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ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและค้นคว้า ระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐ                      

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

ปกรณ์ ปุกหุต*  

ณัฐพงค์ ม่ันคง**  

บทน า  

 รศ.วีณา วีสเพ็ญ ผู้ เชี่ยวชาญประจ าโครงการอนุรักษ์เอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้เรียบเรียงทั้ งสอง 

ติดตามไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นับเป็นประสบการณ์ชีวิตอันล้ าค่าส าหรับผู้เรียงเรียงทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันประเด็นหลักของ

การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากชมโบราณสถานส าคัญของประเทศศรีลังกา อันแสดงถึงความรุ่งเรืองทาง

อารยธรรมของชาวสิงหลในครั้งอดีต และชื่นชมวิถีชีวิตของชาวลังกา ซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นสรณะของชีวิ ตที่

แสดงออกอย่างเด่นชัด ทั้งในเรื่องการเป็นศาสนาประจ าชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ แล้วยังต้องการ

เก็บข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมใบลานของศรีลังกาที่รับรู้ กันดีว่า เป็นต้นเค้าหรือแหล่งก าเนิดของคัมภีร์

พระไตรปิฎกท่ีใช้กันอยู่ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท อาทิ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา  

 บทความนี้จึงเป็นเชิงการรายงานการส ารวจ และทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องพอสัง เขป 

ท่านที่สนใจในเชิงละเอียดโปรดดูรายการอ้างอิง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อไป  

พระพุทธศาสนาในศรีลังกา  

 พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่เข้ามายังเกาะลังกา หรือลังกาทวีป ต้ังแต่รั ชกาลพระเจ้าอโศก-

มหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิมคธ แห่งราชวงศ์โมริยะ พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

ที่ปรากฏเกียรติคุณมากหลาย โดยเฉพาะการสังคายนาครั้งที่ ๓ ณ อโศการาม เมืองปาตลีบุตร และได้ส่งพระ

เถรานุเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ พระมหินทเถระ ซ่ึงเป็นพระราชบุตรของ

พระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมพระภิกษุสามเณร จ านวน ๖ รูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลังกาทวีป  

 ลังกาทวีปในครั้งนั้น ในรัชกาลของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (พ.ศ.๒๙๓ – ๓๓๓) พระองค์ได้พบ กับ

พระมหินทเถระที่ มิสสกบรรพต (มหินตาเล) พระองค์ทรงได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องหัตถิปโทปมสูตร ทรงมี

                                                                 
* ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
** นักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  



 

 

พระราชศรัทธาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา พร้อมกับถวายพระราชอุทยานนามว่า มหาเมฆวันอุทยาน 

ซ่ึงภายหลังคือ “มหาวิหาร”อารามเลื่องชื่อที่พ านักของคณะสงฆ์อันเป็นศูนย์กลางส าคัญของพุทธศาสนานิกาย

เถรวาท  

 ในรัชสมัยเดียวกันนี้ ได้มีการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ สร้างอารามส าคัญ อีกทั้งได้เชิญพระสังฆมิตตา -

เถรี พระขนิษฐาของพระมหินทเถระ มาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ พร้อมกับอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มา ปลูก

ไว้ท่ีส านักมหาวิหาร ที่นครอนุราธปุระอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้ศรีลังกาในขณะนั้นครบองค์ประกอบพุทธบริษัท ๔ 

และกษัตริย์พระองค์ถัด ๆ มาก็ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดมา แม้จะมีการย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยครั้ง 

และประสบภัยร้ายแรงกระทั่งพระภิกษุสิ้นสมณวงศ์ ก็ได้มีการสืบศาสนาจากพม่า และสยามสืบมาถึงปัจจุบัน  

 ปัจจุบันพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ได้รับการนับถือในประเทศศรีลังกา ร้อยละ ๗๐ เนื่องมาจากในยุค

อาณานิคมได้มีการเผยแผ่คริสต์ศาสนาทั้งคาทอลิก และโปรเตสเตนท์ จากเจ้าอาณานิคม โปรตุเกส ฮอลันดา 

และอังกฤษ ท าให้พุทธศาสนาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนกระทั้งสิ้นสูญสมณวงศ์ ภายหลังได้รับการฟ้ืนฟู

มี ๓ คณะใหญ่ ได้แก่ สยามนิกาย อมรปุรนิกาย และรามัญนิกาย คณะสงฆ์ลังกาที่ใหญ่ที่สุด คือ สยามนิกาย

หรือสยามวงศ์ ซ่ึงได้รับการฟ้ืนฟูจากกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง  

ใบลาน : วัตถุธรรมสืบสานค าสอน  

 ใบลาน เป็นวัตถุธรรมที่ใช้รักษาบันทึกพระธรรมค าสอนในศาสน าพุทธที่มีความส าคัญอย่างมาก 

มูลเหตุที่มีการใช้ใบลานบันทึกค าสอน เก่ียวกับการกระท าสังคายนา (ช าระหรือสอบทานค าสอนให้ตร งตา ม

การสืบทอดมา) โดยที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีการท าสังคายนาอยู่หลายครั้ง เฉพาะในแผ่นดินศรีลังกา

มีการสังคายนา ๒ ครั้ง ครั้งแรก คือ “จตุถสังคายนา” (การสังคายนาครั้งที่ ๔ ของนิกายเถรวาท) ท าเม่ือ

พุทธศักราช ๒๓๖ มีพระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน ๖,๘๐๐ รูป กระท าที่ถูปาราม เมืองอนุราธปุระ           

มีจุดประสงค์เพ่ือให้พระศาสนาต้ังม่ันในลังกาทวีป โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเป็นองค์อุปถัมภ์ ท าอยู่ ๑๐ 

เดือน จึงส าเร็จ (ชูศักด์ิ ทิพย์เกษร, ๒๕๕๕ : ๑๑) การสังคายนี้ยังคงใช้ระบบ “มุขปาฐะ” ตามแบบพุทธกาล  

 การสังคายนาครั้งที่ ๒ ในแผ่นดินลังกา หรือ “ปัญจมสังคายนา” (การสังคายนาครั้งที่ ๕ ของนิกาย

เถรวาท) เม่ือ พุทธศักราช ๔๓๓ โดยมีพระพุทธทัตตเถระและพระติสสะเป็นประธาน ประกอบด้วยพระสงฆ์     

ผู้ร่วมสังคายนา ๑,๐๐๐ รูป ปรารภเหตุที่พระสงฆ์ลังกาแตกแยกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายอภัยคีรีวิหาร และฝ่าย

มหาวิหาร ที่อาโลกมหาวิหาร มีพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ กระท าอยู่ ๑ ปี จึงส าเร็จ (ชูศักด์ิ 

ทิพย์เกษร, ๒๕๕๕ : ๑๑) อย่างไรก็ตามข้อมูลบางแห่งแย้งว่า การสังคายนาครั้งนี้เป็นความริเริ่มของพระสงฆ์

เอง เนื่องจากในขณะนั้นพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยทรงลี้ภัยทมิฬ เกิด ภาวะข้าวยากหมากแพงที่เรียกว่า 

“พราหมณ์ติสสะทุพภิกขภัย” จึงได้กระท าสังคายนาขึ้น และเป็นครั้งส าคัญ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ

สืบทอดค าสอนมาเป็นการบันทึกลงในใบลาน เนื่องด้วย 



 

 

 “...พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเกิดความคิดว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ พุทธศาส นาอาจได้รับความเสี ยหา ย 

พระไตรปิฎกที่ท่องต่อกันมาด้วยปากเปล่าก็อาจจะจ า กันไม่ได้ จึงเกิดการจารพระไตรปิฎกขึ้นบนใบลาน 

สถานที่ท าได้แก่ อลุวิหารเมืองมาตเล การท าครั้งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย ทว่า

อยู่ภายใต้การการดูแลของนายบ้าน1เท่านั้น...”2 

การสังคายนาครั้งนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้พระธรรมวินัยได้รับการสืบทอดด้วยการ

บันทึกผ่านใบลานด้วยตัวอักษรสืบทอดมาถึงทุกวันนี้  

มหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกของศรีลังกา ได้เป็นส านักการศึกษาพระธรรมวินัยที่ส าคัญ ดังเม่ือ พระ   

พุทธโฆษาจารย์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค ชาวชมพูทวีป ได้เดินทางไปลังกาเพ่ือแปลอรรถกถาจากภาษา

สิงหลเป็นภาษามคธในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ กล่าวกันว่า พระเถระแห่งมหาวิหารได้ทดสอบความรู้ของท่าน

ด้วยการให้คาถามา ๒ บท ท่านได้น าคาถานั้นมารจนาเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคอันเลื่องชื่อ และได้รับอนุญาตให้

ท าการแปลอรรถกถาดังประสงค์ สิ่งนี้แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของส านักมหาวิหาร

อย่างส าคัญ  

ความม่ันคงในการรักษาค าสอนนี้ ได้ส่งต่อไปถึงความรุ่งเรืองของศรีลังกาเอง แม้อาณาจักรอนุราธปุระ 

จะล่มสลายลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ รวมถึงพระสงฆ์ได้แตกแยกกันเป็นนิกายใหญ่ถึงสามนิกาย  หากแต่

อาณาจักรโปลนนารุวะได้รุ่งเรืองขึ้นมาแทน ในรัชกาลของพระเจ้าปรากรมพา หุที่ ๑ (พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙)   

ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกองค์ส าคัญ นอกจากโปรดให้สร้างศาสนสถานมากมายแล้วยังโปรดให้มีการช าร ะ

พระศาสนาด้วยการช าระพระไตรปิฎกและจับสึกพระทุศีล โดยมีพระมหากัสยปะแห่งอุทุมพรคีรีเป็นปร ะธาน 

และรวมนิกายสงฆ์ในลังกาเป็นผลส าเร็จ  

คัมภีร์ใบลานยังคงเป็นสิ่งส าคัญ เม่ือการสถาปนาอาณาจักรโกฏเฏ พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖       

(พ.ศ.๑๙๕๔-๒๐๐๙) แผ่นดินลังกาตกอยู่ในความวุ่นวาย พระพุทธศาสนาถูกทอดทิ้ง พระองค์รวบรวม

อาณาจักรและท านุบ ารุงพุทธศาสนา โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูปิริเวณะ (สถาบันการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม) 

เป็นเหตุให้ในยุคนี้เกิดพระสงฆ์ที่แตกฉานในพระธรรมวินัยและเป็นยุคทองของวรรณกรรมศรีลังกา มีพระสงฆ์ที่

มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ พระโตฏะคามุเวศรีราหุละ (จอมปราชญ์แห่งยุค) เป็นต้น ท่านเหล่านั้นได้แต่งคัมภีร์

                                                                 
1 ใน สยามมูปทสัมปทา กล่าวโดยพิสดารว่า “...กาลนั้น พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ซ่ึงประชุมอยู่ ณ อลุวิหารในแว่น

แคว้นมาตุละ (Matula) ได้กระท าสังคายนาพระไตรปิฎกและจารลงไ ว้เป็นตัวอักษร การท าสังคายนานี้อยู่ในอุปถัมภ์ ของ
เจ้านายคนหนึ่ง แต่ก่อนพระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้สังวัธยายพระไตรปิฎกสืบต่อ ๆ ลงมาเท่านั้น มิได้จารลงไว้...”  

2 วัลโปละ รหุละ, พระพุทธศาสนาในลังกา, แปลโดย จ านงค์ ทองประเสริฐ (พระนคร: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
, ๒๕๑๐) หน้า ๑๑๑ อ้างจาก รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ลังกา (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖). 



 

 

เป็นภาษาสิงหล ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นจ านวนมาก พระมหาพจน์ สุวโจ ได้กล่าวถึงคุณูปการของ

พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาและคัมภีร์ใบลาน ว่า 

“...เหตุการณ์ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระองค์โปรดให้พระภิกษุสงฆ์คัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์

อรรถกถา และคัมภีร์ส าคัญอ่ืน ๆ ลงบนใบลาน เพ่ือจ่ายแจกแก่วัดต่าง ๆ ซ่ึงของเดิมถูกท าลายหรือ     สูญหาย

เม่ือครั้งเกิดสงครามกับพวกทมิฬ พระองค์ทรงให้ความส าคัญเป็นอย่างดียิ่ง โดยพระราชทานที่ดินแก่พระสงฆ์ที่

ช่วยเหลือในการคัดลอกคัมภีร์ดังกล่าว...” (พจน์ สุวโจ,พระมหา, ๒๕๕๒ : ๓๒) อีกทั้งในยุคนี้พระสงฆ์ จาก

อาณาจักรในเอเชียอาคเนย์ อาทิ พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา ได้เดิมมาอุปสมบท และน า      “ลัทธิลังกาวงศ์” 

กลับไปเผยแผ่ยังดินแดนของตนอีกด้วย  

แม้ในยุคล่าอาณานิคมเกาะลังกาตกอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ

ตามล าดับ จนกระทั่งสมณวงศ์เสื่อมสูญ พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะ (พ.ศ.๒๒๙๐-๒๓๒๔) ได้ขอสมณทูตสยาม  

มาต้ังสมณวงศ์ขึ้นใหม่ คือ สยามวงศ์ โดยการน าของพระอุบาลีมหาเถระจากกรุงศรีอยุธยา มีการส่งสมณทูตมา

ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และได้น าคัมภีร์ส าคัญจากกรุงศรีอยุธยามาอีกด้วย การศึกษาพระธรรมวินัย และวรรณคดีจึงได้

รุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งโดยการน าของพระสังฆราชสรณังกร สืบมาถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลเก่ียวกับใบลานท่ีได้จากการส ารวจ  

๑. จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดแกลาณียะ ราชมหาวิหาร  

วัดแกลาณียะ ราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดกัลยาณี ราชมหาวิหาร 

(Kalaniya Rajamavihara)ต้ังอยู่ที่เขตกัมปะหะ ชานกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา มีพ้ืนที่ราว ๑๐๐ ไร่ 

เป็นวัดที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของศรีลังกา กล่าวคือ คัมภีร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทีปวงศ์ ได้กล่าวถึง

การที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังลังกาทวีปถึง ๓ ครั้ง  

 
ภาพท่ี ๑ วิหารวัดแกลาณียะ ราชมหาวิหาร และพระสถูป ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต 



 

 

โดยในครั้งที่ ๒ นั้นพระองค์เสด็จมาห้ามการวิวาทของพญานาคผู้เป็นลุงกับหลาน คือ มโหทรนาคราช และ

จุโฬทรนาคราช พระพุทธองค์เสด็จมาจากพระเชตวันวิหาร นครสาวัตถี พร้อมกับสมิทธิเทพที่เชิญต้นราชายตนะมา

เป็นร่มกางถวายพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ทรงห้ามการวิวาทของเหล่านาคเป็นผลส าเร็จ นาค ๘๐ โกฏิพร้อม

ปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัย และพญานาคทั้งสองถวายบัลลังก์แด่พระองค์ พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์แ ก้ว -

ไพฑูรย์ ด้วยพุทธานุภาพบันดาลให้ต้นราชายตนะสถิตเหนือบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทรงประทานบัลลังก์และต้น ไ ม้นี้    

เป็นบริโภคเจดีย์แก่พวกนาค แล้วจึงเสด็จกลับ ภายหลังมีการสร้างพระสถูปครอบเจติยสถานนี้ ซ่ึงก็คือพระสถูป

ภายในวัดกัลยาณีแห่งนี้นั่นเอง3  

 

 
ภาพท่ี ๒ พระพุทธเจ้าเสด็จลังกาทวีปเป็นคร้ังท่ี ๒ ห้ามปรามการวิวาทของเหล่านาค ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต 

 

ที่วิหารของวัดแห่งนี้  ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่ อันมีนามว่า Aluth Vihara Ge หรือวิหารพระทองค า มีการวาดรูป

จิตรกรรมฝาผนังเพ่ิมเติมจากของเดิมในยุคแคนดี ระหว่างการบูรณะปรับปรุงวิหารนี้ เม่ือ ปี ค.ศ. ๑๙๒๗ – ๑๙๔๖ 

(พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๙) โดยจิตรกรผู้ มีชื่อเสียงชาวศรีลังกา  Soliyas Mendis หรือ  Walimuni Solias Mendis 4 

จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพุทธศาสนาของศรีลังกาออกมา

อย่างแจ่มชัดและงดงาม ด้วยเทคนิกการเขียนแบบเฟรสโก จ านวน ๔๕ รูป (ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์, ๒๕๔๘)  

                                                                 
3 ดูเพ่ิมเติมใน บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ (บก.). พระคัมภีร์ทีปวงศ์ ต านานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาส นาใน

ลังกาทวีป. กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๕๗. 
4 http://www.srilankaview.com/kelaniya.htm 



 

 

 
ภาพท่ี ๓ Solias Mendis จิตรกรผู้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดกัลยาณี 

ท่ีมา : http://www.kelaniyatemple.org/Img/solius-mendis.jpg 

 

 ในที่นี้ได้เลือกภาพบางส่วนที่พบว่ามีการวาดใบลาน เป็นส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง มีทั้งเหตุการณ์ใน

พุทธประวัติ และในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของศรีลังกา จ านวน ๕ เหตุการณ์ ดังนี้  

 ๑.๑ การร่ าเรียนศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ ของพระราชกุมารสิทธัตถะ  

 
ภาพท่ี ๔ การร่ าเรียนศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ ของพระราชกุมารสิทธัตถะ ท่ีมา : ณัฐพงศ์ มั่นคง 

 

 ภาพนี้ เป็นพุทธประวัติที่ เรา คุ้นเคยกันดี พระราชกุมารสิท ธัตถะ ทรงร่ า เรียนศิลปวิทยาจาก          

พระอาจารย์ (ทิศาปาโมกข์) หรือตามพุทธประวัติออกชื่อว่า “วิศวามิตร” ร่วมกับพระกุมารองค์อ่ืน ๆ ในภาพ 

มี พระกุมารอยู่  ๕ องค์ องค์ที่อยู่หน้าพระอาจารย์ และมีประภามณฑล คือ สิทธัตถะราชกุมาร จากภาพ          

จะสังเกตเห็นการใช้ใบลานต่างต าราคัมภีร์ ซ่ึงแม้การจารคัมภีร์ใ บลานอาจยังไม่เป็นที่นิยมในสมัยพุทธกาล      

ก็ตาม ใบลานในภาพเป็นใบลานขนาดยาว มีที่จารส าหรับจดบันทึกด้วย  



 

 

 
ภาพท่ี ๕ การร่ าเรียนศิลปศาสตร์ของเหล่าพระราชกุมาร ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต  

 

 ๑.๒ พระพุทธโฆษาจารย์ถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่ พระมหาเถระประธานของส านักมหาวิ หาร 

เมืองอนุราธปุระ  

 
ภาพท่ี ๖ พระพุทธโฆษาจารย์ถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรค ณ วัดมหาวิหาร ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต  

 

 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระเถระชาวอินเดีย พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้เล่าประวัติของท่าน

ไว้ดังนี้   



 

 

“...พระพุทธโฆษาจารย์ผู้นี้ เป็นบุตรพราหมณ์ เกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้พุทธคยา อันเป็นสถานที่    

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในแคว้นมคธ เม่ือประมาณ พ.ศ. ๙๕๖ เรียนจบไตรเพทมีความเชี่ยวชาญมาก 

ต่อมาพบกับพระเรวตเถระ ได้โต้ตอบปัญหากัน สู้พระเรวตเถระไม่ได้ จึงขอบวชเพ่ือเรียนพุทธวจนะ  

มีความสามารถมาก ได้รจนาคัมภีร์ญาโณทัย เป็นต้น พระเรวตเถระจึงแนะน าให้ไปเกาะลังกา เพ่ือแปลอรรถ

กถาสิงหฬ กลับเป็นภาษามคธ ท่านเดินทางไปที่มหาวิหาร เกาะลังกา เม่ือขออนุญาตแปลคัมภีร์ ถูกพระเถระ

แห่งมหาวิหารให้คาถามา ๒ บท เพ่ือแต่งทดสอบความรู้ 

พระพุทธโฆษาจารย์จึงแต่งค าอธิบายคาถาทั้งสองนั้นขึ้นเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรค จากนั้นก็ได้รับอนุญาต

ให้ท างาน แปลอรรถกถาได้ตามประสงค์ เม่ือท างานเสร็จสิ้นแล้ว ท่านก็เดินทางกลับสู่ชมพูทวีป 

พระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผลงานมากที่สุด...”5   

 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระเถระที่ได้ชื่อเป็นปราชญ์ใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนานิกายเถรวาท คัมภีร์ที่

ท่านรจนา คือ วิสุทธิมรรค เป็นปกรณ์พิเศษอธิบายศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนววิสุทธิ ๗ จากภาพจะเห็นได้ว่า

พระพุทธโฆษาจารย์ ได้เข้าไปถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่รจนาแล้วเสร็จแก่พระมหาเถระแห่งส านักมหา วิหาร 

โดยมีคัมภีร์ใบลานอยู่ทั้งหมด ๓ ฉบับ ฉบับแรกอยู่บนตักของพระมหาเถระ ฉบับที่ ๒ อยู่ในมือของพระมหา

เถระ และฉบับที่ ๓ พระพุทธโฆษาจารย์ก าลังจะยื่นถวายพระมหาเถระ  

ทั้งนี้เข้าใจว่าที่มี ๓ ฉบับมาจากความเชื่อที่ว่า พระพุทธโฆษาจารย์ รจนาวิสุทธิมรรคในคืนเดียวถึง ๓ 

ฉบับ ด้วยเม่ือเขียนจบฉบับหนึ่ง พระอินทร์ก็น าไปซ่อนถึง ๒ ครั้ง เม่ือเขียนฉบับที่ ๓ เสร็จจึงน ามาคืน ทั้งนี้

เป็นการแสดงเกียรติคุณของท่านนั่นเอง ความตอนนี้เล่าในพุทธโฆสนิทาน ปริจเฉทท่ี ๖ กล่าวว่า คัมภีร์ทั้งสาม

รวมกันนั้น6  

                                                                 
5http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C7%D4%CA%D8%B7%B8%D4%C1%C3%C3

%A4 

6 ในพุทธโฆสนิทาน กล่าวโดยพิสดารว่าดังนี้ 
 “...อาปุจฺฉิตฺวา พระพุทธโฆสารับค าพระสังฆราชแล้ว ก็อ าลาพระสังฆราชกลับไปยังท่ีอยู่ของตน ตสฺมึ ทิวเส วฑฺฒ

มานกจฺฉายาย ในเวลาตะวันบ่ายวันนั้น พระพุทธโฆสาก็เขียนคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคกับท้ังอรรถกถา อติลหุเกน ลิกฺขติ พระผู้
เปนเจ้าเขียนนั้นเร็วนักเร็วหนา นิฏฐเปตฺวา คร้ันเขียนส าเร็จจบคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคแล้ว ก็เอนกายลงจ าวัดหลับไปน้อยหนึ่ง  
 “...สกฺโก เทวราชา สมเด็จอมรินทราธิราชผู้เปนเจ้าของเทวดาในช้ันฟ้าปรารถนาจะให้พระผู้เปนเจ้าเขียนพระวิสุทธิ
มรรคให้ได้หลายคัมภีร์ เถเนตฺวา จึงลงมาจากพิภพดาวดึงส์ ลงมาลักเอาคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนั้นไป 
 “...ปพุชฺฌิตวา พระพุทธโฆสาต่ืนข้ึนมามิได้เห็นคัมภีร์แห่งตน ก็จุดประทีปข้ึนเขียนอีกคัมภีร์หนึ่ง คร้ันเขียนส าเร็จก็
เก็บไว้ข้างศีศะจ าวัดหลับไปอีกเล่า สมเด็จอมรินทราก็ลงมาลักเอาไปอีก ปพุชฺฌิตฺวา พระผู้เปนเจ้าต่ืนข้ึนมาบมิได้เห็นคัมภีร์
ของตน ก็จุดประทีปข้ึนเขียนอีกคัมภีร์หนึ่งเล่า คร้ันส าเร็จแล้ว เธอก็มาด าริห์ว่า ใครนี่หนอช่างมาลักเอาคัมภีร์ของเราไปบ่อย ๆ  

http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C7%D4%CA%D8%B7%B8%D4_%F7
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C7%D4%CA%D8%B7%B8%D4%C1%C3%C3%A4
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C7%D4%CA%D8%B7%B8%D4%C1%C3%C3%A4


 

 

“...กิริยาว่าอักขระในคัมภีร์ทั้งสามนั้นคณนาได้ถึง ๙ แสน ๓ หม่ืน ๒ พันอักษร ตีณิ คณฺฐานิ วาจาเปตฺ

วา พระสังฆราชให้อ่านทานดูทั้งสามคัมภีร์นั้นจะได้ไปผิดพลั้งจะได้ไปตกหลงมาตรว่าแต่อุปสัคแลนิบาต ก็หา  

บมิได้...”  

๑.๓ พระมหานามเถระส่ังสอนเจ้าชายธาตุเสนะ  

 
ภาพท่ี ๗ พระมหานามเถระสั่งสอนเจ้าชายธาตุเสนะ ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต  

 

 เหตุการณ์ในภาพนี้เป็นภาพจ าลองเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ 

เกาะลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ทมิฬที่นับถือศาสนาฮินดู พระมหานามเถระได้ท าการบวชเจ้าชาย

สิงหลพระองค์หนึ่ง พระนามว่า “ธาตุเสนะ”(พ.ศ.๙๙๘ –  ๑๐๑๖) ที่ราชภัยจากพวกทมิฬที่ยึดครองกรุง       

อนุราธปุระไว้ได้ พระเถระได้อบรมสั่งสอนสามเณร และปกป้องเจ้าชายด้วยการปลอมตัว และเดินทางย้ายถิ่น

ไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้รอดพ้นจากการปลงพระชนม์ อีกทั้งพระเถระยังมีศักด์ิเป็นพระมาตุลาของเจ้าชายธาตุเสนะ

อีกด้วย 

                                                                 

จะว่าพระอินทร์ฤาพระพรหมฤาว่านาคครุฑเป็นประการใด ทีนี้อาตมาจะเอาจีวรผูกคัมภีร์ไว้กับตัวอาตมให้มั่นจึงจะได้ วางไว้
ลอย ๆ ก็จะหายเสียอิก ด าริห์ฉะนี้แล้ว พระผู้เปนเจ้าก็เอาจีวรผูกคัมภีร์เข้าไว้กับพระองค์แล้วจึงจ าวัด 
 “...เวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่ง สมเด็จอมรินทรก็น าเอาคัมภีร์ท้ังสองนั้นกลับลงมาวางไว้ท่ีเ ก่า วิภาตาย ปพุชฌิตฺวา คร้ัน
เวลารุ่งสางสว่างแผ้ว พระพุทธโฆสาต่ืนข้ึน เห็นคัมภีร์ท้ังสามมาอยู่พร้อมกันก็ช่ืนชมโสมนัศปรีดา ปิณฺฑปาต คเหตฺวา เธอจึงไป
รับบิณฑบาต ได้ภอเปนยาปนมัต กระท าภัตตากิจฉันส าเ ร็จแล้ว เธอก็น าเอาคัมภีร์ท้ังสามไปยังส านักนิ์พระสังฆราชๆ เห็น
คัมภีร์ท้ังสามก็เกิดอัศจรรย์ใจ จึงถามว่าเหตุไฉนพ่อจึงเขียนได้ถึงสามคัมภีร์ฉะนี้ พระพุทธโฆสาก็ทูลแก่พระสังฆราชแต่ต้นจน
ปลาย โดยไนยท่ีส าแดงมาแล้วแต่หลัง...”  



 

 

 พระมหานามเถระ ได้สั่งสอนวิชาการความรู้ อันเหมาะส าหรับการเป็นกษัตริย์ในภายภาคหน้า 

โดยเฉพาะวิชาการทูตและกฎหมายอันจ าเป็นส าหรับการปกครองบ้านเมือง ภายหลังสามเณรธาตุเสนะ        

ลาสิกขา และสะสมก าลังทหารจนปราบพวกทมิฬเป็นผลส าเร็จ และขึ้นครองราชย์ในที่สุด7 (วัลโปละ ราหุล

เถระ,พระ, ๒๕๕๓) 

 เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งสะท้อนความสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่างคณะสงฆ์กับสถาบันการปกครอง

ของลังกาอย่างแนบแน่น ดังมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของศรีลังกา  

 

 
ภาพท่ี ๘ พระมหานามเถระ ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 อย่างไรก็ตามชะตากรรมของพระองค์เป็นท่ีน่าเศร้า เพราะถูกพระโอรส คือ พระเจ้ากัสสปะท่ี ๑ (พ.ศ.๑๐๑๖-

๑๐๓๔) กระท าปิตุฆาต 



 

 

 

  ๑.๔ การจารพระธรรมค าสอน  

 

 
ภาพท่ี ๙ พระเถระจารพระธรรมวินัยลงบนใบลาน ท่ีมา : ณัฐพงศ์ มั่นคง  

 

 ภาพนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์ใด แต่เม่ือพิจารณาจากภาพจะเห็นพระเถระผู้ใหญ่ก าลังจารคัมภีร์                   

ใบลาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และยังเห็นคัมภีร์ใบลานอีกจ านวนหนึ่ง ภาพนี้จึงสันนิษฐานว่าคงเป็นการสังคายนา ใน

ครั้งหนึ่งครั้งใดเป็นแน่ อาจเป็น “ปัญจมสังคายนา” (การสังคายนาครั้งที่ ๕ ของนิกายเถรวาท) เม่ือ พุทธศักราช 

๔๓๓ โดยมีพระพุทธทัตตเถระและพระติสสะเป็นประธาน ประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้ร่วมสังคายนา ๑,๐๐๐ รูป ก็

เป็นได้  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๕ การสถาปนาพระสังฆราชองค์สุดท้ายของศรีลังกา  

 
ภาพท่ี ๑๐ การสถาปนาพระสังฆราชสรณังกร ท่ีมา : ปกรณ์ ปุกหุต  

 

เหตุการณ์นี้ คือ พระเจ้ากีรตีศรีราชสิงหะ (พ.ศ.๒๒๙๐ –๒๓๓๕) พระเจ้าแผ่นดินกรุงศิริวัฒนบุรี (แคนด้ี) 

แต่งต้ังพระแวลิวิฎะ สรณังกร (พ.ศ.๒๒๔๒-๒๓๒๑)  เป็นสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดมัลวัตตะ (วัดบุปผาราม) ทรง

พระราชทานพัดยศประจ าต าแหน่งพระสังฆราช แด่ท่านสรณังกร (สมเสียม แสนขัติ,พระมหา, ๒๕๓๕) จากภาพจะ

สังเกตเห็นของที่พระราชทานในพระหัตถ์ทั้ง ๒ คือ “วาตปัต” พัดประจ าต าแหน่งพระสังฆราช ด้ามงาช้างพร้อมผ้า

แดง ขณะที่ ขุนนางผู้ใหญ่สองคนด้านหลัง ถือสมณบริขาร ได้แก่ ไตรจีวร และบาตร และที่โต๊ะข้างพระสังฆราช มี

คัมภีร์ใบลานที่ห่อผ้าอย่างวิจิตรอยู่หลายคัมภีร์ อันอาจแสดงความส าคัญของ “พระธรรม”  หรืออาจแสดงถึงควา ม

เป็น “ปราชญ์” ของท่านสรณังกร ก็เป็นได้  

๒. คัมภีร์ใบลาน วัดมิกัมมานา ราชมหาวิหาร นครแคนด้ี  

ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส Ven. Maningamuwe Piyarathana Nayake Thero เจ้าอาวาสวัด 

Meegammana Raja Maha Viharaya เขต Wattegama นครแคนด้ี ประเทศศรีลังกา  
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