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                               ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ภาค ๑ 
                                                              บทนํา 
                                                  อูอารยธรรมของโลก 
                          กําเนิดแหงอารยธรรมของโลก เราพอแบงไดเปน ๔ อูดวย 
                 กัน คือ 
                                    ๑.  อูอารยะรรมแหงแมน้ําไนล  อูนี้มีอายุเกาแกประมาณ 
                 ๗,๐๐๐ ปมาแลว  มีทําเลอยูในประเทศอียิปต ทวีปอาฟริกาเดี่ยวนี ้
                  สัญลักษณแหงอารยธรรม อาทิ เชน อักษรรูปภาพ ซ่ึงเปนอักษรท่ี 
                  เกาท่ีสุดของโลก และปรามิดใหญซ่ึงเปนสุสานฝงพระศพของกษัตริยอียิปต 
                   โบราณ 
                                     ๒.  ออารยธรรมแหงลุมน้ําไตกริส และยูเฟรตีส วึ่งมีทําเล 
                     อยูในเอเชียไมเนอร หรือเอเชียตะวันตก ปจจุบันไดแกท่ีตั้งประเทศ 
                      ซีเรีย อิรัค และจอรแดนน เปนตน มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปมาแลว 
                      และมีชนชาติโบราณเปนเจาของ เชน พวกสุเมอรเรียน พวกเฟนิเซียน 
                      พวกอัสสิเรียน อารธรรมอูนี้ ภายหลังนี้ไดเขาไปฝงรากแหงความเจริญ 
                       ใหแกพวกกรีกและโรมัน ในยุโรบ 
                                      ๓.  อูอารยธรรมแหงลุมน้ําเหลือง อูนี้มีทําเลอยูตอนเหนือ 
                         ของประเทศจีนเดีย๋วนี้มีอายุประ ๔,๐๐๐ ปมาแลว และเปนอุท่ีมี 
                           อารยธรรมยั่งยืนตรายถึงทุกวันนี้ มีประชากรไมต่ํากวา ๖๐๐ ลานคน 
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                     และยังมีประเทศบริวารซ่ึงรับอารยธรรมจากอูนี้ไปหลายแหง เชน ญวน 
                      เกาหลี และญ่ีปุน 
                                       ๔.  อูอารยะธรรมแหงแมน้ําสินธุและคงคา อูนี้มีทําเลอยู 
                      ในอินเดียตอนเหนือ และตอนกลาง  มีอายปุระมาณ ๔,๐๐๐ ป 
                       เหมือนกนั และยั่งยืนถึงปจจบัุนดวย มีประชากรประมาณ ๔๐๐ ลสน 
                      คน และมีประเทศบริวารทีรับอารยธรรมไป เชน ลังกา, พมา, ไทย, 
                      เขมร, ลาว, อินโดนีเซีย, และฟลิปปนส เปนตน 
                                         นอกจากนี้อารยธรรมอูนี้ยังไดนาํความเจริญมาสูจิตใจและวัตถุ 
                        เปนอยางสูงใหแกคนโลกคร่ึงคอนโลกอีกดวย นั่นคือ พระพุทธ 
                         ศาสนา 
                                                            ภูมิประเทศอินเดยี 
                                         อินเดียมีภูมิประเทศและลมฟาอากาศ    ตั้งแตหนาวสุดจนกระท่ัง 
                          รอนสุด ในเขตหนสวไดแกบริเวณท่ีราบสูงของเทือกเขาหิมาลัย    สวน 
                          เขตรอนไดแกบริเวณทะเลทราย     ในแควนราชสถานทางอินเดีย 
                          ตะวนัตก และภาคใตของประเทศ  สวนในเขตท่ีมีฝนตกชุกไดแกบริเวณ 
                          อินเดียตะวันนออกตอแดนพมา ในเขตทีอุดมสมบูรณมากคือ แถบลุม 
                          แมน้ําสินธุและคงคา กับภาคใตของประเทศ เพราะฉะนั้นอินเดียจึง 
                           มีความสมบูรณและแหงแลง เปนปจจยัใหนกัคิดทางปรัญญาได 
                           เปรียบเทียบขอเท็จจริงระหวางความสุขและความทุกขของชีวิตไดเปน 
                           อยางดี โดยลักษณะท่ัวไปแลว อินเดียใรลักษณะเปนแหลมยื่นลงใน 
                           มหาสมุทรอินเดีย 
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                                                         อินเดียกอนพวกอารยนั 
                                         อินเดียเปนประเทศท่ีมีมนุษยพูดภาษไมเหมือนกันกวา ๒๐๐ 
                        ประเภท ปจจบัุนนี้แบงไดเปนพวกใหญ คือ พวกฮินดู พวกเบ็งคาลี 
                        พวกมหาราษฎรฺ พวกทมิฬ พวกซิกซ ฯลฯ 
                                            นักโบราณณคดี  ไดขุดดคนพบวา เม่ือราวลานเปนเศษมาแลว มี 
                        มนุษยอาศัยอยูในประเทศอืนเดียเปนหลักฐาน คือ พวกมนุษยยุคหนิ 
                        แลวเปล่ียนมาเปนยุคทองแดง แตมนุษยพวกน้ีจะไดสืบพงศพันธุ มาถึง 
                        ปจจุบันหรือไม ยังไมมีหลักฐานปรากฎชัด เทาท่ีปรากฎเปนหลักฐาน 
                        เร่ิมต้ังแตเหตกุารณเม่ือ   ๔,๐๐๐ ป     กอนพุทธศักราช ไดมีมนุษยเผา 
                        นิกริโต ซ่ึงเปนพวกผิวดํา  ผมหยิก  คลายกัยพวกนิโกรเดีย๋วนี้ อาศัย 
                        อยูในประเทศอินเดีย    พวกนี้มีอารยธรรมในข้ันตํ่ามาก เชนเดียวกับ 
                        พวกคนปาในใจกลางทวีปออสเตรเลีย  ตอมาถึงราว ๒,๐๐๐ ป หรือ 
                         ๓,๐๐๐ ปกอนพุทธศักราช  ไดมีมนุษยสองพวกอพยพเขามาสูอินเดีย 
                         พวกหนึ่งเรียกวา พวกทราวิฑ ซ่ึงฝร่ังเรียกวา ดาราวิเดยีน  พวก 
                         นี้มีอารยธรรมสูง เขามาสรางบานเมืองอยูในแถบลุมแมน้ําสินธุ รูจักใช 
                         หนังสือและมีอุตสาหกรรมในครอบครัว นักโบราณคดีไดขุดพบนคร 
                          โบราณของพวกนี้ ในตําบลท่ีเรียกกันวา โมเหนโจทาโร เปนเมือง 
                           สรางลงไปเปนช้ันๆ  ถึงเจด็ช้ัน มีถนน และพบเหรียญตราดวย ตลอด 
                             คําจารีกซ่ึงยังไมมีผูใดอานออก  พบภาพเขียนเปนรูปโค แสดงวา 
                           พวกนี้เล้ียงปศุสัตว พวกทราวิฑ ผิวคลํ้า มีศูนยกลางอยูท่ีลุมแมน้ําสินธุ 
                             ตางจากมนุษยอีกพวกหนึ่งในสกุลมงโกลอย ผิวเหลือง   อพยเขามา 
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           ทางตะวันออกลงมาต้ังม่ันทางภาคเหนือของลุมแมน้ํา ยมุนา และคงคา 
           แตพวกนี้มีไมมากเหมือนพสกทราวฑิ 
                                                      พื้นฐานของพวกอารยัน 
                           พวกอารยันเปนมนุษยเผาใหญของโลก เชนเดยีวกัมนษุยเผา 
             มงดกลอย มนุษยเผาตางๆ แตดึงดําบรรพมาแลว มีรกรากอยูในใจ 
             กลางทวีปเอเซีย ซ่ึงเม่ือหลายแสนปมาแลว ในกลางทวีปเอเซียมีได 
             มรุกันดารอยางเดีย๋วนี้ แตเปนแผนดินท่ีอุดมสมบูรณ จําเนยีรกาล 
            ตอมาไดเกิดความวิปริตทางธรรมชาติ ทําใหเกิดแหงแลงข้ึนจนบางแหง 
            กลายเปนทะเลทราย มนุษยตาง ๆ จึงไมสามารถจะอาศัยตอไปได 
           แยกยายกันอพยพไปสูกภาคตางๆ ของโลก ในกาละคร้ังนั้น แผนดินของ 
            ทวีปตางๆ ยังติดเนื่องกัน  อาจเดินกันได จึงเปนนเหตุใหมนษุยเขา 
            ไปต้ังรกรากอยู ตามทวีปตาง ๆ พวกอารยันเปนบรรพบุรุษของชนชาติ 
             ตางๆ ในโลกท่ีสําคัญ ท้ังในยุโรปเอเซีย อาฟริกา เชน พวกโรมัน    
             กรีซ อังกฤษ เยอรมัน และฝร่ังเศษ และพวกอียิปตโบราณ พวก 
             บาบิโลน พวกเฟนีเซียน พงกอาหรับ ยิว อิหราน และอินเดียอารยัน 
             โดยปกตินั้น พวกอารยัน ผิวขาว นยันตาสีฟา แตเม่ือมีการผสมพันธุ 
               กับพวกพืน้เมือง กทํ็าใหเปล่ียนแปลงไป คือ ผิวอาจไมขาว และตา 
                อาจเปนสีอ่ืน  เชนเดียวกับพวกอารยันในอินเดยีและพวกอาหรับ 
                เปนตน ราว ๒,๐๐๐ ปกอนพุทธศักราช พวกอารยันสาขาหน่ึง ได 
                อพยพมุงหนามาทางตะวันออก จากทะเลสาบแคสเปยน พวกน้ีเม่ือ 
                อพยพมาถึงตอนเหนือของอาฟกานิสถาน ไดเกิดการแตกแยกสามัคคี  
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                     ในเร่ืองลัทธิศาสนา จึงแยกออกเปนสองพวก พวกหนึ่งบายหนาลงมา 
                      ทางใตเขาสูประเทศอิหรานเดี๋ยวนี้ กลายเปนชนชาติอิหราน หรือเรียก 
                      กันแตกอนวาพวกเปอรเซีย อีกพวกหนึ่งมุงหนามาทางตะวันออกเฉียง- 
                      ใต ผานชองเขาไคเบอร สูอินเดียทางตอนเหนือของลุมแมน้ําสินธุ ท่ี 
                       รูวาพวกอิหรานกับอารยันอินเดียแตเดิมเปนพวกเดยีวกันมากอนนั้น ก็  
                       เพราะลัทธิศาสนา ตลอดจนภาษาท่ีใชคลายคลึงกันมากเชน พระ- 
                       เปนเจาของพวกอารยันอินเดยีองคสําคัญคือ อินทระ แตฝายอิหราน 
                       ถือวา อินทระ เปนศัตรูกับพระเจาของเขาที่เรียกวา อาหรุะ แตอาหุระ 
                       นี้พวกอารยันอินเดียถือวาเปนศัตรู และเรียกวา อาสุระ นัน่เอง    
                       วรรรณคดี ของอิหรานกบัอินเดีย กลาวถึงเทวสุรสงคราม คือพวก 
                       เทวดาและอสูรรบกันชิงความเปนใหญ  เร่ืองนี้เปนขอเท็จจริงทาง 
                       ประวัติศาสตร คือเปนเร่ืองของพวกอารยันชิงอํานาจกันกอนหนาจะเขา 
                       มาอิหรานและอินเดีย แลวในที่สุดแยกพวกเด็ดขาด พวกท่ีไปอยูใน 
                        อิหรานเปนพวกอสูร สวนพวกเทวดาคือพวกท่ีเขามาอินเดีย ศาสนา 
                       โบราณของชาวอิหรานท่ีเรียกวา ศาสนาโซโรอัสเตอร ถือวาพระ- 
                        เปนเจาของเขาเรียกวา อาหุระ เปนศัตรูกีบพนะอินทร ซ่ึงเปนการช้ี 
                        ใหเห็นอยางชัดเจน ในการแตกแยกทางศาสนาระหวางพวกอารยนัสอง 
                        เผานี้ จนเปนเหตุใหตองแยกทางกันเดิน คือพวกท่ีนับถืออสูรเปน 
                         พระเจา  (อิหรานโบราณออกเสียงตัว ส เปน ห ) ลงมาต้ังราก- 
                           ฐานอยูในประเทศอิหรานเดี๋ยวนี้ สวนพวกท่ีนับถือพระอินทรเปนพระ- 
                         เจาก็แยกมาอินเดีย พวกอารยันไนอินเดยีไดรบชนะพวกทราวิฑ ไล 
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                     พวกเหลานี้ลงไปอยูทางใต แลวสรางอาณาจักรข้ึนครอบครองในกลุม 
                      แมน้ําสินธุและคงคา พวกอารยันในช้ันแรกเปนพวกเล้ียงปตุสัตว แยก 
                       กันเปนคณะ เรียกวา โคตร ในโคโตรหนึ่งๆ มีหัวหนาเปนผูนําใน 
                      การปองกันปศุสัตว   พวกนีจ้ึงช่ือวา ราชา คร้ันมาอยูอินเดียแลวเปล่ียน 
                    อาชีพจากการพเนจรมาทําเกษตรกรรม พวกหัวหนาจึงไดช่ือวาขัตติยะ 
                    ในหมูพวกอารยัน มีคัมภีรทางศาสนา ซ่ึงแตเดิมแตงเปนบทเพลงไว 
                      สวด ในเวลาทําศึกบาง ในเวลาสังเวยบาง ราวกอนพุทธกาล ๒,๐๐๐ ป 
                     ไดรับผูรวบรวมบทเพลงเหลานี้เปนหมวดหมูเรียกวา ฤคเวท คัมภีร 
                      ฤคเวทจึงสะทอนภาพังคมของชาวอารยันในสมัยนัน้ จนนักปราชญ 
                        นับถือกันวา เปนประวัติศาสตรของมนุษยในสมยัดึกดําบรรพ ซ่ึงจําถาย 
                       ทอดกันมา เพิง่จะมาจารึกเปนตัวอักษร หลังพุทธปรินิพพานรวม ๑ 
                       พันป ทัศนะในเร่ืองพระเจาในยุคพระเวทนี้ พวกอารยันนับถือเทวรูป 
                          ประจําธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงเปนธรรมดาท่ัวไปของมนุษยในยุคดึกดําบรรพ 
                         เขาลักษณะพหเทวนิยม พวกอารยันท่ีมีหนาท่ีทองจําพระเวท 
                          เหลานี้ ไดกลายเปนชนวรรณะพราหมณข้ึน ตอมาราว ๑,๕๐๐ ปกอน 
                          พุทธกาล พวกพราหมณไดแตงขยาย  คัมภีรฤคเวท ออกมาใหมสอง 
                         คัมภีร ใหช่ือวา สามเวท และยชุรเวท เนือ้ความก็เปนบทเหกลอม 
                          แสดงความจงรักภกัดีและกลัวเกรงตอพระเปนเจาตาง ๆ มาถึงยุคนี้พวก 
                           อารยันไดสรางบานเมืองใหญๆ ข้ึนหลายแหง การอาชีพนอกจาก 
                            โครักขกรรมและเกษตรกรรมแลว พาณชิยกรรมและอุตสาหรรมก็ 
                               เฟองฟูข้ึน ฤาษีอคัสตยะไดพาอารยธรรมลงไปสูอินเดียภาคใต สวนทาง 
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                     ภาคเหนือมีอาณาจักรใหญโตเกิดข้ึนเชน กาสี วิเทหะ โกศล และ 
                     มคธ เปนตน 
                                                               ยุคปนิษัท 
                                        ราว ๕๐๐ ป กอนพุทธกาล ไดเกิดคัมภีรอุปนษิัทข้ึน เปน 
                     ผลจากการเบ่ือหนายของประชาชนกลุมหนึ่ง ท่ีมีพิธีกรรมมากมาย 
                     ของพราหมร เพราะเหน็วา ลําพังพิธีกรรมไมชวยใหพนทุกข พวกนี ้
                      จึงหลีกตนออกไปหาความสงบตามปาเขา บําเพ็ญเพียรทางสมาธิ จน 
                      พบความสงบตามลําดับข้ันของฌานท่ีได จึงบัญญัติฌานแตละข้ันท่ีตน 
                      ไดวาเปนโมกษะ พวกเหลานี้มีทิฎฐิตรงกนัอันหนึ่งคือ ถือวา มีอัตตาท้ัง 
                       นั้น ซ่ึงภายหลังพระพุทธศาสนาเรียกวา สัสสตทิฎฐิ คัมภีรอุปนิษัท 
                       เกิดข้ึนจากพวกน้ี มีสาระสําคัญคือ สอนวา โลกกับส่ิงท้ังปวง เปน 
                        พฤติการณของจากพรหม การเขาไปรวมกบัพรหมเปนความพนทุกข สวน 
                        อีกพวกหนึ่ง เบ่ือหนายพิธีกรรมของพรามณเหมือนกัน แตคิดเหน็ 
                        อยางงาย ๆ ทางวัตถุ คือ บัญญัติการเสวยกามคุณ ๕ อยางสมบูรณวา 
                        เปนความพนทุกข พวกนี้มีแตปจจุบัน ไมมีอดีตอนาคต กลายเปนลัทธิ 
                        อุจเฉทวาท นตัถิกวาท และอกิริยวาท 
                                          เพราะเหตุท่ีมีนกัคิดอิสระเชนนีจ้ึงไดเกิดมีคณะนักบวชใหมคูแขง 
                        กับพวกพราหมณ เรียกวาสมณะ พวกสมณะกับพราหมณมีความเห็น 
                        ขัดแยงกัน เขากันไมไดเหมือนพังพอนกับงูเหา เพราะพวกสมณะไมยอม 
                         รัยคัมภีรพระเวทของพราหมณและฐานะของพราหมณในสังคม พระ 
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 พุทธองคก็จัดอยูในพวกสมณะดวย จึงถูกพวกพราหมณเรียกวา สมณ- 
 โคดม เพราะฉะน้ันเม่ือสรุปความแลว เราแบงศาสนาและทัศนะตางๆ 
ของอินเดียออกเปน ๒ คายใหญ คือ 
        ๑. ไวทิกวาท แปลวา วาทะท่ีนับถือพระเวทเปนปทัฎฐาน 
 ลัทธิศาสนาในคายนี้ ยอมรับประเพณีของพราหมณ ไมปฎิเสธพระเว 
 ซ่ึงภายหลังไดเกิดเปน ๖ ลัทธิใหญ เรียกวา  บัฑทรรศนะ ประกอบ  
 ดวยลัทธิสางขยะ ลัทธิมีมามสา ลัทธิเวทานตะ ลัทธิไวเศษษิกะ ลัทธิ 
 นยายะ และลัทธิโยคะ ท้ัง ๖ ลัทธินี้ สอนวามีอัตตาท้ังนั้น 
          ๒.  อไวทิกวาท คือ บรรรดาวาทะท่ีปฎิเสธความศักดิ์สิทธิของ 
 พระเวทไมยอมรับประเพณขีองพราหมณ ซ่ึงมีศาสนาเชนและพระพุทธ- 
  ศาสนา แตศาสนาเชนสอนวามีอัตตาเรียกวา ชีวาตมัน พวกอุจเฉท- 
  ทิฎฐิ อกิริยทิฎฐิ และถิกทิฎฐิก็รวมอยูในพวกอไวทิกวาทนี้ดว 
 เพราะปฎิเสธพระเวทเหมือนกัน 
                                                          ลัทธิครูท้ังหก 
ลัทธิครูท้ังหก ในครั้งพุทธกาลคือ ปูรณกัสสปะ มักขลิโคสาล 
อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ อยูในขายประเภทท่ีสอง สวนสญชัย- 
เวลัฎฐบุตรนั้น เปนลัทธิสวนตัวไมคงท่ี ไมยอมพยาพรณอะไรแนนอน 
เปรียบเหมือนจับปลาไหล ลัทธิครูท้ังหาไมสูมีอิทธิพลนัก และเส่ือมสูญ 
ไปแลว แตลัทธิครูท่ีหกไดแกลัทธิครนถนาฎบุตร หรือ ลัทธิเชน 
เปนลัทธิท่ีมีอิทธพลมาก คค่ีกับพระพุทธศาสนาแตคร้ังพุทธกาล และ 
ยังต้ังม่ันอยูไดสืบมาจนถึงทุกวันนี ้
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                                           ลัทธินิครนถนาฎบุตร 
     นิครนถนาฎบุตร หรือมหาวัระ เปนเจาในราชวงศลิจฉวีแหงวัชชี 
มีอายุอยุกอนพระพุทธพระองค ๑๘ ป ไดออกบําเพ็ญพรตเม่ืออายุ ๓๕ ป 
ส่ังสอนลัทธิเม่ืออายุ ๔๐ ป ดับขันธเม่ืออายุ ๗๒ ปท่ีเมืองปาวา กอน 
พุทธปรินิพาน ลัทธิของทานผูนี้ไดอาศัยหลักการเดิมของพระเจาฤษภะ 
แตโบราณกาลเปนรากฐาน มีพระราชาและประชาชนเล่ือมใสไมนอย 
เพราะฉนั้นในวรรณคดีบาลี จึงปรากฎวาในท่ีใดพระพุทธศาสนาต้ังอยู 
ก็จะมีคณะนิครนถอยูท่ีนั้นดวย บางท่ีพระพุทธวิหารอยูไกลเคียงกับ 
สํานักของมหาวีระ โดยเฉพาะคือในแควนมคธและวัชชี แตเปนท่ีนา  
ประหลาดวา ศาสนาท้ังสองมิไดพบปะกันเลยตลอดชีวิต มีแตสาวก 
นิครนถท่ีเฝาพระพุทธองค แลวกลับใจเปนพุทธสาวก เชน เจาชายอภยั 
สีหะเสนสบดี อุบาลีคหบดี ๆลๆ 
     ลัทธิธรรมของมหาวีระสอนใหบําเพ็ญความหลุดพนแกชีวาตมัน 
ชีวาตมันนี้คืออาตมันนั่นเอง เปนภาระบริสุทธ์ิมาแตดั้งเดิม เนื่องดวย 
อวิชชา ชีวาตมันจึงไปผูกพนักับกรรม ตองเวียนวายตายเกิด เพราะ 
ฉะนั้น เม่ือชีวาตมันใหหลุดจากกรรมได จงึเปนท่ีสุดแหงทุกข 
     ขอปฎบัติในเร่ืองนี้ มีอยู ๓ คือ 
          ๑.  สัมมาทรรศนะ มีความเหน็ชอบ 
         ๒.  สัมมาญาณะ มีความรูชอบ 
         ๓.  สัมมาจริตะ คือความประพฤติถูก 
     นอกจากนีย้ังตองมี จตุยามสังวร คือ 
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          ๑.  หามกันบาปดวยธรรมท่ีเปนเคร่ืองหามกัน 
          ๒.  ประกอบในธรรมอันเปนเคร่ืองประกอบเพื่อหมดบาป 
          ๓.  กําจดั ทําลายบาป ดวยธรรมอันเปนเคร่ืองกําจดั 
          ๔.  เปนผูลุถึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยดวยธรรมเคร่ืองกําจัด 
                 บาปนั้นๆ 
     นอกจากนีลั้ทธิครนถ ยังสอนหนักทางบําเพ็ญตบะทามานกาย 
เพราะถือวากายเปนเรือนแหงทุกข นักบวชนิครนถท่ีเครงตองดึงเสนผม 
ทีตนเองจนเกลี้ยง และผูใดทรมานกายจนถึงข้ันอุกฤษฎ ถึงตายก็เปน 
ส่ิงท่ีนาสรรเสริญมาก นิครนถจึงตองสละทุกส่ิงท่ีเปนเคร่ืองรอยรัด จน 
กระท่ังเส้ืผา เคร่ืองนุงหม กลายเปนชีเปลือ เรียกวา ทิฆัฆพร แปล 
วา นุงผา  หรือ นุงอากาศ นอกจากนีย้ังถืออหิงสาอุกฤษฎ คือถือวา 
กอนหินกอนดนิก็มีชีวิต จะไปเบียดเบียนมิได เม่ือมหาวีระมาณะแลว 
ไดเกดินิกายอีกนิกายหนึ่งข้ึน นุงหมผาขาย เรียกวา เศวตัมพร ปจจุบัน 
นี้มีปริมาณศาสนิกในอินเดยีรวม ๓ ลานคน สวนมากอยูทางอินเดีย 
ตะวนัตก และตอนใต 
                                       ปรัชญาสางขยะ 
     ลัทธินี้มีมากอนพุทธกาล โดยรับอิทธิพลจากคัมภีรอุปนิษัทผู 
เปนเจาของช่ือ กบิลมุนี บางทีจะเปนรูปเดยีวกับกบิลดาบสผูตั้งอาศรม 
อยูในปาหิมพานต แลวสละท่ีดินใหเจาศากยะสรางกรุงกบิลพัสดุข้ึน หาก 
เปนดังนัน้ กบิลมุนี ก็คือ ชาติหนึ่งของพระโพธิสัตวนั้นเอง แตบาง 
ตํานานกลาววา ฤาษีผูนี้ตั้งอาศรมอยูติดแมน้ําคงคา อยางไรก็ดีในยุค 
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พุทธกาล อาฬารดาบสและอุทกดาบสไดตัง้สํานักสอนสางขยะข้ึนใน 
มัธยมประเทศ ทาทางจะตางกันบาง ก็คือความประณีตกวากันในสมาบัติ 
เทานั้น 
      ในวรรรณคดีบาลี มิไดกลาวถึงเหตุผลวา พระโพธิสัตวไมพอใจ 
ลัทธิครูท้ังสองดวยเหตุอะไร เพียงพูดคลุมวา เพราะยังมิใชท่ีสุดแหง 
ทุกข แตในวรรณคดีฝายสสกฤตคัมภีรพุทธจริยาเปนตน ไดแถลง 
เหตุผลไวละเอียด 
               จุดแตกตางระหวางพุทธปรัชญากับปรัชญาฮินดู 
     ปรัชญาฮินดู กับ พุทธปรัชญามีรากฐานการเร่ิมตนไมเหมือนกนั 
พุทธปรัชญาเร่ิมตนดวยการคนหาวา ทําอยางไรจึงจะถึงท่ีสุดแหงทุกข 
สวนปรัชญาฮินดู เร่ิมตนดวยการคนหาตัวตนท่ีแทจริงเปนอยางไร เพราะ 
ฉะนั้นพุทธปรัชญาจึงแสดงออกในรูปปฎิจจสุปบาท ไมบัญญัติอาตมัน 
ผิดกับปรัชญาฮินดู ซ่ึงขาดอาตมันไมไดเลย ในวรรณคดบีาลีโปฎฐปาท- 
สูตร ไดกลาวถึงอัตตา ๓ ประการ ซ่ึงคนในคร้ังนั้นกลาวกัน คือ 
                   ๑.  อัตตาที่เกิดแตกายสําเร็จดวยขาวเปนตน 
                   ๒.  อัตตาท่ีสําเร็จดวยมโน คือกายทิพย 
                    ๓.  อัตตาท่ีเปนตัวสมปฤดี ซ่ึงเกิดแตสัญญา 
                     ปรัชญาฮินดูท่ีเปนช้ันสูง เชนลัทธิสางขยะ ลัทธิเวทานตะ ก ็
ปฎิเสธอัตตา ๔ เหลานี้เหมือนกัน แตกลับไปบัญญัติอัตตาใหมข้ึน ซ่ึง 
มีภาวะบริษุทธ์ิเท่ียงอยูเปนนิตย เรียกวา พรหมบาง ปรมาตมันบาง 
ชีวาตมันบาง ปุรุษบาง ท้ังหมดนี้ พระพทธองคทรงปฎิเสธส้ิน 
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     เพราะฉะนัน้ เม่ือพระโพธิสัตว คัดคานลัทธิของทานอาฬาร- 
ดาบส จึงมีใจความวา การท่ีถือวา  เม่ือหลุดพนแลว ยังมีปุรุษะหรือ 
มีเขตตัญยูอยู แตจะใหปราศจากคุณ ก็เปรียบเหมือนหนึ่งจะแยกความ 
รอนออกจากเปลวไฟฉะนั้น ตราบใดยังมีเขตตัญูคือผูรูเขต ก็ตองมีส่ิง 
ท่ีถูกรู เม่ือเปนเชนนั้นเขตตัญูก็ยังไมพนจากคุณ ความหลุดพนนัน้จึง 
ยังไมแนนอนดวยประการฉะนี้ เราชายสิทธัตถะจึงไมพอพระทัยลัทธิ 
ของอาฬารดาบส 
                                                     ปรัชญาเวทานตะ 
     ลัทธิถือวาเปนท่ีสุดแหงไตรเวท ถึงแมจะมีอายุไลเล่ียกับคร้ัง 
พุทธกาล แตกม็าเจริญภายหลังพุทธกาลมาก โดยนําหลักธรรมพระพุทธกาล 
ศาสนาเขาไปเจือแทรกดวย เวทานตะ สอนลัทธิ อไทว คือ ไมเปนสอง 
หรือเอกนยิม โดนมีคติธรรมวา สรรพส่ิงเปนเอกีภาวะเดียวกัน คืออยู 
รวมกันในพรหม ท่ีเหน็แตกตางกันนัน้เพราะอํานาจอวิชา พรหมอยู 
ในสรรพส่ิงเหมือนน้ําอยูในภาชนะตาง ๆ กัน แตก็ดปนน้ําอันเดยีวกัน 
หรือเหมือนลูกแกวท่ีอยูในสายรอยเดยีวกนั 
                                                      ปรัชญาภวัทคีตา  
     คัมภีรเลมนี้เปนเพชรน้ําเอกของศาสนาพราหมณท่ีจะทําใหเรา 
เขาใจ ลัทธิอาตมันของพราหมณชัดเจนข้ึน ซ่ึงลัทธิอาตมันนี้อาจ 
อธิบายในทางโลกุตรธรรม และทางโลกิยธรรม ถึงข้ันฆาฟนกันก็ได 
อายุของภวัทคีตาไมกอนพุทธกาลเลย สันนิฐานวาจะเกดิภายหลังพุทธ- 
กาลดวยซํ้า 
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     แตเปนธรรมดาของอินเดยี ในเร่ืองสําคัญอยางนี้ ตองโยงเช่ือม 
ไปถึงเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเสมอ จึงไดเร่ิมดาํเนินเร่ืองวา 
ราว ๑,๐๐๐ ปกอนพุทธกาล มีสกุลกษัตริยสําคัญของสกุล ซ่ึงมีถ้ินฐาน 
อยูท่ีกรุงหัสตินาปุระ สกุลเรียกวา ยาทพกษัตรย มีหาพระองคคือ 
ยุธิษฐิระ อรชุน นกุล สหเทพ อีกฝายหนึ่งเรียกวา เการพ- 
กษัตริย มีจํานวน ๑๐๐ องค มีทุรโยชนเปนหัวหนา พระบิดาของ 
ฝายยาทพกษัตริยท้ัง ๕ เปนอนุชาของฝายเการพกษัตริยและเปนผูปก- 
ครองหัสตินาปุระ ตอมาพวกยาทพไดสรางเมืองใหมช่ือ อินทรปรัสถ 
สวนทางหัสดนิปุระ ทาวธฤตราบฎรพระเจาลุงของยาทพกษัตริยท้ัง ๕ 
ข้ึนครองราชยเปนกษัตริย แตทาวเธอมีพระเนตรบอดท้ังคู อํานาจจึงไป 
ตกแกกษัตริยท้ัง ๑๐๐ พวกเการพกษัตริยริษยายาทพกษตัริยมาก หาเหตุ 
ทํารายตาง ๆ จนท่ีสุดขับไลยาทพกษัตริยตองหนีเขาปาหายไป ฝายเกา- 
รพกษัตรยนึกวาตาย ตอมาทายาทกษัตริยกลับมาพรอมกับกองทัพใหญ 
จึงไดเกิดทําสงครามข้ึนเรียกวา มหาภารตยุทธ ในการศกึคร้ังนี้ คนสําคัญ 
อีกคนหนึ่ง คือ พระกฤษณะ ซ่ึงเปนพระญาติท้ังสองฝายและถือกนัวา 
เปนนารายณอวตาร ไดใหญาติเลือกระหวางกองทัพกับตัวพระองคคน 
เดียว ฝายเการพเลือกเอากองทัพ ฝายยาทพเลือกเอาตัวพระกฤษณะ 
     ในวนัเร่ิมทําสงคราม ทาวอรชุนซ่ึงมีพระกฤษณะ เปนสารถี 
ขับรถศึก เม่ือทอดพระเนตรไปเห็นศัตรู ซ่ึงลวนเปนวงศาณาญาติอัน 
เตรียมกระหายรบ แขนขาสองขางออน ปากแหง ตวัส้ันและขนลุกชัน 
     โอ เกศวะ (ผูนอนในน้ํา เปนช่ือหนึ่งของพระกฤษณะ) ขา 
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ไดเหน็ลางวิปริต ท้ังมองไมเห็นความดีเลยในการประหารพวกพองในศึกนี ้
     ขาพเจาไมสามารถจะฆาแมขาพเจาจะถูกฆา มธุสูทนะ (ผูฆาพวก 
อสูรเปนอีช่ือหนึ่งของพระกฤษณะ) เอย แมเพื่อจะไดเสวยราชยท้ังสาม 
โลกเลย ก็ดังนัน้เราจะทําเพื่อโลกทําไม 
        ทาวอรชุน เม่ือตรัสดังนี้แลว ก็ท้ิงพระกายลงบนรถที่นั่ง ปด 
ธนูศรออกไป พระทัยทาวเธอทวมทันดวยความโศก 
         พระกฤษณะตรัสวา พระองคกําลังโศกถึงผูไมควรโศกถึง ไมมี 
สมัยใดท่ีพวกเรามิไดเปนมาแลว แมพระองคและกษัตริยเหลานี้ดวย และ 
 แนนอนจะเปนไปไดวา เราทั้งปวงจะไมเปนไปในสมัยตอไป 
          ชีวาตมนันี้มีความเปนเด็ก ความเปนผูใหญ และความเปนผูแก 
อยูในรางกายฉันใดการรับเอารางกายอ่ืนก็มีอยูฉันนัน้ ธีนชนยอมไมหลง 
ในเร่ืองนั้น 
             พึ่งรูไวดวยวา ส่ิงซ่ึงแผซานไปท่ัวสากลจักวาล ยอมไมมี 
ความพินาศ ใคร ๆ ไมอาจทําส่ิงไมเส่ือมส้ินใหพนิาศไปได 
              ใครนึกวาาตมันเปนผูฆา และคิดวาอาตมันนี้เปนผูถูกฆา เขา 
ท้ังสองเปนคนไมรู ความจริงเขาไมไดฆาใคร และไมถูกใครฆา 
                 นี้ไมเคยเกดิไมเคยตายจะไมเปนอีกเม่ือเปนมาแลว เพยีงใน 
ภายหนาและเพียงมาแลว ยอมฆาไมตายเม่ือรางกายถูกฆา เหมือนคน 
ถอดเคร่ืองนุงหมเสียแลว สวมชุดอ่ืนเหมือนของใหมฉะนั้น ชีวาตมัน 
นี้อาศัยรางกายฉันนั้น ท้ิงรางกายเกาเสียเขาสูรางกายใหมอีก ชีวาตมัน 
ไมถูกตัดถูกเผา ไมถูกทําใหเปยกไมถูกมําใหแหง ไมไดปรากฎอยูท่ัวไป 
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ภารตะ ส่ิงอันส่ิงอยูในรางกายคนน้ี ใคร ๆ ยอมฆาไมได ฉะนั้น ทาน 
ไมควรเศราโศกถึงสัตวมีชีวติใดเลย หากถูกฆาทานจะไดเสวยสวรรค 
ได ถาชนะก็ไดครอบครองแผนดิน ฉะนั้น จึงลุกข้ึนเถิด ทําความตก 
ลงใจท่ีจะรบเถิด กุนติบุตร!(กุนติเปนช่ือหนึ่งของมารดาอรชุน) 
     ภารตะ! เม่ือธรรมเส่ือมส้ินไป อธรรมเจริญข้ึนในกาลใด อาตมา 
แสดงตนใหปรากฎทุกยุค ๆ เพื่อรักษาผูมีศรัทธาผูมุงเฉพาะอาตมัน 
และบําราบทุรชน 
        การถวายเปนพรหม เนยเคร่ืองถวามยพรหม ใสลงในไฟ 
ซ่ึงเปนพรหม  อันผูเปนพรหมบูชาแลว พรหมแท ๆ ผูซ่ึงต้ังอยูในกรรม 
เปนพรหมจะพึงบรรลุ 
           มีความตรัสรูในอาตมัน มีความเปนบุคลในอาตมัน แนวแน 
อยูในอาตมัน และชําระบาปเสียแลวดวยญาณ เขายอมไปถึงสถานอัน 
ไมกลับมาอีก 
            อรชุน! อาตมาเห็นวาพระโยคีใหญวานักพรตใหญกวานกัปราชญ 
และใหญ กวานักปฎิบัติตามแบบ เพระฉะนั้น ทานจงเปนโยคีเถิด 
          แมบรรดาโยคีท้ังปวง ใครมีศรัทธาคบกับอาตมา ดวยใจอันอยู 
ภายในอาตมา ผูนั้นอาตมาเหน็วาเปนยอดโยคี 
          ธนญชัย ! ( เปนช่ือหนึง่ของอรชุน) ไมมีอะไรอยางอ่ืนประเสริฐ 
ไปกวาอาตมา ส่ิงท้ังหลายอาศัยอยูในอาตมา เหมือนพวงแกวอยูใน 
สายรอย 
           อาตมาเปนกล่ินหอมในดิน เปนกําลังรอนในไฟ    เปนชีวิตใน     
สรรพสัตว และเปนตบะในบําเพ็ญตบะ 
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     อาตมาเปนยัญญะ อาตมาเปนสวธา (อาหารปุพเพตพลี)อาตมา 
เปนมนตร อาตมาเปนเคร่ืองบูชา อาตมาเปนอัคนี อาตมาเปนการบูชา 
        อาตมาเปนบิดา เปนมารดา เปนธาดา (ผูอุมชู)เปนปูของโลกนี้ 
เปนโองการอันบริสุทธิ เปนฤคเวท สามเวท ยชุรเวท 
         อาตมาเปนภรดาเปนเจา เปนพยาน เปนท่ีพํานัก เปนแดนเกิด 
และแดนประลัย เปนท่ีตั้งและท่ีเก็บ เปนพืชอันไมเส่ือมเสีย 
            ดูกรคุฑาเกศ! (ผูชนะความนอนหลับ เปนอีกช่ือหนึ่งของ 
อรชุน) อาตมาเปนอาตมันอยูในสรรพสัตว เปนเบ้ืองตนทามกลาง 
และท่ีสุดของสัตวท้ังหลายโดยแท 
              ในบรรดาอาทิตยเทพ อาตมาเปนวิษณุ ในบรรดาส่ิงสุกสวาง 
อาตมาเปนสุริยัน ในบรรดามลุตเทพ (เทวดาประจําลม)อาตมา 
เปนมจี (พยับแดด) ในบรรดาดวงดาว อาตมาเปนดวงจนัทร 
ในบรรดาเทวดา อาตมาเปนพระอินทร ในบรรดาอินทรีย  อาตมาเปน 
ใจในบรรดาคําพูด อาตมาเปนเจตนา 
ปารถ!(บุตรของนางปฤถา เปนอีกช่ือหนึ่งของมารดาอรชุน) ใน 
บรรดาปุโรหิต ทานจงรูเถิดวา อาตมาเปนพฤหัสบดี ในบรรดานักพรต 
อาตมาเปนพระขันธกุมาร ในบรรดาภูเขา อาตมาเปนเมรุ ในบรรดา  
ทะเลสาบ อาตมาเปนสาคร 
                    ในบรรดาผูพัด อาตมาเปนลม ในบรรดาผูทรงศาสตรา อาตมา 
เปนพระราม ในบรรดาปลา อาตมาเปนมังกร ในบรรดาแมน้ํา อาตมา 
เปนคงคา แนอรชน อาตมาเปนพืชของสรรพส่ิง สกลจักรวาลเวน 
    ! 
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อาตมาเสีย ยอมมีไมได 
     คร้ันแลว ทาวอรชุน จึงทูลขอใหพระกฤษณะ สําแดงวิภูต ิ
(ความแพรหลายอันศักดิ์สิทธ์ิ) อันเปนทิพย พนะกฤษณะ บันดาล 
ใหสกลจักรวาล มาชุมนุมอยูในพระกายของพระองค ทาวอรชุนจึงมีใจ 
แกลวกลา เร่ิมทํารณรงคตอไป 
                                    ลักษะณะของพระพุทธศาสนา 
      ในทามกลางลัทธิศาสนาของอินเดียดังกลาวมา พระพุทธองคได 
อุบัติตั้งพระพทุธศาสนาข้ึนโดยอาศัยบุคลิกภาพอันยิ่งใหญของพระองค 
พรอมดวยสัตถุศาสนอันประกอบดวยเหตผุล ศาสนานี้จึงมีข้ันเปนปกแผน 
พระองคมีหลักการ ๓ ขอใหญคือ 
         ๑.  ทรงส้ังสอนโดยปฎิรูป เชนการถือวาอาบน้ําในแมน้ําคงคาลาง 
บาปได พระองคแกไขใหลางบาปดวยวิธีทําสุจริตใหเปนทางในทวาร 
ท้ังสาม 
          ๒. ทรงส่ังสอนโดยปฎวัติลัทธิศาสนา ในยุคนั้นเพงอาตมันเปน 
ใหญ ทรงส่ังสอนตรงกันขาม ถือหลักอนัตตา ซ่ึงเปนการคัดคานพระเวท 
อยางรุนแรง 
           ๓.ทรงส่ังสอนโดยต้ังหลักธรรมใหม คือหลักอริยสัจ ๔ 
                                         หลักธรรมเบ้ืองสูง 
      เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนหลักอนตัตาโดยกําหนด สังขาร 
ธรรมท้ังปวงลงในขันธ ๕ พวกจึงเรียกพระพุทธศาสนาวา "ปญจขันธ- 
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วาที" และพระพุทธศาสนากลาววา สังขารธรรมท้ังปวงเกิด ดับ 
ทุกขณะเปน   "ขณิกวาที" สวนวิสังขารธรรมน้ัน พระพุทธศาสนาถือวา 
เปนธรรมชาติลวนๆ ไมมีตัวตนดุจกนั 
                                                     รูปขันธ 
๑. มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วโยแ ตละรูปแบ 
ออกเปน  ๔ รวมเปน ๑๖ ประการ 
                 ก  ลักขณปฐวี ไดแกสภาพแขนแข็งและออน 
                 ข  สลัมภารปฐวี ไดแก เกสา โลมา นขา ๆลๆ 
                  ค  อารัมมณปฐวี ไดแก ปฐวกีสิณของโยคาวจร ผูเอาดิน 
                       เปนนิมิต 
                   ง.  สัมมติปฐวี หรือ ปกติปฐวี ไดแกแผนดนิ ท่ีสัตวอาศัย 
                         ในจํานวน ๔ ประการนั้น ลักขณปฐวี จัดเปนปรมัตถ- 
                        ปฐวี่ท่ีประสงคในท่ีนี ้
๒.   ประสาทรูป ๕ รูป ไดแกจักษุประสาท ๆลๆ 
๓.    โคจรรูปหรือวิสัยรูป ๗ ไดแก รูป สัททะ คันธะ รสะ โผฎฐัพพะ 
         โผฎฐัพพะแบงออกเปน ๓ คือ ปฐวี เตโช วาโย   สวน  
          อาโปธาตุนั้นไมไดนับรวมเขาดวย เพราะสัมผัสไมได เราถูก 
         น้ํารูสึกวาออนเปนปฐว ีถูกน้ํารูสึกวารอนหรือเย็นจดัเปนเตโช 
         อาการที่น้ํานิ่งหรือไหลไปมาจัดเปนวาโย 
๔.     ภาวรูป ๒ ไดแกปุริมสภาวะ อิตถีภาวะ 
๕.     หทยรูป ๑ 
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๖.  ชีวิตรูป ๑ รูปชีวิตินทรีย ท่ีหลอกัมมัชรูป 
๗.  อาหารรูป ๑ ไดแก กวฬงการาหาร 
๘.  ปริจเฉทรูป คือชองวางของอวัยวะ เชน ชองหู ชองจมูก 
๙.   วิญญัติรูป ๒ ไดแก กายวญิญัติ วจีวิญญัติ  
๑๐.  วิการรูป ๓ ไดแก รูปสฺส ลหุตา รูปสส กมฺมญญตา 
๑๑.  ลักขณรูป ๔ ไดแก อุจจยะ สันตติ ชรตา อนิจจตา 
         ในบรรดารูปขันธเหลานี้ รูป ๒๘  ไดแก เปนอเหตุกะ คือไมประกอบดวย โลภะ 
โทสะ โมหะ หรือประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ ช่ือ 
สปจจะยะ เพราะเกิดดวยกรรมบาง จิตบาง อุตุบาง และเปนอนารัมมณะ 
เพราะมิอาจเสพอารมณ เชน จิต หรือเจตสิก เปนสาสวะ เปนสังขตะ 
และเปนอัปปหาตัพพะ 
                                                         เวทนาขันธ 
              เวทนาคือธรรมชาติผูเสวยชาติผูเสวยในอารมณ มีผัสสะเปนปจจัย เชน 
อาษัยจกัษุมาประจวยเขาเกิดจักษวุิญญาณ ความประชุมแหงธรรมท้ัง ๓ 
กองซ่ือผัสสะ แลวจึงเกิดเวทนา เชน จกัขุสัมสชาสุขเวทนาเปนตน 
ในพระสูตรโดยมากแสดงเวทนา คือ สุข ทุกข โทมนัส 
                 เวทนาท้ัง ๕ ยอมเปนไปในอารมณท้ัง ๖, ๕X๖=๓๐ แบง 
เปนอัชฌัตติก ๓๐ รวม ๖๐ เปนไปในอดีตปจจุยนัอนาคต 
 กาลละ ๖๐ รวม ๑๘๐ ในบาลีทีฆนิการทรงแสดงถึงสามิสสุขเวทนา 
นิรามมิสสุขเวทนา สามิสทุขเวทนา นิรามิสทุกขเวทนา สามิสอทุกขม- 
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สุขเวทนา นิรามิสอทุกขสุขเวทนา 
     สามิสสุขเวทนา คือ โสมนัส อาศัยเรือน ๖ อิงอามิส คือ 
กามคุณ ๕ นิรามิสุขเวทนาอาศัยเรือน ๖ อิง เนกขัมมะ ในฉฬายตน- 
วิภังคสูตร ทรงแสดงโสมนัส เพราะประสบอารมณ ๖ มี รูปารมณซ่ึง 
นาใคร นาพอใจ หรือความนึกอามรณท่ีเคยเสพมาแลว เรียกวา 
เคหสิตโสมนัส สวนโสมนัสท่ีเกิด เพราะอารมณ ๖ ไมเท่ียวแปรปวน 
เปนธรรมดา เรียกวา เคหสิตโทมนัส คือโทมนัสท่ีเกิดเพราะมิไดเสพ 
อารมณ ซ่ึงนาพอใจ หรือการนุกอารมณท่ียังไมเคยเสพ 
         สวนท่ีสามารถกําหนดรูอารมณแมท่ียังไมเคยเสพท้ังอดีต ปจจบัน 
ไมเท่ียงเปนทุกข เกิดปรารถนาใครจะพนไป เรียกวา เนกขัมนสิตโทมนัส 
          สวนมาก 
             อุเบกขานาจะเปนเร่ืองของจิต ตามศัพทแปลวา ความเขาไป 
เพงของจิต  
               ในนิเทศแหงมหาสติปฎฐานสูตร ทรงแสดง อทุกฺขมสข วา 
เวทน เวทยมาโน อทุกฺขมสุข เวทน เวทยามีตี ปชานาติ แสดงวา 
อทุกฺขมสุข เปนเวทนาชัด แตในพรหมวิหาร มีคําวา อุเปกฺขา- 
สหคเตน เจตนา ไมตรัสวา อทุกฺขมสุขสหคเตน เจตนา หรือผูท่ีได 
จตุคถฌาน ตรัสไววา สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺสฺส จ ปหานา ปุพเพวา 
โสมนสฺส  โทมนสฺสาน อฎฐงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปริสุทธิ 
 ฺ  
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จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เพราะละสุขและทุกขไดดวย และเพราะ 
โสมนัส โทมนัสดับไปกอนเทียวยอมเขาถึงจตุตถฌาน อันไมทุกขไมสุข 
มีความบริสุทธิดวยสติและอุเบกขาแลวอยู 
           อนึ่งในโพชฌงค ๗  ผูปฎิบัตสมบูรณตามโพชฌงค ยอมตองมี 
จิตเปนอุเบกขา เพงตามอารมณท่ีเกดิ เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค 
อนึ่งพระอริยบุคคลทานเห็นรูปดวยตา แลวไมยินดียนิรายในสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา และรูเทาทันในอทุกขขมสุขเวทนา แตพระอรรถกถาจารย 
ทานเรียกอุเบกขาเวทนา นาจะเปนการขอยืมใชกระมัง หรือเปนการ 
เรียกอนุโลม 
             ในบาลีมัชฌิมนิกาย ทรงแสดงวา สุขเวทนาคงเปนสุขเพราะ 
สุขอยู เปนทุกขเพราะแปรไป ทุกขเวทนาคงเปนทุกขเพราะทรงอยู 
กลายเปนสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนา เปนสุขเพราะรูชอบ เปน 
ทุกขเพราะรูไมชอบ สุทเวทนามีระคะเปนอนุสัย ทุกขเวทนามีปฎิฆะ 
เปนอนุสัย อทุกขมสุขเวทนา มีอวิชชาเปนอนุสัย 
                                            สัญญาขันธ 
สัญญาไดแกธรรมชาติหมายจํา คือจําในรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผัส ธัมมารมณฺ ท่ีเรียกวา รูปสัญญา ๆลๆ ธรรมสัญญา 
                                           สังขารขันธ 
คําวาสังขารนั้นเปนศัพทกวางมาก ในบทวา สพฺเพ สงฺขารา 
อนิจฺจา ทานหมายเอารูปธรรมนามธรรมท้ังหมด ท่ีเกดิจากเหตุปจจัย 
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สวนสังขารในขันธ ๕ ความแคบลงมา ไดแกสังขารเจตสิก ซ่ึงมีลักษณะ 
ดังบทวา 
                    เอกุปฺปาทนิโรธา จ เอการมฺมณวตฺถุกา 
                    เจโตยุตฺตา ทวิปฺญาส ธมฺมา เจตสิการ มตา 
ธรรม ๕๒ นั้น ซ่ึงเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกัน มีอารมณและวัตถุ 
อันเดียวกับจิต พระผูมีพระภาคตรัสวา เจตสิกธรรม 
เจตสิก ๕๒  นัน้ แบงเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุสลเจตสิก 
๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕ ในอัญญสมานาเจตสิก ยังแบงออกอีกสองหมวด 
คือ สัพพจิตตสาธารณ ๗ ปกิณณกะ ๖ 
         ๑.  สัพพจิตตสาธารณะ ๗ นั้นไดแก ผัสสะ เวทนา สัญญา 
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ 
          ๒.  ปกณิณกะ ๖ ไดแก วิตก วิจาร อธิโมกข วิระยะ ปติ ฉันทะ 
          ๓.  อกุสลเจตสิก ๑๔ ไดแก โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
                อุทธัจจะ โลภะ ทิฎฐิ โทสะ มานะ อิสา มัฉริยะ 
           กุกกจุจะ ถีนะ มิทธะ วิจกจิฉา 
           โสภณเจตสิก ๒๕ แบงออกเปน ๓ หมวด คือ โสภณสาธารณะ 
 ๑๙ วิรัตเจตสิก ๓ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ปญญา๑ 
           ๑.  โสภณจิตจสาธารณ ๑๙ ไดแก สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ 
ฮโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตา กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา 
จิตตลหุตา กายมุทตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกมัมัญญตา 
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตชุกตา (คําวากายใน            
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ท่ีนี้ไมใชรางกาย หมายเอาเวทนา สัญญา สังขาร) 
                      ๒.  อัปปมัญญาเจตสิก ได กรุณา และมุทุตา 
                                      วิญญาณขันธ 
     วิญญานคือธาตุรู จิต มีไวพจน หลายอยาง ย จิตฺต มโน มานส 
ปณฺฑร มนายต มนินฺทรย วฺิญาณกฺขนฺโธ ตชฺช มโน- 
วิฺญาณธาตุ อิท จิตฺต แบงออกเปนกามาวจรจิต รูปาวรจิต อรูปา- 
วจรจิต และโลกุตรจิต 
            กามาวจรจิตมี ๕๔ ดวง คือ อกุสลจิต ๑๒ อเหตุกจิต ๑๘ 
กามาวจรโสภณจิต ๒๔ 
อกุสลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒) 
            ๑.  โสมนสฺสสหคต ทิฎฐิคตสมฺปยุตต อสงฺขารก สสงฺขาริก 
หมายความวา พรอมกับโสมนัสเวทนา จิตประกอบกับทิฎฐิ ปราศจาก 
เคร่ืองเรงเราดวง ๑ มีเคร่ืองเรงเราอีกดวง ๑ 
             ๒.  โสมนสฺสสหคต ทฎฐคตวิปฺปยุตต อสงฺขาริก สสงฺขาริก 
จิตพรอมดวยโสมนัส ไมประกอบดวยทิฎฐิปราศจากเคร่ืองเรงเราดวง ๑ 
 มีเคร่ืองเรงราวดวง ๑ 
             ๓.  อุเปกฺขาสหคต ทิฎฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขารกฺ ๑ สสงฺขาริก ๑ 
จิตพรอมดวยอุเบกขาประกอบดวยทิฎฐิ ไมมีเคร่ืองเรงราว ๑  มีเคร่ือง 
เรงราว ๑ 
              ๔.  อุเปกฺขาสหคฺต ทิฎฐิคตวิปฺปยตฺุต อสงฺขาริก ๑ สสงฺขาริก ๑ 
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จิตพรอมดวอุเบกขาไมประกอบดวยทิฎฐิ ไมเคร่ืองเรงราว ๑ มีเคร่ือง 
เรงราว 
                     โลภมูลจิตท้ัง ๘ ดวงนี้ โดยองคธรรมไดแก โลภะ ทิฎฐ ิ
มานะ จิตใดประกอบดวยมิจฉาทิฎฐิกลาวคือ สัสสตทิฎฐิบางอุจเฉท- 
ทิฎฐิบาง ยอมไดแกทิฎฐิเจตสิกในสังขารนั้นเอง หากไมประกอบ 
ดวยทิฎฐิ ยอมไดแกมานเจตสิก ทิฎฐิยอมประหารไดในช้ันโสดา มาน- 
เจตสิกยอมประหารไดในช้ันอรหันต 
                                           โหสมูลจิต ๒ 
                             อุเปกฺขาสหคต วิจกิิจฺฉาสมฺปยุตฺต ดวง ๑ 
                              อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต  ดวง ๑ 
อกุสลมูลท้ัง ๓ ถาปรับเขากับ อกุสลกรรมบถ ๑๐ ไดดงันี้ 
กาเมสุมิจฉาจาร อภิชฌา มิจฉาทิฎฐิ มีโลภะเปนมูล ปาณาติบาต 
ผรุสวาท พยายาท มีโทสะเปนมูล อทินนาทาน มุสาวาท ปสุณวาจา 
สัมผัปปลาปะ มีโทสะและโลภะเปนมูลระคนกัน อกุสลกรรมบถท้ัง ๑๐ 
ช่ือวามีโมหะเปนมูล 
     อฎฐธา โลภมูลานิ โทสมูลานิ โทสมูลานิ จ ทวธา โมหมูลานิ จ เทฺวติ 
ทวาทสา กุสลา สิยุ 
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                                    อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
     อเหตุกะตรงกันขาม กับ สเหตุกะ คือปราศจากเหตุ มีโลโภ 
โทโส โมโห หรือ อโลโภ อโทโส อโมโห เปนวิบากชาติ แบง 
เปน หมวด คือ อเหตุกะอกสุลวิบากจิต ๗ ดวง อเหตุกะกุสลวิบาก 
๘ ดวง อเหตุกริิยา ๓ รวม ๑๘ 
                                         อเตุกอกุสลวิบากจิต ๗ ดวง 
              ๑.  อุเปกฺขาสหคต จกฺขุวิฺญาณ 
              ๒.  อุเปกฺขาสหคต  โสตวิฺญาณ 
              ๓.  อุเปกฺขาสหคต ฆานวิฺญาณ 
               ๔.  อุเปกฺขาสหคต ชิวฺหาวิฺญาณ 
               ๕.  ทุกฺขสหคต กายวิฺญาณ 
                ๖.  อุเปกฺขาสหคต สมฺปฎจฺฉนฺน 
               ๗.  อุเปกฺขาสหคต สนฺตีรณ 
       ในท่ีนี่ปญหาวา ไฉนกายวิญญาณจึงสหรคตกับทุกข ผิดกับ 
วิญญาณท้ัง ๔ ขางวตนเลา แกวาโผฎฐัพพารมณเปนของรุนแรง คือ 
ความเยน็รอน ออนแข็ง อันอิงอาศัยภูตรูปคือปฐวี อาโป เตโช วาโย 
มหาภูตรูปกระทบกับกายประสาทจึงหวัน่ไหวมาก  ใหผลคือความทุกข 
เกิดข้ึนในอกุสลเหตุกวิบากน้ี สวนวิญญาณ ๔ เบ้ืองตนรับอารมณซ่ึงเปน 
อุปาทาายรูปเทานั้น อุปาทายรูปกระทบอุปาทายรูปเหมือนสําลีกระทบ 
สําลี อนึ่งคําวา ปฎิจฉันนจิต หมายถึง จิตรับรูอารมณจากปญจญาณ 
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โดยตรงแลวไดแกมโนธาตุนั้นเอง สวนสันตีรณจิต มีหนาท่ีพิจารณา 
ไตสวนอารมณตอจากปฎิจฉันนจิต เพราะฉะนัน้จึงสงเคราะหเปนมโน- 
วิญญาณธาตุ สมดงคํากลาว "จกฺขุวิญญาณทีน อนนฺตร รูปาทิวิชา 
นนลกฺขณา มโนธาตุ" แปลวา สัมปฎิจฉันนจิต ซ่ึงเรียกวามโนธาตุ 
มีลักษณะอารมณท่ีลวงไป อันมีรูปารมณเปนตน (จากวิสุทธิมรรค) 
ท่ีเรียกวามหากุสลลจิตนั้น เพราะมีอารมณสาธารณท่ัวไปใน ๓๐ ภูมิ 
ยกเวน อสัญญีสัตตา ท้ังเกิดไดในอารมณท้ัง ๖ มี รูปารมณเปนตน ตั้ง 
บนวัตถุ ๑๐ คือ บุญกิริยาวัตถุ คือมหากุสล ๘ X บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ = 
๘๐  อารมณ ๖ เทากับ ๔๘๐  X อธิบดี ๔=๑๙๒๐ X กรรม ๓ = 
๕๗๖๐ X หีนะ มัชฌิมะ ปณตีะ ๓ = ๑๗๒๘๐ อารมณ 
                                     มหากุสลจิต ๘ 
                 โสมนสฺสสหคต    ญาณสมฺปยุตตฺ      อสงฺขาริก    ๑     สสงฺขาริก       ๑ 
                 โสมนสฺสสหคต    ญาณวิปฺปยุตต       อสงฺขาริก   ๑     สสงฺขาริก        ๑ 
                  อุเปกฺขาสหคต     ญาณสมฺปยุตต       อสงฺขาริก    ๑     สสงฺขาริก       ๑   
                  อุเปกฺขาสหคต      ญาณวิปฺปยุตตฺ       อสงฺขาริก    ๑     สสงฺขาริก       ๑ 
                  มหาวิบากจิตมี ๘ มหากิริยาจติก็มี ๘ โดยองคธรรมเหมือนกับ 
มหากุสล ๘ นัน้ และมหากุสลลเปนผูปรุงแตงภพชาติ มหาวิบากเปนผู 
เสวยผล เสวยชาติ เสวยกรรม ท้ังสองนี้ 
                    ปุถุชน และ เสขบุคคล มีเฉพาะขีณาสพเจาเทานั้น มหากุสล-  
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บริบูรณดวยอายุวรรณสุขะพละ สามารถทํางานและมรรคผลใหเกิดข้ึน 
 ได สวนมหากุสลท่ีเปนญาณวิปยุต เรียก ทวเหตุกะ คือ อโล อโทโส 
เทานั้น ยอมอํานวยวิบากใหเกิดในกรรมสุคติภูมิเหมือนกัน แตไมทํา 
ญาณและมรรคผลสําเร็จได 
                                           รูปาวจรกุสลจิต  ๕ 
                   ๑.  วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตา สหิต ปฐมฌานกุสลจิตฺต 
                   ๒.  วิจารปติสุเขกคฺคตา สหิต ทุติยฌานกุสลจิตฺต 
                    ๓.  ปตีสุเขกคฺคตา สหิต ตติยฌานกุสลจิตฺต 
                    ๔.  สุเขกคฺคตา สหิต จตุตฺถฌานกุสลจิตฺต 
                    ๕.   อุเปกฺเขกคฺคตา สหิต ปฺจมฌานกุสลจิตตฺ 
                     ในท่ีนี้เปนฌานปญจกนัย ซ่ึงปรากฎในอภธิรรม สวนจตุกนัย 
ปรากฎในพระสูตรเปนสวนมาก รูปวจรวบิาก และ ปราวจรกิริยา ก็มี 
องคธรรมเหมือนกับรูปาวจรกุสล รวม ๑๕ ดวง 
                        องคฌานในรูปาวจรกุสลนัน้ คือเจตสิก ๕ ดวงนั้นเอง คือ 
วิตกเจตสิก ยอมประหารถีนมิทธะ วิจารเจตสิกประหารวจิิกิจฉา ปต ี
เจตสิกประหารพยายาท สุขจิตสิกประหารอุทธัจกุกกจุจะ เอกัคคตา 
เจตสิกประหารกามฉันทะ โดยวตัถุท่ีตั้งแลว คือกรรมฐาน ๒๖ มี 
กสิณ ๑๐ อสุภะ อานาปานสติ ๑ กานคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔  
โดยทวารไดแกมโนทวารอยางเดียว รปสจรกิริยายอมมีแกพระขีณา- 
สพเจา 
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                                                   อรูปวจรกสุลจิต ๔ 
                               ๑.    อากาสนฺจายตนกุสลจิตฺต 
                                ๒ .  วิฺญณฺจายตนกุสลจิตฺต 
                                ๓.   อากิฺจฺญายตนกสุลจิตฺต 
                                 ๔ .  เนวสฺญานาสสฺญายตนกุสลจิตฺต 
อรูาวจรวิบาก ๔ อรูปาวจร ๔ กิริยา รวม รวม ๑๒ โลกุตรจิต คือ 
มรรค ๔ ผล ๔ รวม ๘ ดวง โดยสังเขปนยั ถาเอามรรค ๔X ปญจฌาน 
๕ ได ๒๐ ดวง ผล ๔X  ปญจฌานท้ัง ๕ ได ๒๐ ดวง โลกตุรจิต 
ก็มี ๔๐ โดยวติถารนัย 
                                                      สรุปวิญญาณขันธ 
                   โดยสังเขปนยั จติเปนเกุสล ๑๒ ดวง เปนกสุล ๒๑ ดวง 
เปนวิบาก ๓๖ ดวง เปนกิริยา ๒๐ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง โดย 
วิตถารนัย กามาวจรจิต ๕๔ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ 
ดวง โลกุตรจติ ๔๐ รวม ๑๒๑ ดวง 
                                                       พุทธมติ 
                         ถาจะเทียบชีวประวัติของศาสนาใหญ ๆ ในโลกคือ พระพุทธองค 
เยซู และ มุฮํามัด จะเห็นขอแตกตางในส่ิงแวดลอมและสถานการณ 
ของศาสดาท้ังสาม ดังน้ี 
 ๑. เยซูและมุฮาํมัด มีกําเนนิในชนชาติเรรอน พเนจรตาม 
ทะเลทราย มิไดมีความลึกซ้ึงอะไรตองตอสูกับความอดอยากและภัย  
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ธรรมชาติ เรียกวา เกิดในชนชาติดวยพัฒนา จะพดูจะสอนอยางไร 
ก็มีแตคนคอยเช่ือ โดยไมตองใชมันสมองของตนเอง ตรงกันขาม 
กับพุทธองค ซ่ึงถือประสูติในประเทศรุงเรืองดวยอารยธรรม ม่ังค่ัง 
ไปดวยนกัปราชญนักคิด พรอมท่ีจะโตแยงหักลางคําส่ังสอนของศาสดา 
ซ่ึงถาไมดีจริงก็อยูไมได 
           ๒.  ท้ังเยซู และมุฮํามัด มีปมดวยในชีวิตเชน เยซูปมดอย 
ในเร่ืองมารดา คือ นางมาเรีย ตั้งครรภเองโดยท่ีโยเซฟ ผูเปนบิดา 
มิไดเคยอยูรวมกับนางมาเรียมากอนเลย  สามีภรรยาคูนีส้มรสกันแตใน 
นามปมดอยของเยซูคือลูกซ่ึงพอไมยอมรับ และชาวบานประณามวา 
เปนลูกชู ปมดวยขอนี้ทําใหเยซูทะเยอทะยานต้ังตนเปนบุตรพระเจาเพือ่ 
กลบเกล่ือน ตัง้ตนเปนผูไถบาปมนุษย เพื่อลบลางขอครหาของชาวบาน 
ซ่ึงเปนทางนําเยซูไปสูความตายในท่ีสุด สวนมุฮํามัดนั้นมีชีวิตอยากจน ถือ 
อาชีพนํากองสินคารอนเรไปตางเมือง มาสบายเม่ือไดแมหมายเศรษฐีน ี
เปนภริยาทําใหเขามีความททะเยอทะยาน ลบลางปมดอยในชีวิตดวยการ 
ตั้งตนเปนศาสดาพยากรณ พรอมท้ังดําเนินวิเทโศบายทางการเมืองควบ 
คูกัน เปนเหตุใหไดเปนกษัตริยในท่ีสุดแหงชีวิต พูดงาาย ๆ ก็คือศาสดา 
สองคนน้ีลวนมีเบ้ืองหลังของชีวิตไมบริสุทธ์ิ เม่ือเปรียบกับพระพุทธองค 
ซ่ึงมีชาติสกุลอันสูงยิ่ง แมแตพวกพราหมณเจายศท้ังหลาย ก็ไดถือเอาชาติ 
สกุลของพระองคมาบกยองเชน คําของพราหมณบริษัทของพราหมณ 
โสณทันฑะ ทัดทานอาจารยของตนมิใหไปเฝาพระพุทธองคโดยยกชาติ 
ตละกูลของโสณทันฑะพราหมณข้ึนอาง ความวา ประชาชนในชมพูทวปี 
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ยอมรูอยูวา ทานโสณฑัณฑะนั้นเปนผูบริษทุธ์ิท้ังวงศฝายบิดา สืบข้ึน 
ไปเจ็ดชั่โคตร แมขอนี้ทานโสณทัณฑะจึงไมบังควรไปเฝาพระสมณ- 
โคดมกอน พระสมณโคดมตางมากควรมาหาทานโสณทัณฑะ 
                        โสณทัณฑพราหมณ ตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระสมณโคดม 
นั้นทรงเปนโคดมโดยโคตร ศากยะโดยสกุล ทรงประสูตริจากพระบิดาและ 
พระมารดา ซ่ึงบริสุทธ์ิ แมนับถอยหลังข้ึนไปเจ็ดช่ัวโคตหรือยิ่งกวานั้น 
ดังนั้นจึงเปนการสมควรท่ีเราจะเปนฝายเฝาพระสมณโคดม นอกจาก 
ชาติตระกูลของพระพุทธองคไมมีปมดอยใด ๆ แลว ชีวติสวนพระองค 
ในครอบครัวในหมูญาติวงศ เศรษฐกิจของพระองค ปญหาทางการ 
เมืองในรัฐของพระองค ก็เปนไปโดยเรียบรอยหามีขอบกพรองราวราน 
อยางไรไม การออกมหาภิเนษกรณของพระองค จึงมิใชเพราะปมดอย 
เปนตนเหตุใหทะเยอทะยาน แปลวา ทรงมีอะไร อยางสมบูรณ พูนสุข 
มาแลว แตกลับทรงสละเสีย ผิดกับเยซูหรือมุฮํามัด ซ่ึงเปนคนไมมี 
อะไรๆ มากอน แมแตช่ือเสียงเกยีรติยศ เกยีรติคุณ การตัง้ตนเปนศาสดา 
จึงเทากับเปนสะพานใหบุคคลท้ังสองนี้ขามไปสูความเปนผูอะไร ๆ ท่ี  
ตนไมมี 
             ๓.  วากันโดยสวนอุดมคติของศาสดาท้ังเยซูและมุฮํามัดจําเปน 
ตองอางพระเจาต้ังตนเปนนกัไถบาป เพื่อเปนการหาเสียงเรียกรอง 
ความนับถือจากประชาชน ใครไมนับถือก็เกณฑใหตกนรก เชนใน 
ศาสนาคริสตสอนวา ใครกต็ามแมจะมีความดีสักเทาไร แตมีความ 
ผิดอยูขอเยวคือไมนับถือพระเจา เพียงเทานี้ ก็ข้ึนสวรรคมิไดตองตก 
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นรก ใครก็ตามแมทําช่ัวสักเพียงได ถามีความภกัดีในพระเจาประจบ 
ประแจงทานไว พระเจาจะยกบาปใหหมดขึ้นสวรรคได 
                       ในศาสนามุฮํามัด ถึงกับพระเจาสรางขุมนรกตาง ๆ ไวเผาพวก 
นอกศาสนา ขุมหนึ่งเผาพวกพราหมณ ขุมหนึ่งเผาพวกยวิ ขุมหนึ่ง 
เผาพวกคริสเตียน ขุมหนึ่งเผาพวกศาสนาปารซี (แตพระเจาลืมสราง 
สําหรับพวกชาวพุทธ) เรียกวาเขามิไดตดัสินความดีความช่ัวคน ดวยการ 
กระทําของบุคคลเปนสําคัญ แตถือเอาการประจบประแจงพระเจาเปน 
สําคัญ ผิดกับพุทธศาสนา พระพุทธองคมิไดมีเจตนา หรือใครอยากได 
บริษัทบริวารมาก ๆ แมเม่ือตรัสรูไหม ๆ ก็มีอัธยาศัยไนมไปเพื่อวเิวก 
ไมตองการเสด็จสูสังคม หากเพราะพระมหากรุณาจึงไดบําเพ็ญพุทธกจิ 
ตอมาพระองคไดรับส่ังไววา ดูกรภกิษุ พรหมจรรยนี้เราประพฤติมิใช 
เพื่อเรียกรองคนใหมานับถือ มิใชเพื่อต้ังตนเปนเจาลัทธิ แกปญหา 
อยางนั้นอยางนี้ มิใชเพื่อลาภสักการะ ท่ีแทพรหมจรรยนี้เราประพฤติมิใช 
เพื่อสังวร เพื่อปหานะ เพื่อวริาคะ เพื่อนิโรธ เพื่อนิพพานเปนท่ีสุด 
                          ๔.  ในชีวประวัติเยซูตองตายเพราะศัตรู แมจะมีสาวกมากก็ 
ไมมีใครยอมชวยเยซู แมเพียงเปนพยานใหในศาล สวนมุฮํามัดนั้น 
ฉลาดกวาเยซูหนอย คือต้ังกองทัพพิทักษชีวิตขึ้น ผิดกับพระพุทธ 
องค แมจะทรงประสบศัตรู ก็ไมปรารถนาการปองกันจากใด ท่ีสุด 
จนพระอานนทจะยอมตายแทน ในคราวผจญชางนาฬาคีรี ก็ทรงขับออก 
ไปเสีย ภกิษุสงฆจะต้ังกองระวังยามปองกนัพระองค ก็ตรัสใหยุบเลิก          
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ไปเสีย ทรงเอาชนะศัตรูทุกรายโดยธรรมสวนพระองค ไมเรียกรองใคร 
มาปองปด 
                       ๕.  แมในปจฉิมวาระแหงชีวติ เยซูถูกตรึงกางเขนตายอยาง 
ทรมานสาหัส สวนมุฮํามัดอาศัยกองทัพเท่ียวรบพุงเบียดเบียนผูอ่ืนชิง 
ความเปนใหญดวยอํานาจ ตายอยางฐานะกษัตริย ผิดกับพระพุทธองค 
ซ่ึงดับขันธอยางผูบําเพ็ญสันติสุขใหแกสังคมเต็มเปยมแลว ส้ินพระชนม 
จากไปในทามกลางความเสียดายอาวรณของประชาชน เปนการตายด ี
ไมกอความลําบากเดือดรอนใหใคร 
                           ๖.  วากันโดยหมูสาวกของศาสดาตาง ๆ สาวกของเยซู หรือ 
มุฮํามัด ลวนเปนคนไรการศึกษา สาวกเยซูสวนมากเปนชาวประมง 
กุลี ทาส สาวกของมุฮํามัดสวนมากเปนคนพเนจรรอนเรในทะเลทราย 
จะหานักปราชญสักคนก็ยาก ไมมีเอาเสียเลย ผิดกยัพระพทุธองค สาวก 
ของพระองคสวนใหญเปนผูมีการศึกษาดแีลว เปนเจาหมูเจาคณะ เจา 
ลัทธิ ชนิดท่ีใชมันสมองของตนเองเปน ไมหลงเช่ือใครงาย ๆ 
                                   เพราะฉะน้ัน จากหลัก ๖ ประการนี ้พุทธมติจึงไดเกิดข้ึนทํา 
ความสวางใหกับโลก ผิดกับมติของศาสดาสองคนน้ัน ซ่ึงมีแตเร่ืองความ 
ภักดใีนพระเจาอยางเดยีว 
                                                 โลกทัศนของพระพุทธศาสนา 
           ศาสนาฝายเทวนิยม สอนตรงกันหมดวา โลกน้ีเปนประดิษฐกรรม 
ของพระเจา มีแตพระพุทธศาสนากับศาสนาเชนปฎิเสธในเร่ืองนี้ ใน 
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พุทธมติถือวา โลกเกิดจากววิัฒนาการของเหตุปจจยัหลายอยาง หลาย 
ประการ ซ่ึงตรงกับความรูวิทยาศาสตร แตความหมายในเรื่องของโลก 
ในพุทธมติแบงออกละเอียดกวาทางวิทยาศาสตร คือทางวิทยาศาสตร 
สอนแตในเร่ืองโลกวัตถุหรือโอกาสโลกในพุทธมตินั่นเองแตพุทธมต 
แบงโลกออกเปนวัตถุฝายหนึ่งนามธรรมฝายหนึ่ง และใหคําจํากัดความ 
ชนิดท่ีนักวิทยาศาสตรก็คาดไมถึง เพราะเขากับหลักวิทยาศาสตร คือ 
พระองคทรงตรัศวา "ลุชฺชตติ โลโก ธรรมชาติใดฉิบหายยอยยับไปได 
ช่ือโลก " พระพุทธองคเปนบุคคลคนแรกในโลกท่ีตรัสวา "โลกกลม" 
กอนหนาการพิสุจนของวิทยาศาสตรสองพันกวาป ปรากฎใรอนาคต- 
สถานในบาล สังขารุปตติสูตร ตรัสถึงการพิจารณาโลกท้ังปวง มีอุปมา 
เหมือนเพงผลมะขามปอมในฝามือ นั่นคือตรัสวา โลกมีสันฐานกลม 
นั่นเอง นอกจากนี้แลว พุทธมติยังกลาววาโลกหมุนรอบตัวเอง มี 
ระบบสุริยจักวาลประกอบดวยโลกใหญนอยทรงใหสํานวนวา ทสสหสฺสี 
โลกธาตุ มหาสหสฺสสี โลกธาตุ จุลฺลสหสฺสี โลกธาตุ ซ่ึงพุทธ- 
ปรีชาขอนี้ ทําใหนกัดาราศาสตรตกตะลึง เพราะไมคาดฝนวามนษุย 
เม่ือสองพันกวาป จะรูเร่ืองโลกอ่ืน ๆ ในระบบสุริยจักวาลอ่ืน ๆ โดย 
ปราศจากเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรใด ๆ ท้ังส้ิน นอกจากนี้พระศาสดา 
ยังตรัสเสมอวา ดูกรกภิกษุท้ังหลาย เบ้ืองตนของสังขารนี้ไมปรากกฎ 
(น ปุพฺพโกติ) เพราะเหตุสังขารคือโลกท้ังปวงเกดิเแลวแตกไปแลวเกิด 
อีก ซํ้าซากอยูนับคร้ังไมถวน ซ่ึงตรงกับวทิยาศาสตรอีก มีพุทธพจน 
วา มีสมัยหนึ่งเม่ือดลกหมุนเวียนไปแลว สลายตัวกลายเปนกลุมเพลิง 
 
 ิ 
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จนกลุมเพลิงนัน้เย็นตัวลง แลวคอย ๆ กลายเปนของแข็งตามลําดับ 
คร้ันแลวจึงมีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน (ดูอัคคัญญสูตรในทีฆนิกาย) ววิัฒนาการ 
ของโลกในพทุธศาสนาจึงตรงกับวิทยาศาสตรทุกกรณี เพราะฉะน้ัน 
ในเร่ืองโลกทัศนทางพุทธศาสนาจึงไมหนกัใจ เม่ือความเจริญของ 
วิทยาศาสตรปรากฎข้ึน กลับกลายไปวาวิทยาศาสตรกาวหนาไมทันพุทธ 
ศาสนาเสียดวยซํ้า ผิดกับศาสนาคริสเตียนและศาสนาประเภทพระเจา 
สรางโลกท้ังหลาย พากันเดือดรอนเพราะความเจริญของวิทยาศาสตรใน 
เร่ืองนี้ขัดแยงกัน ในยุโรปสมัยกลาง ใครบังอาจกลาววาโลกกลมหรือ 
โลกเกิดจากววิัฒนาการ ตองพวกบาทหลวงเอาตัวข้ึนศาส ซ่ึงต้ังข้ึน 
เปนพิเศษ สําหรับลงโทษพวกท่ีเห็นขัดแยงคัมภีรเอาตัวไปเผาท้ังเปน 
ตายราว ๓๐,๐๐๐ คน 
                         เม่ือเปนเชนนี้ พวกนักแผศาสนาเทวนยิม มักจะต้ังปญหา 
ถามพวกไมเช่ือพระเจาวา ธรรมดาบานก็ตองมีชางสราง โตะก็ตองมี 
ชางมาตอ ทําไมโลกนี้จะเกิดข้ึนไดเอง เม่ือไมมีพระเจาสรางไดหรือ  
วีธีตอบ     วิธีการตอบปญหาในพระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงจําแนก 
                    ไว ๔ วีธี และทรงใชในการตอบโตพวกเจาลัทธิมาแลว คือ 
                             ๑.  วิภชพยากรณ     คือ ตอบเผยประเด็น 
                             ๒. เอกังสพยากรณ   คือ ตอบยืนกระตายขาเดียว 
                             ๓. ปฎิปุจฉาพยากรณ คือ ตอบศอกกลับ 
                             ๔. ฐปนยีพยากรณ คือ ยกเลิกปญหาไมตอบ  
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ในปญหาขอหนึ่ง เราตองใชปฎิปุจฉาพยากรร คือ เรายอน 
ความกะเขาวา เหตุผลของทานนาฟงมาก บานจะเกิดข้ึนกต็องมีนาย 
ชางผูสรางบาน แตคราวนี้ไฉน ทานจึงไมใชเหตุผลขอนีก้ับพระเจาของ 
ทานบางวา พระเจาใครสราง? ทานสิ จะใหผูอ่ืนรับวา ผลมาแตเหต ุ
แตคร้ันถึงพระเจาของทาน ทานกลับวา ทานไมมีเหต ทานเกิดเอง 
มิเปนการเอาแตไดฝายเดียวหรือ ? 
                          ปรวาทีแยงวา ถาเชนนั้นในพุทธศาสนาของทาน โลกน้ีเกิด 
จากอะไร ? 
                             เกิดจากววิฒันาการ 
เ                            เราตองการปฐมเหตุ (ปรวาทีแยง) 
                         ทานจะเอาอะไรมาช้ีขาดวาส่ิงนี้เปนปฐมเหตุ ในสมยักอนเม่ือ 
ความรูของมนุษยจํากัด เห็นฝนตกก็นกึวาพญานาคเปนปฐมเหตุบันดาล 
แตคร้ันตอมา ความรูเจริญข้ึน เร่ืองพญานาคกลายเปนนยิาย นกึวา 
ฝนเปนปฐมเหตุเอง ส่ิงใดเปนเหตุไมวาจะเปนปฐมหร่ือไมปฐม ยอม 
บงชัดวาส่ิงนัน้ตองเปนผลของอีกสวนหนึง่ เชนฝนเปนเหตุของแมน้ํา แตแลว 
ฝนก็เปนเหตุของไอนํ้า ไอน้าํเปนเหตุของฝน แตแลวก็เปนผลของน้ํา 
อีก วนเวยีนกนัเชนนี้ ปฐมเหตุจึงมีไมได แตจะก็เปนเพราะวุฒ ิ
ปญญาของทานผูถือ มีแคขีดข้ันตนเพยีงเหตุผลข้ันใดข้ันหนึ่ง ยังสาว 
หาเหตุผลลึกซ้ึงลงไปไมได  เลยทึกทักวา นีเ้ปนปฐมเหตุ อีกประการ 
หนึ่ง สมมติวา มีพระเจาสรางโลกจริง ก็พระเจาองคไหนเลาเปนผูสราง 
เพราะศาสนาท่ีมีพระเจาท้ังหลายตางก็อางวา พระเจาของตนเท่ียงแท 
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เปนผูสราง พระเจาอ่ืนปลอม เปนพระเจาเก ๆ มิตองเชิญพระเจาเหลานี ้
มาแขงขันชิงตําแหนงผูสรางกันหรือ คริสตวายโฮวาสราง อิสลามวา 
อัลเลาะหสราง ฮินดูวาพระหมผูสรางบาง วิษณุบาง ศิสวะ 
สรางบาง ในศาสนาของพวกคนปาคนดอยบางพวกถือวา าจระเขสราง 
บางพวกถือวา ลิงสราง บางพวกถือวา แมวสราง ๆลๆ จะใหเช่ือ 
ฝายใหน ?  
                      อนึ่ง        ฝายทานเองถือวา พระเจาเกิดเอง ไมตองมีผูสรางอีก 
ก็ไฉนเราจะเลาวา โลกเกิดโดยธรรมชาตินยิม ไมตองมีผูสราง คือ 
พระเจามิได ? น้ําตาลในบานของทานหวานเพียงบานเดียวหรือ ?  
น้ําตาลในบานอ่ืนเค็มกันหมดหรือ 
                                            มูลเหตุท่ีพุทธมติไมแสดงปฐมเหตุของโลก 
   ๑ เพราะพราะพุทธองคทรงถือ แมแสดงออกไป ก็ไมเปน 
ประโยชยตอจากการขัดเกลากิเลส เพราะทําใหเกดิทิฎฐ ิ
มานะ เพิ่มสมาชิกทะเลาะเบาะแวงกับพวกเจาลัทธอ่ืน ๆ วาของขาจริง 
ของคนอ่ืนเปลา 
    ๒.  หลักการในพระพุทธศาสนา สอนมุงในทางท่ีผูฟงพิจารณา 
ไตตรองตามได แตในเร่ืองปฐมเหตุของโลก ผูฟงไมอาจไตตรอง 
ตาม นอกจากใชวิธีปกใจเช่ือยางเดยีว จึงไมทรงแสดง 
    ๓.   และตามความจริง ปฐมเหตุมีไมได ทุกส่ิงเปนความจริง 
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สัมพันธในรูปวงจร ส่ิงใดเปนเหตุส่ิงนั้นก็เปนผลของเหตุอีกอันหนึ่ง 
การสอนเร่ืองปฐมเหตุจึงเปนการโกหก หรือความไมรูเทาความจริง 
                    ๔. คร้ังหนึ่ง ทรงตรัสอุปมาวา เหมือนบุรุษผูตองศร มาหา 
นายแพทยรักษา บุรุษนั้นไมยอมรับการรักษา กอนท่ีนายแพทยจะบอก 
วา ศรน้ีทําดวยอะไร ? ใครเปนคนยิง ? ผูนั้นสูงตํ่าดําขาวอยางไร ? 
ซ่ึงไมใชหนาท่ีของแพทยจะตอบ ถาขืนตอบก็ตองเสียเวลาไปสอบสวน 
เร่ืองราว บุรุษนั้นก็ตายเปลา หนาท่ีของนายแพทยก็คือถือศรแลววางยา 
บําบัดให อุปมาขอนี้ฉันใด หนาท่ีของพระพุทธองค มิใชจะมาคอย 
ตอบปญหาเร่ืองโลกมีท่ีสุด หรือไมมีท่ีสุด และปญหาท่ีเปนประเภท 
อัพยาตะ ทรงมีหนาท่ีอยางเดียวคือ แสดงธรรมเพ่ือดับทุกข 
                        โลกอีกประเภทหนึ่งคือ ขันธโลก ประเภทนี้ทรงแสดงเหตุท่ี 
มาท่ีดับ สมัยบหนึ่งมีผูมาทูลถามพระองควา ท่ีสุดแหงโลกจักไปถึงได 
ดวยการเดนิทางหรือไม ? ตรัสตอบวา เปนไปไมได เพราะขอบเขต 
ของโลกการนุโลกไมส้ินสุด แลวตรัสหักลงมาในขันธรูปวา ดูกรเทวบุตร 
ในรางกายอันประกอบดวยสัญญาและใจนี่เอง ตถาคตบัญญัติวาเปนโลก 
เหตุเกดิของโลก ความดับของโลก และหนทางไปสูความดับของโลก 
นั้น คือทรงแสดงอริยสัจ ๔ นั่นเอง เบญจขันธช่ือวาโลก ตัณหาชื่อ 
วาเหตูเกิดของโลก ความดับซ่ึงตัณหานัน้ช่ือวา โลกดับ การอาศัย 
เบญจขันธปฎบัติตามอริยมรรค ช่ือวาวิถีไปสูความดับของโลก ทรง 
แสดงอยางนี้ คนท่ัวไปก็เขาใจ เพราะทุก ๆ คน มีโลกอยูกับตัวเอง ๆ  
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                                             พุทธมติคานเร่ืองพระเจา 
                 ๑.   ถามีพระเจาสรางโลกจริง ธรรมดาพระเจายอมมีญาณพิเศษ 
ไฉนจึงทรงสรางศัตรูของพระเจาข้ึนดวย  (ในศาสนาคริสตเรียกวา 
ซาตาน ) เขาแกวา แตเดิมซาตานก็เปน เทวดาดี ภายหลังเปนกบฎตอ 
พระเจา ถามวา พระเจาซ่ึงเปนผูสรางนั้นไมรูหรือวา ซาตานเหลานี ้
จะเปนกบฎตอพระองคในภายหนา ถารูแลวยังขืนสรางข้ึน พระเจาก ็
เปนตัวสาเหตุแหงความช่ัวรายลําเค็ญของมนุษยชาติ เพราะในศาสนา 
นั้นถือวา ความทุกขยากของมนุษยชาติเกิดข้ึนเพราะซาตานมาส่ิงสู 
บันดาล เชนทําใหมนษุยไมนับถือพระเจาบาง ทําใหคนคิดต้ังศาสนา 
ตาง ๆ คัดคานพระเจาบาง แลวพระเจาก็ลงโทษมนุษยเหลานี้ แตกลับ 
ไมลงโทษซาตาน และลืมลงโทษตนเองท่ีไปสรางซาตานข้ึน อุปมา 
เหมือนบิดาสรางบานข้ึนหลังหนึ่ง เอาพวกคนรายไปใสไว แลวให 
ลูก ๆ อยูอาศัยกับคนรายนัน้ ตอมาลูกประพฤติเกเร เพราะคนรายนัน้ 
เส้ียมสอน บิดาก็มาลงโทษลูกวาไมดี  อยางนี้จะยุติธรรมหรือ ? 
                    ถาแกวา พระเจาไมรูวาซาตานจะไมดี ถาอยางนั้นพระเจากมี็ 
อัญญาณหาเปนสัพพัญูไม ธรรมดาส่ิงใดท่ีเราสราง เม่ือเราไมพอใจ 
เราก็ร้ือทําลายได แตนี่พระเจาไมทําลายซาตานเลย ปลอยใหมันทํา 
รายมนุษยแลวหลบมาลงโทษมนุษยอยางนี้จะยุติธรรมหรือ ? จะซ่ือ 
เมตตาตอมนุษยหรือ ? ถาแกวาพระเจาไมสามารถทําลายซาตานไดหมด 
ก็แสดงวาฤทธ์ิเดชของพระเจามีจํากัด ไมสมกับท่ีคุยวามีฤทธ์ิมหึมา 
บันดาลส่ิงตาง ๆ ไดตามพระทัย ถาแกวา ซาตานอยูนอกวสัิยของ 
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พระเจา ก็เทากบัสารภาพวา พระเจามิไดสรางสรรพส่ิง เพราะมีบางส่ิง 
อยูนอกอํานาจของพระองคไป จึงหาควรแกคําสรรเสริญวาโลกบิดาไม 
                ๒.  อีกประการหนึ่ง หากพระเจามีความกรุณา ไฉนจึงสราง 
โลกท่ีมีภัยธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไวใหมนุษย รวมท้ังศาสนิกชน 
ผูภักดีในพระเจาตองประสบดวย ไมแตกตางกับพวกไมนับถือพระเจา 
เลย ถาแกวา พระเจาประสงคจะทดลองมนษุยเหลานี้ใหลําบากกอน 
ทรมานกอน ใครภักดแีข็งแรงก็จะประทานรางวัลในภายหลัง ถามวา 
เหตุไร พระเจาจึงไมสรางใหสบายไปเลยกอน มาสรางทุลักทุเล สราง 
ใหดีไปเลยมิดกีวาหรือ ? อํานาจของพระเจาสิทําได แตไมปรารถนา 
จะทํา กลับมาสรางความทรมาน อางวาจะทดลอง เปรียบเหมือนบิดา 
ผูสามารถจะอํานวยความสุขใหกับลูก ๆ กลับไมอํานวย กลับกลายพา 
ลูก ๆ ไปปลอยท้ิงไวกลางทะเลทรายใหลําบาก ใหดิ้นรนตอสูเอาเอง 
มิหนําซํ้ายังคอยลงโทษดวย คอยสรางอุปสรรคกีดขวางตาง ๆ ใหดวย 
บิดาอยางนีจ้ะไดช่ือวากรูณาตอลูกหรือ ? เพราะฤทธ์ิอํานาจท่ีจะทําให 
ดีตั้งแตตนมีอยู พระเจาก็ไมปรารถนาจะใชอีกอยางหนึ่ง การท่ีมนุษย 
หาทางเอาชนะโรคภัย  ไขเจบ็ ชนะภัยธรรมชาติตาง ๆ มิเปนการฝน 
นิยมของพระเจาหรือ ? อีกประการหน่ึง ธรรมดาบิดาของโลก จะตอง 
เปนผูตั้งอยูในความเมตตากรุณาและยุติธรรม แตเม่ือพิจารณาดูอัธยาศัย 
ของพระเจาแลว เปนผูเต็มไปดวย  โลภ โกรธ หลง คือ 
                  ๑.  โลภะ พระเจาชอบใหคนมาประจบสรรเสริญ ปรารถนา 
ใหคนมาถวายเคร่ืองสักการะบูชาตาง ๆ บางคร้ังถึงกับฆาคนบูชายัญ 
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ถวายพระเจา พระเจาหวงแหนอํานาจ ผูกขาดตําแหนงนี้แตผูเดยีว 
สรางเทวดา สรางคนข้ึนมา ก็เพื่อประสงคใหมาบําเรอพระองค 
                    ๒.  โทสะ พระเจาเปนจอมกลิ้วกราด มักโกรธเปนอาจิณ 
อะไรจะทําใหพระองคโกรธมากเทามนุษยท่ีพระองคสรางไมนับถือพระ 
องคไมมี ทรงสรางนรกไวลงโทษพวกนี้ ทรงบันดาลใหเกิดภยัตาง ๆ 
ลงโทษ แมนใครทําความดีสักเพียงใด มีความผิดเพี้ยนขอเดียว คือ 
ไมยอมเปนทาสของพระองคเทานั้น เปนสงไปลงนรก แตเม่ือไป 
พิจารณาดพูฤติการณของปศาจรายคือซาตาน กลับไมเคยลงโทษมนษุย 
รนแรงขนาดพระเจาเลย ความประพฤตของปศาจดีกวาพระเจา 
                      ๓.  โมหะ พระเจายอมมีความหลงเปนสันดาน คือท้ัง ๆ ท่ี 
ตนกอปรดวยโลภะ โทสะ ถึงขนาดนี้แลวกยังหลงวาตนนั้นมีเมตตา 
กรุณา ทวงบุญทวงคุณกับมนษุยตาง ๆ เมาอํานาจ เมาความดีทีไมมี 
ในตน 
                                 ก็เม่ือพระเจาสรางโลก ประกอบดวยอกุศลมูลพร่ังพรอม เห็น 
ปานฉะน้ี แมเอามาเปรียบกบัปุถุชนท่ีเขามีศิลธรรมยังสูไมได เม่ือเปน 
เชนนี้ทางพระพุทธศาสนาซ่ึงยกยองความรูและความประพฤติสมสวนในบุค- 
คลจึงไมอาจพลอยหลงผิดบูชาพระเจาชนดินี้ได เพราะจะมีคาเทากับบูชา 
กองกิเลส ซ่ึงแสดงออกในรูปของจอมอันธพาล พระพุทธองคตรัสวา 
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฎโฐ เทวมานุเส แปลวา ผูท่ีถึงพรอม 
ดวยความรูและความประพฤติ ยอมเปนผูประเสริฐในหมูแหงเทวดา 
และมนุษย" เปนการวดัคุณสมบัติของเทวดาหรือมนุษยดวยคณธรรม 
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ไมไดยกยองฝายใดฝายหนึ่งวิเศษ เพราะเหตุชาติหรือกําเนิด (ใจความ 
ท้ังหมดเกีย่วกบัพุทธมติในเรื่องพระเจานี้ เก็บควาาจากคัมภีรมหายาน 
ช่ือศตศาสตร) 
                                            ทัศนะเร่ืองสังขารโลก 
                            สังขารโลก ในทีนีห้มายถึงอุปทินนกสังขาร ปญหาขอนี้ 
พระศาสดาไดแสดงปฐมเหตุ กลาวคือวิชชาไว ความเปนไปแหง 
สังขารโลกทรงตรัสไวในรูปปฎิจจสมุปบาท กลาวคือธรรมอันอาศัยปจจัย 
เกิดข้ึน เพราะส่ิงนี้มีอยูส่ิงนัน้จึงมี ส่ิงนี้ไมมีอยูนั้นก็ไมมี เพราะส่ิงนี ้
ดับส่ิงนั้นจึงดบั 
                                ทัศนะในเร่ืองปฎิจจสมุปบาทนั้น นบัวาเปนความคิดใหมใน 
บรรดามัศนะทั้งปวงในอินเดีย เพราะทัศนะเร่ืองนี้สามารถละทิฎฐิอัน 
เปนสวนสุดท้ังสอง กลาวคือปฎิจจสมุปบาทในสายนิโรธวาร คือพิจารณา 
เห็นวา อวิชชาดับสังขารดับตามาลําดบัอยางนี้ทําใหละสัสสตทิฐิ ปฎจจ- 
สมุปบาทในสายสมุทวาร คือพิจารณาเห็นวา เพราะอวิชาเกิดสังขาร- 
จึงเกิดตามลําดบั อยางนี้ทําใหละอุจเฉททิฎฐิได เพราะฉะนั้นเร่ือง 
ปฎิจจสมุปบาท จึงนับเปนมัชฌิมาปฎิปทาในทางทฤษฎี มรรคมีองค ๘ 
เปนมัชฌิมาในทางปฎิบัติ และเม่ือพิจารณาเห็นสรรพส่ิงซ่ึงเปนสังขาร 
ธรรม เปนกลุมของเหตุของปจจัยอาศยัแอบอิงกันมีข้ึนเปนข้ึนเชนนี้ ก ็
ทําใหเกดิไตรลักษณญาฯข้ึนได เพราะฉะน้ันพุทธมติจึงแตกตางกับลัทธิ 
อ่ืนในขอท่ีวา ในสวนสมมติสัจจะอนวุัติตามโลกบัญญัติ เชนคําวา 
  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 42 
 
อัตา ซ่ึงในปรัชญาของพราหมณท้ังหมดรวมท้ังคติในศาสนาเชนถือ 
เปนเร่ืองสําคัญและพยายามจะใหอัตตาของตนน้ีพนจากบวงรอยรัด แต 
พระพุทธองคมีทัศนะวา อัตตาเปนเพยีงสภาวะธรรมท่ีมาประชุมกัน ไม 
ใชภาวะท่ีแทจริง หากเปนกระบวนการของสิ้งประสม แตในแงสมมติ 
สัจจะ พระองคตรัสวา ดูกรจิตตะ คําวาอัตตาน้ี        เปนโลกสามัญญา 
โลกนิรุก โลกโวหาร ตถาคตยอมรองเรียกไปตามดวย แตหาไดยึดถือไม 
(โปฎฐปาทสูตร ทีฆนิกาย) ในขอนี้พุทธมติตางกับพวกนตัถิวาทะและ 
อุจเฉทวาททะ เพราะพวกเหลานี้ไมยอมรับเร่ืองสมติสัจจะเลย สวนในแง 
ปรมัตถสัจจะนั้น พุทธมติสอนหลักอนัตตา เพราะถือวา ส่ิงท้ังปวงไม 
ควรยึดม่ัน ไมมีสภาวะใดท่ีแทจริงคงท่ี แมกระท่ังพระนพิพานซ่ึงเปน 
วิสังขาร ก็เปนสักแตธรรมชาติกับทุกขเทานั้น ไมควรเกดิความยดึม่ัน 
ในนิพพานวาเปนเราเปนของเรา พึงสังเกตุความแตกตางในความหมาย 
ของความดับทุกขในปรัชญาพรามณ คือความถือวา อัตตาเสีย 
นิพพาน หรืออัตาไปรวมกับนิพพนาน แตพุทธมติถือวา ดับอัตตาเสีย 
ไดนั่นคือนพิพาน 
                                                        พุทธมติในเร่ืองสังขาร 
                 พุทธมติสําคัญอีกขอหนึ่งคือเร่ืองกฎแหงกรรม ซ่ึงเทากับเปน 
การสรางกัมมัสสกตาญาณใหเกิดแกบุคคลผูมีความเชื่อ ผูท่ีมีกัมมัสสกตา 
ญาณช่ือวา ไดโลกิยสัมมาทิฎฐิ (การเหน็แจงในอริยสัจช่ือวา โลกุตร- 
สัมมาทิฎฐิ) เพราะฉะน้ันจึงตองมีหลักพิสูจนในเร่ืองสังสาร ถามีปญหา 
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ตั้งข้ึนวา คนตายแลวเกิดหรือไม ปญหาประเด็นนี้ตองใชวิภชพยากรณ 
คือตองตอบวา คนมีกิเลสตายแลวเกิด คนไมกิเลสตายแลวไมเกดิ 
เร่ืองของสังสารเปนเร่ืองของคนมีกิเลส ซ่ึงมีขอพิสูจนใหญ ๆ ๓ ขอดังนี้ 
                    ๑.  พิสูจนดวยหลักศัพประมาณ คือประมาณเหตุผลจากหลัก 
ทฤษฎีของบุคคล ท่ีควรเช่ือถือได กลาวคือในเร่ืองการพิสูจนปรภพ 
พุทธมติถือวา อยางนอยบุคคลผูพิสูจน จะตองทํารูปฌาน ถึงข้ันจตุตถ- 
ฌานใหไดแลวฝกอภิญญา จงึสามารถรูแจงชัดดวยตนเอง ก็เม่ือเรา 
ไมตองการไปฝกอภิญญา ไมยอมทําสมาธิ แตก็มีปฎิเสธวาไมมีปรภพ 
เชนนี้ ช่ือวาเปนวิสัยของพาล เหมือนหนึ่งแผนที่มีอยู พาหนะและ 
เคร่ืองมือท่ีจะชวยใหเดินทางไปสูจุดมุงหมายก็พรอมอยู แตเราไมยอม 
ขวนขวายไป พรอมท้ังปฎิเสธวาจุดมุงหมายน้ันไมมี ท่ีถูกผูปฎิเสธ 
นั้นควรจะลงมือทดลองดวยวิธีทําฌาน ทําอภิญาใหเกิดไมเห็นสมจริง 
แลวจึงควรปฎิเสธ แตขอเท็จจริงมีอยูวา  คนทุกคนเปนนกัวิทยาศาสตร 
ไมได เราจึงตองเช่ือทฤษฎีของคนท่ีเปนนกัวิทยาศาสตรไปพลาง ๆ กอน 
จนกวาวนัหนึง่เราจะเปนนักวิทยาศาสตรเสียเอง เร่ือง ปรภพก็เชนกัน 
ในขณะท่ีเรายงัไมมีอภิญญา เราก็ตองเช่ือทานผูมีอภิญญาไ-ปพลาง ๆ 
กอน ยกตัวอยางเราเช่ือในเร่ืองวัถุเชน น้ําประกอบดวยไฮโดรเจน 
และออกซิเยน เช่ือวาคนท่ีพสูิจนประจักษดวยตนเองในโลกมีจํานวนเพียง 
รอย ๆ แตผูท่ีเชื่อทฤษดีโดยไมไดเห็นประจักษท่ีมีจาํนวนพัน ๆ ลาน 
ก็เร่ืองของน้ําเปนเร่ืองท่ีเกิดในโลกเดียวกนั ยังไมสามารถเหนประจกัษ 
คาตา ก็อาศัยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร การ 
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ประกอบทางวทิยาศาสตร มารวมกันเขาจึงพิสูจนออกมาได ปวยการกลาว  
ไปไยกบัเร่ืองปรโลก  จะใหเราเห็นเหมือนเห็นดนิเหน็ทรายคาตาน้ัน 
ไฉนเลยจะสําเร็จ เพราะฉะนัน้ในช้ันนี้เราจงึตองใชตถาคตโพธิศัทธา 
               ๒.  หลักพิสูจนโดยการอนุมาน ธรรมดาสามัญท้ัวไปเม่ือเรา 
เห็นควนัแตไกล แมเรามิไดไปถึงท่ีนั้นเรากใ็ชการอนุมานไดวา ท่ีใด 
มีควัน ท่ีนัน้มีไฟ แปลวา ความเจริญทุกอยางไมจําเปนประจักษ 
เสมอไป เราอาจใชหลักเหตุผลอนุมานได เร่ืองของปรภพก็เชนกัน 
ไมจําเปนตองรอใหเรามีอภญิญาเสียกอน วิธีอนุมานเชน เร่ืองของ 
กาละหรือเร่ืองของชาติภพเปนเร่ืองสมมติบัญญัติ ความจริงมีแตกลุม 
เบญจขันธหมุนกล้ิงไปตามกระแสกรรม เม่ือมันกล้ิงไปในจังหวะหนึง่ 
บัญญัติเรียกวาชาติหนึ่ง ภพหนึ่ง เพราะฉะนั้น ชาตภพจึงเปนเร่ืองของ 
กาละอันยดืยาว ถาเราเช่ือวาปจจุบันมีอยูนัน้ก็คือ เรารับรองอดีตและ 
อนาคต เพราะปจจุบันเกิดจากอดีตท่ีดับไป อนาคตเลาจักเกิดข้ึนก็ตอ 
เม่ือมีปจจุบันเปนปทฎฐาน เพราะฉะน้ันเม่ือมีวันนี้ เดือนนี้ ปนี ้
ชาตินี้ ก็ยอมแสดงชัดอยูแลววา มีวนักอน เดือนกอน ปกอน ชาติกอน 
และกําลังจะมีวันหนา เดือนหนา ปหนา ชาติหนา ไมใชเร่ืองล้ีลับ 
ใด ๆ เลย 
                            มีปญหาสอดเขามาวา ถาชาติกอนมี ไฉนเราจึงจําเร่ืองราวใน 
ชาตินั้นไมได? 
                             แกวา อยาวาแตเร่ืองชาติกอนเลย เหตุการณในชาตินี้วนันี้เราก ็
จําไมไดเสียแลว การจําไมไดไมใชเหตุผลท่ีจะปฎิเสธวาเร่ืองราวไมเคยมี 
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ธรรมชาติของจิตเหมือนบอน้ําลึก ประสบการณทุกชนิดท่ีผานมาเหมือน 
วัตถุท่ีถูกโยนลงไปเก็บไวในกนบอนัน้ ทับถมทวีตรีคูณ ของใหมบัง 
ของเกา ของไกลบังของไกล มิหนําน้ําในบอยังเปนโคลน กลาวคือมี 
อุปกิเลสท้ังหลาย ดังนั้นการท่ีจะดูถูกวัตถุในกนบอ ยอมมองไมเห็น นั่น 
ก็คือระลึกชาตเิกาไมได ยกเวนในกรณีพิเศษคือ 
                     ก. บุคลใดสามารถชําระอุปกิเลสใหหมดจด ยอมละลึกชาต ิ
กอน ๆ ของตนได นับดวยรอย นับพันชาตข้ึินไป เพราะน้ําใส 
                     ข.  บุคคลใด แมมีอุปกิเลสอยู แตจังหวะการเกิดในภพใหม 
ซ่ึงเปนภพเดียวกันกับท่ีเขาตายมาแลวรวดเร็วมาก ความประทับใจใน 
ภพที่แลว จึงอาจติดตามมาถึงภพใหมได เหมือนคนท่ีรับราชการทหาร 
แตงยูนฟิอรมอยูเสมอ แมลาออกจากราชการแลวบางคร้ังความรูสึก 
เหมือนคนอยูในเคร่ืองแบบ เชนพบผูบังคับบัญชาก็รีบทําวันทยมาหัตถ 
อาการเชนนี้เปนความเคยชิน ผูท่ีละลึกชาติแบบนี้เลา ทางศาสนาเรียก 
วา ชาติอนุสรณญาณ ไมถือ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ เพราะ 
ระลึกชาติไดอยางมากเพียงชาติสองชาติเทานั้น 
                       ๓.  หลักพิสูจนจากพฤตกิรรม พฤติกรรมของบุคคลเชนพี่นอง 
ทองเดียวกัน ในส่ิงแวดลอมเดียวกัน รับการศึกษาอบรมมาเทากัน แต 
คนหน่ึงมีสันดานเปนมหาโจร คนหน่ึงกลับเปนตํารวจมาจับโจรนั้น อะไร 
เปนเหตุใหพีน่องสองคนน้ีแตกตางกัน ทางชีวิทยาพยายามพิสูจนวา 
เพราะกรมมพนัธ์ิของบรรพบุรุษ เลือดช่ัวของบรรพรุษคนใดคนหนึ่ง 
และเลือดดีของบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่ง ทําใหพีน่องสองคนนี้แตกตาง  
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กัน แตคร้ันถามตอไปวา อะไรเลาเปนเหตุใหเลือดช่ัวเขาตัวพี่ เลือดด ี
เขาตัวนอง ทางวิทยาศาสตรก็อับจน ตอบอยางเอาขางเขาถูกวา บังเอิญ 
ซ่ึงความจริงแลว บังเอิญไมมีในโลก เนื่องจากเราไมเขาใจเหตุผล จึง 
ซัดใหวาบังเอิญ 
                        ๔.  นักวิทยาศาสตรในปจจบัุนนี้ กย็อมรับอยูวา ทางคนควา 
ในทางวิทยาศาสตรยังมิไดถึงจุดจบโดยสมบูรณเลย ขอคนควาไหมหัก 
ลางขอคนควาเกา ๆ อยูเสมอ ๆ เชนแตกอนเช่ือกันวา ปรมาณูเปนจุด 
สุดทายของสสาร หรือเช่ือกันวาธาตุแทมีในโลก แตเม่ือไอสไตนคิด 
สูตรสัมพัทธภาพข้ึน ก็ปรากฎวาสสารหรือปรมาณู หรือธาตุแท เปน 
ของไมมอยูจริง แตเกดิจากพลังงาน เพราะฉะน้ัน นกัวิทยาศาสตรจึง 
สรางไฮโดรเจนบอมบได แตเม่ือต้ังปญหาถามนักวิทยาศาสตรวา พลัง 
งานนั้นมาจากไหน ? นักวยิาศาสตรก็อับจน บางทีก็ตอบอยางขอไปที 
วา มาจากไหน ? โนแวร เพราะเหตุผลขอเดยีวคือ การคนควา 
ทางวิทยาศาสตรยังไมถึงจุดจบสมบูรณ มีแตนักวิทยาศาสตรเทียมเทานั้น 
ท่ีดวนปฎเิสธวา ปรภพไมมี เพราะเหตุผลขอเดียวคือ การคนควา 
ทางวิทยาศาสตรยังไมถึงจุดจบสมบูรณ มีแตนักวิทยาศาสตรเทียมเทานั้น 
ท่ีดวนปฎเิสธ อยาวาแตนามธรรมซ่ึงเปนส่ิงละเอียดเหนอืผัสสะทาง 
อายตนะ ๕ แมแตส่ิงซ่ึงเปนรูปธรรมอันอยูในวิสัยท่ีอายตนะ ๕ 
จะพึงสัมผัสได เราก็ไมสามารถสัมผัสไดทุกส่ิงไปหมด ท้ังนี้เพราะ 
อินทรียของเรามีขอบเขตในการรับสัมผัส ยกตัวอยางเชน แสงชนิด 
หนึ่งซ่ึงทางวทิยาศาสตรเรียกวา แสงอุลตราไวโอเล็ต แสงชนิดนี้เรา 
มองไมเห็นทั้งท่ี มันมีอยู จกัษุสัมผัสของคนในเวลากลางคืนสูแมวไม  
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ได ฆานสัมผัสและโสดสัมผัสของคนสูสุนัขไมได ส่ิงท่ีสุนัขไดยนิใน 
ระยะไกลหลายสิบเสนแตมนุษยไมไดยิน ส่ิงท่ีแมวมองเห็นในความมืด 
แตมนุษยไมเห็น เม่ือเปนเชนนี้  การปฎิเสธวาปรภพไมมี เพราะเรา 
ไมรูไมเห็น จึงหาชอบธรรมไม. 
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                                                                            บทท่ี ๑ 
                                        พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย     ตอนท่ี    ๑ 
                                                            มหาอํานาจคร้ังพุทธกาล 
                               ราชอาณาจักรในคร้ังพทุธกาลมีมหาอํานาจอยู  ๔ แหงคือ 
                              ๑.  มคธ ซ่ึงมีราชคฤหเปนราชธานี มีกษัตริยทรงพระนามวา 
พระเจาพิมพิสาร 
                              ๒.  โกศล ซ่ึงมีสาวัตถีเปนราชธานี มีกษัตริยทรงพระนามวา 
พระเจาเปเสนทิ หรือ ประเสนชิต 
                               ๓.  วังสะ มีราชธานีช่ือ โกสัมพี มีกษตัริยทรงพระนามวา 
พระเจาอุเทน หรือ พระเจาอุทยัน 
                              ๔.  อวันตี มีราชธานีช่ือ อุชเชนี มีกษัตริยทรงพระนามวา 
พระเจาจัณฑปชโชติ 
                                 อาณาจกัรท้ัง ๔ มีสวนเกี่ยวดองกันในทางเครือญาติ พระเจา- 
พิมพิศารแหงมคธไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงเวเทพิราชธิดาของพรระเจา 
มหาโกศล ในการอภิเษกน้ี พระเจาพิมพิศารไดดินแดนผนึกเขามาอยาง 
ฟรี ๆ คือพระเจามหาโกศลไดยกกาสิกครามซ่ึงมีเมืองพาราณสีตั้งอยูให 
เปนของขวัญแกราชธิดา พระเจาพิมพิสารเล่ือมใสในศาสนานิครนถ 
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ภายหลังเปล่ียนมานับถือพระพุทธศาสนา และจบชวีิตดวยการกระทํา 
ของพระโอรสซ่ึงประสูติจากพระนางเจาเวเทหิ ถูกจับผาใจกลางพระบาท 
เอาเกลือทา แลวอยางบนถานเพลิงไมตะเคียน ทนพษิบาดแผลไมได 
ก็ส้ินพระชนม ขาวกษัตริยมคธสวรรคต เปนเหตุใหบานเมืองมี 
สถานการณตงึเครียดข้ึน พระเจาปเสนทิโกศลโดยฐานะเปนพระเจาลุงของ 
พระเจาอชาตศัตรูกษัตริยใหมผูทําปตุฆาต  ไดเรียกรองเอากาสิคามคืน 
สวนพระเจาจณัฑปชโชติแหงอวันตีเลา  ก็ไดตระเตรียมกองทัพเพื่อจะมา 
แกแคนแทนพระสหายท่ีถูกปลงพระชนม  ทําใหนครพะวาพะวังสองดาน 
แตวีแ่ววการศึกดานอวันตีไมปรากฏเปนความจริง  มคธจึงทําสงครามชิง 
กาสิกคามกับโกศลถึง ๔ คร้ัง ๓ คร้ังแรกพระเจาลุงเปนผูแพหลาน  แต 
คร้ังสุดทายพระเจาอชาตศัตรูถูกจับพระเจาปเสนทิโกศลเห็นเปนพระราช 
นัดดาจงึไมประหาร  เพยีงแตกักบริเวณใหอยูเปนเชลย  ในท่ีสุดเร่ืองก็ลงเอย 
อยางสวยงาม คือ  พระเจาอชาตศัตรูขออภิเษกกับเจาหญิงวชิรีราชธิดา 
ของพระเจาปเสนทิโกศลผูเปนพระเจาลุง  เลยไดกาสิกคามไปเปนของขวัญอีก 
             สวนทางแควนวังสะ  ทาวอุทยันหรืออุเทน  เปนผูใชชีวิตโลดโผน 
ในทางอิสตรี  จึงไมสูจะใกลชิดกับพระศาสนานัก   แตในสุดทาย 
พระองคกลับเล่ือมใสในพระอานนทเถรเจา   เพราะประจักษในความ 
เก็บหอมรอบริบของพระอานนทเชนเดียวกับพระเจาจณัฑปชโชติ  ซ่ึงได 
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาดวยการชักจูงของพระมหากัจจายนะ  สวน 
พวกเจาลิจฉวหีรือเจามัลละ  ปรากฏวานับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาเชน  
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                                                                     ๕๐ 
                                             เหตุการณในพทุธศตวรรษท่ี ๑ 
         เม่ือพระพุทธศาสดาปรินิพพานแลว สังฆมณฑลมีพระมหาสาวกท่ีมี 
ชีวิตอยูหลายรูป อาทิ 
         ๑.  พระมหากัสสปะ                           ๒.  พระอนุรุทธะ 
         ๓.  พระอุปวานะ                                 ๔.  พระจุนทกะ 
         ๔.  พระควัมปติ                                   ๖.  พระกุมารกัสสปะ 
         ๗.  พระอานนท                                   ๘.  พระมหากัจจายนะ 
         ๙.  พระอุเทนะ                                    ๑๐. พระปณโฑสะ 
                                                 ๑๑.  พระคุณโฑปธานียะ 
         พระอนรุุทธกับพระอานนท ไดเปนผูใหญฝายสงฆจัดการเร่ือง 
พระพุทธสรีระรวมกับมัลลกษัตริย สวนพระมหากัสสปะภายหลังไดนาํ 
สงฆฝายหนึ่งทําสังคายนา สําหรับพระมหากัจจายนะนัน้ ภายหลังพุทธปริ- 
นิพพานแลวไดโปรดพระเจากรุงมถุรา กษตัริยองคนั้นเล่ือมใส ประ 
กาศถึงพระมหากัจจายนะขอใหเปนท่ีพึ่ง พระเถระไดหามวา มหาราช 
อยาถือเราเปนท่ีพึ่งเลย จงถือพระพุทธเจาองคนั้นเปนท่ีพึง่เถิด 
พระเจากรุงมถราตรัสถามวา พระพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จอยู ณ ท่ีไหน 
ตอบวา มหาราช บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นดับขันธปรินิพพาน 
แลว เปนการบงชัดวา ทานมีชีวิตอยูหลังพุทธกาล สวนพระอุเทนะนัน้ 
หลังพุทธปรินิพพานแลว ทานไดไปแสดงธรรมโปรดพราหมณช่ือ 
โฆฏมุข ณเขปยัมพวนัเมืองพาราณสี จนพราหมณนัน้เล่ือมใสสรางศาลา  
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                                                                     ๕๑ 
โรงทานอุทิศถวายสงฆจาตุทิศใหช่ือวาศาลาโฆฏมุขี พระกุมารกัสสปะะ 
ไปโปรดพระยาปายาสิ กลับทิฏฐิของทาวเธอจากอุจเฉททิฏฐิเปนสัมมา- 
ทิฏฐิ สําหรับพระควัมปตินัน้ไมปรากฏหลักฐานในฝายบาลี แตไปมี 
ปรากฏในสันสกฤตวา ทานไปอยูบนสวรรคเสียนาน เม่ือพระมหากัสสปะ 
จะทําสังคายนา ใหพระไปตามทานมา พระควัมปติไมลงมา กลับอธิษฐาน 
ปลงอายุสังขารเสีย สวนพระปณโฑละกับพระคุณโฑปธานียะนั้นไม 
ปรากฏหลักฐานในฝายบาลี แตมีกลาวไวในปกรณฝายจนีวา พระมหา- 
กัสสปะไดเปนผูนําคณะสวนหนึ่ง ทําปฐมสังคายนา และทานเองไดรับ 
เลือกใหเปนประมุข จํานวนพระสงฆท่ีเขาประชุม ๕๐๐ รูปลวนเปนพระ- 
อรหันต ไดอภญิญาปฏิสัมภิทาญาณท้ังนั้น 
                           มติเกี่ยวกับสิกขาบทของท่ีประชุมสงฆปฐมสังคายนา 
         ในการประชุมคร้ังนั้น พระอานนทเถรเจา ไดกลาวถึงพุทธา- 
นุญาตท่ีใหสงฆถอนสิกขาบทเล็กนอยไดถาตองการ ท่ีประชุมจึงถาม 
พระอานนทวา ทานอานนท ทานไดถามพระผูมีพระภาคหรือวาสิกขาบท 
เล็กนอยไดแกอะไร พระอานนทปฏิเสธ คร้ังนั้นท่ีประชุมมีความเหน็ไป 
ตางๆ บางทานเสนอวา เวนปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓ เสีย ท่ีเหลือ 
เปนสิกขาบทเล็กนอย พระมหากัสสปะจึงกลาวตัดบทวา ดูกรอาวุโส 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทท้ังหลายของพวกเรา ท่ีเกี่ยวกับคฤหัสถ 
ก็มีอยู แมพวกคฤหัสถก็ยอมรูวา มิควรแกทานทั้งหลายผูเปนศากยบุตร 
นี้ไมควรแกทานท้ังหลายดังนี้ ถาพวกเขาจกัถอนสิกขาบทเล็กนอยไซร  
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ก็จะมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทเพ่ือสาวกของพระองค 
ช่ัวกาลแหงควนัไฟเทานัน้ กถ็าความพรอมเพรียงของสงฆถึงท่ีแลว 
สงฆไมพึงบัญญัติสิกขาบทท่ียังมิไดทรงบัญญัติไว ไมพงึตัดทอนสิกขาบท 
ท่ีทรงบัญญัติไวแลว นี้เปนญัตติ ทานผูใดเห็นไมสมควร ทานผูนั้นพึง 
คาน ทานผูใดเห็นสมควร ทานผูนั้นพึงนิ่ง เม่ือส้ินกระแสประกาศของ 
พระมหากัสสปะ ท่ีประชุมรับรองเปนเอกฉันท คณะสงฆคณะนีจ้ึงไดช่ือ 
วา "คณะเถรวาท" บาง "เถรวาที" บาง "สถวีรวาท" หรือ "กัสสปวงศ" 
บาง เพราะคารพมติของพระเถระซ่ึงตกลงกันไวในปฐมสังคายนา 
                                             การปรับอาบัติพระอานนท 
         ท่ีประชุมไดลงมติปรับอาบัติทุกกฎแกพระอานนทเปนขอๆ ดังนี้ 
         ๑.  ขอท่ีไมทูลถามวาสิกขาบทเล็กนอยไดแกอะไร ? 
         ๒.  ขอท่ีเหยยีบผาวัสสิกสาฎกของพระผูมีพระภาค เปนการไม 
                เคารพ 
         ๓.  ปลอยใหสตรีถวายบังคมพระพุทธสรีระกอน และพวกนาง 
                รองไหจนนํ้าตาเปอนพุทธสรีระ 
         ๔.  ไมทูลวิงวอนใหพระศาสดาดํารงอยูตลอดกัปปเม่ือพระพุทธ- 
                องคทํานิมิตโอภาส 
         ๕.  ขวนขวายใหสตรีบวชในธรรมวนิยั 
                พระอานนทไดกลาวแถลงแกการกระทําของทานท้ัง ๕ ขอวา 
         ๑.  เพราะไมสํานึกถึง 
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         ๒.  ทานมิไดมีเจตนา ท่ีเหยยีบเพราะพลาดพล้ัง มิใชไมคารวะ 
               หรือลบหลู 
         ๓.  เพราะเหน็วาสตรีเหลานั้น ไมควรอยูในเวลาวกิาล จึงให 
               ถวายบังคมกอน 
         ๔.  เพราะถูกมารดลจิต จึงมิไดทูลอาราธนา 
         ๕.  เพราะเหน็วา พระนางปชาบดีโคตมี เปนผูมีพระคุณของ 
               พระพุทธเจา 
         แตพระอานนทเปนนักประชาธิปไตย เม่ือท่ีประชุมลงมติปรับ 
อาบัติ ทานก็มิไดขัดขืน ทานกลาววา ขาพเจาไมเหน็อาบัตินั้น แต 
เพราะเช่ือทานทั้งหลายอยู ขาพเจาขอแสดงอาบัตินั้น ณ บัดนี ้
                                                      พระปุราณะดานประชุม 
         เม่ือพระมหากัสสปะเรียกประชุมสงฆทําปฐมสังคายนานัน้ เปน     
การประชุมเฉพาะพระสงฆหมูหนึ่ง ยังมีสงฆสวนใหญมิไดรูเห็นดวย 
จึงปรากฏวา พระเถระรูปหนึง่ช่ือปุราณะไดแยกคณะไปทําสังคายนาอีก 
ตางหาก 
         พระปุราณะเปนใคร ? มาแตไหน ? ในบาลีประเทศมิไดกลาว 
ไวเลย ในจุลวรรคแหงวินยัปฎก กลาวแตเพียงวา ทานผูนี้เปนคณาจารย 
ผูใหญผูหนึ่งในคร้ังนั้น เม่ือเขาทําปฐมสังคายนาเสร็จลว ทานผูนี้พา 
เอาบริวาร ๕๐๐ รูป จาริกมาแตทักขิณาคีรีชนบท มาพักอยู ณ เวฬ-ุ 
วนาราม พระมหากัสสปะไดเขาไปบอกใหทราบวา บัดน้ีสงฆไดทํา             
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สังคายนาเรียบรอยแลว พระปุราณะตอบวา พวกทานทําของทานก็ด ี
แลว แตสําหรับตัวของผมไดรูไดฟงจากพระผูมีพระภาคอยางไร แลจัก 
ปฏิบัติตามอยางนั้นเทียว แปลวา พระปุราณะไมรับรองมติปฐมสังคายนา 
ความปรากฏในวินยัปฎกของฝายสันสกฤตวา พระปุราณะเห็นขัดแยง 
เกี่ยวกับสิกขาบทบางขอกับพระมหากัสสปะ คือสิกขาบทท่ีวาดวยเร่ือง 
อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ สรุปแลวเปนเร่ืองเกีย่วกับการขบ 
ฉันและอาหาร บางขอภิกษุลวงแลวตองปาจิตตียบาง ทุกกฎบาง 
พระปุราณะแยงพระมหากัสสปะวา สิกขาบทเหลานี้ พระผูมีพระภาคมี 
พุทธานุญาตใหทําไดในกาลขาวแพงที่เมืองเวสาลีแลว ฉะนั้นภิกษุใด 
ลวง ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ แตพระมหากัสสปะคานวา เม่ือพนทุพพลภกิขภัย 
พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกพระอานนทมาถามวา ภิกษุท้ังหลาย ยังหงุ 
ตมภายในกุฏิ เก็บอาหารไวฉันภายในกุฏิ ฯลฯ อยูอีกหรือหนอ ? 
พระอานนททูลวา ยังทํากันอยู จึงตรัสเรียกประชุมสงฆตั้งพุทธบัญญัติ 
ข้ึนใหม หามมิใหทํา พระปุราณะก็ไมยอมฟง พระปุราณะจึงพาบริวาร 
ออกไปต้ังกองสังคายนาใหม 
         เหตุการณคร้ังนี้แสดงวา สังฆมณฑลหลังพุทธปรินิพพานแลว 
ใหมๆ ไดเกิดแตกแยกกันข้ึนเพราะเหตุแหงทิฏฐิสามัญญตา และ 
สีลสามัญญตาวิบัติ ไมใชมาแตกเม่ือทุตยิสังคายนา ขอสําคัญเพราะเกิด 
จากการตีความพุทธบัญญัติหรือพุทธพจนในบรรดาคณาจารยผูใหญแตก 
ตางกัน สัทธิวหิาริกอันเตวาสิกของคณาจารยรูปใด กย็อมพลอยอนุโลม 
ถือตามมติของคณาจารยรูปนัน้ เปนเหตุใหมีหมูคณะแตกแยกออกไป 
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แตเม่ือสรุปแลวมี ๒ พวก คือ พวกท่ีตองการรักษาจารีตธรรมวินัย 
ดั้งเดิมเอาไวใหมากท่ีสุด และพวกท่ีตองการจะเปล่ียนแปลงอนุโลม 
ตามกาละเทศะสมัยนยิม พวกหลังนี้เปนตนเคาของมหายาน 
                                                   วินิจฉัยเร่ืองภาษาบาลี 
         ภาษาบาลีซ่ึงพุทธศาสนานิกายเถรวาท ใชรองรับพุทธพจนอยู 
นั้น มติของนักปราชญท้ังตะวันตก ตะวนัออก เห็นขัดแยงกันไปหมด 
บางวา เปนภาษาชาวโกศลพดู เพราะพระผูมีพระภาคเปนชาวแควน 
โกศล ในธรรมเจติยสูตร พระเจาปเสนทิกราบทูลพระศาสดาวา พระ 
ผูมีพระภาคเปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล เพราะฉะน้ัน 
พระองคจะตองใชภาษาชาตภิูมิของพระองค ในการประกาศพระศาสนา 
๑. แตบางทานก็เห็นวา บาลีเปนภาษาอวันตีโบราณ เพราะพระมหินทร 
เปนชาวเวทิสาคีรีในอวันตี นาํเอาภาษานี้ไปลังกา ๒. บางมติก็วา เปน 
ภาษาอินเดียภาคใต ๓. แตมติสวนใหญยืนยันวา เปนภาษามคธโบราณท่ี 
เรียกวา "มาคธี" จัดอยูในสกลุภาษาปรากฤต เม่ือสรุปมติตางๆ เหลานี้ 
เราไดสาระท่ีนาเช่ืออยูขอหนึ่งคือ ภาษาบาลีในพระไตรปฎกนั้นเปน 
ภาษามคธอยางแนแท คําวา "บาลี" นอกจากจะหมายถึงภาษาอันมี 
ระเบียบแบบแผน คํานี้ยังเลือนมาจากคําวา "ปาฏลี" ซ่ึงหมายถึงเมือง 
ปาฏลีบุตรนั่นเอง เพราะฉะนัน้ภาษาบาลีก็คือ ภาษาปาฏลีบุตร อัน 
เปนเมืองหลวงของแควนมคธตอจากกรุงราชคฤห แตเหตุไร ? ภาษา 
บาลีจึงสูญไปจากอินเดีย นัน่ก็เพราะเม่ือแควนมคธเส่ือมอํานาจลง ภาษา  
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อ่ืนไดไหลเขามาแทนท่ี ภาษาด้ังเดิมคอยๆ สลายตัวเอง โดยราษฎร 
หันไปนยิมพดูภาษาผูมาปกครอง ความจริงพระศาสดามิไดผูกขาดภาษา 
ใดภาษาหนึ่งในการแสดงธรรม พระองคเองตรัสภาษาทองถ่ินตางๆ 
ของอินเดียได ทรงแสดงธรรมดวยหลายภาษา ทรงอนุญาตใหเรียน 
พุทธพจนดวยภาษาทองถ่ินได คร้ังหนึ่งมีภกิษุพี่นองสกุลพราหมณ ทูล 
ขอพุทธานุญาต ยกพุทธพจนข้ึนสูภาษาเดยีวเชนกับภาษาในพระเวท 
ทรงติเตียน แตเหตุไฉนปฐมสังคายนาจึงใชแตภาษาบาลีภาษาเดียวข้ึน 
สูสังคีติเลา เหตุผลมีดังนี้คือ 
         ๑)  การประชุมสังคายนา ตองการความสามัคคี ความเปน 
ระเบียบ ถาปลอยใหผูประชุม ตางรูปตางใชภาษาทองถ่ินของตนๆ 
ท่ีประชุมก็ไมเปนอันประชุม ไมเปนระเบียบ 
         ๒)  ภาษาบาลี เปนภาษาชาวมคธ การประชุมก็ทํากนัในมคธ 
ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ตองเลือกภาษานี ้
         ๓)  พระอรหันต ผูเขาประชุม เขาใจวาสวนใหญเปนชาวมคธ 
หรือชาวเมืองอ่ืนท่ีข้ึนอยูกับมคธ 
         ๔)  มคธในคร้ังนั้น เปนมหาอํานาจช้ันหนึ่งในอินเดีย มีเมือง 
ข้ึน เชน โกศล วัชชี กาสี จัมปา ภาษามคธจึงเปนภาษาท่ีมีอิทธิพล 
         อยางไรก็ตามคณะสงฆอ่ืนๆ ท่ีใชภาษาทองถ่ินไมใชมคธรองรับ 
พุทธพจนมีมากกวามาก 
                                             วินิจฉัยเร่ืองพระไตรปฎก 
         คําวา "ไตรปฎก" ในปฐมสังคายนาไมมี ใชแตคําวา "ธรรม  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 57 
                                                                    ๕๗  
และวนิัย" เทานั้น พุทธพจนมาจัดเปนพระไตรปฎก เขาใจวาเกิดหลัง 
ทุติยสังคายนาแลว แตในครัง้พุทธกาล ก็มีการแบงหนาท่ีของภิกษใุน 
การทรงจําพระธรรมวินัย คือแบงเปนพวก วินัยธร มาติกาธร สวน 
พวกท่ีแสดงธรรมคลองก็เรียกวา "ธรรมกถึก" การแบงปาพจนของ 
พระศาสดาออกเปนองค ๙ เปนของเกามาก กอนกาํเนิดพระไตรปฎก 
การจัดหมวดหมูในพระธรรมวินัย ไดมีการจัดข้ึนแลวในคร้ังพุทธกาล 
ยกตัวอยาง เชน พระโสณะชาวอวนัตี ไดสาธยายอัฏฐกวัคคิกปารายน- 
วรรค ใหพระผูมีพระภาคสดับ และพระองคตรัสอนุโมทนาวา เธอ 
เปนผูมีสุมเสียง และความทรงจําดี พระสารีบุตรก็เคยจัดหมวดหมูของ 
พระธรรมตามจํานวนของหมวดธรรมแตละหมวด ดังปรากฏในบาลีสัง- 
คีติสูตร เพราะฉะน้ัน แมปาพจนของพระศาสดาจะมีจํานวนมาก แตพระ 
สาวกกแ็บงหนาท่ีชวยกันจําทรงเอาไว จึงปรากฏคณะภกิษุท่ีเปนฝาย 
ทีฆภาณกะ มัชฌิมภาณกะ สังยุตตภาณกะเปนตน ในคร้ังพุทธกาลเขา 
ใจวา การจารึกพุทธวจนะเปนตัวอักษรคงจะมีข้ึนแลว แตไมแพรหลาย 
เพราะตัวอักษรชาวอินเดยีรูจักใชกอนพุทธกาล ในพระวินัยหามไมให 
ภิกษเุลนอักขระทายกัน ในชาดกกลาวถึงการสงสาสนระหวางเมือง 
แสดงวาชาวอินเดียมีอักขระใชกันแลวในคร้ังนั้นแตเนื่องดวยเปนธรรม- 
เนียมนยิมในทางศาสนา ไมชอบจารึกคําสอนเปนลายลักษณ เพราะถือ 
กันวาจะทําลายความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะฉะนั้น ธรรมเนียมมุขปาฐะจึงแพร 
หลายท้ังพราหมณและพุทธฯ ในครั้งปฐมสังคายนานั้น ไมปรากฏวามี 
อภิธรรม ไมปรากฏสังคีติการกรปใด ท่ีทําหนาท่ีวิสัชนาพระอภิธรรม  
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แตคําวา "อภิธาน" นี้ ไมใชเปนคําใหม มีพทุธพจนในบาลี 
ประเทศเปนอันมาก ตรัสคูกนัวา "อภิธมฺเม อภิวินเย" ในบาลี 
กินติสูตร คัมภรีอรรถกถาไขศัพท "อภิธมฺเม" วา ไดแกโพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ประการ ในบาลีโคสิงคสาลสูตร ท่ีประชุมของพระมหาสาวกตาง 
รูปตางแสดงทัศนะในคุณรูปของภิกษุผูจกัอยูในปาโคสิงคสาลวัน พระ 
โมคคัลลานะแสดงความเหน็วา ภกิษุรูปใดเปนผูคลองในอภิธรรมกถา 
จึงมีคุณรูปเหมาะสมท่ีจะอยูในปานี้ ในวนิยัปฎกกลาวถึงพระทัพพมัลล- 
บุตร ผูจัดเสนาสนะแกอาคันตุกภกิษุ ภิกษุเหลาใดเปนผูคลองในอภธิรรม 
ทานก็จัดใหไปรวมพักดวยกันเปนหมวดหมู ดวยหมายใจวา เธอจักได 
สนทนาอภิธรรมกะกนัและกัน ในภกิขุนีวนิัย มีพระบัญญัติหามมิให 
ภิกษณุีผูขอโอกาสถามปญหาในเร่ืองวนิัย แตแลวกลับไปถามเร่ือง 
อภิธรรมหรือเร่ืองพระสูตร อาคตสถานเหลานี้ทําใหเกิดปญหาวา ใน 
คร้ังพุทธกาลมีอภิธรรมปฎกแลวหรือยัง ? อันท่ีจริงอภธิรรมปฎก ๗ 
คัมภีรนั้น เกิดหลังปฐมสังคายนา แตสาระในอภิธรรมปฎกสืบมาแต 
คร้ังพุทธกาล กลาวคือ "อภธิมฺเม" ในครั้งพุทธกาล ไดแกคําขยาย 
ความพุทธวจนะท่ีเปนฝายธรรมลวนๆ ไมเกี่ยวกับเหตุการณหรือเร่ือง 
ราวเชนกับพระสูตร พระศาสดาเปนผูทรงใหกําเนิดอภิธรรม พระ 
สารีบุตร พระมหากัจจายนะเปนอาทิ เปนผูขยายความตอมา ยกตวัอยาง 
เชน ในเวลาเยน็ๆ เม่ือพระสาวกนั่งประชุมกัน ยอมมีการอภิปรายใน 
พระพุทโธวาทซ่ึงไดรับมาในวันหนึ่งๆ ขอความท่ีอภิปรายกันนัน้เม่ือ 
รวมกันเขาก็คืออภิธรรมปฎก สวนอภิวนิัย คือคําขยายความพุทธบัญญัติ 
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พึงเห็นคัมภีรบริวารเปนตัวอยาง เพราะฉะน้ันเม่ือสรุปแลวอภิธรรมปฎก 
ไดแกคาขยายความพุทธพจน เปนผลงานของบรรดาพระสาวก มีพระ 
สารีบุตรเปนตน และมีการขยายเพิ่มเติมกนัมาเร่ือยๆ จนถึงสมัยตติย- 
สังคายนา ในปภธรรมปฎก ทําใหเราสามารถเขาใจทัศนะอยางสําคัญ 
ของคณะสงฆท่ีเปนเจาของแตละฝาย นับวาเปนปฎกท่ีสําคัญมาก 
                                                      การเมืองในแควนมคธ 
         แควนมคธ ไดเปนเวทีสําคัญของพระพุทธศาสนาและประวัต ิ
ศาสตรอินเดียตลอดระยะเวลา ๑๕๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพาน อิทธิพล 
ของแควนมคธ ไดครอบงําอาณาจักรในลุมแมน้ําคงคายมุนา พระเจา 
อชาตศัตรูทรงยายจากนครราชคฤห ไปอยูเมืองปาฏลีบุตร เมืองนี้แต 
เดิมเปนเพียงตําบลทาขามแหงหนึ่ง ซ่ึงขามแมน้ําไปแลวก็เปนแควน 
วัชชี ในปสุดทายแหงพระชนมชีพของพระศาสดา พระเจาอชาตศัตรู 
สงวัสสการพราหมณและสุนธิะอํามาตย มาสรางเปนเมืองใหญแข็งแรง 
ข้ึน เพื่อใหเปนจุดยุทธศาสตรสําหรับขยายอํานาจเขาไปในแควนวัชชี 
ตอมาพระเจาอชาตศัตรู ถูกพระโอรสอุทัยภัทรปลงพระชนม พระเจา 
อุทัยภัทรเปนผูสรางเมืองกุสุปุระหรือบุปผาบุรี บนฝงแมน้ําคงคา หาง 
จากปาฏลีบุตร ๒-๓ ไมล พระอุบาลีเถรเจาไดดับขันธปรินิพพาน 
ในรัชสมัยแหงกษัตริยองคนี ้พระเจาอุทัยภทัร ถูกพระโอรสนามวา 
อนุรุทธะ ฆา อนุรุทธะ ถูกโอรสนามวา มุณฑกะ ฆา มุณฑกะถูกโอรส 
นามวา นาคทาสกะ ฆา ประชาชนทนเห็นวงศปตุฆาตน้ีไมได จึงจับ  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 60 
                                                                      ๖๐  
นาคทาสกะปลงพระชนมเสีย แลวยกอํานาจใหแกเสนาบดีผูหนึ่งช่ือ สุส- 
นาคข้ึนเปนพระราชา พระเจาสุสูนาค มีเช้ือสายกษัตริยลิจฉวี มีมารดา 
เปนหญิงงามเมือง ทรงยายนครไปเมืองไพสาลี อยูในราชสมบัติ ๑๘ ป 
โอรสช่ือวา กาฬาโศก ข้ึนครองราชย กลับยายราชธานีมาท่ีปาฏลีบุตร 
แลวเหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนาก็เกิดข้ึนในยุคน้ี คือ การแตก 
นิกาย และทุตยิสังคายนา 
                                  ทุติยสังคายนาและพระภกิษุมหาเทพ 
         ในปกรณฝายบาลี เม่ือกลาวถึงสาเหตุแหงทุตยิสังคายนามุงหนัก 
ไปในเร่ืองวินยั โดยช้ีความลดหยอนสิกขาบทของพวกภิกษวุัชชีบุตร 
เปนใหญ ปรากฏอยูในสัตตสติกขันธกะแหงพระวินยัปฎกจุวรรค วา 
เม่ือพุทธปรินิพพานลวงแลวได ๑๐๐ ป ภกิษุวัชชีบุตร ชาวเมืองวัชชี 
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ดังนี้ คือ 
         ๑.  สิงฺคิโลณกปฺโป : เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร 
         ๒.  ทุวงฺคุลกปฺโป : ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร 
         ๓.  คามนฺตรกปฺโป : ฉันอาหารเปนอนติริตตะ (คือฉันในท่ี 
                นิมนตจนบอกพอ ไมรับเพิ่มเติมแลว คิดจะเขาบานฉัน 
                อาหารที่ไมเปนเดนอีกได) ควร 
         ๔.  อาวาสกปฺโป : อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควร 
         ๕.  อนุมตฺติกปฺโป : เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกัน 
               ทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึงบอกขออนุมัติภายหลัง ควร 
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         ๖.  อาจิณฺณกปฺโป : การประพฤติตนอยางท่ีอุปชฌายและ 
              อาจารยประพฤติมาแลว ควร 
         ๗.  อมถิตกปฺโป : ฉันนมสดท่ีแปรแลว แตยังไมเปนนมสม 
               ควร 
         ๘.  กปฺเปติ ชโลคึ  ปาตุ : ดื่มสุราออน ควร 
         ๙.  กปฺปติ อทสก นิสีทน : ใชผานิสีทนะ ไมมีชาย ควร 
         ๑๐. กปฺปติ ชาตรูปรชต : รับรองและเงิน ควร 
         ในการกระทําทุติยสังคายนาคร้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีมติวินิจฉัยวา 
ท้ังหมดไมควร ขอ ๑ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะทําการส่ังสม 
ขอ ๒ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะเปนการฉันอาหารในเวลาวิกาล 
ขอ ๓ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตตีย เพราะฉันแลวฉันอีก ขอ 4 และ ๕ 
ไมควร ตองอาบัติทุกกฎ เพราะละเมิดวินยับัญญัติ ขอ ๖ บางอยางควร 
บางอยางไมควร ขอ ๗ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะนมยังไม 
แปรเปนเภสัช ขอ ๘ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะด่ืมสุราเมรัย 
ขอ ๙ และ ๑๐ ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะละเมิดวนิัยท่ีหามไว 
         แตในปกรณสันสกฤต กลับช้ีไปถึงเร่ืองวิบัติแหงทิฏฐิ 
สามัญญตาแหงคณะสงฆเปนใหญ ซ่ึงความจริงเหตุการณท้ังสองเร่ือง 
ไดเกดิข้ึนพรอมกัน ในเวลานั้นแควนมคธอยูภายใตปกครองของ 
กษัตริยราชวงศนันทะ แตในฝายบาลีอางวาเปนวงศสุสูนาค บุคคลสําคัญ 
ผูมีบทบาทมาก คือ ภิกษุมหาเทพ ทานผูนี้เปนชาวเมืองมถุราในแควน 
อวันตี เกิดในวรรณะเวสส บิดาเปนพอคาขายเคร่ืองหอมในเมืองน้ัน ตอ  
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มาไดเดนิทางมาอุปสมบทท่ีกุกกุฏาราม เมืองปาฏลีบุตร ในแควนมคธ 
เรียนรูพระไตรปฎกแตกฉาน วันหนึ่งเปนวันอุโบสถ ตกเปนหนาท่ีของ 
พระมหาเทพจะเปนผูสวดปาฏิโมกข แตทานผูนี้ไดเสนอทัศนะ ๕ ประ- 
การตอท่ีประชุมสงฆ มีขอความดังนี้ คือ :- 
         ๑.  พระอรหันต อาจถูกมารยั่วยวนในความฝนได 
         ๒.  พระอรหันต ยังมีอัญญาณได 
         ๓.  พระอรหันต ยังมีกงัขาได 
         ๔.  พระอรหันต จะรูตนวาไดมรรคผลตองอาศัยผูอ่ืนมาพยา- 
               กรณให 
         ๕.  มรรคผลจะเกิดข้ึน ตองอาศัยคําเปลงวา "ทุกขหนอๆ" 
         พระมหาเทพเม่ือเสนอทัศนะ ๕ ประการข้ึนในท่ีประชุม มีพระ 
เถระท่ีไมเหน็พองดวย ท่ีประชุมจึงไมอาจทําสังฆกรรมได เกิดแบงเปน 
๒ พวก ทุมเถียงเร่ืองทิฏฐิ ๕ ขอนี้ คร้ังนั้นพระเจากาฬาโศกกษัตริยแหง 
ปาฏลีบุตร ตองเสด็จมาหาม พระมหาเทพจึงเสนอใหใชวธีิเยภยุยสิกา 
อธิกรณสมถะ ผลก็คือพวกมหาเทพชนะ ฝายพวกพระเถระไมยอมอยูในใจ 
กุกกุฏาราม คณะสงฆจึงแตกเปนสองนิกาย คือ นิกาเถรวาทีพวกหน่ึง 
และนิกายมหาสังฆิกวาที ซ่ึงเปนพวกมหาเทพพวกหนึ่ง เนื่องจากมีพวก 
มากกวา ไดไปทําสังคายนาเรียกวา มหาสังคีติ จําเดิมแตนั้นมาก็มีอน ุ
นิกายแยกออกไปจาก ๒ นิกายใหญนี้เปน ๑๘ นิกาย ในทีปวงศวา พวก 
มหาสังฆิกแตกนิกาย ๕ ฝายเถระท่ีแตกนิกาย ๑๑ นกิาย จนถึง 
พุทธศก ๔๐๐ ปเศษ มีนิกายในอินเดยีอยู ๒๐ นิกายดวยกนั  
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                                                           คาถาจากทีปวงศ 
        ๑.  ภิกษลุามกเหลาวัชชีบุตร ถูกพระเถระท่ีทําทุติยสังคายนาขับ 
ออกจากหมูแลว ไดพวกอ่ืนอีกรวมกนัเปนฝายอธัมมวาที มีจํานวน 
มากมาย 
        ๒.  ภิกษุเหลานั้นประมาณหม่ืนรูปไดประชุมกันทําสังคายนาพระ 
ธรรมวินัย เพราะเหตุนั้นจึงเรียกการทําสังคายนาคร้ังนีว้า มหาสังคีติกะ 
        ๓.  ภิกษเุหลามหาสังคีติกะ ไดทําความขัดแยงไวในพระศาสนานี ้
ไดทําลายสังคายนาดั้งเดิมเสียแลวจัดทําสังคายนาอ่ืน 
        ๔.  ภิกษุเหลานั้น ไดแตงพระสูตรอ่ืนจากท่ีสังคายนาไวอีกเลาได 
ตัดทอนอรรถธรรมในพระวนิัย และพระสูตรท้ัง ๕ นิกาย 
        ๕.  ภิกษุเหลานั้น มิไดรูธรรมอันทรงแสดงไวโดยปริยาย ท้ัง 
ธรรมอันทรงแสดงไวเปนนปิปริยาย มิไดรูท้ังอรรถที่ทานแนะไวท้ัง 
อรรถที่ควรอนุมานเอา 
        ๖.  แลวไดกําหนดอรรถอยางอ่ืน ซ่ึงทานกลาวหมายเอาอีก 
อยางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้น ไดยังอรรถใหเสียไปดวยฉายาพยัญชนะมาก 
หลาย 
        ๗.  ภิกษเุหลานั้น ทอดทิ้งพระสูตรบางเอกเทศ และพระวินยั 
อันลึกซ้ึงเสีย ไดแตงพระสูตรเทียม พระวนิัยเทียมและพระสูตรอ่ืน 
พระวนิัยอ่ืน 
        ๘.  คัมภรีปริวารท่ียังมีอภิธรรมคางอยูก็ดี อภิธรรมท้ัง ๖ ปกรณ 
ก็ดี ปฏิสัมภิทามรรคก็ดี นิเทศก็ดี ชาดกบางสวนก็ด ี
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        ๙.  เหลานี้ลวนถูกภิกษเุหลานั้นจําแนกไวตางๆ แลวแตงเปน 
อยางอ่ืนท้ัง นาม เพศ บริขาร และอากัปปะท่ีสมควร 
        ๑๐.  คัมภีรนั้นๆ อันเปนดั้งเดิมก็ถูกภกิษุเหลานั้นละท้ิงเสียแลว 
ไดกระทําส่ิงท่ีเปนอยางอ่ืน ภิกษเุหลามหาสังคีติกะจะไดมีวาทะแตกตาง 
กันเปนตัวอยางกอน 
        ๑๑.  และโดยกระทําตามภิกษเุหลานัน้ ไดมีภิกษุท่ีมีวาทะแตก 
ตางกันออกไปเปนจํานวนมาก ภายหลังแตนั้นมาไดเกิดแตกแยกกันข้ึน 
ในวาทะน้ันๆ (คือมหาสังฆิกะ) 
        ๑๒.  ภกิษุท้ังหลายแตกเปน ๒ ฝาย เปนโคกุลิกวาทและเอกพั- 
โยหาริกวาท ตอมาฝายโคกุลีกวาท แตกกันอีกเปน ๒ พวก คือ 
        ๑๓.  ภิกษุท้ังหลายแตกกันเปนพหุสุตติกวาท กับบัญญัติวาทและ 
เจติยวาทอีกพวกหนึ่ง ไดแตกมาจากพวกมหาสังคีติกวาท 
        ๑๔.  ในระหวางเถรวาทอันบริสุทธ์ิแท ไดเกดิการแตกแยก 
กันอีก คือ ภิกษุท้ังหลายไดแตกกันเปน ๒ ฝาย เปนมหิสาสกวาท และ 
วัชชีปุตตกวาท 
        ๑๕.  ในวัชชีปุตตกวาท ไดแตกกันออกไปอีก ๔ พวก คือ 
ธัมมุคริก, ภัทรยานิก, ฉันนาคาริก, สิมิติยะ 
        ๑๖.  ในกาลตอมาฝายมหิสาสกแตกกนัอีก ๒ พวกคือ สัพพัต 
ถิกวาท, ธรรมคุตตวาท 
        ๑๗.  พวกสัพพัตถิกวาท ยังแตกเปนกัสสปกวาทอีกเลา และจาก 
กัสสปกวาทไดเกิดสังกนัติกวาทข้ึน จากสังกันติกวาทยังแตกเปนสุตตวาท 
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                                                       พระพุทธศาสนาด้ังเดมิ 
ภาพแสดงการแตกนกิาย ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี ๒ เปนตนไปรวม ๒๐ นิกาย ถานับเถรวาทอันเปน 
ของดั้งเดิมเปน ๒๐ ตามปกรณสสกฤต  
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                                                      พระพุทธศาสนาด้ังเดิม 
ภาพแสดงการแตกนกิายในพุทธศตวรรษท่ี ๑ รวม ๑๘ นิกายตามปกรณบาลี 
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อีกโดยลําดับ 
        ๑๘.  วาทะหรือนกิายท้ัง ๑๑ แตกไปจากเถรวาท ภกิษเุหลานั้น 
ไดทําลายอรรถและธรรมกับสังคหะบางสวน และไดทอดท้ิงคัมภีรบาง 
เอกเทศเสียดวย 
        ๑๙.  วาทะท่ีแตก ๑๗ ท่ีไมแตก ๑ รวมวาทะท่ีไดแตกแยกกัน 
ท้ังหมดมี ๑๘ วาทะหรือนิกาย 
        ๒๐.  พระศาสนาแหงพระชินพุทธไดลวนๆ ไมหยอนและไมยิ่ง 
ของฝายเถรวาท เปนสูงสุดดจุตนไทรใหญฉะนั้น 
        ๒๑.  วาทะท่ีเหลือเปนประดุจกาฝากท่ีเกิดข้ึนตนไทร ใน 
ศตวรรษแรกไมมีการแตกแยกกัน ในระหวางศตวรรษ ๒ วาทะท่ีแตก 
๑๗ ไดเกิดมีข้ึนในพระศาสนาแหงพระชินเจาแล 
                                                หลักธรรมบางขอของนานานิกาย 
                                                             นิกายมหาสังฆิกะ 
        นิกายนี้เปนนิกายของพระสงฆพวกที่ไมเห็นดวยกบัมติในปฐม 
สังคายนา ปรารถนาจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงพระธรรมวินัยตามสมควร 
แตกาละเทศะ พระมหาเทพเปนเพียงคณาจารยรูปหนึ่ง ท่ีมีความคิด 
ทํานองนี้ ในคัมภีรทีปวงศ กลาววาภิกษุฝายมหาสังฆิกะ ปฏิเสธคัมภีร 
อภิธรรม ชาดก ปฏิสัมภิทามรรค นิเทศ และคัมภีรปริวาร แลวได 
แตงพระสูตรเทียมและพระวินัยเทียมข้ึน ทีปวงศเปนหนังสือของพวก 
เถรวาทีเขียน เปนธรรมดาอยูเองท่ีจะยกยองฝายตรงกันขามไมได คัมภีร  
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ท่ีฝายมหาสังฆิกะปฏิเสธ ไมใชสุตตันตปฎกหรือวนิัยปฎก แตเปน 
หนังสือรุนขยายความพุทธพจน พวกมหาสังฆิกะมีปญจปฎก นอกจาก 
วินัย พระสูตร และอภิธรรม ซ่ึงเปนคนละฉบับอภิธรรมบาลี ยังเพิ่ม 
โพธิสัตวปฎก และธารณีปฎกเขามา บางทีสองปฎกหลังนี้กระมัง ท่ี 
ทานผูแตงทีปวงศกลาววาแตงพระสูตรเทียม พระวินยัเทียมข้ึน นกิาย 
มหาสังฆิกะใชภาษาปรากฤตจารึกพระปฎก ภิกษุในนิกายน้ีนุงสบงดวย 
วิธีจีบชายแลวโยงข้ึนเหน็บกระเบน เหมือนชาวฮินดูในปจจุบัน เดิม 
ศูนยกลางของนิกายอยูในแควนมคธ แตภายหลังสมัยพระเจาอโศกแลว 
ไปเจริญอยูในแควนอันธระในอินเดยีได มีประเพณีท่ีนิยมกันมากใน 
นิกายนี้คือการสรางพระเจดยี ซ่ึงตกแตงใหมีวิจิตรศิลปพสิดารมากมาย 
ในปจจุบันเราไมมีคัมภีรของนิกายนี้ตกทอดมาถึงเลย แตคติธรรมอาจ 
ทราบไดจากขอความในคัมภีรของนิกายอ่ืนระบุถึง เชน ในคัมภีรมัญ- 
ชุศรีมูลกัลปะ และคัมภีรเภทธรรมมติจักรศาสตร และในคัมภีรมหา- 
วิภาษาศาสตร ทัศนะของฝายมหาสังฆิกะสรุปไดดังนี ้
        ๑.  ทัศนะเกีย่วกับพุทธลักษณะ ฝายมหาสังฆิกะถือวาพระโพธิ- 
สัตวท้ังหลายนั้นไมประกอบดวยกามสัญญา วิหิงสาสัญญา พระโพธิสัตว 
ท้ังหลายอาจไปถือกําเนิดในอบายภูมิไดเพือ่โปรดสัตว พระโพธิสัตว 
ท้ังหลายหยั่งลงสูพระครรโภทรในรูปของพระยาชางเผือก พระโพธิสัตว 
ท้ังหลายเม่ือประสูติยอมเสดจ็ออกทางพระปรัศเบ้ืองขวา 
        ฝายมหาสังฆิกะถือวา การท่ีพระโพธิสัตวไปถือกําเนิดในอบาย 
๔ นั้น ไมใชไปดวยอํานาจอกุศลกรรม แตไปดวยอํานาจความกรุณาท่ีจะ  
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โปรดสัตวในรูปนั้น ในรูปลักษณะของสัตวนั้นๆ 
        เกี่ยวกับลักษณะพระพุทธะ นิกายน้ีถือวา พระพุทธะท้ังหลายมี 
พระชนมายุไมมีขอบเขต เปนอมตะ การท่ีเราเห็นพระองคแกเฒา 
ประชวรและปรินิพพานนัน้ เปนเพียงธรรมกิอุบายของพระองคสําแดง 
ใหเห็นเปนไป อนึ่งพระวาจาของพระองคทุกคําลวนเปนพระธรรมจักร 
พระองคมีโลกุตตรภาวะท้ังรูปกายนามกาย 
        ๒.  เกีย่วกับพระอริยบุคคล ฝายมหาสิงฆิกะถือวา พระอรหันต 
ไมเส่ือมจากมรรคผล แตพระโสดาบันเส่ือมจากมรรคผลได 
        ทัศนะเกีย่วกับจิตฝายมหาสังฆิกะถือวา จิตนีเ้ปนธรรมชาติปภัสสร 
กิเลสท้ังปวงเปนอาคันตุกะจรมา ถือวาอนุสัยเปนจติวปิยุต สังโยชน 
เปนจิตสัมปยคุ ปญจวิญญาณมีท้ังสราคะ วิราคะ 
                                                        นิกายสรวาสติ 
        นิกายนี้เปนสาขาแยกจากเถรวาทในศตวรรษท่ี ๒ เปนนิกาย 
ใหญคูแขงกับมหาสังฆิกะ ศูนยกลางของนกิายอยูในแควนกาษมีระ 
คันธาระ และอาฟกานิสถาน พระไตรปฎกของนิกายน้ีใชภาษาสันสกฤต 
เนื่องจากนิกายน้ีเผยแผหนกัไปในทางอภิธรรม จึงมีนามเรียกใหมวา 
"อภิธรรมวาที" เรียกภิกษใุนนิกายนี้วา "อภธิรรมวาทิกะ" บางคร้ัง 
ก็เรียกอีกช่ือหนึ่งวา "นกิายเหตุวาท" อภิธรรมปฎกของนิกายนี้กับท้ัง 
ปกรณพิเศษท่ีสําคัญ แมตนฉบับสันสกฤตจะสูญหายไปแลว แตในภาค 
ภาษาจนีไดแปลรักษาเอาไวหมด เพราะฉะนั้นการคนควาปรัชญาของ 
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สํานักนี้ จึงตองอาศัยพระไตรปฎกจีนเปนมาตรฐาน วินยัปฎกของนกิาย 
นี้เรียกวา "มูลสรวาสติวาท" "ภิกษวุินยะ" และ "ภกิษณุีวนิยะ" 
(แปลโดยสมณะอ้ีจิง ในศควรรษท่ี ๑๒) สวนใหญคลายกับวินัยปฎก 
ภาษาบาลี แมแตการจัดขันธกะก็คลายกันมาก คือประกอบดวย 
มหาวรรค เภสัชขันธกะ จวีรขันธกะ กฐนิขันธกะ ฯลฯ สวนพระสูตร 
นั้นนิกายน้ีเรียกวา "อาคม" ประกอบดวยทีรฆาคม มัธยามาคม 
เอโกตตราคม สังยุกตาคม สวนขุททกนิกายน้ัน นิกายน้ีมีไมสมบูรณ 
เทาบาลี จึงมิไดจัดเปนอาคมตางหาก สําหรับอภิธรรมปฎกมี ๗ ปกรณ 
เทากัน แตช่ือปกรณและเนือ้ความตางกันคือ 
        ๑.  อภิธรรมสังคีตบิรรยายปาทศาสตร 
        ๒.  อภิธรรมสกันธปาทศาสตร 
        ๓.  อภิธรรมปรัชญาปติปาทศาสตร 
        ๔.  อภิธรรมวิชญาณกายปาทศาสตร 
        ๕.  อภิธรรมปกรณปาทศาสตร 
        ๖.  อภิธรรมธาตุกายปาทศาสตร 
        แตเดิมมีเดียง ๖ ภายหลังเพิ่มคําขยายความอีกปกรณหนึ่งรวม 
เปน ๗ มีช่ือวาอภิธรรมชฺญาณปรสฺถานศาสตร คณาจารยสําคัญของ 
สรวาสติวาทมีพระกาตยานีบุตร (ทานผูนี้ไดรจนาปกรณตางๆ ในแควน 
จีนภูติ พระวสุมิตร พระวสุพนัธุ พระปารศวะ) ปกรณวิเสสท่ีมีช่ือเสียง 
ของนิกายนี้อาทิเชน อภิธรรมโกษการิกา อภิธรรมนยายนุสารศาสตร 
อภิธรรมวตารศาสตร สังยุกตาภิธรรมหฤทยศาสตร  
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หลักธรรมสําคัญ 
        ๑.  ทัศนะเกีย่วกับสภาวธรรม นิกายสรวาสติวาทเปนฝายสัจจ- 
นิยม มองเห็นสภาวธรรมทุกส่ิงเปนของมีจริงไปหมด โดยถือเอาสภาว- 
ธรรมวา ข้ึนช่ือวาเปนสภาวะแลว จะตองเปนของมีอยูเปนอยูดวยตัวมัน 
เอง ตลอดอดีต ปจจุบัน อนาคต แตพฤติการณของสภาวธรรมเปล่ียน 
แปลงไปได เปรียบเหมือนผืนผาหนึ่งเม่ือไปยอมดําเรากเ็รียกผาดํา 
ผาผืนนั้นละจากความขาวไปสูความดํา แตไมละจากความเปนผืนเดยีว 
กันฉันใด สภาวธรรมมีขันธ ธาตุ อายตนะ ก็อาจมีพฤติการณเปล่ียน 
แปลงไปตามกาล แตไมละความเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ในตัวมันเอง 
ฉันนั้น ดวยเหตุผลขอนี้นิกายน้ีจึงยืนยันวา ขันธ ธาตุ อายตนะท่ีเปน 
อดีต ปจจุบัน และอนาคตลวนดํารงอยูมีอยู ซ่ึงตรงกันขามกับฝายเถร- 
วาทที่ถือวา มีอยูเฉพาะแตปจจุบัน สวนอดตีดับไปแลว อนาคตยังไมเกดิ 
นิกายสราวสติวาทใหขอคิดในเร่ืองความแตกตางของอดตี ปจจุบันและ 
อนาคต วาอดตีคือพฤติการณของสภาวธรรมท่ีหมดหนาท่ีไปแลว ปจจุ- 
บันคือพฤติการณของสภาวธรรมท่ีกําลังแสดงตัวอยู สวนอนาคตเลาคือ 
สภาวธรรมท่ีกาํลังรอจังหวะเพื่อแสดงพฤตกิารณออกมาอีก เม่ือเปน 
เชนนี้ความแตกตางของกาลท้ัง ๓ จึงอยูท่ีพฤติการณ ไมใชอยูท่ีสภาว- 
ธรรม ตัวสาภาวธรรมดํารงอยูตลอดกาลทั้งสาม นิกายน้ีอางพุทธพจนวา 
"ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนอดีตปจจบัุนอนาคต 
แมรูปเหลาใดเหลานั้นกไ็มเท่ียง" แสดงวารูปขันธในอดตีอนาคตมีอยู 
ไมใชวาหายไปแลวหรือยังไมเกิด  
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        ๒.  ทัศนะเกีย่วกับพระอรหันต นิกายสรวาสติวาทเห็นวา พระ 
อรหันตอาจเส่ือมจากมรรคผล แตพระอริยบุคคลนอกน้ีไมเส่ือม พระ 
อรหันตมี ๒ คือ สมยวิมุติอรหันตและอสมยวิมุติอรหนัต ประเภทแรก 
เส่ือมจากมรรคผลได เพราะการบรรลุของสมยวิมุติอรหนัตนั้นตองอาศัย 
โภชนสัปปายะ เสนาสนสัปปายุ อุตุสัปปายะสังเสวนสัปปายะ อารัมมณ- 
สัปปายะ ประกอบท้ังมีชาคริยานุโยคจึงบรรลุมรรคผลได พระอรหนัต 
ประเภทนี้เส่ือมจากมรรคผลเพราะอาพาธบาง เหน็ดเหน่ือยเกินไปใน 
การเดินทางบาง แตไมเส่ือมจากมรรคผลเบ้ืองตํ่า คร้ันแข็งแรงสบายด ี
แลวก็บรรลุมรรคผลอยางเกาไดเร็ว สวนอมยวิมุติอรหนัตนั้น การบรรลุ 
ไมตองอาศัยกรณีแวดลอม เพราะฉะน้ันจึงไมเส่ือม นิกายนี้ถือวา แม 
สมยวิมุติอรหนัตจะเส่ือมไปก็เปรียบเหมือนเศรษฐีมีทรัพยอยู ๔ โกฏิ 
แมจะหายไปโกฏิหนึ่งกย็ังดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูนัน่เองฉันใด สมย- 
วิมุติมรรคผล แมเส่ือมจากมรรคผลที่ตนได ก็ยังมีฐานะเปนพระอริยเจา 
เหตุเพราะอริยผลเบื้องตํ่าสามยังไมเส่ือม 
        มตินี้ฝายเถรวาทคัดคาน เพราะถือวา นกิายสรวาสติวาทเขาใจ 
พุทธพจนผิด ในอรรถกถาแหงคัมภีรปุคคลบัญญัติ อธิบายสมยวิมุต ิ
บุคคลวาไดแกพระโสดาบัน พระสกทาคามี ท่ีทานไดฌานสมาบัติภาย 
หลังเส่ือมจากฌานสมาบัติเพราะเหตุแหงวัตตเภทยกตัวอยางเชน พระ 
โสดาบันต้ังใจไววา ฉันจะกวาดวัดใหสะอาด แตคร้ันบิณฑบาตกลับ 
ก็ลืมไป เม่ือจะเขาฌานสมาบัติก็เขาไมได เพราะจิตพะวงอยูวาเราจะทํา 
อะไรหนอ? เมื่อนึกข้ึนได ก็ไปทําธุระกิจนัน้แลว ก็เขาฌานสมาบัติได  
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ตามปรกติ นี้เรียกวา วัตตเภท เพราะฉะนั้นการเส่ือมจากสมาบัติของ 
พระอริยบุคคลสองช้ันนี้ไมใชเส่ือมเพราะกิเลส แตเส่ือมเพราะงานท่ี 
ตั้งใจไมไดทํา เพราะเหตุท่ีทานเปนผูทําความบริบูรณในศีลสิกขา แตทํา 
พอประมาณในจิตสิกขาและปญญาสิกขาเทานั้นและไมใชมรรคผลเส่ือม 
สวนพระอนาคามีและพรอรหันตทุกจําพวก มรรคผลก็ไมเส่ือม ฌาน 
สมาบัติกไ็มเส่ือม 
        ๓.  ทัศนะเกีย่วกับอันตรภาพ นิกายสรวาสติวาทถือวามี ๔ โกฏิ 
มีภพอยูในระหวางจตุิและปฏิสนธิเรียกวา อันตรภพ สัตวผูทําลายขันธ 
ในโลกน้ีแลวจะไปอยูในอันตรภพ ๗ วันบาง ๑๕ วันบาง เดือนหนึ่ง 
บาง เพื่อรอคอยปฏิสนธิ นิกายน้ีอางพุทธภาษิตในกรณยีเมตตาสูตรวา 
สัมภเวสี คือสัตวผูแสวงหาภพ ในบาลีมหตัณหักขยสูตรมีพระพุทธ 
พจนกลาวถึง คัพโภ ผูหยั่งลงสูครรภของมารดา ท้ังสัมภเวสี และคัพโภนี้ 
คืออันตรภพ มตินี้ฝายเถรวาทคัดคาน ตามความหมายของเถรวาท ใน 
ปรมัตถโชติกาปกรณแกสัมภเวสีวา ไดแกสัตวผูมีภพราคะอันไมไป 
ปราศ โดยความก็ไดแกพระอนาคามีลงมาจนถึงสัตวในอุบายยอมช่ือวา 
สัมภเวสีท้ังนัน้ เหตุเพราะยังมีสมภพสวนคัพโภนั้นเลา ไดแกปฏิสนธิ 
จิตตามนัยในฝายเถรวาท จุตจิิตเปนอนนัตรปจจัย สมมันตรปจจัย 
ปจฉาชาติปจจยัแกปฏิสนธิจติ ไมมีภพในระหวาง 
        ๔.  ทัศนะเกีย่วกับการจัดระบบสภาวธรรม นิกายนี้ถือวาสภาว- 
ธรรมในโลกเม่ือรวมเขาแลวมี ๗๕ ชนดิ แบงเปนสังขตธรรม ๗๒ ชนิด 
อสังขตธรรม ๓ ชนิด สังขตะ ๗๒ คือ รป ๑๑ จิต ๑ สัมปยุตธรรม- 
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เจตสิกมี ๔๖ จติวิปยุตธรรมมี ๑๔ จิตวิปยตุธรรมนี้ไมเปนท้ังรูปธรรม 
หรือนามธรรมแท แตเกิดดวยรูปธรรมนามธรรม สวนอสังขตะ ๓ คือ 
ปฏิสังขยนิโรธ ๑ ไดแกการดับกิเลสโดยอาศัยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา 
อปฏิสังขยนิโรธ ๑ ไดแกการดับโดยไมอาศัยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา 
เชน ในขณะท่ีรูปารมณมาปรากฏตอจักขุทวารวิถี แตขณะเดียวกนัก็มี 
สัททารมณมากระทบโสตประสาท มนสิการของเราไปกําหนดรูในรูป 
เพราะฉะนั้น สัททารมณในขณะน้ัน เม่ือเกิดแลวสมควรแกโสตวิญญาณ 
จะเกดิ แตก็ไมเกิดอาการ อาการท่ีไมเกิดเพราะชาติปจจยั เชน มนสิการ 
ถือวาเปนนิโรธอยางหนึ่ง แมขณะตอไปโสตวิญญาณจะเกิดข้ึน ก็เปน 
คนละขณะ และอากาศอีก ๑ ฝายเถรวาทปฏิเสธอปฏิสังขยนิโรธโดย 
ไมถือวาเปนอสังขตธาตุ ปฏิเสธจิตวิปยุตสังขตธรรม นอกนั้นสวนมาก 
ตรงกัน 
                                นิกายวัชชีบุตร นิกายมหิสาสกะ 
        นิกาย ๒ นี้ มีหลักธรรมคลายคลึงกัน เนื่องจากนกิายวัชชีบุตร 
เจริญมากในแควนอวนัตี จึงมีช่ือเรียกวา "อวันติกะ" นกิายน้ีเช่ือถือ 
ในเร่ือง ปุคคละ วามีอยูโดยปรมัตถ ซ่ึงเปนการตรงกันขามกับหลัก 
อนัตตาของพระพุทธศาสนา แตพวกวัชชีบุตรก็อธิบายเล่ียงไปวาปุคคละ 
ของเขาไมใชขันธ ๕ และไมอ่ืนไปจากขันธ ๕ เหมือนกบัไฟ ไมใช 
เช้ือไฟ แตก็ไมอ่ืนไปจากเช้ือไฟ ความคิดเชนนี้เทากับไมยอมรับ 
ลัทธิอัตตาของพราหมณ จึงถูกนิกายอ่ืนโจมตีมากกวา เปนพวกนอ 
คอก ในคัมภีรกถาวัตถุพระโมคคัลลีบุตรติสสะ ไดหักลางนิกายนี้ใน  
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เร่ืองปุคคลกถายืดยาว สวนนิกายมหิสาสกะน้ันคร้ังหนึง่ไดเจริญในลังกา 
และเปนมิตรดกีับนิกายเถรวาท ในปณามคาถาแหงคัมภีรชาติกัฏฐกถา 
พระพุทธโฆษาจารยไดเขียนไววา การรวบรวมอรรถกถาเลมนี้ ก็เพราะ 
ไดรับอาราธนาจากพระพุทธเทวะ ภิกษุรูปหนึ่งแหงนกิายมหิสาสกะ ท้ัง 
วัชชีบุตรและนิกายนี้เช่ือวา อริยมรรคนั้นมีองค ๔ เทานัน้ เพราะสัมมา- 
วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไมไดเกี่ยวกบัจิตในขณะเจริญ 
มรรคภาวนาเม่ือมรรคจิตเกิด จึงไมเกี่ยวกบัเร่ืองราวทางกายทางวาจา 
นิกายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะถือวาองคธรรมของสัมมาวาจา สัมมา- 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เนื้อแทคือ วิรตีเจตสิก ไมใชตองพูดตองทํา 
                                                         นิกายธรรมคุปต 
        นิกายนี้มีทัศนะเกีย่วกับการทําทานวา สังฆทานมีอานิสงสใหญ 
กวา หรือทานท่ีถวายในบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตนอานิสงสใหญกวา 
ฝายธรรมคุปตถือเอาประการหลัง และกลาววา การบูชาพระสถูปซ่ึงมี 
พระบรมธาตุประเสริฐกวาสังฆทาน วินัยปฎกของนิกายน้ี ภกิษใุน 
ประเทศจีนใชเปนขอปฏิบัติ 
                                                        นิกายเสาตรานติกะ 
        นิกายนี้โจมตีอภิธรรมวา ไมใชพุทธพจน เผยแผแตพระสูตร 
กับพระวินยัเทานั้น เปนคูปรับอยางสําคัญกับนิกายสรวาสติวาท ซ่ึง 
เผยแผแตเร่ืองอภิธรรม ตางฝายตางมีหนังสือหักลางเสาตรานติกะ เช่ือ 
วา ทุกๆ คนมีธาตุพุทธะอยูในตัว ซ่ึงเปนตนเคาของมหายานสาขาหน่ึง 
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                                                                 บทท่ี ๒ 
                                        พระพุทธศาสนาในอินเดยี ตอน ๒ 
                                                        กรีกรุกรานอินเดยี 
        ในมหาวงัศะเลาวา วงศสุสูนาค ไดครองแควนมคธเปนเวลา 
เพียง ๒๒ ป ถูกมหาโจรผูหนึ่งช่ือ นันทะ ปลนราชบัลลังก ไดปรากฏ 
วากษัตริยในราชวงศนันทะ ทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาใน 
แควนมคธ กลาวกันวา นกัไวยากรณปาณนิิและวรรุจิ มีชีวิตอยูใน 
แผนดินพระเจานันทะ ในเวลาเดียวกันนัน่เอง ประเทศอินเดียทาง 
ฝายเหนือถูกย่าํยีจากฝร่ังตางดาว จนเสียแผนดินแถบลุมแมน้ําสินธุไป 
กองทัพฝร่ังน้ีเปนพวกกรีกมจีอมทัพเปนกษัตริย คือ พระเจาอเล็กซาน- 
เดอร มหาราชกษัตริยแหงอาณาจักรมาสิโดเนีย ประเทศกรีก ตั้งอยู 
ในคาบสมุทรบอลขาน เปนประเทศโบราณคูกันกับโรม ในยุคโบราณ 
ประเทศกรีกแบงออกเปนนครนอยใหญรวม ๒๐ นคร แตท่ีสําคัญท่ีสุด 
มีอยู ๓ รัฐ คือ 
        ๑.  รัฐสปารตา ตั้งอยูในหุบเขาปกครองแบบทหาร พลเมือง 
ทุกคนรับการอบรมเปนทหารมาแตเล็กแตนอย 
        ๒. รัฐเอเธนส ตั้งอยูในท่ีราบริมทะเล นิยมอักษรศาสตร 
และศิลปกรรมตางๆ ท้ัง ๒ รัฐนี้รบพุงชิงความเปนใหญเสมอ จนตาง 
ฝายตางเพลีย เปดโอกาสใหแกรัฐท่ี ๓ ไดเปนใหญ คือ  
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        ๓.  รัฐมาสิโดเนีย ตั้งอยูเหนือเอเธนสและสปารตา ราชาผู 
ครองรัฐช่ือ ฟลิป ทรงบํารุงบานเมืองใหเจริญดวยวิธีเอาอยางเอเธนส 
กับสปารตาผสมกัน จนมาสิโดเนียเปนรัฐมหาอํานาจ พระเจาฟลิปทรง 
พยายามรวบรวมชนชาติกรีกอยูถึง ๒๐ ป จึงสําเร็จ แลวเร่ิมขยายอํานาจ 
ปราบปรามประเทศอ่ืน พอดส้ิีนพระชนมเสียกอน พระโอรสคือ อเล็ก- 
ซานเดอร จึงเสวยราชยแทน เลากันวาเม่ืออเล็กซานเดอรยังเยาวอยุ วนั 
หนึ่งมีคนนํามามาถวายพระเจาฟลิป แตเปนมาพยศเหลือทน ไมมีผูใด 
ขับข่ีได อเล็กซานเอรทูลอาสาข่ีเอง ปรากฏวาทรงปราบพยศมาตัว 
นั้นสําเร็จ พพระบิดาจึงตรัสวา ประเทศมาสิโดเนียเล็กเกนิไปสําหรับเจา 
เสียแลว เจาจะตองหาประเทศท่ีใหญกวานี้เม่ือเจาโตข้ึน พระเจา 
อเล็กซานเดอรไดรับการอบรมท้ังวิชารบและปรัชญา ครูมีช่ือของพระ 
องคคือ เลออนนิดาสและอริสโตเติล เม่ือข้ึนเสวยราชยแลว ส่ิงแรก 
ท่ีทรงกระทํากคื็อ กรีฑาทัพใหญทุกทวีปเอเชียในป ค.ศ.๑๐๙ ตีได 
เฟนิเชียน อิหราน อียิปต ยอมสวามิภักดิ์ เม่ือตีอิหรานแลว ก็เดิน 
ทัพมุงเขาประเทศอินเดีย เขาสูลุมแมน้ําสินธุตีนครตักสิลาแตก แลว 
บุกลงมาสูแควนปญจาป ณ ท่ีนั้น อเล็กซานเดอรไดผจญกบักําลังตาน 
ทานของพระเจาเปารวะ หรือฝร่ังเรียกวา พอรุส ผูซ่ึงมีฉายาวา "สิงห 
แหงปญจาป" ทัพปญจาปประกอบดวยทหารราบ ๔๐,๐๐๐ ทหารมา 
๔,๐๐๐ รถศึกอีก ๕๐๐ และชางศึกอีกจํานวนมหึมาเตรียมรับอยู ทัพ 
ฝร่ังกับทัพแขกปะทะกันท่ีฝงแมน้ํา "วติัสตะ" กําลังคนของกรีก 
๑๗,๐๐๐ คน ขามแมน้ําสําเร็จโดยอาศัยธรรมชาติชวย ประกอบ  
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ดวยชางศึกของพระเจาเปารวะเกิดแตกต่ืนอลหมานข้ึน ทัพปญจาปก ็
แตกพนิาศ พระเจาเปาระวะถูกอาวุธสาหัสและถูกจับเปนเชลย เม่ือถูก 
จับมาเผชิญพระพักตร พระเจาอเล็กซานเดอร ตรัสถามวา พระองค 
ตองการใหเราปฏิบัติอยางไร สิงหแหงปญจาปตรัสตอบอยางองอาจวา 
ตองการใหปฏิบัติตอเราเยี่ยงกษัตริย พระเจาอเล็กซานเดอรตรัสถาม 
ตอไปวา ประสงคจะขออะไรอีก พระเจาเปารวะ ตรัสตอบวา คําวา 
กษัตริยก็ครอบงําไปถึงส่ิงท้ังหมดท่ีเราตองการขอแลว พระเจาอเล็กซาน- 
เดอรโปรดคนกลาหาญ จึงทรงแตงต้ังใหพระเจาเปารวะเปนประเทศราช 
อยูภายใตการควบคุมของขาหลวงกรีก เลากันวา เม่ืออเล็กซานเดอรรบ 
ชนะทุกแหงแลว คราวหน่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรทรงกนัแสงดวยทรง 
รูสึกพระองควา หมดแผนดินท่ีจะใหตีตอไปอีกแลว เพราะเม่ือแลไปทาง 
ทิศตะวนัตกถัดประเทศอียิปตออกไปก็เหน็แตทะเลทราย หันไปทาง 
ตะวนัออกก็เหน็แตเทือกภูเขาสลับซับซอนกันเปนทิวไปหมด หนัไป 
ทางเหนือกเ็หน็แตดนิแดนไซบีเรียซ่ึงหนาวเยน็ดวยหิมะ หันมาทางใตสู 
อินเดียก็เหน็แตมหาสมุทร จึงไดทรงกันแสง อันท่ีจริงในอินเดยีเองก ็
ยังเหลือแผนดนิอีกมากมายที่พระเจาอเล็กซานเดอรยังไมไดตี ท่ีมิไดต ี
ไมใชเพราะพระเจาอเล็กซานเดอรไมสู พระเจาอเล็กซานเดอรสดับความ 
ม่ังค่ังสมบูรณของแควนมคธ ไดตระเตรียมจะยาตราทัพมาตีแลว แต 
พวกแมทัพนายกองเกดิแข็งขอ ทุกคนอางวาอิดโรยและคิดถึงลูกเม่ือ 
ทุกคนบอกวาเดินดีไมดีตกโลกและรองวาอยากกลับบาน พระเจาอเล็ก 
ซานเดอรจึงจําพระทัยตองเลิกทัพกลับ บานเมืองทางลุมแมน้ําคงคาจึง  
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รอดปากเหยี่ยวปากกาไปได ขากลับพระเจาอเล็กซานเดอรทรงแบงทัพ 
ออกเปน ๒ ฝายๆ หนึ่งใหกลับทางเรือ อีกฝายหนึ่งใหกลับทางบก 
รวมเวลาที่พระเจาอเล็กซานเดอรทรงรบอินเดียอยู ๑ ป ๘ เดือน ตีได 
บานเมืองในลุมแมน้ําสินธุหมด และเม่ือเสด็จกลับจากอินเดียแลวก็ไป 
ส้ินพระชนมท่ีเมืองบาบิโลน เม่ือ พ.ศ.๒๒๐ พระชนมายเุพียง ๓๓  
เทานั้น 
                                                            จันทรคุปตกูชาติ 
        เม่ือพระเจาอเล็กซานเดอรตีไดเมืองใด ถาไมทรงต้ังใหชาวพื้น 
เมืองปกครอง ก็ตั้งแมทัพนายกองชาวกรีกปกครอง พรอมกับท้ิงทหาร 
ชาวกรีกไวใหพอควรสําหรับเปนกําลัง จึงปรากฏวาบานเมืองบางแหง 
ในอินเดียและในเอเชียกลางมีพระราชาเปนฝร่ังชาติกรีก คร้ันพระเจา- 
อเล็กซานเดอรทิวงคตแลว บรรดาแมทัพนายกองเหลานี้ก็พากนัประกาศ 
เปนอิสรภาพ ทุกคนตองการเปนตัวแทนอเล็กซานเดอรท้ังนั้น ตางทํา 
สงครามรบพุงกันเอง คร้ังนัน้ขาหลวงกรีกผูกํากับพระเจาเปารวะเปน 
ขบถจับพระเจาเปารวะสําเร็จโทษ ทําใหชาวปญจาป โกรธแคน จับอาวธุ 
ไลพวกกรีก และชาวอินเดียในบานเมืองอ่ืนๆ ก็ลุกข้ึนเพือ่กูชาติ ขบวน 
การกูชาติขบวนหน่ึงมีหัวหนาเปนบุคคลสําคัญ ช่ือ "จันทรคุปต" 
จันทรคุปตเปนคนหนุมท่ีใฝสูงและกลาหาญ เลากันวามีเช้ือสายเมารย- 
วงศ ซ่ึงสืบมาจากวงศ "ศากยะ" จนัทรคุปตไดเคยซองสุมผูคนเพื่อเปน 
ขบถชิงราชสมบัติของกษัตริย "นันทะ" แตความลับนั้นร่ัวไหลเสียกอน 
เม่ือเปนเชนนีจ้ันทรคุปตก็เลยตองหลบหนไีปอยูตักกสิลา และไดเขารับ  
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อาสาพระเจาอเล็กซานเดอรนําทัพกรีกเขาตีมคธ แมทัพกรีกไดเลิกทัพ 
กลับไปเสียกอน จันทรคุปตจงึไดรวบรวมสมัครพรรคพวกอยูแถวมณฑล 
ปญจาป ในขณะนัน้เองจนัทรคุปตก็ไดเสนาธิการคนสําคัญคนหนึ่งเปน 
พราหมณ ช่ือ "จาณักยะ" แตในมหาวงศเรียกวา "ปาณกพราหมณ" 
พราหมณผูนี้เปนผูคิดโครงการโจมตีแวนแควนตางๆ ขับไลอิทธิพลของ 
กรีกในปญจาป แลวยกข้ึนตีเมืองใหญๆ ในแควนมคธ คร้ังแรกทัพ 
ของจันทรคุปตถูกตีแตกถอยมาอยางยับเยนิ จนตองหลบหนีไปอยูปา 
แตบังเอิญจันทรคุปตก็ไปไดความคิดใหม จากถอยคําของหญิงผูหนึ่งซ่ึง 
ดาของลูกของตน ผูซ่ึงรับประทานขนมเบ้ืองไมลงเพราะความรอนวา 
"อายลูกชาติช่ัวโงกระไร มึงจะคอยๆ กดัแตริมเขาไปก็จะไมรอน 
ดันไปกดัตรงกลางเพราะความโลภ มึงนี้อายลูกมหาโจรจันทรคุปต 
ทีเดียว จะเขาตีหัวเมืองนอยๆ เขามาก็จะไดสําเร็จ นี่ดันเขาตีเมือง 
ใหญๆ ซ่ึงมีกําลังเหนือกวามัน จึงตองแตกยอยยับไป" 
        เม่ือจันทรคุปตไดยินคํานี้ก็ไดสติ จึงพยายามรวบรวมกองทัพข้ึน 
อีกคร้ังหนึ่ง แลวยกเขาตีเมืองเล็กๆ ตามขอบเขตชนบทรุกเขาไปทีละ 
เมืองสองเมืองตามลําดับ จนท่ีสุดสามารถตลุยเขาถึงนครปาฏลีบุตร 
พระเจาธนนันทะ กษัตริยแหงมคธ ไดรบพุงจนส้ินพระชนมในสนามรบ 
ดังนั้นจนัทรคุปตจึงไดปราบดาภิเษกต้ังวงศ "เมารยะ" ข้ึน เม่ือพุทธ- 
ศักราช ๒๒๒ ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปท่ีจันทรคุปตนั่งบัลลังกอยู ตอง 
ใชเวลาสวนใหญในเร่ืองรบพุงกับแควนตางๆ ในลุมแมน้ําสินธุ และ 
คงคา ปรากฏวาทางกรุงบาบิโลนแหงอาณาจักรซีเรีย มีนายทัพของ  
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พระเจาอเล็กซานเดอรคนหนึง่ช่ือ เซลิอูโคสนิกาเตอร ไดตั้งตนเปน 
กษัตริยข้ึน เพือ่แสดงอานุภาพอยางพระเจาอเล็กซานเดอรจึงยกกองทัพ 
เขาโจมตีอาณาจักรบากเตรีย ใน พ.ศ.๒๓๗ 
        ตอมาก็ไดยกกองทัพขามแมน้ําสินธุเขาปญจาปนคร เม่ือ พ.ศ. 
๒๓๘ ทัพฝร่ังกับทัพมคธไดปะทะกนัท่ีสมรภูมิแหงปาฏลีบุตร ฝายมคธ 
มีจํานวนทหารราบประมาณ ๖ แสนคน ทหารมา ๓ แสน ทหารชาง 
๔ พัน ดวยแสนยานภุาพอันยิ่งใหญนี้ จึงสามารถสกัดกั้นทัพกรีกอยู 
ในท่ีสุดตางฝายก็เลยตกลงทําไมตรีกัน 
        พระเจาเซลิอูโคสยอมถวายแวนแควน ๔ แควน ทางตะวันออก 
เฉียงเหนือของอินเดีย ซ่ึงมีเนื้อท่ีกินไปถึงดินแดนอาฟกานิสถานใหแก 
มคธ พรอมกับยกพระธิดาองคหนึ่งใหเปนมเหษีของเจาพระจันทรคุปต 
        ฝายพระเจาจันทรคุปตก็ไดถวายชางศึก ๕๐๐ เชือกเปนเคร่ือง 
แลกเปล่ียนกนั พระเจาจันทรคุปตนี้มีความเล่ือมใสในลัทธิศาสนาเชน 
กลาวกันวาในบ้ันปลายแหงพระชนมชีพไดสละราชสมบัติใหแกโอรสช่ือ 
"สิงหเสน" แลวเสด็จออกบําเพ็ญพรต ณ สถานท่ีเปล่ียวแหงหนึ่ง 
แตอยางไรก็ดี สิงหเสนก็มิไดข้ึนครองราชสมบัติตามบัญชาของพระบิดา 
กลับปรากฏวา กษัตริยองคใหมไดแกพนิทุสาร ซ่ึงเปนโอรสอีกองคหนึ่ง 
ผูมีความฝกใฝในลัทธิพราหมณ ดังนัน้พวกมนตรีพราหมณท้ังหลาย 
จึงพากันยกยองเชิดชูข้ึน          
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                                                        พระเจาพินทุสาร 
        กษัตริยพระองคนี้เสวยราชสมบัติอยู ๒๗ ป ในรัชสมัยนี้อิทธิพล 
มคธไดขยายลงมาทางทักษณิชนบท พระองคไดทําไมตรีกับราชากรีก 
กรุงบาบิโลน ซ่ึง ณ บัดนี้คือพระเจาแอนตโิอโซสโซเตอรราชบุตรของ 
เซลิอูโคสกับทําราชไมตรีกับพระเจาปโตเลมีฟลาเดลฟุสราชาแหงประ 
เทศไอยคุปตในอาฟริกาเหนอื พระเจาพนิทุสารไดขอซ้ือนักปราชญกรีก 
คนหน่ึงจากพระเจาแอนติโอโซสโซเตอร แตเจากรุงบาบิโลนมิอาจขาย 
ใหได เพราะผิดกฎหมายบานเมือง พระเจาพินทุสารไดเล้ียงอาหาร 
แกพวกพราหมณวนัละ ๖ พนัคนทุกวัน ท้ังๆ ท่ีกษัตริย ๒ พระองค 
ในวงศเมารยะน้ีเล่ือมใสในศาสนาเชนและพราหมณ พระพุทธศาสนากี 
มิไดเส่ือมโทรมประการไร ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาก็คงอยูใน 
แควนมคธนัน่เอง 
        ปรากฏวา ในรัชสมัยพระเจาพนิทุสารนี้นิกายเถรวาทินเล่ือนไป 
ตั้งหลักแหลงอยู ณ แควนอวันตี สวนนิกายสังฆิกะไปรุงเรืองท่ีแควน 
อันธระแหงอินเดียใต นกิายสรวาสติวาทินไปแจมจํารัสแผรัศมีท่ี 
แควนมถุรา สําหรับนิกายมหิสาสกะไปแผรัศมีอยูท่ีแควนมหิสมณฑล 
(ไมซอรในปจจุบันนี้) แตทุกๆ นิกายคงมีบริษัทของตนอยูในอาราม 
ท่ัวแควนมคธ พระเจาพนิทุสารนี้มีพระโอรสจํานวนมากมายดวยกนั 
และพระโอรสพระองคใหญ คือ สุสิมะ ยังมีพระราชบุตรท่ีสําคัญอีก 
พระองคหนึ่ง คือ "พระเจาอโศกมหาราช" ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญ 
ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  
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                                ประวัตพิระเจาอโศกในตํานานสันสกฤต 
        ประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ปรากฏท่ีมาในตํานานสันสกฤต 
ช่ือ อโศกอวทาน ตํานานเลมนี้ถูกเรียบเรียงข้ึนราวตนพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๖ และถูกแปลออกสูภาษาจีน ๓ คร้ัง คร้ังแรกแปลโดย อังฮวบคิม 
ในรัชสมัยพระเจาจิน้ฮุยเต ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๗ คร้ังท่ี ๒ แปล 
โดยพระภิกษคุุณภัทระ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ คร้ังท่ี ๓ แปลโดยภกิษ ุ
สังฆปาละ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ 
        ประวัติในตํานานสันสกฤตกลาววา อโศกเปนเพียงโอรสพระเจา 
พินทุสาร อันเกิดจากนางพราหมณีสนมเอกเทานั้น มีอนชุารวมครรภ 
อยูองคหนึ่งคือ วีตโศก พระเจาพินทุสารปรากฏวามีราชโอรสและ 
ราชธิดามากมาย และทรงโปรดปรานมากท่ีสุด คือเจาชายสุสิมะ โอรส 
อันประสูติจากพระอัครมเหษี ผูซ่ึงอยูในฐานะเปนพระเชฏฐาของอโศก 
พระเจาพนิทุสารต้ังพระทัยใหราชสมบัติแกสุสิมะ จึงคราวหนึ่งเม่ืออโศก 
ไดแสดงความสามารถในการทําสงครามกับนครตักกสิลาสําเร็จ พระ 
ราชบิดาจึงแตงต้ังอโศกไปเปนอุปราชครองนครอุชเชนีเปนบําเหน็จ 
ความชอบ ซ่ึงเปนการเสือกไสใหออกไปจากราชธานี ไมใหเปนท่ีกดี 
ขวางแกเจาชายสุสิมะ คร้ันลวงมาไมนาน นครตักกสิลาเกิดขบถ 
ข้ึนอีก พระเจาพินทุสารจึงทรงสงเจาชายสุสิมะไปปราบแตยังไมทัน 
สําเร็จผล พระเจาพินทุสารก็เกิดพระประชวรหนกัลง มีพระราชดําริท่ี 
จะทรงส่ังอโศกข้ึนไปรบแทนสุสิมะ คร้ังนั้นพวกเสนาบดีมีรัฐคุปตอํา- 
มาตรยเปนตนพากันเขาขางอโศก แตงอุบายใหอโศกทําเปนปวยหนัก 
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ถึงกับอาเจียนเปนโลหิตไมสามารถนําทัพไปได ตอเม่ือเหน็พระอาการ 
พระเจาพนิทุสารเพียบหนักลง พวกเสนาบดีจึงนําอโศกเขาเฝาทูลขอ 
ใหทรงแตงต้ังอโศกเปนกษัตริยสืบตอไป พระเจาพนิทุสารพิโรธถึงเสด็จ 
ทิวงคต พวกเสนาบดีจึงพากันถวายราชสมบัติแกอโศก เม่ือกระแสขาว 
ทราบไปถึงเจาชายสุสิมะ จึงเสด็จนําทัพมาตีนครปาฏลีบุตร อโศกแตง 
อุบายลอลวงปลงพระชนมพระเชฏฐาสําเร็จ แมทัพคนสําคัญของเจาชาย 
สุสิมะ ช่ือ วีระเสน เลยพาไพรพลหนีราชภัยบวชเปนภกิษุในพระ- 
ศาสนา อโศกมีอัธยาศัยโหดรายมาก หาราชการท่ีกระดางกระเด่ืองเสีย 
๕๐๐ คนดวยมือของตนเอง คร้ังหนึ่งอโศกมีคําส่ังใหบํารุงรักษาตน 
อโศก เพราะเห็นวาเปนตนไมมีช่ือเหมือนพระองค พวกนางกํานัล 
ไปหักรานตนอโศกเลน อโศกลงโทษจับนางเหลานั้นเผาไฟเสียท้ังเปน 
ตอมาจึงโปรดใหสรางท่ีลงโทษมีลักษณะเปนขุมนรกในมนุษยโลก มีวธีิ 
ลงทัณฑกรรมตางๆ เชน เอาลงตมในกะทะทองแดง จับใสครกเหล็ก 
แลวโขลกใหละเอียดเปนตน ตอมามีพระอรหันตรูปหนึ่งมาโนมนาว 
พระหฤทัยพระเจาอโศกสําเร็จ ทรงเลิกสถานทัณฑกรรมนั้นเสีย 
เปล่ียนพระอุปนิสัยเปนเมตตากรุณา ทรงบภรุงพระพุทธศาสนา ทรงสราง 
สถูปเเจดีย ส้ินพระราชทรัพย ๙๖ โกฏิ ทรงอุทิศชมพูทวีปไวในพระ- 
พุทธศาสนาถึง ๓ วาระเสดจ็เท่ียวบูชาพระพุทธานุสรณตางๆ ภายใต 
การนําของคณาจารยรูปหนึ่ง ช่ือพระอุปคุปตอรหันต อโศกมีโอรสท่ี 
ข้ึนช่ือลือนามอยูองคหนึ่งทรงพระนามวา "กุณาละ" มีพระรูปพระ- 
โฉมเปนท่ีตองพระทัยของพระมเหษีรองของพระเจาอโศก ทรงนามวา  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 85 
                                                                    ๘๕  
"ดิษยรักษิต" แตเจาชายกณุาละไมทรงไยดีตอ พระนางตษิยรักษิต 
จึงทรงวางอุบายประทุษรายเจาชายกณุาละ ดวยวิธีควกัพระเนตรออก 
ท้ังสองพระเนตร เม่ือพระเจาอโศกชราภาพลงปรากฏวา พระราช- 
อํานาจถูกริบรอนลงส้ิน แมจนกระท่ังปรารถนาจะทรงบริจาคทานก ็
ไมมีพระราชทรัพยใหบริจาค ท้ังนี้โดยคําส่ังของพระราชนัดดาเจาชาย 
สัมปทิโอรสของเจาชายกณุาละ เม่ืออโศกทิวงคตแลว เจาชายสัมปทิ 
ก็เปนกษัตริยแทน 
                                              ประวัติพระเจาอโศกในตํานานบาลี 
        ในมหาวงัศะกลาววา พระราชมารดาของพระเจาอโศกทรงพระ 
นามวา ศิริธรรมา เม่ือพระนางทรงครรภอโศกนั้นทรงปรารถนาจะ 
เหยยีบดวงอาทิตยและดวงจันทร ปรารถนาจะเสวยดวงดาวและเมฆและ 
รากดินภายใตพื้นปฐพี อโศกมีอนุชารวมครรภพระมารดาองคหนึ่งพระ 
นามวา ติสสะ วันหนึ่งพระเจาพินทุสารอุมอโศกใหนั่งเลนอยูบนพระ 
เพลาทรงหยิบมหาสังขทักษณิาวัตรใหอโศกเลน อโศกถายมูตรลงใสมหา 
สังขนั้น พระบิดาจึงยกสังขข้ึนลดเศียรเกลาโอรส เหตุการณท้ังนั้น 
อาชีวกคนหน่ึงไดพยากรณไววา อโศกจะไดเปนจกัรพรรดิในชมพูทวีป 
ตามนิมิตนั้น ตอมาเม่ืออโศกเติบใหญข้ึนถูกแตงต้ังไปเปนอุปราชครอง 
เมืองอวันตี เม่ืออโศกเดินทางมาถึงเมืองเวทิส ไดธิดาของเวทมานก- 
เศรษฐีเปนมเหษี ผูซ่ึงใหกําเนิดพระมหินทรและเจาหญิงสังหมิตา เม่ือ 
พระเจาพนิทุสารประชวรใกลสวรรคต ไดส่ังมอบราชสมบัติกอโศก 
คร้ังนั้นมีพระโอรสตางมารดากับอโศกองคหนึ่ง เปนโอรสหัวปของพระ  
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เจาพินทุสาร ทรงถามวา เจาชายสุมนะไดยกกองทัพพรอมดวยพระอนชุา 
ตางพระมารดาอ่ืนๆ อีก ๙๘ องค มาแยงราชสมบัติกับอโศก แตถูก 
อโศกจับสําเร็จโทษเสียหมดแลว จึงต้ังเจาชายติสสะเปนอุปราช แตถูก 
พระเจาอโศกทรงเล่ือมใสในลัทธิพราหมณ วนัหนึ่งทรงทอดพระเนตร 
เห็นสามเณรรูปหนึ่งช่ือนิโครธ สามเณรมีอินทรียสังวรนาเล่ือมใสจึง 
ไดนิมนตเขาไปในพระราชมณเฑยีร นิโครธสามเณรจึงแสดงพระธรรม 
เทศนากลับพระทัยพระเจาอโศกใหเลิกละความดุรายเสียได นัยวาสาม 
เณรนี้เปนโอรสของเจาชายสุมนะน่ันเอง พระเจาอโศกเม่ือเล่ือมใสใน 
พระพุทธศาสนาแลว ทรงสรางพระเจดยีสถาน ๘๔,๐๐๐ และสราง 
อารามใหญท่ีสุดชื่อ อโศการาม ในแควนมคธ พระเถระฝายสถวีรวาทนิ 
ท่ีสําคัญๆ ในยุคอโศก คือ พระวรุณเถระ ๑ พระสุมิตรเถระ ๑ 
พระอินทคุตต ๑ และพระโมคคัลลีบุตรติสสะ ๑ ทานผูนีมี้สํานักอยู 
ณ อโธตังคบรรพต ไดเปนประธานในตติยสังคายนา ผลของตติย- 
สังคายนาซ่ึงเปนของสงฆฝายสถวีรวาทิน ปรากฏวาพวกเดียรถียถูก 
บังคับใหสึกถึง ๖๐,๐๐๐ รูป เม่ืออายุของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได 
๒๗ พรรษา พระเจาอโศกเสวยราชยได ๑๗ ป จึงทรงสงสมณทูตออก 
เผยแผศาสนาในประเทศตางๆ 
                                        พระเจาอโศกกับพระพุทธศาสนา 
        พระนามของอโศกในศิลาจารึกเรียกวา เทวานัมปยทัสสี ซ่ึง 
แปลวา กษัตริยผูเปนท่ีรักใครของเทพเจา พระองคก็ไดแผแสนยานภุาพ 
ครอบงําต้ังแตเทือกภูเขาหิมาลัยลงไปถึงปลายแหลมอินเดีย เปนจักร-  
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พรรดิองคแรกในประวัติศาสตรของอินเดีย ท่ีมีพระชนมชีพอยูจริงไม 
ใชบุคคลในเทพนิยาย ช่ือเสียงของพระองคเปนท่ีรูจักในราชสํานัก 
ยุโรป ซ่ึงมีประเทศกรีกและในอาฟริกาเหนือ มีปจจันตชนบทอยูสอง 
สามแหงเทานัน้ ในอินเดียท่ีมิไดข้ึนตอพระองค คือแควนปาณหทัย- 
โจฬะ ซ่ึงอยูปลายแหลมอินเดีย ในข้ันเดิมพระเจาอโศกนับถือศาสนา 
อาชีวกตามพระราชมารดา มูลเหตุท่ีกลับพระทัยมานับถือพุทธศาสนา 
เปนเหตุการณหลังจากเสวยราชยแลว ๘ ป เม่ือพระองคกรีธาพยุห 
แสนยานภุาพ บุกรุกราชอาณาจักร อริสสา คือแควนกาลิงคะ ซ่ึงมี 
นครหลวงช่ือ ทันตปุระ ในสมรภูมิคร้ังนี้ ประชาชนชาวโอริสสาถูก 
ฆาตายไปตอหนาพระพักตรกวาแสนคน ไดสรางความสะเทือนใจอยาง 
หนักแกจกัรพรรดิองคนี้ พระองคไดกลาวตามความรูสึกของพระองคไว 
ในศิลาจารึกตอนหน่ึงวา "ในสงครามกาลิงคะคราวน้ี ขาไดเหน็คน 
จํานวนมากกวาแสนถูกประหารชีวิต คนเหลานี้ไมใชทหาร หลังจาก 
นั้นขาก็รูสึกเสียใจตอการกระทําคร้ังนี้ ขาเร่ิมมุงหาธรรมะ เร่ิมฝกใฝ 
ในธรรม เพราะขาประจกัษแลววา ชัยชนะอันสูงสุดนั้นมิไดเกดิจาก 
แสนยานภุาพใดๆ แตตองเปนชัยชนะโดยธรรม ซ่ึงจะเผล็ดผลคือ 
ความสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา ขาจึงขอประกาศวาบรรดาบุตรหลาน 
ของขาวา จงทําแตธรรมวิชัย อยาทํายุทธวิชัยเลย" 
        พระองคไดพิจารณาลัทธิศาสนาตางๆ ในอินเดยี ในท่ีสุดก ็
ทรงเลือกพระพุทธศาสนาเปนหลัก คณาจารยสองรูปในพุทธศาสนา 
ไดเปนราชครูของพระองค องคหนึ่งคือ พระอุปคุปตเถระเปนภิกษุใน 
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นิกายสรวาสติวาท องคหนึ่งคือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เปนภิกษใุน 
นิกายเถรวาท พระเจาอโศกไดทรงนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาประ- 
ยุกตกับการปกครอง เร่ืองราวตางๆ นี้มีปรากฏในศิลาจารึกจํานวนมาก 
ของพระองค จารึกเหลานี้เขียนดวยอักขระ ๒ อยาง อยางหน่ึงเรียกวา 
อักษรพราหมี และอักษรขโรษฐิ เปนเสาศิลาขัดเงาบาง ตามหนาผา 
บาง ท่ีพบแลวมีกวา ๒๐ แหง อักษรจารึกเหลานี้ แตเดิมไมมีผูใด 
อานออก จนกระท่ังนักโบราณคดีตะวันตกคนหนึ่ง เจ. ปร๊ินเซส เปน 
ผูคนพบกลไกอักษรโบราณพวกนี้ ชีวประวัติของพระเจาอโศกจึงถูก 
เปดเผย ซ่ึงพอจะประมวลลงเปนหวัขอดังตอไปนี้:- 
        ๑.  ทรงนําหลักธรรมในมงคลสูตร สิคาโลวาทสูตร ประกาศ 
ใหเปนวัฒนธรรมซ่ึงประชาชนตองปฏิบัติ ทรงย้ําวา "ผูใดทําตามคติ 
ธรรมในพระสูตรเหลานี้ ผูนั้นช่ือวาดข้ึนสวรรคท้ังเปนสําหรับคณะสงฆ 
ทรงขอรองใหพระต้ังใจปฏิบัติตามพาลกสูตรและโมเนยยสุตรในขุททก- 
นิกาย 
        ๒. ในสมัยของพระองค มีการทะเลาะเบาะแวงในคณะสงฆ 
เกี่ยวกับการขัดแยงเร่ืองทัศนะ โดยเฉพาะชาวบานชอบยใุหพระทะเลาะ 
กัน จึงตรัสออกเปนกฎหมายวา ภกิษุรูปใด ภิกษณุีรูปใด มีเจตนาไม 
สุจริต กอเหตุทะเลาะวิวาทในวัดใหสึกผูนัน้เสีย 
        ๓.  ทรงเร่ิมขบวนการธรรมยาตรา โดยเสด็จเปนตัวอางใน 
ศิลาจารึกกลาววา "แตกอนนี้ราษฎรทั้งหลาย จะไดยนิแตเสียงยุทธเภรี 
เสียงชาง เสียงมา เสียงโลหดัง้ ศาสตราวุธกระทบกัน คร้ันมาบัดนี้  
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ราษฎรท้ังหลายจักไดยนิแตเสียงธรรมเภรีแทน มีแตเสียงเชิญชวนไปฟง 
ธรรม เสียงเชิญชวนใหปฏิบัติธรรม สวนตัวของขาเอง แตกอนนี้ขามีแต 
เสด็จเพื่อยุทธวิชัย หรือมิเชนนั้นกเ็ปนการประพาสลาสัตว คร้ันมาบัดน้ี 
สิ ! ขาเสด็จไปเพื่อธรรมวิชัย และการประพาสของขาเลา ! ก็คือการเท่ียว 
ถวายสักการะพุทธปูชนียสถานตางๆ เยี่ยมเยียนสมณพราหมณตามวัด 
ตางๆ หรือสนทนาธรรมกับสมณพราหมณเหลานัน้" ปรากฏวาพระอุป- 
คุปตเถระ ทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศก นําพระเจาอโศกไปไหวพระตาม 
สถานตางๆ พรอมท้ังคอยบรรยายประวัตสิถานนั้นๆ ดวย ท่ีตําบลลุมพิน ี
วันเม่ือ ๗๐ ปเศษลวงมานี้ ขุดพบศิลาจารึกพระเจาอโศก เนื้อความวา 
"พระเจาเทวานัมปยทัสสี ไดเสด็จมาเคารพ ณ สถานท่ีอันพระศากยมุนี 
ประสูติแลว มีพระโองการใหลดภาษีแกชาวบานตําบลลุมพินีวนั พรอม 
ท้ังสรางอนุสาวรียข้ึนไว" เปนการสนับสนนุหลักฐานเร่ืองเสด็จธรรม 
ยาตรา 
        ๔.  ทรงประกาศหามฆาสัตว ทรงสรางโรงพยาบาลสําหรับคน 
และสําหรับสัตว โรงพยาบาลสําหรับสัตวแหงแรกจึงมีข้ึนในโลก ทรง 
ดําเนินงานสังคมสงเคราะหคือ สรางโรงเล้ียง คนทุพพลภาพ คนชรา 
เด็กอนาถา ทรงขุดบอน้ําสาธารณะทุกหนแหงท่ัวประเทศ ทรงปลูก 
ตนยาใหเปนทานแกคนและสัตวท่ัวประเทศ 
        ๕.  ทรงต้ังเจาหนาท่ีกวดขันการปฏิบัติธรรม เรียกวาธรรมมหา- 
อํามาตย มีหนาท่ีตรวจสอบความประพฤติของขาราชการและชักชวน 
ประชาชนใหมุงปฏิบัติธรรม ขาราชการถาปฏิบัติธรรมดีก็ทรงมีรางวลั  
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ประทาน ธรรมมหาอํามาตรยเหลานี้มีประจําทุกเมืองทุกแควนข้ึนตรงตอ 
พระองค ตรัสส่ังใหไปประกาศแกชาวปจจันตชนบทวา ราษฎรท้ังหลาย 
เปนลูกของขา ธรรมดาพอยอมมีความปรารถนาดีในลูกของตนฉันใด 
ขาก็มีความปรารถนาใหราษฎรท้ังหลายมีความสุขท้ังในภพนี้ ภพหนา 
เพราะฉะนั้นขอขาราชการท้ังหลายอยาโกงราษฎรท้ังหลาย ซ่ึงเทากับโกง 
ลูกของขาดวย 
        ๖.  ทรงดําเนินธรรมทูตกรรม ภายใตการแนะนําของพระโมค 
คัลลีบุตรติสสะ ซ่ึงไดพิจารณาเหตุผลทางประวัติศาสตรแลววาในอนาคต 
กาลพระพุทธศาสนาจะไมยัง่ยืนอยูไดในชมพูทวีป เพราะชาวชมพูทวปี 
สวนใหญ พอใจในศาสนาซ่ึงเราอารมณมากกวาศาสนาซ่ึงใชเหตุผล 
เพราะฉะนั้นจงึไดถวายคําแนะนําพระเจาอโศก ใหทรงดําเนินธรรมทูต- 
กรรม ปรากฏวาพระองคไดสงคณะธรรมทูตออกไปประดิษฐานคณะ- 
ศาสนาในทิศตางๆ ท้ังในอินเดียเองและตางประเทศ กอนหนาสมัย 
ของพระองคพระพุทธศาสนาแพรหลายเพียงขอบเขตลุมแมน้ําคงคาและ 
ยมุนาเทานัน้ แตถึงสมัยนี้ไดกลายเปนศาสนาท่ีแพรหลายไปท่ัวอินเดยี 
ท้ังปกษใตฝายเหนือ ในตางประเทศพระธรรมทูตไดไปไกลถึงอาฟริกา- 
นิสถาน ประเทศซีเรีย ประเทศอียิปต และประเทศกรีกในยุโรป ฝร่ัง 
ชาติแรก ท่ีนับถือพุทธศาสนาคือกรีก พระอรหันตฝร่ังรูปแรกช่ือโยนก- 
ธรรมรักขิต เหตุท่ีชาวกรีกนบัถือพุทธศาสนางาย กเ็พราะเปนชาติ 
นักปราชญอยูแลว สวนในประเทศท่ีอัตคัดนักปราชญ พทุธศาสนา 
แพรหลายไมสูไดผล เชนในประเทศซีเรีย และอาหรับ ถึงกระนั้นก็ดี  
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อิทธิพลของพุทธศาสนา ก็ยงัมีอยูตอคนชาวเรรอนทะเลทรายเหลานี ้
นักนิรุกศาสตรชาวอังกฤษผูหนึ่ง คือศาสตราจารย ริส เดวิดส สัน- 
นิษฐานวา คําวา "God" ในศาสนาของฝร่ังเลือนมาจากรากศัพทวา 
"เคาตมะ" คําวา ไอัลเลาะหเลือนมาจากรากศัพทวา "อรหนัต" 
ทานธัมมิสรานันทะนักปราชญชาวลังกากลาววา ศาสนาคริสเตียนก็ด ี
ศาสนามุสลิมก็ดี เปนสาขาของพระพุทธธรรมซ่ึงลางเลือน แตนา 
เสียดายวาพระพุทธศาสนา ซ่ึงเผยแพรเขาสูยุโรปนั้นมิไดตั้งสังฆมณฑล 
ข้ึนเปนปกแผน จึงไมยั่งยืนอยูได มีแตคําสอนซ่ึงถูกพวกปราชญเมธีกรีก 
ขโมยแอบไปอาง วาเปนความคิดของตนสรางลัทธิสโตอิคข้ึน ลัทธินี้ 
สอนถึงกฎแหงกรรมสอนเร่ืองเวียนวายตายเกิด ปฏิเสธพระเจา สวน 
ทางตะวนัออก คณะธรรมทูตทํางานไดผลท่ีสุดเชนในลังกา สุวรรณ- 
ภูมิ มีคณะสงฆเปนปกแผน ทําใหพระศาสนายั่งยนืสืบตอกันเร่ือยมา 
                                        ปญหายุงยากเร่ืองกาฬาโศกและอโศก 
        พระเจาอโศกและกาฬาโศกเปนองคเดียวกันหรือตางองคกัน 
นักประวัติศาสตรแบงออกเปน ๒ มติใหญ คือ 
        มติท่ีนับถือหลักฐานในตํานานฝายสันสกฤตเช่ือวา เปนองค 
เดียวกันแตตางพระนาม สวนมติพวกนับถือตํานานฝายบาลีเช่ือวาเปน 
คนละองค 
                                                        มติในปกรณบาลี 
        ฝายปกรณบาลีใหความละเอียดเกี่ยวกับปรัชกาลของกษัตริยมคธ 
เทียบเคียงกับปรัชกาลกษัตริยลังกา ดังนี ้
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        ๑.  พระเจาอาชาตศัตรูส้ินพระชนมหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป 
รวมกันอีก ๘ ปกอนพุทธปรินิพพานเปน ๓๒ ป นับเปนระยะกาลท่ี 
เสวยราชย 
        ๒.  พระเจาอุทัยภัทร        เสวยราชย ๑๖ ป 
        ๓.  พระเจาอนุรุทธะ        เสวยราชย ๔ ป 
        ๔.  พระเจามุณฑกะ         เสวยราชย ๔ ป 
        ๕.  พระเจานาคทาสกะ   เสวยราชย ๒๔ ป 
แลวส้ินวงศพระเจาพนิทุสาร ข้ึนวงศสุสูนาค 
        ๑.  พระเจาสุสูนาค เสวยราชย ๑๙ ป 
        ๒.  พระเจากาฬาโศกราชโอรส เสวยราชย ๒๘ ป 
        ไดความวา พระเจากาฬาโศกข้ึนเสวยราชยในป พ.ศ.๙๐ ใน 
ชินกาลมลินีกลาวไววา "สุสูนาคสฺส อจฺจเยน ตสฺส ปุตฺโต กาฬาโสโก 
นาม อฏ�วีสติ วสฺสานิ รชิช กาเรสิ ฯ รชฺช ปน กาเรนิตสิส 
กาฬาโสกสฺส ราชิโน ทสเม วสฺเส สมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต วสฺสสต 
ปริปุณฺณ ฯ ตทา เวสลิย ทสสหสฺสาภิกฺขุ ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ ฯ 
        พระเจาสุสูนาคมีพระโอรสนามวา กาฬาโศก เม่ือสุสูนาคทิวงคต 
กาฬาโศกไดสืบตอราชสมบัติ ๒๘ ป นับแตวันกาฬาโศกไดเสวยราชย 
๑๐ ป สมเด็จพระพุทธองคปรินิพพานพอครบ ๑๐๐ ปบริบูรณ ใน 
กาลคร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายหม่ืนหนึ่งอยูในเมืองไพศาลีสําแดงวัตถุ ๑๐  
ประการ ในชินกาลมาลินีแสดงตอไปวา พระโอรสท้ัง ๑๐ ของพระเจา 
กาฬาโศกครองราชยตอมาอีก ๒๒ ป ท้ัง ๑๐ องคมีนามวา ภัทรเสน  
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โกรัณฑวรรณ, มังกร, สัพพัญชหะ, ชาลิกะ, สัญชัย, อุภคะ, โกรพยะ, 
นันทิวัฒนะ, ปญจมตะ คร้ันถึง พ.ศ.๑๔๐ ป วงศสุสูนาคถูกนายโจร 
คนหน่ึงช่ือนนัทะทําลายลง แลวนายโจรนนัทะต้ังราชวงศนันทะข้ึนมีเจา 
สืบวงศ ๙ องค กินเวลา ๒๒ ป เรียกวานวังคะท้ัง ๙ มีรายนามดังตอ 
ไปนี้คือ อุคคเสน, กนกะ, จันทคุติกะ, ภูตปาละ, รัฐปาละ, โควิสาณะ, 
ทสสิทธิกะ, เกวฏะ, ธนะ ส้ินวงศเม่ือ พ.ศ.๑๖๒ จันทรคุปตตั้งราช- 
วงศเมารยะข้ึน ณ นครปาตลีบุตร 
        ๑.  จันทรคุปต เสวยราชย ๒๔  ป 
        ๒.  พินทุสาร เสวยราชย ๒๘  ป 
        ๓.  อโศก กอนเสวยราชย ทําสงครามแยงราชสมบัติอยู ๔ ป 
ปราบดาภิเศกในปพุทธศก ๒๑๘ ป ระยะกาลระหวางกาฬาโศกกับอโศก 
หางกัน ๑๐๐ ปเต็ม นอกจากศักราชกษตัริยมคธแลว ฝายปกรณบาลี 
ยังอางทาวไปถึงศักราชกษัตริยลังกา ดังนี้. 
                                                         ศักราชกษัตริยลังกา 
        ในมหาวงัศะพงศาวดารลังกา ซ่ึงเขียนโดยพระมหานามเถระและ 
ผูอ่ืนอีกหลายคนชวยกันแตงตอกันเร่ือยมา กลาววา ปฐมกษัตริยลังกา 
ทรงนามวา วิชัย ไดเสวยราชยปเดยีวกับพระพุทธเจาปรินพิพาน และได 
สืบเช้ือวงศตอมาอีก ๕ องค กษัตริยองคท่ี ๕ ทรงนามวา เทวานัมปย- 
ติสสะ มีรัชสมัยรวมกับพระเจาอโศกมหาราช ในสมันตปาสาทิกากลาว 
วา เม่ือพุทธศกลวงแลว ๒๓๖ ป พุทธศาสนาแพรมาถึง สึงหลทวีป 
และวาพระเจาอโศกเสวยราชยแลว ๑๘ ป พระมหินทรเถระมาสูลังกาพระ 
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เจาวิชัยเสวยราชยอยู ๓๘ ป ในปท่ีพระบรมศาสดาปรินิพพาน ตรงกับปท่ี 
๙ แหงรัชสมัยพระเจาอาชาตศัตรู เปนปแรกท่ีพระเจาวิชัยข้ึนเสวยราชย 
พระเจาวิชัยทิวงคตในปท่ี ๑๔ แหงแผนดนิพระเจาอุทัยภัทรของมคธ เรา 
รวมตัวเลขของรัชกาลพระเจาอาชาตศัตรู ๒๔-๑๔-๑๐ ป เม่ือพระเจา 
วิชัยสวรรคตแลว เศวตฉัตรวางอยู ๑ ป ตอมาพระนัดดาอันเกิดแต 
พระขนิฏฐาช่ือ บัณฑวาสุเทพ สืบราชสมบัติอยู ๓๐ ป พระโอรสนาม 
วา อภยัราชา เสวยตอมาอีก ๒๐ ป คร้ันแลวพระนัดดาช่ือ บัณฑ- 
กาภยักุมารเปนขบถทําสงครามกับพระมาตุลา ๘ องค อันเปนพระอนชุาของ 
พระเจาอภัยราชาอยูถึง ๑๗ ป ระหวางนั้นพระเจาอภัยราชาเวนราชสมบัติ 
ใหแกพระอนชุาองคหนึ่งมีนามวาติสสะ แตในท่ีสุดปรากฏวาบัณฑกาภัย- 
กุมารชนะไดปราบดาภิเศกข้ึนเปนกษัตริยอยูถึง ๗๐ ป แลวราชบุตรช่ือ 
มุตตสิวะ ข้ึนเสวยราชยอีก ๑๐ ป เทากับ ๒๕๖ ในปพุทธศก ๒๕๖ หรือ 
ยางเขาป ๒๕๗ พระเจาเทวานัมปยติสสะ พระราชบุตรพระเจามุตตสิวะ 
ข้ึนเสวยราชยไดทําราชาภิเษกสองคร้ัง พระมหินทรเถระนําพระพุทธ- 
ศาสนามาสูลังกาในแผนดินนี้ เปนอันแสดงวาพระเจาอโศกกับกาฬา- 
โศกเปนคนละองค 
                                                หลักฐานประกอบจากเถรวงศ 
        ในปกรณฝายบาลีกลาววา เม่ือพุทธปรินิพพานแลวมีเถรวงศ 
สืบเนื่องกันมา ๓ สาย คือ สายพระอุบาลี ๑ สายพระอานนท ๑ สาย- 
พระอนุรุทธ ๑ เถรวงศสายพระอุบาลี คือ ๑. พระอุบาลี ๒. พระ 
ทาสกะ ๓. พระโสณกะ ๔. พระสิคควะ ๕. พระโมคคัลลีบุตรติสสะ 
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                                                        ประวัตพิระเถระ 
        ๑.  พระทาสกะ เปนชาวเมืองไพศาลี เปนผูแตกฉานในคัมภีร 
ไตรเพท ไดอุปสมบทสํานักพระอุบาลี ณ วาลุการาม พรอมกับเพื่อน 
พราหมณอีก ๓๐๐ คน 
        ๒.  พระโสณกะ เปนบุตรพอคาเกวยีนชาวเมืองกาสีเมื่ออายุ 
๑๕ ปติตามบิดาไปคาขายท่ีเมืองราชคฤหไดไปเท่ียวชมเวฬวุนาราม- 
วิหารพบกับพระทาสกะ เกิดความเล่ือมใสจึงออบบรรพชา 
        ๓. พระสิคควะ เกิดในตระกูลขุนนาง เปนบุตรศิริวัฒนะอํามาตย 
มีภูมิลําเนาอยูแขวงเมืองปาฏลีบุตร เม่ืออายุ ๑๘ ป วันหนึ่งชวนเพ่ือน 
ฝูงไปเท่ียวกุกกุฎาราม มีเพื่อนสําคัญคนหนึ่งช่ือจันทวัชชีไปดวย พบ 
พระโสณกะกาํลังเขานิโรธสมาบัติอยู เกดิความเล่ือมใสจงึออกอุปสมบท 
พรอมท้ังเพื่อนฝูง จําเนยีรกาลลวงมาเม่ือพระเถระฝายสถวีรวาทิน 
ทําทุติยสังคายนา ทานกับพระจันทวัชชีมาไมทันการประชุมจึงถูกลงโทษ 
ใหคอยอบรมคนสําคัญคนหนึ่งท่ีจะมาฟนฟูพระศาสนา 
        ๔.  พระโมคคัลลีบุตรติสสะเปนชาวเมืองไหนไมปรากฏแน แต 
เขาใจกนัวาเปนชาวแควนมคธ ทานเกิดในสกุลพราหมณรูพระเวท 
แตกฉานและไดออกบวชเปนสามเณรในสํานักพระสิคควะ และไดเลา 
เรียนในสํานักพระจันทวัชชี ปรากฏวาทานไดเปนประธานในตตยิ- 
สังคายนา ตอมาเพ่ือพรรษา ๗๒ ตรงกับปท่ี ๑๗ นับแตการเสวยราชย 
ของพระเจาอโศก ฉะนัน้เม่ือประมวลหลักฐานเขาไปแลวจึงปรากฏไดชัด 
แจงวา พระเจาอโศกกับพระเจากาฬาโศกเปนคนละองค 
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                                                     มติในปกรณสันสกฤต 
        มตินี้ไดอาศัยคัมภีรอโศกอวทานเปนตนหลัก คัมภีรนี้นิพนธโดย 
คันถรจนาจารยชาวกาศมีระราวพุทธศตวรรษท่ี ๔ กลาววาพระเจาอโศก 
ทรงมีพระชนมหลังพุทธปรินิพพานได ๑๐๐ ป นอกจากนั้นยังไดรวบ 
รวมเหตุผลหลายขอโตอยงมติฝายบาลี ดังนี้ 
        ๑.  ขอท่ีฝายบาลีอางถึงราชวงศกษัตริยลังกา เทียบเคียงกับ 
กษัทตริยวงศมคธมีท่ีนาสงสัย พระปฐมกษัตริยลังกา คือ พระเจาวิชัย 
ซ่ึงข้ึนเสวยราชยในป พ.ศ.๑ นั้น เพื่อการเขียนข้ึนโดยเจตนา 
        ๒.  เถรวงศท่ีสืบเนื่องมาแตพระมหากสัสป ไมปรากฏวาฝายบาลี 
อางถึง แตฝายสันสกฤตนับถือวาสําคัญนัก ท้ังนี้เพราะพระอุปคุตตเถระ 
ซ่ึงเปนพระสังฆปาโมกขช้ัน ๔ ไดเปนผูนําพระเจาอโศกเท่ียวสักการะ 
สังเวชนียสถาน พระอุปคุตตเปนศิษยของพระสัมภูตสาณวาสี พระสัม- 
ภูตสาณวาสีเปนศิษยของพระอานนท พระอานนทรับชวงตําแหนงสังฆ- 
ปาโมกขจากพระมหากัสสป ท้ังพระมหากสัสปและพระอานนทมีชีวิตอยูมา 
จนถึงหลังพุทธปรินิพพานชานาน พระสัมภูตสาณวาสีเองก็ปรากฏวาเม่ือ 
คร้ังทําทุติยสังคายนาก็ชรามากแลว ดวยอางกันท้ังสองฝายบาลีและสันส- 
กฤตวา พระสัมภูตสาณวาสีอยูทันเหน็พระบรมศาสดา ฉะนั้นพระอุปคุตต 
จึงตองมีอายุอยางนอยยางเขามัชฌิมวัย สุดวิสัยท่ีจะมีอายถึุงพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๓ 
        ๓.  รายช่ือสมณะผูท่ีพระเจาอโศกทรงสงไปเผยแผนัน้ ปรากฏ 
มีช่ือ พระโสณกะ พระอุตตระ ทานท้ังสององคนี้มีชีวิตในคร้ังทุติยสัง-  
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คายนา ในมหาวังศะเองกลาววา พระอุตตระเปนศิษยอุปฏฐากใกลชิดของ 
พระเรวตะ นอกจากนีย้ังมีช่ือพระมหาเทวะ พระกัศปโคตะซ่ึงแตละองค 
ลวนเปนคณาจารยในนิกายใดนิกายหนึ่งในจํานวน ๑๘ นิกาย อันเกดิข้ึน 
เม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๑ พระเจาอโศกจึงมีชีวติในพุทธศตวรรษท่ี ๒ ไมได 
        ๔.  วงศสุสูนาค อันเปนวงศพระเจากาฬาโศกนัน้ เปนเร่ืองท่ี 
ฝายบาลีแตงกนัข้ึนเอง ท่ีจริงคําวาสุสุนาค ก็มาจากคําวา สีสุนาค หรือ 
ไศศุนาค ในภาษาสันสกฤต เปนช่ือราชวงศของพระเจาพินทุสาร ฝาย 
บาลีแตงซอนข้ึนมาอีกวงศหนึ่ง 
        ๕.  พระเจานาคทาสกะ ฝายบาลีจัดเปนวงศสุดทายของราชวงศ 
สีสุนาค ในคัมภีรปุราณะของพราหมณกลาววา เปนโอรสของพระเจา 
อชาตศัตรูองคหนึ่ง 
        ๖.  พระเจากาฬาโศกนัน้ ความจริงเปนองคเดียวกับพระเจา 
กากวรรณี ซ่ึงคําวา กากะ มีความหมายวา ดํา ฝายบาลีเจตนาปรุงแตงให 
มีราชาอีกองคหนึ่งช่ือ กาฬาโศก 
        ๗.  พระราชบุตรท้ัง ๑๐ ของกาฬาโศกครองราชยเปนเวลา ๒๒  
ป เจานันทะท้ัง ๑๐ องค ก็วาครองราชยกันอยู ๒๒ ป ไฉนจึง 
มาบังเอิญตรงกันท้ังจํานวนปจํานวนคนเชนนี้ แมท่ีสุดรัชกาลกษัตริยลังกา 
ก็นาระแวง เชนท่ีกลาววา พระเจาบัณฑุกาภัยเสวยราชยอยูถึง ๗๐ ป  
กอนข้ึนเสวยราชยตองทําสงครามอยูอีก ๑๗ ป ในสมัยท่ีทําสงครามอยูนั้น 
บัณฑุกาภัย ตองเปนหนุมมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป  เม่ือรวมท้ังอายุเขาแลว 
บัณฑุกาภัยก็เปนกษัตริยท่ีมหัศจรรยท่ีสุดในโลก มีอายุถึง ๑๐๐ ปเศษ 
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ไมเพียงแตเทานั้น แมโอรสคือพระเจามุตตสิวะก็ครองราชยอยูถึง ๖๐ ป 
เราก็ตองคะเนวาบัณฑุกาภัยมีราชบุตรในราวพระชนมไมเกิน ๖๐ มิตตสิวะ 
ข้ึนเสวยราชยเม่ือพระชนม ๕๐ เศษ บวกกับอีก ๖๐ เปน ๑๐๐ ปเศษ 
ซ่ึงเปนการเหลือวิสัยกษัตริยลังกา ๕ รัชกาล กินเวลาถึง ๒๓๖ ป 
                                                            ถอยวจิารณ 
        เราจะพิจารณาเห็นไดวาฝายสันสกฤตไมยอมกลาวถึงพระเจาอโศก 
บวกอโศกกับกาฬาอโศกเปนองคเดียวกนั ก็เพราะพระเจาอโศกอุปภมัภ 
ภิกษุฝายเถรวาทินจนถึงทําตติยสังคายนา ซ่ึงฝายสันสกฤตไมมีสวนรูเห็น 
ดวย จึงไมปรารถนาใหความสําคัญของตนดอยลงไป จึงรวมกันเสียเปน 
องคเดียวกับกาฬาโศกผูซ่ึงเคยอุปการะฝายตนอยู อนึ่งยงัมีกรณีสําคัญ 
คือ การทําทุติยสังคายนาปรากฏในปกรณท้ังสองฝาย และบอกระยะ 
กาลใกลเคียงกนัท่ีสุดดังตอไปน้ี 
        ๑.  ในมหาวังศะวาทําเม่ือพุทธศกลวงแลว ๑๑๐ ป 
        ๒.  มิศาสกวินยัวา ๑๐๐ ป 
        ๓.  ธรรมคุปตวินัยวา ๑๐๐ ป 
        ๔.  สรวาสติวาทวินยัวา ๑๐๑ ป 
        ไฉนในทุติยสังคายนานัน้จึงไมไดกลาวถึงพระอุปคุตตบางเลย 
หรือกลาวถึงพระโมคคัลลีบุตรติสสะบางเลยและเหตุไรในอโศกอวทานจึง 
ไมกลาวถึงทุตยิสังคายนาบาง อนึ่งเช้ือสายเถรวงศคงมิไดเปนแบบมอบ 
มรดกใหแกกนั พระเถระบางองคไมจําเปนตองสืบเช้ือสายกันมาแบบวิธี 
รับทอดแตองคใดหากเคยเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของศิษยานุศิษยรูป  
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ใดรูปหนึ่งในพระมหาเถระเหลานั้นก็อาจอางวาตนเปนผูสืบเช้ือสายเถระ 
วงศนั้นๆ ได ฉะนั้นเถรวงศสายมหากัสสปไมนาจะกินเวลาถึง ๑๐๐ ป นา 
จะเปนวาในระหวางพระสัมภูตสาณวาสีกบัพระอุปคุตตจะตองมีพระเถรา 
จารยองคอ่ืนค่ันอยูหรือมิเชนนั้นกต็องตามคติฝายบาลีวาพระสัมภูตสาณ- 
วาสีมีอายุกวา ๑๐๐ พระอุปคุตตถึงสมัยพระเจาอโศกก็มีอายุยางเขาเรือน 
รอยแลว อีกประการหน่ึงขออางของสันสกฤตวาภิกษุธรรมทูตรของอโศก 
เปนคณาจารยของนิกาย ๑๘ นิกาย อาจเปนไดวาช่ือบุคคลนั้นซํ้ากันตาม 
ธรรมเนียมของอินเดียโบาณ หรือขอสงสัยวากษัตริยลังกาไมนาจะมี 
อายุเกิน ๑๐๐ แมปจจุบันในประเทศรัสเซียและญ่ีปุนคนที่มีอายุกวารอย 
เขาวามีมากท่ีสุดในโลก 
        อนึ่งพระเจากากวรรณนีัน้เลากลับมาปรากฏวาเปนกษัตริยกอน 
พระเจาพนิทุสารถึงสองช่ัวกษัตริยและขอสงสัยท่ีวาโอรสกาฬาโศกท้ัง ๑๐ 
เจานันทะท้ัง ๑๐ ไมนาครองปรัชกาลตกลงกัน ในหนังสือของลามะช่ือตาร- 
นาถกลาวถึงพระเจาสุรเสนะวา ท้ังประสัมภูตสาณวาสีและพระยสะมีชีวิต 
ในแผนดินกษตัริยองคนี้โอรสของสุรเสนช่ือวานันทะไดครองราชยตอมา 
เราอาจสันนิษฐานไดวาสุรเสน คือภัทรเสนโอรสของกาฬาโศกทีปกรณ 
ฝายบาลีกลาวถึง เพราะช่ือบุคคลอาจมีมากกวา ๑ ข้ึนไป และช่ือ 
พระเจานันทะนั้นเลาก็ชางเขากันไดเหมาะเจาะกับพระเจานันทิกะหรือ 
นันทิวัฒนะในมหาวังศะเสียจริงๆ จึงเปนอันวาพระเจากาฬาโศกมีองค 
จริง มีโอรสสืบตอมาอีกจริง ถึงแมจะไมถึง ๑๐ พระองค และราชวงศ 
นันทะนั้นในอวทานจดัลําดับกษัตริยไว ๓  องคคือ พระเจามหาปทมะ 
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พระเจาประเสนะ พระเจานนัทะ สวนในหนังสือในลามตารนาถจัดไว 
วา ๑. พระเจาวีรเสน ๒. พระเจานนัทะ และ ๓. พระเจามหาปทมะ 
ในมหาวังศะวา นวนนัทะองคสุดทายปกครองมคธช่ือวา พระเจาธน 
นันทะอาจจะเปนไดวานันทะท้ังหมดนี่แหละ ความจริงมีเพียงเปนกษัตริย 
องคหนึ่งหรือสององคเทานั้น หรืออาจเปนการปกครองแบบคณะราษฎร 
แบบพวกลิจฉวีแหงวัชชี แลวยกยองเจานนัทะองคใดองคหนึ่งข้ึนเปน 
ประธานคณะ เจานันทะองคนั้นนาจะเปนพระเจามหาปทมะหรือพระเจา 
นันทะนี่เอง กษัตริยนนัทะในตํานานฝายสันสกฤต ๓ องคนั้น แทจริงเปน 
องคเดียวกัน เราจึงสรุปไดวาอโศกกับกาฬาโศกเปนคนละองคอยาง 
เด็ดขาด 
                                                    ปญหาเร่ืองพุทธศักราช 
        ในวงการพุทธศาสนาท้ังยุโรปและอาเซียไดเกดิปะทะกันดวยคม 
ปากกาถึงเร่ืองพุทธศักราชวาลวงมาบัดนี้กีป่ และสมเด็จพระบรมศาสดา 
ดับขันธปรินิพพานกอนคริสตศกกี่ป ไดเกดิเปนปญหา ตางชักแมน้ําท้ังหา 
อธิบายเหตุผล เกิดเปนมติถึง ๗๐ มติ บางมติตางกันเพยีง ๒-๓ ป 
บางมติตางกันถึงพันป ดังมติสําคัญท่ีรวบรวมมาแสดงตอไปนี ้
        ๑.  มติจดหมายเหตุ นกัธรรมจาริกฟาเหียน ทานผูนี้ไดบันทึก 
ไววาเม่ือทานเดินทางไปประเทศลังกาไดเห็นพิธีแหพระทันตธาตุ กอน 
พิธีแหจะมีราชบุรุษเพียงโพทนาปาวรองใหราษฎรตกแตงบานเรือน ในคํา 
ปาวรองมีคําตอนหนึ่งวาพระบรมศาสดาปรินิพพานลวงมาถึงบัดนี้  ๑๔๙๗ 
ป ดวงจกัขุของโลกอัตรธานไปเสียแลว เขาคิดกันวาฟาเหียนเดินทาง  
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จากนครเชียงอานไปอินเดยีในป ค.ศ.๓๙๙ ทองเท่ียวอยู ๑๕ ป ฟาเหยีน 
เปนพิธีแหพระทันตธาตุในป ค.ศ.๔๑๒ เอา ๑๔๙๗-๔๑๒=๑๐๘๕ 
พุทธปรินิพพานกอน ค.ศ.๑๐๘๕ 
        ๒.  มติของ ธรรมาจารย ฮวบหลิน ในหนังสือเร่ือง "สัมมากถา- 
ภิปราย" (เปยงเจียหลุง) วา พระพุทธองคประสูตรในแผนดินพระเจาจวิ- 
เจียวออง ปท่ี ๒๑ ตรงกับ ๑๐๒๗ ป กอนคริสตศก ปรินิพพานใน 
แผนดินจิวเม็กออง ปท่ี ๕๒ เดือนยี่ ข้ึน ๑๕ คํ่า คํานวณแลวปรากฏวา 
๑๔๙ ป กอน ค.ศ. มตินี้มีอิทธิพลมาก ชาวจีนและญ่ีปุนนบัถือกันมา 
กวาพนัป เม่ือประมาณ ๓๐ ปเศษมานี้ คือใน พ.ศ.๒๔๖๖ วงการ 
พุทธบริษัทในประเทศจีนไดฉลองประสูติวารของพระศาสดา ๒๙๔๐ ป 
ณ นครปกกิ่ง 
        ๓.  มติของลังกา ถือวาทานปรินิพพานกอน ค.ศ.๕๔๓ ป เปน 
ท่ีนับถือกันในหมูประเทศฝายเถรวาท 
        ๔.  มติในหนังสือบันทึกประวัตพิระรัตนตรัย (และตอซัมปอกี่) 
กลาววา พระอุบาลีไดทําเคร่ืองหมายจดุไวในพระวินยัปฎกเม่ือสังคายนา 
เสร็จแลวและบรรดาอาจารยองคตอๆ มา ไดปฏิบัติตามทําเคร่ืองหมายไว 
ปละจุดจนถึงสมัยพระสังฆภัทรนําพระวนิัยมาประเทศจีนนับจดุไดท้ังหมด 
๙๗๕ จุด หรือ ๙๗๕ ป นับแตการทําปฐมสังคายนา ปท่ีสังฆภัทรมา 
เมืองจีนตรงกบั ค.ศ.๔๙๐ เอา ๙๗๕-๔๙๐=๔๘๕ ปพุทธปริมนิพพาน 
กอน ค.ศ.๔๘๕ ป 
        ๕.  มติของศาสตราจารย อูอิฮะกยูุ (ชาวญ่ีปุน) ทานผูนี้เปน 
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นักคนความีช่ือของญ่ีปุนคัดคานหลักฐานปกรณฝายบาลี ถือวาอโศกกับ 
กาฬาโศกเปนองคเดียวกัน และวากษัตริยองคนี้ข้ึนเสวยราชยกอน ค.ศ. 
๒๗๑ ปตรงกบัพุทธปรินิพพาน ๑๑๖ ป ฉะนั้นพระบรมศาสดาตองดับ 
ขันธกอน ค.ศ.๓๘๖ ป  
        ๖.  มติของ ศาสตราจารย ตากากุสุ ทานผุนี้ไดหลักฐานวา พระ 
พุทธเจาประสูติเม่ือ ๕๖๖ ปกอนคริสตศักราช เสด็จออกบวชเม่ือพระ 
ชนม ๑๙ พรรษาและเม่ือ ๕๔๘ ปกอน ค.ศ.บรรลุพระโพธิญาณเม่ือ ๕๓๗ 
ปกอนดับขันธ เม่ือพระชนม ๘๑ พรรษาเม่ือ ๔๘๖ ปกอน ค.ศ. 
        ๗.  มติของ ศาสตราจารย มอจีซึกิซินเค ทานผูนี้ใหหลักฐาน 
วาพุทธประสูติกาลกอน ค.ศ.๕๖๕ ป 
        ๘.  มติของ ศาสตราจารย แมกซมึลเลอร ชาวเยอรมันผูนี้คน 
ควาวาพระศาสดาปรินิพพานเม่ือ ๔๗๗ ปกอน ค.ศ. 
        ๙.  มติของ ศาสตราจารย เอฟ ดับบลิว โธมัส ทานผูนี้กลาว 
วาพระพุทธเจาปรินิพพานกอน ค.ศ. ๕๐๕ ป 
        ๑๐. มติของ ศาสตราจารย จี เอฟ ฟรีท วาพระศาสดาปรินิพ- 
พานเม่ือ ๔๘๓ ปกอน ค.ศ. 
        ๑๑. มติของ นายพันเอก คันนิงแฮม คํานวณหลักฐานจาก 
จดหมายเหตุของกรีกวา พระเจาจันทรคุปตเสวยราชยเม่ือ ๓๑๖ ป กอน 
ค.ศ.อโศกทําราชาภิเศกในป ๒๖๐ กอน ค.ศ.เอา ๒๖๐+๒๑๘=๔๗๘ 
(๒๑๘ ป เปนปในมหาวังศะท่ีพระเจาอโศกทําราชาภิเษก) 
        ๑๒. มติของ ธรรมาจารย อินสุน ทานผูนี้เปนชาวไตหวัน ได  
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หลักฐานวาพทุธปรินิพพานเม่ือ ๓๙๐ ปกอน ค.ศ. 
        ๑๓. มติของ ดอกเตอร หยวนซิง ทานผูนี้คํานวณวา พระ- 
ศาสดาปรินิพพานเม่ือ ๔๘๙ ป กอนคริสตศักราช 
        ๑๔. มติของ ศาสตราจารย โมราคามิ กลาววาพระพทุธ 
ปรินิพพานกอน ๔๘๕ ป 
        ๑๕.  มติของ ศาสตราจารย ริส เดวิดส วา พระพุทธเจานิพพาน 
กอน ค.ศ.๔๑๒ ป 
        ๑๖. มติของ นายเคอรน วา พระพุทธเจานิพพานกอน ค.ศ. 
๓๑๗ ป 
        ๑๗. มติของ มิสเตอร บูเลอร วา พระพุทธเจานิพพานกอน 
ค.ศ.๔๗๗ ป 
                                                                ขอวิจารณ 
        เราพิจารณาดูมติท้ัง ๑๗ มตินี้ พอจะแบงออกไดเปน ๓ พวก 
ใหญคือ 
        พวกท่ีถือวา ๔๐๐ ปกอน ค.ศ. ข้ึนไปพวกหน่ึง 
        พวกท่ีถือวา ๕๐๐ ปกอน ค.ศ. ข้ึนไปพวกหน่ึง 
        พวกท่ีถือวา ๓๐๐ ปกอน ค.ศ. ข้ึนไปพวกหน่ึง 
        มติท่ีถือ ๔๐๐ ปกอน ค.ศ.ข้ึนไป มีผูเห็นพองมากกวามติอ่ืน 
มตินี้ไดเทียบเคียงศักราชในจดหมายเหตุของกรีก ซ่ึงมีหลักฐานใกลความ 
จริง เพราะจันทรคุปตอัยกาธิราชของอโศกมีชีวิตรวมยุคกับพระเจาอเล็ก- 
ซานเดอรมหาราช ดังถอยเฉลยของฝายท่ีถือมติ ๔๘๓ ปกอน ค.ศ.วาราว 
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๓๒๗ ถึง ๓๒๕ ปกอน ค.ศ.กองทัพกรีกยกมาตีอินเดยีในป ๓๒๕ กอน 
ค.ศ.จันทรคุปตหนุมเรรอนหาพรรคพวกเพื่อลมราชวงศนันทะ ไดพบ 
กับอเล็กซานเดอรในป ๓๒๑ กอน ค.ศ.หลังจากทัพกรีกเลิกไปแลว ๔ ป 
จันทรคุปตลงวงศนันทะสําเร็จ ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยในป ๒๙๗ 
กอน ค.ศ.แลวพินทุสารราชบุตรข้ึนเสวยราชยอยู ๒๘ ป ตกในป ๒๖๙ 
กอน ค.ศ. เสดจ็ทิวงคต แลวเกิดการแยงราชสมบัติอยูถึง ๔ ป ในป 
๒๖๕ กอน ค.ศ. อโศกข้ึนเสวยราชยตั้งแตรัชกาลอโศกถึงจันทรคุปตนบั 
ได ๕๖ ป คือ ๒๔+๒๘+๔=๕๖ ในมหาวังศะกลาววา พทุธปรินิพพาน 
แลว ๒๑๘ ป อโศกทําราชาภิเษกนับถอยหลังข้ึนไป ๕๖ ป จันทรคุปต 
ก็ตองเสวยราชย พ.ศ.๑๖๒ พระเจาอโศกทําราชาภิเษกเอา ๒๑๘+256= 
๔๘๓ เปนผลลัพธแสดงวาพระพุทธองคดับขันธปรินิพพานกอน ค.ศ.๔๘๓  
ป ผิดกับท่ีเราถือกันอยู ๖๐ ป นักประวัติศาสตรรับแลววาอเล็กซาน- 
เดอรตีอินเดยีราวกอนคริสตกาล ๓๐๐ ปเศษ และจารึกกษัตริย ๕ พระองค 
ท่ีรวมยุคกับอโศกคือ พระเจากรุงซีเรีย พระเจากรุงมาสิโดเนีย พระเจา 
กรุงอียิปต พระเจากรุงมาคัส พระเจากรุงเอปรุส ท้ัง ๕ องคนี้เสวย 
ราชยกอน ค.ศ.๒๐๐ ปเศษท้ังนั้น เพราะฉะนั้นมติฝายนีจ้งึเช่ือถือไดและ 
เม่ือเปนเชนนี้ ปนี้ก็เปน พ.ศ.๒๔๓๗ ไมใช ๒๔๙๗ หางกนัถึง ๖๐ ป 
                                                        เหตุการณสมัยตอมา 
        พระเจาอโศกเสวยราชยอายุราว ๔๐ ป ทรงมีพระราชโอรสหลาย 
พระองค รัชทายาทช่ือเจาชาย กณุาละ แตเจาชายกณุาละไดสําเร็จพระ 
อรหันตกอน พระราชสมบัติจึงตกแกพระราชนัดดาคือ พระเจาสัมปทิ 
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กษัตริยองคนีเ้ปนมิจฉาทิฏฐิ ไดยุบการปกครองแบบพระเจาอโศกส้ิน 
เชิง ราชวงศเมารยะจึงเร่ิมตนเส่ือม มีพระราชาสืบวงศตอมาอีก ๔ พระ 
องค กษัตริยองคสุดทายถูกหัวหนากบฏซ่ึงเปนพราหมณช่ือ บุปผามิตร 
สําเร็จโทษ บุปผามิตร ตั้งราชวงศใหมช่ือ ศุงคะ บุปผามิตรเปนพราหมณ 
ในลัทธิสามเวท ไมพอใจระบบการปกครองอยางธรรมวิชัยของพระเจา 
อโศก มีเร่ืองหามฆาสัตวเปนตน เพราะฉะนั้นเม่ือไดอํานาจ พระเจาบุป- 
ผามิตรก็เร่ิมทําพิธีบูชายัญเรียกวาอัศวเมธ มีการปลอยมาอุปการพรอมกับ 
มีกองทัพติดตามไปมาแวะเมืองใดๆ ถาเมืองนั้นรับรอง ก็เทากับแสดงวา 
ยอมรับรอง ถาไมรับรองกองทัพท่ีตามไปดวยก็ตองใชกาํลังบังคับ สําเร็จ 
แลวฆามาตัวนัน้บูชายัญ พระเจาบุปผามิตรไดออกกฎหมายวา จะให 
รางวัลเปนเงิน ๑๐๐ ดินารแกผูท่ีตัดศีรษะภกิษุ ๑ รูปมาใหคร้ังนั้นสังฆา- 
รามในแควนมคธวางจากภิกษุสงฆ พระสงฆพากันหนีไปอยูทางแควน 
คันธาระบาง กาศบาง และบางก็หนีไปอยูแควนอันธระในอินเดยีใต 
ราชวงศศุงคะปกครองแควนมคธอยูราวรอยปเศษก็เส่ือมลง ในระหวาง 
นั้น ทางอินเดยีตอนเหนือ มีชนเผาเรรอนหลายพวกอพยพเขามายดึครอง 
พวกแลวพวกเลา อาทิเชน พวกปารซี พวกกสกะ ในท่ีสุดก็มี 
กษัตริยกรีกซ่ึงเกิดในเอเซียองคหนึ่งช่ือ เมนันเดอร ไดยดึครองลุมแมน้ํา 
สินธุเอาไว ตั้งเมืองสาคละเปนเมืองหลวง กษัตริยองคนีคื้อพระเจา 
มิลินท ในข้ันแรกพระองคนับถือศาสนาของกรีก แตเม่ือมาตีอินเดีย 
แลวไดพบพระนาคเสน ซ่ึงเปนคณาจารยในนิกายสรวาสติวาท ซ่ึงสามารถ 
กลับพระทัยพระองคใหเปนพุทธมามกะ พระเจามิลินทเปนกษัตริยกรีก  
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องคสุดทายท่ีมีอิทธิพลในอินเดีย เม่ือส้ินรัชสมัยแลวอํานาจของกรีกกถู็ก 
กวาดลางไปหมดส้ิน 
                                                     พระจากนษิกะมหาราช 
        ในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๕ มีชนเผาเรรอนพวกหนึง่เรียกวา 
พวกอินโดไซเธียน อพยพมาจากภาคตะวนัออกของทะเลทรายโกบี แลว 
อพยพสูภาคตะวันตกเพราะถูกจักวรรดจิีนเบียดเบียน พวกอินโดไซเธียน 
ไดอพยพลงมาสูลุมแมน้ําอมูดาเรียในตอรกสีถานตะวันตก ทําลายอาณา 
จักบากเตรีย ซ่ึงเปนอาณาจกัรของพวกกรีกในเอเซียลงได แลวแผ 
อิทธิพลเขาสูอาฟริกานิสถานในตอนน้ีพวกอินโดไซธียนรับเอาอารยธรรม 
ของอินเดียเขาไวใชภาษาสันสกฤษ ในราชสํานักกษัตริย พระองคหนึ่งของ 
พวกนี้ก็ใชช่ือเปนสันสกฤตวา "กนิษกะ" ทรงแผอานุภาพเขาสูแควน 
คันธาระแลวตไีดลุมแมน้ําสินธุท้ังหมด ตลอดจนถึงลุมแมน้ําคงคา หมาย 
ความวา ตั้งแตเมืองพาราณสีข้ึนไปจนถึงเตอรกีสถานอยูภายใตจักรวรรดิ 
ของพระองค พระเจากนิษกะมีราชธานีท่ีเมือง ปุรุษปุระ (คือเปชวา 
เดี๋ยวนี้อยูในปากีสถาน) และทรงสรางราชธานีไวตามแควนตางๆ เสด็จ 
ไปประทับตามฤดูกาลที่เหมาะสม แตเดิมพระองคนับถือศาสนาของพวก 
กรีก เม่ือทรงตีอินเดียตอนเหนือไดมีโอกาสไดศึกษาพุทธศาสนาจึงกลับ 
พระทัยมาเปนพุทธมามกะ ทรงสรางพุทธวิหารจํานวนมากในดินแดนของ 
พระองค ซากวิหารเหลานี้ปจจุบันไดถูกขุดพบในเขตปากีสถานและ 
กาบูล คร้ังหนึง่ทรงยกกองทัพไปตีเมืองปาฏลีบุตร ทางในเมืองยอมออน 
นอม พระองคเรียกคาไถเมือง คือ  
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                        ๑.  บาตรพุทธบริโภค 
                        ๒.  พระเถระผูมีนามวา อัศวโฆษ 
                                                              พระอัศวโฆษ 
        พระเถระอัศวโฆษรูปนี้เปนภิกษุในนิกายสรวาสติวาท เปนจินต 
กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสด ไดรจนาฉันทพุทธจริตเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต 
ตนจนอวสาน เปนแบบอยางแหงวรรณคดสัีนสกฤตในรุนหลัง และ 
เปนพุทธประวัติเลมแรกท่ีแตงข้ึนในโลก นอกจากพุทธจริตแลว อัศว- 
โฆษยังไดแตงบทละครอิงหลักธรรมหลายเร่ือง เชน "เสาทรนันท" อัน 
เปนชีวประวัตขิองพระนนท นาฏยะเหลานีมี้ผูแสดงไปท่ัวอินเดยี ชัก 
จูงประชาชนใหมาเล่ือมใสพุทธศาสนาจํานวนมาก 
        พระเจากนิษกะไดรับการขอรองจากคณะสงฆนิกายสรวาสติวาท ให 
ทรงอุปถัมภการทําสังคายนา สังคายนาคร้ังน้ีทําข้ึนท่ีกณุฑลวันวิหาร ใน 
นครชลันทรแควนกาศมีระ มีภิกษแุละบัณฑิตคฤหัสถเขาประชุมรวมกนั 
คณาจารยท่ีสําคัญเชน พระปารศวะ พระวสุมิตรและพระอัศวโฆษ พระ 
ศรีโฆษ ท่ีประชุมไดรอยกรองอรรถกถาพระไตรปฎก เรียกวา วิภาษา 
ปฎกละแสนโศลก รวมสามแสนโศลก พระเจากนิษกะโปรดใหจารึกพระ 
ไตรปฎกและอรรถกถาเหลานี้ไวในแผนทองแดง แลวบรรจุไวในพระ 
สถูปแลวรักษาไวม่ันคงเปนตนฉบับหลวง เนื่องจากสังคายนาคร้ังนี้เปน 
ของฝายสรวาสติวาท จึงไมปรากฏในตํานานฝายบาลีโดยราชานภุาพของ 
พระเจากนิษกะพุทธศาสนาจึงแพรหลายไปสูประเทศตางๆ ทางฝาย 
เหนือของอินเดียรวมท้ังประเทศจีนกพ็ลอยรับพุทธศาสนาในตอนน้ี  
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                                                          บอเกิดพุทธศิลป 
        ในสมัยพทุธกาล การกอสรางอาคารในพุทธศาสนามีเพียงสัณฐา- 
คารสําหรับประชุม ตามวดัใหญๆ เชน เชตวัน ปุปพาราม หรือโฆสิ- 
ตาราม ตลอดจนชีวกัมพวัน ลวนมีสัณฐาคาร บรรจุสงฆจํานวนพน 
ในบาลีสามัญญผลสูตร พระเจาอชาตศัตรูไปเฝาพระพุทธเจาเปนคร้ังแรก 
ไมทรงรูจักพระองค เพราะพระศาสดาประทับอยูในทามกลางสงฆใน 
สัณฐาคาร หมอชีวกตองทูลกําหนดพุทธลักษณะถวาย ในคัมภีรช้ันหลัง 
กลาวถึงกําเนดิพระแกนจันทน เลาวา เม่ือพระศาสดาเสด็จข้ึนไปประทับ 
บนดาวดึงส พระเจาปเสนทิทรงอนุสรณถึง ทรงขอรองใหพระโมคคัลลา- 
นะ พานายชางข้ึนไปบนดาวดึงสจําลองพุทธลักษณะดวยไมแกนจันทน 
และทรงปฏิบัติพระพุทธรูปองคนี้ดุจเดยีวกับพระศาสดาประทับอยู คร้ัน 
ออกพรรษาพระพุทธองคเสด็จลงสูโลกมนุษย พระแกนจันทนไดลุกข้ึน 
รับเสด็จ ก็มีพทุธดํารัสวาใหพระแกนจนัทนสนองหนาท่ีพระองคตอไป 
เถิด ถาเช่ือตามตํานานนี้ ก็แสดงวา พระพทุะรูปมีในครัง้พุทธกาลแลว 
แตขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนัน้ ยกตัวอยางเชนในบรรดาโบราณสถาน 
ซ่ึงพระเจาอโศกทรงสรางข้ึน มิไดมีพระพุทธรูปอยูเลย ในท่ีใดถาประ- 
สงคแสดงพุทธประวัติ กใ็ชสัญลักษณอ่ืนแทนท้ังนัน้ เชน ตอนประสูตร 
ก็มีแตรูปพุทธมารดาประทับยืนเหน่ียวกิ่งไม และมีรูปดอกบัว ๗ ดอก 
อยูขางๆ หามีพระกุมารไม ตอนตรัสรูก็ทําเปนโพธิบัลลังกเปลาๆ 
ตอนแสดงธรรมจักรก็ทําเปนแทนพระธรรมจักร มีกวางหมอบอยูสองขาง  
ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะวาธรรมเนียมของชาวอินเดียสมัยนั้น ถือวาการสราง 
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รูปเคารพในครุฐานิยบุคคลเปนการไมสมควร แตจําเนียรกาลลวงมา 
เม่ือศิลปะกรีกและศีลปะของพวกอินโดไซเธียนเขาผสมปนเป ประเพณนีี้ 
ก็คอยๆ หมดไป ชนชาติแรกที่ผลิตพุทธปฏิมาข้ึนคือชาติกรีกในอินเดยี 
ซ่ึงในเวลานัน้นับถือพุทธศาสนาแลว พระพุทธรูปองคแรกไดเกดิข้ึนใน 
โลกในเขตคันธาระและอาฟกานิสถาน ชนชาติกรีกเปนเจาศิลปะการแกะ 
สลัก เทวรูปของเขาเชนอะปอลโล วีนัส ฯลฯ ยอมแกะสลักใหเปน 
เหมือนมนษุยท่ีสุด เม่ือเปล่ียนมานับถือพุทธศาสนา ศิลปากรเหลานี้ได 
รับความบันดาลใจในพุทธประวัติอยางลึกซ้ึง เปนเหตุใหผลิตพุทธปฏิมา 
ข้ึนบูชาแทนเทวรูป แมระยะกาลจะหางจากพุทธกาลถึง ๕๐๐ ปก็จริง 
แตพระพุทธรูปเหลานี้ เปนผลแหงจินตนาการที่ซาบซ้ึงในพุทธคุณของ 
ศิลปากร เพราะฉะน้ันจึงสมบูรณดวยคุณสมบัติแหงพระปญญา ความ 
บริสุทธ์ิ ความกรุณาในรูปปฏิมา สามัญชนเพียงแตเหน็เทานั้นก็รูสึกวา 
ทานผูเปนเจาของรูปนี้เปนผูหมดจากกิเลสแลว มีพระเมตตาตอโลกอยาง 
มากมาย พระพุทธรูปรุนแรกเรียกกันวา แบบคันธาระ ดวงพระพักตร 
กลม พระนาสิกโดงอยางฝร่ัง พระเนตรอยูในอาการคร่ึงสมาธิ บาง 
คร้ังมีพระมัสสุ พระเกสามนุเกลาเปนเมาลี มิไดขมวดเปนกนหอย 
ท้ังๆ ท่ีพระพุทธองคจริงๆ นั้นปลงพระเกสา แตศิลปกรกรีกมีความ 
คิดวา ถาใหพระพุทธรูปปลงพระเกสาอยางพระสาวก กจ็ะไมมีอะไร 
เปนเคร่ืองหมายวา องคใดเปนพระศาสดา องคใดเปนพระสาวก อีก 
ประการหน่ึง เนื่องจากพระศาสดาอยูในวรรณะกษัตริยไวพระเกสายาวรัด 
เกลา เพราะฉะนั้นจึงสรางพระพุทธรูปใหมีพระเกสา สวนพระวรกาย  
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นั้นนายชางกรีก ไดสรางใหเห็นองคาพยพ กลามเนื้อ เสนเอ็นอยาง 
ชัดเจนภายใตจีวรบางๆ พระพุทธรูปแบบท่ีวานี้ ไดมีการขุดพบทั่วไป 
ในอินเดียตอนเหนือและอาฟกานิสถาน ตอมาไมนานกเ็กดิพุทธศิลป 
แบบอินเดยีแทข้ึน มีศูนยผลิตอยูท่ีเมืองมถุราและเมืองอมราวดี ท่ี 
เมืองอมราวดีนี้ เปนเมืองสําคัญของรัฐอันธระในอินเดียใต ปกครอง 
โดยราชวงศกษัตริยสาตวาหนะ พุทธศาสนาในท่ีนี่รุงเรืองมาก ในพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๗-๘ มีการสรางพระสถูปใหญๆ  และพระพุทธรูป พระ- 
พุทธรูปแบบอินเดียบริสุทธ์ิ พระเกสาขมวดเปนกนหอย องคาพยพมี 
ลักษณะเหมือนมนุษย ไมเปนอยางแบบคันธาระ จําเดิมแตนั้นมา พุทธ- 
ศิลปะก็แพรหลายไป  
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                                                                  บทท่ี ๓ 
                                        พระพุทธศาสนาในอินเดยี ตอน ๓ 
                                                           บอเกดิมหายาน 
        หลังพุทธศตวรรษท่ี ๕ ไปแลว ไดเกดิมีขบวนการใหมในพทุธ- 
ศาสนาข้ึนในอินเดีย ซ่ึงเรียกตนเองวามหายาน ขบวนการน้ีเกิดจาก 
วิวัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป โดยเฉพาะจากคณะสงฆนิกายมหา- 
สังฆิกะ ผสมกับชาวพุทธคฤหัสถกลุมหนึ่ง ท่ีมีความเหน็พองกันวาจะ 
ตองปรับปรุงวิธีการเผยแพรพุทธศาสนาเสียใหม มิฉะนัน้ฐานะของพุทธ- 
ศาสนาก็ทรุดโทรมลง ชาวพุทธคณะน้ีจึงรวมมือกันสรางลัทธิมหายาน 
ข้ึน เพื่อฟนฟพูุทธศาสนา ในเวลานัน้ศาสนาพราหมณเจริญข้ึนหนามาก 
ลัทธิมหายานเปนคูแขงอยางสําคัญของพราหมณ คณาจารยฝายมหายานได 
ปรับปรุงเพิ่มคติธรรมในพุทธสาสนาข้ึนหลายประการ เพื่อตอสูกับ 
อิทธิพลของพราหมณ เพื่อทําใหพุทธศาสนาเขาถึงในหมูชนสามัญท่ัวไป 
ซ่ึงมีขอสําคัญดังตอไปนี ้
        ๑.  ฝายมหายานไดยกหลักโพธิจิต คือสอนใหทุคนต้ังความ 
ปรารถนาในโพธิญาณ อยาปรารถนาเพียงอรหัตญาณเทานั้น หลักเร่ือง 
พุทธการกธรรม คือคุณชาติเพื่อความเปนพระพุทธเจาซ่ึงมีอยูในบาลีดัง้ 
เดิม ฝายมหายานไดยกข้ึนประกาศเปนพิเศษ คือหลักของพุทธบารมี  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 112 
                                                                   ๑๑๒  
เปนหวัใจในลัทธิมหายาน มีความแตกตางจากเถรวาท คือฝายเถรวาท 
ย้ําเร่ืองอริยสัจจ ๔ เปนสําคัญ แตฝายมหายานพดูเร่ืองทศบารมีเปน 
สําคัญ 
        ๒.  หลักการของเถรวาทถือเอาคุณภาพของศาสนิกชนเปนเกณฑ 
สําคัญ แตฝายมหายานถือเอาปริมาณของศาสนิกชนเปนสําคัญกอน ภาย 
หลังจึงอบรมในเร่ืองคุณภาพ เพราะเหตุท่ีมหายานมุงปริมาณ ดังนัน้ 
จึงจําตองลดหยอนผอนปรนในการปฏิบัตธิรรมวินัยลง เชนเร่ืองสิกขาบท 
ฝายมหายานรักษาสิกขาบทขอสําคัญๆ สวนใหญได แตขอปลีกยอยและ 
สิกขาบทท่ีลวงแลวเปนเหตุอปายคมนียหรือไปสูอบายภูมิ เปนประเภท 
อาบัติเล็กๆ นอยๆ ฝายมหายานดกูาละเทศะยอมใหลดหยอนลงไป 
สิกขาบทอันเปนท่ีตั้งสําหรับผูลวงแลวไปสูอปายคมนียได ฝายเถรวาท 
คงรักษาโดยเครงครัด 
        ๓.  ฝายมหายานถือหลักโพธิจิตเปนใหญเหนือส่ิงอ่ืนใดท้ังหมด 
กลาวคือ บุคคลต้ังมูลปณิธิปรารถนาพุทธภูมิ บุคคลนั้นช่ือวามี 
โพธิจิต หากจาํเปนตองประพฤติส่ิงใดท่ีขัดกับพระธรรมวินัยบาง แต 
เพื่อประโยชนของสรรพสัตวก็ตองทํา ถึงกับมีบัญญัติในคัมภีรมหายานวา 
พระโพธิสัตวใด เหน็ทรราชต้ังตนเปนศัตรูตอพระพุทธศาสนา หากใช 
วิธีละมุนละมอมเกล่ียกลอมช้ีแจงใหกลับใจไมไดแลว วธีิสุดทายคือ จัด 
การเผด็จชีวติทรราชผูนั้นเสีย แมกรรมนัน้จะทําใหพระโพธิสัตวนั้นตก 
นรกก็ควร แตบุญที่ทําเชนนัน้ก็มีคือ พระโพธิสัตวผูจะทําตองปราศจาก 
วิหิงสาวิตก พยาบาทวิตก ตัง้มนสิการวา โอหนอ ! สัตวผูเขลานี้  
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กําลังสรางครุอกุศลกรรมใหญ ถาเราไมจดัการชีวิตของเขากอน เขาก ็
สรางอกุศลกรรมไปเร่ือยๆ จะตองทนทุกขในอบายเปนเวลาชานาน 
การประหารชีวิตเขาเทากับชวยไมใหเขามีโอกาสรางอกุศลกรรม ทาน 
วาเปนความเมตตา คติธรรมท่ีวานี้ปรากฏอยูในคัมภีรโยคาจารภูมิ 
ศาสตร 
        ๔.  ฝายมหายานไดเพิ่มลัทธิพิธีกรรมตางๆ รวมท้ังดุริยางคเขา 
มาดวย เปนธรรมสังคีต เปนเคร่ืองมือประกาศพระศาสนา ขับกลอม 
ชักจูงศรัทธาของประชาชนซ่ึงฝายเถรวาทไมมี 
        ๕.  คณาจารยฝายมหายาน ไดอรรถาธิบายพุทธมติออกไปอยาง 
กวางขวาง ทําใหพุทธศาสนาซ่ึงปฏิฐานนิยม สัจจนยิม กลายเปน 
อภิปรัชญาและตรรกวิทยา 
        ๖.  คณาจารยมหายานไดแตงพระสูตรใหมๆ ข้ึนจํานวนมากซ่ึง 
ไมมีในฝายเถรวาทมากอน การแตงพระสูตรนี้จะถือวา เปนการแอบ 
อาง หรือเจตนารายตอพุทธศาสนาไมได เพราะผูแตง แตงโดยอาศัย 
แนวพุทธมติ แตงโดยเจตนาจะใหพุทธศาสนาแพรหลาย แมจะมิใช 
พุทธวจนะ แตคติธรรมก็เช่ือไดวาเปนพุทธมติ ยกตัวอยางในฝายเถรวาท 
เองก็มี เชนเร่ืองเทศนมหาชาติ ๑๓ กัณฑ ตวัพุทธวจะแทๆ  คือตัว 
คาถา สํานวนนอกนั้นเปนสํานวนของกวแีตงท้ังส้ิน ขยายความคาถา 
ใหพิสดารออกไป เราก็ไมถือวากวีแตงทําลายพุทธศาสนา 
        ๗.  เนื่องจากลัทธิมหายานไดแกไขปรับปรุงนโยบายการเผยแพร 
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โดยมุงสามัญชนสวนใหญเปนประมาณ ดังนั้นลัทธิธรรมเนียมใดซ่ึง 
สามัญชนเคยเชื่อถืออยู หากไมขัดกับหลักธรรมในพุทธศาสนาแลวฝาย 
มหายานก็รับเขาไวหมด เพราะฉะน้ันจึงทําใหพุทธศาสนาซ่ึงโดยลักษณะ 
ดั้งเดิมเปนอเทวนิยม คร้ันมาบัดนี้ในลัทธิมหายานกลายเปนเทวนิยม มี 
พระเจาในศาสนาพราหมณเขามาอยูมาก พระเจาเหลานีท่ี้เปนองคสําคัญ 
ก็กลายเปนโพธิสัตว ท่ีไมใชองคสําคัญก็กลายเปนเทพธรรมบาล เม่ือ 
กลาวโดยสรุปแลวลัทธิมหายานถืออุดมคติ ๓ ประการคือ 
        ๑.  หลักมหาปญญา ในหลักการขอนี้ฝายมหายานไดอธิบาย 
หลักอนัตตา ซ่ึงเปนคุณลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาออกไปอยางกวาง 
ขวางลึกซ้ึงมาก พิสดารยิ่งกวาในฝายเถรวาท แตคําวา "อนัตตา" ทาง 
มหายานไมใครนิยมใช ไดเลือกใชคําวา "ศูนยตา" แทน ในสวนปฏิบัต ิ
ของบุคคลทางมหายานถือวาบุคคลจะพนทุกขไดกด็วยการเขาถึงศูนยตา 
ศูนยตานัน้มีเปน ๒ ช้ัน คือ ปุคคลศูนยตา และธรรมศูนยตา ปุคคล 
ศูนยตา ไดแกการละอัสมิมานะซ่ึงทําใหบุคคลบรรลุอรหันต สวนธรรม- 
ศูนยตา ไดแกการละความยดึถือแมในพระนิพพาน ซ่ึงเปนภูมิของ 
พระโพธิสัตวช้ันสูง 
        ๒.  มหากรุณา ไดแกการต้ังโพธิจิตมุงพุทธภูมิ ไมมุงอรหัต- 
ภูมิ ในทัศนะมหายานเห็นวาอรหัตภูมิเปนของคับแคบ ชวยคนได 
นอย เพราะฉะนั้นจึงควรมุงพุทธภูมิ ซ่ึงในขณะท่ียังมิไดบรรลุตองสราง 
บารมีเพื่อชวยสัตว ในฝายมหายานยอบารมีลงจาก ๑๐ เปน ๖ คือ 
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                (๑)  ทานปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองสละทรัพย อวยัวะ 
และชีวิต เพื่อสัตวโลกไดโดยไมอาลัย 
                (๒)  ลีลปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองรักษาศีลอันประกอบ 
ดวยอินทรียสังวรศีล ๑ กุสลสังคหศีล ๑ ขอนี้ไดแกการทําความด ี
สงเคราะหสัตวทุกกรณี สัตวสังคหศีล ๑ คือการชวยสัตวใหพนทุกข 
                (๓)  กฺษานติปารมิตา พระโพธิสัตวตองสามารถอดทนตอ 
ส่ิงกดดันเพื่อโปรดสัตวได 
                (๔)  วิริยปารมิติ พระโพธิสัตวไมยอทอตอพุทธภูมิ ไม 
รูสึกเหนื่อยหนายระอาในการชวยสัตว 
                (๕)  ธฺยานปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองสําเร็จในฌาน 
สมาบัติทุกช้ัน มีจิตไมคลอนแคลนเพราะเหตุอารมณ 
                (๖)  ปรัชญาปารมิตา พระโพธิสัตวจะตองทําใหแจงใน 
ปุคคลศูนยตา และธัมมศูนยตา 
        ๓.  มหาอุปาย คือพระโพธิสัตวจะตองประกอบดวยกุศโลบาย 
นานัปการในการชวยเหลือปวงสัตว ตองประกอบดวยไหวพริบ ปฏิภาณ 
ในการเขาถึงอธิมุติของปวงสัตว เปรียบเหมือนนายแพทยผูฉลาดรูจักวาง 
ยาใหถูกโรค อาศัยขอนี้แหละทางฝายมหายานไดเพิ่มเติมคติธรรมและ 
พิธีการซ่ึงไมเคยมีในฝายเถรวาทเขามามากมาย โดยถือวาส่ิงเหลานี้เปน 
เพียงอุบายชักจูงใหผูเขลาโนมเอียงเขามาสูสัจจธรรมในเบ้ืองปลายเทานั้น 
                                                               วรรณคดีมหายาน 
        ลัทธิมหายานถือวา เม่ือคร้ังปฐมสังคายนา หลังจากพระมหา-  
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กัสสปทําสังคายนาท่ีถํ้าสัตตบรรณแลว พระมัญชุศรีโพธิสัตว 
โพธิสัตวพระสาวกอีกมากหลาย รวมท้ังพระอานนทเถรเจาดวย ไดไป 
ทําสังคายนาใหมอีกกองหนึง่ท่ีภูเขาจักรวาล เปนสังคายนาพระไตรปฎก 
ฝายมหายานโดยเฉพาะ นี่เปนเร่ืองในตํานาน แตในขอเท็จจริงของ 
ประวัติศาสตรวรรณคดีของมหายานท้ังหมด ดัดแปลงแกไขจากพระไตร 
ปฎกของฝายเถรวาท โดยมีการขยับขยายเพ่ิมเติมบาง แตงใหมเขามา 
บาง ตามยุคตามสมัย มิใชทํากันคร้ังเดยีว และพระสูตรเหลานี้ ยังมี 
ลักษณะแตกตางกันในทํานองทัศนะของแตละนิกายดวย เม่ือกลาวโดย 
สรุปแลว นิกายใหญในฝายมหายานซ่ึงแพรหลายในอินเดียคร้ังกระนั้น 
มีอยู ๓ ทัศนะดวยกัน คือ 
                ๑.  นิกายศูนยวาท 
                ๒.  นิกายวิชญานวาท 
                ๓.  นิกายจิตอมตวาท 
        พระสูตรมหายานก็มีแตกตางกันออกไปตามมติของนิกายท้ังสาม 
ประเด็นสําคัญอีกขอหนึ่งคือ ปญหาเร่ืองนปิปริยายธรรม และปริยาย 
ธรรม คือซ่ึงมีอรรถรสจะแจง ไมท้ิงประเดน็ของใจใดๆ อยางหนึ่ง 
กับธรรมซ่ึงยังตองไขความใหจะแจงอีกอยางหนึ่ง มหายานแตละนกิาย 
ยอมถือวา พระสูตรในนกิายของตนเปนนปิปริยายธรรม พระสูตรใน 
นิกายอ่ืนเปนปริยายธรรม นั่นก็คือหมายความวา นกิายของตนเทา 
นั้นท่ีมีคติธรรมสมบูรณท่ีสุด ดีท่ีสุด ถาเปรียบเทียบระหวางมหายาน 
กับสาวกญาณ คติธรรมฝายสาวกญาณเปนปริยายธรรม มหายาน  
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เปนนิปปริยายธรรม แตถาเปนเร่ืองภายในมหายานสามนิกายแลว ตาง 
ฝายตางอางนกิายของตนเปนนิปปริยายธรรม วรรณคดขีองมหายานใน 
ช้ันเดิมเขียนดวยภาษาผสม คือระหวางสันสกฤตกบปรากฤต ตอมาใน 
ราวสมัยราชวงศคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๙-๑๐ ไดมีการฟนฟูวรรณ- 
คดีสันสกฤตข้ึนท่ัวไปในอินเดีย คัมภีรมหายานจึงเปล่ียนมาจารึกดวย 
สันสกฤตท้ังหมด ฝายมหายานไมมีวนิัยปฎกโดยเอกเทศ แตใชวินัยปฎก 
ของฝายสาวกยาน คือใชวินยัปฎกของนกิายสรวาสติวาท หรือนิกาย 
ธรรมคุปต แตฝายมหายานไดสรางโพธิสัตวสีลปฎก ซ่ึงสงเคราะหเขา 
ไปในพระสูตร สวนพระสูตรนั้นมีมากท้ังชนิดใหญนอย พระสูตรช้ัน 
สําคัญของมหายานเชนมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ซ่ึงเปนพระสูตรใหญท่ี 
สุดมากท่ีสุด มีจํานวนผูกลาน ๖๐๐ ผูก พมิพเปนเลมหนังสือในปจจบัุน 
๒๔ เลม พุทธาวตสกมหาไวปุลยสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร รัตน 
กูฏสูตร สุวรรณประภาสสูตร วิมลเกียรตินเิทศสูตร ศรีมาลาเทวีสิงห- 
นาทสูตร สันธินิรโมจนสูตร วัชรเสขรสูตร มหาไวโรจนอภิสัมโพธิ- 
วิกุรวิตาธิษฐานสูตร สวนในหมวดพระอภธิรรมของฝายมหายานน้ัน 
มหายานไมเรียกวา "พระอภธิรรม" แตเรียกวา "ศาสตร" สวนใหญ 
แสดงไดวาเปนภาษิตของโพธิสัตว ซ่ึงรจนาข้ึนตามแนวพุทธมติ เปน 
ขอความขยายความเร่ืองราวในพระสูตรบาง เปนเร่ืองแตงข้ึนเอกเทศ 
เพื่อแสดงทัศนะของทานผูแตงเองบาง ไมไดรวมจดัเปนปฎกหนึ่ง ถา 
จะมีพระอภิธรรมปฎกก็เปนปฎกของนิกายอ่ืน สําหรับปฎกพิเศษของ 
มหายานท่ีเถรวาทไมมี กเ็หน็จะไดแก โพธิสัตวสิกขา  
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                                                            ศีลพระโพธิสัตว 
        ในพระสูตรฝายมหายาน แสดงศีลพระโพธิสัตวไวแบงออกเปน 
๒ คือ โพธิสัตวสิกขาท่ีมาในพรหมชาลสูตร แสดงครุกาบัติ ๑๐ ลหุ- 
กาบัติ ๔๘ รวม ๕๘ สิกขาบท สวนในคัมภีรโยคาจารภมิูศาสตรแสดง 
ครุกาบัติไว ๔ ลหุกาบัติไว ๔๓ รวม ๔๗ สิกขาบท ศีลพระโพธิสัตว 
ท่ีวานี้ ไมจํากดัเพศผูรับ วยัผูรับ กําเริบผูรบ แมจะเปนอมนุษย 
หรือสัตวเดยีรฉานก็รับได และมีผลติดตัวไป นับไมถวนชาติจนกวาได 
บรรลุพุทธภูมิ ปาราชิกในศีลโพธิสัตว เม่ือลวงแลวสมาทานไดใหม 
ปาราชิก ๔ ขอท่ีสําคัญ คือ 
        ๑.  พระโพธิสัตวมีความโลภในลาภสักการะ พูดยกยองตนเอง 
ติเตียนผูอ่ืนตองปาราชิก 
        ๒.  พระโพธิสัตวตระหนี่ในทรัพย ในความรู เม่ือมีสัตวอนาถา 
มาปรากฏเฉพาะหนา สมควรท่ีจะบริจาคทรัพย ก็ไมบริจาค มีสัตวผูใคร 
ธรรมมาปรากฏเฉพาะหนา สมควรจะแสดงธรรมก็ไมแสดงตองปารา- 
ชิก 
        ๓.  พระโพธิสัตวเปนผูหนักในความโกรธ ประทุษรายสัตวดวย 
วาจากด็ี  ดวยอาวุธก็ดีใหบาดเจ็บ ผูมีหามปรามก็ไมเช่ือ ใจผูกโกรธไว 
ตองปาราชิก 
        ๔.  พระโพธิสัตวคัดคานติเตียนโพธิสัตวปฎก ยนิดใีนสัทธรรม 
ปฏิรูป จะเปนอสังขาริกก็ดี สสังขาริกก็ดีตองปาราชิก 
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        ในบางสิกขาบทมีขอความประหลาดเชนขอหนึ่งวา ถาพระโพธิ- 
สัตวเห็นโจรจะประหารชวีิตสัตวเปนอันมาก จะประหารพระสาวก พระ 
ปจเจกโพธิ หรือพระโพธิสัตว อนึ่งเห็นวาผูใดจะลงมือทําอนันตริย- 
กรรม พระโพธิสัตวนั้นเหน็เชนนี้แลวพึมพาํในใจวา ถาเราประหาร 
ชีวิตหมูพาลนี้ เราก็ตองตกนริยาบาย ถามีจดัการประหารมันเลา มันก็กอ 
อนันตริยกรรมสําเร็จ จักเสวยทุกขวิบากอันใหญ เราจึงควรประหารมัน 
เสีย ยอมตกนริยภูมิ พระโพธิสัตวมนสิการเชนนี้แลว พงึประกอบ 
ดวยกุศลจิตมีเมตตา ประหารชีวิตมันเสีย ไมช่ือวาลวงโพธิสัตวสิกขาเลย 
อนึ่ง พระโพธิสัตวใดเห็นผูมีอํานาจเบียดเบียนประชาสัตวใหเดือดรอน 
พึงบังเกิดเมตตาจิต ปรารภความสุขของปวงสัตวเปนใหญ พึงแกไข 
กําจัดหรือขับไลมันผูนั้นออกไปเสีย ไมช่ือวาลวงโพธิสัตวสิกขา จะบัง- 
เกิดกุศลเปนอันมาก ลักษณะศีลของพระโพธิสัตวท่ีมีขอความประหลาด 
นี้ เขาใจวาจะเกิดข้ึนในสมัยท่ีชาวพุทธในอินเดียถูกกดข่ีเบียดเบียนจาก 
ชนในศาสนาอื่น ชาวพุทธในฝายมหายานจึงมีความรูสึกในหนาท่ีๆ จะ 
ตองปองกันพระศาสนา ดวยการสละชีพตนเองเพื่อความทรงอยูของสวน 
ใหญ เหตุการณสมัยนัน้เปนอยางไรไมปรากฏรองรอยในประวัติศาสตร 
แตในประเทศอ่ืนเชนในธิเบตและเวียตนามได ไดมีเร่ืองราวทํานองนี ้
เกิดข้ึน 
                                                        ทศภูมิของพระโพธิสัตว 
        เม่ือพระโพธิสัตวบําเพญ็ปารมิตาจนเสร็จส้ินสมบูรณแลวในระ- 
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หวางนัน้จะตองผานภูมิ ๑๐ อยาง คือ 
        ๑.  ปรฺมุทิตาภูมิ พระโพธิสัตวมีความยินดี ในการท่ีท่ีสัตวท้ัง 
              ปวงพนทุกขมีทานบารมีเปนใหญ  
        ๒.  วิมลภูมิ พระโพธิสัตวละมิจฉาจริยาไดขาด มีศีลบารมีเปน 
               ใหญ 
        ๓.  ปรฺภาการีภูมิ พระโพธิสัตว ประพฤติในความอดกล้ัน อยาง 
               ยิ่ง มีขันติบารมีเปนใหญ 
        ๔.  อริสฺมติภูมิ พระโพธิสัตวมีความเพียรกลา ในการทําประ 
               โยชนใหแกสัตว มีวิริยะบารมีเปนใหญ 
        ๕.  สุทุรฺชยภูมิ พระโพธิสัตวไมคิดในสาวกญาณและปจเจกญาณ 
               มีสมาธิบารมี หรือฌานบารมีเปนใหญ 
        ๖.  อภิมุกฺตภูมิ มีปญญาบารมเีปนใหญ 
        ๗.  ทุรงฺคมภูมิ พระโพธิสัตวอุปายปารมีเปนใหญ 
        ๘.  อจลภูมิ มีปณิธานบารมีเปนใหญ 
        ๙.  สาทุมตีภูมิ มีพละบารมีเปนใหญ 
        ๑๐. ธรฺมเมฆภมิ มีญาณปารมีเปนใหญ 
                                                                     ตรีกาย 
        ทัศนะในฝายมหายาน เห็นวาพระพุทธเจาท้ังหลายมีพระกายอยู 
๓ อยาง คือ 
        ๑.  ธรรมกาย ไดแกคุณชาติแหงความตรัสรู 
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        ๒.  สัมโภคกาย คือกายทิพยซ่ึงปรากฏแกพระโพธิสัตวช้ันสูงๆ 
ฝายมหายานเชื่อวาทุกวันนีพ้ระศากยมุนพีุทธเจายังอาจมาปรากฏพระ- 
องคแกเราได หรือกําลังแสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆ ดวยพระ 
สมโภคกายนีไ้ด 
        ๓.  นิรมานกาย ไดแกกายเนื้อของพระพุทธเจาท่ีปรากฏอาการ 
ทรุดโทรมชรา และดับขันธไป เปนกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนเพื่อบําเพ็ญ 
พุทธกิจ ลัทธิตรีกายนี้ ฝายเถรวาทรับเพียงธรรมกาย และนิรมานกาย 
เทานั้น ปฏิเสธสัมโภคกาย ลักษณะสัมโภคกายเปนอยางอวตารของ 
ฮินด ู
                                                               ปรัชญาศูนยวาท 
        ไดกลาวมาแลววา ปรัชญาในนิกายมหายานมี ๓ สาขา ศูนยวาท 
เปนสาขาหน่ึง นิกายนี้บางคร้ังก็เรียกวา มาธยมิกะ แปลวานิกายทาง 
สายกลาง ทานผูเปนตนลัทธิช่ือ พระนาคารชุน มีชีวิตอยูในพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๗ เปนคณาจารยลือช่ือในคร้ังนั้น ทานผูนี้เกดิในวรรณ- 
พราหมณ ชาวเมืองวิรรพ ในอินเดียภาคใต มีความรอบรูท้ัง หินยาน 
มหายาน ไดรจนาปกรณประกาศลัทธิจํานวนมาก พระเจายัชญศรีเคาตมี 
บุตรแหงราชวงศสัตวาหนะเปนสหายกับทานนาคารชุน ไดใหความ 
อุปการะคณาจารยรูปนี้ตางๆ นาคารชุนไดอรรถาธิบายพุทธมติ ดวย 
ระบบวภิาษวิธีซ่ึงกอความต่ืนเตนในวงนักปราชญทางพุทธศาสนา ทาน 
ไดกําจดัปรวาทีพายแพไปทุกหนทุกแหง พุทธศาสนิกฝายมหายานจึงยก  
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ยองทานวา เปนพุทธองคใหม ในปจฉิม วยัทานดับขันธลง ณ มหาวหิาร 
แหงหนึ่งท่ีเมืองอมราวดี ในแควนอันธระ ทักษิณาบถ ปจจบัุนนี้อินเดีย 
ทางใตยังมีโบราณสถานแหงหนึ่ง ซ่ึงมีซากพระสถูปเจดยีช่ือวา "นาคาร- 
ชุนโกณฑะ" งานสําคัญของนาคารชุนก็คือการยอยทัศนะขอคิดในมหา 
ปรัชญาปารมิตาสูตร แลวจดัระบบวภิาษวิธี เพื่อใหเขาถึงความจริงใน 
ปรัชญาน้ัน คัมภีรท่ีมีช่ือเสียงของทานผูนี้คือ อรรถกถาแหงพระสูตร 
ดังกลาวและคัมภีรมาธยมิกการิกา หนังสือเลมนี้เปนเพชรน้ําเอกใน 
ทัศนะเกีย่วกับพุทธมติ อยางท่ีโลกพุทธศาสนาไมเคยมีมากอนเลย นกั 
ปราชญตะวันตกท่ีไดอานหนังสือเลมนี้ ตางก็ยอมรับวานาคารชุนเปน 
นักตรรกวิทยาท่ียิ่งใหญของโลก ไมมีปราชญคนใดในทางน้ีของตะวนัตก 
จะเทียบเคียงได 
        มหาปรัชญาปารมิตาสูตร มีสาระสําคัญอันเปนบอเกิดนิกายศูนย 
วาทนั้น สาระสําคัญเรียกวา ปรัชญาปารมิตาหฤทัย ซ่ึงเปนสูตรนอยๆ 
ซ่ึงข้ึนอกข้ึนใจชาวพุทธมหายานท่ัวไปมีขอความดังตอไปนี้ 
        ขาไดสดบัมาแลวอยางนี้ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูท่ี 
ภูเขาคิชกูฏใกลกรุงราชคฤห พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมูใหญ พระ 
โพธิสัตวหมูใหญ สมัยนั้นพระผูมีพระภาคไดเขาสมาธิช่ือวาคัมภีราว- 
สัมโพธิ โดยสมัยเดยีวกันนัน้แล พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ไดปร 
พฤติจริยาในปรัชญาปารมิตาอันลึกซ้ึง คือไดพิจารณาขันธ ๕ และความ 
ศูนยโดยสภาพ ลําดับนั้นพระสารีบุตรผูมีอายุ ไดกลาวกบัพระโพธิสัตว 
องคนั้นวา กุลบุตรกุลธิดาใดๆ ใครประพฤติจริยาในปรัชญาปารมิตา  
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อันลึกซ้ึง พึงพจิารณาอยางนี้ คือพิจารณาเบญจขันธวา มีความศูนยโดย 
สภาพ รูปคือความศูนย ความศูนยไมอ่ืนไปจากรูป รูปไมอ่ืนไปจาก 
ความศูนย รูปอันใดความศูนยก็อันนั้น ความศูนยอันใด รูปก็อันนั้น 
แมเวทนาสัญญาสังขรวิญญาณก็มีความศนูยเปนสภาพอยางเดยีวกัน 
ดูกรทานสารีบุตร ธรรมท้ังปวงมีความศูนยเปนลักษณะ ไมเกดิข้ึนไมดับ 
ไป ไมมัวหมอง ไมผองแผว ไมหยอนไมเต็ม เพราะฉะนัน้แหละ 
ทานสารีบุตร ในความศูนยจงึไมมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ไมมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมมีรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 
ธรรมารมณ ไมมีจักษุธาตุ จนถึงมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุ 
ไมมีวิชชา และอวิชชา ไมมีความแกความตาย หรือความส้ินไปแหง 
ความแกความตาย ไมมีทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรคไมมีการบรรลุ 
ไมมีการไมบรรลุ ดูกรทานสารีบุตร ผูท่ีประพฤติในปรัชญาปารมิตาอัน 
ลึกซ้ึงนี้แลว แตยังมีความสะดุงกลัวกเ็พราะยังมีกเิลสอยู ยังไมไดบรรลุ 
ผูนั้นเม่ือบรรลุแลวไมมีกเิลสหุมหอ กาวลวงความขัดของทั้งหลาย พระ 
พุทธเจาในกาลทั้งสาม ทรงดําเนินตามปรัชญาปารมิตาอันลึกซ้ึงนี้ ได 
ตรัสรู เพราะฉะน้ันจึงควรทราบมหามนตในปรัชญาปารมิตา มหาวิทยา- 
มนต อนุตตรมนต อสมสมมนต สัพพทุกขปสมมนต (คือมนตอัน 
ระงับทุกขท้ังปวง) วา คเต คเต ปารคเต ปารสคเต โพธิ สวาหะ 
                                                ศัพทบางศัพทท่ีจะตองทําความเขาใจ 
        ๑  สัต คือความมีอยู คูกับอสัต คือความไมมีอยู พึงเทียบกับ  
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บาลี อัตถิตา และ นัตถิตา. 
        ๒.  สวภาวะ หรือ สวลักษณะ หมายถึงส่ิงท่ีเปนอยู มีอยูดวย 
ตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยส่ิงอ่ืนเปนอยู มีความคงทนไมเปล่ียนแปลง 
        ๓.  การณะ หมายถึงเหตุเดิมหรือมลฐาน หรือบอเกิดการิยะ 
หมายถึงคุณสมบัติ อาการ พฤติการ เชน ไม เปนการณะของเกาอ้ี 
สภาพท่ีทําใหบุคคลเขาไปบริโภคคือนั่งไดเปนการิยะ 
        ในภัมภีรมาธยมิกวฤติ ทานนาคารชุนไดเขีนไว ๒๗ บรรพ ทาน 
ไดเร่ิมปณามคาถาในตนปกรณวา ไมมีความเกิดข้ึน ไมมีความดับไป 
ไมมีความขาดสูญ ไมมีความเท่ียงแท ไมมีอรรถแตอยางเดียว ไมมีอรรถ 
นานาประการ ไมมีการมา ไมมีการไป ทานผูใดกลาวไว เปนปฏิจจสมุ- 
บาทธรรม ทานผูนั้นคือ พระพุทธเจา ขาขอนอบนอม แดพระพุทธ- 
พระองคนั้น ผูดับเสียไดซ่ึงปปญจธรรม เปนเลิศยิ่งกวาวาทะท้ังหลาย 
        ใจความในปณามคาถาน้ี แบงออกเปน ๘ คํา ๔ คู 
        ในทัศนะของนิกายศูนยวาทเหน็วา โลกน้ีท่ีปรากฏแกเรา มิได 
เปนท้ังสัต หรืออสัต เพราะฉะน้ันจึงปฏิเสธดวยคํา  คํา ๔ คู โดยเฉพาะ 
คําแรกคือคําวาไมมีความเกดข้ึน ทานใหเหตุผล ธรรมดายอมถือวา 
ความเกิดมาจากกรณี ๔ อยางคือ 
        ๑.  เกิดขึน้เอง 
        ๒.  ส่ิงอ่ืนทําใหเกิด 
        ๓.  ท้ังเกดิข้ึนเอง ท้ังส่ิงอ่ืนทําใหเกิดรวมกันทําใหเกดิข้ึน 
        ๔.  เกิดท้ังไรเหตุคือเกดิลอยๆ  
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        ทานนาคารชุนคานหมดท้ัง ๔ ขอ คือทานคานวาหากทานปร- 
วาทีกลาววา โลกนี้เปนสัตไซร ธรรมดาส่ิงท่ีมีอยูเอง ไมจําเปนตอง 
มีการเกิดข้ึน คําวาเกดิข้ึน ตองใชกับส่ิงซ่ึงไมเคยมีมากอน ภายหลังมี 
ข้ึนเรียกวา เกดิข้ึน ก็เม่ือทานปรวาทีถืออยูแลววาโลกเปนสัต คือมี 
อยูเอง แลวยังกลาววา ส่ิงท่ีมีอยูเกิดข้ึน จึงเปนการขัดตอเหตุผล นั่น 
ก็คือหมายความวา สภาวะธรรมจะเกดิข้ึนเองไมได ตวัเองจะใหตัวเอง 
เกิดไมได 
        ทานปรวาทีแกตวัวา โลกเกิดจากส่ิงอ่ืนทําใหเกิดอันท่ีจริงส่ิงอ่ืน 
นั้นก็คือตัวเองยั่นเอง เพราะการเปรียบเทียบจึงมีเรากับเขาข้ึน บุรุษ 
ท่ีหนึ่ง เม่ือพบบุรุษท่ีหนึ่งอีกคนหนึ่งเขา จึงมีคําวา "ฉัน และ ทาน" 
เกิดข้ึน เม่ือเปนเชนนัน้ ตัวของตัวเองใหเกดิข้ึนไมไดแลวจึงทําให 
ส่ิงอ่ืนเกิดข้ึนไมไดดวย 
        ทานปรวาทีกลาววา ท้ังตัวเองและผูอ่ืนชวยกันทําใหเกิดข้ึน 
ฝายศูนยวาทคานวา เปรียบเหมือนคนตาบอดคนเดยีวมองไมเห็น แม 
จะเอาคนตาบอดอีกคนหนึ่งมาอยูรวมกนั ก็ไมเกดิการเหน็ใดๆ ข้ึน 
        ทานปรวาทีกลาววา ถาอยางนั้นก็เกดิข้ึนโดยไรเหตนุะซิ ฝาย 
ศูนยวาททวงวา ไมได ไฟยอมเกิดมาจากฟน แมน้ํายอมเกิดแตฝน 
ทุกส่ิงยอมมีเหตุ เม่ือเปนเชนนั้นแลว เราจึงยืนยนัไดวา ส่ิงท้ังปวงไม 
มีอะไรอุบัติข้ึนเลย ท่ีเราประสบการณอยู คือโลกท่ีปรากฏแกเรานัน้ 
เปรียบเหมือนเมืองปศาจ เปรียบเหมือนพยบัแดด เปรียบเหมือนความ 
ฝน เปรียบเหมือนมายากล โลกจึงไมเปนสัต และท้ังไมเปนอสัตดวย 
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เพราะมีสัตจึงมีอสัตเปนเคร่ืองเทียบ ก็เม่ือสัตเราปฏิเสธเสียแลว อสัต 
จึงพลอยถูกปฏิเสธไปดวย เม่ือนิกายศูนยวาทถือวา โลกไมเปนท้ังสัต 
หรืออสัตเชนนี้ หากมีกระทูถามวา ถาอยางนั้นโลกเปนอะไร ทาน 
นาครชุนตอบวา เปนปฏิจจสมุปบาทธรรม คือธรรมอันอาศัยเหตุพรอม 
ท้ังผลเกิดข้ึน เม่ือเปนปฏิจจสมุปบาทธรรมจึงช่ือวา เปนศูนยตา คําวา 
"ศูนยตา" ในท่ีนี้ไมใชหมายถึงความไมมีอะไรส้ินเชิง ผิดกับคําวา 
อุจเฉทะ หรือ นัตถิกะ ซ่ึงเปนคําปฏิเสธเด็ดขาด ศูนยตา หมายถึง 
ความไมมีสวลักษณะหรือสวภาวะเทานัน้ คือไมมีส่ิงใดในโลก ท่ีจะเปน 
อยูดวยตัวมันเอง โดยไมมีความสัมพันธกบัส่ิงอนๆ อีก นิกายศูนยวาท 
เห็นวาทุกส่ิงเปนส่ิงสัมพันธกันหมด เพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาทธรรม 
อันใด ศูนยตาก็อันนั้น ศูนยตาอันใดมัฌิมปฏิปทาก็อันนัน้ นาคารชุน 
ไดยกพุทธภาษิตในสังยตุตนิกายมาอางวา ดูกอนกจัจานะ เม่ือพิจารณา 
โลก โดยสายดับแลวควรยึดถือในอัตถิตากห็มดไป เม่ือพจิารณาโลก 
ในสายเกิดแลว ความยึดถือในนัตถิตาก็หมดไป ตถาคตก็ยอมแสดง 
ธรรมเปนทามกลาง ไมติดในสวนสุดท้ังสองขางนั้น ยากที่ปฏิเสธโลก 
วาไมเปนท้ังสัตและอสัตนั้น มีขอเปรียบเทียบท่ีเหน็ไดงายคือความยาว 
กับความส้ัน ในความรูสึกของสามัญชน ยอมถือวาสภาวะความยาวมีอยู 
จริงๆ สภาวะความส้ันก็มีจริง แตขอเท็จจริงนั้นท่ีเรารูวายาวก็เพราะ 
ความรูวาส้ันเปนเคร่ืองเทียบ เชนเดยีวกับท่ีเรารูวาส้ัน กเ็พราะอาศัย 
ความยาวเปนเคร่ืองเทียบ เม่ือเปนเชนนี้ ยาวกับส้ันมิไดเพราะความ 
สัมพันธกัน ถาปราศจากความสัมพันธนี้แลว ยาวส้ันกห็ามีไม นั่นก็คือ 
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สวลักษณะของความยาวน้ันไมมี ของความส้ันก็ไมมี เม่ือสวลักษณะไม 
มีเชนนี้จึงเรียกวา "ศูนยตา" 
        เม่ือสรรพธรรมไมมีสวลักษณะเชนนี้ สรรพธรรมจึงเปนปฏิจจ- 
สมุปปาท โลกกับพระนพิพาน เม่ือวาโดยปรมัตถโวหาร ก็เปนมายา- 
ธรรมท้ังนี้เพราะเหตุวา เม่ือโลกไมมีสวลักษณะเปรียบเหมือนพยัพแดด 
เหมือนฟองน้ํา ความดับไปแหงโลกกลาวคือ พระนิพพานจะมีสวลักษณะ 
อยูไดอยางไร เพราะฉะน้ันเม่ือโลกเปนมายา ความดับไปแหงความเปน 
มายานั้นจึงพลอยเปนมายาไปดวย เพราะเนื้อแทไมมีอะไรดับ โลกกับ 
พระนิพพานจงึไมใชหนึ่ง ไมใชสอง ท้ังนี้เพราะเหตุวาในปฏิจจสมุปบาท 
นั่นเอง เม่ือพจิารณาโดยสมทัุยวารแลว คืออวิชชาเกิดสังขารเกิดเปน 
ลําดับ ลกสมุทัยก็เกิดข้ึนในปฏิจจสมุปบาทอันเดียวกนันัน้ คร้ันพิจารณา 
ตามนิโรธวารแลว กลาวคืออวิชชาดับสังขารดับตามลําดับไซร โลก 
นิโรธกลาวคือพระนิพพานยอมอยู ณ ท่ีนัน้เอง ผูใดเหน็วาโลกกับนิพพาน 
เปนหนึ่ง ผูนัน้เปนฝายขางสัสสตทิฏฐิ ผูใดเห็นวาโลกกับนิพพานเปน 
สอง ผูนั้นเปนฝายนัตถิกทิฏฐิ โดยแทจริงพระนิพพานนัน้ไมเปนท้ัง 
ภาวะหรือภาวะ ผูใดเห็นนพิพานเปนภาวะ ผูนั้นเปนผูถือเอาสวนสุด 
ฝายอัตถิตา ผูใดเห็นนิพพานเปนอภาวะ ผูนัน้ถือเอาสวนสุดฝายนัตถิตา 
โดยความจริงแลวนิพพานพนจากความมีและมีความไมมี นี้เปนวาทะ 
ของเรา (นาครชุน) 
        เม่ือฝายศูนยวาทแสดงทัศนะมาถึงตอนนี้ ฝายปรวาทีไดตั้งขอ 
โตแยงข้ึนวา การท่ีฝายศูนยวาท ปฏิเสธสวลักษณะในธรรมท้ังปวงนั้น  
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ฝายศูนยวาทยงัจะมีหลักฐานพุทธพจนยนืยนัหรือไม ทานนาครชุนจึงยก 
พุทธภาษิตในสังยุตตนิกายข้ึนอางวา รูปเปรียบเหมือนฟองนํ้า เวทนา 
เปรียบเหมือนตอมน้ํา สัญญาเปรียบเหมือนพยับแดด สังขารเปรียบ 
เหมือนตนกลวย วิญญาณเปรียบเหมือนนกัเลนกล อันพระผูเผาพงศ 
อาทิตยแสดงแลว พุทธภาษิตแสดงใหเห็นวาเบญจขันธเปนมายาธรรม 
เม่ือเบญจขันธเปนมายาธรรมแลว ก็มีแตมายามีทุกข มายาพนทุกข นัน่ 
ก็คือแสดงใหเห็นวา สรรพธรรมไมมีสวลักษณะหรือสวภาวะ ไมมีใคร 
มีกิเลส หรือพนกิเลส พระนิพพานอันเปนความดับแหงเบญจขันธจักมี 
สวภาวะเอกเทศอยูอยางไร แทจริงไมมีอะไรเกิดหรือดับเลย ถาสังขต- 
ธรรมมีอยู อสังขตธรรมจึงมีได เพราะความปฏิเสธสังขตะคืออสังขตะ 
ก็เม่ือสังขตะไมเปนของจริง อสังขตะจะมีอยูอยางไร เหมือนกับพูดวา 
การไปการมา การเกิด การดบั ยอมตองอาศัยคนเปนปทัฏฐานคือ 
คนไปคนมา คนเกิด คนดับ ก็เม่ือตัวคนไมมีแลว อาการเหลานั้น 
จะมีอยูไดอยางไร ? 
        ฝายปรวาทีแยงวา ถาเชนนั้นทิฎฐิของทานก็เปนอุจเฉทะ พระ 
พุทธองคจะสอนใหบุคคลเจริญมรรคผลไปทําไม ในเม่ือทุกส่ิงทุกอยาง 
วางเปลาเชนนี ้วาทะของทานนั้นเปนนัสติกะ ทําลายกุศลธรรมท้ังปวง 
        ทานนาคารชุนโตกลับไปวา วาทะของเรา แบงเปน ๒ นัย คือ  
โดยโลกิยนยั เรากลาววา ธรรมท้ังปวงมีอยูอยางมายา เชนเดียวกับ 
ความฝน เราไมไดปฏิเสธเหตุการณในความฝนวา เปนของไมมีอยู 
เรากลาววาความฝนมีอยูแตมีอยางไมจริง เรารับสมมุติฐานบัญญัติตามโลก 
  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 129 
                                                                    ๑๒๙ 
โวหาร ไมไดปฏิเสธกรรมกิริยา เหมือนกบัเราไมไดปฏิสธความฝนวา 
ไมมี แตเม่ือวาโดยปรมัตถนยั ส่ิงท้ังปวงเปนศูนยตา เหมือนเรากลาว 
วาความฝนไมใชของจริง เราจึงไมใชพวกนสัติกะ ตรงกันขามกับพวก 
ทานนั่นแหละ กลับจะเปนฝายปฏิเสธบุญกรรมกิริยาเสียเอง เพราะพวก 
ทานยึดถือวา ส่ิงท้ังปวงมีสวลักษณะ เม่ือเปนเชนนี้ คนทําบาปก็ตองทํา 
บาปวันยังคํ่าไมมีทางกลับตัวเปนคนดีได เพราะคนทําบาปมีสวลักษณะ 
การทําก็มีสวลักษณะ บาปกมี็สวลักษณะ ส่ิงใดเปนสวลักษณะ ส่ิงนั้น 
เปล่ียนแปลงไมได เปนอยูดวยตัวมันเองไมอาศัยส่ิงอ่ืน เพราะฉะน้ัน 
ฝายทานจึงปฏิเสธบุญกรรมกิริยา ฝายเราถือวาสวลักษณะไมมี เปน 
ศูนยตา คนช่ัวจึงกลายเปนคนดีได ปุถุชนจงึเปนอรหันตได เด็กจึง 
เติบโตเปนผูใหญได ถาถืออยางมติทาน เดก็ตองเปนเด็กตลอดไป ถา 
เด็กเปล่ียนเปนผูใหญ ยอมแสดงวา เด็กคนนั้นไมมีสวลักษณะเปน 
สุญญตา เพราะฉะน้ันเราจึงกลาววา เพราะมีศูนยตานี่เอง อุบัติกาล 
ของโลกจึงไดเปนตามระเบียบ 
        ฝายมาธยมิก ไดเปรียบเทียบทัศนะในเร่ืองความเห็นวางเปลา 
ในระหวางตนกับพวกนัตถิกะวา เหมือนบุคคลสองคน นาย ก. เห็น 
โจรคนหนึ่งประกอบโจรกรรมเฉพาะหนา นาย ข. ไมไดเห็นโจรคนนัน้ 
ประกอบโจรกรรมเลย แตพูดไปตามนาย ก. ความเขาใจและคุณคาใน 
เร่ืองความรูระหวางนาย ก. กบันาย ข. นี้ แตกตางกันฉันใด ฝายเรา 
(คือทานนาคารชุน) เหน็สรรพส่ิงเปนของสูญดวยยถาภตูญาณทัศนะ ฝาย 
ทาน (คือฝายนัตถิกทิฏฐิ) เห็นทุกส่ิงเปนของไมมี เปนความเหน็ท่ีเกดิ  
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จากตรรกะ มิไดเกิดจากยถาภตูญาณทัศนะ มีอุปมัยดุจเดียวกับบุคคลสอง 
คนฉะนั้น 
        ทานนาคารชุนย้ําวา บุคคลใดท่ีจะมีทัศนะในเร่ืองศูนยตา 
บุคคลนั้นจะตองมีศีล สมาธิเปนปทัฏฐาน ถาปราศจากศีล และสมาธิ 
แลว ทัศนะของผูนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ 
        ในเร่ืองทัศนะเกีย่วกับพทุธภาวะ ฝายมาธยมิกะถือวาพุทธภาวะ 
ไมเปนเหมือนธาตุทองท่ีมีอยูในดินทราย ไมใชภาวะสมบูรณท่ีมีอยูแลว 
ในธาตุรูของสัตวท้ังหลาย แตพุทธภาวะเกดิจากเหตุปจจยัท่ีบารมีตางๆ 
อบรมบมใหสุกข้ึน เกีย่วกับการละกิเลส ฝายมาธยมิกะถือวา พระ- 
อรหันตบุคคลสามารถทําลายเญยยาวรณ กเิลสาวรณ ตรงกันขามกับ 
ปรัชญามหายานสาขาอ่ืน ซ่ึงถือวาพระอรหนัตทําลายไดแตกิเลสาวรณ 
อยางเดยีว พระฎีกาจารยในฝายศูนยวาท คือทานจันทรกีรติ ได 
เขียนไวในคัมภีรมาธยมิกาวตาร ใจความวา เหมือนกับคนเอาไฟเผารถ 
ภาพรถหายไปพรอมกับ กง ดุม ลอ ไมใชหายไปแตรถแลวเหลือลอ 
เหลือยางเอาไวให เม่ือพระอรหันตละกเิลสาวรณได เญยยาวรณจึงเปน 
อันทานเพกิถอนไปดวย กเิลสาวรณ คือ อหังการ เญยยาวรณ คือ 
มมังการ เม่ือหงัการละได มมังการก็พลอยละดวย สรุปแลวนิกาย 
ศูนยวาทมีหลักการใกลเคียงกับนิการเถรวาทมากท่ีสุด ในหมูนกิาย 
มหายานดวยกนั 
                                                ปรัชญาโยคาจาร 
        นิกายนี้มีความคิดตรงกนัขามกับฝายศูนยวาท และเปนคูปรับ  
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ท่ีสําคัญ มีกําเนิดในศตวรรษท่ี ๘ ในสมยัราชวงศคุปตะ คณาจารยผู 
เปนตนนกิายคือ พระไมตรีนาถ ตั้งสํานักอยูในเมืองอโยธยาในแควน 
โกศล ทานผูนี้ไดเขียนปกรณ คืออภิสมยลังการ สานุศิษยของทานช่ือ 
พระอสังคะเกดิในวรรณะพราหมณ ในแควนคันธาระ แตมาศึกษาท่ี 
สํานักอโยธยา ไดรอยกรองปกรณสําคัญตางๆ เชน โยคาจารภูมิศาสตร 
ปกรณวาจาศาสตรการิกา และมหายานสัมปริครหศาสตร นองชายของ 
ทานผูนี้ช่ือ วสุพันธุ ไดเขียนปกรณอ่ืนอีกเชน วิชญาณมาตราสิทธิตรี- 
ทศศาสตร และฎีกาอ่ืนๆ อีกหลายเลม อสังคะ กับ วสุพนัธุ เดิมบวช 
เรียนในนิกายวรวาสติวาท มาภายหลังจึงแปลงเปนมหายานชวยกนัต้ัง 
ลัทธิโยคาจารยนี้ ลัทธินี้ บางคร้ังก็เรียกวา อัสติวาทิน ตรงกันขามกับ 
ศูนยตวาทิน บางคร้ังก็เรียกวา วิชญาณวาท เพราะเหตุท่ีเปนลัทธิ 
มโนภาพนยิม 
        หลักปรัชญาของนิกายนี้ ไดอาศัยพระสูตรสําคัญสูตร ๑ คือ 
สนธินิรโมจนสูตร ซ่ึงมีหลักถือวา สรรพส่ิงในโลกลวนเปนภาพสะทอน 
ออกไปจากดวงใจ เรียกวา "อาลยวิญญาณ" อาลยวิญญาณเปนธาตุรู 
มีหนาท่ีอยู ๓ ประการ คือ 
        ๑.  มีหนาท่ีรูเก็บ คือสามารถเก็บเอาพลังตางๆ ของกรรม 
โดยไมขาดตกบกพรอง ส่ิงท่ีเก็บไวในอลยวิญญาณ เรียกวา "พีชะ" 
อันประกอบดวยกุศลพีชะ อกุศลพีชะ อัพยากตพีชะ มหาภูตพีชะ 
เพราะฉะนั้นบางคร้ังก็เรียกอาลยวิญญาณวา "สรวพีชวิญญาณ" ทาน 
เปรียบเหมือนยุงฉางเก็บขาวเปลือกไวฉะนัน้ 
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        ๒.  หนาท่ีรูกอ คือกอสรางอารมณตางๆ ออกมา อารมณ 
คือ โลภ เปนปรากฏการณของพีชะในอาลัยวิญญาณน้ั ผลิดอก 
ออกผล รวมท้ังวัตถุดวยเชน ภูเขา แมน้ํา ลวนเปนพีชะในอาลัย- 
วิญญาณกอข้ึนมา 
        ๓.  หนาท่ีรูปรุง คือปรุงแตงอารมณใหวิจิตใหพิสดารตางๆ 
เปนไปตามคลองแหงตัณหา ทําใหประกอบธรรม เกิดวบิาก สงผล 
เปนพีชะเขาไปเก็บไวในอาลัยวิญญาณอีก แลวงอกเงยเปนอารมณออก 
มาอีก วนเวยีนอยูอยางนี้ จนกวาจะหมดภพหมดชาติฯ 
        บรรดาพีชะในอาลยวิญญาณตางแยกกันอยูเปนสวนๆ กุศลก ็
อยูฝายกุศลแตสถานท่ีเก็บเปนแหงเดียวกนั มหาภูตรูปก็มีพีชะเหมือน- 
กัน พีชะเหลานี้เม่ือกอปฏิกริิยาออกมาก็คืออารมณตางๆ ท้ัฝาย 
นามธรรม และรูปธรรม เพราะฉะน้ัน นิกายน้ีจึงสอนวา โลกวัตถุเปน 
เพียงมโนภาพ เพราะเปนส่ิงปรุงออกไปจากพีชะในจิต ถาไมมีอาลย- 
วิญญาณเสียแลว ส่ิงท้ังปวงก็ไมมี อารมณกับจิตเรียกวาทัศนภาพ 
ไดแกพฤติกรรมของอาลยวิญญาณท่ีออกมาทําหนาท่ีเสพอารมณทาง 
ทวารท้ัง ๖ กลายเปนวิญญาณ ๖ สวนลักษณะภาค ก็คืออารมณตางๆ 
แปลวา อาลยวญิญาณทําหนาท่ี ๒ อยาง คือสงภาคออกมาเปนอารมณ 
ในขณะเดยีวกนัก็ทําหนาท่ีเสพอารมณนั้นดวย มีปญหาต้ังข้ึนวา "พีชะ 
ในอาลยวิญญาณ มีมาแตคร้ังใด" ตอบวา "พีชะบางเหลาเปนอม- 
ตัคคะธรรม พีชะบางเหลาสะสมข้ึนในประวัตกิาล มีปญหาวาถาโลกวตัถุ 
เปนมโนภาพไซร ทําไมเราจึงไมสามารถสรางภูเขาหิมาลัยข้ึนอีกลูก  
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หนึ่ง"  ตอบวา "ส่ิงบางอยางในโลกเกดิจากสหธรรมของมนุษยและ 
ดิรัจฉานรวมกนั เชน ภูเขาหมิาลัยเปนสหกรรม จะตองอยูท่ีอินเดีย 
แหงเดยีว อยูเมืองไทยไมได เพราะฉะนั้น แมคนไทยท้ังประเทศจะ 
สรางภูเขาหิมาลัยข้ึน ก็เพยีงไดนึกคิดเอา โลกน้ีเปนสหกรรม เมื่อสราง 
ข้ึนแลวจากพีชะท้ังหลาย ในอาลยวิญญาณของมนุษยและสัตวดิรัจฉาน 
ท้ังโลก ฐานท่ีตั้งของภูเขาและแมน้ําเปนตน ยอมมีกําเนดิแหลงท่ี 
ชัดเจน จะมาสับเปล่ียนในภายหลัง ตามใจชอบของคนบางกลุมบางคน 
ไมได" 
                                                                ไตรสภาวะ 
        ทัศนะเดยีวกับสภาวธรรมของนิกายนีไ้ดแบงออกเปน ๓ ประเภท 
คือ :- 
        ๑)  ปริกลัปตลักษณะ คือลักษณะไมมีอยูจริง แตเขาใจผิดวา 
"มี" เชน คนเดนิทางในท่ีมืด เหยยีบเชือกสําคัญวา "งู" ความสําคัญ 
ผิดวาเปนงูนี้ เปรียบเหมือนความเขาใจผิดวา มีนามธรรม รูปธรรม 
ภายนอกวิสัยของอาลยวิญญาณ 
        ๒)  ปรตนัตรลักษณะ ไดแกพีชะตางๆ ในอาลยวิญญาณ จะ 
เปนของไมมีอยูจริงมิได เปรียบเหมือนเสนเชือกถาไมมีอยูแลว ความ 
เขาใจผิดวางู กไ็มเกิดข้ึน 
        ๓)  ปริณษิปนนลักษณะ ไดแกนพิพานและธรรมธาตุตางๆ 
ในสวนพฤติกรรมทานเปรียบเหมือน บุคคลท่ีหายเขาใจผิด รูวาเชือก 
ไมใช ใจไมสะดุงตอภัยอีก เชนเดียวกับผูท่ีรูจริงวา สรรพส่ิงเปน 
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เพียงภาพสะทอนของจิตเม่ือจิตดับแลวส่ิงท้ังปวงก็ดับ จงึสามารถเพิก 
ถอนอุปาทานได 
                                                                ปญจโคตร 
        เม่ือนิกายนี้ถือวา ทุกส่ิงตองมีพีชะเปนบอเกิด เพราะฉะน้ันจึง 
ไดกําหนดประเภทแหงบุคคลในโลกออกเปน ๕ พวก 
        ๑)  พุทธพีชะบุคคล จึงจะสรางบารมีสําเร็จเปนพุทธภูมิได 
        ๒)  ปจเจกโพธิพีชะ คือบุคคลท่ีมีพีชะเปนปจเจกพุทธเจาได 
        ๓)  สาวกพีชะบุคคล คือผูมีวิสัยเปนพระอรหันตได 
        ๔)  อนยิตพีชะบุคคล คือบุคคลท่ียังเปนกลางๆ สุดแลวแตการ 
               อบรม 
        ๕)  อิจฉันติกพีชะบุคคล คือบุคคลพวกท่ีโปรดไมได 
        ท้ัง ๕ พวกเปนธรรมนิยามกําหนดตายตัว (แตกตางกบันิกาย 
ศูนยวาท เพราะการสอนดังนี้เปนการยอมรับวา มีสวลักษณะ) 
                                                ขอโตแยงระหวาง ๒ นิกาย 
        นิกายศูนยวาท กับนิกายโยคาจาร เปนคูปรับกันมาทุกยุคทุก 
สมัย ขอสําคัญท่ีขัดแยงก็คือเร่ือง สวลักษณะ นิกายโยคาจารไดประ 
ณามพวกศูนยวาทวาเปน สรฺวไวนาสิกวาท ถึงกับหามมิใหรวมกนิอยู 
หลับนอนกับพวกศูนยวาท ควรจะทําอุกเขปนิยกรรม นสิยกรรม และ 
ขับไลออกจากหมูคณะสงฆไป ฝายพวกศูนยวาทก็ประณามพวกโยคาจาร 
วา เปนพวกอติมานะบุคคล ฝายสัสสตทิฏฐิ ท้ังนี้เพราะทัศนะในเร่ือง 
สวลักษณะสองนิกายเห็นตางกัน คือ  
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        ๑)  ศูนยวาทวา โดยสมมติสัจจ ส่ิงท้ังปวงเปนมายา โดย 
ปรมัตถสัจจ ส่ิงท้ังปวงเปนศูนยตา 
        โยคาจารวา สมมติสัจจ ส่ิงท้ังปวงเปนมายาหมดไมได เพราะ 
แมภาพขางนอกจะไมใชของจริง แตพีชะอันเปนบอเกดิของภาพเหลานัน้ 
มีสวลักษณะอยู โดยปรมัตถสัจจ ก็ไมใชสูญไปเสียหมด ตองมีสวลักษณะ 
เหลืออยู ยกตัวอยางเชนมะพราว ถาไมมีสวลักษณะในตัวมันเอง ปลูก 
มะพราวก็กลายเปนกลวยไปได การท่ีมะพราวเปนมะพราวเร่ือยไป ก ็
เพราะเจาสวลักษณะน้ี หรือเหมือนกับคนและความเปนคน ตัวตนอาจ 
เปล่ียนแปลงไปคือ ทารก ก. เปล่ียนเปนหนุม ก. หนุม ก. เปล่ียนเปน 
ผูเฒา ก. ลักษณะ ๓ ระยะนีไ้มเหมือนกันเลยแมแตนิดเดยีว แตเราก ็
รูวาเปนคนๆ เดียวกัน นั่นก็คือ นาย ก. จะตองมีสวลักษณะ คือ 
ลักษณะเฉพาะในตัวมันเอง ท่ีทําใหเรากําหนดไดวาเปนคนๆ เดียวกัน 
เพราะฉะนั้น นิกายโยคาจารจึงสอนวา ส่ิงท่ีสูญนั้นไดแก สัตว, บุคคล, 
เรา, เขา, แตสภาวะธรรมท่ีใหบัญญัติวา เปนสัตว, บุคคล, เรา, เขา, สูญ 
ไมได นัน่ก็คือบรรดาพีชะจะตองมีอยูในปรมัตถ เหมือนกบัตองมี 
เบญจขันธ เราจึงบัญญัติสัตวบุคคลได เหมือนกับเชือก เราจึงเกิด 
เขาใจผิดวาเปนงูได เพราะฉะนั้น ธรรมท้ังปวงบางอยางไมมีสวลักษณะ 
ไดแกสัตว บุคคล เพราะเปนธรรมท่ีเราตะลึงเห็นไปเอง แตบรรดา 
พีชะอันเปนปทัฏฐาน จะลอยไรสวลักษณะนั้นมิได ถาเปนอยางวาทะ 
ของฝายศูนยวาทแลว เราจะเอาอะไรมากําหนด ความแตกตางระหวาง 
มรรคกับกิเลส ระหวางโลกกบันิพพานเลา เพราะฉะน้ันคําพูดท่ีวา  
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"สรฺวมฺ ศูนฺยมฺ" จึงเปนฝายไวนาสิกะโดยแท เม่ือสรุปแลวท้ัง ๒ นิกาย 
นิยามความหมาย สวลักษณะ ตางกัน ฝายศูนยวาทกําหนดความหมาย 
วา ข้ึนช่ือวาเปนสวลักษณะแลว ตองเท่ียวเปล่ียนแปลงไมได เพราะ 
ฉะนั้นถาไปถือวามีลักษณะในธรรมบางอยาง จึงเปนฝายสัสสตวาทไปแต 
ฝายโยคาจารกาํหนดความหมายสวลักษณะวา เปล่ียนแปลงได แตถึง 
จะเปล่ียนไปเทาไร ก็คงรักษาคุณสมบัติเดิมเอาไว เพราะฉะนัน้จึงประ 
ฌามฝายศูนยวาทวา เปนพวกนัตถิกวาทะ แปลวาตางฝายตางตีความ 
คําวา สวลักษณะไมตรงกัน ท้ังสองนิกาย มีความเหน็ตรงกันขอหนึ่ง 
คือไมสอนวา จักรภพมีแกนมาจากสมบูรณภาพ อันไดแกมติหายาน 
นิกายท่ีสาม 
                                                                จิตอมตวาท 
        มหายานนิกายนี้ ไดเจริญข้ึนในสมัยราชวงศคุปตะ ซ่ึงเปนระยะ 
ท่ีมีการฟนฟวูรรณคดีสันสกฤตและปรัชญาฮินดู อิทธิพลทางปรัชญาฮินด ู
ไดเขามาครอบงํา ทัศนะของนักคิดชาวพทุธในยุคนี้ ทําใหเกดินกิาย 
ใหมข้ึน นกิายนี้หาผูตั้งนิกายไมได แตความคิดท่ีปรากฏอยูในวรรณคดี 
พระสูตรสันสกฤตจํานวนมาก สวมากเปนของแตงหลังสมัยทาน 
นาคารชุน คือแตงในสมัยราชวงศคุปตะน้ีเอง พระสูตรเหลานี้เชน 
ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร สุรางคมสมาธิสูตร ตถาคคัพภสูตร 
สุวรรณประภาสสูตร พุทธยานสาครสมาธิสูตร อจินเตยยสูตร 
วิเศษจินตาพรหมปฺริปฤจฺฉาสูตร ฯลฯ สํานวนโวหารในพระสูตรเหลา 
นี้แสดงวาไดเขียนกันข้ึนในสมัยราชวงศคุปตะเปนสวนใหญ สมัยดังกลาว  
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เปนสมัยฟนฟศูาสนาพราหมณและเปนยุคทองแหงวรรณคดีสันสกฤต 
อิทธิพลในปรัชญาของพราหมณไดเขามาแทรกซึมในวรรณคดีของพุทธ- 
ศาสนาในฝายจิตอมตวาทิน คําสอนของมหายานนิกายน้ี จึงตรงกันขามกับ 
มหายานนิกายศูนยวาท หรือนิกายโยคาจาร ขอแตกตางท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
คําสอนท่ีวา จกัรภพมีปทัฏฐานจากสมบูรณภาพ จากส่ิงนี้คือสมบูรณภาพ 
จึงกอใหเกดิจกัรภพชีวิตข้ึน ภาวะอันเปนแกนเดิมของโลกคือความจริง 
แท ส่ิงท่ีเปนมายามีรากฐานมาจากภาวะอันแทจริงไมแปรผัน ภาวะอัน 
นี้เปนนิตย สุข ศานต คือเปนสัต จิต อานันท นิกายจิตอมตวาท 
นี้บัญญัติภาวะอันนี้ดวยนามตางๆ เชน พุทธภาวะ ตถาคตคัพภะ 
ภูตตถตา อมฤตจิต นิพพาน มหาตัน นกิายนี้ช้ีแจงวา คําสอน 
ท่ีเกี่ยวกับอนจิจัง ทุกขัง อนตตา เปนเพยีงบุรพภาค เปนเพยีง 
ปริยายธรรม ยงัมีธรรมท่ีสุขุมคัมภีรภาพไปกวานัน้ คือ ธรรมท่ีแสดง 
ถึง นิจจัง สุขัง อัตตา การท่ีพระพุทธองคทรงแสดงอนัตตา ก็ 
เพื่อใหเราไดเขาถึงอัตตาท่ีแทจริง กลาวคือ สมบูรณภาพ หรือพุทธ 
ภาวะโลกจะปรากฏข้ึนไดกต็องอาศัยสมบูรณาภาพนี้เปนแกน เพราะฉะน้ัน 
สรรพส่ิงเม่ือมองในแงสมบูรณภาพก็เปนเอกีภาวะ คือทุกๆ ส่ิงอยูใน 
พุทธภาวะ และพุทธภาวะมีในทุกๆ ส่ิง แตถามองในแงลักษณะภาย 
นอก ส่ิงท้ังสองก็แตกตางกันออกไปโดยสัณฐาน โดยนิมิต และโดย 
พยัญชนะ 
        นิกายนี้ไดใหขออุปมา เกี่ยวกับสมบูรณภาพวา ธรรมดาภาวะ 
ของจิตหรือสมบูรณภาพนั้น เท่ียงแท ไมเกดิ ไมดับ เบ้ืองตนในปรากฏ  
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เบ้ืองปลายไมปรากฏ แตท่ีเห็นเกดิดับนัน้เพียงอาการของจิต ไมใชตว 
จิต เพราะฉะน้ันจิตจึงไมใชวญิญาณขันธ (ความขอนี้มติฝายเถรวาทก็ถือ 
มติฝายมหายาน นิกายศูนยวาท นิกายโยคจารก็ดี ตางคัดคานไมเหน็ 
ชอบ) เม่ือจิตไมใชวิญญาณขันธ จิตจึงเปนผูรูขันธ ผูปลอยขันธ (ฝาย 
อภิธรรมบาลี และอภิธรรมสันสกฤต เรียกพวกนีว้า พวกขันธ ๖) 
สภาพของธาตุรู ทานเปรียบเหมือนธาตุทอง ท่ียังปะปนอยูกับดนิทราย 
หรือธาตุเพชรท่ียังอยูในหนิ ธาตุทองและธาตุเพชรไมใชดินทราย ไมใช 
หินฉันใด พุทธภาวะหรือจิตในสรรพสัตว แมจะหอหุมดวยกิเลสตัณหา 
ก็ไมใชกเิลสตัณหาและไมใชขันธ ๕ ฉันนั้น อีกอุปมาหนึ่งทานเปรียบ 
เหมือนดวงอาทิตย ยอมมีปรกิตสองแสงสวาง แตในบางคราวเกิดมืด 
มัว ก็มิไดหมายความวา ดวงอาทิตยนั้นอับแสงไป หากเนื่องมาแตเมฆ 
หมอกมาปกคลุม เปรียบดังกิเลสตัณหามาบังพุทธภาวะในปุถุชน เหมือน 
ทองท่ียังไมไดรอนไมไดหุง เหมือนเพชรท่ียังไมไดเจยีรไน เหมือน 
ดวงอาทิตยท่ีถูกเมฆคลุม แตพุทธสภาวะในพระอริยเจา เปรียบเหมือน 
ทองท่ีเปนรูปพรรณ เหมือนเพชรท่ีเจียรไน เหมือนตะวนัท่ีพนเมฆ 
หมอกแลว ปุถุชนจึงเปนพุทธะในสวนเหต ุพระอริยบุคคลเปนพุทธะใน 
สวนผล นิกายนี้เช่ือม่ันวา สัตวท้ังปวงในวนัหนึ่งขางหนาตองตรัสรู 
เหมือนกนั ตองเปนพุทธะท้ังหมด เพราะทุกคนมีทุนเดิมอยูในจิต 
        อีกอุปมาหนึ่ง ทานเปรียบประดจุทองมหาสมุทรในยามปรกต ิ
ยอมราบเรียบ แตท่ีบังเกดิเปนคล่ืนก็เพราะลมมหาสมุทร คือพุทธภาวะ 
หรือจิตแท ลมท่ีมาพัดคืออวชิชาตัณหาอุปาทาน ลูกคล่ืนท่ีเกิดข้ึนแต 
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ละลูก เปรียบเหมือนสัตวตางๆ เกิดแลวก็ดบัไปในมหาสมุทรนั่นเอง 
มีปญหาถามวาอวิชชามีกอนหรือพุทธภาวะมีกอน ถาอวชิชามีกอนพุทธ- 
ภาวะนั้น ก็ไมใชพุทธภาวะแท เพราะไมรูมีกอนรู รูนั้นกไ็มใชรูจริง 
ใชไมได ถาวาพุทธภาวะมีกอนอวิชชา พระอริยะก็จะกลับเปนปุถุชน 
ไปได นกิายจติอมตะวาทตอบวา พุทธภาวะกับอวิชชาไมกอนไมหลัง 
กัน มีมาดวยกนันับแตภาวะเริ่มตนไมปรากฏ เหมือนกับธาตุทองกับ 
ดินทรายจะวาใครเกิดกอนเกดิหลังไมได เพราะฉะน้ันเม่ือสรุปแลวทัศนะ 
ของนิกายนี้ เปนปรัชญาฮินดแูปรรูป พวกศนูยวาทและพวกโยคาจาร 
รวมกันคัดคานนิกายน้ี แตอิทธิพลของนิกายน้ีมีมากยิ่งกวา ๒ นิกายแรก 
พุทธศาสนาถูกปรัชญาของพราหมณกลืนไป มหายานในอินเดยีสมัย 
ปลายๆ เปนพวกนี้ท้ังนั้น  
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                                                                  บทท่ี ๔ 
                                        พระพุทธศาสนาในอินเดยี ตอน ๔ 
                                                           จักรวรรดิคุปตะ 
        เม่ือส้ินพระเจาอโศกแลว อินเดยีก็มิไดเปนปกแผน ตางแยก 
เปนรัฐเล็กรัฐนอย จนกระท่ังถึงศตวรรษท่ี ๘ แหงพุทธศก พระเจา 
จันทรคุปตท่ีหนึ่ง ไดอภิเษกกับเจาหญิงแหงราชวงศลิจฉวี ทรงต้ัง 
ราชวงศคุปตะข้ึนในแควนมคธ พระโอรสของพระองคคือ สมุทรคุปต 
ไดแผจกัรวรรดิออกไปท่ัวอินเดียภาคเหนอืและภาคกลาง ทําใหรัฐ 
ตางๆ ในลุมแมน้ําสินธุและคงคา ยอมรับพระเจาสมุทรคุปตวา เปน 
จักรพรรดิราช จักรพรรดิองคนี้ เปนฮินดูท่ีเครงครัด ทรงบูชาพระวษิณ ุ
และประกอบพิธีอัศวเมธหลายครั้ง พิธีอัศวเมธนี้เปนพิธีประกาศแสน- 
ยานุภาพ โดยอาศัยศาสนา กษัตริยผูจะทําตองม่ันใจในความเกรียงไกร 
ของกองทัพพระองคเอง จุดสําคัญในพิธีคือมาขาวตัวหนึง่ท่ีมีมงคล 
ลักษณะ ปลอยมาตัวนี้ไปตามใจชอบ โดยมีกองทัพใหญติดตามไปดวย 
มาไปถึงเมืองใด ถาผูครองเมืองยอมรับมาตัวนั้น ก็เทากับวายอมรับ 
ราชอํานาจเจาของมา ถาไมยอมรับก็ตองรบกับกองทัพท่ีตามมา เพื่อ 
เสร็จพิธีแลวจงึฆามาบูชายัญ นอกจากอํานาจทางกองทัพของพระเจา 
สมุทรคุปตแลว พระองคยังไดรับยกยองวา เปนผูดํารงยุตธิรรม ทรง  
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สงเสริมกวี รัตนกวีท่ีมีช่ือเสียง เชน กาลิทาส มีชีวิตในแผนดินนี ้
เขาไดเขียนงานอมตนิพนธหลายเร่ือง เชนรฆุวงศ และเมฆทูต แต 
ในมติอ่ืนถือวา พระเจาจันทรคุปตท่ี ๒ โอรสของพระเจาสมุทรคุปต 
คือทาววิกรมาทิตย ซ่ึงเปนผูอุปถัมภนวรัตนกวี ซ่ึงกาลิทาสอยูดวย 
พระจาสมุทรคุปตและพระเจาจันทรคุปตท่ี ๒ ไดขยายจกัรวรรดิไปจด 
ภาคเหนือถึงแดนอาฟฆานิสถาน ลุมแมน้ําสินธุและลุมแมน้ําคงคาอยูใน 
อํานาจหมด แลวยังไดรุกเขาไปสูดินแดนทางทักษิณาบถ รบกับพระ 
เจาวษิณุโคปาล แตดูเหมือนวาจักรพรรดแิหงราชวงศคุปตนี้ มิไดยึด 
ครองบานเมืองทางใตอยางแทจริง ในสมัยรุงเรืองของราชวงศคุปต 
ศาสนาพราหมณไดมีการปฏิรูป ขโมยหลักธรรมดีๆ ในพุทธศาสนา 
ไป เพื่อเอาชนะพุทธศาสนาเอง พวกพราหมณไดแตงคัมภีรข้ึนชุดหนึ่ง 
ใหช่ือวา "ปุราณะ" ประกอบดวยคัมภีรท่ีสําคัญเชน วิษณปุุราณะ 
พรหมปุราณะ หนังสือเหลานี้ไดใชวิธีมาเหนือเมฆ ฉลาดแกมโกง 
โดยสรางลัทธิอวตารข้ึน เอาพระพุทธองคมาเปนอวตารปางหนึ่งของ 
พระวษิณุ อวตารปางสําคัญมี ๑๐ ปาง และพระพุทธองคถูกจัดอยูใน 
ลําดับปางท่ี ๙ เหตุไรพวกพราหมณจึงใชวิธีฉอฉลเชนนี้เพราะ 
        ๑)  พวกพราหมณ หมดปญญาท่ีจะบดบังรัศมีพุทธศาสนาได 
ตองยอมตกกระไดพลอยโจร คือยอมรับเอาพระพุทธองคเปนพระเจา 
ของเขาองคหนึ่ง 
        ๒)  เพราะตองการกลืนพุทธศาสนา เพื่อใหชาวพุทธรูสึกวา 
เม่ือพระพุทธคือพระวษิณุ ก็ไมจําเปนตองไปนับถือพุทธศาสนา 
  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 142 
                                                                    ๑๔๒ 
        ๓)  พุทธาวตาร ในคัมภรีปุราณะของพราหมณ ไมใชอวตาร 
มาดี พราหมณเขียนวา เนื่องจากพวกแทตย พวกทาณพ (พวกอสูร) 
ไปเกิดบนสวรรคกันมาก แยงท่ีเทวดาพราหมณอยู เพราะฉะนัน้ พระ 
วิษณุจึงอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพื่อสอนธรรมหลอกพวกแทตย 
พวกทาณพ ไมใหไปเกิดบนสวรรค โดยนัยนี้ชาวพุทธจึงกลายเปนพวก 
อสูร นับวาพราหมณใชจิตวทิยาชั้นสูง มาเหนือเมฆเพ่ือกลืนพุทธ- 
ศาสนาจริงๆ กลาวคือธรรมในพุทธศาสนากลายเปนธรรมหลอกๆ 
        ในรัชสมัยพระเจากุมารคุปตท่ี ๑ ซ่ึงเสวยราชยกวา ๔๐ ป เปน 
สมัยท่ีอินเดยีมีสันติราบคาบ คณาจารยฝายมหายานมีทานอสังคะ ทาน 
วสุพันธุ มีชีวติอยูในสมยัดังกลาวนี้ นกัธรรมจาริกจีนช่ือ "ฟาเหยีน" 
ไดเดินทางมาอินเดียเพื่อสืบพระพุทธศาสนา ทานไดนําจดหมายเหตุเลา 
ถึงความรุงโรจนของราชสํานักคุปตะ และเลาถึงสถานการณพุทธศาสนา 
ท่ัวๆ ไปในอินเดีย สวนใหญพุทธศาสนายังแพรหลายอยู แตปูชนีย- 
สถานบางแหงรางไป เชน ลุมพินีวนั ไดกลายเปนปาเสือปาชาง กุสินารา 
ก็กลายเปนท่ีรกราง ยังรุงเรืองอยูก็แตพุทธคยา และมฤคทายวัน 
                                                        ภัยจากพวกคนปา 
        ในตอนปลายแผนดินพระเจากุมารคุปต คือในราวพทุธศตวรรษ 
ท่ี ๙ มีพวกเผาเรรอนพเนจร ซ่ึงเรียกในประวัติศาสตรวา "พวกฮิน" 
แตชาวอินเดยีนเรียกวา "พวกหูณะ" พวกนี้คือ "พวกตาตาร" (Tartar)  
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เดิมมีรกรากอยูทางใจกลางทวีปอาเซีย ภายหลังถูกจกัรวรรดิจีนรุกราน 
จึงแตกรนมาทางตะวันตก พวกหนึ่งตะลุยเขาไปในยุโรป เปนบรรพบุรุษ 
ของชนชาติฮังการี อีกพวกหนึ่งบุกเขามาในอินเดยี ผานชองเขาไคเบอร 
ตีตักกสิลาแตก แลววกลงมาถึงลุมแมน้ําสินธุ เขายึดครองกาศมีระปญจาป 
(ไดแกบริเวณประเทศปากีสถานเดี๋ยวนี้) หวัหนาพวกฮ่ันช่ือ "มิหิรา- 
กุน" เท่ียวทําลายพุทธวหิารและเทวาลัย ประหารชีวติพระสังฆราช 
แหงกาศมีระ คือ ทานสถวีระสิงหะ ทัพคนปามีทีทาจะตะลุยลงมาถึง 
ลุมแมน้ําคงคา แตเปนโชคดขีองอินเดีย คือมีกษัตริยสองพระองค 
ชวยกันตานไวอยู คือทางแควนมคะมีพระเจาสกันธคุปต แควนอุชเชน ี
มีพระเจายโสวรมัน ผนึกกําลังกันหยดุกองทัพคนปาไวได นับแตนั้น 
มา จักรวรรดิคุปตะ ก็เร่ิมตนเส่ือม บรรดาประเทศราช ตางพากัน 
สลัดตนออกจากราชวงศคุปตะ เพยีงคงปกครองแควนมคธอยูเทานั้น 
                                        มหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก 
        พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกท่ีไดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น เพราะ 
ระบบการศึกษาในพุทธศาสนาแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ การศกึ- 
ษาในศาสนาพราหมณเปนการศึกษาแบบครอบครัว คือบานของอาจารย 
เปนโรงเรียน จึงสอนไดในวงจํากัด แมจะมีศูนยการศกึษากอนพุทธการล 
ท่ีตักกสิลาก็ยังไมมีในรูปมหาวิทยาลัย แตการศึกษาในพุทธศาสนาเร่ิม 
ตนจากพุทธบัญญัติ เชนใหภกิษุใหมตองถือนิสัยกับอาจารย อยางตํ่า 
ท่ีสุด ๕ ป และไมมีจํากัดเวลา ภิกษุมาจากวรรณะตางๆ มีความรู  
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แขนงตางๆ มาทําหนาท่ีเปนอาจารย นอกจากสอนพุทธวจนะแลวทาน 
ก็เพิ่มเติมความรูแขนงอ่ืนเขาไปดวย ใหความรูแกศิษยซ่ึงมาจากทุก 
วรรณะเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน วัดในพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเปนดรง- 
เรียน ตอมาวัดเหลานี้หลายๆ วัดรวมกันก็เกิดเปนมหาวทิยาลัยข้ึน ใน 
อินเดียปรากฏวามีมหาวิทยาลัยสงฆ คือนาลันทา วลภี วิกรมศิลา โสมปุรี 
และชคัททละ รวม ๕ แหง นาลันทาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกท่ีสุด ตั้งอยู 
ในแควนมคธไมไกลจากราชคฤห เดิมเปนวัดหลายๆ วดัท่ีอยูใกลๆ กัน 
แลวรวมกันในสมัยราชวงศคุปตะ กษัตริยในราชวงศนี้หลายพระองค 
มีสวนอุปถัมภ เชน พระเจาพาราทิตยราชา พระเจาพุทธคุปตราชา พระ 
เจาตถาคตคุปตราชา กษัตริยเหลานี้ไดสรางกุฎีวิหารเพิ่มเติม และมี 
กษัตริยองคอ่ืนตางแควนตางประเทศ เชนพระเจาตุงควรมัน แหงขวา 
ไดไปสรางวิหารท่ีนาลันทา ทําใหนาลันทากลายเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่ 
ใหญโตท่ีสุด มีนักศึกษาจํานวนหม่ืน มีอาจารยบรรยาย ๑,๕๐๐ รูป หลัก 
สูตรท่ีถือเอาเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสงฆทุกแหงในคร้ังนั้น คือ 
        ๑.  อัธยาตมวิทยา ไดแกวิชาพุทธศาสนาและศาสนาปรัชญาทุก 
              แขนง 
        ๒.  เหตุวทิยา คือวิชาหาเหตุผล วิชาการอภิปรายโตวาที 
        ๓.  ติกิจฉาวิทยา คือวชิาแพทยและเภสัชกรรม 
        ๔.  ศัพทวิทยา คือวิชาอักษรศาสตร วรรณคดีการแตงเร่ือง 
               ตางๆ  
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         ๕.  ศิลปวิทยา ซ่ึงรวมท้ังสถาปตยกรรม ชางหลอ ชางปน ชาง 
               เขียน ฯลฯ 
         ท้ัง ๕ แขนงน้ีรวมเรียกวา "ปญจวิทยาสถาน" 
        มหาวิทยาลัยประกอบดวยหอประชุมขนาดใหญ บรรจุผูฟงได 
จํานวนพันข้ึนไปมี ๘ แหง มีหองเรียน ๓๐๐ หอง นักศึกษาท้ังหมด 
กินอยูในมหาวิทยาลัย การสอบคัดเลือกเพือ่เขาศึกษา จะตองสอบต้ัง 
แตประตูหนามหาวิทยาลัยเปนตนมา คือสอบสัมภาษณผานทวารบัณฑิต 
ถาสอบตอกท่ีนี่ก็หมดโอกาส คาใชจายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด เก็บจาก 
ผลกับปาซ่ึงพระราชาคณบดอุีทิศไวให 
                                                            พุทธตันตรยาน 
        ในปลายสมัยราชวงศคุปตะโฉมหนาของพุทธศาสนาฝายมหายาน 
ในอินเดีย ไดเปล่ียนเปนระบบใหมอีกระบบหนึ่งวา "พทุธตันตรยาน" 
หรือ "มนตรยาน, รหัสยาน, คุหนาน, สหัชยาน" ลัทธินี้ไดนําศาสนา 
ฮินดูเขามาระคนปนเปมาก ความต้ังใจเดิมตองการจะแขงกับศาสนา 
ฮินดู ซ่ึงปรับปรุงใหมในราชวงศคุปตะ ทําใหประชาชนบานสามัญ 
หันกลับมานับถือเปนจํานวนมาก เพราะมีส่ิงสนองกิเลสของชาวบาน 
ฝายมหายานเห็นวา ลําพังเนือ้ธรรมแทๆ ยากท่ีจะทําใหชาวบานเขา 
ถึงได จึงคิดแกไขใหเหมือนศาสนาฮินดู คือกลับไปยกยองเร่ืองเวท 
มนตร อาคมขลัง พิธีหาลาภ พิธีเสกเปาตางๆ ลงเลขลงยันตตางๆ 
จนท่ีสุดพระสงฆเองทําหนาท่ีเหมือนพราหมณทุกอยาง ลัทธินี้เรียกวา  
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"พุทธตันตรยาน" เพราะถือคาถาอาคมเปนสําคัญ ขอสําคัญในลัทธิ 
นี้มีดังนี ้
        ๑.  ถือวามี พระอาทิพุทธะ คือพระพุทธเจาซ่ึงเปนประธานใน 
สากลโลก เปนผูรังสฤษฏ์ิสรรพส่ิง พระศากยมุนพีุทธเจา เปนภาคหนึง่ 
ของพระอาทิพุทธะแบงลงมา ปฏิมาพระอาทิพุทธะแทนท่ีจะอยูในเพศ 
บรรพชิตกลับเปนพระทรงเคร่ือง พระพุทธรูปทรงเคร่ืองมีกําเนิดจาก 
ลัทธินี้ 
        ๒.  นักถือพระธยานิพทุธะ ๕ พระองคมากเปนพิเศษ คือ พระ 
ไวโรจนพุทธะ ๑ พระอักโษภยพุทธะ ๑ พระอโมฆสิทธิพุทธะ ๑ พระ 
อมิตาภพุทธะ ๑ พระรัตนสมภพพุทธะ ๑ สีพระกายของธยานิพุทธะท้ัง ๕ 
มีตางๆ คือ สีเหลือง, เขียว, น้ําเงิน, แดง, แสด 
        ๓.  เกณฑใหพระพทุธเจา และพระโพธิสัตวมีปางดุ ปางโกรธ 
และปางใจดี เชนเดียวกับพระเจาของฮินดูเชน พระอิศวร ในปางดุเปน 
ไภรวะ ปางโกรธเปนมหากาฬ พระอุมาในปางดุเปนทุรคา ปางโกรธ 
เปนกาลี ปางใจดีเปนพระอุมา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีปางอยาง 
นี้เหมือนกัน แตไมใชดหุรือโกรธอะไร ลักษณะท่ีดุรายเปนเพียงมายา 
ลักษณะท่ีพระองคนิรมิตข้ึนเพื่อปราบมารทํานองหนามยอกหนามบง 
เหมือนพวกอันธพาล จะปราบดวยความใจดีอยางเดียวไมได จะตองมี 
อํานาจบังคับเด็ดขาดดวยจึงสําเร็จ ยกตัวอยางเชนพระมญัชุศรีโพธิสัตว 
ในปางดุ พระองคนิรมิตเปน "ยมานตก" แปลวาท่ีตายของพระยม เพื่อ 
ปราบพญายม ปางน้ีมีศีรษะเปนโค ผิวพระกายนํ้าเงินเขมมีหลายเศียร  
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หลายหัตถ เอาหัวกะโหลกเปนมาลัย เหยียบบนรางของเทพมนุษย 
และอสุรยักษตางๆ 
        ๔.  บัญญัติใหมีมนตรเรียกวา ธารณี ประจําองคพระพุทธเจาและ 
พระโพธิสัตวตางๆ ยาวบางส้ันบาง มนตรแตละบทมีอานุภาพขลังๆ 
ท้ังนั้น เชน สวดจบเดียวก็มีอานิสงสเปนพระอินทรรอยชาติ หรือเพียง 
แตเขียนคํามนตรลงในผืนผา แขวนเอาไวใครเดินรอด มีอานิสงสทําให 
บาปกรรมท่ีทํามา ๙๐ กัลปแทงสูญ คาถาเหลานี้ยกตัวอยางเชน "โอม 
มณี ปทฺทเม หมฺุ โอมดวงแกวเกดิในดอกบัว" 
        ๕.  บัญญัติมุทระ คือ เคร่ืองหมายตางๆ มีการกรีดนิว้ยกมือดุจ 
ปางพระพุทธรูป มีหลายรอยภาค หรือหลายรอยปาง อาการเชนนี้เปน 
เคร่ืองหมายของอํานาจล้ีลับ เชน ผูตรึกนึกถึงพระโพธิสัตวองคใดองค 
หนึ่งกย็อมทํามุทระ ตามปางของพระโพธิสัตวองคนั้น มุทระท่ีสําคัญ 
เชน สมาธิมุทระ อัภยมุทระ วิตักกมุทระ ภมิูสัมผัสมุทระ ฯลฯ 
        ๖.  บัญญัติมณฑลบูชา หรือ เรียกกันวา มันตรเวที เชน จะทําพิธี 
ใดพิธีหนึ่งบูชาพระโพธิสัตวองคใดองคหนึ่ง จะตองมีเคร่ืองบูชาเทานั้น 
เทานี้ จะตองจดับริเวณพิธีดวยอุปกรณอยางนั้นอยางนี้ ตวัอยางมณฑล 
บูชา พึงเห็นไดจากพิธีพุทธาภิเษกในเมืองไทยซ่ึงสืบมาแตนิกายน้ี 
        นิกายดังกลาวนี้เองไดเจริญข้ึนในอินเดียต้ังแตศตวรรษท่ี ๑๐ เปน 
ตนมา นักบวชในนิกายน้ีไมเรียกวาภิกษุ แตเรียกวา "สิทธะ" ตอ 
มาไดเกดิแตกแยกสาขาออกไปอีกแบงเปน ๒ พวกใหญ คือ 
        พวกทักษณิจารีพวกหนึง่ พวกนี้ยังประพฤติธรรมวินัย ถาเปนพระ  
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ยังรักษาพรหมจรรย 
        อีกพวกหนึ่งเรียกวา วามจารี พวกนี้ประพฤติเล่ือนเปอนไมรักษา 
พรหมจรรย มีลักษณะเปนหมอผีมากข้ัน คือยูในปาชา ใชกะโหลก 
หัวผีเปนบาตร และภาษาลับพูดกันเฉพาะพวกเรียกวา "สนธยาภาษา" 
พวกวามจารี ถือการเสพกามคุณเปนการลุวโิมกข เกณฑใหพระพุทธเจา 
และพระโพธิสัตวมี "ศักติ" คือชายาคูบารมี พระพุทธปฏิมาก็มีรูป 
อุมกอดศักดิ การบรรลุนิพพานตองทําใหธาตุชาย ธาตุหญิงมาสมานกัน 
ธาตุชายเปนอุบาย ธาตุหญิงเปนปรัชญา เพราะฉะน้ันอุบายบวกปรัชญา 
ไดผลคือนิพพาน 
        พวกทักษณิจารี เขาใจตีความใหเปนธรรมโดยกลาววาสัญลักษณ 
เหลานั้น จะถือเอาตรงตัวไมไดเชนในคัมภรีสาธนมาลา ของทานอนัง- 
ควัชระ ซ่ึงเปนสิทธาจารยคนหน่ึงในนกิายน้ี ไดกลาววา "สาธุ" ควรได 
รับการบําเรอจากสตรีเพศ เพือ่ใหไดเสวยมหามธุรา ขอความเชนนี้เปน 
สนธยาภาษา จะตองไขความวา สตรีเพศในท่ีนี้ทานใหหมายเอาปญญา 
สาธุเปนเพศชาย จะตองสรางอุบายเพื่อรวมเปนเอกภีาพ เม่ือเปนเชนนี ้
ก็ไดพระนิพพาน แตพวกวามจารีหาคิดเชนนั้นไมพวกเขาไดถือเอาตาม 
ตัวอักษรเลยทีเดียว ถึงกับสอนวา ผูใดมอบสตรีใหสิทธะจะไดกุศลแรง 
พวกนี้ยังตีความอักษร "ม" ๕ ตัวอันเปนกรรมวิธีทางโยคะอยาง ๑ 
ของนิกายมนตรยาน คือสอนวา สิทธะควรไดรับการบํารุงจาก 
        ๑.  มัทยะ น้ําเมา 
        ๒.  มางสะ เนื้อ  
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        ๓.  มัตสยา ปลา 
        ๔.  มุทรา ยั่วใหกําหนดั 
        ๕.  ไมถุนะ เสพเมถุน 
        แตพวกทักษิณจารีตีความ "ม" ท้ัง ๕ วาไดแกปญจขันธ ๕ นี่คือ 
สภาพการพุทธศาสนาในอินเดียยุคปลายซ่ึงมีภาวะเส่ือมโทรมเห็นปานนี ้
                                                        พระเจาศีลาทิตย 
        ในศตวรรษท่ี ๑๐ เม่ือราชวงศคุปตะดับสูญไปแลว อินเดียก็เกดิ 
แตกแยกเปนรัฐเล็กรัฐนอยอีก ทางเหนือ พวกหณูะไดยึดครองปญจาป 
และกาศมีระไวและพยายามบุกทะลวงลงมาสูลุมน้ําคงคาหลายคร้ัง หาก 
ถูกกําลังของพระเจาปภากรวนัทนะกษัตริยแหงแควนธานิสวาร ซ่ึง 
ผนึกกําลังกับพระเจายโสวรมัน กษัตริยแหงอุชเชนีขับไล พระเจาปภา- 
กรองคนี้ ทรงนับถือพระอาทิตย มีพระราชโอรส ๒ องค ราชธิดา 
๑ องค เม่ือพระองคส้ินพระชนม เชฎฐโอรสไดข้ึนครองราชยมีพระนาม 
วา ราชยวันทนะ พระองคไดถูกทาวศศางกะ กษัตริยแหงเคาฑะ แหง 
เบงกอล ลอลวงไปปลงพระชนม พวกอํามาตยจึงทูลเชิญเจาชายศีลา- 
ทิตยอนุชาข้ึนเสวยราชย เจาชายศีลาทิตยมีความขมข่ืนในพระทัย เร่ิม 
ตนต้ังแตวันถวายพระเพลิงพระราชบิดา ท่ีริมฝงแมน้ําสรัสวดี คร้ังน้ัน 
พระนางยโสมตี ราชมารดาไดกระโจนเขาไในกองไฟส้ินพระชนมตาม 
พระสวามีไป ตอมาพระเชษฐาของพระองคก็ถูกศัตรูทําราย ตอมาก ็
พระสวามีของเชษฐภคินีของพระองค คือพระเจาครหวรมา กษัตริย 
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แหงแควนกะเนาซก็ถูกราชาแหงแควนมารวะปลงพระชนม เวลานัน้ 
เจาชายศีลาทิตยมีพระชนมเพียง ๑๖ จะตองรับอาณาจักรสองแหงไวใน 
ครอบครองคือ ธานิสวาร และ กะเนาช พระองคไดเสดจ็ไปบูชาพระ 
ปฏิมาอวโลกิเตศวร เพื่อขอความตัดสินใจ ปรากฏวาพระโพธิสัตว ได 
ส่ังใหพระองครับภารกิจอันนี้ พระองคจึงไดเสวยราชยมีพระนามจริงวา 
หรรษวรรธนะ แตโปรดใชพระนามเดิมวา ศีลาทิตยมากกวา ตลอดรัช- 
สมัยเกือบ ๔๐ ป พระองคไดทําสงครามรวบรวมอินเดยีภาคเหนือและ 
ภาคกลางไวในอํานาจหมด สําหรับภาคใตนั้น พระองคไดรับการตอ 
ตานอยางเหนียวแนนจากพระเจาอุสเกศินท่ี ๒ กษัตริยแหงแควนมหา- 
ราษฎร พระเจาศีลาทิตยทรงนับถือพุทธศาสนาโดยการชักจูงของเชฏฐ- 
ภคินีเจาหญิงราชยศรี ซ่ึงภายหลังตกพุมหมาย เจาหญิงไดออกผนวช 
เปนภกิษณุีในนิกายวัชชีบุตร พระเจาศีลาทิตยนอกจากจะเปนนกัรบนกั 
ธรรมแลว พระองคยังเปนนกักวีมีช่ือเสียง พระราชนิพนธท่ีตกทอด 
ถึงปจจุบันมีอยู ๓ เร่ืองคือ 
        ๑.  ปรียทรรศิกา 
        ๒.  รัตนาวลี 
        ๓.  นาคนันทะ 
        เร่ืองหลังเปนเร่ืองชาดกกลาวถึงพระโพธิสัตวชีมูตวาหนะสละพระ 
องคใหเปนอาหารของเหลานาค ในรัชสมัยนี้นกัธุดงคชาวจีนท่ีมีช่ือเสียง 
คือภิกษุเฮี่ยงจงั ไดเดนิทางมาถึงอินเดียและไดเฝาพระองคดวย ทาน 
ไดเขียนบันทึกถึงจริยาวัตรของกษัตริยองคนี้อยางละเอียดวา ทุกๆ วนั  
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พระองคจะตองบําเพ็ญทานแกพระสงฆ ๑,๐๐๐ รูปในทุกๆ รอบ ๕ ป 
พระองคจะตองบําเพ็ญมหาทานคร้ังหนึ่ง ณ ตําบเมืองปยาคะซ่ึงเปน 
ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ อันมีแมน้ําคงคาและยมุนาสองสายไหลมาจบกัน พิธี 
มหาทานเร่ิมดวยขบวนแหพระพุทธรูปทองคําซ่ึงมีขนาดเทาพระองค 
พระเจาศีลาทิตย ในวันนั้นจะมีกษัตริย ๑๐๑ นคร เขามาประชุมดวย 
จะมีพระสงฆอาชีวกนิครนถและพราหมณ ตลอดจนประชาชนทุกช้ันทุก 
ฝายหล่ังไหลกนัเขามา พระเจาศีลาทิตยทรงบริจาคพระราชทรัพยท้ังหมด 
๑๒ ทองพระคลัง ยกวเนแตบรรดากองทัพโยธีสําหรับปองกันประเทศ 
เทานั้น ทรงบริจาคพระมหามงกุฎ เคร่ืองขัตติยาภรณ พระองคเองทรง 
แตพระภูษาเกาๆ ปราศจากอาภรณใดๆ ประดับแลวทรงอธิษฐานเปลง 
พระสุรเสียงทามกลางบริษัทวา "จงดเูถิด เราผูเปนจักรพรรดิแหงชมพู 
ทวีป บัดนีไ้มมีอะไรเปนสมบัติของตนเองเลย สมบัติท่ีเราส่ังสมไวใน 
รอบ ๕ ป เราไดจัดการฝงไวในท่ีปลอดภยัแลว ขอกรรมอันนี้ของเรา 
จงเปนปจจัยแกโพธิญาณในอนาคตเถิด" แตบรรดากษัตริยประเทศ- 
ราชท้ังหลาย ไมอาจจะทนดสูภาพพระจักรพรรดิราชอยูในฐานะยาจกเชน 
นั้น ตางไปขอไถพระมหามงกุฎและขัตติยาภรณจากผูรับบริจคมาถวาย 
คืนพระองค เม่ือพระสงฆจนีรูปนี้ไปอินเดียไดรับนิมนตมาในงานน้ีดวย 
ทานกลาววา "นี่เปนพิธีคร้ังท่ี ๖ แลว" 
        พระเจาศีลาทิตยไดเสวยราชยอยูราว ๔๐ ป ก็ทิวงคต อินเดีย 
กลับเขาสูความระสํ่าระสายอีกวาระหนึ่ง เร่ิมดวยเสนาบดีของพระองค 
คนหน่ึงช่ือ อรชุน เปนกบฎลางราชวงศหรรษะลง ตั้งตนเปนราชา  
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แตก็เสียทีกองทัพจีน ซ่ึงยกขามภูเขาหิมาลัยเขามา มีกองทัพพวกเนปาล 
และธิเบตรวมดวย พระเจาอรชุนถูกจับไปเปนเชลยในเมืองจีน เพราะ 
ฉะนั้นอินเดียจงึกลับไปสูระบบรัฐเล็กรัฐนอย 
                                สถานการณพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๑๐-๑๒ 
        ในยุคนี้คณาจารยฝายมหายานท่ีมีช่ือเสียงเกิดข้ึนหลายรูป ท้ังใน 
นิกายศูนยวาท กับนิกายวิชญานวาท ฝายศูนยวาทไดแบงออกเปน 
อนุนิกายอีก ๒ 
        อนุนิกายท่ี ๑ มีทานพุทธปาลิต เปนหัวหนาเรียกวานิกายปรา- 
สังคิกะ นิกายนี้ใชระบบหักลางปรวาที โดยไมตั้งหลักการของตนข้ึน 
        อนุนิกายท่ี ๒ มีทานภาววิเวกเปนหวัหนาเรียกวานกิายสวาตรัน- 
ตระ นิกายน้ีนยิมต้ังหลักการทางตรรก เพื่ออธิบายหลักศูนยตา 
ภาววิเวกไดเขียนผลงานของทานช่ือ ปรัชญาปทีปศาสตร ทานผูนี้ 
ในปจฉิมวาระไดไปเขาสมาธิในถํ้าอสูร เพื่อรอคอยพระศรีอารียมาตรัส 
ในอนาคต 
        คณาจารยมหายานอีกรูปหนึ่งช่ือ ทินนาค ทานผูนี้เปนชาวกัญจ-ิ 
ปุระในอินเดียใต เปนผูตั้งระบบตรรกวิทยาในพุทธศาสนาข้ึน และ 
เปนนักโตวาทีท่ีมีช่ือเสียงไดหักลางวาทะของพราหมณผูหนึ่งช่ือ สุธรชัย 
ผูมาทาบัณฑิตแหงนาลันทาโตวาที ผลงานของทานทินนาคท่ีเดนท่ีสุด 
คือคัมภีรประมาณสมุจจยั และนยายประเวศ ศิษยของทานผูนี้ช่ือ ธรรม- 
กีรติ ไดเขียนตําราตรรกวิทยาอีกเลมหนึ่งท่ีเดนมากคือ นยายพินทุ  
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        คณาจารยในนิกายวิชญานวาทอาทิเชนทานธรรมปลา และทาน 
สถิรมติ ไดเขียนฎีกาหลายเลมประมวลผลงานของทานวสุพันธุ ศิษย 
ของทานธรรมบาลชื่อศีลภัทร เปนอธิการบดีแหงนาลันทา มีอายุถึง 
๑๒๐ ปเศษ คหบดีผูหนึ่งช่ือชัยเสน เปนผูทรงพระไตรปฎก มีเกยีรติ 
ภูมิโดงดังไปทั่วอินเดยี โดยสวนรวมแลวพุทธศาสนายังรุงโรจนดีอยู 
แมจะมีหลายแควนท่ีความเส่ือมโทรมไดปรากฏขึ้นในวดัจากพวกมันตร- 
ยานกย็ังมีพระสงฆท่ีทรงศีลดีๆ อีกมาก แตขอบกพรองขอหนึ่งของ 
วงการพระสงฆคือเกิดการโตแยงกนัในทัศนะเร่ืองศูนยตาระหวางนิกาย 
ศูนยวาทกับวชิญานวาท ทะเลาะกันอยูถึง ๗ ปท่ีนาลันทา จนกระท่ัง 
เด็กเล้ียงโคกเ็ขาใจในหลักปรัชญาของสองนิกายนี้ดี ในท่ีสุดประชาชน 
ก็ตัดสินเอง ใหพวกวิชญานวาทชนะ เปนอันจบบทบาทความขัดแยง 
ของสองคณะน้ี ในระยะดังกลาวนี้เอง ทางอินเดียภาคเหนือไดมีมหาภยั 
เขามาคุกคามอินเดียอยางไมเคยมีมากอนคือพวกของกองทัพมุสลิม  
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                                                                  บทท่ี ๕ 
                                        พระพุทธศาสนาในอินเดยี ตอน ๕ 
                                                     อิสลามรุกรานอินเดยี 
        ในรัชสมัยพระเจาศีลาทิตย ทางประเทศอาหรับไดเกดิศาสนา 
อิสลามข้ึน ผูตั้งศาสนาคือพระมุฮํามัดชาวเมืองเมกกะ มุฮาํมัดกําพรา 
มารดาบิดาแตเล็ก อยูในความปกครองของปูและลุง เม่ือโตเปนหนุม 
ไปรับจางเปนคนงานคุมกองสินคาไปขายในตางเมือง มุฮํามัดไดเทีย่ว 
ไปในประเทศปาเลสไตน ซีเรีย และอียิปต เปนเหตุใหมีความคิดอาน 
กวางขวาง ท้ังท่ีตัวเองอานไมได เขียนไมเปน ตอมาโชคดีไปไดภริยา 
ซ่ึงเปนนายจาง มีอายุแกกวาถึง ๑๘ ป ช่ือนางคดิยา มุฮํามัดจึงมี 
โอกาสนั่งๆ นอนๆ ใฝฝนถึงอุดมคติในชีวติ วันหนึ่งลาภริยาไปนั่ง 
อยูในถํ้า เกิดนมิิตวา พระอัลเลาะห ซ่ึงเปนองคเดียวกับพระยโฮวาใน 
ศาสนายิวและศาสนาคริสต ใชเทวทูตลงมาส่ังใหมุฮํามัด ทําหนาท่ีเปน 
ศาสดาต้ังศาสนาใหม พรอมท้ังมอบคัมภีรกุรอานใหดวย มุฮํามัด เม่ือ 
กลับบาน จึงสอนใหภรรยากลับใจเปนสาวกคนแรก ตอมาก็ทาสนิโกร 
ในบาน เพราะฉะน้ันศาสนาอิสลามจึงมีลักษณะแปลกกวาศาสนาอ่ืน คือ 
เร่ิมเผยแผจากบุคคลในครอบครัวของศาสนาออกมากอน คําสอนของ 
มุฮํามัดท่ีขัดแยงกับความเช่ือถือของชาวเมืองเมกกะอยางรุนแรง คือ  
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สอนใหทําลายรูปเคารพ ซ่ึงในสมัยนั้นในเมืองเมกกะมีเทวรูปกวา ๓๐๐ 
องค สอนใหนบัถือพระอัลเลาะหองคเดยีว ในขณะท่ีชาวเมืองเมกกะ 
นับถือพระเจากวา ๓๐๐ องค มุฮํามัดจึงถูกเกลียดชัง และถูกขัดขวาง 
ตางๆ ถึงข้ันประทุษราย ชาวเมืองเมกกะเรียกพวกมุฮํามัดวา "มุส- 
ลิม" แปลวา "ผูทรยศ" คํานี้ภายหลังอิลามิกชนเอามาใช เพราะ 
ถือวาถึงจะทรยศก็ทรยศพวกท่ีมิไดบูชาพระอัลเลาะห คํารายจึงกลายเปน 
คําดีข้ึนมา สวนคําวา "อิสลาม" แปลวา "พลีตนถวายพระเจา" หรือ 
"บริสุทธ์ิ" หรือ "สันติ" บุคลิกของมุฮํามัดแตกตางจากเยซู คือ 
มุฮํามัดเปนนกัตอสู ชีวประวตัิของเยซูท่ีแลวมาเขารูดี เพราะฉะน้ัน 
ถาตนขืนทําอะไรอยูในเมืองเมกกะ ไมชาจะกลายเปนเยซูคนท่ีสอง 
มุฮํามัดจึงเร่ิมซองสุมกําลังผูคน โดยใชเมืองเมดินาเปนท่ีซองสุม พอ 
กําลังพรรคพรอมดีแลว มุฮํามัดก็ลอบหนจีากเมืองเมกกะไปเมือง 
เมดินา ปแหงการหนีคร้ังนี้เปนศักราชเร่ิมตนของศาสนาอิสลาม ตรง 
กับพุทธศักราช ๑๑๖๕ เรียกวา "ศักราชฮิชรา" แปลวา "ปแหงการหนี" 
เพราะเปนปท่ีจะตัดสินชตากรรมของศาสนาอิสลาม ฝายทางเมืองเมกกะ 
พอรูวามุฮํามัดหนี ไดยกกองทัพออกติดตามไปตีเมืองเมดนา จึงเกิด 
สงครามศาสนาข้ึนในทะเลทรายอาหรับ ผลัดกันแพผลัดกันชนะ มุฮํา 
มัดปลูกใจสาวกใหทําสงครามดวยถอยคําเชน "ดาบคือกญุแจไขประต ู
สวรรค" ผูใดตายในสงครามเพ่ือพระเจา จะไดรับรางวัลอันประเสริฐ 
สุดจากพระองค จงทําสงครามกับพวกนอกศาสนาจนกวามันจะยอมรับ 
พระอัลเลาะหเปนพระเจาของมัน" เพราะฉะน้ันกองทัพอิสลามจึงเปน  
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กองทัพท่ีไมกลัวความตาย เพราะทหารทกุคนเช่ือวาถาตายในสงคราม 
ตนจะไดข้ึนสวรรคทันที ภายหลังจากมุฮํามัดหนีจากเมกกะ ๗ ป เขา 
ก็เปนจอมทัพกรีธาทัพมาตีเมกกะแตก ประกาศตนเปนกษัตริย และส่ัง 
ใหทําลายเทวรูป ๓๐๐ องคจนหมด เก็บภาษีอยางแรงแกผูท่ีไมเปล่ียน 
ศาสนา ไมชาอาหรับท้ังประเทศก็เปนอิสลาม มุฮํามัดตายเม่ืออาย ุ
๖๐ ปเศษ ผูสืบตําแหนงเขาคือ พอตาของเขา ซ่ึงเปนพอของภริยานอย 
พอตาเขาช่ือ "อบูบักร" เปนอยูไดสองปกต็าย ผูสืบตําแหนงตอมา 
ช่ือ "อุมาร" ซ่ึงเปนผูทําใหศาสนาอิสลามครองโลก อุมารทําตาม 
บัญญัติในอิสลาม ในขอท่ีใหทําสงครามศาสนา ปราบพวกศาสนาอ่ืน 
ปาเลสไตนแตก ศาสนาคริสตถูกกวาดตกทะเลไป ซีเรียแตกแลวขาม 
ไปตีอียิปต มอรอคโค อัลยีเรีย ทําทาทะลวงเขายุโรป ซ่ึงภายหลัง 
ตอมาไมชาก็เขาไปจริงๆ เสปญแตก ทหารมุสลิมบุกอิตาลี โปปกรุงโรม 
ตองติดสินบนแมทัพมุสลิม นครวาติกันจึงรอดภัยไปได กรุงคอนสแตน 
ติโนเปนแตก แลวพวกคล่ังศาสนาก็ตะลุยเขาไปในฝร่ัง เลาะอาณาเขต 
เยอรมัน แตเปนโชคดีของยุโรป และเปนโชคดีของศาสนาคริสต 
กองทัพอิสลามถูกตรึงไวหยดุท่ีฝร่ังเศสนี้ เม่ือถูกตรึงดานยุโรป ก็ทะลัก 
เขาเอเชียตะวนัออก อิสลามบุกอิหราน ทําลายศาสนาโซโรอัสเตอร 
แลวบุกอาฟฆานิสถาน บารุจิสตาน เคาะประตูบานอินเดยี 
                                        โฉมหนาอินเดียกอนอิสลามบุก 
        จําเดิมแตพระเจาศีลาทิตยส้ินพระชนมแลว อินเดียก็แบงเปนรัฐ  
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เล็กรัฐนอย ทําสงครามกันเอง เปนการเปดชองใหศัตรูภายนอกในสมัย 
ดังกลาวนี้ มีพวกวรรณะกษตัริยพวกหนึ่งเรียกวา "พวกราชบุตร" 
พวกนี้เปนนักรบอยางแทจริงถืออุดมคติสําหรับเผาพันธุ คือ 
        ๑.  ตอนรับมิตรอยางดีท่ีสุด 
        ๒.  ไมหนัหลังใหศัตรู 
        ๓.  ไมรูจกัคําวายอมแพ 
        ๔.  ถือสัตยยิ่งชีวิต 
        พวกราชบุตรไดแยกยายกันปกครองแควนตางๆ ในอินเดยีเหนือ 
เชน แควนกาศมีระ อยูภายใตการปกครองของพระเจาลลิตาทิตย 
แควนกันยากพุชะมีพระเจายโสวรมันปกครอง แควนคุชราต มีพระเจา 
โกชราชปกครอง และท่ีนครเฑฬหิ (เดลี) มีพระเจาอนังคปาละปกครอง 
ในสมัยท่ีวานีส้ถานการณของพุทธศาสนาในแวนแควนบางแหงกเ็จริญ 
บางแหงกเ็ส่ือม อาทิเชน ในแควนสินธุอินเดียตะวนัตก มีวัดหลายรอย 
วัด จํานวนสงฆกวาหม่ืนในแควนคันธาระไมมีวัดเลย ในแควนกาศมีระ 
มีวัดรอยเศษ จาํนวนสงฆ ๕,๐๐๐ เศษ ในแควนมคธมีวัดเพียง ๕๐ 
แหง ในแควนกันยากุพชะ มีวัดรอยเศษ จํานวนพระหม่ืนเศษ ใน 
แควนอโยธา มีวัดรอยเศษ พระสามพันเศษ ในเมืองสาวตัถีแควน 
โกศล มีแตวัดรางอยูรอยกวาวัด ไมมีพระเลย ในแควนกาลิงคะ มีวัดอยู 
ยี่สิบวัดเทานั้น 
        ตรงกันขามกับศาสนาพราหมณซ่ึงรุงเรืองข้ึนเร่ือยๆ พวกราช- 
บุตรเปนฮินดอูยางเครงครัด และเปนชาตินิยมจดั ไดสนบัสนุนศาสนา 
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พราหมณ คณาจารยของพราหมณท่ีเกงๆ กเ็กิดข้ึนในยุคนีห้ลายคน 
แตคนเกงของพุทธไมมีเลยในตอนนี้ คณาจารยพราหมณท่ีมีช่ือเสียง 
กุมารีลภัฏฏะ และสังกรสวามี คนหลังนี้ไดเรียนวิธีการจากพุทธศาสนา 
แลวมาทําลายพุทธศาสนา โดยการทาคณะสงฆใหโตวาที ไมมีสงฆ 
รูปใดชนะเขาได ในเบงกอล ภิกษจุํานวน ๕๐๐ รูป ท้ิงพุทธไปเปน 
พราหมณ วัดจาํนวนมากถูกทอดท้ิงใหรางไป สถานการณเชนนีเ้อง 
เปรียบเหมือนคนไขหนกั กําลังรอนาทีส้ินลม แลวพวกอิสลามมาชวย 
ทําใหส้ินลม 
                                                               อิสลามบุก 
        ในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ขุนทัพอิสลาม ช่ือ มุฮํามัด 
เบนกาซิน ไดยกกองทพัเขาโจมตีแควนสินธุ และแควนมลตาน เขายึด 
ครองอาณาบริเวณนี้ไว ตั้งราชวงศอิสลามข้ึนเปนเวลาถึง ๓ ศตวรรษ 
บรรดาเจาครองนครฮินดูท้ังหลาย ไดผนกึกําลังตอตานอยางเหนียวแนน 
เพื่อมิใหกองทัพอิสลามลํ้าเขามาในลุมแมน้าํคงคา วีรกรรมชาวอินเดยี 
ผูรักชาติเหลานี้จะไดเห็นจากพวกเจาราชบุตร คร้ังหนึ่งในยุทธสงคราม 
ในแควนราชสถาน พวกเจาราชบุตรตายในที่รบหมด สวนบรรดา 
มเหสีเม่ือทราบขาว ก็ไมยอมตกเปนเชลยของอิสลาม พวกนางไดกอ 
ไฟบนเชิงเทิน แลวโดดเขากองไฟทุกคน ผูท่ีไดรับความยอยยับมาก 
คือคณะสงฆในพุทธศาสนา เพราะอินเดียภาคตะวันตกมีวดัวาอาราม 
มากเปนเรือนหม่ืน วดัเหลานี้ถูกพวกอิสลามเผาผลาญหมดปลนสมดภ  
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เอาทรัพยไป พวกคณะสงฆอพยพหนีภยัเขาสูแควนมคธและเบงกอลนับ 
จํานวนแสน แตเม่ือบรรดาเจาครองนครฮินดู ไดเลิกอิจฉาริษากันเอง 
หันมาจับมือกนั ก็สามารถยับยั้งความบาเลือดของศัตรูไวไดเปนเวลา 
ถึง ๓ ศตวรรษ แตเม่ือความสงบเกิดข้ึน พวกเจานครฮินดกู็ตั้งตน 
อิจฉาริษยากนัเองอีก บางองคถึงกับชักศึกเขาบาน ยกตัวอยางเชน 
เจาครองนครกันยากุพชะ ไปขอธิดาของพระเจาปฤถวรีาช กษัตริย 
แหงเดลี เม่ือถูกปฏิเสธก็เจ็บแคน เรียกทัพอิสลามเขามาชวยโจมต ี
พระเจาปฤถวรีาช พวกอิสลามจึงท้ิงโอกาสยึดเดลีในศตวรรษท่ี ๑๕ 
กษัตริยอิสลามชาวอาฟฆานชื่อ มหมุดแหงฆาชนี ไดกรีฑาทัพาปลน 
อินเดียถึง ๑๗ คร้ัง 
        คําขวัญสําหรับทหารมุสลิม มหมุดประกาศวา "จงไปบูชาลง 
โทษพวกบูชารูปเคารพ จงทําลายโบสถวิหารของมัน จงทําใหมันกลับ 
ใจเปนเจาของพระอัลเลาะห เพราะพระมูฮาํมัดไดส่ังไวแลวมิใชหรือวา 
สงครามเปนหนาท่ีของสูเจา" เพราะฉะนั้นกองทัพอิสลามภายใตการนาํ 
ของทรราชมหมุด เม่ือไปถึงไหนพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณก็ฉิบ- 
หายยอยยับถึงท่ีนั่น ประชาชนถูกบังคับใหรับนับถือศาสนาใหม ท่ีไม 
ยอมก็ถูกประหาร หรือมิเชนนั้นกจ็ะหนีไป การสงคราม ๑๗ คร้ังของ 
ทรราชผูนี้ในอินเดีย มีอยูคร้ังเดียวท่ีแพคือ สงครามกับแควนกาศมีระ 
กษัตริยแหงกาศมีระไดอาศัยภูมิประเทศเปนปราการธรรมชาติ สะกดทัพ 
อิสลามกองนี้ไวได แตอีก ๑๖ คร้ังอิสลามเปนฝายชนะ 
        การฆาตกรรมคร้ังยิ่งใหญท่ีสุดมี ๒ คร้ังคือ เม่ือมหมุดโจมตีเมือง  
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กันยากุพชะไดหาคนในเมืองนี้ประมาณแสนคน จับไปเปนเชลย ๕ หม่ืน 
เชลยเหลานี้มหมุดเอาไปขายเปนทาส คนหน่ึงมีคา ๒ รูปเทานั้น เมือง 
กาบุรในอาฟฆานิสถานของมหมุด กลายเปนตลาดคาทาสท่ีใหญท่ีสุดใน 
คร้ังนั้น 
        อีกคร้ังหนึ่งคือการโจมตีเทวาลัยโสมนาถในแควนสุราษฎร ซ่ึง 
เปนเทวาลัยของพระศิวะ ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด ม่ังค่ังท่ีสุด มหมุดยกกองทัพ 
มา ๔ หม่ืนคน ตองขามทะเลทรายในราชสถาน แลวลอมเทวาลัยเอา 
ไว พวกพราหมณหลายพันคนหนีไปซอนในเทวาลัยนั้น ดสงทูตมาขอ 
เจรจาไถ โดยจะใหทองคําหลายเลมเกวยีนตอบแทน มหมุดตอบวา 
ถาเขารับคาไถเอง ขาก็เปนคนทรยศในสายตาพระอัลเลาะห แลวเขาก็ส่ัง 
โจมตีทันที เทวรูปพระศิวะท่ีเปนทองคําองคมหึมาถูกพวกอิสลามโคน 
ทําลายกวาดเอาทองไป มหมุดใชอูฐ ๒ พันตัวบรรทุกทรัพยสมบัติท่ี 
ปลนไดจากโสมนาถ และเชลยอีกจํานวนแสนถูกตอนเอาไปดวย 
                                                        ราชวงศปาละ 
        ในขณะท่ีอินเดียเหนือและตะวนัตกกําลังรอนรุมเปนไฟ ใน 
แควนมคธและเงกอลก็เปนท่ีรมเย็นปกปองพุทะบริษัท และพวกฮินด ู
ไว ท้ังนี้โดยอิทธิพลแหงกษตัริยราชวงศปาละในศตวรรษท่ี ๑๒ พระเจา 
โคปาละไดตั้งราชวงศข้ึน ราชวงศนี้เปนพทุธมามกะ ไดพยายามคุม 
ครองพุทธศาสนาและฟนฟพูุทธศาสนาจนทําใหพุทธศาสนารุงโรจนข้ึน 
อีกในเส้ียวหน่ึงของอินเดีย ราชวงศปาละมีอายุยืนรวม ๔ ศตวรรษ มี 
กษัตริยท่ีมีช่ือเสียงหลายพระองค อาทิเชน พระเจาเทวปาละ ซ่ึงเสวย  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 161 
                                                                     ๑๖๑ 
ราชยในป พ.ศ.๑๒๔๙-๑๒๗๖ ในสมัยดังกลาวนี้ พุทธศาสนาไดเร่ิม 
เขาสูธิเบต คณาจารยจากนาลันทา คือทานศานติรักษิต ไดเขาไปทํา 
หนาท่ีเผยแผพทุธศาสนาในธิเบต คณาจารยคุรุปมสมภพ ไดนําลัทธิ 
มนตรยานไปฝงรากในธิเบตในรัชสมัยพระเจาธรรมปาละ เสวยราชยใน 
ระหวาง พ.ศ.๑๓๐๗-๑๓๗๒ พระองคไดสรางมหาวิทยาลัยสงฆข้ึนใหม 
อีก ๒ แหงในมคธ คือมหาวิทยาลัยวกิรมศิลาและมหาวิทยาลัยโอทันตบุรี 
มหาวิทยาลัยวกิรมศิลา ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําคงคา เปนท่ีรวมของวัด- 
๑๐๘ วัด มีศาสตราจารย ๘๐๐ คนประจํา มีพระนักศึกษาหลายหม่ืน 
        ความรุงเรืองของวิกรมศิลา ไดลดความสําคัญของนาลันทาลง สวน 
โอทันตบุรีนั้น เปนมหาวิทยาลัยขนาดยอมลงมา มีพระนักศึกษาหลาย 
พันรูป พุทธศาสนาท่ีรุงเรืองในมคธตอนน้ีเปนนิกายมนตรยาน มีเจาใน 
ราชสกุลแหงวงศปาละองคหนึ่งช่ือหริภัทระ ไดออกบวชสําเร็จเปนสิทธะ 
ทานผูนี้ไดแตงฎีกาอัษฎสหสริกาปรัชญาปารมิตา และฎีกาอภิสมัยลังการ 
วโลกะ สิทธะท่ีขลังท่ีสุดในวิกรมศิลา มีอยู ๘๔ ทาน ไดรับยกยองวาเปน 
"วินิตธรรมตรัยตระ อาจาริยะ" สิทธะเหลานี้ อาทิ เชน ทานภิรูปา 
เคยดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีแหงนาลันทา นอกนั้นมีสิทธะมาตังคี 
สิทธะอนันทวนัทวัชระ สิทธะญาณปาทะ และสิทธะท่ีปงกรภัทระ สิทธะ 
มังคลาทร สิทธะกรีฑาวัชระ และสิทธะพุทธคุยหาและพทุธศานติ สิทธะ 
เหลานี้ลวนไดรับการเคารพยกยองวา เปนผูมีอิทธิปาฏิหาริยเหนือ 
ธรรมดาท้ังนั้น นอกจากนีใ้นวิกรมศิลา ยงัมีคณบดีท่ีมีช่ือเสียงอีกหลาย 
ทานเชนทานนาโรปา ทานอีศวรวากยะ ทานญาณศิริมิตร ทานรัตน-  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 162 
                                                                     ๑๖๒ 
วัชระ และพุทธภัทร คณาจารยเหลานี้เปนผูเจนจบพระไตรปฎกท้ัง 
มหายานเห็นยานและมนตรยาน เพราะฉะนั้น จึงเปนธรรมดาของประทีป 
เม่ือน้ํามันจะหมดยอมลุกโพลงสวางวาบอีกหนหนึ่งแลวก็ดับไป 
        ในจดหมายเหตุของธิเบตกลาววา พวกอาจารยขลังในวิกรมศิลา 
ไดใชเวทมนตรขับไลพวกอสิลามถอยหนีไปหลายคร้ัง แตขอเท็จจริงใน 
ประวัติศาสตร ตรงกันขาม เพราะปรากฏวากองทัพอิสลามจํานวนเล็ก 
นอยเพยีง ๗๐๐ คนก็สามารถทําลายวิกรมศิลาหมด พวกอาจารยขลัง 
บางถูกฆา บางก็หนจีีวรปลิว ปฏิมาพระโพธิสัตวตารกะ ท่ีนับถือกันวา 
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดก็ถูกอิสลามทําลาย 
                                                พระคณาจารยอตีศทีปงกร 
        ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ขณะท่ีอินเดียภาคเหนือสวนใหญตกอยู 
ภายใตการปกครองของพวกอิสลาม ราชวงศกษัตริยสวนมาก แมจะยัง 
มิไดนับถืออิสลามเลยทีเดียว ก็มิไดมีราชวงศใดนับถือพทุธศาสนา ยกเวน 
แตราชวงศปาละในมคธและเบงกอล รชวงศปาละจึงเปนราชวงศสุด 
ทายของอินเดยีท่ีนับถือพุทธศาสนา ราชวงศนี้ไดตั้งตนแตพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๑๒ มาส้ินสุดพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ภายใตการอุปถัมภของราชวงศ 
นี้ มหาวิทยาลัยสงฆในมคธและเบงกอลหลายแหงคือ นาลันทา วิกรม 
ศิลา วลภี โอทันตปุรี จังยังสามารถรักษาสวนสัดของพุทธศาสนาไวได 
ในขอบเขตอันหนึ่ง และมีคณาจารยผูทรงเกียรติคุณเปนดวงประทีปของ 
ชาวพุทธอยู อาทิเชน ทานนาโรตมปาทะ (นาโรปา) ทานกลิกาลสรวัชญ 
ทานรัตนากรศานติ ทานอวธูติปาทะ และมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ เทวคุรุที- 
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ปงกรอตีศ ทานผูนี้เปนพระโอรสองคกลางของเจาครองนครภคัลปะระใน 
เบงกอล มีช่ือวา เจาชายจันทรครรภ เม่ือยงัเยาวไดศึกษาพระเวท 
เม่ืออายุได ๑๑ ไดบรรพชาเปนสามเณร ณ นาลันทา ตอมาไดศึกษา 
จนรอบรูไมมีผูใดจะใหความรูไดในอินเดยี ทานไดสดับกิตติศัพทคณา- 
จารยธรรมเกียรติแหงสุวรรณประทีป คือเกาะสุมาตรา จงึไดเดินทางขาม 
สมุทรมาเปนศิษยของทานผูนี้หลายป เม่ือกลับไปอินเดยีแลวไดรับมอบ 
หมายใหเปนอธิการบดีแหงวกิรมศิลา ทานไดใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
แหงนี้ส่ังสอนภิกษนุักศกึษาจํานวนหม่ืน ทานเปนดวงใจแหงชาวพุทธ 
ในขณะน้ันคณะสงฆจากทิศตางๆ ทางเหนือหนภีัยอิสลาม เขามาพ่ึงบารมี 
ทานจํานวนมาก วัดตางๆ ในมคธและเบงกอล จึงยัดเยียดดวยจํานวน 
ผูล้ีภัย และทานเทวคุรุนี้ ก็พยายามใหความอุปการะแกทุกๆ คน 
เม่ืออายุทานเขาวัย ๖๐ ป มีคณะทูตจากธิเบตเดินทางมา เพ่ือนิมนต 
ทานไปฟนฟพูุทธศาสนาในธิเบต ท้ังๆ ท่ีชาวพุทธในอินเดียไมอยาก 
ใหทานไป แตทานไดรับความสะเทือนใจอยางลึกซ้ึง จากขาวท่ีทราบ 
โดยพวกทูตวา พุทธศาสนาในธิเบตกําลังเส่ือมโทรม ถาปราศจากผูนํา 
ท่ีมีความสามารถเขาไปฟนฟ ูผูใชคณะทูตมานิมนตทานเปนเจาชายช่ือ 
ญาณประภาถึงกับยอมติดคุก ในกรณีท่ีไปขุดทอง ในทะเลสาบเมือง 
กาตอ และถูกเจาเมืองนั้นจับได ท้ังนี้เพื่อจะหาทองมาเปนทุนสําหรับ 
เดินทางมานิมนตทานไป ดังนั้นทานเทวคุรุจึงตัดสินใจ ท่ีจะไปธิเบต 
ทานไดไปกราบลาตนศรีมหาโพธิเปนคร้ังสุดทาย เพราะทานเช่ือวาการ 
ไปคร้ังนี้จะมิไดกลับมาอินเดยีอีก ในหนังสือคุรุคุณธรรมกร ซ่ึงเปน  
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ชีวประวัติของทานกลาววา เม่ือทานเทวคุรุกาวเทาพนชมพูทวีปไป 
พุทธสาสนาในอินเดยีก็ดับวบูลงอยางนาใจหาย ทานเทวคุรุใชชีวิต 
ประกาศพระศาสนาในธิเบตเปนเวลาหลายป ทานไดเขียนตําราหลายเลม 
ท่ีนั่น เลมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือ โพธิปกประทีป และก็ดับขันธในธิเบต 
นั่นเอง 
        ชีวิตของทานจึงเปนตัวอยางแหงภิกษ ุผูปฏิบัติตนตามคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา ในขอท่ีใหบําเพ็ญประโยชนตอมนุษย 
                                                พุทธศาสนาเส่ือมจากอินเดยี 
        ในรัชกาลพระเจายกัษปาละ เสนาบดีพราหมณผูหนึ่ง ช่ือราวเสน 
เปนกบฎ ไดทําลายราชวงศปาละลง แลวต้ังวงศสนะข้ึนพุทธศาสนา 
จึงไมมีผูนับถือในทางราชการ เพราะราชวงศเสนะเปนฮนิดู ไมชากอง 
ทัพอิสลามภายใตการนําของขุนทัพช่ือ ภขัติยารและขิลจีบุตรชาย ได 
ยกทัพทะลวงบุกมคธ เผามหาวิทยาลัยนาลันทา วิกรมศิลาเสียราบ 
ปลนเอาสมบัติตามวัดตางๆ และฆาฟนภิกษุสงฆทุกรูปท่ีพบเห็น พุทธ- 
ศาสนาซ่ึงเหลือจุดสุดทายในแหงนี้ ก็เลยถูกถอนรากโคนจนไมมีอะไร 
เหลืออีก คณะสงฆรอดตายไดหนีเขาไปในเนปาลและธิเบต และไมมีผู 
ใดกลากลับมาอินเดียอีก พุทธศาสนาซ่ึงเกิดในอินเดีย เจริญในอินเดยี 
เปนเวลา ๑,๗๐๐ ป จนถึงกาลาสานตดวยประการฉะนี ้
                                อะไรเปนสาเหตุใหพทุธศาสนาเส่ือมจากอินเดีย 
        ปญหานีไ้ดนําความประหลาดใจอยางใหญหลวงใหเกิดแกนัก 
ประวัติศาสตรมาแลววาเหตุใดพุทธศาสนาซ่ึงอุบัติข้ึนในอินเดีย มีประ-  
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ชากรนับถือติดตอกันถึง ๑๗ ศตวรรษ แตแลวกลับไมปรากฏแมเพียง 
แตในความฝนของชาวอินเดียในยุคตอมาเลย ชาวอินเดยีไดมองพุทธ- 
ศาสนาอยางคนแปลกหนา อะไรเปนสาเหตุใหเปนเชนนั้น ความขอ 
นี้ มีผูวินิจฉัยตางๆ แตสําหรับมติสวนตัว (อ.เสถียร โพธินันทะ) 
เห็นวาเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ คือ 
        ๑. ในขณะท่ีพระพุทธศาสนารุงเรืองท่ีสุด แมในสมัยพุทธกาลเอง 
ประชาชนสวนใหญกย็ังนับถือศาสนาพราหมณม่ันคงอยู ศาสนาพราหมณ 
ไมไดเส่ือมไปเพราะความเจริญของพระพุทธศาสนา 
        ๒.  ในสมัยหลังพุทธกาล แมจะมีพระมหากษัตริย เชนพระเจา 
อโศกเกิดข้ึน แตก็คงรักษาแนวของพระพทุธองค คือการไมเบียดเบียน 
ศาสนาอ่ืน พระพุทธเจาต้ังพทุธศาสนาข้ึน ไมไดมีวตัถุประสงคเพื่อลม 
ลางศาสนาพราหมณ คติขอนี้ทําใหพุทธศาสนาไมสามารถจะทําใหมี 
อํานาจเดด็ขาดทางการเมือง แลวใชอิทธิพลทางการเมืองนั้นฝงราก 
ศาสนาลงในใจประชาชนท้ังหมด ซ่ึงตางจากศาสนาคริสเตียนหรือศาสนา 
อิสลาม เม่ือแผไปท่ีไหน ก็ใชอิทธิพลทางการเมืองกําจัดศาสนาตรงกัน 
ขาม เพราะฉะนั้นประเทศท่ีไมเคยนับถือ ๒ ศาสนาน้ีมากอนเลย เม่ือ 
ถูกครอบงําจาก ๒ ศาสนานีท้างการเมือง ศาสนาเดิม วฒันธรรมเดิม 
จึงถูกถอนรากโคนผิดกับพุทธศาสนา เม่ือแพรเขาไปในประเทศท่ีเขา 
มิไดนับถือมากอนก็อะลุมอลวยปรองดองกับศาสนาทองถ่ิน เกลือกกล้ัว 
ผสมผสานกันไปได 
        ๓.  เพราะหลักการในพุทธศาสนาเอง ใหเสรีภาพแกบุคคล  
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มิไดมีการเรียกรองความภกัดีพลีชีวิตเชนศาสนาอ่ืน ความรูสึกของชาว 
พุทธในทํานองปกปองรักษาพระศาสนาของตน จึงไมรุนแรงไมมาก 
พอ เหมือนกับศาสนาเทวนยิมท่ีเราเร่ืองภักดีเปนใหญ 
        ๔.  ความเส่ือมของภายในคณะสงฆเอง ซ่ึงแตกแยกออกเปน 
หลายหมูหลายพวก ตางถือพวกถือหมูววิาทกัน 
        ๕.  หลังสมัยพระเจาอโศกแลว ธรรมะในพุทธศาสนาซ่ึงเดิม 
เปนแนวปฏิบัติของชีวิตแทๆ  ไดถูกบรรดาคณาจารยของนิกายตางๆ 
ท้ังมหายานและหีนยาน อรรถาธิบายทําใหเปนการยากข้ึน ทําใหเปน- 
อภิปรัชญามากข้ึน เหมาะสําหรับทุมเถียงประเทืองปญญาติโวหารกนั 
มากกวาสําหรับใชปฏิบัติไดจริงๆ ในชีวิต พุทธศาสนาจึงกลายเปนของ 
ยากสําหรับสามัญชนไป กลายเปนสมบัติของนักปราชญกลุมหนึ่งใน 
กําแพงวัด ชาวบานท่ัวไปไมรูวาพุทธศาสนาคืออะไร 
        ๖.  ในสมัยราชวงศคุปตะ พวกพราหมณเม่ือเหน็วา เอาชนะ 
พุทธศาสนาทางตรงไมได กใ็ชทางออมถือใชวิธีกลืนอยางสุขุม เชน 
อางวา พระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร ผูท่ีนับถือพุทธก็คือฮินดูนัน่เอง 
สวนผูท่ีเปนฮนิดูอยูแลวไมจําเปนตองเปล่ียนไปนับถือพุทธ เพราะนับถือ 
พระนารายณอยูแลว 
        ๗.  สถิติเร่ืองนารายณมาเกิดเปนพระพุทธนี้ ทําใหจาํนวนชาว 
พุทธนับวันมีแตลดนอยลง แตฮินดูนับวันมีแตเพิ่มมากข้ึน เพียงเทานี ้
ไมพอ ชาวพุทธเองกลับยอมลดคุณภาพของตนไปเอาลัทธิฮินดูเขามายํา 
ซ่ึงเทากับวา ยอมแพนั่นเอง จึงเกิดลัทธิมนตรยานข้ึน เปนตน  
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        ๘.  เม่ือพนสมัยคุปตะแลว ฝายฮินดูมีนักปราชญเกงๆ เกิดข้ึน 
หลายคน ฝายพุทธไมมีใครสามารถโตวาทีชนะเขาได ฐานะของพุทธ- 
ศาสนาจึงเหมือนไมใหญท่ีผุภายใน แตยังไมถึงกับลม 
        ๙.  คร้ันเม่ือศาสนาอิสลามรุกมาถึง พวกนี้เหมือนกับพายุบาพัด 
กระหน่ําเอาตนไมใหญตนนี้โคนลมลงไปทันที แตศาสนาฮินดูก็ถูก 
พายุนี้เหมือนกัน ไฉนจึงรอดตัวอยูไดเลา ก็เพราะปริมาณฮินดูมีมาก 
กวาชาวพุทธนกั อิสลามจะประหารอยางไรก็ไมหมด เหมือนเอาถวย 
ตักน้ําในแมน้าํใหแหง นี่ประการหนึ่ง 
        ๑๐.  ประการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ สัญลักษณของพุทธศาสนา 
คือคณะสงฆ ของฮินดูไมจํากัดนักบวช เพราะพราหมณมีท้ังคฤหัสถ 
และบรรพชิต ความทรงจําในพระเวท มีแตพราหมณท้ัง ๒ ฝาย 
พราหมณจึงถายทอดความรูทางศาสนาสืบเนื่องกันมาได ผิดกับพุทธ- 
ศาสนาความรูไปอยูกับพระ เพราะฉะนั้นเม่ือสถาบันสงฆถูกทําลาย คือ 
ถูกหามไมใหมีการบวชอีก สวนพวกท่ีบวชอยูถูกฆาตายไป ความรูในทาง 
ศาสนาจึงไมมีผูสืบตอ และหมดลงในช่ัวระยะ ๒-๓ ช่ัวคน พุทธศาสนา 
จึงสูญจากอินเดีย ดวยประการฉะนี ้
                                                        อินเดียในสมัสมุสลิม 
        พวกมุสลิมท่ีเขายึดอินเดียมีหลายพวก เร่ิมดวยพวกมุสลิมเตอรก 
ถัดมามุสลิมอาฟฆาน แลวพวกมุสลิมมงโกล ท้ังหมดนีย้ดึเอานครเดลี 
เปนเมืองหลวง มุสิลมมงโกลไดตั้งราชวงศท่ีเปนปกแผนแนนหนาเรียก 
วาวงศโมกุล ครองอินเดียอยูเกือบ ๓๐๐ ป มีจักรพรรดิเชน อักบาร  
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มหาราช จักรพรรดิองคนี้อานหนังสือไมออก แตมีนิสัยรักวรรณคดแีละ 
ปรัชญามาก กอนหนาสมัยของพระองค พวกกษัตริยมุสลิมตางชอบสราง 
วีรนกรรมดวยการทารุณตอศาสนาอ่ืน เชนออกกฎหมายบังคับ เก็บ 
ภาษีผูไมนับถือศาสนามุสลิม เพราะพวกมุสลิมเองกําจัดพวกฮินดูไมไหว 
เนื่องจากฮินดมีูปริมาณมากกวาฆาไมหมด จึงใชวิธีทางออมดังนี้ แต 
พระเจาอักบารประพฤติตรงกันขาม คือประทานเสรีภาพในการนับถือ 
ศาสนา ในราชสํานักของพระองค มีพราหมณอิหมาม มีนักพรตยวิ 
นักพรตคริสเตียน มีนกัพรตศาสนาโซโรอัสเตอรและนักพรตศาสนา 
มนีกีจีคอยอานคัมภีรของศาสนาเหลานั้นใหพระองคฟง การกระทําของ 
อักบารนับวาทาทายตอบัญญัติของพระมุฮํามัด ถามิใชบุคลิกอัน 
แฝงไวซ่ึงอํานาจอยางเหลือหลายแลว อักบารตองถูกปลงพระชนม เขา 
กลาวกันวา บุคลิกของอักบารนั้น ยามรายก็รายยิ่งกวาเสือ เคยเสด็จลง 
สนามสูเสือดวยพระองคเองตัวตอตัว ยามดีพระองคก็เปนนักบุญ วาท่ีจริง 
อักบารก็มิใชจะเล่ือมใสศาสนามุสลิมนัก พระองคไดตั้งศาสนาข้ึนใหม 
โดยนําคําสอนของศาสนาตางๆ มาผสมแลวบอกใหราษฎรรูวาขานี่แหละ 
คือพระเจา ศาสนาใหมของพระเจาองคใหมนี้ มีอายุช่ัวชีวิตของอักบาร 
เทานั้น กษัตริยองคตอมาส่ังใหเลิก แลวฟนระบบทารุณกรรมศาสนาอ่ืน 
ข้ึนใหม กษัตริยผูทรงอํานาจองคสุดทายของราชวงศโมกลุ คือ เอรังเซบ 
เร่ิมสรางอกุศลกรรม คือจับพอเขาคุก แลวฆาพี่ชายตายตัวเองข้ึนนั่ง 
เมือง พื้นกฎหมายเก็บภาษีคนตางศาสนา จับศาสดาเตคพาหาทุร ซ่ึง 
เปนศาสดาของศาสนาซิกซ มาบังคับใหเขารีตเปนมุสลิม โดยเอาตวั  
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ของศาสดาเองเปนเคร่ืองแลก แตเตคพาหาทุรยืนยนัวาขายอมเสียเศียร 
ไมยอมเสียสัตย ทรราชองคนี้จึงส่ังประหารทันที เปนเหตุใหเกิดสงคราม 
ศาสนาระหวางมุสลิมกับซิกซข้ึน ศาสนาซิกซเปนศาสนาใหมท่ีสุดใน 
อินเดีย ผูตนลัทธิช่ือ คุรุนานักเทพ ตั้งศาสนานี้ข้ึนเพื่อรวมฮินดูกับมุสลิม 
แตทําสําเร็จช่ัวชีวิตของเขาเทานั้น เม่ือเขาตายแลวไดกลายเปนศาสนา 
ท่ี ๓ ข้ึน ซ่ึงไมใชฮินดู ไมใชมุสลิม นับต้ังแตเตคพาหาทรุถูกเอารังเซบ 
ฆา คติในศาสนาซิกซก็เปล่ียน คือแทนท่ีเปนศาสนาใฝสันติอยางเดยีว 
คุรุโควินทสิงหศาสดาองคใหมเห็นวา การท่ีจะเจรจากับพวกอันธพาล 
อยางเอารังเซบโดยไมมีกําลังสนับสนุนนัน้ไมสําเร็จ เพราะฉะน้ันเขาจึง 
ตั้งกองทัพซิกซข้ึน ปลุกใจใหศาสนิกชนจบัอาวุธออกรบปองกันศาสนา 
กองทัพซิกซนีไ้ดทําใหจักรวรรดิโมกุลส่ันสะเทือนทางภาคเหนือสวนทาง 
ภาคใตนัน้ เอารังเซบเท่ียวรุกรานรือเทวาลัยฮินดู แตก็ไดประสบ 
การตอตานอยางแข็งแกรงจากพระเจาศิวจี กษัตริยฮนิดูแหงแควนมหา- 
ราษฎร วาระสุดทายของออรังเสบคือตาบอด ตายอยางทุรนทุราย 
ไมมีความไววางใจแมในพระอัลลาห ในหนังสือฉบับหนึ่งท่ีเขามีถึงลูก 
เม่ือตอนเจ็บหนักวา ลูกเอย พอกลัวบาปกรรมท่ีพอสรางมา แมพอจะ 
เช่ือม่ันในพระอัลเลาะหเพยีงใด แตพอก็ไมสวางเสียเลย พอเกรงวาตัว 
พอนี้ จะตองไปรับทุกขในชาติหนา เม่ือเอารังเซบตายแลว จักรวรรด ิ
โมกุลก็พังทะลายลง อินเดียกลับเปนรัฐใหญนอยข้ึนอีก วงศโมกุลได 
ครอบครองแตอาณาบริเวณเดลี แลวชาวยุโรปก็เขาครองงําอินเดีย 
                                                        อังกฤษปกครองอินเดยี 
        เม่ือวัสโกดากามาแลนเรือออยแหลม มีหวัง (good hope) มา  
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สูประเทศอินเดียทางฝงตะวนัตกสําเร็จแลว พวกลาอาณานิคมชาวโปรตุ- 
เกสจึงยกตามเขามาหาเร่ืองทะเลาะกับเจาครองเมืองแถวนั้น แลวยก 
กองทัพยดึดินแดนเสีย ตั้งเมืองกัวเปนเมืองหลวง ตอมาฝร่ังฮอลแลนด 
มาตามลาอาณานิคมบาง แลวฝร่ังเศสเปนชาติท่ี ๓ ยึดเมืองจันทรนครไว 
อังกฤษเปนชาติสุดทาย แตเดนิแผนมาเหนอืเมฆกวาฝร่ัง ๓ ชาติกอน 
คืออังกฤษมารับอาสาพวกเจาแขกท้ังหลาย ซ่ึงกําลังแตกสามัคคีรบพุง 
กันเอง รับจางตีบานตีเมืองใหมีชัยแลวขอแบงผลกําไรคือท่ีดินอังกฤษ 
สรางปอมตามท่ีดินเหลานี้ คอยๆ ขยายอํานาจลึกเขาไปในประเทศ 
แขกรบกันเองทีใดอาณานิคมอังกฤษเพิ่มข้ึนทันทีนั้น ถาแขกไมทําตาม 
สัญญา อังกฤษอางเหตุยกกองทัพยึดเมืองแขก เพราะฉะนั้นในไมชา 
อินเดียท้ังประเทศก็ตกอยูใตจักรวรรดิอังกฤษ เหตุการณท้ังนี้เกิดข้ึน 
เม่ือตนรัชกาลท่ี ๑ ของเรา การปกครองของอังกฤษ แบงอินเดีย 
ออกเปนหลายสวน สวนใหญข้ึนตรงตอรัฐบาลอังกฤษ โดยอังกฤษตั้ง 
ไวซรอย หรืออุปราชมาเปนผูสําเร็จราชการ สวนหนึ่งยังคงใหมีมหาราชา 
ปกครอง แตอยูในอารักขาของอังกฤษ เชน แควนกาศมีระ แควน 
ไฮเดอราบัด แควนนี้มีเนื้อท่ีและพลเมืองพอๆ กับไทย อังกฤษได 
สรางความเจริญใหแกอินเดยีในดานการศึกษาและสาธารณูปโภค แต 
เม่ือราว ๑๐๐ ปมานี้ ไดเกิดกบฎคร้ังใหญในอินเดีย เรียกวา กบฎ 
ทหารสีปอย คือบรรดาทหารแขกในกองทัพอังกฤษไดรับคํายุยงวา ลูก 
กระสนและน้าํมันปนนั้นผสมดวยไขววัและน้ํามันหมู ฮนิดูเคารพววั 
มุสลิมรังเกียจหมู จึงพากันปฏิวัติข้ึน ถึงกับตีเดลไดแลว แตกองทัพ 
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ปฏิวัติไมมีนโยบายแนนอนในการนําเอกราชมาสูชาติ ประกอบท้ังกอง 
ทัพแขกบางกองยังภกัดีตออังกฤษ เชนกองทัพของพวกซิกซ กองทัพ 
กุรขาของเนปาล อังกฤษจึงสามารถตีกองทัพปฏิวัติแตกไปหมด แลว 
อังกฤษกําหนดนโยบายเอาใจอินเดยีใหม คราวนี้สมเด็จพระบรมราชินี 
วิคตอเรียทรงดํารงฐานะเปนองคพระประมุขของอินเดยีโดยตรง อังกฤษ 
ยอมใหสิทธิทางศาลแกอินเดียมากข้ึน 
                                        การฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
        เม่ือหนึ่งศตวรรษท่ีลวงมานี้ ไดเกิดมีขบวนการกูเอกราชของ 
ชาติอินเดียข้ึน พรอมกับมีขบวนการฟนฟพูระพุทธศาสนา ๒ ขบวน 
ตางมิไดนัดหมายรูกันเลย แตในท่ีสุดตางก็บรรลุถึงผลสําเร็จ หลังจาก 
ฟนฝาอุปสรรคมา เชนรัฐบุรุษของอินเดยีเชน คานธี รวมโมหันรอย 
ตางไดทํางานเพื่อชาติของเขา อังกฤษไดผอนปรนใหอิสระแกอินเดยี 
เร่ือยๆ จนในป ๒๔๙๐ อินเดียก็รับเอกราชสมบูรณ หลังจากตก 
อยูใตอาณัติตางดาวทาวตางแดนมาเปนเวลาถึง ๘ ศตวรรษเชนเดยีว 
กับพุทธศาสนาชาวอินเดยีเองแมในความฝนก็ไมเคยฝนถึงคําวา พระพุทธ 
ศาสนาเลยเปนเวลาถึง ๘ ศตวรรษเหมือนกัน นาประหลาดท่ีวา พรอมกับ 
ความดับสูญของพุทธศาสนา เอกราชของชาติก็วิบัติลง คร้ังนี้เอกราช 
ของชาติกลับคืนคง พุทธศาสนาก็เร่ิมเรืองรองข้ึนใหม เราเปนหนี้บุญ 
คุณตอนักโบราณคดีอังกฤษ เชน ทานเซอรอเล็กซานเดอรคันนิงแฮม 
ซ่ึงเปนผูบุกเบิกขุดคุยโบราณสถานของพุทธศาสนาใหข้ึนมาปรากฏแก 
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        โลกในอินเดีย ทําใหชาวอินเดยีเร่ิมสนใจตอมรดกอันเกาแกของตนเอง 
จึงเกิดการศึกษาพุทธศาสนาข้ึนในหมูปญญาชนชาวอินเดีย แตองคการ 
เผยแผพุทธศาสนายังไมเกดิข้ึน จนกระท่ังถึงสมัยทานธัมมปาละ ทานผูนี้ 
เปนบุตรคหบดีชาวลังกาในเมืองโคลัมโบ เวลานั้นอิทธิพลคาธอลิก 
ครอบงําท่ัวลังกา เงินเพยีง ๒-๓ รูป สามารถจางพุทธศาสนิกท่ียากจน 
ใหกลาวติเตียนศาสนาของตนได พวกคาธอลิกไดกาวกายเขาไปใน 
ครอบครัวของชาวพุทธ เชนบังคับวา เด็กชาวพุทธเกิดใหมตองไป 
จดทะเบียนใชช่ือในศาสนาคริสต ทานธัมมปาละจึงมีชอวาดอน เดวิด 
แตเนื่องจากครอบครัวของทาน เปนชาวพทุธท่ีม่ันคงและเขมแข็ง 
ไมยอมขายตัวเองใหแกพวกคาธอลิก แตการศึกษาช้ันสูงลวนอยูในมือ 
พวกนี้ ทานจึงตองเขาโรงเรียนมิชชันนารี เวลานั้นอายุของทาน ๗ ป 
บิดาไดพาทานใหไปปฏิญาณตอหนาพระศรีสุมังคลนายกเถระ วาจะไม 
เปล่ียนแปลงศาสนา เม่ือทานอายุได ๑๓ วันหนึ่งไดเอาหนงัสือธรรมบท 
ไปอานในช้ัน บาทหลวงเหน็เขาไมพอใจ แยงหนังสือโยนท้ิงไปแลว 
ลงโทษทาน พรอมท้ังขูวา "เจาเขาใจในพวกเราอยางไร พวกเรามา 
ท่ีนี่ก็เพื่อเปล่ียนพวกเจาใหเปนคาธอลิกหมด" การกระทําอันปาเถ่ือน 
ของบาทหลวงนี้ ฝงใจใหเดก็ธัมมปาละเกิดความรูสึกท่ีจะตองตอสูเพื่อ 
พระพุทธศาสนา ตอมาทานไดไปเรียนกฎหมายในอังกฤษ สําเร็จเปน 
เนติบัณฑิตอังกฤษกลับมาลังกา ไดรวมมือกับพุทธศาสนิกชาวอเมริกนั 
ผูหนึ่ง ช่ือ พันเอก ออลคอต รณรงคตอสูเพื่อเสรีภาพของชาวพุทธ 
ในลังกา ตอมาทานไดเดินทางไปพุทธคยาในอินเดยี พรอมกับพระ  
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ญ่ีปุน ช่ือ โกตาเสน ไดเห็นสภาพทรุดโทรมของพุทธคยาแลว ทานเกิด 
ความสะเทือนใจอยางรุนแรง ไดทําสัจจะกริยาถึง ๗ คร้ังหนาพระศรี- 
มหาโพธิ อุทิศชีวิตของตนเองเพ่ืองานฟนฟพูุทธศาสนาในอินเดยี ทาน 
จึงถือเพศเปนอนาคาริกะ มรดกท่ีไดจากสกุลนํามาทุมเทเพื่องานพระ 
ศาสนาจนหมดส้ิน ทานไดกอต้ังพระศรีมหาโพธิสมาคมข้ึนท่ีกัลกัตตา 
และออกนิตยสารเผยแผพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ ช่ือ มหาโพธิรีวิว 
หนังสือฉบับนี้มีอายุยนืถึงบัดนี้กวา ๖๐ ปแลว นับวาเปนนิตยสาร 
พุทธศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก ในภาคภาษาอังกฤษ ทานส้ินเนื้อ 
ประดาตัว แตเปนโชคดีของทานเพราะในคราวท่ีมีการประชุมสันนิบาต 
ศาสนาท่ัวโลกที่ชิคาโก อเมริกา ทานเปนผูแทนของชาวพุทธ เม่ือเดิน 
ทางผานเมืองฮอนโนลูลูในหมูเกาะฮาวาย มีเศรษฐินีชาวฮาวายผูหนึ่ง 
ช่ือ มิสซิส อี.จี. ฟอสเตอร ไดมาขอคําแนะนําจากทานในเร่ืองวิธีดับ 
ความโกรธ หลังจากฟงทานเทศน ๒ ช่ัวโมง หญิงอเมริกันผูนี้ไดกลาย 
เปนชาวพุทธทันที และปวารณาตัวเปนอุปฏฐายิกาของทานตลอดชีวิต 
นางไดสละเงินกวา ๑ ลานรูป ใหทานธัมมปาละไปดําเนนิงานจรรโลง 
พุทธศาสนาในอินเดยี เพราะฉะนัน้ วดัในพุทธศาสนาวดัแรกจึงมีกําเนิด 
ข้ึนท่ีสารนาถ พาราณสี ช่ือมูลคันธกุฎีวิหาร สาขามหาโพธิสมาคมก็เกดิ 
ข้ึนตามหัวเมืองใหญๆ ท่ัวอินเดีย ปจจุบันนี้ตึกของมหาโพธิสมาคมหลัง 
หนึ่งในกัลกัตตาไดรับการต้ังช่ือวาตึก อี.จี ฟอสเตอร เพื่อเปนอนุสรณ 
แกมหาอุบาสิกาผูนี้ ซ่ึงทานธัมมปาละ เรียกวาคุณแม ทานธัมมปาละ 
ยังไดตั้งมหาโพธิสมาคมในลอนดอน และหลังจากตรากตรําชีวิตเพื่องาน 
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ธรรมทูตกวา ๕๐ ป ทานก็ถึงมรณกรรมในป พ.ศ.๒๔๗๔ ทานเปน 
ภิกษุรูปแรกท่ีอุปสมบทในสีมาแหงมูลคันธกุฎีวิหาร ปจฉิมวาจาของทาน 
ก็คือ "ขอใหขาพเจาตายเร็วๆ ขาพเจาไมอาจทนตอพยาธิทุกขนี้ได 
ขอใหขาพเจาไดเกดิใหมอีก ๒๕ คร้ัง เพื่อประกาศพระธรรมของพระ- 
พุทธเจา" กระดูกของทานไดถูกนํากลับไปสูลังกา มีประชาชนมาในงาน 
ตอนรับกวาหนึ่งแสนคน ทานกลายเปนบุคคลอมตะในโลกพุทธศาสนา 
ผลงานของทานธัมมปาละทําใหชาวอินเดยีรูจักและเขาใจพุทธศาสนาดี 
ข้ึน และปญญาชนอินเดยีสวนหนึ่งกลายเปนพุทธศาสนิกแพรหลายใน 
หมูชนช้ันสูงของอินเดีย จนกระท่ังมีผูเขาไปบวชในลังกาเปนภิกษุอินเดีย 
คณะแรกเชน ทานราหุลสังกฤตยาปนะ ทานผูนี้เปนพราหมณมากอนได 
แปลวรรณคดบีาลีเปนภาษาฮินดมีากหลาย อีกทานคือทานชคทีสกัสยปะ 
ไดแปลพระไตรปฎกเปนภาษาฮินดี เม่ืออินเดียไดเอกราชสมบูรณ 
รัฐบาลอินเดียภายใตการนําของเนหรูไดใชดวงตราพระธรรมจักรเปน 
สัญญลักษณในธงชาติ ในตึกรัฐสภาของอินเดียไดมีคําจารึกตัวใหญๆ 
เหนือประชุมสภาวา "ธัมมจกักัปปวตัตนะ" ตราแผนดินของอินเดียก็ใช 
รูปราชสีหหัวเสาจารึกพระเจาอโศก รัฐบาลอินเดียไดประกาศวันวิสาข- 
บูชาเปนวนัหยุดราชการทัว่ประเทศ ประชาชนสามัญเร่ิมรูจักคําวา 
"พุทธะ" แพรหลายมากข้ึน และเม่ือ ๒๕ ศตวรรษมาถึง รัฐบาล 
อินเดียไดตั้งงบประมาณฉลองพุทธชยันตีท่ัวประเทศเปนเวลาหนึ่งป 
พุทธปูชนียสถานทุกแหงไดรับการบูรณะใหมหมด รัฐบาลไดใหออกทุน 
ตีพิมพพระไตรปฎกฉบับอักษรเทวนาครี รัฐบาลไดใหออกทุนฟนฟูมหา- 
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วิทยาลัยนาลันทาข้ึนใหมใหช่ือวา นาลันทาสถาบันวิจัยแหงมคธ สอน 
พุทธศาสนาโดยเฉพาะ เพราะอะไรรัฐบาลอินเดียซ่ึงเปนฮินดูจึงทําเชนนี ้
ก็เพราะวาความรูสึกในชาตนิิยม ในฐานะท่ีพระพุทธองคเปนชาวอินเดีย 
ประการหน่ึง เพราะเจตนารมณของเนหรูและของรัฐบุรุษอินเดยีหลาย 
คนท่ีตระหนกัถึงคุณคาของพุทธศาสนา หวังจะใหพุทธศาสนาสามารถ 
สรางประเพณมีากมาย ชาวอินเดียท่ัวไปสํานึกอยูเสมอวา พระพุทธเจา 
เปนผูนําเกยีรติภูมิอันสูงยิ่งมาสูอินเดีย เนหรูเองไดกลาวเสมอวา แม 
ขาพเจามิใชพทุธศาสนิก แต ณ ท่ีใดหากมีการกลาวพระนามของโคตม 
พุทธะแลว ขาพเจากพ็รอมคารวะดวยความเล่ือมใส พระองคเปน 
อภิชาตบุตรอันยิ่งใหญของอินดียในพิธีฉลอง ๒๕ ศตวรรษน้ีเอง ไดมี 
ปรากฏการณอันนาต่ืนเตนท่ีสุดท่ีเมืองนาคปุระ คือมีชนวรรณะศูทร 
จํานวน ๕ แสนคน ภายใตการนําของหัวหนาช่ือ ดร.อัมเบดการ 
ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ เม่ือ ๒๐ ปกอนสถิติชาวพุทธท่ัวอินเดยีมี 
เพียง ๒ แสน แตในปจจุบันตัวเลขข้ึนไปถึง ๓๐ ลานคน ดร. อัมเบดการ 
หัวหนาชาวศูทร ซ่ึงเปนผูนําใหชาวศูทรท้ิงฮินดูมาเปนพทุธนั้นเปนผูมี 
การศึกษาสูงมีปริญญาเอกถึง ๔ ปริญญา คือปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร 
ปริญญาเอกทางกฎหมาย ปริญญาเอกทางปรัชญา ปริญญาเอกทางอักษร 
ศาสตร ทานผูนี้เปนประธานรางรัฐธรรมนูญแหงชาติของอินเดียและเปน 
รัฐมนตรียุติธรรมอินเดียคนแรก เร่ิมเล่ือมใสพุทธศาสนา เม่ือป พ.ศ. 
๒๔๘๔ ปฏิญาณตนเปนชาวพุทธพรอมกับลูกนอง เม่ือป พ.ศ.๒๕๐๐ แต 
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ชาวศูทรสวนมากยากจน ไมเปนกําลังในการแผพุทธศาสนาได ประกอบ 
ท้ังภิกษุผูจะทําหนาท่ีเผยแผในอินเดียมีนอย สวนมาเปนพระลังกา 
มีไมถึง ๒๐ รูป นอกนั้นก็เปนพระตางท่ีเขาไปศึกษาหรือไหวพระ 
ไมไดติดอยูเปนประจําเพื่อเผยแผ พุทธศาสนาจึงยังไมเจริญเทาท่ีชาว 
พุทธตองการ แตกลาวไดวาหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนท่ีสนใจของ 
ชาวอินเดยีท่ัวไป  
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                                                                   บทท่ี ๖ 
                                        พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๑ 
                                                        ประเทศจีนและชาวจีน 
        ประเทศจนีมีเนื้อท่ีใหญกวาญ่ีปุน ๔๐ กวาเทา หรือเกือบจะ 
เทาทวีปยุโรปท้ังทวีป ยกเวนดินแดนไซบีเรียของโซเวียต ดินฟา 
อากาศมีท้ังหนาวจัด อบอุน และรอนจัด ภมิูประเทศมีท้ังขุนเขา 
หิมะและทะเลทราย ฟาดินและทุงกวาง ภูเขาท่ีสําคัญของจีนคือ เทือก 
เขาคุนลุนและเทือกเขาเทียนซาน ซ่ึงประกอบดวยยอดเขาใหญนอยกวา 
๒๐๐ ยอด ภูเขาเหลานี้แลนขนานจากภาคตะวันตกของจนียานทะเล 
ทรายมาสูภาคตะวนัออกซ่ึงเปนท่ีราบลุม ความสูงกวา ๑๐,๐๐๐ ฟต  
ข้ึนไป 
        แมน้ําสําคัญของจีนลวนมีกําเนดิมาจากภคตะวันตกอันเปนท่ีราบ 
สูงมีอยู ๒ สาย บริเวณของฝงคือแมน้ําเหลือง และแมน้าํแยงซีเกยีง 
ซ่ึงมีความยาวกวาพนักิโลเมตรข้ึนไป แมน้าํเหลืองอยูในจีนเหนือ 
บริเวณของฝงแมน้ําเปนอูอารยธรรมเกาแกของจีน มีเมืองโบราณอยูมาก 
เรียงรายกันอยู แมน้ําสายน้ีเปนแมน้ําวิปโยค เพราะแมจะใหคุณในทาง 
เกษตรกรรม แตในฤดูน้ําหลากมักจะเกดิอุทกภยั สวนแมน้ําแยงซีเกียง 
นั้นกวางใหญกวาแมน้ําเหลือง แมน้ําเหลืองเปนแมน้ําแบงประเทศจีน  
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ออกเปนภาคเหนือภาคใตในสมัยเกดิการปฏิวัติประเทศจีนนั้นเมาเจอตุง 
มีแผนการจะใหจีนแบงออกเปนภาคเหนือและภาคใต มอบใหอยูภายใต 
การปกครองของสองมหาบุรุษ คือภาคใตมอบใหเจยีงไคเช็ค ภาคเหนือ 
อยูในอุงมือของเมาเจอตุง แตแผนการเหลานี้ก็ตองลมเหลว ทะเลทราย 
ในประเทศจีน ท่ีมีช่ือเสียงคือทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย และทะเล 
ทรายตะกลามานันในซินเกยีง บริเวณท่ีราบริมฝงแมน้ําท้ังสองสายเปน 
อูขาวอูน้ําของจีน เปนท่ีท่ีมีชุมชนคับค่ัง เม่ือราวหนึ่งพันเจ็ดรอยปมา 
แลว สถิติพลเมืองของจีนมีถึง ๔๑ ลานคน ในปจจุบันกําลังเขาสู 
หลักพันลาน คือมีพลเมือง ๘๐๐ ลานเศษ ปาใหญของจนีมีอยูทาง 
สุดเหนือท่ีติดกับไซบีเรียแหงหนึ่ง ในเสฉวนและยนูานอีกแหงหนึ่ง 
การท่ีจีนมีแผนดินกวางใหญถึงเพียงนี้ก็เพราะไดผนวกเอาดินแดนของ 
ชาติอ่ืนๆ รอบๆ ตัวไว และมีพลเมืองมากก็เพราะกลืนชาติอ่ืนๆ 
ใหกลายเปนจนี เปนนโยบายท่ีจีนทํามาแลวกวา ๒,๐๐๐ ป ลําพังท่ี 
เปนเขตจีนแทๆ  คือบริเวณลุมแมน้ําเหลืองเทานั้น ซ่ึงเม่ือรวมเขาแลว 
ก็ใหญประมาณประเทศไทยสามประเทศรวมกัน ดินแดนนอกน้ันเปน 
ของชนชาติอ่ืนท้ังส้ิน ชนชาติจีนนกัโบราณคดีพวกหนึ่งสันนิษฐานวา 
เปนพวกเดยีวกับพวกอัสสิเรียน ซ่ึงเปนชาติโบราณในบริเวณเมโสโปเต- 
เมียในเอเซียตะวันตก ภายหลังพวกนีไ้ดอพยพตามดวงตะวนัข้ึนเขาสู 
ประเทศจีน เม่ือสองพันปกอนพุทธกาล แตนักโบราณคดอีีกพวกหนึ่ง 
คัดคาน พวกนีถื้อวา จึงมีรกรากอยูเดิมแลวในจีนเหนือ มิไดอพยพมา 
จากไหน แตอยางไรก็ดีประวัติศาสตรของจีนไดข้ึนบทท่ีหนึ่งเม่ือ ๕,๐๐๐  
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ปมาแลว กษัตริยจีนองคแรกในยุคประวัติศาสตร คือ พระเจาอ้ึงต่ี 
แปลวา พระเจาเหลือง กษัตริยองคนี้ไดขยายอาณาเขตของจีนลงมา 
ทางใต พระเจาเยาต่ีและพระเจายูตี่ ไดขับไลชาวพ้ืนเมืองทางใต ซ่ึงมี 
ท้ังไทย แมวา กะเหร่ียง ใหถอยรนลงมา จนีขยายเขตลงมาถึงภาคใต 
ของแยงซีเกยีงราวกอนพุทธกาล ๑,๐๐๐ ปเศษ ราชวงศแรกของจีน 
เรียกวา "ราชวงศแห" ถัดมาชื่อ "ราชวงศเชียง" ตอนนีจ้นีเร่ิมมี 
บานเมืองเปนปกแผน มีตวัอักษรใช ทําเคร่ืองเคลือบดินเผาได ทํา 
ผาไหมได มีเข็มช้ีทิศใช ทําชลประทานได และมีรถศึกดีๆ  ในการแผ 
จักรวรรดิ ราชวงศจวิ อันเปนลําดับสามรวมยุคพุทธกาล เปนยุคทอง 
แหงปรัชญาเมธีจีน เปนเร่ืองท่ีนาประหลาดท่ีอินเดยี กรีก และจีน ได 
เกิดมีศาสนาและนักปราชญสอนลัทธิธรรมในเวลาไลเล่ียกัน 
                                                   ศาสนาและปรัชญาจีน 
        ศาสนาของจีนแยกออกจากเมืองอยางเด็ดขาด อิทธิพลของ 
ศาสนาไมเคยกุมอํานาจทางการเมืองเลย ชนชาติจีนไมไดสนใจกับเร่ือง 
พระเจาสรางโลก นับถือพระเจาในฐานะเปนผูอํานวยความอุดมสมบูรณ 
ทางพืชผล มิไดนับถือฐานะเปนผูสรางโลกอยางในศาสนาคริสต พระ 
เจาของจีนเปนตัวตนเรียกวา "เทียนต่ี" แปลวา จักรพรรดแิหงสวรรค 
พระองคไดสงผูแทนลงมาปกครองมนุษยเรียกวา "เทียนจื้อ" แปลวา 
โอรสแหงสวรรค คือ พระมหากษัตริย สวนเทพเจานอกนี้เปนประเภท 
พระเจาประจําธรรมชาติตางๆ เหมือนศาสนาของพราหมณ ศาสนาของ  
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จีนขาดสถาบันนักบวช มีแตเจาหนาท่ีพิธีการของหลวง สําหรับหนาท่ี 
เชนฟาดนิ เพราะฉะน้ันจึงไมไดมีอิทธิพลใดๆ ไมมีหลักคําสอนใดๆ 
เร่ืองของคําสอนเปนเร่ืองของนักปรัชญาเมธี ลักษณะอยางนี้เหมือนกับ 
ศาสนาเทพเจาของพวกกรีก ซ่ึงเปนศาสนาไมมีคําส่ังสอน ไมมีนักบวช 
มีแตเจาหนาท่ีผูเฝาศาล เร่ืองของคําส่ังสอนเปนเร่ืองของนักปรัชญา 
นักปรัชญาจีนมีหลายทาน แตท่ีมีช่ือเสียงคือ ขงจื้อ เหลาจื้อ และบ๊ักจื้อ 
จะนํามากลาวเปนบางทาน ดงัตอไปนี ้
                                                ขงจ้ือ (กอน พ.ศ.๘-พ.ศ.๖๔) 
        ขงจื้อ เกดิในสมัยปลายพุทธกาลกอนหนาพุทธปรินิพพานแปดป 
เปนชาวเมืองลูในมณฑลซานตุง เคยรับราชการเปนเจาพนกังานกรม- 
ปศุสัตว และกรมเกษตรมากอนภายหลังออกมาต้ังตนเปนคณาจารย 
สอนปรัชญาการเมือง ขงจื้อมีความรูรอบตัว เขาสอนไดท้ังอักษรศาสตร 
ดุริยางค ประวตัิศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร สํานักเรียนของ 
เขาเปนสํานักเรียนเคล่ือนท่ี มีนักศึกษาติดตามประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
ท่ีเปนช้ันอัครสาวกมีอยู ๒๐ กวาคน ในวัยกลางคนเขาไดรับตําแหนง 
เปนนายกเทศมนตรีเมืองลู ตอมาไดเล่ือนเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิ- 
การแลวเปนเสนาบดียุติธรรม และในท่ีสุดกป็ระสบความผิดหวังทาง 
การเมือง จึงกลับมาใชชีวิตเปนคณาจารยตอไปอยางเดมิจวบจนวาระสุด 
ทายของชีวิต เขาตายเม่ืออาย ุ๗๓ ปเศษ วรรณกรรมท่ีเขาชําระและ 
เรียบเรียงข้ึนคือตําราประวัตศิาสตรเรียกวา "ชุนซิว" ตําราวาดวยโคลง  
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ฉันท กาพย กลอน เรียกวา "ซือจิง" ตํารานิติศาสตร เรียกวา 
"ซางซู" และตําราวาดวยขนบธรรมเนียมประเพณเีรียกวา "หลีจิง" 
ปรัชญาของขงจื้อแบงไดดังนี ้คือ:- 
        ทัศนะทางการเมือง ขงจื้อสอนเปนสองช้ันคือ ช้ันอุดมใหชาติ 
ตางๆ ในโลกรวมเปนชาติเดยีวกันมีรัฐบาลเดียวกัน ช้ันมัธยม เม่ือ 
ทําอยางช้ันแรกไมไดก็ตองใหมีรัฐบาลประจําชาติท่ีดีท่ีสุด การท่ีจะเปน 
รัฐบาลท่ีดีท่ีสุดไดก็ตองมาจากผูนําของรัฐ ขงจื้อสอนวา มาตรฐาน 
ศีลธรรมในครอบครัวสําคัญท่ีสุด กอนอ่ืนท่ีนักปกครองจะปกครอง 
ประเทศเขาตองสามารถปกครองใจตนเองไดกอน ใหใจของเขาต้ังอยู 
ในสัจจะและยตุิธรรม  เม่ือสามารถปกครองตัวเองไวได จึงสามารถ 
ปกครองครอบครัวได เม่ือสามารถปกครองครอบครัวได จึงสามารถ 
ปกครองสังคมได เมื่อปกครองสังคมได จึงเปนรัฐบาลท่ีดีได ขงจื้อ 
ย้ําวา เม่ือตัวของตัวเองยังเอาไวไมอยูแลว การท่ีจะเปนรัฐบาลจึงเทากบั 
การหลอกลวงประชาชน เพราะฉะน้ันทัศนะทางการเมืองของขงจื้อ จึง 
สอนใหปฏิวัตติัวเองเสียกอน แลวจึงไปคิดปฏิวัติคนอ่ืน สอนใหแกไข 
จากภายในคือจิตใจของตนออกไปสูภายนอกคือ ประชาชน 
        ขงจื้อกลาววา เปนความผิดพลาดอยางยิ่งท่ีเราจะคิดปฏิวัติ 
ประชาชน โดยลืมท่ีจะปฏิวตัิตัวเอง เพราะฉะน้ัน ปรัชญาการเมือง 
ของขงจ้ือ จึงสอนใหตั้งตนจากตนเองออกไปหาครอบครัว จากครอบ 
ครัวออกไปหาสังคม จากสังคมออกไปหาประชาชน ประเทศชาติ เพราะ 
เขาตระหนกัวาชาติคือชุมชน ซ่ึงมาจากหนวยแตละหนวยคือ ปจเจกชน 
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การแกไขปญหาถามองขามปจเจกชนเสีย ยอมไมไดรับผลสําเร็จ มีผู 
ถามวา ขอใหสรุปความสําคัญของการปกครอง ขงจ้ือตอบวา หวัใจ 
ของการปกครอง คือ ความเปนผูเครงครัดในนิติธรรมเนียม ทุกคน 
ตางทําตามหนาท่ีของตน รัฐก็ไดช่ือวา เปนรัฐสันติสุข มีผูถามเขาวา 
ตอบแทนความดีความช่ัวนัน้อยางไร ขงจือ้ตอบวา จงตอบแทนความ 
ดีดวยความดี จงตอบแทนความช่ัวดวยความยุติธรรม เกีย่วกับจริย- 
ศาสตรสังคม ขงจื้อกลาววา ส่ิงใดท่ีเจาไมปรารถนาก็จงอยาทําส่ิงนั้นกบั 
ผูอ่ืน ขงจื้อเนนเร่ืองหนาท่ีเรียกวา "เจิ้งหมิง" คือใหทุคนทําตาม 
หนาท่ีๆ มีอยูตอสังคมโดยสมบูรณ ขงจื้อวา "กุง กุง" "เฉิน เฉิน" 
"ฟู ฟู" แปลวาผูปกครองทําตามหนาท่ีของผูปกครอง, ขาราชการทํา 
ตามหนาท่ีของขาราชการ บิดาทําตามหนาท่ีของบิดา บุตรทําตามหนาท่ี 
ของบุตร 
        สวนหลักศีลธรรมท่ีขงจื้อย้ํามาก สรุปลงในหวัขอ ๕ ขอ คือ 
        ๑.  เหริน คํานี้มีความหมายกวางมาก แปลวาความรักเมตตา 
ความเปนผูสํานึกในพระคุณ ความองอาจ ความพากเพียร 
        ๒.  อ้ี คือความสุจริตจริงใจ 
        ๓.  หล่ี คือนิติธรรมเนียม ประเพณี คนท่ีละเมิดตอนิติธรรม 
เนียมประเพณ ีขงจื้อถือวาเปนทรชน เขาเองไดรวบรวมประเพณ ี
ตางๆ ถึงสามพันขอ ยกตัวอยางเชนธรรมเนียมไวทุกข เม่ือบุพการี 
ลวงลับ บังคับใหไวทุกขสามป ในระหวางนั้นจะหวัเราะก็ไมได ตอง 
อยูเฝาบริเวณสุสานของผูตายตลอดเวลา 
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        ๔.  จื้อ คือสติปญญา ขงจื้อเนนความสําคัญการศึกษา ตัวเขาเอง 
ไดรับยกยองวา เปนบุรพาจารย แหงการศึกษาของชาติจีน 
        ๕.  ส่ิน คือความซ่ือตรงจงรักภกัด ี
        ท้ัง ๕ ขอนี้ เปนขอปฏิบัติในลัทธิขงจื้อ เขาไมยอมพดูถึงพระ 
เจาเลย บางคร้ังเขาแสดงวาเขาเปนนักธรรมชาตินิยม ไมใชนักเทวนยิม 
มีคนถามเขาวา ตายแลวจะเปนอยางไร ขงจ้ือตอบวา เร่ืองของคนเปน 
ยังรูไมหมด จะไปรูเร่ืองของคนตายแลวอยางไร อยางไรก็ตาม อิทธิพล 
ของคําสอนของขงจื้อ ไดหยั่งลึกลงกลายเปนรากฐานแหงภูมิธรรมของ 
ชนชาติจีน อิทธิพลนี้เพิ่งจะสลายไปเม่ือ ๕๐ ปนี้เอง 
                                                เมงจื้อ (พ.ศ.๑๕๔-๒๒๘) 
        เมงจื้อ เกดิเม่ือระมาณ ๑๐๐ ปเศษหลังขงจื้อส้ินชีพ เปน 
ผูรับชวงความคิดของขงจื้อ และต้ังโรงเรียนสอนปรัชญาเชนเดยีวกับ 
เพลโตศิษยของโสเครตีส เมงจื้อไดพยายามชักจูงเจาของนครท้ังหลาย 
ใหเล่ือมใสคําสอนของเขา แตไมมีผูเล่ือมใส เม่ือเขาตายไปแลว คํา 
สอนจึงไดถูกรวบรวมข้ึน และมีผูยกยองมาก 
        เมงจื้อสอนวา : 
        ธรรมชาติของมนุษยเปนส่ิงท่ีบริสุทธ์ิและเปนกุศล แตเนื่องจาก 
ส่ิงแวดลอมท่ีช่ัวกดดัน จึงทําใหลืมตัวกลายเปนคนช่ัวไปช่ัวขณะ 
ฉะนั้นทุกคนจงึช่ือวาเปนคนดีดวยกนัโดยธรรมชาติภายใน 
        เขากลาวอีกวา : 
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        ยิ้ง แปลวา ความเมตตาปรานี และหงี ซ่ึงหมายถึงความ 
กตัญูกตเวทีท่ีเปนมรรคาของมนุษยจะพงึปฏิบัติ มรรควิถีท่ีดีนั้น ก ็
คือการรักษาจติของเรา วิธีรักษาจิตไมมีอะไรดีไปกวาการตัดความ 
ทะเยอทะยานอยากของเรา ผูท่ีรูจักประมาณในการกระทํา ยอมเปนผู 
มีความสุข ประชาชนนับวามีความสําคัญอยางสูงสุด ประเทศชาติสําคัญ 
เปนท่ี ๒ มหากษัตริยสําคัญเปนท่ี ๓ 
                                             เหลาจื้อ (กอน พ.ศ.๒๗ ?) 
        เหลาจื้อ เปนคํายกยองแปลวาอาจารยผูเฒาเทานั้น ช่ือของทานผูนี้ 
แซล้ี ช่ือตัม เดิมรับราชการเปนบรรณารักษใหญประจําหอพระสมุด 
หลวงแหงราชสํานักจิว ตอมาลาออกจากราชการ มาดําเนนิชีวิตอยูอยาง 
วิเวกเขาไดเขียนหนังสือข้ึนเลมหนึ่งเรียกวา "เตา-เตอ-จิง" แปลวา 
สูตรวาดวยวิถีไปสูเตา ประกอบดวยวลี ๕,๐๐๐ คํา ในหนังสือนี้ ถาจะ 
เปรียบแลว-เตา-เตอ-จิง คือภควัทคีตาของจนีนั้นเอง เหลาจื้มีอาย ุ
แกกวาขงจื้อราวยี่สิบปเศษ ขงจื้อเองมีความเคารพยกยองเหลาจื้อ เขา 
เคยมาแสวงหาความรูกับเหลาจื้อ และเปนลูกศิษยของเขาถามวา เหลาจ้ือ 
เปนคนอยางไร ขงจื้อตอบวา อันภูมิธรรมของเหลาจื้อนัน้ยาก 
นักท่ีจะหยั่งได สัตวจตุบาทในปาบางคร้ังยังตองแรวของนายพราน 
ดักได สัตวทวบิาทในอากาศบางคร้ังยังถูกยิงลวงลงมา แตสําหรับ 
เหลาจื้อผูนี้มีอุปมาเหมือนหนึ่งพระยามังกร ดนดั้นในกอนเมฆยากท่ี 
จะคาดคะเนได หัวใจสําคัญในปรัชญาเหลาจื้อ คือคําวา "เตา" คํานี้  
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คลายกับคําวา "ธรรม" ของอินเดียเพราะมีความหมายกวางขวาง เปน 
ท้ังนามเปนท้ังคุณศัพท สมมติฐานในโลกทรรศนของเหลาจื้อตรงกันกบั 
ปรัชญาอุปนิษัท อยางแปลกประหลาด คือเขาสอนวา เตาเปนภาวะ- 
สมบูรณแหงจกัรภพ เตาไมมีเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุด ทุกส่ิงทุกอยาง 
ดํารงอยูดวยเตา และสลายไปในเตา เม่ือเปนเชนนี้ เตาก็คือ พรหม 
หรืออาตมันของฮินดูนั่นเอง ในบทที่หนึ่งของคัมภีร เตา-เตอ-จิง 
เหลาจื้ออธิบายถึงลักษณะของเตาวา เตา ท่ีนํามาวาขานกนัไดไมใชเตา 
ท่ีแทจริง นามที่เอามาเรียกรองกันได ก็บหอนใชนามท่ีจริง อภาวะ 
เปนจุดต้ังตนแหงสรรพส่ิง ภาวะเปนมารดรแหงส่ิงท้ังหลาย ท้ังสอง 
อยางนี้รวมเขาดวยกันเปนเอกภาพ เปนบอเกิดของจักรวาล ความ 
ตอนนี้เหลาจื้ออธิบายถึงโลกสมุฏฐานวามาจาก เตา แตคําวา เตา กเ็ปน 
คําบัญญัติข้ึนสําหรับใชเรียกภาวะเหนือบัญญัติอันนี้ ภาวะนีไ้มมีเบื้องตน 
และท่ีสุด ไมใชท่ีนั่นท่ีนี่ แตแผสรานอยูท่ัวไป พึงเทียบกบัคําอธิบาย 
ลักษณะของพรหมในอุปนษิทั ซ่ึงเปนนิรคุณ ทานใชคําวา "น อิติ 
น อิติ" เหตุไรเหลาจื้อจึงมีความคิดไปตรงกับพราหมณ ท้ังๆ ท่ีเวลา 
นั้นจีนกับอินเดียยังไมรูจักกนั ตอบไดวา เพราะเหลาจื้อไดสําเร็จฌาน- 
สมาบัติจึงไปเห็นส่ิงเดยีวกับพวกโยคีเหน็ โดยไมตองรูจกักันมากอน 
                                        ทัศนะทางการเมืองของเหลาจื้อ 
        เหลาจื้อ มีความเหน็ตรงกันขามกับขงจื้อ เหลาจื้อเหน็วา ความ 
ยุงยากทางการเมือง เกิดการเลือกของมนุษยท่ีพยายามฝนกฎธรรม-  
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ชาติ ธรรมชาติสรางมนุษย ใหตองการเพยีงปจจัย ๔ แตพวกมนุษย 
เจาความคิด กพ็ยายามคิดคนประดิษฐวัตถุใหผิดไปจากธรรมชาติตางๆ 
เม่ือส่ิงประดิษฐเหลานี้ทุกคนมีดวยกนัไมได จึงเกิดความสูงตํ่าไมเสมอ 
กันในสังคมข้ึน แลวความทุกขของมนุษยก็มีตามมา คือการแขงขันการ 
ครองชีพ แขงขันเสาะแสวงหาช่ือเสียง แขงขันเสาะแสวงหาดินแดน 
เหลาจื้อ จึงกลาววา เม่ือเลิกสติปญญาเสียได ราษฎรก็จะหมดความวุนวาย 
กันไปเอง เม่ือเลิกตีราคาส่ิงมีคาวามีคาแลว โจรผูรายก็ไมมีไปเอง 
เพราะฉะนั้น เหลาจื้อจึงสอนใหมนุษยกลับไปใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ 
อยาไปสนับสนุนความเจริญดานวัตถุ เพราะวัตถุยิ่งเจริญมากเทาใดความ 
ทะเยอทะยานของมนุษยก็มากข้ึนไปกวานัน้อีก ไมมีทางจะจบส้ินลงเอย 
กันได เปรียบเหมือนเราเหน็เปดกับนกยาง  แลวเกดิความรําคาญวา 
นกยางนั้นขายาวเกนิไป เปดขาส้ันเกินไป จึงตัดขานกยางตอขาเปด 
การกระทําเชนนี้แทนที่จะสรางความสุขใหแกสัตวท้ังสอง กลับจะเพิม่ 
ความทุกขใหแกสัตวท้ังสองยิ่งข้ึน เพราะเปนการฝนธรรมชาติ 
        เหลาจื้อประณามสงคราม เขากลาววา ทหารและศาสตราอาวุธ 
เปนอัปมงคลนิมิต ท่ีใดมกีองทัพผานไป ท่ีนั้นจะตองแหงแลงถึงสามป 
เหลาจื้อไดเสนอรัฐบาลในอุดมคติวา รัฐบาลใดปกครองราษฎร โดยไม 
ยุงเกีย่วกับราษฎรเลยปกครองราษฎรจนราษฎรเกิดความรูสึกวา ตนไมมี 
ใครปกครอง รัฐบาลนั้นเปนรัฐบาลท่ีดีท่ีสุด รัฐบาลใดปกครองราษฎร 
จนราษฎรรูสึกวา ตนถูกปกครอง รัฐบาลนั้นเลว ถาถือตามทัศนะน้ี 
ปรัชญาการเมืองของเหลาจื้อจึงเปนเสรีนยิมบวกธรรมชาตินิยม เหลาจื้อ  
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ไดกลาววากฎหมายยิ่งมีมากโจรผูรายยิ่งชุกชุม นี่เปนขออธิบายระบบการ 
เมืองของเขา ในดานบุคคลผูทําหนาท่ีปกครองเหลาจื้อพดูวา จงตาม 
หลังประชาชน แลวทานจะเปนผูนําประชาชน เปรียบเหมือนน้ํา 
ธรรมชาติยอมไหลในท่ีต่ํา แตก็ไมมีอะไรท่ีจะมีพลังมากเทาน้ํา ภูเขา 
ท้ังลูกก็ถูกน้ําพัดใหทะลายได เพราะฉะน้ันบัณฑิตพึงวางตนใหอยูใน 
ฐานะตํ่าตอย แตแลวทานจะเปนผูมีราคาคางวดสูงสุด 
        เหลาจื้อพูดเปนคตินาฟงอีกวา ผูท่ีชอบกลาวอางถึงบุญคุณ ผูนั้น 
มักจะถูกเนรคุณ ผูรูไมพูด ผูพูดไมรู ผูท่ีชนิตนเองได จึงชนะผูอ่ืนได 
วาจาใดท่ีเปนคําไพเราะเสนาะโสตมักจะเปนคําไมจริง วาจาใดท่ีฟงกระ 
ดางหูมักจะเปนคําจริง 
                                                        จังจื้อ (พ.ศ.?-๒๖๘) 
        จังจื้อ เกดิในยุคเลียดกก เปนชาวแควนงุย เขาเปนคนมีความ 
รูกวางขวาง ปรัชญาของเขามักจะสอนแบบเปรียบเทียบอุปมา เขากลาว 
วามนุษยเรามีสภาวะเปนอมตะ เรียกวา จิงยิ้ง (สัตยบุคคล) จังจื้อ 
อธิบายลักษณะของจิงยิ้งวา ลักษณะของจงิยิ้งเวลายากจนก็ไมเศราโศก 
เวลาบรรลุผลสําเร็จก็ไมเยอหยิ่งทนง ข้ึนไปท่ีสูงก็ไมตกใจกลัว เม่ือลงไป 
ในน้ํากไ็มทําใหจมได เม่ือถูกไฟเผากไ็มรุมรอน หลับอยูก็ไมมีความฝน 
เวลารับประทานอาหารก็ไมติดในรสชาด ไมมีความกลัวตาย ทุกส่ิงปลอย 
ไปตามธรรมชาติ นี่คือลักษณะจิงยิ้ง จังจื้อสอนวา ตราบใดท่ียังมีความ 
รูสึกในความแตกตางเชน เหน็ส่ิงท่ีสูงวาเปนสูง เห็นส่ิงท่ีต่ําวาเปนของ  
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ความทุกขกย็อมเกิดมี ในประการตรงกันขาม ถาสามารถปรับปรุง 
จิตใจของตน เห็นทุกส่ิงทุกอยางเสมออันเดยีวกัน สันติสุขก็ยอมเกดิข้ึน 
ฉะนั้นจึงตองทําใจของตัวใหปลงตกในสุขทุกข จังจื้อกลาววาในโลกนี้ 
ไมมีส่ิงใดจะยิง่ใหญกวาปรมาณูในแสงแดดแหงฤดูชิวเทียน (ฤดใูบไม 
รวง) ประการเดียวกัน มหาขุนเขาไทซัวกเ็ปนส่ิงกระจอยรอยนดิเดยีว 
เทานั้น เดก็ท่ีเกิดเชาเย็นตาย เปนคนท่ีมีอายยุืนท่ีสุด แตทวา แพโจว 
มีอายุยืนถึง ๘๐๐ ป เปนผูท่ีมีอายุส้ันท่ีสุด ฟาดินกับตัวขาพเจาเกดิมา 
พรอมกัน ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเปนอันหนึ่งอันเดียวกับขาพเจา การท่ีเขาสอน 
เชนนี้ ก็เพ่ือใหมนุษยทําใจของตนใหพนจากการจํากัดของกาลเทศะ 
เทานั้น ไมจริงจังกับส่ิงใหญโตวาเปนส่ิงใหญโต ไมรังเกียจส่ิงท่ีเล็กนอย 
วาเปนส่ิงเล็กนอย ท้ังนี้เพราะส่ิงใหญเล็กเกิดจากการเปรียบเทียบของ 
กาลเทศะเทานัน้ เขาถือชีวิตวาเปนความผันแปร และถือหลักวัฏฏสงสาร 
เชนเดยีวกัน เขากลาววา "เตา" มีอยูท่ัวไปในท่ีทุกหนทุกแหง คราวหน่ึง 
มีผูไปถามเขาวา เตาอยูท่ีไหน เขากลาววา อยูท่ีอุจจาระปสสาวะ คราว 
หนึ่งภริยาเขาตายลง เขากลับราเริงยินดี สหายของเขาติวา เปนคนใจ 
ไมไสระกํา แตจังจื้ออธิบายวา ไมมีอะไรเกิด ไมมีอะไรตาย เปนเพียง 
ความหมุนเวยีนของธรรมชาติเทานั้น เม่ือเปนดังนี้จะเศราโศกทําไม 
เขาสอนหลักสันโดษ อยาฝนธรรมชาติ ทําใจใหวางๆ แลวจะบรรลุ 
สันติสุข สรุปแลว จังจื้อรับปรัชญาจากเหลาจื้อนํามาอธิบายใหพิสดาร 
ข้ึนเทานั้น  
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                                                ลัทธิบ๊ักจื้อ (พ.ศ.? - ๑๖๒) 
        บ๊ักจื้อ มีชีวิตหลังขงจื้อเล็กนอย เปนคนมีบทบาทสําคัญในทาง 
ถือลัทธิอหิงสา แตเขาเปนคนไมใชดแีตพดู ไดยอมอุทิศชีวิตของตนเปน 
เดิมพันเพื่ออหงิสา เขาตระหนักวาการท่ีจะใชล้ินเกล้ียกลอมใหบรรดา 
นักคาสงครามเลิกรบกันยอมไมมีทางสําเร็จ เขาจึงไดตั้งกองทัพพิทักษ 
สันติข้ึน คลายกับกองทัพสหประชาชาติเดีย๋วนี้ ตัวเขาเองเปนแมทัพ 
ทหารในกองทัพลวนเปนศิษยของเขา เปนผูท่ีไดรับการอบรมวิชาพิชัย 
สงครามมาอยางดีเลิศ เจาเมืองคนใดกอสงคราม บ๊ักจื้อจะยกกองทัพ 
ของเขาไปชวยฝายถูกเบียดเบียน เขากลาววา ขอใหทุกคนรักพอแม 
คนอ่ืนเสมอพอแมตนเอง รักลูกเตาคนอ่ืนเสมอลูกเตาตนเอง รักสมบัติ 
คนอ่ืนเสมอสมบัติตนเอง เพยีงเทานี้สันตภิาพก็เกดิ บ๊ักจือ้กลาววา สังคม 
ไดตราหนาประณามผูทําโจรกรรม แมเพยีงขโมยสมลูกหนึ่งวาเปน 
"โจร" แลโทษผิดนั้น ยอมมีมากนอยตามสวนของวัตถุท่ีมันโจรกรรม 
มา ของยิ่งมากยิ่งมีคา โทษทัณฑของมันกย็ิง่ทวีคูณ แตยังมีมหาโจรอีก 
ประเภทหนึ่ง คือพวกชอบรุกรานประเทศอ่ืนเขาปลนบานเมืองอ่ืนเขา 
เม่ือทําสําเร็จสังคมกลับสดุดีวาเปนวีรชน คนอยางนี้บ๊ักจื้อวา เปน 
เจาตัวมหาวายรายยิ่งกวาอาชญากรใดๆ ท้ังนั้น 
                                        เทาอวงเมง (พ.ศ.๙๑๕-๙๗๐) 
        เทาอวงเมงเปนเดก็กําพราต้ังแตอายุ ๑๒ ขวด ไดอาศัยความ 
อุตสาหะวิริยะของตนเองแสวงหาวิชาความรู จนกระท่ังเปนนักปรัชญา 
สําคัญคนหนึ่งของจีน เม่ือหนุมเขาเปนขาราชการศุลกากร แลวก็ลาออก  
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ไปเปนนายทหาร ติดตามกองทหารทองเท่ียวไปในมณฑลตางๆ เม่ือ 
อายุ ๓๔ ป เขาก็เปล่ียนหนาท่ีมาเปนนายอําเภอ อยูไมนานก็เบ่ือหนาย 
ออกไปถือสันโดษในปาเขา อุดมคติของเขาก็มีวา มนษุยควรจะหา 
ความสุขอยูกบัธรรมชาติแทๆ ธรรมชาติไดใหเคร่ืองประดับ ความ 
ม่ังมี และความผาสุกแกมนษุยทุกๆ คนโดยสมบูรณ แตก็มีคนเปน 
จํานวนมาก ยังรูสึกวาขาดเหลือ ท้ังนี้ก็เพราะไมรูจักปรับชีวิตใหเขากับ 
ธรรมชาตินั่นเอง ปาเขาลําเนาไพรและน้ําตกเปนปราสาทราชวังของเรา 
แตละคน สวนเมฆในฤดูชุนเทียน (ฤดใูบไมผลิ) และเสียงนกรอง 
ดอกทอท่ีบานสะพร่ัง ยังไมใชสวรรคในโลกน้ีดอกหรือ ตวัของเขาเอง 
ตลอดชีวิตในบั้นปลายใชเวลาอุทิศไปในการแตงคําโคลงธรรมชาติ ซ่ึง 
คําโคลงเหลานั้นไดซอนหลักปรัชญาไว เขารักดอกเบญจมาศ (จีนเรียก 
เก็กฮวย) อยางยิ่ง เขากลาววา ดอกเบญจมาศน้ัน เปนสหายท่ีดีท่ีสุด 
ของเขา คร้ังหนึ่งเจาเมืองกังจิวปรารถนาจะพบปะสนทนาและเปนศิษย 
เขา ไดพยายามมาดวยตนเองหลายคร้ัง แตเทาอวงเมงก็ปฏิเสธ 
บอกปวยไมยอมใหพบหนา เจาเมืองกังจวิจึงใชวิธีใหมคือ เม่ือทราบวา 
เทาอวงเมง จะเดินทางไปภูเขาลู จึงไดใหคนนําเหลามาดักเทาอวงเมง 
กลางทาง จัดการเล้ียงดูปูเส่ือเทาอวงเมง เม่ือเขาดื่มสุราจนเมาไปแลว 
ส่ังใหทหารยามหามไปไวในบานของเจาเมือง 
                                        เฮงอังเจี๊ยะ (พ.ศ.๑๕๖๔-๑๖๒๙) 
        เฮงอังเจี๊ยเปนชาวมจูิว ไดรับการศึกษาอยางดีเยี่ยมแตสมัยเยาว 
ตั้งแตเดก็เขาเปนบุคคลท่ีหาเพื่อนไดยากท่ีสุด และเม่ือเขาไดมีบทบาท  
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ในเวทีการเมืองแลว เขาไดแสดงลวดลายและความรูของเขาเหนือนกั 
การเมืองรุนพอและรุนเสมอกัน ทําใหเขามีศัตรูเปนอันมาก และศัตรู 
ของเขาก็คือสุมากวน รูปรางของเขาอัปลักษณอยางยิ่ง รางสูง หนาดํา 
ยาวใหญ ปลอยใหผมเผายาวรุงรัง เคร่ืองแตงกายก็รุมรามสกปรก 
แตวาภริยาของเขากลับเปนหญิงงามท่ีสุดในภาคพระนคร เม่ือเขาอายุ 
ได ๒๔ ป ไดเปนผูพิพากษาประจําเมืองเอ้ียงจิว มีอยูคราวหน่ึงปรากฏ 
วา ภริยาปองรายสามี แตสามีรูตัวกอนจึงไมถึงแกชีวิต ศาลพิพากษาให 
ประหารชีวิตภริยา อังเจี๊ยะผูเดียวเทานั้นท่ียนืยันวาควรจะลงโทษผูหญิง 
ในสถานเบา เร่ืองฎีกาไปถึงพระเจาแผนดนิ พระเจาซองซ่ิงจง ฮองเต 
เห็นตามวังเจีย๊ะ โปรดใหอังเจี๊ยะเปนเสนาบดีจัดการเศรษฐกิจของประ- 
เทศและดําเนนินโยบายแบบสหกรณ รัฐเปนฝายออกทนุใหประชาชน 
ไปต้ังตัวทําไรไถนาและคาขาย ชักภาษีแตนอย เม่ือถึงกําหนดทีก่ะไว 
ประชาชนตองนําทุนมาคืนแกรัฐ ในภาคไหนท่ีมีการเพาะปลูกงอกงาม 
ประชาชนเก็บผลประโยชนไดมาก ก็เพิ่มภาษีข้ึนตามลําดบั สวนบรรดา 
ในภาคทีแ่หงแลงก็ลดภาษีลงตามลําดับ แตนโยบายของอังเจี๊ยะดําเนนิ 
อยูไมกี่ป ก็ถูกฝายตรงขามคัดคาน จนกระทั่งเลิกลมไป 
                                                ไฮวน่ําจื้อ (พ.ศ.๓๗๑-๔๒๑) 
        ไฮวนาจือ้ เปนเช้ือราชวงศฮั่น เปนนกัเขียนมีช่ือประจํายุค 
ภายหลังรวมมือกับพวกกบฏ จึงถูกประหารชีวิต เขาสอนปรัชญาเอกนิยม 
เชนเดยีวกับจังจื้อ เขากลาววา จิงยิ้งมีธรรมชาติอันเดียวกับเตา ถึง 
แมจะไดรบอะไรมาไว แตก็รูสึก ถึงแมจะมีอะไรเปนจริงจงั ก็เหมือน  
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อยูในสภาพวางเปลา ดํารงตนอยูในสภาพเปนหนึ่ง ไมรูความแตกตาง 
ของโลกนี้ ขอใหมีสันโดษ และรูจักควบคุมจิตใจของตน แลวทานก็จะ 
บรรลุเตา 
                                                                   ตังตงซู 
        ไฮวน่ําจือ้ เปนตัวแทนของความคิดเหลาจ้ือฉันใด ตังตงซูก็ 
เปนตัวแทนของขงจื้อฉันนัน้ เรายังไมทราบปเกิดของเขาเพียงแตทราบ 
วาเกดิในสมัยราชวงศฮั่น ปรัชญาของเขามีรากฐานสําคัญอยูท่ี เทียน 
(ฟา) เทียนสรางสรรพส่ิง คนเราเปนสวนหน่ึงซ่ึงสรางข้ึนโดยเทียน 
เพราะฉะนั้น จงปฏิบัติตามโองการของเทียน ดวยการปฏิบัติในเมตตา 
กรุณา คือ รักคนอ่ืนไมใชรักตัวเอง ตองซ่ือสัตยดวยตัวของตัวเอง ไม 
ใชใหคนอ่ืนเขาซ่ือสัตยตอเรา วิธีการเหลานี้เพื่อปราบความจองหอง 
เยอหยิ่งของคนรํ่ารวย และความเครียดแคนของคนจน โลกก็จะมี 
สันติภาพ 
                                               เอ้ียงฮยัง (พ.ศ.๔๓๙-๔๙๐) 
        เปนนักคิดชาวมณฑลเสฉวน ปรัชญาของเขาเปนปรัชญาผสม 
ระหวางขงจื้อกับเลาจื้อ เขาสอนวา ธรรมชาติของมนุษยมีท้ังดีช่ัว 
ระคนกัน เม่ืออบรมไปทางดี ธรรมชาติดีก็ปรากฏ เม่ืออบรมไปทางช่ัว 
ธรรมชาติช่ัวก็ปรากฏ เพราะฉะน้ัน ขอสําคัญอยูท่ีการอบรม และ 
ส่ิงแวดลอม ตองระวังการดู การฟง วาจา คําพูด ทาทางลักษณะ 
และความคิดเห็น เม่ือควบคุมส่ิงเหลานี้ ใหอยูในครรลองแหงธรรมชาติ  
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แลวก็จะเขาถึงธรรมชาติได 
        ปรัชญาจีนโดยเฉพาะ ขงจื้อ เหลาจื้อ และ บ๊ักจื้อ ท่ีสามรายนี ้
ไดหลอหลอมอัธยาศัย ชนชาติจีนใหเปนชาติท่ีเครงครัดตอขนบธรรม- 
เนียมประเพณ ีรักอักษรศาสตร วรรณคดี มีความกตัญูกตเวทิตา 
เคารพบรรพบุรุษและสันโดษมักนอย เพราะฉะน้ันจีนจึงมีของดีกอน 
พระพุทธศาสนาจะแพรเขาไป การท่ีพระพุทธศาสนาเขาไปต้ังมนในเมือง 
จีนไดสําเร็จ กเ็พราะความลํ้าเลิศของพระพุทธศาสนาแทๆ โดยไมตอง 
แอบอิงอิทธิพลหรือเพทุบายใดๆ เลย ท้ังนีก้็เพราะส่ิงดีๆ ของจีนมี 
อยูแลวในพระพุทธศาสนา แตส่ิงดีๆ ของพระพุทธศาสนานั้น ของจีนยงั 
ไมมี พุทธศาสนาจึงครอบงําปรัชญาท้ังหมดของจีนไว และเปนศาสนา 
ท่ีมีรากฐานม่ันคงในประเทศจีน 
                                                ขงจ้ือพูดถึงพระพุทธองค 
        พุทธศาสนาจากอินเดียไปสูประเทศจนี กําหนดแนนอนในประ- 
วัติศาสตรใน พ.ศ.๔๐๐ เศษ แตในสมยัหนานั้นคือในสมัยขงจื้อ 
ดูเหมือนมีวี่แววกิตติศัพทพุทธศาสนาเขาไปแลวแตยังไมรูโจงแจงม่ันคง 
คร้ังหนึ่งมีคนถามขงจ้ือวา ซําออง (คือกษัตริยวีรราชจีนโบราณ ท้ัง 
๓ องค) และโหงวต่ี (กษัตริยธรรมราชของจีนโบราณ ๕ องค) จะถือ 
เปนอริยบัณฑติไดหรือไม ขงจื้อตอบปฏิเสธ เขาถามวา ถาอยางนั้น 
ตัวขงจื้อเองเลา ? ขงจื้อตอบวา ฉันเปนเพียงคนใฝการศึกษาเทานั้น  
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ผูถามจึงขอใหขงจื้อช้ีออกมาวา ใครสมควรเปนอริยบัณฑติ ขงจื้อนิ่ง 
ตรองอยูครูใหญแลวพูดวา ฉันไดสดับมาวา ทางเบ้ืองตะวนัตกของจีน 
นั้น มีอริยบัณฑิตทานหนึ่งเกิดข้ึน ทานผูนี้ส่ังสอนประชาชนโดยไมตอง 
มีอาชญา แตประชาชนก็ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ฉันไมรูช่ือของทาน 
เรียกวาอะไร ? จากคําตอบของขงจื้อนี้ แสดงวาขงจื้อรูเร่ืองของพุทธ- 
องคดีเหมือนกนั และอาจจะรูจากคําบอกเลาตอๆ กันของพวกพอคา 
แตเวลานัน้จีนกับแขก (อินเดยี) ยังไมมีสัมพันธกัน รายละเอียดของ 
พุทธศาสนาจึงไมไดแพรเขามา  
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                                      พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๒ 
                                        มูลเหตุท่ีพุทธศาสนาเขาสูประเทศจีน 
        ในราวศตวรรษท่ี ๔ หลิวปงไดปราบดาภิเษกเปนกษัตริยทรง 
นามวา "พระเจาฮ่ันโกโจ" ตัง้ราชวงศฮั่นข้ึนสืบกษัตริยมาถึงแผนดิน 
พระเจาฮ่ันกองบู จีนไดแผอานุภาพไปทางตะวันตก ตีไดแวนแควน 
ตางๆ ในเตอรกีสถาน ก็ในคร้ังนั้นแวนแควนเหลานี้ ไดรับพุทธศาสนา 
ไปจากอินเดีย จึงทําใหจีนรูจกัพุทธศาสนา และเม่ือเดนิทัพไปทางตะวนั- 
ตกมากเทาไร ก็ยิ่งเห็นอิทธิพลของพุทธศาสนา ทูตของจีนคนหนึ่งช่ือ 
"นายพลปนเจา" ไดเดนิทางมาถึงอิหราน และกรุงคอนสแตนติโนเปล 
ปนเจาไดเขียนบันทึกการเดินทางของเขาวา ชนชาติตางๆ ในใจกลาง 
ทวีปเอเซียนี้นบัถือศาสนาซ่ึงมาจากอินเดีย บูชารูปทองคํา ส่ิงเหลานี้ได 
กระตุนใหรัฐบาลจีน เกิดความสนใจตอศาสนาของชาวพ้ืนเมืองนี้ และ 
เม่ือมีชาวพ้ืนเมืองเหลานี้เขามาหากินในเมืองจีน พุทธศาสนาก็พลอย 
ติดมาดวย แตก็ยังเปนศาสนาของชาวตางดาว จีนเร่ิมรับพทุธศาสนา 
เปนทางราชการในรัชสมัยของพระเจา ฮัน่เมงเต พระองคไดสงคณะทูต 
ออกไปสืบพุทธศาสนาถึงอินเดียภาคเหนือ คณะทูตชุดนี้เม่ือกลับเมืองจนี 
ไดนิมนตพระเถระมาดวย ๒ รูปคือ พระกัสปมาตังคะ (เกยีเฮียะมอเทง) 
และพระธรรมรักษ (เต็กฮวบล้ัง)  
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        คณะทูตเม่ือถึงพระนครโลยาง จักรพรรดิไดทรงสรางวัดพระ 
พุทธศาสนาข้ึนเปนแหงแรก นอกพระนครใหช่ือวา "วัดแปะเบยี่" 
แปลวา "วดัมาขาว" ท้ังนี้เพื่อเปนอนุสรณแกมา ซ่ึงบรรทุกพระธรรม 
คัมภีรมา สวนพระเถระ ๒ รูปนั้น ไดแปลคัมภีรเปนภาษาจีนเลมแรก 
ช่ือวา พระสูตร ๔๒ บท ท้ังน้ีเพราะรวบรวมพุทธวจนะสวนใหญแปล 
มาจากธรรมบท ๔๒ ขอดวยกัน พระเจาฮ่ันเมงเต จึงเปนปฐม- 
กษัตริยจีนท่ีนบัถือพุทธศาสนา เหตุการณท้ังนี้เกิดข้ึนในตอนปลายแหง 
พุทธศตรรษท่ี ๕ 
                                        พุทธศาสนาในสมัยราชวงศฮั่น 
        ราชวงศฮัน่เม่ือเร่ิมนับถือพุทธศาสนา ปรากฏวาพุทธศาสนายัง 
มิไดแพรหลายไปถึงประชาชน นับถือในวงจํากัดในหมูชนช้ันสูงเทานัน้ 
แตชาวพุทธจนีเหลานี้กย็ังคงนับถือลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา พุทธศาสนา 
เปรียบเหมือนตนไมท่ีแอบอิงข้ึนอยูกับลัทธิท้ัง ๒ ยังไมไดเปนสถาบัน 
เอกเทศ ท้ังนี้เพราะยังไมมีการต้ังคณะสงฆข้ึน มีแตพระตางประเทศ 
จรเขามาเปนคร้ังคราว ในสายตาของชนสามัญดูพุทธศาสนาเหมือนหน่ึง 
ศาสนาบูชาผีสาง เพราะคําสอนของพุทธศาสนายังไมแพรกระจาย ตอมา 
ในรัชสมัยพระเจาฮ่ันฮวนต้ีไดมีภกิษุชาวตุขารา ช่ือ จือเหลียน รูปหนึง่ 
ไดจาริกมายังเมืองโลยาง แปลพระสูตรสําคัญของฝายมหายานข้ึนหลาย 
สูตรอาทิเชน ปรัตยุปนนสาธิสูตร อักโษภยพุทธเกษตรสูตร และ 
อ่ืนๆ อีกรวม ๒๑ ปกรณ ตอมามีภิกษุชาวอิหรานอีกรูปหนึ่งช่ืออันสิเกา 
มาเมืองโลยาง แปลคัมภีรอภธิรรมและปรัชญาปารมิตาสูตร คําสอน 
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ของพุทธศาสนาจึงเร่ิมแพรหลายกวางขวางออกไป พระเจาฮ่ันฮวนต้ีเอง 
ก็ทรงรับภารกจิเผยแพรพุทธศาสนาอาทิเชน ในป พ.ศ.๖๙๗ พระองค 
ทรงหลอพุทธปฏิมาองคแรกในประเทศจีน 
        ในป พ.ศ.๗๒๓ พระภกิษุจือเหลียนไดแปลสูรางคมสมาธิสูตร 
สูตรนี้เปนสูตรสําคัญของมหายานไดมีพระราชพิธีถวายทานในวัดนครโล- 
ยางเปนคร้ังแรก พ.ศ.๗๓๓  ภิกษุอันสิเกาดบัขันธท่ีเมืองกวางตุง ทาน 
ผูนี้เปนผูเผยแพรวิชาอภิธรรมในเมืองจนีเปนคนแรก ในปเดียวกันนี ้
ตั๋งโตะ อุปราช จุดไฟเผานครโลยาง ยายเมืองหลวงไปอยูเมืองเชียงอาน 
ประเทศจีนเร่ิมเขาสูสมัยสามกก เจาลัทธิเตา ช่ือ "เตียเตาเลง" ตั้ง 
ศาสนาเตาข้ึนบนภูเขาเหาะเมงซัวมณฑลเสฉวน พ.ศ.๗๕๑ โจโฉ 
อุปราชแตกทัพเรือประเทศจีนแบงเปน ๓ กก คือทางเหนือแมน้ําแยง- 
ซีเกียงข้ึนไปเปนกกของโจโฉ มีพระเจาเหี้ยนเตเปนเจวด็ ใตแมน้ําแยง- 
ซีเกียงลงมาจนถึงกวางตุงเปนกกของซุนกวน มณฑลเสฉวนและยูนาน 
เปนกกของเลาปในป พ.ศ.๗๖๔ พุทธศาสนาแพรหลายจากจีนเหนือ 
เขาสูจีนได พ.ศ.๗๖๕ โจโฉตาย บุตรของเขาช่ือโจฝเปนกบฎลมราช- 
วงศฮั่น ตั้งราชวงศงุยข้ึน เลาปจึงต้ังตัวข้ึนเปนกษัตริยบางในเสฉวน 
ซุนกวนก็ตั้งตัวเปนกษัตริยท่ีเมืองกันต๋ัง พ.ศ.๗๘๔ ภกิษชุาวยารกนั 
ช่ือฮุย จาริกมาเมืองนานกิงของซุนกวน ซุนกวนเดิมไมเล่ือมใสพุทธ- 
ศาสนา แตคณาจารยฮุยไดทําพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย 
ตอหนา ซุนกวนจึงเล่ือมใส และไดสรางวัดแหงแรกในจนีใตท่ีนานกิงชื่อ 
วัดเกี้ยนชอส้ือ ฝายทางจีนเหนือในป พ.ศ.๗๙๓ คณาจารยอินเดยีรูป 
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หนึ่งช่ือพระธรรมกาละ ไดพาคณะเดินทางมาถึงโลยาง ทําพิธีผูกพัทธ- 
สีมาข้ึนเปนคร้ังแรกและไดแปลวินัยปฎกใหการอุปสมบทแกกุลบุตรจนี 
คณะสงฆจีนจงึมีกําเนิดข้ึนในคร้ังนั้น 
                                                พุทธศาสนาในยุคน่ําปก 
        ยุคนี้มีกําหนดเวลาตั้งแตศตวรรษท่ี ๘-๑๑ คือ เม่ือปลายสมัย 
สามกก ขุนพลของโจผีคนหน่ึงแซสุมาเปนพอ ลูกคือ สุมาอ้ี สุมาเอ๋ียน 
ขุนพลทั้งสองคนนี้ เปนผูปราบกกเลาปและกกซุนกวน เสร็จแลวก็เลย 
คิดกบฏลมบัลลังกโจผี ตั้งราชวงศใหมข้ึนเรียกวา "วงศจิน้" มีราช- 
ธานีท่ีเมืองนานกิง ซ่ึงเวลานัน้เรียกวา "เกี้ยนทัง" แปลวา "เมือง 
แข็งแรง" ราชวงศนี้ไดยกพทุธศาสนาข้ึนเปนทางราชการ แตทางภาค 
เหนือของจีน มนุษยเผาพเนจรเลือดมงโกล ไดยกกําลังขามกําแพง 
ยักษเมืองจีนเขามายึดครองลุมแมน้ําเหลืองไวหมด ราชวงศจิ้นจึงหมด 
อํานาจไป ตั้งอยูไดประมาณ ๑๐๐ ปเศษ จีนไดแบงออกเปนภาค 
เหนือ ภาคใต เรียกวา "ยุคนํ่าปก" มีราชวงศท้ังสองภาค สวนมาก 
เปนวงศส้ันๆ ราชวงศทางภาคเหนือเปนพวกเลือดมงโกล ทางภาค 
ใตเปนจนีแท เอาแมน้ําแยงซีเกียงเปนพรมแดนแบงเขต 
        ในสมัยน่าํปก เปนยุคทองของพุทธศาสนา ราชวงศท้ังฝายเหนือ 
ฝายใตแขงขันกันบํารุงพุทธศาสนา ท้ังในดานการศึกษาและในดาน 
การกอสรางศิลปะ ฝายเหนอืราชวงศท่ีสําคัญคือราชวงศงุย ราชวงศ 
นี้มีทรราชยังอยูองคหนึ่ง คือพระเจางุยบูเต หลงเช่ือพวกลัทธิเตา 
วาจะทํายาอายวุัฒนะใหกิน แลวจะมีพระชนมหม่ืนป แตขอให 
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ทําลายลางพุทธศาสนาเสีย มิไยท่ีพระราชโอรส และบรรดาขุนนางจะ 
คัดคานทัดทาน กษัตริยองคนี้ก็หาฟงไม ไดออกคําส่ังใหทําลายวัด 
ประหารพระสงฆ แตพระราชโอรสซ่ึงเปนพุทธมามกะไดประวิงคํา 
ส่ังเอาไว สงสายลับใหเตือนพระสงฆใหหนีไปกอน คณะสงฆสวน 
ใหญของจีนเหนือจึงรอดตายหนีลงมาจนีใต แตวดัไดถูกทําลายไปราว 
๓ หม่ืนเศษ เปนศาสนภยัในคร้ังแรกในเมืองจีน แตแลวกษัตริยโง 
เขลาองคนี้ หลังจากเสวยยาอายุวัฒนะเขาไปแลว ฤทธ์ิยากําเริบทําให 
ส้ินพระชนม กอนตายสํานกึพระองคในบาปกรรม ใหจับหัวหนาพวก 
เตาไปประหารชีวิตเสีย พระราชนัดดาของพระองคไดเสวยราชยตอมา 
ส่ิงแรกท่ีทรงทําคือ ออกประกาศใหฟนฟพูุทธศาสนาโดยเร็ว ไดทรง 
สรางวิหารถํ้าท่ีเมืองตุนฮวง สําหรับเปนสํานักพระกัมมัฏฐาน วหิารถํ้า 
ท่ีเมืองตุนฮวงนี้ นับเปนศิลปวัตถุอัศจรรยช้ันเยีย่มของโลกก็วาได 
        วิหารถํ้าแมจะเร่ิมข้ึนในสมัยดังกลาวนี ้แตกษัตริยในรัชสมัย 
ตอๆ กันลงมา ไดสรางกันติดตอเร่ือยๆ ท้ังยงัมีคหบดีผูมีจติศรัทธา 
อ่ืนๆ อุทิศสรางข้ึนนับเปนเวลาหลายรอยปติดตอกัน เลยกลายเปนสถาน 
มหัศจรรย ประกอบดวยถํ้าใหญนอยราว ๔๐๐ กวาถํ้า ถํ้าเหลานี้ขุดดวย 
แรงคนท้ังนั้น มิใชของธรรมชาติ ตามผนังและเพดานไดใชสีเบญจรงค 
เขียนภาพวจิิตรศิลปเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดก ซ่ึงสวนใหญยังมี 
สภาพดี เพราะดินฟาอากาศแหงแลงชวยรักษาเอาไว แตเดมิเมือง 
ตุนฮวงนี้มิใชเมืองดอน เพราะมีแมน้ําสายใหญผานตัวเมือง เมื่อสมัย 
พันปมาแลว เปนศูนยกลางของพุทธศาสนาในจนีเหนือ คร้ันลวงมา  
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กระแสน้ําเปล่ียนทาง ลมจากไซบีเรียพดัเอาทรายมากลบพื้นท่ีอันอุดม 
หมด เมืองนีจ้งึกลายเปนเมืองดอน ผูคนพากันอพยพไปทํากินท่ีอ่ืน 
        วิหารถํ้าถูกทรายกลบเลือนไปจากความทรงจําของคน เพิ่ง 
จะถูกเปดเผยข้ึนเม่ือราว ๘๐ ปเศษมานี้ และเนื่องจากโบราณวัตถุใน 
วิหารถํ้าตุนฮวงมีมาก จนถึงนับชาวยุโรปไดตั้งสมาคมศึกษาโบราณคดี 
ถํ้าตุนฮวงข้ึน มีนักปราชญท่ัวโลกเปนสมาชิก 
        เนื่องจากศาสนภัยท่ีเกิดข้ึน ทําใหชาวพุทธหาวิธีปองกันมิให 
พระสัทธรรมอันตรธาน จึงไดเริมงานจารีกพระไตรปฎกลงบนแผนผา 
ภายในถํ้าตางๆ แลวปดประตูถํ้าดวยกอนศิลา เทากับเก็บพระธรรมไว 
ในกรุธรรมชาติ หากมีอันตรายใดๆ จะพึงเกิดข้ึนแกพระธรรมซ่ึงเปนเลม 
หนังสือ ก็ยังมีความหวังวา พระธรรมในถํ้าเหลานี้ จะเปนแบบ 
ฉบับในการเผยแผตอไปได ในตอนนีแ้มพทุธศาสนาฟนฟูข้ึนแล ก ็
ยังมีพวกลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อพยายามจะชิงอํานาจกลับคืน มีเร่ือง 
นาแปลกประหลาดเร่ืองหนึง่เกิดข้ึนคือ สมณะรูปหนึ่งช่ือฮยเซินจาริกเดิน 
ทางมากับบริวาร ๕ รูป เปนชาวแควนคันธาระ แตมาจากทางตะวันออก 
ของจีน มาเฝาจักรพรรดิจีนทูลวา เรามาจากประเทศทางตะวันออก 
หางจากท่ีนี้ ๓ หม่ืนล้ี (๑ ล้ี ประมาณ ๒ ไมล) นักภูมิศาสตรสันนิษฐาน 
วา ประเทศท่ีหางจากเมืองจนี ๓ หม่ืนล้ีนี้ คือประเทศเม็กซิโก อันอยู 
ในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐ ปท่ีสมณะเหลานมาถึงเมืองจีนตรงกับ 
พ.ศ.๑๐๕๔ เพราะฉะน้ันผูพบทวีปอเมริกาคนแรกจึงมิใชโคลัมบัส หรือ 
อเมริโกเวสปซุซี ผูพบคนแรกนั้นคือ ภกิษุชาวคันธาระนี่เอง และ  
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แสดงวาคร้ังนัน้พุทธศาสนาไดแพรหลายไปถึงทวีปใหม กอนท่ีชาว 
ยุโรปจะรูจกัตัง้พันกวาป โบราณสถานในประเทศเม็กซิโกมีผูพบพระ 
พุทธรูป เทวรูปหัวชาง ซ่ึงจะตองเปนพระคเณศ เพราะชางไมใช 
สัตวในทวีปใหมนี้ มีรูปสลักธรรมจักรในเทวสถานเกแกของพวกอิน- 
เดียแดงเผามายา แสดงใหเหน็ถึงอิทธิพลอารยธรรมอินเดียในทวีปใหม 
        ในสมัยราชวงศเหลียง ซ่ึงเปนราชวงศภาคใตของจนี พระเจา 
เหลียงบูเตปฐมกษัตริย ไดรับฉายาวา อโศกของจีน ทรงครองราช 
สมบัติท่ีเมืองนานกิง พระองคไดตั้งหอแปลพระธรรมข้ึน นิมนตสมณะ 
นักแปลคัมภีรนานาชาติใหมาประจําในหอนี้ ท่ีสําคัญเชน พระโพธิรุจ ิ
พระสังฆปาล พระมันทรเสน พระเจาเหลียงบูเตไดทรงนิพนธอรรถกถา 
พระสูตรหลายสูตรดวยพระองคเอง ทรงถือมังสมัจฉวิรัติอยางเครงครัด 
และทรงออกกฎหมายหามฆาสัตวท่ัวประเทศ คณะสงฆจีนแตกอนนี ้
บางก็ถือลัทธิติโกฏิปาริสุทธิมังสะ บางก็ถือลัทธิมังสมัจฉวิรัติ คร้ันมา 
บัดนี้ โดยพระธรรมนิยม จึงพากันละเวนฉันปลาเน้ืออยางเด็ดขาด 
พระเจาเหลียงบูเต ทรงสรางวัดสําคัญข้ึนแหงหนึ่งในนครหลวง 
ช่ือวัดต้ังไคยี่ เสด็จออกมาแสดงพระธรรมเทศนาดวยพระองคเอง 
ท่ีวัดนี้เนืองๆ ทรงอุทิศพระองคไวเปนทาสพระในวัดนี้ ๓ คร้ัง 
บรรดาพระญาติวงศและขาราชการ ตองใชเงิน ๑ โกฎิ ไถพระองค 
ออกมา ในรัชสมัยนี้เองนิกายเซ็นโดยการนําของพระโพธิธรรมเถระได 
แพรหลายมาถึงเมืองจีน พระโพธิธรรมเปนชาวอินเดยีภาคใต ไดเขา 
เฝาพระเจาเหลียงบูเต มีรับส่ังถามวา โยมสรางวัดจํานวนมาก บวชพระ 
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จํานวนมาก มีอานิสงสอยางไร ตอบวาไมมีเลย เพราะเปนฝายวัฏฏคา- 
มินีท้ังนั้น ไมทรงเล่ือมใสคําตอบนี้จึงไมพระราชทานอุปถัมภ พระโพธิ- 
ธรรมจึงเดินทางข้ึนไปจีนเหนือสํานักอยูในวัดเซียวล่ิมยี ่บนภูเขาซงซัว 
ผินหนาเขาฝานั่งกัมมัฏฐานอยู ๙ ปไมลุกข้ึน ทานโพธิธรรมไดแตงต้ัง 
ภกิษุฮุยคอ เปนสังหนายกนกิายเซ็นลําดับ ๒ แตนัน้มากมี็อาจริยปรัม- 
ปรา สืบตอลงมาหลายรุนจนถึงองคท่ี ๖ คือทานเวยหลาง 
                                                                ราชวงศซุย 
        ในศตวรรษท่ี ๑๐ ขุนพลคนหนึ่งช่ือ ยางเกียน ไดรวบรวมประ- 
เทศจีนภาคเหนือภาคใตเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันสําเร็จ  แลวตั้งราชวงศ 
ซุยข้ึน ทรงพระนามวาพระเจาซุยบุนเต กษัตริยพระองคนี้ในสมัยเยาว 
ไดรับการเล้ียงดูจากนางภิกษณุีในวัด จนมีฐานะข้ึนในสังคม เม่ือเสวย 
ราชยแลว รําลึกถึงคุณพุทธศาสนา จึงใหสรางวัดเปนอนสุรณทุกๆ เมือง 
ในราชอาณาจกัรเมืองละหน่ึงวัด พระองคไดแผจกัรวรรดิตีประเทศญวน 
ประเทศจัมปาได โอรสของพระองคคือ ยงักวาง กระทําปตุฆาต ข้ึนเสวย 
ราชยเปนพระเจาซุยเอ้ียงเต พระองคไดขุดคลองยุนโหเช่ือมแมน้ําเหลือง 
กับแมน้ําแยงซีเกียง ใชแรงงานคนราว ๕ ลานคน กษัตริยองคนี้มัว 
เมาในกามคุณ เกณฑแรงงานราษฎรมาสรางวังบอยๆ เม่ือจีนรบแพ 
ประเทศเกาหลี เปนเหตุใหมีกบฎเกิดขึน้ พวกแมทัพสกลุแซหลี ได 
จับกษัตริยองคนี้ปลงพระชนม แลวตั้งราชวงศถังข้ึน  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 203 
                                                                    ๒๐๓ 
                                                                ราชวงศถัง 
        วงศนี้มีอายุราว ๒๐๐ ปเศษ อนึ่งเนื่องจากกษัตริยวงศนี้แซล้ี 
ซ่ึงเปนแซเดียวกับเหลาจื้อ จงึเปนเหตุใหยกยองศาสนาเตาข้ึนเปนทาง 
ราชการ แตถึงกระนั้นพุทธศาสนาก็ยังรุงเรืองอยูยิ่งกวาศาสนาเตา รัฐบาล 
ก็ถือนโยบาย ใหเสรีภาพทางศาสนาเต็มท่ี พุทธศาสนาก็ไดรับความ 
อุปถัมภจากรัฐบาลดวยไมนอยเลย ในยุคนีศ้าสาอิสลาม ศาสนาคริสต 
ศาสนามนีกี ศาสนาโซโรอัสเตอร ไดแพรหลายมาถึงเมืองจีนพรอมๆ 
กัน โบสถอิสลามหลังแรกไดสรางข้ึนพรอมกับโบสถคริสเตียน กษตัริย 
รัชกาลท่ี ๒ แหงวงศถัง คือเจาถังไทจงมหาราช ไดแผอาณาเขตจีนออก 
ไป ทิศเหนือจรดไซบีเรีย ทิศตะวนัออกไดเกาหลี ทิศตะวนัตกจรอาณา 
จักรโรมันตะวนัออก ซ่ึงเรียกวา "จักรวรรดไิบแซนติน" ทิศใตไดพมา, 
ญวน, จัมปา จนมีคําเรียกคนจีนวา "คนถัง" หรือ "ตึ้งนั้ง" พระ 
เจาถังไทจง เปนท้ังนักรบและนักกวี รัชสมัยอันยดืยาวของพระองค 
เปนยุคทองวรรณคดี ศิลปวทิยาการตางๆ และเปนยุคท่ีมีชางเผือกเกิด 
ข้ึนในพุทธศาสนา ทานผูนั้นคือสมณะเฮ่ียงจัง 
                                                     ประวัติสมณะเฮ่ียงจงั 
        จําเดิมแตพุทธศาสนาเขามาต้ังหลักในประเทศจีนแลว ในระยะ 
๕๐๐ ปแรก ตองอาศัยการถายทอดพระธรรมวินัยจากภิกษุชาวตาง 
ประเทศ ในการถายทอดน้ันไดผานลามหลายปาก กวาจะออกมาเปน 
ภาษาจนี ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีจะไดรับคําแปลท่ีสมบูรณท้ังอรรถและ  
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พยัญชนะไดยาก แมจะมีภกิษุชาวตางชาติบางรูปรอบรูในภาษาจีนอยางดี 
อาทิเชน พระกุมารชีพ ซ่ึงเปนชาวอินเดียแควนกาศมีระ ทานผูนี้นับ 
วาเปนตัวอยางอันดียิ่งของนกัแปลพระไตรปฎกจากภาษาสันสกฤตสูภาษา 
จีน เพราะวาทานไมตองอาศัยลาม เนื่องจากทานมีความรูแตกฉานใน 
วรรณคดีจนีมาดีแลว ผลงานแปลและรจนาของทานผูนี้คือ พระสูตรและ 
ปกรณพิเศษจํานวนมาก รวมทั้งอรรถกถาท่ีสําคัญของฝายมหายานทั้งหมด 
ไดแปลโดยใชสํานวนทางกวอัีนไพเราะในภาษาจนี นอกจกทานผูนีแ้ลว 
เรายังไมพบนกัแปลคัมภีรรูปใดท่ีเช่ียวชาญทั้งดานสันสกฤต และภาษาจีน 
ในตัวคนๆ เดยีว ดังน้ันจึงเปนเร่ืองเราใจใหภิกษุจนี เกดิความมุงมน 
อยางแรงกลา ท่ีจะจาริกไปศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศอินเดียเสียเอง 
และภกิษุจนีรูปแรกท่ีไปสูอินเดียสําเร็จคือ ภิกษฟุาเหยีน ซ่ึงมีชีวิตใน 
ศตวรรษท่ี ๙ กอนหนาทานเฮี่ยงจัง ๒๐๐ ป ฟาเหยีนไดไปอินเดยีใน 
สมัยราชวงศคุปตะรุงเรือง และไดกลับมาตุภูมิพรอมกับคัมภีรจํานวน 
รอยปกรณ แตทานผุนี้ไมใชนักอักษรศาสตร ผลงานท่ีทานแปลจึง 
เปนผลงานเล็กนอย สมัยถัดจากนั้นไดมีภกิษุจีนอีกจํานวนมาก นับ 
จํานวนรอยๆ ท่ีเดินทางไปแดนพุทธภูมิ แตสวนใหญไปส้ินชีวิต 
ในทามกลางการเดินทาง เพราะการคมนาคมระหวางจีนกับอินเดยี 
คร้ังกระโนนมีทางอยู ๔ สายดวยกัน คือ 
        ๑.  เดินทางจากจีนเหนือ ขามทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย 
ผานเตอรกีสถาน เลียบทะเลสาบอิสสิกกุน เขาอาฟฆานิสตาน ขาม 
ทิวเขาฮินดกููฏ เขาสูลุมแมน้ําสินธุ 
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        ๒.  ออกจากจีนเหนือ ไปตามหุบเขาเทียนซาน ขามทะเลทราย 
ตะกลามากัน ขามท่ีราบสูงปามีร ทิวเขาการาโกรัม หรือหิมาลัยนอย 
เขาสูอินเดียทางแควนกาศมีระ 
        ๓.  ออกจากจีนทางมณฑลเสฉวน ผานประเทศธิเบต ขามทิว 
เขาหิมาลัย สูอินเดียทางประเทศเนปาล 
        ๔.  ลงเรือท่ีทาเมืองกวางตุง เลียบฝงทะเลญวน ขามอาวไทย 
ผานภูเขา ๓๐๐ ยอด ข้ึนบกที่เมืองไทรบุรี แลวลงเรือผานชองแคบ 
มะละกาเขาสูมหาสมุทรอินเดีย ไปข้ึนฝงเมืองตามรลิปติ ในแควน 
กาลิงครัฐ 
        เสนทางท้ัง ๔ สายน้ี ๓ สายแรกเปนทางบก ตองผจญกับ 
ความทุรกันดาร และความหนาวเย็น สายท่ี ๔ ก็ตองผจญกับมรสุมราย 
ในทะเล เพราะฉะน้ัน กวีจีนในคร้ังนั้นจึงเขียนโคลงวา "ข่ือเจี่ย 
เซงแปะ คุยบอจั๊บ เอาเจีย่อังใจ จุยเจีย่ล้ัง" 
        แปลวา "ในยามไปสิ มีจํานวนนับรอยๆ คร้ันยามกลับเลา 
ก็เหลือไมถึงสิบ บุคคลผูอยูภายหลังไฉนเลยจะทราบถึงความยากลําบาก 
ของผูท่ีไปกอน" 
        ในจํานวนนักธุดงคจนีเหลานี้ ทานสมณะเฮีย่งจังเปนผูมีช่ือเสียง 
ท่ีสุด ทานเกิดในสกุลแซตั้ง เปนบุตรคนสุดทอง มีพี่สาวคนหนึ่ง 
พี่ชายอุปสมบทอยูในวัดแจงโควยี่ ตวัทานเฮี่ยงจังเองไดบรรพชาเปน 
สามเณรเปนหางนาคหลวง และไดเรียนพระธรรมวินัยแตกฉานจนเปน 
นักเทศกท่ีลือชื่อ เม่ืออุปสมบทแลวทานสลดใจ ในขอทุมเถียงววิาท  
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ของบรรดาคณาจีนในยุคนัน้ เกี่ยวกับปญหาทางพุทธปรัชญาตางๆ 
บางสํานักก็สอนวา นพิพานเปนภาวะ บางสํานักก็สอนวา นิพพานเปน 
อภาวะเปนอาทิ ประกอบท้ังอุปกรณในทางคนควาศึกษา ยังมีไม 
สมบูรณ ทานเฮ่ียงจังจึงผูกจติมุงจะไปอินเดีย เพื่อแสวงหาความรูมาตัด 
ขอกังขาเหลานี้ 
        ในช้ันแรกมีเพื่อนสหธรรมิกท่ีจะรวมจาริกกับทานหลายสิบรูป 
จัดเปนคณะ แตบังเอิญรัฐบาลจีนออกกฎหมายวา หามคนในประเทศ 
ออกนอกพรมแดน คณะจาริกจึงสลายตัวไป คงมีแตทานเฮ่ียงจังรูป 
เดียว การเดนิทางน้ีจึงตองกระทําอยางลักลอบ คือเลือกเดินเฉพาะเวลา 
กลางคืน จนกระท่ังพนชายแดนเขาสูทะเลทราย ทะเลทรายนี้คือทะเล 
ทรายโกบีซ่ึงทานเขียนในบันทึกวา "เบ้ืองบนไมมีสัตวมีปก เบ้ืองลางไมมี 
สัตวเล้ือยคลาน" ทานรอนแรมไปในทะเลทรายผูเดียว พรอมกับมาคูชีพ 
ตัวหนึง่ วันหน่ึงทานทําถังน้ําพลัดตกหกไป ถาไมมีน้ําก็ตองตาย แตทาน 
ก็ใจเด็ดเดี่ยว มุงหนาเดนิทางตอไป และตองอดน้ําอยูถึง ๗ วัน จึงไดพบ 
บอน้ํา เม่ือขามทะเลทรายแลวก็มาถึงประเทศเกาเชียง กษัตริยใน 
ประเทศนี้เล่ือมใสทานมาก ขอใหทานรับตําแหนงสังฆราช ทานก็ไมรับ 
กษัตริยไดขอสัญญาทานวา เม่ือจบการศึกษาแลวใหมาแวะประเทศน้ี ๓ 
ป แลวทรงปฏิญาณรวมเปนภราดากับทาน ทรงประทานอุปการะเปน 
อเนกในการเดนิทางตอไป ตอนท่ีจะขามภูเขาหิมาลัยนอยหรือการาโกรัม 
ทานบันทึกสถานการณวา "เขานํ้าแข็งแลลดหล่ัน ชันละล่ิว หิมะปลิว 
ปวนปนต้ังพันล้ี" ตองใชเวลา ๑ สัปดาหจึงขามเขาสําเร็จ 
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        แลวจึงบรรลุถึงลุมแมน้ําสินธุ ทานเฮี่ยงจังไดจาริกไปพักอยูใน 
นาลันทา ๕ ป เปนศิษยพิเศษของทานอธิการบดีศีลภัทร ในระหวางนั้น 
มีนักปราชญในลัทธิโลกายตะ (วัตถุนิยม) มาทาโตวาทีกบัคณะอาจารย 
แหงนาลันทา ทางมหาวิทยาลัยจึงสงทานเฮี่ยงจังไปเปนผูโต ปรากฏวาได 
รับชัยชนะ กลับใจนักปรัชญาผูนั้นใหมาเปนสาวกได เกยีรติคุณของทาน 
จึงโดงดังไปท่ัวอินเดยีท้ัง ๕ ภาค จนไดรับสมญาวา ไมหายานเทวคุรุ" 
        ตอมาทานเฮ่ียงจังไดเดนิทางไปบูชาพุทธปูชนียสถานตางๆ ท่ัว 
อินเดีย ในระหวางลองเรือมาตามลําน้ําคงคา มีพวกโจรซ่ึงนับถือทุรุคา- 
เทวีมาปลน โจรพวกนี้ไดจบัทานเปนเชลยจะฆาบูชายัญเจาแม แตดวย 
บุคลิกลักษณะและอํานาจล้ีลับบางอยาง ทําใหโจรพวกนีใ้นท่ีสุดไมกลา 
ฆาทาน และเม่ือไดรับโอวาทจากทานแลวก็ท้ิงอาวุธกลับใจเปนสาธุชน 
หมด ในเวลานั้นพระเจาศีลาทิตยกําลังเรืองพระเดชานุภาพอยูในอินเดยี 
เม่ือทราบกิตติคุณของทานแลว จึงสงคณะทูตมานิมนตใหไปยังเมือง 
กันยากุพชะ ในขณะเดียวกนักษัตริยแหงแควนกามรูป คือพระเจาภาส- 
กรวรมัน ก็มีความเลื่อมใสในตัวทานเฮ่ียงจัง สงคณะทูตมานิมนตทานท่ี 
นาลันทาพรอมกันเลยเปนเหตุใหทานยากท่ีจะตัดสินใจ จะไปกับฝายใด 
และแลวการขัดใจระหวางกษัตริยสองพระองคนี้ก็เกิดข้ึน เพราะท้ังสอง 
พระองคปรารถนาจะไดตัวทานเฮ่ียงจังกอน พระเจาภาสกรรับส่ังวา ถา 
ทานเฮ่ียงจังมายังนครของพระองคกอน พระองคจะสรางวัดจํานวน ๑๐๐ 
วัดฉลอง และรับส่ังขมขูพระเจาศีลาทิตยทํานองวาจะเอาศีรษะของ 
ขาพเจาไปกอนท่ีจะไดตวัทานเฮ่ียงจังไป พระเจาศีลาทิตยเพิ่งเสดจ็กลับ  
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จากศึกทางภาคใต มีจตุรงคโยธาพรักพรอมอยูในขณะนัน้ จึงตรัสสนอง 
ดวยความกร้ิวกราดวา ดีแลว ถากระนั้นเราก็ใครจะทัศนาศีรษะกษัตริย 
แหงกามรูป ผลสุดทายเม่ือพระเจาภาสกรเห็นพระเจาศีลาทิตยผูมีกําลัง 
เหนือกวาจะเอาจริง พระองคก็ยอมลดทิฏฐิมานะ เสด็จมาเฝาพระเจา 
ศีลาทิตยเสียเอง และทานเฮ่ียงจังก็ไดมาเฝาพระเจาศีลาทิตยในพลับ 
พลาบนริมฝงแมน้ํายมุนา ตอมาพระเจาศีลาทิตยไดประกอบพิธีบําเพญ็ 
มหาทานบริจาคข้ึนท่ีทาน้ําเมืองประยาคะ (บริเวณเมืองอัลลาฮบัดใน 
ปจจุบันนี)้ นิมนตทานเฮ่ียงจงัแสดงพระธรรมเทศนาตลอดพิธีงาน ทาน 
เฮ่ียงจังไดประกาศทาโตวาที กับบรรดาพราหมณ อาชีวก นิครนถ 
ปริพาชก และพวกคณาจารยในนิกายพุทธศาสนาตางๆ ๑๘ นิกาย 
กําหนดเขตในเวลา ๑๕ วัน ปรากฏวา ไมมีผูใดผูหนึ่งกลาเสนอตน 
ออกมาโตวาทีดวย เม่ือทานดําริจะกลับมาตุภูมิ พระเจาศีลาทิตยยินดีจะ 
จัดเรือรบไปสงทางทะเล แตทานเฮ่ียงจังไดปฏิเสธเพราะมีสัญญากับเจา 
ครองนครเกาเชียงไว ทานจึงเดินทางกลับทางบกเม่ือไปถึงเตอรกีสตาน 
ไดทราบขาววา กษัตริยเกาเชียงองคกอนส้ินพระชนมเสียแลว ทานจึง 
หมดขอผูกมัด รีบเดินทางกลับประเทศจีน เม่ือมาถึงพรมแดน ทาน 
ไดถวายหนังสือขอลุกะโทษตอจักรพรรดิจนี ท่ีเม่ือ ๑๕ ปกอนนี้ ทาน 
ละเมิดพระราชโองการลอบออกนอกประเทศ พระเจาถังไทจงมหาราช 
ทรงปติโสมนัสโปรดใหพระเจาอาจดัขบวนเกียรติยศไปรับทานเฮ่ียงจงั 
ในฐานะท่ีเปนบุรุษอาชาไนยของชาติ ในวนัท่ีขบวนเขาสูนครเชียงอาน 
รับส่ังใหราษฎรทุกบานเรือนท่ีขบวนผานต้ังโตะบูชาหนาบาน แลวโปรด  
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ใหทานเฮี่ยงจังไปสํานักอยูวดัฮงฮกยี ่
        ทานเฮ่ียงจังไดนําธรรมคัมภีรกวาพันปกรณมาดวย นอกจากนี ้
มีพระพุทธรูปและพระบรมธาตุชนิดตางๆ เม่ือทานเฮ่ียงจังไดเฝาพระ 
ถังไทจง ทรงรับส่ังลองใจทานเฮ่ียงจังวา ขอใหสึกออกมารับราชการจะ 
แตงต้ังใหเปนเสนาบดี ทานกป็ฏิเสธวา จะขอฉลองพระคุณในเพศ 
สมณะตอไป พระเจาถังไทจงจึงรับส่ังใหทานเฮ่ียงจังมาเปนคูสนทนาใน 
เวลาคํ่าเนืองๆ รับส่ังวา ขาฯ มารูจักทานอาจารยก็เม่ือเขาปจฉิมวัย 
แลว เสียดายนกั จะไมมีโอกาสยืนยาวอยูรวมมือกับทานอาจารยทะน-ุ 
บํารุงพุทธศาสนา แมแตในเวลาเสด็จไปในราชการสงคราม ก็รับส่ังให 
ทานอาจารยโดยเสด็จดวย แตทานทูลปฏิเสธวา พระภกิษุจะไปแรมคืน 
ในสมรภูมิไมไดผิดพระวินยั เม่ือพระเจาถังไทจงสวรรคตแลว โอรสคือ 
พระเจาถังเกาจงไดเสวยราชย พระองคไดอุทิศพระราชวงัเดิมสรางเปน 
วัดใหช่ือวา ไต ช่ือ อึง ยี่ ผมหาการุณคุณาราม) นิมนตทานเฮ่ียงจัง 
มาเปนเจาอาวาส ในสมัยนี้ทานเฮ่ียงจังจึงมีเวลาเปนของตัวเอง ได 
ทุมเทชีวิตในบั้นปลายแปลคัมภีรท่ีเชิญมาแตอินเดยีออกสูภาษาจีน 
รวมท้ังหมด ๗๔ ปกรณ เปนจํานวนลานพันกวาผูก นับวาในบรรดา 
นักแปลพระคัมภีรนั้นทานทํางานมากท่ีสุด และทานไดแปลคัมภีร เตา 
เต็กเกง ของเหลาจื้อออกเปนภาษาสันสกฤตสงไปใหชาวอินเดียอาน ใน 
ปอายุ ๖๔ ทานอาพาธลง และกอนจะดับขันธไดมีคําส่ังแกลูกศิษยวา 
"ทานเปนพระขอใหตายอยางพระ หามจดังานศพเอิกเกริกเปลืองเงิน 
ของชาวบาน ใหเอาเส่ือเกาๆ หอศพทานไปฝงก็พอ" แตเม่ือทานดับ 
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ขันธไปแลว ทางราชการไมยอมใหจัดงานศพงายๆ อยางนี ้พระเจาถัง 
เกาจงเอง เม่ือรูขาววาทานจากไปเสียแลว ก็ทรงพระกนัแสงตรัววา "ดวง 
มณีของชาติไดแตกไปเสียแลว" ใหหยดุราชการ ๓ วัน ไวทุกขหมดท้ัง 
ประเทศ ในวนัท่ีมีรัฐพิธีฝงศพทาน มีประชาชนมาในงาน ๒ ลานคน 
ทานเฮ่ียงจังจึงสมกับเปนมหาบุรุษรัฐคนหนึ่งในประวัติศาสตรพุทธ 
ศาสนา ยากท่ีจะหาผูหนึ่งผูใดมาเทียบเทาได 
                                                ผลไดจากงานของทานเฮ่ียงจัง 
        วรรณคดพีุทธศาสนาของจีน ไดบรรลุถึงช้ันสมบูรณในสมยั 
ของทานเฮ่ียงจังนี้ เพราะตัวของทานเปนผูแตกฉานในภาษาสันสกฤต 
จนถึงขนาดแตงเปนตําราได ดังนั้นบรรดาคัมภีรท่ีทานแปลออกมาจึงถูก 
ตองท้ังในดานอรรถและพยญัชนะ เม่ือเร็วๆ นี้มีผูพบตนฉบับใบลาน 
ภาษาสันสกฤตเร่ือง "สัทธรรมปุณฑิกสูตร" นักปราชญทางภาษา 
สันสกฤตของญ่ีปุนคิดจะแปลเปนภาษาจีนใหม แตเม่ือสอบดูกับฉบับ 
แปลของทานเฮี่ยงจัง นกัปราชญญ่ีปุนก็รูสึกวา ตนจะแปลใหดีกวานัน้ 
ไมไดแลว ปกรณท่ีทานเฮ่ียงจังไดแปลออกมาท่ีสําคัญท่ีสุดคือไดแปล 
อภิธรรมปฎกของนิกายสรวาสติวาทหมด นอกจากนี้ก็ไดแปลมหปรัช- 
ญาปารมิตาสูตร ซ่ึงเปนผูกลานกวา ๒๐๐ ผูก โยคาจารภูมิศาสตรซ่ึงเปน 
หนังสือกวารอยผูกข้ึนไปทัง้นั้น นอกจากน้ีทานยังไดถายทอดความคดิ 
นิกายมหายานฝายวิชญาณวาทสาขาของทานธัมมปาละ แหงมหาวิทยาลัย 
นาลันทาในหนังสือช่ือ "วิชญานมาตราสิทธิศาสตร" ทานไดเปนผูถาย  
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ทอดตรรกวิทยาในพุทธศาสนาของทานทินนาค ในหนังสือช่ือ "เหตุ 
วิทยาทวารตรรกศาสตร" ชาวจีนจึงรูจักตรรกวิทยาแบบอินเดียในสมัยนี้ 
ศิษยของทานเฮี่ยงจังรูปหนึ่งช่ือ ทานสมณะกุยกี่ไดเขียนฎีกาอธิบาย 
บรรดาผลงานสําคัญท้ังหมดของอาจารยตน ฎีกาเหลานีเ้ปนวรรณคดจีนี 
ช้ันสูงการศึกษาของคณะสงฆในยุคนัน้ จดัวาเปนยุคทองไมมียุคใดเปรียบ 
ได ศิษยเอกของทานเฮ่ียงจัง คือ ทานสมณะกุยกี่ ไดประมวลคําฎีกางาน 
แปลชิ้นสําคัญของทานเฮี่ยงจังไวหมด ฎีกาเหลานี้ไดทําใหเกดินกิายใหม 
ข้ึนในประเทศจีน นิกายน้ีมีช่ือวา "ฮวบเซ่ียงจง" แปลวานกิายธรรม- 
ลักษณะ แตเนือ่งจากลักษณะของนิกายน้ีหนักไปในทางศึกษาอภิธรรม 
จึงไมคอยจะถูกอัธยาศัยของนักปราชญจีน ซ่ึงเปนพวกชอบคิดในทาง 
รวบรัดมากกวาในการแบงแยกสภาวธรรมซับซอน อยางแบบอภิธรรม 
เพราะฉะนั้น เม่ือส้ินราชวงศถังแลว นิกายธรรมลักษณะก็พลอยเส่ือม 
สูญไปดวย. 
                                                                สมณะอ้ีจิง 
        ในตอนกลางราชวงศถัง ไดมีสตรีข้ึนครองราชย สตรีผูนั้นคือ 
พระนางบูเช็กเทียน ซ่ึงมีลีลาของชีวิตละมายคลายกับ พระนางคัทธริน 
มหาราชินีแหงรัสเซียซ่ึงมีช่ือเสียง ท้ังในทางเส่ือมเสีย และทางเกยีรติคุณ 
พรอมกันไป พระนางบูเช็กเทียนเดิมถูกสงมาเปนสนมของพระเจาถังไท 
จง แตแลวก็ไปรักกับพระราชโอรส และถูกเหตกุารณบังคับใหไปบวช 
เปนภกิษณุี ตอมาเม่ือพระยพุราชเสวยราชยเปนกษัตริยคือพระเจาถังเกา- 
จง ก็โปรดใหสึกนางภิกษุณรูีปนี้มาต้ังใหเปนมเหสี เม่ือพระเจาถังเกาจง  
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สวรรคตแลว โอรสของพระนางไดเปนกษตัริยอยูระยะหนึ่ง แตแลวพระ 
นางก็ถอดโอรสเสีย ตั้งตนเปนจักรพรรดินี ชีวิตของพระองคอาจ 
ฟุงเฟอในกามคุณ เชนเดียวกบัพระนางคัทธริน แตในดานประเทศชาติ 
และศาสนา พระนางปูเช็กเทียน ไดปกครองประเทศชาติอยางดีท่ีสุด 
และไดทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาอยางมากท่ีสุด ทรงยัง่ยืนอยูในราช- 
บัลลังกจนกระท่ังพระชนมายุกวา ๘๐ จึงถูกพวกขุนพลทํารัฐประหาร 
ยกพระราชโอรสของพระนางข้ึนเปนกษัตริยใหม รัชกาลพระนางน้ีเองท่ี 
ไดเกดิคณาจารยสําคัญข้ึนคือสมณะอ้ีจิง สมณะอ้ีจิงเปนชาวเหนือ เปนผู 
ฝกใฝในวินยัปฎกมากเปนพิเศษ  ทานรูสึกอนาถใจในความยอหยอน 
ทางพระวนิัยของคณะสงฆจนี จึงต้ังจิตหมายจะไปอินเดยี เพื่อศึกษาวนิัย 
โดยเฉพาะ การไปอินเดียคร้ังนี้ ทานเลือกไปทางเรือ คือมาลงเรือท่ีเมือง 
กวางตุง เลียบฝงทะเลญวนผานอาวไทย แลวทานมาข้ึนบกท่ีอาณาจกัร 
ศรีวิชัย พกัศึกษาวิชาสันสกฤต ๔ ปท่ีนี่ แลวจึงเดนิทางตอไปอินเดยี 
ข้ึนยังเมืองตามรลิปติ ทานทองเท่ียวอยูในเมืองอินเดียเปนเวลาชานาน 
ถึง ๒๙ ป เม่ือกลับเมืองจีนอายุกวา ๕๐ แลว พระนางบูเช็กเทียนไดเปน 
โยมอุปฏฐาก ทานสมณะอ้ีจงิไดแปลวนิัยปฎกของนิกายสรวาสติวาทท้ัง 
หมด และไดเขียนบันทึกการเดินทาง ซ่ึงใหรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะ 
ความเปนอยูของประชาชนในแถบถ่ินเอเชียอาคเนยไวอยางละเอียด 
ทานกลาวถึงอาณาจักรทวาราวดี ในลุมแมน้ําเจาพระยาอาณาจักรฟูนัน 
หรือพนม อาณาจักรจามปา และอาณาจักรศรีวิชัย ทานกลาวถึงธรรมเนียม 
หลายอยาง ซ่ึงทุกวันนี้ ชาวปกษใตยังทํากันอยู เชนกลาวถึงวิธีชักพระ  
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การทําน้ําตาลแวน 
        ทานบอกวา ท่ีอาณาจักรศรีวิชัย การปฏิบัติพระวินยัของพระสงฆ 
เครงครัดเหมือนอินเดยี เพราะฉะนัน้ถาพระจีนรูปใดจะไปอินเดีย สมณะ 
อ้ีจิงแนะนําวา ทางท่ีดีควรมาอยูท่ีศรีวิชัยกอน เพื่อเปนการเตรียมตัว 
อ้ีจิงไดถึงมรณภาพเมื่ออายุ ๘๐ เศษ พระนางบูเช็กเทียน ไดสถาปนา 
ทานเปนมหารัฐคุรุ  
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                                                                บทท่ี ๘ 
                                     พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๒ 
                                                นิกายพุทธศาสนาจีนแท 
        เม่ือพระพุทธศาสนา เขาไปเจริญในประเทศจีนแลว คณาจารย 
จีนไดยอยธรรมะโดยเอาความรูสึกนึกคิดอันเปนพืน้ฐานของจีนมาอธิบาย 
ตั้งเปนสํานักนกิายตางๆ ข้ึน มีลักษณะผิดไปจากนิกายอินเดีย นกิาย 
ท่ีเกิดขึ้นในเมืองจีนแทๆ คือนิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไท), 
นิกายธฺยาน (เซ็น) นิกายอวตัมสกะ (ฮัว่เง้ียมจง) นิกายสุขาวดี (เจง- 
โทวจง) 
                                        นิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไทจง) 
        นิกายเทียนไท ผูใหตนกําเนิดคือ คณาจารยตี้เจีย่ สํานักวดั 
กกเชงยี่ บนภูเขาเทียนไท ดังนั้นจึงเอาช่ือภูเขา มาต้ังเปนช่ือนิกาย 
คณาจารยตี้เจี่ย มีชีวิตในศตวรรษท่ี ๑๒ นกิายน้ีคือ สัทธรรมปุณฑริก- 
สูตร เปนหลักของนิกาย โดยแบงพุทธวจนะออกเปน ๕ สมัย เรียกวา 
"โหงวซ้ีพวนกา" คือ:- 
        ๑)  ปฐมกาล เม่ือพระศาสดาตรัสรูแลวใหมๆ พระองคไดเทศนา 
พุทธาวตัมสกมหาไวปุลยสูตร (ไต ฮวง กวง ฮั่ว เง้ียม เกง็) แกบรรดา 
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พระโพธิสัตว และทวยเทพ 
        ๒)  ทุติยกาล พระศาสดามาปรารภวา พระธรรมในสมัยแรก 
ลึกซ้ึงนัก ยากที่ผูอินทรียไมแกกลาพอจะเขาถึง พระองคจึงผอนแสดง 
ใหงายลง มีอริยสัจ ๔ ยุคน้ีทรงแสดงธรรมโปรดพวกหีนยาน 
        ๓)  ตติยกาล พระศาสดาทรงเล็งเห็นวา บรรดาพระสาวกสวน 
หนึ่งยังเขาใจผิดวา มีแตธรรมฝายหีนยานเทานั้น พระองคจึงทรงแสดง 
ธรรมฝายมหายาน เล่ือนภูมิพระสาวกข้ึน อาทิเชน ทรงแสดงไวปุลยสูตร 
สูรางคมสมาธิสูตร ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ตถาคตคัพภสูตร เปนตน 
        ๔)  จตุตถกาล พระศาสดามาตระหนักวา บรรดาพระสาวก 
ซ่ึงฟงธรรมมา ๓ ยุคน้ัน บางสวนยังเขาใจผิดวา สภาวธรรม มีอยู 
เปนอยู พระองคจึงทรงแสดงธรรมเพ่ือปลดเปล้ืองความเขาใจผิดนี้ คือ 
แสดงมหาปรัชญาปารมิตาสูตร 
        ๕)  ปญจมกาล เปนเวลาปจฉิมโพธิกาลแลว พระองคไดทรงเปด 
เผยความล้ีลับสุดยอดแกพระสาวกท้ังปวง โดยแสดงสัทธรรมปุณฑริก 
สูตร รวมตรียาน เปนเอกยาน คือ ไมมีสาวกยาน ปจเจกโพธิยาน 
โพธิสัตวยาน แตมีของแทอยูยานเดยีว เรียกวา "พุทธยาน" เทานั้น 
เปนการรวมมหายานและหนียาน 
        นิกายเทียนไทจึงคุยวา นิกายของตนไดกําธรรมสุดยอดของพุทธ- 
ศาสนาไว เพราะใชสัทธรรมปุณฑริกสูตร เปนหลักนกิาย  
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        คณาจารยตี้เจีย่ สอนวา ส่ิงสมบูรณของจักรภพ ก็คือพุทธ- 
ภาวะ ส่ิงสมบูรณนี้แบงออกเปน ๑๐ ธาตุ คือ:-  
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        ท้ัง ๑๐ ธาตุนี้ อยูในเอกจิตดวงเดียว และท้ัง ๑๐ ธาตุนี้ 
ตองมีอยูประจําทุกๆ บุคคล ตั้งแตพระอริยลงมาบุคคลมีช้ันภูมิแตกตาง 
กัน ก็เปนเพราะธาตุท้ัง ๑๐ ธาตุใดธาตุหนึ่ง สําแดงปรากฏการณ 
เดนเหนืออีก ๙ ธาตุ โดยนัยเดียวกัน พระอริยบุคคลก็มีสาวกธาตุออกหนา 
เหนือธาตุอ่ืน และธาตุอ่ืนเหลานั้นคงมีอยูในขันธสันดานของทาน ยก 
ตัวอยางเชน นรกธาตุ ถาถือตามนิกายเทียนไทแลว พระอรหันตกย็ังมี 
แตทวาไมกําเริบข้ึนมา ไมมีพษิสงใดๆ ข้ึนมาได มติดังกลาวนี้ถูกพวก 
มหายานนิกายอื่นคัดคาน แตนิกายเทียนไทยืนยนัเชนนั้น เรียกวา "จ ู
ฮุด ปุ ตวน แซ อัก" แปลวา "พระพุทธท้ังหลายก็ยังไมละอกุศลภาวะ 
เพราะอกุศลภาวะเปนธัมมฐิติธรรมนิยาม เพียงแตไมกําเริบอีกตลอด 
ไป" 
                                                นิกายสุขาวด ี(เจงโทวจง) 
        ผูเปนตนนิกายช่ือ คณาจารยฮุยเอ้ียง มีชีวิตอยูในสมัยราชวงศ 
จิ้น ในราวศตวรรษท่ี ๙ ตั้งสํานักอยูบนภูเขาลูซัว บนภูเขาขุดสระ 
ใหญ ปลูกดอกบัวขาวเต็มสระ คณาจารยฮยุเอ้ียงพรอมท้ังสาวกหลาย 
พันคนนั่งสวดมนตหนาสระนี้ สมมติวา สระน้ีเปนสระทิพยในแดนสุขา- 
วดี ซ่ึงทานต้ังจิตปรารถนาจะไปเกิด นกิายที่ทานต้ังข้ึนในช้ันแรก ได 
อาศัยขอความในพระสูตรช่ือ "พุทธธฺยานสาครสูตร" (กวง ฮุก ซา 
หมวย ไฮ จิง) คือเพงจิตถึงพระอมิตาภะพุทธเจาเปนอารมณ ตอมาใน 
สมัยราชวงศถัง คณาจารยชานเตา จึงไดวางระเบียบแบบแผนของนิกาย  
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และถือเอาพระสูตรอีก ๓ สูตรเปนหวัใจ คือ 
        ๑.  มหาสุขาวดียหูสูตร (ไดออนีทอฮุดเก็ง) 
        ๒.  จุลลสุขาวดีวยูหสูตร (ออนีทอเกง็) 
        ๓.  อมิตายุรธฺยานสูตร (กวงบอเหลียงส่ิงเก็ง) ๓ พระสูตรนี้ 
มีเนื้อความโดยยอๆ ดังนี ้
        สูตรท่ี ๑ เลาถึงอดีตประวัติของพระอมิตาภะพุทธะ เปนนิทาน 
กถาเม่ือพระองคยังคงเสวยพระชาติเปนภกิษุธรรมกร ไดตั้งมูลปณิธาน 
เฉพาะพระพักตรโบราณพุทธเจา รวมท้ังหมด ๔๒ ขอ 
        พระสูตรท่ี ๒ เปนสันติเกนิทาน กลาวถึงพระศากยมุนีพุทธเจา 
ตรัสแสดงแกพระสารีบุตร ถึงสุขาวดีโลกธาตุ ซ่ึงประดับดวยคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้
        ๑.  สุขาวดีโลกธาตุ สําเร็จข้ึนดวยพุทธบารมีของพระอมิตาภะ 
        ๒.  สุขาวดีนี้ อยูหางจากโลกของเราไปทางประจิมทิศ ผาน 
โลกธาตุอีกแสนโกฏิก็ถึง 
        ๓.  ในสุขาวดีนัน้ เปนสุวรรณปฐพี มีสระโบกขรณี อุดม 
ดวยบงกช บุณฑริก ปทมอุบล สัณฐานโตเทาดุมเกวียน บนฝงสระ 
มีตนตาลข้ึน ๗ แถว ประดบัดวยตาขายกระดึงทอง ในยามเม่ือลมโชย 
มาออนๆ เสียงกระดึงทองเหลานั้น ก็บันลือข้ึนอยางไพเราะจับใจ 
        ๔.  ในสุขาวดี มีวหิคชาตินานาพันธุ อาทิเชน มยุร โกญจา 
โกกิลา เปนอาทิ นกเหลานีเ้ปนส่ิงเนรมิต สงเสียงรองเปนเสียงประกาศ 
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘  
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        ๕.  ประชาชนในสุขาวดี ลวนเปนโอปปาติกะ เกิดผุดข้ึนใน 
ดอกบัว ไมมีทุกขกาย ทุกขใจใดๆ มีอายุประมาณไมได 
        ๖.  พระอมิตาภะพรอมดวยพระโพธิสัตวบริวารยังคงประทับอยู 
ท่ีนั่นแสดงธรรม มีพระชนมายุไมมีประมาณ 
        ๗.  สัตวใดๆ หากปรารถนาจะไปเกดิในสุขาวดีไซร ก็ตอง 
อบรมอินทรียคือ กุศล และตองรําลึกถึงพระอมิตาภะอยูเสมอ โดยจิต 
เปนสมาธิแนวแนช่ัววันหนึ่งหรือ ๗ วัน 
        ๘.  ผูใดท่ีบําเพ็ญตนเชนนี้ แมโอกาสจะใหรําลึกถึงพระอมิตาภะ 
ช่ัว ๑๐ ขณะจิตก็รับรองวาจะตองอุบัติในสุขาวดี ผูนั้นจะรูกําหนดกาล 
กิริยาของตน จะไมเกิดวิปฏิสารใดๆ พระอมิตาภะหรือโพธิสัตว 
บริษัทจะมารับเขาไปเกิด 
        ๙.  คร้ันไปเกิดแลว ช่ือวา เขาสูอนิวัตนภูมิ คือไมเส่ือมลง 
ไปสูภูมิเบ้ืองตํ่าอีกแลว เท่ียงตอความตรัสรู 
        ๑๐. พระศากยมุนพีุทธเจา จึงตรัสชักชวนใหชนท้ังหลาย เม่ือ 
สดับองคคุณอันประเสริฐของสุขาวดีเชนนัน้ จึงสมควรท่ีจะต้ังจิตปณิธาน 
ใหไปเกิดในแดนน้ัน 
        พระสูตรท่ี ๓ มีเนื้อความวา พะนางเวเทหิ มเหสีของพระ 
เจาพิมพิสาร โทมนัสในปตฆุาตกรรมของพระโอรส ไมมีความปรารถนา 
จะเกดิในโลกมนุษยอันโสมมนี้ตอไปอีก พะนางไดวิงวอนขอใหพระ 
ศาสดาแสดงโลกธาตุอ่ืนๆ ในแสนโกฏิจักรวาลแกพระนาง เพื่อท่ีพระ 
นางจะเลือกโลกธาตุท่ีดีๆ ไปเกิด โลกมนษุยนี้เรียกกันวา สหโลกธาตุ 
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ประกอบดวยความเส่ือมคือความเส่ือมเพราะกัลป ความเส่ือมเพราะทิฐ 
ความเส่ือมเพราะกิเลส ความเส่ือมเพราะสัตว และความเส่ือมเพราะ 
ชีวิต พระศาสดาจึงไดแสดงพุทธาภินิหาร บันดาลใหโลกธาตุในแสน 
โกฏิจักรวาลมาปรากฏเฉพาะพระนาง ในท่ีสุดพระนางจึงเลือกเอาสุขา- 
วดีเปนแดนเกิด และพระศาสดาไดแสดงขอปฏิบัติในกัมมัฏฐาน ๑๖ 
ประการสําหรับไปเกิดในสุขาวดีดวย 
        นิกายสุขาวดี จึงเปนนกิายสําหรับสามัญชนงายๆ ท่ัวไป ไม 
มีหลักอภิปรัชญาท่ีตองคิดมาก มีแตทางภกัติอันท่ีจริง พทุธศาสนานั้น 
ทางพนทุกข ตองพนโดยทางชญานมารค ไมใชทางภักติมารค ทาง 
หลักนี้ศาสนาพราหมณเปนผูประดิษฐข้ึนเพื่อขมพุทธศาสนา เพราะเปน 
ทางท่ีใหสามัญชนเขาถึงงาย คือสอนใหภกัดีในพระเจาอยางเดยีวก็พน 
ทุกขได ไมตองอธิบายเหตุผลใดๆ ท้ังนั้น แมในภควัทคีตาก็สนับ- 
สนุนเร่ืองภักตมิารค 
        การท่ีศาสนาพราหมณปรับปรุงลัทธิภัติมารคเชนนี ้จึงเปนการ 
ดึงประชาชนท่ีไมใชปญญาชนเขามานับถือมาก ชาวพุทธมหายานจึง 
จําเปนตองปรับปรุงลัทธิตอสูกับพราหมณ จึงไดเกิดภักตมิารคข้ึนใน 
พุทธศาสนา และแสดงออกในรูปของนิกายสุขาวดี ซ่ึงมามีกําเนิดเปน 
นิกายเอกเทศในประเทศจนี คณาจารยชานเตาไดสรุปหัวใจของนิกาย 
สุขาวดี ๓ ขอคือ : 
        ๑.  ส่ิง แปลวา ความเช่ือ ตองปลุกศรัทธาอยางซาบซ้ึงใน 
องคพระอมิตาภะ 
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        ๒.  งวง แปลวา ตั้งปณธิานอธิษฐานเพื่อไปเกิดในสุขาวดีอยาง 
แนวแน 
        ๓.  เหง คือปฏิบัติกายวาจาใจ ใหอยูในกุศลธรรม โดยเฉพาะ 
การเปลงคําบูชาพระอมิตากะวา "นโม อมิตาภาย พุทฺธาย" ภาษา 
จีนวา "นัมบู ออนี ทอฮุด" ภาษาญ่ีปุนวา "นมับู อมิดา บุตสี" 
ภาษาญวนวา "นามโบ อายีดา เผิก" ขอภาวนานี้จะตองเลาบนวันละ 
หลายๆ หน ยิ่งมากยิ่งดี วิธีภาวนามีการนับลูกประคํา ประคําเม็ดหนึ่ง 
ตอภาวนาบทหน่ึง เม่ือเปรียบกับคติธรรมในเถรวาทแลวขอปฏิบัติใน 
นิกายสุขาวดี จึงเปนการเจริญสมถภาวนา แบบหนึ่งทําจติใหสงบได 
                                                        นิกายมนตรยาน 
        นิกายนี้มีลักษณะพิเศษแปลกวาพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะ 
รับเอาพิธีกรรมและอาถรรพเวทของพราหมณเขามาส่ังสอนดวย มีช่ือ 
เรียกนกิายนี้หลายช่ือดวยกัน เชน พุทธตันตรยาน รหัสยาน 
คุยหะยานและวัชรยาน ช้ันแรกคงเปนสวนหนึ่งของลัทธิมหายาน คร้ัน 
มาในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ นิกายนี้ประกาศตนเปนอิสระตางหากเรียก 
พวกมหานกิายเดิมวา พวกเปดเผย เรียกพวกตนเองวา พวกลึกลับ 
กลาวกันวา หลักธรรมของนิกายนี้ เทศนาเปดเปดเผยโดยพระไวโรจน- 
พุทธเจา ภายหลังพระวัชรสัตวโพธิสัตวไดเก็บรวมหลักธรรมท้ังหมด 
บรรจุเขาไวในพระเจดียเหล็กแหงอินเดยีภาคใต ตอมานาคารชุนได 
รับอภิเษกจากพระวัชรสัตว และเปดกรุพระธรรมอันลึกลับนี้ออกเท่ียว 
ส่ังสอนแกประชาชน นาคารชุนไดถายทอดใหแกสานุศิษยคนหน่ึงช่ือ 
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นาคโพธิ ซ่ึงกลาวกันมีอายุยนืถึง ๗๐๐ ป ตอมานาคโพธิไดจาริกมา 
สูเกาะสิงหล ทานไดถายทอดใหแกศุภกรสิงหะและวัชรโพธิ ศภกรสิง- 
หะจารึกมาประเทศจีนในแผนดินพระเจาถังเฮ่ียงจง ราวพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๑๒ และเร่ิมแปลพระสูตรของมนตรยานท่ีสําคัญๆ ออกมา พรอม 
ท้ังเปดมณฑลบูชาอภิเษกใหแกประชาชนอีกดวย ฝายวัชรโพธิไดมา 
ประเทศจีนพรอมดวยศิษยคนหนึ่งช่ือวา อโมฆวัชระ ทานท้ังสองได 
สถานปนามณฑลพิธีอภิเษกในนครเชียงอาน ศิษยของอโมหวัชระคน 
หนึ่งช่ือวาเอิกเหง เปนเจาอาวาสวัดแชเลงยี ่คร้ังนั้นประเทศญ่ีปุนมี 
สมณะรูปหนึ่งชื่อวา ฮูกายเปนผูมีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระธรรม 
วินัยมาก คราวหน่ึงมีนิมิตมาปรากฏบอกใหทานเดนิทางมาศึกษาใน 
ประเทศจีน ฮกูายจึงออกเดินทางอาศัยเรือของราชทูตญ่ีปุนท่ีจะมาประ- 
เทศจีน พรอมกันกันนั้นมีสมณะอีกรูปหนึง่ ช่ือวา เด็งกโย ก็ออกทาง 
มารวมกันแตลงเรือคนละลํา ปรากฏวาท้ังสองทานบรรลุถึงประเทศจีน 
เด็งกโยไปศึกษาปรัชญานิกายเทียนไท สวนฮูกายนั้นไปศึกษา ณ วัด 
แชเลงยี่ ไดรับมนตราภิเษกจากทานคณาจารยฮุยกวย และไดรับเคร่ือง 
มณฑลบูชาครบชุด พรอมท้ังตํารับตําราอีกเปนอันมาก เม่ือกลับประ- 
เทศญ่ีปุนไดทูลขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจาจักรพรรดิ ตั้ง 
สํานักแผลัทธิบนภูเขาโกยาซานสําเร็จเปนนิกายมนตรยานญ่ีปุนข้ึน และ 
ทานไดทําพิธีขอฝน รักษาโรคขับผี ประจักษความศักดิสิ์ทธ์ิ ไดรับ 
ความยกยองจากรัฐบาลในฐานะรัฐคุรุโกโบไดฉิ พึงทราบวา ลัทธิ 
มนตรยานในจีนและญ่ีปุนไมสูแตกตางกับมนตรยานของธิเบตเทาใดนกั 
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แตมนตรยานของธิเบตพิศดารกวา เพราะมีอาจารยจากมหาวิทยาลัย 
นาลันทา มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี เชน ศานต- 
รักษิต คุรุปทมสัมภพ กมลศลีา อตีศะ นําเขาไปเผยแผโดยตรงมนตร- 
ยานแบบที่ ๓ คือลัทธิกาลจักร หามีในญ่ีปุนไม 
        เฉพาะในประเทศจีน เม่ือส้ินราชวงศถังแลว นกิายมนตรยาน 
ก็เส่ือมโทรมลง ตกถึงสมัยราชวงศหงวน พระเจาหงวนสีโจวฮองเต 
หรือกุบไลขาน ทรงเล่ือมใสพุทธตันตรยานแบบธิเบต ตั้งภิกษุรูปหนึง่ 
ช่ือวา ฟาซ่ือปา ใหเปนอภิรัฐคุรุ มนตรยานแบบธิเบตจึงเจริญใน 
ประเทศจีน แตราชวงศหงวนอายุส้ัน ยั่งยนืไมถึง ๑๐๐ ปก็ถูกลมลง 
มนตรยานจึงเส่ือมลงอีกวาระหนึ่ง มาถึงสมัยพวกแมนจปูกครองจีน 
พวกแมนจนูับถือลัทธิลามะ มนตรยานจึงรุงเรืองข้ึนอีก มาเส่ือมโทรม 
เม่ือส้ินราชบัลลังกแมนจแูลว. 
        นิกายนี้มีหลักปรัชญาและพิธีกรรม ดดัแปลงจากลัทธิพราหมณ 
และชาวพื้นเมืองในมณฑลเบงกอล หรือท่ีเรียกวาแควนกามรูป คติท่ี 
เรียกวา รหัสยาน แมจะเปนยานลึกลับนั้นก็ดวยเหตุ ๔ ประการ คือ 
        ๑.  เพราะเปนความลึกลับ ซ่ึงพระพุทธเจาท้ังหลายซอนเรนเอาไว 
ไมทรงเปดเผยแกสาธารณะชน นอกจากบุคคลผูมีปญญาสูง 
        ๒.  เพราะธรรมชาติศัพทสําเนียงตางๆ ในโลก แทจริงเปน 
พระธรรมเทศนาของพระไวโรจน แตปุถุชนไมสามารถจะทราบได 
        ๓.  เพราะพุทธวจนะนัน้ มีอรรถรสท่ีลึกซ้ึง บางคร้ังพระองค 
ตรัสโดยโวหาร เชน ตรัสวา ราคะ โทสะ และโมหะ เปนอริยมรรค  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 224 
                                                                    ๒๒๔ 
ถาเราจับฉวยตามโวหาร ก็ผิด 
        ๔.  เพราะการปฏิบัติเขาถึงโพธินั้น ลําพังกําลังของตนไมพอ 
จะตอตานกิเลสมารได จําตองพ่ึงอานุภาพของพระพุทธเจาและพระ- 
โพธิสัตวชวย 
                                                                    ธารณี 
        นิกายนี้บางทีเรียกวา ธารณีนิกาย ท้ังนีเ้พราะถือการรายมนต 
เปนสําคัญ มนตรตางๆ นั้นเรียกวา ธารณี เปนของพระพุทธเจาบาง 
เปนของพระโพธิสัตวบาง เปนของทวยเทพบาง ประทานไวแกสัตว 
โลกมีมากมายนับไมถวน บางบทก็ยาว บางบทก็ส้ัน ขนาดพยางคเดียว 
เชน คําวา "อง" ธารณีเหลานีมี้อานุภาพขลังยิ่งนัก บางบททําใหผู 
เจริญมีกิเลสเบาบางลงได บางบทลางบาปก็ได ยกตัวอยางธารณีท่ีส้ันๆ 
เชน "โอม มณ ีปทฺเม หุมฺ" ซ่ึงเปนหวัใจคาถาของพระอวโลกิเตศโพธิ- 
สัตว นอกจากน้ีการรายมนตยังมีวกิารตางๆ เชน สวดเสียงอันดัง 
เกือบเปนตวาด สําหรับใชขับภูตผีปศาจและมาร แมท่ีสุดเขียนธารณ ี
ใสผืนผา แลวจะไปแขวนไวท่ีประตูบาน คนเดินผานเขาออกก็ไดบุญ 
เขียนทําเปนกงัหันแลวปกไวบนหลังคาบาน ใหลมพัดหมุนอยุทุกวันทุก 
คืนก็ไดบุญ ไดยินเขาสวดธารณีก็ไดบุญ 
                                                                มุทระ 
        มุทระคือเคร่ืองหมายตางๆ ดวยนิ้วมือท้ัง ๑๐ นิ้ว หรืออาการ 
อยางใดอยางหน่ึง อันเปนเคร่ืองหมายประจําองคพระพทุธเจาหรือพระ 
โพธิสัตว มุทระเหลานี้มีแบบตางๆ กัน เชน สมาธิมุทระ ธรรมจักร- 
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มุทระ อภัยมุทระ วิตรรกมุทระ วัชรมุทระ ฯลฯ มนตรยานถือวา 
ผูใดยังรูปกายของตนใหมีอาการสัญลักษณดุจอาการของพระแลวผูนัน้ 
เทากับไดเชิญพระใหมาอยูกบัตน 
                                                                 อภิเษก 
        นิกายนี้ถือวาการถายทอดคําส่ังสอนและพิธีกรรมนั้น จะตองได 
รับมอบจากอาจารยโดยตรง การรับมอบเรียกวามูรธาภิเษก อาจารย 
จะหล่ังน้ําพุทธมนตลงบนศีรษะผูเปนศิษย แลวประสิทธ์ิประสาธนวิชา 
ให การอภิเษกนี้เทากับการครอบวิชาใหนัน่เอง ผูใดที่ไมไดรับการ 
ครอบจะลํ่าเรียนลัทธิหรือประกอบโยคะกรรมใดๆ ก็ตาม ช่ือวาเปนผู 
ลักธรรม แมพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีครบถวนแลว กต็องผานการ 
อภิเษกจากบรรดาพระพุทธเจากอน มณฑลพิธีสําหรับการทํามูรธาภิเษก 
นั้น ก็ตองมีมาร้ัวรอบขอบชิด สวนผลานิสงสอันเกิดจากการรับอภิเษก 
นั้นมีประมาณมิได อยาวาแตเปนผูรับอภิเษกเลย เพยีงแตพาตัวเขาไป 
ในเขตพิธีมณฑลเทานั้น อกศุลโทษท้ังหลายในอดีตกัลปก็ดับสูญหมด 
                                                            วัชรธาตุมณฑล 
        นิกายนี้สอนปรัชญาวา พระไวโรจนะ เปนมูลธาตุของสากล 
จักรวาล ในอรรถกถาแหงไวโรจนสูตรกลาววา ลักษณะอันแทจริง 
แหงรูปกายและนามกายของปวงสัตว มีสภาวะเสมอดวยพระไวโรจน- 
พุทธะ นิกายน้ีก็คือกึ่งหนึ่งแหงปรัชญาจิตอมตวาทินนัน้เอง พระกาย 
ของไวโรจนะประกอบดวยมหาภูตรูปท้ัง ๖ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ 
และวิญญาณ สัตวท้ังปวงและวัตถท้ังปวงก็ประกอบดวยธาตุ ๖ มหา- 
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ภูตรูปท้ัง ๕ ขางตนจัดเปนฝายรูปธรรม สวนวิญญาณธาตุจัดเปนฝาย 
นามธรรมเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับพระไวโรจนพุทธะ 
        คําวา มณฑล หมายถึงความกลมรอบแหงองคไวโรจนะครอบ 
งําสรรพส่ิงท้ังปวงอยูภายใน พระไวโรจนะสําแดงมณฑลออกเปน ๑๒ 
มณฑลใหญ คือ 
        วัชรธาตุมณฑล ซ่ึงเปนสัญญลักษณทางปญญาอันแข็งแกรงดจุ 
เพชร ไมหวั่นไหวตออกุศลธรรม เม่ือถอดออกเปนบุคคลาธิษฐานแลว 
มีภาพดังนี้  
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        ยกตัวอยาง ความหมายในมณฑลตางๆ เหลานี้เชน ในตรีโลก- 
วิชัยมณฑล พระไวโรจนพุทธเจาสําแดงแบงภาคเปนตรีโลกวิชัยโพธิสัตว 
ทําเปนรูปปฏิมา ๓ พักตร ๖ กรบาง ๘ กรบาง พระบาทขางหนึ่ง 
เหยยีบประทับพระศิวะ อีกขางหนึ่งเหยียบพระทับพระอุมา อธิบาย 
ความโดยธรรมาธิษฐานวา อุบายโกศลวิธีท่ีจะโปรดสัตวมีหลายทางทาง 
หนึ่งใชพระคุณอธิบายเหตุผลเลาโลมสรรพสัตว อีกทางหนึ่งใชพระเดช 
อํานาจบังคับ ดังตัวอยางการปราบพระยามาร บางคร้ังก็ตองใชวิธี 
หนามยอกเอาหนามบง เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงแบงภาคเปนวัชร- 
ธรมีรูปรางนากลัว ดุรายเพ่ือใหพระยามารตกใจ เพราะฉะน้ันปฏิมา 
ในลัทธิมนตรยาน จึงมีปางด ุปางใจดี ปางโกรธ และปางโกรธจัดโดย 
ลําดับ คตินี้เพยีบพรอมดวยลัทธิฮินดูตันตระ เชนพระอิศวร โดยปกติ 
รูปเทวดามีลักษณะเมตตา แตเม่ืออยูในปางที่เปนนายผี เรียกวาไภวระ 
หรือภูเตศวร มีลักษณะดุราย มีมาลัยหวักะโหลกคลองและทองเท่ียวเปน 
ไปในปาชาผีดบิ หรือพระอุมาภควดีผูเปนมเหษี เม่ืออยูในปางปกติ 
ก็เปนรูปเทพธิดางดงาม แตเม่ืออยูในปรางปราบยักษ มีพระนามวาทุรคา 
มีพระกายสีดํา ผมยาวประบา บางคร้ังยาวจนถึงหัวเขา ๖ กร หรือ 
๔ กร พระชิวหาแลบมาถึงพระอุระ ทรงกปาลีมาลัย ชาวฮินดนูับถือ 
พระแมทรุคาปางน้ีนัก มีเทวสถานสรางบูชาเจาแมท่ัวไปในอินเดีย วธีิ 
การบูชานั้น มีการนําสัตวมาสังเวยบูชายัญ สัตวท่ีนํามาฆามี แพะ แกะ 
เปนตน บางคนศรัทธาแกกลาถึงกับสละเลือดของตนเองบูชาเจาแมกมี็  
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                                                        คัพภธาตุมณฑล 
        คัพภธาตมุณฑลนี้ เปนสัญลักษณแหงโพธิจิตของปวงสัตว ซ่ึง 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระไวโรจนพุทธะ ถาถอดเปนบุคลาธิษฐาน 
เปนรูปดอกบัว ๘ กลีบ 
        ๑.  ท่ีสถิตของพระไวโรจนพุทธะ 
        ๒.  ท่ีสถิตของพระอมิตาภาพุทธะ 
        ๓.  ท่ีสถิตของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
        ๔.  ท่ีสถิตของพระทุนทุภิเมฆนิรโฆษพุทธะ 
        ๕.  ท่ีสถิตของพระเมตไตรยโพธิสัตว 
        ๖.  ท่ีสถิตของพระรัตนธวัชพุทธะ 
        ๗.  ท่ีสถิตของพระสมันตภัทรโพธิสัตว 
        ๘.  ท่ีสถิตของพระมุกตปุษปราชาพุทธะ 
        ๙.  ท่ีสถิตของพระมัญชุศรีโพธิสัตว 
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ฝายมนตรยานถือวา สัตวท้ังหลายอาจสามารถบรรลุถึงโพธิดวย 
วิธีรักษาระบบ กาย วาจา ใจ ของตนใหประยุกตกับ กาย วาจา ใจ 
ของพุทธะ วิธีการนี้เรียกวา ตรีรหัสอธิษฐานสิทธิพุทธโยคะ (ซิก 
เกียพีเ้ซยฮุต) กลาวคือทํามุทระตามทา หรือปางของพระโพธิสัตว 
องคใดองคหนึ่งซ่ึงเปนพระประจําตัวของเราแตละคนเรียกวา กายรหัส 
แลวพรํ่าบนมนตหรือธารณขีองพระพุทธเจาหรือของพระโพธิสัตวองค 
นั้นๆ เรียกวา วจีรหัส เพงตรึกนึกถึงพระพทุธเจาหรือพระโพธิสัตว 
ใหเห็นวาตัวของเราหายเขาไปในองคพระหรือองคพระหายเขามาในตัว 
เรา เม่ือทําสําเร็จก็เรียกวาบรรลุเปนพุทธดวยกายเนื้อ ในช้ันตนอาจารย 
จะสอนศิษยใหกราบไหวบูชาพระพุทธเจา หรือพระโพธสัตวองคใดองค 
หนึ่งดวยความภักดใีหเกิดเช่ือความม่ันวาพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว 
จะชวยเราใหพนทุกข ตอมาเม่ืออาจารยเหน็ศิษยมีความเครงครัดกราบ 
ไหวบูชาดีแลว จึงไดเล่ือนภูมิของศิษยข้ึนอีกข้ันหนึ่ง คือ สอนใหปฏิ- 
บัติบูชามีการเพงพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวเปนอารมณ เม่ือศิษยปฏิ- 
บัติไดเช่ียวชาญจนมีสมาธิดีแลว อาจารยกส็อนศิษยข้ึนสูงสุดวา แทจริง 
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลาย มิใชเปนส่ิงภายนอก หากอยูท่ี 
แกนของดวงใจของทุกๆ คน ตัวเจาคือพุทธะ พุทธก็คือตัวเจา 
        นอกจากนี้ ลัทธิมนตรยานยังมีวิธีประกอบอาถรรพตางๆ เชน 
พิธีอาถรรพในทางเมตตามหานิยม พิธีอาถรรพปองกันอันตราย แม 
ท่ีสุดจนถึงพิธีกําจัดศัตรูของพระศาสนา นบัวาเปนนิกายที่แปลกกวา 
นิกายมหายานอ่ืนๆ  
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                                                  บทภาวนาถึงพระอมิตาภะ 
        นิกายนี้มีบทภาวนาสําหรับออนวอนใหพระอมิตาภะมาโปรดเพราะ 
ถือวาเปนกจิสําคัญขอหนึ่ง ซ่ึงผูปฏิบัติจะขาดมิได มีอยูดวยกันหลาย 
บท แตบทท่ีเขาใชกันแพรหลายมีดังนี ้
        "ดวยเอกจิตชีวิตเดียว ขาพเจาขอถึงพระอมิตาภพุทธะ พระองค 
ผูสถิต ณ สุขาวดีโลกธาตุเปนสรณะ ขอพระองคโปรดแผรัศมีอันบริสุทธิ 
ผุดผอง สองสาดมายังขาพเจาดวยเถิด พระเมตตาปฏิญญาของพระองค 
จงรับขาพเจาดวย บัดนี้ ขาพเจามีความรําลึกอันชอบ สรรเสริญอยู 
ซ่ึงพระนามของพระตถาคตก็ดวยโพธิมรรคเปนท่ีตั้ง และปรารถนา 
อุบัติในวิสุทธิภูมิ เปนคติอันพึงประสงค พระองคมีพระปฏิญญา 
ในอดีตแลววา หากมีสัตวปรารถนาอุบัติในโลกของเราไซร เขาผูนั้น 
พึงมีจิตเช่ือม่ันบันเทิงยินดี มารําพึงถึงเรา ๑-๑๐ คร้ัง ถามาตรวา เขา 
มิไดไปอุบัติสมปรารถนาไซร เราจักไมขอบรรลุพระโพธิญาณเลย ดังนี้ 
บัดนี้ ขาพเจาไดมารําลึกถึงพระองคเปนเหตุปจจัย ไดเขาสูกลางกระแส 
แหงมหาปฏิญญา อันเปรียบประดุจมหาสาครของตถาคตเจาไดพึ่งพระ- 
เมตตานุภาพของพระองค ยังอกุศลโทษท้ังหลายใหดับสูญไป กอกุศล 
อินทรียยิ่งๆ ข้ึน มาตรวาขาพเจาใกลมรณกาล ขอใหขาพเจามีสติ 
สัมปชัญญะ รางกายอยาพึงมีพยาธิทุกข จติอยาพึงมีกิเลสของเกี่ยวมี 
ความต้ังม่ันอันชอบแลว ขอพระองคพรอมดวยเหลาอริยะบริษัท 
มีพระกรทรงสุวรรณบัลลังกมารับขาพเจาไป ในช่ัวขณะจิตเดยีว ขอให 
ขาพเจาอุบัติข้ึน ณ สุขาวดีนัน้ ดอกบัวพึงเบิกบานออกโดยพลัน ขอให 
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ขาพเจาไดสดบัธรรม คร้ันแลวพุทธปญญาพึงสวางไสวฉับไว ขาพเจา 
พึงโปรดสรรพสัตวยังโพธิปณิธานใหเต็มรอบ ขอนอบนอมพระพุทธ 
ท้ัง ๑๐ ทิศ ขอนอบนอมแตพระโพธิสัตวท้ัง ๑๐ มหาปรัชญาปารมิตา" 
(สวด ๓ จบ) 
                                                นิกายอวตสก (ฮั่วเง้ียมจง) 
        นิกายนี้นบัถือพุทธาวตัมสกมหาไวปุลยสูตร ซ่ึงในระยะกาล 
ระหวางพุทธปรินิพพานแลว ๕๐๐ ป พระสูตรนี้ยังไมถึงกาลจะควร 
แพรหลาย ไดถูกประดิษฐานซอนเรนอยูในนาคมณเฑียร ณ เมืองใตบา- 
ดาลจนถึงสมัยทานนาคารชุน ทานลงไปเมืองพญานาคทองพระสูตรนั้น 
จนจําไดคลองแคลวแลวข้ึนมาแพรหลายแกมนุษย เช่ือกนัวาพระสูตร 
นี้มี ๓ ฉบับๆ ท่ีแพรหลายเปนฉบับเล็ก ประกอบดวยโศลกหนึ่งแสน 
โศลก แบงเปน ๔๘ ปริวรรต ฉบับกลางมี ๑,๙๘๘,๘๐๐ โศลก แบง 
เปน ๑,๒๐๐ ปริวรรต สวนฉบับใหญนั้นมีโศลกนับดวยอสงไขยโกฎิ 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ พุทธภัทรแปลสูตรนี้สูภาษาจนี ตอมาในราช 
วงศถัง ทานศึกษานันทะ ไดเปนผูแปลซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง จึงถือกันวา 
เปนฉบับท่ีสมบูรณ พระสูตรนี้ถูกนิสัยชาวจีนมากในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ 
คณาจารยจีนองคหนึ่งช่ือ โตวสุง ไดตั้งนกิายอวตัมสกะข้ึน และมาเจริญ 
ในสมัยเฮียงซ้ิว 
                                                        ตรีกาลศาสน 
        นิกายนี้แบงระยะกาล แหงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคเปน 
๓ กาล คือ  
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        ๑.  ปฐมกาล ทรงแสดงอวตัมสกสูตร เปรียบดวยพระอาทิตย 
ในอรุณสมัยเร่ิมแรกข้ึนตองยอดเขาหลวง 
        ๒.  มัธยมกาล ทรงแสดงพระธรรมเปนประโยชนแกบุคคลท่ัวไป 
อุปมาดังแสงสุริยะในเวลาเท่ียง 
        ๓.  ปจฉิมกาล ทรงสรุปหลักธรรมในญาณท้ังสามเปนญาณเดยว 
อุปมาดังพระอาทิตยอัสดง ยอมสองแสงสูยอดเขาอีกวาระหนึ่ง 
                                        เอกสัตยธรรมธาตุ (เจ็กจิงฮวบกาย) 
        นิกายนี้สอนวา สรรพสัตวมีสภาวะเปนเอกีภาพเรียก เจ็กจิง- 
ฮวบกายในอวตัมสกสูตรมีพระพุทธพจนตรัสวา "นาอัศจรรยหนอ 
สรรพสัตวท้ังหลาย ไฉนจึงบริบรูณดวยญาณ ปญญาแหงพระตถาคต 
เต็มเปยมอยูแลวในตัวของเขาเอง" นิกายนี้ตางจากนิกายเทียนไทตรงที่ 
นิกายเทียนไทสอนวา ภูมิอยูพรอมในเอกจตินี้ แตนกิายนีส้อนวาเอก- 
จิตเปนแหลงเกิดแหงปรากฏการณท้ังหลายตางหาก และไมยอมรับ 
ทฤษฎีเร่ืองพระพุทธเจาไมมีอกุศลสภาวะในหทัย ตลอดจนถึงเร่ือง 
อนุปาทินนกสังขารก็จักบรรลุพุทธภูมิในอนาคต คณาจารยเช็งเล้ียงแหง 
นิกายนี้กลาววา 
        "ไต ไจ จงิ กาย, บวย ฮวบ จือ ส้ี" 
        แปลวา มหึมาจริงหนอ สัตยธาตุนี้ เปนสมุฏฐานแหงส่ิงท้ังปวง 
                                                        นิกายเซ็น (เซ้ียงจง) 
        นิกายเซ็นเปนนกิายท่ีสําคัญยิ่งนิกายหนึ่ง ซ่ึงมีความเจริญแพร 
หลายอยูทุกยุคทุกสมัย คําวา "เซ็น" มาจากศัพทวา ธฺยาน หรือ ฌาน  
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หมายถึงนิกายท่ีปฏิบัติทางวิปสสนา ตามประวัติเลากนัวา ในสมัยพุทธ- 
กาล ณ ทามกลางประชุมบริษัท ๔ พระศาสดาไดทรงชูดอกไมข้ึนดอก 
หนึ่งมิไดตรัสเทศนาวาอยางไร ท่ีประชุมไมมีผุใดเขาใจความหมายนอก 
จากพระมหากสัสปะองคเดียวยิ้มนอยๆ อยู พระศาสดาจึงตรัสวา "ด ู
กอน ! กัสสปะตถาคตมีธรรมจักษุครรภอันถูกตรง และนิพพานจิต 
ลักษณะท่ีแทจริงยอมไมมีลักษณะไดมอบไวใหแกเธอแลว" เพราะฉะน้ัน 
นิกายเซ็นจึงนบัถือพระมหากัสสปะวาเปนปฐมาจารย นกิายน้ีถือวานิกาย 
วิปสสนาโดยเฉพาะ ไมตองอาศัยตัวหนังสือหรือปริยัติธรรมใดๆ ไม 
อยูในกรอบแหงคําพูดใดๆ แตช้ีตรงไปยังจุดของจิตใจ เพราะฉะน้ัน 
บางทีจึงมีนามเรียกวา "การเผยแผนอกคําสอน" นิกายเซ็นนับต้ังแต 
พระมหากัสสปะไดมีเกจิอาจารยสืบทอดมาอีก ๒๘ องค จนถึงสมัยทาน 
โพธิธรรมเถระ จึงไดนําคติของนิกายนี้มาส่ังสอนในประเทศจีนในสมัย 
พระเจาเหลียงบูเตจักรพรรดแิหงราชวงศเหลียง แลวตอแตนั้นก็มีคณา- 
จารยจีนสืบทอดมาอีก ๕ รูป จนถึงสมัยทานคณาจารยท่ี ๖ มีช่ือวา 
คณาจารยฮุยเลง จึงไดแตกออกเปน ๒ นิกาย ประวัติของคณาจารย 
องคท่ี ๖ สําคัญมาก เลากันวา ทานเกิดในยุคราชวงศถัง เดิมเปนชาว 
เมืองน่ําเฮ้ียง แลวตอมาไดมาอยูท่ีกวางตุง บิดาไดส้ินชีวติท่ีนั่น เหลือ 
แตมารดาซ่ึงยากจนมาก ทานจึงไดพามารดาอพยพไปอยูท่ีกวางเจาและ 
มีอาชีพหาบฟนขายเล้ียงมารดา วันหนึ่งทานเดินผานเขาไปในตลาด 
ไดยินเสียงสวดมนตของอุบาสกคนหนึ่ง ซ่ึงกลาวถึงอรรถธรรมอันล้ีลับ 
ในพระสูตร "วัชรเฉทิกาสูตร" วาดวยการไมยึดถือแหงจติ ทานเกิด  
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ความลุกโพลงแหงปญญาข้ึน ไดไตถามท่ีไปกับอุบาสกผูนั้น ไดรับ 
แจงวาเขาเปนสานุศิษยของอาจารยองคท่ี ๕ แหงนกิายเซ็น และเขายัง 
ไดแนะนําใหทานเดินทางไปศึกษากับอาจารยอีกดวย ฉะนั้นหลังจากได 
จัดการใหมารดาไดครองชีพโดยเรียบรอยแลวทานฮุยเลงก็ออกเดนิทาง 
ไปท่ีเมืองคีเจา ณ ตําบลอ้ึงมวย และไดเขาไปหาคณาจารยแหงนิกาย 
เซ็นองคท่ี ๕ เรียนทานวา ขาพเจามานี้ไมตองการส่ิงใด อุตสาหเดิน 
ทางมาจากกวางตุงอันไกลแสนไกล ก็เพื่อหวังใหเหน็แจงในพุทธภาวะ 
เทานั้น ทานคณาจารยตอบวา เจาเปนชาวเมืองกวางตุง ซ่ึงเปนเมือง 
ปาดง ความเปนคนปาอยางเจาจะหวังเปนพุทธะไดอยางไร ฮุยเลง 
ตอบวา ถึงแมจะมีคนชาวเหนือและคนชาวใต หรือจะมีทิศเหนือหรือ 
ทิศใต ก็หาไดทําใหพุทธภาวะในคนน้ันๆ ผิดแผกแตกตางกันไปไม 
คนดงแมจะตางกับพระคุณเจา ก็เพียงแตรางกายรูปโฉมภายนอกเทานั้น 
แตในสวนพุทธภาวะภายในแลวก็คงเหมือนๆ กันหมด เพราะฉะน้ัน 
ทานคณาจารย จึงรับฮุยเลงไวเปนศิษยและใหไปทํางานโรงครัว มีการ 
ผาฟนและตําขาวเปนตน ฮุยเลงทํางานอยูในวัดประมาณ ๘ เดือน วัน 
หนึ่งทานคณาจารยปรารภข้ึนในทามกลางสานุศิษยวา ทานปรารถนาจะ 
มอบหมายตําแหนงคณาจารยใหแกศิษยคนหนึ่ง ซ่ึงมีดวงปญญาอันบริ- 
สุทธ์ิ เขาถึงเขาถึงแกนแหงพุทะภาวะ เวลานั้นมีอรรถสาวกหนึ่ง ช่ือ 
"ส่ิงซ่ิว" ไดผูกเปนคํากวกีลาวถึงอรรถธรรมท่ีตัวเหน็แลว ไปเขียน 
ไวท่ีนั่งผนังชองทางเดินของทานคณาจารยวา  
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                                                                ซินยูพูทีซ่ิว 
                                                                ซิมยูเมงเกยีไท 
                                                                ส่ีซ้ีข่ึงฮุกชิก 
                                                                ไมไซเยียต่ิงอาย 
                                                        กายน้ีคือตนโพธิ 
                                                        จิตนี้อุปมาดังกระจกเงาใสบริสุทธ์ิ 
                                                        เราม่ันเช็ดถูมันอยูทุกๆ เวลา 
                                                        อยาใหฝุนละอองจับมันได 
        ทานอาจารยมองเห็นเขาก็ยกยองสรรเสริญ แตกลาวกับส่ิงซ่ิววา 
เจายังมีวุฒิปญญามาถึงเพียงประตูแหงความจริงเทานั้น ไมอาจลวงทวาร 
ความจริงเขามาได ฉะนัน้จงกลับไปคิดบําเพ็ญภาวนาเสียใหมเถิด 
วันหนึ่งฮุยเลงเดินทางมาพบคนดูหนังสือของส่ิงซ้ิว เขาจึงถามเด็กวา 
โศลกนั้นใครเปนผูเปน เดก็นั้นก็บอกวา ของทานส่ิงซ่ิว ทานฮุยเลง 
จึงขอรองใหคนชวยเขียนโศลกของทานวา 
                                                                พูท่ีปงบช่ิว 
                                                                เมงเกียเอ่ียฮุยไท 
                                                                ปงไลบอเจ็กมวย 
                                                                หอฉูเยียต่ิงอาย 
                                                        ตนโพธิก็ไมใชตนโพธิ 
                                                        ไมมีกระจกเงาอันใสบริสุทธ์ิดวย 
                                                        ความจริงปราศจากอะไรสักส่ิงเดียว 
                                                        แลวฝุนละอองจะจับคลุมท่ีตรงไหน 
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        ปรากฏวาทานอาจารยเล่ือมใสทานฮุยเลงมาก จึงไดมอบบาตร 
และผากาสาวพัสตรตําแหนงคณาจารยให และกระซิบใหใหรีบหนีไปต้ัง 
สํานักทางใต นิกายเซ็นจึงแยกออกเปน ๒ สํานักคือนิกายใตมีทานฮุยเลง 
เปนคณาจารย นิกายเหนือมีส่ิงซ่ิวเปนคณาจารย หลังจากนัน้ นิกายใต 
ยังแตกออกมาอีกเปน  ๕  นกิาย คือ 
                                        ๑.  นิกาย ฮุนม้ิง 
                                        ๒.  นิกาย นิ่มช้ี 
                                        ๓.  นิกาย เซาต่ัง 
                                        ๔.  นิกาย ฮวบง้ัง 
                                        ๕.  นิกายอุยเอ้ียง 
        มีคําขวัญประจํานิกายเซ็นวา "ปุกลิบบุนยี่ ติกจี้นั้งซิม เกียงแส 
ซ่ังฮุด" แปลวาไมตองอาศัยหนังสือ แตช้ีตรงไปยังจิตของมนุษยให 
เห็นแจงในภาวะท่ีแทจริง แลวบรรลุเปนพุทธะ "นิกายน้ีสอนวา 
สรรพสัตวมีพุทธภาวะหรือธรรมกายรุงเรืองสุกใสอยูดวยกันทุกๆ คน 
คําพูดหรือตัวหนังสือหาเพยีงพอท่ีจะอธิบายถึงสัจภาวะอันนี้ไม เพราะ 
ฉะนั้น บางคราวจําเปนตองอาศัยปริศนาธรรมและคําพูดท่ีเสียดแทงเขา 
ไปถึงหัวใจ ชวยพาไปใหรูจกั วิธีนี้นกิายเซ็นเรียกวา "โกอาน" ซ่ึงแปล 
วาตามตัวควรจะเปนปริศนาธรรม สําหรับมอบใหศิษยนาํไปขบคิด ผูใด 
ขบคิดปญหาโกอานแตก ผูนัน้ก็มีดวงตาเหน็ธรรมได ปริศนาเหลานี ้
มีตัวอยางเชน สะพานไหล น้าํไมไหล กอนพอแมใหกําเนดิเรา หนา 
ตาดั้งเดิมของเราเปนอยางไร ส่ิงท้ังหลายรวมไปท่ีหนึ่ง หนึ่งนัน้คือ  
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อะไร ? ฯลฯ นอกจากนี้นกิายเซ็นกลาววา การปฏิบัติธรรม โดย 
ผานตามลําดับข้ันแหงไตรสิกขานั้น เปนการเน่ินนานลาชา สูการวิธี 
การของเซ็นไมได วิธีการของเซ็นเขาโดยทางปญญาอยางเดียว เม่ือ 
มีปญญารูแจงแลว ศีลสมาธิก็ยอมปรากฏเอง คณาจารยเซ็นอธิบายถึง 
ลักษณะของพุทธภาวะวา คือจิตเดิมแทของแตละบุคคลนัน่เอง ดังวาทะ 
ของทานผูหนึง่วา "มหึมาหนอ! เจาจิต ! ฟาท่ีสูงไมอาจประมาณได ถึง 
สุดยอดแลว แตจิตก็อยูสูงเหนือฟานั้นข้ึนไป แผนดินท่ีหนาไมอาจวัดได 
แตจิตก็อยูพนแผนดินนั้นลงไป แสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทร 
ไมอาจขามได แตจิตก็อยูพนแสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทรนัน้ 
ไปอีก โลกธาตุท้ังปวงมีปริมาณดุจเมล็ดทรายไมมีท่ีส้ินสุด แตจิตก็อยู 
นอกเหนือจักรวาลทั้งหลายดังกลาวไปอีก จะวาเปนอากาศหรือจะวา 
เปนธาตุสภาวะหรือ จิตก็ครอบงําอากาศ ทรงไวซ่ึงธาตุภาวะเดิม อาศัย 
ตัวของเราฟาจงึครอบจักรวาล และดินจึงรับรองจักรวาล อาศัยตัว 
ของเรา ดวงอาทิตยและดวงจันทรจึงหมุนเวยีนไป อาศัยตัวของเรา 
ฤดูท้ัง ๔ จึงมีการเปล่ียนแปลง อาศัยตัวของเรา สรรพส่ิงจึงอุบัติข้ึน 
ใหญโตจริงนา! เจาจิตนี่ ! ขาใหนามแกเจาละวา ปรมัตถสัจจะ และ 
อนุตรสัมโพธิ หรือสุรางคมสมาธิ และสัมมาธรรมจักษุครรภ หรือ 
นิพพานจิต" 
        นอกจากนี้ วิธีขบปริศนาโกอาน หรือท่ีเรียกวาปริศนาธรรมนั้น 
มีวิะการแปลกๆ เชน คร้ังหนึง่ในฤดูหนาว มีหลวงจีนรูปหนึ่งช่ือ 
หลวงจีนตังเฮ้ีย เดินทางมาขออาศัยพักแรมในวดัแหงหนึง่ เม่ือหิมะตกจัด  
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ตังเฮ้ียจึงเขาไปในโบสถ แลวเอาพระพุทธรูปออกมาทําฟนเผาไฟ 
บังเอิญสมภารวัดเนผานมาพบเขาจึงทักทวงการกระทําเชนนั้นหลวงจีน 
ตังเฮ้ียกลาววา ท่ีเผาพระพุทธรูปก็เพราะตองการหาพระบรมธาตุ สมภาร 
แยงวาพระพุทธรูปไมจะเอาพระบรมธาตุมาแตไหน ตังเฮ้ียกย็อนเอาวา 
เม่ือหาพระบรมธาตุไมได กข็อเอาพระพุทธรูปมาเผาอีกสัก ๒-๓ องค 
สมภารเม่ือไดฟงดังนั้นก็มีดวงตาเหน็ธรรมทันที โกอานอีกเร่ืองนึ่งเลา 
วาคราวหนึ่งมีขุนนางใจเส่ียง เดินทางไปถามปญหาธรรมกับพระกัมมัฏ- 
ฐานรูปหนึ่งวาพระนิพพานมีลักษณะอยางไร? พุทะภาวะมีลักษณะ 
อยางไร พระรูปนั้นตอบวาเชิญทานใจเส่ียงไปน่ังเกาอ้ีดื่มน้ําชา ขุนนาง 
ตอบไปวาผมมาอยากถามเร่ืองนิพพานกับพุทธภาวะทานโปรดอธิบายให 
ฟงกอน พระรูปนั้นตอบวาอากาศขางนอกเย็นสบายดีจริง ขุนนางไมพอ 
ใจแสดงกิริยาเคืองออกมาใหเห็นกลาววา ผมไมตองการฟงคําพูดอยาง 
นั้นผมอยากรูเร่ืองพระพุทะภาวะและพระนิพพานเทานัน้ พระรูปนั้นจึง 
วาไมมีภาษาไมมีบัญญัติ ไมมีโวหาร ส่ิงๆ นั้นมีอยูในตวัของทานเอง 
                                                ชาเซ็น (การปฏิบัติฌาน) 
        การปฏิบัติฌานตามแบบนิกายเซ็น ถือวามี ๓ ระยะ คือ ชอกวง 
เตงกวง หมวกเอากวง 
        ก.  ชอกวง ไดแกปญญาในระยะแรกตอนท่ีสามารถขบโคอาน 
              ใหแตก 
        ข.  เตงกวง ไดแกปญญาเคร่ืองกําหนดผูบังคับกิเลสใหตกตะกอน 
             นอนกน 
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       ค.  หมวกเอากวง ไดแกปญหาขับไลกเิลสใหสูญไป 
        นิกายเซ็นทําทาจะเปนพวกปญญาวิมุติ แตไปนําความคิด 
ของพราหมณและเตามาผสม จึงตางจากพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
อยางไรก็ตาม อิทธิพลของนิกายนีไ้ดครอบงําความคิดความอานของชน 
ช้ันนักศึกษาจนีและญ่ีปุน นบัจํานวนพันป  
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                                                                 บทท่ี ๙ 
                                      พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอน ๓ 
                                                            ราชวงศซอง 
        ในศตวรรษท่ี ๑๖ ราชวงศถังไดเปล่ียนเปนราชวงศซอง ปฐม- 
กษัตริยช่ือพระจาซองไทโจ ราชวงศนี้ในตอนตนไดใหความอุปถัมภ 
ตอพระพุทธศาสนา มีการพมิพพระไตรปฎก พรอมท้ังอรรถกถา และฎีกา 
ข้ึนเปนฉบับแรกของโลก โดยพระราชโองการใหขุนนางผูใหญคนหน่ึง 
เตียซงร่ิง เปนผูอํานวยการพมิพ จึงเปนชาติแรกท่ีพิมพหนังสือได ใน 
ช้ันตนจีนคิดหมึกกอน ชนชาติในโลกไดหมึกจีนยังใชกนัไดถึงปจจุบัน 
นี้ วรรณกรรมตางๆ ของจีนไดเขียนข้ึนดวยหมึกชนิดนีต้ัง้แตสมัย 
ราชวงศฮั่นเปนเวลารวม ๒๐๐ ป ตอมาในสมัยราชวงศถังตอนปลาย 
ราวศตวรรษท่ี ๑๕ ไดมีผูคิดการพิมพข้ึนโดยแกะตัวอักษรบนแผนไม 
แลวชุบหมึกเอามาทาบกับกระดาษสําเร็จเปนเอกสารการพิมพอยางท่ีเรียก 
วา อัดกอปป เอกสารการพิมพฉบับเกาท่ีสุดในโลก เปนพระสูตรใน 
พุทธศาสนามีคนพบในถํ้าเมืองคุนฮวง ภาคเหนือของจีน จีนจึงนับวา 
เปนชาติแรกในโลกท่ีผลิตกระดาษและคิดเคร่ืองพิมพข้ึนได ยุโรปได 
รับความรูเร่ืองกระดาษและการพิมพภายหลังจีนเกือบ ๔๐๐ ป โดยการ 
เผยแผนของพวกอาหรับท่ีมาเรียนรูวิธีกรรมไปจากจนี พดูงายๆ ก็คือ 
ฝร่ังเพิ่มจะพิมพหนังสือเปนตนสมัยอยุธยาของเราน้ีเอง แตจีนพิมพ 
หนังสือราวสมัยลพบุรีปลายสมัยทวาราวดีของเรา ซ่ึงเปนสมัยกอน  
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หนาสุโขทัย พระไตรปฎกท่ีพิมพข้ึนในสมัยราชวงศซองนี้ จึงเปน 
เอกสารการพมิพท่ีมีคาสูงสุดและเปนเกยีรติตอพุทธศาสนา ตนฉบับ 
ไมมีเหลืออยูแลว มีแตฉบับจาํลองซ่ึงพิมพในราชวงศเดยีวกัน แตกตาง 
กันเพยีงรัชสมัย ยังมีตนฉบับเหลืออยูในปจจุบัน กอนสงครามโลกคร้ังท่ี  
๒ นายพลจูจื่อเขียว ไดเปนผูคนพบตนฉบับนี้ในวัดแหงหนึ่งในจีนเหนือ 
เปนแมพิมพของพระไตรปฎกชุดนี้เปนอักษรแกะบนแผนไมจํานวน 
หลายพันแผน นายพลผูนี้จึงไดชักชวนพุทธบริษัทในเซ่ียงไฮ พิมพ 
พระไตรปฎกชุดนี้พิมพข้ึนใหมใหช่ือวา พระไตรฉบับจนี ซาจั่ง ปจจุบัน 
ดูตัวอยางไดจากหอพระสมดุแหงชาติ กรุงเทพฯ แตในปลายสมัย 
วงศซองลัทธิขงจื้อไดถูกฟนฟูข้ึนโดยนักปราชญ ในลัทธินี้ไดนยิมหลัก 
ธรรมพุทธศาสนาไปแอบอางประดิษฐเปนลัทธิขงจื้อแนวใหมและลัทธิ 
ใหมนี้เองไดกลายเปนเคร่ืองมือประหัตประหารพุทธศาสนาทํานองเดยีว 
กับศาสนาพราหมณ ไดสรางลัทธิพุทธาวตารข้ึนเพ่ือกลืนพุทธศาสนา 
ฉะนั้น ฐานของพระพุทธศาสนาจึงถูกผลักดันออกไปจากความเล่ือมใสของ 
กลุมชนช้ันปกครอง ถอยหลังไปเปนศาสนาในปาดงอิทธิพลท่ีเคยมีตอ 
สังคมก็คอยๆ จางลงไป สมัยกอนคณะสงฆมีหนาท่ีรับผิดชอบตอ 
สังคม วัดเปนโรงพยาบาล เปนท่ีสงเคราะหคนอนาถาในเวลาเกดิ 
ทุพภิกขภัยและอุทกภยั พระมีหนาท่ีสงเคราะหชวยเหลือประชาชน แต 
มาบัดนี้หนาท่ีเกี่ยวพันกับสังคมถูกตัดออกหมด พวกลัทธิขงจื้อแนวใหม 
ไดทําใหเกิดความรูสึกวา พระตองหันหลังใหกับโลกอยางเด็ดขาดตอง 
อยูแตในกําแพงวัด กจิกรรมของพระก็คือสวดมนตและนอนหลับเทา  
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นั้น วิธีการเชนนี้ดูประหนึ่งวา จะทําใหพระบริสุทธ์ิข้ึน แตความจริงแลว 
เปนวิธีประหารพุทธศาสนาอยางชนิดเหนือเมฆทีเดียว เพราะทําใหพระ 
ทอดท้ิงสังคมไป ทําใหสังคมเห็นพระวาไมมีประโยชนทําใหวดักับสังคม 
ตัดตอนกนัอยางเด็ดขาด และน่ีคือเหตุผลทําใหพุทธศาสนาตองพายแพ 
อิทธิผลของลัทธิขงจื้อ 
                                                             ราชวงศหงวน 
        ในศตวรรษท่ี ๑๘ กุบไลขานหลานของเจ็งกิสขาน ยกกองทัพ 
มาตีประเทศจนีแตก แลวสถาปนาราชวงศหงวนข้ึนปกครองเมืองจีน 
เฉลิมพระนามวา พระเจาหงวนซีโจว ยุคน้ีเปนยุคอิทธิพลมองโกลแผ 
ไปท่ัวโลก พระอัยกาของกุบไลขานต้ังนครหลวงท่ีเมืองสะมารกัลใน 
เตอรกีสถาน แลวแผอานุภาพจีไดรัสเซีย ฮังการี โปแลนด รูมาเนีย 
ตอนหนึ่งของฝร่ังเศส ภาคตะวันออกของโรมัน พูดงายๆ ก็คืออิทธิพล 
ของมองโกลไปถึงฝงแมน้ําบลูดานูบในออสเตรียทางดานอัฟริกา ทหาร 
มองโกลดีไดอียิปต สวนอเล็กซานเดรียทางดานเอเซียนอย มงโกลตีได 
เมืองแบกแดด เบรูตาเล็ม อิสตันบุล และตีตะลุยดะเร่ือยมาไดคาบูลใน 
อาฟฆานิสตาน เตหะรานในอิหราน แลววกเขาตีอินเดยีภาคเหนือไวไม 
เคยมีจักรวรรดิใดในโลกท่ีมีอาณาจักรไพศาลอยางนี้ เม่ือเจ็งกิสขานตาย 
แลวบรรดาแมทัพมองโกลในภาคตางๆ กต็ั้งตนข้ึนเปนขาน แตกย็ังยอม 
รับวากุบไลขานเปนมหาขานของตน ขานเหลานี้บางก็นบัถือศาสนาคริสต 
บางก็นับถือศาสนาอิสลาม แตกุบไลขานนัน้นับถือพุทธศาสนา เลากันวา 
คร้ังหนึ่งมีนักเผยแผศาสนาตางๆ มาเฝากุบไลขานท่ีกรุงปกกิ่งตาง  
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ชักชวนใหมหาขานนับถือศาสนาตน กุบไลขานจึงใหประชุมกัน 
แสดงปาฏิหาริยใหดู ทูตของโปปและโตะอิหมาม ไมสามารถทําอะไร 
ไดแตลามะภิกษุในนกิายพุทธศาสนาแบบธิเบต สามารถทําถวยพสุธารส 
ใหลอยข้ึนเองไปจดพระโอษฐของมหาขานได กุบไลขานจึงเลือกนับถือ 
พุทธศาสนา พระองคไดแตงตั้งหัวหนาลามะในธิเบตช่ือทักษปะเปน 
มหารัฐคุรุ และสงทูตรไปขอพระเกีย้วแกวทางลังกามาบูชา แตทางลังกา 
ไมยอมให กุลไลขานเปนผูท่ีทําใหพุทธศาสนาแพรหลายในหมูชนชาว 
มงโกลพระองคไดสงกองทัพมาตีประเทศจามปาและพมา และพระองค 
สงกองทัพเรือไปตีชะวา ตีญ่ีปุน สําหรับญ่ีปุนนั้นพระองคทรงผิดหวัง 
ถึง ๒ คร้ัง มาโคโปโลนักผจญโชคชวเวนสิซ่ึงรับราชการในสํานักมหา 
ขาน ไดเขียนบรรยายถึงความรุงเรืองในราชสํานักของจกัรพรรดิองคนี้ 
อยางละเอียด หนังสือของเขาไดเราใจใหชาวยุโรปออกมาผจญโชคใน 
เอเซียอันเปนจดุเร่ิมตนของระบบอาณานิคมในตะวันออก สมัยราชวงศ 
หงวนพุทธศาสนาคงเจริญเฉพาะในราชสํานักเทานัน้ และเปนความจาํ- 
เริญแบบพิธีกรรมเสียสวนเปนใหญ ไมมีการสงเสริมในการเผยแผใหถูก 
ตองอิทธิพลลัทธิขงจื้อในสังคมมีเหนือกวา ราชวงศหงวนมีอายุส้ันเพยีง 
๘๐ ปเศษ ก็ถูกทําลายลางไปโดยชาวนาจีนคนหนึ่งช่ือ จูฮองบู เขาได 
ตั้งตนข้ึนเปนกษัตริย ต้ังราชวงศเหม็งข้ึน 
                                                        ราชวงศเหม็ง 
        วงศนี้มีอายุรวม ๔๐๐ ป รวมสมัยกับอยุธยาของเรา พระเจา 
เหม็งไทโจเปนปฐมกษัตริยและพระเจาเหม็งเซงโจไดทรงสงเสริมพุทธ- 
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ศาสนา มีการพิมพพระไตรปฎกใหม แตกเ็ปนการสงเสริมหนักไปใน 
ทางพิธีกรรม ไมไดสงเสริมไปในทางเผยแผ อิทธิพลของลัทธิขงจื้อยิ่ง 
ม่ันคงมากข้ึน จนเกดิเปนอุดมคติอันหนึ่งในกลุมปญญาชนคร้ังนั้นวา "ผู 
ท่ีอานหนังสือไมพึงนับถือพทุธศาสนา" ฉะนั้นศาสนาพุทธถูกขับไลไป 
อยูบนภเูขา ความรูของพระสงฆตกตํ่า เพราะไมมีการสงเสริมการศึกษา 
เปนทางการเลย พระสงฆสวนใหญท่ีอยูในเมืองจึงกลายเปนพระอาชีพ 
สวดผี ทํากงเตก คณาจารยท่ีทรงความรูเลา ก็ไปอยูเสียในวัดกลาง 
ปาดง ฐานะของพระพุทธศาสนาจึงเหมือนคนไขหนัก ซ่ึงตอมาไดถูกซํ้า 
เติมโดยอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก ในสมัยราชวงศแมนจู 
                                                             ราชวงศแมนจ ู
        พวกแมนจูเดิมเปนชาวปา รอนเรพเนจรตามลุมแมน้ําเพยลุงเจียง 
(มังกรดํา) ในบริเวณติดกับไซบีเรีย ตอมาไดขยายภูมิลําเนามาสูภาค 
เหนือของประเทศจีน แตถูกจีนสะกัดดวยกําแพงยักษใหญจีน ไดตั้งดานข้ึน 
เพื่อสะกัดพวกแมนจูไมใหอพยพลวงลํ้ากําแพงยกัษเขามาคําวา "แมนจ"ู 
เล่ือนมาจากคําวา "มันชุ" ในภาษาสันสกฤต อันเปนช่ือของโพธิสัตว 
มัญชุศรี แสดงวาชนชาตินีไ้ดนับถือพุทธศาสนามาต้ังแตกอนศตวรรษ 
ท่ี ๑๙ พุทธศาสนาไดแพรหลายไปจากพวกมงโกลในรัชสมัยพระเจาชอง 
เจ็ง กษัตริยองคสุดทายของราชวงศเหม็งไดเกิดกบฎข้ึนในกรุงปกกิ่ง แม 
ทัพจีนท่ีรักษาดานซานไฮกวน จึงไดขอกําลังพวกแมนจูเขามาปราบกบฎ 
เม่ือทําลายพวกกบฎแลวพวกแมนจูไมยอมกลับ ถือโอกาสยึด กรุงปกกิ่ง 
ไว แลวตั้งราชวงศใหมช่ือ "วงศเช็ง" แปลวา ความบริสุทธ์ิ วงศนี้  
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เปนราชวงศสุดทายของจีนมีอายุ ๒๐๐ ปเศษ ใน ๓-๔ รัชกาลตนๆ 
พุทธศาสนาคงเปนศาสนาประจําราชสํานกั ปฐมกษตัริยวงศเช็งไดสละ 
ราชวงศออกไปบวชเปนภิกษุ คือ พระเจาชุนเต กษตัริยอีกองคหนึ่งคือ 
พระเจายองเจง็ ทรงรอบรูในเร่ืองนิกายเซ็นเปนพิเศษไดมีพระราชนิพนธ 
เร่ืองเซ็นไวหลายเร่ือง สมัยรุงโรจนตกอยูในสมัยของพระเจาคังฮี และ 
พระเจาเค่ียนหลง ในสมัยดังกลาวนี้จนีขยายอาณาเขตไปจรดพรมแดน 
ของโซเวียต แตพอพนสมัยนี้แลวอิทธิพลของจีนก็ตั้งตนเส่ือมลง ซ่ึง 
เปนผลใหพุทธศาสนาพลอยเส่ือมไปดวยเพราะเหตุดังนี ้
        ๑.  รัฐบาลจีน ตั้งตนยกยองลัทธิขงจื้อ กษัตริยแมนจหูลังสมัย 
พระเจายองเจง็ลงมาลวนเปนสาวกของลัทธิขงจื้อ 
        ๒.  อิทธิพลศาสนาคริสเตียน ท่ีเขามาบอนทําลายวฒันธรรม 
ดั้งเดิมของจีน 
        ๓.  จีนแพสงครามชาวยุโรปติดตอกนัหลายคร้ัง 
                                                                สงครามฝน 
        ในรัชสมัยพระเจาเตากวาง ซ่ึงตรงกับแผนดินพระนัง่เกลาของ 
ไทย จีนทําสงครามกับอังกฤษเปนคร้ังแรก ในกรณีจีนหามคาฝนซ่ึง 
พอคาอังกฤษนําเขามา จุดปะทะอยูท่ีเมืองกวางตุง แสนยานุภาพของจนี 
ครํ่าครึเกินไป ในขณะท่ีชาวยุโรปใชเรือกลไฟแลว ทัพเรือของจีนยัง 
เปนเรือสําเภา เพราะฉะนั้นมณฑลชายฝงมีเมืองเทียนสิน เอหมึง ไกว- 
เจา และอันเคา จึงถูกอังกฤษยึดครอง จีนยอมทําสัญยาสันติภาพ เปด 
เมืองทาเหลานีใ้หอังกฤษใช  
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                                                              กบฎไทเผ็ง 
        พระเจาเตากวาง ชํ้าพระทัยจนส้ินพระชนม กษัตริยองคใหมคือ 
พระเจาฮําฮอง ในสมัยนี้ศาสนาคริสตไดแพรหลายมาก เพราะเม่ือ 
จีนไดแพสงครามไปแลวตองอนุญาตใหพวกบาดหลวงหมอสอนศาสนา 
เขาไปในเมืองจีนอยางเสรี คร้ังนั้นมีจีนชาวมณฑลกวางไสคนหน่ึง แซ 
หง ช่ือ ซิวฉวน เขารีตนับถือคริสเตียน ตั้งตนเองเปนนองชายเยซู หา 
พรรคพวกไดจํานวนมากจึงเปนกบฎข้ึนเรียกวา "ไทเผ็ง" แปลวามหา- 
สันติ พวกกบฎโฆษณาวา พระยโฮวา ส่ังใหทําลายพุทธศาสนาลัทธิ- 
ขงจื้อ ศาสนาเตา และราชวงศแมนจใูหหมด สรางโลกคริสเตียนใหม 
ในเมืองจนี พวกกบฎใชเวลารบ ๑๖ ป ตีเน้ือท่ีประเทศจนีได ๑/๓ ตั้ง 
เมืองหลวงท่ีนานกิง บังคับใหประชาชนเขารีดหมดแลวเท่ียวทําลายวัด 
วาอารามและศาลเจา ฆาคน ๒๐ ลาน แตแลวในท่ีสุดพระเจาฮําฮอง ได 
อาศัยนายพล ๒ คน เปนกําลังคือ นายพลจังกกพวนและนายพลหลี 
ฮองเจียง สามารถทําลายพวกกบฎ ผลของกบฎไทเผ็งนี้ พุทธศาสนา 
ไดรับความกระทบกระเทือนอยางมากท่ีสุดวัดในบริเวณของพวกกบฎนับ 
จํานวนพันๆ ไดรางไปโดยไมมีทางบูรณะใหมข้ึนเลย 
                                                        สมัยสาธารณรัฐรีปบลิค 
        เม่ือพระเจาฮําฮอง เสดจ็ล้ีภัยพวกฝรั่งเลยไปสวรรคตเสียในแมน- 
จูเรีย ราชโอรส คือ พระเจาทองต้ียังทรงพระเยาว จึงมีพระราชชนน ี
เปนผูสําเร็จราชการคือพระนางชูสีไทเฮา ซ่ึงเปนผูกําอํานาจอยางแท 
ในการปกครองประเทศจีนเปนเวลานานถึง ๔๐ ปเศษ พระเจาทองต้ี  
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เม่ือแตกวัยหนุม ไดซุกซนจนเกิดเปนโรคสําหรับบุรุษเลยสวรรคต พระ 
องคไมมีพระโอรส พระนางชูสีจึงยกหลานชายของนาง ซ่ึงเปนบุตรของ 
นองสาวข้ึนเปนกษัตริยทรงนามวา พระเจากวางสู แตอํานาจคงตกอยู 
แกพระนางตอไป ในระยะน้ีจีนไดเสียเกาะฟอรโมซาแกญ่ีปุน จึนตอง 
ปลอยเกาหลีใหเปนอิสรภาพ จีนตองยอมใหนานาชาติตัง้สถานทูตของ 
คนในปกกิ่ง จนีตองยกดินแดนสวนใหญในไซบีเรียใหแกรัสเซีย จีน 
แพสงครามกบัฝร่ังเศสในกรณีเมืองญวน ตองยกเอกสิทธ์ิในเมืองญวน 
ใหแกฝร่ังเศส และขอท่ีเจ็บชํ้าท่ีสุดคือจีนแพสงครามญ่ีปุนกองทัพเรือ 
ญ่ีปุนสามารถจมกองทัพเรือจีนหมด ท้ังหมดนี้ประชาชนผูรักชาติโทษ 
พระนางชูสีและบรรดาขุนนางสอพลอท่ีใกลชิดพระนาง ยกตวัอยาง 
เชน: 
        แมทัพเรือของจีนของบประมาณปรับปรุงกองทัพเรือ เพื่อใหทัด 
เทียมกับนานาชาติ แตพระนางชูสีก็แยงเอางบประมาณนีไ้ปสรางวังอยู 
เสียเอง จึงไดมีพวกรักชาติคิดปฏิวัติการปกครอง พวกนีแ้บงเปน ๒ 
ฝาย ฝายหนึ่งมี ดร.ซุนยัดเซ็น เปนหวัหนา ตองการลมระบบกษัตริย 
เสียเลยทีเดยีว อีกฝายหนึ่งเปนฝายตองการใหมีกษัตริย แตอยูภายใต 
รัฐสภา ฝายหลังนี้พระเจากวางสูทรงเปนกําลังอยางลับๆ พระองคเอง 
ยินยอมจะเปนกษัตริยใตกฎหมาย แตเปนคราวเคราะหของประเทศจีน 
พระนางชูสีรูความลับนี้ จึงจบัพระเจากวางสูไปขัง พวกซุนยัดเซ็นเลย 
หนีลงไปทํางานใตดิน เม่ือพระนางชูสีส้ินพระชนม กษตัริยองคสุดทาย 
ของราชวงศแมนจู คือพระเจาปูยี มีพระชนมเพียง ๓ พรรษา คณะของ  
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ซุนยัดเซ็นไดกอการปฏิบัติข้ึนทุกมณฑล พระเจาปูยีตองยอมสละราช- 
สมบัติ ประเทศจีนจึงเปล่ียนเปนระบบรีปบลิค ซ่ึงเปนการหักดามพรา 
ดวยหวัเขาสําหรับประเทศซ่ึงมีกษัตริยปกครองรวม ๕ พันป ทําใหจนี 
ไมมีศูนยกลางแหงความสามัคคี พวกขุนพลและนักการเมืองแยงชิง 
อํานาจกันอุตลุต ทุกคนอยากจะเปนประธานาธิบดีท้ังนั้น และแสวงหา 
อิทธิพลภายนอกมาชวยตัวเอง จนเปนเหตุใหประเทศจีนเกิดสงคราม 
ภายในระหวางพรรคการเมือง ระหวางขุนพล เร่ือยมาจนถึง 
ทุกวันนี ้
        สถานการณเชนนี้ พุทธศาสนาในเมืองจีน จึงเปนเหมือนโบราณ- 
วัตถุช้ินหนึ่งท่ีถูกลืม ถาจะมีผูเห็นคุณคาของพุทธศาสนาอยูบาง ก็ถูก 
ตราหนาจากสังคมวา เปนคนครํ่าครึลาสมัย นอกจากนี้ศาสนาคริสเตียน 
ยังทุมเทกําลังทุนมหาศาลไปในเมืองจนียิง่กวาประเทศใดๆ ในโลก จึง 
ทําใหปญญาชนรุนใหมของจีนสวนมากเปนคริสเตียน ในคณะสงฆแม 
จะมีผูนําท่ีเดนก็มีนอยอาทิเชน ทานไทสู ทานผูนี้ไดรณรงคตอสูเพื่อพุทธ- 
ศาสนาตลอดชีวิตของทาน ทานไดใหกําเนิดวิทยาลัยสงฆวูชัง วิทยาลัย- 
สงฆเอหมิง วทิยาลัยสงฆเสฉวน วิทยาลัยสงฆหล่ิงหนาน สถาบันเหลา 
นี้ไดผลิตพระสงฆท่ีมีความรูออกมา ถาพระจีนจะมีนกัปราชญอยูบาง ก็ 
เปนผลจากวิทยาลัยสงฆเหลานี้นั่นเอง 
        เม่ือสงครามโลกยุติลง ประเทศจีนไดถูกแบงออกเปน ๒ ฝาย 
ในจีนเสรี ซ่ึงมีเกาะฟอรโมซาหรือไตหวนั ปจจุบันมีพลเมืองประมาณ 
๑๒ ลานคน กวาคร่ึงในจํานวนนัน้เปนชาวพุทธ มีวดัราว ๗๐๐ วัด  
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มีพระสงฆราว ๕๐๐ กวารูป เปนนางชีประมาณ ๔,๐๐๐ คน แตมี 
โรงเรียนปริยตัิธรรมไมถึง ๕ แหง การศึกษาเขาทํานองตัวใครตัวมัน 
แมจะมีพุทธสมาคมอยูก็ไมมีอิทธิพลอะไร และคณาจารยท่ีมีเกยีรติคุณ 
จริงๆ ในความรูทางพุทธศาสนามีเพียงรูปเดยีว ทานผูนั้นคือทานอินสุน  
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                                                                บทท่ี ๑๐ 
                                พระพุทธศาสนาในธิเบต เอเชียกลางและญ่ีปุน 
                                                            ประเทศธิเบต 
        ชาวอินเดยีเรียกธิเบตวาประเทศโภฏะหรือเกาฏะ จนีเรียกชีจั้ง 
ในความรูสึกของชาวอินเดยีถือวาเปนดินแดนนอกฟาปาหิมพานตเพราะ 
ตั้งอยูหลังเทือกภูเขาหิมาลัย ซ่ึงประกอบดวยปาใหญเรียกวามหาวันค่ัน 
ปานี้แบงเปนช้ันๆ ช้ันนอกเรียกวาจุลวนั เปนดินแดนท่ีมนุษยไปได 
ถึงสวนมหาวนันั้นถือวาสุดวิสัยท่ีมนษุยธรรมดาจะไปได เปนสํานักของ 
บรรดานักสิทธ์ิวิทยาธรซ่ึงใกลเคียงกับสภาพของธิเบตยิง่นัก ภเูขาสําคัญ 
ในวรรณคดีของอินเดียสวนมากมีอยูในเขตธิเบต เชน คันธมาทน  ยคน- 
ธร เนมินทร อิสินทร อัสกันต จนช้ันแมน้ําสีทันดร และสระอโนดาตก็มี 
อยูในเขตธิเบต ธิเบตมีเนื้อท่ีท้ังหมดใหญกวาประเทศไทย ๓ เทา ทิศ 
ตะวนัออกติดตอกับจีนทางดานมณฑลกวางสูแลเสฉวน ทิศเหนือติดกบั 
มงโกเลียและเตอรกีสตาน ทิศตะวนัตกและทิศใตติดกับอินเดีย ภูมิ 
ประเทศอุดมไปดวยทิวเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล ๒ หม่ืนฟตข้ึนไป เปน 
ประเทศท่ีแวดวงดวยเทือกเขา แบงออกเปน ๓ ภาค ภาคเหนือเปน 
ท่ีราบสูงสุด ดินฟาอากาศทารุณ หนาวจดั มีผูคนเบาบาง การเดินทาง 
บางคร้ังเดินอยู ๑ เดือน ไมพบผูคน ชาวธิเบตในถ่ินนี้โดยมากเปนพวก 
เล้ียงปศุสัตว รอนเรพเนจรไปกับฝูงสัตวตลอดป ภาคตะวันออกซ่ึง  
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ติดกับจนี เสนทางคมนาคมทุรกันดารอยางสุดแสน การเดินทางตอง 
อาศัยไตไปตามชองเขาและหุบเหว มีท่ีราบเชิงเขาบางแหงอาศัยทําไร มี 
ปาดิบ ซ่ึงมนุษยไมเคยเหยียบยางเขาไปเลย ถาเดินจากเขตจีนเขา 
ธิเบตทางดานนี้ ตองใชเวลาประมาณ ๒ เดือน ภาคใตภาคนี้อุดมสม- 
บูรณท่ีสุด นครหลวงของธิเบตต้ังอยูในภาคน้ี มีไรขาวบาเลย ขาวสาลี 
มีแมน้ําพรหมบุตรหลอเล้ียง ชาวธิเบตเรียกวายาลูชางโป ตนน้ําเกดิจาก 
เทือกเขาสูงในภาคใตของธิเบต ไหลผานนครหลวง แหวกชวงเขา 
หิมาลัยเขาสูอินเดียผานมณฑลอัสสัมมาออกอาวเบงกอล มีความยาวกวา 
พันกิโลเมตร ภาคนี้ยังอุดมดวยสวนผลไม มีแอปเปล สตอเบอร่ี องุน 
สาล่ี และสม ตามหุบเขามีปาเบญจพรรณข้ึนปกคลุม มีเสือดาว เสือ- 
โครง หมี กวาง อุดมสมบูรณ โดยปกติชาวธิเบตไมฆาสัตว สัตวกับ 
คนจึงคุนเคยกนัในประเทศนี้ พลเมืองของธิเบตมีประมาณ ๕ ลานเศษ 
สวนใหญอยูกนัคับค่ังในภาคใต อาชีพของพลเมืองเหลานี้คือทําเกษตร- 
กรรมเปนสวนใหญ รองลงมาก็เล้ียงปศุสัตว นอกจากนัน้เปนพอคา 
ธิเบตเปนเมืองพระ มีพระสงฆลามะอยู ๒ แสนรูป สัตวเล้ียงท่ีสําคัญ 
ของธิเบตก็คือจามร ท่ีจริงก็คือควายน่ันเอง แตเปนควายพันธุพิเศษ 
รูปรางลํ่าสันมอตอ มีขนปกปุยข้ึนปกคลุม ไตภูเขาเกง ทนหนาวเกง 
อดน้ําเกง จึงเปนสัตวคูชีพของชาวธิเบต อาศัยเนื้อมันรับประทาน ไขมัน 
ทําน้ํามัน ขนทําเคร่ืองนุงหม หนังทําผากระโจมและเรือ เรือธิเบต 
นั้นไมทําดวยไม แตใชโครงเปนไม เอาหนงัจามรขึง รูปรางคลาย 
กะทะใบใหญๆ  นั่งไดคร้ังละ ๕-๖ คน เนือ่งจากแมน้ําลําธารในธิเบต  
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ไหลเช่ียวกราก การเดนิทางทางจึงไปไดแตคร้ังเดียว คือไปตามน้ําทวน 
น้ําไมได เม่ือถึงจุดหมายแลวจะกลับ คนแจวเรือตางแบกเรือกลับ 
การเดินทางบนท่ีราบสูงของชาวธิเบต ตองอาศัยสัตวจามรเปนพาหนะ 
นอกจากนี้ก็มีมาและลาตาง ชาวธิเบตรักมามาก ผูใดมีมาผูนั้นถือวามี 
ฐานะดี ใครมีมามากก็แสดงวารวยมา เพราะฉะนัน้คหบดขุีนนาง 
ธิเบตจึงมีคอกมาทุกคน ในธิเบตไมมีรถหรือเกวยีนท้ังส้ิน การเดินทาง 
ไมวาใกลหรือไกลข่ีมาไป ถามาฐานะสูงกน็ั่งเกี้ยวมีคนหาม เมืองสําคัญ 
ของธิเบตคือเมืองลาสาอันเปนนครหลวง นอกจากนี้มีเมอืงตชิลุมโป- 
เมืองยาตุง เมืองตาเจลู ลาสาเปนพุทธนคร พลเมืองของเมืองนี้เปน 
พระคร่ึงหนึ่ง ตัวเมืองสรางอยูเหนือฝงแมน้าํพรหมบุตรเหน็ภูเขาเอเวอ- 
เรสทอยูไกลออกไปทางตะวนัตก นอกเมืองเปนไรขาวเหลืองอรามสุด 
สายตา มีสวนผลไมค่ันเปนบางตอน ในเมืองจุดเดนท่ีสุดคือ พระ- 
ราชวังโปตละซ่ึงสูง ๑ ใน ๓ ของตึกเอ็มไพรสเตตอเมริกา มีหองกวา ๒ 
พันหอง สรางครอบภูเขาท้ังลูก จึงดูตระหงานมาก หลังคาพุทธวิหาร 
ประดับดวยกระเบ้ืองทองคํา มีพระเจดียหุมทองคํา เรียงรายกันอยูบน 
ช้ันสุด พระราชวังแหงนี้เปนท้ังวัดท่ีประทับขององคประมุข ท่ีประ- 
ชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยการแพทย สวนหองใตดินเปน 
ท่ีคุมขังนักโทษ พระราชวังแหงนี้เร่ิมตนสรางในรัชสมัยพระเจาสรอง 
ตสันคัมโป ในศตวรรษท่ี ๑๒ ในช้ันแรกเปนเพียงวังเล็กๆ ตอมาใน 
รัชสมัยทะไลลามะองคท่ี ๕ เม่ือ ๓๐๐ ปมาแลว ไดทรงเพิ่มเติมสรางขยาย 
ข้ึนใหญโต ชาวธิเบตทุกคนที่เดินทางมาสูลาสาในวินาทีแรกท่ีเหน็ยอด  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 253 
                                                                    ๒๕๓ 
        พุทธวิหารทองคําแหงโปตละ ทุกคนจะคุกเขาลงสวดมนต ถัดจากวัง 
โปตละลงมา ก็เปนถนนหนทางตางๆ ถนนของธิเบตมีสภาพเปนตรอก 
มากกวา พอคาสวนใหญขายของแบบเบกะดิน บานเรือนของชาวธิเบต 
ในเมืองหลวงลวนเปนอิฐและหิน สรางเปนรูปขนมเปยกปูนสูง ๒ ช้ัน ๓ 
ช้ันในเมืองมีวหิารที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด ถือวาเปนวัดพุทธศาสนาวัดแรกใน 
ธิเบต คือวิหารโจกัง ประดิษฐานปฏิมารูปพระโพธิสัตวสิทธัตถะกุมาร 
ประสูติบริเวณรอบๆ วิหารนี้มีราษฎรธิเบตจํานวนพันกระทําปทักษณิ 
สวดมนตทุกวนัทุกวนั นอกเมืองลาสาออกไป มีมหาวหิารแหงรัฐ ๓ 
แหง คือ วดัเซรา วัดไคปุง วดักันดนั พระสงฆในวัด ๓ แหงนี้มี 
อิทธิพลตอการปกครองมากท่ีสุด ธิเบตเรียกวาเสาคํ้าชาติ ๓ ตน วัด 
เซรามีพระ ๗ พันรูป วัดไคปุงมีพระ ๕ พันรูป วัดกนัดันมีพระ ๓ 
พันรูป สมภารแหงวัดท้ัง ๓ ลวนถือกันวาเปนพระโพธิสัตวมาเกดิ 
ใหม มีฐานะเปนท่ีปรึกษาขององคประมุข มองดูแตไกลสภาพของวัด 
๓ แหงเหมือนรวงผ้ึงมหึมา ๓ รวง เพราะสรางตามเชิงเขาไหลเขาเปน 
ช้ันเชิงคลายเมืองนอยๆ เมืองหน่ึง ความเปนอยูของพระสงฆธิเบตท้ัง 
ประเทศมีจํานวน ๒ แสนรูป มีวัด ๓ พนัเศษ ความเปนอยูมีหลายวิธี 
คือ วัดท่ีมีกัลปนาไดอาศัยเบ้ียเล้ียง แตก็ไมสูจะพอเพยีง พระธิเบต 
ท่ีไมมีการศึกษา ไมมีอผูอุปฏฐากจึงตองประกอบอาชีพเหมือนคฤหัสถ แต 
ท่ีมีการศึกษา รัฐบาลมีนิตยภัตรให พวกนีแ้บงเปนหลายช้ันตามลําดับ: 
        ช้ันท่ี ๑ ไดแกพระประเภทอวตารมาเกิด คือถือวาเปนพระโพธิ- 
สัตวองคใดองคหนึ่งกลับชาติ ท้ังประเทศมีอยูราว ๒๐๐ รูป มีดาไลลามะ  
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และปญเชนลามะเปนประธาน 
        ช้ันท่ี ๒ พระสมณศักดิช้ั์นเจาอาวาสมหาวหิารทั้ง ๖ 
        ช้ันท่ี ๓ มหาบัณฑิตช้ันธรรมราชา ซ่ึงเปนช้ันสูงสุดในทางความ 
รู ท้ังประเทศมีอยูไมเกนิ ๑๐ รูป เวลาไปไหนมีสัปทนกั้นเปนเกียรติยศ 
        ช้ันท่ี ๔ พระคณาธิการ ซ่ึงมีหลายช้ัน 
        โดยปกติ อาหารประจําวันของชาวธิเบตและพระ กคื็อเนยจามรี 
ในหมูคนช้ันสูงนานๆ จึงมีอาหารแบบจีนรับประทาน ชาวธิเบตรับประ- 
ทานขนมทําดวยแปงบาเลย ชนิดหนึง่ คลุกกับเนยจามรี และเกลือ มี 
ลักษณะเปนซาละเปา ธิเบตเรียกวา ทังปา 
                                                                การปกครอง 
        ธิเบตเปนประเทศเดยีวซ่ึงมีรัฐบาลเปนพระ ประมุขของรัฐบาล 
เปนท้ังพระมหากษัตริยและสมเด็จพระสังฆราช คือองคดาไลลามะ คําวา 
ดาไล คือทะเลนั่นเอง คํานี้เปนภาษามงโกล อันตรขานหัวหนา 
มงโกลซ่ึงตีธิเบตไดในศตวรรษท่ี ๒๐ เปนผูถวายพระนามนี้แกประมุข 
นิกายเคลุกปา พรอมกับถวายประเทศธิเบตใหเปนธรณสีงฆท้ังประเทศ 
ปกติชาวธิเบตเรียกประมุขของตนวา กยันโปรินโปเช ตําแหนงน้ีได 
สืบรัชกาลมาถึงอันดับ ๑๔ ชาวธิเบตเช่ือวาดาไลลามะ คือ พระอวโล- 
กิเทศวรแบงภาคลงมา พึงสังเกตวาพระท่ีเปนโพธิสัตวแบงภาคมักมีสรอย 
ทายวารินโปเช รองจากดาไลลามะก็คือปญเชนลามะ ทานผูนี้มีวัดอยู 
เปนประจําท่ีตชิลุมโป ราษฎรจึงเรียกทานวา ตชิลามะ หรือตชิรินโปเช 
ฐานะของทานไมเกี่ยวกับฝายอาณาจกัรอยางดาไลลามะ แตทรงอํานาจ  
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สูงสุดในศาสนจักรขางเดยีว ชาวธิเบตเช่ือวา เปนพระอมิตาภะแบง 
ภาคลงมา ท้ังดาไลลามะและปญเชนลามะนี้ ถาในทางสวนตวัก็เคารพ 
กันในทางพรรษาอายุ แตในราชการปญเชนลามาะตองเคารพดาไลลามะ 
รองลงมาคือเสนาบดีสภา ประกอบดวยเสนาบดี เปนพระ ๑ คฤหัสถ ๓ 
วาการ ๔ กระทรวง เสนาบดฝีายคฤหัสถ วาการกลาโหม มหาดไทย 
ยุติธรรม สําหรับพระนั้นวาการศึกษาธิการและยุติธรรม กองทัพแหง 
ชาติของธิเบตมีทหารท้ังหมด ๒ หม่ืน รัฐสภาเรียกวา ซองลู ประกอบ 
ดวยสมาชกิเปนพระมากกวาคร่ึง สวนมากเปนเจาอาวาสวดัสําคัญ คฤหัสถ 
นั้นโดยมากเปนพวกขุนนางสืบตระกูล สภาซองลูมีอํานาจถวายความเหน็ 
ตอดาไลลามะ มีอํานาจกําหนดนโยบายของประเทศ มีอํานาจถอดเสนา- 
บดี กรมการเมืองในธิเบตมีท้ังฝายคฤหัสถและฝายพระ การเก็บภาษ ี
อากร เม่ือหนวยตางๆ เก็บไดแลวตองมาสงรวมท่ีรัฐบาลกลางท่ีลาสา 
รัฐบาลจะตั้งงบประมาณสําหรับใชจายประจําป ปรากฏวางบประมาณ 
เกี่ยวกับศาสนามีมากกวางบประมาณอ่ืน การเลือกดาไลลามะ ถือวาเม่ือ 
องคเกาส้ินพระชนม ดวงพระวิญญาณตองไปกําเนดิใหมทันที เพราะ 
ฉะนั้นรัฐบาลจะตองแสวงหาเด็กศักดิ์สิทธ์ิ วิธีแสวงหาทําดังนี้: 
        ๑.  ตองคอยสังเกตนิมิตตางๆ ในขณะที่ดาไลลามะองค 
 กอนส้ินพระชนมลง เชนองคดาไลลามะท่ี ๑๓ เม่ือส้ินพระชนมแลว 
ตั้งพระศพหนัพระพักตรไปทางทิศใต แตแลวอยูดีๆ พระพักตรพระ- 
องคเบนไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีรุงเกิดข้ึนทางทิศน้ัน 
        ๒.  ผูสําเร็จราชการแผนดินซ่ึงเปนพระ จะตองไปทํากัมมัฏฐาน  
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เพงอาโปกสิณ ท่ีริมทะเลสาปศักดิ์สิทธ์ิแหงหนึ่ง เพื่อขอนิมิตซ่ึงมัก 
จะปรากฏเปนภาพในน้ําใหเห็น แสดงถึงสถานท่ีใหมของดาไลลามะ 
        ๓.  ตองอาศัยหลักมหาปุริสลักขณะ คือเด็กท่ีจะมาเปนดาไลลามะ 
ตองประกอบดวยนรลักษณพิเศษบางอยาง เชนท่ีไหล ๒ ขางมีปุมหรือ 
ลายมือลายเทาเปนกงจกัร 
        ๔.  เม่ือพบเด็กศักดิ์สิทธ์ิแลว จะตองอาศัยการเส่ียงทาย เชน 
นําเคร่ืองใชของดาไลลามะองคกอน มีสมุดคัมภีร พวงประคํา กระด่ิง 
กุณฑี หรือไมเทา ปนเปกับเคร่ืองใชของผูอ่ืน แลวใหเดก็เลือก ถา 
เด็กหยิบถูกเคร่ืองใชของดาไลลามะทุกช้ินเปนใชได 
        ๕.  ในกรณีท่ีพบเดก็ศักดิ์สิทธ์ิหลายคนในเวลาเดียวกัน ก็ตองใช 
วิธีเส่ียงทายโดยจับฉลากคือเขียนช่ือของเด็กเหลานั้นใสไวในโถศักดิ์สิทธ์ิ 
แลวตั้งพิธีหนาพระพุทธรูป ปลุกเสก วิงวอนขอใหเด็กท่ีเกิดจากดาไล- 
ลามะหยิบถูกฉลากสําคัญ เม่ือผานพิธีกรรมและการคัดเลือกดังกลาวแลว 
เด็กนัน้จะกลายเปนดาไลลามะในทันที ตองปลีกตนจากครอบครัวมาอยู 
ในวังโปตละ ไดรับการอบรมทางธรรมวินัย ตองผานการบรรพชาอุป- 
สมบทตามลําดับของอายุ และตองเขาสอบไลปริยัติธรรมเหมือนพระ- 
สามัญ โดยปกติดาไลลามะ เม่ือพระชนมได ๑๘ พรรษา ก็จะทรงม ี
อํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองธิเบต 
                                                พระพุทธศาสนาในธิเบต 
        ในสมัยกอนท่ีพุทธศาสนาจะแพรหลายเขาไป ชาวธิเบตมีนิสัย 
โหดราย บางคร้ังถึงกับกินเนือ้คน นับถือศาสนาพอมดหมอผี เรียกวา 
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ปอน ตอมาในศตวรรษท่ี ๑๒ ในแผนดนิพระเจาสรองตสันคัมโปได 
ทําสงครามขับเค่ียวกับจีนจนตีเมืองเสฉวนของจีนได กษตัริยจีนสมัย 
วงศถัง คือพระเจาถังไทจงฮองเต จึงใชวิธีผูกไมตรีกับธิเบตดวยการ 
ยกเจาหญิงในราชสกุลองคหนึ่งใหเปนมเหสีของกษัตริยธิเบต เจาหญิง 
องคนี้มีนามวา  บุนเซงกงจู ในขณะเดียวกนัธิเบตรุกรานเนปาล กษัตริย 
เนปาลจึงขอผูกไมตรี ดวยการยกราชธิดาให คือเจาหญิงกฤกุฎีเทวี เจา 
หญิงท้ังสองพระองคเปนพุทธมามกะ ตางอัญเชิญพระพุทธรูปและพระ- 
ธรรมคัมภีรเขาไปในธิเบตดวย และชักจูงเกล้ียกลอมพระสวามีใหเล่ือม- 
ใสพุทธศสนา พระเจาสรองตันสันคัมโป ไดทรงสรางปฐมวิหารพุทธ- 
ศาสนาข้ึนในธิเบตคือวิหารโจกัง แลวพระองคไดสงคณะทูตรไปอินเดีย 
หัวหนาทูตช่ือถนมิสัมโกฎ เม่ือกลับมาธิเบตแลวไดสรางอักขระธิเบต 
ข้ึนโดยอาศัยตัวเทวนาครี มีไวยากรณคลายกับไวยากรณสันสกฤต และ 
มีการแปลคัมภีรพุทธศาสนาข้ึนบางแลว ธิเบตจึงคอยๆ พนจากความ 
เปนอนารยะ มาเปนชาติอารยะเพราะอิทธิพลของพุทธศาสนา ตอมา 
ในรัชกาลพระเจาถิสรองเดชสัน พวกศาสนาปอนเจริญขมพระพุทธ- 
ศาสนาโดยอางฤทธ์ิเดชตางๆ เวลานั้นมีคณาจารยอินเดยีจากนาลันทา 
ไปธิเบต คือพระศานตรักษิต เห็นวาการตอสูกับพวกพอมดน้ีลําพัง 
ธรรมบริสุทธ์ิอาจไมไดผล ประชาชนเขาไมถึง จึงขอแนะนําใหกษัตริย 
ธิเบตสงทูตไปเชิญ คุรุปทมสมภพ ซ่ึงเปนคณาจารยในลัทธิมนตรยาน 
ใหมาธิเบต คุรุปทมสมภพเปนเช้ือกษัตริยแควนอุทยาน รูเวทมนตรมาก 
เขาใชเวลาเพียงปเศษในธิเบต ก็สามารถปราบฤทธ์ิเดชพวกพอมดได  
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หมด และเขาเปนประธานนกิายลามะ เรียกวานกิายยิงมะปะในธิเบต 
ตอมาในสมัยพระเจารัลปะจันไดสงคณะทูตรไปนิมนตคณาจารย จาก 
อินเดียเขามาจาํนวนมาก เพือ่แปลคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไดสมบูรณ 
ในครั้งนี้ นกัคิดผูยิ่งใหญจากนาลันทา และวิกรมศิลา อาทิเชน ทาน 
กมลศีล ทานเทเวนทรโพธิ ไดอุทิศชีวิตของตนเพ่ืองานแปลคัมภีรใน 
ธิเบต มีนักศึกษาชาวธิเบตจํานวนมาก เดนิทางไปหมอบอยูแทบเทา 
ของคุรุชาวอินเดียในนาลันทา วิกรมศิลา โอทันตบุรี แมเพียงแตจะ 
ศึกษาอรรถาธิบายแหงโศลกเพียงโศลกเดยีว นักศึกษาเหลานี้เม่ือกลับ 
มาตุภูมิ ไดเขียนงานของทานไวเปนจํานวนมาก เกีย่วกับอรรถกถา 
และฎีกาคัมภีรตางๆ วาท่ีจริงคัมภีรพุทธศาสนาฝายสันสกฤตในยุค 
กลางและยุคหลัง ธิเบตเปนผูรักษาเอาไวไดหมด ตอจากรัชสมัยพระ- 
เจารันประจนั พุทธศาสนาในธิเบตเขาสูวกิฤตกาล กษัตริยพระองค 
ใหมมีพระนามวาลางคมา ไดตั้งตนเปนศัตรูตอพุทธศาสนา ทําลายวดั 
จํานวนมาก สงฆจึงตองหนีภัยไปอยูตามชายแดนจีนกับอินเดีย ลางคมา 
นั่งเมืองอยู ๓ ป ก็ถูกคนแทงตายในงานเตนรํา รัชทายาทไดฟนฟูพุทธ- 
ศาสนาข้ึนใหม แตอาณาจกัรธิเบตไดแตกแยกออกไปหลายแควน พุทธ 
ศาสนาขาดพลังความเปนกลุมกอน จึงไมรุงเรืองอยางแตกอน จนกระ- 
ท่ังในปลายศตวรรษท่ี ๑๕ เจาครองแควนองคหนึ่งมีช่ือวาขอเด ซ่ึง 
ภายหลังสละราชไปบวชเปนลามะ ไดสงทูตไปอินเดยี นมินตพระ 
ทีปงกรอตีศะ ใหเดนิทางมาฟนฟูพุทธศาสนาในธิเบต ทานอตีศะไดมา 
ฟนในเร่ืองวินยั และไดเขียนหนังสืออันมีช่ือเสียงในธิเบตชื่อ โพธิบท- 
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ประทีปศาสตร ศิษยของทานผูนี้ไดตั้งนกิายวินยัข้ึนในธิเบต คร้ันลุถึง 
ปลายศตวรรษท่ี ๑๘ มีพระธิเบตรูปหนึ่งช่ือตสองขปะ เปนชาวเมือง 
อัมโด ใกลๆ กบัทะเลสาปโกโปนอ ตสองขปะเปนมหาบุรุษผูยิ่งใหญ 
ของธิเบต ไดสรางวัดกันดนัข้ึนใกลกับลาสา และไดตั้งนิกายเคลุกปะ 
โดยมีจุดหมายในทางปฏิบัตวิินยัใหเครงครัดยิ่งข้ึน ลามะในนิกายยิงมะ 
ปะสวนมากประพฤติเลอะเทอะ คือมีลูกเมียไดในวัด และทําตนเปน 
พอมด แตนกิายเคลุกปะนี้หามเด็ดขาด ดาไลลามะเปนภิกษุในนกิาย 
นี้ทุกรัชกาล ศิษยของตสองขปะไดสรางวดัใหญข้ึนอีกเชน วัดเซรา 
วัดไคปุง และวัตตชิลุมโป ตสองขปะไดเขียนอรรถกถาฎีกาจํานวน 
มาก เลมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของทานคือโพธิมรรค อนุปุพพสาศาสตร ใช 
เปนหลักสูตรปริยัติธรรมของธิเบตเดี๋ยวนี้ ภายในกลาวอธิบายศีล สมาธิ 
ปญญา อยางพิสดาร คลายวสุิทธิมรรค เม่ือทานจะมรณภาพไดส่ังให 
สาวกผูใหญ ๒ องค ทําหนาท่ีตายแลวเกดิใหม เปนการเร่ิมระบบอวตาร 
ในธิเบต 
        เพราะฉะนั้นระบบปกครองโดยดาไลลามะ จึงไดเร่ิมข้ึนในสมัย 
รัชกาลท่ี ๕ แหงวงศดาไลลามะนี้ กลาวคือ เม่ือประมาณ ๓๐๐ ปมา 
แลว อัลตาขานหัวหนามองโกลพวกหน่ึง ยกกองทัพไปตีธิเบตได 
อัลตาขานเปนพุทธมามกะ จงึไดอุทิศประเทศธิเบตท้ังประเทศใหเปน 
ธรณีสงฆ ยกอํานาจการปกครองใหแกดาไลลามะองคท่ี ๕ นับต้ังแต 
นั้นเปนตนมา พระสงฆจึงกลายเปนรัฐบาลธิเบตไป ดาไลลามะองค 
ท่ี ๕ นี้ ไดรับยกยองวาเปนมหาราช พระองคไดทําใหชาวมงโกลมา 
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เปนพุทธศาสนิกหมดท้ังประเทศ และทรงเปนผูสรางเสริมพระราชวัง 
โปตละใหใหญโต แตในระหวางการกอสรางพระองคไดดับขันธไปเสีย 
กอน ผูสําเร็จราชการไดเก็บพระศพเอาไวอยางล้ีลับ แลวประกาศแก 
ประชาชนวา องคประมุขไดเขาฌานเสียแลว ท่ีทําเชนนี้ก็เพราะเกรงวา 
งานกอสรางโปตละจะหยดุชะงักไป เพราะฉะน้ัน เม่ือการกอสรางเสร็จ 
ส้ินลง ผูสําเร็จราชการจึงเปดเผยความจริงข้ึน และในตอนนี้เองเกิดมี 
ปญหาเกี่ยวกับดาไลลามะองคใหม เพราะบัดนี้ปรากฏวากมุารศักดิ์สิทธ์ิ 
ท่ีหาไดเปนเดก็หนุม ซ่ึงยากแกการอบรมใหรับขนบประเพณีในพระ- 
ศาสนา ดาไลลามะรัชกาลท่ี ๖ ปรากฏวามีความประพฤติผิดธรรมวินัย 
หลายอยาง เชน ไมมีเมีย เสพสุรา ในท่ีสุดก็ถูกปลดออกไป ทาง 
ราชการประกาศวาองคนี้เปนองคปลอม องคจริงไดถูกคนหายกยองข้ึน 
มาอีก รัชกาลตอๆ มามีเร่ืองขลุกขลัก บางองคส้ินพระชนมตั้งแต 
กอนเสวยราชย สงสัยกันวา อาจถูกผูสําเร็จราชการลอบวางยาพิษดาไล- 
ลามะรัชกาลท่ี ๑๓ ไดรับยกยองวาเปนมหาราชอีกองคหนึ่ง ในรัชสมัย 
ของพระองคผูซ่ึงมีพระนามวา ทุกเวทนกยสัโสมาม ไดเกิดกรณีสําคัญ 
คือ กองทัพอังกฤษจากอินเดยีบุกเขาธิเบต จนยดึเมืองลาสาได ดาไล 
ลามะเสด็จหนไีปเมืองจีน ซ่ึงเวลานั้นยังมีกษัตริยปกครองในราชวงศ 
แมทดู กษัตริยจีนเคารพดาไลลามะในฐานะเปนรัฐคุรุ และถือวาเปน 
หนาท่ีท่ีรัฐบาลจีนตองปกปองประเทศธิเบต เปนหนาท่ีเชนเดยีวกับ 
ศิษยมีตออาจารย แตเนื่องจากเปนสมัยยุคปลายของวงศแมนจู กําลัง 
จะหมดอํานาจในเมืองจนีอยู รัฐบาลจีนมิไดยกยองพุทธศาสนา จึง  
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เพิกเฉยไมใหความยกยองตอฐานะของดาไลลามะ พระองคประสบ 
ความผิดหวังท่ีปกกิ่ง จึงเสดจ็กลับธิเบต ทําสัญญาสันติภาพกับรัฐบาล 
อังกฤษโดยตรง พอมีขาววาราชบัลลังกแมนจูถูกพวกปฏิวัติลม ดาไล- 
ลามะจึงประกาศอิสรภาพของธิเบต วาไมมีพันธะใดๆ กับจีนปฏิวัต ิ
พวกนี้อีกตอไป ชาวธิเบตจึงเคารพพระองคในฐานะผูนําแหงชาติยุค 
ใหม ดาไลลามะองคนี้เสวยราชย ๔๐ ป เม่ือส้ินพระชนมแลว ทาง 
ราชการไดพบกุมารศักดิ์สิทธ์ิอยูถึงชายแดนของธิเบตตอแดนจนี ทางทิศ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เด็กผูนีเ้กิดในสกุลชาวนา ไดรับอัญเชิญใหข้ึน 
ครองราชยเปนองคท่ี ๑๔ พระองคมีพระเชษฐา ๓ องค ปจจุบันนี้องค 
หนึ่งอยูในสหรัฐองคหนึ่งอยูในอินเดียองคหนึ่งอยูในจนีไตหวนั พระอนุ- 
ชามีหลายองค เม่ือพระชนมของพระองคได ๑๗ พรรษา ธิเบตก็ถูก 
ยึดครองโดยจีน ตอมาอีก ๖ ป พระองคไดล้ีภัยมาอยูในอินเดีย รัฐบาล 
อินเดียไดมอบคฤหาสนอันโอโถงหลังหนึ่ง ณ ตําบลธรรมศาลาใหเปน 
ท่ีประทับ ปรากฏวามีพระธิเบตล้ีภัยมาดวยถึงพันรูปเศษ ประชาชนอีก 
ประมาณ ๕๑,๐๐๐ เศษ รัฐบาลอินเดียไดจดัสถานท่ีอยูและจัดงานอาชีพ 
ใหในมณฑลโอริสา เบงกอล อุตตรประเทศ พิหารและมัททรัฐ รัฐบาล 
ตางประเทศในยุโรปบางแหง เชน สวิสเซอรแลนด เบลเยี่ยม ยินดีรับ 
ชาวธิเบตเขาไปต้ังบานเรือนอยุในจํานวนอัตราจํากัด เพราะฉะน้ันบนภ-ู 
เขาแอลปในสวิสเซอรแลนดมีหมูบานของชาวธิเบตและวัดธิเบต รวมทั้ง 
ในบรัสเซลของเบลเย่ียม ชาวธิเบตในอินเดยีไดพยายามรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีของตน ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ ทรงทําพิธีอุปสมบทใหชาวธิเบต  
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จํานวน ๒๐๐ คนเศษท่ีพุทธคยา ทรงต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมข้ึน 
ทรงต้ังโรงเรียนสงเคราะหเยาวชนธิเบตข้ึน ดวยทุนทรัพยสวนพระองค 
บาง รัฐบาลอินเดียและสหรัฐชวยบาง 
                                                พระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง 
        คําวาเตอรกีสตานนั้น มิใชหมายถึงประเทศตุรกี เตอรกีสตาน 
มี ๒ แหงอยูตดิกัน คือเตอรกีสตานของโซเวียตแหงหนึง่ เตอรกีสตาน 
ของจีน ซ่ึงเรียกวาซินเกียงอีกแหงหนึ่ง ท้ัง ๒ ในสมยัโบราณเรียก 
วาดินแดนในเอเชียกลาง มีภมิูประเทศเปนทะเลทรายสวนใหญ เชน 
ทะเลทรายตกลงมากันในซินเกียง และมีทุงหญาเหมาะสําหรับเล้ียง 
ปศุสัตว มีทิวภเูขาสูงเยี่ยมเทียมเมฆ เชนทิวเขาเทียนชาน ซ่ึงเช่ือ 
กันวาบางดอยในทิวภูเขานี้ นาจะสูงกวาเอเวอเรสต เทือกภูเขาคุนลุน 
ตามหุบเขาก็เปนปา มีแมน้ําสําคัญไหลผาน เชนแมน้ําอมูดาเรียในเตอรกี 
สตานของโซเวียต ประชาชนในดินแดนดงัวานี้ มีหลายเผารวมเรียก 
ยอๆ วาพวกตาดหรือเตอรกปจจุบันนับถือศาสนาอิสลามทั้งนั้น เมือง 
สําคัญ เชน โนคาระ สมารกัน ยารกัน โขตาน การาชา นกัโบราณ 
คดีชาวอังกฤษ ช่ือ มร.สติน ไดขุดพบทราบพุทธวิหารในดินแดนเหลา 
นี้จํานวนมาก ทําใหเช่ือวาในอดีตพุทธศาสนาเคยรุงเรืองมาแลว พุทธ 
ศาสนาไดเขาไปสูเอเชียกลางในรัชสมัยพระเจาอโศก พระองคไดสงธรรม 
ทูตมีพระมัชฌันติกเถระ ไปประดิษฐานพระศาสนาในดนิแดนภาค 
เหนือของอินเดียท่ีแควนกาศมีระ มีเทือกเขาใหญช่ือกาลาโกลัม ส้ิน 
เขตถัดออกไปเปนอาณาจกัรโขตาน ซ่ึงเปนอาณาจกัรแรกในเตอรก-ี  
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สตานจีนนับถือพุทธศาสนา โขตาน กลาวกันวา เปนเมืองท่ีอุดม 
สมบูรณในทะเลทรายมีสภาพเปนโอเอซิสขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ 
ดวยพืชผล เจาชายอินเดยีองคหนึ่ง ซ่ึงเช่ือกันวา เปนโอรสของพระเจา 
อโศก ทรงนามวากุสสธนะ ไดนําบริวารขามเทือกภูเขากาลาโกลัมมา 
ตั้งอาณาจักรโขตานข้ึน ตอมามีพระอรหันตองคหนึ่งช่ือไวโรจนะ เขามา 
เผยแผพุทธศาสนาในแควนนี้ ราชวงศกษตัริยท่ีครองโขตาน เรียกวา 
วงศวิชัย เปนวงศนับถือพุทธศาสนามาตลอดหลายรอยป รายละเอียด 
เกี่ยวกับพุทธศาสนาในโขตานในน้ี เราทราบไดจากจดหมายเหตุของนัก 
ธรรมจาริกจีนเปนสวนใหญ จดหมายเหตุเหลานี้กลาววา ชาวโขตาน 
เปนเลือดอารยนัปนธิเบต ประชาชนมีการศึกษาสูง มีพุทธศิลปะแบบ 
คันธาระ พุทธศิลปะในประเทศจีน ไดรับถายทอดจากโขตาน ภาษาท่ี 
พูดในโขตานมีความคลายคลึงกับภาษาในแถบอินเดยีตะวันตกเฉียงเหนือ 
มาก พุทธศาสนาในโขตานมีท้ังมหายานและสาวกยาน มีวิหารแหงหนึง่ใน 
โขตาน ประดิษฐานพระปฏิมาอันศักดิ์สิทธ์ิ ภิกษุชาวโขตานไดไปทํา 
งานธรรมทูตในเมืองจีนจํานวนมาก เชนในศตวรรษท่ี ๗ มีพระคีตมิตร 
พระโมกษะในสมัยพระเจาวิชัยวีรยะแหงโขตาน ทรงสรางวัดใหกับพระ 
อาจารยช่ือพระพุทธทูต ในศตวรรษท่ี ๙ ภกิษุฟาเหียนไดเดินทางผาน 
โขตาน ทานไดพรรณนาสภาพของวัดนีว้า เปนวัดท่ีงามท่ีสุด มีพระ 
สถูปสูง ๓ เสนเศษ ประดับดวยรัตนะอันมีคาตางๆ และมักมีปาฏิหาริย 
วิชาเกดิข้ึนเนอืงๆ ทานพักอยูในแควนนี้ ๓ เดือน ทานเลาวามีพระ 
สงฆ ๓๐,๐๐๐ รูป สวนใหญเปนมหายาน วัดท่ีใหญท่ีสุดช่ือวัดโคมติ-  
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สังหาราม มีพระอยู ๓,๐๐๐ รูป งานประจําปท่ีสําคัญคืองานแหพระ 
พุทธรูป ซ่ึงเร่ิมพิธีในวนัข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๔ ไปหมดเขตกนั ๑๔ คํ่า 
เดือนเดยีวกัน พิธีแหเปนงานหลวง พระราชาและประชาชนตองรวม 
ขบวนแห ราชวงศวิชัยท่ีครองโขตาน สืบมาถึงสมัยพระเจาวิชัยสิงหะ 
โขตานถูกพวกเตอรกรุกราน แตพวกนี้ก็ยงันับถือพุทธศาสนาอยู ตอมา 
ในศตวรรษท่ี ๑๐ มีพวกฮัน่ ซ่ึงเปนพวกมิจฉาทิฏฐิ ไดเขามายึดครอง 
โขตาน พุทธศาสนาจึงเส่ือมไป แตแลวไมชา วงศวิชัยกก็ลับฟนข้ึน 
ใหม พระเถระชาวโขตานเช่ือคุณภัทระไดไปทํางานแปลคัมภีรในเมือง 
จีนในศตวรรษท่ี ๑๒ เม่ือทานเฮ้ียงจังแวะมาท่ีนี่ ทานเขียนวา โขตาน 
มีพระอารามราว ๑๐๐ เศษ ภกิษุสงฆ ๕,๐๐๐ รูป ทานไดพักอยูท่ีวัด 
ของนิกายสรวาสติวาทในแควนนี้ประมาณ ๘ เดือน ตอมามีพระโขตาน 
อีกหลายรูปไปเมืองจีน เชน พระเทวปรัชญา พระศึกษานันทะ ใน 
ศตวรรษท่ี ๑๕ เปนสมัยท่ีพวกอิสลาม กําลังทําสงครามแผศาสนาใน 
เอเชีย กองทัพอิสลาม ๔ หม่ืนคน มีแมทัพชื่อ ยูซุบขาน ไดบุกเขา 
โจมตีโขตาน ชาวโขตานไดรบอยู ๒๔ ป และแมจะไดรับการชวยเหลือ 
จากธิเบตก็ไมสามารถตานทานคล่ืนอิสลามได กษตัริยองคสุดทายของ 
โขตานส้ินพระชนมในสมรภูมิ ยูซุบขานจงึต้ังตนเปนกษตัริย แลว 
บังคับประชาชนใหท้ิงพุทธศาสนา คณะสงฆโขตานไดหนีภยัไปธิเบต 
ในศตวรรษท่ี ๑๘ เม่ือมาโคโปโล เดินทางผานมาโขตาน เขาเขียนวาทุก 
หนแหงมีแตเสียงสรรเสริญพระอัลลาห แลเห็นแตยอดสุเหราเต็มไป 
หมด ไมมีวัดพุทธศาสนาเลยแมแตวดัเดยีว 
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                                                             อาณาจักรคุจะ 
        คุจะเปนอาณาจักรอีกแหงหนึ่งในเตอรกีสตาน มีทะเลทราย 
ตกลงมากันค่ันระหวางดขตานกับคุจะ แควนนี้อุดมดวยธาตุเหล็ก ใน 
สมัยโบราณกลาววาเหล็กจากคุจะใชกันไดถึง ๓๖ ประเทศ ชาวคุจะ 
นับถือพุทธศาสนา ในศตวรรษท่ี ๖ สวนใหญเปนมหายาน ทานกุมาร- 
ชีพ ซ่ึงเปนนักแปลคัมภีรช้ันยอดในเมืองจนี ก็เปนชาวคุจะ ในสมัย 
ศตวรรษท่ี ๘ มีจํานวนสงฆในคุจะ ๑ หม่ืนรูปเศษ ในสมัยทานเฮ่ียงจัง 
แวะมา พระสงฆราชคุจะช่ือพระโมกษคุปตเปนภกิษุในนิกายสรวาสติ- 
วาท ทานเฮ่ียงจังไดพกัอยูกบัพระเถระผูนี ้ตอมาในศตวรรษท่ี ๑๒ กลาว 
วา ในคุจะมีพระสงฆจํานวนเหลือเพียงพนั และในราว พ.ศ.๑๖๐๐ 
คุจะถูกพวกอิสลามทําลายไป 
                                                        อาณาจกัรเกาเชียง 
        แควนนั้นติดตอกับเขตจีนในเตอรกีสตาน อุดมดวยขาวสาลีและ 
อาชีพเล้ียงไหม ชาวเกาเชียงนับถือพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๘ ใน 
ศตวรรษท่ี ๙ พระกุมารภัทร ไดนําลัทธิมหายานเขามาประกาศในสมัย 
ทานเฮ่ียงจัง  ทานมาแวะในแควนนี้หลายเดือน ทานกลาวถึงความ 
เจริญของพุทธศาสนาวามีวดัมากมีพระมาก แตเม่ือพนสมัยทานแลว 
เกาเชียงไดตกเปนเมืองข้ึนของจีน จนกระทั่งถึงศตวรรษท่ี ๑๙ เกาเชียง 
ก็ยังนับถือพุทธศาสนาม่ันคงอยู เพิ่งจะกลายเปนอิสลามไป เม่ือ 
สัก ๓๐๐ ปเศษ  
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                                                        อาณาจกัรกาษคาร 
        กาษคาร เปนอีกแควนหนึ่งในเตอรกีสตาน อยูทางตะวันออก 
ของทะเลทรายตกลงมากัน ชาวเมืองเปนเผาเตอรก นับถือพุทธ- 
ศาสนาในศตวรรษท่ี ๗ กาษคารมีเคร่ืองพุทธบริโภคหลายส่ิงเชนบาตร 
กระโถนและมีทันตธาตุดวย ฟาเหยีนไดบันทึกวา กาษคารมีพระสงฆ 
พันรูป ทานไดไปบูชาเคร่ืองพุทธบริโภค ในศตวรรษท่ี ๑๐ มีผูกลาว 
วา กาสาวพัสตร ของพระพุทธองคยังมีในแควนนั้น เคยมีผูทดลอง 
โยนท้ิงในกองไฟไมไหมในศตวรรษท่ี ๑๒ พุทธศาสนาในกาษคารเจริญ 
ข้ึนกวาเกา จํานวนสงฆเพิ่มเปนหม่ืนรูป แตแลวไมนานกองทัพอิสลาม 
ก็บุกเขามา ในศตวรรษท่ี ๑๕ หัวหนาอิสลามช่ือ สะโตกโบคาระขาน 
ไดเปนผูปกครองกาษคาร พทุธศาสนาจึงถูกกําจัดไป เตอรกีสตาน 
จึงกลายเปนประเทศมุสลิมไปหมดจนบัดนี้ 
                                                        อาณาจกัรมหายานจือฮะ 
        แควนจือฮะ ไดแกบริเวณเมือง ยารกานต แควนนีแ้ตโบราณมา 
แลวมีคันถรจนาจารยแตงพระสูตรมหายานกันมาก ในพระราชวังของ 
กษัตริย ปรากฏสูตรมหายานกองเปนพะเนินเทินทึก จือฮะเปนแควน 
ท่ีนับถือมหายานชนิดตึงเครียดถึงกับกดีกนัมิใหนิกายอ่ืนเขาไปแพรหลาย 
แควนนี้ไดเส่ือมไปดวยการบุกรุกของพวกมุสลิม 
                                                        พระพุทธศาสนาในญ่ีปุน 
        ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศต้ังอยูสุดบุรพาทิศของเอเชีย ประกอบ 
ดวยเกาะใหญนอยหลายพันเกาะ เกาะใหญๆ  ท่ีมีพลเมืองอยูมาก เชน  
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ฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชิว ภูมิประเทศของญ่ีปุนมีท่ีราบนอยมีภูเขามาก 
โดยเปนภูเขาไฟมีมากท่ีสุดในโลก คือมีประมาณ ๒ รอยลูก สวนมาก 
ดับไปแลว ภูเขาไฟเหลานี้มีช่ือเสียงท่ีสุดคือฟูจิ ซ่ึงบัดนีห้มดพิษสง 
ไปแลว กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวของญ่ีปุน จนมีคําพังเพยวา ผูท่ี 
ไมเคยข้ึนภูเขาฟูจิ ผูนั้นไมฉลาด แตผูใดเคยไปฟูจิมาแลว หากยังคิด 
ข้ึนไปอีก ผูนัน้เปนคนโง รวมเนื้อท่ีประเทศญ่ีปุนแลวยงัเล็กกวาประ 
เทศไทย ธรรมชาติของญ่ีปุนอยูในเขตอบอุน มีความสวยงามของดอก 
ไมน้ําตกและทะเลสาป กลอมเกลาใหชาวญ่ีปุนเปนชาติรักความสงบ 
มนุษยเผาดั้งเดมิของญ่ีปุนเรียกวา พวกไอนู รูปรางสูงใหญ ปจจุบัน 
กําลังจะสูญพนัธุ ราว ๒ พนัปเศษมาแลว ไดมีพวกมงโกลอย อพยพ 
จากแหลมเกาหลีเขาไปในญ่ีปุน ตอมามีขุนนางจีนคนหน่ึงช่ือ กิจี๊ ไม 
ปรารถนาจะตกเปนขาของกษัตริยในราชวงศใหม กจิี๊ไดพาบริวาร ๓,๐๐๐ 
คน มีท้ังหญิงและชาย อพยพไปอยูญ่ีปุน เปนเหตุใหอารยธรรมของจีน 
แพรหลายในญ่ีปุน ญ่ีปุนจึงเปนเมืองข้ึนทางวัฒนธรรมของจีน ชาวญ่ีปุน 
เรียกชาติของตนวายามาโต สวนคําวา ญ่ีปุน นั้น เปนคําท่ีจีนเรียกใน 
สําเนียงญ่ีปุนวา นิปปอน แปลวา อาทิตยอุทัย ซ่ึงญ่ีปุนกพ็อใจใน 
ช่ือใหมนี้ ชาวญ่ีปุนนั้นเปนชาติผสมระหวางมงโกลอยกับโบลินเเชียน 
เขาเช่ือกันวาบรรพบุรุษแหงชาวญ่ีปุนนั้นสืบมาจากพระอาทิตย ซ่ึงเปน 
พระเจาสูงสุดในศาสนาชินโต อันเปนศาสนาเกาแกของญี่ปุนกอนพุทธ- 
ศาสนา คําวา ชินโต แปลวาวิถีแหงสวรรค พระสุริยเทพของญ่ีปุนไมใช 
เปนผูชาย แตเปนผูหญิง เรียกวา อมเตรสุ ชินโตคือศาสนาบูชาเทวะ  
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        ประจําธรรมชาติ ไมมีศาสนา ไมมีสถาบันเผยแผ มีศาลเจาและผูเฝา 
ศาลสําหรับทําพิธีเซนไหวเทานั้น ศาสนาชินโตมีลัทธิคําสอนข้ึนในภาย 
หลังโดยเลียนแบบศาสนาขงจื้อและพุทธศาสนา เนื่องจากญ่ีปุนเปนเกาะ 
มีมหาสมุทรค่ัน จึงทําใหญ่ีปุนปลอดภัยจากศัตรู แมแตในสมัยกุบไลขาน 
กองทัพอันเกรียงไกรของจกัรพรรดิมงโกลองคนี้ ประกอบดวยเรือรบ 
๓,๕๐๐ ลํา ทหาร ๑ แสน กย็ังไมอาจประชิดญ่ีปุนได ถูกพายุถลมเสีย 
ท่ีหนาเกาะ เนือ่งจากไมมีภัยรุกรานจากภายนอกเปนเวลาพันๆ ป ทุกส่ิง 
ในญ่ีปุนจึงดูมีอายุครํ่าครา แมกระท่ังราชวงศกษัตริย ญ่ีปุนปกครองดวย 
ราชวงศเดยีวไมเคยเปล่ียนแปลงเลย ปูชนียสถานโบราณตางๆ นี้ทุกวนั 
นี้สวนมากยังมีสภาพเหมือนเดิม และปูชนียสถานท่ีสําคัญเหลานี้ก็เปน 
วัดในพุทธศาสนาท้ังส้ิน ญ่ีปุนจึงไดช่ือวาเปนชาติท่ีรักโบราณวัตถุด ี
ท่ีสุดในเอเชยี 
        พุทธศาสนาซ่ึงแพรเขาสูประเทศญ่ีปุนผานทางประเทศเกาหลีกอน 
คือเกาหลีรับพทุธศาสนาไปจากจีน กษัตริยเกาหลีแควนกทุระไดสง 
พระพุทธรูปและพระคัมภีรไปถวายจกัรพรรดิญ่ีปุน พรอมท้ังราชสาสน 
มีใจความวา "นี่เปนศาสนาท่ีดีท่ีสุดท่ีหมอมฉันเห็น หมอมฉันไมตอง 
การใหศาสนานี้จํากัดแพรหลายเฉพาะเพียงเกาหลีแหงเดยีว ขอใหพระ 
องคโปรดรับศาสนานี้ไว" จักรพรรดิญ่ีปุนจงึยังไมอาจตัดสินพระทัยได 
ในเวลานั้นพวกขุนนางอิทธิพลในญ่ีปุนแบงเปน ๒ กก ตางแยงอํานาจ 
กันอยูกอนแลว ในท่ีสุดกกท่ีนับถือพุทธศาสนาชนะ พุทธศาสนาจึงไดตั้ง 
หลักฐานในญ่ีปุน แตเปนการนับถือในหมูชนช้ันสูง ยังไมเปนท่ีแพรหลาย  



ประวัติพุทธ(๑) - หนาท่ี 269 
                                                                    ๒๖๙ 
ไปถึงประชาชน จนกระท่ังในแผนดนิจักรพรรดินีสุวีโก (ซุยโก) อุปราช 
ของพระองคซ่ึงมีนามวา เจาชายโชโตกุไทชิทรงเล่ือมใสพุทธศาสนามาก 
จนไดรับสมญาวา อโศกแหงญ่ีปุน พระองคไดสรางวัดข้ึนราว ๔๐๐ 
วัด ไดสงคณะทูตไปประเทศจีนเพื่อเรียนขนบประเพณีทางพุทธศาสนา 
ทรงมีความรอบรูในพระไตรปฎก ไดทรงเขียนอรรถกถาพระสูตรสําคัญ 
ของมหายาน ๓ สูตร คือ สัทธัมมปุณฑริกสูตร ๑ วิมลเกียรตินิเทศ- 
สูตร ๑ ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ๑ ปจจุบันตนฉบับลายพระหัตถยัง 
รักษาอยู โชโตกุไดบัญญัติกฎหมายแหงรัฐ โดยนําหลักธรรมทางพุทธ- 
ศาสนาเขามาเจือ ในความรูสึกของพุทธบริษัท ชาวญ่ีปุนถือวา เจาชาย 
องคนี้คือ พระโพธิสัตวองคหนึ่งของเขา นกิายพุทธศาสนาในยุคเร่ิม 
แรกของญ่ีปุนนั้น ลวนรับไปจากประเทศจีน เชน นิกายสันรอน 
(ศูนยวาท หรือ ตรีศาสตร) นิกายกูชา (นกิายอภิธรรมโกษะ) เวลา 
นั้นราชธานีของญ่ีปุนเรียกวา นารา ซ่ึงกลาวกันวาแผนผังของเมืองนี้ได 
ยอสวนจกนครเชียงอานของจีน นารามีฉายาอีกช่ือหนึ่งวา นครแหง 
อารามหนึ่งพนั เพราะทุกถนนในเมืองนีมี้วัดพุทธศาสนา เจาชายโชโต- 
กุไดทรงทําใหพุทธศาสนากลายเปนศาสนาประจําชาติของญ่ีปุน ตอมา 
ในราวศตวรรษท่ี ๑๓-๑๕ เปนสมัยท่ีนักศึกษาญ่ีปุนพากนัเดินทางไป 
รับคําสอนทางพุทธศาสนาในสํานักของคุรุชาวจีน นกัศึกษาญ่ีปุนท่ียิ่ง 
ใหญมีอยู ๒ ทาน คือทานฮูกาย ซ่ึงตอมาไดรับสถาปนาสมณศักดิจ์าก 
จักรพรรดิญ่ีปุนเปนโกโบดายฉิ และทานเด็งกิโย ฮูกายไดเรียนจบพระ 
ไตรปฎกกอนไปเมืองจีน แตทานไดรับการดลบันดาลใจจากพระอวโล-  
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กิเตศวรโพธิสัตว ใหเดินทางไปศึกษาตอในสํานักสมณะฮุยกวย แหง 
วัดมังกรเขียวในนครเชียงอาน ซ่ึงเปนสํานกัลัทธิมนตรยานในยุคนั้น 
คุรุของทานเม่ือพบทานแลวในคร้ังแรก กอุ็ทานวา เราคอยการมาของ 
เจาเปนเวลานานแลว ฮกูายไดใชเวลาศึกษาในสํานักนี้เพยีง ๗ เดือน 
ไดรับมุรธาภิเษกเปนวัชรธรคุรุ พรอมท้ังความรอบรูในภาษาสันสกฤต 
อยางรวดเร็ว จนเปนท่ีแปลกใจของชนท่ัวไป คุรุของทานไดส่ังวา 
เจาจงรีบกลับไปญ่ีปุน เพื่อนําลัทธิมนตรยานนี้ไปฝงรากในประเทศนัน้ 
สวนตัวเราจะไปรอพบทานในมณเฑียรทิพยของพระไวโรจนพุทธะ เรา 
กับเจาตางไดรวมมือกันเผยแผพุทธศาสนามาหลายชาติแลว เม่ือเจาต้ัง 
ลัทธิมนตรยานข้ึนไดช่ือวา ไดสนองคุณพระศาสนาและคุณของเราดวย 
แลวฮุยกวยก็มรณภาพไป เม่ือเสร็จจากงานบรรจุศพของคุรุแลว ฮูกาย 
จึงกลับญ่ีปุน ขอพระราชทานท่ีบนภเูขาโกยา ตั้งนิกายมิกเกียวหรือ 
นิกายมนตรยานข้ึนเปนปฐมในญ่ีปุน ฮูกายไดเขียนคัมภีรอธิบายลัทธิ- 
มนตรยานจํานวนมาก เลมท่ีสําคัญ คือทศจิตสถิตศาสตร (ความดํารง 
อยูแหงจิต ๑๐ ดวง) ทานมรณภาพในอิริยาบถน่ังสมาธิ ปจจุบันซาก 
ของทานยังรักษาอยูโดยสมบูรณไมเนาเปอย เก็บไวในพระสถูปองคหนึ่ง 
บนยอดเขาโกยา ที่มีดวงประทีปต้ังพันดวงซ่ึงไมเคยดับเลยตลอดระยะ 
กาลพันปเศษ สวนเด็งกิโยนัน้มีสมัยเดยีวกบัฮูกาย เม่ือเดนิทางไปเมือง 
จีนเขาไปในสํานักภเูขาเทียนไท เม่ือกลับญ่ีปุนจึงต้ังนกิายเท็นไดข้ึน 
นอกจากนี้โฮเด็นเปนผูตั้งนกิายจโยโด หรือนิกายสุขาวดใีนญ่ีปุน ศิษย 
ของทานผูนี้ช่ือชินดรานเปนผูตั้งนิกาย ชินดรานสอนวาเพียงแตความ  
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ศรัทธาในพระอมิตาภะอยางเดียวก็สามารถชวยคนใหพนทุกข นิกายน้ี 
จึงแพรหลายท่ัวไปในหมูสามัญชนยิ่งกวานิกายอ่ืนๆ เพราะไมมีปรัชญา 
อะไรลึกซ้ึงหนักสมอง ชินดรานเปนพระญ่ีปุนรูปแรกท่ีสึกจากเพศสมณะ 
ออกมาต้ังครอบครัวในวัด ยงัทําหนาท่ีเหมือนพระ ซ่ึงเปนตัวอยางให 
ภิกษุตางนิกายอ่ืนเอาอยาง ญ่ีปุนจึงไมมีพระสงฆ มีแตอนศุาสนาจารย 
ซ่ึงคนท่ัวไปมกัเขาใจผิดวาพระญ่ีปุนมีเมีย พระญ่ีปุนอีกรูปหนึ่งช่ือนิจ-ิ 
เร็น เปนผูตั้งนกิายนจิิเร็นข้ึน นิกายนี้ปฏิเสธคัมภีรพุทธศาสนาอ่ืนๆ ถือ 
วาไมสามารถนําไปสูความตรัสรูไดโดยทางตรง บูชาแตสัทธัมมปุณฑริก 
สูตร เพียงสูตรเดียว ถือวาพุทธศาสนาท่ีแทมีอยูในสูตรนี้เทานั้น คํานมัส- 
การของนิกายนี้ จึงบูชาแตพระสูตรนี้วา นมู เมียวเร็ง เจกโย แปลวา 
ขอนอบนอมแตสัทธรรมปุณฑริก นิจิเร็นเปนคนหวัรุนแรง ชอบ 
วิพากยวจิารณรัฐบาล ชอบดาโจมตีตางนิกาย จึงมีผูเกลียดชังมาก เขา 
ดาโฮเด็นผูตั้งนิกายสุขาวดีวาสัตวนรก เขาเขียนเสนอโครงการปกครอง 
ประเทศใหรัฐบาล และพยากรณวา ถารัฐบาลไมทําตามเขา จะมี 
มหันตภัยมาสูประเทศ เพราะฉะนัน้เขาจึงถูกทํารายถึง ๒ คร้ัง ถูกเนร- 
เทศถึง ๒ คร้ัง แตก็รอดตายมาทุกที นิกายน้ีปจจุบันเปนนกิายท่ีมีอิทธิ 
พลมากในญ่ีปุน มีศาสนิกสังกัดกวา ๑๐ ลาน และมีสาขาแพรหลายไป 
ในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใตโดยต้ังเปนรูปสมาคม 
                                        การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในญ่ีปุน 
        ตั้งแตหลังสมัยโชกุนฮิเดโยชิญ่ีปุน ไดมีนโยบายปดประตูประเทศ 
ไมยอมคบหาสมาคมกับประเทศภายนอก เพราะเห็นภยัของพวกคริสต-  
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ศาสนา พวกนีโ้ดยอาศัยศาสนาเปนหนาฉากเพ่ือการลาเมืองข้ึน กอนหนา 
ฮิโดโยชิ โชกนุโนบูนากะเปนผูสนับสนุนคริสตศาสนา มุงหมายเพื่อทํา 
ลายลางอิทธิพลของพุทธศาสนาใหหมดไป ปรากฏวาช่ัวระยะน้ีญ่ีปุนเขา 
รีตเปนคริสเตียนถึง ๒ แสนคน พุทธศาสนาถอยรนเขาไปในใจกลางเกาะ 
ตอมาดนบูนากะถูกฆาตกรรม เม่ือฮิเดโยชิไดครองอํานาจ ยังไมรูสึก 
เปนศัตรูตอคริสตศาสนา จนกระท่ังวนัหนึง่ มีกลาสีฝร่ังข้ีเมาเผยความ 
จริงในรานเหลากับชาวญ่ีปุนวา รัฐบาลของเขาอาศัยพวกบาดหลวง 
เปนแนวหนาในการลาอาณานิคม ท่ีใดชาวพื้นเมืองนับถือคริสตศาสนา 
มาก ก็ช่ือวาเปนเมืองข้ึนทางจิตใจ ถาเกดิสงครามข้ึนแลวพวกเหลานี ้
นี้ จะเปนสายลับชวยกองทพัท่ีเขามาโจมตีบานเมืองของตน ขาวอันนี ้
ทราบไปถึงฮิเดโยชิ เขาอุทานวา ถาเชนนัน้ ประเทศของเราก็มีแนว 
ท่ี ๕ ถึง ๒ แสนคน จึงออกคําส่ังใหกวาดลางคริสตศาสนาใหส้ินซากไป 
จากญ่ีปุน รัฐบาลญ่ีปุนในยุคตอมาจึงต้ังขอรังเกียจชาวตางประเทศ ญ่ีปุน 
ปดประตูบานตนเอง จนกระทั่งในตอนตนแหงยุครัตนโกสินทร เรือรบ 
อเมริกันไดไปเคาะประตูบานญ่ีปุน เปนเหตุใหญ่ีปุนตองยอมคบคาสมา- 
คมกับชาวตางชาติ การปกครองโดยระบบโชกุนไดตั้งตนเส่ือมลงทุกที 
สถานการณของพุทธศาสนาก็เส่ือมซบเซาลง จนกระท่ังในสมัยจกัรพรรดิ 
เมยีซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๕ พระเจามัสสุฮิโต ซ่ึงใชยี่หอแผนดนิวาเมย ี
แปลวาการปกครองอันสวางไสว ทรงเปนนักปกครอง นกักวี ทรงอาศัย 
อํานาจของพวกเจาครองนครตางๆ ลมระบอบโชกุนแลวพระราชทาน 
รัฐธรรมนูญ สงนักเรียนไปยโุรปอเมริกา เลียนแบบความเจริญทางวัตถุ  
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มาสูญ่ีปุน เพียงช่ัว ๓๐ ปญ่ีปุนไดกลายเปนยุโรปแหงตะวันออก มีกําลัง 
ทางเศรษฐกิจและทางทหารพร่ังพรอม จนสามารถรบชนะรัสเซียโดยจม 
กองทัพเรือรัสเซียในทะลญ่ีปุนท้ังกองทัพ รัฐบาลสมัยนี้เปนชาตินยิม 
จัด ประกาศศาสนาชินโตเปนศาสนาทางราชการ ประกาศใหยดึวดั 
พุทธศาสนา มาสรางเปนโรงเรียน โรงงาน บังคับใหชีไปมีสามี สวน 
พวกนักพรตมีเมียอยูแลว จึงไมมีปญหาอะไรอีก แตคําส่ังนี้ไมมีการ 
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง พุทธบริษัทญ่ีปุนจึงตองต่ืนตัวปฏิรูปเพื่อความ 
คงอยูของพุทธศาสนาตอไป งานปฏิรูปไดจําแนกดังนี้ คือ 
        ๑.  วัดใหญๆ สรางโรงเรียนข้ึน บางแหงถึงช้ันวิทยาลัยอาชีวะ 
ช้ันสูง คือแทนท่ีจะปลอยใหรัฐบาลเขามาจัด วดัทําเสียเอง 
        ๒.  สรางมหาวิทยาลัยพทุธศาสนา โดยรวมทุนจากวดัใหญๆ 
หลายๆ วัด หรือรวมทุนระหวางนิกาย เชนนิกายเท็นได กับนิกาย- 
ชิน มหาวิทยาลัย ของญ่ีปุน ซ่ึงสรางโดยทุนของพุทธบริษัทมีอยู ๑๓ แหง 
พุทธศาสนาเปนเพียงคณะหนึ่ง คือคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยท่ีมี 
ช่ือเสียง เชน มหาวิทยาลัยโอตานิ แสดงวา พุทธบริษัทมีอิทธิพลในการ 
ศึกษาของชาติไมนอย 
        ๓.  บําเพ็ญงานดานสาธารณกุศล ตางนิกายตางสรางโรงพยา- 
บาล สถานสงเคราะหคนทุพพลภาพ สถานสงเคราะหเยาวชน สถาน 
จัดหางานใหแกผูตกงาน บางคร้ังวัดใหญๆ หลายวัด รวมทุนกันสราง 
บริษัทการคา โรงงานอุตสาหกรรม เม่ือไดกําไร กน็ํามาใชจายเพื่อ 
ประโยชนของพุทธศาสนา  
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        ๔.  สงเสริมการคนควาพุทธศาสนา อยางกวางขวางไมมีชาติใด 
เปรียบ เชน พมิพพระไตรปฎก ฉบับท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก คือฉบับ 
ไดโช แปลพระไตรปฎก ฉบับบาลีเปนญ่ีปุน พิมพพระไตรปฎก ฉบับ 
ภาษาธิเบต ความรูดานพุทธศาสนาของญ่ีปุนนั้นกาวหนายิ่งกวาชาติใดๆ 
หนังสือพุทธศาสนาปหนึ่ง พมิพออกสูบรรณโลกหลายลานเลม ราน 
จําหนายหนังสือทางพุทธศาสนามีอยูท่ัวๆ ไป 
        เนื่องจากงานปฏิรูปเชนนี้ จึงทําใหฐานะพุทธศาสนาในญ่ีปุนกลับ 
ฟนตัวข้ึนอยางรวดเร็ว รัฐบาลไมกลาไปแตะตองกิจกรรมภายใน ในท่ี 
สุดท่ีเปนภยัตอพระพุทธศาสนา ก็เลยยกเลิกกันไปโดยพฤตินัย พุทธบริ- 
ษัทญ่ีปุนเปนผูนําพุทธศาสนาออกไปแพรหลายในอเมริกาและคานาดา 
เปนชาติแรก ในประเทศท้ังสองแหงน้ี มีชาวญ่ีปุนอพยพไปหากินอยู 
มาก เชน ในสหรัฐมีศูนยกลางอยูท่ีแคลิฟอเนีย ฮาวาย ชิคาโก ในท่ี 
ใดมีชาวญ่ีปุนตั้งรกรากอยู องคการพุทธศาสนาในญ่ีปุนกจ็ัดสงนักพรต 
ออกไปสรางโบสถ โดยทุนขององคการ หรือโดยการบริจาคของชาว 
ญ่ีปุนในท่ีนัน้ ปจจุบันนีใ้นสหรัฐมีโบสถพุทธศาสนาของญ่ีปุนอยู ๑๒๐ 
แหง มีชาวอเมริกาเช้ือสายญ่ีปุนนับถือพระพุทธศาสนา ๒ แสนเศษ นกั 
ปราชญญ่ีปุนท่ีมีเกียรติคุณโดงดังไปท่ัวโลกคือ ดร.สุสุกิ ปจจุบันมีอาย ุ
๙๐ ปเศษ ทานผูนี้เปนผูแพรหลายนิกายเซ็น ไดออกเผยแพรพุทธ- 
ศาสนา เม่ืออายุได ๒๐ ปเศษ ชาวยุโรปรูจักเซ็นก็โดยบทความภาษา 
อังกฤษของทานผูนี้ แตในปจจุบันนี้นกิายนจิิเร็น ซ่ึงเปนนกิายใหญมี 
สาขาในท่ัวโลก ปรากฏวาชาวอเมริกันไดสมัครเปนสมาชิกของนิกาย 
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นี้เพิ่มข้ึนอยางนาประหลาด เปนนิกายท่ีมีทุนรอนมหาศาล เพียงแต 
ตึกบัญชาการในโตเกียวสูงหลายสิบช้ัน สรางดวยเงินหลายสิบลาน โดย 
นิกายนี้สงสมาชิกไปสมัครเปนผูแทนราษฎร มีท่ีนั่งในรัฐสภา ๒๐ กวาท่ี 
นั่ง นับวาเปนพรรคการเมืองท่ีมีอิทธิพลรองจากพรรครัฐบาลและพรรค 
ฝายคาน เม่ือญ่ีปุนแพสงครามโลกคร้ังท่ีแลว นายพลเมคอาเธอรไดส่ัง 
ยุบศาสนาชินโต เพราะถือวาเปนศาสนาเพราะวิญญาณสงคราม แตสวน 
พุทธศาสนานั้นไมยุงเกี่ยวดวย ไดมีองคการพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนโดย 
เฉพาะองคการพุทธศาสนาของเยาวชนบุดสิโด แปลวา พทุธวิธี ยังเปน 
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในความคิดของญ่ีปุนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตของพลเมือง 
ท้ังหมด 


