พระพุทธอุบตั ิภมู อิ ยูในประเทศไทย-ไมใชที่อินเดียหรือเนปาล
โดย
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ1
"ประวัตศิ าสตร คือสิ่งทีเ่ ราทราบ หากเราทราบมาผิดๆ ประวัตศิ าสตรกผ็ ดิ ดวย"
คํากลาวนี้ อาจเปนจริง สําหรับประวัตพิ ระพุทธศาสนา ซึง่ เกิดในชมพูทวีปและถือวาอยูท ด่ี นิ แดนของไทย
ลาว เขมร พมา และมอญ แตถูกฝรั่งบิดเบือนวา พุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียและเนปาล
!

่ สองรอยปทแ่ี ลว อินเดียเปนดินแดนที่ไมมปี ระวัติศาสตรหรือ
!!!!"เมือ

ภาที่ !1 หนาปกหนังสือของ!John Keay
(2001).!ในหนังสือเลมนี้ มีขอมูลหลาย
ประการทีแ่ สดงวา นักโบราณคดีองั กฤษ
รวบรัดและตีความผิดจนนําไปสูความ
เขาใจที่วา พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ใน
อินเดีย!

วัฒนธรรม ปจจุบันกลายเปนประเทศที่ไดรบั การยกยองวา เปนเปนดินแดนที่
มีความเจริญรุง เรืองมากอนประวัตศิ าสตร มีความโดดเดนในดานวัฒนธรรม
ทีม่ เี อกลักษณและความตอเนือ่ งมายาวนาน....” Dervla Murphy แหง Irish
เขียนแสดงความชืน่ ชมหนังสือของ John Keay ชือ่ India Discovered: The
Recovery of a Lost Civilization. หนังสือเลมนีท้ ําใหเราไดทราบความเปนมา
ของการคนควาดานโบราณคดีทที่ ําใหฝรั่งเขียนประวัติพระพุทธศาสนาจนทํา
ใหพระพุทธองคกลายเปนชาวอินเดีย
พระเจาของไทย (The Thai God) ทรงพระนามวา Pout หรือ Codom มี
ปรากฏในบันทึกของชาวฝรั่งเศส (M. Simon de le Loubere เอกอัครราชทูต
ฝรัง่ เศสประจําสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช) กอนทีช่ าวอังกฤษ
จะเขามามีอาํ นาจในอินเดีย โดยไดบนั ทึกไววา “พระเจา” ของไทย เปนที่
เคารพนับถือในกภูมภิ าคตางๆ ในอินเดียเปนพันป และเปนองคเดียวกับ เทพ
เจาของชาว Ceylon ที่ชื่อ Buddha or Gautama ผูที่ไดบนั ทึกเรื่องนีไ้ วคือ ชาว
อังกฤษชือ่ William Chambers ผูคนพบโบสถที่ Mahabalipurum (Keay,

pp.66-67)
ทวา ประเทศอินเดีย กลายเปนอูว ฒ
ั นธรรมไดอยางไร และทําไม “พระเจา” ของ”ไทย คือ พระพุทธองค และ
พระพุทธศาสนาจึงถูกโยกยายจากแหลงเกิดในสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ไปยัง
อินเดีย ทําไมฝรัง่ จึงไมเฉลียวใจเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาฉบับดัง้ เดิมและหลักฐานจารึกและใบ
ลานทีม่ อี ยูแ ลวอยางมากมายมหาศาลในประเทศตางๆ ในสุวรรณภูมิ
คําตอบก็มอี ยูแ ลวในงานเขียนของนักโบราณคดีองั กฤษ ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนหลายแหงในหนังสือของ
John Keay
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ศาสตราจารย ระดับ 11 อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตผูอ าํ นวยการสํานักฝกอบรม เผบแพรและประชาสัมพันธ
สถาบันพระปกเกลา ขอเรียนวา การศึกษาประวัตพิ ระพุทธศาสนาครัง้ นี้ ไมไดคดั คานพุทธประวัตหิ รือพระธรรมคําสัง่ สอนทีป่ รากฏใน
พระไตรปฎก เพราะผูเขียน (ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ) เปนชาวพุทธทีเ่ ชือ่ วา พระไตรปฎก เปนพระพุทธวจนะทีแ่ ทจริง มิไดมีพระ
เถระองคใดมาเขียนหรือแตงเติมขึ้นใหมตามที่ Dr. Rhys Davis ชาวอังกฤษอางไว แลวมีนกั วิชาการชาวไทยนํามาขยายความ ผูเ ขียนมีความเชื่อ
วา ชาติหนาชาติทแ่ี ลวมีจริง นรกและสวรรคมีจริง มิใชเพียงแต “สวรรคในอก นรกในใจ” ดังทีส่ อนกันในบางสํานัก ดังนัน้ จึงไมมีการ “ตูพระ
ธรรมวินัย” หรือ “ไทยนิยม” ใดๆ ทัง้ สิน้ เพียงแตตองการพิสูจนวา เมืองในพระไตรปฎกเชน กบิลพัสดุ ไมไดอยูใ นอินเดียหรือเนปาล แตอยู ณ
ดินแดนทีเ่ ปนทีต่ ง้ั ของไทย ลาวเขมร พมา มอญ ในปจจุบนั ทีเ่ รียกรวมวา สุวรรณภูมิ
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ในบททีว่ า ดวย “ตํานานพระพุทธ” John Keay ไดกลาวถึงผลงานของCaptain E. Fell ซึ่งเดินทางไปสาญจี
บอยๆ ไดบรรยายความสวยงามของการแกะสลักหินเลาเรือ่ งตางๆ เกีย่ วกับเสาหิน วัดหิน ทีน่ าํ เสนอเรือ่ งราวทาง
ศาสนา และเชือ่ วาสถูปทีเ่ มืองสาญจี เปนของพุทธ ซึง่ John Keay ก็สงสัยวา หากสาญจีเปนพุทธ จริงๆ แลว ชาว
พุทธหายไปไหนหมด Keay บอกวา ชาวพุทธ มีอยูเ กือบทุกประเทศ เชน Ladakh, Nepal, Tibet, China, Burma,
Thailand และศรีลงั กา พระพุทธศาสนามีผนู บั ถือลอมรอบอินเดีย แตในอินเดียเองกลับไมมีใครรูจักศาสนาพุทธ

ภาพที่2 Sir Alexander Cunningham(ซาย) ผูเ ขียนประวัติ
พระพุทธศาสนาใหมวา พระพุทธเจาประสูตใิ นอินเดีย

ทําไมจึงไมมีใครในอินเดียรูจักพระศาสนาพุทธเลย? ภาพที่ 3 ประวัติ Sir Alexander CunninghamจากEncyclopedia
Britanica
คําตอบแสดงอยางชัดเจนวา ศาสนาพุทธไมไดอบุ ตั ิ
ขึ้นในอินเดีย ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู
จิตรกร "#$$#%&!'#&()*+!,-./01!ที่ไดเขียนภาพสีน้ํา แสดงใหเห็นภาพสถูปทีเ่ มืองสาญจีซึ่งมีรปู ปน
หญิงเปลือยแขวนอยูบ นประตูหนาสถูป หากเปนโบสถพุทธแลว จะมีภาพหรือหุน หญิงเปลือยไมไดเลย
อีกคนหนึ่งคือจิตรกร!23435!,-.-61!ทีไ่ ดเขียนภาพสีนาํ้ แสดงโบสถพราหมณทพ่ี ทุ ธคยา เมื่อเทียบกับเจดีย
ที่มีอยูในปจจุบนั จะเห็นไดวา แตกตางกันมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครัง้ เพื่อทําใหโบสถพราหมณ
กลายเปนเจดียพุทธ!
แลวใครเปนผูท าํ ใหเกิดความสับสน และบิดเบือนขอเท็จจริงระดับโลกนีข้ ึ้น?
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กอนพ.ศ. ๒๓๙๗ ชาวตะวันตกในยุโรปและอเมริกา ทีม่ คี วามรูเ รือ่ งราว ของพุทธศาสนาคงมีไมมากนัก
จนกระทั่งSir Alexander Cunningham (1814-1893) ซึง่ ไดรบั การยกยองวาเปนบิดาแหงโบราณคดีอนิ เดีย มา
ประจําการในกองทัพอังกฤษทีเ่ บง กอล ไดประกาศวา พระพุทธองคประสูตใิ นประเทศฮินดูสถาน (อินเดียและ
เนปาลในปจจุบัน)!จนเกิดความสับสนขึน้ โดยเฉพาะชาวไทยรุน กอน สวนรุนใหมที่ถูกครอบดวยความคิดที่วา
พระพุทธเจา เปนชาวอินเดียจนฝงแนนไปแลวอาจจะไมรสู กึ สับสนอะไร ตรงกันขาม ใครทีพ่ ยายามฟน ความจริง
ใหปรากฏก็อาจถูกหาวา เพีย้ น เพอเจอ เหลวไหล ดังทีผ่ ูเขียนไดประสบมาแลวในชวงเริ่มตนศึกษาเรือ่ งนี้ !
!

ตนเหตุแหงความสงสัยและความสับสน!
ตนเหตุแหงความสับสนหรือการบิดเบือนประวัตพิ ระพุทธศาสนา เกิดจากฝรั่งที่เปนผูเ ขียนประวัติ
พระพุทธศาสนาใหม คือ Alexander Cunningham
บุคคลผูน ไ้ี มไดนบั ถือพุทธศาสนา ไมไดศกึ ษาพระไตรปฎก แตมคี วามสนใจประวัตศิ าสตรอนิ เดียและ
เหรียญโบราณ ไดขุดคนสถานทีต่ างๆในอินเดีย อาทิ เมืองสาญจี สารนาถ ฯลฯ ขุดอะไรไดกน็ าํ ไปขายให British
Museum ในชวงเวลาดังกลาว ไดเกิดความรูส กึ อยางรุนแรงทีจ่ ะเขียนประวัตพิ ระพุทธศาสนาขึน้ มาใหม จากการ
ขุดคนสถานทีไ่ มกแ่ี หงเขาก็เขียนประวัตพิ ทุ ธศาสนาขึน้ ใหม โดยไมทราบหรือไมนาํ พาตอความจริงทีว่ า ประวัติ
พระพุทธศาสนามีอยูแ ลวทีช่ มพูทวีปซึง่ ไมใชอนิ เดียแตเปนสุวรรณภูมิ เขาและคณะไดเผยแพรผลงาน ทําให
กระแสความเชือ่ ทีว่ า พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในฮินดูสถาน (ดินแดนที่เปนประเทศอินเดียและเนปาลในปจจุบัน) ก็
แผกระจายไปทัว่ โลก เขาไดรับพระราชทานอิสริยยศเปน “อัศวิน” จากผลงานดังกลาวใน ค.ศ. 1887
หลังจากการขุดคนที่ตางๆ ในโครงการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419)
Cunningham ก็เริ่มเขียน Ancient Geography of India อยางเรงรีบ ผูช ว ยของเขา คือ A.C. Carvelleyel เดินทางมา
อินเดียในปเดียวกัน และขุดคนทีเ่ มือง Sahet Mahet ซึง่ พวกเขาเชือ่ วา เปนสาวัตถี (Sravasti or Savatthi) แตไมพบ
อะไรที่เปนแกนสาร จึงยกกองขุดขึ้นเหนือไปถึงเมือง Bhuilatal ริมฝงแมน้ํา Rawai แลวสรุปวา ที่ตรงนั้น คือ กรุง
กบิลพัสดุ (Kapilavastu) Alexander Cunningham ก็เห็นดวยกับการคนพบของลูกนอง
อยางไรก็ตาม ผลการคนพบก็ทําใหเกิดการโตเถียงระหวางอินเดียและเนปาล เนือ่ งจากสถานทีท่ ่ี
Cunningham ชี้วาเปนที่ประสูติพระพุทธเจาอยูในอินเดีย คือ ทีเ่ มือง Pripahawa หางจากตําบล Tilaurakot สถานที่
ถือวาเปนลุมพินวี ันประมาณ ๒๔ ไมล
ในศตวรรษที่ 10 เจาผูครองเนปาล ดวยไมเชือ่ วา กบิลพัสดุอ ยูใ นอินเดีย ไดเชิญนักโบราณคดีชาวเยอรมันซึง่
มีความรูเ รือ่ งพระไตรปฎกอยางดี มาทําการขุดคนและประกาศวา กบิลพัสดุตั้งอยูที่ตําบล Tilaurakot และสรุปวา
ที่พบในอินเดียเปนเพียงวิหารแหงหนึ่งเทานัน้
ใน ป 1899 รัฐบาลอินเดียของอังกฤษ ไดสง P. C. Mukherjee มาเนปาลเพื่อหาขอเท็จจริง Mukherjee ยืนยัน
วา Tilaurakot เปนกบิลพัสดุแนนอน
Tilaurakot ไดรบั การยอมรับวา เปนกบิลพัสดุเพียง 60 ป ก็ถกู ทาทายโดย ในป 1961 รัฐบาลเนปาลไดเชิญ
Debala Mitra แหง Archaeological Survey of India (ASI) มาทําการศึกษานัยวา ตองการยืนยันวา Tilaurakot คือ
กบิลพัสดุอ ยางไมตอ งสงสัย แตปรากฏวา Mitra สรุปวา Tilaurakot มีอายุไมเกินศตวรรษที่ ๓ ดังนัน้ จึงระบุไมได
วา กบิลพัสดุอยูท ใ่ี ด
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ขอคนพบของ Mitra กระตนนักโบราณคดีอนิ เดียคือ K. M. Srivastava จาก ASI ทําการขุดคนPripahawa อีก
ครั้ง ตามรอยของ Mukherjee และ ระบุวา Pripahawa เปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรศักยะ และยืนยันอีกครัง้ หนึง่ วา
Pripahawa กรุงกบิลพัสดุ
รัฐบาลเนปาลไมพอใจเปนอยางมาก ในป 1997 จึงไดขอให UNESCO วาจางนักโบราณคดีชาวอังกฤษชือ่
Dr. Robin Coningham จาก Beadford University รวมกับ Dr. Armin Schmidt และ Kosh Acharya เพื่อทําการขุด
ตนเพิ่มเติม พวกเขาไดพบกองเหรียญกษาปนโบราณ กับเครื่องปนดินเผาโบราณ ก็สรุปวา กบิลพัสดุ อยูที่
Tilaurakot และ UNESCO ก็ประกาศใหบริเวณนี้ เปนมรดกโลกในปเดียวกัน
ในประเทศไทยและลาว ดังปรากฏในจารึกและใบลานจาร พงศาวดารทองถิ่นที่แสดงเรือ่ งราวในสมัย
พุทธกาลของการเกิดพระเจดีย พระพุทธบาท พระพุทธฉายและพระพุทธรูปของชาวเหนือและชาวลาว แสดงวา
ประชาชนมีความเชือ่ วา พระพุทธเจาของพวกเขา อุบัติขนึ้ ทีด่ ินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทยใน
ปจจุบนั
.ในการประกาศวา พระพุทธศาสนาอุบตั ขิ น้ึ ในอินเดียหรือเนปาล ยังความไมพอใจใหชาวชมพูทวีปเปน
อยางยิง่ แตกไ็ มกลาแสดงความคิดเห็นโตแยง เพราะสวนใหญเปนเมืองขึน้ ของอังกฤษหรือฝรั่งเศส ยกเวน
ประเทศไทย
พระสงฆชาวไทยทีไ่ มพอใจมีจํานวนมาก แตไมกลาประทวงอยางเปดเผย เนื่องจากพระผูใ หญและผูใหญ
บางองคในสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั มีความเห็นคลอยตามฝรัง่ และหันหลังใหกบั หนังสือโบราณ เชน
“มหาวงศ” และ “สังคีติยวงศ” เนื่องจากเห็นวา หนักไปในทางปาฏิหารย จึงยึดถือที่ฝรั่งเผยแพร เปนเหตุให “ชาว
โยนก” กลายเปนพวกกรีก พระยามิลนิ ทรและพระนาคเสนก็กลายเปนฝรัง่ ไปสิน้ โดยไมนาํ พาความเชือ่ ของชาว
เหนือที่ถือวา พระยามิลินทรและพระนาคเสนเปนชาวเหนือ
อยางไรก็ตาม ในรัชสมัยพระปยมหาราช มีพระเถระรูปหนึ่ง คือ พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย (ปาน) แหง
วัดมหรรณพาราม ไดเขียนหนังสือ “พระเจา 500 ชาติ--ออยตนจืดปลายหวาน กินนานอรอย” เพื่อเปนอนุสรณที่
พระปยมหาราช ครองราชยได ๒๙ ป
เนื้อหาของหนังสือ ประทวงคณะสงฆทย่ี อมเชือ่ วา พระพุทธองคประสูติในอินเดีย ตามทีช่ าวอินเดียจาก
เมืองกาสี ๘ คนนํามาเสนอ
หลวงพอปานฯกลาวหาวา เมือ่ ชาวอินเดียทัง้ ๘ คนนี้เดินทางกลับอินเดีย ไดนาํ พระไตรปฎก อภิธานศัพท
และคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประเทศอินเดียดวย และ เมือ่ ชาวอินเดียพวกนีก้ ลับมากรุงเทพ ก็กลับมาพรอม
แผนทีป่ ระเทศฮินดูสถานฉบับใหม ทีม่ ชี อ่ื เมือง แมนาํ้ ภูเขา ฯลฯ ตามที่ปรากฏในประไตรปฎก ก็ยิ่งทําใหคนไทย
เชือ่ วา พระพุทธอุบัติขึ้นในอินเดียมากยิ่งขึ้น โดยใหการตอนรับอยางดี ไดขายนมเนย ภายหลังก็ไดมกี ารเรีย่ ราย
เงินทองเพือ่ ไปสรางเจดีย ทีส่ ถานทีต่ รัสรู ณ พุทธคยา แตหามีใครสังเกตไมวา ระยะทางและทิศทางระหวางเมือง
ตางๆในอินเดีย ขัดแยงกับทีป่ รากฏในพระไตรปฏกชนิดหนามือเปนหลังมือ
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บอกวา”... ผูเ ฒาผูแ กโกรธมาก
ทีม่ คี นบอกวา พระพุทธเจาเปนอินเดีย....”
นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๓ มีนกั วิชาและกลุม ผูป ฏิบตั ธิ รรม ๓ กลุม ไดรบั การจุดประกายจากหนังสือ"ออยตน
จืดปลายหวานฯ" ของพระธรรมเจดีย (ปาน) และจากความสงสัยทีม่ มี ายาวนานเกีย่ วกับคติทว่ี า พระพุทธเขาอุบตั ิ
ขึ้นในอินเดีย จึงไดเริ่มศึกษาคนควา ประวัตพิ ระพุทธศาสนาตามคติเดิมเกีย่ วกับทีป่ ระสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และ
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เผยแผศาสนาขององคพระศาสดาในชวงเวลา ๘๐ พรรษา จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตามเอกสารโบราณ
หลายฉบับ ไดแก (๑) พงศาวดารกรุงเกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒) ประกาศเทวดา ครัง้ สังคายนาพระไตรปฎก
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ (๓) หนังสือ “สังคีติยวงศ” ซึง่ สมเด็จพระวันรัตน (แกว) วัดพระเชตุพน (เปนพระ
อาจารยของพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส) ไดเขียนไวใน พ.ศ. ๒๓๓๒ ไดแสดงใหเห็นชัดเจนวา
ชมพูทวีป คือ ดินแดนทีเ่ ปนที่ตั้งของ ๕ ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ชาวสุวรรณภูมถิ ือคติน้ี มา
ตัง้ แตบรรพกาล (๔) มูลศาสนา (๕) ศิลาจารึกวัดศรีชมุ (๖) คัมภีรอ รุ งั คธาตุ (๗) มหาวงศ
นับตั้งแตที่ Sir Alexander Cunningham เขียนประวัติพระพุทธศาสนาขึ้นใหมและเผยแพรไปทั่วโลกในชวง
พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๙ กอนหนาที่เขาจะเสียชีวิต ๑๗ ป พระพุทธองคกก็ ลายเปนชาวอินเดีย และชมพูทวีปก็
กลายเปนอินเดียไป
ทั้งๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มายาวนานวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนที่เปนที่ตงั้ ของไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ก็หาได
มีผูใดไมวาจะเปนคนไทยหรือใครอื่น กลาที่จะทักทวงขอเท็จจริงแตอยางใดไม อาจดวยเชือ่ วา เปนอยางนั้นจริง
หรืออาจเกรงภัยจากการลาอาณานิคมของอังกฤษ ก็ได เทานั้นไมพอ ชาวไทยบางคน กลับชวยกระพือและ
เผยแพรความคิดไปใหแพรหลายออกไป หากไมมีหลวงพอพระธรรมเจดียป าน เขียนหนังสือประทวงไว เรื่องก็คง
เงียบหายไป.

การศึกษาคนควาเกีย่ วพระพุทธอุบตั ภิ มู ิ
สาระในหนังสือของหลวงพอพระธรรมเจดีย (ปาน) ประกอบกับขอสงสัยดังกลาวในตอนตนคณะผูว จิ ยั จึง
ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนีข้ ึ้น
การคนควาพระพุทธอุบตั ภิ มู นิ ้ี มีคณะผูวิจัย ๔ คณะคือ (๑) คณะของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
และรองศาสตราจารย ดร.นิคมทาแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒) คณะของอาจารยศุภรัตน แสงจันทร
และอาจารยโสภณ วงศเทวัน นักปฏิบตั ธิ รรมสายหลวงปูท วด (๓) คณะของอาจารยเอกอิสโร วรุณศรี และ
คณาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง และ (๔) คณะของอาจารยอาตม ศิโรศิริ นักวิชาการ
อิสระ
ผูเขียนในฐานะที่เปนแกนกลางการวิจัย ไดทําหนาที่ประสานขอมูลตางๆ และนํามาสรุปเพือ่ นําเสนอใหมี
การเผยแพรความจริงนีใ้ หปรากฏแกชาวโลกตอไป
วัตถุประสงคการวิจยั มี ๓ ประการ คือ (๑) เพือ่ พิสจู นวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนสุวรรณภูมิ และนําไปสูก าร
พิสจู นวา พระพุทธอุบัติภูมิอยูในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน (๒) เพือ่ ศึกษารองรอยการประสูติ ตรัสรู
ปฐมเทศนา การเผยแผศาสนา และปรินพิ พานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และ (๓) เพือ่ หาขอสรุป
เกีย่ วกับสังเวชนียสถานทัง้ ๔ คือ สถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู
ปฐมเทศนา และปรินพิ พานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และเมืองตางๆ ในพระไตรปฎก
ขั้นตอนการวิจัย คณะผูวิจัยแบงการวิจัยเปน ๓ คือ (๑) เปนการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) จาก
พระไตรปฎก อรรถกถาจารย เอกสารโบราณทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก พงศาวดาร และตํานาน และ
สัมภาษณผสู งู อายุทม่ี อี ายุเกิน ๙๐ ป หรือผูท ย่ี งั ไมถกู ครอบงําดวยแนวคิดประวัตพิ ระพุทธศาสนาจากตะวันตกและ
อินเดีย (๒ )เปนการศึกษาภาคสนาม โดยเดินทางไปศึกษาแนวลึกตามสถานทีต่ า งๆ เพื่อหารองรอยการประสูติ
ตรัสรู เผยแผศาสนา และปรินิพพานทั้งในประเทศไทยและใกลเคียง รวมทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล และ
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(๓) เปนการวิเคราะหและหาขอสรุปเพือ่ กําหนดสถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินพิ พาน พรอมทั่งระบุ
เมืองตางๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการวิจัยระยะที่ ๑ และ ๒

สรุปการวิจัยเบื้องตน
แมจะยังไมมกี ารสรุปผลการวิจยั อยางเปนทางการ ก็พอสรุปขอคนพบตามประเด็นตางๆ ๗ ประเด็น ไดแก
สภาพภูมศิ าสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถชี ีวติ โบราณสถาน สถาปตยกรรม ภาษา และหลักฐาน/ตํานาน
ไทย
1. สภาพภูมิศาสตร
สภาพภูมิประเทศของเนปาลในปจจุบันไมสอดคลองกับทีบ่ ันทึกไวในพระไตรปฎกเกี่ยวกับปราสาท 3 ฤดู
ชวงเวลาเขาพรรษา และระยะทางจากเมืองตางๆ ตามทีป่ รากฏในพระสูตร และตามที่เปนจริง
1.1 ปราสาท 3 ฤดู ตามพุทธประวัติ เมือ่ เจาชายสิทธัตถะเจริญวัย พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท 3
ฤดู คือ ปราสาทฤดูรอ น ปราสาทฤดูฝน และปราสาทฤดูหนาว แตเมื่อดูที่ตั้งดินแดนที่อางวาเปนทีต่ งั้ ของกรุงกบิล
พัสดุ ในประเทศเนปาล แลว ปรากฏวา อยูเหนือเสนขนานที่ 24 จัดอยูในเขต Tropic of Cancer มี 4 ฤดู
ประเทศเนปาลตั้งอยูเ ชิงเขาหิมาลัยซึ่งโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็น ดังนั้นกรุงกบิลพัสดุซึ่งเปนที่ตงั้ ของปราสาท 3
ฤดูจึงไมนาจะอยูในประเทศเนปาล
1.2 ชวงฤดูเขาพรรษา ตามพระวินยั กําหนดใหพระอยูป ระจําพรรษา ๔ เดือนในชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน แตในเนปาลและอินเดียตะวันตกจะมีฝนตกในชวงสัน้ คือ เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม ดังนั้นการกําหนดชวงเขาพรรษาจึงนาจะไมใชกําหนดใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรในเนปาลหรือ
อินเดียตะวันตก แตนา จะกําหนดใหสอดคลองกับสภาพภูมศิ าสตร ในดินแดนสุวรรณภูมซิ ง่ึ เปนทีต่ ง้ั ของไทยลาว
มอญเขมรในปจจุบัน เพราะแมเหตุการณ จะผานไปกวาสองพันป ชวงเวลาเขาพรรษาก็ยงั ตรงกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน
พระวินยั คือ แรม ๑ ค่ําเดือน ๘ (กลางเดือนกรกฎาคม) จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ (กลางเดือนพฤศจิกายน)
1.3 ระยะทางและทิศทางของเมืองตางๆ ในพระไตรปฎกไดมกี ารกําหนดระยะทางระหวางเมืองตางๆ ไว
โดยใชหนวยเปนโยชน (1 โยชน=16) เชน สาวัตถีถงึ โกสัมพี 3 โยชน สาเกตถึงสาวัตถี ๗ โยชน เปนตน
เมือ่ พิจารณาระยะทางตามความเปนจริงหลายกรณี อาทิ
กรุงพาราณสีหางจากตักสิลา ๑๐ โยชน เปนระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แตถา เทียบกับระยะทาง
ระหวางตักสิลาซึง่ อยูท างตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามบัดในปากีสถานซึง่ อยูห า งออกไปเกือบสองพัน
กิโลเมตรก็ไมตรงกับทีร่ ะบุในพระไตรปฎกจึงนาจะเปนคนละเมือง
แตหากเทียบกันระหวางเมืองตาก (อําเภอบานตาก ซึง่ คนไทยเคยเชือ่ กันมาแตเดิมวาเปนตักสิลา) กับบริเวณ
เชิงเขาใหญ (บริเวณกลางดง ของอําเภอปากชอง) ซึง่ เชือ่ วา เปนทีต่ ง้ั กรุงพาราณสี แลว ระยะทางประมาณนี้ มี
ความเปนไปไดสูง
พวกเราตัง้ สมมติฐานวา ตําบลสาวะถี นาจะเปนเมืองสาวัตถี และอําเภอโกสุมพิสยั นาจะเปนโกสัมพี ตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน โคราช นาจะเปนนครเวสาลี สวนสาเกตเมืองรอยเอ็ดประตู ก็คือจังหวัดรอยเอ็ด (จากอุรงั ค
นิทาน) เมือ่ พิจารณาระยะทางแลว เปนไปไดสูงมาก คือ สาวัตถีถงึ โกสัมพี 3 โยชน คือ ๔๘ กิโลเมตร ใกลเคียงกับ
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ระยะทางจากอําเภอโกสุมพิสยั ถึงตําบลสาวะถี ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร สาเกตถึงสาวัตถี ๗ โยชน มีหลักฐานวา
สาเกตคือ รอยเอ็ด หางจาก ตําบลสาวะถีซง่ึ สันนิษฐานวา เมืองสาวัตถี ๑๒๐ กิโลเมตร ก็ใกลเคียงกับที่ระบุใน
พระไตรปฎกไว ๗ โยชน คือ ๑๑๘ กิโลเมตร
ในสวนที่เกี่ยวกับทิศทางในอินเดียก็มี
พิรธุ หลายแหง อาทิ
-ในพระไตรปฎก ทิศทางระหวางกุสินา
ราย ไปราชคฤห ตองผานเมืองสาวัตถี แตใน
อินเดีย สาวัตถีอยูเ หนือ กุสนิ ารายอยูก ลาง และ
ราชคฤหอยูท างใต
-จากแผนทีอ่ นิ เดียกุสนิ าราอยูใ กลสาวัตถี
และกบิลพัสดุมาก
ไมตรงกับที่ระบุไวใน
พระไตรปฎก เพราะเมืองกบิลพัสดอยูแ ควน
สักกะ สวนกุสนิ าราย (ปจจุบันฝรั่งทําใหเพี้ยน
ไปเปน “กุสนิ ารา”) อยูท แ่ี ควนมัลละ สวน
สาเกตซึ่งทานเศรษฐีธนัญชัยยกพล มาตัง้ เมือง
ตามคําขอ ของพระราชาปทีปเสน อยูในแควน
โกศลติดเขตแดนเมืองสาวัตถี ดังนัน้ กุสนิ าราย
ตองอยูไ กลจากกบิลพัสดุมาก
-เมืองกัสมีระ อยูใกลทะเล แตฝรัง่ เขาใจวา
เปนแคชเมีย
ซึง่ อยูไ กลจากทะเลเปนพัน
กิโลเมตร
-เมืองปาตาลีบุตรตัง้ อยูฝงทะเลโดยมีทาเรือ
ปฏนะ (ปฏนะ แปลวา ทาเรือ) ซึง่ พระพุทธ
ภาพที่ 4 ทิศทางระหวางสาวัตถีกบั ราชคฤหจากกุสนิ าราย ในพระไตรปฎกระบุ
วา พระอานนทอมุ บาตรพระพุทธเจา จากทีถ่ วายพระเพลิง ไปราชคฤหผา นสาวัต โฆษาจารยเดินทางจากทาเรือนี้ไปลังกา ฝรั่ง
เห็นคําวา “ปฏนะ” เขาก็ไประบุวา เมือง Patna
ถี แตในแผนทีก่ สุ นิ ารายอยูก ลางระหวางสาวัตถีกบั ราชครฤห
คือปาตาลีบุตร ทีศ่ รีลงั กาก็มที า เรือชือ่ โปล
(โปลปฏนะ)
การนํา “กัสมิร” ไปเปน Kashmir และ คําวา ปฏนะ ไปเปน Patna และการระบุสถานทีค่ นขุดพบเปนเมือง
โนนเมืองนี้ โดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางเมืองและทิศทางของเมืองตางๆ ที่ระบุไวในพระไตรปฎก แสดงให
เห็นถึงการลากเขาขางตัวเองอยางขางๆ คูๆ โดยไมดบู ริบทที่อยูในพระคัมภีรทางศาสนา
จึงเห็นไดวา หากพิจารณาระยะทาง ทิศทางที่เปนจริงในอินเดีย กับทีป่ รากฏในพระไตรปฎกแลวไม
สอดคลองกันเลย
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีทปี่ รากฏในพระไตรปฎกยังถือปฏิบตั ิในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยชาวไทย ลาว เขมร พมา มอญ
รวมทัง้ ชาวจีนทางใตบริเวณคุนหมิง สิบสองปนนา ฯลฯ ทีใ่ ชภาษาไทยเหนือ
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ประเพณีทถ่ี อื วา เปนลักษณะเดนของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ถือปฏิบัติกันในไทย ลาว เขมร พมา และมอญ
คือ พิธแี รกนาขวัญ พิธีแตงงาน พิธเี ผาศพ วรรณะทัง้ ๔ และการตัง้ ศาลพระภูมิ
2.1 พิธแี รกนาขวัญ เปนพิธที พ่ี ระมหากษัตริยจ ะเปนผูน าํ ทําพิธแี รกนา กอนทีไ่ พรฟา จะลงมือทําไรไถ
นาจริงๆ เปนราชประเพณีของประเทศในสุวรรณภูมิ ไมปรากฏวา เปนประเพณีที่ปฏิบัติกนั ในอินเดียหรือ
เนปาล
ในพระพุทธประวัติ เมือ่ เจาชายสิทธัตถะ เสด็จตามพระราชบิดาไปทําพิธีแรกนาขวัญ และพระองคเสด็จไป
นัง่ สมาธิทใ่ี ตตน หวา (ตนหวาชมพู) เวลาผานไปถึงหาโมงเย็นแลว เงาตนหวาก็ไมทอดไปตามแสงตะวัน แตยังคง
ปกคลุมเจาชายสิทธัตถะอยูต ลอดเวลา
2.2 ประเพณีการแตงงาน ในประเทศไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ฝายชายจะไปสูข อเจาสาวจากฝายหญิง
แตในอินเดีย ฝายหญิงจะเปนผูไปสูขอฝายชาย
ประเพณีการทีฝ่ า ยชายไปสูข อฝายหญิงตรงกับทีป่ รากฏในพระปฐมสมโพธิกถา ทีก่ ลาววา พระเจาสีหหนุ
ราช พระราชบิดาของเจาชายสิรสิ ทุ โธทนะ เปนผูใ หทา นโกณทัญญพราหมณเปนผูน าํ พราหมณอกี ๗ คน ไป
แสวงหาธิดามาเปนคูค รองใหราชบุตรคือ เจาชายสิรสิ ทุ โธทนะ
เมือ่ ไดพบพระนางสิรมิ หามายาซึง่ มีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ตองดวยคุณลักษณะอันเลิศ พระเจาสีหหนุราช
ก็ไดกรีฑาพลไปสูข อและกระทําพิธอี าวาหมงคล อภิเษกสมรส ณ สถานที่ที่เปนพระธาตุศรีสมรัก (ปจจุบัน
เปลี่ยนเปนศรีสองรัก) ริมฝง แมนา้ํ หมัน ชายแดนกรุงเทวทหะ และกรุงกบิลพัสดุ
จะเห็นวา มิใชฝา ยพระนางสิรมิ หามายามาสูข อพระเจาสิรสิ ทุ โธทนะ ตามประเพณีที่ฝายหญิงไปสูขอฝาย
ชายดังที่เปนประเพณีในอินเดีย
ประเพณีแตงงานในสมัยพุทธกาลจึงนาจะเปนประเพณีที่พบเห็นในดินแดนสุวรรณภูมิ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไปสูขอนางสุชาดา นองสาวนางวิสาขามาเปนภริยาบุตรชายของตนเชนเดียวกัน
2.3 ประเพณีเผาศพแบบอินเดียกับแบบพุทธ ชาวไทย ลาว เขมร ทําพิธีเผาศพใหไหมจนเหลือแตกระดูก
แลวเก็บกระดูกไวบชู าสวนหนึง่ ฝงไวทว่ี ดั สวนหนึง่ ตรงตามเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปฎก... แตที่อินเดีย จะ
นําศพไปเผาใหไหมแตไมหมดแลวปลอยศพลอยแมน้ํา
หลักฐานในพระไตรปฎกปรากฏในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย ทีว่ า เมือ่ พระเถระปรินพิ พานทีส่ ุ
นาปรันตะ ประชาชนไดบูชาพระสรีระ เผาสรีระแลวเก็บธาตุ (กระดูก) แลวสรางเจดีย
2.4 ประเพณีการถือวรรณะ ชาวพุทธในประเทศไทยบางคนอาจจะยังไมเขาใจความหมายของวรรณะ ตามที่
ปรากฏในพระไตรปฏกดีนัก วรรณะในพระพุทธศาสนาแตกตางจากวรรณะของฮินดู
วรรณะของชาวฮินดูมี ๔ คือ พราหมณ กษัตริย แพทย และศูทร
วรรณะสูงสุดคือ พราหมณ ทีว่ รรณะอืน่ ถือวา ต่าํ กวา ตองเคารพนับถือ เพราะพราหมณ เปนเจาพิธีกรรม
แมแตการ “เปดสาว” ก็ตอ งนํามาใหพราหมณ เปนผูทําพิธีให ถือวา วรรณะพราหมณอยากไดอะไร วรรณะอืน่
ตองหามาสังเวย สักการะ (เดียวนี้ บางประเพณีอาจไมมีแลว)
วรรณะต่าํ ทีส่ ดุ คือ พวกศูทร และจัณฑาล ซึง่ เปนผูท เ่ี กิดจากการผสมวรรณะ พวกศูทรไมสามารถจะอยู
รวมกับวรรณะทีส่ งู กวา ได เชน ดืม่ น้าํ ในบอเดียวกับวรรณะอืน่ ไมได ไมสามารถแตะตองเสือ้ ผาของใชของ
วรรณะอืน่ ได มีชวี ติ ต่าํ กวาสุนขั ดวยซ้าํ เชน สุนัขลงดื่มน้ําในหวย ก็ไมเปนทีร่ งั เกียจของวรรณะทีส่ งู กวา แตหาก
พวกศูทรหรือจัณฑาลลงดืม่ แลว ถือเปนของแตะตองไมไดเลย
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แตตามทีป่ รากฏในพระไตรปฎก เรือ่ งทีย่ กมาอางประกอบคําสอน สะทอนใหเห็นวา วรรณะทัง้ ๔ คือ
กษัตริย พราหมณ แพทย และศูทรนั้น เดนชัดวา กษัตริยเ กิดขึน้ กอน (ตามอัคคัญญสูตร ทีห่ มายถึง ผูดูแลเขต
เกษตร และเปนราชา คือผูย งั ความยินดีแกพสกนิกร) สวนพราหมณ เปนราชครู ซึง่ กษัตริยก ใ็ หความเคารพอยูแ ลว
สวนวรรณะแพทยหมายถึงพอคา นักธุรกิจ สวนศูทร หมายถึง กรรมกร เกษตรกร ผูใ ชแรงงาน
ในพระไตรปฎก ไมมเี รือ่ งใดเลยทีแ่ สดงความรังเกียจวรรณะศูทรและจัณฑาล เพราะพวกศูทรก็ทําหนาเปน
คนรับใชในบาน (นางทาสี) บางเปนชาวนาบาง เรื่องตอไปนี้แสดงวา ไมมคี วามรังเกียจเรือ่ งวรรณะ
-นางทาสีไปตักน้าํ จากบอบาดาลมาใสตมุ ใหนายใช เรื่องของนางทาสีที่หลงรักพระอานนท และภายหลังได
บวชและบรรลุเปนพระอรหันต
-ชาวนาทีไ่ ถนา ไดถวายภัตตาหารเชาพระสารีบตุ ร และนึกอยากใหกอนดินไถเปนทองคํา กอนดินก็เปน
ทองคํา ในที่สุดก็ไดรับแตงตั้งจากพระราชาใหเปนเศรษฐีมหาศาล(Billionaire) หากเปนฮินดู ศูทรคนนี้จะไมมี
สิทธิ์แมแตจะไดเขาเฝาพระเขาแผนดิน
-เรือ่ งของนางทาสีทไ่ี ดรบั มอบหมายจากเศรษฐีใหดแู ลนายสาวอายุ 16 ป ใหอยูบ นปราสาทชัน้ ๗ นายสาว
สมสูกับวิทยาธรที่เหาะมาพบเขาเกิดปฏิพัทธิ์ ภายหลังคลอดบุตรชาย จึงสั่งใหหญิงรับใชไปหาภาชนะใหมมา นาง
เอาทารกใสในภาชนะ เอาฝาปดและวางดอกไมขางบน กําชับให “เทินหัว” ไปลอยคงคา หากเปนทาสีในอินเดีย
หญิงรับใชจะอยูร ว มกับนายไมไดเลย (ประวัติพระชฎิลดาบส)
-ครั้งพระเจาอโศก สัง่ ประหารพีน่ อ งรวมบิดา 99 คนเหลือไวเพียงนองรวมมารดาเทานัน้ สามเณรนิโครธ ซึง่
มารดาของทานกําลังตัง้ ครรภหนีออกจากวังไปนอกเมือง ไปคลอดทานทีใ่ ตตน มะเดื่อมีจัณฑาลคนหนึ่งมาพบและ
ชวยเหลือใหทอ่ี ยูอ าศัย ตัง้ ชือ่ เด็กวา นิโครธ เพราะเกิดใตตนมะเดือ่ เขารักนางเหมือนนองสาว เลี้ยงดูนางและบุตร
เมือ่ เด็กชายนิโครธโตขึน้ ก็ใหบวชเรียน จนเปนผูกลอมพระเจาอโศกใหนับถือศาสนาพุทธ หากเปนในอินเดีย
มารดาของนิโครธสามเณร คงไปอยูก บั จัณฑาลไมได
2.5 ศาสนาพราหมณ ของไทยกับพราหมณของอินเดีย (ฮินดู)ไมเหมือนกัน มีการสอนมาผิดๆ วา ชาวไทย
รับศาสนาพราหมณจากอินเดีย
ศาสนาพราหมณของไทย เชือ่ วา พวกเราสิบเชือ้ สายมาจากพระพรหมมีแสง (อิสานเรียก “ผีฟา แสง”) คือ
พรหมประกายมาศ หรือพรหมประกาย หรือ อาภัสราพรหม คือ ขุนสรวงและนางสาง ซึง่ ลงมากินงวนดิน แลว
เหาะกลับวิมานไมได กลายเปนคน ทัง้ สองไดอยูก นิ เปนสามีภรรยาและมีลกู ๘ คน ๒ คนแรกถูกพอแมฉกี เนือ้ กิน
แตทเ่ี หลือนางสางสงสารลูกไดขอไว เมื่อโตขึ้นไดจับคูชาย ๓ หญิง ๓ และมีลกู หลาน ตอมาเปนชาวไทยลวา
(ไทยกับลาว) ขุนสรวงเมื่อตายแลวก็กลับไปเปนอาภัสราพรหมดังเดิม ก็ลงมาบอกลูกหลานใหตง้ั กองฟน (กอง
ฟอน) เผาศพ เก็บกระดูก สอนใหเอาดินเหนียวมาปนเปนรูปพอแม ตายาย และตัง้ ศาลพระภูมเิ พือ่ วิญญาณพอแม
ปูย า ตายายจะไดลงมาดูแล ปกปองได คนไทยลาว จึงมีความปรารถนาอยูเบื้องลึกทีจ่ ะตัง้ ศาลพระพรหม และก็เปน
เชนนั้น คือ มีศาลพระพรหมใหกราบไหวบชู าอยูท ว่ั ไป แตทอ่ี นิ เดียไมมศี าลพระภูมิ หรือศาลพระพรหม
พระพรหมทีก่ ลาวถึงในพระไตรปฎก จึงเปนคนละพรหมกับศาสนาฮินดู ดังทานมหาพรหมที่เขาเฝาและ
ตามเสด็จพระพุทธเจา ก็ไมใชพระพรหมของฮินดูทเ่ี ชือ่ วา เปนพระผูสราง ดังนัน้ การทีก่ ลาววา ชาวไทยนําศาสนา
พราหมณมาจากอินเดียก็ไมนา จะถูกตอง จึงเปนเรือ่ งทีน่ กั วิชาการไทยจะตองไปศึกษาและทําความเขาใจเสียใหม
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3. วิถชี วี ติ ในสมัยพระพุทธกาล
วิถชี วี ติ ไทยแตกตางจากวิถชี วี ติ ของชาวอินเดีย
ของไทยกลมกลืน
และสอดคลองกับทีป่ รากฏใน
พระไตรปฎกในทุกเรื่อง ไมวา จะเปนเรือ่ งความใจบุฯ ขาวทีบ่ ริโภค การทํานาขาวเหนียว พืชพันธุ นกเขาคูที่รอง
วา ของกู และการวัดระยะทางลวนสอดคลองกับพระไตรปฎก
3.1 ชนชาวสุวรรณภูมแิ ละชาวอินเดียมีนสิ ยั เรือ่ งความใจบุญแตกตางกัน คนสุวรรณภูมิ พวกเราในถิน่ ไทย
นีไ้ ดชอ่ื วา เปนคนใจบุญมาแตโบราณ ดังนั้นเมื่อมีเรื่องเศรษฐีใจบุญที่ตงั้ โรงทานแจกทานคนยากจน สรางมหา
วิหารถวายพระพุทธองค ปรากฏในพระไตรปฎก เชน ทานเศรษฐีธนัญชัยทีเ่ มืองสาเกตบิดาของนางวิสาขาก็จะ
เห็นวา เศรษฐีใจบุญเหลานัน้ เปนคนไทยหรือคนที่อยูใ นดินแดนสุวรรณภูมิ
3.2 ขาวที่พระสงฆในสมัยพระพุทธกาลฉัน พระพุทธองคและเหลาพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเสวยหรือ
ฉันขาวเหนียว มิใชโรตี หรือขาวจาว มีหลักฐานใน พระวินยั ทีบ่ ญ
ั ญัติ (โภชนปฏิยกุ ต) ไววา ภิกษุพึงสําเนียกอยาง
นีว้ า "เราจักไมทําคําขาวใหใหญนัก ... เราจักทํากอนขาวใหกลมกลอม ...เราจักไมโยนขาวเขาปาก ...เราจักไม
ฉันขาวกัดคําขาว ...เราจักไมโปรยเมล็ดขาวลงในบาตร (เมือ่ มือเปยกน้าํ ขาวเหนียวจะรวน) ...เราจักไมเอากอนขาว
กลบแกงโดยหวังจะไดแกงมาก ... "
ก็จะเห็นวา “ขาว” ทีพ่ ระภิกษุในสมัยพุทธกาลฉันเปน “ขาวเหนียว”
3.3 ทํานาขาวเหนียวในเมืองโกสัมพี และเมืองสาวัตถี พระพุทธองคและพระภิกษุในสมัยพระพุทธกาลเสวย
และฉันขาวเหนียว ทีหลักฐานปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหง กลาวคือ อรรถกถาวินยั ปฎก มหาวิภังค ทุติยภาค
วินยั ปฎกเลมที่ 2 มหาวิภงั ค ทุติยภาค และวินยั ปฎกเลมที่ 3 ภิกขุนวี ิภังค
นอกจากนี้ คําวา “บิณฑบาตร” ก็แปลวา “กอนขาว” ทั้งนี้ รวมทัง้ ขาวมธุปายาส หรือขาวทิพ (ไมไดเขียน
“ขาวทิพย” ) ซึง่ นาวสาวทิพพาคิดขึน้ ในสมัยสุวรรณภูมิ ก็ทําจากขาวเหนียว
3.4 พืชพันธุไมในพระไตรปฎก กวา ๒๖๔ ชนิด ลวนเปนพืชที่มีอยูใ นเมืองไทยทั้งนั้น แมชอ่ื จะเปลีย่ นแปลง
ไปแตพบเห็นไดในปจจุบนั อาทิ หญาชนิดหนึง่ ที่พระพุทธองคเสวยแทนอาหารหลังจากทรงหยุดอดอาหาร เมื่อ
ครัง้ แสวงหาสัจธรรม คือ "หญากับแก" (“กับแก” เปนภาษาอีสาน ภาษากลางคือ ตุก แก) และลูกกะเบา (โกลียะ) ก็
เปนพืชทีเ่ กิดขึน้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกกะเบาใชรกั ษาโรคเรือ้ นได เมือ่ พระพุทธองคเริ่มเสวยพระกระยาหาร ถัดจากเสวยหญากับแกแลว ก็มาเสวยเนื้อ
ลูกกระเบา ชวงเวลาหนึ่ง จึงเริม่ เสวยโภชนาหาร ซึง่ ปรกติพระพุทธองคจะบริโภคได ๔๙ คํา เนื่องจากทรงมี
พระวรกายทรงสูง ๔ เมตร (๘ ศอก) ปรกติพวกเราจะรับประทานขาวเหนียวไดเพียง ๒๐๒๕ คํา
3.5 นกมัยหกะ (นกเขาคู)ที่รอง จุก ๆ กู ที่มาของ "ของกูๆ" ตามเสียงรอง และพระนําไปสอนเปนปริศนา
ธรรม แสดงวา เสียงรองของนกเขา สอดคลองกับเสียงในภาษาไทย คือ กู หาก ชาวเมืองสาวัตถีมคี าํ ศัพทวา “ กู ”
ทีม่ คี วามหมายวา “ เรา – ขาฯ ( I ) ” ก็แสดงวาเมืองสาวัตถีไมไดอยูท อ่ี นิ เดีย เพราะที่อินเดียคําวา กู หรือ คู
(เสียงรองของนกเขา) มิไดมคี วามหมายวา เรา–ขาฯ ( I ) เลย ..
3.6 การวัดระยะทางโดยใช "โยชน" "เสน" "วา" เปนการวัดระยะทีป่ รากฏในพระไตรปฎก และยังคงใชกนั
อยูในประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะทีใ่ นอินเดียไมมกี ารวัดระยะทางเชนนีม้ าตัง้ แตบรรพกาล การวัดระยะทาง
เปน กิโลเมตร หรือ ไมล เพิ่งใชเมื่ออิทธิพลของตะวันตกเขามาในประเทศไทยเมื่อประมาณรอยปมานี้เอง
4. โบราณสถานและโบราณวัตถุ
โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนหลักฐานทีย่ นิ ยันวาสุวรรณภูมเิ ปนทีอ่ บุ ตั ขิ องพุทธศาสนา
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4.1 ในประเทศอินเดียและเนปาล มีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ จํานวนนอยกวาในเมืองไทย นอกจาก
โบราณสถานทีอ่ า งวา เปนทีป่ ระสูติ ตรัสรู แสดงพระปฐมเทศนา ปรินพิ พาน และอีก 3 แหงทีเ่ มืองสาญจี ถ้าํ อา
ชันตา นาลันทาและทีเ่ ล็กๆ นอยๆ อีกไมกส่ี บิ แหงแลว แทบจะไมมโี บราณสถานอืน่ ๆ เชน พระพุทธบาท เจดีย
วิหาร ฯลฯ เหลือใหเห็นเลย หากรวมกันแลวประมาณ ๑๒๐ แหง
4.2 ในดินแดนสุวรรณภูมิ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก อาทิ เจดีย พุทธวิหาร พระบรม
สาริกธาตุ พระพุทธบาท พระพุทธฉาย รวมกันก็เปนหมื่นแหง
4.3 มีความขัดแยงกันระหวางขอมูลกับหลักฐานที่หลงเหลือในอินเดีย ทีอ่ า งวา พระเจาอโศกมหาราชสราง
วิหาร 84,000 วิหาร ใน 84,000 เมือง เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชา เมือ่ ถามวา ในอินเดียอยูที่ไหนบาง ก็ไมมีทางจะตอบ
ได แตถา ถามเรือ่ งของพระเจาอโศกของไทย คือ พระเจาศรีธรรมาโศกราช ผูครองเมืองอโศกไทย (ใกลสุโขทัย) ซึ
มีพระมหินทรเถระ เปนพระโอรส และพระนางสังฆอมิตตาเปนพระธิดา ก็มหี ลักฐานวัดวิหารทีห่ ลงเหลือใน
สุวรรณภูมิ สวนพระเจาเทวานัมปยะ ปยทัสสี ที่ James Prinsep ซึ่งเชือ่ George Turnour บอกวา เปนพระเจาอโศก
ก็ยนื ยันวา เปนคนละองคกับพระเจาอโศกมหาราชซึ่งเปนคนไทย
ขอคนพบที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือ ขอมูลเกี่ยวกับพระเจาอโศกอินเดีย คือ
(๑) วันขึน้ ครองราชย และสิน้ พระชนมของพระเจาอโศกอินเดีย (พ.ศ. 311 บางตําราวา พ.ศ. 306) ไมตรงกับ
ที่ระบุไวในพระคัมถีร ทางพระพุทธศาสนา ที่ระบุวา พระเจาอโศกสวรรคต พ.ศ. 259
(๒) ชื่อที่ปรากฏในเสาหินพระเขาอโศก คือ "พระเทวานัม ปยะ ปยทัสสี" ซึง่ เปนสมัยเดียวกันและชือ่ เดียว
กับกษัตริยศ รีลงั กา ชือ่ พระเจาเทวนัมปย ปยะทัสสะ จึงเปนไปไดวา กษัตริยศรีลังกาองคนจี้ ะแผอิทธิพลไปถึง
อินเดีย
(๓) ไมปรากฏการสังคายนาพระไตรปฏกในเสาหินพระเจาอโศก รวมทัง้ ไมมกี ารเอยถึงการสงพระราช
โอรส(พระมหินทรเถระ) และพระราชธิดา(สังฆอมิตตาเถรี) ซึ่งบวชและบรรลุเปนพระอรหันตทั้งคู ไปฟน ฟู
พระพุทธศาสนาในลังกาเลย
จึงนาประหลาดใจมากทีไ่ มไดบนั ทึกไวเรือ่ งสําคัญอยางนีอ้ ยางนี้
เพราะเปนสาระสําคัญในชีวติ ของ
พระมหากษัตริยพระองคนี้ แตหากเปนพระเจาอโศกไทย คือ พระเจาศรีธรรมาโศกราชแลว มีการบันทึกขอมูลไว
ตรงกับพระคัมภีรท างพระพุทธศาสนา
ในประวัตพิ ระเจาเทวานัมฯ หรืออโศกแขก ปรากฏวา มเหสีทานควักนัยนตาบุตรตนเองอยางเหี้ยมโหด พระ
เจาอโศกแขกเอง ตามประวัตโิ หดรายมาก สวนพระเจาศรีธรรมาโศกราช ทรงดุแตไมโหดราย เมื่อจับพระสึก
60,000 รูปเพราะตอบปญหาหัวใจของพุทธศาสนาไมได ก็สง่ั จับสึก หมขาว และสงไปเลีย้ งชาง สวนพระเจาอโศก
แขก สั่งประหารทั้งหมด แมแตอาํ มาตยทไ่ี มเห็นดวยกับคนก็ใชดาบประหารดวยตนเองอยางโหดราย
นอกจากนี้ ก็มพี ริ ธุ หลายประการ กับการอางวา พระเจาอโศก คือ พระเจาเทวานัม ปยันปยทัสสี เพราะในเสา
หินไมมกี ารเอยพึงพระเจาอโศกเลย
4.4 หลักฐานจากจารึกวัดศรีชมุ ยืนยันวา ปาตาลีบุตรหางจากศรีสชั นาลัย ๒๓ คืน ในจารึกวัดศรีชมุ หลัก ๑
๓ และ ๔ มีขอ ความทีย่ นื ยันวา เมือ่ ไดมกี ารสรางวัดศรีชมุ พระมหาเถระพระองคหนึง่ นามวา พระมหาเถรศรีสรัท
ธาราชจุฬามุณี หลานพอขุนผาเมืองได อธิษฐานวา “....(หาก) กูแลยงั จักไดแกสพั พัญุตญาณเปนพระพุทธจริงวา
ไซร จุงใหพบปูน.....อธิษฐานบัดแปรแหงนั้น ดายกลายพบสังปูนอันหนึง่ ทายาทหนักหนา เอามาสทายพระธาตุ
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กอใหม เกาแลวเอามาตอพระพุทธรูปหินอันหักอันพังบริบรู ณแลวปูนกอยังเหลือเลย พระมหาธาตุหลวงนั้น
กระทะทําปาฏิหาริยอศั จรรยหนักหนา และมีพระธาตุอนั ใหญลอ มหลายแกกม ฉลองมหาพิหารใหญดว ยอิฐเสร็จ
บริบูรณแลวจึงไปหาเอาพระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชาดวย ไกลชั่วสองสามคืนเอามาประดิษฐานไวในมหาพิหาร
บางแหง ไดคอไดตน บางแหง ไดผลไดแขนไดอก บางแหง ไดหวั ตกไกล แลสีค่ นหาบเอามาจึงได บางแหง ได
แขงไดขาบางแหง ไดมอื ได ตีนญอมพระหินอันใหญ ชักมาดวยลอดวยเกวียน เข็นเจามาในมหาพิหารเอามาตอติด
ประกิดดวยปูน มีรูปโฉมพรรณอันงามพิจิตรดังอินทรนิรมิต เอามาประกิดชิดชนเปนตนพระพุทธรูปอันใหญอัน
ถาวอัน....งามหนักหนา เอาไวเต็มมหาพิหารเรียงหลายกองชองงามหนักหนาแกกม ในมัชฌิมประเทศในปาตลี
บุตรนครใกลฝงน้ําอโนมานที ....”
จากหลักฐานนีแ้ สดงวา เมืองปาตาลีบตุ รและแมนาํ้ อโนมานที ทีเ่ จาชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศาอยูห า ง
จากสุโขทัยเพียง ๒ - ๓ คืนเทานี้ จึงสามารถขนพระพุทธรูปทีแ่ ตกหักจากวัดอโศกราม มาปฏิสังขรใหมได
4.5 มีหลักฐานวา พระนารายณ พระกฤษณะ เกิดในชมพูทวีป คือ ไทย ดังปรากฏในจารึกวัดศรีชุมที่ระบุวา
พระมหาเถระ คือ พระกฤษณะ มาจุติ เปนพระนารายณ พระราม และจะไดบรรลุสมั มาสัมโพธยานเปน "พระราม
พุทธ" ในมัณฑกัปป ตอจากพระศรีอารยเมตไตรย ในจารึกวัดศรีชุม หนา ๓ ระบุวา “... พระกฤษณพระเจาหาก
ประดิษฐาน พระกฤษณนน้ั คือ ตนพระมหาสามีศรีสรัทธา ราชจุฬามุณศี รีรตั นลังกาทีปเปนเจา คือตนพระราม
พระนารายณ เทพจยุตหิ ากทองเทีย่ วในสงสารภพอันโทลเกิดไปมาแล เมดไตโย...”
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4.6 มีการกลาวถึง รอยพระพุทธบาท อยู ๕ แหง ซึง่ มีอยางนอย
๔ แหงทีย่ นื ยันวาอยูใ นดินแดนสุวรรณภูมิ คือ (๑)ทีส่ วุ รรณบรรพต คือ
พระพุทธบาทสระบุรี (๒) ที่เมืองโยนกบุรี คือพระพุทธบาทตากผาที่
ลําพูน (๓) เขาสุวรรณมาลิก (พระพุทธบาททีเ่ มืองลังกาพะโค วัดหลวง
ปูท วด ภาคใตของไทย) (๔) ยอดเขาสุมนะกูฏ (ตามศิลาจารุกหลักที่ ๘
หนา ๔ ที่ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร แปลไว ระบุวา พระเจาลิ
ไทย “...พาบริวารไปนมัสการพระบาทลักษณ บนยอดเขาสมนกูฏ...”
ซึง่ สันนิษฐานวา เปนเขาสมอแครงในจังหวัดพิษณุโลกเพราะเปนยอด
เขาเพียงแหงเดียวในละแวกนัน้ ทีม่ พี ระพุทธบาทจริง ไมใชจําลอง แต
ชาวพุทธทัว่ ไปเขาใจวา เปนเขาสมนกูฏ ที่อยูใกลเมืองอนุราชปุระในศรี
ลังกา) และ (๕) ที่แมน้ําชื่อนัมทานที (สันนิษฐานวา เปนพุทธบาทที่เขา
ตะเกียบ หัวหิน ซึง่ อยูใ กลสนุ าปรันต คือ สวนปราณ หรือ ปราณบุรี).
4.6
มีการเอยถึงคําสําคัญในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลาย
แหง อาทิ คําวา ชมพูทวีป กุรรุ าฐ ปจจันตชนบท ฯลฯ ซึง่ แสดงวา เมือง
เหลานีอ้ ยูใ นดินแดนสุวรรณภูมิ ดังนัน้ ชมพูทวีป (อิสานเรียก “ทีปซมพู”
หรือ “ซมพูทีป” ดังปรากฏอยูในนิทานและใบลานธรรมเปนจํานวน
มาก)
5. พุทธสถาปตยกรรม
รูปรางวัด โบสถ และเจดียท างพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏใน
ภาพที่ 5 พระแทนดงรัง อําเภอทามะกา จังหวัด
ดินแดนสุวรรณภูมิ มีลักษณะเดน แตกตางจากของอินเดียอยางสิน้ เชิง
กาญจนบุรี สถานทีป่ รินพิ พาน โปรดสังเกตลําแสง
5.1 รูปรางวัด ในดินแดนสุวรรณภูมิ มีวดั วิหาร และโบสถเปน
ประหลาด (แสงบุญ) ทีถ่ า ยภาพดวยกลองดิจทิ ลั เมื่อ
จํานวนหลายหมืน่ แหง
บางวัดมีอายุกวาสองพันป ซึง่ มีรูปราง
ผูเ ขียนไปนมัสการพระแทนในพ.ศ.2544
ลักษณะเฉพาะ เชน ชอฟา ใบระกา ฯลฯลักษณะเดนเหลานี้ ถายทอด
มาถึงวัดไทยในปจจุบัน แมจะมีความแตกตางกันบางในแตละภูมภิ าค แตองคประกอบใหญๆ ก็ยังคงเหมือนกัน
สวนวัดในอินเดียหรือเนปาล มีลักษณะออกไปทางฮินดู
5.2 พุทธศิลปะ มีความละเอียดออนมาก ตองใชชา งศิลป ทีม่ จี ติ ศรัทธาในการสรางสรรคผลงาน และมีนายทุน
ทีม่ คี วามเลือ่ มใสศรัทธา จึงจะสามารถสรางผลงานพุทธสถาปตยกรรมทีป่ ระณีต โดดเดน ดังที่พบเห็นในวัด
โบราณทั้งในตางจังหวัดและในเมืองกรุง หากพุทธสถาปตยกรรมมาจากอินเดีย ก็ควรมีอะไรหลงเหลือไวใหเห็น
แมแตสถูปทีพ่ ทุ ธคยาก็มรี ปู รางแปลก ฝมอื การกอสรางก็ไมประณีต หากเทียบกับพระเจดียในประเทศไทยก็
หางไกลกันมาก
5.3 สถานทีส่ รางครอบพระพุทธรูปปางไสยยาสนจาํ ลองในอินเดีย ก็ไมตรงกับทีบ่ รรยายไวใน
พระไตรปฎก ณ เมืองซึ่งอินเดียอางวา เปนกุสนิ าราย ก็สรางพระพุทธรูปปางไสยาสนที่พระเศียรหนุนหมอน แต
ในพระคัมภีรบ รรยายวา ซึ่งประทับนอนโดยใชพระหัตถขวาหนุนพระเศียร เพียงเพราะทีมของ Cunningham ขุด
เจอพระนอนทีต่ ําบลกูเซีย ก็ประกาศวา เปนกุสนิ ารา โดยไมดูบริบทระหวางเมืองตางๆ วา สอดคลองกับพระ
ไตรปฏกหรือไม
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สวนในเมืองไทย ทีต่ าํ บลเสมา อําเภอสูงเนิน ก็มพี ระพุทธไสยาสนสรางจากหินทรายทีม่ ลี กั ษณะตรงตาม
พระไตรปฏก ก็ไมมีใคร “ตู” วา เปนทีป่ รินพิ พาน เหมือนฝรั่งทีมนัน้
อนึ่ง สถูป เจดีย หรือซากวัด เชน ที่เชตวัน ก็สรางจากกอนอิฐทีม่ ลี กั ษณะและขนาดไมแตตา งจากอิฐในสมัย
ปจจุบนั หากเปนสิง่ ปลูกสรางในสมัยพุทธกาล แลวจะเปนกอนดินเผาที่มขี นาดใหญ 16 X 32 ซ.ม. ขึ้นไปดังที่พบ
เห็น ณ สถูปองคแรกของพระธาตุพนมทีพ่ งั ลงมาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพราะคนในสมัยพุทธกาลมีขนาดสูงใหญกวา
คนในปจจุบัน
6. ภาษามคธ หรือภาษาบาลี
ภาษามคธ เปนภาษาของชนชาติไทยโบราณ เนื่องจากเปนภาษาที่บันทึกคําสอนของพระพุทธเจา จึงเรียกวา
บาลี ซึง่ แปลวา คําสอน ภาษามคธจึงนิยมเรียกวา ภาษาบาลี
ภาษาบาลี เปนของชาวสุวรรณภูมิ แตกลายเปนของอินเดีย เพราะฝรั่ง เชนกัน หนึง่ ใจจํานวนนั้นคือ หมอ
บลัดเลย ผูร ว มกอตัง้ โรงพยาบาลศิรริ าช และผูกอตั้งโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี และเปนผูตั้งโรง
พิมพแหงแรกในประเทศสยาม หมอบลัดเลยเปนผูบอกวา อักษรไทยมาจากอินเดียใน พ.ศ. ๒๔๑๓2
ภาษามคธ มีอักษรที่ใชจารึก เรียกวา อักษรธรรม ซึง่ ออกแบบใหเขียนตามหลักไวยกรณและหลักการสังโยค
ภาษาบาลี เชน ตําแหนงพยัญชนะและสระจม สระลอย ใบลานสวนใหญที่พบเห็นที่อิสานหรือทางเหนือ ลวนเปน
พระคัมภีรท างพระพุทธศาสนาหรือเกีย่ วเนือ่ งกันทัง้ นัน้
หากภาษาบาลีไมใชภาษาของชาวเหนือและอิสานแลว เหตุใดการประดิษฐอักษร จึงสอดคลองความตองการ
ใชในภาษาบาลี
อักษรขอมก็เชนเดียวกัน เปนอักษรไทยทีข่ ุนขอมไทยประดิษฐขนึ้ 15 ปหลังจากนองชายของทาน คือ
ขุนสือไทย คิดลายสือไทยขึ้นเมือ่ ปอิน 1235 (6,765 ปมาแลว) ลายสือไทยและลายขอมไทยจึงเปนอักษรไทย
ไมใชของเขมร และไมคาํ วา “ภาษาขอม” มีเฉพาะ “อักษรขอม” นักภาษาไทยควรใชคําใหถกู ตอง
ดังนั้น ภาษาธรรมทีใ่ ชบนั ทึกคําสัง่ สอนของพระพุทธองคตง้ั แตเริม่ ตน ซึง่ มีหลักฐานวา มีภาษาเขียนแลว
เพราะพระพุทธองคทรงตรัสคําวา “ใบลานเปลา” “มา ปฎก...ไมใหเชือ่ ตํารา....” มาตัง้ แตครัง้ ทีท่ รงพระชนมอยู
การสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ ที่ ๑ ตองมีการบันทึกลงใบลานแลว มิใชจดจําหรือเปน “มุขปาฐะ” ดังที่สั่ง
สอนกันวา มีการบันทึกลงใบลานครั้งแรกในสังคายนาครัง้ ที่ ๔ ทีล่ งั กา
ตอไปนี้ แสดงใหเห็นวา ภาษาบาลี อยูใ นสุวรรณภูมิ
6.1 ชือ่ เมือง แมน้ํา ปา คนฯลฯ ในสุวรรณภูมสิ วนมากใชภาษาบาลี เชนแมนาํ้ กุกกนที (แมนาํ้ กก) แมนาํ้
ขรนที หรือ แมนาํ้ ธนนที (แมน้ําโขง) ธนมูลนที (แมนาํ้ มูล) ชีวายนที (แมนาํ้ ชี) ลัมภคารีวลั ย (ลําปางหลวง) ฯลฯ
จึงมั่นใจวา ภาษามคธหรือภาษาบาลี เปนภาษาดัง้ เดิมทีช่ าวไทยลาวใชในแดนสุวรรณภูมิ ดังนั้นแควนมคธ จึง
นาจะอยูใ นแดนสุวรรณภูมมิ ากกวาอยูใ นอินเดีย
แมแตคาํ วา “ของลับ” ทีใ่ ชกนั ในภาษาไทยและลาว ก็เปนภาษาบาลี คือ “คุยห” ทีม่ กี ารแผลงสระอุ เปน ว
(ภาษากลาง) หรือ ตัดไปเลย (ภาษาอิสาน) สวน “ห” เสียงหายไป
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มีฝรัง่ ๓ คนในเมืองไทยทีไ่ ดสรางความสับสนเกีย่ วกับภาษา ศาสนา และประวัตศิ าสตรไทย คือ หมอบลัดเลย ทีบ่ อกวา อักษรไทย
มาจากอินเดีย อเล็กซานเดอร คันนิงแฮมทีเ่ ขียนประวัตพิ ระพุทธศาสนาและทําใหพระพุทธเจากลายเปนชาวอินเดีย และยอรช เซเดย
คนหลังสุดนี่ ทําใหบรรพบุรษุ ไทย หนีหวั ซุกหัวซุนมาจากทางใตของจีน และบอกวา ชาวไทยเปนเผามงโกล
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อีกคําหนึ่งคือ กาลามะ ที่มาของ “กาลามสูตร” ก็มาจากพวก “กุลา” แผลง อุ เปน อะ และเปนอา ชาวกุลาเปน
ชนเผาหนึง่ ทางภาคอิสาน อาศัยอยูแ ถวทุง กุลารองไห
หลักฐานเอกสารหนึง่ ทีแ่ สดงวา ภาษาบาลีเกิดขึ้นในดินแดนไทย คือ หนังสือ Seleced Papers on Pali
Studies ของ O. von Hinuber สํานักพิมพ The Pali Text Socity , Oxford, 1994. ทีม่ เี นีอ้ หาบางตอนไดกลาวถึง คํา
วา "บาลี" วา ชาวตะวันตกไดรจู กั คําวา "บาลี" หรือ "ภาษาบาลี" เปนครัง้ แรกในศตวรรษที่ 17 โดย M. Simon de
la Loubere ซึ่งเปนเอกอัครราชฑูตของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงราชอาณาจักรฝรัง่ เศส ไดถูกสงมาประจําที่ไทย ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อ ค.ศ.1687 (พ.ศ. 2230) โดยกลาววา บาลีเปนภาษาทีค่ ณะสงฆไดใชกนั อยาง
แพรหลาย หลักฐานนีส้ นับสนุนวา ภาษาบาลีเกิดในประเทศไทย และแสดงใหเห็นวา ชาวตะวันตกไดรจู กั ภาษา
บาลีครั้งแรกจากประเทศไทย จึงเปนทีน่ า สงสัยวา ทําไมฝรัง่ ไมไดรจู กั ชือ่ "บาลี" นี้จากที่อนื่ ทั้งๆ ที่ในสมัยนัน้
ฝรัง่ ตะวันตกจากประเทศตาง ๆ ไดออกไปลาอาณานิคมในเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในศรีลังกาและอินเดีย ฯลฯ
แตกไ็ มมกี ารกลาวถึงภาษาบาลีเลย มีทก่ี ลาวถึงก็เฉพาะภาษาสันสกฤต (ทีช่ าวอังกฤษบางคนชือ่ James Prinsep
เปนผูเ ชีย่ วชาญ) อาจเปนไปไดวา ภาษาบาลีที่คณะสงฆในแถบประเทศอืน่ ๆ ใชนั้น ไมไดมกี ารใชกนั อยาง
กวางขวาง หรือเดนชัดเทากับทีใ่ ชในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเปนตนฉบับของภาษาบาลี จึงมีการใชภาษา
บาลีกันอยางแพรหลาย แมวา เวลาจะหางจากสมัยพุทธกาลตัง้ สองพันปมาแลว (ขอมูลจาก คุณกฤตกิตติศักดิ์ ไพ
ตรีจิตต นักศึกษาประวัติพุทธศาสนา-ไตหวัน)
6.2 วัฒนธรรม ของสุวรรณภูมมิ มี ายาวนาน ตามการศึกษาจากกระเบือ้ งยางทีค่ บู วั ของพระราชกวี (อ่าํ ธัมม
ทัตโต) แหงวัดโสมนัสวิหาร
ถาเทียบกับภาพยนตร ก็คลายกับวา Episode 1 2 3 หรือหนังมวนแรกๆ ทีบ่ อกวา อินเดียนําวัฒนธรรมไปจาก
ดินแดนสุวรรณภูมเิ มือ่ หลายพันปมาแลวเกิดสูญหายไป เหลือแต Episode 4, 5, 6 หรือหนังมวนหลังๆ ทีฉ่ ายให
เห็นวา วัฒนธรรมอินเดียแผซา นมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ อะไรตออะไรจึงกลายเปนของอินเดียหมด แมแตศาสนา
พราหมณ ภาษาบาลี เปนตน
7. หลักฐาน/ตํานานไทย
พงศาวดารเหนือและใบจารลาว ไดอา งอิงหลักฐานการเกิดพระธาตุและเจดียต า งๆ ไวมากมาย
ในพงศาวดารเหนือ มีการระบุเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วโยงกับพุทธประวัติ และการเกิดเมืองตางๆ เชนโยนกเชียงแสน
และการทีพ่ ระพุทธองค พรอมกับพระยาอโศก กับพระอานนท หรือพระเถระองคอนื่ เสด็จไป ณ ที่ตางๆ ได
ประทานพระเกศาใหเจาเมือง หรือชาวบานเก็บไวบชู าพรอมกับพยากรณวา ที่แหงนั้นในอนาคต จะเกิดอะไรขัน้
มีใครมาครอง แลวจะเปนที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย หรือวิหารชื่ออะไร ดังปรากฏในตํานานพระเจดียแ ตละแหง
สวนในใบลานจารของลาว ก็มกี ารเอยชือ่ เมืองทีป่ รากฏในพระไตรปฎก เชนเมืองคันธาง เมืองสาเกต เมือง
ปาวาย และเชือ่ กันตอเนือ่ งกันมาวา พวกเขาสืบเชือ้ สายมาจากพระเวสสันดร เปนตน
ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีการกลาวถึงชมพูทวีปในพระราชสาสนของพระมหาจักรพรรดิถงึ พระเจากรุง
หงสาวดีเพื่อสงบศึกษาเนื่องจากพระเจากรุงหงสาวดีจับพระราเมศวรและพระมหินทรได และกลาวถึง “กุรรุ าฐ”
“อินทปตถ” เมื่อคราวพระนเรศวรยกกองทัพไปทําปฐมกรรมพระยาละแวก
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ในสังคีติยวงศ ไดกลาวไวชดั เจนวา กรุงสุโขไทยปุระ ณ สยามประเทศ ตัง้ อยูใ นชมพูทวีป ในหนา ๒๘๒
และในที่อนื่ ๆ อีกหลายแหง

ภาพที่6 แสดงสาสนของพระมหาจักรพรรดิไ์ ปถึงพระเขาหงษาวดีเพือ่ สงบศึก มีระบุคาํ วา ชมพูทวีปอยูด ว ย

ในประกาศเทวดา เมือ่ ครัง้ สังคายนาพระไตรปฏกในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ ระบุไวชัดเจนหลายแหงวา
พระพุทธโฆษาจารย ไปแปลพระไตรปฏก จากสิงหลภาษาเปนมคธภาษา ...มาไวใน ชมพูทวีป หากชมพูทวีปเปน
อินเดีย ก็ตองเขียนวา “...นําไปยัง” ชมพูทวีป

ภาพที่ 7 หลักฐานใน “สังคีตยิ วงศ” ทีแ่ สดงวาชมพูทวีปคือดินแดนทีเ่ ปนทีต่ ง้ั ของไทย
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ภาพที่ 8 หลักฐานในประกาศเทวดา ครัง้ รัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ ที่ระบุวา พระพุทธโฆษาจารยไปแปลพระ
ไตรปฏกจากศรีลงั กาแลวนํามาชมพูทวีป แสดงวา การสังคายนา พ.ศ. ๒๓๓๑ กระทําทีช่ มพูทวีป คือ เมืองไทย

ภาพที่ 8 หลักฐานจากสังคีตยิ วงศทร่ี ะบุวา พระพุทธโฆษาจารยไดแปลพระไตรปฎกจากศรีลงั กามาไวในชมภูทวีป

8. ขอสังเกตเพิม่ เติม
นอกจากทีก่ ลาวมาขางตน มีขอสังเกตอื่นๆ บางประการเกี่ยวกับปรากฏการณในทางพระพุทธศาสนา อาทิ
๑) หากพระภิกษุอยูใ นเนปาล ซึง่ อยูเ ชิงเขาหิมาลัย อากาศคงหนาวมาก พระภิกษุจะอยูไ ดอยางไรโดยครองจีวร
บางๆ ไมกช่ี น้ิ และไมสวมรองเทา ยิง่ ในชวงสองพันปมาแลวคงหนาวเยือกเย็นกวาปจจุบนั เปนอยางมาก (แค ๓๐
ป กรุงเทพก็มอี ากาศเย็นกวาในปจจุบัน)๒) ไมมกี ารเอยถึงหิมะ ในความหมายของ Snow ในพระไตรปฎก แตใช
เฉพาะหิมะในความหมายวา มีความเย็น จนกลายเปนน้าํ คาง ปาหิมพานต (หิมะ + วนต) คือ ปาทีม่ คี วามเย็น หรือ
ปาน้าํ คาง จึง หมายถึงปาดงดิบทางเหนือ หรืออิสาน ซึ่งปจจุบัน ก็ยังมีหมอกเปนน้ําคางฝอยเม็ดโตๆ พรัง่ รูลงมา
ใหเห็นกันอยู ปาหิมพานต ก็เสียงสั้นหายไปเปน ภูพาน
๓) ฤาษีทหี่ มหนังเสือ ไมปรากฏในอินเดีย พบเห็นแตในเมืองไทย เพราะอากาศเมืองไทยเอือ้ ที่จะใหฤาษีหม
หนังเสือได
๔) คําวา “คงคา” นาจะหมายถึงแมน้ํา มากกวา เปนชื่อแมน้ํา ในความหมายเดียวกับคําวา นที เชนในจารึกวัด
ศรีชมุ ทีว่ า “...ชาวสิงหลหาบาน ขามน้ําคงคาพายมาสาธุการ เสียงรองมี่โกลาหลหนักหนา เขาอาราธนาพระบมี
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เสด็จลงมา เขาใหกอู าราธนาพระจึงลงมาประทักษิณรอบพระเจดียท อง แลวผยองขึ้นเมื้อเลา กูมีศรัทธาหนักหนากู
จึงทอดตน กูโอยทานใหชวี ติ ขาดวาจักทําศาสนาในลังกาทวีป จักฟงคําพระเปนเจาทุกประการ แล พระเปนเจาจึง
มาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียก งามหนักหนา....ดังกงเกวียนแกว แลวพระคีวาธาตุจงึ เสด็จเขาในโกศทอง
ฝูงพระธาตุ....จึงเขามาสูพ ระเจดีย ดังผึ้งพา..เขามาสูร งั นัน้ แล กูจงึ ลุกขึน้ อัญชุลี...ลองมา....มาพระศรีรตั นมหาธาตุ
เจากู ลูกหนึง่ มีพรรณงามดังทองรัศมีเทาลูกหมาก....เสด็จมาแตกลางหาวลงมาฉวัดเฉวียนรอบตนทานแลจึงเสด็จ
ขึ้นอยูเหนือหัว และพระรัตนธาตุจงึ เสด็จมาอยูก ง่ึ หนาผากพระศรีสรัทธาราชจุฬามุณศี รีรตั นลังกาทวีป จึงยอสอง
มือรับเอาและไหวพระเกศธาตุ เสนหนึง่ เลือ่ มงามควางแตบนสพัดเหนือหัวพระศรีสรัทธาราชจุฬามุณี ญีนศรัทธา
น้าํ ตาถัง่ ตกหนักหนาบูชาทัง้ ตน อกเขาซองทัง้ หลายบมวี า ถีเลย
“ชาวสิงหลทั้งหลายเห็นอัศจรรยดังอันเขาจึงชันทอดตนไหว สนนทพัดเบญจางคนอนพกชัง ตีนพระ
ศรีสรัธาราชจุฬามุณี คนทัง้ หลายไหว......เต็มแผนดิน อุปมาดังเรียงทอนออยไวมากดามดาสเต็มทีส่ ถานนัน้ แล เขา
จึงขึน้ บังคม ลางคนวาราชกุมารมหาสามีหนอพุทธางจริงแลนะ เขาจึงเอาน้าํ มาลางตีนพระมหาสามีสมุ เอาน้าํ กิน
ขุดเอาดินทีพ่ ระมหาสามีศรีสรัทธาราชจุฬามุณี เหยียบที่ใดยอตีนที่นั้น ขุดเอาดินทีน่ ั้นอันคันเอาไปไหวบูชา
“รุง นัน้ พระมหาธาตุสองลูกเรือง...ดังดาวคอยเสด็จไปกลางหาวกอน พระศรีสรัทธาราชจุฬามุณี จึงขามน้ํา
คงคาไป .....ชั่วคืนหนึ่ง พระเจาเสด็จเขาในโกศ สงแลวเมือ่ รุง จึงเสด็จออกอยูบ ดั แมง ใหคนทั้งหลายเห็นศรัทธา
สาธุการแลจึงเสด็จคืน เรืองเทากงจักรกลิง้ ไปกลางหาวสู. ..เจดียท องทีเ่ กา รัศมีถกู ซานตองพรายเรืองงามซึง่ แสง
พระอาทิตย เมื่อพุงขึ้น พระเปนเจาทีน่ น้ั ปาฏิหาริยไ ดสามสิบเอ็ดวัน เหียมพระเปนเจาปาฏิหาริย ดังอันเพื่อจักให
สําแดงแกคนทัง้ หลาย ใหไปชวยญธรรมในลังกาทวีป เปนมหากุศลใหญ ใหปรากฏแกพทุ ธศาสนา บางแหง ไปถึง
อรัญญิกนอกเมืองกําพไล ชาวสิงหลจึงประดับธชปฏากทีปธูปคนธมาลา….”
จากคําอานจารึกขางตน ทําใหสงสัยวา ลังกาทวีปของชาวสิงหลอยูที่ไหนกันแน เพราะมีชวงหลังที่ประเทศ
ศรีลงั กาอาจไรศาสนาพุทธแลว เพราะถูกฝรั่งปอตุเกตทําลาย ฆาพระสงฆจนหมดสิ้น รวมทั้งบดพระเขี้ยวแกว
โปรยลงทะเลทีเ่ มืองแคนดี้ ในศรีลังกา และกลับมีพระพุทธศานาอีกครัง้ เมือ่ พระอุบาลีและคณะเดินทางไปฟน ฟู
ใน พ.ศ. ๒๓๙๖
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ในดินแดนสุวรรณภูมิมีสถานที่เรียกวา ลังกา อยูห ลายแหง เชน ลังกาวี ลังกาคาม ภูลงั กา ลังกาพะโค และ
เกาะลังกา (วัดเขาสาริกา) ซึ่งเปนที่อยูของทศกรรณ ตามทีป่ รากฏในเรื่อง รามเกียรติ์ ซึง่ ก็ไดกลายเปนของอินเดีย
ไปแลว โปรดสังเกตวา หลวงพอ พระมหาเถรศรีสรัทธาราชจุฬามุณศี รีรตั นลังกาทวีป เดินทางขามแมคงคาหนึ่ง
คืน จึงไปถึงดินแดนที่เรียกวา ลังกา... หากเปนลังกาในประเทศลังกา หลวงพอและชาวสิงหลจะไปถึงไดอยางไร

ภาพที่ 9 หลักฐานที่แสดงวา เขาสมณกูฏอยูจ งั หวัดพิษณุโลกตามศิลาจารึก หลักที่ ๘ หนา ๔

ภาพที่ 10 หลักฐานที่แสดงวา ชาวลังกาถือวา ชมพูทวีปเปนทีต่ ง้ั ของประเทศไทย

โดยใชเวลาเพียงคืนเดียว?
๕) ชาวศรีลงั กาเองก็เชือ่ วา ประเทศสยามอยูใ นชมพูทวีป ดังปรากฏในพระสมณสันเทศ (จดหมาย)ของ
พระศิรนิ วิ าศราชครู ตําแหนงทุตยิ สังฆนายก เมืองศิรวิ ฒ
ั ณราชธานี (แคนดี) ศรีลงั กา ถึงเจาฟามงกุฎเมือ่ ยังทรง
ผนวชความวา “...ไดสงสมณสันเทศนี้ ถวายมายังสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟงมงกุฏ ทรงพระนามวชิรญาณ
เถระ อันทรงสถิตคณะวัดบวรนิเวศวิหาร ณ กรุงรัตนโกสินทรเทพมหานครในชมพูทวีป...” แสดงวา ทางศรีลังกา
ก็ถอื วา ไทยอยูในชมพูทวีป ดังภาพจากหนังสือ "ประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป พระนิพนธของ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (สํานักพิมพมติชน ๒๕๔๖) หนา ๔๖๗
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๖) พระพุทธบาททีย่ อดเขาสมกูฎทีเ่ ชือ่ วา อยูที่ศรีลังกา ก็พบหลักฐานจากศิลาจารึก หลักที่ ๘ หนา ๔ วา อยู
ที่เมืองสองแคว คือ พิษณุโลก ตามที่ ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร ไดแปลไว ดังภาพในหนากอนนี้
สรุป
จากการศึกษาในระยะที่ ๑ ซึง่ เปนการศึกษาเอกสาร เปนที่ยืนยันแนนอนวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนทีเ่ ปนทีต่ ง้ั
ของ ไทย ลาว เขมร พมา และมอญ เปนเวลาประมาณ ๑๒๕ ปนับตั้งแตปที่ Sir Alexander Cunningham ได
เผยแพรแนวคิดไปประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ จนเกิดกระแสความเชือ่ วา พระพุทธศาสนาอุบัตขิ ึ้นในอินเดีย เผยแพร
ไปทัว่ โลก ถึงเวลาแลวหรือยังทีเ่ ราชาวชมพูทวีปตัวจริง จะกระทําความจริงใหปรากฏมิ ใชเพือ่ อวดความยิง่ ใหญ
แหงดินแดนสุวรรณภูมิ แตเพือ่ ความถูกตอง และทวงสิทธิ์อันชอบธรรม เพือ่ มิใหผมู อี าํ นาจ สามารถบิดเบือนได
อยางลอยนวล คณะสงฆเองก็ควรพิจารณาอยางถองแท เพือ่ ใหหลุดจากโมหะ คือความหลงทีฝ่ รัง่ หยิบยืน่ ให หาก
ยังมีความหลงอยูว า พระพุทธองค เปนชาวอินเดีย ศีลขอมุสา ก็จะวิบัติ แลวจะเปนอุปสรรคตอการหลุดพนอยาง
แนนอน.
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