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การรักษาพุทธพจน์ถือเป็นกิจส�ำคัญเท่ากับรักษาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคท่องจารึกเป็น
ลายลักษณ์จนถึงศึกษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ เริ่มในทวีปยุโรป ยุคนั้นมีนักศึกษา ได้แก่ เฮนรี โทมัส
โคลีบรูเก บี. เอ็ช. ฮอดจ์สัน อเล็กซานเดอร์ โซมา เดอะ โคโรส เออร์เจนย์ เบอร์นอฟ เป็นต้น ปัจจุบัน
นักศึกษาพุทธศาสน์มี
๑) กลุ่มศึกษาบาลี
๒) กลุ่มศึกษาข้อมูลอินเดีย ทิเบต มองโกเลีย และจีน
๓) กลุ่มศึกษาวรรณกรรมและโบราณคดี
๔) กลุ่มพราหมณ์ฮินดู
ค�ำที่ว่า สิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของส่วนประกอบต่าง ๆ กล่าวเพื่อให้ชาวพุทธเข้าใจ
ในเบื้องต้น เพราะแท้จริง สิ่งทั้งหลายยังมีส่วนประกอบอื่นแต่ละอย่างย่อยลงไปอีก อันเป็นไปตาม
ธรรมชาติไม่มีใครสร้าง สิ่งที่เรียกในที่นี้ว่าสถานะชาติก�ำเนิด เป็นสิ่งสมมติอย่างหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจว่า
ใคร มีสถานะชาติกำ� เนิดความเป็นมาอย่างไร โดยกฎธรรมชาติแล้วสถานะชาติกำ� เนิดไม่มอี ยูจ่ ริง สมมติ
ขึ้นเหมือนเส้นรุ้งเส้นแวง ในวาเสฏฐสูตรมีค�ำว่า “อันที่จริง ชื่อและโคตรที่ก�ำหนดให้กันเป็นเพียงสมมติ
บัญญัติในโลก ชื่อและโคตรปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมา ญาติสาโลหิตก�ำหนดให้ตั้งแต่เกิด ชื่อและ
โคตรที่ก�ำหนดเรียกกันเป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจมานานของคนผู้ไม่รู้ความจริง”1 สถานะชาติ
ก�ำเนิดก็ไม่ต่างจากชื่อจากโคตร ชาติเป็นสิ่งรู้ได้ยาก (ชาติ นาม ทุชฺชานา)2 วิทยาการยุคใหม่อาจระบุ
ว่าเป็นใคร มีเชือ้ สายเอเชีย หรือคนยุโรป บางทีไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือ มองรูปลักษณ์ดอู ากัปกิรยิ ารูปพรรณ
สัณฐานยังพอคาดได้ว่ามาจากถิ่นไหน หากย้อนไปนับพันปี อย่าว่าแต่เครื่องไม้เครื่องมือ แม้รูปพรรณ
สัณฐาน ยังไม่มีใครเคยเห็นด้วยซ�้ำ 
ความรู ้ โ บราณคดี ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นสถานะชาติ ก� ำ เนิ ด ในที่ นี้ อ าศั ย
พระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก สถานะชาติก�ำเนิดพระสิทธัตถะไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ แม้อยากรู้หรือ
1
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พยายามจะรู้ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อย่างไร รู้ไปท�ำไมเพื่ออะไร มีผู้ศึกษาสถานะชาติก�ำเนิดของพระ
สิทธัตถะกว่าร้อยปีมาแล้ว ฝ่ายหนึ่งว่าพระสิทธัตถะคือพราหมณ์ฮินดู อีกฝ่ายหนึ่งว่าพระสิทธัตถะ
มีชาติก�ำเนิดมองโกลอยด์ เรื่องนี้ไม่ได้ช่วยให้บรรลุธรรมหรือเกิดก้าวหน้าในธรรมปฏิบัติ แต่ถ้ารู้หรือ
พยายามทีจ่ ะรูจ้ ะแยกได้วา่ พุทธสอนว่าอย่างไร พราหมณ์สอนว่าอย่างไร จะได้ไม่เสียเวลาศึกษา ไม่เสีย
เวลาในชีวิตเพราะรู้จักแยกแยะ

พระพุทธเจ้าข้ามพ้นสถานะชาติก�ำเนิด

ในบาลีมีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติ ว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลว่า พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบ
ด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ พระอรหันต์มีคุณสมบัติประการหนึ่งคือ ข้ามพ้นสถานะ
ชาติกำ� เนิด (ขีณา ชาติ) พระพุทธศาสนาซึง่ มีคำ� สอนทวนกระแส สถานะชาติกำ� เนิดท�ำให้หมดไปได้ดว้ ย
การประพฤติชอบ ดังค�ำที่ว่า ในโลกนี้สถานะชาติก�ำเนิดจักท�ำอะไรได้ ความประพฤติคือศีล ส�ำคัญ
(ชาติ นาเมสา กึ กริสฺสติ.)3 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นสถานะชาติก�ำเนิด ทรงอยู่เหนือ
เชื้อชาติ ตั้งแต่บรรลุนิพพาน สถานะชาติก�ำเนิดย่อมไม่มีประโยชน์ (นิรตฺถกา)
ค�ำว่า ชาติ (ชา-ติ) บาลีใช้หลายนัย หมายถึง ภพ (ชาตินี้ ชาติหน้า) นิกาย สังขตลักษณะ ปฏิสนธิ
เกิดในครรภ์ ตระกูล และ อริยะศีล ภาษาไทยค�ำที่เกี่ยวกับสถานะชาติก�ำเนิด เช่น ชนชาติ สัญชาติ
เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติก�ำเนิด ชาติพันธุ์ ชาตินิยม ค�ำว่าสถานะชาติก�ำเนิดในที่นี้ หมายถึง ตระกูล
เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติพันธุ์ ตอนยังเป็นพระสิทธัตถะทรงมีสถานะชาติก�ำเนิดศากยะ ในช่วงนั้นไม่ใช่
พระอรหันต์ เมื่อเป็นพระอรหันต์จึงข้ามพ้นสถานะชาติก�ำเนิด

สมณะและพราหมณ์

พระไตรปิฎกอ้างสมณะพราหมณ์หลายต่อหลายครั้ง จนสองค�ำนี้ดูจะเป็นค�ำมาคู่กัน
สิง่ ใดมีกอ่ น เก่ากว่าหรืออยูส่ ถานะสูงกว่า เวลาเขียนท่านเขียนค�ำทีเ่ ก่ากว่าไว้กอ่ น เช่น ธรรมมีกอ่ น
วินัยมีภายหลัง จึงเขียน “ธรรมวินัย” (ธมฺมวินย) สถานะมารดายกย่องว่าสูงกว่าบิดา จึงเขียน “มารดา
บิดา” (มาตาปิตุ) กุศลมีก่อนอกุศล จึงเขียน “กุสลากุสล” สมณะมีก่อน พราหมณ์มีภายหลัง จึงเขียน
“สมณะพราหมณ์” (สมณพฺราหฺมณา) แต่พราหมณ์คงไม่ชอบใจนักทีเ่ ขียนสมณะไว้กอ่ น เพราะพราหมณ์
อ้างว่าเขาเกิดมาจากพระพรหม แต่สมณะเกิดที่หลังเท้าพระพรหม พราหมณ์จึงต้องมาก่อนสมณะ
ตามภูมศิ าสตร์ประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย สมณะอินเดียมีในอารยธรรมหมูบ่ า้ น ทีย่ คุ นัน้ พราหมณ์ยงั ไม่มเี ลย
มีแต่ผู้ท่องเที่ยว นักแสวงบุญคือจรณะ (Charana) หรือจรกะ จากจรณะ ก็มีสมณะ สมณะมีก่อน
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พราหมณ์มาทีหลัง สมณะในอารยธรรมหมู่บ้าน เกิดจากคนท้องถิ่น มี พวกโปรโต-ออสตราลอยด์
พวกเมดิเตอเรเนียน และ พวกมองโกลอยด์ เป็นต้น อารยธรรมในชุมชนหรืออารยธรรมหมู่บ้านมีก่อน
ยุคพระเวทก่อนพราหมณ์
- สมณะ (บรรพชิต)
กลุ่มที่เรียกจรณะ (wanders) จาริกเที่ยวเรื่อยไป นักจาริกมีด้วยกันหลายกลุ่ม ที่เด่นคือ
ปริพาชกและอาชีวก สมัยพุทธกาลสมณะพราหมณ์มีมากกว่า ๕๐ กลุ่ม สมณะคือผู้สงบ สมณะมี
หลายประเภท หลายบุคลิก ทัง้ เดียรถีย์ ปุถชุ น เสขบุคคล พระขีณาสพรวมถึงพระพุทธเจ้า วิถชี วี ติ สมณะ
ที่ว่านี้แตกต่างกัน ส่วนพราหมณ์ ชื่อที่ชาวโลกสมมติเรียกคนบูชายัญ ความเป็นมาของสมณะพราหมณ์
เกิดขึ้นต่างยุคสมัย สมณะยุคแรกมีในวัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa culture) มีก่อนอารยันเข้ามา
อินเดีย พราหมณ์สบื จากอารยันในอินเดีย ความเคลือ่ นไหวของสมณะพราหมณ์ถอื ว่าเป็นประวัตศิ าสตร์
สมัยพุทธกาล
ประวัติศาสตร์อินเดียไม่ได้เริ่มเมื่ออารยันเข้ามาทางเหนือของแม่น�้ำสินธุ ไล่เจ้าของถิ่นหรือจับ
เป็นทาสแล้วสร้างอาณาจักรครอบครองแถบลุม่ แม่นำ�้ สินธุไปถึงแม่นำ�้ คงคา ทางทิศตะวันออกทีอ่ ำ� นาจ
อารยันแผ่ไปยังไม่ถึง มีลัทธิโบราณของคนมักน้อยสันโดษ ลัทธิของนักพรต ที่เป็นแบบอย่างของเชน
(ไชนะ)และพุทธ แบบอย่างเชนคือติตถังกร แบบอย่างพุทธคืออดีตพุทธะ พุทธะในอดีตเป็นแบบอย่าง
ของพระโคตมพุทธเจ้า คือ บุคคลในประวัติศาสตร์ การค้นพบที่ฮารัปปาสะท้อนความเป็นมาของเชน
และพุทธ
ส�ำหรับชาวพุทธ พระไตรปิฎกและอรรถกถาเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตหลายแห่ง เช่น
อรรถกถาเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในกาลก่อน เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงสดับข่าวที่พระโอรสตรัสรู้ ทรงส่ง
ทูตไปเชิญนิวัติเมืองกบิลพัสดุ์ ครั้งที่ ๙ ได้ส่งกาฬุทายี เมื่อถึงกบิลพัสดุ์ทรงด�ำริว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ในกาลก่อน (ปุพฺเพ พุทฺธา) เมื่อกลับถึงบ้านเกิดไปรับอาหารที่ไหน ทรงทราบว่าไปบิณฑบาต พระองค์
ทรงยกย่องพุทธวงศ์ คือวงศ์พระพุทธเจ้า จึงไม่ไปรับอาหารในเมืองกบิลพัสดุ์ ทรงบอกพระเจ้า
สุทโธทนะว่าการเที่ยวบิณฑบาตคือประเพณีของพระองค์ แต่ไม่ใช่มหาสมมุติขัตติยวงศ์ของพระเจ้า
สุทโธทนะ4
พระพุทธเจ้าในกาลก่อน ก็คือพระพุทธเจ้าที่มีก่อนพระโคดมพุทธเจ้า (ในยุคพวกเรา) พระโคดม
พุทธเจ้าทรงตระหนักถึงประเพณีทพ่ี ระพุทธเจ้าองค์กอ่ น ๆ ได้เคยปฏิบตั ิ การตระหนักนึกถึงจารีตในทีน่ ี้
ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช้ญาณวิเศษ ทรงตระหนัก/นึกถึง (อาวชฺเชสิ) จึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าในอดีต
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มีก่อนพระองค์ ค�ำถามคือทรงทราบจากใคร เรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการบรรพชาของพระสิทธัตถะหรือไม่
พระพุทธเจ้าในกาลก่อนเป็นปรัมปราคติหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่
อรรถกถาเล่าถึงประเพณีในการสืบทอดลัทธิสมณะ ท่านใช้โวหารซ่อนภูมิปัญญา เล่าว่า
พระโพธิสัตว์ทั้งปวง เห็นนิมิต (สัญลักษณ์) คือ ทูตแสงสว่าง สื่อปัญญา (เรียกว่าเทวทูต) จึงบรรพชา
พระโพธิสัตว์ทุกองค์เห็นเทวทูตก่อนบรรพชา ใครเป็นคนก�ำหนดให้พระโพธิสัตว์ทุกองค์จะต้องเห็น
เทวทูต ที่ไหน ๆ ก็มีคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แต่บรรพชิต (สมณะ) มีไม่ทั่วไป บรรพชิตในเทวทูตก็คือ
สมณะ ผู้ที่ไม่ท�ำร้ายเบียดเบียน ไม่กล่าวร้ายว่าร้าย ส�ำรวมปาติโมกข์ รู้ประมาณอาหาร อยู่ในที่สงัด
ประกอบความเพียรในอธิจติ บรรพชิตในเทวทูตต่างกับนักพรตอืน่ ทีอ่ า้ งตนเป็นสมณะ เมือ่ พระสิทธัตถะ
ได้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงยืนยันพระองค์ว่ามหาสมณะ ไม่ใช่สมณะเหมือนที่อ้างกันเวลานั้น
กปิลมุนี, ปารศวนาถมุนี
ทั้งสองคือมุนี ผู้รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ทั้งสองเกี่ยวกับสมณะ มีชีวิตอยู่ก่อน
ประวัติศาสตร์ก่อนยุคพระเวท กปิลมุนีและปารศวนาถมุนีสืบมาตั้งแต่วัฒนธรรมฮารัปปา กปิลมุนี
เป็นผู้ตั้งลัทธิสางขยา-โยคะ (Early Sangaya-Yoka) ชื่อของเมืองกบิลพัสดุ์ได้จากชื่อกปิลมุนีนี้
ปารศวนาถมุนีเป็นบรรพบุรุษของเชน สองมุนีเป็นชาวพื้นเมืองแต่ดั้งเดิม สะวาปัน เค. บิสวาส กล่าวว่า
“พุทธและเชนเป็นลัทธิโบราณทีค่ นพืน้ เมืองตัง้ ขึน้ มา มีแต่ดงั้ เดิม”5 ลาล มณี โชศรี กล่าวว่า “วัฒนธรรม
ของคนสันโดษ (สมณะ ; ศรามณะ)ในอินเดีย ไม่ใช่ของพระเวท มีก่อนอารยัน หลักคิดในพระเวท
รับอิทธิพลจากลัทธิทไี่ ม่ใช่พระเวท ได้แก่ โยคะยุคแรก สางขยา พุทธะ และไชนะ .. หลักปฏิบตั ขิ องไชนะ
พุทธะ โยคะ สางขยะ และบางสิ่งในอุปนิษัทเป็นหนี้ของมุนีและสมณะ”6 พราหมณ์ไม่ใช่ต้นต�ำหรับ
แต่รับไปจากลัทธิที่มีอยู่ก่อน
กลุ่มที่ไม่ใช่อารยัน ไม่เชื่อถือพระเวท มีก่อนเชนและก่อนพุทธ ได้แก่ ปริพาชก อาชีวก และ
มุณฑะ (โกนศีรษะ) พระสิทธัตถะเกิดในวัฒนธรรมของผู้เชื่อถือลัทธิสางขยา-โยคะ ไม่ได้มีวรรณะ
อย่างพราหมณ์ ครูของพระสิทธัตถะ (วิศวามิตร อาฬาระกาลามะ และอุทกะรามบุตร) ไม่ได้สอนพระเวท
ให้พระสิทธัตถะ เมื่อพระสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงสอนทวนกระแสสังคมสมัยนั้นที่พราหมณ์
เป็นใหญ่ เช่น ปฏิเสธพระเวท ปฏิเสธวรรณะ ไม่ให้เรียนค�ำสอนด้วยภาษาพราหมณ์ ให้เรียนด้วย
ภาษาถิ่น (สกาย นิรุตฺติยา)7 ท่าทีการปฏิเสธพราหมณ์ก็คือไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์เป็น
มหาสมณะ ไม่ใช่พราหมณ์
5

Swapan k Biswan, Buddhism the religion of Mohenjodaro&Harappa Cities, (Delhi: Richa
Offset Press Shahara), p. 26.
6
Lal Mani Joshi, Discerning the Buddha. (New Delhi : Munshiram Manoharlal, 1983)
7
วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑.
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เมื่อคราวที่ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา พระสิทธัตถะได้ทดลองลัทธิอเจลก (อเจลโก โหมิ)8 ตามหลัก
ทรมานตนของปารศวนาถมุนี ประพฤติตบะ อยู่เศร้าหมอง รังเกียจบาป อยู่สงัดเงียบ จึงพบว่านั่นไม่ใช่
ทางตรัสรู้ จึงหยุด ปารศวนาถมุนี เป็นคนสืบทอดลัทธิอัตตกิลมถานุโยคของเชน วัปปศากยะผู้เป็นอา
ของพระสิทธัตถะเชื่อถือนิครนถนาฏบุตร ปฏิบัติลัทธิของนิครนถ์เช่นกัน
พระสิทธัตถะและพระมหาวีระมาจากวรรณะนักรบ (ขัตติยะ : บาลี, กษัตริย์ : สันสกฤต)
เป็นกษัตริย์นักรบ (Ksatriya warrior) จากวัฒนธรรมของผู้ไม่เชื่อถือพระเวท ทั้งสองสืบทอดลัทธิ
สมณะ คนหนึง่ สอนอัตตกิลมถานุโยค คนหนึง่ สอนมัชฌิมาปฏิปทา พระสิทธัตถะไม่ใช่กษัตริยท์ พี่ ราหมณ์
บอกว่าเกิดจากแขนพระพรหม ตระกูลของพระสิทธัตถะไม่ใช่เผ่าอารยันเร่รอ่ น แต่เป็นตระกูลนักปกครอง
ที่เป็นนักรบมาแต่เดิม (aboriginal martial)
คราวเมื่อสงฆ์ท�ำสังคายนาในเมืองเวสาลี9 สอบถามกันเรื่องถิ่นเกิดของพระพุทธเจ้า ค�ำบาลีที่ใช้
คือ พุทฺธา หมายถึงผู้รู้ทั้งหลาย (พุทธะทั้งหลาย) “พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติขึ้นในชนบท
ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า (ปุรตฺถเิ มสุ ชนปเทสุ พุทธฺ ) ชนบททีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้า หมายถึงอินเดียตะวันออก ซึง่ เป็นทีอ่ บุ ตั ิ
ของพระพุทธเจ้า ระบุว่าย้ายมาจากฮารัปปา (ปัญจาป-สินธุ) เผยแผ่อยู่ทางลุ่มแม่น�้ำคงคา
-พราหมณ์
พราหมณ์ คือ คนบูชายัญ พราหมณ์สอนว่าพระพรหมคือผู้สร้าง มนุษย์ถูกแบ่งให้เป็นวรรณะ
มนุษย์เกิดจากพระพรหม พราหมณ์ที่เป็นคนแบ่งจึงแบ่งพวกตนให้ใกล้ชิดสนิทกับพระพรหมยิ่งกว่า
วรรณะใด ประเพณีการท่องใช้ปากสาธยายพระเวท เหมือนย�้ำว่าพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหม
จึงต้องท่อง ต้องสาธยาย ต้องปกปิด จะท�ำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ วรรณะอื่นเกิดต่างกันไปตามเรื่องที่
พราหมณ์ก�ำหนดไว้ กษัตริย์เกิดจากแขน ไวศยะเกิดจากสะโพก ศูทรเกิดจากเท้า พราหมณ์ซึ่งมีอคติต่อ
สมณะ จึงแต่งเหยียดว่า สมณะเกิดจากหลังเท้าพระพรหม
ส่วนพวกที่พยายามจะให้พระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์ฮินดู อ้างนครสูตร ในสังยุตตนิกาย ที่ว่า
“ทางเก่าทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์กอ่ น ๆ เคยไป” พวกเขาตีความกันไปว่าพระสัมมาสัมพุทธะก่อน ๆ
คือ พราหมณาจารย์ในอดีต10 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าประวัติศาสตร์อินเดียสมณะมีในวัฒนธรรมฮารัปปา
ก่อนยุคพระเวท ก่อนอารยัน(ก่อนพราหมณ์) ในแวดวงสมณะไม่แบ่งแยกให้เป็นนัน่ เป็นนี่ แต่เพราะเหตุ
ที่ใคร ๆ ไม่อาจจะบริสุทธิ์ได้ด้วยสถานะชาติก�ำเนิด แต่ว่าความบริสุทธิ์เกิดจากการปฏิบัติชอบของตน
8

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๑๙.
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๕๔/๔๐๘.
10
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๘.
9
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นั่นเอง สมณะสอนให้ช�ำระสิ่งไม่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งบริสุทธิ์ สอนให้ท�ำลายสถานะชาติก�ำเนิดด้วยวิธี
ปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบ แต่พราหมณ์สอนตรงกันข้าม
ความเป็นมาของสมณะไม่มีต่อเนื่องเหมือนความต่อเนื่องของพราหมณ์ ความเป็นมาของสมณะ
มีหลักฐานในเถรวาท (เท่านั้น) จึงเป็นเหตุให้พวกที่พยายามจะให้พระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์ฮินดู
ไม่ยอมรับ เพราะไม่ต้องการให้สมณะโดดเด่นยิ่งไปกว่าพราหมณ์

ศากยวงศ์ไม่เชื่อถือพราหมณ์

ศากยวงศ์ คือ วงศ์ศากยะ วงศ์ของชนเผ่าศากยะ พระสิทธัตถะถือก�ำเนิดในศากยวงศ์จึงได้ชื่อ
ตามวงศ์ว่า ศากยมุนี หรือ สักยมุนี คือ มุนีของศากยะ สมัยพุทธกาลศากยวงศ์ตั้งอยู่ในเขตแคว้นโกศล
เมื่อพระสิทธัตถะบรรพชาไม่นานทรงไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรื่องที่
พระสิทธัตถะบรรพชาก่อนหน้านัน้ จึงไปสอบถาม พระสิทธัตถะทรงตอบว่า “มีชนบทแห่งหนึง่ ตัง้ อยูใ่ น
แคว้นโกศล ตรงด้านข้างหิมวันตประเทศ เป็นเมืองที่มั่งคั่ง ประชาชนขยันขันแข็ง อาตมภาพมีนามตาม
โคตรว่าอาทิตย์ มีนามตามชาติกำ� เนิดว่าศากยะ”11 บอกภูมหิ ลังพระสิทธัตถะว่าเกิดในศากยวงศ์ ศากยะ
(กับโกลิยะ) อยู่ในสักกชนบท แถบเขาหิมาลัย ศากยะเลือกหัวหน้าขึ้นปกครอง สุทโธทนะพุทธบิดา
ภัททิยะเพื่อนของอนุรุทธะ มหานามะพี่ชายของอนุรุทธะเคยได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าของศากยะ
เพราะเหตุ ที่ ไ ม่ ใช่ แ คว้ น ใหญ่ โ ตพวกศากยะจึ ง ต้ อ งอาศั ย ก� ำ ลั ง ของมหาอ� ำ นาจอย่ า งแคว้ น โกศล
คอยคุ้มครองสนับสนุน ศากยะอยู่ที่นั่นนานเท่าไรหรือว่าอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนไม่ปรากฏ ศากยะเป็นคน
แถบนัน้ แต่เดิมหรือย้ายจากทีอ่ นื่ มาอยูก่ ไ็ ม่ปรากฏ ครัง้ พุทธกาลศากยะอิงกับกลุม่ มหาอ�ำนาจ คงเพราะ
นิสัยที่ไม่เหมือนใครของศากยะ จึงต้องเลือกหัวหน้าปกครองกันเอง
ศากยะไม่ใช่ชนบทเล็ก ในบาลีระบุเมือง หมู่บ้าน นิคม นครของศากยะ มี จาตุมา (จาตุมสูตร)
เมทฬุปะ (ธัมมเจติยสูตร) โขมทุสสะ (โขมทุสสสูตร) สามคามะ (สามคามสูตร) เทวทหะ (เทวทหสูตร)
ศิลาวดี (สัมพหุลสูตร) อุฬุมปะ (อรรถกถาธรรมบท เรื่องวิฑูฑภะ) กบิลพัสดุ (มหานามสูตร) โทณวัตถุ
(อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ) ส่วนเทวทหะอยู่ในเขตของศากยะ มีนิคม
หลายแห่ง ได้แก่ หลิททวสนะ (กุกกุรวติกสูตร) ปัชชเนละ (สุปปวาสาสูตร) สาปูคะ (สาปุคิยาสูตร)
อุตตระ (ปาฏลิยสูตร) กักกรปัตตะ (ทีฆชาณุสูตร) พยัคฆปัชชะ (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย สาปุคิยสุตตวัณณนา) แม่น�้ำโรหิณีเป็นเขตกั้นระหว่างศากยะกับโกลิยะ ศากยะและโกลิยะเป็นเพื่อนบ้าน
ใกล้ชิด ที่ได้ชื่อว่าศากยะเพราะมีความสามารถ ที่ได้ชื่อว่าโกลิยะ เพราะน�ำไม้กระเบามาสร้างเมือง
11

08.
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ความมั่งคั่งของศากยะและโกลิยะไม่ต่างกันมาก ศากยะยอมรับอ�ำนาจแคว้นโกศล โกลิยะก็คง
เช่นเดียวกัน
แคว้นโกศลเป็นแคว้นใหญ่ แคว้นมั่งคั่ง มีความส�ำคัญสมัยพุทธกาล โกศลเป็นหนึ่งในมหาชนบท
(๑๖ แคว้น) มหาโควินทสูตร12 ระบุ ๗ แคว้นก่อนพุทธกาล (กาลิงคะ, อัสสกะ, อวันตี, โสวีระ, วิเทหะ,
อังคะ, กาสี) ไม่มีชื่อแคว้นโกศล ผู้น�ำแคว้นโกศลในบาลี เช่น ธังกะ, สัพพมิตต์, ทีฆีติ, ทีฆาวุ, มหาโกศล,
ปเสนทิโกศล ในสมัยพุทธกาลสาวัตถีเป็นเมืองหลวง มีครอบครัว ๑๕๗,๐๐๐ ครอบครัว ประชากร
๗๐ ล้าน (สาวตฺถิยํ สตฺตชนโกฏิโย) รวมทั้งแคว้นประชากร ๑๘๐ ล้าน (อฏฺฐารสโกฏิมนุสฺสา) สาวัตถี
เป็นเมืองใหญ่หนึ่งใน ๖ เมือง (จัมปา, ราชคฤห์, สาวัตถี, สาเกต, โกสัมพี, เวสาลี) เรื่องที่เกี่ยวกับแคว้น
โกศลในพระไตรปิฎก เช่น พราหมณ์ที่มีชื่อเสียงหลายคนอยู่ในแคว้นโกศล เสนาบดี อ�ำมาตย์ หมู่บ้าน
นิคม นคร บทบาทของพระเจ้าปเสนทิ เล่าในโกศลสังยุต13 แคว้นโกศลปัจจุบัน คือ สาเหฐ-มเหฐ
(Saheth-Maheth) ตั้งอยู่เขต Bahraich และ Gonda ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลัคเนาว์
อุตรประเทศ อินเดีย
พระพุทธเจ้าประทับจ�ำพรรษาที่เชตวันมหาวิหาร ๒๕ พรรษา ค�ำสอนที่รวบรวมใน ๔ นิกาย
มี ๘๗๑ พระสูตร ตรัสในเมืองสาวัตถี ๘๔๔ พระสูตร ตรัสในเชตวัน ๒๓ พระสูตร ตรัสในปุพพาราม ๔
พระสูตร ตรัสที่อื่น เช่น ในป่า ๔ พระสูตร แยกไว้ในทีฆนิกาย ๖ พระสูตร ในมัชฌิมนิกาย ๗๕ พระสูตร
ในสังยุตตนิกาย ๗๓๖ พระสูตร ในอังคุตตรนิกาย ๕๔ พระสูตร ชาดก ๕๔๗ เรื่อง ชาดกที่ตรัสในเมือง
สาวัตถี ๔๑๖ ชาดก
ศากยะอยู่แถบเชิงหิมาลัยทิศตะวันออกแคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศล และพระพุทธเจ้าทรง
เป็นกษัตริย์ ทรงเป็นชาวโกศล ทรงมีชนมายุ ๘๐ ปี พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นกษัตริย์ นับถือพราหมณ์
ท�ำยัญพิธี พระพุทธเจ้าเป็นนักรบ (กษัตริย์) ศากยะ พระเจ้าปเสนทิโกศลร�่ำเรียนวิชาที่ตักกสิลา
เมืองศูนย์การศึกษาของพราหมณ์ พระพุทธเจ้า (สมัยเป็นพระสิทธัตถะ) ไม่ได้เรียนกับพราหมณ์
เรียนกับวิศวามิตรที่เมืองกบิลพัสดุ์
อัมพัฏฐสูตร14 ทีฆนิกาย เล่าต้นวงศ์ของศากยะ คือ โอกกากราช เมื่อครั้งที่อัมพัฏฐะไปรายงาน
แก่พราหมณ์โปกขรสาติ อัมพัฏฐะเคยไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ แต่พวกศากยะไม่ต้อนรับ เขายังแค้นเคือง
เมื่อสบโอกาสจึงไปว่ากล่าวรุกรานศากยะ แล้วมารายงานว่า “พวกศากยะ ดุร้าย (จณฺฑา) หยาบช้า
(ผรุสา) วู่วาม (ลหุสา) พูดพล่าม (รภสา) เป็นเจ้าบ้าน (อิพฺภา) ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่ยกย่อง ไม่บูชา
12

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๐๔ /๑๙๗.
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๒-๑๓๖/๑๒๗-๑๗๔.
14
ที.สี. (ไทย) ๙/๒๖๔/๙๐-๙๑.
13

08.

(
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พราหมณ์” ที่ดุร้าย เพราะความโกรธถือตัว ที่หยาบช้า เพราะแข็งกร้าว วู่วาม ใจเบา หุนหัน ผลุนผลัน
ยินดียินร้ายกับสิ่งเล็กน้อย เลื่อนลอยตามอารมณ์ในเรื่องเล็กน้อย เหมือนกะโหลกน�้ำเต้าลอยตามน�้ำ 
พูดพล่าม เมื่อศากยะอ้าปากพูด คนอื่นไม่มีโอกาสพูด
อัมพัฏฐะกล่าวรายงานเพราะเคืองแค้น แต่สะท้อนนิสัยพวกศากยะ ซึ่งตรงกับในบาลี ดุร้าย
เพราะถือตัวมาก หยาบช้า วู่วาม ศากยะนิสัยดุร้าย (un-Aryan) โปรยยาพิษในแม่น�้ำโรหิณีท�ำลายพวก
โกลิยะ เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่ ศากยะปกครองกันเองในสักกชนบท เชิงหิมาลัยเหนือแคว้นโกศล แม้ยอมรับ
อ�ำนาจฝ่ายโกศลแต่เลือกหัวหน้าปกครองเอง ไม่ยอมรับคนต่างสายเลือดแม้จะมีอ�ำนาจกว่า ดังคราวที่
พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งทูตไปขอขัตติยนารีของศากยะ พวกศากยะไม่ยอมยกนารีให้แก่คนต่างสายเลือด
“พวกเราอยู่ในอ�ำนาจปกครองของพระเจ้าโกศล (โกสลรญฺโญ อาณาปวตฺติฏฺฐาเน วสาม)” เหตุที่
ไม่ยอมรับเพราะพระเจ้าปเสนทินับถือพราหมณ์ทั้งไม่ใช่พวกของศากยะ ไม่เคารพนับถือ ไม่ต้อนรับ
พราหมณ์ อัมพัฏฐะศิษย์พราหมณ์อยูใ่ นเมืองสาวัตถีทมี่ ผี นู้ ำ� เป็นพราหมณ์ แต่ศากยะไม่เห็นว่าพราหมณ์
มีความส�ำคัญ
พระพุทธเจ้าทรงต�ำหนิการกระท�ำของพวกศากยะ ทั้งโปรยยาพิษลงแม่น�้ำและให้ลูกทาสี
จุดเด่นของศากยะ คือ รักษาค�ำสัญญา รักษาค�ำสัตย์ (สจฺจปฏิญฺญา)15 เมื่อคราวที่วิฑูฑภะ
เข้าท�ำลายศากยะ สั่งให้ฆ่าศากยะทุกคนเว้นเพียงเจ้ามหานามะ พวกศากยะแม้จะถูกฆ่าก็ไม่พูดปด
คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสโทษการกล่าวเท็จกับพระราหุล ทรงสอนด้วยการสาธิต ล้างพระบาทเหลือ
น�ำ้ ไว้หน่อยหนึง่ ในภาชนะน�ำ 
้ ทรงเปรียบว่าผูใ้ ดมีความละอายในการพูดปดทัง้ ๆ รู้ ความเป็นสมณะของ
ผูน้ นั้ ย่อมเป็นของน้อยเหมือนน�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ นภาชนะน�ำ 
้ ทรงเทน�ำ้ ทีเ่ หลืออยูท่ งิ้ ตรัสเปรียบว่าผูใ้ ดไม่มคี วาม
ละอายในการพูดปดทั้ง ๆ รู้ ความเป็นสมณะของผู้นั้น ชื่อว่าเป็นอันทิ้งเสียแล้ว ทรงคว�่ำภาชนะน�้ำ 
ตรัสเปรียบว่า ผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดทั้ง ๆ รู้ ความเป็นสมณะของผู้นั้น ชื่อว่าเป็นอันคว�่ำ
(หมดสิ้น)16 ความหมาย ก็คือ ผู้ไม่มีความละอายในการพูดปดทั้งๆ รู้ สามารถท�ำความชั่วได้ทุกชนิด
ลงว่าถ้าเริ่มพูดปดเมื่อใด ก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อย ไม่สิ้นสุด คนพูดปดท�ำความชั่วได้ทุกชนิด การรักษา
ค�ำสัตย์ ไม่กล่าวเท็จจึงเป็นจุดเริ่มในพระพุทธศาสนา
อัมพัฏฐสูตรเล่าสถานะของนักรบว่า แม้อยู่ในสถานะตกต�่ำเพียงใด ก็ดีกว่าพราหมณ์ “นักรบที่
ถูกนักรบด้วยกันให้โกนหัว มอมด้วยขี้เถ้าแล้วขับไล่จากแว่นแคว้นหรือไล่จากเมือง ชื่อว่าเป็นผู้ตกต�่ำ
อย่างยิ่ง นักรบเมื่อตกต�่ำขนาดนี้ ก็ยังดีกว่าพราหมณ์”
15
16

08.

(

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๓๐/๑๗๐.
ม.ม. (ไทย ๑๓/๑๐๗/๑๑๗.
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ถ้ า ศากยะไม่ ใช่ พ ราหมณ์ ท� ำ ไมมี บ ทบาทพราหมณ์ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น เล่ า เมื่ อ ตอนที่
พระสิทธัตถะเกิดได้ ๕ วัน เชิญพราหมณ์ให้ท�ำนายลักษณะ หรือต่อมา หลังตรัสรู้ไม่นาน สหัมบดีพรหม
ที่พราหมณ์เคารพนับถือเข้าไปเชิญให้แสดงธรรม (ยุคนั้นคนนับถือพระพรหม) เรื่องนี้ ต้องยกย่อง
คนแต่งอันเป็นเหตุให้พทุ ธศาสนามีฐานทีต่ งั้ ถ้าไม่อา้ งไม่คล้อยตาม ค�ำสอนคงไม่มาถึงอนุชน การเผยแผ่
ความเชื่อไม่ว่าที่ไหนหรือในสังคมใด ถ้าหวังความมั่นคงให้มีที่ตั้ง ให้สังคมกล่าวถึง ให้ชาวบ้านจดจ�ำ
เล่าขาน จะต้องรับเอาลัทธิประเพณีในท้องถิ่น ไม่เช่นนั้นไม่อาจติดตั้งได้ แต่เรื่องนี้เหมือนดาบสองคม
บางทีกลับเพิ่มความหลงผิด ถ้าแยกไม่เป็น รู้ตามในหนังสือแต่ไม่รู้ภูมิหลังที่ไปที่มา
17
อีกพระสูตรหนึ่ง คือ อัคคัญญสูตร สะท้อนสังคมสมัยพุทธกาล พราหมณ์เหยียดหยามสมณะ
ยกย่องตนให้เป็นวรรณะประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลว วรรณะที่ขาวคือพราหมณ์ วรรณะอื่นต�่ำ 
พราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์ พราหมณ์เป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากโอฐของ
พระพรหม เกิดจากพระพรหม พระพรหมสร้างพราหมณ์ให้เป็นทายาทพระพรหม วรรณะที่เลวทราม
คือ สมณะศีรษะโล้น ซึ่งพราหมณ์มองว่าเป็นคนรับใช้ เป็นคนวรรณะต�่ำ  เป็นเผ่าของมาร เกิดจาก
บาทของพระพรหม
พราหมณ์รังเกียจคนศีรษะโล้น มองว่าคนศีรษะโล้นเป็นผู้รับใช้ (เจ้ามหานามศากยะมีทาสี
ศีรษะโล้นชื่อนาคมุณฑา) ครั้งหนึ่ง สุนทริกพราหมณ์บูชาไฟที่ฝั่งแม่น�้ำสุนทริกา เสร็จแล้วลุกขึ้น
เหลียวไปรอบ ๆ พลางคิดว่าใครควรบริโภคข้าวเหลือจากบูชา เห็นพระพุทธเจ้าคลุมพระวรกายตลอด
พระเศียรนั่งอยู่ที่โคนไม้ จึงถือข้าวเหลือ พร้อมคนโทน�้ำตรงเข้าไป พระพุทธเจ้าเปิดผ้าคลุมพระเศียร
เพราะได้ยนิ เสียง พราหมณ์เห็นพระองค์ศรี ษะโล้น แต่ฝนื ใจเข้าไปถามว่า “ท่านเชือ้ ชาติอะไร (กึชจฺโจ)”
ทรงตอบว่า “อย่าถามเชื้อชาติ จงถามความประพฤติ”18 พราหมณ์ถามเพราะกลัวว่าสิ่งที่ให้คน
ศีรษะโล้นจะไม่ได้อานิสงส์ ค�ำตอบนี้มีนัยยะลุ่มลึก ผู้ถามและผู้ตอบเสมือนผู้แทนพราหมณ์กับนักรบ

ศากยวงศ์ และ โกลิยวงศ์

ศากยวงศ์เป็นวงศ์ฝา่ ยพุทธบิดา โกลิยวงศ์เป็นวงศ์ฝา่ ยพุทธมารดา สองวงศ์เป็นเพือ่ นบ้าน ตัง้ อยู่
ในชนบทเชิงเขาหิมาลัย
ความสัมพันธ์ : ศากยวงศ์กับโกลิยวงศ์ท�ำอาวาหะและวิวาหะสืบวงศ์ไม่ขาดสายจนถึงพุทธกาล
ทีส่ มรสด้วยกันเองก็เพราะไม่ตอ้ งการให้สถานะชาติกำ� เนิดปนกับชนต่างเผ่า ดี. ดี. โกสัมพี (1876-1947)
มองว่า ประเพณีสมรสด้วยกันเองไม่ใช่ประเพณีอารยันในอินเดีย มตินแี้ ย้งอรรถกถาและพวกทีพ่ ยายาม
จะให้พระสิทธัตถะเป็นเครือญาติเดียวกับพวกอารยันเร่ร่อน
17
18

08.

(

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๔/๘๔.
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๖, ขุ สุ.(ไทย) ๒๕/๔๖๗/๖๐๖.
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อรรถกถาเล่าว่าพระนามของพุทธบิดา คือ สุทโธทนะ แปลว่าข้าวสะอาด พระนามของพุทธมารดา
คือ มายา ที่มาของชื่อมาจาก “มา” (อย่า) และ “ยาหิ” (จงไป) รวมค�ำแรกเข้าด้วยกันเป็นมายา
เป็นค�ำทีพ่ วกโกลิยะห้ามนางไปอยูก่ บั พวกศากยะ เพราะถือตัวว่ามีชาติตระกูล รูปและทรัพย์สมบัตเิ สมอ
เหมือนกัน ทีม่ าของชือ่ ชวนให้คดิ ไปถึงความสัมพันธ์ของงสองตระกูล ต่างฝ่ายต่างถือตัว สิง่ นีจ้ ะเป็นเหตุ
ท�ำให้พระสิทธัตถะอึดอัดว่าเป็นทางมาแห่งธุลี จนต้องออกไปแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล หรือไม่
อาชีพ : ศากยะมีด้วยกันหลายพวก บางพวกยึดอาชีพท�ำลูกธนู แต่ส่วนใหญ่ท�ำนาข้าว จากชื่อ
ศากยะ สุทโธทนะ สุกโกทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ และ อมิโตทนะ ท้ายค�ำมีค�ำโอทนะ ที่แปลว่า ข้าว
แสดงว่าศากยะเกีย่ วข้องกับข้าว ศากยะกับโกลิยะขัดแย้งกันเคยแย่งน�ำ้ ท�ำนาข้าว เจ้ามหานามะเคยเล่า
วิธีท�ำนาให้น้องชาย คือ อนุรุทธะ ฟัง
บูชางู : มหานามะอาของพระสิทธัตถะได้ทาสีชื่อนาคมุณฑา เป็นภรรยา นาคมุณฑา แปลว่า
ผูม้ ศี รี ษะโล้น นับถืองู (นาคะ=งู, มุณฑา =ศีรษะโล้น) ท�ำให้ทราบว่าศากยะบูชางู (นาค) โกลิยะก็บชู างู
ตอนขอแบ่งพระอัฐิธาตุ พวกโกลิยะขอพระอัฐิธาตุไปเก็บไว้ที่รามคาม (รามคาเม นาคราชา มเหติ)
ดี. ดี. โกสัมพี กล่าวว่า ปัจจุบันปรากฏร่องรอยบูชาสถูปงูที่รามคาม

ค�ำบรรยายบทบาทพระพุทธเจ้า

พระโคดมพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๓๐๐ ปี พวกภิกษุเวตุลลกะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตน
อยู่จริงในโลกมนุษย์ ที่เห็นนั้นเป็นพุทธเนรมิต องค์จริงสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต19 ผ่านไปอีก ๒๐๐ ปี
พระเจ้ามิลินท์ถามพระนาคเสนว่าใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าบ้าง ท่านตอบว่าไม่มีใครเคยเห็น พระเจ้า
มิลินท์ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีจริง20 สมัยพระเจ้าอโศกพระองค์รับสั่งพญานาคให้เนรมิต
รูปเปรียบของพระพุทธเจ้า จนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ (ค.ศ.1882) ที่ประเทศฝรั่งเศส นักวิชาการศาสนา
เสนอว่าพระพุทธเจ้าอาจไม่มีตัวจริง พุทธประวัติอาจจะเป็นนิทาน เฮอร์แมน โอลเดนเบิร์ก จึงเขียน
หนังสือ แปลเป็นภาคอังกฤษ คือ Buddha His Life, His Doctrine, His Order ยืนยันความเป็นมา
และบทบาทของพุทธะว่ามีจริงในประวัติศาสตร์อินเดีย
ในการศึกษาพุทธประวัติ โดยทั่วไปนิยมแบ่งออก ๒ ช่วง ช่วงแรกสมัยที่เป็นพระสิทธัตถะ
ครองเรือนในโลกิยวิสัย อยู่ในโลกิยชาติ ช่วงต่อมาเป็นบรรพชิต ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทั่ง
ดับขันธปรินพิ พาน ช่วงทีเ่ ป็นบรรพชิตได้พฒ
ั นาพระองค์จนเป็นเทวดาในหมูม่ นุษย์ เป็นเทพในหมูม่ นุษย์
ช่วงนี้เป็นอริยชาติ ค�ำบรรยายบทบาทพระองค์ มีทั้งบรรยายว่าเป็นมนุษย์และเป็นเทพ
19
20
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ความเป็นมนุษย์ : ชีวติ ในโลกิยชาติ ช่วงยังไม่ได้อบรม ยังไม่เป็นพุทธะ ความทีเ่ ป็นมนุษย์แม้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ก็คงเป็นมนุษย์ เหมือนมนุษย์ทงั้ หลาย ประสบปัญหาทางกายภาพเหมือนมนุษย์ทวั่ ไป
เช่น ปวดหลัง ปวดท้อง ปวดศีรษะ ลมในท้อง ขับถ่าย ห้อพระโลหิต หน้าที่และบทบาทของพระองค์
เหมือนช้างศึกในสงคราม ต้องคอยระวังอาวุธที่มาจากทิศานุทิศ ขณะเดียวกันก็สั่งสอนตักเตือนผู้คน
ให้มีสติ ให้มีหิริ ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์มีตัวอย่างจากคราวจาริกไปแคว้น
มัลละ ที่หมู่บ้านถูนะ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นพราหมณ์ พอรู้ว่าพระองค์จะมา หวังแกล้งไม่ให้พระองค์
มีนำ�้ ดืม่ จึงใช้หญ้าใช้แกลบถมใส่บอ่ เต็มจนล้นปากบ่อ21 บางครัง้ พระองค์ชว่ ยแก้ปญ
ั หาชาวบ้าน ดังเล่า
ว่า ชาย ๔ คนมีคุณสมบัติต่างกัน ไปหลงรักลูกสาวพราหมณ์ จึงไปสู่ขอกับผู้เป็นบิดา พราหมณ์ที่เป็น
บิดาไม่รู้จะยกลูกสาวให้ใครจึงไปถามพระพุทธเจ้า22 บทบาทความเป็นมนุษย์ บรรยายถึงพระองค์ว่า
มีพระเนตรด�ำสนิท (อภินีลเนตฺโต) พระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโค (โคปขุโม) มีสีผิวดุจเงิน (ชาตรูปํ นาม
สตฺถุวณฺโณ 23 (บ้างก็ว่า สีผิวดุจทอง : สุวณฺณวณฺโณ) เป็นธรรมราชา ไม่ประดับตกแต่ง เช่น ไม่ใช้
ต่างหู ไม่สวมก�ำไลมือก�ำไลเท้า ไม่ใส่มงกุฎ เหมือนผู้น�ำคนอื่นที่นิยมประดับกันในสมัยนั้น
ความเป็นเทพ : พระองค์มีสถานะเป็นเทพ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๐๐ ยุคที่บรรดาลัทธิแข่งขัน
อวดกัน หาวิธีสร้างแรงจูงใจมวลชน อิทธิปาฏิหาริย์ถือเป็นสีสันส�ำคัญที่ต้องอวดแข่งกัน แข่งขันกันว่า
ศาสดาใครจะเหนือชัน้ หรือเก่งกว่ากัน อิทธิปาฏิหาริยเ์ ป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้สงั คมเลือ่ งลือกล่าวถึง สถานะ
ความเป็นเทพ เล่าเรื่องตั้งแต่ก่อนจะมายังโลกมนุษย์ มาจากสวรรค์ภพดุสิต เลือกสถานที่เกิด ขณะเกิด
มีเหตุการณ์แปลกพิสดารชนิดที่ไม่มีใครเสมอเหมือน ต่อมาเป็นบรรพชิตกระทั่งวันถวายพระเพลิง
มีเรื่องอัศจรรย์ให้สังคมโจษขานกล่าวได้ไม่จบสิ้น เพราะว่าพระโพธิสัตว์เป็นดุจเทพ (โพธิสตฺโต เทโว
วิย)24เมื่อมอบความเป็นเทพให้พระองค์ จึงบรรยายคุณสมบัติให้เหมือนกับคุณสมบัติของเทพ เช่น
ประสูติแล้วพูดได้ทันที (ชาติที่เกิดมาพูดทันที คือ มโหสถ เวสสันดร ชาติสุดท้าย) ความเป็นเทพ
เลื่องลือไปไม่สิ้นสุด ยุคที่คนชอบฟังนิทาน เรื่องเล่าจัดล�ำดับเหตุการณ์ให้จ�ำเรื่องได้แม่น คนจึงชอบฟัง
นิทาน
ผู้รู้ให้ข้อคิดเหตุการณ์ตอนประสูติ ไว้น่าสนใจ ดังนี้
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ มีเหตุการณ์
ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าได้เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว ทรงเปล่งอาสภิวาจา ว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก
21

ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๗.
ขุ.ชา. (บาลี) อ ๓/๒๐๐/๑๓๗.
23
วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๘๔/๖๐.
24
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เราเป็นผูป้ ระเสริฐแห่งโลก เราคือผูเ้ ป็นใหญ่แห่งโลก” พระด�ำรัสนี้ ถ้าไม่สงั เกตให้ดจี ะเข้าใจผิด ว่าท�ำไม
เจ้าชายสิทธัตถะมาอวดตัวว่ายิ่งใหญ่ แต่พึงทราบว่า นี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
เสถียร โกเศส กล่าวถึงความอัศจรรย์ตอนประสูติของฝ่ายมหายาน ว่า เรื่องผู้วิเศษ เวลาจะเกิด
ไม่ออกโดยธรรมดา มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวท เรื่องพระฤาษีชื่อวามเทพ พระฤาษีนั้นมีอานุภาพ ถึงจะ
พูดได้ก่อนเกิด คือ ขอร้องออกมาว่า “... อย่าให้ข้าออกทางนี้เลยเพราะมันล�ำบาก ให้ข้าออกไปทาง
สีข้างเถิด” นักปราชญ์สันนิษฐานกันว่า พระพุทธประวัติที่พระคัมภีร์กล่าวถึงการประสูติแห่งพระมหา
บุรุษจากพระปรัศว์แห่งพระมารดา คงน�ำความในพระเวทท่อนนี้ไปสวมพระพุทธประวัติ เพื่อต้องการ
ให้เป็นผู้วิเศษบ้าง แต่พระพุทธประวัตินี้มีในฝ่ายคัมภีร์อุตตรนิกาย เพราะฉะนั้น พวกเราผู้ทักษิณนิกาย
จึงทราบเรื่องกันไปคนละอย่าง
เรื่องราวผู้วิเศษมักต่างจากสามัญชน ผู้วิเศษบางคนเกิดจากขาอ่อนมารดา บางคนเกิดจากแขน
มารดา บางคนเกิดจากกระหม่อมมารดา บางคนเกิดจากรักแร้มารดา
ก่อนอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต พระสิทธัตถะใช้พระขรรค์ตัดพระเกสาเหลือสั้น ๒ องคุลี
แล้วไม่ตัดอีกเลย เวียนเป็นทักษิณาจนถึงวันปรินิพพาน ยกย่องพระองค์ให้เป็นเทพ เพราะว่าเทพ
ไม่ตัดผม ไม่โกนหนวด (เทวานํ ปน เกสมสฺสุกรณกมฺมํ นาม นตฺถิ) ถามว่า ถ้าตัดพระเกสาอีกใครจะเป็น
คนตัดผม(กัลบก)เถรวาทไม่มีค�ำตอบเรื่องนี้ มหายานระบุว่าพระอุบาลีเถระผู้เคยเป็นกัลบกของศากยะ
บวชแล้วไปเป็นกัลบกประจ�ำพระองค์ เถรวาทเน้นบทบาทพระอุบาลีผู้เด่นเป็นเอตทัคคะทางวินัย ไม่มี
อะไรเกี่ยวกับหน้าที่ของกัลบก (นิทานชาดกเล่าว่าผู้น�ำในอดีตเมื่อไปเป็นดาบส ผู้บวชตามมักเป็น
ผู้เคยรับใช้ใกล้ชิด ที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดนั่น คือ กัลบก)
อีกเรื่องหนึ่ง คือ เทวทูต คือ ทูตดุจเทพ (เทวา วิย ทูตา) ทูตแสงสว่าง สื่อทางปัญญา เทวทูต
เป็นนิมิต เป็นสัญลักษณ์ท�ำให้พระสิทธัตถะเห็นก่อนบรรพชา สื่อที่ท�ำให้เกิดปัญญา มี คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และบรรพชิต (สมณะ) เทวทูตมีอยู่ทุกที่ ยกเว้นบรรพชิต มีเฉพาะในวัฒนธรรมฮารัปปา
สมัยต่อมาเมื่อมีอริยวงศ์ สิ่งที่อริยวงศ์ปฏิเสธอันดับแรกคือ วรรณะ “วรรณะ ๔ เหล่านี้คือ กษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชือ่ และโคตรเดิม
รวมเรียกว่าสมณะเชื้อสายศากยบุตร” ค�ำว่า สมณะศากยบุตร หากจะแปลว่าบุตรศากยะที่เป็นสมณะ
แปลเท่านีม้ องว่ายังไม่ครอบคลุม ควรโยงถึงพระพุทธเจ้าในกาลก่อนด้วย จึงขอแปลว่า “บุตรของศากยะ
ผู้สืบทอดลัทธิสมณะ” การที่อริยวงศ์ปฏิเสธวรรณะ มองว่าสัมพันธ์กับบรรพชาของพระสิทธัตถะ
เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตระหนี่วรรณะ (สมฺพุทฺธานญฺจ วณฺณมจฺเฉรํ นาม นตฺถิ)25
25

08.

(

สํ.นิ.อ. (ไทย) ๒/๑๕๔/๒๐๓.

101-116).indd 112

24/11/2563 21:12:34

สถานะชาติก�ำเนิดของพระสิทธัตถะ

113

ที่สอนกันมาว่าพระสิทธัตถะบรรพชาเพราะเห็นเทวทูต เรื่องนี้จ�ำง่ายไม่ซับซ้อน แยบยลกว่าสอนว่า
บรรพชาเพราะปฏิเสธวรรณะ

มองโกลอยด์ในทรรศนะนักวิชาการ

ผู้ศึกษาสถานะชาติก�ำเนิดของพระสิทธัตถะ มีทั้งคนอินเดียและคนยุโรป ส่วนในประเทศไทย
พล.ต. เดช ตุลวรรธนะ เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้ ท่านอ้างค�ำของพุทธทาสภิกขุที่กล่าวว่า “บรรพบุรุษ
ของพระพุทธเจ้าและพระญาติวงศ์เป็นชนเผ่ามงโกลที่อพยพจากไซบีเรีย ข้ามภูเขาหิมาลัยเข้ามาตั้ง
บ้านเมืองอยู่เชิงเขาหิมาลัย คนพื้นเมืองซึ่งเป็นคนผิวด�ำเห็นชนเผ่ามงโกลผิวเหลืองงดงาม ถามว่า
มาจากไหน ก็ชี้มือไปทางภูเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมยอดอยู่ทั้งปี คนพื้นเมืองก็นึกว่าคงเป็นเทวดา
ลงมาจากเขาไกรลาสที่พระศิวะ (อิศวร) พระเจ้าของคนพื้นเมืองสิงสถิตอยู่ ก็พากันมาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารอยู่ในเมืองของชนเผ่ามงโกล จึงมีพิธีแรกนาขวัญเป็นการสาธิตตัวอย่างการปลูกข้าวให้
ราษฎรดู เพื่อการเศรษฐกิจของครอบครัวและบ้านเมือง วงศ์ศากยะจึงเรียกได้ว่าเป็นวงศ์แห่งชาวนา”
กล่าวอีกว่า “ชนเผ่ามงโกลเป็นนักรบเร่ร่อน (Nomads) ขี่ม้าฝ่าความหนาวในไซบีเรีย เที่ยวรบพุ่งไป
จนถึงยุโรปและเคยยึดครองจีนอยู่ระยะหนึ่ง ชนเผ่ามงโกลจึงถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมรบร่วมเป็น
ร่วมตายด้วยกัน เมื่อมาอยู่ในชมพูทวีปได้พบค�ำสอนของพราหมณ์แบ่งชั้นวรรณะก็ไม่เห็นด้วย และที่
พราหมณ์สอนว่า มีพระเจ้าต้องเกรงกลัวพระเจ้านั้น ยิ่งไม่เห็นด้วยใหญ่ เพราะชนเผ่ามงโกลไปรบมา
ค่อนโลก ที่ชนะศึกหรือแพ้เขาก็ด้วยก�ำลังฝีมือและสติปัญญาของตน ไม่เห็นจะไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้า
ตรงไหน”……คราวนีเ้ รามาพิจารณาดูวา่ ใครหนอเขียนต�ำราให้เราเรียนกัน..ส�ำหรับปัญญาชนชาวอินเดีย
ปัจจุบนั นัน้ เขารูป้ ระวัตชิ าติเขาดี เขาจึงรูว้ า่ พระพุทธเจ้าเป็นชนเผ่ามงโกล แต่ไม่ใช่ธรุ ะของเขาทีจ่ ะพูด...”
คนตะวันตกและคนอินเดีย ที่มองว่าพระสิทธัตถะเป็นมองโกลอยด์ เช่น
เบนจามิน วอลก์เกอร์ “ในอินเดีย อารยันเข้ามาสลับกับพวกกิราตะหรือมองโกล ที่มีหลายเผ่า
ได้แก่ อาภีระ อัมภัสฐะ คันถาระ อิกษวากุ กัมโพชะ ปิศาจะ ปัณฑระ ศากยะ ศิพี อศีนระ วัชชี และ
เยวเธระ สุทโธทนะพุทธบิดาเป็นนักรบมองโกล มายาเทวีพุทธมารดาเป็นเจ้าหญิงของลิจฉวี”
วินเซน เอ. สมิธ “โคตมพุทธะมีเชื้อชาติมองโกล มหาวีระของเชน เป็นมองโกลชาวเขา”
ร็อคฮิลล์ “ศากยะ ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ มหาศากยะกบิลพัสดุ์ ศากยะลิจฉวี และศากยะชาวเขา”
โซมา โครซี “ศากยะเข้าไปอยู่ที่อินดัส ทางอินเดียตะวันตก (แคว้นสินธุ)”
สุนิติ กุมาร ฉัตเตอร์จี “มองโกลอยด์มีถิ่นฐานในอินเดียเหนือและตะวันออกเมื่อ ๑๐๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาล (ก่อน พ.ศ. ๑๕๐๐) แยกออก ๒ สาย คือ (๑) ซิโน-ทิเบโต (Sino-Tibeton) และ สยามจีน (Siamese-Chines) ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีก มี ดาลัก สิกขิม ภูฏาน อัสสัมเหนือ นาคา พม่า
คะฉิ่น ฉาน อาหม เป็นต้น ลิจฉวีเมืองเวสาลี และโกลิยะ (ศากยะ) แยกมาจากพวกซิโน-ทิเบโต”
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สวาบัน เค. บิสวาส “ศากยวงศ์เป็นตระกูลนักรบ เรียกว่ากษัตริย์ หรือขัตติยะ เป็นกษัตริยเ์ หมือน
กษัตริย์พราหมณ์ แต่หน้าที่ต่างกัน กษัตริย์ศากยวงศ์เป็นนักรบ ท�ำนา ไม่บูชายัญ จัดอยู่ในกลุ่ม
โปรโต-มองโกลอยด์ (Proto-Mongoloind) ศากยะไม่ใช่นักรบเร่ร่อนแต่ว่าเป็นนักรบนักปกครอง มีอยู่
แต่เดิม ส่วนกษัตริยพ์ ราหมณ์ บูชายัญ สืบสายจากอารยันเร่รอ่ น ต�ำนานศากยะสืบมาหลายชัว่ อายุตงั้ แต่
ผู้ก่อตั้งคือโอกกากราชจนถึงสุทโธทนะ”
ลาล มณี โชศรี กล่าวว่า ค�ำที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์ฮินดูนั้นไร้สาระ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า26 “…อินเดียอาจจะถือว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาของ
คนต่างชาติ เขาเลยพยายามก�ำจัดอยู่เรื่อย พระพุทธเจ้าก็มีนักปราชญ์สันนิษฐานว่าเป็นเชื้อชาติมงโกล
คือแบบพวกเรานี้ ไม่ใช่เชื้อชาติอินเดียอย่างนั้น เพราะเกิดในถิ่นที่ปัจจุบันเรียกว่าเนปาล คนเนปาล
ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนคนไทย เป็นมงโกลเหมือนกัน พวกอินเดียเลยไม่ชอบ พระเจ้าอโศกเองก็เป็น
เชื้อชาติมงโกล ไม่ใช่เชื้อชาติอินเดีย อินเดียเลยไม่ชอบ เพราะฉะนั้น พระเจ้าอโศกแม้จะยิ่งใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าฝรั่งไม่มาขุดค้นโบราณสถานแสดงหลักฐานให้ปรากฏแล้ว อินเดียไม่รู้จักเลย
เขาลืมกันหมดเรียบร้อยแล้ว … พระเจ้ากนิษกะมหาราช ก็เป็นมงโกลอีก ไม่ใช่ชาวอินเดียแท้”

สรุป

มิใช่ว่าด้วยเหตุที่คนไทยเป็นชนเผ่ามองโกล จึงอยากจะให้พระสิทธัตถะเป็นชนเผ่ามองโกล
เหมือนคนไทย แต่เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อม เช่น พระสิทธัตถะเกิดในวัฒนธรรม
ที่ไม่นับถือพระเวท อยู่แถบหิมาลัย ทิศเหนือแคว้นโกศล อันเป็นถิ่นของพราหมณ์ การบูชางูและการ
บูชาอัฐิ ไม่ใช่ประเพณีของอารยันเร่ร่อน พวกอารยันเร่ร่อนไม่มีประเพณีสมรสกันเอง แต่ศากยะสมรส
ด้วยกันเอง ศากยะปกครองเลือกผูบ้ ริหารเหมือนลิจฉวี (สังฆกรรมบางอย่างดัดแปลงมาจากการท�ำหน้าที่
ของพวกวัชชี) พระสิทธัตถะช�ำนาญศิลปวิทยาตามเผ่าพันธุ์ เช่น การยิงธนู ผู้สอนเป็นมุนี ครูประจ�ำเผ่า
ของศากยะ พระสิทธัตถะไม่ได้ศึกษากับพราหมณ์ ที่ตักกศิลา พระสิทธัตถะผิวสีเงิน บูชาอัฐิของ
ถูปารหบุคคล เก็บอัฐไิ ว้บชู า ประวัตขิ องพระสิทธัตถะสมัยครองเรือนไม่ชดั ชัดเมือ่ ตัง้ อริยวงศ์ กฏส�ำคัญ
ในอริยวงศ์คือ ไม่มีวรรณะ ผู้พัฒนาตนแล้วในอริยวงศ์มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากคนในวงศ์อื่น มีความ
ประพฤติอย่างอารยัน (อริยะ) ครองเพศอย่างอารยัน มีทัศนคติอย่างอารยัน และรู้แจ้งแทงตลอดอย่าง
อารยัน เป้าหมายในอริยวงศ์มีในชีวิตนี้ ไม่มีความเชื่อหรือสิ่งที่พราหมณ์สอนเข้าครอบง�ำ
26

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต), คนไทยหลงทางหรือไร, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธพิ ทุ ธธรรม,  
๒๕๓๘), หน้า ๗๔.
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จึงเกิดความรู้สึกว่าแท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าคือใคร สอนสาวกให้ไปไหน หรือสอนให้มีชีวิตอยู่
อย่างไรแน่
ยุคนัน้ พราหมณ์มอี ทิ ธิพลครอบคลุมทัว่ อินเดีย พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับหลักความเชือ่ และการ
ปฏิบัติหลายอย่างของพราหมณ์ ทรงคัดค้านโต้แย้งหักล้างค�ำสอนของพราหมณ์ ในสภาพแวดล้อม
อย่างนั้น ต้องใช้ค�ำที่ประชาชนพูดกัน จึงท�ำให้เกิดค�ำที่ใช้ตรงกับที่พราหมณ์ใช้ แต่มีความหมาย
แตกต่างกัน มีหลายค�ำเช่นค�ำว่ากรรม กรรมของพราหมณ์มคี วามหมายอย่างหนึง่ กรรมของพระพุทธเจ้า
มีความหมายอย่างหนึ่ง กรรมของศาสนาเชนมีความหมายอย่างหนึ่ง เป็นต้น
ปัจจุบันนี้ ในแดนพุทธภูมิมีพุทธสถานเป็นประจักษ์สายตาชาวโลก ยืนยันที่ประสูติ ที่ตรัสรู้
ที่ดับขันธ์ ผู้รู้ชาวอินเดียยอมรับว่าค�ำสอนพระพุทธองค์มิได้หายไปที่ไหน ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมอินเดีย
ดังนั้น ถ้าหากใครมองว่าพระพุทธองค์ไม่ได้มีสถานะชาติก�ำเนิดอย่างที่เข้าใจกัน คงถูกโต้ด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ ในที่นี้มองว่าหากศึกษาบทบาทพระองค์ที่มีต่อพราหมณ์ จะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์สอนเป็นความจริง
ของโลกและชีวิต ที่ทุกคนต้องรู้และรับผิดชอบ เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิตและครอบง�ำมนุษย์อยู่
ตลอดเวลา เมือ่ รูข้ อ้ เท็จจริงอย่างนี้ ก็จะไม่ทำ� ให้สบั สน แยกได้วา่ พุทธสอนอย่างไร พราหมณ์สอนอย่างไร
เชนสอนอย่างไร เพราะว่าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นคือสมบัติของมนุษยชาติ
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