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ในยุคทีม่ คี มั ภีรส ำเร็จรูป ทัง้ หนังสือและอุปกรณเพือ่ การสืบคน ความรใู นคัมภีรถ กู ประยุกต
เขากับวิชาสมัยใหม ทีเ่ คยฝากความรใู นตำรา ตอนนีอ้ าจเกิดปญหาไดหากตามไมทนั ยุคขอมูล
ไหลบาทวมทนยิง่ ตองพัฒนาขอมูล จะศึกษาคัมภีรก ต็ อ งใหสอดคลองกับวิทยาการสมัยใหม มอง
หลายแง ตองทำใหดเู สมือนวาไมลา หลังไมตกยุค อาศัยขอมูลในคัมภีรพ ฒ
ั นาองคความรขู นึ้ มา
ไมวา เปนดานวรรณกรรม ดานประวัตศิ าสตร หรือดานอุดมคติ แมคมั ภีรม เี รือ่ งโบราณก็ตอ งอนุ
รักษ ทิง้ ไมไดเลย ทุกอยางอยทู เี่ ทคนิค อธิบายใหสอดคลองสัมพันธกบั “5Q” ก็ทำได พูดซ้ำซาก
กับตัวชวยทีม่ องไมเห็น ก็ทำได
ชาวพุทธทีเ่ ครง บทความนีอ้ าจขวางกัน้ ทางพระนิพพาน เพราะไมใชเรือ่ งปฏิบตั ธิ รรม
เปนทางกัน้ เปนประวัตศิ าสตร เปนดิรจั ฉานกถา มีแตเรือ่ งความโลภ ความโกรธ ความหลง แต
ถาหากจะมองวาเรือ่ งนีช้ อี้ นิจจังสังคมในอดีต ก็ไมใชดริ จั ฉานกถา เพราะสัมพันธกบั ไตรลักษณ
“ใดใดในโลกลวน อนิจจัง” ขอดีคงชวยใหวเิ คราะหเรือ่ งอืน่ ในบริบทเดียวกันไดบา ง อยางนอย
จะเขาใจพระพุทธพจนในธรรมบท ทีว่ า “เมือ่ โลกลุกเปนไฟอยเู ปนนิตย ทำไมจึงมัวหัวเราะราเริง
กันอย”ู (โก นุ หาโส กิมานนฺโท)



อดีตถึงปจจุบนั คานิยมอิงกับสิง่ แวดลอม ไมวา จะเปนยุคโบราณ ยุคใชเหตุผลหรือวา
ยุคใหม ยุคโบราณคานิยมไมเปนระบบ เชือ่ อำนาจทีม่ องไมเห็น เชือ่ การอวตาร อำนาจเทพเจา
เวทมนตรคาถา ยุคโบราณตรงกับสมัยพระเวทในอินเดีย ยุคใชเหตุผล ความคิดเปนระบบ มนุษย
เปนผวู างกรอบกำหนดกฎเกณฑแกไขปญหาดวยสติปญ
 ญา ยุคเหตุผลในอินเดียตรงกับยุคอุปนิษทั
และพุทธกาล ยุคใหมถดั จากสองยุคแรก
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การปกครอง การศึกษา และการครองชีพ เปนปรากฏการณเกิดขึน้ ทุกยุคสมัยทุกสังคม
ทีส่ ำคัญ คือ การปกครอง การปกครองเปนตัวแปร กำหนดสังคมใหกา วหนาหรือลาหลัง ประชาชน
รับอิทธิพลจากการปกครอง คลอยตามผมู อี ำนาจ (อิสสฺ รานุวตฺตโก หิ โลโก)
แมกาลเวลาลวงเลยมา เรือ่ งราวในชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) มีขอ มูลขยายไดไมรจู กั
จบ เมือ่ เอยถึงชือ่ ชมพูทวีป ก็คอื อินเดียเหนือ รวมบางสวนในปากีสถานและอัฟกานิสถาน ดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดภูเขาในเปอรเซีย(อิหราน) ดานทิศตะวันออกติดภูเขาหิมาลัย(เนปาล)
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตจรดคาบสมุทรอาระเบีย ดานทิศตะวันออกเฉียงใตจรดมหาสมุทรอินเดีย
ชวงเวลาทีพ่ ระพุทธเจาทรงมีพระชนมชีพ คือ พุทธกาล กอน พ.ศ. ๘๐ มีปราชญทงั้ ใน
ซีกโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ยุคนัน้ อาณาจักรเปอรเซีย (อิหราน) เปนยุคของไซรัส (Cyrus)
และดาริอสุ (Darius) จักรพรรดิอคาเมเนียน (Achaemenian Emperors) ทรงอำนาจเหนือแบก
เตรีย (Bactria) มีเดีย (Media) บาบิโลเนีย (Babylonia) และอัซซีเรีย (Assyria) คันธาระแควน
หนึง่ ใน ๑๖ แควน และรัฐปญจาปในชมพูทวีปอยใู ตอาณัตขิ องดาริอสุ อารยธรรมหมบู า น (Indus
Valley) เปนสวนหนึง่ ในจักรวรรดิอคาเมเนียน วัฒนธรรมเปอรเซียสงอิทธิพลตอวัฒนธรรมอินเดีย
ทีส่ ำคัญคืออักษรขโรษฐี แหลงกำเนิดอยใู นตะวันตกเฉียงเหนือในเปอรเซีย มีอทิ ธิพลตอพัฒนาการ
อักษรอารามอิก(Aramaic)ในตักกสิลา เมืองศูนยการศึกษา เสาหิน (The Pillars) รูปสิงหเดีย่ ว
โคเดีย่ ว ชางเดีย่ ว และรูปสิงห ๔ ตัว ทีห่ วั เสา และศิลาจารึก (The Edic) ของพระเจาอโศก รับ
อิทธิพลจากศิลปะเปอรเซีย ศิลปะกรีกทีเ่ รียกวา Hellenistic ผานเปอรเซียไปยังอินเดีย
พุทธกาลตรงกับยุคอาณาจักรมคธ เปนยุคมหาชนบท ดานภูมศิ าสตรการปกครอง แบง
ออกเปน คาม นิคม บุรี นคร มหานคร ชนบท และมหาชนบท ผปู กครองมีหลายตำแหนง ราชา
อุปราชา เสนาบดี ผตู ดั สินคดี กำนัน นายบาน ปุโรหิต เปนตน ทีเ่ ปนภัยคุกคามประชาชน มีภยั
จากธรรมชาติ กับภัยจากมนุษย ทัง้ ทุพภิกขภัย ฉาตกภัย โรคภัย สงคราม และการปกครองทีไ่ ม
เปนธรรม
๑
ประวัตศิ าสตรอนิ เดียสวนใหญมกั เปนเรือ่ งเลา บางสวนมีในคัมภีรป รุ าณะ มีทงั้ เรือ่ ง
๒
ลึกลับและตำนาน ระบุราชวงศโบราณ ๒ วงศ ไดแก อาทิจจวงศ (สุรยิ วงศ) กับ โสมวงศ
๑
ปุราณะมี ๑๘ เลม อรรถาธิบาย (อุปปุราณะ) มีอกี ๑๘ เลม
๒
อางใน ขุ. เถร. อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๑๑๖.
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(จันทวงศ) ผเู ปนตนอาทิจจวงศ ไดแก มนู (Manu) ผสู บื ตอจากมนู ไดแก ราม (Rama) มีผสู บื
๓
ทอดมากกวา ๖๐ รนุ ทายาทของราม ไดแก กุสะ (Kusa) และ ลวะ (Lava) ผสู รางเมืองกุสาวดี
๔
และเมืองสาวัตถี เมืองกุสาวดีกค็ อื เมืองกุสนิ ารา เมืองทีพ่ ระพุทธเจาปรินพิ พาน พระพุทธเจา
ทรงมีกำเนิดในอาทิจจวงศ ทรงเปนอาทิจจพันธุ เผาพันธแุ หงดวงอาทิตย ทรงเปนโคตมโคตร
ดานภูมศิ าสตร ยุคมหาชนบท แบงได ๑๖ แควน รูปแบบการปกครองมี ๒ ระบบ คือ
มีราชา(Monarchical States) กับ ไมมรี าชา (Kingless State, Republication) ผนู ำมีอยหู ลาย
๕
ชนเผา ไดแก วงศหรยัญกะ (พิมพิสาร), วงศโกศล (ปเสนทิโกศล), วงศอวันตี (ปชโชต), วงศ
วังสะ (อุเทน), คันธาระ(ปุกกุสาติ), โสวีระ (โรรุวนคร), และกุกกุฏวดีนคร (มหากัปปนะ)
ผมู อี ำนาจแยงชิงความเปนใหญกนั ระบุ วา :- ภิกษุไปดูกองทัพเคลือ่ นขบวน ภิกษุพกั อยใู นกองทัพ ภิกษุไปดูสนามรบ..
กองทัพชาง มีชา ง ๓ เชือกเปนอยางนอย กองทัพมา มีมา ๓ ตัวเปนอยางนอย กองทัพ
๖
รถ มีรถ ๓ คันเปนอยางนอย กองทัพพลเดินเทา มีทหารถือธนู ๔ นายเปนอยางนอย
- พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ทำสงครามกับพวกลิจฉวี พายแพ ภายหลังระดม
พลยกไปรบจนไดรบั ชัยชนะ จึงใหตกี ลองประกาศชัยชนะในการสงครามวา “พระราชาทรงชนะพวก
๗
ลิจฉวี”

๓

Asim Kumar Chatterjee, Political History of Pre-Buddhist India. (Calcutta :
Indian Publicity Society,๑๙๘๐), p. ๗๔.
๔
Ibid., p. ๖๘, ที. ม. (บาลี) ๑๐/๒๔๑/๑๔๘, ขุ. ชา. (บาลี) ๒๗/๙๕/๒๓, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๒/
๙๕/๒๐๕.
๕
K.L. Hazra. Constitution of the Buddhist Sangha. p. ๒-๓, ที. สี. ฏีกา (อภินว)
(บาลี) ๒/๒๕๔/๒๕๓
๖
วิ. มหา. (บาลี) ๒/๓๑๓/๒๖๔, ๒/๓๑๘/๒๖๖, ๒/๓๒๓/๒๖๘.
๗
วิ. ม. (บาลี) ๑/๒๓๑/๑๖๕ เมืองราชคฤห มีประตูใหญ ๓๒ แหง ประตูเล็ก ๖๔ ประตู
(ม. ม. .อ. (บาลี) ๒/๔๔๕/๓๐๘)
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๘
- สุนธี ะและวัสสการะมหาอมาตย แหงมคธ กำลังสรางเมืองทีป่ าตลิคาม ปองกัน
พวกลิจฉวี
- พระเจาอชาตศัตรู แควนมคธ ทรงหวาดระแวงพระเจาปชโชต รับสัง่ ใหปฏิสงั ขรณ
๙
เมืองราชคฤห (อาวุธทีอ่ ชาตศัตรูใชสรู บกับพวกลิจฉวี คือ ศิลากัณฎกะ และ รถมุสละ)
๑๐
- พระเจาอชาตศัตรู จอมทัพมคธ กับ พระเจาปเสนทิโกศล ทรงทำสงคราม
๑๑
- พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จกลับจากการสรู บ ทรงชนะสงคราม
- สงครามระหวางพระเจาอชาตศัตรู กับ พระเจาปเสนทิโกศล ปะทุขนึ้ มาเพราะพระ
๑๒
เจาอชาตศัตรูตอ งการยึดหมบู า นกาสี กลับคืน
- รูปแบบกลยุทธการสรู บมี ๓ รูปแบบ การสรู บ หรือคายกล มีลกั ษณะคลายดอกบัว(ปทุม
พยูหะ) การสรู บ มีลกั ษณะคลายกงจักร (จักกพยูหะ) การสรู บ มีลกั ษณะคลายเกวียน (สกฏพยู
๑๓
หะ)
การแยงชิงอำนาจ ไมวา จะทำสงครามหรือทำในลักษณะอืน่ ไมใชสงิ่ แปลกใหมในสังคม
แหงความโลภโมหโทสัน ปญหาความรุนแรงไมตา งกับยุคนี้ การฆาลางเผาพันธุ ฆาอำพรางคดี
อาชญากรทางเพศ ฆานักบวช ฯลฯ การละเมิดไมพน ศีล ๕ เชนทีร่ ะบุวา ประชาชนโคนลมราชวงศ
ของพระเจาพิมพิสาร เพราะทำปตฆุ าต ๕ ชัว่ โคตร (ปตวุ โธ ปฺจปริวฏเฏ คโต) วิฑฑู ภะโอรส
พระเจาปเสนทิโกศล กบฏพระบิดารวมมือกับทีฆการายนะหลานของพันธุละยึดอำนาจ ฆาลาง
แคนชนเผาศากยะ
กาลเวลา ทีเ่ กิดเหตุ เกิดขึน้ นับพันป ความรุนแรงจึงดูเหมือนวาไมรนุ แรง ทัง้ บรรยาย
โวหารดวยภาษากวี จึงแทบไมรสู กึ วารุนแรง

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วิ. ม. (บาลี) ๕/๒๘๖/๖๒, ที. ม. (บาลี) ๑๐/๑๕๒/๗๙.
ม. อุ. (บาลี) ๑๔/๗๙/๕๙.
สํ. ส.(บาลี) ๑๕/๑๒๕/๙๙.
องฺ. ทสก. (บาลี) ๒๔/๓๐/๕๒.
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๒๘๓/๗๐.
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๒๘๓/๑๔๑.
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- ดานการปกครอง
ระบอบปกครองของกลมุ ทีค่ ดั เลือกผนู ำ เปนอมาตยาธิปไตย (Aristocracy) มาจากกลมุ
ชนชัน้ สูง คือ ลิจฉวี เมืองเวสาลี, ศากยะ เมืองกบิลพัสด,ุ มัลละ เมืองปาวา และเมืองกุสนิ ารา,
ภัคคะ เมืองสุงสุมารคีร,ี โกสิยะ เมืองรามคาม และเมืองเทวทหะ, โมริยะ เมืองปปผลิวนั , กาลา
มะ เมืองเกสบุตร, และกลมุ ทีส่ บื ทอดอำนาจ เปนราชาธิปไตย (Monarchy) มี พิมพิสาร เมือง
ราชคฤห, ปชโชต แควนอวันตี, ปเสนทิโกศล เมืองสาวัตถี สำหรับชนเผาศากยะ เมืองกบิลพัสดุ
มีระบบปกครองแปลกจากชนเผาอืน่ ระบบศากยวงศ มีเอกลักษณ รวมอำนาจอยกู บั ชนเผาเดียว
๑๔
(Oligarchy)
๑๕
๑๖
ศากยวงศ ไดชอื่ วาเปนคณะราชา เลือกผนู ำเหมือนพวกลิจฉวี บรรพบุรษุ ของ
ชาวมัลละ เมืองปาวา สืบทอดไปจากพวกลิจฉวี ตองคัดเลือกผนู ำ มีกฎเกณฑบริหารองคกร ผไู ม
๑๗
มีวาระหรือพนเลยกำหนดหนาทีบ่ ริหาร หรือถาไมถงึ คราวบริหารจะไปคาขาย
๑๘
ศากยวงศไมไดปกครองเปนอิสระ อยใู นเขตโกศล พระเจาสุทโธทนะไดรบั คัดเลือก
ใหบริหาร ผทู ไี่ ดรบั เลือกตอมา คือ ภัททิยะ คนตอมาคือ มหานามะ พีช่ ายของอนุรทุ ธ ศากยวงศ
ลมสลายเพราะวิฑฑู ภะบุกทำลายชวงปลายพุทธกาล
ผนู ำลิจฉวี มีตำแหนงเปนราชา จำนวน ๗,๗๐๗ ผบู ริหารองคกรมีอยหู ลายตำแหนง
คือ อุปราช เสนาบดี นักกฎหมาย (มหาอมาตยตดั สินคดี) กำนัน และนายบาน มีผบู ริหารจำนวน
๑๙
เทากัน ๗,๗๐๗ คน มัลละเปนเครือญาติของลิจฉวี มีวาระการบริหาร มีสำนักงานวาการเปน
โรงประชุม เรียกวา สัณฐาคาร (Mote-Hall) ดังบรรยายวา คราวที่พวกศากยะเพิ่งสราง
๑๔

Sheo Kumar Singh, History and Philosophy of Buddhism.(Patna : Associated
Book Agency), p.12.
๑๕
ม. ม. อ. (บาลี) ๒/๒๒/๑๓, สํ. ส. อ. (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๐๒ (คณราชาโน หิ เต)
๑๖
วิ. อ. (บาลี) ๑/๓๕/๒๒๐, (ลิจฉฺ วีนํ คณราชูนํ รชฺเช)
๑๗
ที. ม. อ. (บาลี) ๒/๑๙๒/๑๗๓, (มลฺลา กิร วาเรน รชฺชํ กาเรนฺต)ิ
๑๘
ขุ. สุ. (บาลี) ๒๕/๔๒๕/๔๑๔, (โกสลสฺส นิเกติโน), ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๖/๔๖๕/๖๙ (มยํ โกสล
รฺโญ อาณาปวตฺตฏิ ฐ าเน วสาม), ม. ม. (บาลี) ๑๓/๓๗๔/๓๕๗
๑๙
สํ. ส. อ.(บาลี) ๒๒๙/๒๘๐, สํ. สฬา. อ. (บาลี) ๓/๙๘๕/๓๔๕, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๓๐๑/๑๙๗,
มหาวัสตุ อางราชา ๖๘,๐๐๐ องค (J..J. .Jone tr. Mahavastu Vol. I. p. 225)
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๒๐
สัณฐาคารเสร็จ นิมนตพระพุทธเจาเสด็จเปนปฐมฤกษ เมือ่ พวกมัลละเพิง่ สรางสัณฐาคารเสร็จ
๒๑
นิมนตพระพุทธเจาเสด็จเปนปฐมฤกษ
คราวใกลปรินพิ พาน ทานพระอานนท ไปแจงขาว
๒๒
พวกมัลละใหทราบทีส่ ณ
ั ฐาคาร วาพระพุทธเจาจะเสด็จปรินพิ พาน
ยุคนัน้ ผนู ำหรือคนทีม่ สี ถานะสังคมเดียวกัน มีความสัมพันธในกลมุ เดียวกัน ราชากับ
ราชา พอคากับพอคา ธิดาทัง้ ๔ ของพระเจาเจตกะ เมืองเวสาลี สมรสกับผมู อี ำนาจอีกหลาย
เมือง เจาหญิงประภาวดีสมรสกับพระเจาอุทยั เมืองสินธุ-โสวีระ เจาหญิงปทมวดี สมรสกับพระ
เจาทธิวาหนะ เมืองจัมปา เจาหญิงมฤควดี สมรสกับพระเจาสตนิกะ เมืองโกสัมพี เจาหญิงสิวะ
๒๓
สมรสกับพระเจาปชโชต แควนอวันตี
พระเจาพิมพิสาร เมืองราชคฤห แควนมคธ เกีย่ วดองกับพระเจาปเสนทิโกศล เมือง
๒๔
สาวัตถี แควนโกศล เพราะทรงเปนพระสวามีของพระภคินกี นั (อฺมฺ ฺญํ ภคินปี ติกา)
พระเจามหาโกศล พระบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล ทรงมอบภาษีจากหมบู า นในแควน
๒๕
โกศลกับแควนมคธ ๑๐๐,๐๐๐ แกเจาหญิงเวเทหิราชธิดา เปนคาเลีย้ งดู (นหาณจุณณ
ฺ มูล)ํ
๒๖
พระเจาปเสนทิโกศล ทรงมอบเจาหญิงวชิราราชธิดาแกพระเจาอชาตศัตรู
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตถี เกีย่ วดองกับราชคหเศรษฐี เมืองราชคฤห เพราะเปน
๒๗
สามีของนองสาวกัน (อฺญมฺญํ ภคินปี ติกา)
นางสุชาดา นองของนางวิสาขา เมืองสาเกต เปนสะใภของอนาถปณฑิกเศรษฐี คหบดี
๒๘
ชาวเมืองสาวัตถี

p. 171.

๒๐
ม. ม. (บาลี) ๑๓/๒๒/๑๗.
๒๑
ที. ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๐/๒๓๕.
๒๒
ที. ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๑/๑๓๐.
๒๓
th
D. Mahajan, Ancient Indian 19 . (New Delhi : S Chand & Company, 1997),
๒๔
ขุ. ธ. อ.(บาลี) ๓/๔๗.
๒๕
ขุ. ชา. อ . (บาลี) ๔/๗๐/๑๔๐.
๒๖
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๖/๑๖๐/๓๐๗.
๒๗
สํ. ส. อ. (บาลี) ๑/๒๔๒/๒๙๗.
๒๘
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๓/๒๖๙/๘๔.

ภาพแหงความรุงเรืองเมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร

173

ความสัมพันธของอิสรชน กลายเปนประวัตศิ าสตร มีเหตุการณเกิดขึน้ มากมาย...
พระเจาพิมพิสารมีความสัมพันธกบั นิครนถนาฏบุตรมากนอยเพียงใด
อชาตศัตรูกบั พระเทวทัตเกีย่ วของกับนิครนถหรือไม
อภัยราชกุมารโอรสพระเจาพิมพิสาร อุปถัมภนคิ รนถ ถูกเสีย้ มสอนใหโตวาทะแตนบั ถือ
พระพุทธเจาไดอยางไร
พระพุทธศาสนาตัง้ มัน่ ทีร่ าชคฤห เหตุใดพระพุทธเจาประทับจำพรรษาทีส่ าวัตถีมากกวา
ทีร่ าชคฤห
เงือ่ นไข ๕ อยางของพระเทวทัตสัมพันธกบั วัตรปฏิบตั ขิ องนิครนถไดอยางไร
นิครนถนาฏบุตรเสียใจอาพาธทีแ่ ควนสักกะ ไฉนไปสิน้ ชีพทีเ่ มืองของมัลลกษัตริย
อะไรเปนเหตุใหพระพุทธองคเสด็จไปปรินพิ พานทีเ่ มืองของมัลลกษัตริย
ปรากฏการณในครัง้ พุทธกาล เกิดขึน้ จากความสัมพันธของอิสรชนเพียงไมกคี่ น
คำวา สังฆะ คณะ ปูคะ และนิกายะ มีความหมายถึงการปกครอง
๒๙
คำวา “สงฆ” (ภิกขฺ สุ โํ ฆ) ดัง้ เดิมคือชือ่ องคกรชนเผาลิจฉวี คือ ลิจฉวีสงฆ รูปแบบ
บริหารองคกรสงฆ ทีเ่ รียกวาสังฆกรรม (งานสวนรวม) เชน คนปูลาดทีน่ งั่ (อาสนปญญาปกะ)
การโหวต (ญัตติ) การใหจบั สลาก (สลากคาหาปกะ) ผนู บั องคประชุม (คณปูรกะ) กำหนดให
ภิกษุทำงานไดคราวละ ๔ รูป ๑๐ รูป ๒๐ รูป หรือมากกวานัน้ ประยุกตจากองคกรของลิจฉวีและ
มัลละ การสวดญัตติ (ญัตติกรรม) เชนใหอปุ สมบท สวดกฐิน คัดเลือกผทู ำงานสงฆ หรือจับ
สลาก ประยุกตไปจากการบริหารองคกรของลิจฉวี เชนกัน
เอ. สังกรเรย (A. Sankararey) มองวา ประชาธิปไตยทีแ่ ท เกิดขึน้ และหมดสิน้ ไปแลว
ในอินเดีย พรอมพระพุทธศาสนา (True democracy began and ended in India with
Buddhism)
เมืองศูนยกลางการศึกษากอนพุทธกาล คือ ตักกสิลา ตัง้ อยใู นแควนคันธาระ (ปจจุบนั
ตัง้ อยใู นปากีสถาน) เปนศูนยกลางการศึกษาของพราหมณ เมืองพาราณสี แควนกาสี เคยเปน
๒๙

ASIM Kumar Chatterjee, Political History of Pre-Buddhist India. p 188.
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ศูนยกลางการศึกษาอินเดียตะวันออกมากอนพุทธกาล ศูนยกลางการศึกษาในพุทธกาลอยทู เี่ มือง
ราชคฤห ในแควนมคธ เมืองเวสาลี ในแควนวัชชี และเมืองสาวัตถี ในแควนโกศล
ปลายพุทธกาล เมืองจำปา แควนอังคะ, เมืองราชคฤห แควนมคธ, เมืองสาวัตถี และ
๓๐
เมืองสาเกต แควนโกศล, เมืองโกสัมพี แควนวังสะ และเมืองพาราณสี แควนกาสี เปนเมือง
สำคัญในอินเดียตะวันออก
ชาดก แหลงประวัตศิ าสตรอนิ เดีย ระบุแวนแควนบานเมืองหลายแหง เชน เมืองกปละ
เมืองกาลิงคะ เมืองสีพี เมืองมหิงสกะ เมืองโรรุวนคร อุตตรปญจาลนคร อริฏฐปุรนคร เมืองสินธุ
เมืองโสวีระ
เมืองพาราณสี แควนกาสี เปนสังเวชนียสถานแหงหนึง่ เปนสถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา
ในอดีตเมืองพาราณสีเปลี่ยนมาหลายชื่อ คือ สุรุนธนนคร (ในอุทยชาดก) สุทัสสนะ (ใน
จูฬสุตตโสมชาดก) พรหมวัฑฒนะ (ในโสณนันทชาดก) ปุปผวดี (ในขัณฑหาลชาดก) โมฬินนี คร
๓๑
(ในสังขพราหมณชาดก) รัมมนคร (ในยุธญ
ั ชยชาดก) ปจจุบนั พาราณสี คงเปนพาราณสี
มีผปู กครองหลายคนในอดีต เชน สังยมะ กัณฑรี พกะ เอสุการี เสนกะ ชนกะ ทัฬหธัมมะ อุทยั
ชนสันธะ วิสสเสนะ กลาพุ ธนัญชยะ มหาปตาปะ ตัมพะ สุสมี ะ สามะ ยสปาณิ มหาปงคละ
๓๒
แควนสินธุ และแควนโสวีระ ตัง้ อยใู นรัฐปญจาป ปจจุบนั ตัง้ อยใู นปากีสถาน
กอนพุทธกาลเปนประวัตศิ าสตรยคุ หนึง่ พุทธกาลเปนอีกยุคหนึง่
๓๓
แควนทีไ่ มระบุวา พระพุทธเจาเคยเสด็จไป คือ คันธาระ และกัมโพชะ ปจจุบนั ตัง้
อยใู นปากีสถานและอัฟกานิสถาน

๓๐
ที. ม.(บาลี) ๑๐/๒๔๑/๑๔๘.
๓๑
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๖/๔๖๐, ขุ. จริยา. อ. (บาลี) ๑/๒๑๑.
๓๒
สํ. ส. อ. (บาลี) ๑/๑๐๔-๕/๑๐๙, ขุ. วิ. อ. (บาลี) ๑๒๗๙/๔๑๒.
๓๓
แควนคันธาระเกิดภัยสงคราม ตอมาเปนสวนหนึง่ ในอาณาจักรเปอรเซีย
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บุคคล และสถานที่ ในพุทธประวัติ ปรากฏในมหาชนบท ๑๖ แควน :๑. แควนอังคะ จัมปาเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือ รัฐพิหารตะวันออก
บุคคล/สถานที่ เมืองจัมปา เมืองภัททิยะ (บานบิดานางวิสาขา, เมณฑกเศรษฐี) เมือง
อัสสปุระ เมืองอาปณะ คัคคราโบกขรณี พระโสณโกฬิวสิ ะ พระเจาพิมพิสาร เปนตน
๒. แควนมคธ ราชคฤหหรือคิรพิ ชะเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือ ราชคีร (Rajgir) รัฐ
พิหารเหนือ พระเจาอชาตศัตรูยา ยเมืองหลวงไปทีป่ าฎลีบตุ ร ปจจุบนั คือ ปฏนะ
บุคคล/สถานที่ พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระเจา
พิมพิสาร อชาตศัตรู อภัยราชกุมาร อุรเุ วลาเสนานิคม ลัฎฐิวนั เวฬุวนั คิชฌกูฏ สุกรขาตา
ชีวกัมพวัน ตโปทาราม ปปผลิคหู า สัตตปณณคูหา อัมพลัฏฐิกา พหุปตุ ตกนิโครธ สีตวัน กาฬ
สิลา อินทสาลคูหา ปาสาณกเจดีย นาลันทา ปาฏลีบตุ ร เปนตน
๓. แควนกาสี พาราณสีเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือ พาราณสี หรือ Banaras/Banares
บุคคล/สถานที่ ปญจวัคคีย อิสปิ ตนมฤคทายวัน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร
พระยสะ นางสุปปยา เปนตน
๔. แควนโกศล สาวัตถีเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือสาเหตมาเหต หรือ อูธ (Outh) หรือ
อโยธยา
บุคคล/สถานที่ พระเจาปเสนทิโกศล มัลลิกาเทวี วิฑฑู ภะ วิสาขามหาอุบาสิกา อนาถ
ปณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตถี แมน้ำอจิรวดี หรือ รัปติ (Rapti) เปนตน
๕. แควนวัชชี เมืองหลวงคือเวสาลี ปจจุบนั อยใู นรัฐพิหารตอนเหนือ เขตมูซาฟฟาร
ปูร (Muzaffarpur)
บุคคล/สถานที่ เจาลิจฉวี นางอัมพปาลี กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ปาวาลเจดีย
สัจจกนิครนถ เมืองเวสาลี เปนตน
๖. แควนมัลละ เมืองหลวงคือกุสาวดี มี ๒ เขต ไดแก มัลละเหนือและมัลละใต ปจจุบนั
คือพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของอุตรประเทศ ในโครักขปูร (Gorakhpur)
บุคคล/สถานที่ พระทัพพมัลลบุตร นิครนถนาฏบุตร เมืองกุสินารา เมืองปาวา
สาลวโนทยาน มกุฏพันธนเจดีย อนุปย อัมพวัน เปนตน
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๗. แควนเจตี เมืองหลวงคือโสตถิวดี ปจจุบนั คือพืน้ ทีต่ อนใตอตุ รประเทศติดกับดินแดน
ตอนเหนือในมัธยมประเทศ เจดียข ชุรโห (Khajuraho) อยใู นเขตนี้
๓๔
บุคคล/สถานที่ ปาจีนวังสมิคทายวัน สหชาตินคร ในวินัยปฎก ระบุชื่อเมือง
โสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ เมืองอุทมุ พระ เมืองอัคคปุระและเมืองสหชาตินคร
มหาปุรสิ วิตกั กสูตร เปนตน
๘. แควนวังสะ โกสัมพีเปนเมืองหลวง ปจจุบันคือหมูบานโกสัม (Kosam) ใน
อัลลาฮาบาด (Allahabad)
บุคคล/สถานที่ โฆษกเศรษฐี พระเจาอุเทน พระนางสามาวดี เมืองโกสัมพี โฆสิตาราม
กุกกุฏาราม ปาวาริการาม เปนตน
๙. แควนกุรุ อินทปตถเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือ เดลี และบริเวณใกลเคียง
บุคคล/สถานที่ รัฐบาลกุลบุตร มาคันทิยา นิคมกัมมาสทัมมะ เมืองอินทปตถ มหา
สติปฏ ฐานสูตร มหานิทานสูตร เปนตน
๑๐. แควนปญจาละ หัสตินาสปุระเปนเมืองหลวง มี ๒ เขต ปญจาละเหนือกับปญจาละ
ใต
บุคคล/สถานที่ เมืองสังกัสสะทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จจากดาวดึงส (เชิงเขาหิมาลัย?)
๑๑. แควนมัจฉะ สาคละเปนเมืองหลวง (วิราฏะนคร) ปจจุบนั ตัง้ อยใู นรัฐราชสถานและ
บริเวณใกลเคียง
๑๒. แควนสุรเสนะ มถุราเปนเมืองหลวง ปจจุบนั เหลือแตซากเมืองโบราณ ตัง้ อยหู า ง
ตัวเมือง เรียกวา มโหลิ
บุคคล/สถานที่ เชน พรหมายุพราหมณ พระเจามถุรราชอวันตีบตุ ร คุนทาวัน
๑๓. แควนอัสสกะ โปตนะเปนเมืองหลวง(โปตลี) ปจจุบนั อยใู นแควนมหาราษฎร
บุคคล/สถานที่ พราหมณพาวรี มาณพ ๑๖ คน แมน้ำโคธาวารี เมืองโปตนะ
เปนตน
๓๔

วิ. จู. (บาลี) ๗/๔๑๕/๔๐๒.
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๑๔. แควนอวันตี อุชเชนีเปนเมืองหลวง มี ๒ เขต คือ อวันตีเหนือ (อุชเชนี) และอวัน
ติทกั ขิณาปถะ (มาหิสสติ) ปจจุบนั คืออุชเชน
บุคคล/สถานที่ เชน พระมหากัจจายนะ พระโสณกุฏกิ ณ
ั ณะ พระเจาจัณฑปชโชต
๑๕. แควนคันธาระ (non-Aryan) ตักกสิลาเปนเมืองหลวง ปจจุบนั คือกันดาหาร อยใู น
อัฟกานิสถานและปากีสถาน ไดแก เปชวาร (Peshwar) รวัลปนฑิ (Rawalpindi)
บุคคล/สถานที่ เชน ปุกกุสาติ ตปุสสะ ภัลลิกะ พระเจากนิษกะ เมืองตักกสิลา
๑๖. แควนกัมโพชะ (non-Aryan) ทวารกะเปนเมืองหลวง ตัง้ อยใู นอินเดียเหนือสุด
ปจจุบนั อยใู นเขตแคชเมียร ในปากีสถานและอัฟกานิสถาน
ชือ่ บานเมืองตาง ๆ ผิดเพีย้ นกรอนหาย กอนพุทธกาลเรียกชือ่ อยางหนึง่ พุทธกาลเรียก
อีกชือ่ หนึง่ บานเมืองซึง่ ไมใชมหาชนบท มี สักกะ เมืองกบิลพัสด,ุ โกลิยะ เมืองเทวทหะ, และวิเท
หะ เมืองมิถลิ า ระบุวา โขมทุสสะ จาตุมา สามคาม เวธัญญา อุลมปะ สักกระ และสีลวดี เปน
อาณานิคมศากยวงศ
เสนทางคมนาคม ภาคกลาง ภาคใต อุตราบถ ตะวันออก ตะวันตก
ภาคกลาง
๑. เริม่ จากเมืองราชคฤหไปยังพาราณสี ภัททิยะ(แควนอังคะ) และสาวัตถี
๒. เริม่ จากเมืองภัททิยะไปยังอังคุตตราปะ ไป(อาปณนิคม) กุสนิ ารา และอาตุมา
๓. เริม่ จากเมืองสาวัตถีไปยังราชคฤห
๔. เริม่ จากพาราณสี ไปยัง(อันธกวินทชนบท)ราชคฤห (ปาฏลิคาม, โกฏิคาม) และ
เวสาลี
๕. เริม่ จากเมืองราชคฤหไปยังทักขิณาคีรี
๖. เริม่ จากเมืองโกสัมพีไปยัง(พาลกโลณกะ, ปาจีนวังสะ, ปาริไลยกะ) และสาวัตถี
๗. เริม่ จากเมืองสาวัตถีไปยังภัคคชนบท
๘. เริม่ จากเมืองเวสาลีไปยังสาวัตถี
๙. เริม่ จากเมืองสาวัตถีไปยัง (กีฏาคีร,ี อาฬวี) และราชคฤห
๑๐. เริม่ จากอนุปย นิคม (แควนมัลละ)ไปยังโกสัมพี และราชคฤห
๑๑. เริม่ จากเมืองกบิลพัสดไุ ปยังเวสาลี และสาวัตถี
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๑๒. เริม่ จากเมืองปาวาไปยังกุสนิ ารา
๑๓. เริม่ จากโสเรยยะไปยังสังกัสสะ กัณณกุชชะ อุทมุ พร อัคคฬปุระ และสหชาตินคร
ภาคใต เริม่ จากสาวัตถีไปยังปติฏฐานะ มหิสสติ อุชเชนี โกนัททะ เวทิสา โกสัมพี และ
สาเกต (พราหมณพาวรี)
อุตตราบถ เริม่ จากสาวัตถีไปยังตักกสิลา (คันธาระ) และมถุรา
ตะวันออก เริม่ จากอุกกลา(อัฟกานิสถาน)ไปยังคยาสีสะ
ตะวันตก
๑. เริม่ จากราชคฤหไปยังสินธุ-โสวีระ รัฐปญจาป (ปากีสถาน)
๒. เริม่ จากเมืองทวารกะไปยังแควนกัมโพชะ (อัฟกานิสถาน)
๓. เริม่ จากอุตราบถ เมืองมถุราไปยังทวาราวดี
เสนทางคมนาคมโบราณ ปรากฎอยใู นวินยั ปฎกและสุตตันตปฎก
- การลงโทษ
มีบทบัญญัตลิ งโทษผกู ระทำความผิด มีกฎหมายควบคุมสังคม ผฝู า ฝนยอมถูกลงโทษ
พวกลิจฉวี เมืองเวสาลี เปนนักกฎหมาย กฎหมายลิจฉวี เรียกวา วัชชีธรรม (โปราณํ
๓๕
วชฺชธิ มฺมํ ) หลักปฏิบตั ทิ มี่ แี ตโบราณ การทำโทษผกู ระทำผิดมีอยหู ลายวิธี ผนู ำ(ราชา)สัง่ ใหจบั
๓๖
กุมผลู ะเมิดลงอาญา ใชวธิ เี ดียวกับทีน่ ายนิรยบาลลงโทษสัตวในนรกภูมิ หลายวิธี :- เฆีย่ น
ดวยแส, เฆีย่ นดวยหวาย, ตีดว ยไมพลอง, ตัดมือ, ตัดเทา, ตัดมือและเทา, ตัดใบหู, ตัดจมูก, ตัดใบ
หูและจมูก, วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะ, ถลกหนังศีรษะขัดใหขาวเหมือนสังข, เอาไฟยัดปากจนเลือด
ไหลเหมือนปากราหู, เอาผาพันตัวราดน้ำมันจุดไฟเผา, พันมือจุดไฟตางคบ, ถลกหนังตัง้ แตคอถึง
ขอเทาใหลกุ ขึน้ เดินเหยียบหนังจนลม, ถลกหนังตัง้ แตคอ บัน้ เอวจนถึงสน ทำใหดเู หมือนผาคากรอง,
สวมปลอกเหล็กทีข่ อ ศอกและเขา แลวใชหลาวแทง ๔ จุด, เอาไฟเผา, ใชเบ็ดเกีย่ วหนัง เกีย่ วเนือ้
และเอ็น, เฉือนเนือ้ ออกเปนแวนเหมือนเหรียญกษาปณ, เฉือนหนังเนือ้ เอ็นเหลือแตกระดูก, ใช
หลาวแทงชองหูใหทะลุถงึ กัน, เสียบใหตดิ ดินจับหมุนไดรอบ, ทุบกระดูกใหแหลกถลกหนังออกเหลือ
แตกองเนือ้ เหมือนดัง่ ใบไม, ใชน้ำมันเดือดพลานรดตัว, ใหหมากัดกินจนเหลือแตกระดูก, ใหนอน
บนหลาวทัง้ เปน และ ใชดาบตัดคอ
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วิธลี งโทษในทีน่ ี้ เกีย่ วของกับกฎของพระเจาฮัมมูราบี (The Code of Hammurabi)
หรือไม ใครทารุณกวากัน ตองเปรียบเทียบ
ปรากฏการณในอดีต ทำใหเห็นความรงุ เรืองและความผันแปร ใหคติเตือนวาสังคมยอม
ผันแปร ชือ่ บาน ชือ่ เมือง เปลีย่ นตามยุคสมัย ความยิง่ ใหญอลังการลวนอยใู นกฎไตรลักษณ ไม
จีรงั ไมยงั่ ยืน เปนมรดกของโลก
ตัวอยาง ความยิง่ ใหญของจักรพรรดิมหาสุทสั สนะ ผมู งั่ คัง่ มีสมบัตนิ านัปการ เมือง
กุสาวดี ทรงมีทรัพยสมบัตมิ ากมายมหาศาล นคร ปราสาท เรือนยอด บัลลังก ชาง มา รถ สตรี
ผานุงหม ภาชนะสำหรับใสอาหาร วิจิตรอลังการ ทรงมีจับจายใชสอยเหลือเฟอ มีสมบัติ
ครอบครองมากมาย แตคราวบริโภคใชสอย ทรงใชเพียงอยางเดียว “ดูเถิด สังขารทัง้ ปวงลวงไป
ดับไป ปรวนแปรไป สังขารไมเทีย่ งไมยงั่ ยืน ไมนา วางใจ จึงควรเบือ่ หนายสังขาร ควรเพือ่ ละ
๓๗
คลายความกำหนัดยินดี ควรเพือ่ พนจากไป”
- ดานการศึกษา
ระบบวรรณะอินเดียแปลกไมเหมือนใคร วรรณะพราหมณมบี ทบาทกวาวรรณะอืน่
วรรณะ หมายถึงสี (color) ระบบวรรณะสืบจากพระมนู ตามตำนาน มนุษยเกิดจากองคาพยพ
๓๘
ของพรหม เดิมมี ๔ วรรณะ พราหมณวางกฎวาใครเกิดอยวู รรณะใดไมสามารถยายไปวรรณะ
อืน่ เรือ่ งนีเ้ ปนปญหาสังคมรุนแรงทีส่ ดุ ในสมัยพุทธกาล จำกัดสิทธิก์ ารศึกษาคนวรรณะต่ำจน
ไมสามารถจะพัฒนาตนเองไดเลย พระพุทธเจาทรงแกไขปญหา ทรงตัง้ สังคมขึน้ มาใหมเปดโอกาส
รับทุกวรรณะเขามาบมเพาะตนเอง (self-culture) โดยสอนใหมนุษยรจู กั ยับยัง้ ตน (self-restraint)
ใหพฒ
ั นาตนตามศักยภาพความเปนคน ไมเกีย่ วของกับเทวานุภาพใด ๆ ใครบมเพาะ ยับยัง้
ขัดเกลาตนเองไดแคไหน อยทู แี่ ตละบุคคล

๓๕
ที. ม. อ. ๒/๑๓๔//๑๑๘.
๓๖
ม. อุ. (บาลี) ๑๔/๒๔๗/๒๑๔, ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๖๕/๒๓๓, องฺ. ทุก. (บาลี) ๒๐/๑/๔๘, ขุ. ม.
(บาลี) ๒๙/๕๕/๑๒๙.
๓๗
ที. ม. ๑๐/๒๗๑/๑๖๙.
๓๘
สํ. สฬา. อ. ๓/๑๓๒/๔๙.
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เมือ่ พราหมณสรางเรือ่ งใหพวกตนมีกำเนิดดีกวาวรรณะอืน่ พราหมณจงึ ครอบงำสังคม
คัมภีรม นูสมฤติ (The Manusmriti) พราหมณแบงมนุษยเปน ๒ กลมุ พวกทีเ่ ปนอารยัน กับ พวก
ทีไ่ มใชอารยัน หรือ อนารยัน (Aryan and Non-Aryan) ในกลมุ อารยันแบงเปน ทวิชาติ กับ เอก
ชาติ ทวิชาติ ไดแก พราหมณ กษัตริย และแพศย เอกชาติ ไดแก ศูทร วรรณะศูทรถูกจำกัดสิทธิ์
ในการเรียนรู ศูทรเปนวรรณะทีไ่ รการศึกษา ถูกรังเกียจเดียดฉันท เปนมนุษยไมมคี ณ
ุ คา ความ
เจริญกาวหนาของชีวติ ถูกสังคมกำหนดวาอยทู ชี่ าติกำเนิด ผทู เี่ กิดมาจึงมีสทิ ธิแ์ ละมีโอกาสในการ
พัฒนาและแสดงออกซึง่ ความสามารถไดไมเทาเทียมกัน
ดานการศึกษา พวกศูทรและคนนอกวรรณะไมมโี อกาสเรียนรคู มั ภีรศ กั ดิส์ ทิ ธิ์ (พระเวท)
ทีถ่ อื เปนความรสู งู สุดในสมัยนัน้ ดวยประการใด ๆ เลย ดังขอความ วา
“ก็แล ถามัน(ศูทร) มีเจตนาฟงคำสาธยายพระเวท ใหเอาครัง่ หรือตะกัว่ หลอมกรอกหู
มัน ถามันสาธยายพระเวท ใหตดั ลิน้ มันเสีย ถามันทรงจำความในพระเวทได ใหผา รางของมัน
๓๙
ออกเปน ๒ ซีก”
ในคัมภีรม นูธรรมศาสตร ก็มขี อ หามไมใหผศู กึ ษาพระเวทแลวสาธยายพระเวทในทีม่ ี
๔๐
คนวรรณะศูทรอยดู ว ย
ในชาดกมีเรือ่ งเลาเกีย่ วกับชายหนมุ จัณฑาล ๒ คน อยากศึกษาศิลปวิทยา ถึงกับปลอม
๔๑
ตัวเปนคนวรรณะพราหมณ ไปศึกษาอยทู ตี่ กั กสิลา แตภายหลังถูกจับไดจงึ ถูกขับไลออกมา
พราหมณกำหนดใหเรียนรเู รือ่ งไตรเวท เปนหลัก (อิตหิ าสะ ปุราณะ ไวยากรณ ตรรก
จริยศาสตร เทววิทยา กษัตริยวิทยา สรปวิทยา พรหมวิทยา นักษัตรวิทยา และภูตวิทยา)
เมือ่ เปนฝายตัง้ กฎเกณฑ พราหมณจงึ มีบทบาทในดานการศึกษา กำหนดใหสนั สกฤต
เปนภาษาการศึกษา อารยชนของพราหมณตอ งใชสนั สกฤตเปนภาษาทางวิชาการ เรือ่ งนีส้ มั พันธ
๔๒
กับพราหมณสองพีน่ อ งทีไ่ ปขออนุญาตใหเรียนพระพุทธพจนเปนภาษาฉันท แตถกู ปฏิเสธ
๓๙

S.B. E. Vol. ๒, p. ๒๓๖ อางใน พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาในอดีต. (กรุงเทพ ฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๓๓), หนา ๓.
๔๐
มนูธรรมศาสตร ๔/๙๙; S. B. E. Vol. 25, p. 144 อางใน เรือ่ งเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
๔๑
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๗/๔๙๘/๑๘.
๔๒
วิ. จู. ๗/๒๘๕/๔๖.
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- ดานเศรษฐกิจ
ประชาชนถูกปลูกฝงเรือ่ งวรรณะ ความเจริญกาวหนาของชีวติ จึงขึน้ ตอชาติกำเนิด เรือ่ ง
นีม้ อี ทิ ธิพลตอเศรษฐกิจ เปนปญหาสำคัญทุกยุคสมัย สังคมแบงคนตามเศรษฐกิจออก ๒ กลมุ คือ
กลมุ มีตระกูลสูง กับกลมุ มีตระกูลต่ำ กลมุ แรกมีฐานะเศรษฐกิจดี ไดแก ตระกูลขัตติยมหาศาล
ตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล อีกกลมุ หนึง่ มีฐานะเศรษฐกิจไมดี ไดแก ตระกูล
จัณฑาล ตระกูลชางสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลชางรถ ตระกูลคนเทขยะ เปนตระกูล
คนยากจน
เศรษฐกิจสัมพันธกบั การคา อาชีพคาขายมีความสำคัญ เมืองศูนยกลางคือราชคฤหมพี อ
คาคหบดี (อมิตโภคา มหาปุ
ฺ าฺ ) ผสู รางเศรษฐกิจใหรงุ เรืองในเมืองนีม้ ถี งึ ๕ คน พระเจาปเสน
ทิโกศลจึงขอตระกูลคหบดีจากราชคฤหใหไปพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ าวัตถี ธนัญชัยเศรษฐีปนู างวิสาขา
ยายจากราชคฤหไปอยทู สี่ าเกต สรางเมืองเศรษฐกิจขึน้ มา ตอมาเศรษฐกิจเมืองสาวัตถีมนั่ คงกวา
เศรษฐกิจเมืองราชคฤห ขาวเปลือก ๔ ทะนานของชาวมคธ เทากับขาวเปลือก ๑ ทะนานของชาว
๔๓
โกศล
ยุคนัน้ มีการกอตัง้ สหกรณถงึ ๑๘ ประเภท คือ ชางไม ชางโลหะ ชางศิลา ชางทอ ชาง
ทำหนัง ชางหมอ ชางทำงา ชางยอมผา ชางทำเพชรพลอย ชาวประมง คนขายเนือ้ นายพราน
และคนดักสัตว พอครัว คนขายขนมหวาน ชางตัดผมและชางทำยาสระผม ชางรอยพวงมาลัย
๔๔
และคนขายดอกไม ลูกเรือ ชางทำเครือ่ งหวาย และชางสานตะกรา และชางทาสี
การดำเนินชีวติ ในสังคมตองมีวชิ าความรู (ศิลปะ) แบงวิชาความรตู ามสถานะคน มี
๔๕
๔๖
๒ ประเภท ไดแก วิชาชัน้ ต่ำ กับ วิชาชัน้ สูง วิชาชัน้ สูง มี ๑๐ วิชา เชนวิชากฎหมาย แบง
๔๗
อาชีพออกเปนอาชีพชัน้ ต่ำสำหรับสามัญชน เชน อาชีพถากไม กับอาชีพชัน้ สูง ไดแก อาชีพ
๔๓
สํ. นิ. อ. ๑/๑๘๑/๒๐๗.
๔๔
ที. ดับบลิว.ริส เดวิดส, พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป. แปลโดย สมัย สิงหศิริ (กรุงเทพ ฯ :
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๑๔๖-๑๔๘.
๔๕
วิ. มหา. ๒/๑๕/๑๑๑.
๔๖
ขุ. อุ. ๒๕/๒๙/๑๓๔.
๔๗
วิ. มหา. ๒/๑๕/๑๑๑.
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๔๘
ทำนา อาชีพคาขาย วิชาชีพสำหรับขาราชการตองอาศัยความชำนาญมีมากกวา ๒๐ วิชาชีพ
เชน วิชาพลชาง ในวินยั ปฎกระบุอาชีพมากกวา ๔๐ อาชีพ ในมิลนิ ทปญหา ระบุมากกวา ๘๐
อาชีพ


ผานมาหลายรอยป ชาวพุทธ(ไทย)ซึมซาบอุดมคติพระพุทธศาสนาในคัมภีรม าตอเนือ่ ง
คนุ เคยจนชินชา บางครัง้ คานิยมไมปลอยใหคดิ อยางอิสระ ทวาตอนนีค้ วามรคู วามเขาใจอุดมคติ
ดานเดียวคงไมสนองการเรียนรทู เี่ ปลีย่ นแปรไป อยางปมปญหาในพุทธประวัติ กลาวคือ ไมวา พระ
ศาสดาหรือผเู กีย่ วของพระองค มักมีประวัตเิ หนือเมฆพนวิสยั สามัญ ลักษณาการของพระพุทธเจา
บรรยายดวยลักษณาการเทวดา เชนบรรยายวาเทวดาไมตดั ผมไมโกนหมวด (เทวานํ ปน เกส
มสฺสกุ รณกมฺมํ นตฺถ)ิ เมือ่ พระโพธิสตั วทรงออกผนวช ทรงใชพระขรรคตดั พระเมาลีสนั้ เพียง ๒
องคุลอี ยไู ปตลอดพระชนมชีพ (เตสํ ยาวชีวํ ตเทว ปมาณํ อโหสิ. มสฺสุ จ ตทนุรปู ,ํ ปุน เกสมสฺสุ
โอหารณกิจจฺ ํ นาม นาโหสิ) ไมตอ งถามอีกวาใครเปนกัลบกผตู ดั พระเกสา (ชาดก กับ มหาวัสดุ
มีเบาะแสวากัลบกประจำพระองค คือทานพระอุบาลี)
บอยครัง้ บรรยายพุทธประวัตดิ ว ยวิธกี ารทีพ่ ราหมณใช อางจำนวนปหลายสิบปหรือหลาย
รอยป อางจำนวนคนมากมายแหแหนแวดลอม คนจำนวนมากหันมานับถือ พรรณนาระยะทาง
แสนไกลหลายรอยหลายพันโยชน บรรยายสรีระของผมู บี ญ
ุ ญาธิการ องอาจสูงใหญ การอางตัว
เลขจำนวนมากมาย หรืออางเรือ่ งแปลกประหลาดมหัศจรรย เปนวิธเี ชิดชูเกียรติยศใหเห็นความ
ยิง่ ใหญอลังการ ทวาสาระอยทู คี่ ำสอน ไมใชจำนวนตัวเลขหรือความอัศจรรย แตมคี นไมนอ ยติด
ทีค่ วามอลังการ เขาไมถงึ คำสอน ความยิง่ ใหญอลังการเกิดจากศรัทธา ศรัทธาไมชอบอธิบายเชิง
เหตุผล
เมือ่ ทราบจุดหมายแหงศรัทธา แตหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณยงั ไมได จึงตองวา
ตามกันไป จนกวามีขอ มูลทีด่ กี วา

๔๘

ที. สี. ๙/๑๖๕/๕๒.
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พระพุทธเจาทรงอุบตั ทิ า มกลางการปกครอง การศึกษา การดำเนินชีวติ ของคนโลภโมห
โทสัน บางครัง้ พระองคถกู กลัน่ แกลง ถูกลอบทำราย ถูกใสความวาราย แตปฏิบตั หิ นาทีผ่ สู อน
ธรรมอยางองอาจ
ในสังคมทีม่ คี วามรุนแรง แมพระองคไมแสดงสิง่ เหนือวิสยั ก็ประกาศคำสอนได คัมภีร
มักระบุวา พระองคแสดงสิง่ เหนือสามัญวิสยั บางครัง้ เสด็จไปโลกอืน่ “เหมือนคแู ขนเขา หรือเหยียด
แขนออก” อรรถกถา ระบุวา “พระโพธิสตั วเสด็จไปเทวโลก ๔ ครัง้ ” (มนุสสฺ ตฺตภาเวน...เทวโลกํ
คโต ) ทานพุทธทาสภิกขุ มองเรือ่ งนีว้ า “มันเปนเรือ่ งจำเปนทีต่ อ งมีในพุทธศาสนาของเรา เพราะ
วาในศาสนาอืน่ ๆ หรือแมวา ไมเกีย่ วกับศาสนาเปนลัทธิอนื่ นัน้ เขาจะมีวา ศาสดาของเขา หรือ
บุคคลสำคัญของเขาตองเคยขึน้ ไปบนเทวโลกทัง้ นัน้ แลวในฝายพุทธศาสนาถาพูดวาเราไมมแี ลว
มันก็แย..” สิง่ เหนือสามัญ นำไปสกู ารสรางสรรคคณ
ุ ความดี เปนเครือ่ งประโลมใจ พระพุทธเจา
ไมปฏิเสธสิง่ เหนือสามัญ หรือ อิทธิปาฏิหาริย แตทรงเห็นความสำคัญอนุสาสนีปาฏิหาริยม ากกวา
ทรงสรรเสริญคำสอนทีม่ คี วามอัศจรรยมากกวาฤทธิเ์ ดชทีน่ า อัศจรรย ทวาฤทธิเ์ ดชนาอัศจรรยมอง
เห็นไดงา ยกวาคำสอนทีม่ คี วามอัศจรรย แมผา นพุทธกาล เลยกึง่ พุทธกาลมาแลว ผคู นยังใหความ
สำคัญตออำนาจฤทธิเ์ ดชเวทมนตร มากกวาสัมฤทธิผลแหงคำสอน
อยางไรก็ดี การวิเคราะหคำสอน ควรรปู รากฏการณสงั คม เพือ่ คนหาตัวแปร
ยืนยันวา “5Q” ทัง้ IQ. EQ. AQ. TQ. และ MQ. มีครบในพระไตรปฎก สมกับทีผ่ รู ู
บอกวา พระไตรปฎก เปน คลังวรรณคดี “a vast body of Literature”
ภาพแหงความรงุ เรือง เมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร จัดอยใู นประเภท “AQ” รู
ไวเพือ่ ปรับตัวใหเทาทันการเปลีย่ นแปลง จนสามารถมีชวี ติ อยภู ายใตสภาวะความกดดันตอไปได
ปรากฏการณในอดีตสะทอนอนิจลักษณะ ปรากฏการณอยางหนึง่ สงผลไปยังปรากฏการณ
อยางอืน่ ไมวา เปนนักวรรณคดี ชาวบาน หรือชาววัด เมือ่ ตระหนักรอู นิจจังก็ตอ งพยายามควบ
คุมกำหนดทิศทางเอาไวบา ง จะไดชว ยอนิจจังใหเปนไปทางสรางสรรค กลายเปนความรงุ เรืองขึน้
มา ซึง่ ก็เปนลักษณะแหงอนิจจังดวยเหมือนกัน
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