า

ประพฤติอยู่ในสุจริตแล้ว แม้น้ำาดื่ม น้ำาอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน้ำา

ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย อนึ่ง ถ้าน้ำาในแม่น้ำาคงคาสามารถล้างบาปได้จริงและ

อำานวยผลให้ผู้ลงไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มี

โอกาสไปสวรรคไ์ดม้ากกวา่มนุษยเ์พราะอาศยัอยูใ่นแมน่้ำานัน้ตลอดเวลา 

สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

 ทรรศนะเก่ียวกับเรื่องโลกและชีวิต คนในสังคมอินเดียสมัย

พุทธกาล นอกจากเช่ือว่าโลกเกิดขึ้น โดยการสร้างของพระพรหมแล้ว 

ยังมีทิฏฐิหรือทฤษฎีปลีกย่อยออกไปอีกมากมาย บางพวกว่าโลกเที่ยง 

บางพวกว่าไม่เที่ยง บางพวกว่าโลกมีที่สิ้นสุด คือมีขอบเขตจำากัด บาง

พวกวา่ไมม่ทีีส่ิน้สุด บางพวกวา่โลกหนา้ม ีคอื หลงัจากตายไปแล้ว สัตว์

ทั้งหลายต้องเกิดอีก บางพวกว่าไม่มี คือตายแล้วสูญ บางพวกว่ามีด้วย 

ไมม่ด้ีวย บางพวกวา่มก็ีไมใ่ช ่ไมม่กีไ็มใ่ช่ ในพวกทีเ่ชือ่วา่ตายแลว้เกดิกย็งั

แบ่งไปอีกเป็น 2 พวก คือ พวกหนึ่งถือว่าเกิดเป็นอะไรแล้วก็เป็นอย่าง

นั้นต่อไปทุกชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น อีกพวกหนึ่งถือว่ามีการ

เปลี่ยนแปลง คือ เกิดเป็นอย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้างไม่แน่นอน ในพวก

ทีเ่หน็ตายแล้วสูญกเ็หมอืนกัน บางพวกเหน็วา่สญูหมด บางพวกเหน็ว่า

สูญเฉพาะบางอย่าง เช่น ร่างกายสูญไป แต่จิตไม่สูญ เป็นต้น บางพวก

เห็นว่าจิตกับร่างกายเป็นอย่างเดียวกันไม่แยกจากกัน บางพวกเห็นว่า

จิตกับร่างกายเป็นคนละอย่าง แยกกันได้ เพียงแต่อาศัยกันเหมือนรถ
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กบัคนขบัรถ ทรรศนะเก่ียวกับโลกและชวีตินัน้ไดเ้ปน็ไปอยา่งกวา้งขวาง

มาก ได้มีการถกปัญหาเหล่านี้กันอย่างจริงจัง เอาแพ้เอาชนะกันจริงๆ 

ใครถือทิฎฐิอย่างใดก็สั่งสอนชักชวนผู้อ่ืนให้มีความเห็นและปฏิบัติเช่น

นั้นด้วย ตั้งเป็นสำานักหรือคณะขึ้น ปรากฎในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย 

สีลขันธวัคค์แห่งพระสุตตันตปิฎกว่า มีทิฎฐิถึง ๖๒ ประการ แต่เมื่อจะ

กล่าวโดยย่อก็มีที่สำาคัญอยู่ ๖ ลัทธิ คือ 

 ๑. อกิริยทิฎฐิ ความเห็นว่า ทำาก็ไม่เชื่อว่าทำา เช่น คนทำาบุญ

ทำาบาปไม่เชื่อว่า ทำาบุญทำาบาป บุญบาปไม่มี ความดี ความชั่วไม่มี เจ้า

ลัทธินี้ คือบูรณกัสสปะ 

 ๒. อเหตุกทิฎฐิ ความเห็นว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลาย

จะได้ดี ได้ชั่ว ได้สุขหรือทุกข์ ก็ได้เอง ไม่ใช่ได้ดีเพราะทำาเหตุดี หรือได้

ชัว่เพราะทำาเหตุช่ัว อน่ึง สตัวท์ัง้หลาย หลงัจากทอ่งเทีย่วไปในสงัสารวัฎ 

แล้วก็บริสุทธิ์ได้เอง หลักลัทธิน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สังสารสุทธิกวาท  

เจ้าลัทธินี้คือ มักขลิโคสาล 

 ๓. นัตถิกทิฎฐิ (รวมทั้งอุจเฉททิฏฐิด้วย) ความเห็นว่า ไม่มีผล 

คือ การทำาบุญทำาทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล เจ้าลัทธินี้คือ อชิตเกส

กัมพล ท่านผู้นี้สอนเรื่องอุจเฉททิฎฐิด้วย คือ เห็นว่า สัตว์ทั้งหลายตาย

แล้วสูญ 

 ๔. สัสสตทิฎฐิ ความเห็นว่า เที่ยง สิ่งทั้งหลายเที่ยง ยั่งยืนอยู่

อย่างนั้น เช่น โลกเที่ยง จิตเที่ยง สัตว์ทั้งหลายเคยเกิดเป็นอย่างไร ก็

เปน็อย่างนัน้ตอ่ไปตลอดกาล ดนิ น้ำา ลม ไฟ เปน็ของเทีย่ง เจา้ลัทธ ิคอื 

ปกุธกัจจายนะ ท่านผู้นี้เห็นว่าไม่มีใครฆ่าใคร ไม่มีใครทำาลายใคร เพียง

แต่เอาศัสตราสอดเข้าไปในธาตุซึ่งยั่งยืนไม่มีอะไรทำาลายได้ 

 ๕. อมราวิกเขปิกทิฎฐิ ความเห็นที่ไม่แน่นอน ซัดส่าย ไหลลื่น 

เหมือนปลาไหล เพราะเหตุหลายอย่างเช่น

 ๑) เพราะเกรงจะพูดปด จึงปฎิเสธว่า อย่างนี้ก็ไม่ใช่ อย่างนั้นก็
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ไม่ใช่

 ๒) เพราะเกรงจะเป็นการยึดถือ จึงปฎิเสธแบบข้อ 

     - เพราะเกรงจะถูกซักถาม จึงปฏิเสธแบบข้อที่ 

    - เพราะโง่เขลา จึงปฎิเสธแบบข้อข้างต้น ไม่ยอมรับและไม่

ยืนยันอะไรทั้งหมดเจ้าลัทธินี้ คือ สัญชัย เวลัฎฐบุตร (อาจารย์เดิมของ

พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ นั่นเอง) 

 อัตตกิลมถานุโยค และ อเนกานตวาท คือ ลัทธิที่ถือการ

ทรมานกายเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างเข้มงวด

กวดขันต่อร่างกาย อดข้าว อดน้ำา ตากแดด ตากลม ไม่นุ่งห่มผ้า 

เช่น พวกนิครนถ์ ตัวอย่างเจ้าลัทธินี้คือ นิครนถ์ นาฎบุตร หรือท่าน 

ศาสดามหาวีระ ศาสดาองค์ที่ ๒๔ ของศาสนาเชนนั่นเอง ท่านผู้นี้ยังมี 

หลักคำาสอนแบบ อเนกานตวาทอีกด้วย คือ เห็นว่าความจริงมีหลาย

เงื่อนหลายแง่ เช่น เรื่องหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่ง เมื่อพิจารณาในแง่นี้ อาจ

จริง ถูก อย่างนี้ แต่เมื่อพิจารณาในอีกแง่หนึ่งก็ไม่จริง ไม่ถูก เป็นต้น 

ลัทธิทั้ง ๖ นี้ เป็นศาสนายั่งยืนมาจนบัดนี้มีเพียงลัทธิเดียว คือ ลัทธิ

ของนิครนถนาฎบุตรที่เรารู้จักกันปัจจุบันว่า ศาสนาเซน ยังมีผู้นับถือ

อยู่ในอินเดียหลายล้านคน อยู่ในฐานะเป็นศาสนาหนึ่งของอินเดีย แต่

แพร่ออกจากอินเดียไม่ได้ กล่าวกันว่า เพราะเคร่งครัดเกินไป นักบวช 

จะขึ้นรถลงเรือก็ไม่ได้ตามความเป็นจริง ลัทธิอีก ๕ ลัทธิ มีลัทธิของบู

รณกัสสปเป็นต้น 

 แม้จะไม่อยู่ในฐานะเป็นศาสนาอย่างศาสนาเซนก็จริง แต่คนที่

มีความเชื่อถืออย่างลัทธิทั้ง ๕ นั้นก็มีประปรายอยู่ทั่วโลกและมีจำานวน

ไม่น้อยทีเดียวรวมความในเรื่องทรรศนะเก่ียวกับโลกและชีวิตของคน

สมยันัน้วา่ใครมคีวามเหน็หรอืมคีวามเลือ่มใสในลทัธใิดกด็ำาเนินชวีติไป

ตามลัทธิความเชื่อถือนั้น(เช่นเดียวกับคนสมัยนี้) การได้เป็นเจ้าลัทธิ ใน

สมัยนั้นถือว่าเป็นศักดิ์สูงเทียบด้วยพระเจ้า



ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Hinduism) 

พระศิวะ (Shiva) 

วัดกาสี วิศวะนาถ (Kashi Vishwanath)  วัด (temple)
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Picture book :  Hindduism  an  introduction by  Dharam Vir Singh 

เทพพระเจ้าในฮินดูจึงมีมือเป็นจำานวนมาก
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พระเจ้า (Gods)

พระพรหม (Brahma)     พระพรหมทรงหงส์ 

     (Brahma Riding The swan)

พระวิษณุหรือพระนารายณ์(Vishnu)   พระวิษณุอยู่บนนาคราช   

           (Vishnu on Shesha Naga)
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พระศิวะได้ให้พระแม่คงคาไหลลงบน

มวยผมของพระองค์

(Shiva receiving the river Goddess

Ganga in His hair)      

          

พระศิวะมหาเทพ  กำาลังไปงานอภิเษก

สมรสของพระเองค์

(Lord Shiva going for his marriage) 

พระศิวะ : นาฏราช

(Shiva : Nataraja) 
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เทวีในศาสนาฮินดู (Famale  Goddesses)

พระแม่ทุรคา ๙ ภาค (The Nava Durgas)

ไฉลาปุตรี (Shailputri)  

พราหมาชาริณี (Brahmacharini)  

จันทรากัณฑ์ตา (Chandraghanta) 

กุสุมันดา (Kushmanda) 

สกัณดามาตา Skandamata) 

กาทญ์ญานี (Katyayani)

กาลราตรี (Kalaratri) 

มหากาญ์รี (Mahagauri) 

สิทธิดาตรี (Siddhidhatri)
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สัปตะมาตริกา พระแม่ทั้ง ๗ องค์ 

(The Sapta Matrikas)

พราหมณี (Brahmani)

มเหศวรี (Maheshwari)

เกามารี (Kaumari)

ไวษณาวี (Vaishnavi)

วาราฮี (Varahi)

อินทราณี (Indrani)

จามุณฑา (Chamunda)
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มหาวิทยาเทวี ๑๐ องค์ 

The Ten Mahavidyas 

กาลี (Kali)

ตารา (Tara)

ชิณณมัสตา (Chinnamasta)

ภูวะเนศวรี (Bhuvaneshwari)

ภัคละ (Bagala)

ธุมวดี (Dhumavati)

กมลา (Kamala)

มาตางคี (Matangi)

โสทะศี (Sodasi)

ไภรวี (Bhairavi) 
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อวตารของพระวิษณุ  (Incarnations of Vishnu)

มัตสยา(Matsya)

กูรมา (Kirma)

วราหา (Varah)
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นรสิงหา(Narasimha)

วามนา (Vamana)

 

ปรศุรามา (Parashurama) 
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รามา (Rama) 

กฤษณะ  (Krishna)

พระกฤษณะปราบนาคกาลิยะ  

(Krishina on the Snake Kaliya) 
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พระพุทธเจ้า  (Buddha)  

 พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมีผู้นับถือมาก และ

ศาสนาพราหมณ์เสื่อมถอย จึงเป็นเหตุให้ฮินดูต้องปรับวิธี

เผยแผ่อย่างแยบคาย ตลอดจนหรือเขียนคัมภีร์เพิ่มเติมเช่น 

ในคัมภีร์ปุราณะ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ากลายเป็นผู้หลอกลวง 

ชาวพุทธเป็นพวกอสูร  พวกเทวดาต้องกำาจัด

 พระพุทธศาสนาสอนให้คนเลิกบูชายัญ (โยงไป

ถึงเรื่องการให้เลิกแบ่งวรรณะ)

ความขัดแย้งกัน หรือความไม่สมจริงเรื่องอวตาร

 ๑. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ๒๕๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว 

แต่คำาภีร์เพิ่มมาเขียนในคริสต์ศตวรรษที่๔ (ราว พ.ศ. ๘๕๐ ) 

หรือ ๑๖ (ราว พ.ศ.๒๐๕๐) 

 ๒. พระพุทธศาสนา ไม่ยอมรับเรื่องเทพเจ้ายิ่ง

ใหญ่ที่สร้างสรรค์ดลบันดาลโลกและชีวิต

 สรุป พระพุทธเจ้าไม่ใช่อวตารของใครทั้งสิ้น 

พระองค์คือพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า เพราะด้วยบุญบารมีที่ได้สั่งสมในอดีตชาติ

กัลกิ (Kalki) 

อัคนี  (Agni)  
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พลราม  (Balarama)  

ทุรคา  (Durga)  

คเณศ  (Ganesha)  

 

พระพิฆเนศวรเขียนมหากาพย์มหาภารตะ

ด้วยงาของตนเอง (Ganesha  writing the 

Epic Mahabhatata with his tusk)  
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กังกา, คงคา (Ganga) 

หนุมาน (Hanuman) 

อินทรา (Indra) 

กามเทวะ (Kamadewa)  
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พระการติเกยะ  (Kartikeya)

กุเบร (Kuber)

ลักษมี (Lakshmi)

นันทิ (Nandi)
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ปารวตี (Parvati)

สรัสวตี (Saraswati)

โสม (Soma)

สุริยะ (Surya)
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วารุนะ (Varuna)

วายุ (Vayu)

พระวิศวกรรม (Vishwakarma)

พระยม (Yama) 
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เทพประจำาสัปดาห์  (the weekly deities)

ระวิ (Ravi) วันอาทิตย์

โสม (Som) วันจันทร์ หมายถึงเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์

พระมังคล (Mangal) วันอังคาร

พุธ (Budh) วันพุธ 

พฤหัสปติ (Brihaspati) วันพฤหัสบดี

ศุกรา (Shukra)  วันศุกร์

ศานิ (Shani) วันเสาร์
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อั้ม-โอม (Aum/Om)

จักระ (Chakra) 

วัวศักดิ์สิทธิ์  (The holy Cow)

กูรู  (Guru) 

ดอกบัว  (Lotus  Flower)

นมัสการ์(Namaskar)
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รุทรักษะ ลูกปัด (Rudraksha  Beads)  

ภูเขาสิทธิ์ (Sacred Mountains)

แม่น้ำาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred  Rivers)

ต้นไม้และพืชศักดิ์สิทธิ์ 

(Sacred Trees  and Plants) 

สาธุ  (Sudhus)
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สัญลักษณ์ที่วางบนหน้าผากของแต่ละนิกาย

(sectarian marks put on forehead)
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ศิวลึงก์ (Shiva-Linga)

สวัสติกะ  (Swastika) 

โครงสร้างวัดฮินดู  (Structure  of  a Hindu  Temple) 

ติลัก  (Tilak)

ยันตรา  (Yantra)

โคยะ  (Yoga)
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แพทย์ศาสตร์  (Medical Science)

ดนตรี (Music)

 อายรเวท (Ayuveda) 

สังข์ (เปลือกหอยสังข์) Shankh (Conch-shell)  ระฆังข้อเท้า 

คุนกูรู Ghungroo (Ankle-bells) 

ชิมตา (เหล็กส้อม) Chimta (Iron Fork)   ฮาร์โมเนียม (Harmonium)

โธลัก (กลอง) Dholak (Drum)     ปุง/บีน (Pung/Been)

บันสุรี (ขลุ่ย) Bansuri  (Flute)   สะรังกีี (Surangi)
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นาฏศิลป์  (Classical Dances)

ซีต้าร์) (Sitar)    วีณา  (Veena)

เชห์ไน (Shehnai)    ตันปูระ (Tanpura)

สาโรด (Sarod)    ทับบล้า (Tabla)

ภรัตนาฏยัม (Bharat  Natyam)    กะธัก  (Kathak)

ถักกะลิ (Katakali)     มณีปุรี (Manipuri)
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บทวเิคราะห ์การสญูสลายพระพทุธศาสนาจากอนิเดยี
 พระพุทธศาสนาได้สูญหายจากอินเดียประมาณ ๗๐๐ กว่าปี มี

สาเหตุหลายองค์ประกอบ พอประมวลได้ดังต่อไปนี้

ภัยภายใน

 - พระสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

 - พระสงฆ์ไม่ศึกษาคำาสั่งสอน

 - ไม่มีพระสงฆ์อยู่ในชนบท (กระจุกกันอยู่ในที่เจริญ)

 - การปรับเปลี่ยนคำาสอน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ

ภัยภายนอก

 - ภัยสงคราม

 - การไม่รับสนับสนุน และเบียดเบียนจากผู้ปกครองบ้านเมือง

 - อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) อาทิเช่น พระพุทธเจ้าก็

กลายเป็นอวตารหนึ่งของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
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ชาวธิเบตที่อินเดีย
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ชาวธิเบตที่อินเดีย (พลัดประเทศแต่ไม่พลัดวัฒนธรรม)
  พระมห� ดร. รุ่งเพชร ติกฺขวชิโร

 ชาวธิเบตเป็นชนชาติที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา  มีวิถีชีวิตที่

ผูกพันกับพระศาสนาชนิดที่เรียกว่า “ศาสนาคือชีวิต  ชีวิตคือศาสนา” ผู้ที่

ได้มาไว้พระที่อินเดียแล้วได้เห็นชาวธิเบตที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำาบล 

ย่อมเข้าใจความจริงนี้ อนึ่ง พระพุทธศาสนาแบบธิเบตมี ๔ นิกายหลัก

เรียงตามลำาดับความเก่าแก่ได้ดังนี้ 

 (๑) นิกายนิงมะ (Nyingma) หรือนิกายหมวกแดง  พระเดช

พระคุณพระปทุมสมภพหรือคุรุรินโปเชเป็นผู้สถาปนานิกายนี้  

 (๒) นิกายกาญุ (Kagyu) หรือนิกายหมวกดำา  ผู้นำานิกายนี้คือ  

องค์กรรมาปะ (ปัจจุบันองค์ที่ ๑๗ พำานักอยู่ที่เมืองธรรมศาลา ได้ลี้ภัย

เข้ามาในอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๓)  

 (๓) นกิายศกัเกยีะ (Sakya) หรอืนกิายหมวกน้ำาเงิน  (๔) นิกายเกลกุ  

(Gelug) หรือนิกายหมวกเหลือง  องค์ทะไล ลามะ (ปัจจุบันองค์ที่ ๑๔)  

เป็นผู้นำานิกายนี้

 เมื่อปี ๒๕๐๒ องค์ทะไล ลามะที่ ๑๔ ผู้นำาประเทศธิเบตทั้งทาง

อาณาจักรและศาสนจักร  และชาวธิเบตประมาณ ๖๐,๐๐๐ คนได้ลี้ภัย

จากธิเบตเข้ามาที่อินเดีย  สาเหตุเพราะประเทศเพื่อนบ้านคือจีนโดย

การนำาของประธานาธิบดีเหมา  เจ๋อตุงได้ส่งกองกำาลังทหารจีนจำานวน

มหาศาลบุกเข้ารุกรานและยึดครองดินแดนธิเบต ทั้งประชากรน้อย

กว่าและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยด้อยกว่า สุดแรงที่จะต้านทานไว้ได้ 

ชาวธิเบตทั้งพระและฆราวาสผู้หาญกล้าซ่ึงเป็นเจ้าของประเทศจำานวน

ประมาณ ๑ ล้านคนต้องพลีชีพเป็นชาติพลีในการปกป้องแผ่นดินเกิด  

นับเป็นวีรกรรมอันหาญกล้าท่ีลูกหลานชาวธิเบตจักเทิดทูนอย่างท่ีสุด  

ทั้งเป็นการบอกให้ผู้ที่รุกรานได้จดจำาไว้เลยว่า “แผ่นดินเกิดของข้านี้   

ข้ารักและหวงแหนเท่าชีวิตของข้า และไม่มีวันยอมให้หน้าอินทร์หน้า
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พรหมหรือใครหน้าไหนทั้งนั้นมารุกรานได้ตามอำาเภอใจที่กระหาย

อยากได้ไว้ครอบครอง”

 อินเดียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านธิเบตเต็มใจต้อนรับชาว

ธิเบต (ชาวธิเบตมีประเทศหรือดินแดนของตนเองไม่ได้ต้องการไปอยู่

ประเทศอื่น แต่ที่ต้องไปเพราะประเทศของตนถูกทหารของประเทศ

เพื่อนบ้านบุกเข้ายึดครอง) เบื้องต้นองค์ทะไล  ลามะและชาวธิเบตเหล่า

นี้พำานักอยู่ที่เมืองมัสซูรี่ องค์ทะไล ลามะได้จัดตั้งรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น

ที่เมืองแห่งนี้  และพระองค์ได้ส่งเรื่องจีนรุกรานดินแดนของธิเบตแก่

องค์การสหประชาติ (U.N.) แต่องค์การสหประชาชาติไม่กระตือรือร้น

ในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาสำาคัญนี้เท่าที่ควรเหตุผลหลักก็คือ

ประเทศธิเบตไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

 ต่อมาเดือนพฤษภาคมปี ๒๕๐๓ ทางการอินเดียได้ถวายที่

พำานักแห่งใหม่แด่องค์ทะไล  ลามะคือเมืองธรรมศาลา  พระองค์ได้ย้าย

ไปประทับที่เมืองธรรมศาลาตั้งแต่ปีดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๘) 

แน่นอนว่า  รัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น (หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า Central 

Tibetan Administration of H.H. the Dalai Lama) พร้อมทั้งชาวธิเบต

ก็ย้ายตามองค์ทะไล ลามะ ผู้นำาอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของตนเองไปที่

เมืองธรรมศาลาทางตอนเหนือของอินเดีย

 ปัจจุบัน (๒๕๕๘) ชาวธิเบตจำานวนประมาณ ๑ แสนกว่าคน

อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆทั่วอินเดีย เช่น ธรรมศาลา  ลาดัก  มะนาลี่  ฉิมล่า   

เดราดูน  มัสซูรี่  เดลี  ดาร์จีลิ่ง  สิกขิม  กะลิมปง  บัลกูปี  ไมซูร์  

บอมเบย์  เป็นต้น  อนึ่ง  ขณะที่ผู้เขียนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี  

(B.H.U.) ช่วงปิดเทอมได้มีโอกาสไปยังเมืองต่างๆที่ชาวธิเบตพักอาศัย   

เช่น  ธรรมศาลา  ดาร์จีลิ่ง  กะลิมปง  เดลี  ด้วยความที่สนใจใน

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวธิเบตบวกกับความอยากรู้ความในใจ

ของชาวธิเบต  เมื่อทักทายพูดคุยกันแล้ว  ผู้เขียนได้ถามชาวธิเบตเหล่า
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นั้นว่า   ถ้าธิเบตได้เอกราชคืน  จะกลับไปธิเบตไหม?  ชาวธิเบตล้วน

ตอบอย่างหนักแน่นว่า “กลับแน่นอน” (Yes, of course.)

 ชาวธิเบตที่อินเดียมีองค์ทะไล  ลามะและพระพุทธศาสนาแบบ

ธิเบตเป็นศูนย์รวมจิตใจ  แม้ต้องพลัดประเทศ  แต่ด้วยความที่เป็นผู้ที่

มั่นคงในวัฒนธรรมหรือพระศาสนาของตนเอง  ชาวธิเบตที่อินเดียได้

พร้อมใจกันก่อสร้างวัดและสถาบันต่างๆโดยตั้งช่ือแบบเดียวกับวัดที่

ธิเบต  เช่น  วัดนัมเกียล  วัดกานเด็น  วัดเสระ วัดเดรปุง  แมนชีคัง 

(สถาบันที่สอนเกี่ยวกับแพทย์แผนธิเบต)  สถาบันนอร์บุลิ่งกา(สถาบัน

ที่สอนเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมธิเบต)  พิพิธภัณฑ์  โรงเรียน ฯลฯ เพื่อ

ธำารงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของตน

 แม้พลัดประเทศ แต่ชาวธิเบตที่อินเดียก็ภูมิใจในวัฒนธรรม

ของตน หวงแหนและธำารงวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น  

ชาวธิเบตที่เป็นผู้ใหญ่ธำารงวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ให้ลูกหลานของตนได้ประพฤติปฏิบัติตาม  เรียกว่า “สอนให้จำา ทำาให้ดู  

อยู่ให้เห็น” ซึ่งเป็นการสอนที่ให้ผลเป็นรูปธรรม เพราะเราทุกคนล้วน

ต้องการและทราบดีว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำาสอน” ขณะเดียวกันการ

ที่ชาวธิเบตปฏิบัติเช่นนี้ เสมือนหนึ่งเป็นการประกาศศักดาด้วยความ

ภาคภูมิใจแห่งอารยธรรมของตน เพื่อให้ชาวโลกหรือผู้ที่ยึดครองแผ่น

ดินธิเบตได้ทราบว่า “แม้ว่าฉันพลัดประเทศ แต่ก็ไม่พลัดวัฒนธรรม  

และไม่มีใครหน้าไหนทั้งน้ันสามารถทำาให้ฉันพลัดวัฒนธรรมได้ 

นอกจากตัวฉันเองเท่านั้น”

 (ปล.อ่�นเรื่องร�วอันน่�สนใจแบบเต็มอรรถรสขององค์ทะไล ล�มะและ 

ช�วธิเบตเพิ่มเติมได้จ�กหนังสือ “ทะไล ล�มะ ผู้นำ�ที่ไม่เคยสิ้นหวัง ฉบับรัก

ช�ติยิ่งชีพ” “องค์ทะไล ล�มะ ๑๔ องค์แห่งธิเบต” “ธิเบตที่อินเดีย” “คมว�ทะ 

องค์ทะไล ล�มะ ฉบับคล�สสิก” www.dalailama.come หรือชมภ�พยนตร์  

“Seven Years in Tibet” “Kundun” เป็นต้น)
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ภาคผนวก
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พุทธกิจ  ๔๕  พรรษา
 หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ มเีหตกุารณส์ำาคัญและสถานทีป่ระทบัตลอด

ระยะเวลา ๔๕ พรรษา ดังต่อไปนี้

พรรษาที่  สถานที่  เมือง   เหตุการณ์

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิปตนะ  พาราณสี  โปรดปัญจวัคคีย์

พรรษาที่ ๒,๓,๔ พระเวฬุวัน  ราชคฤห์  โปรดพระเจา้พมิพสิาร 

พรรษาที่ ๕  กูฏาคารป่ามหาวัน  เวสาลี -

พรรษาที่ ๖  มกุลบรรพต  สาวัตถี  -

พรรษาที่ ๗  ดาวดึงส์  สวรรค์  โปรดพุทธมารดา

พรรษาที่ ๘  เภสกลาวัน  สุงสุมารคีรี  พบนกุลบิดา นกุลมารดา

      แคว้นภัคคะ

พรรษาที่ ๙  โฆสิตาราม โกสัมพี  สามาวดี

พรรษาที่ ๑๐  ป่าปาริเลยยกะ  โกสัมพี  ภิกษุทะเลาะกัน

พรรษาที่ ๑๑  เอกนาลา  -  หมู่บ้านพราหมณ์

พรรษาที่ ๑๒  เวรัญชา  -  -

พรรษาที่ ๑๓  จาลิยบรรพต -  -

พรรษาที่ ๑๔  พระเชตวัน  -  ราหุลบวช

พรรษาที่ ๑๕  นิโครธาราม  กบิลพัสดุ์ -

พรรษาที่ ๑๖  อาฬวี   -    ทรมานอาฬวกยักษ์

พรรษาที่ ๑๗  พระเวฬุวัน  ราชคฤห์ -

พรรษาที่ ๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต -  -

พรรษาที่ ๒๐  พระเวฬุวัน  ราชคฤห์ โปรดองคุลิมาล,

      ได้อุปัฏฐาก

พรรษาที่ ๒๑-๔๔ เชตวัน, บุพพาราม  สาวัตถี  เชตวัน ๑๙,  

      บุพพาราม ๖ 

พรรษาที่ ๔๕  เวฬุวคาม  เวสาลี  โปรดชาวเมือง
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อสีติมหาสาวก

 อสีติมหาสาวก คือ มหาสาวก ๘๐ องค์ 

 ๑. พระกังขาเรวตะ (ผู้เพ่งด้วยฌาน) 

 ๒. พระกัปปะ  

 ๓. พระกาฬุทายี  (ผู้นำาตระกูลให้เลื่อมใส) 

 ๔. พระกิมพิละ  

 ๕. พระกุมารกัสสป  (แสดงธรรมวิจิตร)

 ๖. พระกุณฑธานะ  (ผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง)  

 ๗. พระคยากัสสป  

 ๘. พระควัมปติ  

 ๙. พระจุนทะ 

 ๑๐. พระจุฬปันถก  (ผู้ชำานาญในมโนยิทธิ)  

 ๑๑. พระชตุกัณณิ 

 ๑๒. พระติสสเมตเตยยะ  

 ๑๓. พระโตเทยยะ  

 ๑๔. พระทัพพมัลลบุตร  (ผู้จัดเสนาสนะ) 

 ๑๕. พระโธตกะ  

 ๑๖. พระนทีกัสสปะ 

 ๑๗. พระนันทะ  (สำารวมอินทรีย์ ๖) 

 ๑๘. พระนันทกะ  (ให้โอวาทภิกษุณี) 

 ๑๙. พระนันทกะ 

 ๒๐. พระนาคิตะ 

 ๒๑. พระนาลกะ

 ๒๒. ปิงคิยะ 

 ๒๓. พระปิณโฑละ  ภารทวาช  (บันลือสีหนาท) 

 ๒๔. พระปิลินทวัจฉะ  (เป็นที่รักของเทวดา) 
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 ๒๕. พระปุณณก  

 ๒๖. พระปุณณชิ

 ๒๗. พระปุณณมันตานีบุตร  (พระธรรมกถึก) 

 ๒๘. พระปุณณสุนาปรันตะ  

 ๒๙. พระโปสาละ

 ๓๐. พระพากุละ  (อาพาธน้อย)

 ๓๑. พระพาหิยะ  (ตรัสรู้เร็วพลัน) 

 ๓๒. พระภคุ

 ๓๓. พระภัททิยะ  (เกิดในตระกูลสูง)  

 ๓๔. พระภัททิยะ  

 ๓๕. พระภัทราวุธ

 ๓๖. พระมหากัจจายนะ  (อธิบายเนื้อความโดยย่อให้พิสดาร) 

 ๓๗. พระมหากัปปินะ  (ผู้ให้โอวาทภิกษุ) 

 ๓๘. พระมหากัสสป  (ทรงธุดงค์) 

 ๔๐. พระมหานามะ  

 ๔๑. พระมหาปันถก  (ผู้เจริญวิปัสสนา) 

 ๔๒. พระมหาโมคคัลลานะ  (ผู้มีฤทธิ์)

 ๔๓. พระเมฆิยะ  

 ๔๔. พระเมตตคู

 ๔๕. พระโมฆราช  (ทรงจีวรเศร้าหมอง) 

 ๔๖. พระยสะ

 ๔๗. พระยโสชะ  

 ๔๘. พระรัฐบาละ  (บวชด้วยศรัทธา) 

 ๔๙. พระราธะ  (ผู้ว่าง่ายสอนง่าย)  

 ๕๐. พระราหุล  (ใคร่ในการศึกษา) 

 ๕๑. พระเรวตะ ขทิรวนิยะ  (อยู่ป่าเป็นวัตร)  



398     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

 ๕๒. พระลกุณฑกะ  ภัททิยะ  (ผู้มีเสียงไพเราะ)  

 ๕๓. พระวักกลิ  (ผู้ศรัทธาวิมุตติ)  

 ๕๔. พระวังคีสะ  (ผู้มีปฏิภาณ)  

 ๕๕. พระวัปปะ 

 ๕๖. พระวิมละ  

 ๕๗. พระสภิยะ  

 ๕๘. พระสาคตะ  (ผู้ชำานาญเตโชกสิณสมาบัติ)  

 ๕๙. พระสารีบุตร  (เลิศด้วยปัญญา) 

 ๖๐. พระสีวลี   (มีลาภมาก) 

 ๖๑. พระสุพาหุ

 ๖๒. พระสุภูติ (ด้านอรณวิหารธรรม) 

 ๖๓. พระเสละ 

 ๖๔. พระโสณะ  กุฏิกัณณะ  (มีวาจาไพเราะ)

 ๖๕. พระโสณะโกฬิวิสะ  (ปรารภความเพียร)

 ๖๖. พระโสภิิตะ (ระลึกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) 

 ๖๗. พระเหมกะ  

 ๖๘. พระองคุลิมาล 

 ๖๙. พระอชิตะ

 ๗๐. พระอนุรุทธะ (ผู้มีทิพยจักษุญาณ) 

 ๗๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ  (รัตตัญญู) 

 ๗๒. พระอัสสชิ  

 ๗๓. พระอานนท์  (พหุสูตร) 

 ๗๔. พระอุทยะ

 ๗๕. พระอุทายี

 ๗๖. พระอุบาลี  (ทรงพระวินัย)

 ๗๗. พระอุปวาณะ  
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 ๗๘. พระอุปสีวะ  

 ๗๙. พระอุปเสนะ  วังคันตบุตร (ผู้นำามาซึ่งความเลื่อมใสของ

หมู่ชนทุกชั้น) 

 ๘๐. พระอุรุเวลกัสสปะ  (มีบริวารมาก) 

ภิกษุณี

 ๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  (ผู้รัตตัญญู คือ ผู้รู้ราตรีนาน)

 ๒. พระเขมาเถรี  (อัครสาวิกาฝ่ายขวา)

 ๓. พระอุบลรรณาเถรี  (อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย)

 ๔. พระปฏาจาราเถรี  (ผู้ทรงพระวินัย)  

 ๕. พระนันทาเถรี  (ผู้ทรงฌาน) 

 ๖. พระธรรมทินนาเถรี (ผู้เป็นธรรมกถึก)

 ๗. พระโสณาเถรี  (ผู้ปรารภความเพียร)  

 ๘. พระสกุลาเถรี  (ผู้มีทิพยจักษุ)  

 ๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี (ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน) 

 ๑๐. ภัททกาปิลานีเถรี  (ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ)  

 ๑๑. พระภัททากัจจานาเถรี  (ผู้ทรงอภิญญา) 

 ๑๒. พระกีสาโคตมีเถรี  (ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง)

 ๑๓. พระสิงคาลมาตาเถรี  (ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา)  
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อุบาสก

 ๑. ตปุสสะ  และภัลลิกะ  (เอตทัคคะผู้ถึงสรณะก่อนคนอื่น)

 ๒. สุทัตตคฤหบดี  (เลิศในทางถวายทาน) 

 ๓. จิตตคฤหบดี  (ธรรมกถึก)

 ๔. หัตถกคฤหบดี  (เลิศสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔)  

 ๕. มหานาม  ศากยราช  (เลิศถวายปัจจัยอันประณีต)

 ๖. อุคคคฤหบดี  (เลิศทางให้สิ่งของอันเจริญจิต)  

 ๗. อุคคตคฤหบดี  (เลิศทางบำารุงปฏิบัติสงฆ์)

 ๘. สุรอัมพัฏฐเศรษฐี  (เลื่ือมใสมั่นคง) 

 ๙. ชีวกโกมารภัจจ์  (เลื่อมใสในบุคคล) 

 ๑๐. นกุลปิตาคฤหบดี  (คุ้นเคยในพระพุทธเจ้า)  
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อุบาสิกา

 ๑. สุชาดา (แม่พระยสะ)  (อุบาสิกาผู้ถึงสรณะก่อนผู้อื่น)

 ๒. วิสาขา  (เลิศถวายทาน)

 ๓. ขุชชุตตรา  (แสดงธรรม)  

 ๔. สามาวดี  (เมตตาวิหาร)

 ๕. อุตตรา  นันทมารดา  (เพ่งฌานสมาบัติ)

 ๖. สุปปวาสา  โกลิยธิดา  (ถวายทานด้วยของอันมีรสประณีต)

 ๗. สุปปิยา  (เอตทัคคะทางอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ)

 ๘. กาติยานี  (เลื่อมใสมั่นคง)  

 ๙. นกุลมารดาคหปตานี  (คุ้นเคยในพระพุทธเจ้า)  

 ๑๐. กาฬิกุลฆริกา  (เลื่อมใสด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมตาม       

ผู้อื่น) 
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ชื่อแคว้นและเมืองหลวง 
 ชื่อแคว้น    ชื่อนครหลวง 

 ๑. อังคะ    จำาปา 

 ๒. มคธ    ราชคฤห์ 

 ๓. กาสี    พาราณสี 

 ๔. โกศล   สาวัตถี 

 ๕. วัชชี    เวสาลี 

 ๖. มัลละ    กุสินารา, ปาวา 

 ๗. เจตี    โสตถิวตี 

 ๘. วังสะ    โกสัมพี 

 ๙. กุรุ     อินทปัตถะ 

 ๑๐. ปัญจาละ    กัมปิลละ 

 ๑๑. มัจฉะ    สาคละ 

 ๑๒. สุรเสนะ    มถุรา 

 ๑๓. อัสสกะ    โปตนะ หรือโปตลิ 

 ๑๔. อวันตี    อุชเชนี 

 ๑๕. คันธาระ    ตักกสิลา 

 ๑๖. กัมโพชะ    ทวารกะ

และที่นอกเหนือจาก ๑๖ ชนบท 

 ๑. สักกะ    กบิลพัสดุ์ 

 ๒. โกลิยะ    เทวทหะ หรือรามคาม 

 ๓. ภัคคะ    สุงสุมารคีระ 

 ๔. วิเทหะ    มิถิลา 

 ๕. อังคุตตราปะ   เป็นนิคมชื่อ อาปณะ
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แคว้นสมัยพุทธกาลอยู่ในเขตรัฐประเทศปัจจุบัน

แคว้นสมัยพุทธกาล   ปัจจุบันในพื้นที่/เขต

 ๑. อังคะ   รัฐพิหาร

 ๒. มคธ   รัฐพิหาร

 ๓. กาสี   รัฐอุตรประเทศ

 ๔. โกศล   รัฐอุตรประเทศ

 ๕. วัชชี   รัฐพิหาร

 ๖. มัลละ   รัฐอุตรประเทศ

 ๗. เจตี    รัฐมธยประเทศและรัฐอุตรประเทศ

 ๘. วังสะ   รัฐอุตรประเทศ

 ๙. กุรุ    เขตกรุงเดลรีฐัอตุรประเทศ  รฐัหรยนะ

 ๑๐. ปัญจาละ   รัฐอุตรประเทศ

 ๑๑. มัจฉะ   รัฐราชสถาน

 ๑๒. สุรเสนะ   รัฐอุตรประเทศ

 ๑๓. อัสสกะ   รัฐมหาราษฎร์

 ๑๔. อวันตี   รัฐมธยประเทศ

 ๑๕. คันธาระ   ประเทศปากีสถาน

 ๑๖. กัมโพชะ   รัฐแคชเมียร์บางส่วน

    ในเขตปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
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ภาษาฮินดีเบื้องต้น  (Hindi for Beginning)  

พยัญชนะฮินดี (Consonants)
क k ก   ख kh ข   ग g  ค  घ gh ฆ   ङ n      ง

 
च c จ     छ ch ฉ      ज j   ช  झ jh ฌ   ञ ñ  ญ  

ट t    ฏ    ठ th  ฐ  ड d      ฑ  ढ dh ฒ   ण  n    ณ 

 
त t  ต   थ th  ถ   द d  ท   ध dh ธ   न n   น

  
प p ป   फ ph ผ   ब b  พ  भ bh ภ   म m  ม

 
य y ย   र  r   ร   ल l  ล  व  v  ว  

श s ศ       ष s     ษ   स s  ส  ह  h  ห 

สระ (Vowels) 

अ a =  –ะ, –ั   आ  a =  –า   इ  i     =   –ิ  ई i  =  –ี

उ u  =  –ุ   ऊ  u =  –ู   ऋ r    =  ฤ (ริ) ए e =เ– 

ऐ ai =  ไ, แอ   ओ o =  โ–    औ au= เ–า, ออ

สัญลักษณ์พิเศษ:

˙ m/n  นาสิก

: ah วิสรคะ

~ ออกเสียง  ออ

.

.

.. . .

.

.

. .

.

˘

-
-

-
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สระลดรูปเมื่อผสมกับพยัญชนะ

अ  a  –ะ  -  (ไม่ปรากฏ) क         ka  

आ   a  –า   -ा (อยู่หลัง) का         ka

इ   i      –ิ  -ि (อยู่หน้า)  कि  ki

ई  i   –ี  ी- (อยู่หลัง) की   ki

उ  u  –ุ  -ु (อยู่ใต้)  कु   ku

ऊ   u  –ู  -ू (อยู่ใต้) कू   ku

ऋ  r     ฤ (ริ)  -ॄ (อยู่ใต้) कॄ  kr

ए  e  เ–  -े (อยู่บน) के   ke

ऐ  ai ไ, แอ         -  ै (อยู่บน) कै   kai

ओ  o  โ–    -ो (อยู่หลัง) को  ko

औ  au เ–า, ออ  -ौ (อยู่หลัง) कौ   kau

เลขนับจำานวน

 ०  suny  ศูนย  ศูนย์

 १  ek  เอก  หนึ่ง

 २  do  โด  สอง

 ३  tin  ตีน  สาม

 ४  car  จาร  สี่

 ५  panc  ปาจ  ห้า

 ६  cheh  เฉห  หก

 ७  sat  สาต  เจ็ด

 ८  ath  อาฐ  แปด

-

-

--

-

. .
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 ९  nau  นอ  เก้า

 १०  das  ดัส  สิบ

 ११  gyarh  คยารห  สิบเอ็ด

 १२  barah  บารห  สิบสอง

 १३  terah  เตระห  สิบสาม

 १४  caudah  จอดะห  สิบสี่

 १५  pandrah ปันดระห สิบห้า

 १६  solah  โสละห  สิบหก

 १७  satrah  สัตระห  สิบเจ็ด

 १८  atharah  อะฐาระห สิบแปด

 १९  unnis  อุนนีส  สิบเก้า

 २०  bis  บีส  ยี่สิบ

 २१  ikkis  อิกกีส  ยี่สิบเอ็ด

 ३०  tis  ตีส  สามสิบ

 ४०  calis  จารีส  สี่สิบ

 ५०  pacas  ประจาส ห้าสิบ

 ६०  sath  สาฐ  หกสิบ

 ७०  sattar  สัตตัร  เจ็ดสิบ

 ८०  assi  อัสสี  แปดสิบ

 ९०  nabbe  นับเบ  เก้าสิบ

 १००  so  โส  หนึ่งร้อย

 १,००० hazar  ฮาซาร  หนึ่งพัน

 १०,००० das  hazar ดัส ฮาซาร์ หนึ่งหมื่น

 १००,००० lakh  ลาข  หนึ่งแสน

      १,०००,००० das  lakh ดัส  ลาข หนึ่งล้าน

      १०,०००,००० karo  กะโร  สิบล้าน
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สี

 सफेद  safed  ซะเฟด  ขาว

 काला  kala  กาลา  ดำา

 लाल  lal  ลาล  แดง

 नीला  nila  นีลา  น้ำาเงิน

 भुरा  bhura  ภูรา  น้ำาตาล

 बैगंनी  baimgni แบงคนี  ม่วง

 नंरगी  narangi  นารังคี  ส้ม  

 पीला  pila  ปีลา  เหลือง

สัปดาห์    

रिववार  ravivar  ระวิวาร         วันอาทิตย์

सोमवार  somvar  โสมวาร         วันจันทร์

मंंंंगलवार  mangalvar มังคัลวาร      วันอังคาร

बुधवार  budhvar พุธวาร         วันพุธ

गुुुरुवार           guruvar คุรุวาร         วันพฤหัส

शुंक्वार  sukravar ศุกระวาร       วันศุกร์

शिनवार  sanivar  ศนิวาร         วันเสาร์

เดือน 

चैञ         caitr (cait) แจตร (แจต)       มีนาคม - เมษายน           

वैैैैश्ाख  vaisakh (baisakh) แวศาข(แบสาข)

  เมษายน- พฤษภาคม   

जेेठ  jyesth(jeth) ชะเยษฐ (เชฐ)    พฤษภาคม - มิถุนายน

आषाढ asadh(asarh อาษาฒ (อาสารห) มิถุนายน-กรกฎาคม

सावन sravan(savan) ศราวัน (สาวัน) กรกฎาคม - สิงหาคม



408     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ

भादो्ेें        bhadrpad (bhado) ภาดรปัด (ภาโด) 

  สิงหาคม- กันยายน

आिशवन akvin (kvar) อาศวิน (กวาร)   กันยายน - ตุลาคม

कािंंतक kartik (kvar) การติก (กาติก)   ตุลาคม - พฤศจิกายน   

अगहन  margasirs (agahan) มารคะศีรษ (อคะฮัน) 

  พฤศจิกายน - ธันวาคม

पूस  paus (pus) ปอษ  (ปูส)       ธันวาคม - มกราคม

माध  magh มาฆ       มกราคม - กุมภาพันธ์

फागुन phalgun (phagun) ผาลคุน (ผาคุน)    

  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

คำาศัพท์  

मै   maim  แม  ฉัน

अाप   ap  อาป  คุณ

पानी   pani  ปานี  น้ำา

िपना   pina  ปีนา  ดื่ม

चावल/भात  caval/bhat จาวัล/ภาต ข้าว

खाऩा   khana  ขานะ  กิน

आंङा   anda  อัณดา  ไข่

चम्मच  cammac จัมมัจ  ช้อน

माता/माँ  mata/mam มา  แม่

पती/बाप  pita/bap ปิตา/บาป พ่อ

पतनी   patni  ปัตนี  ภรรยา

पती   pati  ปะติ  สามี

ठीक   thik  ถีก  ถูกต้อง

अछा   accha  อัจฉา  ดี



     พุทธสถาน พุทธกิจ พุทธประวัติ      409 

चलो   calo  จโล  ไป

कहाँ   kaha  กหา  ที่ไหน

िकतना        kitna  กิตนา  เท่าไหร่

ประโยค

1. नमश्कार  namaste / namaskar

   มนัสเต/นมัสการ      สวัสดีครับ/ค่ะ

2. खुश रहो   khus  raho   

   ขุศ  ระโห  ขอให้มีความสุข

3. धनयावाद / dhanyavad

   ธันยะวาด  ขอบคุณครับ/ค่ะท่านสบายดีไหมครับ/ค่ะ 

4. ठीक ह/ ै  thik hai ฐีก แฮ      สบายดีครับ/ค่ะ

5. अाप कहाँ से अाय(अाई) है ? 
  ap  kaham  se  aye(ayi) haim  

    อาป  กะหา  เส  อาเย(อายี) แฮ  ท่านมาจากไหนครับ/ค่ะ 

6. मै थाईलैड से अाया (अायी) ह्ँ ू 
   maim  thailand  se  aya (ayi) hum

   แม ถาอีแลณฎ เส อายา (อายี) ฮู  ผม/ฉันมาจากเมืองไทยครับ/ค่ะ 

7. अाप का शुभनाम कया ़है ?         

   apka  kubhanam  kya hai 

   อาปกา  ศุภนาม  กยา  แฮ      ท่านชื่ออะไรครับ/ครับ

8. मेरा नाम...........है/    mera nam................hai

   เมรา  นาม.................แฮ      ผม/ดิฉันชื่อ..................

9. अाप कया कारते ह ै?  ap  kya  kam  karte(ti) haim    

   อาป  กยา  กาม  กะรเต(ตี) แฮ  ท่านทำางานอะไร
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บทแผ่เมตตา,  สมาทานกัมมัฏฐาน, คำาอุทิศบุญกุศล, 

อธิษฐานจิต

คำาแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา ฯ  สตัวท์ัง้หลาย ทีเ่ปน็เพือ่นทกุข์ เกิด แก ่เจบ็ ตาย 

   ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา ฯ   จงเปน็สขุ ๆ  เถดิ อยา่ไดมี้เวรแกก่นัและกนัเลย 

อัพ๎ยาปัชฌา ฯ  จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้อาฆาตพยาบาท  

   เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา ฯ   จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ 

   ทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 

  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย 

  ทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านมีความทุกข์ขอให้ 

  พ้นจากทุกข์ ที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ

คำาสมาทานกัมมัฏฐาน 

 อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจะฉามิ ข้า

แต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอมอบกาย ถวายชีวิต

นี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา ข้าพระพุทธเจ้า จะตั้งใจศึกษา

จะต้ังใจปฏบิตั ิตามคำาส่ังสอนของพระพุทธองค ์ดว้ยการเจริญจติภาวนา 

ณ กาล บัดนี้ เทอญฯ
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คำาอุทิศบุญกุศล 

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

 ขอส่วนบุญนี้จงสำาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

 ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล 

 ถึงบิดามารดาครูอาจารย์  ทัง้ลกูหลานญาตมิติรสนทิกนั 

 คนเคยร่วมทำางานการทั้งหลาย  ขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน 

 ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ  ขอใหท้า่นไดก้ศุลผลนี ้เทอญ.

คำาอธิษฐาน 

แบบที่ ๑

 ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ขอน้อมจติอธษิฐาน ดว้ยอำานาจบญุกศุล

ทีข้่าพเจา้ไดจ้ารกิมาแสวงธรรมบำาเพญ็บญุ ณ พทุธสถาน.....................

ในวันนี้ ขอจงเป็นบารมี เป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญา

ญาณทั้งชาตินี้ และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างย่ิง จนถึงความพ้นทุกข์ 

คือ พระนิพพาน เทอญ. 

แบบที่ ๒ 

 ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมตั้งจิตอธิฐาน ด้วยอำานาจบุญ

กุศล ที่ได้บูชาสักการะ ...................................ในวันนี้ ขอจงเป็นบารมี

ให้ได้รับ พรอันประเสริฐ..........ประการ 

 ๑....................................................... 

 ๒....................................................... 

 ๓....................................................... 

 ๔....................................................... 

 ทั้งในชาติน้ีและชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้น

ทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ ฯ
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ระยะทางตามรอยพระบาทอินเดีย  เนปาล

ชื่อเมือง   ชื่อเมือง ระยะทาง/กโิลเมตร

โครักขปูร์   กรุงกบิลพัสดุ์ ๙๕

กุสินารา   กรุงกบิลพัสดุ์ ๑๔๕

พาราณสี   กรุงกบิลพัสดุ์ ๓๐๘

พาราณสี   พุทธคยา ๒๗๕ (รถไฟ)

พาราณสี   พุทธคยา ๒๗๐ (รถยนต์)

ปัตนะ    พุทธคยา ๑๑๗

คยา    พุทธคยา ๑๒ (ถนนเลียบแมน้่ำา)

คยา    พุทธคยา ๑๖ (ถนนสายหลัก)

ลัคเนาว์    สาวัตถี  ๑๓๔

บาเรียซ  (เมืองตะวันออก) สาวัตถี  ๔๗

บาลรัมปูร์  (เมืองทางตะวันตก)  สาวัตถี  ๑๘

กุสินารา   ลุมพินี  ๑๗๐

กุสินารา   โครักขปูร์ ๕๒

จากด่านโสเนาว์ลี  ลุมพินี  ๒๖

ปัตนะ    เวสาลี  ๕๖

พาราณสี   เวสาลี  ๓๐๐

พาราณสี   หาริปูร์  ๒๖๕

สถานีรถไฟหาจิปูร์  เวสาลี  ๓๕

พาราณสี   โกสัมพี  ๑๓๒

อัลละฮะบาด   โกสัมพี  ๕๕

ลัคเนาว์    สังกัสสะ ๑๘๐

สถานีรถไฟปักขนา  สังกัสสะ ๑๒
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อัครา    สังกัสสะ ๑๗๕

เวสาลี    เกสรียา  ๕๐

พุทธคยา   ราชคฤห์ ๙๒

ปัตนะ    ราชคฤห์ ๑๐๕

พาราณสี   ราชคฤห์ ๓๓๓

ปัตนะ    นาลันทา ๙๕

ราชคฤห์   นาลันทา ๑๓

พิหาสลิฟ   นาลันทา ๑๓

สถานีรถไฟปัตติยาปูร์  นาลันทา ๓๘

พาราณสี   โครักขปูร์ ๒๗๒

โครักขปูร์   เขตพรมแดนเนปาล  ๙๐

    (โสเนาว์ลี) 
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โปรแกรมทัวร์  
	 นำ�สวดมนตภ์�วน�	:	พระวทิย�กรวดัไทยโพธิวหิ�ร	พระครูวนิยัธรกติตพิงษ–์ 

ดร.พระมห�ก	�ธร–พระอ�จ�รย์ชม้อย

	 หัวหน้�ทัวร์/วิทย�กร	 :	 ดร.นิติก�นต์	 ธรรมหรรษ�กุล	 (ดร.เบิร์ต)	 ป.ธ.6,	

พธ.บ.,	M.A.,	Ph.D.และหรือ/ทีมง�น	I-India

		 หม�ยเหตุ	:	โปรแกรมอ�จเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม	เวล�อินเดีย	

ช้�กว่�ไทย	1	ชั่วโมงครึ่ง

...........................................................................................................................

วันแรก : สุวรรณภูมิ – พุทธคยา เสาร์

		 08.30	น.-	พร้อมกันที่สน�มบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตู	5	เค�น์เตอร์	P1-5	

ส�ยก�รบินไทยเวียดเจ็ทแอร์+มีเจ้�หน้�ที่บริก�รเช็คอิน

		 11.00	น.	ออกเดินท�งสู่พุทธคย�	อินเดีย	โดยส�ยก�รบินไทยเวียดเจ็ทแอร์	

Thai	Vietjet	Air	เที่ยวบินที่V9	801	(มีบริก�รอ�ห�ร)

		 12.30	 น.-	 (เวล�ท้องถิ่น/อินเดีย	 ช้�กว่�ไทย	 1	 ชั่วโมงครึ่ง)	 ถึงสน�มบิน

น�น�ช�ติคย�/อินเดียผ่�นพิธีก�รตรวจคนเข้�เมือง

		 13.30	น.-	เดินท�งสู่พุทธคย�โดยรถโค้ชปรับอ�ก�ศ	นำ�ท่�นสู่แดนพุทธภูมิ	

ตำ�บลเปน็ที่ตรัสรู้ของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�

		 14.00	น.–ทัศนศึกษ�	“สุช�ด�สถูป”	หรือ	บ้�นน�งสุช�ด�	บุตรของกฎุมพี	

ตำ�บลอุรุเวล�เสน�นิคม	 ผู้ถว�ยข้�วมธุป�ย�สแด่พระมห�บุรุษโพธิสัตว์	 ณ	 ต้นอช

ป�ลนิโครธหรือต้นไทรของบุคคลผู้เลี้ยงแพะและเป็นสถ�นที่เสวยวิมุตติสุขในสัปด�ห์

ที่	 5	 หลังจ�กตรัสรู้แล้ว+ชมท่�สุปปติฏฐะตั้งอยู่	 ณ	 ริมฝั่ง	 แม่น้ำ�เนรัญชร�	 	 สถ�น

ที่ซึ่งพระมห�บุรุษโพธิสัตว์ทรงลอยถ�ดทองคำ�อธิษฐ�นจิตเที่ยงท�ยว่�จะได้สำ�เร็จเปน็												

พระอนุตตรสัมม�สัมโพธิญ�ณหรือไม่อย่�งไร?

		 15.00	น.-เดินท�งสู่	“โพธิมณฑล”	+สวดมนต์เจริญสม�ธิภ�วน�	ณ	(1)	

ต้นพระศรีมห�โพธิ์สถ�นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�
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	 บ่�ย	 -นมัสก�ร	 (2)	 พระพุทธเมตต�อ�ยุประม�ณ	 1,400	 ปี	 ภ�ยในพระ

มห�เจดีย์พุทธคย�+ทัศนศึกษ�สัตตมห�สถ�น	สถ�นที่เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจ�กก�ร

ตรัสรู้เปน็เวล�	7	สัปด�ห์	7	สถ�นที่สำ�คัญ	คือ	(3)	พระแท่นวัชรอ�สน์หรือโพธิบัลลังก์

ใต้ต้นโพธิ์	(4)	อนิมิสเจดีย์+(5)	รัตนจงกรมเจดีย์+(6)	รัตนฆรเจดีย์+(7)	อชป�ล

นิโครธ+(8)	มุจลินท์	+(9)	ร�ช�ยตนะ+(10)	เส�หินของพระเจ้�อโศก	สถ�นที่ทรง

รับหญ้�กุสะ	8	กำ�	จ�กโสตถิยพร�หมณ์แล้วนำ�ไปปูล�ดเปน็บัลลังก์ที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระ

ศรีมห�โพธิ์	ในวันเพ็ญขึ้น	15	ค่ำ�เดือน	6	(วิส�ขบูช�)	ก่อนพุทธศักร�ช	45	ปี

		 -ถว�ยผ้�ห่มเปน็พุทธบูช�	เวียนเทียนทักษิณ�รอบต้นพระศรีมห�โพธิ์+จ�ก

นั้นให้ท่�นอิสระทำ�บุญไหว้พระปิดทอง

		 เย็น/ค่้�	 -	 บริก�รอ�ห�รเย็น+พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน�น�ช�ติธรรมหรรษ�	

(DIMC.)	ห้องละ	2-3	เตียง	มีน้ำ�อุ่น	ฟรี!	wifi

............................................................................................................................

วันที่สอง : พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อด้า–ราชคฤห์-เวฬุวัน–เขาคิชฌกูฎ อาทติย์

		 06.00	น.-	บรกิ�รอ�ห�รเช�้ทีศ่นูยฯ์+เดนิท�งไปร�ชคฤห์	เมอืงหลวงแควน้

มคธ	ที่เคยยิ่งใหญ่ของพระเจ้�พิมพิส�ร	(70	กม.)

		 09.00	 น.-	 เดินธุดงค์ขึ้นสู่(1)	 เข�คิชกูฎ+นมัสก�รพระคันธกุฎีที่ประทับ

ของพระพุทธเจ้�+กุฏิพระอ�นนท์พุทธอุปัฎฐ�ก+สุช�ด�สถูป	:	สุช�ด�ผู้ถว�ยข้�วมธุ

ป�ย�ส	แมน่้�้เนรญัชร�	ทีล่อยถ�ดอธษิฐ�นจติโพธบิลัลงัก	์:	พระแทน่วชัรอ�สน	์ตน้พระ

ศรมีห�โพธิ	์สถ�นทีต่รสัรู	้พระพทุธเมตต�	พระมห�เจดียพ์ทุธคย�	ถ้�้สกุรข�ต�	ทีพ่ระ

ส�รีบุตรบรรลุพระอรหันต์+ถ้้�พระมห�โมคคัลล�นะ+หน้�ผ�เหวที่ทิ้งโจร	ซึ่งพระเทว

ทัตต์กลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้�หม�ยปลงพระชนม์	ทำ�โลหิตุปปบ�ท+โรงพย�บ�ลและวัด

ชีวกัมพวันของหมอชีวกโกม�รภัจจ์

		 11.30	น.-	บริก�รอ�ห�รกล�งวัน	ณ	วัดไทยน�ลันท�+จ�กนั้นเดินท�งไปสู่	

“บ�้นน�ลันท�”	ซึง่เปน็บ้�นเกิดของพระส�รบุีตรและพระมห�โมคคลัล�นะ+นมสัก�ร(2)	

หลวงพ่อด้�	อ�ยุ	1,400	กว่�ปี	สร้�งในสมัยพระเจ้�เทว�ป�ละ	ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกไฟ

ไหม้เมื่ออดีตครั้งถูกอิสล�มเผ�ในปี	พ.ศ.1766อิสระให้ท่�นนั่งรถม้�	(100	รูปี)	หรือ
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เดินท�งเท้�ไปวิห�รหลวงพ่อดำ�

	 	14.00	น.-	(3)	ชมมห�วิทย�ลัยน�ลันท�	เปน็มห�วิทย�ลัยพุทธศ�สน�แห่ง

แรกที่มีชื่อเสียงม�กที่สุดในโลก	มีพระสงฆ์นักศึกษ�ประม�ณ	10,000	รูป	ครูอ�จ�รย์	

1,500	คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหันตธ�ตุของพระส�รีบุตร

		 15.30	 น.-	 (4)	 “ม�ฆบูช�ร้�ลึก”ย้อนรอยอดีตครั้งพุทธก�ล	 ณ	 วัดเวฬุวัน	

วัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้�พิมพิส�รได้สร้�งถว�ย	 ซึ่งพระอริยสงฆ์ส�วก	 1,250	 รูป	

ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปท�ม�ประชุมกันโดยมิได้นัดหม�ย	 พระพุทธเจ้�แสดงโอว�ท

ป�ฏิโมกข์ทำ�ให้เกิดวัน	“ม�ฆบูช�”ขึ้นในโลก+(5)	ชมตโปธ�ร�ม	ที่อ�บน้ำ�แร่ร้อนแบ่ง

ต�มชั้นวรรณะ	4

		 16.00	 น.-	 (6)	 ชมคุกเปน็คุมขังพระเจ้�พิมพิส�ร+(7)	 รอยเกวียโบร�ณ

+(8)	ถ้้�มห�สมบัติของพระเจ้�พิมพิส�ร+กลับพุทธคย�

		 เย็น/ค้่�	-ถงึพทุธคย�+บรกิ�รอ�ห�รเย็น+และพกัทีศ่นูยป์ฏบัิตธิรรมฯ	(DI

MC.)+ท้�บุญทอดผ้�ป่�เพื่อสร้�งวัดไทยโพธิวิห�ร	ซื้อที่ดินพร้อมอ�ค�ร	4	ชั้น	บนดิน	

3	ชั้น+ใต้ดิน	1	ชั้น	มีโรงครัว	ห้องพัก	30	ห้อง	พื้นที่	20,000	ต�ร�งฟุตๆละ	1,000	

บ�ท

..........................................................................................................................

วันที่สาม : พุทธคยา – ไวสาลี –วัดป่ามหาวัน – ปาวาลเจดีย์ –กุสินารา จันทร์

		 06.00	 น.-	 บริก�รอ�ห�รเช้�ที่ศูนย์ฯ+ออกเดินท�งไปกุสิน�ร�	 ผ่�นเมือง

ปัตนะ	(อดีตป�ฎลีบุตรที่เคยยิ่งใหญ่ของพระเจ้�อโศก)

		 11.30	น.-ถงึเวส�ลี	เมอืงหลวงแควน้วชัช+ีบรกิ�รอ�ห�รกล�งวนั	(แพค็)	ณ	

ร้�นอ�ห�ร	ริมสระโบกขรณีหน้�เมืองเวส�ลี

		 12.30	น.	–	นมสัก�ร(1)	พระสถปูป�ว�ลเจดียส์ถ�นทีพ่ระพทุธองคท์รงปลง

อ�ยุสังข�รว่�จะปรินิพพ�นภ�ยใน	3	เดือน

	 13.00	 น.–ถึง	 (2)	 วัดป่�มห�วัน	 สถ�นท่ีเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรก

ของโลก	 คือ	 พระน�งมห�ปช�บดีโคตมี+นมัสก�ร	 พระสถูปกูฎ�ค�รส�ล�+ชมเส�

หินอโศก	มีรูปปั้นสิงโตอยู่บนหัวเส�ที่ยังสมบูรณ์อยู่มีสองแห่ง	ณ	ที่นี้	และสังกัสสนคร	
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นมัสก�ร“พระคันธกุฎี”	 ที่ประทับทรงจำ�พรรษ�ที่	 5	 ของพระพุทธเจ้�	 ซึ่งเจ้�ลิจฉวี

พระน�มว�่มห�ลไิดท้ลูอ�ร�ธน�ใหเ้สด็จม�โปรดช�วเมอืง	เปน็ตน้กำ�เนดิแหง่น้ำ�พระพทุธ

มนต์ที่พระอ�นนท์รับประท�นบ�ตรม�ประพรมทั่วเมืองเวส�ลี

	 14.00	น.-ออกเดนิท�งไปกสุนิ�ร�ผ�่นหมูบ่�้นเกสรีย�+นมสัก�ร	(3)	เกสะ

เรียสถูป	สร้�งสมัยเดียวกับ	“ส�ญจีสถูป”	วัดเวฬุวัน	แห่งแรกในโลก	:	ร�ชคฤห์	สถูป

พระส�รบีตุร	มห�วทิย�ลยัน�ลนัท�	ถ้�้พระมห�โมคคลัล�นะ	ถ้้�สกุรข�ต�	(พระส�รบุีตร) 

	 19.00	น.-ถงึกสุนิ�ร�+บรกิ�รอ�ห�รค่ำ�+ทอดผ�้ป�่บำ�รงุวดั+พกัทีว่ดัไทย

กุสิน�ร�	หรือวัดธิเบต/วัดมหินดอร์ในเครือวัดไทยฯ

..........................................................................................................................

วันที่สี่ : กุสินารา (อินเดีย) -ลุมพินี (เนปาล) มายาเทวีวิหาร-เสาหินอโศก อังคาร

		 06.00	น.–	บริก�รอ�ห�รเช้�ที่วัดไทยฯ+เดินท�งสู่	“ส�ลวโนทย�น”	ของ

เจ้�มัลละกษัตริย์	 เมืองกุสิน�ร�	 นมัสก�ร	 เช้�	 (1)	 ปรินิพพ�นสถูป	 ซึ่งพระเจ้�อโศก

สร้�งครอบสถ�นที่ปรินิพพ�นของพระพุทธเจ้�+(2)	 ปรินิพพ�นวิห�ร	 ซึ่งโอปูคยูและอู

โปเหล่ง	ช�วพม่�สร้�งถว�ย	พ.ศ.2470	นำ�คณะสวดมนต์เจริญสม�ธิภ�วน�	ณ	เบื้อง

หน�้องคพ์ระพทุธอนฏุฐไสย�สน	์พระนอนป�งปรนิพิพ�น	ซึง่น�ยช�่งช�วเมอืงมถรุ�ชือ่“ถิ

น�”	สร้�ง	พ.ศ.950	+	นมัสก�ร(6)	มณฑป	ที่ประดิษฐ�นพระพุทธสรีระ+(7)	มกุฏ

พันธนเจดีย์สถ�นที่ถว�ยพระเพลิงพระพุทธสรีระ

		 09.30	น.–จ�กนั้นเดินท�งสู่สวนลุมพินีประเทศเนป�ล(ระยะท�ง	190	กม./

5	ชม.	เตรียม	Passport	มอบให้ท�งบริษัทฯ)

		 12.30	 น.–บริก�รอ�ห�รกล�งวัน	 (แพ็ค)	 ณ	 วัดไทย	 960+ดื่มช�ก�แฟ

+ท�นโรตี	(ขณะที่บริษัทฯ	ทำ�เอกส�ร	ตม.อินเดีย–เนป�ล)

		 15.00	น.–ถงึ	“สวนลมุพนิ”ี	สถ�นทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจ�้+สวดมนตเ์จรญิ

สม�ธเิวียนเทียน	ณ	(5)	เส�หนิพระเจ�้อโศก	และ+(6)	ม�ย�เทววีหิ�ร	อนสุรณส์ถ�น

แห่งก�รประสูติก�ล	ภ�ยในวิห�ร	มีซ�กอิฐโบร�ณอ�ยุ	2,300	กว่�ปี		มีหินแกะสลัก

เปน็รปูแสดงก�รประสตูขิองเจ�้ช�ยสทิธตัถะ	ขณะทีพ่ระน�งสริมิห�ม�ย�เทวทีรงประทบั

ยืนเหนี่ยว	กิ่งไม้ส�ละ	ซึ่งประสูติจ�กพระพุทธม�รด�ในท่�ประทับยืนทรงย่�งพระบ�ท
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ได	้7	ก�้วแล้วทรงเปล่งอ�สภวิ�จ�+(7)	ชม	“สระโบกขรณี”	เปน็สถ�นทีส่รงสน�นของ

พระพุทธม�รด�	ในวันเพ็ญ	ขึ้น	15	ค่้�	เดือน	6	(ก่อน	พ.ศ.	80	ปี)

	 18.00	 น.-	 บริก�รอ�ห�รค่ำ�+พักที่โรงแรม	 Zampala/little	 Buddha/

Ananda/Buddhmaya/Lumbini	Green	หรือเทียบเท่�	3	ด�ว

..........................................................................................................................

วันที่ห้า : ลุมพินี-สาวัตถี(อินเดีย)-อนาถบิณฑิกะ-องคุลีมาล-เชตวัน พุธ

	 06.00	 น.–บริก�รอ�ห�รเช้�ที่โรงแรมฯ+จ�กนั้นเดินท�งผ่�นด่�นพรมแดน	

เนป�ล-อินเดีย	ผ่�นพิธีก�รตรวจคนเข้�เมือง

	 เช�้	-	เยีย่มชมวดัไทย	960	เข�้หอ้งน้ำ�+ท�นโรตฯี+เดนิท�งสูส่�วตัถ	ีอดตี

เมืองหลวงแคว้นโกศลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้�ปเสนทิโกศลมห�ร�ช	 อัครศ�สนูปถัมภ์ที่

สำ�คญั	ซ่ึงพระพทุธเจ�้ประทับอยูท่ีส่�วตัถนี�นทีส่ดุรวม	25	พรรษ�	โดยประทบัอยูท่ีว่ดั

เชตะวันมห�วิห�ร	ซึ่งอน�ถบิณฑิกะเศรษฐีสร้�งถว�ย	19	พรรษ�	และวัดบุพพ�ร�ม	ซึ่ง

น�งวิส�ข�สร้�งถว�ย	6	พรรษ�	มีประช�กร	7	โกฏิ	(70	ล้�นคน)	ปัจจุบันเหลือเนื้อที่

ประม�ณ	80	ไร่	32	เอเคอร์

		 11.30	น.-	บริก�รอ�ห�รกล�งวนั	(แพค็/กลอ่ง)ระหว�่งท�ง+เดนิท�งตอ่ถงึ

เมือง	“ส�วัตถี”	ร�ชธ�นีแคว้นโกศล

		 15.30	น.-นมสัก�รยมกป�ฏหิ�รยิส์ถ�นทีแ่สดงป�ฎหิ�รยิเ์ปน็คู่ๆ	ต�มอ�ก�ร	

32	ของพระพุทธเจ้�	มีน้ำ�และไฟไหลออกคนละท�ง	ก่อนเสด็จขึ้นไปจำ�พรรษ�บนด�ว

ดงึสเทวโลก	ในพรรษ�ที	่7	แล้วเสดจ็ลงจ�กสวรรค์ทีสั่งกสัสนคร+ทศันศกึษ�บ�้นอน�ถ

บณิฑกิเศรษฐผีูม้กีอ้นข�้วแกค่นอน�ถ�	สร�้งโรงท�น	6	แหง่	อัครมห�อุบ�สกอันดบัหนึง่	

+บ�้นภคัควปโุรหติบดิ�และน�งมตัต�นมี�รด�ของพระองคลุมี�ล+ชมแดนมห�มงคล

ของแม่บงกช	(กรณีมีเวล�)

		 16.30	น.-	นำ�คณะสวดมนต์เจริญสม�ธิภ�วน�	ณ	วัดพระเชตะวันมห�วิห�ร	

ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่น�นที่สุดรวม	 19	 พรรษ�	 เป็นศูนย์กล�งเผยแผ่พระพุทธ

ศ�สน�ทีส่ำ�คญั	นมสัก�ร“พระคนัธกฎุ”ี	ประจำ�ฤดูร้อน-ฤดหูน�ว-ฤดูฝน	+โรงอโุบสถ

เป็นที่ท้�สังฆกรรม	 ต้นกำ�เนิดอุโบสถในปัจจุบัน+ธรรมสภ�ใหญ่	 สถ�นที่แสดงธรรม
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+กุฏิพระอสีติมห�ส�วก	80	รูป	เช่น	พระส�รีบุตร	พระโมคคัลล�นะ	พระอุบ�ลี	พระ

สีวลี	พระร�หุล	พระองคุลีม�ลฯลฯ	เปน็ต้น+นมัสก�รต้นอ�นันทโพธิ์ซึ่งพระพุทธองค์

ทรงรับสั่งให้พระมห�โมคคัลล�นะนำ�เมล็ดพันธ์ุม�จ�กพุทธคย�	 พระเจ้�ปเสนทิโกศล

ทรงเพ�ะชำ�	 อน�ถบิณฑิกะเศรษบีขุดหลุมปลูก	 และพระอ�นนท์ผู้ดูแลรักษ�	 จึงได้ชื่อ

ว่�	“อ�นันทโพธิ์”	มีอ�ยุยืนย�วม�ถึงปัจจุบัน	2,500	กว่�ปี+เจดีย์พระอรหันต์	8	ทิศ	

นำ�สวดพระค�ถ�บูช�ฯ

		 19.00	น.-	เดนิท�งถงึเมอืง	“ส�วตัถ”ี	บรกิ�รอ�ห�รค่ำ�+พกัวดัไทยเชตะวนั/

วัดไทยส�วัตถี/วัดไทย-กัมพูช�	หรือวัดเก�หลี

...........................................................................................................................

วันที่หก : สาวัตถี– พาราณสี –ล่องเรือแม่น้้าคงคา พฤหัส

		 06.00	น.	–	บริก�รอ�ห�รเช้�ที่วัดไทยฯ+จ�กนั้นไปเมืองพ�ร�ณสี	(ระยะ

ท�งประม�ณ	320	กม./10	ชั่วโมง)

		 เช�้/เทีย่ง/บ�่ย–บรกิ�รอ�ห�รกล�งวนั	(แพ็ค)	ระหว�่งท�ง+จ�กนัน้เดนิท�ง

ต่อถึงพ�ร�ณสี	นำ�คณะลงเรือ	ณ	ท่�ร�ชฆ�ต

		 17.00	น.-ออกเดินท�งไปล่องเรือแม่น้้�คงค�+ชมท่�น้้�มณิกรรณิก�	ที่เผ�

ศพซึ่งไฟไม่เคยดับเลยประม�ณ	4,000	กว่�ปี

	 เย็น/ค่ำ�	 -	 ท่�ทศวเมศที่ช�วฮินดูอ�บน้ำ�ล้�งบ�ป+พิธีคงค�อ�ระตีบูช�พระ

แม่คงค�+บูช�สุริยเทพ+พระอ�ทิตย์ตกดินย�มเย็น

		 หม�ยเหต	ุ:	ก�รลอ่งเรอืคงค�	เลอืก	1	ใน	2	คอื	เวล�เช�้รุง่อรณุพระอ�ทติย์

ขึ้น	และเวล�เย็นพระอ�ทิตย์ตกดินชมพิธีคงค�อ�ระตี

		 20.00	น.–ถึง	“ส�รน�ถ”	บรกิ�รอ�ห�รค่ำ�+ทำ�บญุทอดผ�้ป�่บำ�รงุวดั+และ

พักที่วัดไทยส�รน�ถ(ห้องละ	3-4	คน)

พระคันธกุฎีที่ ประทับ	 19	 พรรษ�	 เจดีย์พระอรหันต์ 	 8	 ทิศ	 วัด เชตวัน 

สถ�นที่ทรงแสดงยมกป�ฎิห�ริย์	บ้�นอน�ถบิณฑิกะ-บ้�นองคุลีม�ล	

..........................................................................................................................

วันที่เจ็ด : พาราณสี–อิสิปตนมฤคทายวัน (ปฐมเทศนา)–พุทธคยา ศุกร์
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		 06.00	น.–บริก�รอ�ห�รเช�้ทีว่ดัไทยฯ+จ�กนัน้เดนิท�งไปส�รน�ถ	ณ	ตำ�บล

เปน็ที่แสดงปฐมเทศน�	(ประม�ณ	500	เมตร)

		 07.00	น.-ถงึป�่อสิปิตนมฤคท�ยวนั	สถ�นทีแ่สดงปฐมเทศน�	ทศันศกึษ�และ

นมัสก�ร	(1)	ธัมมร�ชิก�สถูป	สถ�นที่แสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ได้

บรรลุพระอรหันต์ในวันแรม	5	ค่ำ�	เดือน	6	สูง	60	เมตร	เส้นผ่�ศูนย์กล�ง	13	เมตร	

ปัจจุบันเหลือ	1	เมตร	(2)	พระมูลคันธกุฎีสถ�นที่ประทับจำ�พรรษ�แรกของพระพุทธเจ้�	

สูง	61	เมตร	กว้�ง	18	เมตร	ปัจจุบันเหลือ	5	เมตร	ซึ่งพระเจ้�อโศกสร้�งครอบไว้	ให้

ท�่นอธษิฐ�นจติมบี�้นเรอืนทีอ่ยู่เย็นเปน็สุข	(3)	เส�อโศก	สงู	15.25	เมตร	ด�้นบนมสีงิห	์

4	หัว	หันหลังชนกัน	ตร�ร�ชก�รอินเดียปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ส�รน�ถ	(4)	ยสเจดีย์

สถ�นท่ีแสดงอนปุุพพีกถ�	โปรดยสกลุบตุร	(5)	ธมัเมกขสถปู	สถ�นทีแ่สดงปฐมเทศน�

โปรดปญัจวคัคีย์	โดยพระอญัญ�โกณฑญัญะไดด้วงต�เหน็ธรรมเปน็องคแ์รก	สถ�นที่

เกิดขึ้นแห่งวันอ�ส�ฬหบูช�	ส�ธย�ยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	ปฏิบัติธรรม	และเวียน

เทียนองค์มห�สถูปใหญ่	สูง	33	เมตร	มีเส้นผ่�ศูนย์กล�ง	28	เมตร	ซึ่งพระเจ้�อโศก

สร้�ง	พ.ศ.	234	อเล็กซ�นเดอร์	คันนิ่งแฮม	ได้ขุดค้นพบพ.ศ.	2365

		 10.30	น.-	ชมพิพิธภัณฑ์ส�รน�ถ	มีพระพุทธรูปป�งปฐมเทศน�	เปน็หินแกะ

สลักสมัยคุปตะที่ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 จ�ก	 Unesco	 องค์ก�รสหประช�ช�ติ

+ชมหินแกะสลักหัวสิงห์	4	หัว	ประจำ�	4	ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่�งๆ	ม�กม�ย

		 12.00	 น.-	 บริก�รอ�ห�รกล�งวัน+จ�กนั้นชมเจ�คันธีสถูป	 สถ�นที่

พระพุทธเจ้�พบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังตรัสรู้	พระเจ้�อโศกสร้�งปี	พ.ศ.236	ซึ่งพระ

เจ้�หุม�ยุนม�หลบภัยถึง	15	ปี	พ.ศ.2075	และพระเจ้�อักบ�ร์ดัดแปลงเปน็เจดีย์แปด

เหลี่ยม

		 เย็น/ค่้�	-	เดินท�งถึงพุทธคย�	นำ�คณะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรม	ณ	ต้นพระ

ศรีมห�โพธิ์+จ�กนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ตล�ดพุทธคย�

		 -บริก�รอ�ห�รเย็น+ร่วมทำ�บุญซื้อที่ดินสร้�งวัดไทยโพธิวิห�ร+พักที่ศูนย์

ปฏิบัติธรรมฯ(DIMC.)	ห้องละ	2-3	เตียง	ฟรี!	wifi

...........................................................................................................................
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วันที่แปด : พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์–ช้อปปิ้งสินค้า-กรุงเทพฯ เสาร์

	 06.00	 น.-	 บริก�รอ�ห�รเช้�ที่ศูนย์ฯ/โรงแรมฯ+ออกเดินท�งไปสวดมนต์	

ณ	ต้นพระศรีมห�โพธิ์+กร�บล�พระพุทธเมตต�

	 เช้�	-เยี่ยมชม	“วัดพุทธน�น�ช�ติ”	เช่น	วัดภูฐ�น	มีจิตรกรรมฝ�ผนังปูปั้นที่

สวยง�ม+วัดญี่ปุ่น	ไหว้หลวงพ่อไดพุดสุ

		 -อิสระชอ้ปปิง้สนิค�้น�น�ชนดิทีต่ล�ดพทุธคย�+จ�กนัน้เดนิท�งไปสน�มบนิ

คย�+เช็คอินแจกบัตรที่นั่งโดยส�ร

		 14.00	 น.-ออกเดินท�งกลับไทย	 โดยส�ยก�รบินไทยเวียตเจ็ตแอร์	 Thai	

Vietjet	Air	(V9)	เที่ยวบินที่V9	802	(มีบริก�รอ�ห�ร)	อิสิปตนมฤคท�ยวัน	ธัมเมกข

สถูป-ยสเจดีย์	 พระมูลคันธกุฎี–ธัมมร�ชิก�สถูป	 ที่แสดงปฐมเทศน�	 เส�หินอโศก	 มี

สิงห์	4	หัวบนยอดเส�	

	 แนะนำ�	 :	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมน�น�ช�ติธรรมหรรษ�	 (Dhammahansa	 In-

ternational	 Meditation	 Center)	 ของวัดไทยโพธิวิห�รพุทธคย�	 มีพระครูวินัยธร

กิตติพงษ์	 เปน็ผู้อำ�นวยก�ร	 ได้จดทะเบียนจัดตั้งจ�กรัฐบ�ล	 อินเดียแล้ว	 ได้ซื้อที่ดิน

พร้อมตึกอ�ค�ร	 4	 ชั้น	 (Hotel	 Laxmi	 International	 ยกเลิกกิจก�รโรงแรม)	 จึง

ทำ�เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมน�น�ช�ติธรรมหรรษ�	 (เพร�ะได้รับอุปถัมภ์จ�กบริษัทใน

เครือของธรรมหรรษ�	 เช่น	 บริษัท	 ธรรมหรรษ�ทัวร์(ไทย)+อินเดีย	 ธรรมหรรษ�

ทัวร์ฯ	 (อินเดีย)+และบ�งกอกไทย	 เซ็นเตอร์)	 เป็นที่ตั้งของสำ�นักง�นวัดไทยโพธิ

วิห�ร	 งบประม�ณ	 28	 ล้�นบ�ท	 ยังข�ดปัจจัยอีก	 26	 ล้�นบ�ท	 เวล�ชำ�ระหนี้3	 ปี 

	 18.30	 น.-ถึงสน�มบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภ�พ	 พร้อมเก็บคว�มทรงจำ�

+คว�มประทับใจ“อิ่มบุญ	อุ่นใจ	ไปกับ	ธรรมหรรษ�ทัวร์”

	 -	ค่�ประกันภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท+ค่�อ�ห�รต�มที่ระบุไว้+ค่�มัคคุเทศก์

ไทย-อินเดีย	

	 ค่�ใช้จ่�ยนี้ไม่รวม	:-	ค่�ธรรมเนียมหนังสือเดินท�งและเอกส�รต่�งด้�ว	

	 -	ค่�ทิปคนขับรถ+เด็กรถขนกระเป๋�+ไกด์ฝั่งอินเดีย	เก็บทิปรวม	ท่�นละ	
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๘๐๐	บ�ท	

	 -	ค่�ทิปหัวหน้�ทัวร์ไทยต�มศรัทธ�+ค่�ใช้จ่�ยส่วนตัวอื่นๆ	เช่น	โทรศัพท์ฯ	

	 -	ค่�น้ำ�หนักกระเป๋�เกินอัตร�ที่กำ�หนดคนละ	๒๐	กก.	(ถ้�เกินคิด	กก.ละ	

๓๐๐	บ�ท)	

	 หลักฐ�นในก�รเดินท�ง	:	ส่งก่อนวันเดินท�งอย่�งน้อยไม่ต่ำ�กว่�	15	วัน	

	 (๑)	หนังสือเดินท�ง	(Passport)	มีอ�ยุก�รใช้ง�นเหลือไม่ต่ำ�กว่�	๖	เดือน	

	 (๒)	สำ�เน�บัตรประช�ชน+ทะเบียนบ้�น	จำ�นวน	๑	ชุด	

	 (๓)	 รูปถ่�ยภ�พสีพ้ืนข�ว	 ขน�ดกว้�ง	 ๒	 นิ้ว	 ย�ว	 ๒	 นิ้ว	 (๒	 X	 ๒) 

จำ�นวน	๔	ใบ	

 

	 หม�ยเหตุ		๒:	บริษัทฯ	จะกำ�หนดนัดเวล�ไปทำ�วีซ่�อินเดีย	ผู้เดินท�งทุกคน

จะต้องไปสแกนนิ้วมือด้วยตนเองที่สถ�นทูตอินเดีย
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ที่อยู่ :   Watthaibodhivihara Trust, BodhGay, Bihar, India 824231  

 TEL. (+91) 9170765206, (+66) 86-1153152

 E-mail: kittiponghomdok@gmail.com 

 twitter.com/kittiponghomdok, www.watthaibodhi.com
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พระสถูปสาญจี (Sanchi Stupa)

เมืองโภปาล

วัดฮินดูอัสดาร์ม (Akshardham)  

กรุงนิวเดลี 

ถ้ำาอชันตา (Ajanta)

แอลโลร่า(Ellora)

เลห์ ลาดักห์  (Leh  Ladakh) 

แคชเมียร์และจัมมู

ทัชมาฮาล (Taj Mahal)  เมืองอัครา 

สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 

อนุสาวรีย์วิคตอเรีย 
(Victoria Memorial)
เมืองโกลกัตตา

อินเดียเกต (Gateway Of India 

Mumbai)  เมืองมุมไบ


