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 ชนะใดใครอื่นเป็นหมื่นครั้ง แต่ถ้ายงัเป็นเหตใุห้ใจตกต�่า
 ชนะด้วยอาวธุก่อเวรกรรม ชยัชนะด้วยธรรมเลศิล�้าชวีี

 นับเป็นเรื่องที่น่ำยินดียิ่งนักที่ ส. พลำยน้อย (คุณสมบัต ิ  
พลำยน้อย) ได้อทุศิตนเป็นผู้อนรุกัษ์ สบืสำน สร้ำงสรรค์ ส่งเสรมิ 
และเผยแพร่ภมูปัิญญำไทยด้วยผลงำนหนงัสอืสำรคดทีี่มวีรรณศลิป์
อนัมคีณุูปกำรยิ่งต่อสงัคมไทย ผลงำนได้รบักำรตพีมิพ์เผยแพร่เป็น
ระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง และยังคงสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ล่ำสดุได้รวบรวมเรยีบเรยีงสร้ำงสรรค์ผลงำนวรรณกรรมทำงพระพทุธ 
ศำสนำให้ปรำกฏในบรรณพิภพ บรรจบทยอยตีพิมพ์เรื่องแรกคือ 
ตามรอยพทุธประวตั ิ(พ.ศ. ๒๕๕๗) เรื่องต่อมำคอื เกดิครั้งพทุธกาล 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) และเรื่องล่ำสุดนี้ พระเจ้าอโศกมหาราช พุทธ
ศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อผูอ่้ำนจกัได้ใช้เป็นนทิศัน์ 
ผ่ำนกำรศกึษำประวตัขิองวรีบรุษุหรอืบคุคลส�ำคญั จนตกผลกึทำง
ควำมคดิ สำมำรถสกดัสำรตัถะแห่งชวีติและงำน น�ำควำมส�ำเรจ็มำ
เป็นแนวทำงประกอบกจิและน�ำควำมพลำดผดิมำเป็นบทเรยีน จกั
ช่วยย่นระยะทำงและจกัเป็นทำงลดัสั้นแห่งชวีติต่อไป

 ค�ำแต่เก่ำก่อนว่ำ “โลกเปรยีบเหมอืนโรงละครใหญ่ ชำยหญงิ
ไซร้เปรยีบตวัละครนั่น” และอกีบทว่ำ “ดหูนงัดูละครแล้วย้อนดตูวั” 



หรอืว่ำ “ดหูนงัให้จบตอน ดลูะครให้จบเรื่อง” ละครชวีติของพระเจ้ำ
อโศกมหำรำชจงึเป็นดั่งที่เรยีกว่ำ “ต้นคดปลำยตรง” โดยเฉพำะกำร
พชิติชยันั้น ท่ำนจ�ำแนกไว้ ๒ ประกำร ได้แก่ สงัคำมวชิยั-ชยัชนะ
ด้วยสงครำม ๑ ธรรมวิชัย-ชัยชนะด้วยธรรม ๑ สังคำมวิชัยเป็น
ชยัชนะด้วยสงครำม ด้วยยทุธวธิแีละกโลบำยภำยใต้กำรบงกำรของ
กเิลส เช่น กลยั่ว : ยั่วให้อยำกด้วยโลภะ, กลย ุ: ยใุห้โกรธด้วยโทสะ 
และกลย้อน : ย้อนให้หลงผดิ จติงมงำยด้วยโมหะ เมื่อใช้กเิลสเป็น
อำวธุเข้ำต่อสู้ แม้นกมุก�ำชยัชนะอยู ่กเ็ป็นชยัชนะที่กลบัแพ้ได้ ย่อม
เป็นชยัชนะที่ไม่จรีงั ซ�้ำยงัเป็นที่ตั้งแห่งกำรถูกผูกอำฆำต ทิ้งควำม
พนิำศไว้เบื้องหลงั ชนะด้วยอำวธุจงึสิ้นสดุด้วยควำมแค้น เนอืงแน่น
ด้วยเวรภยั ดั่งพระเจ้ำอโศกมหำรำชผู้มุ่งหมำยพชิติชยัด้วยสงครำม 
ผลลัพธ์ที่ติดตำมมำคือพระหัตถ์ที่โลมเลือดเปื้อนเหมือนมือมำร  
เกิดทุกข์เทวษร้ำยภำยใต้ครำบน�้ำตำและเสียงร�่ำไห้ ชัยชนะที่
พระองค์ได้รบัคอืชยัชนะบนซำกปรกัหกัพงั ดั่งพระสมญัญำนำมว่ำ 
“จัณฑำโศก - อโศกผู้ดุร้ำย” ส่วนธรรมวิชัย พิชิตชัยด้วยธรรม    
ภำยใต้กำรชี้น�ำของพระธรรมด้วยธรรมวิธีโกศล คือฉลำดท�ำทำง
เจรญิ (อำยโกศล) ฉลำดเว้นทำงเสื่อม (อปำยโกศล) และฉลำดใน
วิธีกำรบริหำรจัดกำร (อุปำยโกศล) เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชน 
แปรเปลี่ยนสงัคำมวชิยัสูธ่รรมวชิยัอนังำมสง่ำ เลศิล�้ำด้วยพระกรณุำ 
ประทำนหัตถ์ธรรมเช็ดน�้ำตำ น�ำมำซึ่งควำมปรีดำ น�ำสันติภำพ    
คนืสนัตสิขุทกุถ้วนหนำ้ เป็นเหตแุหง่ที่รกัของทวยเทพและมนษุย์ใน
กำลภำยหลงัว่ำ “ปิยทสัสอีโศก - อโศกผู้เป็นที่รกั”



 ขอเรำทั้งหลำยได้เดนิตำมทำงพระ ละทำงมำรกนัเถดิ เพื่อ
ชวีติที่ประเสรฐิ ทำงเสื่อมจกัได้เดนิหน ีทำงดจีกัได้เดนิตำม มชียัชนะ
ด้วยธรรมกันเถิด โดยมีละครชีวิตของพระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็น
ตัวอย่ำงในกำรเป็นจดุเปลี่ยนของชวีติด้วยอทิธพิลแห่งพทุธศำสนำที่ 
ส. พลำยน้อย ได้ฉำยภำพชวีติเป็นรอยธรรมย�่ำย่ำงแห่งทำงไท ให้ 
ผู้อ่ำนได้ร่วมเดินทำงบนเส้นทำงแห่งธรรมยำตรำจำริกบูชำพระเจ้ำ
อโศกมหำรำช พุทธศำสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่ จึงขออนุโมทนำต่อ      
ส. พลำยน้อย ที่ได้สร้ำงสรรค์หนงัสอืดมีคีณุภำพ อ่ำนสนกุ ได้สำระ 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อคดโีลกและคดธีรรม

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี, ดร.

เจ้ำอำวำสวดัปัญญำนนัทำรำม
จงัหวดัปทมุธำนี
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 ส. พลำยน้อย หรือ คุณสมบัติ พลำยน้อย เป็นนักอ่ำน      
นกัค้นคว้ำ และนกัเขยีน มผีลงำนวรรณกรรมแพร่หลำยอย่ำงต่อเนื่อง 
มำนำนกว่ำหกทศวรรษ จงึเป็นที่รูจ้กักนัดใีนวงกำรนกัอ่ำน ไม่ว่ำจะ
เป็นด้ำนประวตัศิำสตร์ โบรำณคด ีภำษำ วรรณคด ีชวีประวตับิคุคล 
และสำรคดทีั่วไป ล้วนเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์อนัทรงคณุค่ำ สมกบั
ได้รับกำรยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชำติด้ำนวรรณศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 โดยเฉพำะผลงำนที่ตพีมิพ์ไม่นำนมำนี้ คอืชดุวรรณกรรมพทุธ
ประวตัแิละบคุคลส�ำคญัทำงพทุธศำสนำจ�ำนวน ๓ เล่ม ได้ทยอย 
ตพีมิพ์สู่วงกำรวรรณกรรม เรื่องแรกคอื ตามรอยพทุธประวตั ิ(พ.ศ. 
๒๕๕๗) เรื่องต่อมำคอื เกดิครั้งพทุธกาล (พ.ศ. ๒๕๕๙) และปีนี้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ คอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ 
ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ำยของชุดดังกล่ำว ส. พลำยน้อย บอกกล่ำวว่ำ   
เพิ่งเขยีนจบ และตพีมิพ์เมื่ออำย ุ๙๐ ปีพอด ีนบัเป็นวำระมงคลยิ่ง 
สมกบัควำมปรำรถนำดงัที่ตั้งใจไว้

 หนงัสอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนูปถมัภกผู้ยิ่งใหญ่  
ผมอ่ำนตลอดทั้งเล่มด้วยควำมชื่นชอบและชื่นชม ส. พลำยน้อย 
สร้ำงสรรค์ผลงำนอนัเป็นประโยชน์ยิ่ง ขอยกตวัอย่ำงควำมประทบัใจ 
ของผมจำกหนงัสอืเล่มนี้



 ประกำรแรก ท�ำให้ทรำบประวัติและพระรำชกรณียกิจของ
มหำรำชพระองค์นี้ทั้งด้ำนดแีละด้ำนร้ำย พร้อมกบัชี้ให้เหน็ว่ำมนษุย์
ที่มจีติใจมดืมนต�่ำช้ำสำมำนยอ์ำจเปลี่ยนแปลง มจีติใจสูง เหน็ทำง
สว่ำงแห่งชีวิตได้ ด้วยพลำนุภำพจำกกุศลกรรมเป็นส�ำคัญ และที่
โลกยกย่องคอืคนชั่วกลบัตวัเป็นคนด ีดงัพระเจ้ำอโศกมหำรำช 

 พระรำชประวตัพิระเจ้ำอโศกมหำรำช เริ่มจำกด้ำนร้ำยมำก่อน 
เรียกว่ำร้ำยอย่ำงสุดๆ คือเมื่อครั้งเป็นเจ้ำชำยหรือเป็นอโศกกุมำร 
พระรำชบดิำคอืพระเจ้ำพนิทสุำรแห่งเมอืงปำฏลบีตุร ทรงตระหนกั
ดีว่ำ บรรดำพระรำชบุตร ๑๐๑ องค์ อโศกกุมำรมีพระทัยหฤโหด
ที่สดุ และทรงระแวงว่ำ สกัวนัหนึ่งพระองค์จะถกูพระรำชบตุรองค์นี้
แย่งชิงรำชสมบัติ จึงรีบแต่งตั้งอโศกกุมำร ซึ่งขณะนั้นพระชนมำยุ
เพยีง ๑๘ พรรษำ (พ.ศ. ๒๐๒) ไปเป็นอปุรำชเมอืงอชุเชน ีในที่สดุ
กเ็ป็นควำมจรงิดงัที่พระเจ้ำพนิทสุำรทรงวติก นั่นคอืเมื่ออโศกกมุำร
ทรงทรำบว่ำพระรำชบิดำประชวร ต่อมำสิ้นพระชนม์ อโศกกุมำร  
รบียกทพัเข้ำจบักมุพระสมุนะ พระเชษฐำต่ำงพระมำรดำ ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งพระยพุรำชแห่งเมอืงปำฏลบีตุร และถกูอโศกกมุำรส�ำเรจ็โทษ 
พร้อมกบัพี่น้อง ๙๘ องค์จนหมดสิ้น เหลอืไว้แต่ตสิสกมุำร พระอนชุำ 
ร่วมพระมำรดำเดยีวกนั

 เมื่ออโศกกุมำรขึ้นครองเมืองปำฏลีบุตรแล้ว ก็ทรงส�ำเริง
พระทัยกับกำรท�ำสงครำม รุกรำนเมืองเล็กเมืองใหญ่ให้มำร่วมกับ
แคว้นมคธของพระองค์ ที่ส�ำคญัคอื ได้กรธีำทพัเข้ำโจมตแีคว้นกำลงิคะ 
(โอริสสำปัจจุบัน) นับเป็นมหำยุทธสงครำมสั่นสะเทือนชมพูทวีป 
ผู้คนล้มตำยเป็นแสน สญูหำยเป็นแสน และถกูจบัเป็นเชลยเป็นแสน



เช่นกนั ซึ่งไม่ต่ำงกบักำรรบพุ่งที่ทุ่งกรุเุกษตร ระหว่ำงฝ่ำยปำณฑพ 
กบัฝ่ำยเกำรพในมหำภำรตะยทุธ

 จำกพระทัยดุร้ำยดังกล่ำว พระเจ้ำอโศกจึงได้รับพระนำม
ฉำยำว่ำ “จัณฑำโศก” (จัณฑ + อโศก) หมำยถึงพระเจ้ำอโศก       
ผู้โหดเหี้ยม

 ต่อมำเมื่อควำมดีปรำกฏ ทรงมีพระสตินึกถึงอกุศลกรรมที่
ผ่ำนมำ ก็ทรงสลดพระทัยยิ่ง และไม่ทรงปรำรถนำจับอำวุธฆ่ำฟัน
ผู้คนต่อไป โดยมพีระรำชด�ำรว่ิำ “กำรแสวงหำเกยีรตยิศด้วยกำรท�ำ
สงครำมนั้นหำเป็นเกียรติที่แท้จริงไม่” นั่นคือทรงยึด “ธรรมวิชัย” 
แทน “ยทุธวชิยั” กำรเปลี่ยนแปลงสูด้่ำนดขีองพระองค์ครั้งนี้นบัเป็น
เหตกุำรณ์ส�ำคญัมำก ถงึกบัเปลี่ยนแปลงประวตัศิำสตร์ทเีดยีว

 ปัจจัยส�ำคัญคือพระองค์หันมำสนพระทัยพระพุทธศำสนำ 
ทรงยกย่องพระพทุธศำสนำเป็นสิ่งประเสรฐิ น�ำควำมสว่ำงมำสู่ชวีติ 
และที่ส�ำคญัอกีประกำรหนึ่งคอื ทรงพบกบัสำมเณรนโิครธ พระนดัดำ 
ซึ่งเป็นโอรสเจ้ำชำยสมุนะที่ถูกพระองค์สงัหำร แต่ด้วยพระจรยิวตัร
อนังดงำมน่ำเลื่อมใสของสำมเณร ท�ำให้พระเจ้ำอโศกประทบัใจ ทรง
รบัอปุถมัภ์รวมทั้งสำมเณรและพระภกิษอุื่นๆ

 นบัวนัพระเจ้ำอโศกยิ่งศรทัธำพระพทุธศำสนำอย่ำงแรงกล้ำ 
โปรดให้สร้ำงพระวหิำรหรอืพระอำรำม ๘๔,๐๐๐ แห่งทั่วชมพูทวปี 
(เท่ำกบั ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์) โดยสร้ำงอยู่ ๓ ปีจงึส�ำเรจ็พร้อม
กนัทกุพระวหิำร

 ในที่สุดพระเจ้ำอโศกก็ประกำศพระองค์เป็นพระพุทธ
ศำสนูปถมัภก หลงัจำกนั้นทรงผนวชเป็นเวลำ ๑ ปีเศษ (พ.ศ. ๒๒๙) 



ท�ำให้พระองค์ทรงประจกัษ์บำปบญุคณุโทษยิ่งขึ้น จำกกำรเปลี่ยน
มำยดึมั่นกศุลกรรม ทรงสร้ำงสรรค์สิ่งดงีำม ท�ำให้ทวยรำษฎร์แซ่ซ้อง
สดุดีเชิดชูพระองค์เป็น “มหำรำช” องค์ส�ำคัญของชำวชมพูทวีป 
หรอืชำวพทุธทั้งมวล

 พระรำชกรณียกิจเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำและบ้ำน
เมอืงนั้นมอีเนกประกำร เช่น หลงัจำกทรงเป็นประธำนกำรสงัคำยนำ
ครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๓๐๑) แล้ว พระองค์และพระโมคคัลลีบุตรเถระ
วำงแผนงำนเผยแผ่พทุธศำสนำถงึ ๙ สำย ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอนิเดยี โดยเฉพำะสำยที่มำทำงสวุรรณภูม ิซึ่งผู้รู้เชื่อกนัว่ำ
ครอบคลุมถึงประเทศไทยด้วย โชคดีที่พระธรรมทูตคือพระโสณะ
และพระอตุระน�ำพทุธศำสนำเข้ำมำในแผน่ดนินี้ ท�ำให้มเีครื่องหล่อ
เลี้ยงชวีติมำจนปัจจบุนั

 พระรำชกรณยีกจิส�ำคญัอกีประกำรหนึ่งคอื กำรจำรกึอกัขระ
บนแผ่นศิลำและเสำศิลำ จำรึกมักขึ้นต้นประโยคเป็นแบบฉบับว่ำ 
“สมเด็จพระปิยทัสสีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพตรัสไว้ดังนี้...” สมเด็จ
พระปิยทัสสีคือพระเจ้ำอโศกมหำรำชนั่นเอง ซึ่งนอกจำกพระองค์
เป็นที่รกัแห่งมนษุย์แล้ว ยงัเป็นที่รกัแก่เทวดำอกีด้วย เกี่ยวกบัศลิำ
จำรกึพระเจ้ำอโศกนั้น ส. พลำยน้อย กล่ำวว่ำ “น�ำมำเล่ำย่อๆ พอ
ให้ทรำบว่ำพระเจ้ำอโศกมีพระรำชด�ำริด�ำรงชีพของพระองค์และ
ประชำชนอย่ำงไรเท่ำนั้น ถ้ำต้องกำรทรำบรำยละเอียดพิสดำร ก็
อำจหำอ่ำนได้จำกหนงัสอือ้ำงองิและศลิำจำรกึต่อไป”

 ค�ำนิยมประกำรถัดมำคืองำนค้นคว้ำข้อมูลที่เป็นหนังสือ
ภำษำไทยและงำนแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ เช่น คมัภรี์จำกฝ่ำย
เถรวำทคือ คัมภีร์มหาวงศ์ และ คัมภีร์ทีปวงศ์ พงศำวดำรลงักำ  



รวมทั้งงำนค้นคว้ำของปรำชญ์ฝรั่ง เช่น ไบรอนั ฮพัตนั ฮอดจ์สนั ได้
พบเรื่องพระเจ้ำอโศกเขียนเป็นภำษำสันสกฤตอยู ่ในห้องสมุด
ประเทศเนปำล ต่อมำมกีำรแปลเป็นภำษำฝรั่งเศสและภำษำองักฤษ 
ส่วนภำษำไทยนั้น นำยสขุ พูนสขุ แปลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เข้ำใจว่ำ
เป็นครั้งแรกที่มหีนงัสอืประวตัพิระเจ้ำอโศกภำคภำษำไทย และงำน
แปลเล่มอื่นๆ เช่น ประทปีแห่งเอเชยี ของเซอร์เอด็วนิ อำร์โนลด์, 
พระพทุธศาสนาในชมพูทวปี ของ ท.ี ดบับลวิ. รสี เดวดิส์ แปลโดย  
สมยั สงิห์ศริิ

  หนงัสอืภำษำไทยที่ ส. พลำยน้อย ค้นคว้ำมหีลำยเล่ม เช่น 
ศาสนาสากล ของหลวงวจิติรวำทกำร, ต�านานพระพทุธเจดยี์ ของ 
สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนภุำพ, ลทัธขิอง
เพื่อน ของเสฐยีรโกเศศและนำคะประทปี, สกลุศลิปพระพทุธรูปใน
ประเทศไทย ของ จติร บวับศุย์ และ พจนานกุรมพทุธศาสนา ฉบบั
ประมวลศพัท์ ของ พระพรหมคณุำภรณ์ (สมเดจ็พระพทุธโฆษำจำรย์ 
(ป.อ. ปยตุโฺต)) ฯลฯ

 วธิกีำรค้นคว้ำข้อมูลนั้น ส. พลำยน้อย บอกว่ำ “เนื่องจำก
เป็นเรื่องส�ำคญั ต้องใช้เอกสำรอ้ำงองิหลำยๆ เรื่อง ผู้เขยีนไม่อำจ
ไปค้นคว้ำด้วยตนเอง จ�ำต้องขอร้องมิตรสหำยที่เป็นครูบำอำจำรย์
มำเป็นที่ปรกึษำหำข้อมลูที่ถกูต้อง ซึ่งได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงด”ี

 ประกำรสุดท้ำย ผู้เขียนใช้ภำษำเรียบง่ำย กระชับชัดเจน   
น่ำอ่ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรรยำยหรือกำรพรรณนำ มักให้ควำมรู้
ควบคู่ไปด้วย ดงัตวัอย่ำงกำรบรรยำยสระอโนดำต



 “กล่ำวตำม คมัภร์ีทปีวงศ์ พระเจ้ำอโศกเป็นผูม้บีญุญำธกิำร 
ล้นเหลอื เดชแห่งบญุแผ่ไปเบื้องบนและเบื้องล่ำง ตำมต�ำนำนกล่ำว
ว่ำ บนยอดเขำหมิพำนต์ มสีระใหญ่แห่งหนึ่งชื่ออโนดำต มคีวำมยำว 
๑๕๐ โยชน์ กว้ำง ๕๐ โยชน์ ฝนซึ่งตกบนยอดเขำทั้งห้ำที่ล้อมรอบ
ลงสระอโนดำตทั้งหมด พระอำทติย์และพระจนัทร์ไม่ส่องแสงลงใน
สระอโนดำตโดยตรง แต่ส่องกระทบภูเขำก่อน แล้วจึงฉำยแสงลง 
ในสระ ด้วยเหตนุี้จงึได้ชื่อว่ำอโนดำต คอืน�้ำไม่ร้อน เชื่อกนัว่ำใครได้
อำบน�้ำในสระแล้วจะหมดรำค”ี

 เสน่ห์งำนเขยีนของ ส. พลำยน้อย ที่น่ำตดิตำมอกีอย่ำงหนึ่ง
คอืกำรเล่ำเรื่องเกรด็ที่น่ำสนใจ งำนเขยีนจงึชดัเจน มสีสีนั เนื่องจำก
ผลแห่งกำรเป็นนักอ่ำนนักค้นคว้ำนั่นเอง ดังตัวอย่ำงที่มำของ
พระนำม “อโศก” เริ่มจำกพระนำงสุภัทรำวดี (พระมำรดำของ
พระเจ้ำอโศก) ช่วงทรงพระครรภ์ นำงมคีวำมปรำรถนำเหยยีบดวง
อำทติย์และดวงจนัทร์ มคีวำมประสงค์จะเสวยดำว เมฆ และรำกดนิ 
ใน คมัภร์ีมหาวงศ์ ว่ำท�ำของเทยีมให้เสวย ครำวตั้งชื่อโอรส  ปรำกฏ
ว่ำต้องหำนมิติหลำยอย่ำง บ้ำงว่ำตั้งตำมเหตกุำรณ์ คอืตั้งแต่ประสตู ิ
(พ.ศ. ๑๘๔) เป็นต้นมำ พระรำชบดิำและพระรำชมำรดำ ตลอดจน 
ถงึเสนำบด ีต่ำงมคีวำมยนิด ีไม่โศกเศรำ้ จงึได้พระนำมว่ำ “อโศก”

 ผูเ้ขยีนยงัพดูถงึเรื่องนี้ต่อไปว่ำ พระเจ้ำพนิทสุำร พระรำชบดิำ 
ตรัสถำมพระมเหสีถึงพระนำมพระโอรสว่ำควรมีพระนำมอย่ำงไรด ี
พระนำงทูลว่ำ “เมื่อเวลำประสูตนิั้น หม่อมฉนัมไิด้มคีวำมเจบ็ปวด 
เพรำะเหตนุี้ขอให้ขนำนนำมพระโอรสว่ำ อโศก”



 ส. พลำยน้อย ยงัขยำยควำมต่อไปอกีว่ำ “เกี่ยวกบัควำมเชื่อ
ของชำวฮนิดทูี่ว่ำ เมื่อนำงสดีำเข้ำไปอยูใ่นพุม่ไม้ดอกอโศก กพ้็นจำก 
กำรรบกวนของรำพณำสรู และพ้นจำกอนัตรำย สวสัดมีชียั ด้วยเหตนุี้ 
สตรฮีนิดจูงึนบัถอืต้นอโศกและกนิดอกอโศก นอกจำกนี้ยงัเชื่ออกีว่ำ 
ต้นอโศกเป็นต้นไม้ที่อุทิศแด่พระศิวะ บำงทีอำจจะด้วยควำมเชื่อ
เหล่ำนี้ด้วยกไ็ด้ ที่เป็นเหตจุงูใจให้ถวำยนำมว่ำ “อโศก” แก่พระรำช 
โอรส นอกจำกนี้ หนงัสอืประวตัศิำสตร์อนิเดยียงัเขยีนพระนำมเตม็
ว่ำ อโศกวรรธนะ (Asoka-Wardhana)

 หนงัสอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนูปถมัภกผู้ยิ่งใหญ่ 
เล่มนี้ ส. พลำยน้อย มไิด้น�ำเสนอเฉพำะเรื่องพระเจ้ำอโศกมหำรำช
เพยีงเรื่องเดยีว ยงัมเีรื่องรำวเกี่ยวกบัพทุธศำสนำอกีหลำยเรื่อง เช่น 
เถรวำทกับมหำยำน, ไทยได้อะไรจำกพระพุทธศำสนำ, เหตุที่มี
พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปำงต่ำงๆ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๒ เรื่อง หรือ   
๒๒ บท ล้วนน่ำสนใจอย่ำงยิ่ง

 ขอขอบคณุ ส. พลำยน้อย ที่ได้สร้ำงสรรค์วรรณกรรมพทุธ
ประวตัแิละบคุคลส�ำคญัทำงพระพทุธศำสนำชดุนี้ส�ำเรจ็อย่ำงดงีำม
ตำมที่ตั้งใจไว้ ในศภุวำระอำยคุรบ ๙๐ ปีนี้ ขออำรำธนำคณุพระศรี
รตันตรยัดลบนัดำลให้ ส. พลำยน้อย อำยยุนืยำว เป็นสดมภ์หลกั
แห่งวงวรรณกรรมไทยสบืไป

 สดุท้ำยขอขอบคณุพมิพ์ค�ำส�ำนกัพมิพ์ในเครอืบรษิทัสถำพร
บุ๊คส์ จ�ำกดั ที่ผลติผลงำนที่มคีณุค่ำเพื่อนกัอ่ำนเสมอมำ

รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์

กรรมกำรวชิำกำรรำชบณัฑติยสภำ



 หนงัสอื พระเจ้าอโศกมหาราช  พทุธศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ 
เป็นหนงัสอืเล่มสดุท้ำยของชดุหนงัสอื ๓ เล่ม ประกอบด้วย ตามรอย 
พุทธประวัติ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) เกิดครั้งพุทธกาล (พิมพ์ พ.ศ. 
๒๕๕๙) และ พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนูปถมัภกผู้ยิ่งใหญ่ 
(พมิพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนงัสอืเล่มนี้เป็นงำนเขยีนฉลองอำย ุ๙๐ ปี 
ซึ่งเป็นวำระอนัเป็นมงคลยิ่ง และได้ทรำบว่ำจะเป็นหนงัสอืเล่มสดุท้ำย 
เพรำะหลงัจำกนี้ ส. พลำยน้อย จะใช้เวลำพกัผ่อนดแูลสขุภำพร่ำงกำย 
อย่ำงจรงิจงั เป็นเรื่องน่ำเสยีดำย แต่กน็่ำจะเป็นวำระอนัเหมำะสม
แล้ว เพรำะมรดกวรรณคดทีี่ ส. พลำยน้อย หรอื สมบตั ิพลำยน้อย 
สร้ำงสมไว้แก่วงวิชำกำรวรรณกรรมมีจ�ำนวนมหำศำลและมีคุณค่ำ
มำกมำยจนแทบไม่น่ำเชื่อว่ำคนคนหนึ่งจะอทุศิเวลำเกอืบทั้งหมดใน
ชวีติเพื่อเขยีนหนงัสอืเพื่อให้แสงสว่ำงทำงปัญญำแก่คนอื่นได้เช่นนี้

 กล่ำวเฉพำะหนงัสอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนปูถมัภก 
ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นหนงัสอืที่แสดงสำระส�ำคญัของเรื่องคอื เรื่องรำวของ
พระเจ้ำอโศกมหำรำช และเรื่องรำวของกำรสงัคำยนำพระไตรปิฎก 
รวมทั้งกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช 
นอกจำกประเดน็หลกั ๒ เรื่องนี้แล้ว ยงัให้ควำมรูเ้รื่องขนบประเพณี
เกี่ยวกบัพระพทุธศำสนำในอนิเดยีและไทย ก�ำเนดิภกิษณุใีนลงักำ 
เรื่องรำวของต้นพระศรีมหำโพธิ์กับพระมเหสีขี้หึงของพระเจ้ำอโศก
มหำรำช ไทยได้อะไรจำกพระพุทธศำสนำ เถรวำทกับมหำยำน 

ค� า นิ ย ม



ต�ำนำนกำรสร้ำงพระพทุธรปู พระพทุธรปูปำงต่ำงๆ พระพทุธรปูทรง
เครื่อง พระพทุธรูปฉลองพระองค์ ฯลฯ ซึ่งจะอ่ำนได้จำกเกรด็ควำม
รู้ที่แทรกในบทต่ำงๆ และในบทที่แยกไว้เฉพำะ

 เรื่องรำวของพระเจ้ำอโศกมหำรำช เริ่มต้นจำกกำรกล่ำวถงึ
พระเจ้ำจันทรคุปต์ ผู้เป็นพระอัยกำ และพระเจ้ำพินทุสำร ผู้เป็น  
พระรำชบิดำของพระเจ้ำอโศกมหำรำช แต่ละพระองค์ล้วนม ี  
“เกรด็เรื่อง” ที่น่ำสนใจ อย่ำงเช่น พระเจ้ำจนัทรคปุต์ มเีรื่องเล่ำว่ำ
แม่ทัพโมริยะ เป็นโอรสกษัตริย์ผู้ครองนครปำฏลีบุตร ซึ่งถูกชิง    
รำชสมบตั ิแม่ทพัโมรยิะจงึก่อกำรกบฏ แต่ถูกล่อให้เข้ำไปตดิในถ�้ำ
ขังให้อดตำย โมริยะและคนอื่นๆ เลือกจันทรคุปต์ ซึ่งมีอำยุเพียง  
๑๓ ปี ให้รอดชีวิตจนกว่ำจะถึงวันที่ฝ่ำยกษัตริย์จะเปิดปำกถ�้ำ      
ซึ่งกนิเวลำ ๓-๔ เดอืน กำรเสยีสละชวีติเพื่อลดจ�ำนวนคนกนิอำหำร 
เพื่อให้มีคนรอดชีวิตไปกระท�ำภำรกิจกู้บัลลังก์ต่อไปเป็นเรื่องที่     
น่ำยกย่องอย่ำงยิ่ง ส่วนเรื่องของพระเจ้ำพนิทสุำร กม็เีกรด็ชวนอ่ำน
เช่นกนั พระเจ้ำพนิทสุำรเสวยยำพษิวนัละเลก็ละน้อยทกุวนัเพื่อให้
ร่ำงกำยมภีมูต้ิำนทำนหำกมผีูล้อบปลงพระชนม์ด้วยยำพษิ วนัหนึ่ง
พระองค์เผลอประทำนขนมใส่ยำพิษให้พระมเหสีที่ทรงครรภ์แก่ 
ปโุรหติของพระองค์รบีตดัพระศอพระมเหสแีล้วแหวะพระครรภ์ควกั
พระโอรสออกมำใส่ท้องแม่แพะตวัหนึ่ง เมื่อครบ ๗ วนักผ่็ำท้องแพะ
เอำพระโอรสออกมำให้แม่นมเลี้ยง เฉลมิพระนำมว่ำ เจ้ำชำยวนิทสุำร 
รำชกมุำร เรื่องรำวตอนนี้พ้องกบัเรื่องก�ำเนดิองคตใน รามเกยีรติ์ แต่
ไม่มใีนรำมำยณะ จงึน่ำคดิว่ำผูแ้ต่งเรื่อง รามเกยีรติ์ อำจจะได้ทรำบ
เรื่องรำวของพระเจ้ำพนิทสุำร พระรำชบดิำของพระเจ้ำอโศกมหำรำช 



ผู้เผยแผ่พระพุทธศำสนำมำยังประเทศสยำม จึงน�ำเรื่องนี้มำแทรก
ไว้ใน รามเกยีรติ์ ของไทย

 เรื่องรำวเกี่ยวกบัพระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นต�ำนำนจงึปรำกฏ
ในคมัภรี์และพงศำวดำรโบรำณหลำยเล่ม ซึ่งเนื้อควำมตรงกนับ้ำง 
ต่ำงกันบ้ำง เรื่องรำวบำงอย่ำงก็แปลกพิสดำรอย่ำงน่ำสนใจ          
ส. พลำยน้อย จงึน�ำมำเล่ำให้ฟังโดยสงัเขปเพื่อผู้อ่ำนจะได้ควำมรู้

เชงิเปรยีบเทยีบ เพรำะยำกจะยนืยนัได้ว่ำต�ำนำนเล่มใดถูกต้อง

 เรื่องรำวของพระเจ้ำอโศกมหำรำชก็มีเกร็ดรำยละเอียดใน
คมัภร์ีต่ำงๆ แตกต่ำงกนัไป แต่ที่ตรงกนัคอื เมื่อยงัทรงพระเยำว์ ทรง
เป็นผู้เหี้ยมโหดดุร้ำย จึงขำนพระนำมว่ำ “จัณฑำโศก” แปลว่ำ 
อโศกผู้ดรุ้ำย พระเจ้ำพนิทสุำรซึ่งมพีระโอรสถงึ ๑๐๑ องค์ จงึทรง
แต่งตั้งอโศกรำชกุมำรไปเป็นอุปรำชที่แคว้นอวันตี ซึ่งมีเมืองหลวง
ชื่ออชุเชน ีเมื่อพระเจ้ำพนิทสุำรประชวรใกล้สิ้นพระชนม์ อโศกรำช
กมุำรซึ่งเป็นอปุรำชอยู่ที่แคว้นอวนัตนีำน ๑๒ ปี กก็รธีำทพัเข้ำมำ
กรงุปำฏลบีตุรจบัพระอนชุำ ๙๙ พระองค์สงัหำรแล้วขึ้นเสวยรำชย์ 
และท�ำสงครำมตีบ้ำนเมืองอื่นอย่ำงโหดเหี้ยมสนุกสนำน สงครำม
ครั้งใหญ่ที่แคว้นกำลงิคะที่มผีู้คนล้มตำยถงึ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถูกจบั
เป็นเชลยอกี ๑๕๐,๐๐๐ คน เป็นเหตกุำรณ์ส�ำคญัที่ท�ำให้เปลี่ยน
พระเจ้ำอโศกไปอย่ำงสิ้นเชิง เพรำะทรงสลดพระทัยจนไม่ต้องกำร
ท�ำสงครำมอกี และทรงหนัมำสนใจค�ำสอนของศำสนำต่ำงๆ จนใน
ที่สุดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำและทรงประกำศพระองค์เป็น
พระพทุธศำสนูปถมัภก จำกนั้นทรงผนวชเป็นเวลำปีเศษ ทรงถวำย



อำหำรและเครื่องไทยธรรมต่ำงๆ แก่พระสงฆ์เป็นประจ�ำ ทรงสร้ำง
วดั ๘๔,๐๐๐ แห่งเท่ำพระธรรมขนัธ์ นครละ ๑ วดั ให้เป็นที่พ�ำนกั
ของพระสงฆ์และถวำยอำหำรทุกวัน ทรงอุปสมบทพระโอรสและ
บรรพชำพระรำชธดิำเป็นสำมเณร ีพระพทุธศำสนำในอนิเดยีจงึกลบั
รุ่งเรืองขึ้นอีกอย่ำงมำกในรัชสมัยของพระองค์ นอกจำกนี้ยังทรง   
น�ำพระธรรมค�ำสอนมำปฏิบัติด้วยพระองค์เองและให้ประชำชน
ประพฤตปิฏบิตั ิดงัที่ ส. พลำยน้อยกล่ำวสรปุว่ำ

 “สรปุรวมควำมว่ำ พระเจ้ำอโศกมคีวำมปรำรถนำจะให้มวล
มนษุย์มคีวำมซื่อสตัย์ มคีวำมเมตตำกรณุำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มคีวำม
สภุำพอ่อนโยนต่อกนัและกนั มคีวำมไว้เนื้อเชื่อใจในระหว่ำงเพื่อนฝงู 
มคีวำมสนทิสนมไม่ถอืตวั เลกิกำรแบ่งชั้นวรรณะระหว่ำงนำยกบับ่ำว 
ซึ่งเป็นเนื้อหำส�ำคญัในค�ำสอนของพระพทุธศำสนำ ในส่วนพระเจ้ำ
อโศกเอง กท็รงหกัห้ำมมใิห้มคีวำมโกรธและไม่มคีวำมรษิยำอำฆำต 
ตั้งอยู่ในทศพธิรำชธรรม ให้ควำมเสมอภำคในกำรนบัถอืศำสนำ เช่น 
ทรงอุทิศถ�้ำหลำยแห่งให้แก่พวกอำชีวก และไม่ประสงค์ให้ศำสนำ
ใดยกย่องศำสนำของตนเกนิไปและดูหมิ่นศำสนำอื่น” (หน้ำ ๑๙๕)

 จำกข้อควำมข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำหลักธรรมในพระพุทธ
ศำสนำเป็นอย่ำงที่สมเดจ็พระพทุธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยตุโฺต) เรยีก
ว่ำ “ธรรมำธิปไตย” และน่ำจะเป็นจิตวิญญำณให้แก่ระบอบกำร
ปกครองแบบประชำธปิไตย เพรำะประชำธปิไตยที่ไม่มธีรรมำธปิไตย
กไ็ม่อำจสร้ำงควำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกำรเคำรพควำมแตกต่ำงและ
เสรภีำพของมวลมนษุยโ์ดยแทจ้รงิ พระพทุธศำสนำจงึใช่ว่ำมคีวำม
ส�ำคญัทำงธรรมเท่ำนั้น แต่มคีวำมส�ำคญัทำงโลกด้วย



 ส่วนเรื่องกำรสงัคำยนำพระไตรปิฎกและกำรเผยแผ่พระพทุธ
ศำสนำในสมยัพระเจ้ำอโศกมหำรำชนั้น ส. พลำยน้อย เล่ำถงึกำร
สงัคำยนำพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ หลงัพระพทุธเจ้ำเสดจ็
ดบัขนัธปรนิพิพำนไปแลว้ ๓ เดอืน แตเ่มื่อระยะเวลำล่วงเลย มกีำร
ละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เนืองๆ หลังพระเจ้ำอโศกก�ำจัดพวกอลัชชี
หมดแล้ว จึงทรงมีพระด�ำริจัดกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ 
โดยมพีระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระเป็นประธำน มพีระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รปู 
ช่วยกนัตรวจสอบสะสำงพระธรรมวนิยัให้ถกูต้องตำมพระพทุธบญัญตั ิ
ใช้เวลำนำน ๙ เดอืนจงึส�ำเรจ็ กำรสงัคำยนำครั้งนี้เป็นครั้งสดุท้ำย
ที่จดัขึ้นในประเทศอนิเดยี หลงัจำกนั้นมกีำรสงัคำยนำพระไตรปิฎก
อีกหลำยครั้งในประเทศศรีลังกำ เมียนมำ และในประเทศไทย       
๒ ครั้ง ในรัชกำลพระเจ้ำติโลกรำชแห่งอำณำจักรล้ำนนำ และใน      
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชแห่งกรุง
รตันโกสนิทร์

 หลังกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ พระเจ้ำอโศกทรง
ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพทุธศำสนำทั่วโลก รวม ๙ สำย และ ๑ 
ใน ๙ สำยนั้นคือดินแดนสุวัณณภูมิ น�ำโดยพระโสณะและพระ     
อตุตระเถระ พระพทุธศำสนำจงึหยั่งรำกลกึลงในดนิแดนอษุำคเนย์ 
รวมทั้งประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

 เรื่องรำวกำรท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมพระพุทธศำสนำของพระเจ้ำ
อโศกปรำกฏในจำรึกต่ำงๆ ในรัชสมัยของพระองค์ และเสำอโศก 
(Pillars of Ashoka) ซึ่งทรงสร้ำงขึ้นด้วยพระรำชศรทัธำอย่ำงยิ่งยวด 
จึงขอเล่ำเสริมไว้ตรงนี้ว่ำ พระเจ้ำอโศกมีพระรำชโองกำรให้สร้ำง 



เสำหนิทรำย ณ ต�ำแหน่งของสงัเวชนยีสถำน และสถำนที่ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ เสำทกุเสำจะมรีูปสงิห์แกะสลกั
ประดิษฐำนอยู่ เป็นสัญลักษณ์ถึงค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำที่
องอำจดจุรำชสหี์ และแผ่ไปไกลดจุเสยีงแห่งรำชสหี์ ที่หวัเสำใต้รูป
สิงห์มีภำพแกะสลักรูปสัตว์ต่ำงๆ และวงล้อพระธรรมจักร ส่วน     
ตวัเสำจะมคี�ำจำรกึถงึควำมส�ำคญัของสถำนที่ตั้งเสำ และประกำศ
พระบรมรำชโองกำรของพระเจ้ำอโศกมหำรำช สันนิษฐำนว่ำกำร
สร้ำงเสำอโศกไม่เพียงแต่เป็นกำรระบุถึงที่ตั้งของสถำนที่ส�ำคัญ  
ทำงพระพุทธศำสนำเท่ำนั้น แต่ยังเป็นเสมือนกำรประกำศว่ำ
พระพทุธศำสนำได้ขยำยขอบเขตแว่นแคว้นไปทั่วทกุแห่งหนในรชัสมยั 
ของพระองค์ อีกทั้งเป็นเครื่องหมำยแทนพุทธบูชำแด่พระสัมมำ     
สมัพทุธเจ้ำ และประกำศพระบรมรำชโองกำรของพระองค์แก่ขนุนำง
ทั้งปวงให้ปกครองรำษฎรโดยธรรม เดมิเสำอโศกมทีั่วรำชอำณำจกัร
ของพระเจ้ำอโศก แต่ถูกท�ำลำยด้วยกำลเวลำและน�้ำมือมนุษย์  
เหลือเพียงไม่กี่แห่ง ที่รู้จักกันมำกที่สุดคือเสำอโศกที่ป่ำอิสิปตน
มฤคทำยวัน เมืองพำรำณสี อันเป็นสถำนที่ที่พระพุทธเจ้ำแสดง  
พระปฐมเทศนำ เสำอโศกต้นนี้หกัเป็น ๔ ท่อน แต่รูปสลกัหวัสงิห์ที่
ประดษิฐำนบนยอดเสำทั้ง ๔ ทศิยงัสมบรูณ์ รฐับำลอนิเดยีได้น�ำรูป
สงิห์ที่เสำนี้มำเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ และน�ำรูปพระธรรมจกัร 
๒๔ ซี่ไปประดษิฐำนในธงชำตอินิเดยี อกีทั้งข้อควำมที่จำรกึไว้โดย
พระเจ้ำอโศกว่ำ “สตยฺเมว ชยเต” (ค�าแปล : ควำมจรงิชนะทกุสิ่ง) 
กเ็ป็นค�ำขวญัประจ�ำชำตอินิเดยีในปัจจบุนั



 ส่วนเรื่องรำวของต้นพระศรมีหำโพธิ์กบัพระเจ้ำอโศกมหำรำช
ก็น่ำสนใจไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ส. พลำยน้อย เล่ำไว้ว่ำ พระเจ้ำอโศก
มหำรำชทรงรกัและห่วงใยต้นพระศรมีหำโพธิ์อย่ำงยิ่ง เสดจ็ออกไป
ประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์เสมอๆ จนพระมเหสีริษยำ จึงแอบ
สั่งให้ตดัต้นพระศรมีหำโพธิ์นั้น ท�ำให้พระเจ้ำอโศกเสยีพระทยัอย่ำง
ยิ่งจนประชวรพระวำโย เมื่อฟ้ืนรูส้กึพระองค์ กร็บัสั่งให้สร้ำงฐำนก่อ
ด้วยอฐิล้อมรอบ แล้วเทนมโค ๑๐๐ หม้อลงบนรำกต้นพระศรมีหำโพธิ์ 
แล้วทรงทอดพระวรกำยนอนลงบนพระธรณี กล่ำวค�ำปฏิญญำว่ำ
หำกต้นพระศรมีหำโพธิ์ไม่คนืชวีติ พระองค์กจ็ะไม่ทรงลกุขึ้นจำกที่นั้น 
อกีเลย พอสิ้นค�ำปฏญิญำ กเ็กดิเหตมุหศัจรรย์ ต้นพระศรมีหำโพธิ์
กลบัฟ้ืนงอกงำมสบือำยตุ่อมำ เรื่องรำวของพระมเหสขีึ้หงึที่พยำยำม
ท�ำร้ำยและท�ำลำยต้นพระศรมีหำโพธิ์ด้วยวธิกีำรชั่วร้ำยต่ำงๆ ยังมี
เรื่องเล่ำพสิดำรอกีมำก ซึ่ง ส. พลำยน้อย น�ำมำจำกหนงัสอืที่หำอ่ำน 
ได้ยำกหลำยเล่มมำถ่ำยทอดให้ผู้อ่ำนรับรู้ ท�ำให้เห็นว่ำต้นพระศร ี
มหำโพธิ์เป็นสญัลกัษณ์แห่งสมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ และเป็น
ที่เคำรพศรทัธำอย่ำงสูงสดุของชำวพทุธ ต้นพระศรมีหำโพธิ์ไม่มวีนั
ตำย แต่แตกหน่อต่อกิ่งผลติเมลด็ไม่รู้สิ้นสดุ และเป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่
ได้รับกำรอัญเชิญไปปลูกในดินแดนของชำวพุทธทั่วโลก อันเป็น
เครื่องแสดงว่ำพระพทุธศำสนำหยั่งรำกมั่นคงในโลกมนษุย์และไม่มี
วนัเสื่อมสลำย

 เรื่องกำรเดินทำงของต้นพระศรีมหำโพธิ์มำยังประเทศไทย   
ส. พลำยน้อย ก็ได้เล่ำไว้ว่ำ พระอำนนท์ได้รับพุทธำนุญำตจำก
พระพุทธเจ้ำให้น�ำเมล็ดต้นพระศรีมหำโพธิ์จำกพุทธคยำมำปลูกที่



ประตูพระเชตวันมหำวิหำร เมืองสำวัตถี เพื่อเป็นที่สักกำรบูชำแก่
คนทั้งหลำยในยำมที่พระพุทธองค์เสด็จจำริกไปยังที่ต่ำงๆ ต้น    
พระศรมีหำโพธิ์ต้นนี้จงึเป็นต้นแรกที่ปลกูในสมยัที่พระพทุธเจ้ำทรงมี
พระชนม์ชีพอยู่ และต่อมำได้อัญเชิญไปปลูกที่ลังกำและประเทศ 
อื่นๆ เช่น ในประเทศไทย ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้ำ 
นภำลัย โปรดให้ส่งสมณทตูไปลงักำเพื่อน�ำหน่อพระศรมีหำโพธิ์มำ
ปลูก ต่อมำในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและ
พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั กม็กีำรเชญิหน่อพระศร ี
มหำโพธิ์จำกพทุธคยำเข้ำมำ และโปรดเกล้ำฯ ให้น�ำไปปลกูไว้ในวดั
ส�ำคญัต่ำงๆ ในประเทศไทย จงึมทีั้งต้นพระศรมีหำโพธิ์จำกพทุธคยำ 
อนิเดยี และต้นพระศรมีหำโพธิ์จำกลงักำ ซึ่งภำยหลงัเป็นศนูย์กลำง
แห่งพระพทุธศำสนำแทนอนิเดยี

 พระพทุธศำสนำเป็นศนูย์รวมจติใจของคนไทย เป็นรำกฐำน
ของควำมคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของ    
ชำติไทย ดังนั้นกำรที่ ส. พลำยน้อย มีควำมอุตสำหวิริยะในกำร
สร้ำงสรรค์วรรณกรรมชดุใหญ่ ๓ เล่ม ที่เป็นเรื่องรำวของพระพทุธ
ศำสนำ ที่เรียบเรียงจำกกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นเวลำนำน จึงเป็น
คณุปูกำรอย่ำงยิ่ง และถอืว่ำเป็นหนงัสอืเล่มส�ำคญัในวงวรรณกรรม
ไทย

 ในวำระอนัเป็นมงคลที่ ส. พลำยน้อย มอีำยคุรบ ๙๐ ปี ขอ
อ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษำให้ท่ำนมีสุขภำพแข็งแรง 
สมองแจ่มใส แม้ว่ำท่ำนตั้งใจจะวำงมือจำกกำรรังสรรค์งำนชุด



ใหญ่ๆ ที่ต้องใช้เวลำท�ำงำนหนกัและเหนื่อยแล้ว แต่ด้วยควำมที่ท่ำน
เป็น “ครู” ตลอดชวีติ กห็วงัว่ำจะมขี้อเขยีนข้อคดิเลก็ๆ น้อยๆ ที่
ท่ำนอำจจะเขียนขึ้นบ้ำงนำนๆ ครั้งยำมสะดวกใจ อันจะเป็นสิ่ง
น�ำทำงแก่คนรุ่นหลงัให้ศกึษำค้นคว้ำต่อไป

กรำบคำรวะด้วยควำมเคำรพยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

วนัที่ ๓ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒



 หนงัสอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนูปถมัภกผู้ยิ่งใหญ่ 
เล่มนี้ เป็นผลงำนชดุพทุธประวตัขิอง ส. พลำยน้อย ศลิปินแห่งชำติ
สำขำวรรณศลิป์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ โดยพมิพ์ค�ำส�ำนกัพมิพ์ในเครอื
บรษิทัสถำพรบุค๊ส์ จ�ำกดั ได้จดัพมิพ์จ�ำหน่ำยเผยแพร่แก่ท่ำนผูอ่้ำน
ด้วยควำมภำคภูมใิจยิ่ง

 หนงัสอืชดุพทุธประวตัมิจี�ำนวน ๓ เรื่อง เรื่องแรกชื่อ ตามรอย 
พทุธประวตั ิ เรื่องถดัมำคอื เกดิครั้งพทุธกาล โดยเรื่องสดุท้ำยของ
ชดุนี้คอื พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ ตรงกบั
ควำมตั้งใจของ ส. พลำยน้อย ที่กล่ำวไว้ในค�ำน�ำเรื่อง เกิดครั้ง
พทุธกาล ว่ำ “อย่ำงไรกต็ำม เรื่องในชดุนี้คงไม่สมบรูณ์ ถ้ำไม่มเีรื่อง
พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ ท�ำให้พทุธศำสนำ 
แพร่หลำยออกไปนอกชมพูทวปี รวมทั้งประเทศไทยด้วย ถ้ำผู้เขยีน
ไม่มีเรื่องเจ็บป่วยเข้ำมำแทรก ก็จะได้หำโอกำสพิมพ์ต่อไปให้ครบ
ตำมที่ตั้งใจไว้” 

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ส. พลำยน้อย มอีำยคุรบ ๙๐ ปีพอด ี
นบัเป็นศภุมงคลกำล น่ำยนิดแีละน่ำภมูใิจอย่ำงยิ่ง กำรท�ำงำนเขยีน
เรื่องดังกล่ำวประสบควำมส�ำเร็จสมปณิธำน นั่นคือหนังสือในชุด
พุทธประวัติเล่มสุดท้ำยได้จัดพิมพ์ออกมำสู่สำยตำนักอ่ำนด้วย
เนื้อหำและรูปเล่มที่สมบูรณ์

ค� า น� า ส� า นั ก พิ ม พ์



 ที่ส�ำคญัคอื ส. พลำยน้อย ได้ทุ่มเทหำหลกัฐำนมำประกอบ
กำรเขียนเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพรำะกำรเป็นนักอ่ำน นักค้นคว้ำ และ 
นักเขียนมำเป็นเวลำไม่ต�่ำกว่ำ ๖๐ ปี ผลงำนแต่ละเรื่องมีคุณค่ำ
ด้วยเนื้อหำที่น่ำอ่ำน มีเกร็ดควำมรู้หลำกหลำย เป็นแรงจูงใจให้
ตดิตำมอ่ำนด้วยควำมเพลดิเพลนิ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้ภำษำ
ของ ส. พลำยน้อย นั้น อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย ไม่ซบัซ้อน นี่คอืบคุลกิ
กำรเขยีนของนกัเขยีนท่ำนนี้ที่ผู้อ่ำนชื่นชมและยกย่อง

 หนงัสอืเรื่องนี้แบ่งเนื้อหำออกเป็น ๒๒ บท บทที่ ๑ ชื่อว่ำ 
“วนิยัเป็นเหต”ุ และบทที่ ๒ ชื่อว่ำ “เริ่มท�ำสงัคำยนำ” เป็นเรื่อง
ควำมขดัแย้งของพระภกิษเุกี่ยวกบัพระวนิยั น�ำไปสูก่ำรท�ำสงัคำยนำ 
โดยผูเ้ขยีนเน้นกำรท�ำสงัคำยนำครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นครั้งส�ำคญั ตรงกบัสมยั 
พระเจ้ำอโศกมหำรำช จำกนั้นจงึเริ่มต้นเล่ำเรื่องพทุธศำสนปูถมัภก
ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ ตั้งแต่บทที่ ๓ เป็นต้นไป เริ่มด้วยกล่ำวถึง 
“รำชวงศ์โมริยะ”, “เมืองปำฏลีบุตร” และพระญำติผู้อำวุโสของ
พระเจ้ำอโศกมหำรำชคือ “พระเจ้ำจันทรคุปต์ (พระอัยกำ)”, 
“พระเจ้ำพนิทสุำร (พระบดิำ)” จนกระทั่งมำถงึยคุสมยัของพระเจ้ำ
อโศกมหำรำช ซึ่งแต่ละบทมีเรื่องรำว เหตุกำรณ์ และพระรำช 
กรณยีกจิที่น่ำสนใจ และตั้งแต่บทที่ ๑๘ - บทที่ ๒๒ เป็นเรื่องที่ให้
ควำมรู้เกี่ยวกบัพทุธศำสนำคอื “ไทยได้อะไรจำกพระพทุธศำสนำ”, 
“เหตทุี่มพีระพทุธรปู”, “พระพทุธรปูปำงต่ำงๆ”, “พระพทุธรปูทรงเครื่อง” 
และ “พระพทุธรูปฉลองพระองค์”

 ตอนสดุท้ำยมบีนัทกึท้ำยเล่มเกี่ยวกบัคำถำ เย ธมมฺำ ฯ ซึ่ง 
ส. พลำยน้อย น�ำเสนอไว้ในหนงัสอืเรื่อง ตามรอยพทุธประวตั ิ ได้
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งอกีครั้งจำกบทควำมเรื่องคำถำดงักล่ำวของ
อำจำรย์สชุพี ปญุญำนภุำพ จงึน�ำมำเสนอไว้ในบนัทกึท้ำยเล่ม



 นอกจำกนี้ ยังมีประวัติของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช 
ผู้บุกอินเดีย ซึ่งกล่ำวถึงพระเจ้ำจันทรคุปต์ พระอัยกำของพระเจ้ำ
อโศกมหำรำช ได้อยู่ในกองทัพของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช
นี้ด้วย นอกจำกนั้น ส. พลำยน้อย ยังได้เสริมเรื่องกำรใช้ปีพุทธ 
ศกัรำชไว้อกีด้วย 

 สุดท้ำย ขอขอบพระคุณ ส. พลำยน้อย อีกครั้ง และขอ
อำรำธนำสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลำย ช่วยดลบนัดำลให้ท่ำนมอีำยยุนืนำน 
สร้ำงผลงำนเขียนได้อีกต่อไป และขอขอบพระคุณท่ำนผู้อ่ำนที่
ตดิตำมผลงำนเขยีนของ ส. พลำยน้อย ตลอดมำ

พิมพ์ค�าส�านักพิมพ์



 เมื่อเขยีน ตามรอยพทุธประวตั ิและ เกดิครั้งพทุธกาล จบ
ไปแล้ว ผู้เขยีนรูส้กึว่ำร่ำงกำยที่อ่อนเปลี้ยกลบัดดูขีึ้น จะเป็นด้วยเกดิ
ก�ำลงัใจที่ท�ำในสิ่งที่ตั้งใจได้ส�ำเรจ็ หรอืเป็นเพรำะได้รู้ได้สดบัค�ำสอน 
ในพทุธประวตัทิ�ำให้เกดิควำมปีตสิบำยใจขึ้นกเ็ป็นได้ เมื่อจติใจสบำย 
กเ็กดิควำมคดิว่ำเรื่องที่เขยีนยงัไม่สมบรูณ์ ยงัมเีรื่องของพระพทุธศำสนำ 
ที่เกดิขึ้นภำยหลงั ซึ่งมคีวำมส�ำคญัอยูม่ำกคอืพระพทุธศำสนำเข้ำมำ 
เมอืงไทยได้อย่ำงไร ใครเป็นคนต้นคดิให้มกีำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ 
ออกนอกชมพูทวปี

 ควำมจรงิเรื่องดงักล่ำว ผู้ที่รู้กค็งมอียู่มำก และผู้ที่ไม่รู้กค็งมี
อยู่มำกเช่นกนั เพรำะในหนงัสอืแบบเรยีนกล่ำวไว้ไม่ตลอด ผู้เขยีน
ก็อยู่ในประเภทหลังนี้ เมื่อต้องกำรรู้ถึงควำมเป็นมำก็ต้องค้นหำ
หนงัสอืต่ำงๆ มำอ่ำน เสยีเวลำอยูห่ลำยปีจงึพอจบัเค้ำควำมเป็นมำ
ได้บ้ำง และเห็นว่ำเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนั้นจะช่วยผู้ที่ไม่มีเวลำค้นหำ
หนังสือมำอ่ำน ถ้ำรวบรวมบันทึกไว้ให้อ่ำนกันง่ำยๆ ก็น่ำจะเป็น
ประโยชน์ ทั้งจะท�ำใหเ้รื่อง ตามรอยพทุธประวตั ิสมบรูณ์ชดัเจนขึ้น 
จงึได้ลงมอืเขยีน พระเจ้าอโศกมหาราช พทุธศาสนปูถมัภกผูย้ิ่งใหญ่ 
ซึ่งสมมตวิ่ำเป็นเล่มสดุท้ำยในชดุนี้

 ก่อนจะเขียนเรื่องนี้ได้พยำยำมสืบหำหนังสือเรื่องพระเจ้ำ
อโศกมำอ่ำน ปรำกฏว่ำหำได้ยำก ที่ได้มำก็เป็นบำงส่วนบำงตอน 
ไม่เป็นพระรำชประวัติโดยรวม ต้องเก็บควำมจำกพงศำวดำรและ
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เอกสำรต่ำงๆ อย่ำงละเลก็ละน้อยมำรวบรวมเรยีบเรยีงขึ้นใหม่ พอ
ให้เหน็พระรำชประวตัต่ิอเนื่องกนัไป ซึ่งคงจะมคีวำมบกพร่องอยูบ้่ำง 
ขอให้ถอืเป็นเรื่องเบื้องต้นใช้อ่ำนพอให้ทรำบแบบย่อๆ ไปก่อน

 อย่ำงไรกต็ำม เรื่องต่ำงๆ ในเล่มนี้ น่ำจะท�ำให้ทรำบเหตทุี่
พระเจ้ำอโศกมหำรำชเข้ำมำเป็นผูอ้ปุถมัภ์พระพทุธศำสนำได้ชดัเจน
พอสมควร และทรำบว่ำเหตุใดจึงได้มีพระพุทธศำสนำเกิดขึ้นใน
ลังกำ แล้วแผ่ขยำยมำยังสุวัณณภูมิ เป็นเหตุให้พระพุทธศำสนำ
ยั่งยืนต่อมำ หำไม่แล้วพระพุทธศำสนำก็น่ำจะอับแสงอยู่ที่อินเดีย
และลังกำนั่นเอง เพรำะผู้ที่สืบสันตติวงศ์ต่อจำกพระเจ้ำอโศกไม่  
เข้มแข็งพอที่จะคุ้มครองพระพุทธศำสนำไว้ได้ ทำงลังกำเองก็อ่อน
เปลี้ยลงไป ด้วยเหตดุงักล่ำว กำรที่มผีู้ยกย่องพระเจ้ำอโศกให้เป็น
พุทธศำสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่จึงเป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่ง เพรำะไม่มี
ใครที่จะเสยีสละได้อย่ำงพระองค์ ดงัจะเหน็ได้จำกทรงสละพระรำช
ทรพัย์เป็นอนัมำก สร้ำงวดัให้พระสงฆ์อยูอ่ำศยัเป็นจ�ำนวนมำก และ
ถวำยอำหำรบณิฑบำตอย่ำงถ้วนทั่ว นอกจำกนี้ยงัส่งพระรำชโอรส
พระรำชธิดำอันเป็นที่รักทั้งสองพระองค์ออกไปประกำศพระพุทธ
ศำสนำในลงักำ แล้วมไิด้กลบัไปชมพูทวปีได้พบเหน็กนัอกีเลย

 กล่ำวโดยสรปุ กำรที่พระเจ้ำอโศกมหำรำชส่งคณะธรรมทูต
ออกไปเผยแผ่พระพทุธศำสนำยงัลงักำและสวุณัณภูม ิท�ำให้เมอืงไทย 
และลงักำกลำยเป็นปรำกำรที่แขง็แกร่งรกัษำพระพทุธศำสนำให้ยั่งยนื 
ต่อมำจนถงึปัจจบุนั กล่ำวเฉพำะเมอืงไทยได้รบัขนบธรรมเนยีมและ
วฒันธรรมหลำยสิ่งหลำยประกำรจำกพระพทุธศำสนำ



 อย่ำงไรกต็ำม เจตนำของกำรเขยีนหนงัสอืชดุนี้ กเ็พื่อบนัทกึ
ควำมรู้ที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นคู่มือค้นคว้ำเป็นกำรส่วนตัว อำจไม่
สมบูรณ์เพรำะเขียนในวัยชรำ มีอำกำรเจ็บป่วยอยู่เนืองๆ และที่
ท�ำได้ถงึเพยีงนี้กเ็พรำะไดร้บัควำมกรณุำจำกผูม้พีระคณุหลำยท่ำน

 ขอขอบพระคณุ ท่ำนอำจำรย์พระเทพสตุเมธ ีวดัมหรรณพำรำม 
ที่กรณุำหำหนงัสอืเกี่ยวกบัพทุธประวตัใิห้อ่ำนหลำยเล่ม ขอขอบคณุ
มติรสหำยหลำยคนที่ช่วยเหลอืสนบัสนนุคอื อำจำรย์ววิฒัน์ บรุทตั, 
คณุบณัฑติ ลิ่วชยัชำญ, คณุทกัษณิ ชูจรนิทร์ ที่ช่วยสบืหำหนงัสอื
มำให้ตรวจสอบ และที่ส�ำคัญก็คือท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยที่แต่งหนังสือ 
เหล่ำนั้น ได้ช่วยขยำยควำมรู้ควำมเข้ำใจ ท�ำให้หนังสือนี้มีควำม
ชดัเจนยิ่งขึ้น กค็วรได้รบัควำมขอบพระคณุเป็นอย่ำงยิ่ง

 หนงัสอืชดุนี้ (ม ี๓ เล่ม) เขยีนจบเมื่อผู้เขยีนอำย ุ๙๐ ปีพอด ี
นบัว่ำสมควำมปรำรถนำที่ตั้งใจไว้ ที่ส�ำคญักค็อืได้รบัควำมร่วมมอื
อย่ำงดจีำกคณุวรพนัธ์ โลกติสถำพร และ ดร. สภุคัชญำ โลกติสถำพร 
ที่ช่วยจดัพมิพ์ให้ครบทั้ง ๓ เล่ม จงึขอขอบคณุไว้ ณ ที่นี้อกีครั้งหนึ่ง
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แผนที่ประเทศอนิเดยี สมยัพระเจ้ำอโศกมหำรำช



หวัเสำรูปสงิห์สี่ทศิที่สำรนำถ 
มขี้อควำมที่พระเจ้ำอโศกมหำรำชจำรกึไว้ใต้รูปสงิห์ว่ำ
“สตยฺเมว ชยเต” แปลได้ว่ำ “ควำมจรงิชนะทกุสิ่ง”
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36 พระเจ้ำอโศกมหำรำช พุทธศำสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่

 ผูท้ี่อ่ำน ตามรอยพทุธประวตั ิและ เกดิครั้งพทุธกาล มำแล้ว 
ย่อมทรำบดว่ีำพระพทุธศำสนำถกูฝ่ำยตรงข้ำมจ้องท�ำลำยอยูท่กุขณะ 
แม้ในหมูพ่ระสำวกเองกเ็ริ่มมคีวำมคดิเหน็ไม่ลงรอยกนั เท่ำที่ปรำกฏ
กเ็นื่องมำจำกไม่เข้ำใจเรื่องพระวนิยัเป็นส่วนมำก

 ในพระพทุธศำสนำมคี�ำสอนของพระพทุธเจ้ำเรยีกว่ำ “คมัภร์ี
พระไตรปิฎก” ในคมัภร์ีนี้แบ่งออกเป็น ๓ หมวดคอื พระวนิยั พระสูตร 
และพระอภิธรรม แต่ละหมวดมีค�ำอธิบำยโดยพิสดำร ผู้ต้องกำร
ทรำบเรื่องพสิดำรต้องไปหำอ่ำนจำกเรื่องพระไตรปิฎกโดยเฉพำะ ใน
ที่นี้กล่ำวไว้พอให้ทรำบเท่ำนั้น ส่วนเหตทุี่เรยีกว่ำ “ไตรปิฎก” ตำม
หนงัสอืทั่วๆ ไปอธบิำยว่ำ ค�ำ “ปิฎก” หมำยถงึ “ต�ำรำ” กม็ ีแปลว่ำ 
“ภำชนะ” ก็ได้ ฉะนั้นจึงแปลกันโดยมำกว่ำสำมตะกร้ำหรือสำม
กระจำด ซึ่งบำงทำ่นเหน็ว่ำไม่เป็นกำรสมควรที่จะเอำสิ่งที่เคำรพไป
ใส่ในภำชนะดังกล่ำว อ้ำงค�ำของชัลเดอร์ว่ำแปลค�ำ “ปิฎก” ว่ำ 
“ขมุทรพัย์” หรอื “คลงัทรพัย์” จะดูเหมำะสมกว่ำ

 ตำมควำมเข้ำใจของผู้เขยีนเหน็ว่ำ กำรที่ต้องมพีระวนิยัเป็น
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะพระสำวกมจี�ำนวนมำก กค็วรที่พระสงฆ์
จะต้องทรำบแนวทำงที่ต้องปฏบิตัร่ิวมกนัให้ถกูต้อง เพรำะกำรปฏบิตั ิ
ในพระพุทธศำสนำเป็นของใหม่ ไม่เหมือนกำรปฏิบัติของฆรำวำส 
ที่ชอบท�ำอะไรตำมใจตนเอง และนิสัยของผู้ที่มำบวชบำงคนก็มำ
จำกลทัธศิำสนำอื่น มำจำกชำวบ้ำนที่มคีวำมเป็นอยู่ต่ำงกนั ฉะนั้น
ผู้ที่มำบวชใหม่จึงเห็นวินัยเป็นข้อบังคับก�ำหนดให้ปฏิบัติอย่ำงนั้น
อย่ำงนี้ ซึ่งผิดไปจำกควำมหมำยที่แปลค�ำ “วินัย” ว่ำหมำยถึง 
“กำรน�ำไปให้วิเศษ” ซึ่งหมำยถึงกำรฝึกตนให้ดีขึ้นมำกกว่ำ เพื่อ
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ควำมชัดเจนจะขออนุญำตน�ำค�ำอธิบำยของพระพรหมคุณำภรณ์ 
(สมเดจ็พระพทุธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยตุโฺต)) มำให้อ่ำนเป็นควำมรู้   
ผู้ที่ไม่เคยอ่ำนกจ็ะได้ทรำบควำมหมำยที่แท้จรงิดงัต่อไปนี้ (หนงัสอื 
คู่มอืชวีติ)

	 “วินัยแปลว่าอะไร?	 ท่านแปลว่า	 “การน�าไปให้วิเศษ”	

ภาษาของพระแปลได้อย่างนี้	 ซึ่งในภาษาทางปฏิบัติก็แปลว่า	

“การฝึก”	นัน่เอง	แต่ห้ามแปลว่า	“ข้อบังคบั”	ไม่รูว่้าท�าไมคนไทย	

ไปแปลว่าข้อบังคบั	ย�า้อกีทีว่า	“วนิยั”	แปลว่าการน�าไปให้วิเศษ	

หมายความว่าชวิีตมนษุย์เรานีจ้ะดจีะวเิศษจะประเสรฐิได้กด้็วย

การน�าไปให้ถูกทาง

	 “พอนึกถึงวินัยของพระ	 ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึก

ให้พระมีวิถีชีวิตท่ีดีด้วยอาศัยวินัย	 จึงจัดต้ังขึ้นมาเป็นรูปแบบ	

ซึ่งถ้ารูปแบบนี้คนปฏิบัติโดยมีความเข้าใจ	 ใช้ปัญญา	 และได้

จิตใจมาช่วยด้วย	เช่น	พอใจ	สมัครใจ	เต็มใจ	ตั้งใจอยากฝึกให้

เป็นด้วยก็ไปได้ดี	 แต่ถ้าไม่มีด้านปัญญาและจิตใจเข้ามา	 มันก็

เหลือแต่รูปแบบ”

 เท่ำที่ทรำบค�ำสอนที่เป็นหัวใจแห่งพระพุทธศำสนำ ที่พระ 
พุทธองค์ทรงยกขึ้นสั่งสอนพระสำวกทั้งหลำย กล่ำวโดยสรุปมีอยู่
เพยีง ๓ ประกำรคอื

 ๑. กำรเว้นจำกควำมชั่ว ด้วยกำย วำจำ และใจ
 ๒. กำรท�ำควำมด ีด้วยกำย วำจำ และใจ
 ๓. กำรท�ำใจให้หมดจดบรสิทุธิ์
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หลักกำรดังกล่ำวบรรดำพระอรหันตสำวกที่พระพุทธองค์ทรงส่งไป
เผยแผ่พระพทุธศำสนำ จะตอ้งเป็นผูไ้ม่กลำ่วร้ำย ไม่ใช้ถ้อยค�ำที่จะ
ท�ำให้ผู้ฟังเกิดควำมเดือดเนื้อร้อนใจ จะต้องพูดและกระท�ำด้วย
ควำมเมตตำ กรุณำ ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในระเบียบวินัยและ
แบบแผน เป็นต้นว่ำรูจ้กัประมำณในกำรบรโิภค ไม่เหน็แก่กนิ ไม่เหน็ 
แก่นอน มคีวำมตั้งใจแน่วแน่เข้มแขง็

 ก็บรรดำพระสำวกที่มำบวชนั้น มีฐำนะอำชีพควำมเป็นอยู่
ต่ำงกนั สตปิัญญำและควำมตั้งใจกม็ไีม่เท่ำกนั บำงคนมำบวชเมื่อ
แก่แต่ควำมตั้งใจสูงกส็�ำเรจ็เป็นพระอรหนัต์กม็ ีและบำงคนมำบวช
เมื่อแก่ ไม่รูจ้กักำรท�ำใจให้หมดจดบรสิทุธิ์ กท็�ำให้ผูอ้ื่นพลอยวุน่วำย
ไปด้วย ดงัเรื่องของพระสุภทัทะซึ่งมีเรื่องกล่ำวถงึในพทุธประวตัวิ่ำ
อยู่ในส�ำนกัพระมหำกสัสปเถระ ณ เมอืงปำวำ อยู่มำวนัหนึ่งพระ
มหำกสัสปเถระ ผู้ได้รบัประทำนผ้ำสงัฆำฏจิำกพระบรมศำสดำ มี
ควำมระลกึถงึพระพทุธองค์ ด้วยไม่ได้เฝ้ำมำนำนแล้ว เพรำะได้รบั
มอบหมำยให้มำดแูลคณะสงฆ์อยูท่ี่เมอืงปำวำ ไม่ได้ทรำบข่ำวครำว
ของพระพทุธองค์ว่ำเป็นอย่ำงไร จงึได้พำพระสงฆ์บรวิำร ๕๐๐ รูป 
เดนิทำงไปเมอืงกสุนิำรำ วนันั้นแดดกล้ำ พอตะวนัเที่ยงกร็ูส้กึอ่อนล้ำ 
จงึแวะเข้ำพกัใต้ร่มไม้ข้ำงทำง รอให้ตะวนัคล้อยต�่ำแดดอ่อนลงแล้ว
ค่อยเดนิทำงต่อ ขณะนั้นมอีำชวีกผูห้นึ่งเดนิมำตำมเส้นทำงกสุนิำรำ 
ที่แปลกสะดุดตำก็คือเอำดอกมณฑำรพเสียบไม้ถือต่ำงร่มกันแดด 
ไม่เคยมใีครท�ำอย่ำงนี้มำก่อน

 พระมหำกัสสปเถระรู้ดีว่ำไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดำ เพรำะ  
ดอกมณฑำรพเป็นดอกไม้สวรรค์ จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุส�ำคัญ 
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เท่ำนั้น ครั้นสอบถำมถงึที่มำของดอกไม้ จงึทรำบว่ำพระบรมศำสดำ
ปรนิพิพำนได้ ๗ วนัแล้ว ดอกมณฑำรพนี้กเ็กบ็มำจำกที่ปรนิพิพำน 
ข่ำวนี้ท�ำให้พระภิกษุที่ยังไม่หลุดพ้นจำกกิเลสต่ำงพำกันปริเทวนำ
กำรลงนอนเกลอืกกลิ้งร้องไห้ร�ำพนัถงึพระบรมศำสดำ

 กใ็นบรรดำพระสงฆ์ที่มำนั้น มอียู่องค์หนึ่งมำบวชเมื่อมอีำยุ
มำกแล้ว มีชื่อว่ำสุภัททะ เมื่อเห็นภิกษุทั้งหลำยโอดครวญแสดง
ควำมเสยีใจอำลยัรกั กร้็องห้ำมว่ำ “หยดุเถดิ อย่ำได้เศร้ำโศกเสยีใจ
ถงึพระสมณะอยูเ่ลย เวลำนี้เรำพ้นจำกข้อบงัคบัของพระสมณะแล้ว 
ด้วยท่ำนสอนว่ำสิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไม่ควร เรำเกรงกต็้องท�ำตำม ล�ำบำก
ใจนกั บดันี้ไม่มใีครมำคอยบงัคบัเรำต่อไปแล้ว เรำพอใจจะท�ำอะไร
กท็�ำได้ตำมต้องกำร ไม่ต้องเกรงใจใครอกี”

 พระมหำกสัสปเถระได้สดบัแล้ว กค็ดิจะต�ำหนวิ่ำกล่ำว แต่
เหน็ว่ำยงัไม่ควรแก่เวลำ จงึเพยีงแต่ห้ำมปรำมโดยทำงธรรมให้สงบ
ระงับจิตใจ แล้วออกเดินทำงโดยรีบด่วน เพื่อจะได้ถวำยบังคม    
พระยคุลบำทพระบรมศำสดำ (ดงัได้เล่ำไว้แล้วในหนงัสอื ตามรอย
พทุธประวตัิ)

 กน็่ำประหลำดอยู่ ที่พระสภุทัทะมำบวชเมื่ออำยมุำกแล้ว ก็
น่ำจะมสีตริูค้ดิว่ำตนเข้ำมำบวชเพรำะอะไร แล้วท�ำตนเป็นคนไม่รูจ้กั 
กำลเทศะ ท�ำตำมใจตนเอง พระมหำกสัสปเถระเหน็ว่ำกำรกระท�ำ
ของพระสภุทัทะเป็นกำรละเมดิ ฉะนั้นหลงัจำกกำรแจกพระสำรรีกิธำต ุ
ผ่ำนพ้นไปแล้ว ยงัมพีระภกิษรุวมอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก พระมหำกสัสป
เถระจึงน�ำค�ำพูดของพระสุภัททวุฑฒ (ในครั้งนั้นมีภิกษุชื่อสุภัททะ 
๒ รูป พระสภุทัทะ เมอืงปำวำ บวชเมื่อแก่จงึมชีื่อว่ำ “สภุทัทวฑุฒ” 
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อกีองค์หนึ่งเป็นปรพิำชกบวชภำยหลงั จงึเรยีกว่ำ “สภุทัทปรพิำชก”) 
กล่ำวตเิตยีนพระวนิยัมำเล่ำให้ภกิษทุั้งหลำยฟัง แล้วพูดชกัชวนว่ำ 
“เมื่อมผีู้ตเิตยีนพระธรรมวนิยัเช่นนี้ เรำทั้งหลำยจงมำท�ำสงัคำยนำ
ธรรมะและวนิยักนัเถดิ มฉิะนั้นวำทะที่มใิช่ธรรมะ มใิช่วนิยั กจ็ะมี
ทวีมำกขึ้น พระธรรมวินัยก็จักลบเลือน ผู้ที่กล่ำวธรรมะและวินัยก็
จะถดถอยน้อยลง”

 ดงันี้แสดงว่ำรอยร้ำวในพระศำสนำได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ก่อนที่
จะเล่ำถงึควำมเป็นมำของพระธรรมวนิยั เรำมำรูจ้กัภกิษทุี่ชื่อสภุทัทะ 
หรอืที่ใน พระปฐมสมโพธกิถา เรยีกว่ำ “วฒุบรรพชติ” คอืบวชเมื่อ
แก่เสียก่อน เพื่อจะได้ทรำบภูมิหลังว่ำมีชีวิตเบื้องต้นเป็นอย่ำงไร   
จงึได้พูดเช่นนั้น

 แต่เดมิสภุทัทะภกิษมุอีำชพีเป็นช่ำงตดัผมอยูใ่นเมอืงอำตมุำ 
เป็นคนมีเมียมีลูกมำก่อน มีบุตรชำย ๒ คน ต่อมำได้ทรำบว่ำ
พระพุทธเจ้ำเสด็จมำยังเมืองอำตุมำ สุภัททะจึงให้บุตรชำยทั้งสอง
เอำเครื่องตัดผมของตนออกรับจ้ำงตัดผมชำวบ้ำนทั่วไป แต่ไม่คิด
ค่ำจ้ำงเป็นเงินตรำ ขอแลกเอำเครื่องปรุงข้ำวยำคูเพียงอย่ำงเดียว 
เมื่อได้เครื่องปรงุข้ำวยำคพูอแก่ควำมต้องกำรแล้ว จงึให้คนปรงุข้ำว
ยำคูไว้ เมื่อพระพทุธเจ้ำเสดจ็มำถงึกน็�ำไปถวำย ครั้นพระพทุธเจ้ำ
ตรัสถำมและรู้ที่มำของข้ำวยำคูนั้นแล้ว ทรงไม่รับและทรงติเตียน 
นอกจำกนี้ยงัได้ทรงบญัญตัสิกิขำบท มใิห้บรรพชติชกัชวนคนให้ท�ำ
ในสิ่งที่ไม่สมควรแก่ภกิษจุะบรโิภค และภกิษทุี่เคยเป็นช่ำงตดัผมไม่
ควรเกบ็รกัษำเครื่องตดัผมเครื่องโกนผมไว้ประจ�ำตวั

 พระสุภัททะซึ่งเคยมีชีวิตแบบฆรำวำสมำจนเคยตัว เมื่อมำ
บวชต้องอยู่ในระเบียบวินัยก็ไม่ชอบใจ ยิ่งถูกต�ำหนิเรื่องรับบริจำค
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เครื่องปรุงข้ำวยำคูเข้ำอีก ก็ยิ่งแค้นเคืองมำกขึ้น ฉะนั้นเมื่อได้ข่ำว
ว่ำพระพทุธเจ้ำดบัขนัธปรนิพิพำนจงึได้ดใีจ

 อนัที่จรงิภกิษทุี่ไม่รูว้นิยักน่็ำจะมอียูม่ำก เพรำะในครั้งนั้นยงั
ไม่มตี�ำรำให้อ่ำน เพยีงแต่บอกเล่ำให้ทรำบ ที่บวชใหม่กอ็ำจไม่ทรำบ 
หรอืไม่สนใจ ต่อเมื่อมเีรื่องเกดิขึ้นจงึรู้ และบำงครั้งกท็�ำให้เกดิกำร
ววิำทกนัขึ้น ดงัเรื่องที่จะเล่ำต่อไปนี้

 สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ ณ วัดโฆสิตำรำม เมือง 
โกสมัพ ีวดันี้เป็นวดัส�ำคญัที่โฆสติเศรษฐ ีชำวเมอืงโกสมัพสีร้ำงถวำย 
พระศำสดำเสด็จมำประทับอยู ่เนืองๆ ที่วัดนี้มีภิกษุที่มีควำมรู้
เชี่ยวชำญอยู่ ๒ รูป รูปหนึ่งเชี่ยวชำญทำงพระวนิยั เรยีกว่ำ “พระ
วนิยัธร” อกีรปูหนึ่งเชี่ยวชำญทำงพระธรรม เรยีกว่ำ “พระธรรมกถกึ” 
(ค�ำว่ำ “กถกึ” มำจำก กถำ + อกิ แปลว่ำนกัเทศน์) ภกิษทุั้ง ๒ รูป
นี้เกดิทะเลำะกนัขึ้นด้วยเรื่องกำรใช้วจัจกฎุี

ซำกปรกัหกัพงั สนันษิฐำนว่ำเป็นวดัโฆสติำรำม เมอืงโกสมัพี
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork/2011/04/15/entry-1
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 วัจจกุฎีคือที่พระไทยเรียกว่ำ “ถำน” หรือ “ส้วม” นั่นเอง  
ค�ำว่ำ “วจัจ” ได้แปลงมำใช้ในภำษำไทยว่ำ “เวจ” เคยนยิมใช้กนั
อยู่สมยัหนึ่ง

 เรื่องเกดิขึ้นเมื่อพระธรรมกถกึเข้ำไปถ่ำยในวจัจกฎุ ีเสรจ็แล้ว
เหลอืน�้ำทิ้งไว้ในภำชนะ ต่อมำพระวนิยัธรเข้ำไปเหน็น�้ำเหลอือยู่ใน
ภำชนะ เมื่อออกมำจำกวจัจกฎุ ีจงึถำมพระธรรมกถกึว่ำ “ท่ำนเหลอื
น�้ำไว้หรอื”

 “ใช่ อำตมำเหลอืน�้ำไว้”
 “กำรท�ำอย่ำงนี้เป็นอำบตันิะ” พระวนิยัธรบอก
 “ไม่รู้ว่ำจะเป็นอำบตั ิและไม่เชื่อว่ำจะเป็นอำบตัดิ้วย”
 “เมื่อไม่รู้กไ็ม่เป็นอำบตั”ิ

 เรื่องกน่็ำจะยตุเิพยีงเท่ำนั้น แต่พระวนิยัธรกลบัไปเล่ำให้ศษิย์
ทั้ง ๕๐๐ ฟังว่ำ “พระธรรมกถกึนี่ชอบกล ต้องอำบตัแิล้วกย็งัไม่รู้”

 ลกูศษิย์ทั้ง ๕๐๐ ไม่ฟังเปล่ำ เอำไปเล่ำต่อจนเรื่องเข้ำหูศษิย์
ของพระธรรมกถกึ ศษิย์เหล่ำนั้นฟังแล้วอกจะแตก กเ็อำไปถ่ำยทอด
ให้อำจำรย์ฟัง พระธรรมกถกึได้ฟังกเ็ลอืดขึ้นหน้ำ เรื่องที่ควรจะจบ
กก็ลบัฟุ้งขึ้นมำอกี พูดขึ้นด้วยควำมไม่พอใจว่ำ “พระวนิยัธรนี่ยงัไง 
ทีแรกพูดว่ำเมื่อไม่รู ้ก็ไม่เป็นอำบัติ แล้วทีนี้กลับมำพูดว่ำอำบัต ิ    
พูดไม่อยู่กะร่องกะรอย”

 ในที่สดุกเ็กดิโต้เถยีงกนั เกดิบำดหมำงกนัแตกแยกออกเป็น
สองพวก ไม่ท�ำสงัฆกรรมร่วมกนั เกดิเป็นรอยร้ำวในพระศำสนำ เมื่อ
พระศำสดำทรงทรำบ ไดเ้สดจ็มำไกลเ่กลี่ยใหป้รองดองกนั แต่ภกิษุ
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ทั้งสองฝ่ำยมีทิฐิไม่เชื่อฟัง กลับกรำบทูลเป็นท�ำนองว่ำ ปล่อยให้ 
พวกเขำจัดกำรกันเองเถิด ได้ทรงห้ำมปรำมอยู่ ๒-๓ ครั้ง ก็ยังไม่
ยอมเชื่อ ทรงร�ำคำญได้เสด็จออกจำกเมืองโกสัมพีไปประทับในป่ำ
รกัขติวนั ไปอยู่กบัช้ำงปำลไิลยก์ เหตกุำรณ์นี้ว่ำเกดิขึ้นในพรรษำที่ 
๑๐ (ดูเรื่องพสิดำรในหนงัสอื ตามรอยพทุธประวตั)ิ

 ควำมเห็นต่ำงกันในเรื่องพระวินัยเป็นเรื่องจุกจิกน่ำร�ำคำญ 
เพรำะเป็นเพียงควำมคิดเห็นที่คิดกันไปคนละอย่ำง แต่บำงเรื่องก็
เกิดจำกคนที่มีหัวรุนแรงเป็นเรื่องน่ำกลัว เช่น เมื่อทรงเริ่มเผยแผ่
พระพทุธศำสนำได้ประมำณ ๑๕ ปี ในเวลำนั้นพระพทุธองค์ได้รบั
กำรต้อนรบัจำกผูน้�ำของแคว้นต่ำงๆ ที่ก�ำลงัรุง่เรอืงมอี�ำนำจคอื มคธ 
โกศล วงัสะ และอวนัต ีมกีษตัรยิ์ที่ปรำกฏพระนำมในพทุธประวตั ิ
ก็คือ พระเจ้ำพิมพิสำรแห่งแคว้นมคธ ผู้ครองนครรำชคฤห์ และ  
พระเจ้ำปเสนทิโกศล (ปะเส-นะทิ) ผู้ครองนครสำวัตถี ทั้งสอง 
พระองค์นี้ก็ยังได้รับควำมยกย่องน้อยกว่ำพระพุทธองค์ซึ่งทรงอยู่
เหนือกว่ำต�ำแหน่งพระรำชำทั้งหลำย เป็นที่เคำรพสักกำระของ   
พระรำชำและมหำชน

 ปรำกฏกำรณ์ที่แสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดก็คือ ในกำรแสดง
ธรรมเทศนำแต่ละครั้ง จะมีมหำชนมำฟังกันอย่ำงล้นหลำม และ  
ฟังด้วยควำมสงบเงียบ ที่บรรลุโสดำก็มีอยู ่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้
พระพทุธองค์จงึเปรยีบเหมอืนต้นไม้สูงที่มคีนจ้องจะตดั

 ในครั้งนั้นมพีระสำวกนอกรตีคอืพระเทวทตั ได้เหน็พระศำสดำ 
เป็นที่ยกย่องของพระรำชำและคนทั้งหลำย ได้ลำภสกักำรบชูำมำก 
ก็รู ้สึกอิจฉำมีควำมปรำรถนำจะเป็นอย่ำงนั้นบ้ำง จึงพยำยำม
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เลียบเคียงที่จะเป็นผู ้ดูแลปกครองคณะสงฆ์โดยไม่ได้ส�ำนึกถึง
คณุวฒุหิรอืวยัวฒุขิองตนว่ำสมควรหรอืไม่ เพรำะแม้แต่พระสำรบีตุร
และพระโมคคัลลำนะซึ่งเป็นอัครสำวกมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
มำกกว่ำ พระพทุธองค์ยงัไม่มอบหมำยให้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์

 อย่ำงไรกต็ำม พระพทุธองค์เคยตรสักบัพระอำนนท์ว่ำ คนชั่ว 
ท�ำชั่วได้ง่ำย พระเทวทัตก็เช่นเดียวกัน ได้เริ่มท�ำควำมชั่วด้วยกำร
วำงแผนให้พระอชำตศัตรู รำชโอรสของพระเจ้ำพิมพิสำร ซึ่งใน  
ขณะนั้นแม้จะเป็นอุปรำชก็ยังมีอำยุน้อยอยู่ หลงเชื่อค�ำยุยงได้ส่ง 
นกัแม่นธนูไปดกัยงิพระพทุธองค์ แต่นกัแม่นธนูกลบัใจเสยีก่อน

 เมื่อท�ำไม่ส�ำเรจ็ในครั้งแรก พระเทวทตักว็ำงแผนด้วยตนเอง
เป็นครั้งที่สอง โดยขอให้พระเจ้ำอชำตศตัรปูล่อยช้ำงนำฬำครีทีี่ก�ำลงั
เมำเหล้ำให้ออกไปท�ำร้ำยขณะที่พระศำสดำออกบิณฑบำต แต่
พระพทุธองค์ได้แผ่เมตตำให้ช้ำงมำหมอบลงแทบพระยคุลบำท

 ครั้งที่สำมพระเทวทตัลงมอืด้วยตนเอง กลิ้งหนิจำกยอดเขำ
คชิฌกฏูจะให้ทบัพระพทุธองค ์ปรำกฏว่ำกอ้นหนิกลิ้งออกนอกทำง
ไปกระทบกบัหนิก้อนอื่น ท�ำให้เกดิสะเกด็หนิแตกไปกระทบพระบำท
จนห้อพระโลหติ
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สถำนที่ที่พระเทวทตักลิ้งหนิจำกยอดเขำคชิฌกูฏ
ที่มา : หนงัสอื พระพทุธเจ้า โดย สมบูรณ์ วำทะพกุกณะ
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 เล่ำมำย่อๆ พอให้เหน็รอยร้ำวในพระศำสนำ ถ้ำต้องกำรทรำบ 
รำยละเอียดเพิ่มเติมก็หำอ่ำนได้จำกหนังสือ ตามรอยพุทธประวัต ิ
และ เกดิครั้งพทุธกาล

 กล่ำวโดยสรุป รอยร้ำวเกิดจำกกำรไม่เข้ำใจและไม่ปฏิบัติ
ตำมพระวนิยัของภกิษ ุและควำมโลภอยำกได้อยำกมอียำกเป็นของ
พระเทวทัต ที่ไม่ถูกต้องตำมควำมหมำยของพระวินัย ท�ำให้ควำม
ไม่สงบเกดิขึ้นในพระศำสนำ แต่กย็งัไม่มใีครแก้ไขอย่ำงไร

ทำงขึ้นไปยงัยอดเขำคชิฌกฏู สถำนที่ที่พระเทวทตักลิ้งหนิหมำยจะให้ทบัพระพทุธเจ้ำ
ที่มา : หนงัสอื พระพทุธเจ้า โดย สมบูรณ์ วำทะพกุกณะ
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เริ่มทำ�สังค�ยน�

๒
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 ครั้นพระบรมศำสดำเสด็จดับขันธปรินิพพำนได้ ๗ วัน    
พระสภุทัทวฑุฒซึ่งเคยถูกพระพทุธเจ้ำตเิตยีนดงักล่ำวข้ำงต้น มใีจ
ผูกอำฆำต เมื่อทรำบเรื่องก็มีควำมดีใจ ในขณะที่ภิกษุอื่นพำกัน
ร้องไห้คร�่ำครวญ พระสภุทัทวฑุฒกร้็องห้ำมไม่ให้ร้อง และเมื่อไปถงึ
เมอืงกสุนิำรำกย็งักล่ำวต�ำหนพิระบรมศำสดำในท่ำมกลำงสงัฆสภำ
อกี พระมหำกสัสปเถระได้ฟังแล้วบงัเกดิธรรมสงัเวช ได้ด�ำรใินใจว่ำ 
“พระพทุธเจ้ำเพิ่งจะปรนิพิพำนได้เพยีง ๗ วนัเท่ำนั้น กม็ภีกิษอุลชัชี
มำกล่ำวจำบจ้วงพระธรรมวนิยัในท่ำมกลำงสงัฆสภำอกีเช่นนี้ ต่อไป 
มยิิ่งร้ำยขึ้นไปอกีหรอื สมควรเรยีกประชมุสงฆ์องค์อรหนัต์ทั้งหลำย 
หำทำงป้องกนัเสยีแต่ต้นและก�ำจดัอลชัชใีห้หมดไป”

 ครั้นกำรถวำยพระเพลงิพระสรรีะพระพทุธองค์เสรจ็เรยีบร้อย
แล้ว พระมหำกสัสปเถระจงึเรยีกประชมุสงฆ์ แจ้งเรื่องที่คดิไว้ดงักล่ำว 
ข้ำงต้นให้ทรำบ และแจ้งต่อไปว่ำจะท�ำสงัคำยนำพระวนิยัให้ชดัแจ้ง 
ที่ประชมุตกลงกนัว่ำจะท�ำสงัคำยนำที่เมอืงรำชคฤห์ เพรำะในเวลำนั้น 
กษตัรย์ิที่ครองแคว้นใหญ่และมคีวำมเลื่อมใสพระพทุธศำสนำอย่ำง
ชัดเจน ก็เหลือแต่พระเจ้ำอชำตศัตรูเพียงพระองค์เดียว ทั้งกรุง
รำชคฤห์กม็ชียัภูมทิี่เหมำะสม กำรคมนำคมสะดวก เป็นเมอืงที่อดุม
สมบูรณ์
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 เมื่อได้รับฉันทำนุมัติเช่นนั้นแล้ว คณะพระมหำเถระก็ออก
เดนิทำงไปยงักรงุรำชคฤห์ ได้ถวำยพระพรให้พระเจ้ำอชำตศตัรทูรำบ
ควำมประสงค์และขออนุญำตท�ำสังคำยนำที่กรุงรำชคฤห์ พระเจ้ำ
อชำตศัตรูที่เคยหลงผิดร่วมคิดกับพระเทวทัตท�ำปิตุฆำต ต่อมำได้
กลบัพระทยัส�ำนกึผดิ เมื่อทรงทรำบว่ำคณะพระเถระจะท�ำสงัคำยนำ 
กร็ู้สกึดพีระทยัที่จะได้มโีอกำสร่วมกจิกรรมทำงพระศำสนำ จงึตรสั
ถำมว่ำ “พระเป็นเจ้ำประสงค์จะท�ำสงัคำยนำ ณ สถำนที่ใด”

 พระมหำเถระถวำยพระพรว่ำ “เจรญิพร จะท�ำที่ถ�้ำสตัตปัณณ ิ
ภูเขำเวภำระซึ่งเป็นสถำนที่เงียบสงัด ไม่มีคนพลุกพล่ำนเหมำะกับ
กำรประชมุ”

 

ซำกเมอืงรำชคฤห์ เมอืงหลวงแคว้นมคธในสมยัพทุธกำล
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 พระเจ้ำอชำตศตัรทูรำบควำมประสงค์เช่นนั้นแล้ว มรีบัสั่งให้
เสนำข้ำรำชกำรไปปรบัสถำนที่บรเิวณหน้ำถ�้ำสตัตปัณณใิห้เรยีบร้อย 
แล้วปลูกปะร�ำที่หน้ำถ�้ำ ปูลำดอำสนะให้พร้อมเสรจ็

 กำรสังคำยนำได้เริ่มหลังจำกพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้ว    
๓ เดอืน (บำงแห่งว่ำ ๔ เดอืน กอ็ยู่ในรำวเดอืน ๙ หรอืเดอืน ๑๐ 
พระมหำกสัสปเถระเป็นประธำน)

 

บรเิวณถ�้ำสตัตปัณณ ิสถำนที่ท�ำสงัคำยนำพระธรรมวนิยัครั้งแรก 
ปัจจบุนัเพดำนถ�้ำได้ถล่มลงมำปิดปำกถ�้ำหมดแล้ว
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ภำพจติรกรรมฝำผนงัที่วดัเชตวนัมหำวหิำร เมอืงสำวตัถ ีประเทศอนิเดยี 
เป็นภำพกำรสงัคำยนำพระธรรมวนิยัครั้งแรก (ปฐมสงัคำยนำ) ณ ถ�้ำสตัตปัณณ ิ

ใกล้เมอืงรำชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมพีระมหำกสัสปเถระเป็นประธำน

 กำรสงัคำยนำครั้งแรกนี้เป็นเรื่องยดืยำว ขอเกบ็มำเล่ำเฉพำะ
เนื้อหำที่น่ำสนใจบำงเรื่อง พอใหท้รำบว่ำท�ำอย่ำงไรจะดกีว่ำ คอืใน
ครั้งนั้นพระอำนนท์ได้แถลงต่อที่ประชมุว่ำ พระพทุธองค์ทรงอนญุำต
ให้ถอนสกิขำบทเลก็น้อยได้ ที่ประชมุซกัวำ่ “สกิขำบทเลก็น้อยที่ว่ำ
นั้นคอืสกิขำบทข้อไหน” พระอำนนท์ตอบว่ำไม่ได้ทูลถำม เมื่อเป็น
เช่นนี้กเ็กดิกำรอภปิรำยกนัต่ำงๆ นำนำไม่เป็นที่ยตุ ิพระมหำกสัสปเถระ 
เหน็ว่ำขนืปล่อยใหอ้ภปิรำยตอ่ไปเรื่องจะยุง่เสยีเวลำ จงึประกำศว่ำ
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 “ดกูรอำวโุส ขอสงฆ์จงฟังข้ำพเจ้ำ สกิขำบททั้งหลำยที่พวกเรำ 
ปฏบิตัอิยู ่ที่บ่งถงึคฤหสัถ์กม็อียู ่และพวกคฤหสัถ์กย่็อมรู้ว่ำสกิขำบท
ข้อใดควรแก่สมณศำกยบตุร ข้อใดไม่ควรแก่ท่ำนทั้งหลำย ถ้ำพวกเรำ 
จักถอนสิกขำบทเล็กน้อยตำมที่คิดเห็นนั้นเสีย ก็จักมีผู้กล่ำวว่ำ   
พระสมณโคดมทรงบญัญตัสิกิขำบทเพื่อเหล่ำสำวกเป็นกำรชั่วครำว 
พระศำสดำของเหล่ำสำวกด�ำรงอยู่เพยีงไร สำวกเหล่ำนี้กศ็กึษำใน
สิกขำบททั้งหลำยเพียงนั้น ครั้นพระศำสดำปรินิพพำนแล้ว เหล่ำ
สำวกกไ็ม่ศกึษำในสกิขำบท

 ดูกรอำวโุส ถ้ำควำมพรั่งพร้อมของสงฆ์มสีมบูรณ์เตม็ที่แล้ว 
สงฆ์พึงไม่บัญญัติสิกขำบทที่ยังมิได้ทรงบัญญัติ พึงไม่ตัดทอน
สกิขำบทที่ทรงบญัญตัแิลว้ พงึสมำทำนประพฤตใินสกิขำบทตำมที่
ทรงบญัญตัไิว้นี้เป็นญตัต.ิ.. ท่ำนผูใ้ดเหน็สมควร ท่ำนผูน้ั้นพงึพดูขึ้น”

 ที่ประชมุสงัคำยนำเงยีบกรบิ ไม่มใีครคดัค้ำน ต่ำงเหน็ตรง
กันว่ำไม่ควรเพิ่มและไม่ควรตัด ให้ถือตำมสิกขำบทที่พระพุทธองค์
ทรงบญัญตัขิึ้นไว้

 เรื่องกค็วรยตุลิงเพยีงนั้น แต่ปรำกฏว่ำกำรประชมุสงัคำยนำ
ครั้งนั้น เป็นกำรประชุมของคณะสงฆ์เพียงกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้ประชุม
พระสงฆ์ทั้งหมด ฉะนั้นจึงมีเรื่องกล่ำวไว้ในจุลวรรคแห่งพระวินัย
ปิฎกว่ำ ในสมัยที่ประชุมสังคำยนำนั้นเอง พระปุรำณะได้พำภิกษุ
บรวิำร ๕๐๐ รปู เดนิทำงมำจำกทกัขณิครี ีซึ่งอยูท่ำงทศิใต้ของเมอืง
รำชคฤห์ (ที่ทกัขณิครีมีอีำรำมชื่อทกัขณิครีวีหิำร พระพทุธองค์เคย
เสดจ็มำประทบัพกัแรมที่อำรำมแห่งนี้) คณะของพระปรุำณะได้มำ
พกัที่เวฬวุนำรำม เมอืงรำชคฤห์ ได้มพีระภกิษทุี่เข้ำประชมุท�ำกำร
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สังคำยนำมำแจ้งผลกำรประชุมให้ทรำบ พระปุรำณะจึงพูดว่ำ   
“พระธรรมวินัยที่ท่ำนทั้งหลำยได้ท�ำไป ก็เป็นกำรดีแล้ว พวกท่ำน
ควรถอืตำมนั้น ในส่วนของอำตมำเคยได้ฟัง ได้รูจ้ำกส�ำนกัพระบรม
ศำสดำ กจ็ะถอืตำมที่ได้ฟังมำนั้นไม่เปลี่ยนแปลง”

 กำรที่พระปุรำณะไม่ยอมรับรองกำรท�ำสังคำยนำครั้งแรกที่
ถ�้ำสตัตปัณณนิั้น ท่ำนกไ็ม่ได้กล่ำวอะไรรนุแรง เพยีงแต่ขอให้พระ
มหำกัสสปเถระท�ำสังคำยนำใหม่ พระมหำกัสสปเถระก็เป็นนัก
ประชำธปิไตย ไม่ดื้อรั้นเอำแต่ควำมคดิเหน็ของตนเป็นใหญ่ เมื่อมี
ผู้ขอร้องก็ยินดีท�ำให้ ได้เรียกประชุมสงฆ์ท�ำสังคำยนำอีกครั้งหนึ่ง  
กเ็ป็นกำรเรยีบร้อย พระปรุำณะเหน็ชอบด้วยแต่ไม่ทั้งหมด มบีำงอย่ำง 
ที่จะท�ำตำมควำมชอบใจของตน ซึ่งกค็งไม่ร้ำยแรงอะไรนกั

 แม้ว่ำกำรท�ำสังคำยนำครั้งแรกจะใช้เวลำนำนถึง ๗ เดือน
และยงัมผู้ีที่ไม่เหน็ด้วยอยูอ่กีบ้ำงกต็ำม แต่กท็�ำให้พระเจ้ำอชำตศตัรู
เกดิควำมปีตใิห้มกีำรฉลองเป็นเวลำนำนถงึเดอืนครึ่ง บำงทจีะมผีูส้งสยั 
บ้ำงว่ำ เหตใุดจงึใช้เวลำสงัคำยนำนำนถงึ ๗ เดอืน เรื่องนี้ไม่มบีนัทกึ
รำยงำนกำรประชมุ คงจะตอบให้ชดัเจนไม่ได้ แต่ดูจำกข้อมูลบำง
อย่ำงแล้วกค็ดิว่ำเป็นเรื่องของควำมคดิเหน็ กค็งจะมกีำรโต้แย้งหำ
ข้อสรุปได้ยำก ดูจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรในปัจจุบันก็น่ำ
จะคล้ำยๆ กนั

 ควำมจริงต้นเหตุที่ท�ำให้สงฆ์เกิดกำรทะเลำะวิวำทกันนั้น 
พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในจลุวรรคสมถขนัธกะแห่งพระวนิยัปิฎก 
ว่ำมมีูลมำจำกเหตตุ่อไปนี้
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 ๑. ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นวนิยั นี่ไม่เป็นวนิยั

 ๒.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นธรรม นี่ไม่เป็นธรรม

 ๓.  ววิำทกนัว่ำ นี่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ นี่พระพุทธเจ้ำไม่ได้
ตรสัไว้

 ๔. ววิำทกนัว่ำ นี่พระพุทธเจ้ำได้เคยประพฤติ เคยปฏิบัต ิ
นี่พระพทุธเจ้ำไม่เคยประพฤต ิไม่เคยปฏบิตัิ

 ๕.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติไว้ 

นี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทรงบญัญตัไิว้

 ๖.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นอำบตั ินี่ไม่เป็นอำบตัิ

 ๗.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นอำบตัเิลก็น้อย นี่เป็นอำบตัมิำก

 ๘.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นอำบัติมีส่วนเหลือ นี่เป็นอำบัติที่ไม่มี
ส่วนเหลอื

 ๙.  ววิำทกนัว่ำ นี่เป็นอำบตัหิยำบ นี่เป็นอำบตัไิม่หยำบ

 เพียง ๙ ข้อที่กล่ำวมำนี้ก็เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันไม่รู้จักจบ    
ดังได้ยกบำงเรื่องมำเป็นตัวอย่ำงข้ำงต้น และเมื่อเกิดวิวำทกันขึ้น
แล้วกไ็ม่มบีทบญัญตัเิป็นลำยลกัษณอ์กัษรที่จะน�ำมำอ้ำง ผู้ที่จะจ�ำ
พระวนิยัไว้ได้ทั้งหมดกม็อียูน้่อย แม้แต่พระอำนนท์ซึ่งเป็นผูท้ี่อยูใ่กล้ 
ได้ถวำยงำนรับใช้ใกล้ชิดมำตลอด ได้ยินได้ฟังพระด�ำรัสของ
พระพทุธองค์มำกกว่ำภกิษทุั้งหลำย กย็งัมข้ีอบกพร่องถกูปรบัอำบตัิ
ในที่ประชมุสงัคำยนำ

 เหตุที่ถูกปรับอำบัติก็เนื่องมำจำกพระอำนนท์แถลงในที่
ประชมุว่ำ พระพทุธองค์ทรงอนญุำตให้ถอนสกิขำบทเลก็น้อยได้ ทนีี้



ส. พลำยน้อย 55

กเ็กดิกำรซกักนัขึ้นว่ำ สกิขำบทเลก็น้อยนั้นมอีะไรบ้ำง พระอำนนท์
กต็อบว่ำได้แต่ฟัง ไม่ได้เฉลยีวใจว่ำจะมเีหตเุช่นนี้เกดิขึ้น และไม่มี
ช่องจะทูลถำมให้ชัดเจน จึงต้องยอมจ�ำนนว่ำไม่ได้ทูลถำม ควำม
จรงิกไ็ม่ใช่ควำมผดิของพระอำนนท ์แตเ่มื่อจะปรบัอำบตักิบัท่ำน ก็
ไม่ขดัขนืควำมเหน็ของที่ประชมุ แล้วพลอยถกูปรบัในเรื่องอื่นๆ เพิ่ม
ขึ้นอกีดงัต่อไปนี้

 ๑. ปรบัในข้อที่ไม่ทลูถำมถงึสกิขำบทเลก็น้อยนั้นว่ำมอีะไรบ้ำง

 ๒. ปรับเรื่องเหยียบผ้ำวัสสิกสำฎก (ผ้ำอำบน�้ำฝน) ของ
พระพทุธองค์ (ยงัไม่พบต้นเรื่อง)

 ๓. เหตุที่ปล่อยให้พวกสตรีถวำยบังคมพระสรีระก่อน     
พระสำวก เป็นเหตใุห้น�้ำตำของสตรเีหล่ำนั้นตกเปียกเป้ือนพระสรรีะ

 ๔. เรื่องไม่ทลูวงิวอนพระศำสดำให้ทรงด�ำรงอยูต่ลอดกปักลัป์ 
(ชั่วก�ำหนดอำยขุองโลก) ในเมื่อพระองค์ทรงให้โอกำส

 ๕. เป็นผู้ขวนขวำยให้สตรไีด้บวชในธรรมวนิยั

 พระอำนนท์ยอมรบัในเหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้น เพรำะเหน็ว่ำไม่ใช่
เรื่องร้ำยแรงอะไร และได้อธบิำยเหตผุลอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ

 ๑. เพรำะมไิด้ร�ำลกึถงึว่ำจะมเีหตอุย่ำงนั้นเกดิขึ้น

 ๒. กำรเหยยีบผ้ำวสัสกิสำฎกไม่ได้เกดิเพรำะควำมไม่เคำรพ 
เป็นด้วยควำมบงัเอญิ (พระอำนนท์เป็นผูด้แูลซกัตำกเกบ็ผ้ำสบงจวีร
ของพระศำสดำ จะพลั้งเผลอขึ้นเมื่อใดไม่ทรำบ ผู้ที่กล่ำวโทษคงจะ
จบัตำดูอยู่)
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 ๓. เพรำะเหน็ว่ำสตรเีหล่ำนั้นไม่ควรอยู่ในเวลำวกิำล จงึให้
นำงทั้งหลำยถวำยบงัคมก่อน

 ๔. เป็นเพรำะมำรดลจติ จงึมไิด้กรำบทูลวงิวอน

 ๕. เป็นเพรำะเหน็ว่ำ พระนำงมหำปชำบดโีคตมเีป็นพระเจ้ำ
น้ำ ดงัได้กล่ำวมำแล้วในเรื่องภกิษณุี

 ค�ำชี้แจงของพระอำนนท์เป็นเรื่องธรรมดำสำมัญที่ใครๆ ก ็
คิดอย่ำงนั้นได้ เพรำะไม่เป็นเรื่องร้ำยแรงอะไร แต่เมื่อจะปรับก็ไม่ 
โต้แย้ง และได้กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เหน็อำบตัทิกุกฎนั้น แต่
เพรำะเชื่อท่ำนทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำขอแสดงทกุกฎนั้น ณ บดันี้”

 ค�ำว่ำ “อำบัติ” นั้นหมำยถึงกำรล่วงละเมิด โทษแห่งกำร 
กระท�ำที่เกดิแต่กำรละเมดิสกิขำบท และอำบตัทิกุกฎนั้นกเ็ป็นอำบตัิ
เบำที่เรยีกในภำษำบำลวี่ำ “ลหอุำบตั”ิ กำรกระท�ำของพระอำนนท์
ไม่ได้ท�ำให้เสยีหำยอะไร เป็นไปด้วยควำมบรสิทุธิ์ใจ ฉะนั้นท่ำนจงึ
ยอมรบัให้ปรบัอำบตัทิกุกฎแต่โดยดเีพื่อตดัปัญหำ

 ในกำรสังคำยนำครั้งแรกนี้ ตำมควำมเห็นของพระอุดร
คณำธกิำร (ชวนิทร์ สระค�ำ) ได้สรปุผลที่ได้ไว้ ๔ ประกำรคอื 
 ๑. ได้ร้อยกรองพระธรรมวนิยัเข้ำเป็นหมวดหมู ่เป็นระเบยีบ
เรยีบร้อย

 ๒. กำรปฏิบัติของพระอำนนท์และกำรลงพรหมทัณฑ์พระ
ฉนันะ (ดใูนหนงัสอื ตามรอยพทุธประวตั)ิ เป็นตวัอย่ำงที่ด ีชี้ถงึหลกั
ประชำธปิไตยและธรรมำธปิไตยอย่ำงแจ้งชดั
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 ๓. ท�ำให้ค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด�ำรงมั่น และได้
ตกทอดมำถงึพวกเรำทกุวนันี้

 ๔. แสดงถึงควำมสำมัคคีของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้พรั่งพร้อม
กนัท�ำสงัคำยนำ เป็นแบบอย่ำงที่ด ีจนได้ถอืเป็นตวัอย่ำงในกำรท�ำ
สงัคำยนำในกำลต่อมำ

 เข้ำใจว่ำหลังจำกสังคำยนำ พระเจ้ำอชำตศัตรูคงจะได้เอำ
พระทยัใส่ดแูลคณะสงฆ์มำกขึ้น พวกอลชัชกีร็ะวงัตวัไม่กล้ำท�ำอะไร
ให้เป็นที่ขุ่นเคือง แต่พระเจ้ำอชำตศัตรูยังชอบที่จะท�ำสงครำมกับ
กษัตริย์ใกล้เคียงอยู่ โดยเฉพำะแคว้นวัชชีที่แม้จะตกอยู่ในอ�ำนำจ
ของพระองค์แล้วก็ตำม แต่เมื่อใดที่เจ้ำลิจฉวีมีควำมสำมัคคีรวม
ก�ำลงัตั้งมั่นกนัได้อกี สงครำมระหว่ำงมคธ (รำชคฤห์) กบัวชัช ี(เจ้ำ
ลจิฉว)ี กค็งจะเกดิขึ้นอกีเป็นแน่

 ด้วยเหตนุั้น หลงัจำกท�ำสงัคำยนำได้ ๑๗ ปี หรอืหลงัจำก
พระพทุธเจ้ำปรนิพิพำนได ้๑๗ ปี พระเจ้ำอชำตศตัรูได้ย้ำยรำชธำนี
จำกรำชคฤห์ไปตั้งรำชธำนใีหม่บนฝั่งแม่น�้ำคงคำ ซึ่งเป็นเขตตดิต่อ
กบัแคว้นวชัช ีเรยีกรำชธำนใีหม่ว่ำ “ปำฏลบีตุร” หรอื “กสุมุนคร” 
หรือ “ปุปผนคร” (คือเมืองปัฏนะในปัจจุบัน) ชื่อเมืองนี้เขียนกัน
หลำยอย่ำง เขยีนตำมแบบบำลเีป็น “ปำฏลปีตุตะ” เขยีนแบบภำษำ
ปรำกฤต (ภำษำของคนพื้นเมืองอินเดียโบรำณซึ่งสืบเนื่องมำจำก
พวกอรยิกะ) เป็น “ปำทลปีตุตะ” เมอืงปำฏลบีตุรเป็นเมอืงส�ำคญั
ในพระพุทธศำสนำ ใน คัมภีร์ทีฆนิกาย กล่ำวว่ำ เดิมปำฏลีบุตร 
เป็นเพียงต�ำบลชื่อ “ปำฏลิคำม” พระศำสดำเคยเสด็จมำประทับ     
ก่อนปรินิพพำน และต่อมำเมื่อปรินิพพำนแล้วได้เชิญ “ธัมมกรก”    
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(หม้อกรองน�้ำ) และ “รัดประคด” (ผ้ำคำดอกหรือเอว) ของพระ
ศำสดำมำประดษิฐำนไว้ในสถูปที่เมอืงปำฏลบีตุรนี้

 ผู้อ่ำนคงทรำบดีแล้วว่ำ รำชวงศ์ของพระเจ้ำอชำตศัตรูเป็น
รำชวงศ์ลูกฆ่ำพ่อติดต่อกันมำหลำยรัชกำล ชำวเมืองไม่ชอบใจจึง
พำกนัล้มรำชวงศ์พระเจ้ำพมิพสิำร (อ่ำนเรื่องพสิดำรในหนงัสอื เกดิ
ครั้งพทุธกาล ของผู้เขยีน) แล้วยก “สสุูนำค” ขึ้นเป็นกษตัรยิ์แทน

 สสุูนำคเป็นใคร มำจำกไหน เป็นเรื่องสนกุน่ำรู้อกีคนหนึ่ง

 ใน คมัภรี์มหาวงศ์ เล่ำว่ำ เจ้ำลจิฉวอีงค์หนึ่งได้พำนำงนคร
โสภณิไีปหลบันอนด้วย ๗ วนั แล้วส่งกลบัมำยงัที่อยู่ของนำง ต่อ
มำนำงนั้นมคีรรภ์คลอดบตุรออกมำเป็นชิ้นเนื้อ นำงมคีวำมละอำย
จงึเอำส�ำลหี่อชิ้นเนื้อแล้วเอำใส่หม้อปิดผนกึ ให้นำงนมคนหนึ่งเอำ
ไปทิ้งที่กองขยะในเวลำเที่ยงคนื

 ครั้งนั้นพญำนำคตนหนึ่งซึ่งรกัษำพระนครรำชคฤห์มำพบเข้ำ 
จงึเอำขนดหำงรดัหม้อไว้ แล้วเลกิพงัพำนเหนอืหม้อ ส�ำแดงร่ำงให้
คนเห็น พร้อมกับท�ำเสียงดัง “สุสูๆ” ขณะนั้นอ�ำมำตย์คนหนึ่งใน 
กรงุรำชคฤห์มำพบเข้ำ มคีวำมพอใจรบัเอำไปเลี้ยงตั้งชื่อว่ำ “สสุนูำค 
กมุำร” ตำมเสยีงของพญำนำค ต่อมำสสุูนำคได้เข้ำรบัรำชกำร ได้
เป็นอ�ำมำตย์ของกษัตริย์กรุงรำชคฤห์ ต่อมำได้รำชำภิเษกเป็น
กษตัรยิ์ครองกรงุปำฏลบีตุร ได้รบัเฉลมิพระนำมว่ำพระเจ้ำสสุูนำค
ตำมนำมเดมิ

 พระเจ้ำสสุนูำคมพีระรำชโอรสพระนำมว่ำ “กำฬำโศกรำช” 
หรอื “กำลำโศก” มพีระรำชธดิำพระนำมว่ำ “พระนนัทเถร”ี เป็น
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พระขีณำสพ เมื่อพระเจ้ำสุสูนำคสวรรคต เจ้ำกำลำโศกได้เป็น
กษัตริย์แทน (ในหนังสือประวัติศำสตร์เล่มหนึ่งกล่ำวว่ำ พระเจ้ำ
กำลำโศกกบัพระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นองค์เดยีวกนั แต่ตำมประวตัิ
ต่ำงกนั กล่ำวไวเ้พื่อเป็นข้อสงัเกตเมื่อไปพบหนงัสอืดงักล่ำว) กล่ำว
ตำมประวตัวิ่ำ เมื่อพระเจ้ำกำลำโศกครองรำชสมบตัมิำได้ ๑๐ ปี 
ตรงกับ พ.ศ. ๑๐๐ มีภิกษุวัชชีบุตรขอแก้พระวินัย ๑๐ ประกำร  
เรยีกอกีอย่ำงว่ำวตัถ ุ๑๐ ประกำร คอื

 ๑.  ภกิษสุะสมเกลอืใส่ในกลกัเขำเป็นต้น แล้วน�ำไปผสมกบั
อำหำรอื่น ฉันได้ไม่เป็นอำบัติ ซึ่งผิดไปจำกพุทธบัญญัติในวินัย
ปำจิตตีย์ข้อที่ ๓๘ ที่ทรงห้ำมมิให้ภิกษุสั่งสมอำหำร ดังควำมว่ำ 
“อนึ่ง ภกิษใุดเคี้ยวกด็ ีฉนักด็ ีซึ่งของเคี้ยวกด็ ีซึ่งของฉนักด็ ีที่ท�ำกำร
สั่งสมเป็นปำจติตยี์”

 ๒.  ภิกษุฉันอำหำรในเวลำตะวันบ่ำยล่วงไปแล้ว ๒ องคุล ี
ได้ไม่เป็นอำบตั ิซึ่งขดักบัพทุธบญัญตัใินวนิยัปำจติตยี์ข้อที่ ๓๗ ที่
ทรงห้ำมมิให้ภิกษุฉันอำหำรในเวลำวิกำล ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป 
ดงัควำมว่ำ “อนึ่ง ภกิษใุดเคี้ยวกด็ ีฉนักด็ ีซึ่งของเคี้ยวกด็ ีซึ่งของ
ฉนักด็ ีในเวลำวกิำลเป็นปำจติตยี์”

 ๓.  ภกิษฉุนัอำหำรในวดัแลว้ เข้ำไปในบ้ำนเขำถวำยอำหำร
ให้ฉนัอกีในวนัเดยีวกนันั้น ภกิษมุไิด้ท�ำวนิยักรรมมำก่อนกฉ็นัได้ไม่
เป็นอำบัติ ซึ่งขัดกับพุทธบัญญัติในวินัยปำจิตตีย์ข้อที่ ๓๕ ที่ทรง
ห้ำมมใิห้ฉนัอำหำรที่เป็นอดเิรก ดงัควำมว่ำ “ภกิษใุดฉนัเสรจ็ ห้ำม
ภตัแล้ว เคี้ยวกด็ ีฉนักด็ ีซึ่งของเคี้ยวกด็ ีซึ่งของฉนักด็ ีเป็นปำจติตย์ี”
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 ๔.  ก�ำหนดสมีำวนัเดยีวกนั จะท�ำอโุบสถในที่ต่ำงๆ กนัเป็น
อำบตั ิแต่ภกิษชุำววชัชแีสดงว่ำไม่เป็นอำบตัิ

 ๕.  ถ้ำมีภิกษุที่ควรน�ำฉันทะมำมีอยู่ แต่มิได้น�ำมำ จะท�ำ
อโุบสถกรรมเสยีก่อนไม่ควร แต่ภกิษชุำววชัชว่ีำควร หมำยควำมว่ำ
ลงอโุบสถท�ำสงัฆกรรมโดยมริอคอยภกิษอุื่นได้

 ๖.  ข้อปฏบิตัอินัใดที่เคยปฏบิตัติำมกนัมำแต่พระอปัุชฌำย์
อำจำรย์ แม้จะประพฤตผิดิกค็วรประพฤตติำมท่ำนได้

 ๗.  ภกิษฉุนัอำหำรแล้ว ยงัมไิด้ท�ำวนิยักรรมก่อน ฉนันมสด
ที่ยงัมไิด้แปรเป็นนมส้มก่อนไม่ควร ภกิษชุำววชัชวี่ำควรฉนัได้ ข้อนี้
ขดักบัพทุธบญัญตัปิำจติตยี์ข้อที่ ๓๕

 ๘.  ภกิษชุำววชัชเีหน็ว่ำ ภกิษฉุนัเหล้ำอ่อนๆ ที่ยงัมไิด้เป็น
น�้ำสรุำเมำได้ ข้อนี้ขดักบัพทุธบญัญตัปิำจติตยี์ข้อที่ ๕๑ ที่ทรงห้ำม
มใิห้ภกิษดุื่มสรุำเมรยั ดงัควำมว่ำ “เป็นปำจติตย์ีเพรำะดื่มสรุำเมรยั”

 ๙.  ภิกษุชำววัชชีแสดงว่ำ ภิกษุใช้ผ้ำนิสีทนะ (ผ้ำรองนั่ง)  
ที่ไม่มชีำยกค็วร

 ๑๐. ภิกษุชำววัชชีแสดงว่ำ ภิกษุจะรับเงินและทองก็ได้ ซึ่ง
ขดักบัพทุธบญัญตันิสิสคัคยิปำจติตยี์ข้อที่ ๑๘ ที่ทรงห้ำมมใิห้ภกิษุ
รบัเงนิและทอง

 ควำมเหน็ที่ต่ำงกนั ๑๐ ประกำรนั้น น่ำจะเกดิจำกพวกอลชัชี
ที่เข้ำมำบวชอำศยัลำภผลจำกพระศำสนำกนัมำก กล่ำวกนัว่ำพวก
อลัชชีได้ก�ำเริบถึงขนำดฉันอำหำรเวลำบ่ำยและดื่มเมรัยกันอย่ำง
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สนกุ พระเจ้ำกำลำโศกกพ็ลอยเหน็ดเีหน็งำมเข้ำข้ำงพวกอลชัชด้ีวย
ทรงรู้ไม่เท่ำทนั แต่ยงัโชคดทีี่พระภกิษณุนีนัทเถรผีู้เป็นพระน้องนำง
ทรงทัดทำนถวำยค�ำแนะน�ำว่ำภิกษุเหล่ำนั้นท�ำผิดวินัย จึงกลับ
พระทยัได้ทนั

 ในครั้งนั้นมีพระเถระที่เคร่งวินัยองค์หนึ่งชื่อพระยสะ เป็น 
บุตรกำกัณฑกพรำหมณ์ ได้เดินทำงมำจำกเมืองโกสัมพี ได้รู้เห็น
พฤติกรรมของภิกษุชำววัชชีเช่นนั้นก็ได้ว่ำกล่ำวตักเตือน แต่ภิกษุ
ชำววชัชกีห็ำเชื่อฟังไม่ ครั้งหนึ่งมภีกิษชุำววชัชนี�ำถำดทองส�ำรดิใส่
น�้ำเตม็เปี่ยมไปตั้งไว้ในโรงอโุบสถ ให้ทำยกทำยกิำใส่เงนิลงในถำด
นั้นเพื่อเอำไปถวำยพระภกิษ ุและแบ่งให้พระยสะด้วย แต่พระยสะ
ไม่ยอมรับ กลับกล่ำวติเตียนกำรกระท�ำของภิกษุชำววัชชีว่ำขัด  
พทุธบญัญตั ิผดิทั้งผู้รบัและผู้ถวำย แทนที่จะรบัฟังค�ำเตอืน ภกิษุ
ชำววัชชีกลับเห็นว่ำเป็นกำรขัดลำภ ให้พระยสะไปขอขมำทำยก
ทำยกิำที่มำท�ำบญุ แต่พระยสะกลบัไปชี้แจงแก่บรรดำทำยกทำยกิำ
ว่ำที่พูดไปนั้นถูกต้องตำมพระวนิยั ภกิษชุำววชัชเีป็นฝ่ำยผดิ ด้วยมี
พทุธสภุำษติตรสัว่ำ

 “ดูกรภกิษทุั้งหลำย อนัว่ำพระจนัทร์และพระอำทติย์จะมไิด้
ร้อนและรุ่งเรอืงด้วยรศัมนีั้น ด้วยโทษมลทนิ ๔ อย่ำงคอื หมอก ๑ 
ควนั ๑ ธลุ ี๑ อสรุนิทรำหูเข้ำบงั ๑ มอีปุมำฉนัใด ภกิษศุำกยบตุร
ในพระธรรมวนิยันี้จะมไิด้มตีบะ มไิด้รุง่เรอืงด้วยศลีนั้น กด้็วยมลทนิ 
๔ อย่ำงปกปิดอยู่คอื เสพสรุำเมรยั ๑ เสพเมถนุธรรม ๑ ยนิดรีบั
เงนิและทอง ๑ เลี้ยงชวีติโดยมจิฉำชพี ๑”
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 ค�ำชี้แจงของพระยสะท�ำให้บรรดำทำยกทำยกิำเลื่อมใส แต่
ท�ำให้ภกิษชุำววชัชโีกรธแค้น พำกนัไปห้อมล้อมกฎุขีองพระยสะ แต่
พระยสะคำดคะเนเหตกุำรณ์ล่วงหน้ำไว้แล้ว จงึหลบหนกีลบัไปเมอืง
โกสมัพเีสยีก่อน แล้วส่งข่ำวไปยงัภกิษชุำวเมอืงปำวำ ภกิษชุำวเมอืง 
อวันตี กล่ำวโดยสรุปกำรสังคำยนำครั้งที่ ๒ มีพระยสเถระกับ     
พระเรวตเถระเป็นหลกั ได้ท�ำที่วดัวำลกิำรำม เมอืงเวสำล ีได้เลอืก
พระสพัพกำมเีป็นประธำน เพรำะว่ำท่ำนมอีำยมุำกถงึ ๑๒๐ ปี มี
พระอรหนัต์ ๗๐๐ รูปเข้ำร่วมประชมุ พระเจ้ำกำลำโศกเป็นผูอ้ปุถมัภ์ 
ท�ำอยู ่๘ เดอืนจงึส�ำเรจ็ เป็นที่น่ำเสยีดำยที่รำชวงศ์ของพระเจ้ำกำลำ
โศกอยู่ต่อมำอกี ๒๒ ปีกส็ิ้นสดุรำชวงศ์
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เสำพระเจ้ำอโศกและโบรำณสถำนเมอืงเวสำล ีสถำนที่ท�ำสงัคำยนำพระธรรมวนิยัครั้งที่ ๒
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 อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกสงัคำยนำครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๑๐๐ 
ดงักล่ำวมำแล้ว ต่อมำอกี ๒๐๐ ปีกม็กีำรสงัคำยนำเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่ง
ถือว่ำเป็นกำรสังคำยนำที่ส�ำคัญที่สุด ได้ท�ำในสมัยพระเจ้ำอโศก
มหำรำช ผู้ได้รบักำรยกย่องให้เป็นพทุธศำสนูปถมัภกผู้ยิ่งใหญ่ แต่
ก่อนที่จะเล่ำถึงต้นเหตุที่ต้องมีกำรสังคำยนำ ขอเล่ำถึงต้นเค้ำ
เหล่ำกอของพระเจ้ำอโศกมหำรำชให้ทรำบเสยีก่อน

เสำพระเจ้ำอโศกและสถปูที่เมอืงเวสำล ีสถำนที่ท�ำสงัคำยนำพระธรรมวนิยัครั้งที่ ๒




