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อุบัติภูมิพระพุทธเจาอุบัติภูมิพระพุทธเจาอุบัติภูมิพระพุทธเจา:::   
พระพุทธองคประสูติในเนปาลจริงหรือพระพุทธองคประสูติในเนปาลจริงหรือพระพุทธองคประสูติในเนปาลจริงหรือ???   

 
โดย 

ศาสตราจารย ดร.ไชยยงศ พรหมวงศ 
 

เอกสารจุดประกายเพื่อฟนฟูคติเกี่ยวกับพระพุทธอุบัติภูมิ  
เผยแพรโดยชมรมฟนฟูพระพุทธอุบัติภูม ิ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

จัดพิมพเปนที่ระลึกในพธิีพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 
คุณแมหนูจันทร สมศรีสุข 

ณ วัดพระศรีมหาธาต ุบางเขน กรงุเทพมหานคร 
วันพุธที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
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คํานํา 

 ในฐานะทีเ่ปนชาวพุทธ พวกเราก็คงอดสงสัยไมไดวา ทําไมพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในดินแดนสุวรรณ
ภูมิซึ่งเปนทีต่ั้งของไทย มอญ พมา เขมร ลาว และประเทศตางๆ ทางตะวันออก เชน จีน เกาหล ีและญี่ปุน ในขณะ
ท่ีประเทศฮินดูสถานหรืออินเดียเดิมซ่ึงไดช่ือเช่ือถือวา เปนที่ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา กลับ
ไมคอยมีใครใหความสนใจในพระศาสนาอันประเสริฐนี ้
 ผูเขียนก็เปนคนหนึง่ซึ่งตั้งแตเด็ก ก็ไดรับฟงรับรูและประสบกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ
เก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีอาจจะแตกตางจากท่ีสอนในในโรงเรียน เชน ชาวบาน จะเรียก พระพุทธเจา วา "พระ
เจา" (อาท ิ พระเจา 10 ชาติ) เรียกเมืองตางๆ ในลาวและอีสาน เปนช่ือเมืองโบราณทีป่รากฏในพระไตรปฎก  
อยางไรก็ตามผูเขียนก็ไมไดใหความสนใจหรือคดัคาน เม่ือมีการสอนในโรงเรียนวา พระพุทธเจาเปนชาวอินเดีย 
(กอนทีจ่ะแยกสลายเปนสองประเทศคืออินเดีย และเนปาล) ความเช่ือก็ฝงแนนจนแทบจะหัวเราะวา เหลวไหลเมื่อ
มีใครบอกวา พระพุทธเจามิไดอบุัติขึน้ในอนิเดีย 
 จนกระทั่งวันหนึ่ง มีผูนํางานเขียนของพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย(ปาน)แหงวัดมหรรณพาราม เรื่อง 
"พระเจา 500 ชาติ ออยตนจืดปลายหวาน กินนานอรอย" มาใหอาน ความสงสัย ตางๆ หายไป กลายเปนความ
มั่นใจวา พระพุทธเจาตองไมไดอุบัติขึน้ในประเทศอินเดียโบราณ หรือเนปาลอยางแนนอน จึงไดจัดทําเอกสาร
ฉบับนีข้ึ้น เพ่ือจุดประกายความสนใจของชาวพุทธ และกระทําความจริงใหปรากฏ  
 พระพุทธองคจะอุบัตเิปนชนชาติใดไมสําคัญ พระองคยังทรงพระคุณอันประเสริฐและเปนที่เคารพเทิดทูน
ของพวกเราไมเส่ือมคลาย เพียงแตประสงคจะใหความจริงปรากฏตามที่เปนจรงิเทานั้น 
 เม่ือทานศึกษาเอกสารเลมน้ีแลว มีขอโตแยง หรือสนับสนุนประการใด โปรดแสดงความคิดเหน็ไปที ่
"ชมรมฟนคติเก่ียวกับพระพุทธอุบติัภูมิ" ไดตามท่ีอยูขางลางน้ี  จักเปนพระคุณยิ่ง 
        ดร. ไชยยงศ พรหมวงศ 
        ศาสตราจารย ระดับ ๑๑  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โทร. 01-730-270  E-mail: chaiyong@iname.com 
Website: www.buddhabirthplace.com 
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                    สถานที่ตรัสรู (ตนพระศรีมหาโพธิ์ใกลพระแทนศิสาอาสน) 
     
               !!!!เชียงใหม                    !!!!เชียงราย       !!!!นาน                 !!!! อุดรธานี  !!

!
 
 
 

แผนท่ีแสดงประเทศไทยในสมัยพระพุทธกาล สันนษิฐานจากระดับน้ําทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!
!
!
!
!!!!สถานที่ประสูต!ิ
(พระธาตุศรีสมรัก)!
!!!!แมนําคงคา 
!!!!ขอนแกน!
!!!!สาวัตถ!ี
!!!!พาราณส ี(กลางดง !
     เขาใหญ) 
!!!!ปาหิมพานต 
!!!!รอยเอ็ด!(เมืองสาเกต) 
!!!!อุบลราชธานี!
!!!!ท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ!
พระพุทธบาทนอย (ทับ !
    กวาง) !
!!!!นครราชสีมา!
!!!!ลพบุรี!
!!!!สระบุรี!
!!!!มิถิลานคร (อําเภอ 
     ศรีมโหสถ ปราจีนบุร)ี 

 
  อุตรดิถต!!!! 

 
สุโขทัย!!!! 

 
พิษณุโลก!!!! 

ตาก (ตักสิลา)!!!!! 
 

นครสวรรค!!!! 
ชัยนาท!!!! 

สุพรรณบุร(ีสุวรรณภมู)ิ!!!!! 
กาญจนบุรี!!!! 

สถานที่ปรินพิพาน!!!! 
(พระแทนดงรงั) 
นครปฐม!!!! 
ราชบุรี!!!! 

ประจวบคีรขีันธ!!!! 
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ความเช่ือท่ีวา พระพุทธเจา อุบัตขิึน้ในฮินดูสถาน หรือประเทศอินเดีย เปนความเช่ือฝงใจมายาวนาน เพราะเมื่อเขา
เรียนหนังสือตั้งชั้นเด็กเล็ก ครูสอนวิชาศีลธรรม ก็สอนพุทธประวัติวา พระพุทธเจาประสูติในดินแดนทีเ่ปน
ประเทศเนปาลในปจจบุัน และสรุปวา ในประเทศอินเดียขณะน้ีพระพุทธศาสนามีคนนบัถือเพียงสวนนอย เพราะ
คนอินเดียนับถือศาสนาฮินดู ย่ิงไปกวาน้ันพวกฮินดูยังปลูกฝงความเช่ือท่ีวา พระพุทธเจาเปนอวตารหน่ึงของพระ
วิษณุดวยซํ้าไป  เม่ือมีความเช่ือฝงใจวาพระพุทธเจาเปนชาวอินเดีย พวกเราก็ยอมรับโดยไมโตแยง แตเม่ือมีใครมา
ถามวา แนใจไดอยางไรวา พระพุทธองคเปนแขกจรงิๆ หลายคนก็อาจจะมีปฏิกิริยา หรือคิดวา ผูถามวิกลจริตไป 
 ผูเขียนเปนคนหนึง่ซ่ึงไมแยงความเช่ือท่ีเช่ือกันมานานวาพระพุทธเจาเปนแขก แมจะมีความสงสัยหลายๆ
ประการ จนในท่ีสุดความสงสัยก็ประดังเปนขอสังเกตและนํามาสูสมมติฐานท่ีวา พระพุทธองคไมนาจะอุบตัิใน
ประเทศอนิเดีย แมเดียวน้ีจะบอกวาเปนดินแดนของเนปาลก็ตาม 
 ผูเขียนขอเสนอหรือตั้งประเดน็สาเหตุแหงความสงสัย ๗ ประการ โดยครอบคลุมสภาพภูมิศาสตร ประเพณี  
วิถีชีวิต โบราณคด ีสถาปตยกรรม ภาษา  และหลักฐาน/ตํานานไทย      
 
1.  สภาพภูมิศาสตร  
 สภาพภูมิประเทศของเนปาลในปจจบุันไมสอดคลองกับทีบ่ันทึกไวในพระไตรปฎกเก่ียวกับปราสาท 3 ฤดู 
ชวงเวลาเขาพรรษา และระยะทางจากเมืองตางๆ ตามทีป่รากฏในพระสูตร และตามที่เปนจริง 
 1.1 ปราสาท 3 ฤดู  ตามพุทธประวัติ เม่ือเจาชายสิทธัตถะเจริญวัย พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท 3 
ฤดู คือ ปราสาทฤดูรอน ปราสาทฤดูฝน และปราสาทฤดหูนาว  
 แตเมื่อดทูี่ตั้งดนิแดนที่อางวาเปนที่ตั้งของกรุงกบิลพัสด ุในประเทศเนปาล แลว ปรากฏวา อยูเหนือเสน
ขนานที ่24 จัดอยูในเขต Tropic of Cancer มี 4 ฤดู  

ประเทศเนปาลตัง้อยูเชิงเขาหิมาลยัซึ่งโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็น ดังนัน้กรุงกบิลพัสดุซ่ึงเปนท่ีต้ังของปราสาท 
3 ฤดูจึงไมนาจะอยูในประเทศเนปาล 
 1.2 ชวงฤดูเขาพรรษา ตามพระวินัยกําหนดใหพระอยูประจําพรรษา ๔ เดือนในชวงเดือนกรกฎาคม-
กลางเดอืนพฤศจิกายน แตในเนปาลและอินเดียตะวันตกจะมีฝนตกในชวงส้ัน คือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
ดังนั้นการกําหนดชวงเขาพรรษาจึงนาจะไมใชกําหนดตามสภาพภูมิศาสตรในเนปาลหรืออนิเดียตะวันตก แต
นาจะกําหนดตามสภาพภูมิศาสตร ในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเปนทีต่ั้งของไทยลาว มอญเขมรในปจจบุัน เพราะแม
เหตุการณ จะผานไปกวาสองพันป ชวงเวลาเขาพรรษาก็ยังตรงกับท่ีบัญญัติไวในพระวินัย คือ แรม ๑ ค่ําเดือน ๘ 
(กลางเดอืนกรกฎาคม) จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ (กลางเดอืนพฤศจิกายน) หมดหนากฐิน 

1.3 ระยะทางของเมืองตางๆ ในพระไตรปฎกไดมีการกําหนดระยะทางระหวางเมืองตางๆ ไวโดยใชหนวย
เปนโยชน (1 โยชน=16) เชน ระยะทางจากราชคฤหถึงตักสิลา 90 โยชน  สาวัตถีถึงโกสัมพี 3 โยชน  ราชคฤห ถึง
กรุงกุสินาราย 125 โยชน เปนตน  
 
 

 11  ปฐมเหตุแหงความสงสัยปฐมเหตุแหงความสงสัย  
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 เม่ือพิจารณาระยะทางตามความเปนจริง เชน  
-ราชคฤหหางจากตักสิลา 90 โยชน ก็จะเปนระยะทางประมาณ 1440 กิโลเมตร (1 โยชน=16 กิโลเมตร) 

แตในตามแผนท่ีโลก ตักสิลาอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามาบัดในปากีสถานซ่ึงอยูหางออกไปเกือบ
สองพันกิโลเมตร แตถาเปนราชคฤหตามความเชื่อของไทยแตเดิมที่อยูทางเหนือของเชียงแสนไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือแลว (ทีเ่รียกวา หอหลวงแลว) ก็มีความเปนไปไดมาก 

-กรุงพาราณสีหางจากตักสิลา ๑๐ โยชน เปนระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แตถาเทียบกับระยะทาง
ระหวางตักสิลาซ่ึงอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามบัดในปากีสถานซ่ึงอยูหางออกไปกวาสองพัน
กิโลเมตรก็ไมตรงกับทีร่ะบใุนพระไตรปฎกจงึนาจะเปนคนละเมือง แตหากเทียบกันระหวางเมืองตาก (อําเภอบาน
ตาก ซ่ึงคนไทยเช่ือกันมาแตเดมิวาเปนตักสิลา) กับบรเิวณเชิงเขาใหญ (บรเิวณกลางดง ของอําเภอปากชอง) ซ่ึงเช่ือ
วา เปนท่ีต้ังกรุงพาราณสี แลว ระยะทางประมาณน้ี มีความเปนไปไดสูง 

จึงเห็นไดวา หากพิจารณาระยะทาง ที่เปนจริงในอินเดีย กับทีป่รากฏในพระไตรปฏกแลว ก็จะเห็นวาไม
สอดคลองกัน  

  
2. ประเพณี      

ประเพณีท่ีถือวา เปนลักษณะเดนของดนิแดนสุวรรณภูม ิที่ถือปฏบิัติกันในไทย ลาว พมา มอญ คือ พิธีแรก
นาขวัญ ซ่ึงพระมหากษัตริยจะเปนผูนําทําพิธีแรกนา กอนท่ีไพรฟา จะลงมือทําไรไถนาจรงิๆ  !

2.1 พิธีแรกนาขวัญไมปรากฏวา เปนประเพณีทีป่ฏบิัติกันในอินเดยีหรือเนปาล! พิธีแรกนาขวัญปรากฏ ใน
พระพุทธประวัติ เม่ือเจาชายสิทธัตถะ เสด็จตามพระราชบดิาไปทําพิธีแรกนาขวัญ และพระองคเสด็จไปน่ังสมาธิ
ที่ใตตนหวา (ตนหวาชมพู) เวลาผานไปถึงหาโมงเย็นแลว เงาตนหวาก็ไมทอดไปตามแสงตะวัน แตยังคงปกคลุม
เจาชายสิทธัตถะอยูตลอดเวลา!
 2.2 ประเพณีการแตงงานในอนิเดยี พอแมฝายหญิงจะเปนผูไปสูขอฝายชาย แตในพระปฐม 
สมโพธิกถา พระเจาสีหหนรุาช พระราชบิดาของเจาชายสิริสุทโธทนะ เปนผูใหทานโกญทัญญะ 
พราหมณเปนผูนําพราหมณอีก ๗ คน ไปแสวงหาธิดามาเปนคูครองใหราชบุตร เม่ือไดพบพระสิริมหามายาซ่ึงมี
พระชนมายุ ๑๖ พรรษา ตองดวยคุณลักษณะอันเลิศก็ไดกรีฑาพลไปสูขอและอภิเษกสมรส  มิใชฝายพระนางสิริ
มหามายามาสูขอพระเจาสิริสุทโธทนะตามประเพณีพบในอินเดีย  
 ประเพณีแตงงานในสมัยพุทธกาลจึงนาจะเปนประเพณีที่พบเหน็ในดินแดนสุวรรณภูมิมากกวาในอินเดีย 
 
3. วิถีชีวิต  

 3.1 ชนชาวสุวรรณภูมิและชาวอินเดียมีนิสัยเร่ืองความใจบุญแตกตางกัน คนสุวรรณภูมิ  พวกเราในถ่ินน้ีได
ช่ือวา เปนคนใจบญุมาแตโบราณ แตคนอินเดียไมเปนเชนนั้น ดังมีคาํพูดในกลุมคนไทยวา “หากเหน็แขกและง ูจะ
ตีอะไรกอน” คําตอบก็คือ ตีแขกกอน  ดังนั้นเมื่อมเีรื่องเศรษฐีใจบญุที่ตั้งโรงทานแจกทานคนยากจน สรางมหา
วิหารถวายพระพุทธองค ปรากฏในพระไตรปฎก เชน เศรษฐีสัญชัยท่ีเมืองสาเกต คุณพอของนางวิสาขา ก็ชวน
สงสัยวา เศรษฐีใจบุญเหลานั้น เปนแขก หรือคนทีอ่ยูในดนิแดนสุวรรณภูมิกันแน 

3.2 ขาวที่พระสงฆในสมัยพระพทุธกาลฉัน พระพุทธองคและเหลาพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเสวยหรือฉัน
ขาวเหนียว มิใชโรตี หรือขาวจาว มีหลักฐานใน พระวินัยท่ีบญัญัติ (โภชนปฏิยุกต) ไววา ภิกษุพึงสําเนียกอยางน้ีวา 
"เราจักไมทําคําขาวใหใหญนัก ...เราจักทํากอนขาวใหกลมกลอม ...เราจักไมโยนขาวเขาปาก ...เราจักไมกัดคําขาว 
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...เราจักไมโปรยเมล็ดขาวลงในบาตร (เม่ือมือเปยกนํ้าขาวเหนียวจะรวน) ...เราจกัไมเอากอนขาวกลบแกงโดยหวัง
จะไดแกงมาก ... " ก็จะเหน็วา “ขาว” ท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาลฉันเปน “ขาวเหนียว” แนนอน นอกจากนี ้คําวา 
“บิณฑบาตร” ก็แปลวา “กอนขาว” ทั้งนี ้รวมทัง้ขาวมธุปายาส หรือขาวทิพ (ไมใชขาวทิพย) ซ่ึงนาวสาวทิพพาคิด
ขึ้น ในสมัยสุวรรณภูมิ ก็ทําจากขาวเหนยีว  

3.3พืชสมุนไพร ในพระไตรปฎก มีหญาชนิดหนึง่ที่พระพทุธองคเสวยแทนอาหารหลังจากทรงหยุดอด
อาหาร เม่ือคร้ังแสวงหาสัจธรรม คือ "หญากับแก" ("กับแก# เปนภาษาอีสาน ภาษากลางคือ ตุกแก) และลูกกะเบา 
(โกลียะ) ก็เปนพืชที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกกะเบาใชรักษาโรคเรื้อนได เม่ือพระพุทธองคเร่ิมเสวย
พระกระยาหาร ถัดจากเสวยหญากับแกแลว ก็มาเสวยเนื้อลูกกระเบา ชวงเวลาหนึ่ง จึงเร่ิมเสวยโภชนาหาร ปรกติ
จะบรโิภคได ๔๙ คํา เน่ืองจากทรงมีพระวรกายทรงสูง ๔ เมตร (๘ ศอก) ปรกติพวกเราจะรับประทานขาวเหนียว
ไดเพียง ๒๐-๒๕ คํา!
!

 
ภาพท่ี ๑ พระเสมหธาต ุท่ีวัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบรุ ี

 
4. โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนหลักฐานท่ียินยันวาสุวรรณภูมิเปนท่ีอุบติัของพุทธศาสนา 
4.1 ในประเทศอินเดียและเนปาลมีโบราณสถานหรอืโบราณวัตถนุอยกวาในเมืองไทย นอกจากโบราณสถาน

ท่ีอางวา เปนที่ประสูต ิ  ตรัสรูแสดงธรรม ปรินิพพาน และอีก 3 แหงที่เมืองสาญจี  ถํ้าอาชันตา นาลันทาและที่
เล็กๆ นอยๆ อีกไมก่ีสิบแหงแลว แทบจะไมมีโบราณสถานอ่ืนๆ เชน พระพุทธบาท เจดีย วิหาร ฯลฯ เหลือใหเห็น
เลย หากรวมกันแลวก็ไมเกิน ๑๕๐ แหง 

4.2 ในดินแดนสุวรรณภูมิมีโบราณสถานและโบราณวตัถุเปนจํานวนมาก อาท ิเจดีย พุทธวิหาร พระบรมสา
ริกธาตุ พระพุทธบาท พระพุทธฉาย รวมกันก็เปนหม่ืนแหง   
- 

4.3 มีการขดัแยงระหวางขอมูลกบัหลักฐานท่ีหลงเหลือ คือที่อางในอินเดียวา พระเจาอโศกมหาราชสราง
วิหาร 84,000 วิหารถวายเปนพุทธบูชา เม่ือถามวา อยูที่ไหนบาง ก็ตอบไมได แสดงวา พระเจาอโสกไมใชแขก
แนนอน 
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แตถาเปนพระเจาอโศกของไทย คือพระยาศรีธรรมาโศกราช ทีค่รองเมืองอโศกไทย(สุโขทัย)ซ่ึงตางก็มีพระ
มหินทรเถระ เปนพระโอรส และพระนางสังฆอมิตตาเปนพระธิดาเหมือนกันกับองคท่ีเช่ือวาเปนแขกก็นาจะเช่ือ
ไดมากกวาวา พระเจาอโสกมหาราชเปนไทยไมใชแขกเพราะมีโบราณสถาน หลงเหลือใหเห็นเปนจํานวนมาก  
แมแตของเล็กๆ นอยๆ เชน พระเสมหธาตุ ซ่ึงพระพุทธองคทรงอาเจียนออกมาเปนพระโลหติ ก็มีพบเหน็ที่วัด
เพชรพลี จังหวัดเพชรบุร ี 
 ในจารึกวัดศรีชุม หลัก ๑ ๓ และ ๔ มีขอความท่ียืนยันวา เม่ือไดมีการสรางวัดศรีชุม หลวงพอองคหน่ีง นาม
วา พระมหาเถรศรีสรัธาราชจุฬามุณ ีหลานพอขุนผาเมือง มีจารึกไววาได  
 “...กระทําพระมหาธาตุหลวง ขึน้พระมหาธาตุดวยสูงเกาสิบหาวาไม.....เหนือพระธาตุหลวง ไสสองออม
สามออม ศรีสรัธาราชจุฬามุณีเปนเจาพยายามให......แลวจึงกอ.....ข้ึนเจด็วาสทายปูนแลวบริบูรณพระธาตุหลวงกอ
ใหมเกาดวยสูงไดรอยสองวา ขอมเรียกพระธมนั้นแล สถิตฃเคริงกลางนครพระกฤษณ เม่ือจักสทายปูนในกลาง
ปา.....อันทําปูนยากหนักหนาทําปูนมิได พระศรีราชจุฬามุณีเปนเจาจึงอธิษฐานวาดังนี.้.................กูแลยังจักไดแก
สัพพัญุตญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร จุงใหพบปนู.....อธิษฐานบัดแปรแหงนั้น ดายกลายพบสังปูนอันหน่ึง
ทายาทหนักหนา เอามาสทายพระธาตุกอใหม เกาแลวเอามาตอพระพุทธรูปหินอันหักอันพังบริบูรณแลวปูนกอยัง
เหลือเลย พระมหาธาตุหลวงนั้นกระทะทําปาฏหิาริยอัศจรรยหนักหนา และมีพระธาตุอันใหญลอมหลายแกกม 
ฉลองมหาพิหารใหญดวยอิฐเสร็จบริบูรณแลวจึงไปสา...หาเอาพระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชาดวย ไกลช่ัวสอง
สามคนืเอามาประดิษฐานไวในมหาพิหารบางแหง ไดคอไดตน บางแหง ไดผลไดแขนไดอก บางแหง ไดหัวตก
ไกล แลสี่คนหาบเอามาจึงได บางแหง ไดแขงไดขาบางแหง ไดมือได ตีนญอมพระหนิอันใหญ ชักมาดวยลอดวย
เกวียน เข็นเจามาในมหาพิหารเอามาตอติดประกดิดวยปูน มีรูปโฉมพรรณอันงามพิจิตรดังอนิทรนิรมิต เอามา
ประกิดชิดชนเปนตนพระพุทธรปูอันใหญอันถาวอัน....งามหนักหนา เอาไวเตม็มหาพิหารเรียงหลายกองชองงาม
หนักหนาแกกม ในมัชฌิมประเทศในปาตลีบุตรนครใกลฝงน้ําอโนมานท ีพระศรีรัตนมหาธาตุเปนเจาช่ือสรีธาญ
กดกา พระกฤษณพระเจาหากประดิษฐาน พระกฤษณนั้นคือ ตนพระมหาสามีศรีสรัธราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีป
เปนเจา คือตนพระรามพระนารายณเทพจยุตหิากทองเที่ยวในสงสารภพอันโทลเกิดไปมาแล เมดไตโย...” 

จากหลักฐานน้ีแสดงวา เมืองปาตาลีบุตรและแมนํ้าอโนมานที ที่เจาชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศาอยูหาง
จากสุโขทัยเพียง ๒-๓ คืนเทานี้ จงึสามารถขนพระพุทธรูปทีแ่ตกหกัจากวัดอโศกราม มาปฏิสังขรใหมได  
 4.4 มีการกลาวถึง รอยพระพุทธบาท อยู ๕ แหง ซ่ึงอยางนอย ๓ แหงก็เปนที่รูกันวา อยูในดินแดนสุวรรณ
ภูมิ คือ (๑)ท่ีสุวรรณบรรพต คือ พระพุทธบาทสระบรีุ (๒) ทีเ่มืองโยนกบุร ีคือพระพุทธบาทตากผาที่ลําพูน  (๓)
เขาสุวรรณมาลิก (ยังไมยืนยันวาเปนที่ใด)  (๔) ยอดเขาสุมนะกูฏ (ใกลเมืองอนุราชปุระในศรลีังกา) และ(๕) 
แมน้ําชื่อนัมทานท ี(ปราณบุรี).  
 
5.  พุทธสถาปตยกรรม 
 รูปรางวัด โบสถ และเจดียทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในดินแดนสุวรรณภูมิ มีลักษณะเดน แตกตางจาก
ของแขกอยางส้ินเชิง  
 5.1 รูปรางวัด ในดินแดนสุวรรณภมู ิในไทยลาว พมา มอญ มีวัด วิหาร และโบสถเปนจํานวนหลายหมื่นแหง  
บางวัดมีอายุกวาสองพันป ซ่ึงมีรูปรางลักษณะเฉพาะ เชน ชอฟา ใบระกา ฯลฯลักษณะเดนเหลานี ้ถายทอดมาถึง
วัดไทยในปจจุบนั แมจะมีความแตกตางกันบางในแตละภูมิภาค แตองคประกอบใหญๆ  ก็ยังคงเหมอืนกัน สวนวัด
ในอินเดียหรือเนปาล  มีลักษณะออกไปทางฮินดู !
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5.2 พุทธศลิป มีความละเอียดออนมาก ตองใชชางศิลปทีมี่จติศรัทธาในการสรางสรรคผลงาน และมีนายทุนที่มี
ความเลื่อมไสศรัทธา จึงจะสามารถสรางผลงานพุทธสถาปตยกรรมท่ีประณีต โดดเดน ดังที่พบเหน็ในวัดโบราณ
ทั้งในตางจังหวัดและในเมืองกรุง หากพุทธสถาปตยกรรมมาจากอินเดีย ก็ควรมีอะไรหลงเหลือไวใหเหน็บาง แต
นี ่ กลับไมมีอะไรหลงเหลือไวใหลูกหลานไดภาคภูมิใจเลย  แมแตสถูปท่ีพุทธคยาก็มีรูปรางแปลก ฝมือการ
กอสรางก็ไมประณีต หากเทียบกับพระเจดียในประเทศไทยก็หางไกลกันมาก   

5.5 สถานท่ีสรางครอบพระพุทธรปูปางไสยยาสนจําลองในอินเดีย ก็ไมตรงกับทีบ่รรยายไวในพระไตรปฎก 
ณ เมืองซ่ึงแขกอางวา เปนกุสินาราย ก็สรางพระพุทธรูปปางไสยาสนที่พระเศียรหนนุหมอน แตในพระคัมภีร
บรรยายวา ซึ่งประทับนอนโดยใชพระหัตถขวาหนนุพระเศียร เปนตน 

 
6. ภาษามคธและสันสกฤต 
 ภาษามคธนาจะเปนภาษาของชนชาติไทยโบราณ ไมใชภาษาแขกอยางท่ีหมอบลัดเลยบอกไวใน พ.ศ. 
๒๔๑๓ วา ภาษาไทยมาจากอินเดีย 

6.1 ช่ือเมือง แมน้ํา ปา คนฯลฯ ในอดีตสุวรรณภูมิสวนมากใชภาษามคธ เชนแมนํ้ากุกกนที (แมนํ้ากก) 
แมน้ําขรนที (แมนํ้าโขง) ธนมูลนที (แมนํ้ามูล) ชีวายนที (แมนํ้าชี) ลัมภคารีวัลย (ลําปางหลวง) ฯลฯ จึงมั่นใจวา 
ภาษามคธหรือภาษาบาลี เปนภาษาด้ังเดิมท่ีชาวไทยลาวใชในแดนสุวรรณภูมิ ดังนั้นแควนมคธ จึงนาจะอยูในแดน
สุวรรณภูมิมากกวาอยูในอินเดีย 
 6.2 ภาษาสันสกฤคก็อาจเกิดในเมืองไทย เมื่อจุลศักราช ๑๔๘๒ โทศกปวอก พระยาสันสกฤตมหาราชาธิราช 
เจาเมืองตาก (ตักสิลา) ดวยความชวยเหลือของทาวโกสีย (พระอินทร) ได กําหนดพทุธศักราชใหแนนอน เม่ือพระ
ชนมายุได ๖๘ ป ไดเถลิงศริิราชสมบัติในเมืองตาก อยูนาน ๗๒ ป         ภาษาสันกฤตซ่ึงเปนภาษาด้ังเดิมอีกภาษา
หนึ่งคูภาษาบาลี ก็เปนทีใ่ชแพรหลายในดินแดนสุวรรณภูมิ  
 จะเปนไปไดหรือไมท่ีภาษามคธและภาษาสันสกฤต เกิดในดินแดนสุวรรณภูมิ แลวแผกระจายไปถึงอินเดีย 
และถูกครอบครองเปนภาษาอินเดีย ตามธรรมชาติของการแผวัฒนธรรมภาษาท่ีภาษาหน่ึงไปมีอิทธิพลและใช
แพรหลายในอีกภาษาหน่ึง  
 ถาเทียบกับภาพยนตร ก็คลายกับวา หนังมวนแรกๆ ท่ีบอกวา อินเดียนําวัฒนธรรมไปจากดินแดนสวุรรณ
ภูมิเม่ือหลายพันปมาแลวเกิดสูญหายไป เหลือแตมวนหลังๆ ท่ีฉายใหเห็นวา วัฒนธรรมอินเดียแผซานมาถึง
ดินแดนสุวรรณภูมิ อะไรตออะไรจึงกลายเปนของอินเดียหมด แมแตศาสนาพราหมณ ภาษาบาล ีเปนตน 
 
7. หลักฐาน/ตํานานไทย 

พงศาวดารเหนือและใบจารลาว ไดอางอิงหลักฐานการเกิดพระธาตุและเจดียตางๆ ไวมากมาย 
 ในพงศาวดารเหนือ มีการระบุเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับพุทธประวัติ และการเกิดเมืองตางๆ เชนโยนกเชียง
แสน และการท่ีพระพุทธองค พรอมกับพระยาอโศก กับพระอานนท หรือพระเถระองคอื่นเสดจ็ไป ณ ที่ตางๆ ได
ประทานพระเกศาใหเจาเมือง หรือชาวบานเก็บไวบูชาพรอมกับพยากรณ 
วา ที่แหงนั้นในอนาคต จะเกิดอะไรขั้น มีใครมาครอง แลวจะเปนที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย หรือวิหารช่ืออะไร 
ดังปรากฏในตํานานพระเจดียแตละแหง 
 สวนในใบลานจารของลาว ก็มีการเอยช่ือ เมืองทีป่รากฏในพระไตรปฏก เชนเมืองคนัธาง เมืองสาเกต เมือง
ปาวาย และเช่ือกันตอเน่ืองกันมาวา พวกเขาสืบเช้ือสายมาจากพระเวสสันดร เปนตน 



! 9!

 
 
8. ขอสังเกตอื่นๆ 
 นอกจากทีก่ลาวมาขางตน มีขอสงัเกตอื่นๆ บางประการเก่ียวกับปรากฏการณในทางพระพุทธศาสนา อาท ิ 
 ๑) หากพระภิกษุอยูในเนปาล ซึ่งอยูเชิงเขาหิมาลัย อากาศคงหนาวมาก พระภิกษุจะอยูไดอยางไรโดยครอง
จีวรบางๆ ไมก่ีช้ิน และไมสวมรองเทา ยิ่งในชวงสองพันปมาแลวคงหนาวเยือกเย็นกวาปจจบุันเปนอยางมาก (แค 
๓๐ ป กรุงเทพก็มีอากาศเย็นกวาในปจจุบนั) 
 ๒) ไมมีการเอยถึงหิมะ ในความหมายของ Snow ในพระไตรปฎก แตใชเฉพาะหิมะในความหมายวา มี
ความเย็น จนกลายเปนนํ้าคาง ปาหมิพานต  (หิมะ + วนต) คือ ปาทีมี่ความเย็น หรือปาน้ําคาง จงึ หมายถึงปาดงดบิ
ทางเหนือ หรืออิสาน ซ่ึงปจจบุัน ก็ยังมีหมอกเปนน้ําคางฝอยเม็ดโตๆ พรั่งรูลงมาใหเหน็กันอยู ปาหมิพานต ก็เสียง
ส้ันหายไปเปน ภูพาน 
 ๓) ฤาษีทีห่มหนังเสือ ไมปรากฏในอินเดีย พบเหน็แตในเมืองไทย เพราะอากาศเมืองไทยเอื้อที่จะใหฤาษีหม
หนังเสือได 

 ๔) คําวา “คงคา” นาจะหมายถึงแมน้ํา มากกวา เปนชื่อแมน้ํา ในความหมายเดยีวกับคําวา นท ีเชนใน
จารึกวัดศรีชุมท่ีวา  

“...ชาวสิงหลหาบาน ขามนํ้าคงคาพายมาสาธุการ เสียงรองมี่โกลาหลหนักหนา เขาอาราธนาพระบมี
เสด็จลงมา เขาใหกูอาราธนาพระจึงลงมาประทักษิณรอบพระเจดียทอง แลวผยองขึ้นเมื้อเลา กูมีศรัทธาหนักหนากู
จึงทอดตน กูโอยทานใหชีวิตขาดวาจักสทําศาสนาในลังกาทวีป จักฟงคําพระเปนเจาทุกประการ แล พระเปนเจา
จึงมาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียกงามหนักหนา....ดังกงเกวียนแกว แลวพระคีวาธาตุจึงเสด็จเขาในโกศ
ทอง ฝูงพระธาต.ุ...จึงเขามาสูพระเจดีย ดังผึ้งพา..เขามาสูรังน้ันแล กูจึงลุกข้ึนอัญชุลี...ลองมา....มาพระศรีรัตนมหา
ธาตุเจากู ลูกหน่ึงมีพรรณงามดังทองรัศมีเทาลูกหมาก....เสด็จมาแตกลางหาวลงมาฉวัดเฉวียนรอบตนทานแลจงึ
เสด็จขึ้นอยูเหนือหัว และพระรัตนธาตุจึงเสด็จมาอยูก่ึงหนาผากพระศรีสรัธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทวีป จึงยอ
สองมือรับเอาและไหวพระเกศธาต ุเสนหน่ึงเล่ือมงามควางแตบนสพัดเหนือหัวพระศรีสรัธาราชจุฬามุณี ญีน
ศรัทธานํ้าตาถ่ังตกหนกัหนาบชูาท้ังตน อกเขาซองท้ังหลายบมีวาถีเลย  

“ชาวสิงหลทั้งหลายเหน็อัศจรรยดังอันเขาจงึชันทอดตนไหว สนนทพัดเบญจางคนอนพกชัง ตีนพระ
ศรีสรัธาราชจุฬามุณี คนทัง้หลายไหว............เต็มแผนดิน อุปมาดังเรียงทอนออยไวมากดามดาสเต็มท่ีสถานน้ันแล 
เขาจงึขึ้นบังคม ลางคนวาราชกุมารมหาสามีหนอพุทธางจริงแลนะ เขาจงึเอานํ้ามาลางตีนพระมหาสามีสุมเอานํ้า
กิน ขุดเอาดินทีพ่ระมหาสามีศรีสรัธาราชจุฬามุณี เหยียบที่ใดยอตนีที่นัน้ ขุดเอาดินที่นั้นอนัคันเอาไปไหวบูชา  

"รุงน้ันพระมหาธาตุสองลูกเรือง$$$ดังดาวคอยเสด็จไปกลางหาวกอน!พระศรีสรัธาราชจุฬามุณี!จึงขาม
นํ้าคงคาไป!$$$$$ชั่วคืนหนึง่!พระเจาเสด็จเขาในโกศ สงแลวเม่ือรุงจึงเสด็จออกอยูบัดแมง!ใหคนทั้งหลายเห็น
ศรัทธาสาธุการแลจึงเสด็จคืน!เรืองเทากงจกัรกล้ิงไปกลางหาวสู$$$เจดียทองทีเ่กา!รัศมีถูกซานตองพรายเรืองงาม
ซ่ึงแสงพระอาทิตย!เมื่อพุงขึ้น พระเปนเจาที่นั้นปาฏหิาริยไดสามสิบเอ็ดวัน!เหียมพระเปนเจาปาฏหิาริย!ดังอันเพื่อ
จักใหสําแดงแกคนทัง้หลาย!ใหไปชวยญธรรมในลังกาทวีป!เปนมหากุศลใหญ!ใหปรากฏแกพุทธศาส!บางแหง 
ไปถึงอรัญญิกนอกเมืองกําพไล!ชาวสิงหลจึงประดับธชปฏากทีปธูปคนธมาลา%$!

"พระเปนเจาทีน่ั้นปาฏิหาริยไดสามสิบเอ็ดวัน เหียมพระเปนเจาปาฏิหาริย ดังอันเพ่ือจักใหสําแดงแกคน
ท้ังหลาย ใหไปชวยญธรรมในลังกาทวีป เปนมหากุศลใหญ ใหปรากฏแกพุทธศาส บางแหง ไปถึงอรัญญิกนอก
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เมืองกําพไล ชาวสิงหลจึงประดบัธชปฏากทปีธูปคนธมาลา เขาจึง.....พระมหา...ธาตุดวยยศบริวารมากมายหลาย
หลวงหลายอันไปถัดมหา.....เถร.......เถรมีหมูสงฆเถรอันทรงธุดงคศีลา พระมหาสามี.......สี........ถัดฝูงอมาตยราช
เสนาอุบาสกอุบาสิกา บมิอาจคณนาเลย.....# 

จากคําอานจารึกขางตน ทําใหสงสัยวา ลังกาทวีปของชาวสิงหลอยูท่ีไหนกันแน เพราะในชวงน้ี คือ พ.ศ.
๑๗๐๐-๑๙๐๐ ประเทศศรีลังกาไมมีศาสนาพุทธแลว เพราะถูกฝร่ังปอตุเกตทาํลาย ฆาพระสงฆจนหมดส้ิน รวมท้ัง
บดพระเขี้ยวแกว โปรยลงทะเลทีเ่มืองแคนดี ้ ในดินแดนสุวรรณภูมิมีสถานที่เรียกวา ลังกา อยูหลายแหง เชน 
ลังกาวี ลังกาคาม ภูลังกา และเกาะลังกา (วัดเขาสาริกา) ซึ่งเปนที่อยูของทศกรรณ ตามรามเกียรต ซ่ึงก็ไดกลายเปน
ของแขกไปแลว โปรดสังเกตวา หลวงพอ พระมหาเถรศรีสรัธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทวีป เดินทางขามแมคง
คาหน่ึงคืน จึงไปถึงดนิแดนที่เรียกวา ลังกา... หากเปนลังกาในประเทศลงักา หลวงพอและชาวสิงหลจะไปถึงได
อยางไร โดยใชเวลาเพียงคือเดยีว&  
 
 เมื่อทานอานมาถึงตรงนี ้อาจมีขอสังเกต หรือขอสงสัยอ่ืนท่ีจะแยงหรือสนับสนุนวาพระพุทธอุบติัภูมิ นาจะ
อยูในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือในอินเดีย ก็โปรดแสดงความคิดเห็นไปที ่chaiyong@iname.com  ดวยจักเปน
พระคุณย่ิง  
 
  
 

หมายเหตุ คติที่วาพระพุทธเจาอุบตัิขึ้นในอินเดีย นาจะเกิดหลังจากเซอร!อเล็กซานเดอร แคนนิงแฮม 
วิศวกรและนักโบราณคดีชาวอังกฤษ"พ#ศ#๒๓๕๗$๒๔๓๖)!ผูไดช่ือวา เปน %บิดาแหงโบราณคดีอนิเดีย%!ซ่ึง
เปนคนที่เขียนประวัติพุทธศาสนาใหม!คนพบที่แหงประมาณ ๘ แหงรวมทั้งสถานทีแ่หงหนึ่ง ทางทศิตะวันตก
เฉียงใต!ของ เมืองกัตมันดุในประเทศเนปาล และประกาศวา ที่แหงนั้น คือ สวนลุมพินีสถานทีป่ระสูติของ
พระพุทธเจา กระแสความเช่ือท่ีวา พระพุทธเจาอุบัตขิึ้นในฮินดูสถาน!"ดินแดนที่เปนประเทศอนิเดยีและเนปาล
ในปจจบุัน) ก็แผกระจายไปทัว่โลก!โดยเฉพาะอยางย่ิงในเมืองไทย ในชวงปลายรัชการที่ ๔ มีพระ ผูใหญปลง ใจ
เช่ือ!ตามท่ีแขกจากเมืองกาสี ๘ คนเขามาแอบอาง จนมีพระกลุมนอย!กลุมหน่ึงท่ีไมเหน็ดวย จงึไดเปดโปง ถึง
แผนการของ พวกแขกเหลานัน้ทีไ่ดวางแผนนําอภิธานศพัทและพุทธประวัติ ไปเสริมแตงจน ทําใหนา เช่ือถือ!### 
หนึ่งในจํานวนนั้นคือ!หลวงพอพระธรรมเจดีย !ปาน"!แหงวัดมหรรณพาราม ที่ไดเขียน หนังสือ %พระเจา ๕๐๐ 
ชาติ ออยตนจืด ปลายหวาน%!ขึ้น โดยประพันธในรูปฉันท ๒๔!เม่ือกลางรัชสมัย พระปยมหาราช !!ในปจจุบนั!
นักวิชาการไทย ๒ กลุม กลุมแรกเปนนกัวิชาการนําโดย!ศาสตราจารย ดร#ไชยยงศ พรหมวงศ และกลุมท่ี ๒ เปน
นักปฏบิัติธรรม นําโดย อาจารยศภุรัตน แสงจันทร ได เร่ิมโครงการฟนฟูพุทธอุบัติภูมิข้ึน เพ่ือรวบรวม ขอมูล!
หลักฐานทางโบราณคดี สังคมวิทยา ภูมิศาสตร เพ่ือยืน ตามพงศาวดารเหนือและ!ใบลานจารอิสานวา!พระพุทธ
องคอุบัตขิึ้นในดินแดนสุวรรณภมู!ิมิใชอินเดีย หรือเนปาล"!$$ !
 
 
 
 
 

mailto:chaiyong@iname.com
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  แกะบันทึกพระธรรมเจดียปานแกะบันทึกพระธรรมเจดียปาน  
 
ในกลางรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระภิกษุรูปหน่ึงท่ีวัดมหรรณพาราม ช่ือพระ
ธรรมเจดียปานไดเขียนหนังสือเลมหนึ่ง ใหช่ือวา "ออยตนจืดปลายหวาน กินนานอรอย" เพ่ือสะทอนขอเท็จจริงที่
หลวงพอไดศึกษาคนควาจากการอานคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีจารึกในใบลาน และทีป่รากฏในพงศาวดาร
เหนือ รวมท้ังคําบอกเลาของพระภิกษุและผูสูงอายุในเขตตางๆ ของประเทศไทย ท่ีช้ีใหเหน็คติความเช่ือเดิม
เก่ียวกับถ่ินกําเนิดหรืออุบัติภูมิขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระธรรมเจดีย(ปาน) เขาสูผากาสาวพัตรต้ังแตเปนเด็กในสมัยพระน่ังเกลาเจาอยูหัว และมรณภาพในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
 เดิมช่ือสามเณรปาน บานเกิดอยูบางชาง แควออมแมนํ้านอย บวชแลวมาจําพรรษาท่ีวัดปรก วัดบางแคใหญ 
วัดอัมพวัน วัดเชิงเลนบพิตรพิมขุ  เรียนมูลแลวมาอยูวัดเลียบราชบูรณะ เขาเรียนหนังสือขอมใน
พระบรมมหาราชวังในแผนดินพระน่ังเกลาเจาอยูหวั   สอบได 3 ประโยคเมื่อเปนเณร  เมื่อบวชเปนพระแลวสอบ
ไดอีก 2 ประโยค เปน 5 ประโยคที่วัดพระเชตุพน  ครัน้มาถึงแผนดินพระจอมเกลาเจาอยูหัว ก็สอบไลไดอีก 2 
ประโยค เปน 7 ประโยค แลวไดรับสมณศักด์ิเปนท่ีวินัยธรรมของพระธรรมะวโรดมสมบูรณ  ไดออกไปส่ังสอน
พระสงฆสามเณรท่ีปากใต คือเมอืงชลบุรี บางพระ เมืองระยอง เมอืงจันทบุรี และเมืองตราด แลวกลับมา ถึง
แผนดินพระจุลจอมเกลา ไดเล่ือนสมณศักด์ิ เปน พระพินิจฉัย แลวมาประจําท่ีวัดมหรรณพาราม ไดเลื่อนเปน
พระเทพมุณี และพระธรรมเจดียในท่ีสุด โดยมีฐานาหารอย (คือมีศกัดินา หารอยไร) 
 พระธรรมเจดีย(ปาน)ไดแตงพระแกวคําฉันท 2 เลม ศิริสาร 5 เลม พงศาวดารญวนพาย 1 เลม และหนังสือ
ออยตนจืดปลายหวาน 1 เลม ซ่ึงเปนแหลงสําคัญท่ีช้ีนําใหเห็นถ่ินกําเนิดขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา    
 ในหนงัสือ "ออยตนจดืปลายหวาน"  พระธรรมเจดีย(ปาน) ไดชี้ใหเห็นวา องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา 
มิไดมีถิ่นกําเนิดในอินเดียทางเหนือหรือประเทศเนปาลในปจจบุนั แตมีถิ่นกําเนิดในดนิแดนซึ่งปจจบุันอยูใน
ดินแดนของประเทศไทย  ทานเนนใหเห็นวา คติเก่ียวกับอุบัติภูมิของพระพุทธองคท่ีวา อยูในประเทศอินเดียเพิง่
เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานีเ้อง โดยมีครูแขกแปดคนมาจากเมืองกาสี ไดมาอานพระคัมภีรทางพุทธศาสนา และเกิด
ความคิดอุบาทวทีจ่ะโยงใยอบุัติภูมิของพระพุทธเจาไปไวในอนิเดยี โดยไดบอกเจานายฝายไทยวา เมืองพาราณสี 
อยูในอินเดีย คือ เมืองบันเรศ (Banares) แขกกลุมน้ี ไดนําพระพุทธประวัติตามคติของคนไทย รวมทัง้อภิธานศพัท
กลับไปประเทศอินเดีย และกลับมาพรอมกับฉบับแปล (เปนภาษาแขกหรือภาษาอังกฤษ ไมไดระบ)ุ ยิ่งทําให
เจานายฝายไทยปกใจเชื่อยิ่งขึน้ ดังโคลงส่ีสุภาพท่ีพระธรรมเจดีย(ปาน)ไดเขียนไววา 
   "เดิมมีแขกแปดผู   พูดดี 
   มาจากเมืองกาสี   แอบอาง 
   พาราณสีม ี    ท่ีเทศ โนนนา 
   ไทยเช่ือนับถือบาง  จึงไดลงพิมพ...." 

22  
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 เมื่อฉบบัของแขกทีบ่อกวา พระพุทธศาสนาอุบัติในอินเดีย และทําให Sir Alexander Cunningham นําไป
เขียนประวัติพุทธศาสนาใหม  ถูกพิมพเผยแพรไปท่ัวโลก ก็ทําใหคนไทยยิ่งเชื่อหนักขึน้วา ประเทศอนิเดียคือ 
มัชฌิมประเทศ  และใหการตอนรับแขกแปดคนอยางดีย่ิงในฐานะประชาชนของแดนพระพุทธองค  จึงทําใหแขก
เขามาเมืองไทยและผสมโรงความเชื่อที่วาพระพุทธองคอบุัติในอนิเดียใหเขมขนมากขึ้น   พระธรรมเจดีย(ปาน) 
เขียนตอไปวา 
    แขกอื่นรูวาได  ลาภสการ 
   จึงเลาเร่ืองตํานาน  แมนบาง 
   มากรุงเทพวาขาน  เหมือนพวก กอนแฮ 
   ไทยย่ิงเช่ือถือขาง   เทศนั้นมัชฌิมา" 
 
  เม่ือความเช่ือเพ่ิมมากข้ึนวา พระพุทธเจาอุบตัิในอนิเดีย ก็มีการพิมพเผยแพร คํา “หลอกเลา”ของแขกแปด
คนและแขกคนอืน่ๆ ซ่ึงทยอยมาในระยะหลัง  โดยเฉพาะปฐมสมโพธิกถาซ่ึงไดเสนอพระพุทธประวัติอยาง
ละเอียด   คติทีเ่ชื่อวา พระพุทธองคมีแดนเกิดในแหลมสุวรรณภูมิซ่ึงสมัยกอนอยูในความกครองของชนชาติละวา 
และเปนบรรพบรุุษของลาวและไทยที่เปนประเทศไทยในปจจบุัน ก็กลายเปนความเช่ือท่ีไมจริง ไมมีหลักฐาน
อางอิง ทั้งๆ ท่ีบอกเลาตอเน่ืองกันมากวาสองพันป    ในท่ีสุดสังเวชนียสถาน ซ่ึงพระพุทธองคประสูติ ตรัสรู แสดง
ปฐมเทศนา และปรินิพพานซ่ึงอยูในเมืองไทย ก็กลายเปน "ของสมมต"ิ หรือ "ของจาํลอง" ไป  ใครมากลาวแยงก็
ถูกมองวา งมงายลาสมัย ดังที่พระธรรมเจดีย(ปาน)ทานเขียนไววา 
    ผูใหญเชื่อแขกเขา กระดูกดํา 
   ใครจะคัดงางงํา   มิได 
   เอาปฐมออกพูดคํา  เดียวคัด คานแฮ 
   เปนวาสนาลาวไร   เสื่อมสิ้นชินวงศ 
  
 หนังสือ "ออยตนจืดปลายหวาน กินนานอรอย"  เขียนขึน้เปนคําวิงวอนใหคนรุนหลังไดใสใจ เปนธุระ
กระทําความจริงใหปรากฏ  ตอไปนี้ เปนการสรุปหรือถอดความสาระของหนังสือ  "ออยตนจืดปลายหวาน กิน
นานอรอย" ซ่ึง พระธรรมเจดีย(ปาน) เขียนขึ้นดวยฉันท 24 โดยเก็บตนฉบับไวให อานในภาคผนวกทายเลมน้ี  
ขอความที่อยูในวงเลบ็เปนการขยายความของผูเขียน(ดร.ไชยยงศ พรหมวงศ)  
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ภาพที ่๒ พระแทนดงรัง  สังเวชนียสถานที่ปรินิพพานของพระพทุธเจา ต้ังอยูท่ีอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
โปรดสังเกต “ลําแสงประหลาด” เหนือพระแทน ซ่ึงตอบสนองคาํอธิษฐานของ ศาสตราจารย ดร.ไชยยงค พรหม
วงศ ท่ีขออนุญาตกอนถายภาพ ลําแสงน้ี จะพบในภาพถายพิธีทางศาสนา เชน พิธีพุทธาภิเษก งานพระราชทาน
เพลิงศพ เปนตน 
 

!
ภาพที ่๓ บนศาลาที่สรางครอบพระแทน เดิมมีตนรังคูขนาบพระแ ทนไว 
ลาง ภูเขาถวายพระเพลิง ตั้งอยูหางจากพระแทนดงรังประมาณ ๓๐๐ เมตร 

 
ตอไปนี้เปนการถอดความบันทึกพระธรรมเจดียปานจาก ฉันท ๒๔ 
ฉัน (พระธรรมเจดียปาน) จําวัดท่ีวัดมหรรณพาราม บําเพ็ญเพียรเพ่ือหวังโพธิญาณข้ันสูงสุด คือ  วิริยาธิกะ

พุทธภูมิ ขอแตงเรื่องตามที่ไดรูมา 
 ประชาชนท่ีไป นมัสการพระแทนดงรัง อาจจะยังไมทราบวา มีความเปนมาอยางไร 
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 ที่ตั้งพระแทนดงรัง เดิมเปนดินแดนทีเ่ต็มไปดวยความสุขสมบูรณ ช่ือ เมืองโกสินาราย อยูหางจากเมืองปา
วาย (ลพบุรี) หกพันวา ประชาชนสองเมืองน้ีจะไปมาหาสูคาขายกัน 
  

ที่ตั้งพระแทนนี ้เดมิเรียกวา ปาสาลวัน คือปาไมรัง (ปจจุบันตั้งอยูทีอ่ําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร-ี
ผูเขียน) 
 เจาเมืองโกสินารายณ คือ พระเจามัลราช ในวาระสุดทายที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธ-ปรินิพพานนัน้ พระ
เจามัลละ เสดจ็ประพาสอุทยานทีม่ีแผนศิลาแผนใหญปูลาดระหวางตนนางรงั เมื่อประพาสอุทยานแลว ตกเย็น
พระองคก็เสด็จกลับพระนครพรอมสนมและขาราชบริพาร    สวนพระบรมศาสดา ซ่ึงมีพระชนมายุได 80 พรรษา
แลว กําลังทรงพระประชวรพรอมดวยเหลาพระภิกษุไดเสด็จมาถึงปาดงรัง ทรงบรรทมเหนือพระแทน แวดลอม
ดวยพระสาวกทัง้หลาย พระอานนทเถระจึงไดเขาเฝาพระเจามัลละ เพ่ือทูลใหทราบถงึการประชวรของ
พระพุทธเจา  
 พระเจามัลละตกพระทยัมาก ทรงรับส่ังใหเสมียนเจ็ดคนไปตามหมอเพ่ือถวายการรักษาและรับส่ังใหพล
พายๆ เรือไปยังอุทยานดงรังอยางเรงดวน  ไพรพลพายเรือไมทันพระทัย พระองคก็ควาพายและทรงพายดวย
พระองคเอง   เมื่อไปถึงอุทยานทีพ่ระพุทธองคทรงบรรทมอยู หมอก็ถวายการรักษาแตไมสําเร็จ พระพุทธเจาทรง
ตรัสปจฉิมเทศนา และเสด็จดับขนัธปรินิพพานในคนืวันเพ็ญ เดือนหก ณ พระแทนดงรังนั่นเอง  
 วันเวลาลวงเลยไปสองพันกวาป  สถานท่ีตางๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก  แตยังคงหลงเหลือหลักฐานอยูบาง 
อาท ิแมนํ้าท่ีพระเจามัลละทรงพายเรือ เรียกวา ลําพระยาพายเรือ (ตําบลลําพระยาในปจจบุนั) หมูบานของเสมียน
เจ็ดคน เรียกวา บานเจ็ดเสมียนหมอสอ   มัลราช กลายเปน "มาล"  
"รามัญ" และกลายเปนมอญ (ชาวไทยเช้ือสายมอญเปนประชาชนกลุมใหญของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
ใกลเคียง โดยเฉพาะอําเภอสังขละบุรี-ผูเขียน) เมืองหลวงของมอญ คือกุสินารายณ นานวันกลายช่ือเปน เมือง
มงคล และแปรเปลี่ยนเปนปาไมราย เปนดง และกลายเปนเมืองพันทมุ หรือเมืองตูมในที่สุด  
 ในพระพุทธประวัติฉบบัปจจบุันกลาววา เมื่อพระพุทธองคเสดจ็ดบัขันธปรินิพพานแลว พระอนุรุทธจึงสั่ง
ใหพระอานนทไปทูลใหพระเจามัลละทรงทราบ ซึ่งไมนาจะเปนไปได ที่การประชวรของพระพุทธองคจะเปนไป
อยางเงียบๆ โดยที่พระเจาแผนดนิไมทรงทราบ  ดังนัน้คตทิี่กลาวขางตนวา พระเจามัลละทรงส่ังการใหตามหมอ
เจ็ดคนมาถวายการรักษาพระพุทธองค จึงสมเหตุสมผลกวา-ผูเขียน 
 ในระยะหลัง ลาวจากเมืองเล่ือนไดขยายอาณาเขตขบัไลพวกมอญรนหายไปจากสวนกลางของแหลม
สุวรรณภูมิ  ลาวกลับกลายเปนสยาม สวนมอญก็หนีไปทางตะวันตก เมืองมอญเดิม เชน เมอืงอุชเชน ี(Ujaini) เมื่อ
ไทยตีไดก็มาต้ังถ่ินฐานและเปล่ียนช่ือ เปนอทุัยธาน ี 
 ท่ีเมืองกุสินาราย (เดิมชื่อ โกสินราย เปนเมืองโบราณระหวางราชบรีุกับกาญจนบรีุ) ทานโทณพราหมณเปน
ผูจัดแบงพระบรมสารีริกธาตุ โดยใชทะนานทองตวงพระสารีริกธาตุออกเปน 8 สวนเทาๆ กัน  และไดขอทะนาน
ทองไวบูชา พระเจามัลละก็ทรงอนุญาต ุทานโทณพราหมก็นําทะนานทองนี้มากอปรางบูชา เรียก พระโทณ (พระ
ประโทณ) ในจงัหวัดนครปฐม (หากทานโทณพราหมณ  เปนแขกเกิดในอนิเดีย จะมาปรากฏวา สรางพระบริโภค
เจดียแหงนี้ไดอยางไร) 
 ไมไกลจากพระประโทณ คือ สถานที่ที่พระพทุธเจาเสดจ็มาบรรทมใตตนมะมวงในวันกอนที่จะเสด็จไปถึง
อุทยานดงรงั  ณ ที่นี้ พระพุทธองคทรงกระหายนํ้าและขอใหพระอานนทตักนํ้ามาใหเสวย แตน้ําเปนโคลน พระ
อานนทไมกลา เม่ือรับส่ังซํ้าใหไปตักนํ้ามา นํ้าท่ีขุนก็กลับใสสะอาด   
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หลังจากทรงด่ืมพระสุธาแลว ก็มีพุทธดําเนินตอไปยังอทุยานดงรงัซ่ึงหางไปประมาณ 450 กิโลเมตร ตําบลที่
ที่ทรงบรรทม ก็คือ พระประทม  (ซึ่งเปนที่ตัง้ของพระปฐมเจดียในปจจุบนั)  ภายหลังพระยาพานก็ไดสรางพระ
ปรางคสูงเทานกเขาเหิร หลายพันปผานไป ชาวไทยก็สรางเจดียครอบในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว นามวา พระ
ปฐมเจดีย 
 เม่ือพระพุทธองคเสด็จดับขนัธปรินิพพาน พระเจามัลละไดอัญเชิญพระบรมศพขึ้นสูพระเมรบุนยอดเขาซึ่ง
อยูใกลเคียง ปจจุบันยงัคงมีวิหารพระอานนท ทีบ่วนพระโอษฐ สวนมะมวงนายจุณณะท่ีถวายพระกระยาหารเชา 
ดวยหัวบกุปรุง หรือ สูกรมัทวะ--บางคนเขาใจผดิแปลวา เนื้อหมูออน ภูเขาถวายพระเพลิง ฯลฯ หลงเหลือใหเห็น 
ชาวบานถือวาเปนสังเวชนียสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจามาเปนเวลาชานาน จนกระทัง่ถูกลางสมองวา เปน
สถานท่ีจําลอง เม่ือประมาณรอยปมาน้ีเอง-ผูเขียน   
 
 สถานท่ีตางๆ  ท่ีปรากฏในพระคมัภีรทางพระพุทธศาสนาลวนต้ังอยูในเมืองไทยหรือเพ่ือนบานท้ังส้ิน เชน 
วัดปาเลไลย ก็อยูในสุพรรณบุรี รักขิตวันท่ีพระพุทธองคหลีกล้ีสาวก มาประทับดวยพระองคเอง  มีชางและลิง
ถวายการปรนนิบัติ ก็อยูท่ีแขวงสุพรรณบุรี ชาวบานสรางพระปาเลไลยเทาพระองคปางอยูปา ยังคงเหลืออยูทุก
วันนี ้ 
 มีหลายเรื่อง ท่ีดไูมสมจริงวา ถิ่นกําเนิดพระพุทธองค คือ มัชฌิมประเทศจะเปนฮินดูสถาน (อินเดีย) 
กลาวคือ   
  พิธีแรกนาขวญั ซ่ึงเปนประเพณีที่พบเห็นเฉพาะในมอญ ลาว และไทย สวนท่ีอ่ืนไมมีเลย (ดงันั้น เรือ่งที่เลา
วา พระเจาสุทโทธนะทรงทําพิธีแรกนาขวัญ จึงไมใชธรรมเนียมทีป่ฏิบตัิกันในประเทศอินเดีย-ผูเขยีน) 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุในสวุรรณภูม ิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปนพระธาต ุพระเจดียในเมืองไทย 
มอญ และพมามีมากมาย (ในขณะที่แทบจะไมมีใหเหน็ในอนิเดียเลย ยกเวนท่ีอุปโหลกข้ึนเปนสังเวชนียสถาน 4 
แหลง เพ่ือหลอกใหชาวพุทธไปสักการะ-ผูเขียน)  อาท ิ  
 -สถานที่พระพุทธบดิาและพระพุทธมารดา อภิเษกสมรส ณ ลุมพินวัีนปลายแมนํ้าหมัน (อยูในเขตจังหวัด
เลย) ก็มีพระธาตุศรีสมรัก (ปจจุบนัเรียก พระธาตุศรีสองรัก) 
 -พระธาตุเส่ียงลอย (ที่ฝงพระรก) ต้ังอยูไมไกลจากพระธาตุศรีสองรัก 
 -พระธาตุพนม เปนที่บรรจุพระอรัุงคธาต ุ
 -พระแทนศลิาอาสน พระพุทธบาท มีเปนจาํนวนมากท้ังส่ีทิศ 
 -พระธาตุขนาดใหญ เชน ท่ีลําพูน ลําปาง ฯลฯ (รวมมากกวา 600 แหง เฉพาะในจังหวัดเชียงรายกับพะเยา
รวมกันมากกวา 89 แหง  ในเชียงใหมมีมากกวา 60 แหง)    
 -เจดียและสถูปจํานวนมหาศาล แมวันเวลาลวงเลยไปกวาสองพันปก็ยังไมสูญหาย (แตในประเทศอนิเดีย
แทบจะไมเหน็ซากปรักหักพังของโบราณสถานเหลาน้ีหลงเหลืออยูเลย จะมีบางก็เปนเพียงสถูปทีเ่มอืงสาญจิ  ถํ้า 
อชันตา และนาลันทา-ผูเขียน) 
  -พระเข้ียวแกว  (หนึ่งในสี่องค) อยูที่เมืองกาลึงค ซ่ึงวิบตัิเปนปา และกลายเปนดงกาลุง หรือดงการุง (อยูใน
อุทัยธานี) 
 -แมนํ้าไทยดง อยูแขวงสุพรรณยันแดนชัยนาท 
 -เมืองสาเกตซึ่งเปนเมืองหลวงแหงหนึ่งมบีุรีมาขึน้รอยเอ็ด สิบเอ็ดหวัเมือง ต้ังอยูตล่ิงแมนํ้าชี คือ จังหวัด
รอยเอ็ดในปจจบุัน   



! 16!

 -เขาใหญซ่ึงมียอดสูงสลับกันแหลมดังเจดียมี 33 ยอด มีทองคาํและมีแสงสวางไสว มีศิลาเลขสลักไว   ใคร
นับยอดไดถวนกเ็ปนผูมีบุญมาก (ผูเขียนเคยนับยอดเขาใหญไดประมาณ 27 ยอด ขณะเดนิทางดวยเครื่องบินจาก
กรุงเทพถึงนครราชสีมา) 

-สุวรรณเจดียครี ีคือ เขานอ อยูปลายแดนสยามติดแดนมอญ 
 -มัชฌิมประเทศ ก็คือ ดินแดนท่ีเปนโยนกและกัมโพช ไมใชที่ประเทศอินเดีย แนนอนดังที่ปรากฏในอัส
สลายนสูตร จงถือคาํพระพุทธเจาและพระจอมเกลา อยาไปเช่ือแขกหลอก 
 -บานพระโมคลัลานะ ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าพินธุวดี ซ่ึงกลายเปนแมนํ้าพิง สวนพระสารีบุตรต้ังบานอยูริมฝง
แมนํ้าโพ ซ่ึงช่ือเปล่ียนจากแมนํ้ากัมโพช 
 -เมืองแผ กลายเปนเมืองแพร เมืองนานกลายเปนเมืองนาน  
 -เมืองตักกะศิลา หายสาบสูญเปนปาดงและกลายเปนเมืองตาก (อําเภอบานตากในปจจบุัน) มีผูครองนครชื่อ
พระเจากากพัตร เม่ือพระเจากากพัตร ส้ินพระชนม โอรสช่ือ กาฬะวรรณดิส ขึ้นครองราชยแทน ทาํใหสองเมือง
เหนือใตรุงเรือง คือ เมืองนาเคนทรนคร และเมืองละโวปาวาย แลว พระเจากาฬะวรรณดิสก็เสด็จมายังเมืองตักกะ
ศิลาซ่ึงเปนศนูยกลางความรู เมืองตักก็กลายเปนเมืองตาก ประกอบดวยเมืองตากเกาอยูฝงตะวันตก เปนเมืองใหญ
มีวัดวามากแตกลายเปนปาดงรก 
 -เมืองปาตลีบุตร  รกรางกลายเปน "ฮางหลวง" (ฮางแปลวา ราง) พระนเรศวรทรงทราบเรื่องดีวา เปนเมือง
จุลจักรพรรดิพงศ มีพระเจาศรีธรรมาโสกราช (พระเจาอโศก)ปกครอง มีเจดีย ธาตุใหญริมแมคงค  เมืองหลวงจุล
จักรนี้รางนานมาหลายปจงึเรียกวา ฮางหลวง คนไทยจึงเรียกวา หางหลวง ปาตลีบุตรอยูที่นี่แนๆ  ท่ีอ่ืนอยาไดเช่ือ
เลย (โปรดอานจารึกวัดศรีชุมขางตนเพื่อยืนยัน) 
 พระจอมเกลาฯ ตรัสหามไมใหเช่ือถือปราชญตะวันตกท่ีวา กรุงกบลิพัสดุเปนเมืองแขกดํา ใครจะพูดก็ปลอย
ใหเขาพูดไป  เพราะพวท่ีเช่ือวากรุงกบิลพัสดุเปนเมืองแขกดํา มีมากกวา เรา (พระธรรมเจดียกับพระบางองคที่ไม
เช่ือวาพระพุทธเจาเปนแขก) เดียวดายจึงไดแตนิ่ง เขามากเรานอย อยาสูความ เด๋ียวก็ถูกจับนัตถยา 
 -ประเทศพมา มอญ สยาม ลาวเขมร มีเมืองใหญๆ  รวมกันได 16 เมือง เปนดินแดนที่ถือพระรตันตรัยไมเคย
ขาด มีกุลบุตรเขามาบวชเรียนเปนอันมากนับตัง้แตพระยศและสหายเปนตนมา 
 สถานที่และบุคคลในพระพุทธศาสนา  ชื่อพระอรหันตหรือบคุคลในทางพระพุทธศาสนาลวนมีหลักฐานวา
มีถ่ินฐานในสุวรรณภูมิ เชน  
 -พระยศ ซึ่งเปนพระอรหันต เปนบุตรคหบดี ฐานะดีในเมืองพาราณสี (อยูเชิงเขาใหญ เด๋ียวน้ีก็ยังเล้ียววัวกัน
อยูเชน ฟารมโชคชัย เปนตน) สหายพระยศ 4 คน ก็ออกบวชตามและบรรลุเปนพระอรหันต รวมเปนพระอรหันต 
6 องค (พระพุทธเจา 1  พระยศ 1 และเพ่ือนพระยศ 4)   เมื่อรวมกับพระปญจวคัคีย 5 ก็เปน 11 องคทีเ่ริ่มสั่งสอน
ขนสัตวขามโอฆสังขาร 
 -พระควัมบดี มีช่ือซํ้ากันสององค  พระควัมบดีองคแรกเปนบตุรโควินทเศรษฐี ชาวเมืองสุธรรมวดี (เมือง
สะเธิม) เปนผูซ่ึงบริบรูณดวยทรัพยสิน มีศอส้ันอวนพี เปนพระอรหันต   พระควัมบดีอีกองคหน่ึงอยูพาราณสีเล้ียง
โคขายก็เปนบุตรเศรษฐเีหมือนกัน มีทรัพยสินมากมาย แตสละสมบัติออกบวช บรรลุเปนพระอรหนัต หรือวา 
เมืองสุธรรมวดีกับเมืองพาราณสี เปนเมืองเดยีวกัน ขางแขกก็อางวา เมืองพาราณสี คือ เมืองบัณเรศ อยูในฮินดู
สถาน (แตเม่ือเปดดูประวัติของเมืองน้ีในสารานุกรม ไมมีเอยถึงพุทธศาสนาเลย) 

-ดงพระยาไฟ เดิมคือเมืองพระยาไฟ มีพระเจาโอกากะมุขอัมพัตรเปนผูครอง ทีเ่รียกเมืองพระยาไฟ เพราะ
พระราชาโอกากะมุข เม่ือตรัสพระโอษฐจะลุกเปนไฟ กษัตริยสืบตอมาอีก 3 องคก็มีพระโอษฐลุกเปนไฟ



! 17!

เหมือนกัน มีกษตัริยสืบเช้ือสายตอมาหลายพระองค เมืองพระยาไฟก็กลายเปนดง เมืองหายสาบสูญ ดินทับถม จึง
เรียกดงพระยาไฟ เปนดงที่รอนรายเพราะผีปาและไขปา ไมตายเพราะผีก็ตายเพราะไขปา ภายหลังชาวบานจึง
เปลี่ยนชื่อ เปนดงพระยาเย็นเพ่ือดบัทุกขเข็ญใหเบาบาง   
 แขกอางวา พาราณสีคือ บัณเรศ (Banares) และมีตนพระศรีมหาโพธ์ิ ก็ไมนาจะจริง สวนท่ีจะจริงก็คอืท่ีดง
พระยาไฟน่ีแหละ เมืองทีพ่ระเจาโอกากะมุขอัมพัตร ตนวงคกษัตรยิและเปนโอรสองคใหญ สืบราชสมบัติกรุง
กบิลพัสด โดยมีเมืองพาราณสีเปนเมืองปูยา และมีเมืองลูกหลานคอืเมืองสุปปะวาสา โกฬียนคร เมืองเวรัญชบวร 
และเมืองเวระนคร   ชาวลาวไทยก็สืบเช้ือสายจากวงศกัญหาชาลี  เม่ือพระเวสสันดรบริจาคพระกัญหาและพระชา
ลีใหเปนบาวชูชก เสด็จปูคือเจากรุงสญชัย ไดไถถอนดวยทาสเจ็ดรอย หัวพันทั้งหกหมื่น สืบพระญาติจากพระชาลี
มานานกวา แปดหมื่นสี่พันป สืบราชวงศไดแสนหกหม่ืนองค(จรงิๆ ๑๖๓,๐๐๐ องค) จึงมาถึงพระพุทธเจา เปน
ศากยวงศ   เม่ือวันเวลาผานไป กรุง กบิลพัสด์ิ เปลี่ยนชื่อเปน พิชัยเชตอุดร โอรสธิดาไดแยกยายไปต้ังเมืองใหม 
เชน เวียงไชยโมลีเฉลิมมหาไชยกองแกว (ไมทราบวาจะอยูทาอุเทนตรงขามไชยบุรีในลาวหรือไม) เมืองคํามวน
(อยูในลาวตรงขามนครพนม) เมอืงคําเกิด เปนตน   ภายหลังลาวพงศวงศากยราชเส่ือมอํานาจลงบานเมืองก็รกราง
กลายเปนปาดง เมืองพาราณสีนาจะอยูท่ีดงพระยาไฟน้ีแนนอน เพราะขุดพบสระ พบอิฐ กระเบื้อง ถวยชามลายเกา 
อยูตรงเมืองดง (ตําบลกลางดง บนถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที ่15163) 
 หางไปไมไกล ก็มีลํานํ้าพระเพลิง ซึ่งเปนตนลํามูล(เดิมเรียกวา ธนมูลนที)  มีเขาแกวศลิาลัย เปนทานั่งและ
ทานอนในดงอจิารย  คําวา อิจารย เปนคําที่ลาวเรียก อิสี (ฤษี)  ดงอิจารยก็คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน (ปากวาง) ซ่ึง
เปนที่พระบรมศาสดาเสดจ็มาประทับบรรทม รุงเชาก็เสด็จโคจรออกไปโปรดชาวเมือง พระราชาพาราณสีทรง
ถวายภัตตาหารแลว พระพุทธองคก็เสด็จไปดงอิจารย  สมัยกอนพระเจากรุงพาราณสีทรงใหอภัยทานกําหนดเขต
หามลากวาง  ทําใหบรรดาสัตวใหญนอย มีกวาง เกงพนจากสาธารณภัย จึงเรียกที่ตรงนี้วา สวนกวาง ปลายนํ้ามูลมี
ถํ้าซ่ึงมีรูปปญจวัคคีย ทางตะวันออกของดงพระยาไฟ 
 ดังนั้นจึงเปนที่แนชัดวา เมืองพาราณสีและปาอิสิปตนมฤคทายวัน อยูในบรเิวณหุบเขาติดเขาใหญอยาง
แนนอน สมดังทีพ่ระจอมเกลาทรงตัดสินไววา มีจารึกในพงศาวดารเหนือ ทรงช้ีวาโยนกและกัมโพช สองประเทศ
นี้ยิ่งใหญมาก นอกจากนี้ถือเปนปจจันตประเทศทัง้สิ้น 
 
 ท่ีเมืองสาวัตถี มีเจดียขนาดใหญ ช่ือ มาลัยเจดยี แตเดียวน้ีเมืองกลายเปนดง กลายเปนปาลับแล เจดียก็
พังทลายกลายเปนเนินดนิสูงสุดทีจ่ะประมาณ  โดยปรกต ิผูคนทีผ่านไปมาจะมองไมเหน็ หรือถามองเห็นกลบัมาก็
จะประสบเคราะหกรรม เกิดเจ็บไขไดปวย  เพราะสถานที่นี้มเีทพารักษดูแล  แกวแหวนเงินทองทีมี่เกล่ือนในพระ
เจดีย ผบีังไวไมใหเหน็  
 พระเชตวันวิหาร ตามที่ไทยไดบนัทึกไวในใบลานจาร   มีบริเวณกวางใหญ สวนแขกเปอรเซียก็อางวา 
(พระเชตวัน) อยูในฮินดูสถาน และกลาวปรักปรํา ใบลานจารและพงศาวดารเหนือวา เปนบนัทึกโบราณไมจริง 
คนไทยก็เช่ือแขกจนเขากระดูกดํา   พอแขกเห็นเราเช่ืออยางลุมหลงก็ย่ิงชอบ  แขกนําเนื้อความที่คนไทยบอกเลา
ไปตีพิมพที่เมืองแขกแลวนํากลับมาใหคนไทยด(ูเปนภาษาอังกฤษกระมัง) คนไทยก็ย่ิงเช่ือหนกัเขาไปอีก ทอดทิง้
พระดํารัสท่ีพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงใหไวเสียหมด  ทําไมเราชางงวยงง หลงเช่ือแขกไปได จงเปดพงศาวดาร
เหนือ และเช่ือในอัสสกายนสูตรดวยเถิด  
 ขอสังเกต --แสดงวาในชวงกลางรัชกาลท่ี 5 คงมีภิกษุฝายหน่ึงท่ีมีความเช่ือในคติท่ีวา พระพุทธองคมีถ่ิน
กําเนิดในแหลมสุวรรณภูมิ จึงพากันตอตานและไมเห็นดวยกับฝายท่ีเช่ือวา พระพุทธองคอุบตัิขึน้ในอินเดีย แต
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กลุมหลังคงมีจํานวนนอยกวาและไมกลาแยง"ผูใหญ"อยางเปดเผย ทั้งๆ ท่ีพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงเช่ือวา 
พระพุทธเจามีถิ่นกําเนิดในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบนั ถงึกับเสดจ็ไปนมัสการพระแทนดงรังที่ถือเปน
สังเวชนียสถานท่ีปรินิพพานแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  รวมท้ังกษัตริยพระองคอ่ืนดวย อาท ิสมเดจ็
พระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จไปพุทธศักราช 2402  พระจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จไปนมัสการพระแทนดงรังเมื่อ
คร้ังทรงสมณเพศ เม่ือข้ึนครองราชยแลวก็ไดเสด็จไปสองคร้ังคือในพุทธศักราช 2406 และ 2408 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จไปนมัสการ 2 ครั้งคือในพทุธศักราช2418 และ 2420 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏ
เกลาเจาอยูหัวเสดจ็ไปในพุทธศักราช 2464     ภายหลังกระทรวงศกึษาธิการ โดย ฯพณฯอภัยจันทวิมล ก็สั่งใหขึ้น
ปายระบุวา สถานท่ีแหงนี ้"สมมติ" วาเปนที่ปรนิิพพานของพระพุทธเจา สถานท่ีจริงก็เลยกลายเปนสถานท่ีปลอม
ไป สังเวชนียสถานท้ังส่ีก็ถูกยกใหไปอยูเมืองแขกเสียส้ิน  
 ในตํานานพระยาพาน เม่ือไดกระทําบาปท่ีประหารบิดาคือพระยากง และนางหอมผูเลี้ยงดตูนมาแตเล็ก พระ
ยาพานเสียใจมาหาจึงสรางเจดียพระประธมหรือเจดียพระประโทน รวมทั้งทํานุบํารุงพระแทนดงรังซ่ึงเปนสถาน
ปรินิพพานของพระพุทธเจา เพ่ือลบลางกรรมท่ีไดกระทาํไว จะเหน็ไดวา พระแทนดงรงัเปนสังเวชนียสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือตอกนัมาเปนพันๆ ป--ผูเขียน 
 

เมืองหลวงเกาแกและเมืองใหญทัง้หลายของสองประเทศคือโยนกและกัมโพช ลวนลับหายไปกลายเปนดง
ดอน เพียงแตทราบเปนเคาวา ดงนี้คือนครอะไรเทานั้น นอกจากสองประเทศนี้แลว ก็ใหถือเปนปจจันตประเทศ
ทั้งนั้น แมประชาชนในประเทศนัน้จะนบัถือพระพุทธศาสนาก็ตาม 
 ประเทศที่ถือวา อยูในมัชฌิมประเทศ มี 3 ฤดู วสันตฤดูหรือฤดูฝน อยูกลางเดือนแปด พระพุทธองคจงึ
กําหนดใหพระภิกษุจําพรรษาเปนเวลา 3 เดือน ไดแก มอญ พมา สยาม ลาว ไทย เปนชวงเวลาที่พระภิกษุอยูประจํา
วัดเพ่ือกะเกณฑตระเตรียมกิจการสงฆ (ประเทศเนปาลต้ังอยูเชิงเขาหิมาลัย มี 4 ฤดู อากาศโดยทั่วไปหนาวเย็น  มี
ฤดูฝนในชวงสั้นๆ คือ มิถุนายน-กรกฎาคม ฝนตกเพียงปละ 150 นิว้เทานั้น จงึไมนาจะตรงกับชวงเขาพรรษาของ
ชาวพุทธ คือสิงหาคม-ตุลาคมคม  ดังน้ันปราสาท 3 ฤดูท่ีพระเจาสุทโทธนสรางใหเจาชายสิทธัตถะก็ไมนาจะอยู
ในเนปาล-ผูเขียน) ทีน่าสังเกตอีกประการหน่ึงคือ โยนกและกัมโพชมีอาณาเขตติดทะเล จึงเช่ือวา เปนมัชฌิมา
ประเทศจริง (สวนเนปาลและอินเดียตอนเหนืออยูหางจากทะเลมาก หากดูแผนทีป่ระเทศไทยในสมัยพระ
พุทธกาลก็จะเห็นวา ทะเลไทยเว้ิงแรกไปถึงปากน้ําโพ เวิ้งเหนือขึ้นไปถึงอุตรดติถ สุโขทัยและพิษณุโลก)ฝงใตก็
ติดชัยนาท จึงมหีมูบานอูตะเภา (เมืองนครนอย) ท่ีอําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท  ท่ีพิษณุโลก ก็มีตําบลอูตะเภา
เชนเดียวกัน ชาวบานบอกวา มีเรือสําเภามาลมท่ีน่ัน) 
 ในพุทธศักราช 219 พระมหนิทร (โอรสพระเจาอโสกราช แหงเมืองอโสกไทย ซ่ึงเปนเมอืงสุโขทัยในเวลา
ตอมา) ไดเดินทางไปฟนพระพุทธศาสนาและเผยแผศาสนาในเมืองสิงหล(ศรีลังกา) เกิดมีพระอรหนัตเปนจํานวน
มากในศรีลังกา (พระพุทธองคไดเสด็จไปศรีลังกา 3 ครัง้) 
 ในราวพุทธศักราช 300 พระแขกมลายูองคหน่ึงช่ือพระมาลัย บรรลุเปนพระอรหันตและไดเดินทางไปเผย
แผศาสนาในอินเดีย (พระพทุธองคก็เสด็จไปโปรดสัตวในประเทศอินเดีย 3 ครั้ง กอนทีจ่ะเสด็จไปประเทศธิเบต
และจีน) จากประเทศอินเดีย พระพุทธศาสนาก็แพรขยายมาบังกะลา (คงเปนบงักลาเทศในปจจุบนั) และแผไป
เกาะชวา 
 พระพุทธศาสนาเผยแพรในประเทศอินโดนีเซียอยูประมาณ 1000 ป ต้ังแตพุทธศกัราช 260ในสมัยพระเจา
ตะวันอธิราชและพระโสณเถระ ซ่ึงต้ังเมืองพุทธภูมิข้ึนท่ีเมืองจอกาตอ และเมืองบาลี แลวขยายลึกเขาไปในใจ
กลางเกาะทีเ่มืองหลวงจอกจากาตอ ในชวงปลายพระพุทธศาสนาไดสรางพระเจดียขนาดใหญข้ึนท่ีเมืองยอกยา
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การตา เรียกวา Boro budur อานวา "โบโรบูดูร" แปลวา เนินสูง แตคนไทยชอบเรียกวา ปฐมพุทโธ เพราะเสียง
คลายไปทางนัน้  ครั้นนานมาพระนาบ ีโมหะหมัดเผยแผศาสนาอิสลามมาครอบคลุมอินเดีย มาลายูและ
อินโดนเีซีย ทําใหศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาหายไป จากจารึกกระเบ้ืองจานท่ีคบัูวซ่ึงอานโดยพระราชกวี 
(อํ่า ธัมมทัตโต) เปดเผยวา ในชวงกอน พ.ศ 300 อาณาเขตสุวรรณภูมิแผขยายไปถึงเกาะดาววาวในตลาปาหรือ ดา
เวาในฟลิปปนส เกาะบอเนียว ปาปวนิวกิน ีออสเตรเลีย(โปลา) และนิวซีแลนด จากกระเบื้องจารึกนีท้ําใหเรา
ทราบวา เมืองไทยมีอารยธรรมยาวนานกวา 8,000 ป ต้ังแตสมัยพอขุนอินเขาเขียวและนางกวักทองมา 
        ดินแดนไทยลวา จึงไดและเปนศูนยกลางอารยธรรมแหงหน่ึงของโลก มีการคิดลายสือไทยและลายสือขอม 
ขึ้นเมื่อ 6,650 ปมาแลว และเผยแพรไปประเทศตางๆ เชน จีนและอินเดีย อักษรไทยจึงไมไดมาจากอินเดีย ตรงกัน
ขาม อินเดียอาจไดแบบอักษรไทยไปจากไทย ท้ังน้ีรวมถึงวัฒนธรรมการกราบไหว การนุงหม การสรางบานเรือน 
เครื่องประดับ กฏหมายตางๆ และประเพณีการบวงสรวงผีสางเทวดาและบรรพบุรุษดวย จากกระเบือ้งหินที่คบูัว 
มีเผาไทยที่ไดเปนใหญในประเทศจีนถงึ 10 ราชวงศ อาท ิวงศเหลอืง (อึ่งตี้ฮองเต) วงศทวนหยก วงศอู(อูทอง) วงศ
โซง (วงศซอง) วงศผูหลวง วงศชาง (วงศเชียง) ฯลฯ        สมัยพระเจาแสงเลืองฟาแหงสุวรรณภูมิไทยยังเขารวม
รบ กับ ทรุงกวง(ซุนกวน)ตอสูกับเจากอเหลือง (จูกัดเหลียงหรือขงเบง)ท่ีนานในราวพุทธศักราช 770 และยังได
เสด็จไปเยือนเมืองกังต๋ังและเมืองกังแฮดวย  -ผูเขียน 
  
 ราชคฤหอยูท่ีไหน หากตองการทราบก็ใหสังเกตภูเขา 5 ลูก คือ เขาเวภารบรรพต เขาวิบุลยบรรพต เขาคิช
กูฏิ  เขาอิสิคิลิต และเขาบัณฑวบรรพต ซึ่งเปนเขาที่ลอมรอบกรุงราชคฤห พื้นที่ระหวางภูเขาทัง้หากวางใหญ  คิด
เปนโยชนก็กวารอย  เขาเวภารบรรพต แตกอนลาวเรียกดอยหางฮุง (หางรุง) ชาวเมืองไทยเรียกเขารังรุง   เขาอิสีคิ
ลิตเปนเขาขนาดเล็ก ลาวเรียก ดอยสองล้ิน  บนเขารงัรุงมีพระพุทธบาทอยู 4 รอย แนนอนวันเวลาผานไป เมืองก็
กลายเปนดงของหอหลวง เชื้อจีนหอหลวงคํานี้เปนของจรงิ เมืองหอหลวงนี้คือราชคฤหแนๆ   (ยังตีความไมออก
วา เมืองหอหลวงนี้พระธรรมเจดยีปาน หมายถึงที่ไหน สวนขุนวิจติรมาตรา สรุปรวมวา "ราชคฤห" คนไทย
หมายถึงประเทศจนี ก็ไมเขาใจเหมือนกันวาคนไทยเขาใจอยางนั้นไปไดอยางไร-ผูเขียน) 
 กบิลพัสด์ิ อยูที่ไหน ก็คือ มหาไชยกองแกว  แลวเปล่ียนช่ือ  เดี๋ยวนี้กลายเปนปาดง    พระอุปราชไทย (ไม
ระบุวาเปนพระองคใด) ไดสรางกําแพงลอมดงพิชัยนครไว ประต ู13 ชอง เขียนเร่ืองราวพระเวสสันดรเปนหองๆ  
พระราชา(ไมทราบวาหมายถึงพระองคใด) คงบนัทึกไวเปนอนุสรณตามที่คนเฒาคนแกเลาใหฟง ดวยความสลด
พระทยั จึงรับส่ังใหเอาทรัพยในทองพระคลังสรางลอมดงเมืองพิชัยเชต เพ่ือใหรําลึกถึงพุทธวงศ และหวังพระ
หฤทัยวา จะไดอานิสงสมาก แมส้ินพระชนมแลวก็จะไดเสด็จเสวยสวรรค จึงทรงมีพระราชนิยมเสียสละพระราช
ทรัพยสรางลอมดงไว  
 เมืองพมาก็มีโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก แมจะเการาง ทุกบานเรือนมเีจดีย มากมาย
เปนหมื่นแสน คร้ังอัสสลายนะพราหมณ ซ่ึงมีความเล่ือมใสในพระพุทธองคไดขอพุทธานุญาตในการสรางพระ
เจดียไวแทนพระองค เม่ือพระพุทธองคทรงอนญุาต ก็ทําใหพวกพราหมณไดสมปรารถนา ตั้งจิตที่จะสรางเจดีย
ประจําทุกบานเรือน เรือนละองค รอยหลังก็มีเจดียรอยองค จนเปนประเพณีที่ถือปฏบิัติสืบตอมาในแดนลาวและ
ไทย  เมืองพราหมณครั้งนั้น ภายหลังก็กลายเปนปา พระสงฆไทยรูปหนึง่ไปพมา เกิดพิศวงและอยากทราบวา พมา
มีเจดียมากมายแคไหน  จึงลองเอาเม็ดขาวตอกใสเต็มบาตร เดินไปตามถนนในเมืองๆ หนึ่งเจอเจดียหนึ่งองค ก็วาง
ขาวตอกหนึ่งเม็ด หมดบาตรแลวก็ยังมีเจดียเหลืออยูอีกมาก 
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  เมืองพมาก็นับเนือ่งเปนโสฬสนคร (เมืองหลวงหรือเมืองใหญ) แหงหนึ่ง ช่ือ อัสสลาย ก็กลายเปน อัสสก
ราช อยูในแขวงนครราชคฤห ตอแดนสาวัตถี คําที่เรียกก็เพี้ยนไป มะลา กลายเปนมัลกะราช  ในสูตรนิบาตอัตถ
เผนจ็ ผูก 27 กลาวไวหลายแหง วา อัสสกมลกะ อยูเขตแดนสาวัตถี  ตําบลอัสสลายะมาณพรัตน ก็กลายเปน อัสส
กะรัตน นานเขาเปนบุร ีคือ เมืองพมา ท่ีมีการสรางเจดียตามบานเรือนตางๆ ภายใตการปกครองของมาลมอญ แผ
กระจายอาณาเขตกวางไกล รวมทั้งปฐมเจดียดวย 
 -เมืองคนัธาร ซ่ึงเปนทีส่ถิตยพระเขีย้วแกวซายบน (พระเขีย้วแกวขวาบน สถิตยท่ีจุฬามณีบนดาวดึงส) ลาว
เรียกวา คันธาง มีเจดียอยูกลางเมือง เปนเจดียศักด์ิสิทธิ มีสระบัว ชาวลาวก็จะพากันมาสรงนํ้าหอมทุกป  เดียวนี้
เมืองเปนปาดงดาษ มีลํานํ้าดอกไม ซ่ึงไหลลงลํานํ้าปาว  เมืองริมนํ้าชีเรียกช่ือ คันธวิชัย  เมื่อดูดงเมืองคันธางก็
พบวา อยูในเมืองลาว  กวางใหญ ไพศาล ในบริเวณทีเ่ปนตัวเมืองกมี็คูรอบสระ มีพระใหญยืนตระหงาน มีกําแพง
คูเมือง พระยาอํามาตย (ไมทราบวาหมายถึงใคร-ผูเขียน) ก็ออกปากชมวา เปนเมืองใหญจรงิๆ มีพระธาตุ ใครมีบุญ
มากก็มีโอกาสไดไปบูชา มีพระหินฝงครึ่งองคริมฝงสระบัว ลาวเรียก พระคนัธา มีการสรงนํ้าหอมสืบเน่ืองมาทุก
ป  ริมฝงสระมีวัด มีสีมาสกัดจากกอนหินใหญ (สีมาสกัดจากแผนหนิเชนเดียวกันน้ี พบไดหลายแหงในภาคอิสาน  
ดังท่ีสถานีโทรทัศนไอทีวี เคยนํามาออกอากาศในกลางเดือนมีนาคม 2541- ผูเขียน) และมีศลิาจารึกสลักไวดวย
ตัวหนังสือโบราณ  ขางเมืองคนัธารมีดงเรียก "ดงพระ"  ไดพบหลักฐานหลายอยางท่ีแสดงวา เปนเมืองคันธาร เชน 
พระธาตุพิชิตมาร พบคัมภีรหนึ่งคาดที่ระบุวา มีเมืองคันธารราช อยูนอกเวียงจันทร เม่ือพิจารณาจริงๆ ก็นาจะเปน
เมืองนี้แนนอน  
 ในหนงัสือ "ประวัติศาสตรไทย ภาคพระพุทธศาสนา" ของพระปวโรฬารวิทยา ซึ่งเขียนเมื่อพ.ศ 2470  
แสดงแผนที่มัยธมประเทศ ระบุวา คันธารเปนแควนหนึ่งของอินเดยีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อินเดีย ติดกับปากีสถานหางจากท่ีระบุวาเปนราชคฤหออกไปอยางนอยสองพันกิโลเมตร-ผูเขียน 
  
 เมืองโกศลราชเกิดแหงแลว ขาวยากหมากแพงท้ังป เม่ือพระพุทธองคเสด็จมา ชาวเมืองดีใจมาเขาเฝาเพื่อขอ
ฝน รวมท้ังตองซู คุลาและไทยใหญ (ตองซูหรือตองสูเปนชนเผาหนึ่งในพมา สวน คุลา หรือ กุลา เปนชนชาวไทย
ใหญมาจากทางตอนเหนือของพมา รูปรางสูงใหญ มีอาชีพคาขายฆองเดียวนี้เปนชนเผาหนึง่ในมุกดาหาร) 
พระพุทธเจาจึงทรงชวยเหลือ ดวยการทรงผาอาบนํ้าฝน ชายหนึ่งนุงชายหนึ่งหม แหงนพระพักตรขึน้บนทองฟา 
ในบัดดล พายุก็กระหนํ่า ฝนก็โปรยปราย หลั่งไหลลงมาหลายหา เตม็สระบัว เปยมตลิ่ง สรางความปรีดาแก
ชาวบานชาวเมือง หลังฝนตก ชาวบานก็ไดถากไร ไถนา ปลูกหวานขาวกลา อุดมสมบูรณ ขาวเหลือเกลือถูก 
บริบูรณดวยพุทธบารม ี ชาวเมืองจึงไดสรางพระรูปสรงวารี เปนรูปพระหนิคร่ึงองค ริมขอบสระเมืองคันธาง ใคร
อยากไปกราบไหว ก็ไปเถอะ ที่เมอืงคันธางนี่แหละ แตเด๋ียวน้ีกลายเปนดงไปแลว เกิดเมืองใหมขึน้ใกลๆ คือ คันธ
วิชัย ซึ่งเปนแขวงเมืองชนบท ในขอนแกน (พระหินครึ่งองคนี้  มีอยูจริง ท่ีอําเภอกัณฑรวิชัย  "คันธาระ" และ"
กัณฑระ" ก็มีเสียงใกลเคียงกันมาก-ผูเขียน) 
 ปาวาย  มีหลายเมือง ปาวายนอยคือลพบุรี พระกัสสปก็มาจําวัดอยูบอยๆ (เดีย๋วน้ีเสียงอาจเพ้ียนไปเปน "ปา
หวาย") อีกแหงหนึ่งคือ ปาวายหลวง คือแขวงเมืองรอยเอ็ด สันนษิฐานวา ไดช่ือจากแมนํ้าปาวาย ซ่ึงไหลลงนํ้าชี 
สวนแมนํ้าชีก็ไหลลงนํ้ามูล  ลาวก็เลยเรียกส้ันๆ วา แมนํ้าปาว(ปจจุบันบางสวนไหลผานเขตแดนจงัหวัดกาฬสินธุ
และรอยเอ็ด)  
 เม่ือไดขาววา พระพุทธองคเสด็จดับขนัธปรินิพพานแลว พระกัสสปก็พาสานุศิษยด้ันดนจากปาวายหลวง 
ลวงลัดตัดเมืองลาวมาถึงกรุงกุสินารายในแดนมอญ  เม่ือมาถึงเชิงตะกอนท่ีอุทยานดงรัง ไดเขาไปกราบพระบรม
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ศพ ณ บัดดลน้ันพระยุคลบาทก็ย่ืนออกมาใหพระกัสสปสักการะ หลังจากนั้น เตโชธาตุก็ลุกโพลงขึน้เอง เปนพระ
เพลิงเผาผลาญพระสรีระ  (แตเหลือพระอัฐิ เกศา นัขขา/เลบ็ ไวครบ สวนพระบรมสารีริกธาตุก็เปนผงตาม
พุทธาธิษฐานมีเปนแทงเพียง ๗ เทาน้ัน คือ พระเข้ียวแกว ๔ พระรากขวัญ ๒ และพระอุณหิศ(กระดกูระหมอม) ๑  
แตกตางจากพระพุทธเจาองคอ่ืนอีก ๓ พระองค ซ่ืงพระบรมสารีริกธาตุเปนแทง-ผูเขียน) เมื่อมีการแบงพระบรม
สารีริธาตุแลว พระกัสสปก็อัญเชิญพระอุรังคธาตุ (อัฐิทรวงอก) กลับไปยังปาวายหลวง คือเมืองสาเกต ซึ่งครั้ง
กระโนน สาเกตเปนเมืองหลวงของลาว  เจาเมืองสาเกตไดประดิษฐานพระอุรังคธาตุใหบรรดากษัตริยรอยเอ็ดราช
ธาน ีไดมานมัสการ โดยเปดประตูเมืองไวรอยเอ็ดประต ูจากเดิม ๑๑ ประต ูเปดเพิ่มอีก ๙๐ ประต ู เมอืงสาเกตจึง
ไดช่ือวา เมืองรอยเอ็ดทวาร และกลายช่ือเปนเมืองรอยเอ็ดในปจจบุัน (สมัยกอนเมื่อกษัตริยเสดจ็ไปเมืองใดก็จะ
กรีฑากองทัพชางมา ไพรพลเปนพันหม่ืนเพ่ือถวายการอารักขา แตละเมืองจงึตองมทีี่ตั้งกองทัพของตนเอง เจา
เมืองสาเกตจึงตองสรางประตเูมืองไวถึง 101 ประตูรอบคเูมืองซึ่งมคีวามยาวเปนรอยกิโลเมตรและหางจากคูเมือง
ปจจุบนัซึ่งเปนคเูมืองชั้นในประมาณ ๓๐ กิโลเมตรเปนการเปดประตูช่ัวคราว เพ่ิมเติมจากประตูเมอืงใหญ ๑๑ 
ประต ูทําใหผูไมรูจริงไปเขาใจวา ๑๐๑ มาจาก ๑๑ เพราะคิดวา เขียน ๑๑ เปน ๑๐๑ - ผูเขียน)  ทีเ่มืองสาเกต มีการ
เฉลิมฉลองพระอุรังคธาตุอยูหน่ึงป แลวจึงนําไปประดิษฐานไวท่ีพระธาตุพนม ณ เมืองบูรพาแหงชมพูทวีป คือ 
เขากําพรา ที่แหงนี้กเ็คยเปนที่สถิตพระอุรังคธาต ุของพระพุทธเจามาแลว 3 พระองคคือ พระพุทธกุกกุสันโธ พระ
พุทธโกนาคม และพระพุทธกัสสป 
 เมืองสาเกตจึงมีช่ือเสียงเล่ืองลือ  มีพระอรหันตอบุัตขิึ้นจํานวนมาก ชาวเมืองอ่ืนก็จะมานิมนตพระอรหันต
จากรอยเอ็ดไปโปรด  เจาเมืองรอยเอ็ดก็ยอมใหไปทุกครั้ง พระองคมีพระราชอํานาจมาก ทาวพระยาจากราชธานี
อื่นก็จะมาเขาเฝาทุกป เจาเมืองรอยเอ็ดสาเกตก็ฉลองสมโภชพระธาตุพระพุทธองค ทุกปไมเวนเลย ทรงบํารุงไพร
ฟา ประชาชี พราหมณ และพระขีณาสพถวนหนา ทรงถวายไทยธรรมหลากหลายทุกอาราม จึงมีเมืองขึ้นรอบเขต
ท่ัวท้ังสยาม มอญ พมา ลาว ญวนก็ลวนถวายดอกไมเงินดอกไมทอง ปราชญกําหนดวา เมืองสาเกตหางจากแมนํ้า
สาวัตถีแปดรอยโยชน 
 
 เมืองสาวัตถีเปนเมืองหลวงของมาลมอญ ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าอิรวดี (ในแผนที่แสดงเมืองตางๆ ที่เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติในชมพูทวีป ในหนังสือ ประวัติศาสตรไทย ภาค พระพุทธศาสนา จัดพิมพเม่ือพุทธศักราช 2470 โดย 
"พระปวโรฬารวิทยา"  เรียกแมนํ้าสารวินวา  "แมน้ําคง"-ผูเขียน)  เดีย๋วน้ีก็ยังช้ีไมไดวา อยู ณ ที่ใด  เพราะในแผน
ท่ีแมนํ้าพมา ฝร่ังเรียกอิราวดีท้ังส้ิน บางท่ีก็เรียกสาระวิน ความจรงิเปนการเรียกชื่อผดิเพี้ยนไป สาละวิน ก็คือ สัล
วด ีท่ีตองอูมีแมนํ้าสโตง ท่ีหงสาวดีมีแมนํ้าสารวดี เมืองมอญก็มีแมน้ําคง ซ่ึงนาจะเปนแมนํ้าเนรัญชรา แมนํ้าอโน
มา กวางประมาณ 40 เสน มีปราชญ บางคนกลาวเสริมวา แมนํ้าอโนมา นาจะเปนน้ําเมอืงสะเทิม (แตจากจารึกวัด
ศรีชุมยืนยันวา อยูแถวสุโขทัย-ผูเขียน) ซ่ึงพระพุทธองคลอยถาดทองในวันตรัสรู เพราะมีเกาะสระผม พอคาสอง
คนลองเรือจอดที่ตลิ่งของเกาะสระผมนี ้มีผมแปดเสนหายไปสองเสน พ่ีนองชาวมอญตางเสียใจรองไหครํ่าครวญ 
หาสองเสนทีห่ายไป เกาะสระผมอยูในแดนมาลมอญแนนอน  
 แมนํ้าเนรัญชราอยูในแดนมอญ (ฝงทะเลจงัหวัดอุตรดิถต) มีบนัทกึไววา เวลามีคล่ืนลม ลูกเดียวก็จะ
กระแทก เรือแพท่ีจอดไวริมฝง รวมทั้งทอนซุงทอนสัก ฝูงวัวควาย ตูมเดียวก็จะถูกคล่ืนพัดพา ที่แมน้ํานี้ เจ็ดวนัขึ้น
หนหนึ่ง ชาวเมืองทราบดีก็เตรียมตัว จึงผูกเรือไวทีห่ลักใหหลวม รูดขึ้นลงได พอคล่ืนกระหนํ่า เรือแพก็ไมจม  
แมนํ้าน้ันก็ดูเหมือนกับทีเ่คยไดยินเลาสืบมา คือ แมนํ้าท่ีพระเจาวิฑูฑภะยกกองทัพสูรบกับฝายพระเจามหานาม 
เม่ือชนะพระญาติฝายกบิลพัสดุแลว ก็ยกพล ชาง มา ลงไปหลับนอนในทองแมน้ําที่แหงผาก ตกกลางดึกฝนตก



! 22!

หนักนํ้าปาก็ไหลบาลงทวมกองทัพมวยมอดไปท้ังกอง แมน้ําที่วานีต้องอยูในแดนมอญแนๆ  เพราะในอินเดียเหนือ
ก็อยูหางไกลจากทะเล จะหาคลืน่ลมที่ไหนรนุแรง ขนาดตูมเดียวถึงหมูบานดงัท่ีจารึกไว 
  พระเจาวิฑูฑภะเปนโอรสพระราชา ปเสนทิโกศลกับพระมเหสีที่เปนธิดาของพระเจามหานาม กับนางทาส 
ภายหลังพระเจาวิฑูฑภะชิงราชสมบัติจากพระราชบิดา แลวยกกองทัพไปตีกรุงกบลิพัสดุเพ่ือทําลายลางศากยวงศ  
เนื่องจากทรงโกรธแคนทีค่รั้งหนึง่เคยถูกพระญาตขิางมารดาดหูมิน่วา เปนจัณฑาล พระเจาวิฑูฑภะสามารถปราบ
และเขนฆาพระญาติฝายศากยวงศไดหมด ยกเวนพระเจาตา คือพระเจามหานามที่กระโดดน้ําตาย แตพระยานาค
ตนหนึง่มาชวยและเชิญเสด็จไปอยูเมืองนาคเรื่องของพระยานาคก็เกิดขึ้นในเมืองไทย เพราะแขกไมมีรูปพระยา
นาคปรากฏท่ีใดเลย ถามีก็ชวยบอกดวย -ผูเขียน   
 ปรากฏการณน้ี ก็สอดคลองกับพงศาวดารมอญ ท่ีมีเร่ืองราวกลาวอางการสูรบระหวางพมากับมอญ พมา
หลงกลฝายมอญ รุกไลลงหาดดอนของแมน้าํปนเกลาะ เมื่อน้ําขึ้นเต็มฝง พมาก็ถูกนํ้าทวมเสียชีวิตท้ังคน ทัง้ชางมา  
ปนเกลาะนท ีก็คงจะเปนแมน้ําอจิรวดีกระมัง 
 
 พระสังฆราชของพมา ก็เคยกลาวไววา ในเขตลาว มอญมาล ไทย และเขมร มีเมืองหลวงเมืองใหญอยูมาก 
ถือวา เปน "มัชฌิมประเทศ" ดงัปรากฏในอัสสาลยสูตร ท่ีพระพุทธองคไดตรัสเทศนาวา โยนกราชและกัมโพช 
สองประเทศนี้เปนประเทศใหญ นอกเหนือจากนี้ถือเปนปจจันตประเทศทัง้สิ้น โดยท่ีลาว มอญมาล ไทย และ
เขมรนบัเนื่องอยูในโสฬสนคร มีหลายราชวงศ ผัดเปลี่ยนกันเปนขา เจา บาว นายมาหลายช่ัวโคตร บางสมัยนาย
เปนทาส ทาสยอนกลับเปนนาย เจาผูครองนครตองไถนา ตองถือพิธีแรกนาขวัญซึ่งเปนพิธีที่พบเหน็เฉพาะใน
ดินแดนของแหลมสุวรรณภูมิเทานั้น ในประเทศอืน่โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน แขก ฝรั่ง ไมมีกษัตริยเมืองใดถือพิธีแรก
นาขวัญเลย  ในยุคปจจบุัน(รัชกาลท่ี 5) บรรดากษัตริยถือพิธีแรกขวัญนาในเดือนหก 
 
 พระโพธิสัตว 10 ปาง พระพุทธองคทรงเกิดในตางเทศตางภาษา (1)พระเตมียกุมาร และ (2)พระมหาชนก 
เปนมอญ (3)พระเนมีย และ(4) พระเวสสันดร ถือกําเนิดเปนลาวขาว (5)พระภูริทัตทนทะเวศ เปนพมา (6)ดาบส
นารอทเกิดในพรหมโลก   (7)มโหสถและ(8)สุวรรณสาม เปนไทย และ (9)จนัทกุมารวิทูร เปนเขมรในอินเดีย
ปตถ  ขอเท็จริงอยางไร จากบาลีสวนไหนไมชัด เพียงแตจํามาจากวัด ผูรูเลาตอกันมา   
 พวกเราควรที่จะศึกษาคนควา รูไวใชวาใสบาแบกหาม จะไดไมเปนคนสยาม หลงเชื่อใครงายๆ วา พระ
พุทธองคเปนแขกอินเดีย แตใหเชือ่วา พระพุทธองคถือกําเนิดในปฐมวงศท่ีมีการถือพิธีแรกนา สืบตอจากพระ
เวสสันดร มาถึงแปดหม่ืนส่ีพันชาติต้ังแตชาลีพุงขาว เสวยสมบัติในเชตอุดรมีกษัตริยปกครอง ไดแสนหกหมื่น
องคตราบมาถึงพระเจาสุทโธทนะแหงกรุงกบิลพัสดุ  
 พระเวสสันดร เปนชาติเช้ือลาวพวน จึงทําใหชาวลาวเวียงจันทน (รวมท้ังชาวไทยในภาคอิสาน) ถือวา พระ
เวสสันดรผูครองนครพิชัยเชตอุดร เปนบรรพบุรษุ (จงึฉลองงาน "ผะเหวด" คือ พระเวส เปนงานเทศมหาชาติ
ย่ิงใหญกวาชาวพุทธในภาคอ่ืนๆ ของไทย) พระชาลีประทบัทีเ่มืองแกนทาวเทพลังกา สืบเช้ือสายมาหลายพระองค 
จนมาถึงบรมราชตนวงศกษัตริยลาวท่ีเมืองหลวงพระบาง  
 เมื่อมีสงครามกับพวกขาชะวา (พวกขาชะวาไมใชชาวชวาท่ีเกาะชะวาของอินโดนเีซีย แตเปนชาวขาที่อยู
หลวงพระบางหรือเมืองเซา ซ่ึงเคยเปนอาณาจักรเดียวกันกับเมืองเชียงใหม คือมีกษตัริยองคเดียวกนั องคสุดทาย
คือ พระไชยเชษฐาธิราชเจาเมืองเชียงใหมซ่ึงเม่ือพระราชบิดา คือพระโพธิสารสรรคคต บรรดาพระอนุชาตางชวง
ชิงราชสมบัติ พระองคจงึยกไพรพลเสด็จกลับหลวงพระบางและคงไมคิดกลับเชียงใหมอีกจงึไดนาํพระแกวมรกต 
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กลับไปลาวดวย    ในราวพุทธศักราช 2095 และภายหลังไดเปนบุตรเขยของพระมหาจักรพรรดิ ์ เม่ือชาวเมืองจัม
ปาอพยพไปอยูเกาะสุมาตรา ชาวชวากลุมน้ีก็อาจอพยพไปอยูเกาะใกลเคียงซ่ึงเปนหมูเกาะชวาในปจจุบันในสมัย
สุวรรณภูมิชาวไทยลวาเรียกพวกชาวชะวา วา "ชาวก"   
 อินโดนีเซียนับถือศาสนาพราหมณอยูหลายพันป การปลูกบานของชาวชะวาจึงเหมือนบานทางอิสานของ
ไทยเปนอยางมาก ตามประวัติศาสตรของอินโดนีเซีย ถือวา บรรพบุรุษของพวกเขามาจากพวกจัมปาศรีในลาว
(นาดูนในจงัหวัดมหาสาคาม)   ชาวชะวาจึงมีผิวพรรณขาวเหลืองเหมือนชาวเหนือของไทยหรือลาวหลวงพระบาง  
สวนชาวสุมาตราผิวคลํ้าเหมือนชาวเขมร บนเสนทางการอพยพไปเกาะชะวา ก็คงลองไปทางใต  บางสวนจึงตั้ง
รกรากตามเสนทาง ชาวปกษใตจึงพูดภาษาสําเนียงเหมือนชาวหลวงพระบางและซําเหนือของลาว -ผูเขียน 
   
 เมื่อเกิดสงครามกับพวกขาชะวา (คงไมไดพูดภาษาลาว) หลวงพระบางก็แตก  พระโอรส 7 พระองคก็แยก
ยายไปครองเมืองตางๆ  อายลาว เปนพ่ีใหญ ถัดมาก็เปนเจาอาย เจาย่ี เจาสาม เจาสี ่เจาหา เจาหก และเจาเจ็ด โดย
ตางองคตางไดเจ็ดหัวเมือง  อายลาวไดเมืองพวนเปนปฐมลาว เจาอายถึงเจาส่ีครองเมืองลาว สวนเจาหา เจาหก 
และเจาเจ็ดครองเมืองไทยเปนตนตระกูลไทย (เมืองลาวจงึเปนเมืองพี ่สวนเมืองไทยเปนเมืองนอง มิใชเรียก
เมืองไทยเปนเมืองพ่ีเมืองลาวเปนเมืองนองอยางทีค่นไทยชอบเรียกกัน-ผูเขียน) 
 
 วงศลาวไทยเจริญรุงเรืองมานาน ภายหลังเกิดสงครามแยงชิงเมืองกันระหวางชนชาติท่ีอยูในแหลมสุวรรณ
ภูมิ พมามอญยกกองทัพมาตีลาว ลาวสูไมไดก็ขอใหขอมชวย ภายหลังขอมมีอํานาจในแดนลาว (ภาคอิสานของ
ไทย) ขอมก็ใหตัดผมลาว เปนทรงมหาดไทยตัง้แตคราวนั้น   ตอมาไทยและลาวก็ไดมีความสัมพันธเจือปนพมา
มอญ และแกว(ญวน)  
 พราหมณผูหน่ึงพาผูคนจากบานหริภุญชัย มาสรางเปนเมืองใหมช่ือ เมืองอโสกไทย มีเจาผูครองนครทรง
พระนามวา อโสกธรรมราชา หรือพระยาศรีธรรมาโศกราช  (เมื่อพระพุทธองคเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว 
218 ป พระยาศรีธรรมาโศกราช ไดชนะศึกท้ังหลายแลวไดอาศัยเจานโิคธสามเณร ถอนความเช่ือความเล่ือมใสตอ
พวกเดียรถียท้ังหลาย มีศรัทธาแกกลา และประสงคจะสรางพระเจดียและพระวิหารจํานวน 84,000 องค โดยนํา
พระบรมสารีรอกธาตุจากเมืองราชครฤห มาสูเมืองปาตลีบตุรซ่ึงเปนเมืองทีส่รางใหม  และสรางพระเจดยีพระ
วิหารไดสําเร็จ-ผูเขียน อางจาก ไพโรจน เสรีรักษ ใน "ไปไหวพระบรมสารีริกธาตุท่ัวไทย" 2537 หนา 188)  
เมืองอโสกไทยมีกษัตริยปกครองหลายพระองค ภายหลังช่ือเมืองเปล่ียนนามมาเปน “สุโขทัย”  (สวนเมืองปาตลี
บุตรภายหลังรางกลายเปนเมือง "ฮาง"(ราง) เรียกวา ฮางหลวง คนไทยเขียนเพ้ียนเปน "หางหลวง" ดังกลาวมาแลว
ขางตน-ผูเขียน) 
 กรุงสุโขทัย มีความเจริญรุงเร่ืองภายใตการปกครองของพระรวง และเส่ือมถอยลงเม่ือพระรวงองคหลัง
ออนแอ เหมือนกับแมน้ําทัง้หลายที ่ฝงกลายเปนคุง  คุงกลายเปนแหลม ไมแนนอน แตที่แน 
 
ไมแปรเปลี่ยนคือ คําของพระอรหันต ไมวาจะเปนภาษิต ยอมมีความยุติธรรม สวนคําของปุถุชนบางคนก็จริง บาง
คนก็คลาดเคลื่อน 
 พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน กอนท่ีจะไดรับคําพระยากรณวาจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระองคก็ตอสู
กับชีวิตรอยแปดพันเร่ือง เม่ือไดรับคําพยากรณแลว ก็ไดเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวท้ังพรหม พระอินทร เทวา 
มนุษย และสัตว ถึง ๕๐๐ ชาติ กลาวคือ 
 ฤษี  ๙๖ ชาติ   พระอินทร ๒๐ ชาติ  พระพรหม ๓ ชาติ 
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 รุกขเทวา ๓๒ ชาติ  อากาศเทวา  ๗ ชาติ    สมุทรเทวา ๓ ชาติ   
 กษตัริย ๖๘ ชาติ   ปุโรหิตาจารย ๑๒ ชาติ  ทิศาปาโมก ๑๘ ชาติ 
 พราหมณ ๘ ชาติ    เศรษฐี ๒๑ ชาติ  พอคา ๑๖ ชาติ 
 นายขมังธน ู๓ ชาติ  ชางทอง ๘ ชาติ   กุมาร  ๘ ชาติ 
 หมอชาง ๒ ชาติ   พระยาลิง ๑๐ ชาติ   พระยาเน้ือ  ๑๓ ชาติ 
 ราชสีห ๑๐ ชาติ   สุนัข ๑ ชาติ    โคอุสุภราช ๕ ชาติ 
 กระบอื ๑ ชาติ  มา ๔ ชาติ    ชางดํา ๓ ชาติ 
 กระตาย ๑ ชาติ   ชางเผือก ๔ ชาติ   สุกร ๑ ชาต ิ
 สุนัขจิ้งจอก ๒ ชาติ  ตัวเงินตัวทอง ๔ ชาติ  พระยากา ๒ ชาติ 
 พระยาแรง ๔ ชาติ   นกยางขาว ๔ ชาติ   ไกปา ๒ ชาติ 
 นกกระจาบ ๑ ชาติ  นกกล้ิงโคลง ๑ ชาติ  นกดุเหวา ๒ ชาติ 
 นกคุม ๓ ชาติ   นกกกระทา ๒ ชาติ   นกแขกเตา ๙ ชาติ 
 พระยาหงษ ๑๐ ชาติ  กบ ๑ ชาติ    ปูทอง ๒ ชาติ  
 ปลา ๓ ชาติ    เตาทองใหญ ๒ ชาติ  มังกรเหรา ๒ ชาติ 
 นกยูง ๓ ชาติ   นกกานํ้า ๑ ชาติ   พระยางู ๓ ชาติ 
 พระยาหนูทองขาว ๒ ชาติ พญาครุฑ ๒ ชาติ   จระเข ๑๖ ชาติ 
 ชางหมอ ๔ ชาติ   ปราชญยากจน ๘ ชาติ  กฎมพี ๕ ชาติ 
 ยากจนเขญ็ใจ ๑๔ชาติ   ศิษย ๔ ชาติ   จัณฑาล ๔ ชาติ   
 ในระหวางที่เสวยพระชาติเปนกษัตริย ตามหนังสือผูกของลาว พระพุทธองคไดเสวยพระชาติเปนกษัตริย
ครองเมืองเปงจา เมืองโกสี ในแดนอิสาน และอินทปตถในเขมรดวย นอกจากหารอยชาติแลว พระพุทธองค ก็ยัง
เสวยพระชาติเพ่ือบําเพ็ญบารมีอีกหลายสิบชาติรวมท้ังทศชาติสุดทายดวย  พระพุทธองค จึงไดส่ังสมบารมีและ
ประสบการณ จากการเวียนวายตายเกิดและนํามาส่ังสอนถึงไตรลักษณ คือ ชีวิตเกิดมาลวนอยูในสภาพบีบค้ันท่ีฝน
ไดยาก (ทุกข) ทําใหรางกายตองแปรเปลี่ยนไมจีรงัยั่งยืน (อนจิจงั) และไมสามารถควบคุมใหอยูในอํานาจตัวเอง
ได (อนัตตา) และทรงแนะนําวิธีการท่ีจะใหมวลมนุษยหลุดพนไปสูสภาพท่ีจีรังย่ังยืน ไมอยูในสภาพบีบค้ัน และ
คนพบตนที่แททีจ่ริงในพระนิพพาน-ผูเขียน 
  
 เม่ือพระพุทธศาสนา ลวงได 219 ป พระมหินทรเถราจารย โอรสพระเจาอโสกราชแหงกรุงอโสกไทย 
อัญเชิญพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ เกาะลังกา ยังดินแดนนัน้ใหเปนปฏิรปูประเทศ เกิดพุทธบริษทั 4 ขึน้มี
อุบาสก อุบาสิก พระภิกขุ และภิกขุณีมากมายตอเน่ืองกันมาไมขาดสาย ประกอบบุญกิริยา 10 ประการครบถวน 
(ตามพงศาวดารเหนือ ระบุวา พระเจาอโสกราชใหพระมหนิทร ไป "ฟน"(เลิก) พระพุทธศาสนา ไมใชไป
ประดษิฐานพระพุทธศาสนา--ผูเขียน) ในขณะที่ประเทศฮินดูสถานไมมีพุทธบริษทั แขกกลับมาอางวา บัณเรศ คือ 
พาราณสี เพ่ือหวังลาภสักการะในเมืองไทย เมื่อมีโอกาสมาขายโคในเมืองไทย หากบอกวามาจากเมืองพาราณสีก็
จะไดรับความสะดวก ทําแขกหล่ังไหลมาอยูเมืองไทยไมนอย เม่ือมาถึงก็บอกวา คําสอนของพระพุทธเจามี 9 
ประการ ทั้งๆ ท่ีพระรัตนตรัยและคําสอนมีอยางสมบูรณในลาว มอญ มาล ขอม และไทย ซึ่งลวนเปนของจรงิ แต
พวกเรากันเองกลับไมเช่ือ ไปหลงเช่ือและใหความเอ้ือเฟอแขกลวงกล ทอดทั้งคําพระทศพลทีป่รากฏอยูในพระ
สูตรอัสสลายะมัชฌิมนกิาย ซ่ึงพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเช่ือวา เปนเคาสําหรับขยายพุทธประวัติที่พวกยวน
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(โยนก) มาล (มอญ) ไทย และขอมจารึกไว ถึงสถานท่ีเก่ียวของกับการตรัสรู 7 จุด คือ เนินตนโพธิทีต่รัสรู  ใตตน
เกดทีท่รงประทานพระเกศา 8 เสนใหพอคามอญ 2 พ่ีนองซ่ึงไดนําพระเกศามาถวายพระราชาของตนคือ พระอุบล
ราชา-พระอินทรารัก ท่ีเมืองสิงฆดุรยางโกง ซ่ึงไดรับส่ังใหมีการขุดหลุมประดิษฐานพระเกศ  ยางโกงก็คงแปร
เปนยางกุง ฝรัง่ไดยินเพี้ยนเปน "แรงกูน" 
 เวียงจันทนสุวรรณภูมิท้ังสองฟากถึงปากพิง เมืองโยนกอยูฝงแมปง ตองถือวาอยูใน "มัชฌิมประเทศ" ตัง้แต
แมนํ้าสัลวดีในเมืองมอญ ครอบคลุมเมืองสยาม เมืองนาลันทะ (นาสงสัยจริงๆ วา นาลันทา ที่เมืองแขกเปนของ
อุปโหลกขึน้ดวยอีกหนึง่แหงหรอืไม) เมืองสัจนาลัย บานพระสารีบุตร ไปถึงบานพระโมคคัลลานะ รวมบรรดา
ลาวท้ังหลายท้ังพุงดําและพุงขาว พมา เขมร กะเหรี่ยง และละวา ลวนเปนชนชาติที่อาศัยอยูในมัชฌิมประเทศ
ทั้งสิ้น ไมเชื่อก็ใหไปตรวจสอบกบัทปีนีมงคลสูตรที่อางวาบานสารีบุตรเปนปฏิรปูประเทศ ผูทีอ่ยูบริเวณน้ีไดแก 
 -ตัวพระศิริมังคลจารย  ผูแตงทปีนีมงคลสูตร 
 -พระนันทาจารย  
 -พระพุทธโฆษาจารย  ผูแตงพระธรรมบท (วิสุทธิมรรค หรือทางแหงความด)ี 
 -พระโมคลีบุตรดิส ซึ่งเปนญาติสนิทพระโมคคัลลานะ ทานก็อยูบานนาลันทา  
 -มหาพราหมณเฒาก็อยูบานพราหมณสิบหมู ซ่ึงฤาษีสรางใหสรางเปนเมือง  
 -เจาเมืองสวรรคโลก 
 -เจาเมืองสุโขทัย 

 
ภาพที ่๕ แผนกระเบ้ืองหินทรายท่ีจารึกอักษรไทยโบราณ คือ ลายส่ือไทย ซึ่งขุนสือไทยประดิษฐขึ้น 
 
 
 -พระยามิลินทร (ก็ยกใหเปนฝรัง่ไปแลว) 
 -พวกกระเหร่ียงละวาแถวเชียงตุง 
 -พระนาคเสน อยูวัดอโสกในแดนสยาม มีพวกลาวพุงขาวบํารุงอยูป 
 เหลาน้ีลวนถือวา อยูในมัชฌิมประเทศทั้งสิ้น ตางเรียกวา มงคลเทศทั้งนั้น เพราะเปนสถานที่สถิตยของพระ
รัตนตรัย ไดแก มอญ พมา ลาว ไทย และเขมร ซ่ึงบังเกิดมีพระอรหันตมากมาย เชน พระควัมบดกี็เปนเชื้อมอญ
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มัลละ เพ่ือนพระยศส่ีคนบุตรเศรษฐีในกรุงพาราณสีพอออกบวชก็เปนพระอรหันตทันที พวกชาวพ้ืนเมืองถ่ินน้ีพูด
ภาษามคธกันท้ังน้ัน  
 (ช่ือเมืองตางๆ จึงลวนเปนภาษามคธ ซ่ึงเรายกใหเปนภาษาแขก จึงเช่ือกันวา คนไทยใชคํามคธมาต้ังช่ือเมือง
ชื่อคน จากจารึกในแผนกระเบือ้งทรายทีขุ่ดพบที่ตําบลคูบัวอําเภอเมืองราชบุรีซึ่งเปนที่ตั้งของอาณาจักรสุวรรณ
ภูมิเมืองทอง ปรากฏวา อักษรไทยท่ีเรียกวา ลายสือไทย สาย กอ ขอ คอ ฯ ประดษิฐโดยขนุสือไทย และลายขอม
ไทย สาย กะ ขะ คะ ฯ ประดิษฐโดยขุนขอมฟาไทย พ่ีชายของขุนสือไทย ไดเกิดขึน้เมื่อประมาณ 6500 ปมาแลว 
จึงยืนยันมาอักษรไทยเกดิที่เมอืงไทย ไมไดนํามาจากอินเดีย และเปนไปไดที่อนิเดียจะนําไปจากไทยปรับเปน
อักษรเทวนาคริน หรอืพราหมิ ตัวขอมจึงไมใชของเขมร-ผูเขียน) 
 การใชภาษามคธ ก็มีตัวอยางครูทีมี่ความสามารถทางพระไตรปฏกมากมาย เชน พระพุทธโฆษาจารย ซ่ึง
เปนไทยลาวพุงขาว อีกองคหน่ึงเปนไทยลาวพุงขาวเหมือนกันก็คือ พระศิริมังคลาจารย และพระนันทา ซ่ึงลวน
เปนนักเทศนที่มีชื่อเสียงในสมัยทีพ่ระพุทธองคปรินิพพานไปแลว สองรอยกวาป ยืนยันวา พมาลาวไทยพูดภาษา
มคธอยูแลว จะไปยอมยกใหฮินดูคงยอมไมได แมจะจบันัตถุยาก็ยอมตาย ไมยอมประนีประนอมแนๆ  ขนาดเอา
หนังสือไทยขอมมาอางเปนพยานก็ไมยอมด ู 

คนทีเ่ผยแพรความคิดวา อักษรไทยมาจากอินเดยี ในพุทธศักราช 2413 คือ หมอบลัดเลยซึ่งเปนผูตัง้โรงพิมพ
แหงแรกในเมืองไทย  สวนคนที่เผยแพรแนวคิดวาพระพุทธเจาเปนชาวเปนชาวเนปาล คือ Sir Alexaner 
Cunningham ก็ฟนธงในราวพ.ศ 2400 วา พระพุทธองคประสูติที่สวนลุมพินีวันในเนปาล เพราะไปพบเสาหินที่
เช่ือวาพระเจาอโสกทําข้ึน (ทั้งๆ ท่ีไมมีคําวา อโศก อยูเสาหินเลย มีแตคําวา Devanumpiyan Piyatassi) จึงทําให
กระแสท่ีคิดวา พระพุทธองคเปนแขกก็แพรสะพัดเขามาในเมืองไทย เพราะคนไทยมีแนวโนมทีจ่ะเช่ือฝร่ังอยูแลว-
ผูเขียน 
 ขออัญเชิญเทพยดาท้ังหลายมาชวยผดุงศาสนาพุทธดวย ท้ังครูชาวไทยพมามอญท่ีมีฤทธ์ิมาก็ขอใหมา
ชวยกัน รวมท้ังขออัญเชิญพระอิศวรและพระพรหม มาชวยเชิดชูศาสนาของชาวขอมลาว มาล มอญดวยเถิด ขอให
พวกพาลมารศาสนาจงพายแพ 
 ขณะนี ้ พระพุทธศาสนายับเยินมาก แมทีปนีมงคลสูตรก็มีคนคานวา อาจารยลาวองคน้ีแตงรกตา รวมท้ัง
กลาวหาวา ลาวอาจารยแตงมหาชาติทศชาติวา แตงขึ้นเพื่อหาเงนิกินขนม เชนท่ีนายแสง ศิษยพระพุทธจี ่(ไมทราบ
วาหมายถึงหลวงพอองคไหน) เท่ียวไดพูดไปท่ัวจนถูกเฆ่ียนสลบลมตาย คาหวาย เพระบาปกรรมไปหมิ่นประมาท
ผูทรงศีลที่ไดนิพนธเรื่องราวตางๆ ใหเรียนรูไดงาย กลับไปติเตียน ยกตนขมทาน พวกเราก็ควรระวัง พูดไมดี
เก่ียวกับพระจะเปนบาป 
 ตอไปนี้ จะแสดงทางเดินและระยะจากเมืองตางๆ ตามท่ีปรากฏในพุทธประวัติ เปนโยชน 
 -เทพลังกาถึงกบิลพัสดุ  3 โยชน (คือภูลงกา) -ราชคฤหถึงสาวัตถี  15 โยชน 
 -ตักกสิลาถึงราชคฤห 90 โยชน   -ราชคฤหถึงเวฬุวัน 300 เสน 
 -สาวัตถีถึงโกสัมพี 3 โยชน   -เสนานิคมถงึปาอิสิปฯ   18 โยชน 
 -ราชคฤหหางแมน้ําคงคา 5 โยชน   -แมนํ้าคงคาถึงเวลาสี  3 โยชน 
 -ตักกสิลาถึงพาราณสี  10 โยชน   -มหาโพธ์ิถึงปาตลีบุตร 7 โยชน เปนตน 
 (หมายเหต-ุขอมูลระยะทางในอนิเดียตามทีบ่ริษทันําเที่ยวพิมพใหผูเดินทางที่เกี่ยวกับเมืองใน
พระพุทธศาสนา เปนกิโลเมตร มีดังนี ้ (๑) พุทธคยา – ราชคฤห ๘๒   (๒) ราชคฤห – นาลันทา ๑๙  Z
๓) พุทธคยา – พาราณสี ๒๔๓  (๔) พาราณสี – กุสินารายณ ๒๕๙  (๕) กุสินารายณ –โครักขปูร ๔๕ (๖) โค
รักขปูร – ดานโซพาวลีในเนปาล  ๙๐ (๗) ดานโซพาวลี – ลุมพินี ๒๕ (๘) ดานโซพาวลี –สาวัตถี  ๑๙๕ ) 
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 นอกจากน้ียังมีรายละเอียดเก่ียวกับเมืองตางๆ เชน เมืองราชคฤหตั้งอยูริมแมน้ําเนรัญชรา อุรุเวลวันอยูใน
เสนานิคมใกลแมน้ําเนรัญชร แมน้ํานี้มีน้ําใส ต้ังอยูปากอาว จะมีคล่ืนลูกใหญ พัดเขาฝงแตละทีก็เตม็ฝง ใครหนีไม
ทันก็โดนทับจมน้ําตาย ในหนังสือชินมหานิทานก็วารวมกัน แมนํ้า เนรัญชราน้ีอยูในแขวงรามัญแดนพมา ถาบอก
วาเปนที่อืน่เชน อินเดียก็อยาไดเชื่อเปนอนัขาด เพราะแผนที่อินเดียก็ดูจนขาดหลายเลมก็ไมเหน็พบแมน้ําเนรัญ
ชราหรือเมืองอ่ืนๆ    อยูมาไมนานก็ลงพิมพ ไมวาจะเปนโกศล หรือพาราณสีแตกอนไมมีพิมพ  ตอนหลังก็ปรากฏ 
เห็นพิรุธจริงๆ แขกน่ีเหมือนกะสือปลอม หรือเปนหาเที่ยวหากิน 
 
 เร่ืองปาสาณเจดีย เดิมเปนกองหนิปนดินกองสูงเหมือนกองฟาง ชาวบานท่ีนับถือพราหมณ ก็สรางศาลเจา
ใหคนไปกราบไหวบูชา เม่ือพระพุทธองคอุบติัข้ึนชาวเมืองมหิสดไีดฟงก็สํานึกในบาปท่ีตนไดทําไวจากการบูชา
ยัญ จึงพังศาลเจาและสรางพระวิหารข้ึนแทน พระอินทรพรอมบริวารลงมาชวยสราง เสร็จแลวก็อธิษฐานขอบารมี
พระพุทธองคใหอยารูเต็ม คนมารอยมาพันก็น่ังไดหมด นานมาหมูประชาชีก็ก็ผูกพัทธสีมาเรียกอุโบสถวัดเขา 
ผูใหญเลาใหฟงโบสถเล็กก็จริง แตทําไมคนนั่งไมเคยเต็ม อุโบสถวัดเขาอยูในเมืองมหสิสดี ในแขวงมคธ ขึ้นตอ
กรุงราชคฤห โบสถเชนนีมี้อยูในเมืองไทย คือที่นครสวรรค คนเขานั่งเปนพันก็ยังมีที่วาง ไมเช่ือก็ลองไปสืบดู ผู
เฒาเลามาหลายรอยปแลว หากจรงิ ก็รับรองวา แดนไทยเปนมัชฌิมประเทศ เพราะเปนเมืองที่พระรตันตรัยรุงเรือง 
มีหลักฐานมั่นคง เมืองนครสวรรคก็คงนับเปนเมืองหลวงหรือโสฬสนครเมืองหนึ่ง 
 ตามพงศาวดารเหนอื บานพระสารีบุตรก็เปนนครช่ือกัมโพชราชธานี บานพระโมคลัลานะคือ เมืองสวรรค
โลก ตรงกับท่ีกลาวไวในทีปนีมงคลสูตรวา นครของอัครสาวกเบือ้งซายเปนโสฬสนคร มีพระเจากลันทกาแปร
ปกครอง (กระแต) เช้ือมอญ  เม่ือไดครองราชยท่ีเสนาราชอยุธยา พระราชชนนีก็สรางอาวาส ช่ือวัดเสนาสนถวาย
พระพุทธโฆษาจารย  
 ที่วัดเสนาสนนี่เอง พระพุทธโฆษาจารยไดแตงอรรถกถาหลายคมัภีร โดยหวังสืบสานพระพุทธศาสนาให
สถิตยอยูถึง หาพันป พระพุทธโฆสาจารยทรงชํ่าชองพระไตรปฎกมาก (ทานเปนผูไปคัดลอกพระไตรปฎกจาก
ภาษาสิงหลกลับมาเปนภาษามคธ)  พระเจากลันทรัชทรงสรางวัดเพ่ือโปรดสัตว และทรงโปรดใหซอมเจดียใหญ 
คือภูเขาทองซึ่งพระราชบิดาทรงสรางไวกอน  
 หลังจากน้ันวงศไทยมอญก็เจือเช้ือจนไมสามารถบอกไดวา วงศใดเปนวงศเดิม เพราะมอญ พมา ขอม สยาม
ไดผมเผาพันธุแยกกันไมออก เวนเสียแตพวกแขกฮินดูท่ีหนาตาไมเหมือนพวกเรา จึงตองยึดเอาเร่ืองราวท่ีปรากฏ
ในชินนทิาน คือ วงศไหนถือพิธีแรกนาขวัญ ถือพระรัตนไตรวงศน้ันสืบตอจากพระพุทธองคแนนอน นับเนื่อง
มาถึงปจจุบัน มี 48,000 ราชวงศ  มีพระมหากษัตริยได160,000 พระองศ บงัเอิญมีตําราสองเลม คือ ปฐมสมโพธิ
กถา และชินนิทาน แตถาใหเลือกวาจะเช่ือเลมไหน คนสวนใหญก็มักลุมหลงเขาขางฮินดู (คือเช่ือวาพระพุทธเจา
เปนแขก ย่ิงเจานายเปนผูรจนาดวยแลวก็คานยาก) พวกแขกน้ีชอบแอบอาง เชน ตนโพธิ มีที่ศรีลังกา แขกก็บอกวา 
มีท่ีชมพูทวีป (ชมพูทวีป หมายถึงแดนตนหวา ซ่ึงก็ไมแนใจวา ท่ีอินเดียมีตนหวามากมายแคไหน ถึงขนาดจะ
ไดรับขนานนามวา เปนดินแดนแหงตนหวา แตที่อีสานของไทย มีจํานวนมาก เกิดขึ้นทั่วไปทั้งในทุงนา ปา และ
เทือกสวน-ผูเขียน) แขกบอกวา ตนโพธิอยูท่ีพุทธคยา (ช่ือน้ี ไมทราบเรียกมาต้ังแตสมัยไหน) มีโพธิบัลลังกซ่ึงถูก
ทอดทิง้  จึงพากันมาเร่ียไรเงนิเพ่ือจะนําไปซ้ืองาก้ังแวดลอมโพธิบัลลังก พรอมกับนําแบบมาใหดู  พูดชักชวนไปก็
คลี่แบบใหดูหวังใหพวกเราเชื่อ   ฉัน(พระธรรมเจดียปาน) กับพระพุทธโฆสาจารย ก็ชวยเขาสวนบุญ ดวยการ
ปริจาคผาจีวรสะบงองคละไตร พอแขกไดไปก็นําไปขาย เอาเงินมาเลนหวย ฉันทราบก็เลยเลาใหพระพุทธโฆสา
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จารยฟง ทานก็บอกวา ชางปะไร เรามีผาไตรอยูเยอะ บรจิาคไปแลวก็ไดบุญอยูดี แมแขกมันจะนําผาไตรเราไปทํา
อยางอ่ืนแลว 
 ครั้นลวงมาหลายป แขกอ่ืนตัวดีก็มาอีก คราวน้ีมาเร่ียไรเงินไปซ้ือพุทธคยา พระยามหินทร (คงเปนเจานาย
ทานหนึง่ในรัชกาลที่ 5) ไดยินก็เช่ือ ชวยเรี่ยไรตอ พรอมกับแจกใบบอกบุญ  แตฉัน(พระธรรมเจดียปาน) ไมรับ 
บอกวา "คร้ังกอนไดชวยผาไตรไปแลว คราวนี้ใจไมผองแลว โยมเล่ือมใสก็เชิญเถอะ"   
 ในการเรี่ยไรครัง้นั้น เจานายพากันบริจาคเงินมากมาย แตก็ไดขาววา แขกก็ไมไดนําเงินไปทาํตาม
จุดประสงคที่บอกไว เห็นใชจายเงินเพลิน ใชเงนิไทยเลนตะโพง   (ไมทราบเปนกีฬาหรือการพนนั) กับหางฮองกง 
จนพวกฮองกงรวย  ไดฟงแลวก็หัวเราะวา แขกอุบายด ี
 นักปราชญลาวฝายเหนือซ่ึงเปนลาวพุงดํา ท่ีมีความเช่ียวชาญในพระไตรปฎกก็มีหลายองค แตคนไทยก็ดูถูก
วา ลาวสกปรก จะนับถือลาวก็กระดากท่ีวา พระพุทธองคถือกําเนิดในเช้ือสาย ไทยลวา จึงพอใจที่จะไปเชื่อ
ปราชญตะวันตก วา พระพุทธเจาเปนแขก ก็เอาไปยกใหแขกไปไดอยางสนิทใจ อภิธานศัพทของเรา แขกเห็นก็ซื้อ
ไปแปลเปนภาษาของตน นํามาใหคนไทยดู คนไทยก็ชื่นชมทีเ่ขาแปล ท่ีจริงแลวก็เปนของไทยลาว นักปราชญ
เหนือตกต่ํา เขากดถอยคําไมใหคนเช่ือถือ (เชน หาวาเปนแคตํานาน ไมเปนประวัติศาสตร แมจะส่ังสมถายทอดมา
เปนพันปก็ไมเชื่อ แตพอฝรั่งเขียนใหอานก็เชื่อ เชน หมอบรดัเลยไวในพุทธศักราช 2413 วา อักษรไทยเอามาจาก
อินเดีย  จอรช เซเดยวา บรรพบุรุษไทยหนหัีวซุกหัวซุนจากเมืองจนี ขี้ขลาดตาขาวใหจีนขับไลใสสง ทําอะไรก็ไม
เปนตองไปเอาอยางจากแขกจากจนี แตนักประวัติศาสตรไทยก็เช่ือจนลืมหัวไมข้ึน และยังสอนใหลูกหลานรุน
หลังๆ เช่ือตามดวย-ผูเขียน)  
 ที่จริงแลว มอญพมาลาวไทยท่ีพูดภาษาสันสกฤตไดมีจํานวนมาก จนสามารถนําศาสนาไปต้ังทีศ่รีลังกาใน 
พ.ศ 219  เกิดมีพระอรหันต พระแขกขีณาสพ แขกเถรีมากมาย ท่ีมีช่ือมากก็ เชน พระจุลนาคมาลัย  มีวัดวาอาราม
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก พระพุทธเจาเสด็จไปศรีลีงกา 3 ครั้ง ไปโปรดอินเดีย 3 ครั้ง ดวยการเหาะไป 
 ในคราวเสดจ็ไปอินเดีย  พระพุทธองคไดโปรดแขกบางคนสําเร็จอรหัตผล แตแขกสวนใหญนบัถือพระ
อิศวร  ในภายหลังเมื่อศาสนาพระมะหะหมัดมาถึงอินเดีย ก็หามทุกส่ิงแผกระจายมาถึงพมามอญ ส่ังใหร้ือถอน
พระพุทธรูป แขกก็ทําตาม (ถาพระพุทธเจาเปนคนอนิเดียจริง พวกอินเดียก็นาจะปกปองพระพุทธศาสนา ทําไม
ยอมออนขอใหศาสนาอ่ืนซ่ึงศาสดามิใชเช้ือชาติตนเองมายํ่ายีจนเส่ือมสูญไป-ผูเขียน) 
 เมืองใหญ 16 เมืองลวนอยูในถ่ินสุวรรณภูมิ(ที่จริงควรเขียน "สุวัณณภูมิ" ไมใช "สุวรรณภูมิ") ทั้งสิ้น ที่บอก
วาอยูในฮินดูสถานน้ันลวนแอบอาง เอาชื่อเมืองในคัมภีรไปใสชื่อเมืองของตน ทั้งๆ ท่ีช่ือไมไปดวยกันเลย เชน 
เมืองบัณเรศ ก็บอกวา เมืองพาราณสี โดยแขกแปดคนมาสูกรุงไทย ไทยถามถึงช่ือพาราณสี ก็บอกวา  "มีจริงนะ 
บังไมโกหก" อยูหางจากตนพระศรีมหาโพธิ แคสองช่ัวโมงเดิน ทัง้ๆ ที่ มอญไทยลาวเขมรตางก็ทราบวา พาราณสี
หางจากมหาโพธิ มากมาย เห็นพิรุธอยางน้ี แลวยังจะไปเช่ือก็กระไรอยู รวมท้ังท่ีแอบอางเร่ืองพุทธคยาดวยก็ลวน
หวังลาภยศศักดิ์ทัง้นั้น เชน ครแูปดคน พอคนไทยเช่ือ ก็ไดรับอนุญาตใหเปนนายวัว รีดนม คาขายรํ่ารวย (และก็
คงบอกตอๆ ไปวา ไปเมืองไทยกข็อใหพดูใหตรงกันกันนะวา พาราณสีอยูฮินดูประเทศ) พวกแขกรุนหลังๆ มาถึง
กรุงไทย ก็พูดเสียงเดียวกัน คนไทยก็ย่ิงเช่ือหนกัเขาไปอีก ไทยก็ใหอยูสบายขายนมวัว 
 เวลาผานไป แขกรูเรื่องไทยพุทธมากขึ้น ก็พูดพันพัววา กบิลพัสดุตัวเคยไปมาแลว บอกวามี วัดและพุทธรูป
จํานวนมาก (เอาจริง ไมเห็นมีเลย ชาวไทยพุทธตองไปสรางใหในภายหลัง) เจานายไทยฟงแลวชอบใจใหญ 
บําเหน็จความดีความชอบให ทั้งสิ้นทั้งปวงลวนเอาเที่ยงไมไดทั้งสิ้น ตางจับแพะชนแกะสรางเร่ืองเพ่ือใหไดลาภ 
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 คนไทยก็จงพินจิดูเถิด หนังสือลาวไทยท่ีแสดงวาพระพุทธองค อยูในแดนดินนี้ก็มีมาก ควรศึกษา อยาเช่ือ
แตปราชญตะวันตกและเอาเปนครู  พงศาวดารเหนือก็มีมากมาย พอพวกเราจะนํามาเชิดชู ก็ถูกผูใหญขูจะนําไป
นัตถุยา (ประหารชีวิตดวยการใหดดูสารพิษกระมัง-ผูเขียน)  
 ฉัน(พระธรรมเจดียปาน)จนใจจริงๆ  นับวันความจริงเก่ียวกับพระพุทธศาสนาก็จะรอยหรอ ไมวาจะใน
เขมรลาว มอญ และพมา ศาสนาของเราก็ถดถอยลงจริง ยังแตในเมืองไทย จงแข็งอกแขง็ใจเถิดอยาทิ้ง ชวยผดุงให
พระรัตนตรัยอยูคูเมืองไทยตอไป. 
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บันทึกเพิ่มเติมพระธรรมเจดีย 
 
ในหนงัสือ พระเจา 500 ชาติ  นอกจากที่นิพนธเปน ฉันท 24 แลว พระธรรมเจดียปาน ยังไดบันทึกเปนรอยแกวเลา
เรื่องราวความเปนมาที่ทําใหหลวงพอปาน ไดทราบเคาความเปนมาที่วา พระพุทธเจาอุบัตขิึ้นในดินแดนทีเ่ปน
เมืองไทยในปจจบุันวา ในราวตนรัชกาลท่ี 5 มีพระลาวรูปหนึ่งมาจากเมืองหลมเลย (จังหวัดเลยในปจจบุัน) หลวง
พอจึงถามถึงท่ีมาของพระธาตุศรีสมรัก พระลาวก็บอกวา พระธาตุนัน้สรางขึน้เปนอนุสรณสถานทีป่ระสูติ
พระพุทธเจา และมีแผนศิลาท่ีฐานพระธาตุสลักคาถาท่ีเปนปฐมวจนะวา "อัคโค หมัสมึ โลกัสสมึ ...." (เราจะเปน
ใหญในโลก เราจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ) พระลาวยังบอกตอไปอีกวา ที่ตรงนั้นเปนปาดงรงั (สาระ) และเปนที่
พระเจาสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา กรีฑาพลมาอภิเษกสมรสกัน และพระพุทธเจาก็ประสูติทีน่ั่น  ตอน
แรกหลวงพอก็ไมเช่ือเพราะเช่ือกันตามท่ีฝร่ังบอกวา พระพุทธเจาประสูติในฮินดสูถาน พระเจาอโสก เอาเสาสิลา
ปกไว  คร้ันมาไดยินพระลาวบอกหลวงพอก็ไมเช่ือ  
 ตอมามีพระในวัดมหรรณพารามรูปหน่ึงช่ือ พระทรัพย จะเดินทางไปธุดงคทางเหนือ หลวงพอจงึจดแผนที่
ใหพระทรัพยไปสืบดใูหรูแน คุณทรัพยไดไปดูและไดอานดวยตาแตไมเห็นถนัดเพราะศิลาแผนนัน้กะเทาะเสีย
มาก แตพระครูเรืองวัดนาทม ริมเมืองดานซายไดเปนธุระหารายละเอียดเพ่ิมเตมิ จึงไดสงมา 
 ใจความในจดหมายน้ันไดกลาวถึง เรื่องราวที่พระมหากษัตริยไทย คือ พระมหาจักรพรรดิ ์และ
พระมหากษัตริยลาว คือพระไชยเชษฐาธิราช ทรงกระทําสัตยปฏิญาณท่ีจะเปนสัมพันธมิตรกัน จงึตกลงพรอมใจ
กันเลือกสถานท่ีปาดงรังปลายแมนํ้าหมันเพราะเปนมงคลสถานลุมพินีวันสัณฑสีมาวาส มีพระธาตุศรีสมรัก และมี
พระธาตุเส่ียงลอยเปนหลักบานหลักเมือง  
 หลังจากกระทําสัตยาธิษฐานเปนกันแลว 3 ป พระมหาจักรพรรด์ิแหงกรุงศรีอยุธยาจึงพระราชทานพระราช
ธิดาแหงพระศรีสุริโยทัยใหแกพระไชยเชษฐาธิราช และกระทําพิธีอภิเษกสมรส ณ ลุมพินีวันสัณฑสีมา 
เชนเดียวกัน (พระธาตุสีสมรักจึงมีอยู กอนท่ีพระมหาจักรพรรด์ิและพระไชยเชษฐาธิราช จะกระทําสัตยาธิษฐาน
เปนสัมพันธมิตรกัน และชื่อเพี้ยนเปน พระธาตุศรีสองรักไปดงัที่เขาใจกันในปจจุบัน-ผูขียน) 
 นอกจากน้ี พระเรืองแหงวัดนาทม ยังไดใหขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการต้ังจุลศักราชของพระยาสันสกฤตมหา
ราชาธิราชเจา แหงเมืองตาก (ตักศิลา) และการสืบสันตติวงศของกษัตริยวงศตางๆ กอนถึงสุโขทัยท่ีมีการโยงใยถึง
ตําบลและสถานที่ในพระพุทธประวัติที่มีอยูในแผนดนิไทย ซ่ึงทําหลวงพอปานม่ันใจวา พระพุทธองคประสูติใน
ดินแดนที่เปนสุวรรณภูมิในปจจบุัน. 
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คําขอรอง 
การคนพบอุบัติภูมิท่ีแทจริงของพระพุทธเจา เปนคุณคาท่ีสําคัญของพวกเราชาวพุทธ 

อยางไรก็ตาม แมพระพุทธองคจะมีประสูติชาติ เปนชาติใด พวกเราชาวพุทธก็เคารพเทิดทูนพระองคในฐานะท่ีพ่ึง
และผูมีพระคุณอันประเสริฐ แตหากพิสูจน ไดถึงพระพุทธอุบัติภูมิที่แทจริง ก็จะไดทําความจริงใหปรากฏ 
ผูเขียนจึงใครขอความกรุณาทานผูอาน ท่ีมีหลักฐานใดๆ ท่ีเก่ียวโยงกับพระพุทธเจาในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ขอได โปรดสงไปท่ี 
ศาสตราจารย ดร.ไชยยงศ พรหมวงศ 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมืองทองธานี นนทบุร ี11120 

โทรศัพท(01)730270 หรือ โทร. (02)503566 
E-Mail: chaiyong@iname.com 

Website: www.chaiyongvision.com 
www.buddhabirthplace.com 

ขอขอพระคุณในความสนใจ และกระทําความจริงใหปรากฏแกชาวโลกในคร้ังน้ี 

mailto:chaiyong@iname.com

	¹ÒÂ¢ÁÑ§¸¹Ù ó ªÒµÔ		ªèÒ§·Í§ ø ªÒµÔ			¡ØÁÒÃ  ø ªÒµÔ
	¤Ó¢ÍÃéÍ§
	â·ÃÈÑ¾·ì(01)730270 ËÃ×Í â·Ã. (02)503566
	¢Í¢Í¾ÃÐ¤Ø³ã¹¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ãËé»ÃÒ¡¯á¡èªÒÇâÅ¡ã¹¤ÃÑé§¹Õé



