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arising of Mahāyān Buddhism. The next chapter emphasizes on Chinese documents, inscriptions
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The major finding of this thesis is that in the Pre-Angkorian period Buddhism had
been accepted by Khmer people as one of the significant religion. Furthermore, it is evident that
two important schools of Buddhism, i.e. Hīnayān and Mahāyān, had been denoted in the
inscriptions as well as in some portions of Chinese chronicles. For the Mahāyānist sects, Yogācāra
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ฏ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีนั้นพบวาดินแดนเอเชียอาคเนย มีการติดตอคาขาย
กับอินเดียมานานและอยางตอเนื่อง คือตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรของเอเชียอาคเนยซึ่งตรงกับ
สมัยกอนอารยันของอินเดีย โดยในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 7-8 คงจะมีการติดตอระหวางกัน
มากขึ้นและยังมีนักบวชทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณตลอดจนผูที่มีความรูเดินทางเขามามากขึ้น
กวาแตกอน จนปรากฏเปนหลักฐานตางๆ ใหเห็นเดนชัดในเวลาตอมา1 การติดตอกันดังกลาว ทําให
อารยธรรมอินเดียแพรหลายเขามามีบทบาทอยางมากตอการเจริญขึ้นของรัฐหรืออาณาจักรโบราณ
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
อาณาจักรเขมรโบราณ2 ก็เปนอาณาจักรหนึ่งที่เจริญขึ้นภายใตอิทธิพลอินเดียที่แพร
หลายเขามาโดยลําดับ การศึกษาทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี มีการแบงยุคสมัยของอาณาจักร
เขมรโบราณออก เปน 3 สมัยใหญๆ คือ
1. สมัยกอนพระนคร (The Pre-Angkorian Period) ประมาณพุทธศตวรรษที1่ 1-14
2. สมัยพระนคร (The Angkorian Period) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-20
3. สมัยหลังพระนคร (The Post-Angkorian Period) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20
เปนตนไป3
การรับวัฒนธรรมจากอินเดียในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นเปนการรับแบบคอยเปนคอย
ไปและตอเนือ่ ง4 จนในทีส่ ดุ เมือ่ รับไวอยางเต็มทีแ่ ลวก็ไดมกี ารคลีค่ ลายสรางวัฒนธรรมของตนเองขึน้
1

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ : สํานักนายก
รัฐมนตรี, 2522), 5.
2
คําวาอาณาจักรเขมรโบราณในการศึกษาวิจัยนี้ หมายถึง ดินแดนประเทศกัมพูชาในปจจุบัน และ
บริเวณใกลเคียงที่เคยอยูใตอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ ไดแก เวียดนามตอนใต
บริเวณสามเหลีย่ มปากแมนา้ํ โขง ประเทศลาวทางตอนใตแถบเมืองจําปาศักดิ์ ทีต่ งั้ ศาสนสถานวัดภู บริเวณตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีของประเทศไทย.
3
อุไรศรี วรศะริน, “พระคเณศในจารึกสมัยกอนพระนครและสมัยพระนคร,” ใน พระคเณศ : เทพ
เจาแหงศิลปวิทยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 56.
4
Madelaine Giteau, Histoire du Cambodge (Paris : Librairie Marcel Didier, 1957),15.

2
มา อารยธรรมอยางหนึ่งที่มาพรอมกับชาวอินเดียก็คือศาสนา ชาวอินเดียนําศาสนาเขามาเผยแผยัง
เอเชียอาคเนย 2 ศาสนาดวยกันคือ ศาสนาพราหมณหรือฮินดู และศาสนาพุทธ
ศาสนาพราหมณนนั้ เปนศาสนาทีเ่ คารพบูชาเทพเจาหลายองคโดยมีเทพเจา5ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ 3
องค คือ พระศิวะหรือพระอิศวร พระวิษณุหรือพระนารายณ และพระพรหม และตอมาเกิดเปน
นิกายสําคัญในศาสนาพราหมณ 2 นิกาย คือ ไศวนิกาย และไวษณพนิกาย โดยไศวนิกายนั้นเปนการ
นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรวาเปนเทพเจาสูงสุด6 สวนไวษณพนิกายนั้นเปนการนับถือพระวิษณุ
หรือพระนารายณวาเปนเทพเจาสูงสุด7
สําหรับศาสนาพุทธนั้นเปนศาสนาที่มีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา ภายหลังที่
พระองคตรัสรูแลวทรงพบวา การเกิด ความแก ความตายนั้นเปนทุกข ดังนั้น เพื่อที่จะดับทุกข และ
ใหถึงซึ่งความหลุดพนจึงเนนใหทุกคนทําแตความดี ละเวนจากสิ่งชั่วรายทั้งปวง และฝกฝนจิตใจให
หลุดพนจากกิเลส พุทธศาสนาแบงออกอยางกวางๆ ไดเปน 2 นิกาย คือ หีนยานหรือเถรวาท และ
มหายาน หีนยานนั้นใหความสําคัญกับพระพุทธเจาเปนที่สุดโดยสวนใหญใชภาษาบาลีเปนภาษาใน
การเขียนคัมภีร8 สวนมหายานนั้นนอกจากจะมีพระพุทธเจาแลว ยังมีพระโพธิสัตวอีกเปนจํานวน
มาก โดยพระโพธิสัตวนี้ถือวาเปนผูที่ยังไมยอมเขาสูนิพพานแตตองการจะโปรดเหลาสรรพสัตวให
พนทุกข ขามวัฏสังสารใหไดทั้งหมดเสียกอน9 ในสวนของคัมภีรก็จะเขียนเปนภาษาสันสกฤต10
สําหรับนิกายมหายานนั้นก็ยังมีการแบงเปนนิกายยอยๆ อีกหลายนิกายเชน นิกายศูนยวาท นิกาย
วิชญานวาท นิกายพุทธตันตระ เปนตน11

5

สัมภาษณ จิรพัฒน ประพันธวิทยา, 15 กันยายน 2546. ไดอธิบายวา ในประเทศอินเดียมีระดับของ
เทพผูศักดิ์สิทธิอยู 2 ระดับ คือ พระผูเปนเจา(God) ถือเปนเทพสูงสุดเปนหนึ่งเดียวและอยูในระดับที่สูงกวาเทพเจา
(gods, deities) โดยพระผูเปนเจาจะเปนผูออกคําสั่งใหเทพเจาเปนผูสรางสรรคหรือ เปนผูทําลาย ซึ่งพระผูเปนเจา
จะไมลงมากระทําเอง สําหรับในประเทศไทยนัน้ ไดนาํ คําวาเทพเจามาใชครอบคลุมความหมายของพระผูเ ปนเจาดวย.
6
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ,
2528), 66.
7
เรื่องเดียวกัน, 58.
8
ที่ใชคัมภีรเปนภาษาสันสกฤตก็มีบาง เชน หีนยาน นิกายสรวาสติวาทิน
9
Madelaine Giteau, Histoire du Cambodge, 20-21.
10
ศาสนาพราหมณก็ใชภาษาสันสกฤตในการเขียนคัมภีรเชนกัน
11
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ : สภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 155-180.

3
ขอมูลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือกันในอาณาจักรเขมรโบราณ ไดมาจากหลักฐานสําคัญ
หลายประเภท คือ ศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุจีน
(จดหมายเหตุและบันทึกการเดินทางของชาวจีน)12
จากศิลาจารึกในอาณาจักรเขมรโบราณจํานวนหนึ่งพันกวาหลักซึ่งไดมีการพิมพผลการ
อานและแปล เผยแพรออกมาแลว(ดูรายละเอียดในขั้นตอนการวิจัย) พบวามีการเลาเรื่องราวตางๆ ที่
เกี่ยวของกับศาสนาซึ่งมักจะเปนการกลาวถึงชื่อบุคคล ทั้งที่เปนกษัตริย ขุนนางในระดับตางๆ ขารับ
ใชตามศาสนสถาน และพระนามของเทพตางๆทั้งในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ13รวมไปถึง
ชื่อของพืชพันธุ สัตว แรธาตุ หนวยการวัด ผลผลิตตางๆ14อีกดวย
ส ว นประติ ม ากรรมรู ป เคารพที่ ค น พบในอาณาจั ก รเขมรโบราณนั้ น ทั้ ง ที่ เ ป น
ประติมากรรมลอยตัว และประติมากรรมนูนต่ําที่สลักประดับอยูตามศาสนสถานนั้น มีรูปแบบ
ศิลปะ และลักษณะทางประติมานวิทยาที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธที่แพรหลายมาจากอินเดียมาตั้งแตสมัยกอนพระนคร15 และมีการพัฒนา
ปรับปรุงจนกลายเปนลักษณะเฉพาะตน โดยมีรูปแบบรายละเอียดที่แตกตางกันไปจนสามารถแบง
ออกไดเปนยุคสมัยตางๆ สืบตอมา16
12

Bhattacharya Kamaleswar, “The Religions of Ancient Cambodia,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington :
National Gallery of Art,1997), 34.
13
Long Seam, Dictionnaire du Khmer Ancien : D’après les inscriptions du Cambodge du VIe.
– VIIIe. siècles (Phnom Penh : Fondation TOYOTA du Japon, 2000), 4A.
14
Judith Jacob, “The Ecology of Angkor Evidence from the Khmer Inscriptions,” in Cambodian
Linguistics, Literature and History, ed. David A. Smyth (London : University of London, 1993),280.
15
ดูรายละเอียดที่ Pierre Dupont, La Statuaire Préangkorienne (Ascona : Artibus Asiae,1955).
16
สําหรับในเรือ่ งของศิลปะ ดูรายละเอียดที่ Henri Parmentier, L'art Khmer primitif, 2 vols. (Paris :
Librairie Nationale d'Art et d'Histoire,1927) ; Gilbert de Coral Rémusat, L’art Khmer, les grandes étapes de son é
volution (Paris : Études d’art et d’ethnologie asiatiques, 1951) ; Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris : Manuel d’
Archeologie de l’Asie du Sud-Est,1966) ; Jean Boisselier, La statuaire khmere et son évolution, 2 vols. (Saigon :
EFEO, 1955) ; Jean Boisselier , Tendances de l'art Khmer (Paris : Presses Universitaires de France,1956) ;
หมอมเจา สุภทั รดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ศิลปะขอม, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริน้ ติง้ แอนดพบั ลิชชิง่ ,
2547. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพมิ พพระราช
ทานในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหนาพลับพลา
อิศริยาภรณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส วันอังคารที่ 29 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2547).

4
เอกสารจดหมายเหตุจีน สะทอนใหเห็นวา คงจะมีชาวจีนเดินทางเขามาในอาณาจักร
เขมรโบราณตั้งแตสมัยประวัติศาสตรยุคแรก คือ สมัยฟูนันเปนตนมา แมเนื้อหาในเอกสารจีนเหลา
นี้ จะมีรายละเอียดพิสดารมาก แตก็สามารถนํามาใชเปนหลักฐานเสริมขอมูลหลักที่ไดจาก ศิลา
จารึก และประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา โดยแสดงใหเห็นวามีการนับถือศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ ตั้งแตสมัยกอนพระนครเปนตนมา
ขอมูลที่ไดจากหลักฐาน ทั้งที่เปนศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพ จดหมายเหตุจีน
แสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา ศาสนาพราหมณไดเขามาเจริญรุงเรืองในอาณาจักรเขมรโบราณอยาง
มาก จนกลายเปนศาสนาหลักของบานเมือง ในขณะเดียวกันก็มีการนับถือศาสนาพุทธดวย ถึงแม
จะไมรุงเรืองมากนัก แตก็ไดรับการเคารพควบคูกันไป แมบางชวงอาจมีปญหาตอกันบาง17แต
ศาสนาพุทธก็ยังคงมีการนับถืออยูในอาณาจักรเขมรโบราณตลอดมาจนมาถึงปจจุบัน
เทาที่มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นพบวา มีการ
เผยแพรศาสนาพุทธจากอินเดียเขามาในอาณาจักรเขมรโบราณทั้ง 2 นิกาย ซึ่งถามองในภาพรวม
แลว เห็นไดวาศาสนาพุทธแพรหลายเขามาและไดรับการนับถือในอาณาจักรเขมรโบราณตั้งแตสมัย
ก อ นพระนคร ดั ง ปรากฎหลั ก ฐานในจารึ ก หลั ก หนึ่ ง ของพระเจ า รุ ท รวรมั น กล า วสรรเสริ ญ
พระพุทธคุณ พระบรมสารีริกธาตุ(Çrī-dhātavah)และพระรัตนตรัย18 อยางไรก็ตาม ไมปรากฏ
แนชัดวาจารึกหลักนี้ สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบใด ทั้งนี้นักวิชาการบางคนกลาววา ไมมีสิ่ง
ใดเลยที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของมหายาน19ในจารึกหลักดังกลาว หรือจากจารึก K.820 จารึกที่
ดานหลังพระพุทธรูปยืนที่ ตวลพระธาตุ จังหวัดกําปงสปอ20 มีคาถา เย ธมมาซึ่งเปนบทสวดภาษา
บาลี(Credo Bouddhique) และพบคําวา ปรภวา ซึ่งเปนภาษาสันสกฤตอยูในบทสวดนั้นดวย21 แสดง
ใหเห็นวาชวงเวลานั้นในอาณาจักรเจนละ(ระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-13) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
17

George Coedes, The Indianized State of Southest Asia Translated from the French by Susan
Brown Cowing ; edited by Walter F. (Vella. Honolulu : The University Press of Hawaii, 1968), 67-68, 212.
18
George Coedes, “Etudes Cambodgiennes : Deux inscriptions sanskrites du Fou-non,” in Bulletin
de l’École franÇaise d’Extrême-Orient 31(1931) : 9-10.
19
Ibid., 9.
20
Robert Dalet, “Quelques nouvelles sculptures khmères,” in Bulletin de l’École franÇaise d’ExtrêmeOrient 35 (1935) : 157-158 ; Rovert Dalet, “Recherches archéologiques au Cambodge,” in Bulletin de
l’École franÇaise d’Extrême-Orient 36 (1936) : 60.
21

George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol 7 (Paris : École franÇaise d’ExtrêmeOrient, 1964), 108.

5
อาณาจักรเขมรโบราณคงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่ใชภาษาบาลีแบบผสม22 และ
ที่ จั ง หวั ด ซ็ อ คตรั ง (Soc Trang)ในประเทศเวี ย ดนาม ได ค น พบประติ ม ากรรมรู ป เคารพ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจากราชเคีย23 ทําดวยศิลาทราย มีอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 1324
นอกจากนี้ก็ยังมีการคนพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซึ่งสรางจากศิลา
ทรายขนาดใหญที่ไมทราบสถานที่คนพบอยางแนนอนแตรูปแบบของศิลปะเปนแบบกอนพระนคร
ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสวนบุคคล25ก็แสดงใหเห็นวาคงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนา ทั้ง 2
นิกายมาตั้งแตสมัยกอนพระนครแลว
อยางไรก็ตามในสมัยพระนครนั้น(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-20) อิทธิพลศาสนา
พราหมณดูจะมีบทบาทอยางมากโดยเฉพาะในราชสํานัก พุทธศาสนานาจะยังคงมีอยูสืบมา แตดู
เหมือนวาจะนับถืออยูใ นระดับของขุนนาง ดังเชนในสมัยของพระเจาราเชนทรวรมัน(พ.ศ.1487-1511)26
ขุนนางผูมีนามวา กวีนทราริมัถนะ27ไดสรางศาสนสถานทางพุทธศาสนาแหงหนึ่ง คือ ปราสาท
บัตชุม28 ในบริเวณเมืองพระนคร ในป พ.ศ. 1496
นอกจากนี้ในดินแดนใกลเคียงที่ไดรับอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมของอาณา
จักรเขมรโบราณ ก็ยังปรากฏรองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาตั้งแตสมัยกอนพระนครดวย เชน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการคนพบเศียรของพระโพธิสัตวซึ่งทําจาก
22

หมอมเจา สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพฆิ เณศ, 2516),
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23

Musée Guimet, The Collections Southeast Asia [online], Accessed 30 September 2003.
Available from http://www.museeguimet.fr/gb/homes/home_id20407_u1l2.htm
24
Helen Ibbitson Jessup, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington :
National Gallery of Art,1997), 152.
25
Ibid., 154-155 ; Jean Boisselier, “The Avalokitesvara in the Museum’s Wilstach Collection,”
Bulletin Philadelphia Museum of Art 77,333 (1981) : 11-16.
26
Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire (Philadelphia : American Philosophical
Society, 1951), 123.
27
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเมืองพระนคร(ANGKOR)ของขอม (กรุงเทพฯ : จันวาณิชย,
2526), 18.
28
George Coedes, “Les inscriptions de Bat Cum(Cambodge),” Journal asiatique 10,12 (1908) :
226-252; George Coedes, “Note additionnelle : Les inscriptions de Bat Cum,” Journal asiatique 10,13 (1909) :
511-513.

6
สัมฤทธิ์29 ที่บานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สันนิษฐานวาคงจะมีอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 14-1530 การคนพบประติมากรรมรูปเคารพสัมฤทธิ์พระโพธิสัตวศรีเมตไตรย ที่บานฝาย
จังหวัดบุรีรัมย หรือการคนพบประติมากรรมรูปเคารพสัมฤทธิ์ศิลปะเขมรสมัยกอนพระนครเปน
จํานวนมากที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย31 ซึ่งสวนใหญเปนพระโพธิสตั ว แตมบี างสวนเปน
พระพุทธรูป สันนิษฐานวาคงจะมีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-1532 ชี้ใหเห็นวาดินแดนในสวนนี้คง
จะมีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานที่ใหความเคารพนับถือในพระโพธิสัตว
การศึกษารองรอยพุทธศาสนาในชวงเวลาดังกลาวขางตนยังไมมีผูศึกษาคนควาอยาง
ละเอียด ในขณะที่การศึกษารองรอยพุทธศาสนาในสมัยหลังโดยเฉพาะสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง
พุทธศาสนาไดกลายมาเปนศาสนาหลักประจําอาณาจักรเขมรโบราณ ไดมีผูศึกษาอยางกวางขวาง
และละเอี ย ดแล ว โดยหลั ก ฐานที่ มี อ ยู ม ากมาย เช น ศิ ล าจารึ ก 33 ประติ ม ากรรมรู ป เคารพ
ประติมากรรมนูนต่ํา และศาสนสถาน34 ไดใหขอสรุปวาพุทธศาสนาที่ยังนับถือกันในอาณาจักร
เขมรโบราณสมัยนั้นเปนศาสนาพุทธลัทธิมหายานตันตระ35 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษา
รองรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
การเผยแพรและการเจริญขึ้นของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณในชวงเวลาดังกลาว

29

สามารถเขียนเปน สัมฤทธิ์ หรือ สําริด ก็ได โดยตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 พิมพครั้งที่ 1/2546 หนา 1171 ระบุวา สัมฤทธิ์ น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง สวนใหญประกอบดวยทองแดงกับ
ดีบุก, ทองสัมฤทธิ์ หรือ ทองบรอนซ ก็เรียก, โบราณเขียนวา สําริด.
30
Jean Boisselier, “Notes sur l’art du bronze dans l’ancien Cambodge,” Artibus Asiae 29,4 (1968)
: 287, 305.
31
Emma C. Bunker, “Pre-Angkor Period Bronzes from Pra Kon Chai,” in Archives of Asian Art
25(1971-72) : 67-76.
32
Jean Boisselier, “Un bronze d’epoque preangkorienne,” Revue du Louvre 6 (1971) : 369-371.
33
Jacques Dumarçay et B. P Groslier, Le Bayon ; Histoire architecturale du temple,
Inscriptions du Bayon (Paris : Mém. Archéologiques del’École franÇaise d’Extrême-Orient, 1973).
34

Philippe Stern, Les monuments khmer du style du Bayon et Jayavarman VII (Paris : Publ.
du musée Guimet, 1965) ; and Philippe Stern, Le Bayon d’Angkor Thome et l’évolution de l’art khmer
(Paris : Annales du musée Guimet, 1927).
35
Hiram W. Jr Woodward, “Tantric Buddhism at Angkor Thom,” Ars Orientalis 12 (1981) : 57-67.
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย
1.ศึกษารองรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17
2.ศึกษาลักษณะรวมของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที1่ 7
กับในดินแดนในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางการเมืองจากเขมร
สมมติฐานของการวิจัย
1. คงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิหีนยานนิกายสรวาสติวาทินและมหายาน
นิกายตันตระ-วัชรยาน ในอาณาจักรเขมรโบราณในสมัยกอนพระนคร (กอนพุทธศตวรรษที่ 14)
2. คงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานแบบพุทธตันตระ-วัชรยาน ในอาณา
จักรเขมรโบราณ ซึ่งรวมถึงดินแดนในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางการเมือง
จากเขมรโบราณ ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 14 จนถึงกอนพุทธศตวรรษที่ 17
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยจะศึกษารองรอยจากพระพุทธศาสนากอนพุทธศตวรรษที่ 17 โดยใชขอมูลจาก
ศิลาจารึก และประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนาพุทธ ซึ่งคนพบในบริเวณดินแดนของอาณาจักร
เขมรโบราณและบริเวณใกลเคียง รวมทั้งศึกษาเอกสารจดหมายเหตุของจีน
ขั้นตอนการวิจัย
1. รวบรวมและเก็บขอมูลจากศิลาจารึกของอาณาจักรเขมรโบราณ ตั้งแตพุทธศตวรรษที่
6 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 17 โดยอาศัยขอมูลดังตอไปนี้
1.1 Barth, Auguste. Inscriptions Sanscrites du Cambodge (Extraits
des notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque nationale 27
lere partie, 1er fascicule) Paris, 1885.
1.2 Bergaigne, Abel. Inscriptions Sanscrites de Campa. Inscriptions
Sanscrites du Cambodge. Note additionnelle au sujet des dates
contenues dans les inscriptions du Cambodge du 1er fascicule et
dans les inscriptions du Campa, Paris, 1893.
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1.3 Majumdar, R.C. Inscriptions of Kambuja, The Asiatic Society,
1953.
1.4 Coedes, G. Inscriptions du Cambodge, EFEO, Vol 8, 1966.
1.5 Jacques, Claude. Supplement au Tome VIII Des Inscriptions du
Cambodge, BEFEO, Tome LVIII, 1971, 177-195.
1.6 Saveros Pou. Nouvelles Inscriptions du Cambodge I, EFEO, 1989.
1.7 Saveros Pou. Nouvelles Inscriptions du Cambodge II & III,
EFEO, 2001.
1.8 Philip N. J., A Chronological Inventory of the Inscriptions of
Cambodia, Southeast Asia Paper No.19 : University of Hawaii,
1980.
1.9 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1-5, 2529.
1.10 จารึกหลักอื่นๆ(ถามี)และยังไมไดรับการตีพิมพเผยแพร
2. ศึกษาประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาที่คนพบในอาณาจักรเขมรโบราณทั้งที่
พบภายในประเทศกัมพูชาปจจุบัน และในดินแดนใกลเคียง
3. ศึกษาขอมูลลักษณะนิกายที่สําคัญของพระพุทธศาสนาแบบหีนยานและมหายานที่จะ
ไปสัมพันธกับหลักฐานที่มีอยูทางศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมนูนต่ําตามศาสน
สถานทางพุทธศาสนาและเอกสารจดหมายเหตุ
4. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล โดยจะทําการวิเคราะหในหัวขอตอไปนี้
4.1 วิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักฐานทางดานศิลาจารึก โดยทําการสืบคน
จากเอกสารขอ 1.1
4.2 วิเคราะหขอมูลทางดานประติมานวิทยา ที่ปรากฏจาก ประติมากรรมรูป
เคารพ ประติมากรรมนูนต่ํา ตามศาสนสถานทางพุทธศาสนาของอาณาจักรเขมรโบราณ
4.3 วิเคราะหขอมูลในเอกสารจดหมายเหตุของจีนประกอบ เพื่อชวยเสริม
หลักฐานทางดานศิลาจารึก และประติมากรรมรูปเคารพ
5.สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน
1. อาณาจักรเขมรโบราณที่กลาวถึงในงานวิจัยนี้ หมายถึง ดินแดนประเทศกัมพูชาใน
ปจจุบัน และดินแดนใกลเคียงที่เคยอยูใตอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรเขมร
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โบราณ ไดแก เวียดนามตอนใตบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง ประเทศลาวทางตอนใตแถบเมือง
จําปาศักดิ์ที่ตั้งของศาสนสถานวัดภู บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย
2. จารึกที่นํามาใชเปนขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง จารึกเขมรโบราณทั้งที่จารึกเปน
ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ ซึ่งใหขอมูลที่เกี่ยวของทางดานศาสนา
3. เอกสารจดหมายเหตุจีน หมายถึง จดหมายเหตุประจําราชวงศของจีน และบันทึกการ
เดินทางของชาวจีน ที่มีการกลาวถึงบานเมืองโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงรองรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17
2. ทําใหทราบถึงนิกายของพระพุทธศาสนาที่มีการเคารพนับถือในอาณาจักรเขมรโบราณ
กอนพุทธศตวรรษที่ 17
3. เพือ่ เปนแนวทางในการวิจยั สําหรับผูท สี่ นใจศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วของตอไปในอนาคต

บทที่ 2
การแยกยอยเปนนิกายตางๆ ทางพระพุทธศาสนา
ศาสนาทุกศาสนาเมื่อดํารงอยูมาตามกาลเวลาที่มากขึ้นก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเปนปกติ
ธรรมดา ศาสนาใดไมมีการเปลี่ยนแปลงศาสนานั้นก็ไมเจริญและไมสามารถแผขยายวงกวางออก
ไปได โดยในที่สุดศาสนานั้นๆก็ตองดับสูญไป1 ศาสนาที่ไดเจริญแผขยายไปในหมูคนที่ตางเชื้อชาติ
ตางภาษา การแตกแยกออกเปนนิกายยอยๆ ก็เกิดขึ้นตามมา สําหรับพระพุทธศาสนาซึ่งมีกําเนิดขึ้น
ในบริเวณประเทศอินเดีย จํานวนของคนที่เคารพนับถือในศาสนานี้ก็มีอยูมาก การแตกแยกทาง
ความคิดก็ยอมเกิดขึ้น และเมื่อมีการเจริญแพรหลายไปสูดินแดนตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
การแยกยอยออกเปนนิกายตางๆ ทางพระพุทธศาสนาก็ยอมเกิดขึ้นไดเชนกัน
การเปลี่ยนแปลงของศาสนาพุทธนั้น ก็ไมใชเปนการแกไขหลักธรรมอันเปนตัวบทของ
ศาสนา เพราะถาเปนเชนนั้นแลวก็เหมือนเปนการสรางศาสนาใหมขึ้นมา แตการเปลี่ยนแปลงของ
ศาสนาพุทธซึ่งแตกแยกเปนนิกายยอยๆ นั้นเปนการแกไขวิธีการและขอปฏิบัติบางอยาง ถึงแมวา
ระยะเวลาจะผานไปนานเทาไร หลักธรรมหรือจุดมุงหมายเดิมนั้นก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง2
ความคิดเห็นของแตละบุคคลที่แตกตางกันในการเรียนรูจากหลักธรรมตางๆ ซึ่งตางคน
ตางเขาใจไปคนละแบบ และตางก็ยึดวาของตนเองนั้นถูกตองเสมอ และเมื่อตนถือมติใดก็อดไมไดที่
จะมีการวิพากษวิจารณเปรียบเทียบกับฝายอื่น จึงทําใหเกิดการโตวาทะระหวางกันวาของใครจะดี
กวาใคร หนักเขาก็เลยแตกความสามัคคี แลวนิกายก็เปนเงาตามเขามาทันที3
สําหรับเรื่องการแตกความสามัคคีนั้นมีใหเห็นตั้งแตเมื่อพระพุทธเจายังมีพระชนมชีพ
อยู เชน การที่เหลาพระภิกษุสงฆแหงเมืองโกสัมพี ทะเลาะกัน4จนพระพุทธเจาตองออกมาสั่งสอน
หามปรามถึง 3 ครั้งและในที่สุดก็ทรงเกิดธรรมสังเวช เสด็จสูปาปาลิเลยยะกะแตพระองคเดียว5

1

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 1.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2520), 1,5.
4
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฏกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2528), 410.
5
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 20-21.
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หรือเรื่องของพระเทวทัต ซึ่งเปนพระญาติของพระองคไดสมคบกับพระเจาอชาตศัตรู พยายามจะ
ปลงพระชนมพระองคอยูหลายครั้ง ทั้งไดพยายามแยกคณะสงฆออกไปปกครองเองตางหาก โดยตั้ง
กฎขอปฏิบัติใหเครงครัดกวาเพื่อใหภิกษุทุกๆ รูปตองดําเนินตาม 5 ขอ คือ
1. พึงเปนผูอยูปาตลอดชีวิต
2. พึงบิณฑบาตตลอดชีวิต
3. พึงนุงหมผาบังสุกุลตลอดชีวิต
4. พึงอยูโคนไมตลอดชีวิต
5. ไมพึงฉันของสดคาว เชน ปลาและเนื้อเปนตน ตลอดชีวิต6
ถาภิกษุผูใดมิปฏิบัติตามในทุกขอถือวามีโทษ7
นอกจากพระเทวทัตแลว ก็ยังมีพระภิกษุอีกหลายรูปที่ยังมีความดื้อรั้นไมยอมปฏิบัติตาม
คําสอนของพระพุทธเจา เชน พระอุปนนท พระฉันนะ พระเมตติยะ เปนตน จะเห็นไดวาความขัด
แยงตางๆ นั้นเริ่มมีขึ้นมาตั้งแตที่พระพุทธเจายังดํารงพระชนมชีพอยู แตพระพุทธองคเองก็เปนผู
ระงับ และตัดสินชี้ขาด ประกอบกับภิกษุสงฆสวนใหญยังมีความเคารพ เลื่อมใสในพระพุทธองค
ปญหาความขัดแยงตางๆ จึงหมดไปไดอยางงายดาย ตอเมื่อภายหลังพระพุทธเจาไดปรินิพพานลง
แลวปญหาการแตกแยกในสังฆมณฑลจึงไดเริ่มมีขึ้น
ดังที่ เสถียร โพธินันทะ ไดกลาววา “ศาสนาทุกศาสนาในโลก จะตองมีคณะนิกายแบง
แยกออกมา ภายหลังที่พระศาสดาของศาสนานั้นลวงลับไปแลว ทั้งนี้เพราะเมื่อศาสนานั้นแผขยาย
ออกไปตามทองถิ่นตางๆ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือไมเหมือนกัน ก็มีการผสมผสาน
กับลัทธิธรรมเนียมเหลานั้นอีกทั้งทัศนะการตีความในคําสอนของศาสดาของแตละบุคคลแตละ
คณะไมตรงกัน จึงเปนเหตุใหเกิดแบงแยกเปนนิกายขึ้น ศาสนาที่มีลัทธินิกาย จึงเปนสัญญลักษณ
ของความเจริญแหงศาสนานั้นในแงหนึ่งเหมือนกัน”8 เหตุผลที่สําคัญที่เปนที่มาของการแตกแยกใน
พระพุทธศาสนา มีสาเหตุใหญมาจากความขัดแยงในทางปฏิบัติพระวินัย และคําอธิบายในพระพุทธ
วจนะที่ไมตรงกัน โดยอางเมื่อเวลาใกลเสด็จดับขันธ มีพุทธานุญาตไวกับพระอานนทในมหา
ปรินิพพานสูตรวา

6

กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 7, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2521), 157-158 ; เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 23-24.
7
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 24.
8
เสถียร โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543), 3.

12
“ดูกอนอานนท โดย(กาล)ลวงไปแหงเรา ถาสงฆจํานงอยู(ตองการอยู)
ก็จงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางได”9
จากพุทธานุญาตที่ใหไวกับพระอานนทนี้เอง ภิกษุสงฆฝายหนึ่งมีความเห็นวาควรแกไข
ผอนปรนปฏิบัติบางขอ แตภิกษุสงฆอีกฝายกับไมเห็นพองตองดวย เนื่องจากสิกขาบทเล็กนอยนั้น
ไมอาจทราบพระพุทธประสงคไดวา หมายถึงสิกขาบทขอไหน ขอบเขตเทาใด แมบางทานเสนอวา
เวนปาราชิก 4 และสังฆาทิเสส 13 เสีย ที่เหลือเปนสิกขาบทเล็กนอยก็ตาม10 ประกอบกับทั้งพระ
อานนทเองก็ไมไดทูลถามใหชัดเจนวาเปนสิกขาบทขอใด เห็นควรวาไมนาตองถอนสิกขาบทใดๆ

9

กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 10, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2521), 153.
10
ปาราชิก 4 มี
1.ภิกษุเสพเมถุนกับผูเปนหญิงหรือชาย ตลอดจนสัตวเดียรัจฉานตัวเมียตองปาราชิก
2.ภิกษุเจตนาจิตถือเอาของผูอื่น ของนั้นมีราคา 5 เชี้ยน(1 เชี้ยนเทากับราว 16 อีแปะจีนโบราณ)
หรือ 5 มาสก ตองปาราชิก
3.ภิกษุฆาชีวิตมนุษยใหตาย ดวยมือตนเองหรือใชผูอื่นกระทําหรือเปนใจสมรูการฆาตกรรม ตอง
ปาราชิก
4.ภิกษุพูดปดอวดอาง วาตนสําเร็จฌาน สําเร็จมรรคผล ที่ไมมีในตน ตองปาราชิก
ปาราชิก 4 เปนครุกาบัติโทษหนักที่สุด ภิกษุใดตองปาราชิก ถือเปนผูที่ขาดจากเพศสมณะ
สังฆาทิเสส 13 มี
1.ภิกษุทําใหน้ําอสุจิเคลื่อน เวนไวแตในฝน ตองสังฆาทิเสส
2.ภิกษุเกิดความกําหนัด จับตองกายหญิง แมแตเสนผม ตองสังฆาทิเสส
3.ภิกษุเกิดความกําหนัด พูดจากับหญิงดวยวาจาเรากามราคะ ตองสังฆาทิเสส
4.ภิกษุเกิดความกําหนัด พูดลอลวงหญิงบําเรอตนดวยกาม ตองสังฆาทิเสส
5.ภิกษุชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน แตงกันหรือลักลอบกัน ตองสังฆาทิเสส
6.ภิกษุสรางกุฏิเปนที่อยูของตน ไมมีทายกเปนเจาของ ขนาดตองใหไดปริมาณยาว 12 คืบพระ
สุคต กวางรวมใน 7 คืบ และตองใหสงฆแสดงที่ใหกอน ถาไมใหแสดงที่ให หรือสรางเกินขนาดปริมาณ ตอง
สังฆาทิเสส
7.ภิกษุสรางกุฏินั้น โดยมีทายกเปนเจาของ ทําเกินขนาดปริมาณนั้นไดตองใหสงฆแสดงที่ใหกอน
วาไมเปนที่กีดขวางอยางหนึ่งอยางใด ถาไมใหแสดงที่ใหกอน ตองสังฆาทิเสส
8.ภิกษุโกรธเคืองแกลงโจทยภิกษุอื่น ดวยอาบัติปาราชิกอันไมมีมูลความรูถึงภิกษุผูนั้น ตอง
สังฆาทิเสส

13
ควรรักษาเอาไวทุกขอ เพราะที่ผานมาเหลาภิกษุสงฆก็ปฏิบัติดีแลว ชอบแลวจึงควรจะรักษา
พระธรรมวินัยใหไวคงเดิม11

ปฐมสังคายนา (The First Buddhist Council)
ภายหลังที่พระพุทธเจาปรินิพพานได 7 วัน ไดมีภิกษุรูปหนึ่งที่บวชเมื่อแกนามวาสุภัททะ
ไดกลาวกับเหลาภิกษุวา “พวกทานอยาไดโศกเศราไปเลย เราพนหวงแลว ดวยวาพระมหาสมณะนั้น
เบียดเบียนพวกเราอยูวา สิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมควร บัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะกระทําในสิ่งนั้น ไม
ปรารถนาสิ่งใดก็จะไมกระทําในสิ่งนั้น”12 นอกจากพระสุภัททะแลว เมื่อสอบดูกับทางฝายมหายาน

9.ภิกษุโกรธเคืองแกลงดวยอุบายใสไคล ดวยอาบัติปาราชิกอันไมมีมูลความรูถึงภิกษุผูนั้น ตอง
สังฆาทิเสส
10.ภิกษุเพียรเพื่อทําลายสงฆใหแตกกัน สงฆหามปรามตักเตือนถึง 3 ครั้ง ไมเชื่อฟง สงฆทั้งหลาย
สวดกรรมใหละความประพฤตินั้นเสีย ถาไมละ ตองสังฆาทิเสส
11.ภิกษุประพฤติตามภิกษุทําลายสงฆใหแตกกันนั้น สงฆหามปรามตักเตือนถึง 3 ครั้ง ไมเชื่อฟง
สงฆทั้งหลายสวดกรรมใหละความประพฤตินั้นเสีย ถาไมละ ตองสังฆาทิเสส
12.ภิกษุประทุษรายตระกูล คฤหัสถ สงฆไลเสียจากวัด กลับยอนติเตียนสงฆ สงฆตักเตือนหามถึง
3 ครั้ง ไมเชื่อฟง สงฆทั้งหลายสวดกรรมใหละขอประพฤตินั้นเสีย ถาไมละ ตองสังฆาทิเสส(ขอนี้ ปกรณฝายบาลี
เปนขอ 13)
13.ภิกษุวายากสอนยาก สงฆตักเตือน กลับยอนกลาวไมใหสงฆตองตักเตือน สงฆตักเตือนหามถึง
3 ครั้ง ไมเชื่อฟง สงฆทั้งหลายสวดกรรมใหละขอประพฤตินั้นเสีย ถาไมละ ตองสังฆาทิเสส(ขอนี้ ปกรณฝายบาลี
เปนขอ 12)
สังฆาทิเสสเปนอาบัติหนัก เรียกครุกาบัติ รองลงมาจากปาราชิก สําหรับ 9 ขอแรกตองสังฆาทิเสส
เมื่อลวงละเมิด สวน 4 ขอหลังนั้น จะตองสังฆาทิเสสตอเมื่อหลังจากสงฆไดตักเตือน 3 ครั้งแลว ภิกษุใดตอง
สังฆาทิเสสขอหนึ่งขอใด ปดบังไมแสดงในขณะสงฆสวดพระปาฏิโมกขธรรม ประสงคจะใหเปนผูบริสุทธิ์ดัง
เดิม จะตองทนตอการลงโทษตนเอง อยูคนเดียวในที่สงัดสวดมานัดเปนเวลา 6 คืนหรือแสดงอาบัตินั้นๆ ตอคณะ
สงฆมีจํานวน 20 รูป ถาขาดแมแต 1 รูป ภิกษุนั้นไมพนอาบัติใหเปนผูบริสุทธิ์ที่นับเขาในหมูสงฆได ดูรายละเอียด
ที่ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2539), 51.
11
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม, 2546), 2.
12
สุรีย มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธประวัติ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัทคอม
ฟอรม,2545), 399.

14
พบวา ยังมีพระที่มีลักษณะเหมือนกับพระสุภัททะเชนกัน เชนพระที่อยูตางบานตางเมืองหลายหมู
หลายคณะตางก็ถือขอปฏิบัติตามเจาหมูคณะของตน13
เหตุผลของการทําสังคายนา(หรือเรียกวาสังคีติ)14ครั้งที่ 1 นั้น พระมหากัสสปะซึ่งภาย
หลังไดกลายเปนประธานในการสังคายนาครั้งนี้15 ไดกลาวไว ที่ประชุมสงฆ ณ เมืองกุสินารา หลัง
จากเมื่อไดจัดการปลงพระพุทธสรีระแลว โดยอางเหตุ 3 ประการดวยกัน คือ
1. เพราะเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานปรากฎมีภิกษุที่ชื่อพระสุภัททะไดกลาวถอยคํา
แสดงเจตนารมณที่ไมเหมาะสมตอพระศาสนา ทํานองวา พระพุทธเจาปรินิพพานไปก็ดีแลว พวก
เราจะไดพน จากการปกครอง ไมตอ งมีผใู ดมาคอยตักเตือนบัญญัตโิ นนบัญญัตนิ วี่ า ขอนีไ้ มควรทํา ขอ
นีค้ วรทํา
2. เพราะพระพุทธดํารัสที่รับสั่งแกพระอานนทวา พระธรรมวินัยจักเปนศาสดาแทน
พระองค ในเวลาที่พระองคลวงไป
3. เพราะรําลึกถึงคุณพระศาสดาที่มีตอทานเอง16
เมื่อพระมหากัสสปะไดเสนอความเห็นนี้ในสภาสงฆเมืองกุสินาราแลว เหลาภิกษุสงฆ
ก็ลงมติเห็นชอบดวย การสังคายนาครั้งที่ 1 จึงไดเกิดมีขึ้น ภายหลังเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
ได 3 เดือน ณ ถ้ําสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภาร เมืองราชคฤห แควนมคธ โดยมีพระ
มหากัสสปะเปนประธาน และเปนผูสอบถามตอบขอซักถามทางธรรม และพระวินัย มีพระอรหันต
ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมประชุมจํานวน 500 รูป กระทําอยู 7 เดือน จึงสําเร็จ ทั้งนี้ไดพระเจา
อชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภก17 สําหรับเรื่องสถานที่นั้นมีบางทานกลาวตางออกไป เชน อัศวโฆษ
กลาววาเปนที่ถ้ําอินทรสาละ ภูเขาคฤธรกูฏะ แตก็คงยังอยูที่เมืองราชคฤหเชนเดิม18
วิธกี ารในการทําสังคายนาครัง้ นี้ จะเริม่ ดวยการทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมคือพระมหากัสสปะ
กลาวซักถามหมวดที่เปนวินัยบัญญัติจากพระอุบาลีเถระโดยละเอียด แลวหารือในที่ประชุมใหญวา
13

เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 56-57.
14
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรพิทยา, 2526), 28.
15
นอกจากนี้ยังมีพระมหาเถระอื่นๆเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย เชน พระอุบาลี, พระอนุรุทธะ, พระ
ควัมปติ, พระจุนทกะ, พระอุปาวานะ, พระกุมารกัสสปะ, พระมหากัจจายนะ, พระอุเทนะ, พระอานนท, พระปณ
โฑละ, พระคุณโฑปธานียะ เปนตน
16
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 6 .
17
เรื่องเดียวกัน, 7.
18
พระมหาอมร อมโร, พุทธศาสนประวัติ ระหวาง 2500ปที่ลวงมาแลว (กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2502), 66.

15
ควรแบงวินัยหมวดใดเปนขอสําคัญและขอปลีกยอย แตที่ประชุมมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องของ
พุทธานุญาตในการถอนสิกขาบทเล็กนอย เมื่อที่ประชุมไดถามพระอานนทวา สิกขาบทเล็กนอย
หมายความแคไหนเพียงไร พระอานนทก็ตอบวา ทานมิไดทูลถามไวเลย เมื่อเปนเชนนี้ พระกัสสปะ
ผูเปนประธานจึงตัดสินใจลงมติวา “ดูกอนอาวุโส ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบททั้งหลายของพวก
เรา ที่บงถึงคฤหัสถก็มีอยู แมพวกคฤหัสถก็ยอมรูวา นี้ควรแกทานทั้งหลายผูเปนสมณศากยบุตร นี้
ไมควรแกทานทั้งหลาย ดังนี้ ถาพวกเราจักพรอมกันถอนสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ไซร ก็จักมีผูกลาววา
พระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหลาสาวกชั่วกาลแหงควันไฟ พระศาสดาของสาวกเหลานี้
ดํารงอยูแลวเพียงใด สาวกเหลานี้ก็ศึกษาแลวในสิกขาบททั้งหลายเพียงนั้น เพราะพระศาสดาของ
สาวกเหลานี้ปรินิพพานแลว บัดนี้เหลาสาวกจึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ก็ถาความพรั่งพรอม
ของสงฆถึงที่แลวไซร สงฆไมพึงบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิไดทรงบัญญัติ พึงไมตัดทอนสิกขาบทที่
ทรงบัญญัติแลว พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว นี้เปนบัญญัติ”19 สรุปก็คือ
สงฆไมควรตัดทอนสิกขาบทหรือขอหามที่ทรงบัญญัติไวแลว และไมควรเพิ่มเติมอะไรอีก เพราะที่
ทรงบัญญัติไวก็เปนการเพียงพออยูแลว
หลังจากนั้น ประธานก็ไดซักถามหัวขอธรรมะหรือพระสูตรตางๆที่พระพุทธเจาเคย
แสดงแลว เพื่อใหที่ประชุมรับรองโดยมีพระอานนทเปนผูแสดงพระสูตรตางๆ ใหที่ประชุมทราบ
โดยละเอียดในฐานะที่ทานเปนผูที่มีความสามารถพิเศษในการจดจําเปนเลิศ20และจําพระสูตรจาก
พระโอษฐพระพุทธเจาโดยตรง โดยพระสูตรทั้งหมดนี้ตอมาถูกเรียกวาเปน พระธรรม ซึ่งถือไดวา
เปนคําสอนแมบทหรือคําสอนขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา21
ในที่สุดเมื่อสงฆทั้งปวงเห็นชอบตามนี้ การสังคายนาก็เปนอันเสร็จ คณะสงฆที่รวมกัน
กระทําสังคายนาคณะนี้จึงไดปรากฏนามสืบตอมาวา คณะเถรวาท หรือสถวิรวาท หรืออีกนัยหนึ่ง
เรียกวา “วินัยวาที” ก็เรียกได 22
นอกจากนี้ที่ประชุมสงฆยังไดลงมติปรับอาบัติแกพระอานนท 5 ขอดวยกันโดยที่ทานก็
แกขอกลาวหานั้นๆ ดวย ดังนี้
1. ขอที่ไมไดทูลถามถึงสิกขาบทเล็กนอยวาไดแกอะไรบาง ซึ่งทานก็แกขอกลาวหา
อยางตรงไปตรงมา วา เพราะมิไดระลึกถึง จึงไมไดทูลถาม

19

เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 58-59.
สุรีย มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ. พระพุทธประวัติ, 232.
21
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 30.
22
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 59.
20

16
2. ขอที่เหยียบผาวัสสิกสาฎก (ใชเทาหนีบผาอาบน้ําฝน) ของพระผูมีพระภาคเจา ทานก็
แกขอกลาวหาวา ที่เหยียบลวงเกินไมใชเพราะความไมเคารพ แตเพราะไมมีคนชวยจับในเวลาเย็บ
3. ปลอยใหพวกสตรีถวายบังคมพระสรีระกอน และพวกนางก็รองไหน้ําตาเปยกเปอน
พระสรีระ ทานก็แกขอแกลาวหาวาสตรีเหลานั้นควรกลับบานกอนค่ํามืดไมควรจะอยูในเวลาวิกาล
จึงใหพวกนางถวายบังคมกอน
4. ไมทูลวิงวอนพระศาสดาใหดํารงอยูตลอดกัปป เมื่อพระองคทรงทํานิมิตโอภาส ทาน
ไดแกขอกลาวหาและยอมรับวาถูกมารดลจิต จึงมิไดทูลวิงวอนขอ
5. ขวนขวายใหสตรีไดบวชในธรรมวินัย ทานแกขอกลาวหาวา เพราะเห็นวาพระนาง
ปชาบดีโคตมีนี้เปนพระเจานาและเปนพระมารดาเลี้ยง ถวายพระขีโรทกแดพระผูมีพระภาคเจาใน
วัยเยาว จึงขวนขวายใหสตรีไดบวชในธรรมวินัย เพื่อเปนการรับการตอบสนองพระคุณจากพระ
พุทธเจาดวย23
เมื่อที่ประชุมลงมติปรับอาบัติทาน แมทานจะมีเหตุผลมาแกขอกลาวหา ทานก็ไมขัดขืน
โดยกลาววา “ขาพเจาไมเห็นอาบัติทุกกฎนั้น แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจาขอยอมแสดงอาบัติ
ทุกกฎนั้น ณ บัดนี้”24 สําหรับในพระวินัยของทุลวา(Dulva)ซึ่งเปนปกรณทางทิเบต25ยังมีการกลาว
เพิ่มอีก 2 ขอ คือ
1. การที่พระอานนทไมรีบตักน้ําใหพระพุทธเจาเสวย จนกระทั่งพระองคตองทรงรับ
สั่งเปนครั้งที่สอง ทานแกขอกลาวหาวา เปนเพราะน้ํายังขุนอยู
2. การที่พระอานนทแสดงพระสรีระบางสวนของพระพุทธเจาตอชายหญิงวรรณะต่ํา
ทานแกขอกลาวหาวา เพื่อที่จะขจัดความรูสึกทางราคะของพวกนั้นเสีย26
สําหรับการปรับอาบัติของพระอานนทนั้นยังพบวามีความแตกตางกันไปแลวแตนิกาย
ตางๆ เชน เถรวาทหรือสถวิรวาท บอกวามี 5 ขอ นิกายมหิสาสกวาทบอกวามี 6 ขอ สวนนิกายธรรม
คุตตวาทและมหาสังฆิกวาท บอกวามี 7 ขอ27ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในเวลานั้นคงยังมีภิกษุอีกจํานวนไมนอยที่ไมไดเขารวมในการสังคายนาครั้งนี้ ในจุล
วรรคแหงวินัยปฏกของฝายเถรวาทบอกวา
“สมัยนั้น ทานพระปุราณะเที่ยวจาริกในชนบท
23

เรื่องเดียวกัน, 59-60 ; บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 30.
24
กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 7, 312.
25
Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978), 11.
26
พระมหาอมร อมโร, พุทธศาสนประวัติ ระหวาง 2500ปที่ลวงมาแลว, 72-73.
27
Louis de La Vallée Poussin, “The Buddhist Councils,” Indian Antiquary 37(1908) : 4-5.
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ทักขิณาคิรี28พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ500 รูป
คราวเมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมและพระ
วินัยเสร็จแลวไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตามเถราภิรมย
แลวเขาไปหาพระเถระทั้งหลาย ที่พระวิหารเวฬุวันอันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
แลวไดกลาวสัมโมทนียะกับพระเถระทั้งหลายแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระ
ปุราณะผูน งั่ ณ ทีค่ วรสวนขางหนึง่ วาทานปุราณะพระเถระ
ทัง้ หลายไดสงั คายนาพระธรรมและพระวินยั แลวทานจงรับ
รูพระธรรมและพระวินัยนั้นที่พระเถระทั้งหลายสังคายนา
แลว”29
พระมหากัสสปะเองเมื่อเห็นดังนั้นก็ทําการสาธยายพระธรรมวินัยที่สังคายนาไปแลวให
ฟงใหม โดยไดมีการเรียกประชุมพระอรหันต 500 รูปอีกครั้งหนึ่ง และเริ่มปุจฉาวิสัชนาพระธรรม
วินัยกับพระอานนทและพระอุบาลีอีกจนจบ30 เมื่อจบแลวพระปุราณะก็กลาวไวใน วินัยปฏก
จุลวรรค วา
“ ทานทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายสังคายนา
พระธรรมและพระวินัยเรียบรอยแลวหรือแตวาขาพเจา
ไดฟงไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดวย
ประการใด จักทรงไวดวยประการนั้น”31
แสดงใหเห็นวาพระปุราณะไมยอมรับรองการประชุมหรือการทําสังคายนาของสงฆฝาย
พระกัสสปะนั้นเอง ดวยมี สิกขาบทอยู 8 ประการที่พระปุราณะไมเห็นดวย เพราะเห็นวาพระพุทธ
เจาทรงใหพระสงฆปฏิบัติได32 สิกขาบท 8 ขอที่พระปุราณะเห็นวาควรปฏิบัติไดคือ
1. อันโตวุตถะ (ฉัน)ของอยูภายในที่อยู
2. อันโตปกกะ (ฉันของที่)ใหสุกภายในที่อยู
28

เปนชื่อของชนบทซึ่งอยูทางทิศใตของภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งตั้งลอมรอบกรุงราชคฤหอยู
29
กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 7, 321.
30
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 62.
31
กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 7, 312 ; Charles S. Prebish, “A Review
of Scholarship on the Buddhist Councils,” The Journal of Asian Studies 33, 2 (February 1974) : 241.
32
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 2.
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3. สามปกกะ (ฉันของที่)ใหสุกเอง
4. อุคคหิตะ
หยิบ(หรือฉัน)ของที่ยังไมไดรับประเคน
5. ตโตนีหฏะ (ฉัน)ของที่นํามาจากที่นิมนต
6. ปุเรภัตตะ
(ฉัน)ของที่รับประเคนในกาลกอนแหงภัตร(เวลากอนอาหาร)
7. วนัฏฐะ
(ฉัน)ของอยูในปา
8. โปกขรัฏฐะ (ฉัน)ของอยูในสระ33
แตพระกัสสปะเห็นวาสิกขาบทเหลานี้พระพุทธเจาทานทรงอนุญาตเฉพาะชวงที่ขาว
ยากหมากแพงเทานั้น ซึ่งถือเปนกรณีพิเศษ เพื่อไมใหเกิดความตึงเครียดจนเกินไปและเพื่อไมให
ภิกษุสงฆตองเดือดรอน34 แตพระปุราณะก็ยังคงไมพอใจกับเหตุผลเหลานี้ พรอมกับนําเหลาบริวาร
ของตนไปทําสังคายนาใหม แตไมพบหลักฐานวาทําที่ไหน เมื่อไหร และทํากันอยางไร35
จากหลักฐานทางฝายจีนสมณะอี้จิง(I-Tsing)36อางคําของทานปรมารถะชาวอินเดียผูเปน
อาจารยของทานวาการทําปฐมสังคายนามีการทําพรอมๆ กันสองแหง โดยพระอรหันต 500 รูปซึ่งมี
พระมหากัสสปะเปนประธานแหงหนึ่ง และอีกแหงหนึ่งมีพระอรหันตจํานวนหนึ่งหมื่น โดยมีพระ
ภัททิยะเปนประธาน นอกจากนี้ในบันทึกของสมณะเหี้ยนจัง37ที่เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่
อินเดียประมาณ พ.ศ. 1180 นั้นทานไดเขียนวาทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงราชคฤห หางจาก
เขาคิชกูฏ มีถ้ําที่พระมหากัสสปะเปนประธานทําปฐมสังคายนารวมกับพระอรหันตพันรูป38เรียก
พุทธธรรมที่ตกลงกันในครั้งนั้นวาเปนของฝายสถวิระหรือเถรวาทคือเปนการประมวลคําสั่งสอนที่
พระเถระทั้งหลายไดรวบรวมขึ้น จากนั้นไปทางตะวันตกประมาณ 20 ลี้ ทานไดเห็นสถูปที่พระเจา
อโศกทรงสรางไว จารึกวาในปเดียวกันกับการทําปฐมสังคายนาของพระมหาเถระนั้น ณ ที่แหงนี้มี
การสังคายนาของฝายมหาสังฆิกนิกาย39

33

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 6 ; เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระ
พุทธศาสนา, 62 ; สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 2.
34
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 11.
35
พระอุดรคณาธิการ(ชวินทร สระคํา), ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในอินเดีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, 2507), 246.
36
เอกสารบางที่ใชเปน จี๊ถัง
37
เอกสารบางที่ใชเปน ฉวนซัง
38
ตางจากคัมภีรบาลีที่มีพระอรหันต 500 รูป
39
ส. ศิวรักษ, ความเขาใจในเรื่องมหายาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศูนยไทยทิเบต, 2545), 16.

19
จะเห็นไดวาความขัดแยงตางๆ เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแตกอนทําปฐมสังคายนาแลวซึ่งสาเหตุก็
อาจเกิดจากการที่ ตางคนตางถือทิฐิไมยอมกัน และในเรื่องของการที่พระพุทธเจาทรงมีพุทธานุญาต
ใหเพิกถอนสิกขาบทไดเล็กนอย สงฆบางพวกก็เห็นควรในขณะที่บางพวกเห็นวาใหคงไว ซึ่งเมื่อ
นานไปก็กลายเปนทิฐิของแตละฝายที่มิอาจลงรอยกันได อันเปนสาเหตุทําใหเกิดการแตกแยกในที่
สุด แตบทสรุปของการปฐมสังคายนาครั้งนี้ที่สําคัญก็คือ การที่ไดจัดระเบียบพระวินัยและพระ
ธรรมของพระพุทธเจาใหเปนที่เรียบรอย เปนหมวดหมู นั้นเอง

ทุติยสังคายนา (The Second Buddhist Council)
ในการเขารวมสังคายนาในครั้งนี้ ทั้งคัมภีรฝายบาลีและสันสกฤตใหขอมูลตรงกันวา
หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานไดหนึ่งรอยปคณะสงฆจํานวน 700 รูปเขารวมกันทําสังคายนาใน
ครั้งนี้โดยมี พระสัพพกามีมหาเถระ40 เปนประธาน ทํากันที่วัดวาลุการาม นครเวสาลี แควนวัชชี ซึ่ง
อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียปจจุบัน41
จากหลักฐานในคัมภีรจุลวรรคแหงวินัยปฏก42 กลาววา พระภิกษุชาววัชชี ไดมีแนวคิด
ตางไปจากธรรมวินัย ถึง 10 ประการ หรือที่เรียกวา วัตถุ 10 ประการซึ่งทําใหเกิดการแตกแยกในหมู
สงฆ มีดังนี้
(1).สิงฺคิโลณกปฺป ภิกษุสั่งสมเกลือใสในกลักเขา(สัตว)เปนตน แลวนําไปผสม
กับอาหารอื่น ฉันไดไมเปนอาบัติ ซึ่งขัดกับพระวินัยปาจิตตียที่ 38 ที่หามภิกษุไมใหสะสมอาหาร
(2).ทฺวงฺคุลกปฺป ภิกษุฉันอาหารในเวลาตะวันบายลวงไปแลว 2 องคุลีไดไมเปน
อาบัติ ซึ่งขัดกับพระวินัยปาจิตตียที่ 37 หามภิกษุฉันอาหารในยามวิกาลตั้งแตเที่ยงวันไปแลว
(3).คามนฺตรกปฺป ภิกษุฉันอาหารในวัดแลวเขาไปในบาน เขาถวายอาหารให
ฉันอีกในวันเดียวกันนั้น ภิกษุมิไดทําวินัยกรรมมากอนก็ฉันไดไมเปนอาบัติ ซึ่งขัดกับพระวินัย
ปาจิตตียที่ 35 ที่วาเปนอาบัติ
(4).อาวาสกปฺป อาวาสใหญ กําหนดสีมาอันเดียวกัน จะทําอุโบสถในที่ตางๆ
กัน ถือวาไมควร เปนอาบัติ แตภิกษุวัชชีแสดงวาไมเปนอาบัติ
(5).อนุ ม ติ ก ปฺ ป ถ า มี ภิ ก ษุ ที่ ค วรนํ า ฉั น ทะมามี อ ยู แต มิ ไ ด นํ า มาจะทํา
อุโบสถกรรมเสียกอนก็ควร

40

เปนศิษยของพระอานนท
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 32-33.
42
กรมการศาสนา, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 7, 318.
41
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(6).อาจิณฺณกปฺป ขอปฏิบัติอันใดที่เคยประพฤติตามกันมา ตั้งแตพระอุปชฌาย
อาจารยแมจะประพฤติผิด ก็ควรประพฤติตามทานได
(7).อมตฺถิตกปฺป ภิกษุฉันอาหารแลวยังมิไดทําวินัยกรรมกอน ฉันนมสดที่ยังมิ
ไดแปรเปนนมสมกอนก็ควร
(8).ชโลคึ ปาตุ ภิกษุชาววัชชีเห็นวา ภิกษุฉันเหลาออนๆ ที่ยังมิไดเปนน้ําสุราได
ขอนี้ขัดกับพระวินัยปาจิตตียที่ 51 ซึ่งหามมิใหภิกษุดื่มสุราเมรัย
(9).อทสกํ นิสีทนํ ภิกษุใชผานิสีทนะหรือผาปูนั่งที่ยังไมไดเย็บชายตะเข็บก็ควร
ขอนี้ขัดกับพระวินัยปาจิตตียที่ 89 ซึ่งหามไมใหใช
(10).ชาตรูปรชตํ ภิกษุจะรับเงินและทองก็ได ซึ่งขัดกับนิสสัคคียปาจิตตียที่ 18
ที่ไมใหภิกษุรับ43
จากพฤติกรรมการเรี่ยไรเงินเพื่อเปนคาบริขารของพระภิกษุชาววัชชี ทําใหพระยสะ
เกิดความสลดใจจึงชวนพระเถระที่เห็นแกพระธรรมวินัยหลายรูป44 ซึ่งตางเปนประมุขของสงฆใน
ที่ตางๆ ทําการวินิจฉัยวัตถุ 10 ประการแสดงที่มาที่ทรงหามไว พรอมทั้งปรับอาบัติไวอยางชัดเจน
โดยมติของคณะสงฆก็ชี้ขาดวาวัตถุ 10 ประการนั้นผิดพระธรรมวินัย การประชุมสงฆครั้งนี้จึงถือวา
เปนการสังคายนาครั้งที่สองในพระพุทธศาสนารวมเวลา 8 เดือนจึงสําเร็จ45
“ในตํานานฝายสันสกฤตกลาววา พระสัมภูตสาณวาสี หรือพระสาณสัมภูต มีความ
สําคัญมาก เพราะเปนผูที่พระอานนทมอบหมายใหเปนผูดูแลพระศาสนาตอจากทานโดยตรงใน
ตํานานฝายจีนจึงกลาววาทานเปนผูนําในการตัดสินชี้ขาดปญหาตางๆ ในสังคายนา ความทั้งนี้ก็นา
พิจารณาอยู สวนพวกภิกษุวัชชีบุตรไดเที่ยวชักชวนคณะภิกษุตางๆ ที่มีความคิดเห็นอยางเดียวกัน
และที่มีความประสงคจะดัดแปลงแกไขพระธรรมเขาเปนพวกดวยจํานวนหมื่น แลวพากันประชุม
ทําสังคายนากันตางหาก เรียกวา มหาสังคีติ แปลวา สังคายนาของพวกมาก และเรียกพวกของตนวา
มหาสังฆิกะ แปลวาสงฆหมูใหญ พระพุทธศาสนาเลยแตกแยกเปนนิกายใหญ 2 นิกายคือ ฝายสงฆที่
เคารพนับถือมติของพระเถระครั้งปฐมสังคายนาพวกหนึ่ง เรียกวา เถรวาท และฝายสงฆที่ถือมติของ

43

สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537), 32 ; Bimala Churn
Law, A Manual of Buddhist Historical Traditions(Calcutta : University of Calcutta, 1941),37-38.
44
พระผูแทนคณะสงฆฝายตะวันออก คือ พระสัพพกามี, พระสาฬหะ, พระอุชชโสภิตะ,และพระวาส
ภะคามิกะ
พระผูแทนคณะสงฆฝายตะวันตก คือ พระเรวตะ, พระสัมภูตะสาณวาสี, พระสุมนะและพระยสะ
45
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 5.
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เกจิอาจารยของตนอีกพวกหนึ่ง เรียกวา อาจาริยวาท” 46จากเหตุการณในคราวนี้ที่เปนสาเหตุทําให
คณะสงฆสมัยนั้นแตกแยกยอยถึง 18 นิกาย47ดวยกันโดยอางหลักฐานจากคัมภีรทีปวงศซึ่งเปน
คัมภีรของฝายบาลี48 ไดอธิบายเกี่ยวกับนิกายของสังฆมณฑลในชวงพุทธศตวรรษที่ 2 อยางละเอียด
ดังนี้
1. นิกฺกฑฺฒิตา ปาปภิกฺขู
เถเรหิ วชฺชิปุตฺตกา
อฺญํ ปกฺขํ ลภิตฺวาน
อธมฺมวาที พหู ชนา.
“ภิกษุลามกเหลาวัชชีบุตร ถูกพระเถระขับออกจากหมูแลว ไดพวกอื่นอีก รวมกันเปน
ฝายอธรรมวาที มีจํานวนมากมาย”
2. ทสสหสฺสา สมาคนฺตฺวา
อกํสุ ธมฺมสงฺคหํ
ตสฺมายํ ธมฺมสงฺคีติ
มหาสงฺคีตีติ วุจฺจติ.
“ภิกษุเหลานั้นประมาณหมื่นรูป ไดประชุมกันทําสังคายนาพระธรรม (วินัย) ครั้งนี้วา
มหาสังคีติ ”
3. มหาสงฺคีติกา ภิกฺขู
วิโลมํ อกํสุ สาสเน
ภินฺทิตฺวา มูลสงฺคหํ
อฺญํ อกํสุ สงฺคหํ.
“ภิกษุเหลามหาสังคีติก ไดทําความขัดแยงไวในพระศาสนานี้ ไดทําลายสังคายนาเดิมเสีย
แลวจัดทําสังคายนาอื่น”
4. อฺญตฺร สงฺคหิตํ สุตฺตํ
อฺญตฺร อกรึสุ เต
อตฺถํ ธมฺมฺจ ภนฺทึสุ
วินเย นิกาเยสุ จ ปฺจสุ.
“ภิกษุเหลานั้นไดแตงพระสูตรอื่นจากที่ทาน (พระเถระครั้งปฐมสังคายนา) ไวอีกเลา ได
ตัดทอนอรรถธรรมในพระวินัยและพระสูตรทั้ง 5 นิกาย”
5. ปริยายเทสิตฺจาป
อโถ นิปฺปริยายเทสิตํ
นีตตฺถฺเจว เนยฺยตฺถํ
อชานิตฺวาน ภิกฺขโว.
“ภิกษุเหลานั้นมิไดรูธรรม อัน (พระศาสดา) ทรงแสดงไวเปนปริยาย ทั้งธรรมอัน (พระ
ศาสดา) ทรงแสดงไวเปนนิปปริยาย มิไดรูทั้งอรรถที่ทานแนะไวชัดเจน ทั้งอรรถที่ควรอนุมานเอา”
6. อฺญํ สนฺธาย ภณิตํ
อฺญํ อตฺถํ ฐปยึสุ เต
พฺยฺชนจฺฉายาย เต ภิกฺขู
พหุ อตฺถํ วินาสยํ.
46

เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 135.
47
หมายถึงจาก 2 นิกายหลัก คือ เถรวาท(สถวิรวาท) และ อาจาริยวาท(มหาสังฆิกะ)แตกยอยมาอีก 16
นิกาย จาก เถรวาท 11 นิกาย และจาก อาจาริยวาท 5 นิกาย
48
Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978),11.
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“แลวไดกําหนดอรรถอยางอื่น ซึ่งทานกลาวหมายเอาอีกอยางหนึ่ง (ไมตองกัน) ภิกษุเหลา
นั้น ไดยังอรรถใหเสียไปดวยฉายาพยัญชนะมากหลาย”
7. ฉฑฺเทตฺวาน เอกเทสํ
สุตฺตํ วินยคมฺภีรํ
ปฏิรูป สุตฺตํ วินยํ
ตฺจ อฺญํ กรึสุ เต.
“ภิกษุเหลานั้นทอดทิ้งพระสูตรบางเอกเทส และพระวินัยอันลึกซึ้งเสีย ไดแตงพระสูตร
เทียม พระวินัยเทียม พระสูตรอื่น พระวินัยอื่นไว”
8. ปริวารํ อตฺถุทฺธารํ
อภิธมฺมํ ฉปฺปกรณํ
ปฏิสมฺภิทฺจ นิทฺเทสํ
เอกเทสฺจ ชาตกํ.
“คัมภีรปริวารที่สังเขปความก็ดี พระอภิธรรมทั้ง 6 ปกรณก็ดี ปฏิสัมภิทามรรคก็ดี นิทเทส
ก็ดี ชาดกบางสวนก็ดี”
9. เอตฺตกํ วิภชิตฺวาน
อฺญานิ อกรึสุ เต
นามํ ลิงฺคํ ปริกฺขารํ
อากปฺปกรณิยานิ จ.
“เหลานี้ลวนถูกภิกษุเหลานั้นจําแนกไวตาง ๆ แลวแตงเปนอยางอื่นทั้งนาม เพศ บริขาร
และอากัปปะที่สมควร”
10. ปกติภาวํ วิชหิตฺวา
ตฺจ อฺญํ อกํสุ เต
ปุพฺพงฺคมา ภินฺนวาทา
มหาสงฺคีติ การกา.
“(คัมภีร) นั้น ๆ อันเปนดั้งเดิม ก็ถูกภิกษุเหลานั้นละทิ้งเสียแลว ไดกระทําสิ่งที่เปนอยาง
อื่น ภิกษุเหลามหาสังคีติกไดมีวาทะแตกตางเปนตัวอยางกอน”
11. เตสฺจ อนุกาเรน
ภินฺนวาทา พหู อหุ
ตโต อปรกาลมฺหิ
ตสฺมึ เภโท อชายถ.
“และโดยการทําตามภิกษุเหลานั้น ไดมีภิกษุที่มีวาทะแตกกันเปนจํานวนมากมายหลังแต
นั้นมา ไดเกิดการแตกแยกขึ้นในวาทะ (มหาสังฆิกะ)นั้นคือ”
12. โคกุลิกา เอกโพยฺหารี
ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว
โคกุลิกานํ เทฺว เภทา
อปรกาลมฺหิ ชายถ.
“ภิกษุทงั้ หลายแตกออกเปน 2 ฝาย เปนโคกุลกิ วาทและเอกัพโยหาริกวาท ตอมาฝายโคกุลกิ
แตกกันเปน 2 พวก คือ”
13. พหุสฺสุติกา จ ปฺญตฺติ
ทฺวิภา วิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว
เจติยา จ ปุน วาที
มหาสงฺคีติเภทกา.
“ภิกษุทั้งหลายแตกกันเปนพหุสสุติกวาท และปญญัตติกวาท กับทั้งเจติยวาทอีกพวกหนึ่ง
ไดแตกมาแตมหาสังคีติกวาท”
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(ขอ 14, 15 ใจความเหมือนกับขอ 9, 10 )
16. วิสุทฺธตฺเถรวาทมฺหิ
ปุน เภโท อชายถ
มหิสาสกา วชฺชิปุตฺตกา
ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว.
“ในระหวางเถรวาทอันบริสุทธิ์แท ไดเกิดการแตกแยกกันอีกคือ ภิกษุทั้งหลายไดแตกเปน
2 ฝาย เปนมหิสาสกวาทและวัชชีปุตตกวาท”
17. วชฺชิปุตตฺกวาทมฺหิ
จตุเภโท อชายถ
ธมฺมุตฺตริกา ภทฺรยานิกา
ฉนฺนาคาริกา จ สมิติ.
“ในวัชชีปุตตกวาทไดเกิดการแตกกันอีกเปน 4 พวกคือ ธรรมุตตริกวาท ภัทรยานิกวาท
ฉันนาคาริกาวาท และสมิตียวาท”
18. มหิสาสกานํ เทฺว เภทา
อปรกาลมฺหิ ชายถ
สพฺพตฺถิวาทา ธมฺมคุตฺตา
ทฺวิชา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว.
“ในกาลตอมา ฝายมหิสาสกะแตกกันอีก 2 พวกคือ ภิกษุทั้งหลาย (ในฝายมหิสาสกะ)
แตกออกเปน 2 คือ สัพพัตถิกวาท49 กับธรรมคุตตวาท”
19. สพฺพตฺถิกวาทํ กสฺสปกา
สงฺกนฺติกสฺสปเกน จ
สงฺกนฺติกานํ สุตฺตวาที
อนุปุพฺเพน ภิชฺชถ.
“พวกสัพพัตถิกวาทยังแตกเปนกัสสปกวาทอีกเลา และจากกัสสปกวาทไดเกิดสังกันติกวาท
ขึน้ จากสังกันติกวาทยังแตกออกเปนสุตตวาทอีกโดยลําดับ”
20. อิเม เอกาทส วาทา
สมฺภินฺนา เถรวาทโต
อตฺถํ ธมฺมฺจ ภินฺทึสุ
เอกเทสฺจ สงฺคหํ.
“วาทะ (หรือนิกาย) ทั้ง 11 นี้ แตกไปจากเถรวาท ภิกษุเหลานั้นไดทําลายอรรถและธรรม
กับทั้งสังคหะ (ขอที่สังคายนาครั้งปฐม) บางสวนไดทอดทิ้งคัมภีรบางเอกเทสเสียดวย แลวแตงอยาง
อื่นไว”
(คาถาขอ 21 เหมือนขอ 10 )
22. สตฺตรส ภินฺนวาทา
เอกวาโท อภินนฺ โก
สพฺเพวฏฐารส โหนฺติ
ภินฺนวาเทน เต สห.
“วาทะที่แตก 17 วาทะ ที่ไมแตก 1 รวมวาทะที่ไดแตกแยกกันนั้นทั้งหมดเปน 18”
23. นิโคฺรโธ ว มหารุกฺโข
เถรวาทานมุตฺตโม

49

คัมภีรฝายสันสกฤตเรียกชื่อนี้วา “สรวาสติวาทิน”
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อนูนํ อนธิกฺจ
เกวลํ ชินสาสนํ.
“พระศาสนาแหงพระชินพุทธเจา ที่ลวน ๆ ไมหยอนและไมยิ่งของฝายเถรวาทเปนสูงสุด
ดุจตนไทรใหญฉะนั้น (ขอนี้ยอมเปนความจริงอยางยิ่ง)”
24. สนฺตกา วิย รุกฺขมฺหิ
นิพฺพตฺตา วาทเสสกา
ปฐเม วสฺสสเต นตฺถิ
ทุติเย วสฺสสตนฺตเร
ภินฺนา สตฺตรส วาทา
อุปฺปนฺนา ชินสาสเนติ.
“วาทะทั้งหลายที่เหลือ เปนประดุจกาฝากซึ่งเกิดที่ตนไทร ในศตวรรษแรกมิไดมีการแตก
แยกกัน ในระหวางศตวรรษที่ 2 วาทะที่แตก 17 ไดเกิดขึ้นในศาสนาแหงพระชินเจาแล”50
สําหรับคติทางฝายเถรวาทนั้นถือวาการบัญญัติขอปฏิบัติ วัตถุ 10 ประการของภิกษุชาว
เมืองวัชชีเปนจุดหักเหที่ทําใหเกิดการแยกตัวออกไปของภิกษุหมูใหญหรือมหาสังฆิกะ แตตามคติ
ฝายมหายานในคัมภีรสันสกฤตชื่อเภทธรรมมติจักรศาสตร ของพระวสุมิตร และอรรถกถาแหง
คัมภีรนั้น ซึ่งแตงโดยคันถรจนาจารย “กุยกี” ยุคราชวงศถังกลาวไววา มูลเหตุแหงการทําสังคายนา
ครั้งที่สองนี้ ไมไดมีมูลเหตุมาจากวัตถุ 10 ประการ51 แตที่ทําใหเกิดการแตกนิกายเปนมหาสังฆิกะ
และสถวิรวาทนั้นนาจะเกิดดวยทิฐิ 5 ขอ(Five Propositions)52ของภิกษุมหาเทวะ เนื่องจากทานผูนี้
ได รั บ การนั บ ถื อ จากประชาชนตลอดจนพระราชาในสมัยนั้ น เปนอยางมากจนเชื่ อวาท านเปน
อรหันต ทานมหาเทวะ(บางแหงเรียกมหาเทพ)53เลยถือโอกาสประกาศหลักปรัชญาทิฐิทั้ง 5 ขอ54 ดัง
นี้
“1. พระอรหันตอาจถูกมารรบกวนยั่วยวนในความฝนจนอสุจิเคลื่อนได กลาวคือพระ
อรหันตสามารถทําบาปไดทั้งๆ ที่ไมมีเจตนาใดๆ เลย
2. พระอรหันตอาจมีอญ
ั ญาณได กลาวคือผูท จี่ ะเปนพระอรหันตอาจจะไมรสู กึ ตัวก็ได
3. พระอรหันตอาจมีกังขาไดในขอธรรมะตางๆ
4. ผูจะรูวาตนบรรลุพระอรหัตผลก็โดยการแนะนําพยากรณของผูอื่น
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เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 136-141.
51
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 14.
52
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5. มรรคผลจะปรากฏตอเมื่อบุคคลผูบําเพ็ญเปลงคําวา ทุกขหนอ”55
เมื่อพระเถระทั้งหลายไดฟงหลักปรัชญาทั้ง 5 ของมหาเทวะแลว ตางก็พากันคัดคานจน
คณะสงฆตองลงมติพิจารณา พระอรหันตพิจารณาแลววาผิดแตสงฆบางรูปไมเห็นพองดวยเขาขาง
มหาเทวะ ฝายพระเถระทีแ่ พมติกเ็ ดือดรอนหนีภยั ไปอยูท แี่ คชเมียร(Kashmir)56
แนวคิดเรื่องทิฐิทั้ง 5 นี้มีอยูในคัมภีรวิภาษาของนิกายสรวาสติวาท โดยทางฝายเถรวาท
ไมเห็นดวยกับแนวคิดนี้ ถือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ จึงไมมีการบันทึกไว57
สําหรับเรื่องการเกิดขึ้นของทิฐิทั้ง 5 นี้ถาพิจารณาจากรายละเอียดแลวพบวาทางฝาย
มหายานไมนาที่จะมีความเชื่อแบบนี้ มูลเหตุของการเกิดการบันทึกขึ้นในเรื่องของทิฐิทั้ง 5 นาที่จะ
เกิดจากความคิดของฝายหีนยานโดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะบั่นทอนความเชื่อถือของฝายมหายานเทา
นั้น58

ตติยสังคายนา (The Third Buddhist Council)
การทําสังคายนาครั้งนี้กระทําขึ้นราวพุทธศักราช 200 กวาป ในสมัยของพระเจาอโศก
มหาราชผูเปนใหญแหงแควนมคธโดยมีเมืองหลวงชื่อ ปาฏลีบุตร จุดประสงคก็คือการชําระสะสาง
พระธรรมวินัยที่แตกตางกันออกไปตามการแตกแยกยอยของนิกายตางๆ ทางพระพุทธศาสนา59สมัย
นั้นมีพวกนักบวชนอกศาสนาเปนจํานวนมากปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เพราะเห็นแกลาภ
สักการะ เมื่อบวชแลวก็คงสั่งสอนลัทธิศาสนาเกาของตน โดยอางวาเปนคําสอนของพระพุทธ
ศาสนา ขอนี้ทําใหพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ซึ่งเปนผูที่มีความรูแตกฉานในพระไตรปฏก เกิด
ความระอาใจตอการประพฤติปฏิบัติของเหลาภิกษุอลัชชีที่ปลอมบวชทั้งหลาย จึงไดปลีกตัวไปอยู
ที่อโธคังคบรรพต เจริญวิเวกสมาบัติอยูที่นั่นอยางเงียบๆ เปนเวลาถึง 7 ป จํานวนพระอลัชชีนั้น มี
มากกวาพระภิกษุแทๆ ตองหยุดการทําอุโบสถสังฆกรรมถึง 7 ป60 เพราะเหตุทพี่ ระสงฆผมู ศี ลี บริสทุ ธิ์
ปฏิเสธไมยอมรวมอุโบสถสังฆกรรมกับพระอลัชชีเหลานั้น ทําใหพระเจาอโศกมหาราชไมสบาย
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส. ศิวรักษ, ความเขาใจในเรื่องมหายาน, 19-25.
59
พระมหาอมร อมโร, พุทธศาสนประวัติ ระหวาง 2500ปที่ลวงมาแลว, 84.
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Bimala Churn Law, A Manual of Buddhist Historical Traditions(Calcutta : University of
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พระทัย ในการแตกแยกของพระสงฆ ทรงปรารถนาจะใหพระสงฆเหลานั้นสมานสามัคคีกัน กลับ
มาทําอุโบสถสังฆกรรมเชนเดิม จึงไดตรัสสั่งใหเสนาบดีผูใหญหาทางแกไข
ฝายเสนาบดีผูใหญฟงพระดํารัสไมแจงชัด สําคัญผิดทําเกินกวาหนาที่ ไดบังคับใหภิกษุ
ผูบริสุทธิ์ทําอุโบสถรวมกับพระอลัชชี พระภิกษุผูบริสุทธิ์ก็ตางปฏิเสธที่จะรวมอุโบสถสังฆกรรม
เสนาบดีผูใหญจึงไดตัดศรีษะพระภิกษุเสียหลายรูป
เมื่อพระเจาอโศกทรงทราบขาวนี้ จึงเกิดสลดพระทัยเปนอยางยิ่ง ไดเสด็จไปทรงขอขมา
โทษตอพระภิกษุสงฆที่พระอาราม และไดตรัสถามพระสงฆวา การที่เสนาบดีผูใหญไดทําความผิด
เชนนี้ ความผิดจะตกมาถึงพระองคดวยหรือไม พระสงฆถวายคําตอบไมตรงกัน บางก็วาความผิดจะ
ตกมาถึงพระองคดวย แตบางรูปก็วาไมถึง คําวิสัชนาที่ขัดแยงกันเชนนี้ ทําใหพระเจาอโศกมหาราช
กระวนกระวายพระทัยยิ่งขึ้น ทรงปรารถนาจะใหภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผูมีความสามารถและแตกฉาน
ในพระธรรมวินัยถวายคําวิสัชนาอยางแจมแจง จึงไดตรัสถามถึงพระภิกษุสงฆวาผูใดที่จะแกความ
สงสัยได ก็ไดรับคําตอบวา ก็คงมีแตพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระรูปเดียวเทานั้น พระเจาอโศก
มหาราชจึงไดสงสาสนไปอาราธนาทานใหเดินทางมายังเมืองปาฏลีบุตร ซึ่งตองใชความพยายามอยู
หลายครั้งแตก็ไมสําเร็จ ในที่สุดจึงไดรับสั่งใหเจาพนักงานออกเดินทางโดยนําเรือไปรับทานตามคํา
แนะนําของพระติสสเถระ ผูเปนอาจารยของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และในวันที่พระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระมาถึงพระเจาอโศกก็เสด็จฯ ไปตอนรับถึงขนาดเสด็จลุยน้ําลงไปถึงพระชานุ แลวยื่น
พระกรใหพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระจับและตรัสวา ขอพระคุณเจาจงสงเคราะหขาพเจาเถิด พระ
โมคคัลลีบุตรติสสเถระไดทําลายขอกังขาและความวิตกกังวลของพระเจาอโศกวา การฆาฟนภิกษุ
เปนบาปเฉพาะของเสนาบดีผูใหญเทานั้น เพราะทําเกินรับสั่ง พระเจาอโศกก็เลื่อมใสพรอมทั้ง
อาราธนาใหทานเปนประธานสงฆชําระพระศาสนาสังคายนาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์ หลังจากนั้น
พระเจาอโศกก็โปรดใหประกาศชุมนุมสงฆจากทุกๆ ที่ มารวมกัน ณ อโศการาม เหลาภิกษุสงฆที่
มาชุมนุมตางก็ยอมรับใหพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน61ดําเนินการสังคายนาในฐานะที่
ทานเปนผูรอบรูในพระไตรปฏกและเปนผูทรงคุณในอภิญญาทั้ง 6 ทางสงฆฝายวิภัชชวาที62
ในครั้งนั้นไดมีการบังคับภิกษุเดียรถียที่ปลอมตัวมาบวชโดยพระเจาอโศกบังคับจับสึก
ถึงหกหมื่นคน63 ครั้นเมื่อชําระกําจัดภิกษุเดียรถียออกหมดแลว พระเจาอโศกจึงอาราธนาใหภิกษุ
สงฆทําอุโบสถสังฆกรรม และพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจาจึงถือโอกาสทําตติยสังคายนา โดยมี
61

Heinz Bechert, “Theravada Buddhist Sangha : Some General Observations on Historical and
Political Factors in its Development,” The Journal of Asian Studies 29, 4 (August 1970) : 763.
62
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 35.
63
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 32.
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พระเจาอโศกเปนองคอุปถัมภ จํานวนพระอรหันตที่ถูกเลือกเขารวมชุมนุมทําตติยสังคายนาหนึ่งพัน
องค ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร ทําอยู 9 เดือนจึงสําเร็จ64 เวลาที่ทําตติยสังคายนานั้นพระโมคคัล
ลีบุตรติสสเถระอายุได 72 พรรษา และเปนปที่ 17 ของการเสวยราชยแหงพระเจาอโศก
เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ในการทําสังคายนาครั้งนี้ก็คือวา พระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระไดรอยกรองคัมภีรกถาวัตถุขึ้น เพื่อแกปญหาตางๆ ที่ยังคลุมเครือใหแจมแจงชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ไดตั้งคําถามและคําตอบไปในตัว กถาวัตถุไดแกเรื่องที่กลาวถึงบุคคลและวัตถุ(เรื่อง) กลาวถึงธรรม
หมวดใดก็เรียกตามชื่อของธรรมหมวดนั้น เชนกลาวถึงบุคคลก็เรียกวาบุคคลกถา กลาวถึงความ
เสื่อมก็ เรียกวา ปริหานิกถา รวมทั้งหมดมี 219 กถา65
ภายหลังการทําสังคายนาในครั้งนี้ พระเจาอโศกมหาราช ก็ไดทรงจัดสงสมณฑูตไป
ประกาศพระพุทธศาสนาในแควนและประเทศตางๆ รวมทั้งหมดมี 9 สาย ตามรายนามสมณฑูตที่
ปรากฏในคัมภีรฝายบาลีมี ดังนี้
1. คณะของพระมัชฌันติกเถระ ไปแควนแคชเมียรและคันธาระอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของอินเดีย ซึ่งไดแกแควนแคชเมียรและอัฟกานิสถานในปจจุบัน
2. คณะพระมหาเทวะ ไปมหิสสกมณฑลและแถบลุมน้ําโคทาวรี ปจจุบันไดแกรัฐ
ไมซอรและดินแดนแถบทางภาคใตของอินเดีย
3. คณะพระรักขิตะ ไปวนวาสีประเทศ ไดแกแควนกนราเหนือ ทางภาคตะวันตกเฉียง
ใตของอินเดีย รัฐมหาราษฏร
4. คณะพระธรรมรักขิต ทานผูนี้มีเชื้อชาติเปนกรีก ไปอปรันตกชนบท อยูริมฝงทะเล
อาระเบียน ทางทิศเหนือของบอมเบย
5. คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ แควนมหาราษฎร ปจจุบันเปน
ดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากเมืองบอมเบย
6. คณะพระมหารักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ โยนกประเทศไดแกแควนของ พวกฝรั่ง
ชาติกรีกในทวีปอาเซียตอนกลาง เหนือประเทศอิหรานตอขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน
7. คณะพระมัชฌิมและพระมหาเถระอีก 4 รูป คือ พระกัสสปโคตตะ พระมูลกเทวะ
พระทุนทภิสสระ และพระเทวะ ไปเผยแผ ณ แควนดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย ไดแกเนปาล ซึ่งอยู
ตอนเหนือของอินเดีย
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8. คณะพระโสณะ และพระอุตระ ไปเผยแผพระศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ไดแก
ไทย พมา และมอญทุกวันนี้
9. คณะพระมหินทระ ไปเผยแผพระศาสนา ณ เกาะลังกา”66
เสถียร โพธินันทะ ไดใหขอคิดเกี่ยวกับปญหาเรื่องตติยสังคายนาไววา “สําหรับเรื่อง
ตติยสังคายนาตามที่มหาวังสะ67วาเกิดขึ้นหลังการชําระสะสางพวกเดียรถียปลอมบวชนั้น ขาพเจา
เขาใจวา พวกเดียรถียตามวาทะของทานพวกลังกา แทจริงคือบรรดาคณะสงฆนิกายอื่นๆ มีนิกาย
มหาสังฆิกะเปนตน และนักประวัติศาสตรสวนมากทางตะวันตกเขาก็เขาใจอยางนั้น มันไมนาจะ
เปนเหตุผลไดเลย ในขอที่พระพุทธศาสนากําลังรุงโรจนภายใตพระบรมราชูปถัมภมีพระเถรานุเถระ
เปนผูนําปฏิบัติธรรม และมีธรรมมหาเสนาบดีผูใหญคอยสอดสองใหความพิทักษแลวปลอยใหมีคน
ปลอมบวชตั้ง 60,000 คน โดยที่ทางบานเมืองหรือทางคณะสงฆไมสามารถจะหาทางปองกันหรือ
กําจัดถึง 7 ป ดูเปนธรรมดาของนักแตงปกรณของลังกาเสียจริงๆ ที่ชอบเขียนคณะสงฆฝายตรงกัน
ขามวา เปนอธรรมวาทีบาง เปนเดียรถียบาง เปนอลัชชีบาง หลักฐานขอสําคัญขอหนึ่ง คือเหตุผลที่
มหาวังสะใหไววา เพราะลาภสักการะเกิดในหมูสงฆมาก ทําใหพวกพาหิรลัทธิ(ลัทธิภายนอก)อด
อยากขาดแคลน ถึงตองลักเพศปลอมบวชเปนภิกษุ ก็ชางขัดกับขอความในศิลาจารึกของพระเจา
อโศกซึ่งแสดงวามีพวกพราหมณพาหิรลัทธิไดรับความคุมครองอุปการะและเคารพจากพระองคดุจ
กัน ตลอดจนศิลาจารึกถึงความอุดมสมบูรณและสันติสุขตางๆ ซึ่งพระเจาอโศกอํานวยใหแกนิกร
ชนจนกระทั่งสัตวเดรัจฉาน เดียรถียจํานวน 60,000 รูปในปกรณบาลี จึงเปนคณะสงฆฝายตรงกัน
ขามไมตองสงสัย มีความจริงอยูในเรื่องคณะสงฆในรัชสมัยของพระองคไมปรองดองกัน ทั้งนี้
เพราะตางนิกายตางทัศนะดังไดกลาวมาแลว และพระองคทรงของรองใหสามัคคีปรองดองกันทุก
ฝาย ตลอดจนมีพระราชกําหนดโทษแกผูที่ทําใหสงฆแตกกัน”68 นอกจากนี้ เสถียร โพธินันทะยัง
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เปนที่นาแปลกใจที่ จารึกของพระเจาอโศกไมมีการกลาวถึงในสวนนี้เลย มีแตในเฉพาะคัมถีรทีป
วงศและมหาวงศทางลังกาเทานั้นที่กลาวถึง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจารึกพระเจาอโศกที่ พระธรรมปฎก(ประยุทธ
ปยุตฺโต), จารึกอโศก (กรุงเทพ : ธรรมสภา, 2540); Ramesh C. Dutt, Buddhism & Buddhist Civilisation in
India (Delhi : Seema Publications, 1983), 86-108 ; D. C. Sircar, Inscriptions of Aśoka(Delhi : Government of
Indian Publications Division, 1957); D. C. Sircar, Aśokan Studies(Calcutta:Indian Museum, 1979); N. A.
Nikam and Richard McKeon, The Edicts of Asoka(Chicago:University of Chicago Press, 1959); B. M. Barua,
Asoka and His Inscriptions(Calcutta:New Age Publishers, 1946); Jules Bloch, Les Inscriptions d’Asoka
(Paris:Les Belles Lettres, 1950).
67
คือคัมภีรมหาวงศทางฝายบาลีของลังกา
68
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 201-202.

29
กลาวตออีกวา “ดังนั้น เรื่องตติยสังคายนาจึงเปนเรื่องมีจริง แตเปนการกระทําเฉพาะของคณะสงฆ
ฝายเถรวาทิน โดยมีชื่อใหมวา วิภัชชวาทิน พระเจาอโศกทรงอุปถัมภ และนิกายอื่นๆ ก็ทรงใหการ
อุปถัมภ หากนิกายนั้นๆ จักทําสังคายนาขึ้นบางเพราะเหตุดังกลาวมา ตติสังคายนาจึงเปนการซัก
ซอมตกลง และชําระตรวจสอบหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆฝายเถรวาทินใหแนชัดลงไปอีก
เทานั้นเอง”69

จตุตถสังคายนา (The Fourth Buddhist Council)
ภายหลังเมื่อกษัตริยแหงวงศของพระเจาอโศกไดเสื่อมอํานาจลง ในอินเดียก็เริ่มปนปวน
เกิดการรบพุงกันหลายครั้ง พระพุทธศาสนาที่ออนกําลังอยูแลวก็ยิ่งออนกําลังลงไปอีก ซึ่งตอมา
ทางตอนกลางของอินเดียขึ้นไปจนถึงอัฟกานิสถานและรวมไปถึงทางตะวันตกของอินเดียดวย ไดมี
อาณาจักรแหงหนึ่งคือ กุษาณะ ซึ่งมีกษัตริยพระนามวา กนิษกะแหงราชวงศกุษาณะไดเขามาปก
ครอง โดยนักประวัติศาสตรเชื่อวาพระองคเสวยราชยเมื่อประมาณ พ.ศ. 65070หรือ พ.ศ.65371 พระ
เจากนิษกะนั้นเคยนับถือศาสนาของชาวอิหรานมากอน แตในภายหลังก็หันมานับถือพระพุทธ
ศาสนา72 พระราชอํานาจของพระองคยังแผกระจายไปในดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตลอดจน
แควนคันธาระ แคชเมียร และบางสวนของมัธยมประเทศ73 ทรงบํารุงบูรณะพระสถูปเจดียตางๆ
และยังทรงบริจาคไทยทานถวายพระภิกษุสงฆเปนจํานวนมาก
พระเจากนิษกะทรงมีพระทัยฝกใฝในการศึกษาพระธรรมวินัยเปนอยางมากถึงขนาด
อาราธนาพระเถระผูแตกฉานในพระไตรปฏกมาถวายพระธรรมเทศนาในพระราชวังวันละรูปเปน
ประจํา และจากการที่พระองคทานไดสดับฟงพระธรรมเทศนาเหลานั้นเปนเหตุใหพระองคเกิดขอ
กังขาในหลักธรรมตางๆ ดวย เนื่องมาจากการที่พระองคไดนิมนตพระเถระตางๆ จากหลายนิกายมา
แสดงธรรม และพบวาหลักธรรมบางอยางของพระเถระแตละนิกายมีทัศนะที่ไมตรงกัน74จึงทรงไม
แนพระทัยวาจะยึดตามคติใดจึงจะเหมาะสมในที่สุดก็ทรงปรึกษากับพระมหาเถระรูปหนึ่งนามวา
พระปารศวะ โดยที่ทานเปนพระในนิกาย สรวาสติวาทิน ซึ่งมีอิทธิพลอยูมากทางอินเดียภาคเหนือ75
69

เรื่องเดียวกัน.
70
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 38.
71
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 241.
72
พระมหาอมร อมโร. พุทธศาสนประวัติ ระหวาง 2500ปที่ลวงมาแลว, 93.
73
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 37.
74
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 242.
75
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 38.

30
ทานเปนผูที่เคารพนับถือของพระเจากนิษกะมาก พระองคจึงตรัสปรับทุกขในเรื่องที่ทรงกังขาอยู
และทรงปรารภที่จะสังคายนาชําระพระธรรมวินัยใหถูกตอง ซึ่งพระปารศวะถวายอนุโมทนา ดังนั้น
การทําสังคายนาจึงเกิดขึ้น แตการทําในครั้งนี้ก ลับเปนการสังคายนาในพระธรรมวินัยของนิกาย
สรวาสติวาทิน76 โดยผูที่เ ขา รวมสังคายนาในครั้งนี้ที่เ ปน พระเถระที่สําคัญ ก็ไ ดแก พระวสุมิตร
พระธรรมตาระ พระศรีโฆษะ พระพุทธเทวะ และพระอัศวโฆษ77 รวมทั้ง พระอรหันตจํานวน 500
รูป พระโพธิสัตวจํานวน 500 องค และบัณฑิตอีกจํานวน 500 คน กระทํากันที่ กุณฑลวันวิหาร ใน
แคชเมียร78วิธีการสังคายนาก็ทําเหมือนครั้งกอนๆ คือใหที่ประชุมลงมติใหพระปารศวะเปนองค
ประธานในการดําเนินการซักถาม และใหพระวสุมิตรเปนผูอภิปรายและตอบปญหาหรือขอซักถาม
อื่นๆ79
สําหรับผลของการทําสังคายนาในครั้งนี้พบวา ไดมีการใชภาษาสันสฤกตในการเขียน
ขอ พระธรรมวินัย ตา งๆ 80 โดยเปน พระไตรปฏ ก 3 คัม ภีรใ หญๆ โดยพระวินัย ปฏ กใชชื่อ วา
วินัย วิภ าษา จํานวน 100,000 โศลก พระสุตตัน ตปฏ ก ใชชื่อ วา อุป เทศศาสตร จํานวน
100,000 โศลก และ พระอภิธรรมวิภาษาศาสตร อีกจํานวน 100,000 โศลก81 โดยเขียนคัมภีรเหลา
นี้เปนลายลักษณอักษรลงบนแผนทองแดงแลวนําไปบรรจุไวในเจดียซึ่งสรางจากแผนหินทั้งองค82
นอกจากนี้นิกายสรวาสติวาทินยังถือไดวาเปนนิกายที่ทางราชการรับรอง รวมทั้งการที่พระเจากนิษ
กะโปรดใหสงสมณฑูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วไปในเอเชียกลางหลังการทําสังคายนาในครั้งนี้
ดวย83
จะเห็นไดวาในการทําสังคายนาแตละครั้งนั้นถือเปนรวบรวมและปรับปรุงในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาใหอยูในทิศทางเดียวกันจนทําใหศาสนามีความรมเย็นสืบทอดตอมาเปน
เวลาหลายรอยป แตในการประชุมแตละครั้งนั้นก็มีการขัดแยงบางในแงของแนวคิดจนทําใหเกิด
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เรื่องเดียวกัน.
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31
เปนนิกายแยกยอยตอๆ กันมาหลายนิกาย สําหรับนิกายตางๆที่แตกแยกยอยมานั้นในความเปนจริง
นาที่จะมีมากกวานี้แตอาจไมมีหลักฐานปรากฏใหเห็นก็ทําใหชื่อของนิกายเหลานั้นหายไป84
วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในอินเดียนั้นมีการแบงไดเปน 3 ระยะใหญๆ คือ
1. ฝายสาวกยานรุงเรือง (พ.ศ. 1 – พ.ศ. 500)
2. ฝายมหายานรุงเรือง (พ.ศ. 500 – พ.ศ. 1000)
3. ฝายลัทธิตันตรยานรุงเรือง(พ.ศ. 1000 – พ.ศ. 1500)85
ในขณะที่นักวิชาการบางทานไดแบงวิวัฒนาการของการแตกแยกยอยของนิกายตางๆ
จนถึงการเกิดพระพุทธศาสนาแบบมหายานเทานั้นกลาวคือจะมี 3 ระยะเชนกันโดยระยะแรกจะเปน
ลักษณะพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมหรือเถรวาทแบบบริสุทธิ์ ระยะตอมาเปนแบบการผสมผสานซึ่งเปน
ชวงที่แตกเปนนิกายตางๆ จนในระยะสุดทายเปนพุทธศาสนาแบบมหายานโดยตรง86 ซึ่งรวมเอา
พุทธตันตระไวในพระพุทธศาสนาแบบมหายานดวย
สําหรับ 18 นิกายที่แตกออกมาตั้งแตครั้งทุติยสังคยานานั้นถือวาเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาที่จะกลายไปเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายานอยางแทจริง นักวิชาการบางทานกลาววา
จริงๆ แลวนิกายตางๆนาจะมีมากกวา 30นิกาย แตอยางนอยที่สุดที่ทราบชื่อก็มี 18นิกาย87 คัมภีร
หรือปกรณตางๆที่จะเปนหลักฐานของแตละนิกายนั้นก็ไมไดเหลือมาถึงปจจุบันโดยสมบูรณเลย จะ
มีก็แตนิกายเถรวาทซึ่งเปนนิกายดั่งเดิมเทานั้นที่มีคัมภีรบริสุทธิ์บริบูรณ88 สวนคัมภีรของนิกายอื่นๆ
ก็มีบา งโดยจะพบที่แ ปลเปนภาษาจีนและทิเบต เชน คัม ภีรข องนิก ายสรวาสติว าทิน และ นิกาย
มหาสังฆิก ะ เปนตน 89 สําหรับการศึกษาหลัก ธรรมของนิกายตางๆ นั้น จะอาศัย คัมภีร 2 เลม
เปนพื้น ฐาน โดยเปนคัมภีรสันสกฤตหนึ่งเลม ชื่อ เภทธรรมมติจักรศาสตร คัมภีรข องบาลีอกี หนึง่ เลม
คือ กถาวัตถุ90 อยางไรก็ดีตามบันทึกการเดินทางของพระอี้จิง(I-Tsing)91 ไดกลาววาแมพระพุทธ
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Buddhism : Its Essence and Development (New York : Harper & Row, 1965), 69 ; I.B. Horner, The Early
Buddhist Theory of Man Perfected (Amsterdam : Philo Press, 1975), 26.
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Edward Conze, A Short History of Buddhism ( London : Unwin Paperback, 1982), 31.
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เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 246.
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เรื่องเดียวกัน, 247.

32
ศาสนาฝายสาวกยานจะมีมากนิกาย แตทสี่ าํ คัญก็มเี พียง 4 นิกาย คือ นิกายสถวิรวาท นิกายมหาสังฆิกะ
นิกายสรวาสติวาท และนิกายสมิตยิ วาท92

นิกายตางๆ ในพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท หรือ สถวิรวาท (Theravada or Sthaviravada)
นิกายนี้เปนนิกายดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา93 ทั้งคัมภีรบาลีและสันสกฤตในลังกาจะ
เรียกนิกายนี้วา เถรวาท หรือ สถวิรวาท94 และในการสังคายนาครั้งที่สามก็มีการเรียกนิกายนี้วา
วิภัชชวาท หรือวิภัชยวาท95เชนกัน แตก็ยังเปนที่นาสงสัยวา วิภัชชวาทิน หรือ วิภัชยวาทิน นาจะ
เปนนิกายที่กลายมาจาก สถวิรวาท96 ในคัมภีร กถาวัตถุ นั้นจะใชคําวา สกวาท(Sakavada) แทนคําวา
สถวิรวาท หรือ วิภัชชวาท97
สําหรับคัมภีรภาษาบาลีของนิกายนี้จะถือวาเปนคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา98 นับวา
เปนนิกายที่สามารถรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาไดบริสุทธิ์บริบูรณกวานิกายอื่นๆ99 นิกาย
นี้ถือวาพระพุทธเจาเปนมนุษย ไมไดเปนเทวดา พระเจาหรืออมนุษย เพียงแตพระองคมีคุณสมบัติ
บางอยางที่เหนือมนุษยสามัญ100คําสอนของนิกายนี้ไมมีความลึกลับ เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติ
ได หลักธรรมที่สําคัญของนิกายนี้ก็คือ การละเวนความชั่ว ใหประพฤติปฏิบัติแตความดี ทําจิตใจให
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เชฏฐวงศ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542), 7.
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Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India, 211.
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เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, 427 ; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธ
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ผองใส สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งมั่นอยูใน ศีล สมาธิ และปญญา กลาวไดวาปรากฏการณของโลกทั้งมวล
ยอมตกอยูในอํานาจของสามัญลักษณะ 3 ประการ คือ ความไมเที่ยง ความทุกข และเปนอนัตตา101
สําหรับภาษาที่ใชของนิกายนี้ในบันทึกการเดินทางที่แปลมาจากทิเบตบอกวานิกาย
สถวิรวาทมีพระปฏกที่ใชภาษาไปศาจี(Paiçaci)102ซึง่ โดยรูปศัพทหมายถึงภาษาของพวกปศาจอสูร103
คนปาเถื่อน แตสันนิษฐานวานาจะเปนภาษาของพวกชาวพื้นเมืองมากกวา ภาษานี้มีถิ่นกําเนิดอยู
ทางตะวันตกเฉียงเหนือใกลๆ เมืองตักศิลา104 นักวิชาการบางคนเชื่อวาคัมภีรภาษาบาลีก็มีรูปแบบที่
มาจากภาษาไปศาจี105 จากบันทึกการเดินทางของพระสมณะอี้จิง(I-Tsing) บอกวานิกายนี้มีอยูอยาง
แพร หลายในอินเดียใตและมคธ106 นอกจากนี้เหลาสาวกของนิกายนี้ยังมีอยูในบริเวณอื่นของ
ประเทศอีกดวย107 พระสมณะเหี้ยนจั๋ง(Hiuen Tsang)กลาวถึง นิกายนี้ในลังกาวา พระที่นี้มีดวยกัน
สองกลุม กลุมแรกเรียกวา มหาวิหารวาทิน ซึ่งเปน สถวิรวาทแบบหีนยาน และอีกกลุมคือ อภัยคีรี
วาทิน108ซึ่งเปน สถวิรวาทแบบมหายาน109 กลาวกันวา พระในกลุมของอภัยคีรีนั้นเปนพวกที่มี
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ความคิดเห็นเปนอิสระ เปดรับสิ่งใหมๆ จากภายนอก และพยายามเพิ่มความกาวหนาใหตนเองเสมอ
พวกอภัยคีรีนี้จึงศึกษาทั้งฝายเถรวาท และมหายาน ซึ่งตางจากพวกมหาวิหารที่ยังคงยึดแบบดั้งเดิม
ศึกษาเฉพาะเถรวาทเทานั้น มีความมั่นคงตอคําสอน และประเพณีดั้งเดิมที่พวกเถรวาทไดปฏิบัติสืบ
ตอกันมา โดยไมเปลี่ยนแปลง110
นิกายมหาสังฆิกะ หรือ มหาสังฆิกวาท
เปนนิกายใหญที่แตกมาจากพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมในคราวสังคายนาครั้งที่สอง111
โดยพวกนิกายนี้ไดแยกออกมาทําการสังคายนาตางหากเอง ไดทําการลดหยอนพระวินัยมาเขาขาง
ตนเองโดยอาศัยวัตถุ 10 ประการดังที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ภิกษุในนิกายนี้ยังไดเปลี่ยนแปลงแตง
เติมเสริมพระสูตรและพระวินัยโดยอางวาเปนพระพุทธพจนทั้งสิ้น112 นิกายนี้ไดยอมรับหลักธรรมที่
สําคัญของพระพุทธศาสนาเชนเดียวกับฝายเถรวาท หลักธรรมที่สําคัญคือ อริยสัจ 4 มรรค 8 สามัญ
ลักษณะ 3113 ปฏิจจสมุปบาท เปนตน 114
นิกายนี้ถือวาพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ หมายถึงอยูเหนือโลก115 คือพนจากกิเลสทั้ง
ปวง อานุภาพของพระองคมีไมสิ้นสุด พระองคไมหลับ ไมฝน มีสติ ควบคุมพระองคและอยูใน
สมาธิเสมอ พระองคทรงทราบทุกสิ่งทุกอยางในขณะจิตเดียว กลาวสั้นๆ ก็คือทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยว
กับพระองคลวนเปนโลกุตตระทั้งสิ้น116ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดความเขาใจตอมาในเรื่องของ ตรีกาย
ของมหายานไดเปนอยางดี โดยอาศัยหลักที่วาพระพุทธองคประกอบไปดวยพระกายทั้ง 3 คือ
ธรรมกาย นิรมาณกายและ สัมโภคกาย
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112
อนุกูล จันทระ มาเนอรจิ และคนอื่นๆ, นิกายสําคัญในพระพุทธศาสนา, 15.
113
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ในสวนของการนับถือพระโพธิสัตวนั้นก็เนื่องมาจากการที่ถือวาพระโพธิสัตวก็คือพระ
พุทธเจากอนที่จะตรัสรู117 เมื่อพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ พระโพธิสัตวเองก็ตองเปนโลกุตตระดวย
เชนกัน โดยถือตามหลักที่วา พระโพธิสัตวจุติเปนมนุษยไดไมเกิน 4 ครั้ง จะมีชางเผือกเปนนิมิตเมื่อ
จุติลงสูครรภมารดา ออกจากครรภมารดาทางสีขางเบื้องขวา ไมมีความรักใคร ไมมีความพยาบาท
ไมมีความเบียดเบียน จะอธิษฐานเกิดเปนอะไรก็ไดตามชอบใจ เพื่อชวยสัตวทั้งหลายใหพนทุกข118
นิกายนี้เมื่อแยกไปทําสังคายนาตางหากจึงมีคําที่เรียกการสังคายนานี้วา มหาสังคีติ ซึ่ง
แปลวาสังคายนาของพวกมาก โดยจะเรียกพวกของตนเองวา มหาสังฆิกะ แปลวาสงฆหมูใหญ119
เมื่อนิกายนี้เปนนิกายที่ใหญ แมจะยังไมใชมหายานแทๆ แตก็ถือเปนตนสายของนิกายอื่นๆของ
มหายาน
นิกายเอกัพโยหาริกวาท หรือ เอกวยหาริกะ
นิกายนี้ถือวา โลกิยธรรมและโลกุตรธรรมไมมีสภาวะอยูโดยแทจริง120 สักแตวาเปน
เพียงบัญญัติโวหารเทานั้น จึงขัดแยงกับมหาสังฆิกะที่เห็นวาโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมนั้นมี
สภาวะอยูโดยแทจริงจําตองแยกตนออกมาเปนนิกายหนึ่ง แตความคิดเห็นสวนใหญยังคงเหมือนกับ
มหาสังฆิกะ121 จนบางครั้งชื่อ เอกวยหาริกะ ก็ถือเปนชื่อทั่วๆไปของมหาสังฆิกะเชนกัน122
นิกายโลโกตตรวาทิน
ใน มหาวัสตุ กลาววานิกายนี้แตกมาจาก มหาสังฆิกะ123 และมีการกลาวโยงไปถึงนิกาย
เจติยวาทวาโลโกตตรวาทินนั้นก็ถูกเรียกเปนไจตยกะหรือ เจติยวาท ดวยเชนกัน124 เสนทางเมื่อแตก
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มาจากมหาสังฆิกะที่มคธนั้นจะไปทางเหนือคอนไปทางตะวันตกของอินเดีย125 นิกายนี้เชื่อวาโลกิย
ธรรมเทานั้นที่ไรแกนสารปราศจากสภาวะธรรมที่มีอยูจริง แตโลกุตรธรรมนั้นเปนของที่มีอยูจริง
และเปนจริง126 สวนเรื่องอื่นๆก็คงคลายกับนิกายมหาสังฆิกะ
นิกายโคกุลิกวาท
นิกายนี้ใหความสําคัญกับพระอภิธรรมปฏกอยางมาก โดยถือวาเปนพระพุทธพจนที่ลึก
ซึ้งอยางแทจริง สวนพระวินัยและสุตตันตปฏกนั้นเปนอุบายธรรมที่สรางขึ้นเทานั้น นิกายนี้จึงมี
ความหยอนยานในเรื่องของวินัยปฏิบัติ ถึงกับมีการกลาววานิกายนี้ภิกษุจะอยูวัดก็ได หรือจะไปอยู
ที่อื่นที่ไมใชวัดก็ได จะฉันอาหารเวลาใดก็ได ภิกษุจะมีไตรจีวรนุงหมหรือไมก็ได ขอสําคัญนั้นอยูที่
ทําอยางไรที่จะสามารถตัดกิเลสตัณหาใหสิ้นโดยเร็วที่สุด จึงไมตองไปยึดถือหรือยึดติดในเรื่องวินัย
ใหยุงวุนวาย127
นิกายพหุสสุติกวาท หรือ พหุศรุติยะ
นิกายนี้ ทั้ง กถาวัตถุ และมัญชุศรีปุจฉาสูตรตางบอกวาแตกมาจาก นิกายโคกุลิกะ ใน
ขณะที่ เภทธรรมมติจักรศาสตร บอกวาแตกมาจากมหาสังฆิกะโดยตรง128 มีการคนพบจารึกที่มีการ
กลาวถึงชื่อของนิกายนี้ดวยที่ นาคารชุนโกณฑะ หลักแรกสันนิษฐานวานาจะมีอายุในชวงตนของ
พุทธศตวรรษที่ 9 สวนอีกหลักหนึ่งมีอายุอยูในราวพ.ศ. 793-818129 นิกายนี้มีหลักธรรมจากคําสอน
5 ประการของพระพุทธเจา คือ อนิจจัง(ความไมเที่ยง) ทุกขัง(ความเปนทุกข) อนัตตา(ความไมใชตัว
ตน) ศูนยตา(ความวางเปลา) และนิพพาน(ความสุขอันสูงสุด) โดยถือวาธรรม 5 ประการนี้เทานั้นที่
เปนโลกุตระ และนําไปสูความหลุดพน ซึ่งจะแตกตางจากฝายมหาสังฆิกะ โลโกตตรวาทิน และ
โคกุลิกวาท ในสวนที่นิกายเหลานี้จะถือวาพระพุทธพจนทั้งหมดลวนเปนโลกุตระ130 นิกายนี้ยัง
สามารถกลาวไดวาเปนการผสมผสานกันของฝายหินยานและมหายาน131 คัมภีรที่สําคัญของนิกายนี้
125

Ibid., 64.
Ibid., 69.
127
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 54.
128
เรื่องเดียวกัน.
129
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คือคัมภีรสัตยสิทธิศาสตรของหริวรมัน132 ที่เชื่อในความไมมีอัตตา133(วิญญาณ)134ในบุคคล และ
ความเปนอนัตตาของสิ่งทั้งหลาย ถือวามีสัจจะ 2 ประการ คือ สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ
จักรวาลและโลกประกอบดวยธาตุทั้ง 84 ชนิด ดังนั้นตามสมมติสัจจะ ธาตุ ทั้ง 84 ชนิดที่ประกอบ
กันเปนโลกนั้นยอมเปนสิ่งมีอยู แตตามปรมัตถสัจจะนั้นถือวามีแตความวางเปลา นิกายนี้ไมเชื่อวา
พระพุทธเจาเปนโลกุตระ แตก็เชื่อวาพระองคมีอานุภาพเหนือบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเชื่ออีกวา
ปจจุบันเทานั้นที่มีอยูจริง อดีตและอนาคตนั้นหามีอยูไม135
นิกายปญญัตติกวาท หรือ ปรัชญาปฺติวาทิน
นิกายนี้บาลีเรียกวา "ปญญัติวาท"136 มีหลักธรรมวา ทุกขไมใชขันธ137คือทุกขและขันธ
ไมมีอยูคูกันหรืออยูรวมกัน138 อายตนะ 12139 ไมมีอยูจริง140คือเปนมายา การบรรลุของอริยมรรค141
หรือมรณกรรมขึ้นอยูกับกรรม142 กลาวคือ บุญกุศลเปนเหตุปจจัยใหไดบรรลุอริยมรรค นอกนั้นคติ
ตางๆคงเหมือนกับนิกายมหาสังฆิกะ143
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นิกายมหิสาสกวาท หรือ มหิศาสกะ
จากหลักฐานทางฝายบาลีกลาววา นิกายนี้แยกมาจากเถรวาทโดยตรง แตทางฝาย
สันสกฤตกลาววาแยกมาจากนิกายสรวาสติวาทิน144 นิกายนี้มีประวัติความเปนมาแตกตางกันไปบาง
แหงกลาววามีกําเนิดจากพราหมณที่ภายหลังเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยไดนําหลักธรรมใน
พระเวทมาผสมผสานกับพระพุทธวจนะ ตั้งเปนนิกายขึ้นชื่อวา "นิกายมหิศาสกะ"145 แตบันทึกของ
กุยกีผูเปนศิษยของสมณะเหี้ยนจัง146ไดเลาวา คณาจารยผูใหกําเนิดนิกายเปนพระราชา ภายหลังเสด็จ
ออกผนวชตั้งเปนนิกายใหม มีการคนพบนิกายนี้ในจารึกที่นาคารชุนโกณฑะ สันนิษฐานวานาจะมี
อายุในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 9147 และอีกหลักคือศิลาจารึกที่กุระ( Pillar of Kura) ในปญจาบ
สันนิษฐานวานาจะมีอายุในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 11148 จากการสอบสวนทางประวัติศาสตร
ปรากฏวานิกายนี้มีหลักแหลงที่ลุมแมน้ํามหิและทางภาคตะวันตกและภาคใตของอินเดีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีอิทธิพลอยูในอวันตี วนวาสี มหิสมณฑล และแควนเกรละ แลวขามฝงทะเลไปแพรหลาย
อยูในเกาะลังกา149
ในปพ.ศ. 967 สมณะฟาเหียนไดมาคัดลอกคัมภีรวินัยปฎกภาษาสันสกฤตของนิกายนี้ที่
ลังกา150 และไดอัญเชิญกลับสูประเทศจีนดวย แตทานไดมรณภาพเสียกอน ตอมาพระพุทธชีวะนัก
บวชชาวแควนกัศมีระ หรือแคชเมียร151 ซึ่งเดินทางมาสูประเทศจีนและไดลงมือแปล สําเร็จเปน
หนังสือ 30 ผูก มีชื่อวา "ปญจอัธยายมหิศาสกวินัย"152
นิกายนี้มีความเชื่อตางๆ เชน ถือวาอดีต อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง แตปจจุบันมีอยูจริง
บุคคลผูบรรลุพระอรหันตแลวจะไมเสื่อม(จากอรหันต)อีก(เหมือนกับฝายเถรวาท) แตโสดาบันยัง
สามารถเสื่อม(จากความเปนโสดาบัน)ได บุคคลภายนอกศาสนา(พาหิรศาสดา)ไมสามารถบรรลุ
อภิญญาได ไมมีอันตราภพ กลาวคือความเปนอยูระหวางชาตินี้ชาติหนา พระสงฆนั้นหมายรวมเอา
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พระพุทธเจาดวยดังนั้นทานที่ถวายแกเหลาพระสงฆยอมมากกวาที่ถวายพระพุทธเจาองคเดียว ถือวา
สังขารทั้งหลายเกิดดับทุกขณะ และในบรรดามรรคมีองค 8 ประการนั้น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
และสัมมาอาชีวะนั้น มิไดจัดเปนองคของอริยมรรคอยางแทจริง เพราะทั้ง 3 ประการนี้มิไดเกี่ยว
เนื่องหรือเกิดมาจากทางจิตใจคือไมมีการบําเพ็ญทางจิตใจ จึงไดตัดมรรคทั้ง 3 นี้ออกจากมรรคมี
องค 8153
ตอมา นิกายมหิศาสกะไดเปลี่ยนความคิดหลายอยาง เชนถือวาอดีตภาวะและอนาคต
ภาวะเปนของมีจริง154 เหมือนกับนิกายสรวาสติวาทิน155 กรรมคือเจตนา ไมมีกายกรรม และวจีกรรม
มหาปฐพีมณฑลตัง้ ดํารงอยูไ ดจนสิน้ กัลปไมเปลีย่ นแปลงไป156 ถือวาขันธ อายตนะ ธาตุยงั คงมีอยู157

การบูชาพระสถูปเจดียมีผลบุญเล็กนอยเทานั้น158
นิกายวัชชีบุตร หรือ วาตสีปุตริยวาทิน
ตามคัมภีรฝายบาลีกลาววา นิกายนี้แตกแยกออกจากเถรวาทในครั้งพุทธศตวรรษที่ 1
ตนเหตุมาจากความขัดแยงในการปฏิบัติพระวินัย 10 ประการ159 อยางที่ไดกลาวมาแลวในขางตน
บางแหงไดกลาวเพิ่มวา นิกายนี้ไดแยกมาจากนิกายเถรวาท พรอมกับนิกายมหีศาสกะ160 และมี
ลักษณะทีค่ ลายกับนิกายสมิตยี วาท161 จนบางครัง้ สามารถยังเรียกรวมเปน วาตสีบตุ รียะ-สามมิตยี ะ162
ได สวนคัมภีรมัญชุศรีปุจฉาสูตรกลาววา แตกมาจากนิกายเหมวันตวาทิน163
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นิกายนี้ถือวามรรคมีองค 5 เชนเดียวกับนิกายมหีศาสกะ164 และเชื่อวามีบุคคล คือตัวตน
ที่เที่ยงแทถาวร เพราะถาไมมีบุคคลแลวการเวียนวายตายเกิดก็มีไมได บุคคลนั้นไมใชอันเดียวกับ
ขันธและก็ไมตางจากขันธ165 เปรียบเหมือนฟนกับไฟ ฟนไมใชไฟ ไฟก็ไมใชฟนแตถาไมมีฟนก็ไม
เกิดไฟ และไฟจะเกิดขึ้นเองโดยไมมีฟนไมได166กลาวคือ ภาวะชนิดนี้ยอมแยกออกจากขันธ ถาไมมี
ขันธภาวะนี้ก็ดํารงอยูไมไดและภาวะดังกลาวนี้มีลักษณะคลายคลึงกับอัตตาของศาสนาพราหมณ
ตางแตวาเมื่อภาวะนี้สิ้นวิบากขันธแลวก็เปนอันหมดลงเทานั้น167 ถือวาพระอรหันตอาจเสื่อมได168
นิกายนี้ยั งสามารถเรียกได อีก ชื่อหนึ่งวาอวัน ติกะ เปนเพราะว ามี อยูเ ปน หลั กแหลงในบริเวณ
แคว น อวั น ติ 169
อิทธิพลของนิกายวัชชีบุตรมีอยูในอินเดียเปนเวลาหลายศตวรรษ จากแควนมคธไดแผ
ขยายไปสูภาคตะวันตกและภาคใตของอินเดีย แตเนื่องดวยนิกายนี้มีหลักธรรมยอมรับวามีอาตมัน
หรืออัตตาจึงถูกโจมตีจากนิกายอื่น ๆ เชน นิกายมหาสังฆิกะ นิกายเถรวาท นิกายสรวาสติวาท และ
นิกายตฺรนฺติกวาท เปนอยางมาก170
นิกายสัพพัตถิกวาท หรือ สรวาสติวาทิน
ตามคัมภีรฝายสันสกฤตเรียกชื่อนิกายนี้วา "สรวาสติวาทิน" สวนฝายบาลีเรียกวา "สัพ
พัตถิกวาท" เรื่องราวของนิกายนี้ปรากฏในคัมภีรที่เปนภาษาสันสกฤตอยูมากโดยรายละเอียด ความ
รูที่เกี่ยวกับหลักธรรมของนิกายนี้มีคติความเชื่อที่ใกลเคียงกับนิกายเถรวาทมากที่สุด171 คัมภีรของ
นิกายนี้ไปถูกถายทอดเปนทั้งภาษาจีนและทิเบต ทําใหยังคงไดรับรูในรายละเอียดของหลักธรรมใน
นิกายนี้อยูมาก172
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41
อิทธิพลของนิกายสรวาสติวาทินไดครอบคลุมไปทัว่ ในอินเดียภาคกลาง173และภาคเหนือ174
แตไดรงุ เรืองอยูม ากทางแควนมถุราและทางตะวันตกเฉียงเหนือ175ซึง่ ปจจุบนั นีอ้ ยูใ นปากีสถาน176 และ
แควนกัศมีระ(แคชเมียร)177และตอมาไดแผขยายออกไปจากอินเดียสูด นิ แดนเอเซียกลางและจีน178 ใน
คราวตติยสังคายนา นิกายนีท้ ไี่ ดรบั ความนิยมและรุง เรืองมากแถบอาณาบริเวณมถุรานั้นไดมาสะดุด
ชะงักลงในรัชสมัยพระเจาปุษยมิตร แลวกลับไปเจริญทางอินเดียภาคเหนืออีก ในสมัยที่พวกกรีก
และพวกงวยสีปกครองอินเดียเหนือปรากฏวารุงโรจนที่สุด179
สรวาสติวาทินนั้นก็คือฝายหีนยานที่มีพระไตรปฏกเปนภาษาสันสกฤต180 นักวิชาการ
บางทานกลาววา คณาจารยผูเปนปฐมของนิกายนี้ เปนผูอยูในวรรณะกษัตริย เพราะฉะนั้นนิกายนี้จึง
เลือกใชเฉพาะภาษาสันสกฤตซึ่งเปนภาษาของผูที่เกิดในวรรณะสูงมาเปนภาษาทางการจดจารึกพระ
ธรรมวินัย181 พระเจากนิษกะนั้นก็ทรงเลื่อมใสและยังเปนผูใหการอุปถัมภของนิกายนี้182อีกดวย
คัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นในนิกายนี้มีเลมหนึ่งชื่อวาคัมภีรมหาวิภาษา ดังนั้นนิกายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวานิกายไวภาษิกะ ซึ่งบางแหงจะเรียกเปน ไวภาษิกะแหงมถุรา183
จากการที่นิกายนี้มีหลักธรรม184ใกลเคียงกับนิกายเถรวาทมาก จะแตกตางกันบาง เชน
ในเรื่องขันธ 5 ซึ่งนิกายนี้เห็นวามีขันธภาวะคือสิ่งทั้งปวง (ขันธ 5) มีอยู ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต ฉะนั้นนิกายนี้จึงไดชื่อวา "สรวาสติวาทิน" หรือ "สัพพัตถิกวาท" ซึ่งแปลวาผูมีความเห็นวา
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยูแทจริง ซึ่งความเชื่อนี้ฝายเถรวาทวา เปนในทางตรงกันขามคือไมมีอยูจริง185
แตจะเชื่อวามีขันธอยูจริงก็เฉพาะในกฎไตรลักษณเทานั้น
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Literature (Calcutta : The World Press Private Limited, 1979).
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42
นอกจากนี้นิกายนี้ยังมีความเชื่อถือที่สําคัญอื่นอีก เชน พระอรหันตอาจเสื่อมจากการ
เปนอรหันตได186 เหมือนกับนิกายวัชชีบุตร นิกายสามิตียะ และมหาสังฆิกะ ซึ่งตางจากนิกายเถรวาท
ที่ถือวาการเปนพระอรหันตนั้นไมมีทางเสื่อม นิกายสรวาสติวาทินปฏิเสธในปาฏิหาริยของพระ
พุทธเจาและพระโพธิสัตว และถือวาพระโพธิสัตวเปนบุคคลธรรมดา ซึง่ จะตางจากนิกายมหาสังฆิกะ
นอกจากนี้นิกายนี้ยังถือวาบุคคลภายนอกศาสนาอาจบรรลุอภิญญาได187 เปนตน
นิกายธรรมคุตตวาท ธรรมคุปติกะ หรือ ธรรมคุปตะ
ตามคัมภีรฝายบาลีกลาววา นิกายนี้แยกมาจากนิกายมหีศาสกะพรอมกับนิกายสรวาสติ
วาทินในพุทธศตวรรษที่ 2 และเรียกเปนภาษาบาลีวา ธัมมคุตต188 ทานวสุมิตร189ก็ไดกลาวตรงกัน
กับคัมภีรฝายบาลีวา นิกายนี้เปนสาขาของนิกายมหิศาสกะ แตวาเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3190 เหตุ
ที่แยกออกมาจากนิกายมหิศาสกะ เนื่องมาจากมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องถวายทาน โดยที่นิกาย
มหิศาสกะเห็นวาการถวายแกสงฆซึ่งรวมทั้งพระพุทธเจาดวยนั้นมีอานิสงสมากกวาการถวายทาน
แดพระพุทธเจาเพียงองคเดียว แตนิกายนี้เห็นวาการถวายทานแดพระพุทธเจามีผลมากกวา แมแต
การบูชาพระพุทธรูป และพระสถูปของ พระพุทธเจาก็ยังมีผลมากกวาการถวายทานแกสงฆ แต
นิกายนี้ยังมีความเห็นเชนเดียวกับนิกายมหิศาสกะวา พระอรหันตเปนผูหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
แลวยอมจะไมเสื่อมหรือตกมาสูความต่ําเพราะกิเลสอีก191
หลักธรรมของนิกายนี้จะเอนเอียงไปทางฝายนิกายมหาสังฆิกะมากกวานิกายมหิศาสกะ
ซึ่งไดแยกออกมากลาวคือ นอกจากจะถือวาทานที่ถวายแดพระพุทธองคมีอานิสงสมากกวาถวายแก
พระสงฆแลว ก็ยังถือวาการบูชาพระสถูปเจดียของพระพุทธเจามีผลบุญมากกวาการถวายทานแก
พระสงฆ และ ถือวาวิมุตติ(ความหลุดพน)ของพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกแมจะเสมอกันแต
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43
มรรคที่ใหสําเร็จผิดกัน รวมไปถึงการที่ถือวาพาหิรศาสดา(บุคคลนอกศาสนา)ไมสามารถบรรลุ
อภิญญาได192
นิกายนี้ไมถือวาพระวินัยสําคัญยิ่งไปกวาพระธรรม เห็นวาพระธรรมเปนของสําคัญยิ่ง
กวา และวาการจะหลุดพนไดก็เพราะอาศัยพระธรรมไมใชพระวินัย193
พระสูตรที่สําคัญของนิกายนี้ก็คือ อภินิษกรมณสูตร ซึ่งไดถูกแปลเปนภาษาจีนชวง
ระหวาง พ.ศ. 823 และ พ.ศ. 855194
จุดศูนยกลางของนิกายนี้นาจะอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ195และตอมานิกายนี้ก็ไดแพร
หลายและโดงดังมาก อยูในเอเซียกลางและประเทศจีน196 มีพระสูตร พระวินัย197 และพระอภิธรรม
เปนของตนเอง198 พระปาติโมกขของนิกายนี้ก็ยังใชเปนกฏเกณฑกันอยูในวัดตางๆ ทางภาคกลาง
ของจีน199
นิกายกัสสปกวาท หรือ กาศยปยะ
นิกายนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 2 ฝายบาลีเรียกวา "กัสสปกวาท"200 นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่น
อีกเชน สถาวิรียะ และสัทธรรมวรษกะ เปนตน201 นิกายนี้ไดแตกหรือเปนสาขามาจากนิกายสรวา
สติวาทิน202แตมีความคิดเห็นเหมือนกับ นิกายสถวิรวาทินหรือ วิภัชยวาทิน มากกวานิกายสรวาสติ
วาทิน203 ตรงจุดนี้เองที่เปนเหตุผลทําใหนิกายนี้มีอีกชื่อวา สถาวิรียะ
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ในพุทธศตวรรษที่ 12 คณาจารยพระจีนรูปหนึ่งไดอาศัยธรรมคุปตวินัยนี้จัดตั้งเปนนิกายขึ้นเรียก
วา นิกายวินัย
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44
ในปกรณสันสกฤตวา นิกายนี้เกิดขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 3 เลากันวาอาจารยของ
นิกายนี้ไดสําเร็จเปนพระอรหันตตั้งแตอายุ 7 ขวบ และมีชื่อวา กาศยปยะหรือกัสสปะ204
ทานกาศยปยะหรือกัสสปะผูนี้สันนิษฐานวานาจะเปนคนเดียวกับพระกัสสปโคตตะ ซึ่ง
เปนธรรมทูตนําพระศาสนาไปแพรหลายในประเทศแถบภูเขาหิมาลัยในแผนดินพระเจาอโศก
มหาราช205 ในดานของพระปฏกก็พบวา นิกายกัสสปกวาทมีพระปฏกสวนใหญคลายคลึงกับนิกาย
ธรรมคุตตวาท หรือ ธรรมคุปตะ206
นิกายนี้มีความเชื่อวาผลกรรมที่ทําไวในอดีตใหผลในอดีตแลวก็เปนอันหยุดอยูแคนั้น
ไมตามมาใหผลในปจจุบันและอนาคตอีก207 แตที่ยังไมใหผลก็ยังคงอยูตามปกติ208
นิกายนี้มีพระปฎกเปนของตนเอง พวกทิเบตเรียกนิกายนี้วา "สุวา สกะ"209
นิกายสังกันติกวาท หรือ เสาตฺรานฺติกะ210
ตามคัมภีรฝายบาลีอธิบายวานิกายนี้แตกออกมาจากนิกายกัสสปกะ และจากนิกาย
สังกันติกวาท ก็จะกลายไปเปน สุตตวาท211 โดยบางครั้งคัมภีรฝายบาลีก็อาจเรียกนิกายนี้วาเปน
สุตตวาที212 และนิกายเสาตฺรนฺตกิ วาทินนัน้ แยกมาจากนิกายสังกันติกวาท แตทานวสุมิตรกลาววาทั้ง
สองนิกายนี้คืออันเดียวกัน213
สวนตามคัมภีรฝายสันสกฤตกลาววา นิกายเสาตฺรนฺติกวาทินแยกออกจากนิกายสรวาสติ
วาทิน โดยตรง214 โดยนักวิชาการบางทานสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ความจริงนิกายสังกันติวาท
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45
หรือ นิกายเสาตฺรนฺติกวาทินคงจะเกิดขึ้นในครั้งพุทธศตรรษที่ 2 แลวตอมาคอย ๆ ขยับขยายหลัก
ธรรมขึ้นทุกที จนถึงในพุทธศตวรรษที่ 4 จึงเกิดเปน "เสาตฺรนฺติกวาทิน" อยางโจงแจงขึ้น215
แตเดิมพวกเสาตฺรนฺติกคงเปนคณาจารยอยูในนิกายสรวาสติวาทิน ตอมาปรากฏวาเมื่อ
พระกาตยายนีบุตรไดแตงคัมภีรชฺญานปรสฺถานศาสตร216ซึ่งเปนคัมภีรหลักอภิธรรมของนิกายสรวา
สติวาทินแลว ทานคณาจารยฝายสรวาสติวาทิน จึงโนมเอียงมานิยมนับถือคัมภีรอภิธรรมกันมาก
เปนพิเศษถึงกับถือเปนคัมภีรสําคัญที่สุด217 ปรากฏวามีคณาจารยบางรูปในนิกายนั้นไมพอใจที่เกิด
นิยมอภิธรรมกั น ขึ้น ทั้งนี้เพราะคณาจารยเหลานี้ถือวาอภิธรรมเปนเพียงภาษิตของพระสาวก
อรรถาธิบายพระพุทธเทานั้นเอง และถือวาหลักพระพุทธวจนะที่แทจริงอยูที่พระสุตตันตปฎก
อาจารยพวกนี้จึงแยกตัวออกมาจากฝายนิยมพระอภิธรรมและเผยแผพระสุตตันตปฎกเปนสําคัญจึง
ไดชื่อวา สุตตวาที ในภาษาบาลี หรือ เสาตฺรนฺติกวาทิน ในภาษาสันสกฤตนั้นเอง218
ในคัมภีรวิภาษามีการกลาวโจมตีคัดคานทัศนะของเสาตฺรนฺติกวาทินอยูมาก เปนเหตุให
เสาตฺรนฺติกวาทินมีขอขัดแยงกับปรัชญาของทางฝายสรวาสติวาทินอยูมากเชนกัน219เปนที่นาเสียดาย
วาไมมีคัมภีรของนิกายเสาตฺรนฺติกวาทิน เหลือตกคางอยูในปจจุบัน เราจึง ตอ งศึก ษาความคิด ของ
เสาตฺ รนฺ ติก วาทิน จากคัมภีรของฝายสรวาสติวาทิน ซึ่งกลาวโจมตีทัศนะของนิกายนี้เทานั้น220
สําหรับความเชื่อถือของนิกายนี้เชื่อในสังกรานติ คือการที่วิญญาณออกจากรางเกาไป
เขารางใหม221 โดยเห็นวาบรรดาขันธทั้ง 5 มีอยูขันธเดียวคือ วิญญาณขันธเทานั้นที่ไปเกิดใหมได
ซึ่งขอนี้ขัดแยงกันกับหลักของบุคคลในนิกายสมิติยะ222 ตรงที่ขันธที่ไปเกิดนั้นถือเปนบุคคลโดยแท
จริงซึ่งตรงกับวิญญาณของนิกายมหาสังฆิกะ ทําใหสันนิษฐานวานิกายเสาตฺรนฺติกวาทินนาจะนํา
หรือยืมหลักคําสอนเรื่องวิญญาณมาจาก มหาสังฆิกะ223 นอกจากนี้นิกายนี้เชื่อวาทุกคนมีธาตุแหง
พุทธอยูในตัว เหมือนกันกับความคิดของมหายานนิกายอื่นๆ ที่วาพุทธภาวะมีอยูในสากล จึงมีคน
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เห็นกันวานิกายนี้นาจะเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางสาวกยานและมหายาน224 ในสวนของหลัก
ความเชื่ออื่นๆ ของนิกายนี้ก็ยังมีอีก เชน ถือวาอดีต อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง จะมีก็แตปจจุบันเทา
นั้น225 หรือ ถือวาพระโสดาบันและพระอรหันตไมมีความเสื่อมจากโสดาปตติผลและพระอรหัตผล
แตพระสกทาคามีและพระอนาคามีอาจเสื่อมจากสกทาคามิผลและอนาคามิผลได226 รวมไปถึงการ
เชื่อในเรื่องของขณิกวาทซึ่งถือวาสิ่งทั้งหลาย(ทั้งรูปธรรมและนามธรรม)ยอมเกิดขึ้นและตั้งอยูชั่ว
ขณะหนึ่งแลวดับไป หมายความวาจิตเกิด-ดับทุกขณะ อารมณของจิตก็เกิด-ดับทุกขณะ227 เปนตน
นิกายเจติยวาท228
ชือ่ ของนิกายนีม้ ปี รากฏชือ่ อยูใ นศิลาจารึก229ทีเ่ มืองอมราวดี และเมืองนาคารชุนโกณฑะ230
และเนือ่ งจากทีอ่ าศัยอยูบ นภูเขาซึง่ มีพระเจดียมาก จึงไดใหชื่อนิกายที่ตั้งขึ้นใหมนี้วา นิกายเจติยะ ซึ่ง
ในบางที่อาจเรียกเปนไจตยไศล231 หรือ ปูรวไศละ หรือไศลนิกายก็ได232
นิกายนี้มีหลักธรรมคําสอนที่สําคัญเหมือนกับนิกายมหาสังฆิกะ กลาวคือ การสรางพระ
เจดีย การประดับพระเจดีย และการบูชาพระเจดียเปนบุญกุศลอันใหญหลวง การถวายดอกไมและ
เครื่องประดับตกแตงเปนตนแกพระเจดียถือวาเปนการไดรับบุญกุศลอันใหญหลวงเชนกันรวมไป
ถึงการใหทานเปนบอเกิดแหงบุญกุศล และบุคคลอาจเฉลี่ยสวนบุญใหแกบุคคลอื่นไดดวย นอกจาก
นี้ยังเชื่อวา พระพุทธเจาทรงพนจากราคะ โทสะ และโมหะ มีธาตุแหงความเปนผูประเสริฐ เพราะ
เหตุที่พระองคทรงไวซึ่งทศพลญาณ233เปนตน
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นิกายสมิติยวาท หรือ สมิติยะ
ในนิกายวัชชีบุตรหรือวาตสีปุตรียะ มีกิ่งนิกายแยกออกมา 4 สาขา234 คือ นิกายธัมมุต
ตริกวาท235 นิกายภัทรยานิกวาท236 ฉันนาคาริกวาท237 และสมิติวาท238 ทั้ง 4 นิกายนี้มีทัศนะ
คลายคลึงกับนิกายแม จะแตกตางกันบางก็ในสวนปลีกยอย239
แตในนิกายสมิติยวาทเปนนิกายที่มีอิทธิพลมาก จนภายหลังกลับรุงเรืองเกินหนานิกาย
หลักคือนิกายวัชชีบุตรหรือวาตสีปุตรียะ และยังไดกลมกลืนนิกายแมเขาไวเปนอันเดียวกันอีกดวย240
ฉะนัน้ ในบางแหงจึงเรียกนิกายนี้วา วาตสีปุตรียะสามมิตียะ241 หรือ สมิติยะวัชชีบุตร242 ดวยเหมือน
กัน
ทานสมณะเหี้ยนจัง(Hiuen Tsiang)ไดกลาววา ในแควนมาลวะ(ซึ่งอยูทางตอนกลาง
คอนไปทางเหนือของอินเดีย)แหงเดียวมีภิกษุของนิกายนี้ถึง 20,000 รูป243นอกจากนี้ยังมีกระจายอยู
ทั่วไปในอินเดียภาคตะวันออกอีกดวย244
นิกายสมิติยวาทมีปรัชญาทํานองเดียวกับฝายวัชชีบุตร ที่สําคัญที่สุดคือการรับรองวามี
"บุคคล" หรือ "อาตมัน" แตก็ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือแนวคิดของนิกายสมิติ
ยวาทมากนัก245
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สําหรับในคัมภีร กถาวัตถุ ของฝายบาลี กลาวถึงความเชื่อในหลักธรรมของนิกายนี้ไว
ดวย เชน ถือวาบุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ ถือวาความดับของสังขารก็ตองอาศัยเหตุปจจัยเหมือน
กัน ถือวามีอันตรภาพ เปนตน246
นิกายเหมวันตะ หรือ ไหมวัต
นิกายนี้ปรากฏในคัมภีรสันสกฤตวา แตกมาจากนิกายเถรวาทในพุทธศตวรรษที่ 3247 แต
บางทานก็เชื่อวาเปนสาขาหนึ่งของมหาสังฆิกะ248 ความเชื่อของนิกายนี้ก็เหมือนกันกับนิกายสรวา
สติวาทินที่วา พระโพธิสัตวไมไดพิเศษกวาบุคคลธรรมดา หรือ คนภายนอกศาสนาบรรลุอภิญญา
ไมได เปนตน249 นอกนั้นหลักปรัชญาสวนใหญก็เหมือนกับฝายมหาสังฆิกะ250
เนื่องจากสํานักนี้ตั้งอยูทางแถบภูเขาหิมาลัยจึงมีชื่อวาไหมวัต251
นิกายอันธกะ
นิกายนี้ถือเปนนิกายยอยๆ กลุมหนึ่งของนิกายมหาสังฆิกะ252 ซึ่งโดยสวนมากเจริญอยู
ในแวนแควนอันธระ ทางลังกาเรียกรวมนิกายเล็ก ๆ เหลานี้วาพวก อันธกะ253 ดังที่ปรากฏในคัมภีร
บาลีอรรถกถา กถาวัตถุ254 นิกายนี้ยังมีความเชื่ออยูหลายอยาง เชน ถือวาการตรัสรูธรรมยอมเปนไป
โดยลําดับ255 ถือวาสัตวเดรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา ถือวามีคติ6256 คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต มนุษย
เทวดาและอสูร นอกจากนี้ยังถือวาพระอรหันตยังมีการสะสมบุญสมภาร257ได เปนตน
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นิกายปรเสลิยะ และ นิกายอุตตรเสลิยะ
นิกายทั้ง 2 นี้เปนกลุมเดียวกับนิกายเจติยวาท ซึ่งไดกลาวมาแลว หลักธรรมของนิกายทั้ง
3 นี้มีวา การบูชาพระสถูปเจดียไมไดผลานิสงสยิ่งใหญเทาใดนัก ทั้งนี้เพราะพระสถูปเจดียซึ่งบรรจุ
พระบรมธาตุหรือพระสาวกธาตุเปนวัตถุไรวิญญาณ ไมอาจทําหนาที่เปนสิ่งที่ควรแกการทําบุญของ
บุคคลได แตก็เปนบุญเหมือนกัน ถาผูบูชามีใจผองแผวเคารพจริง ๆ258
นิกายอุตตราปถกะ หรือ อุตตรปถะ
นิกายนี้แพรหลายอยูทางเหนือของมคธและขยายออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ259 โดย
ที่นิกายนี้เปนนิกายซึ่งผสมความคิดระหวางฝายเถรวาทกับฝายมหาสังฆิกะเขาไวดวยกัน260 ชื่อนิกาย
นี้ปรากฏอยูใน อรรถกาของกถาวัตถุ เทานั้น ไมปรากฏในที่อื่นเลย261 หลักธรรมของนิกายนี้สวน
ใหญจะทราบจาก กถาวัตถุ โดยมีขอสําคัญตางๆ เชน ถือวาคฤหัสถก็เปนพระอรหันตได ถือวาธรรม
ทั้งปวงของพระอรหั นตเ ปนธรรมปราศจากอาสวะ พระโพธิสัตวกอนหนาพระตถาคตยอมมี
ลักษณะของมหาบุรุษเสมอ และถือวาการตรัสรูก็มีแกสัตวผูอยูในครรภ 262เปนตน
นิกายวิภัชชวาทิน หรือ วิภัชยวาทิน
นิกายนี้ไมปรากฏในคัมภีรเภทธรรมมติจักรศาสตรของพระวสุมิตร แตปรากฏในคัมภีร
มหาวิภาษาศาสตรหลายสิบแหง263 สําหรับในลังกา พระสงฆในฝายมหาวิหาร ก็มักจะเรียกพวกตน
วาเปนวิภัชชวาทินเชนกัน264 จะเห็นไดวาวิภัชชวาทินก็เปนนิกายที่แตกมาจากฝายเถรวาท อนึ่ง ใน
คัมภีรบาลีมัชฌิมนิกาย พระบรมศาสดาตรัสวา พระองคเปนวิภัชชวาที แสดงธรรมโดยแยกแยะแจก
แจง ดังนั้นพระสาวกในนิกายเถรวาทจึงเห็นเปนมงคลนามและสอดคลองกับจุดประสงคของนิกาย
ตนจึงรับเอาคําวา "วิภัชชวาทิน" มาเปนชื่อนิกายในที่สุด265
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แตวิภัชชวาทินไมใชจะเปนชื่ออีกชื่อหนึ่งของฝายเถรวาทเทานั้น เพราะในวิชฺญปฺติมา
ตฺรตาสิทธิมีการระบุวา วิภัชยวาทินก็คืออันเดียวกันกับ ปรัชญปติวาทิน266โดย ปรัชญปติวาทินหรือ
นิกายปญญัติวาทนั้นก็แตกมาจากมหาสังฆิกะ บางทีนิกายนี้นาจะเปนอีกนิกายหนึ่งซึ่งสมานรวม
ความคิดของฝายเถรวาทและมหาสังฆิกะ ในตํานานของทิเบต กลับกลาววา วิภัชชวาทินเปนนิกาย
แยกจากเถรวาท และจากวิภัชชวาทินนี้จึงเกิดนิกายมหิศาสกะ กาศยปยะ ธรรมคุปตะอีกดวย267 หลัก
ธรรมของนิกายนี้ก็เชน ถือวาไมมีอัตตภาพ ถือวาพระอรหันตจะไมมคี วามเสือ่ มจากการเปนอรหันต268
เปนตน
นิกายเวตุลลกะ
นิกายนี้ยังมีประวัติที่คลุมเครือ สันนิษฐานวาจะเปนกิ่งนิกายมหาสังฆิกะรุนหลังเพราะ
นิกายนี้แพรหลายลงไปถึงลังกาและมีสํานักอยู ณ อภัยคีรีวิหารชั่วระยะหนึ่ง แสดงใหเห็นวานิกาย
ดังกลาวนี้นาจะมีสวนพัวพันอะไรอยูบางกับลัทธิมหายาน อยางไรก็ตาม ในกถาวัตถุ ไดกลาวถึง
หลักธรรมความเชื่อของนิกายเวตุลลกะ แตเพียงเล็กนอยเทานั้น เชน ถือวาไมพึงกลาววาทานที่ถวาย
แดพระพุทธเจา และแกพระสงฆมีผลมาก269 หรือ ถือวาไมพึงกลาววาพระพุทธองคดํารงอยูใน
มนุษยโลก และ ถือวาไมพึงกลาววาพระธรรมนี้อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง แตควรจะวาเปน
พระพุทธนิรมิตแสดง270 เปนตน จะเห็นไดวา หลักความเชื่อสองอยางหลัง แสดงใหเห็นแนวคิดของ
มหายานได อย า งชั ด เจน กล า วคื อ การที่ เ ห็ น ว า พระพุทธองคเ ปนโลกุตตระ ทั้งรู ปธรรมและ
นามธรรม
สําหรับประวัติและหลักธรรมของนิกายตางๆ ถาศึกษากันอยางละเอียดจะพบวามีนิกาย
ยอยๆอีกมาก แตจากขอมูลหลักฐานทางเอกสารพบวาบางนิกายมีเพียงแตชื่อเทานั้น ขอมูลอยางอื่น
หาไมพบ จึงเปนเรื่องที่ยากที่จะนําเสนอ แตการจากศึกษานิกายที่สําคัญๆ ดังกลาวพบวานิกายที่
สําคัญและเปนหลักของนิกายอื่น ๆ นั้น มีเพียง 2 นิกาย คือ เถรวาท หรือสถวิรวาท และมหาสังฆิก
วาท ซึ่งตอมาไดกลายเปนเถรวาทและวิวัฒนาการจนกลายเปนมหายานในปจจุบัน สาวกยานทุก
นิกายที่กลาวถึงขางตนปจจุบันเหลือแตเถรวาทเทานั้น สวนนิกายอื่น ๆ ไดเสื่อมไปหมดแลว271
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มูลเหตุของการเกิดขึ้นของมหายาน272
1. อิทธิพลของศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนาพราหมณหรือฮินดู ความคิดแบบมหายาน
กอตัวขึ้นจากความพยายามของเหลาสงฆที่จะเอาชนะศรัทธาของพวกพราหมณ ศาสนาทั้งสองคือ
พุทธกับพราหมณ ถือวาเปนคูแขงกันมาตลอดในประวัติศาสตร ตางพยายามจะดูดกลืนและเอาชนะ
เหตุผลกัน เพื่อเรียกศรัทธาจากกษัตริยและชาวบานใหหันมานับถือศาสนาของตน ตางฝายตางสราง
ความนาเชื่อถือใหกับกลุมของตน ซึ่งสวนหนึ่งของความนาเชื่อถือไดมาจากการที่ชาวบานรูสึกวา
ไมถูกทอดทิ้ง การเนนที่ปญญาเพื่อมุงสูความหลุดพนของเถรวาทหรือหีนยาน273ดูเหมือนเปนการ
ทอดทิ้งชาวบานมากกวาสรางความอบอุนเปนกันเอง ตางจากคําสอนของมหายานที่เปดโอกาสให
ชาวบานสามัญธรรมดาๆ ไดหลุดพนเชนเดียวกัน ถึงแมจะยังไมหลุดพนในเวลานั้น แตอยางนอย
ความหวังก็ดูไมเลื่อนลอยและเกินเอื้อม ดังนั้นความพยายามที่จะเผยแผศาสนาพุทธจึงเปนไปไดงาย
และเอื้อประโยชนตอทุกฝาย
2. ตั้งแตสังคายนาครั้งแรกๆ ทางฝายมหายานก็ไมไดกีดกันอุบาสก อุบาสิกาเขารวมแต
ประการใด บทบาทของอุบาสก อุบาสิกาจึงเขมแข็งกวาฝายเถรวาทมาก ถือไดวาพุทธบริษัททั้งสี่
ตางชวยกันประคับประคองพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงอยู แตเนื่องจากฆราวาสมีขอผูกพันทาง
ศาสนานอยกวาบรรพชิต ทําใหสามารถตื่น ตัว และปรับตัว ตอ เหตุการณไดดีก วา ดัง นั้น เมื่อ มี
เหตุการณใดกระทบพระพุทธศาสนา ฆราวาสซึ่งมีเปนจํานวนมากจะมีอิทธิพลในการกําหนดทาที
ให ยืดหยุนกับสถานการณและภูมิประเทศ ยังผลใหการยอมรับแนวคิดใหมในทางพุทธเปนไปได
โดยงาย ขอดีของอิทธิพลแบบนี้คือ ทําใหศาสนามั่นคงและกวางขวาง แตขอเสียก็มีอยู คืออาจทําให
ความบริสุทธิ์แหงพระธรรมวินัยลดนอยเจือจางลงไป ดังจะเห็นไดจากการที่ฆราวาสบางคนมีความ
เชื่ออยางแรงกลาในเรื่องโพธิจิต เห็นวาทั้งบุรุษและสตรีสามารถเผยแผธรรมไดเทากับพระภิกษุ
เปนตน
3. ความเชื่อที่เปลี่ยนไปในเรื่องพระกายของพระพุทธเจา แตเดิมภิกษุบางสวนก็มีความ
เห็นไมลงรอยกับฝายเถรวาทในเรื่องที่วา พระพุทธเจาหลังจากปรินิพพานแลว ไมมีอะไรเหลือ คงมี
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คําวา หีนยานเปนคําที่ฝาย มหายานเปนผูเรียก โดยทางฝายมหายานเห็นวา ความหมายของฝายตน
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ฝายตน โดยยังคงใชคําวาเถรวาท ซึ่งแปลวา วาทะแหงพระเถระ เปนคําเรียกชื่อฝายตนเองตลอดมา
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แตพุทธดํารัสที่ฝากใหพระธรรมเปนที่พึ่งแทน นั่นคือ "ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา" คํากลาว
ลักษณะนี้จะพบไดหลายแหงในพระสูตรของฝายเถรวาท และพระสงฆก็ถือเอาพระธรรมเปน
สรณะตอมา แตก็มีผูโตแยงวาหากพระพุทธเจาแตกดับจบสิ้นไปแลวจริงก็เทากับวาบารมีที่พระองค
ทรงบําเพ็ญมานับอสงไขยกัลป (คือนานจนนับเวลาไมได) นั้นสิ้นสุดลงไปดวย ซึ่งมันดูงายและสั้น
เกินไป ความจริงแลวพระกายของพระพุทธเจายังไมดับสูญ พระชนมชีพของพระองคทานยังดํารง
อยู หากแตดํารงอยูในอีกภาวะหนึ่งที่ไรขอบเขต สิ่งที่แตกดับไปนั้นเปนเพียงกายเนื้อซึ่งเปนมายา
ภาพ เปนภาพลักษณทางปรากฏการณที่พระพุทธเจาองคแททรงประสงคจะใชเพื่อบรรลุเปาหมาย
บางอยาง เมื่อบรรลุตามพุทธประสงคแลวก็ถือวากายเนื้อนั้นไมจําเปนตองใชอีก แตกายที่แทยังอยู
ความเชื่อเชนนี้นําไปสูการพัฒนาแนวคิดเรื่องกายสาม (ตรีกาย) โพธิจิต เรื่อยไปถึงปณิธาน (หรือ
อุดมคติ) ของพระโพธิสัตว
4. ความเชื่อที่เปลี่ยนไปในเรื่องพระธรรม สืบเนื่องจากการที่ภิกษุในฝายของมหาสังฆิ
กะเชื่อวา ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้นกวางขวางดุจดั่งใบไมทั้งหมดในปา แตที่ทรงนํามาเปดเผย
สั่งสอนในชวงแรกกลับมีเปนจํานวนนอยเพียงแคใบไมหยิบมือ ดังนั้นคําสอนเถรวาทซึ่งเปนคํา
สอนในชวงแรก จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของสัจธรรม เปนคําสอนในเชิงเปนอุบายที่พระพุทธองคทรง
นํามาใชเพื่อใหเขากับภาวะจิตใจของหมูชนในยุคนั้น สวนคําสอนแทจริงคือคําสอนที่ทรงถายทอด
ใหกับผูมีความสามารถพิเศษ คือคําสอนที่ทรงถายทอดใหกับผูมีความสามารถพิเศษ หรือสอนใน
ยุคหลัง จะเห็นไดวาการแบงแยกฝกฝายโดยอาศัยคําสอนก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหความเปนมหายาน เถรวาทชัดเจนมากขึ้น แตทั้งนี้ทั้งนั้นการแบงแยกเกิดขึ้นจากภิกษุฝายมหาสังฆิกะเอง ฝายเถรวาท
ไมไดรับรูหรือยอมรับการแบงแยกนี้
5. ความนิยมในงานประพันธเชิงสรรเสริญพระพุทธคุณ ภายหลังพุทธปรินิพพาน
เปนตนมา พุทธสาวก (ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ) ตางพากันใหความสําคัญกับเรื่องราวความเปน
มาของพระพุทธเจาทั้งที่เปนกายธรรมและกายเนื้อ ไมเพียงแตเชื่อวาพระธรรมกายมีจริง แตเรื่องราว
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติของ พระศากยมุนีพุทธเจา (พระพุทธเจาที่อยูในกายเนื้อองค
ปจจุบัน) นับตั้งแตพระชาติในอดีตกาลยอนกลับไปจนนับเวลาไมได พระพุทธอวตาร พระพุทธ
บารมี ทศชาติ มหาชาติ เรื่อยไปถึงพุทธจริตหรือพุทธจริยวัตร เหลานี้ลวนไดรับความสนใจจากผูคน
รวมทั้งกวีตาง ๆ แตเปนบทประพันธสรรเสริญพระเกียรติคุณไวมากมาย ยังผลใหวรรณกรรมที่เปน
สวนบรรยายถึงพระพุทธเจาและการบรรลุธรรมของพระองค มีหลงเหลือตกทอดไปสูยุคหลังรวม
ทั้งปจจุบันเปนจํานวนมาก วรรณกรรมเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจากจินตนาการของผูประพันธ โดยมี
ศรัทธาเปนตัวชี้นําจึงมีลักษณะเกินจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจกลาวไดวา เมื่อเวลาผานไปสาวกที่ไมมี
โอกาสเกิดรวมสมัยเดียวกับพระพุทธเจา ยิ่งไดยินเรื่องราวก็ยิ่งปรารถนาจะไดสัมผัสและหยั่งถึง
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พระองค พวกเขาบางคนจึงมุงความสนใจไปที่พุทธภาวะและสาเหตุที่จะนําไปสูภาวะดังกลาว ให
ความสําคัญกับการบรรลุธรรมของพระพุทธเจา และถือตรงนั้นเปนเปาหมายสูงสุดเหนือเปาหมาย
อื่น
6. การบูชาสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ความเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยว
ของกับพระพุทธองค รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมหายานเกิดขึ้น นัก
ปรัชญาบางคนเชื่อวาการบูชาสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาของฆราวาสชาวพุทธ ทั้งนี้เพราะฆราวาสไมสามารถที่จะยึดถือพระวินัยอยางเครงครัด หรือ
อุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมเต็มที่ไดอยางภิกษุ พวกเขาจําเปนตองสรางวิธีการสอนธรรมะ
แบบใหมเพื่อใหเขาถึงชาวบาน โดยเปลี่ยนแนวคําสอนจากที่เนนเนื้อหาในคัมภีร มาเนนที่บทบาท
ของพระพุทธเจาในการชวยเหลือผูคนใหพนทุกข และสถูปก็เปนศูนยกลางแหงการเผยแผธรรม
สถูปเปนที่ซึ่งผูสอนและผูฟงสามารถปฏิบัติธรรมรวมกันได โดยไมตองผานกฎเกณฑของสงฆ ใน
อดีตสถูปไมไดสรางอยูในวัด ถึงแมจะอยูใกลกัน แตสถูปอยูภายใตการดูแลของฆราวาส ไมใช
สมบัติของสงฆหรือวัด ในบทวินัยบางขอของสํานักพุทธสรวาสติวาทและของมหาสังฆิกะ ระบุไว
วาปจจัยในสวนของสถูปกับวัดเปนคนละสวนจะนํามาใชปนกันไมได ภิกษุใดฝาฝนถือวาผิด
ปาจิตตียในขอลักทรัพย เมื่อเปนเชนนี้การบูชาสถูปจึงมีความสําคัญในแงที่เปนศูนยกลางการเผยแผ
ธรรมของฆราวาสชาวพุทธ ซึ่งนําไปสูแนวคิดเรื่องฆราวาสโพธิสัตวในเวลาตอมา อีกทั้งการเผยแผ
ธรรมเนนที่พระกรุณาคุณของพระพุทธเจา ซึ่งลักษณะการสอนแบบนี้ถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง
ของมหายาน

นิกายตางๆ ของนิกายมหายาน
นิกายมาธยมิก หรือ นิกายศูนยวาท
นิกายนี้บางครั้งก็มีชื่อเรียกวา มาธยมิก แปลวา นิกายแหงทางสายกลาง เพราะวายึดหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา เปนสําคัญ ซึ่งทางสายกลางของนิกายนี้ถือความเปนกลางระหวาง ความมีอยูกับ
ความไมมี ความเที่ยงกับความไมเที่ยง เปนตน274 นิกายนี้ตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยทานคุรุ
นาคารชุน275เปนผูกอตั้งของนิกายนี้ อาจารยนาคารชุนไดเขียนคัมภีรที่สําคัญๆ ไวหลายเลม276โดย
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P.V. Bapat, ed., 2500 Years of Buddhism , 106.
275
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 159.
276
Richard H. Robinson, Early Madhyamika in India and China (Delhi : Motilal Banarsidass,
1976), 26-27.
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เฉพาะ มัธยมกการิกา ซึ่งทําการรวบรวมปรัชญาของนิกายมาธยมิกไวไดอยางเปนระเบียบ นิกายนี้
สอนในเรื่องของศูนยตา(ความวางเปลาที่อธิบายไมได) กลาววาศูนยตานั้นเปนความแทจริงขั้นสุด
ทาย นาคารชุนไดสรุปหัวขอปรัชญาสําคัญๆ เอาไววา “ไมมีอะไรเกิดขึ้น ไมมีอะไรดับไป ไมมี
อะไรเที่ยง ไมมีอะไรไมเที่ยง ไมมีอะไรรวมเขา ไมมีอะไรแยกออก ไมมีอะไรเขามา ไมมีอะไรออก
ไป ในกฎแหงปฏิจจสมุปบาท มีแตเพียงความไมเกิดขึ้น ซึ่งเทากับศูนยตา เมื่อศูนยตาคือความไม
เกิดขึ้น ดังนั้นศูนยตาก็เปนทางสายกลางระหวางความมีกับไมมี”277 ดังนั้นนิกายนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา ศูนยวาทิน คัมภีรม าธยมิกการิกายังกลาวตออีกวา สัจจะนัน้ มี 2 ชนิด คือ สมมติสจั จ และ ปรมัตถสัจจ
อยางแรกสมมติสัจจหรือความจริงสมมตินั้นหมายถึง ภาวะปกปดลักษณะที่แทจริงเอาไว เปรียบ
เหมือนในชีวิตประจําวันที่มีการกําหนดชื่อเรียกสิ่งของตางๆกัน สวนในอยางหลังคือ ปรมัตถสัจจ
หรือความจริงปรมัตถนนั้ หมายถึงภาวะจริงแทของสิง่ ทัง้ หลาย ซึง่ ตางกับลักษณะทีป่ รากฏของมัน278
สังขารทัง้ หลายเปนของไมมอี ยูจ ริงเปรียบเสมือนภาพมายา ดังนัน้ เมือ่ ยังละสมมติสจั จไมได ก็ยงั ไม
สามารถบรรลุปรมัตถสัจจไดเชนกัน เปรียบไดกับ สมมติสัจจเปนเสมือนตนทาง และปรมัตถสัจจ
เปนเสมือนปลายทาง279
มหาปรัชญาปารมิตาสูตรก็เปนอีกผลงานของทานนาคารชุนโดยมีสาระสําคัญอันเปน
บอเกิด นิกายศูนยวาทนั้น สาระสําคัญเรียกวา ปรัชญาปารมิตาหฤทัย ซึ่งเปนพระสูตรเล็กๆ ที่ชาว
พุทธมหายานทั่วไปนิยมอาน280
ในชวงปลายแหงชีวิต ทานนาคารชุนไดมรณภาพลง ณ มหาวิหารแหงหนึ่งที่เมือง
อมราวดีในแควนอันธระ ปจจุบันนี้อินเดียทางใตยังมีโบราณสถานแหงหนึ่ง ซึ่งมีซากพระสถูปเจดีย
ชื่อวา นาคารชุนโกณฑะ
อาจารยที่สําคัญของนิกายนี้ก็คือ อารยะเทวะ(พุทธศตวรรษที่ 8), พุทธปาลิตะ(พุทธ
ศตวรรษที่ 10), ภาววิเวก(พุทธศตวรรษที่ 10), จันทรกีรติ(พุทธศตวรรษที่ 11) และ ศานติเทวะ(พุทธ
ศตวรรษที่ 12) เปนตน281
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สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายานนิกายหลัก (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 2191.
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นิกายโยคาจาระ หรือ นิกายวิชญานวาท
นิกายนี้เริ่มมีขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 ในสมัยราชวงศคุปตะ ผูกอตั้งของนิกายนี้ คือ ทาน
ไมตรีนาถ282 ตั้งสํานักอยูในเมืองอโยธยาในแควนโกศล คัมภีรที่สําคัญของนิกายนี้คือ อภิสมยาลัง
การการิกา และ ปญจวิงศติสาหสริกา-ปรัชญาปารมิตา283คือ อภิสมยลังการ เหลาคณาจารยที่เปน
ศิษยของนิกายนี้มีอยูมาก เชน อสังคะ(พุทธศตวรรษที่ 9), วสุพันธุ(พุทธศตวรรษที่ 9), สถิรมติ(พุทธ
ศตวรรษที่ 10), ทิคนาคะ∗(พุทธศตวรรษที่ 10), ธรรมปาละ(พุทธศตวรรษที่ 12), ธรรมกีรติ(พุทธ
ศตวรรษที่ 12), ศานตรักษิตะ(พุทธศตวรรษที่ 13) และ กมลศีละ(พุทธศตวรรษที่ 13)284 เปนตน
สําหรับทานอสังคะ และนองชายคือวสุพันธุทั้งสองทานนี้เดิมบวชเรียนในนิกายสรวาสติวาท ตอมา
ไดเปลี่ยนมาเปนมหายาน และไดชวยทานไมตรีนาถตั้งนิกายโยคาจาระนี้ขึ้น นิกายนี้ บางครั้งก็เรียก
วา อัสติวาทิน ตรงกันขามกับ ศูนยตวาทิน บางครั้งก็เรียกวาวิชญานวาท เพราะเหตุที่เปนลัทธิ มโน
ภาพนิยม285 คือถือวาไมมีอะไรนอกจากวิญญาณ เปนมโนภาพนิยมแบบอัตตวิสัย คือความคิดเทา
นั้นที่เปนจริง สิ่งอื่นไมจริง คําสอนของโยคาจาระยืนอยูตรงกลางระหวางแนวคิดสัจนิยมและ
อุจเฉทวาท กลาวคือไมใชสัจนิยมเพราะถือวาไมมีโลกภายนอกตางหากจากจิต ไมไชอุจเฉทวาท
เพราะถือวาจิตมีอยูจริง โยคาจาระมีชื่อเรียกในภาษาจีนวา ธรรมลักษณะ ซึ่งหมายถึงการใหความ
สนใจอยูที่ลักษณะของธรรม นอกจากนี้นิกายนี้ยังไดชื่อวาโยคาจาระ286ก็เพราะวานิกายนี้สอนให
เหลาสาวกบําเพ็ญโยคะเพื่อบรรลุโพธิ287 นั้นเอง ทานอสังคะและวสุพันธุสองพี่นอ งนี้เ องที่ทํา
ใหโยคาจาระเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับนับถืออยางแพรหลาย ศิษยรุนแรกๆ ของทานทั้งสอง
ลวนเปนผูที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสําคัญในมหาวิทยาลัยสงฆนาลันทา อาทิ ทิคนาคะ, ธรรมกีรติ,
ธรรมปาละ และศีลภัทระ เปนตน อาจกลาวไดวาในราวพุทธศตวรรษที่เกาถึงสิบเปนชวงเวลาที่
สํานักโยคาจาระเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด ยุคนี้ตรงกับยุคปลายของวสุพันธุ ตอเนื่องมาถึงทิคนาคะ ผูได
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รับการยกยองวาเปนบิดาแหงระบบตรรกศาสตรแบบพุทธสามารถดึงใหพราหมณกลับใจหันมานับ
ถือพุทธศาสนาไดเปนจํานวนมาก ในบรรดานิกายทางพุทธที่ปรากฏในยุคนั้น ฝายของมหายานที่
เจริญรุงเรืองมีผูนับถือมากและมีหลักธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนก็มี มาธยมิกะกับโยคาจาระ
เทานั้น นักวิชาการสวนใหญจึงถือวาทั้ง 2 นิกายนี้เปนตัวแทนของพุทธศาสนาฝายมหายานใน
อินเดีย สวนตัวแทนของพุทธฝายเถรวาทก็มีอยูหลายนิกาย เชน สรวาสติวาทกับเสาตรานติกะ
เปนตน
หลักธรรมของนิกายนี้คอนขางที่จะซับซอนอยูมาก288โดยนิกายนี้กลาววา ความรูนั้นมี 3
ขั้น คือ ปริกัลปตะ(ความรูไมจริง) ปรตันตระ(ความรูขั้นสมมติ) และปรินิษปนนะ(ความรูขั้นสูงสุด)
โดยปริกัลปตะนั้นเปนความรูหลอกๆ ซึ่งเกิดมาจากจินตนาการถึงวัตถุโดยใชเหตุผล ความรูชนิดนี้
จึงมีอยูในความคิดเทานั้นซึ่งไมตรงกับความจริง สวนปรตันตระนั้นเปนความรูวัตถุโดยใชเหตุผล
ความรูชนิดนี้ใชไดในชีวิตประจําวัน สวนขั้นสุดทายปรินิษปนนะ ถือวาเปนความจริงขั้นสูงสุด จะ
เห็ น ได ว า แนวคิ ด นี้ จ ะไปสอดคล องกั นกับแนวคิดของนิกายมาธยมิกตรงที่ ปริกัลปต ะและ
ปรตันตระจะไปตรงกันกับสมมติสัจจ สวนปรินิษปนนะก็จะตรงกับปรมัตถสัจจนั้นเอง289
นิกายพุทธตันตรยาน
ไดเกิดลักษณะของพระพุทธศาสนาฝายมหายานในอินเดียซึ่งเปนนิกายที่แปลกใหมขึ้น
อีกนิกายหนึ่งวา พุทธตันตรยาน แนวความคิดของนิกายนี้กลาวไดวารับมาจากนิกายโยคาจาระโดย
ตรง290แตนักวิชาการบางทานก็กลาววาไดรับอิทธิพลแนวคิดทั้งจากนิกายมาธยมิกะและโยคาจาระ291
พุทธตันตรยานนั้นไมใชของที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม แตเปนผลมาจากการซึมซับเอาความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อ
ในเรื่องของภูติผีปศาจผสมผสานเขากับปรัชญาทางพระพุทธศาสนา292 เชื่อกันวาพุทธแบบตันตระ
นั้นเกิดจากความเคลื่อนไหวของชาวพุทธในชวงพุทธศตวรรษที่ 8 โดยมีหลักคําสอนของมหายาน
เปนรากฐาน293 แตก็มีแนวความคิดที่แปลกใหมเพิ่มเขามา เชน ปรัชญาตรีกาย เปนตน โดยในภาย
หลังหลักปรัชญาของพุทธแบบตันตรยานก็ยังถูกพัฒนาไปเปน พุทธศาสนาแบบวัชรยานอีกดวย
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57
สําหรับนิกายพุทธตันตระนั้นไดมีนําศาสนาฮินดูเขามาผสมปนเปอยูมาก โดยเฉพาะ
ศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย294ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนมากในเรื่องของศักติ295 ความตั้งใจเดิมของ
พุทธตันตระนั้นเพียงตองการจะแขงกับศาสนาฮินดูที่กําลังรุงเรืองอยู และจะทําใหประชาชนสามัญ
หันกลับมานับถือ โดยฝายมหายานถือหลักที่วา ลําพังเนื้อธรรมแท ๆ ยากที่จะทําใหชาวบานเขาถึง
ได จึงคิดแกไขใหเหมือนศาสนาฮินดู คือกลับไปยกยองเรื่องเวทมนตรอาคมขลัง พิธีหาลาภ พิธีเสก
เปาตาง ๆ ลงเลขลงยันตตางๆ รวมไปถึงระบบศักติของเหลาเทพทางศาสนาพุทธ จนที่สุดพระสงฆ
เองทําหนาที่เหมือนพราหมณทุกอยาง 296
หลักที่สําคัญในลัทธิ297นี้มีดังนี้คือ
1. ถือวามี พระอาทิพุทธะ คือพระพุทธเจาซึ่งเปนประธานในสากลโลก เปนผูรังสฤษฏ
สรรพสิ่ง พระศากยมุนีพุทธเจา เปนภาคหนึ่งของพระอาทิพุทธะแบงลงมา ปฏิมาพระอาทิพุทธะ
แทนที่จะอยูในเพศบรรพชิตกลับเปนพระทรงเครื่อง พระพุทธรูปทรงเครื่องมีกําเนิดจากลัทธินี้เอง
ในคัมภีรสวยัมภูปุราณะกลาววาพระอาทิพุทธปรากฏในโลกมนุษยครั้งแรกเปนเปลวไฟและพระ
โพธิสัตวมัญชูศรีไดไปสรางวัดครอบไว วัดดังกลาวไดชื่อวาสวยัมภูเจดีย298 ในรูปของมนุษยนั้น
อาทิพุทธจะทําเปนรูปของวัชรธร299
2. นับถือพระธยานิพุทธะ 5 พระองคมากเปนพิเศษ คือ พระไวโรจนะ,พระอักโษภยะ,
พระอโมฆสิทธิ, พระอมิตาภะ และ พระรัตนสัมภวะ โดยพระธยานิพุทธทั้ง 5 นี้ก็เปรียบไดกับขันธ
ทั้ง 5300 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ นั้นเอง
3. เกณฑใหพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีปางดุ ปางโกรธ และปางเมตตา เชนเดียว
กับพระเจาของฮินดู เชน พระอิศวร ในปางดุเปนไภรวะ ปางโกรธเปนมหากาฬ พระอุมาในปางดุ
รายเปนทุรคา ปางโกรธเปนกาลี ปางเมตตาเปนพระอุมา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีปางเชนนี้
เหมือนกัน แตไมใชดุหรือโกรธอะไร ลักษณะที่ดุรายเปนเพียงมายา ลักษณะที่พระองคนิรมิตขึ้น
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58
เพื่อปราบมาร ทํานองหนามยอกเอาหนามบง เหมือนพวกอันธพาลจะปราบดวยความใจดีอยางเดียว
ไมได จะตองมีอํานาจบังคับเด็ดขาดดวยจึงสําเร็จ ยกตัวอยางเชน พระมัญชุศรีโพธิสัตวในปางดุ
พระองคนิรมิตเปน ยมานตก แปลวา ที่ตายของพระยม เพื่อปราบพญายม ปางนี้มีศีรษะเปนโค301 ผิว
พระกาย น้ําเงินเขมมีหลายเศียรหลายหัตถ เอาหัวกะโหลกเปนมาลัยเหยียบบนรางของเทพมนุษย
และอสูรยักษตาง ๆ
4. บัญญัติใหมีมนตรเรียกวา ธารณี ประจําองคพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตาง ๆ ยาว
สั้นบาง มนตรแตละบทมีอานุภาพขลัง ๆ ทั้งนั้น เชน สวดจบเดียวก็มีอานิสงสเปนพระอินทรรอย
ชาติ หรือเพียงแตเขียนคํามนตรลงในผืนผาแขวนเอาไว ใครเดินลอดมีอานิสงสทําใหบาปกรรมที่ทํา
มา 90 กัลปสูญ คาถาเหลานี้ ยกตัวอยางเชน โอม มณิ ปทเม หุมฺ แปลวา โอม ดวงแกวมณีเกิดอยูใน
ดอกบัวนั่นเอง
5. กําหนดมุทรา คือ เครื่องหมายที่แสดงออกมาเปน ทาตาง ๆ มีการกรีดนิ้วยกมือดุจปาง
พระพุทธรูปซึ่งมีอยูหลายปาง อาการเชนนี้เปนเครื่องหมายของอํานาจลี้ลับ เชน ผูตรึกนึกถึงพระ
โพธิสัตวองคใดองคหนึ่ง ก็ยอมทํามุทราตามปางของพระโพธิสัตวองคนั้น มุทราที่สําคัญ เชน
สมาธิมุทรา อภัยมุทรา วรมุทรา(ประทานพร) เปนตน
6. มีการกําหนดซึ่งมณฑลบูชา หรือเรียกกันวา มนตรเวที โดยเฉพาะ วัชรยาน นิยมใช
มณฑลเปนสวนหนึ่งในการประกอบพิธีทางศาสนา302 มณฑลก็คือแผนที่จักรวาล มักทําเปนรูปสี่
เหลี่ยมโดยภายในประกอบไปดวยรูปวงกลมตางๆ ขางในวงกลมก็อาจเปนรูปเทพตางๆ ในศาสนา
พุทธ เชนพระธยานิพุทธ หรือพระโพธิสัตว เปนตน303 มณฑลมักถูกนํามาใชในพิธีกรรมทั้งโดยนัก
บวชและฆราวาส โดยนักบวชจะใชมณฑลในการเปนสื่อกลางของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทาง
ศาสนา สวนฆราวาสนั้นจะใชมณฑลเปนวัตถุในการบูชา เหมือนกันกับพระพุทธรูปหรือภาพศักดิ์
สิทธิ์
สําหรับนิกายวัชรยานที่พัฒนามาจากปรัชญาของพุทธตันตระนั้นก็คือ ปรัชญาพุทธ
ศาสนาที่นําเอาวิธีการแบบตันตระมาใชเพื่อใหบรรลุถึงยังพุทธภาวะ จุดเริ่มตนของวัชรยานนั้นนา
301
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59
จะกลับไปถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 9 แตเปนที่แพรหลายและรูจักกันดีสันนิษฐานวานาจะอยูใน
ราวๆกลางพุทธศตวรรษที่ 12 โดยเริ่มแรกจะอยูตรงบริเวณเหนือสุดของประเทศอินเดียรวมไปถึง
ทางตะวันออก ในเบงกอล(Bengal)และบริเวณเทือกเขาอัสสัม(Assam)สวนทางตะวันตกก็มีอยูใน
บริเวณที่เรียกวา อุททิยัน(Uddiyana)ซึ่งสันนิษฐานวาเปนตรงบริเวณรอบๆของ Peshawar(ปากี
สถานในปจจุบัน) สําหรับคัมภีรคุหยสมาชะก็ถือวาเปนคัมภีรในยุคแรกสุดของวัชรยานดวย304โดย
คัมภีรนี้นักวิชาการบางทานกลาววาเปนผลงานของพุทธตันตระเลมแรกสุดที่เขียนไดอยางเปน
ระบบ สันนิษฐานวานาจะถูกเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 หรือ 9305 การบูชาศักติในพระพุทธ
ศาสนาก็เกิดมีขึ้นครั้งแรกในนิกายนี้ดวย306 โดยลักษณะพิเศษของการบูชาศักติ ก็คือการที่พุทธเทพ
ตางๆ ตางอยูกันเปนคูๆ ทั้งในปางที่เมตตากรุณา และปางดุราย307 ถือวาการบรรลุนิพพานตองทําให
ธาตุชายธาตุหญิงมาสมานกัน ธาตุชายเปนอุบาย ธาตุหญิงเปนปรัชญา เพราะฉะนั้นอุบายบวก
ปรัชญาไดผลคือนิพพาน308รวมไปถึงการบูชา เทพและเทพีทางพุทธศาสนาที่เกิดมีขึ้นอยางมากมาย
ของนิกายนี้
สําหรับนักบวชในนิกายนี้จะไมเรียกวาภิกษุ แตเรียกวา สิทธะ นิกายนี้มีภาษาที่เปน
ภาษาลับพูดกันเฉพาะพวก เรียกวา สนธยาภาษา309 ไมสามารถเขาใจไดโดยตรง เชน "สาธุควรไดรับ
การบําเรอจากสตรีเพศ เพื่อใหเสวยมหามธุรา" ลักษณะของขอความเชนนี้เปนสนธยาภาษา จะตอง
ตีความวาสตรีเพศในที่นี้หมายถึงปญญา สาธุเปนเพศชาย จะตองสรางอุบายเพื่อรวมเปนเอกภาพ
เมื่อเปนเชนนี้ก็ไดพระนิพพาน310 แตตอมาก็เกิดมีสาวกบางพวกไมเขาใจในสนธยาภาษา ไดถือเอา
ตามตัวอักษรเลยทีเดียว ถึงกับกลาววาผูใดมอบสตรีให สิทธะจะไดกุศลแรง พวกนี้ยังตีความอักษร
"ม" 5 ตัว อันเปนกรรมวิธีทางโยคะอยางหนึ่งของนิกายมนตรยาน คือสอนวา สิทธะควรไดรับการ
บํารุงจาก
1. มัทยะ น้ําเมา
2. มางสะ เนื้อ
3. มัตสยะ ปลา
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60
4. มุทรา การทํามือในทาตางๆ
5. ไมถุนะ เสพเมถุน
ตางออกไปดวยโดยถาตามความหมายของ สนธยาภาษาแลวจะตีความ "ม" ทั้ง 5 วาเปน
ขันธทั้ง 5 นั้นเอง ดังนั้นสภาพของพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคปลาย ซึ่งมีภาวะที่เสื่อมลงอยางเห็น
ไดชัดก็เนื่องมาจากพฤติกรรมของนักบวชที่เริ่มไมเขาใจในหลักธรรมของตน311 จนในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 17 พวกอิสลามก็เขาบุกทําลายพระพุทธศาสนาในแควนตางๆ ของอินเดีย จนพุทธ
ศาสนาแทบจะสูญไปจากอินเดีย แตภายนอกอินเดียนั้นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่กระจายตัว
ออกไปกอนหนานั้นก็กลับไปเจริญรุงเรืองอยูในประเทศตางๆ ทั้งเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก และ
เอเชียอาคเนย
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เรื่องเดียวกัน.

บทที่ 3
รองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ปรากฏ ในเอกสารจีนและจารึกเขมรโบราณกอน
พุทธศตวรรษที่ 17
ในการศึ ก ษาร องรอยทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นหลัก ฐานที่
สามารถนํามาเปนขอมูลไดนั้น มีทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และที่ไมเปนลายลักษณอักษร สําหรับ
ในบทนี้จะนําเสนอขอมูลที่เปนแบบลายลักษณอักษรโดยอาศัยหลักฐานจาก เอกสารจีนและศิลา
จารึกในอาณาจักรเขมรโบราณ
เอกสารจีน
พบวามีเอกสารจีนที่บันทึกเกี่ยวกับดินแดนทางเอเชียอาคเนยอยูบางโดยสวนใหญจะ
เปนการกลาวถึงลักษณะโดยทั่วไปของอาณาจักรตางๆ รวมทั้งชื่อของดินแดนเหลานั้น สําหรับ
อาณาจักรเขมรโบราณนั้นขอมูลที่ไดจากเอกสารจีนสวนใหญจะพบในพงศาวดารหรือจดหมายเหตุ
ของราชวงศตางๆ โดยในพงศาวดารหรือจดหมายเหตุจีนเหลานี้มีหลายสวนที่กลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับ
อาณาจักรฟูนันและเจนละซึ่งถือเปนอาณาจักรเขมรโบราณไวดวย โดยที่คําทั้งสองคํานี้เปนคําที่ชาว
จีนเรียกอาณาจักรซึ่งดูเหมือนจะมีอาณาบริเวณครอบคลุมอาณาเขตที่เปนประเทศโบราณบางสวน
หรือทั้งหมด1 ความรูเกี่ยวกับอาณาจักรฟูนันนั้นเริ่มมาจากบทความของราชทูตจีนซึ่งมีนามวา คังไถ
(K’ang T’ai)และจูยิง(Tchou Ying)ซึ่งเขามาที่ประเทศนี้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 82ไดพูดถึงเรื่อง
ราวของพระราชาองคแรกของอาณาจักรฟูนันที่เปนชาวอินเดียพระนามวา ฮุนเถียน(Hun-t’ien) หรือ
เกาณฑินยะ ซึ่งอาจมาจากอินเดียหรือแหลมมลายูหรือหมูเกาะอินโดนีเซีย3 และนอกจากนั้นขอมูล

1

Claude Jacques, “Le pays Khmer avant Angkor,” Journal des Savants (Janvier-Septembre 1986)

: 59.
2

Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” Bulletin de l’ École française d’ Extrême-Orient 3 (1903) : 303.
3
Paul Pelliot, Quelques textes chinois concernant l’Indochine hindouisée, 2 vol. (Paris : École
française d’ Extrême-Orient, 1925), 246-249, quoted in G. Cœdès, The Indianized State of Southeast Asia,
Translated from the French by Susan Brown Cowing ; edited by Waler F. Vella (Honolulu : The University
Press of Hawaii, 1968),37.
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ตางๆ ที่ไดรับจากเอกสารจีนก็จะเปนในเรื่องของการสงทูตตางๆ4 ของอาณาจักรเขมรโบราณไปยัง
ประเทศจีนแตสําหรับขอมูลทางดานศาสนานั้นในเอกสารของจีนเริ่มมีขอความที่เขามาเกี่ยวของกับ
ศาสนาอยูในราวตนหรือกลางพุทธศตวรรษที่ 115
จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศฉีทางภาคใต(Histoire des Ts’i méridionaux)6กลาววาใน
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 11 พระราชาแหงฟูนันผูอยูในราชสกุล K’iao-tch’en-jou(เกาณฑินยะ)ทรง
พระนามวาChö-ye-pa-mo(ชัยวรมัน) พระองคไดสงคณะพอคาไปยังเมืองกวางตุง7ในประเทศจีนซึ่ง
ในคณะนั้นมีพระสงฆชาวอินเดียนามวานาคเสน8รวมเดินทางรวมมาดวย โดยในขากลับเกิดเรือแตก
ตองขึ้นบกที่ฝงของประเทศLin-yi(จัมปา)และพระนาคเสนไดเดินทางตอมายังอาณาจักรฟูนัน9 ซึ่ง
ตอมาในป พ.ศ. 1027 พระเจาชัยวรมันก็ไดทรงสงพระนาคเสนใหนําเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
แดพระจักรพรรดิจีน โดยในของบรรณาการเหลานั้นมีเจดียงาชาง 2 องครวมอยูดวย10 พระนาคเสน
ยังไดกลาวกับพระจักรพรรดิจีนถึงการเคารพเทพเจาของฟูนันดวยวา
“ประเพณีของอาณาจักร ก็คือการถวายความเคารพแดพระมเหศวร
พระองคเสด็จลงมาบอยๆ บนเขาโมตัน”11
โดยที่พระจักรพรรดิจีนก็ไดตรัสตอบวา
“ถูกแลว พระมเหศวรไดแสดงอํานาจอันวิเศษของพระองคและ
4

การสงทูตครั้งแรกมีอยูในราวป พ.ศ. 768 แตไมมีการระบุพระนามของกษัตริย ตอมาไดมีการสง
ทูตไปอีกในป พ.ศ. 786 โดยระบุกษัตริยพระนามวาฟนจัน(Fan Zhan) ในป พ.ศ. 811 ถึง 830 ในรัชกาลของ
กษัตริยฟนสุน พบวามีการสงทูตไปถึงสี่ครั้ง ในพ.ศ. 900 รัชกาลของ กษัตริยจูจันทัน(Zhou Zhantan)มีการสงทูต
โดยนําชางที่ฝกใหเชื่องแลวไปถวายดวยแตก็ไดรับการปฎิเสธ ตอมาในป พ.ศ. 977 ถึง 981 ภายใตรัชกาลของ
กษัตริยเชลิ(ตุ)ปาโม(Chi-li-[to]-pa-mo) ก็ยังมีการสงทูตไปอีกถึงสามครั้ง และในรัชกาลของเกาณฑิญญะชัยวร
มันนั้น มีการสงทูตไปจีนอีกถึงสี่ครั้งโดยอยูในชวงป พ.ศ. 1027 ถึง 1057 ตอมาอีกในชวงป พ.ศ. 1060 ถึง 1082
ภายใตการปกครองของกษัตริยรุทรวรมัน ก็ยังมีการสงทูตไปจีนเปนจํานวนถึงหกครั้ง หลังจากนั้นในระหวางป
พ.ศ. 1102 ถึง 1131 โดยที่ไมมีการระบุพระนามของกษัตริยก็ยังมีการสงทูตไปจีนอีกถึงสามครั้งดวยกัน
5
Kamaleswar Bhattacharya, Les Religions Brahmaniques dans L’ ancien Cambodge (Paris :
École française d’ Extrême-Orient, 1961), 12.
6
History of the Southern Ch’i และเอกสารบางฉบับใชเปน จดหมายเหตุนานซีจู
7
Kouang-tcheou = Canton = กวางตุง
8
Na-kia-sien = Nagasena = นาคเสน
9
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 257.
10
Ibid., 259-260.
11
Ibid., 260.
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ไดประทานพรของพระองคแกประเทศนั้น แมวาสิ่งนี้จะเปน
ประเพณีที่อยูหางไกล เปนขนบธรรมเนียมของคนแปลกหนา
ตางดาว แตขาพเจาก็สรรเสริญดวยความยินดียิ่ง”12
จะเห็นไดวาประเพณีการเคารพพระมเหศวรในที่นี้ก็คือ การเคารพพระศิวะหรือพระ
อิศวรนั้นเองซึ่งเปนลักษณะของศาสนาพราหมณในลัทธิไศวนิกาย แสดงใหเห็นวาในอาณาจักร
ฟูนันในเวลานั้นสันนิษฐานวามีการนับถือศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายอยูดวย แตก็มีนักวิชาการ
บางทานกลาววา คําวาพระมเหศวรในที่นี้อาจจะหมายถึงพระโพธิสัตวในทางศาสนาพุทธก็เปนได13
แตถาดูขอความที่ตามมาในจดหมายเหตุฉบับนี้จะพบวามีคําวา “ประเพณีที่อยูหางไกล” แสดงให
เห็นถึงความแปลกแยกออกไปจากขนบธรรมเนียมของจีนในสมัยนั้น ซึ่งประเทศจีนในระยะนั้น
เปนชวงที่วุนวายมากที่สุดในประวัติศาสตร14 มีอาณาจักรยอยๆ ตางๆ เกิดขึ้น อาณาจักรแหงสมัย
ราชวงศฉีทางภาคใต(พ.ศ. 1022 ถึง 1044)ก็เปนหนึ่งราชวงศในยุคนั้น สําหรับศาสนาของประเทศ
จีนที่เดนชัดในระยะเวลานั้นมีทั้ง พระพุทธศาสนา และลัทธิเตา แตสําหรับอาณาจักรของราชวงศฉี
ทางภาคใตนั้นกลาวกันวา พระภิกษุสงฆมีอิทธิพลอยางสําคัญ ซึ่งกระทบกระเทือนมาถึงการเมือง
การปกครองดวย15 สะทอนใหเห็นถึงศาสนาหลักหรือศาสนาทางราชการของราชวงศนี้เปนอยางดี
ดังนั้นคําวาพระมเหศวรในจดหมายเหตุจีนฉบับนี้จึงเปนอื่นไปไมไดนอกจากพระศิวะหรือพระ
อิศวรเทานั้น สวนขอความที่มีการกลาวถึงพระโพธิสัตวและพุทธศาสนาลัทธิมหายานในจดหมาย
เหตุฉบับนี้16 นักวิชาการบางทานเห็นวานาจะเปนขอความที่มาตอเติมในภายหลัง17
จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียง(Histoire des Leang)18กลาววาในป พ.ศ. 1046 ทูต
ของพระเจา(ชัย)วรมันไดนําพระพุทธรูปที่สลักจากหินปะการังมาถวายพระจักรพรรดิจีน19 และ
จดหมายเหตุของจีนฉบับนี้ยังกลาวตออีกวา

12

Ibid., 261.
13
Kalyan Kumar Sarkar, “Mahayana Buddhism in Fu-nan,” Sino-Indian Studies V, 1(1955) : 6975. quoted in Kamaleswar Bhattacharya, Les Religions Brahmaniques dans L’ ancien Cambodge, 13.
14
Madelaine Giteau, Histoire du Cambodge (Paris : Librairie Marcel Didier, 1957),13.
15
L. Carrington Goodrich, A Short History of the Chinese People (London : George Allen &
Unwin Ltd., 1957), 103.
16
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 260.
17
Kamaleswar Bhattacharya, Les Religions Brahmaniques dans L’ ancien Cambodge, 13.
18
History of the Liang และเอกสารบางฉบับใชเปน จดหมายเหตุเหลียงจู
19
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 269.
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“ประเพณีของเขา(ฟูนัน)เคารพบูชาเทวดาจากทองฟา…
เขาไดหลอรูปสัมฤทธิ์(ของเทวดาจากทองฟา)นี้ รูปที่มี 2 หนามี4แขน
รูปที่มี 4 หนามี 8 แขน มือแตละขางถือของบางอยางเปนตนวา เด็ก
นก หรือสัตวสี่เทา บางครั้งก็ถือดวงอาทิตยหรือดวงจันทร”20
ข อ ความที่ ก ล า วมานั้ น แสดงให เ ห็ น ว า ประติ ม ากรรมสั ม ฤทธิ์ เ หล า นี้ ค งเป น
ประติมากรรมของเทพเจาในศาสนาพราหมณอยางแนนอนถึงแมวาการตีความทางประติมานวิทยา
จากขอความดังกลาวนั้นคอนขางจะลําบากโดยรูปที่มี 2 หนา 4 แขน ก็อาจจะสันนิษฐานวาหมายถึง
พระหริหระซึ่งเปนประติมากรรมผสม ระหวางพระศิวะและพระวิษณุ โดยจากหลักฐานในสมัย
กอนพระนครจะพบประติมากรรมพระหริหระอยูเปนจํานวนมาก21 เชนกัน
ในป พ.ศ. 1082 จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียงไดกลาววา พระเจารุทรวรมันผูครอง
ราชยตอจากพระเจา(เกาณฑินยะ)ชัยวรมันไดสงทูตใหนําแรดที่ยังมีชีวิต(rhinocéros vivant)ไปถวาย
แดพระจักรพรรดิจีน คณะทูตยังไดกราบทูลพระจักรพรรดิจีนวามีเสนพระเกศาของพระพุทธเจายาว
12 ฟุต22อยูในอาณาจักรฟูนัน23 จักรพรรดิจีนจึงทรงสงพระภิกษุจีนนามวาเชยุนเปา(Che Yun-pao)
ใหติดตามทูตกลับมายังอาณาจักรฟูนันเพื่อคนหาพระเกศาของพระพุทธเจาดวย24 สําหรับการนับถือ
ศาสนาของราชวงศเหลียงในสมัยของจักรพรรดิวู(Emperor Wu)ซึ่งอยูในชวงป พ.ศ. 1045 – 1092
นั้น พบวาจักรพรรดิองคนี้แมในวัยเยาวจะนับถือลัทธิเตา แตตอมาพระองคก็ประกาศองคเปนพุทธ
มามกะ และพุทธศาสนูปถัมภก จนถึงกับไดรับพระสามัญนามวาพระเจาอโศกของเมืองจีนเลยที
เดียว25นอกจากนี้ทานยังไดถูกเรียกวาเปนจักรพรรดิโพธิสัตว โพธิสัตวผูปลดปลอยและ โพธิสัตว

20

Ibid.
Emma C. Bunker, “Harihara Images of the Pre-Angkor Period in Cambodia,” Arts of Asia 31, 2
(March-April 2001): 90-107.
22
1 tchang + 2 ฟุต เทากับ 12 ฟุต เพราะวา 1 tchang เปนหนวยวัดของจีนเทากับ 10 ฟุต ดู Paul
Pelliot, “Le Fou-nan,” 268, n.2.
23
เอกสารบางฉบับกลาววา “อาณาจักรฟูนันไดสงเสนพระเกศาของพระพุทธเจา…ไปถวายพระ
จักรพรรดิจีน” แตเมื่อตรวจสอบกับเอกสารที่ใชอางอิงพบวาเปนเพียงการกราบทูลใหทราบเทานั้น แมในภายหลัง
จะกลาววาจักรพรรดิจีนไดรับพระเกศาของพระพุทธเจามาแตก็ไมมีขอมูลตรงจุดไหนที่จะกลาววาไดรับจากอาณา
จักรฟูนัน หรือจากบุคคลอื่น
24
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 271.
25
L. Carrington Goodrich, A Short History of the Chinese People, 103.
21
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บุตรแหงสวรรค26แสดงใหเห็นวาศาสนาราชการหรือศาสนาหลักของราชวงศนี้ตองเปนศาสนาพุทธ
ลัทธิมหายานอยางแนนอนเพราะใหความสําคัญกับองคพระโพธิสัตว
หลักฐานทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรฟูนันในชวงนี้จดหมายเหตุจีนยังกลาวตออีก
ถึงพระภิกษุ 2 รูปจากฟูนัน ไดเดินทางไปจีนเพื่อแปลคัมภีรทางพุทธศาสนา27
“พระภิกษุในพุทธศาสนาจากอาณาจักรฟูนัน ไดเขามาพํานัก
อยูในประเทศจีน…อยางนอยก็มีอยู 2 รูปที่การแปลคัมภีรของ
ทานยังคงปรากฏอยูในพระไตรปฏก ทั้งสองรูปนี้มีชีวิตอยูใน
พุทธศตวรรษที่ 11 รูปหนึ่งมีนามวา สังฆบาลหรือสังฆวรมัน
(Seng-kia-p’o-lo) เดินทางจากฟูนันมาจีนโดยเรือสําเภา
…ทานเกิดในป พ.ศ. 1003…พระจักรพรรดิวูแหงราชวงศเหลียง
ไดโปรดใหทานผูนี้เขามาในประเทศจีนตั้งแต พ.ศ. 1049 และ
ในระยะ 16 ปตอมาก็โปรดใหทานทํางานแปลคัมภีรอยู(ในที่ตางๆ)
5 แหง แหงหนึ่งมีชื่อเปนที่ระลึกวา ฟูนันกวน(Fou-nan-kouan)
หรือสํานักงานแหงฟูนัน สังฆบาลมรณะในปพ.ศ. 106728
ที่ประเทศจีน…สมณะรูปที่สอง แหงอาณาจักรฟูนันมีนามทาง
ศาสนาวา มันทระ(Man-t’o-lo)หรือ มันทรเสนะ(Man-t’o-lo-sien)
ทานไดเขามาถึงราชธานีแหงราชวงศเหลียงในพ.ศ. 1046 และแลว
ก็ไดรับพระราชโองการจากจักรพรรดิวู ใหทํางานแปลคัมภีรรวม
กับทาน สังฆบาล ทานจึงไมสามารถรูภาษาจีนอยางดีได”29
สําหรั บท า นสังฆบาลนั้น จากขอความในจดหมายเหตุพบว า ได แปลคั มภีรทางพุทธ
ศาสนาไวหลายเลม แตคัมภีรเลมที่มีหลักฐานแนนอนวาทานเปนผูแปลมีอยูไมกี่เลมเทานั้นคือ

26

Arthur F. Wright, Buddhism in Chinese History (California: Stanford University Press, 1959),

51.
27

Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire ( Philadelphia : American Philosophical
Society, 1951), 29.
28
บางแหงวา พ.ศ. 1063 ดู Bunyiu Nanjio, A Catalogue of the Buddhist Tripitaka (Delhi : The
Jayyed Press, 1980), 422.
29
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 284-285.
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สปฺตสติกา-ปฺรชฺญาปารมิตา(Saptasatikā prajñāpāramitā)30, มฺชุศฺรี-ปริปฺฤกฺขาสูตฺร
(Mañjuçrī pariprkkhā-sūtra)31, โพธิสัตฺวปฏกสูตฺร(Bodhisattva-pitaka-sūtra)32, ทศธรรมกะ
33
34
(Daçadharmaka) , สรรพพุ ทฺ ธ วิ ษ ยาวตาร (Sarvabuddhvis a yāvatāra) , อฺ ษฺ ฏ พุ ทฺ ธ กะ
35
36
(Astbuddhaka) , มหามยูรีวิทฺยาราชฺญี(Mahāmayūrī-vidyārājñī) , อฺนนฺตมุขสาธกธารณี
37
(Anantamukha-sādhaka-dhāranī) ซึ่งเปนพระสูตรทางพุทธศาสนาแบบมหายานทั้งสิ้นและ
คัมภีรเลมที่สําคัญเลมหนึ่งก็คือ คัมภีรวิมุตติมรรค38 หรือคัมภีรหนทางสูความหลุดพน ซึง่ ไดพบแต
ทีเ่ ปนภาษาจีนโดยใชชอื่ วา จี-โต-เตา-ลูน(Cei-to-tao-lun)39 โดยคัมภีรเ ลมนีเ้ ปนคัมภีรท างพระพุทธศาสนา
แบบมหายาน แตงโดย พระอุปติสสะ แหงสํานักอภัยคีรีวิหารในลังกา โดยตนฉบับเดิมสันนิษฐานวา
นาจะแตงขึ้นใน พ.ศ. 60940 คัมภีรเลมนี้เปนหนังสือที่อธิบายพระไตรปฏก ทั้ง 3 หมวดโดยยกเอา
หลักไตรสิกขามาเปนประเด็นในการอธิบายหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา41
สําหรับพระมันทรเสนะนั้น ก็พบคัมภีรที่เปนหลักฐานวาทานเปนผูแปลหลายเลมดวย
และบางเล ม ก็ สั น นิ ษ ฐานว า น า จะแปลร ว มกั บ ท า นสั ง ฆบาลคื อ สปฺ ต สติ ก า-ปฺ ร ชฺ ญ าปาร
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Bunyiu Nanjio, A Catalogue of the Buddhist Tripitaka, 8.
Ibid., 106.
32
Ibid., 244.
33
Ibid., 21-22.
34
Ibid., 27.
35
Ibid., 77.
36
Ibid., 79.
37
Ibid., 89.
38
Ibid., 284.
39
พระมหาสยาม ราชวัตร, “การเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีรวิสุทธิมรรคกับคัมภีรวิมุตติมรรค”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 113 ;
หรือเรียก “เจี่ย-โท-เตา-หลุน” ดู เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน (พระนคร : สํานักพิมพบรรณาคาร, 2512),
331 ; หรือ “Kiê-to-tâo-lun” ดู Bunyiu Nanjio, A Catalogue of the Buddhist Tripitaka, 284.
40
พระมหาสยาม ราชวัตร, “การเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีรวิสุทธิมรรคกับคัมภีรวิมุตติมรรค”,
112.
41
พบวามีอีกคัมภีรหนึ่งที่มีลักษณะและลีลาการประพันธเหมือนคัมภีรวิมุตติมรรค นั้นก็คือ คัมภีร
วิสุทธิมรรค คัมภีรนี้เปนคัมภีรที่อธิบายหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไตรสิกขา เชนกัน แตเปนของเถร
วาทฝายมหาวิหาร ในลังกา แตงโดยพระพุทธโฆสาจารย สันนิษฐานวาแตงขึ้นหลังคัมภีรวิมุตติมรรค
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มิตา(Saptasatikā

42

, ธรรมธาตุ-ปฺรกฺฤตฺย-อสมเภท-นิรฺเทศ(Dharmadhātu43
prakrty-asamabheda-nirdeça) , มฺชศุ รฺ -ี พุทธฺ เกฺษตฺรคุณวฺยห
ู ะ(Mañjuçrī-buddhaksetragunavyūha)44
และ รตฺนเมฆสูตรฺ (Ratnamegha-sūtra)45ซึง่ ทัง้ หมดก็เปนพระสูตรทางมหายานทัง้ สิน้
และจากการที่จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียงไดกลาววามีการสงทูตจีนเขามาใน
อาณาจักรฟูนันเพื่อตามหาพระเกศาของพระพุทธเจานั้น46 คณะทูตคณะเดียวกันนี้ก็คงเขามารวบ
รวมพระคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไปทูลเกลาถวายแดองคจักรพรรดิดวย และในครั้งนั้นพระราชา
แหงอาณาจักรฟูนันก็ไดสงพระภิกษุอินเดียนามวา ปรมารถ(Po-lo-mo-tho) มีชื่ออยางอื่นวา คุณ
รัตนะ(Kü-nâ-lo-tho)หรือ กุลนาถ47(Kü-lo-nâ-tho)แหงเมืองอุชชยินี ซึ่งในขณะนั้นไดอยูในอาณา
จักรฟูนัน ไปยังจีนดวยโดยทานปรมารถผูนี้ไดนําคัมภีรทางพระพุทธศาสนาถึง 240 ผูกเขาไปยัง
เมืองจีนเมื่อ พ.ศ. 1089 ดวยเชนกัน48 สําหรับคัมภีรที่นําเขาไปยังจีนนั้นยังไมพบหลักฐานถึงชื่อของ
คัมภีรเหลานั้น แตจากประวัติของทานปรมารถ49พบวาทานแปลและแตงคัมภีรไวหลายเลม คัมภีรที่
นําไปจากอาณาจักรฟูนัน สันนิษฐานวาจะตองรวมอยูในงานแปลของทานมากกวางานที่แตงขึ้นเอง
ตามประวัติพบวางานทั้งหมดของทานปรมารถ มี 300เลม(volume)จาก 70งานดวยกัน โดยจัดทําขึ้น
เปนภาษาจีนจากคัมภีรตนฉบับภาษาสันสกฤต งานของทานทั้งหมดเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานทัง้ สิน้ งานแปลคัมภีรข องทานปรมารถเชน ศฺรทฺโธตฺปาทศาสฺตรฺ (Çraddhotpāda-çāstra)50,
สปฺตทศภูมศิ าสฺตรฺ (Saptadaçabhūmi-çāstra),ปฺราณฺยมูล-ศาสฺตรฺ ตีก(Prānyamūla-çāstra Tika),
ยถาภูตม-ศาสฺตฺร(Yathābhūtam-çāstra), สุวรรณปฺรภาสสูตฺร(Suvarna Prabhāsa sūtra-เปนงาน
42

prajñāpāramitā)
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Buddhist Tripitaka, 49.
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Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 271.
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เจือ สตะเวทิน, เขาใจจีน (กรุงเทพ : สุทธิสารการพิมพ, 2518), 73.
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W. Pachow, “The Voyage of Buddhist Missions to South-East Asia and the Far East,” Journal
of the Great India Society 17 (1958) : 14. quoted in G. Cœdès, The Indianized State of Southeast Asia, 60.
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ทานปรมารถ เปนพระแหงอุชชยินี ทางตะวันตกของอินเดีย เกิดในตระกูลพราหมณ มีความ
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แปลรวมกับบุคคลอื่น), ไมเตฺรย-วฺยกรณสูตฺร(Maitreya-Vyakarana sūtra-เปนงานแปลรวมกับ
บุคคลอื่น ), อฺ นุตฺ ตรสูตฺ ร(Anuttara sūtra), มธฺ ยานฺ ตวิภาสา-ศาสฺ ตฺ ร(Madhyanta-Vibhāsā
çāstra), มหายาน-สมปริค รหศาสฺ ตฺ ร(Mahāyāna-samaparigraha çāstra)และ โกศศาสฺ ตฺ ร
(Koçaçāstra) เป น ต น ส ว นงานที่ แ ต งหรื อ จั ด ทําขึ้ น เช น วชฺ ร จฺ เ ฉทิ ก าปฺ ร ชฺ ญ าปารมิ ต าสู ตฺ ร
(Vajracchedikāprajñāpāramitā-sūtra), บทวิจารณของ(คัมภีร)ปราณยมูล 2เลม, บันทึกความ
หมายของวิญญาณทั้ง 9 มี 2 เลม, และบันทึกความหมายของธรรมจักร 1 เลม เปนตน แตงานชิ้นที่
สําคัญที่สุดของทานก็เห็นจะเปน ศฺรทฺโธตฺปาทศาสฺตฺร(Çraddhotpādaçāstra) เพราะคัมภีรเลมนี้มี
ผลตอการตั้งนิกายใหมๆในจีนในภายหลัง51
ในสวนของบันทึกการเดินทางในสมัยตางๆ พบวามีบันทึกการเดินทางของพระภิกษุ
ชาวจีนที่มีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับอาณาจักรเขมรโบราณในสมัยกอนพระนคร และสมัยพระ
นครอยูดวย บันทึกการเดินทางฉบับแรกเปนของสมณะเหียนจั้ง(Hsüan tsang หรือ Hsüan chuang)
โดยที่ทานเดินทางจากจีนไปอินเดียในชวง พ.ศ. 1172-1188 โดยทางบก แตทานไมไดเดินทางมา
ทางดินแดนเอเชียอาคเนยเลย เพียงแตทานใชการไตถามจากผูคนที่เมืองสัมตฎะ(Samtata)คือตรง
บริเวณทาเรือทางทิศตะวันออกของเบงกอล52และขอมูลที่บันทึกก็เปนแตเพียงการเรียกชื่อดินแดน
วา “อิศานปุระ” เทานั้น บันทึกการเดินทางอีกฉบับหนึ่งเปนของสมณะอี้จิง(I-Tsing)53 ซึ่งทานเดิน
ทางจากจีนไปอินเดีย54ในชวงป พ.ศ. 1214-1238 โดยระหวางทางทานไดหยุดพักที่ ศรีโภคะหรือศรี
วิชัย ถึงสองครั้งคือทั้งขาไปและขากลับซึ่งในบันทึกของทานก็มีการกลาวถึงอาณาจักรฟูนันดวย
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Chou Hsiang-Kuang, A History of Chinese Buddhism (n.p. : Indo-Chinese Literature
Publications, 1956), 85-89.
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ดูเรื่องการเรียกชื่อดินแดนตางๆ ในเอเชียอาคเนยที่ Samuel Beal, Si Yu Ki Buddhist Records of
the Western World, vol.2 (Delhi : Munshiram manoharlal, 1969), II : 199-200 ; นอกจากนี้สามารถหาอานเพิ่ม
เติมที่ Lawrence Palmer Briggs, “The Khmer Empire and the Malay Peninsula,” The Far Eastern Quarterly 9,
3 (May 1950) : 256-305 ; O. W. Walters, “Chen-Li-Fu,” The Journal of the Siam Society 48, 2 (November
1960) : 1-35 ; Michael Vickery, Cambodia and Its Neighbors in the 15th Century, ARI Working Paper Series
No.27 (Singapore : Asia Research Institute, 2004), 12-16.
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สมณะอี้จิง ภาษาอังกฤษสามารถเขียนเปน I-Tsing, I-Ching หรือ Yi-Tsing ก็ได
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Lawrence Palmer Briggs, “The Khmer Empire and the Malay Peninsula,” 268.
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โดยเรียกวา โปหนัน(Poh-nan)55 ในบันทึกการเดินทางฉบับนี้ไดใหขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงรองรอย
ของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณ โดยในบันทึกกลาววา
“ศาสนาพุทธที่เคยเจริญรุงเรืองที่นั้น แตทุกวันนี้พระราชาผูโหดราย
ไดทําลายพระธรรมจนหมดสิ้น และไมมีพระภิกษุหลงเหลืออยูเลย
ในขณะที่สาวกของศาสนาอื่นยังอยูรวมกัน”56
คํากลาวนี้ดูจะเกินจริงไปอยูบางเพราะจากหลักฐานทางโบราณวัตถุกลับพบวามีการพบ
ประติมากรรมรูปเคารพทางพระพุทธศาสนาที่มีอายุอยูในชวงนั้นดวย เชน พระพุทธรูปที่พบที่วัด
บานอน(Vat Banon) ในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งมีอายุอยูในชวงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 1457 หรือประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจากราชเคีย(Rach
Gia) ซึ่งมีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง กลางพุทธศตวรรษที่ 1358 หรือประติมากรรม
รู ป เคารพทางพุ ท ธศาสนาในกลุ ม ประโคนชั ย ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ เ ป น พระพุ ท ธรู ป และพระโพธิ สั ต ว
สันนิษฐานวาคงจะมีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-1559 เปนตน ดังนัน้ จากคํากลาวทีว่ า
“…พระราชาผูโหดรายไดทําลายพระธรรมจนหมดสิ้น
และไมมีพระภิกษุหลงเหลืออยูเลย…”
ประกอบกับสมณะอี้จิงไมไดเดินทางมายังอาณาจักรเขมรโบราณดวยตนเอง เปนแตได
รับการบอกเลาจากบุคคลอื่นเทานั้น และจากหลักฐานในอาณาจักรเขมรโบราณภายหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ก็ยังไดพบประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาอีกมาก แสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธอยางตอเนื่องของการเคารพนับถือในพระพุทธศาสนา ถึงแมวาพุทธศาสนาอาจจะไมได
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I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay
Archipelago, trans. J. Takakusu (Delhi : Munshiram Manoharlal, 1966), 12 ; Lawrence Palmer Briggs, The
Ancient Khmer Empire, 12.
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I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay
Archipelago, 12 ; Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” 284.
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Thierry Zephir, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington :
National Gallery of Art,1997), 150.
58
Helen Ibbitson Jessup, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington :
National Gallery of Art,1997), 152.
59
Jean Boisselier, “Un bronze d’epoque preangkorienne,” Revue du Louvre 6 (1971) : 369-371.
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กลายเปนศาสนาหลักหรือศาสนาทางราชการของอาณาจักร แตจากหลักฐานทางประติมากรรมรูป
เคารพทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ หรือจากการที่พระเจาราเชนทรวรมัน กษัตริยแหง
อาณาจักรเขมรโบราณในชวงปลายพุทธศตวรรษที่15 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 16 ผูซึ่งทรงสราง
ปราสาทแปรรูปมีพระนามภายหลังการสวรรคตวาศิวโลก แสดงใหเห็นวาพระองคมีความเลื่อมใส
ในศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายแตพระองคก็มีขุนนางผูใหญนับถือพุทธศาสนา นามวา กวีนทรา
ริมัถนะทั้งยังเปนผูไดรับการไววางพระทัย ทรงโปรดใหเปนผูควบคุมงานกอสรางพระราชวังและ
ปราสาทแมบุญตะวันออก60 ทําใหพอจะสันนิษฐานถึงการอยูรวมกันอยางสันติของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธกอนพุทธศตวรรษที่ 17 โดยที่ศาสนาพราหมณนาจะเปนศาสนาหลักหรือศาสนา
ทางราชการ สําหรับศาสนาพุทธนั้นพบวาหลักฐานที่แสดงรองรอยทางพระพุทธศาสนาในเอกสาร
จีน ไมวาจะเปนสิ่งของตางๆ เชน พระพุทธรูปที่สลักจากหินปะการัง พระเจดียงาชาง พระเกศาของ
พระพุทธเจานั้น ขอมูลที่ไดเพียงเทานี้ก็ยังไมสามารถอธิบายไดถึงลัทธิตางๆ ของพระพุทธศาสนา
ในอาณาจักรเขมรโบราณในเวลานั้นได แตจากเหตุการณในเอกสารจีนเกี่ยวกับการสงพระภิกษุของ
อาณาจักรเขมรโบราณไป แปลคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตางๆ ในจีนนั้นพบวา คัมภีรที่แปลเหลา
นั้นเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาแบบมหายานทั้งสิ้น รวมทั้งคัมภีรวิมุตติมรรค ซึ่งเปนคัมภีรที่แตง
โดย พระอุปติสสะ แหงสํานักอภัยคีรีวิหารในลังกา ซึ่งก็เปนพุทธศาสนาแบบมหายานอีกเชนกัน
ทําใหสันนิษฐานไดวาพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณในเวลานั้นจากหลักฐานในเอกสาร
จีน นาที่จะเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายาน การที่พระภิกษุในอาณาจักรเขมรโบราณนับถือพระ
พุทธศาสนาแบบหนึ่ง และตองไปแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาในตางอาณาจักร คัมภีรที่ทานจะเลือก
แปล ก็นาจะเปนคัมภีรที่มีเนื้อหาสอดคลองกับนิกายที่ตนเองเคารพนับถือ และจากการคนควาพบวา
คัมภีรพระพุทธศาสนาเหลานั้นเปนคัมภีรทางมหายาน ดังนั้น พระภิกษุที่นําคัมภีรเหลานั้นมาใช
แปลจึงควรนาที่จะเปนพระภิกษุในมหายานดวยเชนกัน
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ศิลาจารึก(Inscriptions)ในอาณาจักรเขมรโบราณ
ศิลาจารึกที่ถูกคนพบทั้งในและนอกประเทศกัมพูชาปจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณนั้นมีจํานวนกวาพันหลัก61 และ
ถูกตีพิมพแผแพรแลวเกือบทั้งหมด ภาษาที่ใชในจารึกจะเปนทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร
โบราณ สําหรับขอมูลในจารึกที่แสดงรองรอยของพุทธศาสนานั้นในงานวิจัยครั้งนี้พบวามีทั้งหมด
27 หลักดวยกัน
จารึกวัดบาตี K.4062 สลักอยูบนกรอบประตูของศาสนสถาน ปราสาทตาพรหม ที่บาตี
(Ta Prohm de Bati) ในจังหวัดตาแกว จารึกหลักนี้สลักเปนภาษาสันสกฤต โดยใชตัวอักษรสมัย
กอนพระนคร สันนิษฐานวาคงจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 11 เพราะวาในจารึกมีการระบุ
พระนามของพระเจารุทรวรมัน ซึ่งเปนกษัตริยในสมัยฟูนัน อยูในบรรทัดที่ 6 ของโศลกที่3 ดวย63
จารึกมีความเสียหายอยูบางแตก็ยังสามารถอานไดมีการกลาวสรรเสริญถึงพุทธศาสนาและการแตง
ตั้งพราหมณเพื่อใหดํารงตําแหนงเปนผูเฝารักษาคลัง ขอความในจารึกที่เหลือเปนการสรรเสริญ
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ศิลาจารึกของอาณาจักรเขมรโบราณไดถูกกําหนดและขึ้นทะเบียนโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสโดย
แตละหลักจะใชอักษร K และตามดวยหมายเลข เชน K.44, K.293 เปนตน ซึ่งหมายเลขเหลานั้นไมไดเรียงตาม
ลําดับอายุของจารึกแตจะเรียงตามลําดับการคนพบกอนหรือหลังของศิลาจารึก ดังนั้นหมายเลขหลักจารึกนอยไม
ไดหมายความจะอายุเกากวาหมายเลขมาก ในปจจุบันเมื่อมีการคนพบศิลาจารึกหลักใหมๆ โดยชาวกัมพูชาเอง ก็
ไดมีการกําหนดและขึ้นทะเบียนแบบใหมโดยใชอักษร Ka และตามดวยหมายเลข เชน Ka.7, Ka.17, Ka.64
เปนตน โดยหลักการของการกําหนดหมายเลขยังคงเหมือนเดิมคือเรียงตามการคนพบของศิลาจารึก สําหรับใน
ประเทศไทยการกําหนดและขึ้นทะเบียนศิลาจารึกเขมรโบราณที่คนพบในประเทศไทยปจจุบันนั้น จะมีการ
กําหนดเปนสองลักษณะ ลักษณะแรกจะเรียกชื่อศิลาจารึกนั้นตามสถานที่ที่คนพบ อีกลักษณะหนึ่งจะเปนการ
กําหนดและขึ้นทะเบียนโดยใชอักษรยอของชื่อจังหวัด และตามดวยหมายเลขลําดับการคนพบ ซึ่งศิลาจารึกบาง
หลักก็อาจมีการกําหนดและขึ้นทะเบียนโดยใชอักษร K แลว เชน
- ศิลาจารึกเพนียด1 หรือ จบ.2 โดย จบ. ยอมาจาก จังหวัด จันทบุรี
นักวิชาการฝรั่งเศสขึ้นทะเบียนเปน K.479
- ศิลาจารึกพนมรุง3 หรือ บร.18 โดย บร. ยอมาจาก จังหวัด บุรีรัมย
นักวิชาการฝรั่งเศสขึ้นทะเบียนเปน K.1120 เปนตน
62
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. II (Hanoi : École française d’ Extrême-Orient,
1942), 140.
63
George Cœdès, “Deux Inscriptions Sanskrites du Fou-nan,” Bulletin de l’ École française d’
Extrême-Orient 31 (1931) : 10.
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พราหมณและตระกูลของพราหมณคนดังกลาว สําหรับรองรอยของพระพุทธศาสนาพบในโศลก
ที่ 1, 2 และ 6 ดังนี้
คําจารึก
I

(1)

II

(3) ud[dhr]tya tribhavā[m]bu---titamlokam nirālambanam

jitam vijitavāsanāsahitasarvvadosārinā
nirāvaranabuddhinādhigatasarvvathā [sampadā]
(2) ji[n]ena karunātmanā parahitapravrttātmanā
digantaravisarppinirmmalabrhadyaça--nirvvānasthalam uttaman nirupamam samprāp[ya]---(4) yasyādyāpi ca kurvvate parahitam çrīdhātavaç çesitāç
çāstus tasya hitodayāya jagatām sa ..i-----

(11)buddhadharmmam athāryyasanægham akhilais svais

VI

[svair gunais sanægatam
yaç çrestham ça--------------------------------------------------(12)yaç copāsakakarmma sarvvam akarot pāpān nivrtta------------no vi------------------------------------------------

คําแปล
พระพุทธเจาผูซึ่งมีอริคือโทษทั้งปวงพรอมดวยวาสนาที่ชนะพระองค
เด็ดขาดแลว ผูที่มีความรู ที่ปราศจากอาวรณ(เครื่องปดบัง) ผูประกอบ
ไปดวยคุณสมบัติทั้งปวง
ผูมีเนื้อแทคือความกรุณา ผูมีใจมุงเพื่อ
ประโยชนแกผูอื่น ผูมียศที่ยิ่งใหญ ที่ปราศจากมลทิน อันบริสุทธิ์
อันแผไป ในระหวางทิศทั้งปวง
หลังจากยกขึ้นแลวซึ่งโลกที่(ลองลอย)…ในน้ําคือภพสาม
ไมมีท่เี กาะเกี่ยวใหถึงแลวซึ่งฝงแผนดิน64 คือพระนิพพาน
อันยอดเยี่ยม ไรสิ่งเปรียบ
พระธาตุทั้งหลายของพระองคที่ยังคงหลงเหลืออยู

I

II

64

การขามจากวัฏฏสงสารนั้นที่อาจเปรียบเหมือนมหาสมุทรหรือน้ํา เมื่อไดเจอฝงแผนดิน ก็จะเปรียบ
ไดกับการพบพระนิพพานนั้นเอง
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ก็ยังทําประโยชนใหแกบุคคลอื่น แมจนทุกวันนี้
ของพระศาสดาพระองคนั้น(ยังดําเนินไป)เพื่อเกิดประโยชน
แกชาวโลก
พระธรรมของพระพุทธ พระสงฆผูประกอบดวยพระคุณ
เฉพาะตนทุกประการ-----------ผูใด--------ที่ประเสริฐ------------ผูใด-----------ไดทําหนาที่ของอุบาสกทั้งมวล---มี--ดับไปจากบาป

VI

จะเห็นไดวาโศลกที่ไดกลาวมานั้น มีการแสดงใหเห็นถึงรองรอยของพุทธศาสนาโดย
ในโศลกที่ 1 และ 2 นั้นเปนการกลาวถึงคุณลักษณะของพระพุทธเจา(พระชินเจา) สวนในโศลกที่ 6
มีการกลาวถึงคําวา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ และจารึกหลักนี้ก็ไมปรากฏคําที่จะแสดงถึง
พระโพธิสัตวเลย พุทธศาสนาทั้งแบบหีนยานและมหายานตางก็นับถือ พระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ คลายๆกัน ทําใหไมสามารถระบุไดอยางแนชัดถึงนิกายทางพระพุทธศาสนาวาเปนแบบใด แต
ก็มีนักวิชาการบางทานใหความเห็นวา จารึกหลักนี้นาจะไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบมหายาน
เหมือนกับจารึกที่บาเลมบังโดยสังเกตจากลักษณะของคําสรรเสริญในตอนตนของจารึกที่มีคําขึ้น
ตนที่คลายกัน65 แตจากที่มีการกลาวถึงพระธาตุก็ทําใหนักวิชาการทานอื่นมีความคิดเห็นวานาจะ
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทหรือหีนยาน66 แตถาพิจารณาจารึกในโศลกแรกแลวจะพบ
วามีคําวา“วาสนา”ประกอบอยูดวยซึ่งคําๆนี้มักจะเปนคําที่นิยมใชและนับถือกันมากในพุทธศาสนา
แบบโยคาจาระ67 สําหรับคําวา “วาสนา” ในความหมายของพุทธศาสนาแบบโยคาจาระนั้นจะหมาย
ถึง ผลของกรรมที่ถูกเก็บไวเพื่อเปนปจจัยหรือพลังงาน(ที่สะสมไว)เพื่อใหไปเกิด
ในสวนของศาสนสถานที่พบศิลาจารึกหลักนี้พบวาสภาพที่เห็นในปจจุบันมีรูปแบบ
ลักษณะเปนศิลปะแบบบายนแลวทั้งสิ้น68 ทําใหสามารถพิจารณาไดเปนสองประเด็น คือ ประการ
แรก ศาสนสถานแหงนี้แตเดิมเปนพุทธสถานและถูกใชงานมาตลอดจนถึงในสมัยพระเจาชัยวรมัน
65

Cœdès, “Deux Inscriptions Sanskrites du Fou-nan,” 9.
Ibid., n.3.
67
Chhote Lal Tripathi, The Problem of Knowledge in Yogacara Buddhism ( Varanasi : BharatBharati, 1972), 22-27.
68
Philippe Stern, Les monuments Khmer du style du Bayon et Jayavarman VII ( Paris : Publ.
Du musée Guimet, 1965), 106 ; Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire, 214.
66
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ที่ 7 ไดมีการบูรณะและมีการสรางสิ่งกอสรางใหมๆ ขึ้น ประการที่สองจารึกหลักนี้อาจถูกนํามาใช
ใหม(Reuse) สําหรับในการสรางศาสนสถานที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน ประกอบกับศาสนสถาน
แหงนี้ในสมัยบายนเปนพุทธสถานจึงสอดคลองและเขากันไดดีกับขอความในศิลาจารึก ทั้งนี้ยังพบ
วามีทับหลังซึ่งมีอายุเกาไปถึงพุทธศตวรรษที่ 12 อยูดวยเชนกัน69 ปจจุบันนี้ศิลาจารึกหลักนี้ถูกเก็บ
ไวที่พนมเปญ70 นอกจากศิลาจารึกหลักที่ K.40 แลว ที่ศาสนสถานแหงนี้ยังพบศิลาจารึกอีกหลัก
หนึ่งเปนภาษาเขมรคือ หลัก K.39 มีปศักราชระบุวาเปนมหาศักราช1496 ตรงกับป พ.ศ. 2117 ซึ่ง
เปนศิลาจารึกในสมัยหลังพระนครแลว
จารึกเขารัง K.50571 เปนจารึกที่พบตรงบริเวณเขารัง ซึ่งศาสนสถานแหงนี้เหลือเพียงแค
สวนฐานเทานั้น72 อยูในอําเภออรัญประเทศ ปจจุบันคือจังหวัดสระแกว จารึกเปนอักษรปลลวะที่
ภาษาสันสกฤตและเขมรโบราณ โดยในสวนของภาษาสันสกฤตมีสังขยาศัพท73ที่ระบุมหาศักราช
561 ตรงกับ พ.ศ. 1182 สําหรับศิลาจารึกหลักนี้กลาวถึงการถวายสิ่งของตางๆ รวมทั้งทาสผูรับใช
โดยบุคคลที่มีนามวา สินาหว74 แมขอความในจารึกจะไมไดแสดงถึงการสรรเสริญเทพทางพระ
พุทธศาสนา แตคําบางคําในจารึกหลักนี้ไดแสดงใหเห็นถึงรองรอยหลักฐานทางพระพุทธศาสนา คํา
นั้นคือคําวา “วิหาร”(vihāra) โดยในจารึกหลักนี้ไดพบคําวา วิหาร อยูถึง 5 แหงในสวนของภาษา
เขมรโบราณ คือในบรรทัดที่ 4, 14, 18, 26 และ 31 คําวาวิหารนั้นเปนคําที่ถูกใชสําหรับเรียกศาสน
สถานทางพุทธศาสนามาตั้งแตในสมัยดั้งเดิม75 คําวาวิหารนี้ยังพบในจารึกหลักอื่นๆ ดวยเชน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, เขมรสามยก (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2536), 53.
70
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VIII (Paris : École française d’ ExtrêmeOrient, 1966), 80.
71
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. V (Paris: École française d’ Extrême-Orient,
1953), 23.
72
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516), 371.
73
อินทรีย = 5, รส = 6 และดวงจันทร = 1
74
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. V, 24.
75
Saveros Pou, “From Old Khmer Epigraphy to Popular Tradition : A Study in the Names of
Cambodian Monuments,” In Southeast Asian Archaeology 1990 : Proceedings of the Third Conference of the
European Association of Southeast Asian Archaeologists, ed. Ian Glover. (Hull: Centre for South-East Asian
Studies, 1992), 22, n.15.

75
จารึกกเด็ยอังK.56ที่ไพรแวง76, จารึกหินขอน K.388, K.38977 และจารึกที่ไมทราบที่มา K.79078ซึ่ง
ปจจุบันอยูที่พนมเปญในกัมพูชา สําหรับในปจจุบันคําวา “วิหาร” นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความ
หมายทําใหคํานี้มีความหมายที่กวางขึ้น79โดยที่สามารถนํามาใชไดกับศาสนสถานทั้งของพุทธ
ศาสนาและศาสนาพราหมณ
จารึกตวลพระธาตุ K.82080 เปนจารึกที่สลักอยูบนดานหลังของพระพุทธรูปยืนสมัย
กอนพระนครพบที่ตวลพระธาตุในจังหวัดกําปงสปอ81 ปจจุบันพระพุทธรูปองคนี้อยูที่พิพิธภัณฑ
กีเมต กรุงปารีส82 จารึกมีเพียงสองบรรทัด ไมมีการระบุปศักราชแตจากรูปแบบตัวอักษรของจารึก
สันนิษฐานวาอยูในสมัยกอนพระนคร83ประมาณราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 1384 ซึ่งสอดคลองไปกับประติมากรรมรูปเคารพ สําหรับขอความในจารึกนั้นเปนคาถา
ทางพระพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลี
คําจารึก
(1) ye dhammā hetuprabhavā
(2) tesañ ca yo nirodho
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tesam hetum tathāgato avaca
evamvādī mahāsamano

มีการพบคําวาวิหาร แตจารึกเปนการบอกถึงขอบเขต โดยจารึกหลักนี้(K.56)ไมใชจารึกทางพระ
พุทธศาสนาเลยเพราะขอความในจารึกกลาวสรรเสริญเทพเจาในศาสนาพราหมณทั้งสิ้น ดู George Cœdès,
Inscriptions du Cambodge Vol. VII (Hanoi : École française d’ Extrême-Orient, 1964), 11.
77
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VI (Paris : École française d’ Extrême-Orient,
1954), 75-78.
78
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. V, 71-72.
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สําหรับเรื่องทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางความหมายดูรายละเอียดที่ วิไลวรรณ
ขนิษฐานันท, ภาษาศาสตรเชิงประวัติ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 39-45.
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George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol VII , 108.
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Robert Dalet, “Quelques nouvelles sculptures Khmères,” Bulletin de l’ École française d’ ExtrêmeOrient 35 (1935) : 157-158.
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เลขทะเบียน 18.891
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George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol VII, 108.
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George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol VIII, 203.
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คําแปล
ธรรม(สิง่ )ทัง้ หลาย เกิดจากสิง่ ทีเ่ นนสาเหตุ พระตถาคตไดตรัสถึงสาเหตุแหงสิง่ เหลานัน้
ซึ่งเปนการดับไปของสิ่งเหลานั้น พระมหาสมณะมีวาทะตรัสสอนเชนนี้เสมอ
คาถาทางพระพุทธศาสนานี้เรียกวา “คาถาเยธัมมา” เปนคาถาที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่พระ
พุทธเจาตรัสรู ซึ่งถือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นคือการดับเหตุ เมื่อดับที่เหตุแลวก็จะไมมี
อะไรเกิดขึ้น(ทุกขไมเกิด) คาถานี้เกิดขึ้นในตอนที่พระปญจวัคคียองคหนึ่งมีนามวาพระอัสชิ ได
แสดงแก พระอุ ป ติ ส สะหรื อ พระสารี บุ ต ร 85 คาถาทั้ ง หมดเป น ภาษาบาลี ยกเว น คํ าว า
“hetuprabhavā”86 และ “avaca”87 ซึ่งเปนภาษาสันสกฤต สําหรับการใชภาษาบาลีในการเขียน
คาถาทางพุทธศาสนาแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาในชวงเวลานั้นนาที่จะเปนพุทธศาสนานิกาย
หีนยานแตปรากฏวากลับพบคําบางคําที่เปนภาษาสันสกฤตอยูในคาถานั้นดวย ซึ่งภาษาสันสกฤตนี้
มักจะนิยมใชกับพุทธศาสนาแบบมหายาน แตสําหรับจารึกหลักนี้กลับพบวามีการใชภาษาสันสกฤต
และเปนสันสกฤตแบบผสม(Hybrid Sanskrit) ทําใหสันนิษฐานวาพระพุทธศาสนาในชวงเวลานั้น
นาจะมีทั้งที่เปนพระพุทธศาสนาทั้งแบบหีนยานและมหายาน
จารึกปราสาทตาเกียม K.24488 หรือชื่ออื่นๆ คือ กเด็ยตาเกียม(Kdai Ta Keam) และ
ปราสาทตากม(Ta KÖm) เปนศาสนสถานในจังหวัดกําปงธม จารึกสลักอยูที่กรอบประตูของศาสน
สถาน เปนภาษาสันสกฤต จํานวน 2 บรรทัด ในจารึกมีการระบุมหาศักราช เปนภาษาสันสกฤต
ตรงกับปที่ 713ของมหาศักราช ตรงกันกับพ.ศ. 1334 ซึ่งอยูในชวงกอนที่พระเจาชัยวรมันที่ 2 จะ
ขึ้นครองราชยในป พ.ศ. 1345
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สุรีย มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธกิจ 45 พรรษา (กรุงเทพฯ : บริษัทคอมฟอรม,2543), 8-
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ถาเปนภาษาบาลีคํานี้จะเขียนวา “hetuppabhvā”
87
Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary (Delhi : Motilal
Banarsidass, 1977), 229 ; ถาในกรณีที่คาถานี้ถูกเขียนเปนแบบบาลีทั้งหมด คําวา “avaca” จะตองใชเปน “āha”
88
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III (Paris : École française d’ Extrême-Orient,
1951), 89.
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คําจารึก
(1) samagunaçaçinagaçāke
prathito yas supratisthito bhagavān
(2) jagadīçvara iti nāmnā
sa jayati lokeçvarapratimah //

คําแปล
(1) คุณ =3 ศศิ(ดวงจันทร)=1 นค(ภูเขา) = 7 ศก89
พระผูมีพระภาค(ถูก)ประดิษฐานไวดีแลวในศก
(2)พระนามวา ชคทีศวร(ผูเปนเจาแหงโลก)
พระผูเปนเจาพระองคนั้น ผูเทียบไดกับ
พระผูเปนใหญแหงโลก(พระโลเกศวร) (ขอ)จงชนะ
จารึกหลักนี้กลาวถึงการเปรียบเทียบพระโลเกศวร ซึ่งมีพระนามวา ชคทีศวร90 ซึ่งพระ
นามนี้มีปรากฏอยูในจารึกพนมบันทายนาง K.214 ดวยโดยอายุของจารึกพนมบันทายนางมีอายุอยู
ในป พ.ศ. 152491 สําหรับพระโลเกศวรนั้นถือวาเปนอีกพระนามหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร92 สําหรับพระนามวา “ชคทีศวร” ก็เปนเพียงแตนามที่ตั้งขึ้นใหมโดยนําคําที่มีความหมายที่ดีมา
ตั้ง จะเห็นวาการตั้งนามของเทพทางศาสนาพุทธยังคงมีรองรอยมาจนถึงปจจุบัน เชนการตั้งพระ
นามของพระพุทธเจาที่สรางเปนประติมากรรมรูปเคารพแทนพระพุทธองค พระพุทธเจาองคเดียว
กันแตมีการตั้งพระนามขึ้นใหมตามแตใจของผูสราง เชน พระสัมพุทธพรรณี ที่สรางขึ้นในรัชกาลที่
4 แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนตน93 สําหรับในจารึกหลักนี้การตั้งพระนามวา “ชคทีศวร” นั้นก็มี
ความหมายสอดคลองกับความหมายของพระโลเกศวรเพราะทั้งสองคํานี้ตางก็แปลความหมายคลาย
กันวา “ผูเปนใหญแหงโลก” หรือ “ผูเปนเจาแหงโลก” และสําหรับประติมากรรมรูปเคารพพระ
89

ปมหาศักราช 713 ตรงกับ พ.ศ. 1334
ชคทีศวร มาจากคําวา ชคตฺ + อีศวร แปลวาผูเปนใหญแหงโลก
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Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries (Tokyo : Charles E. tuttle Company of Rutland,
1962),72 ; นอกจากนี้ยังมีพระนามอื่นอีก เชน อวโลกิตะ, ปทมปาณี, โลกนาถ, มหากรุณา เปนตน
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ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ,
2535), 324-326.
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โพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้น ลักษณะรูปภาพหรือลักษณะทางประติมานวิทยาของประติมากรรมรูป
เคารพ ตองมีรูปพระพุทธรูปปางสมาธิที่เรียกวา พระอมิตาภะซึ่งทางมหายานจัดไวในตระกูลของ
พระธยานิพุทธเจา ประดับอยูที่เหนือเศียรหรือที่มุนมวยผมเสมอ
นอกจากนี้ที่ศาสนสถานแหงนี้ยังพบศิลาจารึกอีกหนึ่งหลัก คือ หลัก K.245 เปนจารึก
ภาษาเขมรโบราณ จารอยูบนกรอบประตูเชนกัน ระบุมหาศักราช 884 ตรงกับป พ.ศ. 1505 เปนจารึก
ที่จารขึ้นหลังจากหลัก K.244 เกือบสองรอยป ขอความในจารึกเกี่ยวของกับศาสนาพราหมณทั้งสิ้น
ไมเกี่ยวของกับศาสนาพุทธเลย
จารึกหินขอน K.388, K.389 จารึกหินขอน 1 ซึ่งกําหนดเปนหลัก K388 นั้น จารดวย
อักษรหลังปลลวะ เปนภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรโบราณ จารึกมีจํานวน 4 ดาน ดานที่ 1 มี 13
บรรทัด ดานที่ 2 มี 19 บรรทัด ดานที่ 3 มี 19 บรรทัด และดานที่ 4 มี 18 บรรทัด มีลักษณะเปนแทง
เสาศิลาสี่เหลี่ยม มีขนาด 40 x 30 x 100 ซม. พบที่โบราณสถานบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดย ศาสตราจารย ยอรซ เซเดส เปนผูคนพบ94 นอกจากนี้เสาศิลาจารึกที่พบยังตั้งอยูคู
กันกับใบเสมา ซึ่งบางเสามีภาพจําหลักรูปเจดียอยูดวย95
จารึกหินขอน 2 กําหนดเปนหลัก K.389 จารดวยอักษรหลังปลลวะ เปนภาษาสันสกฤต
และภาษาเขมรโบราณเชนกัน แตจารึกมีจํานวนเพียง 3 ดานเทานั้น โดยดานที่ 1 มี 13 บรรทัด ดานที่
2 มี 18 บรรทัดและดานที่ 3 มี 15 บรรทัด จารึกที่เปนภาษาสันสกฤตอักษรคอนขางลบเลือนอานจับ
ใจความไมได ในสวนที่เปนภาษาเขมรโบราณอานจับใจความไดบางสวนเทานั้น
สําหรับอายุของศิลาจารึกที่หินขอนนี้จากตัวอักษรที่มีลักษณะตัวใหญ คลายจารึกที่บอ
อีกา96และปราสาทนากบวส(Nāk Buos)97ซึ่งเปนจารึกในสมัยกอนพระนครในขณะที่จารึกหินขอน
นั้นกับพบคําวา “กํมรตาง”98( K.388 ดานB บรรทัดที่12, 14และ15) และ “กํมรเตง” (K.388ดานC
94

กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), 251.
ดูรูปที่ E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge II (Paris :
Ernest Leroux, 1907), 243.
96
K.400
97
ปราสาทนากบวส(Nāk Buos)หรือในภาษาไทยมักจะเรียกวาปราสาทนักบวช เปนปราสาทที่อยูใน
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ที่ปราสาทแหงนี้ไดพบศิลาจารึกหลายหลักดวยกันคือ K.341, K.342, K.343,
K.344, K.345, K.346, K.580.
98
สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้จะถายทอดรูปตัวอักษรใหตรงตามที่ปรากฏในจารึก ดังนั้นจะใชคําวา
“กํมรตาง” และ “กํมรเตง” แทนคําวา “กัมรตาง”และ “กัมรเตง” ที่มักนิยมใชในเอกสารอื่นๆ
95
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บรรทัดที่15; K.389ดานB บรรทัดที่18 ดานC บรรทัดที่4)99อยูดวยกัน โดยที่คําวา“กํมรตาง”นั้นมัก
จะพบกับจารึกในสมัยกอนพระนคร สวนคําวา“กํมรเตง” ก็เปนคําที่จะพบไดบอยในสมัยพระนคร
จึงสันนิษฐานวาอายุของศิลาจารึกหลักนี้นาจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่13-14100
K.388
คําจารึก
A
(1) āsīt çrīrājabhiksuh pravaranaraçirā – sa.
(2) dājustapādāmbhojāh kurvvīta sīmāh pravara
(3) maniçilā varddhaçobhāhcatasrah vīsarjja
(4) d bhūsitānægān sugatatanuyutān ksetradā
(5) sādiyuktān vīhārān sānæghikānām
(6) daça ca sakathine cīvare dve sacaityaih //
(7) sarvvānām jagatām hitāya divase kurvvīta dānam sadā
(8) vastram cīvaradānam annam açanam pānam satāmvūlakam
(9) ārāmam vividhāvaropitatarupuspaih phalair nna ∪ kam
(10) çrīmatsanæghanisevitas surataruh çrīrājabhiksur yy ∪-

I

II

B
(9)

neh gui ru punya upādhyāya çrīrājabhiksu

(10)tel

sthāpaka āy srau brā man

(11) ni – tal bra kyāk çrīvrddheçvara indravarmma ca(12)kkrāvartti // nu vrah
kammratānæ añ çrī(13)soryavarmma ta kurunænæ – āy mr donæ (14)vrah kammratānæ añ çrī
cakkravarti ti ā(15)y tamranæ stenæ kammratānæ añ çrīvikkra(16)marudra ti āy sro brā //
sanme

คําแปล
A
มีทานศรีราชภิกษุ ซึ่งบาทบงกช ไดรับการเคารพบูชาจาก……

I
99

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VI, 75-76, 78.
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1, 251.
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II

แหงศีรษะของบุรุษผูมีชื่อเสียง ทานไดสรางเสมาศิลา 4 หลัก
ซึ่งมีลักษณะอยางดียิ่ง และงดงาม ไดถวายวิหาร 10 แหงแก
คณะสงฆ ประกอบไปดวยองคแหงพระสุคต ทุงนา ทาส ฯลฯ
และจีวร 2 ผืน พรอมกับกฐินและเจดีย
เพื่อประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลาย ทานศรีราชภิกษุผูนี้ซึ่ง
ไดรับการเคารพจากคณะสงฆ ไดบริจาคทานแตละวัน ดุจดัง
ตนกัลปพฤกษในสวรรค ทานนั้นประกอบไปดวยเครื่องนุงหม
จีวร อาหาร ของขบเคี้ยว เครื่องดื่ม หมากและสวนซึ่งเต็มไปดวย
ผลไมและดอกไมตางๆ จากบรรดาตนไมที่ปลูกไวในที่นั้น

B
(9-16)นี่คือการบําเพ็ญกุศลของทานอุปาธยายะ ศรีราชภิกษุผูสราง(วัด) ณ เสราพรา
อุทิศถวายเปนจํานวนเทากันแดพระกยากศรีวฤทเธศวร อินทรวรรมะจักรวรรติ // และ พระกํมรตาง
อัญศรีโสรยวรรมะ ผูครองที่มฤ เชนเดียวกับ พระกํมรตางอัญศรีจักรวรรติ ณ ตํารางเสตง กํมรตาง
อัญวิกรมรุทระ ณ เสราพรา //
K.389
คําจารึก
C
(1) neh gui - upāddhyāya (2) rājavihāra jon (3) ta vrah //…..(8) ….// gui ta - (9) - - prap
āy sro (10) vrāah vipākapunya (11) [u]pāddhyāya rājavihā[ra] (11) - - ra leha nu upakā
[ra](13) ksetra // sarvve sattvāh sa - (14) – vuddhā bhavantu - (15) sarvvajña tājñāna //
คําแปล
C
(1…15)นี้เปน(สิ่ง)ที่ทานอุปาทธยายะแหงราชวิหารถวายแดพระ //…….// คือ
ซึ่ง….. ณ สโรพรา ผลแหงบุญกุศล(ของ) ทานอุปาทธยายะแหงราชวิหาร……เครื่องประกอบ ทุงนา
// ขอใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย….จงเปนพระพุทธองค…..(และบรรลุยัง)พุทธภูมิ
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ในหลักK.388 ในสวนที่เปนภาษาสันสกฤต โศลกแรกมีการกลาวถึงภิกษุทางพระพุทธ
ศาสนาซึ่งมีนามวา “ราชภิกษุ” ไดสรางเสาหินเสมาสี่หลักถวายแกวิหารสิบแหงซึ่งคําวาวิหารอยางที่
กลาวในขางตนนั้นเปนศาสนสถานทางพุทธศาสนา(คําอธิบายรายละเอียดในจารึกเขารัง) แตก็ไมมี
การกลาวถึงชื่อของวิหารทั้งสิบแหงนั้น ซึ่งวิหารแตละแหงก็คงตองมีพระสงฆอาศัยอยูดวยเชนกัน
เพราะในจารึกระบุไววาถวายวิหารแดพระสงฆ นอกจากนี้ยังกลาวถึง จีวร กฐิน และเจดีย ในโศลก
ที่สองยังคงกลาวถึงบุคคลเดิมคือ ศรีราชภิกษุ ซึ่งในที่นี้ไดรับความเคารพและยกยองจากคณะสงฆ
ในเรื่องของการบริจาคทานที่ใหไวกับวิหารตางๆ ทําใหสันนิษฐานวา ศรีราชภิกษุนาจะเปนนักบวช
ในพุทธศาสนาที่นาจะมีตําแหนงในระดับที่คอนขางสูงกวาผูอื่น
ในสวนของภาษาเขมรโบราณปรากฏนามของบุคคลอีกหลายทาน รวมทั้งศรีราชภิกษุยัง
คงมีปรากฏอยู โดยที่ในดานนี้มีการกลาวยกยองศรีราชภิกษุโดยมีคํานําหนานาม101ของศรีราชภิกษุ
วา “ทานอุปาธยายะ” ที่แปลวา “ทานอาจารยผูเปนใหญ” แตที่นาสนใจคือปรากฏชื่อของสถานที่ที่
นาจะสันนิษฐานไดวาเปนสถานที่ตั้ง ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อ วา “เสราพรา” และ
“สโรพรา” โดยทั้งสองชื่อนี้คือสถานที่เดียวกัน และชื่อนี้ปรากฏอยูเฉพาะที่หินขอนเทานั้น102
สําหรับ K.389 ในสวนของภาษาเขมรโบราณก็มีขอความคลายกับ K.388 แตในตอนทายกลับแสดง
ใหเห็นถึงความเปนพระพุทธศาสนาไดอยางชัดเจนแมขอความจะไมสมบูรณแตก็ยังอานไดวามีการ
กลาวถึงการถวายสิ่งของตางๆ เพื่อใหไดผลบุญนําไปสูพุทธภูมิ
จารึ กปราสาทเทพพนม 103 K.290 เปนจารึกที่มีลักษณะเนื้อความคลายกับจารึกที่
ปราสาทกอมนับ(K.701)104จารึกไพรปราสาท(K.279)105 และจารึกอีกสี่หลักที่ตั้งอยูที่มุมของบาราย
ตะวันออก(Thnal Baray)106 รวมทั้งจารึกที่โลเลย(K.323)ดวย จารึกทั้งหมดนี้ถูกจารดวยตัวอักษร

101

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VI, 74.
102
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol VIII, 70.
103
George Cœdès, “La stèle de Tép Pranam(Cambodge),” Journal asiatique 10, 12 (1908) : 203225
104

Ramesh Chandra Majumdar, Inscriptions of Kambuja (Calcutta : The Asiatic Society, 1953), 119-

120.
105

Ibid, 133.
K.280 มุมตะวันออกเฉียงใต, K.281 มุมตะวันออกเฉียงเหนือ, K.282 มุมตะวันตกเฉียงใต และ
K.283 มุมตะวันตกเฉียงใต
106
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อินเดียเหนือ107 และเปนภาษาสันสกฤตทั้งหมด โดยเนื้อความของจารึกทั้งหมดจะกลาวถึงการ
สรรเสริญกษัตริยพระเจายโศวรมันที่ 1108และการขุดบารายตะวันออกที่มีชื่อวา ยโศธรตฏากะซึ่ง
พระเจายโศวรมันที่ 1 เปนผูออกคําสั่งใหขุด จะมีแตกตางก็ตรงที่มีจารึกสามหลัก คือปราสาทกอม
นับ(K.701)109, จารึกไพรปราสาท(K.279) และจารึกปราสาทเทพพนม(K.290) ที่มีการกลาวถึงการ
สรางอาศรมทางศาสนานิกายตางๆ โดย ปราสาทกอมนับ(K.701)ระบุถึงการสรางอาศรมสําหรับ
ศาสนาพราหมณในลัทธิไวษณพนิกาย(ไวษณวาศรม) จารึกไพรปราสาท(K.279)ระบุถึงการสราง
อาศรมสําหรับศาสนาพราหมณโดยมีชื่อวาพราหมณาศรม และจารึกปราสาทเทพพนม(K.290)ได
ระบุถึงการสรางอาศรมซึ่งเปนหลักฐานใหเห็นถึงรองรอยของพระพุทธศาสนาในสมัยของพระ
เจายโศวรมันที่ 1 เพราะเปนอาศรมสําหรับศาสนาพุทธ โดยใชชื่อวาเสาคตาศรม110
คําจารึก
A
III (5) sansārapañjaravinissaranābhyupāyam
yo bodhayat tribhuvanam svayam eva buddhvā
(6) nirvvānasaukhyaphaladāya krpātmakāya
buddhāya vandyacaranāya namo stu tasmai //

B
XLVII (39) sa çrīyaçovarmmanrpo
(40) saugatābhyudayāyaitam

107

nrpendrah kambubhūpatih
krtavān saugatāçramam //

Ramesh Chandra Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 119.
พ.ศ. 1432 – พ.ศ. 1443
109
ในปจจุบันไดคนพบปราสาทเพิ่มอีกหลายหลังและมีชื่อซ้ําๆ กัน ปราสาทกอมนับที่ไดคนพบศิลา
จารึกหลัก K.701 ก็เชนกันปรากฏวาในภายหลังมีการคนพบปราสาทกอมนับหลังอื่นอีก ปราสาทกอมนับที่พบ
หลักศิลาจารึก K.701 ในเอกสารปจจุบันจึงมักเรียกวา ปราสาทกอมนับ747
110
สําหรับอาศรมอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ George Cœdès, “À la recherche du Yaśodharāś
rama,” Bulletin de l’ École française d’ Extrême-Orient 32, 1 (1932) : 71-112 ; Georges Trouvé, “Étude sur le
Prei Prasat, le Prasat Komnap et l’édicule qui abritait la cinquième stèle inscrite du Baray Oriental,” Bulletin de
l’ École française d’ Extrême-Orient 32, 1 (1932) : 113-126 ; Christophe Pottier, “Yaśovarman’s Buddhist
Āśrama in Angkor,” in The Buddhist Monastery : A Cross-Cultural Survey, ed. Pierre Pichard and Franç
ois lagirarde (Paris : École française d’ Extrême-Orient, 2003), 199-208.
108
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C
LXX (31) varsāsv ananyaçayitā
(32) svadharmmakarmmasaktās te
LXXI (33) yatayaç çīlarahitā
(34) svadharmmakarmmavibhrastā
LXXII (35) bhiksavo yatayo ye pi
(36) etesām iyatī vrttir

ekabhaktena jivinah
vāstavyās saugatāçrame //
dustāç çrutavivarjjitāh
nirvvāsyās saugatāçramāt //
sadādhyayanatatparāh
ddātavyā prativāsaram //

คําแปล
A
III พระผูตรัสรูดวยพระองคเองแลวก็ยังทรงโปรด ซึ่งโลกทั้งสาม
ใหรูแจงซึ่งมหาอุบาย(อภยุปายัม) เพื่อการออกไปนอกกรงขัง คือ
สังสารวัฏ ขอความนอบนอมจงมีแดพระพุทธเจาพระองคนั้นผูประทาน
ผลอันเปนสุข คือ พระนิพพาน ผูมีเนื้อแทคือพระกรุณาผูมีพระบาท
ที่สมควรกราบไหว
B
XLVII พระเจาศรียโศธรวรมัน ผูทรงเปนใหญแหงกัมพูชา (กัมพุภูบดี)
ผูทรงโปรดใหสราง(เสาคตาศรม)แหงนี้ เพื่อความรุงเรือง
( เพื่อผลประโยชนทั้งโลกนี้และโลกหนา) แกเหลาศิษยพระสุคต
C
LXX ในฤดูฝนทั้งหลาย นักบวชผูไมนอนที่อื่นเลย111 ดําเนินชีวิตดวย
การฉันอาหารมื้อเดียว112 สามารถประกอบพิธีกรรมและ
ศึกษาธรรมะดวยตนเอง เปนผูที่สมควรอยูในเสาคตาศรม
LXXI นักบวชที่ไมมีศีล ผูชั่วชา ผูไมมีความรู (ไมศึกษา) พระธรรมวินัย
ผูหลบเลี่ยงการประกอบพิธีกรรม และการศึกษาธรรมของตนเอง
ควรถูกขับออกจากเสาคตาศรม
111
112

ไมพักคางแรมที่อื่น - จําพรรษา
ตรงนี้สามารถแปลวา “ภักดีตอพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น” ก็ได
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LXXII แมนักบวช – ภิกษุเหลาใดผูมุงตอการศึกษาเลาเรียนทองบน (มนตร)
เปนประจําสําหรับภิกษุเหลานั้น ควรให การเลี้ยงดู (วิถีชีวิต)
เชนนี้ทุกๆวัน
จารึกหลักนี้นอกจากจะมีการกลาวถึงพระพุทธเจาผูเขาถึงซึ่งนิพพานแลว ยังกลาวถึง
อาศรมที่มีชื่อวาเสาคตาศรม ซึ่งพระเจายโศวรมันที่ 1 โปรดใหสรางเพื่อใหกับเหลาศิษยที่นับถือใน
พระสุคต หรือพระพุทธเจาในพุทธศาสนา โดยยังใหรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวาในชวงฤดูฝน(เขา
พรรษา?)อาศรมที่โปรดใหสรางแหงนี้ยินยอมใหเหลานักบวชในพระพุทธศาสนาสามารถมาใชใน
การประกอบพิธีกรรมและศึกษาธรรมะ และยังระบุตอไปอีกวา ถานักบวชที่ไมมีศีลไมยอมศึกษา
พระธรรมวินัย หลบเลี่ยงไมยอมประกอบพิธีกรรม ก็สมควรที่จะถูกขับไลออกจากเสาคตาศรมแหง
นี้ และในทางตรงกันขาม ถานักบวชผูมีความใฝตอการศึกษาเลาเรียนทองบน มนตรตางๆเปน
ประจํานักบวชเหลานั้นก็ควรที่จะไดรับการเลี้ยงดูอยางดี ซึ่งจารึกตอจากนั้นก็เปนรายการสิ่งของ
ตางๆที่ประทานใหแกอาศรมแหงนี้ เปนที่นาเสียดายที่จารึกไมไดกลาวรายละเอียดถึงวิธีปฏิบัติของ
พิธีกรรมที่นักบวชตองปฏิบัติในจารึกกลาวแตเพียงการทองมนตร ซึ่งอาจเปนการสวดมนตพิธีของ
นักบวชในศาสนาพุทธในทุกๆ นิกายก็ได
สําหรับหลักฐานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยของพระเจายโศวรมันที่ 1 นั้นคอน
ขางมีนอย อาจเปนเพราะวาศาสนาพุทธนั้นไมใชศาสนาหลักของอาณาจักร แตการที่จารึกหลักนี้มี
การกลาวถึงอาศรมทางพุทธศาสนาในชื่อวา เสาคตาศรม กั บ มี ก า รกล า ว ถึ ง พ ระนามของ
พระเจ า ยโศวรมันที่ 1 ซึ่งเปนกษัตริยที่มีพระนามภายหลังสิ้นพระชนมวา “บรมศิวโลก” ซึ่ง
สันนิษฐานวาพระองคคงจะใหการนับถือตอศาสนาพราหมณแบบไศวนิกายมากกวาศาสนาอื่น
แสดงใหเห็นวาแมกษัตริยจะใหการนับถือศาสนาพราหมณแตก็ไมมีการรังเกียจในศาสนาอื่น เชน
ศาสนาพุทธ ดังหลักฐานจากจารึกดังกลาวขางตน
จารึกบออีกา K.400 เปนจารึกที่พบที่บานบออีกา จังหวัดนครราชสีมา จารึกมีลักษณะ
เปนศิลาทรายสีแดง ซึ่งแตกออกเปนสองสวน จารเปนทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ
ปจจุบันยังคงอยูในสถานที่เดิม สําหรับอายุของจารึกหลักนี้พบวาทั้งสองดานมีอายุไมเทากันโดยใน
ดานแรก(ดาน A)ไมมีศักราชบอกไว แตสามารถกําหนดอายุไดจากการพิจารณารูปลักษณะของตัว
อักษรวาคงจะมีอายุเกากวาจารึกในดานที่สอง(ดาน B)113 โดยในดานที่สองมีปที่ระบุในจารึกเปน
113

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VI, 83-85.
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แบบสังขยาศัพทเปนปมหาศักราช 790(พ.ศ. 1411) จารึกหลักนี้มีขอความที่นาสนใจโดยเฉพาะการ
ที่มีการกลาวถึงอาณาจักรศรีจนาศะ ซึ่งสันนิษฐานวาคงจะเปนอาณาจักรเดียวกันกับที่มีนามปรากฏ
วา “ศรีจานาศะ” และ “จานาศปุระ” ในจารึกภาษาสันสกฤตและเขมรโบราณที่คนพบที่จังหวัด
อยุธยา แตใหรายพระนามของกษัตริยที่ไมสามารถลําดับไดกับกษัตริยในประเทศกัมพูชา114 เนื่อง
จากมีจารึกที่ใหหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะอยูคอนขางนอย ทําใหปจจุบันยังไมสามารถ
ทราบถึงตําแหนงที่แนนอนและแทจริงของอาณาจักรแหงนี้วาตั้งอยูในพื้นที่ใด แตก็มีผูที่สนใจ
ศึกษาและพยายามตั้งขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่ตั้งของอาณาจักรแหงนี้ โดยมีนักวิชาการหลายทานได
ใหความคิดเห็นที่แตกตางกันไป บางทานสันนิษฐานวาศูนยกลางของอาณาจักรแหงนี้นาจะตั้งอยู
บนบริเวณที่ราบสูงโคราช และคงจะมีศูนยกลางอยูที่เมืองเสมา ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา115 แตบางทานก็ใหขอสันนิษฐานวาเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณซึ่งอยูทางตอนบน
ของลุมน้ําปาสัก ที่เชื่อมโยงกับลุมแมน้ําลพบุรีนาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีจนาศะ116 ซึ่งขอ
สันนิษฐานที่เกี่ยวกับเมืองศรีเทพวานาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีจนาศะนั้น พบวาเปนขอ
สันนิษฐานที่นาสนใจแตยังไมมีหลักฐานที่เปนนาเชื่อถือพอ ทําให ขอสันนิษฐานเดิมที่วา เมือง
เสมา ในเขตอําเภอสูงเนิน นาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีจนาศะยังคงเปนที่ยอมรับกันอยู
เพราะมีหลักฐานที่เปนทั้งศิลาจารึกที่พบในพื้นที่ และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในบริเวณเมือง
เสมา มาสนับสนุน117
114

คือจารึก K.949 ดานแรกของจารึกเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระศิวะและนางปารพตี(พระแมอุมา)
ตอจากนั้นก็กลาวถึงรายพระนามของกษัตริยในดินแดนที่มีนามวา จนาศะปุระ คือ ภคทัตต, สุนทราปรากรม,
สุนทรวรมัน, นรปติสิงหวรมัน และ มงคลวรมัน ตามลําดับโดยพระนามสุดทายนั้นเปนผูที่โปรดใหสรางจารึก
หลักนี้ขึ้นเพื่อฉลองการสรางรูปพระชนนีเปนพระเทวีเมื่อปมหาศักราช 859 (พ.ศ.1480) สวนดานที่สอง กลาวถึง
รายชื่อขารับใช ชายหญิงซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏในประเทศกัมพูชา ดูรายละเอียดที่ George Cœdès,
“Une nouvelle inscription d’Ayudhaya,” Journal of Siam Society 35,1 (Febuary 1944) : 74.
115
Jean Boisselier, “ Notes sur l’art du bronze dans l’ancien Cambodge.” Artibus Asiae 29, 4
(1967) : 311 ; มยุรี วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ : ขอสันนิษฐานเกา-ใหม,” ใน ประวัติศาสตร
สยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพ :สํานักพิมพมติชน, 2545), 89-100 ; ชลิต ชัยครรชิต,
“เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตรสยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง
(กรุงเทพ :สํานักพิมพมติชน, 2545),147.
116
ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตรสยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระ
ที่ราบสูง (กรุงเทพ :สํานักพิมพมติชน, 2545), 33-65.
117
ในปพ.ศ. 2542 ไดมีการคนพบศิลาจารึกหลักใหมที่เมืองเสมา ตรงบริเวณโบราณสถานหมายเลข
1 ซึ่งยังไมมีการตีพิมพเผยแพร ในเบื้องตนทราบแตเพียงวาเปนศิลาจารึกที่ถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของฐาน
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คําจารึก
A
(1) - - t . nye mahisya + prthughanavapuso vinæçatir bbāla[vatsāh]
(2) [pa]ñcāçad dhenavaçca stanabharaguravat + pustavatsānuyā[tāh]
(3) dāsidāsā daçaiva pramuditamanaso stārddhasamkhya ∪ - (4) dattas sanæghāya bodhipranihitamanasā çrīcanāçeçva[rena]
คําแปล
กระบือตัวล่ําและลูกโครุน(มี)รูปรางสมบูรณ 20 ตัวพรอมกับแมโค 50 ตัว มีถันที่ถวงหนักพรอมกับ
ลูกโคที่อวนพี ทาสชายหญิง 10 คน มีจิตใจรื่นเริง………… 4 สิ่ง เหลานี้พระราชาแหงศรีจนาศะ
ทรงมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณไดถวายไวแกพระภิกษุสงฆ
รองรอยทางพุทธศาสนาของจารึกหลักนี้ปรากฏในดานแรกโดยกลาวถึงสิ่งของตางๆ
และขารับใชชายหญิง ที่พระราชาแหงศรีจนาศะไดถวายแกเหลาพระภิกษุสงฆทางพระพุทธศาสนา
โดยยังเนนย้ําวาเพื่อมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงใหเห็นถึงศาสนาที่มีการเคารพนับถือกัน
อยูในอาณาจักรศรีจนาศะ วานาที่จะเปนศาสนาพุทธ แตในจารึกดานที่สองพบวาเปนจารึกในระยะ
เวลาตอมา ซึ่งกลาวถึงการสรางศิวลึงคทองซึ่งเปนสัญลักษณแทนองคพระศิวะ ในศาสนาพราหมณ
แบบไศวนิกาย ทําใหสันนิษฐานวาในระยะแรกๆ ศาสนาพุทธคงจะเปนศาสนาที่สําคัญของบาน
เมือง แตตอมาในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 15 คงจะมีการแพรหลายของศาสนาพราหมณแบบไศวนิกาย
จากเมืองพระนครเขามายังดินแดนนี้118

กําแพงแกวที่ลอมรอบโบราณสถานหมายเลข 1 มีลักษณะคลายใบเสมา จารึกเปนภาษาเขมรโบราณ ระบุปมหา
ศักราช 849 ตรงกับป พ.ศ. 1470 เนื้อความในจารึกหลักนี้พบวาไมไดใหรองรอยทางศาสนาพุทธเลย จารึกมีการ
กลาวถึงคําสั่งพระราชทานที่นา แกบุคคลผูมีนามวา วาปกุรุงรนคชชติ การแสวงหาของถวาย และยังมีการบอก
ขอบเขตของที่ดินดวยเทานั้น สําหรับเรื่องเกี่ยวกับอาณาเขตที่ดินในอาณาจักรเขมรโบราณดูรายละเอียดที่ M.C.
Ricklefs, “Land and the Law in the Epigraphy of Tenth-Century Cambodia,” Journal of Asian Studies 26, 3
(May 1967) : 411-420.
118
มยุรี วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ : ขอสันนิษฐานเกา-ใหม,” ใน ประวัติศาสตร
สยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, 88.
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จารึก โอม มณิปทเม หูม(Om Manipadme Hūm) K.1154 เปนจารึกที่ไมทราบที่มา
โดยปจจุบันถูกเก็บรักษาอยูที่ Walters Art Museum, Baltimore ใน Maryland จารดวยอักษรเขมร
โบราณ มีทั้งภาษาสันสกฤตและเขมรโบราณ มีทั้งหมด 8 บรรทัด จารึกหลักนี้สลักบนแผนหินดาน
หนึ่งเปนคําจารึก สวนอีกดานหนึ่งเปนรูปสลักนูนต่ําคอนขางสูง ทําเปนรูปเคารพบุคคลอยูในเปลว
รูปไฟ มี 8 กร สิ่งของที่อยูในมือไมชัดเจน ไมมีเครื่องประดับ นุงสมพรตสั้น เหนือเศียรเปน ชฏา
มงกุฏ และมีกระบังหนาซึ่งเปนลักษณะของศิลปะแบบสมัยพระนคร119 สวนพระบาทซึ่งเปนสวน
ลางของจารึกดวย ก็หักหายไป ดานที่เปนจารึก ที่ดานบนเหนือตัวอักษร เปนรูปดอกบัวรองรับรูป
โอมซึ่งอยูใต พระอาทิตยและพระจันทร ไมมีการระบุศักราชแตจากลักษณะตัวอักษรสันนิษฐานวา
อยูในประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 15120
คําจารึก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

om siddhi svasti jaya lābha ksema rddhi
om ksāhā indrāya svāhā om manipadme hūm cortta man yajamāna vrah kammratenæ añ mom
nu vrah kammratenæ añ daiya nu dvipada catuppada rddhi ru candra ta gi śukr.(ไมสามารถอานได).

คําแปล
(1) โอม สิทธิ ขอใหมีความสวัสดี มีชัยชนะ ลาภ ความเกษมสุข(และ)ฤทธิ์
(2-3) โอม กษาหา อินทราย สวาหา โอม มณีปทเม หูม
(3-4) เพื่อบูชา แก พระกัมรเตง อัญ โมม
(5) และ พระกัมรเตง อัญ ไท(6) - ย ดวย121 ทวิบาท(สัตวสองเทา) จตุบาท(สัตวสี่เทา) ฤ(7) - ทธิ์ แหงดวงจันทร ตอ …….
119

Peter Skilling , “An Om Manipadme Hūm Inscription from South-East Asia,” in Aséanie 11
(Juin 2003), 15.
120
Saveros Pou, Nouvelles inscriptions du Cambodge II, 130.
121
คําวา “nu” ในภาษาเขมรโบราณนั้นสามารถใหความหมายไดสองความหมาย อยางแรกจะหมาย
ความวา “และ” สวนอีกความหมายหนึ่งจะหมายความวา “ดวย, ซึ่ง” โดยในบริบทของจารึกหลักนี้ใชความหมาย
วา “ดวย” จะเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด
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(8) --------(ไมสามารถอานได)-------จากขอความในจารึกหลักนี้เราพบวาเปนการผสมระหวางภาษาเขมรโบราณและภาษา
สันสกฤต โดยรองรอยหลักฐานที่สําคัญที่ทําใหทราบวาจารึกหลักนี้เปนจารึกทางพระพุทธศาสนา
และเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายานนั้นเพราะวาขอความที่เปนภาษาสันสกฤตที่วา “โอม มณีปท
เม หูม(Om Manipadme Hūm)” ซึ่งมีความหมายวา “ดวงแกวมณีที่อุบัติขึ้นในดอกบัว” ขอความ
สันสกฤตนี้เปนคาถาหรือมนตรหกพยางคที่ใชสําหรับสวดบูชาตอพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร122 ใน
คัมภีรสาธนมาลาซึ่งเปนคัมภีรของฝายมหายานเรียกคาถาหรือมนตรบทนี้วา “ษฑักษรีมหาวิทยา”
หมายถึ ง มนตราหกพยางค อั น ยิ่ ง ใหญ และเนื่ อ งจากคาถาหรื อ มนตร บ ทนี้ เ กี่ ย วข อ งกั บ พระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรจึงทําใหพระองคทรงมีพระนามอีกอยางวา “ษฑักษรีโลเกศวร”123 มีความ
หมายวาผูซึ่งเปนเจาโลกดวยคาถาหกพยางค124 สําหรับมนตรบทนี้พบวาเปนมนตรที่ใชกันเฉพาะใน
ศาสนาพุทธแบบตันตระเทานั้น ประกอบกับในตอนตนของจารึกก็มีการกลาวถึง “สิทธิ” ซึ่งเปนคุณ
ลักษณะของพุทธศาสนาแบบตันตระเชนกัน จึงเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยของการเริ่ม
มีขึ้นของพุทธศาสนาแบบตันตระในอาณาจักรเขมรโบราณ นอกจากนี้ในจารึกหลักนี้ยังไดพบคาถา
หรือมนตรอีกหนึ่งบทคือ “โอม กษาหา อินทราย สวาหา (Om Ksāhā Indrāya Svāhā)” แตก็ยัง
ไมสามารถหาที่มาและความหมายที่แนนอนของคาถาหรือมนตรบทนี้ไดวาเปนคาถาหรือมนตรที่
ใชกับบุคคลใด125แตจากรูปคําในคาถาบทนี้ที่มีการใชคําวา อินทราย126 นั้นสันนิษฐานวานาจะเปน
มนตรสําหรับพระอินทร เทพผูซึ่งเปนที่นับถือทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ สําหรับอาณา
จักรเขมรโบราณนั้นตามศาสนสถานตางๆ ทั้งพุทธและพราหมณ มักจะพบภาพสลักบนหนาบัน
หรือทับหลังเปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณเสมอ โดยพระองคนั้นจัดวาเปนเทพรักษาทิศประจํา
ทิศตะวันออก
สําหรับรูปเคารพบุคคลแปดกรที่ปรากฏอยูที่ดานหลังของจารึกจากคาถาหรือบทสวดที่
มีกลาวในจารึกทําใหสันนิษฐานวาภาพสลักรูปเคารพดังกลาวนาจะเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
122

David Snellgrove, Indo-Tibetan Buddhism : Indian Buddhists and their Tibetan Successors
(Bangkok : Orchid Press, 2004), 454.
123
ดูรายละเอียดที่ Santipriya Mukhopadhyay, Amitabha and his Family (Delhi : Agam Kala
Prakashan, 1985), 115-118.
124
Benoytosh Bhattacharyya, Sadhanamala, vol.II (Baroda : Orient Institute, 1968), CXLIX-CL.
125
Skilling , “An Om Manipadme Hūm Inscription from South-East Asia,” 18.
126
คําวา อินทราย มีความหมายวา สําหรับพระอินทร
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ถึงแมจะไมพบสัญลักษณรูปพระอมิตาภะเหนือเศียรของรูปเคารพก็ตาม สําหรับประติมากรรมรูป
เคารพพระโพธิสัตวแปดกรในศิลปะเขมรโบราณพบคอนขางนอย แตก็ยังมีตัวอยางอยูบาง เชน
พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยสัมฤทธิ์ จากวัดอัมปลตึก(Ampil Teuk) เปนแบบสมัยบาแค็ง127 ถึง
แมลักษณะการแตงกายจะเปนในแบบที่เกากวาแตเปนไปไดที่อาจเปนการเลียนแบบของเดิม128
ลักษณะทาของกรทั้งแปดก็มีความคลายคลึงกับรูปเคารพที่ปรากฏอยูบนจารึกดวยเชนกัน
จารึกวัดกเด็ยจารหรือกเด็ยจรร K.157 เปนจารึกที่จารขึ้นที่ศาสนสถานที่มีชื่อวาวัดกเด็ย
จาร อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกําปงธม จารึกมีการระบุปหลายที่แตที่เกาที่สุดเปนป
มหาศักราช 863(พ.ศ. 1484) ซึ่งตรงกันกับรัชกาลของพระเจาหรรษวรมันที่ 2
คําจารึก
A
VII

∪ bhāti lok - ∪ - mā

(10) p[ra]nidhaye ca laukikam
lokeçarūpa(11)m ād - ∪ -

lokānugraham ālokya

B
XIII

devyāh lokeçvara(5)syārccām
yasmai bhūmipater bhaktyā

XIV

so sthāpayad vipuladhīr avalokiteçam
rūpadvayam suvi(7)dhinā saha devīrūpam
prāsādaharmmyanivahe svahrdīva divye
vauddho gra(8)dhīç çaranagāstabhir atra bhaktyā //

VII

127

çuddhām kansamayīm imām
sabhū[s]ām (6) bhūpatir dadau //

คําแปล
A
เพื่อเปนการตั้งปณิธาน(ของตนเอง)……….ประดิษฐานรูป
พระโลเกศวรไวภายหลังจาก(ผูสราง)ไดดูการอนุเคราะหแกชาวโลก………

สมิทธิ ศิริภัทร, “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมือง
พระนคร,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2518), 115.
128
Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris : Manuel d’Archeologie de l’Asie du Sud-Est series,
1966), 327.
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B
XIII พระเจาแผนดิน(ภูบดี)ไดใหรูปเคารพพระเทวีของพระโลเกศวรที่ทําดวย
โลหะ129พรอมเครื่องประดับ ดวยความภักดีตอพระภูมิบดีพระองคใด
XIV เขาผูมีปญญาไพบูลย(วิปุลธี)ไดประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรและรูป
พระเทวีผูยิ่งใหญ ทั้งสองรูปดวยการกระทําพิธีอยางดี(ใน)
ปราสาทราชวัง(อันงดงาม)เหมือนกับไปตั้งไวในพระหฤทัย
ของพระองคเองที่เปนทิพยดวยความภักดี เมื่อป 875130
จารึกหลักนี้กลาวถึงประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพุทธถึงสององค โดยองคแรกคือ
พระโลเกศวรหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและองคที่สองคือพระเทวี โดยในจารึกดานแรก(ดาน
A)ไดกลาวถึงคุณสมบัติของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวโลเกศวรวาเปนผูมองดูเหลาชาว
โลกและอนุเคราะหชวยเหลือชาวโลกซึ่งพระนามของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นโดยรูปศัพท
แลวอาจหมายถึง พระผูเปนใหญผูมองดูไปทุกทิศหรือพระผูเปนใหญ ซึ่งมองจากเบื้องบนลงมายัง
เบื้องลาง131สอดคลองไปกับขอความในจารึก นอกจากนี้ขอความในจารึกยังแสดงใหเห็นถึงรองรอย
ของพุทธศาสนาแบบมหายานเพราะมีการกลาวถึงการตั้งปณิธาน ซึ่งเปนสิ่งที่พุทธศาสนาแบบ
มหายานนิยมใชกันมาก สวนจารึกอีกดาน(ดานB) การพระราชทานรูปพระเทวีโดยพระเจาแผนดิน
และตอมาผูที่ไดรับพระราชทานก็ไดสรางรูปพระโลเกศวรขึ้นประดิษฐานไวพรอมกับพระเทวี
สําหรับผูที่ไดรับพระราชทานนี้นาจะมีนามวา “วิปุลธี” ซึ่งตอมาในปมหาศักราช 875 หรือ
พ.ศ.1496 ทานวิปุลธี ผูนี้ไดนําเอาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระเทวี เขาไปประดิษฐานไวใน
ปราสาท สําหรับพระเทวีในที่นี้สันนิษฐานวานาจะหมายถึงนางปรัชญาปารมิตา132เพราะเหตุวานาง
ปรัชญาปารมิตานั้นไดรับความนิยมอยางมากในศิลปะเขมรและโดยทั่วไปมักจะสรางขึ้นคูกับพระ

129

เปนโลหะชนิดเดียวกันกับที่ใชหลอมระฆัง
พ.ศ.1496
131
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,
130

2527),26.
132

โดยทั่วไปมักจะเขาใจผิดเสมอวานางปรัชญาปารมิตาเปนศักติของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร แท
ที่จริงแลวพระองคเปนศักติของพระวัชรธรซึ่งถือวาเปนพระอาทิพุทธพระองคหนึ่ง
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โพธิสัตวอโลกิเตศวรเสมอ ในคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตร133ถือวาพระองคเปนภาคหนึ่งของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรในภาคที่เปนสตรี134 นางปรัชญาปารมิตามักจะแสดงออกเปนสองรูปแบบ
โดยรูปแบบแรกเปนแบบปกติ คือมี 1 เศียร 2 กร สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนลักษณะของพุทธศาสนา
แบบตันตระ คือจะมี 11 เศียร 22 กร สําหรับสัญลักษณที่สําคัญของนางปรัชญาปารมิตานั้นมักจะ
ทรงถือคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรอยูในพระหัตถขวา และดอกบัวอยูในพระหัตถซาย โดยปกติพระ
องคจะมีสัญลักษณเหนือเศียร หรือที่เครื่องประดับพระเศียรดานหนาเปนรูปพระอมิตาภะซึ่งถือวา
เปนพระธยานิพุทธประจําของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเสมอ135 ในบางครั้งอาจมีกลาวพระนาม
ของพระองคเปนเพียง ปรัชญาเทวี หรือ ทิวยเทวี(ทิพยเทวี) เทานั้น136
จารึกปราสาทบึงเวียน K.872137 ปราสาทหลังนี้ตั้งอยูที่เสียมราบ138 ศิลาจารึกจารอยูบน
กรอบประตู เปนทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ จารึกระบุป 868 มหาศักราช ตรงกับ พ.ศ.
1489 ในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1487-1511)

133

พระสูตรนี้เปนพระสูตรที่สําคัญมากของฝายมหายาน พระสูตรนี้แมจะเริ่มมาจากพุทธศาสนาฝาย
มาธยมิกะ แตตอมาทุกลัทธินิกายก็ใหความนับถือและยอมรับ ดู ส.ศิวลักษณ, ความเขาใจในเรื่องมหายาน
(กรุงเทพ : ศูนยไทยธิเบต, 2542), 51.
134
สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 170.
135
Louis Frédéric, Buddhism (Paris : Flammarion, 1995), 220-221.
136
Edward Conze, The Prajñaparamita Literature ( The Hague : Mouton & Co., 1960), 30.
137
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. V, 97.
138
จังหวัดเสียมราบเปนจังหวัดหนึง่ ทีอ่ ยูท างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาปจจุบนั สําหรับการเรียก
ชือ่ จังหวัดนี้ พบวาในปจจุบนั มีการออกเสียงเปนทัง้ เสียมราบ และเสียมเรียบ โดยคํานีใ้ นภาษาเขมรปจจุบนั รูปตัวเขียนเมือ่
ถายทอดรูปอักษรออกมาเปนตัวอักษรไทยจะเปน “เสียมราบ” แตในภาษาเขมรรูปตัวอักษรก็เขียนเชนเดียวกันแตจะถาย
ถอดเสียงหรือออกเสียงเปน “เสียมเรียบ” เปนเพราะวาในภาษาเขมรมีการแบงกลุม ของพยัญชนะ โดยพยัญชนะในกลุม หนึง่
เมือ่ ไปผสมกับสระตัวหนึง่ จะออกเสียงแบบหนึง่ สวนพยัญชนะอีกกลุม หนึง่ เมือ่ นําไปผสมกับสระตัวเดียวกันก็จะออก
เสียงอีกแบบหนึง่ ซึง่ จะแตกตางกับพยัญชนะในกลุม แรก ดังนัน้ ในคํา “เสียมราบ” การอานออกเสียงสระอาของคําวา “ราบ”
จึงอานแตกตางออกไปจากความคุน เคยของภาษาไทย โดยคํานีใ้ นภาษาเขมร สระอา จะถูกอานออกเสียงเปน สระเอีย เพราะ
ฉะนัน้ คํานีเ้ มือ่ ถูกอานโดยดูจากรูปตัวอักษรในภาษาไทยก็จะอานเปน “เสียมราบ” แตถา ใหคนเขมรอานคํานีก้ จ็ ะออกเสียง
เปน “เสียมเรียบ” ในปจจุบนั เอกสารทีม่ กี ารกลาวถึงจังหวัดนีใ้ นภาษาไทยจะมีการใชทงั้ เสียมราบ และเสียมเรียบ ขึน้ อยูว า
จะอิงกับรูปตัวอักษร หรืออิงกับการถายทอดเสียงแตกห็ มายถึงจังหวัดเดียวกันนัน้ เอง สวนในงานวิจยั ครัง้ นีก้ ารใชชอื่ เรียก
จังหวัดนีจ้ ะอิงจากตัวอักษรทีไ่ ดถา ยทอดมาเปนภาษาไทยเปนหลัก ดังนัน้ จะใชคาํ “เสียมราบ” ทัง้ หมด
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คําจารึก
I
II
III
IV

I

II

III

IV

(1) ~ //vītarāgam aham vande yo nvarthām abhidhān dadhat
(2)samsārasāravairāgyañ cakāra jñānasampadā //
(3)bhāti vuddhānægahemādrau cīvarārunamandalam
(4)māramātsaryyatamasām samhrtāv iva bhāskarah //
(5)caturbhujadharam vande lokeçvaram iveçvaram
(6)darçayantam svavisnutvañ caturyyugadhare kalau
(7)prajñāpāramitā bhāti jinasantānakārinī
(8)mūlaprakrtitulyābhā trilokabhavasambhavā //
คําแปล
ขาพเจาขอนอมไหวทานผูปราศจากราคะ ผูทรงมีพระนาม
ตรงตามความหมายผูสรางความหมดเยื่อใยในแกนสารของ
สังสาระดวยความมีญานเพียบพรอม
มณฑลสีแดงคือจีวร(ของพระองค)ยอมสองสวางบนภูเขาทองคือ
พระวรกายของพระพุทธองค ประหนึ่งดวงสุริยา ซึ่งสองสวาง
ทําลายความมืดมารอันไดแกความตระหนี่
ขาพเจาขอนอมไหว ซึ่งพระผูเปนเจา ผูทรงไวซึ่ง 4 กร ราวกับวา
พระเปนเจาผูแสดงภาวะของพระวิษณุ ใหปรากฏในกลียุคอันเปน
ยุคสุดทายของสี่ยุค
พระนางปรัชญาปารมิตาผูเปนมารดา แหงพระชินเจา ผูมีแสงสวาง
เหมือนประกฤติ(จุดเริ่มแรกของโลก)ผูเปนที่มาของการมีโลกทั้งสาม

คําจารึก
(1)jine trātra ∪ - n - ∪
(2)sadā sadā savāditra XXI (3) tāni sarvvāni dattāni
(4)narakam rauravam yāntu
XXII (5) varddhayanti ca ye ke cit
XX

∪∪∪∪∪-∪-

nrttagīta ∪ - ∪ duh //
ye haranti narādhamāh
yāvad bhuvanamandalam //
sādhavah punyabhāginah
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(6) svarggam prayāntu suciram sasantānair
XXIII (7)munivaracaranodakaih pavitrais

jjinālayam //

samadhikapunyaphalaiç ca sarvvasattva[m]
(8) vrajatu cirataram sukhāvatin tām
pranidhir iti prathito stu no munīndre //

คําแปล
XX ในพระชินเจา - - - - ทรัพยสมบัติที่ถวาย(แดศาสนสถาน?)มี
(อุปกรณ)ในการฟอนรํา ขับรอง - - XXI คนชั่วชาเหลาใด นํา(หรือ)ขโมย สิ่งเหลานั้นทั้งหมด ที่ถวาย
คนเหลานั้นจงไปสูขุมนรก ขุม เรารวา(Raurva) ตราบเทาที่โลก
ยังคงมีอยู
XXII และคนดีเหลาใด ผูมีสวนแหงบุญ(ได)ปกปกรักษา ขอชน
เหลานั้นจงไปสูสวรรค อันเปนที่อยูของพระชินเจา
พรอมเหลาญาติพี่นอง ตลอดกาลนาน
XXIII ดวยน้ําลางพระบาทของพระมุนีผูประเสริฐและดวยผล
แหงบุญอันมากมายนี้ขอสัตวโลกทั้งมวลจงไปสูสุขาวดี
นั้นเปนเวลานาน ขอปณิธานของพวกเรานี้จงแผไปถึง
พระจอมมุนี
สําหรับจารึกหลักนี้ในโศลกแรกพบวาเปนการกลาวถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจาโดย
กลาววาพระองคทรงเปนผูปราศจากราคะ ในโศลกตอมาจารึกยังแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษ
ของพระพุทธเจา โดยกลาววา พระวรกายของพระองคมีแสงสองสวางแผซานออกมาจากจีวร ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้จัดวาเปนลักษณะหนึ่งของมหาบุรุษลักษณะที่กลาววามีพระฉวีละเอียดสีเหมือนทอง
ที่สองสวาง139
ในโศลกที่สามไดกลาวถึงพระโลเกศวรโดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะของพระองความี 4
กร โดยยังนําไปเปรียบกับพระวิษณุหรือพระนารายณเทพเจาในศาสนาพราหมณที่ถูกแสดงถึงภาวะ
ของพระผูเปนเจาในกลียุคโดยที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มี 4 กร เชนเดียวกัน ซึ่งในอาณาจักรเขมร
139

ลลิตวิสตร : ปฐมสมโพธิฝายมหายาน (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2476. พิมพใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระยาจาแสนยบดีศรีบริบาล(ชิต สุนทรวร)ป พ.ศ. 2476), 257.
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โบราณนั้นก็มีการคนพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรหรือพระโลเกศวร 4 กร
อยูเปนจํานวนมากเชนกัน ในโศลกตอมาของจารึกเปนการกลาวถึงนางปรัชญาปารมิตาเปรียบพระ
องควาเปนผูใหกําเนิด(มารดา)พระชินเจาหรือพระพุทธเจาแตไมมีการบอกลักษณะของพระองควา
มีลักษณะเปนเชนไรเหมือนกับพระโลเกศวรในโศลกที่ผานมา
ในจารึกหลักนี้ยังกลาวถึงสิ่งของที่อุทิศถวายแกพระพุทธเจาดวยและในชวงทายของ
จารึ ก พบว า มี ก ารสาปแช ง เหล า คนชั่ ว ที่ เ ข า มาขโมยสิ่ ง ของที่ ม าถวายให ต กนรกในขุ ม ที่ ชื่ อ ว า
“เรารวา” สวนบุคคลใดทําดีก็จะไดไปสูสวรรคที่เปนที่อยูของพระชินเจาหรือพระพุทธเจาที่มีชื่อวา
“สุขาวดี” สําหรับแดนสุขาวดีนั้นถือเปนแดนสวรรคแหงหนึ่งในพุทธเกษตร เปนที่ที่กลาวขานกัน
วารุงเรืองสมบูรณ เต็มไปดวยความสุขสบาย ไมมีเหลาสรรพสัตวหรืออมนุษยที่ชั่วราย มีตนไมและ
ดอกไมที่มีกลิ่นหอม ทั่วทั้งแดนสวรรคนั้นจะประดับประดาไปดวยอัญมณีมีคาสองแสงสวางสวย
งามไปทั่ว ที่นั่นจะไดยินเสียงที่เปนทิพยจากเครื่องดนตรีที่ไพเราะชนิดที่ไมเคยไดยินบนโลกมนุษย
นอกจากนี้ยังมีสระน้ํากวางหลายสระนับไดเปนรอยโยชนพันโยชน และน้ําในสระก็มีกลิ่นหอมนา
ชื่นชม140
นอกจากนี้ในจารึกหลักนี้ยังมีการกลาวถึงการตั้งปณิธาน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
รองรอยหลักฐานของพระพุทธศาสนาแบบมหายานอีกดวย เพราะการตั้งปณิธานนั้น ถือวาเปนสิ่งที่
นิยมกันเปนอยางมากในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
จารึกโกกสําโรง K.239141 เปนจารึกที่จารอยูบนกรอบประตูทั้งสองดานของศาสนสถาน
ที่สรางจากอิฐหลังเดียวตั้งอยูโดดๆ142 ที่มีชื่อวาปราสาทตาเสียว และตั้งอยูระหวางปราสาทตาอัน
และสะพานโบราณขามแมน้ําสตุงสเตรง143 จารึกจารเปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ โดย
เริ่มตนเปนจารึกภาษาสันสกฤต 10 บท ตอจากนั้นจึงตามดวยภาษาเขมรโบราณ ขอความในภาษา
สันสกฤตระบุปมหาศักราชเปน 866(พ.ศ.1487) ซึ่งตรงกับชวงตนในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวร
มัน144
140

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแดนสุขาวดีไดที่ สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพศยาม, 2546), 206-209.
141
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III, 79.
142
Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia (Bangkok :
White Lotus, 1999), 169.
143
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III, 79.
144
พ.ศ. 1487 – 1511.
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คําจารึก
. ān - ∪

∪ ∪ ∪ ∪ ∪- ∪(1) namas sa[m]ghāya
(2) jalāñjalir api nyasto
∪∪ ∪ ∪ ∪- ∪(3) samvuddharatnam pranamāmi dharmma
- - ∪- -∪ ∪- ∪- (4) nirbhinnatā - ∪ ∪ - striloke
ja - ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -

I
II

คําแปล
ขอประนมไหว……แกพระสงฆ…………
ขาพเจาขอประนมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธรัตนะ พระธรรม
ความหลากหลาย…..ในสามโลก……

I
II

สําหรับจารึกหลักนี้รองรอยหลักฐานทางพระพุทธศาสนาปรากฏเห็นไดชัดในโศลกที่
หนึ่งและสอง โดยจารึกกลาวนมัสการพระรัตนตรัยทั้งสาม ในโศลกที่หนึ่งแมขอความในจารึกจะ
ชํารุดเปนสวนมากแตก็ยังอานคําไดบางวากลาวถึงพระสงฆ สวนในโศลกที่สองขอความในจารึกก็
ชํารุดเชนกันแตจากตัวอักษรที่หลงเหลือก็ทําใหทราบวากลาวถึง พระพุทธและพระธรรม
ในสวนของภาษาเขมรโบราณนั้นไมปรากฏวาจะมีเนื้อหาหรือขอความตรงสวนใด
แสดงใหเห็นถึงรองรอยของพระพุทธศาสนา แมจะมีการกลาวถึงพระนามของพุทธเทพในบรรทัดที่
23145วา “พระกัมรเตงอัญศรีชคันนาถเกศวร”146 แตก็ไมสามารถทราบไดวาเปนเทพทางพระพุทธ
ศาสนาพระองคใดหรือประเภทใด สําหรับในสวนของเนื้อความที่เหลือก็เปนการถวายสิ่งของตางๆ
แกรูปเคารพพุทธเทพองคดังกลาว เชน ขารับใช กระบือ โค เครื่องประดับ เปนตน

145

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III, 81.
146
โดยความหมายของพระนามนี้จะหมายถึงพระหริหระ(ชคันนาถก+อีศวร)แตเนื่องจากขอความใน
สวนของภาษาสันสกฤตจารึกเนื่องในศาสนาพุทธดังนั้น ดังนั้นพระนามนี้จึงอาจเปนพระนามของเทพทางศาสนา
พุทธที่นาจะไดรับอิทธิพลทางความหมายจากศาสนาพราหมณแตเพียงเทานั้น
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จารึกบัตชุม147 K.266, K.267, K.268 เปนจารึกที่จารเปนทั้งภาษาสันสกฤตและภาษา
เขมรโบราณโดยจารอยูบนหลืบประตูของศาสนสถานที่ชื่อวาบัตชุม148ใกลๆ กับสระสรงในจังหวัด
เสี ย มราบ ศาสนสถานแห งนี้เป นปราสาทสามหลัง เรีย งกั นโดยหันหนาไปทางทิ ศตะวันออก
ปราสาททั้งสามหลังตั้งอยูบนฐานที่ไมสูงมากนักลอมรอบดวยคูน้ําแตในปจจุบันตื้นเขินและไมมีน้ํา
แลว แตก็ยังคงเห็นรองรอยของคูน้ําไดอยู ศิลาจารึกที่พบจะจารอยูบนหลืบประตูของแตละปราสาท
โดย
ปราสาทองคทางทิศใต
กําหนดเปนK.266 ซึ่งจะตรงกับคําจารึกในดาน A
ปราสาทองคกลาง
กําหนดเปนK.267 ซึ่งจะตรงกับคําจารึกในดาน B
ปราสาทองคทางทิศเหนือ กําหนดเปนK.268 ซึ่งจะตรงกับคําจารึกในดาน C
ไดปรากฏชื่อของบุคคลตางๆ เชน อินทรบัณฑิต, รามภาควัต, ศรีนรวีระ แตบุคคลที่
คอนขางสําคัญก็คือ ขุนนางผูมีนามวา กวีนทราริมัถนะ ซึ่งเปนผูสรางศาสนาสถานแหงนี้ แสดงให
เห็นวาขุนนางผูนี้คงจะนับถือพระพุทธศาสนาและจากรายชื่อของพระโพธิสัตวองคตางๆ ที่ปรากฏ
ในจารึก ก็ทําใหทราบอีกวาเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายาน สําหรับในสวนของอายุของจารึก
เหลานี้พบวามีการระบุปมหาศักราชอยูหลายปแตที่ใหมที่สุดคือปมหาศักราช 882(พ.ศ. 1503) ซึ่ง
ตรงกันกับรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1487-1511)
คําจารึก
A
I

(1)//

II

(3)lokeçvaro jayati lokahitārtharūdhas

jejīyatām vraja ∪ - ∪ ∪ - ∪ - - - ∪ - ∪ ∪ ∪ - ∪ parārthavrttih
(2)ātmapradānakrtasa [r] vva ∪ - ∪ - [sa]rvvajñatām svamudam āpa nitāntaçāntām //
sandarçayann iva catustayam āryyasatyam
(4)dharmmasthitim sthirapadābhyadhikān dadhāno
dhatte caturbhujavibhām bhuvanarddhaye yah //

147

George Cœdès, “Les inscriptions de Bat Cum (Cambodge),” Journal asiatique 10, 12 (1908) :

213-252.
148

Etienne Aymonier, Le Cambodge III : Le groupe d’Angkor et l’histoire (Paris : Ernest
leroux, 1904), 11-14.
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III

(5)çrībajrapānir ajito jitajambhavarī
bajrañ jvalajjvalanadīptinibham bibhartti
(6)uddāmadrptakalidānavadosasandanisyanadasamksubhitavighnavighātadaksah //

I

II

III

คําแปล
ผูดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนแกผูอื่น . . . ขอจงมีชัยชนะตลอดกาล. . . . .
ผูทําทุกอยางดวยการอุทิศตน . . . . .ไดบรรลุถึง ความเปนพระสัพพัญู
อันเปนสุขของตนเอง ความดับอยางยิ่ง
ขอพระโลเกศวรผูเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชนสุขแกโลก ราวกับวา
จะแสดงให(สัตวโลก)เห็นแจงอารยสัตย อริยสัจสี่ผูธํารงไวซึ่ง
ความมั่นคงแหงพระธรรมอันมีบท(เนื้อหา)เสถียรถาวรยิ่ง
ทรงไวซึ่งความงดงามดวยกรทั้งสี่ เพื่อความเจริญแหงโลกนี้
ศรีวัชรปาณี ผูซึ่งไมมีผูใดชนะ และผูชนะศัตรูชื่อวาชัมภวะ
ผูทรงไวซึ่งวัชระ ที่เหมือนแสงไฟที่กําลังลุกโชติชวง
ผูเชี่ยวชาญในการทําลายอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเพราะการไหลออกมา
ของสิ่งที่เปนโทษจํานวนมากเหมือนทานพชื่อกลิผูโอหังและหยิ่งผยอง
คําจารึก

XIX

(5)so sthāpayat sumahatīñ jinamuūrttim ekām
çrīvajrapānisahitām api divyadevīm
(6)prāsādaharmmyanivahe svahrdīva divye
vauddho gradhīç çaranagāstabhir atra bhaktyā //

XX

(7)jayantadeçe jinarupam ekam
so sthāpayan mūrttirasāstaçāke
(8) kutīçvare so pi ca lokanāthan
devīdvayan netranagāstaçāke //

XIX

คําแปล
เขาผูเปนพุทธศาสนิก ผูมีปญญาเลิศไดประดิษฐานแลวซึ่งรูป
ของพระชินะเจา(พระพุทธรูป)ที่ใหญอีกหนึ่งองค และรูป
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XX

ทิพยเทวี(ศักติ?) พรอมทั้งรูปของศรีวัชรปาณิ ที่ปราสาทและ
หมูราชวังอันเปนทิพยเปรียบประดุจดังสรางไวในหัวใจของตนเอง
มา ณที่นี้ดวยความภักดี ในป(มหาศักราช)875149
เขาไดประดิษฐานพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งในชยันตเทศ
เมื่อ(มหาศักราช)868150 อนึ่งเขาก็ไดประดิษฐานพระโลกนาถ
และเทวีอีกสององคที่กุฏีศวรเมื่อป(มหาศักราช)872151
คําจารึก

(18)// 882 çaka ekādaçī roc āsādha çukravāra nu mratāñ çrīnaravīra panægam thpvānæ(19)
nivedana mana vrah mratāñ çrīkavīndrārimathana āy nagara nu anrāy ku(20)tīçvara ti
mratāñ çrīkavīndrārimathana kalpanā cval sam nā vrah saugatāçrama mān(21) vrah
çasana dhūlī vrah pāda dhūli jenæ vrah kamratenæ añ ta kamstenæ añ(22) rājakulamahā
mantrī nu mratāñ çrīnaravīra pre vrah mratāñ çrīkavīndrāri(23)mathana cval sam nā
vrah saugatāçrama nu upāya dhlonæ dhle nā vrah ta vyar(24) anle
คําแปล
(18-24)//มหาศักราช 882152 แรม 11 ค่ํา เดือน 8 วันศุกร ดวย มรตาญ ศรีนรวีระ ถวายบังคมตอพระ
มรตาญ ศรีกวีนทราริมัถนะ ที่นคร(เมือง) บริเวณ กุฏีศวร โดยมรตาญ ศรีกวีนทราริมัถนะ ไดถวาย
เขาไปรวมอยูที่ เสาคตาศรม โดยมีพระราชโองการดวยธุลีพ ระบาทธุลีเ ชิง พระกมรเตง อัญ ตอ
กํ สเตง อัญ ราชกุลมหามนตรี และ มรตาญ ศรีนรวีระ ใช พระมรตาญ ศรีกวีนทราริมัถนะ เขา ไป
รวม อยูที่พระเสาคตาศรม และ(พรอมดวย)เครื่องยังชีพตางๆ ตอพระทั้งสองที่
B
คําจารึก
(1) // vuddho vodhīm vidaddhyādvo
(2) viruddhasyāpi sādhūktam

I

149

พ.ศ. 1496
150
พ.ศ. 1489
151
พ.ศ. 1493
152
พ.ศ. 1503

yena nairātmyadarçanam
sādhanam paramātmanah //
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(3) çrībajrapānir avyād vaç
(4) çrīpālanan trijagataç
(5) prajñāpāramitā pātu
(6) vuddhasarvajñabhāvendoh

II
III

çrīmadvāhur bbibhartti yah
çrībajram bajribajravat //
pātakād vo varīyasah
pornnamāsiva pūranī //

คําแปล
พระพุทธองค ผูตรัสไวดีแลวซึ่งปรัชญาเรื่องอนัตตา(นิรอาตมัน)
ซึ่งใหสําเร็จปรมาตมัน153แมแกผูเปนฝายตรงขาม ขอพระองคจงให
พวกทานบรรลุโพธิญาณ
ขอพระศรีวัชรปาณี ผูมีพระกรอันงดงาม ผูทรงไวซึ่งวัชระอันงดงาม
เหมือนวัชระของพระอินทรืซึ่งเปนเครื่องคุมครองทรัพยสมบัติของ
โลกทั้งสาม ขอจงปกปกพวกทาน
พระนางปรัชญาปารมิตา ผูเปนสวนบริบูรณ เหมือนดังดิถีเพ็ญ
เต็มดวงแหงพระจันทร คือ ผูความเปนสัพพัญูของพระพุทธเจา
ขอจงรักษาพวกทานจากบาปอันมากมาย

I

II

III

คําจารึก
XXXI (25) jayantadeçe vijayī
(26) devīdvitayasamyuktam
XXXII (27) dharmmamārggapramānena
(28) tenātra sthāpitā devī-

jinam ekam atisthipat
yo vuddhañ ca kutīçvare //
māninām agrayāyinā
vuddhaçrībajrapānayah //

คําแปล
XXXI เขาผูมีชัยไดประดิษฐานพระพุทธรูปองคหนึ่งที่ชยันตเทศและ
ไดประดิษฐานพระพุทธเจาและพระเทวีทั้งสองในกุฏีศวร
XXXII ณ ที่นั้น เขาผูซึ่งยอดเยี่ยมกวาผูที่ไดรับการเคารพทั้งหลาย
ผูยึดหนทางแหงธรรมเปนมาตรฐานไดประดิษฐานพระเทวี(ศักติ?)
พระพุทธเจาทั้งหลายและศรีวัชรปาณิ
153

เปนการเปรียบเทียบกับหลักปรมาตมันของศาสนาฮินดู
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C
I

(1)
(2)

II

(3)

(4)
III

(5)

(6)

I

II

III

// vuddho virājati samādhisamitsamrddhavairāgyahetinihatāripamāraviryyah
yo vāpya vodhim avinaçyarājyalaksmīn
nirvvānamandiravare ramate dhirājah //
çrībajrapānir avatān mahatām vibhūtim
yo dvinmadāpakrtikalyam akunthitāgram
bajram vahan prahasatīva sahasranetram
sanægrāmavairimadakunthitavandhyabajram //
prajñāpāramitā vibhāti bhuvanāmbhojodayaçrīkarī
kalākāramahāndhakāramathanī bhūtārthasamvodhinī
yā līlām api mandalasya dadhatī nirvvānavīthīraver
abhrāntā rucim ātanoty api hitān naktan divam bhāsvatīm //

คําแปล
พระพุทธเจาผูทรงขจัดขาศึกคือมารพรอมไพรพลดวยอาวุธคือ
ความสิ้นกําหนัด ซึ่งถูกจุดลุกโพรงขึ้นดวยเชื้อคือสมาธิ ยอมรุงเรือง
พระองคผูเปนราชาธิราช ครั้นบรรลุซึ่งพระโพธิญาณซึ่งมี
ราชยลักษมี(โชค, ศรี) คือความเปนใหญอันประเสริฐและไมสิ้นสูญ
ยอมยินดีในพระราชวังอันประเสริฐคือพระนิพพาน
ขอศรีวัชรปาณีจงคุมครองความเจริญรุงเรืองของผูยิ่งใหญทั้งหลาย
พระองคผูทรงถือไวซึ่งวัชระที่มีปลายไมทื่อ(คม)อันงดงามเพราะ
การขจัดความหยิ่งของขาศึก ผูราวกับวาจะหัวเราะเยาะเยยทาวสหัสเนตร
(พระอินทร)ผูที่ทําใหวัชระของศัตรูทื่อดวยความเมาของศัตรูในสงคราม
พระนางปรัชญาปารมิตา ผูสรางความงดงามใหแกดอกบัวจํานวนมากมาย
ในโลก ผูทําลายความมืด(ความโง)อันยิ่งใหญ(มากมาย)ดวยการใช
ศิลปะ(วิทยาการตางๆ) ผูที่ทําใหเรารูความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย
พระนางแมจะทรงไวซึ่งลีลาแหงมณฑลของดวงอาทิตยคือทางไป
พระนิพพานก็ไมหลง ทั้งยังแผซานซึ่งความพอใจที่สวางไสวที่เปน
ประโยชนทั้งกลางวันและกลางคืน
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จารึกของปราสาทแหงนี้พบวามีการสรรเสริญเทพในพุทธศาสนาอยูหลายองค โดยใน
โศลกแรกของทุกดานจะเปนการสรรเสริญพระพุทธเจาเหมือนกันทั้งหมด สวนในโศลกที่สองพบ
วาแตละดานมีการสรรเสริญเทพทางศาสนาพุทธคอนขางแตกตางกันไป โดยในดานAซึ่งตรงกับ
หลัก K.266 สรรเสริญพระโลเกศวร สวนในดานB และ C ซึ่งตรงกับหลัก K.267และ K.268 ตาม
ลําดับนั้น ตางก็สรรเสริญพระวัชรปาณีเหมือนกัน สําหรับโศลกที่สามในดานA(K.266) จารึก
สรรเสริญพระวัชรปาณี สวนในดานB(K.267) และ C(K.268) โศลกในจารึกไดสรรเสริญนาง
ปรัชญาปารมิตาเหมือนกันทั้งสองดาน ซึ่งสามารถแสดงในตารางไดดังนี้
โศลกที่

ดาน A
K.266
ปราสาทดานทิศใต
พระพุทธเจา
พระโลเกศวร
วัชรปาณี

I
II
III

ดาน B
K.267
ปราสาทองคกลาง
พระพุทธเจา
วัชรปาณี
นางปรัชญาปารมิตรา

ดาน C
K.268
ปราสาทดานทิศเหนือ
พระพุทธเจา
วัชรปาณี
นางปรัชญาปารมิตรา

สําหรับพระวัชรปาณีนั้นถือวาเปนเทพของศาสนาพุทธในระดับพระธยานิโพธิสัตว คือ
จัดวาเปนพระโพธิสัตวที่มีนามวาวัชรปาณี พระโพธิสัตวพระองคนี้ถือกําเนิดมาจากพระธยานิพุทธ
อักโษภยะ ทรงเครื่องอยางกษัตริย ถือสัญลักษณคือ วัชระในพระหัตถขวาหรืออาจมีกานดอกบัวมา
รองรับวัชระก็ได นอกจากวัชระแลว ยังถือขัฑคะ(พระขรรค) ปาศะ(บวง) และฆัณฏา(ระฆัง)154 มีสี
กายสีเขียวแกหรือขาว155 และมีนางสุชาดาเปนศักดิ พระโพธิสัตววัชรปาณี โดยรูปศัพทแลวแปลวา
ผูทรงถือวัชระหรือสายฟา และจากลักษณะของพระองคดังที่ไดกลาวในขางตนทําใหบางแหงวา
ทานคือ พระอินทรหรือทาวศักระ(ทาวสักกะ) ผูเปนเจาแหงสายฝน โดยในเทพนิยายในศาสนาพุทธ
กลาววา วัชรปาณีไดรับคําสั่งจากพระพุทธเจาใหคอยปกปองพญานาคจากการทํารายของพวกครุฑ
และจากการที่พญานาคไดรับการยกยองใหเปนผูควบคุมฝน ดังนั้นวัชรปาณีซึ่งเปนผูปกปองพญา

154

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 50.
155
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : Mainly Based on the
Sadhanamala and Other Cognate Tantric Texts or Rituals (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968),
53,98.
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นาคอีกที จึงไดรับยกยองวาเปนเทพแหงสายฝน ชาวพุทธศาสนาแบบมหายานเมื่อจะขอฝนก็จะตอง
บูชาพระโพธิสัตววัชรปาณีเชนกัน156
พระโพธิสัตววัชระปาณีไมคอยจะปรากฏรูปเดี่ยวๆ มักจะปรากฏรวมกับพระอมิตาภะ
หรือพระมัญชุศรีและพระปทมปาณีเสมอ และพระองคยังปรากฏรูปในปางอื่นๆ อีกมาก157 ที่นา
สนใจปางหนึ่งก็คือมีรูปลักษณะคลายครุฑ กลาวคือพระองคมักจะประทับยืน มีปกและอุงเล็บของ
ครุฑบางทีอาจมีหัวเหมือนมนุษยและมีจะงอยปากคลายครุฑ ถาเปนภาพวาดสีกายพระองคจะเปนสี
เขียวเขม พระหัตถขวาอาจถือขวานทางซายจะถือถวยประทับอยูบนรางของอสูร158
สําหรับการปรากฏขึ้นในจารึกของพระวัชรปาณีในจารึกหลักนี้ก็แสดงใหเห็นถึงรอง
รอยการเริ่มมีของพุทธศาสนาแบบตันตระเพราะพระวัชรปาณีนั้นมักจะปรากฏอยูในพุทธศาสนา
แบบตันตระเทานั้น
นอกจากจารึกจะกลาวสรรเสริญพุทธเทพดังกลาวแลว จารึกยังบอกถึงการประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปเคารพ ทั้งพระพุทธเจา พระโลเกศวร พระวัชรปาณีและพระเทวีซึ่งสันนิษฐานวา
คงจะเปนนางปรัชญาปารมิตานั้นเอง แตประติมากรรมเหลานั้นจะมีลักษณะเชนใดก็ไมสามารถ
ทราบไดเพราะไมเคยพบประติมากรรมรูปเคารพดังกลาวที่ปราสาทแหงนี้เลย
ประเด็นที่นาสนใจอีกจุดหนึ่งคือการที่จารึกหลักนี้กลาวถึงสถานที่ที่มีนามวา “เสาคตา
ศรม” และ “กุฏีศวร” ซึ่งชื่อสถานที่ทั้งสองแหงนี้เคยปรากฎแลวในจารึกปราสาทเทพพนม (K.290)
และจากจารึกหลักดังกลาว(K.290) ก็ทําใหทราบวา “เสาคตาศรม” นั้นเปนอาศรมทางพระพุทธ
ศาสนา แตสําหรับ “กุฏีศวร” นั้นสันนิษฐานวานาจะเปนอาคารที่สําคัญในบริเวณพื้นที่ของ “เสาคตา
ศรม” แสดงใหเห็นวาบริเวณของที่ตั้งอาศรมแหงนี้คงจะมีการใชงานที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
มาตั้งแตในสมัยพระเจายโศวรมันที่ 1 จนมาในสมัยของพระเจาราเชนทรวรมัน อาศรมแหงนี้ก็ยังคง
ถูกใชงานอยู แตก็ไมอาจเจาะจงลงไปไดวาปราสาทบัตชุมแหงนี้จะเปน “เสาคตาศรม” อาศรมทาง
พระพุทธศาสนาไดเพราะขอความในจารึกไมไดระบุไวอยางชัดเจนเลย

156

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries,50-51.
157
ปางของพระโพธิสัตววัชรปาณีมีอยูหลายปางเชน วัชรปาณีอาจารยะ(ธรรมปาล), นีลาพรวัชรปาณี
(ยิดัม), อจลวัชรปาณี(ธรรมปาล), มหาจักรวัชรปาณี(ยิดัม) เปนตน
158
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries,53.
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จารึกแปรรูป K.806 เปนจารึกขนาดใหญที่ถูกคนพบที่ปราสาทแปรรูป159 ซึ่งอยูทางทิศ
ใตคอนไปทางทิศตะวันออกของบารายตะวันออก ปราสาทแหงนี้เปนปราสาทที่สรางขึ้นบนฐานสูง
ในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน160ในป พ.ศ. 1504 โดยสรางหลังจากการสรางปราสาทแมบุญ
ตะวันออกถึง 9 ป161 ปราสาทแปรรูปสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานราชศิวลึงคนามวา ราเชนทรภัทเรศวร
ที่ปราสาทหลังกลางและสําหรับปราสาทอีก 4 หลัง ที่มุมฐานชั้นบนก็ประดิษฐานศิวลึงค นามวา
ราเชนทรวรเมศวร เทวรูปพระวิษณุ พระศิวะ และพระอุมา ตามลําดับ
คําจารึก
CCLXXV

CCLXXV

yācñā yaçovarmmanrpasya yogācāroktavijñaptir ivārthaçūnyā
dharmmyā svadharmmoddharanoddhatena
162
yenārthavattāṃ gamitā trayīva.

คําแปล
การออนวอนขอของพระเจายโศวรมันประดุจ
เปนของเปลาประโยชนจากความหมายเหมือน
การรับรู(ในประสาทสัมผัสทางโลก)ที่พวก
โยคาจาระพูดไว(คือเปนมายา)แตพระองค(พระเจาราเชนทรวรมัน)
ผูสูงเดนขึ้นดวยการยก(เชิดชู)(ศาสนาของพระองค)
ขึ้นมาจึงดูเหมือนกับวาไดทําใหพระเวททั้งสามซึ่ง
เปนคัมภีรทางศาสนาทําใหมีความหมาย(มีความสําคัญ)ขึ้น

จารึกแปรรูปเปนจารึกของพระเจาราเชนทรวรมันซึ่งพระองคนับถือศาสนาพราหมณ
เปนหลัก โดยพิจารณาจากพระนาม “ศิวโลก” ซึ่งเปนพระนามภายหลังเสด็จสวรรคตของพระองค
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Etienne Aymonier, Le Cambodge III : Le groupe d’Angkor et l’histoire, 5-9.
Jeannine Auboyer, L’art Khmer : Cambodge VIe – XIIIe siècle Vol. I (Paris : Publ. Felmèes
d’art et d’histoire, 1965), 46-47.
161
ปราสาทแมบุญตะวันออกสรางป พ.ศ. 1495
162
Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions(The Mebon and Pre Rup
Inscriptions of Rajendravarman II) (Delhi : S.N. Publications, 1981), 137.
160
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ทําใหสันนิษฐานไดวาพระองคคงจะเคารพนับถือและรับเอาศาสนาพราหมณแบบไศวนิกายเปน
ศาสนาราชการหรือศาสนาหลัก สําหรับจารึกหลักนี้นอกจากจะกลาวถึงการสรางปราสาทแปรรูป
แลวยังมีการเลาเหตุการณยอนหลังไปในอดีตอีกดวย โดยขอความบางชวงไดกลาวถึงกษัตริย พระ
นามวาพระเจายโศวรมัน ซึ่งกษัตริยพระนามนี้กอนหนารัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมันปรากฏวามี
เพียงพระองคเดียวเทานั้นคือ พระเจายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1432-1443)163 สําหรับจารึกหลักนี้พบวา
เปน จารึก ที่แ สดงใหเ ห็น ถึง รอ งรอยหลัก ฐานของการมีอ ยูข องศาสนาพุทธในรัช สมัย ของพระ
เจายโศวรมันที่ 1 เพราะมีการระบุอยางชัดเจนถึงนิกายในศาสนาพุทธคือ นิกายโยคาจาระ แตขอ
ความในจารึกไดกลาวถึงนิกายนี้ในเชิงเปรียบเทียบวาไมสําคัญเทากับพระเวททั้งสามที่เปนของ
ศาสนาพราหมณในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน แสดงใหเห็นวาคงจะมีการเคารพนับถือพุทธ
ศาสนานิกายโยคาจาระในอาณาจักรเขมรโบราณในชวงรัชกาลของพระเจายโศวรมันที่ 1 แตไมทราบ
ไดวา มีความสําคัญในระดับใดกับชนชัน้ ผูป กครองในอาณาจักร สําหรับกษัตริยข องอาณาจักรคงจะให
ความนับถือกับศาสนาพราหมณมากกวา ประกอบกับพระนามภายหลังสวรรคตของพระองค(พระเจาย
โศวรมันที่ 1)คือ “บรมศิวโลก” ก็ยงิ่ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงศาสนาหลักของพระองควา คงจะนับถือ
ในศาสนาพราหมณแบบไศวนิกาย แตสาํ หรับในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมันนัน้ ในอาณาจักรของ
พระองคกน็ า ทีจ่ ะมีการนับถือพระพุทธศาสนาแบบโยคาจาระอยูด ว ยเชนกันแตจากขอความในจารึก พระ
องค(พระเจาราเชนทรวรมัน)คงจะใหความสําคัญกับศาสนาพราหมณมากกวาศาสนาพุทธและระดับของ
ความสําคัญนัน้ ก็นา ทีจ่ ะอยูใ นระดับทีม่ ากกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับในรัชกาลของพระเจายโศวรมันที่ 1
สําหรับนิกายโยคาจาระถือนี้เปนนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาฝายมหายาน ตั้งขึ้นในปลาย
พุทธศตวรรษที่แปด(ดูประวัติของนิกายโยคาจาระในบทที่ 2) มีความเชื่อวา สาเหตุที่นิกายนี้ใชชื่อ
วา “โยคาจาระ” เพราะสอนใหบําเพ็ญโยคะและใหมีความประพฤติที่ดี ความประพฤติที่ดีคือ การ
เขาสูภูมิธรรมทั้งเจ็ด164ของพระโพธิสัตว จนหยั่งถึงพุทธจิตในที่สุด นอกจากนี้ โยคาจาระโดยราก
163

กษัตริยที่มีพระนามวา พระเจายโศวรมัน ในประวัติศาสตรของอาณาจักรเขมรโบราณ ปรากฏวามี
สองพระองค พระองคแรกคือ พระเจายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1432-1443) ผูที่สรางปราสาทบาแค็ง ศาสนาที่ศิลา
จารึกในสมั ย ของพระองค ก ล า วว า อยู ที่ พ นมกั น ดาล หรื อ ภู เ ขากลางเมื อ งยโศธรปุ ร ะ ส ว นอี ก พระองค
หนึ่ง คือ พระเจา ยโศวรมัน ที่ 2 (ประมาณราวพ.ศ. 1703)
164
บางสํานัก เปนสิบหรือสิบสอง ขึ้นอยูกับวาใชคัมภีรของพุทธศาสนาสํานักใด ดูเรื่องโพธิสัตวภูมิ
ทั้งสิบไดที่ Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978), 83-135; Har Dayal,
The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature (Delhi : Motilal Banarsidass, 1975), 283-291.
และดูเรื่องโพธิสัตวภูมิทั้งสิบสองไดที่ Marie-Therese de Mallmann, Introduction a L’iconographie du
Tantrisme Bouddhique (Paris : Librairie Adrien-Maisonneuve, 1975), 120-121 ; Benoytosh Bhattacharyya,
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ศัพทมาจากคําวา “โยคะ” ที่แปลวา ทําจิตใจใหแนวแนเปนสมาธิ กับคําวา “อาจาระ” ที่แปลวา มี
ความประพฤติที่ดีงาม ความหมายโดยรวมก็คือ ความประพฤติที่จ ะฝกฝนจิตใหแนวแนเปนสมาธิ
นอกจากชื่อ นี้แ ลว โยคาจาระยังเปน ที่รูจัก ในชื่อ ของ วิชญานวาท(ภาษาบาลีคือวิญญาณวาท)
เพราะเนนในเรื่องจิตหรือวิญญาณ ที่เปนความจริงแทเพียงอยางเดียว บางทีกก็ ลาววาชือ่ “วิชญาน
วาท” นัน้ นาจะมาจากวสุพันธุเพราะสอนในเรื่องของจิตภายในที่สรางโลกภายนอก แตไมวาชื่อนี้จะ
ถูกตั้งโดยทานผูใดโยคาจาระก็ยังคงมีหลักการสําคัญอยูที่การยอมรับจิตวาเปนความจริงเดียวที่มีอยู
ไมมีความจริงอื่นนอกจากจิต ดังนั้นหากจะกลาวถึงระบบทั้งหมดของสํานักนี้ นักประวัติศาสตร
และนักวิชาการบางคนจึงนิยมเรียกสองคํานี้รวมกันไปวา “โยคาจาระ–วิชญานวาท”
จารึกวัดสิธร K.111 เปนแผนจารึกขนาดใหญอยูที่เจดียของวัดสิธร หรือศรีสันธรใน
จังหวัดกําปงจาม มีทั้งหมด 4 ดานจารึกเปนภาษาสันสกฤต ในจารึกมีการกลาวถึง พระเจาชัยวรมัน
และระบุปมหาศักราชแบบเลขสังขยาศัพท เปนปมหาศักราช 890165 ตรงกันกับรัชกาลของพระเจา
ชัยวรมันที่ 5166
คําจารึก
I
II
III
IV
V

(1) ~ vande pi vyāpinam vyaktam svacchāçayajalāçaye
(2) bhrājisnu[m] dharmmakāyendum vimuktam skandharāhunā //
(3) namadhvam dharmmakāyārkka- sāmbhogatanumandalam
(4) nānānirmmānadhāmādhyam
sādhyam siddhyai maharsibhih //
(5) kalpadrumam ivākalpalokābhyarthitadāyinam
(6) drçyam sukrtinām eva
dehan nairmmānikan name //
(7) çāntam agryam virāgānām
yoginām eva gocaram
(8) agrāhyānabhilāpyañ ca
saddharmman namatām muneh //
(9) yathābhūmipravistānām
prthakprajñānuvarttinam
(10) dharmmam sāmbhoginirddistam dhyānagrāhyan namāmy aham //

The Indian Buddhist Iconography : Mainly Based on the Sadhanamala and Other Cognate Tantric Texts
or Rituals, 333-337.
165
พ.ศ. 1511
166
พ.ศ. 1511 - 1544
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(11) vuddhājñā devadaityādi(12) svavarnnāpagatā svacchā
VII (13) vrahmādirūpino nānā(14) nirābhāsādibhūmisthā
VIII (15) cittamātrañ jagad drstvā
(16) muditādyāh pravistā ye

VI

bhāsopadhyanurodhinī
sphatikābhā punātu vah //
vineyāçānurodhatah
vodhisatvā jayanti te //
svapnavat taddhitodyatāh
saptabhūmī [h] stavīmi tān //

คําแปล
I
ขาพเจาขอไหวซึ่งดวงจันทรคือพระธรรมกายอันสองสวาง
งดงามรุงเรืองที่แมจะแทรกซึมอยูทุกแหง แตก็ปรากฏแลว
ในน้ําคือใจที่บริสุทธิ์(พระจันทร)ที่พนแลวจากราหูคือสกันธ(ขันธ)
II
ขาพเจาขอไหวซึ่งมณฑลแหงพระสัมโภคกาย อันเปรียบเหมือน
ดวงอาทิตยคือพระธรรมกายซึ่งเต็มไปดวยที่อยูแหง นิรมาณกายตางๆ ซึ่ง
ที่พวกมหาฤาษีจะตองไปใหถึงเพื่อสิทธิ(อํานาจเหนือธรรมชาติ)
III ขาพเจาขอไหว พระนิรมาณกาย ที่ประทานสิ่งที่มนุษยตองการผูเหมือนตน
กัลปพฤกษ ตราบจนสิ้นกัลปที่คนทําความดีเทานั้นจะเห็นได
IV -V ขาพเจาขอไหว พระธรรมที่ดับ(ทุกอยาง)ที่สูงสุด ซึ่งเปนวิสัยทัศน
ของพระโยคีผูหมดกิเลสแลวเทานั้นที่ใชประสาทสัมผัสรูไมได
ใชคําพูดอธิบายไมได และผูไหวอยูซึ่งพระธรรมอันแทจริงของ
พระมุนี(ธรรม)ที่เปนไปตามภูมิของผูเขาถึงภูมิตางๆ โดยแยกกัน
ที่พระพุทธเจาในรูปสัมโภคกายทรงแสดงแลว ที่จับไวได(รูได)ดวยธยาน
VI คําสั่งแหงพุทธ เจาของเราทั้งหลายที่คลอยตามภาษาและ
อุปธิ(กรรมที่ทําใหเกิดมา)ของแทตย เปนตน ใสปราศจากสีเหมือน
แสงแกวผลึกจงชําระใหพวกทานสะอาด
VII ขอพระโพธิสัตวทั้งหลายเหลานี้ ที่มีรูปเปนพรหม เปนตน
เพื่อคลอยตามความตองการของเวไนยสัตวผูติดอยูในภูมิตางๆ
มี นิรภาสภูมิ(อธิบายไดยาก, อยูเหนือคําพูด)เปนตน(ขอ)จงชนะ
VIII ขาพเจาสดุดีทานเหลานั้นผูเขาสูภูมิทั้งเจ็ด มีมุทิตา เปนตน ผูพรอมที่จะ
ทําประโยชนเพื่อชาวโลกหลังจากเห็นโลกวาเนเพียงสิ่งที่จิตดับไปเอง
เปนเหมือนความฝน(จิตตมาตร)

107
จารึกหลักนี้แสดงใหเห็นรองรอยทางพระพุทธศาสนาแบบมหายานนิกายโยคาจาระ
อยางชัดเจนโดยแสดงออกมาในรูปของปรัชญาโดยตั้งแตโศลกที่หนึ่งถึงโศลกที่สามนั้นจารึกกลาว
ถึงพระธรรมกาย พระสัมโภคกาย และพระนิรมาณกาย ซึ่งกายทั้งสามนี้ถือเปนหลักปรัชญาที่วาดวย
หลักตรีกาย
แนวคิดเรื่องพระกายของพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนาแบบมหายานนั้นโดยทั่วไปมี
ความเชื่อวา พระพุทธเจามีกาย 3 อยางที่เรียกวา ตรีกาย อันไดแก
1. นิรมาณกาย หรืออาจเรียกวา กายเนื้อ167 หมายถึง สภาพของชีวิตและสภาพของสังขาร
โดยทั่วๆ ไป ของพระศาสดา เปนกายหยาบที่อยูภายใตกฎไตรลักษณ ตองเกิด แก เจ็บ และตาย เชน
เดียวกับมนุษยและสัตวทงั้ ปวง นิรมาณกายของพระพุทธเจาก็คอื พระศากยมุนี (หรือเจาชายสิทธัตถะ)
ทีป่ ระสูติ ตรัสรู และปรินิพพานมีระยะเวลา 80 พรรษา ตามที่ประวัติศาสตรจารึกไว ตรงนี้ทั้งฝาย
เถรวาทและมหายานเห็นตรงกัน ไมขัดแยง แตเถรวาทไมไดเนนย้ําตรงจุดนี้168 ในคติของมหายาน
ถือวาพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลงมาตรัสรูในโลกมนุษยนั้นลวนแลวแตถูกเนรมิตมาจากองคพระธยา
นิพุทธเพื่อมาเปนพระมานุษีพุทธทั้งสิ้น169 ในบางคัมภีรของพุทธศาสนาสํานักโยคาจาระยังถือวา
พระพุทธเจาในโลกนี้ทุกพระองคมีสภาพเกิดมาจากวิญญาณโดยทางโยคาจาระเรียกวาเปน มโนมย
กายทั้งนั้น170 อยางไรก็ตามนักวิชาการบางทานไดใหขอสังเกตวา ทั้งหมดเปนเรื่องที่มหายาน
พยายามสรางหลักการแบบใหมของตนเองขึ้นมาเพื่อเปนการอธิบายหลักปรัชญาแนวใหมของตน
เองอีกแบบหนึ่ง ทั้งยังกลาวหาฝายหีนยานหรือเถรวาทวาเปนพวกที่เขาใจผิดตอสภาวะอันแทจริง
ของพระพุทธเจา171
2. ธรรมกาย หรืออาจเรียกวา กายธรรม172 หมายถึง องคแทของพระพุทธเจาซึ่งอยูใน
ภาวะเปนกฎความจริงทางธรรมชาติที่ไมดับสูญ มีอยูตลอดเวลาเปนนิรันดร ไมขึ้นกับเวลาหรือ
เงื่อนไขใดๆ173 หรืออาจหมายถึงทั้งธรรมชาติและหลักคําสอนโดยตรงของพระพุทธเจา174 ตางจาก
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บางแหงวาเปน รูปกาย
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 18.
169
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 35.
170
H.W. Schumann, Buddhism : An Outline of His Teachings and Schools (London : Rider and
Company, 1973), 107-108.
171
Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism, 151-156.
172
บางแหงวาเปน ปรมัตถภาวะ
173
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 18.
174
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรพิทยา, 2526), 100.
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108
เถรวาทตรงที่ฝายหลังเห็นวากายธรรมของพระพุทธเจาเปนเพียงแตคําสั่งสอนที่เหลืออยูและคําสอน
เหลานั้นเปนความจริงที่ปฏิเสธไมไดเทานั้นเอง สวนมหายานถือเอาภาวะบริสุทธิ์(อาจเปนความ
หลุดพน) เปนลักษณะของพระพุทธเจาองคแทที่มีอยูจริงๆ175 นอกจากนี้มหายานยังถือวา ธรรมกาย
นั้นหมายถึง ธรรมชาติ ธรรมธาตุ ตถตา ภูตตถตา สวภาวกาย ศูนยตา176 และ อาลยวิชญาน177 จะเห็น
ไดวามหายานพยายามอธิบายธรรมกายในลักษณะที่เปนปรมัตถภาวะโดยถือวาเปนสภาวะที่เปน
อมตะนิรันดร และไมอยูในการอธิบายใดๆ ในโลกียวิสัยดวย178 ซึ่งบางแหงกลาววาสภาวะเชนนี้ที่
เปนแบบอมตะนิรันดร ก็หมายถึงพระอาทิพุทธนั้นเอง179 แตแนวคิดเรื่องธรรมกายของมหายานนี้ก็
ยังมีหลากหลายแตกตางกันออกไปตามแตแนวการอธิบายของสํานักยอยตางๆ ของพุทธศาสนา
มหายาน แตสวนใหญจะเห็นตรงกันวาพระพุทธเจาองคแทนั้นมีอยู180
3. สัมโภคกาย หรืออาจเรียกวา กายทิพย หมายถึง กายที่เปนรัศมีเรืองรอง เปนแสงสวาง
ที่แผซานไปไมมีสิ้นสุด เปนกายแหงบรมสุข ไมไดอยูในรูปตัวบุคคล กลาวงาย ๆ คือไรรูป กายนี้
พระพุทธเจาจะปรากฏใหแตเฉพาะพระโพธิสัตวเทานั้นที่จะสามารถมองเห็นได คนโดยทั่วไปไม
อาจสัมผัสหรือเห็นกายนี้ได181 นอกจากจะกระทําความดีไวมาก182 พระกายเชนนี้จะปรากฏเฉพาะ
บางแหง เชนยอดเขาคิชฌกูฏ แดนสุขาวดี หรือที่อื่นๆ ซึ่งเปนที่ที่บริสุทธิ์สําหรับแสดงใหปรากฏ
เห็นเทานั้น183 นิกายทางมหายานถือวา สัมโภคกายนั้นเปนพระกายแหงพระธยานิพุทธ184 กายทิพย
เรียกอีกอยางวากายเทพ แนวคิดนี้เถรวาทไมมี เปนลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังของ
พุทธศาสนาฝายมหายาน185
ตอมาจารึกในโศลกที่สี่ไดกลาวถึงพระธรรมของเหลาโยคี จากขอความดังกลาวก็สอด
คลองกับหลักการของพระพุทธศาสนามหายานแบบโยคาจาระเพราะมีการระบุถึงเหลาโยคีที่ปฏิบัติ

175

สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน , 19.
176
ภาษาบาลี เปน สุญญตา
177
ภาษาบาลี เปน อาลยวิญญาณ
178
Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism , 162-170.
179
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 35.
180
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 19.
181
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 100.
182
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 19.
183
Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism, 157-162.
184
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 35.
185
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 19.
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ในหลักพระสัทธรรมของพระพุทธศาสนา ในโศลกตอๆ มาก็ยังคงแสดงใหเห็นรองรอยทางพระ
พุทธศาสนาอยูเชนกัน ในโศลกที่แปด เปนการแสดงหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอีกเชนกัน
โดยในโศลกนี้ก ลา วถึง ปรัช ญาในเรื่อ งของโพธิสัต วภูมิโ ดยจารึก กลา วถึง ภูมิทั้ง เจ็ด รวมทั้ง
“จิต ตมาตร” ซึ่งเปนเรื่องที่นิยมกันในนิกายโยคาจาระ สําหรับแนวความคิดเรื่องภูมิในฝายมหายาน
นั้นในแตละสํานักนิกายที่ใชคัมภีรแตกตางกันจํานวนของภูมิก็แตกตางกันไปดวย186 สําหรับพระ
พุทธศาสนามหายานพบวาคัมภีรที่มีการกลาวถึงโพธิสัตวภูมิที่มีเจ็ดภูมินั้นไดแก คัมภีรโพธิสัตวภูมิ
ของพระพุทธศาสนามหายานแบบโยคาจาระ
คําวา ภูมิ โดยความหมายคือ โลก แดน แผนดิน ระดับ ขั้น พื้นเพ สภาพ187 แตเมื่อนํามา
ใชเนื่องในศาสนาแลวก็จะหมายรวมไปถึงฐานะที่ปรากฏในระดับที่แตกตางกันไป ภูมิของพระ
โพธิสัตวนั้นหมายถึงการพัฒนาลักษณะทางจิตใจของพระโพธิสัตวที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการ
บําเพ็ญธรรมะ คัมภีรที่กลาวถึงเรื่องภูมิ จะกลาวถึงลักษณะของพระโพธิสัตวและธรรมะที่พระ
โพธิสัตวตองบําเพ็ญควบคูกันไปเสมอ ลักษณะของภูมิจึงคลายกับอยูในสภาพใดสภาพหนึ่งซึ่งจะ
เรียกวา วิหาร และคลายกับการบําเพ็ญธรรมะในพุทธศาสนาที่เรียกวา มรรค อันหมายถึงแนวทางที่
ผูบําเพ็ญคอยๆ ชําระจิตใจตนเองจนบรรลุความหลุดพน188
ในกลุมของโยคาจาระ ภูมิในคัมภีรโพธิสัตวภูม189
ิ ไดมีการกลาวถึงภูมิตางๆ ไว 7 ภูมิ
ดังนี้
ภูมิที่ 1
โคตรภูมิ
ภูมิที่ 2
อธิมุกติจรรยาภูมิ
ภูมิที่ 3
ประมุทิตาภูมิ
ภูมิที่ 4
จรรยาประติปตติภูมิ
ภูมิที่ 5
นิยตาภูมิ
ภูมิที่ 6
นิยตจรรยาภูมิ
ภูมิที่ 7
นิษฐาคมนภูมิ
186

ประพจน อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล
งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 236.
187
Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, 270.
188
ประพจน อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน, 232.
189
คัมภีรที่กลาวถึงเรื่องภูมิมีอยูหลายคัมภีรดวยกันแตกตางกันไปแลวแตละสํานัก เชน ในสํานัก
มาธยมิกะ จะไดแก ทศภูมิกสูตร ปญจวึศติสาหสริกาปรัชญาปารมิตา ศตสาหสริกาปรัชญาปารมิตา สวนในสํานัก
โยคาจาระ ไดแก โพธิสัตวภูมิ ลังกาวตารสูตร เปนตน

110
โดยใน 7 ภูมินั้นยังสามารถ แบงไดเปน 2 หมวด คือ
1. ภูมิแหงการเตรียมตัว แบงเปน 2 ภูมิแรก คือ โคตรภูมิ และ อธิมุกติจรรยาภูมิ
2. ภูมิที่เปนการบําเพ็ญธรรมะ เพื่อความเปนพระพุทธเจาโดยตรง แบงเปน 5 ภูมิ คือ
ประมุทิตาภูมิ, จรรยาประติปตติภูมิ, นิยตาภูมิ, นิยตจรรยาภูมิ และ นิษฐาคมนภูมิ ตามลําดับ
ในการบําเพ็ญในแตละขั้นของภูมิ จะมีรายละเอียดในแตละภูมิ เรียกวา วิหาร โดย
จํานวนของวิหารในแตละภูมิก็จะมีแตกตางกัน
ภูมิแหงการเตรียมตัว คือ ภูมิที่ 1 และ ภูมิที่ 2 ไดแกโคตรภูมิ และอธิมุกติจรรยาภูมิ เปน
คุณสมบัติของผูเตรียมตัวเพื่อที่จะตั้งจิตโตตปาท เปนภูมิของการเตรียมตัวเพื่อเขาสูการบําเพ็ญตน
เปนพระโพธิสัตว
ภูมิแหงการบําเพ็ญธรรม คือภูมิที่ 3 ถึงภูมิที่ 7
ภูมิที่ 3 ประมุทิตาภูมิ เปนภูมิที่พระโพธิสัตวเกิดจิตโตตปาท190และตั้งปณิธาน
ชื่อวิหารใน 3 ภูมิแรกมีชื่อเหมือนกับชื่อภูมิ คือ โคตรวิหาร, อธิมุกติจรรยาวิหารและ ประมุทิตา
วิหาร ตามลําดับ
ภูมิที่ 4 จรรยาประติปตติภูมิ เปนภูมิที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญไตรสิกขา ซึ่งเปนแกนของ
การบําเพ็ญธรรม ในภูมินี้มีถึง6 วิหารดวยกันคือ
อธิศีลวิหาร การรักษาศีล
อธิจิตตวิหาร การบําเพ็ญสมาธิ
อภิปรัชญาวิหาร ซึ่งยังแบงไดเปน 3 อยาง คือ ปรัชญาที่ประกอบเฉพาะโพธิปกขิยธรรม
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท พิจารณาทั้งตามลําดับและยอนลําดับ
สาโภคนิรนิมิตตวิหาร หมายถึงวิหารที่พระโพธิสัตวเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางปราศจาก
นิมิต แตตองใชการอาโภคคือความคิด เริ่มแสวงหาโพธิญาณ ดวยการปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ รวมทั้ง
บารมีทั้ง 10 โพชฌงค 7 บริบูรณ เปนผูพนจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ไดสมาธิเปน
จํานวนมากและมีความชํานาญในศิลปศาสตร
ภูมิที่ 5 นิยตาภูมิ พระโพธิสัตวจะเห็นทุกอยางไมมีนิมิตอยูในวิหารที่ชื่อวาอนาโภคนิร
นิมิตตวิหาร ไมตองอาศัยการเพงปญญาความคิด คือสามารถเห็นแจงโดยธรรมชาติ ไมตองพิจารณา
ไตรตรองอีก เปนผูมีการงานบริสุทธิ์บริบูรณ มีญาณหยั่งรูอดีต ปจจุบัน และอนาคตวาทุกอยาง
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จิตโตตปาท เปนการตั้งจิตอยางแนวแนที่จะไปสูโพธิพุทธิ(คือการบรรลุความเปนพระพุทธเจา)
การตั้งจิตเชนนี้เปนการแสดงจุดมุงหมายเรื่องปรัชญาหรือความรูที่สูงสุดของพระพุทธเจา
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เปนอนิยามธรรม เปนสิ่งอธิบายไมได สามารถรูทุกอยางที่อยากรู พระโพธิสัตวในภูมินี้จะเขาใจ
ศูนยตาวาเปนสภาวะของทุกสิ่งทุกอยาง
ภูมิที่ 6 นิยตจรรยาภูมิ มีวิหารชื่อ ประติสัมวิทวิหาร เปนชวงมีการใชความรูที่ไดรับมา
ในภูมิตนๆ สั่งสอนสรรพสัตว
ภูมิที่ 7 นิษฐาคมนภูมิ ประกอบดวย 2วิหารคือ ปรมวิหารและ ตถคตวิหาร ถือวาเปน
ชวงที่ไดบรรลุสัพพัญุตญาณ ตรัสรูอยางสมบูรณ ซึ่งหมายถึงไดเปนพระพุทธเจา191
จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนามหายานไดแสดงถึงการบําเพ็ญธรรมหรือการบําเพ็ญบารมี
และผลของการบําเพ็ญธรรมหรือบําเพ็ญบารมีไวชัดเจน แสดงใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในฝายมหายาน ที่ยอมจะไดรับอิทธิพลจากแนวทางการบําเพ็ญบารมี พระโพธิสัตว
อันเปนแกนกลางที่สําคัญหรือจุดมุงหมายของปรัชญามหายานนั้นดวย
จารึกกรอบประตูปราสาท จิเกรง(Chi kreng) ฝงตะวันออก K.168 จารึกเปนภาษาเขมร
โบราณ ตรงบริเวณกรอบประตูของศาสนสถานที่มีชื่อวาปราสาทจิเกรง ในจังหวัดเสียมราบ
ประเทศกัมพูชา ในศิลาจารึกมีการระบุปมหาศักราชที่ 894 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1515 ในรัชกาลของพระ
เจาชัยวรมันที่ 5
คําจารึก
(1)894 çaka saptamī roc māgha nu khloñ valla va –
(2) ta khloñ jnval rpes jvan jamnvan ta vrah kammratenæ añ
(3) ekādaçamukha nu vrah kammratenæ añ lokeçvara nu
(4) vrah kammratenæ añ bhagavatī tai kañcī tai kamvī
(5) -. āp jamnvan vāp – gho sthīra gho khmuk gho mlok
(6) gho puspahara gho anāy gho phlak krapīyy 5 jmo
(7)l mvāy thmur 10 neh nā vrah kammratenæ añ ekādaçamu
(8)kha gho kampañ gho thmat gho ratnamaya tai kamprvat
(9) - - tai kandhar tai sthīra tai ranga tai agat jamnvan vāp
(10) - - gho samvar krapīyy 6 jmol 2 thmur 20-10 neh nā
(11) . vrah kammratenæ añ lokeçvara ~ srū ta khaval neh phon
191

Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, 278.
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(12) phle chpār ta nohh phonn syan ti jvan ta vrah kammratenæ
(13) añ ekādaçamukha nu vrah kammratenæ añ lokeçva[ra]
(14) nu vrah kammraten bhagavatī sre jnanæ nā sre vyavahā[ra]
(15) sre dharmmapura āy vrah vagām sre trey āy
(16) gravel nu sre āy thminænæ ~
คําแปล
(1)894 มหาศักราช แรม 7 ค่ํา เดือน มาฆะ ดวยวาโขลญพล วต
(2)(ซึ่งเปน)โขลญคัดเลือกสิ่งของถวาย แก พระกํมรเตงอัญ
(3)เอกาทศมุข และ พระกํมรเตงอัญ โลเกศวร และ
(4) พระกํมรเตงอัญ ภควตี (คือ) ไต กัญจี ไต กํวี
(5)…ของถวายของวาป…(คือ) โฆ สธีร โฆ ขมุก โฆ มโลก
(6)โฆ ปุษปหร โฆ อนาย โฆ ผลัก ควาย 5 (ตัว) มี 1 ตัวเปนตัวผู
(7)มี 1 ตัวเปนตัวผู วัว 10 (ตัว) (ของ)เหลานี้ แก พระกํมรเตงอัญ เอกาทศมุข
(8)โฆ กํปญ โฆ ถมัต โฆ รัตนมย ไต กํปรวัต
(9)- - ไต กันธร ไต สธีร ไต รังค ไต อคัต (เปน)ของถวาย ของ วาป- (10)โฆ สํวร ควาย 6 (ตัว) มีตัวผู 2 ตัว วัว 30 ตัว เหลานี้ แก
(11)พระกํมรเตงอัญ โลเกศวร ~ ขาวเปลือก ทั้งหมดนี้
(12)(รวมทั้ง)ผลไม ดอกไม เหลานั้น ทั้งหมด ซึ่งถวายแก พระกํมรเตง
(13)อัญ เอกาทศมุข และพระกํมรเตงอัญ โลเกศว(ร)
(14)และ พระกํมรเตงอัญ ภควตี (ไดมาจาก) นา ชนัง แหงที่นา วยาวหา(ร)
(15)นาธรรมมาปุระ ที่พระวาคาม นา เตรย ที่
(16)ครเวล และที่นา ที่ ธมิงง ~
ในจารึกหลักนี้มีการกลาวถึงการถวายขารับใช วัว ควาย และขาวเปลือกแกเทพ 3 องค
คือ พระเอกาทศมุข พระโลเกศวร และ พระภควตี โดยมีบุคคลผูที่เปนทหาร(khloñ valla )มีหนาที่
ในการคัดเลือกสิ่งของถวายแกพุทธเทพทั้ง 3 องคเปนผูจัดถวาย
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สําหรับพระโลเกศวรในที่นี้ก็คือพระนามหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สวนพระ
ภควตีนั้นนาจะหมายถึงนางปรัชญาปารมิตา192 โดยทั่วไปรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาในอาณาจักร
เขมรโบราณมักจะสรางขึ้นคูกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรหรือพระโลเกศวรเสมอ ซึ่งจะถือวานาง
ปรัชญาปารมิตานั้นเปนภาคหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่อยูในรูปของสตรี ลักษณะที่
ปรากฏร ว มกั น นี้ มั ก ทําให มี ผู เ ข า ใจผิ ด อยู เ สมอว า นางปรั ช ญาปาริ ต านั้ น เป น ศั ก ติ ข องพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร โดยความจริงแลวนางเปนศักติของพระโพธิสัตววัชรธร193 และสําหรับศักติ
ที่แทจริงของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นก็คือ นางตารานั้นเอง ในสวนของพระเอกาทศมุขนั้นก็
เปนพระโพธิสัตวอีกองคหนึ่งซึ่งตามรากศัพทแปลวาพระผูมี 11 พักตร ถือวาเปนปางหนึ่งของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่เรียกวา อารยาวโลกิเตศวร(Āryāvalokiteśvara)หรือ อารยาปาล(ĀryaPāla) ตามหลักประติมานวิทยานั้น จะมี 11 เศียร วรรณะ ขาว(แตบางทีก็เปนสีเหลือง) ทําปาง
ประธานอัญชลี194 และประทับยืน195 นอกจากนี้เทพในศาสนาพุทธที่มี 11 พักตรนั้นยังอาจจะเปน
พระโพธิสัตวผูมีนามวา พระมหาสหสรสูรยโลเกศวร(Mahāsahasrasūryya Lokeśvara) พระ
องคทรงมี 11 พักตร 8 กร ประทับยืนอยูบนดอกบัว มี 2 กรทําปางประทานอภัยตรงพระอุระ 3 กร
ทางดานขวาที่เหลือถือ ลูกประคํา จักร และทําประทานพร สวน 3 กรทางดานซาย ถือ บัวขาบ คัน
ศรพรอมลูกธนู และ หมอน้ํา196 หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สหสรภุชโลเกศวร(Sahasrabhuja
197
Lokeśvara) ใน Dharmakosa-samgraha แมลักษณะของรูปเคารพจะมีหลายพระนามแตกตาง
กันไป แตในจารึกเขมรโบราณกลับไมพบพระนามอื่นที่หลากหลายมากนัก ยกเวนแตพระนามวา
เอกาทศมุขเทานั้น

192

George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol VI (Paris : École française d’Extrême-Orient,

1954), 168.
193

สมิทธิ ศิริภัทร, “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมือง
พระนคร,” 116.
194
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 67.
195
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 118.
196
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : mainly based on the
Sadhanamala and other cognate tantric texts or rituals, 400.
197
Dipak Chandra Bhattacharyyaa, Tantric Buddhist Iconographic Sources (Delhi : Munshiram
Manoharlal, 1973), 21-22.
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จารึกปราสาทตาอัน K.240198 ปราสาทตาอันเปนปราสาทที่อยูทางเหนือของหมูบาน
กรอลัญ ในจังหวัดศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ที่ปราสาทแหงนี้ไดคนพบจารึกสองที่ดวยกัน โดยมี
อายุที่แตกตางกันมาก199 สําหรับหลักนี้(K.240) สลักอยูบนกรอบประตูของปราสาททางทิศใต
สําหรับขอความในจารึกนั้นเปนภาษาเขมรโบราณทั้งหมด มีการระบุมหาศักราชอยูสองแหงแต
สามารถอานไดเพียงแหงเดียว คือในบรรทัดที่6 ไดระบุเปนมหาศักราช 901 ตรงกันกับ พ.ศ. 1522
ในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่5200

(1)

// - - -202

çaka nu mratāñ

คําจารึก201
- - - n – nd - -

sthāpanā vrah

(2)

kamratenæ añ

çrītrailokyavijaya . . . . ……..//

(6) // 901 çaka pañcami ket mārggaçira candravāra nu loñ pit nu (7) tenæ prvātt jvan
khñum ta vrah kamratenæ añ lokeçvara ๐ . . . . . . . . // ๐ //
คําแปล
(1)ปมหาศักราช . . . มรตาญ - - (ชื่อ) - - (ได)สถาปนา พระกมรเตงอัญ ศรีไตรโลกยวิชัย . . . . . . . .
(6) ปมหาศักราช 901(พ.ศ. 1522) ขึ้นหาค่ํา เดือนมารคศิร วันจันทร โลญปต และ เตงปรวาตต ได
ถวายขารับใชแก พระกมรเตงอัญ โลเกศวร ๐ . . . . . . . .(ตอจากนั้นเปนรายชื่อทาสขารับใชและสิ่ง
ของถวาย) . . . . . . . . . . . // ๐ //
สําหรับจารึกหลักนี้รองรอยของพระพุทธศาสนาพบเพียงพระนามของประติมากรรมรูป
เคารพเทพที่สันนิษฐานวานาจะเปนพระนามของเทพในศาสนาพุทธ นั้นคือ พระโพธิสัตวไตรโลกย
วิชัย
198

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III, 76.
199
จารึกอีกหลักคือ K.241 ซึ่งสลักที่กรอบประตูของปราสาททิศเหนือ มีการกลาวถึงประติมากรรม
รูปเคารพพระพุทธรูป ที่มีพระนามวา ศรีสุคตมารวิชิต(çrīsugatamaravijita) แตจารึกระบุปมหาศักราชเปน 1189
ตรงกันกับ พ.ศ. 1810 ซึ่งอยูในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 แลว
200
พ.ศ. 1511-1544
201
จารึกอยูบนกรอบประตูฝงทิศใต
202
ในหนังสือ Le cambodge II ของ Etienne Aymonier สันนิษฐานวาเปนเลข 889 โดยดูรองรอยของ
ตัวเลขสองตัวแรกวาเปน 89x.
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ลักษณะทางรูปภาพของพระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัยนั้นพบวาจะมีสี่พักตร แปดกร พระ
หัตถแสดงปางวัชรหูมการ203 อยูที่บริเวณพระอุระ พระหัตถที่เหลือดานขวาจะทรงถือ คฑา ปฏัก
และลูกศร ดานซาย ถวย บวงบาศและวัชรหรือจักร204 ประทับยืนในทาปรัตยาลีฒะ205 โดยเหยียบอยู
บนรางของมเหศวร(พระศิวะ)ดานพระบาทซาย และเหยียบบนอกของนางเคารี(พระแมอุมา)ทาง
ดานพระบาทขวา206พระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัยจะทรงเครื่องหลากสีและทรงเครื่องประดับ และมี
พวงมาลาเปนรูปพระพุทธรูปองคเล็กๆประดับอยูดวย207
พระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัยในประเทศกัมพูชานั้น ไมเคยมีปรากฏเปนประติมากรรมรูป
เคารพเลย มีแตเพียงการเอยถึงพระนามของพระองคในจารึกเทานั้น208 แตที่ปราสาทหินพิมายใน
จังหวัดนครราชสีมา ไดพบประติมากรรมรูปเคารพของพระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัยถึงสององคดวย
กัน องคแรกเปนประติมากรรมสัมฤทธิ์แบบลอยตัว มีเศียรเดียว สองกร พระหัตถอยูในทาวัชรหูม
การ ประทับยืนในทาปรัตยาลีฒะ ไมปรากฏรูปของบุคคลอื่นรวมดวย ปจจุบันจัดแสดงอยูที่หอง
ลพบุรีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร อีกหนึ่งองคเปนประติมากรรมประดับศาสนสถานที่
สลักอยูบนทับหลังดานใน ที่ประตูดานทิศตะวันออกของปรางคประธาน ซึ่งนักวิชาการโดยสวน
มากเชื่อวาเปนพระไตรโลกยวิชัย ซึ่งทับหลังชิ้นนี้สลักเปนรูปบุคคลโดยอยูตรงกลางของทับหลัง มี
สี่เศียร(แตเห็นเพียงสามเศียรเศียรที่สี่ที่อยูดานหลังไมสามารถเห็นไดเนื่องจากเปนภาพสลักนูนต่ํา)
แปดกร ยืนอยูบนบุคคลสองคนที่เปนบุรุษและสตรีซึ่งตามคัมภีรจะหมายถึง พระศิวะและพระแม
อุมา209 พระกรทั้งหกกรบนยึดหนังชางซึ่งแผปกคลุมอยูเหนือเศียรในขณะที่พระกรลางสองพระกร
203

เปนมุทราโดยไขวขอมือทั้งสองทาบอก มือหนึ่งถือวัชระอีกมือหนึ่งถือกระดิ่ง นอกจากพระ
โพธิสัตวไตรโลกยวิชัยแลว ผูที่ทํามุทราแบนี้อีกก็คือ พระวัชรธร และพระโพธิสัตวสังวร
204
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : mainly based on the
Sadhanamala and other cognate tantric texts or rituals, 184-185 ; Alice Getty, The Gods of Northern
Buddhism, Their History, Iconography and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist
Countries, 114-115.
205
เปนทาประทับยืนโดยจะงอขาขวาและโยกไปทางขวา สวนขาซายเหยียบลงไปตรงๆ
206
Benoytosh Bhattacharyya, An Introduction to Buddhist Esoterism (Delhi : Motilal
Banarsidass, 1980), 117.
207
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 115.
208
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 281.
209
Marie-Therese de Mallmann, Introduction a L’iconographie du Tantrisme Bouddhique,
381.

116
ยกขึ้นแสดงทาฟอนรําอยูที่พระอุระ พระองคแวดลอมไปดวยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ สิบ
องคในแนวบน โดยเชือ่ วาพระพุทธรูปเหลานัน้ อาจจะหมายถึงพระอมิตาภะและมีรูปพระวัชรสัตวและ
นางโยคินีกําลังฟอนรําอยูเหนือซากศพในแนวลาง210
จารึกพนมบันทายนาง K.214จารึกชิ้นนี้พบที่ศาสนสถานพนมบันทายนาง211ตั้งอยูหาง
จาก เมืองมงคลบุรี ในเขตพระตะบองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 3 กิโลเมตร จารึกถูก
จารเปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ ระบุมหาศักราช 902(พ.ศ. 1523)ในภาษาเขมรโบราณ
และ มหาศักราช 903212(พ.ศ. 1524)ในภาษาสันสกฤต มีทั้งหมด 41 บรรทัด ขอความในจารึกเปน
การกลาวสรรเสริญพุทธเทพตางๆ และการสรางประติมากรรมรูปเคารพ รวมไปถึงการมอบขารับ
ใชแกศาสนสถาน สําหรับรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่พบในจารึกหลักนี้ มี
ทั้งที่เปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ ในสวนของภาษาสันสกฤตจะปรากฎในโศลกที่ 1
ถึง 3
คําจารึก
(1)// siddhi
I

svasti

~

namo stu paramārthā(2)ya

vyomatulyāya yo da(3)dhau

dharmmasāmbhoginirmmāna -

(4)kāyān trailokyamuktaye //
(6) yo mitābhañ jinan dadhau
a(8)rkkendvor darçanād iva //
(10) bhagavatyai namo stu te

(5)bhāti lokeçvaro mūrdhnā
(7) mitaraçmiprakāçānām
pra(9)jñāpāramitākhyāyai
(11) yasyām sametya sarvvajñās

II
III

sarvvjñatvam upeyusah //

คําแปล
// สิทธิ สวัสดี ~

210

สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา, 170.
211
มีอีกชื่อหนึ่งวา พนมแกรนาง ดู Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese
Provinces of Cambodia (Bangkok : White Lotus, 1999), 100.
212
แตเดิม ศักราชถูกอานเปน 907 และ908 ที่ถูกคือ 903.

117
ขอความนอบนอมจงมี แดพระผูทรงไวซึ่งกายทั้งสาม คือธรรมกาย
สัมโภคกายและนิรมาณกาย ผูเปนประโยชนอยางสูงสุด เทียบเทา
ทองฟา เพื่อใหหลุดพนจากโลกทั้งสาม
พระโลเกศวรผูทรงไวซึ่ง พระชินเจา ผูมีแสงสวางอันหาประมาณ
มิได(อมิตาภะ)213ดวยเศียร ยอมสองสวางเหมือนกับการมองดู
พระอาทิตยและพระจันทรผูมีแสงสวางรัศมีอันประมาณได
ขอความนอบนอมจงมีแกผูเปนเจาผูเปนสตรีมีนามวา (พระนาง)
ปรัชญาปารมิตา ผูเปนสถานที่เหลาพระสัพพัญูมาพรอมกัน
แลวบรรลุความเปนพระสัพพัญู

I

II

III

ในโศลกแรก ไดกลาวถึงคุณลักษณะของพระพุทธเจาในแบบมหายานเพราะมีการพูดถึง
กายทั้งสามของพระองคคือ ธรรมกาย สัมโภคกายและนิรมาณกาย ซึ่งจากที่ใหรายละเอียดในขาง
ตน ทั้งสามกายเหลานี้อาจเรียกรวมกันไดวาเปนหลักตรีกาย
หลักของตรีกายนั้นกลาวคือ ถือเปนกายทัง้ สามของพระพุทธเจา ทีเ่ กิดจากพระพุทธเจา
ประเภท มานุษพี ทุ ธ คือเปนพระพุทธเจาผูป รากฎกายมาเปนมนุษย ซึง่ ก็คอื พระศากยมุนนี นั้ เอง214
มหายานในชวงแรกๆนั้นดูเหมือนจะมีทัศนะคติตรงกันกับเถรวาทที่กลาววา พระพุทธ
เจาจะมีเพียงสองกาย คือ ธรรมกาย และนิรมาณกาย แตในภายหลังมหายานกลับสรางลักษณะตรี
กายขึ้นมาโดยเพิ่ม สัมโภคกายเขาไปอีกกายหนึ่ง ซึ่งกายที่เพิ่มมานี้จะเปนกายที่จะใหเห็นเฉพาะหมู
พระโพธิสัตว เปนทิพยภาวะอันมีรัศมีรุงเรืองไปทั่วเทานั้น215
ในโศลกที่สองจารึกแสดงใหเห็นถึงลักษณะของรูปเคารพโดยกลาวถึงพระโลเกศวรผูที่
เศียรมีพระอมิตาภะประดับอยู ซึ่งจากขอความที่บรรยายถึงลักษณะรูปภาพในจารึกหลักนี้ตรงกับ
ลักษณะทางรูปภาพของพระโลเกศวรหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรผูที่จะมีพระอมิตาภะเปน
สัญลักษณประจําองคเสมอ ซึ่งถามีการสรางออกมาเปนประติมากรรมรูปเคารพก็จะตองสลัก
ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดเล็กๆ คือพระอมิตาภะ อยูในทานั่งปางสมาธิประกอบอยูบนเศียรดวย
213

อมิตาภะ มีความหมายวา มีรัศมี(แสงสวาง)อันประมาณไมได
ผุดพรรณ ศุภพันธุ, “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจาในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับพุทธปรัชญามหายาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2529), 111.
215
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 112-113.
214

118
เสมอ แสดงใหเห็นวาผูจารึกและประติมากรในอาณาจักรเขมรโบราณนาจะมีความเขาใจในลักษณะ
รูปภาพของพระโลเกศวรหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปนอยางดีนอกจากนี้ยังกลาวเปรียบเทียบ
กับพระอาทิตยและพระจันทรในเชิงปรัชญาแลวแสงของพระอาทิตยนั้นใหความอบอุนก็เปรียบ
เหมือนกับการใหชีวิต สวนแสงของพระจันทรที่เปนสีเหลืองนวลนั้นก็นาจะหมายถึงความงดงาม
ความสบายตา การดํารงชีวิตดวยความสุขสงบ สวนในโศลกที่สามก็กลาวถึงการแสดงความเคารพ
ตอนางปรัชญาปารมิตาเทานั้น
จารึกปราสาทปลัง(Prasat Plang) K.452 เปนจารึกที่จารอยูในศาสนสถานที่มีชื่อวา
ปราสาทปลังซึ่งตั้งอยูที่ฝงซายของแมน้ําสตุงปลัง ซึ่งไหลลงไปตามเสนทางสายโบราณ ที่นครพนม
สรุก(Angkor Phnom Srok)216 จารึกเปนภาษาสันสกฤตทั้งหมดซึ่งมีการระบุปมหาศักราชเปนแบบ
สังขยาศัพทตรงกับป มหาศักราช 910 ตรงกับรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 5

คําจารึก
(1) kāyavāgbuddhicestābhir
(2) svakulānām paresāñ ca
(3)sahāyān vandhavān bhrtyān
(4) parārthasādbhavanty eva
(5) dharmmamūrtto pi lokeçah
(6) vyomacandravilai rūpam

I
II
III

yo manāmsi manasvinām
dharmmesu vya[na]yan nayān //
yo dharmmaikarasīkrtān
dharmmakāryyāny akārayat //
krpayā darçitātmakah
sa tasya samatisthipat //

คําแปล
เขาไดนํานัย(ของแนวทาง)แหงธรรมทั้งหลายไปสูใจของชน
ผูมีใจสูงทั้งหลายผูอยูในตระกูลของตนและในตระกูลอื่น
โดยอาศัยกายวาจา วามคิดและการกระทํา
เขาไดทําใหเพื่อน ญาติพี่นอง และคนรับใชใหเปนผูที่มีเนื้อแท
เพียงอยางเดียวคือ ธรรมและไดทํากิจกรรมทางศาสนาทั้งหลาย
ใหเปนไปเพื่อความจริงอันสูงสุดเทานั้น

I

II

216

George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol V, 156.

119
เขาผูนั้นไดประดิษฐานรูปของพระโลเกศ ซึ่งแมจะมีรูปเปน
พระธรรมแตก็ปรากฏพระองคใหเห็นเพราะความกรุณา(ตอสัตวโลก)
ในปที่กําหนดดวย ทองฟา(0) พระจันทร(1) และลม(9)217

III

จารึกหลักนี้กลาวถึงบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและ การสรางรูปเคารพพระ
โลเกศวรในพระนามวา “โลเกศ” เพื่อบูชา ณ ปราสาทแหงนี้ ในป พ.ศ. 1531 แตคงสูญหายไปนาน
แลว ในจารึกยังกลาวอีกวา พระโลเกศ ก็คือ ธรรมกาย จากหลักตรีกายแลว ธรรมกายนั้น หมายถึง
องคแทของพระพุทธเจาซึ่งอยูในภาวะเปนกฎความจริงทางธรรมชาติที่ไมดับสูญ มีอยูตลอดเวลา
เปนนิรันดร ไมขึ้นกับเวลาหรือเงื่อนไขใดๆ218 หรืออาจหมายถึง ทั้ง ธรรมชาติแ ละหลัก คําสอน
โดยตรงของพระพุท ธเจา 219 นอกจากนี้ ธรรมกายยัง เปน เนื้อ แทข องทุก สิ่ง ไมวา จะเปน พระ
พุท ธเจา หรือ พระโพธิสัต ว ดังนั้นการที่เปรียบวาพระโลเกศวรเปน ธรรมกาย จึงสอดคลองไปกับ
หลักตรีกายดวยเชนกัน
จารึกถมอพวก (K.225)จารึกหลักนี้พบที่หมูบานถมอพวก ในตําบลสวายเจก จังหวัดศรี
โสภณ ลั ก ษณะของจารึ ก เป น แท ง สถู ป ศิ ล าสี่ เ หลี่ ย ม โดยในแต ล ะด า นจะมี ก ารสลั ก เป น รู ป
ประติมากรรมรูปเคารพแบบนูนสูง เปนรูปพระพุทธรูป นางปรัชญาปารมิตา พระโลเกศวรและพระ
วัชริน ตัวจารึกจะจารอยูดานลางของกลุมรูปเคารพในแตละดาน จารึกเปนภาษาสันสกฤต มีทั้งหมด
14 โศลก จารึกมีอายุอยูในมหาศักราช 911 (พ.ศ. 1532) แตขอความในจารึกกลาวยอนไปถึงปมหา
ศักราช 890 (พ.ศ. 1511)220 สําหรับแทงสถูปศิลาที่มีจารึกหลักนี้จากการสอบถามชาวบานทําให
ทราบวาเปนของที่ถูกเคลื่อนยายมาจากหมูบานอารักษโฉ(Arak Chho) หรือ เนี้ยตาโฉ(Neak Ta
Chho) ซึ่งอยูใกลๆ กับหมูบานถมอพวก221
คําจารึก
I A (1)
B (1)
217

// yo py eko vahudhā bhinno
çaçīva naikanirastha-

v[i]neyāçānurodhatah
vimvo vuddhas sa pātu vah //

ตรงกับปมหาศักราช 910 คือ พ.ศ. 1531
218
สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 18.
219
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 100.
220
ในรัชสมัยของ พระเจาชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511 –1544)
221
Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia, 131.

120
II C (1) // prajñāpāramitā pāyād
D (1) jinānām apy ajātānām
III A (2) // vande lokeçvaram bhaktyā(3) yasyottunæga - - - IV (4) // bajrī jayati - - (5) mārttandamandala.r∪
V (6) // namadhvam āryyamaitreyam
(7) karunāmuditopeksāXI C (6)
(7)

I

II

III
IV
V

XI

// vuddhamātrindramaitreyapratimā sthāpitās tena

apāyād vo varīyasah
yā jātā jananī satī //
mitābha iva bha ∪ ------------- - - - -

-------------------ā[r]yya - - - - - ksamādyātmeva y - - -

vuddhalokeçabajrinām
candracandragrahānækite //

คําแปล
ขอพระพุทธเจาซึ่งแมจะมีพระองคเดียวแตเพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการ(ของ)เวไนยสัตวก็แยกไดเปนหลายองค เหมือน
ดวงพระจันทรจํานวนมากมายที่ปรากฏในน้ํา พระพุทธพระองคนั้น
จงรักษาทานทั้งหลาย
ขอพระนางปรัชญาปารมิตา ผูเกิดมาเปนมารดาผูซื่อสัตยของ
พระชินเจาทั้งหลายแมผูยังไมเกิด คุมครองทานทั้งหลายจาก
อบายอันกวางยิ่ง
ขาพเจาขอกราบไหวซึ่งพระโลเกศวร ดวยความภักดี ดุจพระ
อมิตาภะ - - - - - - พระองคมี----อันสูงสง ------ขอพระผูมีวัชระ(วัชรี)จงมีชัยชนะ - - - - - มณฑลแหง
พระอาทิตย - - - -- - -- - - ทานทั้งหลายจงกราบไหว พระอารยไมเตรยะ - - - - - ผูเหมือนกับมีใจประกอบไปดวยกรุณา มุทิตา อุเปฺรกฺษา(อุเบกขา)
(ขันติ) เปนตน
เขาไดสรางประติมากรรมของพระมารดาของพุทธเจา(ปรัชญาปารมิตา)
พระไมเตรยะผูเปนเจา พระพุทธโลเกศวร และ พระวัชริน(ผูถือวัชระ)

121
เมื่อ(มหาศักราช) 911222
จารึกกลาวสรรเสริญพระพุทธเจาและเหลาเทพในศาสนาพุทธคือ นางปรัชญาปารมิตา
พระโลเกศวร พระวัชรปาณีและ พระอารยไมเตรยะ รวมถึงการสรางประติมากรรมเหลานั้นในป
พ.ศ. 1532
สําหรับพระอารยไมเตรยะหรือพระเมตไตรยะนั้น พระองคก็คือพระโพธิสัตวพระองค
หนึ่งซึ่งถือวาจะมาเปนพระพุทธเจาในอนาคต223 กลาวกันวาพระโพธิสัตวพระองคนี้เปนพระองค
เดียวที่เปนที่นับถือของชาวพุทธทั้งเถรวาทและมหายาน224สัญลักษณที่สําคัญของพระองค คือจะมี
สถูปที่ศิราภรณ มีผาพันรอบเอวผูกที่ขางซาย ทรงถือดอกจําปา225 หรือดอกนาคเกศร226 พระองคมี
พระกายสีเหลืองทอง มักจะทําทา ธรรมจักรมุทรา หรือบางครั้งจะเปนปางประทานพร สําหรับพระ
สถูปที่ศิราภรณ นาจะหมายถึงความเชื่อที่วาเปนสถูปบนเขากุกกุฏบาทใกลกับพุทธคยา อันปกปดที่
ซึ่งพระพุทธกาศยปะประทับนอนอยู เมื่อพระเมตไตรยะเสด็จมาจากสวรรคชั้นดุสิต พระองคจะ
เสด็จไปที่เขานั้น ภูเขานั้นจะเปดออกดวยมนตร และพระกาศยปพุทธเจาจะประทานไตรจีวรแกพระ
เมตไตรยะ227 สําหรับในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน มักจะพบพระเมตไตรยะในรูป
หมูสามองค คือ พระโพธิสัตวเมตไตรยะจะอยูรวมกับพระโคตมพุทธและพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรเสมอ228
ในประเทศกัมพูชามีการพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวเมตไตรยะมาตั้งแต
สมัยกอนพระนคร เชนประติมากรรมรูปเคารพที่ทําจากศิลาที่ตรุงเดียน ซึ่งดัดแปลงเทวรูปพระ
นารายณไปเปนพระโพธิสัตวเมตไตรยะ สําหรับประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวเมตไตรยะที่
หลอดวยสําริดจะมีมากและสรางขึ้นตั้งแตสมัยไพรกเมงเปนตนมา ประติมากรรมเหลานี้มักมีสี่กร
222
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หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2515), 85.
224
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 22.
225
Ibid., 21.
226
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : mainly based on the
Sadhanamala and other cognate tantric texts or rituals, 93.
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Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive
Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 23.
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Ibid., 24.
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122
และทรงเกลาเกศาเปน ชฏามงกุฏ ประดับดวยรูปสถูปจําลองรวมทั้งทรงเครื่องแบบนักบวช โดยทํา
เปนผาโธฏีสั้นหรือยาว229 ประติมากรรมสําริดดังกลาวในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ก็มีที่มาจาก
ปราสาทออกยม 230 และจากที่อื่น ที่ไ ม ทราบที่มา นอกจากนี้ก็มีกลุมประติมากรรมสําริดพระ
โพธิสัตวเมตไตรยะที่พบที่ประโคนชัย ประติมากรรมสําริดขนาดใหญที่พบที่บานโตนด จังหวัด
นครราชสีมาซึ่งหลอขึ้นในปลายศิลปะแบบกําพงพระหรือตนศิลปะแบบกุเลน231 และในศิลปะเขมร
โบราณแบบบาแค็งก็ยังไดพบประติมากรรมสําริดพระโพธิสัตวเมตไตรยะ เศียรเดียว แปดกร ที่วัด
อัมปลตึก(Ampil Teuk)232 ซึ่งลักษณะของพระโพธิสัตวแปดกรเปนสิ่งที่คอนขางพบไดนอยใน
ศิลปะเขมรโบราณ
จารึกปราสาทโกก K.339233 เปนจารึกที่ถูกจารบนกรอบประตูทั้งสองดานของปราสาท
องคกลางในกลุมศาสนสถานที่มีชื่อวาปราสาทโกก ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบาน
สําโรงในจังหวัดเสียมราบ234 ขอความในจารึกมีการกลาวถึงกษัตริยหลายพระองคโดยเริ่มจาก พระ
เจาชัยวรมันที่ 2 โดยทราบไดจากปมหาศักราช 724(พ.ศ. 1345) ซึ่งเปนปที่พระเจาชัยวรมันที่ 2 ทรง
ขึ้นครองราชยตอจากนั้นจารึกก็กลาวถึงพระนามของกษัตริยองคอื่นอีกโดยเรียงมาตามลําดับโดยมา
สิ้นสุดที่พระเจาชัยวรมันที่ 5235แสดงใหเห็นวาจารึกหลักนี้คงจะทําขึ้นในรัชสมัยของพระเจาชัยวร
มันที่ 5 คืออยูในชวงป พ.ศ. 1511-1544
คําจารึก
∪ ∪ titārthadāyine
I
(1) // cintāmaniviçistāya
(2) namaç çrīghanaratnāya
janæga[mā]ya jagad[dhr]te //
II
(3) ādimadhyāntakalayānam
yo –ī ∪ ramanoramam
(4) svāntāndhakāravidhvanæsam
dharmma[rat]na ∪ -mune //
229

Jean Boisselier, Le Cambodge,302.
Bruno Bruguier, “Le Prasat Ak Yum état des connaissances,” In Recherches Nouvelles sur le
Cambodge (Paris : École française d’ Extrême-Orient, 1994), 283.
231
Jean Boisselier, “ Notes sur l’art du bronze dans l’ancien Cambodge,” Artibus Asiae 29, 4
(1967) : 284-312.
232
Jean Boisselier, Le Cambodge,302.
233
George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol V, 164-169.
234
Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia,232.
235
George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol V, 167-168.
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(5) namo stu sanægharatnāya
(6) namrāmaraçiroratnaXXXIII (25) dve ∪ ∪ ∪ ∪ - - - v
(26) yasya çrī ∪ ∪ - - ∪
XXXIV (27) vrahmā ∪ ∪ ∪ - - ∪
(28) tau ya ∪ ∪ ∪ - - ∪
XXXV (29) tayor ācāryyā - - ∪
(30) dhīrendrācāryya[i]ty uktah

III

yasyānæghrinakhadidhitih
raçmirājivirājitā //
ācāryyau sthavirau gurū
vuddhadharmmāvavodhane
∪ ro vuddhamatir mmatah

vuddhavad vauddhapunægavau
yogācāryyo yathākramam
suhrdau yasya dhīdhanau

คําแปล
I
ขอนอบนอมแกพระศรีฆณ รัตนะ ที่วิเศษยิ่งเหมือนแกวสารพัดนึก
ผูใหซึ่งทรัพยสมบัติ-----ผูไมอยูนิ่ง(เคลื่อนไหว) อยูทุกหนทุกแหง
ผูค้ําจุนโลก
II
ผูทรง(แสดง)ซึ่งธรรมรัตนะ อันงดงามในเบื้องตน ทามกลางและที่สุด
ที่นารื่นรมใจ (ที่พึงใจ)ของ----ที่ขจัดความมืดอันเปนที่สุดของตน
III ขอนอบนอมแดสังฆรัตนะ ที่มีแสงสวางของเล็บ(ของสงฆ)ที่สองแสง
อยูแลวของรัศมีของรัตนะบนศีรษะของผูที่มานอบนอม
XXXIII-----อาจารยทั้งสอง----ผูเปนสถวิระ (เถรวาท) เปนครู-----ผูมี ศรี--ในการสอนใหบรรลุซึ่งธรรมของพระพุทธเจา
XXXIVพราหมณ-----ซึ่งรูกันวาชื่อพุทธมัติเขาทั้งสองนั้น-----เปนชาวพุทธ
ผูอาจหาญ เหมือนกับพระพุทธเจา
XXXV ทั้งสองนั้นมีอาจารย-----อาจารย(ฝาย)โยคาจาระและอาจารยธีเรนทร
ตามลําดับ เขา(อาจารยคนใดคนหนึ่ง)มีเพื่อนสองคนผูเปนมิตร(ใจดี)
และมีปญญาเปนทรัพย
236

จารึกหลักนี้สามโศลกแรกเริ่มดวยการสรรเสริญพระพุทธเจา โดยใชคุณสมบัตินามวา
ศรีฆณะ และในโศลกตอๆ มาพบวาจารึกหลักนี้มีรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดย
ในจารึกมีการระบุถึงนิกายในศาสนาพุทธทั้งที่เปนเถรวาทและมหายาน สําหรับเถรวาทนั้น ใน
236

พบวา ในจารึกเขมรโบราณนั้นมีการใช พยัญชนะในวรรค “ต” และ “ฏ” สลับกันอยูเสมอ
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โศลกที่ 33 จารึกไดกลาวถึงอาจารยแหงสํานัก สถวิระ ซึ่ง สถวิระนั้นเปนนิกายหนึ่งในศาสนาพุทธ
แบบเถรวาทหรือหี นยาน นิก ายนี้เปนนิกายดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา237 ทั้งคัมภีรบาลีและ
สันสกฤตในลังกาจะเรียกนิกายนี้วา เถรวาท หรือ สถวิรวาท238 สําหรับคัมภีรภาษาบาลีของนิกายนี้
จะถือวาเปนคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา239นับวาเปนนิกายที่สามารถรักษาพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจาไดบริสุทธิ์บริบูรณกวานิกายอื่นๆ240 นิกายนี้ถือวาพระพุทธเจาเปนมนุษย ไมไดเปน
เทวดา พระเจาหรืออมนุษย เพียงแตพระองคมีคุณสมบัติบางอยางที่เหนือมนุษยสามัญ241คําสอนของ
นิกายนี้ไมมีความลึกลับ เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได หลักธรรมที่สําคัญของนิกายนี้ก็คือ การ
ละเวนความชั่ว ใหประพฤติปฏิบัติแตความดี ทําจิตใจใหผองใส สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งมั่นอยูใน ศีล
สมาธิ และปญญา กลาวไดวาปรากฏการณของโลกทั้งมวลยอมตกอยูในอํานาจของสามัญลักษณะ
3 ประการ คือ ความไมเที่ยง ความทุกข และเปนอนัตตา242 แตเนื่องจากขอความในจารึกที่คอนขาง
ไมสมบูรณทําใหขอความตรงนี้นอกจากจะสามารถสันนิษฐานวานาจะเปนการกลาวถึงพุทธศาสนา
หีนยานแบบสถวิรวาทดังกลาวแลว คําวา “สถวิระ” คํานี้ยังสามารถแปลความไดอีกวานาจะหมาย
ถึง อาจารยผูใหญหรือผูอาวุโส อีกดวย
ตอมาในโศลกที่ 35 จารึกก็ใหรองรอยทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ในจารึกได
กลาววาอาจารยของฝายโยคาจาระ ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบโยคาจาระ ก็ไดเคยปรากฏมาแลวใน
จารึกแปรรูป K.806 นั้นแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของการนับถือศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณ
วาเปนพระพุทธศาสนามหายานแบบโยคาจาระ ในขณะเดียวกันในจารึกหลักนี้ก็ยังทําใหทราบวา
ในอาณาจักรเขมรโบราณในชวงสมัยพระนคร(Angkorian Period)นั้น ไมไดมีแตเฉพาะศาสนาพุทธ
แบบมหายานอยางเดียวเทานั้น ในอาณาจักรเขมรโบราณคงจะมีการนับถือศาสนาพุทธทั้งแบบหีน
ยานหรือเถรวาทควบคูกันไปกับพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ดังหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นในจารึก
หลักนี้
237

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 44.
Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978),211.
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เชฏฐวงศ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542), 4.
240
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2520), 427
; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 44.
241
อนุกูล จันทระ มาเนอรจิ และคนอื่นๆ , นิกายสําคัญในพระพุทธศาสนา, 4.
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อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, 45 ; อนุกูล จันทระ มาเนอรจิ และคนอื่นๆ ,
นิกายสําคัญในพระพุทธศาสนา, 5,7.
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จารึกที่ตวลปราสาท K.158 เปนจารึกที่จารอยูที่ศาสนสถานที่มีชื่อวา ตวลปราสาท อยู
ในจังหวัดกําปงสวาย จารึกเปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ เนือ้ ความในจารึกในสวนของ
ภาษาเขมรโบราณระบุปม หาศักราช 925(พ.ศ. 1546) จารึกกลาวถึงพระนามของพระเจาชัยวีรวรมัน243
ดวย
คําจารึก
A
(7) yo nādimaddhyanidhanas svasukhopabhoge

II

sāmbhogikam vapur ivenduvidhun dadhānah
nirmmānam anæçum iva vajrijinādi lokasaukhyāya vo diçatu çarmma sa dharmmakāyah //

B
XXXIV

(6) ksetrāni cārvār-prabhrtīni pañca
punyāçrayāl linægapureçvarāya
vuddhe prabheçe ca tadīyarūpe
lokeçvare so dita supraçaste //

XXXV

(7) krtesu bhaktyā [ ∪ ∪ - ∪ - - ]
sa sastikaprasthaghrtāni tāsu
satkhārikārājatatandulānæçca
bhadreçvare dāt prativadsarañ ca //

XXXVI

(8) svakīyaveçmani manoharāni
sarvvopajīvyāni sukhodayāni
tāny āçramāyaiva krtāni vuddhe
tādrūpake lokapatau ca so dāt //

XXXVII (9)

çrīsamataprabheçākhye
çrīghane çrutaviçrutah
sa prādāt pratyaham bhaktyā pañcaprasthārddhatandulum //

XXXVIII (10) çrīsamantaprabheçe ca
so nvaham vyatarat pañca-

XXXIX (11) lokeçvare praçaste smil

svadeçodbhūtarūpake
daçaprasthārddhatandulam //

loke lokahitodyatah
so dāc ca pratyaham pañca- daçaprasthārddhatandulam //
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II

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII
XXXVIII
XXXIX

244
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คําแปล
A
ธรรมกายนั้น ผูไรเบื้องตน ทามกลางและที่สุด
ที่ทรงไวซึ่งพระจันทรที่เหมือนกับ(สามโภคิกกาย-สัมโภคกาย)
ในเวลาเสวยสุขสวนพระองคดํารงไว(ซึ่ง)รัศมีประดุจ
นิรมาณกายผูเปนอาทิพุทธผูถือวัชระ(วัชรธร) ขอพระองค
คือธรรมกาย จงชี้บอกซึ่งเกราะกําบังแกพวกทาน
เพื่อความสุขของชาวโลก
B
ไดถวายที่นา เชนที่(มีชื่อวา) จารวาร เปนตน และที่อาศัย
ที่ไดบุญทั้งหาแหงไว(แด)พระพุทธเจา และพระโลเกศวร
(ผูมีรูปแหงพระอมิตาภะนั้น)ผูมีคุณสมบัติเสมอพระพุทธเจา
(และ)ผูเปนใหญแหงจักรวาล ผูไดรับการสรรเสริญเปนอยางดี
เพื่ออุทิศกุศลถวายพระผูเปนใหญแหง ลิงคปุระ
เขาไดถวายเนยใส 60 ประสถะ ณ สถานที่นั้นแดทานเหลานั้น
เขาไดถวายวัตถุที่ทําดวยเงิน?ซึ่งขาวสารพระราชทาน 6 ขาริกา244
แกพระภัทเรศวร ทุกป
ไดถวายเครื่องยังชีพทั้งปวงที่นํามาซึ่งความสุขแกพระพุทธเจา
นั้นและผูเปนเจาแหงโลก(พระโลเกศวร) เหมือนกับที่ถวาย
พระพุทธเจาที่กระทํา(ณ) อาศรม
ไดถวายขาวสาร หาครึ่งแก พระศรีฆน(พระพุทธเจา)ผูชื่อวา
ศรีสมันตปรเภศ ทุกวันดวยความภักดี
ไดถวายขาวสาร 15 ครึ่ง ประสถะ245แกพระศรีสมันตปรเภศ
ผูมีรูปรางอันนาอัศจรรย ทุกๆ วัน
ไดถวายขาวสาร 15 ครึ่งประสถะ แกพระโลเกศวร ผูทําประโยชน
เกื้อกูลตอโลกทุกวัน

หนวยวัดโบราณ
หนวยวัดโบราณ
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จารึกหลักนี้ในโศลกที่สองไดกลาวถึงปรัชญาของศาสนาพุทธมหายานเรื่องหลักตรีกาย
ในโศลกเดียวแตก็กลาวถึงทั้งหมดสามกาย โดยเริ่มตั้งแต สัมโภคกาย ธรรมกายและนิรมาณกาย
ตามลําดับ ตอมาตั้งแตโศลกที่ 34 ไดกลา วถึง การถวายที่น าแกพ ระพุท ธรูป และพระโลเกศวร
และในโศลกตอๆ มาเปนการถวายขาวสารใหแกรูปเคารพ ทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
ศาสนาพราหมณก็ไดแก พระภัทเรศวร สวนศาสนาพุทธนั้นไดแก รูปเคารพพระพุทธเจาศรีฆน ที่มี
นามวา ศรีสมันตปรเภศะ และรูปเคารพพระโลเกศวร
สําหรับจารึกหลักนี้ถือเปนตัวอยางของการผสมผสานที่ดีระหวางศาสนาพราหมณและ
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณ โศลกแรกของจารึกนี้เปนการสรรเสริญ พระศิวะ ผูเปน
เจาแหงศาสนาพราหมณ และโศลกตอมาเปนการสรรเสริญพระชินเจาหรือพระพุทธเจา แสดงให
เห็นวาในรัชสมัยที่ทําจารึกหลักนี้ขึ้นกษัตริยคงไมไดรังเกียจศาสนาอื่นนอกเหนือจากที่พระองค
ทรงนับถือ สันนิษฐานวาศาสนาพราหมณก็คงจะเปนศาสนาทางราชการ โดยดูไดจากการเริ่มตน
สรรเสริญเทพเจาในศาสนาพราหมณกอน และตอดวยการสรรเสริญเทพในศาสนาอื่น และการผสม
ผสานเชนนี้นาจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในเรื่องตรีกาย จะเพิ่มจาก
กายที่มีสามไปเปนจตุรกาย คือมีกาย 4กาย โดยจะเพิ่มกายที่สี่เขามาคือ สวภาวิกกาย246 ซึ่งหลักการ
นี้จะไปปรากฏใหเห็นรองรอยในจารึกพิมาย K.953 ซึ่งมีอายุอยูในสมัยหลังจากจารึกหลักนี้
จารึกโอเสม็ด Ka.18 เปนจารึกที่มีขนาดใหญ กวาง 87 เซนติเมตร สูง 154 เซนติเมตร247
จารดวยภาษาเขมรโบราณและภาษาสันสกฤต ขอมูลบางแหงกลาววาพบที่ ถมอพวกหรือ โอเสม็ด
ในกัมพูชา248 แตบางขอมูลกลาววาจารึกหลักนี้ไมทราบที่มาเพราะถูกโจรกรรมมาพรอมกับทับหลัง
และทวารบาล249 จารึกมี 2 ดาน มีการระบุปมหาศักราชในตอนตนของจารึก คือ มหาศักราช 936
ตรงกับพ.ศ. 1557 ในรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1(พ.ศ. 1545-1593) เนื้อความเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การซื้อ ขายที่ดิน โดยผูที่จารึกเปนถึงมหามนตรีในรัชสมัยของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 นามวา ศรี
246

Ida Bagoes Mantra, “The Cult of Siva-Buddha,” in The Art and Culture of South–East Asia,
Edited by Lokesh Chandra (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991),
202.
247
Saveros Pou, Nouvelles inscriptions du Cambodge II&III (Paris : École française d’ ExtrêmeOrient, 2001), 240.
248
Ibid.
249
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ลักษมีปติวรมัน250 จารึกหลักนี้เปนจารึกทางศาสนาพราหมณเพราะกลาวถึงการสถาปนาหรือการ
สรางศิวลึงค ประกอบกับดานบนของจารึกดานหนึ่งสลักเปนรูปเคารพบุคคลแบบนูนต่ําซึ่งเปนเทพ
เจาในศาสนาพราหมณ โดยตรงกลางเปนรูปพระศิวะประทับบนหลังโคนนทิ ดานขวามือของพระ
ศิวะเปนรูปพระพรหมประทับนั่งบนฐานที่มีกลีบบัวประดับ และทางซายมือเปนรูปพระวิษณุทรง
ครุฑ และยังมีรูปบุคคลอื่นประกอบแวดลอมอยูดวย251 จารึกหลักนี้แมจะเปนจารึกที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาพราหมณแตยังไดใหขอมูลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดวยเชนกันซึ่งปรากฏอยูในบรรทัด ที่
23 ถึงบรรทัดที่ 25 ของดาน A ดังนี้
คําจารึก
A
(23) - - - - - ๏ 933 çaka man trakval vau sam nu tāpānæ pi khmi
khmānæ ni kammratenæ kamtvan añ pre nirnnaya yok bhūmi nu
vrah sukhāvāsa nai tāñ tritakī
(24) trakval vau hau aji oy prasāda ta vrah kamstenæ añ çrī
laksmipativarmma ๏ vrah pre vrah kamstenæ añ sthāpanā
çivalinæga vinæta gi prāsāda noh nā tel vrah vuddha ๏
ācāryya ta mo(25) k sthāpanā çivalinæga vrah kammratenæ añ vidyāçrama ta
kanmyanæ ๏ - - - - - -

คําแปล
A
252
(23) - - - - - - ๏ ในป 933 มีตระกูลเวาสํ กับตระกูลตาปาง ไดตั้งใจ
ตอตานพระกํมรเตง กมตวนอัญ(พระบาทสุริยวรมันเทวะ) พระองคใช
ใหตัดสินโทษโดยเอาที่ดินพระ(วิหาร)สุขาวาส(ของ)ตาญตรี
(24)แหงตระกูลเวาอจิ ใหแกพระกํมรเตงอัญ ศรีลักษมีปติวรมัน ฯ
พระองค(กษัตริย) ไดใชพระกํมสเตง อัญ สรางรูปศิวลึงค
มาไวในปราสาทแหงนี้แทนที่พระพุทธปฏิมา อาจารยผูมา
250

Saveros Pou, Nouvelles inscriptions du Cambodge II&III, 240.
Ibid., 330-331.
252
มหาศักราช 933 ตรงกับ พ.ศ. 1554.
251
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(25)สถาปนา(สราง)รูปศิวลึงคคือ พระกํมรเตง อัญ วิทยาศรมผูนอย - - จารึกหลักนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่มีชื่อ
วา สุขาวาส โดยทราบไดจากรูปเคารพของศาสนสถานแหงนี้ คือ พระพุทธปฏิมา ซึ่งตอมาถูกแทน
ที่ดวยรูปเคารพศิวลึงคซึ่งเปนตัวแทนของพระศิวะทําใหกลายเปนศาสนสถานแหงศาสนาพราหมณ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เปนคําสั่งของกษัตริย ซึ่งก็คือ พระเจาสุริยวรมันที่ 1 สําหรับกษัตริยพระองคนี้
พระนามภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตของพระองคคือ บรมนิรวาณบท253 ซึ่งคิดกันวาพระองคทรงนับ
ถือพระพุทธศาสนา254 แมจะมีนักวิชาการบางทานมีความเห็นที่แตกตางไปวานาจะเปนพระนามที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณแบบไศวนิกาย255 สําหรับจารึกหลักนี้ถือเปนหลักฐานสนับสนุนให
เห็นไดชัดเจนวาพระองคตองทรงนับถือศาสนาพราหมณอยางแนนอน เพราะถาพระองคนับถือ
ศาสนาพุทธแลวพระองคก็คงไมนาที่จะออกคําสั่งใหนําศิวลึงคมาประดิษฐานแทนที่พระพุทธรูปใน
ศาสนสถานนั้น การนํารูปเคารพของศาสนาหนึ่งมาแทนที่อีกศาสนาหนึ่งไมเคยไดพบหลักฐานที่
แนนอนเหมือนกับจารึกหลักนี้ เปนไปไดวาในกรณีที่มีการแทนที่ของประติมากรรมรูปเคารพนั้น
ศิลาจารึกในศาสนสถานถาเปนศิลาจารึกที่ไมไดติดอยูกับศาสนสถานก็คงทําการเคลื่อนยายยกออก
แตถาเปนศิลาจารึกที่ติดอยูกับศาสนสถาน เชน จารึกที่กรอบประตู เปนตน ก็คงตองถูกเขียนขึ้น
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับศาสนาของประติมากรรมรูปเคารพนั้น หรืออาจสันนิษฐานวาคงมีการขูด
ทําลายขอความเดิมของจารึกที่กลาวถึงศาสนาเดิมและทําการจารใหมใหขอความสัมพันธกับศาสนา
ใหม ดังปรากฏใหเห็นวาศิลาจารึกบางหลักมีการขูดทําลายขอความเดิมเพื่อไมใหสามารถอานได
จารึกศาลสูงK.410 เปนจารึกที่พบบริเวณโบราณสถานศาลสูง อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีในประเทศไทย แตถูกเคลื่อนยายเขามายัง กรุงเทพมหานคร โดยนํามาตั้งไวบนฐานพระเจดีย
ในวัดบวรนิเวศฯ ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร256จารึกหลักนี้เปนจารึกภาษาเขมร
โบราณ โดยระบุปมหาศักราชถึงสามที่แตอานไดสมบูรณเพียงสองที่เทานั้น คือ ปมหาศักราชที่ 944
253
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2526),91 ; Madeleine Giteau, Histoire du Cambodge (Paris : Librairie Marcel Didier, 1957), 73.
254
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255
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(พ.ศ. 1565) และ 947(พ.ศ. 1568) สวนปที่เหลืออานไดแตเพียงตัวเลขสุดทายวาเปนเลขเจ็ด(- - 7)
เทานั้น ปทั้งหมดตรงกันกับรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1
คําจารึก
(1) 944 çaka caturdcī ket bhadrapa(2) d ādityavāra n vrah pāda kammratenæ kamtva(3) n añ çrī sūryyavarmmadeva pandval vrah ni
(4) yama ru samācār ta tapra pi bhuvana phonæ
(5) daval pi thve toy ๏ nā sthāna tapasvi pho(6) næ nu vrah pamnavas bhiksu mahāyāna satha(7) vira ๏ nau ru ta pvas vyat pi nu thvāy tapah ta
(8) vrah pāda kammratenæ kamtvan añ çrī
(9) sūryyavarmmadeva ๏ nau ruv anak ta cval sām
(10) pi tamah tapovanāvās noh pi thve
(11) kanæval pi vvam ampān pi tapasvi yogi
(12) phonæ svat mantra pi nu thvāy tapah ta
(13) vrah pāda kammratenæ kamtvan añ çrī sū(14) ryyavarmmadeva ti pre cāp pi nām cuñ ta
(15) sabhā stap vyavahār nirnnay toy
(16) uttamasāh ๏ gi nu ta nām samācār neh
(17) mok vrah - - - srethi ๏
(18) 947 çaka - - - roc māgh nu mā
(19) na vrah niya[ma] - - - - - - - nu tap
(20) svi phonæ vvam - - - - - - kamlun e[kā]
(21) çiti kralā - - - - - - - - - - (22) añacana vvam a - - - - - - - - - - (23) krapi jrvak vave man adā svā - - - - - - - (24) āc ti cval ta sthāna ta ro[h] - - - - - - (25) - pandit roh no[h] - - - - - (26) - - 7 çaka ๏ ta gi - - - - - - - - - - (27) - -[varaha]spativara - - - - - - - - - - -
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(28) - - - - - - l ta mr- - - - - - - - (29) - - - - - - - cuñ- - - - - - - - - คําแปล
มหาศักราช 944 ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 10 วันอาทิตย พระบาทกํมรเตง กําตวน อัญ ศรีสุริยวร
มันเทวะ มีพระบัณฑูรตรัส “พระนิยม” นี้ใหบุคคลทั้งหลายถือเปน “สมาจาร” คือกฏที่ตองประพฤติ
ตามตอไป
ในสถานที่อยูของดาบสทั้งหลาย หรือของผูซึ่งบวชเปนพระภิกษุมหายานก็ดี บวช
เปนสถวิระก็ดี ใหทานทั้งหลายที่ไดบวชโดยจริงใจถวาย “ตบะ” แก พระบาทกํมรเตง กํตวน อัญ ศรี
สุริยวรมันเทวะ ถาผูใดเขามาทําทุราจารใน “ดโบวนาวาส” ตางๆ และมารบกวนดาบสซึ่งถือโยค
ธรรม(ธรรมะของโยคี)ไมใหเขาสวดมนตถวายตบะแกพระบาทกํมรเตง กํตวน อัญ ศรีสรุ ยิ วรมันเทวะ
โปรดเกลาฯ ใหจับผูนั้นนํามาขึ้นศาลสภา เพื่อจะไดฟงคดีที่ควรจะถูกตัดสินอยางเครงครัดที่สุด ผู
นํา “สมาจาร” นี้ คือ “พระ……..เศรษฐี”
มหาศักราช 947 ……แรม…..เดือน 3 มี “พระนิยม” ………………..ดาบสทั้งหลาย
อยา……………..รองน้ํา……..(อยาให) ควาย หมู แพะ ไก เปด ลิง…….สามารถเขายังสถานเหลา
นี้……….บัณฑิตเหลานั้น………….
มหาศักราช - - 7 คือ วันพฤหัสบดี…….ดวย………
จารึกหลักนี้เปนจารึกอีกหลักหนึ่งที่กลาวถึงนิกายของพระพุทธศาสนาโดยกลาวถึงทั้ง
เถรวาทและมหายาน โดยทางเถรวาทนั้นกลาวเปนขอความโดยตรงวา เปนพวกสถวิระ นิกายนี้ถือ
เปนนิกายดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา257 ทั้งคัมภีรบาลีและสันสกฤตในลังกาจะเรียกนิกายนี้วา
เถรวาท หรือ สถวิรวาท258 ซึ่งลักษณะเชนนี้เคยปรากฏและไดกลาวรายละเอียดมาแลวในจารึก
ปราสาทโกก K.339
สําหรับพระพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งที่มีปรากฏในจารึกหลักนี้ พบวากลาวเพียงแตวา
เปน ฝายมหายานเทานั้น ไมไดเฉพาะเจาะจงลงไปวาเปนมหายานแบบใด แตถาอานจารึกตอไปอีก
จะพบวา มีการออกคําสั่งหามไมใหมีการรบกวนกับดาบสหรือนักบวชผูปฏิบัติโยคธรรม หรือธรรม
ของโยคี ซึ่งสอดคลองกับนิกายโยคาจาระเพราะนิกายนี้สอนใหบําเพ็ญโยคะ ประกอบกับการพบ

257
258

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน,44.
Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India, 211.
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เรื่องราวของนิกายนี้ในจารึกอื่นดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหสันนิษฐานวานิกายมหายานในจารึก
หลักนี้นาจะเปนพุทธศาสนามหายานแบบโยคาจาระ
จารึกปราสาทบึง K.230 เปนจารึกที่อยูที่ศาสนสถานที่มีชื่อวาปราสาทบึงในจังหวัด
ศรีโสภณ จารึกถูกจารดวยภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ โดยตัวอักษรคอนขางจะถูกทําลาย
อยางมากแตก็ยังสามารถจับใจความได จารึกระบุปมหาศักราช 948 (พ.ศ. 1569)ซึ่งตรงกันกับ
รัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1
คําจารึก
A
(1) siddhi svati om 948
I
(2) bande nirmmānakāyan tam ∪ ∪. ān satvakāranān
(3) ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ - - ∪
∪∪∪∪∪-∪II
(4) prana ∪ ∪ ∪ - - ∪
∪∪∪∪∪-∪(5) trailokyā ∪ ∪ bhū - ∪
∪ ∪ ∪ ∪ ∪ - ∪ - h
III (6) çrībajrapānaye yā ∪
trailokayā ∪ ∪ yātane
(7) pāpādripātano - ∪
∪ ∪ ∪ ya namo stu -

……..(14)mratāñ

çrīmadhurapandita nu

C
kvan(15)anak

khloñ ta roh nehh sam sit

arccā lokeçvara jmah kamrate(17)n añ çrītrailokyanātha ……….

คําแปล
A
สิทธิสวัสดี โอม 948259
ขาพเจาขอไหว นิรมาณกาย ซึ่ง………..พระองคนั้น ผูเปนเหตุเกิดของสัตว
…………..ไตรโลกยา……………..
ขอความนอบนอมจงมี แก พระวัชรปาณี…………ผูกําจัดขุนเขาคือบาป

I
II
III

259

พ.ศ. 1569

(16)
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C
(14-17)……มรตาญ ศรีมธุรบัณฑิต และ ลูกของนักโขลญ ดังวามานี้ รวมทั้งของบูชา โลเกศวร(ที่มี)
พระนามวา กัมรเตง อัญ ศรีไตรโลกยนาถ………
จารึ ก หลั ก นี้ แ ม ข อ ความในจารึ ก ค อ นข า งที่ จ ะไม ส มบู ร ณ นั ก แต จ ากอั ก ษรที่ มี อ ยู ก็
สามารถเห็นถึงรองรอยของพระพุทธศาสนา โดยในสวนที่เปนจารึกภาษาสันสกฤตนั้น สามารถ
อานพบคําวานิรมาณกายซึ่งนาจะหมายถึงพระพุทธเจา เพราะในหลักตรีกายนั้น นิรมาณกาย หมาย
ถึง สภาพของชีวิตและสภาพของสังขารโดยทั่วๆ ไป ของพระศาสดา เปนกายหยาบที่อยูภายใตกฎ
ไตรลักษณ ตองเกิด แก เจ็บ และตาย เชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั้งปวง นิรมาณกายของพระพุทธ
เจาก็คือพระศากยมุนี (หรือเจาชายสิทธัตถะ) ที่ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานมีระยะเวลา 80 พรรษา
ตามที่ประวัติศาสตรจารึกไว260 ดังนั้นนิรมาณกายในจารึกหลักนี้จึงควรจะหมายถึง พระพุทธเจา
ในโศลกที่สองอานไดแตเพียงคําวาไตรโลกยา… สวนในโศลกที่สามเปนการสรรเสริญ
พระวัชรปาณี สําหรับขอความภาษาเขมรโบราณในจารึกนั้น พบวามีการกลาวถึงสิ่งของที่จะถวาย
บูชาแกพระโลเกศวรที่มีพระนามวา ศรีไตรโลกยนาถ จากขอความตรงจุดนี้ นาจะใหความกระจาง
ในสวนของจารึกภาษาสันสกฤตในโศลกทีส่ องได โดยสันนิษฐานวา คําทีอ่ า นไดแคเพียง ไตรโลกยา…
นั้นนาจะเปนพระนามของพระโลเกศวร ที่ทราบจากในสวนของจารึกเขมรโบราณวา ศรีไตรโลกย
นาถ ดังนั้นจารึกหลักนี้นาจะสรรเสริญเทพทางศาสนาพุทธสามองคดวยกันคือ พระพุทธเจา พระ
โลเกศวรและ พระวัชรปาณี
จารึกปราสาทสเนงK.879 เปนศิลาจารึกที่พบที่ศาสนสถานที่มีชื่อวาปราสาทสเนง เปน
กลุมปราสาทอิฐสามหลังอยูในจังหวัดพระตะบอง จารึกมีขนาดความสูงถึง 1 เมตร 30 เซนติเมตร
จารเปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ ในสวนของภาษาเขมรโบราณนั้นมีการระบุปมหา
ศักราชเปน ป 962(พ.ศ. 1583) และ 963(พ.ศ. 1584)
คําจารึก
(1)
(2)
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dharanidharavarānægaprollasadratnarocīracitanakharuceç çrī [sūryyavarmma]
saciva iva dhaneçaç çrīghane çrīgunādhyo
ditagunapativarmma

สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 18.
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คําแปล
คุณปติวรมันผูมีพระคุณถูกแบงไวในพระศรีฆนะเปน
ผูเปนเจาแหงทรัพย261 เปรียบดุจ อมาตยของพระเจา
ศรี[สุริยวรมัน] เพราะความงามแหงเล็บที่ประดับประดา
ดวยรัตนะที่สองสวางอยูที่ภูเขาคือรางกายอันประเสริฐ
จารึกหลักนี้ไดกลาวสรรเสริญบุคคลที่มีนามวาคุณปติวรมัน โดยบอกวาเปนสวนหนึ่ง
ของพระศรีฆน(พระพุทธเจา)ซึ่งมีคุณสมบัติเปนดังเจาแหงทรัพย คําวาทรัพยในที่นี้ถาจะเปรียบ
เทียบในแนวปรัชญาของศาสนาพุทธแลว อาจหมายถึงปญญาก็ได เพราะ การเปนผูมีปญญา ถือเปน
คุณสมบัติของพระพุทธเจาดวยเชนกัน แตจากขอความในจารึกอาจแปลความหมายไดอีกอยางวา
คุณปติวรมันผูซึ่งเปนอามาตยที่ทํางานดานการคลัง และบุคคลนี้อาจนับถือศาสนาพุทธ สําหรับขอ
มูลในจารึกที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยทางพระพุทธศาสนาในหลักนี้คงมีเพียงเทานี้เทานั้น
จารึกปราสาทหินพิมาย ที่ปราสาทแหงนี้ไดพบจารึกอยูหลายหลัก262 แตที่แสดงถึงรอง
รอยของพระพุทธศาสนากอนพุทธศตวรรษที่ 17 นั้นมีอยูหลักเดียว คือ K.953263 ระบุมหาศักราช
963(พ.ศ.1584) มีสองดานเปนทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ ดานแรกกลาวถึงพุทธ
ศาสนา สวนอีกดานกลาวถึงพระศิวะ
คําจารึก
A
(1)namo vuddhāya sansāra(2)ādvayo pi çatuskāyaç

261
262

samamadhyasthitāya yah
caturmmārabhayād iva //

ทาวกุเวร
จารึกที่พบที่ปราสาทหินพิมาย คือ K.397, K.398, K.399, K.952, K.953, K.954, K.1000 และ

K.1001.
263

George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol VIII, 218.
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(3) // 963264 çaka masāñ naksatra çukravāra nu duñ tai kamvit(4)mās pāda vyar canlyāk
a
runæ bhay mvāy dop mā[s] - (5)p vyar neh ti jvan ta kammratenæ jagat - - - - - - - (6)cam
nām pratidina pūrvvadivasa ranæko - - - - -[sanæ](7)krānta je mvāy paryyanæ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (8)- - - vyar ti – ai - - - - - - - - - - - - - - - คําแปล
(1-2) พระพุทธเจาพระองคใด ผูซึ่งอุบัติขึ้นมาทามกลางสังสารวัฏ
แมจะมีเพียงหนึ่งเดียวก็แปลงเปนสี่กาย ประหนึ่งจะทําใหมารทั้งสี่เกรง
ขอนมัสการพระพุทธเจา พระองคนั้น
(3-8) 963 มหาศักราช ปนักษัตรมะเส็ง วันศุกร ไดซื้อ ไตกําวิต(ชื่อทาส) ทอง 2 บาท
อาภรณ 20โทป(?)ทอง ….2 นี้ถวายแดกํมรเตงชคต……………ทุกวัน ในตอนเชา, ขาวสาร…….
ในวันขึ้นปใหม 1 กระบุง น้ํามัน……………….2…………
สําหรับจารึกหลักนี้ในสวนของภาษาสันสกฤตไดกลาวถึง จตุรกาย โดยเปนศิลาจารึก
หลักแรกในประเทศไทยที่มีการกลาวถึงกายทั้งสี่ของพระพุทธเจา265 จากเดิมพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานมีการกลาวถึงแนวคิดแบบตรีกาย คือ ธรรมกาย นิรมาณกาย และสัมโภคกาย เพียงสามกาย
เทานั้น แนวคิดของกายที่สี่ในพระพุทธศาสนาปรากฎใหเห็นในบทที่ 8 ของอภิสัมยาลังการ266
สําหรับกายที่สี่ใน จตุรกายนั้น คือกายที่มีชื่อวา สวภาวิกกาย
สวภาวิกกาย คือ หลักของจิตบริสุทธิ์ซึ่งเปนความจริงสูงสุด เพราะฉะนั้น ตถาคตจึงเปน
สิ่งเดียวกับสิ่งสมบูรณ สวาภาวิกกาย เปนสิ่งที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียวและเปนกายเดียวกันของพระพุทธ
เจาทุกพระองค เปนกายละเอียดที่สุด รูไมได เปนนิรันดร เปนแกนแทของสรรพสิ่ง ลักษณะที่เปน
แกนแทของกายนี้ คือ การถอนอาลัย เมื่ออาลยวิชญานตกอยูใตอํานาจอวิทยาคือภาพลวงตาของสิ่งที่
ปรากฏ(สิ่งที่ถูกรู) อาลยวิชญานจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป และดําเนินการสรางรูปแบบตางๆของ
สิ่งที่ถูกรู เมื่อทําลายอวิทยาไดแลว ยอมทําใหเกิดการถอนอาลยวิชญานจากการเปลี่ยนแปลงอีกตอ
ไป จะไมมีความคิดวามีสิ่งอื่นนอกจากจิต มีสภาวะสงบนิ่งในตัวเอง เปนสภาวะของจิตในฐานะองค
บริสุทธิ์ เปนลักษณะที่เปนแกนแทของตถาคต
264

จากเดิมอานเปน 953
265
Chirapat Prapandvidya, “Buddhism in the Eastern and Northeastern Parts of Thailand From 7th
to 13th Centuries Based on Inscription and Archaeological Evidence.” (Mimeographed)
266
Ibid.
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ในความเปนจริงการเกิดขึน้ ของสวาภาวิกกายนัน้ นาจะแยกออกมาจากธรรมกายอีกทีหนึง่ 267
เพราะในคัมภีรลังกาวตารสูตรซึ่งเปนคัมภีรของนิกายโยคาจาระ กลาววา สวาภาวิกกายหรือ
ธรรมกายเปนสิ่งเดียวกันแกนแทของสรรพสิ่ง มีลักษณะเปนสิ่งเดียวกันกับความจริงสูงสุด จึงอยู
เหนือการคิดคํานึงถึง เปนบอเกิดของสัมโภคกายและนิรมาณกาย เพราะโดยลักษณะที่แทจริงแลว
กายทั้ง 2 นั้น เปนสิ่งเดียวกับธรรมกายหรือความจริงสูงสุด กายที่แทจริงของพุทธเจามีเพียงกายเดียว
เทานั้น คือ ธรรมกาย และเปนนิรันดร พระพุทธศาสนานิกายมหายานยอมรับกายที่แทจริงของพระ
พุทธเจาเพียงอยางเดียวเทานั้น คือ ธรรมกายที่มีฐานะเปนความจริงสูงสุด ซึ่งไมแตกตางจากสิ่งทั้ง
หลายที่มีในจักรวาล สภาวะของธรรมกายไมสามารถอธิบายไดดวยภาษามนุษย เพราะเปนสิ่งที่ไม
สามารถกําหนดได มีคุณสมบัติไมมีขอบเขต มีอยูในสรรพสิ่ง เปนบอเกิดของสัมโภคกายและ
นิรมาณกาย เปนนิรันดร พระพุทธเจาทั้งหลายอาจจะมีสัมโภคกายเฉพาะพระองค แตมีธรรมกาย268
เปนอันเดียวกันที่สามารถรับรูไดเฉพาะตัว แตพรรณนาไมไดดวยภาษามนุษย
ประเด็นที่นาสนใจของศิลาจารึกหลักนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการผสมผสานระหวาง
ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ เพราะจารึกอีกดานของหลักนี้(K.953) ขึ้นตนกลาวสรรเสริญองค
พระศิวะ และตอมาก็ยังสรรเสริญ พระพรหมและพระวิษณุอีกดวย ประกอบกับปราสาทหินพิมาย มี
การประดับชิ้นสวนทางสถาปตยกรรม เชน ทับหลังและหนาบัน เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ ซึ่งก็สอดคลองและไปกันไดดวยดีกับเนื้อความในจารึกหลักนี้ จะเห็นได
วาการผสมผสานของศาสนาทั้งสองไมไดเกิดขึ้นแตเฉพาะที่ศาสนสถานหลังนี้เทานั้น เคยปรากฏมา
แลวในจารึกตวลปราสาทK.158269
จารึกซับบาก K.1158 เปนจารึกที่ไมทราบที่มาที่แนชัด จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู270

บอกวาศิลาจารึกชิ้นนี้พบที่ หมูบานซับบาก ตําบลสะแกราช ในอําเภอปกธงชัยซึ่งอยูไปทางใตของ
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Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism, 166.
คําวา ธรรม หมายถึง ความจริงสูงสุด ไมใชคุณสมบัติที่ดี เชน บุญกุศล ความดี เปนตน หรืออาจ
หมายถึงแกนแทหรือมูลรากของสรรพสิ่ง เปนความจริงสูงสุดที่ไมมีรูปแสดง สวนคําวา กาย หมายถึง รากฐาน
หรือที่ตั้ง(อาศฺรย) ในความหมายของความเปนเอกภาพ ไมไดหมายถึงรางกาย หรือรูปรางที่ปรากฏ
269
George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol II, 97-114.
270
เอกสารการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย และเอกสารรายละเอียด
ในซองเก็บสําเนาจารึกของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
268
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อําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 25 กิโลเมตร แตเนื่องจากศิลาจารึกชิ้นนี้สามารถยกเคลื่อนยายได
ทําใหนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวานาจะเปนจารึกที่ถูกเคลื่อนยายมาจากประเทศกัมพูชา271
จารึกมีทั้งสวนที่เปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ สําหรับอายุของจารึกหลักนี้
พบวา ระบุเปนปมหาศักราช 988(พ.ศ. 1609) ตรงกับรัชกาลของพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ปรากฏ
วาจารึกหลักนี้อยูในราวตนชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งไมไดอยูในขอบเขตของการวิจัยนี้ แต
ถามองในแงของปคริสศตวรรษพบวาจารึกหลักนี้จะตรงกับ ค.ศ. 1066 ซึ่งเปนชวงปลายของคริส
ศตวรรษที่ 11 ดังนั้นอาจกลาวไดวา จารึกหลักนี้นาที่จะแสดงใหเห็นถึงรองรอยหลักฐานในชวงคาบ
เกี่ยว หรือ รอยตอของพระพุทธศาสนาจากปลายพุทธศตวรรษที่ 16 เขาสูพุทธศตวรษที่ 17
คําจารึก
I
(1)çrīpañcasugatāyādau
çrīghanānāṃ vibhāvakāh ̣/
(2)çrīghanāç ca sudevānām
çrīpradhātrn namāmi tān //
II
(3)vajrasatvas tu sastah sadvodhisatvaprabhur varah /
(4)ādhārah sarvavuddhānām
tan namāmi vumuktaye //
III (5)çrīsamāje parā yasya
bhaktih çraddhā ca nirmmalā /
(6)tasya dāsasya dāso ‘ham
bhaveyaṃ sarvajanmasu //
IV
(7)ity ājñā paramaguroh
çrutvā stutyā namaskrtā /
(8)anukathyā mayābhaktyā
çrīsamājan name sadā //
V
(9)jayantrapuranāmādau
chpārransīti tataḥ param /
(10)deças tatra sthitas tāyi
çrīsamantaprabheçvarah //
VI
(11)saiva vauddhabhayam hatvā
kamvuje vuddhaçāsanam /
(12)cakāra drdham adyāpi
tan namāmi punah punah //
VII (13)ācāracano bagavaccunæviçcaranaç çucihpracuracestah /
(14)vācyacyutavāk vāgmī
dharmmī jinapūjanajāpaparah //
VIII (15)bhagavaccampakapādo
gurupadabhakto ‘bhivanditas saiddhaih /
(16)chpārransīsvadhyāpayitā
sthalāsvāysthāneçam gatavān //
IX
(17)dharmmī dhīddho bhagavad dharnīndrapurānghrir alanækrtvān /

271

Claude Jacques, “The Buddhist Sect of Srighana in Ancient Khmer Land,” Paper Presented at
Buddhist Legacies in Southeast Asia Mentalities, Interpretations and Practices, Bangkok, 18-20 December 2003, 3.
(Mimeographed)
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(18)dhīrān sudhanair dhanyo
vodhau vidadhau dhautam hrdayam//
X
(19)prajñāpāramitānīkā
tarkabhāsyādivāridhim /
(20)uttīryya guhyavrkse te
çrāntās tattvaphalāçinah //
XI
(21)vrah dhanus samjñako
dhīro dhīmān siddhāntaçisyakah /
(22)varānān trigurūnān trigurum vande sadā mudā //
XII (23)kāçikākāvyavāhyādiçikhitaptamanāh pivan /
(24)guhyāmrtañ ciram homajapayogarasodyatah //
XIII (25)astāstarandhre sitasaptaçukre tapasyamāse sugatādikārccāh /
(26)tenæ pāsnage bhāgyaviçesatirthe sa vrah dhanus sūrir atisthipad yah //
XIV (27)çrīsaktikīrttidevendrā
bhūyās tāsām hrter mayā /
(28)yair vijñātam hrtam sāksāt kiñcid atrety amutra hi //
XV (29)cet phalam me’sti punyānām jāto’ham kamvuje drutam sāmājasamkhya
(30)yā deve’trārtham kurvas tu nānyathā // apica / anyapranidhayo’nekāh
(31) ri

vrah vuddha lokeçvara ta pram pvānn ti kam stenæ çrī satyavarma ta mān siddhi

sthāpanā vrenæ (32) le abhayagiri tem kam pi javā ākrānta sruk khmer ๏ vrah noh syanæ
ta nu tvalla dau (33) honæ ๏ kamratenæ añ ta guru dharanīndra pura jīrnoddharana thve pi
pravai sthāpa(34)nā iss vrah noh vinæ tel noh syanæta ayat vighna ri ācāryya vrah dhanu

(35) ta çisya gi ta sthāpanā vrah neh āy ta asta asta nava ta gi rājya vrah pāda kam
mrate(36)næ kamtvan añ çrī udayādityavarmmadeva ° cren çrīsthiraçakti tarāp phdai
karom ๏

I

II
III

คําแปล
ในเบื้องตนขาพเจาขอนอบนอมนมัสการซึ่งพระพุทธเจา 5 พระองค (พระธยานิพุทธเจา)
ผูทําใหพระศรีฆนะทั้งหลาย (พระพุทธเจาที่เปนมนุษย) เกิดขึ้นและซึ่งพระศรีฆนะ
ผูกอความโชคดีของเหลาทวยเทพ
ลําดับที่หกเพื่อความหลุดพน ขาพเจาขอนอบนอมพระวัชรสัตว ผูประเสริฐ
ผูเปนเจาแหงพระโพธิสัตวที่แทจริง ผูเปนที่รองรับพระพุทธเจาทุกพระองค
ทาสผูใดมีความภักดีอันยิ่งใหญและมีศรัทธาอันปราศจากมลทินใน
พระศรีสมาชขาพเจาขอเกิดเปนทาสของทาสนั้น ในทุกชาติภพ
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ขาพเจาครั้นไดฟงคําสั่งของพระบรมครูดังนี้แลว จึงทําการนมัสการตาม
คําบอกเลาดวยการสดุดี ขาพเจานอบนอมนมัสการซึ่งพระศรีสมาชนั้น
ดวยความภักดี ตลอดเวลา
V
พระศรีสมันตปรเภศวร (พระผูเปนเจาผูมีแสงสวางโดยรอบที่เปนศิริ) ผูปกปอง
คุมครองสถิตยอยูแลวในดินแดนที่มีชื่อวาชยันตรปุระเปนเบื้องตน
ภายหลังจึงไดชื่อวา ฉบารรันสิ
VI
พระองคนั่นเอง (พระศรีสมันตปรเภศวร) กําจัดภัยของพุทธศาสนิกชนไดกระทํา
พระพุทธศาสนา ใหมั่นคงในกัมพูชา แมจนทุกวันนี้ ขาพเจานอบนอมนมัสการ
พระองคซ้ําแลวซ้ําอีก
VII ทานจุงวิศผูเจริญ ผูมีมารยาทดี ผูสะอาด ผูทําประโยชนมากมาย ผูพูดสิ่งที่ควรพูด
มีโวหารดีมีธรรม ผูหมกมุนอยูกับการบูชาพระพุทธเจาและสวดมนต
VIII ทานจัมปกะผูเจริญ ผูไดรับความเคารพนับถือในฐานะเปนครู ผูถูกกราบไหว
โดยสิทธะทั้งหลาย เปนอาจารยแหงฉบารรันสิ ไดถึงความเปนใหญในสถานที่
ชื่อวา สถลสวาย (โคกสวาย)
IX
ทานธรณีนทรปุระ ผูเจริญ ผูมีธรรม ผูรุงเรืองดวยปญญา ผูประดับตกแตงดวย
คุณสมบัติที่ดีของนักปราชญผูโชคดี ไดทําจิตใจที่ถูกชําระสะสางแลว ในปญญา
เปนเครี่องตรัสรู (ในโพธิ)
X
ทานเหลานั้น (ทั้ง 3 ทานที่กลาวถึงในโศลกที่ VII, VIII, IX) มีกองทัพคือ
ปญญาบารมี (มีปรัชญาปารมิตาเปนกองทัพ) ไดขามมหาสมุทรคือคําอธิบาย
ตรรกศาสตร (เนื้อในแหงปรัชญา) สงบแลว จึงไดเปนผูกินผลไมคือ
ความแทจริง(ตัตตวะ) บนตนไมคือคัมภีรคุหยะ (บนตนไมแหงความลี้ลับ)
XI
นักปราชญ ผูมีปญญา ชื่อวาพระธนุ เปนศิษยผูประสบความสําเร็จ
ของครูทั้ง 3 ทาน ผูประเสริฐ ขาพเจาขอกราบไหวครูทั้ง 3 ทานดวย
ความยินดีตลอดเวลา
XII ขาพเจา (หรือพระธนุ) มีจิตใจที่ถูกแผดเผาดวยไฟ ไดแกบทกวีของกาศิกา
และเรื่องราวในภายนอก(ศาสนา)เปนตน เมื่อไดดื่มน้ําอมฤตจากคัมภีรคุหยะ จึงได
รับรสแหงความสุขอันเกิดจากการบูชา การสวดมนตและโยคะ
XIII ในวันศุกร ขึ้น 7 ค่ํา เดือนตปสยะ272 ศักราช 988 (พ.ศ. 1609) พระธนุ
IV

272

ประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม
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ผูยิ่งใหญไดสถาปนารูปเคารพทั้งหลายมีรูปพระสุคต เปนตน ที่เตงปาสนคะ
อันเปนศาสนสถานวิเศษที่มีความโชคดี
XIV ขาพเจาไดถวายไทยธรรมเปนจํานวนมาก ที่คนทั้งหลายไดเห็นไดเปนพยาน
ตอรูปปฏิมาเหลานั้น รวมทั้งศักดิ์ศรี เกียรติยศ และพระอินทรซึ่งอยูใน
ศาสนสถานนั้นดวย
XV ขาพเจาทั้งสองไดทําประโยชน(ของถวาย)แกเทวดา ซึ่งมีนามวา สามาชะ
(ซึ่ง)อยูในศาสนสถานนี้ โดยไมหวังผลสิ่งใดเลย ถาวาผลบุญทั้งหลายของ
ขาพเจามีอยูจริง ขาพเจาขอเกิดในประเทศกัมพูชาในเวลาอันใกล(อีก)
/อีกอยางหนึ่ง/ ดวยปณิธานอื่นๆ อีกที่(ยัง)มีอยูอีกมาก
(31)ในสวนของพระพุทธโลเกศวรอันมีทั้ง 9 ที่ กํสเตงศรีสัตยวรมัน ผูซึ่งสรางมาแตเกา
กอน (32)บน(ภูเขา)อภัยคีรี เดิม(เพื่อ)อยาใหชวามาย่ํายีเมืองเขมร ๏ พระเหลานั้นซึ่งลมไป(33)แลว
แล ๏ กํมรเตง อัญ คุรุ ธรณินทรปุระ ผูบูรณะปฏิสังขรณ ทําใหงดงาม (34)ไดสรางพระเหลานั้นทั้ง
หมดกลับคืนดังเคยโดยไมมีอุปสรรค๐ สวนอาจารยพระธนุ(35) ผูเปนศิษย เปนผูสรางพระนี้เมื่อ(ป)
988273 (ใน)สมัยพระบาทกํมรเตง(36)กํตวน อัญ ศรี อุทัยทิตยวรมัน เทวะ274 ° ขอความเจริญจงยั่งยืน
ตราบเทาแผนดิน ๏
จารึกหลักนี้พบรองรอยทางพระพุทธศาสนาอยูหลายแหงโดยพบวา ในโศลกสันสกฤต
นั้นเริ่มมีการกลาวสรรเสริญพระพุทธเจาหาพระองคซึ่งสันนิษฐานวา พระพุทธเจาทั้งหานี้นาจะ
หมายถึงพระธยานิพุทธทั้งหา ที่สันนิษฐานเชนนั้นเปนเพราะวาในโศลกตอมามีการกลาวถึง “ลําดับ
ที่หก……พระวัชรสัตว” ซึ่งก็ตรงกับหลักในการจัดตระกูลของพระธยานิพุทธโดยในเนปาลถือวา
พระวัชรสัตวเปนพระธยานิพุทธองคที่หก275
การปรากฏของพระธยานิ พุ ท ธในศาสนาพุ ท ธนั้ น เป น แนวคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใดไม
สามารถทราบได แตเชื่อกันวาไมนาจะกอนพุทธศาสนาแบบตันตระมากนัก276 ซึ่งแตเดิมมีเพียง 5
องค แตในภายหลังไดเพิ่มพระวัชรสัตวเขามารวมดวย พระธยานิพุทธ 5 องค ไดแก พระไวโรจนะ
พระอักโษภยะ พระรัตนสัมภวะ พระอมิตาภะ และ พระอโมฆะสิทธิ
273

พ.ศ. 1609
274
พระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1593 – 1609)
275
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : mainly based on the
Sadhanamala and other cognate tantric texts or rituals, 74.
276
บุณย นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 94.
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พระไวโรจนะ277 เปนพระธยานิพุทธที่มีพระกายสีขาว ทําปางปฐมเทศนาหรือธรรมจักร
พระองคไดรับยกยองวาเปนพระธยานิพุทธพระองคแรก ทิศประจําของพระองคคือ ทิศทามกลาง
ดังนั้นเวลาทําออกมเปนประติมากรรมรูปสถูป จึงไมปรากฏพระองคใหเห็นบนสถูป แตบางครั้ง
พระองคก็ประทับอยูระหวางพระอักโษภยะ ผูประจําทิศตะวันออก และพระรัตนสัมภวะผูประจํา
ทิศใต สัญลักษณของพระองคคือ จักร พาหนะทรง คือ สิงหหรือมังกร(นาค?) พระมนุษยพุทธของ
พระองคคือ พระกกุสันธะ และพระโพธิสัตวพุทธ คือ พระโพธิสัตวสมันตภัทร278
พระอักโษภยะ279 พระองคมีพระกายสีน้ําเงิน ทําปางมารวิชัย สัญลักษณเปนรูปวัชระ
พาหนะทรงเปนชาง ทิศประจําของพระองคคือ ทิศตะวันออก พระมนุษยพุทธของพระองคคือ พระ
โกนาคม และพระโพธิสัตวพุทธ คือ พระโพธิสัตววัชรปาณี280
พระรัตนสัมภวะ281 พระกายของพระองคเปนสีเหลือง ทําปางประทานพร พาหนะทรง
เปนสิงห สัญลักษณของพระองคเปนจินดามณี(เพชรพลอย รัตนชาติ) ทิศประจําองคคือ ทิศใต พระ
มนุษยพุทธของพระองคคือ พระกัสสปะ และพระโพธิสัตวพุทธ คือ พระโพธิสัตวรัตนปาณี282
พระอมิตาภะ283 พระกายสีแดง ทําปางสมาธิ พาหนะทรงคือ นกยูง มีสัญลักษณเปนรูป
ดอกบัว ทิศประจําองคคือ ทิศตะวันตก พระมนุษยพุทธของพระองคคือ พระศากยมุนี และพระโพธิ
สัตวพุทธ คือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร284
277
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พระอโมฆสิทธิ 285พระองคมีพระกายสีเขียวทําปางประทานอภัย พาหนะทรงเปน ครุฑ
มีสัญลักษณเปนรูปวิศววัชระ286 ทิศประจําของพระองคคือ ทิศเหนือ พระมนุษยพุทธของพระองค
คือ พระเมตไตรย และพระโพธิสัตวพุทธ คือ พระโพธิสัตววิศวปาณี
สําหรับพระวัชรสัตว ซึ่งไดปรากฏในจารึกหลักนี้ โดยมีการกลาววาพระองคทรงเปน
พระธยานิพุทธองคที่หก ซึ่งลักษณะทางรูปภาพของพระองคนั้น จะมีพระกายสีขาว มีวัชระและ
ฆัณฏา(กระดิ่ง) เปนสัญลักษณโดยจะถือวัชระในพระหัตถขวาไวตรงระดับพระอุระและฆัณฏา
(กระดิ่ง)ที่พระหัตถซายวางไวตรงพระเพลา พระองคจะปรากฏอยูอยางเอกเทศไมมีทิศประจํา
เหมือนพระธยานิพุทธทั้งหา นักวิชาการบางทานกลาววาพระวัชรสัตวนั้นเปนพระธยานิพุทธองคที่
หกของพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาระ287 ซึ่งนิกายนี้ถือเปนตนกําเนิดของพุทธแบบตันตระ
สถานภาพของพระองคคอนขางที่จะสับสน นักวิชาการบางทานกลาววาพระองคนั้นเปนองคๆ เดียว
กับ พระวัชรธร288 และในบางนิกายก็ถือวาพระวัชรสัตวนั้นเปนพระอาทิพุทธดวย289
พระวัชรสัตวไมทรงจีวรแบบภิกษุสงฆเหมือนพระธยานิพุทธองคอื่น แตพระองคจะ
ทรงเครื่องแบบกษัตริยประดับมงกุฏซึ่งอาจปรากฏรูปของพระธยานิพุทธอักโษภยะอยูบนมงกุฏก็
ได290นั้นอาจเปนเหตุผลที่วาพระวัชรสัตวสามารถอยูในฐานะของพระโพธิสัตวพุทธ โดยจัดพระ
องคเปนทายาทของพระธยานิพุทธอักโษภยะนั้นเอง291
ในโศลกตอๆ มาพบวามีการกลาวถึง “ศรีสมาช” พบวาคํานี้สามารถใชเปนชื่อเรียกของ
คัมภีรทางพุทธศาสนาที่มีชื่อวา “คุหยสมาชตันตระ”292 ซึ่งเปนคัมภีรของพุทธศาสนาแบบตันตระ
หรือวัชรยาน ประกอบกับในโศลกตอๆ มามีการกลาวถึง คุหยพฤกษะ ซึ่งถาใหความหมายตรงตาม
ศัพทจะหมายถึงเปนตนไมแหงความลึกลับแตจากขอความในจารึกกอนหนานั้น สันนิษฐานวานา
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จะเปนการอุปมาเปรียบเปรยถึงการมีปญญาวาเปรียบเสมือนกับไดลิ้มรสผลไมคือความแทจริงอัน
บริสุทธิ์แหงตนไมอันลี้ลับ นั้นก็คือการมีปญญาจากการไดศึกษาในคัมภีรนั้นเอง ซึ่งในโศลกที่ 12 ก็
เชนกัน พบคําวา คุหยามฤต สันนิษฐานวาจารึกคงจะแตงเปรียบเทียบวาคัมภีรที่ไดศึกษาก็เสมือน
กับน้ําอมฤต หรือน้ําทิพยอันวิเศษ และในความหมายตอมายังกลาวถึงวิธีการในการบูชาที่ใชการ
สวดมนตและโยคะซึ่งก็คงจะเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งของคัมภีรนั้น สําหรับคัมภีรคุหยสมาช
ตันตระนั้นเปนคัมภีรของพุทธศาสนาแบบตันตระหรือวัชรยานที่นอกจากจะใหความสําคัญกับ
พระธยานิพุทธแลวยังจะเนนไปที่ระบบศักติดวย293
นอกจากนี้ในจารึกยังมีการกลาวถึง “ศรีสมันตปรเภศวร” ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปน
พระนามแทนรูปเคารพแตก็ไมสามารถบอกไดวาเปนรูปเคารพของเทพทางพุทธศาสนาองคใด แต
ในชวงทายของจารึกสันสกฤตยังแสดงใหทราบอีกดวยวามีการสรางรูปเคารพหลายองคโดยพระธนุ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนพระสุคต(พระพุทธเจา) แตในจารึกก็ไมไดใหรายละเอียดอันใดที่สามารถพอจะ
กลาวไดวารูปเคารพพระสุคตกับ พระศรีสมันตปรเภศวรจะเปนองคเดียวกัน
ในสวนของภาษาเขมรโบราณมีการกลาวถึงการสราง พระพุทธโลเกศวรทั้ง 9 ที่ถูก
สรางโดย กัมรเตงศรีสัตยวรมัน บนภูเขาอภัยคีรีเดิม สรางเพือ่ ปกปกษรกั ษาอยาใหชวามาย่าํ ยีเขมร294
และพระพุทธโลเกศวรทั้ง 9 นั้นไดถูกบูรณะใหมโดย กัมรเตง อัญ คุรุ ธรณินทรปุระ ใหงดงามดัง
เดิมพรอมกันนี้พระธนุก็คงจะสรางรูปเคารพขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งองคดวยซึ่งขอความตรงนี้นาจะเปน
เหตุการณเดียวกันกับในโศลกสันสกฤตที่13 เพราะกลาวถึงในปเดียวกันคือ ปมหาศักราช988(พ.ศ.
1609)
จะเห็นไดวาศิลาจารึกทางพุทธศาสนาที่นํามาศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการเคารพนับถือ
ศาสนาพุทธจากในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งจากรองรอยหลักฐานทางจารึกสันนิษฐานวาพระ
พุทธศาสนาในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 17 นั้นมีทั้งที่เปนพระพุทธศาสนาแบบหีนยานและมหายาน
ซึ่งถาเปนพระพุทธศาสนาแบบหีนยาน หลักฐานที่พบสันนิษฐานวาเปนแบบนิกายสถวิรวาท สวน
293

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคัมภีรที่ S.Tripathi,

Guhyasamāja Tantra or Tathāgataguhyaka.

(Darbhanga : The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning), 1988.
294

ในประวัติศาสตรของอาณาจักรเขมรโบราณพบวามีการกลาวถึง “ชวา” มาแลวในศิลาจารึก
สด็กกอกธม(K.235) โดยกลาววา “พระบาทปรเมศวร(พระเจาชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393)) ไดเสด็จกลับจาก
ชวามาครอง อินทรปุระ” และ ในจารึกหลักเดียวกันตอมายังกลาวอีกวาพระองคทรงนําพราหมณมาประกอบ
พิธีกรรมเพื่อ “มิใหประเทศกัมพูชาอยูภายใตการปกครองของชวาอีกตอไป” ขอความในจารึกหลักนี้ไมไดบอกวา
ชวามาย่ํายีเขมรเมื่อใด และชวาในหลักนี้กับชวาในศิลาจารึกสด็กกอกธมK.235 จะเปนชวาเดียวกันหรือไม ขอมูล
หลักฐานเพียงเทานี้ยังไมสามารถชี้ชัดลงไปได
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พระพุทธศาสนาแบบมหายานนั้น จากหลักฐานทางศิลาจารึกทําใหสันนิษฐานวาเปนพระพุทธ
ศาสนามหายานแบบนิกายโยคาจาระ ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบนิกายโยคาจาระนี้เองจะวิวัฒนาการ
ตอไปกลายเปนศาสนาพุทธแบบตันตระหรือวัชรยานในภายหลังพุทธศตวรรษที่ 17.

บทที่ 4
รองรอยหลักฐานของประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนาที่ปรากฏ ในอาณาจักร
เขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17
สําหรับรองรอยทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณนั้น นอกจากหลักฐานที่
เปนลายลักษณอักษรแลวยังพบหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษรดวย สําหรับในบทนี้จะนําเสนอ
ขอมูลที่ไมเปนแบบลายลักษณอักษรโดยอาศัยหลักฐานจาก ประติมากรรมรูปเคารพตางๆ ที่คนพบ
ทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา ซึ่งมีรูปแบบศิลปะเปนแบบเขมรโบราณ
พระพุทธรูป1
ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนาพุทธที่ทําเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจาหรือพระ
พุทธรูปไดถูกคนพบในอาณาจักรเขมรโบราณมาตั้งแตในสมัยกอนพระนคร โดยในการคนพบนั้น
พบวามีทั้งที่เปนพระพุทธรูปของอาณาจักรเขมรโบราณเองที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอก2และพระ
พุทธรูปที่สันนิษฐานวานําเขามาจากที่อื่นเชน พระพุทธรูปบางองคซึ่งเปนแบบคันธาระและแบบจีน
ที่คนพบบริเวณลุมแมน้ําโขง3
สําหรับพระพุทธรูปที่คนพบในอาณาจักรเขมรโบราณในสมัยแรกๆ ที่สันนิษฐานวานา
จะมีอิทธิพลจากภายนอกเขามาผสมอยูบางนาจะเปนพระพุทธรูปประทับยืนจากวัดจรัก(Vat Chrak)
1

ในการแบงรูป แบบศิ ล ปะของพระพุท ธรูป ในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นมักจะแบงไดเปนสอง
ประเภทใหญๆ คือ สมัยกอนพระนครและสมัยพระนคร เพราะเทคนิคในการสลักและเครื่องทรงนั้นมีความแตก
ตางจากประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพราหมณ แตเฉพาะในสมัยพระนครนั้นไดมีการสรางพระพุทธรูปที่มี
ลักษณะของเครื่องทรง เครื่องประดับและพระพักตร คลายกับประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพราหมณในสมัย
เดียวกัน ทําใหพระพุทธรูปในสมัยพระนครสามารถจําแนกและเจาะจงถึงรูปแบบของศิลปะไดบางในบางสมัย
2
สําหรับพระพุทธรูปของอาณาจักรเขมรโบราณในสมัยกอนพระนครนั้น พบวาครองจีวรแบบไมมี
ริ้วซึ่งจะตางจากพระพุทธรูปที่พบที่ ดงเดือง ในเวียดนาม หรือที่เกาะเซเลเบส ซึ่งครองจีวรเปนริ้วตามศิลปะแบบ
อมราวดีหรือแบบอนุราธปุระ แตอยางไรก็ตามการครองผา ทานั่งและการแสดงปางก็ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของอินเดียใตอยูมากแมวาจีวรจะไมเปนริ้วก็ตาม ดู Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris : Manuel
d’Archeologie de l’Asie du Sud-Est series, 1966), 267. เรื่องพระพุทธรูปที่เกาะเซเลเบส ดู ปแอร ดูปองต, “พระ
พุทธรูปสัมฤทธิ์ 2 องค ณ เกาะเซเลเบส,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปากร 2,3(กันยายน 2501) : 46-52.
3
Jean Boisselier, Le Cambodge, 266.

146
ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานเมืองไซงอน ที่เวียดนาม4 กลุมพระพุทธรูปที่พบที่วัดโรมโลก(Vat
Romlok) บริเวณอังกอรบอเร็ย(Angkor Borei)ในจังหวัดตาแกว ทางตอนใตของประเทศกัมพูชาใน
ปจจุบัน พบทั้งที่เปนเพียงพระเศียรเดียวๆที่ทําจากศิลาทราย5(ภาพที่1) และพระพุทธรูปศิลาทราย
ประทับนั่งโดยไมมีพระเศียร6(ภาพที่2)สันนิษฐานวานาจะมีอายุประมาณราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11
ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 137 รวมไปถึงพระพุทธรูปศิลาทรายประทับยืนแบบตริภงั ค8(ภาพที3่ )ซึง่ มี
อายุสนั นิษฐานวาคงจะมีอายุใกลเคียงกับพระพุทธรูปที่ไดกลาวมาแลว9 นอกจากนี้ในสมัยกอนพระ
นครยังพบพระพุทธรูปยืนที่ทําจากไมที่ทุงหวาย(Plaine des Joncs)สององค ซึ่งปจจุบันอยูที่พิพิธ
ภัณฑสถานเมืองไซงอนสันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในราวพ.ศ. 1150-120010 พระพุทธรูปศิลาทราย
ปางสมาธิจากแหลมแซงคจาค(Cap Saint-Jacques)มีอายุประมาณราวพ.ศ. 1100-115011 พระพุทธ
รูปศิลาทรายประทับยืนจากตวลพระธาตุ(ภาพที่4)นาจะมีอายุอยูในราวพ.ศ. 1200-125012 รวมทั้ง
พระพุทธรูปศิลาทรายปางปรินิพพานที่คนพบในแมน้ําที่อังกอรบอเร็ย(Angkor Borei)สันนิษฐานวา
นาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่13 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1413

4

Ibid., PL.XL2.
5
Jean Boisselier, La statuaire Khmer et son évolution (Saigon : École française d’ Extrême-Orient,
1955), pl. 86.
6

Ibid., pl. 89A.
Jean Boisselier, Le Cambodge, 268 ; Son Soubert, “Catalogue,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir. (Washington :
National Gallery of Art, 1997), 146.
8
Jean Boisselier, Le Cambodge,270.
9
พระพุทธรูปองคนี้สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในรุนเดียวกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่พบที่ราช
เคีย(Rach-gia) เนื่องมาจากลักษณะของการสลักฐานบัวสองฐานที่รองรับพระบาททั้งสองขาง
10
Jean Boisselier, Le Cambodge,270.
11
Ibid., 268.
12
Ibid., 270 ; Jean Boisselier, La statuaire Khmer et son évolution, pl. 88B.
13
Jean Boisselier, Le Cambodge, 268.
7

147
ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อีกสององค องคแรกพบที่วัดบานอน(Vat Banon)14ในพระ
ตะบอง(ภาพที่5)และองคที่สองพบตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบารายตะวันตกในจังหวัด
เสียมราบ15(ภาพที่6) แมทั้งสององคจะพบในลักษณะที่คอนขางไมสมบูรณแตก็สามารถสันนิษฐาน
ไดวานาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1416 ปจจุบันทั้งสอง
องคนี้อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงพนมเปญ สําหรับพระพุทธรูปในสมัยกอนพระนครนั้นพบ
วาบางองคนั้นมีลักษณะรูปแบบที่คลายคลึงกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดีรุนแรกๆที่พบในประเทศ
ไทยอีกดวย17 เชนเดียวกันกับที่ไดมีการคนพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์รวมกันกับกลุมพระโพธิสัตวใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศปจจุบันซึ่งบางทานเรียกกลุมประติมากรรมเหลานี้วา
กลุมประติมากรรมสัมฤทธิ์แบบประโคนชัย18 แมประติมากรรมรูปเคารพในกลุมพระโพธิสัตวจะมี
ลักษณะของศิลปะเปนแบบกอนพระนคร19แตในสวนของพระพุทธรูปที่พบปริมาณนอยนั้นนักวิชา
การบางทานกลับเชื่อวานาจะเปนของที่ผลิตขึ้นในวัฒนธรรมแบบทวารวดี20

14

Zephir Thierry, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” in Sculpture of Angkor and Ancient
Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington : National
Gallery of Art, 1997), 150-151 : Pierre Dupont, La statuaire Préangkorienne (Ascona : Artibus Asiae, 1955), pl.
XLV, A.
15
Zephir Thierry, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” 151-152.
16
Ibid.
17
Jean Boisselier, Le Cambodge, 270, n.3 ; รายละเอียดเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีในประเทศไทย ดู
Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāravatī (Paris : École française d’ Extrême-Orient, 1959).
18
ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย: หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของ
สมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 37.
19
ฉวีวรรณ วิริยะบุศย, “ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย อ.ลําปลายมาศ,” ใน ประติมากรรมสําริด
ชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516. พิมพเปนเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ ณ
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 16 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2516), 32.
20
Emma C. Bunker, “Pre-Angkor Period Bronzes from Pra Kon Chai,” Archives of Asian Art 25
(1971-1972) : 67.
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สําหรับพระพุทธรูปในสมัยพระนครนั้นไมเคยมีการคนพบเลยในระยะเวลากอนราว
พ.ศ. 150021 ถึงแมในศิลาจารึกจะมีการกลาวถึงอยูบางก็ตาม เชนจารึกปราสาทบึงเวียน(K.872)22
จารึกโกกสําโรง(K.239)23 เปนตน แตภายหลังจากระยะเวลาดังกลาวปรากฏวามีการคนพบพระ
พุทธรูปในอาณาจักรเขมรโบราณมากยิ่งขึ้น24 และเนื่องจากการทําพระพุทธรูปตั้งแตในระยะเวลานี้
เปนตนมา ลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปจะมีความคลายคลึงอยางมากกับลักษณะพระพักตร
ของประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพราหมณที่มีอายุอยูในสมัยเดียวกัน จึงทําใหสามารถกําหนด
อายุของพระพุทธรูปไดคอนขางที่จะชัดเจนและแนนอน
ตัวอยางพระพุทธรูปองคหนึ่งที่สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่
15 ซึ่งมีลักษณะรูปแบบอยูในสมัยเกาะแกร-แปรรูป25ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุง
พนมเปญ เปนพระพุทธรูปที่มาจากปราสาทบึงเวียน26(ภาพที่7) พระพุทธรูปมีลักษณะที่มีรูปแบบ
เฉพาะ คือพระพุทธรูปจะมีพระมัสสุ(หนวด)สั้นๆ มีอุษณีษะหรือเกตุมาลาเปนรูปกรวยโผลสูงขึ้น
ไปเหนือขมวดพระเกศาที่มีขนาดใหญ ครองจีวรแบบหมเฉียงที่แสดงใหเห็นเพียงแตขอบ สบงยาว
กวาจีวรมาก27 เนื่องจากพระกรขวาหักหายไปทําใหสันนิษฐานวาพระพุทธรูปองคนี้อาจจะแสดง
ปางวิตรรกะหรือปางประทานอภัย สําหรับพระพุทธรูปองคนี้พบวาก็ไมมีลักษณะใดเลยที่จะมีความ
คลายคลึงกับศิลปะแบบทวารวดีในประเทศไทยอีกแลว28 นอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปที่เหลือเพียง
เศียรจากปราสาทพระปถุ(Preah Pithu)29(ภาพที่8) ที่อาจมีอายุรวมสมัยกันกับพระพุทธรูปจาก
ปราสาทบึงเวียนดวยเชนกัน30
21

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2515), 51 ; Jean
Boisselier, Le Cambodge,271.
22
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. V (Paris : École française d’ Extrême-Orient,
1953), 97.
23
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. III (Paris : École française d’ Extrême-Orient,
1951), 79
24
Jean Boisselier, Le Cambodge, 271.
25
ศิลปะแบบเกาะแกรมีชวงระยะเวลาประมาณราว พ.ศ. 1465-1490
ศิลปะแบบแปรรูปมีชวงระยะเวลาประมาณราวพ.ศ. 1490-1510.
26
Jean Boisselier, La statuaire Khmer et son évolution, pl. 91.
27
Jean Boisselier, Le Cambodge, 271.
28
Ibid.
29
Jean Boisselier, La statuaire Khmer et son évolution, pl. 92A.
30
Jean Boisselier, Le Cambodge, 271.
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พระพุทธรูปในสมัยบันทายสรี31มีตัวอยางนอยมาก เศียรพระพุทธรูปที่พบใกลๆ เมืองพระ
นครหลวงโดยพระราชวังที่กรุงพนมเปญเปนเจาของ นาจะเปนตัวอยางเพียงชิ้นเดียวในสมัยนี้32
พระพักตรของพระพุทธรูปนั้นจะมีทั้งพระมัสสุ(หนวด)และพระทาฒิกะ(เครา) ปจจุบันอยูในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ กรุงพนมเปญ33
ในสมัยเกลียงหรือคลัง34ไดคนพบสถูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ถมอพวก35โดยมีการสลักรูป
กลุมประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาอยูดวย สถูปมีลักษณะเปนแทงสี่เหลี่ยมดานบนทําเปน
รูหลังคาซอนขึ้นไปเปนชั้นๆ อีกสี่ชั้น ในแตละชั้นก็จะมีซุมวงโคงภายในมีรูปบุคคลเล็กๆประกอบ
อยู ที่ดานลางของสถูปในแตละดานจะมีจารึกจารอยูที่ดานลางของประติมากรรมรูปเคารพซึ่งอยูใน
ซุมขนาดใหญ36 ที่ดานหนึ่งของแทงศิลาสถูปปรากฏเปนรูปพระพุทธรูป ที่จารึกมีการระบุถึงปที่
สรางสถูปศิลาองคดังกลาวดวยวาสรางในป พ.ศ. 1532 นอกจากนี้ยังไดพบแทงศิลาสถูปที่มีลักษณะ
คลายกันกับแทงสถูปศิลาที่ถมอพวก โดยพบที่กบาลสเรยายยิน(Kbal Sre Yeay Yin) ใกลๆ กับพนม
สรุก(Phnom Srok)37 โดยกลุมประติมากรรมรูปเคารพที่พบบนสถูปก็จะมีรูปพระพุทธรูปนาคปรก
บนขนดลําตัวนาคสองชั้นอยูรวมดวย38(ภาพที่9) ดานหนึ่งสวนในดานอื่นๆ เปน นางปรัชญาปารมิ
ตา พระวัชริน พระโลเกศวร ตามลําดับ และเนื่องจากที่มีลักษณะที่คลายกับแทงสถูปที่ถมอพวกซึ่งมี
จารึกปการสรางทําใหสันนิษฐานวาแทงสถูปที่คนพบใกลๆ พนมสรุกแทงดังกลาวนาจะมีอายุอยูใน
รุนราวคราวเดียวกันดวย39
31

ศิลปะแบบบันทายสรีมีชวงระยะเวลาประมาณราว พ.ศ. 1510-1550.
Jean Boisselier, Le Cambodge, PL.XLII2.
33
Ibid., 271.
34
ศิลปะแบบเกลียงหรือคลังมีชวงระยะเวลาประมาณราว พ.ศ. 1510-1560.
35
แทงสถูปศิลานี้แตเดิมถูกนํามาจากหมูบานอารักษโฉ(Arak Chho) หรือ เนี้ยตาโฉ(Neak Ta Chho)
ซึ่งอยูใกลๆ กับหมูบานถมอพวก ซึ่งปจจุบันอยูในจังหวัดบันทายมีชัยหรือศรีโสภณ ดู Etienne Aymonier,
Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia (Bangkok : White Lotus, 1999), 131.
36
จารึกหลักนี้คือจารึกถมอพวก K.225 ดู George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol III, 66 ;
Ramesh Chandra Majumdar, Inscriptions of Kambuja (Calcutta : The Asiatic Society, 1953), 593.
37
Wibke Lobo, “Catalogue : Ninth to Late Tenth Century,” in Sculpture of Angkor and Ancient
Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington : National
Gallery of Art, 1997), 242.
38
Jean Boisselier, Le Cambodge, PL.XLII3.
39
นอกจากแทงสถูปศิลาสองแทงดังกลาว ยังพบแทงสถูปศิลาลักษณะเชนนี้อีก โดยอางวามาจาก
ปราสาทตาเมือนใกลชายแดนประเทศไทย-กัมพูชาในปจจุบัน แตรูปเคารพที่ปรากฏบนแทงสถูปศิลากลับเปนรูป
32
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กลุ ม ประติ ม ากรรมเนื่ อ งในศาสนาพุ ท ธกลุ ม หนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของ
พิพิธภัณฑสวนบุคคล ที่ประกอบไปดวยพระพุทธรูป พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญา
ปารมิตา(ภาพที่13) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนตนเคาของชุดประติมากรรมที่เรียกวารัตนตรัยมหายาน แต
พระพุทธรูปก็อยูในปางสมาธิเหนือดอกบัวไมมีนาคมาปรก รูปเคารพทั้งหมดสลักแบบนูนสูงอยูบน
แผนศิลาชิ้นเดียวกัน อายุของกลุมประติมากรรมชิ้นนี้นาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15
ถึง ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1640 สําหรับรัตนตรัยมหายานในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นกลับเปนที่
นิยมสรางกันเปนอยางมากในชวงสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 741 ซึ่งเปนชวงของศิลปะแบบบายน42
โดยในชวงนี้กษัตริยใหความสําคัญกับศาสนาพุทธแบบมหายาน ดังนั้นจากประติมากรรมชิ้นที่อยู
ในพิพิ ธภั ณ ฑสวนบุคคลชิ้น ดังกลา วขางตนแสดงใหเ ห็น ถึงคติในการเคารพนั บถือ รัตนตรัย
มหายานวานาจะมีมาแลวตั้งแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 แตคตินี้คงจะไดรับความนิยมเปนอยาง
มากในสมัยหลังตอมาดังที่ไดเห็นถึงการสรางกลุมประติมากรรมรัตนตรัยมหายานเปนจํานวนมาก
ในชวงสมัยศิลปะแบบบายน43
สําหรับพระพุทธรูปในสมัยบาปวน44ซึ่งเปนสมัยที่คาบเกี่ยวกอนที่จะเขาสูพุทธศตวรรษ
ที่ 17 พบวามีการสรางพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปนาคปรก สําหรับคติใน
การสรางประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกนั้นสันนิษฐานวานาจะมาจากตอนที่พระยานาคมุจจ
ลินทมาเฝาพระพุทธเจา ในขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขใตตนจิกซึ่งขณะนั้นไดบังเกิดฝนตกผสม
กับลมหนาว ตลอดชวงเจ็ดวันพญานาคมุจจลินทจึงไดแผพังพานปรกพระพุทธเจาเพื่อปองกันฝน
และลมไมใหถูกพระกาย พบวาจํานวนชั้นของขนดนาคในสมัยบาปวนนั้นมักจะมีสามชั้นซึ่งจะตาง

นางปรัชญาปารมิตา พระโลเกศวร รูปบุคคลสตรีมีสี่กรสวมหมวกทรงกระบอก พระเกศาถักและดานสุดทายคอน
ขางชํารุด เห็นเพียงแตเปนรูปสตรีมีสี่กร แตที่เหนือรูปเคารพแตละดานจะปรากฏรูปพระพุทธรูปเล็กๆประกอบอยู
ดวย ดู Emma C. Bunker and Latchford D, Adoration and Glory The Golden Age of Khmer Art (Chicago :
Art Media Resources, 2004), 184-185.
40
Nancy H. Dowling, “Honolulu Academy of Art Tenth-Century Khmer Buddhist Trinity,”
Artibus Asiae 56, 3-4, (1996) : 325.
41
พ.ศ. 1724 – ราว พ.ศ. 1763.
42
ศิลปะแบบบายนมีชวงระยะเวลาประมาณราว พ.ศ. 1720-1780.
43
วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 24-39.
44
ศิลปะแบบบาปวนมีชวงระยะเวลาประมาณราว พ.ศ. 1560-1630.
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จากในสมัยกอนหนานี้ที่จะมีเพียงสองชั้น45 และในสมัยนี้ยังมีการสรางรูปพระสาวกดวย เพราะได
พบประติมากรรมรูปพระยืนที่ปราสาทโกกหลังใต46 ครองจีวรหมคลุม แตไมมีพระเกตุมาลาบน
เศียรซึ่งพบไมมากนัก
นอกจากนี้ในสมัยนี้ยังไดพบแผนทับหลังที่มีการสลักภาพเลาเรื่องทางพุทธศาสนาที่
ปราสาทจรัป47 ในจังหวัดโพธิสัตว(ภาพที่14) โดยตรงบริเวณตรงกลางของทับหลังเปนรูปพระพุทธ
รูปประทับนั่งสมาธิภายใตตนโพธิ์(?)อยูในซุม ที่เบื้องขวาและซายของพระพุทธรูปมีรูปบุคคลเล็กๆ
ประกอบโดยทางซายของพระพุทธรูปเปนรูปบุคคลเห็นหนาเพียงสามหนามีสี่มือ สันนิษฐานวานา
จะเปนพระพรหมโดยพระพักตรที่สี่ไมสามารถเห็นไดเนื่องจากเปนประติมากรรมที่ไมไดสลักแบบ
ลอยตัว สวนบุคคลทางดานขวาของพระพุทธรูปสันนิษฐานวานาจะเปนพระอินทร48 ซึ่งสันนิษฐาน
วานาจะเปนภาพเลาเรื่องตอนพระพรหมและพระอินทรเขาเฝาพระพุทธเจาที่สวรรคชั้นดาวดึงส49
จะเห็นไดวาในสวนของพระพุทธรูปของอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17
ซึ่งไดคนพบเปนจํานวนหนึ่ง ในชวงกอนพระนคร พระพุทธรูปมีทั้งที่สลักเปนพระพุทธรูปประทับ
ยืน ประทับนั่งขัดสมาธิราบ และประทับนั่งหอยพระบาท ประทับยืนก็อาจเปนปางประทานอภัย
หรือปางวิตรรกะ ในสมัยพระนครพบคอนขางนอยในชวงแรก แตพอชวงปลายของพุทธศตวรรษที่
16 ก็พบมากขึ้น มีทั้งที่เปนปางสมาธิและปางนาคปรก พบวาประติมากรรมรูปเคารพที่เปนพระ
พุทธรูปเดี่ยวๆ ไมไดชวยใหสามารถสรุปไดวาเปนพระพุทธศาสนาแบบนิกายใด เพราะทั้งหีนยาน
และมหายานตางก็ใหความเคารพนับถือในพระพุทธเจาทั้งสิ้น สวนในกรณีของพระพุทธรูปที่พบ
รวมกับประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาองคอื่น เชนแทงสถูปศิลาที่จะสลักพระพุทธรูปรวม
กับพระโพธิสัตว และนางปรัชญาปารมิตา ถาเปนไปในลักษณะเชนนี้ ก็สามารถสรุปไดวาทําเนื่อง
ในพุทธศาสนาแบบมหายานเพราะพุทธศาสนาแบบหีนยานจะใหความเคารพแกพระพุทธเจาแต
พระองคเดียวและมักจะไมสรางรูปประติมากรรมรูปเคารพองคอื่นประกอบ

45

Jean Boisselier, Le Cambodge, 272.
Jean Boisselier, La statuaire Khmer et son évolution, pl. 96A.
47
Ibid., pl. 61.
48
Mireille Bénisti, Stylistics of Early Khmer Art (New Delhi : Aryan Books International, 2003),
46

349-355.
49

Ibid., 354.
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พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เปนประติมากรรมรูปเคารพที่ทําขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบมหายาน พระโพธิสัตว
พระองคนี้นิยมสรางกันมากในศิลปะเขมรโบราณมาจนกระทั่งถึงในสมัยบายน50 ลักษณะสําคัญ
ของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นพบวามักจะมีพระธยานิพุทธอมิตาภะ ซึ่ง
จะสลักเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ51องคเล็กๆ ประดับอยูเหนือเศียรเสมอ52
ไดมีการคนพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมาตั้งแตสมัยกอน
พระนคร แตก็คงไมเกาไปกวาชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 1353 ดังเชนที่จังหวัดซ็อคตรัง(Soc Trang)
ในประเทศเวียดนามปจจุบัน ซึ่งอยูทางตะวันตกของแมน้ําBassac และทางใตของบริเวณเมืองออก
แกว(Oc-Eo) ไดคนพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสองกรจากราชเคีย(Rach
Gia)ทําดวยศิลาทราย54(ภาพที่15) มีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง กลางพุทธศตวรรษที่
1355 ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑกีเมตในกรุงปารีส สําหรับประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
ที่ถูกคนพบและนาจะมีอายุใกลเคียงกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่ราชเคียก็คือ พระโพธิสัตว

50

Jean Boisselier, Le Cambodge, 302.
51
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : Mainly Based on the
Sadhanamala and Other Cognate Tantric Texts or Rituals (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968),
49.
52
ดูรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับพระธยานิพุทธอมิตาภะที่ Alice Getty, The Gods of Northern
Buddhism, Their History, Iconography and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist
Countries (Tokyo : Charles E. tuttle Company of Rutland, 1962), 37-39 ; สุมาลี มหณรงคชัย, พระชินพุทธะหา
พระองค : พระพุทธเจาในรูปกายทิพยตามคติของมหายานและวัชรยาน (กรุงเทพฯ : ศูนยไทยธิเบต, 2547), 85112.
53
Jean Boisselier, Le Cambodge, 302.
54
ประติมากรรมชิ้นนี้ถูกคนพบในป พ.ศ. 2462 ใกลๆ กับหมูบาน Tan Long ฝงอยูในดินราวๆ เมตร
ครึ่ง รายละเอียดของศิลปะดูที่ Pierre Dupont, La statuaire Préangkorienne, 52-56 ; Jean Boisselier, La statuaire
Khmer et son évolution, pl. 12, 15B.
55
Helen Ibbitson Jessup, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” in Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington :
National Gallery of Art,1997), 152.
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อวโลกิเตศวรสององคที่ไมทราบที่มา56(ภาพที่16) แตปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑกีเมตในกรุงปารีสหนึ่ง
องค57และที่พิพิธภัณฑสวนบุคคลอีกองคหนึ่ง58(ภาพที่17) แมวาจะพบไมสมบูรณแตก็สามารถ
ทราบไดวาเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรก็จากรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิองคเล็กๆ ที่
ประดับอยูเหนือเศียรของประติมากรรมรูปเคารพ และในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในกรุงพนม
เปญยังมีประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่มีลักษณะคลายประติมากรรมเขมร
โบราณในรุน แรกๆ คื อยั งคงสลัก แผ นหลั ง หรื อ วงโคงรูป เกือกมาอยูองคหนึ่ง เปนรูปพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กรที่มาจากสระนางตาโศก(Srah Neang Ta Sok) ในจังหวัดศรีโสภณ59(ภาพ
ที่18)
ในพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน ที่อําเภอประโคนชัย
และอําเภอลําปลายมาศในจังหวัดบุรีรัมย ก็ไดมีการคนพบกลุมประติมากรรมรูปเคารพสัมฤทธิ์พระ
โพธิสัตวซึ่งมีทั้งที่เปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย60 สวนใหญมี
ขนาดตั้งแต 3นิ้วจนไปถึง18นิ้ว และที่มีขนาดใหญเกิน 3ฟุต มีอีกประมาณสิบชิ้น61 สันนิษฐานวานา
จะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-1562
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ปญหาหนึ่งของงานวิชาการในดานการศึกษารองรอยหลักฐานทางโบราณคดีก็คือการไมทราบที่มา
ของหลักฐานเหลานั้น อันเนื่องมาจากการลักลอบโจรกรรม หรือความพกพรองในการบันทึกขอมูล เปนตน ซึ่งจะ
ทําใหหลักฐานชิ้นนั้นสูญเสียคุณคาไปในระดับหนึ่ง
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สําหรับ รูปแบบทางศิ ล ปะของประติม ากรรมในกลุม นี้ดูร ายละเอี ยดที่ ฉวีว รรณ วิริย ะบุศย,
“ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย อ.ลําปลายมาศ,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย, 29-36 ;
ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย: หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติ
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อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม(จากบานฝาย)ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516. พิมพเปนเอกสาร
ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 16 ตุลาคม ถึง 30
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นอกจากนี้ยังพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสองกรขนาดเล็กที่ทําจากสัมฤทธิ์ ซึ่งนาจะ
หลอขึ้นในชวงระหวาง พ.ศ. 1300-1350 พบที่วัดกําปงหลวง ในอังกอรบอเร็ย63(ภาพที่19) ซึ่ง
ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงพนมเปญ64 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่พบที่พนมตา
เกรี ย ม(Phnom Ta Kream)ในจังหวัด พระตะบอง(ภาพที่2 0) ก็ ทําจากสั มฤทธิ์เ ชน กัน เปน
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสองกร ในพระหัตถซายทรงถือหมอน้ําซึ่งเปน
สัญลักษณหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระองคประทับยืนบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย นุงผาโธ
ฏียาวและมีรัศมีลอมรอบพระเศียร สําหรับลักษณะบางประการที่คอนขางแปลกของประติมากรรม
รูปนี้ทําใหมีนักวิชาการบางทานพยายามเชื่อมโยงลักษณะของประติมากรรมชิ้นนี้กับศิลปะของอิน
โดนีเซีย65 ในปจจุบันประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาอยูที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใน
กรุงพนมเปญ
ประติมากรรมรูปเคารพสัมฤทธิ์อีกชุดหนึ่งที่มีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรรวมอยูดวย
และยังมีรูปแบบเปนแบบกอนพระนคร ก็คือกลุมประติมากรรมสัมฤทธิ์ที่คนพบที่ปราสาทออกยม
(Ak Yum)66 ซึ่งเปนปราสาทที่ถูกสันเขื่อนทางดานทิศใตคอนไปทางเหนือของบารายตะวันตกใน
เมืองพระนครในจังหวัดเสียมราบ สรางทับบริเวณปราสาทอยู67 ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวรจะมีสองกรและจะทรงถือดอกบัวในพระหัตถขวา หมอน้ําในพระหัตถซาย68 มีทั้งที่นุงผา
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ในสวนของศิลปะพบวาลักษณะของเครื่องประดับศีรษะและเครื่องทรง สันนิษฐานวานาจะไดรับ
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ยาวและผาสั้น(ภาพที่21) แมบางองคของในพระหัตถขวาจะหักหายไป69แตก็ยังสามารถสันนิษฐาน
ไดวาสิ่งที่หักหายไปนาที่จะตองเปนดอกบัว เพราะพระหัตถในขางซายยังคงถือหมอน้ํา(ภาพที่22)
ซึ่งมีลักษณะคลายกับองคที่พบรวมอยูดวย สําหรับดอกบัว70นั้นถือวาเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร71 ในลักษณะที่ทรงถือดอกบัวนั้นสามารถเรียกชื่อไดอีกวา ปทมปาณี
หมายถึงผูซึ่งถือดอกบัว72
สําหรับในสมัยพระนครประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมักจะมีสวน
คลายกับประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณจะแตกตางก็ตรงที่พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรจะมีพระธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิองคเล็กๆ อยูเหนือเศียร73 การคนพบประติมากรรมรูป
เคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในชวงแรกๆ ของสมัยพระนครมีคอนขางนอย ตัวอยางชิ้นหนึ่ง
พบเพียงพระเศียร แตทราบวาเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรก็จากพระธยานิพุทธองคเล็กๆ เหนือ
เศียรเปนชิ้นประติมากรรมที่ไดมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมืองลพบุรี ประเทศไทยใน
ปจจุบัน(ภาพที่23) เนื่องจากลักษณะของกระบังหนา74ที่มีการแบงออกเปนหาแนวโดยสลักเปนลาย
ใบไมสลับกับพวงอุบะที่ตั้งขึ้น ลายเม็ดประคํา ลายประจํายาม ลายเม็ดประคําและลายกลีบบัวตาม
ลําดับจากบนลงลาง ทําใหสันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในชวงระหวาง พ.ศ. 1500-155075 ปจจุบันอยู
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
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ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอีกองคหนึ่งที่สันนิษฐานวานาจะมี
อายุอยูในชวงระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 1500-1550 คือประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรสี่กร ที่ไมไดทรงเครื่องประดับอาภรณ ทําจากศิลาทราย ถูกคนพบที่ตวลฉิเทพ(Tuol Chi Tep)76
มีรูปแบบศิลปะแบบบันทายสรี77(ภาพที่24) ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑกีเมตในกรุงปารีส สําหรับการที่
ประติมากรรมรูปเคารพบางองคทั้งที่ทําเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณไมมีการประดับ
อาภรณ ใ ดๆ สั น นิ ษ ฐานว า น า จะมี ก ารทําเครื่ อ งประดั บ ขนาดเล็ ก หรื อ ที่ ส ามารถสวมใส กั บ
ประติมากรรมรูปเคารพได ถวายใหกับประติมากรรมรูปเคารพเหลานั้น ดังที่ไดเห็นหลักฐานของ
การคนพบเครื่องประดับที่มีคาขนาดเล็กที่ทําจากวัสดุที่มีคา เชนทองคําเปนตน ปจจุบันจัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา78
สําหรับประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในสมัยพระนครกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 17 อีกกลุมหนึ่งคือ รูปสลักพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรบนแทงสถูปศิลาที่สลักรวมกับ
พระพุทธรูป เชนแทงสถูปศิลาที่มีจารึกที่ถมอพวก79 แทงสถูปศิลาพบที่กบาลสเรยายยิน(Kbal Sre
Yeay Yin)ใกลๆ กับพนมสรุก(Phnom Srok)80ในพิพิธภัณฑกีเมตในกรุงปารีส81(ภาพที่10) และแทง
สถูปศิลาในพิพิธภัณฑสวนบุคคลที่อางวามาจากปราสาทตาเมือนในประเทศไทย82 เปนตน โดยรูป
สลักพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรบนแทงสถูปเหลานั้นเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรแบบสี่กรทั้ง
สิ้น รวมทั้งประติมากรรมรูปเคารพที่สลักบนแผนศิลาที่สันนิษฐานวานาจะเปนตนเคาของคติการ
ทําประติมากรรมรูปเคารพพระรัตนตรัยมหายาน สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึง ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1683 ก็เปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรแบบสี่กรเชนกัน
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Nancy H. Dowling, “Honolulu Academy of Art Tenth-Century Khmer Buddhist Trinity,” 325.
77

157
เป น ที่ น า สนใจว า ได มี ก ารพบประติ ม ากรรมรู ป เคารพที่ สั น นิ ษ ฐานว า เป น พระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรซึ่งมีแปดกรโดยสลักเปนภาพนูนสูงอยูบนแผนหินที่อีกดานหนึ่งเปนคําจารึก
(ภาพที่ 2 5) ถึ ง แม จ ะไม พ บสั ญ ลั ก ษณ รู ป พระอมิ ต าภะเหนื อ เศี ย รของรู ป เคารพแต ก็ ส ามารถ
สันนิษฐานไดจากคําจารึกภาษาสันสกฤตที่เปนคาถาหรือมนตรหกพยางค84ที่ใชสําหรับสวดบูชาตอ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร85 การกําหนดอายุของประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ ใชวิธีดูจากตัวจารึก
ถึงแมจะไมมีการระบุศักราชแตจากลักษณะตัวอักษรสันนิษฐานวานาจะอยูในประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 1586 ดังนั้นประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรแปดกรองคนี้ก็นาที่จะมี
อายุอยูในเวลานั้นดวยเชนกัน ลักษณะของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่มีแปดกรนั้นไมเคยปรากฏ
ในอินเดียเลย87 แตกลับมาพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนใน เขมรและจาม88 เปนตน
จะเห็นไดวาการสรางประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในอาณาจักร
เขมรโบราณมีมาตั้งแตในสมัยกอนพระนครแสดงใหเห็นถึงการนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานที่มี
มาตั้งแตตนจนมาถึงในสมัยพระนครและก็มีตอเนื่องไปจนถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 17 โดยเฉพาะใน
สมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 789 กษัตริยผูที่ทรงนับถือศาสนาพุทธจนเปนศาสนาหลักของอาณาจักร
สําหรับการสรางประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้น เปนสิ่งที่ทําใหทราบได
อยางแนนอนถึงการนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน แตก็ยังไมสามารถระบุไดอยางแนชัดถึง
นิกายยอยของพุทธศาสนามหายานวาเปนมหายานนิกายใด เพราะแทบจะทุกนิกายของพุทธศาสนา
แบบมหายานก็ใหความเคารพกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรดวยกันทั้งสิ้น
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พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย
พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยเปนพระโพธิสัตวที่ถือวาเปนพระอนาคตพุทธเจา ผูที่จะ
ลงมาตรัสรูในกัลปตอจากพระศรีศากยมุนีพุทธเจา ลักษณะทางรูปภาพที่สําคัญของพระองคนั้นมัก
จะพบวามีรูปสถูปเล็กๆ ประดับอยูตรงเหนือเศียร และจะทรงเครื่องเชนเดียวกับนักบวช วรรณะ
ของพระองคจะเปนสีเหลืองมักจะทรงถือดอกจัมปาหรือนาคเกศรในพระกร สวนพระกรอีกขางจะ
ทําปางธรรมจักรหรือประทานพร หรือปางวิตรรกะ90 พระโพธิสัตวพระองคนี้เปนพระโพธิสัตว
เพียงพระองคเดียวที่ไดรับการยอมรับนับถือจากพุทธศาสนาทั้งแบบหีนยานและมหายาน91 สําหรับ
สัญลักษณรูปสถูปนั้นมีที่มาจากสถูปที่อยูบนภูเขาที่ชื่อวากุกกุฏบาท ซึ่งเปนที่ประทับของพระพุทธ
เจากัสสปะ มนุษยพุทธเจาองคที่สามกอนพระพุทธเจาโคตมหรือพระศรีศากยมุนีพระพุทธเจาใน
กัลปปจจุบัน กลาวกันวาพระกัสสปะนั้นมีอายุอยูถึงสองหมื่นปและเชื่อวาพระองคถูกฝงรางภาย
หลังที่ปรินิพพานแลวบนภูเขากุกกุฏบาทแหงนี้ เมื่อพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยไดจุติลงมาจาก
สวรรคชั้นดุสิต จนมาเปนมนุษยพุทธเจาองคที่หาแลว พระองคจะทรงเสด็จมาที่ภูเขาแหงนี้และจะ
ใชอิทธิฤทธิ์เปดสถูปหรือเจดียที่อยูบนภูเขา จากนั้นพระกัสสปะจะเสด็จออกมาจากสวนที่ลึกที่สุด
ของภูเขาเพื่อมอบจีวรใหกับพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย92
ในอาณาจักรเขมรโบราณพบวามีการสรางประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริย
เมตไตรยมาตั้งแตสมัยกอนพระนคร ประติมากรรมศิลาทรายที่อางวามาจาก ราชเคีย(Rach Gia)93
เปนตัวอยางชิ้นหนึ่ง ของพระโพธิสัตวศรีอริยเมตไตยที่มีสองกรในสมัยกอนพระนคร(ภาพที่26)
ปจจุบันอยูในความครอบครองสวนบุคคล ประติมากรรมศิลาทรายอีกชิ้นหนึ่งที่มาจากตรุงเทียน
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Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 21.
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Ramesh S. Gupte, Iconography of the Hindus Buddhists and Jains (Bombay : D.B.
Taraporevala Sons & Co. Private Ltd., 1972), 111 ; Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their
History, Iconography and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist Countries, 22 ; ผาสุข
อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 57.
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Ramesh S. Gupte, Iconography of the Hindus Buddhists and Jains, 111 ; Benoytosh
Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : Mainly Based on the Sadhanamala and Other
Cognate Tantric Texts or Rituals, 80.
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Ha Du Canh and Jame C.M. Khoo “Some Observations on Religious Sculptures in the Mekong
Delta.” in Art & Archaeology of Fu Nan : Pre-Khmer Kingdom of the Lower Mekong Vally, ed. Jame
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( Trung-điền)94 เปน ประติมากรรมรู ปเคารพพระวิษณุที่ถูกแปลงใหเปนพระโพธิสัตวศรีอาริย
เมตไตรย 95 โดยดูไ ดจากประติ มากรรมรูปเคารพที่มีสี่ก รและสวมหมวกทรงกระบอกซึ่ ง เป น
สัญลักษณของพระวิษณุหรือพระนารายณ96 แตที่ดานหนาของหมวกรูปทรงกระบอกกลับพบวามี
การขีดใหเปนรูปสถูป ซึ่งเปนลักษณะรูปภาพของพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ในสวนของพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่หลอจากสัมฤทธิ์พบวามีมากที่สุดในชวงกอนพระนครในรูปแบบของ
ศิลปะแบบไพรกเมงลงมา97โดยเฉพาะในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่อําเภอ
ประโคนชัยและอําเภอลําปลายมาศในจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดคนพบกลุมประติมากรรมรูปเคารพ
สั ม ฤทธิ์ พ ระโพธิ สั ต ว ศ รี อ าริ ย เมตไตรยรวมกั น กั บ กลุ ม ประติ ม ากรรมรู ป เคารพสั ม ฤทธิ์ พ ระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระพุทธรูป98 ลักษณะของพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่พบในกลุม
เหลานี้มีทั้งที่เปนสองกร และสี่กร ตัวอยางของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริย
เมตไตรยที่มีสองกร เชนองคที่อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ซึ่งมาจากบานฝาย อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย99 เนื่องจากพระกรที่หักหายไปแลวทําใหไมทราบวาทรงถือวัตถุใดในพระ
หัตถ และสําหรับประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่มีสี่กรนั้นมีตัวอยางที่
คอนขางจะสมบูรณหลายองค แตไมทราบที่มาที่แนนอนเชน ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตว
ศรีอาริยเมตไตรยที่อยูในพิพิธภัณฑกีเมต กรุงปารีส100(ภาพที่27) ซึ่งเปนประติมากรรมนุงภูษายาว
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่อยูในความครอบครองสวนบุคคล ในนิว
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fig115B.
95

Jean Boisselier, Le Cambodge, 302.
ดูลักษณะรูปภาพของพระวิษณุหรือพระนารายณ ที่ T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu
Iconography. vol.1 Part 1, 2nd ed. (Delhi : Motilal Banarsidass, 1968), 69-279 ; Ramesh S. Gupte,
Iconography of the Hindus Buddhists and Jains, 28-35 ; H. de Wilman Grabowska, “Mythologie brahmanique
: Vichnou et ses Avatars,” in Mythologie Asiatique Illustrée (Paris : Librairie de France, 1931), 103-120.
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อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม(จากบานฝาย)ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร,” 43.
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เลขทะเบียน MA 3321. ดู Zephir Thierry, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” 158 ;
Albert Le Bonheur, “Un bronze d’époque Préangkorienne représentant Maitreya,” Arts asiatiques 25(1972) :
129-154.
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ยอรก สหรัฐอเมริกา101(ภาพที่28) และองคที่อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พนมเปญ102 เปนตน
โดยที่สององคหลังที่กลาวมานี้จะนุงภูษาสั้น และในพระกรของประติมากรรมรูปเคารพพระ
โพธิ สั ต ว ศ รี อ าริ ย เมตไตรยที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดก็ ไ ม พ บว า มี ข องหรื อ วั ต ถุ ใ ดในพระกรเลย ซึ่ ง
สันนิษฐานวานาจะเปนของหรือวัตถุที่หลอขึ้นมาตั้งหากสามารถถอดออกได และคงจะสูญหายไป
แลว แมวากลุมประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยแบบสี่กรดังที่ไดกลาวมาจะ
ไมทราบถึงแหลงที่คนพบ แตจากรูปแบบของศิลปะก็สันนิษฐานวานาจะมาจากแหลงที่มาในกลุม
เดียวกัน คือ กลุมประติมากรรมสัมฤทธิ์แบบประโคนชัย103
ที่ปราสาทออกยม(Ak Yum)104ในเมืองพระนคร ก็ไดมีการคนพบประติมากรรมรูป
เคารพพระโพธิ สั ต ว ศ รี อ าริ ย เมตไตรยสั ม ฤทธิ์ ที่ มี สี่ ก รหนึ่ ง องค 105 (ภาพที่2 9) โดยพบรวมกั บ
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Helen Ibbitson Jessup, “Catalogue : Seventh to Eighth Century,” 159-160;
Ibid., 159, fig.1.
103
นอกจากนี้ยังไดมีการคนพบเศียรชิ้นสวนของพระองคบางชิ้นของประติมากรรมรูปเคารพสัมฤทธิ์
ขนาดใหญที่บานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีรูปแบบศิลปะแบบกอนพระนคร(ศิลปะแบบกําพง
พระหรือชวงตนของศิลปะแบบกุเลน ดู Jean Boisselier, Le Cambodge, 302.) ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร ซึ่งลักษณะรูปภาพของประติมากรรมรูปเคารพองคนี้ยังคงเปนปญหาอยูบางวาเปนลักษณะของ
ประติมากรรมรูปเคารพองคใด เพราะบริเวณสวนหนาของชฎามงกุฏ เกิดชํารุดทําใหมีบางสวนหักหายไป ซึ่งสวน
ที่ หั ก หายไปนี้ ถ า เป น รู ป พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ อ งค เ ล็ ก ๆ ประติ ม ากรรมรู ป เคารพองค นี้ ก็ จ ะต อ งเป น พระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร แตถาบริเวณสวนที่หักหายไปเปนรูปสถูปหรือเจดียประติมากรรมรูปเคารพองคนี้ก็ควรจะ
ตองเปนพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งของการคนพบประติมากรรมรูปเคารพ
สั ม ฤทธิ์ ข นาดใหญ เ ช น นี้ ใ นบริ เ วณตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย โดยถ า พิ จ ารณาจากขนาดของ
ประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ สันนิษฐานวาคงจะหลอขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้มากกวาที่จะหลอขึ้นจากที่อื่นแลวถูก
เคลื่อนยายมา แสดงใหเห็นวาพื้นที่ตรงบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนาจะมีความสามารถเปน
อยางดีในเรื่องของการหลอสัมฤทธิ์ขนาดใหญ โดยสามารถหลอออกมาไดคอนขางที่จะสมบูรณและสวยงาม
ดูรายละเอียดของประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ที่ Jean Boisselier, “ Notes sur l’art du bronze dans l’ancien
Cambodge,” Artibus Asiae 29, 4 (1967) : 284-312.
104
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“Complément a l’art Khmèr primitif,” 65-66 ; Georges Trouvé, “Prasat Ak Yom,” 475-477.
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ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสัมฤทธิ์อีกสี่องค106 ประติมากรรมรูปเคารพพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยสัมฤทธิ์องคนี้นุงภูษายาวจนมาถึงระดับพระชานุ(เขา) วัตถุในพระกรหัก
หายทําใหไมสามารถรูไดวาพระองคถือวัตถุสิ่งใด สันนิษฐานวาประติมากรรมรูปเคารพพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยสัมฤทธิ์องคนี้นาจะมีรูปแบบศิลปะเปนแบบไพรกเมง107 ซึ่งมีอายุอยูใน
ชวงราว พ.ศ.1180-1250)
ในสมัยพระนครประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยพบคอนขาง
น อ ย ตั ว อย า งของประติ ม ากรรมรู ป เคารพพระโพธิ สั ต ว ศ รี อ าริ ย เมตไตรยในช ว งนี้ ก็ คื อ
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยสัมฤทธิ์ขนาดใหญที่มาจากวัดอัมปลตึก
(Ampil Teuk) เปนประติมากรรมรูปเคารพที่มีแปดกร(ภาพที่30) แตไมพบวัตถุที่อยูในพระกรทั้ง
แปด เปนประติมากรรมที่สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 15108 โดยมีรูปแบบ
ศิลปะเปนแบบพระโค-บาแค็ง109 ถึงแมลักษณะการแตงกายของประติมากรรมรูปเคารพจะเปนใน
แบบที่เกากวาแตเปนไปไดที่อาจเปนการเลียนแบบของเดิม110 ปจจุบันประติมากรรมชิ้นนี้อยูที่พิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ กรุงพนมเปญ
จะเห็นไดวาคงจะมีการเคารพนับถือพุทธศาสนาที่บูชาพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย
มาตั้งแตสมัยกอนพระนครมาจนถึงในสมัยพระนคร เพราะจากรองรอยหลักฐานของการสราง
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยอยางตอเนื่อง และถึงแมวาพระโพธิสัตวองค
นี้จะไดรับการยอมรับนับถือทั้งพุทธศาสนาแบบหีนยานและมหายาน แตจากรองรอยหลักฐานที่พบ
ไมวาจะเปนในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่คนพบกลุมประติมากรรมสัมฤทธิ์
แบบประโคนชัย และที่ปราสาทออกยม(Ak Yum)บริเวณเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา พบวาได
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เลขทะเบียนของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่ปราสาทออกยม(Ak
Yum) คือ D.32.103 สวนเลขทะเบียนของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร คือ D.32.98,
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เจ็ดองค หาองคเปนกลุมประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในพระพุทธศาสนาดังที่ไดกลาวมาแลว และอีกสององคเปน
ประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณคือ D.32.113 และ D.32.114 ดู Henri Marchal, La collection
Khmère, (Musée Louis Finot) (Hanoi : : École française d’ Extrême-Orient, 1939), 91, 96-97, 99, 101-102.
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คนพบประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย รวมกับประติมากรรมรูปเคารพพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซึ่งพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นถือวาเปนพระโพธิสัตวที่ไดรับการยอมรับ
แตเพียงพุทธศาสนาแบบมหายานเทานั้น ทําใหสามารถสันนิษฐานไดวาประติมากรรมรูปเคารพ
พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่ถูกสรางขึ้นในอาณาจักรเขมรโบราณก็นาจะ สรางเนื่องในพระ
พุทธศาสนาแบบมหายานดวยเชนกัน
นางปรัชญาปารมิตา
นางปรั ชญาปารมิ ต าเปนเทพสตรีทางพุทธศาสนาและถือว า เปน รู ปบุคคลในคัมภี ร
ปรัชญาปารมิตาซึ่งเปนคัมภีรที่สําคัญเลมหนึ่งของพุทธศาสนาแบบมหายาน111 นางปรัชญาปารมิตา
นั้นไดรับความนิยมอยางมากในศิลปะเขมรและโดยทั่วไปมักจะสรางขึ้นคูกับพระโพธิสัตวอโลกิเต
ศวรเสมอ ในคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรถือวาพระองคเปนภาคหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
ในภาคที่เปนสตรี112 ลักษณะที่ปรากฏรวมกันกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนี้มักทําใหมีผูเขาใจผิด
อยูเสมอวานางปรัชญาปาริตานั้นเปนศักติของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร โดยความจริงแลวนาง
เปนศักติของพระโพธิสัตววัชรธรและสําหรับชายาของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นในพุทธ
ศาสนาแบบมหายานก็คือนางตารานั้นเอง113 นางปรัชญาปารมิตามักจะแสดงออกเปนสองรูปแบบ
โดยรูปแบบแรกเปนแบบปกติ คือมี 1 เศียร 2 กร สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนลักษณะของพุทธศาสนา
แบบตันตระ คือจะมี 11 เศียร 22 กร สําหรับสัญลักษณที่สําคัญของนางปรัชญาปารมิตานั้นทรงมี
วรรณะสีเหลือง114หรือขาว115 มักจะทรงถือคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรอยูในพระหัตถขวา และ
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สมิทธิ ศิริภัทร, “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมือง
พระนคร,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2518), 116.
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Buddhist Iconography : Mainly Based on the Sadhanamala and Other Cognate Tantric Texts or Rituals,
51.
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ดอกบัวอยูในพระหัตถซาย116 โดยปกติพระองคจะมีสัญลักษณเหนือเศียร หรือที่เครื่องประดับพระ
เศียรดานหนาเปนรูปพระอมิตาภะ117ซึ่งถือวาเปนพระธยานิพุทธประจําของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรเสมอ118 ในบางครั้งอาจมีกลาวพระนามของพระองคเปนเพียง ปรัชญาเทวี หรือ ทิวยเทวี(ทิพย
เทวี) เทานั้น119 นอกจากนี้นางปรัชญาปารมิตายังมีปางอื่นๆ อีกดวย เชน สิตปรัชญาปารมิตา
(Sitaprajñāpāramitā) ปตปรัชญาปารมิตา(Pitaprajñāpāramitā) กนกปรัชญาปารมิตา(Kanakaprajñāpā
120
ramitā) เปนตน
ประติมากรรมรูปเคารพที่เปนสตรีในอาณาจักรเขมรโบราณพบมาแลวตั้งแตสมัยกอน
พระนคร แตที่สามารถรูวาเปนเทวสตรีองคใดก็เปนแตเฉพาะประติมากรรมรูปเคารพเนื่องใน
ศาสนาพราหมณทั้งสิ้น สําหรับประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาหลักฐานชิ้นที่เกาที่สุด
สันนิษฐานวานาจะเปนนางปรัชญาปารมิตาสําริดที่ไมทราบที่มา(ภาพที่31) ซึ่งปจจุบันอยูในการ
ครอบครองสวนบุคคล121 เปนประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาสี่กร ไมพบวัตถุในพระ
หัตถ ที่บนชฏามงกุฏมีสัญลักษณรูปพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งพระพุทธรูปองคนี้จะหมายถึงพระธยา
นิพุทธอมิตาภะนั้นเอง สามารถกําหนดอายุประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ไดราวปลายพุทธศตวรรษที่
15 เพราะจากรูปแบบศิลปะของประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้ นาจะตรงกับศิลปะในสมัยเกาะแกร122
ซึง่ อายุของประติมากรรมรูปเคารพ จะสัมพันธกนั กับศิลาจารึกทีเ่ ริม่ มีการกลาวถึงนางปรัชญาปารมิตา
116

ลักษณะของวัตถุที่ถือในพระหัตถของนางปรัชญาปารมิตาพบวา ในแตละที่ก็มีความแตกตางกัน
เชนในทิเบต ถามีสี่กร สองกรดานบนจะถือคัมภีรและลูกประคําหรือ กรบนดานซายจะถือกานบัวขาบที่รองรับ
คัมภีร กรบนดานขวาจะทําปางประทานอภัย ในขณะที่ทั้งสองกรดานลางจะแสดงธรรมจักรมุทรา เปนตน ดู Alice
Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and Progressive Evolution Through
the Northern Buddhist Countries, 131.
117
ในบางปางเชน สิตปรัชญาปารมิตา(Sitaprajñāpāramitā) กรซายจะถือคัมภีรปรัชญาปารมิตา กร
ขวาจะถือดอกบัวสีแดง ประทับนั่งในทาวัชรปรรยังกะ(Vajraparyanæka) ที่เหนือเศียรจะมีรูปพระอักโษภยะซึ่ง
เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดับอยู ดู Puspa Niyogi, Buddhist Divinities (New Delhi : Munshiram
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001), 111.
118
Louis Frédéric, Buddhism (Paris : Flammarion, 1995), 220-221.
119
Edward Conze, The Prajñaparamita Literature ( The Hague : Mouton & Co., 1960), 30.
120
Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 111-112.
121
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “นางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์สมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ,”
เมืองโบราณ 2,2 (มกราคม-มีนาคม 2519) : 6-12.
122
สมิทธิ ศิริภัทร, “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมือง
พระนคร,” 114-115.
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โดยจารึกหลักที่มีการกลาวถึงคือจารึกวัดกเด็ยจารหรือกเด็ยจรร(K.157)123 เปนจารึกที่จารขึ้นที่ศา
สนสถานที่มีชื่อวาวัดกเด็ยจาร124 อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกําปงธม จารึกระบุปพ.ศ.
1484 โดยจารึกกลาวพระนามของพระองคพรอมกับพระโลเกศวรวา “พระเทวี” และในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกันนั้นยังไดพบกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธกลุมหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยพระ
พุทธรูป พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนตนเคาของชุด
ประติมากรรมที่เรียกวารัตนตรัยมหายาน ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาไดถูกสลักขึ้น
เปนภาพสลักนูนสูง มีสองกร วัตถุในพระหัตถมองเห็นไดไมชัดเจน อายุของกลุมประติมากรรมชิ้น
นี้นาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16125 และกลุมตัวอยาง
ของประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาในชวงกอนเขาสูพุทธศตวรรษที่ 17 คือกลุมที่พบ
บนสถูปศิลาสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ถมอพวก126และแทงสถูปศิลาจากกบาล สเร ยายยิน(Kbal Sre Yeay
Yin) ใกลๆ กับพนมสรุก(Phnom Srok)127 (ภาพที1่ 1) ซึง่ ในจารึกทีถ่ มอพวกระบุป พ.ศ. 1532128 อยูใน
ชวงของศิลปะสมัยเกลียงหรือคลัง129 ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาบนแทงสูปศิลา
นั้นพบวามีถึงสิบกร และมีเศียรหาเศียร วัตถุในพระหัตถหักหายไปทั้งหมด ในชวงนี้จารึกมักจะอาง
ถึงพระองควาเปนพระมารดาของพระพุทธเจา130 ซึ่งคําอางนี้ถือไดวาเปนคุณสมบัติที่สําคัญของนาง
ปรัชญาปารมิตา131
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George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol VI (Paris : École française d’ Extrême-Orient,
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พระโพธิสัตววัชรปาณี
พระวัชรปาณีนั้นถือวาเปนเทพของศาสนาพุทธในระดับพระธยานิโพธิสัตว จัดวาเปน
พระโพธิสัตวที่มีนามวาวัชรปาณี พระโพธิสัตวพระองคนี้ถือกําเนิดมาจากพระธยานิพุทธอักโษภ
ยะ ทรงเครื่องอยางกษัตริย ถือสัญลักษณคือ วัชระในพระหัตถขวาหรืออาจมีกานดอกบัวมารองรับ
วัชระก็ได นอกจากวัชระแลว ยังถือขัฑคะ(พระขรรค) ปาศะ(บวง) และฆัณฏา(ระฆัง)132 มีสีกายสี
เขียวแกหรือขาว133 และในภาคที่ดุรายพบวาพระวัชรปาณีจะเปนยักษ 134
พระโพธิสัตววัชรปาณี โดยรูปศัพทแลวแปลวา ผูทรงถือวัชระหรือสายฟา และจาก
ลักษณะของพระองคดังที่ไดกลาวในขางตนทําใหบางแหงวาทานคือ พระอินทรหรือทาวศักระ(ทาว
สักกะ) ผูเปนเจาแหงสายฝน โดยในเทพนิยายในศาสนาพุทธกลาววา วัชรปาณีไดรับคําสั่งจากพระ
พุทธเจาใหคอยปกปองพญานาคจากการทํารายของพวกครุฑ และจากการที่พญานาคไดรับการยก
ยองใหเปนผูควบคุมฝน ดังนั้นวัชรปาณีซึ่งเปนผูปกปองพญานาคอีกที จึงไดรบั ยกยองวาเปนเทพแหง
สายฝน ชาวพุทธศาสนาแบบมหายานเมือ่ จะขอฝนก็จะตองบูชาพระโพธิสตั ววชั รปาณีเชนกัน135
พระโพธิสัตววัชรปาณีไมคอยจะปรากฏรูปเดี่ยวๆ มักจะปรากฏรวมกับพระอมิตาภะ
หรือพระมัญชุศรีและพระปทมปาณีเสมอ และพระองคยังปรากฏรูปในปางอื่นๆ อีกมาก136 ที่นาสน
ใจปางหนึ่งก็คือมีรูปลักษณะคลายครุฑ กลาวคือพระองคมักจะประทับยืน มีปกและอุงเล็บของครุฑ
บางทีอาจมีหัวเหมือนมนุษยและมีจะงอยปากคลายครุฑ ถาเปนภาพวาดสีกายพระองคจะเปนสีเขียว
เขม พระหัตถขวาอาจถือขวานทางซายจะถือถวยประทับอยูบนรางของอสูร137 พระโพธิสัตววัชร
ปาณีที่ปรากฏเดี่ยวๆ คอนขางที่จะหายาก ถาปรากฏเปนรูปเดี่ยวๆ ก็มักจะทําหนาที่ยืนเปนทวาร
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บาลอุภายนอกเพื่อเฝาพระพุทธเจา138และถาเมื่อใดที่พระโพธิสัตววัชรปาณีตองปรากฏพระองค
รวมกับพระพุทธเจาพระองคก็จะอยูขางซายของพระพุทธเจาเสมอ139
ประติมากรรมรูปเคารพของพระโพธิสัตววัชรปาณีในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 17 พบคอนขางนอย แมวาในจารึกจะมีการกลาวถึงการสรางพระโพธิสัตววัชรปาณีมาตั้ง
แต พ.ศ.1496140 แตตัวอยางของประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตววัชรปาณีที่คนพบและทราบได
อยางแนนอนเนื่องจากวามีจารึกระบุพระนามไวนั้นก็คือประติมากรรมที่อยูบนแทงสถูปศิลาที่ถมอ
พวก ที่จารึกการสรางในปพ.ศ. 1532 โดยในจารึกระบุพระนามของพระองควา “วัชริน”141 พรอมกัน
นี้ยังไดพบแทงสถูปศิลาที่มีลักษณะคลายกันจากกบาล สเร ยายยิน(Kbal Sre Yeay Yin) ใกลๆ กับ
พนมสรุก(Phnom Srok)142 (ภาพที่12)ซึ่งปที่ปรากฏในจารึกตรงกันกับรูปแบบของศิลปะในสมัย
เกลียงหรือคลัง143 สําหรับลักษณะรูปภาพของพระโพธิสัตววัชรปาณีที่อยูดานซายของพระพุทธรูป
นาคปรกบนแทงสถูปศิลาพบวามีสามหรือสี่เศียร144 เศียรดานหนามีเขี้ยวเหมือนยักษ มีหกกร วัตถุ
ในพระหัตถที่สามารถเห็นไดคือ พระกรขวาลางทรงวัชระ หรือ กระดิ่งที่มีดามเปนวัชระ พระกร
ขวาที่เหลืออีกสองกรวัตถุหักหาย พระกรซายบนทรงวัตถุคลายจักร(?) อีกสองกรทรงวัตถุคลาย
วัชระ(?) ที่ดานบนเหนือเศียรของพระโพธิสัตววัชรปาณีปรากฏเปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งซอน
กันสองชั้น โดยชั้นบนมีหนึ่งองคประทับนั่งเหนือฐานบัวในซุมวงโคงสามวงและชั้นลางมีสี่องค
ประทับนั่งบนฐานบัวโดยในชั้นนี้ไมมีซุมวงโคงเหมือนชั้นบน ลักษณะของพระพุทธรูปทั้งหมด
คอนขางไมชัดเจนเนื่องจากการชํารุดของผิวศิลา สันนิษฐานวาพระพุทธรูปทั้งหมดนาจะอยูในปาง
สมาธิ ในสวนของพระพุทธรูปทั้งหาองคนี้สันนิษฐานวานาจะเปนองคพระธยานิพุทธทั้งหา โดย
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พระธยานิพุทธองคดานบนสุดนาจะหมายถึงพระธยานิพุทธอักโษภยะ145เพราะพระธยานิพุทธองคนี้
ถือเปนพระธยานิพุทธประจําองคพระธยานิโพธิสัตววัชรปาณี146
ประติมากรรมรูปเคารพที่สันนิษฐานวานาจะเปนพระโพธิสัตววัชรปาณีอีกองคหนึ่งก็
คือประติมากรรมรูปเคารพแบบลอยตัวที่พบที่ตวลฉิเทพ(Tuol Chi Tep)147(ภาพที่32)ปจจุบันอยูที่
พิพิธภัณฑกีเมตในกรุงปารีส148 เปนประติมากรรมรูปเคารพที่มีสี่กรแตพระหัตถหักหายทั้งหมด มี
ใบหนาคลายยักษ แมวาจะไมมีรูปพระธยานิพุทธประจําองคประดับอยูแตเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
พระโพธิสัตววัชรปาณีบนแทงสถูปศิลาที่ไดจากกบาล สเร ยายยิน(Kbal Sre Yeay Yin) ใกลๆ กับ
พนมสรุก(Phnom Srok) พบวามีลักษณะที่คลายกัน149 ประกอบกับที่มีการคนพบประติมากรรมรูป
เคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในที่เดียวกัน150ทําใหเปนขอสนับสนุนวาประติมากรรมรูปเคารพ
ชิ้นนี้นาจะเปนประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพุทธ ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตววั
ชรปาณีแบบลอยตัวชิ้นนี้จากรูปแบบของศิลปะสันนิษฐานวานาจะอยูในสมัยเกลียงหรือคลัง151
จะเห็นไดวาประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพุทธที่คนพบในอาณาจักรเขมร
โบราณนั้นถูกคนพบมาตั้งแตสมัยกอนพระนคร มีทั้งที่เปนพระพุทธรูป พระโพธิสัตว ในสวนของ
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตา
และพระโพธิสัตววัชรปาณี ประติมากรรมรูปเคารพเหลานี้แสดงใหเห็นถึงพระพุทธศาสนาแบบ
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มหายานอยางชัดเจน เพราะเหตุวาพระโพธิสัตวและพุทธเทพเหลานี้เปนที่เคารพนับถือกันแตเฉพาะ
พุทธศาสนาแบบมหายาน แตในขณะที่พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยนั้นกลับเปนที่เคารพนับถือ
ทั้งพุทธศาสนาแบบมหายานและแบบหีนยาน152แตเพราะเหตุวาการคนพบประติมากรรมรูปเคารพ
พระโพธิ สั ต ว ศ รี อ าริ ย เมตไตรยสว นใหญจะพบรวมไปกับพระโพธิ สัตวอวโลกิเตศวร ทําให
สันนิษฐานไดวาประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยที่พบในอาณาจักรเขมร
โบราณเหลานี้ก็นาจะสรางขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธแบบมหายานดวยเชนกัน
สําหรับประติมากรรมรูปเคารพประเภทพระพุทธรูป พบวาการสรางประติมากรรมเหลา
นี้สรางขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธอยางแนนอน แตไมสามารถระบุลงไปไดวาเปนศาสนาพุทธแบบ
มหายานหรือหีนยาน เหตุเพราะวา ทั้งพุทธศาสนาแบบมหายานและหีนยานตางก็ใหความเคารพนับ
ถือประติมากรรมรูปเคารพพระพุทธรูปซึ่งเปนตัวแทนของพระพุทธเจาศรีศากยมุนีเหมือนกันทั้ง
สองนิกาย แตถาพระพุทธรูปถูกคนพบรวมกับประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
หรือนางปรัชญาปารมิตา เปนตน ก็สามารถที่จะระบุไดวาพระพุทธรูปเหลานั้นถูกสรางขึ้นมาเนื่อง
ในศาสนาพุทธแบบมหายาน เพราะวาพระโพธิสัตวและนางปรัชญาปารมิตาเปนเทพที่พุทธศาสนา
แบบมหายานใหความเคารพนับถือ.
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บทที่ 5
บทสรุป
จากการคนควาหารองรอยหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมร
โบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17 พบวา หลักฐานสมัยกอนเมืองพระนครที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่
11นั้น มีทั้งที่เปนเอกสารจีน ศิลาจารึกและประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนา สวนหลัก
ฐานสมัยเมืองพระนครที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงกอนพุทธศตวรรษที่ 17 นั้นมีเพียงหลักฐาน
ที่เปนศิลาจารึกและประติมากรรมเทานั้น
ผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารจีน พบวามีรองรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพุทธใน
อาณาจักรเขมรโบราณปรากฏอยูในจดหมายเหตุราชวงศตางๆ คือ จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ
ฉีทางภาคใต และจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียง ที่มีอายุอยูในราวตนและกลางพุทธศตวรรษที่
11 เอกสารเหลานี้กลาวถึงรายการสิ่งของที่เปนเครื่องราชบรรณการจากกษัตริยฟูนันสงไปถวายแด
พระจักรพรรดิจีน และในบรรดาของถวายนั้นมีเจดียที่ทําจากงาชางและพระพุทธรูปที่สลักจากหิน
ปะการังรวมอยูดวย แสดงวาคงจะมีการนับถือพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณในเวลานั้นแลว
แตไมสามารถบอกไดวาเปนศาสนาพุทธในลัทธินิกายใด ตอมาหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารจีนที่มี
อายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 ไดกลาวถึงพระภิกษุจากฟูนันเดินทางไปจีนเพื่อแปลพระ
คัมภีรต า งๆ เชน สปฺตสติกา-ปฺรชฺญาปารมิตา(Saptasatikā prajñāpāramitā), มฺชศุ รฺ -ี ปริปฤฺ กฺขาสูตรฺ
(Mañjuçrī pariprkkhā-sūtra) เปนตน ซึง่ คัมภีรด งั กลาวเปนคัมภีรใ นศาสนาพุทธลัทธิมหายาน
ทั้งสิ้น จากขอมูลหลักฐานนี้ จึงทําใหกลาวไดวา ในราวพุทธศตวรรษที่ 11 ศาสนาพุทธที่นับถือใน
อาณาจักรเขมรโบราณคงจะเปนพุทธศาสนาแบบมหายาน
สําหรับผลของการศึกษาทางศิลาจารึก พบวามีรองรอยของการเคารพนับถือพระพุทธ
ศาสนามาตั้ ง แตส มั ย ก อ นพระนคร โดยพบจารึ ก คาถา “เย ธัม มา” ที่ดานหลัง พระพุท ธรูป
ที่ต วลพระธาตุ(K.820)โดยมีอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 13
จารึก “เยธัมมา” นี้มักจะเปนที่นิยมกันมากในพุทธศาสนาแบบหีนยานและมักจะเขียนเปนภาษาบาลี
เสมอ แตจารึกหลักนี้กลับพบวามีการเขียนภาษาสันสกฤตเขามาผสมถึงสองแหง ทําใหสันนิษฐาน
วาจารึกหลักนี้นาที่จะทําขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบหีนยานแตคงจะไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา
แบบมหายานที่นิยมใชภาษาสันสกฤตเขาไปผสม ในขณะเดียวกันจารึกที่วัดบาตี(K.40)ซึ่งมีอายุอยู
ในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 11 กลั บ พบว า มี ร อ งรอยของการนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนามหายานนิ ก าย
โยคาจาระ เนื่อ งจากในจารึกปรากฏคําวา “วาสนา” ซึ่ง เปน คําที่นิย มใชกัน มากในพุทธศาสนา
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มหายานนิกายโยคาจาระ สําหรับคําวา “วาสนา” นี้ในความหมายของพุทธศาสนามหายานแบบ
โยคาจาระนั้นจะหมายถึง ผลของกรรมที่ถูกเก็บไวเพื่อเปนปจจัยหรือพลังงาน(ที่สะสมเอาไว)เพื่อ
ใหไปเกิด จึงกลาวไดวาในอาณาจักรเขมรโบราณสมัยกอนพระนครพุทธศาสนาที่เคารพนับถือกัน
อยูคงจะมีทั้งพุทธศาสนาแบบหีนยานและมหายาน โดยพุทธศาสนาแบบหีนยานนั้นไมสามารถ
บอกได ว าเป น หีนยานแบบนิก ายใดแตสําหรับพุทธศาสนาแบบมหายานนั้นก็นาที่จะเปนพุทธ
ศาสนามหายานนิกายโยคาจาระ
ตอมาในสมัยพระนครกอนพุทธศตวรรษที่ 17 หลักฐานทางจารึกที่แสดงถึงการเคารพ
นับถือพุทธศาสนานั้นมีการคนพบมากขึ้น จากจารึกปราสาทโกก(K.339)และจารึกศาลสูง(K.410)
ซึ่งมีอายุอยูในพุทธศตวรรษที่ 16 ไดปรากฏคําวา “สถวิระ” แมคํานี้ในจารึกปราสาทโกก(K.339)
อาจจะแปลความหมายไดทั้ง “อาจารยผูอาวุโส” หรือ “นิกายสถวิรวาท” แตในจารึกศาลสูง(K.410)
คํานี้แสดงชัดวาหมายถึง “นิกายสถวิรวาท” ซึ่งเปนชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาแบบหีนยาน ขณะ
เดียวกันสมัยนี้ก็ยังพบวามีรองรอยของพุทธศาสนาแบบมหายานปรากฏอยูดวย เชนในจารึกแปรรูป
(K.806)ซึ่งมีอายุอยูราวชวงตนพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกันกับรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน
ไดมีการกลาวถึงพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาระ ซึ่งตอมาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 นิกายนี้
จะเริ่มพัฒนากลายไปเปนพุทธศาสนาแบบตันตระ-วัชรยานในที่สุด โดยสามารถเห็นการเปลี่ยน
แปลงเหลานีไ้ ดจากจารึกซับบาก(K.1158)ทีม่ อี ายุอยูใ นชวงคาบเกีย่ วกอนเขาสูพ ทุ ธศตวรรษที่ 17 นอก
จากนี้จากรองรอยหลักฐานทางจารึกในสมัยพระนครกอนพุทธศตวรรษที่ 17 เชน จารึกวัดกเด็ยจาร
(K.157) เปนตน ยังพบอีกวามีการกลาวถึงการตั้งปณิธาน ซึ่งเปนสิ่งที่นิยมกันมากในพุทธศาสนา
มหายาน ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ในอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระนครกอนพุทธศตวรรษที่ 17 คงจะการ
เคารพนับถือพุทธศาสนาทัง้ แบบหีนยานและมหายาน โดยพุทธศาสนาแบบหีนยานนัน้ สันนิษฐานวา
นาจะเปนนิกายสถวิรวาท สวนพุทธศาสนาแบบมหายานนัน้ สันนิษฐานวานาจะเปนนิกายโยคาจาระ
สําหรับหลักฐานทางประติมากรรมรูปเคารพพบวา มีการคนพบประติมากรรมรูปเคารพ
เนื่องในพุทธศาสนามาแลวตั้งแตสมัยกอนพระนครตลอดมาจนกระทั้งถึงสมัยพระนครกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 17 ในสวนของประติมากรรมรูปเคารพพระพุทธรูปนัน้ อาจกลาวไดวา ทัง้ พุทธศาสนาแบบ
หีนยานและมหายานตางก็ใหความเคารพนับถือเหมือนกัน แตในสวนของประติมากรมรูปเคารพพระ
โพธิสัตวนั้นพบวานาจะสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบมหายานทั้งสิ้น เพราะพุทธศาสนาแบบ
มหายานนั้น ใหการเคารพนับถือและนิยมสรางรูปเคารพของพระโพธิสตั ว ดังนัน้ จึงกลาวไดวา จาก
หลักฐานทางประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนาของอาณาจักรเขมรโบราณตั้งแตสมัยกอน
พระนครจนกระทัง่ ถึงสมัยพระนครกอนพุทธศตวรรษที่ 17 พบวานาจะมีการเคารพนับถือพุทธศาสนา
ทัง้ แบบหีนยานและมหายาน แตไมสามารถบอกไดวา เปนนิกายใด
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ดังนัน้ อาจกลาวโดยภาพรวมไดวา ในอาณาจักรเขมรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 17 คงจะมี
การเคารพนับถือพุทธศาสนา โดยในสมัยกอนพระนครนัน้ สันนิษฐานวานาจะมีการเคารพนับถือพุทธ
ศาสนาทัง้ แบบหีนยานและมหายาน พุทธศาสนาแบบหีนยานนัน้ ไมสามารถบอกถึงนิกายไดแตสาํ หรับ
พุทธศาสนามหายานนัน้ สันนิษฐานวานาจะเปนพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาระ ตอมาในสมัย
พระนครกอนพุทธศตวรรษที่ 17 จากรองรอยหลักฐานในการศึกษาพบวานาจะมีการเคารพนับถือพุทธ
ศาสนาหีนยานนิกายสถวิรวาทและพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาระ.
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ที่มา : Pierre Dupont, La statuaire Préangkorienne (Ascona : Artibus Asiae, 1955), Pl XXXA.
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ภาพที่ 30 พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย จากวัดอัมปลตึก(Ampil Teuk) (สูง 75 เซนติเมตร)
ที่มา : หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ศิลปะขอม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2547. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศ
กุล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 29
มิถุนายน พุทธศักราช 2547).
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ภาพที่ 31 นางปรัชญาปารมิตา ไมทราบแหลงที่พบ (ความสูงรวมฐาน 59 เซนติเมตร)
ที่มา : สมิทธิ ศิริภัทร, “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัย
เมืองพระนคร,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2518),
รูปที่ 1.
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ภาพที่ 32 พระโพธิสัตววัชรปาณี พบที่ตวลฉิเทพ(Tuol Chi Tep) (สูง 106 เซนติเมตร)
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ประวัติผูวิจัย

นายทรงธรรม ปานสกุณ เกิดเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๗ ที่ ตําบลบานโขด อําเภอเมือง
ชลบุ รี สําเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘ สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕ และเขารับ
การศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาเขมรศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔.

