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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
ประวัติและความส�าคัญของพระพุทธศาสนา ๑ 
 • ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อ	 ๒

	 	 ทางศาสนาในสมัยก่อนพระพุทธเจ้า	

 •  ความส�าคัญของพระพุทธศาสนา	 ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ๒๕ 
และชาดก
 •  พุทธประวัติ	 ๒๖

 •  ประวัติพุทธสาวก	พุทธสาวิกา	 ๓๐	

 • ศาสนิกชนตัวอย่าง	 ๔๖

 •  ชาดก	 ๕๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๖๓ 
 •  พระรัตนตรัย	 ๖๔

 •  อริยสัจ	๔	 ๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  
พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก ๘๓ 
 •  พุทธศาสนสุภาษิต	 ๘๔

 •  พระไตรปิฎก	 ๘๘

สารบัญ



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ๙๑ 
 •  หน้าที่ชาวพุทธ	 ๙๒

 •  มารยาทชาวพุทธ	 ๑๐๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ๑๐๗ 
 • วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ๑๐๘

 •  ศาสนพิธี	 ๑๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑๓๑ 
 •  การบริหารจิต	 ๑๓๒

 •  การเจริญปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ	 ๑๓๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ๑๔๓ 
 •  พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์	 ๑๔๔

 •  แนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา	 ๑๔๖	

 •  การสัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ�ารงรักษา	 ๑๔๘

	 	 พระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน

หน่วยการเรียนรู้พิเศษ
ศาสนาส�าคัญในประเทศไทย ๑๕๓
 •  ศาสนาคริสต์	 ๑๕๔

 •  ศาสนาอิสลาม	 ๑๕๘

 •  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ๑๖๑

 •  ศาสนาสิข	 ๑๖๕

บรรณานุกรม ๑๗๑
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ตัวชี้วัด
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■  วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ

■  วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำาหนด

■  วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องใน 
พระพทุธศาสนาหรอืแนวคดิของศาสนาท่ีตนนับถอืตามทีก่ำาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■  ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัย 
ก่อนพระพุทธเจ้า

■  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติ 
ที่ยึดทางสายกลาง

■ พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
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๑. ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา  
 ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

สังคมชมพูทวีปเมื่อครั้งอดีต ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และประกาศศาสนานั้น มีสภาพ 

ที่แตกต่างไปจากปัจจุบันนี้มาก ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมให้เห็นความเป็นไปในแต่ละด้านได้ ดังนี้

๑.๑ ด้านการเมืองการปกครอง 
อินเดียในสมัยพุทธกาลมีแว่นแคว้นต่างๆ หลายสิบแคว้น แต่ละแว่นแคว้นเรียกว่า 

“ชนบท” เฉพาะแคว้นท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางเรียกว่า “มหาชนบท” ชนบทเหล่านี้แบ่งเป็น  

๒ ส่วน คือ ส่วนกลางเรียกว่า มัชฌิมชนบท หรือ มัธยมประเทศ ส่วนที่เป็นหัวเมืองชั้นนอก

เรยีกว่า ปัจจนัตชนบท มูลเหตุทีแ่บ่งเรยีกอย่างนี ้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณ- 

วโรรส ทรงสันนิษฐานว่า เริ่มแรกที่พวกอริยกะอพยพมาต้ังถิ่นฐานอยู่ในชมพูทวีป คงจะเรียก 

ชนบทที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่และเป็นใจกลางแห่งการปกครองว่า มัชฌิมชนบท เรียกชนบทที่พวก 

มิลักขะตั้งอยู่นอกเขตของตนว่า ปัจจันตชนบท๑ เป็นธรรมดาว่า หมู่ชนที่เจริญแล้วมักคิดว่า

อาณาเขตที่ตนอาศัยอยู่เป็น “ศูนย์กลาง” ของโลก เช่นเดียวกับการที่ชาวจีนเรียกประเทศของเขา

ว่า จงกั๊ว (Chung Kua) ซึ่งแปลว่า ประเทศศูนย์กลาง๒

	 ๑)	แคว้นต่างๆ	 ที่ประกอบเป็นมัชฌิมชนบท มัชฌิมชนบท ประกอบด้วย 

มหาชนบทหรือแว่นแคว้นใหญ่ๆ (ตามที่ระบุไว้ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่  

๒๐) มีอยู่ ๑๖ แคว้น ดังนี้

 ๑
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธประวัติ	 เล่ม	 ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔๕. (กรุงเทพฯ :  

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๑๙), หน้า ๒.
 ๒

 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์. นวทัศน์แห่งพุทธประวัติ.	(เชียงใหม่ : บริษัทสยามแผ่นดินทอง. ๒๕๒๓), หน้า ๑๓.

ชื่อแคว้น ชื่อเมืองหลวง

แคว้นอังคะ จัมปา

แคว้นมคธ ราชคฤห์

แคว้นกาสี พาราณสี

แคว้นโกศล สาวัตถี

แคว้นวัชชี เวสาลี หรือไพศาลี

แคว้นมัลละ กุสินาราหรือปาวา
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ชื่อแคว้น ชื่อเมืองหลวง
แคว้นเจตี โสตถิวดี 

แคว้นวังสะ โกสัมพี

แคว้นกุรุ อินทปัตถ์

แคว้นปัญจาละ หัสดินปุระ

แคว้นมัจฉะ สาคละ

แคว้นสุรเสนะ มถุรา

แคว้นอัสสกะ โปตลี

แคว้นอวัันตี อุชเชนี

แคว้นคันธาระ ตักกสิลา

แคว้นกัมโพชะ ทวารกะ

แคว้นเล็กแคว้นน้อย	๕	แคว้น ชื่อเมืองหลวง
แคว้นสักกะ กบิลพัสดุ์

แคว้นโกลิยะ เทวทหะ

แคว้นภัคคะ สุงสุมารคีรี

แคว้นวิเทหะ มิถิลา

แคว้นอังคุตตราปะ อาปณะ

● 

อัสสกะ
● 
เจตี ● 

มคธ

● 
กาสี

● 

วังสะ● 
อวันตี

● 
สุรเสนะ

● 

ปัญจาละ

● 

มัจฉะ

● 

กุรุ

● 

กัมโพชะ

● 

คันธาระ

● 

โกศล ● 

อังคะ

● 

มัลละ

● 

วัชชี

อ่าวเบงกอล

แผนท่ีแสดงแคว้นใหญ่ต่างๆ	ในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล


N
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 แคว้นเล็กๆ เหล่านี้แม้ว่าจะแยกปกครองตนเองต่างหาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับแคว้น

ท่ีใหญ่กว่าคล้ายกับเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นเมืองประเทศราช เช่น แคว้นสักกะและแคว้นโกลิยะอยู่

ภายใต้อ�านาจปกครองของแคว้นโกศล เป็นต้น

	 ๒)	ระบอบการปกครองของแคว้นต่างๆ รูปแบบการปกครองของแคว้นต่างๆ 

แบ่งออกเป็น ๒ ระบอบ ดังนี้

  ๒.๑)	 ราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ แคว้นใหญ่ๆ ส่วนมากจะปกครอง

ด้วยระบอบนี้ เช่น แคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารปกครอง (ในตอนต้นพุทธกาล) และพระเจ้า

อชาตศัตรูปกครอง (ในตอนปลายพุทธกาล) แคว้นโกศลมีพระเจ้าปเสนทิโกศลปกครอง 

แคว้นอวันตีมีพระเจ้าจัณฑปัชโชตปกครอง เป็นต้น

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์จะมีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง

ประเทศเพียงพระองค์เดียวตามกฎหมาย แต่พระมหากษัตริย์ยังมีปุโรหิต

เป็นท่ีปรึกษาข้อราชการ เพ่ือให้ค�าแนะน�าในการตัดสินใจในกรณี

ที่ส�าคัญๆ เช่น วัสสการพราหมณ์และเสนีธอ�ามาตย์ เป็น

ที่ปรึกษาของพระเจ้าอชาตศัตรู นอกจากนั้นพระมหากษัตริย์

ก็ยังยึดอุดมการณ์ที่จะ “ปกครองโดยธรรม” คือ ยึดหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาเป็นแกนส�าคัญ เช่น หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ 

  หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ เป็นต้น

	 ๒.๒)	 สามัคคีธรรม หรือประชาธิปไตยระดับหนึ่ง 

การปกครองระบอบนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ใช้อ�านาจสิทธิ์ขาดแต่

ผู ้เดียว และไม่มีการสืบสันตติวงศ์ โดยตั้งรัชทายาทสืบทอด 

ดังเช่นระบอบประชาธิปไตย การบริหารประเทศจะกระท�าโดย

รัฐสภา ซ่ึงเรียกกันสมัยนั้นว่า “สัณฐาคาร” มีประมุขรัฐสภาด�ารง

ต�าแหน่งตามระยะเวลาที่ก�าหนด (เช่น พระเจ้าสุทโธทนะเป็นประมุข

เสาอโศก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช เป็นเครื่องหมายของการ
ประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้า

รัฐสภาศากยะ) หรือมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

สมาชิกจ�านวนหนึ่ง (เช่น กษัตริย์ลิจฉวี แห่งแคว้นเวสาลี) 

กรรมการรัฐสภาเลือกจากหัวหน้าครอบครัวใหญ่ๆ ใน

๔



 ๓  B.R. Ambedkar. The	Buddha	and	His	Dhamma. (Bombay : People’s Education Society. 1957), P. 23.

ชนบท (เมือง) นิคม (อ�าเภอ) และคาม (ต�าบล) อย่างในกรณีรัฐสภาศากยะ เจ้าศากยะซึ่งมีอายุ 

๒๐ ปีขึ้นไป ทุกคนมีสิทธิ์ได้เป็นสมาชิกของสภานี้และก่อนจะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องกล่าวค�า 

ปฏิญาณว่า๓

๑.	 ข้าพเจ้าจะอุทิศร่างกาย	จิตใจ	และทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้า	เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน	์

	 ของศากยวงศ์

๒.	 ข้าพเจ้าจะไม่ขาดการประชุม

๓.	 ข้าพเจ้าจะต้องแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย	เมื่อเห็นว่าศากยะผู้ใดประพฤติผิดหน้าท่ี	

	 เป็นการท�าลายประโยชน์ของศากยวงศ์	ข้าพเจ้าจะแจ้งเรื่องนั้นให้สภาทราบโดยไม่ปิดบัง

๔.	 ข้าพเจ้าจะต้องไม่โกรธตอบเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดใดๆ	และข้าพเจ้าจะยอม	

	 สารภาพผิดในเมื่อกระท�าผิดต่อบทบัญญัติของศากยวงศ์

  ส�าหรับข้อราชการต่างๆ จะน�าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยตัดสิน และยึดถือ

ปฏิบัติตามเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ การปกครองระบบนี้ต้องการความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญ เมื่อใดท่ีสมาชิกรัฐสภาแตกสามัคคีกัน การบริหารประเทศชาติก็จะประสบ

อุปสรรคอาจถึงขั้นวิบัติสูญเสียอิสรภาพได้ ดังกรณีของพวกลิจฉวี เป็นต้น

  การปกครองระบอบนี้จะเป็นไปด้วยดี จะต้องยึดถือหลัก ๗ ประการ เรียกว่า  

“อปริหานิยธรรม” ได้แก่

๑.	 หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

๒.	 พร้อมเพรียงกันประชุม	พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม

๓.	 ไม่บัญญัติสิ่งใหม่อันขัดต่อหลักการเดิม	ไม่ล้มล้างข้อบัญญัติเก่าที่ยังใช้ได้อยู่

๔.	 เคารพนับถือและเชื่อฟังผู้ใหญ่

๕.	 ปกป้องกุลสตรีมิให้ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ	(สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของสตรี)

๖.	 เคารพบูชาปูชนียสถาน	ปูชนียวัตถุ	ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ

๗.	 จัดอารักขา	คุ้มครอง	ป้องกันภัยอันชอบธรรมแก่สมณชีพราหมณ์ผู้เป็นหลักทางใจ	 	

	 ของประชาชนทั้งหลาย
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๑.๒ ด้านสังคม
สภาพสังคมอินเดียได้จัดแบ่งผู้คนออกเป็นชนชั้นเรียกว่า “วรรณะ” เพราะตามความเชื่อ 

ทางศาสนาพราหมณ์ถือเอาเชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คนเกิดในวรรณะใดจะมีสิทธิและ 

แนวทางด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนท่ีได้วางไว้โดยขัดขืนไม่ได้ ระบบวรรณะนั้นชาวอินเดียถือว่า 

ถูกก�าหนดไว้ตายตัวโดยพระผู้เป็นเจ้า การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม เช่น คนเกิด 

ในวรรณะต�า่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการศึกษา การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ และความส�าเร็จใน

ชีวิตอื่นๆ ไม่ได้

	 ๑)	ชนชั้นต่างๆ	ในระบบวรรณะ ระบบวรรณะของอินเดียประกอบด้วยชนชั้น

ต่างๆ รวม ๔ วรรณะด้วยกัน ดังนี้

	 	 ๑.๑)	 วรรณะพราหมณ	์ได้แก่ พวกศึกษาคัมภีร์พระเวท มีหน้าที่ติดต่อกับเทวะ 

และกระท�าพิธีกรรมทางศาสนา สีประจ�าวรรณะ คือ สีขาว

 	 ๑.๒)	วรรณะกษัตริย	์ได้แก่ พวกนักรบ นักปกครอง สีประจ�าวรรณะ คือ สีแดง 

  ๑.๓)	วรรณะแพศย์หรือไวศยะ ได้แก่ ประชาชนนอกเหนือจากสองวรรณะ 

ข้างต้น ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในสังคมที่ประกอบอาชีพต่างๆ กัน เช่น พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ต่อมาในระยะหลังมักตีความว่าหมายถึงเพียง “พ่อค้า” อย่างเดียว  

สีประจ�าวรรณะ คือ สีเหลือง

  ๑.๔)	วรรณะศูทร ได้แก่ พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ไม่มีสีประจ�าวรรณะ จะใช้สี

อะไรก็ได้ เช่น สีด�า สีเขียว นอกจากสีประจ�าวรรณะทั้งสามข้างต้น

อวรรณะหรือจัณฑาล
 คนอินเดียประมาณ ๑๗๐ ล้านคน เกิดมาในกลุ่มที่เรียกว่า อวรรณะ หรือถูกเรียกว่า จัณฑาล หรืออธิศูทร เป็นกลุ่ม
ที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดในสังคมอินเดีย ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวรรณะในอินเดีย วรรณะมี ๔ ชั้น ได้แก่ พราหมณ์ 
กษัตริย์ แพศย์ ศูทร โดยมีบทบาทความสำาคัญในสังคมตามลำาดับ แต่เมื่อมีการแต่งงานข้ามวรรณะบุตรที่เกิดมาจัดเป็น
จัณฑาล ปัจจุบันอินเดียหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้คำาว่า จัณฑาล โดยนิยมใช้คำาว่า “ดลิต/ทลิต (Dalit) แปลว่า ผู้ด้อยโอกาส 
คนยากไร้

เรื่องน่ารู้
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 ๒)	มูลเหตุที่ท�าให้เกิดวรรณะ เหตุเกิดวรรณะ อาจกล่าวได้เป็น ๒ ทาง ดังนี้

  ๒.๑)	ทางต�านาน ได้แก่ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้

   (๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับยุค ได้แบ่งยุคหรือระยะกาลเวลาออกเป็น ๔ ยุค  

ถือว่าแต่ละยุคได้เกิดคนในวรรณะต่างๆ ตามล�าดับ ดังนี้

     (๑.๑)  พวกที่เกิดในกฤตยุค ได้แก่ มนุษย์วรรณะพราหมณ์

     (๑.๒)  พวกที่เกิดในไตรดายุค ได้แก่ มนุษย์วรรณะกษัตริย์

     (๑.๓)  พวกที่เกิดในทวาปรยุค ได้แก่ มนุษย์วรรณะแพศย์

     (๑.๔)  พวกที่เกิดในกลียุค ได้แก่ มนุษย์วรรณะศูทร และจัณฑาล

   (๒) ทฤษฎีเกี่ยวกับองคาพยพของพระผู้สร้าง กล่าวว่า พระพรหมเป็น 

ผู้สร้างมนุษย์จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระองค์เอง แล้วจัดวรรณะให้พร้อมกัน ดังนี้

     (๒.๑)  ทรงสร้างวรรณะพราหมณ์จากพระโอษฐ์ (ปาก)

     (๒.๒)  ทรงสร้างวรรณะกษัตริย์จากพระพาหา (แขน)

     (๒.๓)  ทรงสร้างวรรณะแพศย์จากพระอูรุ (โคนขาหรือตะโพก)

     (๒.๔)  ทรงสร้างวรรณะศูทรจากพระบาท (เท้า)

  ๒.๒)	สันนิษฐานตามหลักวิชา เนื่องจากค�าว่า วรรณะ แปลว่า สีผิว ท�าให้

สันนิษฐานว่า การแบ่งชนชั้นเดิมคงถือตามสีผิวเป็นส�าคัญ พราหมณ์ซึ่งเป็นวรรณะสูงสุดเดิม 

คงมีผิวกายขาว ต่อมาเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป มีการผสมปะปนกันทางเชื้อชาติบ้าง สภาพ

แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และความเป็นอยู่เป็นองค์ประกอบบ้าง สีผิวจึงเป็นเครื่องก�าหนด 

ที่ไม่แน่นอน

  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชาติ (ก�าเนิดหรือเผ่าพันธุ์) คงเป็นตัวก�าหนดวรรณะ เพราะ 

แต่เดิมมีการแบ่งเหล่ากันตามเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ คือ เผ่าอารยันทั้งหมดจัดอยู่ในสามวรรณะแรก 

(อารยันที่เป็นนักบวชเป็นวรรณะพราหมณ์ นักรบเป็นวรรณะกษัตริย์ พ่อค้าเป็นวรรณะแพศย์)  

ส่วนคนพื้นเมืองและเผ่าอื่นๆ ถูกจัดให้เป็นวรรณะศูทรเหมือนกันหมด

  อย่างไรก็ตาม การถือวรรณะในสมัยต้นๆ คงยังไม่เคร่งครัดมากนัก ครั้นเมื่อ 

กาลเวลาล่วงผ่านไปนานเข้า ก็ยิ่งเพ่ิมความเคร่งครัดมากขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะพวกวรรณะ 

พราหมณ์จะถือเอาความได้เปรียบทางเชื้อชาติดูถูกเหยียดหยามวรรณะอื่นๆ แม้กระทั่งวรรณะ 

กษัตริย์และแพศย์ว่าต�่าต้อยไม่เป็นอารยชน จนกระทั่งละเลยศีลธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน 
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ความดีงามทางสังคมอย่างอื่น เพื่อชี้ให้เห็นความบกพร่องด้านนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพวก

พราหมณ์ว่า “คนเราจะดีหรือชั่ว มิใช่เพราะเชื้อชาติวรรณะเป็นตัวก�าหนด การกระท�าของเขา

ต่างหากเป็นตัวก�าหนด” หรือ “เราไม่เรียกคนที่เกิดจากท้องมารดาวรรณะพราหมณ์ว่าเป็น

พราหมณ์ที่แท้จริง คนที่ละกิเลสได้หมดสิ้นต่างหากจึงควรเรียกว่า พราหมณ์ที่แท้จริง”

๑.ó ด้านศาสนาËรือลัทธิความเชื่อ
คนอินเดียสมัยพุทธกาล ส่วนมากนับถือศาสนาพราหมณ์ นอกนั้นก็นับถือลัทธิศาสนาอื่น

เช่น ศาสนาเชนของศาสดามหาวรีะ เป็นต้น ความเชือ่และแนวทางการปฏบิตั ิจงึอยูบ่นพืน้ฐานของ

ค�าสอนทางศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 

	 ๑)	ความเช่ือในเร่ืองการล้างบาป ชาวอนิเดียเชือ่ในความศักด์ิสิทธ์ิของแม่น�า้ 

คงคาว่าถ้าใครได้อาบหรือดื่มน�้าในแม่น�้าคงคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพาราณสี ซึ่งถือกันว่า

เป็นเมืองของพระศิวะและที่เมืองคยา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองพระวิษณุจะได้บุญมาก ความชั่วที่ท�าไว้

ท้ังหมดจะถูกลอยไปกบัสายน�า้ กลายเป็นผูบ้รสิทุธิท้ั์งทางกายและทางใจ

 ส่วนแม่น�้าอื่นๆ ที่พวกนับถือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูก็เช่ือว่าศักดิ์สิทธิ์

สามารถช�าระล้างบาปได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่นิยมมากเท่าแม่น�้าคงคา เพราะถือกันว่าแม่น�้าคงคา

มีต้นน�้าไหลมาจากสวรรค์ ทางมวยผมพระศิวะ จึงนิยมมาอาบและดื่มกินเพื่อลอยบาปกัน

ชาวอินเดียมีความเชื่อว่าการได้อาบน้ำาในแม่น้ำาคงคา ซึ่ง
ถือเป็นแม่น้ำาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์ จะสามารถ
ชำาระล้างบาปที่ตนได้ก่อไว้ได้ทั้งหมด

มากมาย แม้กระท่ังก่อนตายก็สั่งให้ญาติมิตร

น�าศพไปเผารมิน�า้ แล้วลอยกระดกูและเถ้าถ่าน

ลงไปในแม่น�้าคงคา ส่วนคนที่ฐานะยากจน

ไม่สามารถหาฟนมาเผาได้ กน็�าเอาศพทิง้ลงใน

แม่น�้า ด้วยความเชื่อว่าผู้ตายจะได้ข้ึนสวรรค์

ไปอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจ้าอย่างแน่นอน ดงันัน้ จงึมกั

มีศพขึ้นอืดลอยมาตามกระแสน�้าคงคาอยู่เป็น

ประจ�า ในขณะที่นักแสวงบุญท้ังหลายต่างก็

ด�าผดุด�าว่ายบ้าง วักน�า้กนิบ้าง โดยไม่รังเกยีจ

เดียดฉันท์หรือขยะแขยงแต่ประการใด แต่ก็

น่าแปลกที่น�้าในแม่น�้าคงคาซึ่งดูสกปรกเช่นนั้น 

๘



กลับไม่ปรากฏว่ามีพิษจนเป็นอันตรายแก่ผู้ด่ืมกินแต่ประการใด๔ ปรากฏการณ์เช่นนี้ยิ่งท�าให้คน

อนิเดียเชือ่ม่ันว่าแม่น�า้คงคานีมี้ความศักด์ิสทิธิจ์รงิๆ

 ความนิยมล้างบาปด้วยการอาบน�้าในแม่น�้าคงคาแพร่หลายมาก ถึงขนาดพราหมณ์

คนหนึ่ง ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเป็นการส่วนตัว ได้ชักชวนพระพุทธองค์ไปอาบน�า้ที่แม่น�้า 

คงคากับตนเพื่อช�าระล้างบาป แต่พระพุทธเจ้าทรงตอบปฏิเสธ โดยตรัสว่า

 “คนเราถ้าท�าช่ัว ถงึจะไปอาบน�า้ทีแ่ม่น�า้พาหุกา แม่น�า้อธกิา แม่น�า้สนุทรกิา แม่น�้า 

สรัสตี แม่น�้าพาหุมตี เป็นนิตย์ ก็บริสุทธิ์พ้นจากบาปไม่ได้ เพราะแม่น�้าไม่สามารถช�าระล้าง 

กรรมหยาบช้าของคนให้หมดจดได้ ท่านจงอาบน�้าธรรมวินัยนี้เถิด (คือหันมาท�าความดีทางกาย 

วาจา ใจ) ถ้าท่านไม่พูดเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ถือเอาของที่เขามิได้ให้ มีความเชื่อตาม

เหตุผล ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ท่านก็จะบริสุทธิ์เอง ถ้าท�าความดีแล้วจะอาบน�้าดื่มน�้าชนิดไหน 

มันก็จะกลายเป็นน�า้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น” ๕

 เถรภีาษติอีกแห่งหนึง่สนบัสนนุทรรศนะนีคื้อ “ถ้าบคุคลจะพ้นจากบาปกรรม เพราะการ

รดน�า้ศักดิ์สิทธิ์แล้ว กบ เต่า นาก จระเข้ และสัตว์น�้าทั้งปวง ก็จักได้ไปสวรรค์หมดเป็นแน่” ๖

	 ๒)	ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิต ถึงแม้จะมีความเชื่อว่า พระพรหมเป็น 

ผู้สร้างโลกและก�าหนดชะตากรรมของมนุษย์โดยส่วนรวมก็ตาม แต่คนอินเดียในสมัยพุทธกาล  

ก็ยังมีทรรศนะแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานภาพของโลก เช่น บางพวกเห็นว่าโลกนี้นิรันดร  

บางพวกว่านิรันดรบางส่วน บางพวกว่าโลกมีที่สุด บางพวกว่าโลกไม่มีที่สุด เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ 

หลังตายก็เช่นกัน บ้างว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดอีก บางพวกว่าตายแล้วไม่เกิดอีก บางพวกว่า 

ตายแล้วยังมีสัญญา (ความจ�าได้) อยู่ บางพวกว่าตายแล้วไม่มีสัญญา เป็นต้น ทรรศนะเหล่านี้ 

มีบันทึกไว้ใน “พรหมชาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙” มีทั้งหมด ๖๒ ทรรศนะ ซึ่งจะน�ามากล่าว

พอสังเขป ดังนี้

 ๔ แต่เดิมเคยมีการทดสอบน�้าในแม่น�้าคงคา ปรากฏว่าน�้ามีความเป็นด่างอย่างแรงพอที่จะท�าลายเชื้อโรคและ 

แบคทีเรียบางอย่างได้ ท�าให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้มาอาบหรือด่ืมกิน อันอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของแม่น�้าท่ีใต้แม่น�้าบาง 

บริเวณเป็นแอ่งมหึมา อย่างเช่น บริเวณหน้าเมืองพาราณสี ท�าให้มีหินปูนมาตกตะกอนทับถมส่งผลให้มีความเป็นด่างมาก 

แต่อย่างไรก็ตาม การที่อินเดียมีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการท้ิงซากศพและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังมีการปล่อยน�้าเสียจ�านวนมาก

ลงสู่แม่น�้าตลอดเวลา ท�าให้จากการทดสอบตัวอย่างน�้าในแม่น�้าคงคาของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

พบว่าแม่น�า้คงคามคีณุภาพลดลงกว่าเดิม ซ่ึงทางรฐับาลอนิเดยีกพ็ยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหาแม่น�า้สายส�าคญัทีสุ่ดของประเทศอยู่
 ๕ ถอดความจาก. มัชฌิมนิกาย	มูลปัณณาสก	์เล่มที่	๒. ข้อที่ ๙๘. หน้า ๖๙-๗๐.
 ๖ ปุณญิกาชเถรีภาษิต เล่มที่ ๒๖. ข้อที่ ๑๖๖. หน้า ๔๗๓.
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 ๓)	การแสวงหาสัจธรรม สภาพเศรษฐกิจท่ีมีความยากจนบีบคั้น และสภาพ 

สังคมที่มีการแบ่งชั้นวรรณะ มีการดูหมิ่นเหยียดหยาม เอารัดเอาเปรียบกัน ท�าให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง 

เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตท่่ีีเต็มไปด้วยความทุกข์ พากันปลีกตนออกจากบ้านเรือนเข้าสู่ป่า 

แสวงหาค�าตอบแก่ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ถือเพศผู้แสวงหาโมกษะ (ทางหลุดพ้น) มีชื่อเรียกว่า 

อาชีวกบ้าง ปริพาชกบ้าง ชฎิลบ้าง สมณะบ้าง ตั้งตนเป็นเจ้าส�านักสอนลัทธิของตนแก่มหาชน  

มีผู้นับถือมากมาย หลักฐานระบุไว้ถึง ๖๒ ลัทธิดังกล่าวข้างต้น และมีเจ้าลัทธิท่ีมีชื่อเสียงมาก 

ในยุคนั้น ๖ ท่าน ดังต่อไปนี้

๑.	 เกี่ยวกับการตายและการเกิด	

	 ๑.๑	 พวกหนึ่งเห็นว่าตายแล้วเกิดอีก

	 ๑.๒	 อีกพวกหนึ่งเห็นว่าตายแล้วสูญ

๒.	 เกี่ยวกับเรื่องสุขและทุกข์

	 ๒.๑	 พวกหนึ่งเห็นว่าสุขและทุกข์ไม่มีเหตุ	ไม่มีปัจจัย	(คือ	เกิิดขึ้นได้เอง	ดับได้เอง)

	 ๒.๒	 อีกพวกหนึ่งเห็นว่าสุขและทุกข์มีเหตุ	มีปัจจัย

๓.	 เกี่ยวกับสถานภาพของสรรพสิ่ง

 ๓.๑	 พวกหนึ่งเห็นว่าสรรพสิ่งเที่ยงแท้นิรันดร

	 ๓.๒	 อีกพวกหนึ่งเห็นว่านิรันดรเพียงบางส่วนบางอย่าง

๔.	 เกี่ยวกับสถานภาพของโลก

	 ๔.๑	 พวกที่	๑			เห็นว่าโลกมีที่สุด

	 ๔.๒	 พวกที่	๒		เห็นว่าโลกไม่มีที่สุด

	 ๔.๓	 พวกที่	๓		เห็นว่าโลกมีที่สุดบางอย่าง

	 ๔.๔	 พวกที่	๔		เห็นว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช	่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่

๕.	 เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย

	 ๕.๑	 พวกที่	๑			เห็นว่าสัตว์ตายแล้วยังมีสัญญา	(ความจ�าได้)	อยู่

	 ๕.๒	 พวกที่	๒		เห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่มีสัญญา

	 ๕.๓	 พวกที่	๓		เห็นว่าสัตว์ตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช	่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่

๖.	 เกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

	 ๖.๑	 พวกที่	๑			เห็นว่าความสุขในกามารมณ์เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

	 ๖.๒	 พวกที่	๒		เห็นว่าการได้ฌานชั้นต่างๆ	เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

๗.	 ทรรศนะไม่แน่นอน	ยังมีอีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ควรบัญญัติอะไรว่าเป็นอย่างน้ันอย่างนี้		

	 เพราะไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว	การปฏิเสธหรือยอมรับอะไรง่ายๆ	อาจ	

	 ผิดพลาดขึ้นได้	ดังนั้น	จึงไม่ควรผูกมัดตัวเองกับทฤษฎีใดๆ 
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