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ทัศนะวาดวย คานิยมเกีย่ วกับชาง
คําวา “หิมพานต” “สังข” ระยะทาง และสมุนไพร
โดย
คุณอาตม ศิโรศิร"ิ <aa-tom@thaimail.com
!
คุณอาตม: เรียนอาจารยชยั ยงค ผมเชื่อวาพระพุทธศาสนา กําเนิดขึน้ ในแถบสุวรรณภูมิครับ!ไมใชทอี่ ินเดีย
แนนอน เพียงแตวา การจะหาหลักฐานมาหักลาง!ลบลางความเชือ่ ของคนหมูม ากเหลาอืน่ นัน้ คอนขางจะลําบาก
สักหนอยนะครับ!แตอยางไรก็ตามผมก็จะเปนอีกคนหนึง่ ทีจ่ ะพยายามชวยอาจารยหาหลักฐาน ขอมูล!มาเพือ่
พิสูจนความจริงขอนีค้ รับ สักวันในอีกไมนาน!ความจริงตองปรากฏแนนอนครับ!

เกีย่ วกับชาง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมือ่ พิจารณาดูอยางละเอียดแลว!ก็มหี วั ขอมากมายทีไ่ มนา จะมีอยูจ ริงในอินเดีย ดังทีอ่ าจารย
ตั้งขอสังเกตมา!แตนอกเหนือจากนัน้ ยังมีขอ ทีน่ า สังเกตอีกมากมาย เชน เรือ่ งชาง!ในอรรถกถาพระไตรปฎก มี
กลาวถึงหลายแหง!ชางเปนพาหนะอยางเอกของพระราชาในสมัยพุทธกาล ใครมีชา งมาก ก็นับวามีบุญมากดวย!
ดังพระเจาอุเทนแหงกรุงโกสัมพีทม่ี ชี า งมากมาย นอกจากนัน้ !หากพรานคนไหนพบชางที่มีลักษณะงดงาม ก็จะมา
บอกแกพระราชาของตน!เพือ่ ไปคลองมาไวเสริมบารมี!ก็ไมทราบเหมือนกันวาทีอ่ นิ เดียพระราชานิยมทรงชาง
หรือเปลา แตที่แน ๆ ก็คือ!แถบไทย ลาว พมา พระราชานิยมทรงชาง และใชชา งเปนพาหนะออกศึก!หากเปนทาง
จีนจะนิยมรถ และมา นี่เปนประเด็นหนึ่ง อีกประเด็น เชน เกีย่ วกับพืช!ที่บนั ทึกในคัมภีร มีอยูห ลายชนิดทีไ่ มนา จะ
มีอยูในอินเดีย เชน !
-ตนมุจลินทร!ซึ่งแปลกันวาตนจิก ตนจิกมีมากมายในเมืองไทย !
-ตนสาละ ซึง่ แปลกันวาตนรัง!ตนรังก็มมี ากในเมืองไทย (แตปจจุบันกลับคิดกันวาเปนสาละอินเดีย) !
-ผลเล็บเหยี่ยว!"หมากเล็บแมวในภาษาอีสาน) ซึ่งพระพุทธองคอนุญาตใหนํามาทําน้ําปานะ ฉันได!ก็ไม
นาจะมีในอินเดีย แตมีทเี่ มืองไทย และพืชอืน่ ๆ อีกหลายชนิด....!

สมุนไพร
! แมแตเรือ่ งเกีย่ วกับหมอชีวกโกมารภัจจทโ่ี ดงดังมากนัน้ ทานเปนหมอดานสมุนไพร!แสดงวาความรูด า น
สมุนไพรก็ตอ งเปนทีแ่ พรหลาย คือนาจะมีหมอที่เกง ๆ อีกมาก!และนาจะสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบนั แตใน
อินเดียปจจุบนั นี้ไมทราบวาเปนเชนไร!ทวาหากเปนเมืองไทยแลว ตํารายาสมุนไพรยังคงสืบทอดตอมาจนปจจุบัน
ดังนั้น กระผม!ไมสงสัยหรอกวาพระพุทธศาสนาเกิดแถบไทย ลาว พมา หากจะสงสัย ก็เพียงวา เมืองไหน!ใน
สมัยนัน้ อยูตรงจุดไหนในปจจุบนั เทานั้น!

ดร. ชัยยงค: เรียนคุณอาตม ขอขอบพระคุณสําหรับขอเสนอแนะทีเ่ สนอวาใหม และเปนประเด็นทีผ่ มคิดไมถึง
คือ เรื่องชางซึ่งเปนประเด็นที่แข็งมาก และ เรือ่ งหมอชีวกซึง่ เปนหมอสุมนไพร สวนเรือ่ งพืชไดมขี อ สังเกตไวแลว
เพียงแตไมไดกลาวถึงตนเล็บแมว วันกอนมีพระภิกษุซง่ึ กําลังเรียนปริญญาโท ทีท่ ับแกว ทานบอกวา ไดมกี าร

กลาวถึง "ขาวเหนียว" ไวในอรรถกถาพระวินยั โดยในบาลีเรียกวา “ยุวงกะ ยวงกะ” ขอสังเกตอยางนี้ เปน
ประโยชนมาก ผมจึงขออนุญาตนําเสนอในเวปเพื่อเผยแพรตอไปนะครับ ขอขอบคุณมากครับ
คุณอาตม: เรียนอาจารยชยั ยงค
อาจารยสามารถนําไปใชไดตามเห็นสมควรครับ ผมยินดีครับ
ผมขอแนะนําตัวเองคราว ๆ นะครับ ผมเคยบวชเปนสามเณรอยู 7 ปเรียนบาลีไดเปรียญธรรม 7 ประโยค แลวก็
สึกไปเรียนตอทีค่ ณะอักษรศาสตร ปจจุบัน ทํางานแลวครับ ภาษาบาลีผมทิง้ มานาน เกือบ 10 ปแลวแตความรูที่
เคยเรียนมายังลาง ๆ อยูครับ คือคําศัพทลืมไปเยอะแลวครับ แตไวยากรณยงั ไมลมื
เนื่องจากผมเคยเรียน เคยแปลภาษาบาลีมาไมนอ ย จึงรูด วี า ศัพทไหนทีบ่ รุ พาจารยเคยแปลมาอยางไร นักเรียน
ใหมก็จะแปลตามนัน้ เขาใจบางไมเขาใจบาง ทีว่ า ไมเขาใจ เชนที่เปนพืชและแปลทับศัพทมา อยางสุกรมัททวะ
เปนตน และอืน่ ๆ อีกมากมาย เพราะมัวอาศัยพืน้ ฐานขอมูลทีว่ า พระพุทธเจา อุบตั ิที่แถบอินเดีย การแปลจึงไม
ชัดเจน และคลุมเครือ

คําแปลของ คําวา “สังข”
อีกศัพทหนึง่ ทีผ่ มสงสัย และอาจเกีย่ วพันถึงอุบตั ภิ มู เิ ชนกันคือ ศัพทภาษาบาลีวา สงฺข ซึ่งแปลทับศัพทวา
สังข ผมทราบเพียงวาเปนเครื่องดนตรีสําหรับเปา มักเลนคูก บั บัณเฑาะวหรือกลอง
อาจารยพอมีขอ มูลเกีย่ วกับเครือ่ งดนตรีโบราณไหมครับ อยากรูเ หมือนกันวา “สังข” คืออะไร ตาม
ความเห็นผมเอง สังข นาจะคือ "แคน" เครือ่ งดนตรีแหงชนชาวลาวและอีสาน ไมนาจะใชหอยสังข
เหตุผล ก็คือ ในเรื่องนางวิสาขา มีตอนหนึง่ เกีย่ วกับเบญจกัลยาณี หรือความงามหาประการของหญิง หนึ่ง
ในนัน้ คือฟนงามโดยมีอธิบายวา “...ฟนที่เรียงเปนระเบียบดี ดุจสังข คือฟนทีง่ าม” หากสังข คือ แคน ผมขอ
อธิบายใหมวา “ฟนที่เรียงเปนระเบียบดีเหมือนระเบียบแหงลําแคนหรือลูกแคนที่เรียงกันสวยงามเปนระเบียบ”
(อาจารยดูแคนเอาเองนะครับ)
สวนคําวา “สังข” จะกลายรูปมาเปนแคนไดอยางไร ตองวิเคราะหกันในดานภาษาศาสตรอีกที หรืออาจจะ
ไมจําเปนตองวิเคราะห เพราะเปนคนละภาษา ศัพทยอมไมเหมือนกันอยูแลว หากสังข คือ แคน จริง ๆ แคนมีอยู
แถวไหนละ ก็ตอ งแถวลาว-อีสานใชไหมครับ
!
!

!

คําวา “หิมพานต”
คุณอาตม"!เรียนอาจารยชยั ยงค!
!!!!ตามความรูข องผมนะครับ ปาหิมพานต แปลจากภาษาบาลีทว่ี า หิมวนฺต #หิม$!!หมายถึง หนาวหรือเย็น เชน
คําวา เหมันตฤดู = ฤดูหนาว ( แตปจจุบนั คําวา หิมะ!กลายเปนอีกความหมายหนึ่งวา %&'(!ไปแลว) วนฺต
แปลวา มี!!เมือ่ สมาสกันจึงไดคาํ วาหิมวนฺต แปลทับศัพทวา หิมพานต ครับ!รวมความจึงหมายถึงสถานทีท่ ห่ี นาว
หรือทีท่ ี่มีความเย็น!!ก็อยางทีอ่ าจารยอธิบายไวแลวนัน่ แหละครับ ไมใชสถานทีท่ ม่ี หี มิ ะ (%&'()!เพราะหากเปน
เชนนั้น พวกดาบสทัง้ หลายคงไมสามารถอยูอ าศัยไดแนนอน!เพราะเย็นเกินไป!!แตวาปาหิมพานตกลับเปนปา
ยอดนิยมทีบ่ รรดาดาบสทั้งหลายมักจะไปบําเพ็ญเพียรกันที่น!ี่ !ดังนั้น ปานี้นาจะเปนปาที่ใหญมาก หางไกลจากคน
รวมถึงนายพรานมารบกวน!และเปนปาที่รมรื่นนาอยู!

!!!!!!หากพิจารณาดูในไทยแลว ปาที่เขาขายนี้ ก็มอี ยูไ มมากนัก !หนึ่งในนั้นทีผ่ มคิดถึงก็คือ ปาดงพญาเย็น!
!ซึง่ แมปจ จุบน
ั นีก้ ย็ งั กวางขวางลึกลับซับซอนอยู! !โดยเฉพาะในอดีตผูท ก่ี ลาเขาไปถึงขางในลึก ๆ ก็คอื ผูท ไ่ี มกลัว

ตาย!!นั่นคือพวกดาบสทัง้ หลายนัน่ เอง อีกอยางหนึง่ บังเอิญชือ่ ดงพญาเย็นไปพองกับความหมายของหิมพานต
พอดี นะครับ!
ดร. ชัยยงค: เรียนคุณอาตม ขอบคุณอีกครั้งสําหรับความรูเรื่อง ปาหิมพานต ผมไปเขาใจวา ปาน้ําคาง ซึง่ ก็สงสัย
อยูเ หมือนกันวา ทําไม มี "ต" เพิง่ ไดทราบคราวนีเ้ อง ขอบคุณมากๆ ครับ
ผมเชือ่ เหมือนกับคุณอาตมทีว่ า นาจะเปนดงพญาเย็น ตอนหลังก็มาพิจารณาวา หากเมืองพิชยั เชตุดรของ
พระเวสสันดร อยูที่อุดร ซึง่ ก็คอื กรุงกบิลพัสดุท ม่ี กี ษัตริยป กครอง 84,000 องค แลวเปลีย่ นชือ่ เปน "พิชยั เชตุดร"
และมีกษัตริยปกครอง 163,000 องคจงึ เปลี่ยนกลับมาเปนกบิลพัสดุแ ลว ก็เปนไปไดวา อาจจะหมายถึง ปาดงแม
เปรต คือ บริเวณภูพานในปจจุบนั และชือ่ ก็เลยเหลือเพียง "พาน" ตัว ต หายไป นี่ก็เปนขอสันนิษฐานนะครับ ปา
หิมพานต นี่ นาจะขยายมาถึงปาดงพญาเย็น และคลุมไปถึงภูเขาควาย ของลาวดวย เพราะพระเกจิอาจารยมักจะ
ตองไปบําเพ็ญตบะที่ "ภู เขาคว(า)ย" แหงนี้ทุกองค
เมื่อคุณอาตมแปลความหมาย ของหิมพานต แลวไปตรงกับดงพญาเย็น ก็เห็นวา ความเห็นของคุณอาตม
นาจะเปนไปไดมาก เพราะแมน้ําคงคา ไหลมาจาก ปาหิมพานต ตามขอสันนิษฐานของผม แมน้ําคงคา คือ สวน
เชือ่ ตอของลําตะคลอง ก็เห็นชัดเจนมาก เพราะตนของแมน้ําอยูท ี่เขาใหญ
ทีน่ ม้ี าดูชอ่ื เขาใหญ ซึง่ หลวงพอพระธรรมเจดียป านวัดมหรรณบอกวา มี ๓๓ ยอด คุณอาตมนึกออกไหม
ครับวา จะมีคําวา มหาคีรี มหาบรรพต อยูใ นพระไตรปฏกหรือไม นี่ก็เพิ่งแวปขึน้ มาครับ ขอบคุณมากครับ
เรียนอาจารยชยั ยงค
ผมขอเรียนเสนอเกี่ยวกับระยะทางครับ จากอรรถกถาธรรมบทเรือ่ งยมกปาฏิหาริย ที่แตงโดยพระพุทธ
โฆษาจารย มีบางตอนทีว่ า เมือ่ พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยท เ่ี มืองสาวัตถีแลวเสด็จขึน้ ไปจําพรรษาทีภ่ พดาวดึงส
โปรดมารดา 3 เดือนกอนครบสามเดือนอยู 7 วัน พระโมคคัลลานะ ขึ้นไปทูลถามวาจะเสด็จคืนสูโลกมนุษย
เมื่อไหร ตรัสตอบวา อีก 7 วัน จะคืนสูโลกมนุษย โดยลงทีป่ ระตูเมืองสังกัสสะ สังกัสสะอยูห า งจากกรุงสาวัตถี 30
โยชน ประชาชนทัง้ หลายทีช่ มุ นุมกันอยูท ก่ี รุงสาวัตถีกด็ ี อยูที่อื่นก็ดี หากใครอยากเฝาพระองค ขอใหเดินทางไปที่
เมืองสังกัสสะเถิด แสดงวา ระยะทาง 30 โยชน สามารถจะเดินทางโดยเทาได ภายใน 7 วัน (โดยไมเรงรีบอะไร
มาก เพราะเปนการเดินทางของคนหมูใหญ)คงไมไกลมาก
อาจารยครับ ปจจุบนั ผมทํางานเปนลามภาษาญีป่ นุ -ไทยครับ พักอยูแ ถวดอนเมืองครับ หากมีโอกาสหวังวา
คงไดพบกันครับ ขอบคุณครับ
อาตม ศิโรศิริ
เรียนคุณอาตม
ขอบคุณอีกครัง้ สําหรับความรูเ รือ่ ง ปาหิมพานต ผมไปเขาใจวา ปาน้าํ คาง ซึง่ ก็สงสัยอยูเ หมือนกันวา ทําไม
มี "ต" เพิ่งไดทราบคราวนี้เอง ขอบคุณมากๆ ครับ
ผมเชือ่ เหมือนกับคุณอาตมทีว่ า นาจะเปนดงพญาเย็น ตอนหลังก็มาพิจารณาวา หากเมืองพิชยั เชตุดรของ
พระเวสสันดร อยูที่อุดร ซึง่ ก็คอื กรุงกบิลพัสดุท ม่ี กี ษัตริยป กครอง 84,000 องค แลวเปลีย่ นชือ่ เปน "พิชยั เชตุดร"
และมีกษัตริยปกครอง 163,000 องคจงึ เปลี่ยนกลับมาเปนกบิลพัสดุแ ลว ก็เปนไปไดวา อาจจะหมายถึง ปาดงแม

เปรต คือ บริเวณภูพานในปจจุบนั และชือ่ ก็เลยเหลือเพียง "พาน" ตัว ต หายไป นี่ก็เปนขอสันนิษฐานนะครับ ปา
หิมพานนี่ นาจะขยายมาถึงปาดงพญาเย็น และคลุมไปถึงภูเขาควาย ของลาวดวย เพราะพระเกจิอาจารยมกั จะตอง
ไปบําเพ็ญตบะที่ "ภู เขาคว(า)ย" แหงนีท้ ุกองค
เมื่อคุณอาตมแปลความหมาย ของหิมพานต แลวไปตรงกับดงพญาเย็น ก็เห็นวา ความเห็นของคุณอาตม
นาจะเปนไปไดมาก เพราะแมน้ําคงคา ไหลมาจาก ปาหิมพานต ตามขอสันนิษฐานของผม แมนําคงคา คือ สวน
เชือ่ ตอของลําตะคลอง (โปรดดูแผนทีท่ ี่แนบ) ก็เห็นชัดเจนมาก เพราะตนของแมน้ําอยูทเี่ ขาใหญ
ทีน่ ม้ี าดูชอ่ื เขาใหญ ซึง่ หลวงพอพระธรรมเจดียป านวัดมหรรณบอกวา มี ๓๓ ยอด คุณอาตมนึกออกไหม
ครับวา จะมีคําวา มหาคีรี มหาบรรพต อยูใ นพระไตรปฏกหรือไม นี่ก็เพิ่งแวปขึน้ มาครับ ขอบคุณมากครับ
อีกเรือ่ งคือระยะทางจากสาวัตถี ถึงเมืองสังกัสสะ 30 โยชน คือ 480 กิโลเมตร ก็นาจะเปนระยะทางทีเ่ ปนไปได
ระหวางขอนแกน (ตําบลสาวัตถี)กับอุทยั ธานี (สังกัสสนคร) นะครับ
อีกเรือ่ งคือระยะทางจากสาวัตถี ถึงเมืองสังกัสสะ 30 โยชน คือ 480 กิโลเมตร ก็นาจะเปนระยะทางทีเ่ ปนไป
ไดระหวางขอนแกน (ตําบลสาวะถี) กับ อุทยั ธานี (สังกัสสนคร) นะครับ
ขอบคุณมากครับ
ชัยยงค!

