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พระพุทธศาสนาในเนปาล-อินเดีย: มีอยูจริงหรือแอบอางโดยชาวฮินดูเพ่ือเชิดชูตนเอง 
 

โดย นงลักษณ สุขสวัสดิ ์
 
เปนเวลาเนิ่นนานที่ทั่วโลกเขาใจวา พุทธศาสนาอุบัติขึ้นในอินเดีย ทวา จากการวิเคราะหวรรณกรรมที่สะทอน
วิถีชีวิตของชาวอินเดียกลับพบวา ไมไดมีการกลาวถึง ความมีอยูของพุทธศาสนาตํารา วรรณกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในชวงที่พระพุทธศาสนากําลังรุงเรือง มิหนําซ้ํากลับแอบอางวา พระพุทธเจาเปนอวตารหนึ่งของของพระวิษณุ 
ทําใหเกิดความสงสัยในพระอุบัติภูมิที่แทจริงแหงพระบรมศาสดา 

หนังสือชื่อ “พราหมณ พุทธ ฮินดู” โดย ศ.ดร. ลาล มณ ีโชศี และรวมบทความชื่อ “พระพุทธศาสนา ใน
ชีวิตและความคิดคํานึงของชาวอินเดีย” โดย ศ.สัตการี มุเขอรจี M.A., Ph.d., แปลและเรียบเรียงโดย กรุณา กุศ
ลาสัย สนพ.แมคําผาง พิมพครั้งที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สรุปความไดวาเปนหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อกูศักดิ์ศรี
ของพระพุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งดูจะไมไดอยูในฐานะอันควรเทาไหร เน้ือหาเนนไปทีข่อแตกตาง หักลาง หรือ
สนับสนุนกันระหวางตําราพราหมณพระเวท กับพระไตรปฎก โดยมุงไปที่การวิเคราะหหลักฐานการเกิดกอน 
หรือหลังในคัมภีรทั้งสองฝาย แตขอความบางตอน กลับย้ําถึงความไมชอบมาพากลวา พุทธศาสนากําเนิดที่
เนปาล-อินเดียจริงหรือ? ดังจะยกมาดังนี ้ 

...อยางไรก็ตาม เม่ือไดหยิบยกเร่ืองน้ีข้ึนศึกษาคนควา และพิจารณากันโดยกวางขวางและลุมลึกอีก ก็ได
พบวา มีหลักฐานและเหตุผลหลายประการที่แสดงใหเห็นวา นาจะตองมีการทบทวน เปลี่ยนแปลง และแมแต
แกไขทฤษฎีและขอยุติที่ไดกระทํากันไว...  

ดร.เอ็ส ราธากฤษณัน ประธานาธิบดีคนแรก และปรัชญาเมธีคนสําคัญของอินเดีย ไดเขียนไวในโอกาส
ฉลอง 2500 ปแหงพุทธศาสนาวา “พุทธศาสนาเปนกิ่งกานที่แยกออกไปจากศาสนาที่เกาแกกวาของฮินด ูอาจ
กลาวไดวา พุทธศานาเปนศาสนาที่แยกออกไปจากศาสนาฮินดู”  

Sir Mortimer Wheeler นักโบราณคดีอังกฤษ ผูขุดคนโบราณวัตถุของอินเดีย ไดกลาววา... “ไมมีใครจะ
ปฏิเสธไดวา ปฏิมากรรมชนิดทรงคุณคาล้ําเลิศระหวางชวงเจ็ดศตวรรษ ต้ังแตปท่ี 250 กอนค.ศ. จนถึงปที่ 450 
แหงค.ศ. ที่ขุดคนพบไดในอินเดียนั้นมิใชเปนปฏิมากรรมของพุทธศาสนา... แมในวิชาการดานโบราณคดี 
หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาจะมิไดสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของคนอินเดียในชนบทเทาไหรนัก แต
เราจะใหความสําคัญแกศาสนาพุทธวาเปนเพียงศาสนาที ่นอกรีต โดยแยกไปจากศาสนาพราหมณซึ่งรุงเรืองอยู
ในสมัยนั้น ยอมมิได”  

ในผืนปฐพีอินเดีย มีโบราณสถานเชนถ้าํ อารามสงฆ โบสถ และวิหาร สลักหรือเจาะลึกเขาไปในภูเขา
อยูประมาณ 1,200 แหง ในจํานวนน้ีเปนของพราหมณ 200 แหง ของไชน (Jainism) 100 แหง ที่เหลืออีก 900 
แหงน้ันเปนของพุทธ  
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การท่ีพราหมณผูรจนาคัมภีรศาสนาได อุปโลกนพระพุทธเจาใหเปนอวตารปางหน่ึงของพระ

วิษณ ุก็หาใชการผสานปรองดองที่เปนธรรมแกพระพุทธเจาไม  ตรงกันขาม การกระทําเชนน้ีของพราหมณ 
กลับสรางความหายนะใหแกพุทธศาสนา และทําใหพุทธศาสนาเสื่อมสลายไปจากแผนดินอินเดีย...  

เปนที่นาเสียดาย ที่ในอินเดียปจจุบันทั้งผูที่มีความรู และไมมีความรู มักนิยมพูดเปนเสียงเดียวกันวา 
พุทธศาสนาเปนแขนงหนึ่งของศาสนาฮินดู พระพุทธเจาเปนฮินดู และศาสนาฮินดูมีจิตใจกวางขวางและยืดหยุน 
ถึงกับอนุญาตใหมีการบูชากราบไหวศาสดาที่เปน “มิจฉาทิฐ”ิ และตอตานคําสอนของคัมภีรพระเวท เชน
พระพุทธเจา  

...หรือในเมื่อชาวอินเดียเหลานั้นไดพบปะกับพุทธศาสนิกชนจากตางประเทศ รวมทั้งพระภิกขุสามเณร
และพระลามาจากธิเบต และมองโกลเลีย ชาวอินเดียดังกลาวจะแสดงความประหลาดใจที่ปจจุบันไมมีพุทธ
ศาสนาใหเห็นในอินเดีย และมักแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวา ที่พุทธศาสนาสูญสลายไปจากอินเดีย
น้ันเปนเพราะ (1) ในยุคปลายๆ พุทธศาสนาเองไดเสื่อมถอยจากคําสอนเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจา กลายเปน
ลัทธิตันตระ... (2) เน่ืองจาก “ศังกราจารย” สันยาส ีหรือนักบวชฮินดูผูปราดเปร่ืองไดกระทําการ “พิชิต” 
ขบวนการพุทธในอินเดียลงไดอยางสิ้นเชิง นาเสียดายที่ในโอกาสฉลอง 2500 ปแหงการอุบัติขึ้นของพุทธศานา 
รัฐบาลอินเดียไดพิมพหนังสือช่ือ “2500 Years of Buddhism” มีความหนาไมถึง 500 หนากระดาษที่พิมพ แต
พยายามรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรและมรดกของพุทธศาสนา ซึ่งมีความเกาแกถึง 25 ศตวรรษ มาเสนอไวใน
หนังสือเลมนั้นอยางขาดความสมบูรณ อน่ึง ชาวอินเดียผูมีการศึกษาแบบสมัยใหมโดยทั่วไป ก็มักจะแสดง
ความเห็นและเชื่อกันวา พุทธศาสนานั้นไมมีอะไรเปนพิเศษ นอกเสียจากจะเปนศาสนาฮินดูที่ไดปฏิรูปแลว
เทาน้ัน... ทรรศนะซ่ึงขาดความถูกตอง และสรุปเอางายๆ เชนน้ี ไดเผยแพรในอินเดียมาเปนเวลานาน และไดฝง
ลึกเขาไปในความเขาใจและความทรงจําของชาวอินเดีย ซึ่งจะตองใชเวลาและความพยายามของผูรูและนักประ 
วัติศาสตร เขาแกไขกันอยางจริงจังและสืบเนื่อง มิฉะนั้นแลว “พุทธศึกษา” ในอินเดียจะยังคงอยูในสภาพไขวเขว
และหางจากความเปนจริงดังไดพรรณามาแลว 

...คําวาฮินดู เกิดจาก สินธ ุซ่ึงเปนช่ือแมนํ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ชาวเปอรเซีย (อิหราน
ในปจจุบัน) ออกเสียง “ส” เปน “ฮ” สินธุจึงกลายเปน ฮินดุ... ซึ่งเปนชื่อที่ชาวอาหรับ อิหราน อาฟฆาน ตุรกี มอง
โกล ฯลฯ ใชเรียกผูคนและดินแดนที่อยูบนฝงทิศตะวันออกของแมนํ้าสินธ ุซึ่งปจจุบันไดแกคนและประเทศ
อินเดีย... 

ดร.อาร ซ ีมะชุมดาร (Dr. R.C. Majumdar) นักประวัติศาสตรช่ือดังของอินเดีย ไดวิเคราะหเร่ืองท่ีฮินดู
อุปโลกนพระพุทธเจาใหทรงเปนอวตารปางหน่ึงของฮินดูไวอยางนาฟงดังตอไปน้ี  

“การที่ฮินดูอุปโลกนพระพุทธเจาใหทรงเปนอวตารปางหนึ่งนั้น นับวาเปนกุศโลบายอันชาญฉลาดและ
ล้ําลึก เพราะเทากับเปนการทําลายฐานยืนของพระพุทธศาสนาในอินเดีย และในที่สุดนําไปสูการเสื่อมสลายของ
ศาสนาพุทธในแผนดินถิ่นกําเนิด”  
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ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14-15 เร่ือยมา เราจะพบ หลักฐานการเปนปฏิปกษตอกันระหวางสองศาสนาน้ี

ในคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาล ีคัมภีรพุทธฝายมหายานที่เปนภาษาสันสกฤต คัมภีรอุปนิษัท คัมภีรปุราณะ และ
ธรรมสูตรในคัมภีรพราหมณะ และแมแตจากวัตถุโบราณ ตลอดจนขอเขียนของฝายตางประเทศที่เขาไปใน
อินเดียในยุคน้ัน อันท่ีจริง ในยุคกอนคัมภีรปุราณะนั้น ไมมีการกลาวขวัญถึง “พุทธ” เลย เชนในยุคที่มีการรจนา
มหากาพยมหาภารตะ คือต้ังแตประมาณปท่ี 400 กอนคริสตกาล อันเปนชวงเวลาที่พุทธศาสนาบรรลุความ
รุงเรืองที่สุดในอินเดีย ทั้งๆ ที่เนื้อหาสาระของมหากาพยมหาภารตะ มีกลิ่นอายอิทธิพลหลักธรรมของพุทธ
ศาสนาอยางเห็นไดชัด แตก็ไมมีการกลาวขวัญเลยถึง “พุทธ” ในมหากาพยนั้น... สวนการนําคําสอนเรื่อง “ความ
เปนอมตะของอาตมัน” มาบรรจุไวในภควัทคีตา ก็เพื่อตอตานและลบลางคําสอนของพุทธศาสนานั่นเอง แม
รามายณะ (รามเกียรต์ิ) ซ่ึงเปนมหากาพยนามอุโฆษอีกเร่ืองหน่ึงของฮินดุ ก็ไมมีการระบุถึง “พุทธ” ไว ณ ที่ใดใน
ทองเร่ือง ดวยเหตุน้ี อาจกลาว ไดวา กอนยุคคุปตะ คือยอนหลังกอน ค.ศ.400-500 ขึ้นไป ไมมีขอเขียนหรืองาน
วรรณกรรมของฝายพราหมณชิ้นใดเลยที่ระบุถึงการมีอยู เปนอยูของพุทธศาสนา...  

...ในคัมภีรพราหมณพระเวทซึ่งเกิดกอนพุทธศาสนานั้น เราจะไมพบคําสอนอันวาดวยกฎแหงกรรม คํา
สอนที่วาการบําเพ็ญศีลภาวนาอันจะนําไปสูความหลุดพนจากสงสารวัฏ หรือแนวคิดตอตานพิธีกรรมทาง
ศาสนาเชนการเซนสรวงบูชายัญ... “อน่ึง อุดมการณแหงความหลุดพน ซึ่งไดแก โมกขธรรม หรือนิรฺวาณ เลา ก็
ไมเปนท่ีรูจักหรือเขาใจกันในแวดวงปราชญหรือนักคิดยุคคัมภีรพระเวท ปราชญหรือนักคิดพราหมณในยุคพระ
เวท เขาใจหรือเช่ือถือก็แตในเร่ืองของสวรรค ซึ่งในจินตนาการของพราหมณยุคพระเวทนั้น เพียบพรอมดวย
ทรัพยสินศฤงคาร และความสุขทางวัตถุทุกประการ อันเปนยอดปรารถนาของปุถุชนท่ัวไป และจะบรรลุไดก็
ดวยการประกอบยัญกรรมเทานั้น”  

...ปราชญหรือปุโรหิตาจารยยคุพระเวท ไมมีความรู และไมเขาใจในเรื่องหลักศีลธรรมแบบพุทธศาสนา 
ตลอดจนเรื่องกฎแหงกรรม เรื่องตายแลวเกิดใหม เร่ืองอริยสัจส่ี และมรรคแปด ตลอดจนเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
อันเปนคําสอนหลักของพุทธศาสนา 

...ในคัมภีรไอตเรยะ พราหมณะ มีโศลกอยูบทหนึ่งซึ่งสะทอนอุดมการณของพราหมณในเห็นอยางแจม
แจง: “จะหาประโยชนอะไรไดจากสิ่งเหลานี้คือ ผาเหลือง หนังกวาง หนวดเครา การบําเพ็ญตบะ โอพราหมณ จง
มีบุตรเถิด เพราะบุตรเปนสิ่งเดียวเทานั้นในโลกท่ีมีคาควรแกการสดุดี”  
 


