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คําถาม 1: อยากเรียนถามทานอาจารยวาคัมภีรพระเวทแตงเสร็จเมือ่ ไหรครับ อาตมาฟงอาจารย
บรรยายแลวรูส ึกไมตรงกับหนังสือที่คนอืน่ ๆเขียน ไมทราบวาที่ถูกเปนอยางไรกันแน? อาตมาอยาก
ศึกษาเพิ่มเติมไมทราบวาคําแปลคัมภีรฤคเวทจะหาอานไดที่ไหนครับ (พระเขมรตโน/กรุงเทพ มหา
นคร)
คําตอบ: ทานโปรดอยาหาวาอยางนัน้ อยางนี้เลยนะครับพระคุณเจา ผมเปนฆราวาสสวนทานเปน
ภิกษุ เพราะฉะนัน้ ถึงผมจะเปนอาจารย ทานเปนลูกศิษยก็อยาใชคาํ วา ‘ครับ’ เลยนะครับ ขอให
ทานใชคําวา ‘เจริญพร’ จะเหมาะสมกวา อีกอยางที่พระชอบใชประจําและไมสมควรก็คือการใช
คําวา ดร. บาง ศ. หนาตําแหนงพระซึง่ เปนทีน่ ิยมใชกันมากที่มหาจุฬาฯ สมมติเชนพอจบปริญญา
เอกมา อยากใหรูวาเรียนจบก็เขียนหนาชื่อวา ดร.พระมหาแตว, ดร.พระมหาอูด ฯลฯ พระมี
ตําแหนงทีน่ า เคารพอยูแลวครับ อะไรที่มใี นสมัยหลังควรเรียงไวหลังพระดีกวา เชน พระดร.ดี, พระ
ดร.สมหมาย ดังนี้เปนตน ผมไดยินฆราวาสบนมาหลายหนแลววาไมเหมาะ เพราะทําใหสถานะ
พระต่ํากวา วัดบวรนิเวศวิหารไมอนุญาตใหใชแบบนี้เด็ดขาด สวนประเด็นทีท่ านถามสรุปได 3
ขอ คือ 1.คัมภีรฤคเวทแตงเมือ่ ไหร 2.มีใครแปลเอาไวบาง 3.จะหาอานไดที่ไหนในเมืองไทย
คําถามแรก ถาทานอานประวัติวรรณคดีสันสกฤตที่แขกเขียน เขามักจะบอกวาคัมภีรพระ
เวทแตงราว 7 พันปบา ง 5 พันปบา ง 3 พันปบา ง 2 พันปบาง ปรกติก็มักจะใหอายุมากๆ ไวกอน
แตตัวเลขที่เขาระบุเหลานีก้ เ็ ปนสันนิษฐานสวนตัว ซึ่งคอนขางเปนอัตวิสัยมาก ประเด็นก็คือไมเคย
มีนักวิชาการอินเดียคนไหนใหหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปวาเหตุใดคัมภีรพระเวท โดยเฉพาะฤคเวท
ตองแตงเมื่อราว 5 พันปบา ง 3 พันปบาง คนเปนอาจารยสอนภาษาสันสกฤตในประเทศไทยสวน
ใหญจบมาจากอินเดีย เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่พวกเขาอางจึงมักมาจากตําราที่แขกเขียน สวน
นักปราชญยุโรปก็ใหเวลาแตกตางกัน บางทานบอกวา 2 พันป บางทานบอกวา 1700 ปกอนคศ.
เปนอยางมาก
นักวิชาการทีท่ าํ วิจัยเรื่องคัมภีรพระเวท และพยายามระบุเวลาแตงสมัยนี้เทาที่ผมสังเกตมี
คนเดียวคือศ.ไมเคิล วิตเซล (Michael Witzel) ของมหาวิทยาลัยฮารวารดซึ่งเปนชาวเยอรมัน วิต
เซลรวบรวมขอมูลทั้งดานภาษาที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระเวทของชาวอินเดียโบราณและคัมภีรอเวส
ตะของชาวอิหรานโบราณ บวกดวยหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตรอื่นๆ แลวใหความเห็น
วายุคพระเวทหรือคัมภีรฤคเวทซึง่ เปนสวนที่เกาแกที่สุดนาจะแตงราว 1,300 ป ไมเกิน 1,500 ป
บุคคลที่สันนิษฐานวาไมนา จะเกิน 1,500 ปมากอนวิตเซลและใกลเคียงกันก็คือแมกส มึลเลอรซึ่ง
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เปนชาวเยอรมันทีเ่ คยปกหลักสอนอยูในสถาบัน ตะวันออก ออกซฟอรด ก็เพราะคนศึกษาวรรณ
คดีสันสกฤตอยางแตกฉานนี้เองแมกส มึลเลอรจึงบุกเบิกวิชาศาสนาเปรียบเทียบตามมา
เพียงแตวาสมัยแมกส มึลเลอรสันนิษฐานซึ่งเปนชวงศตวรรษที่ 19 นั้น ไมมหี ลักฐานใด
สนับสนุนมากนัก เพราะสมัยนัน้ งานทางดานโบราณคดีในอินเดียก็เพิ่งจะเริ่ม วิตเซลกลาววาการ
ระบุเวลาแตงของแมกส มึลเลอรน้นั เปนการเดาที่ดี (a good guess) เพราะใกลเคียงมาก ที่จริง
ไมมีหลักฐานใดเด็ดขาดที่จะบงชี้วา คัมภีรพระเวทจะแตงกอน 1700 ปกอนคศ. ระยะหลัง มี
หลักฐานดานอื่นๆ มาประกอบเพิ่มมากขึน้
วิตเซลพยายามรวบรวมหลักฐานทุกๆดานมาศึกษา
ตอก็พบวาพิจารณาจากหลักฐานการอพยพเขาสูบริเวณอินเดียของอารยันและรองรอยการอพยพ
ที่ปรากฎในคัมภีรพระเวทแลวมากสุด ยุคพระเวทนาจะเริ่ม 1500 ปกอนคศ. แตคัมภีรฤคเวทซึ่ง
เกาแกที่สุดในบรรดาคัมภีรหมวดพระเวทนัน้ แตงราว 1,300 ปกอนคศ. (Michael Witzel, Das Alte
Indien, München, 2003, p.24: ‘Der Veda ist die älteste uns erhaltene Literatur Indiens;
sie umfasst das religiöse Wisse der Brahmanen, der Dichter und Priester der vedischen
Periode (etwa 1500-500 v.Chr.)’, p.125: ‘um 1300-1000 rigvedische Periode [Panjab und
angrenzende Regionen], Zehnkönhssclacht [Bharata] an der Parushni’)
ผมเคยไปนั่งคุยกับวิตเซลเปนสวนตัวที่ฮารวารด ทานก็ย้ําวาเอาเขาจริงๆ คัมภีรฤคเวท
นาจะแตง 1,300 ปกอนคศ.มากกวา ผมก็เลยเอาตัวเลขนี้มาบรรยายใหทา นฟง ถาทานอานงาน
เขียนนักสันสกฤตหรือนักประวัติศาสตรศาสนาฮินดูที่แตงมากอนงานไมเคิล วิตเซลหรือไมเคยอาน
งานของเขา ทานก็อาจไมรูความจริงนี้ ผมเชื่อถือไมเคิล วิตเซลเพราะงานวิจยั เขาหลักๆ อยูท ี่
คัมภีรพระเวทและประวัติ ศาสตรชาวอารยันในอินเดีย และคนควาเรือ่ งนี้โดยตรง ถาไปอานงาน
นักสันสกฤตชาวไทย สวนใหญก็มักตามแขกนั่นแหละครับ
มาถึงคําถามขอที่ 2 มีใครแปลคัมภีรฤคเวทบาง? สํานวนแปลฤคเวทเปนภาษาไทยไมมี
ครับ อยาวาแตภาษา ไทยเลยครับ แมแตภาษาอังกฤษก็ยงั ไมมีดีเลย เคยมีคนแปลเปนภาษา
อังกฤษทานหนึ่งซึง่ คนไทยหลายคนก็นยิ มอานคือ Ralph T.H.Griffith ในชื่อ The Rig Veda แต
สํานวนแปลของทานผูน ี้มีผดิ พลาดคลาดเคลื่อนมาก ที่จริง ก็นาเห็นใจเพราะสมัยทีท่ านผูนี้แปล
งานวิจยั ทางนีย้ ังอึมครึมอยูม าก พจนานุกรมหรือหนังสืออางอิงทางสันสกฤตยังไมคอยมีมากเทา
ไหร ปจจุบนั นี้ สํานวนแปลเลมนี้แทบไมมีคนใชในยุโรปแลวครับ
ที่ดีมากๆ ออกมาหนอยมีสามสํานวนครับ อยางแรกเปนสํานวนแปลภาษาฝรั่งเศส ของ
หลุยส เรอนู (Louis Renou) ชาวฝรั่งเศสลงเปนตอนๆแตไมทั้งหมด อยางที่สองคือสํานวนแปล
ของเกลเนอร (Karl Friedrich Geldner) ชาวเยอรมันซึ่งเปนอดีตอาจารยสอนสันสกฤตและภาษา
อเวสตะทีม่ หาวิทยาลัยไลปซกิ และตือบิงเงนในเยอรมนีในชื่อ Der Rig-Veda aus dem Sanskrit
ins Deutsche übersetzt ซึ่งมีทั้งหมด 3 เลม เริ่มพิมพตั้งแตพ.ศ. 2494 (1951) อยางที่สาม เปน
สํานวนแปลของตัทยานา เอลิซาเรนโกวา นักสันสกฤตแหงชาวรัสเซีย สมัยเรียนแปลคัมภีรฤคเวท
ทานอาจารยทสี่ อนสั่งใหผมใช
สํานวนแปลของปราชญสองทานแรกแกะอานเพือ่ เตรียมเรียน

3

อยางไรก็ดี ทุกวันนี้ เรามีสาํ นวนแปลอีกชิ้นหนึง่ ซึ่งถือไดวานาจะถูกที่สุดในโลกก็คือสํานวนแปล
ของวิตเซลเพิ่งพิมพเมื่อพ.ศ.2550 นี้เอง ในชื่อ Rig-Veda: Das Helliqe Wissen, Verlag der
Weltreligionen, 2007 เปนการแปลโดยมีสํานวนแปลของเรอนูและเกลเนอรซึ่งมีมากอนเปนแนว
เทียบ จึงถือวาเปนสํา นวนแปลที่สมบูรณที่สุดของคัมภีรฤคเวทในเวลานี้
สวนคําถามที่ 3 วามีสาํ นวนแปลเปนภาษาไทยหรือปลาว? ขอนมัสการเรียนทานวา
สํานวนแปลภาษาไทยไมมีใครแปลหรอกครับ ไมนาจะมีใครคิดแปลดวย คนไทยที่เรียนแปล
คัมภีรพระเวทจากภาษาสันสกฤตในประเทศไทยมีนอยมาก ที่จริงตองบอกวานับตัวไดดวยซ้ํา แม
จะเรียนจบกลับมาแลวก็แทบไมมีเลยที่จะใฝใจทําวิจัยคัมภีรพระเวทตอ ถึงมีก็นอยมากๆ ครับ
ฉะนัน้ อยาเพิง่ คิดเลยวาจะมีสํานวนแปลคัมภีรพระเวทในระยะอันใกลนี้เปนภาษาไทย แตถาทาน
สนใจสํานวนแปลภาษาเยอรมันของวิตเซลผมมีครับ

