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คุณอาตม: เรียนอาจารยชัยยงค ผมเช่ือวาพระพุทธศาสนา กําเนิดขึน้ในแถบสุวรรณภูมิครบั!ไมใชทีอิ่นเดีย
แนนอน เพียงแตวาการจะหาหลักฐานมาหกัลาง!ลบลางความเช่ือของคนหมูมากเหลาอ่ืนน้ัน คอนขางจะลําบาก
สักหนอยนะครับ!แตอยางไรก็ตามผมก็จะเปนอีกคนหนึง่ท่ีจะพยายามชวยอาจารยหาหลักฐาน ขอมูล!มาเพ่ือ
พิสูจนความจริงขอนีค้รับ สักวันในอีกไมนาน!ความจริงตองปรากฏแนนอนครับ!

เก่ียวกับชาง   
 เกี่ยวกับเรื่องนี้ เม่ือพิจารณาดูอยางละเอียดแลว!ก็มีหัวขอมากมายท่ีไมนาจะมีอยูจริงในอินเดีย ดังทีอ่าจารย
ตั้งขอสังเกตมา!แตนอกเหนือจากน้ันยังมีขอท่ีนาสังเกตอีกมากมาย เชน เร่ืองชาง!ในอรรถกถาพระไตรปฎก มี
กลาวถึงหลายแหง!ชางเปนพาหนะอยางเอกของพระราชาในสมัยพุทธกาล ใครมีชางมาก ก็นับวามีบุญมากดวย!
ดังพระเจาอุเทนแหงกรุงโกสัมพีท่ีมีชางมากมาย นอกจากน้ัน!หากพรานคนไหนพบชางที่มีลักษณะงดงาม ก็จะมา
บอกแกพระราชาของตน!เพ่ือไปคลองมาไวเสริมบารมี!ก็ไมทราบเหมือนกันวาท่ีอินเดียพระราชานิยมทรงชาง
หรือเปลา แตที่แน ๆ ก็คือ!แถบไทย ลาว พมา พระราชานิยมทรงชาง และใชชางเปนพาหนะออกศึก!หากเปนทาง
จีนจะนิยมรถ และมา นี่เปนประเด็นหนึ่ง อีกประเด็น เชน เก่ียวกับพืช!ที่บนัทึกในคัมภีร มีอยูหลายชนิดท่ีไมนาจะ
มีอยูในอินเดีย เชน !
 -ตนมจุลินทร!ซึ่งแปลกันวาตนจกิ ตนจกิมีมากมายในเมืองไทย !
 -ตนสาละ ซ่ึงแปลกันวาตนรัง!ตนรังก็มีมากในเมืองไทย (แตปจจบุันกลับคิดกันวาเปนสาละอินเดีย) !
 -ผลเล็บเหยี่ยว!"หมากเล็บแมวในภาษาอีสาน) ซึ่งพระพุทธองคอนุญาตใหนํามาทําน้ําปานะ ฉันได!ก็ไม
นาจะมีในอินเดีย แตมีทีเ่มืองไทย และพืชอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด....!

สมุนไพร 
! แมแตเร่ืองเก่ียวกับหมอชีวกโกมารภัจจท่ีโดงดังมากน้ัน ทานเปนหมอดานสมุนไพร!แสดงวาความรูดาน
สมุนไพรก็ตองเปนทีแ่พรหลาย คอืนาจะมีหมอที่เกง ๆ อีกมาก!และนาจะสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบนั แตใน
อินเดียปจจุบนันี้ไมทราบวาเปนเชนไร!ทวาหากเปนเมืองไทยแลว ตํารายาสมุนไพรยังคงสืบทอดตอมาจนปจจบุัน 
ดังนั้น กระผม!ไมสงสัยหรอกวาพระพุทธศาสนาเกิดแถบไทย ลาว พมา หากจะสงสัย ก็เพียงวา เมืองไหน!ใน
สมัยน้ัน อยูตรงจดุไหนในปจจุบนั เทานั้น!
 
 
ดร. ชัยยงค: เรียนคุณอาตม  ขอขอบพระคุณสําหรับขอเสนอแนะทีเ่สนอวาใหม และเปนประเด็นทีผ่มคิดไมถึง 
คือ เรื่องชางซึ่งเปนประเด็นที่แข็งมาก และ เร่ืองหมอชีวกซ่ึงเปนหมอสุมนไพร สวนเร่ืองพืชไดมีขอสังเกตไวแลว 
เพียงแตไมไดกลาวถึงตนเล็บแมว วันกอนมีพระภิกษุซ่ึงกําลังเรียนปริญญาโท ทีท่ับแกว ทานบอกวา ไดมีการ



กลาวถึง "ขาวเหนียว" ไวในอรรถกถาพระวินัยโดยในบาลีเรียกวา “ยุวงกะ ยวงกะ” ขอสังเกตอยางน้ี เปน
ประโยชนมาก ผมจึงขออนญุาตนาํเสนอในเวปเพื่อเผยแพรตอไปนะครับ ขอขอบคุณมากครบั 
 
คุณอาตม:  เรียนอาจารยชัยยงค 
   อาจารยสามารถนําไปใชไดตามเห็นสมควรครับ ผมยินดคีรับ 
   ผมขอแนะนําตัวเองคราว ๆ นะครับ  ผมเคยบวชเปนสามเณรอยู 7 ปเรียนบาลีไดเปรียญธรรม 7 ประโยค แลวก็
สึกไปเรียนตอทีค่ณะอักษรศาสตร ปจจุบัน ทํางานแลวครับ ภาษาบาลีผมท้ิงมานาน เกือบ 10 ปแลวแตความรูที่
เคยเรียนมายังลาง ๆ อยูครบั คือคาํศัพทลืมไปเยอะแลวครับ แตไวยากรณยังไมลืม  
     เนื่องจากผมเคยเรียน เคยแปลภาษาบาลีมาไมนอย จึงรูดีวาศัพทไหนท่ีบรุพาจารยเคยแปลมาอยางไร นักเรียน
ใหมก็จะแปลตามนัน้เขาใจบางไมเขาใจบาง ท่ีวาไมเขาใจ เชนที่เปนพืชและแปลทับศัพทมา อยางสุกรมัททวะ 
เปนตน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพราะมัวอาศัยพ้ืนฐานขอมูลท่ีวาพระพุทธเจา อุบตัิที่แถบอนิเดีย การแปลจึงไม
ชัดเจน และคลุมเครือ      

  คําแปลของ คําวา “สังข”  
 อีกศัพทหนึง่ท่ีผมสงสัย และอาจเก่ียวพันถึงอุบัติภูมิเชนกันคือ ศัพทภาษาบาลีวา สงขฺ ซึ่งแปลทับศพัทวา 
สังข ผมทราบเพียงวาเปนเครื่องดนตรีสําหรับเปา มักเลนคูกับบัณเฑาะวหรือกลอง  
 อาจารยพอมีขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีโบราณไหมครับ อยากรูเหมือนกันวา “สังข” คืออะไร   ตาม
ความเห็นผมเอง สังข นาจะคือ "แคน" เคร่ืองดนตรีแหงชนชาวลาวและอีสาน ไมนาจะใชหอยสังข  
 เหตผุล ก็คือ ในเรื่องนางวิสาขา มีตอนหน่ึงเก่ียวกับเบญจกัลยาณี หรือความงามหาประการของหญิง หนึ่ง
ในน้ันคือฟนงามโดยมีอธิบายวา “...ฟนที่เรียงเปนระเบียบด ีดุจสังข คือฟนท่ีงาม”  หากสังข คือ แคน ผมขอ
อธิบายใหมวา “ฟนที่เรียงเปนระเบียบดเีหมือนระเบียบแหงลําแคนหรือลูกแคนที่เรียงกันสวยงามเปนระเบียบ” 
(อาจารยดูแคนเอาเองนะครับ) 
 สวนคําวา “สังข” จะกลายรูปมาเปนแคนไดอยางไร ตองวิเคราะหกันในดานภาษาศาสตรอีกท ีหรืออาจจะ
ไมจําเปนตองวิเคราะห เพราะเปนคนละภาษา  ศัพทยอมไมเหมือนกันอยูแลว หากสังข คือ แคน จริง ๆ แคนมีอยู
แถวไหนละ ก็ตองแถวลาว-อีสานใชไหมครับ 
!

!
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คําวา “หิมพานต”  
คุณอาตม"!เรียนอาจารยชัยยงค!
!!!!ตามความรูของผมนะครับ ปาหมิพานต แปลจากภาษาบาลีท่ีวา หิมวนฺต  #หิม$!!หมายถึง หนาวหรือเย็น เชน
คําวา เหมันตฤด ู= ฤดูหนาว ( แตปจจุบนั คําวา หิมะ!กลายเปนอีกความหมายหนึ่งวา %&'(!ไปแลว)  วนตฺ 
แปลวา มี!!เม่ือสมาสกันจึงไดคําวาหิมวนฺต แปลทบัศัพทวา หิมพานต ครับ!รวมความจึงหมายถึงสถานท่ีท่ีหนาว 
หรือทีท่ี่มีความเย็น!!ก็อยางท่ีอาจารยอธิบายไวแลวน่ันแหละครับ ไมใชสถานท่ีท่ีมีหิมะ (%&'()!เพราะหากเปน
เชนนั้น พวกดาบสท้ังหลายคงไมสามารถอยูอาศัยไดแนนอน!เพราะเย็นเกินไป!!แตวาปาหิมพานตกลับเปนปา
ยอดนิยมทีบ่รรดาดาบสทั้งหลายมักจะไปบําเพ็ญเพียรกันที่นี!่!ดังนั้น ปานี้นาจะเปนปาที่ใหญมาก หางไกลจากคน
รวมถึงนายพรานมารบกวน!และเปนปาที่รมรื่นนาอยู!



!!!!!!หากพิจารณาดูในไทยแลว ปาที่เขาขายนี ้ก็มีอยูไมมากนัก !หนึ่งในนั้นทีผ่มคดิถึงก็คือ ปาดงพญาเย็น!
!ซ่ึงแมปจจุบันนีก็้ยังกวางขวางลึกลับซับซอนอยู!!โดยเฉพาะในอดตีผูท่ีกลาเขาไปถึงขางในลึก ๆ ก็คือผูท่ีไมกลัว
ตาย!!นั่นคือพวกดาบสทัง้หลายนัน่เอง อีกอยางหน่ึง บังเอิญช่ือดงพญาเย็นไปพองกับความหมายของหิมพานต
 พอด ีนะครบั!
  
ดร. ชัยยงค: เรียนคุณอาตม ขอบคุณอีกครั้งสําหรบัความรูเรื่อง ปาหิมพานต ผมไปเขาใจวา ปาน้ําคาง ซ่ึงก็สงสัย
อยูเหมือนกันวา ทําไม มี "ต" เพ่ิงไดทราบคราวน้ีเอง ขอบคุณมากๆ ครับ 
 ผมเช่ือเหมือนกับคุณอาตมท่ีวา นาจะเปนดงพญาเย็น ตอนหลังก็มาพิจารณาวา หากเมืองพิชัยเชตุดรของ
พระเวสสันดร อยูที่อุดร ซ่ึงก็คือกรุงกบิลพัสดุท่ีมีกษัตริยปกครอง 84,000 องค แลวเปล่ียนช่ือเปน "พิชัยเชตุดร" 
และมีกษัตริยปกครอง 163,000 องคจงึเปลี่ยนกลับมาเปนกบิลพัสดุแลว ก็เปนไปไดวา อาจจะหมายถึง ปาดงแม
เปรต คือ บริเวณภูพานในปจจุบนั และช่ือก็เลยเหลือเพียง "พาน" ตัว ต หายไป นี่ก็เปนขอสันนษิฐานนะครับ  ปา
หิมพานต นี ่นาจะขยายมาถึงปาดงพญาเย็น และคลุมไปถงึภูเขาควาย ของลาวดวย เพราะพระเกจิอาจารยมักจะ
ตองไปบําเพ็ญตบะที ่"ภู เขาคว(า)ย" แหงนี้ทุกองค 
 เมื่อคุณอาตมแปลความหมาย ของหิมพานต แลวไปตรงกับดงพญาเย็น ก็เห็นวา ความเหน็ของคุณอาตม
นาจะเปนไปไดมาก เพราะแมน้ําคงคา ไหลมาจาก ปาหิมพานต ตามขอสันนิษฐานของผม แมน้ําคงคา คือ สวน
เช่ือตอของลําตะคลอง  ก็เหน็ชัดเจนมาก เพราะตนของแมน้ําอยูที่เขาใหญ 
 ท่ีน้ีมาดูช่ือ เขาใหญ ซ่ึงหลวงพอพระธรรมเจดียปานวัดมหรรณบอกวา มี ๓๓ ยอด คุณอาตมนึกออกไหม
ครับวา จะมีคําวา มหาคีรี มหาบรรพต อยูในพระไตรปฏกหรือไม นี่ก็เพิ่งแวปขึน้มาครบั ขอบคุณมากครับ 
 
เรียนอาจารยชัยยงค 
  ผมขอเรียนเสนอเกี่ยวกับระยะทางครับ  จากอรรถกถาธรรมบทเรือ่งยมกปาฏิหาริย ที่แตงโดยพระพุทธ
โฆษาจารย มีบางตอนท่ีวาเม่ือพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยทีเ่มืองสาวัตถีแลวเสด็จข้ึนไปจําพรรษาทีภ่พดาวดึงส
โปรดมารดา 3 เดอืนกอนครบสามเดือนอยู 7 วัน พระโมคคัลลานะ ขึ้นไปทูลถามวาจะเสดจ็คนืสูโลกมนุษย 
เมื่อไหร ตรัสตอบวา อีก 7 วัน จะคืนสูโลกมนุษย โดยลงทีป่ระตเูมืองสังกัสสะ สังกัสสะอยูหางจากกรุงสาวัตถี 30 
โยชน ประชาชนท้ังหลายท่ีชุมนุมกันอยูท่ีกรุงสาวัตถีก็ดี อยูที่อื่นก็ด ีหากใครอยากเฝาพระองค ขอใหเดินทางไปที่
เมืองสังกัสสะเถิด  แสดงวา ระยะทาง 30 โยชน สามารถจะเดินทางโดยเทาได ภายใน 7 วัน (โดยไมเรงรีบอะไร
มาก เพราะเปนการเดนิทางของคนหมูใหญ)คงไมไกลมาก   
  อาจารยครับ ปจจุบันผมทํางานเปนลามภาษาญ่ีปุน-ไทยครับ พักอยูแถวดอนเมืองครับ หากมีโอกาสหวังวา
คงไดพบกันครบั ขอบคุณครบั 
อาตม ศิโรศิร ิ
 
เรียนคุณอาตม 
 ขอบคณุอีกคร้ังสําหรับความรูเร่ือง ปาหิมพานต ผมไปเขาใจวา ปานํ้าคาง ซ่ึงก็สงสัยอยูเหมือนกันวา ทําไม 
มี "ต" เพิ่งไดทราบคราวนี้เอง ขอบคุณมากๆ ครบั 
 ผมเช่ือเหมือนกับคุณอาตมท่ีวา นาจะเปนดงพญาเย็น ตอนหลังก็มาพิจารณาวา หากเมืองพิชัยเชตุดรของ
พระเวสสันดร อยูที่อุดร ซ่ึงก็คือกรุงกบิลพัสดุท่ีมีกษัตริยปกครอง 84,000 องค แลวเปล่ียนช่ือเปน "พิชัยเชตุดร" 
และมีกษัตริยปกครอง 163,000 องคจงึเปลี่ยนกลับมาเปนกบิลพัสดุแลว ก็เปนไปไดวา อาจจะหมายถึง ปาดงแม



เปรต คือ บริเวณภูพานในปจจุบนั และช่ือก็เลยเหลือเพียง "พาน" ตัว ต หายไป นี่ก็เปนขอสันนษิฐานนะครับ  ปา
หิมพานน่ี นาจะขยายมาถึงปาดงพญาเย็น และคลุมไปถึงภูเขาควาย ของลาวดวย เพราะพระเกจิอาจารยมักจะตอง
ไปบําเพ็ญตบะที่ "ภู เขาคว(า)ย" แหงนีทุ้กองค 
 เมื่อคุณอาตมแปลความหมาย ของหิมพานต แลวไปตรงกับดงพญาเย็น ก็เห็นวา ความเหน็ของคุณอาตม
นาจะเปนไปไดมาก เพราะแมน้ําคงคา ไหลมาจาก ปาหิมพานต ตามขอสันนิษฐานของผม แมนําคงคา คือ สวน
เช่ือตอของลําตะคลอง (โปรดดูแผนทีท่ี่แนบ) ก็เหน็ชัดเจนมาก เพราะตนของแมน้ําอยูทีเ่ขาใหญ 
 ท่ีน้ีมาดูช่ือ เขาใหญ ซ่ึงหลวงพอพระธรรมเจดียปานวัดมหรรณบอกวา มี ๓๓ ยอด คุณอาตมนึกออกไหม
ครับวา จะมีคําวา มหาคีรี มหาบรรพต อยูในพระไตรปฏกหรือไม นี่ก็เพิ่งแวปขึน้มาครบั ขอบคุณมากครับ 
อีกเร่ืองคือระยะทางจากสาวัตถี ถึงเมืองสังกัสสะ 30 โยชน คือ 480 กิโลเมตร ก็นาจะเปนระยะทางทีเ่ปนไปได
ระหวางขอนแกน (ตําบลสาวัตถี)กับอุทัยธานี (สังกัสสนคร) นะครบั 
 อีกเร่ืองคือระยะทางจากสาวัตถี ถึงเมืองสังกัสสะ 30 โยชน คือ 480 กิโลเมตร ก็นาจะเปนระยะทางทีเ่ปนไป
ไดระหวางขอนแกน (ตําบลสาวะถี) กับ อุทัยธานี (สังกัสสนคร) นะครับ 
 ขอบคณุมากครับ  
 ชัยยงค!


