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ระบบสังคมอินเดีย 
  

การศึกษาระบบความคิดเกี่ยวกับสังคมอินเดียนั้น เราพบวา แหลงความคิดที่สําคัญและ    

เกาแกที่สุดก็คือ คัมภีรทางศาสนา  สังคมอินเดียที่ปรากฏเปนระบบอยางเชนทุกวันนี้ก็คือผลผลิตทาง

ความคิดของปราชญอินเดียต้ังแตสมัยโบราณ   โครงสรางของสังคมอินเดียปจจุบันก็คือผลผลิตของ

อดีต  

คัมภีรทางศาสนาที่สําคัญ มีช่ือเสียงอันถือไดวาเปนแหลงบันทึกวิถีชีวิต ระบบสังคมของ

อินเดีย(โดยเฉพาะสังคมฮินดู) ไดแก วรรณคดีพระเวท คัมภีรปุราณะ สูตรตาง ๆ มหากาพยรามายณะ  

และมหาภารตะยุทธ รวมถึงคัมภีรภควัตคีตา  คัมภีรเหลานี้เปนแหลงความคิดทางสังคมของอินเดีย  

ไมวาจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับระบบอาศรม
1
 ระบบวรรณะ ระบบครอบครัว ลวนแลวแตเกิดจาก

ความคิดที่บรรจุอยูในคัมภีรเหลานี้ท้ังสิ้น  นอกจากนี้ก็ยังมีคัมภีรมนูธรรมศาสตร ซ่ึงบรรจุเนื้อหา

เกี่ยวกับลัทธิพิธีกรรม กฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ก็เปนแหลงความคิดที่ชวย

เสริมสรางสวนหนึ่งของระบบสังคมอินเดียดวยเชนกัน  

นอกเหนือจากคัมภีรทางศาสนาของฮินดูแลวในสมัยโบราณพุทธศาสนาก็เคยรุงเรืองในอนุ

ทวีปอินเดียมาเชนกัน  พุทธศาสนาก็มีแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเชนเดียวกับฮินดู  ในสมัยกอนที่พุทธ

ศาสนาจะเสื่อมถอยไปจากอนุทวีป  กลุมชาวพุทธก็นับวามีบทบาทไมนอยตอการสรางระบบสังคม

อินเดีย  แตตอมาภายหลังความเสื่อมถอยของพุทธศาสนา  เปนเหตุใหความคิดทางสังคมของพุทธ

เสื่อมไปดวย     ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะแนวคิดและการจัดระเบียบทางสังคมของฮินดูดวยเหตุที่วา

ยังคงปรากฏใหเราไดเห็นอยูจนถึงปจจุบัน  
 

ระบบวรรณะ (Varna)  
คําสอนของศาสนาฮินดูประการหนึ่งกลาวอางเอาไววา  การที่มนุษยจะประสบผลสําเร็จใน

การประกอบกิจการใด ๆ อันรวมไปถึงการบรรลุโมกษะนั้น มนุษยพึงปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสม

ตาม"วรรณะ" ดังนั้นชาวฮินดูจึงเครงครัดตอ "ธรรมะ"  ของวรรณะของตน            ซึ่ง "ธรรมะ" นี้ ผูกพัน

อยูกับ "อาศรม"  หรือ  "วัย"  ของบุคคลนั้น ๆ  ดังรวมเรียกวา  "วรรณาศรมธรรม"   ซึ่งมีความหมายวา

                                                                               
1 ดูหัวขอวาดวยระบบอาศรม  
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หนาที่ของคนในแตละวัยของแตละวรรณะ   จากความหมายนี้เองทําใหเรามองเห็นวา  ระบบวรรณะ

นั้นจะตองผูกพันเกี่ยวของกับชาวฮินดูไปตั้งแตเกิดจนตาย  

 

วรรณะ หมายความวาอะไร?  

จากคําบรรยายของนายตรีโลกนาถ ปาวา ที่ปรากฏในหนังสือ อารยธรรมอินเดีย  ของคณะ

อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร :  พ.ศ. 2515  ไดอธิบายเอาไววา  

         "ในศัพทานุกรมของภาษาสันสกฤต  คําวา "วรรณะ"  แปลวา  สี  อักษร  ชาติกําเนิด ลักษณะ  

คุณสมบัติ รูป ประเภท ฯลฯ แตในที่นี้ควรจะหมายความวา ลักษณะหรือคุณสมบัติมากกวาอยางอื่น  

เพราะเปนการตีความหมายของพระเวท  ยกตัวอยางเชน วรรณะพราหมณ หมายถึง  ผูมีลักษณะเปน

พราหมณหรือผูท่ีมีคุณสมบัติเปนพราหมณ เปนตน  ในคัมภีรพระเวทสอนไววา มนุษยชาตินั้น หากจะ

แบงประเภทออกไปแลวยอมสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทหรือ 4 วรรณะใหญ ๆ ดวยกันคือ 

วรรณะพราหมณยอมมีลักษณะเปนพราหมณ ผูใดที่มีลักษณะกษัตริย ผูนั้นก็เปนวรรณะกษัตริย  ผูใด

มีลักษณะแพศย   ผูนั้นเปนวรรณะแพศย   หากผูใดมีลักษณะศูทร  ผูนั้นก็เปนวรรณะศูทร"  

คําวาวรรณะยังมีการใหความหมายไวอีกวา หมายถึง สี  ซึ่งหมายถึงสีผิว  โดยขยายความวา 

ประชาชนในอินเดียมีเชื้อชาติ  เผาพันธุที่มีสีผิวกายแตกตางกัน โดยเชื่อวาคนที่มีสถานะทางสังคมสูง 

(วรรณะสูง)    สวนใหญจะมีผิวกายขาว ในขณะที่คนที่มสีถานะทางสังคมต่ํา (วรรณะต่ํา) เปนผูมีผิว

กายดํา  นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงสีของเครื่องแตงกายโดยอางวา ธรรมเนียมดั้งเดิมระบุไววา

พราหมณแตงขาว กษัตริยแตงแดง  แพศยแตงสีเหลือง  ศูทรแตงสีดํา  (วราคม  ทีสุกะ,  ไมระบุปที่

พิมพ, หนา 49)  

การใหความหมาย  การตีความ  การใชคําศัพทภาษาตางประเทศ สําหรับคําวา วรรณะ ยังคง

สามารถโตเถียงกันได ดังนั้นในที่นี้จึงเพียงแตจะอธิบายวา วรรณะ หมายถึง ชนชั้นทางสังคมในระบบ

สังคมของฮินดู  ซ่ึงมี 4 กลุมหรือ 4 วรรณะ มีสถานะทางสังคมไมเทาเทียมกัน  อยางไรก็ตามในแตละ

วรรณะก็ยังมีการแบงยอยออกเปนกลุมทางสังคมเล็ก ๆ ซ่ึงในที่นี้จะใชคําวา ชาติ (อานวา ชา-ติ) Jati 

ดังจะอธิบายรายละเอียดตอไปขางหนา  
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บอเกิดของระบบวรรณะ  
ความคิดเกี่ยวกับการแบงประชาชนออกเปนชนชั้นตาง ๆ กระทั่งพัฒนามาเปนระบบวรรณะที่

มีกฎเกณฑขอหาม   ขอกําหนดที่ซับซอนนั้นคงตองใชเวลานับพันป  ดังนั้นจึงเปนการยากหรืออาจจะ

เปนไปไมไดเลยที่จะสืบยอนใหเห็นกําเนิดที่แทจริงและถูกตองของระบบนี้  หลักฐานสําคัญ ๆ ที่ใชใน

การศึกษาเร่ืองระบบวรรณะนี้เองก็กลาวถึงตนตอหรือกําเนิดของระบบวรรณะไวนอยมาก  

ในคัมภีรฤคเวท  ซ่ึงถือวาเปนคัมภีรทางศาสนาที่เกาแกที่สุด ระบุเรื่องราวของวรรณะไววา 

วรรณะทั้ง 4 เกิดจากพระพรหม         โดยพระพรหมสรางวรรณะตาง ๆ จากอวัยวะสวนตาง ๆ  ของ

พระองคเอง อันไดแก พราหมณสรางจากพระโอษฐ  กษัตริยสรางจากพระหัตถ  แพศยสรางจาก

กระเพาะ  และศูทรสรางจากพระบาท (อยางไรก็ตามผูรูบางทานกลาววา พระพรหมสรางวรรณะตาง 

ๆ จากศีรษะ แขน ขา และเทา ตามลําดับ)  และหลังจากนั้นก็มีการอธิบายความเพื่อกําหนดหนาที่  

อาชีพของคนในแตละวรรณะ   อยางเชน พราหมณเปนนักบวช  ครู  กษัตริยเปนผูปกครอง  แพทย  

เปนพอคา  ชาวนา  ชาวไร  ศูทร  เปนผูรับใชคนในวรรณะอื่น ๆ การจําแนกหนาที่เชนนี้ยังปรากฏใน

คัมภีรทางศาสนาเลมอ่ืน ๆ เชน คัมภีรมนูธรรมศาสตร คัมภีรปุราณะ  มหากาพยรามายณะ และมหา

กาพยภารตะ (วราคม  ทีสุกะ : หนา 50)  

แนวคิดหรือทฤษฎีการกําเนิดระบบวรรณะขางตนสะทอนใหเห็นความผูกพันของระบบสังคม

กับพระเจา ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันวา ระบบวรรณะ เปน "ธรรมะ" หนึ่งที่พระเจาทรงสรางขึ้น  ซ่ึง

จะตองคงอยูตลอดไปเปลี่ยนแปลงไมไดสมาชิกของสังคมตองทําตาม "ธรรมะ" ที่พระเจาเปนผูกําหนด

ข้ึน  และยังตองรักษาระบบไวดวย  

นอกเหนือจากทฤษฎีกําเนิดวรรณะวามาจากพระเจาแลว ยังมีแนวคิดหรือทฤษฎีอีกบาง

ประการที่กลาวถึง เชน ทฤษฎีท่ีอางวา พราหมณเปนผูต้ังระบบ  สรางกฎเกณฑของวรรณะเพื่อธํารง

รักษาสถานะทางสังคมของตนใหสูงสงกวาชนชั้นอ่ืน เนื่องดวยสถานะทางสังคมของตนนั้นถูกทาทาย

โดยชนกลุมอ่ืน ๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางปรัชญา ศาสนา ในยุคอุปนิษัท  

แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับความเหนือกวาทางเชื้อชาติ  โดยอางวาชาวอารยัน

ที่อพยพเขาสูอนุทวีปถือวาตนนั้นมีความเจริญกวาคนพื้นเมืองอินเดีย จึงคิดแบงแยกมิใหเกิดการผสม

ปนเปทางเชื้อชาติ โดยสรางระบบนี้ขึ้นมา  

แนวคิดทายสุดเปนแนวคิดเกี่ยวกับกําเนิดของระบบวรรณะวาเกิดข้ึนเนื่องจากมีอาชีพหรือ

หนาที่ตางกัน (ไมเกี่ยวกับศาสนา)  
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อยางไรก็ตาม เราไดพบคําอธิบายบอเกิดของวรรณะที่นําเอาแนวคิดทั้งหมดที่กลาวขางตน

ผสมผสานกัน ซ่ึงอธิบายโดยอาศัยลําดับเวลาตามประวัติศาสตร และพัฒนาการของชนเผาอารยัน

ต้ังแตแรกเขามาในอนุทวีปอินเดีย จนกระทั่งระบบวรรณะไดพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้นโดยสมบูรณ  

Romila Thapar ไดอธิบายการกําเนิดของระบบวรรณะไวในหนังสือ A History of India : 

Volume I ซ่ึงพอสรุปไดวา เมื่อชาวอารยันแรกเขามาในอนุทวีปอินเดีย ชนเผาอารยันมีการแบงชนชั้น

ทางสังคม (Social Class) ออกเปน 3 ชนชั้น คือ นักรบ หรือชนช้ันปกครอง  พระนักบวชและประชาชน

ธรรมดา เปนการแบงชนชั้นอยางหลวม ๆ สํานึกเกี่ยวกับชนช้ัน  อาชีพยังไมรุนแรง การประกอบอาชีพ

มิไดเปนไปโดยการสืบสายโลหิต  กฎเกณฑเกี่ยวกับการแตงงานในกลุมสังคมเดียวกันยังไมมี  และก็

ไมมีขอหามการเสพยอาหารรวมกับผูอ่ืน 2     การแบงประชาชนออกเปน 3 ชนชั้นนั้นก็เพียงเพื่อความ

สะดวกในการจัดระเบียบ องคกรทางสังคมและเศรษฐกิจเทานั้น   

พัฒนาการขั้นแรกของวรรณะ(Caste) เกิดข้ึนเมื่อชาวอารยันปฏิบัติตอชนพื้นเมืองของอนุทวีป

ที่เรียกวา ทาสา (Dasas) ในลักษณะเหยียดหยามดวยเปนผูแพในสงครามระหวางคน 2  กลุมน้ี   และ

อาจดวยเพราะความกลัวที่อารยันนั้นตองอยูทามกลางคนพื้นเมืองที่เปนประชากรสวนใหญจึงไดสราง

กฎเกณฑของการอยูรวมกัน     เพื่อมิใหเกิดการผสมกลมกลืนกันระหวางประชาชน 2 เชื้อชาติ โดยที่

ความแตกตางของชน 2 กลุมน้ีก็เห็นไดชัดอยูแลววามีสีผิวแตกตางกัน อารยันมีผิวขาว คนพื้นเมือง

อินเดียมีผิวดํา ดังนั้น คําวา วรรณะ ซ่ึงในความหมายหนึ่งหมายถึง สีผิว จึงเกิดขึ้น  การใชสีผิวเปน

ตัวกําหนดความแตกตางของประชาชนนี้นาจะมีการตอกย้ํามากในระยะเวลาที่อารยันเขามาในอนุ

ทวีปใหม ๆ ซ่ึงตอมาไดฝงรากลึกในวัฒนธรรมของอารยันในแถบอินเดียตอนเหนือ    อยางไรก็ตามใน

ระยะแรกนี้การแบงแยกเชนนี้เปนเพียงการแบงแยกระหวางชาวอารยนักับประชาชนที่ไมใชอารยัน     

โดยเชื่อวา อารยันเปนทวิชะ (Dvija)  หรือวรรณะที่มีการเกิด 2 ครั้ง  (Twice-born castes)  ครั้งแรก

เกิดโดยธรรมชาติ  ครั้งที่ 2 คือ การรับเขาสูวรรณะ  

มาถึงพัฒนาการขั้นนี้จึงปรากฏชนชั้นทางสังคม 4 ชนชั้น  ซ่ึง 3 ชนชั้นแรกเปนอารยันเปน    

ทวิชะ (ตอมาความเปนทวิชะจะจํากัดเฉพาะพราหมณเทานั้น) ไดแก  

กษัตริยะ Kshatriyas    คือนักรบและชนชั้นปกครอง  

พราหมณะ Brahmans คือนักบวช  

                                                                               
2 กฎเกณฑเหลานี้จะเกิดข้ึนภายหลังและมีการปฏิบัติอยางเครงครัด เชน การแตงงานนอก

กลุมถือเปนการทําผิดกฎวรรณะที่รุนแรงมาก  
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ไวศยะหรือแพศยะ Vaishyas คือเกษตรกร  

ศูทร Shudras คือ ทาสา และผูมีสายเลือดผสมปนเป ระหวางทาสากับอารยัน  อยางไรก็ตาม

ไมไดหมายความวาสังคมอินเดียตอนนั้นจะแบงออกเปน 4 กลุมอยางจริงจัง 3 กลุมแรกเปนเพียง

กรอบโครงกวาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการกําหนดของนักบวช   ใน 3 กลุมแรกประกอบอาชีพตาง ๆ กันไปยัง

ไมมีการกําหนดตายตัว การแบงนี้ก็ดวยเหตุผลคือปองกันการผสมปนเปกับกลุมที่ไมใชอารยัน  สวน

กลุมที่ 4 นั้นก็คือกลุมทางเชื้อชาติ และอาชีพ (อันตอยต่ําคือเปนแรงงาน)  

         พัฒนาการของระบบวรรณะนั้นพัฒนาไปโดยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และ

การปกครองของชาวอารยัน  กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอารยันจากอาชีพเรรอน  

เลี้ยงสัตว ไปเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐานที่แนนอน  การเปลี่ยนแปลงเชนนี้กอใหเกิดความ

ชํานาญพิเศษในอาชีพการงาน     หรือเกิดแรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization of 

Labor) สังคมเกษตรกรรมกอใหเกิดเกษตรกรก็คือ ศูทร ซ่ึงเดิมเปนผูใชแรงงาน คนเหลานี้ประกอบ

อาชีพเพาะปลกู ซ่ึงอาจจะบนที่ดินของเจาของที่ดินที่เปนอารยัน ก็คือ ไวศยะ   ซ่ึงเดิมเปนเกษตรกร 3

ชุมชนเกษตรกรรมก็นําไปสูการคาทั้งนี้ก็เนื่องจากความตองการสินคาของประชาชนในแตละทองถิ่น

นั้นตางกัน  ดังนั้นชุมชนทางการคาจึงเกิดขึ้น  และก็จะนําไปสูการผลิตซึ่งกอใหเกิดชุมชนชางฝมือข้ึน

เชนกัน  การเกิดกลุมทางเศรษฐกิจที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหสังคมของอินเดียกาวไปสูการจัด

ระเบียบสังคมที่เขมงวดยิ่งข้ึน  

ทามกลางพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  การปกครองของชาวอารยันก็พัฒนารูปแบบจากชนเผา

เขาสูระบบอารณาจักรเผา ซ่ึงทําใหชนชั้นปกครอง และนักรบมีบทบาทเดนชัดมากขึ้นในฐานะผู

ปกปองคุมครองชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในสังคม รวมทั้งการขยายอาณาเขต บทบาทเหลานี้ทํา

ใหกษัตริยและนักรบดูเหมือนวาจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในสังคม  รองลงไปก็คือนักบวชและตามมา

ดวยพอคาและเจาของที่ดิน  อันดับสุดทายก็คือเกษตรกร (กษัตริยะ  พราหมณะ ไวศยะ และศูทร         

ตามลําดับ)  พัฒนาการทางสังคมเชนนี้ทําใหนักบวชตระหนักวาผูที่จะมีอํานาจสูงสุดในสังคม ก็คือผูที่

มีสถานะทางสังคมสูงสุด  ดังนั้นนักบวชจึงอางอํานาจในการมอบสภาวะความเปนเทพใหกับกษัตริย  

ซ่ึงสภาวะความเปนเทพนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตอสถานะของกษัตริยในชวงเวลานั้น   นอกจากนี้

นักบวชยังอางถึงกําเนิดของชนชั้นตาง ๆ วาผูกพันกับพระเจา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  

                                                                               
3 ขอใหเขาใจวากระบวนการเชนนี้ตองใชเวลานานมากนับรอย ๆ ป  
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ดังนั้นการแบงชนชั้น (วรรณะ) จึงพัฒนาจนถึงขั้นที่ยอมรับทั่วไปในหมูชาวฮินดูวา พราหมณ  

กษัตริย  ไวศยะ  ศูทร  มีสถานะทางสังคม สูง-ตํ่า ลดหล่ันกันมาตามลําดับ  แมวาในหวงเวลานี้คน

พื้นเมืองของอนุทวีปหรือกลุมทาสา จะเล่ือนสถานะจากผูใชแรงงานรับใชชนอารยันเปนเกษตรกร  

หรืออยูในวรรณะศูทร   แตประชาชนในชนชั้นนี้ก็ยังคงถูกกีดกันจากสถานะทวิชะ  และก็ยังคงถูกกีด

กันไมใหเขารวมในระบบความเชื่อของพระเวท  การกีดกันนี้เองทําใหชนชั้นศูทรหันไปนับถือพระเจา

และระบบความเชื่อของตนเอง  การแบงประชาชนใหมีสถานะทางสังคม สูง-ตํ่า ไมเทากันในลักษณะ

เชนนี้ ทําใหในสมัยตอ ๆ มา (นับรอย ๆ ป) สังคมอินเดียสามารถดูดกลืนกลุมคนเชื้อชาติตาง ๆ ที่เขา

ไปในอนุทวีปอินเดียใหเขาไปในระบบสังคมของอินเดีย  โดยจัดใหเปนกลุมยอย หรือที่เรียกกันวา อนุ

วรรณะ (Sub-caste) ซ่ึงมีความสูงต่ําของสถานะทางสังคมแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับอาชีพ หรือ

แหลงที่มาทางสังคม (Social origin) แลวแตกรณี (Thapar, Romila.  1966  p.39-40)  

เปนที่ยอมรับกันวาระบบวรรณะของอินเดีย เปนการจัดระเบียบทางสังคมที่ยอมรับวามนุษย

นั้นมีสถานะทางสังคมสูง-ตํ่า ไมเทากัน และในขณะเดียวกันสมาชิกของชนชั้น (วรรณะ) ตาง ๆ ก็ยังมี

การกําหนดความสูง-ตํ่าของสถานะทางสังคมใหสูงต่ําแยกยอยลงไปอีก และที่สําคัญในสังคมอินเดีย 4  

ยังมีกลุมประชาชนที่มิไดอยูใน "ระบบ" คนเหลานี้เปนกลุมประชาชนที่ไดรับการดูถูกเหยียดหยามหรือ

ถูกกีดกันไมใหเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนาของชุมชน  ไมสามารถจะสนทนา 

หรือมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับคนใน "ระบบ" ได จะทําไดก็เพียงพยายามอยูใหหางไกลจากคนใน

ระบบ และมีปฏิสัมพันธกับคนในสถานะเดียวกันเทานั้น ประเด็นตอจากนี้ไปจะพยายามอธิบาย คนใน

ระบบและนอกระบบโดยจะขอกลาวถึงคนนอกระบบกอน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ส้ันกวา สวนคนในระบบ

นั้นจะขอกลาวในลําดับตอไป  

ประชาชนที่จัดวาอยูนอกระบบสังคมกลุมที่ใหญที่สุดของสังคมอินเดียคือพวก  จัณฑาล  

(Untouchables)     การมีจัณฑาลในสังคมอินเดียนั้นในทรรศนะของนักวิชาการบางคนถือวาเปนสิ่ง

ช่ัวรายของสังคมอินเดียที่มีการดูถูกเหยียดหยามมนุษยดวยกัน       แตอยางไรก็ตามพึงเขาใจดวยวา 

ปรากฏการณเชนนี้ก็คือความพยายามในการจัดระเบียบของสังคม ใหสังคมดําเนินตอไปไดอยางปกติ

และสันติ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของสังคม  คือเพื่อธํารงรักษา "ธรรมะ" ท่ีพระเจาสรางและให

สมาชิกของสังคม (แมจะไมทุกคน) บรรลุโมกษะอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต  

 

                                                                               
4 ในที่นี้หมายถึงสังคมโดยรวมมิใชใน "ระบบวรรณะ"  
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มีผูใหความเห็นเกี่ยวกับกําเนิดของจัณฑาลเอาไววาเกิดจากการแตงงานขามวรรณะ  โดยที่

หญิงมีสถานะทางสังคม (วรรณะ) สูงกวาชาย คือหญิงอยูในวรรณะพราหมณ ชายอยูในวรรณะศูทร  

บุตรที่เกิดมาจะเปนจัณฑาล เปนผูที่คนในวรรณะสูง ๆ ไมควรถูกตองสัมผัส หรือแมแตมองก็จะทําให

นัยนตาสกปรก  ตองชําระลางใหหมดมลทิน  

ความเห็นเกี่ยวกับกําเนิดของจัณฑาลดังกลาวดูเหมือนจะเปนความเห็นที่เปนที่ยอมรับกัน

อยางกวางขวาง  แตอยางไรก็ตามในที่นี้ใครต้ังขอสังเกตวา การแตงงานขามวรรณะโดยที่หญิงมี

วรรณะสูงกวาชายนั้นถือวาเปนการทําผิดกฎของวรรณะอยางรุนแรง เพราะโดยปกติแลวชาย-หญิง

จะตองแตงงานภายในพวก หรือกลุมทางสังคมเดียวกัน  (Endogamy) การละเมิดกฎของวรรณะนี้ก็

ถือวาเปนความผิดที่รายแรง สามี-ภรรยา ก็ทําผิดตั้งแตยังไมมีบุตร เหตุใดบุตรเทานั้นที่เปนจัณฑาล    

พอ-แม ก็นาจะเปนจัณฑาลดวย  ดังนั้นจัณฑาลนาจะเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกของสังคมทําผิดกฎของ

วรรณะ คลาย ๆ กับทําผิดกฎศาสนา (Canon Law) ของยุโรปยุคกลางที่ถูกขับออกจากศาสนา      

(Ex-communication) ในกรณีของสังคมอินเดียก็เชนกัน การทําผิดกฎของวรรณะก็ตองถูกลงโทษ   

รุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับกรณี  หากรุนแรงมากอยางเชนการแตงงานขามวรรณะก็คงถูกขับออกไป  

นอกจากนี้พฤติกรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมบางอยางอาจทําใหถูกมองไดวาเปนคนนอกระบบ

วรรณะ เชนการบริโภคเนื้อสัตว  สังคมฮินดูเปนสังคมมังสวิรัติ  การบริโภคเนื้อสัตวจะไดรับการดูถูก

เหยียดหยามวาสกปรก มีมลทิน  ไมมีใครคบคาสมาคมดวย  

จัณฑาลเปนคนนอกระบบสังคมที่ไมมีทางจะกลับเขาไปสูระบบวรรณะไดอีกเลย  อยางไรก็

ตามในสังคมอินเดียมีกลุมคนที่อยูนอกระบบชั่วคราว  หรืออยูนอกระบบอันเนื่องมาจากเหตุการณ

บางอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนผูน้ัน  อยางเชน เด็ก ต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงพิธีรับเขาวรรณะ ตัด

จุก มอบสายคลองไหล เมื่ออายุประมาณ 12-13 ป ถือกันวาเด็กยังออนดวยวัยวุฒิ และวุฒิภาวะ 

รวมถึงยังดอยความรู  ไมสามารถแยกแยะ ผิด ถูกไดดี  เขาจึงถือกันวา เด็กอยูนอกระบบชั่วคราว   คง

จะเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กหากทําผิดกฎของวรรณะบางประการโดยไมรูตัว     หากเมื่อเขาสู

วรรณะแลวก็ตองปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด คนอีกกลุมหนึ่งที่จัดไดวาอยูนอกระบบปกติก็คือ หญิง

หมายในสังคมอินเดีย  หญิงหมายดูจะเปนกลุมคนที่ดอยโอกาส   มิสามารถที่จะรวมกิจกรรมทาง

สังคมกับคนในระบบไดเหมือนในสมัยที่สามียังมีชีวิตอยู  จะตองรวมกลุมกันทํากิจกรรมไมวาเปน

กิจกรรมทางศาสนา  ทางสังคม  ในกลุมของตนเองเทานั้น  กลุมคนนอกระบบ 2 ประเภทหลังนี้  แมวา

จะมีขอกําหนด ขอหามในการรวมกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา แตก็มิไดรับการดูถูกเหยียดหยาม

จากสังคมเหมือนจัณฑาล  
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ประชาชนที่อยูใน "ระบบ" สังคม  หรือระบบวรรณะของอินเดียนั้นก็ไดแก ประชาชนที่อยูหรือ

สังกัดวรรณะตาง ๆ     ที่มีสถานะทางสังคมสูงต่ําตามลําดับ ดังกลาวไวแลว ไดมีคําอธิบายถึงคนใน

วรรณะตาง ๆ     ของสังคมอินเดียเอาไวโดยปราชญชาวฮินดู ที่อางถึงอยูมากมายในงานนี้นั่นก็คือ 

ปาฐกถาของนายตรีโลกนาถ ปาวา ซ่ึงไดอธิบายไวถึงลักษณะ ธรรมะ (หนาที่) ของคนในแตละวรรณะ

รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบวรรณะในปจจบัุน ดังนั้นจึงขอยกคําอธิบายมาไว ณ ท่ีนี้ ดัง

รายละเอียดคือ  

 

พราหมณ 
  

คําวาพราหมณ  หมายถึง ผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับพระพรหม  พระเวท  และอาตมา  ในคัมภีร

ธรรมศาสตร  บอกไววา  ผูใดผูหนึ่งมีลักษณะ 11 ประการดังตอไปน้ี   ผูนั้นยอมเปนพราหมณบางทีก็

บงวา  ผูเปนพราหมณยอมมีลักษณะ 11 ประการตามธรรมชาติ  คือ ศม (ะ)  ทม (ะ)  ตป (ะ) เศาจ (ะ)          

สนโตษ (ะ) กษมา สรลตา  ชญาน (ะ) ทยา อสติกตา และ สตย (ะ) ซึ่งแตละขอมีความหมาย

ดังตอไปนี้  

  1.  ศม (ะ)  หมายถึง  สภาพที่ภายในจิตใจไมมีความยุงยาก  หรือปนปวนดวย กาม โกรธ โลภ 

หรือหลง (โมหะ) แมแตประการใด เปนธรรมชาติของเขาเชนนั้นแมต้ังแตวัยเด็กมา  ความวิกลวิการ  

ยุงยากปนปวนภายในจิตใจของบุคคลเชนนี้ก็ไมเกิดงาย  

2. ทม (ะ) หมายถึง สภาพที่จิตใจไดรับการระงับไวแลว   กลาวคือรูจักขมจิตใจของตนดวย

ความสํานึกในเมตตาและมีสติอยูเสมอ รูจักมีจิตใจอดกลั้นไมปลอยใหหวั่นไหวไปตามอารมณไดงาย 

ๆ  

3.  ตป (ะ) แปลตามศัพทแปลวา  ความรอน  หรือ การรอน แตในที่นี้มีความหมายวาฝกใฝแต

ในความประพฤติในอันที่จะหาความรู    หาความจริงและพยายยามแตจะใหประสบผลสําเร็จในการ

หาความรูและความจริงนั้น  ไมวาจะตองผจญกับความยากลําบากสักเพียงไร  ก็พยายามพากเพียร

จนสําเร็จผลลงใหจงได  

4.  เศาจ (ะ) แปลตามศัพทวา ความบริสุทธิ์ หมายถึง การทําตนเองใหเปนผูมีความบริสุทธิ์ทั้ง 

จิตใจและรางกายนั่นเอง  

5.  สนโตษ (ะ) หมายถึง สภาพที่พอใจ หรือมีความสุขอยูแลวในทางสันติ  

6. กษมา  หมายถึง ความอดกลั้น หรือความอดโทษ กลาวโดยยอก็คือ (สงบ) มีความ

พากเพียรพยายามและอดทน  โดยถือเอาความเมตตากรุณาเปนที่ต้ังนั่นเอง  
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7. สรลตา แปลวา ความซื่อหรือความตรงโดยนิสัย  คือท้ังพูดตรงและทําตรง  

8. ชญาน (ะ) แปลวา ความรู ความเห็น ความชอบ ความถูกตอง หรือความวิเวก      ในที่นี้

หมายถึงความชอบทางการศึกษาหาความรูนั่นเอง  

  9.  ทยา หมายถึง ความมีเมตตากรุณาตอชีว (ะ) ทั้งหลาย  

           10. อสติกตา ไดแก การมีความเชื่อถือ ไววางใจ   และมอบความจงรักภักดีไวตอพระพรหม     

นั่นเอง  

           11.  สตย (ะ) แปลตามศัพทวา จริงหรือความจริง  หรือศุทธมติ (ความเห็นอันบริสุทธิ์ใจ) หรือ

ความเห็นอันสุจริต กลาวคือควรแสดงความซื่อสัตยตอกันและกัน จนถึงทําใหเปนที่ไววางใจกันและ

เชื่อใจกันไดโดยไมคิดคดทรยศตอกันอีกตอไป  

เหลานั้นคือ ขอท่ีควรประพฤติปฏิบัติหรือลักษณะความประพฤติของชนวรรณะพราหมณ   

กลาวไดอีกอยางหนึ่งก็คือ ธรรมะของพราหมณ นั่นเอง นอกจากนี้ในหินทูธรรมศาสตร  ไดมีการ

กําหนดการกระทําของชนในแตละวรรณะไวดวยวา วรรณะใดมีการกระทําชนิดไหนบาง ที่ชนใน

วรรณะนั้นจะพึงกระทําได  โดยไมเสื่อมเสีย และโดยสมควร ทั้งนี้บัญญัติไวเพื่อความสะดวกในการ

ครองชีพของชนแตละวรรณะ เชน ชนวรรณะพราหมณนี้มีสิทธิหรือมีหนาที่ ที่จะกระทําไดถึง 6 

ประการ คือ  

1.  ปฐนํ    ไดแกการรับการศึกษาชั้นสูง  และการพยายามแสวงหาความจริง  

2.  ปาฐนํ  ไดแกการใหการศึกษาแกผูอ่ืน เชน  เปนครู  เปนอาจารย  เปนตน  

3.  ยชนํ    ไดแกการทําพิธีบูชาตาง ๆ  เชน  พิธียัชญ (หรือยัญญกรรม)     และจัดพิธีการกุศล

ตาง ๆ ดวยตนเอง           

4.  ยาชนํ  ไดแกการทําพิธีบูชาตาง ๆ เชนพิธียัญญกรรม   และพิธีการกุศลอ่ืน ๆ  ตามความ

ประสงคของผูใดผูหนึ่ง ที่มีจิตศรัทธาใครจะใหประกอบพิธีกรรมใด ๆ ให  

5.  ทานํ   ไดแกการทําบุญใหทานแกผูอ่ืนตามกําลังเทาที่จะสามารถทําได  

6.  ประติครห (ะ)  ไดแกการรับทําบุญจากผูมีจิตศรัทธา  

นอกจากสิทธิและหนาที่ทั้ง 6 ประการดังกลาวนั้นแลว หากจําเปนกลาวคือ ในยามวิบัติกาล 

(คราวคับขันหรือในยามยากลําบาก) ผูที่แมเปนพราหมณก็อาจประกอบการกสิกรรมการคาขายหรือ

ธุรกิจอ่ืน ๆ อีกไดเพื่อแกการครองชีพที่สมควรในชีวิตนี้  
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กษัตริย 
 

คําวา กษัตริย (บาลีวา ขตติย) แปลวา นักรบหรือผูปองกันภัย เปนวรรณะที่ 2 รองจาก

วรรณะพราหมณในหินทูธรรม วรรณะกษัตริยนี้มีสิทธิปกครองประเทศชาติ สรุปงาย ๆ ก็คือทําหนาที่

เปนเจาแผนดินนั่นเอง  ในคัมภีรธรรมศาสตรบงไววา ผูใดผูหนึ่งมีลักษณะ 11 ประการดังตอไปนี้ ผูนั้น

ยอมเปนกษัตริย บางทีก็บงวา ผูเปนกษัตริยยอมมีลักษณะ 11 ประการตามธรรมชาติ คือ ศูรตา วีรย

(ะ) ไธรย(ะ) เตช(ะ) ทาน(ะ) ทม(ะ) กษมา พราหมณภกติ ปรสนนตา  รกษาภาว(ะ) และ สตย(ะ) ซ่ึงแต

ละขอ   มีความหมายดังตอไปน้ี  

1.  ศูรตา  แปลวา  ความกลาหาญ     ผูเปนวรรณะกษัตริยควรจะเปนผูมีความกลาหาญและ

แข็งแรงเปนวีระบุรุษในหมูชนได ไมรูจักมีความขลาดกลัว  

2. วีรย(ะ)  แปลวา  แรงหรือกําลัง  หรืออํานาจ  ความเพียร  ความมั่นคงในการรูเผชิญภัย  

ตลอดจนความมั่นคงในการรบทัพจับศึก ผูอยูในวรรณะกษัตริยควรมีลักษณะเชนนี้ดวย  

3.  ไธรย(ะ)  แปลวา  ความมั่นคง  ไมรูจักเบื่อหนายทอถอย     มีแตความเพียรพยายามอยาง

มั่นคงอยูเสมอเปนนิตย  

4. เตช(ะ) ตามศัพทแปลวา ความรอน หรือ รอน   แตในที่นี้หมายถึงความมียศและมีเกียรติ  

กลาวคือรูจักใชอํานาจเทาที่มีอยูแลวในทางที่ถูกตองและสุจริต เพราะฉะนั้นผูที่จะไดช่ือวาเปนกษัตริย 

ควรจะเปนผูท่ีต้ังอยูในความสุจริตทุกประการ  

5. ทาน(ะ) แปลวา การให หมายถึงความมีจิตใจที่เต็มไปดวยอุปการะและชอบทําการอุปถัมภ

บํารุงแกผูอ่ืนอยูเปนนิตย คือชอบทําบุญ ฝกใฝในการทําบุญนั่นเอง  

6. ทม(ะ)   

7. กษมา  

ทั้ง 2 ขอแหงลักษณะโดยธรรมชาติของกษตัริยซึ่งเหมือนกับ 2 ลักษณะของธรรมชาติแหง

พราหมณ (ดังไดกลาวมาแลวในลักษณะของพราหมณ 11 ประการ โปรดพลิกไปดูอีกครั้งหนึ่ง)  

8.  พราหมณภกติ แปลวา ความภักดีตอพราหมณ    เพราะขึ้นชื่อวาวรรณะกษัตริยแลวควร

นับถือวรรณะพราหมณอยูเสมอ  ถาจะพูดไปแลวก็ทํานองเดียวกับวาวรรณะพราหมณสูงกวาวรรณะ

กษัตริยนั่นเอง  กษัตริยจึงตองนับถือพราหมณ  
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9.  ปรสนนตา  แปลวา ความราเริงยินดี  ก็คือความไมรูจักวิตกและยิ่งไปกวานั้นก็คือแสดง

ความยินดี  และกอใหเกิดความปลื้มปติใหแกผูอ่ืนดวย หรือทําใหผูอ่ืนบังเกิดความยินดีเปรมใจไปดวย  

10.  รกษาภาวะ หมายถึง การเตรียมตัวพรอมอยูเสมอในอันที่จะปกปกรักษาประเทศชาติ

และชวยเหลือผูท่ีออนแอ หรือเพื่อรักษาความยุติธรรม  

11. สตย(ะ) ไดกลาวมาแลวในขอสุดทายแหงธรรมชาติและลักษณะของพราหมณ โปรดพลิก

ไปดูอีกคร้ังหนึ่ง  

เหลานั้นคือ ขอที่ควรประพฤติปฏิบัติ หรือลักษณะของชนในวรรณะกษัตริย กลาวไดอีกอยาง

หนึ่งคือ ธรรมะของกษัตริย นั่นเอง  ผูเปนวรรณะกษัตริยควรฝกใหเปนนิสัยติดตนไปโดยธรรมชาติ  

นอกจากนั้นแลวผูเปนวรรณะกษัตริย ควรมีการกระทํากําหนดไวดวยวาหนาที่ของตนก็คือ 4 ประการนี้ 

กลาวคือ  

1.  ปฐนํ  

2.  ยชนํ  

3.  ทานํ  

ทั้ง 3 ประการแรกนี้จะสังเกตไดวาสิทธิและหนาที่ของพราหมณและกษัตริยคลายคลึงกันมาก  

จะตางกันก็แตเพียงวา พราหมณทําหนาที่ ปาฐ (สอน)  และ ยาชญ (บูชา)  ดวยเทานั้น  

4. รกษา กษัตริยเปนรกษก(ะ) (ผูรักษา หรือผูคุมครองปองกัน) เพราะฉะนั้นกษัตริยจึงตอง

เปนผูมีความมั่นใจในการคุมครองรักษาดินแดน ปองกันมิใหผูท่ีออนแอเปนอันตรายไปได รูจักใชอาวุธ

ตาง ๆ รูจักการยุทธวิธีตามสมัย ตลอดจนรูจักหลักวิชากฎหมาย คือนิติศาสตรดวย  

นอกจากสิทธิและหนาที่ทั้ง 4 ประการดังไดกลาวมาแลวนั้น หากจําเปน  กลาวคือ ในยาม

วิบัติกาลพระธรรมศาสตร ก็ยังอนุญาตใหผูที่แมเปนกษัตริยก็อาจประกอบอาชีพอ่ืนได เชนเปนครูบา

อาจารย ทําพิธีบูชายัญและการกุศลตาง ๆ ทําการกสิกรรมและการคาขาย  เพื่อการครองชีพได  ที่ทํา

ไมไดเหมือนชนในวรรณะพราหมณมีอยูอยางเดียว คือรับทําบุญใหแกผูอ่ืนไมไดเทานั้นเอง  

  

 
ไวศย(ะ) หรือ แพศย(ะ) 

เปนวรรณะที่ 3 ในหินทูธรรม หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ประกอบการคาและพาณิชยการตาง ๆ ใน

คัมภีรพระธรรมศาสตรบงไววา ผูหนึ่งผูใดมีลักษณะ 4 ประการดังตอไปนี้  ผูนั้นชื่อวาเปน ไวศย คือ  

มีความเฉลียวฉลาดในการแลกเปลี่ยนสิ่งของตาง ๆ    หรืออีกนัยหนึ่งในการคาขายนั่นเองมี

ความมั่นใจ ในการอุตสาหกรรมตาง ๆ ดวย  เพราะอุตสาหกรรมมักเกิดมาควบคูกับพณิชยกรรมเสมอ  
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มีสมองดีในการคิดเลข บวก  ลบ  คูณ  หาร  ตนทุน  กําไร  ฯลฯ   และรูจักวาเมื่อไรควรเสีย 

เมื่อไรควรได รอบคอบอยูเสมอ  

3.  มีความเชื่อถือและความจงรักภักดีตอพระเปนเจาคือพระพรหม     ตลอดจนคําสั่งสอนของ

พระพรหมดวย  

4.  มีความนับถือวรรณะพราหมณและวรรณะกษัตริย ทั้งนี้จะแสดงความนับถือน้ันออกมาได  

ก็ดวยการไปพบปะและสนทนากับชนในวรรณะพราหมณ  เพื่อขวนขวายหาความรูทางธรรม  แลว

นําเอาความรูน้ันมาใชในชีวิตประจําวัน  มีการปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้น ๆ ดวย   สวนที่วาควรมีความ    

จงรักภักดีตอชนในวรรณะกษัตริยน้ันก็คือควรปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยไมฝาฝนแมแตประการใด 5  

ขอควรปฏิบัติของชนในวรรณะไวศยะนี้ก็คือใหทําการประกอบอาชีพกสิกรรมและการคาขาย  

แตในยามวิบัติกาลแลว พระธรรมศาสตรก็อนุญาตใหประกอบอาชีพไดทุกอยางตามกาลเทศะ แตทวา

มีขอแมวาจะตองเปนอาชีพที่สุจริตเทานั้นเอง  

  

ศูทร 
เปนวรรณะที่ 4 ในหินทูธรรม     ทานวาศูทรนี้มีกําเนิดมาจากเบื้องพระบาทของพระพรหม 

เพราะฉะนั้นจึงทําหนาที่เปน  เสวก(ะ) คือเปนผูรับใชในกิจการงานตาง ๆ โดยทั่วไปในคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรบงไววา ผูใดผูหนึ่งมีลักษณะทั้ง 7 ประการ ตอไปนี้ผูน้ันไดเชื่อวาเปนศูทร คือ  

1. นมรตา แปลตามศัพทวาความออนนอม  หรือ คด  โคง งอ  อันเปนลักษณะของผูที่ตอง

คอมตัวคอยรับใชผูอ่ืนอยูเสมอดวยความเสงี่ยมเจียมตน ในอีกนัยหนึ่ง นมรตา แปลวา วินัย  คือการ

วางตนใหจํากัดอยูแตในระเบียบแบบแผนและขอบังคับโดยมีหิริโอตตัปปะ(ความกลัวและความ

ละอายตอการที่จะประพฤติช่ัว) และมุทุตา (ความออนหวาน หรือความเปนผูมีใจออน  ความละมุน

ละมอมก็ได) เปนหลักอยูในความประพฤติและปฏิบัติ  

2. นิษกปฏตา  แปลตามศัพทวาความเปนผูปราศจากความเฉื่อยชา  ปราศจากการลอลวง 

ปราศจากการตลบแตลง ปราศจากความคดโกง กลาวคือมีแตความซื่อสัตยเยี่ยงทาส  

และผูรับใชที่ดีมีหลักธรรมะ  และความเจียมตัวเจียมกายแลวทั้งปวง  

3. เศาจ(ะ)  

4. อาสติกตา  

                                                                               
5 หนาที่สําคัญประการหนึ่งของไวศยะ คือเสียภาษีใหรัฐ (ผูเขียน)  
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ทั้ง 2 ขอนี้ โปรดดูในลักษณะขอ 4 และขอ 10 ของพราหมณ  

5.  อสเตย(ะ) แปลวา ไมลัก ไมขโมย ไมกระทําโจรกรรมนั่นเอง  

6. สตย(ะ) โปรดดูในลักษณะขอ 11 ของพราหมณ  

7. อาทรภาว(ะ) แปลตามศัพทวา ภาวะแหงความเคารพนับถือที่แสดงตอหรือมีตอผูอ่ืน ในที่นี้

หมายถึงวาควรมีความเคารพนับถือและจงรักภักดีตอชนในวรรณะที่สูงกวาทั้ง 3 วรรณะ ไดแก วรรณะ

พราหมณ  วรรณกษัตริย  และวรรณะแพศย  

ดังนั้นจะเห็นไดวามีวรรณะเปนศูทรที่ดีควรจะมีลักษณะทั้ง 7 ประการ    ดังกลาวแลวติดเปน

นิสัยหรือมีวาสนามากอนแลวตามธรรมชาติ     มีการกระทําอันไดกําหนดไวแลววา ควรกระทําหนาที่

รับใชหรือเปนคนใชของชนในวรรณะหลาย      แตท้ังนี้มิไดหมายความวาจะเปนทาสที่ไมมีอิสรภาพ

เสียเลย ยังคงเปนผูมีอิสรภาพอยูหากคอยเปนผูชวยของชนในวรรณะทั้งสามเทานั้น   กลาวคือผูเปน

วรรณะศูทรควรมีความรูในทางปรนนิบัติวัตถากตอวรรณะทั้งสามที่สูงกวา  ในสวนที่เกี่ยวกับการงาน

ของชนในวรรณะทั้งสี่นั้น ในยามวิบัติกาลแลว ชนทั้ง 4 วรรณะนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะกระทําสิ่งไรไดทุกสิ่ง

ทุกประการ  เพื่อความสะดวกในการครองชีวิตอยูในปจจุบัน  

นอกจากชนใน 4 วรรณะดังที่ไดกลาวมาแลว  ในปจจุบันนี้ทานผูมีเกียรติก็คงจะไดยินกันมา

มากแลว  ถึงเร่ืองของชนอีกวรรณะหนึ่งที่เรียกกันวา วรรณะจัณฑาลหรือจาณฑาล ช่ือของวรรณะนี้

ความจริงไมเคยมีปรากฏในพระเวทเลย  วรรณะนี้จะมีมาจากไหน  หรือตั้งแตในสมัยใดนั้น ขาพเจาก็

ยังไมไดคนควาหาเรื่องมาพอที่จะสามารถบรรยายใหทานฟงได  อยางไรก็ดีในปจจุบันขาพเจามีความ

นึกคิดอยูประการเดียววา วรรณะจัณฑาลก็มีสภาพของการเกิดมาเหมือนกับประเพณีทาสของไทยใน

สมัยโบราณที่ไดลมเลิกไปแลวนั่นแหละ  

วรรณะทั้งสี่ดังกลาวแลวนั้น ยอมมีปรากฏอยูใหเห็นไดในทั่วโลก  ต้ังแตสมัยโบราณกาลมา

จนกระทั่งถึงบัดนี้  และยอมจะยังมีอยูแมในอนาคตกาลดวย  ในสวนตัวขาพเจาเองเชื่อวาวรรณะทั้ง 4 

นี้ยอมไมมีใครจะสามารถกลบรอยใหหมดสิ้นไปเสียจากโลกนี้ได  คนในโลกนี้จักตองมีการแบงจําแนก

ออกไปเปน 4 จําพวกใหญ ๆ อยูเชนนี้เสมอ  

1.  วรรณะพราหมณ  ไดแก  ผูที่ยังความแพรหลายใหเกิดแกวิทยาการดานตาง ๆ  กลาวคือ

หากเขามีความชํานาญในวิชาหนึ่งวิชาใด   แลวนําเอาวิชานั้นไปสอนหรือเผยแพรใหแกผูอ่ืน   เราก็ถือ

ไดวาเขาเปนครูอาจารยในวิชาหนึ่ง ๆ จะเปนวิชาจิตศาสตร  นิติศาสตร  ดาราศาสตร  วิทยาศาสตร  

อักษรศาสตร  หรือแพทยศาสตรก็แลวแต  เราก็ตองถือวาเขาเปนวรรณะพราหมณอยูนั่นเอง  
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2. วรรณะกษัตริย    ไดแก ผูมีอาชีพเปนทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ หรือ ตํารวจ       

ทั้งตํารวจภูธรและตํารวจนครบาล ฯลฯ เหลานี้ถือวาเปนวรรณะกษัตริยทั้งสิ้น  และผูมีเกียรติสูงสุดใน

วรรณะก็คือ  พระเจาแผนดินหรือพระมหากษัตริยนั่นเอง  

3. วรรณะแพศย  ไดแก  ผูที่มีความสนใจในทางการกสิกรรมและการคาขาย (พาณิชยการ) 

ทุกประเภท  

4. วรรณะศูทร  ไดแก ผูที่ทําหนาที่รับใชในกิจการงานทุก ๆ ประเภทและทุกแงทุกมุม  

เรียกวาศูทรไดทั้งสิ้น   ไมวาจะเปนชางฝมือประเภทหนึ่งประเภทใดหรือมากกวา 1 ประเภทก็ไดทั้งสิ้น  

เรื่องวรรณะนี้ในคัมภีรตาง ๆ ของหินทูธรรมไดสอนไววา  ผูที่ถือกําเนิดมาเปนมนุษยทุก ๆ คน

ควรจะกระทําตนใหเปนไปตามวรรณะที่ไดกําหนดไวแลว ถาทําไดเชนนั้น การงานของเขาก็จะสําเร็จ   

ลุลวงไปไดอยางสมบูรณและไดผลดียิ่ง  ในภาคนี้ขาพเจาจึงใครจะขอบรรยายตอวาดวยเรื่องการ      

ตัดสินวรรณะ  เขาจะมีวิธีสังเกตรูไดอยางไรวาใครเปนวรรณะใดตามคัมภีรพระเวท?  ทั้งนี้โดยให

เทียบเคียงกับความเปนไปเทาที่เราประสบกันอยูในปจจุบันในประเทศอินเดีย  

ในอินเดียปจจุบัน  ปรากฏวามีหลักอยู 2 ประการในการแบงวรรณะ คือ หลักชนมชาติ กับ 

หลักกรมชาติ ชนมชาติน้ันถือ วรรณะหมายถึงตระกูล ฝายที่ถือชนมชาติอธิบายวา คนเกิดมาจาก

วรรณะใดก็เปนคนในวรรณะนั้น เชนพอแมเปนวรรณะพราหมณลูกก็เปนวรรณะพราหมณไปดวย ไม

วาจะมีลักษณะของความเปนพราหมณอยูดวยหรือไมมีก็ตาม  สวนฝายที่ถือกรมชาติก็ถือกันวาอาชีพ

หรือการกระทําของคนนั้น ๆ ไปตรงกับลักษณะของวรรณะใด ก็ใหถือวาคน ๆ นั้น   เปนวรรณะนั้น ๆ  

เชน นาย ก. มีพอแมท่ีเปนวรรณะพราหมณแตนาย ก. ทําการคาขายอยู  เชนนั้นก็ถือกันวานาย ก. 

เปนวรรณะแพศยดังนี้เปนตัวอยาง  

แตในสมัยโบราณ  การตีความหมายของพระเวทไมตรงกับในสมัยปจจุบันเสียแลว  เพราะ

ตอนหนึ่งของพระเวทบงไววา "วรรณะยอมมีติดมากับทุก ๆ คนตั้งแตแรกเกิด" แตแลวอีกตอนหนึ่งก็

บอกวา วรรณะทั้งสี่มีลักษณะแตละวรรณะเปนอยางไรบางก็แลวแต "คนใดมีลักษณะตรงกับวรรณะใด 

ก็ใหถือวาคน ๆ นั้นเปนวรรณะนั้น" โดยประการฉะนี้ถาเราถือชนมชาติ ก็จะไมตรงกับคําสั่งสอนใน

คัมภีรพระเวท  เพราะลักษณะไมตรงกันหรือคลาดเคลื่อนกันไป  เชน พอแมเปนวรรณะพราหมณจริง

สวนลูกไมมีลักษณะพราหมณแตประการใดเลย  แตไพลไปมีลักษณะตรงกับวรรณะกษัตริยท่ีตนเคย

เห็นในวัยเด็กตั้งแตเกิดมาก็มี  เชนนี้พวกชนมชาติถือวาลูกคนนั้นเปนวรรณะพราหมณดวย ซึ่งดูจะไม

สูถูกตองนัก  

แตถาเราจะถือหลักกรมชาติบาง สมมุติวานาย ก. เปนครูคนหนึ่ง  ธรรมดา เมื่อรูแลววานาย 

ก. เปนครู  เราก็ตองถือเสียวา นาย ก. เปนวรรณะพราหมณ แตตามความจริงแลว นาย ก. ไมไดมี
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ความสนใจในงานครูเลย  ตรงขามเขากลับไปมีความสนใจในการคาขาย แตเปนเพราะเขาไมสามารถ

จะคาขายได  เขาจึงตองสมัครไปเปนครู  ความจริงแลวเขาไมอยากสอน  แตเขาก็ตองสอน  

เพราะฉะนั้น ไมวันใดก็วันหนึ่งเขาอาจจะเลิกงานครูนี้เสียได  แลวก็ไปทําการคา เชนนี้ก็เรียกวาเขาเปน

วรรณะแพศย  ถาถือตามหลักนี้ คน ๆ หนึ่งอาจจะมีวรรณะไดต้ังหลายวรรณะเพียงแตชีวิตในชาติเดียว

เทานี้ซึ่งนับวาไมเปนการเหมาะสม  เพราะเรียกวาไมไดถือเอาลักษณะเปนใหญ หากถือเอาแตกรรมใน

ปจจุบันมาเปนใหญเทานั้น           

เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปไดวา เราควรถือตามคําสั่งสอนของพระเวทดังตอไปน้ีวามีความ

เหมาะสมและมีประโยชนตอปวงมนุษยชาติทั้งผองคือ ท่ีวาวรรณะติดตัวมาต้ังแตแรกเกิดน้ัน 

หมายความวาทุกคนมีวรรณะใดวรรณะหนึ่งมาตั้งแตแรกเกิดแลวอันเปนผลลัพธท่ีไดมาเนื่องจากกรรม

ที่เขาไดทํามาแลวในชีวิตอดีต เชน นาย ก.  เปนคนวรรณะศูทรผูหนึ่ง  เขาไดเขาทํางานกับคนวรรณะ

กษัตริยโดยรับหนาที่เปนคนใชอยูในครัว    โดยวิธีน้ีนานไปเขาก็มีความรูทางการครัว  และทางอื่น ๆ 

เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ๆ โดยสัมผัสท้ัง 5 ประการ แตก็โดยที่เขามิไดรูสึกตัวเองเลย ครั้นเมื่อเขาสิ้นชีวิตไป

แลวตองมาเกิดใหมอีก  คราวนี้เมื่อดวงวิญญาณของเขามาเกิดใหม   เขาก็ติดเอานิสัยของกษัตริยมา

ดวย อันนี้แหละเปนลักษณะของกษัตริยสําหรับชีวิตที่ 2 นี้ซ่ึงเราเรียกเขาวาเปนวรรณะกษัตริย เพราะ

เขามีนิสัยเหมือนวรรณะกษัตริยมาตั้งแตวัยเด็ก  ตอไปถาเขามีโอกาสไดเลาเรียนวิชาทหาร  เขาก็จะ

เปนทหารแลวกลายเปนทหารที่ดี  มีช่ือเสียง มียศและมีเกียรติยิ่งทางการงาน  ท้ังนี้ก็เพราะเขาไดมี

โอกาสทํางานตามวรรณะของเขาอยางแทจริงนั่นเอง  

ดวยเหตุฉะนี้ หินทูธรรมจึงไดส่ังสอนวาวรรณะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา   เราพึง

พิสูจนเสียกอนวาเด็กคนไหนมีวรรณะใดบาง? เมื่อไดรูวาเด็กคนนั้นมีลักษณะตรงกับวรรณะน้ันแลวจึง

คอยจัดการใหเขาไดเขาศึกษาเลาเรียนตามวรรณะนั้น ๆ ตอไป เมื่อเขาเลาเรียนสําเร็จแลวก็เปนอันวา  

หนาที่ของพอแมและครูบาอาจารยหมดไปเปลาะหนึ่ง  ตอจากนั้นก็ตกเปนหนาที่ของเขาเองที่จะ

ปฏิบัติตนตามวรรณะนั้นเรื่อย ๆ ไป  

ไมตองสงสัยวาถามนุษยชาติในโลกนี้ทุก ๆ คนจะนําเอาหลักอันนี้ไปใชแลว  มนุษยเราก็จะมี

แตความสําเร็จ ในทํานองตรงขาม  หากมนุษยไมไดมีโอกาสกระทําการงานไปตามวรรณะของตน  

การกระทําของมนุษยสวนมากก็จะประสพแตความไรผล มีเปนสวนนอยเหลือเกินที่จะไดพบ

ความสําเร็จ  แตถึงกระนั้นการงานนั้น ๆ กวาจะลุลวงไปไดก็กินเวลานาน  และถึงแมจะลุลวงไปไดก็

กินเวลานาน  และถึงแมจะลุลวงไปก็ดูไมคอยจะมีความงามหรือความหมายใด ๆ ยกตัวอยางเชนนาย 

จ. กับ ฉ. เปนพี่นองกันเรียนมาจากโรงเรียนแหงเดียวกัน และไปเปนครูก็ไปเปนครูอยูโรงเรียนเดียวกัน  

ไดปริญญามาก็เหมือน ๆ กัน  นาย ฉ. มีความสามารถสอนหนังสือใหนักเรียนเขาใจไดดี นักเรียนก็ดีใจ
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เรียนหนังสือสนุก และมีความรักตอนาย ฉ. ผูเปนครู ครู ฉ. เองก็รักนักเรียนตางฝายตางรักใครสามัคคี       

มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยางกระชับแนน  

แตครู จ. ผูเปนพี่ชายนั้น  แมจะเร่ิมการสอนมากอนครู ฉ. แตก็ไมสามารถจะสูครู ฉ. ได        

นักเรียนเองก็ไมชอบครู จ.  ครู จ. ก็ไมชอบหนานักเรียน ทานทราบหรือไมวาเปนเพราะเหตุไร? ก็

เพราะวาครู ฉ. เปนวรรณะพราหมณ แตครู จ. มิใชวรรณะพราหมณเทานั้นเอง? น่ีเปนนิทรรศนุทา

หรณเปรียบเทียบใหเห็นวาคนเราถามีความประสงคจะทํางานการใหสําเร็จเรียบรอยลงไปดวยอุดมคติ

แลว  ก็ควรถือหลักวรรณะติดตัวไปดวยเสมอในการทํางาน    ในสมัยโบราณ ผูเปนพอแมมักจะ

พยายามหาวิธีตรวจพิจารณาดูวาเด็กของตนมีลักษณะตรงกับวรรณะใด   อาจจะใชความตั้งสังเกต

เอาวาเด็กนั้นมีนิสัยอยางไร? ชอบของสิ่งไร?  ชอบกินอะไร? ชอบเลนของเลนชนิดไหน? ฯลฯ   การตั้ง

ความสังเกตเหลานี้เขาจะทดลองสังเกตมาตั้งแตเด็กอายุ 1 ขวบจนถึง 8 ขวบ      เมื่อทราบไดแนนอน

แลววาเด็กคนนั้นมีลักษณะสวนมากไปตรงกับวรรณะใด  เขาก็จะจัดการใหไดเรียนไปตามวรรณะนั้น

ตอไป     ดู ๆ ก็คลาย ๆ กับวิธีการแนะแนวในสมัยปจจุบันเหมือนกัน ตางแตวาวิธีนั้นไดกลายพิธีการ

ทางศาสนาหรือทางขนบธรรมเนียมประเพณีไปเสียแลว กลาวคือพอเด็กมีอายุได 6 เดือนข้ึนไป (ยังไม

ทันถึง 1 ขวบ) จะทําพิธีที่เรียกวา "อนนปราศน" (การปอนขาวเด็กเปนครั้งแรก) และนับตั้งแตวันนั้นมา 

เด็กก็จะเริ่มกินอาหารตาง ๆ ได เพราะกอนหนานั้นขึ้นไป  เด็กจะไดกินก็แตน้ํานมโดยเฉพาะเทานั้น  


