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เปิดเรื่อง
อังกฤษรื้ออิฐหินเปดทางให
ยอนไปดูอดีตอันตระการของชมพูทวีป
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อ ๒๕๙๗ ปมาแลว (พ.ศ.๒๕๕๒
+ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา) ในชมพูทวีป คือดินแดนที่เปนประเทศ
อินเดีย รวมทั้งบังคลาเทศ จนถึงปากีสถาน และอัฟกานิสถานใน
ป จ จุ บั น แล ว ได รุ ง เรื อ งและเจริ ญ แพร ห ลายออกไปในนานา
ประเทศทั่วทวีปเอเชีย จนมาบัดนี้ กําลังแผขยายไกลออกไปในซีก
โลกทางตะวันตก

๒

หลักศิลาจารึกอโศก

แตในชมพูทวีปเอง เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบมา
ไดประมาณ ๑,๗๐๐ ป ครั้นถึงชวง พ.ศ.๑๗๔๑–๑๗๕๐ (ค.ศ.
1198-1207) กองทัพมุสลิมเตอรกไดบุกเขามาทางตะวันตกเฉียง
เหนือ หลังจากทําสงครามชนะมาตามลําดับ ก็ไดรุกรบเขามาแถบ
แควนพิหารและเบงกอล แลวฆาฟนผูคนที่ไมยอมเปลี่ยนศาสนา
สังหารพระภิกษุสงฆ เผาวัด ทําลายสถานที่สําคัญ เชน มหา
วิทยาลัยพุทธศาสนาทุกแหง และกวาดขนเอาทรัพยสินไปหมดสิ้น
ทําใหพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป โดยถือวาการเกิด
ขึ้นของรัฐสุลตานแหงเดลีใน พ.ศ.๑๗๔๙ เปนจุดกําหนด และเรื่อง
ราวของพระพุทธศาสนา ที่เจริญรุงเรืองในอินเดียมา ๑๗ ศตวรรษ
ครึ่ง ก็ถึงกาลอวสานแตบัดนั้น
เมื่อเวลาผานมา เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็เลือน
หายไปจากความทรงจําของชาวชมพูทวีป และซากปูชนียสถาน
โบราณวัตถุทั้งหลายที่มากมายทั่วทวีป ก็ถูกทับถมจมลงใตผืน
แผนดินหายไปจากสายตาของประชาชน ไมเหลือรองรอย จนคน
อินเดียไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมเคยไดยินพระนามอโศกธรรม
ราชา ในขณะที่พระพุทธศาสนานั้นไปรุงเรือง และพระนามศรี
ธรรมาโศกราชเปนที่เลาขานสืบกันมาไมขาดสาย ในประเทศที่หาง
ไกลจากอินเดียออกไป
กาลลวงมาจนถึง พ.ศ.๒๓๐๐ (ค.ศ.1757) อินเดียเริ่มเสียดิน
แดนตกไปอยูใตการปกครองของอังกฤษ ตั้งตนแตแควนเบงกอล
มาตามลําดับ จนอังกฤษรวมปกครองประเทศในป ๒๓๑๗/1774
และในที่สุด อังกฤษก็เนรเทศกษัตริยโมกุลองคสุดทายไปยังเมือง
รางกุง ลมราชวงศมุขาลลง แลวครอบครองอินเดียเปนอาณานิคม
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โดยสมบูรณใน พ.ศ.๒๔๐๑ (ค.ศ.1858) กับทัง้ ตอมาก็ไดรวมพมา
เขามาเปนแควนหนึง่ ในประเทศอินเดียของอังกฤษในป ๒๔๒๙/1886
ระยะเวลาเกือบ ๒ ศตวรรษแหงการปกครองของอังกฤษ ได
กลายเปนยุ ค แห ง การเป ด ทางยอ นกลับไปชมอดีตอัน รุงเรืองยิ่ง
ใหญในประวัติศาสตรของชมพูทวีป
ทั้งนี้ จะดวยเหตุที่ชนชาวอังกฤษผูมาปกครองนั้นลวนเปน
คนมีการศึกษาสูงมีความใฝรูที่ฝงลึกสนิทแนนมาในภูมิหลังของ
ชาติ หรือดวยความเปนนักปกครองผูฉลาดที่พึงรูทันเทาเขาใจถิ่น
แดนและประชากรที่ตนไปปกครอง หรือเพราะการที่จะธํารงรักษา
อํานาจความยิ่งใหญไวไดจะตองมีศักดิ์ศรีแหงการทรงภูมิปญญา
ที่เหนือกวา หรือแมเพียงเพื่อจะรักษาเกียรติภูมิแหงปรีชาญาณ
ของความเปนชนชาติที่มีอารยธรรมสูงใหญนําหนา หรือดวยเหตุที่
จะนําความรูประวัติศาสตรดานบูรพทิศ ที่เ ชื่อมตะวันตก-ตะวัน
ออกโยงถึงกันไปเสริมความรูประวัติศาสตรแหงอารยธรรมตะวัน
ตกของตนและขยายพรมแดนแหงวิชาประวัติศาสตรโลก เชน เรื่อง
การเดินทัพของอเลกซานเดอรมหาราชมาทางอาเซียกลางอันให
เกิดอาณาจักรกรีกแหงโยนก เปนตน
จะดวยขอใดในเหตุผลที่กลาวมา หรือดวยเหตุผลทั้งหมด
นั้ น หรื อ หลายข อ รวมกั น ก็ ต าม ราชการของจั ก รภพอั ง กฤษได
สนับสนุนและรับเอางานสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีอินเดีย
เปนกิจการของรัฐ เริ่มแตวอรเรน ฮาสติงส (Warren Hastings) ผู
สําเร็จราชการของอังกฤษ ไดยอมรับเขาโอบอุมสนับสนุนอาเซีย
สมาคมแหงเบงกอล (Asiatic Society of Bengal) ที่ตั้งขึ้นโดย
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เซอร วิลเลียม โจนส (Sir William Jones) ใน พ.ศ.๒๓๒๗
(ค.ศ.1784) ตลอดจนอุปราชแหงอินเดียคนแรก คือ ลอรดแคนนิ่ง
( L o r d C a n n i n g ) ไ ด ตั้ ง ส ว น ร า ช ก า ร โ บ ร า ณ ค ดี ขึ้ น
(Archaeological Department) ในป ๒๔๐๓/1860 แลวงาน
โบราณคดีในอินเดียก็ไดผูกพันมั่นสนิทอยูในนโยบายของรัฐบาล
อังกฤษตลอดมาจวบจนอินเดียไดเอกราชในป ๒๔๙๐/1947
ขอความทีป่ รากฏใน วารสารเอเชียสมาคมแหงเบงกอล ป ๒๔๐๕
(Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1862) ตอไปนี้ คงบอก
ถึงความนึกคิดของรัฐบาลอังกฤษไดบางอยางนอยก็สวนหนึ่ง
ในฐานะเปนเจาอํานาจผูป กครองทีม่ ปี รีชาญาณ มันจะ
ไมเปนเกียรติเปนศรีแกเราแตอยางใดเลย ถาเรายังปลอย
ใหแหลงงานสืบคน ดังเชน ซากนครหลวงเกาของชาวพุทธ
ในรัฐพิหาร๑ ถิน่ ทีร่ าบรอบกรุงเดลี อันพรัง่ พรึบ่ ไปดวย
สถานทีป่ รักหักพังหนาแนนยิง่ กวาแมแตแคมปานยาแหง
กรุงโรม และทีอ่ นื่ ๆ อีกเปนอันมาก ไมไดรบั การสํารวจ
ตรวจตราเพิม่ ขึน้ ใหมากกวาเทาทีไ่ ดทาํ กันมา

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม ความสําเร็จที่แทของงานสํารวจ
และขุดคนทั้งหมดนั้น เกิดจากฉันทะและความเพียรพยายามอยาง
อุทิศชีวิตจิตใจของบุคคลบางทานที่มีใจรักและใฝรูอยางแทจริง
บุคคลที่ควรกลาวถึงเปน พิเศษ เริ่มดวยเจมส ปรินเสป
(James Prinsep, ค.ศ.1799-1840) เลขานุการของเอเชียสมาคม
แห ง เบงกอล ซึ่ ง เป น บุ ค คลแรกที่ เ พี ย รพยายามอ า นตั ว อั ก ษร
พราหมี และอักษรขโรษฐี จนอานศิลาจารึกของพระเจาอโศก
๑

คงหมายถึงเมืองปาตลีบตุ ร หรือปตนะ (Patna) ซึง่ เปนเมืองหลวงของพระเจาอโศกมหาราช
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มหาราชไดสําเร็จในป ๒๓๘๐/1837
แลวก็มาถึงบุคคลที่ถือไดวาสําคัญที่สุดในการรื้อฟนพุทธ
สถาน คือ เซอรอเลกซานเดอร คันนิงแฮม (Sir Alexander
Cunningham) ซึ่งเดิมทีมารับราชการทหารในอินเดีย แตเมื่อได
พบกับเจมส ปรินเสป ก็เกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร
อินเดีย และชอบศึกษาโบราณวัตถุทั้งหลาย พอถึงป ๒๔๐๔ ขณะ
เปนพลตรี รับราชการมาได ๒๘ ป ก็ขอลาออก เพื่ออุทิศชีวิตอุทิศ
เวลาใหแกการขุดคนวัดวาอารามโบราณสถาน
คันนิงแฮมไดเรียกรองกระตุนเราใหรัฐบาลเอาจริงเอาจังใน
การอนุรักษและคนควาวิจัยเรื่องโบราณวัตถุสถานอยางเปนระบบ
และมีมาตรฐาน เปนเหตุใหรัฐบาลอังกฤษตั้งหนวยงานสํารวจ
โบราณคดี อิ น เดี ย ขึ้ น ในป ๒๔๐๔/1861 เรี ย กว า Indian
Archaeological Survey โดยเปนการชั่วคราวกอน มีคันนิงแฮม
เปนผูอํานวยการ และตอมาในป ๒๔๑๓/1870 ก็ไดตั้งขึ้นใหมเปน
Archaeological Survey of India โดยมีคันนิงแฮมเปนผูอํานวย
การใหญ (Director General) คันนิงแฮมอุทิศตัวทํางานนี้ตอมา
จนอายุ ๗๑ ป จึงลาเลิกใน พ.ศ. ๒๔๒๘/1885
คันนิงแฮมไดทํางานขุดคนฟนฟูที่สําคัญ เชน สารนาถ สาญจี
ตักสิลา และพุทธคยา สวนรายงานการสํารวจขุดคนที่ไดตีพิมพ
ออกมา ก็มีประมวลจารึกพระเจาอโศกมหาราชซึ่งเปนชุดแรกดวย
ดวยอาศัยการศึกษาคนควาของชาวอังกฤษที่มีเซอรอเลก
ซานเดอร คันนิงแฮม เปนตัวชูนี้ พุทธปูชนียวัตถุสถาน และพระ
เกียรติประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ที่จมซอนอยูใตผืนแผนดิน
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และจางหายไปหมดแลวจากความทรงจําของชาวอินเดียเอง ก็ได
ปรากฏขึ้นมาใหชื่นชมบูชากันใหม

จารึกอโศกสืบประวัติ
ขานรับกับคัมภีรพุทธศาสนา
เคยมีผูสงสัยวา มีหลักฐานอะไรที่แสดงวา ศิลาจารึกนี้พระ
เจาอโศกสรางไว อันนี้เปนศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช
เมื่อจะตอบขอสงสัยนี้ ควรขยายคําตอบใหกวางออกไปอีก
นอกจากหลักฐานวาเปนศิลาจารึกของพระเจาอโศกแลว ก็ตอบ
ดวยวา แนใจไดอยางไรวา จารึกของพระเจาอโศกนั้นแสดงหลัก
และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา
หลักฐานในเรื่องนี้ นอกจากดูในศิลาจารึกเองแลว ก็ดูความ
สอดคลองหรือยืนยันกันระหวางศิลาจารึกกับขอมูลในเอกสารคือ
คัมภีรพุทธศาสนา และอีกอยางหนึ่ง คือเหตุการณในประวัติ
ศาสตรที่เกี่ยวของ เฉพาะอยางยิ่งความเปนไปในลังกาทวีป ซึ่งมี
เรื่องราวเกี่ยวโยงหรืออางอิงกันตอเนื่องมา
ศิลาจารึกของพระเจาอโศกนี้ มีขอความเขียนไวสั่งสอนแนะ
นํา แสดงนโยบายของพระเจาอโศกแกประชาชน เชน บอกใหคนที่
เปนเจาหนาที่บานเมือง คลายๆ นายอําเภอและกํานันอะไรพวกนี้
นําเอาขอความนั้นๆ ไปบอกแจงชี้แจงอธิบายแกประชาชนของ
ตนๆ แสดงวาพระเจาอโศกใชศิลาจารึกเปนเครื่องมือในการสั่ง
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สอนประชาชนและบริหารราชการแผนดิน เพราะในสมัยนั้น ไมได
ใชกระดาษอยางทุกวันนี้ ก็เลยใชศิลา ใหเจาหนาที่เขียนจารึกไว
ตามที่ตางๆ เชน โขดหิน เขา ภูผา แลวก็ใหมาอานไปบอกกัน
ความริเริ่มนี้นาจะเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ชวยใหประชา
ชนสมัยนั้นมีการศึกษา และวัดก็เปนศูนยกลางการศึกษาอยูแลว
ตําราฝรั่ งบางเลมถึงกับบอกวา ในอินเดียสมัยพระเจ า อโศกนี้
ประชาชนรูหนังสือมากกวายุคปจจุบนั จะจริงหรือไม เราไมเห็น เขา
คงประเมินเทียบเคียงตามสภาพ แตพดู คราวๆ ไดวา เรือ่ งศิลาจารึก
และวัดนีแ้ สดงวา สมัยนั้นคนมีการศึกษาที่นับวาดี
ทีนี้ มีเครื่องหมายอะไรที่แสดงวาพระเจาอโศกเปนผูสราง
ศิลาจารึกเหลานี้ไว และเรื่องที่จารึกไวเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
ที่ จ ริ ง การพิ สู จ น ว า ศิ ล าจารึ ก นี้ เ ป น ของพระเจ า อโศก
มหาราช คื อ พระเจ า อโศกสร า งไว นั้ น เป น เรื่ อ งของนั ก ประวั ติ
ศาสตร-โบราณคดี ที่เขาไดศึกษาและวินิจฉัยกันไว ถาจะใหตรง
เรื่องก็คือ เราควรไปฟงไปอานเรื่องที่เขาเขียนชี้แจงรายงานไว
อยางงายๆ ขอความในจารึกหลายแหงก็บอกเหตุการณที่ทํา
ใหนักประวัติศาสตรมั่นใจไดแลววา เปนพระเจาอโศกมหาราช
เชน เรื่องการทําสงครามกับแควนกลิงคะ ที่จริงแคขอนี้ก็พอแลว
นอกจากขอความแบบนี้แลว ศิลาจารึกบางแหงก็ทําเปน
หลักหรือเปนเสาไวประกาศเรื่องเฉพาะที่ระบุชัดลงไปเลยทีเดียว
เชน ตรงที่ประสูติของพระพุทธเจา ก็จารึกบอกวา ณ สถานที่นี้
(คือลุมพินีวัน) พระพุทธศากยมุนีไดประสูติ เปนตน และบนยอด
เสาที่มีเครื่องหมายอยางรูปธรรมจักรก็บอกชัดอยูในตัว
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ในคัมภีรตั้งแตอรรถกถาจนถึงพวกพงศาวดารลังกาที่รักษา
กันมานอกชมพูทวีปเปนสหัสวรรษ โดยผูเรียนและผูรักษาไมเคย
มารูมาเห็นเรื่องในอินเดีย บอกเหตุการณ เรื่องราว ลําดับกษัตริย
ราชวงศ กาลเวลา ยุคสมัย ตรงกับที่ตกลงกันนํามาเขียนในตํารา
ประวัติศาสตรที่ใชเปนหลักกันอยูในปจจุบัน
ศิลาจารึกของพระเจาอโศกนี้ มีคําขึ้นตนบอกไวชัดทุกครั้ง
เปนแบบเลย คือประโยควา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสีผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ ตรัสว่า” หรืออะไรอยางนี้ ขอความนี้บงชัดวาเปนคํา
ของพระเจาแผนดิน แลวคิดงายๆ เวลานั้น ใครเปนพระเจาแผนดิน
ก็ยอมเปนการจารึกคําของราชาพระองคนั้น นี่คือแนวาเปนพระ
เจาอโศก
ตรงนี้มีเกร็ดความรูที่นาสังเกตแทรกเขามาหนอย คือ คําที่
เรียกพระเจาอโศกในจารึกใชวา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสีผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ” อันนีแ้ ปลจากคําในจารึกวา “เทวานัมปยะ ปยทัสสี ราชา”
ทีนี้ ในอรรถกถาจนถึงตํานานยอยๆ ในลังกา เลาวา ตอนที่
พระเจาอโศกครองชมพูทวีปนั้น ลังกา (เวลานั้นเรียกวาตัมพปณณิ
ทวีป) มีราชาพระนามวา “เทวานัมปยติสสะ”
พระเจาอโศกกับพระเจาเทวานัมปยติสสะนี้ เปนพระสหาย
ซึ่งไมเคยพบกัน ไมเคยเห็นองคกัน (อทิฏฐสหาย) และพระมหินท
เถระ โอรสของพระเจาอโศกก็นําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานใน
ตัมพปณณิทวีปในรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยติสสะนี้ ในปที่
๑๘ แหงรัชกาลพระเจาอโศกมหาราชนับแตราชาภิเษกแลว คือ
พ.ศ.๒๓๖ (ตําราฝรั่งประมาณวา 251 BC แตนาจะเปน 248 BC)
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พระนามของกษัตริยลังกาพระองคนี้ที่วา “เทวานัมปยติสสะ”
ทําใหนึกถึงพระนามของพระเจาอโศกมหาราชที่เรียกในศิลาจารึก
วา “เทวานัมปยะ ปยทัสสี” แลวก็คิดไปวามีอะไรโยงใยกันในการตั้ง
พระนามบางไหม (พระเจาเทวานัมปยติสสะขึ้นครองราชยในปที่
๑๗ แหงรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช แลวปตอมา พระมหินทก็นํา
พระพุทธศาสนาไปยังลังกา)
[คําวา “เทวานัมปิยะ” นี้ ตามปกติ ถือเปนคําหนึ่งในจําพวก
คําเรียกแสดงความเคารพนับถือ หรือใหเกียรติ เหมือนที่เรียกพระ
ดวยคําวา “อายสฺมา” และ “อายสฺมนฺโต”]
ทีนก้ี ม็ จี ดุ สําคัญ ที่ศิลาจารึกบอกเหตุการณซึ่งมาบรรจบกับ
หลักฐานในคัมภีร ซึ่งทําใหเห็นวา องค “เทวานัมปยะ ปยทัสสี ราชา”
หรือ “เทวานามปริยะ ปริยทรรศี ราชา” ในศิลาจารึกนั้น เปนองคเดียว
กับพระเจาอโศกมหาราชในคัมภีร
ขอยกขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึกมาใหดูกัน (คัดมาใหดู
เพียงสวนหนึ่ง ขอความเต็ม พึงอานในตอนวาดวยจารึก ขางในเลม)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ
ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่มหาอํามาตย์ทั้งหลาย
ณ พระนครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ ว่า
สงฆ์ (อันข้าฯ) ได้ทําให้สามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้ว
(“สํเฆ สมเค กเฏ”) บุคคลใดๆ จะเป็นภิกษุ หรือภิกษุณกี ต็ าม
ไม่อาจทําลายสงฆ์ได้
ก็แล หากบุคคลผู้ใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จัก
ทําสงฆ์ให้แตกกัน บุคคลผู้นั้นจักต้องถูกบังคับให้นุ่งห่มผ้า
ขาว และไปอยู่ ณ สถานที่อันมิใช่วัด
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พึงแจ้งสาส์นพระบรมราชโองการนี้ให้ทราบทั่วกัน ทั้งใน
ภิกษุสงฆ์และในภิกษุณีสงฆ์ ด้วยประการฉะนี้
พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพได้ตรัสไว้ดังนี้:- ก็ประกาศ
พระบรมราชโองการเช่นนี้ ท่านทั้งหลายพึงนําไปติดไว้ ณ
ทางสัญจรภายในเขตใกล้เคียงของท่านทั้งหลายฉบับหนึ่ง
และจงเก็บรักษาประกาศพระบรมราชโองการอันเดียวกันนี้
แล ไว้ในเขตใกล้เคียงของอุบาสกทั้งหลายอีกฉบับหนึ่ง
ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหล่านั้น พึงทําตนให้มี
ความรู้ความเข้าใจแนบแน่นในประกาศพระบรมราชโองการ
นี้ และทุกๆ วันอุโบสถ มหาอํามาตย์ทุกๆ คนพึงไปร่วมใน
การรักษาอุโบสถด้วยเป็นประจํา เพื่อจักได้เกิดความคุ้นเคย
แนบสนิท และรู้เข้าใจทั่วถึง ซึ่งประกาศพระบรมราชโองการ
นั้นแล…
ธรรมโองการนี้ ในจารึกเองก็บอกวาไดโปรดใหติดประกาศ
ทั่วไปทุกหนแหง แตเฉพาะที่นักโบราณคดีขุดคนพบแลว ๓ แหง มี
ขอความยาวสั้นกวากันบาง แตทุกแหงมีตอนสําคัญ คือยอหนาที่
๒-๓ [สงฆ์ (อันข้าฯ) ได้ทําให้สามัคคี ณ สถานที่อันมิใช่วัด]
สามแหงที่พ บจารึกนี้ คือ ที่ สารนาถ โกสัมพี และสาญจี
การที่จ ารึก ตา งแหงบอกเหมือ นกัน วา “สงฆอัน ขา ฯ ไดทําใหส ามัค คี
กันแลว ” แสดงวาเปน เหตุก ารณใหญข องสวนรวมทั่ว ทั้ง แวน แควน
ไมใชเ รื่อ งเฉพาะของที่นั้น ๆ (สารนาถ วัดระยะทางผานโกสัมพี
ไปถึงสาญจี = ๖๐๐ กม.) และขอความตอนทายๆ ของจารึกเอง ก็
บอกใหมหาอํามาตยดําเนินการรักษาสามัคคีนี้ทั่วทุกหนแหง
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๑๑

การทําใหสงฆสามัค คี ก็แ สดงวาไดมีก ารแตกแยก และ
ไดแกปญ หาความแตกแยกนั้น เสร็จ แลว
นี่ก็คือ การสังคายนาครั้ง ที่ ๓ ที่เ มือ งปาตลีบุต ร ที่พ ระ
เจาอโศกทรงอุปถัม ภ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕ ซึ่ง คัม ภีรสมันตปาสาทิกา
ไดเลาไว และบอกดวยวา พระที่กอ ปญ หา (ทานวาปลอมบวช
เขา มา) ไดถูก บัง คับ ใหนุง ผา ขาว (=ใหสึก ออกไป) ดังความ
ตอนหนึ่ง ในสมันตปาสาทิกานั้น (วิน ย.อ.๖๐) วา
ในวันที่ ๗ พระราชา (อโศก) โปรดใหประชุมภิก ษุ
สงฆทอี่ โศการาม … ทรงทราบวา พวกนีม้ ใิ ชภกิ ษุ พวกนีเ้ ปน
อัญเดียรถีย พระราชทานผาขาวแกบุค คลเหลานั้น ให
สึกเสีย … ลําดับ นั้น พระราชาตรัสวา “พระคุณเจา ผู
เจริญ บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์แ ลว ขอภิกษุส งฆจ งทํา
อุโบสถเถิด” พระราชทานอารักขาแลว เสด็จคืน สูพ ระ
นคร สงฆซึ่ง สามัคคีกัน แลว ไดกระทําอุโบสถ
ตามศิลาจารึกแสดงวา แมสงฆจะสามัคคีกันไดแลว มาตรการที่ จ ะรั ก ษาความสามั ค คี นั้ น ให ห นั ก แน น มั่ น คง พร อ มทั้ ง
ปองกัน ปญหาอันอาจจะมีขึ้น อีก ก็ยังดําเนิน ตอ ไป โดยใหมหา
อํามาตยดูแ ลรับ ผิด ชอบตามความในจารึกนั้น
เรื่องราวที่เปดเผยออกมาดวยซากพุทธสถานของจริงและ
จากธรรมลิปคือขอมูลลายสือธรรมในศิลาจารึกของพระเจาอโศก
มหาราช ที่แหลงเดิมในชมพูทวีป ซึ่งเพิ่งฟนขึ้นพบกันใหม มา
ประสานขานรับกับบันทึกและตํานานในคัมภีรพระพุทธศาสนา ตั้ง
แตพระไตรปฎก และอรรถกถาลงมา ซึ่งรักษาสืบทอดกันไวนานนัก
หนาในประเทศพุทธศาสนาที่หางไกลจากชมพูทวีป
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จารึกอโศกแนชัด
คือเกียรติประวัติแหงชาติอินเดีย
ขอยกอีกตัวอยางหนึ่ง คัมภีรอรรถกถาและฎีกาเลาวา๑ พระ
เจาอโศกมหาราช เมื่อยังเปนราชกุมาร ไดรับพระราชบัญชาใหไป
เปนอุปราชครองแควนอวันตี ที่เมืองอุชเชนี ระหวางทางกอนถึง
อุชเชนี อโศกกุมารไดแวะที่เมืองเวทิส และ ณ ที่นี้ อโศกกุมารได
พบกับธิดาเศรษฐี นามวาเวทิสา และไดเธอเปนคูครอง นําไปอยู
ดวยที่นครอุชเชนี แลวประสูติโอรสนามวาเจาชายมหินทะ และตอ
มาอีก ๒ พรรษา มีราชธิดานามวาสังฆมิตตา
เจ า ชายมหิ น ทะ และเจ า หญิ ง สั ง ฆมิ ต ตานี้ ต อ มาได
อุปสมบท แลวพระมหินทเถระพรอมดวยคณะภิกษุสงฆไดนําพระ
พุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาทวีป และพระสังฆมิตตาเถรีก็
ไดนําภิกษุณีสงฆไปประดิษฐานในลังกาทวีปนั้นตามตอมา
อรรถกถายังเลาตอไปอีกดวยวา กอนที่พระมหินทเถระจะไป
ลังกาทวีป ทานไดเดินทางมาเยี่ยมโยมมารดา คือพระเวทิสาเทวี ที่
เมืองเวทิสนคร และครั้งนั้น พระนางเวทิสาไดสรางวัดถวาย ตั้งชื่อ
วาเวทิสคีรีมหาวิหาร
คัมภีรสารัตถทีปนีบอกดวยวา เวทิสนครนั้นอยูหางจากพระ
นครปาตลีบุตร ๕๐ โยชน คือ ๘๐๐ กิโลเมตร
ครั้นถึงยุคอังกฤษครองอินเดีย ที่พุทธสถานจมดินหมดแลว
๑

อรรถกถา คือสมันตปาสาทิกา (วินย.อ.๑/๗๐) ฎีกา คือสารัตถทีปนี (วินย.ฏี.๑/๘๐, ๒๓๖)
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นี้ เซอรอเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อไดขุดฟนพระสถูปและวัดวา
อาราม ณ สารนาถ สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา ในชวงทศวรรษ 1830s
(ราว พ.ศ.๒๓๗๕) แลว ก็ไดมาทํางานขุดฟน ทีเ่ มืองเวทิสนี้ ซึง่ ปจจุบนั
เรียกวาเมืองวิทิศ ในชวงทศวรรษ 1840s (ราว พ.ศ.๒๓๘๕)
แตในสมัยของคันนิงแฮม ชื่อเมืองนี้คนเรียกกันเพี้ยนไปเปน
ภิลสะ/Bhilsa จนกระทั่งถึงป ๒๔๙๙/1956 รัฐบาลอินเดียจึงให
เปลี่ยนชื่อกลับไปเรียกใหถูกตองตามเดิมวาเมืองวิทิศะ/Vidisha
ดังปรากฏในแผนที่ปจจุบัน
ณ เมืองวิทิศะนี้ คันนิงแฮมไดพบและขุดฟนมหาสถูปที่มีชื่อ
เรียกกันในบัดนี้วา “สาญจี” อันมีชื่อเสียงโดงดังมาก ทั้งสวยงาม
ใหญโตเดนสงา และยังอยูในสภาพที่นับวาดี อันสืบกันไดวาพระ
เจาอโศกมหาราชไดทรงสรางไว (บางทีจะเปนที่วัดซึ่งคัมภีรบอกวา
พระเวทิสาเทวีไดทรงสราง?) และมีการซอมเสริมในยุคตอๆ มา
มหาสถูปสาญจีนี้ อยูหางจากเมืองปตนะ (คือปาตลีบุตร)
วัดเปนเสนตรงตามแผนที่ปจจุบันได ๘๐๐ กิโลเมตร จะโดย
บังเอิญหรืออยางไรก็ตาม ก็เทากันตรงพอดีกับที่บอกไวในสารัตถทีปนี (ถาวัดจากตัวเมืองวิทิศะปจจุบัน ถึงปตนะ ได ๗๗๕ กม.)
ณ พุทธสถานสําคัญหลายแหง ไดพบหลักศิลาจารึกที่พระ
เจ า อโศกมหาราชได ท รงประดิ ษ ฐานบอกความสําคัญไว โดย
เฉพาะที่สารนาถ คือปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ใกลเมืองพาราณสี มีเสา
หลักใหญซึ่งแมจะถูกโคนหรือลมลงมาหักเปนทอนๆ แตเห็นไดชัด
ถึงความหมายที่ยิ่งใหญงามสงาและศิลปะที่ประณีตบรรจง
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นอกจากคําจารึกบนเสาหิน ซึ่งบงความสอดคลองกับเรื่อง
การทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕ ซึ่งไดแกปญหาความเห็น
ผิดเพี้ยนและความแตกแยกของสงฆ ดังที่ไดกลาวถึงขางตนนั้น
แลว หัวสิงหทั้งสี่เทินธรรมจักรบนยอดเสาศิลาจารึกนั้น ก็มีความ
หมายสําคัญและโดดเดนขึ้นมาเชื่อมโยงประเทศอินเดียปจจุบัน
เขาสูประวัติศาสตรแหงชมพูทวีปดวย
บนยอดเสาศิลาจารึก ณ ที่แสดงปฐมเทศนานี้ มีสิงหสี่ตัว หัน
หัวไปสี่ทิศ บนเศียรสิงหเทินวงลอพระธรรมจักร นาจะสันนิษฐาน
ไดวา สิงหทั้งสี่เปนเครื่องหมายของพระราชอํานาจ และพระราช
อํานาจนั้นตองรองรับอยูใตธรรมและเชิดชูสงเสริมธรรม
พรอมนั้น สี่สิงหซึ่งหันเศียรไปสี่ทิศ แผดเสียงบันลือสีหนาท
เปนเครื่องหมายของความเขมแข็งมั่นคงองอาจในการประกาศ
สัจจธรรม คือหลักการแหงความจริงแทที่ไมมีผูใดจะคัดคานตาน
โตได (ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติต อปฺปฏิวตฺติย)
เมื่ออินเดียไดเอกราชพนจากการปกครองของอังกฤษ ในป
๒๔๙๐/1947 แมวา ชนชาวอินเดียหรือภารตะเวลานัน้ แทบจะไมรจู กั
พระพุทธศาสนาแลว แตเพราะตระหนักวารัชสมัยของพระเจาอโศก
มหาราชที่รุงเรืองยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของอินเดีย ควรจะ
เปนสัญลักษณของชาติ จึงไดตกลงนําวงลอพระธรรมจักรมาวางไว
เปนสัญลักษณทใี่ จกลางของธงชาติอนิ เดีย และเอาเศียรสีส่ งิ หหนั ไป
สีท่ ศิ มาตัง้ เปนตราแผนดินของอินเดีย พรอมทัง้ เขียนคติไวใตเทา
สิงหเปนคําสันสกฤตวา “สตฺยเมว ชยเต” (สัจจะเทานัน้ ชนะ, Truth
alone triumphs.)
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พระเจาอโศกมหาราช และการประกาศพระธรรมจักร จึงกลับ
ฟน คืนมา พรอมกับการคืนชีพของชาติอนิ เดีย
พระเจาอโศกมหาราช แมจะสวรรคตไป ๒ พันกวาปแลว ก็
ยังสรางเกียรติยศและความภูมิใจใหแกชนชาติอินเดียในปจจุบัน
เปนหลักที่อางอิงไดเสมอ ดังที่นักวิชาการสมัยใหมชาวตะวันตก
ซึ่งมาศึกษาเรื่องของอินเดียแลว นําไปกลาวขวัญสรรเสริญ อยาง
H. G. Wells ที่เขียนตําราประวัติศาสตรแสดงความยกยองนับถือ
พระเจ า อโศกมหาราช เป น กษั ต ริ ยที่โ ดดเดนพระองคเดียวใน
ประวัติศาสตรโลก๑

อเลกซานเดอรมหาราช
สืบโยงอยางไรกับอโศกมหาราช
ศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราชนั้น นอกจากเปนประวัติ
ศาสตรในตัวมันเองแลว ยังเปนหลักฐานทีช่ ว ยในการสืบคนเรือ่ งราว
สวนอืน่ ในประวัตศิ าสตรดว ย
ตามปกติ ฝรัง่ ไมคอ ยไวใจตัวเลขบอกกาลเวลาเปนตน ของ
ชาวอินเดีย ซึง่ เขาบอกวามักเปนตํานานทีว่ า เอาเอง แตศลิ าจารึกนี้
๑

H.G. Wells เขียนไวใน The Outline of History (N.Y.: Garden City Books, 1949, vol. I,
“Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd
the column of history, their majesties and graciousnesses and serenities
and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines, and shines
almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured.
China, Tibet, and even India, though it has left his doctrine, preserve the
tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than
have ever heard the names of Constantine or Charlemagne.”
p. 404):
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เปนหลักฐานบอกกาลเวลาทีแ่ นชดั จึงเกือ้ กูลยิง่ ตอการกําหนดเวลา
กาละยุคสมัยในประวัติศาสตรโลก เชือ่ มโยงระหวางตะวันออกกับ
ตะวันตก ดังทีใ่ นจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ กลาวถึงพระนามของกษัตริย
ทีร่ ว มสมัยหลายพระองคในอาณาจักรทางฝายตะวันตก วา
สําหรับพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ชัยชนะที่ทรงถือว่า
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ได้แก่ “ธรรมวิชยั ” (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรม
วิชัยนั้น พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพได้ทรงกระทําสําเร็จแล้ว
ทัง้ ณ ทีน่ ี้ (ในพระราชอาณาเขตของพระองค์เอง) และในดิน
แดนข้างเคียงทัง้ ปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน์ ในดินแดนอัน
เป็นทีป่ ระทับแห่งกษัตริยโ์ ยนก (Ionian Greek) พระนามว่า
อันติโยคะ (Antiochus) และดินแดนต่อจากพระเจ้าอันติโยคะ
นัน้ ไป (คือในทางตะวันตกเฉียงเหนือ) อันเป็นทีป่ ระทับแห่ง
กษัตริย์ ๔ พระองค์ พระนามว่า พระเจ้าตุรมายะ (หรือตุลมย Ptolemy) พระเจ้าอันเตกินะ (Antigonos) พระเจ้ามคะ
(Magas) และพระเจ้าอลิกสุนทระ (Alexander) และถัดลงไป (ใน
ทางทิศใต้) ถึง… และในแว่นแคว้นภายในพระราชอํานาจของ
พระองค์กเ็ ช่นเดียวกัน คือ แว่นแคว้นของชาวโยนก (Ionians
หรือ Greeks) และชนชาวกัมโพชะ (Kambojas) …
ทุกหนทุกแห่ง (ประชาชนเหล่านี้) พากันประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนธรรมของพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ แม้
ในถิ่นฐานที่ราชทูตของพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพมิได้ไปถึง
ประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธาน และ
ธรรมานุศาสน์ของพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพแล้ว ก็พากัน
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ประพฤติปฏิบัติตามธรรม และจักประพฤติปฏิบัติตามธรรม
นั้นต่อไป
กษัตริย ๕ พระองคทรี่ ะบุพระนามในจารึกนี้ ซึง่ มีสมั พันธไมตรี
กับพระเจาอโศกมหาราช นักประวัตศิ าสตรตะวันตกกําหนดไดแลว
วาเปนกษัตริยกรีก ซึง่ มีอาณาจักรอยูร มิ หรือใกลฝง ดานตะวันออก
ดานเหนือ และดานใต ของทะเลเมดิเตอเรเนียน (ในยุคทีอ่ ารยธรรม
กรีกยังรุง เรืองและแผคลุมดินแดนแถบนี)้ คือ
๑. พระเจาอันติโยคะ ไดแก ราชา Antiochus II Theos แหง
ซีเรีย ซึ่งเปนหลาน (โอรสของโอรส) ของพระเจา Seleucus I
Nicator

๒. พระเจาตุรมายะ หรือตุลมย ไดแก ราชา Ptolemy II
Philadelphus ทีน
่ ครอเลกซานเดรีย แหงอียปิ ต
๓. พระเจาอันเตกินะ ไดแก ราชา Antigonus II Gonatas
แหงมาซิโดเนีย (Macedonia, ดินแดนกรีกแถบเหนือ)
๔. พระเจามคะ ไดแก ราชา Magas แหงไซรีนี (Cyrene, นคร
กรีกโบราณ อยูป ลายเหนือสุดแถบตะวันออกของลิเบียในปจจุบนั )
๕. พระเจาอลิกสุนทระ ไดแก ราชา Alexander (ไมใชอเลก
ซานเดอรมหาราช แตเปนรุน หลานเหลน องคนนี้ กั ประวัตศิ าสตรไม
แนใจวาจะเปนอเลกซานเดอรแหง Epirus หรืออเลกซานเดอรแหง
Corinth)
ความสัมพันธระหวางกษัตริยกรีกเหลานี้กับพระเจาอโศก
มหาราช เปนเรือ่ งทีส่ บื เนือ่ งมาตัง้ แตยคุ สมัยของพระเจาอเลกซาน
เดอรมหาราชในศตวรรษกอน โดยทีต่ วั กษัตริยก รีกเหลานีส้ บื เชือ้ สาย
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เกีย่ วโยงมาจากอเลกซานเดอรมหาราช
โดยเฉพาะสององคแรก ก็คอื นัดดาและโอรส ของแมทพั ของ
อเลกซานเดอรมหาราช ทีต่ งั้ ตัวขึน้ เปนราชาเริม่ วงศกษัตริยใ หมเมือ่
อเลกซานเดอรมหาราชสวรรคต และเสนทางติดตอสัมพันธกด็ าํ เนิน
ไปตามเสนทางเดินทัพของอเลกซานเดอรมหาราช
เฉพาะอยางยิง่ พระเจาอโศกมหาราชเองทรงเปนกษัตริยแ หง
โมริยวงศ (สันสกฤตเปน เมารยะ) ตนวงศคอื พระอัยกา ซึง่ มีพระนาม
วาพระเจาจันทรคุปต ก็ไดเผชิญพระพักตรและเคยคิดการศึกรวมกับ
อเลกซานเดอรมหาราช แลวไดขนึ้ เปนกษัตริยต งั้ โมริยวงศในชวงที่
อเลกซานเดอรมหาราชยกทัพกลับ และไดยกทัพไปเผชิญกับพระ
อัยกาของพระเจาอันติโยคะ คือพระเจา Seleucus I Nicator ทีไ่ ด
ตัง้ ตัวขึน้ เปนกษัตริยเ มือ่ อเลกซานเดอรมหาราชสวรรคต
อีกอยางหนึง่ พอเริม่ เรือ่ ง เราก็มาเจอพระเจาอโศก และพระ
เจาอโศกนีก้ เ็ กีย่ วของกับพระพุทธศาสนา ซึง่ ตอนนัน้ เมือ่ พระเจา
อโศกขึน้ ครองราชยก็ พ.ศ.๒๑๘ แลว เราควรจะรูด ว ยวา กอนมาถึง
เวลานัน้ พระพุทธศาสนาเปนอยางไร เรือ่ งราวเปนมาอยางไร
เพื่อลําดับเรื่องราวใหเห็นชัดเจนขึ้น จึงขอยอนหลังกลับไป
เลาความเปนมาในประวัติศาสตร ตั้งแตพุทธกาล ในสมัยตนเดิม
ของโมริยวงศ จนมาตั้งโมริยะเปนวงศกษัตริยในยุคที่อเลกซาน
เดอรมหาราชเขามา

๑

ดูอินเดีย พุทธกาลถึงอโศก

พุทธกาล: ๑๖ แควน ใหญจริง ๕
ยอนกลับไปสมัยพุทธกาล ตั้งแตกอนพุทธศักราช คือเกือบ
๒๖๐๐ ปมาแลว ตอนนั้นประเทศอินเดียเรียกวา ชมพูทวีป
ชมพู ท วี ป เป น ดิ น แดนที่ ก ว า งใหญ ไ พศาล ในสมั ยกอ น
พุทธกาลจนถึงพุทธกาลนั้น มีอาณาจักรหรือแวนแควนมากมาย
ทานใชคาํ ในภาษาบาลีวา มหาชนบท คือมีทงั้ หมด ๑๖ มหาชนบท
คําวา “ชนบท” นัน้ ในภาษาบาลี ไมไดหมายความแควา
บานนอก แตคลายๆ กับคําวา “country” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใชได
๒ ความหมาย ในความหมายทั่วไป country ก็คือประเทศ แตถา
พูดวา the country ก็หมายถึงบานนอก
“ชนบท” ในภาษาบาลีก็คลายกัน โดยทั่วไปแปลวา ถิ่นที่
อยูของมนุษย คือ แวนแควน หรือประเทศ แตเมื่อใชในความแวด
ลอมบางอยาง ก็เปนชนบทในความหมายแบบไทย คือ บานนอก
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ในสมัยพุทธกาลและกอนนั้น ถือวา อินเดีย หรือชมพูทวีป
นี้ มีแวนแควนใหญอยู ๑๖ มหาชนบทดวยกัน ตามหลักฐานใน
พระไตรปฎก วามี อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ
ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ
(เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐)

แวนแควนเหลานี้ พูดคราวๆ วา เรียงจากตะวันออกไปตะวัน
ตก เริ่มดวย อังคะ ซึ่งตั้งอยูในดินแดนที่ปจจุบันนี้เปนบังคลาเทศ
หรือตอจากบังคลาเทศ จะดูใหงาย ก็ไลมาตั้งแตตะวันออกของ
เมืองกัลกัตตา นี่คือแควนที่ ๑
ตอจากนั้นก็ถึงแควนมคธ แลวตอไปทางตะวันตกเปนกาสี
ที่มีเมืองหลวงชื่อพาราณสี
แตถาขึ้นเหนือจากมคธ ไปขางบนก็เปนแควนวัชชี แลวเลย
ตอไปก็ถึงมัลละ ที่มีกุสินาราเปนเมืองหลวง จากนั้นก็เปนแควน
โกศล ที่มีเมืองหลวงชื่อวาสาวัตถี
นอกจากนี้ เจตี เปนตน ก็วาเรื่อยไป จนถึง กุรุ ซึ่งอยูแถว
เมืองเดลี ตอจากนั้น ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี ก็
เอาเดลีเปนจุดกําหนด ออกไปทางเหนือ ทางใต และขางๆ จนในที่
สุดจึงถึง คันธาระ กัมโพชะ โนน แถวปากีสถาน จนถึงอัฟกานิสถาน
เปนอันวาไลคราวๆ ไป ตัง้ แตตะวันออก จนถึงตะวันตก นี้
คือชมพูทวีป หรืออินเดียในสมัยโบราณ
เปนธรรมดา เรื่องของการเมือง ยอมมีการแขงขันแยงชิง
อํานาจกัน ประเทศที่มีอํานาจมากกวาก็บุกรุกทําสงครามขยายดิน
แดน จนกระทั่งกวาจะมาถึงยุคพุทธกาล ใน ๑๖ แวนแควนนั้น
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บางประเทศก็หมดอํานาจไป หรือถูกยุบรวมเขากับแควนอื่น
อังคะแถวบังคลาเทศก็เขาไปอยูใ ตอาํ นาจของมคธแลว มคธ
กลายเปนแควนทีย่ งิ่ ใหญ
สวนกาสี ทีม่ เี มืองหลวงคือเมืองพาราณสี ก็ขนึ้ อยูใ ตอาํ นาจ
ของแควนโกศลไปแลว
วัชชี ก็เปนแควนสําคัญ ในสมัยพุทธกาล ยังมีอํานาจมาก
ตอไปก็แควนวังสะ ซึง่ มีเมืองหลวงชื่อวาโกสัมพี อันเปนทีร่ ู
จักกันดีในเรือ่ งวาสิฏฐี หรือกามนิต และอีกแควนหนึ่งคือ อวันตี ซึ่ง
มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง ก็คือถิ่นของกามนิตนั่นแหละ
เปนอันวา เมื่อถึงพุทธกาล ในบรรดา ๑๖ แควน ก็เหลือ
แควนหรือรัฐ หรือประเทศ ที่ยิ่งใหญมีอํานาจมากแค ๕ แควน คือ
๑. มคธ มีราชคฤหเปนเมืองหลวง
๒. โกศล มีสาวัตถีเปนเมืองหลวง
๓. วัชชี มีเวสาลีเปนเมืองหลวง
๔. วังสะ มีโกสัมพีเปนเมืองหลวง
๕. อวันตี มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง
สองแควนหลังนี้อยูไกลออกไปทางตะวันตก โดยเฉพาะ
แควนอวันตีอยูไกลมาก วัดจากราชคฤห ลัดฟา ตัดตรงเปนเสนไม
บรรทัด ถึงเมืองหลวงอุชเชนี ๘๑๕ กิโลเมตร และคงเดินทางยาก
อยูใ นแถบเทือกเขาวินธยะ จัดเปนทักขิณาบถ (เรียกอยางสันสกฤต
วาทักษิณาบถ) คือดินแดนหนใต เปนปจจันตชนบท คือถิ่นหาง
ไกลปลายแดน เลยไมมีเรื่องเกี่ยวของมาก ไมปรากฏวาพระพุทธ
เจาเคยเสด็จไปที่อุชเชนี
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แต ถึ ง จะเป น แดนห า งไกล ก็ เ ป น ถิ่ น ของพระมหาสาวก
สําคัญทานหนึ่ง คือพระมหากัจจายนะ ที่วากันวาเปนที่มาของพระ
สังกัจจายน
ศิษยเอกของพระมหากัจจายนะนี้ ก็เปนมหาสาวกดวย คือ
พระโสณะกุฏิกัณณะ ซึ่งไดเดินทางมาเฝาพระพุทธเจาหลังจาก
บวชได ๑ พรรษา และนําคําของพระอุปช ฌายมากราบทูลถึงสภาพ
ติดขัดไมสะดวกเรียบรื่นของปจจันตชนบท เพื่อขอผอนผันพุทธ
บัญญัติบางขอ รวมทั้งขอที่ตองอุปสมบทดวยสงฆทสวรรค คือ
๑๐ รูป เปนเหตุใหทรงมีพระพุทธานุญาตใหอุปสมบทในปจจันตชนบทไดดวยสงฆปญจวรรค (โดยมีพระวินัยธรเปนที่ครบ ๕)
ขอแทรกเปนเกร็ดความรูวา มีพระมหาสาวก ๒ ทาน ชื่อวา
“โสณะ” เหมือนกัน แตอยูไกลกันสุดแดนตรงขาม ไดแกพระโสณะ
กุฏิกัณณะ แหงแควนอวันตีนี้ อยูใกลสุดดานซายของแผนที่ (ทาง
ตะวันตกเฉียงใต เลยเมืองโภปาล/Bhopal ไปทางตะวันตก)
อีกทานหนึ่งคือ พระโสณะโกฬิวิสะ แหงเมืองจัมปา ใน
แควนอังคะ สุดดานขวา (ใกลกัลกัตตา หรือดานบังคลาเทศ)
ในพุทธกาล แควนอวันตีมีพระราชาปกครอง พระนามวา
จัณฑปชโชต
สวนแควนวัง สะ ซึ่ง พระเจาอุเ ทนปกครอง ที่จ ริง ก็ไ มไ กล
นัก วัดตัดตรงจากราชคฤหถึง โกสัมพีแ ค ๔๐๕ กม. (โกสัมพี
วัดตัด ตรงตอไปยังอุช เชนี ๖๒๐ กม.) แตมีเ รื่อ งราวเกี่ย วกับ
อํานาจการเมืองไมมาก จึงตัด ไป
เมื่อจํากัดเขามาอีก คือตัดแควนอวันตีที่มีเมืองอุชเชนีเปน
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เมืองหลวง กับแควนวังสะที่มีเมืองโกสัมพีเปนเมืองหลวงออกเสีย
เอาแควนใหญทเี่ ดนจริงๆ ก็เหลือ ๓ แควน คือ มคธ โกศล และ วัชชี
สามแควนนี้ มีเรือ่ งราวเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามาก อยู
ดานตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ติดตอใกลเคียงกันทั้งหมด
โดยเฉพาะแควนมคธ มีชื่ออยูยั่งยืนที่สุด สวนแควนอื่นๆ ที่
วาใหญอยูในสมัยพุทธกาล พอถึงยุคหลังพุทธกาลก็คอยๆ หมดไป

สูความยิ่งใหญหนึ่งเดียว: เหลือมคธ หมดวัชชี
มีเรือ่ งนาสังเกตและนาสนใจ คือ แควนทีม่ กี ารปกครองตาง
แบบกัน ที่ควรพูดถึง ไดแก แควนมคธ กับแควนวัชชี
มคธเปนแควนที่ปกครองแบบราชาธิปไตย อยูติดกันกับวัชชี
ซึ่งปกครองแบบสามัคคีธรรม ฝรั่งเรียกวา ปกครองแบบ republic
หรือ สาธารณรัฐ
ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมนั้น ไมใชมีผูปกครองเด็ด
ขาดเพียงผูเดียว แตใชวิธีที่วามีชนชั้นปกครองจํานวนหนึ่ง ซึ่งมาก
ทีเดียว อาจถึง ๗,๗๐๗ องค หมุนเวียนกันขึ้นมาปกครอง เวลาจะ
บริหารราชการแผนดินก็ตอ งมีการประชุมในสภา ซึ่งมีหอประชุม
ที่เรียกวา สัณฐาคาร (บางทีเขียน สันถาคาร)
ในคัมภีร ทานเรียกราชาทีร่ ว มกันปกครองแบบนีว้ า “คณราช”
เมือ่ มีเรือ่ งราวทีจ่ ะตองตัดสินใจหรือวินจิ ฉัยกัน เชนจะรบหรือไมรบ
กับตางประเทศ หรือเกิดเรื่องเกิดราวสําคัญขึ้น หรือมีราชการอะไร
ที่สําคัญจะตองตัดสินวินิจฉัย อยางเชน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับ
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ขันธปรินิพพาน กษัตริยมัลละซึ่งปกครองแบบนี้ ก็ตองมาประชุม
กันในสัณฐาคารเพื่อพิจารณาวา จะปฏิบัติอยางไรในการปลงพระ
สรีระของพระพุทธเจา อยางนี้เปนตน
แควนวัชชีนี้ก็ปกครองแบบสามัคคีธรรม รวมกันปกครอง ซึ่ง
ตองประชุมกันในสัณฐาคาร พวกกษัตริยวัชชีมีชื่อเรียกวา ลิจฉวี
เปนพวกที่เขมแข็งมาก
ในสมัยพุทธกาลนั้น แควนมคธกับแควนวัชชีแขงอํานาจกัน
มาก แควนโกศลก็รบกับแควนมคธนิดหนอย แตตอมา โกศลหาย
ไป วัชชีกห็ ายไป ตางก็สูญเสียอํานาจแกแควนมคธ
วาที่จริง ตอนตนพุทธกาล เมื่อมคธมีพระเจาแผนดินพระ
นามวาพิมพิสารนั้น เทาที่ปรากฏ บานเมืองดูจะสงบ ทางดาน
โกศลก็ตาม ทางดานวัชชีก็ตาม ไมพบปญหาหรือเรื่องราวขัดแยง
กัน (พึงสังเกตวา พระเจาพิมพิสารเปนโสดาบัน)
แตมาถึงปลายพุทธกาล ในสมัยของพระเจาอชาตศัตรูซงึ่ เปน
โอรสของพระเจาพิมพิสาร มคธมีเรื่องขัดแยงกันเรื่อย ทั้งกับวัชชี
และกับโกศล
เฉพาะอยางยิ่งกับวัชชีนั้น นาสังเกตวา ถึงกับมีการสราง
เมืองปอมหรือเมืองหนาดานขึ้นมาเพื่อจะตาน จะกั้น หรือเพื่อรับ
มือกับวัชชีโดยเจาะจงลงไปเลยทีเดียว
พระเจาอชาตศัตรูมีเรื่องหงุดหงิดพระทัยกับกษัตริยลิจฉวี
และอยากจะห้ําหั่นพวกวัชชีเรื่อยมา นอกจากความขัดแยงกระทบ
กระทั่งสวนพระองคแลว ก็ยังเปนเรื่องของการแยงชิงอํานาจ และ
ความหวาดกลัว เพราะวัชชีเปนระบบอํานาจแบบเกา มีการปกครอง
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แบบเดิม เมือ่ มีความเขมแข็ง ก็จะเปนภัยคุกคามตอมคธ
ไดบอกแลววา เมืองหลวงของมคธในสมัยพุทธกาลมีชื่อวา
ราชคฤห นี้คือเมืองหลวงเดิมของแควนมคธในสมัยที่พระพุทธเจา
ประทับอยู
พระพุ ท ธเจ า ทรงประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธศาสนาที่ เ มื อ ง
ราชคฤหนั้น พูดอีกสํานวนหนึ่งก็คือ ทรงประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาที่เมืองหลวงของแควนมคธ
เมืองราชคฤห หรือเมืองหลวงของมคธนั้น ไดเปนศูนยกลาง
การเผยแพร พ ระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ ยมา แม เ มื่ อ พระพุ ท ธเจ า
ปรินิพพานแลว ก็เปนที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๑
ตอมาเมื่อเมืองหลวงของมคธยายไปที่อื่นแลว ศูนยกลาง
การเผยแพรพระพุทธศาสนาก็ยายไปที่นั้นดวย สังคายนาครั้งที่ ๑
ทําที่ราชคฤห เมืองหลวงเกา ตอมาเมื่อถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ เมือง
หลวงของมคธยายไปอยูที่เมืองปาตลีบุตรแลว สังคายนาครั้งที่ ๓ ก็
ทําที่ปาตลีบุตร ซึ่งเปนเมืองหลวงใหมนั้น (สังคายนาครั้งที่ ๒ ทําที่
เมืองเวสาลี ซึ่งก็เปนเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญของมคธแลวใน
เวลานั้น) ขอใหลองเชื่อมโยงเรื่องราวดู
ราชคฤหเปนเมืองหลวงของมคธในพุทธกาล ตลอดสมัยของ
พระเจาพิมพิสาร ตอมาพระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร คือพระ
เจาอชาตศัตรู ไดปลงพระชนมพระราชบิดา แลวขึ้นครองราชยที่
เมืองราชคฤหนนั่ แหละ จนถึงปลายพุทธกาลจึงมีเรือ่ งราวของการ
สรางเมืองหนาดานเพือ่ ปองกันวัชชีนขี้ นึ้ มา
เหตุการณนี้เกิดขึ้นกอนพระพุทธเจาปรินิพพานไมนาน มี
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เรือ่ งบันทึกไวในพระไตรปฎก ดังทีท่ า นเลาไวในมหาปรินพิ พานสูตร
เรื่องเริ่มที่เมืองราชคฤห เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูที่ภูเขา
คิชฌกูฏ พระเจาอชาตศัตรูสงวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง
มคธไปเฝา โดยบอกใหกราบทูลวา พระองคจะทรงยกทัพไปปราบ
กําจัดแควนวัชชีใหพินาศยอยยับ และใหฟงดูวาพระพุทธเจาจะ
ตรัสวาอยางไร อันนี้เปนขอปรารภใหพระพุทธเจาทรงแสดงหลัก
อปริหานิยธรรมหลายหมวด
ตอมา พระพุทธเจาเสด็จออกจากเมืองราชคฤหแหงมคธ เพือ่
ไปทรงจําพรรษาในแควนวัชชี ไดเสด็จผานนาลันทาไปยังหมูบาน
ปาตลิคาม (ปาฏลิคาม ก็เขียน) เพือ่ เสด็จขามแมนา้ํ คงคาจากทีน่ นั่
ไปเขาสูเ ขตแดนของวัชชี
เมื่อเสด็จถึงปาตลิคาม ก็ทรงไดพบกับสุนีธะ และวัสสการ
พราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ ซึ่งมาบัญชาการสรางเมืองหนา
ดานเพื่อตานโตวัชชีดังที่กลาวขางตน
สุ นี ธ ะและวั ส สการได ม าเฝ า และทู ล นิ ม นต ไ ปรั บ ถวาย
ภัตตาหารที่บานพักของตน หลังจากเสวยภัตตที่นั่นแลว พระพุทธ
เจาก็เสด็จไปทรงขามแมนา้ํ คงคาเขาสูเ ขตแดนแควนวัชชี และเสด็จ
ตอไปเพือ่ จําพรรษาทีเ่ วฬุวคาม ใกลเมืองเวสาลี ทีเ่ ปนเมืองหลวง
ของวัชชี๑
๑

ตามความในมหาปรินิพพานสูตร จะเห็นเสนทางเสด็จของพระพุทธเจาในปสุดทายที่จะ
ปรินิพพาน ลําดับสั้นๆ คือ เริ่มที่เมืองราชคฤห แลวเสด็จออกเดินทาง แวะที่ราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ที่เมืองนาลันทา (ณ ปาวาทิกัมพวัน) ที่ปาตลิคาม ทรงขามแมน้ําคงคาเขาเขตวัชชี เสด็จ
ตอไปแวะที่โกฏิคาม ทีน่ าทิกคาม (นาติกา ก็วา ) แลวเสด็จถึงเมืองเวสาลี แวะทีอ่ มั พปาลีวนั แลวไป
ทรงจําพรรษาทีเ่ วฬุวคาม ระหวางพรรษาทรงอาพาธหนัก ทรงดําริวา ไมควรจะปรินพิ พานโดยยังไมได
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ตอนนัน้ เมืองหนาดานทีก่ าํ ลังสรางยังไมปรากฏชือ่ รูก นั เพียง
วาเปนเมืองใหมซึ่งสรางขึ้นที่หมูบานปาตลิคาม มาไดยินชื่ออีกที
เปนปาตลีบตุ ร เมือ่ กลายเปนเมืองใหญโตแลว เปนเมืองหลวงใหม
ของมคธในยุคหลังตอมา รวมทัง้ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
รวมความวา เวลานั้น พระเจาอชาตศัตรูกาํ ลังมีปญ
 หากับ
แควนวัชชี ตองการปราบแควนวัชชี จึงตองสรางความเขมแข็งดาน
ชายแดน โดยเฉพาะหมูบานปาตลิคามนั้นเปนจุดยุทธศาสตร
สําคัญ อยูบนฝงแมน้ําคงคาดานตรงขามกับวัชชี เพียงมีแมน้ํา
คงคาคั่นอยู จึงไดทรงดําเนินการสรางใหเปนเมืองปอม หรือเมือง
หนาดาน เพื่อเตรียมสงครามกับแควนวัชชี นี่คือกําเนิดของเมือง
ปาตลีบุตร (ปจจุบันชื่อไดเพี้ยนมาเปน “ปตนะ”)
ตอมา วัสสการพราหมณผูสรางเมืองหนาดานที่ปาตลิคามนี่
แหละ ก็ใชกลอุบายใหพระเจาอชาตศัตรูทาํ ทีลงโทษขับไลตวั ออก
ไป แลวก็เขาไปอยูก บั พวกวัชชี พอไดโอกาสก็เกลี้ยกลอมยุแหย จน
กระทั่งกษัตริยลิจฉวีที่ปกครองแควนวัชชีนั้นแตกสามัคคีกันหมด
เมื่อพระเจาอชาตศัตรูยกทัพไป พวกเจาลิจฉวี กษัตริยวัชชี
ไมพรอมใจกัน ออนแอ ก็เลยพายแพ อาณาจักรวัชชีก็พินาศ และ
กลายเป น ดิ น แดนของแคว น มคธสื บ มา นี้ เ ป น เหตุ ก ารณ ห ลั ง
พุทธกาลไมนาน
ลาอุปฏ ฐากและภิกษุสงฆ จึงทรงระงับอาพาธไว (พระสูตรพักเรือ่ งไว อรรถกถาเลาแทรกตอวา ออก
พรรษาแลว เสด็จไปเมืองสาวัตถี แลวไปเมืองราชคฤห แลวขามแมนา้ํ คงคาเขาเขตวัชชีทอี่ กุ กเจลา)
พระสูตรเลาตอวา เสด็จเขาเมืองเวสาลี ปลงพระชนมายุสงั ขารทีป่ าวาลเจดีย (จาปาล- ก็วา ) แลวทรง
แจงแกทปี่ ระชุมสงฆทปี่ า มหาวัน เสด็จเขาไปบิณฑบาตครัง้ สุดทายในเวสาลี จากนัน้ เสด็จไปแวะ
ภัณฑคาม หัตถิคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร แลวไปเมืองปาวา เสวยทีบ่ า นนายจุนทะ แลวเสด็จ
สูเ มืองกุสนิ ารา ปรินพิ พานทีส่ าลวโนทยาน

๒๘
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ตอมา หลังพุทธกาลนัน้ ไปอีกนาน จนกระทัง่ สิน้ วงศของพระ
เจาอชาตศัตรูไปอีกระยะหนึ่งแลว จึงมีการยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤห มาอยูที่ปาตลีบุตร ซึ่งตอนนั้นเปนเวลาที่แควนวัชชีไดสิ้น
อํานาจไปนานแลว และแควนมคธที่มีปาตลีบตุ รเปนเมืองหลวงก็
เจริญสืบมา จนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระเจาอโศกแหงโมริยวงศ

สูความยิ่งใหญหนึ่งเดียว: เหลือมคธ หมดโกศล
สวนโกศลก็เปนแควนยิ่งใหญ และดังไดบอกแลว กอนถึง
พุทธกาล กาสีซึ่งมีพาราณสีเปนเมืองหลวง ไดตกเปนสวนหนึ่งของ
โกศล พระเจาปเสนทิโกศลก็ปกครองทั้งสองแควน เปนมหาอํานาจ
พระเจาปเสนทิโกศล มีความสัมพันธอันดีกับพระเจาพิมพิ
สาร เพราะทรงเปนพี่เขย กลาวคือเจาหญิงโกศลเทวีซึ่งเปนพระ
กนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสาร
เมื่อองคราชาทรงเปนพระญาติกันแลว แควนทั้งสองนี้ซึ่งอยู
ในฐานะที่จะแขงอํานาจกัน ก็อยูกันโดยสงบ และมีความใกลชิด
กันมาก ขอนี้อาจจะเปนโยงใยอยางหนึ่งที่วา เมื่อพระเจาพิมพิสาร
มีความสัมพันธเลื่อมใสพระพุทธเจา ก็ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลมี
ความเลื่อมใสงาย เพราะมีความใกลชิดสนิทถึงกัน
เมื่อพระเจามหาโกศล พระราชบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล
พระราชทานพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับพระเจาพิมพิสารแลว
ก็ไดพระราชทานหมูบานในแควนกาสีหมูบานหนึ่ง ใหเปนของ
ขวัญในงานอภิเษกสมรสแกแควนมคธของพระเจาพิมพิสาร
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ต อ มาพระเจ า อชาตศั ต รู ซึ่ ง เป น หลานของพระเจ าปเสนทิ
โกศล ไดปลงพระชนมพระราชบิดาคือพระเจาพิมพิสาร พระนาง
โกศลเทวี ซึ่ ง เป น พระมเหสี ของพระเจา พิมพิสาร และเปนพระ
กนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล ทรงเสียพระทัยมาก จนเปนเหตุ
ใหสิ้นพระชนมตามไป
พระเจาปเสนทิโกศลกริ้วพระเจาอชาตศัตรูเปนอยางยิ่ง จึง
ยึดเอาหมูบานกาสีที่ไดพระราชทานใหเปนของขวัญนั้นกลับคืนมา
โดยทรงถือวาผูฆาพอไมมีสิทธิ์ไดทรัพยสมบัติของพอ แลวตอมาก็
ทรงทําสงครามกับพระเจาอชาตศัตรู ผลัดกันแพผลัดกันชนะ
ครั้งสุดทาย พระเจาปเสนทิโกศลชนะ จับเปนพระเจาอชาต
ศัตรูได แตก็ไมฆาเพราะเห็นเปนพระนัดดา แตใหสละราชสมบัติ
และตอมาพระเจาปเสนทิโกศลคงจะเห็นพระทัย โปรดใหกลับไป
ครองราชสมบัติอีก และยังพระราชทานพระราชธิดาใหไปดวย
มคธกับโกศลจึงกลับเปนไมตรีกันอีกจนกระทั่งสิ้นรัชกาล
ในตอนปลายรัชกาล เจาชายวิฑูฑภะซึ่งเปนพระราชโอรส
ของพระเจาปเสนทิโกศล ไดยึดอํานาจพระเจาปเสนทิโกศล
พระเจาปเสนทิโกศลทรงมาหนีไป โดยตั้งพระทัยจะไปขอ
กําลังพระเจาอชาตศัตรู ซึ่งเปนพันธมิตรกันแลวและก็เปนหลาน
ดวย ใหมาชวย ไดทรงมาตลอดเวลายาวนานและรีบรอน ทรง
เหน็ดเหนื่อยมาก โดยมีผูติดตามไปคนเดียว
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปไมทัน ประตูเมืองปดเสียกอน
เพราะที่เมืองราชคฤหนั้น พอค่ําเขาก็ปดประตูเมือง และไมวาใคร
ทั้งนั้นไมยอมใหเขา จึงตองประทับคางแรมอยูนอกเมือง

๓๐
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ขณะนั้น ทรงพระชรามากแลว มีพระชนมายุถึง ๘๐ พรรษา
อีกทั้งอากาศก็หนาวมากและทรงเหน็ดเหนื่อยมาดวย เลยเสด็จ
สวรรคตที่หนาประตูเมือง พอรุงเชา ขาวถึงพระเจาอชาตศัตรู ก็
เสด็จมาอัญเชิญพระศพไปจัดพิธีถวายพระเพลิง
ฝายเจาชายวิฑูฑภะ เมื่อยึดอํานาจไดแลว ดวยเพลิงแคน
และผูกอาฆาตไวตอเจาศากยะที่เคยแสดงความรังเกียจเหยียด
หยามชาติกําเนิดของตน ตอมาก็ยกทัพไปลางเผาพันธุศากยะ
ครัน้ เสร็จการแลว ในยามราตรี ระหวางทางกลับสูร าชธานี ขณะพัก
ทัพบนหาดทรายริมฝง แมนา้ํ อจิรวดี มีฝนใหญกระหน่าํ และน้าํ ไดขนึ้
มาไหลบาอยางรวดเร็วทวมกองทัพ พารี้พลกับทั้งพระเจาวิฑูฑภะ
ใหมวยมรณในกระแสน้ํา และทําใหโกศลรัฐรางราชาไรผูปกครอง
ดังไดเลาแลววา หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระ
เจาอชาตศัตรูไดยกทัพไปกําจัดแควนวัชชีสําเร็จ และอีกดานหนึ่ง
แควนโกศลก็ถูกผนวกเขาไปไวใตอํานาจแควนมคธ จึงเปนอันวา
ทั้งแควนวัชชีและแควนโกศลก็ไดเขาไปรวมอยูในแควนมคธ
โดยนัยนี้ จึงเหลือแตมคธ เปนแควนเดียวที่ยิ่งใหญ เปน
มหาอํานาจสูงสุด และรุง เรืองตอมา จนในทีส่ ดุ ไดตกเปนของราชวงศ
โมริยะ เมื่อพระเจาจันทรคุปต พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช
ขึ้นครองมคธนั้น เริ่มราชวงศใหมใน พ.ศ.๑๖๘ (นับและคํานวณ
อยางฝรัง่ วา 321 BC/พ.ศ.๑๖๓) หลังจากที่อเลกซานเดอรมหาราช
เลิกทัพกลับไปจากการที่จะเขาตีอินเดีย ในป 325 BC
จากนั้น เวลาก็ผานมาจนพระเจาอโศกขึ้นครองราชย เปน
ราชาแหงมคธใน พ.ศ. ๒๑๘
เรื่องเปนมาอยางไร พึงดูกันตอไป
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มคธยิ่งใหญเปนหนึ่ง: หลายราชวงศที่ผันผาน
สิ้นพุทธกาล เมื่อแควนโกศล และวัชชี มาตกอยูใตอํานาจ
ของแควนมคธหมดแลว ราชคฤห ซึ่งเปนเมืองหลวงของมคธ ก็เปน
ศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองและอํานาจทางการเมือง
เมื อ งราชคฤห นี้ เป น เมื อ งหลวงของแควนมคธมาตลอด
พุทธกาล แลวภายหลังไดยายเมืองหลวงไปตั้งที่ปาตลีบุตร
แตกอนที่จะยายไปปาตลีบุตรนั้น ตามตํานานบางแหงวา
ยายไปเมืองเวสาลีกอน
คัมภีรบอกวา พระเจาสุสูนาค (เรียกสุสุนาค บาง สิสุนาค
บางก็มี; คัมภีรสันสกฤตเรียกวา ศิสุนาค) เปนผูยายเมืองหลวงของ
แควนมคธจากราชคฤหไปทีเ่ วสาลี (แตหลักฐานนีไ้ มแนนนัก หลัก
ฐานสวนมากบอกวา ยายจากราชคฤหไปปาตลีบุตรเลยในสมัย
พระเจากาลาโศกราช ซึ่งเปนโอรสของพระเจาสุสูนาค)
เวสาลี เปนเมืองหลวงของแควนวัชชี เวลาเรียกเปนภาษา
ไทยเรามักนิยมใชรูปสันสกฤตวา ไวศาลี โดยแผลงเปน ไพศาลี
การที่พระเจาสุสูนาคแหงแควนมคธ ยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤหไปตั้งที่เวสาลีไดนั้น ก็เพราะวา แควนมคธไดปราบแควน
วัชชีลง และวัชชีกลายเปนสวนหนึ่งของแควนมคธไปแลว
เรื่องนี้ก็เปนเครื่องยืนยันวา เวสาลีไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
แควนมคธแลว พระเจาแผนดินมคธจึงยายเมืองหลวงไดตามชอบ
ใจ เมื่อชอบเมืองเวสาลี ก็ยายไปเมืองเวสาลี
เหตุผลอีกอยางหนึ่ง ที่พระเจาสุสูนาคยายเมืองหลวงจาก
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ราชคฤหไปยังเวสาลีนั้น อาจเปนไดวาเพราะพระเจาสุสูนาคเอง
เปนเชื้อสายเจาลิจฉวีในเมืองเวสาลีแหงแควนวัชชีเกา
ขอเลาความยอนหลังอีกครั้งวา ในวงศของพระเจาพิมพิสาร
กษัตริยนับจากพระเจาอชาตศัตรูเปนตนมา ลวนทําปตุฆาต คือฆา
พระราชบิดาทัง้ สิน้ จนเรียกไดวา เปนราชวงศปต ฆุ าต ตามลําดับดังนี้
พระเจาพิมพิสาร ครองราชย ๕๒ ป
พระเจาอชาตศัตรู ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครองราชย ๓๑ ป
(แบงเปนกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ป และหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป)
พระเจาอุทยภัทร (หรืออุทายิภัทท) ปลงพระชนมพระเจาอชาตศัตรูราช
บิดาแลว ครองราชย ๑๖ ป
พระเจาอนุรทุ ธ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
ครองรวม ๘ ป
พระเจามุณฑะ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
พระเจานาคทัสสก (หรือนาคทาสกะ) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
ครองราชย ๒๔ ป

ในรัชกาลนี้ ถึง พ.ศ.๗๒ อํามาตยและราษฎรไมพอใจวงศ
กษัตริยที่มีแตปตุฆาตตลอดมา จึงถอดพระเจานาคทัสสกจากราช
สมบัติ แลวอัญเชิญสุสนู าค ซึง่ เปนอํามาตยรบั ราชการอยูใ นราชคฤห
แตเปนเชือ้ สายเจาลิจฉวี ขึน้ ครองราชย ตัง้ ราชวงศใหมชอื่ วาไศศุนาค
ในรัชกาลพระเจาสุสนู าคนี้ แควนมคธก็ปราบแควนอวันตีได
และผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของมคธ
พระเจาสุสูนาคครองราชยอยู ๑๘ ป แลว
โอรสชื่อกาลาโศกครองราชยตออีก ๒๘ ป

ในปที่ ๑๐ แหงรัชกาลนี้ ครบ ๑๐๐ ปนับแตพุทธปรินิพพาน
ก็ไดมีการสังคายนา ครั้งที่ ๒ ที่เมืองเวสาลี
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พระเจากาลาโศกราช ซึ่งเปนพระเจาแผนดินมคธ แตเปนเชื้อ
สายของวัชชี ไดทรงอุปถัมภการสังคายนา ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นที่
เมืองเวสาลี ที่ไดเปนสวนหนึ่งของแควนมคธแลวนี้
ตอมา พระเจากาลาโศกราชนี่แหละ ก็เปนผูยายเมืองหลวง
จากเวสาลี ไปทีป่ าตลีบตุ ร แสดงวามีการยาย ๒ ครัง้ คือ ยายจาก
ราชคฤห ไปเวสาลี แลวก็ยายจากเวสาลี ไปที่ปาตลีบุตร อีกทีหนึ่ง
ตอนที่พระเจากาลาโศกราช อุปถัมภสังคายนาครั้งที่ ๒ นั้น
การสังคายนาจัดที่เมืองเวสาลี อาจเปนไดวา หลังจากสังคายนา
แลว พระเจากาลาโศกราชจึงไดยายเมืองหลวงไปที่ปาตลีบุตร
หรืออาจจะยายไปกอน แตเมืองเวสาลีก็เปนเมืองใหญ และเรื่องก็
เกิดขึ้นที่นั่น พระสงฆจึงมาจัดการสังคายนาขึ้นที่เวสาลีนี้
(หลักฐานสวนมากบอกวา พระเจากาลาโศกราช ยายเมือง
หลวงจากราชคฤห ไปยังปาตลีบุตร)
ที่ปาตลีบุตร เมืองหลวงใหมนี้ มีมหากษัตริยปกครองตอจาก
พระเจากาลาโศกราช สืบมา คือ
ราชโอรส ๑๐ พระองคของพระเจากาลาโศก รวมกันปกครอง ๒๒ ป

หลักฐานตอนนี้ขัดแยงกันบาง ที่กลาวนี้วาตาม วินย.อ.๑/๗๓
ซึ่งบอกวา พระเจากาลาโศกมีโอรส ๑๐ พระองค ซึง่ ไดรว มกันปก
ครองแผนดินตอจากพระเจากาลาโศกอีก ๒๒ ป แต Encyclopaedia
Britannica, 1988 (คํา “Shaishunaga dynasty”) สันนิษฐานวา พระ
เจากาลาโศกถูกจับปลงพระชนมโดยกษัตริยที่ตั้งราชวงศใหม คือ
ราชวงศนันทะ
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๓๔

จากนั้น ราชวงศไศศุนาคไดสิ้นสุดลง เพราะมหาปทมนันทะ
แยงราชสมบัติได และตั้งราชวงศใหมคือราชวงศนันทะ กษัตริย
องคนี้เหี้ยมโหดมาก และไดขยายอาณาจักรออกไปอีกกวางไกล
ราชวงศนันทะ มีกษัตริยปกครองตอมา ๙ รัชกาล รวม ๒๒ ป

กษัตริยอ งคสดุ ทายของราชวงศนี้ พระนามวาธนนันทะ ครอง
ราชยในชวงที่พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the
Great) กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป
อเลกซานเดอร ราชาแหงมาซิโดเนีย (Macedonia) โอรสของ
พระเจาฟลปิ ที่ ๒ ศิษยของอริสโตเติล (Aristotle) ซึง่ เปนอาจารย
ประจําพระองคเมือ่ มีชนมายุ ๑๓–๑๖ และไดสอนใหสนพระทัยใน
ปรัชญา การแพทย และการสอบคนทางวิทยาศาสตร แตยงั สอนให
ถือความคิดทีส่ บื กันมาวาคนชาติอนื่ จากกรีกเปนไดเพียงทาส
อเลกซานเดอรขนึ้ ครองราชยในป 336 BC (พ.ศ.๑๔๘) แลว
ปราบปรามเมืองใหญเมืองนอยไดครอบครองแดนกรีกทัง้ หมด ตอ
มาจึงขยายอํานาจมายึดครองอียิปตในป 332 BC แลวมาพิชิต
จักรวรรดิเปอรเซียทีย่ งิ่ ใหญเสร็จสิน้ ในป 330 BC จากนัน้ ในป 328
BC ก็เขาครองอาณาจักรบากเตรีย (Bactria, ชาวชมพูทวีปเรียกวา
โยนก) แลวในปตอ มา ยกพลออกจากบากเตรีย (Plutarch เขียนไว
วากําลังพล ๑๒๐,๐๐๐ แตนกั ประวัตศิ าสตรสนั นิษฐานวาคงรวม
กําลั ง หนุ น ทั้ ง หมดด ว ย เฉพาะกําลั ง รบแท ๆ น า จะประมาณ
๑

๑

ตําราประวัติศาสตรฝายตะวันตกวา ราชวงศนันทะสิ้นสุด 321 BC เทียบกับตัวเลขของ
อรรถกถา (วินย.อ.๑/๗๓) ซึ่งลําดับรัชกาลแหงราชวงศในชมพูทวีปวาราชวงศนันทะ
ครองถึง พ.ศ.๑๖๒ เมื่อคํานวณตามนี้ ถือไดวาตรงกัน (ในที่นี้คือ 484-336=148)
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๓๕,๐๐๐ คน) มาหยุดยัง้ ตัง้ ทัพทีเ่ มืองตักสิลาในป 326 BC เตรียม
ทําสงครามรุกลึกเขาไปในลุมแมน้ําสินธุ และไดพบกับจันทรคุปต
(กรีกเรียกวา Sandrokottos) เจาเชือ้ สายโมริยะ ซึง่ กําลังคิดการลม
ราชวงศนนั ทะ
หลักฐานฝายกรีกบันทึกไววา กองทัพมคธของราชวงศนนั ทะ
มีรี้พลทหารราบ ๒๐๐,๐๐๐ ทหารมา ๒๐,๐๐๐ กองทัพรถ
๒,๐๐๐ และกองทัพชาง ๓,๐๐๐
ประวัติศาสตรเลาวา ในป 325 BC พระเจาอเลกซานเดอรได
เลิ ก ความคิ ด ที่ จ ะเข า ตี อิ น เดี ย และยกทัพกลับประเทศกรีก แต
สวรรคตกลางทาง โดยไมทราบเหตุผลวาทําไมจึงไมรบกับมคธ
แตมีหลักฐานวา เมื่ออเลกซานเดอรทําสงครามผานปญจาบ
เขามา ทหารกรีกซึ่งออนลาทั้งรางกายและจิตใจ พากันแข็งขืน
แสดงความเหนื่อยหนายไมยอมรบตอไปอีก
นักประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวา ทหารกรีกเห็นกอง
ทัพของกษัตริยนันทะแหงมคธแลวหวาดกลัว ไมยอมรบ (ดู “India,
Pre-Mauryan states”, Encyclopaedia Britannica, 1988)
ทางฝายจันทรคุปตยังคิดการมุงมั่นสูรบตอไปจนขึ้นครอง
มคธไดสําเร็จ
สวนอเลกซานเดอรมหาราช แมจะไดเลิกทัพกลับไปและ
สวรรคตระหวางทางใน ๒ ปตอ มา แตแมทพั ของพระองคซงึ่ ปกครอง
ดินแดนที่พิชิตไว ก็ไดตั้งตัวขึ้นเปนกษัตริยแลวแผอํานาจตอไป
และจันทรคุปตก็จะไดเผชิญกับกษัตริยอดีตแมทัพของอเลกซาน
เดอรมหาราช ที่ครองดินแดนประชิดชมพูทวีปนี้ในไมชา

๓๖
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จันทรคุปต ลมราชวงศนันทะ ตั้งราชวงศโมริยะ (สันสกฤตวา
เมารยะ) ครองราชยแหงมคธที่กรุงปาตลีบุตร และขยายดินแดน
ออกไปอยางกวางขวาง นาน ๒๔ ป
จากนั้น พระเจาพินทุสาร ราชโอรส ครองราชย ๒๘ ป
สิ้นรัชกาลนี้ พ.ศ.๒๑๔ ก็ถึงสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ซึ่ง
ครองราชย ๔ ป กอนราชาภิเษกใน พ.ศ.๒๑๘ แลวครองแผนดิน
ตอมาอีก ๔๒ ป จนสวรรคตใน พ.ศ.๒๖๐ (ตําราฝายตะวันตกสวน
มากวาสมัยอโศก = พ.ศ.๒๗๐–๓๑๒)
นี้เปนภาพของเหตุการณสืบเนื่องจากพุทธกาล ที่เคียงขาง
กับเรื่องราวในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

สืบสายราชวงศอโศก: พุทธกาลถึงครองมคธ
ไดบอกขางตนวา จันทรคุปตเปนเจาเชื้อสายโมริยะ และไดขึ้น
ครองมคธ ตั้งราชวงศใหม คือโมริยวงศ (เขียนอยางสันสกฤตเปน
เมารยะ) จึงควรทราบใหชัดขึ้นสักหนอยวา โมริยวงศนี้มาจากไหน
และจันทรคุปตตั้งโมริยวงศอยางไร
เจาเผาโมริยะนี้ วากันวาเปนสายพระญาติวงศของพระพุทธ
เจา ซึ่งอาจเปนไดวา สืบเชื้อสายมาจากเจาศากยะที่ถูกลางเผา
เรือ่ งราวก็ยอ นไปถึงสมัยพุทธกาล และโยงไปทีเ่ รือ่ งพระเจา
วิทูฑภะ ซึ่งไดเลาไปแลววา ตอนทายพุทธกาล พระเจาวิทูฑภะยึด
อํานาจพระราชบิดา คือพระเจาปเสนทิโกศล แลวยกทัพไปปราบ
แควนศากยะ โดยมุง จะลางเผาของเจาศากยะ คือศากยวงศ ซึง่ ก็คอื
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วงศของพระพุทธเจานัน่ เอง และไดทาํ ลายแควนศากยะหมดสิ้น
กษัตริยสายศากยะที่หลงเหลืออยู อาจหนีไปอยูตามเชิงเขา
หิมาลัย ตอมา ก็ไดคอยๆ รวบรวมพวกพองเผาพันธุ มีกําลังมาก
ขึ้น โมริยะนี้ก็เปนศากยะสายหนึ่ง
จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ ก็ไดมีคนสําคัญในพงศเผา
โมริยะนี้เกิดขึน้ ชือ่ วาจันทรคุปต ซึง่ ไดพยายามทีจ่ ะรวบรวมอํานาจ
ขึน้ มาชิงแควนมคธ
เวลานั้น แควนมคธใหญมาก โมริยะเปนเพียงชนเผาหนึ่ง
เทานั้น พวกโมริยะ โดยจันทรคุปตเปนหัวหนา ไดพยายามเขามายึด
อํานาจแควนมคธ แตก็ยังทําการไมสําเร็จ
พอดีถึงยุคที่พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช มีอํานาจขึ้นมา
ทางกรีก ตองการแผอํานาจไปทั่วโลก ก็ไดกรีฑาทัพตีมาตลอด จน
ถึงชายแดนประเทศอินเดีย และคิดวาตองตีประเทศอินเดียดวย จึง
ไดพักกําลังพลอยูชายแดนประเทศอินเดีย ที่เมืองตักสิลา (บาลี =
ตกฺกสิลา; สันสกฤต = ตกฺษศิลา; ฝรั่งเขียนตามกรีก = Taxila)
ที่ตักสิลานั้น อเลกซานเดอรมหาราชเตรียมวางแผนที่จะทํา
สงครามกั บ ชมพู ท วี ป คื อ แคว น มคธนี้ ซึ่ ง กําลั ง เป น แคว น
มหาอํานาจอยู
พอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปูข องพระเจาอโศก คือพระ
เจาจันทรคุปต ก็กําลังพยายามจะเขายึดอํานาจแควนมคธ จึงมี
ความคิดเกิดขึ้นวา ถาทั้งสองฝายมารวมเปนพันธมิตรกัน แลวชวย
กันรบ ก็จะเอาชนะแควนมคธได
ทั้งสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน พระเจาอเลกซานเดอรก็

๓๘
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คิดวา ถาไดคนอินเดียเองมาชวย การรบก็จะมีกําลังทําใหสําเร็จ
งายขึ้น ฝายจันทรคุปตก็เชนเดียวกัน คิดวาถาไดอาศัยฝายอเลก
ซานเดอรมาชวย ก็จะสามารถรบชนะได เพราะตนมีกําลังไมพอ
ทั้งสองฝายมีความคิดรวมกันอยางนี้ ก็นัดพบกัน
พอพบกัน ก็เกิดปญหาวาใครจะเคารพใครกอน ทัง้ สองฝาย
ตางก็ถือตัวไมยอมเคารพกอน
ฝายจันทรคุปต (พวกกรีกเรียกวา Sandrocotus หรือ
Sandracottos) เขาไปในเขตอํานาจของพระเจาอเลกซานเดอร
เพราะเขาไปพบในคายของเขา พระเจาอเลกซานเดอรก็สั่งจับ เอา
จันทรคุปตเขาคุกขังไว แตมเี รือ่ งเลาวา ตอมาจันทรคุปตหนีออกไป
ได และมีนิยายอิงประวัติศาสตรเลาเรื่องที่จันทรคุปตหนีออกมา
สวนทางฝายพระเจาอเลกซานเดอรเอง คิดไปคิดมา มีเรือ่ ง
ราวอยางไรไมชดั นัก ก็ยกทัพกลับไป แลวก็ไปสวรรคตกลางทาง
ดินแดนทีพ่ ระเจาอเลกซานเดอรตีได พระองคก็ทิ้งแมทัพนาย
กองไวใหปกครอง แมทัพนายกองเหลานั้น ตอมาก็ยกตัวขึ้นเปน
พระเจาแผนดิน เปนแควนตางๆ หลายแควน
กลาวฝายเจาจันทรคุปต เมื่อหนีออกมาจากเงื้อมมือของ
พระเจาอเลกซานเดอรไดแลว ก็ตองมาหาวิธียึดอํานาจแควนมคธ
ดวยตนเองตอไป และมีเรื่องมีราวมากมาย
ครั้งหนึ่งที่สําคัญ จันทรคุปตนึกวาตัวเองมีกําลังมากพอแลว
ก็ยกทัพเขาตีแควนมคธ ปรากฏวาพายแพ ตัวเองเอาชีวิตแทบไม
รอด แลวก็หนีซอกซอนไปจนถึงหมูบานแหงหนึ่ง
เมื่อเขาไปในหมูบานแหงนั้น พอดีผานมาทางบานที่ยายคน
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หนึ่งกําลังทําขนมเบื้องใหหลานกิน ทีนพี้ อเอาลงจากเตา เรียกวา
ทอดเสร็จใหมๆ ก็หยิบสงใหหลาน หลานรับมากําลังรอนๆ กัดกรวม
ลงไปตรงกลาง ก็รอ งไหจา เพราะมันรอนจัด ลวกเอาลิน้ เอาปากเขา
เมื่อหลานรองขึ้นมา ยายก็เลยดาเอาวา “เอ็งมันโงเหมือน
เจาจันทรคุปต กัดกินลงไปไดยังไงตรงกลางยังรอนจัด มันตองเล็ม
กินจากขอบขางนอกเขามากอนสิ” (ขอบมันบาง ก็เย็นเร็วกวา)
เจาจันทรคุปต กําลังหนีซอกซอนมาในชนบทถึงหมูบานนั้น
พอดี เมื่อไดยินเสียงยายดาหลานอยางนี้ ก็ไดความคิดขึ้นมาทันที
จึงเปลี่ยนแผนการรบใหมวา จะไปรบโดยตรงบุกทะลวงเขาไปคง
ไมไหว กําลังเรานอยกวา ตองใชวิธีแบบกินขนมเบื้อง คือเล็มจาก
ขอบเขามา
ดังนั้น เจาจันทรคุปตจึงคอยๆ ไปซองสุมกําลังใหม โดยผูก
ไมตรีกับเผาเล็กเผานอย รวมไพรพลไดมากขึ้นแลว ก็เขามาตี
อาณาจักรมคธ ดวยวิธีลอมเขามาจากรอบนอกตามลําดับ
ในทีส่ ดุ จันทรคุปตกร็ บชนะกษัตริยร าชวงศนนั ทะแหงแควน
มคธ แลวก็ขึ้นครองแผนดิน เปนกษัตริยแหงราชวงศใหม คือ
ราชวงศโมริยะ (นี้เขียนตามภาษาบาลี แตตําราฝรั่งเขียนอยาง
สันสกฤตเปน เมารยะ/Maurya) และครองเมืองปาตลีบุตรสืบมา
ไดบอกแลววา เมือ่ พระเจาอเลกซานเดอรสวรรคตแลว แมทัพ
ที่พระองคตั้งหรือมอบหมายไวใหปกครองดินแดนที่ตีได ก็ตั้งตัวขึ้น
เปนเจาผูป กครอง เกิดเปนแควนหรือประเทศใหมๆ ขึน้ มา แลวก็แยง
ชิงอํานาจและดินแดนกันเอง เชน นายพลโทเลมีก็ขึ้นเปนกษัตริย
เริ่มตนราชวงศ Ptolemy ที่ปกครองอียิปต นายพลแอนติโกนัสก็
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ขึ้ น เป น ราชาแห ง มาซิ โ ดเนี ย เป น ต น กําเนิ ด ของวงศ ก ษั ต ริ ย
Antigonus นายพลซีลูคัสที่ไดปกครองกรุงบาบิโลน ก็ยด
ึ ครองดิน
แดนทีต่ ไี ดทางตะวันออกดานเอเชีย เชน อิหราน ทัง้ หมด (ในทีส่ ดุ ก็
ครองทีซ่ เี รีย) ขึ้นเปนพระเจา Seleucus ที่ ๑ (กษัตริย Antiochus
ทั้งหลาย อยูในสายราชวงศของ Seleucus นี้)
โดยเฉพาะพระเจาซีลูคัสที่ ๑ เมื่อจัดการปญหาภายใน
ระหวางพวกขุนพลดวยกันพอลงตัวไดพอสมควรแลว ก็เริ่มงาน
กระชับอํานาจและขยายอาณาจักรทางตะวันออกดานอินเดีย จึง
มาขัดแยงกับพระเจาจันทรคุปต แลวก็ตองเผชิญกันในป 305 BC
ในที่สุด ซีลูคัสตองทําขอตกลงสละดินแดนในเขตชมพูทวีปที่
อเลกซานเดอรตไี ดไว กับทัง้ ดินแดนชายเขตแมทางตะวันตกของแม
น้าํ สินธุ ใหแกจนั ทรคุปต โดยไดรบั ชาง ๕๐๐ เชือกเปนของตอบแทน
ถึงแมซีลูคัสจะตองสูญเสียมากในคราวนี้ แตชางที่ไดไปก็นํา
โชคใหญมาใหเขาตอมา คือจากนั้นอีก ๔ ป พวกกษัตริยอดีตขุน
พลของอเลกซานเดอร ไดแตกกันเปน ๒ คาย พระเจาซีลคู สั ที่ ๑ นี้ ได
เขากับพระเจาโทเลมีที่ ๑ เปนตน รบกับพระเจาแอนติโกนัสที่ ๑
และโอรสชื่อดิมีตริอุสที่ ๑ ทั้งที่ฝายพระเจาแอนติโกนัสมีกาํ ลังทัพ
ราบและทัพมาเหนือกวา และตอนแรกดิมีตริอุสชนะทัพมาของฝาย
ซีลูคัส และบุกลึกเขามา แตแลวก็ถูกทัพชางฝายซีลูคัสขวางปด
ทาง ทําใหออกไปชวยบิดาไมได พระเจาแอนติโกนัสถูกสังหาร และ
ดิมีตริอุสก็ตองหนีเอาตัวรอด พายแพเสียดินแดนใหแกศัตรู
โชคนี้มาถึงรุนโอรสของซีลูคัสดวย คือ ในสมัยของพระเจา
แอนไทโอคัสที่ ๑ (Antiochus I) พวกกอลส (Gauls) สองหมืน่ บุกรุก
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เขามา ทําความยากลําบากใหเปนอันมาก จนกระทัง่ ถึงป 275 BC
แอนไทโอคัสใชชางอินเดียรบเอาชนะพวกกอลสได ทําใหประดา
นครรัฐโยนกที่ปลอดพนจากการรังควาญของพวกกอลส พากันชื่น
ชมนับถือพระองคดุจเปนเทพเจา แอนไทโอคัสจึงไดพระสมัญญา
วาเปน Antiochus I Soter (แอนไทโอคัสที่ ๑ พระผูมาโปรด)
สําหรับพระเจา Seleucus ที่ ๑ นั้นเอง เมื่อยอมตกลงสละดิน
แดนแกมคธอยางนั้นแลว ก็เลยเปนไมตรีกันกับพระเจาจันทรคุปต
สืบตอมา ทําใหเกิดผลดีทางประวัติศาสตรอีกอยางหนึ่งดวย คือ มี
การแลกเปลี่ ย นราชทู ต กั น โดยเฉพาะราชทู ต กรี ก ชาวโยนก
(Ionian) ชือ่ เมคาสธีนสี (Megasthenes) ทีม่ าประจําราชสํานักมคธ
สมัยนั้น ไดเขียนหนังสือชื่อ Indica (มี ๔ เลม) เลาเรื่องชมพูทวีปไว
ทําใหทางตะวันตกคือกรีกสมัยนั้นไดรูเขาใจเรื่องอินเดียมากที่สุด
ตั้งแตติดตอกันมา (ฉบับเดิมสูญไปแลว แตเนื้อหายังอยูในหนังสือ
ของนักเขียนกรีกรุนตอมาที่เอาไปอางไปเลาตอมากมาย)
[เรื่องเมคาสธีนสี นี้ ซึง่ อยูใ นราว พ.ศ.๑๗๘ ขอใหนึกเทียบกับ
เรื่องราวดานจีน ที่ตอมามีนักเดินทางชาวเมืองเวนีสแหงอิตาลี ชื่อ
มารโค โปโล (Marco Polo) เขามาถึงใน พ.ศ.๑๘๐๘ (ค.ศ. 1265)
และเปนที่โปรดปรานของจักรพรรดิกุบไลขาน ซึ่งไดเขียนบันทึก
เรื่องราวไว ทางตะวันตกจึงรูเรื่องดานจีน เทากับหลังดานอินเดีย
นานนักหนา]
พระเจาจันทรคุปตทํามคธใหยิ่งใหญไพศาล ชมพูทวีปเจริญ
มั่นคง และหลังจากครองราชยได ๒๔ ป ก็สวรรคตใน พ.ศ.๑๘๖
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อโศกมหาราช: ตอเมื่อดี จึงยิ่งใหญจริง
เมื่อพระเจาจันทรคุปตสวรรคตแลว โอรสซึ่งมีพระนามวา
พินทุสาร ครองราชยตอมาอีก ๒๘ ป สิ้นรัชกาลแลวจึงถึงยุคของ
พระเจาอโศกมหาราช เริ่มตั้งแต พ.ศ.๒๑๔
พระเจาอโศกมหาราชเปนโอรสของพระเจาพินทุสาร เมื่อ
พระราชบิดายังครองราชยอยู ไดสงอโศกกุมารไปเปนอุปราชครอง
แควนอวันตี อยูที่กรุงอุชเชนี
เวลานั้น อุชเชนีเปนเมืองหลวงของแควนอวันตี ซึ่งไดกลาย
เปนสวนหนึ่งของแควนมคธมานานแลว
พอพระเจาพินทุสาร พระราชบิดาสวรรคต อโศกกุมารตอน
นัน้ ดุรา ยมาก ก็เขามาจัดการเขนฆาพีน่ อ งหมดประมาณ ๑๐๐ องค
เหลือไวแตอนุชารวมพระมารดาองคเดียว ขึ้นครองราชยแตผูเดียว
แลวทําสงครามขยายดินแดนออกไปอีก
พระเจาอโศกไดแผอํานาจรุกรานตีลงไปจนกระทั่งถึงแควน
กลิงคะ ซึ่งเปนอาณาจักรที่ไดชื่อวามีนักรบเกงกาจ มีกองทัพที่เขม
แข็ง มีความสามารถอยางยิ่ง ไดรบกันอยูเปนเวลานาน เกิดความ
เสียหายมากมายดวยกันทั้งสองฝาย ในที่สุดพระเจาอโศกก็ชนะ
แควนกลิงคะก็แตกไป
แตการรบครั้งนี้ เปนภัยพิบัติที่รายแรงมาก คนตายเปนแสน
สูญหายเปนแสน ถูกจับเปนเชลยก็เปนแสน ถึงตอนนีน้ แี่ หละทีพ่ ระ
เจาอโศกทรงสลดพระทัย แลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา นับวา
เปนเหตุการณที่สําคัญมาก ถึงขั้นเปลี่ยนประวัติศาสตรเลยทีเดียว
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เรื่องตอนนี้ มีคัมภีรเลาเหตุการณที่พระเจาอโศกทรงหันมา
นับถือพระพุทธศาสนาวา๑ วันหนึ่ง พระองคทอดพระเนตรเห็น
สามเณรนามวานิโครธ ผูมีลักษณะอาการสํารวมสงบ มีอิริยาบถ
งดงาม ทรงชื่นชมเลื่อมใส จึงโปรดใหอํามาตยนิมนตสามเณรเขา
มา ณ ที่ประทับ ทรงถวายภัตตาหาร แลวตรัสถามวา สามเณร
ทราบคําตรัสสอนของพระพุทธเจาไหม สามเณรนิโครธนั้นที่จริง
เปนพระอรหันต ไดถวายพระพรตอบวาพอทราบอยูบาง และได
ถวายอนุโมทนาดวยคาถาธรรมบทอันแสดงหลักความไมประมาท
ทําใหพระเจาอโศกทรงเลื่อมใสยิ่งขึ้น ทรงอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ
จํานวนมาก และไดตั้งอยูในสรณะและศีล
คัมภีรเลาภูมิหลังวา แทจริง สามเณรนิโครธนั้น คือโอรสของ
เจาชายสุมนะ ซึ่งเปนพระราชโอรสองคใหญของพระเจาพินทุสาร
เมื่อพระเจาพินทุสารจะสวรรคต เจาชายอโศกเขามายึดอํานาจ จับ
เจาชายสุมนะสังหารเสีย ชายาของเจาชายสุมนะซึ่งมีครรภแก ได
หลบหนีไปจนถึงหมูบานคนจัณฑาลแหงหนึ่ง และประสูติเจาชาย
นิโครธที่นั่น แลวไดรับการดูแลจากหัวหนาคนจัณฑาลจนอายุ ๗
ขวบ จึงไดบรรพชาเปนสามเณร และตอมาไดพบกับพระเจาอโศก
ดังที่เลาขางตน
อยางไรก็ตาม เรื่องและชื่อของนิโครธสามเณรไมปรากฏใน
เอกสารหลักฐานอื่นเทาที่ไดพบ นอกจากคัมภีรรุนตอมาภายหลัง
อรรถกถานั้น
๑

สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแหงวินัยปฎก, วินย.อ.๑/๔๓
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แมวา จะหยุดขยายอํานาจแคนี้ อาณาจักรมคธในสมัยพระเจา
อโศกมหาราชก็ยังใหญกวางยิ่งกวาประเทศอินเดียในปจจุบนั เปน
อินเดียยุคที่มีดินแดนกวางใหญที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศ
แตก็ใหญออกไปทางสองปก คือทางทิศตะวันออก และทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกไปทางปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
สวนทางใตครอบคลุมไปไมหมด เพราะพระเจาอโศกทรง
หยุ ด แผ ข ยายอาณาจั ก รหลั ง จากทําสงครามชนะแคว น กลิ ง คะ
(บางทีเขียน กาลิงคะ) คือถึงถิ่นที่ปจจุบันเรียกวาแควนโอริสสา
(Orissa) แลวก็หยุดแคนั้น เพราะทรงหันมายึดหลักธรรมวิชัยของ
พระพุทธศาสนา
เปนอันวา เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธ
ศาสนาแลว ก็ไดเปลี่ยนนโยบายใหม จากสังคามวิชัย คือเอาชนะ
ดวยสงคราม๑ มาสูธรรมวิชัย แปลวาชนะดวยธรรม คือเอาชนะใจ
กันดวยความดี ก็ไดสรางสมความดีเปนการใหญ มีการทํางานเพื่อ
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชนอยางมากมาย
พระราชกรณียกิจที่พระเจาอโศกมหาราชทรงบําเพ็ญเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน มีอยางไรบาง ปรากฏอยูในศิลาจารึก
ของพระองค ซึ่งจะไดพูดถึงตอไป
ในที่นี้ เพียงแตตั้งขอสังเกตอยางหนึ่ง คือ ในเรื่องการปฏิบัติ
ตอทรัพยสินเงินทอง เราควรจะไดคติตอไปนี้จากเรื่องพระเจาอโศก
๑

การเอาชนะดวยสงครามนี้ ในจารึก (พบในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓) เรียกวา สายกวิชัย
หรือสรสกวิชัย
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ตามปกติพระเจาอโศกนี้ ก็เชนเดียวกับกษัตริยสมัยโบราณ
จํานวนมาก ที่ มุ ง จะแสวงหาความยิ่ ง ใหญ ใ ห แ ก ต นเอง และ
ตองการบํารุงบําเรอความสุขสวนตน อยางที่เรียกวา แสวงหา
โภคะและยศ หรือแสวงหาทรัพยและอํานาจ เพื่อบํารุงบําเรอตัว
เอง และเพื่อแสดงความยิ่งใหญของตน
ทรัพยและอํานาจ โดยทั่วไปมักจะมีความหมายอยางนี้
ทีนี้ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา
แลว ทางธรรมสอนวา ทรัพยสนิ เงินทองและความยิง่ ใหญ ทุกอยาง
ลวนเปนอนิจจัง เปนสิ่งที่ไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมี
สาระที่แทจริง ไมควรจะเอาชีวิตไปฝากไวกับสิ่งเหลานี้ ไมควรหวัง
ความสุข หรือความประเสริฐจากทรัพยสินเงินทองและอํานาจ
ฉะนั้น ทรัพยสินเงินทองก็ไมมีความหมายที่แทจริง
เมื่อทรัพยสินเงินทองไมมีความหมายแลว มองในแงหนึ่ง ก็
จะทําใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะวาเมื่อมองเห็นทรัพยสินเงิน
ทองเปนเพียงของนอกกาย เกิดขึ้นแลวก็ดับไป เปนอนิจจัง ไมมี
คุณคาที่แทจริง ถาเปนอยางนี้เราก็ไมควรเอาใจใส นี่คือทาทีอยาง
หนึ่งตอทรัพยสมบัติ
ถาพระเจาอโศกทรงมองเห็นอยางนัน้ พระองคกค็ งจะไมเอา
พระทัยใสกบั พระราชทรัพยและอํานาจตอไป ซึ่งก็จะตองตั้งคําถาม
วา จะเปนการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม
ปรากฏวา พระเจาอโศกไดทาํ สิง่ หนึง่ ทีถ่ อื ไดวา เปนแบบอยาง
แกชาวพุทธที่สาํ คัญคือ พระเจาอโศกนั้น ไมไดทรงทิ้งทรัพยและ
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อํานาจ แตไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและอํานาจเสียใหม
อยางที่ไดกลาวไวเมื่อกี้วา ทรัพยและอํานาจนั้น มีความ
หมายสําหรับปุถุชนจํานวนมาก คือเปนเครือ่ งบํารุงบําเรอความสุข
ของตน และแสดงความยิง่ ใหญ
แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและ
อํานาจใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจนั้น สามารถใชเปนเครื่องมือ
ของธรรมได คือใชเปนเครื่องมือในการสรางสรรค ทําความดีงาม
และประโยชนสุขใหแกประชาชน
ดวยความคิดเชนนี้ พระเจาอโศกก็ทรงนําเอาทรัพยและ
อํานาจที่พระองคเคยมีนั่นแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม คือแทนที่จะ
เอามาบํารุงบําเรอตนเอง ก็เอามาใชสรางสรรคความดีงามและ
ประโยชนสขุ อยางทีว่ า
จึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสัตว ทัว่ พระราช
อาณาจักร สรางถนนหนทางเชือ่ มตอใหกวางขวางทัว่ ถึง ปลูกตนไม
ขุดบอน้าํ สรางทีพ่ กั คนเดินทาง และสรางอางเก็บน้าํ ใหการศึกษา
แกประชาชน ทําศิลาจารึกประกาศธรรม แถลงเรื่องที่เปนนโยบาย
ของรัฐในทางธรรม ที่จะใหผูบริหารปกครองทองถิ่นนําไปสั่งสอน
ประชาชน ตลอดจนอุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย
พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสรางวัดขึ้นทั้งหมด เรียกวา
“วิหาร” จํานวน ๘๔,๐๐๐ วัด ทั่วมหาอาณาจักรของพระองค คง
จะใหเทากับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาที่มีทั้งหมด ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ
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ในแควนมคธนี้ มีวัดจํานวนมากมาย วัด ภาษาบาลีเรียกวา
วิหาร มหาวิหารก็คือ วัดใหญ
คําวา “วิหาร” นี้ ถาแผลง ว. เปน พ. ก็จะเปน พิหาร เหมือน
อยางในประเทศไทยเรานิยมแปลง ว. เปน พ. เยอะแยะไป วิหารก็
กลายเปนพิหาร แปลวา “วัด”
ตอมา เมื่ออาณาจักรของพระเจาอโศกมหาราชไดเสื่อม
สลายลงไป ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยูมากมาย เนื่องจากแควน
มคธนี้เปนดินแดนที่เต็มไปดวยซากของวัด คือวิหาร หรือพิหาร
ฉะนั้น ตอมาก็เลยเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ ตั้งชื่อเปนแควน
หรือรัฐวา แควนพิหาร หรือรัฐวิหาร (State of Bihar) อยางที่เรารูจัก
กัน เปนชื่อทางการในปจจุบัน ที่เปนอยางนี้ก็เพราะมีวัดมากมาย
เหลือเกิน ซึ่งพระเจาอโศกสรางไว ยังมีซากเหลืออยู
พระเจาอโศกสรางวิหารทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ แหง ทั่วราช
อาณาจักร และวัดเหลานั้นก็ไดเปนศูนยกลางทางการศึกษา
บางแหงไดเจริญเติบโตจนเปนมหาวิทยาลัย เชน นาลันทา
ซึ่งเดิมก็เปนวิหารหนึ่ง แลวไดขยายเปนมหาวิหาร คือวัดใหญ โดย
เกิดจากการรวมกันของวัดเล็กวัดนอยที่เปนศูนยการศึกษา แลว
พัฒนาขึ้นมาจนเปน มหาวิทยาลัยนาลันทา
ชื่อในภาษาบาลี เรียกวา นาลันทามหาวิหาร ก็คือวัดใหญนั่น
เอง หลายทานที่ไปอินเดียมา ไดเห็นแมเพียงซาก ก็มองเห็นไดถึง
ความยิ่งใหญของมหาวิทยาลัยนาลันทาวาเปนอยางไร
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ทรัพยและอํานาจตองรับใชธรรม
พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ
อํานาจ แลวก็ทรงใหบันทึกไวในศิลาจารึกของพระองค
ศิลาจารึกของพระเจาอโศกแหงหนึ่ง มีขอความจารึกไววา
ยศ คือความยิ่งใหญของพระองคนั้น จะไมมีความหมายเลย ถาไม
เปนไปเพื่อชวยใหประชาชนไดประพฤติธรรม
หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปน
เครื่องมือแหงธรรม เพื่อเผยแพรธรรมหรือสรางสรรคธรรม ทําให
ความดีงามหรือธรรมนี้แผขยายไปในหมูมนุษย เพื่อสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขอันแทจริง อันนี้เปนคติที่สําคัญมาก
ขอยกขอความในศิลาจารึก คือ ธรรมโองการ ในจารึกศิลา
ฉบับที่ ๑๐ มาใหดู ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ
ไม่ทรงถือว่า ยศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มาก เว้น
แต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่า
“ทั้งในบัดนี้ และในเบื้องหน้า ขอประชาชนทั้ง
หลายจงตั้งใจสดับฟังคําสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบัติ
ตามหลักความประพฤติทางธรรม”

คําวา “ยศ” ในภาษาบาลีนั้น แปลงายๆ วา ความยิ่งใหญ มี
๓ อยาง คือ
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๑. เกียรติยศ ยศ คือเกียรติ ไดแกความมีชอื่ เสียง มีเกียรติคณ
ุ
๒. อิสสริยยศ ยศ คือ ความยิ่งใหญ
๓. บริวารยศ ยศ คือ บริวาร
คนทีม่ คี วามคิดดีๆ มีเจตนาดี มีสติปญ
 ญาดี แตถา ไมมที รัพย
ไม มี อํานาจ ไมมีย ศ ก็ไมส ามารถสรา งสรรคความดีง ามหรือ
ประโยชนสขุ ไดมาก เราคิดขึ้นมาวาจะทําการที่ดีเปนประโยชนสัก
อยางหนึ่ง แตไมมีเงิน ไมมีบริวาร ไมมีอํานาจ จะทําไดแคไหน ทํา
ไดนิดเดียวก็จบ แตถามีทรัพย มีอํานาจ มีบริวารแลว พอมีสติ
ปญญาดี มีความคิดดีๆ ขึ้นมา ก็สามารถทําไดใหเกิดผลกระจาย
ขยายออกไปไดกวางขวาง เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช
เรื่องพระเจาอโศกมหาราชนี้ จึงเปนคติเปนแบบอยางทีด่ ี ที่
ใหหลักแกเราในการปฏิบตั ติ อ ทรัพยและอํานาจอยางที่กลาวมานี้
ชาวพุทธมีคติวา เราไดเรียนรูธ รรมแลววา ทรัพยสนิ เงินทอง
และอํานาจนี้ เปนของนอกกาย ไมเที่ยงแทยั่งยืน และไมเปนแกน
สารแทจริง จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต
ขอนี้หมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ
อํานาจในแงที่เปนเรื่องของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวน
ตน และไมยึดติดตกเปนทาสของมัน ใหเกิดกอทุกขภยั ทัง้ แกตนและ
ผูอ นื่ แตเรามองอยางพระเจาอโศก คือ คิดที่จะใชมันเปนเครื่องมือ
ของธรรม
ไมใชหมายความวา ทรัพยและอํานาจเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แลว ก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางนั้น เราตองรู
จักเอามันมาใชเปนเครื่องมือสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและประโยชนสุข

๕๐

หลักศิลาจารึกอโศก

อันนี้ถือวา เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธที่เปนคฤหัสถ
แตถาไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็ออกบวชไป
เลย จะไดไปทําหนาที่ทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นําธรรมที่เปน
สาระทางนามธรรม ไดแกสติปญญา ไปแจกจาย เพื่อใหประชาชน
ดําเนินชีวิตใหถูกตองเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมของเขา
ฉะนั้น จึงมีคติ ๒ อยาง คือ
• ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใหใชทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือ
ของธรรม ใหเปนประโยชนในการสรางสรรคความดีงาม
หรือ
• ถาเบื่อหนายไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็
ออกบวชไปเผยแพรธรรมใหเปนประโยชนแกประชาชน
ถามิฉะนั้น จะกลายเปนคนครึ่งๆ กลางๆ มีทรัพยมีอาํ นาจ
แลวบอกวาเบือ่ หนาย ไมเอาเรือ่ งเอาราว จะทําอยางไรก็ไมทาํ ไม
รับผิดชอบ ทรัพยและอํานาจนั้น เมื่อไมไดรับการบริหาร ไมมีคน
รับผิดชอบ ก็เสียหายหมด ไมเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม
และชีวิตของคนผูนั้นเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรขึ้นมา
ดูเรื่องพระเจาอโศก ก็ใหไดคติอยางนอยสักอยางหนึ่งนี้

๒

อโศกธรรม - ธรรมวิชัย
- -

อโศกมหาราช - อโศกธรรม
เรื่องหนึ่งที่นาสนใจมาก เกี่ยวกับศิลาจารึกของพระเจาอโศก
คือ นักปราชญเมืองฝรั่งและในอินเดียสวนมาก อานหรือศึกษา
ศิลาจารึกนั้นแลว มักลงความเห็นวา พระเจาอโศกมหาราช แมจะ
ทรงเปนพุทธมามกะที่มีศรัทธาแรงกลาและเอาพระทัยใสในการดู
แลรักษาพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง แตในเวลาที่ทรงเผยแผสั่งสอน
ธรรมในศิลาจารึก ไดทรงพยายามวางพระองคเปนกลางๆ ไมตรัส
ถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเลย แตทรงสอนธรรมที่เปนหลัก
ความประพฤติทั่วไปอันมีหรือเปนที่ยอมรับในทุกๆ ศาสนา
ยกตัวอยาง T. W. Rhys Davids ซึ่งเปนนักปราชญสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญภาษาบาลี (ผูตั้ง Pali Text
Society ที่ London) กลาววา (ในศิลาจารึกนั้น)
“ไมมีสักคําที่พูดถึงพระพุทธเจา หรือพุทธศาสนา …
อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และหลักธรรมสําคัญ
ขออื่นๆ ของพุทธศาสนา ไมปรากฏในศิลาจารึกเลย”
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หนังสือ The Cambridge History of India (5 volmes, 192237) เขียนวา
“เราไมไดฟงพระเจาอโศกตรัสถึงธรรมที่ลึกซึ้งหรือ
หลั ก พื้ น ฐานของพุ ท ธศาสนาเลย ไม มี ก ารกล าวถึ ง
อริยสัจ ๔ มรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุปบาท พระอัจฉริย
คุณของพระพุทธเจา (อีกทั้ง) ไมมีคํากลาวถึงหรือแสดง
หลักแหงนิพพานเลย”
R.K. Mookerjee กลาวไวในหนังสือ Asoka วา

“ธรรมที่นําเสนออยางนั้น ในธรรมโองการเหลานี้
เปนเพียงอีกชื่อหนึ่งสําหรับเรียกชีวิตที่ดีงามมีศีลธรรม
และตั้งอยูบนฐานรวมของทุกศาสนา…สามารถนําไปใช
ไดและยอมรับไดทั่วกันวาเปนสาระของทุกศาสนา…ดัง
นั้น พระเจาอโศกจึงนับวาไดทรงวางฐานแหงศาสนา
สากล (universal religion) และนาจะทรงเปนบุคคล
แรกที่ทําการนี้ในประวัติศาสตร”

คําที่ปราชญและทานผูรูเหลานี้วามาก็นาฟง และดูคลายจะ
นาเชื่อ แตพอพิเคราะหใหชัดลงไป กลายเปนตองแยกวา
ในสวนของขอมูลดานศิลาจารึกเอง ตองชื่นชมทาน และเรา
ไดอาศัยทานเหลานี้มาก
แตในขั้นแสดงความเห็น สรุปความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก
ธรรม หรือลงมติโยงมาถึงพระพุทธศาสนานัน้ ความคิดความเขาใจ
ของทานเหลานีย้ งั ไมเพียงพอ ทําใหจบั จุดไมถกู มองหลักไมตรง ทัง้ นี้
นาจะเกิดจากเหตุสาํ คัญ ๒ ประการ คือ
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๑) บางทานคงแสดงความเห็นอยางนั้นในเวลาที่การขุดคน
กําลังดําเนินไป ยังพบศิลาจารึกไมมากนัก จึงพูดไปตามหลักฐาน
เทาทีพ่ บแลว ซึง่ ยังไมพอ (อยาง Rhys Davids ที่พูดวา “ไมมีสักคํา
ที่พูดถึงพระพุทธเจา หรือพุทธศาสนา…” แตเสาจารึกทีล่ มุ พินเี ขียนวา
“พระพุทธศากยมุนไี ดประสูตแิ ลว ณ ทีน่ ”ี้ และจารึกทีเ่ ปนเรือ่ งของ
พุทธศาสนาโดยตรงมีไมนอ ย)
๒) ตองยอมรับความจริงวา คนทัว่ ไป แมแตผทู รี่ เู รือ่ งพระพุทธ
ศาสนาคอนขางมาก สวนใหญไมรหู ลักการทีถ่ อื ไดวา เปนแบบแผน
จนถึงเปนประเพณีของพุทธบริษัท ที่แบงขั้นตอนหรือระดับในการ
สอนธรรมระหวางจักรพรรดิธรรมราชา กับสัมมาสัมพุทธธรรมราชา
หรืออาจพูดอยางงายๆ วา ระหวางผูป กครองบานเมือง กับพระสงฆ
หรือระหวางอาณาจักร กับพุทธจักร ทีว่ า ฝายแรกสอนในเรือ่ งทิฏฐธัมมิกตั ถะ และฝายหลังสอนตอออกไปในเรือ่ งสัมปรายิกตั ถะ
สําหรับขอ ๑) ไมตอ งอธิบาย เพราะคําตอบอยูท กี่ ารขุดคน
ศิลาจารึกใหพบจนครบเทาทีจ่ ะทําได (จนบัดนีก้ ค็ งยังไมอาจยืนยัน
วาพบทัง้ หมดแลว)
แตขอ ๒) เปนเรือ่ งทีจ่ ะตองทําความเขาใจใหชดั ซึง่ มีหลัก มี
ตัวอยางทีช่ ดั อยูแ ลว เมือ่ ทําความเขาใจชัดแลว ก็จะเห็นวาทัศนะ
ของทานเหลานี้ ที่วาพระเจาอโศกจะสอนหลักธรรมทางพุทธตอง
พูดถึงอริยสัจ สมาธิ นิพพาน เปนตนนั้น เปนเรื่องที่ผิดพลาดมาก
การสอนธรรมที่เปนกลางๆ นั้น เปนเรื่องธรรมดาอยูแลวใน
ทางพุทธศาสนา ที่จะไมไปกระทบกระทั่ง หรือใหรังเกียจเดียดฉันท
ยึดถือแบงแยกอะไรกับใคร

๕๔
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ในเรื่องนี้ จะใหชัด ควรแยกเปน ๒ ดาน คือ
๑. ในแงหลักการ ใชวิธีการทางปญญา คือ จะไมติเตียนวา
รายใคร รับฟงไดทั้งนั้น แตก็ไมใชเปนการยอมรับอะไรไปหมดแบบ
เอามารวมคลุกคละกัน จนกลายเปนไมมีหลัก ไมเปนระบบ คือมี
หลักการที่ชัดเจน ในเวลาที่จะแสดงออก ก็พูดหลักการออกไปตาม
ที่มันเปน อยางที่ทานใชคําวาแสดงธรรม ใหเขาพิจารณาเอาเอง
ดวยปญญาที่เปนเสรีของเขา แบบที่เห็นในกาลามสูตร แตถาเปน
กาละที่จะถกเถียง ก็ใชวาจาสุภาพแสดงเหตุผลกันไดเต็มที่ โดยไม
ตองวาราย ไมทํารายกัน
๒. ในแงปฏิบัติการ โดยเฉพาะในการอยูรวมกัน ใชวิธีการ
แหงเมตตา (จะใชคําวาอหิงสา ก็แลวแตชอบ) ดังเห็นไดชัดวา ถึงแม
ทางปญญา ในแงหลักการ พุทธศาสนาคัดคานอยางเต็มที่ตอลัทธิ
ของพราหมณในเรื่องการฆาสัตวบูชายัญและการแบงแยกวรรณะ
เปนตน และคัดคานลัทธิปฏิเสธกรรมของสมณะบางพวก แตใน
ทางสังคม นอกจากแสดงออกดวยวจีไมตรีแลว ทานยังใหชาวพุทธ
เอื้ออํานวยปจจัยสี่แกสมณพราหมณเหลานั้นดวย (แมแตพระสงฆ
เองตั้งแตพุทธกาล เมื่อมีของมากเหลือฉัน ก็จัดแจกใหแกคนทั้ง
หลาย รวมทั้งนักบวชลัทธิภายนอกดวย, เชน วินย.๒/๕๒๗/๓๔๘)
เพื่อรวบรัด ขอยกตัวอยางใหเห็นแงมุมตางๆ ดังนี้
- อยางในหลักทิศ ๖ ทานสอนชาวพุทธใหปฏิบตั ติ อ สมณพราหมณ
คือบุคคลทางศาสนาทุกพวก ไมวาจะเปนนักบวชหรือไม (ทั้ง
ประเภทสมณะ และประเภทพราหมณ ก็คือรวมทั้งหมด) ดวย
เมตตาทั้งทางกาย วาจา และใจ ตอนรับ และอํานวยปจจัยสี่

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๕

- เจาลัทธิอื่นสงคนมาโดยวางแผนใหหักลางพุทธศาสนา แตมา
แลว พูดจากัน เขาเลิกลัทธิเดิม หันมาบอกขอนับถือพุทธ พระ
พุทธเจาตรัสบอกเขาวาอยาตัดสัมพันธกับลัทธิเดิม แตขอใหเขา
อุปถัมภนักบวชลัทธินั้นตอไป (ดู วินย.๕/๘๐/๑๐๔)
- ชาวพุทธที่เปลี่ยนมาจากลัทธิออนวอนเทวดา หรืออยูในสังคมที่
มีคนอื่นนับถือเทพเทวา ทานก็ใหนับถือใหเกียรติแกเทวดา
เพียงแตใหมีทาทีที่ถูกตองตามหลักการ คือ ไมใหออนวอนหวัง
ผลดลบันดาล แตใหอยูรวมกับเทวดาดวยเมตตาโดยเปนมิตรมี
ไมตรีตอกัน (เชน การอุทิศบุญแกเทวดา และการทําเทวตาพลี,
เชน ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; อง.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙)
ทีนกี้ จ็ ะแสดงหลักการแบงระดับในการสอนธรรม ทีว่ า รัฐสอน
ทิฏฐธัมมิกตั ถ สวนวัดสอนสัมปรายิกตั ถ
แตกอนไปถึงนั่น ก็ขอใหทราบดวยวา นักปราชญหรือนักคน
ควาผูเห็นวาธรรมในศิลาจารึกอโศกเปนหลักพุทธศาสนา ก็มีไม
นอย เชน ผูเขียนหัวขอ “Inscriptions as historical source
material. Ancient India.” ใน Encyclopeadia Britannica ซึง่ ไดกลาววา
“คําจารึกโองการของพระเจาอโศก เปนประกาศและ
ขอกําหนดตามสารัตถะแหงพุทธศาสนา”

นักวิชาการสมัยใหมที่มองแบบนี้ คือเห็นวาธรรมในศิลา
จารึกมาจากพุทธดํารัส ยังมีอีก เชน E. Senart และ Hultzsch
ทางฝายตะวันออก ทานที่มั่นใจวา ธรรมในศิลาจารึกเปน
หลักในพระพุทธศาสนา ก็เชน D. R. Bhandarkar และ H. C.
Ray Chaudhuri โดยที่สองทานนี้ถือวาเปนไปตามอุดมคติแหง

หลักศิลาจารึกอโศก

๕๖

จักกวัตติธรรมราชา รวมทั้ง

B. M. Barua

ที่เขียนไวในหนังสือ

Asoka and His Inscriptions, Part I, p. 225 วา

“ธรรมของพระเจาอโศก สอดคลองกับหลักพุทธคิหิ
ปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้น”

กอนจะพูดอะไรอื่นตอไป ก็มาดูหลักการแบงระดับในการ
สอนธรรม ระหวางธรรมราชาฝายอาณาจักร กับธรรมราชาที่เปน
สัมมาสัมพุทธะกันสักหนอย
มาดูเรื่องจากแหลงหลัก คือ เลาไปตามพระไตรปฎกกันเลย

ราชาสอนทิฏฐธรรม - พระสอนล้ําเลยตอไป
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ เสวยราชสมบัติ
เปนอิสราธิบดี ปกครองหมูบานจํานวนแปดหมื่น
สมัยนั้น ในเมืองจัมปา มีเศรษฐีบุตรชื่อโสณะ ตระกูลโกฬิวิส
เปนสุขุมาลชาติ มีขนออนงอกขึ้นที่ฝาเทาทั้งสอง
คราวหนึ่ ง พระเจ า พิ ม พิ ส ารจอมทั พ มคธรัฐ มีรับสั่งให
กุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานนั้นประชุมกัน แลวดวยพระราชกิจสัก
อยางหนึ่ง ทรงสงราชทูตไปพบเศรษฐีบุตรโสณะโกฬิวิส โดยมีรับ
สั่งวา เจาโสณะจงมา เราตองการใหเจาโสณะมาหา
ครัง้ นัน้ มารดาบิดาของโสณะโกฬิวสิ ไดกลาวกะโสณะโกฬิวสิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๗

วา “พอโสณะ พระเจาอยูห วั มีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทา
ทั้งสองของเจา เจาไมควรเหยียดเทาทั้งสองไปทางที่พระเจาอยูหัว
ประทับอยู จงนั่งขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระองค เมื่อเจานั่งลง
แลว พระเจาอยูหัวก็จักทอดพระเนตรเทาทั้งสองได”
ตอมา พวกบริวารชนไดนําโสณะโกฬิวิสขึ้นเสลี่ยงไป โสณะ
โกฬิวิสก็ไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ถวายบังคม
แลวนั่งขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระราชา พระเจาพิมพิสารจอม
ทัพมคธรัฐก็ไดทอดพระเนตรเห็นโลมชาติที่ฝาเทาทั้งสองของเขา
ครั้นแลว พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐไดทรงแนะนําสั่ง
สอนกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานนั้น ในเรื่องประโยชนปจจุบัน
(ทิฏฐธัมมิกัตถะ) แลวมีพระราชดํารัสตรัสสงพวกเขาวา
ท่านทั้งหลายก็เป็นอันได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากเรา
แล้วในเรื่องประโยชนปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) นี่แน่ะ
พวกท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั้น จักทรงแนะนําสั่งสอน
พวกท่าน ในเรื่องประโยชนเบื้องหนา (สัมปรายิกัตถะ)
ครัง้ นัน้ พวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่ หมูบ า น ก็พากันไปยังภูเขา
คิชฌกูฏ …
ตอมา พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร ประทับนั่ง
เหนือพระพุทธอาสน ที่จัดไว ณ รมเงาหลังพระวิหาร ครั้นแลว
พวกกุ ล บุ ต รชาวแปดหมื่ น หมู บ า นก็ เ ข า ไปเฝ า พระผู มี พ ระภาค
ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง …

๕๘
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กุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานไดธรรมจักษุ
ลําดับนัน้ พระผูม พี ระภาคทรงทราบดวยพระทัยถึงความนึก
คิดในใจของพวกกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานแลว จึงตรัสอนุปุพพิ
กถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา (เรื่องทาน) สีลกถา (เรื่องศีล) สัคค
กถา (เรือ่ งสวรรค คือความสุขความดีเลิศพรัง่ พรอมของกาม) โทษ
ขอดอย สวนเสียของกาม และอานิสงสในความปลอดเปนอิสระ
จากกาม
เมื่อทรงทราบวา พวกเขามีจิตเหมาะ มีใจออนโยน ปลอด
จากนิวรณ ชื่นบาน ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรม
เทศนา (พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและทรงยกขึ้น
แสดงดวยพระองคเอง) คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เปรียบเหมือนผาที่สะอาด ปราศจากมลทิน ควรรับน้ํายอม
ได เ ป น อย า งดี ฉั น ใด ก็ ฉั น นั้ น ธรรมจั ก ษุ อั น ปราศจากธุ ลี
ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึน้ แกประดากุลบุตรชาวแปดหมืน่ หมูบ า น
ณ ที่นั่งนั้นเองวา “สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้
ปวงก็มคี วามดับไปเปนธรรมดา”
พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูแจงธรรม
แลว หยั่งถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัย ปราศจากขอเคลือบ
แคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระ
ศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “พระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจ ม แจ ง ยิ่ ง แล ว พระองค ท รงประกาศธรรมโดยอเนกปริ ย าย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุ จักมอง
เห็นรูป ขาพระองคทั้งหลายนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม
และพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขา
พระองคทั้งหลาย วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ตราบเทาชีวิต”

เศรษฐีบุตรโสณะโกฬิวิสออกบวช
ครั้งนั้น โสณะโกฬิวิสไดมีความคิดดังนี้วา เทาที่เราเขาใจถึง
ธรรมที่พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงไว การที่บุคคลผูอยูครองเรือน
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริสุทธิ์บริบูรณเต็มที่อยางสังขที่ขัดดี
แลว มิใชจะทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ครานั้น พวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่ หมูบ า น ชื่นชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
ทําประทักษิณแลวหลีกไป
ลําดับนั้น หลังจากพวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่ หมูบ า นนั้นหลีก
ไปแลวไมนาน โสณะโกฬิวิสไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
อภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
โสณะโกฬิวิสนั่ง ณ ที่ควรแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี
พระภาควา “พระพุทธเจาขา เทาที่ขาพระองคเขาใจถึงธรรมที่พระ
ผู มี พ ระภาคได ท รงแสดงไว การที่ บุ ค คลผู อ ยู ค รองเรื อ น จะ
ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริสุทธิ์บริบูรณเต็มที่อยางสังขที่ขัดดีแลว
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มิใชจะทําไดงาย ขาพระองคปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครอง
ผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระผูมีพระภาค
โปรดใหขาพระองคบรรพชาเถิด”
เศรษฐี บุ ต รโสณะโกฬิ วิ ส ได รั บ บรรพชาอุ ป สมบทแล ว ใน
สํานักของพระผูมีพระภาค
โสณะโกฬิ วิ ส บวชแล ว จนกระทั่ ง เป น พระอรหั น ต เปน
มหาสาวก มีเรื่องราวตอไปอยางไร จะไมตามไปดู เพราะเลย
ขอบเขตของประเด็นที่กําลังพิจารณา
หัวใจของเรื่องอยูที่คําสอนของพระเจาพิมพิสารแกพสกนิกร
ซึ่งจะโยงมายังคําสอนของพระเจาอโศกมหาราชในศิลาจารึก

พระพัฒนาคน - รัฐพัฒนาพลเมือง
ในเรื่องจากพระไตรปฎกที่ยกมาเลานี้ จุดที่ตองการตั้งเปน
ขอสังเกต คือ ตอนที่พวกกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานเขาเฝาพระ
เจาพิมพิสาร เมื่อจบภารกิจแลว พระราชาตรัสวา พระองคไดทรง
แนะนําสัง่ สอนพวกเขาแลวในเรือ่ งประโยชนปจ จุบนั (ทิฏฐธัมมิกตั ถะ)
ตอจากนัน้ ขอใหพวกเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจะทรงแนะนํา
สั่งสอนพวกเขาในเรื่องประโยชนเบื้องหนา (สัมปรายิกัตถะ)
อะไรคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ที่แปลวาประโยชนปจจุบัน อะไรคือ
สัมปรายิกัตถะ ที่แปลวาประโยชนเบื้องหนา
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ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลตามตัวอักษรวา ประโยชนหรือจุดหมาย
ที่เปนไปในทิฏฐธรรม แลวทิฏฐธรรมคืออะไร?
“ทิฏฐธรรม” แปลวา สภาวะ สภาพ สิง่ หรือเรือ่ งราว ทีม่ องเห็น
ทันตาเห็น หรือเห็นๆ กันอยู จับสาระแลวก็ไดความหมาย ๒ อยาง คือ
ก) เวลาปจจุบัน ชีวิตปจจุบัน ทันตาเห็น ชาตินี้
ข) เรื่องของชีวิตประจําวัน ชีวิตดานนอก ทางวัตถุ เรื่อง
รูปธรรม
เพราะฉะนั้น ทิฏฐธัมมิกัตถะ นี้ จึงแปลกันวา ประโยชน
ป จ จุ บั น จุ ด หมายของชี วิ ต ในชาติ นี้ ประโยชน ด า นนอกทาง
รูปธรรมหรือจุดหมายพื้นฐานของชีวิต ไดแก เรื่องทรัพยสินเงินทอง
เรื่องยศ เกียรติ ไมตรี ความมีฐานะในสังคม เรือ่ งคูค รอง ครอบครัว
และเรือ่ งกําลังรางกาย ความแข็งแรง การดูแลรักษาสุขภาพ เชนที่
เราไดยินบอยๆ เกี่ยวกับหลักธรรมหัวใจเศรษฐีวา “อุ อา กะ สะ”
(อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นหาทรัพย อารักขสัมปทา รูจักเก็บรักษา
กัลยาณมิตตตา คบหาคนดี สมชีวิตา เปนอยูพอสม) หรืออยางที่พระ
พุทธเจาตรัสใหพระสติแกพระเจาปเสนทิโกศล ใหเสวยแตพอดี จะ
ไดมพี ระวรกายทีค่ ลองแคลวแข็งแรง
สวน สัมปรายิกัตถะ แปลตามตัวอักษรวา ประโยชนหรือจุด
หมายที่เปนไปในสัมปรายะ แลวสัมปรายะคืออะไร?
“สัมปรายะ” แปลวา เลยตอไป เลยตาเห็น หรือจะไปจะถึง
ขางหนา จับสาระแลวก็ไดความหมาย ๒ อยาง คือ
ก) เวลาขางหนา ชีวิตเบื้องหนา ชาติหนา ปรโลก พนโลกนี้
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ข) เรือ่ งทีล่ า้ํ เลยจากชีวติ ประจําวัน ชีวติ ดานใน เรือ่ งทีล่ กึ ซึง้
ทางจิตใจ เรือ่ งนามธรรม
เพราะฉะนัน้ สัมปรายิกตั ถะ จึงแปลกันวา ประโยชนเบือ้ งหนา
จุดหมายของชีวิตในชาติหนา จนถึงพนเลยชาติภพ๑ ประโยชนดาน
ในทางนามธรรมหรือจุดหมายที่สูงขึ้นไปของชีวิต ไดแก การไปเกิด
ในภพที่ดี เรื่องของศรัทธา ความมีศีล ความสุจริต การทํากรรมดี
งาม การทําบุญเจริญกุศล การเสียสละบําเพ็ญประโยชน ตลอดถึง
การพัฒนาปญญา และความหลุดพนเปนอิสระ
ก็เปนอันไดความวา พระเจาพิมพิสารตรัสวา พระองค ใน
ฐานะผูปกครองบานเมือง ทรงแนะนําสั่งสอนบอกวิธีการในเรื่อง
การทํามาหาเลี้ยงชีพวา ในการประกอบกสิกรรม พาณิชยกรรม
รับราชการ จะเปนทหาร หรือเปนขาราชการพลเรือนก็ตาม ประชา
ชนพลเมืองของพระองคควรมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย มีคุณ
สมบัติ มีความสามารถ และทํางานดําเนินกิจการกันอยางไร
พรอมกันนั้น เมื่ออยูรวมในสังคม ควรมีความรับผิดชอบตามสถาน
ภาพของตน โดยทําหนาที่ใหถูกตองตามสถานะนั้นๆ และชวย
เหลือเกื้อกูลกัน เชน ควรดูแลอบรมเลี้ยงลูกอยางไร ควรเอาใจใส
บํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาอยางไร เปนตน
อรรถกถาที่อธิบายพระไตรปฎกตรงนี้ คืออธิบายพระราช
ดํารัสของพระเจาพิมพิสาร ก็ไขความบอกวา พระเจาพิมพิสารทรง
๑

คัมภีรท อี่ ธิบายขยายความ อยางมหานิทเทส แยก “อัตถะ” คือประโยชน หรือจุดหมายนี้
เปน ๓ ขัน้ คือ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ สัมปรายิกตั ถะ และปรมัตถะ แตในพระสูตรทัว่ ไป พระ
พุทธเจาตรัสแยกเพียง ๒ คือ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ และสัมปรายิกตั ถะ โดยสัมปรายิกตั ถะมี
ความหมายครอบคลุมรวมถึงปรมัตถะดวย
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สอนประโยชนโลกนี้ เชนวา ควรทํากสิกรรมและพาณิชยกรรม
เปนตน โดยธรรม ควรเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม ดังนี้เปนตน
แลวพระเจาพิมพิสารก็ตรัสสรุปวา พระองคทรงสอนในเรื่อง
ทิฏฐธัมมิกัตถะแคนี้ สวนเรื่องที่ล้ําลึกเลยจากนั้นไป ซึ่งเปนขั้นของ
สัมปรายิกัตถะ ใหพวกเขาไปฟงจากพระพุทธเจา แลวพระองคก็ทรง
สงคนเหลานั้นใหไปเฝาพระพุทธเจา
จากคําเลาเรื่องในพระไตรปฎกตอจากนั้น เราก็เห็นไดวา
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องสัมปรายิกัตถะ ซึ่งครอบคลุมตลอด คือ
ก. ธรรมทั่วไปที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไปตามลําดับ เพื่อเตรียมผูฟ ง ให
กาวขึน้ ไปทีละขัน้ จนพรอมทีจ่ ะรับจะเขาใจเขาถึงสัจจธรรม
ไดแก ทาน ศีล สวรรคคอื ภาวะทีม่ กี ามอยางเลิศหรือชัน้
ยอด แลวก็ขอ เสียสวนดอยของกาม จนถึงผลดีของความ
เปนอิสระจากกาม
ข. เมื่อผูฟงพรอมแลว ก็ทรงแสดงอริยสัจจ ๔ (ซึ่งโยงไปรวม
ถึงขันธ ๕ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท เปนตน จนถึง
นิพพาน)
เรื่องพระเจาพิมพิสารสอนราษฎรชาวหมูบานเสร็จแลวสง
ตอใหไปฟงธรรมจากพระพุทธเจานี้ บอกใหทราบถึงคติพุทธเกี่ยว
กับบทบาทหนาที่ที่ตางกันของรัฐหรืออาณาจักร กับของพุทธจักร
จะวาเปนการแบงงานกันก็ไมเชิง แตนาจะบอกวาเปนการแบงขั้น
ตอนการทํางานในลักษณะที่เปนการสงตอกันไปตามลําดับ
ทั้งนี้ก็สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา ที่มอง
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มนุษยวาเปนสัตวที่ตองฝกตองศึกษาตองพัฒนา และมนุษยนั้นก็
อยูในระดับของการพัฒนาที่ตางกัน
รัฐหรือฝายบานเมืองทํางานกับพลเมืองทั่วทั้งหมดไมเวน
ใคร ไมยอมใหเขาเลือก ทําหนาที่พัฒนามนุษยตั้งแตขั้นพื้นฐาน
โดยเหนี่ยวรั้งดึงคนตั้งแตระดับต่ําสุดใหพนจากการทําชั่วรายเบียด
เบียนดวยวิธีการตั้งแตอยางหยาบที่สุด ใหบานเมืองสงบเรียบรอย
มีสังคมซึ่งเปนสภาพที่เอื้อตอการพัฒนาตนของมนุษยแตละคน๑
พึงสังเกตดวยวา ในสวนพระองคนั้น พระเจาพิมพิสารเปน
อริยสาวก เปนถึงพระโสดาบัน เขาถึงธรรมขั้นโลกุตตระ ขึ้นเหนือ
โลกียไดแลว แตตอนนี้ พระองคทําหนาที่ในฐานะผูปกครองบาน
เมือง เรียกวาปฏิบัติใหถูกตองตามบทบาท
สวนทางพุทธจักรหรือฝายพระสงฆ ซึ่งไมมีและไมใชอํานาจ
อาชญา มุงเนนการพัฒนาคนในระดับที่สูงขึ้นมา ซึ่งตองการความ
พรอมมากขึ้น แมจะสอนครอบคลุมตั้งแตพื้นฐาน แตก็ทําใน
ลักษณะที่เปนการเตรียมคนใหพรอมสําหรับการพัฒนาที่สูงขึ้นไป
และในลักษณะที่ใหเขาเลือกหรือสมัครใจที่จะทํา
ขอใหสังเกตละเอียดลงไปอีกหนอยดวยวา ตอนที่ชาวบาน
ฟงพระเจาพิมพิสารนั้น เปนการปฏิบัติระดับเดียวแกพลเมืองทุก
คน แตพอมาฟงพระพุทธเจา จะเห็นความตางแหงผลการพัฒนา
ในตอนมาที่พระพุทธเจานี้ ผูฟงสวนใหญบรรลุผลสูงถึงกับ
๑

ที่วานี้ เปนเรื่องของการปฏิบัติในระดับสถาบัน เรื่องของบทบาททางสังคม มิใชหมายถึง
การปฏิบัติสวนบุคคล หรือกิจกรรมรายเรื่องรายกรณี เชน จิตตคฤหบดีอธิบายธรรม
ระดับสัมปรายิกัตถะใหหมูพระฟง เปนตน
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ไดธรรมจักษุคือไดเปนอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป แตก็ยังกลับไป
บานดําเนินชีวิตมีครอบครัวประกอบอาชีพทํามาหากินตามปกติ
โดยเปนคนดีงามสุจริตทําประโยชนมีความสุขมากขึ้นในสภาพ
แวดลอมแบบเกา
แตมีคนหนึ่ง (คือสวนนอย) ถึงกับสละบานเรือนขอบวชเขา
มาอยูรวมในภิกขุสังฆะ
นี่คือเปนไปตามระดับการพัฒนาของคน
คติ ใ นการทํางานพั ฒ นาประชากรแบบแบ ง ขั้ น ตอนการ
ทํางานและสงตอกันนี้ พูดไดวาเปนแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา ดังที่
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งทรงเอาพระทัยใสจริงจังมากใน
งานพัฒนาประชากรถึงกับทําศิลาจารึกสอนธรรมแกประชาชน คติ
นี้ก็ปรากฏออกมาชัดเจน ดังที่ธรรมที่พระเจาอโศกทรงสอนราษฎร
ในศิลาจารึกนั้น ก็เปนเรื่องของทิฏฐธัมมิกัตถะอยางชัดเจน
เรื่องเปนอยางนี้ จึงทําใหนักวิชาการสมัยใหมที่ไมรูไมเขาใจ
คติพุทธที่กลาวมา เกิดความสับสนถึงกับพูดวาพระเจาอโศกเปน
ชาวพุทธก็จริง แตไมไดสอนธรรมในพุทธศาสนา
จึงควรชวยกันสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง ใหคนเขาถึง
หลักการที่วามานั้น อันสอดคลองกับหลักความจริงในการพัฒนา
มนุษย อีกทั้งทําใหเกิดระบบสังคมที่ประสานเกื้อกูลและกลมกลืน
กันเปนอันหนึ่งอันเดียว ไมเกิดการขัดแยงแทรกแซงแยงชิงอํานาจ
กันระหวางรัฐกับศาสนจักร และการใชอํานาจบังคับกําจัดบีฑากัน
ดวยเรื่องความเชื่อทางศาสนา อยางในประวัติศาสตรของอารยธรรมตะวันตก
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ธรรมราชา - ธรรมวิชัย
ทีนี้ก็มาดูวา จุดและหลักที่ตองจับและแยกแยะใหได เพื่อ
เขาใจธรรมในศิลาจารึกนั้น คืออะไร
เริ่มแรก ควรมองภาพทั่วไปกอนวา
๑) พระเจาอโศกมหาราช เปนพุทธศาสนิก แตทรงดํารง
สถานะเปนราชา คือเปนผูปกครองบานเมือง และเปนราชาที่ยิ่ง
ใหญมากดวย (แมจะมิไดเปนโสดาบัน ไมเปนอริยบุคคลอยางพระ
เจาพิมพิสาร)
๒) ทรงมีขอ พิเศษเฉพาะพระองค คือ ทรงหันมาหาธรรมเพราะ
สลดพระทัยจากการทําสงคราม เปนจุดเปลี่ยนอยางพลิกกลับ
๓) การใชธรรมในระดับกวางใหญนี้ จะตองมองที่หลักการ
ทั่วไป ซึ่งจะใหเห็นบรรยากาศทั้งหมด ไมมัวมองหัวขอยอยหรือ
รายละเอียด
จากขอ ๑) ในฐานะมหาราชผูเปนชาวพุทธ ผูมีสถานะสูงสุด
ในฝายบานเมือง หรือในสังคมของชาวโลก เมื่อจะปกครองมหา
อาณาจักรใหประชาราษฎรเขาถึงทิฏฐธัมมิกตั ถะ และสงเสริมให
พัฒนายิง่ ขึน้ ตอไปในสัมปรายิกตั ถะ จะใชหลักการปกครองอยางไร
และพระพุทธศาสนาวางหลักการอะไรไวให
โดยเฉพาะประสานกับขอ ๒) ที่ทรงละเลิกสงครามแลว จะ
ดํารงความเปนมหาราชไวใหเหมาะสมและเปนคุณแกการปกครอง
นั้นไดอยางไร
ถึงตอนนี้ หลักคําสอนของพระพุทธเจา ที่เปนคติใหญ ก็มา
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ไดทันที เริ่มดวยพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ นี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข
แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคล ๒ เป็นไฉน คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
พระราชา ผู้จักรพรรดิ ๑
(องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗)

นี่คือไดบุคคลที่มีสถานะสูงสุดในโลก เทียบคูกับองคพระ
ศาสดา โดยมาเปนผูสนองธรรมฝายคฤหัสถ หรือฝายบานเมือง
เรียกงายๆ วา คติจักกวัตติราชา หรือคติพระเจาจักรพรรดิราช
พอจับจุดไดแลว หลักคําสอนในคตินี้ก็ตามมา ซึ่งหาไดมาก
มาย เฉพาะอยางยิ่งหลักการที่เปนความหมาย หรือเปนคําจํากัด
ความของการเปนจักรวรรติราชานัน้ ซึง่ ปรากฏในพระไตรปฎกมาก
มายหลายแหง คือเปนธรรมราชา “ผูม ชี ยั ชนะดวยธรรม” (ธมฺเมน
อภิวิชิย Æ ธรรมวิชยั ) โดยไมตองใชศัสตรา
ยกบาลีมาดูเปนตัวอยาง
มา ภิกขฺ เว ปุญญ
ฺ านํ ภายิตถฺ สุขสฺเสตํ ภิกขฺ เว อธิวจนํ
ยทิทํ ปุญฺญานิ …
ราชา อโหสึ จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต
วิชติ าวี ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต ... โส อิมํ
ปฐวึ สาครปริยนฺตํ อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย
อชฺฌาวสินฺติ

๖๘

หลักศิลาจารึกอโศก

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย คําว่า
บุญนี้ เป็นชื่อของความสุข…
เราได้เป็นจักรพรรดิราช ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา
ครองแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ผู้มีชัยชํานะ
มีถนิ่ แคว้นถึงความมัน่ คงสถาพร พร้อมด้วยรัตนะ ๗ ประการ
เรามีชัยโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา
ครอบครองปฐพีมณฑลนี้ อันมีสาครเป็นขอบเขต ฯ
(องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐)

พุทธพจนที่มีขอความอยางนี้
คือที่มาแหงหลักการหรือ
นโยบายการปกครองอยางใหม ทีเ่ รียกวา “ธรรมวิชยั ” ของพระเจา
อโศกมหาราช
ขอความสําคัญที่วาเปนดังคําจํากัดความของ ธรรมวิชยั คือ
ตอนที่วา “มีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา”
ธรรมวิชยั นี้ คือชัยชนะทีเ่ ปนความสําเร็จของพระเจาจักรพรรดิ
ผูเ ปนธรรมราชา จึงอาจเรียกใหเต็มวา คติจักกวัตติธรรมราชา
อยางทีก่ ลาวแลว พุทธพจนสว นนีต้ รัสในโอกาสตางๆ เปนอัน
มาก แตทยี่ กมาใหดขู า งบนนี้ ตรัสโยงกับเรือ่ งบุญ ซึง่ เปนหลักสําคัญ
ในศิลาจารึกอโศกนัน้ ดวย
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ธรรมวิชัย: จากหลักการมาเปนนโยบาย
ทีนี้ก็มาดูขอความแสดงนโยบายธรรมวิชัย ที่พระเจาอโศก
มหาราช ทรงนําออกมาสูปฏิบัติการจริง ดังที่พระองคประกาศไว
ในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งคัดตัดมาพอเปนตัวอยาง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๘ พรรษา ทรงมีชัยปราบแคว้น
กลิงคะลงได้ จากแคว้นกลิงคะนั้น ประชาชนจํานวนหนึ่ง
แสนห้าหมื่นคนได้ถูกจับไปเป็นเชลย จํานวนประมาณหนึ่ง
แสนคนถูกฆ่า และอีกหลายเท่าของจํานวนนั้นได้ล้มตายไป
นับแต่กาลนั้นมาจนบัดนี้ อันเป็นเวลาที่แคว้นกลิงคะ
ได้ถูกยึดครองแล้ว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมี
พระทัยใฝ่ธรรม และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ได้เกิดมี
ขึ้นแล้วแก่พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ
การที่ได้ทรงปราบปรามแคว้นกลิงคะลงนั้น ทําให้พระ
ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ทรงมีความสํานึกสลดพระทัย …
ในคราวยึดครองแคว้นกลิงคะนี้ จะมีประชาชนที่ถูกฆ่า
ล้มตายลง และถูกจับเป็นเชลยเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม แม้
เพียงหนึ่งในร้อยส่วน หรือหนึ่งในพันส่วน (ของจํานวนที่
กลาวนั้น) พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพย่อมทรงสํานึกว่า
เป็นกรรมอันร้ายแรงยิ่ง …
สําหรับพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ชัยชนะที่ทรงถือ
ว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และ
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ธรรมวิชัยนั้น พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพได้ทรงกระทํา
สําเร็จแล้ว ทั้ง ณ ที่นี้ (ในพระราชอาณาเขตของพระองค
เอง) และในดินแดนข้างเคียงทั้งปวง ไกลออกไป ๖๐๐
โยชน์ …๑
ทุกหนทุกแห่ง (ประชาชนเหล่านี้) พากันประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนธรรมของพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ …
ด้วยเหตุเพียงนี้ ชัยชนะนี้เป็นอันได้กระทําสําเร็จแล้ว
ในที่ทุกสถาน เป็นชัยชนะอันมีปีติเป็นรส พรั่งพร้อมด้วย
ความเอิบอิ่มใจ เป็นปีติที่ได้มาด้วยธรรมวิชัย …
ชัยชนะอันแท้จริงนั้น จะต้องเป็นธรรมวิชัยเท่านั้น
ด้วยว่าธรรมวิชัยนั้นเป็นไปได้ทั้งในโลกบัดนี้ และโลกเบื้อง
หน้า
ขอปวงความยินดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นความยินดี
ในความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะว่าความยินดีนั้น ย่อม
อํานวยผลทั้งในโลกบัดนี้ และในโลกเบื้องหน้า.
แมวาธรรมวิชัยอยางนี้จะเปนหลักการและนโยบายใหม แต
คําวา “ธรรมวิชัย” มิใชเปนคําใหม และมิใชมีในพระไตรปฎกเทา
๑

ดินแดนทางตะวันตกทีร่ ะบุในศิลาจารึกนี้ คือ แวนแควนของกษัตริยโ ยนก (Ionian หรือ
Greek) พระนามวาอันติโยคะ (Antiochus II Theos of Syria) พระเจาตุลมยะ (Ptolemy
II Philadelphus of Egypt) พระเจาอันเตกินะ (Antigonus II Gonatas of Macedonia)
พระเจามคะ (Magas of Cyrene) และพระเจาอลิกสุนทระ (Alexander of Epirus หรือ
Alexander of Corinth)
ปราชญตะวันตกไดอาศัยศิลาจารึกนีช้ ว ยอยางมาก ในการเทียบกาลเวลาในประวัตศิ าสตร
แหงอารยธรรม ตะวันตก-ตะวันออก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๑

นั้น แตมีในหลักรัฐศาสตรโบราณของชมพูทวีปดวย จึงควรเขาใจ
ความตางใหชัด
ในตําราอรรถศาสตร ของพราหมณจาณักยะ (เรียก เกาฏิลยะ
บาง วิษณุคปุ ตะ บาง ก็ม)ี ผูเ ปนทีป่ รึกษาและมหาเสนาบดีของพระเจา
จันทรคุปต (พระอัยกาของพระเจาอโศกเอง, พ.ศ.๑๖๑) จัดแบงผู
ชนะสงคราม คือ ผูพิชิต หรือผูมีชัย เปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ธรรมวิชยี ผูม ธี รรมวิชยั คือ ผูช นะทีพ่ อใจเพียงใหผแู พยอม
จงรักภักดี โดยไมขมเหงทํารายราชวงศและราษฎรของฝายที่แพ
๒. โลภวิชยี ผูมีโลภวิชัย คือ ผูชนะที่มุงแยงชิงเอาดินแดน
และทรัพยสินของผูแพ
๒. อสุรวิชยี ผูมีอสูรวิชัย คือ ผูชนะที่โหดราย ยึดเอาทุก
อยาง ทั้งทรัพยสิน ดินแดน บุตรภรรยา และแมแตชีวิตของผูแพ
จะเห็นชัดวา ธรรมวิชัยของพราหมณจาณักยะ ก็คือการชนะ
ดวยสงครามนั่นเอง เพียงแตปฏิบัติตอผูแพอยางไมโหดราย ดังนั้น
ชัยชนะทั้ง ๓ อยางนี้ ยังไมเปนธรรมวิชัยในพระพุทธศาสนาเลย
พระเจ า อโศกได ล ะเลิ ก ชั ย ชนะที่ ส อนกั น มาแต เ ดิ ม ใน
ประเพณีการปกครองของสังคมพราหมณ โดยหันมารับหลักการ
ธรรมวิชัย อันเปนชัยในทางสันติ ซึ่งไมตองใชอาชญา ไมตองใช
ศัสตรา ตามคติจักกวัตติธรรมราชาของพระพุทธศาสนา
คติจักกวัตติธรรมราชา หรือเรียกสั้นๆ วา คติจักรวัตติราชา
หรือคติธรรมราชานี้ แมจะมาหลายแหงในพระไตรปฎก แตมีพระ
สูตรที่วาดวยเรื่องนี้โดยตรง คือจักกวัตติสูตร ซึ่งมีชื่อซ้ํากัน ๓ สูตร
เฉพาะอยางยิ่งที่ยาวที่สุด รูจักกันมากที่สุด และใชเปนหลัก
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คือสูตรที่มาในทีฆนิกาย (ที.ปา.๑๑/๓๓–๕๐) อันเปนที่มาของหลัก
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ
ณ ที่นี้ จะไมเขาไปในเนื้อหาของพระสูตรนั้นโดยตรง แตจะ
พูดใหไดขอสังเกตทั่วๆ ไป อยางกวางๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด
หลักธรรมวิชัยตามคติจักกวัตติธรรมราชานี้ เปนตัวอยางคํา
สอนที่พระพุทธเจาทรงแนะนําไวสําหรับผูนําของสังคมคฤหัสถ ที่
พระองคไมไดทรงจัดดําเนินการ ซึ่งเปนสวนที่ชาวบานจะตองรับ
ผิดชอบกันเอง
หลักการในการนําทางสังคมคฤหัสถนั้น ยอมตางจากสังฆะ
ที่พระองคจัดตั้งบริหารตามหลักการแหงธรรมวินัย

อโศกธรรม - โพธิสัตวธรรม
หลักธรรมที่ตรัสสอนหรือแสดงสําหรับสังคมคฤหัสถนี้ ไม
วาจะเปนองคจักรพรรดิราช หัวหนาหมูชน หรือหัวหนาครอบครัว
ทั่วไป รวมทั้งพระโพธิสัตว มีระดับและลักษณะที่พึงสังเกต ดังนี้
ก) โดยทัว่ ไป กลาวถึงประเภทของบุคคลทีพ่ งึ ชวยเหลือเกือ้ กูล
หรือปฏิบตั ใิ นการสัมพันธตอ กันใหถกู ตอง เชน มารดา
บิดา คนงาน ฯลฯ ไมคอยกลาวถึงหัวขอธรรม หรือหลักที่
เปนนามธรรม
ข) หลักการทางธรรม วิธปี ฏิบตั ิ และจุดหมายของการปฏิบตั ิ
อยูใ นขอบเขตแหงบุญ ทาน และการลุถึงสวรรค (รวมทั้ง
พรหมโลก)
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๗๓

ขอยกคําสอนระดับนี้มาใหดูเปนตัวอยาง เชน ครั้งหนึ่ง
ตรัสแกพระเจาปเสนทิโกศล เกี่ยวกับการเปนอยูครอบครองทรัพย
สมบัติของคฤหบดีวา
ดูกรมหาบพิตร ในถิ่นของอมนุษย์ มีสระโบกขรณี ซึ่ง
มีน้ําใส เย็น จืดสนิท สะอาด มีท่าที่ขึ้นลงเรียบร้อย น่ารื่น
รมย์ (แต่) น้ํานั้นคนจะตักเอาไปก็ไม่ได้ จะดื่มก็ไม่ได้ จะอาบ
ก็ไม่ได้ หรือจะทําการใดตามต้องการก็ไม่ได้ มหาบพิตร เมื่อ
เป็นเช่นนี้ น้ําที่มิได้กินใช้โดยชอบนั้น พึงถึงความหมดสิ้น
ไปเปล่า โดยไม่ถึงการบริโภค แม้ฉันใด
ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ไม่ทํา
ตนให้เป็นสุข ฯลฯ โภคะเหล่านั้นของเขา อันมิได้กินใช้โดย
ชอบ ย่อมถึงความหมดสิ้นไปเปล่า โดยไม่ถึงการบริโภค
ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรมหาบพิตร ส่วนสัตบุรุษ ได้โภคะอันโอฬารแล้ว
ย่อมทําตนให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ย่อมทํามารดาบิดา…บุตร
ภรรยา…คนรั บ ใช้ ก รรมกรและคนสนองงาน…มิ ต ร
สหายเพื่อนร่วมกิจการ ให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ย่อม
ประดิษฐานไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งทักษิณาอันมี
ผลสูงขึ้นไป มีจุดที่คํานึงหมายอันดี มีวิบากเป็นสุข เป็นไป
เพื่อสวรรค์
โภคะเหล่านั้นของเขา ที่บริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้
ราชาทั้งหลายก็มิได้ริบเอาไป โจรทั้งหลายก็มิได้ลักไป ไฟก็มิ
ได้ไหม้หมดไป น้ําก็มิได้พัดพาไป อัปริยทายาททั้งหลายก็มิ
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ได้ขนเอาไป เมื่อเป็นเช่นนี้ โภคะเหล่านั้นของเขา ที่กินใช้
อยู่โดยชอบ ย่อมถึงการบริโภค ไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่า
ดูกรมหาบพิตร เหมือนดังว่า ในที่ไม่ไกลคามหรือนิคม
มีสระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําใส เย็น จืดสนิท สอาด มีท่าที่ขึ้นลง
เรียบร้อย น่ารื่นรมย์ น้ํานั้นคนจะตักเอาไปก็ได้ จะดื่มก็ได้
จะอาบก็ได้ หรือจะทําการใดตามต้องการก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้
น้ําที่กินใช้อยู่โดยชอบนั้น พึงถึงการบริโภค ไม่ถึงความหมด
สิ้นไปเปล่า แม้ฉันใด สัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อม
ทําตนให้เป็นสุข ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกัน
พระผู้ มี พ ระภาคองค์ พ ระสุ ค ตศาสดา ครั้ น ตรั ส
ไวยากรณ์ภาษิตนี้จบแล้ว ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
น้ํามีในถิ่นที่ของอมนุษย์ คนย่อมอดน้ํานั้น อันจะดื่ม
มิได้ คนทรามได้ทรัพย์แล้ว ตนเองก็ไม่บริโภค ทั้งก็ไม่ให้
ปันแก่ใคร ฉันใดก็ฉันนั้น ส่วนวิญญูชน มีปัญญา ได้โภคะ
แล้ว ย่อมบริโภค และใช้ทํากิจการ เลี้ยงดูหมู่ญาติ เป็นคน
อาจหาญ ใครก็ไม่ติเตียน ย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ ฯ
(สํ.ส.๑๕/๓๘๗)

พระโพธิสัตวก็มีจริยาแหงการประพฤติธรรมทํานองเดียวกัน
นี้ ดังมีพุทธดํารัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต ในปุริมชาติ ในปุริมภพ ในถิ่น
กําเนิดก่อน เมื่อเป็นมนุษย์ในบุพสมัย เป็นผู้มีสมาทานมั่น
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ถือปฏิบัติไม่ถอยหลัง ในกายสุจริต
ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการแจกจ่ายบําเพ็ญทาน ในการ
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สมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติชอบต่อ
มารดา ในการปฏิบัติชอบต่อบิดา ในการปฏิบัติชอบต่อ
สมณะ ในการปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ ในความเป็นผู้
เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล และในธรรมอันเป็นอธิกุศลอย่าง
อื่นๆ เพราะกรรมนั้น อันได้ทํา ได้สั่งสม ได้พอกพูน เป็น
กรรมอั น ไพบู ล ย์ เบื้ อ งหน้ า แต่ ก ายแตกทําลายตายไป
ตถาคตก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์…
(ที.ปา.๑๑/๑๓๑)

ความเปนคนดี ที่มีคําเรียกวา “สัตบุรุษ” มีความหมาย
สัมพันธกับความดีงามและประโยชนสุขของตระกูลวงศและชุมชน
หรือหมูชน ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย คนดี (สัตบุรุษ) เกิดมาในหมู่ชน๑ ย่อม
เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชน
จํานวนมาก (คือ) ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แก่มารดาบิดา...แก่บุตรภรรยา...แก่คนรับ
ใช้กรรมกรและคนสนองงาน...แก่มิตรสหายเพื่อนร่วม
กิจการ...แก่สมณพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วย
ให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แก่ชนจํานวนมาก
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๒)
๑

คําบาลีคือ “กุล” ตามปกติแปลกันวา ตระกูล หรือสกุล แตคํานี้ที่จริงมีความหมายกวาง
หมายถึงหมูชน หรือชุมชน ก็ได เชน ในสมัยของมหาวิทยาลัยนาลันทา มีตําแหนง
กุลบดี หมายถึงหัวหนาผูบริหารงาน แมในภาษาฮินดีปจจุบัน ก็ยังมีคํานี้ ซึ่งใชในความ
หมาย ตั้งแตครอบครัว หมูชน ไปจนถึงเผาชน
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อีกพระสูตรหนึ่ง (องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘) เนื้อความเหมือนกับพระ
สูตรขางบนนี้ แตมีบุคคลที่จะไดรับประโยชนเพิ่มเขามา ๓ พวก
คือ “แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ...แก่พระราชา...แก่เทวดาทั้งหลาย...”
พระสูตรที่แสดงธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถอยางนี้ มีมากพอ
สมควร แตยกมาเปนตัวอยางเทานี้คิดวาเพียงพอแลว เพราะสาระ
ก็ทํานองเดียวกัน
สาระนั้น ก็คือ
- การอยูรวมอยางเกื้อกูลกัน ในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม
โดยเอาใจใสดูแลคนที่ตนเกี่ยวของ ประพฤติปฏิบัติดี ทํา
หนาที่ตอกัน ทําประโยชนแกกัน
- ดวยทาน คือรูจักให เผื่อแผแบงปน โดยไมมัวหวงแหน
ทรัพยสมบัติ แตนําออกมาใชทําประโยชน ในการบํารุง
เลี้ยงชวยเหลือกันตามวิธีปฏิบัติขางตนนั้น
- จึงเปนการนําชีวิตไปในทางแหงสวรรค
รวมทั้งขอเนนที่จะใหผลดีเกิดขึ้นเปนประโยชนทั้งในโลกนี้
และโลกหนา ตามคติอิธโลก-ปรโลก ซึ่งพบไดทั่วในพระไตรปฎก
หลักธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถตามคําสอนในพระไตรปฎก
ที่วามานี้เอง คือแหลงแหงธรรมที่พระเจาอโศกมหาราชทรงสอนใน
ศิลาจารึกของพระองค ที่บางทานมองวาเปนคําสอนที่พระเจา
อโศกทรงคิดขึ้นมา แลวตั้งชื่อใหวาอโศกธรรม
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จักรพรรดิ-ธรรมราชา
พระสู ต รใหญ ที่ เ หมื อ นกั บ ประมวลธรรมสําหรั บ ชี วิ ต และ
สังคมคฤหัสถไว ก็คือสิงคาลกสูตร (บางทีเรียกวา สิคาโลวาทสูตร,
ที.ปา.๑๑/๑๗๒) ที่ทานใหถือเปนวินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย)
ในสิงคาลกสูตรนั้น แมจะตรัสธรรมที่เปนขอปฏิบัติไวหลาย
ดาน แตหลักใหญที่เปนเปาหมายของพระสูตรนั้น ก็คือหลักทิศ ๖
ที่รูจักกันดี อันแสดงธรรมหรือหนาที่ที่พึงปฏิบัติตอกัน ระหวาง
มารดาบิดา-บุตรธิดา อาจารย-ศิษย สามี-ภรรยา มิตร-มิตร นายงานคนงาน สมณพราหมณ-กุลบุตร (พระสงฆ-ชาวบาน)
ในสิงคาลกสูตร นี้ ตลอดทั้งหมด ก็เชนเดียวกับพระสูตรทั้ง
หลายที่ยกมาเปนตัวอยางขางบนนั้น ไมกลาวถึงหลักธรรมสําคัญ
อยางอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ฌาน นิพพาน ใดๆ ทีพ่ วกนักปราชญ
ฝรั่งและอินเดียหลายทานนั้นคาดหวังเลย แมแตศีล ๕ ก็ยังไม
ปรากฏชื่อออกมาในสิงคาลกสูตร นี่คือเรื่องธรรมดาที่พึงเขาใจ
ชื่อเรียกนั้นเปนสื่อสําหรับลัดความเขาใจ คนที่รูเรื่องนั้นอยู
แลว พอออกชื่อมา เขาก็มองเห็นเนื้อหาทะลุตลอดหมด ไมตองมา
แจกแจงกันอีก ชื่อเรียกหลักธรรมตางๆ จึงมีไวใชใหสะดวกสําหรับ
การสอนและการศึกษายิ่งขึ้นไป จุดสําคัญอยูที่เอยชื่อใหตรงกับ
สภาวะที่จะสื่อ ไมใชเรื่องสําหรับมายึดวาเปนของใครๆ
ดวยเหตุนี้ เมื่อพระพุทธเจาทรงสอนคฤหัสถหรือคนใหมภาย
นอก ที่ชื่อเรียกจะไมชวยในการสื่อแกเขา พระองคก็ตรัสเนื้อหา
ของธรรมนัน้ ๆ ไป แมจะตองใชเวลามากหนอย การทีค่ นผูม าอานที
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หลังไมพบชื่อของธรรมนั้นๆ ก็เปนเรื่องธรรมดาอยางที่วาแลว
แมแตในจักกวัตติสูตร ที่เปนแหลงของหลักธรรมวิชัยและ
คติจกั กวัตติราชานีเ้ อง ในตอนเดินเรือ่ ง ถึงจะตรัสเนือ้ หาของศีล ๕ ก็
ทรงแสดงไปตามสาระ แตไมออกชื่อมาวา “ศีล ๕”
รวมทั้งชื่อวา “กุสลกรรมบถ-อกุสลกรรมบถ” ก็ทรงเอย
เฉพาะตอนที่ตรัสแบบสรุปความแกพระสงฆ
นี่คือ แมแตพระพุทธเจาตรัสเอง และอยูในพระไตรปฎก ใน
กรณีอยางนี้ ก็ไมไดออกชื่อของหลักธรรมนั้นๆ
ในขอปฏิบัติขององคพระจักรพรรดิธรรมราชา ก็เนนที่การ
คุม ครองประชาราษฎร คือ เนนทีค่ น โดยจําแนกประชาชนทีจ่ ะพึงดู
แลเปนหมูเ หลาตางๆ ๘ พวก (ขอใหนึกถึงสิงคาลกสูตร ที่จัดคน
เปนกลุมๆ ในหลักทิศ ๖)
ในจักกวัตติสตู ร ทีว่ า ชือ่ ซ้าํ กันอีกสูตรหนึ่ง (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓) พระ
พุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ มีคําเรียกพระนามที่ตรงกันวาทรง
เปน “ธรรมราชา” เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมราชา ๒ อยาง คือ
๑. จักรพรรดิธรรมราชา
๒. สัมมาสัมพุทธธรรมราชา
ความแตกตางระหวางธรรมราชา ๒ อยางนี้ คือ ระหวางพระ
พุทธเจา กับพระเจาจักรพรรดิ ที่เปนจุดสังเกตสําคัญ ก็คือ
พระเจาจักรพรรดิ จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองปองกันอัน
เปนธรรม แกประชาชนหมูเ หลาตางๆ (ทรงจําแนกไว ๘ ประเภท คือ
อันโตชน ขัตติยะ อนุยนต พลกาย พราหมณคหบดี ชาวนิคมชนบท
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สมณพราหมณ มิคปกษี) ยังจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซึ่งคนสัตวที่

มุงรายใดๆ ไมอาจทําใหหมุนกลับได แต
พระสัมมาสัมพุทธเจา จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองปองกัน
อันเปนธรรม ใหแกกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยใหรูวา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อยางไหนควรเสพ อยางไหนไมควร
เสพ ยังธรรมจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซึ่งสมณะ พราหมณ เทพ
มาร พรหม หรือใครก็ตามในโลก ไมอาจทําใหหมุนกลับได
นอกจากนั้น ในจักกวัตติสตู ร ที่ ๓ (สํ.ม.๑๙/๕๐๕) ก็ตรัสใหเห็น
ความแตกตางไวอกี มีใจความวา การปรากฏของพระเจาจักรพรรดิ
ทําใหรัตนะ ๗ อยางที่เปนบุคคลและวัตถุปรากฏ แตการปรากฏ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําใหรัตนะของการพัฒนาจิตใจและ
ปญญาคือโพชฌงค ๗ ปรากฏ
คําวา “ธรรมราชา” มีความหมายตามที่พระพุทธเจาตรัสไว
๒ ชั้น คือ เปน “ราชาผูทรงธรรม” และ “ผูมีธรรมเปนราชา”
สําหรับความหมายแรกวาเปน “ราชาผูทรงธรรม” นั้นชัดอยู
แลว แตในความหมายที่ ๒ คือ “ผูมีธรรมเปนราชา” พระพุทธเจา
ทรงอธิบายวา “ธรรม” เปนราชาของพระองค และของพระเจา
จักรพรรดิ คือ พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ทรงเคารพธรรม
ยึดธรรมเปนหลักนํา ถือธรรมเปนใหญ เปนธรรมาธิปไตย
ทีนี้ ถาวิเคราะหศัพทแยกแยะละเอียดลึกลงไปอีก คําวา
“ราชา” แปลวา “ผูทําใหประชาชนชื่นชมยินดี” เพราะฉะนั้น “ธรรม
ราชา” ก็แปลวา “ผูทําประชาชนใหชื่นชมยินดีดวยธรรม”
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แลวอรรถกถาก็แยกความหมายของธรรมราชา ๒ อยางวา
๑. จักรพรรดิ-ธรรมราชา หมายถึง ทานผูยังชาวโลกใหชื่น
บานสดใสดวยธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐
๒. สัมมาสัมพุทธ-ธรรมราชา หมายถึง ทานผูยังชาวโลกให
ชื่นบานสดใสดวยธรรม คือ โลกุตตรธรรม ๙
ในดานงานของธรรมราชา เริ่มจากจักรพรรดิธรรมราชา
เปนตนไป เมือ่ พระพุทธเจาทรงบรรยายความเสือ่ มของสังคมมนุษย
ซึง่ เปนเนือ้ หาสวนที่ยืดยาวของจักกวัตติสูตรแรก ก็ทรงแสดงภาวะ
เสื่อมโทรมนั้นโดยชี้ถึงการที่มนุษยไมดูแลรับผิดชอบทําหนาที่ตอ
กัน ขอใหดูตัวอยางสักตอน
ภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรอายุอยู่
ได้ ๑๐ ปี เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕ ขวบ
จักอาจมีสามี…
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี คนทั้งหลาย
จักเป็นผู้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดา ไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดา ไม่
ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ไม่ปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ ไม่
ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล
อีกทั้งเขาเหล่านั้นก็จักได้รับการยกย่องเชิดชู และได้รับ
การสรรเสริญ เหมือนดังที่คนผู้ปฏิบตั ิชอบต่อมารดา ปฏิบัติ
ชอบต่อบิดา ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์
ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ได้รับการยกย่อง
เชิดชู และได้รับการสรรเสริญ ในบัดนี้
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เขาจักไม่มีจิต
คิดเคารพยําเกรงว่า นี่แม่ นี่น้า นี่พ่อ นี่อา นี่ป้า นี่ภรรยา
ของอาจารย์ หรือว่านี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลาย
สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกัน เหมือนดังแพะ ไก่ สุนัข
บ้าน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี สัตว์เหล่านั้น
ต่างก็จักผูกความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความ
คิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกัน
มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี
บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพี่ชายก็
ดี จักมีความแค้นเคืองพลุ่งขึ้นมา มีความพยาบาท ความ
คิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า เสมือนนายพราน
เนื้อ เห็นเนื้อเข้าแล้ว เกิดความอาฆาตพลุ่งขึ้น มีความ
พยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้า ฉะนั้น
(ที.ปา.๑๑/๔๖)
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จากดูพุทธพจน มาอานธรรมโองการ
เห็นไดชัดวา ธรรมในศิลาจารึกอโศก สวนใหญ และที่กลาว
ถึงบอย เปนเรื่องของการปฏิบัติชอบตอกัน หรือตอบุคคลประเภท
ตางๆ ที่แตละคนควรดูแลรับผิดชอบหรือชวยเหลือกัน ซึ่งใกลเคียง
กันมากกับพระสูตรที่ยกมาใหดูแลว
จึงขอยกขอความในศิลาจารึกนั้นมาใหดูบาง
ขอเริม่ ดวย จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ซึง่ ตรัสเลาความเปนมา
และวัตถุประสงคของการทําศิลาจารึกประกาศธรรมไวดว ย อันเปน
เรือ่ งทีน่ า รู
๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังนี้ :ตลอดกาลยาวนานล่วงมาแล้ว ได้มีพระราชาหลายองค์
ทรงปรารถนาว่า ทําไฉนประชาชนทั้งหลายจะพึงเจริญก้าวหน้า
ด้วยความเจริญทางธรรม แต่ประชาชนก็หาได้เจริญก้าวหน้าขึ้น
ด้วยความเจริญทางธรรมตามสมควรไม่ … ก็แล ด้วยอุบายวิธี
อันใดหนอ ประชาชนทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติตาม …
๓. ในเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ ตรัสไว้ดังนี้ :ข้าฯ ได้เกิดมีความคิดขึ้นว่า ข้าฯ จักจัดให้มีการประกาศ
ธรรม ข้าฯ จักจัดให้มีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนทั้ง
หลาย ครั้นได้สดับธรรมนี้แล้ว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม
จักยกระดับตนเองสูงขึ้น และจักมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย
ความเจริญทางธรรมอย่างมั่นคง
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เพื่อประโยชน์นี้ ข้าฯ จึงจัดให้มีการประกาศธรรม และสั่ง
ให้มีการอบรมสัง่ สอนธรรมขึน้ เป็นหลายแบบหลายอย่าง เพือ่ ให้
ข้าราชการทั้งหลาย ที่ข้าฯ ได้แต่งตั้งไว้ดูแลประชาชนจํานวน
มาก จักได้ช่วยกันแนะนําสัง่ สอนบ้าง ช่วยอธิบายขยายความให้
แจ่มแจ้งออกไปบ้าง แม้เจ้าหน้าที่รัชชูกะ ข้าฯ ก็ได้แต่งตั้งไว้ดู
แลชีวิตหลายแสนชีวิต เจ้าหน้าที่รัชชูกะเหล่านั้น ก็ได้รับคําสั่ง
จากข้าฯ ว่า ท่านทั้งหลายจงอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมอย่างนี้ๆ
๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ว่า :เมือ่ ได้พจิ ารณาใคร่ครวญในเรือ่ งนี้ โดยถ่องแท้แล้วนัน่ แล
ข้าฯ จึงให้ประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว้ แต่งตั้งธรรม
มหาอํามาตย์ขึ้นไว้ และจัดให้มีการประกาศธรรม
๕. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังนี้ :แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้ เพื่อจัก
ได้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง
ให้ขุดบ่อน้ําไว้ทุกระยะกึ่งโกรศะ๑ ให้สร้างที่พักคนเดินทางขึ้นไว้
และให้สร้างอ่างเก็บน้ําจํานวนมากมายขึ้นไว้ในที่ต่างๆ เพื่อการ
ใช้สอยแห่งสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย
๑

คําอานจากศิลาจารึกวา “อฒ-โกสิกยฺ านิ” สันนิษฐานกันวา = อฑฺฒ+โกส แปลวา ครึง่ โกสะ;
เทียบตามมาตราฝายบาลี คือ ครึง่ กม.; ทางฝายสันสกฤต โกสÆโกฺรศ = ๑ กม. บาง = ๒
กม. บาง, ครึง่ โกสะ จึงเปน ครึง่ กม. หรือ ๑ กม. ตามลําดับ
แต “อฒ” อาจจะเปน อฏ คือ ๘ จึงเปน ๘ โกส/โกฺรศ ถาอยางนี้ ก็จะเปน ๘ หรือ ๑๖
กม. ตามลําดับ (ดู เชิงอรรถที่ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗)
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แต่การใช้ประโยชน์เช่นนี้ยังจัดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย พระ
ราชาทั้งหลายในกาลก่อนก็ดี ตัวข้าฯ ก็ดี ต่างก็ได้บํารุงประชา
ชนทั้งหลายให้มีความสุขด้วยวิธีการบํารุงสุขประการต่างๆ แต่
ที่ข้าฯ ได้กระทําการเช่นนี้ ก็ด้วยความมุ่งหมายข้อนี้ คือ เพื่อ
ให้ประชาชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม…
๘. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังนี้
กรรมดีใดๆ ก็ตาม ที่ข้าฯ ได้กระทําแล้ว ประชาชนทั้ง
หลายก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีนั้นๆ ตามอย่างแล้ว
และยังคงดําเนินตามกรรมดีนั้นๆ อยู่ต่อไป ด้วยการกระทําเช่น
นั้น ประชาชนทั้งหลายก็ได้มีความเจริญงอกงามขึ้นแล้ว และ
ยังจักเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ด้วย:
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเชื่อฟังครูทั้งหลาย
- การปฏิบัติชอบต่อท่านผู้เฒ่าชรา
- การปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์และสมณะ
- (การปฏิบัติชอบ) ต่อคนยากจน และคนตกทุกข์
- ตลอดถึงคนรับใช้ และคนงานทั้งหลาย
จารึกศิลา ฉบับที่ ๓ ระบุธรรมที่พึงเผยแพร ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังนี้
ข้าฯ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๑๒ ปี ได้สั่งประกาศความข้อ
นี้ไว้ว่า ทุกหนทุกแห่งในแว่นแคว้นของข้าฯ เจ้าหน้าทีย่ กุ ตะ
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เจ้าหน้าทีร่ ชั ชูกะ และเจ้าหน้าที่ปราเทศิกะ จงออกเดินทาง
(ตรวจตรา) ทุกๆ ๕ ปี เพื่อประโยชน์อันนี้ คือเพื่อการสั่ง
สอนธรรมนี้ พร้อมไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างอื่น
(เจ้าหน้าที่เหล่านั้นพึงสั่งสอน) ว่า
- การเชื่อฟังมารดาบิดา เป็นความดี
- การให้ปันแก่มิตรสหาย ญาติ แก่พราหมณ์และสมณะ
เป็นความดี
- การไม่ฆ่าสัตว์ เป็นความดี
- การประหยัดใช้จา่ ยแต่น้อย การสะสมแต่น้อย (เลี้ยงชีวิต
แตพอดี?) เป็นความดี
จารึกศิลา ฉบับที่ ๙ กลาวถึงธรรมที่พึงปฏิบัติดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสว่า ประชาชนทั้งหลาย ย่อมประกอบพิธีมงคล
ต่างๆ เป็นอันมาก … อันเป็นเรื่องหยุมหยิมไร้สาระ และไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ … โดยนัยตรงข้าม ยังมีพิธีกรรมที่
เรียกว่าธรรมมงคล ซึ่งเป็นพิธีกรรมมีผลมาก ในธรรม
มงคลนัน้ ย่อมมีกจิ ต่อไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือต่อครูอาจารย์
- การสํารวมตนต่อสัตว์ทั้งหลาย
- การถวายทานแก่สมณพราหมณ์

๘๕
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ใน จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๑ นอกจากธรรมปฏิบัติที่คลายกับใน
จารึกอื่นแลว มีขอพึงสังเกตพิเศษ คือเรื่อง ธรรมทาน และการบูชา
ยัญ ที่จะพูดถึงเพิ่มเติมอีกขางหนา ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ ดังนี้
ไม่มที านใดเสมอด้วยการให้ธรรม (ธรรมทาน) การแจก
จ่ายธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธ์กนั โดยธรรม (ธรรม
สัมพันธ์) อาศัยธรรม (ธรรมทาน เป็นต้น) นี้ ย่อมบังเกิดมี
สิ่งต่อไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเผือ่ แผ่แบ่งปันแก่มติ ร คนคุน้ เคย ญาติ และแก่สมณ
พราหมณ์
- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ
บิดาก็ดี บุตรก็ดี พี่น้องชายก็ดี นาย (หรือ สามี) ก็ดี
มิตรและคนคุ้นเคยก็ดี ตลอดถึงเพื่อนบ้าน พึงกล่าวคํานี้
(แก่กัน) ว่า ‘นี่เป็นสิ่งดีงามแท้ นี่เป็นกิจควรทํา’
บุ ค คลผู้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น นี้ ย่ อ มทําความสุ ข ในโลกนี้ให้
สําเร็จด้วย และในโลกเบื้องหน้า ย่อมประสพบุญหาที่สุดมิ
ได้เพราะอาศัยธรรมทานนั้นด้วย.
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๘๗

ธรรมแบบที่เปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัวคุณธรรม พบใน
จารึกเพียง ๒ แหง คือ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพตรัสไว้ดังนี้ :ธรรมเป็นสิ่งดีงาม ก็สิ่งใดเล่าชื่อว่าธรรม ธรรมนั้นได้
แก่สิ่งต่อไปนี้ คือ
- การมีความเสียหายน้อย (อัปปาทีนวะ?)๑
- การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผ่แบ่งปัน (ทาน)
- ความสัตย์ (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
อีกแหงหนึ่งที่พบธรรมแบบที่เปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัว
คุณธรรม ไดแก จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ดังนี้
๗. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพ ตรัสไว้ดังนี้
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ และพวกอื่นๆ อีกจํานวน
มาก ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ทําการจําแนกแจกทาน ทั้ง
ในนามของข้าฯ เอง และในนามแห่งพระราชเทวีทั้งหลาย
ทั่วทุกฝ่ายในของข้าฯ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ สามารถ
๑

คําทีถ่ อดออกมาจากศิลาจารึกวา “อปาสินเว” และไดแปลกันไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสูค าํ
ศัพทใด เชน บางทานคิดวา คงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในที่นี้
เมื่อเทียบกับ “พหุกัล ยาณะ” เห็นวานาจะเปน “อัปปาทีนวะ” จึงแปลอยางนี้
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จัดดําเนินการในกิจต่างๆ ที่มุ่งหมาย จนเป็นที่น่าพอใจได้
ด้วยวิธีการมากหลาย ทั้งใน (พระนครหลวง) นี้ และใน
ส่วนต่างๆ (ของประเทศ)
อนึ่ง ในส่วนแห่งโอรสของข้าฯ และเจ้าชายอื่นๆ ซึ่ง
ประสูติแต่พระราชเทวีทั้งหลาย ข้าฯ ก็ได้สั่งให้กระทําการ
(จําแนกแจกทาน) เช่นนี้ โอรสของข้าฯ เหล่านี้ จักเป็นผู้
ฝักใฝ่ในการจําแนกแจกทาน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมหลัก
การทางธรรม และการประพฤติปฏิบตั ิตามธรรม
หลักการทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม
เหล่านี้ กล่าวคือ
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผ่แบ่งปัน (ทาน)
- ความสัตย์ (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
- ความสุภาพอ่อนโยน (มัททวะ)
- ความเป็นสาธุชน (สาธวะ)
จะพึงเจริญเพิ่มพูนขึ้นในหมู่ประชาชน
สวนอีกแหงหนึ่ง ไมใชเปนหัวขอธรรมหรือคุณธรรมที่จะสอน
โดยตรง แตกระตุน เตือนใหตระหนักวา การทีจ่ ะทําใหสาํ เร็จตามจุด
หมายที่ตั้งไวนั้น จะตองทําตัวหรือปฏิบัติตนอยางไร ไดแก จารึก
หลักศิลา ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีขอความดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพตรัสไว้ดังนี้ :-
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๘๙

ธรรมโองการนี้ ข้าฯ ได้ให้จารึกขึ้นไว้ เมื่ออภิเษกแล้ว
ได้ ๒๖ พรรษา ประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้า เป็นสิ่งที่จะ
พึงปฏิบัติให้สําเร็จได้โดยยาก หากปราศจาก
- ความเป็นผู้ใคร่ธรรมอย่างยิ่งยวด (อัคค-ธัมมกามตา)
- การใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างยิ่งยวด (อัคค-ปริกขา)
- การตั้งใจฟังคําสั่งสอนอย่างยิ่งยวด (อัคค-สุสสูสา)
- ความเกรงกลัว (ต่อบาป) อย่างยิ่งยวด (อัคค-ภยะ)
- ความอุตสาหะอย่างยิ่งยวด (อัคค-อุสสาหะ)๑
บัดนี้ ด้วยอาศัยคําสัง่ สอนของข้าฯ ความมุง่ หวังทาง
ธรรมและความฝักใฝ่ใคร่ธรรม ได้เจริญงอกงามขึ้นแล้ว
ทุกๆ วัน และจักเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป

ทิฏฐธัมมิกัตถ คือมาตรวัดนักปกครอง
จากหลักฐานและเรื่องราวที่ยกมาดูกันนี้ จะเห็นวา โดยทั่ว
ไป พระเจาอโศกทรงสอนธรรม แบบไมออกชื่อของหลักธรรมหรือ
ชื่อหัวขอธรรม
(ถาทรงเรียกชื่อหัวขอธรรมออกมา ราษฎรที่อยูกระจายหางกวางไกล
สวนใหญก็คงไมรูเรื่อง ไมเคยไดยิน คนที่จะอธิบายก็ไปไมถึง ไมวาดวยตัว
หรือโดยรูปโดยเสียง ก็ตองใชศัพทชาวบาน คําที่รูกันคุน หรือที่พอเทียบได)
๑

คําศัพทในวงเล็บทัง้ หมดนี้ พึงทราบวา ไมใชรปู เดิมในศิลาจารึก แตเปนการถอดรูปออกมา
และเขียนเทียบเปนคําบาลี เพือ่ ใหไดประโยชนในการศึกษามากขึน้ (เชน ขอ ๒ ทีถ่ อดเปน
“อัคค-ปริกขา” นัน้ คําในจารึกเปน “อคาย ปลีขายา”) แตทนี่ มี่ ใิ ชโอกาสทีจ่ ะอธิบายมากกวานี้
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พระองคตรัสออกชื่อธรรมเพียงไมกี่อยาง เมื่อจะเนนออกมา
เฉพาะที่เปนคําที่รูๆ กัน หรืองายๆ
แตที่ทรงสอนเอาจริงเอาจัง และตรัสอยูเสมอ ก็คือธรรมที่
เปนการปฏิบัติตอกันระหวางคนในหมูชน ทํานองเดียวกับพระสูตร
ในพระไตรปฎก ที่พระพุทธเจาตรัสสอนคฤหัสถ
กลายเปนวา พระเจาอโศกนั่นแหละทรงแมนยําวา ในฐานะ
พุทธมามกะ เมื่อเปนราชาปกครองบานเมือง จะสอนธรรมสวน
ไหนอยางไร และคนที่ไมเขาใจเพราะจับจุดจับหลักไมได ก็คือทาน
ผูรูทั้งชาวอินเดียและฝรั่งนั่นเอง
คงตองพูดวา พระเจาอโศกมิใชจะทรงริเริ่มจัดตั้งหลักธรรม
สากลหรือศาสนาสากล ที่ใชภาษาอังกฤษวา universal religion
แต อ ย า งใด ที่ แ ท นั้ น พระองค ท รงตั้ ง พระทั ย ไว ใ นความเป น
universal ruler หรือ universal monarch ตามคติจักกวัตติราชา
ดั ง ที่ ไ ด ท รงประกาศหลั ก ธรรมวิ ชั ย ซึ่ ง เป น ตั ว บ ง ชี้ ค วามเป น
จักรพรรดิราชตามความในพระสูตรทั้งหลายนั้น
ความจริง พระพุทธศาสนาถือวาธรรมเปนสากลในตัวของ
มันเองอยูแลว ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไมก็
ตาม ธรรมก็มีก็เปนของมันอยูอยางนั้น ตถาคตเพียงมาคนพบ
ธรรมนั้น แลวนํามาบอกเลาประกาศใหรูกัน จึงไมมีปญหาที่จะ
ตองมาพูดในเรื่องนี้
เวลามีคนมาซักถามพระพุทธเจา บางทีเขาทูลวา อาจารยคน
โนนเกงอยางนัน้ คนนัน้ เกงอยางนี้ คนนีส้ อนวาอยางนัน้ คนนัน้ สอน
วาอยางนี้ เขาเถียงกันนัก แลวพระองควา ใครผิดใครถูก พระพุทธ
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๙๑

เจาจะตรัสทํานองนีว้ า “เอาละ ท่านพราหมณ์ เรื่องที่คน ๒ ฝ่ายนี้พูด
อ้างความรู้กัน มีวาทะขัดแย้งกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พักไว้เถิด เราจัก
แสดงธรรมแก่ท่าน” (องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒) แลวตรัสไปตามหลัก ตาม
สภาวะ ใหเขาพิจารณาเอาเอง
ทีนี้ก็มาถึงคําถามวา ทําไมในพระสูตรที่แสดงแกคฤหัสถ
ทั่วๆ ไป พระพุทธเจาจึงไมตรัสออกชื่อหลักธรรม หรือชื่อหัวขอ
ธรรมสําคัญๆ เชน อริยสัจ และปฏิจจสมุปบาท เปนตน
แลวก็เชนเดียวกัน ทําไมพระจักรพรรดิธรรมราชา เมื่อทรง
สอนธรรมแกประชาชนทั่วไป จึงไมตรัสออกชื่อหลักธรรมสําคัญ
เหลานั้น
คําถามนีส้ ว นหนึง่ ไดตอบไปแลว ในแงทวี่ า ชือ่ นัน้ เขาใชสอื่ กับ
คนทีร่ อู ยูบ า งแลว เปนตน
ตอนนี้จะตอบเนนในแงการทําหนาที่ของพระจักรพรรดิราช
พระราชาทรงปกครองคนทั้งแผนดิน คนเหลานั้นมีระดับการ
พัฒนาตางๆ กัน แตคนสวนใหญตองถือวาเปนระดับพื้นฐาน คน
เหลานัน้ ยังไมไดคดิ มุง คิดหมายทีจ่ ะเดินหนาไปในธรรม (คือในการที่
จะศึกษาพัฒนาตนหรือแสวงหาคุณคาที่สูงขึ้นไปแกชีวิต) มิใชเปน
อยางคนที่จะบวช ซึ่งมีเปาหมายที่ตั้งไววาจะเดินหนาไปแลว
งานของผูปกครองที่มองอยางครอบคลุมกอน ก็คือ จะทําให
คนทั่วไปที่เปนมวลรวมนี้ อยูกันดีมีสุขสงบเรียบรอยในความหมาย
เพียงระดับพื้นฐาน ตั้งแตอยางนอยที่จะไมเบียดเบียนกันหรือเขว
ออกไปนอกลูนอกทาง ใหเปนความพรอมขั้นตนของสังคม
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แลวก็บริหารจัดการใหประชาชนเขาถึงและกาวไปพรั่งพรอม
ในทิฏฐธัมมิกัตถ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและอาชีวะ ดานบริการ
ทางสังคมตั้งแตเรื่องครอบครัว ดานสุขภาพอนามัย ดานการสื่อ
สารเผยแพรความรู ฯลฯ นี่คืองานที่ธรรมราชาฝายบานเมืองตอง
ทําใหดีใหได แตก็ไมใชหยุดแคนี้ ไมใชปลอยใหกลายเปนวา พอมั่ง
คั่งพรั่งพรอมแลว ก็ลุมหลงมัวเมาเอาแตเสพบริโภค ตกอยูใต
ความประมาท แลวก็เขาวงจรความเสื่อม
แตพรอมกันนั้นเอง ทานผูปกครองก็จัดสรรสภาพแวดลอม
และระบบการตางๆ ที่จะเอื้ออํานวยบริการ เปนตน ขยายโอกาส
เพื่อสนองและสงเสริมความตองการของคนใหเขาพัฒนาสูงขึ้นไป
ถึงขั้นตอนนี้แหละ อยางในมหาอาณาจักรของพระเจาอโศก
มหาราช วิหารคือวัดมากมาย พระองคกไ็ ดสรางไว และทรงอุปถัมภ
บํารุงพระสงฆ แถมยังทรงเกื้อหนุนไปถึงนักบวชในลัทธิอื่นๆ ดวย
วัดและพระสงฆเปนตนนี้ มองในแงนี้ ก็เหมือนเปนบริการของ
ระบบแหงสังคมที่ดี ที่จะมากระตุนและมาสนองความตองการของ
คนหลากหลาย ที่จะกาวขึ้นไปสูการพัฒนาชีวิตในระดับที่ประณีต
สูงตอๆ กันตามลําดับไป
พูดงายๆ วา รัฐจัดสภาพเอื้อพื้นฐานไวใหแลว วัดก็มาดู มา
ใช มารับชวงตอไปสิ วาใครจะรับธรรมขั้นไหนอยางใดได
ตอนนี้ก็พระนี่แหละ ที่จะดูในแตละกรณีหรือสถานการณวา
จะพูดจะเอยถึงธรรมชื่อใดๆ ตามที่เขาตองการ หรือที่จะเหมาะสม
เปนประโยชนแกเขา เหมือนกับแบงหนาที่และขั้นตอนการทํางาน
กันระหวางรัฐกับวัด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๓

ดังนั้น จึงเห็นไดวา แมแตในพุทธกาล ถึงพระพุทธเจาและ
พระสาวกทั้งหลาย ตามปกติจะไมไดสอนขอธรรมลึกๆ แกคฤหัสถ
ทั่วไป เหมือนอยางที่สอนแกพระสงฆที่มุงเขามาศึกษาโดยตรง แต
ในหมูมหาชนนอกภิกขุสังฆะนั้น ก็มีบางคนบางสวนที่สนใจและ
กาวไปมากในการศึกษาอยางเปนเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะกลุมที่จะ
แสวงหา
ดังที่บางทาน อยางจิตรคฤหบดีผูเปนอนาคามี ก็มีภูมิธรรม
สูง ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนอุบาสกธรรมกถึก สามารถ
อธิบายชวยแกความติดขัดในธรรมแกภิกษุทั้งหลายแมแตที่เปน
เถระได (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑; สํ.สฬ.๑๘/๕๓๙–๕๔๐) หรืออยางอุบาสิกาสําคัญ
ขุชชุตตรา พระพุทธเจาก็ทรงยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนพหูสูต
(องฺ.เอก.๒๐/๑๕๒)

แตเมื่อพูดกวางๆ ทั่วๆ ไป ในสังคมคฤหัสถโดยรวม ธรรมที่
สอนตามปกติก็เปนดังที่พูดมาแลว
หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมาก ไมตองหาที่ไหนไกล ขนาด
อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ที่ ใ กล ชิ ด พระพุ ท ธเจ า และภิ ก ษุ ส งฆ ได
อุปถัมภพระศาสนา กลาวไดวามากที่สุด และเปนโสดาบัน
ขนาดเปนโสดาบัน กวาจะไดฟงธรรมหลักใหญอยางที่ออก
ชื่อกันมานั้น ก็ตอนเจ็บหนักนอนอยูบนเตียงจวนจะสิ้นชีพ
เรื่องมีวา คราวนั้น พระสารีบุตร พรอมดวยพระอานนทติด
ตาม (เรียกวาเปนปจฉาสมณะ) ไดไปเยี่ยมอนาถบิณฑิกเศรษฐี
และไดใหโอวาทแกทานเศรษฐี โดยมีสาระสําคัญวา ไมควรเอา
อุปาทานไปยึดติดถือมั่นตอสิ่งทั้งหลาย ดังคําสรุปทายโอวาทวา
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ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
อารมณ์ใดก็ตาม ที่เราได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้แจ้งแก่ใจ
ได้แสวงหา ได้คุ้นใจ เราจักไม่ยึดติดถือมั่นอารมณ์นั้น และ
วิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจักไม่มีแก่เรา ดูกรคฤหบดี ท่าน
พึงศึกษาอย่างนี้เถิด
อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟง โอวาทจบแลว ถึงกับร่าํ ไห และได
กลาววา
…กระผมได้เข้ามาใกล้ชิดองค์พระศาสดาและพระภิกษุ
ทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจมาเป็นเวลายาวนาน แต่กระนั้นก็
ไม่เคยได้สดับธรรมีกถาอย่างนี้เลย
พระอานนทตอบชี้แจงวา
ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาอย่างนี้ ไม่สําแดงแก่คนนุ่งขาว
ชาวคฤหัสถ์ จะสําแดงแต่แก่บรรพชิต
อนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบอยางนัน้ แลว ไดกลาวขอรองวา
ข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น ขอธรรมีกถา
อย่างนี้ จงสําแดงแก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์บ้างเถิด เพราะ
ว่า กุลบุตรจําพวกมีกิเลสธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่ (แต่)
เพราะมิได้สดับธรรม ก็จะเสื่อมไป คนที่จะรู้เข้าใจธรรม จักมี
(ม.อุ.๑๔/๗๒๐–๗๔๐)

หลังจากพระสารีบุตรและพระอานนทกลับออกมาไมนาน
ทานเศรษฐีกถ็ งึ แกกรรม และเขาถึงดุสติ ภพ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เสรีภาพ เพื่อเขาถึงโอกาสแหงธรรมบริการ
หันกลับมาพูดถึงบทบาทของรัฐ กับบทบาทของวัด ในการ
สอนธรรมใหการศึกษาแกประชาชน
อยางที่วาแลว รัฐจะเนนการทําหนาที่ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหคน
ทั่ ว ไปในสั ง คมมี ค วามพร อ มที่ จ ะก า วสู ก ารพั ฒ นาชี วิ ต ของตน
พรอมทั้งจัดสรรโอกาสและจัดการใหคนเขาถึงโอกาสนั้น ดวยการ
ประสานเสรีภาพ เขากับระบบแหงบริการ
ในสังคมชมพูทวีปแตยุคโบราณมา เทาที่พอทราบกัน คนถึง
จะนับถือตางกัน แตการเปนอยูก็ไมคอยไดแบงแยกกัน มีประเพณี
ทางปญญาที่จะรับฟงคําสอนของลัทธิศาสนาตางๆ นับไดวาเสรี
ในศิลาจารึกอโศกก็เนนเรื่องนี้ไวดวย ดังความใน จารึกศิลา
ฉบับที่ ๑๒ วา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ย่อมทรงยกย่องนับถือศาสนิกชนแห่งลัทธิศาสนาทั้ง
ปวง ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการพระราชทานสิ่ง
ของ และการแสดงความยกย่องนับถืออย่างอื่นๆ
แต่พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ย่อมไม่ทรงพิจารณา
เห็นทานหรือการบูชาอันใด ที่จะเทียบได้กับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้
คืออะไร? สิ่งนั้นก็คือ การที่จะพึงมีความเจริญงอกงามแห่ง
สารธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง
ก็ความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมนี้ มีอยู่มากมาย
หลายประการ แต่ส่วนที่เป็นรากฐานแห่งความเจริญงอก
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งามนัน้ ได้แก่สงิ่ นีค้ อื การสํารวมระวังวาจา (วจีคปุ ติ)์ ระวัง
อย่างไร? คือ ไม่พึงมีการยกย่องลัทธิศาสนาของตน และ
การตําหนิลัทธิศาสนาของผู้อื่น ในเมื่อมิใช่โอกาสอันควร …
การสังสรรค์กลมเกลียวกันนัน่ แล เป็นสิง่ ดีงามแท้ จะ
ทําอย่างไร? คือ จะต้องรับฟัง และยินดีรับฟังธรรมของกัน
และกัน
จริงดังนั้น พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ทรงมีความ
ปรารถนาว่า เหล่าศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเป็น
ผู้มีความรอบรู้ (เป็นพหูสตู ) และมีหลักศาสนธรรมทีด่ งี าม
(กัลยาณาคม)
ชนเหล่าใดก็ตาม ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในลัทธิศาสนา
ต่างๆ กัน ชนเหล่านั้นพึงกล่าว (ให้รู้กันทั่วไป) ว่า พระผู้
เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่าทานหรือการบูชาอันใด
จะทัดเทียมกับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้คืออะไร? สิ่งนี้ได้แก่การที่จะพึง
มีความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง
และ (ความเจริญงอกงามนี้) พึงมีเป็นอันมากด้วย
นี้คือเสรีภาพทางศาสนาที่แทจริง ที่จะเอื้อตอการพัฒนาจิต
ปญญาอยางสูง ซึ่งมนุษยยุคปจจุบัน ที่วามีอารยธรรมสูงเดน และ
พูดกันนักถึง tolerance แตก็ยังคอนขางหางไกล ขึ้นไมคอยจะถึง
เมื่อวาใหถูกตามนี้ ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นเปนอารยะจริง
ศาสนาไมใชเปนเรือ่ งสวนตัว อยางทีฝ่ รัง่ ติดตันกลืนไมเขาแลวคาย
ออกมาไดแคนั้น แตเปนเรื่องที่ควรเอามาพูดจาศึกษาเอื้อปญญา
แกกนั ศาสนาจะเปนเรื่องสวนตัว ก็เฉพาะในขั้นที่วาใครกาวไปถึง
ไหน ก็เปนสวนของคนนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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คนออนแอเกินไป จึงรักษาสันติไมไหว
เรื่องไมจบแคนั้น ยังตองยอนกลับไปทวงติงมติของผูรูทั้งฝรั่ง
และอินเดียเพิ่มอีกแงหนึ่ง คือที่ทานผูรูเหลานั้นบอกวา พระเจา
อโศกสอนธรรมที่เปนกลาง ซึ่งทุกศาสนายอมรับไดนั้น จริงหรือ
ในการพิจารณาแนวพระราชดําริของพระเจาอโศกมหาราช
นั้น นอกจากองคประกอบสําคัญขอที่ ๑ คือสถานะแหงความเปนผู
ปกครองที่ยิ่งใหญแลว องคประกอบขอที่ ๒ ก็สําคัญไมนอยกวา
โดยเฉพาะในแงที่เปนตัวกําหนดทิศทาง
ขอที่ ๒ นั้น ก็คือ จุดเปลี่ยนในพระชนมชีพของพระองค เมื่อ
สงครามพิชิตแควนกลิงคะ ทําใหทรงสลดพระทัยตอความทุกข
ยากเดือดรอนของประชาชนนั้น มันไมเพียงทําใหทรงละเลิกการรุก
รานทําสงครามเทานั้น แตกลายเปนแรงเหวี่ยงพระองคไปในทาง
ตรงขามแทบจะสุดทาง คือทําใหทรงละเลิกการเบียดเบียนทุก
อยาง แมกระทั่งการทําลายชีวิตสัตวเล็กสัตวนอย และหันมามุงใน
การชวยเหลือเอื้อประโยชน
ขอที่ ๒ นี้ กลายเปนตัวกํากับขอที่ ๑ ดวย โดยทําใหหลัก
การปกครองอาณาจักร (หรือเรียกใหเขากับคําฝรัง่ คือ Empire วา
จักรวรรดิ) เปลี่ยนจากอรรถศาสตร ของพราหมณจาณักยะ ที่นํา
ทางนโยบายของพระอัยกาจันทรคุปต มาสูจักกวัตติสูตรเปนตน
ของพระพุทธเจา
จากวิชัยที่เปนการชนะดวยสงคราม ซึ่งอยางดีที่สุดคือธรรม
วิชัยตามความหมายของอรรถศาสตร อันหมายถึงการรบชนะ
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อยางมีธรรม ที่วา เมื่อชนะแลวไมทําการทารุณโหดราย เพียงให
ยอมอยูใตอํานาจ พระเจาอโศกเปลี่ยนมาหาธรรมวิชัยตามความ
หมายของจักกวัตติสูตร อันหมายถึงชัยชนะดวยธรรม คือการทํา
ความดีสรางสรรคประโยชนสุข
อยางไรก็ดี แมวานโยบายธรรมวิชัยจะนําทางการปกครอง
อยางครอบคลุม แตเห็นไดวามีจุดเนนอยูที่ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ จึงตองถามวาหลักการใดนําทางการปกครองภายในของ
พระเจาอโศก
ไมตอ งพูดถึงหลักการและประเพณีตา งๆ แมกระทัง่ เรือ่ งปลีก
ยอย ทีพ่ ระเจาอโศกทรงเลิกและเปลีย่ นจากหลักในอรรถศาสตร เชน
จากวิหารยาตรา ที่ราชาเสด็จไปทรงพักผอนหาความสนุก
สําราญและลาสัตว เปลี่ยนมาเปนธรรมยาตรา ที่องคราชาเสด็จไป
ทรงนมัสการพระสงฆ ถวายทาน เยี่ยมเยียนทานผูเฒาชราและ
ราษฎรในชนบท สั่งสอนสนทนาธรรม พรอมทั้งพระราชทานความ
ชวยเหลือ
จากสมาช๑ ทีเ่ ปนงานชุมนุมของราษฎรเพือ่ ความสนุกสนาน
๑

นีเ่ ปนตัวอยางหนึง่ ของคําและความทีค่ วรเทียบ: “สมาช” ตรงกับทีใ่ นพระไตรปฎกใชวา
“สมัชชา” ในคําวา สมัชชาจรณะ ซึ่งแปลกันมาวา “เที่ยวดูการเลน” อันเปนขอที่ ๓ แหง
อบายมุข ๖ ในสิงคาลกสูตร อันเปนวินัยของคฤหัสถ (ที.ปา.๑๑/๑๘๑) และทรงแสดงตัว
อยางไว ดังที่ทานแปลใหเขากับเรื่องของไทยวา ฟอนรํา ขับรอง ดนตรี เสภา เพลง
เถิดเทิง (เวลานี้ อาจจะตองแปลใหมใหเขากับสภาพปจจุบัน)
พึงสังเกตวา รามายณะ ก็ดี อรรถศาสตร ก็ดี ใหสงเสริม สมาช นี้แกราษฎร โดย
ถือวาจะชวยใหราษฎรเกิดความนิยมชมชอบตอรัฐ (ทําใหพลเมืองของรัฐที่แพหันมาชอบ
ผูช นะ อยางนอยก็ตดิ มัวเพลิน ลืมแคน คงคลายทีฝ่ รัง่ เศสเคยทํากับอาณานิคมบางแหง) พูด
งายๆ วาใชกลอม แตพระเจาอโศกไมเห็นแกประโยชนตนแบบนี้ กลับใหเลิกเสีย
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ดวยการเสพสุรายาเมา เอาสัตวตา งๆ มาแขงขันและตอสูก นั เปนตน
เปลีย่ นมาเปนวิมานทรรศน เปนตน คือนิทรรศการสิง่ ทีด่ งี ามสวยงาม
งดงามประณีตมีศิลปะที่ชักนําจิตใจในทางแหงคุณธรรมและเจริญ
จิตเจริญปญญา
จากพิธีมงคล ที่คนมัวยุงกับพิธีกรรมจุกจิกทางโชคลาง มา
เปนธรรมมงคล ใหเปนมงคลจริงจากการปฏิบัติตอกันใหถูกตอง
จากเภรีโฆษ คือเสียงกลองศึก มาเปนธรรมโฆษ คือเสียงนัด
หมายเชิญชวนมาฟงธรรมหรือทํากิจกรรมที่ดีงาม
พระเจาอโศกทรงดําเนินไปไกลทีจ่ ะไมใหมกี ารเบียดเบียนชีวติ
ใดๆ เลย ถึงกับทรงทําเปนตัวอยางในการเลิกเสวยเนือ้ สัตว อันอาจ
เปนทีม่ าของอาหารมังสวิรตั ขิ องคนรุน หลัง
ดังความใน จารึกศิลา ฉบับที่ ๑ วา
ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ ได้โปรดให้จารึกไว้
ณ ถิ่นนี้ บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์มีชีวิตใดๆ เพื่อการบูชายัญ
ไม่พึงจัดงานชุมนุมเพื่อการเลี้ยงรื่นเริง (สมาช) ใดๆ เพราะว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ทรง
มองเห็นโทษเป็นอันมากในการชุมนุมเช่นนั้น ก็แลการชุมนุม
บางอย่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ทรงเห็นชอบว่าเป็นสิ่งที่ดี มีอยู่อีกส่วนหนึ่ง (ต่างหาก)
แต่ก่อนนี้ ในโรงครัวหลวงของพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้
เป็นที่รักแห่งทวยเทพ สัตว์ได้ถูกฆ่าเพื่อทําเป็นอาหาร วันละ
หลายแสนตัว ครัน้ มาในบัดนี้ เมือ่ ธรรมโองการนีอ้ นั พระองค์
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โปรดให้จารึกแล้ว สัตว์เพียง ๓ ตัวเท่านั้นที่ถูกฆ่า คือ นกยูง
๒ ตัว และเนื้อ ๑ ตัว ถึงแม้เนื้อนั้นก็มิได้ถูกฆ่าเป็นประจํา ก็
แลสัตว์ทั้งสามนี้ (ในกาลภายหน้า) ก็จักไม่ถูกฆ่าอีกเลย
ในที่นี้ จะไมพูดถึงเรื่องซึ่งในระดับการแผนดินถือไดวาเปน
ขอปลีกยอยหรือเฉพาะอยาง ที่ไดเอยอางมาเหลานี้
แตพอดีวา หลักการสําคัญที่นําทางการปกครองภายในของ
พระเจาอโศก ก็ปรากฏอยูใน จารึกศิลา ฉบับที่ ๑ นีด้ ว ย
เรือ่ งนีค้ นทัว่ ไปอาจจะนึกไมถงึ นัน่ ก็คอื เรือ่ งการบูชายัญ
ทีท่ า นผูร หู ลายทาน ทัง้ ฝรัง่ และอินเดียบอกวา พระเจาอโศก
สอนธรรมทีเ่ ปนกลาง ซึง่ ทุกศาสนายอมรับไดนนั้ ทีจ่ ริงก็รกู นั อยูว า ใน
ชมพูทวีปตั้งแตกอนมานานจนบัดนั้น ถึงจะมีศาสดาเจาลัทธิมาก
มาย แตศาสนาที่ครอบงําสังคมอินเดีย ดวยระบบวรรณะ และการ
บูชายัญเซนสรวงแดมวลเทพ ตามกําหนดแหงพระเวท เปนใหญอยู
ก็คือศาสนาพราหมณ
เรื่องนี้จึงไมตองพูดวาทุกศาสนายอมรับได แตควรจะถามวา
พราหมณรับไดไหม
สิ่ ง ที่ พ ระเจ า อโศกทํ า อย า งสํ า คั ญ ก็ คื อ การห า มฆ า สั ต ว
บู ช ายั ญ แล ว อย า งนี้ ศาสนาพราหมณ จ ะยอมรั บ ได อ ย า งไร

การหามฆาสัตวบูชายัญ นี้ พระเจาอโศกมหาราชทรงสอน
และประกาศไวในศิลาจารึกหลายวาระหลายฉบับ (เชน จารึกศิลา
ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๑๑) เปนหลักการใหญของพระองค พูดไดวา
ทรงเอาจริง เพราะเปนจุดเปลี่ยนของพระองคเองที่จะเนน
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นี่คือการตีแสกหนาของพราหมณ เปนการหักลางไมเพียง
ลัทธิความเชื่อของเขาเทานั้น แตสั่นสะเทือนสถานะและทําลายผล
ประโยชน ของพราหมณโดยตรง ดังที่พวกพราหมณไดเก็บอัด
ความคั่งแคนไว
ในที่ สุ ด พราหมณ ปุษยมิตรก็โคนราชวงศโมริย ะลง ตั้ง
ราชวงศศุงคะของพราหมณขึ้นแทน
แลวที่ชัดก็คือ พราหมณปุษยมิตรที่ขึ้นเปนกษัตริยองคแรก
ของราชวงศพราหมณนั้น นอกจากห้ําหั่นบีฑาชาวพุทธแลว ก็ไดรื้อ
ฟนพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญคืออัศวเมธขึ้นมา เพื่อประกาศศักดานุภาพ การบูชายัญที่เงียบหายไปหลายรอยป ก็กลับเฟองฟูขึ้นมาอีก
ดังเปนที่ทราบกันดีวา กอนที่ฝรั่งอังกฤษผูเขามายึดอินเดีย
เปนอาณานิคมปกครองไว จะเปดเผยเรื่องพระเจาอโศกขึ้นมานั้น
คนอินเดียไมรูจักพระเจาอโศกเลย แมแตพระนามก็ไมเคยไดยิน
พระเจาอโศกถูกอินเดียลืมสนิท เรื่องพระเจาอโศกเหลืออยูเพียงใน
คัมภีรพุทธศาสนา
การที่เรื่องพระเจาอโศกหายไปนั้น คงไมใชเพียงเพราะการ
รุ ก รานทําลายของกองทั พ มุ ส ลิ ม เท า นั้ น แต ไ ด ถู ก พราหมณ
พยายามทําใหสลายมากอน
ทั้งที่พระเจาอโศกไมเพียงยกยองพราหมณใหรับราชการมี
ตําแหนงสําคัญในการแผนดินเทานั้น แตยังไดเนนไวเสมอในศิลา
จารึก ใหปฏิบัติชอบและถวายทานแกสมณพราหมณ เชนเดียวกับ
ที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎก แตพราหมณก็อดเคียดแคน
ไมได ในเมื่อพระเจาอโศกไมยอมรับอภิสิทธิ์ของพราหมณตาม
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ระบบวรรณะ และที่สําคัญที่สุดคือไดทรงหามฆาสัตวบูชายัญ
(เทากับเลิกลมพิธีบูชายัญ)
ดังนัน้ เรือ่ งจึงเปนมาอยางทีผ่ รู ขู องอินเดียเองเขียนไว (R.K.
Mookerjee, Asoka, 105, 108-9) วา แมแตพระนาม “เทวานามปริยะ”
ก็ไดถูกนักไวยากรณพราหมณในสมัยตอมา พยายามอธิบายใหมี
ความหมายเปนคนโงเขลา เนือ่ งจากอคติของพราหมณตอ พระมหา
กษัตริยช าวพุทธทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ
เสมือนวา พราหมณไมเพียงขุดโคนพระเจาอโศกเทานัน้ แต
อินเดียไดขุดหลุมฝงพระเจาอโศก และกลบใหลับหายสนิท จน
กระทั่ ง อั ง กฤษขุ ด คุ ย หลุ ม นั้ น ออกให เ ห็ น พระเจ า อโศกในเวลา
ประมาณ ๑,๕๐๐ ปตอมา
จึงกลายเปนวา ปฏิบัติการที่เปนความกลาหาญในทางสันติ
ของพระเจาอโศกดังวามานี้ เปนสิ่งที่ยากจะรักษาไวใหคงอยูได
ยั่งยืน

เลิกบูชายัญ หันไปแบงปน
ยอนกลับไปถามวา การเลิกบูชายัญหรือไมบูชายัญ เปน
หลักการปกครองบานเมืองไดอยางไร
เมื่อการบูชายัญเปนหลักการยิ่งใหญยอดสําคัญของสังคม
พราหมณ ทางพระพุทธศาสนาก็จึงยกการเลิกบูชายัญหรือไมบูชา
ยัญขึ้นมาเปนหลักการสําคัญของสังคมแทน โดยมีความหมายที่
จะตองทําความเขาใจตามที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไว
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ในการบําเพ็ญพุทธกิจ มีหลายครั้งหลายคราวที่พระพุทธเจา
เสด็จไปพบกับพราหมณที่กําลัง เตรียมการบูชายัญบาง กําลัง
ประกอบพิ ธี บู ช ายั ญ บ า ง และมี ทั้ ง พิ ธี บู ช ายั ญ ขนาดย อ มส วน
บุคคล และพิธีระดับผูปกครองบานเมือง
ถาเปนพิธีใหญ จะมีการฆาสัตวบูชายัญจํานวนมาก และ
ทาสกรรมกรทัง้ หลายมักเดือดรอนมาก เมือ่ พระพุทธเจาเสด็จไปพบ
และสนทนากับเจาพิธี ในที่สุดเรื่องก็จะจบลงโดยที่เขาเองใหปลอย
สัตวลมเลิกพิธี พรอมทั้งรับหลักการและวิธปี ฏิบตั อิ ยางใหมทพี่ ระ
องคสอนไปดําเนินการ
สาระสําคัญของหลักการที่พระพุทธเจาตรัสสอน โดยทั่วไป
จะใหประกอบยัญกรรมในความหมายใหม (หรือเปนการฟนความ
หมายดั้งเดิมกอนที่พวกพราหมณจะทําใหเพี้ยนไป) ซึ่งเนนที่ทาน
และตองไมมีการเบียดเบียนชีวิต
ถาเปนยัญพิธีใหญมากของผูปกครองบานเมือง คําสอนใน
เรื่องยัญของพระพุทธเจา จะรวมถึงการจัดการบานเมืองใหสงบ
เรียบรอยและใหราษฎรเปนอยูผาสุกกอน แลวจึงทํายัญพิธี และ
บําเพ็ญทาน
ดังเชน ในกูฏทันตสูตร (ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘) ที่ตรัสกับกูฏทันต
พราหมณ ผูปกครองพราหมณคาม ชื่อวาขานุมัตต ซึ่งไดใหเอาโค
ผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐
ผูกไวที่หลัก เตรียมพรอมที่จะบูชามหายัญ พราหมณนั้นไดสนทนา
สอบถามพระพุทธเจาถึงวิธีบูชายัญใหญใหไดผลมาก พระพุทธเจา
ทรงยกเรือ่ งตัวอยางในอดีตมาใหเปนแบบ

๑๐๔

หลักศิลาจารึกอโศก

สาระสําคัญ คือ ใหจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอยและให
ราษฎรเปนอยูผ าสุก ถาบานเมืองยังมีโจรผูรายเปนตน ไมใหเอาแต
ใช วิ ธี ป ราบปรามรุ น แรง แต ใ ห ร าษฎรที่ ป ระกอบเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม และขาราชการ ผูที่ตั้งใจหมั่นขยัน พึงไดรับการสง
เสริมใหตรงจุด จนบานเมืองมั่งคั่ง ราษฎรชื่นชมยินดี อยูปลอดภัย
“บานเรือนไมตองลงกลอน ใหลูกฟอนบนอก”๑
เมื่อบานเมืองดีแลว ผูปกครองนั้นก็เรียกพบปรึกษาคนทุก
หมูเหลาในแผนดิน ทั้งอํามาตยจนถึงชาวนิคมชนบท ขอความรวม
มือในการที่จะบูชายัญ ซึ่งไมมีการฆาสัตวและไมทําใหคนใดๆ
เดือดรอน มีแตการมอบใหของงายๆ เล็กๆ นอยๆ และราษฎรก็พา
กันรวมทําตามดวย แลวตอจากนั้นก็มีการบําเพ็ญทานแกบรรพชิต
ผูมีศีล การสรางสรรคประโยชน และพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไปจนลุจุด
หมายแหงชีวิตที่ดี
ผลของการฟงวิธีบูชายัญแบบนี้ คือ กูฏทันตพราหมณ
ประกาศตนเปนอุบาสก พรอมทั้งไดกราบทูลวา
๑

หลักการนี้ คือธรรมชุดที่ในคัมภีรบางแหงเรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ ไดแก
1.สัสสเมธะ (ฉลาดบํารุงธัญญาหาร)
2.ปุริสเมธะ (ฉลาดบํารุงขาราชการ)
3.สัมมาปาสะ (ผสานใจประชาดวยอาชีพ) 4.วาชเปยะ (มีวาจาดูดดื่มใจ)
(5) เกิดผล คือ นิรัคคฬะ (เกษมสุข) บานเรือนไมตองลงกลอน
หลักนี้เปนนัยพุทธ จาก มหายัญ 5 ของพราหมณ คือ
1.อัสสเมธะ (อัศวเมธ/ฆามาบูชายัญ) 2.ปุริสเมธะ (ฆาคนบูชายัญ)
3.สัมมาปาสะ (ยัญลอดบวง)
4.วาชเปยะ (ยัญดืม่ เพือ่ ชัย)
5.นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญฆาครบทุกอยาง)
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ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปล่อยโคผู้ ๗๐๐ ลูก
โคผู้ ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ ข้าพเจ้า
ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้น ขอให้สัตว์เหล่านั้นได้กินหญ้าเขียว
สด จงดื่มน้ําเย็น จงรับลมสดชื่นที่พัดโชยมาให้สบายเถิด
เห็นไดชัดวา การหามหรือใหเลิกบูชายัญ และการเผื่อแผ
แบงปนชวยเหลือกันคือทานนี้ เปนหลักการใหญที่ย้ําเนนของพระ
เจาอโศก จนเรียกไดวาเปนบรรยากาศแหงศิลาจารึกของพระองค

แบงปนใหอยูกันดี พรอมที่จะพัฒนาในธรรม
ยิ่งกวานั้น พระเจาอโศกยังทรงกาวตอขึ้นไปอีก สูงานในขั้น
ที่เปนเปาหมายแทของพระองค คือการสอนธรรมเพื่อใหประชาชน
ประพฤติธรรม
เหมือนกับวาทานนัน้ เปนฐาน เพือ่ เตรียมวัตถุและสังคมใหเอือ้
ตอการที่คนจะพัฒนาสูงขึ้นไป และถึงตรงนี้จึงทรงเนนธรรมทาน
เพราะธรรมทานนั้นจะเสริมย้าํ เปนหลักประกันใหทานคือการใหปน
วัตถุดําเนินอยูตอไป และใหคนกาวไปสูการอยูรวมกันดวยดี ไม
เบียดเบียนกัน ปฏิบตั ชิ อบตอกัน ชวยเหลือเกือ้ กูลกัน และเจริญใน
ธรรมยิง่ ขึน้ ไป
ขอยกคําในศิลาจารึกตอนนี้มาย้ําอีกครั้ง วา
ไม่มีทานใดเสมอด้วยการให้ธรรม (ธรรมทาน) การ
แจกจ่ายธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธ์กันโดย
ธรรม (ธรรมสัมพันธ์) อาศัยธรรม (ธรรมทาน เป็นต้น) นี้
ย่อมบังเกิดมีสิ่งต่อไปนี้ คือ
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- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเผื่อแผ่แบ่งปันแก่มิตร คนคุ้นเคย ญาติ และแก่สมณ
พราหมณ์
- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ
นี่คือหลักการใหญที่เปนแกนกลางแหงแนวคิดภาคปฏิบัติ
ของพระเจาอโศก
บนฐานแหงการมีวัตถุเครื่องยังชีพที่จัดอํานวยชวยไมใหมี
ใครตองยากไรขัดสน และใหคนอยูรวมกันดวยดี เอาใจใสดูแล
เกื้อกูลกัน ปฏิบัติหนาที่ตอกันถูกตอง ใหสังคมอบอุนปลอดภัย
อยางนี้ บุคคลก็ทํามาหาเลี้ยงชีพเปนอยูพัฒนาชีวิตของตน และ
สังคมก็ดําเนินกิจการทั้งหลายกาวตอไปไดดวยดี
การทําศิลาจารึกสั่งสอนธรรมก็สนองหลักการนี้ คือ ใหละ
เลิกการบูชายัญ หันมาหาทาน และใหทุกคนทุกหมูเหลาเกื้อกูล
ปฏิบัติชอบตอกัน มารวมศูนยตั้งฐานกันที่นี่
พอถึงตรงนี้ ก็คือจุดรวมที่อโศกธรรมมาบรรจบกับแหลงเดิม
ของอโศกธรรมนั้นเอง ที่พระพุทธเจาไดตรัสไว ขอใหดูพุทธพจนใน
พระสูตรตอไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นพราหมณ์ ผู้ควรแก่การขอ มีมือ
อันล้างแล้ว (=พรอมที่จะประกอบยัญพิธี[แบบใหม]แหงการ
บริจาคธรรม) ทุกเวลา …
ภิกษุทั้งหลาย ทานมี ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ
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ภิกษุทั้งหลาย การแจกจ่ายมี ๒ อย่างนี้ คือ การแจก
จ่ายอามิส ๑ การแจกจ่ายธรรม ๑ บรรดาการแจกจ่าย ๒
อย่างนี้ การแจกจ่ายธรรม (ธรรมสังวิภาค) เป็นเลิศ
ภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห์มี ๒ อย่างนี้ คือ การ
อนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑
บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม
(ธรรมานุเคราะห์) เป็นเลิศ
ภิกษุทงั้ หลาย ยัญบูชา (ยาคะ) มี ๒ อย่างนี้ คือ ยัญบูชา
ด้วยอามิส ๑ ยัญบูชาด้วยธรรม ๑ บรรดายัญบูชา ๒ อย่างนี้
ยัญบูชาด้วยธรรม (ธรรมยาคะ) เป็นเลิศ ฯ
(ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐)

เรื่องนี้ วาจะพูดพอเห็นแนว แตกลายเปนยาว ควรจบเสียที
ขอตั้งขอสังเกตไวอีกหนอยเดียว
งานทางธรรมทีพ่ ระเจาอโศกทรงเอาพระทัยใสจริงจัง และย้าํ
อยูเสมอ คือการที่จะใหคนผูรวมสังคม เอาใจใสกัน และปฏิบัติตอ
กันโดยชอบ แตไมใชแคคน ทรงเอาพระทัยใสตอสัตวทั่วไปทั้งหมด
นอกจากหามฆาสัตวบูชายัญ และใหสํารวมตนตอสัตวทั้ง
หลาย คือ ทั้งไมเบียดเบียนและเอื้ออาทรตอสัตวทุกชนิดแลว ยัง
ถึงกับตั้งโรงพยาบาลสัตว และใหปลูกสมุนไพรที่เปนยาสําหรับ
สัตว เชนเดียวกับที่ไดจัดไวสําหรับคน แลวยิ่งกวานั้นยังมีประกาศ
เกี่ยวกับอภัยทานและการสงวนพันธุสัตวอีกดวย
การที่พระเจาอโศกทรงปฏิบัติในเรื่องนี้ถึงขนาดนี้ นอกจาก
เพราะจุดเนนในการหันมาสูธรรมของพระองค ไดแกการมีอวิหิงสา
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เมตตาการุณยตอสัตวอยางที่กลาวแลว บางทีจะเปนดวยทรง
พยายามปฏิบัติใหครบตามหลักจักรวรรดิวัตร ในจักกวัตติสูตร ซึ่ง
กําหนดให พ ระเจ า จั ก รพรรดิ จั ด การคุ ม ครองอั น ชอบธรรม แก
มนุษยสัตวทุกหมูเหลา โดยแยกไวเปน ๘ กลุม อันมีมิคปกษี (เนื้อ
และนก คือทั้งสัตวบกและสัตวบินที่ไมมีภัย) เปนกลุมสุดทาย
ขอใหดูบางตอนใน จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังนี้ :… ข้าฯ ได้กระทําการอนุเคราะห์แล้วด้วยประการต่างๆ
แก่เหล่าสัตว์ทวิบาท สัตว์จตุบาท ปักษิณชาติ และสัตว์น้ํา
ทั้งหลาย ตลอดถึงการให้ชีวิตทาน …
ตอดวยอีกบางตอนใน จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๕ ดังนี้
ข้าฯ เมือ่ อภิเษกแล้วได้ ๒๖ พรรษา ได้ออกประกาศ ให้
สัตว์ทงั้ หลายต่อไปนี้ ปลอดภัยจากการถูกฆ่า กล่าวคือ นกแก้ว
นกสาลิกา นกจากพราก หงส์ … เต่า และกบ กระรอก กวางเร็ว
… แรด นกพิราบขาว นกพิราบบ้าน และบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้ง
ปวงที่มิใช่สัตว์สาํ หรับปฏิโภค (ใช้หนัง ใช้กระดูก ฯลฯ) และมิใช่
สัตว์สาํ หรับบริโภค
แม่แพะ แม่แกะ และแม่หมู ที่กําลังมีท้องก็ดี กําลังให้
นมอยู่ก็ดี ย่อมเป็นสัตว์ที่ไม่พึงฆ่า และแม้ลูกอ่อนของสัตว์
เหล่านั้นที่อายุยังไม่ถึง ๖ เดือน ก็ไม่พึงถูกฆ่าเช่นกัน ไม่
พึงทําการตอนไก่ ไม่พงึ เผาแกลบทีม่ สี ตั ว์มชี วี ติ อาศัยอยู่ ไม่
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พึงเผาป่าเพือ่ การอันหาประโยชน์มิได้ หรือเพื่อการทําลาย
สัตว์ ไม่พึงเลี้ยงชีวิตด้วยชีวิต
ไม่พึงฆ่าและขายปลา ในวันเพ็ญที่คํารบจาตุรมาสทั้ง
๓ และในวันเพ็ญแห่งเดือนติษยะ คราวละ ๓ วัน คือ ใน
วันขึ้น ๑๔ ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา และทุกวันอุโบสถ
เป็นการเสมอไป
อนึ่ง ในวันดังกล่าวมานี้ ไม่พึงฆ่าแม้เหล่าสัตว์ชนิด
อื่นๆ ในป่าช้างและในเขตสงวนปลาของชาวประมง
… ตราบถึงบัดนี้ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๒๖ พรรษา ข้าฯ
ได้สั่งให้มีการพระราชทานอภัยโทษแล้วรวม ๒๕ ครั้ง.
สรุปอีกครั้งหนึ่งวา จารึกธรรมของพระเจาอโศกมหาราช
เนนใหละเวนการเบียดเบียน ตั้งแตไมใหฆาสัตวบูชายัญ แตใหหัน
มาใสใจในทาน ใหเผื่อแผแบงปน เอาใจใสดูแลคนที่เกี่ยวของ ทํา
หนาที่ตอกัน ประพฤติชอบทําประโยชนแกกัน
ทาน คือวัตถุทานนัน้ เมือ่ ชวยใหคนอยูก นั ดีแลว ก็จะเปนฐาน
ใหกา วขึน้ ไปสูธ รรมทาน ซึง่ จะเจริญธรรมเจริญปญญา ใหรจู ักทํา
ความดีกาวหนาไปไดอยางกวางขวางและสูงยิ่งขึ้นไป อํานวยผล
เปนความสุขในโลกบัดนี้และความเจริญบุญในโลกเบื้องหนา
วัตถุทานและธรรมทานของผูปกครองบานเมืองที่ทรงธรรมนี้
จะสัมฤทธิผ์ ลใหเกิดความพรัง่ พรอมทีเ่ ปนทิฏฐธัมมิกตั ถ อันพึงจัด
ใหเอื้อโอกาสที่ประชาราษฎรจะกาวไปกับธรรมทานที่มาจากพระ
สงฆ เพือ่ พัฒนาในสัมปรายิกตั ถจนสมบูรณสงู สุดตอไป

๑๑๐
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ขอจบเรื่องนี้ ดวยการมาดูกันวา จากการบําเพ็ญธรรมทานที่
ทรงย้ําเนนไว พระเจาอโศกไดทรงประสบผลานิสงสอยางไร ซึ่งคง
บอกไดดวยพระดํารัสของพระองคเองใน จารึกศิลา ฉบับที่ ๔ ดังนี้
กาลยาวนานล่วงแล้ว ตลอดเวลาหลายร้อยปี การฆ่า
สัตว์เพื่อบูชายัญ การเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย การไม่ปฏิบัติ
ชอบต่อหมู่ญาติ การไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ทั้ง
หลาย ได้พอกพูนขึ้นถ่ายเดียว
แต่มาบัดนี้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติจัดดําเนินการทาง
ธรรม (ธรรมจรณะ) ของพระเจ้าอยูห่ วั ปริยทรรศี ผูเ้ ป็นทีร่ กั
แห่งทวยเทพ เสียงกลองรบ (เภรีโฆษ) ได้กลายเป็นเสียง
ประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) แลทั้งการแสดงแก่ประชาชน
ซึ่งวิมานทรรศน์ หัสดิทรรศน์ อัคนีขันธ์ และทิพยรูปอื่นๆ
ก็ได้มีขึ้นด้วย
- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ
- การไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
- การปฏิบัติชอบต่อหมู่ญาติ
- การปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ทั้งหลาย
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเชื่อฟังท่านผู้เฒ่าผู้ใหญ่
ซึง่ ไม่เคยมีมาก่อนตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้เจริญงอกงามขึน้
แล้วในบัดนี้ เพราะการสั่งสอนธรรมของพระเจ้าอยู่หัว
ปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ
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ความดีงามนี้ และการปฏิบัติธรรมอย่างอื่นๆ อีกหลาย
ประการ ได้เจริญงอกงามขึน้ แล้ว พระเจ้าอยูห่ วั ปริยทรรศี ผู้
เป็นทีร่ กั แห่งทวยเทพ จักทําให้การปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ จริญยิง่ ขึน้
ไปอีก และพระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของ
พระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ก็จักส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรมนี้ ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปจนตลอดกัลป์
ทั้งจักสั่งสอนธรรม ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในธรรมและในศีล
ด้วยตนเอง เพราะว่าการสั่งสอนธรรมนี้แล เป็นการกระทํา
อันประเสริฐสุด และการประพฤติธรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ศีล
ก็แลความเจริญงอกงาม และความไม่เสื่อมถอยในการ
ปฏิบัติธรรมนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ดี
เพื่อประโยชน์นี้ จึงได้จารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว้ ขอชน
ทั้งหลายจงช่วยกันประกอบกิจ เพื่อความเจริญงอกงาม
แห่งประโยชน์นี้ และจงอย่าได้มีวันกล่าวถึงความเสื่อมเลย
ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็น
ที่รักแห่งทวยเทพ โปรดให้จารึกไว้แล้ว เมื่ออภิเษกได้ ๑๒
พรรษา.

๑๑๑

ภาค ๒

ตัวบท จารึกอโศก

จารึกอโศก
งานแปล พ.ศ. ๒๕๐๖
พิมพครั้งแรก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖
พิมพครั้งที่ ๒ สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง (พิมพรวมกับเรื่องอื่นๆ ใน
ลักษณะสังคมพุทธ) พฤษภาคม ๒๕๒๗
พิมพครั้งที่ ๓ ศูนยไทย-ธิเบต (พิมพเปนภาคผนวกของหนังสือ “อโศกาวทาน”
ของ ส.ศิวรักษ) ตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพครั้งที่ ๔ สํานักพิมพธรรมสภา ตนป พ.ศ. ๒๕๔๐
พิมพครั้งที่ ๕ ที่ระลึกคลายวันเกิดอายุ ๘๐ ป คุณแมจินตา มัลลิกะมาลย, เนื่อง
ในวาระดิถีวันเกิดอายุครบ ๖๑ ป ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก,
และผูศรัทธาหลายทาน บําเพ็ญธรรมทาน มกราคม ๒๕๔๔
พิมพครัง้ ที่ ๖ วัดญาณเวศกวัน (จัดปรับขอมูลเขาสูร ะบบ PC, พิมพในโอกาสทีเ่ สา
ศิลาจารึกอโศกจําลองพรอมใหพทุ ธบริษทั มาชม) เขาพรรษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

บัญชีศิลาจารึก
ความนํา

๑๑๖

หมวด ก: ศิลาจารึกฉบับจําเพาะ และเบ็ดเตล็ด

๑๒๑

(รวมทั้งจารึกพิเศษแหงกลิงคะ)

ศิลาจารึกแหงไพรัต
ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับเหนือ
ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับใต
จารึกหลักศิลาเบ็ดเตล็ด
จารึกหลักศิลาทีล่ มุ พินี
จารึกหลักศิลานิคลิวะ (นิคลี สาคร)
จารึกหลักศิลา แหงพระราชเทวี (อัลลาหะบาด)
จารึกถ้าํ แหงเขาบาราบาร
ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ แหงที่ ๑
ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ แหงที่ ๒

๑๒๓
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๗

หมวด ข: จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ

๑๔๑

จารึกศิลา

ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๔
ฉบับที่ ๗
ฉบับที่ ๑๐
ฉบับที่ ๑๓

๑๔๓
๑๔๖
๑๕๒
๑๕๖
๑๖๐

ฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๕
ฉบับที่ ๘
ฉบับที่ ๑๑
ฉบับที่ ๑๔

๑๔๔
๑๔๘
๑๕๓
๑๕๗
๑๖๕

หมวด ค: จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ
จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๑ ๑๖๙
ฉบับที่ ๔ ๑๗๓
ฉบับที่ ๗ ๑๗๙

ฉบับที่ ๓
ฉบับที่ ๖
ฉบับที่ ๙
ฉบับที่ ๑๒

๑๔๕
๑๕๐
๑๕๔
๑๕๘

๑๖๗
ฉบับที่ ๒ ๑๗๑
ฉบับที่ ๕ ๑๗๖

ฉบับที่ ๓ ๑๗๒
ฉบับที่ ๖ ๑๗๘

ความนํา
พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยพ ระองคที่ ๓ แหงราชวงศโมริยะ ครอง
ราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ตั้งแต พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๖๐
(หรือตามหลักฐานของนักประวัติศาสตรสมัยปจจุบันสวนมากวา พ.ศ.
๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๒) ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติ
ศาสตรของชมพูทวีป และเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ที่สําคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา
เมือ่ ขึน้ ครองราชยได ๘ พรรษา ไดทรงกรีฑาทัพไปปราบแควนกลิงคะ
ซึ่งเปนชาติที่เขมแข็ง แมจะทรงมีชัยขยายดินแดนแหงแวนแควนของพระ
องคออกไป จนมีอาณาเขตกวางใหญที่สุดในประวัติศาสตรชาติอินเดีย
เทียบไดกับประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศปจจุบันรวมกัน แต
ก็ทรงสลดพระทัยในความโหดรายทารุณของสงคราม เปนเหตุใหทรงหัน
มานับถือพระพุทธศาสนา และทรงดําเนินนโยบายทะนุบํารุงพระราชอาณา
จักร และเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยทางสันติ ตามนโยบาย
ธรรมวิชัย กอนทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงปรากฏพระนามวา
จัณฑาโศก คือ อโศกผูดุราย ครั้นหันมาทรงนับถือพระพุทธศาสนาและ
ดําเนินนโยบายธรรมวิชัยแลว ไดรับขนานพระนามใหมวาธรรมาโศก คือ
อโศกผูทรงธรรม
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๑๑๗

พระราชกรณียกิจของพระเจาอโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระ
พุทธศาสนา กลาวเฉพาะที่สําคัญ ไดแก การทรงสรางมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐
แหง เปนแหลงที่พระภิกษุสงฆศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย บําเพ็ญสมณ
ธรรม และสั่งสอนประชาชน ทรงอุปถัมภการสังคายนาครั้งที่ ๓ และทรง
สงพระเถรานุเถระไปประกาศพระศาสนาในแวนแควนตางๆ เปนเหตุให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองแพรหลายไปในนานาประเทศ และทําให
ประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกมีอารยธรรมเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน
ในดานรัฐประศาสโนบาย ทรงถือหลักธรรมวิชัย มุงชนะจิตใจของ
ประชาชน ดวยการปกครองแผนดินโดยธรรม ยึดเอาประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง สงเสริมกิจการสาธารณูปการ ประชาสงเคราะห สวัสดิการสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางกวางขวาง ทําใหชมพูทวีปใน
รัชสมัยของพระองค เปนบอเกิดสําคัญแหงอารยธรรมที่แผไพศาลมั่นคง
พระนามของพระองคดํารงอยูยั่งยืนนาน และอนุชนเรียกขานดวยความ
เคารพเทิดทูน เหนือกวาปวงมหาราช ผูทรงเดชานุภาพพิชิตแวนแควนทั้ง
หลายไดดวยชัยชนะในสงคราม
พระราชจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราช เปนกัลยาณจารีตอัน
มหากษัตริยผูยิ่งใหญสมัยตอๆ มา ที่นิยมทางสันติ และไดรับสมัญญาวา
เปนมหาราช ทรงนับถือเปนแบบอยางดําเนินตามโดยทั่วไป เชน พระเจา
กนิษกะมหาราช (พ.ศ. ๖๒๑-๖๔๔) พระเจาหรรษวรรธนะ (พ.ศ. ๑๑๔๙๑๑๙๑) พระเจาธรรมบาล (พ.ศ ๑๓๒๓-๑๓๗๓) แหงชมพูทวีป พระเจา
ชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ ๑๗๒๔-๑๗๖๑) แหงอาณาจักรขอมโบราณ และพอ
ขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐) แหงราชอาณาจักรไทย เปนตน

๑๑๘
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แมนักประวัติศาสตรสมัยใหมก็ถวายพระเกียรติแกพระองคเปน
อยางสูง เชน H.G. Wells นักประวัติศาสตรคนสําคัญผูหนึ่งในฝาย
ตะวันตก ยกยองพระเจาอโศกมหาราชในหนังสือ Outline of History วา
ทรงเปนอัครมหาบุรุษทานหนึ่งในบรรดาอัครมหาบุรุษทั้ง ๖ แหงประวัติ
ศาสตรโลก คือ พระพุทธเจา โสเครติส อริสโตเติล พระเจาอโศกมหาราช
โรเจอร เบคอน และอับราฮัม ลินคอลน (The Six Greatest Men of
History: Buddha, Socrates, Aristotle, Asoka, Roger Bacon,
and Abraham Lincoln)

พระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยพระองคเดียวในประวัติศาสตร
โลก ที่นาย C.E.M. Joad นักเขียนทางปรัชญาผูมีชื่อเสียง ยอมยกพระ
นามมากลาวอางในหนังสือของเขาชื่อ The Story of Civilization
พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจของพระเจาอโศกมหาราช
ปรากฏเปนหลักฐานอยูในศิลาจารึก ซึ่งพระองคไดโปรดใหเขียนสลักไว ณ
สถานที่ตางๆ ทั่วจักรวรรดิอันไพศาลของพระองค ความที่จารึกไวเรียกวา
ธรรมลิป แปลวา ลายสือธรรม หรือขอความที่เขียนไวเพื่อสอนธรรม ถือ
เอาความหมายเขากับเรื่องวา “ธรรมโองการ”
ธรรมลิปที่โปรดใหจารึกไว เทาที่พบมีจํานวน ๒๘ ฉบับ แตละฉบับ
มักจารึกไวในที่หลายแหง บางฉบับขุดคนพบแลวถึง ๑๒ แหงก็มี๑
ความในธรรมลิปนั้น แสดงพระราชประสงคของพระองคที่มีตอ
ประชาชนบาง หลักธรรมที่ทรงแนะนําสั่งสอนประชาชนและขาราชการบาง
พระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญแลวบาง กลาวโดยสรุป อาจวางเปนหัว
ขอได ดังนี้
๑

ฉบับที่คนพบมากที่สุดถึง ๑๒ แหง คือ ฉบับที่วาดวยการทรงเปนอุบาสกและเขาสูสงฆ
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ก. การปกครอง
๑. การปกครองแบบบิด ากับ บุต ร โดยมีขา ราชการเปน พี่เ ลี้ย งของ
ประชาชน
๒. การถือประโยชนสุขของประชาชนเปนหนาที่สําคัญที่สุด เนนความยุติ
ธรรมและความฉับไวในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓. การจัดใหมีเจาหนาที่เกี่ยวกับการสั่งสอนธรรม คอยดูแลแนะนํา
ประชาชนในทางความประพฤติและการดํารงชีวิตอยางทั่วถึง และวาง
ระบบขาราชการควบคุมกันเปนชั้นๆ
๔. การจัดบริการสาธารณประโยชน และสังคมสงเคราะห เชน บอน้ํา ที่
พักคนเดินทาง ปลูกสวน สงวนปา ตั้งโอสถศาลา สถานพยาบาล สําหรับ
คนและสัตว

ข. การปฏิบัติธรรม
๑. เนนทาน คือ การชวยเหลือเอื้อเฟอกันดวยทรัพย และสิ่งของ แตย้ํา
ธรรมทาน คือ การชวยเหลือดวยการแนะนําในทางความประพฤติ และ
การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง วาเปนกิจสําคัญที่สุด
๒. การคุมครองสัตว งดเวนการเบียดเบียนสัตว โดยเฉพาะใหเลิกการ
ฆาสัตวบูชายัญอยางเด็ดขาด
๓. ใหระงับการสนุกสนานบันเทิงแบบมัวเมา มั่วสุมรื่นเริง หันมาใฝใน
กิจกรรมทางการปฏิบัติธรรมและเจริญปญญา เริ่มแตองคพระมหากษัตริย
เอง เลิกเสด็จเที่ยวหาความสําราญโดยการลาสัตว เปนตน เปลี่ยนมาเปน
ธรรมยาตรา เสด็จไปนมัสการปูชนียสถาน เยี่ยมเยียนชาวชนบท และแนะ
นําประชาชนใหปฏิบัติธรรม แทนการประกอบพิธีมงคลตางๆ
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๔. ย้ําการปฏิบัติธรรรม ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม
เชน การเชื่อฟงบิดามารดา การเคารพนับถือครูอาจารย การปฏิบัติชอบตอ
ทาส กรรมกร เปนตน
๕. เสรีภาพในการนับถือศาสนา และความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟอนับ
ถือกัน ระหวางชนตางลัทธิศาสนา
คําแปลจารึกทั้ง ๒๘ ในหนังสือนี้ ผูแปลไดแปลไวใน พ.ศ. ๒๕๐๖
คือเมื่อ ๑๐ ปลวงแลว แตไมเคยจัดพิมพ เพราะหวังไววาจะตรวจชําระให
เรียบรอยอีกครั้งหนึ่งกอน แตครั้นเวลาลวงไปนาน ก็หาโอกาสทําตามที่หวัง
ไมได บัดนี้ ถึงคราวจะพิมพจึงตองปลอยผานไปกอน แตไดแกไขบางบาง
สวนเทาที่จะทําไดเฉพาะหนา คําแปลเดิมยึดเอาฉบับของนาย R. Basak
เปนหลัก แตไดสอบกับฉบับอื่นๆ อีกสองฉบับ พรอมทั้งตนฉบับเดิมที่เปน
ภาษาปรากฤต จึงมีที่แปลกกันหลายแหง หากมีโอกาสเมื่อใดจะไดตรวจ
ชําระโดยตลอดอีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม แมวาคําแปลทั้งนี้ จะมิตองการใหถือเปนยุติทั้งหมด
แตก็คงชวยใหเกิดความเขาใจในสาระสําคัญของอโศกธรรมได จึงหวังวา
จะเปนประโยชนแกผูสนใจในประวัติศาสตร และพุทธศาสนาพอสมควร
พรอมนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ผูมอบ
ตนฉบับของนาย R. Basak ที่ใชเปนหลักในการแปลไวดวย
พระศรีวิสุทธิโมลี๑
(ประยุทธ ปยุตฺโต)
๒๐ พ.ย. ๒๕๑๖
_______________________________________________
๑

ปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ

หมวด ก
ศิลาจารึกฉบับจําเพาะ และเบ็ดเตล็ด
(รวมทั้งจารึกพิเศษแหงกลิงคะ)

ศิลาจารึกฉบับจําเพาะ และเบ็ดเตล็ด
ศิลาจารึกแหงไพรัต
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีแหงมคธ ไดทรงอภิวาทพระ
ภิกษุสงฆแลว ตรัสปราศรัยกับพระภิกษุสงฆ จํานงความไรอาพาธ
และความอยูสําราญ
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย พระผูเปนเจาทั้งหลายยอม
ทราบวา โยมมีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ มากเพียงใด
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ สิ่งใดก็ตามที่พระผูมีพระภาค
พุทธเจาตรัสไวแลว สิ่งนั้นๆ ทั้งปวงลวนเปนสุภาษิต
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ก็ขอที่โยมควรจะชี้แจงนั้น คือขอ
ที่วา “พระสัทธรรมจักดํารงอยูไดตลอดกาลนาน ดวยอาการอยาง
นี้ๆ” โยมสมควรจะกลาวความขอนั้น
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ มีธรรมบรรยายอยูดังตอไปนี้ คือ:
๑. วินยสมุกฺกํส - หลักธรรมดีเดนในพระวินัย๑
๑

หมายถึง ปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนพระธรรมเทศนาครั้งแรก และแหลง
ที่ปรากฏแหงแรกอยูในพระวินัยปฎก (วินย.๔/๑๓/๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘)

๑๒๔
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อริยวาส - ความเปนอยูอยางพระอริยะ๑
อนาคตภย - ภัยอันจะมีในอนาคต๒
มุนิคาถา - คาถาของพระจอมมุน๓ี
โมเนยฺยสุตฺต - พระสูตรวาดวยโมไนยปฏิปทา๔
อุปติสฺสปฺหา - ปญหาของอุปติสสะ๕ และ
ขอความที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสไวในราหุโลวาท๖ อัน
วาดวยเรื่องมุสาวาท
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ โยมมีความปรารถนาในสวนที่
เกี่ยวกับธรรมบรรยายเหลานี้วา ขอพระภิกษุผูเปนที่เคารพ และ
พระภิกษุณีทั้งหลายเปนอันมาก พึงสดับ และพิจารณาใครครวญ
ในธรรมบรรยายเหลานี้อยูโดยสม่ําเสมอเปนประจํา แมอุบาสก
และอุบาสิกาทั้งหลายก็ (พึงสดับและนํามาพิจารณาใครครวญอยู
เสมอๆ) เชนกัน
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย ดวยเหตุนี้แล โยมจึงใหเขียน
จารึกนี้ขึ้นไว เพื่อประชาชนทั้งหลายจักไดรูเขาใจถึงความมุงหมาย
ในใจของโยม.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑

หมายถึง อริยวาส ๑๐ ทีม่ าในสังคีตสิ ตู ร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๖๑/๒๘๔; ๔๗๒/๓๓๗
ไดแก อนาคตภัย ๕ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗-๘๐/๑๑๕-๑๒๖)
๓ ไดแก มุนิสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๓/๓๖๓)
๔ ไดแก โมไนยสูตร (องฺ.ติก.๒๐/๕๖๒/๓๕๒)
๕ หมายถึง สารีปุตตสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๓/๕๒๐)
๖ ไดแก จูฬราหุโลวาทสูตร (ม.ม.๑๓/๑๒๕/๑๒๓
๒
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ศิลาจารึกฉบับนอย
จารึกฉบับเหนือ
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังนี้:นับเปนเวลานานกวาสองปครึ่งแลวที่ขาฯ ไดเปนอุบาสก แต
กระนั้น ขาฯ ก็มิไดกระทําความพากเพียรจริงจังเลย และนับเปน
เวลาไดอีก ๑ ปเศษแลว ที่ขาฯ ไดเขาสูสงฆ และไดกระทําความ
พากเพียรอยางจริงจัง
แตกอนมาจนถึงบัดนี้ ทวยเทพทั้งหลายในชมพูทวีป ยังไมมี
ความสนิทสนมกลมกลืนกับมนุษยทงั้ หลาย แตบดั นี้ ทวยเทพเหลานี้
(อันขาฯ) ไดกระทําใหมาสนิทสนมกลมกลืนกับมนุษยทั้งหลาย
แลว ก็ขอนี้ยอมเปนผลแหงความพากเพียร และผลนี้อันบุคคลผู
เปนใหญเทานั้นจะพึงบรรลุถึง ก็หามิได แมแตบุคคลเล็กนอยต่ํา
ตอย เมื่อพากเพียรอยู ก็สามารถประสบสวรรคอันไพบูลยได
เพื่อประโยชนอันนี้ ขาฯ จึงไดทําประกาศนี้ขึ้นไว ขอชนทั้ง
หลาย ทั้งคนต่ําตอยเล็กนอย และคนผูเปนใหญ จงพากันกระทํา
ความพากเพียรเถิด แมชนชาวเขตแดนขางเคียงทั้งหลายก็จงพา
กันทราบความขอนี้ และขอความพากเพียรนี้จงดํารงอยูชั่วกาล
นาน เพราะวาประโยชนที่มุงหมาย จักเพิ่มพูนขึ้นอีกมากมาย และ
จักเจริญไพบูลยขึ้นอยางนอยที่สุดถึงหนึ่งเทาครึ่ง
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อนึ่ง ทานทั้งหลายจงจารึกความขอนี้ขึ้นไวตามภูผา โขดหิน
ทั้งหลายในเมื่อมีโอกาส และ ณ ที่นี้ (ภายในแวนแควนของขาฯ) มี
หลักศิลาอยู ณ สถานที่ใดก็ตาม พึงใหเขียนจารึกไวที่หลักศิลานั้น
พึงกระจายขอความนี้ ใหแพรหลายออกไปทั่วทุกหนทุกแหงที่
อํานาจปกครองของทานทั้งหลายแผไปถึง โดยใหเปนไปตามขอ
แนะนําอันนี้
ประกาศนี้ ขาฯ ไดกระทําแลว เมื่อเดินทางอยูนอกพระนคร
หลวง การเดินทางนี้ ขาฯ ไดดําเนินมาแลว ๒๕๖ ราตรี.

จารึกฉบับใต๑
ตอนที่ ๑
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังนี้ :นับเปนเวลานานเกินกวาสองปครึ่งแลว ที่ขาฯไดเปนอุบาสก
แตตลอดเวลา ๑ ป ขาฯ มิไดกระทําความพากเพียรใดๆ อยางจริง
จังเลย และนับเปนเวลา ๑ ปเศษแลวที่ขาฯ ไดเขาหาสงฆ ขาฯจึง
ไดลงมือทําความพากเพียรอยางจริงจัง (นับแตนั้นมา)
ตลอดระยะเวลา (ที่ผานมา) นี้ มนุษยทั้งหลายยังมิไดคลุก
คลีสนิทสนมกันกับเทวดาทั้งหลายเลย แตมาบัดนี้ มนุษยทั้งหลาย
๑

ฉบับเดียวกับจารึกฉบับเหนือ แตจารึกไวตางสถานที่ มีขอความตอนทายตางออกไป จึง
นํามาลงไวดวย
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ไดคลุกคลีสนิทสนม (กับทวยเทพทั้งหลาย) แลว ก็ขอนี้ยอมเปนผล
แหงความพากเพียร (ในการทําความดี) (สวรรคนั้น) มิใชวามหา
บุรุษเทานั้นจึงจะบรรลุถึงได แมคนเล็กนอยต่ําตอย เมื่อพากเพียร
อยู ก็สามารถประสบสวรรคอันไพบูลยไดเชนกัน
เพื่อประโยชนนี้นั่นแล ขาฯ จึงไดใหทําคําประกาศนี้ขึ้นไว ขอ
ชนทั้งหลาย ทั้งที่ยากจนและมั่งมี จงกระทําความพากเพียรใน
เรื่องนี้ และชนชาวเขตแดนขางเคียงทั้งหลายจงทราบความขอนี้
ดวย ขอใหความพากเพียรนี้ดํารงอยูชั่วกาลนาน ประโยชนอัน
ไพบูลยก็จักเจริญเพิ่มพูน และจักงอกงามขึ้นอีกอยางนอยที่สุดถึง
หนึ่งเทาครึ่ง
คําประกาศนี้ ข า ฯได ก ระทําแล ว ในระหว า งการเสด็ จ
ประพาสนอกพระนครหลวง ครั้งที่ ๒๕๖

ตอนที่ ๒
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังนี้:ทานทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติตามที่พระผูเปนที่รักแหง
ทวยเทพตรัสสอนไว เจาหนาที่รัชชูกะทั้งหลายจักตองไดรับคําสั่ง
แลวเขาจักสั่งตอไปแกชนชาวชนบทและเจาหนาที่ราษฎริกะทั้ง
หลายวา
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๑๒๘
- พึงตั้งใจฟงมารดาบิดา
- พึงตั้งใจฟงครูทั้งหลายเชนเดียวกัน
- พึงมีความเมตตาตอสัตวทั้งหลาย
- พึงกลาวคําสัตย
พึงเผยแผคุณธรรมเหลานี้ใหแพรหลายโดยทั่ว

ขอทานทั้งหลายจงสั่งการตามพระดํารัสของพระผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพ ดวยประการฉะนี้
อนึ่ง ทานทั้งหลายพึงสั่งความอยางเดียวกันนี้แกครูทั้งหลาย
ผูเดินทางดวยชาง และแกพราหมณทั้งหลาย ผูเดินทางดวยรถ ใน
ทํานองเดียวกันนี้ ทานทั้งหลายจงประกาศแกศิษยในปกครองทั้ง
หลาย ใหทราบวาโบราณประเพณีมีอยูอยางไร พึงตั้งใจฟงตามคํา
สอนวาดังนี้
ใหมีความเคารพยําเกรงอยางจริงจัง ตอทานอาจารยของ
ขาฯ ที่เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม พึงแนะนําญาติทั้งหลาย
ใหปฏิบัติตอญาติตามที่เหมาะที่ควร ประชาชนทั้งหลายเหลานี้พึง
ไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตอศิษยในปกครองทั้งหลายตามที่เหมาะ
ที่ควร ตามเยี่ยงอยางโบราณประเพณีที่มีมา
ขอใหคําประกาศนี้จงเปนสิ่งที่ทรงไวซึ่งความสําคัญ ขอทาน
ทัง้ หลายจงสัง่ ความและประกาศแกศษิ ยในปกครองทัง้ หลายตามนี้
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดมีพระราชโองการดํารัสสั่งไว
ดวยประการฉะนี้.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๙

จารึกหลักศิลาเบ็ดเตล็ด
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดมี
พระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํามาตยทั้งหลาย ณ พระ
นครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ วา
สงฆ (อันขาฯ) ไดทําใหสามัคคีเปนอันเดียวกันแลว บุคคล
ใดๆ จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทําลายสงฆได
ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จักทํา
สงฆใหแตกกัน บุคคลผูนั้นจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และ
ไปอยู ณ สถานที่อันมิใชวัด
พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการนี้ใหทราบทั่วกัน ทั้งใน
ภิกษุสงฆและในภิกษุณีสงฆ ดวยประการฉะนี้
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพไดตรัสไว ดังนี้:ก็ประกาศพระบรมราชโองการเชนนี้ ทานทั้งหลายพึงนําไป
ติดไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียงของทานทั้งหลายฉบับ
หนึ่ง และจงเก็บรักษาประกาศพระบรมราชโองการอันเดียวกันนี้
แล ไวในเขตใกลเคียงของอุบาสกทั้งหลายอีกฉบับหนึ่ง
ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหลานั้น พึงทําตนใหมีความ
รูความเขาใจแนบแนนในประกาศพระบรมราชโองการนี้ และทุกๆ
วันอุโบสถ มหาอํามาตยทุกๆ คนพึงไปรวมในการรักษาอุโบสถ
ดวยเปนประจํา เพื่อจักไดเกิดความคุนเคยแนบสนิท และรูเขาใจ
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๑๓๐

ทั่วถึง ซึ่งประกาศพระบรมราชโองการนั้นแล
ทั่วทุกหนทุกแหงที่อํานาจบริหารราชการของทานทั้งหลาย
แผไปถึง ทานทั้งหลายพึงขับไล (บุคคลผูทําลายสงฆ) ออกไปเสีย
และในทํานองเดียวกันนั้น ทานทั้งหลายพึงขับไล (บุคคลที่ทําลาย
สงฆ) ในเมืองดาน และในทองถิ่นทั้งหลายออกไปเสีย โดยใหเปน
ไปตามขอความในประกาศนี้.

จารึกหลักศิลาที่ลุมพินี
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เมื่อ
ทรงอภิเษกแลวได ๒๐ พรรษา ไดเสด็จมาดวยพระองคเองแลว
ทรงกระทําการบูชา (ณ สถานที่นี้) เพราะวา “พระพุทธศากยมุนีได
ประสูติแลว ณ ที่นี้” และ (พระองค) ไดโปรดใหสรางรั้วศิลา และ
โปรดใหประดิษฐานหลักศิลาขึ้นไว
โดยเหตุที่พระผูมีพระภาคเจา ไดประสูติแลว ณ สถานที่นี้
จึงโปรดใหหมูบานตําบลลุมพินีเปนเขตปลอดภาษี และใหเสียสละ
(ผลิตผลจากแผนดินเปนทรัพยแผนดิน เพียงหนึ่งในแปดสวน).

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๑

จารึกหลักศิลานิคลิวะ
(นิคลี สาคร)
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกแลวได ๑๔ พรรษา ไดโปรดใหขยายพระสถูปแหงพระพุทธ
เจากนกมุนี๑ ใหญโตขึ้นอีกเปนสองเทา และเมื่ออภิเษกแลวได ๒๐
พรรษา ก็ไดเสด็จมาดวยพระองคเอง ทรงกระทําการบูชาแลวโปรด
ใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกไว.

จารึกหลักศิลา แหงพระราชเทวี
(อัลลาหะบาด)
มหาอํามาตยทั้งหลายทั่วทุกสถาน พึงไดรับแจงตามกระแส
พระราชดํารัส แหงพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพวา
“สิ่งใดๆ ก็ตาม ที่เปนของอันพระทุติยราชเทวี พระราชทาน
แลว ณ ที่นี้ จะเปนปามะมวงก็ดี เปนสวนก็ดี เปนโรงทานก็ดี หรือ
แมสิ่งอื่นๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอจะนับได (วาเปนของที่พระนางพระ
ราชทาน) สิ่งนั้นๆ ยอมเปนสมบัติของพระนางนั้นเอง”
โดยอาการอยางนี้ ใหพึงถือวา สิ่งเหลานั้นเปนของอันพระ
ทุติยราชเทวี พระนามวาการุวากี ผูเปนชนนีของตีวระ พระราช
ทานแลว.
๑

สันนิษฐานวา หมายถึงพระโกนาคมนพุทธเจา
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๑๓๒

จารึกถ้ําแหงเขาบาราบาร
ก. ถ้ําไทรนี้ อันสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีพระราชทานแลว
แกเหลาอาชีวิกะทั้งหลาย เมื่อทรงอภิเษกแลวได ๑๒ พรรษา
ข. ถ้ําแหงนี้ (ซึ่งอยู) ในเขาขลติกะ อันสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี พระราชทานแลวแกเหลาอาชีวิกะทั้งหลาย เมื่ออภิเษก
แลวได ๑๒ พรรษา
ค. (บัดนี้) สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ทรงอภิเษกแลวได ๑๙
พรรษา “ถ้ําในเขตขลติกะแหงนี้ ซึ่งเปนที่โปรดปรานยิ่ง อันขาฯ
พระราชทานแลว เพื่อเปนที่พักพิงแหงเหลาบรรพชิตทั้งหลาย ให
พนจากอุทกภัยในฤดูฝน”

ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ
แหงที่ ๑
มหาอํามาตยทั้งหลายผูมีหนาที่ดําเนินงานตุลาการในเมือง
โตสลี พึงไดรับแจงตามพระดํารัสของพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพวา:-

ขาฯ พิจารณาเห็นสิ่งใดก็ตาม ขาฯ ยอมมีความปรารถนาใน
สิ่งนั้นวา ขอขาฯ พึงดําเนินการในสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวย
การลงมือกระทํา และขอขาฯ พึงริเริ่มทําสิ่งนั้นดวยวิธีการ (อัน
เหมาะสม)
ในเรื่องนี้ ขาฯ ถือวา คําสั่งสอนของขาฯ แกทานทั้งหลายนั่น
แล เปนวิธีการอันสําคัญยิ่ง เพราะทานทั้งหลายไดรับการแตงตั้งให
มีหนาที่ดูแลชีวิตจํานวนมากมายหลายพัน ดวยความหวังวา พวก
ทานคงจะถนอมความรักของมนุษยทั่วทุกคนไวโดยแนแท
ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ ขาฯ มีความปรารถนาตอ
ลูกของขาฯ วา ขอลูกทั้งหลายของขาฯ จงประสบแตสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลและความสุข ทุกสิ่งทุกประการ ทั้งที่เปนไปในโลก
นี้และโลกหนา ฉันใด ขาฯ ก็มีความปรารถนาแมตอมนุษยทั้ง
หลายทั่วทุกคน ฉันนั้น

๑๓๔
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แตทานทั้งหลายอาจไมรูซึ้งวา ความประสงคของขาฯ ขอนี้
มีความหมายกวางขวางเพียงใด อาจมีบุคคลผูใดผูหนึ่งในบรรดา
พวกทานนี้ ที่เขาใจถึงความหมายอันนี้ แตกระนั้นบุคคลผูนั้น ก็คง
รูคงเขาใจเพียงสวนหนึ่งสวนเดียว หาไดเขาใจโดยสิ้นเชิงไม ถึงแม
ทานทั้งหลายจะไดรับ การแตงตั้งใหมีตําแหนงสูงเพียงใดก็ตาม
ทานทั้งหลายก็จะตองใสใจทําความเขาใจในเรื่องนี้ หลักการขอนี้
เปนสิ่งที่จัดวางไวเปนอยางดีแลว
อาจมีบุคคลผูใดผูหนึ่งตองไดรับการจองจํา หรือการลงโทษ
ดวยการทรมาน และในกรณีนี้ ผลอาจปรากฏวาเปนการจับกุมลง
โทษโดยปราศจากมูลเหตุอันสมควร เนื่องจากเหตุนี้ ประชาชน
อื่นๆ อีกจํานวนมาก ก็จะพลอยไดรับความทุกขดวยเปนอยางยิ่ง
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายควรตั้งใจแนวแนวา “เราจะวางตนเปน
กลาง (ใหเกิดความเที่ยงธรรม)” แตกระนั้น ก็ยังอาจไมประสบ
ความสําเร็จก็ได โดยเนื่องมาจากขอบกพรองบางประการ อันได
แก ความริษยา ความพลั้งจิต ความเกรี้ยวกราด ความหุนหันพลัน
แลน การขาดความใสใจอยางจริงจัง (หรือขาดความรอบคอบ)
ความเกียจคราน และความเหนื่อยหนาย ฉะนั้น ทานทั้งหลายพึง
ตั้งใจวา “ขอขอบกพรองเหลานี้ อยาพึงเกิดมีแกเราเลย”
รากฐานแหง(ความสําเร็จ) ทั้งมวลนี้ อยูที่การไมมีความพลั้ง
จิต และการไมมีความหุนหันเรงรอนในการนําหลักการแหงความ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๕
ยุติธรรมมาใช บุคคลที่เหนื่อยหนายยอมไมสามารถลุกขึ้นทํางาน
ไดโดยกระฉับกระเฉง แตทานทั้งหลายจะตองเคลื่อนไหวกาวหนา
และดําเนินไป (เพื่อใหถึงจุดหมาย) ทานทั้งหลายจะตองพิจารณา
ใสใจในเรื่องนี้ดังกลาวมาฉะนี้
ดวยเหตุนี้ จึงขอใหทานทั้งหลายพึงไดรับถือเปนคําสั่งวา
“ทานทั้งหลายจะตองคอยเอาใจใสดูแล (ตักเตือน) ซึ่งกันและกัน
วา คําสั่งสอนของพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพมีอยูอยางนี้ๆ”
การประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนนี้โดยเพียบพรอม ยอม
อํานวยผลมาก แตการไมประพฤติปฏิบัติตามโดยชอบ ยอมนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเปนอันมาก ผูไมประพฤติปฏิบัติตาม ยอมไมได
ประสบสวรรค และไมทําใหพระเจาอยูหัวพอพระทัยได เพราะขาฯ
ถือวา การฝกใฝสนใจอยางจริงจังตอกิจเชนนั้น ยอมมีผลสอง
ประการ คือ ในการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของขาฯ โดย
เพียบพรอมนี้ ทานทั้งหลายจักไดประสบสวรรคสมบัติดวย และจัก
ไดปลดเปลื้องหนี้ตอขาฯ ดวย
จารึก นี้ พึงใหมีการสดับในวันติษยนักษัตร และในบาง
โอกาสในระหวางแหงวันติษยะ ถึงจะมีบุคคลอยูคนเดียวก็พงึ สดับ
ฟง เมื่อกระทําไดเชนนี้นั่นแล ทานทั้งหลาย จึงจักชื่อวาสามารถ
กระทําตามคําสั่งสอนของขาฯ ไดเพียบพรอมสมบูรณ
เพื่อประโยชนนี้ จึงไดใหเขียนจารึกนี้ขึ้นไว เพื่อใหเจาหนาที่

๑๓๖

จารึกอโศก

ตุลาการนครไดพยายาม โดยสม่ําเสมอทุกเวลา (ที่จะปฏิบัติการ
ดวยความมุงมั่นในใจ) วาจะมิใหเกิดมีการบีบบังคับ หรือการลง
โทษทัณฑแกชาวเมือง โดยไรเหตุอันควร
เพื่อประโยชนนี้ ขาฯ จักสงมหาอํามาตยทั้งหลาย ซึ่งจะไมเปน
ผูหยาบคาย ไมดุราย และซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน ออกเดินทาง
ตรวจตราราชการทุกๆ ๕ ป มหาอํามาตยเหลานั้น เมื่อทราบความ
ประสงคอันนี้ (ของขาฯ) แลว ก็จักปฏิบัติตามคําสั่งสอนของขาฯ

แมจากนครอุชเชนีก็เชนกัน องคอุปราชราชโอรส จักสงกลุม
เจาหนาที่อยางเดียวกัน ใหออกเดินทางตรวจตราราชการ เพื่อ
ความมุงหมายอันเดียวกันนี้แล (ในการสงออกแตละคราวนี้) จักไม
ปลอยใหเวลาลวงไปเกิน ๓ ป
แมจากนครตักสิลาก็เชนเดียวกัน (องคอุปราชราชโอรส จัก
สงกลุมเจาหนาที่ออกเดินทางตรวจราชการอยางนี้)
เมื่อมหาอํามาตยเหลานี้ ยังคงออกเดินทางตรวจตราราช
การอยู ไมทอดทิ้งหนาที่ข องตน เขาก็จักเขาใจในคําสั่งสอน
ของขาฯ และดวยเหตุนั้น ก็จัก ปฏิบัติง านไดตามคําสั่งสอนของ
พระเจาอยูหัว .

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๗

ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ
แหงที่ ๒๑
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังนี้ :มหาอํามาตยทั้งหลาย ณ สมาปา๒ พึงไดรับแจงตามกระแส
พระราชดํารัสวา เมือ่ ขาฯ พิจารณาเห็นสิง่ หนึง่ สิง่ ใดก็ตาม ขาฯ ยอม
มีความปรารถนาวา ขอขาฯ จงจัดทําสิง่ นัน้ ๆ ใหสาํ เร็จลุลว งไปดวย
การลงมือกระทํา (จริงๆ) และขอขาฯ จงริเริ่มทําสิ่งนั้นดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึง่ ขาฯ ถือวาคําสัง่ สอนของขาฯ แกทา นทัง้ หลายนัน่
แล เปนวิธกี ารอันสําคัญยิง่ เพือ่ ใหบรรลุถงึ จุดประสงคอนั นี้
ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ ขาฯ ยอมปรารถนาเพื่อลูก
ชายหญิงของขาฯ วา ขอเขาทั้งหลายพึงประสบสิ่งที่เปนประโยชน
เกื้อกูลและความสุข ทั้งที่เปนไปในโลกนี้และโลกหนาทุกประการ
ฉันใด ความปรารถนาของขาฯ ตอประชาชนทั้งปวงยอมเปนฉันนั้น
เหมือนกัน
ประชาชนชาวเขตแดนขางเคียงทั้งหลาย ซึ่งขาฯ มิไดพิชิต
อาจเกิดมีความคิดขึ้นอยางนี้วา “พวกเราใครทราบวา พระราชา
ทรงมีความมุงประสงคตอพวกเราเปนประการใด” ขาฯ มีความ
๑

ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ แหงที่ ๒ นี้ กับแหงที่ ๑ กอนนี้ ถือไดวาเปนฉบับเดียวกัน
เพราะมีสาระสําคัญอยางเดียวกัน แตมีเนื้อความบางสวนตางกันบาง คงจะตามสภาพถิ่น
โดยเฉพาะแหงที่ ๒ นี้ มีขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาชนชาวเขตแดนขางเคียง
๒
สมาปา เปนที่ปฏิบัติการของมหาอํามาตยในกลิงคะภาคใต

๑๓๘

จารึกอโศก

ปรารถนาตอประชาชนชาวเขตแดนขางเคียงอยูเพียงวา ขอให
ประชาชนเหลานั้นพึงเขาใจเถิดวา “พระราชาทรงมีความปรารถนา
วา ประชาชนเหลานั้น ไมพึงมีความครั่นครามหวาดระแวงตอขาฯ
และพึงมีความเชื่อมั่นวางใจในตัวขาฯ พึงหวังไดรับความสุขเพียง
อยางเดียวจากขาฯ หาไดรับความทุกขมิไดเลย และพึงมีความเขา
ใจ (ตอไป) อีกวา พระองคจักทรงพระราชทานอภัยโทษแกเราทั้ง
หลายเทาที่จะทรงอภัยใหได และเพื่อเห็นแกขาฯ ขอประชาชน
เหลานั้นพึงประพฤติปฏิบัติธรรม และพึงไดประสบ (ประโยชนสุข)
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา”
เพื่อประโยชนนี้ ขาฯ จึงพร่ําสอนทานทั้งหลาย ดวยการ
กระทําเพียงนี้ ขาฯ ยอมเปนอันพนจากหนี้ (ที่บงแจงตอประชาชน)
ปณิธานและปฏิญญาใดๆ ของขาฯ ที่บงแจงในการสั่งสอนทานทั้ง
หลาย และในการประกาศเจตจํานง ปณิธานและปฏิญญานั้นๆ
เปนสิ่งที่มั่นคงแนนอนไมแปรผัน
ทานทั้งหลายพึงปฏิบัติหนาที่การงานดวยการกระทําตาม
เชนนั้นเถิด และประชาชนเหลานั้น พึงไดรับการปลุกปลอบใจใหมี
ความเชื่อมั่นวางใจในตัวขาฯ จนทําใหเขาเขาใจวา สมเด็จพระเจา
อยูหัวเปนเหมือนบิดาของพวกเรา พระองคทรงมีความรักใคร
ปรารถนาดีในเราทั้งหลาย เหมือนดังที่ทรงรักใครปรารถนาดีตอตัว
พระองคเอง พวกเราเปนเหมือนลูกของพระเจาอยูหัว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๙
โดยเหตุที่ปณิธานและปฏิญญาของขาฯ อันบงแจงในการ
แนะนําพร่ําสอนพวกทาน และในการประกาศใหพวกทานทราบ
เจตจํานงของขาฯ เปนสิ่งมั่นคงแนนอนไมแปรผัน ฉะนั้น ในกรณี
เชนนี้ ขาฯ จึงจัดใหมีทานทั้งหลายผูเปนเจาพนักงานประจําทอง
ถิ่น เพราะวา ทานทั้งหลายยอมเปนผูมีความสามารถ(แททีเดียว)
ในการปลุกปลอบใจประชาชนเหลานั้น ชวยนําใหเกิดประโยชน
เกื้อกูลและความสุข ทั้งที่เปนไปในโลกนี้และโลกหนาแกประชาชน
ทั้งหลายเหลานั้น เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ ทานทั้งหลายจักไดประสบ
สวรรคสมบัติดวย และจักเปนผูไดปลดเปลื้องหนี้ที่มีตอขาฯ ดวย
เพื่อประโยชนนี้ จึงไดใหเขียนจารึกนี้ขึ้นไว ณ สถานที่นี้ เพื่อ
ใหบรรดามหาอํามาตยทั้งหลายเอาใจใสอยูโดยสม่ําเสมอตลอด
กาลตอไปเบื้องหนา ในอันที่จะทําการแนะนําชักจูงพลเมืองชาย
แดนทั้งหลาย ใหเกิดมีความเชื่อมั่นวางใจ (ในตัวขาฯ) และทําให
การประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดมีขึ้น
พึงใหมีการสดับตรับฟงจารึกนี้ในวันติษยะ๑ ในระหวางทุกๆ
จาตุรมาส๒ พึงใหมีการสดับฟง แมในระยะเวลาระหวางนั้น และ
เมื่อมีโอกาสพิเศษ แมจะมีบุคคลผูเดียวก็พึงใหสดับฟง เมื่อปฏิบัติ
ไดเชนนี้นั่นแล ทานทั้งหลาย จึงจักชื่อวาสามารถปฏิบัติไดเพียบ
พรอมตามคําสั่งสอนของขาฯ.
๑

และ ๒ ดู เชิงอรรถ หนา ๖๕

หมวด ข
จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ

จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ
จารึกศิลา ฉบับที่ ๑
ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพ ไดโปรดใหจารึกไว
ณ ถิ่นนี้ บุคคลไมพึงฆาสัตวมีชีวิตใดๆ เพื่อการบูชายัญ ไม
พึงจัดงานชุมนุมเพื่อการมั่วสุมรื่นเริงใดๆ เพราะวา สมเด็จพระเจา
อยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรงมองเห็นโทษเปนอัน
มากในการชุมนุมเชนนั้น
ก็แลการชุมนุมบางอยางที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนทีร่ กั แหงทวยเทพ ทรงเห็นชอบวาเปนสิง่ ทีด่ ี ยอมมีอยูอ กี สวนหนึง่
แตกอนนี้ ในโรงครัวหลวงของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปน
ที่รักแหงทวยเทพ สัตวไดถูกฆาเพื่อทําเปนอาหารวันละหลายแสน
ตัว ครั้นมาในบัดนี้ เมื่อธรรมโองการนี้อันพระองคโปรดใหจารึก
แลว สัตวเพียง ๓ ตัวเทานั้นที่ถูกฆา คือ นกยูง ๒ ตัว และเนื้อ ๑
ตัว ถึงแมเนื้อนั้นก็มิไดถูกฆาเปนประจํา ก็แลสัตวทั้งสามนี้ (ใน
กาลภายหนา) ก็จักไมถูกฆาอีกเลย.

จารึกอโศก

๑๔๔

จารึกศิลา ฉบับที่ ๒
ณ ที่ทุกสถาน ในแวนแควนของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ และในดินแดนขางเคียงทั้งหลาย กลาวคือ
อาณาจักรชาวโจละ ชาวปาณฑยะ กษัตริยสัตยปุตระ เจาครอง
นครเกรลปุตระ ผูครองดินแดนจดแมน้ําตามรปรรณี กษัตริยโยนก
(กรีก) พระนามวาอันติโยคะ (Antiochus) พรอมทั้งกษัตริยทั้ง
หลายอื่น ในแควนใกลเคียงแหงพระเจาอันติโยคะพระองคนั้น ใน
สถานที่ทั้งปวงนั้น พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
ไดโปรดใหจัดบริการในดานเวชกรรมไว ๒ ประการ คือ การรักษา
โรคของมนุษยประการหนึ่ง การรักษาโรคของปศุสัตวประการหนึ่ง
เครื่องสมุนไพรที่เปนยาสําหรับมนุษย และที่เปนยาสําหรับ
สัตว ไมมี ณ สถานที่ใด ก็โปรดใหนําเขามา และใหปลูกขึ้นไว ณ
สถานที่นั้น
ในทํานองเดียวกัน ไมราก และไมผล ไมมี ณ สถานที่ใดๆ ก็
โปรดใหนําเขามา และใหปลูกขึ้นไว ณ สถานที่นั้นๆ
ตามถนนหนทางทั้งหลาย ก็โปรดใหปลูกตนไม และขุดบอ
น้ําขึ้นไว เพื่อใหสัตวและมนุษยทั้งหลายไดอาศัยใชบริโภค.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๕

จารึกศิลา ฉบับที่ ๓
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้:ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ ป ไดสั่งประกาศความขอนี้ไววา
ทุกหนทุกแหงในแวนแควนของขาฯ เจาหนาที่ยุกตะ เจาหนาทีร่ ัชชูกะ
และเจาหนาที่ปราเทศิกะ จงออกเดินทาง (ตรวจตรา) ทุกๆ ๕ ป
เพื่อประโยชนอันนี้ คือเพื่อการสั่งสอนธรรมนี้ พรอมไปกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางอื่น (เจาหนาที่เหลานั้นพึงสั่งสอน) วา
- การเชื่อฟงมารดาบิดา เปนความดี
- การเผื่อแผแบงปนแกมิตรสหาย ญาติ และแกสมณพราหมณ เปนความดี
- การไมทรมานผลาญชีวิต เปนความดี
- การประหยัด ใชจายแตนอย การไมสะสมสิ่งของเครื่องใช
ใหมาก เปนความดี
อนึ่ง แมสภาคณะมนตรี ก็จะสั่งกํากับแกเจาหนาที่ยุกตะ ให
คิดคํานวณ (คาใชจายทั้งปวงของเจาหนาที่ผูเดินทาง) ใหเปนไป
ตามความมุ ง หมายและตามลายลั ก ษณ อั ก ษร (แห ง พระราช
กําหนดกฎหมาย).

จารึกอโศก

๑๔๖

จารึกศิลา ฉบับที่ ๔
กาลยาวนานลวงแลว ตลอดเวลาหลายรอยป การฆาสัตว
เพื่อบูชายัญ การเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย การไมปฏิบัติชอบตอหมู
ญาติ การไมปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณทั้งหลาย ไดพอกพูนขึ้น
ถายเดียว
แตมาบัดนี้ ดวยการประพฤติปฏิบัติจัดดําเนินการทางธรรม
(ธรรมจรณะ) ของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
เสียงกลองรบ (เภรีโฆษ) ไดกลายเปนเสียงประกาศธรรม (ธรรมโฆษ)
แลทัง้ การแสดงแกประชาชน ซึง่ วิมานทรรศน หัสดิทรรศน อัคนีขันธ
และทิพยรูปอื่นๆ ก็ไดมีขึ้นดวย
- การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ
- การไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
- การปฏิบัติชอบตอหมูญาติ
- การปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณทั้งหลาย
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเชื่อฟงทานผูเฒาผูใหญ
ซึ่งไมเคยมีมากอนตลอดเวลาหลายรอยป ไดเจริญงอกงาม
ขึ้นแลวในบัดนี้ เพราะการสั่งสอนธรรมของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี
ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๗
ความดีงามนี้ และการปฏิบัติธรรมอยางอื่นๆ อีกหลาย
ประการ ไดเจริญงอกงามขึ้นแลว พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่
รักแหงทวยเทพ จักทําใหการปฏิบัติธรรมนี้เจริญยิ่งขึ้นไปอีก และ
พระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ก็จักสงเสริมการปฏิบัติธรรมนี้
ใหเจริญยิ่งขึ้นตอไปจนตลอดกัลป
ทั้งจักสั่งสอนธรรม ดวยการตั้งมั่นอยูในธรรมและในศีลดวย
ตนเอง เพราะวาการสั่งสอนธรรมนี้แล เปนการกระทําอันประเสริฐ
สุด และการประพฤติธรรมยอมไมมีแกผูไรศีล
ก็ แ ลความเจริ ญ งอกงาม และความไมเสื่อมถอยในการ
ปฏิบัติธรรมนี้ ยอมเปนสิ่งที่ดี
เพื่อประโยชนนี้ จึงไดจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว ขอชนทั้ง
หลายจงช ว ยกั น ประกอบกิ จ เพื่ อ ความเจริ ญ งอกงามแห ง
ประโยชนนี้ และจงอยาไดมีวันกลาวถึงความเสื่อมเลย
ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพ โปรดใหจารึกไวแลว เมื่ออภิเษกได ๑๒ พรรษา.

จารึกอโศก

๑๔๘

จารึกศิลา ฉบับที่ ๕
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ตรัส
ไววา
กรรมดีเปนสิ่งที่กระทําไดยาก บุคคลใดเปนผูกระทํากรรมดี
เปนคนแรก บุคคลนั้นชื่อวา กระทํากรรมอันบุคคลกระทําไดยาก
ก็กรรมดีเปนอันมากอันขาฯ ไดกระทําแลว ถาวาลูกหลาน
และทายาทตอจากนั้นของขาฯ จักประพฤติตามอยางเดียวกับขาฯ
จนตลอดกัลปแลวไซร เขาเหลานั้นจักไดชื่อวา กระทํากรรมอันดี
แท สวนผูใดจักปลอยใหยอหยอนบกพรองไปแมเพียงสวนหนึ่ง
(ของหนาที่ของตนหรือของบัญญัตินี้) ผูนั้นจักชื่อวากระทํากรรมชั่ว
เพราะขึ้นชื่อวาบาป ยอมเปนสิ่งที่ควรกําจัดใหสิ้นเชิง
ก็ ก าลอั น ยาวนานได ล ว งไปแล ว ยั ง ไม เ คยมี ธ รรมมหา
อํามาตยเลย แตธรรมมหาอํามาตยเชนนั้น ขาฯ ไดแตงตั้งแลวเมื่อ
อภิเษกได ๑๓ ป ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น เปนผูมีหนาที่เกี่ยว
ของในหมูศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาทั้งปวง ทําหนาที่เพื่อความตั้ง
มั่ น แห ง ธรรม เพื่ อ ความเจริ ญ งอกงามแห ง ธรรม กั บ ทั้ ง เพื่ อ
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขของเหลาชนผูประกอบดวยธรรม
ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น ทําหนาที่เพื่อประโยชนเกื้อกูล
และความสุข ของชาวโยนก (กรีก) ชาวกัมโพชะ และชาวคันธาระ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๙
พรอมทั้งประชาชนเหลาอื่นผูอาศัยอยู ณ ชายแดนตะวันตก กับทั้ง
เพื่ อ ประโยชน เ กื้ อ กู ล และความสุ ข แห ง ลู ก จ า งและนายจ า ง
พราหมณ คนมั่งมี คนอนาถา และคนเฒาชรา และเพื่อชวยปลด
เปลื้องเหลาชนผูประกอบดวยธรรม มิใหตองไดรับความเดือดรอน
ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น มีหนาที่ขวนขวาย เพื่อชวยหา
ทางใหมีการแกไขผอนปรนคําพิพากษาของศาล ชวยใหมีความไม
เดือดรอน และการปลดปลอยพนโทษแกบุคคลที่ถูกจองจํา ใน
กรณีที่ไดคํานึงเห็นเหตุผลวา บุคคลเหลานั้นเปนผูมีบุตรผูกพันอยู
เปนผูไดทําคุณงามความดีมามาก๑ หรือเปนผูมีอายุมาก
ณ ที่นี้ และในเมืองอื่นๆ ภายนอก ธรรมมหาอํามาตยไดรับ
การแตงตั้งใหทําหนาที่ทั่วทุกหนทุกแหง ทั้งในสํานักฝายในแหง
ภาดาและภคินีของขาฯ และมวลญาติอื่นๆ ทุกหนทุกแหงในแวน
แควนของขาฯ ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น ไดรับมอบหมายหนาที่
ใหสอดสองดูในหมูชนผูประกอบดวยธรรมวา บุคคลผูนี้เปนผูฝกใฝ
ในธรรม หรือวาบุคคลนี้เปนผูใสใจในการบริจาคทาน
เพื่อประโยชนอันนี้ จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว ขอ
จารึกธรรมนี้จงดํารงอยูตลอดกาลนาน และขอประชาชนของขาฯ
จงประพฤติปฏิบัติตามดังนั้น.
๑

คําเดิมวา “กตาภิการ” ยังไมอาจวินิจฉัยคําแปลไดเด็ดขาด อาจแปลวา ถูกกระทําความ
บีบคั้นกดดันอยางหนัก หรือหมายถึงความเสียจริต เพราะความกดดันทางจิตใจ หรือ
อาจแปลวา ผูเคยทําคุณงามความดีมามาก ในที่นี้ เลือกเอาอยางหลัง

จารึกอโศก

๑๕๐

จารึกศิลา ฉบับที่ ๖
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ตรัส
ไว ดังนี้:กาลอันยาวนานลวงไปแลว ตลอดกาลทั้งปวงนั้น ยังไมเคย
มีการดําเนินงานติดตอราชการ หรือการรายงานขอราชการ (อยาง
นาพอใจ) เลย ฉะนั้น ขาฯ จึงไดจัดดําเนินการขึ้นไว ดังนี้
ตลอดเวลา ไมวาขาฯ จะเสวยอยูก็ดี อยูในสํานักฝายในก็ดี
อยูในหองใน (หองสวนพระองค) ก็ดี อยูในคอกสัตวก็ดี อยูบนหลัง
มาก็ดี อยูในอุทยานก็ดี ทุกหนทุกแหง เจาหนาที่ผูรายงานขาว พึง
รายงานใหขาฯ ทราบกิจการงานของประชาชนในที่ทุกแหง
ก็แมถาขาฯ จักออกคําสั่งใดๆ ดวยวาจา แกเจาหนาที่ผูสั่งจาย
เงิน หรือเจาหนาที่ผูออกประกาศคําสั่ง หรืออีกประการหนึ่ง เมื่อขาฯ
ออกคําสั่งไปยังมหาอํามาตยทั้งหลายในกรณีที่มีเรื่องรีบดวน และ
ในกรณีนั้น เกิดมีขอโตแยงกันหรือการถกเถียงกันเพื่อยุติขอขัดแยง
ดําเนินไปในสภาคณะมนตรี เรื่องราวความเปนไปนั้น จะตองถูก
รายงานไปใหขาฯ ทราบทันที ในที่ทุกสถาน และในกาลทุกเมื่อ

ขาฯ ไดออกคําสัง่ ไวดงั นี้ เพราะวาขาฯ ยังไมมคี วามอิม่ ใจเลย
ในความแข็งขันปฏิบัติหนาที่ หรือในการพิจารณาดําเนินกิจการ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๑
ประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งมวลนี่ คือสิ่งที่ขาฯ ถือเปน
หนาที่อันจะตองทํา อนึ่งเลา ความขยันขันแข็ง และความฉับไวใน
การปฏิบัติราชการ ยอมเปนมูลรากแหงการปฏิบัติหนาที่เชนนั้น

แทจริง กิจการอื่นใดที่ยิ่งไปกวาประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลก
ยอมไมมี และกิจการใดก็ตามที่ขาฯ ลงมือทํา นั่นก็ยอมเปนเพราะ
เหตุผลที่วา ขาฯ จักไดปลดเปลื้องหนี้ของขาฯ ที่มีตอสัตวทั้งหลาย
เพื่อวา ขาฯ จักไดชวยทําใหสัตวบางเหลา ไดรับความสุขในโลก
บัดนี้ และสัตวเหลานั้นจักไดสวรรคในโลกเบื้องหนา
เพื่อประโยชนนี้ จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว ขอ
จารึกธรรมนี้จงดํารงอยูตลอดกาลนาน และขอบุตรและภรรยาของ
ขาฯ จงลงมือทํางานเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลก
ก็งานนี้ หากปราศจากความพยายามอยางยิ่งยวดเสียแลว
ยอมเปนสิ่งยากแทที่จะกระทําใหสําเร็จได.

จารึกอโศก

๑๕๒

จารึกศิลา ฉบับที่ ๗
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรง
มีพระทัยปรารถนาทั่วไปในที่ทุกหนทุกแหงวา ขอศาสนิกชนแหง
ลัทธิศาสนาทั้งหลายทั้งปวงจงอยูรวมกันเถิด เพราะวา ศาสนิกชน
ทั้งปวงนั้น ลวนปรารถนาความสํารวมตน และความบริสุทธิ์แหง
ชีวิต ดวยกันทั้งสิ้น
กระนั้น ก็ต าม ธรรมดามนุษยยอ มมีค วามพอใจและความ
ปรารถนาสูงต่ําแตกตางกันไป ศาสนิกชนเหลา นั้น จึง จัก ปฏิบัติ
ตามลัทธิค วามเชื่อ ถือ ของตนๆ ไดครบถว นบาง ไดเพียงสว น
เดียวบาง
แตกระนั้น ถึงแมวาบุคคลผูใด (ในลัทธิศาสนาเหลานั้น) จะ
มิไดกระทําการบริจาคทานอยางมากมาย (บุคคลผูนั้น) ก็ยังมี
ความสํารวมตน ความทําใจใหบริสุทธิ์ ความกตัญู และศรัทธา
อันมั่นคงอยูอยางแนแท หยอนบาง ยิ่งบาง (หมายความวา ถึงแม
วาคนบางคนจะไมสามารถบริจาคทานไดมาก ถึงกระนั้น ทุกคนก็
มีคุณธรรม เชน การสํารวมตนเอง เปนตน อยูโดยแนนอน ทั่วทุก
นิกาย แมจะยิ่งหยอนกวากันบาง).

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๓

จารึกศิลา ฉบับที่ ๘
ตลอดกาลยาวนานที่ลวงไปแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวทั้ง
หลายได เ สด็ จ ไปในการวิ ห ารยาตรา (การท อ งเที่ ย วหาความ
สําราญ) ในการวิหารยาตรานั้นๆ ไดมีการลาสัตว และการแสวงหา
ความสนุกสนานอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนั้น
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกแลวได ๑๐ พรรษา ไดเสด็จไปสูสัมโพธิ (พุทธคยา-สถานที่
ตรัสรูข องพระพุทธเจา) จากเหตุการณครัง้ นัน้ จึงเกิดมีธรรมยาตรา
(การทองเที่ยวโดยทางธรรม) นี้ขึ้น
ในการธรรมยาตรานั้น ยอมมีกิจดังตอไปนี้ คือ การเยี่ยม
เยียนสมณพราหมณ และการถวายทานแดทานเหลานั้น การเยี่ยม
เยียนทานผูเฒาผูสูงอายุ และการพระราชทานเงินทองเพื่อ (ชวย
เหลือ) ทานเหลานั้น การเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอน
ธรรมและซักถามปญหาธรรมแกกัน
ความพึงพอใจอันเกิดจากการกระทําเชนนั้น ยอมมีเปนอัน
มาก นับเปนโชคลาภของสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี อีกอยาง
หนึ่งทีเดียว.

จารึกอโศก

๑๕๔

จารึกศิลา ฉบับที่ ๙
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ตรัส
ไววา
ประชาชนทั้งหลาย ยอมประกอบพิธีมงคลตางๆ เปนอันมาก
ในคราวเจ็บปวย ในคราวแตงงานบุตร (อาวาหะ) ในคราวแตงงาน
ธิดา (วิวาหะ) ในคราวคลอดบุตร และในคราวออกเดินทางไกล ใน
โอกาสเหลานั้น และโอกาสอื่นๆ ที่คลายกันนี้ ประชาชนทั้งหลาย
พากันประกอบพิธีมงคลตางๆ มากมาย ก็ในโอกาสเชนนั้น แม
บานและมารดาทั้งหลาย ยอมประกอบพิธีกรรมมากมายหลาย
อยาง อันเปนเรื่องหยุมหยิมไรสาระ และไมประกอบดวยประโยชน
อยางไรก็ตาม อันพิธีกรรมยอมเปนสิ่งที่ควรประกอบโดยแท
แตวาพิธีมงคลอยางนี้มีผลนอย
โดยนัยตรงขาม ยังมีพิธีกรรมที่เรียกวา “ธรรมมงคล” ซึ่งเปน
พิธีกรรมมีผลมาก ในพิธีธรรมมงคลนั้น ยอมมีกิจตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือตอครูอาจารย
- การสํารวมตนตอสัตวทั้งหลาย
- การถวายทานแกสมณพราหมณ
การกระทําเหลานี้ และการกระทําอื่นๆ ที่คลายกันเชนนี้นั่น
แล ไดชื่อวาธรรมมงคล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๕

ฉะนั้น บิดาก็ดี บุตรก็ดี พี่นองชายก็ดี นายหรือสามีก็ดี มิตร
และผูคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพื่อนบาน พึงกลาวถอยคํา (แกกัน) ดังนี้
“ธรรมมงคลนี้ ประเสริฐแท พิธีมงคลอยางนี้ เปนสิ่งที่ควรประกอบ
จนกวาจะสําเร็จผลที่ประสงค”
ขอนี้เปนอยางไร (คือวา) พิธีกรรมชนิดอื่นๆ นั้นยังเปนสิ่งที่
น า เคลื อ บแคลงสงสั ย (ในผลของมั น ) มั น อาจให สําเร็ จ ผลที่
ประสงค หรืออาจไมสําเร็จอยางนั้นก็ได เพราะวามันเปนเพียงสิ่งที่
เป น ไปได ใ นโลกนี้ เ ท า นั้ น ส ว นธรรมมงคลนี้ เ ป น “อกาลิ ก ะ”
(อํานวยผลไมจํากัดกาลเวลา) แมถาวามันไมอาจใหสําเร็จผลที่
ประสงคนั้นไดในโลกบัดนี้ มันก็ยอมกอใหเกิดบุญอันหาที่สุดมิได
ในโลกเบื้องหนา ถาแมนวามันใหสําเร็จผลที่ประสงคนั้นไดในโลก
นี้ไซร ในคราวนั้น ยอมเปนอันไดผลกําไรทั้งสองประการ กลาวคือ
ผลที่ประสงคในโลกบัดนี้ (ยอมสําเร็จ) ดวย และในโลกเบื้องหนา
บุญอันหาที่สุดมิได ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมมงคลนั้นดวย
อนึ่ง มีคําที่กลาวไววา การใหทานเปนความดี ก็แตวาทานหรือ
การอนุเคราะหที่เสมอดวยธรรมทาน หรือธรรมานุเคราะห ยอมไมมี
ฉะนั้น จึงควรที่มิตร เพื่อนรัก ญาติ หรือสหาย จะพึงกลาว
แนะนํากันในโอกาสตางๆ วา “(ธรรมทานหรือธรรมานุเคราะห) นี้
เปนกิจควรทํา นี้เปนสิ่งดีงามแท” ดวยธรรมทานหรือธรรมานุเคราะหนี้ ยอมสามารถทําสวรรคใหสําเร็จได และจะมีอะไรอื่นอีก
เลาที่ควรกระทําใหสําเร็จ ยิ่งไปกวาการลุถึงซึ่งสวรรค.

จารึกอโศก

๑๕๖

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐
สมเด็จพระเจาอยูปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไมทรง
ถือวา ยศ หรือเกียรติ จะเปนสิ่งที่นํามาซึ่งประโยชนอันยิ่งใหญได
เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุงหมายดังนี้วา
“ทั้งในบัดนี้ และในเบื้องหนา ขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจ
สดั บ ฟ ง คําสอนธรรมของข า ฯ และจงปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความ
ประพฤติในทางธรรม”
เพื่อประโยชนอันนี้เทานั้น สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ จึงจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ
การกระทําใดๆ ก็ตาม ที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ ทรงพากเพียรกระทํา การกระทํานั้นๆ ทั้ง
ปวง ยอมเปนไปเพื่อประโยชนสุขในชีวิตเบื้องหนาโดยแท คืออยาง
ไร? คือ เพื่อวาทุกๆ คนจะไดเปนผูมีทุกขภัยแตนอย อันทุกขภัย (ที่
กลาว) นั้น ก็คือความชั่วอันมิใชบุญ
ก็ภาวะเชนนั้น ยอมเปนสิ่งที่กระทําไดยากโดยแท ไมวาจะ
โดยคนชั้นต่ําก็ตาม หรือคนชั้นสูงก็ตาม เวนแตจะกระทําดวย
ความพยายามอยางสูงสุด โดยยอมเสียสละสิ่งทั้งปวง แตการเสีย
สละเชนนี้ เปนสิ่งยากยิ่งนักที่คนชั้นสูงจะกระทําได.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๗

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๑
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ตรัส
ไว ดังนี้:ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การแจกจาย
ธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธกันโดยธรรม (ธรรมสัมพันธ)
อาศัยธรรม (ธรรมทาน เปนตน) นี้ ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเผื่อแผแบงปนแกมิตร คนคุนเคย ญาติ และแกสมณพราหมณ
- การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ
บิดาก็ดี บุตรก็ดี พี่นองชายก็ดี นาย (หรือสามี) ก็ดี มิตรและ
คนคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพื่อนบาน พึงกลาวคํานี้ (แกกัน) วา “นี่เปน
สิ่งดีงามแท นี่เปนกิจควรทํา”
บุคคลผูปฏิบัติเชนนี้ ยอมทําความสุขในโลกนี้ใหสําเร็จดวย
และในโลกเบื้องหนา ยอมประสพบุญหาที่สุดมิไดเพราะอาศัย
ธรรมทานนั้นดวย.

จารึกอโศก

๑๕๘

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๒
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ยอม
ทรงยกย อ งนั บ ถื อ ศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาทั้งปวง ทั้งที่เ ปน
บรรพชิตและคฤหัสถ ดวยการพระราชทานสิ่งของ และการแสดง
ความยกยองนับถืออยางอื่นๆ แตพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ยอม
ไมทรงพิจารณาเห็นทานหรือการบูชาอันใด ที่จะเทียบไดกับสิ่งนี้
เลย สิ่งนี้คืออะไร? สิ่งนั้นก็คือ การที่จะพึงมีความเจริญงอกงาม
แหงสารธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง
ก็ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมนี้ มีอยูมากมายหลาย
ประการ แตสวนที่เปนรากฐานแหงความเจริญงอกงามอันนัน้ ไดแก
สิง่ นีค้ อื การสํารวมระวังวาจา ระวังอยางไร? คือ ไมพงึ มีการยกยอง
ลัทธิศาสนาของตน และการตําหนิลทั ธิศาสนาของผูอ นื่ ในเมือ่ มิใช
โอกาสอันควร หรือแมเมื่อถึงโอกาสอันสมควรอยางใดอยางหนึ่ง
(การยกยองลัทธิศาสนาของตน และการตําหนิลัทธิศาสนาของผู
อื่น) นั้น ก็พึงมีแตเพียงเล็กนอย เพราะวา ลัทธิศาสนาทั้งหลายอื่น
ก็ยอมเปนสิ่งควรแกการเคารพบูชาในแงใดแงหนึ่ง
บุคคลผูกระทํา (การเคารพบูชาลัทธิศาสนาทั้งหลายอื่น
ดวย) เชนนี้ ชื่อวาเปนผูสงเสริมลัทธิศาสนาของตนเองใหเจริญขึ้น
ดวย และทั้ง (ในเวลาเดียวกัน) ก็เปนการเอื้อเฟอแกลัทธิศาสนา
อื่นดวย แตเมื่อกระทําโดยวิธีตรงขาม ยอมชื่อวาเปนการทําลาย
ลัทธิศาสนาของตนเองดวย และทั้งเปนการทํารายแกลัทธิศาสนา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๙

ของคนอื่นดวย
อันบุคคลผูยกยองลัทธิศาสนาของตน และกลาวติเตียนลัทธิ
ศาสนาของผูอื่นนั้น ยอมทําการทั้งปวงนั้นลงไปดวยความภักดีตอ
ลัทธิศาสนาของตนนั่นเอง ขอนั้นอยางไร? คือดวยความตั้งใจวา
“เราจะแสดงความดี เ ด น แห ง ลั ท ธิ ศ าสนาของเรา” แต เ มื่ อ เขา
กระทําลงไปดังนั้น ก็กลับเปนการทําอันตรายแกลัทธิศาสนาของ
ตนหนักลงไปอีก
ดวยเหตุฉะนัน้ การสังสรรคปรองดองกันนัน่ แลเปนสิง่ ดีงามแท
จะทําอยางไร? คือ จะตองรับฟงและยินดีรับฟงธรรมของกันและกัน
จริงดังนั้น พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพทรงมีความปรารถนา
วา เหลาศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเปนผูมีความรอบรู
และเปนผูยึดมั่นในกรรมดี
ชนเหลาใดก็ตาม ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในลัทธิศาสนาตางๆ กัน
ชนเหลานั้นพึงกลาว (ใหรูกันทั่วไป) วา พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
ไมทรงถือวาทานหรือการบูชาอันใดจะทัดเทียมกับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้คือ
อะไร? สิ่งนี้ไดแกการที่จะพึงมีความเจริญงอกงามแหงสารธรรมใน
ลัทธิศาสนาทัง้ ปวง และ (ความเจริญงอกงามนี)้ พึงมีเปนอันมากดวย
เพื่อประโยชนอันนี้ จึงไดทรงแตงตั้งไวซึ่งธรรมมหาอํามาตย
สตรีอัธ ยัก ษมหาอํามาตย (มหาอํามาตยผูดูแ ลสตรี) เจาหนา ที่
วรชภูมิก (ผูดูแลทองถิ่นเกษตรกรรม) พรอมทั้งเจาหนาที่หมวด
อื่นๆ และการกระทําเชนนี้ ก็จะบังเกิดผลใหมีทั้งความเจริญงอก
งามแหงลัทธิศาสนาของตนๆ และความรุงเรืองแหงธรรมดวย.

จารึกอโศก

๑๖๐

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกแลวได ๘ พรรษา ทรงมีชัยปราบแควนกลิงคะลงได จาก
แควนกลิงคะนั้น ประชาชนจํานวนหนึ่งแสนหาหมื่นคนไดถูกจับไป
เปนเชลย จํานวนประมาณหนึ่งแสนคนถูกฆา และอีกหลายเทา
ของจํานวนนั้นไดลมตายไป
นับแตกาลนั้นมาจนบัดนี้ อันเปนเวลาที่แควนกลิงคะไดถูก
ยึดครองแลว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมีพระทัยใฝธรรม
และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ไดเกิดมีขึ้นแลวแกพระผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพ
การที่ไดทรงปราบปรามแควนกลิงคะลงนั้น ทําใหพระผูเปน
ที่รักแหงทวยเทพ ทรงมีความสํานึกสลดพระทัย เพราะวา ในขณะ
ที่การปราบปรามแวนแควนอันเปนเอกราช กําลังเปนไปอยู ก็ยอม
มีการฆาฟนกัน การลมตาย และการจับประชาชนไปเปนเชลยเกิด
ขึ้น ณ ที่นั้น สิ่งเหลานี้ พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรงสํานึกวา
เปนสิ่งที่พึงเวทนาเปนอยางยิ่ง และเปนกรรมอันหนัก
ก็แตขอที่สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถือวาเปนกรรมอันรายแรง
ยิ่งกวานั้นอีก ก็คือ ทุกหนทุกแหง (ในแควนกลิงคะนั้น) ยอมเปนที่
อยูอาศัยของพราหมณ สมณะ ศาสนิกชนผูนับถือลัทธิศาสนาอื่นๆ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๑
หรือเหลาคฤหัสถชนทั้งหลาย ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรม
เหลานี้ คือ การเชื่อฟงทานผูใหญ การเชื่อฟงมารดาบิดา การเชื่อ
ฟงครูอาจารย การปฏิบัติตนดวยดีตอมิตร คนคุนเคย สหาย และ
ญาติ ตอทาส และคนรับใช และความซื่อสัตยมั่นคงตอหนาที่ ณ ที่
นั้น ประชาชนเหลานี้ตองไดรับบาดเจ็บบาง ถูกประหัตประหาร
บาง บุคคลผูเปนที่รักตองพลัดพรากไปเสียบาง
อนึ่ง บรรดาประชาชนผูสรางชีวิตเปนหลักฐานไดมั่นคงแลว
ยังมีความรักใครกันมิจืดจางเสื่อมคลาย มิตร คนรูจักมักคุน สหาย
และญาติของเขา ก็ตองพากันมาถึงความพินาศลง แมอันนี้ก็ตองนับ
วาเปนการกระทํารายตอประชาชนเหลานั้นอยางหนึ่งเหมือนกัน
การประสบเคราะหกรรมของมวลมนุษยทั้งนี้ พระผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพทรงสํานึกวาเปนกรรมอันหนัก
เวนแวนแควนของชาวโยนกเสีย ยอมไมมีถิ่นฐานแหงใดที่ไม
มีกลุมชนประเภทพราหมณและสมณะเหลานี้อาศัยอยู และยอม
ไมมีถิ่นฐานแหงใดที่ในหมูมนุษยทั้งหลาย ไมมีความเลื่อมใสนับ
ถือในลัทธิศาสนาอันใดอันหนึ่ง
ดวยเหตุฉะนั้น ในคราวยึดครองแควนกลิงคะนี้ จะมีประชา
ชนที่ถูกฆาลมตายลง และถูกจับเปนเชลยเปนจํานวนเทาใดก็ตาม
แมเพียงหนึ่งในรอยสวน หรือหนึ่งในพันสวน (ของจํานวนที่กลาว
นั้น) พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพยอมทรงสํานึกวา เปนกรรมอันราย

๑๖๒

จารึกอโศก

แรงยิ่ง และแมหากจะพึงมีบุคคลผูใดผูหนึ่งกระทําผิด (ตอพระ
องค) บุคคลผูนั้นก็พึงไดรับความอดทน หรืออภัยโทษ จากพระผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ เทาที่พระองคจะทรงสามารถอดทน (หรือ
อภัยให) ได
สําหรับประชาชนชาวปาดง ที่มีอยูในแวนแควนของพระผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ พระราชอํานาจของพระผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ พึงเปนเครื่องนํามาซึ่งความอบอุนใจ พึงเปนเครื่องนําใหเขา
ทั้งหลายมีความดําริ (ในทางที่เหมาะสม) และชักนําใหเขาทั้ง
หลายมีความรูสึกสํานึกสลดใจ (ในการกระทํากรรมชั่ว) พึงแจงให
พวกเขาทราบดัง นี้ “ทานทั้งหลายพึงมีความละอาย (ตอการ
กระทําความชั่ ว ) ถ า ท า นไม ต อ งการที่ จะประสบความพินาศ”
เพราะวา พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรงปรารถนาใหสรรพสัตวมี
ความปลอดภัย มีการบังคับใจตนเองได (สํยมะ) มีความประพฤติ
สมควร (สมจริยา) และมีความสุภาพออนโยน (มัททวะ บางฉบับ
เปน รภสิเย มีความสุขความราเริง)
สําหรับพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ชัยชนะที่ทรงถือวายิ่ง
ใหญที่สุด ไดแก “ธรรมวิชัย” (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัยนั้น
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพไดทรงกระทําสําเร็จแลวทั้ง ณ ที่นี้ (ใน
พระราชอาณาเขตของพระองคเอง) และในดินแดนขางเคียงทั้ง
ปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน ในดินแดนอันเปนทีป่ ระทับแหงกษัตริย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๓

โยนก (Ionian หรือ Greek)๑ พระนามวาอันติโยคะ (Antiochus) และ
ดินแดนตอจากพระเจาอันติโยคะนั้นไป (คือในทางตะวันตกเฉียง
เหนือ) อันเปนที่ประทับแหงกษัตริย ๔ พระองค พระนามวา พระ
เจ า ตุ ร มายะ (หรื อ ตุ ล มย- Ptolemy ) พระเจ า อั น เตกิ น ะ
(Antigonos) พระเจามคะ (Magas) และพระเจาอลิกสุนทระ
(Alexander) และถัดลงไป (ในทางทิศใต) ถึงแวนแควนของชาวโจละ
(Cholas) แวนแควนของชาวปาณฑยะ (Pandyas) ตลอดถึง
ประชาชนชาว (แมน้ํา) ตามรปรรณี (Tamraparni) และในแวน
แควนภายในพระราชอํานาจของพระองค ก็เชนเดียวกัน คือ แวน
แควนของชาวโยนก (Ionians หรือ Greeks) และชนชาวกัมโพชะ
(Kambojas) ชนชาวนาภปนติแหงนาภคะ ชนชาวโภชะ และชน
ชาวปตินิก ชนชาวอันธระ (Andhra) และชนชาวปุลินทะ
ทุกหนทุกแหง (ประชาชนเหลานี้) พากันประพฤติปฏิบัติ
ตามคําสอนธรรมของพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
แมในถิ่นฐานที่ราชทูตของพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพมิไดไป
ถึง ประชาชนทั้งหลาย เมื่อไดทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธาน และ
ธรรมานุ ศ าสน ข องพระผู เ ป น ที่ รั ก แห ง ทวยเทพแล ว ก็ พ ากั น
ประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรม และจักประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรมนัน้ ตอไป
๑

พระเจาอันติโยคะ (Antiochus) และกษัตริยอีก ๔ พระองค ที่ระบุในจารึกนี้ คือ
กษัตริยกรีก ซึ่งครองดินแดนที่พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the Great)
ไดพิชิตไวระหวาง 336-330 BC (ราว พ.ศ.๑๔๘–๑๕๔) ครอบคลุมจากกรีซ ลงสูอียิปต
มาถึงอิหราน จดแดนของพระเจาอโศกมหาราชเอง (ดู หนา ๑๗)

๑๖๔

จารึกอโศก

ดวยเหตุเพียงนี้ ชัยชนะนี้เปนอันไดกระทําสําเร็จแลวในที่ทุก
สถาน เปนชัยชนะอันมีปติเปนรส พรั่งพรอมดวยความเอิบอิ่มใจ
เปนปติที่ไดมาดวยธรรมวิชัย
แตกระนั้นก็ตาม ปตินี้ยังจัดวาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย พระผู
เปนที่รักแหงทวยเทพ ยอมทรงพิจารณาเห็นวา ประโยชนอันเปน
ไปในโลกเบื้องหนาเทานั้น เปนสิ่งมีผลมาก
เพื่อประโยชนอันนี้ จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว
ดวยมุงหมายวา ขอใหลูกหลานของขาฯ ไมวาจะเปนผูใดก็ตาม จง
อยาไดคิดถึง (การแสวงหา) ชัยชนะเพิ่มขึ้นใหมอีกเลย ถาหากวา
เขาแสวงหาชัยชนะมาเปนของตนเพิ่มขึ้นใหมแลว ก็ขอใหเขาพอ
ใจในการใหอภัย และการใชอาชญาแตเพียงเล็กนอย และขอให
เขายึดถือวา ชัยชนะอันแทจริงนั้น จะตองเปน “ธรรมวิชัย” เทานั้น
ดวยวาธรรมวิชัยนั้นเปนไปได ทั้งในโลกบัดนี้ และโลกเบื้องหนา
ขอปวงความยินดีแหงสัตวทั้งหลาย จงเปนความยินดีใน
ความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีนั้น ยอมอํานวย
ผลทั้งในโลกบัดนี้ และในโลกเบื้องหนา.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๕

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๔
ธรรมโองการนี้ พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ ไดโปรดใหจารึกขึ้นไว ใหมีขนาดยนยอพอไดความบาง มี
ขนาดปานกลางบาง มีขอความละเอียดพิสดารบาง เพราะเหตุวา
ทุกสิ่งจะเหมาะสมเหมือนกันไปในที่ทุกหนทุกแหงก็หาไม แวน
แควนของขาฯ นี้กวางใหญไพศาล สิ่งที่จารึกไปแลวก็มีเปนอันมาก
และขาฯ ก็จักใหจารึกเพิ่มขึ้นเรื่อยไป
อนึ่ง ในจารึกนี้ มีขอความบางอยางที่กลาวซ้ําซาก ทั้งนี้
เนื่ อ งจากมี อ รรถะอั น ไพเราะ อั น จะเป น เหตุ ช ว ยให ป ระชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม
ในจารึกทั้งนี้ อาจมีความบางอยางที่เขียนขึ้นไวไมครบถวน
สมบูรณ (แตทั้งนี้ก็ไดกระทําไป) โดยพิจารณาถึงถิ่นที่จารึกบาง
พิจารณาถึงเหตุตางๆ ที่จะทําใหลบเลือนไปบาง หรืออาจเกิดจาก
ความผิดพลาดของผูเขียนจารึกบาง.

หมวด ค
จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ

จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ
จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๑
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้:ธรรมโองการนี้ ขาฯ ไดใหจารึกขึ้นไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖
พรรษา ประโยชนในโลกนี้และโลกหนา ยอมเปนสิ่งที่จะพึงปฏิบัติ
ใหสําเร็จไดโดยยาก หากปราศจาก
-

ความเปนผูใครธรรมอยางยิ่งยวด (อัคค-ธัมมกามตา)
การใชปญญาไตรตรองอยางยิ่งยวด๑ (อัคค-ปริกขา)
การตั้งใจฟงคําสั่งสอนอยางยิ่งยวด (อัคค-สุสสูสา)
ความเกรงกลัว (ตอบาป) อยางยิ่งยวด (อัคค-ภยะ)
ความอุตสาหะอยางยิ่งยวด (อัคค-อุสสาหะ)๒

บัดนี้ ดวยอาศัยคําสั่งสอนของขาฯ ความมุงหวังทางธรรม
๑
๒

บางฉบับวา การพิจารณาตรวจสอบตนเองอยางยิ่งยวด
คําศัพทในวงเล็บทั้งหมดนี้ พึงทราบวา ไมใชรูปเดิมในศิลาจารึก แตเปนการถอดรูปออก
มา และเขียนเทียบเปนคําบาลี เพื่อใหไดประโยชนในการศึกษามากขึ้น (เชน ขอ ๒ ที่
ถอดเปน “อัคค-ปริกขา” นั้น คําในจารึกเปน “อคาย ปลีขายา”) แตที่นี่มิใชโอกาสที่จะ
อธิบายมากกวานี้

๑๗๐

จารึกอโศก

และความฝกใฝใครธรรม ไดเจริญงอกงามขึ้นแลวทุกๆ วัน และจัก
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป
แม บ รรดาข า ราชการทั้ ง หลายของข า ฯ ไม ว า จะเป น ผู มี
ตําแหนงสูง มีตําแหนงปานกลาง ตางพากันประพฤติตาม และ
ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จโดยเหมาะสม เพื่อเปนการชักจูงบุคคลที่ยัง
ไมมั่นคง (ใหมาประพฤติปฏิบัติกุศลกรรม) ตามที่ตนสามารถ๑
อนึ่ ง มหาอํามาตย แ ห ง เขตชายแดนทั้ ง หลาย (ได แ ก
เทศาภิบาล หัวเมืองชายแดน) ก็ไดปฏิบัติเชนเดียวกันนี้
ตอไปนี้ คือระบบวิธีในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
- การปกครองโดยธรรม
- การวางระเบียบขอบังคับ (หรือบัญญัติกฎหมาย) ใหเปน
ไปโดยธรรม
- การอํานวยความผาสุกแกประชาชนโดยธรรม
- การชวยปกปองคุมครองโดยธรรม

๑

วรรคนี้อาจแปลอีกนัยหนึ่งวา และขาราชการเหลานี้ก็เปนผูสามารถที่จะแนะนําชักจูงให
บุคคลอื่นๆ มายอมรับนับถือคําสั่งสอนของขาฯ ไปปฏิบัติตามดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๑

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัส
ไว ดังนี้ :“ธรรม” เปนสิ่งดีงาม ก็สิ่งใดเลาชื่อวาธรรม ธรรมนั้นไดแกสิ่ง
ตอไปนี้ คือ
การมีความเสียหายนอย (อัปปาทีนวะ?)๑
การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
ความเมตตากรุณา (ทยา)
การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
ความสัตย (สัจจะ)
ความสะอาด (โสไจย)
ขาฯ ไดมอบใหแลว ซึ่งดวงตาปญญา (จักษุทาน) ดวยวิธีการ
ตางๆ มากมายหลายวิธี ขาฯ ไดกระทําการอนุเคราะหแลวดวย
ประการตางๆ แกเหลาสัตวทวิบาท สัตวจตุบาท ปกษิณชาติ และ
สัตวน้ําทั้งหลาย ตลอดถึงการใหชีวิตทาน แมกรรมอันดีงามอื่นๆ อีก
หลายประการ ขาฯ ก็ไดประกอบแลว
เพื่อประโยชนนี้ ขาฯ จึงไดใหจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว ขอชน
ทั้งหลายจงไดประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนี้ และขอจารึกธรรมนี้จง
ดํารงอยูตลอดกาลนาน
อนึ่ง บุคคลใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนี้ บุคคลนั้น
จักไดชื่อวา กระทํากรรมอันดีงามแล.
๑

คําที่ถอดออกมาจากศิลาจารึกวา “อปาสินเว” และไดแปลกันไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสู
คําศัพทใด เชน บางทานคิดวา คงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในที่
นี้ เมื่อ เทียบกับ “พหุกัล ยาณะ” เห็นวานาจะเปน “อัปปาทีนวะ” จึงแปลอยางนี้

จารึกอโศก

๑๗๒

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๓
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้
บุคคลยอมมองเห็นเฉพาะแตกรรมดีของตนอยางเดียววา
“กรรมดีอันนี้เราไดกระทําแลว” แตเขาไมแลเห็นกรรมชั่วของตน
เองวา “กรรมชั่วนี้เราไดกระทําแลว” หรือเห็นวา “กรรมอันนี้ไดชื่อ
วาเปนกรรมชั่ว” ก็การที่จะพิจารณาเห็นดังนี้ ยอมเปนสิ่งยากแทที่
จะกระทําได
กระนั้นก็ตาม บุคคลพึงพิจารณาเห็นในเรื่องนี้วา “สิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้ ยอมชักนําไปสูการกระทําบาป กลาวคือ ความดุดัน ๑
ความโหดราย ๑ ความโกรธ ๑ ความถือตัว ๑ ความริษยา ๑ ขอ
ขาพเจาจงอยาไดถูกติเตียน (หรือถึงความพินาศ) เพราะความชั่ว
เหลานี้เปนเหตุเลย”
บุคคลจะตองพิจารณาโดยรอบคอบวา “สิ่งนี้เปนไปเพื่อ
ประโยชนแกเราในโลกบัดนี้ สิ่งนี้เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกเราใน
โลกเบื้องหนา”.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๓

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๔
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้
ธรรมโองการนี้ ขาฯ ไดใหจารึกขึ้นไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖
พรรษา
ขาฯ ไดแตงตั้ง (เจาหนาที่ชั้นสูงในตําแหนง) รัชชูกะ ขึ้นไว
ใหมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในหมูประชาชนจํานวนหลายแสนคน
ขาฯ ไดมอบอํานาจสิทธิ์ขาดในการพิจารณา ตั้งขอกลาวหา หรือ
ในการลงโทษ (ผูกระทําความผิด) ใหแกเจาหนาที่รัชชูกะเหลานั้น
ขอนี้เพราะเหตุวา เจาหนาที่รัชชูกะทั้งหลาย เมื่อมีความมั่นใจ
และปราศจากความหวาดกลัว ก็จะพึงบริหารหนาที่การงานใหเปน
ไป พึงปฏิบัติกิจเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขของประชาชน
ในชนบท และกระทําการอนุเคราะหแกประชาชนเหลานั้น
ขาราชการเหลานี้ จักหยั่งทราบถึงสิ่งที่จะทําใหเกิดความสุข
และความทุกขแกประชาชนดวย เมื่อตนเองเปนผูประกอบดวย
ธรรมแลว ก็จักชวยชี้แจงสั่งสอนแกประชาชนชาวชนบทดวย ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนเหลานั้น สามารถประสบประโยชนสุข ทั้งในโลกนี้
และโลกหนา

๑๗๔

จารึกอโศก

เจาหนาที่รัชชูกะทั้งหลาย ยอมขวนขวายที่จะปฏิบัติหนาที่
สนองตามคําสั่งของขาฯ ถึงแมขาราชการทั้งหลาย (โดยทั่วไป)
ของขาฯ ก็จักปฏิบัติหนาที่สนองตามความประสงคของขาฯ เชน
กัน และขาราชการเหลานั้นจะชวยชี้แจงแกประชาชนไดบางบาง
สวน อันจะเปนเหตุชวยใหเจาหนาที่รัชชูกะสามารถปฏิบัติการให
สําเร็จตามความประสงคของขาฯ ได
เปรียบเหมือนวา บุคคล เมื่อไดมอบหมายบุตรของตนใหแก
พี่เลี้ยงผูสามารถชวยดูแลแลว ยอมมีความรูสึกมั่นใจวา “พี่เลี้ยงผู
ชํานาญจักสามารถคุมครองดูแลบุตรของเราไดดวยดี” ฉันใด เจา
หนาที่รัชชูกะของขาฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไดรับการแตงตั้งไว
เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแหงประชาชนชาวชนบท ดวยมุง
หมายวา เจาหนาที่เหลานั้น เมื่อเปนผูไมมีความหวาดกลัว มี
ความมั่นใจ และไมอึดอัดใจ ก็จะพึงบริหารหนาที่การงานใหเปน
ไปได ดวยเหตุผลเชนนี้ ขาฯ จึงมอบอํานาจสิทธิ์ขาดในการจับกุม
หรือในการลงโทษ ใหแกเจาหนาที่รัชชูกะทั้งหลาย
อนึ่ง สิ่งตอไปนี้เปนขอที่พึงปรารถนา คือ ควรจะมีความ
สม่ําเสมอเปนแบบแผนเดียวกัน ในการพิจารณาไตสวนอรรถคดี
ในศาล และความสม่ําเสมอเปนแบบเดียวกันในการตัดสินลงโทษ
อีกประการหนึ่ง ในเรื่องนี้ ขาฯ ยังไดมีโองการไวตอไปอีกวา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๕
สําหรับคนที่ถูกจองจําคุมขังอยู และเมื่อไดรับการพิจารณาโทษ
แลวถูกตัดสินประหารชีวิต ขาฯ อนุญาตสิทธิพิเศษใหเปนเวลา ๓
วัน ระหวางระยะเวลานี้ บรรดาญาติของผูตองโทษ จักไดขอรองให
(เจ า หน า ที่ รั ช ชู ก ะ) บางท า นพิ จ ารณาไต ส วน (เป น การทวน
ยอนหลัง) เพื่อชวยชีวิตนักโทษเหลานั้น (คือ ทําการยื่นฎีกาขอพระ
ราชทานอภัยโทษประหาร) ถาแมไมมีผูมายื่นคําขอใหพิจารณา
สอบสวนคดีใหมอีก นักโทษเหลานั้นก็จะ (ไดรับโอกาสให) ทําการ
บริจาคทาน หรือรักษาอุโบสถ อันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขใน
โลกหนา
ทั้งนี้ เพราะขาฯ มีความปรารถนาอยูอยางนี้วา แมในยามที่
ถูกจองจําคุมขังอยู นักโทษเหลานั้นก็จะไดสามารถบําเพ็ญตนเพื่อ
ประสบประโยชนสุขในโลกเบื้องหนาดวย และในหมูประชาชนก็จะ
มีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมตางๆ ความสํารวมใจ และการ
จําแนกแจกทาน เจริญเพิ่มพูนขึ้นดวย.

จารึกอโศก

๑๗๖

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๕
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้:ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ไดออกประกาศ ใหสัตว
ทั้งหลายตอไปนี้ เปนสัตวปลอดภัยจากการถูกฆา กลาวคือ นก
แกว นกสาลิกา นกจากพราก หงส นกน้ํานันทิมุข๑ นกน้ําคราฏะ
คางคาว มดแดงมะมวง เตาเล็ก ปลาไมมีกระดูก ตัวเวทาเวยกะ
ตัวคังคาปุฏกะ๒ ปลากระเบน เตา และกบ๓ กระรอก๔ กวางเร็ว วัว
ตอน สัตวที่อาศัยหากินในเรือน แรด นกพิราบขาว๕ นกพิราบบาน
และบรรดาสัตวสี่เทาทั้งปวงที่มิใชสัตวสําหรับปฏิโภค (ใชหนัง ใช
กระดูก ฯลฯ) และมิใชสัตวสําหรับบริโภค
แมแพะ แมแกะ และแมหมู ที่กําลังมีทองก็ดี กําลังใหนมอยู
ก็ดี ยอมเปนสัตวที่ไมพึงฆา และแมลูกออนของสัตวเหลานั้นที่อายุ
ยังไมถึง ๖ เดือน ก็ไมพึงถูกฆาเชนกัน ไมพึงกระทําการตอนไก ไม
พึงเผาแกลบที่มีสัตวมีชีวิตอาศัยอยู ไมพึงเผาปาเพื่อการอันหา
ประโยชนมิได หรือเพื่อการทําลายสัตว ไมพึงเลี้ยงชีวิตดวยชีวิต
๑

ปราชญบางทานวา นกเปดหงษ
บางทานวา นกกระเรียน
๓
บางทานวา เมน
๔
บางทานวา กระตายที่อยูตามคาคบไม
๕
บางทานวา นกเขาขาว
๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๗

ไมพึงฆาและขายปลา ในวันเพ็ญที่ครบจาตุรมาส๑ทั้ง ๓
และในวันเพ็ญแหงเดือนติษยะ๒ คราวละ ๓ วัน คือ ในวันขึ้น ๑๔
ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา และทุกวันอุโบสถ เปนการเสมอไป
อนึ่ง ในวันดังกลาวมานี้ ไมพึงฆาแมเหลาสัตวชนิดอื่นๆ ใน
ปาชางและในเขตสงวนปลาของชาวประมง
ในดิถีที่ ๘ แหงปกษ (ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ํา) ก็ดี ในดิถีที่ ๑๔
และ ๑๕ ก็ดี ในวันติษยะ และวันปุนัพสุ๓ ก็ดี ในวันเพ็ญครบจาตุรมาสทั้ง ๓ ก็ดี และในวันมงคลทั้งปวง ไมพึงทําการตอนวัว แมถึง
แกะ แพะ หมู และเหลาสัตวอื่นๆ ที่เคยตอนกันอยู ก็ไมพึงทําการ
ตอน (ในวันเชนนั้น)
ไมพึงทําการประทับตรามาและโค ในวันติษยะ และวัน
ปุนัพสุ ในวันเพ็ญครบจาตุรมาส และตลอดทุกวันในปกษแหงวัน
เพ็ญครบจาตุรมาสนั้น
ตราบถึงบัดนี้ เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ขาฯ ไดสั่งใหมี
การพระราชทานอภัยโทษแลวรวม ๒๕ ครั้ง.
๑

วันเพ็ญที่ครบจาตุรมาส เรียกวา “จาตุรมาสี” คือ วันเพ็ญที่ครบรอบ ๔ เดือน ไดแก
เพ็ญเดือน ๘ เพ็ญเดือน ๑๒ และเพ็ญเดือน ๔ ซึ่งเปนวาระเปลี่ยนฤดู; ในพระไตรปฎก
ตามปกติใชในรูป “จาตุมาสินี” (คัมภีรชั้นหลังบางทีใช “จาตุมาสี”) และมาดวยกันกับ
“โกมุที” ในวลี “โกมุทิยา จาตุมาสินิยา” คือ ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ที่ครบ ๔ เดือนแหงฤดู
ฝน ยามที่ดอกโกมุท คือบัวแดง บานไสว อันรูกันวาเปนวาระที่ ทองฟาแจมใส จันทร
เพ็ญกระจาง ราตรีสดชื่นนารื่นรมย
๒
เดือนติษยะ คือ เดือนยี่ หรือเดือนสอง
๓
ปุนัพสุ เปนชื่อดาวฤกษที่ ๗ (ดาวสําเภาทอง หรือดาวตาเรือชัย) จันทรเพ็ญเสวยฤกษนี้
ในระหวางเดือนมาคสิร (เดือนอาย) ตนเดือนผุสส หรือ ปุษย (เดือนยี่)

จารึกอโศก

๑๗๘

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๖
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังนี้ :ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ พรรษา จึงไดเริ่มจารึกธรรม
โองการขึ้นไว เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกประชาชนทั้ง
หลาย ประชาชนเหลานั้น เมื่อไมฝาฝนธรรมโองการนั้น ก็จะพึง
ประสบความเจริญงอกงามแหงคุณธรรม
ขาฯ ยอมพิจารณาสอดสองอยูวา ประโยชนเกื้อกูลและ
ความสุขของประชาชนทั้งหลาย จะมีไดดวยวิธีการอยางนี้ๆ ขาฯ
ปฏิบัติเชนนี้ตอหมูญาติทั้งหลาย ฉันใด ขาฯ ก็ปฏิบัติตอหมูชนผู
ใกลชิด และหมูชนที่อยูหางไกล ฉันนั้น เมื่อเห็นวา ขาฯ จะนํา
ความสุขมาใหแกชนเหลาไหนไดอยางไร ขาฯ ก็จะจัดดําเนินให
เปนไปอยางนั้น
ขาฯ สอดสองดูแลกลุมชนทุกพวกทุกหมูสม่ําเสมอเชนเดียว
กันหมดดังนี้
แมถึงลัทธิศาสนาทั้งหลายทั้งปวง ขาฯ ก็ไดกระทําการ
เคารพนับถือทั่วกันหมด ดวยวิธีการเคารพบูชาตางๆ แบบ ตางๆ
ชนิด แตขอที่ขาฯ ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ก็คือ การไดเขาไปพบ
ปะถึงกัน
ธรรมโองการนี้ ขาฯ ไดใหจารึกขึ้นไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖
พรรษา.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๙

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗
(พบที่หลัก Delhi-Topla แหงเดียว)
๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ ดังนี้:ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว ไดมีพระราชาหลายองคทรง
ปรารถนาวา “ทําไฉนประชาชนทั้งหลายจะพึงเจริญกาวหนาดวย
ความเจริญทางธรรม” แตประชาชนก็หาไดเจริญกาวหนาขึ้นดวย
ความเจริญทางธรรมตามสมควรไม
๒. ในเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ได้ตรัสไว้ ดังนี้:ขาฯ ไดเกิดมีความคิดขึ้นวา ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว
ไดมีพระราชาหลายพระองคทรงปรารถนาวา “ทําไฉนประชาชนทั้ง
หลายจะพึงเจริญกาวหนาดวยความเจริญทางธรรม” แตประชาชน
ก็หาไดเจริญกาวหนาขึ้นดวยความเจริญทางธรรมตามสมควรไม
ก็ แ ลด ว ยอุ บ ายวิ ธี อั น ใดหนอ ประชาชนทั้ ง หลายจะพึ ง
ประพฤติปฏิบัติตาม ดวยอุบายวิธีอันใดหนอ ประชาชนทั้งหลาย
จะพึงเจริญกาวหนาดวยความเจริญทางธรรมตามสมควร ดวย
อุบายวิธีอันใดหนอ ขาฯ จะพึงยกระดับประชาชนขึ้นดวยความ
เจริญทางธรรมไดบาง

๑๘๐

จารึกอโศก

๓. ในเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวย
เทพ ได้ตรัสไว้ ดังนี้:ขาฯ ไดเกิดมีความคิดขึ้นวา “ขาฯ จักจัดใหมีการประกาศ
ธรรม ขาฯ จักจัดใหมีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนทั้งหลาย
ครั้นไดสดับธรรมนี้แลว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม จักยก
ระดับตนเองสูงขึ้น และจักมีความเจริญกาวหนาขึ้นดวยความ
เจริญทางธรรมอยางมั่นคง”
เพื่อประโยชนนี้ ขาฯ จึงจัดใหมีการประกาศธรรม และสั่งให
มีการอบรมสั่งสอนธรรมขึ้นเปนหลายแบบหลายอยาง เพื่อใหขา
ราชการทั้งหลาย ที่ขาฯ ไดแตงตั้งไวดูแลประชาชนจํานวนมาก จัก
ไดชวยกันแนะนําสั่งสอนบาง ชวยอธิบายขยายความใหแจมแจง
ออกไปบาง
แมเจาหนาทีร่ ชั ชูกะ ขาฯ ก็ไดแตงตัง้ ไวดแู ลชีวติ หลายแสนชีวติ
เจาหนาทีร่ ชั ชูกะเหลานัน้ ก็ไดรบั คําสัง่ จากขาฯ วา “ทานทัง้ หลายจง
อบรมสั่งสอนประชาชน ใหเปนผูประกอบดวยธรรมอยางนี้ๆ”
๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ว่า
เมื่อไดพิจารณาใครครวญในเรื่องนี้ โดยถองแทแลวนั่นแล
ขาฯ จึงใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว แตงตั้งธรรมมหา
อํามาตยขึ้นไว และจัดใหมีการประกาศธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๑

๕. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ ดังนี้:แมตามถนนหนทาง ขาฯ ก็ไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพื่อจักได
เปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุด
บอน้ําไวทุกระยะกึ่งโกรศะ๑ ใหสรางที่พักคนเดินทางขึ้นไว๒ และให
สรางอางเก็บน้ําจํานวนมากมายขึ้นไวในที่ตางๆ เพื่อการใชสอย
แหงสัตวและมนุษยทั้งหลาย
แตการใชประโยชนเชนนี้ ยังจัดวาเปนสิ่งเล็กนอย พระราชา
ทั้งหลายในกาลกอนก็ดี ตัวขาฯ ก็ดี ตางก็ไดบํารุงประชาชนทั้ง
หลายใหมีความสุขดวยวิธีการบํารุงสุขประการตางๆ แตที่ขาฯ ได
กระทําการเชนนี้ ก็ดวยความมุงหมายขอนี้ คือ เพื่อใหประชาชนทั้ง
หลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม
๖. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ ดังนี้:แมธรรมมหาอํามาตยทั้งหลาย ขาฯ ก็ไดมอบหมาย ใหทํา
หนาที่เกี่ยวกับกิจการตางๆ มากหลายประการ อันจะเปนไปเพื่อ
๑

ผูร อู า นจากศิลาจารึกวา “อฒ-โกสิกยฺ านิ” และถอดรูปวา คําแรกคือ อฑฺฒ แปลวากึง่ , ครึง่ สวน
คําหลังวาเปน โกส จึงแปลวา ครึง่ โกสะ; เทียบตามมาตราฝายบาลี โกสะ=๑ กม. ครึง่ โกสะ=
ครึง่ กม. นับวาใกลมาก; ทางฝายสันสกฤต โกสÆโกฺรศ บางวา=๔,๐๐๐ หสฺต (คืบ) =๑ กม.
บางวา=๘,๐๐๐ หสฺต =๒ กม. ครึ่งโกสะ จึง=ครึ่งกม. หรือ ๑ กม. ตามลําดับ
บางทานใหลองเทียบวา “อฒ” อาจจะเปน อฏฺฐ คือ ๘ จึงเปน ๘ โกส/โกฺรศ ถาอยาง
นี้ ก็จะเปน ๘ หรือ ๑๖ กม. ตามลําดับ ผูศึกษาพึงพิจารณา ในที่นี้ ยังไมพูดมากกวานี้
๒
บางฉบับแปลวา แผงลอย หรือ รานตลาด

๑๘๒

จารึกอโศก

การอนุเคราะห ทั้งแกบรรพชิตและคฤหัสถทั้งหลาย และธรรมมหา
อํามาตยเหลานั้น ไดรับมอบหมาย ใหมีหนาที่เกี่ยวของกับหมูชนผู
นับถือลัทธิศาสนาทั้งปวง
แลเพื่อประโยชนแกคณะสงฆ ขาฯ ก็ไดมีคําสั่งวา ใหมีเจา
หนาที่ธรรมมหาอํามาตย ที่มีหนาที่ (เกี่ยวกับผลประโยชนของ
คณะสงฆ) แมสําหรับพวกพราหมณและอาชีวิกะทั้งหลาย ก็เชน
กัน ขาฯ ก็ไดมีคําสั่งวา ใหมีเจาหนาที่ธรรมมหาอํามาตย ซึ่งจักมี
หนาที่รับผิดชอบ (เกี่ยวกับผลประโยชนของพราหมณและอาชีวิกะ
เหลานั้น) สําหรับในหมูนิครนถทั้งหลาย ก็เชนกัน ขาฯ ก็ไดมีคําสั่ง
ไววา ใหมีเจาหนาที่ธรรมมหาอํามาตย ซึ่งจักมีหนาที่รับผิดชอบ
(เพื่อผลประโยชนของนิครนถเหลานั้น)
แมสําหรับในหมูชนผูนับถือลัทธิศาสนาตางๆ ขาฯ ก็ไดมีคํา
สั่งไววา ใหมีเจาหนาที่ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น ซึ่งจักมีหนาที่
รับผิดชอบ (เพื่อผลประโยชนของลัทธิศาสนาเหลานั้นดวย)
เจาหนาที่มหาอํามาตยตําแหนงตางๆ ยอมมีหนารับผิดชอบ
รั ก ษาหน า ที่ อั น เฉพาะของตนๆ เท า นั้ น ส ว นพวกธรรมมหา
อํามาตยนี้ ขาฯ มอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบทั้งกิจการเหลานี้
ดวย และมีหนาที่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาทั้งหลายอื่นทั้งหมดดวย
๗. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้
ตรัสไว้ ดังนี้:-

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๓
เจาหนาที่ชั้นผูใหญเหลานี้ และพวกอื่นๆ อีกจํานวนมาก ได
รับมอบหมายใหมีหนาที่ทําการจําแนกแจกทาน ทั้งในนามของ
ขาฯ เอง และในนามแหงพระราชเทวีทั้งหลาย ทั่วทุกสํานักฝายใน
ของขาฯ เจาหนาที่ชั้นผูใหญเหลานี้ สามารถจัดดําเนินการในกิจ
ตางๆ ที่มุงหมาย จนเปนที่นาพอใจได ดวยวิธีการมากมายหลาย
ประการ ทั้งใน (พระนครหลวง) นี้ และในสวนตางๆ (ของประเทศ)
อนึ่ง ในสวนแหงโอรสของขาฯ และเจาชายอื่นๆ ซึ่งประสูติ
แตพระราชเทวีทั้งหลาย ขาฯ ก็ไดสั่งใหกระทําการ (จําแนกแจก
ทาน) เชนนี้ โอรสของขาฯ เหลานี้ จักเปนผูฝกใฝในการจําแนก
แจกทาน อันจะเปนการชวยสงเสริมหลักการในทางธรรม และการ
ประพฤติปฏิบัติตามธรรม
หลักการในทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม
เหลานี้ กลาวคือ
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
- ความสุภาพออนโยน (มัททวะ)
- ความเปนสาธุชน (สาธวะ)
จะพึงเจริญเพิ่มพูนขึ้นในหมูประชาชน

๑๘๔

จารึกอโศก

๘. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ ดังนี้:กรรมดีใดๆ ก็ตามที่ขาฯ ไดกระทําแลว ประชาชนทั้งหลายก็
ไดพากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีนั้นๆ ตามอยางแลว และยังคง
ดําเนินตามกรรมดีนั้นๆ อยูตอไป ดวยการกระทําเชนนั้น ประชา
ชนทั้งหลายก็ไดมีความเจริญงอกงามขึ้นแลว และยังจักเจริญงอก
งามยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก ดวยการเชือ่ ฟงมารดาบิดา การเชือ่ ฟงครูทงั้ หลาย
การปฏิบตั ชิ อบตอทานผูเ ฒาชรา การปฏิบตั ชิ อบตอพราหมณและ
สมณะ ตอคนยากจนและคนตกทุกข ตลอดถึงคนรับใชและคนงาน
ทั้งหลาย
๙. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้
ตรัสไว้ ดังนี้:ในหมูมนุษยทั้งหลาย ความเจริญงอกงามแหงธรรม ยอม
เกิดมีขึ้นไดดวยวิธีการสองประการ คือ ดวยการบัญญัติกฎขอ
บังคับในทางธรรมประการหนึ่ง และดวยการนําธรรมไปเพงพินิจ
ประการหนึ่ง
บรรดาวิธีการทั้งสองนั้น การบัญญัติกฎขอบังคับในทาง
ธรรม เปนสิ่งไมสําคัญ การนําไปเพงพินิจนั่นแล เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
กระนั้นก็ตาม ขาฯ ก็ไดกระทําการบัญญัติกฎขอบังคับใน
ทางธรรมขึ้นไวแลว เชนวาดังนี้ “สัตวจําพวกนี้ๆ เปนสัตวที่หาม
มิใหฆา”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๕
ก็แลกฎขอบังคับในทางธรรมอื่นๆ ที่ขาฯ ไดบัญญัติไวแลว
ยังมีเปนอันมาก แตหากดวยอาศัยการนําไปเพงพินิจนั่นแล ความ
เจริญงอกงามแหงธรรมจึงไดเพิ่มพูนขึ้นแลวอยางมากมายในหมู
มนุษยทั้งหลาย ยังผลใหบังเกิดการไมเบียดเบียนเหลาสัตว และ
การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ
เพื่อประโยชนนี้ ขาฯ จึงไดกระทําการจารึกอยางนี้ขึ้น เพื่อ
วาลูกหลานทั้งหลายของขาฯ จักพึงเชื่อฟงความที่จารึกนั้น และ
จารึกนั้นจักไดดํารงอยูตลอดไป ตราบเทาที่เดือนและตะวันยังสอง
แสง อีกทั้งประชาชนทั้งหลายก็จะพึงประพฤติปฏิบัติเชนนั้นดวย
ก็ แ ลบุ ค คลผู ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามอยู เ ช น นั้ น ย อ มเป น ผู
ประสบประโยชนสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ธรรมโองการนี้ขาฯ ไดใหจารึกไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๗
พรรษา
๑๐. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้
ตรัสไว้ ดังนี้:หลักศิลา หรือแผนศิลา มีอยู ณ สถานที่ใด ธรรมโองการนี้
จะตองถูกนําไปจารึกไว ณ สถานที่นั้น เพื่อใหดํารงอยูชั่วกาลนาน.

บทเฉพาะที่
เสาศิลาจารึกอโศกที่ส ารนาถ
(จําลอง)

ณ วัดญาณเวศกวัน

ลําดับ คําจารึก
๑. คํา “จารึกหลักศิลาที่สารนาถ” บน เสาศิลาจารึกอโศก (จําลอง)
เป น คํ า แปลภาษาไทย จากฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง
แปลโดยเที ย บเคี ย งกั บ ภาษาสั น สกฤต ที่ ถ อดจากจารึ ก
เดิม ภาษาปรากฤต เขีย นดว ยอัก ษรพราหมี

๒. คําจารึก บน ๘ แทน หิน ทางดา นตะวัน ออกของเสา
แผน ที่ ๑ คํา “จารึก หลัก ศิ ล าที่ ส ารนาถ” บนเสาศิล าจารึก ฯ
(ซ้ํา กับ บนเสา นํ า มาเขีย นไว เ พื่อ ใหอา นไดชัด และสะดวก)
คู ซา ย
แผนที่ ๒–๓ คําอธิบายที่มา ความหมาย และความสําคัญของ
“สี่สงิ ห ทูนธรรมจักร” เริม่ แตพระประวัตขิ องพระเจาอโศกมหาราช
คู ก ลาง
แผน ที่ ๔–๕ ตั ว อย า งข อ ความในศิล าจารึก ของพระเจา อโศก
มหาราช (จาก จารึ ก ศิล า ฉบับ ที่ ๑๓ ที่ ๙ และที่ ๑๑)
สํ า หรับ คน เที ย บหลั ก ธรรมในพุท ธพจนบ นแท น หิน คู ข วา
คูข วา
แผน ที่ ๖–๗ พุท ธพจน จากพระไตรป ฎ ก เชน จั ก กวัตติ สูต ร
สําหรับเทียบ เพื่อสืบที่มาของธรรมในจารึกของพระเจาอโศก
แผนที่ ๘ บอกวา ที่ประดิษฐานเสาศิลาจารึกฯ (จําลอง ) ตรงกับที่
ปกหลักเขต อันเปนจุดตอทีด่ นิ ทีต่ งั้ วัดญาณเวศกวัน ๓ แปลง คือ
๑. แปลงที่ข ออนุ ญ าตสรา งวัด ๒. แปลงที่ตั้ง อุโ บสถ
๓. แปลงลานเสาศิล าจารึก อโศก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๙

๑. คํา “จารึกหลักศิลาที่สารนาถ”
บน เสาศิลาจารึกอโศก (จําลอง)

…………………………………………………………………………

จารึกหลักศิลา ที่ส ารนาถ
(คําแปล)

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดมี
พระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํามาตยทั้งหลาย ณ พระ
นครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ วา
ขาฯ ไดกระทําใหสงฆมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
แลว บุคคลใดๆ จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทําลายสงฆ
ได ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จักทําสงฆ
ใหแตกกัน บุคคลผูนั้นจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และไปอยู
ณ สถานที่อันมิใชวดั
พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการนีใ้ หทราบทั่วกัน ทั้งในภิกษุ
สงฆและในภิกษุณีสงฆ ดวยประการฉะนี้
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังนี้:ประกาศพระบรมราชโองการเชนนี้แล ทานทั้งหลายพึงจัด
รักษาไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียงของทานทั้งหลาย ฉบับ

๑๙๐

จารึกอโศก

หนึ่ง และจงจัดรักษาประกาศพระบรมราชโองการเดียวกันนี้แล ไว
ในเขตใกลเคียงของอุบาสกทั้งหลาย อีกฉบับหนึ่ง
ทุกวันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหลานั้น พึงทําตนใหมีความรู
เข า ใจแนบแน น ในประกาศพระบรมราชโองการนี้ และทุ ก วั น
อุโบสถ มหาอํามาตยทุกคนพึงไปรวมในการรักษาอุโบสถดวยเปน
ประจํา เพื่อจักไดเกิดความคุนเคยแนบสนิท และรูเขาใจทั่วถึงซึ่ง
ประกาศพระบรมราชโองการนั้นแล
ทั่วทุกหนทุกแหงที่อํานาจบริหารราชการของทานทั้งหลาย
แผไปถึง ทานทั้งหลายพึงขับไล (บุคคลผูทําลายสงฆ) ออกไปเสีย
และฉันเดียวกันนั้น ทานทั้งหลายพึงใหขับไล (บุคคลที่ทําลาย
สงฆ) ในเมืองดาน และในทองถิ่นทั้งหลายออกไปเสีย โดยใหเปน
ไปตามขอความในประกาศนี้.
(จารึกพระบรมราชโองการ ของพระเจาอโศกมหาราช บนหลักศิลาทีส่ ารนาถ
ทีแ่ ปลมานี้ ตัวอักษร ๓ บรรทัดแรก ชํารุดเลือนหายไปมาก นักอานจารึกได
ฟนขอความโดยเทียบกับจารึกหลักศิลาที่ โกสัมพี และที่สาญจี ซึ่งมีขอ
ความใกลเคียงกัน อันจัดไวดวยกันในชุดที่เรียกวา “จารึกหลักศิลา
ฉบับนอย” ซึ่งไดพบ ๔ แหง)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๑

๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูซาย แผนที่ ๒–๓* (คําอธิบาย “สี่สิงห ทูนธรรมจักร”)

…………………………………………………………………………

สี่สิง ห ทูน ธรรมจักร
พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยพระองคที่ ๓ แหงราชวงศโมริ
ยะ ครองราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ในชมพูทวีป เมื่อ
พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ (ตําราฝายตะวันตกมักวา พ.ศ.๒๗๐-๓๑๒) ทรง
เปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของชมพูทวีป
ครองอาณาจักรกวางใหญที่สุดในประวัติศาสตรชาติอินเดีย เปน
องคเอกอัครศาสนูปถัมภกสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรแหงพระ
พุทธศาสนา และเปนอัครมหาบุรษุ ผูห นึง่ ในประวัตศิ าสตรโลก
เมื่อครองราชยได ๘ พรรษา ทรงกรีฑาทัพไปปราบแควน
กลิงคะ แมจะมีชัยชนะ แตทรงสลดพระทัยในความโหดรายของ
สงคราม เปนเหตุใหทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทรง
ดําเนินนโยบายธรรมวิชัย มุงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ปกครอง
แผนดินโดยธรรม สรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน สงเสริม
ความเจริญรุงเรืองของประเทศในทางสันติ พระนามที่เคยเลาลือ
กันวาเปน จัณฑาโศก (อโศกผูโหดราย) ก็เปลี่ยนใหมมาเปน
*

คําจารึกบน ๘ แท่นหิน แผนที่ ๑ ไมนํามาพิมพไว เพราะซ้ํากับคําจารึกบนเสา ในขอ ๑.

๑๙๒

จารึกอโศก

ธรรมาโศก (อโศกผูทรงธรรม) ชาวพุทธไทยแตเดิมมามักเรียกพระ
องควา พระเจาศรีธรรมาโศกราช
พระเจาอโศกมหาราช ไดทรงสรางวิหาร (วัด) ๘๔,๐๐๐
แหง เปนศูนยกลางการศึกษา ที่สั่งสอนประชาชน ทรงอุปถัมภการ
สังคายนาครั้งที่ ๓ และการสงศาสนทูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนา
ในนานาประเทศ เชน พระมหินทเถระไปยังลังกาทวีป และพระ
โสณะ-พระอุตตระมายังสุวรรณภูมิ เปนตน
พระเจาอโศกมหาราช โปรดใหเขียนสลักศิลาจารึก (เรียกวา
“ธรรมลิป” คือ ลายสือธรรม หรือธรรมโองการ) ไวในที่ตางๆ ทัว่
มหาอาณาจักร เพือ่ สือ่ พระราชกรณียกิจตามหลักธรรมวิชยั เชน การ
จัดบริการสาธารณะ ไมวา จะเปน บอน้าํ ทีพ่ กั คนเดินทาง สวนปา
โอสถศาลา สถานพยาบาลเพื่อคนและเพื่อสัตว ยกเลิกประเพณี
เสด็จเที่ยวลาสัตวหาความสําราญ เปลี่ยนมาเปนธรรมยาตรา
เสด็จไปนมัสการปูชนียสถาน เยี่ยมเยียนชาวชนบท ย้ําการปฏิบัติ
ธรรมในสังคม เชน การเชื่อฟงบิดามารดา การเคารพนับถือครู
อาจารย การปฏิบัติชอบตอทาสกรรมกร เปนตน ใหเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา โดยมีความสามัคคีเอื้อเฟอกันระหวางชนตางลัทธิ
ศาสนา และเจริญพระราชธรรมไมตรีกบั นานาประเทศ (ที่ระบุใน
จารึก โดยมากเปนอาณาจักรกรีก ถึงอียิปต และทางใตลงมาถึงศรี
ลังกา สวนทางสุวรรณภูมิ มีศาสนทูตมา แตไมปรากฏการติดตอ
กันเปนทางการ)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๓

ธรรมลิปที่โปรดใหจารึกไว ทั้งบนแผนศิลา และบนเสาศิลา
เทาที่พบมี ๒๘ ฉบับ แตละฉบับมักจารึกไวหลายแหง บางฉบับขุด
คนพบแลวถึง ๑๒ แหง
โดยเฉพาะเสาศิ ล าจารึ ก ที่ ส ารนาถ คื อ ที่ ป า อิ สิ ป ตน
มฤคทายวัน อันเปนที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา ซึ่งจําลอง
ไว ณ ที่นี้ ถือกันวาสงางาม สําคัญ และเปนที่รูจักกันมากที่สุด
เมื่ออินเดียเปนเอกราชพนจากการปกครองของอังกฤษใน
พ.ศ.๒๔๙๐ ไดนําเอารูปพระธรรมจักร ซึ่งทูนอยูบนหัวสิงหยอด
เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช ที่สารนาถ มาเปนตรา
สัญลักษณที่กลางผืนธงชาติ และใชรูปสิงหทั้งสี่ที่ทูนพระธรรมจักร
นั้น เปนตราแผนดินสืบมา
สิงหทั้งสี่ หมายถึง พระราชอํานาจที่แผไปทั่วทั้งสี่ทิศ
สิงหเทินธรรมจักร สื่อความวา อํานาจรัฐนั้น ถือธรรมเปน
ใหญ เชิดชูบชู าธรรม และหนุนการแผขยายธรรมไปทัว่ ทิศทั้งสี่
— •—

ขอพึงศึกษา:
ธรรมวิชยั [จักกวัตติสูตร/จักกวัตติสีหนาทสูตร, พระไตรปฎก ๑๑/๓๓/๖๒]
ธรรมจักร, จักรรัตนะ [ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ๔/๑๓/๑๗ และจักกวัตติสูตร]
สิงห [ราชสีห, สีหะ, สีหนาท]
สารนาถ Å สารงฺคนาถ [อิสิปตน-มิคทายวัน]

จารึกอโศก

๑๙๔
๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูกลาง แผนที่ ๔–๕ (ตัวอยางขอความจาก “จารึกอโศก”)

…………………………………………………………………………

ศิลาจารึก
ของ

พระเจาอโศกมหาราช
จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓
ชัยชนะนี้แล อันพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรงถือวายิ่ง
ใหญที่สุด ไดแก ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัยนั้น
พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพไดทรงกระทําสําเร็จแลว ทั้ง ณ ที่นี้
และในดินแดนขางเคียงทั้งปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน … เปนชัย
ชนะอันมีปติเปนรส พรั่งพรอมดวยความเอิบอิ่มใจ เปนปติที่ไดมา
ดวยธรรมวิชัย
แตกระนั้น ปตินี้ยังนับวาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย พระผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพ ยอมทรงพิจารณาเห็นวา ประโยชนอันเปนไปเบื้อง
หนาเทานั้น เปนสิ่งมีผลมาก เพื่อประโยชนนี้ จึงโปรดใหจารึกธรรม
โองการนี้ขึ้นไว ดวยมุงหมายวา ขอใหลูกหลานของขาฯ ไมวาจะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๕

เปนผูใดก็ตาม จงอยาไดคิดถึง (การแสวงหา) ชัยชนะเพิ่มขึ้นใหม
อีกเลย ถาหากวาเขาแสวงหาชัยชนะมาเปนของตนเพิ่มขึ้นใหม
แลว ก็ขอใหเขาพอใจในการใหอภัย และการใชอาชญาแตเพียง
เล็กนอย และขอใหเขายึดถือวา ชัยชนะอันแทจริงนั้น จะตองเปน
ธรรมวิชัย เทานั้น ดวยวาธรรมวิชัยนั้นเปนไปได ทั้งในโลกบัดนี้
และในโลกเบื้องหนา
ขอปวงความยินดีแหงสัตวทั้งหลาย จงเปนความยินดีในการ
พากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีนั้น ยอมอํานวยผลทั้งใน
โลกบัดนี้ และในโลกเบื้องหนา.

จารึกศิลา ฉบับที่ ๙ และ ๑๑
อนึ่ง มีคําที่กลาวไววา การใหทานเปนความดี ก็แตวาทาน
หรือการอนุเคราะหที่เสมอดวยธรรมทาน หรือธรรมานุเคราะห
ยอมไมมี ฉะนั้น จึงควรที่มิตร เพื่อนรัก ญาติ หรือสหาย จะพึง
กลาวแนะนํากันในโอกาสตางๆ วา นี้เปนกิจควรทํา นี้เปนสิ่งดีงาม
แท ดวยธรรมทานหรือธรรมานุเคราะหนี้ ยอมสามารถทําสวรรค
ใหสาํ เร็จได และจะมีอะไรอื่นอีกเลาที่ควรกระทําใหสําเร็จ ยิ่งไป
กวาการลุถึงซึ่งสวรรค.

จารึกอโศก

๑๙๖

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ตรัส
ไว ดังนี้:ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) ความสนิท
สนมกันโดยธรรม (ธรรมสันถวะ, ตัวอักษรเลือนไป อาจเปนธรรม
สันถาร? คือการตอนรับดวยธรรม) การแจกจายธรรม (ธรรมสัง
วิภาค) และความสัมพันธกันโดยธรรม (ธรรมสัมพันธ) อาศัย
(ธรรมทาน เปนตน)นั้น ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
-

การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
การเชื่อฟงมารดาบิดา
การเผื่อแผแบงปนแกมิตร คนคุนเคย และญาติทั้งหลาย
การถวายทานแกสมณพราหมณ
การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พี่นองชายก็ดี นายก็ดี มิตรและคนคุนเคยก็
ดี ตลอดถึงเพื่อนบาน พึงกลาวคํานี้ (แกกัน) วา “นี่เปนสิ่งดีงามแท
นี่เปนกิจควรทํา” สําหรับบุคคลผูปฏิบัติเชนนี้ ความสุขอันเปนไป
ในโลกนี้ยอมสําเร็จดวย และในโลกเบื้องหนา บุญหาที่สุดมิไดยอม
บังเกิดมี เพราะอาศัยธรรมทานนั้นดวย.
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๑๙๗

๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูขวา แผนที่ ๖–๗ (พุทธพจน/พระไตรปฎก เพื่อสืบที่มาของธรรมในจารึกอโศก)

…………………………………………………………………………

พุทธพจนในพระไตรปฎก
จักกวัตติสูตร
ภิกษุทั้งหลาย … ราชา ผูจักรพรรดิ ทรงธรรม เปนธรรมราชา
… ทรงมีชัยชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย) มิตองใชอาชญา มิ
ตองใชศัสตรา จักปกครองแผนดินนี้ มีสาครเปนขอบเขต …
(ที.ปา. ๑๑/๔๘/๘๒)

หลายสูตรในทานวรรคและสันถารวรรค
[๓๘๖] ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรม

ทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทาน เปนเลิศสูงสุด …
[๓๙๒] ภิกษุทั้งหลาย สังวิภาค (การแจกจาย) ๒ อยางนี้ คือ

อามิสสังวิภาค ๑ ธรรมสังวิภาค ๑ บรรดาสังวิภาค ๒ อยางนี้
ธรรมสังวิภาค เปนเลิศสูงสุด …
[๓๙๔] ภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ คือ อามิส

อนุเคราะห ๑ ธรรมานุเคราะห ๑ บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้
ธรรมานุเคราะห เปนเลิศสูงสุด …
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๑๙๘

[๓๙๖] ภิกษุทั้งหลาย สันถาร (การตอนรับ) ๒ อยางนี้ คือ

อามิสสันถาร ๑ ธรรมสันถาร ๑ บรรดาสันถาร ๒ อยางนี้ ธรรมสันถาร เปนเลิศสูงสุด
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๘๖–๓๙๖/๑๑๔-๖; และดู ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๐/๓๐๘)

สิงคาลกสูตร
[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกเปนผูปกแผทิศทั้ง ๖
อยางไร ทานพึงทราบทิศ ๖ เหลานี้ คือ
-

มารดาบิดา เปนทิศเบื้องหนา
อาจารย เปนทิศเบื้องขวา
บุตรภรรยา เปนทิศเบื้องหลัง
มิตรสหายและคนใกลชิดผูชวยกิจการ เปนทิศเบื้องซาย
คนรับใชและคนงาน เปนทิศเบื้องลาง
สมณพราหมณ เปนทิศเบื้องบน …
(ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒)

สัปปุริสสูตร
[๔๒] สัปปุริสชน (คนดีที่แท) เกิดในพงศเผาเหลาใด ยอม
ชวยใหเกิดประโยชนเกื้อกูลและความสุข แกชนเปนอันมาก ทั้ง
- แกมารดาบิดา
- แกบุตรภรรยา
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๑๙๙

- แกคนรับใชและคนงาน
- แกมิตรสหายและคนใกลชิดผูชวยกิจการ
- แกเหลาสมณพราหมณ
[ใน “สัปปุริสสูตร” อีกแหงหนึ่ง (องฺ.อฏก. ๒๓/๑๒๘/๒๔๘) เพิ่มคนอีก ๓ กลุม คือ
แกบรรพชน แดองคราชาหรือราชการ และแดทวยเทพเทวา]

อุชชยสูตร
[๓๙] การบูชายัญอันยิ่งใหญ มีการสังหารเบียดเบียนมาก
คือ อัศวเมธ (ฆามาบูชายัญ) ปุริสเมธ (ฆาคนบูชายัญ) สัมมาบาส
(มหายัญอันลุลอดบวงบาศ) วาชเปยะ (มหายัญเฉลิมชัย) และ
นิรัคคฬะ (คือ สรรพเมธ อันฆาครบทุกอยางบูชายัญ) มหายัญ
เหลานั้น จะมีผลมากก็หาไม ในยัญอันมีการฆาแพะ แกะ โค และ
สัตวตางๆ นั้น ทานผูดําเนินในทางชอบธรรม ผูใฝแสวงคุณความดี
ที่ยิ่งใหญ หาเขาไปของแวะไม
(สํ.ส. ๑๕/๓๔๙/๑๐๙)
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๒๐๐
๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
แผนที่ ๘ (บอกหลักเขตที่วัด เปนที่ตั้งเสาอโศก)

…………………………………………………………………………

เสาศิลาจารึกอโศก แหงสารนาถ
(จําลอง)

ประดิษฐาน ณ ที่ตั้งหลักเขต
จุดตอทีด่ นิ ทีต่ งั้ วัดญาณเวศกวัน ๓ แปลง:
— •—

๑. แปลงที่ขออนุญาตสรางวัด (เสาอยูมุม ต.ตก ฉ.ใต; ที่วัดแปลง
แรก ๑๑ ไร ๒๔ ตร.วา ซึ่งนายยงยุทธ ธนะปุระ และนางชุตมิ า
ธนะปุระ (สุว รรณกุล) ถวาย เพื่อ ดําเนินการสรางวัด ตามใบ
อนุญาตสรางวัด ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๓๑ และถวายเปนของวัด ตาม
หนังสือสัญญาใหที่ดิน ซึ่งไดทําเมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๐)

๒. แปลงที่ตั้งอุโบสถ (เสาอยูมุม ต.ออก ฉ.ใต; ที่วัดแปลงที่สอง ๘
ไร ๙๓ ตร.วา ซึง่ ญาติโยมรวมใจซือ้ ถวาย เซ็นสัญญา ๒ มี.ค.
๒๕๔๐ มูลคา ๑๙,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๓. แปลงลานเสาศิลาจารึกอโศก (เสาอยูมุม ต.ออก ฉ.เหนือ; ที่วัด
แปลงที่หา ๔ ไร ๓ งาน ๑๕ ตร.วา ซึ่งพี่นองตระกูล “สุจริต” รวมใจ
อุทิศบรรพบุรุษบุรพการี ถวายเมื่อ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗)

ทายเลม: ตนเรื่อง
เรื่องบังเอิญใหญ รอไวกอน
เสาศิลาจารึกอโศกแหงสารนาถ (จําลอง) ที่วัดญาณเวศกวันนี้ มีการเกิดขึ้นที่เปนความบังเอิญสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. เสาจารึกนี้เอง เกิดขึ้นโดยบังเอิญเปนเรื่องบานปลายมา
๒. เสาจารึกนี้เสร็จ บังเอิญครบ ๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน
ที่จริง แมกระทั่งเสาจะเสร็จอยูแลว ก็ยังไมไดนึกถึงเรื่องกาล
เวลา แลวก็บังเอิญอีกนั่นแหละวา ไดมีการพูดกันถึงวันทําบุญประ
จําปอุทิศแกคุณสายใจ หลิมสุนทร ผูสรางสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม (ที่เขาดงยาง) วาปนี้ สถานพํานักสงฆสายใจธรรมครบ ๒๐ ป
จึงทําใหนึกไดวา วัดญาณเวศกวันก็เริ่มในปเดียวกับสายใจธรรม
เพราะฉะนัน้ วัดญาณเวศกวันก็ครบ ๒๐ ปดว ย
แลวจึงนึกตอมาถึงเสาจารึกอโศกทีก่ าํ ลังจะเสร็จ ก็เลยกลาย
เปนวา มาบรรจบเวลาที่เสาเสร็จประจวบกับวัดญาณเวศกวันมี
อายุครบ ๒๐ ป
เมื่อเรื่องมาบรรจบกันในเวลาที่ถือไดวาสําคัญอยางนี้ ก็จึง
นึกวา ถึงเวลาตองทําประวัติวัดญาณเวศกวันใหเสร็จเสียที
เรื่องความเปนมาของวัดญาณเวศกวันนี้ นึกไวนานนักแลว
วาจะทําหนังสือเลาประวัติไว แตยังไมมีทางเปนไปได เพราะชอง

๒๐๒

จารึกอโศก

วางไมมี และเหตุจําเปนที่บังคับก็ยังไมเกิดขึ้น ถาทําจริง จะตอง
คนเอกสาร เฉพาะอยางยิ่งยอนดูบันทึกกองใหญทีเดียว
ครั้นมาบัดนี้ เกิดเหตุบังคับวาเสาจารึกเสร็จ จะตองเลาเรื่อง
ที่ไปที่มาไว และเสาก็มาเสร็จในวาระทีว่ ดั มีอายุครบ ๒๐ ป เสาเกิด
ขึน้ ก็เปนเรือ่ งที่อยูในประวัติของวัด ถาเลาประวัติวัด ก็เทากับเลา
ประวัติของเสานั้นดวย
กะวาจะนําเรื่องประวัติวัดลงไวเปนสวนทายของหนังสือเสา
จารึกอโศก ดังนั้น พอทําเนื้อเรื่องเสาจารึกอโศกเสร็จ ก็จึงหันไป
เริ่มเขียนประวัติวัด
ตอนแรก ทางดานญาติโยมบอกวางานสรางเสาจะเสร็จทัน
วันวิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถาอยางนี้ ก็ยังไมครบ ๒๐ ป
แท ไดแคเปนปที่ ๒๐ ของวัด
แตตอมา ญาติโยมแจงวางานสรางไมทันวันวิสาขบูชา ตอง
เลื่อนไปเสร็จทันวันเขาพรรษา คือ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พอเลื่อน
อยางนี้ กลับกลายเปนพอดีวาครบเต็ม ๒๐ พรรษา เพราะพระ ๓
รูปแรกมาเขาอยูที่วัดนี้ในวันเขาพรรษา ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒
อยางไรก็ตาม เรื่องไมเปนไปดังคาด เหตุติดขัดหลายอยาง
ทําใหการเขียนไมราบรื่น และเรื่องราวที่จะเขียนก็มากมาย ตองใช
เวลายาวนาน
ในที่สุด เนื้อเรื่องที่ยืดยาว ก็บังคับใหตองยกแยกออกไปเปน
หนังสือประวัติวัดเลมหนึ่งตางหาก และตีกลับใหตองหันมาเขียน
ไวในเลมนี้ เฉพาะเรื่องความเปนมาของเสาจารึกอโศกอยางเดียว
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๒๐๓

เรื่องบังเอิญยอย ปลอยใหเสร็จ
ความบังเอิญที่เสาอโศกจะเกิดขึ้นนั้น โยงกันกับเรื่องการ
สรางโบสถ ตามเรื่องที่เปนมาวา วัดญาณเวศกวันมีพระมาอยูจํา
พรรษา ดังทีว่ า ตัง้ แต ๑๘ ก.ค. ๒๕๓๒๑ เวลาผานมาๆ งานการตางๆ
ก็เดินหนาเสร็จไปๆ จนกระทั่งมีประกาศตั้งเปนวัดตามกฎหมายใน
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ นับวาวัดมีหลักฐานมั่นคงแลว
เมื่อเรื่องที่ตองจัดตองทําลุลวงไปตามลําดับ พอใกลถึง พ.ศ.
๒๕๔๐ พุทธบริษัทก็มุงมาคิดกันในเรื่องที่วา นาจะมีโบสถ มีพัทธสีมา จะไดเปนวัดที่สมบูรณอยางบริบูรณ ใหโปรงโลง ไมตองมี
ภาระอะไรคางคาอีกตอไป
จําไดวา เรือ่ งสรางโบสถนี้ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
เปนผูเริ่มแรก ไดตั้งทุนบริจาคเปนประเดิมไว ๑ ลานบาท ในความ
จํานั้นก็ระลึกไดวาตั้งไวนานแลว แตเจาะชัดลงไปไมได คิดเอาวาก็
คงอยูในชวงใกล พ.ศ. ๒๕๔๐ นั่นแหละ แตเมื่อจะพูดถึง ก็ควรให
ชัด จึงพยายามสืบคน ไมพบ จนแทบตองยอมเลิกความพยายาม
แตแลวก็เจอในบันทึกเกา บอกวา โยมคุณหญิงกระจางศรี
รักตะกนิษฐ ถวายทุน ๑ ลานบาทเปดบัญชีสําหรับสรางอุโบสถ
ตั้งแตป ๒๕๓๒ ประมาณวันที่ ๒๔ เมษายน เลยกลายเปนวา โยม
ไดตั้งทุนบริจาคถวายสรางโบสถตั้งแตกอนที่พระ ๓ รูปแรกจะเขา
ไปอยูจําพรรษา ณ ที่กอสรางวัดญาณเวศกวันดวยซ้ําไป คือเตรียม
๑

พระ ๓ รูปแรกนั้น ไดแก พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซึ่งปจจุบันมีสมณศักดิ์ที่ พระ
ั นพรหมคุณ
พรหมคุณาภรณ, พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ ซึ่งบัดนี้คือ พระครูปลัดสุวฒ
และพระฉาย ปฺาปทีโป คือ พระครูสังฆรักษ ฉาย ในปจจุบัน
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สรางโบสถตั้งแตกอนวัดเกิด หรือจะวาพรอมกับสรางวัด ก็ได
บันทึกบอกดวยวา เมือ่ ทราบแลวก็ไดแตอนุโมทนา พรอมทัง้
ไดพูดย้ํากับโยมขอใหสรางโบสถเพียงขนาดเล็กๆ เพียงแคพอแก
ประโยชนใชสอย และวานาจะกําหนดตั้งลงไปเลยวาจะสรางโดย
ใชเงินเพียง ๑ ลานบาทที่โยมคุณหญิงถวายนี้ ไมรับบริจาคเพิ่มอีก
ตอนนัน้ หลวงลุง พระครูสงั ฆรักษฉาย ไดแสดงความเห็นวา
จะสรางเล็กคงไมได ทานมีประสบการณตอนรับนิมนตไปจําพรรษา
เพือ่ สอนพระปริยัติธรรม ที่วัดสระศรีเจริญ (ใน อ.ดอนเจดีย จ.
สุพรรณบุรี) ไดเห็นโบสถที่นั่นไมพอใชการ ปรากฏวาหลวงลุงวาไว
ถูกตอง โบสถวัดญาณเวศกวันที่สรางไวนี้ ขนาดใชเงินหลายลาน
เวลานี้ ในหลายโอกาสก็กลายเปนจะเล็กเกินไป
เมื่อญาติโยมจะสรางโบสถ ทั้งโยมทั้งพระก็มองหาจุดเหมาะ
ซึ่งจะเปนที่ตั้งของโบสถ แตไมมีที่วา งพอควรบนพื้นดิน จึงมุงไปที่
กลางสระน้ํา และคิดหาทางกันวาจะสรางอยางไรจึงจะดี แตไมวา
จะสรางอยางไหน นอกจากทําใหวัดคับแคบ ก็เกิดขอไมสะดวก
หลายอยาง หลายทานจึงไมปลงใจ
ความจริง ที่วัดก็ไมใชเล็กนอย คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณ
ชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ขายที่ดิน ๒๕ ไร ซึ่งไดถวาย ที่วังนอย
อยุธยา แตพระทดลองไปพักอยูแลวไมเหมาะ จึงนําเงินไดจากขาย
ที่ที่นั่น มาซื้อที่หลังพุทธมณฑล ที่ญาติโยมมีมติเห็นชอบพรอมกัน
นี้ ไดที่ดิน ๑๑ ไร ๒๔ ตร.วา ก็นับวากวางขวาง แตทําไมจึงวาไมพอ
เหตุก็คือ ที่วัดแปลงนี้มีคลองสาธารณะ ชื่อวาคลองใหม
เจริญสุข ผานเขาตนทางดานใตตรงมุมที่ทิศตะวันตก ไหลผาทแยง
เกือบตลอดที่ตั้งวัด แลนทะลุไปทางตะวันออก (ปจจุบันถือเปน
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เสนแบงเขตระหวางพุทธาวาส กับสังฆาวาส) และมีสระน้ําขนาด
คอนขางใหญอยางที่ปรากฏเห็นกันอยู รวมแลวที่วัดจึงมีสวนที่เปน
น้ํามาก พื้นดินเหลือพอสรางเขตสงฆ กับสวนบํารุงเลี้ยง และที่ทํา
กิ จ วั ต รบําเพ็ ญ กุ ศ ลกลุ ม ย อ ย ไม พ อแก ง านที่ มี ก ารชุ ม นุ ม ของ
ประชาชนเนื่องดวยสังฆกรรมสําคัญหรือในคราวเทศกาล
เปนอันวา พอคิดจะสรางโบสถกันขึ้นมา เรื่องทุนรอนไมเปน
ปญหา เพราะโยมเริ่มเตรียมทุนไวนานแลว และจากทุนประเดิมที่
ตั้งเริ่มไว ถึงเวลานั้นก็ไดมีเขามาทบเพิ่มขยายจํานวนมาก ซึ่งทาง
พระก็ไมไดสังเกต ไมไดจดจํา กลายเปนกองทุนใหญ ทุนที่จะสราง
ไมเปนไร แตที่จะสรางกลับติดขัด เปนปญหาวาเอาตรงไหน
เมือ่ คิดพิจารณา พูดจากันไป พอขึน้ ปใหม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได ๑๒
วัน ญาติโยมทั้งหลายก็เห็นชอบตกลงตามคําชักชวนของคุณหมอ
กาญจนา เกษสอาด วาจะซื้อที่ดินขางวัดดานตะวันตก ๘ ไรเศษ
(ทีแ่ ปลงขาว เจาของใหชาวบานเชาทํานา) ถวายวัดเปนทีส่ รางโบสถ
ตอจากนัน้ ญาติโยมก็เดินหนาในเรือ่ งการสรางโบสถมาตาม
ลําดับ จนกระทั่งนําพระประธานขึ้นประดิษฐานในโบสถในวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๔๒ และปดทองพระประธานจนเสร็จ ณ ๑๒ ม.ค.
แลวตอนค่ํา ก็ไดทําวัตรสวดมนต-อธิบายธรรมในโบสถ เปนครั้ง
แรก เปนเครื่องหมายวาการกอสรางอาคารอุโบสถเสร็จแลว
ตอมาก็ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ (วัดไดรับประกาศ
นั้น ๑๗ พ.ย. ๔๒) และครบถวนสมบูรณเมื่อมีการฝงลูกนิมิตที่เริ่ม
งานในวันที่ ๖ มกราคม จบลงดวยสังฆกรรมผูกสีมาในวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๔๔
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บังเอิญบานปลาย เสากลายเปนหลักใหญโต
ถึงตอนนี้ อาจมีคําทวงวา เลาเรื่องมาจนสรางโบสถเสร็จ ก็
ยังไมเห็นวาจะโยงกับเรื่องเสาอโศกที่ตรงไหน
ตรงนี้แหละคือถึงตอนที่จะชี้วาโยงอยางไร - โบสถเกิดขึ้นได
เริ่มดวยมีที่ที่จะสรางโบสถ และบอกแลววา ญาติโยมตกลงซื้อที่
ดินขางวัดดานตะวันตก ๘ ไรเศษ ถวายวัดเปนที่สรางโบสถ
พอมีทแี่ ปลงใหมมาตอใหทวี่ ดั ขยาย เขตวัดก็เลือ่ นออกไป เสา
หลักปกเขตเกาในแถบที่ที่ตอกันนั้นก็หมดความหมาย หลักเขตก็
จะทยอยจมหลุดแตกหักพลัดหายไป จนในที่สุดก็จะไมรูวาที่วัดได
เติบโตขยายจากเดิมที่เคยเปนอยางไร
ผูเลานี้ คํานึงถึงสภาพที่วานั้น จึงบอกแกพระและโยมขอให
ชวยหาทางรักษาหลักเขตตรงหัวมุมดานใต ซึ่งเปนจุดตอระหวางที่
แปลงเกากับที่แปลงใหมไว (จากหลักเขตตรงนั้น ตีเสนขึ้นเหนือไป
ตามแนวขอบสระน้ําจนถึงกําแพงหนาวัด ก็จะรูเขตที่แปลงเกาและ
แปลงใหม) ถาจะใหดี นาจะทําเปนหลักที่มั่นคงดวยวัสดุที่ถาวร
เวลานั้น ตรงหลักเขตมีเสาปูนเกาตั้งซอนตอสูงขึ้นมา เปน
สวนของรั้วที่กั้นเขตของเดิม เมื่อเวลาผานไป เสาปูนนั้นก็หักแลวก็
พลัดหายไปจากที่ตั้ง ตอมา คุณสันติ ตันติวีรสุต จึงจัดทําหลักหิน
แกรนิตอยางดีมาตั้ง สูงสักครึ่งเมตร พรอมทั้งจารึกขอความบอกไว
(ของจริงจัดวางรูปแบบไวดี ในที่นี้ รักษาไวแตถอยคํา) ดังนี้
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“หลักเขต (มุมตะวันออกเฉียงใต) ที่วัดแปลงที่สอง – ที่ตั้ง
อุโบสถ ๘ ไร ๙๓ วา ญาติโยมรวมใจซื้อถวาย เซ็นสัญญา ๒ มี.ค.
๒๕๔๐ ชําระงวดสุดทาย ๒ ต.ค. ๒๕๔๑ ๙,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท”
หลักหินอันมั่นคงนี้ตั้งมั่นอยูหลายป แตเพราะเปนวัสดุที่มี
น้ําหนักอยางยิ่ง ตอมาจึงทรุดตัวคอยๆ เอียงลงไป ประจวบพอดี
วา ในป ๒๕๔๗ คุณนิยม สุจริต พรอมดวยนองสาว ๒ คน ซึ่งมี
คุณอาที่เคารพนับถือ คือ คุณประมวล สุจริต อยูในถิ่นนี้ ไดพรอม
ใจกันถวายที่ดินแปลงใหญซึ่งอยูตอจากแปลงที่สรางโบสถลงไป
ทางใต เสาหินหลักเขตนั้นจึงกลายเปนจุดตอของที่ดินวัด ๓ แปลง
รวมทั้งแปลงใหมที่คุณนิยมและนองไดถวายนี้ดวย ดังนั้น ขอ
ความที่จารึกไวบนหลักหินจึงกลายเปนไมสมบูรณ
ตอนนี้จึงมาคิดกันวาจะทําหลักเขตที่จุดนั้นใหม ผูเลานี้ได
เสนอแนะวา ไหนๆ จะทําสิง่ ทีเ่ ปนหลักเปนฐาน ก็นา จะทําใหเปนสิง่ ที่
มีความหมาย เปนที่ระลึกทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หรือ
เปนสื่อทางการศึกษา เชน จําลองหลักศิลาจารึกมีเศียรสี่สิงหที่
สารนาถของพระเจาอโศกมหาราช (ไมไดจําเพาะเจาะจง)
ที่แนะไปนั้น ก็มุงแควาจะใหเปนเครื่องหมายที่มีความหมาย
เทานั้น มิใชจะใหเปนวัตถุสถานสําคัญอะไร ที่มีความหมายเปน
สวนตัวของมันเอง และผูที่รูเรื่องตอนนั้น ก็คือไมกี่คนที่ผานและดู
แลที่แถวนั้นอยูเสมอๆ
แลวก็ปรากฏวา คุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ ซึ่งมาชวยดู
แลปลูกและบํารุงตนไมใหวัดอยูเปนประจําตลอดมา รูเห็นสภาพนี้
อยางดี ไดจับเรื่องนี้ไปดําเนินการ
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คุณหมอกฤษณาไดเอาจริงเอาจังกับเรื่องเสาอโศกอยูนาน
จนเปนรูปเปนรางขึ้นมา ในที่สุดก็ไดเศียรสี่สิงหขนาดยอมๆ ที่จะ
เปนหัวเสา แลวก็คิดการในเรื่องที่จะตั้งตนเสา
ตอนนีก้ ม็ กี ารคิดพิจารณาปรึกษาหารือกันในหมูญ
 าติโยม คุณ
ประพัฒน เกษสอาด ไวยาวัจกรของวัด เปนสถาปนิก รูเ ขาใจอยูก บั
งานประเภทนีโ้ ดยตรง และมีหวั สิงหอยูแ ลว จึงรวมกันคิดหาทางจะ
ทําตอโดยคาดวาจะลงทุนอีกเพียงเล็กนอย แตไดของทีด่ จู ริงจังมีคณ
ุ
คา เรือ่ งก็ขยายและเดินหนา โดยคุณหมอกาญจนา เกษสอาด เปน
แกนขับเคลือ่ นและประสานติดตามเรือ่ งตลอดมาจนเสร็จสิน้
ระหวางนี้ ในทางศิลป และสถาปตยกรรม ก็ไดอาจารยประชา
แสงสายัณห มาชวยชี้แนะ สวนทางพระสงฆ พระชัยยศ พุทฺธิวโร
ไดเปนผูรับภาระ และพระอิสรา านิสฺสโร ก็มารวมดูแล
ั น นอกจากชวยประสาน
พรอมกันนัน้ คุณสิทธิศกั ดิ์ ทยานุวฒ
งานกับทางบริษัท รัชดาหินออน จํากัด แลว ก็ไดดําเนินการใหแผน
หินจารึกเพื่อการศึกษาสําเร็จออกมาพรอมที่จะผนึกบนแทนทั้ง ๘
งานศิลปสําคัญอันเปนหัวใจของการสรางเสาจารึก คือการ
ปนหุนเศียรสี่สิงห พรอมทั้งแทนที่สถิต เปนผลสัมฤทธิ์แหงฝมือทํา
บุ ญ ของคุ ณ วั ช ระ ประยู ร คํา แล ว ออกมาเป น ของจริ ง ด ว ย
สมรรถนะอันประณีตของบริษัท รัชดาหินออน จํากัด
เรื่องราวในขั้นตอนเหลานี้ ผูเลาแคดูฟงอยูหางๆ เพียงรับ
ทราบเปนครั้งคราว และชวยดูชวยระวังใหสิ่งที่ทําอยูในหลักแหง
พระธรรมวินัย ไมเสียธรรม ไมผิดวินัย ไมไดเขาไปรูในรายละเอียด
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ทั้งนี้ เปนไปตามแนวทางดังไดบอกกันไววา ที่วัดนี้แตตนสืบ
มา ดานวัตถุสถานและการกอสราง เปนเรื่องของญาติโยม ที่มา
เกื้อหนุนใหพระมีกําลังและสะดวกที่จะปฏิบัติสมณกิจไดเต็ม ที่
โยมอุปถัมภดวยปจจัยสี่พรอมดีแลว พระก็มุงหนาเลาเรียนศึกษา
ปริยัติปฏิบัติและเผยแผสั่งสอนธรรมวินัยไดอยางอุทิศตัว ไมตอง
มัวมาเปนดังสุครีพที่เอาเรี่ยวแรงมากมายไปถอนตนรัง
เพราะฉะนั้น บรรดาวัตถุสถานที่เกิดมีในวัดนี้ จึงเปนผลแหง
ศรัทธา ความเสียสละ และอิทธิบาทธรรมของญาติโยมทั้งหลาย
ซึ่งควรแกการอนุโมทนาเปนอยางสูง และพึงเปนเครื่องเจริญปติ
ปราโมทยนํามาซึ่งความสุขที่แทจริงและยั่งยืนสืบไป
เปนอันวา เรื่องราวที่เปนรายละเอียดของงานสรางเสาจารึก
อโศก เปนสวนที่พึงทราบไดจากดานญาติโยมผูมาอุทิศเวลาอุทิศ
เรี่ยวแรงกําลังและความสามัคคีถวายใหแกวัดและพระศาสนา
ในที่นี้ ขอเลารวบรัดวา เมื่องานขยายออกไป เศียรสี่สิงหหัว
แรกที่คุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ และคุณประพัฒน เกษสอาด ได
เตรียมไวเดิม ก็ยุติโดยไปตั้งอยูบนหัวเสาสูงประมาณเทาศีรษะคน
บนฝงสระน้ํา ใกลทางขึ้นขางหนาหอญาณเวศกธรรมสมุจย
สวนงานสรางเสาจารึก ตรงจุดที่ตั้งหลักเขตเดิม แมจะขยาย
บานปลายออกไป ก็ยังมีความหมายเปนเครื่องแสดงเขตที่ดินของ
วัด พรอมทั้งมีคําจารึกบอกเขตที่ดินดังกลาว แตแผออกไปครอบ
คลุมสาระอยางอื่นเพิ่มเขามาดวย ดังปรากฏอยู ณ ที่นั้น ในบัดนี้

๒๑๐

จารึกอโศก

สวนหนังสือเลมนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุงใหเสร็จพรอมเขาคูกับเสา
จารึกนั้น ตามวัตถุประสงคที่วา เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเปน
เครื่องสื่อการศึกษา ดังไดกลาวในคําปรารภตนเลมแลว
เสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เปนเรื่องบานปลายมานี้ ตน
เรื่องที่แทไมใชอยูแคที่วัดนี้ แตมาจากพระเจาอโศกมหาราชใน
ชมพูทวีป แลวสืบลงไปอีก ก็คือ จากคําสอนของพระพุทธเจาที่
พระเจาอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค
และคําแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเปนแกนของเรื่องอยูในหนังสือนี้
เมื่ อ จั บ เอาตรงนี้ จุ ด เริ่ ม ก็ ม าอยู ที่ ห นั ง สื อ Ashokan
Inscriptions ของ R. Basak ที่ทานอาจารย ศาสตราจารยพิเศษ
จํานงค ทองประเสริฐ ไดหยิบยกใหแปล และผูเลานี้ไดแปลไวเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๖ แลวมีการพิมพแจกกันมาถึงคราวนีเ้ ปนครัง้ ที่ ๖ จึงขอ
อนุโมทนาทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ไว ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

