ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
๑. ยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์

มหากาพย์มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะ
ที่มา : http://www.mahaparata.com/
https://dhrammada.wordpress.com/eastern-philosophy/indian-philosophy/ยุคของปรัชญา
อินเดีย/ยุคมหากาพย์-epic-period/มหากาพย์รามายนะ/
ภายหลังจากที่ชนเผ่าอารยันได้อพยพและตั้งรกรากอย่างมั่นคง
ในดินแดนเอเชียใต้แล้ว ก็เริ่มมี
การก่อตั้งอาณาจักรขึ้นในบริเวณ
ทางตอนเหนือของอินเดีย ลักษณะเป็นนครรัฐอิสระกระจายตัวบริเวณ
ลุ่มแม่น้ำ
คงคา มี “ราชา” เป็นผู้ปกครอง ในยุคนี้เรียกว่า
ยุคมหากาพย์ (๑,๐๐๐-๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) เพราะปรากฏหลักฐาน
ที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาวอารยัน คือ มหากาพย์
มหาภารตะ เป็น สงครามกลางเมืองที่ทุ่ งกุรุ เกษตรระหว่างตระกู ล
ปาณฑพและเการพ มีการสอดแทรกบทบาทหน้าที่ของคนที่อยู่ในสังคม
ดังปรากฎใน ภควัทคีตา สอนให้คนทำหน้าที่ของตนในสังคม
เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ให้ครบถ้วน และมหากาพย์รามายณะ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
การแบ่งชั้นวรรณะ การขยายอาณาเขตของอารยันไปทาง จากซ้ายไปขวา พระพรหม พระวิษณุ พระ
ศิวะ
ตอนใต้และทำสงครามปราบชาวดราวิเดียน
ทีม่ า : http://shreegurudevamantra.
ในยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์มีความเจริญเป็น
อย่างมาก โดยได้พัฒนาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวอารยัน blogspot.com/2018/01/blog-post.html
ในการนับถือพระเจ้าหลายองค์ โดยเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ คือ พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้า
ที่มีอำนาจสูงสุด พระวิษณุหรือพระนารายณ์ซึ่งจะอวตารลงมาเกิดในโลกมนุ ษย์เพื่อดับทุกข์เข็ญ และพระ
พรหมผู้สร้างโลก พราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อกับเทพเจ้าได้ด้วยการประกอบพิธีกรรมและร่ายบทสวดมนต์บูชาเทพ
เจ้าตามคัมภีร์พระเวท ดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในสังคมอินเดีย อนึ่ง ศาสนายังสอนให้คนยอมรับเรื่องการเวียน
ว่ายตายเกิด ทำให้ชาวอินเดียยอมรับ ชะตากรรมของตนในโลกปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการดำรงอยู่ในวรรณะที่ถูก
กำหนดมาตั้งแต่เกิด แล้วมุ่งทำความดีเพื่อจะได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร จึงนับว่าศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพล
สำคัญต่อการหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก

๒. กำเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน
ในช่วงเวลาเดียวกับที่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ได้มี
ศาสนาถื อ กำเนิ ด ขึ ้ น อี ก ๒ ศาสนา คื อ พระพุ ท ธศาสนาอั น มี ศ าสดาคื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกำเนิดเมื่อประมาณ ๕๘๐ ปีก่อนคริสตกาล และ
ศาสนาเชนอันมีศาสดาคือพระมหาวีระ ถือกำเนิดเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีก่อน
คริส ตกาล ทั้งสองศาสนามีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น การ
คัดค้านพิธีกรรมความเชื่อและการแบ่งวรรณะในศาสนาพราหมณ์ แต่ก็มีข้อ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน คือ พระพุทธศาสนาจะเน้นการฝึกปฏิบัติทางจิตและการใช้
ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ถึงซึ่ งความหลุดพ้นสูงสุด คือ พระนิพพาน ส่วนศาสนา
เชนสอนให้ทรมานหรื อละทิ ้ง ความเอาใจใส่ต ่อ ร่า งกายเพื่ อให้จ ิ ต ใจ
พระมหาวีระ
บริ ส ุ ท ธิ ์ จุ ด ประสงค์ ค ื อ เพื ่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากกรรมคล้ า ยกั บ ที่มา : https://www.gotoknow.org/
พระพุทธศาสนา
posts/198540
ในช่วงประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ดินแดนอินเดียได้ถูก
ชาวต่างชาติเข้ารุกรานคือเปอร์เซียและกรีก โดยเฉพาะกองทัพกรีกซึ่งนำ
โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เข้ารุกรานทางตอนเหนือของอินเดียในช่วง
๓๒๖ ปีก่อนคริสตศักราช ทำให้อินเดียได้รับอิทธิพลจากกรีก เช่น ศิลปะแบบกรีก
ซึ่งปรากฏเป็นพระพุทธรูปแบบแรกของพระพุทธศาสนา
เมื่อ ๓๒๑ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าจันทรคุปต์ได้รวบรวมกำลังพลขับไล่
กองทัพกรีกออกไป สถาปนาราชวงศ์โมริยะและสามารถรวบรวมดินแดนอินเดีย
ให้เป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อินเดีย กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของราชวงศ์ คือ พระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ในช่วง ๒๗๔-๒๓๗ ปีก่อน
คริสตกาล) พระองค์ได้ขยายดินแดนมาบริเวณตอนใต้ แต่ผลจากการทำ
พระพุทธรูปแบบคันธาระ
สงครามที่แคว้นกลิงคะซึ่งมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะแบบกรีก
พระเจ้าอโศกมหาราชสลด
ทีม่ า : http://tainote2.blogspot.com/
พระทัยและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนา
2014/04/blog-post.html
พระเจ้ า อโศกมหาราชได้ ท รงทำนุ บ ำรุ งพระพุ ท ธศาสนาเป็ น อั นมาก ส่ ง ผลให้ พ ระพุ ท ธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัย นี้ เช่น การทำสังคายนาพระไตรปิฎ กและการส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ รวมทั้งดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย การสร้างพุทธศาสนสถานเป็น
จำนวนมาก โดยปรากฎหลักฐานที่สำคัญ คือ สถูปสาญจีและเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

สถูปสาญจีและเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่มา : https://historythaii.wordpress.com/สถานที่ที่เกี่ยวกับพระ/สถูปที่สาญจี
https://sites.google.com/site/ahorsigum/pra-wati-sat-r-na-suksa
หลังจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว ราชวงศ์โมริยะก็เริ่มเสื่อมลง ในช่วงนี้มีกษัตริย์ราชวงศ์อื่นๆ
ขึ้นมามีอำนาจในดินแดนอินเดีย เช่น พระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก และ
ราชวงศ์ ก ุ ษ าณะซึ ่ง มี ก ษัต ริ ย ์ ท ี่ ส ำคั ญคื อ พระเจ้ า กนิ ษ กะ ซึ ่ ง เป็ น ยุค ที ่พ ระพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน
เจริญรุ่งเรืองมาก
ในช่วง ค.ศ.๓๒๐ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑ ได้ทรง
รวบรวมอินเดียให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง และได้สถาปนา
ราชวงศ์คุปตะขึ้น ในยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอินเดีย
มีความเจริญรุ่งเรืองในทุ กๆ ด้าน ทั้ง ด้า นศาสนาและ
ปรัชญา ในยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาฮินดูซึ่งได้พัฒนามาจาก
ศาสนาพราหมณ์ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งขึ ้ น เป็ น อย่ า งมาก แต่
พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ ดังจะเห็น
ได้จากผลงานด้านศิลปกรรม เช่น ถ้ำอชันตา พระพุทธรูป
ที่มีความงดงาม ด้านวรรณกรรม ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของ
ศิลปกรรมภายในถ้ำอชันตา
วรรณคดีส ัน สกฤต กวีที่มีช ื่อเสีย งคื อ กาลิทาส ผู้แต่ง
ที่มา : http://www.watphrakaewศกุนตลา ด้านวิทยาการ มีการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง
chiangrai.com/gallery_detail.php?id=48
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๕ อาณาจักรของราชวงศ์
คุปตะก็เริ่มแตกแยกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย ประกอบกับถูกพวกเชื้อสายเตอร์กเข้ามาโจมตี ในที่สุดราชวงศ์
คุปตะก็สลายไปราวคริสต์ศตวรรษที่ ๖

๓. การเข้ามาของวัฒนธรรมอิสลามและการถือกำเนิดศาสนาซิกข์
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๗-๑๐ เป็นช่วงที่อินเดียอยู่ในสภาวะความวุ่นวายทางการเมือง อินเดียต้อง
เผชิญการรุกรานของพวกมุสลิม นั่นคือ มุสลิมเชื้อสายเติร์กจากเอเชียกลาง เข้าปกครองอินเดียภาคเหนือ และ
เผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดนเอเชียใต้ ในช่วงเวลาเดียวกันทางตอนใต้ของอินเดีย อาณาจักรโจฬะ
ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น อาณาจักรแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มั่นของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูในอินเดีย อีกทั้งยังมี
ความเจริญทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก
ต่อมาในปี ค.ศ.๑๒๐๖ ผู้นำมุสลิมเชื้อสายเติร์ก
จากรั ฐ อิ ส ลามในบริ เ วณอั ฟ กานิ ส ถานได้ ก ่ อ ตั้ ง
ราชวงศ์มัมลุก แต่เนื่องจากเมืองหลวงตั้งอยู่ที่เมือง
เดลี จึงเรียกว่า สุลต่านแห่งเดลี (คริสต์ศตวรรษที่
๑๓-๑๖)การยึ ด ครองอิ น เดี ย ของพวกมุ ส ลิ ม ได้
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
เป็นต้นว่ามีการนำภาษาเปอร์เซี ยเข้ามาใช้ในราช
สำนัก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภาษาอูรดูซึ่งผสมผสาน
จากภาษาเปอร์ เ ซี ย สั น สกฤต และอาหรั บ ส่ ว น
กุตุป มีนาร์ (Qubt Minar) กรุงนิวเดลี
ทางด้านศิล ปกรรมก็มีการสร้างมัสยิด พระราชวัง
สิ่งก่อสร้างในสมัยสุลต่านแห่งเดลี
หอคอย ฯลฯ ซึ่งผสมผสานศิลปะของมุสลิมกับฮินดู
ที่มา : http://newdelhi.thaiembassy.org/
ทางด้านศาสนา ในปี ค.ศ.๑๔๖๙ ก็เกิดศาสนาใหม่ซึ่ง
th/tourist-attractions-in-delhi-th/
นำหลักของศาสนาอิสลามกับฮินดูมาหล่อรวมกันเกิด
เป็น ศาสนาซิกข์ นอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนทางวรรณคดี ปรัชญา ดาราศาสตร์ การแพทย์ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อและศรัทธาของคนอินเดียส่วนใหญ่ไปจาก
ศาสนาฮินดูเลย

สุวรรณวิหาร เมืองอัมริตสาร์ ศาสนสถานสำคัญของศาสนาซิกข์
ที่มา : https://travel.thaiza.com/foreign/244831/
ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ผู้รุกรานชาวเตอร์กกลุ่มใหม่ภายใต้การนำของบาบูร์ (Babur) ซึ่งมี
เชื้อสายสืบเนื่องมาจากนักรบชาวมองโกล เผ่าพันธุ์ของบาบูร์จึงมีชื่อเรียกว่า โมกุล (Moghul) ซึ่งมาจากคำว่า
มองโกล บาบูร์ได้มีชัยชนะเหนือสุลต่านแห่งเดลีในปี ค.ศ.๑๕๒๖ และได้ตั้งตนเป็นใหญ่ในบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ำคงคา และสถาปนาราชวงศ์โมกุลขึ้นปกครองอินเดียสืบมายาวนานกว่า ๓๐๐ ปี

กษัตริย์ที่สำคัญในยุคราชวงศ์โมกุลคือ พระเจ้าอักบาร์มหาราช (ครองราชย์ในช่วง ค.ศ.๑๕๕๖๑๖๐๕) ในยุคนี้ อินเดียเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงมีสันติสุขระหว่างศาสนา
เนื่องจากพระเจ้าอักบาร์ทรงเปิดโอกาสให้คนทุกศาสนามีสิทธิเท่าเทียมกันในหลายๆ ด้าน กษัตริย์ที่สำคัญอีก
พระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าชาห์จาฮาน ในยุคนี้เป็นยุคที่มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น ทัชมาฮาล
อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระองค์ที่มีต่อพระนางมุมตัซ มาฮาล ใช้เวลาก่อสร้างและตกแต่งนานถึง
๒๒ ปีระหว่างปี ค.ศ.๑๖๓๒-๑๖๕๔

ทัชมาฮาล
ที่มา : https://www.matichon.co.th/foreign/news_938122

