ชื่อหนังสือ : พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ (ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย)
เขียนโดย : (1) รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (2) พ.ต.ต.หญิง สุวิมล ธรรมหรรษากุล
วิทยฐานะ : (1) ป.ธ.6, พธ.บ., น.บ., M.A., M.P.A., Ph.D.(Buddhist Studies), Ph.D.(Political Science),
Ph.D.(Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819) CUFCE,U.S.A.
(2) น.บ., B.Se.(Biomedical Science) King’s College London, University of London, UK.
M.Se.(Drug Chemistry) Newcastle University, UK., นวท.(สบ 2) กยส.พฐก.สพฐ.ตร.

คณาจารย์ที่ปรึกษา – คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ – คณะทางานตรวจทาน
รศ.ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์
ป.ธ.9, รป.บ., ศศ.ม., M.P.A., D.B.A., Ph.D., ศน.ด.
ดร.กาธร เพียเอีย
ป.ธ.6, ศน.บ., M.A., Ph.D.
ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
พระมหาปิยะณัฐ กิตตฺ ิโสภโณ
น.ธ.เอก, ป.ธ.3
พระมหาศุภวัฒน์ สุภทฺโท
น.ธ.เอก, ป.ธ.4
ชูพงษ์ อัจจาธร
ป.ธ.9, ศษ.บ.
คมสิทธิ์ พิศเพ็ง
ป.ธ.7. พธ.บ.
ดร.นฤมล ราชบุรี
วท.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ธีระพงศ์ แซ่เล้า
น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 :
เจ้าของ
:

จัดพิมพ์โดย :

อุปถัมภ์โดย :
พิมพ์ที่ :

สิงหาคม 2565 จานวน 1,000 เล่ม
มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhi Vihara Trust : WTB)
พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย 824231 โทร (+91) 9430057989,7755883856
E-mail: watthaibodhivihara@hotmail.com www.watthaibodhi.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จากัด (DHT)
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-8845683-6, 0819944790, 0614026277, 0994396677
แฟกซ์: 02-8845682, E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.dhammahansa.com, www.dhttv.com, www.btc2555.com
บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จากัด
หจก.เจริญผลกราฟฟิค โทร.0896682552 E-mail: arth2552@gmail.com
50/168 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ
(ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย)
Buddhist Places, Buddha's History, Buddha's Duties
(History of Buddhism in India)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
พันตารวจตรีหญิง สุวิมล ธรรมหรรษากุล

คำนำ
ครั้งหนึ่งในชีวิต ในฐานะเป็นชาวพุทธ ควรไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
๔ ตาบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ศึกษาประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย-เนปาล (History of Buddhism in India-Nepal)
เมื่อไปถึงแดนพุทธภูมิแล้ว สิ่งที่ควรทาไว้ในใจ คือ ต้องรู้เข้าใจและเข้าถึงแดนพุทธภูมิ
อย่างแท้จริงใน ๓ พุทธะ คือ พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ
พุทธสถำน (Buddhist Holy Places) คือ สถานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา รวมถึงสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ที่ชาวพุทธไป
จาริกแสวงบุญนั้น มีความเกี่ยวข้องกับพุทธบุคคลและประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไร
พุทธประวัติ (The life of the Buddha) คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่
ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เหตุการณ์สาคัญที่เคยได้ยินได้ฟัง ได้อ่าน
รับรู้กันมา เมื่อไปถึงพุทธสถานนั้นแล้ว นาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ ทาให้
เกิดองค์ความรู้ศรัทธาและปีติยิ่งขึ้น เมื่อหลับตามองเห็นมโนภาพในสมัยครั้งพุทธกาล
พุทธกิจ (Duties of the Buddha) คือ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญ
การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทา เช่น พุทธกิจประจาวัน ๕ อย่าง ที่ทรงบาเพ็ญ
ในแต่ละวัน 5 เวลา เป็นกิจวัตรประจาวันของพระพุทธองค์ และ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
ในระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่นั้น ได้เสด็จไปประทับทรงจาพรรษาใน
สถานที่ต่างๆ รวมถึงพุทธกิจที่ทรงบาเพ็ญ ณ พุทธสถาน ซึ่งเราท่านได้ไปนมัสการนั้น
หนังสือเล่มนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในกำรจำริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กาลังเดินทางไปแสวงบุญ ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้สนใจ
ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ขอน้อมรับในความผิดพลาด เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกำนต์ ธรรมหรรษำกุล (ดร.เบิร์ต)
นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
ประธานอานวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
อาจารย์ใหญ่สานักฝึกอบรมวิปสั สนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ WTB,ITT
นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) - ประธานบริหารบริษทั ในเครือธรรมหรรษา

คำนิยม
ครั้งหนึ่งในชีวิต ในฐานะเป็นชาวพุทธ ได้ไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔
ตาบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ศึกษาประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย-เนปาล (History of Buddhism in India-Nepal)
ขณะนั้นยังเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี-โท ณ สหราชอาณาจักร
(UK) ไปถึงแดนพุทธภูมแิ ล้ว ได้ฟังวิทยากรบรรยาย พุทธสถำน (Buddhist Holy
Places) พุทธประวัติ (The life of the Buddha) พุทธกิจ (Duties of the Buddha)
เมื่อไปครั้งทีส่ อง ครั้งทีส่ าม และอีกหลายครั้งนับไม่ถ้วน เกิดจิตใจศรัทธาอยากไปอีก
จนได้เป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ เมื่อกลับไปเรียนต่อก็มีสมาธิในการเรียน
ในครั้งแรกของชีวิตทีไ่ ปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
มีบุญได้ไปแบบงงๆ “บุญหล่นทับ” เพราะเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี ณ King’s College
London วิทยาเขตของ University of London กลับมาประเทศไทยรอเรียนต่อ
ปริญญาโท บังเอิญว่าคุณพ่อเป็นข้าราชการครูลางานไม่ได้ จึงถูกมอบหมายให้ไปแทน
ทาหน้าที่ดูแลคุณย่าที่ถูกหวยรางวัลที่ 1 จ่ายเงินไปกับธรรมหรรษาทัวร์แล้ว ไม่ไปก็
เสียเงินฟรี จึงต้องไป เมื่อไปแล้วจะว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 ก็ได้นะ ได้เจอคู่ชีวิตใน
วันเกิดเค้าพอดีกเ็ พราะทัวร์นี้..มีบุญวาสนาเป็นบุพเพสันนิวาส หรือ ปุพเพกตปุญญตา
หนังสือเล่มนี้ มีส่วนช่วยทาในด้านศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์และทางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จึงคิดว่าพุทธ
ศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการแห่งเป็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น คาสอนของ
พระพุทธเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านที่
กาลังเดินทางไปแสวงบุญอินเดีย ผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
พันตำรวจตรีหญิง สุวิมล ธรรมหรรษำกุล (บี)
เหรัญญิกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)
เหรัญญิกสมาคมการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
รองประธานอานวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สพฐ.ตร.

คาปรารภ : อนุโมทนาบุญ
มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhi Vihara Trust : WTB) ได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของอินเดียว่าด้วยองค์กรการกุศล เมื่อวันที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการมูลนิธิ (ชุดที่ ๒ : ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินงานบริหารกิจการของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ได้จัดทาโครงการสร้าง “วัดไทยโพธิวิหาร” พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หนังสืออนุสรณ์แดนพุทธภูมิ : พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ ได้จัดทาขึ้น
และพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย
มอบเป็นธรรมทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทาบุญสร้างวัดไทยโพธิวิหาร ถวายเป็น
พุทธบูชา เป็นเจตนารมณ์เบื้องต้นของคณะผู้จัดทามิได้แสวงหาผลกาไรแต่ประการใด
วัดไทยโพธิวิหาร ขอมอบหนังสือนี้ เป็นธรรมบรรณาการจากแดนพุทธภูมิ
แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญซื้อที่ดินสร้างวัดไทยโพธิวิหาร และผู้ร่วมโครงการบวช
เนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรม – โครงการบรรพชาอุปสมบท ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ –
โครงการจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดย วัดไทยโพธิวิหาร
ร่วมกับ ธรรมหรรษาทัวร์-ธรรมหรรษาทีวี-บางกอกไทย เซ็นเตอร์-ไอ อินเดีย (I-INDIA)
ขออนุโมทนาบุญแด่ท่าน รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ใน
ฐานะครูอาจารย์ “ดุษฎีบัณฑิตมหาอุบาสกใจบุญ นายทุนใจพระ” ผู้มีจิตศรัทธาอัน
แรงกล้า เป็นต้นศรัทธาผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ ผู้อุปถัมภ์และผู้นาสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
รายได้จากหนังสือนี้นาถวายสร้างวัดไทยโพธิวิหาร จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
พระมหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (พระอาจารย์มหาอาทิตย์)
ประธานอานวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร - เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย

สารบัญ
เรื่อง
คานา
คาปรารภ : อนุโมทนาบุญ
ประกาศมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร-มูลนิธิศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย (ITT)
สารบัญ
แผนที่อินเดีย-เนปาล : สังเวชนียสถาน
แผนที่ ๑๖ แคว้น
แผนที่อินเดียปัจจุบัน
ทาความเข้าใจก่อนไปอินเดีย
ข้อมูลเกี่ยวกับอินเดีย
พุทธกิจ ๕ อย่าง
พระพุทธดารัสตรัสถึงสังเวชนียสถาน
ปลงสังเวชอย่างไร
อธิษฐานจิตกับการอ้อนวอน
วันสาคัญของอินเดีย
รูปสัญลักษณ์บนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
พุทธคยา (Bodh Gaya, Bodhi Gaya)
ดงคสิริ สถานที่บาเพ็ญทุกรกิริยา
สุชาดาสถูป
ท่าสุปปติฏฐะ
แม่น้าเนรัญชรา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ความแตกต่างกันแห่งโพธิพฤกษ์
สัตตมหาสถาน
พระแท่นวัชรอาสน์
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
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พระพุทธเมตตา
อุรุเวลาเสนานิคม
อาศรมชฎิล
เขาพรหมโยนี (คยาสีสะประเทศ)
วัดพุทธนานาชาติ
ราชคฤห์ (Rajgir)
วัดเวฬุวัน
เขาคิชกูฏ
สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า
ถ้าสุกรขาตา
ถ้าพระโมคคัลลานะ
โรงพยาบาลหมอชีวกโกมารภัจจ์
มัททกุจฉิมิคทายวัน
วิศวะศานติสถูป
รอยเกวียน
คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร
มนิยามัฐ
ที่เก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร
ตโปทาราม
ถ้าสัตตบรรณคูหา
ลัฏฐิวัน
ขนมขาชา
นาลันทา (Nalanda)
มหาวิทยาลัยนาลันทา
หลวงพ่อองค์ดา
วัดพุทธนานาชาติ
พระสูตรและชาดก
ประวัติพระสารีบุตร
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ประวัติพระโมคคัลลานะ
ประวัติพระมหากัสสปเถระ
ประวัติพระมหาปันถกเถระ
ประวัติพระจูฬปันถกเถระ
ประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์
ปาฏลีบุตร (Pataliputra)
ความเป็นมาของเมืองปาฏลีบตุ ร
วัดอโศการาม
อโรคยาสถาน
เสาหินศิลา
พิพิธภัณฑ์
ตัวเมืองปัตนะปัจจุบัน
ท่าน้าพุทธโคตมะ
สะพานมหาตมะคานธี
ท่าน้าราเชนสมาธิ
ท่าน้ามหินทฆาต
โกลขา
บ้านเกิดของโกวินทะ
สังคายนาครั้งที่ ๓ และส่งสมณทูต
พระธรรมทูตสูล่ ังกาทวีป
เวสาลี (Vaishali) แคว้นวัชชี
ภูมิประเทศ
ประวัติความเป็นมาของเมืองเวสาลี
หญิงงามประจาเมืองและสิทธิของสตรีของชาววัชชี
บ้านเกิดศาสดามหาวีระแห่งศาสนาเชน
เหตุที่พระพุทธศาสนาปักหลักเมืองเวสาลี
บทพระปริตร (รัตนสูตร)
สังคายนาครั้งที่ ๒
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ปาวาลเจดีย์ (สถานที่ปลงพระชนมายุสังขาร)
พระสถูป
กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน
เสาหินศิลาจาลึก สิงห์ที่สมบูรณ์
วาลิการาม
สระมุรธาภิเษก
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
โทษของการทุศีล
กาเนิดภิกษุณีรูปแรก
พระสูตรและชาดก
นางอัมพปาลี
เกสริยาสถูป
พระสถูปเจติยะ องค์แรกของโลก
กุสินารา (Kusinaga, Kushinagar) แคว้นมัลละ
สวนสาลวโนทยาน
มหาปรินิพพานสถูป
มหาปรินิพพานวิหาร
พระพุทธมหาปรินิพพาน
มกุฏพันธนเจดีย์
เนปาล (Nepal)
ลุมพินี (Lumbini)
สระโบกขรณี
เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช
มายาเทวีวิหาร
ซากอิฐโบราณ
รูปแกะสลักหินพระมารดา
รอยพระบาทกุมาร
กบิลพัสดุ์ (Kapilavastu)
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ประวัติพระอนุรุทธะเถระ
เทวทหะ (Devadaha)
พระสถูปรามคาม
สาวัตถี (Sravasti) แคว้นโกศล
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ ๔ แห่ง
วัดพระเชตวันมหาวิหาร
๑. พระคันธกุฎี
๒. อานันทโพธิ
๓. วิหารธรรมสภา
๔. วิหารสังฆสภา
๕. พระสถูปอรหันต์แปดทิศ
๖. โภชนศาลา
๗. คิลานเภสัชศาลา
๘. กุฏิพระสงฆ์ (กุฏิพระสีวลี, หมู่ภิกษุโกสัมพี)
คฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ้านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคลีมาล
วัดบุพพาราม
วัดราชิการาม
ประวัติพระสีวลี
ประวัติพระองคุลีมาล
ประวัติพระอุบาลี
ประวัติพระวังคีสเถระ
ประวัติพระสาคตเถระ
ประวัติพระพาหิยเถระ
ประวัติพราหมณ์พาวรี ๑๖
ประวัติพระวักกลิเถระ
ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ประวัตินางวิสาขา
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อโยธยา (Ayodhya) - สาเกต
สะสาราม (Sasaram)
พาราณสี (Varanasi) แคว้นกาสี
ม. ในพาราณสี
สารนาถ (Sarnath)
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ธัมเมกขสถูป
ธัมมราชิกสถูป
เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก
พระมูลคันธกุฎี
ยสเจดีย์
เจาขัณฑีสถูป
เอรกปัตตะนาคราช
ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ
ประวัติพระยสะ
นางสุปปิยาอุบาสิกา
แคว้นกุรุ (Kuru)
สถานที่แสดงสติปัฏฐานสูตร
จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
โกสัมพี (Kosambi) แคว้นวังสะ (Vatsa)
เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
โฆสิตาราม
กุกกุฏาราม
กาแพงเมือง
ประวัติพระพากุลเถระ
พระปินโฑลภารทวาชเถระ
วัดโฆสิตาราม
วัดกุกกุฏาราม
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โฆสกเศรษฐี
นางสามาวดี
นางวาสุลทัตตา
มาคันทิยา
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
จุฬาตรีคณ
ู
สังกัสสนคร (Sankassa)
แคว้นอวันตี (Avanti)
ประวัติพระมหากัจจายนเถระ
ประวัติพระโสณกุฎิกัณณเถระ
รัฐมัธยมประเทศ (Meghalaya)
สาญจีสถูป (Sanchi)
รัฐมหาราษฏร์ (Maharashtra)
อชันตา (Ajanta Caves)
เอลโรล่า (Ellora Caves)
โกลกาตา (Kolkata)
บุพจริยาของพระพุทธเจ้า
มิลินทปัญหา (The Questions of King Milinder)
ประวัติพระถังซัมจั๋ง (Xuangzang)
ดร.อัมเบดการ์ (Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)
อนาคาริกธรรมปาละ (Anagarika Dhammapala)
เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม (Sir Alexander Cunningham)
มหาตมา คานธี (Mahatma Gandhi)
ยาวาหะราล เนห์รู (Jawaharlal Nehru)
พระบรมสารีริกธาตุ : จากกบิลพัสดุ์นคร ย้อนถึงสยามประเทศ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย (History of Buddhism in India)
ยุคอารยัน
ยุคพุทธกาล
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พระเทวทัตต์ถูกแผ่นดินสูบ
พันธุละเสนาบดีและพระนางมัลลิกา
การล่มสลายแห่งศากยวงศ์
ยุคหลังพุทธปรินิพพาน
จากมคธถึงปาฏลีบตุ ร (Magadha-Pataliputra)
ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช (King Ashoka Period)
ยุคราชวงศ์คุปตะ (Shunga Period)
ยุคกุษาณะทางฝ่ายเหนือ และสาตวาหนะทางใต้
(Indo-Scythians, Satavahana Period)
ยุคพระเจ้ากนิษกะ (Kanishka Period)
ยุคพระเจ้าหรรษวรรณธนะ (Harshavardhana)
ยุคราชวงศ์ปาละ (Pala Period)
ยุคราชวงศ์โมกุล (Mughal Period)
ยุคพ่อค้ายุโรปรุกรานอินเดีย
ยุคอาณานิคมอังกฤษ
ยุคกอบกู้เอกราช
ยุคเอกราช
ภาษาและศาสนาในอินเดีย
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Hinduism)
บทวิเคราะห์
การแตกแยกนิกายของพระพุทธศาสนา
การสูญสลายพระพุทธศาสนาจากอินเดีย
ชาวธิเบตที่อินเดีย
ภาคผนวก
- พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
- การทาสังคายนา
- อสีติมหาสาวก
- ภิกษุณี
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- อุบาสก
- อุบาสิกา
- ชื่อแคว้นและเมืองหลวง
- แคว้นสมัยพุทธกาลอยู่ในเขตรัฐประเทศปัจจุบัน
- ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Hindi for Beginning)
- บทแผ่เมตตา, สมาทานกัมมัฏฐาน, คาอุทิศบุญกุศล, อธิษฐานจิต
- ระยะทางตามรอยพระบาทอินเดีย เนปาล
- ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ๙ พุทธสถาน
บทสรุป ไปอินเดีย (สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล) ได้อะไร ?
งานวิจัยเกี่ยวกับการแสวงบุญแดนพุทธภูมิ
บรรณานุกรม
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บทสรุป
ไปอินเดีย (สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล) แล้วได้อะไร ?
คาถามนี้ ดังก้องอยู่ในใจของชาวพุทธทุกคน ที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญตาม
รอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล และพุทธสถาน
ต่างๆ โดยเฉพาะผู้เขียนในฐานะเจ้าของบริษัทจัดทัวร์ไปอินเดียแล้วไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
เป็นธรรมวิทยากรผู้บรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ และให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติธรรมที่อินเดีย ไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ กรุ๊ป/คณะขึ้นไป ใน
ทัศนคติ (Attitude) ความรู้สึก (Feeling) ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองอันเกิดจากความ
ซาบซึ้ง (Sentimental) ที่ได้ไปนมัสการมาแล้วจนนับจานวนครั้งไม่ได้ แต่ไม่เคยรู้สึก
ท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดๆ เป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) เป็น
หัวหน้าคณะ (Group Leader) นาคณะสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา บางครั้ง
นั่งสมาธิอยู่เกิดขนลุกขนพอง บางครั้งนั่งอยู่น้าตาไหล เมื่อไปตามสังเวชนียสถานและ
พุทธสถานแล้วสัมผัสได้ รู้สึกจิตสงบ มีปีติเอิบอิ่มใจ สุขใจ ชื่นใจ อบอุ่นใจ นึกในใจว่า
“อิ่มบุญอุ่นใจ อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า” เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกใครได้จะรับรู้ได้
และสัมผัสได้เฉพาะตนเท่านั้น จึงมีแนวคิดทฤษฏี (Theory) เป็นของตนเอง สรุปได้ว่า
“ไปอินเดียนมัสการสังเวชนียสถานแล้ว ได้ประโยชน์อานิสงส์ ๑๒ ประการ”ดังนี้ :๑. ได้ปิดประตูอบายไปสุคติโลกสวรรค์
๒. ได้กราบไหว้พระภควันต์พุทธภูมิอินเดีย
๓. ได้ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์
๔. ได้บุญสูงสุดกุศลปัญญามหาศาล
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๕. ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
๖. ได้บาเพ็ญทาน ศีล สมาธิ ปัญญา
๗. ได้พุทธบูชาอุทิศแทนค่าน้านมบิดรมารดา
๘. ได้เจริญภาวนาครบ ๔ สังเวชนียสถาน
๙. ได้พบครูบาอาจารย์ญาติมิตรในอดีตชาติ
๑๐. ได้คบหานักปราชญ์บัณฑิตจิตเลิศล้า
๑๑. ได้น้อมนาพุทธธรรมสู่ตนพ้นอบาย
๑๒. ได้จิตใจปีติสุข..หวังพ้นทุกข์..คือนิพพาน
ในการจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย- เนปาล นมัสการพุทธ
สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกทุกชาติทุกนิกายที่นับถือพระพุทธศาสนา
เดินทางไปจาริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ เพราะหวังประโยชน์อานิสงส์ตามที่สมเด็จ
พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน กุสินารา
แคว้นมัลละ สมัยครั้งพุทธกาล ในวันอังคาร เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง
ในมหาปรินิพพานสูตร (พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เล่ม ๑๐ หน้า ๑๕๐-๑๕๑) กล่าวไว้ว่า “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตเจ้าได้ประสูติในที่นี้ (ชาต
สถาน/ลุมพินี), ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ (ต้นพระศรีมหาโพธิ์/พุทธค
ยา), ทรงประกาศธรรมอันยอดเยี่ยม (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) ในที่นี้ (ธัมเมกขสถูป/
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน/สารนาถ), และเสด็จดับขันธปรินิพพานในที่นี้ (สาลวโนทยาน/
กุสินารา) ชนทั้งหลายเหล่าใด ได้จาริกไปยังเจดีย์มีจิตเลื่อมใสศรัทธา เมื่อทากาลกิริยา
(ตาย) ชนทั้งหลายเหล่านั้น จักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์” ด้วยเหตุนี้ จึงมีชาวพุทธทั่วโลก
ไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียเป็นจานวนมาก ไปด้วยใจศรัทธาจึงไปแล้วไปอีกไม่รู้สึกเบื่อ
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“ครั้งหนึ่งในชีวิต สมคิดหวังดั่งตั้งใจ ได้ไปอินเดีย ไม่เสียชาติเกิด” เมื่อได้
ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
เมื่อไปถึงแดนพุทธภูมิแล้ว ต้องเข้าถึงอย่างถ่องแท้ใน ๕ พุทธะ คือ พุทธสถาน พุทธ
ประวัติ พุทธกิจ พุทธบูชา พุทธธรรม จะได้ชื่อว่าเข้าถึงอย่างแท้จริงครบถ้วนสมบูรณ์
พุทธสถาน (Buddhist Places, Buddhist Holy Places) คือ สถานทีส่ าคัญ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา รวมถึงสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ที่
ไปจาริกแสวงบุญนั้น มีความเกี่ยวข้องกับพุทธบุคคลและประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไร
พุทธประวัติ (Buddha’s History, The life of the Buddha) คือ ประวัติ
ของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เหตุการณ์สาคัญที่
ได้ยินาเฟังรับรู้กันมา เมื่อไปถึงพุทธสถานแล้วนาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ
เมื่อหลับตามองเห็นมโนภาพในสมัยพุทธกาลทาให้เกิดองค์ความรู้เกิดศรัทธาปีติยิ่งขึ้น
พุทธกิจ (Buddha’s Duties) คือ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญ หรือการงาน
ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทา เช่น พุทธกิจประจาวัน ๕ อย่าง ทีท่ รงบาเพ็ญในแต่ละวัน ๕
เวลา และ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ทีไ่ ด้เสด็จไปประทับทรงจาพรรษาใน สถานที่ต่างๆ
รวมถึงพุทธกิจที่ทรงบาเพ็ญ ณ สังเวชนียสถาน และพุทธสถาน ที่ได้ไปนมัสการนั้น
พุทธบูชา (Buddha Puja,Buddha worship) คือ บูชาพระพุทธเจ้าด้วยกาย
วาจาใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คือ ปัญญาธิคุณ บริสุทธิคุณ มหากรุณาธิคุณ
ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เน้นปฏิบัติบูชาเพื่อปิดประตูอบายเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
พุทธธรรม (Buddha Dhamma, Buddha’s Doctrine) คือ หลักพุทธธรรม
ที่ได้จากแดนพุทธภูมิ เช่น โพธิปักขิยธรรม ๓๗, อริยสัจจ์ ๔, ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา, หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ละชั่ว ทาความดี ทาใจให้ผ่องแผ้ว เป็นต้น
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งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรแสวงบุญแดนพุทธภูมิ
ณ สังเวชนียสถำน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปำล
************************

องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจของพุทธศำสนิกชน
ต่อกำรไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถำน 4 ตำบล : กรณีศึกษำโครงกำรของ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค 4 ส่วนหน้ำ
New Body of Knowledge In Services Creating Satisfaction of
Buddhist People Towards Pilgrimage at the Four Holy Places of
Buddhism : A Case Study of the Project of Division of Internal
Security Operations Command, Region 4
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์
พันตารวจตรีหญิง สุวิมล ธรรมหรรษากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน
อาจารย์ ดร.สังเวียน เทพผา
สานักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.)
สานักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย (สศก.)
มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT) มูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร (WTB)
บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จากัด บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จากัด
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