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; ว ดัปากนํ้าจัดพมพ์เป็นมุท็ตาสักการะ
ในมหามงคลวโรกาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

wm/M สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณสักด
พระเถระวัดปากนํ้า พระเถระผู้เป็นนิสิตวัดปากนํ้า

พระเถระผู้นบเนื่องสับวัดปากนํ้า และพระเถระในเขตปกครองหนเหนือ
๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗



ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
History of Buddhisiri in India

y

ดร.พระมหาดาวสยาม วซิรปัญโญ
รวบรวมเรียบเรียง

ว ดัปากนํ้า จ ดัพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ
ในมหามงคลวโรกาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราซทานสถาปนาเลื่อน-ตั้งสมณศักด
พระเถระวัดปากนํ้า พระเถระผู้เป็นนิสิตวัดปากนํ้า

พระเถระผู้นับเนื่องกับวัดปากนํ้า
และพระเถระในเขตปกครองหนเหนือ •

๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗
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ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
History of Buddhism in India
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รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

จ ดัพิมฟ่โดย ว ดัปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พระเทพปริย้ตมงคล ว ดัจองคา จ งัหวัดลำปาง ร บัเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์

เพื่อเป็นมุทิตาสักการะ ในมหามงคลวโรกาส ทรงพระกรุณาโปรดเกลัาฯ พระราชทาน
สถาปนาเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ้ พระเถระวัดปากนํ้า พระเถระผู้เป็นนิสิตวัดปากนํ้า
พระเถระผู้นับเนื่องกับวัดปากนํ้าและพระเถระในเขตปกครองหนเหนือ๕^ธันวาคม
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พระเถระวัดปากนํ้า พระเถระผู้เป็นนิสิตวัดปากนํ้า
รพระเถระผู้นิบเนื่องกบวัดปากนํ้า และพระเถระในเขตปกครองหนเหนือ

ที่ ร บัพระราซทานสถาปนาเลื่อน-ตั้งสมณศักส์
เนื่องในโอกาสพระราซพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗
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พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระพรหมเสนาบดี



พระธรรมเสนาบดี พระเทพปริยัติมงคล
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พระราชรัชมุนี พระราชพุฒิเมธี
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พระราชปริยัติวิธาน พระราชรัชวิเทศ

I

พระศรีวิกรมมุนี พระโกศัยเจติยารักษ์



พระสุนทรมุนี พระศรีสมโพธิ

ททฒฒฒฒ1

พระศรีศากยวงศ์ พระพิศาลปริยัติการ
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พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.

พระวิเทศภาวนาธรรม วิ. พระวิเทศธรรมาภรณ์



พระครพิศาลสังฆพินิต พระครูสาครพัชรโสภณ

พระปลัดส้มพิพัฒนปีญญาจารย์ ซนพัฒน์ พระปลัดวิมลวัฒน์ ฃรรชัย



คำ อนุโมทนา
ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระซนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดี้แด่พระเถรานุเถระผู้รับภาระธุระ
พระพุทธศาสนา บำ เพ็ญกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์เป็นเอนกประการทั้งฝ่ายพุทธจักร
และราชอาณาจักร ตามโบราณราชประเพณีที่ได้ทรงปฏิบัติสืบต่อเนื่องเป็นลำดับมา

ณ วโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ชาววัดปากนี้าทั้งมวลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างมี
ความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเถระวัดปากนํ้า และพระเถระที่เป็นนิลิตวัดปากนี้าได้รับ
พระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดี้ ๒ รูป คือ

๑. พระวิเทศโพธิคุณ (ผดุงพงษ์ สุวโส ป.ธ.๓) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า
ญี่ปุน เมืองนาริตะ จ งัหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุน ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด เป็นพระราชา
คณะชั้นราช ที่ พระราชรัขวิเทศ

พระวิเทศโพธิคุณ เป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดปากนี้า เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ปากนํ้า และเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รูปที่ ๒ ถือได้ว่า เป็นกำลังสำคัญในการเผย
แผ่งานชองวัดปากนํ้าในต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดปากนี้านิวชีแลนค์ เมืองทารังง่า
ประเทศนิวซีแลนด์ได้บุกเบิกและพัฒนาวัดเป็นเวลาหลายปี กระทั้งวัดมั่นคงมีเสนาสนะพร้อม
บริบูรณ์ เป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนิวซีแลนด์มาถืงบิจจุบันนี้ และ
เมือได้รับมอบหมายใฟ้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากนํ้าญี่ปุน ก็ได้เอาใจใส่
ดู แลวัดปากนี้าญี่'ป่น ปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ ขยายพื้นที่ชองวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและซาวญี่ปุนที่มาบำเพ็ญกุศลที่วัด อี กทั้งได้ให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการ ทางสถานเอกอัครราช'ตูตไทย ในการดำเนินกิจกรรมชองทางราชการที่วัดปากนี้า และ
เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ผลเป็นที่
น่ายินดี เป็นเกียรติประวัติที่งดงามแก่คณะสงฆ์และประเทศไทยเป็นที่น่าขื่นชม

๒. พระครูปลัดล้มพิพัฒน'ป็ญญาจารย์ วรัญณู วรณฺณู ป.ธ.๗ พธ.บ. MA Ph.D.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนี้า เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณคักด เป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ



พระครูปลัดสัมพิพัฒนปีญญาจารย์ เป็นพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งของวัดปากนํ้า ในด้าน
การศึกษา เป็นครูสอนนักธรรมขั้นเอกมาก่อน ได้รวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆ ของวัดปากนํ้า
และเรียบเรียงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของวัดปากนํ้าเป็นรูปเล่มครั้งแรก นอกจากนี้ยัง
ได้ข่วยเรียบเรียงบทความธรรมและบทเทศนาของวัดปากนํ้าเป็นประจำ มีความสามารถในการ
สื่อสารกับซาวต่างขาติได้ดี เป็นผู้ประสานและเป็นตัวแทนของวัดไปประชุมกับหน่วยราขการ
ต่างๆ เสมอ เป็นเลขานุการท่านเจ้าคุณพระราซสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นอาจารย์สอน
นิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ในป้จจุบันยังรับภาระเป็นผู้ข่วยคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระลังฆราข
ทำ หน้าที่ซ่วยกลั่นกรองงานเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานราขการด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง ในมหามงคลนี้ได้มีพระเถระผู้น้บเนึ่องกับวัดปากนํ้า และพระเถระในเขตปกครอง
หนเหนือ ได้รับพระราซทานเลื่อนและตั้งสมณคักด อีกจำนวน ๑๖ รูป ต งัมีรายนามต่อไปนี้

๑. พระธรรมกิตติวงค์ (ทองดี สุรเตโซ ป.ธ.๙ ราขบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราซโอรสาราม
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราซทานสถาปนาสมณคักด เป็นพระราขาคณะขั้น
หิร ณัยบัฏ ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์

๒. พระธรรมคุณาภรฝ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุม
คงคา เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราขทานสถาปนาสมณคักด เป็นพระราขา
คณะขั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระพรหมเสนาบดี

๓. พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงขัย สุวเนฺณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุดอยสุเทพ อำ เภอเมีองเขียงใหม่ จ งัหวัดเขียงใหม่ ได้รับพระราซทานเลื่อนสมณคักส์
เป็นพระราซาคณะขั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนาบดี

๔. พระราชปริยัติโยดม (โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส
ว ดัจองคำ อำ เภองาว จ งัหวัดสำปาง ได้รับพระราซทานเลื่อนสมณคักด เป็นพระราซาคณะขั้น
เทพ ที่ พระเทพปริยัติมงคล

๕. พระศรีสิทธิเมธี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก อำ เภอเมีอง
เขียงใหม่ จ งัหวัดเขียงใหม่ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณคักดี้ เป็นพระราขาคณะขั้นราช ที่ พระ
ราชรัชมุนี

๖. พระเกดีวิกรม (บุญกอง ติ กฺขวีโร ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอเมีองนครสวรรค์ เจ้าอาวาส
ว ดัโพธาราม อำ เภอเมีองนครสวรรค์ จ งัหวัดนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณคักดี้ เป็น
พระราชาคณะขั้นราช ที่ พระราชพฒิเมธี



๗. พระอมรเมสี (สุนทร สุ นฺทรเมธี ป.ธ.๗, พธ.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัด
นครสวรรค์ รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า อำ เภอตากฟ้า จ งัหวัดนครสวรรค์ ได้รับพระราชหานเลื่อน
สมณศักด เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิธาน

๘. พระมหาจันทราวุฒิ วซิรเมสี ป.ธ.๙, พธ.ม. รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัด
ตะพานหิน อำ เภอตะพานหิน จ งัหวัดพิจิตร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ้ เป็นพระราชาคณะ
ชั น้สามัญ ที่ พระศรีวิกรมมุนี

๙. พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปณฺโญ ป.ธ. ๓, พธ.บ., กศ.ม., Ph.D.) รองเจ้า
คณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ อำ เภอเมืองแพร่ จ งัหวัดแพร่ ได้รับพระราชทาน
ตั ง้สมณศักส์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโกศัยเจติยารักษ์

๑๐. พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ ประโยค ๑-๒, พธ.บ., ศษ.ม.) รองเจ้าคณะ
จ งัหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง อำ เภอเมืองน่าน จ งัหวัดน่าน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดี้
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรมุนี

๑๑. พระมหาสนั่น ยสชาโต ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดสังฆาบุภาพ (ศูนย์การสืกษาพระบาลี
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) อำ เภอโกสัมพีนคร จ งัหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระราชทานตั้ง
สมณศักด เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีศากยวงค์

๑๒. พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำบลดงใหญ่ เจ้าอาวาสวัดศาลา
อำ เภอพิมาย จ งัหวัดนครราชสีมา ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ้ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
ที่ พระพิศาลปริยัติการ

๑๓. พระครูวิเทศป็ญญาภรณ (สมบุญ สมฺมาปุณฺโญ ป.ธ.๔) ว ดัพระธรรมกาย
แคสิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดี้ เป็นพระราชาคณะชั้น
สามัญ ที่ พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.

๑๔. พระครูปลัดสุวัฒนสีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิณฺโญ) วัดพระธรรมกาย ประเทศ
เบลเยียม ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาธรรม
วิเทศ ว .ิ

๑๔. พระครูวิเทศธรรมภาวนา วิ. (ไวโรจน์ วิโรจโน) วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
ประเทศเยอรมนี ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักส์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศ
ภาวนาธรรม ว .ิ

๑๖. พระครูปลัดสุวัฒนติลกคุณ (บัณฑิต วรปณฺโญ) ว ดัพระธรรมกายไทเป ประเทศ
ได้หวัน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศธรรมาภรณ์



ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ พระเถระวัดปากนี้ๆ และพระเถระผู้นับเนื่องกับวัดปากนี้า
ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ b รูป ด งันี้

๑. พระครูพิศาลสังฆพินิต (บุญยัง ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A.) ผู ช้่วยเจ้าอาวาสวัด
ปากนี้า ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราม
หลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

๒. พระครูสาครพิพฒนโสภณ (พิมาย ถิรปพฺโญ) เจ้าคณะตำบลนาโคก เจ้าอาวาสวัด
นาโคก อำ เภอเมืองสมุทรสาคร จ งัหวัดสมุทรสาคร ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็นพระ
ครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม

ซึ่งทั้ง ๒ รูปนี้ จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พ ดัยศ และประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิต
ในวันที่ ๒๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗

และเนื่องในวันที่ ๕ ธ นัวาคม ๒๕๕๗ นี้ ได้ถือเป็นโอกาสพิเศษ แต่งตั้งฐานานุกรม ๒
รูป ตามลำดับดังนี้

๑. ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหารัชบังคลาจารย์ ได้แก่
พระมหาชนพัฒน่ สุ มุทุ ป.ธ.๖ ว ดัปากนี้า เชตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับ

แต่งตั้งฐานานุกรม ที่ พระครูปลดสัมพิพัฒนป็ญญาจารย์ พิศาลมหาคณิสสร ศาสนภารธุราธร
มหาคณานุนายก

๒. ฐานานุกรมใน พระธรรมเสนาบดี ได้แก่
พระครูปสัดฃรรชัย ฃใ4ติโก ประโยค ๑-๒ ศศ.บ., รป.ม. ผู ช้่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ

ดอยสุเทพ อำ เภอเมืองเชียงใหม่ จ งัหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรม ที่ พระครูปสัด
วิมลวัฒน่ ฃรรชัย

การที่พระเถระทั้ง ๒๒ รูป ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อน-ตั้งสมณศักดในวโรกาสอัน
ลำ ด ญันี้ น บัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติประวัติแก่ตนและ
สำ น กัอย่างยิ่ง

ด งันั้นเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่พระเถรานุเถระทั้งหลาย ว ดัปากนี้า ได้จัดพิมพ์
หนังสีอ ประวัติศาสตร์พระพทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งรวบรวมโดย ดร.พระมหาดาวสยาม
วซิรป้ญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาสัย วิทยาเชตชอนแก่น เป็นหนังสือที่
ประมวลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชองพระทุทธศาสนาในประเทศอินเดียตั้งแต่สบัยพุทธกาล
จากหลักฐานทางคัมภีร์บาลี และเอกสารสำคัญในยุคต่อมา เชื่อมต่อถึงยุคปัจจุบัน มืความ
ต่อเนื่องชัดเจน ทั ง้การดำเนินเรื่องและการใข้ภาษาเข้าใจง่าย และขออนุโมทนาชอบใจ ดร.พระ
มหาดาวสยาม วชีรปัญโญ ที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่ได้



ทั ง้นี้ เพื่อถวายเป็นธรรมบรรณาการแก่พระเถรานุเถระผู้ได้รับพระราชทานสถาปนา
เลื่อน-ตั้งสมณศักดี้ จ กัได้แจกจ่ายแก่บรรดาสืษยานุสืษย์และท่านที่เคารพนับถือที่ได้มาร่วม
แสดงมุทิตาจิตสักการะในมงคลกาลนี้ จึงขอขอบคุณ ขอบใจและอนุโมทนาสาธุการในกุศลจิต
ของทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนต่างๆ มา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ในการจัดพิมพ์หนังลือที่ระลืกในปีนี้ พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส) เจ้า
อาวาสวัดจองคำ เจ้าสำนักศาสนสืกษาวัดจองคำ อำ เภองาว จ งัหวัดสำปาง ได้รับเป็นเจ้าภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ทั้งหมด ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้

ณ วโรกาสบัดนี้ เราทั้งหลายจงพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และบารมีธรรมอันศักดี้สิทธี้ของพระเดขพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากนํ้า เป็นที่ตั้ง
ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู ท้รงพระคุณอันประเสริฐ ผู ท้รงเป็น
องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรงพระเจริญสิริ
สวัสดี้พิพัฒนมงคล มีพระขนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ทรงเป็นร่มแก้วฉัตร
เกล้า ร่มโพธี้ฉัตรชัย ของพสกนิกรขาวไทย ตลอดจิรัฏฐิติกาล

และขอให้พระเถรานุเถระทุกรูป จงมีความเจริญรุ่งเรีองในพระศาสนาขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

/X
(สมเด็จพระมหารัขมังคลาจารย์)

เจ้าอาวาสวัดปากนํ้า
เจ้าคณะใหญ่หนเหนีอ

ผู ป้ฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราข



คำ นำ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียมีนักปราชญ1นเมืองไทยแต่งกันหลาย

รูปหลายท่าน ซี่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยซใnนการศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนามาก ทำ
ให้เราได้รับ!เรื่องราวของพุทธศาสนาในยุคหลังได้เป็นอย่างดี เพราะการไม่ได้ศึกษาพัฒนาการ
ของพุทธศาสนาเราจะไม่ทราบความเป็นมาของฝ่ายมหายาน และวัขรยานได้ เพราะทั้งสอง
นิกายหลักก็มีคนนับถือมากไม่แพ้ฝ่ายเถรวาทเซ่นกัน ซะตากรรมของพุทธศาสนาในอินเดียเป็น
เรื่องที่น่าฉงนสนเท่ห้แก่นักปราชญ์อินเดียและต่างประเทศเป็นอย่างมากว่าพระพุทธศาสนาซึ่ง
เคยรุ่งเรืองในอินเดียกลายเป็นศาสนาประจำชาติแทนที่ศาสนาพราหมณ์และเจริญต่อเนื่องมา
หลายยุคหลายสมัยได้ล่มสลายไปได้อย่างไร ล้าจะตอบว่าเพราะการทำลายล้างของศาสนา
อิสลาม ก็อาจจะมีคำถามแย้งว่า ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็ถูกทำลายจากศาสนาอิสลาม
เซ่นกันแต่เหตุไฉนยังอยู่ได้ และพลิกกลับมาเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในอินเดียป็จจุบัน แต่
พุทธศาสนากลับหายไปจากความทรงจำของอินเดีย จนเมื่อดร.บาบา สาเหบ อ มัเบ็ดการ์และ
ผู้ติดตามขาวอธิศูทรหันมานับถือพุทธศาสนาในปีพ.ศ.๒๕๐๐ จึงทำให้พุทธศาสนาพลิกปีน
กลับมาอีกครั้งหนื่ง อะไรเป็นเหตุที่ทำให้ศาสนาที่ครองความยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปได้ล่มสลายไป
จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

เป็นเรื่องที่แปลกไม่นัอยที่หลักสูตรการศึกษาของคณะลงฆ์ไทยไม่ว่าจะเป็นนักธรรมขัน
ตรื-โท-เอก หรือเปรืยญธรรมตั้งแต่ป.ธ.๑-๒ จนถึง ป.ธ.๙ ไม่ได้พูดถึงประวัติพุทธศาสนาใน
อินเดียเลย ส่วนใหญ่จะศึกษาพุทธศาสนาจนถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานเท่านั้น หรือล้าจะศึกษา
เพิ่มเติมก็เพียงสิ้นสุดการทำลังคายนาครั้งที่ ๓ หลังจากนันจะไม่กล่าวถึงเลย จึงไม่น่าแปลกที
พระสงฟ้.ทย หรือขาวไทยเมื่อไปอินเดียเห็นคนอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีส่วนน้อยที
น บัถือพุทธศาสนา จึงสงลัยว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเหมีอนที่เรืยนในพุทธ
ประวัติ

ล า้เปรืยบพุทธศาสนาเป็นฉากในละครที่มีความยาวอย่างน้อย ๑๐ ตอน คนไทยจะได้ดู
เฉพาะตอนที่ ๑ หรือ ๒ เท่านั้น แต่ตอนที่ ๓-๑๐ ไม่มีโอกาสได้ดูเลย จึงไม่อาจจะวีเคราะหั1ด้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนาบ้าง หนังสือเล่มนี้จึงจะมาเติมเต็มความ!ที่ขาดหายนันให้แก่ขาวไทย
เหมีอนเป็นการดูละครฉากที่ ๑ ถืงฉากที่ ๑๐ จนจบสมบูรณ์



หนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์มาแล้ว ๓ ครั้ง และหมดไปอย่างรวดเร็ว และยังไม่ได้จัดพิมพ์อีก
เพราะผู้เขียนปรารถนาจะปรับปรุงเนี้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องรอไป แต่เมื่อได้ทราบจาก
พระครูปลัดล้มพิพัฒนปีญญาจารยั วรัญญ ป.ธ.๗, พธ.บ., M.A., Ph.D. ผู ช้่วยเจ้าอาวาสวัด
ปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเพื่อนสหธรรมิกว่า ทางวัดปากนํ้า มีความปรารถนาจะพิมพ์
ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นมุทิตาล้กการะแด่พระมหาเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อน-ตั้ง
สมณศักส์ ในวันที่ ๕ ธ นัวาคม พทธศักราช ๒๕๕๗ รู ส้ิกเป็นเกียรติและยินดี เพราะท่านเองก็ได้
เคยชอพิมพ์ครังที่ ๓ ไปแล้ว เมื่อเห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงที่จะพิมพ์เผยแผ่ ผู้เขียนจึงอนุญาต
ตามความประสงค์เพื่อให้หนังสือแพร่หลายให้นิสิต น กัศึกษาและคนไทยได้ศกบาประวัตพุทธ
ศาสนาร่วมกัน จะได้รับรู้เรื่องราวชองพุทธศาสนาและหาวิธีษีองกันไม่ให้กงล้อที่เกิดขึ้นใน
อินเดียเกิดขีนกับพุทธศาสนาในเมีองไทยได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จาก
การศึกษาเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี เกล้าฯ ขอกราบชอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้า
อาวาสวัดปากนำ ผู ป้ฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระล้งฆราช ที่ได้เมตตาอนุญาตให้หนังสือของกระผม
ได้เป็นหนังสือที่ทางวัดปากนํ้าเสือกพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานในมหามงคลวโรกาสที่สำศัญยิ่ง

PcK Riga
พุทธสาสนํ จิ รํ ติฎธตุ

May Buddhism flourish forever

พระมหาดาวสยาม วซิรป็ญโญ, ดร.
รองผู้อำนวยการวิทยาล้ยสงฆ์ขอนแก่น

มหาวิทยาล้ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชอนแก่น
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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The History of Buddhism in India

๑ j
อินเดียยุคก่อนพุทธกาล
(India before Buddha's Time)

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เคียงค่ก้บจีน และ
อียปด์ เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมที่เก่าแก่มากมาย ดินแดนแห่งนี้
เปรียบเสมอนห่วใจของโลก เพราะที่นึ่มีศาสนาเกิดขึ้นหลายศาสนา ผสิต
กระแสอารยธรรม หล่อเลี้ยงจีดใจประชากรหลายส่วนของโลก ศาสนาที่เกิด
ในดินแดนส่วนนี้คีอ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ทุฑธศาสนา ศาสนาเซน
ศาสนาซิกข์ รวมถึงล้ฑธิที่เกิดใหม่ เซ่น โอโซ และไสบาบา เมื่อรวมฝันบถึอ
ศาสนาที่มีกำเนิดในอินเดียมีมากถึง ©,๕๐๐ ล า้นคนทั่วโลก คำ ว่า "อินเดีย"
(India) เป็นคำใหม่ ในยุคก่อนพุทธกาลมีชื่อเรียกว่า ชมพูทวีป และภารต
ประเทศในภาษาล้นสกฤต

ซม^ทวีแ (Jambudvipa) 1

ชมพูทวีป เป็นชื่อที่คนทั่วไปในสม้ยโบราณเรียกชื่อ อินเดีย อินมี
ความหมายถึงทวีปดี'นหว้า หรือทวีปที่มีล้ณฐานทั่งต้นหว้า ในปัจจุบ้นได้แก่
ประเทศทั่ง ๔ คีอ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล และบังคลาเทศ บางซ่วงที่
กษดรีย์อินเดียเรืองอำนาจอ้ฟกานิสถานไต้ถูกผนวกเข้ามาด้วย ด ง้เซ่น
สมัยพระเว้าอโศกมหาราช พระเว้ามิลินฑ์ พระเว้ากนิษกะ และพระเว้า

ด ก้บาร์ เป็นต้น ซมพูทวีป หรืออินเดียอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
ในป็จจุบันคำว่า "ซมพูทวีป" ไม่เป็นที่รู้ว้กในอินเดียมากนก ยกเว้นนักการ
ศึกษาเท่านั้น แต่ชาวอินเดียจะรู้ว้ก คำ ว่า ภารตประเทศ อ นัแปลว่าประเทศ
ของท้าวภว้ตมากกว่า เพราะเป็นชื่อที่มาจากท้าวภรต แห่งราชวงศ์ปาณฑพ
(Pandava) จากเรื่องมหาภารตะ ความจรืงคำที่เรียกชื่ออินเดียมีหลายชื่อ
เซ่น ภารตะ ฮินดสถาน สินธสถาน อินเดีย ส่วนคำว่า "อินเดีย" เพี้ยน



ประว้ติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

มาจากคำว่า สินธุ (Sindhu) ซึ่งเป็นชื่อแม่'แาสำค้ญทางภาคเหนือของ
อินเสิย ชาวเปอร์เซียพูดเพี้ยนเป็น อินดู ชาวฮอล้นดาเรียกว่า อินดัส และ
ล ง้กฤษเรียกว่า อินเดียดามลำด้บ

เนื่องจากชมพูทรีปมีความใหญ่โตจนกล่าวไดี'ว่าเป็นทวีปขนาดเล็ก
(Subcontinent) ทวีปหนื่ง ทำให้อากาศในแด่ละภาคมีความแตกด่างกน
มาก นบตั้งแต่หนาวที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาล้ย
จนถงแห้งแล้งที่สุดในเขตทะเลทรายในร์ฐราชสถาน อินเดียเป็นประเทศที่
เคยเจริญรุ่งเรีองมายาวนาน หล้กฐานทางโบราณคดีที่ห้นพบมีมากมาย
หลายแห่ง เช่น ซากโบราณสถานเมีองโมเหนโช ดาโร (Mohenjo dare) ที่
แคว้นสนธุ และหรปปะ (Harappa) ที่แคว้นปัญจาปในปากีสถาน ซึ่งมี
อายุเก่าแก่ราว ๒,๐00 กว่าปีก่อนพุทธกาล

ชมพูทวีปยุคก่อน และยุคพุทธกาลแบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นๆ
มีขนาดที่แตกด่างกน บางแคว้นมีพี้นที่กว้างใหญ่ และมีอำนาจเฃมแข็ง
สามารถรวบรวมแคว้นเล็กๆ มาอยู่ในอำนาจไดีเ ส่วนบางแคว้นมีขนาดเล็ก
แคว้นใหญ่มีทั้งหมด ๑๖ แคว้น* ดีอ ๑. อ ง้คะ ๒. มคธะ ๓. กาสี ๔. โกสละ
๕. ว ช้ซี ๖. ม่ลละ ๗. เจดี ๘. ว ง้สะ ๙. กุรุ ๑๐. ปัญจาละ ๑๑. ม จ้ฉะ ๑๒.
สุรเสไน ๑๓. อ สัสกะ ๑๔. อว้นดี ๑๕. ล น้ธาระ ๑๖. ล ม้โพชะ และมีแคว้น
เล็กๆ อิก ๕ แคว้นคือ ๑. ล ก้กะ ๒. โกลยะ ๓. ล ค้คะ ๔. วิเทหะ และ ๕.
ล ง้คุตดราปะ แคว้นพระบิดาของพระพุทธองค์อยู่ในแคว้นเล็กๆ นี้ อาณา-
จกรเหล่านี้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือพระราชามีอำนาจ
เดีดขาดบ้าง ระบอบสามัคคีธรรม คือมีสภาเป็นที่ปรีกษาบ้าง ระบอบ
ประชาธิปไตยบ้าง แด่ส่วนมากจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด ว้ย
เหตุที่พุทธศาสนาถอกำเนืดในแผ่นดีนอินเดีย จึงควรจะได้ศึกษาภูมิหล้ง
ของอินเดียในยุคก่อนการกำเนืดของพุทธศาสนาพอล้งเขป ล ง้นี้

อินเดียได้ชื่อว่า เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชนชาดี เพราะมนุษย์หลายเผ่า

รง. แก. tok) / 4f«o / «๙^
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พนธุอาศ้ยอยู่ดวยก้นที่นี่ ทั ง้ที่มีล้กษณะผิวเหลีองแบบมองโกลอยด์ ที่ มี
ลกษณะผิวขาวแบบคอเคซอยด์ และผิวดำผมหยิกแบบนิกรอยด์ ชนชาติที่
เชื่อก้นว่าเป็นชนชาติทั้งเติมของอินเดียคือ เผ่าซานโตล (Santole) มุนตา
(Munda) โกลาเรียน (Kolarian)^ ดูเรเนียน (Turanian) และตราวิเตียน
(Dravidian) ซึ่งเป็นคนผิวดำจำพวกหนึ่ง มี ล กัษณะผมหยิก แบบนิกรอยด์
หรีอนิโกร ปัจจุบนชนชาติเหล่านี้ย้งพอหลงเหลีออยู่ที่รัฐพิหาร และรัฐ
เบงกอลของอินเดีย

j  Is. คา?มาของชาวอารยัน (The Aryans) I

พวกมิลักขะ หรือ ดราวิเตียน (Dravidians) ที่ มีความเจริญมาก
กว่าเผ่าทั้งเติมได้อพยพเข้ามาสู่อินเดีย ชนพวกนี๋ได้ขยายด้วสู่ภาคได้กลาย
เป็นพวก ทมิฬ (Tamil) เตลุกู (Teluku) มาลาบาร์ (Malabar) และ
กนะริส (Kananse) เป็นด้น คำ ว่า มิล กัขะ แปลว่า เศร้าหมอง หรือมีผิว
ดำ ต่ อมาเมื่อประมาณ ๔.๐๐๐ ปี มาแลัว ชนชาติอารยนซึ่งเติมกล่าวก้นว่า
มาจากเอเชียกลางได้อพยพเข้าสู่อินเดีย การย้ายถิ่นของชาวอารยันแปง
ออกเป็น ๒ สาย คือ สายที่ ๑ ไปสู่ยุโรปกลายเป็นชาวอารยันยุโรปใน
ปัจจุยัน สายที่ ๒ มุ่งสู่ทศตะรัน

ตอนบน ลกษณะทวๆ ไปของชาว การมาขBงขาวอารยันจาทเอเขVกสาง

พฑร มรวลย์นละไ{ท มาลาทอง.ประว้'พํศาสตร์ทุทธศาสนา.(กรุงเทพฯ:กรมการคาลนา.๒๕๓๓).
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อารย้น คือ ผวขาว ร่างกายสูงใหญ่ จมูกโด่ง ศีรษะค่อนข้างยาว ผมสีอ่อน
หน้าดาไดสัดส่วน" และคล้ายคลึงกับฝรั่งซาวยุโรป ส งัคมชาวอารย้นยุค
แรกๆ ประกอบด่'วยนักรม สามัญชน พ่ อค้า น ก้บวช ทาส เนื่องจากอารมัน
ซึ๋งแปลว่า ประเสริฐ เจริญรุ่งเริอง เป็นชนชาดิที่เจริญมากกว่า มีความ
ชำ นาญในการฃี่มัา ใข้หอก และดาบเป็นอาวุธสำหรับทำการรบมากกว่า จึง
เอาช\เะชนพี้นเมีองเดมไค้ และผสักค้นพวกเขาสู่ภาคไค้ ในเวลาต่อมาพวก
เขาเรั่มเรียนรู้ฑจะอยู่ค้วยกันฉันท์มิตร และมีการแต่งงานข้ามเผ่าพ่นธุกลาย
มาเป็นชนส่วนมากของอินเดียปัจจมัน

แมในค้านการปกครองระยะนี้จะดกอยู่ในอำนาจของชาวอารมันผู้มา
ใหม่แต่ค้านวัฒนธรรม และค้านศาสนามีการผสมผสานกันกับวัฒนธรรม

ทองถิ่น พวกมิสักขะเป็นชนเผ่าที่เคารพบูชาธรรมชาติ เช่น ค น้ใมั ภูเขา
ติน นี า้ ไฟ ลม เป็นค้น โดยถือว่ามีเทพสิงสถิตยอยู่ทุกแห่งหน สามารถให้
คุณให้โทษแก่ผู้อ้อนวอนบวงสรวงไค้ ในขณะที่ชาวอารมันเองก็มีความเชื่อ
ถือไนธรรมชาติเช่นกัน คือ ดวงอาทิตย์ ดวงวันทร์ ดวงดาว ท อ้งฟ้า เมฆ
หมอก พายุ เป็นค้น โดยถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระเจ้าของตน เมื่อพวก
อารมันเข้ามาดั้งรกราก ชนดั้งสองจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
กลายมาเป็นศาสนาพราหมถ! หรือฮินดดั้งเช่นปัจจุมัน

ศาสนาพราหมถ;เป็นศาสนาเก่าแก่ทววัฒนาการมาพรัอมกับการมา

ของชาวอารมันราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในเนี้องค้นพวกอารมันน้บถือภูติฝ็
ปีศาจ อำ นาจต่างๆ ทางธรรมชาติที่ใม่สามารถอธิบายไค้ ต่อมาจึงพ้ฒนา
มาสู่การท้ารูปเคารพ และเทพีต่างๆ มากมาย เช่น พระอินทร์ พระวิรุพห์
พระอ้คนี เป็นค้น ส ฑัธิความเชื่อเหล่านี้เองที่ไค้พ่ฒนาการมาเป็นศาสนา
พราหมณ์ ชื่งเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อดั้งเหมือนหลายๆ ศาสนา

" ประภ้แen บุญประแทฐ. รศ. ปรราลศาแทร์IQIรนใท. (ฟ้มพ์ครงฑ ๘.กรุงเทพฯ ะ มทาวํทยาท้ยทม
คาแทง, ไD<£๙๔). ทนา ๕๔.
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ปัจจุปันเรียกว่าศาสนาฮินดู (Hinduism) มี ผู น้ บัถือทวโลกเกือบ ๘๐๐ ล า้น
คน ทั ง้ในอินเดีย เนปาล และบางส่วนของอินโดนีเซีย

เมื่อชาวอารปันเข้ามาทั้งรกรากในชมพู''^^ปแล้'^ ได้รวบรวมคำสวด
คำ อ้อนวอนของตนขี๋นเป็นศรีงแรกโดยเซียนเปีน^ก^กปั' เรยกว่า
พระเวท (Veda) ซึ่งแปลว่า ความรู้ ค ม้ภีร์ที่แต่งขึ้นครั้งแรกเรียกว่า ฤคเวท
ต่ อมาจึงได้เรียบเรียงด้มภีร์เพิ่มเดิมตามส่กด้บคึค ยชุรเวท สามเวท และ
อาถรรพเวท โดยทั้ง ๔ ค มัภีร์นี้มีล้กษณะแตกต่างกันด้งน

๑. ฤคทท (Rgveda) เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องกับบทสวดต่างๆ เพิ่อ
สรรเสริญพระเจ้า ฤทธเทวะ และธรรมชาดิ กล่าวถืงการสรีางโลก เป็น
ค มัภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด มีบทสวดถืง ๑,๐๒๘ บท

๒. ยชุรเวท (Yajurveda) เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับบทร้อยกรองบวง
สรวงต่าง ๆ ไชในพิธีการบูชาปัญที่เรียกว่าปัญพิธีในทางศาสนา

ท. สามเวท (Ssmaveda) เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์รวมทั้ง
สงดีด เป็นคัมภีร์บทสวดมนต์สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของประชาชน# ๔. อาถรรพเวท (Atharvaveda)

เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเวทมนตร์ คาถา
ต่างๆ ที่เนันไปในทางไสยศาสตร์

ต่ อมาคัมภีร์ทั้ง ๔ ได้กลายมาเป็น
ค มัภีร์สำคัญของศาสนาฮินดู และเป็น
ศาสนาที่รวมเอาพระเจ้าในทุกความเซึ่อ
มาไว้ด้วยกัน จึงปรากฏมีพระเจ้ามาก
มาย เช่น พระคัคนี (ไฟ) พระโสม
(จันทร์) พระอินทร์ พระอาทิดย พระ
พรหม พระอิศวร พระนารายณ์ พระ

วิษณุ พระกฤษณะ พระราม และพระ
พระวิษณุ เทพเจ้าองค์สำคัญของรนดู พิฆเณศ เป็นด้น
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นิกายศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) (Brahmanical Sects)
ศาสนาพราหมณ์ หรอฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดศาสนาหนึ่ง

8ทหร้บศาสนาที่มีคนน้บถืออยู่ในปัจจุบัน เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาก่อตั้ง
เหมีอนศาสนาอื่นๆ ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกาย นิกายที่สำด้ญคอ*'

๑. นิกายไวศณพ (Vaisnava) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็น
เทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบบ่างหรือนารายณ์ ๑0 บ่าง อวตารลงมาจุด มี
พระล้กษมี เป็นมเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากใน
อินเดียภาคเหนือ และภาคกลางของบ่ระเทศ นิกายนี้เกดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐
สถาบ่นาโดยท่านนาถมุนี (Nathamuni)

๖. นิกายไศวะ (Saiva) เป็นนิกายที่เก่าแก่ที่สุด น บัถือพระศิวะเป็น
เทพเจ้าสูงสุด พระศิวะเป็นเทพท่าลายและสร้างสรรค์ด้วย บางครั้งนิกายนี้
สร้างสัญล้กษณ์แทนพระศิวะ และพระนางบ่ารวดี คือ ศิวลึงค์ และโยนื ได้
ร บ้การบูชาเช่นเดียวกบองค์พระศิวะ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะเท่านั้นเป็นเทพ
สูงสุด แม้แต่พระพรหม พระวิษณุจะเป็นรองเทพเจ้าพระองค์นี้ นิกายนี้
เชื่อว่าวิญญาณเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี
นิกายนี้จะนับถือพระศิวะ และพระนางอุมาหรือกาลีไบ่พร้อมภัน

๓. นิกายศักดิ (Sakti) เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายา
ของมหาเทพ (พระศิวะ) เช่น พระนางสร้สวดี พระนางลักษมี พระนางอุมา
เจ้าแม่ทุรคา และเจ้าแม่กาลี นิกายนี้ถือว่าพระชายาของมหาเทพเหล่านี้เป็น
ผู ท้รงกำลังหรืออำนาจของเทพสามีไร้ จึงเรียกว่า ศ กัดิ (Power) นิกายนี้
เป็นที่นิยมในร้ฐเบงกอล และร้ฐลัสลัม เป็นด้น

๔. นิกายคณะศัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเป็น
เทพเจ้าสูงสุด พระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าแห่งความกลัาหาญ และฉลาดสุขุม
มี เดียรเป็นช่างรูบ่ร่างเล็กอ้วน สมบูรณ์แต่ร่าเรืง นิกายนี้มีผู้นับถือน้อย
แม้แต่ไนอินเดียเอง

^ ธน แก้วไอภาส. ศาสนาโสก. (ฟ้มพ์คเงที่ ๓. กรุงเทพฯ ะ ทจก. เอรเทร ง จำ ก f้t, ทน้า
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๕. นิกายสรภ้ทธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเลก ในสมยก่อน
บูชาพระอาทิตย์ (สูรยะ) มี ผู้น บัถือมากในอดีต แต่ปัจจุปัแมีผู้นับถือนัอย
นิกายนี้มีพิธีอย่างหนึ่งคือ กายตรี ถือว่ามีอำนาจศ้กดสิทธ คือการกลบมา
ของพระอาทิตย์ผู้เป็นเจ้า มาเป็นฤๅษีวิศวามีตร

๖. นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายที่ใหญ่พอสมควร น บัถือ
เทพเจ้าทุกพระองคืในศาสนาฮินดู ความเชื่อแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่
หลาย เพราะสามารถบูชาเทพเจ้าใดดามต้องการ

คำว่า อาศรม (ASrams) ในความหมายโดยที่'วไป หมายถึง ที่ อยู่
อาศยฃองนักบวชหรือดาบส แต่ในที่นี้หมายถึง ช่วงระยะเวลาของชีวิตที่
ต อ้งปฎิป้ตตาม ชื่งคนในวรรณะสูงทั้งสาม คือ กใ?ดริย์ พราหมณ์ แพศย์
(เวนศูทร) ต อ้งปฎบตตามอาศรม ๔ อย่างนี้คือ

๔.๑ พรหมจารี (BrahmacSn) คือช่วงชีวิตล็าหรี'บการศึกษาเล่า
เรียนเพี่อนัาความรู้มาแสวงหาทรี'พย์สมบตทางโลก บุคคลที่อย่ในอาศรม
ถือพรหมจารีต้องปฎิใม่ดดามคำสงสอนอย่างเคร่งครีด

๔.๒ คฤหสท (Grhastha) คือช่วงหาความสุขทางโลก มีครอบครี'ว
มีบุตรธีดา แสวงหาทรี'พย์สมใji ประกอบยญพิธี และรีบผดชอบต่อชุมชน
บุคคลที่อยู่ในช่วงนี้ คือ คฤหัสถ์

๔.๔ ส น้ยาสิ (SanySsf) หรือ นกบวชร้นยาส บ า่เพญmฅในปา
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ส์นนยาสี คือการปฎิบตเพี่อบรรลุโมกษะ อินเป็นจุดหมายสูงสดของชาว
ฮินดู เป็นช่วงที่สละทุกอย่างเหลือแด่ผ้านุ่งกบภาชนะสำหร้บภิกขาจารถือ
หม้อนํ้า เที่ยวจาริกไปทั่วทุกแห่ง

อาศรมทั่ง ๔ นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมะ (หน้าที่) อ ต้ถะ (ฑริพย์
สมบ้ดิ) กามะ (ความรัก) และโมกษะ (การหลุดพ'น)

โ f. ไรรพะทั้4 ๔ (4 Caste^
ในสม้ยก่อนพุทธกาลและสม้ยพุทธกาลนั้น ชนซาวอารยันเป็นชน

ชาดเดียวในโลกที่แปงคนออกเป็น ๔ วรรณะ ตามความเชื่ออย่างเคร่งครัด
ฑั ง้นี้สีบเนึ่องมาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมถ;ดั้งเดิม วรรณะทั้ง ๔ คือ

๕.® กษ้ดริย่' (Ksatriya) รกำเนิดจากอกของพระพรหม ถื อว่าสืบ
เชี้อสายมาจากพระอาทิตย์ มีเครื่องแต่งกายสีแดง เป็นชนชั้นปกครอง หรีอ
น ก้รบ ปัจจุบันวรรณะนเป็นบุคคลทิวไป ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกบัตริย์ (ผ้
ปกครอง) เสมอไป

๕.■๒ พราหมณ์ (Brahmana)' มี กำ เนิดจากพระโอษฐ์ของพระ
พรหม มี เครืองแต่งกายประจำ คือ สีขาว ย นัแสดงถืงความบริสุหชั้ มีหน้าที่
กล่าวมนต์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้คนโดยทั้วไป เป็นพวก
ศึกษาเล่าเรียนค้มภีร์พระเวท เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ยับพระเจ้า

๕.๓ แพศย์ (Vaisaya) มี กำ เนิดจากสะโพก (บางแห่งว่าเกิดจาก
ต ก้) ของพระพรหม มี เครื่องแต่งกายประจำ คือ สีเหสิอง เป็นพวกแสวงหา
ทรัพย์สมบด จ ด้เป็นพวกพ่อต้า วาณิช ทำ เกษตรกรรม เป็นพลเรือนโดย
ทั ว้ไป

๕.๔ ศูทร (Sudra) มี กำ เนิดจากฝ่าเท้าของพระพรหม มี เครื่องแต่ง
กาย คือ สีดำหรือสีอื่นๆ ที่ไม่มีความสดใส เป็นกรรมกร มี อาชีพชั้นตา เป็น

ในค้มภ็ร์ทา-}ทุทธคาสนานระคาสนาท!นถอว่า วรรณะกษ้คริข์เปีนวรรณะทึ๋ ท ป๋จจุบนในอินเคีย
วรรณะหราคมทนสอนเป็นวทํณะที่ ๑ แฑน ส ว่นวรรณะกษ้ดร้ย์เป็นวรรณะที ta เชีอกนว่าเรมเปลึ่ยนนปสงสมย
พส-3หฑ1โกาส s.taoo ปิ ทราวทพรา'Hมณปฎ้ใป็คาสนาๆJ0งคนใท'ทันส]J'ชนสะต่อสู้ก้'บพุทธคาสนาธย่างเอาชุริง
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ที่ดู ถูกในสังคม
นอกนั้นย'งมวรรณะพเศษอกพวกหนึ่ง ที่ไม่ถูกจดเขาพวกนั้นคือ

จณฑาล หรออธึศูทร (Adhisudra) หรือหริชน (Harijan) เป็นวรรณะที่
ดั้าดอยที่สุดที่ไม่ไดริบอภ็สัทธึ๋ใด ๆ จากสังคม มีสถา14ะตายิ่งกว่าสัตว์บาง
จำ พวก พวกวรรณะจ้ณฑาลกล่าวก้นว่ามาจากพวกที่แต่งงานข้ามวรรณะ
ลูกที่ออกมาจึงกลายเป็นจัณฑาล ความจริงทฤษฎีนึ๋ไม่ถูกต้องเสมอไป
เพราะว่ามต้วอย่างมากมายที่คนแต่งงานข้ามวรรณะแล้วย้งมีหน้ามีตาทาง
ส งัคม ปัจจุบนวรรณะนี้มีหลายริอยล้านคนในรนเดีย

ครั้นมาถึงสม้ยพุทธกาล ระบบวรรณะไต้ถูกลดความสำค้ญลงไป
เกือบหมด เพราะผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาจากวรรณะทั้ง ๔ และ
มีความเท่าเทียมก้นในพระธรรมรินัยต้งพุทธดำริสที่ตริสว่า^ ''ดูก่อนภกษ
ทัง้miย พวกเธอสังก่ควรรณะด่างก่น มาจากmๆยแวํนแคว้น เปรียบ
ประดุจมหานที (คงคา ยมนา อจิรวดี สรภู มห) เมื่อไหลรวมลงเป็น
มหาสมทร ย อ่มละทิ้งชื่อเดิมฉนใด ดูก อ่นภกษทั้งหลาย ('กุรบุตรมาจาก;
วรรณะทั้ง ๔ คอ กษตพ พราหมณ์นทศย ศ ทูร กฉ้นนั้นเหมือนก่น เมื่อ
ละบานเรีอนออกบวชในพระธรรมวนยที่ตถาคตดร้สไว้ดีแล้ว ย อ่มละทิ้งชื่อ
โคดรเดิมของตน กลายเป็นสมณะศากยบตร สมาชิกล้งคมสงฆ์เฟาเทียมล้น
ฉ นันั้น''

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปรืยบเสมีอนฝนที่มาชำระล้างความ
สกปรกโสมมของพนตนให้สะอาด ท่าให้สังคมอนเคืยมีความเท่าเทียมก้น
มากขึ้น บ ณ้ฑด ยวาหระลาล เนห้รู อดีตนายกริฐมนตรืกล่าวอย่างภาค
ภู ม ใิจว่า "'พระพุทธองค์เป็นฉักปฐวตสงคมรนเดียคนสาล้ญที่สดในประวต
ศาสตร์ เป็นผูนำความสตชื่นมาใหมหาธนพุกหมูเหล่า" แต่การปฎีวตสังคม
ครั้งนี้ เป็นชนวนสริไงความไม่พอใจแก่พวกพราหมณ์ที่สูญเสิยอำนาจและ
ผลประโยชน์ จึงหาโอกาสท่าลายพุทธศาสนาในเวลาต่อมา

รง. Q. tocn / •0๘ / «๘^๙
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๖. ฟ่ร้ซญา ๖ สำ น ฉั (6 Theories)*'
ก่อนยุคพุทธกาลเล็กน้อย ชมพูทวีปเป็นสถานที่ผล็ตน้กคิด น ก้โต้

วาที น ก้ปร้ชญาเมธี น ก้การศาสนามากมาย บางลัฑธี หรือบางสำน้กเสนอ
แนวคิดขึ้นมาเป็นที่ยอมร้บอย่างกว้างขวาง บางลัทธิเสนอแนวคิดแล้วก็ไม่
เป็นที่ยอมรบ และเงียบหายไปในที่สุด ในบรรดาน้กคิด น กัปรัชญามากมาย
ในสมยนั้นมีเพียง ๖ ล ทัธิเท่านั้นที่ไต้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ

๑. ล ทัรเวทานดะ (Vedanta) ล ทัธินี้แปลว่า ตอนสุดท้ายแห่งพระ
เวท โดยแสดงว่าความจริงอย่างแท้จรืงมีอยู่สิ่งเดียวคือปรมาดมน ปรมาต-
ม นัแตกต้วจากอาตม้น คือวิญญาณของบุคคล สถิตย์อยู่ในต้วมนุษย์ทุกคน
เพียงแต่เขาอาจจะไม่ทราบเท่านั้น หลักการนี้พุทธศาสนามหายานก็นำไป
ใช้ โดยกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่แลัวในต้วทุกคน
ล ทัธินี้เป็นระบบปรัชญาที่เกิดจากอุปนิษัท โดยอุปนิษัทเรียกร้องศรฑธา
ส่วนเวทานดะเรียกร้องเหตุผลจากมนุษย์ ปรัชญาหลักของเวทานตะคือ
ความไม่รัเท่าท้นความจริงที่ว่า จิตของเราแต่ละคนเป็นอาตมัน เป็นอย่าง
เดียวลับจิตของพรหมคือปรมาตมัน คนเราจึงกระทำกรรมถิอกรรมต่าง ๆ
เป็นต้วดนของเขา ด ง้นั้นจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ เมื่อใดกำจัด
อวิชชา ความไม่รูใท้หมดไปแล้ว อาตมันจะเช้ารวมลับปรมาตมัน คนที่
สำ เร็จจะกลายเป็นพรหม ล ทัธินี้รวบรวมโดยฤๅษีอวยาส

๒. ล ทัรนยายะ (Nyaya) แปลว่า เช้าไปในธรรม เป็นหลักการต้น
คว้าหาความจริงอย่างอนุมาน และพิจารณาเรื่องทุกข์ ชาติ พฤติกรรมโทษ
พร้อมทั้งอวิชชา ชึ่งนยายะสอนใท้ปลดเปลื้อง ตั ง้แต่ปลายไปหาต้น แล้วจะ
บรรลุความหสุดพน วาดสยายนะอาจารย์สอนชื่อด้งของลัทธินี้ กล่าวว่า
"'อวิชชา คอ ความไม่รู้ นำ มาซึ่งความเกาะเกี่ยว ความแห้งแล้ง ความ
ริษยา ความเห็นผิด ความประมาท อห้งการ และความโลภตามลำดับ

miirnuumศ (ระนบบ จิตญาโณ). พระ. ประวัทศาททร์ทฑรตาตนๆ. (ฟ้มพ์ครงที่ ๔. กรุงเทพ*);
มทามกุฎราขวิฑยาลัย, หนา ๔.
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บุฅคลผู้ปีอวิชชา ย อ่มประกอบประทุษกรรiJต่างๆ ปีการลักขโบย ประพฤต่
ผดในกาม เป็นล้น นีเ้ป็นอกุศลทงสิ๋ไเ บุคคลใดปีความประพฤฅิดรู้จักไล้
ทาน ป คีวามเมดดา กรุณา ป คีวามซื่อลัดย์ บำ เพ็ญประโยชน์ พูดจาปีสาระ
ย่อมไล้ซื่อว่าประกอบกุศลกรรม การเกาะเกี่ยวชีวิด ทำ ใล้ปีการเกิด แสะนา
มาซื่งความทุกช์ อุปมาว่า อาทารที่คลุกเคล้าล้วยนี้านี้งและยาพ็ษกิศวร
ทิง้ไปใล้ทมด เทราะเป็นสุขที่เจือล้วยทุกช์" ล ทัธินี้รวบรวมโดยท่านฤๅษี
โคตมะ ซึ่งมชื่อพํ'องกับพระพุทธเจ้า และทลักคำสอนคล้ายคลึงอย่างมาก

■ท. ล ทัธไวเศษิกะ (Vฟse§ika) เป็นแนวคิดของพราหมณ์ชื่อว่า
กนาฑะ (Kansda) ล ฑ้ธนี้สอนว่าโลกเกิดจากพล'งอ้นมองไม่เห็น ที่ สิบมา
จากกรรมในภพก่อน แต่มีจิตอ้นยิ่งไหญที่สุดคิอ ปรมาตมัน เป็นใหญ่อยู่ใน
สากลโลก จิตอ้นยิ่งใหญ่นี้แยกเป็นวิญญาณ ส่วนบุคคล เรียกว่า ชีวาตมัน
ปรมาตมันเป็นอมตะ ไม่มีด้นไม่มีปลาย ไม่มีการทำลายแตกด้บ แผ่ชีาน
ทั ว่ไปโตยปราศจากรูปร่าง และเป็นผู้สรีไงสากลโลกขึ้น

๔. ล ทัรสางขยะ (Sankhya) มาจากคำว่า สงขยา แปลว่า การน้บ
ก่อตั้งโดยกบิลมนี (KapilamunT) เป็นลฑธิที่มีอิทธิพลมากพอสมควรในยุค
ก่อนพทธกาล แนวปร้ชญาของลัทธินี้อยู่ในประเภททวินิยม คือสองส่วน
โดยชื่ไหเห็นว่าปุรุษะถูกฃงอยู่ในประกฤคิ จึงได้ประกอบกรรมอ้นนำมาซึ่ง
ความทุกข์ เมื่อทราบด้งนี้แลัวจึงด้องพยายามหาทางถอนวิญญาณของตน
ออกจากวัตถธาตุทั่งมวล เพื่อเขาร่วมเป็นอ้นหนี้งอ้นเตยวกันกับวิญญาณ
สากล หรีอปรมาตมันต่อไป

๕. ล ทัรโยคะ (Yoga) ก่อตั้งโดยฤๅษีปด้ญชล (Patanjalr) ในยุคด้น
'ฝืกบำเพ็ญตบะ โดยหวังไปทางโลกิยสุข ต่ อมา?เกเนํนหน้กไปในทางทำจิต
ให็'สะอาด เพื่อจะได้รวมกับพระพรหมในโอกาสต่อไป คำ ว่า โยคะ แปลว่า
การด้บพฤตของจิต หรือสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของจิต ล ทัธินี้ให็'หลัก
การไวัว่าจิตมักจะแสดงอาการให็เห็น ๔ ล กัษณะ คือ ๑. ทุทธะ ความเขาใจ
หรือแน่วแน่ ๒. จิต ความตรืตรอง ๓. สมฤต็ ความระลึกทรงจำ ๔. อห'ง
การ ความรดมั่นถอทั่นในสิ่งต่างๆ จิตมี ฤต ๔ ประการ คือ ๑. ประมาณ
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ความวปลาส ไ!ว. ความสมมติผิด ๓. ความหล้บ และ ๔. ความระลึกความ
ทรงจำ วธการของโยคะคอปังคบการระบาย และตั้งลมหายใจเขาออก เพ่ง
บางส่วนของร่างกายให้เกดสมาธ ห อ้งมีความข่มการดิ้นรนให้หมดไป โดย
ตั ง้ใจเพ่งพระอิศวรเป็นใหฟ ซึ่งเป็นบุรุษ หรออาดปัน อินพนแลวจากกรรม
หรอความเส์อมเสยทั้งปวง มีทางเขาถงโยคะ ๘ สาย การปฎิบตโยคะนี้ห้อง
ปฎับ้ดเป็นขั้นๆ ไป และจะเกิดความสำเร็จเป็นขั้นๆ เข่นกน บางครั้งอาจ
เกิดมีอิทธฤทธ ปาฎิหาร็ย์ขั้นมา ซึ่งเป็นผลพลอยไห้ แด่เป้าหมายที่แห้จร็ง
เพึ๋อการห้บพฤติของจด ปัจจุปันลัทธินี้ยงคงแพร่หลาย แมIนเมีองไทยเรา
เอง กิมีการเปิดหลักสูตรโยคะอยู่ทั้วไป

๖. ล ทัรมิมางสา (MimSiisa) เป็นปร้ชญาของปักบวชคนหนี้งนาม
ว่า ไชมน (Jaimini) ล ทัธินี้มีหลักคลายโยคะมาก ผิดปันเฉพาะตอนที่สอน
ให้ทำพธิด่างๆ ไม่ไห้สอนให้ใชการเพ่งห้วยการคดลันเป็นหลักของโยคะ
โดยไชมีนิ ผูก่อตงศกษาดามแนวลัทธิโยคะมาอย่างตี และมาปรบปรุงเพิ่ม
เติมเป็นบางส่วน

ยุคก่อนทุทธกาล;ลึกปัอย มีคณาจารย์เจ้าลัทธิตั้งสำปักสั่งสอนอยู่
กว่า ๖๐ สำ ป กั แด่มีเพียงครู ๖ ท่านหร็อ ๖ สำ ป กัเท่านั้น ที่ มีซึ่อเสยงเป็น
ทยอมรับ บางสำปักมีมาก่อนและบางท่านร่วมสปัยปับพระพุทธองค์ หลัก
ฐานเกี่ยวปับเจ้าลัทธิเหล่านี้ไห้จากพระไตรปิฎกIฎนหลัก โดยทั้ง ๖ ท่าน
ด่างเปนคณาจารยทมขอเสยงพอสมควร แด่ที่มีซึ่อเสืยงมากที่สุดจนถึง
ปัจจุปัน คอ นิครนถ์ นาฏบุตร หร็อมหาวระ ศาสดาของศาสนาเชน ซึ่งจะ
ไห้กล่าวย่อๆ แด่ละลัทธิห้งนี้''
๗.๑ เจ้าลัทธิปูรณะ ล สัสปะ (Parana Kassapa)

ปูรณะ ป สัสปะหร็อปุราณะ ป สัสปะท่านนี้ เป็นบุคคลที่มีซึ่อเสิยงท่าน
" ชุดรคณารฑาใ (ๆทนทร์ เทะค่า), «ระ. ปรoSพาส#เร์พทธสาดนาในรนเคย. (พม«คางที ๒.

ก]งเทพ"! ะ บทาจพาบ'ทณาคาร. ๒๕๓ท), หน้า ๖๖.
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หนึ่งในบรรดาครูทั้ง ๖ ในหน้งสีอสุมงคลวิลาสินีของพระทุทธโฆษๆจารย์
น 'ีกปราชญ์ผู้เรืองนามราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ กล่าวว่า ท่านผู้นี้เกิดในตระกูล
วรรณะพราหมณ์ โตขึ้นออกบวชแบบล่ทธินิยมการนุ่งลมห่มฟ้า หรือเปลีอย
กาย ในวัยเด็กเปีนคนร้บใชในตระกูลที่มีคนรืบใช้ ๙๙ คน รวมปูรณะอีกคน
หนึ่งเป็น ๑CO พอด็ จึงเรืยกว่'า ปูรณะ (แปลว่าเด็ม) แต่มีบางมติแย้งว่า
คำ d าปูรณะ มาจากการบ ^รลุโพธิญาณมากกว่า เป็นเรื่องยากที่คนวรรณะ
พราหมณ์จะลดตวมาเป็นเด็กวับใช้ ท่านผู้นี้มีคำสอนที่ว่า "'วิญญาณนิ่งอยู่
เฉยๆ ไม่ทำงานอะไร แต่ร่างกายต่างVเากทำงาน วิญญาณจึงไม่ต้องรบผิด
ชอบต่อผลบญและบาปที่ร่างกายทำไวและกล่าวว่า บุญไม่ปี บาปไม่ปี ทำ ดี
ไม่ไต้ดี ทำ ชัว่ไม่ไต้ชั่ว ทำ เองก็ดีให้ผูอึ่นทำก็ดี ย่อมไม่ปีผล สิ ง่ใดก็ดามที่
ไต้ทำลงไปแต้ว ดีก็ตาม ชัว่ก็ดาม เทำกบว่าไม่ไต้ทำ ไม่ปีบุญหรือบาปเกิด
ขึน้ ทฤษฎีนี้เรืยกว่า อกรืยทิฏฐ ด อีการกระทำที่ไม่ปีผล หรือไม่เชื่อในผล
ของกรรม'' ซึ่งคานก้บคำสอนของพระพุทธองค์ที่กล่าวว่า กายกบจิตเป็น
สิ่งที่เนึ่องถึงก้น แยกก้นไม่ได้ ทากรรมเช่นใดย่อมได้วับผลกรรมเช่นนั้น
๗.๒ เจ้าลฑธิมักขลิ โคสาล (Makkhali GosSla)

ท่านผู้นี้เป็นบุตรพราหมณ์
ม กัขสิมารดาซึ่อก้ททาณหมูบ้าน
สาลวัน ใกล้เมืองสาวัตถึ พระพุทธ
โฆษาจารย์กล่าวว่า คำ ว่า โคสาละ
แปลว่า ผู้เกิดในคอกวัว
เป็นคนวับใช้

ประมาท

เดือนว่า มา ขสิ แปลว่า อย่าลื่น จึง กา7muานตนของนักบวชรนฅูบางล้ทธ
ได้ชึ่อว่า ม กัขสิ ตั ง้แต่นั้นมา แต่ทฤษฎีนี้มีผู้แย้งว่าเป็นไปได้ยากที่คน
วรรณะพราหมณ์จะลดตัวเป็นคนใช้ ยิ่งในสมัยก่อนพุทธกาล วรรณะย้งเช้ม
ขนอยู่ ล ทัธินี้มีความเกี่ยวเนึ่องก้บศาสนาเชน กล่าวคือท่านเป็นอาจารย์เจ้า



ประว้ติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

ล ท้ธิอาชวกะ เป็นลูกศษย์คนนรกของศาสดา นามว่าปารศวนาถ และเคย
เป็นอาจารย์ของนิครนถ์นาฎบุตรมาก่อน ล ฑ้ธินี้มีชีวิตอย่างสกปรก ไม่ยอม
ร บ้อาหารที่เขาเจาะจงถวาย ไม่รบอาหารขณะมีสุนิขอยู่ข้างๆ หรือแมลงวิ'น
ตอมอยู่ เพราะถอว่าเป็นการแย่งความสุขของผู้อื่น ไม่ร้บประทานปลาเนึ้อ
ไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา ไม่สะสมข้าวปลาอาหารยามข้าวยากหมากแพง
ลัทธินี้มึคำสอนว่า '''สัตว์ทั้งหลายต้อง^นคืนชีฬมาอีท ไม่สูญหายไปจาก
โลกนี้ และปีภพที่ไม่แนํนอนเปลี่ยนแปลงไม่ว'าภพชั้นดั๋า หรือสูง ส ตัว์ทั้ง
หลายไม่ปีเหตุไม่ปีปัจจัย การกระทำไม่ปี ผลของการกระทำไม่ปี การ
กระทำที่เป็นเหตุเศราหมองไม่ปี ทุกลี่งทุกอย่างขึ้นอยู่สับความบงเอิญ
โชควาลนา และอำนาจของตวงดาว การกระทำทุกอย่างอยู่ภายใต้ชะตา
กรรม อำ นาจของดวงดาวปีอำนาจเหนือลี่งใดในพิภพ แม่'แด่พระเจัายงดก
อยู่ในอำนาจของโชคชะตว์' ดวยคำสอนแบบนี้ ม ก้ขลิโคสาลจึงจัดเข้าใน
ลัเทรน้'ดถิกวาทะ คื อลัทธิที่สือว่าไม่มีเหตุไม่มึปัจจัยที่ทำให้สัตว์บรืสุฑธี้"
และเศร้าหมอง สิงห้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มึปัจจัย สิ่งทั้งหลายเป็นมาของม้น
เอง โดยมันเอง และเพื่อมันเองไม่มีใครสร้างและปรุงแต่ง แนวคำสอนนี้
พระพุทธองค์ตร้สว่าไร้ประโยขน์ที่สุดในบรรดาลัทธิทั้งหลาย ล ทัธินี้สิบต่อ
ก น้มาไม่นานก็ลูญหายไป
๗.๓ เจ้าล้ฑธิอรดะ เกสก้มพล (Ajita Kesakambala)

ล ทัธินี้ก่อทั้งโดยท่านอธิตะ เกสก้มพล เป็นผู้มีชี่อเสิยงก่อนพุทธกาล
เลกน้อย คำ ว่า เกสก้มพล แปลว่า ผู้มี ผานุ่งผาห่มที่ทำด้วยผม เป็นผาที่
หยาบและน่าเกลิยด มึแนวความคืดที่รุนแรงด้ดด้านทกลัทธิรวมทั้งพุทธ
ศาสนา ล ทัธินี้สอนว่า "ทุกลี่งทุกอย่างขาดสูญ ไม่ปีคน ไม่ปีสัตว์ไม่ปีมารดา
บดา ทำ อะไรก็สักแด่ว่าทำเท่านี้น การบูชาบวงสรวงก็ไรผล การเคารพ
น บัก็อผูควรเคารพก็ไรผล โลกนี้ไม่ปี โลกหนัาไม่ปี ส ตัว์ตายแลวขาดสูญ
ไม่ปีการเวียนว่ายดายเก็ด เมื่อตายแลวก็จบที่ปาช้า ไม่ปีอะไรเกิดอีก บาป

''ท. ร. ๙ / / rfo
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บุญคณโทษไม่ปี การทำบุญคือคนโง' การแสวงหาความสุขจึงเป็นสิ่งที่ควร
ทำ ความสุขที่ไดมาจากการปล้นสะดมภ์ ย่องเบา เผาบ้านล้งหารชีวิตก็ควร
ทำ ''' ล ฑ้ธนี้หน้กไปในทางว้ตถุนึยมยิ่งกว่าล้ฑธใด เปีนลักษณะอุจเฉทฑิฎเ
หรืออุจเฉทวาทะ ที่ เชื่อว่าตายนลัวขาดสูญ
๗.๔ เจ้าลัทธิปกธะ ก จัจายนะ (Pakudha Kaccayana)

ล ทัธินี้กํอดั้งโดย ปกุธะ ก จัจายนะ หนึ่งในคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เล่า
ก นัว่าท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ สมัยเด็กมีความสนใจทางศาสนาเป็น
อย่างมาก โตขนจึงออกบวชแสวงหาโมกขธรรม จนบรรลุธรรมที่มุ่งหว้งแลัว
สั ง่สอนจนกลายเป็นอาจารย์ที่มีซื่อเสียง ล ทัธินี้สอนว่า®'' ''สรรพสิ่งและ
สรรพล้ดว์สรางขี้นมาจากมูล ๗ ชนิดคือ ดิน นํา้ ไฟ ลม ส ขุ ทุกข์ และ
วิญญาณ สิ ง่เหส่านั้นเป็นอิสระไนด้วเอง ไม่ปีสิ่งใดให้ผลเนื่องถึงสิ่งใด ทุก
อย่างเป็นอตถึภาวะของดนเอง ทุกอย่างเป็นอนันต์ลำหรบตัวเองดวย และ
ไม่ไตัเก็ดขี้นจากการกระทำหรือใครเนรมิต เป็นสภาพที่ยั๋งรนตั้งมน ไม่หวั่น
ไหว ไม่แปรปรวน ไม่อาจให้สุข ทุกข์ ผูฆำ ผู ถู้กฆ่า บาปกรรมจากการฆ่า
จ งึไม่ปี เป็นแด่เพียงสภาวะที่แทรกเข์าไปในวัตถุทั้ง ๗ เทำนั้น" ความเหน
ของปกูธะ ก จัจายนะจึงจ้ดเป็น ล สัสตทิฎฐ คือ เห็นว่าโลกเที่ยง ซึ่งเป็นแนว
คำสอนที่ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา
๗.๕* เจ้าลัทธิลัญชัย เวลัฎฐบุตร (Sanjaya Velatthaputra)

ท่านลัญข้ย เป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระ
อ ค้รสาวก คื อ อุปติสสะ (พระสารืบุตร) และโกลตะ (พระโมคค้ลลานะ) กิ
เคยอยู่กับท่าน เป็นเจ้าลัทธิของพวกปริพพาซกดั้งสำน้กเผยแผ่ธรรมที่เมีอง
ราชคฤห์ แควนมคธ ชาวมคธเป็นจำนวนมากด่างนับถือในเจ้าลัทธินี้ แด่
เมื่อพระอัครสาวกทั้งสอง และศิษย์ ๒๕๐ คนจากลาไปจึงกระอักเลือดจน
ถืงมรณกรรม ท่านลัญข้ยมีแนวคำสอนกลับกลอกเอาแน่นอนไม่ได้ ไม่
สามารถบ้ญ อะไรตายด้ว เพราะกลัวผิดบ้าง ไม่รู้บ้าง โดยมีคำสอนว่า

พ น้!!-)งษ. ทฑรประ-)ทนหายาน (ทุทธประวัติฉบับพ้นหบใหม่). (กรุงเทพฯ ะ พิมพ์ครั้งที่
๙. บ ว่ัษ ทั ๙0งทยาฬำพ้ค. ษ๙๙๒). หน้า
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*'''ผลของกรรมดีกรรมชั๋วไม่ร จะวำไม่รก็ไม่ใช่ ป กี็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทังสองอย่าง
โลกนี้โลกViนา ไม่ปี จะว่า ไม่ปีก็ไม่ใช่ จะว่าปีก็ไม่ใช่ ไม่ปีทั้งสองอย่าง
ว่ญญาณไม่ปี จะว่าไม่ปีก็ไม่ใช่ ป กี็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง'' ทฤษฎีของ
ท่านสัญช้ยจึงฟังดูยาก หาความแน่นอนไม่ได พูดช้ดส่ายไปมาเหมือน
ปลาไหล จึงเรียกว่า อมราวิกเขปะ หมายถึง พูดช้ดส่ายเหมือนปลาไหล
ในกรตงคสูตรจึงกล่าวประณามว่าเรนล้ทธิคนตาบอด ไม่สามารถน่าดนและ
^นไห้เข้าถึงความจรีงได้ มีปัญญาทราม โง่เขลาไม่กลาด้ดสินใจใดๆ ได้
อย่างเด็ดขาด เนื่องจากไม่รู้จริงอย่างถ่องแห้
๗.๖ เจ้าล้ฑธินิครนถ์ นาฏบุตร หรือศาสดามหาวืระ (Mahavrra)

ก่อนพุทธกาลราว ๔๓ ปี นิครนถ์ นาฏบุตร หรีอมหาวีระ (Maha
vrra) เป็นศาสดาองค์ที่ ๒๔ ของศาสนาเชน นิครนถ์ นาฏบุตร น บัเป็น
บุคคลสำคัญที่สูดในบรรดาครูที่ง ๖ ตำ นานกล่าวว่าเกิดที่กุณฑคาม เมือง
เวสาลี แคว้นวัชซีของกษตริถ์ลิจฉวี บิดามีนามว่าสิทธัตถะ (Siddhattha)
หรือ สิทธารถะ เป็นกษดริย์สิจฉวีพระองค์หนื่ง มารดาชื่อว่า ตฤศลา เนื่อง
จากเป็นคนกลาหาญจึงได้ชื่อว่า มหาวีระ แปลว่า มืความแกล้วกลา อาจ
หาญ ครั้นออกบวชแสวงหาโมกขธรรม ๑๒ ปีจึงบรรลุโมกษะ เมื่อได้บรรลุ
แล้วจึงได้นามใหม่ว่า ชินะ อ นัหมายถึงผู้ชนะแล้ว ศาสดาองค์แรกนามว่า
ฤษภเทวะ (Rsbhadeva) องค์ที่ ๒๓ นามว่าปารศวนาถ (Parsvanath) ใน
ขณะที่ศาสดามหาวีระเป็นองค์ที่ ๒๔ ห่างจากศาสดาปารศวนาถ ๒๔0 ปี
คำว่าศาสดาในศาสนาเชนเรียกว่า ด็รคังกร แปลว่าผู้ถึงท่า คือ นิพพาน
โดยมหาวีระเป็นองค์ที่ ๒๔ ได้สงสอนอยู่ ๓0 ปีจึงนิพพาน หรือนิรวาน
(Nirvana) อย่างไรกิดามมืสาวกของมหาวีระ หรือนิครนถ์ นาฏบุดร เป็น
จำ นวนมากที่เปลี่ยนกล้บมาเป็นพุทธสาวก เช่น อุบาลีคหบดี เป็นด้น เชน
น บัเป็นศาสนาที่ถึอหลักการไม่เบียดเบียน หรืออหิงสาอย่างเอกอุ และมี
แนวคิดที่ใกล้เคยงกับพุทธศาสนา แม้แต่การสรางพระพุทธรูป ถ า้ลูอย่างผิว
เผินกิไม่เห็นความแดกต่างจากพระพุทธรูปเท่าใด ยกเว้นการเปลือยกาย
และมีดอกจนทน์ที่หนัาอกเท่านั้น ปัจจุบ้นมีเชนศาสนิกซนประมาณ ๖ ล า้น
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คนทั่วอินเดีย โดยมากมีฐานะดี เพราะส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า จุดประสงค์ของ
ล ท้ธินี้เพี่อที่จะหลุดพ้นจากส้งสารวัฎฎ์ โดยเรียกว่าโมกษะ คื ฮค้องสำเร็จ

■ ทุ กข์สขเป็นผลทื่สืบเนื่องมาจาก
โยชน์ไม่ปีสารt' ล ทัธินี้ถือว่าการ

รปอ้นมหาว7ะ ตาสฅาศา{ท*า1ชน ||กฝนดีแลัวย่อมไม่หวนไหวต่อทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกิดทางกาย วาจา ใจ กล่าวก้นว่าท่านมหารีระ บำ เพ็ญข้นดี
ธรรมเป็นเวลานาน โดยไม่ขย้บเขยึ้อนไปไหน จนเถาว้ลย์ขึ้นพ้นรอบกาย

นอกจากนี้น'กบวชเชนย้งค้องรักษาศีล ๕ ข้ออย่างเคร่งครัด คือ ๑.
เวนจากการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตรวมทั่งพืชด้วย ๒. เว้นจากการพูดเท็จ ๓. เว้น
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๔. เว้นจากการประพฤดีผิดใน
กาม ๕. ไม่ยินดีในกามว้ตถุ และศาสนิกชนเชนตองรักษาศีล ๑๒ ข้ออย่าง
เคร่งครัดเช่นก้น คือ ๑. เว้นจากการทำลายสิ่งที่มีชีวิต ๒. เว้นจากการพูด
มุสา ๓. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๔. เว้นจากการ
ประพฤดีผิดในกาม ๕. มีความพอใจในความปรารถนาคือพอใจในสิ่งที่ดน
มี ๖. เว้นจากอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความชั่ว เช่นการเที่ยวเตร่ ๗. ร จั ก้ประ
มาณในการใข้สอยเครื่องอุปโภคบรีโภค ๘. เว้นจากทางที่ก่อให้เกิดอาชญา
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ให้ราย ๙. ไม่ออกพนเขตไม่ว่าทิศใดทศหนึ่งยามบำเพ็ญพรด ๑๐. บำ เพ็ญ
พรตทุกเทศกาล ๑๑. อยู่จำอุโบสถศีล ๑๒. ให้ทานแก่พระ (เชน) และ
ต้อนร้บแขกผูมาเยือน

ต่อมาหล้งพุทธ!!รินิพพาน ๒๔๐ ปี ศาสนาเชนไต้แดกออกเป็น ๒
นิกายคือ ๑.นิกายทิฆัมพร (Dighambar) ย ง้ถอวิน้ยอย่างเคร่งคร้ดเหมือน
เดิม โดยไม่นุ่งผา เปลือยกาย เป็นต้น ๒. นิกายเศวตมพร (Svetambar)
นุ่งขาวห่มขาว ไว้ผมยาวแต่งต้วสะอาดสะอ้าน และคบหาก้บผู้คนมากกว่า
นิกายเดิม ที่ เน้นการปลืกต้วอยู่ต่างหาก

๔. ^a»เทกาพย์ (Mahskavya Period) i

ยุคนึ่เกิดหลังจากที่เผ่าอารย้นไต้ตั้งรกรากอย่างมั่นคงแล้วในชมพู
ทวีป แต่ก็ย้งมืการรบพุ่งอยู่ก้บชนเผ่าพึ้นเมือง ก่ อนพุทธกาลไม่นานน้ก
ไต้เกิดวรรณกรรมที่สำต้ญขึ้น ๒ เรื่องคือ รามายณะ (Ramayana) และ
มหาภารตะ (Mahabharata) ซึ่งมือทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อชาวอินเดียใน
ปัจจุบนโดยเฉพาะชาวฮินดู และคำว่า ภารตะ ไต้กลายมาเป็นชื่ออย่างเป็น
ทางการอีกชอหนงของอินเดีย ดวยอาศัยอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องนึ่A  A

๘.๑ รามายณJ

เป็นวรรณกรรมทรงใหญ่เรองหนึ่งของอินเดีย และลังแพร่ไปสู่หลาย
ประเทศในเอเชีย เซ่น ในเมืองไทยเรียกว่า รามเกียรตั้ ในลาวเรียกว่า พระ
ล กัษมถ! พระราม ในอินโดนีเซียเรียก รามายณะ นอกนั้นลังแพร่หลายไป
ล งัประเทศก้มพูชา สงคโปร์ มาเลเซีย พม่า และเนปาล เรื่องนั้แต่งโดย
ฤารว้ลมีกิ (Valmiki) น ก้ประว้ตศาสตร์เชื่อว่าเป็นการรุกรานต่อพวก
มิ ล กัขะของพวกอารลัน โดยมืพระรามอ้นเป็นต้วแทนชาวอารลัน ก บ้ลักษ์
ราวณะต้วแทนฝ่ายมิลักขะ คำ ว่า รามายณะ แปลว่า" การไปของพระราม

n'jiun - เรืองคูใใ กศราเย. ภารตวิท(ท. (พิมพคใงที๋ กรุงเทพ : บริษ้ทส่องfเยาม จำ ก ส้,
to^๔(ท). หนา 9๗๘.



The History of Buddhism in India

ซึ่งหมายถึง การบุกป่าฝ่าดงของพระรามในการติดตามหานางสืดา เป็น
วรรณกรรมยาวเป็นที่สองรองลงมาจาก มหาภารตะ มีโศลก ๒๔,0๐๐ บท
แบ่งออกเป็น ๗ ก ณ้ฑ์

เรื่องย่อของรามายณะกล่าวถึง ท า้วทศรถ (Dasaratha) แห่งเมีอง
อโยธยา (Ayodhya) มีพระมเหสี ๓ พระองค์ แต่ที่ปรากฏชื่อมี ๑ พระองค์
คือ พระนางไทเกยี (KaikeyT) มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ เจ้าชายภร้ต
(Bharat) พระมเหสีองค์ที่ ๒ มีพระโอรส ๒ พระองค์คือ พระราม (Rama)
และพระล้กษมณ์ (Laksmana) ส่วนพระมเหสีอีกองค์ไม่ได้ระบุว่ามีโอรส
หรือธิดา เมื่อเจ้าชายภร้ตบ่ระสูติใหม่ๆ ท า้วทศรถพอพระท้ยมากจึงได้
ประทานพรแก่นางไกเกยี เมื่อเจ้าชายภร้ตโตขึ้นพระนางจึงขอพรคือพระ
ราชบ้ลล้งก์จากพระเจ้าทศรถ พระ

องค์จำยอมเพราะเคยบ่ระทานพรไว้

พระราม และพระล้กษมถโจึงด้องไบ่สู่ |L dj^ )
บ่า ดามคำสั่งของพระบิดา พร้อมนาง y/
สีดาผูเป็นชายา ทั ง้สามชีวิตอาศ้ยที่
ภู เขาวินธยะ ต่อมา สุรภนกะ น้องสาว
ของย้กษ์ราวณะ (ไทยเรียกว่า ท า้ว

ไม่ชอบและพยายามหาทางบ่ายเบี่ยง พระล้'กษณ์นางสีดา และmะราม
ฝ่ายนางก็ไม่ลดละความพยายาม ด ว้ยความโมโหพระลักษมณ์จึงด้ดจมูก
นางด้วยดาบ สร้างความโกรธแค้นใหลับราวณะผู้พี่ชายอย่างมาก จึงให้ลูก
น้องแปลงร่างเป็นกวางมาหลอกล่อพระรามไป แลัวทำเสียนเสียงเหมือน
พระรามร้องขอให้คนไปช่วย พระลักษมถไจึงออกตามหา เหลือแต่นางสีดา

ที่ กระท่อมเพียงคนเดียว เมื่อได้จ้งหวะจึงจ้บนางสีดาไปกรุงลังกา พระราม
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และพระลักษมณ์กลบมาไม่พบนางจึงออกดามหา ไดเจอกบสกรวะ หวหน้า
ลิงชึ่งมีลูกน้องชื่อดงคอ หนุมาน พวกเขาลัญญาจะช่วยตามหานางสิดา เมื่อ
ทราบว่าถูกลักพาดวไป กองฑ้พลิงจึงสรางสะพานไปยังกรุงลังกา แลวแย่ง
นางสิดากลับมาสำเร็จ ย กัษ์ราวณะถูกฆ่าตาย ทั ง้หมดกลับไปครองราชย์ที่
เมืองอโยธยา (Ayodhya) อย่างมืความธุญ

เรึ๋องราวของรามายณะหร็อรามเกียรตี้นี้มืลักษณะคลัายยับเรื่องราว
ในชาดกทางพุทธศาสนาเรื่อง ฑสรถชาดกเป็นอย่างมาก จึงเป็นไปได้เช่น
ย นัที่ศาสนาฮนดูได้หยิบยืมไปปรุงแต่งใหม่ กลายเป็นเรื่องราวรามายณะด้ง
กล่าวมา การคึงเอาเรื่องราวทางพุทธศาสนาไปเป็นส่วนหนึ่งของฮินดูไม่ใช่
เรื่องใหม่แต่อย่างใด ได้เคยกระทาแลัวหลายครั้ง ด ง้เช่นเรื่องการนำพระ
พุทธเจ้าไปเป็นอวตารปางหนึ่งของวษณุเป็นด้น (ซึ่งจะกล่าวถงข้างหน้า)
เรื่องราวของทสรถชาดกมืความย่อว่า"''

อดดกาลนานมาแลัว พระเจ้าทสรถเสวยราชสมบดที่นครพาราณสิ
ทรงมืพระมเหสิ Q พระองด้มืพระโอรส ๒ พระองค์นามว่า เจ้าชายราม และ
เจ้าชายลักษมถ; มืพระธิดา ๑ พระองค์นามว่าสิดา ต่อมาพระมเหสิได้สิ้น
พระชนมลง พระองค์จึงสถาปนาหญิงอื่นมาเป็นมเหสีแทน ต่อมาพระนาง
ได้พระโอรสนามว่าเจ้าชายภรัด สรัางดวามปลึ้มปีตใหนก่พระเจ้าฑสรทมาก
ถงยับเอ่ยปากให้พรต่อพระมเหสีใหม่ให'ขอพรได้ดามป'5ะสงค์ เมื่อพระโอรส
เจริญรัยขน พระนางจึงทูลขอราชสมบ้ดให้พระโอรสของพระนาง พระองค์
ไม่อาจเปลี่ยนคำที่ได้ตรัสไว จึงให้พระโอรส และธิดาเสด็จไปอยู่ป่า และเมื่อ
พระองค์สวรรคตแลัวจึงกลับมายืดเอาบ้านเมืองด็น พระโอรสและพระธิดา
จำ ด อ้งออกไปอยู่ป่าเป็นเวลา ๑๒ ปี ต่อมาพระเจ้าทสรถได้สวรรคต อาณา
ประชาราษฎร์ต่างปรารถนาให้เจ้าชายรามกลับพระนคร ด ง้นั้นเจ้าชายราม
เจ้าชายลักษมณ์ และเจ้าหญิงสิดาจึงเสด็จกลับพระนคร โดยมืฑาวภรัต
ตอนรับพระเชษฐาเป็นอย่างดี แลัวมอบราชสมบ้ดิแห่งกรุงพาราณสิให้

ช .ุ ๆท. ๒๗ เ •๕๖(ท / ๒๘๖
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เจาชายรามปกครองต่อมา

พระทุท!โองค์ดร้สสรุปชาดกเรื่องนี้ว่า ''ดูกอนภิกษุทั้งyiลาย พระเจ้า
ทรทถ คือพระเจ้าสทhทนะ พระมารตา คือพระนางสริมพามายา เจ้าพญง
สีดา คือพระมารดาราพุล (พระนางยโร(ธรา) เจ้าชายภรต ค อือานนท์ ร(วน
เจ้าชายลักษมรน คือพระสาพดร'' ฉะนี้
๘.to มหาภารดะ

เปีนมทากาพย์เรื่องใหญ่ที่สุดของอินเดีย มีโศลกมากถึง ๑๐๐,๐๐0
บท แบ่งเปีนบรรพได้ ๑๘ บรรพ มหาภารดะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการทำ
สงครามกนระหว่างพี่น้องสองตระกูล คือ ตระกูลเการพ และปาณฑพ ซึ่ง
ทั ง้สองตระกูลต่างสบเชอสายมาจากทำวภร้ดเหมีอนก้น การทำสงครามข้บ
เคี่ยวก้น ณ ทุ่งกุรุเกษตรเป็นเวลา ๑๘ วน สุดทำยตระกูลฝ่ายธรรม คือ
ปาณฑพเป็นฝ่ายชนะ เรื่องนี้แต่งโดยมหาฤๅษีเวทวยาส หรือ กฤษณะ
ไทวบ่ายน มี เรื่องย่อว่า

ณ แคว้นกุรุ (เมืองนิวเดลลีปัจจุบน) มี เมีองหลวงชื่อหัสดินประ ตั ง้
อยู่รืมฝ็งแม่นํ้ายมุนา มีพระราชา พระนามว่า วิ จิ ตรวิริยะ (Vicitraviriya) มี

โอรส ๒ พระองค์ พระองค์แรกทรง

นามว่า ธฤตราษฎร์ (Dhrtarastra)
ซึ่งมีพระเนตรบอด พระองค์ที่ ๒
นามว่า บ่าณฑุ (Paodu) ดามกฎ
มณเฑียรบาลผู้ไม่สมประกอบไม่
ลามารถครองบ้ลลังกได้ ต่อมาราช
สมบ่ดจึงดกเป็นของเจ้าชายบ่าณฑุ
เจ้าชายธฤตราษฎร์นั้นมีพระโอรส
๑๐๐ พระองค์ เป็นด้นตระกูลเการพ
ส่วนเจ้าชายปาณฑมีโอรสเพียง ๕
พระองค์เท่านั้น นั น้ก๊คือ ยุทธิสถึระ

07ชนควบม้าออก-พ (ยุธิษแยร) ภีมะ อรชุน นกล และ
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สทเทวะ เป็นต้นตระกูลปาณฑพ เมึ่อเจ้าชายปาณฑุสิ้นพระชนม์ลง เจ้า
ชายธฤตราษฎร์ผู้ม์พระเนตรบอตดูแลอาณาจ้กรไปพลางก่อน ทั ง้โอรสและ
น ดัตา ๑๐๕ พระองค์ ไต้รับการสืกษาศิลปวิทยาอย่างดี เมื่อเฟ้นว่าทรง
เจริญวัยแล้ว พระองค์จืงมอบราชสบบ้ติให้เจ้าชายยุธิษเฐียรซึ่งไม่ไช่พระ
โอรสของพระองค์ เจ้าชายยุธิษแยรนั้นไต้ปกครองบ้านเมืองทรงไวัซึ่ง
ทคพิธราชชรรมเป็นอย่างดี สรัางความไม่พอใจไห้แก่พระกุมารทั้ง «00
องค์ ที่พระบิตายกสมบ้ติให้คนอี่น เจ้าชายทุรโยธนัผู้เป็นเจ้าชายองค์โดไน
บรรดา ๑๐๐ พระองค์ ทรงอิจฉาจึงคิดลอบปลงพระชนม์เจ้าชายยุธิษเฐียร
ไนงานเทคกาลโดยลักลอบวางเพลิง แต่แผนการไม่สำเร็จเมื่อฝ่ายปาณฑพ
ทราบจึงหลบหนีไปผจญภัยในปา

ใกล้ป่าแห่งนั้นมืแควันหนึ่งซึ่อว่า ป็ญจาละ มืกษ้ตริย์พระนามว่า
ทรุปทะ (Darupada) ทรงมืพระธิดาผู้มืสิริโฉมงดงามพระองค์หนึ่ง พระเจ้า
ทรุปทะสั่งให้มืฟ้ธิสยมพร คื อการเลิอกคู่ให้พระธิดาโดยการแข่งขันยิงธนู
การแข่งขันผ่านไปหลายวันก็ไม่มืผู้สามารถยิงธนูไต้ดรงเบิๅ จนอรชุนนัอง
ชายคนที่สามปลอมตัวเป็นพราหมณ์ไปแข่งขันการยิงธนูต้วย ผลสุดท้าย
สามารถยิงเขัาเป็าอย่างแม่นยำ พระราชาจึงยกธิดาให้แล้วไต้นำนา^ปอยู่
ป่าด้วยภัน และพระธิดากิเป็นชายาของเจ้าชายทั้งห้า ฝ่ายเการพที่ครอง
เมืองเฟ้นความจำเป็นที่จะผูกมิตร จึงเชิญให้กลับนครแล้วแปงเมืองให้
เริยกว่า นครอินทป็ดถ์ (Indapattha) หรีอ นครอินทรปรัสถ์ ทั ง้ห้าจึงดอบ
ตกลง ต่อมาฝ่ายเการพท้าเล่นเกมสสะกาเอาบ้านเมืองเป็นเดมท้■น ครั้งแรก
ฝ่ายปาณฑพพ่ายแพ้ ต อ้งเสียฐานะทุกอย่าง ต่อมาด้วยการขอรัองจากบิดา
คือท้าวธฤตราษฎร์ ฝ่ายเการพจึงยอมมอบราชสมบ้ติให้ และเมื่อมีการท้า
ครั้งที่สองเกิดขึ้น ทั ง้สองฝ่ายจึงประลองภันอีกครั้ง ครั้งที่สองฝ่ายปาณ•ทพ
ย งัแพ้อีก จึงต้องหนีเขัาป่าตามสัญญา ๑๓ ปี เมื่อครบแล้วจะขอแผ่นดินคืน
แต่ฝ่ายเการพไม่ยอมให้ตามสัญญาพร้อมภับกล่าวว่า แผ่นดินแม้เท้าปลาย
เข็มกิไม่อาจใฟ้ไต้ จึงไต้ท้าสงครามภันเป็นเวลา ร,๘ ว นั ที่ ทุ่งกุรุเกษตร ทั ง้
สองฝ่ายเสียไพร่พลมหาคาล สุดท้ายสงครามสิ้นสุดลงโดยชยชนะเป็นของ
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ฝ่ายปาณฑพ ฑ า้วยุธษแยร ผู้พี่ได้ครองราชย์เป็นเวลาถึง ๓๖ ปี
มหากาพย์เรื่องมหาภารดะนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายธรรมะคือ

ตระกูลปาณฑพ และฝ่ายอธรรมคือตระกูลเการพ แมจะแต่งนานแลวแต่ก็
มีอิทธิพลต่อชาวอินเดียที่น้บถึอศาสนาฮินดูโดยไม่เสื่อมคลาย ในมมมอง
ของพุทธศาสนาและศาสนาเชน เรื่องนี้ไม่มีคุณค่าต่อการส่งเสรม เพราะ
เป็นการสนบสนุนการทำสงคราม ประกัดประหารชีวิตมนุษย์ด้วยกันแมีจะ
เป็นคนละตระกูลก็ดาม ที่งนี้เพราะทั้งสองศาสนาเน้นอหิงสา (Ahiiisa) คือ
การไม่เบียดเบียน เป็นหล'กส่าค้ฌ

Cj
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อินเดียยุคVIทธกาล
(India during Buddha's Time)

ในยุคนี้ชนชาวอารยนเริ่มตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงบรเวณธุ่มนํ้าคงคา
สนธุ และ ยบุนา พวกเขาไดผสมผสานแต่งงานกับชาวมลักขะเคม จนเกด
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตั้งโครงสกัางของประเพณ ว ณ้นธรรม รูปราง
หน้าดาของผูคน ศาสนา และ วฌนธรรม ในยุคนี้ศาสนาพราหมณ์กังเป็น
ศาสนาที่มอฑธพลต่อประชาชนและผปกครองอย่างสง โดยJJพระเวท ๓
เป็นคัมภืร์หลัก โดยมประเดนที่สำคญดงนี้

ชมพูฑวปยุคพุทธกาลแบ่งแคว้นออกเป็น ๑๖ แคว้นใหฝ และ ๕
แคว้นเล็ก โดยมีผู้บ่กครองบ่ระจำว้ฐ อาณาจ้กรเหล่านี้มึการบ่กครองหลาย
ร บู่แบบ บางแคว้นบ่กครองระบอบสมบูรณาญาสทธราชย คอ ระบอบที่มี
พระราชารอำนาจเดดขาด บางแคว้นปกครองระบอบสามคคธรรม คือ 3
สภาเป็นที่บ่รกษา บางแคว้นปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น แคว้นมัลละ
และ ว ช้ช แต่ส่วนมากจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสทธิราชย์ชึ่งมราชา หรือ
มหาราชาเป็นผูปกครองแผ่นคืน

ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้น การปกครองกังไม่ได้แบ่งออกเป็นลัดส่วน
อย่างชดเจน จนมาถึงยุคพุทธกาลจงรการแบ่งเขตการปกครองชดเจนมาก
ขึน้ การปกครองโดยแบ่งเป็นแคว้นต่างๆ รพระราชาเป็นผู้ปกครองนี้ ได้
รสบมาจนกระตั้งอนเตยได้รืบเอกราช พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อรฐบาลอินเดยได้
ร่างร้ฐธรรมนญเสร็จแลัวน้าไประกาศใช้ จงยกเลิกระบบเจาปกครองนครใน
แบบเคืม ความสำน้กว่าเป็นชนชาคือินเคืยร่วมกันกังไม่เกดในสมัยนั้น รแต่
ความรูสึกว่าคนเป็นคนของแคว้นหรือรัฐนั้นเท่านั้น อินเคืยสมัยพุทธกาล
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แปงการปกครองออกเป็น «๖ แคว้นใหญ่ และ ๕ แคว้นเลก ด งันี้คอ"

•  &งคะ (Anga)

to มทธ (Magadha)

m  การ (KSsr)

๙  โทท ทรือ โกทท (Kosala)
๕  วฬั (Vajyn

b  ฆ เั)ระ (\|ฟ13)

๗  เจร (CcU)

tf างระ (Vansa)

๙  กรุ (Kuru)
•0 ป็ญจาระ (Paficfda)
•• น จัแะ (Maccha)
•to ชุรเทน: (Surascna)
•ท ร ร้■กะ (Assaka)
•๔ 0าน« (AvanlT)

•ฟ! ค นัรา'!ะ (Gandhsra)
•๖ ทมโหชะ (Kamboja)

•ffii ■กก: (SakJca)

•๔ โกรบ: (Koliya)

•๘ ภคทะ (Bhagga)

ราชทฤคั

พา'ททเร

เวราร

(ไพทาร)
1}าวา.

ทุรน■ทา
โรทเ^วร

โกร่ฌ้พ

รนฑซท(โ

ทนปีรระ

น ทัรชานคร

ทุชเรฟั
ค กักรรา

ทวารกะ

กอรพ(ท(
เทวทหะ

('ทนทาม) I
ร งุชุ[นารคระ I

พระ ารทรัฎฐะ ^

พระเคัาพมพราร

นสะอชาทคัตร

พระเ^าการ

(4นกบนค'!นมคช)
พระเ^าปเรนอโกทa

พระเคัาวชฟ้บุทร
(เจารจนว)

เรานัรร:กนท์?นั

พระเคัาธุปทิท
พระ าอุเทน

พระเงาโกร้พบ:

พระเงามรุรทข

พระเงางนฑปัชโชค

พระเงาปุกทุ(กร

พระเงารุทโชทนะ
กฟ้ราฟ้โกรยะ

เงา/าคคะ

ภคัรปุระ ^พิหารนรร
ชุเบงกอร

^หาร

รฐ์ชุคครประเทก
รฐัทุคครประเฑค

^หาร

รฐัทุคครประเทศ
ร ฐันัธยประเทศ
^ทุคทรประเทศ
รฐัหารยนะ.{[(นจาป
ชุธุคศรประเทศ
โกฟ้ชยปุร์.ราช■ลาน
รฐัธุคครประเทศ
รฐัมหาทษฎง
รฐันัธยประเทศ
ปา?ไ■ถาน

ปาร■ทาน. อฟกา<4■ถาน

เนปาร

เนปาร

" อง. •ก. tote / / •๘๕
^ Hcimchandia Raychaudbun PolHkal History of Aodent India. (Calcutta : N.K. Gossain

St Co.PnvaieLirf..I972). Page98.

คำ ทบางเร่ม เรชนเป็นชุง■มารต
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too ^imz (Videha) มํทรา

too อ-รๆรท-รๆปะ (Artguitarapa) อๆปผ{(คม
เมองชน้ค เนปาล

ปากืสถาน

ชมพูฑวปถูกจ้ดแบ่งออกเรน ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ป้ซฌิมชนบท หมาย
ถงส่วนกลาง นละปัจจันดชนบทหมายถงส่วนรอบนอก หรอชายแดน แผ่น
ดนที่จัดว่าเป็นมัชฌมชนบทได้แก่ทศบูรพา (ดะวนออก) สิ น้สุดที่มหาศาล
นคร ถาเลยนคมกชงคละไบ่เป็นปัจจันดชนบท ทศอาคเนย์(ตะจันออกเฉียง
ใด้) สิ้นสุดที่นม่นํ้าสัลลวด ทศทกษณ (ใด) สิ น้สุดที่เสดก้ณณิกนิคม ทศ
ป จัฉีม (ดะจันตก) สิ้นสุดที่หม่บานพราหมณ์ชื่อว่าถูณคาม ทศอุดร (ทศ
เหนิอ) สิ้นสุดที่ภูเขาอุสิร!โชะ นอกจากนั้นถอว่าเป็นปัจจันดชนบทที่งสิ้น

ในยุคบรรพกาล ได้มชนเผ่าเชอสายอรยกะ หรออารย์นอพยพเขามา
คงรกรากและราชธานิ ณ เชงเขาหมาล้ย ก่อนหน้านั้นตนแดนแถบนี้เป็น
ที่อย่อาศัยของพวกมลกขะชื่งมีความเจรญน้อยกว่า ชนเผ่าอรยกะที่อพยพ
เข้ามาในภายหลงนั้นเป็นชนเผ่าที่น้บทอในศาสนาพราหมณ์อย่างเคร่งคจัด
และเชื่อถอในระบบวรรณะอย่างสุดโด่ง โดยเชื่อว่าวรรณะทั้ง ๔ ไม่อาจที่จะ
แด่งงานร่วมกนได้ ถาแด่งงานบุตรจะกลายเป็นจัณฑาลฑนฑ พวกเขาถอ
ว่าเผ่าพนธ์ดนเองยั๋งใหญ่และบรสุทธกว่าสายเลอดอื่นๆ จึงแด่งงานด้วยกัน
เองภายในหม่พี่น้อง และวงศานุวงศัชื่งมีอยู่ ๒ ตระกูล คือ ๑. ศากยวงศั
(Sakya Clan) to. โกสิยวงศั (Koliya Clan) และเนี้องจากความถอด้วนี้
เองที่ทำใหกรุงกบลพ้สดุถูกทำลายอย่างย่อยยบ ด ว้ยอำนาจของพระเจัา
วฑูฑภะ โอรสพระเจัาบ่เสนทํโกศลแห่งสาจัดถ ความจรงพระเจัาวิฑูฑภะ
เป็นพระน้ดดาของพระเจัามหานามแห่งกรุงกบลพสด้ พระองค์ถูกเหยียด

ม.จัม.^ /๒รท / to๘.
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หยามจากพระญาดถึงขนาดเอานํ้านมชำระล้างสถานที่ทุกแพ่งที่พระองค์
ประฑบในกรุงกป็ลพศค์คราวเสดีจเยี่ยมพระญาต โดยพวกศากยะร้งเกียจ
ว่าพระมารดาของพระองค์ใมไข่คนวรรณะกษ้ดริย์แต่เป็นลูกของฑาสิ ซึ่ง
เป็นคนละวรรณะกับพวกตน จงเป็นชนวนของการทำลายล้างกรุงกปิลพ'สค์
ในเวลาต่อมา

ตนดระกูลของศากยวงค์ หรืออาทดยวงศสบเชี้อสายมาหลายชวอายุ
จนมาถึงสม้ยพระเจาโอกกากราช (Okkskaraj) พระองค์มีพระมเหสี ๑ พระ
องค์' มีพระโอรส ๔ พระองค์ คือ ๑. เจ้าชายอุกกามข ๒. เจ้าชาย
กรกัณทุ ๓. เจ้าชายห้ตทนกะ ๔. เจ้าชายสินิประ มีพระธิดา ๕. พระองค์
คือ ๑. เจ้าหญํงปิยา (ปรืยา) ๒. เจ้าหญิงสปียา ๓. เจ้าหญิงอานนทา ๔.
เจ้าหญิงรืชตา ๕. เจ้าหญิงวชิดเสนา รวมเป็น ๙ พระองค์ ต่อมาพระมเหสี
สิ น้พระชนม์'ลง พระองค์จงไดสถาปนาหญิงอี่นขนเป็นมเหสีใหม่ พระนาง
ใหกำเนิดพระโอรส ๑ พระองค์นามว่า เจ้าชายช้นตุ สร้างความปลาบปสิ้ม
ใหพระราชาอย่างยี่ง จงตกปากให้พรพระโอรสองค์ใหม่ ต่อมาพระนาง
จงขอพรโดยการขอราชสมบด ■
ให้พระโอรส พระองค์ไม่อาจ

ที่ง ๙ พระองค์ ออกจากเมีอง
ไปสร้างเมีองใหม่ โดยพระองค์ ทIjjrijH
มอบผูตดดามและทร้พย์สมบด

เมึ๋อขบวนพระโอรสและ ขากเปีอ•รกป็ลพ้ส^นใ^จจบ้'น
พระธิดาพระเจ้าโอกกากราชมาถึงสถานที่รมณ๊ยสถานแพ่งหนึ่ง เป็นที่อย่
ของฤๅษกปิล จึงไล้ดงเมีองที่นึ่แล้วเรืยกเมีองนึ่ว่า กรุงกปิลพสดุ (Kapila-
' บางพำรากร่าวว่าพวะเ โอกกาก■ทชมพ'!ะนเพร ๕ พระองค์ ค็อ «. พรนางพัพํถา ta. พระนาง

รพรา ท. พร?นางชนพุ ๔. พร?นางมารน ๔. พระนางวิสาชา

ชากเปี0งกมร นป้จจบน
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vastu) ดามภาษาสันสกฤต'* เป็นนครเลกๆ ห่างจากเชิงเขาหมาสั'ยราวร้อย
กว่ากโลเมตร คำ ว่า กบลพ้สตุ แปลตามความหมายว่า ที่อยู่ของฤๅษกป็ล
ตอมาพระโอรสและพระธตาต่างอ/ไเษกสมรสก้นเอง เร้นแต่พระธตาองค์
ใหญ่ บร้เวณถนที่อยู่ที่พระโอรสและพระธคาได'สร้างเมองนั้นเตมไปด้วยไม'
ศากะหร้อสกกะ จงเรียกนามตระกูลตวเองว่า สากยวงค์

ฝ่ายเจาหญังปิยา (Piya) พระธดาองค์ใหญ่เกดเป็นโรคผวหนงเป็นที่
น า่ร้งเกยจ จงเนรเทศด้วเองไปอยู่ในป้า ในขณะเดียวก้นพระเจารามแต่เดม
ปกครองเมองพาราณสั เมึ๋อเกดเป็นโรคผวหน้งเช่นก้นจงสละราชสมป้ตใด้
พระโอรสแสัวเปลี่ยนเพศเป็นฤๅษีมาอาด้ยในป่า เมื่อได้เจอเจาหญ่งปิยา
พระธดาองค์โตที่อาศยอยู่ในป้าเดียวก้น จงเกดความร้กและอยู่กนด้วยก้น
ทงสองได้เสวยผลไมโกลน แล้วหายจากโรคผวหนง ด ว้ยบุญคุณของด้นไม
นั น้จงเรียกนามตระกูลต่อมาว่า โกสิยวงค์ ตามนามด้นไม้ แล้วสร้างเมอง
ไหมใหนามว่า เฑวทหะ (Devadaha) แปลว่า แอ่งนั้าของเทวดา ทั ง้สอง
ตระกูลนี้มความถอด้วในเรองระบบชนชั้นวรรณะสูงยิ่ง จะแต่งงานเกี่ยวตอง
เฉพาะใน to ตระกูลเท่านั้น ไม่ยอมแต่งงานก้บคนตระกูลอึ๋นโตยเดีดขาด
แม้จะเป็นกษ้ต่รีย์จากเมองอื่นกคาม พระเจาโอกกากราชปกครองเรึ๋อยมา
จนกงยุคสม้ยของพระเจาชยเสน (Jayasena) ส่วนพระโอรสและชิดาที่แยก
ออกไปสร้างเมองเฑวทหะได้ปกครองต่อมาจนกงสม้ยพระเจาเทวฑหสกกะ.
(Devadahasakka)

ฝ่ายสากยวงค์ พระเร้าขยเสนมพระโอรส ๑ พระองค์ และพระชิดา
๑ พระองค์ คอ'' ๑. เร้าชายสีหหนุ (Sihahanu) to. เร้าหญ่งยโสธรา
(YasodharS)"

ฝ่ายโกสิยวงค์ พระเร้าเทวทหล้กกะ มพระโอรส ๑ พระองค์ และ

** พา«ากภาษารน(เกฤ*ว่า nilaieiij KapUavasiu สวนบารเปียนเป็น กจสวเ!ท Kapilavatthu
ภาษาไทขเปีชนเอน กอสพสสุ้ คามค้า'แ^ส้นสกฤต

'' Wilhiem Geiger. The Mahavamsa or tbe gmt dutmide of Ceylon. (New Delhi ะ Subhun
Offset PnsijaOO). Page 11.

^ คนสะคนกับเจาทญํงยโสธTไ พทรขายาเจ•ทกขสห!ตกะ
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พระธิดา ๑ พระองค์ คือ ๑. เจาชายอัญชนะ In. เจ้าพญิงอัญจนา
พระเจ้าสีหหนุ แห่งศากยวงค์อภเษกสมรสอับ พระนางอัญจนา

แห่งโกสยวงค์มีพระโอรสและธิดารวม ๗ พระองค์ คือ ๑. เจ้าชายสุฑโธัท•นะ
ไอ. เจ้าชายสุกโกทนะ 01. เจ้าชายอรโดทtเะ ๔. เจ้าชายโธโตทนะ ๔. เจ้า
ชายฆนิโดทโเะ ๖. เจ้าหญงปรดา ๗. เจ้าหญิงอรตา

พระเจ้าอญธนะ แห่งโกลิยวงค์อภิเษกสมรสอับพระนางยโส!ทา''
แห่งศากยวงค์ รพระโอรสและพระธิดารวม ๔ พระองค์ คือ ๑. เจ้าชาย
สุปปพทธะ ๖. เจ้าชายทณฑปาณิ ๓. เจ้าหญิงสิร็มหามายา ๔. เจ้าหญิง
ปชาบดโคดม

พระเจ้าสฑโธฑนะ แห่งศากยวงค์อภิเษกสมรสอับเจ้าหญิงสิริมหา
มายาแห่งโกลิยวงค์ รพระโอรส ๑ พระองค์ คือ เจ้าชายสิทธิตถะ และต่อ
มาหล้งจากพระนางสิริมหามายาสวรรคต พระองค์อภิเษกสมรสอับพระนาง
มหาปชาบดโคตรและรพระโอรสและธิดา ๒ พระองค์ คือ ๑. เจ้าชายน'นทะ
๒. เจ้าหญิงรูปนันทา

พระเจ้าสุกโกทนะ แห่งศากยวงศอภิเษกสมรสอับพระนางกิสา
โคตมึ รพระโอรส ๑ พระองค์ คือ เจ้าชายอานนท

พระเจ้าอมโคทนะ แห่งศากยวงศ์ รพระโอรสและพระธิดารวม ๓
พระองค์ คือ ๑. เจ้าชายมหานาม ๒. เจ้าชายอนุรุทธะ ๓. เจ้าหญิงโรหิณี

พระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งโกลิยวงค์ ได้'อภิเษกสมรสอับ พระนาง
อมตา แห่งศากยวงค์ รพระโอรสธิดารวม to พระองค์ คืล ๑.เจ้าชาย
เทวทดค์ ๒.เจ้าหญิงยโสธรา (ฟ้มพา)

พระเจ้ามหานามครองราชสมบติต่อจากพระเจ้ๆสุทโ!าาน-2^^7ะ5ตา
จากนางทาสนามว่านาคมณฑา ๑ พระองค์ คือ เจ้าหญิงวาสภขตดยา ซึ่ง
ต่อมาได้'เป็นพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกดล แห่งกรุงสาอัดถี รพระโอรส
๑ พระองค์ คือ เจ้าชายวิฑฑภะ ดงรโครงสวางดงนี้

ลานานฟ้ายฆทาบาไนรยกชรว่า พ?ทเางฬุทขผา
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เมึ่อสองพนห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว ณ ดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่ง
ชมพูทวีป ดินแคนที่เดิมไปดวยน'กดิด นกปราชญ์ น'กตรรกะ น ก้วีจารณ์
เจาสำน้ก เจาสิทธิมากมาย ก่ อนพุทธกาลเล็กน้อยใกล้เชิงเขาหิมาล้ย ได
แยกออกเป็น ๒ เมือง คือ กบิลพสดุ และเทาทหะ เพี่อร้กษาสายเลือดให้
บร๓ๆธิ้ ที่งสองเมืองจะอภิเษกสมรสระหว่างกันโดยไม่อนุญาตให้แต่งงาน
^  ta A et
กบเมองอนเดดขาด

ต่ อมาเจาชายสุทโธทนะได้อภิเษกสมรสกับเจาหญิงสิรมหามายา
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พระธิดาของพระเจ้าอ้ญชนะแห่งกรุงเฑวททะ ทลงจากพระบดา คอพระเจ้า
สีทหนุสวรรคตแล้ว พระเจ้าสุฑโธทนะได้ครองราชสมบต ณ กรุงกบิลฟัสด้
สบมา กล่าวถงพระโพธิส้ดว์หล้งจากที่ได้เสวยพระชาตเป็นพระเวสสันดร
อนเป็นชาดสุดทายแล้ว กจุดไปประทบอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสัต มนามว่า
เสตเกตุเทพบุตร (หรือสันดุสัดเทพบุตร) เมื่อประทบที่สวรรค์พอสมควร
แล้ว เทวดาไนสวรรค์ทุกชั้นจงอาราธนาให้มาจุติในโลกเพื่อตรัสรู้เป็นพระ
ส มัมาสัมพทธเจ้าแล้วสั่งสอนเวไนยสัตว์ต่อไป ทรงรับการอาราธนานั้น จึง
พจารณาถงความพรัอม (ปัญจรโลก'นะ) ๕ ประการ คือ

e. กาล อายุมนุษย์ประมาณ ๑0๐ ปี เป็นเวลาเหมาะที่จะลงมาโปรด
ทาอายุของมนุษย์มากเกินไป ไม่อาจจะเขาใจเรื่องความไม่เที่ยงแฑ1ด้

๒. ฑวึป ทรงเล็งเห็นว่าพระพฑธเจ้าทั้งหลายในอดีตจะไม่บ้งเกิดใน
ทรปอื่น'° จะบังเกิดในชมพูทวีปเท่านั้น ด ง้นั้น ชมพูทวีปเหมาะสมที่สุดที่
จะลงมาจุติ

0». ประเทศ ทรงเล็งเห็นว่าบัชฌมประเทศซึ่งมีความยาว ๓๐๐ โยชน์
กวาง ๒๕๐ โยชน์ เหมาะสมที่จะอุบิด

๔. ตระกูล ธรรมดาพระพทธเจ้าทั้งหลายจะไม่บังเกิดในตระกูลแพศย์
หรือศูทร แต่จะบังเกิดในตระกูลกษ้ดรืย์ หรือพราหมณ์เท่านั้น ทรงเล็งเห็น
ว่าศากยวงค์เป็นตระกูลกษตริย์พรั่งพรัอม

๕. หระมารดา เห็นว่าพระนางสิริมหามายาเคยได้เป็นมารดาหลาย
ชาติ จึงรับคำอาราธนาเสด็จจากดุสิตมาจุติในพระครรภ'ของพระนาง

ฝ่ายพระนางได้ทรงสุบินน์มิตว่าได้เสด็จไปชมอุทยานปาพิมพานค์
ซึ่งมีดอกไมนานาพันธุ ได้พบชางเผอกเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงแล้ว
นำ ดอกบัวมาถวาย เมื่อดึ่นบรรทมแล้วทรงเล่าให้โหราจารย์ฟัง เหล่าโหรา
จารย์ทั้งหลายต่างท่านายว่า เด็กที่อยู่ในพระครรภจะเป็นผู้มีบุญญานุภาพ
มาอุบิด ตั ง้แต่นั้นพระนางได้ดูแลทะนุถนอมพระครรภ์มา โดยได้รับการ

ม ๔ ฑวป «0 «. อปใโคยานทวป to. อฺตดรกฺใทวป ๓. ปฺพพวํเทนฑวป uat ๔. ขมทฺทวป
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เอาใจใส่จากพระEทามีเป็นอย่างสิ

เป็นธรรมเนยมโบราณของอนเสิยที่ยึดถอมานาน ว่าสดรึที่จะคลอด
บตรมกจะดองใปคลอดบานเกิดโดยมบด'!ม'^รด''ดู^ด^ย่^ง'^^ด^^ พระนาง
ส ริิมพามายากิเช่นก้น เมื่อทรงพระครรภ์ «๐ เดอนแล้ว เมอรูสกพระองคว่า
จะประสูติพระโอรส จึงกราบทูลพระสวามี เพี่อที่จะเสดจพระราขดำเนน
กล้บเมีองเทวทพะ อ นัเป็นเมีองของพระองคเอง เพอประสูติพระโอรสพนัน
^■1 - - พระเจ้าสทโธทนะใด้อัดขบวน

ฑ7ฟรrffRWinWAWWuTw ทรงดาเนนใด ๗ กาวนบเปน
สิ่งมห'ศจรรย์ พริอมยกพระพัดภ์ขวาขึ้นแล้วชี้นิวชขนฟ้า ดร้สอาสภิวาจา
(วาจาที่อาจหาญ) ว่า" "อคุโคพมสฺมี โลกสฺส เชฎโร)^ม^ม โลกสุส

ทรงประสฅที่รทนลุมพินวัน

ท. ม. «0 / \0๖ / ••



ประว้ตศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

เ^ฏโจหมลุ[ร letnsfet อยมนุตมา เม ชาต นตถิทาน ปุนพฺภโวตํ'' แปลว่า
เราเป็นผูเรศทึ๋สุดในโลก เราเป็นผเจรญทึ่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสรฐ

ที ส่ ดุในโลก ชาดนี้เป็นชา^ดทายของเรา ชาดิลึ๋น ภmนจะไม่มอก''
พรอมก้นนี๋ได'มลั๋งที่๓ดฃึ๋นพร้อมก้บพระองค์ ๗ อย่างเร้ยกว่า สหชาต คอ
•. พระนางพมพา ๒. เจาชายอานนค์ ฅ. อำ มาตย์กาหุทาย ๔. นายฉันนะ
๕. ม า้กณฐกะ ๖. ตนโพธ ๗. ขุมทองที่งสี่

ค่อมาในวนที่ 01 นบจากประสูติ อสิตดาบส (Asita) หร้อ กาพเทวล
ดาบส (Kaladevil) ทอาค์ยอย่ในป่าหมพานค์ มอทธฤทธ ไดสมาบด ๗
และคนเคยกบพระพทธบดาเ!เนธย่างติ ได้เขาเยี่ยมพระเร้าสูทโ]Jทน:: {น
พระราชวง พร้อมชมบารมพระโอรสนอย ครั้นพระดาบสได้ชมพระบารบ
และดรวจคราพระลกษทน:มหาบุรุษ ๓๒ ประการอย่างละเอยดนลวกงกบ
ดะลง ได้กมลงกราบพระกุมารนอยด้วยอาการเคารพaย่างสูง พร้อมกบ
หวเราะและร้องไหไปด้วย ลร้างความดกดะลงโหแก่พระเร้าสูทโธทนะยี่งฉัก
จงพระองคํได้ดร้สถามพระดาบสว่า เหสูไดจงห้วเราะแสะร้องไห พระดาบส
ยูเฒ่ากล่าวว่า 'ท}'รวเราะ เทราะคนตนใจทึ่ใดเจอ ารที่มมญqเามา'รม
ป สี กัษ(นะม}'tาสุรุษครบ ๓๒ ประการ นบว'า}'fาไม่ไ^นภททกป^อาตมา
ป วีาร(นานทจงไต้เห็น และทึ่รองไต้ เพราะทระโอรสเจ7qjวัยผู้น จะไต้เปีน
พ^สมมาสัม}^ทชเจา ศาสดาเอกของโลก พระองค์จะแสดง]rรรมงาบใน
เบองต้น งามในท่ามกลางและที่สุด เสยดายที่อายอาดมา/ๅาmเท่เกนไป คง
ไมอาจไต้สต้บต้งคำสอนของmะองค์ จงอดกลนนํ้าตาไว้ไม่ไViวั' คำ กล่าา
นหาไคสรางความยนดปรีดาค่อพระราขาไม่ เพราะพระองค์มพระโอรสหา:;
องค์เตยว ทรงหวงอย่างยี่งที่จะไหพระโอรสครองเคาดรฉัดรล่อชุากพา:;ฐาด้
ได้แค่หวงพระท'ยว่าคำกล่าวของดาบสด้เดเๅชุะไม่เฎนดูรุJ ฝ่ายพระญาติฟัง
คาคาบสยูเพากลาวเช่นนน กบงเกดความเลอมไส แลวกราบพระกมาาเช่น
เดยวภ้บพระดาบส

หล้งพระกุมารประสูติได้ ๔ ร น้ พระบดา คอพระเร้าสูทโธทนะได้
เชญพรๆหมณทง «0๘ ทเจนจบไตรเพทมาเลี้ยงที่พระราขร้ง พราหมถ!ทั้ง
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หลายพร้อมใจก้นขนานนามพระกุมารน้อยว่า สิฑรฬถะ (Siddhattha)*"
ธนแปลว่า ผู ม้ีความตองการอ้นสำเร็จ ในบรรดาพราหมณ์ ๑๐๘ คน นั น้ได'
คดก้นเองเหลือ ๔ คน คือ ๑. รามพราหมณ์ ๒. ลักษผะพราหมณ์ ท.
ยญญพราหมณ์ (หรอม้นตพราหมณ์) ๔. ธุชพราหมณ์ ๕. โภชพราหมณ์
๖. สุท ต้ดพราหมณ์ ๗. สุยามพราหมณ์ และ ๘. โกณฯาญญพราหมณ์
ให้ทานายพระลักษณะของพระโอรส พราหมณ์ทั้ง ๗ พยากรณ์เปีน ๒ น ย้
กล่าวคือ น ย้แรก หากว่ายงครองราชสมบ้ตจะได้เรนพระจกรพรรดผู้ยิ่งใหญ่
ของชมพูทวป น ย้ที่สอง หากว่าออกผนวชจะได'เป็นพระศาสดาเอกของโลก
สั ง่สอนเวไนยลัตว์สบไป ในบรรดาพราหมณ์ทั้ง ๘ นัน้ คงมแต่เพยง
พราหมณ์หนุ่มนามว่า โกณฑัญญะ เท่านั้นที่กล้าประกาศช้ดแจ้งว่า เจ้าชาย
น อ้ยจะออกผนวชและจะไดเป็นพระศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอน จง
เดร็ยมตวเพึ๋อออกบวชดามปรนน้บตดูแล ต่อมาไดเป็นห้วหน้าปัญจวัคคืย์
ทั ง้ rf อ น้ประกอบห้วย ว ปัปะ ภทฑยะ มหานามะ และ อ ส้สชิ

ว นัที่ ๗ หลังพระกุมารประสูติ พระมารดาคือพระนางสรมหามายา
ไห้สวรรคตจากพระโอรสองค์น้อยไป น่าความโศกเศร้ามาให้แก่พระเจ้า
สุฑโธทนะและพระญาติยิ่งน้ก ภาระการดูแลพระโอรสจ้งเป็นของพระนาง
ปชาบคืโคตม ภคืน้ของพระพุทธมารดา ต่ อมาพระนางไห้เป็นพระมเหลืของ
พระเจ้าสุทโธทไแ:และมีพระธดา ๒ พระองค์ คือ เจ้าชายนันทะ (Nanda)
และพระธดาอีกพระองค์นามว่า เจ้าหญิงรูปน้นทา (RapanandS) พระโอรส
และพระธดาทั้งหมดไห้วับการดูแลอย่างคือย่างเท่าเทียมก้น ฝ่ายพระนาง
ส ริิมหามายาครั้นไห้สวรรคตจากไปแล้ว ไห้บงเกิดเป็นเทพบุตรมีนามว่า
มายาเทพบุตร ในสวรรค์ชั๋น่ดุสิตและเมึ๋อพระพุทธองค์เสดจไปโปรดพระ
มารดาที่สวรรค์ก็ไห้เสดจลงมาตอนวับพระพุทธองค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดงส์

เมี๋อพระชนมายุ ๗ พรรษา พระบดาก็ประทานเครื่องทรงสำหรบ
ยุวกษตริย์ คือจ้นฑน์สำหรบทา ผาโพกพระเศียร ชุดฉลองพระองค์ ผาทรง

ภาษาauemqw นระ รน« 1รนทไท รทรารฅร (Siddhflftha)
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สะพก พระภูษา ทั ง้หมดทำมาจากผ้าไหมกาสืที่มชึ๋อเสืยง รรค่ามาก ผ้ม
ฐานะดเท่านั้นจะไดใช้ นอกจากนั้นพระบดายงขุดสระสำหรับสนาน ๓ สระ
คือ สระที่หนึ่งปลูกดอกอบลบวขาว สระที่สองปลูกดอกปทุมปัวหลวง สระ
ที่สามปลูกบุณฑรักสีขาว พรัอมก้บการตกแต่งที่งดงามน่าทัศนาอย่างยง
พรัอมทันนึ่เจ้าชายกได้รับการศกษาทั้ง ๑๘ ศาสดร เซ่น การรงธนู การ
บงคบม้า การใช้ดาบ การรบ เป็นด้น ท บัครูวศวามตร (Vi^vamitra) ที่ม้ชึ่อ
เสียง พระองคืได้ศกษาจนจบภายในเวลาอนรวดเรัว

เมึ๋อพระช้นษา «๖ พรรษา พระองค์ก็ทรงสำเรัจการศกษาทั้ง ๑๘
ศาสตร์ พระบดาได้สรางปราสาท ๓ ฤดู คือ ๑. ร มัมปราสาท สำ หรับฤดู
รัอน ๒. สุร มัมะปราสาท สำ หรับฤดูหนาว cn. ชุภปราสาท สำ หรับฤดูฝน
ไหเป็นที่ประทับเหมาะสมในสามฤดู ต่อมาพระองค์ก็ทรงเลอกดู่ครอง มพระ
ธคาจากหลายเมองมาใทัเลอกแต่สดทัายก็ทรงเลอก และ อภเษกสมรสทับ
เจ้าหญึงยโสธรา (YasodharS) หรัอ พมพา พระธดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ
(Suppabuddha) และ พระนางอมดา (Amita) แห่งนครเทวทหะเป็นพระ
มเหสี แม้พระองค์จะทรงอภเษกสมรสนานแลว แต่ก็หาได้มพระโอรส พระ
ธดาไม่ จนพระชนม่ได้ ๒๙ พรรษา พระนางยโสธราจงทรงดั้งครรภ์ และ
ประฐดิพระโอรส แลวใหพระนามว่า ราหุล (Rahula) อนหมายกง ปวงที่
ร อัยรัด พระองค์มพระหฤทัยสีเนหาในพระโอรสเป็นอย่างยง แต่เจ้าชาย
เป็นผ้รบุญบารมทันบรับูรณ์นลวจงไม่พอพระทัยช้รัตคฤหัสถ์ฐทต่ยไป ไค
เสดจประพาสอุทยานทับนายฉนนะ (Channa) นายสารถอย่างเงยบๆ ทรง
ได้เหนเทวทูดทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนดาย และ สมณะ พระองค์จ็ง
สลดพระทัยในชวดที่เดมไปด้วยความทุกข์ยาก ความเสียใจ และการพทัด
พราก เมึ๋อได้เหนสมณะทรงพอพระทัยในการออกผนวช จ็งด้ดรนพระทัย
แน่วนน่ที่จะออกผนวชดามแนวทางนี้ เที่อแสวงหาโมกขธรรมทันเป็นหน
ทางด้บทุกข์ถาวร ไม่ด้องกทับมาเรัยนว่ายดายเก็ดอีก ในดอนกลางคืน"'

ในศ่าราพุทรปรr5จมหายานห(ทยIส่มก!(าวว่า พระองสัแเคํจออกผนวข<1อนก8างาน ห่อหน้าพระ
นางขโ■ธราน■ะพระชุกห พระนางทรงมนาพระIน•ทอาบนน้ม ราไน้ฟ้ไรรำพันห่อการจากไปครณ์
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จงเสด็จไปปราสาทเพึ๋อทรงอำลาพระนางยโสธรา และพระกุมารราทุล พระ
ทฤทัยช่วงนี้เป็นกงวลอย่างมากเพราะอาล้ยอาวรณ์ในพระชายา และพระ
โอรสนอยที่พึ่งจะประสูด็

(EnHj^tenment)^
เมี่อพระซนมายุ ๒๙ พรรษา ขณะที่พระกุมารนอยราทุลประสูตได้

๗ วน เจ้าชายสทธัตทะจงได้เรยกนายฉันนะมาแลว สั่งใทันำมากณฐกะ
(Kandaka) ที่ปราตเปรยวและรวดเร็วมาใทัทรง จากนั้นเสด็จออกประตูเมอง
ทางท็ศดะวนออกในเวลากลางคน เสด็จถงฝังอโนมานท (Anoma) จงด้ต
พระเมาพ (มวยผม) และเปลึ่ยนเครองทรงเป็นดาบส เมื่อพระองด้เด็น
ฉ บัตาไป มากัณฐกะผู้ภกด็อกแดกสลายสนบุญ ณ ร็มฝังแม่นั้าอโนมานท
นั น้เอง คงได้กฉับพระนครแต่นายฉันนะเท่านั้น พระองค์ในเครื่องทรงของ
น กับวชได้เด็นทางไกลแด่เพียงพระองค์เดียวจนลุถึงแคว้นมคธ ต่อมาพระ
เจ้าพีมพีสาร พระราชาของเมืองราชคฤห์ทรงทราบ โปรดให้อาราธนามา
ประทับพรอมจะมอบราชสมบ้ติให้ครองครื่งทนี้ง แต่พระองค์ปฎเสธ พระ
เจ้าพีมพีสารได้ทูลต่อว่า ถาทากได้บรรลุสัจธรรมแฉัวขอให้พระองค์เสด็จ
มาโปรด พระองค์รับคำอาราธนา ทรงเดีนทางต่อเพึ่อศกษากับอาจารย์ที่
มืชึ่อเสียงหลายสำนัก เช่น อาVทรดาบส กาลามโคตร จนได้สมาบเต ๗ คอ
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ มืความรู้เท่าเทยมอาจารย์และไม่สามารถสอนอะไร
ให้อก จึงเสด็จไปศกษากับอุทกดาบส รามบุตรที่มืซึ๋อเสียง เมื่อลงมือปฎบต
จนช่านาญดามคำแนะนำของอาจารย์แฉัวจงได้อรูปฌานที่ ๔ ทรงทราบว่า
นี้ไม่ใช่หนทางพนทุกข์บรรลุโพธญาณตามที่ม่งหวัง จึงเสด็จไปที่อุรุเวลา
เสนานัคม ใกฉัแม่นั้าเนรัญชรา (Neranjara) ทรงปาเพีญทุกกรกริยาอย่าง
ยงยวด ณ ทวเขาดงคสีริ โดยมืนักบวชปัญจวัคดีย์ฑั้ง ๕ คอยปรนนับ้ต
การบาเพีญทุกกรกริยาเป็นการกระทำที่บุคคลทำได้ยาก เช่น ทรงกดพระ
ทนต์ (ฟัน) ด ว้ยพระทนต์ กดพระตาลุ (เพดาน) ด ว้ยพระชํวหา (ลิ้น) กลั้น
ลมหายใจเข์าออก และเรื่มลดการเสวยกระยาหารทีละนัอยจนไม่เสวยเลย
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พระองค์ทำอยู่อย่างนั้น จนพระวรกายซูบผอมเห็นซี๋โครงทํ่วพระสรีระอย่าง
ช ดัเจน จนพระโสมา (ขน) ทลุดออกจากขุมขนหมด การกระทำอย่างนี้เป็น
ทีประทับใจต่อนักบวขปัญจวัคคีย์อย่างมาก เพราะพวกเขาคีตว่านี้คีอทาง
แห่งการบรรสุธรรม แต่เมึ๋อพระองค์ทรงเห็นอุปมาดังฟ้ณสามสายซึ่งแสดง
ให้ทราบโดยพระอินทร์ สายแรกเคร่งเกินไปดีดได้ไม่นานกิขาด สายทีสอง
หย่อนเกินไปเสียงไม่ไพเราะ ส่วนสายทีสามพอคี เสียงไพเราะน่าฟัง จึงละ
แนวทางเดิมห้นมาเสวยพระกระยาหาร และเรั๋มปฎิบ้ดิแนวทางใหม่ ทำให้
ปัญจวัคคีย์ไม่พอใจหนีจากไปอยู่ป่าอิสิปดนมฤคทายวัน เมึ๋อพระองค์หัน
กลับมาเสวยพระกระยาหาร พระฉวีวรรณกิกลับมาผ่องใส มหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการของพระองค์กิกลับมาปรากฎเหมีอนเดิมอีกครั้ง

เชัาวันหนี้ง นางสุชาดาลูกสาวนายบ้านอุรุเวลาเสนานีคมไดัอธิษฐาน
ท บัเทวดาอาวักษ์ว่า ท าัไดัสามีทีมีฐารเะเสมอทัน และได้บุตรชายเป็นคนแรก
จะทำการบวงสรวงด้วยชัาวมธุปายาส และวัตถุมีค่าแสนกหาปณะ เมึ๋อนาง
ได้สมความปรารถนาจึงน่าข้าวมธุปายาสมาบวงสรวง เมึ๋อเห็นมหาบุรุษมี
ล กัษณะงดงาม ประทับนั้งใด้ด้นไทรใหญ่จึงดีดว่าเป็นเทวดาอารักษ์ จึงนัอม
ถวายข้าวมธุปายาส พระองค์ทรงรับมาเสวยโดยแปงเป็นทัอนได้ 0^๙ ทัอน
เท่าทับเวลาทีพระองค์เสวยวิมุดดิสุขหลังตรัสรู้ หลังจากเสวยแล้วทรงน่า
ถาดทองคำลอยนั้าทีท่าสุปดิฎฐะริมฝังแม่นั้าเนรัญๆ!รา โดยอธิษฐานว่าทา
จะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดใบนี้ ลอยทวนกระแสนา และผรกิ
เป็นไปอย่างทีพระองค์หวัง ถาดได้ลอยทวนกระแสและจมลงสู่ทันแม่นั้า ต่อ
มาโสตถิยพราหมณ์เห็รนเหาบุรุษทีกิริยาอาการงดงาม น่าเลึ๋0มใส จึงถวาย
หญ้ากุสะ (หญ้าคา) เพึ๋อปูประทับนั่ง พระองค์รับหญ้ากุสะเดินข้ามแม่นั้า
เนรัญชราแลัวน่าหญ้าไปปูลาดได้ด้นพระศรีมหาโพธ

เมึ๋อพระพุทธองค์ประทับนั่งบำเพ็ญภาวนาใด้ด้นทระดรีบทาโพธ
พรัอมอธิษฐานจึดว่า "นน้เนึ้อนละเลอฅในทานนี้จะเทอดนท้'งไปVIUตสิ้น
เทลีอนด่ทนง เอ็นและกงะลูกทดาม ด'ทบใดนี้น้งไม่บทลุโพธิญา{แ ดทบ
นีน้เทจะไม่ลุกจากบัลดังทนี้โดนเด็ดขาด" ในขณะนั้นเองพญามารนามว่า
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วสวตตี วิดกว่าพระ

สิทธ้ตถะจะล่วงพนจาก

อำ นาจของตนเอง จึง
นั ง่ข้างนามว่า ค๊รเมขลา
นำ กองทพมารเข้าโจมดี
แต่ในที่สุดก็แดกพ่าย
ไปดายอำนาจแพ่งทาน
บารIJที่พระองคบำเพ็ญ
มานานพลายแสนก็เปป๋

ในที่สุดในว้นเพ็ญ ๑๔?
คาเดือน ๖ เพ็ญวิสาขะ
ในช่วงยามแรก ดือ

ปฐมยาม พระองค์ได
บรรลปุพเพนิวาสานุส-จ ทรงฅวํ'(fpค^นพ

 V J

สติญาณ อ นัเปีนญาณที่ฑำไพ่'ระลึกชาติอดีตตั้งแต่พนพลังได ในยามท ๒
ดือ มซฌิมยาม ทรงบรรลุ จุ ตูปปาตญาณ ญาณที่พยํ่งรู้การเก็ดดบของ
สรรพลัดว์ทั้งมวล และยามสุดทายดือ ปัจฉิมยาม พระองค์ทรงบรรลุ
อาสว่'กฃยญาณ ล นัเปีนญาณที่กำจดก็เลสทั้งปวงใพ่หมดสิ้นไป บรรลุเป็น
พระอรพ่นตสมมาลัมพุทธเจึาอย่างสมบูรณ์ ณ โคนตนพระศรีมพาโพธี้
พุทธคยา (BuddhagayS) รัฐพิหารในปัจจุปัน สมก็'บความพากเพิยรที่
พระองค์บาเพ็ญทุกกรก็รียาอย่างทรหดตลอด ๖ ปีที่ ผ่านมา

หลังจากดรสรัใดดนพระศรีมหาโพธแล้ว พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุข
ล นัหมายถงสุขที่เก็ดจากการพลุดพ็'นจากก็เลสอาสวะ ๗ ส ปัดาห์ ดือ
ส ปัดาห์ที่ ๑ ทรงประทบได้ด้นพระศรีมหาโพธ ทรงเสวยวิมุตติสุขแล้วเข้า
สมาบดได้หลายแสนโกฎ ส ปัดาห์ที่ ๒ ออกจากโพธิปัลลังก์ เหาะขี้นสู่

ม. ม. ๔ / ๔ / to
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เวหา แสดงยมกปาฎหาวย์ แลวเสด็จมาประทบรนทางทศตะวนออกเฉยง
เหนอของด้นพระศรมหาโพธเป็นเวลา ๗ ว น้ ปัจจุบนเรยกว่า อนมสเจด็ย์
ส ปัดาห์ที่ « ทรงเนรมิตทีเดินจงกรมระทว่างต้นพระศรึมทาโพธกับอนิมส
เจดีย์ แต้วเสดีจเดินจงกรมไปมาเป็นเวลา ๗ ว นั ที นี่เรียกว่า ร ตันจงกรม
เจดีย์ ต ป้ดาท์ที ๔ เทวตาไต้เนรมิตเรีอนแกัวทางทิศตะวันตกเฉียงเทนิอ
ของต้นพระครีมทาโพธ ทรงประทับนั่งบนเรีอนแก้วนั้นแต้วพิจารณา
อภธรรม ๗ ต ม้ภร์ ทรงประทับทีนึ๋ ๗ ว นั ท ปัตาท์ที ๕ เสต็จออกจาก
เรีอนแก้วเดินทางไปยังต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ทางทิศตะวันออกของ
ต น้พระศรีมทาโพธ ไต้พบพราทมณ์คนทนั่งนามว่า ทิฎฐมังคลิกะ ผูช้อบ
บริภาษผู้อึ๋นว่า ห ห ต ว้ยอำนาจถือต้วและความโกรธ แม้พระองค์จะแสดง
ธรรมใท้ฟ้ง แต่ก็ไม่อาจเข้าใจไต้ ต่อมาธิดาพญามารทั้ง ๓ คอ นางต้ณทา
นางราคา และนางอรดีไต้มาร่ายร่ายวยวนเพึ๋อทวังใต้พระองค์ฐนตี แต่ก็ไม่
อาจจะทำใต้พระองค์ทวั่นไทวไต้ ท ปัตาต้ที ๖ พระพุทธองค์เสด็จจากต้น
ไทร ไปพักทีต้นมุจลินทํ (ต้นจิก) รีมสระใทญ่ เมฆใทญ่ทั้งเต้าเกิดฝนทีไม่ใข้
ฤดูกาลตกลงมาอย่างทนัก พญานาคนามว่า มุจลินทํ ไต้เกิดความปริวิตก
ว่าพระพุทธองค์มาประทับทีนั่แต่ยังไม่มีทีทาบังลมนอ::ฝน จิงไต้นฝพังพาน
กนปกปิองพระพุทธองค์จากลมนละฝน เมื่อฝนหยุดตกนล้วจิงจำแลงกาย
เป็นมาณพประครองอัญชลิทำความเคารพพระพุท!องค์พระองค์ประทับทีนั่
๗ ว นั ท ปัตาท์ที ๗ พระองค์เสด็จออกจากสระมุจลินทํเดินทางไปประทับ
ทีต น้ราชายตนะ (ต้นเกตุ) ทีนั่สองพ่อต้านามว่า ตปุสสะ และก้ลลิทะ จาก
อุกกุลชนบทไต้เข้าเอา ถวายข้าวสัดตุผงและสัตตุก้อน ทั ง้สองไต้ปฏิญาณ
ตนเป็นพุทธมามกะถืงพระพุทธ และพระธรรมเป็นทีทีง พระพุทธองค์ไต้
มอบเส้นพระเกศาให้ ทั ง้สองนำกลับไปบัานเกิดแล้วประดิษฐานไว้ในเจด็ย์
เป็นทีสักการบูชาต่อมา

เมื่อครบ ๗ ส ปัดาห์แล้ว พระองค์กลับไปยังต้นอชปาลนิโคร!อกครั้ง
พระองค์เกิดความทัอพระทัยจิงดำรีทีจะไม่แสตง!รรม เพราะเห็นว่าคำสอน
ของพระองค์ทวนกระแสชองโลก ท าัวสหัมบดีพรทมทราบความปริวิตกของ
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พระองค์จงไฟ้มาอา'รา!โนาใฟ้โป' ไ^ยสั^ไ พระองค์ฟิจารณานค์า^น็นใ''
เวไนยสัตว์พอที่จะโปรตโค์ยังมรอู่ เปรยบเหมอนดอกบา ๓ ชนด ดอ*' ได้
นา 1สมอนํ้า และโผล่ฬนนํ้ๆ จืงร้บคำอาราธนาของพาะพรทม ต่อมาพญา
มารได้โอmsจงอาราธนานIสด็จปรินิพพาน แต่ทาได้ทรงร้ปไม่ เพทะพระ
ทาสนาของพระองค์ยังไม่ตั้งมั่นในโลก

พระบรมศาสดาเมึ๋อด้ตสินพระทัยที่จะแล»|งธรรผแล้า จงพจารณาดู
บุดคลผู้เทมาะสมทึ๋จะร้บพระธรรมของพระองค์ ในดอนแรกทรงเล็งเท็น
อาพารดาบส และอุทกดาบสผู้เป็นอาจารย์ แต่ท่านทั้งสองกงแก่กรรมไป
๗ ว นัแล้ว จืงด้ดสินพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง i เพทะทรงระล็กกง
ว็ ส ยัที๋จะบทลุธรรม และความดีที่เคยได้ปรนนิบ้ดิวับใช้พระองค์มาก่อน
พระพุทธองค์จืงเสด็จไปป่าอิสิปดนมฤคทายวัน เมีองพาทณสิ (VsrSijasr)
ระทว่างทางเจอกับอุปกาช้วก ทรงแสดงธรรมใท้อุปกาชีวกฟัง แต่เขาทาได้
เช้าใจธรรมที่พระองค์ทรงดวัสสอนไม่ แสดงอาการแลบลิ้นส่ายคีรษะเด็นทนิ
ไป เมึ๋อไปกงป่าอิสิปดนมฤคทายวัน เทล่าปัญจวัคคีย์มองเทนพระองค์
เสด็จมาแต่ไกล ต่างตั้งกดิกาที่จะไม่แสดงความเคารพพระคาสดา แต่ลุด
ทายก็ล็มคัวเผลอแสดงความเคารพ ทว่ายังมกริยาอาการเย่อทยิงอยู่ เมีอ
ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ พร้อมที่จะวับฟังพระธรรมเทคนาแล้ว พระองค์จงได้แสดง
ธ มัมจักกัปปวัดดนสูดร อ นัเป็นสูดรแรกนับจากตวัสรู้มา แก่พระปัญจวัคคีย์
ทั ง้ ๕ ในท้ายสุดแท่งการแสดงธรรม น กับวชโกณฑ้ญญะ (Koijdanna) ผู้

เ7ร4กา1เ11รํยบเ*^ขบบุ««8กับ«อกบั'วน ในพ"!ะได'!ปิฎก กร้าวทงบุคอรเปใยบเทมอนดอกบัว fin
เหร้า รอดอทบัวจมอยู่ใดนา เดมอนา นดะพนนา นด่อTU1กถาเพมเป็น ๔ เทร้าในภายทดงใดนเปวยบกบบุคคด
๔ ปแเภท ^0 ■. นปดว่าHอาจว้ใด้โดฆน้บพดน เปร็นบเทมอนบัวพนนาเ{เอฟ้องแดงอาทิดนกบาน
าร. ^ปจห้ญญ แปดว่าผอาจ|mมไฟ้ด่อเมีอท่านอรบานความขรน็น แว่รืขบเท{รอนบัวเดมอนารอบานในว้น■เงขึ้น
m. เนซชะ แปดวำผู้พอนนะน่าได้ เปรียบเท{รอนบัวทึ่จมนา รอวันนานใน'ทัเฟ้ ๓ แดะ ๙. ปฑปจมร แปรว่าผู{ร
บทเป็นอย่างยิ๋ง เปรยบเทมอนบัวพี่งเกิด ไม่มโอการเบาน เป็นอาหารของปลานดะเด่า (ชุได้จากพระชุดฟ้นดปิฎก
น โ่นภาษาไทย ม ซัเรม{เทาย มดป็ณผาดฟ้ เร้มft •๒ ทน่า ท)0๘}
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อาวุโ£๓ว่าคนอึ่นก็ไตตวงตาเฟ้นธรรม แลวทูลขออุปสมบทเป็นคนแรก
พระองค์จงประทานการบวชตวยเอฟ้ภกขุอุปสัมปทา คอการบวชด้วยการ
ตรสว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเกด น บัว่าพระร'ดนดร้ยครบองค์สามในว้นนี้ ต่อ
มาพระองค์กแสดงธรรมใด้ท่านทั้งสี่ คอ ๑. ว่ปปะ (Vappa) ๒. ภ้ฑฑยะ
(Bhaddiya) ๓. มหานามะ (MahSnama) และ ๔. อสสช (Assaji) ได้
ดวงดาเฟ้นธรรมและบรรลุพระอรห้นค์ตามลำด้บ

ต่อมาทรงโปรดยสะบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสพรอมเพึ๋อนทั้ง ๔ คน
คอ ๑. วมาลา ๒. ลุพาห ๓. ปุณณชิ ๔. คว้มปด จนบรรลุพระอรหนค์ จาก
^ นั น้ยสกลบุตรพร้อม

กบสหาย

อุปสมบทกลายเป็น

โ'.
พระสาวกองค์ที่ ๖
ต่ อจากป็ญจว้คค์ย์
ส่วนปิตามารดาและ

ญาดของพระยสะก

ขอถงพระร้ดนตร้ย

เป็นที่พึ่ง จงนับได้
ว่าเป็นคหบดเมือง
พาราณสีดระกลแรกแสลงt^7lJโป7fiปัญ9ว้คฅบ'ทั้ง^ พาราณสีตระกูลแรก

ฑนับกอพทธศาสนา เพราะเมืองพาราณสีเป็นศูนย์กลางศาสนาพรๆพมณ์ที่
เข้มแข็ง ในพรรษาแรกนี้พระองคได้พระสาวกรวมทั้งหมด ๖๐ องค์ เมื่อ
ออกพรรษาแล้วจืงส่งพระสาวกไปประกาศพระตาสนาใน ที่งส์ พระองค์
เองเสดจไปอุรุเวลาเสนานิคม ทรงโปรดชฎลตระกูลกโสสปะ 01 พึ่น อังนาม
ว่า อุ รุเวลก้สสปะ (Uruverakassapa) นทก้สสปะ (Nadlkassapa) และ
คยาก้สสปะ (GaySkassapa) ตามลำด้บ พระองค์แสดงปาฎิหาร้ย์โปรดชฎล
ผูพมากกว่า ๑๑ คร้ง จงยอมจำนนและยอมร้บฟังพระธรรมเทศนา ชฏล
อุรุเวละพร้อมบร้วาร ๔๐๐ คนจงขอการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพร้อม
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ลอยบริขารเก่าไปตามนม่นํ้าเนร้ญชรา ฝ่ายน้องชายทั้งสอง คอ นฑก่'สสปะ
พริอมบริวาร ๓00 คน และคยากสสปะพร้อมบริวาร ๒00 คนเค็นบริขาร

ของพี๋ชายลอยตามกระแสนา เกรงว่าอนตรายจะเกํดแก่พี่ชายจงไต้ไปเยี่ยม
เฟ้นพี่ชายไนภกฃภาวะพร้อมทราบเหตุผลจากพี่ชาย จงขอการอุปสมบท
จากพระศาสตา พระองคไต้'ประทานการอุปสมบทไห แล้วน้าไปยังภูเขา
คยาสืสะ ทรงแสดงอาฑตตปริยายสูตรไห้ฟัง พระสงฟ้อดตชฎลทั้งหมดไต
ร้บฟังพระธรรมเทคนาจนจบ ไต้'บรรลุพระอรห้นต์ที่นี่

ต่อมาพระพุทธองค์พร้อมพระสาวก ๑,๐๐๐ องค์ ชึ๋งเป็นอดีตชฎล
เสดีจโปรดพระเจาฟัมพสาร พระราชาแห่งเมองราชคฤห้ แควนมคธ และ
ชาวเมอง ณ ล ฎ้ฐวน (Lauhivana) หริอสวนตาลหนุ่มนอกเมอง จอมราชนย์
แห่งแควนมคธ และชาวเมองก็ไต้ตวงคาเฟ้นธรรมและบรรลุโสดายัน พระ
เจาพมพสารไต้ถวายสวนเวพุวัน (ป่าไผ่) ไห้เป็นอารามพี่พกจำพรรษา
อารามแห่งนี๋จงกลายเป็นอารามแห่งแรกไนพุทธคาสนา ต่อมาพระสาวก
องค์สำคญก็เขามาอุปสมบท เช่น พระโมคคลลาะ พระสาริบุตร พระมหา
กสสปะ พระกาพุทาย จากนนพระองค์เสดีจเยอนกรุงกบลพ้สตุ โปรดพระ
บดา และพระประยูรญาต คากยวงค์พี่ไต้ออกผนวชตามคอ พระน้นฑะ สาม
เณรราทุล พระก็มพละ พระภคคุ พระภทฑยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท
พระเทวฑตค์ และพระสาวกจากเมองต่างๆ ตามออกบวช คอ พระวัฐบาล
พระรทล พระองตุลมาล พระมหากปปิะ เป็นต้น

ไนขณะพี่พระองค์พระชนมายุ ๓๙ พรรษา ทรงจำพรรษาพี่กูฎาคาร
ศาลา ป่ามหาวัน เมองเวสาล ทรงทราบว่าพระเจาสทโธทนะพระบดา
ประชวรหน้ก จงเสดจกล้บกรุงกบลพสตุพร้อมพระสาวกหมู่ไหญํ พระองค์
ไต้ประครองพระเคยรพระบดาพี่หายไจโรยรินไวัพี่ต้ก ลูบพระเคยรพุทธบดา
ทรงตร้สอน้จจตาทธรรมสูตร จนพี่สุดพระพุทธบดาก็ไต้บรรลุพระอรห้นค์
พร้อมปฎล้มภทา จากนนก็ไต้น้พพานอย่างสงบ พระพุทธองค์จดพระบรม
ศพอย่างสมพระเก็ยรดแล้วเสดีจกล้บ เมื่อราชยัลล้งก์ว่างลงเจ้าซายมหา-
นาม โอรสของพระเจ้าอมโตทนะจ้งไต้ร้บการอภเษกเป็นมหากษัตริย์ครอง
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กรุงกบิลพ้สชุต่อมา
นบตงแต่เจ้าชายสิทธัดถะประสูตั้ ออกผนวชจนตรัสรู้ใดเป็นพระ

ส ม้มาส้มทุทธเจ้า ได้ด้นพระตรีมหาโพธ พระองคได้แสดงธรรมแก่พระสาวก
ชุดแรกที่ป่าอสิปตนมิคทายรัน จากนั้นได้โปรดเวไนยส้ตว์เป็นเวลา ๔of
พรรษา จนพระซนมายุครบ ๔๐ พรรษาบรีบูรtu ทำใหพระพุทธศาสนาแผ่
ขยายทั่วชมพูทวีป และเขามาแทนที่ศาสนาพราหมณ์อย่างรวดเรีา เป็น
อ น้ว่าหน่อเนั้อแห่งธรรมที่พระองคได้ตรัสรู้ได้หทั่งราทฐกaย่ๆงสมบูวณ์แจ้ว
ไนชมพูทวีป การที่พระพุทธศาสนาหทั่งรากลึกลงในชมพูทวีปแทนทศาสนา
พราหมณ และเชนทีแข๊งแกร่งได้น่น่ เป็นเพราะความพยายามของพระ
พุทธองค์และพระสาวก การสนับศนุนจากพระมหากษต่รีย์พ่อด้าประชาชน
และความดีเต่นของพุทธศาสนานั้นเอง

[ ๗. tRflflWIU (Passed away) j

-  -

เลต็จฅ้บขันธปรินิพพานใฅฅนสาสะ m ■รา

พระพุทธองค์ทรงบำ1พ็ญพุทธกิจโปรดเวไนยสัตว์จนพระชนม์มายุไตั
๗๙ พรรษา ทรงทราบว่าใกสัจะถงเวลาทีพระองค์จะปรินิพพานHสัว ดูง
เสด็จออกจากพระมูลคันธกุฏิ บนยอดเขาคิซฌกูฏ เมีองราชดฤท์ ผ่าน
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อุทยานอมฑลฎเกวน ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางวะทว่างเJJองราชคฤห์และนาล้นทา
จากนนเสด็จไปยงหมู่บานนาล้นทา ประฑ้บที่ปาวารกมพวันของเศรษฐ
ทุสสปาวาริกะ ผ่านปาฎลคาม (ปาฎสิบุตร หริอ ปัฏนะในปัจจุบน) ข า้ม
แม่นาคงคาที่ท่าโคตมตฏฐะ เสด็จถงหมู่บานโกฎคาม หมู่บานนาทกะ จน
ถงกรุงเวสาลตามลำดับ พระองค์เสด็จจำพรรษาสุดท่ายที่เวทุวคามแล้วไห
พระสาวกแยกย้ายกนจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตามอธยาดัย ทรงโปรดนาง
คณกานามว่า อมพปาลี (AmbapalT) จนนางเลื่อมใสไดัถวายป่ามะม่วงไห
เป็นอาราม พระองค์ทรงรบและใท่นามว่าอารามอัมพปาลีวัน ต่ อมาพระองค์
เสด็จประท่บที่ปาวาลเจดีย์ ทรงแสดงนมตโอภาสไหพระอานนท่อาราธนว
ไหอยู่ต่อถง ๓ ครั้ง แต่พระเถระถูกมารดลไจจึงไม่ไดัอาราธนาแต่อย่างได
พระองค์จึงปลงมายุสงขารที่นี่ โดยตวัสว่า จากนี๋ไปอก ๓ เดีอนตถาคตจะ
ปรินพพานที่กรุงกสนารา เมื่อพระอานนใาไดัสติทูลอาราธนาไห้ทรงอยู่ต่อ
แต่พระองค์กโม่อาจเปลี่ยนพระท่ย

หล้งจากออกพรรษา พระองค์เสด็จจากเมองเวสาลีม่งสู่กรุงกุสนารา
เพึ๋อเสด็จปรินิพพาน พระองคํไดัหันมองกรุงเวสาลีอีกครั้ง เป็นการทัศนา
ครั้งสุดท่าย แล้วเตินทางต่อจนถึงเมืองปาวา เสวยพระกระยาหารมอ
สุดท่ายซึ่อว่าสูกรม้ฑทวะ"'' ที่บานนายจุนทะ จนเป็นเหดุไห้พระองค์อาพาธ
อย่างรุนแรง จวนเจียนจะปรินิพพานที่บ้านนายจุนทะ แต่ก็ข่มอาพาธดัวย
รทธบาท ๔ แล้วประครองพระองค์ผ่านแม่นากกุธานที่ จนถึงสาลวโนทยาน
(ป่าไมรง) ของเจ้ามลละกษัตริย์ เมืองกุลีนารา ก่ อนเสด็จดับข้นธปรินิพพาน
พระองคให้การอุปสมบทแก่พระสุภ้'ททปริพพาชก น บ้เป็นสาวกองค์สุดท่าย
ที่พระองค์บวชไห้ ขณะก่าล้งไกล้ปรินิพพานพระอานนท่แอบไปริองไห้คน
เดียวเพราะคิดว่า พระพุทธองค์จะต่วนเสด็จจากไปแล้ว ไนขณะที่ดนเองย้ง
ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ย ง้เป็นปุกุชนอยู่ จะมืใครเป็นที่พึ่งไดัต่อไป ความทราบ
ถึงพระองค์จึงตริสไห้เริยกพระอานนท่มา และตริสปลอบโยนพระอานนท่

ค์าว่า ^กรพฑฑวะ หนายทง เฟ้ตชน้ตหนึ่งฑึ่หยูชอบกํน นห่ฆางมหว่าเป็muอหยูอ่อน
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ว่า**' "ในบ■นfทพุทธอุป้ฎฐากของพระทุทธเจ้าในอ^ฅไม่รใคโตเกินกว่า
อานนท์ภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นบัณฑิต เป็นยอตอุปัฏฐาก รูเ้วลาอันตวร
ไม่ตวร และในอนาคตจะไตบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอน" พระโอวาทนี้
ทำ ให้'พระอานนท์คลายเศราโศกลงบ้าง

ในทำมกลางคณะลงฆํ'ทั้งที๋เป็นพระอรห้นท์และปุถุชน พระราชาจาก
แคว้นต่างๆ ชาวi2องกุสินารา รวมทั้งเทวคาทั้วทั้งพมึ๋นโลกธาคุ พระพุทธ
องค่ให้ตรัสพระดำรัสคเงรทํคัญว่า*'' "โย โว อๆนนฺท ธนฺโน จ วินโย นยา
เฑสัโพ ปณฺฉเอุ่โm โย โว นนจฺจเยน สตฺทา" อ นัแปลว่า "ตูก่อนอานนท์
รรรนและวินัยอันใตที่เราแลตงแล้ว บ ญัญ้ติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมวินัย
นัน้ จ กัเป็นศาลตาของเธอทั้งหลาย เมึ๋อเราล่วงลับไปแล้ว" จากนั้น
พระพุทธองคํไห้ตรัสปัจรมวาจา {คำพูดครั้งสุคท์าย) ว่า** "หนฺททาน
ภ ทิขเว อานนุตยาน โว วนธนนา พฺรวร่า อปฺปนาเทน สนปาเทถ,
อยํ ตทาตตสฺส ปจุรนา วาจา" แปลว่า "ตูก่อนภิกษุทั้งหลาย บ ตันั้เรารเอ
เติอนท่านทั้งหลายว่า ล งัขารปีความลิ้นไปเลึ๋อมไปเป็นธrรนตา ขอท่าน
พงหลายจงบังความไม่ประมาทใหถงทร้อมเกิค นัเ้ป็นวาจาครั้งลุคทายขฎง
ตถาคต" จากนั้นพระองค์ไม่ไห้ตรัสอะไรรท ดวงพระเนตรทลี่ล'งทอับสนิท
ไม่นานวาระจิตของพระองค์เข้าสู่ปฐมททน จากนั้นเข้าสู่ทุดิยททน*- ดดิย-
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณ้ญจายตนร่; อากํญจัญญาข
ดนะ เนวอัญานาอัญญายดนะ ส ญัญาเวทรดนิโ71 จากนั้นวกกอับมาจน
วาระจตอยู่กงกลางระหว่างจตุ?!ถฌานนละ^51ฏ นละแล้วพระองคํไส์'

รนพพานล้วยอนุปาฑ1สสนพพานในปัจรมยามของวันเฟ้ญ 9,<ลิ้: คา
เดอน ๖ อนดรงกบเดอนวัสาขะ'"* ณ สาลวโนทยานของเจ้ามัลลกษตรย

ท. ม. mo / Atntf / •«๗

*** ส าังผ่เว ทน'า vboi
0างนนว หนา statf

^ 1ปินร่าคัมฃนขรงททุนทีวา-ทรศของพระพทธอ^นจะฝานไปเทมร่าน■บ
ห า่■ทุ่ ร*ทะ 1ป็นทีอของเหรนไน*มัยโบTไณของรนเห่บ ห่าว่าร*ทะ เป็นภาษาบาร เทนภาษา

•น*ทฤหเรฆทว่า ไวเทขะ เป็นเห่อน หาบเทียวก้บเห่อน b ของพุกป็ เห่อนทีง «b ไนภาษา*น*กฤแ ห่อ «.
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เ53องกุสินารา (Kusinara) อำ ๓อกุสืนคร (Ku^Inagar) รฐอุคดรประเทศ
(Uttar Pradesh) ในปัจจุบน

เมื่อพระองค์เสดจด้บขนธ!Rนพพาน ไดมการถวายพระเพลงพทธ
สรระแลว โทณพราVเมถ! (Doi}a Brahmana) ผู เปีนที่เคารพนบถอของชาว
เมองกุ^าราก็โดนปงพระบรมสารึรํกธาตออกเปีน ๘ ส่วน โดยแปงโฟ้' ๘
เมองที่ส่งทูตมาขอคอ ๑. เมองเวสาสิ ๒. เ33องกบลพสค์ ๓. เ!!องอัลลก้ปปะ
๔. เมองรามคาม ๕. เ»3องเวฎฐทปกะ ๖. เมองปาวา ๗. เมองราชคฤค์ และ
๘. เมองกุสินารา

สรุปทุทธกจในรอบวันของพระทุทธองศ์^'"
0. ปทพผเน ปีผุรไปาฬผฺจ

ตอนเชาเสดจออกบณฑบาดเพี่อโปรดเวไนยสัตว์
๒. สายmm รแมเทสนํ

ตอนเยนทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนที่เขาเฝึา
ท. ปโฑเส ภฤขุโอวาฑํ

ตอนห'วคํ่าประทานโอวาทแก่ภกษุทั้งเก่าและโหม่
๙. อฑุผรตุเด เฑวปญหนํ

ตอนเที่ยงคนทรงวส้ชนาปัญหาต่างๆ ที่ เทวดาชั้นต่างๆ สงสัย
๕. ปชุอุสุเสว คเด กาเล ภทุพาภพุเพ วโลกนํ

ตอนโกสัรุ่งตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถและไม่สามารถบรรลุธรรมได
แลวเสดจไปโปรดถงที่ นมว์าหนทางจะลำบากแค่ไหนก็ตาม

จะเหนได้ว่าพทธก็จโนแต่ละวันจากเชาถงเที่ยงคน แน่นขนดจนแทบ
ไม่ว่างพกผ่อนพระอรยาบถ ชว์ดของพระองค์เก็ดมาเพี่อโปรดมนุษย์โดย

เปาษะ ta. นาฆะ OI. ฝา นะ ๔. ไจfin ๔. ไวศาขะ ๖. ชุเยษฐะ ๗. 9า»าฑะ ๘. ค 'ุทวณะ ๙. ภาทาปทะ «0.
6ๆทวินะ ทาาทิทะ ahi. {ทควทามนะ ทุท-?นนราวรนเทมไป{เขนเวิมท นท่จะทันทัพ*{ภาHๆ04กฤษ เจน
นทราทน ศฺ̂ า จะนะวะวิ นาจากอ่าว่า JanuLy

ชุ่วิย์ มผรกิจ วิเจนร มผรทจ. พระทุทซรจ ๙* พรรษา. (กรุงเทพฯ : บวิษ้■ท ท0มฟอวิน จากท.
^๔๔๔). ทน่า ท.
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สรุปสถานที่จำพรรษาของพ"*ะทุฑธองค์

•  md ปา นมฤคทาปวัน
to-๙ «๔-สเ๗ ทไเวัโน]หาวํหาร
๔  } «๙ I กฎาคารศารา งามหาวัน
๖  ๔0 I มกุลบรรพต เหนอราชคฤห์
๗  ๔* I บ ณัฑุก้มพรทลา&ารน์
๘  : ๔ta I น18โกพาวัน

๙  ๔๓ j ว ตัโฆรตาราม
•0 ๔๔ I โคนตรนทระ งาปาริLลขยกะ
«« I ๔๔ : หม่งานพราหมท!ซี๋อเยกนารา
•ta ๔๖ ' ควงไงระเตา

•« ๔๗ j 9ารทบรรพต หมู่งานชนต
•๔ ๔๘ j พระเซตวัรเมหาริหาร
•๔ ๔๙ ว นันิโคร!ทราม
•๖ ๔๐ อ คัคาพวเจตียริหาร

•๗ ๔* ว ตัเวหุวันมหาริหาร
*๘ ๔๒ จาริกบรรพต

*๙ ๔« I จาริกบรรพต
๒๐ ๔๔ ว ตัเวรทนมหาริหาร

๒*-๔๔ ๔๔-๗๙ ว ตัเซตวันนละบุพพาราม

กรุงพาราณส แควันการ
กรุงราชคฤห นควันมคธ
กรุงเวราร แควันวัซปี
นควันมคธ

en รรก้ซั้นตาวคงสั
ร งัสุมารคระ^"'
แควันภคคะ

กรุงโกรัมพ นควันวังระ
ไกลกรุงโกรัมท แควันวังระ
แควัรเมคธ

เรองเวรัญชรา
นควันงญจาระ
เมองจาริกา

กรุงลาวัตร แควันโกตร
กรุงกบลพัสรั แควันรักกะ
เนิองยาพว

กรุงทชคฤฟ้ แควันมคธ
เมิองจาริกา

เมองจาริกา

กรุงราชคฤฟ้ แควันมคธ
กรุงทวัตถ แควันโกคร
กรุงเวราริ แควันวัช?๘๐ i เวพคาม ■ กรุงเวราริ แควันวัช? โปรตชา"

สรุปพระอรหันตสาวกที่สำคัญ ๔๕ องคั"

โปรดงญจวัคริง I
โปรตพระเรัาพมพราร

โปรตชาวเมอง
แลตงยมกปาฎิหาริง
โปรตทุฑธมารตา
โปรตโพธราชกุมาร
และชาวเมือง

โปรตโฆรฑเตรใชุ
ระหว่างโกรัมพนละทวัคท
โปรตกริภารทวาชพราหมณ์

โปรตทวัญชพราหมณ์
โปรตพระเมฟ้ยะ
โปรตขาวเมืองราวัตถ
โปรดพระญาต
โปใคอาพวก้ก!?

โปรตอภ้ชกุมาร
โปรคชาวเมืองจาริกา I
โปรตชาวเมืองจารทา
โปใตชาวเมืองราชคฤฟ้
โปรดชาวเมืองสาวัตท
โปรตชาวเมือง

พระโกณฑญญะ
๒ 1 พร:ยร:

I พราหมถฒ์หาคาล กรุงกบํรพัสตุ พราหมณ์ j วัราตรินาน
I  , กรุงพาราณส พราหมณ์ -

ตำ ราบางเล่มเ?ยนเปืนสุงสุมารคระ
" ตำ ราบางเล่ม กล่าวว่าพรรษาทึ๋ •๘ ประทับฑึ๋เมืองอาพริ

04. เอก. ๒๐ / •๔๖ / ๒๔
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สรุปพระอรทันดสาวกฑี๋ส์าด้ญ ๙๕ องค์

พราทมท! ! มบรํวารมากคยารสะ มคธm พระอรทana{ฟ: พราพมณ่กิสสปะ

พราหม{น 2ปัญญามาก
พราพมท่! รฤทชมาก

พราพมถ!วังค้นคะ๔ พระสารืบุคร นาค้นทา มคช

นาค้นทา มคธ

บานมทาคิกฐะ
๕ I พระมทาโมคค้รรนะ พราทมท!โทรคะ

พราทมท!กัปปิระ๖ พระมหากัสaปะ

ก ทัรงธคงค้พราทมผ

ใเโรฟ้ค
(นพคย์)
พราทมท!

อๆนชร่! &วันคิ๗ พระมหากัจ?ายนะ
อธบายย่อใหพศคาร

ทรงจวรเหวัาหมอง

มผาณนวังไนธรรม
๔ i พระโม!เราช พราหมท! กรุงสาวัคถึ

กรุงราชคฤค้ พราทมณพราทมทเ๗ 1 พระราชะ

ทรงธรรมกถก•0 พระijmnumriui^คร I พราทมท!มหาทาร กรุงกบรพัทค
•• พระกาฑทาย มหาอำมาคย์ กรุงกบรห้สค้

พราทมทเ

อ่ามาคย

(แพทย์) ^เรอมไสใค้เรอมไส
สำ รวมอํนทรย์ ๖

ไคร่ไนการคิกษา
ก ทัรงวินย

เกิคไนคระกรสง
£)ค้พนวัทชุ
เปินพหูgค
ปรารภทวามเฟ้ยร

พระเวัา{ทาไชฑนะ

เวัาขาย*ทชคถะ

สำ งคัคมม

เวัาชายกรุงกปิรพสค้
พระเวัาชายอปิโคทาเะ

พระเวัาสกไกทนะ
เทรษฐี
เทรษฐ

กรุงกปิรพสค
กรุงกปิรพสย์
กรุงกปิรพัส
กรุงกป็รพัสค้
กรุงทปิรพัสค้
กรุงกปิรพ้'รค้
จำ ปานคร

ปานทรรโกฎฐค
แควันกรุ
กรุงโทค้มพ
กรุงทชคฤใ!
กรุงทขคฤใ!
กรุงราชคฤใ!
กรุงสาวัคถ
กรุงเทวัคถ
กรุง{ทวัคถ

กษ้ครย์•to 1 พระนนใาะ

ทษ้ครํย์•«| I พรทาใาร

•๔ พระอบารื

•< หระภัททยราช

•to พระอใ^รุทธ:

•๗ พระอานนใ!
•๔ พระโสณโกพำสะ
•๙ พระรฎฐปาระ

กษ้คริย์
กษครย์

กษ้ครย์

บวชค้วยท^ชา

บนรอรทนาท

'เชรญฟ้ญญาภาวนา
เจริญมโนมยทธั
แสคงธรรมไพเทะ

ปิเรนงไพเทะ

ร}ทักริเณนน!^คคร
ยนคิไนญาผสมาปิคิ

ทฑ้แทวมคคิ

ใเโรทค
ทาสไนสำนักเทรใ^
ทาสไนสำนักเทรพ5
บุครนางกาพํ
เทรพ!
เทรพ!
เทรพ!
พทหมถ!วักกร

jtool พระปิณโฑรภารทวาชะ
เพส พระมหาปินถกะ

พทหมณ

พทหมถ!

พทหมท!jtotoi พระรุพบนถกะ
IDBI พระโสณทฎิกัณณะ

พระสกณฏกกัทพํนะ แพทบ

totf พระ{(ภคิสมน

toto พระกังชาเรวคะ

พ๗ พระวักกร กรงสาวัคถ

ใท่นปืปิคาเปินทาส ส่วนมารคาเปิน^กเทรพ! คามประเพอ่แบทผชองรนเคิย ก นัส่งงานวัามวรรณะ
คองทสามเปินวัณฑาส
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y  รรํg^
f  , .3 ฯะ

พ•ทหมณ iuฬากพนปฐมกรงสาวคทพระกณฑธานะ

พรานมณ

พรานมถ*วัจฉะ

บญญาปป็ภาณ
เปีนฟ้ร้กร)องเทวดา
แสดงmมวํ%ดร

กรงสาว้ดท

กรงสาวดถ

พระว้งดํสะ

พระปิลินทวัจฉะ

พระกุมารกสสปะ
พระมทาโกฎเดะ
พระโส^ดะ

พระนันททะ

พระมนาก้ปปินะ

พรานมณ

พรานมถโ

ก'}งสาวดท

ก'}งสาว้ดถื
ท}งสาวัดน.โกดส
กรุงสาวัดถ
นดรกุกกุฎวด

กรุงเทวัดถ
นาสนทา มคธ

บดรนางภกนณ

พรานมผอสสสายร*ะ

พรานมถโ

พรานมณ

พรานมฟ้

แดกฉานปฏํสมภํฑา

โอวาทนางภกชุณ
โอวาฑ^^กษุ
ฉสาดเทโร)กสผ

เป็นทึ๋คร้ทธา
ฟัอย่ปา

มสาภพาก

บรรสเรว

มโรคาพยาธใtอย
ว ดัแจงอาสนะ

พรานพณ พรานมณ

กษ้ดรํย์กุกกุฎวด
พรานมน!

พรานมถโวังคนดะ

พรานมณ์วังค้นดะ

เจารทยกรุงโกรยะ
กุฎนพ
มทาเดรน}
พระเวัามัสสราช

ไ^โรนิด
พรานมท!วังค้นดะ
บดรค้องสาว

อรดดาบส

กน้ดรํย

พรานมถ!

พรานมถ!

พรานบท!

กนดรป้

พระสาคดะ

พระกุปเสน
พระชท็รวนขเรวดะ

พระสวร

พระพานิยทารุจริยะ
พระพากุสะ (พักกุส;

นาสนทา มคธ

กรุงไกรยะ
พานิยวัฐ
โกรมพ แพดข

กนดร็ฟ้

พรานมถ!

พรานมถ!

พระพัพพมสสบดร กรุงกุสาวด,มสสะ

พระองคสมาส กรุงสาวัดถ.โกศส คาถาคสอดง่าย

นาสนทา มคธพระจนทะ

พระนาสกะ

กรุงกป็สพัสค้ หราหมถ่!

สรุปพระอรหนตสาวกทสำคญ am องค์'-"' (ฝ่ายพระภกพุร)

พระมนาปชาบด โคดม! พระเวัาอญชน- กนดริย์เทวทนะ รดดญทเ
(บรรสri อฟไก!}(ร^)
มป็ญญามาก
ป็ฤท}มาก

; พระเวัากรุงสาคสะ กรุงสาคส
I ธิดาเดรนฐ สาวัดถี
I  เทรนฐเมองสาวัดถี สาวัดถี
I  เทรน}เมองราชคฤพั 1 ราชคฤพั

to พระเขมา กนดรยํ
m พระกุบสวรรทเา

๙ พระปฎาจารา
๕ พระธมมนินนา

รอบ}พระรินัย
แสดงธรรน (ธรรมกถีก)
รนดโนนาณ

ปรารภความเพียร

ทิพพวักน(ดานิพ!!)

แพทป้

กนัดริยํ

นพศฝั

แพทนั

to พระนันทา (รุปนันทา) พระเวัากุฑโธทนะ กบสพัสกุ
๗ พระโสณา ธิดาเทรน} สาวัดถี

ธิดาเทรน} สาวัดถี๘ พระสกสา
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๙ พระทณฑรเกร

•o พระภัททกาจรานื

พระกัทฑากจรานา

(พระนางยโ(ทรา)
•ta พร:ทรทโค«IU
•๓ พระรงคารนาfท

ฬำ เครษฐ
พรานมกนมอง{ทคระ

! พระเจารปปพฑ*ะ

ราชคฤโ? คร้รi (บทร) เ^

เคาเครษเ

กรงกบิรพรรุ^ พทพมก! ระรทชาคํ

เทวทพะ

กรุงราว้คถี
ราชคฤฟ่'

กษ้ครํย์

นพคฟ้

บทรนาณโพqj
ทรงจารเคร้าทนอง

พรคพนสัวยคร้ฑรา

สรุป สาวกฑึ๋ส์าคัญ" (ฝ่ายอุบาสก)

คปุรระนระภรริกะ พ่อคาชาว^กกระ
อนาทปิณฑิกเครษเ : เครษฐ
®  m I M

m  จรคคฤพบค

๔ พ้คทก&าพวกะ

/ พระเ^ามพานาม

๖  ชุคคคฤพบค

๗ ^ทคคคฤพบริ
๔ ทรันพฎJะ
๙ ร วิกโกมารภัจ^
•0 นกรจคาคฤทบริ

I  เศรบเชาว
j มจน็การทเทะ

i "
; พระเร้'าอมิโดฑนะ
!  เกรพรพรองเวสาร
!
; นายบานพัดรคาม
;  เครษร
' นางรารวริ
;  เกรษJ

กรุงอกกระ แพกย ทงรร[นะก่อน
กรุงสาวดโเ แพกd" ทวายใทขทาน

กรุงนจรกาสัณฑะ แพก!! แสดงธรรม(ธรรมกกก)

กรุงอาพวี I แพกย่
กรุงกบรพัสพั j กษ้ดริย

M  1 rกรุงเวสาริ

พ ดัถคาม

กรุงสาวดทกรุงสาวดก j แพกบ
I นางสารวริ กรุงทชคฤพั j แพก!!
i  เครษร กรุงสงสมารคีระ I แพก!!
1  .. !

สรุป สาวกที่ส์าคัญ'"' (ฝ่ายอุบาสิกา)

ปฏบ้ดสงคพว้ดทุ ๙
ทวาขชองปทท่เก

ถวายโภชนะ

ทึ๋^นชอบใจ
อุปัฎpnพระสงจ่!
^พวนใพว
เ^อมไสโนบุททร
สนํทสนมพันเคย

ด  ipnm

to วสาชา

tn ^priดดท
๔ สาเทวริ

๕ ชุดดทนันทนาดา

นายบาน ชุรุเวสาเสน'ทเคม นพก!!
ชนญชัขเกร!^ สาวัดทื แพศ!!
ชาวเมองโกทมพั โกสัมพ่ นพก!!
เกท^เมองภัททวริ ภ ทัทวริ นพกพั
1|ผผเกร1^ ทชทฤพั แพก!!

ถงสรผะก่อนฬีน
เริกโนการททยทาน

เจนพทสด (พังนาก)
อ^ควยเมดดา
นนริโนนาผ

อง. ten. too / atfo / torf

พ าังนวัว พพัา totf
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.aJBttsei.. .'ไ^ '<;j5ไารร:.

๖ ฝุปวาสา

๗ nJilEn 1ทา«]เม04พา'ทณร ynnuS UKflu
๘ ^รนพัฏเะ 1ฬษฐเ2&-3ๆฑ«ร£ 1รองๆ'ท«1ระ นพทย์
๙ นก81ท«าคฤพปพาน 1พแชุ สุงธุมารคระ นพค!โ
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รุฟ้ฎฐากกิกชุอาพาธ
เคึ๋อมไคแน่นแฟึน

คน่ทคนม^นเทย
เลอมไสฟ้'วยการฟัง
คาม ๆ  ทนมา

สรุปพระสาวกส์าคัญประจำพระทุฑfiองค์
Q. พระอัครสาวกเบี้องซ้าย พระโมคอัลลานะ
te. พระอัครสาวก1บองขวา พระสารบุตร
ท. พระอัครสาวิกาเบองซ้าย (ฝ่ายภิกษุณ) พระเขมาเถร"°
๔. พระอัครสาวิกาเบื้องขวา (ฝ่ายภิกษุณ) พระอุบลวรรณาเถร
๕. พระทุฑยอฟ้ฎฐาก (ผู้ดูแลปรนนบต) พระอานนท์เถระ
๖. อ คัรอุบาสก (อุบาสกผู้เลศ) จตตคฤหบดือุบาสก

และหตถอาพวกะอุบาสก

๗. อ คัรอุบาสิกา (อุบาสิกาผู้เลศ) นางอุตดราอุบาสิกา
และนางน้นฑมารดา

๔. แพทย์ประจาพระองค์ หมอชวกโกมารภ้จย์
๙. ซ น้ใมตร้สผู้ ซ น้อัสสตดะ (ตนโพธ)

ในบรรดา «๖ แคว้นใหญ่นละ ๕ แคว้นIล็กสบัยพุทธกาลนั้น มพระ
ราชาใน๙แคว้นเท่านั้นทึ่>3แรนยานุภาพมากกว่าพระองค์อนๆ และยังเป็น
พุทธมามกะทึ๋เคร่งครัด ให้การอุปถัมภ์พุทธคาสนาให้เจริญรุ่งเรองตลอดยุค
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สม้ยของพระองค์ กษตรยฑั้ง ๔ พระองค์นี้ คอ ๑. พระเจ้าพมพสาร ๒.
พระเจ้าปเสนทโกศล ๓. พระเจ้าจ้นฑปัขโชค และ ๔. พระเจ้าอุเฑน โดยฐ
รายละเอียดดงนี้
๘.® พระเจ้าพิมพิสาร (BimbisSra)

โนค์มภีร์มหาวงส์กล่าวว่า พระเจ้าฟ้มพสารเป็นพระโอรสของพระ
เจ้าภาติกะ (Bhatika) พระมารดานามว่าพมฟ้ (BhimbT) แห่งราชวงศ์
หารย้งกะ (Haryaiika) ส ว่นในค์มภีรปราณะกล่าวว่า พระเจ้าพมฟ้สาร
เป็นพระโอรสของพระเจ้ากษ้ตราชาส (K^atrajSs) หรอกษเคราชาส แห่ง
ราชวงศไศตุนาคะ'"" (STsunSga Dynasty) ปกครองอาณาจ้กรมคธค่อจาก

พระบิดาเมื่อมพระขนมาย
๑๕ ปี มี เมีองหลวงอยูท
เมองราชคฤห์ พระองค์เป็น

_^^9|||||||||||||[|[|||G สหายกับเจ้าชายสทธ้คถะ
Miiiiii แต่อ่อนกว่า ๕ ปี หล้ง

I  ' ■'"' llll จากขึ๋'นครองราชย์สมบ'ค
I  พระองคไดเลึ๋อมใสใน

เจ้ากัทธหลายองค์ในสมัย
HSr นัน้ แมกระทั่งล่ทธของชฎล

เ^ สามพี่น้องคออรุเวลกัสสปะ
นทกัสสปะ ยา

^แเ^เ^แ^แแแแ หลังจากพระองคํไดฟังพระ
พTZเจาพํมพิ0า7ทรั่งนาถวานเวทวัน แศ่พระพุทรเจา ธรรมเทศนาของพระบรม

ศาสดาที่สวนดาลหนุ่มนอกเมองราชคฤห์แลัว พระองค์บรรลุพระโสดามัน

"" ในหโนั#ร Civilisation in the BiKkihist Age B.C.320 -AD.500 กร่าว')า'ทฃว คrij «๐
พ นัี้ •. พระliาใflfluifir Id. พระtiากากะวรรณะ ๓. พระI^เกษนรรมัน ๔. พระt4ากพเรารทร นละ ๔.

พระเทพมพิสาร ร่วนหนังรธ Royฝ Patronage of Buddhism in India กฝาวว่า พ^ะL^าพิมvif^ารSพรt{J^lา
นามว่า ภฎเยะ ห1อ ภ ทัทํยะ แพ่งรารวง*โหารมังกะ (Haryanka Dynasty)
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จงกลายเป็นทุฑธมามกะที่เขมแขง ประกอบก้บนควันมคธในยุคนั้นเป็นร้ฐ
มหาอำนาจ จืงทำไหพุทธศาลนาแผ่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในด่านานของ
ศาสนาเชนกล่าวว่าพระองค์นับถอศาลนาเขน แด่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ
พระมหากษ้ดร็ย์ที่นับถอพุทธศาสนานักถวายความอุปถัมภ์แกทุกศาสนา
ควย จนถูกทกฑกว่านับถือศาสนานั้นด่วย เช่น พระเจาอโศก ศาสนาเชนก
กล่าวว่าพระองค์เป็นผู้'นับถือศาสนาเชน แมกระทั่งพระเจาหรรษวรรษนะถื
ถู กอางว่าเป็นผู้นับถือรนดูที่ยั๋งใหญ่ด้วย พระเจาฟ้มฟิสารมีพระมเหสี
หลายองค์แด่ที่สำด้ญคอ ๑. พระนางเวเทห (Vedehi) พระธิดาพระเจา
มหาโกศล เมีองสาวัตถื ต่อมาใหกำเนิดเจ้าชายอชาดศ้ตรู ษ. พระนาง
เขมา (Khema) เป็นพระธิดาเจ้าครองนครสาคละแห่งนัฑวัฐ"'' มีส รี็โฉม
งดงามยิ่ง ต่ อมาอุปสมบทเป็เ๓กษุณีจนได้บรรลุพระอรห้นค์ (ท. นาง
ถ มัพปาสิ (AmbapSlTf หร็ออมรปาลจากเมีองเวสาสี มีโอรส ๑ พระองค์
คอ เจ้าชายวิมาลา โกณฑ้'ญญะ ๔. พระนางปทุมวดึ (Padumavatr) พระ
ชายาจากเมีองอุซเชนิ มีโอรส 6) พระองค์ ถือ เจ้าชายอภ์ย ๕. พระชายา
(ไม่ทราบนาม) มีพระโอรส ๓ พระองค์ ถือ ๑. เจ้าชายกุณกะ ๒. เจ้าชาย
เวนัลละ ๓. เจ้าชายสีลวัต ๔. เจ้าชายชัยเลน มีพระธิดา ๑ พระองค์ ถือ
เจ้าหญ่งจุนทราชกุมาร พระองค์ปกครองมคธถืง ๔๒ ปี ก่อนจะถูกพระ
โอรสองค์โต ถือ เจ้าชายอชาตศตรู รดอำนาจและสิ้นพระชนม่ในคุก ก่ อนที่
พระพุทธองค์จะปร็นิพพานเพยง ๔ ปี พระองค์นับเป็นผู้สรางอาณาจ้กร
มคธใหเป็นรฐที่มีอำนาจมากที่ศคในยุคพุทธกาล
๔.ษ พระเจ้าปเสนทโกศล (Pasendi Kosala)

พระเจ้าปเสนทิโกศล ในปกรณ์ฝ่ายส้นสกฤตเร็ยกพระองค์ว่าพระเจ้า
ประเสนชด (Prasenajit) เป็นพระราชาปกครองแควันโกศล โดยมีเมีอง

เสถิย■เโพKuทะ. ทร1ประวัลทุฑสสาสนา.(กพุเทพฯ:โพธสามเร'นการพมฟั.๒๕•rfl.Wltๆ•๗๔.
ในพนง่รอ Royal I^tronage of Buddhism in India. ทส่าวว่านางอัมพปาส (อัมรปาร) เป็น!สา

เอัารสน! รพระใอร*กับพระเอัาพมฟ้สาร ๔ องกั fio •. เอัาขายอภข ๒. เอัาชายวํมาสา cn. เ^าขายกส่เกะ ๔.
เอัารายรสวัส ๕. ขาขเวหัสสะ ในข(นะทึ๋พระไสรปิฎกกสาวว่านางเป็นหเฐงคส่เกา พ!อพ*ฐงงามเรอง
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สาวตถ (Ssvatthr) หวอศราวัสตี (SrSvastr) ในภาษาสันสกฤต เป็นราช
ธานี พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจามหาโกศล ในวัยเตีกพระองค์ได'ร้บ
การศกษาจากอาจารย์ทศาปาโมกข ณ เมืองด'กกสิลา หสังจากสำเรจการ
ศกษาจากดักกสิลามาแลว พระองค์ไดฃึ้นครองราชสมบดต่อจากพระบดา
ราชอาณาจกรมืความกวางขวางรองจากอาณาจกรมคธ จากแม่นาโคมตี
(Gomtr) ถงเมืองดันฑัก (Gandak) และจากชายแตนเนปาลในปัจจุปันถง
ฝ็งแม่นํ้าคงคา ต่อมาพระองค์ก็ไดัผนวกแควันกาสิดันมืเมืองพาราณสิอยู่
ในราชอาณาวักรอีกดัวย พระเจาปเสนฑิโกศลมืพระชนมายุเท่ากับพระ
พุทธองค์ และในบรรดาพระมหากปัดรํย์หลายเมือง พระองค์นับว่ามืความ
ใกลชดกับพระพุทธองค์มากทึ่สุด จนเป็นสาเหตุใหพระพุทธองค์ประทับอยู่
เมืองสาวัตถนานที่สดเช่นกัน พระองค์มืสรืระที่อวนทัวนสมบูรณ์ เมื่อเสด็จ
ไป ณ ที่ใด ก็ใม่สะดวกทรงอีดอ้ดเป็นอย่างยง พระเจาปเสนทิโกศลเคยทำ
สงครามกับพระเจาอชาตดัตรู แควันมคธผูเป็นหลานสิง ๔ ครั้ง ที่งยงพ่าย
แพที่ง ๔ ครั้ง สาเหตุเนึ๋องมาจากการแย่งอาณาเขตแควันกาสิ แต่ครั้งที่ ๕
พระเวัาปเสนทิโกคลไดัวับช่'ยชนะ เพราะจารบุรุษของพระองค์ไดัแอบฟัง
เทคนีคการรบจากพระธนุคคหตีสสะสนทนากับพระทันตเถระที่เซตวันมหา
วิหาร ตวยว่าพระธนุคคหติสสะก่อนบวชเป็นนายทหารที่ฉลาดหสักแหลม
และออกรบอย่างอาจหาญมาดลอด พระเจ้าอชาตดัตรูจงถูกวับข้งคุกที่
สาวัตสิหลายปี แต่พระเจ้าปเสนทึโกศลทรงเห็นว่าเป็นหลานกเลยปล่อย
กสับไป พระองค์มืพระมเหสิหลายพระองค์แต่ที่เด่นๆ คอ ๑. พระนาง
มลลกา to. พระนางวาสภขตดยา มืพระภคนี (นองสาว) cn พระองค์ คอ""^
๑. เจ้าหญงโสมา to. เจ้าหญงสกุลา ๓. เจ้าหญงเวเทห็ มืพระโอรส ๒
พระองค์ คอ ๑. เจ้าชายพรหมทัดต์ (Brahmadatta) to. เจ้าชายวิฑูฑภะ
(Vidadabha) ต่อมาเจ้าชายพรหมทัดตกไดัออกบวชจนบรรลุพระอรทันต์
พระองค์มืพระธตา to พระองค์ คอ ๑. เจ้าหญิงวชิรา (VajirS) ซึ่งใน

ม. ม. •ท / ๕๗* เ «๙*
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ภายหลังไดยกไหพระเจาอชาตศดรูแห่งกรุงราชคฤห์ ๒. เจาหญงสุมนาราช
กุมารี (Sumana)

พระเจ้าปเสนทโกศลเป็นพุทธมากะที่มความศรี'ฑธาเลื่อมไสแรงกลัา
พระองคไดสรีางวดราชการามทวายพระศาสดาไนเมองสาว'ตถ อุปถมภ์
บำ รุงพระสงฟ้อยางสมรเสมอ คราวหนึ่งไนขณะที่พระเจ้าปเสนทโกศลกำลัง
เขาเฝืาพระศาสดาอำมาตย์ฑีพการายนะ (Drghakarsyana) ผูเป็นหลาน
ของพันธุละเสนาบดโกรธแคนที่พระเจ้าปเสนฑิโกศลลังหารพนธุละเสนาบด
เมื่อไดโอกาสจงแอบนำเครึ่องทรงกษ้'ดรีย์และมาทรงมามอบไหเจ้าชาย
วฑูฑภะ แลัวสนบสนุนเจ้าชายยดอำนาจขนครองราชสมบํดแทน ฝ่ายพระ
เจ้าปเสนทโกศลไม่อาจจะด่อดู้ได้ ด อ้งเสด็จหนีไปพึ่งพระเจ้าอชาตศตรูผู
เป็นภาคไนย (หลาน) ที่กรุงราชคฤห แด่พระองค์เสด็จไปถงพระนครดอน
กลางคนไนขณะที่ประดูเมองยงไม่ทนเปิดประกอบกบพระองค์ชราภาพมาก
แลัว อีกฑั้งเหนีดเหนึ่อยจากการเด็นทางจงสวรรคตนอกประดูเมอง พระเจ้า
อชาตศ้ดรูทรงทราบข่าวทรงพโรธเจ้าชายวฑูฑภะมาก โปรดไหท่าการ
ถวายพระเพลงบรมศพพระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างสมพระเกยรด สวางเจด็ย์
บรรจุพระอ้ฐไจ้ที่กรุงราชคฤห์ แลัวยกทพไปโจมด็เมืองสาว้ตถี แด่ก็ไม่อาจ
เอาชนะได้ เจ้าชายวฑูฯๆภะเมื่อขึ้นครองราชสมบํตด่อจากพระบดาไม่นาน
ได้สวรรคตที่รีม^งแม่นํ้าอจิรวด็ หลังนำกองทัพเข้าโจมด็เมองกบิลพัสดุแลัว
เสด็จกลับพระนคร

๘.๓ พระเจ้าจ้'นฑปัชโชต (Candapajjola)
พระเจ้าจ้นฑปัซโชด หรีอ ปรทโยดะ (Pradyola) ไนภาษาลันสกฤต

เป็นพระมหากษดรีย์ราชวงค์อจ้นด็ (AvantT Dynasty) โดยมเมองหลวงซื่อ
เมองธุชเชนี (UjjenT) หรีอ รุชชายนี (Ujjayinr) ไนภาษาลันสกฤต เมือง
นึ อ่ย่ทางดอนกลางของประเทศรนเด็ย พระองค์มืนีลัยดุรีาย จนมืคำว่า
จ ณ้ฑะ (ดุรีาย) นำ หน้า ทรงเอาแด่ไจด้วเอง มืทรีพย์สมบดที่มื่งคั่งเมือง
หนึ่งไนสมยนั้น เป็นมืดรสหายของพระเจ้าปรนตปะแห่งเมืองโกลัมฟ็ และ
พระเจ้าพมพสารแห่งนครราชคฤห์ด้วย ครั้งหนึ่งพระองค์ประชวรอย่างหน้ก
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ทมอทั่วราชอาณาจก'?เขารกษากไม่!!!ใครร้กษาไดส์าเร็จ จนได้หมอชวก-
โกมารภจจ์จากก■รงราชคฤห์มาช่วยรักษาอาการจงหายเป็นปกคึ พระองค์ม่
พระธดาทึ่เลอโฉม ๑ พระองค์ ชื่อว่า เจ้าหญิงวาสุลทํโดตา (VflsuladattS)
หรัอ วาสวฑัคดา (Vasavadatta) ในภาษาสันสกฤด สุดทายพระเจ้าอุเทน
ได้พาเจ้าหญิงวาสุลฑตตาหนีไป และแต่งตั้งไหเป็นพระมเหสืองค์หนึ่งของ
พระองค์ พระเจ้าจ้นฑปัซโชตเป็นกษต่ริย์ที่ชอบทำสงคราม พระองค์เคย
โจมตแควนมคธหลายครั้งจนพระเจ้าอชาตด้ตรูตองสรางปัอมปราการป้อง
กน นอกนนยงทำสงครามก้บพระเจ้าปุกกุสาต (Pukkusati) กษ้ตริย์แห่ง
แครันด้นธาระหลายครั้ง พระองค์นับกอทุทธคาสนา เพราะการช้กชวนของ
พระมหากจจายนะ ชื่งเป็นบุตรของพราหมกโปุโรห่ตประจ่าราชสำนักของ
พระองค์ น บัตั้งแต่นั้นมาเมองอุชเชนีจ้งรุ่งเรืองไปด้วยพฑธศาสนา พระองค์
ได้สรางอารามหลายแห่ง เช่น ร ตักุรารฆาราม ร ดัปปาดปัพพตะ และรัต
มคครากตะ เป็นด้น

๘.๔ พระเจ้าอุเฑน (Udena)
พระเจ้าอุเทน โนปกรณ์ฝ่ายสันสกฤตเรืยกว่า พระเจ้าธุทยโน (บdแ-

ช่วยเหลอจากตาบสด้ลลด้ปปะ WKi จ่ๆ อเทนแฟงกรุงโกศัมm aimSนบนคร
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(Allakappa) พระนางประสูตพระโอ•รสตอนไกลรุ่ง จงตั้งนามว่าอเทน โดย
ไตรปการสูนลจากดาบสผู้เป็นพระปิตาเลี้ยง และพระมารดา เจ้าซายธุเทน
ไตศกษามนต์?เกช้างจนชํ่าชอง และสามารถควบคุมช้างเป็นจำนวนมากได
ดวยมนต์ที่สืกษามา และรดราชบลลงก์นครโกส้มพจนสำเรจดวยการยกทพ
ช า้งส้อมพระนคร

พระเจ้าอเทนมีพระมเหสิ ๓ พระองค์ คอ ๑. พระนางสามาวต (Sa-
mSvatr) ๒. พระนางวาสุลทัตตา (Vasuladattar' ๓- พระนางมาคันทยา
(Magandiya) ต่อมาพระนางสามาวดก็สิ้นพระชนม์เพราะการลอบวางเพลง
ของพระนางมาคันทิยา ส่วนพระนางมาคันทยาผู้อจฉาก็ถูกราชอาญา
เพราะทำผดร้ายแรงคัวยการถูกเผาตั้งเป็นเช่นกัน ในตานานฝ่ายเชนกล่าว
ว่า พระองค์มพระโอรสพระองค์เดยวจากพระนางวาสุลทดดา คึ อเจ้าชาย
โพธ (Bodhi) หร้อโพธราชกุมาร ซึ่งต่อมาไคัปกครองราชบัลส้งก์นคร
โกส้มพแทนพระปิดา พระเจ้าอุเฑนไคัหนมานบถึอพุทธศาสนาเพราะพระ
นางสามาวดพุทธสาวกากส้บพระฑย พระองค์ม์ความสนิทสนมกับพระ
ปิณโ•คลภารทวาชะมาก หลงการส้งคายนาครั้งที่ ๑ ไคัเสรจลี้นลง พระ
อานนท์พร้อมพระสงฟ้หลายองคไคัร้บฉันทะจากคณะสง^•ไกัใปป'5J:กา^
พรหมท์ณท์พระฉันนะที่วตโฆสิตาราม นครโกส้มพ"^ พระนางวาสุลท์ตตา
ทรงเลอมใส จงไคัถวายผ้าสาฎก rfoo ผน พระองค์ทราบช่าวไม่ทรงพอ
พระฑยเพราะเฟ้นว่าพระเถระโลภมากที่รบผ้ามากมายขนาดนั้น เมึ๋อไคัร้บ
คำอธบายจากพระเถระแส้วจ้งไดเกิดเลื่อมใ0fพร้0มกรายเพมฐก (^๐๐
ตงแต่นนมาความศร์ฑธาของพระองค์ในพุทธคาสนาจงตั้งมั่น จนต่อมา
โกส้มพไคักลายเป็นคูนม์กลางของพุทธศาสนาครั้งสมัยพุทธกาสIป็นฉั^มา
พระอารามใหญ่ๆ ในเมองนี้ ค์อ ๑. วดโฆสิตาราม สร้างโตยโฆสกเศรษฐี
๒. ก ดักุกกุฎาราม สร้างโดยกุกกุฎเศรษฐี และ BI. ก ดัปาวาร้การาม สร้าง
โคยเศรษเปาวาร้กะ

เทํนานมหาขานเflumจน หใะนๆงวาเทท้'Bfท
ช .ุ ป. ๗ / ๖to๗ / totfb
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^ ท'. ส ทัพฒ?!iiwwi|«gmawi (PronwieirtAttriibates ofBttddBIa^^

ทุฑธศาสนานบเป็นคาสนาที่เกิดขี้นเพี่อปรับปรุง และแก้ไขสังคม
รนเสิยในยุคนั้นให้ดีขึ้นจากสภาพการณ์หลายอย่าง เช่น จากการกดขี่ทาง
ชนชนของพราหมณ์ การเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่ช้ดเจน การถือวรรณะอย่าง
เข้มงวด การใข้สัตว์เป็นจำนวนมากเพี่อบวงสรวงบูชาย'ญ ตลอดจนถืงการ
กดขี่สตรี พุทธศาสนาจืงเป็นเสมอนนั้าทพย์ชโลมสังคมอินเดียใบราณให้
ขาวสะอาดมากขึ้นกว่าเดีม คำ สอนของพุทธศาสนาทำให้สังคมโดยทั่วไป
สงบร่มเย็น ส กัษณะพเศษของพระพุทธศาสนาที่แดกต่างจากคาสนาอื่นๆ
คอ

๑. เป็นศาสนาแฟงความ!และความจรีง พุทธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งความรั เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เอง จาก
ปัญญาของพระองค์ และธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ดีออรียสัจจ์ ๔ กิเป็นความ
จรีงอย่างแทจรีง ทรงตรัสรู้โดยไม่มใครสงสอน นกปราชญ์ทั่งหลายทั่งใน
อดีตและปัจจุบนจํงกล่าวยกย่องว่าเป็นศาสนาที่ประกาตคาามเป็พอิสระของ
มนุษย์ให้ปรากฎแก่โลกยิ่งกว่าศาสนาใดๆ ที่ มีมา

๒. เป็นศาสนาแฟงความอสระเสรีภาพ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่
ไม่ผูกดีคก้'บผูตลบนดาลหรีอพระผู้เป็นเจำ ไม่ไดผูกม้ดต้วเองไว้ก้บพระ
เป็นเว้า เชอในความสามารถของมนุษย์ว่ามีศักยภาพเพียงพอโดยไม่ดอง
พี่งอำนาจใดๆ ภายนอก เชื่อว่ามนุษย์เองสามารถปลดเปลึ๋'องความทุกข์ได
โดยไม่รอการดลบ้นดาล พุทธศาสนาไม่มีการบงศับให้คนศรัทธาหรีอเชื่อ
แด่ให้สามารถพีสูจนใดโดยตนเอง

01. เป็นศาสนาอเทวนยม นอกจากศาสนาเชนแสัว พุทธศาสนา
เป็นศาสนาเดียวที่ไม่เชื่อพระเว้าเป็นผู้บนดาลทุกสิ่ง ผู้สรัางทุกสิ่งแม่'กระทั่ง
โลก เพราะเหตุว่าพุทธศาสนาไม่เชื่อในอำนาจการดลบนดาลของพระเว้า
จงเรียกว่าศาสนาฝ่ายอเทวนิยม คื อศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเว้า

๔. เป็นศาสนาแฟงสันตภาพ ในกระบวนการนักดีดของโลกศาสนา
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พุทรศาสนาได้รับการยกม่องจากทั่วโลกไเาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่าง
แท้จรัง เพทะไม่ปรากฎว่ารสงครามเกิดขึ๋นในนามของศาสนา หรัอเผยแผ่
ศาสนาโดยการบังคับผู้คนใท้นับถอ ไท้เสรีภาพในการพิจารณาโท้มีปัญญา
กำ ก บัการศรัท!ท ในขณะที่ทลายศาสนาแสดงว่าศาสนิกขนด้องมืศรัท!ท
มาก่อนปัญญาเสมอ และต้องมีความภักดต่อพระเป็นเจ้าสูงสุด ผู น้ บัถีอจะ
วิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าไม่ได้
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พระ1เทธศาสนาชุคฬลังพทรปรินฬฬาน-พ.ศ. ไ900
(Buddhism after Buddha's Passed Away-B.E. 200)

ก่ อนที่พใะทุฑธองค์จะเสด็จด้บข้น!โปรนพพาน ไดIJพระมหาเถระ
นพพานไปก่อนแล้วหลายองค์เซ่น พระมหาโมคค์ลลานะ อ คัรสาวกเบอง
ชาย พระสารบุตร อ คัรสาวกเบึ้องขวา พระอัญญาโกณฑ้'ญญะ พระอรุ-
เวลกัลสปะ เป็นตน ฝ่ายคฤหัสถ์หลายท่านกไตสวรรคตไปก่อน เซ่น พระ
เจาสุทโ!โทนะ พระเจาปเสนท่โกคล และพระเจาฟ้มพสาร เป็นตน ส่วนพระ
มหาเถระที่อังเหลออยู่เป็นกำล้งส่าค์ญต่อม'ไ คอ พระมหาอัสสปะ พระ
อานนท์ พระอนุรุทธะ และพระอุบาล เป็นตน เมื่อพระทุทธองค์เสด็จ
ปรนํพพานแล้ว โฑณพราหมณ์กไตแปงพระบรมสารรกธาตุออกเป็น ๘
ส่วนแล้วมอบไหัแก่เมืองต่างๆ ที่ ส่งต้วแทนมาขอ สถานการณ์ทุทธคาสนา
หล้งพระพุทธองค์ปรินํพพานดูสงบเงยบ เนึ๋องจากอังมืพระสาวกที่เป็นพระ
อรหันค์เป็นจำนวนมาก แต่อังมืเหตุการณ์อันเป็นสญญาณความไม่เริยบ
ริอยโนคณะสงฆ์เก๊ดฃี้นจากบุคคล to คน คอ พระสุภัททะ (Subhadda)
บรรพชตผู้เฒ่า และพระปุราณะ (Puraija) อ บัคณะ อ นันำไปสู่การท่า
ส งัคายนาพระธรรมวนัยครั้งแรก

;^ .if* HMn IDM in «>iM x xtat.

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จหับขนธปรินิพพานแล้ว ซ่าวนี๋ไหัแพร่กระจาย
ออกไปทวชมพูทวป พุทธคาสนิกชนด่างรั่าไหโคกาอาดูร พระสาวกที่เป็น
ปุ ถุชนก๊เซ่นอันต่างราไหัถงการจากไปของพระพุทธองค์ต่างคราครวญว่า
พวกเราอังเป็นปุถุชนอยู่ อ งัไม่ถง&ง (พระนิพพาน) พระพุทธองค์ก็มาเสด็จ
จากไปเลย แล้วใครจะเป็นที่พึ๋งใหัเราไต เมื่อพระองค์โม่อยู่ ต่อจากนโป
ใครจะเป็นที่พึ่งใหัพวกเราไหั
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แต่ทลังจากพุทธปานิพพานได้ ๗ ว นั ร3่พระสงฆ์บวชเมึ๋อแก่รูปพนึ๋ง
นามว่า สุภ้ฑทะ เท็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากรั๋าไห้รำพันถงการจากไปของ
พระพุทธองค์ แต่ท่านกลับกล่าวว่า" "ท่านtfงหลพจะมามัวร้องไห้รำทัน
อยู่ท่าไม พาะพุทธองค์เสล็จปร้นิพพานไปnmลว เพราะเมึ๋อพระองค์ยัง
ทรงปีพระชนม์อยู่ พระองค์เปียตเปียนเราค์วยการฅักเปีอนว่า นึค้วรนี๋ไม'
ควรสำทร้บพวกเธอทั้งทลาย ม ดันี้เราทมคทันธะแล้วพวกเราค์องการท่า
สํ ง่ใดก็ไล้ท่าสึ๋งนี้น ไม่ล้องการท่าสงใดก็ไม่ล้องท่าสงนั้น" คำพูดของนัก
บวชผู้เพ่าถอได้ว่าเป็นการไม่เคารพต่อพระศาสดาอข่างยํ่ง และจัดว่าเป็น
การกล่าวจัวงจาบพระธรรมวันัยอข่างช้ดเจนด้วย ในขณะทึ๋พระมหากัสสป
เถระเจัากำลังพำนักอยู่ ณ เมองปาวา ไกลัเมองกสินาราแดนปรินิพพาน
ได้ทราบข่าวจากพระสงฆ์ว่า พระสุภัททะพูดเข่นนั้นจงเกิดธรรมลังเวชในใจ
ว่า "พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานเพยง ๙ ว นัเท่านั้น ก ป็ ภีิกษุอล้ชช ไม่ปี
ยางอาย จวงจาบพระธรรมวินัยในท่ามกรางสงม์เด็ยแล้ว ต อ่ไปภายภาค
ทนัาจะปียงไปกว่านี้รกทรอ อย่ากระนั้นเลย เราควรเริยกประชุมลงม์เทอ
ทาทางป้องยันและกำจัดอล้ชชใท้ทมดไม่"

เมึ๋อถวายพระเพลิงพระสริระขรงพรรพุท1รงค์เสริจเริยบร้อยแลัว
พระมหากัสสปเถระเจัาจงเริยกประขุมลงพํ' ยกวาทะของพระสุภ้'ททะมา
กล่าวอ้าง ทีประขุมจืงเห็นควรใหมีการลังศายนาร้รยก-jBง
เป็นหมวดหมู่ และคัดเลิอกพระรรหันค์ องค์เข้าร่วมประขุม เวันรก
องค์สำหร้บพระอานนฑ์ทีงยังไม่บรรธุพระรรห็นคำา^,1ฎ^;
หลังท่านได้บรรลุ!โรรมก่รนการท่าลังคายนา

หลังจากทีพระพุทธรงค์ไคัปรินัพพานไปนลัวVIนครกุสินารา พระ
อานนท์เถระได้เดินทางกลับมาทีพระเขควันมทารินาร นครสาวัดทรกครั้ง
ชาวเมองสาวัดถทไม่ไดไปร่วมงานถวายพระLพรงทระคาHดา เมึ๋รเห็นพระ
อานนท์เถระทอบาดรและจีวรของพระคาสคากลับยา ต่างร้องไห้ราไรรข่าง
น า่เวทนาดามสองข้างทางทีพระเถระผ่านไป เมึ๋อกํรนเห็นพระรานนท์พี่ใด

\ ป. ๗ / bto๙ / totfw
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กิจะได้เท็นพระศาสดา ณ ทึ๋ นั่น มาบัดนํ๋เทรอแค่พระอานนท์เถระองค์เดียว
พระเถระปลอบโยนชาวเมองสาวัดถด้วยธรรมเทศนาว่าด้วยเรึ๋องกฎแห่ง
ไดรลักษเน์ จากนั้นเข้าไปยังพระมูลคันธกุฎีของพระศาสดา'' กลางพระ
เชตวันมหาวิหารฑึ่พระองค์เคยประทับ ๑๙ พรรษา ขนเดียงตั่งออกมาด้าน
นอก ปัดกวาดเช็ดถูฝ่นละอองทึ๋จับอยู่ เช็ดพึ้นพระมูลคันธกุฎีให้สะอาด
ขนหยากเยึ๋อดอกไม้แห้งที่ตกเกลอนกลาด ออกมาเทเสิยข้างนอกแลัวนำ
เดียงและตั่งไปตั่งไวัเหมอนเดีม จ ดัแจงปูลาดอาสนะ ตั ง่นั้าฉัน นั า้ไข้ กระ
ท่าดุจด้งพระศาสดาทรงพระชนม์อยู่ทุกประการ จากนั้นแสดงธรรมโปรด
สุภมาณพจนเรอมใสศรัทธา ได้นำพาพุทธบริษัทบูรณะปฏิสังขรณ์พระ
เชดวันที่ทรุดโทรมให้สวยงามตั่งเดิม เมื่อใกลัเข้าพรรษาแลัว พระเถระเดิน
ทางต่อไปยังเมองราชคฤห้ก่อนการสังคายนาจะเรํ่มขึ้น ได้ท่าความสะอาด
เกิบกวาดพระมูลคันธกุฏิบนยอดเขาคิชฌกูฎเหมอนที่พระเชดวันมหาวิหาร
ทุกประการ เพอป้องกันคำของเดียรถยัดำหนิดิเตียนว่า พระเถระจะท่ากิต่อ
เมื่อศาสดาของคนมีชีวิดอยู่เท่านั้น เมื่อศาสดาไม่อยู่กิละทิ้งเสีย
o.a เสิอทเมองราธฅฤmป็นที่ปรรธุม

เมองราชคฤห้ (Rajagrha) รหลายชื่อ เช่น เมีองวสุมดี เมองพฤห้ท-
รทปุระ เมองดีริวราชา เมองกุสาคระปุระ และราชคฤห้'" คำ ว่า วสุมดี
(Vasumati) พบในคัมภีร์รามายณะ โดยมีพระเจัาวสุเปีนผู้ก่อตั่งเมอง
ราชคฤท์เปีนองค์แรก พระเจ้าวสุเปีนโอรสของพระพรหมองค์ที่ ๔ ได้รับคำ
สงให้สร้างเมีองนั้ขึ้น คำ ว่า เมีองพฤห้ทรถปุระ (Brhadrathapura) พบใน
ค มัภีร์มหาภารดะ และ ค มัภีร์ปุราณะ ตั ง่ตามชื่อกษัตริย์พฤห้ทรถะ ปูของ
พระเจ้าชราสันธะที่เคยเสด็จมาที่นี่ คำ ว่า ด รีิวราชา (Girivaraja) แปลว่า
ราชาแห่งขุนเขา เพราะเมีองนั้ตั่งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ๕ ลูกลัอมรอบทุกด้าน
ภู เขาทิ้ง t คอ ร. เวภาระ ษ. เวปุลละ 1». ปัณฑวะ ๔. รสีดิสิ ร.. คชฌกฎ

^ ฒน้นแ. • /๙.
Mohammad Hamid Kumifthi. imgir. (Seveotb Edition. Culcutia ะ Nttba Mandran Press (?) Lid,

1987). Page 5.
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ไนคมภีร์มหาภารดะnยกขอภูเขาหง ๕ ต'างกับค'มภีร์บาล คอ ๑. ไวภาระ
๒. วลาหะ ๓. วฤศภะ ๔. ฤๅษคสิ ๕. ไซตยากะ และ ปัจจุบนชาวอนเดีย
เรยกดงนี้ คอ ๑. ไวภาระ ๒. วปุลละ ๓. ร ดั!เะ ๔. ฉห้ตถะ ๕. ไสละ คำว่า
กุสาครปุระ (Kusagarapura) พบในจดหมายเหตุที่พระกังซ'มจงกล่าวไว้
นอกจากนั้นคำว่า กุสาครปุระ ยงพบในวรรณกรรมของคาสนาเชน แปลว่า
เร3องที่รายรอบดวยหญ้ากุสะ ส่วนคำว่า ราชคฤไ( ภาษาบาลี คือ ราชคหะ
แปลว่า บานหรัอพระราชว้งของพระราชา หลงพทธปรนพพานปกครองโดย
พระเจาอชาดคัดรู (Ajatsatru) พระโอรสของพระเจาพิมพสาร

จากสถานที่ประชุมเพลีงพระสรีระของพระทุฑธองค์ คือ เมองกุสินารา
เป็นระยะทางที่ไกลมาก พระอรหนตเจ้าทั้งหลายน่าจะทำสงคายนาที่เมอง
กุสนารา แดที่ท่านเลีอกเมองราชคฤหเป็นที่ทำคังคายนา เพราะเหตุผล ๔
ประการ คือ ๑. ราชคฤห์เป็นเมองที่เหมาะสม ช ยัภูมิที่สะดวก ๒. ปัจจัย ๔
หาไดสะดวก เพราะเป็นเมิองใหญ่ ๓. พระเจ้าแผ่นคืน คือพระเจ้าอชาดคัดรู
ทรงมิความเลื่อมใสพทธศาสนาอย่างแรงกล้า ๔. แคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ
เป็นรัฐมหาอำนาจ และภาษามคธก็เป็นภาษาราชการ

เมื่อดกลงเป็นที่เรียบรัอยแล้ว พระมหาเถระทั้งหลายจงออกเคืนทาง
จากเมิองกุสนาราส่เมิองราชคฤห เมื่อไปถงแล้วจึงไดแจ้งเรึ๋องใหพระเจ้า
อชาดคัดรูทราบ พระองค์ทรงยนคืไหความสน้บสนุนอย่างเดมที่ ร บัสั่งให
ปราบหน่าถํ้าสดดบรรณคูหาให้สะอาด แล้วรับสั่งให้ปูลาดอาสนะ ทำชัม
ปะรา ถวายกัดดาหารตลอดการประชุม พรัอมกันนั้นคณะสงฆ์ไล้ประกาศ
ไห้พระสงฆ์'ที่จำพรรษาที่เมิองราชคฤค์ไปจำพรรษาที่อื่นชั่วคrไว ล ว้ยว่าจะ
เก็ดปัญหาอาหารขาดแคลน ไห้จำพรรษาเฉพาะพระเถระ ๔0๐ องค์ที่
เที่ยวชัองกับการสังคายนาเท่านั้น ก่อนการสังคายนาพระมหากัสสปเถระไล้
เลีอกพระอรห้นค์๔๙๙ องค์ โดยเว้นที่ไวัให้พระอานนค์อก ๑ ที่ ชึ่งกังไม่ไล้
บรรลุพระอรห้นค์รวมเป็น ๔๐๐ องค์ พระเถระไล้กล่าวเดอนพระอานนท่ให้
ดัง้ใจปฎบต เพราะสังคายนาครั้งนี้จะขาดท่านไม่ไล้ ก่อนการสังคายนาจะ
เริ่มขึ้นในว้นเคืยวพระอานนค์ก็บรรลพระอรห้นดํในเวลาร่งสางกันการเขา
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ร่วมประชุมสงคายนาพอด ก่อนการส้งคายนาเล็กน้อยคณะสงฟ้ได'รเวยก้น
บูรณปฎส้งฃรฟ้เสนาสรเะที่ทรุดโทรมฑั่วฑั้งเ53องราชคฤห์ที่ถูกทอดทิ้งคราว
ที่พระทุทธองค์เสดจป^พพาน โดยได้ร้บการสนบสนุนจากพระเจ้าอชาต
ศดรูอย่างเด้มก่าลง เพราะเหตุว่าคณะสงฆ์ส่วนมากได้ทิ้งเสนาสรเะแลวไป
ร่วมงานที่เ53องกุสนารา

หลังจากพระพทธองค์

ปรํนิพพานได้ 01 การ
ล งัคายนาก้โด้เรมขึ้นโดยคณะ
สงฆ์เรั๋มทำจากพระวน้ยก่อน
โดยพระมหาก้สสปเถระได้
ถามพระอบาล็ว่าปฐมปาราชก
นั้นพระศาสดาดรสที่ไหน
ปรารภใคร เพราะเรื่องอะไร ม
ความเปีนมาอย่างไร ส่วนพระ

เถระต่อหน้าคณะสงฆ์ผู้เป็น 11^1แแ3แ11^^6111
อรหนค์ ๕๐๐ องค์ ว่าปฐม พโะสงifประชนทำศังคายนาทึ๋ถาสัฅสมTJCu^yii
ปาราชกพระพุทธองค์ตร้สที่เ53องเวสทล็ ปรารภเรื่องพระสุทํนน้ (Sudinna)
เพราะการเสพเมถุน จากนั้นพระเถระได้ขึ้นจงทุกอย่างจบลง พระมหา
ก ส้สปเถระสอบถามเรื่องไนพระวน้ยทั้ง ๕ หมวด คอ อาทกรรม ปาจ้สทค์
มหาวรรค ชุลวรรค นละปรวาร พระอบาล็ก่ได้ขึ้แจงพระวน้ยทั้งหมดเช่น
ก น้ จากนั้นพระมหาก้สสปเถระได้สอบถามคณะสงฆ์ว่ามความสงลัยจะชก
ถามหรอไม่ เรjอไม่53ใครซ'กถามคณะสงฆ์ทั้งหมดจืงได้เปล่งสาชุการรับ
พรัอมก้น จากนั้นพระมหาก้สสปเถระ ได้สอบถามพระอานนทั้เกี่ยวก้บพระ
ลูดรว่า พรหมชาลสูดรนั้นพระศาสดาตรัสที่ไหน ปรารภใคร 53ความเป็นมา
อย่างไร พระอานนท์ตอบว่าพระสูตรนพระศาสดาตรัสที่อุทยานลัมพลัฎ-
เกรัน ระหว่างกรุงราชคฤท์ก้บนาลันทา ปรารภสุปปิย!]รพพาชกและ
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พรหมทดด์กมาร จากนั้นพระเถระอธํบายเรึ๋องราวของพรหมชาลสูตรทั้ง
ทมด ทดังจากจบแล้วพระมทากัสรฝเท■ระได้■สอบถามพระสูต•ทาง ๕ สิอ
ri«jนิกาย ม ขัฌิมนิกาย ด งัยุตตนิกาย อ งัคุตตรนิกาย และ ขุททกนิกาย ต่อ
ไป พระอานนด้'เถระสืตอบ'ทุกคำถามทเนกัน เมื่อจบลงพระมทากัสสปเถระ
สอบถามคณะสงฟ้-าามีผู้สงดัยทรอไม่ เมื่อไม่มื่กัสงดัย คณะสงฆ์ทงทมตจง
เปรiงสาธุการรับพ■รอมกัน การดังคายนาครั้ง^ข้เวลา ๗ เดอนจงรรำ เร็จ
โดยมพระมทากัสสปเถระเป็นประรานและเป็นองค์ปุจนา (ถาม) พระอุบาล
เป็นองค์วิดัรนา (ดอบ) เรึ๋องพระวนัย พระอานนท์เป็นองค์วิดัรนาเรึ๋อง
พระสูตร
«.๒ ปรับอาบ้ทพรรอานนท์

ในการประชุมดังคายนาครั้งนึ้ พระมทาเถระเจ้าทั้งทลายได้มมติเป็น
เอกฉันท์ปรับอาบ้ตพระอานนท์ แม้■ง่าท่านจะบรรลุพระอรทันต์แล้วก็ตาม
เพราะเทคุผล i ประการ ค็ อ*^ ร,. ไม่ได้ทูลถามว่าสิกขาบทเล็กทัอยทึ๋ใทั
ถอนได้ทมายเอาสิกขาบทใด Id. พระอานนท์เทยียบผ้าวัสสิกสาฎกของพรร
พุทธองค์แล้วปะชุน ๓. ปล่อยไทัสตรีถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนและนาง
รัองไทัจนนำตาเปียกพระสรีระ ๔. ไม่อ้อนวอนพระคาสดาไทัทรงอยู่ตลอด
ก ปัป๋ แม้จะทรงมีนิมิตโอภาส ๔. ช่วยเทสิอใทัสตรีบวขไนพุทธคาสนา

ส ว่นพระอานนท์กล่าวแกัข้อกล่าวทาทั้ง ๔ ข อ้ด้งน คือ ร,. ไม่ทูล
ถามสิกขาบท เพราะไม่ได้ระสิกถง to. ที่ เหยียบเพราะพลั้งเผลอไม่ใช่1พ■ราะ
ไม่คารวะ ๓.ไทัสตรีถวายบังคมก่อนเพราะค์ามีดเป็นเวลาวิกาล ๔. ไม่ทรง
อ อ้นวอนพระคาสดา เพราะถูกมารดลไจจ้งไม่ได้อ้อนวอน ๔. เพราะเหนว่า
พระนางปขาบดโคตมี เป็นพระมารตาเลี้ยงถวายขิโรทท (นํ้านม) แต่พระผู้
มีพระภาคเจ้าไนวัยเยา■ว์ จ้งขวนขวายไทัสตรีบวข

แม้พระอานนท์จะทราบว่าด้วเองไม่ผิด แต่เมื่อสงฆ์พิจารณาลงโทษ
ปร้บอาบตท่านก็ยอมรับ ไม่ได้ขัดขนแต่อย่างได

ป. ๗ / btoto / ๒๕๒
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ร.ท ทรรป'ททน:คดค้านการปรรรุม
การสังคายนาคเงนึ๋ไดํ'กระทำขนโดยคณะสงฆ์ฝ่ายที่นับถึอพ-Jะมทา

ก สัสปเกระ แต่ยังมีคณะสงฆ์ฝ่ายพระปุราณะที่ไม่ยอมรับการประชุมครงนี้
จงได้พาบริวาร rfoo องค์ เดินทางจากทักขิณาคิริขนบทมาณู่วทุวันเมีอง
ราชคฤท์ คณะสงฆ์ฝ่ายที่ทำสังคายนาเสร็จแสัวได้แจ้งไท้พระปุราณะทราบ
แต่ทำนตอบว่า "'พวกท่านทำสังคายนาก็ดืแล้ว แค่พวกผมไล้ฟัง ไล้รู้มา
อย่างไวก็จะทำตามอย่างนั้น" ความจริงพระปุราณะยอมรับการสังคายนา
ที่งทมดแต่มีสิกขาบท ๘ อย่างที่ยังไม่ยอมรับ คิอ'

ร. ส นัโคๅฎฐร เกบของทริออาหารไว้ไนที่อยู่ของตน to. อ นัโค-
ฟ้กกะ ไท้หุงหาอาหารสุกภายในที่อยู่ของตน ๓. สามปักกะ พระลงมีอหุง
ด ม้อาหารเอง ๔. รุคคหคร หรบของที่ยังไม่ได้รับประเคน ๔. คโฬนพคะ
ของที่ได้มาจากการนิมนต์ซึ่งเป็นอาหาร ๖. ปุเรอัตตะ ฉ นัของก่อนเวลา
ภ ตัตาหารไนกรณีที่ตนรับนิมนต์ไว้ในที่อึ๋น แต่ฉันอาหารอึ๋นก่อนอาหารที่
ด อ้งฉันไนที่นิมนต์ ๗. นวัฎฐะ ของที่เกดและตกอยู่ไนป่า ไม่มีใครเป็นเจ้า
ของ ๘. โปกธรณี^ฐร ของที่เกิดและอยู่ไนสระเช่นดอกบัวหริอเหง้าบัว

พระปุราณะกล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไท้ปฎิบ้ดิได้ แต่พระ
มหาภัสสปะแยังว่าทรงอนุญาตจริง แต่ไท้ไข้ไนเวลาข้าวยากหมากแพงเท่า
นัน้ เมึ๋อทันสมัยแล้วทรงไท้ยกเลิก แต่พระปุราณะกิไม่เซึ่อเพราะไม่ได้ยิน
แล้วพาคณะไปทำสังคายนาใหม่ ที่เมีองราชคฤห์เช่นภัน เริยกการสังคายนา
ของตนเองว่ามหาสังคิดิ เพราะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า นี เ้ป็นรอยแยกครั้งแรก
ไนสัง*!มณฑลหลังพระคาสดาปรินิพพาน
0.๙ สงพรพนทัณ•ต์ทระฉันนะ

พระฉันนะเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าสุฑโธทนะ และเมื่อเจ้าชาย
สิทธัตถะออกบวช นายฉันนะกิได้ตามเสด็จจนกิงฟ้งแม่นั้าอโนมานทีแล้ว
จ้งกลับ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้และสังสอนเวไนยสัตว์จนพุทธคาสนาแผ่ไป
' rmmutuflfl (ระนบบ เลชุกโณ).พระ. ประท้ftสา*«fพระทุทรสาสนา. (กชุงเทพฯ : ฟ'้าฬน

ส า่นจ่าฑคftวพร. ส^า •«๒-
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กวางไกล ฉ น้นะพรอมด้วยเจ้าศากยะหลายองค์ดามออกบวช เมึ๋อบวชแลว
กลบม่ความหยิ่งจองหอง ดูหมนเหยยดหยามภํกษุอึ๋น เพทะถือว่าด้วเอง
ไกลซดพระทุฑธองค์มาก่อนและตามเสด็จออกบวชด้วย พระฉนนะได้กล่าว
บรภาษภกษุอื่นว่าดอนที่พระองค์เสด็จออกบวชไม่เห็นมีใคร แต่พอเป็นพระ
ศาสดาแล้'วกลบมาอ้างว่า คนนี้คอพระโมคคลลานะ อ ค้รสาวกเบองช้าย คน
นี ค้อพระสารบุตร อ ค้รสาวกเบองขวา คนนี้คอพระอานนท พุทธอุปัฏฐาก
เป็นด้น แมพระพุทธองค์จะตรสหามอย่างไรก็หาได้ยุตไม่ พระองค์จ้งให
สงฆ์ลงพรหมทณ•ค์ คอประกาศมีให้ภกษุองค์อื่นด้กเตอนว่ากล่าว ห า้มพูด
คุย ห า้มช่วยเหรอ เป็นด้น

พระอานนทได้ฉนทามตจากคณะสงฆ์พรอมด้วยพระสงฆ์ rfoo องค์
เด็นทางลงเรือจากเมีองปาฏลิคามล่องทวนกระแสแม่นํ้าคงคาไปย่งเมีอง
โกส้มพีซึ่งพระฉ้นนะอาศยอย่ที่นั่น เช้าไปในพระทชอุทยาน พระนาง
วาสลทดตา (Vasuladatta) ทรงททบจึงถวายผาสาฎก t£oo ผนแก่พระ
เถระ จากนั่นจึงไปหาพระฉ้นรเะแจ้งข่าวเรึ๋องการลงพรหมห้ณฆ์ให้ททบ
พระฉนรเะได้ฟ้งลมลงสลบทนที เมึ๋อ^กด้วจึงเก็ดความละอาย หลิกเรนอยู่
ผูเด็ยว ไม่ประมาท มีความเพียร ในที่สุดก็บรรลุพระอรห้นค์ แส้วแสดงโทษ
ต่อคณะสงฆ์

สรุปการทำสังคายนาครั้งที่ ๑
«. ทำที่ถํ้าส้ตตบรรณคูหาบนภูเขาเวภาระ กรุงราชคฤห้ แควันมคธ^
๒. พระมหากสสปะเป็นประธาน และเป็นองคปจฉา พระอุบาลเถระ

เป็นองค์วส้ธนาพระวน้ย สวนพระอานนทเป็นองค์วส้ชนาพระ
สูตรและพระอภธรรม

๓. พระเจ้าอชาดศัตรูเป็นองค์ศาสนูปถมภ
๔. พระอรหนค์ rfoo องค์เช้าร่วมประชม

เ■น'น; นทงผ้เา. ทวานฐเอ้เฬแพกแากันทรรไทรปีฎท. (กเงเทพฯ: มทา^พา!เงท7ณราช^ทนา■ข.
totf๒๙). ทนา ๗๔.
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๕. ปรับอาบ้ตัพระอานนtT .

๖. ลงพรทบทัณฑ์แก่พระฉัน•นะ

๗. พระปุราณะคัดค้านการประชุม และแยกคัวไปทำสังคายนาใทม่
๔. ว ตัถุประสงค์เพึ๋อรัอยกรองพระ!โรรมวินัยให้เป็นหมวดทมู่
๙. เริ่มทำเมึ๋อหลังพุทธปรินิพพานไค้ ๓ เดอน
๑๐. ให้เวลา ๗ เดอน วิงสำเริจ
๑๑. มีการนลองกง ๖ ส ปัดาห์
เมึ๋อการสังคายนาสำเร็จลงแสัว สถานการท!ในสังฆมณฑลก็สงบลง

พอสมควร แด่ยังมีคณะสงฆ์อีกฝ่ายทึ่ไม่ยอมรับการสังคายนาแลัวไปทำต่าง
หาก คือ คณะของพระปุราณะ อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการสังคายนา
ครงนี้ที่เห็นขัดเจน คือ

๑. ทำ ให้การร้อยกรองพระไตรปิฎกเป็นหมวดหมู่ขนเป็นครั้งแรก
to. ทำ ให้พุทธศาสนาแผ่กระจายไปสู่ถํ่นอึ๋นอย่างรวดเร็ว
01. ทำ ให้พุทธศาสนามั่นคงและสืบทอดมาจนทุกวันนี้
๔. การปฎิบ้ตของพระอานนทํและการลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะเป็น

แบบอย่างที่คืในหลักประขาธิปไตย และธรรมาธิปไตยอย่างชัดเจน
๕. แสดงกงความสามัคคืของก็กษุทึ่ไคัพรั้งพร้อมทำสังคายนา เพึ๋อ

ร กัษาพุทธศาสนา
หลังจากการสังคายนาเสร็จสิ้นลงพระเถระ■ทั้งหมดไค้รวบรวมพระ

วิน ยัเป็นหมวดหมู่ แลัวไค้ข่วยกันทรงจำแบบมุขปาฐะ (ท่องจำ) เรื่อยมา
โดยแปงออกเป็นสายๆ เพึ๋อสะดวกในการจำ เพราะหากจะค้องทรงจำทั้ง ๓
ปิฎกแล้วจะมีปัญหาอาจเลอะเลอน พุทธพจน์อาจจะคลาดเคลอนไค้ โดย
ฝ่ายวินัยปิฎก นี น้มีลูกศิษย์ของพระอุบาลีช่วยกันจำมากมาย แต่ที่ปรากฏ
จนกงสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ" ๑. พระอุบาลี to. พระทาสกะ ๓, พระ
โสณกะ ๔. พระสืคควะ ๕. พระโมคค้ลลีบุตรคืสสเกระ ๖. พระมห็นทะ

njufi. • / site
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ฝ็ายพระสตร*' นั น้ไดแยกออกเป็นนกายช่วยกนจา คอ พระอานนท
ทรงจำท*]น้กาย*' และมอบไฟ้'พระสัพพกามทรงจำต่อมา to. ลูกศษย์พระ
สารบุตรจำมชฌมนกาย ๓. พระมทาก้สสปเถระทรงจำสังยุตตนกาย และ
ถ่ายทอดใทลูกศัษป้ต่อมา ๔. พระอนุรุทธะจำองคตตรนกาย ส่วนขุทฑก
นกายไม่ไดระบว่าท่านไตจำ การจำนี้กระท่าต่อเนึ๋องเรึ๋อยมาจนถงการ
สังคายนาครั้งที่ ๓

^1|11รรพา8ซาพฟ้[พ3«า1»»18ง (New City):!
ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพาน พระเจ้าอชาตศัตรูไค้สั่งใท้

สนิธพราทมณ์ (Sunldha) และวัสสการพราทมถ! (VassakSra) ๒ มหา
อำมาตย์ผู้ใหญ่ไปสร้างปัอม และเมองที่ริม&งแม่นาคงคา เริยกว่าเมอง
ปาฏลิคาม และเมึ๋อพระพุทธองค์ปรินิพพานไค้ «๗ ปี พระเจ้าอชาตศัตรูจืง
ย า้ยราชธานิจากภายในหุบเขาเมองราชคฤห์ออกมาข้างนอก และย้ายต่อ
ไปอยู่ร่งแม่นาคงคา เปลี่ยนชื่อเมืองจากปาฏลิคามเป็น ปาฎลีบุตร (Patarr-
putra) (ปัจจุบันเริยกว่า ปัฏนะ (Patna) เมืองหลวงของรัฐฟ้หาร) สาเหตุที่
ย า้ยนครเพราะเหตุผลทางค้านการเมือง ชื่งพระองค์กำลังเตริยมพร้อมทำ
สงครามกับแควันลี่นอยู่โตยเฉพาะแคว้นวัชชี ในสมัยหลังพุทธกาลนี้มคธ
กลายเป็นมหาอำนาจที่เข้มแข็งที่สุตกว่าทุกอาณาจ้กร และไม่เคยล่มสลาย
เหมือนเมืองอื่นจนกระที่'งถืงราชวงค์ปาละ พ.ศ. «boo ปีเศษ แมัว่าเมือง
เวสาลิ (Vesall) หริอไวศาลิ (VaiSall) จะไค้ถูกพระองค์รตมาอยู่ในพระ
ราชอาณาจักรแล้วก็ตาม แต่เพราะเมืองราชคฤทํ'อยู่ในหุบเขายากต่อการ
ชยายเมือง อีกที่งเมืองใหม่อยู่ข้างแม่นี้าคงคาสะควกตอการคมนาคบ

ไนทราานัคานนาคTafI • นนยังใ!]ไค้'แยกพระรภธTHJปิฎกออกมา ย งัรามอ^นพระอทร แค้ใน
หนงรอBfljnรนใค้กค้าวาา อายอภัทรมนนไฟ้Jการทรงจ่ามาถืง องค้จนถงเกาะค้งกา คอ •. พระเทใบุสร
Id. พระภ้ทฑร (ท. พระโสภิสะ ๔. พระปิยซาร ๔. พระปิยปาอะ ๖. พระป็ยทัสร ๗, พระโกรยปุสสะ rf. พระรคควะ
๙. พระทันทหะ «0. พระโนคค้•รบุสร •«. พระร**ท้สสะ «๖). พระธ่มปิยะ «1ท. พระทาสกะ •๙. พระโสณกะ
•๔. พระเราส:

^ ท ณ่ส. • / OIO)
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พระเจาอชาตศ้ดรพระองค์รพระมเหสิที่สำคญ ๒ พระองค์ คอ ๑.
พระนางifฑมาวด (PadmSvatT) รพระโอรสที่สำค้ญ คอ เจ้าชายอุท้ยภ้ทร
(Udayabhadra) หรอในตำราเชน เรยกว่า อุทายภ้ฑฑะ (UdSylbhadda)
นละ น. พระนางวรรา พระธดาพระเจ้าปเสนทํโกศล

พระเจ้าอชาดศ้ดรู ไต้'ปกครองปาฎรบุตรนครใหม่ของพระองค์จนสืง
พ.ศ. ๒๔ กคูกพระราชโอรสยตอำนาจ ปลงพระองค์เสิยจากชืวด รวมที่
ปกครองเรองราชคฤห์และปาฎลีบุตรไต้ ๓๒ ป "ี"

พ.ศ. ๒๔ พระเจ้าอท้ยภทร"^ พระโอรสของพระเจ้าอชาตศครู ยต
อำ นาจโดยการปลงพระชนม์
พระบดา

สมบดต่อ ณ

ต่ อมาทรงสร้างเมืองใหม่ไม่

ไกลจากปาฏลบุตรมากน้กนั้น
คอ หร้อปุปผาบุรี

แ^^^H เปีนเมืองต่แฝดของปาฏลีบุตร
พระอุบาลีมหาเถระผู้เปีนองค์

ฯททกำนพงเปีอง7าชคฤ}( วส้ชนาพระวน้ยในคราวที่ทำ
สงคายนาครั้งที่ ๑ ไต้นพพานในสม่'ยพระเจ้าอุทยภ้ทรนั้ นำ ความโศกเศร้า
มายงพทธศาสนํกชนชาวมคธและใกล้เคยงเป็นอย่างมาก พระเจ้าอุทเยภทร
ไต้จ้ตให้ทำฌาปนกจพระมหาเถระอย่างสมเกยรติ พระมหาก้สสปเถระย่งมื
ชวดอย่ ส่วนพระอานนท์เถระเจ้ามืพรรษา ๑๐๔ ปีแล้วนํบว่าชรามาก แต่

ฯทกกำแพงเรอง'ทชคq}(

*" บางลาnว่า •๗ จ
** เห!;การท่ถนจางระว่าง จนถงพาะเ อโศกนับว่าฟ้บ■นอ^ไม่ฟ้อย เพราะ

ห■ายศ่ารๆราฟ้างล่างกน ห.ศ.รแศกล่างกัน ฟนกัมภีพปวงล่ ศ นัภีว่มหาวงล่ คม/ifอโศกาวทาน คมilf
1)ราทเะ(ร1องพราทมท่โ) ทม/ไว่รเองเรเน ค นั/า-fvGงฟ้ามพม่า นอะคัม^ว่ร)องม่ายริฌศ เพึ๋อป็องกันการฟ้บเทนททม่
เ?ขนใล่ยืศลามคัมภีfimาวงฟ้เปินพคัก เพราะเป็นทียอมร้บมากกว่า

แเทนร โพธินันทะ. ปรriflifnanfijnflพาเนา. (พิมรโคเงที m. กรุงเทพฯ : มหามทฎราช
1ทขาคัข. ล). หนัา ๙๕.
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พุทธศาสนํกชนกย้งdนใจเพราะยังได้เห็นพระอานนท์เป็นด้วแทนอยู่ บาง
ด้ารากล่าวว่าทุกที่ที่ย่างไป พระอานนท์ยังได้นำบาตรของพระพุทธองคํไป
ด ว้ยเสมอ พระเจารุท์ยภทร มพระโอรสที่ปรากฏพระนาม ๑ พระองค์ คอ
เจาชายอนุรุทธะ ต่อมาดูกพระโอรสปลงพระชนม์เช่นกน พระองค์สวรรคต
เมื่อ พ.ศ. ๔๐ รวมครองราชย ๑๖ ป "ี"

พ.ศ. ๔๐ เจาธายอน'ทารร (Anuruddha) ด ต้สํนใจเป็นกบฏยต
อำ นาจจากพระบตาจบพระเจาอุท้ยภัทรส์าเรจโทษ แลวพระองค์กครอง
นครปาฏลบุตรต่อมา พระอานนท์มาทเถระก็ได้นพพานในสมัยนี้รวมอายุ
๑to๐ ปีพอด สร้างความเศร้าสลดใหภับพุทธบริษทเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งกว่า
คราวที่พระบรมศาสดาปร๊นพพาน เพราะพระอานนท์เปรียบเหมอนด้วแทน
ของพระศาสดา จารีกโปรดพุทธบรีษทไปทุกหนแห่ง แม์ไม่เห็นพระศาสดา
ก็ ย งัได้เห็นพระอานนท์ซึ่งเป็นดุจเงาของพระบรมศาสดา เมื่อมานพพาน
เสียแลว จึงยังความโศกเศร้าให็'กบพุทธบรีษ้ทเป็นยิ่งนักแมักระท์งพระราชา
เอง พระเจาอนุรุทธะม์ราชโอรสที่ปรากฏพระนาม ๑ พระองค์ คือ เจาชาย
บุณฑกะ พระองค์ครองราชสมบดไดไม่นานแค่ ๔ ปี จนกง พ.ศ. ๔๔ ก็
สวรรคตเพราะถกพระโอรสยดอำนาจ รวมครองราชสมบด ๔ปี

พ.ศ.๔๔ เจาชายมุณฑะ (Muoda) หรีอมุณฑกะ หลังยดอำนาจ
จากพระบดาได้แลัว ทรงปลงพระชนม์พระบดาเช่นภัน น บัเป็นราชวงศ์
ปิดุฆาต (ฆ่าพ่อ) โดยแฑ น บัจากพระเจาอชาดด้ดรูยดอำนาจจากพระเจา
พมพสารมา พระเจามุณฑกะมพระโอรส ๑ พระองค์ คือ เจาชายนาค
ทาสกะ ในร้ชสมัยของพระองค์ใด้มเหตุการณ์ที่ทำใหพระองค์ได้หนมาสนใจ
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ พระนางภัฑทาราชเทว (Bhadda
RajadevT) พระมเหสีผู้เป็นสดที่ร้กของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ สร้างความ
เสียพระภัยแก่พระองค์เป็นอย่างมาก ถงฃนาดไม่ทรงสนาน ไม่แต่งพระองค์
ไม่เสวยพระกระยาหาร ซบอย่ที่พระศพของพระนางตลอดวันตลอดคืน แลัว

Nalinaksha Dun. Boddhist Sects ๒ tadln. (Calcutu ะ รท K-Outterji at Calcutu OricnUl
Press (Pvt.) LuL. 1977). Page 3.
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ร้บสงใฟ้'เกบพระศพไว้'นานๆ มหาอำมาตย์โสการ'กฃะ (Sokarakkha) 53
ความประสงส์ใฟ้'พ-!ะ'ทชาคลายความโศกเศ■ทลง จืงได้กราบทูลให้ไปทา
พระนารทะ (Narada) ทึ๋อารามกุกกุฎาราม (KukkutSram) นครปาฎลบุคร"
พระ๓ระนั้นJJพรรษายุกาลมาก เป็นพระอรหันต์และเป็นศิษย์พระอานนนั้
เถระ เมึ๋อพระราชาทรงทราบจงได้เสค็จไปกราบท่าน-กี๋อาราม พระเถระ
แสคงอนิจจลักษณะให้พระองค์ทราบจนคลายความเศร้าโศก ห า้วเธอจืง
ประกาศคนเป็นพุทธมากะสืงพระนารทเถระเป็นกี๋พึ๋งคลอค?วิต พร้อมกับ
โปรคให้ถวายพระเพลิงพระมเทสและนำอ้ฐิมาบรรจุในสถูปค่อไป พระเจ้า
มุณ•คะทร้อมุณ•คกะครองราชย์อยู่ไม่นานเพยง ๙ ป็ก็ ถูกยคอำนาจจากพระ
โอรสนาม-ง่า นาคทาสกะ จ บัปลงพระชนม์ พระองค์ครองราชย์จนถง พ.ศ.
๔๘ รวม ๔ ปี

ต่อมา พ.ศ. ๔๘ เจ้าชายนาคทาสกะ (Nagadasaka) โดยการสนับ
สนุนของอำมาคย์ราชบริพารบางคนรดอำนาจจากพระบิดาสำเร็จ แล้วปก
ครองนครปาฏลิบุดรสีบมา ในช่วงปลายราชการบ้านเมองเกิดจลาจล ทลาย
ฝ่ายมอง-ง่าราชวงศ์นี้เป็นวงศ์ปิดุจเาดมาโดยตลอด ปกครองบ้านเมืองไปจะ
นำ ความอับจน ความเป็นเสนิยดมาสู่ราชอาณาจักร มทาอำมาดย์และชาว
เมืองจืงสนับสนุนอำมาตย์สุสุนาค เป็นกบฏและรดอำนาจสำเร็จ พระเจ้า
นาคทาสกะครองราชบ้ลลังก์มาได้ too ปี จนถง พ.ศ. ๖๘ ก็สวรรคต

ในด้านลังฃมณ•คล กษ้คริย์ราชวงศ์พระเจ้าฟ้มพิสารทั้ง ๖ พระองศ์
ต่างสนับสนุนอุปกัมภ์คํ้าชูพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จนกระจายไปสู่ทลาย
แควนกี๋พุทธศาสนาไปไม่ถึง ล งัฆมณ•คลโดยทั้วไปก็ยังไม่เริยบร้อยนัก
เพราะมืความเฟ้นผิดทลายประการโดยเฉพาะมดีของพระปุราณะ จนทำให้
ล งั*!มณฑลแยกออกเป็น ๒ ฝ่ายอย่างกลายๆ แต่เทดุการถเยังไม่-!นแรง
เพราะในยุคนั้นพระอรห้นดสาวกมืมากจ้งยังไม่ค่อยมืป็ญทาจนเกิดเทดุ
การถ!ภิกษุชาวเมืองเวสาลิอันเป็นชนวนทำให้เกิดลังคายนาครั้งกี๋ to
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พ.ศ. ๖๘ อำ มๆผย์สุสุนาค (SusunagS) หรอธุ[สูนาค เป็นกบฏและ
ยศอำนาจจากพระเจ้านาคทาสกะสำเร็จ ไคปราบดาภเษกดนเองขึ้นเป็น
กใ?ตรย์ปกครองราชบลลงก์ปาฎสิบุตรสิบมา พระเจ้าสุสุนาคไม่ใช่ราชวงศ์
พระเจ้าพมพสาร แต่เป็นสายเจ้าสิจฉว แห่งเมองเวสาสิ ม่พระมารดาเป็น
หญังงามเมองที่เมองเวสาสิ สม่เยในแมองเวสาสิเป็นที่ขึ้นชื่อเที่ยวกบความ
สวยของสดร็และปรากฏว่ามีโสเภณหลายคน รวมที่งพระมารดาของพระ
เจ้าสุสุนาคดวย ที่มชื่อเสิยงในสม้ยพุทธกาลคอ นางสาลวสิ (SalavatT)"'
เป็นผูมความสวยงามเป็นเสิค จ้งกูกแต่งดั้งให่เป็นโสเภณี พระเจ้าสูสูนาค
มพระโอรส « พระองศ์ คอ เจ้าชายกาพาโศก (Kalasoka) หร็อกาลาโศก
พระองศ์ปกครองแคว้นมคธอยู่ ๑๘ ปี จนถง พ.ศ. ๘๖ กึสวรรคต

ในสม้ยของพระเจ้าสุสุนาคนี้ พระทาสกเถระ (Dasaka)*^ ผู ท้รง
จำ พระว้น้ยปิฎกต่อจากพระอุบาสิเถระไคนพพานอย่างสงบ ด ว้ยว้ย ๘๔ ปี
สว้างความสลดใจแก่พุทธบรษ้ทอย่างยง หลงจากที่พระบิดาสวรรคตแล้ว
เจ้าชายกาพาโศกก็ขึ้นครองราชสมบิตต่อมา ในตำราบางเล่มโยงพระเจ้า
กาพาโศกกบพระเจ้าอโศกเป็นองศ์เตยวก้น ชื่งสว้างความล้บสนให้ก้บ
ประว้ดศาสตว้สม้ยนี้นพอสมควร แต่ส่วนมากยงเชื่อว่าเป็นคนละองศ์เพราะ
มหล้กฐานรนก้นหลายเล่ม และระยะเวลาก็ห่างไกลก้นมาก พระเจ้ากาทา
โศกมมเหสิ ๒ พระองศ์มพระโอรส ๑0 พระองศ์ เมึ๋อพระองศ์ครองราชยได้
๖ ปี ทระโสผกเถระ (Sonaka) ผู ท้รงจำว้นยปิฎกลำด้บที่ ๓ ต่อจากพระ
อุบาสิเถระและพระทาสกเถระได้นพพานอย่างสงบ รวมสิรอายุ ๖๖ ปี*''
ต่อมาไม่นานสงฆมณฑลเรมเก็ดความยุ่งยาก เพราะมคณะภํกษุกลุ่มหนี้ง
ละเมดพระธรรมวนยที่เมองเวสาสิ ชื่งเป็นเมองที่อยู่ภายใด้จกรวรรติมคธ
จ้งเป็นที่มาของการสังคายนาครั้งที่ te

บารเจขโนจน ninil
Henninn Oldenberg. The Dlpavaihn. (New Delhi: Subhim Offaet Piess.2001). Page 145.
&างน(ว นโ!ๆ •๔๖.
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RyMfi^Rttiwiaaiuญญแๆเ (Peni^on^

พ.ศ. «oo หรอพุทธปรินิพพานได้ «00 ปี «๓นการณ์ของพระพุทธ
ศารณาโดยภาพรวมIงียบสงบมาตลอด แต่ด่อมามูลเหดุที่จะด้องได้ทำการ
ส งัคายนาครงที่ ๒ ก็เกิดขน เมึ๋อพระภิกษุเมองเวรทสิ (สันสกฤตเริยก
ไวศาล หริอ ไพศาล) ได้แดกเป็น to ฝ่ายด้วยทิฎฐิสามัญญดา (ความเห็น
ไม่ดรงกัน) เพราะมีความเห็นขัดแย้งกันไนวัตถุ «o ประการ จนกลายเป็น
สิลสามัญญตา (ความไม่เท่าเทียมกันเรึ๋องศีล) จนเกิดการโด้เก็ยงกันอย่าง
รุนแรง ว ดัถุ ๑0 ประการนี้พระพุทธองค์เคยห้ามไวั แต่พระวัชขบุตรกล่าว
ว่าสมควรทำได้ ว ตัถุ «o ประการเหล่านี้ คอ

e. สิงคโลณกปปะ พระภิกษุสงสมเกสิอในเขนง (เขาสัตว์) เป็นด้น
แสัวนำไปผสมอาหารอึ๋น ฉ นักับอาหารที่รสไม่เค็มได้ ไม่เป็นอาบ้ดซึ๋งผิด
พุทธบัญญ้ดว่า ภิกษุสงสมของเคี้ยว ของฉัน เป็นอาปดปาจิตตย้

ฑวังพุลกัปปะ ภิกษุฉันอาหารเมึ๋อเงาเลยเวลาเที่ยงไป to องคุสิ
ได้ไม่เป็นอาบ้ต ชึ๋งขัดกับพระบัญญ้ดัที่ห้ามภิกษุฉันอาหารในยามวกาล
ก าัฉัน เป็นอาปติปาจิดตย้

a. คานนทรกัปปะ ภิกษุฉันอาหารจากวัดแสัวเขัาไปในมัาน เขา
ถวายอาหารก็ฉันได้อีกในเวลาเดียวกัน แม้ไม่ได้ทำวินัยกรรมมาก่อนชึ๋ง
ข ดักับพระมัญญ้ติที่ห้ามภิกษุฉันอติเรก ถ า้ฉันด้องอาปติปาจิดตย์

๔. อาวาสกัปปะ อาวาสใหญ่มีรมาใหญ่ ทำอุโบสถแยกกันได้ ไน
พระวินัยห้ามการทำอุโบสถแยกกัน ถ า้แยกกันเป็นอาปติปาจิตตย์

๕. อนนทกัปปะ ถ า้มีภิกษุที่ควรนำฉันทะมามีอยู่ แต่มีได้นำมา จะ
ทำ อุโบสถก่อนก็ได้ แต่พระวินัยห้ามไม่ให้กระทำเช่นนั้น

๖. อาจิmmกัปปะ ข อัปฎิปติอ้นใดที่เคยปฐปติกันมาดงแต่ครูบา
อาจารย์ แม้ประพฤติผิดก็ควร พระวินัยห้ามเช่นนั้น

๗. อนทฬกัปปะ ภิกษุฉันอาหารแล้วไม่ได้ทำวินัยกรรมก่อน ฉ นันม
สดที่ไม่ได้แปรเป็นนมเปรี้ยวได้ แต่พระวินัยห้ามเช่นนั้น
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๘. ชโลสิง ปาตุง เหลาอ่อนที่ไม่ได้เป็นสุรานํ้าเมา ฉนได้ ซึ่งขัดพระ
วนยที่ห้ามดื่มนํ้าเมา

๙. อฑสกัง น!เทนง ภกษไขัผๆนิสิฑXน:ที่ไม่มชายก็ควร
๑๐. ชาตรปรชตง ภกษุTIJเงนนละทองก็ได้
แต่คมภรทุฑธศาสนามหายานจารกด้วยภาษาสันสกฤด ที่มซึ่อว่า

เภทธรรมตจ'กรศาสตร์*'' กล่าวว่าสังคายนาครั้งนี๋ไมใช่สาเหตุมาจากว่ตถ
๑๐ ประการ แต่มาจากมต rf ข อัฃองพระมหาเทวะ สาเหตุที่แทจร์งมาจาก
มสิเหล่านี้ คอ

๑. พระอรห้นต์อาจถูกมารยวยวนได้ด้วยความฝืน
๒. บุคคลเป็นพระอรหนด่ได้โดยไม่รูด้วด้องไห้ผู้อนพยากรณ์
๓. พระอรห้นต์กังม่ความสงสัยไนพระพทธเจา
๔. บุคคลจะบรรลุพระอรห้นด้ได้ไดยไม่มพรrพุทธเจาไม่ได้
๔. บุคคลจะบรรลุพระอรห้นตได้ด้วยการเปล่งวา ทุกข์หนอๆ

ฬระแmแทะ (MahS(fera)

สำ หรบพระมหาเทวะผู้มีมด ๔ ประการนั้น เสิมเป็นบุดรนายพาณ์ว!ย
แหงแคว'นมถุรา ปรากฎว่าเป็นผู้มีรูปงาม เป็นที่ด้องใจของเพศตรงกันข์าม
เมอบดาได้ไปขายสันคาต่างแดน ได้สักลอบเป็นขักับแม่ของตนเฎง เบึ๋ฐ
บดากสับจากคาขายก็กสัวควๆมสับถูกเป็ด1ผข5งล0^^ๅฎ^ๅ^^^ ^กั'3y,-,
มารดาไปเมองปาฎลบุดรอยู่ก็นกันทนัน ต่ อมาได้รู้จกพระเถระที่เป็นพวะ
อรห้นต์องค์หนี้ง ที่ตนสนทด้นเคยเพราะกสัวความสับถูทเปีดเผยเงไกัลฐบ
ฟาท่านเสย เมอมารดาแอบไปมชูจงฆ่ามารดาด้วเองเสียฐทดน ทสังจาท
นนเกดความกระวนกระวายไจเป็นอย่างยง เพราะท่าอนนตร์ยกรรมนั้งฆ่ๆ
พระอรห้นค์ ฆ่าบดา ฆ่ามารดาด้วเอง- แลวไปขออุปสมบทที่กกกฎาราม

เ๘)น'!ใพรันนฑร.ปรราลเnMH^VplOiriMUl.(ดน!{ทรงท BI. ทุงเทหฯ:มหานทุฎราร!รทเทรัย.
totf๔*). หรัา •«๔.
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นครปาฎลบุดร คณะสงฆใม่ทราบเรื่องที่ไดก่อไว จงได้อุปสมบทเป็นภกษุ
เมึ๋อบวชนลวกสบเป็นผูมความจำดี มเสยงไพเราะ มรูปร่างดีจงมชึ๋อเสิยงทั่ว
กรุงปาฎสิบุตร ต่อมาเพี่อด้องการชึ๋อเสิยงมากขึ้นจืงประกาศว่าตนเองบรรลุ
พระอรฟ้นดนลว ต่อมาคนหนึ๋งได้ฝันถงกามวตกทำได้อสุจเคลอน ในดอน
เซาเมึ๋อได้คษย์ไปซกผ้าได้ ศษยเด้นจงกล่าวว่า ''ผูเป็นอ7ฟ้นด์ยังรสงเหลำ
นอย่หรยั' ท่านกล่าวว่า พระอรห้นต์อาจถูกมารรบกวนในความยันได''
ต่อมาพระมหาเทวะตองการยกย่องลูกดีษย์จงกล่าวว่า คนนี้เป็นโสดาบน
คนนี้เป็นพระอรด้นด์ เร!เอศษย์ถามว่าคนที่เป็นพระอรด้นด้ย่อมมความ
รอบรู!นทุกสํ่งมไช่หรื่อ เหตุไดตนจงไม่ทราบอะไร จงดอบว่า พระอรด้นด้
อาจจะไม่รู!ด้บางเรื่องด้องได้คนอึ๋นพยากวณ์จงจะทวาบ เมื่อรษยถามว่า
ธรรมดาพระอรด้นด์ย่อมไม่กงขาไนirnม แต่เหตุไดฃาพเจาจงไม่แจ่มแจง
ในธรรม ท่านตอบว่า ธรรมดาพระอรด้แด์ย่อมมความก้งฃาได้ ต่อมาศษย์
ถามว่า ธรรมลาพระ0รหนฅ์ทั้งหสายย่ธมรนจ^งยัวนฅนเธงร่าชา^สิ้นนยั'^
พรหมจรรย์อย่ครบนลว แตํเหฅใดขาพเยั)ลองไหอาจารย์พยากรถ!Iห''
ท่านคอบว่า *'พระอรหนคลองใหคนอนพยากร(น เช่น พระสารบลร พระ
โมคคลลานะกอาศ้ยพระพทธองค์พยากรถ! และต้องอาศัยพระพุทธเจา"
เมื่อท่านทำกรรมมากๆ เขาจงเกิดความทุกข์ร่อนรนไนไจจงเปล่งอุทานว่า
ทุกข์หนอๆ เมื่อศษย่ได้ยนและถามว่า เมึ๋อเป็นพระอรศันต้ เหลใลจงม
ทุกข์'" ท่านตอบว่า ''ผจะบรรลธรรมไต้ต้องอทานร่าทกข์หนอๆ" เป็น
เพราะท่านเป็นพระธรรมกถก มลูกศษย์มากจงรวบรวมพรรคพวกได้มาก
และนี้คอสาเหตุการทำสิ'งคายนาครื่งที่ to ตามนยด้มภีร์เภทธรรมตจ่กร
ดาสตร์ของพระวสุมดร แต่หลกฐานยงไม่เป็นที่เขึ้อถอมากนก ส่วนมากยง
ถอว่าเหตุสังคายนามาจากว้ดถุ «o ประการของภกษุวชชบุตร ซึ่งจะได้
กล่าวต่อไป

ต่อมาพระยสกากิ'ณ•ทบุตร (YasakakaijcJaputra) ผ้เป็นอรด้นตซึ่ง
** เธนต่แาพเท•ท่า ฟ า้รท่นไสัฑํๆก'ทนหไรโกm■ามประการจรง ไเาระรฟ้จำใฟ้ ททว รยง
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เป็นบุต•ทเองกากัณ•เาพราหมณ์ ได้เดินทางจากเมองโกสัมฟ้มายังเมอง
เวสาล แล้วไปพำนักฑื่กุฎาคารศาลา ปามหาวัน และเมึ๋อทราบเหตุเหล่านี้
จงเข้าไปห้ามปราม แต่ภิกษุเหล่านี้นหาเชึ๋อฟ้งไม่ นอกจากนั้นพวกภิกษุ
ได้นำถาดทองสำริดไส่นั้าเดิมเ!เยมไปนั้งไวํในโรงอุโบสถ ให้ทายกทายิกาใส่
เงินลงไปในถาดนั้นเพึ๋อถวายภิกษุแล้วนำไปแจกและได้แปงส่วนให้พระ
เถระด้วย'"" แต่พระเถระไม่ยอมวับทั้งได้กล่าวดิเดิยนภิกษุชาววัชข้ ไเาการ
กระทำนี้ข้ดต่อพุท!ฌัญญ้ด เป็นความผิดทั้งผู้วับ ทั ง้ผู้ถวายพวกภิกษุวัชช
บุตรไม่พอใจ จืงประกาศลงปฎ็สารณ็ยกรรม'" แก่พระเถระ โดยให้ท่านไป
ขอขมาโทษทายกเสย แทนที่จะไปขอขมาโทษดามคำแนะนำของภิกษุชาว
ว ชัช แต่พระเถระกล้บชึ้แจงแก่ทายกทๆยิกๆทราบ จนทายกเข้าใจและเป็น
พวกกับพระเถระ ทายกส่วนมากเข้าใจดิว่าการที่ท่านทำไปเช่พนั้นเป็นทาร
ขอบด้วย!!รรมวินัยแล้ว และการกระทำของภิกษุชาววัชชเป็นการผิด

เมึ๋อพระเถระปร้บความเข้าใจแก่ทายกเช่นนี้แล้ว จืงมคนเส์อมใสใน
พระเถระเป็นอันมาก ภิกษุขาววัชขีเมื่อได้วับทราบช่าวนั้นกพากันแลตง
ความโกร!! ให้ลงโทษพระเถระ คอประกาศจะทำอุกเขปนียกรรบ' กงกับ
ได้พากันห้อมล้อมกุฏิของพระเทระ แต่ท่านทราบเสียก่อนจืงได้นลบนนํไป
ย งัเมองโกสัมพํ เมอไปถงแล้วจงได้ส่งช่าวไปให้ภิกษุชาวเมองปาวาและ
ภกษุชาวเมองอวนดชงอาด้ยอยู่ในเมองทราบ นัมนด้ท่านเนล่านั้นบาประขุม
เพอด้ดสินปัญหา!!รรมวินัย และเที่อป้องกันวักษาพระานัย จากนั้นทระเทระ
ได้เดินทางไปหาพระสัมภูดสาท;วาสีเถระ (Sambhatasaijavasl) ที่ อโหคังค
บรรพด เพื่อชี้แจงพฤดิกรรมของภิกษุวัชชีบุตร ชาวเบีองเวทสีทั้งทลาย
ให้ท่านทราบ

ต่อมารภิกษุเดินทางมาจากเมองปาวา bo องค์ และจากเมองอวันสี

ll. ทโ / bsioi / tobo

นะ*■ทุ่! กชุฟ้ ไปขอข!ทเiaคฤห้สrfห!ทยสืง กาในกใฑษที๋คณะสงฟ้พงทานก่ภิกชุที*อง8าบ้«น^ๆไปย่01ทบ^าเ£|นฎา^ โ*บไปไ!?
0น1วม ไปไ!?อ^ม ไม่ไ!?ปี(1ท^เ1ฌอกบภํกชุทั๊งห8าย
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๘๐ องค์ มาร่วมประซุมทึ่อโทคังคบรรพต ไากท่านล้วนเป็นพระขณาสพ
ภกษุทั้งทลายที๋ไล้เตินทางมาร่วมกัน ณ สถานที๋แท่งนนไล้จัดใท้มการประ
ชุมกันขึ้น ทีประชุมไล้มมตว่าควรนิมนค์ท่านเรวตเถระ (Revata) ขึ้งจำ
พรรษาอยู่ทีเมองใสเรยยะ เข้■าร่วมประชุมล้วย เพราะท่านเป็นขีณาสพ มี
ปัญญา เป็นบัณฑิต เป็นรกศิษย์ของพระอานนค์เถระ เป็นผู้มีพรรษายุกาล
มาก ทั ง้บังนตกฉานไนพระธรรมวินัย เป็นทีเลึ๋อมใสของภิกษุสงฟ้ทม่ใหญ่
จงไล้จัดส่งพระภิกษุไปนิมนต์ท่านทีเมีองใสเรยยะ แต่ไม่พบท่าน ทราบว่า
ท่านเดินทางไปบังสทขาศินครในแควนเจต พระภิกษุเทล่านนไล้ดิตดาม
ท่านไปบังเมีองสทชาดินคร

ฝ่ายภิกษุชาวเมีองวัชขี เมึ๋อไล้ทราบข่าวว่าภิกษุทีเป็นฝักฝ่ายของ
พระยสะทีเดินทางมาจากปาวา และอวันดิ กำลังร่วมชุมนุมกันเพีอตัดสิน
อธิกรท่เของพวกตนจงไล้จัดพระภิกษุไปนิมนต์ท่านเรวตเถระ ทีสทชาดินคร
เพึ๋อมาเป็นฝักฝ่ายของดน ไล้ส่งสมณบริขาร เป็นล้นว่าบาดร จีวร กล่อง
เขีม ผ า้นิสิทนะและฝ่ากรองนํ้าไปถวายพระเรวตเถระ ภิกษุชาววัชขีเทล่า
นนไล้ลงเริอจากเมีองเวสาลไปบังเมีองสทชาตินครก่อน เมีอไปทงแล้วไล้ไล้
พระอุดดระ (Uttara) ขึ้งเป็นลุกศิษย์ของพระเรวดเถระนำเข้าถวายบริขาร
และบอกกล่าวพฤติกรรมทั้งทลายไล้ท่านทราบ ตลอดทั้งไล้ขอร้องไล้ท่าน
เข้ามาเป็นฝักฝ่ายของดนล้วย

พระเรวตเถระไม่เทินดิล้วย เพราะท่านเทินว่าวัตถุทั้ง «๐ ประการ
นนไม่ชอบล้วยพระธรรมวินัย จีงทำไล้พระภิกษุชาววัชขีฝ็ดทวัง เสิยไจมาก
เพราะไล้ขาดแรงสนับสนุนทีสำคัญไป จีงเดินทางกลับไปบังเมีองเวสาสิ ไล้
ขอความข่วยเทลอจากบัานเมีอง ฝ่ายพระเจ้ากาพาใศก (Kalfisoka) กษ้ตริย์
แห่งนครเวสาสิไล้ถวายความอุปถัมภ์ และคุ้มครองปัองกันภิกษุชาววัข3
มีไล้ภิกษุสงฆ์ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเปียดเบยนไล้

คทั้เต่อมา มีนางภิกษุณองค์ทนงชอว่า พระนันทาเถริ (Nanda) ขึ้ง
ไล้บรรลุพระอรล้นต์แล้ว เป็นพระญาติของพระเจ้ากาพาใศกทราบข่าวกาT
แดกสาบัคคของพระสงฆ์ จีงไล้เข้าไปล้ามมีไล้พระเจ้ากาพาใศกทลงเขึ้อ
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คำ ของภกษุชาววํเชช ชงพระเจ้ากาvnโศกไดทรงนมนต์พระสงฆ์ทั้งสองฝ่าย
มาร่วมประชุม และเมื่อทรงทราบความเใ!เนไปโดยละเอยดของสงฆ์ทั้งสอง
ฝ่ายแล้ว พระองต์ทรงกล้บพระท้ยมาบำรุงอุปถ้มภ์ภ็กษุผูเปีนฝักฝ่ายของ
พระยสกากณฑบุตรหรอภํกษุฝ่ายวนยวาทึ ครั้งแรกภกษุฝ่ายวินัยวาทีได
ทั ง้ใจว่าจะพจารณาหาทางระง้บอธกรณ์เสิยที่สหชาตนครนั้น แต่พระเรวต
เถระไม่เหนต์วยที่จะทำก้นในที่นั้น โดยใหเหตุผลว่าควรไปทำที่เมองเวลกล
เพราะเหตุเกํดที่เมองไหนควรไประง้บที่เมองนั้น ที่ประชุมเหนดวย จงได
เดนทางไปเมองเวสาล เพื่อประชุมล้งคายนา

เ^#HfmirtiFlllW te (The Second Buddhist Svn<^l
•ะ.-!_ โ?.^; "UJIM

จากนั้นคณะสงฆ์จ้งเฃ้าไปปรกษาพระสพพกามเถระ (Sabbakamr)
ผูมพรรษา ©๒๐ เปีนพหุสูตร เปีนอรหนต์ เป็นศษย์ที่ร้บไชพระอานนทํเถระ
มาอย่างใกล้ชด แล้วกราบอาราธนาให'เป็นประธานสงคายนาเพื่อระงบ
อธํกรณ์ พระเถระพจารณาเห็นควรที่จะระงบอธกรณ์จืงรบคำอาราธนา แล้ว
คณะสงฆ์โดยการนัาของพระสัพพกาม่จึงจ้ดใหม่การประชุมล้งคายนาครั้งที่
๒ ก น้ขึ้นที่วาลการาม หรอวาลุการาม (อารามดํนทราย) เม่องเวสาลี ใน
การประชุมครั้งนั้ ม่พระอรหันต์เขาร่วมประชุมถง ๗๐๐ องค์ ทำ ใหัการ
ประชุมไม่คำเนนไปควยความเรยบรอย เพราะเนึ่องจากม่ผูเขาร่วมประชุม
มากไป ดองใชเวลาถกเถียงก้นเป็นเวลานาน ที่ประชุมจงไดตกลงเลีอกเอา
พระขีณาสพที่มาจากภาคตะวนออก ๔ องค์ คือ'"'" ๑. พระสัพพกาม่
๒. พระสาพหะ ๓. พระอุชชโสภตะ ๔. พระวาสภคามกะ ทำ หนัาที่วินจนัย
อธกรณ์ที่เกดขึ้นควยวิขีอุพพาห็กะ'"' และจากภาคตะวนตก (เมองปาวา)
อก ๔ องค์ คือ ๑. พระเรวตะ ๒. พระสัมภูดสาณวาส ๓. พระยสกา-
ก ณ้ฑบุตร ๔. พระลุมt4ะ ม่หนัาที่เป็นตวแทนฝ่ายสงฆ์ธรรมวาที ม่หนัาที่

' ป. ๗ / ๖๔< / taW*
คอวิทะงบอธักรทi ในกรท!ทีประชุมแงฟ้รความใบ่®ะลวก^วยเพทุผBบางประการ สงฬงเร0ก

iini{ในทีประชุมเปินคณะท่างานนfวนาใ!]วิ!!*ฉย
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เสนออธกรณต่อสงฟ้
รวมทั๊งทมด ๘ องสั เป็นผู้ทำการสาธยายพระธรรมวินัยและนำ

อธิกรณ์เข้าสู่สงฆ์เพื่อระง้'บ และในจำนวน ๘ องค์นี้ ๖ องค์ เป็นลูกศิษย์
ของพระอานนท์ คอ" ๑. พระส้พพกามี ๖. พระสาพหะ ๓. พระเรวตะ ๔.
พระอุขชโสภิดะ ๕. พระสัมภูดสาณวาส และ ๖. พระยสกากัณฑบุตร อีก
๖ องค์ ศิอ พระวาสภคามีกะ และ พระสุมนะ เป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะ
พื่ประขุมได้ตกลงแด่งตั้งใท์พระอธิตะ (ผู้มีพรรษา «๐) เป็นผู้จัดสถานที่
ประขุมสังคายนา และอาราธนาพระสัพพกามี เป็นประธานในที่ประขุม

สาเหตุที่คณะสงฆ์เลอกเอาพระสัพพกามีเป็นประธานในที่ประขุมนั้น
เพราะท่านเป็นผู้มีพรรษายุกาลมาก คือ มีพรรษา ๑๖๐ ปี แก่กว่าพระภิกษุ
ตั ง้หลายในที่ประขุม ตั ง้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ตั ง้อยู่ใน
ฐานะควรเคารพสักการะของภิกษุและประขาชนตั้วไป การประขุมครั้งสุด

ว่า" "ท่านผู้เจริญ รง- I
รโสณกัปปะนนควรทริอ
ไป" พระสัพพกามีดอบ 1ทะ81พั1ฅ์aloo ท า่ศ้Jคานนาค7■เที่๒ ทึ ว๋ารุททาน
ว่า "ไม่ควร" พระเรวดะถามว่า "พระคารดาทรงท้ามไว้ทึ๋ไทน" พระ

Wilbelm Ceiger. MฟMvaalsa or the Great Chrtmkle of Ceylon. (New Delhi ะ Subham
OfTnet Presa, 2000). Page 24.
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ร ฟ้พการ!)ตอบว่า "ทึ๋กรุง(ทวัฅถื ปรากฏในคัมภีร์รุฅฅวัภังด์" พรทรวดะ
ทามว่า "นคัวคัองอาบ้ฅอะไร" พระส้พพกามตอบว่า "ปาจิตฅึย์เทราะสะสม
ใภรรนะ" เป็นต้น และในทีประชุมไต้ต้ดสินเป็นเอกฉันท์ว่าการปฎิบ้ดิของ
ภิกษุชาววัชชี ไม่ชอบต้วยพระธรรมวินัย ไต้ประชุมกันทีวารการาม นอก
เมองเวรกสิ โตยการสนับสนุนจากพระเจ้ากาพาโตก พระมทากษ้ตริย์แห่ง
นครเวรทสิ ส งัคายนาครั้งนึ๋ไช้เวลาทำอยู่ ๘ เสือนจ้งร}าเร็จ

สชุปสังดายนาครั้งที น'"
«. ทำ ทีวาลุการาม (หร็อ วาสิการาม) เมองเวรกสิ แควันวัชชี
๒. พระส้พพกามมทาเถระ เป็นประธาน

๓. พระอชีตะ เป็นผู้จ้ตสถานทีประชุม
๔. พระเจ้ากาพาโศกเป็นองค์คาสนูปกัมภ์
๕. พระอรหันค์ ๗๐0 องค์เข้าร่วมประชุม
๖. ไต้ยกวัดรา «๐ ประการมาเป็นเทตุสังคายนา
๗. ใข้เวลาทำ ๘ เสือนจงร}าเวิจ
๘. ทำ เมึ๋อพระพุทธองค์ปรินิพพานไต้ ftoo ป 'ี"'
การแตกนิกายไนสังคายนาครั้งนี้มเพยง )a นิกายเท่านั้น คอฝ่าย

พระส้พพกามีเถระ และภิกษุชาววัชชีทีเริยกตนเองว่ามทาสังคีคิ ต่อมๆจง
แดกออกเป็น «๘ นิกาย คอแยกออกจากเถรวาทตงเสืม ce นิกาย แยก
ออกจากมทาสังฆิกะ (มทายาน) ๗ นิกาย และ ๗ นิกายทีแตกจากมทา
ส งัฟ้กะ เภิตเมึ๋อ พ.ต. «๐๐ ร}วน ๑« นิกายทีแตกจากเถรวาท เภิตเมึ๋อ
พ.ต. iDOO เป็นต้นมา

พระเจ้ากาพาโตก ในทนังสือชีนกาลมาสินิกล่าวว่า พระองค์มีพระ
โอรส «๐ พระองค์ คอ'"' ต. เจ้าชายกัทรเสน to. เจ้าชายโกรณ•ควรรณ ๓.

^'' ช •ุเพณา*ทาร (รวํนฬ »1ะ•ท). ••ระ. ปรทํล•ท*••เ^รเท■พาในรานรร. («๗ครงล่ ๒.
rrjJiTiพฯ ะ ฆหาชุพใบTTณาศ-ท, totfflin), ฑใรก ta«b

ในหน้ง์รอ The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston กเท่วว่า รงfnuunnTldlBfl
ฑทพyทน ••๒ ปิ

^*' Nalinakshi Dun. Bnrtdhht Sccti fa India. (New Delhi ะ Jaincndra Prakwh Jun at รท Jainendn
Press.l998).Page5.
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เจาซายมงถูร ๔. เจาชายสัพพญชหะ ๔. เจาชายชาลกะ ๖- เจาชายสัญช้ย
๗. เจาชายอุภกะ ๘. เจาชายโกรพยะ ๙. เจาชายน้นฑวฌไ4ะ ๑๐. เจ้าชาย
ปัญจมกะ ตอมา พ.ศ. ๑๑๔ พระเจ้ากาพาโศก ผู้อุปถัมภ์การสังคายนา
ครั้งที่ ๒ ก็เสดํจสวรรคด รวมครองราชสมบคิ ณ กรุงปาฎลบุดรไค้' ๒๘ ปี
เมึ๋อพระองค์สวรรคตแลว เจ้าชายภัทรเสนและพระโอรสองค์อื่นๆ ไค้ร่วม
ถ นัปกครองปาฏลีบุตรแบบคณะจนมาถืง พ-ศ. ©๔๐ ปี ก็คูกโจรนนทะยด
อำนาจสำเร็จ ราชวงค์สุสุนาคจ้งสิ้นสุตลงแค่นี้ รวมเวลาที่พระเจ้าภัทรเสน
ปกครอง ๒๖ ปี

ต่อมา พ.ศ. ๑๔๐ มหาโจรนนทะ (Nanda) ช่องสุมผู้คนไค้เปีน
จำ นวนมาก นสัวเขารดนครปาฎลบุตรจากพระเจ้าภัทรเสนสำเร๊จ ไค้ค้ง
ราชวงค์น้นทะขึ๋น ปราบดาภเษกตนเองเปีนกษดร็ย์ปกครองแควนมคธ
ต่อมา พระเจ้านันทะ มพระโอรส ๙ พระองค์ คอ ๑. เจ้าชายอุคคเสนนันทะ
๒. เจ้าชายกนกนนทะ ๓. เจ้าชายจ้นคุติกน'นทะ ๔. เจ้าชายภูติปาละน้นทะ
๔. เจ้าชายรฐปาลนันทะ ๖. เจ้าชายโควสาณกนนทะ ๗. เจ้าชายทสสิทธิ-
กนแทะ ๘. เจ้าชายเกวัฎฎนันทะ ๙. เจ้าชายธนนันทะ

พระเจ้านนฑะปกครองปาฎลบุตรนานพอสมควรก็สวรรคต เจ้าชาย
ธนน้นทะ (Dhanananda) พระโอรสองค์ที่ ๙ ปกครองต่อมา'"° ในยุคนี้ทาง
ฝังตะวนตกของอนเติย อาณาจ้กรมาเซโดเนยของกร็กเริ่มเร็องอำนาจ
สามารถรดอาณาจ้กรหลายแห่งไหลยู่ไนอำนาจไค้ เช่น อยปค์ เปอร์เซย
และเริ่มเตร็ยมรุกรานอนเติย ต่ อมาพระเจ้าธนนันทะก็ภูกจ้นทรคุปค์ช่องสุม
ผู ค้นเป็นกบฎ ครั้งแรกพระองค์ปราบปรามกองฑ้พจ้นทรคุปตไค้สำเร็จ แต่
ครั้งสองก็ฟายแพค้องสิ้นพระชนม์ไนสนามรบ รวมราชวงค์น้นทะปกครอง
มคธ ๒๒ ปี ก็ค้องสิ้นสุดลง จ น้ทรคุปค์สถาปนาราชวงค์เมารยะปกครองต่อ

บางตำ7าทเท่วว่าiSjamriiiuนทะ(ท■ทค*แร้ว พระโอรเโฑง ๘ นปงทนปกทรQงรามเาเ1า{)ปก
ครองรวม bto ปี



ประวตศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

ร่องรอยแท่งการแบ่งแยกในวงการทุฑธศาสนานั้นได้รมาดั้งนต่ทลง
ทุฑ!โปรินิพพาน กล่าวคอพระปุราณะไม่ยอมร้บการสังคายนาฑึ่จ้ดโดย
พระมหากสสปะ ณ เรองราชคฤห์ จงได้นำคณะสงฟ้อกกลํมหนึ่งไปทำ
ส งัคายนาต่างหาก เริยกคณะด้วเองว่ามหาสังคีติ จงเป็นเหตุไห'คณะสงฟ้
เริ่มนคกแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย แต่ที่ช้ดเจนเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๑0๐ เป็นด้นมา
หสักฐานที่เขียนเหตุการณ์แตกแยกเป็น ๑๘ นิกายมีปรากฎในด้มภีร่มหา
วงส์ และคมภีร่ที่ปวงส์ฃองสังกา ด ม้ภีร่กถาว้ดถุในอนเคีย จดหมายเหตุ
พระถงชมจ้งก็กล่าวถงเช่นกน จนต่อมาการแตกแยกนิกายได้ขยายออก
เป็น ๑๘ นิกาย แม่'การทำสังคายนาครั้งที่ ๔ ที่ก ศัมีร่ หริอชาสันธรได้จัด
ฃนก็เพอขจัดความขีดแยงของ ๑๘ นิกายเป็นสำด้ญ แม่'ว่าในปัจจุบ้นพุทธ
ศาสนาฑง ๑๘ นิกายจะได้สูญหายไปหมดแสัวกึดาม เพื่อเป็นประโยชนํ
ด า้นการศกษา จงได้นำเสนอพอสมควรด้งนี้

[  «พะ«งฝ' «>๘ '(เจิ^J
แพวาท (พระมหาททฝะ)

(»ท1รวาท)

"รพรเรทพิเ! f jjiui
(•rmihnftu) (I^

มหารง่ฟ้กะ (/รกชุวขเ)
—  I ,

ริก'!'ไท 1 f เอกพโพห์าวกวาท(เทากลุลกวาทุ้น) J [ «0ทพยพา1ก•ท^น) ,

พหสสคํกวาท า [ ป ฌัญคฺกํวาท
(พ14พ2«ชวาทน) 1 1 {ปรรญปตํวาfiน)

mm

lummMirmfHo %พแวิเunพํเ J.-f'L.I-f.in'
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หลงจากสังคายนาครั้งที่ ki ผ่านฟันไปแลว พระสงฟ้ที่เป็นฝึกฝ่าย
ก้บภกษุว้ชชบุตรเมองเวสาลไม่ไค้ยอมร้บการสังคายนาของพระมหาเถระ
ครั้งนี้ ไค้ไปรวมค้วก้นทำสังคายนากนที่เมองปาฎลบุตร โดยมพระสงฟ้เข้า
ร่วมค้วย ๑๐,๐๐๐ องค์ แลวเร่ยกคณะสงฆ์ของตนเองว่า มหาสังฆ์กะหร่อ
คณะสงฆ์หมู่มาก และเร่ยกการสังคายนาของตนเองว่า มหาสังคต นบ
เป็นการแตกแยกทางความคดอย่างข้ตเจน เมอถงตอนนี้คณะสงฆ์ไค้แยก
ออกเป็น ๒ ฝ่ายข้ตเจน คอ

๑. ฝ็ายเถรวาท ที่ ยดตามแบบแผนตั้งเดมโนคราวสังคายนาครั้งที่ ๑
ไม่ถอดถอนพระธรรมวน้ย รกษาไว้เหมอนเตม ครั้นต่อมา พ.ค.๒๐๐ ไค้
แตกออกเป็น ๒ นกาย ค้อ"* ๑. นํกายมหสาสกะ ๒. นกายว้ซชีปุดดกวาท
ต่อมานกายมหสาสกะไค้แยกออกเป็น ๒ นกาย ค้อ ๑. นกายส์พฟัตถก-
วาท ๒. น๊กายข้มมคุตดิกวาท ต่อมานกายสัพฟัตถกวาทไค้แยกออกเป็น ๑
นกาย ค้อ นกายก้สสปิยวาท ครั้นไม่นานนกายก้สสปิยวาทนี้กไค้แยกออก
เป็นอก ๑ นิกาย ค้อ นิกายสังก้นดิกวาท ต่อมานิกายสังก้นดิกวาทไค้
แยกออกเป็นอก ๑ นิกาย ค้อ นิกายสุตตวาท ส่วนนิกายว้ชชปุตตกะไค้
แยกออกเป็น ๔ นิกาย ค้อ ๑. นิกายธ้มมุตตร่กวาท ๒. นิกายก้ททยา-
นิกวาท ๓. นิกายฉนนาคาระ หร่อฉนนาคาร่กวาท ๔. นิกายสัมมดิยวาท

๒. ฝ่ายมหาสังฆกะ ที่ยตดามภกษุว้ชชบุตรซึ๋งต่อมาพตเนาการมา
เป็นฝ่ายมหายานใ\นาายหลง ฝ่ายนี้สามารถประยุกค์ ปรบปรุง เปลี่ยนแปลง
เพมเดิมค้ดทอนทุทธพจน์ไค้ต่อมาฝ่ายมหาสังฟ้กะกแยกออกเป็น๒นิกาย
ค้อ ๑. นิกายโคกุลกวาท ๒. นิกายเอก้พโพหาร่ณาท จากนี้นไม่นานนิกาย
โคกุลกวาท แยกออกเป็น ๒ นิกาย ค้อ ๑. นิกายปัญญ้ดดิกวาท ๒. นิกาย
พทุสสุดิกวาท ต่อมานิกายพทุสสุดิกวาทแยกเป็นอีก ๑ นิกาย ค้อ เจดิย-
กวาท รวมเป็น ๖ นิกาย

ต่อมานิกายมหาสังจ]กะยงแตกออกเป็น ๕ นิกาย ค้อ «. นิกายอปร-

^. ป. ๗/ •< / ฟ
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เ»รยะ ๒. นิกายอุดตรเสรยะ ๓. นิกายอุดดรปทะ ๔. นิกายวิภัชชวาทิน
๔. นิกายเวดุสลวาท รวมเป็น ๒๓ นิกาย โดยฝ่ายเถรวาทได้แบ่งออกเป็น
«๒ นิกายทรังจากพุทธบ่รินิพพานราว ๒00 ปี ส ว่นมทารังฆิกะนนได้เรํ่ม
แบ่งแยกออกเป็นนิกายย่อยราวพุทธบ่รํนิพพาน «00 ปี เทดุการเนแดก
แยกเป็น «๘ นิกายนี๋ได้มีด่อมายาวนานจนสิ้นสุดลงเมีอราว พ.ด. ๑(ท๐๐
ก่อนฑึ่ทุฑธศาสนาแบบมนตรยานทรึอต้นตระจะเขามานฑนฑึ่

๗. ฬร»maian<init«iiir^lliri« (Alexander the Great
*  • - -r •'-ว ร^-' 1 1

พ.ศ, ๑๗๖"'" ที่คาบสมุทรบอลข่าน เมองมาชโดเนย (Macedonia)
กรก เจาชายอเลกชานเดอร์ ก็ไต้'ประสูต้ฃึ้นมาในโลก พระองค์นบเป็น
กษ้ตรย์ที่น้กประวตศาสตร์ทวโลกยอมรับว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่ง ฃึน้
ครองราชสมบด ณ มาชิโดเนีย เมึ๋ออายุ ๒๐ พรรษาต่อจากพระบดานามว่า
พระเจ้า?เรปส์ที่ ๒ (Phillips 2"'') พระองค์เป็นศษย์เอกของอรัสโตเตล
(Aristoile) เมึ๋อทรงพระเยาว่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างด พอพระชนมายุ
๒๖ พรรษา ก็ทรงเป็นนักรบที่เก่งกาจ มม้าคู่พระท'ยชึ๋อว่า บูเซฟารัส
(Bucephalus) วิ่งได้รวดเร็วและนขงแรงมากมความอดทนเป็นเลศ ด ว้สขาว
สะอาด จงเป็นพาหนะนำพาใหกองท้พของพระองค์มีชยในหลายสมรภูม
โดยเอาชรน:ที่งชิเรย ปาเลสไตน์ อยปค์ เปอร์เชิย (รหว่าน) ภายในเวลาแค่
๔ ปี จากใ4นข้ามภูเขารนดูกูฎเข่ามาสู่ปัญจาป ทางอนเดยภาคเหน์อเมี๋อ
พ.ศ. ๒๐๖ ที่ นึ่พระองค่ได้ทะสุถงเมองตกกสลา (Takkasila) หรัอด้กษศลา
(Tak^a^ila) เมองที่มีชึ่อเสืยงด้านการศึกษาที่งพราหมณ์ และพทธศาสนา
ณ ที่นึ่ พระเจ้าอมททชา (Ambhiraja) ไม่ได้ทรงต่อด้านเพราะเหนว่า ด ว้
เองมก่าลงอำนาจไม่เข้มแข้งพอที่จะด้านศตรูต่างแดนได้ จ้งได้เปิดเมอง
ด้อนรับอเลกชานเดอร์ ชึ๋งพระองค์ก็ไม่ได้ท่าอนตรายแต่อย่างไร เพยงแต่
ไหเมองด้กกสลาเป็นเมองขึ้นต่อมาชิโดเน์ยเท่านั้น แด้วใหปกครองตามเดม

1ท4ฟนฑร่าวไ{ๆ พ.ท. •«ito ฬะพรรเ{ๆรเรกๆทนเทofโจมทรนเทย พ.ท. •๖๒
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และ:ท'รงขอให้ต้กกสิลาส่งทหารมาช่วยรบปัญจาป ๕,000 คน ซี่งพระเจ้า
อมฟ้ราชาก็ยนยอมตามคำขอ

ต ง้นั้นพระเจ้าอเสิกชานเดอร์จงรุกเข้าสู่ปัญจาปไดพบก'บกองใาพ
ของพระเจ้าเปารวะ (Paurava) หรอเปารุส พระราชาแห่งปัญจาป และเมื่อ
พระเจ้าอเลกชานเดอร์เดนทางมาสิงแม่นํ้าวตัสดะ พระองค์สิได'มองเฟ้นฑัพ
ของพระเจ้าเปารวะตั้งอยู่ฝังตรงกนข้าม เมื่อสิงดอนกลางคนกองท'พกรก
พร้อมทหารตกกสิลาเปีนพ้นธมตรสิเริ่มโจมดีอย่างฉ้บพล้'น เมื่อเจอลูกศร
ข า้งทรงของพระเจ้าเปารวะได้ร้บบาดเจบ จึงอาละวาดเหยียบทั้งทหารตน
เองและทหารกร้ก เกิดความสิ'บสนอลหม่านไปทั้ว และในไม่ข้าทพอินเดียฒ ของพระเจ้าเปารวะสิแพ้อย่าง

ยบเยีน ด ว้พระเจ้าเปารวะเอง

บาดเจ็บสาห'ส จึงถูกนำด้วมา
เฝืาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ เมื่อ
กษ้ดร้ย์กรีกถามว่า จะให้ปฎ๊บด
ต่อเจ้าอย่างไร พระเจ้าเปารวะ
กล่าวว่าให้ปฎิบตเยี่ยงพระราชา
กระทำต่อก้น ทำ ให้พระเจ้า
อเล็กชานเดอรพอพระก้ย สุด

พระเจา81รทซานเฅอ{มพาราช ห า้ยทรงแต่งตั้งให้เป็นกพ้ตรีย์
ปกครองปัญจาปเช่นเดีม เมื่อเสรีจสิกที่ป็ญจาปแลว พระเจ้าอเล็กชานเดอร
หว้งจะยกทพต่อเพึ๋อยีดมคธและส่วนอึ่นๆ ของอินเดีย แต่แม่ห้พนายกอง
ทหารอ่อนด้าเดีมที จึงวงวอนไม่ให้เดีนห้พต่อ กษัตรียแห่งมาซโตเนียจึง
จำ เป็นตองถอนฑพกลบหลงยีดอินเดียเหนํอได้ ๑ ป็ก บ้ ๘ เดีอน กองห้พ
กรีกแปงออกเป็น ๒ ฝ่าย โดยฝ่ายแรกกลบทางเรีอ อิกฝ่ายกลบทางบก
หลงกลบไดไม่นานพระเจ้าอเลกซานเดอร้สิไดสิ้นพระชนม์ทึ่บาบโลน (อิร้'ก)
รวมพระชนมมายุ ๓๓ พรรษาเท่านั้น น กํประ'งดศาสตร้ต่างยอมร้บก้นว่า
พระเจ้าอเล็กชานเดอร์นั้นนํบเป็นกษัตรียที่ยี่งไหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งใน
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ประ:วตศาลf«fโลก เทยบเท่าก้บเจ็งกสฟานของมองโกลผูฟ้?ตยุโรป ในยุคนี้
รนเดยส่วนเหนอ เปอรเชย (อหร่าน) บาบโลน (รร่ก) รยปต ปาเลสไตน์
ชเรย และยุโรปต่างตกอยู่ภายไต้การยดครองของจ้กรวรรดกรกฃองพระเ^า
อเล็กชานเตอร์อย่างสิ้นเชง การรุกรานรนเดียของพระองน์นี้เองต่อมาท่าไห
ชาวกรกที่ตามกองฑพมาดั้งรกรากไนภาคเหนือของรนเต่ยไต้สร่างสร'5ค์
การปันพระพุทธรูปนรกขนเป็นชาตแรกไนโลก

สรุปราชวงด่างๆ แคว้นมคธ (โดยอนุมาน)""
Q. ราชวงด่หารย้งกะดามคมภึร์มหาวง

๑. พระเจาภาตกะ (Bhaiika) ปกครองก่อนสม้ยพุทธกาล
te. พระเจาพมพสาว (Bimbisara) ปกครองสมัยพุทธกาล ถงก่อน

พุทธปรินืพพาน ๘ ปี รวม rfki ปี
๓. พระเจาอชาตศัตรู (AjatasatrG) ก่ อนพุทธปรินืพพาน ๘ ป็ถง

พ.ศ. ๒๔ รวม ๓๒ ปี

๔. พระเจาอุทยภ้ทร (Udayabhadra) พ,ศ. ๒๔ ถง พ,ศ. ๔0
รวม ๑๖ ปี

๕. พระเจ้าอนุรุทธะ (Anuruddha) พ.ศ. ๔0 ถง พ.ศ. ๔๔
รวม ๔ ปี

๖. พระเจ้ามณฑกะ (Muqdaka) พ.ศ. ๔๔ กง พ.ศ. ๔๘
รวม ๔ ปี

๗. พระเจ้านาคทาสกะ (Nagadasaka) พ.ศ. ๔๘ กง พ.ศ. ๖๘
รวม ๒0 ป "ี'

iDunmrinนวน พ.ฅ. โคบอในภนเท่านน เพ•ทะรพนังรรviaายเajjfidnง๖ น ข6»าวาฬงพั
นยงทนพรายพำท ผู•้ทบทมน่านาจากพนังรอปใะว้คศา■ตเพทธศาเทเาของอาจาาปัเ บา โพเนันทะเปีนพนัก

โนพนังรอ Civilisaiitm in the Riuldhist Age B.C.320 - A.D.500 กรำว'ง่าทฃวงพํไคศนาคะร
«k) องพํ คงน •. พวะเนัาไคคนาคะ to, พวะเนัากากะวรวณะ m. พระเนัาเกษบขวม้น พระเจากษ้คทวทค rf.
พระเนัาพิฆพสาร ๖. พระเนัาอรทคคัครุ ท(. พระเนัาmภกะ ๔. พระเนัาอุทัยสวะ ๔. พระเจานันทิวรรขนะ .to.
พระเจาบพานันทิน

ไนหนังรอ Royd Patronage ๗" Buddhism เท India กรำว*ง่าพระเนัานาคทาสกะปกครองนครราว
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to. ราซวง«(ชุสุนาด (รนรนท5ga Dynasty)
๑. พรทจาสุสุนาค (รนรนnSga) พ.ศ. ๖๘ {ไง พ.ศ. ๘๖

รวม ๑๘ ปี
๒. พระเจ้ากาพาโศก (Kaja^oka) พ.ศ. ๘๖ ถง พ.ศ. «๑๔

รวม ๒๘ ปี

๓. พระเจ้าภัทรเสน (Bhadrasena) พ.ศ. «๑๔ {ไง พ.ศ. ๑๔©
รวม ๒๖ ปี

m. ราชวงส์น้นทะ (Nanda Dynasty)
๑. พระเจ้ามหาปัฑมาน้นทะ (MahapadmSnanda)

จาก พ.ศ. ๑๔0 {ไงพ.ศ.๑๖๒ รวม ๒๒ ป "ี^
๒. พระเจ้าธนนนทะ (Dhanananda) พ,ศ. ๑๖๒ {ไง พ.ศ. «๖๘

รวม ๖ ปี

(ในคมภีร์มหาโพธว้งสะกล่าวว่า ราชวงสันี้i3ผู้ปกครองต่อจากพระ
เจ้าธนนันทะอีก ๘ พระองค์ คอ ๑ .พระเจ้าปัณฑกะ ไร. พระเจ้าปัณฑุกด
๓. พระเจ้าภูตปาละ ๔. พระเจ้าราษฎระปาละ ๔. พระเจ้าโควสาร ๖. พระ
เจ้าทสสฑธกะ ๗. พระเจ้าไกวารตะ ๘. พระเจ้าธนะ)

/  I

Rocnciai C.Duu . CWUlntioo ๒ the Buddhist Age B.cJ20-AJD.500. (Second Ediitoo. New

Delhi ะ Low Price Publication. 1993). Page 44.
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^|ทห ๔ I

รศาสนายุค พ.ศ. ]ท0ปี-๕ทน
(Buddhism in B.E. 200-500)

เมื่อพระเจารเล็กซานเดอร์รดครองรนเสิยภาคเหนือได'สำเร็จ และ
ยกทัพกลบไปแล'ว แต่พระองค์ก็ย้งดั้งนายพลคนสำคญๆ ดูแลเมืองต่างๆ
ฑื่ยดได การดัดสนใจใดๆ ของเมืองในอารักขา ดัองไดัรับความเห็นขอบจาก
ผู้สำ เร็จราชการขาวกร็ก และเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์แลว
อาณาจ้กรกรีกที่กวางใหญ่ไพศาลก็แดกเป็นเสี่ยงๆ เพราะทุกคนต่างก็ดัอง
การเป็นใพญ่ อกฑงกษตรียองค์ต่อมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอรมหาราชไม่
เขมแขํงพอ

หลงจากดังคายนาครั้งที่สองผ่านไปแล้ว อาณาจ้กรมคธก็ถูกยึดครอง
โดยพระเจ้าน้นทะ (Nanda) ซึ่งในดำนานกล่าวว่า เดิมเป็นมหาโจร แต่เมื่อ
มืก่าดังมากขนจงเขายึดครองปาฎสิบุตรต่อจากพระเจ้าภาVทโศท แล้วดั้ง
ราชวงค์น้นทะขึ้นแทนราชวงค์สุสุนาค พระเจ้านันทะเมื่อขึ้นเถลิงราชสมปด
แล้วกดับเป็นกษตรียที่ดิ ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาและปานเมืองเป็นอม่าง
ดิ ราชวงศ์นนทะปกครองปาฎล็บุตรมาจนถึงพระเจ้าธนน้นทะ พระองค์
พยายามเป็นนักปกครองที่ดิ และสรัางกองทัพให้เขมแขง ยิ่งใหญ่ ต่อมาก็
ถูกจ้นฑรคุปตทัาทาย ทรงปราบสำเร็จในสงครามครั้งแรก แต่เมื่อจ้นทรคุปค์
ใดัพราหมณ์ซึ่อ จาณ้'กยะเป็นผู้วางแผน และเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ ครงที่
สองการยึดอำนาจของจ้นฑรคุปค์จืงประสบความสำทํ่จ พระเจ้าธนนันฑะ
สวรรคตในสนามรบ นครปาฏลิบุตรดันเป็นคูนยกลางของพุทธศาสนาและ
ชมพูทวีปตกอฝูในอำนาจของจ้นทรคุปค์

f ๑. พระเจาจ้พพรยุฟ่พ (Candi^gt^^
* นารฟ้ยน1ป็น จ นัฑทุ**ะ (CafKlaguim)
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พ.ศ. ๑๖๘^ จ น้ทรคุปต์ สามารถยดอำนาจได'6ทเร์จ จงสถาปนา
ราชวงศ์เมารยะขน ปกครองปาฎลบุตรต่อมา พระองศ์มนามตามสำเนยง
กรืกว่า ชานโดรคอตดุส (Sandrocottus) เป็นนักรบที่กล้าหาญได'ช่วยเหลอ
พระเจ้าอเล็กชานเดอร์ในการตีอนเดย ในคมภร์ปุราณะกล่าวว่า จ น้ทรคุปศ์
เป็นบุตรของนางบุรา พระชายาองศ์หนึ๋งของพระเจ้านันทะที่เijองปาฎล็บุตร
เพราะเหคที่เป็นโอรสของนางบุรา จงได้ตั้งราชวงคใหม่ว่า เมารยะ
(Maurya) หรอ โมรยะ แต่ตำราบางเล่มกล่าวว่า จ น้ทรคุปศ์ มเชอสาย
ศากยะแห่งกรงกบลพสศ์ หด้งถูกพระเจ้าวฑูฑภะได้ทำลายราชวงศ์ศากยะ
แล้ว เผ่าพนธุส่วนหนึ่งของศากยะได้อพยพหลบหนึจากการด้งหารไปตั้ง
อาณาจ้กรเล็กๆ แห่งใหม่ขึ้น แถบทุบเขาห่มาด้ย และบรเวณนั้นเป็นที่
อาด้ยของนกยูง จ้งเรียกว่า เมารยะ หรีอโมรยะ หนังสอมหาโพธวงศ์กล่าว
ว่า บดาของจ้นฑรคุปศ์เสียชวดในสนามรบ ที่เมองโมรยะนคร มารดาของ
จ น้ทรคุปด์ตั้งครรภ์จงแอบหลบหนไปเมองปาฎสีบุตร แควนมคธ เมื่อโตขึ้น
ได้พราหมณ์คนหนึ่งชึ๋อว่า จาณ์กยะ (Csnakya) หรีอ เกาตณยะ เป็นผู้อบรม
เลี้ยงดู และสอนศลปวทยา ในช่วงด้นได้ช่วยเหลอกองทํเพกรีกของพระเจ้า
อเล็กชานเดอร์มหาราชในการยดครองอนเตยภาคเทนอ ต่อมาจ้งแขงข้อ
กบฎต่อพระเจ้าธนนันทะ (Dhanananda) ราชวงศ์นันทะ เมองปาฎสีบุตร
ในการรบครั้งแรก จ น้ทรคุปศ์พ่ายแพอย่างยับเรน ด อ้งหลบหนเอาด้วรอด
และเมื่อเดนทางผ่านหมู่บานแห่งหนึ่ง ได้ฟังเสียงย่าด่าหลานที่ก็นขนมที่
รอนๆ ตรงกลาง จงดุต่าว่าโง่เหมือนจ้นทรคุปด์ กนของรอนด้องกนตั้งแต่
ขอบ เพราะขอบบางจะเย็นกว่าด้านในซึ่งรอนกว่า

เมื่อได้ฟังด้งนั้นจ้นฑรคุปศ์จงฉุกคดได้สตขึ้นมา เรั้มทำการช่องสุม
ผู ค้นใหม่แล้วตจากรอบนอกเขามาหาชาวบ้านเป็นมวลชน อาจกล่าวได้ว่า

^ ตำ ■ทบ-พเร่มกรhวว่า พ.ค. tatote พุทธคักทฟ้น■ร่วงฟ้เรม วามส้บรru ในหนังรeจาริกบุญทรก
ธทมของพระเครพระคทเพระธรรมปิฎก น กัปทฃtfนห่งคณะสงรJไทยกร่าวว่า จ นัทรคปคัสถาปนาราชวงคั
เมารยะ พ,ค.•๖๘ ร่วนหนังรอประว้•คาสคริพระพุธคาสนา โ•ยพระราชธรรนนัเฑศกร่าวว่า พ.ค. toloto หนังรอ
History of India by Anil Chandra Bancijec กส่าวว่า พ.ค. totata เพี่อกันสบสนนัรวบทมรงใจั พ.ศ. คามแบบ
พร?เคชพระคุณพระธรรมปิฎกเป็นหจัก
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จนทรคุปด์ 1ป็นคนนรกที่คีดยุทธศาสตร์ป่าล้อมIJJองขึ้น ในที่สุดกรด
ปาฎลบุตรไล้เด็ดขาด โดยล้งหารพระเจ้าธนนนทะในสนามรบ แล้วปราบ
ดาภเษกเป็นกษ้ตรย์ สถาปนาราชวงศ์
เมารยะขึ้นในนครปาฎสิบุตร พระองศ์ Ijfc ^
ไล้ธตาพระเจ้าธนน'นทะมาเป็นมเหสี"
แล้วทำสงครามต่อล้ก้บเจ้าเมืองกร์ก

ชสีวกุส
นคาเตอร์ (Seleukus Nicator) ขึ้งเป็น
แม่ทพใหญ่ ๑ ใน ๓ คนของพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์ในด็นแดนล้นธาระขึ้ง
ครอบคลุมอัฟกานิสถานและบางส่วน ^^^IBBSbHBmI
ของปากสถาน ในที่สุดนิคาเดอร์ยอม
แพจงยอมยกธดาใหเป็นรางวัลแก่พระ ขาทพ7t7าชว้•รปาฏลบทร เรองป็ฏนะ
เจ้าจ้นทรคุปศ์ จงทำใหจ้กรวรรด็เมารยะแผ่ไพศาลตั้งแต่ลุ่มแม่นาคงคาจน
ถงอัฟกานิสถาน ในสมยของพระเจ้านิคาเตอร์กไ?ดริย์แห่งล้นธาระไล้ส่ง
เอกราชทูตมาประจำที่สำนกเมืองปาฎสิบุดรนามว่า เมล้สเทเนส (Magus-
lenes) โดยเขาไล้เฃ๊ยนรายงานไวัอย่างละเอยดเกี่ยวกบสภาพของเมือง
ปาฎสิบุตรในยุคนั้น นบเป็นหน้งสิอเส่มแรกที่รายงานสภาพการณ์ในอินเด็ย
อย่างละเอิยดที่เฃืยนโดยฝรั่งต่างชาต

เมอพระองศ์ครองราชสมไใดไล้ ๑๔ ปี พระสีคควเถระ'^ พระผูทรงจำ
พระวัน้ยปิฎกลำล้บที่ ๔ ต่อจากพระอุบาลเถระคราวสงคายนาคเงฑ ๑ ไล้
นิพพานอย่างสงบในอารามกุกกุฎาราม นครปาฏลบุตร รวมอายุ cVb ปี

พระเจ้าจ้นทรคุปศ์มืพระโอรสอยู่หลายพระองศ์ แต่ที่ปรากฎขึ้อ คอ
พาชายสิงหเสน (Sinhasena) เจ้าชายพนทุสาร (BindusSra) ในช่วงล้น

" จำ โนค์ ทองประเสวํฐ. ประวัฅสาสตจํทุทDศาสนาในเทเปึยอา«เนฟ้. (คุรสภาสาดพfท. กรุงเทพฯ ;
torfmiO. ทป้:า ๔๖๙.

Hcnnann Olcknbcrg. The EHpHVMinsa. (New Delhi: Suhham Offset Press.200U. Page 146.
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พระองค์ปรารถนาให้เจาชายสงหเสนขึ้นครองราชย์แทน แต่กถูกเจาขาย
พนทุสารยึดอำนาจ แลวปกครองแทน ในช่วงปลายร้ชกาล พระองค์เลื่อมใส
ในลฑธเชน หรอช่เปลอย โดยนมนตช่เปลอชและอาชีวกมาฉนที่พระราชว้ง
ทุกวน และไค้เสด็จออกบวชในคาสนาเชน ราชบัลลงกจงดกอยู่ในมอของ
เจาชายพนทุสาร ราชโอรสองค์เลก พระเจาจ้นทรทุปค์บำเพ็ญตบะค้วยการ
อดอาหารอย่างแรงกลาตามล้ทธเชนจนสวรรคตที่เบลกูล่า ใกลโมซอร์ฑาง
อนเด็ยภาคใค้ ทรงครองราชย์จนทง พ.ศ. ๑๙๒ ประมาณ ๒๔ ปี

พ,ค. «๙๒ เจ้าชายพ็นทุสารแย่งราชสมบดกับพระเชษฐา คอ สงหเสน
สำ เร์จ' โดยการสน้บลนุนของพราหมทเ อำ มาตย์ราชมนดร จงไค้ขึ้นครอง
ราชลมบดต่อจากพระเจาจ้นทรคุปค์ กล่าวกันว่าพระองค์นบถอศาสนา
พราหมถ! ในหน้งสอมหากังสะกล่าวว่า พระองค์เชีญพราหมถ!มาเลี้ยงที่
ราชกัง{ไงกันละ ๖๐,๐๐0 คนทุกกัน ขึ้งเป็นจำนวนที่มากกว่าความเป็นจรัง
บ าัง แต่ก็เขึ้อไค้ว่าพระองค์ศรทธาในคาสนาพราหมณ์อย่างจรังจง แต่
กษตรัย์พระองค์นี้กไม่ไค้ทำลายพุทธศาสนา ยงไค้สนบสนุนอยู่บางส่วน
ดอนนี้พุทธศาสนาไค้แผ่ขยายออกไปหลายส่วนของอินเด็ย เช่น นิกาย
เถรวาทไปดั้งหลักแหล่งเพมเด็มที่แคกันอกันด็ นิกายมหาลังฆกะไปรุ่งเรัอง
ที่นคกันค้นธาระและกัศมร นิกายลัพพัตถิกวาท (สรวาสด็วาทน) ไปเจรัญ
รุ่งเรัองที่แคกันมธุรา นิกายมห้สาสกะไปเจรัญรุ่งเรัองที่มห้สมณฑล พระเจา
พ็นทุสารมีพระมเหสี «๖ พระองค์และมีพระโอรสมากมาย บางเล่มกล่าวว่า
มี{ไง «๐๑ พระองค์ แต่ที่สำค้ญ คอ ๑. เจ้าชายสุมนะ (Sumana) ๒. เจ้า
ชายอโศก (A^oka) ๓. เจ้าชายวตโศก (VltaJioka) ๔. เจ้าชายสุสิมะ
(Susima) ในช่วงแรกทรงหกังให้เจ้าชายธุ[สิมะขึ้นครองราชสมบดแทน จง
วางแผนให้เจ้าชายอโศกไปรักษาการอุปราชที่เมีองอุชเชนิ และเมึ๋อค้กกสิลา

' ihnin4iajjn«nวไเา พ.ฅ. ๒๔๖
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เป็นกบฎทรงส่งเจ้าชายสุสิมะพร้อมกองฑทารไปปราบแต่ไม่สำเร็จ จ้งส่ง
เจ้าชายอโศกไปแทนจ้งปราบปรามสำเร็จ ตั ง๊แต่น็นชึ๋อเสียงของเจ้าชาย
อโศกจ้งโต่งดังมรัศมีเท{เอกว่าพระโอรรทั้งทมด เมึ๋อพระเจ้าพินทุสารจะ
ศวรรคดเจ้าชายอโศกจืงเช้าเฝืา ในทีสุดกิยดอำนาจไดัสำเร็จ พระเจ้า
พินทุสารครองราชย์ ๒๒ ปี'' จนทง พ.ศ. ๒๑๔

พ.ศ. ๒๑๘ เจ้าชายอโศกใช้เวสาต่อสู้แย่งราชสมบ้ติอยู่ ๔ ป 'ี' โดย
ส งัทารพระเชษฐาและพระอนุชาต่างมารดา ๔๔ พระองค์ โดยเวนไวแต่เจ้า
ชายดิสสะ พระอนุชาร่วมพระมารดา แล้วปราบดาภิเษกเป็นทษ้ต่ริย์ปก
ครองปาฎลบุดรต่อมา พระเจ้าอโศก เป็นกษ้ดริย์ปกครองอินเดียทียิ่งไทญ่
ที สุดในประรัดํศาสดรพระองค์ทนึ๋งจนฐร?รัอยพระนามว่า มทาทข พระองด
มีราชธานี ชอว่า ปาฎรบุดร (Pa{anputra) ทร็อปัจจุบันเรียกว่า ปัฏาเะ
(Patna) ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุรทร แท่งราชวงค์บJาร0J ทระ
มารดานามว่า สรธรรมา (Siridhamma) พระเจ้าอโศกมีพระมเทสีทลาย
พระองค์แต่ทสำคัญมี i พระองค์ คอ ๑. พระนางอสันธมดดา to. พระนาง
เวทีสา (พระนางเทวี) (ท. พระนางการุวาภิ ๔. พระนางปัทมวดี ๔. พระนาง
ดษยรักษิต มีพระโอรสและธิดา ๑๑ พระองค์ แต่ทีปรากฎนาม ดี อ''
เจ้าชายดิวาระ (Tivara) ประสูดีจากพระนางการุวากี to. เจ้าชายกุณาละ
(Kuijala) ประสูดีจากพระนางปัทมวดี „. เจ้าชายมทํนทะ (Mahind'a) และ
เจ้าทญิงสังฆมีดดา (Saiighamitta) ประสูดีจากพระนางเวทีรท <^. เจ้าทญิง

ในคันภิfมหาวงเfกล่าวว่า พ■นอ-)สัค'Jองวา!(เทJljfi ปี
ส า่รามางเล่มกล่าวว่า พ.ค. 10^๘ ฟ้ญหาศักวๆขขังเป็นว่^ท้มสน ผรวมรวมน่า ทค. มาใ-Jหน่าเ?เอ

ส อ่งการเฟ้นภาพความเป็นใปแค่อะTiวงใ^'ฐ้เแ9นฟ้น โปรคอบ่าไส่รคส่วแ!!(ออ่างเคว่งคชุ้ค เพ'ฑะหอามส่าnfid
ความห■ายหราข น บ่ห่างกนสังfอมปีทปี เช่นหนังรอปนว'คิคารคiพุทJคารนาของอา,าาอ่ 1พ|น่น„1

ย  ๘ นค่หน่า •๕๔ กล่าวว่าพนองิสัครองราชสั พ.ค. tarirf ใน
เล่มนขฅคานคมภ๊ร์มหาวงร์เป็นนรก

" Unw Chimpa. Alalui Chatu>pjnhyaya. Taranitha's Wstory of BuddUam in India. (Second
Edition. Delhi: Jainendra Prakasfa Jain Ai Jaineodra Prc*s,1990). Page 76.
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จารุพติ (Carumati) ไม่ทราบพ■ระมารดา d*. เจ้ารายทสฟัน (Kustan)
ไม่ทราบ•พระมารดา ๖. เจ้าชายวิสมโลมะ (Visamaloma) ไม่ทราบพระ

มารดา ๗. เจ้าชายจาลุกะ (Caluka) ไม่ทราบ
พระมารดา¥ ในขณะที่เป็นเจ้าชาย พระองค์ถูกส่งไป
เป็นผู้ดูแลเมองอุชเชนื และเมองตักกสิลา จน
เ}!เอพระบิดาสวรรคตแล้ว จ้งฃึ้นครองราชย์ ใน
ดำ นานทลายเล่มกล่าวว่า พระองค์ปลงพระ

ชนม์เจ้าชายในราชดระกูลไปสืง ๙๙ พระองค์
ก่อน'ทึ่จะเปลี่ยนมานับกอพุทชศาสนา มีความ

QBn^||»9D ด 'ุร้ายและโหดเที้ยมเป็นอย่างยิ่ง จนไตัรับ
ฉายาว่า จ ทัเ'ทาโศก แปลว่า อโศกผู้ดุร้าย ต่อ
มาหลังครองราชย่ใตั ๘ ปีทรงยกทัพไปรบที

■ไพพแเ* แครันกาลิงคะ (ปัจจุบันอยู่รัฐโอริสสา) ชาว
■LyiMiv เมียงร่วมทันต่อตัานอย่างหนักกว่าทีพระองค์

จะเอาชนะไตัตัองเสียกำลังพลไปมากทั้ง k)
บ0^สา^น\ป็นรปรง๙ หไ? ,, « V a- C,

ZiZTJimen บาดเจ็บลมดาย ถูกจบเป็นฺเชลยอีกเป็น
mTumciจ้าอโศก จำนวใ^มาก จากสงครามครั้งนี้ทำใฟ้'พระองส์

สลคพระฑัย และเลกการทำสงครามโดยเด็ดขาด

วนหนี้งขณะที่พระองค์ประทับบนปราสาท มองไปทางพระแกล
(หนาด่าง) ไค์พบสมณะองค์หนี้งกำลังเดินผ่านมา ทราบชื่อภายหลังว่าซึ๋อ
นใครธสามเณร ชื่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสมนะและเจาหญงสุมนาผู้เป็น
ชายา เมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกปราบปรามพระอนุชาและพระเชษฐา พร^
นางแอบหลบหนึไปอาทัยที่หม่บ้านจัณฑาล เทวดาได'สจ้างกระท่อมไห
พระนางไตด็เนไทร'' ด่อมาเมื่อคลอดโอรสแลัวจ้งตงชื่อว่า น โ๊ครธ (ค้นไทร)

Wilhcim Geiger. The Mahavamsa or The Great Chroiikic of Ccybท. <New Delhi: ShuMiam
Offs« Pres4.2000). Page 29.
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วนทนึ่งพระมหาวรุณะ:เถ'!ะ (Mah5vami)a) มาพบเขาจงน่าไปบรรพชาเป็น
สามเณร จนมความรูแตกฉานในพระ!ทรมวน่ยเป็นอยำงด

เมื่อไดเจรจากบสามเณรฑำใพพาะเจาอใดถดร้'!^1^เลื่อมใสในนิโครธ
สามเณรเป็นอยำงมาก พระองค์จงฟ้'นพระฑัยมาเลึ๋อมใสพุพ^ด'ไ^'^ร^'ไ'^
จร็งจัง ไดทรงทำนุบำรุงพุทธดาสนา เข่น ทรงสTางจัต วหาร พระสดูป
พระเจดย์นสะหล้กคลาจารก เป็นต้น และเมื่อไต้รบการแนะน่าจากพระ
โมคคัลลบุตรดสสเถระ'ร์าการที่จะไต้เป็นญาดพาะดานาที่แทํจ^งดอก'ไ'!ได้
ใหบุตรธดาออกบวชในพระพุทธคาสนา ค งันั้นพระเจัาอโคกจงโปรดใหพระ
โอรสนามว่ามหนทะอุปสมบท โดยมพระโมคคัลลบุครติสสเถระเป็นพระ
อุป ชัฌาย์ ส่วนพระธดานามว่าสงฆมดดาอุปสมบท โดยมีพระธรรมปาล
(DhaminapalT) เป็นอุปัชฌายนิ และมีพระอยุปาล (Ayupalr) เป็นกรรม
วาจาจนในที่สุดพระโอรสและพระธดาที่เขามาอุปสมบทก็ไต้บรรลุเป็นพระ
อรหนค์ฑงคุ

ข่  . •

พระเจัาอโคกไต้บำรุงพระภกษสงฟ้ต้วยปัจจัย ๔ คอ อาหาร ที่ อยํ
อาคัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคอยำงสมบูรณ์ การที่พระองค์ทรงบำรุง
พระภ๊กษุสงฆ์เข่นนี้ ก็เพี่อจะให่'พระภกษุในพทธคาสนาไต้รับความสะดวก
มีโอกาสบำเพญสมณธรรมไต้เติมที่ ไม่ต้องกังวลในการแสวงหาปัจจัย ๔
แต่แทนที่จะเป็นเข่นนั้น กลบปรากฎว่ามีพวกน่กบวชนอกศาสนาเป็น
จำนวนมากก็ง ๖๐,๐๐๐ คน ปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพราะเห็นแก่
ลาภสกการะ เมื่อบวชแต้วก็คงสงสอนต้ทธคาสนาเก่าของตน โดยอางว่า
เป็นคำสอนของพุทธคาสนา ข อ้นี้ทำให้พระโมคคัลสิบุตรติสสะเถระซึ่งเป็น
ผูที่ มีความแตกฉานในพระไครปิฎก เก็ดความระอาใจต่อการประพฤติ
ปฎบตของเหล่าพระภกษุอต้ชชที่ปลอมบวชทั้งหลายจงไต้ปลกคัวไปอยู่ที่
อโธคังคบรรพต เจรํญวเวกสมาปัดอยู่ที่นั้นอย่างเงยบ ๆ เป็นเวลา ๗ปี

จำนวนพระอต้ชชมีมากกว่าพระภกษุแท้ๆ ต้องหยุดการทำอุโบสถ
สงฆกรรมถง ๗ ปี เพราะเหดที่พระสงฆ์ผู้มีศลบรัธุทธไม่ยอมร่วมกับพระ
อต้ชซึ่เหล่านั้น จงทำให้พระเจัาอโคกมหาราชไม่สบายพระท้ย ในความ
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นดกแยกของพระสงฆ์ ทรงปวารถนาจะให้'พระสงฆ์เหล่านั้นสามคคก้น จึง
ไดตรสสั่งให้อำมาตย์หาทางสาม้คค ฝ่ายอำมาตย์ฟังพระตำรสไม่แจ้งชด
สำ คญผ๊ดในหนาที่จึงไดทำความผดก้นรายแรง คือได้ปังคับให้พระภกษุ
บรสุทธทำอุโบสถร่วมก้บพระอลชช พระภกษผู้บร่ธุกาธ ด่างปฎํเสธที่จะร่วม
อุโบสถสังจเกรรรม อำ มาตย์จึงคัดคืรษะเสียหลายองค์

เมี่อพระเจ้าอโศกมหาราชทราบข่าวนี้ ทรงตกพระท้ยย์งจึงเสด็จไป
ขอชมาโทษต่อพระภํกษที่อาราม และได้ตรสถามสงฆ์ว่า การที่อำมาตย์ใด้
ทำ ความผดเช่นนี้ ความผดจะตกมาถงพระองค์หรือไม่ พระสงฆ์ถวายคำ
ตอบไม่ตรงก้น ป าังกว่าความผดจะดกมาถงพระองค์ด้วย เพราะอำมาตย์
ทำ ดามตำสั่ง แด่บางองค์กดอบว่าไม่ถงเพราะไม่มเจตนา คำวสีชนาที่ข่'ด
แย์งก้นเช่นนี้ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชกระวนกระวายพระคัยยิ่งนก หรง
ปรารถนาที่จะให้พระภกษุองคืใดองค์หนี้งผู้มีความสามารถ และแดกฉานใน
พระธรรมวนยถวายคำวสีชนาอย่างแจ่มแจ้ง จึงได้ดร้สถามถงพระภกษุผู้
แตกฉานและได้คำตอบว่า ม่ แด่พระโมคคัลลบุตรด็สสเถระองค์เด็ยวเท่านั้น
ที่ อาจแก้ความสงสี'ยได้ พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ส่งสาสั่นไปอาราธนา
ทำ นเด็นทางมาปังเมองปาฎรบุตรแด่ไม่สำเร็จ เพราะพระเถระไม่ยอมเด็น
ทางมาตามคำอาราธนา พระเจ้าอโศกมหาราชก็ไม่ทรงหมดความพยายาม
จึงได้ร้บสั่งให้พนกงานออกเด็นทางโดยทางเรือไปรับทำนตามคำแนะนำ
ชองพระตสสะเถระ ผู้เปีนอาจารย์ชองโมคคัลสีบุตรตสสะเถระ

ในที่สุต พระเถระก็ยอมมา และในรันที่ท่านเด็นทางมาถงนั้นพระเจ้า
อโศกมหาราชได้เสด็จไปรับพระเถระด้วยพระองค์เองโดยเสด็จลุยนั้าไปถง
พระชานุ แลวยิ่นพระกรให้พระเถระจ้บและตรัสว่า ''ขอพระคุณท่านจง
สงเคราะท่ขาพเจาเถ็ด" แลวได้นำท่านไปส่อุทยาน ได้ทรงแสดงความ
เคารพพระเถระอย่างสูง และได้ตรัสถามพระเถระว่า การที่อำมาตย์ได้คัด
ศรษะพระ/ไกษุนั้น จะทำให้บาปตกมาถงพระองค์ด้วยหรือไม่ พระเถระ
ถวายวสีชนาว่า จะเปีนบาปได้ก็ด่อเมึ๋อพระองค์มเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้น ตำ
วสีชนานี้ทำให้พระองค์ทรงพอพระก้ยมาก ฝ่ายพระอลชชผู้ปลอมบวชใน
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แขนทีแสดง€ทร่วรรดฃ0งพระเจ้ไฟ้ศกมหาราช
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พทธศาสนานั้น ก็ยงพยายามฑึ่จะประกอบรจฉาซพอยู่ต่อไป พระเทล่านั้น
ไดมวเมาหลงไทลในลาภสกการะ ไม่พอใจในการปฎิบ้ดธรรม อาศยผา
เทลองเลี้ยงชพ ประพฤตผดธรรมวน้ย ไม่สังวรระว้งในสิลาจารว้ตร เที่ยว
อวดอางคุณสมบ้ตโดยอาการต่างๆ ทลอกลวงประชาชนให้ทลงเซึ๋อ เพื่อหา
ลาภสัไกการะเขาดว เพราะเหตุนั้จงทำให้พระสัทธรรมอนบรสุทธึ๋ของพระ
สัมมาสัม่พุทธเจาห้องพลอยต่างพร้อยไปด้วย ความอลเวงไห้เก็ดขึ้นใน
วงการของพุทธคาสนาทั่วไป

L ๔. สัพ! n CThe TMal Syitodyj
พ.ค. ๒๓๖ พระโมคห้ลสิบุตรตสสเถระ ไห้ถวายเทคนาแก่พระเจา

อโคกมหาราช จนพระองค์ทรงJJความเส์อมใส และชาบขึ้งในหลักธรรมอัน
บร้สุฑธของพระพุทธองค์ ไห้ประห้บอยู่ที่อุทยานนบเป็นเวลา ๗ วน เพื่อ
ชำระพระศาสนาให้บร้สทธจากเดยรถย์เขาปลอมบวช ในว้นที่ ๗ พระองค์
ไห้ประกาคบอกนดให้พระภกษุที่อยู่ในชมพูทวปทั่งสิ้น ให้มาประชุมกนที่
อโคการามเพื่อชำระความบร้สุทธึ๋ของตน ภายใน ๗ ว น้ พระองค์ประทับนั้ง
ภายในม่านทับท่านโมคห้ลสิบุตรตสสเถระ ไห้สั่งให้ภกษุผู้ลังทัดอยู่ในนิกาย
นัน้ๆ นั ง้รวมทันเป็นนิกายๆ แลัวตร้สถามให้พระอธํบายคำสอนของพระ
พุทธองค์ ขึ้งพระสงฆ*เหล่านั้นไห้อธบายผดไปตามลัทธของตนๆ พระเจ้า
อโศกมหาราช จ้งไห้ตร้สให้สกพระอลัซชํเหล่านั้นทั่งหมด ขึ้งเป็นจำนวน
มากกวำหมึ๋นองค์ ครั้นกำจ้ตพระภกษุพวกอลัชชํให้หมดไปจากพุทธคาสนา
แลัว พระโมคห้ลลบุตรตสสเถระจ้งไห้จ้ดให้มการทำลังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ น้ที่
อโคการามเมองปาฎสิบุตร โดยไห้รบราชูปทัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราช
อย่างเต็มที่

ในการทำลังคายนาครั้งนี้ มพระภกษุเข้าร่วม «,0๐๐ องค์ ล วันแต่
เป็นผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎก ไห้อภญญา ๖ และปฎิลัมภิทา ๔
ล งัคายนาครั้งนึ๋ไห้ทำเชํนเตยวทับลังคายนาครั้งที่ ๑ ไห้มีการปุจฉาวิสัชนา
พระวินยปิฎกก่อน เริ่มตั้งแต่ปฐมปาราชก ล งัคายนาจ้ตคุ นิทาน บุคคล
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บญญต อนุบญญ้ด อาบ้ต นละ อนาป้ต แล้วสงคายนาในฑตยปาราชก
ไปดามลำดับจนครบปาราชกฑั๋ง ๔ แล้วยกปาราซกทั้ง ๔ ขึ น้ตั้งไวัIปีน
ปาราชกกณฑ์ ยกดังฆาฑํIสส ๑๓ สกขาบทเปีนเดรสกณฑ เป็นดัน เมื่อ
ด งัคายนาพระวนยปิฎกเสร็จแล้วไดัดังคายนาพระสุดดันตปิฎกด่อไป เริ่ม
ตั ง้แด่ ฑฆนกาย จนกง ขฑฑกนํกาย ในการทำดังคายนาครั้งนี๋ไดัจดทำ
ด งัคายนาพระอภิธรรมปิฎกอีก คอ ใดัดังคายนาพระอภิธรรม ๗ ด มัภิร์เริ่ม
ตั ง้แด่ ธรรมดังคณี จนถึง มหาปัฎฐาน

เริ่องที่ลำดัญในการทำดังคายนาครั้งนี้กคอ พระโมคดัลลีบุตรตสส
เกระไดัรอยกรอง ด มัภิร์ I TM-fnT

กถาวดกขึ้น เพื่อแก้
ป็ญหาด่างๆ ที่ ยงคลุม
เคร็อใหแจ่มแจง โดยไดั '-f
ตัง้คำกามและคำตอบไป ^
ในดัวกกาว้ดถุ (เริ่อง)
กลำวถึงธรรมหมวดใดก T-

เร็ยกดามขึ้อของธรรม

เ^^ร:^

บุคคลกกา หรอกล่าวกง ทำ ศ ง้ทพนาครงท et ทอโศกา-ราม
ความเสื่อมกเร็ยกว่า ปรหานยกถา รวมทั้งหมดม ๖๑๙ กกา และ กถาวัตถุ
เป็นคัมภืร์ หนึ๋งในอภิธรรม ทเ ค มัภีร์ คือ ๑. ธรรมส้งคืณี to. วิภ งัคะ ๓'
ธาตุกถา ๔. ปุคคลบํญญ้คิ ๔. กถาว้ตถุ ๖. ยมกะ cK. ปัฏฐานะ น กัปราชญ์
หลายท่านใคัความเฟ้นว่า กถาวัตถุมิใช่หนังรอทีบรรจุไวชึ๋งพระทุฑธพจน
อ นัตงเคืม พระโมคคัลรบุตรคืลสเถระทีงจะรจนาขึ้นเมึ๋อคราวท่าสังคายนา
ครงท ๓ ในร้ช่สมัยของพระเจ้าอโคกมทาราช หลังจากทีพระพฑธเจ้า
ปรินิพพานนลัว tomb ปี

เรึ๋องทีสำคัญทีสุตในการท่าสังคายนาครั้งที ๓ นี ก้็คร หระเจ้าอโคก
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มทาราชได้ส่งรมณทูตไปป7ะกาศพุทธศารนาในแคว้นและประเทศต่างๆ
£  . V ^ d

รวมทงหมดม ๙ สายด่วยกน คอ

0. พระม้ชเม'นติกเถระ (Majjhantika) และคณะไปแคว้นกัศมร์
และคันธาระ อยู่ทางทิศคะวันตกเฉยงเหนอของรนเดีย ชึ่งไคัแก่แคว้นจ้มมู
และกศมร (แคชเมยร์) ในปัจจุปันนี้ ใดแสดงธรรมโปรดพวกนาค ป กัษ์และ
มนุษย!ห'หันมานับถอเป็นจำนวนมาก

to. พระมหาเทวเถระ (Mahadeva) และคณะใปมหสกมณฑล
(Mahisamancjala) อยู่ทางทิศใคัของแม่นี้าโคธาวาร ซึ่งใคัแก่ ใมชอร์ ใน
ปัจจุปัน (อยู่ทางทิศไคัฃองรนเดยคดคับเมองมทราส) แสดงเทวทูตสูตร
โปรดชาวเมองจนหันมานับถอพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ท. พระรกซฬเถระ (Rakkhita) และคณะใปวนวาสิประเทศ อยู่ใน
เขตกนราเหนือ ภาคดะวันตกเฉยงใคัของรนเดย แสดงอนมคัคค!!ริยาย
กถา จนทำไหซาวเมองหันมานับถอพุทธศาสนา สริางอาราม rfoo แห่ง
กลบุตรเขามาบวชในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

๔. พระโยนกธ^มมรกขดเถระ (Yona Dhammarakkhita) และคณะ
ใปอปรนตกชนบทอยู่ริมฝ็งทะเลอาระเบียน ทางทิศเหนือของเมองมุมใบ
(บอมเบย์) ใดแสดงอคคขนธูปมสูตร จบธรรมเทศนากุลบุตรขออุปสมบท
๑,๐๐๐ คน กุลธตาขอบวช ๖,๐๐๐ คน** นอกนั้นปังใคัสริางอารามเป็น
จำ นวนมาก

๕, พระมหาปัมมรกชดเถระ (Mahsdhammarakkhita) และคณะ
ใปที่แคว้นมหารฎฐะ หริอ รฐมหาราษฎร์ ภาคตะวันตกของรนเตย ไม่ห่าง
จากเมองมุมใบ (บอมเบย์) ในปัจจุปัน แสดงมหานารทชาดกและมหา
กสสปชาดกแก่ซาวเมอง จบธรรมเทศนากุลบุตรขออุปสมบท ๘๔.๐๐๐ คน
ชาวเมองหันมานับถอพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

พนhelm Cieiger. The Mahavunsa or The Great Chronicle of Ceykn. (New Delhi ะ Shubham
Offset Press. 2000). Pige 82.

** njua. • / ๖๗
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๖. พระมหาร้กขตเถระ (MahSrakkhita) และคณะไปที่โยนก
ประเทศ ไดแก่ เขตแดนบากเตรย ในอฟกานิสถานและเปอร์เซียปัจจุบน
ท่านไดแสดงกาพการามสูตรจนทำให้ชาวโยนกหันมาโiบถือทุทธศาสนา
เป็นจำนวนมาก

๗. พระม้ธผมเถระ (Majjhima) พระกสสปโคตดเถระ พระอพก
เฑวเถระ พระทุนทุภัสสรเถระ พระสหัสสเทวเถระ และคณะไปห้มวนต
ประเทศ ไดแก่ เนปาล ชึ๋งอยู่ดอนเหนือของอนเตย พระม้ชฌมเถระได
แสดงธมมจกกปปวดตนสูตร ทำ ใหัชาวเมองเลี๋อมใสขอการอุปสมบทหลาย
พนคน

๘. พระโสณเถระ นละ พระอุตตรเถระ (Soi)a,Uttara) และคณะ
ไปที่สุวรรณภูมประเทศ ไดแก่ ไทย พม่า และ มอญทุกวนนี้ ไดแสดง
พรหมชาลสูตรจนท่าใหัชาวเมองหันมานบถือพทธคาสนา กลบุตรขอการ
อุปสมบท ๓,๙๐0 คน กลธิดาขอการอุปสมบท ๑,๙๐๐ คน

๙. พระมห้นทเถระ (Mahinda) พระอฏฐยะ พระบุดฬยะ พระ
ส มัภระ นละ พระภ้ททสาละ ไปประเทศสิงหล หร์อประเทศศร์ลังกา
ปัจจุบน ไลัแสดงหัตถืปโทปมสูตรโปรดพระเจาเทวาน้มปียตสสะ (Deva-
nampiyatissa) กษตรยแหงสิงหล และชาวเมอง จนทำให้พทธศาสนาได้ดั้ง
มั น่ในเกาะนั้น

เมึ๋อเห็นการเผยแผ่ไปของพุทธคาสนาทั้ง ๙ สายนี้แลัวพอจะทราบ
ได้ว่า ในร้ชสมยฃองพระเจาอโศกมหาราช พุทธศาสนาได้เจรญว่งเร์องแพร่
หลายไปไกลที่สุดยงกว่าสมยใดๆ น บัดั้งแต่พุทธศาสนาอุบดฃึ้นมา ในสมย
เมึ๋อพระองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่นั้น พุทธศาสนาได้เจรญอยู่ในแคว้น มคธ
โกศล ว ช้ซี องคะ ว ง้สะ กาสิ และอุชเชนืเป็นส่วนมาก คอได้เจรญอยู่ทาง
ทศเหนือ ทศตะว้นออกเฉยงเหนือ และดอนกลางบางส่วน พระพุทธองคได้
เสด็จไปประกาศพุทธศาสนาใน ๗ รฐ เท่านั้น ส่วนทางทศใด้สุด ดะว้น
ออกสุด และดะว้นตกสุด พุทธศาสนายังไปไม่ถืงเพราะศาสนาพราหมณ์
ย งัมั่นคง แซีงแรงอยู่ แมแต่ในที่พุทธศาสนาเจรญร่งเร์อง กยังมศาสนา
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'fs พนพทิเทรฟิงสมผt] ต ๙๚ทแ แพฺ

๖. โcmfj (ฟBร์เ5ข)' /\v-

๙. อปรผข
๙. มพา-ทษเ)ร่
m. วนวารlbะเฑศ

ะ-:(เนปวุ้ft)
J I

-nlK:ir"
.:Si-

๒. มพรทกมณฑร

รส วุรรณภู่^

«-ฑหมณ์ และศาสนาเชนแทรกซมอยู่ทุกแท่ง ในยุคของพระเจ้าอโศกใเน
ไคมีการติดต่อก้บราชอาณาจ้กรของกษ้ตริย์ที่อยู่ท่างไกลออกไป คอ*"

•. กพ้คริย์โยนะ นามว่า อ นัติโยคะ คอ พระเจ้าอันติโอโคส
(Antiochos) แท่ง?เรย

to. พระเจ้าตุระมายะ คีอ พระเจ้าปโคเลมี (Ptolemy) แท่งรยิปติ'
๓. พระเจ้าอันติเกนะ คอ พระเจ้าอันติโคโนส (Antgonos)

แท่งมาเซโดเนีย

๔. พระเจ้ามคะ หริอพระเจ้ามคัส (Magas)
อาณาจ้กรไกรินถัดจากรยิปติ

๔. พระเจ้าอรกสุนทระ หริอพระเจ้าอเลกซานเดอริ (Alexander)
แท่งเอปิรสหริอประเทศกริก

«.frnhiJ. ทาาเแฟ้าโ9ไนเรี๋ผพ-ท:1(า8โพกเน1ะ0โทกาาทาน. (ftuilflfรที ท กทเทพฯ ะ บรพ้ท
ท 4่ศ{ทม thn«. ̂๕๔๗) หlb ๒๗น.
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จากทลักฐานmnไดํ'พบแสะได้รู้จากทลักศิลาจารกของพระเจ้าอโศก
มทาราช ขึ๋งปักไว้ตามสถานทึ๋สำคัญต่างๆ เก็อบทั่วประเทศรนเตียนน
แสคงให้เทินว่า พระองศ์ทรงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมาก คนรุ่น
ทลังจ้งได้อาศัยสงก่อสร้างเทล่านี้เป็นทลักฐานในทางประว้ติศาสตร์ มีเข่น
นีน้ เราอาจไม่รู้ว่า สถานทีสำคัญของพุทธศาสนาในสมัยนี้นอย่ทึ๋ไทนปัาง

สรุปการทำสังคายนาครั้งที เท
ท. ทำ ทีอโศการาม เมีองปาฎตีบุตร แคว้นมคธ
to. พระโมคคัลตีบุตรตีสสเถระเป็นประธาน
เท. พระเจ้าอโศกมทาราขเป็นองศ์อุปถัมศ์
๔. พระอรห้นศ์ ท,000 องศ์ เข้าร่วมประชุม
๕. พระโมคคัลตีบุตรตีสสเถระได้รจนากถาว้ตถุขึ้น
๖. ส่งสมณฑูตไปประกาศพุทธศาสนารวม ๙ สาย
๗. การทำสังคายนาครงนี้ เทีอกำจัดภิกษุอลัขขจำนวน ๖0,๐๐๐ คน

ทีปลอมบวช
๘. ทำ อยู่ ๙ เตีอนจ้งสำเร็จ พุทธศาสนาแผ่ไพศาลมากยงขึ้น
๙. พระโมคคัลตีบุตรติสสะเถระเป็นผู้ถาม
๑๐. พระมัขผันติกเถระ และพระมทาเทวเถระเป็นผู้วิส้ชนา
ทท. เมึ๋อพระพุทธองศ์เสด็จปรินิพพานแล้ว ๖)๓๖ ปี

(บางเล่มว่า ๓๐๓ ป )ี
ผลคีของการสังคายนา

ส งัคายนาครั๊งนี้ ในตำราพุทธศาสนาฝ่ายมทายานของฝ่ายจีน ทริอ
ธิเบต และทำนเขึ้ยนจ้งก็มีได้กล่าวไวในรายงานของท่านแต่อย่างใด ทลัง
สิ้นสุดการสังคายนาแล้วได้มีผลตีเกิดขึ้นทลายอย่าง คอ

ท. กำ จ ดัภิกษุผู้ปลอมบวชได้ ทำ ให้สัง*]มณ•ทลบริสุทธขึ้น
to. รวบรวมพระไตรปีฎกเป็น ๓ ทมวดอย่างสมบูรณ

ตีอ พระวินัยปีฎก พระสุดคันตปีฎก และพระอภิธรรมปิฎก
๓. พระโมคคัลตีบุตรติสสเถระแต่งกถาว้คถุไวในพระอภิธรรมปิฎก
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ส งัคายนาครั้งทื่ ๓ นี!้สั£3พระเถาะที่มบทบาทสำคญทคา7จะไดกลาว
ถงพลายท่านคอ

ท่านเรนชาวเมืองปาฎลบุตร เป็นบุตรของพราทมถ!ผูคงนก่เรยน
เมื่อลมยเดกไต้ศกษาไตรเพทอย่างชั่าชอง ต่อมาพระสิคควะไต้มาเยี่ยม
พราหมถ!ผู้เป็นบคาที่บ้าน และเมื่อกุมารไต้ถามคำถามเกี่ยวกับพระเวท
พระเถระไต้ตอบปัญหาในพระเวทไต้อย่างแจ่มแจ้ง แต่เมื่อถามเรี๋องพทธ
คาสนา โมคต้ลลบุตรต้สสกุมารไม่อาจให้'คำตอบไต้ เพราะความอยากรู้ใน
พทธศาสนา พระเถระจงจ้ดการบรรพชาให้ ศกษากัมมฎฐานอย่างจริงจ้งก
บรรลุโสดาปัตต้ผล แต้วไปศกษาต่อกับพระจ้นทวชชี (Candavajjr) ต่อมา
อปสมบทเป็นพระภกษุ แต้วเจริญวิปัสสนาญาณจนบรรลุพระอรห้นต์ เมื่อ
พระเจ้าอโศกมหาราชห้นมานบถอพทธศาสนาท่านไต้ร้บการเคารพอย่างสูง
จากพระเจ้าอโศก เจ้าชายมห้นทะและเจ้าหญงสังฆมืดตา พระโอรสและ
พระธตากไต้ริบการอุปสมบทจากท่าน ต่อมาท่านไต้ริบการไววางใจให้เป็น
ประ!ทนทำสังคายนาครั้งที่ ๓

WTsqiJq พ wtoiy
พระอุปคตต้ (Upagutta) หริอ พระอุปคุปตะ (Upagupta) เกดใน

ตระกลพ่อคาเครื่องหอมชาวเมืองมถรา นครนี้ดั้งอยู่บนรงแม่นํ้ายมุนา ใกต้
เมืองหลวงเดลสิปัจจุบ้น มืพี่น้อง ๓ คน บดาท่านไต้สัญญากับพระญาณ
วาสีว่าถาไต้บุตรชายจะให้บวช แต่เมื่อไต้มา ๓ คนก็ยงไม่ไต้ถวายพระเถร:
แต่อย่างใด โดยอางว่าจะให้เป็นผู้คาขายแทน เมื่ออุปคุตต้โตเป็นหนุ่ม พระ
เถระจึงไปแสดงต้วฃณะที่เขากำต้งสาละวนอยู่กับการขายของที่ริาน ต ว้ย
เทศนาของพระเถระจึงไต้ดวงตาเห็นธรรม แต้วขออนุญาตอุปสมบทใน

"""แเฑยร เพรนนท:.ประาททๆเIfl-fvjnsflาแนา. (ฟ็ม ไรั้งff ๓. ทเงเทพฯ ะ มทามคุฎราชวิทยาลัย.
ร). ทนา «๗๔.
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พุทธศาสนา ซํวงแรกป็ศายังไม่อนุญาต พระเถระจงตองทวงสัญญา บดาจง
อนุญาตในภายหลง เมึ๋อไตอุปสมบทแล้วเจรญวปัสสนากมมฎฐานจนไต'
บรรธุพระอรหนต์ ต่อมาท่านเปีนวปัสสนาจารย์ที่ชำนาญ กล่าวกนว่าท่านม่
ศิษย์ศกษาก้มมฎฐานด้วยถง ©๘,๐00 องค์ ทุกองค์ล้วนเป็นพระอรหันต์
ท่านจำพรรษาที่ว้ดนัตภ้ตการาม ภูเขาอุรุมนค์ ต่อมาพระเจาอโศกได้
อาราธนามาจำพรรษาที่ว้ตอโศการาม เมองปาฎรบุตร ท่านเป็นผู้พา
พระเจำอโศกเสต็จกราบล้งเวชนยสถานทั่วอนเตย และสร้างเสาหนปักไว้
เป็นหล้กฐาน

รรสืรโศกหรี่อ Ifรร:ท"flflinรร,(VltaSoka)
ท่านเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช มีพระมารตาองค์เคยว

กบพระเจ้าอโศก ซึ่งรอดชีวิตขณะที่พี่ใโองหลายคนสิ้นพระชนย์ เพวาะ
พระเจ้าอโศกสั่งประหารคราวรดราชบัลล้งก์ปๆฎลบุตว เกดในพระ ราชวัง
เมืองปาฎลีบุตร มืพระบิดาคอพระเจ้าพินทุรทร เจ้าชายวีตโคกหรีอติ{(สะ
ทรงกังขาที่พระสงรJได้รับการอุปถัมภ์อย่างติจะเลิกร,ะกีเaa■โ^0ย่างไร
ความทราบกงพระเจ้าอโคก จึงมือุบายสั่งใฟ้ขึ้นครองราชย์ ท( ว นัแร้ว จะนำ
ไปประทาร เมอครบ ๗ ว นัแร้วจึงได้ตร้สถาม เจ้าชายตรัสว่า of ว นัมืแต่
ความทุกข์ เพราะกร้วความตายที่จะมากง พระองค์จึงตรัสว่า พระสงฟ้ก็
เช่นเตยวกัน ต่างกร้วไนชาติ ชรา ทุกข์และมรณภัย จำ ด้องเร่งขวนขวาย
เพอใทับรรลุ เมึ๋อได้ทราบตังน้'น เจ้าชายก็เลึ๋อมไสในพระคารเนา แร้ว
ประทานขออนุญาตอุปสมบท ฝ่ายส้นสกฤตกล่าวว่า ฟานอุปสมบทกับ
พระยสะ ส่วนฝ่ายบาลีกล่าวว่าท่านอุปสมบทกับพระมหาธรรมรักขิตเทระ
เมื่อได้รับการอุปสมบทแร้วปลีกวิเวกที่แควันวิเททะ จนได้บรรลุพระอรทันต์
ท่านเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธคา{(นา เมื่ออายุ ๘0 พรรษากิเข์าสู่
นิพพาน

[เร^ หรรมfiUMiQIร (Maiuiuy^
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พระมหนทะ หรือมหนทระ (Mahindra) เป็นพระทชโอรสของพระ
เ^าอโศกมหาราข พระมารดานามว่าพระนาง!.วทํสา ประสูตที่เมืองอุชเชน
คราวที่พระบดาเป็นเจาชายโปเป็นพูสำ^ร็^ราช^!าร^^* ไดรับการ
คกษาเป็นอย่างดี ต่อมาจงยายมาที่เมืองปาฎลบุตร ท่านและเจ้าหญง
ส งัฆมืตตาได้รับการอุปสมบท เพราะพระบิดาด้องการเป็นญาติกับพระ
ศาสนา โดยมืพระโมคคลลบุตรติสสเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาเทวะ
เป็น^หบรรพชา ส่วนเจ้าหญงสังฆมืดตามืพระมหาเถรืธรรมปาลีเป็น
อุปัชฌารนี พระเถรือยุปาลีเป็นพระกรรมวาจา ท่านที่งสองได้รับการ
อุปสมบทในTBสม้ยที่พระบิดาครองราชยได้ ๖ ป็ ท่านเจรืญวปัสสนาอย่าง
เอกอุ ในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันต์ คราวที่พระเจ้าอโศกตำรืส่งพระธรรม
ทูตเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ต่างแดน ท่านและพระส์งฆมืตตาเถรืได้รับอารา
ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่เกาะสงหล ท่านทั้งสองนำหน่อด้นพระศรืมหาโพธ
จากพุทธคยาไปด้วย และปสูกที่นนจนเจริญเติบโต ยนยาวจนถงปัจจบ้น
ท่านได้รับการด้อนรับจากพระเจ้าเทวานมปิยติสระ (Devanampiyatissa)
พระมหากษต่ริย์ฃองสงหลเป็นอย่างดี ท่าไหัพุทธศาสนาหยั่งรากลีกในเกาะ
ด ง้กาตั้งแต่นั้นมา

พระเจ้าอโศกมหาราชนบเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยงใหญ่ที่สุดของ
อนเดียทั้งไนอดีตจนถึงปัจจุบน พระองต์เป็นหักประชาสมพ้นธ์ที่หาได้ยาก
งานสำด้ญที่สุดคอ การจารืกเรื่องราวของพระองต์ไว่ในเสาหนไนที่ด่างๆ"'

แทพินนระจาใกเพ่นฟ้นของพใะเจาอโศกฑึ่พบไนฟ้^^ป้นฆใาว ๙®! นท่ง นบ่งเป็นทีรนเคย ๓ta
นน่งค0 «. ทีทีรน่าf รฐคุชราค b. โ๗าระ ร้ฐมทาราษฎร ๓. เทาร ร5โอริ«สา ๔. เจากาทำ ชุ้โอริสสา ๕. ทาสส
ทุ้อุคครประเทค ๖. อเ^ร่า ร ฐัอุคครประเทค ๗. โทสฆพ ร ฐัอุตครประเทค ๘. อ ลัสาทบาด ร ฐัอุดดรประเทศ
๘ ส้งภัสสะ ร ฐัอุดดรประเทศ mo. สารนาท ร ฐัอุดดรประเทศ mm. เสาริยะ อราราช ร^ทาร ดษ. เสาริยะ
น นัทันการท์ รฐัพทาร •๓. รามโเรว่า ร ฐัฟ้หาร •V เวทส ร ฐัพิหาร •๔. ภเขาบา•ทบาร์ ร ฐัพิหาร •๖. ททราม
ร ฐัพิหาร •๗. เยอรากด ริฐอนชฟระเทศ •๘. ม '้สกํ ร ฐัอันรรประเทศ •๘. ไพรัด ทาบร ร ฐัราช■ถาน bo. ไพรัด
ราข^mาน ta^. ทญ? รฐม้ธยบ่ระเทศ bb รุปนาท ร ฐัมธยประเทศ bm. คชารรา ร ฐัมธยประเทศ b๔. พรหมศึริ
ร ฐัการ์นาดกะ ษ๔.ชัยดงคะ ราเมศวาระ ร ฐัการ์นาดกะ bfe. สททาใJระ ร ฐัทาร์นาดกะ tart.กวีมาท ร ฐัการ์นาดกะ
tart. รา'ฐส่า บ ณั'ทาคริ ร ฐัการนาดกะ brf. พ สักิกนด ร ฐัการ์นาดกะ ๓๐. พหา!เระ เรองเดสร ๓•- เดสร-เมรัฐุ
เมืองเดสร «b. เดสร-โทปรา เมืองเดสร ทีเนปาส ๓ แห่ง คอ •. ลมพิน่ b. ม คืลิหาว่า ๓. โกดหาว่า ที
ปาทสถาน b รอ ชาโทซดารซิ และมนเสห่ร่า ทีอ ฟักา(เสถาน b แห่ง รอ ทีก นัดาหาร์ นสะ จาลาราบาด
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ทรงจากmะเจ้าอโศกมทาราชแล้วยังไม่jjมทากพัเริย•■องคไดทำน'•เช่Viนี้ ใน
ที่ สุศ พ.ศ. iBbo โดยประมาณ" พระเจ้าอโศกมทาราชท็ไจ้รวรรค?,อย่าง
สงบ ที่พระราชวังนครปาฎฐบุดร รวมการครองราชยัรมบ1)ประมาณ ^ ปี
เมอพระองคสวรรคตนล้ว ผูลราชบลล้'งกนครปาฎสิบุดรไน่มเดๆ!านุภๆ VJ
เท่าพระองค์ ท่าใท้ทลายเมืองแยกตัวออกไปเปีนฐสระ ดอนนี้จ้กรวรรดมคช
ที่กวัางใหญ่ไพศาลไตัถูกแปงออกเปีน to ต งัน ในตัมภืfijราณะกส่าวว่า
สบราชสมบดดอจากพระเจาอโศก คอ เจาชาย;เมปพิ (Sanipadi) ทรอ
สมประตพระนดดาของพระ;จ้าอโคก พระราชโอรสของเจ้าชายกณาละ
ปกครองอาณาจกรมคชตัานทิศปีชุเจ้ม (ดะวันดก) ทรงเลื่อมใสในศาสนาเชน
ทรงอุปถัมภ์นิครนถ์อาชีวก ชีเปลอย อย่างจริงจ้^เ พระองค์เปีนลูกสิษถ์ของ
สุห สัดินผู้เปีนลูกศิษย์ของภัทรพาทุ อาจารย์เชนที่สำตัญในยุศตัใ แอะตัง
ส่งธรรมทูดของเชนออกเผยแผ่ทั่วชมพูฑริป เลียนแบบการสํงท(ระชรรมทูด
ของพระเจ้าอโศกอีกตัวย ค่อมาไตัเบยดเบียนพุทชศาลนานลายศ•รง นำ ใน'
พระพุทธศาสนาเรมอ่อนฦๅล้',3ลงฐปๅJJJๅก แล^ เจ้าซายฑศรท (Dasa-
ratha) ปกครองอาณาจ้กรมคธตัานทิศบูรทา ไม่ทรงโปรดพุทธศาลนาเช่น
เดยวกน บ'เงพ■รากล่าว"3าพระเจ้าทศรถทรงนับทอโปรดทนชศาลนาเช่น
เดียวกัน บางดำรากล่าวว่าพระเจ้าทศรถทรงนับลีอศาลนาเขน ดูาริกf{
ภูเขานาครชุนิ^ ถาบาราบาf ว ฐัทินาร เชียนไจ้ว่า พระเจ้าทศรทนลังการ
ครองราชสมบด ไดถวายถำแท่งนนงในํ'อาชวก แม้จะเปีนศาสนิกของเชน
แค่พระองค์ก็ไม่ไตันำลายพุทธศาลนาแด่อย่าง'!,ด ราชวงศ์เมารยะจงเปีน
ราชวงค์ที่นับถีอทุกศาสนาในยุคนั้นคือ เชน พุนข และพรานมทเ
fjrf. ฟั«9ฑง<ท8ซนพ้า (Aji^ Cave^

เมอราวปี พ.ศ. ๓dfo เปีนต้นมา**' พระพุทธศาสนาไต้นผ่กระจาย

ส่าราบางเร่นกเ(าวว่า พ.(ๆ, oiab

ทรฆปีฏท {ปD.ปยุ^น). พระ.«ารกบุญ จารทธรรม. (บรษัท emmfln รำ ก ส้ .่ พมพ์ทรั้งฟ้ ato.
กเงเทพฯ ะ tetf๔b), พนา Oimel.
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ครอบคลุมอินเดียทั้งIVlนอนละใด คณะสงฆ์อินเดียภาคตะว้นตกเฉยงใด ก
เริ่มสรางว้ตดูหาขึ้นเรียกว่า ถํ้าอช้นด้ๆ โดยการเจาะภูเขาเขาไป สร้างเป็น
วดและวิหารเพึ๋อใช้เป็นที่อยู่อาศ'ย และปฎิบ้ดธรรมหลกเร้นจากชุมชน งาน
เจาะหินนั้นนบว่าเป็นงานที่หนกหนาสาหัสที่ต้องใช้ความพยายามอย่างแรง
กต้า หากปราศจากซึ่งศร้ทธาที่มนคงในศาสนาแลว ผูเจาะคงไม่อาจทำ

17^

VIVถ^าอขนดา เมองBB7งfiบาด รฐมดาราษฏ{...พ,^

สำ เรีจไต้ การเจาะถาเริ่มต้นจากการสำรวจภูเขาก่อน เมึ๋อเหินว่าเป็นภูเขา
หินจ้บกนอย่างแน่นหนา เป็นหินเนั้อเดียว แข็งแรงทนทาน สถานที่ส้ปปายะ
ต ว้ยนั้า และสามารถป็ณฑบาดไต้ จึงเริ่มลงมอเจาะหินโดยรพระสงฆ์ที่ม
ช้านาญใหัคำแนะน่า โดยการสน'บสนุนของพระมหากษ้ดรีย์ในราชวงศ์
สาดวาหนะ อช้นดาเป็นซึ่อหมู่บานแห่งหนึ่งของเมองออร้งคบาด อยู่ในร้ฐ
มหาราษฎร์ ห่างจากดวเรองออร้งคบาดราว ๑๐๒ กโลเมดร รประมาณ
๓๐ ถา""' เป็นถํ้าพฑธศาสนาลวนๆ ไม่รศาสนาอื่นมาปนเหรอนถํ้าเอลโลร่า

น0ภ«าททาอขัน*านรว ย้ง2ว*ทาIปินจ'านวนมากกระรายรยู่ทั่วรฐมนาราษฎร รอ («). ถ า้อขันคา
«๖ ถ า้ fte). ถ า้เอ9โ8+ไ *๒ ถ า้ (๓). ถ า้ออขัรคบาค «๒ ถ า้ («0. ถ า้เบค(ท เมองกามเศค «)D ถ า้ (/). ถ า้
ภา*า ถ า้ (๖). ถ า้รุนนาร์ *๙10 ถ า้ (๗). ถ า้กานเหใ «10๙ ถ า้ (๘). ถ า้กาเรา •๒ ถ า้ (๘). ถ า้มหค cn«
ถ า้ (•o). ถ า้นา■ก ๒๓ ถ า้ (••}. ถ า้ปิคัลโซรา •๓ ถ า้ (•๒}. ถ า้*!โคจกจ ๓ ถ า้ (•๓). ถ า้กะรค ๖๖ ถ า้ {•๔).
ถ า้โทร ๗ ถ า้ (•๔). ถ า้โกนเคน •๖ ถ า้ (•๖). ถ า้โกนคัไว*โ •๘ ถ า้ {•๗). ถ า้กฑา ๒๔ ถ า้ (•๘). ถ า้นัดรุระ
•๔ ถ า้ (•๙). ถ า้เนนันวร ๓๗ ถ า้ (๒๐). ถ า้ครวัร •๕ ถ า้ (๒*). ถ า้คัลวคั ๖ ถา (๒๒). ถ า้}นะเล ๒๓ ถ า้
(น๓) ถ า้ไว ๙ ถ า้ และร้}อนเช่น ร ฐั^■ท*! •๖๒ ถ า้ รฐทชลทาน •๔๒ ถ า้ ร ฐัมัรยประเฑfl ๙ ถ า้ รฐั
ข นัรรประเฑส •๖ ถ า้ ร ฐัฟ้หาร •๒ ถ า้ นละทมทงหมคทวทงรนเคัย ๙๘๙ ถ า้
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โดยแบ่งเป็นถํ้าหนยาน ๖ ถํ า้ อก ๒๔ ถ'ๆ เป็นฝายมหายาน การก่อสราง
กนเวลายาวนานดั้งแด่ พ.ศ. ๓๕๐ ถง พ.ศ. ๑๒๐๐ เศษ รวมเวลาการก่อ
สร้าง ๘๕๐ ปี โดยประมาณ ถํ า้อชนตาถูกทิ้งร้างกลายเป็นป่ารกช้ฎบ่กคลุม
ถง ๘๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ นายทหารองกฤษนามว่า จอห์น สมิธ (John
Smith) เขาไป่ล่าสัตว์ ไต้ยงกวางตวหนึ๋ง (บางเล่มว่าเป็นเสิอ) เมื่อออก
ต น้หากวางบาดเจบที่หลบหนไป่จงเจอถํ้าโดยบงเอญ ถํ า้อข้นต้าจงเป็นที่
ร จ้กของชาวอนเดยและด่างชาดดั้งแด่นั้นมา ความจริงการเจาะภูเขาสร้าง
เป็นวดนั้นมใช่มเฉพาะอข้นต้า หริอเอลโลร่าเท่านั้น แด่มมากมายไนรนเดย
ดะร้นตก เช่นถํ้าออร้งคบาต ถาที่เมองนาสัก ถาที่ไกลเมองบอมเบย์ และ
ถาที่ปูเณ่ เป็นต้น ที่กล่าวมาทิ้งหมดสัวนเป็นถาทางพุทธศาสนาทิ้งสิ้น แด่
ปัจจุบนหลายถํ้าไต้ถูกขดครองโดยชาวฮนดไป่แต้ว

ไนต้านอาณาร้กรมคธอนกร้างไหญ่น้น หลงพระเจ้าอโศกมหาราช
สวรรคตแต้วก็เริมแตกแยกเพราะกษ้ดริยไนยุคหต้งอ่อนแอ และสลายต้วลง
อย่างรวดเริว จนถงร้ชสมยพระเจ้าพฤห์สรถ ราชวงศ์เมารยะองต้ลุดท้ายถูท
พราหมถ!คนหนงชึ่อลุงคะ ต ม้ราชวงศ์เสิยแต้วสถาป่นาต้วเองเป็นกษ้ตริย์
นามว่าปุษยมตร

ราว พ.ศ, ๓๕๘ พระเจ้าปษยมิตรไต้อำนาจมาจากการกบฎต้มrไช
บลสังก์ของพระเจ้าพฤห์สรถกษ้ตริย์องค์ลุดท้ายแท่งราๆ!วงศ์tมารยะ ราะ
เคยเป็นพราหมณมาก่อน ไต้รอจ้งหวะที่มีอำนาจเพึ๋อหร้งที่จะท่าลายพุทช
ศาสนา เพราะพระเจ้าอโศกทรงห์ามการล่าสัตว์ และฆ่าสัตว์บูชายัญ 'จง
สร้างความไม่พอไจไห์ท้บพวกพราหมณ์เป็นอย่างมาก แด่ก็ไม่อาจจะท่า
อะไรไต้ เมื่อไต้เป็นกษตริย์สมไจ ไต้เรียกราชวงศ์ที่ดนเองดั้งขึ้นว่า ลุงดะ
(Sunga) จ้งไต้รอทิ้นการประกอบฟ้ธยัศวเมธ ฆ่ามาบูชายัญ ดงนั้นศาสนา
พราหมณ์ หรีอฮนดูจ้งทิ้นชพขึ้นมาอก ทรงท่าลายร้ดพุทธศาสนาอย่าง
มากมาย ดลอดดงค่าห์วพระสงฟ้ ๑00 ทนาว์ ถาไครต้ดหวพระสงฆ่หรีอ
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ทุทธศาสนิกขนได' ยุคนี้พุทธศาสนาถูกทำลายอย่างนนิ'ก ในบ้นทํกของทำน
ดา7นาถ น กิประว้ตศาสตร์ซาวธิเบดชี่อดงได้กล่าวว่า "'ฬระเจาปษยรตร
กษตริย์รนดูองค์นไฅทำลายอารามกุกกฏาราม เมองเวรทล และวดพทธ
ศา^าที่รทคละทึ๋ปัญจาปดะวนออก และพระราชทานรางว้ลจำนวน ๑00
ที่นาร์ร(าหรบผูด้ดศรีษะชาวพุทธ■ไ นี้เป็นเครื่องยืนยนถึงการทำลายด้าง
พุทธคาสนาเป็นครั้งแรกจากกษตร์ยด่างศาสนาหด้งพุทธทาลมๅ ปุษยมิตร
ปกครองมคธนานถึง ๓๔ ปี เมื่อสวรรคตแด้ว พระเจาอคนิมตร (Agni-
mitra) พระโอรสได้ปกครองมคธต่อมา พระองคไม่ได้ทำลายพุทธศาสนา
แด่กไม่สนิบสนุน พระเจาด้คนิมิตรปกครองมคธแด่ ๘ ปี ยุคนี้จงเป็นยุคมด
ของพุทธศาสนาในแควนมคธ แมว่าจะถูกทำลายด้างแด่พุทธศาสนาในส่วน
อื่นของอนเดยย้งเจร็ญรุ่งเรืองและแผ่ขยายกวางไกล แม้กระทั่งภาคได้ของ
รนเดย จนเรื่มมิการสร้างวัดถํ้าขนแด้วในหลาย ๆ แห่ง โดยเฉพาะที่ถํ้า
อข้นด้า รฐมหาราษฎร์

สรุปราชวงทั่ต่าง ๆ แดวันมคส
Q. ราชางต่เมารยะ (Maurya Dynasty)"''

o. พระเวัาจ้นทรคุปต์ (Candra gupta)
พ.ศ. ๑๖๘ ถึง พ.ศ. ๑๙๒ (๒๒๒-๒๔๘) รวม ๒๔ ปี

๒. พระเจาพนทุสาร (BindusSra)
พ.ศ. ๑๙๒ ถง พ.ค. ๒๑๔ (๒๔๘-๒๗๖) รวม ๒๒ ปี

๓. พระเจ้าอโศกมหาราช (A^oka)
พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๖๐ (๒๗๖-๓๑๒) รวม ๔๒ ปี

๔. พระเจาสัมปฑิ (Sampadi) พ.ศ. ๒๖๐ - ไม่อาจะระบุ
๕. พระเจ้าทศรถ (Dasaratha) พ.ศ. ๒๖๐ - ไม่อาจะระบุ
๖. พระเจ้าพฤหสรถ (Vrhasratha) ปกครองจนถึง พ.ศ. ๓๔๔

ในหใฬ้รอ Civilisaiimi in the Buddhist Age B.C.320 - A.D.500 พนา •toe' ก๘าวไ)า 7าขวงสั
นทใยะนทั๋งหมร ๙ 04ค์ «0 •. จ้นท7คปตะ to. ฟินทุ(ทท ๓. อโคกมหาราช ๙. สุขาระ ๙. ททรถะ b. ส งัิก่ค่ะ
ct. ■รสุกะ ๘. โรมเทม้น นระ ๘. พฤหะทรทะ
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(พลังจากพ•ระเจ้าสัมปทิ และพ•ระเจ้าท?!■รถแลัว •ฑชวงศ์เมารยะยังมี
กษ้ตริย์ปกครองต่อมาอกคอ พระเจ้าสาสิสุกะ พระเจ้าเทวธัมมะวรมนะ พระ
เจ้าสมตะ!นุ จนถงพระเจ้าพฤทัสรถ)

to. •ราชวงศ์สุงคะ (Sunga Dynasty)"
ร. ทรรเจ้าปุ»ยนิทร (Pusyamitra)

พ.ค. ๓๕๘ ถง พ.ค. ๓๙๒ รวม ๓๔ ป"ี

to. ทระเจ้าจ้คนนิทร (Agnimitra)
ราว พ.ค. ๓๙๒ ถง พ.ค. ๔0๐ รวม ๘ ปี

ท. ทระเจ้าชุชเน»ฐา (Sujaye$tha)
ราว พ.ค. ๔๐๐ ถง พ.ค. ๔๐๖ รวม ๖ ปี

๙. ทระเจ้าวรุนิทร (Vasumitra)
ราว พ.ค. ๔๐๖ ถืง พ.ค. ๔«๐ รวม ๔ ปี

๕. ทระเจ้าอรทรากะ (Ardaraka)
•ราว พ.ค. ๔®๐ ถง พ.ค. ๔®๗ รวม ๗ ปี

๖. พระเจ้าปุรินททะ (Purindaka) ราว พ.ค. ๔®๗
๗. พระเจ้าโฆพวสุ (Ghosavasu) (ไม่อาจระบุเวลา)
๘. พระเจ้า-รัชรนิทร (Vajramitra) (ไม่อาจระบุเวลา)
๙. พระเจ้าทควทะ (Bhagavata)

•ราว พ.ค. ๔๒๙ ถง พ.ค. ๔๖® รวม ๓๒ ปี

00. พระเจ้าเทวภูทิ (Devabhati)
จาก พ.ค. ๔๖® ถง พ.ค. ๔๗® รวม «๐ ปี

(•ราชวงศ์นี้มีกษ้ตริย์ «๐ พระองศ์ ปกครอง•ราว ®®๓ ปีเคษ)
01. ราชวงศ์กานวะ (Kanva Dynasty)

®. พระเจ้าวาสุเทวะ (Vasudeva) เรํ่มจาก พ.ค. ๔๖๘
**' Romc&h C.Dun . Civilisatfon in th* Buddhist Age B.C320 -A.D.500.(Secom] Edition. Delhi

ะ Low Price Publication, 1ฬ3), Page 124.

ไนหน่ง่■อประว้ฅิ*ท*•{ทุท*ffทสนาข6ง8ารารย์แrRบใ โทธํนันทะ กร่าวว่า พระเ^าไเษยรทร
ปกทรรงทา พ.ท.
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to. พระเจ้าฎ»3มิตร (BhOmimitra)
ปกครองต่อ จนกง พ.ค. ๕๑๓

(ราชวงสันี้มิ ๔ พระองสั คอ ๑. พระเจ้าวาสุเทวะ ๒. พระเจ้าภูมิมิตร
๓. พระเจ้านาราย!เะ ๔. พระเจ้าสุลารพ้น ราชวงศ์นี้ปกครองรวม ๔๕ ป )ี

๔. ราชวงศ์อันธระ (Andhara Dynasty)
พระเจ้าศรีมุชะ (^rltnukha) ยตนควันมคธใต้เมึ๋อ พ.ค. ๕๑๖

อาณาจักรมคธจืงลลาย กลายเป็นรท่นทนี้งของอาณาจักรอันธระ ในอนเตย
ภาคใต้ อ นัมิเมิองทลวงชึ๋อว่า อมราวต (AmarSvati)
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บทที่ if

พระพุทธศาสนาชุค พ.ศ. ^00-๘๐๐
(Buddhism in B.E. 500-800)

หลงจากที่พระเจาปุษยมตรแพ่งราชวงศ์สุงคะไดทำลายทุทธศาสนา
ลงอย่างหนก ทำ ให้สถานการณ์ทุทธศาสนาโดยรวมอ่อนแอลงอย่างมาก ใน
ขณะที่ศาสนาพราหมณ์เริ่มไดรบการสนับสนุนฟ้นฟูมากขน ราชวงศ์สงคะ
ปกครองอยู่ ๑๑๓ ปีจงสิ้นสุดลง ด่อมาทชวงศ์กานวะไดขนปกครองต่อจาก
ทชวงศ์สุงคะ กษ้ตริย์ในราชวงศ์นี้ส่วนมากเป็นทุทธศาสนักชนจงทำให้
สถานการณ์พุทธศาสนาดีขึ้นมาก ราชวงศ์นี้มีกษ้ตริย์ปกครอง ๔ พระองศ์
รวมเวลา ๔๕ ปี ในยุคนี้ไดมพระมหากษตริย์ที่มีเดชานุภาพยงใหญ่เกดขึ้น
ในอนเดียทางเหนัอ พระองค่ไม่ใช่ชาวอินเดียอารยนโดยสายเลือด แต่เป็น
เชอสายฝรั่งกริก ผู ท้ี่ ทำ ให้พุทธศาสนาแผ่ไพศาลในอินเดียเหนัอและเลยไป
ถงเอเชยกลาง พระองศ์คอพระเจามลืนฑ์ หริอเมนันเดอร์ตามสำเนียงกริก

ราว พ.ศ. ๕๐๐ พระเจามลืนทํ หริอเมนันเดอร์ (Menander) หริอ
กริกเริยกว่า เมนันดรอส (Menandros) เป็นกษต่ริย์เขึ้อสายกริกราชวงศ์
อทํเดมล (Euthydemus)' ขึ้งไดเขามาดั้งรกรากในอินเดียตั้งแต่สมย
พระเจ้าอเลืกชานเดอรยกกองทํพเขามายดครองอินเดีย พระบดาคอพระเจ้า
ธมตระ หริอเดเมตริอุส (Demetnus) ตามสำเนียงกริก พระองศ์ประสูตที่
หมู่บานกลาส เมองอลส้นทะ(อเลืกขานเดริยหริอ ก นัทาหาริอฟกานัสถาน)
เมองหลวงของพระองศ์ดั้งอยู่ที่เมืองสาคละ (Ssgala)^ ไดขยายอิทธพลลง

Anil Chandra Banerjec. History of India. (Calcutu ะ Pnn(-o-graph.l995). Page 89.
^ ปึ%ชุบัน «0 ชิaโก*! รเฟ!cot รฐป็ญจาป ประเทศปาก๓าน ฌึ๋ อฮ้งกฤษโฟ้เอกราชนก์รณรยแระ

ปาก็เทเาน ร้ฐป็ญจาปถกนปงออกเปน to เท่นอขไน to ประเทศ
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มาrไงเรรองดอนเหนอของลุ่มนม่นํ้า
คงคา ในยุคสม'ยของพระองค์ ร^นร^^
ปรากฏว่าอารยธรรมเจรํญรุ่งเรอง

เพราะใดนำวํทยาการ

การทำเหรยญดราที่ทาจากทอง
ส่ารด ทองนดง เพอเปีนสึ๋อกลาง น^^^^^BBSm
ซอขาย^ค์าเหมอนป้จจุปัน ๒.
การก่อสrไง ได'นำสกาปัดยกรรม
นบบกรกโรปันมาก่อสรางอาคาร เVi%ญล'ท ขBiViStihunน
สถานที่ด่างๆ จงปรากฏว่ารูปแบบสถูป เจดย์ อาคารที่คงเหสิอในปัจจุปัน
เช่น ที่ตกกสิลา ชปัลคารฮี ในปากีสถานมีการสร้างแบบโคธกหรอโครน-
เธี่ยนอย่างชดเจน ๓. การสร้างรูปเคารพ ก่ อนหนำนี้อนเดยไม่นํยมการ
สร้างรูปเคารพ ด่ อเมึ๋อกีงยุคของพระองค์จงเรมมีการสร้างขนมา ภาษาที่ใช่
เปีนสื่อกลางคีอภาษากรีกโบราณ เพราะพบจารีกและเหรียญตราในสปัย
ของพระองค์ลวนใช่อ้กษรกรีกโบราณทั้งสิ้น

ปรากฏในด่านานฝ่ายบาลี และฝ่ายจีนว่าตอนแรกพระเจามีสินท์มีได'
เสื่อมใสในพุทธศาสนา ได่ช่ดขวางพุทธศาสนาด่วยพระราโซบายต่างๆ
เนึ๋องจากพระองค์เป็นผูแตกฉานในวชาไดรเพทและศาสนาปร้ชญาต่างๆ
รวมทั้งพุทธศาสนาดวย จีงไดเที่ยวประกาศโด่วาทีก้บเหล่าสมณะพราหมถ!
ทั ว้ชมพูทวป จนลามารถเอาชนะสมณะพราหมถ่แหล่านั้นรวมทั้งพระภกชุ
ในพุทธศาสนาได่หมด ขนาดภกษสงฆ์พาก้นอพยพหนํออกจากนครสาคละ
จนหมดสิ้น ทำใหเมีองสาคละว่างภํกษสงฆ์อยู่ถง «>๓ ปี ต่อมาคณะสงฆ์
ด่องเลอกสรรค์ส่งพระภกษุหนุ่มผูเจนจบพระไดรปิฎกและลทธํนอกพระ
ศาสนาองค์หนึ่งชึ๋อ พระนาคเสน (NSgasena) เช่าไปในนครสาคละเพี่อ
พี่นฟูพระศาสนา กีดดศัพท์ความเก่งกาจของพระนาคเสนทราบไปถง
พระเจามีสินท์จีงโปรดใหเปิดการอภปรายปุจฉาวสัช่นา (ถามและตอบ) ก บ้
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พระนาคเสนขน ขรความทอภํปรายปจฉาวส้ขนาทนนั้นพ่flJJามผรวบรวม
ขนชงเรยกว่า มรนฑ{โญพา (Milindapanha) คมภีร์*3ทั้งในฉบบสันสกฤค
และบาล ในฉบับส้นสกฤตใหํชีอว่า "นาดเสนภิกษุสูตร" ไต้มีผู้แปลก่าย
ออกสู่ภาษาจีนประมาณพันปีเตษมาแต้ว ส้าทรับภาษาบาลีifนพระพุทธ
โ*)ษาจารย คณาจารย!!าวมคธเรนผู้แต่งตำนิทาน และตำนิคมประก0บเข้า
ไว้ในมิลีนทปัญหาเมึ๋อพุทธตตวรรษท g! ส ว่นเนอธรรมอันเปีนตัวปัญหา
มิไต้กล่าวไว้ว่าผู้ใดแต่ง เนึ้อหาของมิลีนทปัญหาถามตอบนับว่ามีตวาฆันิา
สนใจมาก เพราะเปีนการถามตอบเกี่ยวกับหต้กธรรมในพระพุท!ตาลนา
ล ว้นๆ ทำ ใหคนในปัจจุบันเองเมื่อไต้อ่านแต้วลาบา■รถทายลงลัยไแพว-พุเๅธ
ศาสนาไต้มาก

ในฉบับภาษาส้นสกฤตไต้บอกชาติภูมิของพระนาตเลนว่า0yf{แต-5'แ
ก ตัมิระ ในฉบับบาลีกล่าวว่าท่านเกิดในวรรณะพราหมณ์ ปัคาขึ๋อโสณุตตระ
(Sonuttara) อาศัยอยู่ ณ กข้งคลคาม ข า้งภูเขาหิมาลัย เปีนข้อความตรง
ก นั (ภูเขาหิมาลัยตั้งต้นจากแคว้นกัตมิร์ ของอินเดียผ่านเนปาล ธิเบต
ภูฐาน สิกขิม จรดขายแตนพม่า) ในว้ยเด็กอายุ ๗ ขวบ ไต้ศึกษาไตรเพท
และตาสตรัอึ๋นจนเจนจบ จีงทามบตาว่ามิตาสตร์อึ๋นที่จะต้องเรียนบ้างไทบ
บิดาตอบว่า มิ เท่านี้ ต่ อมาว้นหนึ่งไต้พบพระโรทนะมาบิณฑบาตที๋บ้านบิตา
เกิดความเลอมใสจีงใท้บิตานิมนต์มาทึ๋บ้านถวายกัตตาทาว และศิตว่าพระ
องค์นี้ต้องมิศิลปวิทยามาก จีงขอศึกษากับพระเถระ พระเถระกล่าวว่า ไม่
อาจสอนผู้ทไม่บวขไต้ จงขอบิตาบวขที่ตำรักข้ต ไต้ศึกษาพุทธตาลนากับ
พระโรหนเถระต่อมาเมออายุ too ปี กิไต้รบการอุปลมบท ว น้หนี้งเกิดตำหนิ
อุปัขท)ายํในใจว่า อุปัชฌาย์ของเราข่างโง่จริง ใหเราศึกษาพระอภิธรรมก่อน
เรยนสูตรอึ๋นๆ พระโรหนะผู้อุปัชฌาย์ทราบกระแลจีตจีงกล่าวว่า พระนาค-
เสนศิตอย่างนหาถูกต้องไม่ พระนาคเสนทราบว่าพระอุปัชฌาย์รัวาระจิต
ของตนจีงตกใจ และขอขมา แต่พระเถระกล่าวว่า เราจะใหอกัยไต้งายๆ ไม่
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พระนาคเสนต้องไปทำภาใกีจอย่างทนึ๋งฑี๋สำคัญ คื อต้องไปโปรดพระเจ้า
มํลินทํทึ่เ}]องสาคละใคัเลึ๋อมไสในพระรัดนดร้ยก่อนจงจะอภัยไต้' แอะแต้ว
พระโรท;เะท็ส่งไปคืกษาเพั๋มเดิมกับพระอัสสคุดดะ (Assagutta) ทรือพระ

ดนิยเสนาส;เะวิหาร เมองสาคละ
1  1^ ■■ คักอยู่ ท' ร นัพระเถระจึงยอมรับ

nmiiSSunmjriKuimaน ไปสู่นครปาฎลีบุตร ไต้พักฑึ๋รัด
อโศการามแต้วสืกษาธรรมกับพระทรมรักขิด จนจบภายโน ๖ เดิอน พระ
นาคเสนเดินทางไปบำเพ็ญเพยรทีรักขิดคูหาเปีนเวลานาน ที่ สุดก็ไต้บรรลุ
พระอรต้นด์ คณะสงฟ้ที่งหลายจึงอนุโมทนาแต้วประกาศใต้ทำนไปโต้วาทะ
ก บัพระเจ้ามรนทํ พระนาคเสนจึงเดินทางไปนครสาคละเพึ๋อพบคับพระเจ้า
มิลินฑ์ที่นน เมี่อไต้ดอบโต้ปัญหาคับพระเจ้ามิลินฑ์แต้วทำใต้พระองค์เกิด
เส์อมโสในพุทธศาสนาขึ้นมา และเปล่งวาจาถงพระรัตนตรัยตลอด5วิด

ไนยุคนั้นพุทธศาสนานิกายสรวาสดิกวาทินกำลังเจริญรุ่งเรีองอยู่
พระนาคเสนอาจจะสังคัดนิกายนี้ และคัมภีรัฝ่ายจีนกล่าวว่า พระนาคเสน
ไต้รจนาคัมภีร์ ตริกายศาสดร์ต้วย ผลของการอภิปรายน้บเป็นความสำเร็จ
อย่างใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนา เพราะพระนาคเสนมีขัยต่อพระเจ้ามิลินท์
พระองค์บังเกิดความศรัทธาปสาทะในพุทธคาสนา เพราะทรงแจ่มแจ้งไน
พุทธธรรมโดยตลอด ค ดัข้อวิตกคังขาในพระทัยจนหมดสิ้น จึงทรงปฏิญาณ
ตนเป็นพุทธมามกะรับเป็นผู้อุปถัมภก บูรณปฏิสังขรณ์พระสถูป วิหาร
และคณะสงฆ์ พุทธศาสนาก็รุ่งเริองตลอดมา จนวาระสุดท้ายของพระองค์
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ทรงสวรรคตในกระโจมที่พัก และมการพพาทกนระหว่างเจาIJJองต่างๆ
ของรนเดีย นละมีการแจกพระอ้ฐของพระเจามลนฑ์แก่เJjองต่างๆ คล้ายก้บ
พระบรมคาสดา'' หล้งจากการสวรรคดของพระเจามิลนท์แล้ว กษ้ตรํยกรก
ที่ปกครององคต่อมาอ่อนแอ อาณาจ้กรจงแตกเป็นแคว่นเลกแคว้นน้อย
พระมหากษดริย์องค์สุดท้ายในราชวงศนี้คอ พระเจ้าเฮอมีอุส (Hermaeus)"^
ก่อนที่อาณาจ้กรจะแดกสลาย พรอมกับการขยายอำนาจของพวกสกะ
(Sakas) จากเอเชยกลางเข้าครอบงำอาณาจ้กรของพระเจ้ามิลนท้เดม

[ท. (CuMtion of Bud^'s^lEM^I:
ดั ง้แต่พระบรมคาสดาปรน้พพานเป็นตนมา จนทง พ.ศ. ๕๐๐ โดย

ประมาณ ย งัไม่มีการสว้างพระพุทธรูปเป็นที่เคารพบูชาแต่อย่างใด การ
กำเน้ดพระพุทธรูปมีทรรศนะที่แตกต่างกันอยู่บาง แบ่งออกเป็น รท ประเด๊น
คอ

๑. เชึ๋อว่าพระพุทธรูปเกดมาในสยัยที่พระพุทธองค์ทรงพระชนม์ชพ
อยู่ ในหน้งลือจดหมายเหดของพระกังข้มจง ซึ่งเดนทางเข้าอนเดียไล้กล่าว
ถงพระเจ้าธุเทนเมีองโกล้มพ สว้างพระพุทธรูปไม์จ้นทน้บูชาพระพุทธองค์
และพระเจ้าปเสนทโกศล เมีองสาว้ต่ถก็สว้างพระพุทธปฏิมาขึ้นเช่นกัน แต่
หล้กฐานทางโบราณคดยังไม่มีการขุดพบ จ้งยังไม่มีสิ่งรนยันที่เต่นข้ด หรอ
มีนำ หน้กพอ นอกจากนนยุคสมยของพระเจ้าอโศกมหาราช หล้งพุทธ
ปรํน้พพานสองว้อยปีเศษ กไม่ปรากฎว่าพระองค์สรางพระพุทธรูปแต่อย่าง
ใด เป็นแต่แกะสล้กรอยพระพุทธบาทแทนเท่านั้น

๒. เกดในสมยพระเจ้ามิลืนท้ หรอเมน้นเดอว้ซึ่งเป็นกษดรย์กรก
ปกครองรนเดยโดยมีเมีองหลวงที่สาคละ ในหน้งลือดำนานพระพุทธเจดีย์

" มหามกุฎ'ทชวิทขารัย. 1l|pnBf(า■Uป'l£-^1CW'ท่ง ๖ ๒ จทึ๋แ•พน•ๆ. (กเงเทพฯ : มหามกุฎ
ราช^ฑขารัย. หนา •๗*.

Kanai Lai Hazra. Royd PatrocMge of Buddhisiii in India. (Delhi ะ Sangeeta Printers. 1984.)
Page 118.
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ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าทิ่มสร้างสม้ยนี้ แด่มาแพร่
พลายสม้ยพระเจากนษกะมหาราช ในหนังสือประวตศาสตร์พุทธศาสนา
ของพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตณาโณ) กล่าวว่าสร้างในสมัยพระเจา
มิ ลนท์เช่นกน ทฤษฏีนมผู้ยอมร้บมากที่สุด

๓. เกิดในสมัยพระเจ้ากนิษกะ
\  มหาราช ซึ่งปกครองอินเด็ยเหนิอ

ท^^^^^Kj โดยมีศูนย์กลางที่เมิองปุรุษปุระ หรือ
เปชวาร์ หนังสือกำเนิดพระพุทธรูป
หลายสมัยของบรรจบ เทยมทด กล่าว'

ว่า พระพุทธรูปแบบค้นธาระเกิดใน
สมัยพระเจ้ากนิษกะนี้ ก่อนหนัานี้มัง
ใม่มีการสร้างแด่อย่างใด พระเจ้า

กนิษกะทรงร้บสั่งใหช่างกรืกสร้างพระ

พ-iะทุทโทปนบบค้น!ทระ ศิลปะทรทโรค้น อย่างไรกตาม ในการสร้างพระ
พุทธรูปส่วนมากแลวเชอค้นว่าเรมจากสมัยพระเจ้ามิลนท์เรนค้นมา กล่าว
คื อเมื่อชนชาตกรืกสมัยพระเจ้าอเลกชานเดอร์เข้ามารุกรานอินเดีย ไค้ตั้ง
รกรากถาวรที่ บากเตรืย' ค น้ธาระ สาคละ และหลายส่วนของอาฟกา-
นิสถาน ปากิสถาน และอินเดียดอนเหนือ คำ ว่า ค น้ธาระ (Gandhara) มา
จากคำว่า ค น้ธารื หมายกิงผู้คนที่อาค้ยอยู่ในแควนค้นธาระ'' คติของพวก
กรืกไม่ร้งเกิยจในการสร้างรูปเคารพ และก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพุทธมา
มกะ กิไค้สร้างรูปเคารพของตนอยู่มากมายหลายองค์ค้วยค้น เช่น เทพเจ้า
ยูปีเดอร์ หรือ ชิวส์ รรา เฮอร์มีส อ ริืส อพอลโล อาร์เตมิส เอเธนา

' ป็จจุบ้นอยูไนเขตปใะเฑคชัฟกานิรทาน
^ น. ณ นากนํ้า (แปร). ทน1ท1รน«ท่ป้น2ม^าเนิตพรร¥{ททรูน ทระเจาป้รนทแรรทาะนาตเรน.

(กรุงเฑพฯ : น่ารุงนกรกิจ. ๒(ภ0๖). รเน่า •๙.
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เปนต้น เทพเจ้าเหล่านส่วนใหญ่เป็นเทพประจำ!โรรมชาต และพวกกรก
สร้างเป็นเทวรูปดจมนุษปัที่มสัดส่วนงดงาม จนจ้ดเป็นลญลกษณ์อินโดด
เด่นแห่งประตมากรรมชาดกรีกโบราณ ครั้นเมื่อเปลี่ยนใจมาเลึ่อมใสพทธ
คาสนาแลว นสัยความเคยชนที่ไต้กราบไหวับูชาเทววูป ทำ ให่'พวกกรีกเกิด
มโนภาพคดสร้างพระพุทธรูปขนมาทดแทนเทวรูป เพึ๋อให้เป็นทํสนานุดตรี
ยะยามนึกถงพระบรมศาสดา ไม่เกิดความวัาเหวเปลี่ยวใจ ฉะนั้นจ้งไดเกิด
คดในการสTางพระพุทธรูปขึ้นในหมู่ชาวกรีกก่อน ภายหลงพุทธมามกะ
ชนชาตอนเดียไต้พบเห็นพระพุทธรูปเขากิเกิดความศรั)ๅธา จงไต้ห้นมา
นํยมสร้างพระพุทธรูปดามอย่างคดของชาวกรีกขึ้น แด่ไต้ดดแปลงเป็นแบบ
อย่างศลปกรรมแห่งชนชาดํของดน แม้พวกพราหมณ์พลอยเกิดสร้างเฑวรูป
พระอควร พระนารายณ์ ขึ น้กราบไหวบูชา คดร้งเกิยจสร้างรูปเคารพจ้งเป็น
อินจืดจางไปจากชาดิชาวอนเดียโดยพฤตน้ย ในสม้ยพระเจ้า มลินทะจืงนึบ
ว่าเป็น ยุคแรกแห่งการสร้างพระพุทธรูป"

ลกษณะพระพุทธรูปของซ่างชาวกรีก ไต้สร้างให้เหมอนมนุษย์จรีง มื่
ล'กษณะที่งดงามดวงพระพกดรคลายคลึงกับเทวรูป จนบางครั้งทาเป็นพระ
ม ส้ส (หนวด) บนพระโอษฐ์กิมี เบื๋'องบนพระเคยรทำเป็นพระเกตุมาลา
(ขมวดผม) เพื่อให้เห็นแตกต่างจากรูปพระสาวก เสนพระเกศากิฑาเป็น
ลกษณะม้วนเกลาดงเช่นพระเกศาของกษตริย์ ผ า้กาสาวพัสตร์ทำเป็นรอย
กลีบย่นเห็นชดเจนดุจผ้าจริง ๆ และม้กจะมประภามณฑลรายรอบพระเศียร
แด่ไม่มีลวดลาย พระพุทธรูปดงกล่าวนั้ช่างกรีกคิดสร้างสรรค์เป็นปางต่างๆ
โดยอาศ้ยพระพุทธจริยาที่ฑรงบำเพญมาเป็นบรรทดฐาน เช่น ปางตร้สร้กิ
ทำ เป็นขัดสมาธํวางพระห้ดถช้อนกันภายใต้ร่มไม้!พธพฤกษ์ ปางแสดงพระ
ธรรมจ้กรทำเป็นรูปประทบบนบลลงค์ และจืบพระดรรชนีเป็นวงกลมดุจ
วงจ้กร เป็นต้น อย่างไรกิดีพุทธศีลป๋ต้งกล่าวนี้มาแพร่หลายรุ่งเรีองอย่าง
กวางขวางกิในสม้ยต่อมา คอ สม้ยพวกอนโดไซร้ส หรีอพวกงวยสี มีอำนาจ

" ฟ้าวง'ทขา14ภาพ. แมเพั*ฯกวมพวะขา นแะคณะ. อฟทาน■ทาน นพเฬ่n3■ทระพุทธวปองค์นวก
ในโรก. (ก-^งเทพฯ . บใษ้ท'พ*]เนคพวนคิ้ง เชนเพอร ว่าทัพ. ทนา ๙.
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ในรนเตยภาคเหนอ พุทธศลป๋ในยุคนี้เรยกว่า "พุทธสิลฟ้แบบคนราระ
(Gandhara Arts)" เพราะเกตขนแถวแควนคันธาระนั่นเอง

การแดกแยกออกเป็น ๒ นกายใหญ่นอย เริ่มมเคัารางมาตั้งแต่หลัง
พุทธปรินพพานเป็นคันมา เพราะพระปุราณะไม่ยอมรับผลการลังคายนาทึ๋
ท่าโดยพระมหากัสสปเถระที่ถํ้าลัดดบรรณคูหา และไคัแยกคัวออกมาท่า
การลังคายนาต่างหาก แต่นกปราซญ่'ทั้งหลายเ^อว่าพุทธศาสนาไคัเกด
การแปงแยกนกายต่างๆ ถง ๑๘ นิกาย หริอมากกว่านั่น ในพุทธศตวรรษที่
๒ ส ว่นมากเป็นนิกายเล็กๆ ไม่ต่อยมีบทบาทนัก นิกายที่ไคัรับความนับถอ
และมีอทธพลมากที่สุดในระยะ ๕ ทศวรรษแรกไคัแก่ เถรวาท ซึ่งยตถอ
ดามมดปฐมลังคายนาเป็นสำคัญ และนิกายนี้เองยงใดแดกแยกออกเป็น
นิกายเล็กๆ อก ๑๒ นิกาย ค งันั่นการศกษาหลักธรรมที่สำคัญที่สุดจง
สามารถคันหาใดจากคัมภีร์เภทธรรมมดิศาสดริในฝ่ายลันสกฤต และกถา-
ร ดัถุของฝ่ายบาล็ ซึ่งเป็นหลักธรรมของฝ่ายสาวกยานหริอนิกายเถรวาท
ส ว่นนิกายอื่นๆ ที่พอจะคันควาหาหลักธรรมไคัอย่างละเอยดพอสมควรคอ
นิกายสพพดดกวาท หริอสรวาสดวาทิน ซึ่งส่วนใหญ่คณาจารย์จนไคัแปล
จากลันสกฤดและบาล เป็นภาษาจน และธเบด หลักธรรมของนิกายสรวา
ลควาทินสามารถคันหาไดจากนิกายมหายาน เพราะไคัรวบรวมหลักธรรม

ที่สำ ค ญัของนิกายสรวาสติวาทินอยู่คัวย นอกจากนิกายที่กล่าวมานั่น
ปรากฎว่ามีหลักฐานหลงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันนัอยมาก แม้แต่นิกาย
มหาลังฆกะซึ่งนับเป็นนิกายหลักของพุทธศาสนาในศตวรรษคันๆ ภีมีหลัก
ฐานดกมาถึงปัจจุบันนัอยมาก จนไม่สามารถยดถึอเป็นหลักสำคัญไคั แต่
นิกายมหาลังฟ้กะ และนิกายที่แดกแยกออกไป มีบทบาทสำคัญมากในการ
กำ เนิดพุทธศาสนานิกายมหายานขึ้น ในสบัยต่อมาลัทธมหายานเป็นลัทธ
อสระและไดเป็นที่รวมหลักธรรมสำคัญๆ ของทุกๆ นิกายในพุทธศาสนา จง
น บัใคัว่า นิกายมหายาน เป็นขุมกำลังที่สำคัญมากของพุทธศาสนา
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เมึ๋อย้อนหลงไปดูเหตุการณ์ที่เปีนบ่อเกดของมหายานนั้น กพอจะ
ทราบความเปีนมาของทุทธศาสนาในยุคตนได้พอสมดาร คึอในระหว่างสมย
ที่ราชวงศ์กษาณะกำลงแผ่อทธ๊พลอยู่ในฐนเดึยภาคเหนือ และพวกอ้นธระ
กำอ้งครองอำนาจ ณ อนเตยภาคท้กษณ {ใด้) ราวพุทธศตวรรษที่ ๖-๗
ในสมยด้งกล่าว ได้มเหตุการณ์สำด้ญเกดขนในพุทธศาสนานั้นคอ กาวทอ
กำเน๊ดของล้ทธนกายใหม่ ชึ๋งไม่ยอมอยู่ร่วมอาณ์ตด้วยกับ ๑๘ นืกาย นส-
กำด้งเจรญแข่งกันอยู่ ณ บ ดันั้น ด ท้ธนืกายใหม่นั้เรยกด้วเองว่า "มหา
ยาน" การบ่รากฎขนของลัทธมหายานนบว่าเป็นวัวฌนากาว ความเปลี่ยน
แปลงในประวัดศาสตร์พุทธศาสนา ป็จจุบันลัทธินั้สามาวถครองใจปวะชาชน
หลายร์อยลัานคนในจีน ญี่ป่น ธิเบต มองโกเลย เวียดนาม เกาหล ด ง้ที่เวา
ทราบกันในปัจจุบัน

สาเหตุททำใหเกดนืกายมหายานนนมีหลายปวะเค็น แด่พอสวุปยอ ๆ
ด ง้ต่อไปนั้
๙.© มหายานเกดจากบางนิกายใน ๑๔ นิกาย

อย่างที่เราทราบว่า พุทธศาสนาได้แตกออกเป็นนืกายต่างๆ 1นั้อง
จากความวีบดแห่งทิฎฐสาบัญญตา (ความเห็นไม่ตรงกัน) และสีลสามญญดา
(ศลไม่เท่ากัน) น บัแต่พุทธบ่รนืพพาน ๑00 ปีเป็นตนมา ล งัฆมณฑลแยก
เป็น ๑๘ นืกาย ต่างนืกาย ด่างมอุดมคดํ ทศนะทางหลักธรรม และวัตร
ปฎบัดที่ผดแผกแตกต่างกันออกไปมากบัางน้อยบ้าง และต่างนืกายต่างก็ฐ
ดูนยกลางของนืกาย นืกายทง ๑๘ คือ ๑. นืกายเถรวาท to. นืกายมหา
ล งัฆกวาท ๓. นืกายนืกายมห็สาสกวาท ร;, นืกายนืกายวัชชีปุตดกวาท rf.
นิกายสัพพตถกวาท ๖. นิกายธ้มมคุตตกวาท ๗. นิกายกัสสปีกวาท ๔.
นิกายลังกันดกวาท ๙. นิกายสุตดวาท ๑๐. นิกายโคกลกวาท ๑๑. นิกาย
เอกัพโพหารกวาท ๑to. นิกายพหสสุตกวาท ๑๓. นิกายปัญญ้ตดวาท ๑๔.
นิกายเจดยวาท ๑๕, นิกายธมมคุตติยวาท ๑๖. นิกายกัทรยานิกวาท ๑๗.
นิกายฉนทาคารกวาท ๑๘. นิกายลัมมติยวาท นิกายเหล่านั้ต่อมาแยกออก
เป็น ๕ นิกายอก คือ ๑. นิกายอปรเสลยะ to. อุดดรเสรยะ ๓. นิกายอุด-
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ตรปถะ ๔. นกายวภัชชวาทน ๕. นกายเวตุลลกะ ววมเปีน tool นกาย
ต่อมาบางนกายย่อยก็ได้พฒนากาามาฟ้น3Jทายา^ โดยเฉพาะนกายมหา
สงฆิกะ และบางส่วนก็ยังคงเป็นเถรวาท หรือหินยานเช่นเด้ม
๔.to มหายานเก็ดจากพระบุคสิกภาพของพระทุทรรง^^

ไนหลกธรรมของนกายมหาสงฆิกะ*' จะเหินได้ว่าทศนะต่อพระ
บุครกภาพยันยิ่งไหญ่ของพระบรมศวศศาไนพ่านโลกพ'!ภาพแ^ก^'ไ-3จาก
นกายเถรวาท ขณะที่ฝ่ายเถรวาทถอว่าพระวรกายเปรยบเหมอนก้บสามญ
ชนทั่วไป ย่อมเศึ๋อมไปเพราะอนจยัง ทุกขง อน้ตตา ย่อมแดกด้บในที่สุตแต่
ที่ไม่ด้บคอพระธรรมคำสอนของพระพทธองค์ แต่นกายมหาสังฟ้กะเหินว่า
พระบุครกภาพและพระชนม์ชพจะแดกด้บลงไนลนปาพ^ลลน๊พพานนนยั-!
ไม่ได เสยนรงที่พระองค์เป็นอภบุรุษที่สรางบารมีมานับอสงไขย จะมาด้บ
สูญโดยไม่เหรออะไรไม่ได้ พวกเขารอว่าภาวะของพระพุทธองค์ทั่งนาม
และรูปเป็นโลกคดระ พระชนม์ชพยังทั่งยนไม่มีขอบเขต ศั๋งที่แดกด้บเป็น
เพยงมายาธรรมเท่านั้น ความคดเช่นนี้เองที่กอไห้เก็ดลทธมหายาน พวก
เขาเหินด้วอย่างการบำเฟ้ญบารมีฃองพระพุพรองค์เมึ๋อ''ลวยพ'!ะขาตํ^มีน
พระโพธสดว์ ผู ท้ี่ซาบซึ้งจงนำเอาโพธจรืยาทั่ง ®o ห ศ้นั้นมาประกาศเป็น
พํเศษ และทั่งเป็นอุดมคดที่จะไห้ม่งสำเรืจสัพพญญดญาณ มีโอกาสสราง
บารมีเป็นพระโพธสัดว์เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ และไม่พอไจไนการบรรล
พระอรห้นค์ เพราะรอว่าคบแคบเฉพาะดน
๔.0 มหายานเก็ดจากนรงผลักดนของศาสนาพราหพณ์

ในเมึ๋อพระองค์ดรสรู้ และอยู่ระหว่างการเผยแผ่พุทธศาสนานั้น
หลักธรรมของพระองค์สามารถพชํตไจของปวงชนได้ เนี้องจากคำสอนท
ประกอบด้วยเหตุผลที่เป็นความจรืง ด ง้นั้นพุทธศาสนาจืงแพรหลายไปไน
หมู่ชนทุกชนอย่างรวดเรืว เรืวจนลัทธอนๆ คาดไม่รง ล ทัธํเหล่านนรงกบ
เกดความเสื่อมโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ คณาจารย์ลัทธพราหมณ์

** อ^ชย โพJihr*ทเศาสif. fpriHsnสนามทา!ทน. (ฟ้มใเคเรฑี๋ ๔. ท-เงเทพฯ ะ มทามทุฏราช
รทเท•น. ๒๔๓๔), หงา ๘๔.
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พยายามลมพทธศาสนาแต่ไม่ส์าเรจ จนมาถงยุศพระเจ้าอโศกมหา■ราช
พระองคทำนุบำรุงพุทธศาสนาจนเจรญอย่างสุตขด สร้างความคับแคนใจ
แก่พวกพราหมณเปีนอย่างมาท จนโอกาสมาถึงเมื่อยุคของพระเจ้าอโศก
มทาราชผ่านฟันไป พราหมณ์คนหนึ่งชีอปุษยมิตร ยดอำนาจได้ จงทั๋ม
ทาลายพุทธศาสนาอย่างขนานใหญ่ ส่วนศาสนาพราหมณ์ifนก็เริ่มปรับปรุง
ต วัเองอย่างขนานใหญ่เช่นกัน แต่งมหากาพย์ขึ้นมา to เริ่ฏง สือ มหาภารตะ
และรามายทเะหรอรามเกยรต เปนทนยมชมชอบมากทสต พราหมณ์กัง
เลียนแบบฝ่ายพุทธที่มิไตรสรณตมณ์ ๓ ประการ จืงสรางตรมูรสิขึ้นปัาง
คอ รวมพระเจา ๓ องคเขาไป คอ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์
เป็นที่พี่งสูงสุต ฝ่ายพุทธมิสังจ)ารามเป็นทึ๋อยู่อาด้ย ฝ่ายพราหมณ์ได้สรัาง
สงฆารามขนมาบ้าง ฝ่ายพุทธจาริกแสวงบุญตามสังเวชนยสทาน ฝ่าย
พราหมณกได้สรัางแหล่งจาริกแสวงบุญรเนเช่นกัน การปรับปรุงของฝ่าย
พราหมณ์ครั้งนี้นับว่าได้ผลมากทำให'อิทเviaรเขายใป ริบ่
สถานการณ์เป็นเช่นนี้ คณาจารย์ฝ่ายพุทธไม่สามารถนึ่งตูตายได้ จืงปฐรม่
การเผยแผ่พุทธศาสนาเพึ๋อแช่งกับศาสนาทราทมณ์ โตยปฎํรูป to แนวคอ
ก.แนวแห่งบุคลาธิษฐาน ข.ปฏิรูปตามแนวแห่งธรรมาธิษ5าน
๔.๙ มหายานเกิดจากพุทธบริษัท

เนองจากการปฏิรูปด้งกล่าว แม้จะเกิตจากพระเถระจาก ^ นิกายก็
จริงอยู่ พระเถระเหล่านหนักไปในทางการศิกษาปกัชญา ส่วนด้นึ่ปฐรูปนี้ง
ทางด้านธรรมาธิษฐานและบุคลาธิษฐานศิ0 พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสย์ โตย
เฉพาะหนุ่มสาว คณะพุทธบริษัทเหล่านี้พยายามเผยแผ่ตาสนาตา,Jสังตข
ด า้นต่างๆ อย่างใกสัชิต และสะดวกกว่าพระสงฆ์ เพราะไม่ด้องเตร่งดรัตใน
สมณสารูปเหมอนพระ สามารถเผยแผ่ธรรมได้ทุกกาละแaะ;เวฐา และตน
เหล่านี้ก็ปรารถนาโพธิญาณเช่นกัน

ttw^innrvw^
๑. ^^'^จวฑกอว่าการบT5ลพระอรหนดเปีนสงสูงสดของชุค แด่
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ฝ่ายมหายานถอว่าศภาวะการเขาถงความเป็นพระโพธสควสำค'ญกว่าพระ
อรห้นฟ้"

to. เทรวาทเนนให้ขาวทุฑธพึ่งตนเองเป็นสำคญ พระทุฑธองคเป็นผู้
ชี๋ฑางเท่านั้น ส่วนมหายานไต้อนุญาตให้ออนวอนพระพุทธองค์และพระ
โพธส้ดว์ต่างๆ ไต้ บางนํกายมหายานถือว่าเพึ่ยงระรกถงพระโพธสัตว์ก
สามารถพ้นทุกข์ไต้

๓. เถรวาทเป็นอเทวนยมคือไม่นบถือพระเจาเป็นผู้สราง เชื่อไนกฎ
แห่งกรรม ส่วนมหายานพ้ฒนาเฃ้าใกล้ศาสนาพราหมท!และเทวนํยมมาก
ขน โตยถือว่าพระอาทิพุทธเป็นพุทธะที่สูงสุด ทรงดลบันดาลให้ทุกสงเป็น
ไป แมแต่พระพุทธองค์กเป็นภาคหนึ่งของพระอาทิพุทธ

๔. เถรวาทรักษาความเดิมของคำสอนทุกประการ ไม่นยมเปลี่ยน
แปลงคำสอน แม้ภาษากใข้ภาษาเดิมจารกคือ บาล ส่วนมหายานปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงคำสอนไปมาก และแต่งค้มภีรจบใส่พระโอษฐ์อยู่เสมอ ภาษา
เบึ้องต้นใชสันสกฤต ก่อนจะใช้ภาษาถนของตนในลำต้บต่อมา

๕. เถรวาทม่งช่วยตนเองให้พ้นส้งสารวัฏ^ก่อนช่วยผู้อน แต่ฝ่าย
มหายานเนนช่วย^นก่อน ส่วนตนนั้นจะตามไปภายหลัง จงเรัยกยานของ
ตนว่ามหายาน เรยกเถรวาทว่าหนยาน แปลว่ายานเลก หรือยานเลว

๖. เถรวาทไม่มุ่งเน้นการฉันม้งสวรัดิ คืออาหารเว์นจากเนึ่อลัตว์ ยก
เว์นเนึ่อที่พระพุทธองค์ห้ามไว์ เพราะถือว่าทำตนไห้เลี้ยงง่าย แต่มหายาน
ถื อว่าการทานม้งสวร้ตเป็นลี่งที่จำเป็นยิ่ง พวกเขาถือว่าผู้ที่จะช่วยเหรอ
ล ตัว์ต้องไม่มเนั้อของลัตว่ไนทองของผู้มาช่วยเหรอ

๗. เถรวาทถือว่าพระศากยมน้พุทธ พระโอรสพระเจ้าสุทโธทไ;ะ
เป็นองค์สูงสุด เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ แต่มหายานไต้ยกฐานะพระพุทธเจ้า
หลายพระองค์ให้เทิยมเต่นกับพระองค์ และบางพระองค์กดิเด่นยิ่งกว่าเสีย
อก พระพุทธเจ้าที่มหายานยกย่องขน เช่น พระอมดาภพุทธะ พระม้ญชศรื

* ว?เน รนทเทะ. ประวัลสาส#แทุทธศว■นา. {wwnffirjfi ta, กรุงเทพฯ ; เราญกํจ. torfmrf). หนัา
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พ•ระอาทิพุทระ พ•ระไวโรจรน; เป็นต้น
๘. ตามปกติแล้ว คนล้วนมากต้องการตวามอุดมสมบูรณ์ในทาง

กามสุข ทิพยสุข เป็นต้น คนทีต้องการพ้นจากทุกข์มจำนวนรเอยเท่ารรั้น
มทายานจืงมีสุขาวดีพุฑรเกษตรเพิ่มขนมาซึ๋งเป็นทีประทับของพระพุทรเจ้า
เป็นจำนวนมากเป็นแดนบรมสุข คนทีไปเกิดมีโอกาสใกล้ชดพระพุทธเจ้า
แระอาต้ยบารมีของพระพุทธเจ้าทำใท้สามารถบรรลุพระอรทันต้ง่ายขน

๙. มทายานก้าวท'แาถงขนาดสอนอภิปรัชญา ดรรกคาสตร์ จนเกิด
ระบบปรัชญาสำคัญขึ้น (ท สาขา ดีอ สุญญดาวาท จ้ดนยม จิดอมตวาท
กิ อว่าเป็นผลงานทีเด่นมากของมทายาน จนเกิดคำขวัญว่า มทายานเพิ่อ
มหาชน

๑0. พระพุทธเจ้าในทัศนะของมหายานเป็นทิพยภาวะอันประ!,สริฐ
ไม่มการเปรยนแปลงแด่ประการใด มหายานจิงกิอว่าคนเรายงอาจเข์าเฝึา
สต้บสุรเสียงของพระพุทธเจ้าไต้อยู่ ต ว้ยเทดุนี้มพายานจิงฐ 0) กาย คอ
๑. ส ม้โภคกาย คอ พระกายทีเป็นทิพยภาวะ ประทับอยู่ ณ แดนพุทช
เกษตร ษ. นรนานกาย พระกายทีพระองค์เนรมีดขึ้นทำนองอวดารรงบา
การทีพระองค์ประสูติทางพระวรกาย ทรงประชวรจนปรินิพพานไปนั้นเป็น
สิงมายาทงสีน เท. รรรนกาย คือ สุญญดภาวะ ทริอพระนิพพานนั้นเอง

พ.ค. ๕๕๘*° เมิอกษ้ดริย์วงค์กรัก-รนเดียของพระเจ้ามิสินทัเสือบลง
โดยมีกษัตริย์วงค์กรักองค์สุดทัายทีปกดรองคัน!ทระและฐนเสื ๅทเ
นามว่า เธอมีอุส (Hermaeus)" อินเดียในสมัยนั้นเรัมป่นป่วนมีสงคราม

Ijflwur(พ!ะเriniian:มหา■ทใฟ้นศรอง■ทชแนบ้ตินับว่าบงไม่รฟ้อ เพราะijหลักฐานทึ๋นศกห่างก นั น กัปราชqfi^งฟ้นนัษฐานนศกห่วงกันไป เห่น อเรกฯกนเศอขึ้ ก นันั๋งน®มเส์ศว่า ราว w.fl. ๖tato-femta นาบ
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D.CAhir Boddhbni ๒ North India ud Pakhtan. (Delhi ะ Sunil Gupta For รท Satguni
PublicaiionA a division of Indian Books Centre. 1998), Page 27 ,
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ใทญ่การรบพ่งกนหลายครั้ง โดยเฉพาะกบซนชาติในทวีปเอเชียกลางคือ
พวกลกะและพวกตาด ยกท้พขามแม่นํ้าสิ■นธุหลายครั้ง พุทธศาลนาทไม่
ไดรบการอปถ้ม/ไเรั้มอ่อนแอลง

หล้งจากนั้นพวกศกะชึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลางได้เข้าโจมตี
รนเดยและรามารถยดครองได้ลำเรจ แลวสถาปนาอาณาจกรใหม่เรยกว่า
อาณาจักรกุษาณะ (Ku§5i)a) พระมหากษ้ดรย์องคแรกของราชวงศ์นั้คือ
ทรรเจัากุธละ ก ทั?แสส ( Kujula Kadphises) หรอกุชุลกะสะ ชนเผ่านี้
นกปราชญ์หลายท่านสนน็ษฐานว่าเป็นพวกเชอสายมองโกลผสมกรก บาง
ดานานเรยกว่าพวกยูเอจ (Yueh-chi) บางตำนานเรียกพวกสกะ (Sakas)
เติมอาศยอยู่เอเชียกลาง และแถบเตอรกีสถานของจน (ปัจจุบนเรียกว่า
ช นีเกยงของจีน) พระเจัากัทหิแสสเป็นผู้นำเผ่าสกะที่เข้มแขงเข้ารุกราน
รนเดย โดยเฉพาะในสวนเหนือคือ คนธาระ ปัญจาป ด ก้กสลา เมื่อมาอยู่
ในรนเดยได้คบหากบชาวรนเตีย จีงเกดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เหน
ได้จากการพบเหรียญตราของพระองศ์ที่ด้นพบ ณ เมองด้กกสิลา โดยมื่ข้อ
ความจารีกว่า "กธุล ถสุส กษาณ ยวคส ธรุมททส" ชึ๋งแปลว่า ของ

ร ;ุ, เพราะพบเหรียญตราของพJะองศ์
รข0ความวา BODDO (rtntt) จำนวนมากที่มีรูปเทพเจัารหร่าน

โบราณ ต่อมาจีงหนมาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ได้อุปถม/ไพระสงฟ้ สรีางวด
สถปและวีหารเป็นจำนวนมาก จนได้รีบการขนานนามว่า "พระเจัาอโศก
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องค์ที่ ๖" และทรงแผ่อาณาจก•รกวางไกลครอบคธุน คน!กระ ก ศ้รjf
(แคชเมยร) สนธุ และมธยประเทศ (ปัจจุใyนอยู่ในเขตอหร่าน อ ฟักานสทาน
ปากสถาน เดอร์กเมนสถาน และบางส่วนของอนเดย) ในสม้ยนี้พุทธศาสนา
มหายานแผ่ไปสู่เอเชยกลาง และจนอย่างรวดเร่ว วรรณคดีภาษาสันสกฤต
ได้เจร่ญ'รุ่งเร่องแทนภาษาบาล พระภกษที่iiความ^นยุคนี้คอ ท่านปารศวะ
ท่านอ'ศวโฆษ ท่านวสมดร ในด้านการแกะสลักพุทธศลป๋คันธาระซึ่งเริ่มด้น
ในสมยพระเจามิลินท์ ได้เจร่ญและขยายขึ้นอย่างมากในสมัยพระองค์ และ
ทรงสรางว้ดวาอาราม มหาสถูป วหารอย่างมากมาย พระลังซมจง พระ
สงฆ์ชาวจนผู้จาร่กส่อนเดีย เมื่อจาร่กถงเมิองปรษปุระ เมองหลวงของ
พระองค์ได้เหนสถูปเป็นจำนวนมาก ที่สร้างโดยพระเจ้ากนษกะ ท่านลัง
กลาวว่า ''พระmกนษกะทรงรทางวหารหลังVIUงทรงใหนามว่า กนษกะ
xjyuwารถวายฟานปารดวะ แม้'ว่าพระวดารจะทรุดโทรมลงแล้ว แต่พระ
ว่ดารปีศ๊ลปะที่งดงามยากทึ่จะดาทึ๋ใดเดมอน และยงปีพระภกษุอาดยอยู่
บาง ทีง่ดมดเป็นพระนํกายดนยานดรอเถรวาท*' เหตุการท!ที่ทาใหพระ
องค์เป็นที่รูจ้กมากที่สดคอการเป็นผู้อุปลัมภ์การลังคายนาขึ้น

พ.ศ. ๖๔๓ ส บืเนี้องมาจากพระเจ้ากนํษกะได้ศร้'ทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกลัา จืงอาราธนาพระสงฆ์บรรยายธรรมในพระราชวง แด่พระสงฆ์
ที่บรรยายมิมากมายหลายนิกาย แด่ละองค์กํแสดงนิกายที่แดกด่างลันออก
ไปยกย่องนิกายดนเองว่าถูกด้องดามค์าสอนพระพุฑชองค์ที่สุศ นลัวตำหนิ
นิกายอึ๋นว่าเป็นนิกายปฎรูป ทำ ใหพระองค์เกดความลับสนยง และโดย
การแนะนำของพระปารศวะ ในนิกายสัพพัดถกวาท (สรวาสดีวาทํน) พระ
เจ้ากนิษกะจ้งโปรดใหทำลังคายนาพระธรรมวน้ยขึ้นที่นศวนทศมิร์ (นคช
เมิยร์) โดยอาราธนาพระสงฆ์ ๔๐๐ องค์เขาร่วมประชุม มิพระปารศวะ เป็น
ประธาน การลังคายนาครั้งนี้เนํนแก้ไขความข'ดแลังของนิกายใหญ่ ๆ ทั ง้
•๘ นิกายเป็นส์าคัญ (แด่หนํงสือบางเล่มกล่าวว่า พระวสุมิดร เป็นประธาน)
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เฟ้อป็องกันการสูญทายของพระธรรมวินัย พระองค์รับสั่งในัจารกรงแผ่น
ทองแทง บรรจุในทบศิลา แล้วสรัางลถูijใทญ่บรรจุไว้ภายในจัทเวรยาม
ร กัษาไว้อย่างมั่นคง (เป็นทีน่าเสืยคายที่ปัจจุบันไม่}3โอกาสไล้เท็นแผ่น
จารืกที่กล่าวมา เพราะการทำลายล้างในกัศมีร์) ทลังจากนนพระองค์ไล้
ส ง่พระธรรมทูตออกเผยแผ่สู่เอเชียกลาง จนพุทธศาสนาเจริญอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามการลังคายนาครงนี้ฝ่ายเถรวาททริอทินยานไม่ยอมรับแต่
อย่างไรโตยถอว่าเป็นการลังคายนาของฝ่ายมทายาน ฝ่ายเถรวาทนั้นมีการ
ล งัคายนาเพียง ๓ ครั้งเท่านั้นในอินเดีย

ทรุปสังคายนาทรั้งที่ ๔ (ฟ้ายมนายาน)"'
<9. ทำที่ว้ดกุณฑลว้นวิทาร แคว้นกัศมีร์

(บางเล่มกล่าวว่าทำที่วัดกุวนะ เมีองชาลันธร)
to. มีพระปารศวะเป็นประธาน (บางเล่มกล่าวว่า พระวสุมีตร)
m. พระอัศวโฆษ เป็นรองประธาน
๔. พระเจ้ากนิษกะเป็นองค์อุปถัมภ์
๕. พระอรทันต์ ๕๐๐ องค์เข้าร่วมประชุม
๖. เฟ้อกำจัดความข้ตแย้งภายในคณะสงฆ์ •๘ นิกาย
๗. ทำเมึ๋อพระพุทธองค์ปรินิพพานไล้ราว ๖๔๓ ปี
๘. ไข้ภาษาสันสกฤตจาริกพระไตรปิฎก
๙. ร บัสั่งใทัจาริกลงในแผ่นทองแดงแล้วบรรจุลงในพระสถูป
๑๐. เป็นการบันที่กพระไตรปิฎกเป็นลายลักษถโอักษรเป็นครั้งแรก
ทลังสังคายนาเสร็จสิ้นลงไม่นาน พระเจ้าทนิษกมทาราชก็ไล้สวรรคต

อย่างสงบในพระราชว้งที่ปุรุษปุระ (เปชวาร์) เมึ๋อ พ.ศ. ๖๔๔รวมครองราชย์
ไล้ toto ปี สร้างความสลดใจแก่คณะสงฆ์และพสกนิกรเป็นอย่างมาก ทลัง
จากพระเจ้ากนิษกะสิ้นพระชนม์แล้ว พระเจ้าวาสิฎฐกะไล้ปกครองต่อ พุทธ
ศาสนาก็เจริญรุ่งเริองมากยํ่งขน กษ้ตริย์ที่ปกครองต่อจากพระเจ้าวาสิฎฐกะ

กๆ1««ายนาคร๎9จ้ ฝ า็ข๓•ทาฑใน่ยอนร้บ ไนาเณะฑึ๋ฟ้าขนพายานไม่ยอนาบสิงเทยนาคท๎ต่ •! <1
วส่เอโศทารามเๆhiกน มนาtภนเใขกเนศายนาครงนึ้ว่าครั้งทึ๋ «
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(Vasitthaka) คอ พระเจาทุวัชกะ (Huvijaka) ทรงเป็นพระมหากษ้ตรยที่
ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ๋งนพ่งราชวงศ์กุษาณะ พระองค์นบถอพุทธศาสนา ได
สรางวัคเป็นจำนวนมาก เหดการณ์ที่สำค้ญคอ พระองคได'บูรณะพระเจดย์
ที่พุทธคยาใหดูใหญ่โดสวยงามมากขึ้น เมื่อพระเจ้าทุวัชกะสวรรคตนลว
พระโอรสคอพระเจ้าวาสุเฑวะครองราชสมบด พุทธศาสนายงเจรญรุ่งเรอง
สบต่อมาในรนเดียดอนเหนอ ดอนกลาง เอเชยกลาง และจํน หลังจาก
ราชวงศ์กษาณะของพระเจ้ากนษกะเส์อมลง พุทธศาสนากพลอยลับร้ศม
ลงดวย ศาสนาพราหมณ์กไดรบการฟ้นฟูขึ้นอกและเจวัญอย่างรวดเรว
ราชวงศ์คุปดะจํงได้ขึ้นปกครองรนเดียแทน

พระนาคารชุน มชีวตอยู่ทว พ.ค. ๙๐๙" กล่าวกันว่าท่านเป็นสทาย
นระอายุรุ่นเดียวกันกับพระเจ้ายัชญคร กษ้ตริย์แห่งราชวงค์สาตวาทรเะ
เป็นนักปรัชญาทางพุทธคาสนา เป็นผู้ก่อดั้งพุทธปรัชญานิกายมาธยรกขน
ชึ๋งเรียกว่านิกายคูนยวาท ท่านเกิตที่อนเดียภาคใต้ ในสกุลพราทมณ์ แต่
ในรายงานของพระกังซัมจงกล่าวว่าท่านเกิดที๋ทิวารภะ เมองโกคลภาคใต้
ในสมัยพระเจ้าสาดวาทนะแห่งราชวงค์อันธระ เมึ๋อโดขนเป็นคนเฉลียว
ฉลาด สามารถอ่านพระไตรปิฎกจบภายใน ๙๐ ว นั แต่ก็ยังไม่พอใจ ไต้เดีน
ทางไปคกษาที่มทาวิทยาลัยนาอันทากับท่านราทุลภัทร (Rahulabhadra)
จนชำนาญ เมึ๋อไต้รับทนังลีอมทายานคาสตร์เล่มทนึ๋งจากพระผู้เฒ่าแถบ
ภูเขาทัมาลัย ท่านไต้คกษาจนแตกฉาน ผลงานของท่านที่เด่นทึ๋สุตคอ
มธยมิกการีกา ทรีอ ม ซัยมิกศาสตร์ ประกอบต้วยการีกา ๙๐๐ การีกา
และ สุทฤสเลขะ ทรีอแปลว่า จตทมายถงเพี่อน คอพระเจ้ายัชญครีเคาดมี
บุตร ปัจจุบันในรัฐอันธรประเทค อินเดียภาคใต้มีเมีองทนึ๋งชึ๋อว่า นาคารชุน
โกณฑะ (NagSijunakoijda) ดั ง้อยู่รีมปังแม่นํ้ากฤษณะ ตำ บลปานนาด

ทารา!ทงน(นกร่าวว่ๆ พ.ท. ๗๓๙
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อำเภอคุนตร์ (Gunlur) ซึ่งไนอดีตเป็นที่ตั้งเjjองวชยนคร (Vijayanagar)
เมองหลวงของจโกรพรรดีวงศ์อกษวากุแห่งอนธรประเทศ ซึ่งพระนาคารธุน
ไดีไปอาศ้ยเป็นเวลานาน ยุคที่เมองนาคารชนโกณๆาะเจรญรุ่งเรองมากที่
คุด คอในสม'ยพระเจ้าศรวีรบุรุษท้ตตะ

มเมองวีช'ยบุวี 1 ■
ป็จจบนมพุทธสถาน

ว'ีตวาอารามที่ใตรบการบุรณะ และดู
แลเป็นอย่างดี ไนบั้นปลายแห่งชีวิต
ท่านนาคารชุนไช้ชีวิตอยู่บนภูเขาเป็น BSK^ShIb^^BPs
ที่ตงวี'ดเขาศรบรรพต ยอดเขานาคาร sBhb^^^B

นอกจากท่านที่กล่าวมายงมีอีก
หลายองศ์ที่มีซึ่อเสยงคอ พระสถวีระ
พระพุทธปาลต บั ง้สององศ์เป็นผู้ประ พระนาคารชน ตามแบบmมค
มวลหลกปรชญาศูนยวาท ที่พระนาคารชุนบอกไว และเป็นผู้ก่อดั้งนกาย
ตรรกศาสตร์สองนกายคอ นกายปราสังคกร และ นกายสวาตนตระ และ
พระภาววิเวก พระอารยเทวะ พระศานตเทวะ พระศานตร์กษต และพระ
กมลศล เป็นตน

ไนยุคพระเจ้ากนษกะราว พ.ศ. boo นี๋ไตมีน้กปราชญ์ผู้เรองนาม
ท่านหนึ๋งนามว่า พรรอสาโนษ เป็นนกโดวาท่ น กัประพนธ์ และมีบทบาท
สาคญไนการเผยแผ่ล้ทธมหายาน^งไหญ่ ท่านเป็นซาวเมีองสาเกต (Sa-
ket) ไกลเมีองอโยธยา (Ayodhya) ไนปัจจุบน มารดามีซึ่อว่าสุวรรณกษ
ท่านมีความชำนาญในการไช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาส้นสกฤต
เพราะว่าท่านเป็นทายาทคนสำคญของฤๅษวามีก่ ผู ซ้ึ่งได้ร้บสมี'ญญาว่า
ปฐมกวีและวีรบุรุษ น กัปราชญ์บางท่านเซึ่อว่าท่านกาลีทาส กวีคนสำคัญ
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ชาวรนดูก็ไสัทเความรู้ความชำนาญทางบทกวจากmนอัศวโฆษนี้เอง ผล
งานทางนทประพันธ์ที่มชึ๋อเสิยงคอ พุทธจริต เป็นมทากาพย์บรรยาย
ชวประว้ตของพระพุทธองค์ไต้อย่างไพเราะด้วยภาษาสันสกฤต มี ๖๘ ปริจ
เฉท และเรึ๋อง เสานทรานันฑร ชึ๋งบรรยายเรึ๋องพระนันทะ พระอนุชาซื่ง
เกิดจากพระนางปชาบดโคตมีทรงบรรพชา เพราะพระอนุชายังอาลัย
อาวรณ์กับดู่รักอยู่ และเรึ๋องสาริปุตระปกรณ์ 4งต้นฉบับภาษาสันกฤตถูก
ต น้พบทึ๋ตุรฟาน (Turfan) ในเอเชยกลาง นอกจากนี้นพ่านยังไต้แต่งบท
เพลงที่ชึ๋อว่า คาณทสโตตรคาถา มี ๖๙ คาถา เป็นต้น

พ่านมีชํริดอยู่ราว พ.ค. ๗๐๐ ปี เป็นผู้ก่อตั้งยุคทึ๋เริยกว่า ยุคคลาสรค
แท่งพุทธปรัชญา ดระถูล{ฒพี่น้องร่วม
ก นั ๓ คน คอ อลังคะ วสุพันธุ และ |H|pi|i[||H
วรัญจิวัดส: พ่านเกิดทึ๋เมีองปุรุษปุระ
ทริอเปชวาร์ประเทคปากิสถานป็จจุบัน
ในตระถูลพราทมณ์ เกาคิกโคตร พ่าน

mibk
มีมารตาชร ปสันนศลา*'' มีบิตาคน

เตยวก้นกบฟานวสุฟันธุ นละท่านวร้ญ
จวตละนต่คนละมารตา บางตำนาน

กล่าวว่าบตาท่านเปินก!ฬรย และใก้ ^ทเ■■
ร บ้การศกษาจากศาสนาพรานมณ์เปีน

อย่างดื ไดรบการอุปสมบทพรอมก้น พ'ระรศ้งคะ
ทั ง้สององค์ ต่อมาไตํศกษาวชาภาษาคาสตเฑึ่แคก้นก้ศมีร์ ท่านเปีนพระใน
ส ง้ก้ตนกายสรวาสตํวาท ท่านใชชวตล่วนมากที่เมีองอโยธยา เป็นอาจารย์
องค์สำคญของนกาย โยคาจาร และเป็นลูกศษย์ของพระเมตไตรยนาถ พู

ไนหน4te Indian Buddhist Pandia กร่าวว่ามารหาซ0งฟานQRงทรนามว่า ปรรกาหรเท (Pra-
kaisdi)
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ก่อคั้งนกายโยคาจา'J ท่านไดมรณภาพทนั่นเนออายุได้ ๘0 ปี ผลงานของ
ท่าน สือ มพายานสมปรครหะ ประกรณอารยวาจา โยคาจารภูมศาสตร์ และ
มหายานสตราลังการ ๒ เล่ม

ท่านมชีวตอปราว พ.ค. ๗๐๐ เป็นฟ้องชายของพระอลังคะ เป็นบุตร
สกุลพราหมณ์ เมองปุรุษประ (เปชวาร์) ในว้ยเด็กได้ศกษาคมภืร์พระเวท
มาเป็นอย่างด็ ต่อมาจงไดอุปสมบทตามพี่ชาย แลัวยายตามมาเขาลังกัด
นกายโยคาจาร พระวสุพ้นธุพำฟ้กในอารามที่เมองอโยธยาอยู่พอสมควร
หนงสือเล่มส์าด้ญที่ท่านแต่งคอ อภธรรมโกศ เป็นคลังความรู้แห่งพุทธ
ปร์ชญา ม ๖๐๐ การกา และด้มภร์ปรมตลัปตด็ เพี่อโด้แยงหนงสิอสางขย-
ล ปัตตของครูลัทธสางขยะชึ๋อว่า วนธยวาส นอกจากนั่นยงมอรรถกถาลัท-
ธรรมปุณ•ทรกสูตร อรรถกถามหาปรนพพานสูตร อรรถกถาว่ชร์'จเฉท่กา
ปรัชญาปารมตา และวชญาปตมาตราสทธ เป็นด้น คำ ว่า วสุพันธุ น า่จะม
๒ ท่านคอ รูปแรกเกดราว พ.ศ. ๗๐๐ ชึ๋งเป็นองค์ทกล่าวถง ส่วนอกรูป
เกดราว พ.ศ. ๑๐๔๕ ที่ปรุษปุระ หร์อเปชวาร์ เป็นบุตรของพราหมณ์
เกาศิกะ มารดาชึ่อพลนท่ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาบุตร ๓ คน ท่าน
วสุพันธุท่านนี้เป็นพูแต่งอภิธรรมโกศศาสตร์ ซึ๋งเป็นคลังความรู้แห่งพุทธ
ปรัชญา ต่อมาท่านได้เป็นอาจารย์ของพระเจาจ้นฑรคุปตะที่ ๒ และพระเจ้า
พาลาฑตย์ อกด้วย

ท่านเกดในสกุลพราหมณ์ ที่ สิงควกตะ (Siiigavakta) เมองกาญจ้ปุรัม
อาณาจ้กรปัณฑวะ หรัอฑราวท ทางอนเด็ยภาคใด้ เมึ๋อโดขนได้รับการ
อุปสมบทในนกายรัชชปุตตกะ หรัอนกายวาตสืปุตรัยะ ก บัอุปัชฌาย์นามว่า
พระนาคพัดดะ (Nagadatta) เมึ๋ออุปสมบทแลัวได้ศกษาพระไตรปิฎกฝ่าย
หํนยานจนชำนาญ ท่านมชึ๋อเสิยงโต่งด้งจนได้รับฉายาว่า '*บฅาแฟงนยาย
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ศาสตร์สมัยกลาง'' เพราะฟานเป็นผู้ก่อดั้งตรรกวทยาทางพทธศาสนาขึ้น
ต่อมาจงมาใiบถอล้ทธมหายาน ท่านเป็นศษย์คนส์าคญของพระวธุ[พนธุ
ท่านไดท่องเที่ยวประกาคล้ทธมหายานฑั่วร้ฐโอรสสา มหาราษฎร์ และส่วน
อึ๋นๆ

ในคราวหนึ๋งได'3Jพราหมณ์ผู้คงแก่เรยนนามว่า สุรทชยะ (Surada-
jaya) ศกษาว๊ธการใต้วาทมาอย่างดี'' ไต้มาขอทาโต้วาทีกับพระสงณ์ที่
นาต้นทา พระที่นี่ต่างเกรงกต้วชื่อเสยงของพราหมณ์ท่านนี้ จงไต้อาราธนา
นมนด์พระทีคนาคะจากภาคใต้มาเป็นต้วแทนโต้วาที ท า้ยที่สุดท่านเป็น
ฝ่ายชนะ พราหมณ์จงประกาศต้วเป็นคษย์ยอมร์'บท่านอย่างจรงใจ ทต้ง
โต้วาทีเสร็จท่านเดีนทางไปร์ฐโอร์สสาและโต้วาทีนtu วาดาเฐ ย ท์ลา y
ครง นอกนนท่านยงไต้บูรณะวดที่ถูกที่งร์างหลายแห่งใหกต้บมาสมบูรณ์
เหมอนเดีม พระราชาแห่งรัฐโอริสสาทราบข่าวจึงมาเยี่ยมท่าน เมื่อไต้ฟัง
ธรรมบงเก๊ดความเลอมใสแต้ว โปรดใท้อำมาตย์นามว่ากัทรปาลิดะสรัางรัด
ขนาดใหญ่ในอาณาจกรชองพระองค์ และต่อมาท่านไปจำพรรษาบนภเขา
โกฏเสลา แครันโอรสลาแต้วมรณภาพในถาบนภูเขานั้น หน'งสือสำคญที่
เป็นผลงานชนเยยม คอ ประมาณสมจจบ ว่าต้วยการใหเหดุผลเขงดรรฦ
วทยา นยายประเวศ เหดุรักรฑมรุ เป็นต้น

llgj; inwinnfltw ■
พระirรรมกีรติ ทรอธรรมเกียรติ เกีดทึ๋ปัานจุฑามท็เ ทรอตริมาลัย

รฐัโจพะ อินเดียภาคใต้ บิดาเป็นพราทมณ์นามว่า โรรุนันทะ (Rorananda)
ท่านเป็นลูกดีษยของพระทิคนาคะ และเป็นนักดรรกวิทยาที่ทาต้วชุ้'บยาก
ในยุคนั้น ท่านดีกษาตรรกวิทยาจากพระฐควรเสน ผู้เป็นศิษย์ของพระ
ทคนาคะ ต่อมาไค้ไปสืกษาที่มทาวิทยาลัยนาลันทา และฝากตัวเป็นศิษย์
ของพระธรรมปาละ ผลงานการเขยนของท่านที่รทํต้ญ เข่น ประมาทเวาริตา

Lama Chimpa, Alaka Chaltopadhyaya. TOranfltha'it Hktory of Buddhbm ๒ indU. (ร«:0๗
Editkw. New Delhi; Jainendra Prakash Junat Junendra Prc».l990). Page 182.
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ประมาณวินิจจัย นยายฟ้นทุ ศ มัพันธปริกษา เหตุพินทุ วาทนยายะ
สมานันตรสิทธิ หนังสิอเหล่านึ้บรรยายถืงทฤษฎีความรู้ทางพุทธศาสนา
นสะนสคงฅงปัญญาชั้นสูง

๑๙. msaSttlll (SthirmatQ I
พระสทรมติตามประว้คิกล่าวว่า ท่านเกิตที่หมู่บ้านทัณฑการัญยะ

รนเติยภาคใติ' ในครอบครัวพ่อค้า เมึ๋อยังเป็นเด็กท่านไค้ถามบิตาปอยๆ
ว่าอาจารย์ของผมอยู่ที่ไหน เมึ๋อบิตากล่าวว่า อาจารย์ของลูกคือไคร ท่าน
ตอบว่า ท่านวสุพ้นธุที่แคว้นมคธคืออาจารย์ ต่อมาเมื่ออายุ ๗ ขวบก็ไค้
บรรพขาเป็นสามเณรไนสำนักพระวสุพันธุ ไค้ศกษาพระไตรปีฎกนิกาย
เถรวาท ตำ ราบางเล่มกล่าวว่าท่านวสุพันธุกลับชาติมาเก็ดเป็นท่านสถิรมติ
ต่อมาตวยการเริยนที่จริงจัง หลังจากอุปสมบทท่านจงเป็นผู้ชำนาญไน
พระไตรปิฎกโตยเฉพาะพระอภิธรรมปิฎกทั้งฝ่ายมหายาน และหินยาน
(เถรวาท) งานแต่งหนังสิอท่านบิไม่มาก โตยมากจะเป็นการเขยนฎีกาไห้
พระวสุพันธุหลายเรึ๋อง เช่น มูลมาธยาบิกะ ร ตันกูฎสมาชอูนปัญจาสิกะ
และฎีกาค้มภิร์อภิธรรมโกศ เป็นค้น

เป็นศิษย์ของท่านสถิรมติขางค้น เกิตไนวรรณะกษ้ตริย์ ทางรนเด็ย
ภาคตะวันออก ท่านไต้ไปจำพรรษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นเวลาหลาย
ปี ท่านไค้รจนาปกรถ! อรรถาธิบายปัญจวิทยาสถานะ แต่งค้มภิร์ทศภูมิ
ฎีกาคัมภิร์อวตังสกะ ฎีกาลังกาวตาระ และฎีกาตัมภิร์ปรัชญาปารมิตา
อรรถกถาตัมภิรวินัยและตัมภิร์ตริกายาวตารศาสตร์ รวมแลัวผลงานของ

ท่านรวมกันบิมากกว่า ๕๐๐ ปกรถ!ทีเด็ยว นอกจากท่านจันทรมนตริแลัว
ย งับิสหายธรรมรกท่านหนึ๋ง คือ ท่านรัตนก็รติ (Ratnakmi) หริอรัตน-
เก็ยรติ ก็บิบทบาทสำกัญเข่นกัน ผลงานที่เต่นคือ ฎีกาตัมภิร์อภิธรรมโกศ
เป็นค้น
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พระ!

พระอาจารย์คุณประภา เคมเกดในวรรณะพราหมณ์ เปีนชาวเมอง
มฅุรา ทางทอนเหนอชองอินเตย M ท^^^^^^
เพราะเกดในวรรณะพราหมณ์ ใน
ว ย้เดกจงใต้ศกษาค้มภร์พระเวท

จนชํ่าชองเป็น
เมึ๋อมาเลื่อมใสในพุทธ ^

ศาสนาแต้วกเขารบการอปสมบท WstSt^Bwm
เป็นภกษุ และไต้ศึกษาหลายต้ทธ
หลายสาขา กบอาจารย์วสุพนธุ
จนฉลาดชาชอง กล่าวกนว่า ท่าน

สามารถสวดสาธยายใศลกในพระ
วนยปีฎกไต้ถงแสนโศลกจนไต้รบ
การยอมรบว่าท่านเป็นนักปราชญ์ พระคุณปทภา
ฝ่ายวนัย ท่านมว้ดรปฎบ้ดที่เคร่งครด จงมพระภํกษสามเณรทั่วชมพูทวป
มาศึกษากบท่านราว i.ooo รูปเสมอ ในช่วงปลายซวิดท่านจำพรรษาที่ว้ด
อิเคราปุร (AgrapuiT) เมองมธุรา ท่อมาท่านกมรณภาพอปางสงบที่นน
หนังสือที่ท่านแท่งคอ อรรถกถาวนัยปิฎกของนักายสรวาสดวาท

พระพุทธปาลตะ เป็นชาวอินเดียภาคใต้ เกดในตระกูลพราหมณ์ ที่
หงสกรทะ (HamsakiTda)**' เมองต้มปาละ เมื่อโตขึ้นไต้รบการบรรพชา
ในสานักของพระสงจ]รกษตะ ผูเป็นศึษย์พระนาคมิตร หต้งจากนั้นไต้ร้บ
การอปสมบทเป็นพระภกษ ในสานักของท่านธรรมปาละ ที่มหาวิทยาลย

Page 14.

Umng Nurbu Tsonawa. Indian Buddhist Pandits. (New E)elhi: Indraprastha Press, 19ฬ),
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นาลันทา และสืกษาปรัชญาของท่านนาคารชุนทึ๋นั่น ต่อมาจงเดินทางกลับสู่
ว ดัทันตปุรี ทึ๋อินเดิยภาคใลัและมรณภาพทึ๋นั่นขณะมีอายุ ๗๖ ปี ผลงานที
ท่านแต่ง เช่น ฎกามาธยมีกคาศตร์เพึ๋ออธิบายคัมภีร์มาธยมีกของท่าน
นาคารชุนไท้กระจ่างขึ้น ในยุคนั่นคณาจารย์ฝ่ายศูนยวาทได้แบ่งออกเป็น
fa ทขา ขึ้งสบต่อมาจากท่านลังขรักษิตะ โดยท่านได้รับการยกย่องไท้เป็น
ประธานของศาขาที e ของนิกายคูนยวาทนี้

พระภาววิเวก หรอภาวยะวิเวก เป็นชาวอินเดิยภาคได้เช่นกัน เกิด
ไนดระกูลวรรณะกษ้ดริย์มัลยท เมึ๋อโดแลัวกิได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ได้ไป
ศกษาธรรมกับสำนักท่านลังฆรักษิดะไนอินเดิยดอนกลาง เมึ๋อศกษาจนแดก
ฉานแลัวจืงได้กลับไปเผยแผ่ทีอินเดิยภาคได้ ผลงานของท่านทีเด่นกิคอ
ปร้ชญาปทีปศาสตร์ ท่านได้เป็นประธานวัดไนอินเดิยได้กง ๕0 ว ดั มีพระ
ภิกษุสามเณรมาศกษากับท่านเป็นจำนวนพัน เหมือนกับท่านพุทธปาลิดะ
หลังจากทีท่านพุทธปาลิดะมรณภาพแลัว ท่านได้ศกษาคัมภีร์ทีท่านพุทธ
ปาลิดะเขยนไวั ท่านกลับไม่เห็นด้วยกับพระพุทธปาลิตะหลายประเด็น จง
ได้แต่งฎกาแกั คีอ ปรัชญาปทีปศาสตร์ (ชญาณทีปะ) ขึน้ ต่อมาท่านได้รับ
การยกย่องไท้เป็นอาจารย์สาขาที fa เช่นเดิยวกับท่านพุทธปาลิตะ

พระศานติเทวะ ดามประว้ดิกล่าวกันว่าท่านเป็นโอรสของกษ้ดริย์
กุศลวรมัน (Kuslavannan) และพระราชินิวัชรโยกินิ (VajrayoginT) เมือง
เสาราษตระ สมัยเด็กท่านมีนามว่า ศานติวรมัน (Samivarman) พระบิดา
ตงไวิไนตำแหน่งองค์รัชทายาทเพึ๋อสิบต่อราชบัลลังก์ แต่เกิดเทีอหน่ายไน
ช วิิตฆราวาสวิลัย ออกเดินทางจากราชวังเป็นเวลา fa« ว นั จนมากงภูเขา
แห่งหนี้งได้พบโยคท่านหนี้งทีชำนาญการเจริญสมาธิ จงศกษาธรรมทีนี้
เป็นเวลา ๓ ปี ไนภายหลังออกเดินทางออกแสวงหาอาจารย์ จงได้พบพระ
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อาจารย์ช้ยเทวะ (Jayadeva) องค์อ?•การบดีมหาวิทยาลเยนาล้นทา แล้วขอ
อุปสมบทเป็นภกษุในสำนกของท่าน และศึกษาที่นาล้นทาหลายปี กล่าว
ก น้ว่าท่านเป็นผู้ชำนาญในฌาณสมาบต จนสามารถเขาสมาบตไปสอบถาม
ขอธรรมะและปัญหาที่สงสัยกับพระม่ญชุศรที่สวรรค์ใค์ บั น้ปลายขวิดท่าน
จำพรรษาที่ว้ดบนยอดเขาในแคว้นกาลงคะ ผลงานการแต่งที่เด่นศึอ ก ม้ภีร์
โพ?จรยาวดารศาสตร์ และศึกษาสมุจจัย เป็นก้น ท่านเป็นคณาจารย์ฝ่าย
มหายานที่มชึ๋อเสียงพอสมควร ในยุค พ.ศ. ๗0๐

รา (Mathurd.Aj0^
พุทธศึลป๋สมัยมถราไก้ก่อก้วขี้นมาใน พ.ศ. ๖0๐""' หรือพุทธศตวรรษ

ที่ ๖ มถุราเป็นชึ่อเรองหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย ใกล้เรองนืวเดลสิ
ตั ง้อยู่รืมฝ่งแม่นายมุนา เป็นเมองหลวง
ของแคว้นสุรเสนะเดีม พุทธประดีมา-
กรรมหนทรายที่เป็นอินเดียแท่ไก้เริ่มขึ้น
ในสมัยมยุรานี้ พุทธศึลป้สมัยก้นธาระ ■
เป็นศึลปะแบบกรีก-โรมัน ต่อมาช่าง
สกุลก้นธาระก็ไก้เผยแพร่เทคนืคและ
วิ?การแกะสสักใหชาวพนเมองอินเดีย ^l||k
พรอมทั้งคดีในการสรางพระพุทธรูปก็ *^9^»
เปลี่ยนไป จากเดีมที่ไม่กล้าสว้างรูปพระ MM
ศาสดาเพราะความเคารพ เมื่อก่อนร ■■

เพยงแต่สว้างสัญลักษณ์แทน เช่น รูป |1
ดอกมัว รูปธรรมจักร เป็นก้น มาเป็น iH
สว้างรูปเคารพแบบถาวร ความรู้และ
ทศนคดีไก้ถ่ายทอดสู่ชาวอินเดียแล้ว nniivsjปสมัฆมถุ'ท

บ'ทรบ เทียมทัพ. เ<1«|ทะพฑธฐปหทายสมัย. (กรุงเทพฯ ; (ทนกฟ้มพ (ทนทน้งรอ. ๒๕๔(ท)
พนา •๘.



The History of Buddhism in India ๑๓๙

การสร้างพระทุทธรูปแบบมธุราจงไดเริ่มขน ช า่งชาวอนเดยไดเปลี่ยนแปลง
รูปแบบมาเป็นอนเดียเอง พระเกศาทำเป็นกนหอย จีวรทาเป็นริ้วบางแนบ
พระองค์ พระพักตร์เป็นคนอนเดย แทนที่จะเป็นฝรั่งแบบค้นธาระ พระรัศมี
เป็นวงกลมรอบพระวรกายมีริ้วสวยงาม ไนขณะที่สมัยค้นธาระพระรัศมีเป็น
แบบเรัยบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พระทุทธรูปสมัยมธุรานี้นยมทำเป็นปาง
ประทบรนมากที่สุด .พระหตถ์ขวายกขึ้นในทำปางประทานอภย ส งัฆาฎ
พาดเหนอพระค้งสะค้านช้ายเพยงค้านเดียว กรอบหน้าไม่สูงจนเกํนไป
พระนาสกไม่โด่งเหมีอนสมัยค้นธาระ ปางที่น้ยมทำรองลงมาก็ดีอ ปางปร
นพพาน เช่น พระพทธรูปปางปรน้พพานที่เมีองธุสนารา สรางโดยนายช่าง
ชาวเมีองมธุรา ชึ่อว่าทํนนา น บ้เป็นพุทธศิลป๋เก่าแก่อกองค์ที่มังคงถูกรักษา
จนถงปัจจุบน พุทธศลป๋สมียมธุรานี้น้บว่าเป็นพุทธศลป๋ที่งดงามตามแบบ
อนเดียแท

1 พุท (A^atvaffA^^
พ.ศ. ๗๐๐ เป็นค้นมา ไค้เกิดพุทธศลป๋ขึ้นไนอินเดียภาคดะรันออก

เฉยงไค้ ในรัฐค้นธรประเทศปัจจุมัน ร ฐันี้มีเมีองไอเดอราบาดเป็นเมีอง
หลวง อาณาจกรอมราวดีดั้งอยู่รม^งแม่นากฤษณะ อำเภอคุนตูร์ ร ฐัค้นธร
ประเทศ อมราวดีเขียนเป็นภาษาสนศกฤต หร์อบาลีว่า อมราวดี เป็นเมีอง
หลวงของอาณาจกรโบราณ เซึ๋อกนว่าพุทธศาสนาเช้าสู่เขตนี๋ไนสมัยพระ
เจาอโศกมหาราช ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาไค้เจรัญสิบด่อมา
ดามลำค้บโดยไม่ขาดสาย เมีองอมราวดีดั้งอยู่ไกลแม่นํ้ากฤษณะ พุทธศลป๋
สมัยนี้สามารถพบไค้ to แห่ง คอ ที่นาคารชุนโกณฑะ และที่อมราวดี
พุทธศลป๋ไนยุคนี้พระเกศาทำเป็นรูปกนหอย พระพักตร์คลายใบหน้าคน
อินเดียไค้ ห่มจีวรเฉยงเป็นริ้ว ชายจีวรเป็นขอบหนา ไม่แนบพระสรัระ
เหมีอนสมัยมธุรา ค า้นช้ายจีวรวกขึ้นมาพาดช้อพระหตค์ ถาเป็นพระพุทธ
รูปยนจะเอิยงพระโสณเล็กน้อย พุทธศลป๋สมัยอมราวดีนี้มีอิทธพลต่อการ
สรัางพระพุทธรูปไนหลายๆ ประเทศ เช่น มอญ พม่า เขมร ศรีวชัย
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สมาค'ท ทาอแม้กระทั่งในไทยเราIอง อย่างไร
ก็ คามพระพุทธรูปยุคนื้ฝืมอยังนบว่าทยาบไม่
พถพถนมากนก อาจจะเป็นเพราะรเางต้องการ

คดรายละเอึยคออกไป ไหง่ายค่อการแกะสลัก
กลายมาเป็นคิลปะเฉพาะของอมราวค

นอกจากนน ใกลัเมองอมราวคนยังม
พุทธสถานฑน่าสนใจอกแห่ง คอที่นาคารชุน-
โกณ•ทะ ดั ง้อยู่ไม่ไกลจากเมองอมราวด คนแคน
ที่พุทธคาสนามีความเจรญมายาวนาน แม้ใน
ป จัจบนก็ยังไต้รบการดูแลไว้เป็นอย่างคี พุทร
คลป๋ยุคนี้ก็นเวลาดั้งแต่ พ.ค. ๗0๐ จนถง พ.ค.
«๐๐๐ โดยประมาณ ต่ อจากนั้นมาก็ไม่มีการ
พฌนาเพมเคมอึก

MS

สรุปราธวงffnษา{นร ๆ^^^^^^H
กทแแสส

๖0๘ รวม io ป "ี'
๒. ทรรเจ้าเวนร ท ฑัฟึเสส

ii.. » . ... fti yn:iinndir3TaBur}ifiเรม พ.ค. ๖๐๘ - ๖๒๒ รวม «๘ บ

๓. สระเจ้ากนษทะนหาราช เรั๋ม พ.ห. 'ร,๒๒ - ๖๔๔ รวม ๒๒ ปี
๙. พระเจ้าวาสิฎฐกะ ทิ่ม พ.ค. ๖๔๔ - ๖๖ทเ รวม ๒ท, ปี
๔. พระเจ้าทุวชกะ ทิ่ม พ.ค. ๖๖๗ - ๖๙0 รวม ๒๓ ปี
๖. พระเจ้าก{เษกะทึ๋ ๒ เรม พ.ค. ๖๙๐ - ๗๐๒ รวม «,๒ ปี
๗. พระเจ้าวาสุเทวะที่ a เรั๋ม พ.ค. ๗๐๒ - ๗«๙ รวม «๗ ปี
๘. พระเจ้ากนษกะที่ 01 ทิ่ม พ.ค. ๗«๙ - (ไม่อาจระบุเวลา)

Kaimi Lai Ha/ja. Koyal PatTDnajtc of Buddhism in Indiu. (New Delhi : D.K. Publishers

Distnbitton,19S4), Pa^e 133.
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๙. พระเจาวาชุเทวะที่ ta (ไม่อาจระบุเวลา)
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สิ̂ ทท^
พระพุทธศาสนาชุค พ.ศ. ๘00-๑๑๐0

(Buddhism in B.E. 8(X)-1100)

เมอทุทธคาสนาล่วงได ๘(Ho ปี ชาตึฮั่นหวีอมองโกลก็เข้ารุกTไน
รนเดย และยดครองอนเดยเป็นเวลา rfo ปี และไดฑ็าลายพุทธดาร[นาลง
อย่างมาก ประชาชนถูกทำทารุณกรรม มีแด่ความฑกข้ระทมทํ่วอนเดย ยุค
นถอไดว่าเป็นยุคมีดของอินเดีย ต่ อมาไดมีกษ้ตวีย์พระองคหนึ่งพยายาม
ด่ อสูกบชาวฮ้นและรวบรวม0าณาจกรข0งมดธใทํ'เปีนฏ1ๅ^5^^ จากนั้นไดดั้ง
ราชวงส์คปตะ (Gupta Dynasty) ขน ราชวงศ์นี้สถาปนาขนโดยพระ เจา
จนฑรคุปดะที่ ๑

พ.ศ- ๘๖๓ พระเจ้าจ้นทรคุปตะที่ ๑ แห่งราชวงศ์คุปตะไดีขึ้นครอง
ราชสมบด ณ เมองปาฎลบุตร แควนมค!) นกประวัตศาสตร์หลายคนยง
สบสนเกยวกบพระนามของกษตร์ยพระองศ์น เพราะชื่อไปพ้องกบพระเจ้า
จนทรคุปตะ ผู้สถาปนาราชวงศ์โมวียะ* หวีอเมารยะ ผู้เป็นพระเจ้าตาของ
พระเจาอโศกมหาราช แด่นกประวดศาสตร์ส่วนมากยอมวับว่าเป็นคนละ
องศ์กน เพราะเวลาที่แตกด่างกนมาก นอกจากนั้นพระเจ้าจ้นทรคุปดะยงฏ
๒ พระองค์ไนราชวงศน จงสรางความสบลนไดมากทืเดียา พระเจ้าจ้นทร-
คุปตะที่ ๑ นั น้เป็นกษครย์ที่เข้มแฃงสามารถรวบรวมอาณาจ้กรมคธไพ้เปีน
ปีกแผ่นอกครง พระองศ์สมรสกบเจ้าหญิงกุมารเทวีนห่งเมองลจฉร ทำ ใพ้
อาณาจกรลจฉวีถูกผนวกเข้ากบจ้กรวรรดีคุปตะ:ตาอ นกประวัตศาสตร์ใน
ยุคปัจจุบันไค้'ขนานนามพระองค์ว่า "มทาราชารราช" 1พราะเปีนกษ้ค้ริย์

ประภัสท พุญปร:I■^],รท.. ปรราแพาสท^เสเจนโท. {พมคrjti rf. กรุงเทพฯ ; มทารทชารัย
รามค่าแหง. ๒๕๔๔). หนา •๙«ท.
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ทึ่มีความรทมารถทลายด้าน ทำ ใทัชมพูทวีปรวมกันเปินปีกแผ่นอกครั้ง ทรง
คำ เนินนโยบายตามแบบพระmอโศกมหาราช ผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศเพึ๋อนบ้าน ในราชสำนักมช่าง?!มอดีเป็นจำนวนมาก งานประติมา-
กรรมรูปเคารพทางศารทเาทั้งพุทธ ฮินดู และเชนเจริญรุ่งเรองขึ้นในสมัยนี้
น กัปราชญ์ส่วนมากเชื่อว่า พระองค์นับถึอศาสนาฮินดูแต่ทรงสนับสนุน
พุทธศาสนาเช่นกัน โตยโปรตใหัสร้างพระพุทธรูปประติษฐานที่สถูปสาญจี
ทั ง้ ๔ ด า้น และบูรณะกุฏิสงฆ์ที่นั่นด้วย พระองค์มีพระโอรสเท่าที่ปรากฎมี
« พระองค์ คอ เจ้าชายสมุทรคุปตะ พระเจ้าจันทรคุปตะที่ ๑ สวรรคตเมื่อ
พ.ศ. ๘๗๘ รวมครองราชสมบ้ติ «๕ ปี ในยุคพระเจ้าจันทรคุปตะที่ e นี้
ได้มีนักปราชญ์คนสำคัญเกิตขึ้นในพุทธศาสนาและได้นำคำสอนของพระ
ศาสตาไปเผยแผ่ที่ประเทศจีนด้วย ท่านคือ พระกุมารชีพ

I ๒. พระq»ทรซฬ (Kumflijiva) j
ท่านเกิดเมื่อราว พ.ศ. ๘๗๐ มี บิดาเป็นชาวอินเดียนามว่า กุมารายนะ

ส ว่นมารตาเป็นพระธิดาของเมีองกุจี นามว่า เจ้าหญิงชีวะ ท่านเกิดที่เมีอง
กาษคาร้ ในเอเชียกลาง ต่อมาเมื่อพระมารดากลับมานับถือพุทธศาสนา
ก ใัด้อุปสมบทเป็นภิกษุณี แล้วนำบุตรชายไปสู่แคร้นกัศมีร์ เพึ๋อศกษา
พุทธศาสนา และเป็นศ็ษย์ของพระพันธุทัตตะ (Bandhudatta) ส งักัดนิกาย
มหายาน ต่อมาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเผยแผ่พุทธศาสนาสู่เอเชีย
กลาง พุทธบริษัทที่โฃตาน (ป็จจุบันอยู่มณฑลซินเก็ยงของจีน) กาษคาร์
ยารคานค์ และที่อื่นๆ ต่างเคารพท่านอย่างสูง เมื่อกองทัพจีนนำโดย หลี่-
กวง เขาโจมดีกุจี พระกุมารชีพก็ถูกนำคัวไปสู่จีนในฐานะเชลยศก ก่ อนที่
ท่านจะถูกจับคัวชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่เลึ๋องถือเป็นอย่างมากในจีน จีงฐผู้
มาเคารพและเยี่ยมเยยนท่านเป็นอย่างมาก ต่อมาจีงมีพระราชโองการให
ปล่อยท่านและเข้าเฝืาพระจักรพรรติแห่งราชวงศ์จิ้น ท่านได้ก่อตงองค์การ
แปลหนังถือคำราของอินเดียสู่ภาษาจีน โดยรวบรวมราชบัณฑิตนักปราชญ์
ทั ง้ฝ่ายจีนและอินเดียได้ ๘๐๐ คน ผลงานของคณะท่านได้แปลหนังถือ
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มากกว่า ๓๐๐ เล่ม ทึ๋เล่นๆ เซ่น มหาปร้ชญาปารมดาศาสตร์ ศดศาสตร์
สุขาวดีอมฤตวยูหสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร ว่ชรเฉทกาปร้ขญาปารมดา-
สูตร ชาวจนที่น้บถอศาสนาขงจอ และเตาไตกสับใจมานับถอทุทธศาสนา
กนอย่างมาก มการสรางวัตในพุทธศาสนาขึ้นมากมายไนประเทศจีน ทั ง้
หมดนี้ตวยเพราะความพยายามความอุตสาหะต่อการเผยแผ่อย่างเอาจริง
เอาจงของท่าน จนพุทธศาสนามนคงในจีน ท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่สอน
ส ทัธมาธยมกในประเทศจีน ในวาระสุตทายท่านไตมรณภาพอย่างสงบใน
แผ่นตนจีน

ท. 11ระฝาพ1|«ร11ฟ่พ« (Sanmdia Qap^ ;
พ.ค. ๘๗๘ พระโอรสของพระเจ้าจันทรคุปตะที่ ๑ ทรงพระนามว่า

ทำสายคาสนาอึ๋น พุทธคาสนาและเชนก็ยังคงรุ่งเรือง การแกะสลักพระพุทธ
รปต้วยทินทรายแบบคุปตะไต้รับการพัฒนาให้'ดีขึ้น ในยุคนี๋ไต้รึ้อฟ้นพิธี
อ คัวเมธที่ไต้ซบเซามานาน ต่ อมาพระเจ้าครืเมฆวรรณ (Srlmeghavanja)
กษ้ต่ริย์แห้งสิงทล (ครืลังกา) ไต้ส่งคณะทูตมายังราชสำนักของพระเจ้า
สมุทรคุปตะที่อินเดีย เที่อขออนุญาตสร้างวัดที่พุทธคยา แควันมคธ ด ว้ยจุต
ประสงค์ เพึ๋ออ่านวยความสะดวกแก่ชาวครืลังกาที่จะมาจาริกแสวงบุญ
พระองค์ทรงอนุญาตตามความประสงค์ ว ตัครืลังกาจ้งไต้รับการก่อสร้างขึ้น
เป็นครงแรกไกลัต้นพระคริมทาโพธ พุทธคยา และวัตคริลังกาที่พุทธคยาน
รพระสงฆ์จำพรรษามาโดยตลอดจนทงสมัยพระธีเบตนามว่าพระธรรม
สวารนเดินทางมาอินเดีย พ.ค. ๑๗๗๗ ย งัพบพระสงฆ์คริลังกาจำพรรษา
อยู่ที่พุทธคยา พระเจ้าสมุทรคุปตะปกครองอินเดียมาจนสืง พ.ค. ๙๑๙ จง
สวรรคด รวมเวลา ๔๑ ปี
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พ.ค. ๙๑๙'" พระโอรสของพระเจาสมุทรคุปตะ คือพระเจาจ้นฑร-
คุปดะที่ ๒ ไดขนครองราขสมบตต่อมา พระองค์มนามเรยกอึกอย่างหนึ่งว่า
พระเจ้าวกรมาทดย์ (VikramSditya) ในยุคนี้อึนเคืยถูกรวบรวมเป็นปีกแผ่น
อึกครั้ง อาณาเขตของจ้กรวรรคคุปตะกวางขวางมากขนกว่าเดม ครอนคลุม
อึนเดยภาคเหนอ และภาคกลางทั้งหมด เหตุการณ์สำค์ญอันหนึ่งคือ
พระองค์ยกกองทพต่อสู้กบพวกสกะ สดทายพระองค์มช้ยจงทำใหพระองค์
มอาณาเขตกวางขวางมากขึ้น ต่อมาทรงส่งกองทหารเขาปราบปรามแควน
เบงกอลจนราบคาบ'" พุทธศาสนาในยุคนี้มความเจรญรุ่งเรึองขึ้น พระเจ้า
จ น้ทรคุปตะที่ ๒ สวรรคตเมอ พ.ศ. ๙๕๙ รวมเวลาที่ครองราชย์ ๓๙ ปี
กษตรยบางองค์ราชวงศ์นึ่แมจะนบถือศาสนารนดูแต่ไดอุปถมภ์พุทธศาสนา
ดวย

ในยุคพระเจ้าจ้นทรคุปตะที่ ๒ นึ่ ประเทศรนเดยได้ต้อนรับพระสงฟ้
ชาวจนที่เดนทางมาเพึ๋อจาริกแสวงบุญ และสิบศาสนาในอนเดย พระสงฟ้
ท่านนี๋ไม่มโอกาสเข'าเฝึาพระเจ้าจ้นทรคุปตะที่ ๒ พระชาวจีนท่านนี้ คือ
พระฟ่าเหยน เป็นพระสงฆ์จีนที่จาริกไปรนเดยกอนพระถืงชมจง กส่าวกน
ว่าท่านฟาเหยนไต้แรงปันดาลใจไม่น้อยในการไปสิบคาสนาในรนเคืยจาก
ท่านกุมารชพ แมทั้งสองจะไม่ไต้เกดในสม้ยเดียวกนกตาม ด ง้มประว่ตย่อๆ
ของท่านด้งนี้

พระอาจารย์ฟาเหยน นามเดีมว่า กง เป็นชาววูยัง จ ง้หวดปิอัง
มณฑลชานสิ ประเทศจีน เกดเมึ๋อ พ.ศ. ๙๑๗ มที่น้อง ๓ คนบิดาน้าไป

^ บางคำรากส่า')ว่า พระเจาจันทรคุปตะฟ้ fa อรอง:ทขฟ้ พ.อ. ๙fa๓
" ราใเธรรพรเทศ (ระนบบ ฐิอณาโณ), พระ. ปรrรัตสาสตจัทุทBสาสนา. ( ฟ้มฬอรั้งทึ๋ ๔. ก^งเทพฯ :

นพามทฏราไ^ทนาร้'ข. ร 9ิ๔๔fa), พนา ๒tท๕.
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บรรพชาเป็นเทมเณรที่วัด ต่อมาไม่นานบดาไดสืงแก่กรรม มารดาไม่มีที่พึ่ง
กลายเป็นคนอนาถา ลุงไดแ^4ะนำใหฑ่านลาสิกขาเพึ่อดูแลมารดา แต่ท่าน
ไม่เห็นดวยเพราะมีความดั้งใจจริงที่อุทศชรตไหพุท!โศาสนา ไม่นานมารดา
ได!ไงแก่กรรมไปอก ท่านไควัดงานศพมารดาอย่างสมเกียรติ เมื่ออายุครบ
๒๐ ปีได้วับการอุปสมบทเป็นภกษุ ได้วับการยอมวับจากเพึ่อนว่าเป็นผู้มี
ปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม ต่อมาเห็นความบกพร่องของคำสอนทาง
พุทธศาสนาในจีน จีงคดเดนทางไปศกษาเพิ่มเติมที่อินเดีย พ.ศ. ๙0^
พวัอมก้บเพึ่อน ๔ รูป คอ พระธุย กีง (Hwui-King) พระเตาชง (Tao-
Ching) พระอุยยง (Hwui-Ying) และพระธุยวู (Hwui-Wu) เพึ่อลีบต่อ
อายุพระพุทธศาสนา และนำพระไตรปีฎกส่จีน ท่านเตินทางไปอินเดียด้วย
เท่า ผ า่นทะเลทรายโกบที่ร้อนระอุ ผ่านอาณาวักรโขดาน ทุบเขาปามีร์
ช่องเขาไคเบอร้ ทุบเขาสวัด ผ่านด้นธาระจนถงอินเดียในที่สุด ส่วนขากลบ
ท่านเดนทางออกจากอินเดียโดยทางนํ้าผ่านเกาะสุมาตราจนขึ้น^งที่เฐ0ง
ชานตุง จาก พ.ศ. ๙๔๒ ถง พ.ศ. ๙๙๗ รวม ๑๙ ปี ท่านได้รายงานถง
สถานการถ!ของพุทธศาสนาในยุคนนว่า*'

แควันโขดาน ปัจจุบนอย่ในเขตชินเกียงของจีน มีพระสงฟ้ ๑0,000
รูป ด ว้นเป็นฝ่ายมหายาน พระราชาเคารพในหมู่สงฆ่'เป็นอย่างดี และมีการ
แห่พระพุทธปฎมาทุกๆ ปีโดยมีพระราชาเป็นเจาภาพ ท่านฟาเห็ยนกียังได้
ชมการแห่นี้ด้วย

แควันตโอลายห' (เมีองทางตอนเหนอของด้ฟกานสถาน) มีพระสงฆ์
เป็นจำนวนมาก ทั ง้หมดเป็นนกายห็นยาน ที่ นี้ย่งมีรูปปันพระโพธสตว์
ศรีอริยเมดไตรยสูง ๘๐ ศอก ทำด้วยไม่'แก่นวันทนํ ในวนอุโบสถรูปปันจะ
เปล่งวัศมีอย่างงดงาม พระราชาประเทศนี้เคารพพระวัดนตวัยเป็นอย่างดี
ต่างประกวดประชนด้นวัดดอกไมเพึ่อนำเครีองด้กการะมาบูชารูปส์นนี้

^ ชุ่ในฑรฤๅรัย (จันทเ ธุงคพวัสค). พระ. จคหมายเพทุทุท00าททจักรชองพระสืท
{พิฬfทรงที ».ท|งเทพฯ ะ มหามทฎราชใทยารบ, 2522), หนา fata.
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เส้นทางจาริกบุญของพระฟ่าเหียน
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นศว้นอุทยาน มส้งฆาราม rfoo แพ่ง พระสงฆ์เป็นนกายหนยาน
ฑงหมด ที่ นึ๋มรอยพระพุทธบาทอยู่แพ่งหนึ๋ง และยงมสถานที่อกแพ่งหนึ่งที่
เชึ๋อก้นว่าพระพุทธองค์ทรงตากผ้า เป็นศลาสูง ๔0 ศอก และกวาง ๔๐ ศอก

แคว้นคนธาระ พระโอรสของพระเจาอโศกมหาราชเคยปกครองที่นึ่
ที่ นึ่พระพุทธองคไดเสวยพระชาตเป็นพระโพธิสดว่' ได'เคยสละดวงตาให
ชายคนหนึ่งที่ตาบอด เขาจงสรางสถูปขนาดใหtyเป็นอนุสรถ! ทุกๆ ป็จะม
ผ ค้นมาสกการะอย่างมากมาย ผ ค้นและพระสงฆ์ที่นึ่ส่วนมากนบถอนกาย
หนยาน ที่เป็นมหายานมบ้างเลกน้อย

เมอง!Jรุษปุระ (ปัจจุบ้นเรยกว่าเปชวาร์ อยู่ในเขตปาก้สถาน) เป็น
เมองหลวงของพระเจากน้ษกะ มีพระสงฆ์อยู่มากมาย และมีว้ดใหญ่ว้ดหนึ่ง
มีพระสงฆ์ถึง ๗๐๐ รูป พระเจากนิษกะไดสรางสถูปหลายแพ่งไว้เป็นที่
ส กัการะบชา นอกในเยงมีบาดรของพระพุทธองค์ปรากฏอยู่ที่เมีองนี้อกด'วย
พระธุยยงมรณภาพที่นึ่ก่อนที่จะถึงอินเดยภาคกลาง

เมองเร โล (ป็จจุบ้น คอ ฮาดดา พรมแดนสัฟกนและปากสถาน)
พระราชาเมีองนี้เป็นพุทธมามกะ ที่ นึ่มีว ด้ใหญ่มีพระบรมสารรกธาตุส่วนที่
เป็นพระเศยรประดษฐานอยู่ สร้างดวยทองคำและของมีค่าประดบดกแต่ง
อารามอย่างสวยงาม พระราชาโปรดให้รักษาพระบรมสารริกธาตุอย่าง
แขงขน ดานนอกเมีองมีถาปรากฎพระพุทธฉาย ผูกราบสักการะดวยความ
เคารพมกจะไดพบอยู่เสมอๆ

แคว้นนดารร มีพระสถูปที่บรรจุพระฑนดธาตุของพระพุทธองค์ มี
การสักการะทุกปี พ่างไป ๑ โยชน์เป็นเน้นเขาที่บรรจุไมธารพระกรของ
พระพุทธองค์ที่ทำจากไมีโคศริษะจนทน์ (ไมจนทร้หอม) ถูกเกบรักษาไว้
อย่างด พ่างไปครึ่งโยชน์มีถํ้าพระพุทธฉายที่พระพุทธองค์ฉายพระฉายไว้
พ่างออกไปบ้งมีอารามแพ่งหนึ่ง มีพระสงฆ์อยู่ถึง ๗๐๐ รูป ต่อมาพระฮุยกง
ลมป่วยลงและมรณภาพที่เมีองนี้

เมองมอุรา พุทธศาสนาเจริญรุ่งเริองเป็นอย่างมาก ประชาชนให้
ความเคารพต่อพระศาสนาอย่างสูง ที่ นึ่มี ส งัฆาราม ๒๐ แพ่ง มีพระพุทธรูป
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yiff'jEj-oiiisoijnกUTEJ (ท,0๐๐ รูป ส่วนมากสังกัดนกายหนยาน
พใะ'ทชาฌองนเคารพพระธรรมวน'ยของพระดาสดาเป็นอย่างด

เรองกันยาทุพชะ (ปัจจุบนเรียกว่า กาโนช อย่ใกสัเมองสัฃเนา เมอง
หลวงของรีฐอุตตรประเทด) มอาราม ๒ แห่ง พระภกษุในนครนี้ศกษา
นกายหินยาน นอกนั้นยงมีสถูปรกหลายองคไกลต้วเมือง

เรองสาวตถ มืซากโบราณสถานหลายแห่ง เช่น พระเชดวนมหา
วหาร วหารของพระนางปชาบด ซากบ้านเดรษฐอนาถปิณฑกะหรีอสุฑตดะ

นอกนั้นยงมืเสาหินสองตน เสา

พร:อาจารบ์ฟาเหยนทับเพึ๋ปีนเiijขานแม่นาสนรุ ของท่านที่เดนทางมาจนถงฑึ่นี้พระอาจาพ์ฟาเ^ฆนกับเพอพรมขามแม่นาhiรุ

เรองกบลพ้สด์ มืแด่ความรกTางว่างเปล่า มืพระสงฟ้จำพรรษาอยู่
บ า้งเลกน้อย มืชาวบ้าน ๒๒ ครอบคร้ว นอกนั้นยังพบสถูปรกหลายแห่ง
พนที่โดยทั่วไปรกTางปราดจากผูคน

เนองเวสาสิ มืวหารสูง ๒ ชั น้หสังหนึ่ง มืวดที่สำคญของเมืองนี้ก็
คอ ว ดัมหาวัน (ปาใหญ่) มืสถูปบรรจุอฐพระอานนทั่ วหารของนางอมพปาล
และสถูปรกหลายแห่ง

จดหมายเหดของพระอาจารยัฟาเหิยนทำใหเราไดทราบความเป็น
ไปของพทธศาสนาในยคนั้นคอนขางละเรยด ท่านอยู่รนเดย «๕ ปี นลว

' 1โ%^บน11ท{เน1ฬ1ฬงท้นพนแท้วน{นท้น แท่^กท้นแปMเธนท้วร^ท้ไทท้ทาก
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เดนกลับโดยทางเรอผ่านเกาะสงหลจนถงชวา ที่ นี่ศาสนาฮนดูกำลังเจริญรุ่ง
เริอง ส่วนพทธคาสนานนกำลังอบแสง จากนั้นพระอาจารย์ฟาเหยนก็เดน
ทางต่อไปในทะเลผ่านเหตุการณ์ที่น่ากลัวอันตรายหลายอย่างจนถืงเมองจืน
โดยสวสดภาพ ส่วนพระเตาชงได้พำน้กที่นครปาฎลบุตรต่อมาจนมรณภาพ
ที่นัน้ (ไม่กลับจีน) พระอาจารย์พำเหยนได้แปลคมภร์ส์าด้ญทางมหายาน
หลายคมภร์โตยมพระพทธภทร (Buddhabhadra) พระชาวอนเดยที่ตามมา
สมทบช่วยแปลที่นครนานกง นอกจากนั้นยงได้เผยแผ่ทุทธศาสนาจนเจริญ
รุ่งเริองในประเทศจีนต่อเนึ๋องมา ท่านได้มรณภาพที่จีงเจา มณฑลอูเป เมื่อ
พ.ศ. ๑๐๐๕ รวมอายุ ๘๘ ปี ท่านนบเป็นพระสงฆ์จีนรูปแรกที่เป็นผู้'บุกเบก
เลันทางการเดินทางส่อนเตยของพระสงฆ์จีนรุ่นต่อมา

การเดินทางมารนเตยของพระอาจารย์พำเทยนครงนั้ เป็นแรงบน
ดาลใจไหพระสงฆ์จีนรุ่นหนุ่มหลายรูปพยายามเดินทางเขาส่อนเตย ทลาย
รูปท่าส่าเริจ แต่ทลายรูปกด้องมรณภาพเสยกลางทาง แตกํไม่ท่าใหคนรุ่น
หลังย่อฑ้อที่จะมารบพระศาสนาและกราบลังเวชน่ยสถานที่รนเตย

สมยคุปตะนบว่าเป็นยุคที่ ๕ ของการท่าพระพทธรูปต่อจากสม้ย
คน!กระ สมยมถรา และอมราวต การท่าพระพทธรูปสมัยในคุปตะนี้ เป็น
ยุคศลปะรนเตยขนานแท การสรางพทธศลป๋ลมยนี้เรมด้นราว พ.ศ. ๘00
ทริอพุทธศตวรรษที่ ๘ จนถง พ.ศ. «๒0๐ เป็นยุคที่แกะสลักได้งดงาม
ประณ์ต ซึ่งเป็น?!มอของชาวรนเตยเอง ไม่ได้ริบรทธพลจากกรก-โรมัน
เทมอนสมัยคนธาระ พระพุทธรูปในสมัยคุปตะนี้ที่เทนชดเจนที่สุดคอ ที่
สารนาถ เมองพาราณส นบเป็นยุคทองของศลปะรนเดิยอย่างแท่'จริง พระ
พุทธรูปสมัยนี้ พระเกศาขมวดเป็นก้นทอยเช่นเตยวลับสมัยมถุท พระเกตุ
มาลาเป็นปมพระพกตรเป็นแบบรนเดิย ห่มจีวรบางแนบตดพระองค์ไม่มริ้ว
พระอังสะกว่าง บั น้พระองค์เลก ปางประท่บนั้งแสดงธรรมเป็นที่น่ยมมาก
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ที่ สุด ฐานลางนิยมแกะรูปกวาง พระธววมจกร และพระสาวกตดไว้สัวยพระ
รศมที่ฟส่งออกรอบพระเสิยรเป็นวงกลมมกจะแกะทำเป็นลวดลายสวยงาม
หนที่นิยมนำมาแกะสล้กในสมยนี้ดอ หนทรายแดง เพราะง่ายต่อการแกะ
ส่วนสมยค้นธาระนิยมหนสิต่า หรอหนสบู่ ซึ๋งจะคูเรยบแต่ยากต่อการแกะ
สลกมากกว่าหนทราย ในสมัยคุปดะนี้ ไค้มพระภกษุรนเดยที่มชื่อเสิยงไค้
เดนทางไปเอเ?ยกลางทะลุเข้า๙ประเทศจีน จนเป็นที่เคารพศรฑธาของพระ
จกรพรรดและพุทธบรษ้'ทชาวจีน

ในสมัยคุปตะนี้แมัว่าพระมหากษัดรย์ส่วนมากจะนบถอศาสนารนดู
แต่ไม่ไค้เปียดเบยนพุทธศาสนาแด่อย่าง
ใด บางพระองค์มนี้าพระค้ยกว้างขวาง ■ฟ^^^^^^^^Mเ^
สน้บสนุนว้ดในพระพุทธศาสนาเข่นค้น
และบางพระองค์หันมานบฅอพระพุทธ
คาสนา เข่น พระเจาตถาคตคุปค์ พระ
เจาพาลาฑดย์ พระเจาตถาคตราชา

มหาว้ทยาค้ยนาลันทามากมาย จารก

รายนามของพระมหากษ'ดรย์เหล่านี้ขุด
พบที่ซากมหาว้ทยาลัยนาลันทา และนำไปเกบรักษาไว่ในพพธค้ณฑ์นาลันทา ริ̂ ^^^^HHp|Q
มาสบศาสนาที่อนเตยแลัว ในรนเตยเอง _ J

'  พ!ะพุทธ7ป9มนคปละ ทเท7นาถ
ปรากฎว่ามปราชญใหญ่ทางพุทธศาสนา \รรงพา!าณส
ฑั ง๊ฝ่ายเถรวาท และมหายานเกํดขึ้นหลายคนชื่งมชื่อเส่ยงโต่งค้ง ค้อJ mA M

ท่านเป็นปราชญ์^งใหญ่ฝ่ายเถรวาท เกดที่ธุรคปุระ ป็จจุมันเรัยก
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วา อุร ยัปุระ'' ในอาณาจกรโจทะ ของอนเตยภาคใตราว พ.ศ. ๙๔๐ เป็น
ตนมา หลงจากอุปสมบทนลวไตเตํนฑางไปสู่เกาะลงกา เพื่อศกษาพทธ
ศาสนา และรวบรวมค้มภร์ทางพุทธศาสนาจากภาษาสงหล แปลสู่ภาษา
มคธ ในคราวที่พ้กอยู่สงหล ท่านพกที่มหาวหาร เมองอนุราธปุระ เมื่อ
สำ เรจภารกจแล้วก็เตนทางกลบสู่อนเตยโตยทางเรัอ ระหว่างทางไตพบก้บ
พระพุทธโฆษาจารย์ที่นล่นเรัอผ่านมา ท่านที่งสองหยุตท่กทายกน แล้วท่าน
พุทธโฆษาจารย์กล่าวว่า "ฟานผู้เจ7ญ mtwทธพจนปีอย่ในภาษาสงVIล
ผมกำลงไปเกาะลังกาเพึ๋อแปสสู่ภาษามค^'' ท่านพุทธท'ตตะกล่าวตอบว่า
"'ฟานผู้ปีอา^ ผมไปเกาะลังกามานลัวเพอจลประสงก์เรยาลับฟาน แล่ไป
อาจอย่ไลันาน จงทำงานไม่สำเรจ เมึ๋อฟานรวบรวมอรรถกถาครบแลัวโปรล
ส งํใลัผมดวลั' เมื่อไดรับปากก้นแล้วทั้งสองรูปกจากทน เมื่อมาสืงอนเตย
ท่านกไตจำพรรษาที่รัตกฤษณทาส ที่พราหมณ์กฤษณทาสไต้สรางทวาย
รัมfrfงแม่นำกเวรั (Kaveri) ณ ที่ นี่ท่านไต้เขียนหนงสึอหลายเล่ม เช่น ๑.
อุคตรวันํจฉ้ย to. วัน 'ํยวันํจฉย ๓. อภธรรมาวตาร ๔. รูปารูปวันํจนัย และ
๔. มธุรัดถวลาสน ผลงานของท่านทั้งหมตนเป็นประโยชนํต่อนักการศึกษา
เป็นอย่างยง ต่อมาท่านกถงมรณภาพที่รัตนี้

พ.ศ. ๙๔๗ พระเจากุมารคุปตะ หรัอพระเจาศกราทตย์ (Sakra-
ditya) ทรงครองราชสมบตแครันมคธ เป็นกษตรัย่"ราชวงศคุปตะองค์ที่ ๔"'
ต่อจากพระบตา คอ พระเล้ารันทรคุปตะที่ to พระองค์นับทอศาสนาฮนตู
ไต้ส์นฟูพธอศวเมธขนอ้นเป็นพิธของศาสนาฮนตูที่เก่าแก่ สํวนพุทธศาสนา
กม่ความเจรัญรุ่งเรัองอยู่ไม่นัอย พระองคไต้เสตจเยอนสทาปันนาล้นทา

^ พุรคณาธทาร (รวินrrf พระค่า). WR. ประว้ลfnnn-hjAaเท■นาในรนน. (พันฬครงทึ๋ to.
กรุ4เทพา : นทารุพาบรรณาคาร, totfffm). ทไเา «๙๕.

** ประภ■■ร บุญประเพ่รฐ. รค.. ประว้พัเทสค^เอเพัยใพ้. (พันพัทรงส์ ๙. กรุงเทพฯ ะ นทาวิท!ทร้ย
'ทมค่านพง, to/๔to). พนา •๙๔.
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นลวโปรดใฟ้'สถาปนาเปีนมหาว๊ทยาลัยสงฟ้เตมรูปแบบ เพื่อเป็นสถาบน
การสืกษาของคณะสงฟ้ด่อมา นอกนั้นยังได้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาดาร
หลายหลัง ราว พ.ศ. ๙๙๐ พวกฮั่นขาว หรอชาวหูนะจากเอเชียกลางได้
บุกเข้าโจมดอนเดยอีกระลอก เมื่อพวกหูนะฝานไปเมองใดก็จะทำลายเมอง
นั น้จนย่อยยับ ปลันเอาทรัพย์สนเท่าทื่จะหยบฉวยไปได้กลับไปเอเชียกลาง
กองท่พอีนเดยของพระเจากุมารคุปตะต่อสู้จนสุดความสามารถ จนในที่สุด
พระองคได้รับข้ยชนะ ประมาณ พ.ศ. ๙๙๗ ก็สวรรคต รวมการครองราชย์
๓๙ ปี นอกจากพระเจ้ากุมารคุปตะแลัวยังมกษ้ต่ร้ย์อีกหลายพระองค์ที่
ปกครองราชวงค์คุปตะ เช่น พระเจ้าสถันธคุปตะ พระเจ้าวัษณุคุปตะ และ
พระเจ้าพทธคุปตะ เป็นด้น แต่ข้อมูลตอนนี้เลือนลางเต๊มท มการปันทกไว
นอยมาก

^ ๙, หรท]เหฟ้พrmw
ท่านนี้เป็นป•ทชญ์ผู้ยงใทญ่ฝ่าย๓"!วาทเซ่นกัน เกิด■ฑว พ.ศ. ๙๔๕

ในสกุลพ"!าทมณ์ที๋ตำบลพุทธคยา แคว้นมคธหรีอรัฐพิทา"!ในปัจจุบัน แตํมื
บางฉบับกล่าว"!าท่านเกิดทีไตลังคะ ทางรนเดียดอนใต้ และพม่าเชื่อว่า

ท่านเกิดทีพม่า แด่มดีเบองต้นจะ
มี ผู้เชื่อทอมากกว่า เมึ๋อวัยเยาว์

^-: า. ท่านมีดวามสนใจในทางศาสนา
■ Jp มาก ม กัจะไปชมวัดของพ"!าทมณ์

เสมอ และไต้เรียนพระเวทอย่าง

แตกฉาน ท่านมีวาทะแทลมคม
^ . จนทลายมาเป็นนักโต้วาททีมีชื่อ

เสียงของพราทมท; ในสมัยนี้น
ท-!ะทุทธ๒ษาจาพ์ รีทารพุทธคยายังอยู่ในความดูแล

ของพระสงฆ์ลังกา กษ้ตํรีย์ลังกาคอพระเจ้าศรีเมฆวรรณ (SrTmeghavama)
ไต้รับประทานอนุญาตจากพระเจ้าสมุทรคุปดะ ไต้สร้างรีทา"!ขึ้นทีพุทธคยา
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เพึ๋อเปีนที่อาศยของพระสงฆ์ลงกา สมยใ?นพระเรวตะ พระสงฆ์ลงกาเปีน
เจาอาวาสดูแลใNทธคยา ต่อมาท่านเราตะไตรนพุทธโฆษะท่องมนต์จาก
คมภร์ปตญชล รู้สกประท่เบใจจงไต์สนทนาก้น พุทธโฆษะจงถามท่านว่า
ท่านทราบมนต์นี้หรอไม่ พระเรวตะตอบว่า เรารู้สูตรนี้ดทีเตยว พุทธโฆษะ
ตอบเช่นก้นว่า เราก้รู้ตแลวจงอธบายสูตรเหล่านน พระเราตะบอกว่า สูตร
เหล่านี้นผดหมต ทำ ใหพุทธโฆษะงงเหมือนมืมนต์สะกด จงไหพระเถระท่อง
สูตรเหล่านั้นใใ?ไ?!ง พระเถระจงนำเอาพระอภธรรมมาแสตงเหลอวส้ยของ
พุทธโฆษะ จงถามพระเถระว่า นี เ้ปีนมนต์ของใคร พระเถระตอบว่าเปีน
พุทธมนต์ และเมื่อพุทธโฆษะอยากท่องมนต์พระเถระจงกล่าาว่า ถาท่าน
บาขจกสอนให้ ในที่สูตก้ต์ตสินใจละทิ้งล้ทธเตมแล่าอปสมบทเปีนพระภกษ
ไต์ศกษาพระธรรมวนํ*ยจนมืคาามรู้แตกฉาน เขี่ยาชาญในพระไตรปีฎก
ขณะที่อยู่ที่พุทธคยา ไต์แต่งหนํงสิอเล่มหนี้งขี่อว่า ญาโณทย ถดจากนั้นไต์
เขยนอ'ฎฐกถาอฎฐสาลนี้ ขี่งเป็นอ้ฎฐกถาของธ้มมล่งคณึ ต่ อมาพระเราตะ
ไต์แ!เะนำให้พระพุทธโฆษาจารย์เตนทางไปเกาะล่งกา เพื่อแปลคัมภร์
สำ ค ญัเปีV๓าษามคธ ท่านไตเดินทางไปยงล่งกาสม้ยพระเจ้ามหานาม
ปกครองเกาะล่งกา และพำนํกที่มหาปธานว่หารเพื่อศกษาอรรถกถาภาษา
สิงหล เมื่อเขี่ยาชาญภาษาสิงหลจงแปลคัมภีรหลายเล่มสู่ภาษามคธ ต่อมา
ไดแต่งหนํงสิอ "วสฑธมรรค" แล่วเดินทางกล่บอนเตย ผลงานของท่านที่
ปรากฎคอ ๑. สมนตปาสาทํกา ๒. ก ง้ขาวดรณ ๓. สูม งัคลวิลาสินํ ๔.
ปป็ญจสูทนํ rf. สารตถปกาสิน ๖. มโนรตถปูรณ ๗. ปรม้ตถโชตกา ๘.
ล ม่โมหวิโณทนํ ๘. ปัญจปกรถใฎฐกถา ๑๐. วิ สูทธมรรค ๑๑. ญาโณทย
บางเล่มท่านอาจจะไม่ไต้เขยนเองแต่ท่านก้เป็นผู้'ดูแลตลอด จนสูดทายท่าน
ก้มรณภาพโดยไม่ทราบแน่ชัตถงสถานที่

นํกปราชญ์ฝ่ายเถรวาทท่านนี้มืช่วิดอยู่ราว พ.ศ. ๘๕๐ เก้ตที่เมือง
พทรดิดถะ ฝังทะเลแห่งอาณาจ้กรพากฑมืพ ของอนเตยภาคใต้ ในรายงาน
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ซองพระ:ถงช้มจ้งกล่าวว่า ท่านเกดที่เมองกาญจปุว่ว์J เมองทลวงซองรฐ
ฑมพนาดู เกดพล้งท่านทุฑธโฆษาจารย์เล็กนอย เมึ๋ออายุ too ปีก็ไดร้บ
การอุปสมบทเรนภกษุ นลวไปสืกษาต่อที่IมองอนุวาธโJระ ครีล่งกาเป็นเวลา
นาน เมึ๋อกลบอนเดยท่านจ่าพรรษาถาวรที๋มหาโพธส์งฆาราม ทุทธคยา
และมรณภาพฑึ่น้น ผลงานคานการเขยนของท่านมนอยแดกมสานวน
ไพเราะเข้าใจง่าย คอ อรรถกถาชุทฑกนกาย ปรม้ตถฑีปน วมลวลา^
อรรถกถาเนดดปกรถ! ปรมัตถมัญชุสา อรรถกถาวสุทiมรรค รดวดดกะ
วมานวดธุ เปดวดธุ เถรคาถา เถรคาถา และจรยาปิฎก เป็นด้น

ปลาย พ.ค. ๙00 การสิกษาทางพุทธศาสนาเจรญรุ่งเรองมาก ทงโน
ฝ่ายเถรวาทและนกายมหายานได้เกดมหาวทยาด้ยทา'3พุทธคาสนาขึ้นถง
๖ แห่ง คอ «. นาล่นทา to. วลภ ๓. วกรมคลา ๔. โอท้นดบุร ๔. ชคททละ
และ ๖. โสมบุร และมหาวทยาล้ยที่เกดก่อนพุทธคาสนารก ๑ แห่งก่คอ
ด ก้กสลา ด ง้มรายละเอยดพอสงเฃปด้งนี้

99.๑ นาลนฑา (Nalanda) ความจรงนาล่นทาก่อดั้ง ดั ง้แด่สมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช โดยในยุคนั้นยงเป็นวดเพียงสองวด ในสมัยราชวงค์
คุปดะจ้งฃยายเป็นวดหลาย ๆ วดรวมกน และได้รบการสถาปนาเป็นมหา
ว่ทยาล่ยเดมรูปแบบสมัยพระเจ้ากุมารคุปดะ (คกราท่ดย์) พ.ค- ๙๔๘ จาก
นั น้พระเจ้าพุทธคุปด้พระโอรสสนับสนุนด่อมา เรมมนักสิกษาเพิ่มขึ้นทุกปี
จนกลายมาเป็นมหาวิทยาล่ยในที่สุด ในช่วงที่พระถงข้มจงเข้าสิกษา ม
พระนักสืกษา ๑0,000 รูป พระอาจารย ๑,๔00 รูป วิชาทเรยนมหลาก
หลาย เช่น พระไดรปิฎก คาสนศาสดร์ พระเวท ไวยากรถ! ดรรกศาสด'f
ดาราคาสด'? ป'?ธญา อภป?ธญา และเภสัชคาสด'? ในบรรดามหา
วิทยาล่ยดั้ง ๗ แห่ง มหาวิทยาล่ยนาล่นทายงใหญ่ที่สุด และมาเพิ่องฟู
ส งุสุดในสมัยพระเจ้าหรรษวรรธนะ พระองค์ทรงอุปล่มภ์อย่างเดมที่ พระ
คณาจารย์ซองนาล่นทาที่มขึ้อเสิยงคราวที่พระถงข้มจงมาเยอน คอ พระ
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อาจารย์ฝ็ลภทร (Silabhadra) หระเททเสน (Devasena) หระปร้ชฌา-
ประภา (PrajnSprabha) หระเฑหสิงย์' (Devasinha) หระสาครมสิ
(Sakaramali) หระสิงหประภา (Sinhaprabha) หระสิงหจ้นทร์ (Sinha-

candra) หระวทยาภัทร

jif '■ (Vidyabhadra) ในสม้ยที่
พระอี้จง พระสงฆ์'จีนอก
รูปที่เดินทางมาศกษาที่นี่

P^ มีพระสงฆ์ศกษาประมาณ
รูป แสศงใภัเทน

ว่าช่วงเวลาที่ใม่ท่างภันถึง
๑๐๐ ปี น กัศึกษาไดลดลง
พอสมควร

จากมหาวํทยารัUนาล้'นทา ๑๗๔๓ นาลนทาไดิ'ถูก
ทาลายอยางสนเซงโดยกอง)าพนุส§นเสิ7ก นำ โดย โมท่มหมด พขดิยาร์
ขลช (Mohammad Bakhtiyar Khilji) พร้อมทหารม้า feoo นาย พระสงฆ์
ถูกส้งหารจนมรณภาr;Lปีนจำนวนมาก บางส่วนไดหลบหนึเฃๆธเบตและ
เนปาล ในปัจจุบนมหาวทยาภัยนาภันทาทม้งคงพบซากบ่ร้ฦท่กท่fงท่0)^ม้ๆ^
สมบูรณกว่าทุกแท่ง อยูท่างจากราซคฤห 8,๖ ก็โลเมตร ทางทิศเหนํอ
อำ เภอนาภันทา รฐ้พหาร

๑๑.๒ วลภ (Valabhr) เป็นมหาวทยาภัยฝ่ายหินยาน ดั๋งอยู่ทางทิศ
ตะวนดกของอนเดย คอ ใกลเมองภาวนคร (Bhavanagar) หร้อเมีอง
สุราษฎร์โบราณ แคร้นคุชราดในป็จจปัน เจ้าหญงทดดาผู้เป็นปนัดดาซอง
พระเจ้าธรวเสนาได้สร้างว๊หารหภังนรกซองวํหารวลภีขึ๋'น เรยกว่า "วหาร
มณฑล ' ต่อมาพระนางได้อุปสมบทเป็แภิกษุณที่มหาวิหารวลภ ภายหภัง
วหารหลายแท่งก็ถกสร้างเพมเสิม เซ่น วิหารย'กษาสุระ โคหกวิหาร และร้ด
มีมมา นอกจากนั้นร้ดโดยรอบวลภิก็ถูกสร้างขึ้น 8)te ร ด้ ศ0 8,, ภดารก-
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วิทาร to. โคทกวิทาร 01. อ พัยันคริกาวิทาร ๔. กากะวิทาร ๕. พุทธทาส
วิทาร ๖. วิมลคุปตวิทา'! ๗. สถิรมติวิทาร ๘. ย กัษวิทาร ๙. ป 'ู!ณภัฎฎ
วิทา'! «๐. 'พัปปวิทา'! ««. วงคาตกะวิทาร «to. ยธวกวิทา'! จุดประสงสั
ของการสรำง'วัด ถูกเขียนไ'รํในจาริกของวัดว่า ๑. เพีอเป็นที่อยู่อาคัยของ
พระสงฆ์ผู้มาจากทิคด่างๆ ฑง «๘ นิกาย to. เพึ๋อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า
01. เพื่อเป็นที่เก็บและรักษาด่ารา

ในปันที่กของพระทังซัมจั้งเริยกวลภีว่า ฟา-ลา-ปี ท่านกล่าวว่า''
''ถัคจากนควันภัจaะไป «,๐๐๐ สั ทถงแควันวรภั แควันนี้รอาราม ๑00
แน่ง ทระภํทษุสงฆ์ ๖,๐๐๐ ร ปู ภ วันสังภัคภัทริสัมมิคิยะแน่งนิกายทนอาน
ที น๋ึ ท๋ระเจ้าอ โศก ไภัสร้างสถูปไวัเป็นอนุสรณ์ พระราชาเป็นวรรณะกพเร้ฆ์
เป็นชานาคา (ถูกเชย) ชองพระเจ้าทรรษวรรธนะ ทรงพระนามว่าธรวภฏะ
(Dhruvabhata) ทรงเลึ๋อมใสในพระรคนครัย ทุกปีจะนิมนฆ์พระสงฆ์ทั่วทั้ง
แควันมาถวายภัคคาทาร เสนาสนะ ทเง จีวร เภส้ช เป็นค้น" พระเถระที่
มชึ๋อเสยงในมทาวิทยาลัยวลภี คอ พระสถิรพตํ (Sthiramati) และ พระ
พุทนเท (Guijamati) ชึ๋งท่านที่งสองเป็นศิษย์รุ่นด่อมาของพระวสุพันธุ ส่วน
อารามที่ม^อเสยงที่มทาวิทยาลัยวลภ เมืองวลภ คอ ร,. พุทรพาสวิพาร
สรัางโดยพระอาจารย์ภทันตะพุทธทาส to. อ พัยันตริกาวิหาร สร้างโดย
อุบาสิกามิมมา 01. กากะวิหาร สร้างโดยพ่อค้าชึ๋อว่า กากะ ๔. โทหกะ
วิหาร สร้างโดยเครษเโคทกะ (T. วิมาสาพุปทะวิหาร สร้างโดยพระเถระ
ชึ๋อว่า วิมาลาคุปดะ ๖. ศรรมทิวิหาร สรางโดยพระเถระสทิระ เป็นค้น
วลภมาเจริญรุ่งเริองอย่างมากในสทัยพระเจ้าไมทรกะ'' ราๆ พ. «0๙๘
พระองค้อุปทัมภ์เติมความสามารถจนใทชุjโดเหมือนนาลันทา เป็นป้อม
ปราการอันสำคัญของพุทธศาสนาทินยาน ทรอเถรวาท ท่านรทรมติ พระ

เคงเพรขน รบุชุแรอง (แปอ). ปรrifiniKnjvuฬั๋. {ฟ้มพครั๊ง'ที่ (ท. กเงเฑพ'ฯ ; ผ ส้ นืทf
tatf๙to). หน่:ๆ •b«t.

*' พททารที่กษานพๆฆ ทtทอย. ipifiMfnuluSuiAoTunm. (ก'เงเทพฯ : มทามทุฎราช
^นาอข, totf«<. หนา tototo.
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เถระชึ่อด้งจากมหาวทยาลัยนาลันทาไดสร้างวหารหลงทนึ่งที่วลภีเช่นกัน
มหาวทยาลัยวลภนอกจากจะศึกษาทางด้านทุทธศาสนาทุกนิกายแลัว ก งั
ศึกษาทางโลกเช่น จร้ยศาสดร์ แพทยศาสตร์ อกด้วย เนึ่องจากขัยภูมอยู่
ใกลัปากีสถาน และอหร่าน เมื่อกองทัพมสลมรุกรานวลภจงถูกทำลายลง
อย่างกับเยน พระสงฟ้และพุทธบร้ษทที่รอดดายต่างอพยพเขัาพึ๋งพระบรม
โพธสมภารกษดร้ย์แควนมคธ ใน พ.ศ. ๖๔๐๔ นายทันเอกทอด (Colonel
Tod) นายทหารชาวกังกฤษได้เปีนผูด้นพบซากโบราณของมหาวทยาลัยนี้
ปัจจบนซากโบราณสถานกังพอหลงเหลออยู่ในเมองวลภนคร เมองภาวนคร
ร ฐ้คุชราด

QQ.in วิภรมสัลา (Vikrama^ila) ดั ง้อยู่^งขวาของแม่นํ้าคงคา
อำเภอภคลปูร์ (Bhagalpar) ร ฐ้พหารปัจจุกัน สร้างโดย พระเจาเทว-
ปาละ กษดรํย์ราชวงศ์ปาละราว พ.ศ. ๑๒๕๐ และได้ร้บการอุปถมภ์จาก
กใ?ดรย์หลายพระองศ์ มีพระมหาเถระชึ๋อว่า ทีปังกรศร็ชญาณ ผู จ้บจาก
มหาวิทยาลัยโอทันตบุรืมาเปีนอธการบคึ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยรุ่งโรจน์มี
น ก์ศึกษาถง ๓,๐๐๐ รูป

๘๐๐ รูป มีพระ

วิภทร พระสพฤตยา- ชากมvtาวิทบาล้นวักไมต๊ลา
กรรฑรร พระทีปังกรศรีชญาณ 1มึ๋อ พ.ค. «๗๗๘ พระลามะชาวธิฌต

"  •"■ไ^

ชากมใ^าวิทบาริบวิกรมศิลา

นวม เงวนฑว้พย์, พ นัเอท (พัเคน}.ผๆแาานเ^รน^ญชองๆท0ทา«นาใน6นเ«11. (ก^งเทพฯ
มหามกฎราชใฑฆารข. ๒๕๔๒). หนา เท๔.
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นามว่า ธาามรทามัน (Dharmasvamin) ไต้เดินทางไปรนเดยเป็นเวลา ๓
ปีเคษ ไต้กล่าวถงสภาพการณ์ของวิกรมศิลาว่า" "พรมfเลายังรอยู่จริงใน
สมัยของท่านธรรมenามิน (อนละอนกับฅพล่า) นละมัณฑิตขาวเรองกัศมร์
นามว่า ต กัยะหริภัทระ ไตัมาเยี๋ยมเมึ๋อ ท.ศ.๑๖๙๖ แล่ปีจจุมันไตัสูญทายใป
แล้วเทราะททารมุสลิมขาวตุรกีไตัท่าลายลงอย่างย่อยยับ และรอศิลาราก
ฐานทิ้งลงแม่นาคงคาทั้งทมด" พระลามะชัมปา (Lama Sumpa) กล่าวว่า
วิกรมศิลามัก'าแพงล้อมรอบทุกทิศทาง มัประดู ๖ นพ่ง แต่ละนท่งมับ้'ณฑิด
ที่ มัชึ๋อเสียงเฝึาดูแล อยู่ทุกประดูโดยมัรายนามต้งนี้

ร. พระอาปีารtfรัตนกรสันต (Ratnakarasanti)
ดูแลประดูทิศดะวันออก

น. พระอาจารย์วาติศวารกรติ (Vagrsvarakrni) ดูแลทิศดะวันดก
(ท. พระอาจารย์นโรปะ (Naropa) ดูแลประดูทางทิศเทนีอ
๔. พระอาจารย์ปรัธญากรมติ (Prajnakaramati) ดูแลประดูทิศใต้
<r. พระอาจารย์รัตนวัสระ (Ratnavajra) ดูแลประดูสำต้ญที๋ทนี่ง
๖. พระอาจารย์ชญาณตรัมิตร (Jnaijasrlmitra)

ดู แลประดูสำต้ญที่สอง
นอกนั้น ภายนอกกำแพงรายรอบไปต้วยวัดถืง «0๗ ว ดั ภายนอก

กำ แพงมัสถาบันอีก ๕๘ แท่ง มัน กัปราชญ์รง «0๘ คน ในยุคสมัยพระเจ้า
รามปาละปกครองมคธและเบงกอล วิกรมศิลามีท่านอภัยการคุปตะเป็น.
อธิการบดิ มทาวิทยาล้ยนั้เป็นทีม■นสำคัญของพุทธศาสนานิทายต้นตระ จน
ถงวาระสุดท้ายทีกองทัพมุสลิมเติธ์กนำโตย โมทัมทมัค ท ฃ้ศิยาร์ ฃิลชิ บุก
มาถงราว พ.ศ. «๗๔๓ พวกเขาทำลายล้างแล้วนำทินและอิฐทิ้งลงแม่นั้า
คงคา วิกรมศิลาจงทายสาบสูญจากความทรงจ้าของผู้คนตั้งแต่นั้นมา

๑ร.๙ โอฑ้นตบุรี (Odantapurr) ตัง้อยู่ไม่ไกลจากมทาวิทยาลัย
นาล้นทา ปัจจุบันเรียกว่าพิทารชารีฟ (Biharshanf) เดิมเป็นวัดใทญ่แท่ง

** Sukumar Dutt. BuddUtt Monks uid Monasteries in India. (Delhi : Motilri BanansiOaw,
1988.). Page 3S9.
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ทนึ๋งมพระศงฟ้ถืง «.ooo รูป ทั ง้ฝ่ายมหายาน และหนยาน (๓รวาท)
สืกษาอยู่ฟ้วยกน ยามที่รุ่งเรองโอทนดบุรมพระสงฆ์จำพรรษาราว ๖,0๐0
รป ต่อมาจากวดโอทนตบุรีขนาดเลกไดกลายมาเป็นมหาวทยาล้ยที่โต่ง^ง
เช่นเตยวกับมหาวทยาลยนาล้นทา มหาวทยาล้ยนี้สรางโดย พระเจ้าโต-
ปาละ ปฐมกษต่รีย์แห่งราชวงค์ปาละ ราว พ-ศ. ©teorn ต่อมาไต่วิวัฒนาการ
มาเป็นมหาวิทยาล้ย โดยการธุปกัมภอปางบุ่งมนของกษ้ดริย์ราชวงฆ์ปาละ
เกอบทุกพระองค์ มหาวิทยาล้ยรุ่งเรีองมาราว rfoo ปี กองฑ้พดุรกจงไต่
โจมดมหาวิทยาล้ยแห่งนี้กอน มนฮาส (Minhas) น กัประวัตศาสตร์ชาว
เปอร์เชยที่ร่วมในเหตุการณ1นครั้งนั้น กล่าวว่า ''เมอฟขฅยาร ขลชิ ไตรก
รบมากึงมตธไต้เขาทำตามโบสก์ ผูอาต้ยเกึธบทั้ง'หมดเป็นพรา}^มณ[กน
หวโต้น ทหารมาไต้ฆำฟ้นพวกเขาตายเป็นจำนวนมาก ภายในมหนงรอ
เป็นจำนวนมาก พวกทหารมาไต้น้งต้บใต้พวกเขาย่านแต่ไม่รใครย่านไต้
เพราะต้มการศกษาไต้ถกฆาตายเกึอบหมด และหนังรอเหย่านั้นกึไต้ถก
ทำ ลายต้วย*' จ้งเป็นที่น่าสังเกตว่า ทหารมาบุสลมตุรกีคงสำกัญผดเห็นพระ
สงฆ์เป็นพราหมณ์ และหนังสอส่วนมากคงเป็นกัมกีร์สำกัญทางทุทธศาสนา
และคงจารีกดวยภาษาสันสกฤตซึ่งคนทั้วไปที่ไม่มีการศึกษา ไม่สามารถ
อ่านและเขาใจไต่ ในสมยนี้ภาษาบาลไต่ลดอิทธิพลจนแทบหายไปหมด
พร้อมกับการจากไปของพุทธศาสนาแบบห็นยาน (เถรวาท) ก มัภร์ทางพุทธ
คาสนาเกีอบทั้งหมดจงจารีกต่วยภาษาสันสกฤต ต่อมามหาวิทยาล้ยถูก
ทำลายลงต่อจากวลกี โดยกองทหารมศลมนำโดยพขติยาร์ ขลช (ขลจํ) ใน
ชั น้ต่นโอทนดบุรีหล้งถูกทำลายลงแล้ว ไต่ถูกทำเป็นป็อม ค่ายทหาร และ
สร้างมสยดกับใโน!ายหล้ง

©๑.๕ ชคฑฑละ (Jagaddala) มหาวิทยาล้ยนี้ตั้งอยู่ในร้ฐเบงกอล
ดะวันดกของอินเตย สถาปนาขนโดย พระเจ้ารามปาละ แห่งราชวงค์ปาละ
ผ เมีองวาเรนทระ แต่ปีที่สร้างหล้กฐานหลายแห่งกล่าวขดแยงกันบางว่า

ChimfHi. AUka ChattopadhyayB. TirnMlMis Htatory ๙ BuddUsm In India. (New
Delhi: Jaincndni Prakaiih Jain at Shn Jainendra Press. 2004). Page 313.
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พ.ศ. ๙๕๐ บ า้งว่า พ.ศ. «๕๕๐ บ า้งว่า พ.ศ. «๖๓๕ แศ่ข้อมูลฝ่ายหลังมี
ความน่าเชีอถอมากกว่า ในหนังสือกวนิพนธ์ชอ รามจริต ที๋กวีประจำราช
สำ น กัพระเจ้ารามปาละมีนามว่า รณธยากรนันทิ ไต้แต่งขึ้น ไต้กล่าวถึง
มหาวิทยาลัยชต้ททละว่า "เปีองวาเรนทระเป็นเรองที่ปีช้างตระทูตมันทระ
อยู่มาก... โตยมีรทํนักอบรมทึ่มทาวิVเารขคัททละ และวัตนี้รรูปพระใพธิลัตช้
อวโลกเตศวร และทึ่มทึ่อเร!ยงอกองศ์ตอเทพธิตาตารา" ไนคำบอกเล่าของ
ท่านศักยศริภัทระ พระภิกษุชาวกัศมีร์ผู้ท่องเที่ยวไปในแคว้นมคธกล่าวว่า
ขณะที่มหาวิทยาลัยโอทันตบุริ และวิกรมศิลาถูกท่าลาย แต่ชคัททละยัง
สมบูรถ!ด มิไต้ถูกท่าลายไปต้วย ท่านไต้มาทักและศิกษาที่นึ๋เป็นเวลา ๓ ปี
ก บั พรรศุภทารคุปทะ (Subhaksragupta) นอกนนยังมีนักปราชญ์ที่มีขึ้อ
เสืยง ศิอ พระวิกูทจันทรา (Vibhoticantra) พระทานสิล (Danasila) และ
พระโนกนะการคุปทะ (Mok^akSragupta) ต่อมาท่านที่งสาม คีอ พระ
ท กัยศรีกัทระ (Sakya^ribhadra) พระวิภูตจ้นทรา และพระทานศิลไต้หลบ
หนัจากชคัททละไปสู่เนปาลและธิเบคหลังจากที่ทหารเติร์กมุสลิมยคอำนาจ
ใรฒคธและเบงกอลไต้แลัว รวมเวลาที่รุ่งเริองราว «๕๐ ปี มหาวิทยาลัยนี้
จงถูกท่าลายลง

รท.๖ โสมบุร็ (Somapurr) หริอโสมปุระ อยู่ในแคว้นปุณยวรรธนะ
หริอรัฐเบงกอลปัจจุบัน ก่ อคงโดยพระเจ้าเทวปาละ (DevapSla) กษ้ต่ริย์
พระองคํที่ to" ในราชวงศ์ปาละ ประมาณ พ.ศ. «1อ๔๘ แต่ตำนานหนังสือ
ประว้ตศาสตร์ของรัฐเบงกอล กล่าวว่า พระเจ้าเทวปาละขึ้นครองราชสมบ้ติ
พ.ศ. «๓๕๓ ขึ้งห่างกันมาก ต ง้นี้นการสรางวัตจงต้องเป็นศักราชที่พระ
องศ์ครองราชย์ ในระยะแรกพระองศ์สร้างมหาวิทารขึ้อว่า ธรรมปาละ เป็น
วิหารที่ใทญ'โต กล่าวกันว่าสามารถใข้เป็นที่อาศัยของพระสงฟ้ประมาณ

** ใน*นุ้งรอพฑธBtfเานในรนเ#!ยโบ•ทณ กอ่าวว่าพ-!ะเ^ธTIบปาสะ ทวง*ร้างม*ๆว*าใฟ้เส์อ พ.ศ.
โศยร]*ารึกที๋วหาวนปวากฎ!ปิน**กฐานว่า ๆร้ โ•ม!เว ศุวอารย เทว ม*าวํ*าวย อาวบ ภกษุ* •ย

#วนท่าน•าวนาก พระ*งม์'นักปวะ-!หิศา■ศร้ขาว!เบ* กอ่าวว่า*flงโหยพระเร้าเทวปา*ะ ทฤษฐนึ้รรศนเ4อสือ
มากกว่า
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๖๐๐-๘๐๐ รูป
หลงจากนั้นจงสราง
เพมเดิมกลานเปีน

มหาวฑยาลยต่อมา

สมยพระกงชมจง

เดินทางมาที่นี่นั้น
ท่านไดทส่าวว่าที่นี่
เป็นชมชนของชาวเบนชุมชนของชาว

'^^-:<-fะ^..-

vintJVtiวํทLisvhijyj
พุทธ แต่ศาสนํกในศาสนาเชนนั้นกลบมจำนวนมากกว่า แต่มาในสมบของ
ราชวงศ์ปาละ จำ นวนพุทธศาสนํกชนจืงเพิ่มขึ้น และมีอทธพลครอบคลุม
ศาสนาอื่นๆ มหาวิทยาล'ยโสมบุรถูกทำลายโดย พระเจ้าชาด-วรม้น แหง
เบงกอลตะจ้นออก ได้บุกเข้าท่าลายธรรมปาละวิหารและสถานที่อื่นๆ ภาย
ในมหาวิทยาล้ย ในขณะที่พระหลายๆ รูปได้หลบหนีเอาด้วรอดจากการ
ท่าลาย แต่ท่านกรุณาศรมตร (Karuijasnmitra) พระเถระผู้ใหญ่ กลบไม่
ยอมหลบหนีไปไหนย้งคงกอดพระพุทธปฎมาที่พระบาทไวนนน อนบ่งบอก
ถงความศร์ฑธาที่แรงกลาต่อพุทธศาสนาที่ยอมดายโดยไม่uaมvเ-นีไปไหน
จนกระทงไฟลุกลามเผาผลาญร่างกายของท่านพร้อมกบสถานที่ต่างๆ ใน
มหาวิทยาลย เมื่อไฟและทหารผ่านพนไปแลว พระวิปุละศร้มดร (Vipula-
srTmitra) พร้อมพระสงฟ้ที่เหลอรอดก็เข้ามาบูรณะอกครั้ง พร้อมสร้างรูป
เทพธดาดาราไวบูชา ส่วนในดิลาจารกในพุทธศดวรรษที่ ๑๘ กล่าวว่า
ภกษุขึ้อว่า ทศพลภ้ค เป็นผู้น่าในการสร้างมหาวิหารโสมปุระเพื่อประกาศ
คุณของพระร้ตนดร้ย และได้เจรญรุ่งเรองขึ้นมารกครั้ง ราวพุทธศดวรรษ
๑๔-๑๘ กระทั่งได้ถูกท่าลายรกครั้งโดยกองท่พมสลมเดิร์ก มหาวิทยาลัย
นั จ้งจมอยู่ได้ดินมาเป็นเวลานาน ปัจจุปันอยู่ในเฃดอำเภอโบกครา เมอง
ทินาชปุร้ อำ เภอราชศาร ในประเทศปังคลาเทศ ซากปร้กห้กพ้งของ

■ภาโทรfเกพามหามกุฎmเวํทIDBL. ทุท■■ทานในรนIรนโบ'ทณ. {ก'Jงเทพฯ ะ มหามกุฎราซ
รทนา■น. น<•๔). หฟ้า
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มทาวทยาลย ยงมีใหเห็นในปัจจุบน
00.๗ ผ กักรลา (TakkasUa) หรอตกษศลา (Tak§aณร) ในภาษา

ส้นสกฤต ทรอผักศํลา (Taxila) ในภาษากรืก เป็นมหาวทยาล้ยที่ตั้งมา
ยาวนานที่ศตกว่าทุกมหาวทยาล'ยที่ไตกล่าวมา ตั ง้นต่ศมยก่อนทุทธกาล
มหาวทยาลยตกกสลาไม่ใช่มหาว่ทยาล้ยทางทุทธตาสน'ไใตย^^พ'ไ- ^พ"5า-
ตัง้มาก่อนพทธกาล แนวการสอนจงเป็นพระเวทของพราหมณ์เป็นหล้ก
ว่ชาที่สอนมหลายสาขา เช่น การปกครอง อกษรคาสตร์ ยุทธศาสตร์
แพทยคาสตร์ นาฎคลป๋ ตาราคาสตร์ เป็นตน มนักศกษาที่มชื่อเสียงใน
สมยทุทธกาล คอ ๑. พระเจาปเสนฑโกคล ๒. หมอชวกโกมารภจจ «ท-
พนธละเสนาบตี ๔. อห็งสกะ (มหาโจรองคุลมาล) ๔. มหาลเมองเวสาล ใน
สม่'ยพระเจาอเล็กชานเตอร์ ยกทัพมาตีรนเตียผ่านมาทางตกกสีลา พระเจ้า
อมพราชาพระราชาเมองตกกสิลา ยอมอ่อนนอม และจ้ตทหารเขาโจมต
ปัญจาปช่วยทัพกรีกฃองอเล็กชานเตอร์

ศม้ยพระเจ้าอโศกมหาราช พทธคาสนาไตมความเจริญร่งเรีองอย่าง
มาก พระองค์เองไตสรางวตหลายแห่งที่เมองตกกสิลา สถูปภายในวัต

หลายองค์ยงอยู่ในสภาพตี
มาจนถงยุคป็จจุบน เช่น
ธ มัมราชิกสถูป
สถูป
ทำ ลายหลายครั้งเช่น พวก
หูนะและพวกฮนบุกเขามา
ทำ ลาย และที่ส้าทัญที่สต
คอการทำลายโตยกองทัพ

ธฆมรา^กส^ป ฅ ก้กhti มสลม เนองจากตกกสลา
เป็นเมองหนาต่านของรนเตีย จงเป็นการ'jายต่อการถูกทำลาย

ในสม้ยที่พระทังช'มจงเตีนทางเขามาในรนเตีย ท่านไตเตีนทางผ่าน
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1มองตกกสลาแห่งน ได้ปันทกไวัว่า*' "T7Vfl9ททฐํก7ด้กกสัราi/sาฌาiชด
m b.ooo ลี ใ๋ดยรอบ {ท่นเปีองทลวงอาณาเขตราวร)๐ ลี้ พระราร!วงต์ไตั
ร[ุญลี้นไปเพราะเกิตปีการต่อลู้หลายตรง แต่ก่อนเปีองนี้ตmฎนเปีองลี้นชรง
แตว้นกปีศะ แต่ต่อบาก็ได้กลายเป็นเปีองขึ๋'นของนต-]นก้ตปี-f (แตขเปียร์)
เชดน//ชOiff£/งIwiTfljคาาi/flWi/ffA/iyTwiifiirWflWinว Wwifw 1]7^ช1ชนที่นี่
โดยมากกลา}ๆาญ ytiกเขาเคารทในพ7ะ'รคนตรัย นมว่าจะมส้'งฆาราม
จำ นวนมาก นฅ'ไดทรดโทรม}รังพินาศ รกรัๆง มีทระจำนวน}toย ทัง้}!}มด
ศ กืษาในนกายม}^ายาน ไกลออกไปจากเมองนราว tno ลี้ ระ}!}ว่างภเขาทั้ง
สอง มสถปของพระเจ้าอโศกม}!}าราชทรงสรัางไรั ส งูประมาณ ๑๐๐ พิต
รการเปล่งรัศปีเรึองรอง ณ ทึ น่ี เ่มึ๋อพระตกาคดเสวยพระชาดเป็นพระราชา
พระนามว่าจ้นทรประภาไดสละพระเศยรของพระองค์เป็นพาน ๑^๐๐๐ ด^
เพอดองการบรรลพระโพรญาณ ที ข่างสถูปนี้ปีพระอารามที่พร^กุมารลพจ้
คณาจารย์ฝายลทธเสาดรานดกไดรจนา}!}ลายค์มภึรไว''

ตกกสลากลายเป็นถูนย์กลางการสืกษามายาานานชุนถง พ.ศ. ๑๖00
จงได้ถูกทำลายลงโดยกองท้พเตร์ก และจนหายไปจากความทรงชุำของ
ผู ค้นมายาวนาน จน พ.ศ. ๖๔00 ห่านเชอรอเลกชานเดอร์ ด น้นงแฮมได้
มารุดด้นที่นี่ พบซากโบราณวัตถมากมายปะปนด้นทั้งศลปะกรก อนเตย
และรสลาม ทั ง้นี้เพราะเมองนี้ถูกบุกรุกจากหลายราชวงศ์หลายวัด)นเโรรม
ศ์ลปะวัดถถูกน่าไปจดแสดงไนพพฮภณ•ศ์พลาอแห่งทั้งพี่ด้งกฤ ปากีสถาน
และรนเตย ปัจจุปันด้กกสิลาอยู่ในเขตวัฐปัญชุาปชองปากีสถาน ไกลเมอง
ราวัลปินตราว ๓0 กีโลเมตร และไม่ไกลจากเมองรสลามาบาด พี่งเป็นเมอง
หลวงของปากีสถาน

พ.ศ. ๙๙๗ พระเจาสด้นธคุปตะปกครองอาณาจกรคุปตะ แควันมคฮ
ต่อจากพระเด้ากุมารคุปตะ จนถง พ.ศ. ®otoo หลงจากพระเด้าศด้นธคุปตะ
สวรรคตแลว พระเด้าวัษณุคุปตะพระโอรสปกครองต่อราว too ปี หลงจาก

Samuel Beal. Sl-Yn-ia Bnddhtst Records of the Western World. (Second Editioii. Delhi:

Jaueadra Prakaah Jain At Jaineodni Press. 1994). Page i 36.



The History of Buddhisin in India

—  ' ̂ «'̂ ■'■•-^ ■เ- -T---| n

พ.ศ. «๐๓๓ หล้งจากที่จ้กรวทดคุปดะได'เสื่อมสลายลง เสนาบดื
ของจกรว'ทดคุปคะคนหนึ่ง"^ นามว่า ภ ?้ททารกะ (Bhaitarka) ไดพา
สม้ครพทดพวกมาสรางอาณาจักรใหม่ ให้นามทซวงศ์ดนเองว่า ราชวงศ์
ไมตระกะ (Maitraka) ทาง&งคะวันดกของประเทศ ซึ่งในอดดเปีนหม่บาน
นามว่า เสาทษฎระ (Saura§tra) อยู่ในเขตรฐคุชทตปัจจุปัน แล้วให้ซอ
ราชธานใหม่ว่า วลภ๊ (อ่านว่าวะละภี) แมว่าพระองศ์จะเป็นฮินดู นกายไศวะ
นด่ก1ดสถาปนาอารามขนหลายแห่ง และพฒนามาเป็นมหาวทยาล้ยวลภใน
อนดบด่อมา ราชวงศ์สืบเซึ่อสายมาราว ๙ พระองศ์ คอ

๑. พระเจัาภ้ททารกะ (BhaddSraka) ก่ อดั้งราชวงศ์ไมตระกะขึ้น
ที่วลภ นบถอศาสนาฮินดูน๊กายไศวะ แต่ไล้สถาปนาอารามหลายแห่ง
ปกครองดั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๓๓ - «๐๖๒

๒. พระเจัาธรุวเสนา (Dhruvasena) พระโอรสปกครองต่อมา เป็น
พุทธศาสนกชน ทรงสร้างทุฑฌวหาร และพุทธทาสมหาวหาร ปกครองดั้ง
แต่ พ.ศ. «๐๖๒ - ๑๐๙๓

ท. พระเจัาคหะเสนา (Guhasena) พระโอรสปกครองต่อมา เป็น
พุทธศาสนกชน สร้างต่อเดมทุฑดเวหาร สร้างเพิ่มเดมมมมาวหาร ปกครอง
ตงแต่ พ.ศ. ๑๐๙๓ - «««๒

๙. พระเจัารารเสนา (Dharasena) ปกครองอาณาจักรวลภต่อมา
ทรงสนบสนนภารสร้างปัพพาทยะวหาร และกากวหาร พ.ศ. «««๒ - ๑«๓๓ฑปีงทนนทนนโเ ททว เงบฬพ เฑยะ ̂ ห 11 และทากวหาว พ.ศ. «««๒ - ««๓๓

๕. พระเจ้าศ์ลาฑตยท ๑ (iSlladitya I'") ปกครองอาณาจักรวลภ
ต่อมา สร้างวังสกดะวหาร และปักษะโสระวหาร ดัง้แต่ พ.ศ. «๑๓๓ - «๑๕๘

๖. พระเจ้าธรุวเสนาที่ ๒ (Dhuruvasena 2™^) พระโอรสปกครอง
ต่อมา เป็นพุทธศาสนํกชน ทรงสร้างปูรมภัตตวหาร และโยธาวกะวหาร

Sukumar Dun. BwMMit Monk* and Mooastcriei tB Inrfta (Delhi : Mod1*1 Banaraidass.

1988). Page 225.
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ครองราชย์ พ.ศ. ««๕๔ - ««๘๔
๗. พระเจาธรุวเสนาที่ 01 (Dhuruvasena 3"*) พระโอรสปกครอง

ต่อมา ทรงสรางทุฑฒวหาร พ.ศ. ««๘๔ - ««๙๗
๘. พระเจาสิลาฑคย์ ที่ น (^naditya 2*^) ปกครองอาณาจักรวลภี

ต่อมา ทรงสร้างโคหกะวหาร ปกครองตั้งแต่ พ.ศ. «๑๙๗ - «๒๒๘
๙. พระเจ้าสิลาฑทย์ ที่ m (Snaditya 3"") ปกครองอาณาจักรวลภ

ต่อมา ทรงสร้างและบรณะวิมาลาคุปดะวหาร พ.ศ. «๒๒๘ - «๒๕๓ จง
ส นิสดราชวงศํ

พ.ศ.«๐๔๓พวกหูนะ หร้อฮั่นขาวก็เขารกรานอนเดยอกครั้ง ห้วหนา
คนหนึ๋งชึ๋อว่า โทรามานะ (Doramflna) สามารถรุกรบและรดแควนปัญจาป
และสนธุไวได้**' แลวทำลายพุทธศาสนาขนานไหญ่ จนทำใหัทุทธศาสนา
สูญหายเก็อบหมดในรนเดยภาคเหนอ ในขณะที่อนเดยภาคได้^ด้เก็ดนก
ปราชญ์คนสำคัญของพุทธศาสนานกายเชนขึ้น ทำ นมบทบาทสำคัญในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศจนต่อมา ท่านนี้ คอ พระโพธธรรม

พระโพธธรรม เใ!เนปราชญ์^งใหญ่ฝ่ายมหายานนกายเชน ชาวจน
เร้ยกว่า ท่านปรมาจารย์ตั้กมํ'อ ท่านเก็ดเมึ๋อ พ.ศ. «๐๑๓ เป็นเจัาชายองค์
ที่ ๓ ผู'้ครองเมองในอาณาจักรกาญจปุรม รนเตยทางใด้ มพระทํเยอ่อนโยน
เป็นที่เคารพของพสกนกร เมึ่อพระบดาใกลสิ้นพระชนม์ ทรงแต่งตั้งใหเป็น
องค์ร้ชทายาทสบสันดดวงค์ต่อไป สร้างความไม่พอใจไหคับพระเชษฐาทง
สองเป็นอยำงยง จงฮั่งคนคักลอบทำร้ายแต่ก็รอดกลบมาได้ จงเก็ดความ
เบึ๋อหน่ายไนชึวตเจัาชาย ได้ลาออกจากตำแหน่งร้ชทายาท แคัวเขาบวช
ค บัพระปร้ชญาธารา (Prajnadhara) ต่ อมาเมึ๋อ พ.ศ. «๐๖๓ ขณะอายุ ๕๐
ปี จงได้เดนทางไปเผยแผ่น่กายเชนที่เมองจน ในสมยของพระจักรพรรด

ihrjWi บุญประIฟ5ฐ. รศ. ประว้ลสา««^เร1ร0ใ«. (fiinJfiTsfi ๙. กรุงเทพฯ ะ มหารท!ทล'ย
รานศ่านหง, ๒^๔๔). หนา to«ta.
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เทลียงทวู่ตี้ แห่งราชวงศ์เทลยง ท่านได้เข้าเฝืาแต่ไม่เป็นที๋ถูกพฺระท้ยเพราะ
การถามตอบอันรกซึ้งแบบเซน เช่น พระจักรพรรดิเทรยงหวู่ตี้ ถามว่าการt สรางวัตวาอาราม บำ รุงสมณะพราทมถ!จะได้

บุญทรอไม่ แต่ท่านโพธิธรรมตอบว่าไม่มเลย
จงไม่พอพระทัย แต่เมึ๋อทรงทราบภายทลัง
ว่าท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใทญ่ก็เสืยพระทัย
ท่านต็กม้อนับว่าเป็นด้นตำรับวิชากังฟูของวัด
เลัาทรน มาจนถงปัจจุบัน เป็นผู้วางรากฐาน
พุทธศาสนานิกายเซนทรัอน)าน ไท้มั่นคงใน
จืน และต่อมากระจายสู่เกาทสิและญี่ปุน ใน
ยุคสมัยท่านนับว่าพุทธศาสนาในประเทศจีนมี
ความเจริญรุ่งเรีองอย่างมาก ก่อนที่มรณภาพ
ท่านได้มอบบาตร จีวร และตำแทน่งลังฆ-
นายกนิกายเซนใท้กับรุ้ยด้อสิบต่อ ท่านได้
มรณภาพเมีออายุ «too ปี บางเล่มกล่าวว่า

nrzlnimij (ท็ทม้อ) «๕๐ ปี เป็นตำแทน่งลังฆนายกชองนิกาย
เซนอันดับที่ ๒๘ ในอินเตย และเป็นองศ์แรกในแผ่นดินจีน ตำ แทน่ง
ล งั*)นายกสิบต่อมาจนถงรูปที่ ๖ จีงยกเลิกไป

พ.ศ. ๑๐๕๐ เศษ กบัตริย์มีทิรกุละ (Mihiragula) เป็นเผ่ารนขาว
ทริอทูรน;" ได้ยกกองทัพจากเอเชียกลางเข้ามาสู่อินเดิยทางอิทร่านและ
อ ฟักานิสถาน แล้วยตสาคละ (ปัญจาปปัจจุบัน) กษ้ต่ริย์องศ์นี้เป็นรินตู
นิกายไศวะ ในบันท่กพระกังซัมจง เชียนไวัว่า พระเจัามีทิรกุลได้สั่งกำจัต
พุทธศาสนาทุกแห่งในแว่นแควันที่พระองศ์ผ่านไป เป็นเทตุใท้ถูกตอบโด้
โตยพระเจัาพาลาทิตย์ (Baladitya) กบัตริย์ราชวงศ์คุปตะแห่งมคธ และ
ได้ทำสงครามกัน พระเจัาพาลาทิตย์ชนะจีงจับข้งคุก ต่อมาทนิได้แล้วไป

*Tnเป็ป็ก (น.อ.ปยุแโ*), หระ. อารทบุญ อารกธรรม. (พํมฟ้ศรงที่ ata. กรุงเทพฯ : บรพท
อทรทมก จำ ก*. พ๕«ก0.). ทไโา ๓๖*!.
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ลภัยทนควันกัคมีร์ (แคชฒีย•ร) ส งัทารกษ้คริย์ภัศมร์เสีย แล้วสถาปนาตน
เองเป็นกษ้ตริย ไล้รึ้อฟ้นการกำจัตพุทธคาสนารกครั้ง ล ม้ล้างพระสถูปทั้ง
หลาย ทำ ลายวัด ๑,boo แห่ง ส งัหารพุทธคาสนิกชน g<oo โกฏิ**' แต่ใน
ทสุดได้ทำอัดรินิบาตกรรม (ฆ่าตัวดาย) โดยกระโจนเข้ากองไฟ่ พุทธคาสนา
ในภัคมีร์และอินเดียตอนเหนิรถูกทำสายสงอย่างมาก

ในสมัยนึ๋ได้มีพระจีน ๒ รูป เดินทางเข้ามาในอินเดียภาคเทนิรด้วย
ความยากลำบาก พร้อมกับทูดทพระจักรพรรดินิไท้พัว (Tm-Hau) แห่ง
ราชวงคเห•ว่ย (Wei) ของจีนส่งมา เพึ๋อรวบรวมคัมภีร์ทางพุทธคาสนา ใน
ขณะนั้นเมีองหลวงของจีนทั้งอยู่ที่นครสัวหยาง (Lo-Yang) ท่านมีนามว่า
พระซุงหยุ่น (Sung-yun) และพระฮุย เชิง (Hwui Seng) คณะสมณทูต
ทงหมดได้เดินทางจากเมองดุนหวง'"" เมีองที่มีการขุดเจาะถํ้าพุทธคาสนา
ในภูเขามากมายกว่า ๑,๕00 กำ เมอ พ.ค. «0๖๑ (ค.ค. ๕๑๘) คณะทดเดิน
ทางมาอินเดียตอนเหนิอเท่านน ไม่ได้มาถงตรนกรางและดะวันออกชอง
ประเทคเหมีอนพระอาจารย์ฟาเทียนและพระภังข้มจง รายงานของพระ
ซุงหยุ่นจีงมีเฉพาะภาคเหนือของอินเดีย ทำ ใพัเราทราบสถานการณ์พุทธ
คาสนาในเอเชียกลางและภาคเหนือชัดเจนขึ้น ต งัมีรายละเอียดด้งนั้
เมัองรันโม (Han-Mo) (ชินเกยงนองจีน)

ที่ นีมีอารามเป็นจำนวนมาก มีพระสงฟ้จำพรรษา OIOO รูป ภายใน
ว ดัมีพระพุทธรูปทองคำสูง ๑๘ ฟุต เป็นที่สักการะและหวงแหนของชาว
เมีองที่นี่ ชายผู้ดูแลกล่าวว่าพระพุทธรูปนี้มาจากอินเดียใด้ แต่ได้ถูก
อ ญัเชิญมาทางอากาค มาประดิษฐานที่น กษัตริย์แห่งโขตานเสดีจมาทํ่นี้
เพอสักการะบูชา พระองค์มีพระบัญชาเคส์อนย์ายไปเมีองของพระรงค์ เมื่อ

จำ นวนอาชิจะมาก๓นความเปีนจริงไป แค่ก็คงถูกชิjาไม่นอน
Samuel Bed-lVavel of Fah-Hian and Song-Yua, Buddhist FUgrims frtxn China to

(New Delhi ะ Rekha Wmcrs PvLl^, 2003). Page 176.
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ไปถงกลางทางพระพุทธรูปหายไปและกล้บมาประดษฐานที่เดํมอก
1ม0งโขดาน (KhotSn) (รน๓ยงของจน)

กษดริย์เมองนี้สวมหมวกที่ทาจากทองคำ รายรอบไปด้วยทหารถอ
หอกคาบอาวุธต่างๆ มากมายไม่ตรกว่า «>๐๐ คน แต่เคมพระองค์ไม่ได้
ครฑธาไนพุทธคาสนา ต่อมาพ่อด้าชาวต่างกนได้อาราธนาพระสงฟ้นามว่า
ไวโรจไiะมายงนครโขตาน พระองค์พิโรธที่มพระเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต
พระไวโรจนะได้กล่าวว่า พระคาสคาอนุญาตไห้อาตมามาที่นี้และโปรดให้
พระองค์สรัางเจดีย์และอารามที่นี้ พระองค์ตรัสว่าให้เราเห็นพระพุทธองค์
เท่านี้นจงจะเชื่อ ทนใดนี้นภาพพระพุทธองค์และพระราทุลกปรากฎบน
อากาค พระองค์กงกลบก้มลงกราบด้วยความครัทธาอย่างสกชง ตั ง้แต่นี้น
มาพระองค์ได้สรางอาราม พระเจดีย์และสนบสนุนพุทธคาสนาอย่างดียิ่ง ที่
นี้มอารามหลายแห่งเช่นก้น มพระสงฟ้จำพรรษาหลายรัอย
เมองอุทยาน (Udyan) (อ้ฟกานสถาน)

ก่อนจะกงเมืองนี้ มื สะพานข้ามแม่นี้าโดยใข้โซ่เหล็กขงฑาเปีนราว
เมึ๋อผ่านสะพานเข้าไปเป็นเขตแตนของแคว้นอุทยาน อากาคอบอุ่น ที่ นี้
พระโพธสตว่ได้เคยบรัจาคร่างกายให้นางเสือผู้ห็วโหย พระราชาเป็นพุทธ
มามกะที่เคร่งครัด ท่าการบูชาพระพุทธปฎมาฑงเข้าและเยน นอกนี้นยงข้บ
ประโคมด้วยเสืยงกลอง หอยสงข้ พิณ และขลุ่ย พระองค์เสวยอาหาร
มืงสวรตเสมอ เมึ๋อมืผู้กระท่าผดเช่น ฆาตกรรมเป็นด้น ไม่ทรงประหาร
เพิยงแต่ข้บออกจากราชอาณาจกรเท่านี้น พระองค์ด้อนรับคณะทูตเป็น
อย่างดี เมืองนี้พระพุทธองค์ได้เสดีจมาโปรดนาคราชและได้ตากจวรไม่ไกล
จากแม่นี้า เมื่อนาคราชห้นมานบกอพุทธศาสนาแล่'วชาวเมืองจงได้สรางไว้
เปีนอนุสรถ! นามว่ารัดนาคราช มืพระสงฟ้จำพรรษา ๕๐ รูป นอกเมืองยง
มืร ดัหนี้งนามว่าโตโล มืพระเจดีย์สูงสง่าสวยงาม อกรัดหนี้งมืพระสงฆ'
๓๐๐ รูป พระเจำอโคกได้สรางสถูปขนาดใหญ่ที่นี้ นอกเมืองออกไปยงมื
อกรัดหนี้งชื่อว่า โปก้น (Po-Kin) สร้างโดยพญายกษ์ที่กลบใจ มืพระสงฆ์
จำ พรรษา ๘๐ รป
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li!องดันราระ (Gandhara) (ปากสถาน)
แคว้นนี้มพรมนตนตดต่อก้บนกานรุกยา^ พระราชาเร]องนJjนสัยท

ดุรายอาฆาตพยาบาทป่าเถื่อนไม่น้บถอทุฑธศาสนา แต่บูชาอสูรและยกษ์
เพี่อชัยชนะในสงคราม พระองคมีชัางส์าพรับทำศืก ๗๐๐ 1ชอก เมึ๋อพระ
ซุงหยุ่นและคณะเชัาเราพี่แคมป๋ การด้อนรับเป็นไปอย่างเยนชา ประชาชน
ของแคว้นนี้ส่วนมากเป็นพราหมณ์ เคารพในคำสอนของพระพฑธองค์ ม่
นสยรักการอ่านโดยเฉพาะหนังสิอทางดานพทธศาสนา นอกเมองไปทาง
ทศดะว้นตกมลถานพี่พระทุทไโองค์เสวยพระชาตเป็นพระโพธส้ควไค์บรัจาค
ศรษะเพี่อประโยชน์ต่อมนุษย นอกจากนี้นยงได'พบว้ดหนี้งม่พระสงฟ้จำ
พรรษา ๒0 รูป ขามแม่นี้าสินธุออกไปไม่ไกล มสถูปขนาดใหญพี่พระเจา
กน์ษกะไดโปรดใหสว้างไว้ เป็นพี่สักการะของผูคนพี่นี้ จากนั้นคณะได'
ไปเยี่ยมนมสการว้ดก้กขาราม (Kakkh3r5m) พี่ นี้ย งัมผ้ากาสาวพสตร์และ
ไมเทาของพระพุทธองค์เกบรักษาอยู่ ดวยเหตุพี่ว้ดนี้เก็บรักษาไมแทำของ
พระพุทธองค์จงเรัยกว่าว้ดก้กขาราม
เมองนครทาร (Nagarhsr) (ปากีสถาน)

พี่ นี้มพระบรมสารัรักธาตุส่วนพระเศียรประดิษฐานไว้อย่างดในสถูป
ใหญ่ นอกนั้นย้งมเสันพระเกศาของพระพุทธองค์ด้วย ในช่วงเซาและช่วง
เรนจะมผ้คนหลงไหลมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก โดยม่พระสงฟ้เป็น
คนน่า ห่างจากพี่นี้ไปไม่ไกลย้งมีถํ้าปรากฎพระพุทธฉายเสมอๆ เมื่อเขา
กราบด้วยความศรัทธาภาพพระพุทธองค์และพระสาวกก็จะปรากฏใทํเห็น
นอกจากนั้นย'งมรอยพระพุทธบาทปรากฏพี่ถํ้าด้วย ห่างจากถานี้ไปไม่ไกล
ยงมถํ้าอีกแห่งเป็นจุดพี่พระพุทธเจำได้ชักจํวรแสัวตากไว้ ด า้นขางของถํ้า
ยงพบพระเจดิย์พี่พระพุทธองค์เองได้สรางไว้ด้วยพระหตค์สูงถง ๑®๕ ฟุต

เมื่อถื่งนครหารแสัว คณะจำเป็นด้องกสับประเทศจีน น า่เสืยดายพี่
พระซุงหยุ่นกบพระธุย เซงไม่ได้เดินทางมาจนถงอีนเดิยตอนกลาง จีงทำใทํ
เราได้ทราบสถานการณ์ของพุทธศาลนาเพยงแค่นี้ แต่ก็พอประมวลได้ว่า
เอเชียกลาง ส ฟักาน์สถาน ปากีสถานเป็นประเทศพี่พระพุทธศาสนาเจรัญ
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รุ่งเรืองมาก มีทุฑธานุสรณ์ปรากฎอยูทั่วไป
พ-ศ. ๑๐๘๓ อาณาจกรคุปตะที่ยงใหญ่อนมศูนย์กลางที่แคว้นมคธ

กํไต้สลายด้วลง โตยการทำลายลางของพวกหูนะที่รุกมาจากเอเชยกลาง
และความอ่อนแอไนราชสานก อนเตยในยุคนี้จึงแตกเป็นแคว้นเล็กแคว้น
น อ้ย ไม่มใครมอำนาจเตตขาต

พ-ศ. ๑๐๙๑ พระจกรพรรดจึนก็ได้ส่งราชทูตไปอนเตียเพื่ออาราธนา
พระสงฟ้ที่มความ!และนำเอาด้มภีรไปเผยแฝทุทธศาสนาในจึน คณะทูตได้
พานกและทํองเฑยวอยู่อนเตยหลายปชุงกอ้ๅJใ5Jy^ว้ฏJJๆ^y^'JJ;pf^ธุJJ'^gJ,ฐJๅ-Jๅ
ที่ ด อ้งการ พระสงฆอนเคยที่ตามคณะทูตไปจึนมหลายปานนที่มีชึ่อเสยง
คอพระปรมรรถ ท่านมประว้ตย่อๆ ด ง้นี้

^ %๙. พร๗รแรรท (Pattfta^
พระอาจารย์มหายานท่านนี้เท?แมึ๋อราว พ.ศ. ๑0๖๓ เป็นชาวเมอง

อุชเชน อนเดยภาคตะวัน?เท ท่านมชอ1รยทหสายอย่างในภาษาอนเช่งเ
เชนค ฉนอ ร^ณรต เมอโตแล้วได้อุปสมบทและคึกษาทุฑธคาสนาที่เมฐง
อุชเขน จากนนเตนทางไปศกษาต่อฑเมองปาฏลบุตร เมื่อพระจ'กรพรรติ
จนได้ส่งทูตมาอาราl)Hไv^รrสงจJแล::ป'nเ^คึตใท่*lบ่^PJJJ^pjทุy,JP^gf^^^-^
ท่านกรบน้มนด้ พว้อมนำคมภีร์ไปมากมาย คณะทูตเตินทางไปทางทะเล
ถงเมองนานกงและเรมงานเผยแผ่ทุทชคๆ แต่ผลงานของท่านเด้เ4หนํ]ๆ
ไปในตานการแปลหนงลอเป็นส่านมาก ผลงานที่ท่านแปลออกส่/ๅาษาจน
1รมากกว่า ๗๐ เล่ม ศตท้ายท่านใซชีวดบั้นปลายที่จีน และมรณภาพที่นั่น
เมื่ออายุได้ ๗๑ ปี

สรุปราชวงrfตุปตะ
St. หระเจ้าจ้นทรคุปตะที๋ ร (Candra Gupta

พ.ศ. ๔๖๓ ถง พ.ศ. ๘๗๘ รวม ๑๕ ปี

๒. หระเจ้าสมุทรดุปศะ (Samudra Gupta)
พ.ศ. ๘๗๘ ถง พ.ศ. ๙๑๙ รวม ๕๑ ปี
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ท. พารเจ้าจันทรเ^ปทะฑี๋ to (Candra Gupta 2"*)
พ.ค. ๙«๙ ถง พ.ศ. ๙<๘ 'ทม ๓๙ ปี

๙. พรรเจ้าๆมา?พุปทร (Kum3r Gupta)
พ.ค. ๙๕๘ ถืง พ.ค. ๙๙๗ รวม ๓๙ ปี

๙. ทรรเจ้าพกันรปทร (Sakandha Gupta)
พ.ค. ๙๙๗ ถง พ.ค. «๐๒๐ รวม ๒๓ ปี

๖. พระเจ้าวิษทเคุปตะ (Visou Gupta)
พ.ค. «๐๒๐ - (ไม่อาจระบุเวลา)

๗. พระเจ้าคุทรคุปตะ (Buddha Gupta)
ไม่ปรากฎทลักฐานปีที๋ครอง

(ราซวงศ์คุปฅะปกครองมคธคั้งนฅ่ พ.ค. ๘๖๓ ถง พ.ค. «๐๘๓ รวม
๒๒๐ ป)ี
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(นทที่ ๗

พ?พัแทรศาสนายุค พ.ศ. ๑๑๐□-๑๗DO
(Buddhism in B.E. 1100-1700)

ทลังจากทึ๋ราชวงศ์คุปตะอ่อนแอลง อินเดียได้ร!พระมหากษัตริย์
ทึ๋ เข้มแข็งลามารถรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยให้เปีนอันหนึ๋งอันเดียวกันได้
พระองศ์หนี่ง ดี อพระเจ้าหรรษวรรธนะ หริอพระเจ้าดีลาทิตย์ แห่งนคร
ก นัยากุพชะ หริอ กาโนชในปัจจุปัน สถานการณ์พุทธศาสนาในช่วงนี้ มื
หลายสํ่งเกิตขึ้น ดีอ

๑. afMOTiaaTari (EiioracS^
'ราว ไN.ศ. ๑๑๐0 คณะสงฆฝ่ายมหายาน โดยการสนบสนุนของ

กษตร(5ในอนเดียดะว้นดกได้'สรางผลงานที่ส์าคัญอกแห่งของทุทธศาสนา
นั น่คอการเจาะภูเขาส'รางวัดทางทุฑธศาสนาขึ้นที่เอลโลร่า (Ellora cave)
บนเทือกเขาจทนันทร (CarSnandrT)" ห่างจากเมองออรงคบาด ในรฐ
มหาราษฎร์ รนเดียดะวันตก ราว ๓0 กํโลเมตร เอลโลร่าสร์างทืหล้งถํ้าที่
อขนตากง ๘๐๐ ปี เป็นถํ้าที่สวยงาม มีฑั ง้หมด ๑๒ ถํ า้ โดยไชสำหวับเป็น
ที่จาพรรษาของพระสงฆ์ บางถํ้าเจาะเป็นสถูปอยู่ด้านใน บางถํ้าเจาะเป็น
หองจำพรรษา บางถาเจาะเป็น ๒ ชัน้และบางถาเจาะเป็น ๓ ชัน้ เมึ๋อสวัาง
ได้ราว ๒๐๐ ปี ก๊หยุดเจาะภูเขาก่อสวัางโดยไม่ทราบสาเหตุ พระสงฆ์ที่จำ
พรรษาที่นี่เร์มมน้อย ในที่สุดถูกทิ้งร่างไป ในภายหล้งศาสนาฮนดูก่มาร่วม
สร่างด้วยโดยสรางต่อจากถํ้าทุทธศาสนาไปทางด้านทืศเหน้อ และที่ฟ้ศดาร
ที่ สุด คอ ถํ า้ไกรลาศของศาลนารนดู นายช่างได้ออกแบบเจาะภูเขาลงมา

* ใน*แพสอจารกบุญ จารกธ?รมของพระIflขพระคุณหสวงฟอพ?ะธT3มปิฎก กสำวว่าทาเอลไรร่า เรฆ
■ราง พ.ค. ••๒จ} ส่วนพนงรอ*เามรอยบาทพระศาส*ท ของนพ.ไพโรจน์ คุมไพโรจน์ กราวว่าสร่าง พ.ศ.
๘ซ(๗. ส่วนพน้งรอ Holy Places of Buddhism in Nepal and India โ*เย Trilok Chandra Majupuna กร่าวว่า
■ร่างราว พ.ท. ••๒๒
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จากด'านบนเปีนการจำลองเขาไกรลาศใหัใNระศวะได้ประฑ้บ การสร้างถํ้านี้
นบว่าทำได้สวยงามอลังการมากทั้งในด้านประตมากรรม สถาปัตยกรรม
และจํดรกรรม เมึ๋อฝ่ายรนดูสร้างถํ้าเสร็จแลัว ฝ่ายเชนได้มาร่วมสร้างด้วย
ทางเนนีอสุดโดยเป็นของพุทธ ๑๒ ถํ า้ รนดู ๑๗ ถา ของเชน ๕ ถํ า้ รวม

H ๓๔ ในขณะที่ศาสนาพุทธ
และเชนใชว๊ธแกะสลักเขาไป

ในภูเขา ถํ า้พุทธที่เอลโลร่า
เปีนถํ้าของพุทธศาสนานิกาย
มหายานลัวน

ทระพทรรปนกะIfลัท TimiBah-h แถวเมองกุสึนารา และอก
หลายแห่ง ทำ ให้คณะสงรJแถวนี้ขาดสูญ แล้วย้งไดโค่นด้นพระศร็มหาโพธี้
ด น้ที่ ๒ ที่ พุทธคยา (ด้นแรกได้ตายไป เพราะพระมเหสีของพระเจาอโศก
เอายาพษและนี้าร้อนลวก) แล้วขุดรากขึ้นมาเผา จากนั้นได้นำเอาพระพุทธ
รูปออกจากวหารพุทธคยา แล้วเอาศวลงค่'เขาไปไร้แทน ปัจจุบนแม้จะได้มี
การเรียกร้องให้เอาออกแล้ว แต่ฐานของศวลงค์ม้งปรากฎอยู่ กษัตรียํ*
ศศางกะได้ทำลายพุทธศาสนาลงอย่างมากมาย แม้เหรียญตราของกษัตรีย่'
นี้ย ง้เขียนว่า "ผู้ปราบทุฑธศาสนา"

เมี่ออำนาจของกษัตริย์ศศางกะหมดไปแล้ว ในขณะที่ราชวงศ์ใหม่
ของอนเดยก๊เรั๋มแผ่อำนาจกร้างขวางมากยงขึ้น โดยมีราชธานิอยู่ที่เมีอง
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ธเนศวร (Dhanesvar) ราชวงศ์นี้ คอ ราชวงศ์วรรธนะ (Vardhana
Dynasty) สถาปนาโดยพระเจานรวรรธนะ (Naravardhana) โดยที่พระองศ์
น'บถอศาสนาฮนดู พุทธศาสนาในยุคนี้จืงค่อนขางซบเซานด่ก็ไม่ถงกับเส์อม
ถอย ครนเมื่อพระเจานรวรรธนะสวรรคตนลว พระโอรสนามว่าราชยวรรธนะ
(Rajyavardhana) ก็ปกครองต่อมา พระองศ์นบทอศาสนาพุทธแต่ไม่นาน
ไดถูกกษ้ตรย์ศศางกะปลงพระชนม์ ต่อจากพระเจ้าราชยวรรธนะแลว
ก!?ครย์องศ์ต่อมาที่ปกครองธเนศวร คอ พระเจ้าอาทตยวรรธนะ (Aditya-
vardhana) เมื่อพระองศ์สวรรคตแลวพระโอรส คอ พระเจ้าประภากร
ารรธนะก็ทรงครองราชยต่อมา ราชวงศ์นี้ที่ง ๔ พระองศ์ลวนน'บถอศาสนา
รนดู แต่ก็ไม่ได้เปียดเบยนพุทธศาสนาแต่อยางได เพยงแต่ไม่ได้ร้บ
พระบรมราชูปถมภ์เท่านั้น แต่พสกนกรส่วนมากย้งนับก็อพุทธศาสนา
พระเจ้าประภากรวรรธนะมพระโอรส ๑ พระองศ์ ที่ ม^อเสิยงมากที่สุดใน
ประวัตศาสตร์ยุคทลงของอนเดีย เป็นก!?ดร์ม์ที่รบุญญาใ^าพแผ่ไพศาลทั่ว
ชมพูฑวัป และพระองศ์มบทบาทส่าคญท่าการฟ้นฟูพุทธศาสนาที่ถูกทำลาย
ไปทลายสม้ยไหกลโบมารุ่งเร์องดงเด้ม พระองศ์ คอ พระเจ้าหรรษวรรธนะ
หรอ พระเจ้าสืลาฑตย

(^. พร8l#l^imTB148 (Haf8a\^h^
พระเจ้าหรรษวรรธนะ หรีอพระเจ้าศีลาทิตย์ ประสูด้ราว พ.ศ. ๑«๔๐

เป็นพระโอรสของพระเจ้าประภากรวรรธนะ แห่งเมองธเนศวร เมองหลวง
ของพระองศ์ คอ เมองกันยากุพชะ (Kanyakubja) หร์อกาโนช (ปัจจุบนอม่
ไกลเมองล้ขเนา (Lucknow) เมองหลวงร้ฐธุตตรประเทศ) ไนคราวที่พระ
องศ์ทรงพระเยาร์ พระองศ์ทรงลำบากมาก เมื่อพระบดาสวรรคตลง พระ
มารตาเสิยพระทยได้กระโดดเข'ากองไฟตายตามพระสวามี พระองศ์ถูกเ?ญ
ขึ น้ครองราชย์สมบ้ต พ.ศ. ««๕๕ เมื่อมีพระชนมายุ «๕ พรรษา พระองศ์
เส์อมไสไนพระพุทธศาสนาอปางมั่นคง

เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว จงได้ปลงพระชนม์ก!?ตริย์ศศางกะผเป็นภย
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ต่อพุทธศาสนาเสย พระองค์ทรงเปีนผูถวายการอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์เป็น
อย่างดี นอกจากนั้นถังได้ทำมหาทานทึ่เมองประยาค (Prayaka) หรือ
อลลาหบาด (Allahabad) ในปัจจุปันทุก <£ ปี โดยนมนต์พระสงฆ์ในพุทธ

วทธนะบริจาคทานทึ่เมองประยาค สถป ณ รืมฝ็งแม่นำคงคา

หลายพนแหง มีพระทํยมธถัสภ์ ใฝ่ใจกบการทำบุญจนลมเสวยหลายครั้ง
และครองราชย์โดยฑศพธราชธรรม ทำ ใหมีความผาสุกถันทวหนำ นอกจาก
เป็นนํกปกครองที่มีความสามารถแลว พระองค์ถังเป็นกรื และนํกวรรณ-
กรรมที่มีชี่อเสิยงอกด้วย ผลงานการประพนธ์ของพระองค์ที่ตกทอดมาจน
ถงปัจจุปันที่เต่นๆ มี ๓ เรื่อง นั น้ดีอ ร ตันาวล (RainSvalr) ปรืยทรรสิกา
(Pnyadarsika) นาคานํนทะ (NagSnanda) เป็นด้น จากการที่พระองต์ใด้
ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามากมายทำให้ฝ่ายพราหมณ์เก่ดความริษยาใม่พอ
ไจ จึงได้วางแผนถับอำมาตย์ลอบปลงพระชนม์แต่แผนการล้มเหลว ผู้ก่อ
การถูกจบได้ทั้งหมดต่างรับสารภาพว่าถูกพราหมณ์ยุยง จึงให้ขบพราหมณ์
และผู้ก่อการออกนอกอาณาจ้กรทั้งหมดแทนการประหารชีวิต พระองค์
ครองราชย์จนถืง พ.ศ. ๑๑๙๘ จึงเสด็จสวรรคต รวมครองราชสมบดอยู่ ๔๓
ปี ในยุคของพระองค์นั้นใด้มีพระสงฆ์จึนที่มีชื่อเสิยงมากที่สุดในบรรดาพระ
สงฆ์จึนที่ไปแสวงบุญในอ้นเดีย ท่านก่คอ พระถังซัมจง
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fn. จพพมิ^พชุพระ«4ซมแ ffliuen'Ran^l
พระถ้งชมจงนามเดีมว่า เอี่ยนจง"' นามสกุล นช่ตั๋น เกดที่เมอง

ตนหลว มณฑลโฮนาน พ.ศ. ๑๑๔๖ (ค.ศ. ๖๑๓)ในตระกูลขุนนางเดม บดา
เป็นนกปราชญ์ฝ่ายขงจอ สม้ยพระจ้กรพรรดิถ้งไทจงอ่องเต เมึ๋ออายุได
๑๓ ปี ไดบรรพชาเป็นสามเณรดาม
พี่ชายที่ไดบรรพชาก่อนหน้านี้แลว
เฮี่ยนจ้งบวชแลวเป็นคนเฉสิยวฉลาด
เป็นที่ยอมร้บโดยทั่วไป เมึ่ออายุครบ ^
บวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกชุ จาก v^r
นี น้ได้ศกษาธรรมกับอาจารย์หลาย
ท่านจงเห็นความบกพร่องของคัมภร
ไนสม้ยนั้น จงมึดำรที่จะไป^ศาสนา
และน้าคมภีร์พระไตรปีฏกจากรนเดย fy
แด่ไม่ได้รบอนุญาด เพราะประเทศ y
เพี่งเปลึ่ยนรัชกาลจึงไม่อนุญาตให้คน
ออกนอกประเทศ ลุ สืงปี พ.ศ. ๑๑๗๒
ท่านจึงเริ่มออกเดนทางโดยไม่ได้รบ "^'" ^

กลางคน ท่านเดินทางผ่านเมือง อูอ
เกาเชียง อ ค้นี คุ จึ พาลุกา ซุเย พ7ะทงฟ้เ/ธ่ง
แบะจุ้ย สมารกันต์ ดุขารา กปิศะ บามืยัน ด ก้กสลา ชาล้นธร จนถึงอินเดีย
เหน้อ ได้ผ่านอุปสรรคมากมายโดยผ่านทะเลทรายโกบึและตามสายทางที่
ผ่านมามองเห็นกองกระดูกเรียงราย ท้องฟ้าว่างเปล่า บนฟ้าไม่เห็นแมื*
กระทั่งวหคบน สุดท้ายได้เดินทางมาถึงอินเดียโดยปลอดภัย ท่านรายงาน

ท7:ทงชนาบ

เคงเพรชน สบุญเรอง. ป?รวัทท'!ะคังธั'น^ง. (ทิมท์ค?งที่ ๓. ท]งเททฯ ะ บรษ้ท อ้มรินท'fijfl
l«w«iaf totftTto). พนา teW.
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เส์นทางธารกบุญของพระถังขมจั๋ง
Route of Hiuen Tsang's Journey to India

ฅ ษัเก์นดฺ ฐ"''

J  y"' กุสพน^,^■-'
พาอบ«cเ^*^ ,Ir

คาบล^.

^  ซึ อฺาน
รานเจว

/•รววัคถ

ธิฌต

กบ{เพรค

อนเตย
•0¥น«ท

♦  •เอ{เโลร่า

มนา{(บทรอันเค๊น

พมายเนต

ร น่าเผmuiJiiiff

rj ใรณภร

โร่-

•St

.i.ri
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สถานการณ์ทุทธศาสนาของเนเสิยยุคนั้นอย่างละเอียด แต่กล่าวโดยสรป
คือ

๑. พารย่โน (Bamiyan) (ปัจจุปัแอย่ห่างจากกรุงกาบูล ไปทางทิด

เสียงของเมืองนี้ คื อ พระอารยทูต
(Aryaduta) และ พระอารยเสน

(Aryasena) มืความรูในพระธรรม
วิน ยัเปีนอย่างดี ที่ เนินเขาของ
นครพลวง มืพระทุทธรูปยืนซึ่ง
จาหลกดี!วขคืลา สูง ๑๕0 เฉยะ"
ถดจากนี้Iปมือาราม และพระ

* ''' พ, " ปฎมาจำหลักดี'วยแก้วกาจ สูง
■■ B «๐0 เนี้ยะ อารามนี้มืพระพุทธ

mzyifiธjdmutTu อ ฟ้กานสถาน ไสยาสน์ความยาว ๑,0๐0 เฉยะ"'
บรรดาพระพุทธรูปเหล่านี้ลัวนเป็น?เมือที่ปราณตสวยงาม นอกจากนั้นยงม
อารามประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระฑ้นตธาตุของพระปัจเจกพุทธะในอดีต

ทำ ว่าเฉํ๋ยะ i2u«ๆ«ราว>ควาฆขาวาเองรนใบ■ทณ ปืจจุบันพระทุทธรปองทํนี้ ไทํ'ถูกพำรายรงใ«ย
^นารรๆรบันทุปกครองอัฟกานิรทาน เฟ้อ พ.ศ. พลายคนกรำวว่าสัวจํกรรมหบักฟ้ปอ พำ น^เอง
พรอยถูกก'าจัรไปทํวย

จากทำใพกา'ทเองนายจก มิว่■จา ธุรเาเน มอระเGfiทำลายพระทุทธรปบา)!)ยันคามทำรํ่งรเองอ้านาชุ
ศาลิบน กรำวว่ายัาเขาไม่ระเบคพระพทธรูป ศาลบันจะ*ท่เขาพํง เพราะท่อนหนานั้นศารบันพ่าลกขายรองคน
เหมอนรนขขางถนนจงคองพำเพอความอถู่รอค เขานิความเ^ออย่างหโพว่าคานหนิาของพระทุพ!โรปถูก
พาแายลง^Kพุทธรูปปางไรยารนอยู่องทํคฟ้ง เรนพระพุทธรูปขนาคใหญ่มืพระพ้'กทร์ฐ้มยังอยู่ไทํคน เป็น
ความเขีอทีไค้ธนทุาจากบรรพบุรูพเรำขานรบคอกนมาทรายบัวอใยุ สอคคยัองกันทำบอกกิลาวของพระกังบัมํจง
ท ไีค้เพํนพระพุทธไรยารน์นั้เจนกัน
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te. กปิศะ (Kapa^a) มอาราม ๑๐๐ แห่ง มีอารามชื่อ รทโลกที่พระ
โอรสพระเจ้าแผ่นดินจีนส■ร้างถวาย พระราชาเป็นพุทธมามกะที่เคร่งคร้ด ที่
นี่มีพระสงฆ์'ที่มีชื่อเสียง คอ พระปรัชญากร พระมโนชญาญโฆษา พระ
อารยวรมีน พระคุณภ้ทร ที่ เมีองล้มพะมีอาราม ๑๐ แห่งพระสงฆ์ล้วนเป็น
นภายมทายาน

0». ค น้ธาระ (Ganddar) แควนนี้มีนักปราชญ์ทางมหายานเกดมาก
มาย เช่น พระนารายณเทพ พระอล้งคโพธล้ตว์ พระวสุพ้นธุโพธล้ดว์ พระ
ธรรมตาร พระมโนรถ พระปารศวเถระ ที่ นี่มีสถานที่ประดิษฐานบาดรของ
พระพุทธองค์ และยงมีสถูปที่พระเจ้ากนัษกะสร้างสูง ๔๐๐ เฉิ้ยะ มีพระ
บรมสารีร๊กธาตุประดิษฐานดานไน

๔. นดวํเนอฑยาน (Udyan) ตั ง้อผูระหว่างส์งแม่นํ้าตุภรัสตุ ก่ อนที่
พระถ้งช่'มจงจะเดินทางมามีพระสงฆ์ «๘.๐๐๐ รูป อาราม ๑,๔๐๐ แห่ง แต่
ต่อมาพระสงฆ์ลดลงเหลอนัอยกว่าเดิม นอกจากนนย้งมีรอยพระพุทธบาท
ประดิษฐานอยู่ อกอารามหนี่งเป็นที่ประดิษฐานรูปพระเมตไตรย'โพธิล้ตว''
จำหล้กดวยไมจ้นฑนัหอม

๕. กศม? (Kasmir) หร้อแคชเมียร้ มีอาราม ๑๐๐ แห่ง พระสงฆ์
๔,0๐0 รูป มีสถูปสูงวจีดร สวยงาม ๔ องค์ พระเจ้าอโศกทรงสร้างไร้ สถูป
ทุกๆ องค์บรรจุพระบรมสารรกธาตุไร้ อารามที่พระถงซัมจงพำนักชื่อทุษกร
มีพระเถระนามว่า ชเยนทร เป็นล้งฆปาโมกข์อยู่ที่เมีองกคมีร์นี้ เป็นผูเคร่ง
พระธรรมวินัยและเชื่ยวชาญในพระไตรปิฎก นอกนั้นยังมีพระเถระทมีชื่อ
เสียงในสยัยนั้น คอ พระวิสูทธสีงห่' พระชินพันธ์ พระสูคตมีดร พระวตุมีตร
พระสูรยเทพ และ พระชินตราด เป็นต้น

๖. มธุรา (Malhura) มีสถูปบรรจุพระอฐธาตุของพระสารีบุตร พระ
โมคคลลารน: พระปุณณยันตานับุตร พระอุบาลพระอานนท พระราทุล พระ
ย ญัชุศรี ทุกปีพระสงฆ์และคฤหสค์จะมาชุมนุมสกการะสถูปต่างๆ ทตนเอง
น บัถอ เช่นฟ้ฝ่อภธรรมก็บูชาพระสารีบุตร ^ฝ่ลมาธบูชาพระโมคคลลานะ
ผ้ศกษาพระสูตรบูชาพระปุณณยันตานับุตว ผู สนใจวินัย บูชาพระอุบาลี
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สามเณรบูชาพระราทุล นอกนั้นยงมีอารามบนภูเขาที่พระอุปคุดด์เป็นผู้
สราง

๗. ก น้ยากุพชะ (KanySkubja) (ใกลเลขเนา เมีองหลวงของร้ฐ
อุดดรประเทคปัจจุบ้น) มี อาราม ๑๐๐ แห่ง พระสงฆ์ราว ๑๐,๐๐๐ รูป
สงก้ดที่งฝ่ายมหายานและหินยาน มี สถูป ๒ แห่งที่พระเจ้าอโศกมหาราช
สรางขน ที่ เมีองนั้ท่านพำนก ณ ว ดัภ้ทรวหาร พระเถระที่มีชึ่อเสิยงแห่ง
ก น้ยากุพชะ คือ พระวีรยเสน ที่ชำ นาญในพระไตรปิฎกเป็นอย่างดี

๘. อโยธยา (Aycxlhya) มีพระสงฆ์หลายพนรูป มีว ดัประมาณ
๑๐๐ แห่ง พระสงฆ์ศังก้ดทั้งมหายาน และหินยาน นอกเมีองก้งมีสถูปที่
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสรางไวั เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระพุทธองค์มาแสดง
ธรรมที่นี่ ๓ เดีอน ที่ นี่ท่านถูกโจรปลนและหวังจะประหารชํวีดท่านเพื่อ
สังเวยเจ้าแม่ทุรคาแด่ก็รอดมาได'ด้วยบุญบารมี

๙. โกสัมพี (Kosambr) มีอาราม ๑๐ แห่ง พระสงฆ์ราว ๑๐๐ รูป
มีวีหารใหญ่สูง ๖๐๐ เฉื๊ยะ ประดีษฐานพระพุทธรูปจำหลกด้วยไมจ้นทน์
โดยมีพระเจ้าอุเทนเป็นคนสรางขึ้น นอกจากนั้นก้งมีอารามของโฆสกเศรษเ
และกุกกุฎเศรษฐีสรางถวายพระพุทธเจ้า แด่หักพงไปบางแลว

๑๐. สาวัตถึ (Savatthr) มีอารามหลายร้อยแห่ง พระสงฆ์หลายพน
รูป โดยมากส์งก้ดนิกายสั'มมีดิยะ มีซากสถูปที่พระเจ้าปเสนทโกศลสร้าง
ถวายพระพุทธเจ้า ซากพระเชตวันมหาวิหาร เสาอโศก ๒ ด้น มีพระพุทธ
รูปทองที่พระเจ้าปเสนทํโกศลสร้างขึ้น' เมื่อคราวอาล้ยที่พระพุทธองคืไป
โปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดีงส์

๑๑. กุ สินารา (Kusinara) มีสถูปที่พระเจ้าอโศกสร้างขึ้นตรงบาน
นายจุนทะที่ได้ถวายอาหารมอสุดท้าย ที่สาลวโนทยานมีพระพุทธรูปนอน
ก่อด้วยศลาแลง ลกษณะสมี'ยมกุรา ที่สร้างภายในสถานที่ปรนิพพาน ด า้น
' ตามหลทฐๆนฑางโบณครเชึ๋อกันว่าพระพฑธรปใ^rr)งขนครั้งนใกRjjtwiriinSรน/กษั•เใย์เจํอ

เทยกรก ในศทลจางกันธๆระ นต์พระกังชัมรั้งQางกงเรึ๋องพระพทธรูปหลายนห่งทึ๋ใกัพบ เจน พระเจาธุเทน;มอง
ไทกัมพ ลร้างพระทุฑธรูปกัวยใมจนทน์ นละพระาปแทเทิโกคล(rfางพระพฑธรูปทองคำเพีอลักการะขา ก าั
กล่าวคาบพระกังซับรั้งนลคงว่า พระพุฑโโรปเรมลรางคงนค่ลมัยพระพฺฑธกาล จงเป็นเรึ๋องที่ควรกันคว่"าค่อไป
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หลงมสถูปใหญ่สูง ๒๐๐ เฉิ้ยะ และเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโคกมหาราช
ประศิษฐานไว

๑๒. พาราณสิ (VSrflnasT) เมองนี้มีชาวพุทธน้อย โดยมากน้บถอ
ลฑธึนอกศาสนา มี อารามในเร!!องพาราณสิราว ๓๐ แห่ง มีพระสงฟ้' ๓,๐๐๐
รูป สงก้ดน้กายส้มมํตยะของหินยาน แด่มีเทวาส้ยถึง ๑๐๐ แห่ง มีน ก้บวช
เป็นหรเน บางคนโกนห้ว แด่บางคนขมวดผมเป็นปม พวกเขาชอบเอาขี้เถา
ทาดว บางพวกเปลอยกาย พวกเขาทำอย่างนี้เพทะต้องการบรรลุธรรม
และที่ป่าอส้ปตนมฤคทายวน (สารนาถ) รพระสงฆ์ ๑.๕๐๐ รูป ลวนส้งกด
นิกายส้มมดยะแห่งน้กายหินยาน มีสถูปของพระเจ้าอโศกสร้าง เสาหินสูง
กว่า ๗๐ เฉิ้ยะ

๑๓. แคว้นมคธ (Magadh) มีพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป โดยมากเป็น
ฝ่ายมหายาน อารามมีมากกว่า ๕๐ แห่ง ที่ เมีองนี้ยงมีเสาอโศกและแผ่น
ศิลารอยพระพุทธบาทอกต้วย

๑๔. แคว้นตามรสิปด (Tamralipati) (ปากอ่าวเบงกอล ไกลเมีอง
ก ล้กตตาปัจจบัน) มีอาราม ๑๐ แห่ง มีพระสงฆ์ราว ๑,๐๐๐ รูป ส ง้ก้ดนิกาย
หินยาน นอกนั้นบังมีสถูป ๒๐๐ เฉี๊ยะที่พระเจ้าอโศกมหาราชสรางไว้ต้วย
ที่ นี้มีพระราชา พระนามว่า พระกุมารทชาปกครองเมือง

นอกจากนั้น ท่านพระบังซัมจงบังไดไปศกษาที่มหาวิทยาส้ยนาส้นทา
กบพระอาจารยศีลภทรองค์อธการบดี เป็นเวลาถึง ๑๕ ปี ที่ นี้มีน ก้ศกษา
ราวหมื่นรูป อาจารย์พ้นหาร้อย แด่ที่ไต้ร้บยกย่องและดูแลอย่างดีมีเพยง
๑๐ รูปเท่านั้น อารามนาส้นทาไต้ถูกสร้างและด่อเตมมาโดยลำดับน้บจาก
พระเว้าอโศกมหาราช พระเว้าศกราทตย์ พระเว้าพุทธคุปตะ พระเว้า
ตถาคตราชา พระเว้าพาลาฑดย์ พระเว้าวรรราชา รวม ๖ พระองค์
นาส้นทาเป็นสถานศิกษาฝ่ายมหายาน โดยศึกษาทั้ง ๑๘ นิกาย รวมทั้ง
พระเวท เหตุวิทยา ด พัทวิทยา จกิตสาวิทยา สางขยะวิทยา เป็นต้น มาถึง
สบัยพระเจ้าหรรษารรธนะมหาวิทยาส้ยกไต้ร้บการอุปบัมภเป็นอย่างดี ไน
ที่ ลุดพระบังซัมจงก็อำลาพระเจ้าหรรษวรรธาเะ พระกุมารราชาแห่งเบงกอล
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ดะวนออก นละพระราชานพ่งอนเดึย ๑๘ แคว้น กล้บสู่ประเทศจีน โดยกลับ
ไปเสนทางเดิม เมื่อเขาสู่จีนแลัวไดร้บการตอนรบอย่างดีจากพระสงฆ์และ
ทุทชบรษ'ทชาวจีนที่ทราบข่าว ท่านไดรบการยกโทษที่แอบเดินทางโดยไม่
ไลัร้บอนุฌาด ต่อมาไดรบการยกย่องให้เป็นวรบุรุษแท่งชาดิ ผลงานการ
แปลของท่านมีมากมาย ที่ สำ คญไดแปลหนงสือลันสกฤตออกเป็นภาษาจีน
ถืง ๖0๐ เล่ม ท่านขอร้องพระจักรพรรดิให้ยกพุทธศาลนาเป็นศาสนาประจำ
ชาดิจีนเพืยงศาสนาเดียวแทนฃงจึ้อ แต่ไม่สำเร็จเพราะจีนนับทอขงจื้อมา
ยาวนาน การที่จะยกเลิกจีงเป็นเรื่องสำบาก แม่'แต่พระจักรพรรดีก็ไม่กลัา
ล ดัสินใจ เพราะเสนาอำมาดยฃุนศกจำนวนไม่นัอยที่นับทอลัทธิขงจื้อ แม
แต่บิดาของท่านเมื่อก่อนก็นับทอขงจื้อ ท่านมรณภาพ พ.ศ. ๑๒๐๗ (ค.ศ.
๖๖๔) รวมอายุ ๖๑ ปี เมื่อท่านมรณภาพแล้ว พระจักรพรรดิลังเกาจงทรง
กำ สรวญอย่างหนัก ถงลับตร้สว่า ประทีปของชาดิไลัลับเสียแล้ว แม่ท่านจะ
กำ ช บ้ให้ท่างานศพอย่างง่ายๆ คอใชเส์อมาพันและฝังเสีย แต่พระจักรพรรดิ
ก็ท่าอย่างสมเกียรดิ กล่าวลันว่ามีชาวจีนมาร่วมงานศพท่านถง ๒ ล า้นคน
น บัว่าเป็นพระสงฆ์องค์เดียวในประว้ดิศาสตร้จีนที่ฐผู้มาร่วมงานมา n มาย
ขนาดนั้น

หลังจากพระเจัาหรรษวรรธนะเสด็จสวรรคตแล้ว อนเดียก็เขาสู่ยุค
มีดอีกคเงทั้งทางการเมีองและการศาสนา ยุคนั้พุทธคาสนามหายานไลัผสม
ล ทัธิลันตระของฮินดูเข่าไปลัวยเรียกว่า พุทธลันตระ สาเหตุที่มหายานนำ
ล ทัธิลันตระของฮินดูมาใช้ เพราะลัองการสร้างความนิยมไห้ลับลัวเอง แต่
การปฏรูปนั้เท่าลับกำลังท่าลายหลักการของพุทธคาสนา ในยุคนี้มีการสร้าง
พระพุทธรูปโอบลัวยนางตาราไนท่าเสพเมถุน เป็นลัน ต่ อมายุคนี้ก็ไลัมี
พระสงฆ์จีนเดินทางมาศกษาพุทธศาสนาที่รนเตยอีกท่านพนั้งต่อจากพร-
ทงซมจื้ง ดีอ พระอาจารย์จื้จีง (I-Tsing)

เ^ จพพพานเพชุฬระสังิง (l^feing) j
พระอี้จีง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๑๗๗ (ค.ค. ๖๓๔) ที่ฟันหยาง ใกล้กรุง
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ปักกิ่ง ประIทศจน^ หลงจากพระถ้งซ'มจงกลบเรองจีนท่านมอายุ ๑๐ ปี
เมึ่ออายุใต้ ๑๔ ปี กบรรพชาเป็น ffl .Jsgc
สามเณร เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ท่าน wfjๆ^
ไต้รบการอุปสมบทเป็โน!กษุ หล้ง
จากไต้สืกษาพระธรรมอย่างชรชอง ^
นลว จืงเกิดความคิดที่จะไปสีบพระ
ศาสนาในรนเคิย ต่อมา พ.ศ. «๒๑๕
ท่านเดินทางเขาสู่ประเทศรนเตยต่อ ^ ̂
จากพระถ้งชมจงได้ไม่นาน ขณะที่
ท่านมอายุ ๓๗ ปี ผ่านทางทะเล พระอจิงขนฝ็งที่ฅามรลปคิ
โดยแวะที่สุมาตรา (Sumatra) เป็นเวลา ๘ เดิอน ผ่านอาณาจ้กรศรวชัย
(SrTvijaya) ซึ่งพุทธศาสนากำลงเจริญรุ่งเรองที่นี่ ภาษาสันสกฤตเป็นที่นยม
แพร่หลาย ท่านพกอยู่ ๔ ปี เพอศกษาภาษาสันสกฤตที่นี่ จากนั้นพกที่
แหลมมาลายู (Malayu) เป็นเวลา ๒ เดิอน จนถึงฝ็งอนเดียที่ท่าตามรลปดิ
(Tamralipti) จากนั้นเดินทางเข้ามคธ ไต้สักการะสังเวชนียสถาน และ
ศกษาที่มหาวทยาสัยนาสันทา «๐ ปี แลวกสับเสันทางเดิมโดยแวะศกษา
ภาษาสันสกฤตที่อาณาจกรศริวข้ย ๔ ปี ไต้ร้นการต้อนริบจากราชสำนก
เป็นอย่างดิ ท่านไต้กล่าวสืงอาณาจ้กรศริวชยไวว่า ''อาณาจ'กรศรวชย
ใfนพุทธศาสนารุ่งเพงเหรอนในอินเดีย รทระสงฆราชชื่อวำ ศากยเกยรดี
(Sdkyakrni) เป็นประมุขสงฟ้ เรองชั้นใหญ่นอยหลายรอยเกาะ พระจนที่
จะไปอินเดียควรเตรียมตวเรียนสนสกฤดที่นี่ก่อน" ท่านยงกล่าวอีกว่า "ที่
ฟูหนำ (หรอพนม) รเรองหลวงชื่อวา อินทรปุระ (Indrapura) พระราชา
แห่งเรองนี่นามว่า พระเจาถรวรมน (Tharvarman) ทรงนับถอศาสนารนด
อย่างเดรํงครด เทดทูนบูชาศวสงค์ทอง และเริ่มทำลายพุทธศาสนาอย่าง
หนัก" ท่านเดินทางมาสืงฟ้งเมองตามรลปดิ ประเทศรนเดิย พ.ศ. ๑๒๑๔

J. 'โฟc«ki»น. A Record of Ibe Buddhist Rdigioo as Practiced ๒ India and the Malay
Ardilpeli^. (New Delhi ะ The Jayyed press. 1966.) Page 23.
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เส์นทางจาริกบุญของพรร:อี๋ฉง
Route of 1-Tsing's Journey to India
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พำ น กัอย์ในอนIดยเปีนเวลา ๑๕ ปี และพูดภาษาถนในอนเดียได้อย่าง
คส่องแคล่ว ผลงานของท่านหลายเล่มได้ถูกพมพ์เช่นเตยวก้บพระถังซ้'มจง
นั น่คือ "บนทึกเรื่องพุทธศาสนาตามที่ปฐปัดก้นใน3hเคยและหมู่เกาะ
มาลายู" ท่านไดไปคืกษาที่มหาวิทยาล้ยนาลนทา «๐ ปี ได้กล่าวว่าที่
นาลนทาIJพระสงฟ้จำพรรษา ๓,0๐๐ รูป พระสงฆ์ที่นี่ม็หนัาที่ ๒ ส่วน คือ
ประกอบพรกรรมทางศาสนา และศึกษา ต่อมาท่านไดไปกราบพระเจตย์ที่
พุทธคยา เขยนปันทึกไว้ว่า''

"หลไ?จากนํ่น พวกเราก็ไดเดินทางไปทึ่มทาโmมณฑล ใกล้ดนพระ
ศรมทาโพธ และไดก็มกราบแทบmะบาทแท่งพุทธปฎมาแล้ว ขาmจาได
นำ ผาทนาและเนอดิซึ่งพระและฆราวาสลวายทึ่ชาๆวบวบำ(•ปี^ก็วf^
พ ส้ดร์บชาและท่มทึ่องค์Viระพุทธปฎิมา ขาพเล้าไดถวายฉดรขนาดเล้ก
จำ นวนมาก ทึ่ท่านอาจารย์ฝายวินัยชื่อ เทียน ฝากมาในนามท่าน ท่าน
อาจารย์เซน (ธยาน) ชื อ่ว่าอันเดา มอบทมายทนัาทึ่ใทบูชาพระพุทธเจดีย์

และขาพเล้าไดท่าทนัาทึ่ในนามของท่านเช่นถน ในขณะนันขาพเล้า
ไล้ทมอบตวลงพี้นดวยจิดใจทึ่แน่วแน่ ค ว์ยความดงใจและดวยดวามเดารพ
อย่างสูง ครั้งแรกข้าพเล้าไดปรารถนาต่อประเทศจีนว่า ผลประโยชนัสี่
ประการจงแฝขยายไปสู่สรรพล้ดว์อย่างถล้างขวางในดววบรู้สึย ในเขตแดน
แท่งพระธรรมทูต และข้าพเล้าไดเนันยาถึงความปรารถนาของข้าพเล้าทึ่จะ
รวมเป็นทนงเดียวภายใดล้นนาคะ เพื่อพบพระเมตไตรยพุทธเล้า ผู ป้ี
เก็ยรดิยค และปฎบดิดามคาสอนทึ่แทจริงเพื่อใท่'เข้าถึงคาามล้ทึ่จะไปค์าในั
เก็ดใทม่รก, ต่อมาข้าพเล้าไล้เดินประทักษณรอบสถานทึ่ศัถดี้สทธแท่งนี้''

และอกเล่มคือ"ภกษุผูไปแสวงหาพระธรรมในประเทศตะว้นตก"
จากหนังสิอเล่มนั่ ทำไห'เราทราบว่า มนักแสวงบุญเปีนจำนวนมากได้เดิน
ทางฝ่าอนดรายและความยากลำบากไปแสวงหาพระธรรมไนประเพศอิน''ดิธ
แต่การเดินทางไปนั่นเปีนเรื่องแห่งความเศรา เพราะแม'ว่าจะได้ผลด้มค่า

D.C. Ahir. Bnddhagaya through the Ages. (New Delhi: Sri Saiguru l^iblicatinns .1993). Page
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แต่ความลำบากก็Jjอยู่ทั่วไป สถานทีลำคัญๆ ก็อยู่ท่างไกลกัน มีคนเป็น
จำนวนมากทีพยายามจาริกไปในสถานทีเหล่านน แต่ทำได้เพียงไม่กี่คน
เพราะมีทะเลทรายขวางกั้นอยู่ ความร้อนในทะเลทรายแทบจะละลายทุทสิ่ง
อย่างใหมอคไหม้ ทางทะเลก็เต็มไปด้วยคลื่นใหญ่เหมือนภูเขา มีปลาใหญ่
พ น้นํ้าสูงเท่าด้นคาล ส่วนทางบกทีด้องผ่านเอเชียกลางผ่านเฐ0งลมา7กันด
บากเครีย ด อ้งผ่านภูเขาถง ๑๐,000 ลูก มีหุบเขาลึก และสูงชัน นี ค้ีอ
เหตุผลว่าทำไมมีคนเดินทางไปกว่า afo คน แต่รอดมาได้เพยงหยิบมือ
เดียวเท่านั้น พระสงฆ์'เกาหลึและจีนเป็นจำนวนมาก ได้เดินทางไปอินเดีย
ผ่านเอเชียกลาง แต่ท่านเหล่านั้นก็มรณภาพเป็นส่วนมาท ต่อมาการเดิน
ทางผ่านเอเชียกลางยงลำบากมากยิ่งขึ้นอิก เพราะเก็คการปฎิว้ตในชีเม?)
และกองทัพมุสลิมยึดครองส่วนเหนีอของอินเดียได้อย่า^เดี?,

ทานอจงยงไดแปลหนงสอ ราว (fb เล่มจาก (t'oo เล่มทีท่านนำมา
จากอินเดียโดยได้รับความร่วมมือจากหเ•ระอินเดียหฐๅยหุๅy ดีg ห่านอิกข.
น น้ทะ (Sikkhananda) ท่านอิศวระ (ISvara) และรูปอีนๆ เมึ๋อห่านกลับจีน
ได้รับการแต่งดงจากพระจ้กรพร-รดินํให้เป็น "มหารัฐตุ•ร" ของประเทศจีน
และเปนทเคารพของพระจกร•พรรดีนมูเชีอเหียนเ£]แ0ย่ๅงยิง ห่านจำพรรร^า
ทีว ดัได้เฮงเลื่ยงยิ่ (มหาวัฒนากุศลาราม) ขึ้งเป็นวัดทีใหญ่ทีลุดในสมัยนน
มรณภาพเมือ พ.ศ. ๑)ทrfb รวมอายุ ๗at ปี ท่านได้เชียนรายงานสกานการท!
พุทธศาสนาหลายแท่งทีเป็นประโยขน์ค่ออน•รุ่นหลังเฎนgย่ๅง, ๅ

และทภาคใด้ของอินเดีย ก็ได้มีพระสงฆ์ห่านหนึ่งทีมีขึ้อเสียง แสJ
ท่านได้ไปเผยแผ่พุท!;คาสนาในจีน ดามอย่าง■พระสงฆ์อินเดียหลาย SJ รห่
ท่านคอ พระโพชี•รุจี โดยมีประร้ดิย่อๆ คือ

ท่านเกิดเมอราว พ.ค. okioo เดมชื่อว่า ธรรมรุจ เกิดในตระกล
พราหมณกาคยปโคตร ในอนเดยภาคใด เมึ๋อใดรบการอปสมนฑเป็นพระ
ภกษุ จงฝากต้วเป็นศษยของท่าน ยคโฆษะ ขั ว่เวลา 1 ปีท่านกิเป็นผู'
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ชานาญในพระไตรปิฎก นอกจากศึกษาทางด้านพุทธศาสนาแลว ท่านยง
ชำ นาญในหลายสาขา เช่น ดาราศาสตร์ แพทยศาสตร์ ภูมศาสตร์ และ
เฑววิทยาเป็นด้น ดอมาเมึ๋อไปส่จืนโดยทางเร์อ เพราะตอนเหนือของรนเตย
ถูกกองทพมสสิมยตครองนลว ย่อมเป็นการไม่สะดวกอย่างยิ่ง เมื่อไปกง
เมองจนแลว จงได้เปลี่ยนเป็น โพธรุจ ดามพระบญชาของพระจ้กรพรรดนื
วูเด้าเฑยน แห่งราชวงศ์ถ'ง ท่านได้แปลห'แงสิอ ๕๓ เล่ม ออกสู่ภาษาจีน
หนืงสิอที่ล่าด้ญ ศึอ ปรัชญาปารมดาอรรถศตกา มหารัดนกูฎสูตร อรดา
ยษวยูห สม'นตมุขปริวรรต วิน ยัวินืจฉัยอุปารปริปฤจฉา ไมเตรยปรปฤจฉา
โพธสดวจรรยาวรรคสูตร ร ดันเมฆสูตร สูตรแห่งมหายาน มญชุศริรัดน-
ครรภธารณีสูตร แต่หลายเล่มกได้สูญหายในเวลาต่อมา วาระสุดท้ายท่านก๊
มรณภาพอย่างสงบในแผ่นดินจีน รวมอายุ ๑๕๖ ปี

lb. ราช'ฬ๗าละ
หด้งจากอาณาจกรคุปตะได้ล่มสลายลงเมื่อ พ.ศ. ๑0๘๓ รนเดิยได้ถูก

แบ่งเป็นแควนเล็กแควนนัอย ไม่มผูปกครองที่เขมแข็งเหมอนเดิมรกเป็น
เวลา ๑๒๐ ปี จนถง พ.ศ. ๑๒๐๓'' กษ้ตริยพระองศ์หนึ่งได้สถาปนา
อาณาจกรขนที่แคว้นมคธและเบงกอล คอ ราชวงศ์ปาละ ราชวงศ์นี้รอายุ
ยาวนานถึง ๔๐๐ ปี เป็นราชวงศ์เสิยวที่พระมหากษตริย์ทุกพระองศ์
น บัทอพฑธศาสนา ซึ่งไม่เคยมมากอน สถาปนาราชวงศ์นี้โดยพระเจา
โคปาละ ได้อุปถมภ์ด้มครองปกป้องพระพุทธศาสนามาอย่างดี มคธและ
เบงกอลที่ราชวงศ์นี้ปกครองจีงกลายเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของพระพุทธ
ศาสนาในอนเดียก่อนที่จะสูญสลายไปจากแผ่นดินเกด

พระเจ้าโคปาละ (GopSla) เป็นพระมหากษตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองศ์
หนึ่งของรนเดีย ครองราชสมบด พ.ศ. ๑๒๐๓ ในด้านพระพุทธศาสนานั้น
พระองคได้สรัางว้ด สถูปเจดีย สนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์เป็นอย่าง

ดำ•ทบางเล่มกรำ')ว่า พระเจาโคปาระขึ้นดรองnชย์สมบด พ.ค. «๒๙(ท
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มาก สถาบนการสืกษาที่พระองค์ทรงสนบสนุน คอ มหาวิทยาลยนาลันทา
รฐฟ้หาร จารกแผ่นทองแดงซึ่งขุดพบที่นาลันทา ทำ ให้เรารู้ว่าพระองค์สราง
อาคารภายในมหาวิทยาลัยเป็นจานานมาก แม้กระทั่งห้องสมุดขนาดใหญ่
ของนาลันทา นอกจากนั้นยังได้สถาปนามหาวิทยาลัยโอท้นดบุรีให้เป็น
แหล่งการศกษาของพระสงฆ์คาบคู่ท้บนาลันทาด้าย ในด้านสถาปัตยกรรม
นน นบว่ามีคาามเจรีญรุ่งเรืองมาก พระพุทธรูปที่ทำจากห้นดำทั่าทั่งรี'ฐ
พิหารในปัจจุบัน ล าันเริ่มด้นจากสม้ยนี้ จนไดรี'บการกล่าาขานว่า เป็นพุทธ
คิลป๋สม้ยปาละ นอกจากนนยังพบพระพุทธรูปศิลปะสม้ยปาละที่ทำจาก
ทองแดง โลหะ ทองคำ และดินเผาเป็นจำนานมาก ขุดพบแลัานำไปเก็บไว้
ที่ พิ พิธภณฆ์กลก้ตตา ปัฏนะ และกรุงนำเดลลี พระองค์ปกครองแคว้นมคธ
จนถง พ.ศ. ๑๒๔๘ก็สารรคตอย่างสงบรามเาลา๔๔ ปี

[ ๗. พระฑีป็งทรrtรีชญาพ (DrpankaraS^fian) 1
พ.ศ. ๑๒๒๕ ในสม้ยพระเจ้าโคปาละได้มีนํกปราชญ์^ด่งด้งท่านหนึ่ง

ไปประกาศพุทธศาสนาในธิเบดจนมีซึ่อเสิยงโด่งด้ง และมรณภาพที่นั้น
ท่าน คื อ พระทํปังกรศรีชญาณ หรือพระอดิศะ เกิดในารรณะกบัดรีย'' โดย
พระบดาเป็นกบัดรียนามว่า ก ล้ยาณศรี (KalySnasrT) และมารดานามว่า
ศรีประภาาดิ (Snprabhavatr) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๕ ในเมีองซาฮอร์
เมองภด้ลปุร (ปัจจุบันอยู่ในเขดรัฐพิหาร) รนเดิยภาคตะว้นออก โดยพระ
บิดามีโอรส ๓ พระองค คือ ๑. เจ้าชายปัทมครรภ์ ๒. เจ้าชายจ้นทรครรภ์
(พระทึปังกรศรีชญาณ) และ 0ก. เจ้าชายศรีครรภ์ ต่อมาเจ้าชายจ้นฑรครรภ์
ได้เดินทางไปบวชเป็นสามเณรที่มหาวิทยาลัยนาลันทา กบพระอาจารย์
โพธภ้ทร โดยไม่ได้บวชที่มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา ทั ง่ที่ดั้งอยู่รัฐเบงกอล
และไม่ไกลจากพระราชว้งของพระองค์ ทั ง่นี้เพราะด้องการลดความมานะ
ถอด้วลง เมื่อบวชแลัวจึงได้ฉายาว่า พระทีปังกรศรีชญาณ ในสม้ยนี้นํกาย
มนดรยานกำลังเจรีญรุ่งเรีอง ท่านจึงฝากด้วเป็นศิษย์ของสิทธะคนหนึ่งซึ่อ
ว่า พระนโรปะ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ชื่อด้ง สม้ยนั้นศิษย์ที่มีซึ่อเสยงของสทธะ
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นโรปะ มหลายท่านเช่น พระปรัชญาร้กษิต พระกนกศรั และพระมาณกครี
ต่ อมาท่านจงเข้าเรียนที่มหาวทยาล'ยวิกรมศิลาใกล'บาน ท่านได้เศินทางไป
สุมาดรา (รนโคนีเซีย) เพี่อ ^
ศึกษาธรรมก้บพระธรรมปาละ

พระเถระที่มีชื่อเสืยงที่นั่น หลัง
จากอยู่ได้ ๑๖ ปี จึงได้เศิน
ทางกลับสู่วกรมศิลา จากนั่น
ได้รับการอาราธนาไปสู่ธเบด \
ท่านเป็นผู้มชี่อเสิยงอย่างสูงสุด jและมรณภาพที่นั่นรวมอายุ เ^^H

ต่ อมาเมื่อ พ.ค. «๒๔๗ a .แแทเ^แ ^-- . -

พระเจาตริสองเดซน กษตริย์ พาะทืปีงก■รfขญาณ
แห่งธิเบด อาราธนาพระสงฆ์ชาวอินเดียหลายรูปโห่ไปพี่นฟูพุทธศาสนาที่
ธิเบต ที่ ม็ชื่อเสียง ศึอ พระอาจารย์คานตรักษิต (Santaraksita)" แต่ท่าน
เป็นพระนกวิชาการไม่มีอิทธิฤฑธิ้ เวทมนตร์คาถา เมื่อด้องมาเผชญหนา
ก บ้ศาสนาบอน ศาสนาเจ้าถนที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์คาถา หมอผ ภูดผ
ปีศาจ จึงเฟ้นว่าจะสู่ไม่ไหว ผู ท้ี่จะมาเผยแผ่ได้ด้องมีเวทมนตร์คาถาเช่นกน
จึงจะสู่ได้ จึงเสนอไปยังพระเจ้าตริสองเดซนใหอาราธนาพระปัทมลัมภวะ
พระสงฆ์นิกายมนดรยานมาปราบ พระองค์เฟ้นด้วยจึงได้ส่งคนไปอาราธนา

ท่านปัทมสมภวะมาเผยแผ่ธรรมที่ธิเบด ท่านรับค์าอาราธนาแลัวเดนทาง
เข้าไปธิเบต งานของท่านนั่นประสบผลสำเร็จอย่างลันหลาม เพราะท่าน
เป็นจอมฃมงเวท ลามารถปราบพวกพ่อมดหมอผีศาสนาบอนลงได้พวกเขา
หนกลับมานบถอพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ส่วนภูดผีปีศาจก็ห้นมาปก
ป็องพุทธศาสนาแทน ท่านปัทมลัมภวะจึงเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนา

พ7ะ•ทปังกรศรีขญาณ
■ค «41 I

หนา to*.

ฉ หัา au กบิรริง1โ. ๆทBffๆสนานบนรเขท. (ก'{งเทพ*} : บริษัท ส่องทเทม จำ ก หั. totf๓๘.)
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ใหม้นคงในธเบดจนทงปัจจุบัน แบัว่าพุทธศาสนาจะmไปธเบตราว พ.ศ.
©๑๖๓ กอนหนานี้บัางแล้วก็ตาม

ครั้นถงสบัยพระเจาเทวปาละ*° ราว พ.ศ. ๑๒๔๘ แห่งรา'ธวงศปาละ
ไดครองราชสมบดต่อจากพระเจาโคปาละพระบิดา ยุคจักรวรรดิปาละนี้
ยงใหญ่ไพศาล มกำล้งทหารที่เฃมแข็ง จากรายงานของนกแสวงโชคชาว
อาหร้บนามว่าสุไลมาน (Sulaiman) กล่าวว่า พระองคมีซางเพื่อออกรบ
๕๐,๐๐๐ ต วั" และกำตังพลหลายหมื่นคน พระองค์เปีนพุทธมามกะที่
เขมแข็งเช่นเดิยวก้บพระบิดา จ ดัและสถานศกษาทางพุทธศาสนาไตัร้บ
การอุปถมภจากพระราชวงศ์และพุทธบริบัทเป็นอย่างดิ โดยเฉพาะอย่างยง
มหาวิทยาตัยฑงสามแห่งในแคจันมคธ คอ นาตันทา โอทนตบุร วิกรมศลา
ในสมยนี้พระเจัาพาลาปุตดเทวะ (B5laputtadeva) กบัดริยชวา (อินโด-
นเชย) แห่งราชวงศไศเรนทร (Sairendra) ไดส่งพระราชสาส์นมาย้งพระเจัา
เทวปาละเพื่อขออนุญาตสรางจัดใกล้มหาวิทยาตัยนาตันทา พระองค์ทรง
รนดิโปรดไห่'สรางดามความเหมาะสม จ ดันี้ต่อมาเป็นที่จำพรรษาของพระ
สงฆ์จากชวาที่มาศกษาที่มหาวิทยาตัยนาตันทา จารึกบนแผ่นหินของพระ
เจัาพาลาปุดตเทวะในคราววางศลาฤกษ์สรึางอารามบงเก็บร้กษาไจัอย่างดิที่
พพธภ'ณฑ์นาตันทา นอกจากนั้นยังขอประทานที่ดินห้าตำบลในแคจันมคธ
เพื่อบำรุงพระภิกษุที่ตัดลอกพระคมภร์ทางพุทธคาสนาให้ ต่อมาพระเจ้า
เฑวปาละไตัทรงแต่งตงพระอาจารยัวิรเทพ (VTradcva) ซึ่งผู้เป็นบุตรของ
อำมาดยัเมองนครหาร (ปัจจุบันอยู่ในเฃดปากีสถาน) เป็นองค์อธการบดิ
มหาวิทยาตัยนาตันทาองค์ต่อมา พระองค์สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๒๙๖ รวม
เวลาที่ครองราชย์ที่ยาวนาน ๕๑ ปี

ไนหนังรอประวัตศา งกอลทร่าว-ท่ พระาเทวปาระปกครองมคธ นสะเบงทอรราว พ.ศ.
เป็นพระโอว*ของพระเจ้าธรามปาระ ใมใliพระเจ้าโคปาระแค่ ไนฃ[นะทึ๋หนังรอ ol India by Anil

(Thandra Bancrjee กร่าวว์า พระเจ้าเทาปาคะเป็นโอร*ของพระเจ้าธาามปๆระ ขาพเจ้าพรวบรวมรคหรกฐานฝ่าย
ธเบคเป็นร่าคัญ

Ami Chandra Banerjee. History of Indb. (Calcuiia: Pnnt-0-Graph,1993). Page
142.
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ในยุค พ.ศ. ๑๒๕๕ กองทพรสลามน่าโดย โมห'มนมัด บนกาซม
(Muhammad Bin Qazim) ได้เริ่มรุกสู่Iอเชยดะวนออกยึดไดหลายเมองใน
เอเชย เช่น ซีเรีย อรปด้ ต่ อมาจงยกทพยึดอนเดยภาคเหนือทังปัญจาป
สินธ์ คนธาระ แล้วปกครองอยู่ยาวนาน ๓๐0 ปี เมึ๋อยดได้แล้ว พุทธศาสนา
กถกทาลายลงอย่างมากมาย เพราะอนเดขตะวนตกมีอารามนับหมนและ
พระสงฆ์นับแสน แต่กองทัพมุสลมไม่อาจรุกเขาภาคกลางได้' เพราะการ
ด า้นทานซองกษตรีย์ราชบุตรของอนเดียในภาคกล'^ง กษ้ตรีย์เหล่านี้มัง
สามัคคทันอย่างด้เพึ่อด้านการรุกรานจากกองทัพมุสลมอาหร้บ ในขณะที่
ดอนเหนือของอนเด้ยถูกกองทัพมุสลิมยึดได้อย่างเต็ตขาค และพุทธคาสนา
ก็ถูกกวาดล้างลง ต่อมากองทัพมุสลิมน่าโดย มาหมุด แห่งพาชนื ได้ยก
กองทัพรุกรานรนเดียภาคเหนือและภาคตะวันตก เข่น ท นัยากุพชะ มกรา
บานาวัส (พาราณสิ) และยกทัพเข้าโจมตโสมนาถวหารของชาวรนด ขน
ทรพย์สมบดจากวัดไปเป็นจำนวนมหาคาล พร้อมทันนั้นรูปปันพระคาะและ
โบสถ์ก็ถูกทำลายลงแมัจะได้ร้บคำวิงวอนจากนักบาขรนดูแค่*โ'คาเก็ดา^ โาเ
ช่วงนั้โด้มีเหตุการถ!ที่สำคญ ๆ หลายอย่างเกิดขี้น คือ
I ๔. (Muslim's Invaswท to India) j

หล้งจากศาสดานบี โมหัมหมัดกำเนืดขี้นในโลกราว พ•ค- «๑«>๓ และ
เริ่มก่อดั้งศาสนารสลามที่ซาอุด้อารเมียเมึ๋อ พ■ค- หล้งจากทพระ
นบ โมหมหมัดจากไป สาวกรุ่นหล้งได้ไข้นโยบายการเผยแผ่คาสนาด้วยวิซี
การที่รุนแรง ราว พ.ค. ๑๒๐๐ กองทัพมุสลิมได้เริ่มรุกทั่วเอเซียกลาง ต่อ
จากนั้นรุกเข้าสู่อาฟรีกาเหนือ และเมื่อยึดอาฟรีกาเหนือได้แล้ว ก็ยาตราทัพ
เข้าส่ยุโรปยึดได้ สเปน รดาสิ และบางส่วนของยุโรป แต่ต่อมาก็ถูกโด้กล้บ
จากยุโรป เมื่อแนวรบด้านยุโรปถูกด้านทานอย่างหนาแน่น กองทัพมุสลิมก็
เริ่มรุกทางเอเชยตะวันออก ยึดได้เมโสโปเดเมีย (รรัก) เปอร์เซีย (รหร่าน)
และยดได้รนเตยส่วนเหนือ คือ ด น้ธาระ สินธุ ด ก้กสลา ปัญจาป สถาน
ที่ทางศาสนาที่กองทัพรสลามยึดได้ ไม่ว่าจะเป็นคาสนสถานของคาสนา
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ใดกถูกทำลายอย่างราบคาบ แด่กองฑ้พมุสลมก๊ไม่อาจรุกเข'าสู่อินเดีย
ดอนกลางไดเพราะถูกตานทานอย่างเข้มแข็งจากกษ้ตรย่'อินเดีย และช่วง
นั น้ผู้ปกครองของอินเดียก็ยงสาม้คดีกน ท้พมุสลิมจงถูกตรงไว้ไดทงเก็อบ
๔๐๐ ปี

กษตรย์ราชวงศปาละน้บเปีนราชวงศ์สุดท้ายที่ไดีไทการคุมครอง
พุทธศาสนาในอินเดียดะว้'นออก พุทธศาสนายีนทยัดอยู่ในแถบนี้จนถง
พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ ราชวงศ์นี้สถาปนาขนโดยพระเจาโคปาละสิบต่อมา
จนก็งสมยพระเจ้าเทวปาละ รสปาละ ธรรมปาละ รามปาละ และมหิปาละ
กษ้ตริย์ทลายพระองค์ในราชวงศ์นี้ได่'สถาปนามหาวิทยาลยทางพุทธศาสนา
ขนหลายแห่ง เช่น ชค้ททละ โอท้นตบุรี และโสมบุรี เปีนด้น

๙. ทุฑธฝ็ลป็สมัยโจฬะ (Cola Art)
พ.ศ. ๑๒๐๐ พุทธดีลป๋ในรฐทางภาคใดได้เจรีญรุ่งเรีองขน ในยุคนี้มี

อาณาจ้กรที่เข้มแข็งเก็ดขนในภาคใด้ของอินเดียดีอ-^ ๑. ร'ฐปัลลวะ เมอง
หลวง คือ กาญจีปุร้ม ๒. รฐโจพะ เมืองหลวง คือ ด ญ้ชารุร์ ๓. ร ฐ้ปาณฑยะ
เมืองหลวง คือ มธุไร ๔. ร ฐ้เจระ เมืองหลวง คือ เกราล่า โดยเฉพาะที่ร้ฐ
โจพะยันมืเมืองหลวงที่ด้ญซารุร์ มืดีลปะเจรีญรุ่ง เรีองเปีนอย่างมาก ความ
จรีงพุทธคาสนาเข้าสู่อินเดียโด่ในสมยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ได้ล่ง
สมณฑูตมาเผยแผ่ตั้งแต่สมัยนั้นแลว ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มืคตในการสราง
พระพุทธรูป เปีนแด่สร้างส้ญลักษถโ คือ ดอกมัวแทนพระศาสดา ต่อมาราว
พ.ศ. ๖๐๐ งานพุทธดีลป๋จงได้เรมขึ้น แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก

ดีลปะสมัยโจพะนั้นนับว่ามืแตกด่างจากสกุลอื่นๆ มาก เพราะเปีน
ดีลปะแบบทมืพโดยตรง ดีลปีนจะแสดงความรูสิกเรื่องเขึ้อชาติไว้ในงาน
ประติมากรรมอย่างข้ดเจน ซึ่งจะเหินได่ในศลปะทุกแขนง จุดเด่นของ
พุทธดีลป๋ยุคนี้ก็คือ พระพุทธสรีระมืวรกายลรลัน กลมแน่น พระอุระ (อก)

fITlRlJflโมร {รมขัย กสรจิflโต), ท1£.พุท&คาทนานR£ทัศนร่วมทนย. ก]งเทพฯ : มทา']พาสง
กรณราชวํทยารบ, ๒๕๔to.หนา
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นูนเป็นฟ้เศษ แสดงความกล้าทาญบึกบนตั้งแต่ปลาย'พระรัศมีจรศปลาย
พระบาท พระพักตร์กลมอูม พระเนตร พระนาสิก (จมูก) ค่อนข้างใหty
พระโอษฐ์ (ปาก) ทนา ล า้เป็นรูปเคารพไนศาสนาพราทมณ์จะเท็นตวาม
เคลึ๋อนไทว การแสตงฤทธ อิทธิปาฎิทาริย์ต่างๆ ล า้เป็นพระพุทธรูปและ
พระโพธิสัตว์จะเทินความสงบและเคร่งขรึม อาณาจักรโจพะภาคใตยนยง
มาจนสืง พ.ศ. toooo ปีจงล่มสลาย พุทธศิลป๋สมัยโจพะยังมีอิทธิพลต่อ
ประเทศใกล้เคียงอิกต้วย เช่น พม่า ส งักา และไทย เป็นล้น

พ.ศ. «๓๐๘ กษัตริย์โจพะนับถือ
ศาสนาฮินดู"" ไต้โจมตีอาณาจักรปัลลวะ

H  Jดูๅก'[ชุ„;.^0^£^ร้าง
hi สรรค์พุทธศิลป๋ใท้สังกา การแพัชนะไล้เกิต

P ขึ น้ทลายครั้งหลายครา ศิลปะของโจพะก็
เรั้มแพร่ทลายมากยงขึ้น อย่างไรก็ตาม
แมัว่ากษัตริย์โจพะยุคนี้จะนับถือรินดู แต่

wsMWflHrtrj/jfis ฅํแปะนทะ พุทธศาสนาก็ไม่กระทบกระเทีอนมากนัก
นิกายที่แพร่ทลาย คีอ เถรวาท ส่วนมทายานก็เป็นที่นิยมเช่นล้น

ใif '

ไนยุค พ.ศ. «๓๐๐ เศษ มีพราทมท่เทนุ่มคน'ศนง ซอว่า ส งักราจารย์
(Saiikaracharya) ท่านเป็นนักปราชญ์ และนักศาสนาคนสำคัญของรินดู
ไล้ประกาศศาสนาฮินดูอย่างเอาจริงเอาจัง ส งักัดนิกายไศวะ เกิดทเกราล่า

จพ้นf (เมป"!ะ«งสั. ป'Jt'รัฅิ((แปะ. (โ-!งฟ้มท์ โธ.เอส. พรินติ้ง เสัไ#.ก" เทพฯ : torfmm.) ห■นา
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(KerSiS) ดอนใต้ของรนเดย ท่านเป็นศิษย์ของโควนทะซึ่งเป็นศษยของ
เคาฑปาทะ ซึ่งเป็นคนนรกที่ไต้ประยุกต้คำสอนของพุทธคาสนามหายาน
มาใช้ ปรชญาฮนดูฃองต้งกราจารย์ใต้แนวคดมาจากพุทธคาสนามหายาน
นกายมาธยมกของท่านนาคาวขน เป็นผู้ที่มความรูในคาสนาทั้งหลายใน
รนเดย ท ง้พุทธ พราหมณ และเซนเป็นอย่างศิ กล่าวก้นว่าต้งกราจารย์
ไต้เช้าคกษาที่มหาวทยาลยนาล้นทาต้วย และท้าโต้วาท่ไปทั้วอนLดย นอก
จากลอกเลียนแบบทางต้านคำ

เ^^^เ^
ตะวันออก ว ดัทวารกะทิภาค ■■■■■ท
ดะวนดก วดพทรนาถทภาค ศ งัทราจา7if ผเพั๋มเลิมฅมภี{1^ราณะ
เหนอ และหลายๆ ว ดั ก้ยดจากวัดพุทธ เช่น สวามวเวกานนทะผูน็าคน
สำ ค ญัของฮินดูกล่าวว่า**' "วดทชคนนาถเป็นifinrimm พากเรารคเอา
ว คันี้แคะวัคอึ๋น แล้วทำไท้เป็นวัดรนคูเคย เรายังจะท้องทำอย่างนี้อีกนาก"
นละทสำคัญทสุดคังกราจารยใคัแต่งคัมภีร์ปุราณทพํ่มเสิมขึ้น1พึ๋อกสินทุทร
ศาลนา โดยอ้างว่าพระพุทธองศ์เป็นอวตารที ๙ ของพระวิษณุ เพอทวัง
กรนพุทธศาสนา ข อ้ความนี้เขียนไวัโนคัมภีร์ปุราณะ (ขึ้งแปลวาเก่าแก่) มี
ทัง้หมด «๘ ค มัภีร์ บางตอนเก่าแก่มีอายุราว พ.ต. tfio แต่ข้อความทีนำ
พระพุทธองศ์ไปเป็นอวตาร มีอายุราว พ.ต. «00๐ - «๓๐๐ ค งัมีข้อความ
ftnuwii.iH'ไ*'

muSฏก (ป.ร.ป!^^โ*), พร-. รารํกบุชุ) ราจกรรรพ. (พมพ์กรงทึ๋ กรงเทพฯ ะ บริษํทสพ
รรร{เก รำ ก รั. ๒๕๔to). พไเา •>๓๘.

*  ̂างนร้ว ไ^นา ๓๓๕.
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''พวกอสูรมประหลาทะเป็น นา ได้ขโ:Jยเครองบูชายัญของ
เทพยฅาไป แฅํเหลำอสูรแกรํงกลามาก.,.เทพยดาปราบไม่ได้ พระวษณุเจา
จงเนรมฅรบูรษแห่งมายา (นกหลอกลวง) ขีน้มาเพึ๋อชักพาเหลำอสูรออกไป
ไหพ้นทางแห่งพระเวท...บรุษแห่งมายานั้นนุ่งห่มผาลีแดง และสอนเหลำ
อ^วำการฆำสฅว์เป็นบาป...ทำไหอสูรเป็นชาวพุทธ และทำไหหม่ชนอนๆ
ออกนอกศาสนา พากนละทิ้งพระเวท ตัเดยนเทพยดาและพราหมณ์ทั้ง
หลาย สลดทิ้งพระธรรมที่เป็นเกราะป้องกนด้ว เทพยตาทิ้งหลายจงเขา
โจมดและฆำอPเหลำนั้นได้" อกตอนหนึ่งกลำววำ

"เมึ๋ธกลียุฅเรมชนแลว องด้พระวษณเจาจะลงมาอุปตเป็นพระพุทธ-
เจา โอรสราชายัญชนะ (ความจรง คอ สุทโธทนะ) เที่อชักพาเหลำศตPอง
เทพยดาทิ้งหลายไหหลงผดไปเสย...มาสอนธรรมแก่เหลำอสูร...ทำได้พวก
ย นัออกไปเลียจากศาสนา... พระองคจะสอนเหลำชนผูไม่สมควรแก่ยัญพ้ธ
ได้หลงผดออกไป ขอนอบนอมแดํองค์พุทธ ผูบรสูทธ ผหลอกลวงเหลำ
อสูร'' นอกจากค้มภร์ปุราณะนลว ก็ย งัปรากป็ในคมภรมหาภารตะว่า

"เมื่อกลียุค องค์พระวํษณุเจาจะลงมาอุปตเป็นพระพุทธเจา ผูเป็น
โอรสราชาสูทโธทนะ เป็นสมณะโลน ออกสงสอนด้วยภาษามคธ ช กัพา
เหลำประชาชนได้หลงผิด ประชาธนเหลำนั้กกลายเป็นสมณะโลนด้วย และ
นุ่งห่มผา พราหมณ์ก็เลีกพธเช่นสรวง และหยุดสาธยายพระเวท. ลำด้บนั้น
เมื่อสิ้นกลียุค พราหมณ์นามว่ายัลก (กิลกี) ผ 'ิเ ป็นบูตรแห่งวิษณษยะจะมา
ถอกำเนต และกำจดเหลำอนารชนคนนอกศาสนาเหลำนั้นเลียั'

นี เ้ป็นสวนหนึ่งที่เขียนถงสถานะของพระทุฑธองค์ และชาวพุทธใน
คมภรของศาสนาฮนดู โดยถือว่าชาวพุทธเป็นอสูร การเก็ดของพุทธศาสนา
เป็นกสิยุคทำไห้คนออกนอกศาสนา จงห้องส่งคนมาปราบปราม จากบนฑก
ฉบบนี้ท่าให้เราไห้ทราบว่า พระพุทธศาสนาในยุคนั้นเจรญรุ่งเรองมากจน
ท่าให้ผู้คนหนออกจากศาสนาธนดูเถือบหมด ดร. อาร. ช .ี มาชุมดาร์ (Dr.
R. C. Majumdar) นกประว่ตศาสตร์ชึ๋อห้งของอนเดย ใดวเคราะห์เรึ๋องที่
ศาสนาฮนดูอุปโลกน์พระพุทธเจาเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวษณุ ไว้อย่าง
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น่าฟังว่า*'' ''การที่ศาสนารนดูอุปhกน์พระพุทธเจ้าใ)เป็นอวตารปาง
พนึ๋ง นบว่าเป็นกุศโลบายอย่างViนึ่งที่ชาญฉลาดลํ้ารก เพราะเฟากบเป็น
การทำลายฐานรนของ) ศาสนาในรนเดึย และในที่สุดก็นำไปสู่การเสื่อม
สลายของพุทชศาสนาไปจากนฝนดินถิ่นก็าเนํด"

สำ หร์'บนารายณ์สปปางหรออวตารทั้ง ๑๐ นน คีอ ๑. ม ส้ยาวดาร
เกดเป็นปลา ๒. กูรมาวตาร เกิดเป็นเต่า ๓.วราหวดาร เกิดเป็นหมู
๔. นรสิงหาวดาร ครึ๋งมนุษยดรึ่งสิงห์ ๔. วามนาวดาร เกิดเป็นคนแคระ
๖. ปรศุรามาวดาร เกิดเป็นรามสูร ๗. รามาวดาร เกิดเป็นพระราม
๘. กฤษณาวดาร เกิดเป็นพระกฤษณะ ๙. พทธาวดาร เกิดเป็นพระ
พทธเจา ๑๐. กิลกิยาวดาร เกิดเป็นพระก้ลกิ หรึอกิลกิ

อวตารทั้ง ๑© ของพระวิษณ

to murmTj i{Ju Iih iTJinTjffj 1ป็น nv

unn'Mft iDu ปรา

te. าานนาาฬท

1ป็น ศนนท?:'

ท

๔. Mrfj«17r»5
ii7u ท?ฬ นท?JMif

k. ปvp^^nวสา1
1ปีน รานรท

พ^^
๗ Titnimn iiTu inrnto

๙, nijtoon?*?? liJu if?rn(ii«S£ ๙. wnriJW'ii i3m niriynnfi

•o. ̂ร^ราวสาา
1ป็น ทว;

กรุณา กส฿าสัย (นปลและเรียบเรียง). ทราหมทC ทุทD Sufl. (ฟิมฟ้ครงที ๒. กรุงเทพฯ : ฟ า้งฟ้'น
ล่วนจำกล ภาพพํมพ, tarf๔๒). พฟ้า ๒๙.
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ด ง้นั้นคนฑั่วไปจึงมองว่าศาสนาฮนดูและศาสนาพุทธเป็นอ้นเดียวก้น
ยุทธวธนี้นบว่าได้ผล เพราะทาให้พุทธศาสนิกชนโดนกสินไปเป็นรนดูอย่าง
มาก แมในปัจจุปันชาวอนเดียที่เป็นรนดูอ้งเชึ๋อว่าพระพุทธเจาเป็นอวตาร
ของพระว่ษณุอยู่อย่างเดีม โดยอ้างด้มภีร์ปุราณะนี้เป็นสำด้ญ ยกเวนคน
อนเดียห้วกาวพนิาที่มการศึกษาดี จึงจะรู้ว่าเรึ่องนั้!ม่ใช่เรื่องจริง

ส่วนที่แคว้นมคธ พ.ศ. ๑๓๐๘ พระเจาธรรมปาละ (DhamrmapSla)
ได้ขนปกครองอาณาจ้กรมคธและเบงกอลต่อจากพระเจ้ารสปาละพระบิดา
เป็นกษ้ต่ริย์องค์ที่ ๔ ในราชวงค์ปาละ พระองค์เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่ง
ครด พลังขึ้นครองราชสมบ้ตไม่นาน พระองค์โปรดให้สร้างมพาวิหารเพม
เตมที่มหาวิทยาลัยโสมปุริ (Somapura) เพอเป็นที่พักศึกษาของพระสงฟ้
และสิทธะทั้งพลายในเขดอนเดียดะว้นออก ในแผ่นหินที่ขุดด้นได้ที่มหา
วิหารโสมบุริ ได้จาริกด้วยภาษาลันสกฤตไว้ว่า*"' "ศฺร้ โสมบุร-ศฺรธๅมปาล
เทว-มVfllVilJu-อารย-ภฦษุสงุ'มสฺย'" แปลได้ความว่า พระเจ้าศริธรรม
ปาละเทวะ ได้สร้างศริโสมบุรินั้ใว้แก่พระภกษุสงฟ้ผู้ประเส่ริฐ

พระเจ้าธรรมปาละปกครองราชอาณาจ้กรเขตนี้จนถึง พ.ศ. ๑๓๗๒
จึงเสด็จสวรรคต รวมเวลา ๖๔ ปี ในยุคนี้พุทธศาสนาได้ปฎรูปด้วเองเข'าก้บ
ศาสนาฮินดูอย่างหนก โดยร้บเอาลัทธด้นตระเขามาใช้ เริยกว่า พุทธด้นตระ
โฉมพนิาของพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนไปจากเดีมมาก
I  ๑๑? แทธสันทระ (Biridh^ai^)

ตั ง้แต่ พ.ศ. ๑๓๐๐ เป็นตนมา พุทธศาสนาได้ผสมกบลัทธิด้นตระ
ของศาสนาฮินดูขึ้งเป็นลัทธิของคนชั้นดํ่า ในยุคนี้จึงได้ชื่อว่าพุทธด้นตระ
เกิดลัทธรรมปฎรูปกบศาสนาฮินดู จนทำให้พุทธศาสนาถึงแก่ความตกตํ่า
คำ ว่า "พุทธศาสนาแบบด้นตระ" นั น้โดยทั้วไปแลัว ได้ไช้เริยกกับพุทธ
ศาสนาในอนเดียยุคพลังขึ้ง ได้แก่ ป นัดรยาน ว ช้รยาน พริอ สห้สยาน พุทธ

Dcbala Mitra. Buddhist MonumenLs . (Second Edition. Cฟcuua. รท N.K.Mitter the Indian

Press PvI-Ij1-.1980.) Page 240.
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ศาสนาไนยุคนี๋ไดหลอมตวเขาหาลัทธต้นตระของรนคู ซึ่งแหลกการปฎบ้ต
ฑึ๋ สำ ต ญ้ ต ง้นี้

๑, ถอการท่องบ่นเวทมนตร์ และลงเลขยนต์ ซึ่งไต้แก่มนตราและ
ธารณ การออกเสิยงสวตมนต์นนก็ไต้บญญ้ตคำสวตอินลกต้บขนมาผูปฎบ่ต
มภาษาที่มความหมายเป็นสองแง่ในท่านอง คำ คม ความหมายชุร์งๆ ขยง
คำ เหล่านั้นเมื่อคนสาม้ญฑั่วไปไต้รนเข้าถงก้บสะดุ้ง แต่นักบ่ฎป้ดไต้แบ่ล
ความหมายไบ่ในแง่หTiง ซึ่งเป็นที่รู้กนโดยเฉพาะและแตกต่างจากความ
เข้าใจของสามญชนฑวไบ่อย่างมากมายจึงท่าในัฐคๆๅม1ข้ๅใชุ
ในหมู่นักบ่ฎบ่ตและสาวกของล้ทรลกต้บ

๒. ถอเหมอนชนต้น แต่เพอที่จะให้ฟ้เศษออกไปจึงเกิตมการนับก0
พานพุทธ และพระโพธิสตร์ ยิ่งยวดขนไบ่ฐความเซึ่อในเทพเจ้าและเทท่
เป็นจำนวนมาก และเฟ้นว่าการโปรดปรานของเทพเจ้า และเทพีเหล่านั้น
สามารถท่าให'ผู้ออนวอนบรรลุความสำเร์จไต้ จึงนยมการสรางรูปซึ่'นมาให
พระพุทธเจ้าประทับนั้งอย่ตรงกลางเทพีทั้งหลาย นอกนั้นไดนำเอาล้ทธ
ศกต ของรนคูมารวมนับถอและอ้อนวอนต้วย ต ก้ติ คือ การนับทอในชายา
ของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ๋งอันเป็นอำนาจของเทพเจ้าผู้{ทม เข่น พระนาง
อุมาเป็นศักตํของพระศวะ พระนางลักษมีเป็นศักดิของพระวิษณุ เมื่อนับ
ถิอพระศิวะและพระวิษณุ ก็ศ อังนับถอหรอจงรักภ้กดิในพระนางอุมาและ
พระนางลักษมศัวย ส่วนศักดิของพระฌานิพุทธ และพระโพธิลัดว์นั่นก็ศิB
พระนางตาราผู้เป็นคู่บารมํของพระพุทธเจ้าแระพระใพธิลั^รั ยงกว่านั่น
ล ทัขินี้ยังมีการสมมติให้พระนิพพานมรูปร่างลัทษณะขึ้น สำ หรับบูชาสิ่งทึ๋
สมมติกันขนนเรียกว่า "นิราตมเทวิ" ผู ท้ี่ เข้ากงพระนิพพานก็ศิรเข้าดิงBงค์
เทวีหรีอรวมอยู่ในองค์เทวิลัทธินี้เรียกว่า ว ชัรยาน ผู ท้ี่ เป็นตณาจารย์อยู่ใน
ล ทัธินี้เรียกว่า ว ชัราจารย์

รท. มีการเพึ๋มการเข่นสรวงผสางเข้าไปศัวย โตยดิอว่าการบูชาบวง
สรวงและอัอนวอนจะทำให้ใต้รับความสุข และยังไต้ท่ารูปของพระทเานิพุทธ
(หรีออาทิพุทธะ) ให้มีปางตุรัายเหมีอนอย่างเจ้าแม่กาลํ่ ขึ้งเป็นปางตุราย
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ของพระนางอุมาลทธนเรยกว่า กาลจก! พระพทธศาสนาที่ผสมกบลทธ
ค น้ตระของฮนดูไดนำเอาประ1พณ ฟ้ธกรรมอ้นลึกลบนำกค้ว และลามก
อนาจารมาปฎบตเช่นขอปฎบต dp ม. คอ ๑. ม ท้ยะ ดึ๋ มนํ้าเมา to. มางสะ
รบประทานเนึ้อ ๓. ม'ดสยา รบประทานปลา ๙. มุทรา ยวให'กำหนัด ๙.
ไมคุนะ เสพเมถุน ในหนั3สิอคุรุสมาสไดสอนใหมการเหยยบยรนมกระที่ง
คล ๕ สนับสนุนใหมการฆา การค้ก การเสพเมถุนธรรม และการดื่มของเมา
ผูที่จะเขาทาพิธีดามค้ทธค้นตระจะค้องปฎบด ๙ ฃ้อนี้อย่างเคร่งคร้ดกอว่า
เป็นการบูขาพระค้กติ ในสถานที่บางแห่งเมึ๋อผูหญงจะไหวพระจะดอง
เปลึ้องเครื่องแตงค้วออกฑงหมดแลวแสดงการร่ายรำไปจนเสรจพิธี

น กัปฎบดยอมรบว่าค้ทธี ๕ ข้อนี้ ไม่ดเป็นมายาและเป็นเครื่องกดกน
ไมให่'คนไปสวรรค์ หรือนิพพานไค้ คนโดยมากมกจะตดอยู่ในสิ่งเหล่านี้
ค ง้นี้นจงดองหาความข้านาญใน ๕ ม. ใหมากที่สดเท่าที่จะมากไค้ ไม่นาน
เข้าก็จะเกํดเบี่อไปเอง เมึ๋อย้งไม่รู!ม่ข้านาญและอ้งมิไค้มประสบการณ์มา
ค ว้ยตนเองอย่างขาซองแล้ว ก็จะเป็นการยากที่จะเก็ดความเบื่อหน่ายไค้
เป็นวธีหนามยอกเอาหนามบ่ง มีน กัปฎบดบางท่านกอยงขนไปว่าผู้ที่ยัง
ไม่ผ่านการเสพเมถุนธรรมจะไปนิพพานไม่ไค้ เพราะจิดใจยังล้งเลอยู่ค้อง
เสพเมถุนธรรมให้ถึงที่สุดจนเก็ดความเบื่อหน่าย เบื่อเกิดความเบื่อหน่าย
แล้วก็เป็นการง่ายที่จะดำเนินไปส่พระนิพพาน อย่างไรก็ดาม ล ท้ธีค้นตระ
นี ม้ี ผู ป้ฎิบ้ตแพร่หลายอยู่ทางอนเดยตะว้นออก คอ ในร้ฐเบงกอล อ ส้ค้ม
โอรสสา และพิหาร โดยมีมหาวทยาล้ยวํกรมศิลาเป็นศูนย์กลางการศกษา
ค ท้ธีนี้และต่อมาลทธินี้ยังไค้แผ่เข้าไปสู่ประเทศธีเบดค้วย

พุทธศาสนาในยุคนี้!ค้เกิดสท่ธรรมปฏิรูปมากขึ้นกว่าเดม พระสงฟ้
ทำ ค ว้เหมีอนหมอรขม้งเวทมากขึ้น เพื่อสนองความค้องการของขาวบาน
ธรรมดาที่ไม่เฟ้นคุณค่าหลกธรรมที่แทจรืง พระสงฆ์ไม่ไค้เรืยกว่าภิกษุ แต่
เรืยกว่า สทธะ (Siddha) แทน สทธะที่มีขึ้อเสยงในยุคนั้นคือ สทธะมาค้งคื
ลทธะอานันทว้นทะวขระ สทธะญาณปาทะ เป็นค้น ตอมาสิทธะไค้แปงออก
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๒ พวกใหญ่ คื อ"'
๑. พวกทโกษณาจาร แปลว่า ผู ป้ระพฤติดานขวา พวกนี้ย้งประพฤติ

ดามพระธรรมวิน้ย ยงร้กษาพรหมจรรย์ ย ง้รกษาสถานะความเปีนพระสงฟ้S ได'มากพอสมควร
to. พวกวามจารื แปลว่า ผู ป้ระพฤติ

ดานซาย พวกนี้ประพฤติเลอะเลือนไม่รกษา
พรหมจรรย์มีภรรยามีครอบครัว ทำ ด ว้เปีนพ่อ
มดหมอฝ็มากฃึ๋'น ชอบอยู่ป่าชา ใช้ห'วกระ
โหลกฝ็เปีนบาตร มีภาษาลืกลับใช้สื่อสารเรียก
ว่า สนธยาภาษา เกณฑ็ให'พระพุทธเจ้า พระ
โพธิลัตว์มีศ้กติ คื อภรรยาคู่บารมี พระพุทธ
ปฏมาก็มีปางอุ้มกอดศ้กติ พวกเขาลือว่า
การจะบรรลุพระนพพานไดต้องมีธาตุชายและ
หญิงมาผสมผสานกน ธาตุชายเป็นอุบาย ธาตุ

พระพทราปนบบส^รเาะท{อมศ้'ก^ หญิงเป็นปรัชญา เพราะฉะนี้นอุบายต้องบวก
ปรัชญาจงจะบรรลุพระนิพพานไต้ แต่ลัทธินี้ก็ประพฤติเฉพาะบางส่วนของ
รนเติยเท่านี้น

\ ๚1๒. 1|ห«?พฃ«11»ปาฟิะ (PglaAit) i

พุทธคืลป๋สมี'ยปาละไต้เรมต้นขึ้นราว พ.ศ. ๑๖๐๐ เศษ สมัยพระเจ้า
โคปาละปฐมวงศ์ราชวงศ์ปาละ น บ้เปีนยุคสุดทายของพุทธศลป๋ในรนเคืย
ก่ อนที่กองทพมุสลิมเช้ายดครองทั้งประเทศราว พ.ศ. ๑๗๐๐ มี ล กัษณะ
คลายพระพุทธรูปสมัยเช้ยงแสนของไทย มีพระนาสิกงุ้มลง พระกรรณ (หู)
ยาวลงกว่าสมัยคุปตะ พระวรกายอวบอวน พระฃโนงเป็นขอบคม ห่มจีวร

*** เสทยร ใพธินนทะ. ประว้เฅํสาสต4พุทธศาสนา ฉนบพุขปาฐะ กาต Q. (ฟ้ม•พครงฑี๋ )ท. กรงเทพฯ
: มนามกุฎราชาทนาส้ย. ^๙0๙). พฟ้;า •๔๗.
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เฉวืยงบ่า รทวแข็ง ฐานพระพุทธรูบ่ในยุคนี้มปัวควร และบวหงาย เกอบ
ทัง้หมดแกะลล้กดวยหนสืดำ พุทธศลป๋ที่สวยงามที่สุดในยุคนี้คอ หลวงพ่อ
องค์ดำที่มหาวทยาลยนาลนทา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเพียงไม่กี่องค์ที่เหลอ
รอดจากการทำลายของกองท้พมสรม และหลวงพ่อพุทธเมตตา พระพุทธ
รูบ่บ่ระจำในเจดย์พุทธคยา ร ฐ้พีหาร เป็นสัน พระราชาที่สน้บสนุนในการ
จดสfไงพุทธศลป๋ในสม'ยบ่าละมากที่สุด ค์อ พระเจาเทวปาละ และพระเสัา

พ.ศ. ๑๕๓๕ พระเจ้ามห พระพทIfฐบ่รง^คำ ศํลปะtiมัยปาละ
บ่าละที่ ๑ (Mahipala V') ขึ น้ครองราชปัลลงกมคธ ในปีที่ ๖ แห่งรัชกาล
นี้ พระอาจารย์กลยาณมดร จ้นดามณ (KaiySi)amitra CinlflmanT) พระ
เถระซึ่อสังแห่งมหาวทยาลัยนาลนทาไสัทำการสัดลอกสัมภรัจ้บ่■ฎสาหสรักา
และปรัชญาบ่ารมดาสูตรเพึ๋อถวายแด่พระองค์เพึ๋อเป็นการเฉลมพระเกี่ย■'ต
นอกจากนั้นพระองคลังไสัช่อมแซมมหาวทยาลัยนาลันทาที่ถูกไพ่ไหม'
เพราะความบ่ระมาท ใหกลับมาสวยงามดั่งเดม พระองค์ครองราชย์ต่อมา
จนถง พ.ศ. «๕๘๓

พ.ศ. ๑๕๗๒ สุลต่าน มาหมุดแห่งฆาชน (Mamud of Ghazni) ไสั
ยกกองทพจากอพ่กานสถานเขาโจมตรนเดยหลายครั้ง ขดแควนสันธาระ
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ค กักสิลา ปัญจาป สินธุ ไคัอย่างเด็ดขา?! ครงสุดท้ายไคัยกกำลังมาถง
อารามุป่าอิสิปดนมฤคทายวัน รทรนาถ เมิองพาราณสิ ไคัทำลายอาราม
แท่งนี้จนเสิยทายยับเยิน ในสมัยรุ่งเรอง ป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีพระสงฟ้
มากถง «,๕๐๐ รูป ท่อมา พระนางกุมารเทวี (KumardevI) พระมเทสิ
ของพระเจ้าโควินทจันทร์ พระราชินีแท่งกเนาร์ทรีอกาโนข ใทลัเมีองลัขเนา
ไคัมีพระราชควัทธาซ่อมแซมจนกลับมาสมบูร!นด็ใแร็)ม จารกของพระนาง
ในการบูรณะอารามอารามป่ารสิปดนมฤคทายวันได้เก็บรักษาไวั!ฏนฏjjา,3
ด็ที่ ฟ้พ !ิโภัณฑ์สารนาท พระสงฟ้และพุทธคาสนีกชนทีทนีรอดมาด่างธษยพ
เข้าสู่แควันมคธของราชวงค์ปาละ พระองค์ทรงเอาพระท้ยใส่ผู้อพยพทั้ง
สามคาสนาโดยเฉพาะ พระสงฑ์และพุทธคาสนีกชนทีทนีรัอนมาพงเย็นก็ได้
ร บัความช่วยเทลอเป็นอย่างด็

ในสมัยที สุลต่าน มาทมุดแท่งฆาซนี ได้ยกกองท้พเข้าโจมดีอินเด็ย
นน มีน กัปราชญ์มุสลิมคนทนี้งได้เขยนรายงานสทานการณของอินเดียไวั
อย่างละเอิยด ท่านมีนามว่า ย ลัเบรูนี้ (Alberuni)*' เดินทางเข้ามาใน
อินเดียเมอ พ.ค. ๑๕๗๓ ขณะอายุ ๕๗ ปี ได้คึกษาภาษาลันสกฤดจน
ชำ นาญ''" ไคัเขียนรายงานว่าอินเดียเป็นดินแดนทีผู้คนนับก็อคาสนาเนด
นีล ยัของคนทนไม'ได้ใสไจภับการเขียนทวีอจดเรึ๋องราวประาด้y(าสดรั มีข วีิด
ไปเรึ๋อยๆ อ ล้เบรูนี้ได้กล่าวทงพุทธสถานเล็กนัอย เขาได้พบเจดีย์ทวีอสถูป
ขนาดใหญ่ทีเปชวาร์ ชึ๋งสรัางโดยพระเจ้ากนีษกะ ชาวท้องถํ่นเวียกวา
กนษกเจตยะ เขากล่าวว่า ครั้งทนี้งพุทธคาสนาได้เจริญรุ่งเวีองไปจนสืง
ประเทคชีเวีย ในเอเชียกลาง รวมก็ง ขูราชาน (Khurasan) หวีออัฟกา-
นิสถาน แท่ขณะทีเขาเดินทางเข้ามาอินเดียทางภาคตะวันดกไม่ปรากฎร่อง
รอยพุทธคาสนาอิก (อาจจะเป็นไปได้ทีถูกทำลายก่อนแล้ว)

ในขณะทีแควันมคธนั้นยังเป็นคูนย์กลางของพุทธคาสนาพ.ค, ๑๖๓๕

ซอเรฆของBEแบ!นีคอ Abu Raihan Muhammad Ibn Ahmed Alberuni เก«เ)3อ พ.ศ. ที
UJQO Khwari/m ประเทศนทบเOlfนทราง

ผพเ๗ Sachau. Alberunl's India. (New Delhi ะ Chaman Offse! Printer. 2(»3). Page 326.
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พระเจารามปาละ (Ramapala)"* ขึ น้ครองราชสมบ้ต พระองสัเป็นทุฑธ
มามกะฑึ่เคร่งคร้ค ไตสรางราชธานใหม่ซื่อว่า รามาวดึ (RamSvatT) ซื่ง
เป็นจุดที่แม่นาคงคามาบรรจบ?ไ'บแม่■นากระเตา (Karatoa)^^ ต่อมาทรง
สร้าง มพาวทยาล'ยธคัฑทละ (Jagaddala Umversity) ขึ น้ไนเรองนี้ ณ
ที่ นี ไ่ด้ผลตนกปราชญ์นักกวหลายท่านออกมา หนี้งในนั้น คอ ท่านสนธยา
การนันฑ (SandhyakSranandhi) เป็นนักกาที่มซื่อเสืยง และพระสงฟ้หลาย
รปได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในธเบต เช่น พระอด้ศะ หร้อพระทีปังกรศร้-
ชญาณ เป็นด้น พระองด้ปกครองมคธจนถง พ.ศ. «๖๘ร) รวมครองราชย์
๔๖ ปี

พ.ศ. «๖๓๗ กษ้ตร้ย์ราชวงศ์จาลุกยะทางรนเดยตะว้นตก'"" (รฐ
คุชราต) บางพระองศ์นับถอเชน จงได้สนับส■นุนฮินดูและเชนแทนพุทธ
ศาสนา เช่น พระเจ้าชัยสงห (Jayasingha) ทรงนับถึอฮินดูอย่างเคร่งคร้ด
และสนับสนุนศาสนาเชนมากเช่นกน ในขณะที่พุทธศาสนาไม่ได้รบการ
สนับสนุนจ้งตกตรลง จนเส์อมไปจากด้นแดนตะว้นตกของอนเตย อกทั้ง
ด้นแดนตะวนตกได้ถูกกองทัพมุสลิมยดครอง จ้งท่าใหพุทธศาสนาเรมเสื่อม
ถอยลง ต่อมาพระเจ้ากุมารปาละ พระโอรสหนกลบไปนับถอศาสนาเชน จน
ศาสนานี้เจร้ญร่งเรืองขึ้นมาในร้ฐนี้ น กัปราชญ์เชนที่สาด้ญในสม่'ยนี้ คอ
พระเหมจ้นทร์ (Hemachandra) และพระโสมประภา (Somaprabha)
สามารถโนัมนัาวให้พระกมารปาละมานับถอศาสนาเชนได้

พ.ศ. «๖๙๒ หลงจากที่พระเจ้ายกษะปาละ (Yak§apala) แห่งราชวงศ์
ปาละองศ์ลุตทัายได้ครองราชสมบตต่อจากพระบดา พระเจ้ายักษะปาละ

บางส่าnกร่าววำ พาทจารามปาระ ครองราชย์ พ.ศ. «๖๒๗ ทง พ.ศ. •๖๗๖
มพามกฎราชวิทขารัย. พุทธศา■นประว#!ระหว่าง ๒<^๒ จส์ส่วงนรัว. (กรุงเทพฯ : ร าังรัน

ส ว่นร่าทศโรงพมพ์รุรว«น, ๒๕๓๗), พนา •๖๕.
Sukumar Dun. Buddhist Monks and Monasteries in Indb. (Dc)tii ะ Mutiial Banursidass,

!9M). Page 377.
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เปีนทุทธศาสนํกชนที่เคร่งครด พระองคํไดทำนุบำรุงพุทธคาสนาเป็นอม่าง
สิ มทาวทยาล'ยวกรมศลายังเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบสินดระที่โด่งดง
อยูเหมอนเดม แด่พระองค์ก็ปกครองได้เพียง ๑๑ ปี เสนาบสิวรรณะ
พราหมณ์คนหนึ่งนามว่า ลาวเสนะ (LSvasena) ได้ยดอำนาจแลวปลง
พระชนมเสิย จากนั้นก็ได้สถาปนาราชวงค์เสนะ แล้วขึ้นปกครองพระนาม
ว่า พระเจ้าลาวเสน เนึ่องจากเป็นฮนศู กษ้ตริย์พระองด้ใหม่จึงเริ่มบํ่นทอน
พุทธศาสนาลง จนพุทธคาสนาในเบงกอลและมคธที่เจริญอยู่ก็ชบเซาลง
วกรมศิลาที่มน้กศกษาเริอนหมึ๋นเหลอไม่ถงพันรูป

หล้งจากที่พระเจ้าลาวเสโนสิ้นพระชนม์แล้ว พระโอรส คอ เจ้าชาย
กาสเส'นะ (KSsasena) ครองราชสมบํต๊ด่อมา พระองคไม่ใช่ฮินดูที่เคร่งครด
แม์ไม่โปรดพุทธศาสนาแด่ก็ไม่ทำลาย ในยุคนี้รสทธะฝ่ายถอพรหมจรรย์ที่
มชึ๋อเสียงหลายรูปยังเป็นที่พึ่งให้พุทธบริษทยามคบขนคือ'''' ๑. ท่านสุกการ
คุปดะ (Subhakaragupla) ๒. ท่านรวิศริชญาณ (Ravi^njnan) ๓. ท่าน
นายกปะศริ (NayakapasrT) ๔. ท่านฑลพละศริ (DasabalaM) ๔. ท่าน
ธรรมการศานด (Dharmakarasanti) ๖. ท่านศริวิกยาดเทวะ (รทvikyata-
deva) ๗. ท่านนํสกาล้งกาเทวะ (Niskalankadcva) ๘. ท่านธรรมการ
คุปดะ (Dharmakaragupta) ในยุคราชวงศ์เสนะครองเบงกอลและมคธนี้
พระเจ้าปร้กกมพาหุ กษตริย์แห่งล้งกา ได้อาราธนาพระสงฟ้และคัมภีร์เป็น
จำ นวนมากจากอาณาจ้กรโจหะเมื่อ พ.ศ. ๑๖๘๔ เพี่อไปปร์บปรุงพุทธ
ศาสนาที่ล้งกา วรรณกรรมหลายๆ เลมได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ภาษาลังกา เช่น
ค มัภีร์มหาวงค์ตอนทาย จุลวงค์ ทาฐวงค์ รูปสทธิ เป็นด้น วรรณกรรมเหล่า
นี้เป็นผลงานของพระเถระชาวอินเดียได้ในอาณาจ้กรโจพะนี้

หลังจากพระเจ้ากาสเสนะสวรรคตแล้ว พระโอรสนามว่ามณ์ดเสโเะ
(Manilasena) ก็ปกครองราชสมบํดด่อมา ในสม์ยราชวงค์เสนะพุทธศาสนา

Lama Chimpa. Alaka Chanopathyaya. TtracUltlui's History of Bnddhbun ๒ India. (Siecond
Editiofl. New Delhi ; Junendra Prakash Jain A( Jaincndra Press.l990), Page 316
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ก็ย ง้รบต่อไปได คTนเมึ่อพระเจ้ามณตเgmะสวรรคตแล้ว พระโอรสนามว่า
ราเกาเสนะ (RathikSsena) ก๊ไดปกครองอาณาจ้กรมคธต่อ ในยุคของ
พระองค์นั้นได'IJน้กบวชทางพุทธศาสนาหรอสิทธะมีชื่อเสืยงหลายคน คือ
๑. ท่านศากยศรีภทร (Sakya^ilbhadra) แห่งกศมร (แคชเมยร์) ๒. ท่าน
พุทธศรี (Buddha^iT) จากเนปาล ๓. ท่านรัตนร้กษตะ (Ratnarak^ita)
๔. ท่านชญาณการคุปตะ (Jnaijakoragupta) rf. ท่านพุทธศรีมิตร (Bud-
dhaSrrmitra) ๖. ท่านสงฆามชญาณ (SanghSmajnan) ๗. ท่านรวศรีภัทร
(Ravi^rTbhadra) ๘. ท่านจ้นทรการคุปดะ (CandrakSragupta) เพื่อที่จะ
คุมครองมหาวทยาล้ยโอท้นตบุรีและวกรมศลาไห่ปลอดภัย พระราชาไตรับ
สงให่สรัางป้อมปราการขึ้นและจ้ดเวรไห่ทหารเฝืาดูแลอย่างด ไนระหว่างนี้
จ้านวนพุทธศาสนึกชนไนแควนมคธลดนอยลง แต่ศาสนึกชนอื่นเรมมิมาก
ขึน้ ส่วนพุท5ศาสนาไ^นาาคเหนึอได^ถูกทำลายลงหมดแล้ว พุทธบรีษ้ทส่วน
มากไดถูกบงคบไห่นบคือศาสนาอสลามไปเกอบหมด ผู ท้ี่ไม่ยอมรับจะถูก
ประหารหรีอไม่กต้องหลบหนึเฟ้ามาแควนมคธ

พ.ศ. ๑๗๓๔ กองท้พมุสลมน่าโดย โมห่มหม้ด โฆรี (Muhammad
Ghori) ชาวมุสลมเขึ้อสายเดรัก ไต้ยกกองท้พโจมคืภาคเหนึอของอนเตย
และปะทะกบกองท้พของพระเจ้าปฤฐรีราช เจาฮน (Pnthaviraj Chauhan)
ผลการรบโฆรีแพราบคาบต้องหลบหนึไปอ้ฟกานึสถานอย่างบอบชํ้า ไนการ
รบครั้งนี้พระเจ้าปฤฐรีราชไต้กษตรีย์หลายพระองค์ของรนเตยเป้นฟันธมิตร
เฟ้าช่วยเหลอ เช่น พระเจ้าฟ้ยจ้นทรั จงไต้รับซยชนะ แต่โฆรีกสาบานว่าจะ
กล้บมาอกครั้ง การรบครั้งที่สองพระเจ้าปฤฐรีราชฟายแฟั เพราะไม่ไต้รับ
การช่วยเหลอจากกษ้ตรีย์พระองค์อื่น โฆรีจงยดกรุงรนทปัตถ์หรีอเดลลไต้
อย่างเดดขาดและเริ่มรุกลงมาทางไต้

ไนขณะที่กองท้พบุศลํมกาล้งรุกเต้ามานั้น บรรดาสทธะแห่งนึกาย
มนดรยาน หรีอพุทธต้นตระทั้งหลายต่างช่วยภันเสกเป่าเวทมนดรั เพื่อไห่
กองท้พมุศลมถอยกล้บออกไป แทนที่จะตระเตรียมกองท้พไห่เต้มแขงเพื่อ
ต่อต้าน แต่กษ้ตรีย์ราชวงค์เสนะกล้บเขึ้อค์าสทธะทั้งหลาย จืงไม่ไต้เตรียม
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การเต็มที สุดท้ายก็ถูกยดได้และโดนทำรายลงอย่างสิ้นเชิง ในหนังสือของ
ท่านดารนาถกล่าวว่า ราชวงศ์เสนะสม้ยพระเจ้าลวังเรทเะ หร็อลักษมันเสนะ
ด อ้งตกอยู่ภายได้อิทธิพลของแม่ท้พดุรก็ มิเช่นนนก็ไม่สามารถทีจะอยู่ได้
และพระราชาแห่งราชวงศ์นี้ก็ยังดูแลพุทธศาสนาอยู่บ้าง ในยุคนี้ยังมิสิทธะที
มิชึ๋อเสียง เช่น พระราหุลศรีภัทร พระภูมิศรีภัทร พระอุปายศรีภัทร พระ
กรุณาศรีภัทร และพระมุนินทรศรีภัทร เปีนด้น ทชวงศ์เสนะปกครองมคธ
อยู่จนถงสมัยพระเจ้าประต็ตเสนะก็สูญสลายลง และได้กลายเป็นส่วนหนี้ง
ชองจ้กรวรรต็มุสลิมโดยสมบูรณ์

สรุปราชวงปาละ (Pala Dynasty)"'
(ปกครองมคธ และเบงกอล)

0. พระเจ้าโคปาละ (Gopala)
ผู้สถาปนาวงศ์ปาละ พ.ศ. wtaotn - ร)๒๔๘ รวม ๔๔ ปี

๒. พระเจ้าเทวปาละ (Devapala)
ปกครอง พ.ศ. «๒๔๘ - «๒๙๖ รวม ๔๘ ป"ี

๓. พระเจ้ารสปาละ (Rasapala)
ปกครอง พ.ศ. «๒๙๖ - «๓๐๘ รวม «๒ ปี

๔. พระเจ้าธรรมปาละ (Dharmapala)
ปกครอง พ.ค. «๓๐๘ - «๓๗๒ รวม ๖๔ ปี

๕. พระเจ้ามสุรักรต (Masurak$ita)
ปกครอง พ.ศ. «๓๗๒ - «๓๘๐ รวม ๘ ปี

๖. พระเจ้าวนปาละ (Vanapala)
ปกครอง พ.ศ. «๓๘๐ - «๓๙๐ รวม «๐ ปี

Sukumar Dull. Buddhist Monks and Monasteries ๒ India. (New Deihi : Motilal
Banariida.vt,t9K8). Page .รี4.รี.

ในหน้ง่รอ Tarmaiha's History of Buddhism เท India ไทรำทับรารวงrfiharl'Jnfl •. พระเทัาโค
ปาระ fe. พระเจ้าเทวปาระ ท. พระเจ้ากรท์รมปาระ ๔. พระเจ้ามชุรกษํคะ ๔. พระเจ้าวนปาระ ๖. พระเจ้า
ฬปาระ ๗. พระเจ้ามพาปาระ ๘. พระเจ้ารบุปาระ ๘. พระเจ้าเกรษฐ^ระ
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๗. ฑระเจ้ามหปาละ (MahipSla)
ปกครอง พ.ศ. ๑๓๙๐ - ๑๔๔๒ รวม ๕๒ ปี

๘. พระเจ้ามหาปาละ (Mahapala)
ปกครอง พ.ศ. ๑๔๔๒ - ๑๔๘๓ รวม ๔๑ ปี

๙. พระเจ้าสมุปาละ (SamupSla)
ปกครอง พ.ศ. ๑๔๘๓ - ๑๔๙๕ รวม ๑๒ ปี

๑๐. พระเจ้าเสรษฐปาละ (.^resthapala)
ปกครอง พ.ศ. ๑๔๙๕ - ๑๔๙๘ รวม ๓ ปี

๑๑. พระเจ้าคณกะ (Ganaka)
ปกครอง พ.ค. ๑๔๙๔ - ๑๕๒๖ รวม ๒๘ ปี

๑๒. พระเจ้าภยะปาละ (Bhayapala)
ปกครอง พ.ศ. ๑๕๒๖ - ๑๕๕๘ รวม ๓๒ ปี

๑ท. พระเจ้านญายะปาละ (NnSyapala)
ปกครอง พ.ค. ๑๕๕๘ - ๑๕๙๓ รวม ๓๕ ปี

๑๔. พระเจ้าอ้เมระปาละ (AmrapSla)
ปกครอง พ.ค. ๑๕๙๓ - ๑๖๐๖ รวม ๑๓ ป

๑๔. พระเจ้าห้ลดปาละ (Hastipala)
ปกครอง พ.ค. ๑๖๐๖ - ๑๖๒๐ รวม ๑๔ ปี

๑๖. พระเจ้ากศานติปาละ (lC4antipala)
ปกครอง พ.ค. ๑๖๒๐ - ๑๖๓๕ รวม ๑๕ ปี

๑๗. พระเจ้ารามปาละ (Ram^)ala)
ปกครอง พ.ค. ๑๖๓๕ - ๑๖๘๑ รวม ๔๖ ปี

๑๘. พระเจ้ายักษะปาละ (Yak§apala)
ปกครอง พ.ค. ๑๖๘๑ - ๑๖๙๒ รวม ๑๑ ปี

(ราชวงศ์นปกครองรวม ๔๘๙ ป)ี



ประว้ตศาสตร์พระพทธศาสนาในอินเดีย

สรุปราชวงส์เสนะ (Sena Dynasty)""
มีอำนาจปกครอง?เนเองรวม ๖๒ ปี

a. พระเจ้าราวเสนะ (Lavasena)
to. พระเจ้าการเสนะ (Kasasena)
เท. พระเจ้ามณิตเสนะ (Maoitasena)
๔. พระเจ้าราถกเสนะ (Rathikasena)
๕. พระเจ้าลวังเสนะ (Lavaiisena)

อยู่ภายใต้การปกครองของคุรกี (Turkey)
๖. พระเจ้าพุทธเสนะ (Buddhasena)
๗. พระเจ้าหริตเสนะ (Haritasena)
๙. พระเจ้าประตตเสนะ (Pratitasena)

(ราชวงค์นี้ปกครองรวม ๘® ป )ี
สรุปพุทธสิลป๋สมัยต่าง ๆ"

๑. สมัยด้นธาระ ศูนย์กลางอยู่ทีแควันคัน!ทระ
TM พ.ศ. <£oo - ๑๐๐๐

๒. สมัยมอุรา ศูนย์กลางอยูที่เมองมอุรา แคว้นอุรเสนะ
พ.ศ. ๖๐๐ - ๙๐๐

๓. สมัยอมราวด ศูนย์กลางอยู่ที่เมึองอมราวค รฐอนธรประเทศ
พ-ศ. ๗๐๐ - ๑๐๐๐

๔. สมัยคุปตะ ศูนย์กลางอยู่ทีเมีองปาฎลีบุตร แคว้นมคร
พ.ศ. ๘๖๓ - ๑๐๘๓

๕. สมัยโจพะ ศูนย์กลางอยู่ทีคัญชาวุร์ แควันโจพะภาคใต้
พ.ศ. ๑๒๐๐ - ๒๐๐๐

๖. สมัยปาละ ศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นมคธและเบงกอล
พ.ศ. ๑๒๐๓ - «๖๙๒

Lama Chimpa. Alaka Chattopadhyaya-TimiUHha's History frf Baddhlnn In India. (Second
lidiiion. New Delhi ะ Jainemln Prakash Jain ai Jaincmlra Prcw, 2004), Page 320.

\imii เสืขมฑัท. ทุฑธฐปห•าย■มัข. (ทรุง๓«1: inunfluwmuviwjSo. totf๙m), หฟ้า •๕.
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บทท ๘

พระพุทธศาสนายคมุสลิมยึดครอง
พ.ศ. ๑๗00-๒๒0๐

(Buddhism under Muslin's Rulers B.E. 1700-2200)

ทล้งจากราชวงศ์ปาละได้เสื่อมสลายลงแลว ลุ่มแม่นํ้าคงคาตอนกลาง
ได้ดกอยู่ภายได้การปกครองของกษ้ดรํยราชวงศ์เสนะ ซึ่งก่อดั้งโดยพระเจ้า
ลาวเสนะ (Lflvasena) กษดรย์ราชวงศ์นี้ส่วนมากนบถือศาสนาฮนดู แต่ก็
ทรงอุปถมภ*พทธศาสนาอยู่บาง ในตอนปลายราชวงศ์นี้ อาณาจ้'กรมคธ
ไนอินเดียภาคเหนือ และภาคกลางทั้งหมดด้องตกอยู่ภายได้การปกครอง
ของกองทพมุสลมอย่างสิ้นเชง

I <1^15>ท8าชไ11ฑ1พเฑ»ย1พ8พพา (Nglanda Demolition) ;
ไนขณะที่ด้ทธพุทธตันตระ ก่าลงได้ร้บการปฎํบ้ตอย่างแพร่หลายใน

อินเดียทางทศเหนือ กลาง และทิศตะว้นออกในหมู่ซนดั้นตํ่า พุทธศาสนา
ดั ง้เดีมได้ถืงแก่ความเสื่อม เกดส'ทธรรมปฏิรูปผสมผสานกนเข้าจนแทบหา
ความบริสุทธไม่ได้ ต่ อมากษ้ตรยมุสลิมได้เริ่มเคลื่อนกองทิพอินเกรียงไกร
เข้ายดอินเดียทางทิศเหนือไว้ได้ในครอบครอง

พ.ศ. ๑๗๓๗ กองทิพมุสลิมนืาโดยโมห'มหม้ด โฆรี (Muhammad
Ghori)' กลบมาเพี่อแก่'แด้นพระเจ้าปฤฐรีราช เจาตัน อีกครั้งพร้อมกอง
ทหาร ๑)อ๐,๐๐๐ คน จากอัฟกานืสถาน^ สามารถพชิตกองทิ'พอินเดียได้
ณ ทุ่งปานืปัด (Panipal) ไกลกรุงนืวเดลล แต่มาคราวนี้พระเจ้าปฤฐรีราช
แพราบคาบและสิ้นพระซนม่ในสนามรบ พระมเหสิทราบข่าวได้กระโดดเข้า

ซึ๋อเ ขขนเปีน ชํฮาบ ธุตด้น โมหันหมั« โ*Jริหรฮ โรJ1 (Shihub-Ud-din-Muhammad Ghori)
Gratian The Story of India for Children. (l-'iAh Bdition. New Delhi : koo press. 2001).

Page 74,
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กองไฟพร้อมก้บขาราชบริพารจนกลายเป็นประเพณีสตี" ต่ อมาพระเจ้า
ช ยัจ้นทร์ฑรงทราบและเตริยมรบ สุดทายพ่ายแพ้สนพระชนม์ในสนามรบ
เช่นกน

พ.ศ. ๑๗๔๐ โมฟ้'มหมด โฆริ ได้'แต่งดั้ง กุ ด บ้อุดตีน ไอบ'ค หริอ
กุบ ด้ตีน ไอบค (Qutab-Ud-din Aibak) นายพลของเขาดูแลกรุงอนทปัตถ์
(นิวเตลลี) และส่วนอึ่นๆ

อนเตียเหมอนเขอนแดก จาทมหาวิทบาลัaนาลนทา

จากนนได้'ทำลายว้ดวาอารามและสถานที่สำคัญขฏงพุทธศาสนา ของฮนดู
และเชนฆ่าพระภกษุสามเณรตายหลายหมึ๋นรูป ต่อมาพ.ศ.๑๗๔๓ โมห้ม
หมด พ ขัตียาร์ ข๊ลชั (Mohammad Bakhtiyar Khiiji) ไดนำกำล้งทหารม้า
เริวราว ๒๐๐ นาย เชัาทำลายมหาวิทยาลยนาลนทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาคัย
พุทธศาสนาคันรงใหญ่ที่สุดในสม้ยนั้นอย่างราบคาบ มหาวิทยาคัยที่ยิ่งใหญ่
ไคักลายเป็นสุสานของพระภกษุสามเณรคังบนทืกของท่าน ดารนาถ ชาว
ธเบตไคับนทึกไวว่า '"กองทฬเตร์กมุสลม หล้งจากที่รบจนชนะแลว ได

เปินป-!ะเพณขผชาวรนต ทึ๋ผ เ้ปินภ■ทยาคองชายคามmS ไชยกระโคคเจากองไฟคาบคามร่ร'วย
ผ่J-iาบางคเงฝ่ายภทยาจะไม่ยนบอม แค่พวกญาคฝ่ายชายสืไจๆรผลักเขากองไฟควย จืงเป็นเรึ๋องทีน่าเวทนา
ยง ประเพณนึ้พึ๋งมายกเคิกคมัยอังกฤษปกครองราว พ.ค. มานึ้เอง นม่ในป็จจป้น่ในทีท่างไกอประเพณีน
ยงนอบฑำกันร^
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ปกครองธมพูทวึปส่วนเหนอนละแควนมคธแลว ต อ่จากนั้นก็เรมทำลาย
ว ด้วาอารามปูธนียลถานเกี่ยวก้มพทธศาลนาที่รอยู่เป็นจำนวนมากมาย ต่อ
มา ท.ศ. ๑๗๔๓ กองก้พมุลลมนำโดย โมห้มหม้ด ฟขดยาร ชลจิ พรอม
ควยทหารมา ๒๐๐ คน กไดกรีฑาทพมาทำลายมหาวิทยาลัยนาก้นทา"

พระภกษุสงฆ์จำนวนมากถูกฆ่า บางส่วนไดหลบหนีไปอยู่ด่างประเทศซึ๋ง
โตยมากไปอาศ้ยอยู่ที่เนปาลและธิเบต เมื่อพวกเติร์กมุสสิมกล้บไปแลว ได้
มี ผู้ออกมาบูรณะมหาวทยาลัยนาล้นทาขี้นมาดั่งเดิม โดยมีฟาน มทดาภัทร
(Muditabhadra) ได้จัดแจงซ่อมแซมขึ้นใหม่ ด่อมาเสนาบดีแควนมคธ
นามว่า กุกฎะสิทธิ ได้บรจาคทรพย์สจัางวดขึ้นอกภายในบธิเวณนาลันทา
นั น่เอง มหาวํทยาลัยนาลันมีท่าทีจะฟินรกตรง แด่ต่อมามีพราหมณ์ ๒ คน
ได้มาถืงบรเวณนั่นจะยดเอาเปีนที่ประกอบพธิบูชายญ ด ว้ยความคะนอง
สามเณรจงหรบภาชนะด้กนั่าลัางเท้าสาดพราหมณ์ทั้งสอง พวกเขาโกรธ
มาก เวลาเลยผ่านไปสิบปีจึงกลับมาเผาชํ้า ท้องสมดร้'ดโนทธิที่เหลอเป็น
หลังสุดท้ายกถูกท่าลายลง หมดหนทางที่จะเยียวยา จึงถูกปล่อยใท้รกร้าง
จมดินเป็นเวลา ๖๒๔ ปี พ.ศ. ๒๔๐๓ เซอร์อเลกชานเดอร้ ค น้นั่งแฮม ได้
ขุดด้นพบซากของมหาวิทยาลัยนาลันทาตามคำบอกที่พระถังซัมจงเขียนไว
ในหน้งสิอของท่าน

ดั ง่แด่นั่นเป็นด้นมา พุทธศาสนากได้เสื่อมและหมดไปจากรนเดีย
ดอนเหนีอและดอนกลาง โดยไม่มีอะไรเหลอใท้ปรากฎนอกจากซากปรก
ท ก้พงของสถานที่ส์าค้ญทางพุทธศาสนา และพระพุทธรูปที่ถูกท่าลายเป็น
ส่วนมาก สื่งเหล่านั่กได้ถูกทอดทั้งลบเลือนหายไปจากความทรงจำของชาว
รนเดียมาเป็นเวลาไม่นีอยกว่า ๘๐๐ ปี จึงไม่เป็นการแปลกเลยว่าเพราะ
เหตุใดชาวรนเดียในทุกจันนี้จึงไม่รู้จักพุทธคาสนา ส่วนศาสนาฮินดูและ
ศาสนาเชนนั่น ก็ ถูกทำลายเซ่นก้นแด่ไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไรน้กเพราะพระ
และนกบวชฮินดูมีหลายลัทธิ หลายนีกาย บางนิกายไม่ค่อยจะมีความผด
แปลกแตกด่างจากฆราวาสเท่าไรนัก เพราะแต่งด้วเหมีอนฆราวาสและมี
ครอบคร้วได้ อาค้ยอยู่ตามบ้านเรือน ทหารมุสสิมไม่อาจ^ด้ว่าเป็นพระ
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หรือเป็นฆราวาส ส่วนพระของพุทธศาสนาใน;แปลกจากพระในศาสนาอึ๋นๆ
ซึ่งสังเกตไดจากการแต่งตัวรู้ได้ง่าย ทหารมุสลมได้บงตับไหสกเสีย ถ า้ไม่
รกก็อาจจะถูกฆ่าทิ้ง เมื่อเป็นเช่นนี้พระในพุทธศาสนาอยู่ไปได้ เมื่อไม่ฐ
พระสงฆ์นลว พุทธศาสนาจึงหมดไปโดยปรืยาย อกอย่างหนี้งผู้ที่ใ;บถอ
พุทธนนโดยมากเป็นคนชั้นสูง เมื่อคนชั้นสูงหมดอำนาจศาสนาพุทธก็หมด
ไปด้วยไม่เหมอนตับศาสนารนดูซึ่งผู้ใ;บถอส่วนมากนั้นเป็นรทมญขนและ
ศาสนาอยู่ได้ก็เพราะชนพวกนี้

111. 'ทซฬเ{ทาส {Slave Dynasty) ท.ศ, ๑๗๔๙ (i!เฟิiy i
:iM ■riFiiWjJirfjta -TAaP'si

หลงจากรดนครรนทปัตถํได้แลว โมห้มหม้ด โฆรื จึงแต่งดั้ง กุต บั
อดน ไอบค เป็นสุลต่าน ปกครองเดลสิ ต งัมรายละเอยด ต งันี้

^  ๑. กุต บ้อุคดน ไอบัด หรือกุด
-  M บ ดัดิน ไอบัด (Qutab-Ud-Din-

M  Aibak) เป็นชาวเดิร์ก หรือตุรก็'^ เป็น
Jj^ ทาสของโมใท้Jหมด โฆรื แต่มความ

A  สามารถในการรบ โฆรืเหนความ
^ สามารถจึงใด้แต่งดั้งใใใเป็นผู้ปกครอง

เป็นผู้รบชนะพระเจึ'าช่'ยจ้นทร์
ไอบัคยังได้สรางหอสูงซึ่อ กุดุบมีใ;าร์

เ^^ ฟ ที่เมีองนวเดลสี เขาได้ทำลายโบสถ์
^  มากมาย

เ^เ^^แเ^แเ ปกครองรนเดียจาก ๑๗๔๙
HOW กลบปีน่าร์ที๋นิวเลลร พ.ศ. ๑๗๔๓ รวมเวลา ๔ ปี

to. ปีลฬูฑมช (Iltutmish) เป็น1Jดรเขยของไอบัค ชื่อเดิมว่า ชาห์ม
อุดดิน รลดูฑมิช (Shahms-Ud-din-Iltutmish) ปกครองบัลสังถ์เดลร

Anil Chandra Banerjee. IlistCM7 of India. (Calcutta ะ Pnnt-OCiraph. 199S).Pagc I8S.
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เมื่อ พ.ศ. ๑๗๕๓ ต่ อจากไอโ]โค เป็นใโกปกครองที่มีความสามารถ สามารถ
รวบรวมอาณาจกรเป็นปีกแผ่น ช่วงปลายอายุไดต่ดสินใจมอบi7ลล้งก1หก้บ
ลูกสาวเพราะบุตรชายอ่อนแอไม่มีความสามารถ ปกครองเดลลีจนถึง พ.ศ.
๑๗๗๙ รวม ๒๖ ปี

เท. รารยา (Raziya) เป็นบุตรสาวของอลตูทมีช แมเป็นหญงแต่มี
ความเขเมแข็ง มกชอบแต่งกายเหมีอนบุรุษ ปกครองตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๗๙
จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๓ กถูกโต่นอำนาจลง รวม ๔ ปี

๔. มอช-อุด-ดน-บา\(ราม-ชาห์ (Muiz-Ud-Din-Bahram-Shah)
ไตถูกขุนนางสถาปนาขนปกครองแทนราชยา ย งัไม่มีบทบาทในการปก
ครองมากใใ'ก เนึ่องจากมีเวลาสั้น ต่อมาก็ถูกลอบสังหาร ปกครอง พ.ศ.
๑๗๘๓ จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๕ รวม ๒ ปี

๔. อลา-อุค-ดิน-มา^ด-ชาห์ (Ala-Ud-Din-Masud-Shah) เป็น
บุตรของ รุข-อุตดํน-ไฟร้ส-ชาห์ (Rukh-Ud-Din-Finis-Shah) ปกครอง
ต่อจาก บาห์ราม ชาห์ ตั ง้แต่ พ.ศ. ๑๗๘๕ จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๙ รวม ๔ ปี

๖. นารร์-อุดดิน มาห์มด (Nasir-uddin-Mahmud) เป็นบุตรคน
เล็กของอลตูฑมีช และเป็นน้องชายของราชิยา เป็นน้กการศาสนามากกว่า
น ก้ปกครองเพราะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับคัมภีร์ยัลกุระอ่าน ปกครองตั้งแต่
พ.ศ. ๑๗๘๙ จนถึง พ.ศ. ๑๘๐๙ รวม ๒๐ ปี

๗. ฟ้ยาส-อุด-ดิน-ป้'ลยัน (Ghiyas-Ud-Din-Balban) ปกครอง
เดลล็ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๐๙ เขาเป็นคนโหดร์าย ปกครองบ้านเมีองดวยความ
กสั'วและกตขี่ไม่ใหสทธี้แก่ผู้น้บถึอศาสนาอื่นนอกจากบุสลม ทายาทของ
บ ล้บ้นค่อนช้างอ่อนแอ ปกครองจนถึง พ.ค. ๑๘๓๐ รวมเวลา ๒๑ ปี

๘. ไกดวาบาด (Kmqabad) เป็นบุตรชายของบุจ)ร่า ข่าน (Bughra
Khan) ผู ป้กครองมุสลิม ร ฐัเบงกอล เนื่องจากไม่มีประสบการถnนการ
ปกครองจงปกครองไดแค่ ๔ ปีเท่านั้นจาก พ.ศ. ๑๘๓๐ ถึง พ.ศ. ๑๘๓๔ ก็
ถูกสั'งหาร อำ นาจก็ถูกเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ข็ลจ

ในยุคของอลดูทมีชปกครองอนเดิย ไดมีน้'กแสวงบุญชาวธิเบตท่าน
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โไนึ๋งเดนทางมารนเคย เพื่อศกษาทึ๋มทาวิทยาล้ยนาลันทา ท่านเป็นศษย์
ชุดสุดท้ายของนาลันทาก่อนถูกท่าลายลง จดหมายเหตุที่ท่านเขียนไวิมี
คุ ณค่ามหาศาลต่อชาวพุทธที่จะไดทราบสถานการณ์ของพุทธศาสนาในยุค
ะ  I ^ ̂ Aน น้ ท่านนึ คอ พระลามะธรรมสวามน

พระลามะธรรมสวามน นามเดํมว่า ข คั-โล-จวะ-โข-เจเป็ล เกดเมื่อ
พ.ศ. «๗๔๐ ไนตอนกลางของธเบต หลังจากบรรพชาและอุปสมบทเป็น
พระสงฟ้แลัว ได้เดนทางเขัารนเดยเมื่อ พ.ศ. ๑๗๗๗ พร้อมลับคณะในสมย
ของอลตูทมซปกครองรนเตย ได้เดินทางจารกแสวงบุญจากธเบตผ่าน
เนปาลเขัาสู่รนเดิย' รวมเวลา ๔ ปี หลังจากกลับธเบดแลัว ท่านได้เขียน
รายงานบนท้กการเดินทางท่องเที่ยวและศกษาของท่านที่ฐนเคย รายงานนี้
ได้ถูกเปิดเผยเมื่อ พ.ศ. ไอ๔๓๔ โดยท่าน ราหุล ล งักฤษยยน ที่ เดินทาง
เขัาธเบตก่อนจีนยึดครอง จากบนทึกของท่านได้เผยโฉมหน้าของประวิด
ศาสตร์รนเดิยที่มดดำลง ทำ ใหเราได้ทราบขัอเทึจจรงหลายประการโดย
เฉพาะสถานการณ์พุทธศาสนาในยุคที่มุสลมเขัายึดครองมคธ แหล่งพกพง
ของพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายในยุคนั้น แต่เนื่องจากท่านเดินทางมาอนเดํย
ไม่นาน และไม่ได้ท่องเที่ยวไปหลายแห่งเหรอนพระอาจารยฟาเหียน พระ
ล งัขัมจง หรอพระอี้จีง ขัอมูลที่เราได้รับจีงมแค่เฉพาะแคว้นมคธและใกลั
เคียงเท่าน้น แต่ท้งสี่ท่านล'วนเป็นพุทธสาวกที่รใจเด็ดเดี่ยวพร้อมพลชีพ
ในการเดินทางแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ แมิ'ว่าจะผ่านอุปสรรคมากมายใน
การเดินทาง แต่ท่านเหล่านั้นกท่าได้สำเร็จ

ก่อนการเดินทางไปรนเดิย ท่านลามะธรรมสวามินได้รับการด้ตด้าน
จากพระอาจารย์ชาวธเบดและรนเดยในธเบดหลายท่านถึงอนดรายต่รชีวิด
หากจะดิงด้นเดินทางมารนเดิย เพราะก่อนหน้านั้นท่านธรรมสวามินผู้เป็น

George Rocnch. I>r.. Blf^phy of Dhamuovamin. (New Uclhi : ShanUlai Jain at รท
Juaendni Press. 1959). Page 65.
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ลุงได้เดินทางเขารนเดียและเสียชีวตที่รนเดียมานล้ว แด่ปณ!ทนที่จะเดิน
ทางไปอนเดิยย้งมนคง แมจะถูกด้ดด้านแด่ท่านได้เริ่มเดินทางจากธิเบด
พร้อมคณะเขาสู่เนปาล ซึ่งมีรายละเอียดด้งนี้
ที่เนปาล (Nap5la)

ขณะมีอายุ ๒๙ ปี ท่านได้เดินทางเข้าเนปาล ได้พกศึกษาและเล่า
เรียนที่วัดสวยัมภูวิหารและธรรมโทชุวิหารกบ พระมหาเถระร้ตนวักษตะ
(Ratnarakshiia) เปีนเวลา ๘ ปี เดินทางไปกราบนม้สการพุทธสถานหลาย
แห่ง เช่น พระเจดีย์พุทธนาถ และสยมภูวนาถ ธรรมธาชุวิหาร และมหา
วิหารพูขาม เปีนด้นในทุกๆปีของฤดูใบไม้ร่วงประชาชนจะนำพระพุทธรูป
ที่วิหารพูขามออกมาแห่เฉลิมฉลองเสมอ ที่ นี้เที่อนร่วมทางได้เสียชีวิตลง
หลายรป

เสนทางการเดนทางของพระธรรแสวามิน
Dharniasx amin's Route to India

^ ร- ?'

ฬ้รเตยู'ท

* สวยมภูวนา}K' ^
I  .(กๆฎม่าท;ฑ)

«Tคุต

% นาลนทา

}■ พุทธคยา
ราชคฤท์

อนเตย

ภูฐาน

ไ^ร้
กลบ น
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ที่ดรทุต (Tirhut)"
หลงสิ้นสุดการเรยนและฟองเที่ยวในเนปาล พ่านตดสนใจเดนทาง

เข!าอนเดย พ.ศ. ๑๗๗๗ ขณะอายุ ๓๗ ปี สถานการณ!ม่ปลอดภ้ยสำหร์บ
ชาวพุทธและรนดู พุทธสถานส่วนมากไส์'ถูกทำลายลงแลว ที่ นี่มีหญํง
วรรณะดรพยายามคุกคามชวดพรหมจรรย์ แต่พ่านกรอดดํโว ดอนกล้บพ่าน
ดองฝานเมืองนี้และได้ปวยหนักจนแทบเอาชว๊ดไม่รอด เมื่อหายดแล้วได้
พบกับพระราชาของเมืองดรทุด นามว่า พรรเจารามสิงห์ (Ramasiihha)
พระองด้ศร์ทธาในด้วพ่านธรรมสวามืน แม้พระองค์จะเป็นฮนดู พร้อมกับ
ถวายทอง ยาร้กษาโรค ขาวและเสปียงรกมาก พร้อมอาราธนาให์พ่านเป็น
พระที่ปรกษาประจำราชสำนัก แต่พ่านปฎเสธพร้อมกล่าวว่า เป็นการไม่
เหมาะที่ชาวพุทธจะเป็นครของผู้นับถอศาสนาอื่น พระราชาเข้าใจ ต่อมา
พ่านจืงลากล้บ ระหว่างทางได้ถูกควายป่าโจมดหลายคเงแต่พ่านพร้อม
เที่อน ๔ รูปก็รอดมาได้
ที่ไวสาลี (Vai^T) หร้อเวสาลี

พ่านได้พบกับรูปปันของเทพธิดาดาราที่มืชื่อเสียงของเมือง ขณะที่
เดนทางไปถงประซาชนกำล้งแตกตึ่นล้บสนอลหม่านอย่างหนัก เพราะมืข่าว
รอว่ากองทหารคุรก็กำล้งเดนทางมา รุ่งอรุณวนใหม่ขาวเมืองต่างพากัน
เดรยมหลบหน แต่พ่านไม่ไป เมื่อสถานการณ์ปกดแล้ว พวกเขาจงกล้บมา
อกครั้ง ที่ไวศาลพ่านธรรมสวามืนไม่ไดไห'รายละเอยดเรื่องสถานการณ์ของ
พุทธศาสนาในเมืองไวศาล แต่คงจะมือทธิพลพอสมควร ขณะข้ามแม่นี้า
คงคาด้วยเรือข้ามฟากเที่อเดนทางกล้บ มืทหารมุสลมสองนายเดนทางมา
ก บัเรือด้วย พวกเขาเห์นพ่านพร้อมกับทองคำที่พระเจ้ารามสีงห์ถวาย จ้ง
ข่มข่เอาทองคำและทุบตพร้อมยดบาตร แต่โชคดที่คฤหสค์ชาวพุทธฟอลูก
ในเรือขอร้องและมอบสมป่ดเขาให้ พวกเขากล่าวว่า '"พวกmไม่ตองการ
สมบฅคฺณ แต'ตองการพระธเบตรปน'" แต่พ่านอ้อนวอนพร้อมยกสมบด

^  ..-rwe^uodliilniinnnni (ใาfnS) ร]พหาร บากนก
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บางส่วนไห พวกเขาจงปล่อย
ฑวํเชรอาสน์ (ทุทธคยา Buddhagaya)

ที่นี่ส่วนมากรก*ทง มพระสงฟ้ฝ่ายหนยานหรอเถรวาทจำพรรษาอยู่
moo รูปล้วนแล้วแต่มาจากศรลงกา แต่ไนขณะที่ท่านเดนทางไปถึง พระ
เกอบฑงหมดไดหลบหนไปแล้ว เหลอพระดูแล ๔ รูป เท่านั้น ท่านกล่าว'^า
^นทึ่พทธคยา) สถานที่ถูก}าาลายลง เหลอพระ ๔ ร ปู เท่านั้น ที พ่กดูแลอย่
ในพุทธคยา พระภกษรูปหนึ๋งกลำววำ ''มนแย่มาก พระที่งหมฅไคหลบ
หแไปที่อี่นหมดแล้วควยความกลัวทหารมุสรมตุรทที่รกราน" พระ
ภกษุเหลำนั้นปีดทางเข้าลํเจดย์มหาไพธดวยรฐ และฉาบมนไวอย่างฅ ใกล้
ที น่ัน้ภกษไล้บรรจรูปไ}นอื่นไวเป็นล้วหลอก บนผวปูนที่ฉาบนั้น พวกเขาไล้
วาดรูปพระรศวร (มเหศวระ) ไวภายนอกเที่อปกป้องพวกนอกศาสนา, พระ
เหลำนั้นกลำวว่า "พวกเราไม่กล้าอย่ที่นี่ และจะล้องไปเหมอนกัน"

พอรงลาง พวกเขากออกเดนทางสู่ทางเหนอดามรอยของเกวยนที่
ล ค้นไปกอนแล้ว สบเจีฅวนตอมาข้าพเจาก๊ไม่ไล้เหนรูปปันนั้นอก เวลานั้น
ไล้มหญงชาวบานไล้นำข่าวฅมาประกาศว่าทหารตุรกไดไปแล้ว ข า้พเจาจง
กลับมาและไล้พำนักที่นี่เที่อกราบนม้สการพระเจดย์"

เมื่อสถานการถiคบขน ท่านก็เขาไปหลบภัยไนป่ากบเพี่อน ๑๗ วนั
เมื่อกองทหารดรก็กล้บแล้วและสถานการณ์เป็นปกต ท่านจงเดนทางเขา
กราบพระแท่นวัชรอาสน์ และพระเจดีย พระสงฆ์ฝ่ายหนยานที่ดูแลพระแท่น
ว ชัรอาสน์กล่าวกบพระลามะธรรมสวามนไเา ท่านถึออะไรไนมอ เมื่อทราบ
ว่าเป็นหนงลอปรชญาปารมตา (ของฝ่ายมหายาน) พระเหล่านั้นจงแนะน่า
ไห้■ท่านโยนทิ้งลงแม่นั้าเสิย พรอมกบกล่าวว่ามหายานนั้นไม่ไดสอนโดย
พระทุทธเจา การบูชาเจาแม่ดาราหรอพระอวโลก็เตศวรก็เป็นเรื่องงมงาย
แต่ท่านก็ไม่สละแนวคด ที่ นี่ท่านไล้พบหลายอยางเช่น ล น้โพธ รูปปันเทพ
ธดาดารา พระพทธรูป พระพทธบาท พระบรมสารื่รกทด กาแพงหน
ว ชัรอาสน์ เป็นล้น

ต่อมาท่านไล้พบกบพระเจาทุทธเสน (Buddhasena) แท่งราชวงล้
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เรณะที่ปกครองมคธ พระองค์Iปีนชาวทุทธ และไดหลบหนีกองทหารมุสลม
เขาป่าพรอมทหารราว rfoo นาย เมึ่อเห็นท่านไดกราบแทบเท้าพรอมก้บ
ดร์สว่า ขอน้อมวนทาดํอบดร (£ทวก) ของmะพทของค'' พรอมกบบูชา
ท่านตวยวัตถสิ่งของมากมาย
ฑึ่ภูเขาคชฌถูฎ (GiljhakQta)

ที่ นี่มกุฏิของพระพุทธองค์บนยอดเขา เรียกว่ามูลคันธกุฏิ คำ ว่า
''คชฌกูฎ" แปลว่าภูเขาหวแรีง มีนกหลายชนีด งูใหญ่ เสือ หมีควายสิดำ
และนำตาลมากมาย ผู้เดนทางมาคนเดียวจืงเปีนอนตรายอย่างยิ่ง จึงตอง
มาเปีนคณะพรีอมอาวุธ ดาบ หอกธนู พรีอมธุปกรณใหสญญาณ เช่น แตร
ฉาบ เป็นคัน บนยอดเขาไม่มีคันไมีใหญ่ ย ง้มีสถูปใหญ่ที่พระเจ้าอโศกสร้าง
ไวัเพึ๋อรนย้นว่าพระพุทธเจ้าเคยแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่ แม้จะมีสตวัร้าย
หลายชนีด แต่กยงมีสืทธะหลายคนอาคัยอย่อย่างสงบบนยอดเขา
ที่นฅรราชคฤห์ (Rajagrha)

ที่ นี่มีหมู่บานราว ๖0๐ - ๘๐๐ หลง มีสถูปใหญ่ที่พระเจ้าอโศกทรง
สร้างไว้ ทางท้ศเหนีอมีธารนํ้าร้อนไหลออกจากภูเขา เรียกว่า ตโปธาราม
นอกนั้นยงมีป่าไผ่เป็นจำนวนมาก ท่านไดํศกษากบพระมหาเถระที่มีชื่อ
เสิยงในเมีองราชคฤห็ คอ ท่านมหาบัณฑตยโสมิตร (MahSpandita
Yasomitra) ในหลายศาสตร์ ท่านก็ไม่ไคัอางถงสถานการณ์ของพุทธศาสนา
ในเมีองนั้ แต่ไดกล่าวถงเฉพาะพระเถระที่มีชื่อเสิยงรูปเดียว ดีอ พระมหา
เถระยโสมีตรเท่านั้น
ที่นาลันทา (Nsianda)

ที่ นี่มีพระจำพรรษาราว ๑,๐00 รูป ท่านไคัคกษากับพระมหาเถระผู้
เป็นอเการบดีคนสุดท้ายวัย ๙๐ ปี คอ ท่านมหาบ้ณ•ทดราทุลสรีกัทร
(Rahula-^n-Bhadra) ในหลายศาสตร์ เช่น ไวยากรณ์ และคุวุปัญจสิกา
พร้อมกับศษย์'ของท่านราว ๗๐ รูป ท่านมีศิษย์คนสาคัญดูแลอุปัฏฐากเป็น
พราหมณ์นามว่า ช ย้เทวะ (Jayadeva) เขาสู่พรรษาที่ ๒ ท่านอธการบดี
บอกใหท่านธรรมสวามีนกคับธเบต เพราะมคธมีไข'ระบาด และกองทหาร
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พระธรรม(ทารน/พพ7ะ^าทลฅ1ภทา

ตุรกีเขาโจมสิหลายนห่ง \a

แลว อย่าคดใงํๆ ที จ่ะอยู่
rwQU ถ า้คณอยู่ที่นคณ

นด่ท่านรนกรานไม่กลบ

พรอมกล่าววำ "พA/IiZ พระรrsijmiรนกบพระราทลfnภัทร
กลบถ้าอาจารย่ไม่ไปถ้วย่' ท่านอาราธนาพระเถระกล่บธิเบตดวย พระมหา
เถระตอบไปว่า ''ฉันแกํมากแถ้ว และธเบดกอยู่ไกลเหลือเกิน พวกเราคงไม่
ใดเจอถ้นรกในชวตนี้ แด่คงไถ้เจอกันที่แดน^าวดแน่''' จึงไม่ได'เดินทาง
ไปก้บท่าน ต่อมาทหารมุสลิม ๒๐๐ นายก็ปรากฏกายฃึ้นที่นาลนทา ท่าน
จึงด'ตสนใจนบกพระมหาเถระราหุลศรภ้ทรบนบ่าพร้อมกับนาดาล ข า้วสาร
และหน้งสอบางเล่มไปหลบกัยที่วัดซญาณนาถ (Jnaijnath) อ นัไม่ไกลจาก
นาลนทา เมื่อกองทหารไม่สามารถอันเจอจึงไดิ'กล้บไป พร้อมกับขนหน
บางส่วนจากนาอันทาไปสร้างมัสรดที่โอท้นตบุร (พิหารซารีฟ) อัวย
กลับธเบด (Return to Tibet)

หอังจากที่ศึกษาภาษาอันสกฤต และพุทธศาสนากับพระอาจารย์
ราหุลศรีกัทรถึง ๓ ปีแอัว จึงออกเดินทางกอับธเบต ตามคำแนะน่าของ
พระมหาเถระ เมื่อมาถึงดิรหุต ท่านป้วยหน้ก ๒ เดิอน ร่างกายเจึบปวด
แทบไม่มเรี่ยวแรง เจ้าของบ้านที่อาศยไม่อนุญาตไหท่านนอนพัก แอัวข้บ
ไล่ไหไปนอนบ้าข้า ต่อมาท่านไอัร้บการช่วยเหลิอจากดนตรีกท่านหนึ่งจึง

George Roerich, Dr.. Bi^raphy of Dharmairviimto. (New Delhi ะ Shantilal Jain at Sri

Jaineodra Press. !9S9). Page 66.
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ทุเลาและเดนทางกล้บธฌดได' เมื่อมาถงธเบตแลวท่านได้พบกับ พระ
ทานศรี (Danasn) ท่านเปีนพระน้กปราชญ์ชาวอินเดียที่พำนักไนธเบด
พระอาจารย์ชาวอินเดียได้กล่าวว่า '"ฟานไ^ปศกษาที่รนเดึยเป็นเวลานาน
(จนป'ฑดเปรอง) ในขณะที่ผมเปรยบเสรอนววควายในธเบต"

พลงกลับมาธเบต พ.ศ. ๑๗๙๙ ท่านได้รับการอาราธนาจากเจาชาย
กบไลข่าน เพี่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาในมองโกเลียและจน แด่ท่านปฎเสธ
ในช่วงด้นแลัวรับอาราธนา ท่านป่วยพนักที่มองโกเลียจงขออนุญาตเดีนทาง
กลับธเบต ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๗ ขณะอายุ ๖๘ ปี

๙. ราซรง (Khiiji Dynasty) ห.ศ. ๑๔ทท (ijlffi)
๑. ชลัล-อุด-ดีน-yjรัส-ฃลร (Jalal-Ud-Din-Firus Khiiji) ได้

เป็นพูกครองเดลลีโดยยึดอำนาจจากไกควาบาดทายาทคนสุดทายของ
ราชวงศ์ทาส แต่กเป็นได้ไม่นานก็ถูกยึดอำนาจจาก อลา-อุด-ดีน ปกครอง
จาก พ.ศ. «๘๓๓ จนถง พ.ศ. ๑๘๓๙ รวม ๖ ปี

๖, อลา-อุด-ดีน ฃลช (Ala-Ud-Din Khiiji) ได้อำนาจมาจากการ
ล งัพารทิเรัส ขิ ลชิ พ.ศ. ๑๘๓๙ เป็นนักปกครองที่เขมงวด ห า้มประชาชน
ดึ๋มเหลัา เล่นการพนัน ท่ องเที่ยวรี๋นเรีง กวีซาวอาพรับเก็ดขึ๋นไนยุคนี้พลาย
คน ยุคนี้เป็นยุคเพี่องฟูของวรรณกรรมเป็นภาษาเปอร์เซียและอูรดู เขา
ปกครองจนถง พ.ศ. ๑๘๕๙ ก็ ถูกฆาตกรรมโดย มาลีก กาฟูร์ (Malik
Kafur) นายพลของเขาเอง รวมเวลาที่ปกครอง ๖๐ ปี

^
เมื่อเวลาผ่านไปถง ๑00 ปี หรีอ พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ ได้รกษ้ด่รีย์
f . ̂  . . . > m . sc. ^ A ๔ Aพระองศ์พนี้งพระนามว่า จงคละราชา (CingalarSja) กลายเป็นกษัตรีย์ที่ร

อำ นาจมากขนในเบงกอลและมคธ ในเบึ้องด้นพระองศ์ด้องดกอยู่ภายใด้
การควบคุมของกษ้ดรีย์อินดู และสุลต่านมุสลีมตุรก็แห้งเดลลี ในช่วงด้น
พระองศ์นับก็อศาสนาอินดู แต่พระมเพสของพระองศ์เป็นชาวพุทธได้แนะ
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นำ ใหพระสวามีนับถือพุทธศาสนา'' จึงทาในัพระองค์ฟ้นเปลี่ยนมานับถือ
พุทธศาสนาในที่สุด พระองค์ไดบูชาพระแพ่นวชรอาสนํที่พุทธคยา และ
ซ่อมแซมว้ดวาอารามอาคารมหาคัณโฑละ (มูลค้นธกุฎ) สูง ๙ ชัน้ ที่ อาราม
มหาโพธที่ถูกทำลายลงโดยกองท้พมุสลิมตุรก ในยุคของพระองค์ยงมีพระ
สงฆ์นักปราชญ์ที่สำค้ญอีกรูป คอ พระสารบุตร (Ssnputra) พระองค์ได
สถาปนาศูนย์กลางการศกษาของสงฆ์ขนใหม่ที่อารามมหาโพธ ภายใต้การ
ดูแลของพระสารบุตร พระองค์มีพระชนมายุที่ยาวนาน หลงจากพระองค์
สวรรคดแลว ๑๖๐ ปี มีกษตริย์องค์หนึ่งนามว่า มุ กุนทเทวะ (Mukunda-
deva) จากโอริสสาเขาปกครองรฐม้ธยประเทศทั้งหมด ทรงนับถือพุทธ
ศาสนา พระองค์ไต้สรางว้ดหลายแห่งขึ้นในร้ฐมธยประเทศ โอรสสาและ
มคธ เมื่อพระองค์สววรรคตแลว อาณาจกรแถบนึ่ถืไร้ผู้ปกครอง จึงกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของจกรวรรดมุสลิมที่กรุงเดลลิอย่างสมบูรณ์

จากหลกฐานเหล่านี้ทำให้เราทราบว่า หลังจากกองทพมุสลิมเขารด
ครองรนเตยภาคเหนํอ ภาคตะว้นตก ภาคตะวนออก และภาคกลางแลัว
พุทธศาสนาไม่ไต้เสื่อมลงเสยทีเดียว ยงมีผู้ปกครองท้องถิ่นพยายามคํ้าชู
พุทธศาสนาอยู่บ'างต้ง เช่น พระเจาจิงคละราชา พระเจ้ามุกุนทเทวะ เปีน
ต ว้อย่าง แต่ค่อยๆ เสื่อมสูญไปทีละนัอย แม่'ว่ารนเดียเถือบทั้งหมดถูกรด
ครองโดยรสลามแลัว แต่ภาคใต้กองทัพมุสลิมย้งรุกไปไม่ถืง พุทธคาสนา
และฮินดู เชนยงคงดำรงอยู่ไต้เช่น ที่ เมีองนาคปัฏฏนัม และกาญจึปร้ม
พุทธศาสนายงดารงอยูจนถง พ.ศ. ๒๑๐๐

'ทซพrfl|«an (Tughluq Dynasty) ฬ.ศ.๑๘๖๔ ท) !
๑. โมห้มหฟ้'ต คฆลัก (Muhammad Tughiuq) มี ชึ่อเดีมว่า คียาส

อดดีน-ตุฆลัก (Ghiyas-Ud-Din Tughiuq) เปีนผู้ปกครองคนแรกของ
ราชวงศ์นี้ กว่าจะไต้ขึ้นปกครองต้องปราบปรามอยู่ถืง ๕ ปี ขึ น้ปกครอง

(.ama Chimpa. Alaka C'haiiupadhyaya. Tfimndlhu's Hi&lory uf Buddhism ill India. (Second

Edilion. New Delhi: Jainendra Prakash Jain ai Juinendra Press. 2004). Page 320.
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บลลังก์เดลลนทน พ.ศ. ©๘๖๔ เพราะเกดความวุ่นวายพลัง อลาอุดดนถูก
สังหาร จึงฉวยโอกาสรดอำนาจและสถาปนาราชวงศ'ตุฆสัคขึ้น ปกครอง
จนถึง พ.ศ. ๑๘๖๘ เป็นเวลา ๔ ปีเศษ

to. โมหโมหมด บน ตุฆล้ก (Muhammad Bin Tughluq) มีนาม
เดํมว๋า เชาน่า ซ่าน (JaunaKhan) หรือ โมหัมหมีด ดาอล ปกครองต่อจาก
โมหมหมีด ดุฆลก ปกครองดวยความโหดร้าย พ.ศ. ๑๘๖๙ หลังปกครอง
ไดเพยง ๑ ปี ไดมีคำสั่งให้ย้ายเมืองจากเดลสิไปที่เทวครื ใกลักับเมือง
ออรืงคบาดปัจจุบน กล่าวกันว่ามืคนตาบอดเหลืออยู่คนเดียวไม่สามารถ
เดีนทางได จึงสั่งเอาเชอกผูกขามดกับเกวยนลากไปจนตาย และเมึ่อไปถึง
เทวครืจึงเหลือแต่ขาท่อนเดียว สุดทายก็ต้องย้ายกลับมาเมืองเดลลืเหมือน
เดีม ไนยุคนี้นิยมทำเหรืยญตราเพึ่อใช้แลกเปลี่ยนสินคาโดยเรืยกสกุลเงนว่า
โทเกน (Token) โดยไดตวอย่างมาจากจีนและเปอร์เซีย

ในสมี'ยนี้อินเดียไดมืการดีดต่อกับมองโกลและจึนอย่างเป็นทางการ
โดยที่งสองมืการแลกเปลี่ยนทูตใน พ.ศ. ๑๘๘๔ กษ้ตรืย์ดีมูร์แห่งมองโกล
(จน) ได้ล่งเอกราชทูตมาย้งราชสำนกของ โมห้มหมีด บน ตุฆลัก เที่อ
อนุญาตบรณะว้ดหทธศาสนาที่ถูกทำลายไปในพนที่เทอกเขาหิมาลัย''
แต่เขาได้ล่ง บาตูดาห (Batulah) เป็นราชทูตไปย้งราชสำน้กฃองซ่านแห่ง
มองโกล พร้อมกับล่งสาส์นกล่าวตอบไปว่า ตามกฎหมายอิสลามแล้ว วดที่
ถูกทำลาย ไม่สามารถบูรณะได้อก สร้างความผดหวังให้กับซ่านมองโกล
มาก เขาปกครองจนถึง พ.ศ. ๑๙๓๑ ขณะอายุ ๘๓ ปี รวม ๖๓ ปี

๓. ไฟร้ส ตุรเลัก (Firus Tughluq) หรือ ไฟรอส ชาห์ ตุฆลัก มี
มารดาเป็นชาวรนตู ปกครองต่อจากโมห้มหมด บน ตุฆลัก นบเป็นกษต่รืย์
องค์หนี้งที่บบคั้นศาสนาอื่นอย่างมาก โดยออกกฎหมายเชซียาห้ สำ หรับผู้
ที่ไม่น่'บถึอศาสนาอิสลามด้องจ่ายภาษีอย่างหนัก สร้างความลำบากอย่าง
หนักให้กับชาวรนตู พ.ค. ๑๘๙๙ และพ.ศ. ๑๙๐๓ (ขณะเป็นเจาชาย) ได้สั่ง

Anil Chandra B&nerjec. History of India. (Cdcuna ะ Prinl-O-Oniph. 1995).Page 222.
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ใทเคลึ๋อนยายเรทหึนพระเจ้าอโศกมหาราชจากเมอง53รัฐ (Meerat) ๖ เสา
มาไวบนป้อมของตนเองทเดลสิ เพื่อความเจรัญรุ่งเรือง และย้งได้สรัางเรอง
ฟิโรชาห์บาดใกล้เรองเดลสิ สร้างความเจรืญใฟ้อนเดียพอควรโดยเฉพาะ
การชลประทานปกครองจนถึง พ.ศ. ๑๙๓๗ รวม ๖ ปี

สถานการณ์ของพุทธศาสนาใน
สม้'ยนี้อยู่ในช่วงวกฤต ที่ใดที่กองทพ
มุสลิมไปถึง พุทธศาสนา และศาสนา
อื่นๆ ในอินเดีย ก็ ม ก้ถูกทำลายเสมอ

fl|H ไนขณะที่พุทธศาสนาในส่วนอื่นของ
อินเดียถูกทำลายลง แต่ที่ทศรร์ (แคช
เมียร์) กองทพมุสลิมยังไม่อาจโจมดี
ได เพราะรป้อมปราการทางธรรมชาดี

ขวางกั้น คื อเทือกเขาที่สูงชัน ทำ ใหึ
HIhI พุทธศาสนายังคงมีช่รืตอยู่ไล้ กษ้ต่รืยั

พระพทธ^ทึ่กัครโ(นคขเน็บร์) ทมีส่วนเผยแผ่พุทธศาสนาในกศมรก
คือ ๑. พระเจ้าอโศกมหาราช ๒. พระเจ้าชโลกะ ๓. พระเจ้ามิลินท์ ๔. พระ
เจ้ากนิษกะ ๔. พระเจ้านระ ๖. พระเจ้าเมฆวรรณ ๗. พระเจ้ายุธส-
ตระที่ ๒ และ ๘. พระเจ้าทุรภวรรธนะ เป็นล้น

ต่อมากษ้ดรืยัอินดู คือ พระเจ้าราชาสงห์เทพ (RSjasinhadeva) ขน
ปกครองกศมิร์ จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๑๘๔๘ ชาหึ มิรชา (Shah Mirza) นก
แสวงโชคชาวเปอร์เซึยไล้เดีนทางเขาไปก้ศมิร์'" ชาหึ มิรชา ไล้ทำความดี
ความชอบหลายประการ จ้งไล้รับการแต่งตั้งจากราชสำน้กของพระเจ้า
ราชาลิงหึ เทพ กษต่รืย์รนดูฃองกศมิร์ เมื่อมีโอกาส ชาหึ มิรชา จ้งไล้ยด
อำนาจปกครองแควนกศมีร์เรื่อยมา ศาสนาอิสลามไล้รับการยกย่องใหึเป็น
ศาสนาประจำชาดี พุทธศาสนาและศาสนาอื่นจ้งเรื่มถูกกำจ้ตลง ชาหึ มิรชา

SarU KbosUu Dr.. Htilory of HwriHhiam tn Kashmir (New Delhi: N.K. Sagar Pubikatioiu.

1972). Page 80.
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จงเป็นกษตรย์มุสรมคนแรกของกศร3ร์ แมจะถูกปกครองโดยผู้ปกครองที่
เป็นมุสลม ทุฑธศาสนาก็ย้งไม่ถูกทำลายลงสิ้นเชง ต่อมากษ'ตรย์ ซาม
อุดดิน ชาทํ (Shams-uddin Shah) ไดิฃึ้นปกครอง ทรงใฟ้อสระในการเชอ
กอแก่ชาวเมองพอลมควร พุทธศาสนาก่ย้งคงอยู่ได แต่กลายสภาพเป็น
ศาสนาของคนส่วนน้อยไปแล้ว พุทธศาสนาในก้ศมร์ยุดิบทบาทลงโดยสิ้น
A  «1 ^

เชิงเมอ พ.ศ. ๒000 เป็นต้นมา

๗. ร!ซรงทเซ&ส (Sayyid Dynasty) ฬ-ศ. ๑๙๙!» (รเผโทส!
«. ดิมูร์ (Timur) เชอสายมองโกล เขาโจมตเดลลีใชเวลากง ๖

เดิอนจึงยืดเรJองเดลลไต้ราว พ.ศ. ๑๙(ร:'๑ แล้วขนสมบดกล้บเอเชยกลาง แต่
อนเดิยก็ขาดผู้ปกครองอยู่หลายปี ต่อมาจึงใฟ้' ขซ์ร ช่าน นายทหารคนสนท
ปกครอง ส่วนต้วเขาพร้อมกองทัพกล้บเมองสมา'!กันต้ (ปัจจปันอยู่ในเขด
อุชเบก่สถาน) ขช์ร ข่าน จึงสถาปนาราชวงศ์เซรดขนแทนที่'!าชวงศ์'ดุน)ล้ท

๒. ฃชร ปาน (KhizrKhan) ปกครองเดลลต่อจาก ดิมูร์ เป็นนาย
ทหารคนสน้ทของดิมูร้มีความเนสียวฉลาด ต่ อมาถูกขุนนางก่อกบฎหลาย
ครั้ง ขช์ร ข่าน ครองราชยืไต้ ๗ ปีจาก พ.ศ. ๑๙(4:๗ จนถง Yi.fl. ๑๙๖(รr

0». มูบาร้ก ปาน (Mubarak Khan) เป็นบุตรชายของ ชิช ร์ ข่าน
ปกครองต่อจากบดา จาก พ.ศ. ๑๙๖๔ กง พ.ศ. ๑๙๗๗ ก็ ถูกลอบล้งหาร
รวมเวลา ๑๓ ปี

๔. มทัมหมด ชาห (Muhammad Shah) เป็นหลานของมูบาร้ก
ขุนนางผู้ใหญ่ ปกครองจาก พ,ค. ๑๙๗๗ กง พ.ค. ๑๙๘๖ •ทมปกครอง ๙ ปี

๕. อลา-อุด-คิน อลัม ชาห์ (Ala-Ud-Din Alam Shah) เป็นบุตร
ของ มูห มัหมัด ชาห์ ปกครองต่อจากปีดาราว พ.ค. ๑๙๘๖ จนถืง พ.ค,
๑๙๙๔ กิพ่ายแพ้ให้ก้บ มาห์โลนหรีอบาห์ลุน โลร ส่วน อลา-อุด-ดิน-อลับ
ขาห์ หลบหนีใปไต้ และใต้ขวิดอย่างเงียบๆ จนเสิยชีวิด พ.ค. )Dote« รวม
ปกครอง ๘ ปี
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^ ig. รารทงแlag (Lodhi Dynasty) H.H. ๑๙๙๔ (อฟีทน) ^
o. มาพ์โลน โลธี (Mahlon Lodhi) ทรีอบาห์ลุน โลธ เป็นIสนาบดี

ของข่าน 1ป็นซาวอฟก้น ก่อกาวกบฏสำเร็จจึงปกครองเดลลด่อมา ตอนนี้
อาณาจึ'กรเดลลีเรั๋มลดลง หลายเมืองเริ่มนยกต้'วออกไปเป็นรสระ แม้จะ
ประสบปัญหาการต่อตานจากคนอินเดียพนเมือง แต่โลธีก็ครองราชบ้ลก้งก์
เดลลีได้อย่างยาวนาน ๓๘ ปีจาก พ.ศ. ๑๙๙๔ ก็ง พ.ศ. ๒๐๓๒ ต่อมาก็ถูก
รุกรานโดยกองท้พมุสสิมมองโกลชี่อ บาบูร์ (Babur) แต่ก็สามารถปกปิอง
อาณาจักรได้ระยะหนี้ง

๒. สิก น้ทาร์ โลร (Sikandar Lodhi) เป็นบุตรของ มาห[ลน โลธี
แย่งราชสมปดก้บพี่ชาย และในที่สุดก็ยดอำนาจได้สำเร็จ เป็น"แกปกครองที่
ใจแคบคนหนี้ง ได้สั่งใหกองก้พทำลายจัดสินดูและวดเชนมากมาย ปกครอง
จาก พ.ศ. ๒๐๓๒ จนถง พ.ศ. ๒๐๖๐ รวมเวลา ๒๘ ปี

m. อบรารม โลธ (Abrahim Lodhi) เป็นบุตรของ สิก น้ฑาร์ โลธี
ปกครองจาก พ.ศ. ๒๐๖๐ ต่ อมาบาบู■ร์นำท้พมองโกลเขาโจมดีอินเดีย ได้
ปะทะก้บกองทพก้บราสิมที่ทุ่งปานํปัต (Panipat) เขาเสิยชีวตในสนามรบ
พร็อมทหารเก็อบที่งหมด เมึ๋อจันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๐๖๙ หล้งจากนั้น
ราชบลลงก้ที่เดลสิก็เปลี่ยนมืออิกครั้ง เป็นเผ่ามองโกลเข่ายดครองแล้ว
สถาปนาราชวงศ์โมกุลขน รวมเวลาปกครอง ๙ ปี

ในยุคของ มาหโลน โลธ ทางภาคเหนือของอินเดียได้เก็ดศาสนาใหม่
ซึ๋งเป็นศาสนาที่พยายามปรองดองชาวสินดูและมสลิมเข้าด้วยก้น ซึ่งต่อมา
ถกเร็ยกว่า ศาสนาชกข์

I ๙. สา (Sikhism)

พ.ค. ๒๐๑๒ ได้มืศาสนาหนี้งกาเนืดขึ้นในอินเดีย ซึ่งปัจจุบนเร็ยกว่า
ศาสนาชกข์ คำ ว่าชกข้ มาจากศ้พทํว่า" สิฤษา ในภาษาสนสกฤต และ

" 5น นกํวใอภาส. สา■นาโสก.(พิมพ์ครงทึ๋ ๓,กรุงเทพฯ;ทจก. เอมํ เทาคดง. kii«rte). หนา ๓๒๖.
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สิๆชา ใแภาษาบาล อนหมายถงผูศกษาตามคำสอนของศาสดานั้นเอง ก่อ
ตั ง้โดยท่านคุรุนานก (GuniNanak) ผูเปีนศาสดาองค์แรกใน ๑๐ องค์ องค์
ล[ดท่ายนามว่าโควนทสงค์ (Guru
Govindasingh) ท่านคุรุนาน'กเกด แ^รฒ
ที่หม่บานฬัลวันดี ปีจจุปันอยู่ใน
เขตปากึสถาน บดาชี่อว่า เมค์ดา

ดรึปาด ใน
ขวงที่ท่านเกดนั้น อนเดยใค์ถูก
ปกครองโดยมสลิมอย่างเข้มงวด ■รi|^^^H|||L
การต่อสู้ระศว่างอิสลามผูรุกราน
กบฮนดูเจ้าถนเปีนใปในวงกวาง
ท่านเปีนนกการศึกษาและต้องการ
สมานฉ้นฑระทว่างชาวมุสลิมก้บ
รนดูแลวประกาศศาสนาใหม่นี้ขน คาสfราๆๅ นานัก
ไต้รบการเคารพน้บทอจากชาวอนดูและมุลลิมเปีนจำนวนมาก โดยเฉพาะที่
รฐปัญจาปทางเหนือของอินเดย คำ สอนของ คุ รุ นานก มี อยู่ในต้มภีร์ คอ
ครนถะสาหบ พระเจ้าสูงสุด คอ กรุตาปุรุข ศาสนาชกข้เป็นศาสนาที่ต้อง
การรวมศาสนาอิสลามและรนดูเข้าต้วยกน แต่ไม่สำเร็จจงกลายเป็นศาสนา
ไหม่ ปัจจุปันพวกเขามีศูนย์กลางอยู่ที่สุวรรณวหาร เมีองอมฤตสระ ร ฐั
ปัญจาป ศาสนาชกข์น้บเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีประว่ตเปียดเบยนทุทธ
ศาสนาจนถงปัจจุปัน อาจจะเป็นดวยว่าเมื่อศาสดา คุรุ นานก เกดนั้นพุทธ
ศาสนาไต้สูญสลายไปเกือบหมดแลว

พ.ศ. ๒๐๔๑ น ก้เดินเร็อชาวโปรตุเกสมีนามว่า วาสโก ดา กามา
(Vasco da Gama) ขนฝืงที่อินเดียเป็นครั้งแรก นบเป็นชาวยุโรปคนแรกที่
เข้ามาคาขายต้บอินเดียอย่างเป็นทางการ เขาพ้กอยู่อินเดีย ๖ เดีอน จึง
เดินทางกต้บพรัอมกบสนคาเป็นจำนวนมาก การต้นพบอินเดียและเสัน
ทางการคาใหม่นั้น ดีงดูดใค์ชาวยุโรปเรั้มเดินทางเข้าสู่อินเดียตามสำต้บ
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คำ ว่า โมกุล มาจากคำว่า มองไกล อ น้เป็นชี่อเรียกชนเผ่าผวเหลอง
ปัจจุบันชาวเอเชยตะว้นออกเช่น จน เกาหล มองโกเลย ญี่ป่น เวยดนาม
ลาว เขมร ไทย พม่า จ ด้ว่าเป็นเผ่ามองโกลเช่นกน ชาวมองโกลที่สบเนึ๋อง
มาจากจกรพรรดเจ็งกลช่านเข้าไปรุกรบ เข้ายดครองฑรีปยุโรปบางส่วน
และเอเชียเกือบทั้งหมดไวใด หวหนามองโกลที่ปกครองเอเชียกลาง หนไป
น บ้กือศาสนาอสลามดามซนพึ้นเมอง และกลายเป็นรสลามกชนที่เคร่งจ้ด
ถอว่าการรุกรบเพึ๋อศาสนาเป็นภาระที่จำเป็น และเป็นกุศลมหาศาล อ ง้นั้น
จึงเริ่มรุกรบเข้ารนเดยโดยไม่เกรงกลวอ้นตราย แล้วได'ทั้งราชวงศ์วงศ์โมกุล
ขีน้ แด่การรุกเข้ายดอนเดยคราวนี้ กองฑพมองโกลตองโค่นจกรวรรด่มสลม
ดวยกนเอง แด่คนละเชึ้อสาย

Q. ซารร-อุค-คน โมฟ้เมหม้ค บายูร์ (Zahir-Ud-Din Muham-
mad-Babur) หรีอเรียกสั้นๆ ว่า บาบูร เป็นปฐมกษตรีย์ของราชวงศ์นี้
ยดอำนาจไดจาก อ บ้ราฮม โลธ กษด่รีย์เดลสิซาวอ้ฟอ้นที่ทุ่งปาน็ปัต ดวย
กาล้งฑหารเพยง «๒,๐๐๐ คนเท่านั้น ในขณะที่สลด่านโลธีมีกำล้งฑหารถง
๖๐,๐๐๐ คน แดไนที่สุดชัยชนะดกเป็นของบาบูร์ ด ว้ยยุทธวธีการรบที่
เหนอกว่า บาบูร์เปีนหลานเจึงกืสขาน อ ก้รพรรดมองโกล^งใหญ้ แด่มี
ญาติเป็นตุรกืทางบิดา เป็นญาติอ้บพระจกรพรรติกุบไลข่านที่ปกครองจีน
เพราะเป็นมองโกลเหมีอนอ้น ได้ปกครองรนเติย พ.ศ. ๒๐๖๙ สิบต่อมา
เปลี่ยนมานบกือศาสนารสลามดามบิดา ในขณะที่กุบไลช่านที่ปกครองจีน
เป็นพุทธศาสนกชน บาบูรปกครองอยู่ได้โม่นานกืเสิยชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๖
ธนวาคม พ.ศ. ๒๐๗๓ รวม ๔ ปี ศพของพระองศ์นำไปปังที่เมีองกาบูล ใน
อ ฟ้กานํสถานจนกืงปัจจุบัน

๒. หมาอุน (Humayun) เป็นบุตรคนโตของบาบูร ขึ น้ครองบัลล้งอ้
เดลลด่อจากบาบูร์ พ.ศ. ๒๐๗๓ ต่อมาเกืดสงครามกบ ชีร ซาห ช รูี (Sher
Shah Sun) ที่ เชาซ่า (Chausa) รฐฟ้หาร พ.ศ. ๒๐๔๒ ถูก ชาห์ ช รูี ดแดก
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จึงหนไปพึ่งกษดรย์ชาห์นห่งอหร่าน รอเวลาถง ๑๕ ปี จนชาห์ซูร่เสียชวต
จึงกลบมายึดครองบลลงกคนได เป็นนกปกครองที่เขมงวดไม่ใหเสรีภาพแก่
ผู น้ บ้ถอศาสนาอื่นๆ ทุมายุนเสียชวดจากการตกบนไดห้องสมุดเมื่อเดอน
มกราคม พ.ศ. ๒0๙๙ หลงกลบมาครองราชย์ไหม่ไดเพืยง ๖ เดอน รวม

เวลาที่ปกครอง ๑๐ ปี
m. อกบารี (Akbar) เกิดวนที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๐๘๕ เป็นโอรส

ของทุมายุน เกิดที่แควนสิน^ณะพระบดาเสด็จหนไปเปอรีเซย ขนครอง
บลลังก์เดลสิต่อจากบดา พ.ศ. ๒๐๙๙ ขณะ
อายุ ๑๓ ปีเศษ เป็นกษตรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของราชวงศ์โมกุลในอนเด็ย เคยย้ายเมอง
หลวงไปอยู่ที่ลขเนา «๓ ปี มเสนาบด็คู่ใจ
เป็นฮนดูนามว่า ราชามานสิงห์ (Rajaman
Singh) ให้เสรีภาพในการนบทอศาสนา ไม่
ไดบบบ้งค้บชาวฮนดู พุทธ เชน หรีอซกฃ์
ให้ห้นมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกษัตริย์
องค์ก่อนๆ และยกเลกกฎหมายเชขยาห์
(Jeziyah) ซึ่งเป็นกฎหมายที่บงค์บให้คน กษ้ฅพอ้ทบาร
นอกศาสนาอิสลามต้องจ่ายภาษีมากกว่า เหมือนกิบกษัตริย์มุสรมหลาย
พระองค์ที่ผ่านมา พยายามจะสถาปนาศาสนาขนใหม่ซึ่อว่า ด็ล อิลาร
(Dil-Ilahi) แต่ไม่สำเรีจ สิ น้พระชนมวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๔๘ รวม
เวลา ๔๙ ปี น บัเป็นกษัตริย์มุสลิมพระองค์เด็ยวที่อยู่ในใจของคนอินเดีย
ตลอดมา

ในสมยของจ้กรพรรด็อกบารีเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๓ พ่ อค์าชาวอังกฤษไต้
เขามาในอินเดียเพึ่อทำการคาขาย และไต้ก่อดงบริษัทอินเดียดะวนออก
(East India Company) ขน ซึ่งในสมยต่อมากิกลายเป็นบริษัทที่เขายึด
ครองอินเดียที่งหมด

๔. ชาห์ฮงครี (Jahangir) เดีมซึ่อว่า ซาลิม เป็นโอรสของพระเจา
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อกบาร์ ขนครองบลล้ง ลล^ร^'ไ ^ 1ม0อายุ ๓๗ ป็
เคยก่อการกบฎต่อบตาฬลายค^-^ แต่ก่ไดรับการในอภัย ^มีมเหสนามว่า
นรชาหน ชึ่งเปีนหญ"^^ภั^ย ในยุกVเภัปต้นวลเลยม ฮอรกินล (William
Hawkins) ต ว้แฑนบรัษฑอนเดยตะรันออกของอั-^^^ฤ^^า^'*'^^^^''^^®^^^®
คาขายภับอนเดีย พระองคปกครองจนกิง พ.ห. ๒๑๗0 รวม ๒๒ ปี

๕. ชาห ชาอ้น (Shah Jahan) เป็นโอรสของ ชาหอ้งคีร ขนครอง
บลลงก์เดลลต่อจากบคาเมึ๋อ พ.ศ. ๒®๗๑ โดยการฆ่าพนองหลายคน ต่อมา
แต่งงานภับ มมต้ส มาฮาล มีลกต้วยกัน ๑๔ คน เป็นผูสรัางทชมาฮาล
เป็นอนุสาวรัยความรักมอบใหแก่มเหสิ แม้จะเกิดจากพระมารดาชาวฮนดู
ราชปุด แต่ไต้เขมงวดเรื่องศาสนามาก น กัโทษซาวโปรตุเกสจำนวนมาก
ถูกบงคบให้นับถออสลาม ปกครองจนถึง พ-ศ- ๒๒๐๒ ก็ ถูกพระโอรส คอ
ออรังเซพจํบข้งตุกทีปัอมอาครา (อครา) เมองอาครา รวม ๓® ปี และ ย งั
คงมพระชนม์อยู่ในฐานะนักโทษชองพระโอรส ๗ ปี จนถึงเดอนมกราคม
๒too๙ ก็ สิ้นพระชนม์

๖. ออรังเชฑ (Aurangzeb) มชึ๋อเต็มว่า มูฮี-อุด-ดน โมห้มหม้ด
ออรังเซพ (Muhi-Ud-Din Muhammad Aurangzeb) เป็นโอรสองค์ที่ ๓
ของกษต่รัม์ ชาห์ ชายัน เกิดเมึ๋อ พ.ศ. ๒๑๖๑ ขึ น้ครองบลลงค์เดลลต่อจาก
บดาเมึ๋อ พ.ค. ๒๒๐๒ โดยจบบดาขงคุกเพราะกล้วว่าราชสมบตจะหมดไป
จากการสรัางทชมาฮาล จงขงจนบดาสิ้นพระชนม์ในคุก แต่พยายามฑำต็
เพึ๋อลบลางความชั่วของตน ไต้ทำสงครามปราบปรามแว่นแควนอึ๋นๆ ครั้งที่
ส่าต้ญที่สุดคอการรบระหว่างพระเจ้าออรังเซพกับพระเจาศวจ กษตรัม์ปีนดู
แห่งแควนมหาราษฎร์ภาคใต้ ที่งสองฝ่ายไต้เสียไพร่พลเป็นจำนวนมาก ขึ้ง
ผลของการรบนั้นพระเจ้าออรังเซพกำซยชนะไต้อย่างเด็ดขาด นอกนั้นยังมี
สงครามชาวซกฃ์กับนำโดย คุรุเตฆ พหาคระ (Gum Tegh Bahadur) คุรุ
คนที่ ๘ จนเป็นเหตุให้โดนประหาร สรางความโกรธแต้นแก่ชาวขกชั่เป็น
อย่างมาก ดอนนี้อังกฤษเรื่มรุกคบรดครองอนเดยทีละนัอย จนอาณาเขต
ของจ้กรวรรดโมกลลดลงดามส่าต้บ ออรังเซพปกครองจนถึง พ.ศ. ๒๒๕๑
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รวม ๔๘ ปี

มายุคนทุทธศาสนาในทางภาคเหนือนละภๅคกลๅงๆ[เฏ 'ถูก
ทำ ลายไปอย่างสนเ?งแล้ว จากการยดครองอนเดึยของกองทํ'พมสลมที่ยาว
นาน พุทธศาสนายงคงเหลอนศ่ภาศใล้'บางส่วน เร}น ที่เมองท่านาคปัฏฎน้ม
แค่แม้กระนั้นกต้องต่อสูก้บศาสนาฮนดูอย่างรุนแธง ต ง้เรเน นายเอ.ไอยปปะ
รนยนในงานเขยนของเขาว่า*''

'นมอน้กบวชไวะ และไวศณพของรนฅู เรมแสดงตนเป็นปฏปักๅf
ต อ่}Jทชศาสนาอย่างรุนแรง และนักปราชญ์ชาว}รุทชโดวาทีแ}รต่ฎnวทเขา
แมวาขณะนั้นเปีองนาคปัฏฏนัมกยงเป็นศูนย์กลางๅรุmศาสนาที่รุงเรองอยู่
ชาวพทธที่กกร้งแก (จากที่อื่น) กทยอยกนเขาไปViลบภยอยู่ที่นั้น ชาวททช
ทเ}^ลออยู่ในรนเตยใตทีต่อยๆ กลบไปนับกอศาสนารนศู จนกระ}tง}รุทธ
ศตวรรษที่ ๒๑ ย ง์ม}รุทชศาสนกชนอาศ'ยอยู่ที่นๆฦปัฎฎนป'' ต ง้นั้นเมอง
ท่านาคปัฏฎนืม จงเป็นที่หลบภ'ยของพระสงฟ้ และพุทธบรษ'ทจนกง พ.ศ.
๒๑๐๐ ตามบนทํกของพระถ้งซ้มจั๋ง พ.ศ. ๑๑๐๐ ไต้กล่าวกงสถานการณ์
พุทธศาสนาว่า มวดที่นาคปัฏฎนืม ๑๐๐ วด มพระ ๑๐.๐๐๐ รูป นวดที่
สำ ค ญั ๔ ว ดั คอ ว ดัอโศการาม ว ดัศลปะแบบจีน ว ดัคุรุปาลมปาไล และวัด
จุพามณ์วหาร เป็นต้น

A

ท่̂ ป^บรโมร (ผผั คุ■ฬfjln), ท!ะ. TjimnMuriiuiiiJu. (ก!งเทพฯ : มทาชุพาสงก!ทเ!า!!
าฑชารข. >0๕๔๒), ท11า •facy.
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ที่̂
1;ทรศาสนายุคอังกฤนปกครอง

10๒00-๒๙๙๐

(Buddhism under British Times B.E. 2200-2490)

เมึ๋อประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๖ สม'ยพรทจาซาหํ' ชาฮน พ่ อค้าชาวยุโรป
หลายซาศ เช่น โปรตุเกส ออลนดา ฝรั่งเศส และค้งกฤษ เริ่มเข้ามาติดต่อ
ค า้ขายก้บอนเติย การมาของชาวยุโรปนั้นจุดประสงค้แรกก๊เพึ๋อการค้าขาย
เป็นrไค้ญ ยงไม่มีความคิดที่จะยดเป็นเรื!องขึ้นแต่อย่างโด และเพื่อเป็นการ
รกษาการค้าของตนเองไม่ไหถูกโจมติทั้งจากซาวยุโรปค้วยกันและคนท'อง
ถน หลายบรษ้ทไค้ทั้งกองทหารขึ้นโดยไข้ทหารพี้นเมีองรนเติยเอง และต่อ
มาค้งกฤษกํเข้ายดครองอนเติยทีละร้ฐจนเข้าครอบครองรนเดยไค้๓อบทั้ว
ประเทศ ในระยะนั้องกฤษไค้นำเอาศาสนาของดนติอครสดศาสนาเข้ามา
เผยแผ่ไนรนเดยค้วย แต่ครสดศาสนาไค้นำซาวรนเติยไห้หนมานบถอ
ศาสนาของตนไค้บาง สมัยนั้ศาสนามุสลิมอ่อนกาลงลงไปบ้าง ศาสนาฮินดู
กลบเจริญขึ้นสุดขด ศาสนาเชนก็มีอยู่บ้างประปรายขึ้งโดยมากมีผู้น้บถืออยู่
ที่เมีองมุมไบ (บอมเบย์) ในหม่พวกพ่อค้าชาวคุซราตที่แควนเบงกอลและ
แคว้นพหารบ้างบางส่วน ศาสนาเซนนั้นแมัว่าจะมีคนนับถือกันน้อยแต่
ศาสนกซนในศาสนาเชนโดยมากเป็นคนรั๋ารวย จึงสามารถสว้างว้ดไค้สวย
งาม ส่วนพุทธศาสนานั้นไค้ถูกทอดทิ้งลบเลิอนไปจากความทรงจำของชาว
รนเติยอย่างสนท

ฝรั่งเศสเป็นชาติยุโรปชาติสุดทายที่เข้ามาค้าขายกับรนเติย แมัว่าจะ
มีคำริ่าลอถืงความมั่งทั้งของตะว้นออกปานไดกตาม ก่ อนหน้านั้นมีพ่อค้า
ชาวโปรตุเกสซื่อว่า วาสโก ตา กามา ไค้แล่นเริอมาถืงอนเตยเป็นคนแรก
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ราว พ.ศ. ๒๐๔๑ ด่อมาจึงมหลายชาตเดนทางเขามาคาขาบก้บอนเตย ท}น
สเปน ฮอลันดา เดนมาร์ก แต่ทึ่มแนวคดจะยดอนเดียเป็นเร]องฃึ้นของตน
อย่างจรงจงคอ ฝรั่งเศส และลังกฤษ

พ.ศ. ๖๒๐๗ ฝรั่งเศสได'ก่อตั้งบริษ้ทตะวนออกขึ้น เพื่อคาขายกบ
ชาวตะวนออกบร์ษัทนี๋ไดร์บการสนบสนุนอย่างดจากรัฐบาลเพราะนำความ
มัง่คงมาไหชาต่ของตน ฝรั่งเศสลัดตั้งสถานขึ้นครั่งแรกทึ่เมองสุรัต ทางภาค
ตะรันตกของรนเดีย พ.ศ. ๒๒๑๒ จึงสร์างเพื่มเติมทึ่นาคปัฏฎน้มขึ้งเป็น
เมองท่าทางภาคใต่' โดยไดรับอนุญาตจาก สุลต่านโกลคุณดา ต่อมาฝรั่งเศส
ตองต่อสู้กบฮอลันดาเพื่อแย่งเรJองเซนทอมไกลัมท่rไส สุดทายฝรั่งเศสแพ้
จำ ตองลงนามสละเมอง อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสก็สามารถยตเมองชายทะเล
บางเมองได และตั้งสถานีสำหรับขนถ่ายสินคาทึ่เมองลันฑในค! ไน พ.ศ.
๒๒๓๓ ต่อมาราว พ.ศ. ๒๒๘๔ ฝรังเศสโดยการนำของก็'ปตนคูนปลง |,ใม
ติดการดานการเมองโดยหรังยดอนIคยนช่งลับฐงก [ปนเ^'^ฐฏ^เรก็บ
ฮอลันดา เมอทงสองชาติยุโรปแข่งข'นกนมากขึ้น ตั ง้ทางด้านการค้าขาย
การทหารและการเมอง จึงได้เก็ดปะทะก้นขึ้นโดยกๅใใบกินเวลา ๗ ปี ทั ง้
สองฝ่ายเสิยททา-รนละไพร่พลเป็นจำนวนมาก ในฑึ่สุดชัยชนะก็เป็นของ
อ งักฤษเพราะได้ผู้นำที่มีความสามารถคีอ โรเป็ร์ด ไคลว ฝรั่งเคสจำด้อง
ยอมจำนนดามสัญญาปารส พ,ค, ๒๓0๖ ในสนธิสัญญานี้ ฝรั่งเศสด้องยก
เขตคานาดาใท้อังกฤษและด้องทอนด้วออกชุ)ๅDB'msjtjji'-jjj แม้จํๆด้องทอน
ต วัจากรนเดยอย่างเจ็บปวด แด่ก็ยังรักษาเมืองท่าสำหรับด้าขๆยไว้ เมือง
โดยมืศูนย์กลางอย่ทึ่เมืองปอนดิเชอรี่ (Pondicherry)

หสังจัดตั้งบริษัทรนเดยตะว้นออก (East India Company) เมึ๋อ
พ.ค. ๒«๔๓ แสัวบริษัทอังกฤษแห่งนี้ก็เรี่มด้าขายในดะว้นออกไกล บริษัท
นี เ้ป็นของเอกชนที่ทำหน้าทีด้าขายเครี่องเทคและสินด้าทั้วไป พ.ค, ๒ร,๔ร,
บริษัทรนเดยดะว้นออกโดยการนำของ ก ปัตันฮอร์กิ้นสั ก็ เรี่มเชัามาค้าขาย
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กบรนเดย ได้เขาIฝ็าจ้กรพร'5ดชาห์ ด้งคร์ที่เดลลี และได้รับอนุญาดใฟ้'จด
ดงสถานีคาขายที่เมองสุรัตได้ จากเมืองเล็กๆ สุร ดักลายเปีนชุมชนขนาด
ไนญ่ของอังกฤษ ต่ อมาพระเจาซาลส์ที่ ๒ ได้อภ๊เษกสมรสกับเจาหญง
ของโปรตุเกส เมืองท่าบอมเบย์ (Bombay) ในยุคนั้นดกเป็นอาณานีคมH ของโปรตุเกส ด ง้นั้นโปรตุเกสจืงถวาย

เมืองบอมเบย์แก่พระเจ้าชาลส์ เพึ่อ
เป็นสึนสมรส ต่อมาอังกฤษได้สรัาง
ป้อม จ ด้ดั้งกองใาหาร จ ด้หาอาวุชเพื่อ
คุมครองการคาจากด้ตรูที่เป็นชาวพึ้น
เมือง และชาวยุโรปด้วยกัน จนกอง
ทหารของพวกเขาเขมแฃ๊งกว่ากองทพ
แห่งชาต่ของโมกุลเอง เพราะอาวุธและ
เครื่องยุทธกัณฑ์ที่ทนสมยกว่า ในช่วง
นี เ้อง โรเบร์ต ไคลว์ (Robert Clive)

โ71ป็{ด ใค๗ ก ปัด้นชาวอังกฤษได้เขามารนเดียและ
แย่งรทธพลกับฝรั่งเศส เมื่อเกิดเหตุการถ!ข้ดแยงกันเองระหว่างผู้ปกครอง
ในรนเดย ทั ง้อังกฤษและฝรั่งเศสกิจะไปถือหางคนละฝ่าย เช่น กรณชุนนาง
อ นัทา สาหีบ และโมหัมหมด อาล็ ด้องการขึ้นครองราชบัลลังก์ที่อาโกท
และทั้งสองต่างเตรัยมต่อสู ฝรั่งเศสเข้าฝ่ายอันทา สาหีบ และอังกฤษเข้า
ข า้งฝ่ายโมห้มหมด อาล็ สุดท้ายฝ่ายอังกฤษชนะ อ นัทา สาหีบจ้งถูกอับ
และลังหาร โมหมหบัด อาลีจงเป็นเจ้าผู้ครองนครแทน แต่เขากิเป็นแต่ใน
นามเท่านั้นเพราะอำนาจสั่งการอย่ที่อังกฤษ ท่าใหฝรั่งเศสเสิยรทธพลอย่าง
มากจนด้องลัมแผนการยดอินเดยเป็นอาณานีคม ในที่สุดอังกฤษกิเริ่มรด
ตนแดนของรนเดยท้ละน้อยจนที่สุดกิยดได้ทั้งประเทศ

ในปี พ.ศ. ๒๒๕0 ในเมืองเดลลี เมืองหลวง บหาดูร์ ชาห์ (Bahadur
Shah) หรัอ ชาห์ อลัมที่ ๑ (Shah Alam 1ๆ กิขึ น้ครองราชสมบ้ตแทน
ออรังเซพผู้เป็นบดา ยุคนี้อักรวรรด้โมกุลเส์อมถอยลงอย่างมาก เมืองส่วน
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มากนยกค้วมาปกครองตนเอง อำ นาจร้ฐบาลกลางจืงเนรอแค่เตลล ภาค
กลาง และภาคเหนีอบางส่วนเท่านั้น นอกจากนั้นส่วนมากตกอยู่ภายใต้ทา'}
ปกครองขององกฤษ บหาตูร์ ชาห์ ปกครองมาจนถง พ.ค. teterfrf รวม
๕ ปี นบเป็นกษตริย์องค์ที่ ๗ ของราชวงค์[มกุล

ในปี พ.ค. teterfrf กไ?ตรยโมกุลชึ๋อว่า บหาดูร์ ขาห์ สวรรคตแต้ว*
ชหนดาร์ ชาห์ (Jahandar Shah) โอรสองค์ที่ ๔ กขนนั้งบ้ลลงค์แทน แต่ม
อาณาเขตที่เหรอใโอยแต้ว ย ง้เหรอแค่รอบๆ เมองเตลรเท่านั้น นอกนั้นไต้
กลายเป็นรฐอารกขาของต้งกฤษหรอบางรฐประกาคเรก-}าร!ไป ชหนตาf
ขาห ปกครองมาจนถง พ.ค. ๒๒๕๖ เป็นเวลาแค่ ๑ ปี กถูกสงหารโตย
ฟารข ชยาร์ (Famikh Siyar) เชอสายราชวงค์เชยต เป็นกษัตรยองค์ที่ ๘
แหงราชวงค่โมกุล พ.ศ, ๒๒๕๖ ฟารฃ ชยาร ขึ น้ครองบลต้งค์ที่เตลสิโตย
การสนบสนนของขุนคกหลายเมองโตยเนพาะ เชยต อํบตุลลาค์ ข่าน ผ ป้ก
ครองเมองอํลลาหบาต ปกครองจนถง พ.ค. ๒๒๖๒ รวม ๖ ปี

พ.ศ. ๒๒๖๒ โมหมหม้ต ชาห์ (Muhammad Shah) โอรสก!?ตรย
ชหนตาร ชาห กลบมายตครองiTลต้งก่ไต้สำเร๊จหต้งจากที่ลี้ภัยอยู่นาน ไน
สม้ยนกไ?ตรย นาตร ชาค์ (Nadir Shah) แห่งอิหร่านไต้เข้ามายตอนเตย
หลายส่วนจนทงเตลสิ และยตเอาไ?ลต้งก์ยูงทองแห่งเดลสิ และเพชร
คอห์อินูร์ (Koh-i-noor) ที่ มีชึ๋อเสิยง ไปที่อิหราน โมห่'มหมต ชาห์ ปกครอง
จนถง พ.ศ. ๒๒๙๑ รวมเวลา ๒๙ ปี เป็นกไ?'ดรยองค์ที่ ๙ แห่งราชวงค์
โมกุล

พ.ศ. ๒๒๙๑ หต้งจากโมห่มหมด ชาค์ สิ๋นพระชนม์ อาเหม็ต ชาห่'
(Amed Shah) โอรสขึ้นครองราชย์ต่อมา อาณาจกรของราชวงศ์โมกุลลดลง
อย่างมาก ปกครองจนถง พ.ศ. ๒๒๙๗ รวม ๖ ปี ครั้นอาเหมต ชาห์
สนพระชนมแลว พ.ศ. ๒๒๙๘ อต้มคร์ ที่ ๒ (Alamgir 2"^) กไต้ขึ้นครอง
ราชย์ต่อจาก อาเหม็ต ชาห์ อต้มคร์ ไตขอว่าเป็นจกรพรรดทุ่นเพราะไม่ม

Ami Chandra Baneijee. History of I»dio. (Calcutia ะ Pnnt-0-Graph.l995). Page 398.
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อำ นาจแด่อยางใต จนถึง พ.ศ. ๒๓๐๒ ก๊ถูกลอบสังหารจนสิ้นพระชนม์ รวม
เวลา ๔ ปี เป็นองค์ที่ ๑๑ แห่งราชวงค์โมกุล

พ.ศ. ๒๓๐๒ แม์องกฤษจะเรมยดอนเคยมามากแลว แด่ราชวงค์โมกุล
กยงไม่ถูกยุบ ยงพอมอำนาจอยู่บาง สม์ยนี้พระเจาชาค์ อาลมที่ ๒ (Shah
Alam 2*^) โอรสของอล้มคร์กฃนครองราชย์ ด่อมาเกดความขัดแย้งกับ
บรษ้ทอนเดียดะวนออก หล้งเหตุการณ์สิ้นสุดลง จกรพรรสิโมกุลต้องอยู่
ภายใต้อำนาจขององกฤษอย่างสมบรณ์ เมื่อ พ.ศ ๒๓<1^ น บัเป็นการ
เสืยเอกราชอย่างเป็นทางการของอนเดียโนป็นี้ ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของ
ประเทศนั้นถูกล้งกฤษยดครองไปนานแล้ว พระองค์ปกครองจนถึง พ.ศ.
๒๓๔๙ รวมเวลา ๔๗ ปี เป็นองค์ที่ «๒ แห่งราชวงค์โมกุล

พ.ศ. ๒๓๔๙ อกบารที่ ๒ (Akbar 2*^) โอรสกษดรย์ชาค์อาล้มที่ ๒
ขึ น้ครองบลล้งก์แทน แย้จะมีความพยายามที่ทำจ้กววรรดีให่ยงใหญ่เหมอน
เดีมแด่กไม่อาจจะทำได มาถึงสมยนี้อำนาจของราชวงค์โมกุลลดลงเหลอ
เดลลและรอบนอกเท่านั้น พระองค์ปกครองจนถึง พ.ศ. ๒๓๘๐ รวมเวลา
๓๑ ปี

ในสย้ยนี้ฝ่ายศาสนารนดูไดมีนักปราชญ์หลายคนพยายามที่จะฟ้นฟู
ศาสนารนดูขึ้น เพื่อด่อสักับการพยายามบีบบังกับให่'เปลี่ยนศาสนาของ
กษดรย์มุสล้ม ส่วนพุทธศาสนาไม่อาจทำเช่นนั้นได เพราะชาวพุทธได
สุญหายไปเกอบหมดแล้ว ย ง้เหล้อเฉพาะแถวอ้สล้ม ห่มาจลประเทศ ลากัก
เท่านั้น จงเหล้อเฉพาะรนดู รสลาม และซกข์ด่อสูกันเองในแผ่นดีนอนเดีย

พ.ค. ๒๓๘๐ บหาดูร ชาค์ ชาฟาร (Bahadur Shah Safar) หรอ
บหาดูร์ ชาค์ ที่ ๒ เป็นกษด่รย์ราชวงค์โมกุลองค์ที่ ๑๔ ไกัขึ้นครองบัลล้งค์
แทนพระเจาอกบารที่ ๒ มาถึงยุคนี้จกรวรรดีฃองโมกุลไกัหดหายไปเกอบ
หมดแล้ว คงเหล้อแด่เดลล้เมีองหลวง และบร๊เวณรอบนอกเท่านั้น ด่อมา
เกดกบฎชีปอย ฝ่ายกบฎไกัพยายามจะยกกษตรย์มุสล้มเป็นแกนนำเพื่อ
โค่นล้มกังกฤษ เมื่อเหตุการณ์กบฎเสรจสิ้นลง ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ กษด่รย์
มุสล้มองค์สุดท่ายนี้ ไดถูกกังกฤษเนรเทศไปกักกัวไวที่เมีองมณฑเลย์ของ
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พม่า พลังจากทึ๋ถูกเนรเทศไปอยู่พม่า พระ
จ กัรทรรดํองศ์สุดท้าย แห่งราชวงศ์โมกุล
ของอินเดียก็ลิ้นพระชนม์อย่างสงบทึ๋เมีอง
ม ณั'ทเลม์เมึ๋อ พ.ศ. ta^ote โดยไม่มีโอกาส
ไศ์กลับอินเดียอิกเลย รวมเวลาที่ปกครอง
อินเดีย too ปี

ดลอดระยะเวลาที่ราชวงศ์มุสลิมได้
ปกครองประเทศอินเดียยาวนานกง ๖๖๓ ปี
พุทธศาสนาถูกทำลายลงอย่างลิ้นเชิงโดย
ไม่มีโอกาสกลับมาฟ้นได้ในช่วงนี้ โบราณ
สถานทางพุทธศาสนาได้ถูกพู้ปกครองมุสลิม
ทำ ลายลงอย่างพนัก แม้กระทั่งโบราณสถาน
ที่ เพลออยู่บางส่วนถูกชาวมุสลิมท้องถิ่นทำ
พลุมฝ็งศพอยู่ด้านบน

ฆ*ท/พู! ธาห์ซาพา{กษั

เมอยดครองประเทศอนเสิยไตไม่นานนก องกฤษเริ่มตระหนกว่า
ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่ยงใหญ่ และรํ๋ารวยไปด้วยอารยธรรมโบราณ
มากมาย ทั ง่ยังเป็นอู่อารยธรรมของเอเชียส่งอิทธิทลขยาบไปหลายประเทศ
ด ง้นั้นชาวอังกฤษที่สนใจทางด้านวัฌนธรรมเอเชีย จึงได้รวมด้วกันก่อทั่ง
สมาคมแห่งเอเชีย (Asiatic Society) ฃึ น้เมึ๋อ พ.ศ. tomtool (ค.ศ. («๗๘๔)
เพึ๋อที่จะศกษาด้นคว้าเรึ๋องราวโบราณของอินเด้ย และการด้นพบเอเชียโดย
เฉพาะ'' ผู้ก่อทั่งสมาคมนี้ คอ เชอร์วิลเลียม โจนส (Sir William Jones)
ชึ๋งเป็นผู้สนใจทางด้านประว้ดิศาสดรโดยเฉพาะ สมาคมได้สะสมเอกสาร
โบราณทั่งที่เป็นภาษาลันสกฤต บาลิ อูรดู เปอร์เซีย ปรากฤด พราพมี

«าฬด0น้นท *พาย เขยไเ. ก นัเกา «วอุ*เม นปร. T dr เ«^ขรน1«!ย. (กรุงเทพฯ ; [)ream
CitcbCTGraphic Co.Xtd. ๒<๙๖). พฟ้า to<ฟ.
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เป็นต้น ต่อมาพ้นดรนอนโธนี่ โพลเอร์ (Anthony Polier) ไต้รับส์าเนา
จารกอโศกที่เสาหน ฟิรอส ชาห์ กรุงนวเดลสี ข้อความจารึกเป็นอ้กษร
พราหม ภาษาปรากฤตเป็นพระราชโองการของพระเจาอโศกมหาราชแต่
เมึ๋อใต้มาแลว ไม่ม^ดเลยที่อ่านจารึกโบราณนี้ออก จารึกโบราณเหล่านี้ไต้
ถูกเกบไวที่สมาคมอย่างไรัประโยชน์เป็นเวลา rfo ปี

ต่อมา เจมน์ พรึนเซ็ป (James Pnncep) ไต้รับการแต่งตั๋งใหเป็น
เลขานุการสมาคม ไต้เห็นคำจารึกเหล่านี้เกิดความสนใจเป็นอย่างมากจึง
พยายามศกษาแต่กิจนปัญญาที่จะอ่านออก แมกระนี้นกิไม่ไต้ลดละความ
พยายามไต้มมานะพยายามน์าอ้กษรโบราณของอินเตยในแต่ละยุคสมัยมา
เปรียบเทียบก้นดูและไล่เรึยงตามลำดับจนในที่สุต เจมส์ พรึนเซ็ปกิประสบ
ความสำเร็จ เป็นคนแรกของโลกที่สามารถอ่านอกษรพราหมีของพระเจา
อโศกมหาราชสำเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐โดย
ไข้เวลาถง ๘ ปี แด่เมื่ออ่านออกแก้วกลบ
ม งัไม่ลามารถเผยความก้บไดอก เพราะ

ในจารึกเขียนว่า เทวาน์มปิยะ ปี ยทัสสี
แปลว่า พระเจ้าปียท้สสี ผู้เป็นที่รักของ
ทวยเทพ คำ นี๋ไม่สามารถปงชี๋ไต้ว่าหมาย
ถงใคร ปัญหานี้ย้งคงเป็นปรึศนามีดมีดอยู่ ร^
นาน ในที่สุดความก้บไต้ถูกเปีดเผย เมื่อ
จอรจ เทอเนอร (George Tumour) ไต้
แปลต้มภีร์มหาวงสํจากศรึก้งกาเป็นภาษา ^
องกฤษ ในต้มภร์นี้ไต้เขียนไวข้ดเจนว่า
พระเจ้าปรยะก้สสีนั้นกิคอ พระเจ้าอโศก เจมส่'พรนเช์ป
มหาราช ผู้เป็นที่รักของทวยเทพ ในที่สุดบุคคลที่ถูกเอ่ยนามทุกแห่งใน
จารึกดามเสาห็นว่าพระเจ้าปิยทสสี กิคอพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เอง เรื่อง
ราวของพระเจ้าอโศกมหาราชและพระพุทธศาสนาที่ถูกชาวอินเดียผู้เป็นลูก
หลานรมไปอย่างสิ้นเชงเป็นเวลาเกิอบ ๒.๐๐๐ ปี กิไต้รับการเปิดเผยส่
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สาธารณชนอีกครั้ง ด ง้นั้นจารกของพระเจ้าอโศกตามศถานที่ต่าง ๆ จงถูก
ทยอยแปลดามลำด้บ ความด้บที่ถูกปกปิดมานานจืงได้รบการเปีดอีกครั้ง
ต่อมา เจมส์ ปรินเชป ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่กลก้ตตาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๓
ทลงจากที่อ่านจาริกลำเริจเพียง ๓ ปีเท่านั้น ผลงานของเจมส์ พรินเชีปน้บ
ว่ามคุณูปการอย่างใทญ้หลวงต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนชาวอีนเตีย
โดยส่วนรวม ปัจจุบันสมาคมนี้ตั้งอย่ที่เลขที่ ๑ ถนนปาร์คสตริท (Park
Street) ก ล้กตตา เป็นที่เก็บรวบรวมตำราและจาริกที่มีค่ามากมาย

แมว่าจะมีชาวองกฤษที่ได้ท่าคุณประโยชไเไหกับพระพุทธศาสนาตั้ง
ฝน เจมลํ พรินเชปก็ตาม โนขณะเดยวกันย้งมีชาวอังกฤษอีกฝ่ายหนี้งที่ได้
ท่าลายโบราณวัตถุอย่างไม่เห็นคุณค่า นั น้คอ พ.ศ. ๒๓๗๘ นายเดวิดด้น
(Davidson) ได้พบว่าสะพานขามแม่นี้ๆวรุณะในเมีองพาราณสีถูกนั้าเซาะ
ตลิ่งจนพี'ง เขาจงตั้งไหน่าเอาพระพุทธรูปขนาดนอยใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างไวัที่
สารนาถน่ามาเทลงกับถมจนตลิ่งเตํม'' อีกทั้งเพื่อตรวจสอบการกัดเซาะ
ของกระแสนี้าที่ตรงบริเวณคุ้งนี้า ไนทรรศนะของชาวอังกฤษสบัยนั้น ถอว่า
เป็นการใช้ประโยชน์จากพระพุทธรูปอย่างดึที่สุด พระพุทธรูปโบราณสบัย
คุปตะที่สารนาถจำนวนมากจงถูกท่าลายไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการถ!

กบฎนี้เก็ด พ.ศ. ๒๔๐0 เป็นการกบฎที่ไม่ได้มีการเตริยมการมาก่อน
โดยหวังจะต่อสู้กับอังกฤษผู้เป็นนาย คำว่านั้น ชีปอย เพี้ยนมาจากภาษา
เปอร์เชียว่า ชีปาร้ หมายถึงทหาร ต่อมาเป็นชื่อกองทหารอนเตยที่อย่ไน
การบังคบบัญชาของอังกฤษ ได้ร้บการปีกแบบอังกฤษและชื่นตรงต่อผู้
บ งัด้บบัญชาที่เป็นชาวอังกฤษโดยตรง สาเหตุการกบฎมาจากสาเหตุหลาย
ประการ คอ

๔.๑ ด า้นการเนอง ช า้หลวงอังกฤษชื่อ ด ล้เฮาสิ ได้ออกกฎหมาย
" สาคจตอนนท สหาย เขบน, ก นัฐิกา ศรีอุลม นปส. ร. ส' 1สลส0น(ทย. (กรุงเทพฯ : Dream

Caicber Graphic ^๔๔๖). หนา 1ร๗๗
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ยกทึ๋ดํนฑี๋เจ้าผู้ปกครองเรองใดทึ๋ไม่มทายา!ใ" ย
ผนวกแคจ้นอธ (ปัจจุบันคอรัฐอุคครประเทค) เปีนของอังกฤษไคยครง การ
กำจ้ค-ราชวงคโมกุล การปฎํเสรเงินบำนาญแก่ นานา ขา1ท็บ บุตรบุญขรรม
ของ บาจื ราโอ ที่ to อคีดกษ้คริย์ฮินคูแท่งเปขวาร

<r.to ด า้นเสรษฐกิจ สาเทคุมาจากอังกฤษปฏิรูปที่คัน โดยยกเลิก
ที่คนของขุนนาง อ งักฤษเลิกจ้างขา-ทขบริ'พารของพระราขา การริบที่คันที่
เจ้าของไม่สามารถแสดงทลักฐานที่ขัดเจนโท้กคายเป็นของอังกฤษ

๕.ท ด า้นสาสนา กา-รยกเลิกประเพณสคั การยกเลิกการฆ่าทารก
แม้จะเป็นเรึ๋องคั แต่ชาวฮินดูทัวเก่าก็ค่อด้านอย่าง'รุนแรง การสรัางทาง
รถไฟ โทรเลข การสืกษาแบบตะวันดกลัวนกระทบกับประเพณีวัฒนธรรม
ของขาวฮินดู และการใฟ้■ความคุมครองผู้ที่เปลี่ยนคาสนาจากฮินดูมาเป็น
คริสเตยน การอนุญาตโทสคริแต่งงานโทม่ได้ การกัาวรัาวของมิขขันนาริ
คริสเคยน นอกจากนี้ยังเกิดข่าวลิอ-ร่าป็นไรเทัเลขนิดไทม่ใขันามันทมูชึ๋ง
เป็นลี่งด้องท้ามสำทรับมุสลิม และนี้ามันจากไขวัวชึ๋งเป็นพระเจ้าของฮินดู
จืงเกิดการไม่พอใจอย่างมาก'กงททารมุสลิม และฮินดู

การกบฎเริมด้นที่บาร์รัคปอร์ (Barrackpore) ไกลักัลกัดตาและมีรัฐ
(Meerut)ไกลัเมีองเดลลิ พวกกบฎได้ยืดคุกและปล่อยพวกเดยวกันออกจาก
คุก และได้รับขัยขนะทลายครั้ง แต่ที่ปัญจาป กุทลาบ ลิงท์ (Gulab Singh)
ท ว้ทน้าชาวซิกฃ์และสินเธีย (Sindhia) ได้ช่วยชาวอังกฤษไวั นอกจากนี้ยัง
มี เชอร์สาลา จ ง้ (Sir Sda Jang) เสนาบดีไอเดอราบาด เชอร์จ้ง บทาลูร์
(Sir Jang Bahadur) แท่งเนปาล ด ว้ยความช่วยเทลิอฃองบุคคลเทล่านี้ ไน
ที่ สุดอังกฤษกิปทบได้ไนเวลา <£ เดีอน การกบฎครั้งนี้แม้-ร่าททารพึ้นเมีอง
รปอยจะพ่ายแพ้แต่กิปลุกขนวนชาคันิยมไท้เกิดแก่ขาวอินเดียเป็นจำนวน
มาก ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากน้กล่าเมีองขึ้นขาวดะวันตก

ต่อมารัฐบาลอังกฤษเริมเท็นคุณค่าของโบราณสถานที่มีอยู่มากมาย
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ในรนเดย อ น้เปีนมรดกที่6ทค้ญยิ่งของชาติ โบราณสถานเหล่านี้เกือบ
ทั ง้หมดเป็นโบราณสถานทางพุทธคาสนา จึงได้ดั้งหน่วยงานขนมาดูแล
สำ รวจขดด้นโดยเฉพาะเรืยกว่า หน่วยงานสำรวจทางด้านโบราณคติของ
รนเติย (Archeologicd Survey of India) หรือกรมโบราณคติของรนเติย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ (ค.ค. ๑๔๖๑) โดยได้มอบหมายใหท่านนายพลเชอร์
อเล็กซานเดอร ด น้นิงแฮม (Sir Alexander Cunningham) เป็นผูอำนวย
การคนแรก ด ว้ยว่าท่านนายพลมีความชอบเกี่ยวกับงานทางด้านโบราณคติ
เป็นการส่วนด้วอยู่แลว ท่านนายพลได้ออกสำรวจพุทธสถานหลายแท่งตาม
จดหมายเหตุของพระสงฆ์จึนมีนามว่า พระกังช้มจั๋ง เป็นส่วนใหญ่ โดยเริ่ม

พุทธสถานขนาดใหเJjกดาม เมอ เจดซพ1ารฅบา ใดพกาโบ7ณะ ในenw
ivefmSnviนเฅ คนนงแรม

Rana P.B.Sin^ Where the Buddha Walked. (New Delhi: Fmii In^rcssion. 2003). Page 39.
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พ.ศ. ๒๙๒๘ นายพลค้นนิ่งแฮม จงไดเดนทางกลับองกฤษ จากในเทาง
ร'ฐบาลจงไค้แต่งดั๋งท่านเซอร์จอใ?น มาร์แชล (Sir John Marshall) ค้าเนน
การต่อ ใ^ทธสถานทื่ไค้รบการขุดค้นบูรณะจนมสภาพดีดํ่งเช่นปัจจุบน ค้อ
ทุทธคยา สารนาถ นาลันทา ราชคฤใ? กุสินารา ค ก้กสิลา สาญจ ภารทุด
เวรกล สาว้ดถ เป็นค้น

การกระท่าขององกฤษในครั้งนี้ใน้Jว่าเป็นคุณูปการอปางใใใญ่ใใลวง
ต่อพระทุทธศาสนาโดยรวม และเป็นการรนยนความมีอยู่จร์งของพระทุทธ
ศาสนา เพราะมีประจกษ์พยานค้านสถานที่ปรากฎชัดเจน ถาลังกฤษไม่ไค้
ขุดค้นบูรณะโบราณสถานเใไล่านิ่นลัว เชื่อว่าทุทธสถานในอินเดียจะสูญใใาย
ไปเป็นจำนวนมาก เพราะคนส่วนมากเป็นรนลูไม่ไค้เฟ้นความสำค้ญของ
ทุทธสถานแต่อฝางใด

๖.1นหล' ๙49สั1แ8§uSiURS (King Rama ร'' VUii
ในปี พ.ศ. ๒๔«๔ ใใลังจากขนครองราชสมใ!ดีไค้ ๔ ปี พระบาท

สมเดีจพระจุลจอมเกลัาเจาอยู่ค้วฃณะที่พระชนมายุ «๙ พรรษา ไค้ตัดสิน
พระฑเยเสดีจเรอนประเทศอินเดียอฝางเป็นทางการ ค ว้ยทรงเลงเฟ้นว่า
มใไาอำนาจดะวันดก เช่น ล งักฤษ และฝรั้งเศส เริ่มคุกคามสยามอฝางใไร่เก
จนค้องเสิยดีนแดนใใลายส่วนใใ?กบมใไาอำนาจเใใล่าน ต งัในเการที่ไค้เสด็จ
เรอนในต่างประเทศในั้เ จะทำใใทลัยใาศใเกวัางไกลพร้อมกบน่าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์มาปร้บปรุงใร้ฒนาประเทศไทยใใ?ใ?นสมี'ยต่อไป เพื่อใใ?สยาม
รอดพนจากการค้องเป็นเมืองชื่นของมใ^าอำนาจดะวันดก และอินเดียกเป็น
เมืองVIนิ่งที่พระองค้สนพระใ?ยที่จะเสด็จเรอน เพราะอินเดียเป็นประเทศที่
กวางใหญ่แด่กถูกลังกฤษรดครอง ในขณะที่คาสนา ประเพณ ว ฒันธรรม
ของไทยลัวนไค้มาจากอินเดีย เมึ่อตัดสินพระใ?ยแลัวจงไค้เตร์ยมเสด็จเรอน
อย่างเป็นทางการ

การเสด็จเรอนครั้งนิ่น์บเป็นการเรอนครั้งประวดีศาสตร์ระหว่างไทย
ล บัอินเดีย ก่อนหน์านี๋ไม่มืพระมหาก!?ตร้ย์ไทยพระองค์ไหนเสด็จเรอนมา
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ก่อน โดยพระองค์ลงเรอกลไฟฃององกฤษจากกรุงเทพฯไปขน^1งที่กัลก้ตดา
โดยajลอร์ดเมโย (Lord Meyo) ผู'้รทเร็จ'ทชการอ้งกฤษประจำรนเดยถวาย
การต้อนร้บ เมี่อว้นที่ ๑๖ ธนวาคม ๒๔๑๓ จากนนเสดีจทางรถไฟแวะ
เมองเดลร บอมเบย (มุมใบ) พาราณสึ รทรนาถ นมการเสด็จเยอนอนเดีย
คราวนี้พระองค์ปรารถนาที่จะดูกจการความกาวหนาขององทฤษที่ปทflวอง
รนเด็ย แด่สิ่งที่พระองค์หวงในพระท้ยไม่แฬก่น นี น้ก่คอการใต้มโอกาส
นม้สการกราบพทธส้งเวชนยสถานต้วย

ในวนที่ ๒๐ กุมภาพ้นธ์ ๒๔๑๔ พระองค์เสด็จถงเมองพาราณสื
โดยม พระเจำรศวาร ปราสาท นารายถ! สงค์ (Ishvari Prasat Narain
Singh) มพาราชาผูปกครองเมองพาราณสืเสด็จต้อนรบอย่างสมพระ1ก่ยวด็■ จากนั้นเสด็จส่องแม่นี้าคงคา โดยม

ขบวนเรือตดดามหลายรอยลำ วนด่อ

ทเมทขทุไป พ.ศ. ๒๔๑๔ คลุมรกครึ้มเด็มใปหมด พระองค์
เสด็จนมสการกราบองค์ธมเมกขสถูป เวยนประทกษณต้วยความสนพระทย
ยง จากนั้นจงใต้เสด็จกต้บเร!!องพาราณส แต้วพกในพระราชว้งที่มหาราชา
จดถวาย การเยอนอนเด็ยครั้งนี้Iช้เวลา ๑ เด็อนเศษ แด่ก่ไต้ประโยชน์

'  ■ทาย เรข!*, กนฐิกๆ ท่̂ ^■น แปร. ร. ๕ i«ji90Ulfiu. (กรุงเทพฯ ะ Dream
Catcher Graphic Co.Xtd. ๖). หไ!ๆ )0๕๙.
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อย่างคุ้มfin แม้พระองสัจะไม่ได้ก■ทบสังทชนยสถานทลายแห่ง นต่ก็เป็น
ทน้าประ'ง้ติคาสตร์ของชาติไทย ที๋พระมทากษ้ตริย์'พุทธมามกะได้ก้มกทบ
ส งัเวชน้ยสถานของพระคาสตาอย่างเป็นทางการ หลังจากที๋เสติจกสับจาก
เยอนอนเติยอย่างเป็นทางการแลัว พระองสัได้ทรงโปรดใหสร์างสถูปจำลอง
แบบทีสารนาถ มาไว้ที'ว้'ดโสมน้สวรวิทาร และวัดก้นมาตุยาทม ก'รงเทพฯ

สั๋งทีพระองค์ได้รับจากการเสติจไปเยอนรนเติยในคราวนึ้ คือ ต. ได้
กทบพุทธสถานทีสารนาท และเป็นแรงกระด้นผลักดันไห้อังกฤษบูรณะ
พุทธสถานทั่วประเทค to. ได้ดูกจการรถไฟของอังกฤษทีทำไห้รนเติย จน
ทำ ให้พระองสัปทรถนาอย่างแรงกล้าทีจะก่อสท้งทางรถไฟโนประเทคไทย
๓. ได้แนวติดเรี่องการคืกษา พระองสัเสด็จเยอนเมองพาราณสื ได้เยี่ยมชม
ควินส์คอลเลจ' ซึ๋งเป็นสถาบันทีรวบรวมและรักษาวัฒนธทมของรนเคืย
จงทำให้พระองค์ได้แนวติดมาสรัางมทาวิทยาลัยสงฟ้ขึ้นทีวัดมทาธาตุฯ ใน
ก'รงเทพฯ ต่อมา ๔. ได้เรียนรู้วิถชวิดของคนรนเคืยทีเคยยี่งใทญ่มาก่อน
ในอติต และวัฒนธทมแผ่กระจายทั่วเอเชีย พระองสัจงเป็นพระมทา
กษ้ทริย่ไทยพระองสันรกทีเสค็จเรรนรนเคยอย่างเป็นทางการ

I it '

พ.ศ. ๒๓๙๘ ทหารรนเตยฑอยู่ภายไตการปกครองของอ้งกฤษ เกต
ความไม่พอใจขนมาหลายสาเหดจงเริ่มก่อกบฎขนมาหลายเมึอง เมึ่อการ
เกตกบฎชปอยรุนแรงขี้นจนยากต่อการควบคุม อ ง้กฤษจืงขอกำลงจาก
เนปาลไห้ร!วยปราบกบฎ พระเจาสุเรนทระ (Surendra) กษต่รย์เนปาลตอบ
ตกลง จงส่งทหารกุรข่าของเนปาลเข้าช่วยกองฑพอังกฤษ จนสามารถ!3ต
เ33องโครฃบ่ร์*' เมองลฃเนา และอกหลายเรJองในแควนสูธ (รฐอุดตร-
ประเทศไนปัจจุบน) กลบคนมาไต้ ไนการรบครั้งนี้ทหารคุรข่าของเนปาล

^ ป็จจุบ้นศืรมหาวิทนารันทเ^รณานันฑะ ทน(๓ฤท เมืรงทา'ทนท
" ป15ภั«0ท บุญประ!■ริฐ.แ! ปรรริ (สืมฬหwfi ๙. ก-เงเทพฯ : มหาริทมารัย

ท]ฬทนหง. ๒๕๔๔), หน'า ๔๓๒.
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ทำ การรบอย่างกล้าหาญจนมีชึ๋อเสิยงเลึ๋องรอไปไกล และในที่สุดอังกฤษก็
สามารถปราบกบฎสำเร็จ เที่อเปีนการตอบแทนที่เนปาลส่งกองท้พเข้ามา
ช่วยเหรออังกฤษ ปราบกบฏซีปอยไล้ราบคาบ อ งักฤษจึงตอบแทนเนปาล
โดยยกแผ่นด๊นพึ๋'นที่ราบใหญ่กวางขวางบางส่วนของแควนอูธ ใหขึ้นกบ

เนปาลเป็นรางว้ลตอบแทน และ

พึ้นที่ที่ยกใหนี้มีดวามสำคัญกับ
ชาวพุทธมาก เพราะเป็นสถานที่

เ^ ประสูติของพระบรมศาสดา นัน่

BS|B|SnSSSjS|jjS ครองของเนปาล ตั ง้แต่นั่นเป็น
ตนมา

เหล๋านี้ตั้งอยู่ในรัฐอูธของอนเดย
พ.ศ. ๒๔๐๑ หลงจากเหตุการถโ
ที่ทหารซีปอยไล้ก่อกบฏ ๑ ปี

สวนรมพ่นวน อ งักฤษก็ไล้เปลี่ยนแปลงการปก
ครองใหม่ โดยถ่ายโอนการปกครองจากบร็ษัทอินเดยดะว้นออกให้มาขึ้น
ก บัรัฐบาลอังกฤษโดยตรง โดยมีสมเดจพระราซีนีวคตอเร็ยเป็นห้วหน้า
ร ฐับาลและองค์ประมุขของอินเติย เป็นการสิ้นสุดการปกครองอินเดียในนาม
เอกชน รวมเวลาที่บร็ษ'ทอินเดียดะวนออกปกครองอินเดีย'ราว 5,๐0 ปี

หล้งจากอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษมานาน ความติดชาติน้ยมก็

lanui โพธนนทะ. luihii ธาท^นิธอป้ทร£ijnsm. (พมพ์ฅรั้งที่ rt. ทเงIทพฯ ; มหามกุฎTาข
tทสับ, ๒๙aia>). หใโา ๙๔.
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เรั๋มก่อควขน โดยมนรงผอกด้นมาจากการปฎ'^ในประเทพก่างๆ เช่น ใน
ฝรั่งเศส และการให้การศกษาขององกฤษที่สอนเกึ๋ยวก่บลทธเลรภาพ และ
ความเจบปวดที่ได้รบจากการปกศรองขององกฤษ และที่สำคญมาจากการ
กบฎของทหารชปอย ผู น้ำ คนสำคัญในการต่อสู้กบองกฤษ โดยไคัออก
หนังสอพมพ์ รณรงค์หาเสยง คอ เนาโรจ ตํลก ภคัท ชงค์ โมห้นรอย
โกฆะเล สุภาส จนทรโพส และที่สำคัญที่สุดคอ มหาดมะ คานธ

เมึ๋อปี พ.ศ. ๒๔«๒ เป็นปีที่เด์กชาย โมห้นทาส กรามจันทะ คานธ
(Mohandas Karamchand Gandhi) กำเนัดขน ซึ่งในเวลาต่อมารูจักกนใน
นาม มหาตมะ คานธี เขาเป็นบุตรของเสนาบดรฐคุชราด เกดในตระกูล
แพศย อายุ ๑๓ ปีกแต่งงานกบนางสาวกสตูบา และอายุ ๑๙ ปีก็เด้นทาง
ไปศกษากฎหมายที่องกฤษ จบแลวไปใช้ว๊ชากฎหมายช่วยเหลอคนอนเด้ย
ที่ประเทศอฬรกาใคัที่ไดรบความอยุด้ธรรมเป็นอย่างมาก พ.ศ, ๒๔๔๘ จง
กลับมาเป็นแกนนำเรยกร้องเอกราชจากอังกฤษ โตยยตนโยบายอหงสา คอ
การไม่เปียดเบยน โดยคานธมความเซึ่อว่า อ งักฤษเป็นชาด้สุภาพบุรุษสม
เป็นผู้ด้ เพราะถาไม่ถูกทำร้ายก่อนแลัวจะไม่ทำร้ายก่อน และรนเตยไม่ม
กำ ล งัทหารจืงไม่มทางที่จะเอาชนะอังกฤษได้ด้วยกำลัง มาตรการในการต่อ
ด า้นอังกฤษของคานธนั้น มที่งตอแฟงไม่ยอมปฎบตตาม และอดขาว
ประห้วง เลิกซึ่อสินคัาทุกอย่างของอังกฤษ ไม่ยอมจ่ายภาษและ ไม่เซึ่อฟัง
กฎหมาย ในการทำตามคานธได้มผู้คนถูกอังกฤษจับตดคุกเป็นจำนวนมาก
แต่อังกฤษก๊ไม่มขออัางที่จะมาทำร้ายคานธีเพราะเป็นการประห้วงแบบลันด้
ได้แต่จับแกนนำเข้าห้องขง และคานธก็อดข้าวประห้วง สุดห้ายก็จำเป็น
ด้องปล่อยเพราะจะเกดความวุ่นวาย ในการไข้มาตรการแบบนี้คับอังกฤษม
คนเหนด้วยเป็นจำนวนมาก จงมผู้ฝากคัวเป็นศษยจำนวนมากรวมทั้งเนห้รู
ด ว้ย คานธได้เสืยขึวดเมึ่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากที่ได้เฟ้นเอกราชอย่าง
สมบูรถ!ของอนเตยเฟ้ยงปีเด้ยว โตยถูกมอปีนลังหารเพราะไม่เฟ้นด้วยที่ให้
แยกปากีสถานออกจากรนเด้ย
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๙. ผัคฤพมรบพรรฆรนaารีริกทาทุใ!เโเแเ
^^^^ritish^SieKdBuddba's^lic)' I'

พ.ศ. ๒๔๔® ไต้'ร่!!นักโบราณศสืชาวอังกฤษ นำ โดยนายต้บIปีล ย .ูช.
เปปเป้ (พ.C.Peppe) ไต้เข้าขุดต้นเนินโบราณที่หมู่บ้าน ปีปรานัวา (Pip-
rahwa)" อำ เภอพัทโทรถนคร ร ฐัอุดดรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจาก
พรมแดนเนปาดราว «๐ กิโรเมดร เมี่อเจาะแกนกลางของเนินรถูปเข้าไป
ไต้พบผอบทรงกรมชึ๋งทำ
จากหินรปูข้ดมันอย่างดี

กล่องหนึ่งเร็ท เ^^^^ร^H
กล่องหนึ่งไหญ่ มฝาทำ
เปินยอดแหรมปีดไว้ ต า้น
นอกมีจารักโบราณอักษร

ร่วนต้าน

ไนพบชนสวนกระดูกของ »7ะซ »น>าท0ตท้11ตุ้^งรน1ล็ย
มนุษย์หลายชิ้นบรรจุไว้ จารักที่ข้างผอบเขียนต้วยภาษาปรากฤด อ กัษร
พราหมีความว่า "รุทิต ภตีนํ รท ภคินีทาน รท ปูตmานํ St! รทีรนีทาเน
nmif ภควเต รททิยานี" เมึ๋อไต้อ่านอักษรแล้วไต้ความว่า" "ทึ่
ปโะติษฐานทระบรม{ทริริก!ทตุของพระทุทรเจ้าทู้ท7งท7ะเทิยรติคุ[นนห่ง
วงต์ศากยะ พี น่ อ้งทู้ทรงเทิยรติพรอมต้วยพๆะภศนีพระโอรส พระขายา"
จงเป็นที่แน่ใจว่าต้านใน คีอ พระบรมสารัริกโทดุของพระพุทธองค์ ที่ เจ้า
ศากยะทั้งหลายไต้นำมาบรรจุไว้ที่กรุงกบิลพัสดุ หลังพระพุทธองค์โต้เสด็จ
ปรินิพพานที่นครกุสินารา

เมึ๋อไต้พระบรมสารัริกโทดุมาแล้ว ทางอังกฤษไต้พิจารณาเหินว่า
พระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทย น บัเป็นพระมหากๅฬัริย์

^ 0^พ๋าฬากนjB^Inn^i ๙๗ ทโรเมคร รพพรมนตนเนปาล
ฉแรทุนา»ย์ nCaiji. การสืก*าพึ๋องนเ (กร4เฑพฯ ; บริษัท ล่อ4«ยาม ลำ ก ดั,

totf๔ด). หนา ๔๔.
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พ'!ะองค์เดยวที่น'บถอพุทธศาสนา เหมาะสมที่จะรบพระบรมสารร๊กธาตุนี้
ไปสักการะบูชา อกที่งมพระภกษไทยรูปหนี้งนามไ!า พระรนวรวง!#"
ไคเดนทางมาเยอนกบลพัสค์ และทราบข่าวสืงเรึ๋องพระบรมสารรกธาตุ จง
ไดทำจดหมายถงขาหลวงองกฤษเพึ๋อไหมอบพระบรมสารรกธาตุบางส่วน
แก่พระบามสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจาอยู่ห้ว ผูส่าเรจราชการองกฤษจง
ไดมสาส์นไปย้งกรุงเทพฯ เมึ๋อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หว
ไดทรงทราบข่าวทรงปลมปิดกบข่าวนี้เป็นอย่างมาก จ้งโปรดไห พระยา
สุชมน้ยวนท ลมุหมณฑลนครศรธรรมราชเป็นดัวแทน ไปรบส่วนแบ่งพระ
บรมสา^กธาตุที่ชุดไดนี้ คณะผู้แทนไทยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เมึ๋อ
วนที่ «๖ มกราคม พ-ศ. ๒๔๔® พธรับมอบพระบรมสารรกธาตุไดกระทำ
ก น้ที่ที่ว่าการมณฑลอูธ เมองโครัฃปูร์ (รัฐอุดดรประเทศ) ไนรันที่ «๖
กมภาพนธ์ พ-ศ. ๒๔๔๑ โดยม ลอ'ร์ดเคอร์ซน และ ดร-โฮย ขาหลวงเมอง
โครขปร เป็นผู้แทนฝ่ายรนเด็ย เมึ๋อไดรับมอบแล้วดวแทนฝ่ายไทยได
อญเชญพระบรมสารัรํกธาตุกลับปวะเกศไกมโดมกางเาร ขึ น้&งที่ปากนี้า
เจ้าพระยา สองฟากฟ้งที่เรอแส่นผ่านนั้น ประชารนชาวไกยรมงแม่นั้าได
ดั ง้โด๊ะหมู่บูชา ส กัการะและบรัจาคเงนสมกบเป็นจำนวนกง ๖0 ซง เมื่อมา
ถงกรุงเทพฯ พระองค์ทรงโปรดไหนำพระบรมสาริรกธาตุไปประดิษฐานไรั
ที่สวรรณบรรพด หริอภูเขากอง ร ดัสระเกศฯ กรุงเทพฯ และโปรดไห้แปง
พระบรมสาวริกธาตุบางส่วนไห้แก่ประเกศที่มาขอ เรเน ศริสังกา พม่า ^^ปน
ไซบเริย เป็นดน เหตุการณ์ประ'!ดศาสดร์ครั้งนี้น้บเป็นเหตุการณ์ส่าก้ญ
ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยก้บรนเดิมครั้งที่ to หลงจากที่ครั้งแรกพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วไล้เสด็จกราบพุทธสังเวชนํยกานที่รนเดิมมาแล้าเมื่0
พ.ศ. ๒๔๑๔ และนํบว่าเป็นพระบรมสาริริกธาตุที่53หสักฐานความเป็นมา
ชดเจนที่สุดไนเมองไทย

A

" พรรiใกษุไทurhuu กส่าวกันว่าเปินvnrญาพิกบในท#วงร้ๆ!กาdft ๕ แส่ไปฮาจรบกันประว่จไกั
น บ้ว่าท่านเป็นพร:■■ท!ไทยรปนรกf(ไกันทางไปรนIรยเท่าitกันพบพกักฐาน
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£

«0. fnii^minuS^U!nuTuTianiuSe4fU'
(AlUdent Manuscript ๒ Gilgit) - '."M

ฒึ่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ร ฐับาลอ้งกฤษในอนเดียได้ขดค้นโบ'ทณสถานใน
เรรองคํลคต (Gilgit) ดอนเหนอของรัฐจมมูนละก้ศjjf (แคชเมียรั) หลายแห่ง
ได้พบซากพทธสถานมากมาย มีสถูปหลายแห่งค่อนขางสมบูรถ!ปรากฏอยู่
ทํ่วไป โดยเฉพาะองค์สถูปที่อยู่ไกลเชงเขา ห่างจากเมืองคีลคตไปราว ๓
ไมล์*'" และอกองค์อยู่รมถนนไปสู่เมืองนาคาร์ระหว่างเมืองจ้ลค์และเมือง
บนาปินอยู่ในสภาพค่อนขางสมบูรถ! นอกจากเจดีย์แลวยังมีการค้นพบ
พระพุทธรูปอกหลายแห่ง เช่น พระพุทธรูปแกะสล้กหินที่ทางเข้ากรการ์
นาล์ลาค์ห่างจากเมืองคลกิตไป ๓ ไมล์ทางตะวันตก และพระพุทธรูปพรัอม
dK i tut ที่งพระบรมสารัรกธาตุที่เมือง

และที่สาค้ญที่สุดคอฒ การค้นพบบางส่วนของค้มภีร์
ใบลานภาษาส้นสกฤตที่เก่า
แก่ในถํ้า ซึ่งทำจากใบปาล์ม
ชนิดหนึ๋งคล้ายกับใบลานของ
ไทย อยู่ในสภาพที่ผุพงบาง
ส่วน ในขณะที่บางส่วนกยัง
สมบูรถ! ซึ่งเข้ยนด้วยยักษร

ค น้ภ{อทษ-รขhษฐํ ทึ๋ฅนพนทึ๋เรอง ค ริฅิท ใข้กันในราว พ.ศ. boo เปีน
ค ม้ภีร์พระวน้ยฝ่ายมหายาน คอ วิ น 'ิยวัสตุ ปราดโมกษสูตร กรรมวากยะ
และปรัชญาปารมืดาสูตร เปีนด้น ผู ค้ น้พบก๊คอ ศาสตราจารย์นาลนิกศะ-
ก ดัดะ (Nalinaksha Dutt) พรัอมคณะ ค ม้ภีร์เหล่านี้เหลอรอดจากการ

atijuiปญโญ, พระนพา. ๆทรMiRนานพายานในรนเพย พ เันนาทารน«£«ารัพทรรรน.
(ก-เงเทพฯ ะ นทาจพาaงกรณรารททขารัย. ๒^๔(ท), พนา ๔.
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ท่าลายล้างหลายยุคหลายสมยมาได้ เพราะเก็บไวอย่างมดชดในภาชนะ:ท
ปิดผนกอย่างดี เมึ๋อตรวจสอบอายุแล้วมีอายุเก่าแก่กงพ้นปีเศษ เมีองคลคด
เป็นเมีองสำคัญเมีองหนึ๋งของอนดียตอนเหนือ แต่ปัจจุบันอยู่ในเขตคัศมีว
ของปาก็สถาน เมีองคลคดและแควนกศมีร์เป็นดีนแดนแหงหนึ่งที่พุทธ
ศาสนาเคยร่งเรองตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชจนถูกท่าลายลงในยุคยุสลม
เข'ายดครองราว พ.ศ. ๑๘๐๐ ปัจจุบันคัมภร์ใบลานโบราณได้เก็บรกษาไว
อย่างดีที่ฟ้พธภณ'ท่กรุงนืวเดลล และที่คังกฤษบางส่วน

เพ ราผเ|f|wisi|nBrtiflini^aM9inatuRii
เ^^ (Decline of ■

ชาวพุทธและน้กปราชญ์ส่วนมากมักสงสยว่า เพราะเหตุใดพระพุทธ
ศาสนาจึงได้เสี๋อมหายไปจากประเทคอนเดีย อนเป็นดีนแดนก่อก่าเนืดของ
พุทธศาสนา ปัญหานี้มีคนสงสยคันมาก แต่ก็มีส่วนน้อยที่สนใจศกษาปัญหา
นึ่อย่างแท่จรง มูลเหตุของการเส์อมของพุทธศาสนามาจากสาเหตุหลาย
ประการแต่ที่สำคัญแปงออกเป็น๒ อย่าง ดีอ ๑. ค ยัภายใน๒. ภ ยัภายนอก
OQ.Q ภ ยัภายใน

ก. เพราะแดกสามัดค เพราะพระภกษุสงฟ้เกิดแตกสามัคคี ไม่มี
ความปรองดองคัน ชงดีชิงเต่นคันเป็นใหญ่ หลงใหลในลาภยศส้กการะ
ไม่ประพฤติตามพระธรรมวึน้ย เปลี่ยนแปลงแก่ไขคำสอนอันตั้งเติมเพิ่มเติม
เข้ามาใหม่ท่าใหเกิดส้ทธรรมปฏรูป แมัแต่สมัยที่พระพุทธองค์อังทรงพระ
ชนม์อยู่ เช่นเรึ๋องการแตกสามัคคีของพระภกษุชาวเมีองโกสมพ และพระ
เทวท่ดค์ เป็นด้น และได้มีสืบต่อๆ ค นัมาไม่ขาดระยะ น บ้ว่าเป็นจุดอ่อน
อย่างหนึ่งในวงการของพุทธศาสนาอันเป็นเหตุใหศาสนาอึ๋นๆ ฉวยโอกาส
โจมดีได้ เท่าคับเป็นการเปิดประดูบัานใท่พวกโจรเข้ามาขโมยของในบัาน
ล ง้คายนาแต่ละครั้งที่ท่าในอนเดียจึงมีมูลเหตุมาแด่การแดกแยกของพระ
ภกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่

ซ. เลยนนบบสัฑธตนตระในศาสนารนดู เมึ่อ พ.ศ. ๑๕๐๐ พุทธ
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ศาสนาได้รับเอาลัทริตันตระของรนดูมาปฎิบ้เi แล้วเรยกไนขึ๋อไทม่ว่า ทุทธ
ท นัทระ ชงเป็นทารข้'ดต่อคำสอนตงเติมของพุท่!ศาสนา คำ ว่า พุทธด้นตระ
ศมายเอาพุทธศาสนาไนยุตนล้งอันม มนตรยาน ร ขัรยาน และสด้สยาน
ล ทัธินี้ก่อนที่จะเสึ๋อมจากรนเติยได้ไปเจรญรุ่งเรัองไนประเทตริเบต เนปาล
และภูฐาน เมอพุทธศาสนาถิอเอาลัทธิด้นตระมาผลมผสานกับตาสนาของ
ตน จืงไม่มีความแตกต่างจากรนดู ทำ ได้ท่างจากทลักการเติมออกไปทุกที

ด. ทรรสงน์ส*เดลักการเด้ม เมึ๋อพุทธปรินิพพานราว ๑00 ปี เป็น
ด น้มา พุทธศาสนาเปรียบเสม็อนเริอไม่มทางเสือ ลูกที่กำพร้าพ่อแม่ จึงเริ่ม
ไม่เกรงไจกันและกัน ได้เริ่มมีทีฐิ ไม่ยอมอยู่รวมกัน แยกออกเป็นนิกาย
มากมาย ต่อมาเริ่มรับเอาแนวติตแบบฮินดูเข้าไปมๆก เข่น แนวติตพระ
โพธิลัตวทเน้นแบบเทพเจ้าฮินดู แนวศิตเกียวกับพระอาทีพุทระที่เลียนแบบ
พระพรทม และการเอาลัทธิด้นตระของฮินดูเข้ามาผสมทาได้ลีมหลักการ
ราว พ.ศ. ๑๖00 เป็นด้นมาก่อนการรุกรานรนเตยของกองทัพมุสลิม พระ
สงฟ้บางกลุ่มลมทลักการเติมไปมากถึงขนาตมีภรรยา เป็นพ่อมตทมอผเอง
เที่อทาเลี้ยงชีพ และเรียกตนเองว่า สิทธะ ไม่ไข่ภิกษุเทมอนเติม

ง. พุทธบริพัาไ*]สนใจปกป้องศาสนาของตนเอง ไนรนเตีย
โบราณ พุทธบรีษัท?'ใ'ยทลังมีนนวตวามติตร่า ข ว้ข่างขี ตีข่างสงฟ้ กล่าว
ศิอ พระศงฟ้จะติจะเลวก็ข่าง ไมใข่ธุระ ไม่ไข่ภาระของตนเองที่จะต้องสนไจ
ต่อมาพระสงฟ้เริ่มท่างเทีนจากขาวบาน ชาวบ้านก็ท่างเทินวัดไม่ได้สอน
บุตรธิตาได้ยึดมํ่'นไนศาสนาที่ด้วเองน้บถึอ โตยถึอร่าพุทธตาสนาเป็นเรื่อง
ของพระไม่เกียวกับขาวบ้าน เมึ๋อกองททารมุสลิมเข้ามาโจมตี จึงไม่มีไตร
เข้าข่วยเทสือพระได้เลย เมื่อททารมุสลิมทำลายพระสงฟ้จนทมต ชาวบ้าน
ก็รมพระพุทธตาสนาได้อย่างว่ายดาย เพราะไม่มีไตรแนะน้า ส่วนตาสนา
พราทมณ์น้น มพราทมถ!เป็นแกนน้า ที่ แต่งด้วไม่แตกต่างจากขาวบ้านการ
ทำ ลายจึงทำได้ยาก และม็ระบบสอนลูกจากลูกไปสู่ทลานตามลำด้บ จึง
ร กัษาตาสนาพราทมถ! {ฮินดู) ไวัได้

จ. พุทธศาสนา*!ดำสอนที่สวนกรรนส เพราะเทตุที่คำสอนของ
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ทุทธศาสนาเป็นคำสอนที่สวนกระแส คือ ศิ่งสู่ความเป็นจรง เป็นการ'ฝินใจ
คนอนเคืยในสม้ยในเ แนวคำสอนของพุทธศาสนาเรึ๋องการไม่สน้บสนุน
การออนวอนก๊ขดต่อความรู้สกคนสม้'ยนั้นที่นยมการอ้อนวอนบูชาบวงสรวง
ส์งที่ไกลต่ว เพื่อหวงลาภส้'กการะ หวงเป็นที่พื่ง แนวคำสอนของพุทธ
ศาสนาดงคนเขามาหาหลกไมใร!คืงหลักเข้ามาหาคน ไม่บญญ้ตไปตาม
ความชอบพอของคนบางคน ทำไหปุถุชนผู้เบาปัญญาเกดความเบึ๋อหน่าย
และหนไปนบกอศาสนาอึ๋นได นอกจากนั้น หลักคำสอนเกี่ยวกบการปฎเสธ
วรรณะของคนชั้นสูงและคนชั้นตาผู้ยดมนอยู่ในลัทธประเพณีพวกตน ความ
คืดเหนของคนชั้นสูงก็ไม่อยากให้มการเลกการกอชั้นวรรณะ คนชั้นตาบาง
กลุ่มก็ไม่ตองการให้ลัมเลกลัทธประเพณีของเขา บางครงคนเหล่านี๋ไม่ไห้
นบกอศาสนาห้วยปัญญา แต่น้บถอห้วยการยดมนอยู่ก้บพธกรรมจงทำให้
เป็นการข้ดต่อความเชึ๋อกอของเขา
00.๒ ภ ยัภายนอก

ก. ชาดผู้อปภัมภ์ พุทธศาสนาเจริญและดำรงมาไห้ เพราะมพระ
มหาก!?คริยให้ความอปถมภ์บำรุงอย่างแฃ็งข้น เซ่น พระเจาอโศก พระเจา
มลนท์ พระเจากนิษกะ พระเจาหรรษวรรธนะ พระเจ้าธรรมปาละ พระเจ้า
เทวปาละ เป็นห้น ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่กระจายอย่างกวางขวาง ทั ง้ใน
และนอกชมพูทวป แต่บางคราวที่ก!?ดริย์อนเดยน่บถอศาสนาอึ๋น จะทำให้
พุทธศาสนาโดยรวมขาดการอุปลัมภ์ พระสงฆ์อยู่ห้วยความลำบาก หริอถูก
ข ค้ฃวาง เปรยบเหมอนกบห้นไมที่ขาดนั้าและปุย และพระมหาก!?ดริย์บาง
พระองค์ นอกจากไม่ห้มครองและยังทำลายพุทธศาสนาอย่างย่อยย้บ เซ่น
ก!?ตริยัศศางกะ ปุษยมตร เป็นตน

ข. เพรารถูกสาสนารนดูเปียดเปียน*" ศาสนาธนดูไห้เป็นต่แซ่ง
ของพุทธศาสนามาเรมตั้งแต่สมยพุทธกาลจนกระทั้งกงสมยปัจจุบนนเมึ๋อ
พระพุทธเจ้าปริน่พพานแห้วพวกพราหมก!หริอรนดูก็ไห้เรมประกาศคำสอน

*** D.C. Ahir. How Mid Why Buddbtem dedhicd ๒ India. (New Delhi ะ New Indian Printing
works. 1996), Page IS.
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ของตนเป็นการใหญ่ ส่วนพระสงฟ้ไนพุทธศาสนามนต่ตั้งรับ บางครั้งกเปิต
ซ่องว'างใหเขาหรือไม่ก็หลอมตวเขาหาเขาจงเท่าก้บว่าเราทำลายต้วเราเอง
ควยนละถูกคนอึ่นท่าลายควย ถาหากพระสงฆ์'และชาวพุทธยงยคมั่'นอยู่ใน
คำสอนและรักษาความสาม้คคืในหมู่คณะไว่ได้คแลว คนอึ๋นหรือศาสนาอน
ก็ทำอะไรไคยาก เพราะพุทธคาสนาย่อมไคเปรยบศาสนาอื่นในหล้กคำสอน
อยู่แลว การทำลายของศาสนารนดูใชทั้งไม่'อ่อนและไมแข็ง ไม่อ่อนคอ
โจมตควยคำสอน ลอกเลียนแบบคำสอน นำ พระพุทธเจามาเป็นอวตาร ไม่
แข็งคอ ทำลายวค ยครัดพุทธมาเป็นรนดู ร คัส่วนมากกลายเป็นรนดูเซ่น
ในอนเคยภาคใด พุทธคยา คโปธาราม ราชคฤห์ วาลุการามที่ส้งคายนาครั้ง
ที่ ๒ ร ตัถาที่อนเคียภาคใด โบสถ์พระรามที่อโยธยา ก็กลายมาเป็นสมปด
ชาวรนดูไป นอกนั้นยงชํ้าเตํมยามพลั้งพลาด เซ่นพราหมณ์กลุ่มหนึ๋งหลัง
มุสลีมเตร์กกลับจากเผามหาว๊ทยาลัยนาลันทาแลัว ก็กลับมาเผาชํ้าอก

ในสม่ยต่อมานํกบวชรนดู ไดเปลี่ยนแนวการสอนใหม่จากเดมที่ไม่
อยู่เป็นหลักแหล่งมาเป็นการตั้งสำนัก จากไม่ม่องคกรคณะสงฆ์'ก็ตั้งคณะ
สงฆ์ จากนักบวชพราหมณ์ที่นํงท่มสขาว กลายมาเป็นแต่งชุดเหลีองเหม่อน
พระสงฆ์ในพุทธศาสนา น กับวชที่แต่งชุดเหลีองถูกเรืยกว่าสาธ แม่พระสงฆ์
ไทยเมื่อไปอยู่อนเดียก็ถูกเรืยกว่าสาธเซ่นก้น และคดเหมาเอาว่าเป็นรนดู
ทัง้หมด เมื่อสินดูปฎรูปการนุ่งห่มทำใหความแตกต่างลดนัอยลง และการ
กลีนก็เป็นไปง่ายขน

ค. ถูกมุสลมทำลาย''^ เมื่อสม่ยที่มุสลมเข้ามารอำนาจในรนเคย
กษตรืย์มุสลีมไคแผ่อำนาจไปในส่วนต่างๆ ของอนเคยราว พ.ศ. ๑๗๐๐
กองฑพมุสลีมไดทำลายรัดวาอาราม รั้อถอนสงปลูกสรืาง ฆ์าฟันพระสงฆ์
อย่างมากมายจนพระสงฆ์และชาวพุทธตองหนํก้นออกนอกประเทศรนเคีย
เข้าไปอาศัยในเนปาล สกข็ม ธเบค ต่อมาเมื่อมุสลีมยครนเคยไคอย่างเคด
ขาค รทธพลของศาสนารสลามก็ไศัแผ่คามไปควย เป็นเหดุใหพุทธศาสนา

B.R. Ambedkar. Dr. and Rahul Sankriiyayan. Tbe dccUne and {ฝ! of Boddhism in India.

(New Delhi : New Gyan Offset Press. 2000). Page 12.
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พลอยได้'รับผลกระทบท'รททอนอย่างทนักจนสูญทายไปในที๋สุด ทลายฝ่าย
เซึ๋อไเาทาไม่ถูกมุลลิมถอนรากถอนโคน พุทธศาสนา ว ดัวาอารามก็คงเทลอ
อยู่เค็มรนเดืย เฉพาะรัฐพิทารรัฐเค็ยวก็มีเปีนทมึ๋นวัดจนกลายมาเป็นชึ๋อรัฐ
ในปีจจุบัน พุทธศาสนาก็คงอยู่ได้แต่อาจจะลดจำนวนลงบัาง และอาจจะ
ปฐรุปเข้ากับศาสนาฮินดูบัาง การมาของมุสลิมเทมอนกับลมพายุกระทน็า
ด น้ไทรทึ่ผุข้างในบัางแล้ว ใท้ล้มลงในที่สุด
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ศาสนาชุคทลังเอกรา'ช พ.ศ. ๒๔๙0
(Buddhism after Independence B.E. 2490)

เมึ่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนฑึ่อนเดียได้ร้บเอกราชเล็กน้อย เก่ดการจลาจล
ระหว่างชาวรนดูและมสลมอย่างหน้ก มคนบาดเจบลมตายเป็นอนมาก
เฉพาะที่เมองก้ลกตดาแห่งเดียวมีผูเลยชวตกง ๔,๗๐๐ คน" และบาดเจบ
«๕,๐๐๐ คน ส่วนทึ่เมองบอมเบย์(มุมใบ) มผู้เสืยชีวต ๕,๐๐๐ คน ในที่สุด
องกฤษก่ใน้เอกราชแก่รนเดียเมื่อวนที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๐ โดยมีลอร์ด
หลุยส์ เมาฑ์ปัทเท่น (Lord Luis Mountbatten) อุปราชหรอผู้สำเร็จ
ราชการขององกฤษคนสุดท้ายเป็นผู้มอบ และมท่าน ศร็ ยวาหระลาล เนห์รู
(Jwaharlal Nehru)'' เป็นตัวแทนฝ่ายอินเดีย การมอบเอกราชครั้งนี้ได้
แปงแยกอินเดียก้บปาก่สถานออกจากท้น องกฤษย้งได้ไหโอกาสผู้ปกครอง
แด่ละร็ฐสามารถเลอกที่จะอยู่ฝ่ายใดก็ได้ ร็ฐเก็อบทุกรฐเล็อกเขาร่วมท้บ
อินเดีย ยกเว่'นร็ฐจมมุและท้ศมร์ (แคขเมยร์) เท่านั้นที่ด้องการเป็นเอกราช
ไม่ขึ้นท้บฝ่ายใด รฐจมมุและท้ศมีร์นี้ มีมหาราชา หร็ ซงส์ (Hari Singh) ผู้
ปกครองแคว้นเป็นรนดู ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุศสิม ทั ง้ยงมี
ชาวพุทธที่อาตัยอยู่ที่เมีองเลห์ ทุบเขาลาตัก น บ้เป็นอินตับ ๓ รองจากเป็น
มุสลม และรนดูตามสำตับ

ด ว้ยเหดุของความรุนแรงระหว่าง ๒ ศาสนา ทำ ให้เก็ดการก่อทั้ง
ประเทศปาก็สถานตะว้นตกและดะว้นออกสำเร็จ โดยอังกฤษได้แปงแคว้น
ส นิธุ ปัญจาป บาลดีสถาน และบางจงหว้ดที่ดีดอิหร่านและอัฟกาน้สถาน

* ประภ*ท บุญป7ะเรทิฐ.รศ,. ชาะวัตศา*ต4เ01จนไลั. (พํมพ์ครงที ๘. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รานท่านหง. ๒£๔๔). หลัา ๔๖๔.

ศรามจริงนามชยง0รศนานกวัเมนศร ถาเขนนศามคพทน่าจะเป็น ชวาหระ &าร เนท่รุ (Jtiwaharial
Nehru) แท่เมึ๋อไศศ■ทจศอบเทมท่าททีศรุบาอาจารย์ผู้ชานาญการรนเศย เรเน อาจารย์กรุณา ทศราลัย เปียน
เป็น บวาหระราร เนท่รุ ผู้รวบรวมเห็นว่าเป็นทีท่นเทย1งเปีขนศาม
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ชึ๋งเป็นพี้นฑึ่มขาวมุสลมอพู่นาแน่น ปากีสถาน" นอกจากนนยงไดแยก
ร ฐ้เบงกอลตะว้นออกเขาร่วมก้บปากีสถานดะวนออกดาย ในการแยก
ประเทศนั้นนบเป็นโศกนาฎกรรมอกดวั้งVlนึ่งของมนุษย์ เพราะมการอพยพ
ของคลื่นมหาชนอย่างมหาศาล ชาวฮินดู ชาวซิกข และเชนที่เคยอาศัยอย่
ในเขตปากีสถานดองอพยพกล้บมาเขดอนเดย ในทางดรงกนขามชาว
มุสลมที่เคยอาศัยอยู่ในเขตรนเดยจำศัองอพยพเขาเขดปากีสถาน เกีดการ
ปะทะกนและทำTไยร่างกายกนอย่างหนก มผู้เสิยชวดประมาณ ๒ ล า้นคน
จากเหตุการถ!ครั้งนี้ ในการแบ่งแยกปากีสถานออกจากรนเดยนี้ ทำ ใศั
เมองศักกสลาดกอยู่ในเขตการปกครองของบ่ากีสถาน มผลใหการเดนทาง
ไปแสวงบุญของชาวพุทธเป็นไปดวยความยากลำบาก ดกกสิลาเป็นเมอง
โบราณทางพุทธศาสนามโบราณสถานและพุทธศลป๋มากมาย โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปสมยศันธาระที่มชี่อเสิยง เมึ๋อไตเอกราชแล้วทำน ยวาหระลาล
เนห์รู ร บ้ตำแหน่งเป็นนายกร้ฐมนดรคนแรกของอนเดย นบเป็นครั้งแรกที่
รนเดียถูกปกครองโดยคนรนเดียอกครั้งหนึ่ง หล้งจากรนเดียเสิยเอกราซให
โมหมหมด โฆร พ.ศ. ๑๗๓๕ จากนั้นมาอินเดียกีถูกคนต่างดาวทั้งตุรกี
อฟกน มองโกล อิหร่าน และอ้งกฤษ ปกครองเรึ๋อยมาจนไศัรบเอกราชจาก
อ งักฤษ เมึ๋อ พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมเวลา ๗๕๕ ปี

พ.ศ. ๒๔๙๑ ปากีสถานกรฑาท้พยดครองแคว้นจ้มมูและกศมร์ (แคช
เมยร) รฐทางเหน่อ รฐนี้ปากสถานตองการยดมารวมกบตน แต่มหาราชา
ไม่เหนดวย เพราะตนเองเป็นฮินดู ในขณะที่ประชาชนส่วนมากเป็นบุสลม
เมึ๋อเจรจาไม่สำเร็จจงใชก'าล้ง กองทํพปากีสถานรุกรบรดครองก้ศมรส่วน
มากได มหาราชาจงตองร็บไปอินเดียและเชนสญญารวมเป็นรฐหนึ่งของ
อินเดียแทนการประกาศเป็นประเทศเอกราช กองทหารของอินเดียถูกส่งไป
กศมร์ (แคชเรยร์) และรบกบกองทํพปากีสถานอย่างหนก ทั ง้สองฝ่ายผล้ด

* ปาก■ทาน (Pakistan) ากค่าว่า P ะะ Punjab Province, A = Afghan Province. K พ Kashmir
Province, ร = Sind Province. TAN = Baluchi-Slan Province. ส ว่นตัว I โนภาษาอังกฤษ น น็ไม่มในภาษาดูรชุ^ง
ไปปรากฎ เรมมาใตัเ■มเ■ยงในภาษาอังกฤพท่าใ?น
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ก นัรุกผลัดกันรับ แต่ฝ่ายอินเดียกำชัยได้หลายพึ้นที่มากกว่า และในที่สุด
อินเดียก็ยดเมองหลวงศรีนครได้ จนที่สุตสหประชาชาดีจงเชัามาไกล่เกลี๋ย
และมการเจรจาหยุดยิง แล้วแปงกัศมีร์ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ๋งอยู่ฝ่าย
ปากีสถาน เช่น เมองดีลคด เมีองมุซาฟฟ่าราบาด ส่วนด้านได้อยู่ในเฃด
อินเดีย เรียกเสนหยุดยิงว่าเลันควบคุม (Line of Control) นอกจากนั้น
ปากีสถานยังได้มอบดีนแดนกัศมึร์ด้านทิศเหนือส่วนหนึ่งได้ทับรีนฐกด้วย
เป็นการดอบแทนที่จืนช่วยเหลอด้านอาวุrต่อสู้ทับอินเดีย ทำ ได้อินเดีย
ประทํวงอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ในปัจจุบันทั้งอินเดียและ
ปากีสถานต่างก็ไม่ยอมรับเลันควบคุมที่ทางสหประซาชาดีได้เชุ)รชุเาแอะสง
นามไว้ โดยด่างฝ่ายยังด้างว่าดินแดนทัศมีร์ (แคชเมียร์) เป็นของดนเอง
ทั ง้หมด เฟ้อให้ความหว้งผนวกดินแดนทัศมีร์สำเร็ชุ) ปากีสถานได้ฝืกผู้คน
ด า้นกัศมีร์ฝ็งดนเอง แล้วส่งไปก่อกวนอินเดียอยู่ดลอดเวลา จนปัจจุบัน
สถานการณยังไม่สินสุด กองโจรก็ยังเชัาโจมดีอินเดียเท่าที่โอกาสชุ)ะอำนวย
สร้างความเสียหายให้ทับชวิด ทหาร พลเรีอน เคหสถานมากมาย ปัจจุบัน
ร ฐัจัมมูและกัศมีร์ฝืงอินเดีย มีเมีองหลวงชึ๋อ ศรีนคร (Srlnagar) หรํ่อที่
เรียกดามคำในภาษาอังกฤษว่า ศรีนาคาร์ ส่วนกัศมีร์ฝ็งปากีสถานมีเมีอง
มุชาฟฟาราบาด (Muzaffarabad) เป็นเมีองหลวง

สำ หรับชาวพุทธแล้ว ก าัรัฐจัมมูและกัศมีร์จำเป็นด้องไปรวมอยู่ใน
ประเทศปากีสถานทั้งหมด คงจะสร้างความลำบากให้ทับชาวพุทซในทัศมีร์
พอสมควร ชาวพุทธในทัศมีร์เป็นกลุ่มคนอันด้บสาม รองจากมุสลิมและรนดู
โดยเฉพาะที่เมีองลาด้กซึ่งเป็นศูนย์กลางชาวจัมมูและทัศมีร้ที่นับกีอศาสนา
พุทธ พวกเขาเป็นชาวพุทธเก่าแก่ สืบเชึ้อสายมาจากธิเบดทั้งว้ด)นธรรบ
และรูปร่างหนัาดาเป็นแบบธิเบด การได้อยู่ทับอินเดียที่เป็นรนดู มีควาบ
ร ส้ืกปลอดภัยมากกว่าจะด้องไปอย่ทับปากีสถาน

nrnitt^jHWBrtiawาขีฬMM (ReviYri of Badd^):
พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นที่อินเดีย ดินแดนที่มีความหลากหลายทาง
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แนวคตนละศาสนา ชึ๋งเคยเจรญรุ่งเรองในยุคสม'ยฑี๋พระมหากษศรย์น้บถือ
ทุทธศาสนา เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้ามสินท์ พระเจ้ากนํษกะ
พระเจ้าหรรษวรรธใ4ะ เป็นตน แต่ต่อมากเรมตกตรลงดวยเหตุการณ์ที่มภ้'ย
รอบดาน ทั ง้ปัญหาภายในที่เรมมการแตกแยกด้านแนวความคด ไม่มึ
เอกภาพ พระสงฆ์องค์ที่มความสามารถและพรรคพวกก็สามารทแดกแยก
นิกายได้ และด้องแข่งข้นกันเอง ส่วนปัญหาที่หน้กหน่วงที่ทำให้พุทธศาสนา
สูญสลายไปจากรนเคย ถือการทำลายลางของกองห้พบุสสิมที่รุกมาจาก
ดะวนออกกลาง ด ว้ยว่าศาสนารสลามมแนวคตที่แตกต่างอย่างสุตโต่งจาก
แนวคตของศาสนาอน โดยเฉพาะพุทธศาสนาในเรึ๋องการปฎเสธการทำรูป
เคารพ เมึ๋อรดรนเตยไดจงเหมอนเขื่อนแตก รูปส์นรูปเคารพถูกทำลาย
มากมาย รนเถืยเป็นชาตํที่นิยมทำรูปฟ้นเพึ๋อเคารพบูชา ทั ง้พุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์นั้นไม่มความแตกต่างกัน ธะหว่าง

นบจากที่รนเตยได้เอกราชเป็นตนมา ปัญญาชนซาวรนเดียก็เรม
ตระหน้กถืงพระพุทธศาสนามากขนกว่าเดิม เมื่อกอนมีชาวรนตูมกเข้าใจว่า
พระพุทธเจ้าเป็นแค่อวตารปางหนึ่งของพระวษณุ ความยงใหญ่ของพุทธ
ศาสนาที่เคยมจงถูกปิตปังลงหมด อกทั้งองกฤษเองได้มส่วนช่วยพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขุดด้นสำรวจพุทธสถานที่มมากมายให้
กลบถืนมาอกครั้งหนึ่ง เป็นการเปิดเผยถืงความเจรญรุ่งเรืองในอดีต การที่
ชนชนผู้นำได้ตดต่อคบด้ากับชาวเอเช่ยโดยเฉพาะขาดิที่นบถือพุทธศาสนา
ทำ ให้เรั้มตระหนํกถืงความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่กระจายไปหลายชาดิ
ในเอเชย ต่อมา ดร.อมเบดการ์ ถูกป็บทั้นเรึ่องระบบวรรณะในสังคมรนตู
เพื่อหาทางเลอกที่ตที่สุดให้กับตนเองและบรืวารจงด้ดสินใจห้นมานํบถือ
พุทธศาสนา สภาวการณ์เหล่านี๋ได้ทำให้พุทธศาสนาได้รบการหึ๋เนฟูกสับถืน
มาอกครั้งหนึ่ง และมืพระสงฆ์และฆราวาสทั้งที่เป็นรนเดีย ศรืสังกา พม่า
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ญี่ป้นได้ช่วยกัน1ผยแผ่พุทธศาสนาจนเป็นฑึ่รูจ้กมากขึ้น การส์นฟูพระพุทธ
ศาสนาในอินเดียนไ;มีทั้ง ๑. การขุดด้นโบราณสถานทางพุทธศๆสไ;าใใ?เป็น
ที่รู จ้กมากขึ้น ๒. การท้นมาโ;บทอพุทธศาสนาของชาวอธิศูทรไ!าโดย ๑ร.
อ ม้เบ็ดการ ๓. การไ;าสัญล้กษณ์ทางพุทธศาสนาเป็นตราประจำชา?) ๔.
การประกาศใไยุดราชการวันวสาขบชา เป็นด้น

เน การปฐญาfltnsitปีนแผเนามทร!
(Conversion to Buddhism at Nagpur)

ใ;บนด่ชนเผ่าอารยนได้เขามาดั้งรกรากในฐนเตีย•ราว ๔^0๐๐ ปีมา
นลว พุวกเขามีการนบ่งชนดั้นทางสังคมอย่างเขมงวต โดยแด่ละชนดั้นนบ่ง
ใไใ;าทอย่างชดเจน และไม่อาจเลอนสถานะทางสังคมได้ ระบบแบ่งชนดั้นนี้

3 เจรญวุ่งเรองในอินเดียนั้นระบบ
-J วรรณะนั้นได้ลดความเฃมงวตลง

«7. BUWftmfuBZVJวาร มาก แค่เมื่อพระพุทธศาสนาได้
ปฏญาณลนเป็นชาวพุทrfiนาคปร _ _ -^ ๗

'  สูญใไายจากอินเดีย ระบบวรรณะไค้เข้ามาเข้มงวดอีกครงตามอิทธิพลของสาสิ■นาทินดู เทตุการณ์นี๋ไค้เป็นอยู่
ด่อเนี้องเรื่อยมานานใ;บใ?นปี

«7. aiitvBmfuBzvjวาร
ปฏญาณลนเป็นชาวพุทธที่นาท^ว
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ด่ อมาในชุมชนวรแนะจ้ณฑาลไดมบุคคลท่านหนึ่งได'น่าแสงสว่างมา
หรบยึ๋นใหก้บคนวรรณะดรไดลมตาอ้าปากไดในสังคมปัจจุบน ท่านผู้นี้คอ
ดร. พม ราว อ ม้เบ็ดการ (Dr. Bim Rao Ambedkar) หรือ บาบา สาเหบ
อ ม้เบ็ดการื ท่านเกดในวรรณะจณฑาล หรืออธิศูทร หรือหรืชน ไดมโอกาส
สิกษาจนสำเร็จปรืญญาเอกทั้งจากอังกฤษ และอเมรืกา เมื่อรนเดียไดร้บ
เอกราชท่านได้รบการแต่งตั้งเป็นร้ฐมนตรืกระทรวงยุติธรรม ท่านมีบทบาท
ในการร่างร้ฐธรรมนูญปัจจุบันของรนเดย ถูกขนานนามว่า บ็ดาแห่งรฐ-
ธรรมนูญของรนเดย ตั ง้แต่เด็กท่านได้รับการเหยยดหยามในเรื่องวรรณะ
เป็นอย่างมาก ไม่สามารถดื่มนึ่าจากมีอของคนวรรณะอื่น ห า้มดื่มนํ้าจาก
สระนาสาธารณะ ห า้มเขารัด {รนดู) เพึ๋อไหรัพระ ห า้มเดนผ่านไกลคน
วรรณะสูง ในที่สุดจืงด้ดสินใจน่าบริวารที่เป็นคนวรรณะดาราว rf แสนคน
ปฎญาณดนเป็นพุทธมามกะ เมื่อรันที่ ๑๔ ดลาคม พ.ค. ๒๔๙๙ (พ-ศ.
๒๕๐๐ ของรนเดย) ที่ทกษาภูมี (Diksha-bhumi) เมีองนาคปูร์ (Nagpur)
ร ฐัมหาราษฎร์ โดยมีท่าน อ .ูจนทรมณ (บ.Chandramani) พระสงฟ้พม่าที่
จำ พรรษาอยู่ที่เมีองกุสินารา ร ฐัอุดดรประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ เหด
การณนึ่น่บเป็นคเงแรกในประว้ดศาสตร์พุทธศาสนาในรนเติย ที่ มี ผู้คนห้น
มาน'บถึอพุทธศาสนามากมายขนาดนี้ เป็นโฉมหน่าใหม่ของพุทธศาสนา
หลงจากที่สูญสลายไปจากแผ่นตนมาชุภูมีไปนานไม่ตากว่า ๘00 ปี

รเทผัาแทใผเ (Modem Buddhist Pkmem
รนเด็ยเป็นชาติภูมิของพระพุทธองค์ บ งัคงมีซากปรักห้กพังของ

พุทธสถานทั้วชมพูฑวปเป็นประจกษ์พยาน ตลอดระยะเวลาเกอบ ๑๘๐๐ ปี
พุทธศาสนาได้เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก แต่บัดนี้ได้เส์อมสูญออกไป
จากรนเด็ยแล้ว เป็นธรรมดาที่เมื่อสงใดเจริญสุด กย่อมเสื่อมสูญ และเมื่อ
เสื่อมสูญกย่อมเจริญได้รกเช่นกน พุทธศาสนาก็อยู่ในกฎนี้เช่นกน และ
บ ดันี้แสงแห่งพุทธธรรมได้ฉายแววสว่างไสวในแผ่นตินมาตุภูมิอกครั้ง พระ
ลงฆรนเด็ยและต่างชาติที่มาดื่เนฟูพุทธศาสนาที่สำค้ญ คอ
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ชาวศรลังกา
m.o อนาคารก ธรรมปาละ {AnSgarikaDhammapala)

ฟานอนาคารํก ธรรมปาละ เป็นบุคคลที่สำคญที่สุดในการลันฟูทุทธ
ศาสนาในรนเตย ท่านเก๊ดเมึ๋อวนที่ ๑๗ ก้นยายน พ.ศ. ๒๔๐๗ ใน
ครอบคร้วผู้มั่งคง บดาชึ๋อ ดอน คาโร่รส มูดาเลย เโไววตรเน สํวนมารดา
นามว่า มลลกา สมยเดกท่านมชึ่อว่า เดวค เหาวฬรเน เมื่อไดอ่านหนงสิอ
ของท่านเชอร เอดวน อาร์โนล ก๊เก๊ดความชาบชึ้ง มความคดอยากอุฑศ
ชวดถวายต่อพระพุทธองค์ ในการลันฟูพุทธศาสนาที่อนเดย จงออกเดน
ทางสู่รนเดย เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อไดเห็นเจดย์พุทธคยาที่ชำรุดทรุด
โทรมถูกทอดทิ้ง นละอยู่ในความครอบครองของมห็'นถ์ จงเก๊ดความสงเวร
ใจที่ไดพบเห็นเช่นนน จงได้อธิษฐานต่อดนพระศรีมหาโพธว่า จะถวายชํวต
เป็นพุทธบชา เฟ้อลันฟูพุทธศาสนาในรนเดย และนำพุทธคยากลบคนมา
เป็นสมบดของขาวพุทธฑวโลกให็ได้ จากนนจงเดนทางกล้บลังกา และได้
ก่อตั้งสมาคมมหาโพธี้ขนที่โคลัมโบ หลังจากนั้นท่านก๊ได้สํงสมณทูดมาที่
พุทธคยา แต่ธรรมทูฬทิ้ง ๔ รูปกลับถูก ^ ■■■ท!^

จนบาง

รูปบาดเจบ และบางท่านมรณภาพ ท่าน
ด อ้งเดนทางกลับรนเดยอกครั้ง แลัว
รณรงค์เฟ้อให้พุทธคยากลับมาเป็นของ ทแเ^^■
ซาวพุทธเช่นเดม ท่านได้เดนทางไป
พุทธคยา และก๊โดนมห้นถ์ห้ามเขา
พุทธคยา แต่ท่านดอแพ่ง ในที่สุดฺก๊ถูก
ทำราย จนเรื่องขึ้นศาล สุดทายศาลชน
ด น้ขึ้ขาดให้ขาวพุทธขนะ แต่มห้นถไม่ รนาทารกทรมปาระ
ยอมจงฟ้องฎกา ศาลฎีกากลับให้มห้นค์ขโน: จงท่าให้มห้นค์ยดคนอกครั้ง
หนึ่ง ท่านและพระลงฟ้จงโดนขับออกจากพุทธคยา แม้ว่าจะแพ้แต่ท่านก๊ไม่
ยอมแพ้ ยงรณรงค์ บรรยาย เขยนหนํงสอแจกจ่ายให้ชาวรนเดียมั่วไปอ่าน
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จนทำไท้■นักการIIJองคนสำคัญของอนเคียเช่น ทำ นมทาคมะ คาน? ท่าน
ทเชนทรา ปราสาท และทำนรฟ้นทรนาถ ฐากูร เท็นใจชาวทุทร แล้วกล่าว
สนับสนุนท่านธรรมปาละ ทำ ไท้พวกมท้นถ์เรยงอ่อนลง ต่ อมาท่านไคัเคิน
ทางไปอเมริกาเพี่อรณรงค์ บรรยายธรรมจนทำไท้ นางแมรี อ .ี ฟ่อสเตอร์ ที่
มลรัฐฮาวายเลึ๋อมไสศรัทธา และไคัปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมกับ
ไล้บริจาคทนึ๋งล้านรูปีแก่ท่านธรรมปาละ จากนั้นท่านธรรมปาละไล้ก่อตั้ง
สมาคมมทาโพธขนที่อินเดียหลายแท่ง ไนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ความ
พยายามไนการโอนพุทธคยาจากมท้นถํไท้เป็นของชาวพุทธยังไม่สำเร็จ จน
เมึ๋ออินเดียไล้รับเอกราช ท่านเนห์รูและรัฐบาลชองท่าน จงรางกฎทมายโอน
พุทธคยาเป็นชองรัฐบาล แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ ๘ ท่านเป็นผู้บริทาร
โคยเป็นฝ่ายฮินตู ๔ และพุทธ ๔ ส่วนประธานเป็นนายอำเภอเมีองคยา
แมัจะไม่สามารถทำไท้ชาวพุทธเป็นผู้บริทารนั้งทมต แต่ก็นับว่าเป็นประ
โยชน์อย่างยิ่งต่อชาวพุทธทั่วโลก กฎทมายนั้สรางความไม่พอไจไท้มท้นถ์
เป็นอย่างมาก จงฟ้องร้องทางศาลไท้ถอว่ากฎทมายนั้เป็นโมจเะ แต่ท่าน
ประธานาธบดีชองอินเดีย และนักการเมีองทลายท่านไล้ท้ามปรามไท้มท้นถ์
ถอนฟ้อง เพราะจะเป็นที่อับอายแก่อินเดียทั่งชาติ และมท้นถ์อาจจะเสย
มากกว่านี้ทลายเท่า มท้นถ์เชื่อฟ้งและยับยั้งการตำเนินการทางกฎทมายไร้
แต่ก็ยังไม่ถอนฟ้อง ปัจจุบันพุทธคยายังไช้กฎทมายนี้อยู่ ไนนั้นปลายแท่ง
ช วีิต ท่านไล้อุปสมบท ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายร้น สารนาถ เมีองพาราณสี
ไนปัจฉิมรัยท่านไล้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่สารนาถ พาราณสื ก่อนที่ท่าน
มรณภาพไล้อธิษฐานว่า "ขอใ'ห้ขาmจ้าไต้ตายไวๆ แล้วขอให้เกิตมาเผย
แผ่ธรรมของmะทุทธองค์ตรอตไป" และต่อมาท่านมรณภาพ เมึ๋อร้นที่
เมษายน พ. ศ. ๒๔๗๖ รวมอายุ ๖๙ ปี
m.lD ฑระเด. ส ริํนวาสเทระ (Ven.K.Sinnivasa)

ท่านเป็นชาวลังกาโดยกำเนิด'' เก็ตเมึ๋อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ไล้ร้ปการ

D.C. Ahir. The Piooecn of BoddhM Revival ๒ India. (New Delhi ะ รท Saigum Publications,
1989). Page 36.
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บ■ทพชาเป็นสามเณร ใน พ.ศ. ไอ๔๙๓ เมื่ออายุ ๙ ปี ได้รับการศกษา
ทางพุทธศาสนาจากวทยาลัยวทโยทยะ เมองโคลัมโบ ต่อมาท่านอนาคารัก
ธรรมปาละ เชอเชญมาที่รนเดยเพึ๋อท่าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยกน จง
ตดสันใจเดนทางมารนเดยเมื่อ พ.ศ. ไอ๔๖๓ ได้ช่วยงานท่านอนาคารัก
ธรรมปาละ หลายอย่างโดยเฉพาะที่สมาคมมทาโพธ งานที่สำด้ญคอการ
สรางศรีธ้มมราชกวหาร ที่เมองก้ลกดตา และมูลด้นธกุฎที่สารนาท เมอง
พาราณสิ นอกนั้นยงดำเนนการสรัไงพุทธวหารที่เนาการห์ (Naugarh)
และ พลรามปุระ (ธฟrampur) รวมทั้งที่พ้กสำหรับผู้แสวงบุญในพุทธสทาน
หลายแห่ง เช่น สาวดถี และลุมพนี เป็นด้น ท่านสามารถนาชาวรนเดยไห่'
ห น่กลับมานับถือพุทธศาสนาพอสมควร ท่านมความชำนาญหลายภาษา
โดยเฉพาะภาษาบาล ล นัสกฤต ฮนด เบงกาฐ ล งัทฤษ สิงVia เป็นด้น หลัง
จากทท่องเทยวฑัวอนเตยเป็นเวลา ๔๘ ปี เพี่อเผยแผ่พุทธศาสนา ท่านได้
มรณภาพอย่างสงบที่สารนาทเมื่อวนที่ ก นัยายน พ.ค. ๒๔๑๑ รวมอายุ
๗๗ ปี

ท.« หระเอ็น. รนรัดรน: (Ven.N.Jbaratna)
ท่านชนรัตนะเป็นชาวลังกา เกดเมื่อ

พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ หมู่บานเนรุวะ
ได้รับกา'!บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ค,
ไท๔๗ไD โดยมท่านวปุละตสสมหาเถระ เป็น
พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้อุปสมบทที่

พ  ร ดัมลลรัดตมหาวหาร แคนตี๋' ต่อมากเดน
ทางมาอนเดยในนามพระธรรมทูตโดยการ
เช่ญชวนของท่านธรรมปาละ พ.ศ. ๒๔๘๑
ท่านได้รับการแต่งตงไห่เป็นเจาอาวาสวัด

HTTifiW ขนร้ฅนะ ศรีธัมมราชกวหาร ที่เมองกัลกัดตา ท่าน
ชนรัตนะเป็นนักลังคมสงเคราะห่ด้วยง เมื่อปี ๒๔๘๖ ร ฐัเบงกอลเกิดความ
อดอยากไปทั้ว ท่านได้ช่วยเหลอเด้มความสามารท พ.ค. ๒๔๐๘ ท่านเดน
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ทางไปญี่ป่นเพึ๋อร่วมงานประชุมต่อด้านอาวุธนิวเคลยร์ ท่านได้เป็นด้วนทน
ในการนำพระธาตุของพระโมคคลลานะนละพระสารบุตรที่ได้มาจากองกฤษ
เดนทางไปพม่า เนปาล ไทย และกัมพูชา เพื่อไหพุทธคาสนํกชนได้กราบ
สักการะบูชา ต่อมาท่านได้ก่อดั้งสภาชาวพุทธเอเชยเพื่อสันตภาพ และได้
เป็นสมาชกคณะกรรมการดูแลพุทธคยา พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านได้รบดำแหนํง
เป็นเลขานุการของสมาคมมหาโพธแห่งอนเดีย ต่อมาท่านก่มรณภาพที่
ก ลักัตตาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ รวม อายุ ๗๐ ปี
«.๔ เฑวปริยะ วาริสิงหะ (Devapriya Valisinha)

ท่านวาริสิงหะเป็นผูมความสำกัญรองลงมาจากท่านอนาคาริก ธรรม
ปาละ เพราะเป็นผูสิบต่องานของท่านธรรมปาละหลงเสิยชวดแลว เกิดเมื่อ

๑๐ ๒๕๔๗ ที่หม่บาน

๖ ในบุตรและธดา ๗ คนของครอบครัว เมื่อ
พ่อแม่เสียชีวดขณะที่กังเด้ก ป่จงได้ดูแลต่อ
มา เมื่อท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ไดไป ร^^
บรรยายที่โรงเริยนที่วาริสิงหะเริยนอยู่ การ

งานพระชรรมฑูดที่อนเดีย ท่านกิดอบรับ

เตมที่เรองโคล้มโบ ภายใดการดูแลของ เทวปรบะวารสงหะ
มารดาท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านวาริสิงหะเดน

ทางไปอนเสียพรัอมกับมารดาของธรรมปาละ และศกษาเพื่มเดมที่มหา
วทยาล้ยสันตนํเกด้น พ.ศ. ๒๔๖๕ ท่านพรัอมท่านธรรมปาละเริ่มงานสรัาง
มูลกันธกุฎที่สารนาถ แต่ทางกรมโบราณคสีฃองอนเสียไม่อนุญาต เพทะ
ใกล้สถูปเกินไป ท่านด้องตดต่อกับ เชอร์จอหน มารัแชล (Sir john
Marshall) ที่ด ก้กสิลาหลายครั้ง ในที่สุตท่านมาร์แชล ที่ดูแลกรมโบทณคสี
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ของอนเดยจงได้ดกลงใหสวๆงในสถานที่ปัจจุบ'นชึ๋งห่างจาทสถูปพอสมควร
เมอ พ.ศ. ไอ๔๗๖ ท่านวารสิงหะได้ร้บการแต่งตั้งจากท่านrsรมปาละใหเป็น
เลขานุการสมาคมมหาโพธี้แห่งอนเดียในช่วงสงครามใลกครั้งที่ to ท่านถูก
จบเป็นเวลาหลายเดอน หลงจากถูกปล่อยด้วท่านได้เดนทางเขามๆฐนเสิย
อกครง แล้วสรางพุทธวัหารสองแห่งที่นวเดลสินละที่สาญจ ต่อมาสมาคม
มหาโพธี้ภายใด้การนาของท่านได้รบมอบพุทธวํทาร {ท แห่งโห่'ดูแล คอ
พหขนวหาร บอมเบย' บรจาคโดยท่านธมมาน้นทะ โกล้มพ to. อานนท
วหาร บอมเบย์ บรจาคโดย ดร. เอ. แอล. แนร์ (Dr. A. L. Nair) และ ๓.
ล ข้เนาพุทธวหาร เมองล้ขเนา บรํจาคโดยท่านโพธานนทะ ท่านมบทบาท
สำ ด ญ้ในการเรียกร้องพุทธคยาโห่กล้บมาเป็นสมปดขาๆพุทธ เมื่อพระราข
บญญ้ดพุทธคยา พ.ศ. ๒๔๙๒ มีผลปงคบใช่ ท่านก็เป็นคณะกรรมการ
ขาวพุทธคนหนึ่งใน ๔ คน ท่านได้เช่าร่วมงานการเปลี่ยนศาสนาที่นำโดย
ท่าน ดร. อมเบ็ดการ์ ที่นาคปูร้ รวมทั้งสน้บสนุนการสร้างพุทธวหารที่
นาคปูร้ด้วย ในพ.ศ. ๒๔๐๒ ท่านได้เดนทางไปบรรยายเกี่ยวกบพุทธ
ศาสนาทั้งในไทย เขมร พม่า ลาว ญี่ ป่น ท่านได้ถงแก่กรรมเมื่อว้นที่ ๓

_ สิงหาคม ๒๔®® รวมอายุ ๖๔ ปี

'พ^ "*'^ พระกามโยคี กรีปาสร้น (Ven.

ที่ ๒๒ มีถุนายน ๒๔๐๘ ในตระกูลชาว
/ I Jlnfl พุทธบาร้วที่ยากจน ในเมีองจ๊ตตะกอง

ปีบ็ดาท่านก็เสิยขวด ด ง้นึ่นท่านจง
ด อ้งหาเลี้ยงช่พตั้งแต่อายุยงนํอย เพื่อ
จุนเจอครอบคร้ว เนึ่องจากเก็ดในตระกูล

พระทามโยฅ nhJniriu ซาวพุทธที่มีบ็ดา และมารดาได้แนะนำทระทามโยค nhJiinu
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หลเก!โรรมทางศาสนาตั้งแต่เดก จึงมจํตใจโนมเอยงมาทางทุทธศาสนา เมื่อ
อายุ ๑๖ ปี ท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ว้ดอุนประมหาวิหาร เมอง
จึคตะกองโดยมีท่าน ส ทุ้น จ น้ฑรามหาเถระ เป็นพระอุปัชฌาปั เมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๘ ท่านก็อุปสมบทเป็นภกษุโดยมีท่าน ปูรณะจาระ เป็นพระอุปัชนเาย์
พ.ศ. ๒๔๓๐ ท่านเริ่มสรางพุทธวิหารเล็กๆ ใหเป็นศูนย์กลางชาวพุทธบารัว
ที่กลกดตา ท่านได้ร่วมงานอย่างใกล็ชดก้บท่านอนาคารัก ธรรมปาละ ได้
สรางวดเบงกอลพุทธวิหาร และก่อตั้งสมาคมชาวพุทธเบงกอล (Bengal
Buddhist association) ขนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖® ท่านกรัปาสรันได้มรณภาพ
เมื่อรันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๙ รวมอายุ ๖๘ ปี
«.๖ พรร&มมานนทะ โกสัมฟ้ (Ven. Dhammananda Kosambr)

ท่านเป็นนกปราชญ์ทางภาษาบาล็ที่สำด้ญองค์หนึ๋งในยุคหี่เนฟูพุทธ
ศาสนา ท่านเก็ดที่เมีองกว ร ฐัมหาราษฎร เมื่อรันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔®๙ เป็น
ลกคนเล็กสุดในห้าคนของครอบครัว สม้ยเด็กท่านประทับใจในเรื่องราวของ
พระพุทธองค์จากหน้งสือสำหรับเด็ก เมื่อโดขึ้นได้เริ่มศกษาภาษาสนสกฤต
และพุทธศาสนาที่ปูเณ่ และพาราณสี ต่อมาเดินทางสู่เนปาลเพี่อศกษาพุทธ
ศาสนาแต่ท่านก็ด้องรดหรัง เพราะเนปาลไม่ใช่ดินแดนพุทธศาสนา ท่านจึง
กล้บมาที่พุทธคยา มีพระหลายรูปแนะน่าให้ท่านไปศกษาที่ศรัลังกาดินแดน
ที่ พุทธศาสนาเจรัญร่งเรือง พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาที่
ศรืลังกา แลัวอุปสมบทเป็นพระภกษุที่นั่นโดยมีท่านสุม้งคลมหาเถระเป็น
อุปัชฌาย์ ต่อมากลับคนสู่รนเด็ย เกิดความเบื่อหน่ายได้ลาสกขา และได้
แต่งงานที่บานเดิมจนได้บุตรหนึ่งคนคอ ด .็ด. โกสมพี หลังจากนั้นเข้ามา
อุปสมบทใหม่ พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านเดินทางไปศึกษาต่อจนจบปรัญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรัด อเมริกา เมื่อกลับจากอเมริกา ได้เดินทางกลับ
รนเดิยแลัวได้สรางพุทธวิหารขึ้นที่เมีองบอมเบย์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เรืยกซื่อ
วิหารนั้ว่า "พทุชนพุทธวิหาร" ท่านได้เริ่มเข้ยนหน่งสิอหลายเล่มที่สำด้ญ
คอ ภควาน บุดดา ด ว้ยหนังสอที่ท่านเข้ยนนึ่เอง ที่ เป็นผลสำเรืจที่ทำให้
ดร. อมเบดการั อ่านและสนใจจนห้นมานับถือพทธศาสนาในภายหลัง ใน
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โ5นปลายชวต ท่านได้มอบพทุชนพุทธ รารใหสมาคมมหาโพธแห่งอนเดย
เปีนผู้ดูแล ด ว้ท่านมาพ่านกทสารนาถและมรณภาพที่นน เมึ๋อวนที่ ๑๔
มถุนายน ๒๔๘๐ รวมอายุ ๗๑ ปี
พ•พ' พรรเไทร4พปีาร414ทร! inisfsmn£l14 (Vcn. B. Ananda Kauslay3yan)

ท่านอาน้นฑะ เกาสลยายน เกิดเมึ๋อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๔๙ ที่
เมองจนดการห์ ร ฐ้ปัญจาป ปีดาเป็นครูใหญ่โรงเรยนมธยมที่จ้นดการห์

ธุ นามว่า รามสรน ดาส เมึ๋อโตขนได้ศกษา
ในวัทยาล้ยที่เมองจนดการห์ จากไน;
ท่านได้เดนทางไปศรด้งกา และเริ่มสนไจ
พุทธศาสนาที่ใ;นท่านอุปสมบทเป็นภกษุ
โดยมี พระธมมาโ;นทะเป็นอุป๋ชฌาย
เมึ๋อวันที่ ๑๐ กุมภาพนธ์ พ.ค. ๒๔๗๑
ได้ศกษาพุทธศาสนาและบาลเพมเตมที่
โ;น จนท่านอนาคารก ธรรมปาละ ได้ขอ
รองท่านไปด้งกฤษเพื่องานพระธรรมทูต
จากใ;นกด้บมาที่อินเดียและช่วยงานพระ

พระอานนทะ imffri-'rju ธรรมทูตที่สารนาถ โดยเป็นบรรณาธิการ
นคยลกรธรรมทูต ต่ อมาท่านได้ร่วมงานกับ ดร. ด ม้เบดการ์ หลายครั้งโดย
เฉพาะการเปลี่ยนศาสนาครั้งสำคญที่นาคปูร์' และท่านกิช่วยงานเผยแผ่
พุทธศาสนาที่นาคปูร์ถึง ๒๐ ปี ที่ สุดท่านกิมรณภาพที่นาคปูร์ เมึ๋อวนที่
๒๒ มี กุนายน ๒๔๓๑ เมื่ออายุ ๘๓ ปี
(ท.๘ พระช้คดิศ ก สัสปะ (Ven. Jakdish Kassapa)

ท่านเป็นชาวอินเดียโดยกำเนต เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่รานจ ไนรัฐ
ฌารขนฑ์ ไนขณะที่บานบรรพบุรุษของท่านดั้งเดีมอยู่ที่ เลาเนึย เขตเมีอง
คยา ท่านเกิดในตระกูลฮนดูดั้นกลาง ปีดาของท่านชึ๋อ สยาม นาเรน
(Shyam Narmท) เป็นพใ;กงานอยู่ศาลเมีองรานจ ในสมยเดีกเข้ารับการ
ศกษาจากโรงเรียนประถมที่รานจ ต่อมาไปศกษาต่อระด้บมี'ธยม และระด้บ
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ปรญญาครที่วทยาaยเมองปัฎT4ะ พ.ค. ๒๔๗๔ ส์าเร๊จการศกษาระดับ
ปรํญญาโทคณะปรชญา ทึ่มหาวทยาลยพาราณสี สองปีต่อมาไดัรบปริญญา
โทคณะสนสกฤตจากทึ่เดยวกน ท่านไดัริบอิทธิพลอย่างมากจากปูของท่าน
คอ อโยธยา ปราสาท ซึ่งเป็นผูนำกลุ่มอารยสมาช ด นัเป็นขบวนการทาง
ศาสนารนตู ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ ท่านไดัริบการแต่งดั้งเป็นครูใหญ่ของ
วฑยาลยสันสกฤตทึ่พหารก่อดั้งโดยกลุ่มอารยสมาช ต่ อมาพ่อแม่ไดัขอริอง
ไหท่านแต่งงานกบหญิงทึ่มฐานะต แต่ท่านปฎิเสธเพราะอยากทุ่ม?วตและ
เวลาให้กบงานของดังคมและประเทศชาดิมากกว่า การร่วมงานกบกลุ่ม
อารยสมาชกลายเป็นจุตเปลี่ยนแห่งชวด เพราะใดัเริ่มศกษาพุทธศาสนา
ท่านใดัพบว่าสมาชกของอารยสมาชเป็นชาวรนตูหลายวรรณะทั้งพราหมณ์
แพศย์ ตูทร แต่พวกเขาก๊ดังยตถอวรรณะอย่างรุนแรงในหมู่พวกเขาเอง
ต่อมาไดัริบแรงบนดาลใจจากท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ท่านจงลาพ่อแม่
เพี่อเดนทางใปศริดังกา ใดัริบการปฏเสธอย่างรุนแรง แต่ในทึ่สุตท่านก๊
เดนทางใปศริดังกาเมึ๋อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาก็เขาริบการอุปสมบทเป็\เภกษ
เมื่อ พ.ศ, ๒๔๗๗ โดยมีท่านธ้มมานันทะเป็นพระอุปัชฌาย์ (ผูบวชให้) เมื่อ
อุปสมบทแดัวจงเดนทางมาอินเคยร่วม Hi
งานกบท่าน ราหุล ด นักฤตยายน และ
ท่านอานนทะ เกาสลยน พ.ศ. ๒๔๗๘ แร fl
ท่านเดนทางใปจำพรรษาทึ่ปีนง มาเล-
เชย และใปด่อทึ่สงคโม่ร์ แดัวเต๊นทาง
กดับมาเป็นอาจารย์สอนภาคภาษาบาล
ทึ่มหาวทยาดัยพาราณสิประมาณ๙ปี EjAJ^ เ^^^■
และวนทึ่ ๒ พฤศจกายน ๒๔๙๔ หดัง
อินเดยใดัริบเอกราช ๔ ปี ท่านก่ใดั ไ^
เริ่มก่อสริางสถาบนการศกษาบาลึขน ^^
ให้ชอว่า ซึ่งดั้ง 1^||^93|||||แ1ร|
อย่ใกดัมหาวทยาดัยนาดันทาเดม โดย พ7ะข้-mtr กพrพระขัคลํIf ntrnJz
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เจ้าของทึ๋ดํนชาวมุสลิมบริจาคใท้ มท่านราเซนทรา ปราสาท ประธานาธิบดี
คนแรกเปีนผู้วางดีลาฤกษ์ เมีอรัฐบาลอินเดียจ้ดฉลองพุทธซยันดี ท่านจง
เสนอจ้ดสร้างพระไตรปิฎก&บับอักษรเทวนาคริแก่รัฐบาล จนทีสุดก็ได้รับ
การอนุม้ติ พระไตรปิฎกจ้ดท่าได้ ๔๑ เล่มไซ้เวลา ๕ ปี ต่อมา พ.ค. ๒๕๑๓
ท่านได้รับเรอกเป็น พระสังฆนายกของอินเดีย ทลังจากการประชุม
ครั้งแรกทีวัดไทยพุทธคยา พ.ค. ๒๕๑๗ ท่านได้บริจาคทีตินส่วนตัวซ้าง
มพาวิทยาลัยนาลันทาใหม่ สร้างเป็นวัดไทยนาลันทา หลังจากลาออกจาก
ผู้อำ นวยการสถาบันนาลันทาเมื่อ พ.ส. ๒๕๑๖ แลัว ท่านได้ไปพักอาตัย
อยู่ทีวัดญี่ปุนทีราชคฤห์กับท่าน นิชํต ตัสุ ฟ่จิ อิ และเมื่อวันที ๒๘ มกราคม
๒๕๑๙ ท่านพระลังฆนายกของอินเดีย ซ ค้ดีส ก สัสปะ ก็มรณภาพอย่าง
สงบทีวัดญี่ปุนทีเมีองราชคฤห์ รวมอายุ ๖๘ ปี
«.๙ พระกุสัก บากุร่า รินโปเช่ (Ven. Kushak Bakurd Rinpoche)

ท่านผู้นำนิกายลามะทีลาตัก แคว้นจ้มมูและกัคมีร้ (แคชเมียร์) ของ
อินเดีย เกิดเมื่อวันที ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖0 ตรงกับวันวิสาขบูชา ในราช
ตระทูลมาไทร ของผู้ปกครองแควันลาตัก ■■HH|H|gj|U||||MM||H
ตั ง้เดีม ในสมัยเด็กท่านทูกตัดเรอกให้เป็น ■แ^^^^■
พระลามะผู้กลับชาติมาเกิดของพระอรหัต
นามว่า บากุล หลังจากนั้นท่านจึงถูกนำ
ไปส์วัดสปิตัก (Spitak Monastery) ใกล้ ■ท^^^^^■

๑๒ ปีท่านถูกส่งไป
คกษาต่อทีวัดดีปง เมีองลาสา ธิเบต ท่าน
คกษาทีนั้นถง ๑๔ ปี เมื่อกลับจากธิเบต
ก็ไตัรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำวัดเปหับ ที
ลาตัก เมื่อ พ.ค. ๒๕๐๖ ท่านได้ก่อสร้าง ปีศ ทั บาๆร่าร่นโป๗
ว คัลาตักพุทธวิหารทีเดลร พ.ค. ๒๕๑๐ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน
สภาชาวพุทธเอเชยเพึ๋อสันติภาพ ต่อมาท่านถูกดีงให้เข้าสู่วิถีการเมีองได้
ร้บการเรอกตั้งเป็นสมาชิกสภาของรัฐจ้มมูและแคชเมียร์ และได้รับการแต่ง
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ตั ง้เป็นร้ฐมนฅรฝ่ายกิจการลาด้ก และเป็นด้วนทนสมาชกสภาผู้แทนราษฎร
จากลาด้กเฃาสู่โลกสภาที่เดลล ฟานบากุร่าจืงมลกษณะคลายกับองค์
ดาไลลามะทึ่มตำแทน่งทั้งทางการเมีองและคณะสงฆ์ด้วย สุดทายฟานได้
รบการแต่งตั้งจากร่รูบาลอนเดียได้เป็น เอกอ้ครราชทูตอนเดยประจา
มองโกเลีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เพี่อกระชบความสมพนธ์อ้นดกับชาวพุทธ
มองโกเลียอ้นเป็นนโยบายทึ่ชาญฉลาดของรัฐบาลอินเดีย ฟานมรณภาพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมอายุ ๘๖ ปี
n.Qo ยวาหระ ลาล เนห์รู (JawaharLal Nehru)

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ หอ้งได้ร่บเอกราช อินเดียได้นายกรัฐมนตรีคนแรก
นามว่า ยวาหระ ลาล เนด้รู ซึ่งเป็นบุตรของ นายโมดีลาล เนด้รู ฟานเกิด
เมื่อรันทึ่ ๑๔ พฤศจกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ทึ่เมองอ้ลลาหบาด (Allahabad)

ฟานเนห์รูเป็นบุคคลทึ่ต่อสู้เพี่อ
เอกราชของอินเดียมาเคยงคู่
ก บั มหาตมะ คานธ ฟานถูก
ทางการอ้งกฤษจบเขาคุกปอย
จนน้บครั้งไม่ได้ในการเรียก
รัองเอกราช เมื่ออ้งกฤษใด้ใด้
เอกราชแลว ฟานได้รับเลีอก
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก 0วาทร: ล iUi(7
สังกัดพรรคคองเกรส ฟานเนด้รูน้บเป็นผู้มคุณูปการต่อพุทธศาสนาหลาย
อย่างด้งนี้

ก. จดฉลองพุฑรชยันผ แมไม่มีสมาชึกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทึ่
เป็นชาวพุทธเลยไนโลกสภาของอินเดีย แต่ฟานกิได้ผลกด้นโครงการจ้ด
ฉลองพุทธชอ้นดีจนเป็นผลสำเรีจ การฉลองกระทำกันตลอดปี ไน พ.ศ.
๒๕๐๐ (แต่ไทยเป็น พ.ค. ๒๔๙๙ เพราะอินเดียนบ พ.ศ. เรีวกว่าไทย ๑ ป )ี
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ในวาระครบ ๒๕0๐ ปีแห่งพุทธศาสนา ใ!บว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่มีมา
ก่อน

ข. จ ดัสรางพระไตรปิฎกภาษาบาสิอ้กษรเทวนาคร ร้ฐได้จัคสราง
พระไตรปิฎกภาษาบารอกษรเทวนาค^น เพึ๋อถวายเป็นพุทธบูชา โดย
รฐบาลเป็นผูอปถมภ์ฑั๋งๆ ที่การนำเงนแผ่นเนมาใจัทางกํจการศาสนาโนั้เ
ผดรฐธรรมนญ เพราะรัฐธรรมนูญห้ามเอาเงํนรรูบาลมาสfางศาสนสถาน
ในศาสนาต่างๆ สำ หรับงานนี้รัฐบาลห้องผ่านรางกฎหมายพเศษเพอการนี้
โดยเฉพาะ

ด. บรณะปฎสังขรณ์พุทธสถานทั่วทั้งอนเดย พุทธสถานในรนเดีย
ไห้รับการดูแลและชุคห้นตั้งแต่สมยท่านเซอร์อเลกชานเดอร์ คนนี้งแฮม ผู้
เชี่ยวชาญทางโบราณคด แด่ก็เป็นไปอย่างเนิ่นห้า เพราะขาดงบประมาณ
เมื่อไห้รบเอกราชแลว ท่านเนห้รก็เรมบูรณะเป็นการใหญ่โดยให้งบประ
มาณอย่างมหาศาล พุทธสถานในอนเดยจงไห้รับการบูรณะและคุมครองให้
อยู่ในสภาพดพอสมควร จนถงปัจจุใรัน

ฆ. จ ดัทั้งมหาวทยาลโยนาล้นทาใหม่ ร ฐับาลไห้จัดตั้งมหาวิทยาล้ย
นาล้นทาใหม่ขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ห้างๆ กบมหาวิทยาล้ยนาล้นทาเก่า มหาวิทยาล้ย
นี พ้ยายามก่อตั้งโดย พระภกษุ ดร. เจ ก สัสปะ เป็นอดตพระล้งฆนายกของ
รนเดย เปิดทำการเรัยนการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นห้นมาในวิชาพุทธ
ศาสนา บาล สนสกฤต ฮนด กฎหมาย ร ฐัศาสตร์ เป็นห้น โดยมีหล้กสูตร
ตั ง้แต่ชั้นอนุ!!รญญาจนถงปรญญาเอก ในปัจจุใรันมีใ!กศกษาทั้งรนเดียและ
ต่างประเทศหลายพนรูป

ง. ให้วนวิสาฃบูชาเป็นวนหยุดราชการ รนเตยเป็นซาวฮนดูส่วน
ใหญ่ เทศกาลรันหยุดเกยวก้บศาสนาจงมีมากเป็นพเศษ เช่น ร นัศวาราตร
ร นัโฮสิ ร นัเกิดพระกฤษณะ ร นัฉลองพระแม่กาล ร นัฉลองเจัาแม่ทุรคา
นอกนั้นก็เป็นรันหยุดของชาวมุสลม และของชาวช๊กห้ ท่านเนห้รู จงนำ
เอารันวิสาฃบูชาเห้าเป็นรันหยุดประจำชาด โดยเรียกว่า พุทธปูรณ์มา
(Buddha Puranima) ปัจจปันก็ยงเป็นรันหยุดราชการเช่นเดม แต่ไม่เป็นที่
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นยมมากนก

จ. นำ ส ญัลักษณ์ทุทธศาสนาไวในธงซาตอนเดย ร'ฐบาลพยายาม
นาสัญลักษณ์ของชาดใสในธงชาต ทางฝ่ายบุสลมตองการสัญลักษณ์ของ
ตนเอง ฝ่ายรนดู ฝ่ายซกฃ์กเช่นกน ท่านเนน์รูจงให้ใช่สัญลักษณ์ของพทธ
ศาสนา คอกงลัอธรรมจักรที่แกะสลักบนเสาห้นของพระเจ้าอโศกมนาราชที่
สารนาถ เพึ๋อเป็นการรนยนว่าชาวอนเตยจะไม่รมทุทธศาสนา ในที่สุตทุก
ฝ่ายยอมรบนลักการนี้ เพราะเมื่อเคารพธงชาต กย่อมเฟ้นสัญลักษณ์ทาง
พทธคาสนาเมื่อนั้น ส่วนเสาฟ้นฃองพระเจ้าอโศกนี้เป็นมนเงาจับ แม่'จน
ปัจจุบนกยงไม่ทราบว่าใช่นั้ายาชนตใตช่ต จงม่'นจับอยู่เสมอ

o. ร่างกฎหมายใฟ้'ชาวทุทธมสิฑฟ้นพุทธดยา ผลส่าเร่จของร่าง
กฎหมายนี้จะเกดขึ้นไม่ไตเลย หากไม่ไต้จับความช่วยเหรอจากท่าน เนฟ้รู
และคณะจัฐบาล โตยส่งประธานาธบตปราสาทมาเกลี้ยกล่อมพวกมห้นถ์
นอกจากนั้นท่านยงสรางสวนสาธารณะขึ้นที่เมองนวเตลร โดยให้ชอว่า
สวนพุทธชยันต ท่านไต้กล่าวทศนะเกี่ยวก้บพระพุทธเจ้าว่า ''เราอาจจะ
ทลำวไตวา mznทmจาเป็นผู้ยิ่งใViญ่ที่สดของรนเตยในประวฅ๊ศาสฅรยค
ปรมา{แนี้ เราผู้เป็นชาวรนเตย ย่อมรส่วนเกี่ยวของในการฉลองพทธชยนต
นีย้ิ ง่กว่าประชาชนประเทศยิ่นๆ mzองค์เป็นประดจตอกไมกี่สวยงามกี่สด
กี ผ่ตขนในประเทศของเรา แลํวส่งกยิ่นหอมกระจายไปยังนานาประเทศ
ค า์สอนของพระองค์มใชํเฉพาะชาวรนเตยเฟานั้น แต่เกี่อชาวโลกทั้งมวล
ข า้พเจ้ามไตนบถอศาสนาอะไร แต่ถาปีการยังค์บใหนับถึอศาสนาแลว
ข้าพเจ้าขอเลอกเอาพทชศาสนา''

หลังจากปกครองประเทศมานาน «๖ ปี ในที่สุตท่านเนห์รูไต้ถึงแก่
อสัญกรรมอย่างสงบในบานพเกที่กรุงนวเตลสิ เมื่อจันที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมอายุ ๗๕ ปี นบเป็นนายกจัฐมนตร่คนเตยวของอนเตยที่
อยู่ในตำแหน่งนายกจัฐมนตร่นานที่สด และเสิยช่วตในขณะที่ตำรงตำแหน่ง

«ฟ

นายกรรุมนตร
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๓.๑๑ดร. บาบา สาเหบ อ มัเบ็ดการ์ (Dr. BabaSahebAmbedkar)
ท่านพู้นเกิดมาในตระกูลจัณฑาลที่ยากจนที่สุดตระกูลหนึ่งของ

รนเดย ในเมองมฐาว ร์ฐม!โยประเทด ทางดอนกลางของรนเดย เมื่อว้นที่
©๔ เมษายน ๒๔๓๔ (ค.ศ.๑๘๙๑)' ในวยเด็กครอบครวได้รับความเดือด
รอน ทั ง้ทางเศรษฐกิจและจากการเหรยดหยามของพวกพราหมณ์ แม้จะ
■||B||||||||||^H||B|^H|||M^H| ยากจนขนาดไหนบิดาก็พยายาม

ส่งเสียบุดรชายใหใด้เรัยนจนจบ
r  ชั น้ประถมศึกษาปีที่

r  จนแลวบิดาก็ไม่มีบิญญาส่งต่ออีก
เมื่อทางมหาราชาแห่ง บาโรดา

ร^^ ทราบจงสนับลนุนให่'ศึกษาต่อจน
จบปริญญาดรั ในช่วงที่เรัยนได้รับ
การรังแกจากเด็กวรรณะสูงหลาย
ครั้ง แด่โชคดืเปีนของอัมเบิดการ์
ได้มีพราหมณ์ใจบุญคนหนึ่งทน

H เห็นความลำบากของท่านไม่ไหว
จงให็ใชนามสกุลซึ๋งเป็นวรรณะ

ar vw frnviv DUiVfimf พราหมณ์วัา (อัมเบ็ดการ์) เมื่อ
จบปริญญาดรัแลวท่านพยายามหาทุนต่ออีกครั้งและโชค๑ เมื่อมพู้Iจบุญ
มอบทุนการศึกษาโห่ในระด้บปรญญาโท เมื่อส่าเริจแลวก็พยายามจนได็ไป
ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาปรัชญาและกฎหมายทึ่มหาวทยาล้ยโคลัมเบีย
อเมริกา จบแล้วกลบอนเดืยมาเป็นทนายความช่วยเหลอคนวรรณะศทร
จนมีซึ๋อเสียงโต่งด้ง จึงทั้งพรรคการเมีอง และลงเลือกทั้ง ส.ส. สุดท้ายได้รับ
การเลือกทั้งพรัอมด้วยสมาช่กหลายท่าน เมื่ออินเดียได้เอกราช เนห์รูจึงทั้ง
ร ฐับาลขึ้น และได้เชญพรรคของท่านร่วมรัฐบาล ท่านตกลงเพราะจะได้

ITU ถใพนรุ้เฆ!. ทา.0มเบ«เการ์ าฐไ^รนจากHaม. (ฟ้ฆพ'คVlfj sn. กางเทพฯ ; บใษ้ทรหธาารก.
เ0๕๔*). ทนา lb*.
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ทำ การปฎรูปส้งคมรนเดียอย่างที่ฝืนไวหลายอยาง ต่อมาไดรบแต่งตั้งไห
เป็นร้ฐมนตรกระทรวงยุตโโรรม ทำ หน้าที่ร่างร้ฐธรรมนูญของประเทศ เมื่อ
กงคอนนี้น้บเป็นโอกาศใหท่านไดทำในสงที่ปรากนา นั น่ก็คอการหามรดถือ
วรรณะไนสังคมรนเตย ทุกคนมสิทธี้เท่าเทียมก้น ไม่ใหมีศาสนาประจำชาด
เพราะถามีศาสนารนดูคงเป็นศาสนาประจำชาด คนวรรณะตรก็ยงลำบาก
มากขน ในบทบญญต๊ไดหามกระทำพธีกรรมอี่นใดที่เป็นผลเสียต่อแม่นั่า
ลำ คลอง หรอธรรมชาด เพราะชาวรนดูนิยมโยนศพคนตายลงดามแม่นั่า
ลำ คลอง เช่น คงคา ยมนา เป็นดน แม้จะโดนต่อต้านอย่างหน้ก แต่เหตุผล
ของท่านเป็นสากลที่ผูมีการศกษาก็ยอมร้บ สุดทำยรัฐธรรมนูญก็ผ่าน ท่าน
จงไต้ชอว่า "ปิตานห่งรัฐรรรMนูญอนเตีย" เพราะเหตุที่โดนเบยดเบยน
อย่างหน้กจากรนดู สุดทำยจงไต้ต้ดสินใจเปลี่ยนศาสนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙
ก่อนหน้านึ๋ไต้มีผู้น้าหลายศาสนาส่งจดหมายมาเชึ้อเชิญใหน้บถือศาสนา
ของดน เช่น รสลาม ชิกฃ์ ครัสเดยน โซโรอสเดอร เป็นต้น แต่ก็ไม่ตอบ
รบศาสนาใด ความจรังสม้ยที่ท่านเป็นน้กศกษาอยู่นั่น ไต้ศกษาทุกศาสนา
รวมตั้งพทธศาสนาต้วย สุดทำยก็เก็ดความซาบชงในพุทธศาสนา แต่ไม่ไต้
ประกาศให^ดทราบ จนกระตั้งเมื่อทางรัฐบาลอินเดียจ้ดฉลองพุทธขย้นด
ท่านจงไต้ชกชวนชนวรรณะจ้ณๆาาลราว ๔ แสนคน ปฎญาณตนเองเป็น
พุทธมามกะที่เมีองนาคปูร์ เมื่อรันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๐๐ (ดรงก้บ พ.ศ.
๒๔๙๙ ของไทย) เป็นอ้นว่าพุทธศาสนาก็กลบมายงมาตุภูมิอีกครั้ง ผูที่
สาบานต้วเป็นชาวพุทธไต้กล่าวคำปภฌญา ๒๒ ข'อ ของ ดร. อ ม้เบ็ดการ์

«. ข า้พเจ้าจะไม่บูชาพ■ระพรทม พระศิวะ พระวิษณุต่อไป
๒. ข า้พเจ้าจะไม่เชึ๋อว่าพระรามและพระกฤษณะเป็นพระเจ้า ข า้พเจ้)

จะไม่เคารพต่อไป
๓. ข า้พเจ้าจะไม่เคารพบชาเทวคาทั้งทลายของคาสนารนคต่อไป

อ *ุ-Jfitunirการ {ซวินทร n:ค่า), หระ. ป-ท:าลทา*ห-ทรฑรหา«HๆluoHiทย. (หมห์คฬั้ to.
กรุงเทหฯ ะ บหาจุทาศิงกรณรา*วํทยา*ย, totf«๙).หป้า .«•๖.
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๔. ขาพเจาจะไม่เชึ๋อลทธอวตารต่อไป
๕. ขาพเจาจะไม่เชึ๋อว่า พระทุทธเจ้าเป็นอวตารของพระวํษณุ

การเชื่อเช่นนั้นกคอคนบา
๖. ขาพเจ้าจะไม่ทำพธสารท และบณฑบาต (แบบฮินดูต่อไป)
๗. ขาพเจ้าจะไม่ทำส์งที่ขดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า
๘. ข'าพเจ้าจะไม่เชญพราหมณ์มาทำพธทุกอย่างต่อไป
๘. ขาพเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่เกดมาไนโลกนั้มืค้กดศรและฐานะเสมอก้น
«o. ข า้พเจ้าจะต่อสูเพี่อความมสทธเสรภาพเสมอก้น
«๑. ข า้พเจ้าจะปฎบตมรรคมีองค์ ๘ โดยครบถวน
«๒. ข า้พเจ้าจะบำเพญบารมี ๑๐ ท ศัไหครบก้วน
«๓. ข า้พเจ้าจะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสตว์ทุกจำพวก
«๔. ข า้พเจ้าจะไม่ล้กขโมยคนอึ๋น
«๔. ข า้พเจ้าจะไม่ประพฤตผดไนกาม
«๖. ข า้พเจ้าจะไม่พูดปด
«๗. ข า้พเจ้าจะไม่ดื่มสุรา
«๘. ข า้พเจ้าจะบำเพญตนไนทาน สืล ภาวนา
๑๙. ข า้พเจ้าจะเลิกน้บถีอศาสนาฮินดู ที่ทำไหสงคมเลวทราม

แบ่งชั้นวรรณะ
๒๐. ข า้พเจ้าเชื่อว่าพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาที่แทัจริง
๒๑. ข า้พเจ้าเชื่อว่าการที่ข้าพเจ้าหนมาน'บถอพุทธศาสนานั้นเป็น

การเกดไหม่ที่แทัจริง
๒๒. ชั ง้แต่นั้เป็นตนไป ข า้พเจ้าจะปฎบตตามคำสอนของพุทธศาสนา

อย่างเคร่งครด

หลังจากปฎํญาณตนเป็นพุทธมามกะแลว ดร. อมเบตการ์ กล่าวว่า
''ขาmจาเกฅมาจากคระทลทึ๋น'บถรศาสนารนฅู แฅํขาพเจาจะตายในฐานะ
พุทธศาสนกชน'' เมึ๋อนกหนงสือพมพ์ถามเหดผลไนการน'บถอศาสนาพุทธ
เขากล่าวว่า "เพราะการกระทำอ้นป้าเถึ๋ยนของชาวรนคูที่ปีต่อคนวรรณะ
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หรจ้นท{เช่นเรามานานกวา ๒๐๐๐ปี'' พรอมกันนั้นฟานกล่าวต่อว่า "พร
เ7าเกฅมาก็ถูกฅรา)^นาว่าเป็นวรรณะ)^รจนท{ซึ๋งปีต่าฅากว่า^ข อะไรจะ
ดเฟากับการผละออกจากกัทธปาเถึ๋อน ปล่กกัวจากมมมดมาหามุมสว่าง
ททธคาสนาไดอำนวยสุขไหทุกคนโดยไม่เรอกหนา โดนไม่เลอกว่าเป็น
วรรณะกษดริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ความจริงดองการเปลี่ยนศาสนาดั้ง
แต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ แต่เหดุการณ์ย์งไม่อำนวย ขาพเจาขอกล่าวว่าระบบ
วรรณะควรจะสญไปจากรนเคยเสยท แต่ตราบใดที่ยงน'บถอพระเวทอยู่
ระบบนั้กย้งคงอยู่กับรนเดียดลอดไป รนเดียก็จะไดรบความระทมทุกข
ความเลี่อมโทรมตลอดไปเช่นกัน พวกพราหมณ์พากันจงเกลยดจงชง
พุทธศาสนา แต่หารู้ไม่ว่าพระสงฆในพุทธกาล ร อ้ยละ ๙๐ เป็นคนมาจาก
วรรณะพราหมณ์ดั้งนั้น ขาพเจาอยากจะถามพวกพราหมณ์ในปัจจบนว่า
เก็ฅอะไรขนกับพวกเขาหรอ'''

หลงจากประกาศตนเป็นพุทธมามกะได้ ๓ เดอน ดร. บาบา สาเหบ
อมเป็ดการ์ ก๊ถงแก่มรณกรรม เมื่อว้นที่ ๖ ธ้นวาคม พ-ศ. ๒๔๐๐ {ดรงก้บ
พ.ศ. ๒๔๙๙ ของไทย) ก่อความระ^ระสายในหมู่คนวรรณะดํ่าเป็นอย่าง
ยง เนื่องจากขาดผูน็าทางสู่จุดหมายเหมือนเรอขาดหางเสอ ในเหตุมรณ-
กรรมนี้บางคนเชึ๋อว่าเขาถูกวางยาพษโดยภรรยา เพราะเธอเป็นฮนดูวรรณะ
พราหมณ์ ปัจจุบนพวกอธศทรนับถอ ดร. เอมเบดการ์ เหมือนพระโพธสดว์
ผูกลบชาดมาเก่ดเฟ้อดูแลชาวอธิศูทรใหมืฐานะสูงขึ้นในรนเดยจืงมืบทสวด
ต่อจากสงฆรด\เะว่า ทมฺทํ สรณํ ดชุฉาเ} มืความหมายว่า '''ขาพเจาขอ
ถงพมเป็นที่พึ่ง" (พม เป็นชี่อเดมของ ดร. อ ม้เป็ดการ) รนเตยก่อนได้รับ
เอกราชมืราวพุทธไม่ถงแสนคน ในปัจจุใรันมืผูทนบทอศาสนาพุทธประมาณ
สบลานคนเศษ เป็นเพราะผลพวงของการปฎญาณตนเป็นชาวพุทธของ
ดร. อ ม้เป็ดการ์ นื น่เอง ส่วนสถานการณ์พุทธศาสนาในปัจจุบน เปรียบ
เสมือนคนที่ฟ้นไข ยงไม่สมบูรณ์ ด้องการแรงพยุงเกอหนุนจากซาวพุทธ
ทวโลก เฟ้อให้พวกเขามืความภูมืใจในศาสนาของเขาเพราะส่วนมากเป็น
คนวรรณะดรที่ถอดาม ดร. อมเป็ดการ์ ปิดาผู้นำชาวพุทธยุคปัจจุปัน
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ซาวพม่า
m.«to พระอู. จ นัทรมณี (Ven. บ. CandramaaD

ฟาน อ .ู จ นัทรมณี เป็นชาวพม่า เกิดเแอนพฤษภาคม เมี่อ พ.ค.
๒๔®๙ ในครอบคร้วชาวพุทธทีเคร่งครัดของพม่าในจังพวัดอารทัน ในวัย
เด็กท่านเป็นคนรักสงบและส้นโดษ พ.ค. ๒๔๓๑ ท่านได้รับบรรพชาเป็น
สามเณรทวัดใกส้บาน ได้รับนามใพม่ว่า จ นัทะ ท่านเป็นลูกคิษย์ของท่าน
พระจันทิมา พระเถระชึ๋อด้งในสมัยโ;น พ,ค. ๒๔๓๔ ท่านอนาคาริก ธรรม
ปาละ ขอร้องท่านจันทมาใโไ'ส่งพระสงฆ์มาท่างานเป็นพระธรรมทูดทีอินเดีย
ท่านจงได้ตัดสินใจส่งสามเณร จ นัทะ และสุริยะ ไปทัลทัดตา พลังจากโ;นทีง
สองกิเดินทางต่อไปโจักทีพุทธคยา ต่อมา แฐ
ด ว้ยการรู้เหินเป็นใจของมทันถ์ โจรกิเขัา
ปลันทีโจักของท่าน และทุบดีพระเณร
อย่างรุนแรง จงตัดสินใจเดินทางกลับและ ^
เข้ามาคกษาภาษารนดีทีทัลทัดดาอีกครั้ง
พ.ค. ๒๔๔๖ ท่านกลับไปอุปสมบททีพม่า
ได้ร้บนายาว่า จ นัทรมณี แลัวเดินทาง ร^j^
กลับอินเดียโจักทีทสินาราทับท่านมโโาวีระ
เวลาโ;นทสินาราอยู่ในความดูแลของกรม
โบราณคดีของอินเดีย แต่กิไม่ได้รับการ H

และมีชาวพุทธไปกราบบูชา
โ;อย ท่านได้เริ่มโจัฒนาดูแลโบราณสถาน WTsg
ทกุสินาราจนเป็นสถานทีริ่นรมย์ ต่อมาได้สร้างธรรมคาลาสำโโรับผู้ทีจาริก
แสวงบุญโโลายแห่งโรั้งกุสินารา สาวัตกิ และลุมพินี เมึ๋อ พ.ค. ๒๔0(0
ท่านได้เริ่มปูรณะสถูปทีกุสินารา จากโน;ได้สร้างวัดเมึ๋อ พ.ค. ๒๔ท(ท/ มี
ชาวอินเดียทลายท่านทีครัทธาและเข้ารับการอุปสมบทจากท่าน เช่น พระ
อมฤดาโน;ทะ พระธัมมรักษิดะ พระชินโนั;ทะ พระลัดยาโ;นทะ พระลังจJ-
ร กัรดะ พระวีชยโ;นทะ พระวีชุดาโนัเทะ เป็นด้น ปี ๒๔๔๔ (ในอินเดีย คอ
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พ.ศ. ๒<๐๐) ท่านเป็นอาจารย์ของ ดร. อ มัเบ็ดการ์ และถูกนิมนด่ไปเป็น
ประธานในการปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธที่นาดปูร์ ท่านไต้มรณภาพอย่าง
สงบ เมึ๋อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่ กุสินารา รวมอายุไต้ ๙๖ ปี

ชาวญี่ป๋น
ai.om พระนิรดัดสุ ฟูรอิ ดุรุจ (Ven.Nichidutsu Fujii Guruji)

ท่านนิชิต้ตสุ ฟูจิร ดุรุจี เป็นชาวญี๋ป่นเกิดเมึ๋อวันที่ ๖ สิงทาคม
๒๔๒๘ ในดระกูลชาวนา ที่ เกาะเคยวซู เมึ๋อโดขนท่านสนใจในนิกายนิชิเรน
อ นัเป็นพุทธศาสนานิกายทนื่งของญี่ปุน นิกายนี้ศรัทธาในส้ทธัมมปุณฑริก
สูดร (Lotussutra) เมึ๋ออายุ «๙ ปีท่านบรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระ
น ชิิร อาดะชิ เจ้าอาวาสวัดฮอนจิเป็นอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านเริ่มงาน
เผยแผ่พุทธศาสนานิกายนิชิเรน ทั ว่ทั้งเกาะญี่ป่น ต่อมาก็เดินทางเข้าเกาทสิ
จิน แมนจูเริย (ปัจจุบันเป็นส่วนทนี้งของจีน) ท่านเดินทางกลับญี่ป่นแต้ว
ไต้สรัางวัดที่อำเภอฟูจิ ต่อมาท่านนิชิเรนผู้ก่อทั้งนิกายไต้ท่านายว่าพุทธ
ศาสนาแบบญี่ป่นอาจเจริญได้ไนอินเดิย ต ว้ยแรงบันดาลใจดังกล่าว ท่าน
เริ่มงานเผยแผ่พุทธศาสนาในอินเดย ฮ่องกง สิงคโปร์ จากพนท่านเดินทาง
ไปบอมเบย์เพีอเผยแผ่ลัทธิ แต่ทไม่สำเร็จ ^
มากนัก พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่านไต้เริ่มสรัางวัด
ที่ก ลักัดตาเมึ๋อ พ.ศ. ๒๔๗๙ นอกจาก
นนท่านบังไต้

ต่ อมาสรางวัดที่บอมเบย์ แต่
งานยังทนไม่เสรจก๓ตสงครามโลกครั้งที่
๒ ขนเสิยก่อน องกฤษจงไดก่กด้วท่าน พ
และลูกศษยใวัเพราะยังทฤษกบญี่ปุนเป็น
ศ ด้รูกน งานก่อสรางวัดได'สาเฬเมื่อ พ.ค.
๒๔๙๙ ต่ อจากนั้นไดเรั้มงานสร้างวัดที่ vliHIHIIIIHH
ราขคฤท์ โดยมวัฐมนดรืกระทรวงการคยัง ^จิร
ของรนเคยเป็นประธานไนงานวางคลาฤกษ์ ชึ๋งเรั้มเมื่อ พ.ค. ๒๔๐๘ โดยม
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ดร. ราธกฤษณ้น ประธานาธบดีของอนเดยเป็นประธาน นอกจากนั้นท่าน
ย ง้ได้เริ่มสร้างว้ดญี่ป่นใกลกับวัดเวทุวนดานล่างดวย งานก่อสร้างสำเร็จ
พ.ค. ๒๕๒๔ นอกนั้นท่านย้งไดี'สร้างวัดและเจดี!Jไวัมากมายหลายแห่งใน
อินเดีย เช่น ที่ ร ฐ้โอริสสา ที่ดาร์จีลิง ร ฐ้เบงกอล ที่ ลาดี'ก ร ฐ้จ้มมูและ
ก คัมร์ {แคซเมียร) ที่ เวสาลิ (ไพคาลิ) ร ฐ้พหาร ท่านฟูจอินบเป็นพระสงฆ์
ญื่ ป่นองค์เดียวที่ไดสร้างผลงานทางพุทธคาสนาในอินเดียมากที่สุด ท่าน
เสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๒๘ ที่ ญี่ ป่น รวมอายุไดี' ๑๐๐ ปีพอดี

ชาวอังกฤษ'
«.£>๙ เชอรปีเลกชานเดปีร ดนนงแรงง (Sir Alexander Cunningham)

นายพลเชอรอเลิกซานเดอร้ ค น้นิ่งแฮม ไม่ใช่ชาวพุทธ แต่เป็นผู้มี
บทบาทอย่างใหญ่หลวงในการบูรณะขุดค้นพุทธสถาน จนอินเดียไดีให้

เดนทางไปอนเดยทองกฤษปกครอง เชร{อเรทขานItiBฅ ด น้นงนรม
อยู่ขณะนั้น ต่อมาไดีร้บแต่งดั้งให้เป็นผูอำนวยการคนแรกของหน่วยงาน
สำ รวจทางค้านโบราณคดีของอินเดีย (.Archaeologicฟ Survey of India)

เชอร์อเรทชานเ^เอด้ด้นนงแรม



The History of Buddhism in India ๒cr๑

หรอเรยกว่า กรมโบราณคดีของอนเดียLJรอ พ.ศ. ๒๔๑๔ ถง พ.ศ. ๒๔๒๘
รวมเวลา ๑๔ ปี ไดทาการขุดคนโบราณสถานของพุทธศาสนาในอินเดีย
หลายแห่งดายกัน เช่น พุทธคยา นาลนทา ราชคฤห์ เวสาลี สารนาถ
โกสัมพี ส ง้กัสสะ กุสินารา สาญจ ภารทุต ตกกสิลา เปีนต้น โบราณสถานที่
จมดีนอยู่หลายร้อยปีก็ไต้ปรากฎแก่ชาวอินเดียและชาวโลกอิกครั้งหนึ่ง
ทำ โห่'ชาวอินเดียไต้เหนถงความยงโหญ่ของพุทธศาสนาอิกครั้ง ชาวอินเดีย
จงไต้เรั้มสนใจและดึ๋นต้วมากขึ้นกว่าเดีม และรความสนใจใคร่รู้เรื่องราว
ของพุทธศาสนายิ่งขึ้น ท่านเป็นบิดาผู้วางรากฐานของการอนุร้กฟ้บราณ
สถานของอินเดียอย่างถูกวธ ก าัไม่มบุคคลเช่นท่านแต้ว พุทธสถานหลาย
แห่งคงหายสาบสูญไป เพราะโดนทำลายจากความต้องการพี้นที่การเกษตร
ของชาวนา และพวกส่าสมบ้ต พ.ศ. ๒๔๑๘ ท่านไต้ปลูกต้นพXศร้มหา
โพธต้นปัจจุบินไวในจุดเดีม ในขณะที่ต้นเก่าต้มลงตามธรรมชาดีต้วยพายุ
ท่านเชอร้ไม่ไต้เป็นชาวพุทธแต่ก็เป็นผู้มีคุณต่อพุทธศาสนาอย่างมาก ใน
ช่วงสุดทายแห่งช่วิต ท่านเดินทางกต้บไปกรุงลอนดอน และเลียชีวตที่นั่น
เมึ๋อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ {ค.ศ, ๑๘๙๓) รวมอายุ ๘๐ ปี
๓.©๕ เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ (Sir Edwin Arnold)

เซอรเอ็ดวน อารโนลด์ เก็ดเมึ๋อ พ.ศ. ๒๓๗๖ (ค.ศ. ๑๘๓๓) โตขึ้น
ไต้ทำงานกับบริษ"ทอินเดียตะวันออกขององกฤษ พ.ศ. ๒๔๐๐ ไต้วับการ
แต่งตั้งให่เป็นครใหญ่แห่งวทยาต้ยเดคข่าน (Dcccan College) ที่ ปู เณ่ ต่อ
มาเรื่มสนใจภาษาสันสกฤต และศาสนาของอินเดีย โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
นอกจากเป็นครูใหญ่แต้วท่านยงเป็นน้กเขียน น กัประพันธ์จนขึ้อเลียงเริ่ม
เป็นที่รู้จักไปทั่ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ น กัประพันธ์ที่เร้องนามขององกฤษ
ไต้เขียนบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนาลงดีพิมพ์ในวารสารเผยแผ่ในยุโรป
ทำ โห่ชาวยุโรปรู้จักพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ท่านไต้เดินทางมาชมพุทธคยา
ซึ่งช่วงนั่นถูกรดครองโดยพวกมห่นถ์ซึ่งเป็นนักบวชฮินดูนิกายหนึ่ง ท่าน
ไต้เห่นความเสึ๋อมโทรมของพุทธคยา ซึ่งถูกปส่อยปละละเลยและการสร้าง
ศาสนสถานของฮินดฺครอบคลมพึ้นที่หลายแห่ง แมภายในพระเจดียก็ไต้
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นานฟ-ปีศวลงค์ขนาดใหญ่มา4งใวัข้าง
ฟานจึงเกดความ

สลดใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเขียนรายงาน
ไปยงรฐบาลองกฤษที่ปกครองอินแย
ขณะนั้น ใฟซวยบูรณะปก!(กร้กษา
พุทธสถานบ้าง นอกจากนั้นฟานยัง
ไดเขียนหน้งสอเล่มหนึ่ง ชงมีซื่อว่า
ประฑึปนหงเอเขีย (The Light of
Asia) ซื่งเป็นหนงสิอที่ใหรายละเอยด
เกี่ยวยับพระพุทธเจาและพุทธศาสนา เ^^m

จึง
อาจกล่าวได้ว่า ท่านเป็นผู้'มีบทบาท lillflHIilliliilllHIIIIIH
สาคญคนหนึ่งที่ทาไหพุทธศาสนาเป็น เชอ{เรฅรนรา{ไน๗
ที่รจักในวงกว้างทงในโลกดะวันออกนละดะวันดก ฟานเสยขีวัดอย่างสงบที่
กรุงลอนดอนเมอ พ.ศ. ๒๔๔๗ (ค.ศ. ๑๙©๔) รวมอายุ ๗๑ ปี
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I  อภิธานศัพท์ j
(แเรียบเทียบคำบาลีสันสกฤต)

ในการฑ้บศ้พท์ชื่อบุคคล สถานที่ในประเทคอนเดึย ภาษาไทยของ
เราใช้ควบคู่ก้นระหว่างคำบาสีและสันสกฤต บางครั้งใช้คำสันสกฤต เช่น
กบลพัสดุ ไม่ใช้กบลพัตถ์แบบบาล บางครั้งใช้แบบบาสี เช่น โมคคลลานะ
ไมไช้ เมาคลลายนะแบบสันสกฤต เป็นต้น แต่ในอนเดียจะนิยมเรียกชื่อ
บุคคล สถานที่เป็นแบบสันสกฤต เช่น วาราณสี กปิลว้ลตุ เกาคามพี
เป็นต้น ในที่นี่จงอยากนำคำศัพท์ที่พบเห็นปอยๆ มาเปรียบเทียบระหว่าง
๒ ภาษา พอสังเขปต้งนี้

คาบาร คำ สันสกฤต หมายเห

กปิรวัคคุ
Kapilavatthu

ก ญัญาคุชชะ
Kailiiakujja

ก มัปิลระ Kampilla
ทาส KasT

เมองกปิลพสด ใช่แบบส้นสกฤตกปิลวัสดุ
Kapilav^tu

ใช่แบบส้นสกฤตก นัยากพชะ
Kanyai^bja

เมองกนยากพช

ใช่แบบบาล

ใช่แบบบาสิ

ใช่แบบส้นสกฤต

ก มัปิลยะ Kampilya
กาต KasT

เมองกัมปีสละ

แควันกาสิ

พระเช่ากมารคปค์กมารคปดะ
Kumarcupta

กุมารคุตตะ
KumSreuna

กุตนคระ Ku.<rnagar

เกาตละ.โกตละ
ใช่แบบบาล

ใช่แบบบาล

กสินารา Kusinara เมองกสนารา

โกสละ Kos^a แควันโกสล.โกตล
Kausala

โกสมพ KosambT

ชตติยะ khatuya

คุณปภา Gupapabha

เมองโกสมพ ใช่แบบบาล

ใช่แบบส้นสกฤต
ใช่แบบส้นสกฤต

เกาตามพ Koa-sembr

วรรณะกษ'ตรยกใ?ตรยะ ksatriya

คุณประภา
Guijaprabha

พระคณประภา

โคตมะ Goiajna

ช ณ่•ตะ ปัชโชต
Cbandapajjota

ตระภูลโคตมะ
พระเช่าช่ณฑปัชโชต

ใช่แบบบาล

ใช่แบบบาสี

เคาตมะ Gaotama

ช ณ่•ทะ ประโชตะ
Chandaprajoia
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ใชนบบส้!นสกฤตพใะเจาจนทรคปต์จ น้ทรคุปตะ
Chandrdgupta

จนทรร Chandra

จ น้ฑคุตตะ
Chandagutta

จนทะ Chanda เชนบบสันสกฤต

ใซแบบสันสกฤตชมพูฑว็ปช ม้พูทาปะ
JambOdvTpa

ใชนบบสันสกฤต.บาล
ไชแบบสันสกฤต

ตกกสัลา,ตกตํสา

พระธรรมกรต

ต กั ษตลา Tak${ฟua

ธรรมกรต

Dhannakirti

ต กักสลา Takkasilfl

ธมมกตต

Dh^iunakini

ไชแบบสันสกฤตนํกายธรรมคปตทรมะ คุปตะ
Dharmagupta

ธมมคตตะ

Dhammagutta

ธมมปาละ
Dhalnmapฟa

ไชแบบสันสกฤตพระธรรมปาลเถระธรรมปาละ
Dhannapda

ไชแบบสันสกฤต
ไช้แบบสันสกฤต
ไชแบบบาล

ไซแบบบาล

นาครชุน Nagarjujja

นิครนถะ นาฏปุตระ
นิร น้ชนา Niraiijana
ประชาปต เคาตม
Frajapati GtialamT

ประยาคะ Prayaga

ปเสนชิด เกาคละ
Pascnjilkuusda

ปาฏลิปุตระ
Pamliputra

ปุษยมตระ
r^syamitra

วาราณสี VarSnasT

พาลาทตยะ

Baladitya

พระนาครชนนาคชุนะ Nagajupa

นิคนถ นาฏปุตตะ
เนร้ญชรา Neranjarc
ปชาปติ โคตม
Pajapati Gotaml

ปยาคะ Payaga

ปเสนทิโกสละ
Pa>endikosa]a

ปาฏลิปุตตะ
Pa^atipuna

ปสสมํตตะ

นิครนถ์ นาฏบุตร
แม่นาเนร้ญชรา
พระนางปชาบติโคตม

ไชิแบบสันสกฤต
ไชินบบสันสกฤต,บาลิ

เมิยงประยาค

พระเจาปเสนฑํโกคล

ไชิแบบสันสกฤตเมองปาฏลิบุตร

ไชิแบบสันสกฤตพระเจาปษยมตร
Pussamitta

ไชิแบบบาลิ

ไชิแบบสันสกฤต
เมองพาราณสพาราณลิ BaranasT

พระเจาพาลาทตยพาลาทจจะ

Balidicca

ไชิแบบบาลิเมองพทธคยาเพาทธคยาทุทธคยา
BuddhagayS Bauddhagaya

พุทธใฆษาจารยะ
Buddhagho^acarya

ไชิแบบสันสกฤตพระพุทธโฆษาจารย• พุทธโฆสาจรํยะ
Buddhagho&acanya

ไชิแบบบาลิพระพทธเจาเพาทธะ Bauddhaพทธะ Buddha
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คาบาร พำ BUสfiqn คำไทช-4^
โพธสตตะ
Bodhisatta

ภ้ทฑยาน
Bhaddhayanf

มหากจจามนะ

Mabskaccflyana

มหาก้สสปะ
Mahlkassapa

มหาร์ฎฐะ
Maharaltha

มหํนทะ Mahinda

โมคคัลลานะ
MogghฝlAna

ยโสธรา Yasodhara
ราชคหะ Rfljagaha

ว้งสะ Vamsa

วชชปุตตกวาท
Vajjrputtakavada

วิก มัมสลา
Vikammasila

ไ•ทูฑภะ
Vidhfli^abha

วสสุ \ๆร.รน

าสสุคุตตะ
Vissi^ucta

วสาขา Visakha

เวสสะ Vessa

เวพุวัน Veluvana
สร^ททคุตตะ
Samuddagutta

สพพ้ตตกํกวาท
Sabbathhikavada

โพธํส้ตวั
Bodhisalva

ภ ทัรยาน
BhadrayanT

มหาภัจจานะ
MahakaccSna

มหาภัตยปะ
Mahakasyapa

มหาราษฎระ
Mahara^tra

มหินทระ Mahindra

เมาคัลลายนะ
Mogghallayana

ยโตธรา YaSodhara

ราชคฤหะ Rajagrha

ว งัตะ Vamsa

ว ชั5ปุตระวาท
VajjTputiavada

วิกวัมติลา
Vikram^ila

ว•ทูธกะ
Vidhadhaka

วิษณุ Vi$pu
วิษณุคุปตะ
Vi$Qu^pta
วิตาขา ViiJakha

ไวตยะ Vaisya
เวณุวน VcQuvana

สมุทรคุปตะ
Samudragupta

สรวาสตวาทิน
Sarvastivadin

พระ โพธคัตวั

นกายภัทรยาน

ใช้แบบส้นสกฤต

ใช้แบบส้นสกฤต

พระมหาภัจจายนะ ใช้แบบบาล

พระมหาภัสสปะ ใช้แบบบาล

รฐมหาราษฎร์ ใช้แบบส้นสกฤต

พระมหินทเถระ ใช้แบบบาล

พระโมคคัลลานะ ใช้แบบบาล

พระนางยโสธรา ใช้แบบบาล
เมองราชคฤคั ใช้แบบส้นสกฤต
แควันวังสะ ใช้แบบบาลี
นิกายวัชช้ปุตตกวาท ใช้แบบบาลี

มหาวิทยาคัยวิกรมติลา [ ใช้แบบส้นสกฤต

พระเจาวิ•ทุฑภะ

พระวิษณุ ใช้แบบส้นสกฤต
พระเวัาวิษณุคุปคั ใช้แบบส้นสกฤต

ใช้แบบบาลี

นางวิสาขา

วรรณะแพทย์

ว ตัเวพุวัน
พระเจาสมุทรคุปย์

ใช้แบบบาลี

ใช้แบบส้นสกฤต
ใช้แบบบาลี

ใช้แบบส้นสกฤต

นิกายสรวาสติวาทิน ใช้แบบส้นสกฤต
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Satiapaona

สารีปุดตะ Sanpulta
สิทธ้ทถะ
SidUhaitha

สรีฬุตตะ Singutta
สสาทิตตะ
snsditu

สุฑฑะ Sudda

สุทใธทาน
Suddhodana

โสตถวต
Sotthivatr

ท 'ิสสะ ว ธ้นะ Hassa

01ทตส้ตตุ
Ajfllasttu

อโสก Asoka

&สสโฆส A&sagbosa
&สสช Assaji

อาทิจจ[ะ Adicca

รนฑฟ้ตถ์
Indapatta

รสํปตน: Isipatana
อเฑน Udena

^ปตุตตะ Upagutta
อปติสสะ upatissa

ส้ปตปา!นิตหา ทาสัตตบ'ทณคหา
Saptaparoi

สารีปุตาะ SaiTputra พระสารีบุตร
สิทธาาถะ 1 เสัาชายสิทธัตถะ
Siddh&tha

ครีคุปตะ Sitgupta คุบาสกสิาคุตติ^
ตรีสาทิตยะ พาะเสัาตรีสาทิต!J
Srntlditya

ตทาะ Sudra วาาทนตทา

ตทโธทนะ พาะเสัาสุทโธทนะ
^uddhadana

โสตถํยวติ เมองโสตถวติ
Sottbiyavati

หาษะ วาธนะ Har5a พระเสัาหาาษวารธนะ

อชาตตัต'! พระเสัาอชาตตัดร
AjataiatrQ

อโศก Afoka พาะเสัาอโตก

พระสารีบุตร
เสัาชายสิฑธัตถะ

คุบาสกสิาคุตติ^
พระเสัาตรีสาทิต!J

วารทนตทา

พระเสัาสทโธทนะ

เ)3องโสตถวติ

พระเสัาอชาตตดร

พระเสัาอโตก

อตวโฆษ A^vagho$a
ส ตัวติต Asvajit
อาทิดยะ Adilya
รนทาปรัสถ์
Indraprastha

ฤษปทนะ โ;ipattana
คุทสัน Udayan
คุปคุปต์ Upagupu
คุปติตยะ upati£ya

พระสัตวโนษ

พระสัสสช

พระอาทิตย์

เมองรนท!!ตย์ (เตสส)

ปารรปตนะรคทายวัน

พระเจาอุเทน

พระคุปคุตต์
คุปติสสมาณพ

โสันบบสันสกฤต
ใชแบบบาร

ไสัแบบบาส

ใสัแบบสันสกฤต

ใช้แบบสินสกฤต
ใช้แบบบาส

ใช้แบบบาร

ใช้แบบสันสกฤต
ใช้แบบสันสกฤต

ใช้แบบสันสกฤต
ใช้แบบสันสกฤต
ใช้แบบบาส

ใช้แบบสันสกฤต
ใช้แบบบาร

ใช้แบบบาล
ใช้แบบบาร

ใช้แบบบาล

ใช้แบบบาร
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ดรรชนี

กถาว้ตถุ, ค'มภร์ ๘๔,«๐0,«๐๔,«๒«
กนกใ;นทะ. เจาชาย ๘๓

กในรํส. เผ่า ๓

กนษทะ, พระเจา «.««๙,«๒๖,«๒๗,

«๒๘,«๒๙.«๓๑,«๔๐

กบิลพสต, นคร ๒๖,๒๗.๒๘,๓๒,๓๓,
๔๓,๔๗.๔๘,๔๙,๔,๕«,๔๖,๙«,«๔๙,

๒๔๖.๒๔๘,๒๔๙

ทปีตะ, แควน «๖๔,«๘«
การนาตกะ. ร ฐ้ ๒๘๔,๓๓๙
กรก, ประเทค ๘๘.««๔,•«๔,•«๘,««๙,

•๒๐

กรุณาคร์ภ้'ทร. พระ «๘๔
กฤษณะ, พระ ๔.«๙๘

กฤษณาาตาร «๙๘

กศานดีปาละ. พระเจา ๒๔๔
กษตราชาส, พระเจ้า ๔๓
กากกวพาร, ว ตั «๖๔

ก ญัจนา, พระนาง ๓๐,๓®
ก ณัฐกะ. มา ๓๔,๓๗
ก นัยากุพชะ. นคร «๔๙,«๗๔.«๗๖,
«๘๒,«๙๓

ก มัปีลละ, เมอง ๒๖
ก มัโพชะ. แควัน ๒,๒๖
ก ลักํยาวตาร «๙๖

ก ลัยาณมตร จินดามณ, พระ ๒๐๓
ก ลัยาณศ! พระ «๙๐

ก วั. ว ฐั ๒๖๗,๒๘๔
ก ศัมร์ {แคชเมยร์). แควัน ๘๔,๙๓,«๐®,
««๖,«๒๘,«๒๙,«๓๒,«๔๓,«๔๙,«๖๑,

«๖๔,«๖๘,«๘«,๒๐๖,๒๒๔,๒๔«,๒๔๖,

๒๔๘,๒๗๐,๒๗«,๒๘๔,๒๙๔

ก ลัสปิยกวาท. นกาย ๘๔,๘๔,๑๒๒
กากวรรณะ. พระเจ้า ๘๘

กาสเสนะ. พระเจ้า ๒«๐
กาญจิปุรม, เมอง «๙๔.«๙๖
กามโยค กรปาสรน. พระ ๒๖๖
กามสุฃ้ลลิกานุโยค ๓๗
การ์มาปะ, พระลามะ ๒๙๔
กาส. แควัน ๒.๒๖,๓๖,๔๘.๔๔,๑๐๒
กาฬเทว็ลตาบส ๓๔

กาทาโศก, พระเจ้า ๗๔,๗๙,๘๐,๘๒,๘๙.
๙๐

กาVทาาร. พระ ๓๔.๔๓,๔๙
กสาโคคมี, พระนาง ๓๐,๓®
กุกกุฏาราม, ว ดั ๔๙.๗๓.๗๖,๙๒,«๑®
กุชุละ ก ทัvlเสส, พระเจ้า «๒๖.«๔๐
กุฎาคารศาลา, ว ตั ๗๘
กุณฑธาใ;ะ, พระ ๔๐
กุณฑลวันวหาร, ว ตั «๒๘.«๒๙
กุณาละ. เจ้าชาย ๙๔.«๐๘
กุณกะ, เจ้าชาย ๔๔
กุตบ ปีตตน ใอบค ๒๑๒,๒«๔
กุมารกัสสปะ. พระ ๔๐
กุมารคปตะ, พระเจ้า «๔๒,®๔๓.«๔๔,
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«๖๕,«๗๓ ขช์ร ข่าน ๒๒๖

กุมารชพ, พระ «๔๓,•๔๕ ขํลชิ (ชลจ). ราชวงศ์ ๒๒๒
กุมารราชา, พระเจา «๕๙,«๘๓ เขมา, พระนาง ๕๐.๕๔

กุรุ, แควน ๒.๒«,๒๖,๔๙ โขตาน, แควน «๔๓,«๔๖,«๗๐
กุรุเกษคร, ทุ่ง ๒«,๒๒ fl

กุษาผะ, ราชวงค์ «๒๒,«๒๖,«๔« คณกะ, พระเจา ๒«๐

กุสตน. เจาชาย ๙๔ คณะพัฑยะ. น่กาย ๖
กุส้ก บากุร่า, พระลามะ ๒๗๐,๒๘๔ คยากสสปะ, ชฎล ๔๒,๔๓,๕๓
กุสัก สต้กซ'ง เรสปา, พระลามะ ๓๓๔ คยาเณศวาร, พระ ๓๒๐,๓๓๗

กุสัฑ สตกน่า รํมโปเช่, พระลามะ ๓๓๔ ครัสเตียน, ศาสนา ๒๔๐.๒๗๕
กุสาครประ. เมอง ๖๓ คฤหัสถ์ ๗
กุสํนารา. นคร ๒๖,๔๔,๔๖,«๓๙.«๘๒. คนธาระ, แควน ๒.๒๖.๕๗๙,๙๒,๙๓,

๒๔๒ «๐«,««๙,«๒«,«๒๗,«๓๘,«๓๙,«๔๖,

กุหลาบ ซงใโ ๒๔« «๔๘,«๕๐,«๗«,«๘«,«๙๓;๒๐๓.๒«๐

กรมาวตาร «๙๘ คชฌกุฎ, ภูเขา ๔๔,๖๓,๒๒๐
เกราลา, รฐั «๙๕.๒๘๔ ค ริัวราชา. เมอง ๖๓
เกษมธรมน. พระเจา ๕๓ คลคต. เมอง ๒๕๐,๒๕๖

เการพ, ตระกุล ๒«,๒๒ คุชราต. ร ฐั «๕๖.«๕๘.๒๐๕,๒๓๓,
โกณฑญญพราหมณ์ ๓๕ ๒๔๗,๒๘๔,๓๓๔,๓๔๒

โกรัณฑวรรณ, เรัาชาย ๘๒ คุณประภา, พระ «๓๖
โกร้พยะ, เจาชาย ๘๒ คุณภทร, พระ «๘«
โกลกตา. เมอง ๒๘๔ คุปตะ,ราชวงศ์ «๓๐,•๔๒,«๕๐,«๕๗,
โกลาเรัย. เผ่า « «๗๓

โกลิยวงศ์. ตระกุล ๒๗,๒๘,๒๙ คุรุ นานก, คาสตา ๒๒๗
โกสละ, แควน ๒.๒๖ คุร {ุ[ญจสกา ๒๒๐
โกสัมพ. นคร ๒๖.๔๘.๔๙.๕•.๕๗.๕๘, คุรุปาลัมปาไล ๒๓๒
๖๘,๗๘,««๘,•๘๒,๒๕๒ เค.สรันวาสเถระ, พระ ๒๖๓
ไกเกย. พระนาง «๙ แคนาคา, ประเทศ ๒๙«
ซ โคกุลิกวาท. นํกาย ๘๔,๘๕,«๒๒
ขทิรวน่ยเรวตะ, พระ ๕๐ โคตมะ, ตระกุล ««
ข นัตวารมหาสถรัระ, พระ ๓๓๗ โคปาละ. พระเขัา «๖๐.«๘๙.«๙๒,«๙๓,
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«๙๔,๒๐๒,๒๐๘ จุนทะ. อุบาสก ๔๕
โครขปูi, ฒอง ๒๔๖,๒๔๐ จุทป๋นกกะ. พระ ๕๐
โคล้มโบ. 1มอง ๒๖๒,๒๖๕ จุทามณวทาร, ว้ด ๒๓๒
โควนทจนทร์, พระเจา ๒๐๔ เจิงกํส ซ่าน ๘๘,๒๒๙
V เจติยวาท, นํกาย ๘๔,๘๕,«๒๒
ฆนํโฬทโ พระเจ้า ๓๐,๓« เจติ, นควน ๒,๒๖
โนษวสุ, พระเจ้า ««๓ โจทะ, นควน «๓๕,๑๕«,๑๙๓,๒«๐
โนสกเครษฐ ๕๙,๖๒ ฉ

โนรตาราม, ว'ด ๕๘ ฉตติสการพ, รฐ ๒๘๔
จ ล น้ทาคารีกวาท, นํกาย ๘๔,๘๕,•๒๒
จ ณ้ฑป็ชโรด, พระเจ้า ๕๓,๕๖ นนนะ ๓๔,๓๗,๕๘,๖๗,๖๙

จ ณัฑาล, วรรณะ ๙.๙๕,๒๗๔ ช

จ ณ้ฑาโคก. พระเจ้า ๙๕ ชคติค ก ส้สปะ, พระ ๒๖๘.๓๐®
จ น้คุตกนนทะ. เจ้าชาย ๘๓ ชคัททละ, มพาวทยาล้บ «๕๕,«๖๐,
จ น้ทรการคุปตะ, พระ ๒๐๔ «๙๔,๒๐๕

จ นัทรคุปต์, พระเจ้า ๘๔,๙๐,๙๓,««๓ รญาณการคุปตะ. พระ ๒๐๖
จ น้ทรมนตรี, พระ «๓๕ ชญาณชค้ท. พระ ๓๓๔
จ นัทา สาพบ ๒๓๔ ขญาณครีมตร, พระ •๕๙
จ ม้ปา, นคร ๒๖ ชมพูทวป «,๒,๕,«๘,๒๕,๒๗,๓«,๓๒.
จ ม้มนละนครเมยร์ •๐«,๒๕๐,๒๕๖ ๔๔,๖«,๙๐,๙๙,«๐๘,««๖,«๒«,«๓๖,

จารมติ, เจ้าพญัง ๙๔ «๔๓,«๗๖,๒๖๑

จาลกาบรรพต. เมอง ๔๔ ชโลกะ, พระเจ้า ๒๒๕
จาอุกะ, เจ้าชาย ๙๔ รพ้นตาร์ ราห์ ๒๓๖

จํกดลาวทยา «๘๓ ช คั-โล-จวะ-โล-เจเปล ๒•๖
จ้งคละราชา, พระเจ้า ๒๒๒ ชยสงห์. พระเจ้า ๒๐๕
จิตตกอง, เมอง ๒๒๖ ชยเสน, พระเจ้า ๒๙
จิน. ประเทค «,«๐๕,««๖,•๒๒,•๔๓. ชานสื. มณฑล •๔๕
•๔๕,•๔๖,«๖๖,«๖๘,•๗๘,«๗๙. ชายาจ้นทรา, พระ ๒๐๖.๒๓๓
«๘๔,๒๗๙.๒๙๓ ชาลารุตติน ๒๒๒
จุตปปาตญาณ ๓๙ ชาพ้ ชาล้น, พระเจ้า ๒๓«,๒๓๓
จุนทะ, พระ ๕๐ ชาพ้ มํรรท, พระเจ้า ๒๒๖
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ชาฟ้ ฮงคร์, พระI tamo,tem«,๒๓๔ ดร.บาบา สาเหบ ค มัเบดการ ๒๖๐,๒๖*.
mrf อลม. พระเจา ๒๓๔ ๒๖๖,๒๖๘,๒๗๔,๒๗๘,๒๘๖,๒๘๔,๓๓๔

ขินนันทะ. พระ ๒๗๘ ดร.บ.เอม. บาวัว ๒๗๘

ชํนพนธ์. พระ «๘« ดร.ราม สวา'รุป ชิงคั ๓๒«,๓๒๒
ชินร'ตนะ. พระ ๒๔๖.๓«๗,๓๓๔ ดร.อรพํนท์ บาวัว ๒๗๘

เซตวันมพาวนา■ร. ว ดั ๔๘.๔๔.๖๒.๖๓, ดร.อานนทะ ราวด'ทวิเดขน. เผ่า ๒

«๔๘,«๘๒ ดอน คาโรรํส เหววิดรเน ๒๖๒
เซนไน, เมอง ๒๔๔ ดาไล ลามะ, พระ ๒๘๓
V ด.ชิ.อหร ๒๘๑

ซานโดล, เผ่า ๓ ดูนปง, กปคัน ๒๓๓
ชิกซ์, ศาสนา •,๒๒๗,๒๓๐,๒๓«,๒๓๘, เดนมารก, ประเทศ ๒๓๓

๒๔•,๒๗๒,๒๗๔,๓๐๘,๓๔« ด

ช .ิ กฤษผ้น ๓๓๔ ตถาคตทซา, พระเจัา ๑๔๐,๑๘๓
ช ปิอย, กบฏ ๒๓๘,๒๔๐,๒๔๔,๒๔๖. ตริสองเดซน, พระเจัา ๑๘๐
เซอา จอพ์น มาานซล ๒๔๓,๒๖๖ ตรปุระ, ว ฐั ๒๘๔,๓๓๔,๓๔๐
เซอร์ จ งั บหาคูร์ ๒๔๑ ตโอลายห, แควัน ๑๔๖
เซอวั สาลาจัง ๒๔« ค กักรลา, นคร ๒๖.๔๔,๘๖,๘๓.๑๑๔,
เซอร์ อเลกซานเดอร์ ค นันํ่งนรม «๖๔, «๒๖,๑๔๔,«๖๓,๑๗๘,๑๘๓,๒๔๓,๒๘๐

๒๔๑,๒๗๑,๒๘๐,๓•๔,๓๔๑ ดั ก๊มอ, พระอาจารย์ ๑๖๖
เซอร์ เอดวิน อาร[นลด์ ๒๖๒,๒๘๑, ค มัปาละ ๑๓๖
๓«๔ ดามรลปด, แควัน «๘๓,«๘๔
ผ ดารนาถ, พระ ๑๑๑,«๔๑,๑๔๔

ฌารขณฑ์. รฐ ๒๖๘,๒๘๔ ดิ มูร ๒๒๓,๒๒๖
ญ ดิรหุด, เมัอง ๒๑๘
ญาณวาสื. พระ ๑๐๔ ติวาระ, เจัาซาย ๘๔
ญาโณทย ๑๔๓ ติษยวักษด, พระนาง ๘๔.๓๑๐
ญายปาละ. พระเจัา ๒๐๙ ติศสะ, พระ ๓๓๔
ฑ ดุจ)คัก, ทซวงศ์ ๒๒๓
โฑมทปา. พระ ๑๔๘ ดุรก. ประเทศ «๔๘,๒๐๘
ด ดุรมายะ, พระเจัา ๑๐๓
ดร.กมลา สนหะ ๓๒๑,๓๒๒, ดุเรเร่!ขน ๓
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ท «๙๓,๒•๐

ถ'ทรมน. พรทจา «๘๔ เทาภูต, พระเจา ••๓

ทงชมจ้ง, พระ ๘๔,๘๕,«๒๗,«๓๐,«๔๔, โทรามานะ «๖๕

«๕๕,«๕๗,«๖๓,«๖๘,«๗๘,«๘«,«๘๓,« ร

๘๔,๒«๖,๒๓๒,๒๔๒,๒๘๐,๓•• ธตร้ฎฐะ, พระเจา ๒๖
เถรวาท. นกาย ๘๔.๘๕,«๒๒ ธฤตราษฎร์, พระเจา ๒«
ท ธนน้นทะ. พระเ^า ๘๓

ทมํพ, เผ่า «๕๔,«๙๔ ธนุคคหตํสสะ, พระ ๕๕
ทมิพนาด, ร3 ๒๘๔,๓๓๔ ธรรมการคุปตะ, พระ ๒๐๕
ฑคกณเ «๙ ธรรมการคานร, พระ ๒๐๕

ฑครถ, เจาชาย «๙,«๐๘,««๓ ธรรมกรติ, พระ «๓๔

ทสสทชกะนันทะ, เจาชาย ๘๓ ธรรมคร. ศูนย์ปฎํป้ติธรรม ๒๘๙
ท กัรณาจาร, นกาย ๒๐« ธรรมปาละ, พระ «๓๔,«๓๖.«๕๔

ท ณัจาปาณ, พระเจา ๓๐,๓« ธรรมปาละ. พระเจา •๙๓,®๙๘,«๙๙,

ท พัพมัสลบุตร, พระ ๕๐ ๒๐๘

ทานศร. พระ ๒๒๒ ธรรม^จ, พระ «๘๘

ทานศล. พระ «๖« ธรรมสวามิน, พระ «๔๒,«๕๙,๒«๖.

รเคนาคะ. พระ «๓๓,«๓๔ ๒«๗,๒•๘

ทฆ้มพร, นํกาย «๗ ธรุาเสนา. พระเจ้า «๕๖.«๖๕
ทป็งกรศรชญาณ, พระ «๕๗,«๙๐ ธญญปาละมหาเถระ. พระ ๒๙๗
ทุกกรกรํยา ๓๗,๓๘ ธมมคุตติกวาท, นิกาย ๘๔,๘๕,«๒๒
ทุรภวรรธนะ, พระเจา ๒๒๕ ธ มัมจ้กกัปปวัดตนสตร ๔«,«๐๒

เทนชน กย้ตโส ๒๙๓ ธ ม้มชโยติมหาเถระ, พระ ๒๙๗
เทพาสุทธํโมร, พระ ๒๙๒ ธ ม้มทปเถระ. พระ ๒๙๗

เทพรงค์. พระ «๕๖ ธมมปรํยมหาเถระ, พระ ๒๙๗

เทพเสน. พระ «๕๖ ธ มัมปาลมหาเถระ, พระ ๒๙๗

เทาศร, เมอง ๒๒๓ ธ มัมรัก^ะ, พระ ๒๙๗

เทาทัดค์, พระ ๓๐,๓•.๔๓ ธ มัมวังโส, พระ ๓๓๔
เทาปรํยะ าารรงหะ ๒๖๕,๓«๗ ธมมารโย. พระ «๘๕
เทาปรํยะ. พระ ๓๓๔ ธ มัมานินทะ โกสมพ, พระ ๒๖๗
เทาปาสะ, พระเจา «๕๘.«๖«,«๙๒, ธ้มมานินทะ, พระ ๓๙๔
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ธ!แมกขสถูป ๒๔๓ นานา สาเหบ ๒๔๐

ธารเสนา, พระเจา «๖๖ นายกปะศร. พระ ๒๐๔

ธิเบต. ประเทค «๔๗.«๙๑,๒«๖,๒«๗, นารายณ์, พระ ๔.๑๒๐
๒๑๔,๒๑๙,๒๔๗,๒๔๔,๒๙๓,๒๙๔,๓«๓ นาลกะ, พระ ๔๐

ธรญาณมทามุน, พระ ๒๙๒ นาล้นทา, มหาวทยาล้ย «๓๐,๑๓๔,
ธุชะพราทมณ์ ๓๔ ๑๓๗,๑๔๐,«๔๒,«๔๔,๑๔๙,«๔๓,๑๔๔,

โธโดธนะ, พระเจา ๓๐,๓๑ ๑๔๙,๒๑๑.๒๑๒,๒๒๐,๒๔๔,๒๖๔,๒๔๙,

น ๓๐๑

นกุส ๒ร นครนถ์ นาฎบุดร «๒,«๔,«๖
นดาระ, แควน «๔๔ น โิครธาราม. ว ดั ๔๘
นทกสสปะ, ชฎิล ๔๒,๔๓ น ธิิล ด้สุ Ijj?อ, พระ ๒๗๐,๒๗๙
นยายพินท «๓๔ นิว เดลล้ เมอง ๒๑.๒««.๒๑๔,๒๔®
นยายะ «๐ ๒๖๖,๒๗๔,๒๔๔

นรสงหาวดาร «๙๔ นูรชาอาน. พระนาง ๒๓๑
นระ, พระเจา ๒๒๔ เนปาล. ประเทศ ๔,๒๖,๔๔.«๐๒,๑๑๖,
นโรปะ. พระ «๔๙ ๑๔๖,๒๐๖,๒๑๗,๒๑๔,๒๔๑,๒๔๔,๒๖๗,

นวัฎฐะ ๖๗ ๓๓๗

น ง้เช ดอร์จ ๓๒๐,๓๒« เนยยะ ๔๑

ใ!นทะ. เจาชาย ๓๐.๓๑ บ

ใ!นทาเทร. พระนาง ๗๙ บราซิล, ประเทศ ๒๘๔
ใ!นทิวฒใน:. เจ้าชาย ๔๓ นหาคูร์ ชาใ?, พระเจ้า ๒๓๔
นาดทาสกะ, พระเจ้า ๗«,๗๒ มหารดูร ชาห' ชาฟาวั พระเจ้า ๒๓๔
นาดฟ้ฎฎิใ!โม, เมอง ๒๒๒,๒๓๒,๒๓๔ บอมเบย, เมอง «๐๑,๑๐๘,๒๓๓,๒๓๔,

นาคปูร์, เมอง ๒๖๖,๒๖๘.๒๗๔ ๒๔๓,๒๔๙,๓๓๔

นาดมณฑา ๓๑ บงคลาเทศ, ประเทศ ๑,«๖๒,๒๔๒,
นาดราชเถระ. พระ ๒๙๔ ๒๖๖,๓๐๖

นาคเสน, พระ ««๖,«๒๑ บ ลัใ]โน, กใฬ้รย์ ๒๑๔
นาคาใ!โนทะ «๗๗ บาบร์. กใ?ตรย์ ๒๒๗.๒๒๙
นาดารชน, พระ «๓๐,«๓๖,®๙๔ ไ^พพาราม. ว ดั ๔๔
นาดาแลนด์, รฐ ๒๔๔.๓๓๔ เบงกอลดะวันดก, ว ฐั ๑๖๐
นาถมุน ๖ ป
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บญจวัคคย์ ๓๕,๓๖.๓๗,๔๘.
ป็ญจาป, แควัน )ท๖,๘๖,«ไ0๖,«๔๕

ปกุธะ ก จัจายนะ «๕
ปตัญชร «๑.«๕๔
ปโตเลม, พระเจา •๐๓
ปทปรมะ ๔®

ปป็ญจสทน. คมภร์ «๕๔
ปมิคา. พระนาง ๓๐.๓®

ปรมรรถ. พระ «๗ใท

ปรมัตถโชคกา, คมภีร์ «๕๔
พ  1 at M*

ป

«๖๕.to๘๔

ปัญจาละ. แควัน ๒,๒๖
ป็ญญ้ตดวาท, นํกาย ๘๔.๘๕.•๒๒
ป็ฎ!เะ. เมิอง ๙๕.๗๐.๙๔.•๙๐,๓๒๑,

บณฑวะ. ภูเขา ๖๓
ปัทมาวค, พระนาง ๗®
{เนเชน ลามะ ๒๙๔

ป็ลลวะ, อาณาจกร «๙๔
ปากสถาน, ประเทค «,๒๖,๙๐,««๔,

รมคถท็ปน็. คมภ็ร่ «๕๕

ปรมาตมัน «๐.«๑
ปรคุรามาวดาร «๙๘
ประดิดเerนะ. พระเจา ๒๐๔

ประฑปแท่งเอเชย. พนังสอ ๒๘๒
ประภากรวรรธนะ, พระเจา «๗๖

ประมาณวินิจนัย, คมภร์ «๓๔
ปร้ขญากร. พระ «๘«
ปร้ชญากรมคิ, พระ «๕๙
ปวัชญาทปมพาเถระ, พระ ๒๙๕
ปรชญานัแทะ. พระ ๓๓๔
ปวัชญาปทปคาสคร์. ค มัภร์ «๓๗
ปวัชญาประภา. พระ «๕๖
ปร์ชญาปารมิดา, ค้มภร์ «๓๖.«๘๙
ปร้ชญาคล. พระ ๒๘๗
ปรนิพพาน «๘,๔«,๔๔.๔๗,๖«,๖๙.๔๒.

««๘.•๓๒,«๔๘.«๖๔.«๖๘,«๗๘,«๗๙,

๒๔๒.๒๔๘.๒๕«.๒๕๖.๒๕๙

ปาฎลบุดร. นคร ๔๕.๗๐,๗«,๗๓,๘๓,
๙๐.๙๔.«๐๔.«๐๖.«๐๗.«๔๒,๒«๐

ปาณฑพ, ตระกูล «,๒๑.๒๒,๒๓
ปารควะ. พระ «๒๘.«๒๙

ปาวา, นคร ๔๕,๔๗.๔๘,๗๙

ปาวาริการาม, ว ดั ๕๘
ปิณโ•ทลภารทวาชะ. พระ ๔๙.๕๘
ปิลํนทวัจฉะ, พระ ๕๐

ปีเดอร์ เคดจ์ ๓๐๘
ปุกกุสาตํ, พระเจา ๒๖,๕๗
ปุณณมันดานิบุตร, พระ ๔๙,«๘๑
ปุราณะ, ค มัภีร์ ๕๓,๖๓.๘๙.๙«,«๐๘,

๘๖.«๒๖,«๒๙,๓๔๒

ปริยทรรคํกา «๗๗

ปฤฐวิราช เจาคัน. พระเจ้า ๒๐๗,๒®®
ปสันนคํลา «๓๓
ปเสนฑโกคล. พระเจ้า ๒๖.๒๗.๓๐,๓«,

«๙๖,«๙๙

ปุราณะ, พระ ๖«,๖๗,๖๙,๗๓.๘๔,«๒•
ปุรนทกะ. พระเจ้า ««๒
ปรษประ. นคร ««๙.«๒๗.«๒๘,«๒๙,๕๔.๖«,««๘,«๘๒

ปีจจ้นตชนบท ๒๗ «๓๒.«๓๓,«๔๘
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ปษฃมต?. พ7£1จา ««๐.«««,««๒. ๕๖,๖«,๖๔,๗๒.๗๔,๘๘,๔๙

«๒๔,๒(£๓ พหา?, ร ฐั ๒๖,๗๐,«๐๘.«๕๓,«๕๖.«๕๙.
ป?ณว?มา. mrm ๓«« «๙๐,๒๐«,๒«๒,๒๒๙.๒๘๔

ปู?ณะ ก ต้สปะ «๒ พุทธอยา ๓๐๑.๓๐๔,๓๐๗,๓๐๙.๓«๐.
เปชวาf. 1มอง ««<«๒๗,«๒๙,«๓๒, ๓«๓,๓«๕,๓๒๐,๓๒๑

«๓๓,«๔๘,๒๐๔.๒๔«,๓«๐ พุทธคุปด์, พ?ะเจา «๕«,«๕๕
โปกข?ฎฐะ ๖๗ พุทธโฆษาจา?ย์, พ?ะ «๓,««๖,«๕๒,
ใปตลิ, นอ? ๒๖ «๕๓,«๕๕

โป?ตุ๓ส, ป?ะเทอ ๒๒๘.๒๓«.๒๓๓, พุทธชยันฬ ๒๗๐,๒๗«.๒๗๓,๒๗๕,
๒๓๔,๒๓๕ ๒๘๕

ฝ พุทธตันต?ะ «๘๔,«๙๙,๒๐๗.๒««,๒๕๒
ฝ?งเคส, ป?ททอ ๒๓๓,๒๓๔,๒๓๕, พุทธทัตตะ, พ?ะ «๕«.«๕๒
๒๔๓ พุทธทาสวิหาร «๕๗,«๖๕
ท พุทธนนทะ. พ?ะ ๓๒๗
พ?หม. พ?ะ ๕,๖,๘.«๐.๔«.๒๗๕ พุทธนาถ ๒๑๗
พ?หมจา? ๗ พุท!ฝรยเถ?ะ, พระ ๒๙๗
พ?ทมทัณฑ์ ๕๘,๖๗,๖๘,๖๙ พุทธปาสตะ, พระ «๓«,«๓๖,«๓๗
พ?หมทัต. พ?ะเจา ๕๕.๖๖ พุทธอร, พ?ะ ๒๐๗
พระ?าชทัญโ^วทา?พุทธคยา ๓๒๒ พุทธอรมต?. พระ ๒๐๗
พฤทัส?ถ. พ?ะเ4า ««๐,«««,««๒ พุทธสาตันเถระ, พระ ๒๙๗
พหุชนวิทา?, วิต ๒๖๐.๒๖๘.๓๓๐ พุทธเสนะ, พ?ะเตัา ๒«๐,๒๑๙
พหุสุตตวาท,นิกาย ๘๔.๔๕,«๒๒ แพศย์. ว??ณะ ๗,๘,๙.๓๒,๔๙.๕,๕๑,
พปปวิทา?. วิต «๕๗ ๕๒,๒๔๗.๒๖๙,๒๗๗

พากุสะ, พ?ะ ๕๐ โพ!กนนทะ, พ?ะ ๒๖๖,๓๓๐
พามย้น «๘๐,๓๐๙ โพธํจ?ยาวตา?อาสตร์, อ มัภร์ «๓๘
พา?าณส, นอ? ๒๐.๒๖,๒๙,๔«,๔๘,๕๒, โพธธ??ม. พ?ะ «๖๖,«๖๗
๕๕,«๕๐,«๘๓,«๙๓.๒๐๔,๒๔๔,๒๖๓, โพธ๋รุจิ. พ?ะ «๘๘,«๘๙
๓๐๒ 1พศาล, นอ? ๗๕.๒๘๐,๓๓๑
พาทยทา?จ?ยะ, พ?ะ ๕๐ ฟ
พนทุสา?. พ?ะเจา ๙๒.๙๓.๙๔,«๐๖,««๑ ฟาเหยน. พ?ะ •๔๕,•๔๖.«๔๙,«๕๐.
พมพสา?, พ?ะเจา ๒๖.๓๗,๔๓,๔๘.๕๓, «๖๘.๒«๖.๓«๑
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vi สิปสั. พระเจา ๘๖ มณิดเสนะ, พระเจ้า ๒๐๖.๒๐๗,๒«๐

ไฟรอส ชาพ์, พระเจา ๒๒๔ มณปุระ, ว ฐั ๒๘๔,๓๒๘
ภ มกุรา, เมิอง ๒๖,๗๖.๙๓,«๐๕,«๓๖,
ภควตะ, พระเจา ๑«๒ «๓๘,«๔๘,๑๕๐

ภคลปูร์. เมอง ๒๖.«๕๘.«๙๐ มโนชญาณโฆษะ. พระ «๘๑
ภคารกวํหาร. ว คั «๕๖ มโนวัคถปรณ. คมภร์ «๕๔
ภฑนคะ คยาเนควาร์เถระ, พระ ๒๙๙. มทนก์ ๒๗๘,๒๘«,๓๑๓,๓«๔,๓๑๖,

๓๒๐ ๓๑๙,๓๒๓

ภทันคะ อานันทะ เกาฟ้ลยายัน. พระ มทันถ์ ไชคนยา คร ๓๑๓

๒๖๘ มทันถ์ ธมันทิ นาถะ คร ๓๑๓

ภ คัคะ, นควัน ๒,๒๖,๔๘ มทันถ์ มหาเทวะ คร ๓๑๓
ภ ทัทยานํกวาท, นิกาย ๘๔.๘๕.«๒๒ มทันภั ลาลา คร ๓๑๓
ภ ทัทารกะ «๖๕ มทันถ์ ศรสุฑรรคใ4ะ ดีร ๓๒๑
ภ ทัทยะ, พระ ๓๕,๔๒,๔๓ มทันถ หรหาร เท ๓๑๓

ภ ทัทยะราช, พระ ๔๙ มหาภัจจาย\เะ, พระ ๔๙,๕๗

ภ ทัรเสน, พระเจา ๘๒.๘๓,๘๙ มหาภัปปินะ, พระ ๔๓.๕๐
ภารคะ, ประเทค «,«๘,«๙,๒« มหาภัสสปะ, พระ ๔๓,๔๙,๖๑.๖๗.๖๘.
ภาวนคร, เมอง «๕๖,«๕๘ ๘๔

ภาววัเวก. พระ «๓«.«๓๗ มหาโกฎเตะ, พระ ๕๐
ภมะ ๒« มหาตมะ คานร ๒๔๗.๒๖๓,๒๗®
ภูคํปาละนินทะ. เจาชาย ๘๓ มหาเทวเถระ. พระ ๗๖.๗๗,๑๐๑.«๐๔,

ภู มิมิคร, พระเวัา ««๓ ๑๐๗

ภูมิครภัทร. พระ ๒๐๘ มหาธมมวักชิตเถระ, พระ «๐๑
๓สกพาวัน. ป้า ๔๘ มหานาม. พระเจ้า ๒๗,๓๐,๓๕,๔๒,๔๓,

โภชพราทมถ่เ ๓๕ ๕๑,«๕๔

ม มหายัณทํคยโสมิตร ๒๒๐
มกุลบรรพค ๔๘ มหาปัทมานินทะ. พระเจ้า ๘๙

มคธะ. นควัน ๒ มหาปันถกเถระ, พระ ๔๙
มคะ. พระเจา «๐๓ มหาปาละ. พระเจ้า ๒๐๙
มทัส, พระเจา «๐๓ มหาภารคะ «,«๘,«๙,๒«,๖๓,๖๔,๑๒๔,

มงคล สพพา ๓๒๐ «๙๗
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มหาโมคคัรลานะ, พาะ ๔๙.๖® มาหิโลน โสต ๒๒๖,๒๒๗
มหา■ท้าขิ«๓ระ, พระ «๐๒ นิซุร มั, ร ฐั ๒๘๔,๓๒๘,๓๓®
มหาราษฎร, รฐั ๒๖.«๐®,®®®,«๗๔, มถลา, เมอง ๒๖

๒๓®,๒๖๗.๒๗๔,๒๘๔,๒๙๙ มนตง. พระเจ้า ๓®๔
มหาวงส์, ค มัภร์ ๔๓.๘๔,๘๘,๒๓๙ มมางสา, aVif «๒
มหาวระ, พระ «๒.®๖,®๗,,๒๗๘ มลกขะ, เผ่า ๓.๔.®๘.๒๔,๒๗
มหาลงนกะ. นิกาย ๘๒,๘๔,๘๖,๙๓,«๒® มลินใโ, พระเจ้า «,««๔,®®๔,®®๗,®®๘,
มหนทะ. เจาชาย ๖๙,๙๔,๙๖,•๐๔,®๐๗ ««๙,®๒๖,®๒๘,๒๒๔,๒๔๙

มหปาละ, พระเจา «๙๔,๒๐๓,๒๐๙,๓®๓ มัลนทป้ญหา ««๖
มหลมณฑล ๙๓ มหิรกุล «๖๗
มหิสาลกวาท. นิกาย ๘๔,๘๔,๙๓,®๒๒ มุกุนทเทวะ, พระเจ้า ๒๒๓
ม&งโกล. เผ่า «๒๗,๒๘•,๓®๓,๓®๔, มุชาฟาราบาต, เมอง ๒๔๘
๓®๖,๓®๙,๓๒๓ มุณฑกะ. พระเจ้า ๗๒.๗๓,๘๘,๘๙
ม้กขร โคสาล «๓.®๔ มุทท ๒๐®
ม้ชผนตกเถระ, พระ «๐®,•๐๔ มุนตา, เผ่า ๓
ม้ชผํมชนบท ๒๗ มุมใบ, เมอง «๐®,๒๓๓,๒๔๔,๒๔๖
ม้ชผํมเถระ, พระ •๐๒ มูลคนรกุฏ ๔๔,๒๖๔,๓®๒,๓๓๐
ม ณัฑเสย์, เมอง ๒๓๗,๒๓๘ เมฆวรรณ. พระเจ้า «๔๔,®๔๓
ม ทัยะ ๒๐® เมฆาลัย, รฐ ๒๘๔.๓๒๘.๓๓®
ม้ธยประเทศ, รฐั ๒๖,๒๒๓.๒๘๔,๒๙๗, เมกุน ๖๔,®๘๔,๒๐®
๓๒๘,๓๓๐ เมนนเตอร์, พระเจ้า ««๔,®®๘
ม ลัละ. นควน ๒.๒๔,๒๖,๔๔,๔๗,๔๐ เมารยะ, ราชวงสั ๘๓,๙®,๙๒.๙๔,®๐๘.
ม ลัละกษตรัย์ ๒๖,๔๔ ««๐,®®®

ม ตัสยานคร. เมอง ๒๖ นมรี่ อ. ฟอสเตอรั ๒๖๓
ม ลัยาวตาร «๙๘ โมกษการคุปตะ. พระ •๖®
มาคนทิยา. พระนาง ๔๘ โมกุล, ราชวงศ ๒๒๗,๒๒๙,๒๓๐,๒๓®,
มางสะ •๘๔,๒๐® ๒๓๔,๒๓๗,๒๔®,

มาชโตเนย, ประเทศ ๘๖.๔๗ โมคค้ลลบุตรตสสะเถระ,พระ ๖๙,๙๖,๙๗.
มาธยมิก. นทาย «๓๐,«๓๗,®๔๔,®๙๖ ๙๙,®๐๐,®๐๔,®๐๔,®๐๗

มาลาบาร ๓ โมฆราช, พระ ๔๙
มาหมุต กาซนิ «๙๓,๒๐๓,๒๐๔ โมตลาส เนห์ร ๒๗®

1^๒
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โมหน ทาส กรัม จ นัทระ คานธ ๒๔๗ รวิศรัภทร, พระ ๒๐๗
โมห้มหม้ค โ«]รั tao๗,๒««,๒«๒,๒«๔ รสปาละ, พระเจัา «๙๙,๒๐๘
โมหมหมัด ฟ้ขตํยารั ขสชิ (ชํสจ) «๕๖, ร กัชิดเถระ. พระ «๐«,«๐๖
«๕๙,«๖๐,๒«๒,๒«๓ ร ฎัฐปาละ. พระ ๙๙
โมห้'มหมัด อาส ๒๓๕ ร ดันรักษต, พระ ๒๐๗,๒«๗
โมเหนโจดาโร. เมอง ๒ ร ตันรัชระ, พระ «๕๙
โมชอร์, เมอง «o«.๒๙๙,๓๒๘,๓๓๐ ร ตันากรส้นด, พระ «๕๘
ไมดรัปา. พระ «๕๘ ร ดันาวร «๗๗
ไมดรัโปรเจค ๓๐๘,๓๐๙ ร มัมะปราสาท ๓๖

ย ร สัเซย, ประเทค ๒๘๙,๒๙®
ยชุรเวท. ค มัภร์ ๕ ราชคฤโร์. นคร «๕,๒๖.๓๗,๙๓,๙๙,๙๗.
ยธวกวิหาร, ร ดั «๕๗ ๙๘,๕๐,๕๓,๕๖,๕๗,๖๓,๖๕,๖๗,๗๐,๘๙,

ยมกปาฏํหารย์ ๙๐,๔๘ ๒๒๐,๒๙๓,๒๕๙,๒๗๐,๒๗๙,๒๘๕,๓๐๖

ยวาหระ สาล เนห์ร ๒๕๖,๒๕๗,๒๗®, ราชโพธวิเทศ, พระ ๒๙๓
๒๔๖ ราชยวรรธนะ, พระเจัา «๗๕.«๗๖
ยสกากผ*หนุดร, พระ ๗๗,๘๐,๘« ราชสถาน, รฐั ๒๖,๒๘๔,๓๒๘
ยสะกุสนุดร ๙๒,๙๘ ราชามานสิงฟ้, พระเจัา ๒๓๐
ยโสธรา, พระนาง ๓๐.๓« ราชาสิงไ(เทพ, พระเจัา ๒๒๕
ม กัษวิหาร. ร ดั «๕๗ ราชิยา ๒«๙,๒«๕
ม กัษะปาละ. พระเจัา ๒๐๕.๒๐๙ ราถกเสนะ, พระเจัา ๒«๐
ม ญัญะพราหมท; ๓๕ รานชิ, เมอง ๒๖๘
ย า่งกุง, เมอง ๒๘๙ ราม. พระ ๕.•๘.«๙.๒๐

ยุฑธิสทิระ ๒« รามคาม. เมอง ๒๖,๙๗

ยุธสตระ, พระเจัา ๒๒๕ รามปาละ. พระเจัา «๕๙,«๖๐,«๖«,•๙๙,
นุโรป, ทวป ๓,๘๘.«๙๓.๒๐«,๒๒๘, ๒๐๕.๒๐๙

๒๒๙,๒๓๓,๓๐๘ รามพราหมณ์ ๓๕

โยคะ ««,«๒.«๐๓ รามสิงห์, พระเจัา ๒«๘
โขนกรัมมรักธํดเคระ, พระ •๐« รามายณะ •๘,«๙,๒๐,๖๓,«๒๙

ร รามาวดาร •๙๘

รพนทนาถ ฐากูร ๒๖๓ ราวณะ «๘,«๙,๒๐

รวิตรชญาณ, พระ ๒๐๖ ราหุล ส้นสกฤคมัน, พระ ๒•๖
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ราทุล, เจาชาย ๒»,๓๖,๓๗,๔๓,๔๙ วนปรสถ์ ๗
ราทุลกรด, พระ ๒๙๗ วนปาละ, พระเวัา ๒๐๘
ราทุลศรภ้ทร, พระ ๒๐๘.๒»๓.๒๒๐, วราหวดาร »๙๘

๒๒» วลภ, มหาวทยาดัย «๔๔.«๔๖.®๔๗.
รุกขมนสถาน ๒»๓ «๖๔

รุมมนเด ๓๓ วสวัดด, พญามาร ๓๙
รปณาน ๓๗ วดุพนธุ, พระ «๓๒,»๓๓,»๓๔,»๓๗,
รปน้นทา, พระนาง ๓๐,๓®.๓๔,๔๐ • ๘»

เราดะ,พระ ๘๐,๘»,๘๒ วดุมด, เมยง ๖๓
โรเบร์ด ไคลว์ ๒๓๔,๒๓๔ วดุมดร, พระเวัา ๗๗,»»๒,»๒๘,»๒๙
โรรุนันทะ «๓๔ ว กักลํ. พระ ๔๙
โรหผะ. พระ ««๖,»»๗ ว งัคสะ, พระ ๔๐

ฤ ว งัสะ, นควัน ๒,๒๖,๔๘,๔๗,๘๙.»๐๒
ฤคเวท, คมภร์ ๔ ว ชั แควัน ๒,«๖,๒๔.๒๖,๔๘,๗๐,๗๘,
a ๘๒

ลกุณฎกภัททยะ, พระ ๔๙ ว ชัชปุดดกวาท, นกาย ๘๔,๘๔.«๓๓
ลวังเสนะ, พระเจา ๒๐๘,๒«๐ ว ชัรมดร. พระเจ้า ««๒
ลกษมฟ้, พระ •๘,»๙,๒๐,๒» ว ชัรนาน, นกาย «๙๙.๒๐๐,๒๔๒,๒๙๔
ลกษณะพราหมณ์ ๓๔ วชรยาสน ๒»๙,๒๒๓,๓๒๐

ล ก้นม. พระ ๒๐๐ ว ณัณวาจามหาเกระ, พระ ๒๙๗
ล้ชเนา, เมยง «๔๙,»๗๖,«๘๒,๒๐๔, ว ดัไทยกุสาวควรพุทธวิหาร ๓๐๔
๒๓๐,๒๔๔,๒๖๖,๓๓๐ ว ดัไทยกุสนาราเฉรมราชย์ ๒๙๓,๓๐๒.
ลาดัก, เมยง ๒๓๗,๒๔๖,๒๗๐,๒๘๔. ๓๐๔

๒๙๔ ว ดัไทยนาดันทา ๒๗๐.๓๐®
ลามะ โซปะ ว แัโปเช่ ๓๐๘,๓๐๙,๓๒๒ ว คัไทยเนรญชราวาส ๓๐๗,๓๒๒
ลาโม ทยนดุบ ๒๙๓ ว ดัไทยพุทธคยา ๒๗๐,๒๙๐.๒๙๘,๓๐๐,
ลาวเสน, พระเจา ๒๐๖,๒»๐,๒»» ๓๐๖,๓»๘

ดุมพน, สวน ๓๓,๒๔๔,๒๔๖,๒๖๔ ว ดัไทยสารนาถ ๓๐๒
ว ว ดัไทยสรํราชคฤดั ๓๐๖
วงศาดกว๊หาร. ว ดั »๔๗ ว ดัป่าพุทธคยา ๓๐๔,๓๐๔
วirmn, พระเจา »๘๓ ว ปัปะ. พระ ๓๔,๔๒

4iiA
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ว8มก •๘ วิ สุทธสง)(, พระ •๘•
วารสวาใกรติ. พระ •๕ฟ วิ^ธัมรรค, คมภวั •๔๔,•๔๔
วามจาร, น๊กาย toote วิดโศก, เจาชาย ๙๓,•๐๖
วามนาว#ทร 0«;๘ วูย งั, อำ เภอ •๔๔
วาสการาม, ว ดั ๘๐.๘๒.๒๕๔ เวฎฐทปกะ. ดาบส ๔๗
วาสโก ดา กามา ๒๒๘,๒๓๓ เวท, พระ ๔,AO,•๐๔,•๓๖,•๘๓,•๙«,

วาสภขดติยา. พระนาง ๓๐,๔๔ • ๙๗,๒๗๗

วาสภคามํกะ.พระ ๘๐,๘• เวทวยาท ๒•

วาสวท้ดดา. พระนาง ๔๗ เวทานดะ •O

วาสเทวะ, พระ1วัา ••๒.••๓.•๓๐,•๔๐ เวเทท. พระนาง ๔๔.๔๔

วิกรมติลา, มพาวิทยาลย •๔๔,•๔๘, เวปุสละ. ภูเขา ๖๓
•๔๙,•๙๐,•๙•.•๔๒,•๙๔.๒๐๖,๒0๗ เวภาระ, ภูเขา ๖๓
วิคดอเรย, พระนาง ๒๔๖ เวสาล, นคร ๒๖,๔๓.๔๔,๔๗,๔๗,๖๔,

วิจดรวิรยะ. พระ1จา ๒• ๗๐,๗๓,๗๔,๘๐,๘๒,๘๔,•••,«๔๙,

วิๆฐฑกะ. พระเจา ๒๗,๓๐,๔๔.๔๖,๙• •๖๓,๒๔๓,๒๘๐

วิทยาภัทร, พระ •๔๖ เวพวันมทาวิทาร. ว ดั ๔๓.๔๘,๖๗
วิทโยทยะ ๒๖๔ ไวศณพ, นักาย ๖,๒๓๒
วิเทดโพ7คุณ. พระ ๓•๐ ไวเศษกะ ••
วิเททะ ๒.๒๖.•๐๖ ศ

วิปจดัญเ(เ ๔• ศวิกาล จลน ชงฬ ยาดาพ ๓๒•.๓๒๒
วิปุรติสสมทาเถระ, พระ ๒๖๔ ศรนคร, เมอง ๒๔๘

วิภูติจ นัฑรา, พระ •๖• ศวิประภาวด •๙๐

วิมลคุปดวิทาร, ว ดั •๔๗ ศวิปรณะภัทร, พระเจา ๓•๒
วิมลวิลาสํน. คมภร •๔๔ ศวิมุขะ, พระเจา ••๓
วิมาลา โกณฑญญะ. เวัารทย ๔๔ ศวิวิชย, อาณาจักร •๓๙,•๘๔
วิศวามดร, ฤๅร ๗,๓๖ คคางกะ. พระเจัา «๗๔,•๗๖,๒๔๓,๓•«
วิษณุ, พระ ๔,๖,๒๐,•๙๖,•๙๗,๒๐๐. ศกติ, นักาย ๖.๒๐๐

๒๔๙,๒๗๔.๒๘๖ ศกยศวิภัทร, พระ •๔๙
วิษณุคุปด์, พระเจา •๓๐,•๔๓.•๖๔. ศกราทดย์. พระเจัา •๘๓
•๗๓ ศงกราจารย์ •๙๖
วิสมโลมะ, เจารทย ๙๔ ศ พัทวิทยา •๘๓
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ทากยวงท. ทวะกร ๒๗,ta๘,10<๓« สมารธะ, นกาย ๗

ทานฬวัก^, พระ «cn« สมุทรคุปด'". พระเรัา «๓๐,«๔๓.«๔๔,
ทานทรักษตมทาเถระ, พระ ๒๘๗ «๘๓,«๗๒

ทานตํ สวารูป เพาทธะ ๒๙๘ สยมถูวนาถ. ร ดั ๒«๗
ทานตเทวะ. พระ «๓๗ สรภทธะ. นกาย ๗

ทานตภ้ทร. พระ «๘๔ สพชาดิ ๓๔,๗๘,๘๐
ทานติวรมน, เรัาชาย «๓๗ สทเทวะ ๒๒

ทาสนรังสะ. พระ ๓๒๗ สพัสยาน, นกาย «๘๘,๒๘๒
ทรํธรรมา, พระนาง ๘๔ สกกะ, นครัน ๒,๒๖,๒๘,๔๘
ทวจ, พระเจา ๒๓« ส งักันดกวาท, นกาย ๘๘,«๒๒
สืลาฑํตย์. พระเจา «๖๘.«๖๖.«๗๖ สงมมดดา, พระเถรั ๘๔,๘๖,«๐๘,«๐๗
ทุภการคุปดะ. พระ «๖«,๒๐๖ ส้งมรักษดะ, พระ ๓๓๐
ททร. วรรณะ ๘,๘,๓๒,๒๖๘,๒๗๔,๒๗๗ ส ญัชย เวกัฎฐบุดร «๘.«๖
เทรษฐปาละ, พระเจา ๒๐๘ ส ญ้ช้ย, เจาชาย ๘๓
เทวดามพร, นกาย «๘ ส ดัดบรรณคูหา, ถํ า้ ๖๔,๖๘,«๒«
ไทวะ, {เกาย ๖,«๖๘.«๖๗,๒๓๒ ส คัยะ นารากัน โครนกัา ๒๘๘
ไทธุนาท. พระเจา ๘๓,๘๘ ส ดัยานันทะ ๒๗๘
Cf ส้ทธัมมปุณฑรํกสดร, ก มัภร์ ๒๗๘
สกะ, เฝา «๒๗,«๔๘ ส นัคํนิเทดน. มหาวํทยาสัย ๒๖๘
สกนธคุปด์, พระเรัา «๓๐.«๓๘.«๖๔, ส นัยาส ๗
«๗๓ ส พัพกา)]. พระ ๗๐.๘๐,๘«.๔๒
สถรมดิ, พระ «๓๘.«๓๗,«๘๗ ส พัพัญชพะ. เจาชาย ๘๓
สถรมดํวํพาร, ร ดั «๘๗ ส พัพ้ดถกวาท. นกาย ๘๔,๘๘,«๒๒,«๒๐
สถูปเกสเรัย ๓๓• ส มัปฑํ, เรัาชาย «๐๘.«««
สปีดก. ร ดั ๒๗๐ ส มัปูรณานนทะ ส้นสทฤด ๒๔๘
สเปน, ประเฑท «๘๓.๒๓๔ ส มัภูดสาณวาส,พระ ๗๘,๘๐.๘«
สมฤดยากรสืฑธะ, พระ «๘๗ ส มัมดํยะ, นกาย ๘๔.๘๘.«๒๒,«๘๒
สม'นดปาสาฑํกา. คมภรั «๘๔.«๘๘ ส มัโมพวโนทน, คมภร «๘๔
สมาคมมพาโพธ ๒๖๓,๒๖๘,๒๖๘,๒๘«, ส สัสดทํฎฐ «๘
๒๘๒ สาคดะ, พระ ๔๔,๘๐

สมารกนด์. เมอง «๗๘,«๘๘,๒๒๖ สาครมดิ, พระ «๘๖
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£ท-}ขยะ, ส ฑั!โ ••
ลาญจ, สคูป ๒๖๖,0110๘.๓๓0
nmi:,mr ๘๐,๘•

ส้รมพามายา, พระนาง ๒•,๓๐.๓*,๓๒.

พนมาน ๒๐

พรรษวรรธนะ, พระเจา ๕๔,•๕๕,«<£๗.

•๗๔,•๗๖,•๘•<.•๘๓.๒๕๓.๒<£๕

หรดเส\เะ, พระเจา ๒•๐

ห 'ัสดีปาละ. พระเจา ๒๐๙
พ สัดีนปุระ, เมอง ๒*
พรยาณะ, รฐ ๒๘๔

พมาจลประเทศ. ร ฐั ๒๘๔
พุมายุน, พระเจา ๒๒๙,๒๓๐
พุวัชกะ, พระเจา •๓๐,•๔๐
พุนะ, เผ่า •๕๓,•๖๓.•๖๖,•๖๗,•๗๖)
เพดวัทยา •๘๓

สหพนุ, พระเจา ๒๙,๓๐.๓•.๓๒
สุคทมิตร. พระ •๘•
สุงสุมารคระ. เมิอง ๒๖,๔๘.๕•.๕๒
สุชเยษฐา. พระเจา ••๒
สุตตวาท. นกาย ๘๔,๘๕,•๒๒
^ตะพราหมณ์ ๓๕
สุปปพุทธะ. พระเรัา ๓๐,๓๖.๕•
สุภะปราสาท ๓๖
สุภ ท้ทะ ว •ุใตiบรรพชํต ๖•.๖๒
สุภดี, พระ ๔๙

องคุดีมาล, พระ ๕๐.•๖๓
อชันตา. กา •๐๘,•๐๙,••๐,•••.•๗๔
อชาตศตร, พระเวัา ๒๖,๕๔.๕๕.๕๖,๖๔.
๖๕,๖๘,๗๐,๗๒,๘๘,๘๙

อชตะ เกสกมพล,เจาลทธิ •๔
อด'ล พพาร ว ชัชปาย ๒๘๔
อธิพุทร, วรรทเะ ๙,๒๖๐,๒๗๗.๒๙๙
อนาคาวัก ธรรมปาละ ๒๖๒,๒๖๔.๒๖๕.

สุมนะ, พระ ๘๐,๘*
สุม งัคลวัลาสิน, ค'มภํร์ •๓,•๕๔
สุยามพราหมณ์ ๓๕
ส รุ มัมะปราสาท ๓๖
สุเรนฑระ. พระเจา ๒๔๕
สุสิมะ, เจาชาย ๙๓,๙๔
สุสุนาค. พระเจา ๗๓.๗๔.๘๓,๘๙,๙๐
สุกรมททวะ, อาหาร ๔๕

๒๖๗,๒๖๙,๒๗๘,๒๙*

อนาถปิณฑํกเศรษฐ ๕•,•๔๙
อนุรุทธะ, เจาชาย ๓๐,๔๓,๗๒.๘๘.๘๙
อนุรุทธะ, พระ ๔๙,๖•,๗๐,๘*
อโนมานท. นม่นํ้า ๓๗,๖๗
อภยันตวักวัพาร, ว ตั •๕๗

สุรยเทพ. พระ •๘*

เสไเะ. ราชวงศ์ ๒๐๕.๒๐๖.๒๐๘.๒•๐
โสณกฎํกัณณะ. พระ ๔๙
โสณเถระ, พระ •๐๒
โสตถวดี, นคร ๒๖
โสภิตะ. พระ ๕๐,๘๐
โสมไ]ร, มหาวัทยาลัย •๙๙

อมรเทพ ๓•๒

อมรปาล, นาง ๕๔

อมราวดี, นคร ••๓.•๓๙,•๔๐,•๕๐.
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อมราวํก1ขปะ ๑๖ ออรังเซพ, กษ้ตรัย์ ๒๓๑,๒๓๕
อมฤตานันทะ. พระ ๒๗๘ อกบาร, พระเจ้า ๑.๒๓๐.๒๓๑,๒๓๗
อมตา. พระนาง ๓0,๓๖ อ ค้คาพวเจตย์ ๔๘
อมโตธนะ. พระเจ้า ๓๐.๓๑,๔๓,๔<๕๑ อ อ้น. พระ ๔.๕
อเมรกา, ประเทศ ๒๖๓,๒๖๗.๒๗๔, องกฤน, ประเทศ ๒,๑๑๐,๑๕๘,๑๖๔,
๒๔๔.๒๙«,๒๙๕.๓๐๘ ๒๓๐.๒๓๑,๒๓๓,๒๓๔,๒๓๕,๒๓๖.

อโยธยา ทาส ๓๒๙ ๒๓๗,๒๔๐,๒๔๑,๒๔๓,๒๔๔,๒๔๕.
อโยธยา, เมอง ๑๙.๒๐,«๓๑,๑๓๓.๑๘๒, ๒๔๖,๒๔๗.๒๔๘,๒๔๙,๒๕๖,๒๕๙.๒๖๕,
๒๕๔,๒๖๙ ๒๗๘,๒๗๙,๒๘๐.๒๙๑.๒๙๒

อรชุน ๒๑,๒๒ อ ง้คะ, แครัน ๒,๒๖.«๐๒
อรทรากะ, พระเจ้า ๑๑๒ อ ง้คุตตราปะ, แครัน ๒,๒๖
อรํยสจจ้ ๕๙ อ ญ้ชนะ .พระเจ้า ๒๙,๓๐,๓๒,๕๐
อรุณาจ้ลประเทศ. ร ฐั ๒๘๔,๒๙๗ อ ญ้ญาโกณ•ท้ญญะ, พระ ๖๑
อรูปฌาน ๓๗ อ ต้ตกํลมถานุโยค ๑๗
อลมคร์. พระเจ้า ๒๓๖,๒๓๙ อ น้ตามนและนโคบา, เกาะ ๒๘๔,๓๒๖
อลกสุนทระ, พระเจ้า «๐๓ อ น้ตเกนะ, พระเจ้า ๑๐๓
อเลกร!านเดอร์มพาราช. พระเจ้า ๔๖,๘๗, อ น้ตโคโนส, พระเจ้า ๑๐๓
๘๘,๙๐,๙๑, gOo,๑๑๙,«๖๓ อ น้ติโยคะ, พระเจ้า ๑๐๓
อเสาติน, พระเจ้า ๒๒๒ อ น้โตป็กกะ ๖๗
อวยาส, ฤๅษ ๑๐ อ น้โตวุตถะ ๖๗
อรันต. นศรัน ๒๖ อนธรประเทศ, รฐ «๓๐,๑๓๑,๑๓๙.๒๑๐.
อโศกพัลละ, พระเจ้า ๔๙,๕๖.๗๘,๙๓ ๒๘๔

อโศกมหาราช, พระเจ้า ๑.๕๔,๗๔,๙๓, อ ม้โต, แครัน ๒๙๓
๙๔.๙๕.๙๖.๙๗.๙๙.๑๐๐,๑๐๒.๑๐๓, อ ม้พราชา. พระเจ้า ๘๖,๘๗,๑๖๓
๑๐๔,«๐๕,๑๐๖,«๐๘,๑๑๐,๑๑๑,๑๑ อ ล้ลกปปะ. พระเจ้า ๔๗,๕๗
๑๒๔,๑๒๗,๑๓๙,«๔๒,๑๕๕,๑๖๓,๑๗๕. อ ศ้วโรJษ, พระ ๑๒๘,«๒๙,«๓๑.๑๓๒
๑๗๗,๑๘๒,๒๒๐.๒๓๙,๒๕๓,๓๑๐ อ ส้สกะ, แครัน ๒,๒๖
อโศการาม. วต ๙๙,๑๐๔,๑๐๖,«๑๗ อ ส้สคุตตะ, พระ ๑๑๗
อสงศะ, พระ ๑๓๒.๑๓๓ อ ส้ลชิ, พระ ๓๕,๔๒
อสตดาบส ๓๔,๕๐ อ ส้สม, แควน ๒๐๑,๒๘๔,๒๘๕,๓๒๕
ออรงศบาต, เมอง ๑๐๙,๑๑๐,๑๗๔,๒๒๔ อาถรรพเวท. คมภร์ ๕
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0าท««1]7ยายสต'! อุคคท๊ตะ ๖๗
อาทํตย์. พ'!ะ ๔. ,๗. อุคฆติตัญชุ ๔»
อานฟ, พระ to«,๓๐.๓๔,๔(ท.๔๔.๔'. อุชชโส/ไตะ,พระ ๘๐.๘»

to,̂๓.^๔.^'.^^'^๗'^'' อุชเชน, เมอง ๒๖.๔๔,๕๔.'๖.'๗,๔(ท.
๗«.๗te,๗๓,๗๙,๘•.•๔๔,•๔ต ๙๕,•๐๒,•๐๗.•๗๒

อานนทน้นกาf. พระ ๒๔๗ อุตตรเถระ, พระ •๐๒
อารยวรม้'น, พระ •๘• รุตตรประเทค, รฐ ๒๖,๔๗.•๔๙.•๗๖.
อารยสมาช, สมาคม ๒๖๔ •๘๒,๒๔•,๒๔๕,๒๔๘.๒๔๔.๒๗».

อารนะ นาคารชุน สระ ชาไซ. พระ ๓•๔, ๒๘๕,๓๐๔,๓๒๐,๓๒๔.๓๓๐

๓๒๐ อุตตราญจร. ร ฐ์ ๒๘๔
อารยัน, เผ่า ๓.,๔,๕.๘,•๘.๒๕,••๔ อุทกตาบส รามบุตร ๓๗,๔»
อาครม ๗,๘ อุทยาน, นควน ๓๒,•๔๘,«๗๐,•๗ท,
อาทวกยักษ์ ๔๘ •๘»

อาพา. เมอง ๔๘,๕• อุทยภทร. พระเจา ๗•,๗๒.๘๘,๘๙
อาพารตาบส กาลามโคตร ๓๗,๔• อุทายภททะ, เจาชาย ๗»

อกตปุร, เมอง ๒๔๐ อุทต ราช ๓๓๒

อินต้ส ๒ อุเทน, พระเจา ๒๖,๕๓.๕๗.๕๘,»®๘,
อิเนตยตะวนออก. บ^ท ๒๓•,๒๓๔. •๘๒

๒๓๗,๒๔๖,๒๘• อุนเนปุระมนาวพาร ๒๖๗
อินทป็ตถ, นคร ๒๒,๒๖,๒๐๗,๒•๒ อุบาขน ๒๙๐

อินทร์. พระ ๔,๕.๓๘ อุบาร, พระ ๔๙,๖•,๖๕,๖๖,๖๘,๖๙,๗»,
อินทรปุระ, เมอง •๘๕ ๗๔,๙๒,•๘*

อิรก, ประเทค ๘๗.๘๘.•๔๓ อุปกาชวก ๔«
อิลคทมช ๒•๔,๒•๕,๒•๖ อุปคุตต์เถระ, พระ •๐๕,•๘๐,•๘»
อิควร, พระ ๕.•๖!,•๒๐,๒•๔,๓•๓ อุปนํษัท, ค มัภร์ •๐
อิสิคล, ภเชา ๖๓ อุปเสน. พระ ๕๐
อิสิปตไเมฤคทายวน ๓๘.๔•,๔๔.๔๘. อุปายศร์ภ้ทร, พระ ๒๐๘
•๘๓,๒๐๔,๒๔๔,๒๖๓,๓๐๒ อุรคปุระ. เมอง •๕»
อจง. พระ •๕๖.•๘๔,•๘๘,๒•๖.๓•๒ อุรุเวรกสสปะ, พระ ๔๒,๔๙,๕๓,๖»
อนปต์.ประเทศ •,๘๓,๘๖.๘๘,๒๐๓,•๔๓ อุ จ นัทรมณ, พระ ๒๗๘,๒๗๔,๓๐๓
อุคทเสนน้นฑะ, เจาชาย ๘๓ QV, นควน ๒๔•,๒๔๕,๒๔๖,๒๔๔
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เอ. เค. นารายนน ๒๔๔

เอ.พ. เจ. อบตุอ กาอาม ๒๘๔
เอกนาอา, เมอง ๔๔

เอกพโยหารกวาท. นิกาย ๔๔,๘๔,«๒๒
เอน. ธนรทนะ. พระ ๒๖๔,๓«๗

เอปีรุอ, เมอง •๐๓
เออโอร่า, กา «๐๙.«•๐,•๗๔.•๔๔
โอทนตบุr มหาวิทยาลัย •๔๔.•๔๔.
•๔๙.•๖๐.•๖•,•๙๐,•๙๒,•๙๔,๒๐๗,

๒๒•

โอรออา, ร่ฐ ๙๔.«๓๔,๒๒๓,๒๔๐.๒๔๔,
๒๔๔

ร

รอลันทา, ประเฑท ๒,๒๓๓,๒๓๔
เรอ^มออ ••๙
เรี่ยนจง, พระ •๗๔
ไรเดอราบาท, เมอง •๓๙,๒๔•

c
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พระไดรปีฎกนละอรรถกถา
มทามกฎ■ทชวทtnRย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยๆมรัฐ. เล่ม*! ๔ กเงเทพฯ ะ te<Airf
ฆหามกฎราชวํฑชาลย.หระไตรปิฎกทาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๕ กรุงเทพฯ : terfterf
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๗ กรุงเทพฯ ; ๖๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๙ กรุงเทพฯ ะ ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ (90 กรุงเทพฯ : ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ «๓ กรุงเทพฯ : ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๒0 กรุงเทพฯ : ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๒๒ กรุงเทพฯ ะ ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๒๓ กรุงเทพฯ ะ ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๒๗ กรุงเทพฯ : ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.หระไตรปิฎกภาพาไทยฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ ๓๓ กรุงเทพฯ : ๒๕๒๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย.ปฐมสมนตปาสาทกา นปล ภาดท e กรุงเทพฯ : ๒๕๓๓

ห1ฬัสิอฑั่วไป
กรุณา กุหลาลัย (แปลนละเรยบเรียง). พราหมณ์ ทุทธ สินตู. ฟ้มพ์ครั้งที่ ๒.

กรุงเทพฯ : หางทุนส่วนจ่ากดภาพพมพ์, ๒๕๔๒.
กรุณา-เรีองอุไร กุตลาลัย. ภารตวิทยา. พํมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : บรีษ้ทส่องคยาม

จ่าก้ด, ๒๕๔๓.
แกวชาย ธรรมาชัย. ป !ีฐหาหระเจ้ามสินท์. กรุงเทพฯ ะ พาวเวอร์ปรีนซ์การพมฟ้,

๒๕๔๔.

ฃวญฤฑย ชิ น้มาลับ. ระโยชน์จากการสรัางพระพุทธรปใหญ่ไนอํนเสิยเที่อชาวบัาน
หรีอเที่อใคร*ใ สิลปวฒนธรรม. ฉบับเดอน ดุลาดม ๒๕๔๔. บรีษฑพฆเนค
ปรนชิ้งเชนเดอร์ จ่ากด.

เคงเหลยน รบุญเรีอง (แปล). ประวดพระทงชัมจง. พํมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ ; มรีษท
อมรีนทรบุคเชันเดอร์. ๒๕๔๒.

จิรพ'นธ์ สมประสงค. ประวิโดสิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรีนดิ้ง เฮาลั, ๒๕๓๓.
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จ่า\พค์ ทองประเส่ร้ฐ. ป'รรวฬศาสฬ'fvjฑรศาสนาในเอi3ยอาคเนย์. กรุงเทพฯ ะ คุรุ
สภาลาดพร้าว. ๒๕๓๔.

(แปร). ปอเทดลทรประเพณรนเตย. พมพ์ครั๋งทึ่ ๒. กรุงเทพฯ ะ
อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๐.

ฉ ดัรสุมารย์ กบรสงพ์. การพิกษาเรี่องเ}]องทป็รพิ;สพ์. กรงเทพฯ : บร้ษ้'ท ส่องศยาม
จ่าก้ด. ๒๕๔®.'

ทุทธศาสนาแบบรเบด. กรุงเทพฯ ะ บรใ?ทส่องดยาม จ่ากัด,
๒๕๓๔.

ฐดวณฺโณ ภํกชุ. ประ'?ดศาสดร์ทุทธศาสนาจน นรร ๑๖ วนในจนแผนคนใหญ่.
กรุงเทพฯ ะ สุทธํสารการพิมพ์, ๒๕๓๔.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยาและคณะ. อฟกานํสถาน แหล่งผลฬทระาเ{ฑร
รปองค์แรกในโลก. กรุงเทพฯ : บรํษัท พิฆเนศพริ้นดิ้ง เซนเตอร จ่ากัด,
๒๕๔๕.

ทรงวิทย์ แกัวดร. พุทธสถานในนานาประเทด. กรุงเทพฯ : หางกันส่วนจ่ากัดมตรเจรํญ,
๒๕๒๐.

ธนากต. ประวดพระพุทธรูปปางตางๆ. กรุงเทพฯ : มปท, ๒๕๔๔.
ธน แกัวโอภาส. ศาสนาโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : หจก. เอม เทรดคํ่ง. ๒๕๔๒.
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุดุโต), พระ. จารกบุญ จารทธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ®o. กรุงเทพฯ :

บริษัท สหธรรมก จ่ากัด, ๒๕๔๒.

จาริกอโศก. บริษัท สหธรรมก จ่ากัด. พิมพ์ครั้งที่ ๒
กรุงเทพฯ : ๒๕๔๒

—  พุทธศาสนาในอาเรย. กรุงเทพฯ ะ ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
น. ณ ปากนา (แปล). คนธาระแหล่งปฐมกำเนตพระพุทธรูป หระเจามลนพ์นละ

พระนาคเสน. กรุงเทพฯ ; บำ รุงนุกูลกจ, ๒๕๒๖.
นนท์ ธรรมสถํดย์. พุทธศาสนาและดทนสงร]ไทย. กรุงเทพฯ : เอด็ส้น, ๒๕๓๓.
นวม สงวนทร้พย์, พ น้เอก (พิเศษ). เหตุศวามเส์อมสญฃองพุทธศาสนาในฐน1สืย.

กรุงเทพฯ ะ มหามกุฎราชวทยาส้ย, ๒๕๔๒.
บรรจบ เทยมทด. กำ เนตพระพุทธรูปหลายสม้ย. กรุงเทพฯ : สวนหนงสอ, ๒๕๔๓.
ประภัสสร บุญประเลริฐ, รศ. ประวติศาสตร์เอเรยใด. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๔.
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พทูร มลวรย. นบฆ1รยนวชาสาวกประว้ต ส์าหรับนกธรรมชนโท. กรุงเทพฯ ะ กรม
การศาสนา, fcrffeb.

พฑูร มรรั&ย์นระใสว มาราท&ง. ประวทสาสทร์พุฑ&ศาสนา. พมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕(ท(ท.

ภาวนา กจโกศร (ดร.กณหา), พระ. งานฟ้นrjทุทธสาสนาโนนดนทุฑธภู•ร. กรุงเทพฯ
; ส.กราฟฉคด็ไชใ!, ๒๕๔๑.

ยอนรอยโครนกา วป็สสนาหรงรูกกรงเข้'มกระที่มโรก. นทนสารอาfi«เป้. ฉบบที่
«๑๗๘ ร นัที่ «๙-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔.

ราชธรรมนํเทศ (ระแบบ เดทกโณ), พระ. ประรัตสาสดรัทระใรุทรสาสนา. พมใ^
ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ ะ มหามกุฎราชวํทยาล้ย, ๒๕๔๖.
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ปัจฉิมวาจา
"หนฺททานิ ภิกฺฃเว อามนุตยามิ โว วยธมุมา สงขารา

อปปมาเหน สมุปาเทถ"

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บ ดันี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
ส งัขารทั้งหลายมีความเสื่อมลลายไปเป็นธรรมดา

ท่านทั้งหลาย จง(ยังประโยขน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น)ให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาทเถิด"

"Behold now, brethren. I exhort you, saying

Decay is inherent in all coinponent things.

Work out of your salvation with diligence."

-
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