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ก 
ค ำน ำตน้ฉบบั 

 

หนังสือ สังเขประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกา เล่มนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาใน
เกาะลังกานับจากช่วงเวลาที่ได้รับการเผยแผ่ 250 ปี ก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะถึง
เวลาปัจจุบัน (พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) งานชิ้นนี้เป็นผลของความพยายามที่จะปรับข้อเขียนของ ดร.ดับบลิว.เอ.ดีซิล
วา เรื่อง "ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในซีลอน" ตีพิมพ์ในพุทธศาสตร์ศึกษาของ ดร.บี.ซี ลอว์ (กัลกัตตา,1931) ใคร่
จะกล่าวถึง ณ ที่นี้ ด้วยความเคารพต่อนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่และผู้นําระดับชาติว่า ข้อเขียนหลายตอนของท่านได้รับ
การผลิตซ้ำ ปรับแก้และขยายความ มีการเพ่ิมเข้ามาอีกสองสามตอนในที่ที่เห็นว่าจําเป็น  

ผู้เขียนและผู้เผยแพร่ขอขอบคุณบริษัทแธ็ชเชอร์ สปิงค์และกัลกัตตา (Messrs. Thacker, Spink & Co., 
Calcutta) ผู้เผยแพร่พุทธศาสตร์ศึกษาที่กรุณาอนุญาตให้ใช้บทความของ ดร. ดับบลิว. เอ. ดี ซิลวา มา ณ ที่นี้ด้วย 

ในการเรียบเรียง ผู้เขียนงานได้ใช้ข้อมูลจากงานอ่ืนจํานวนมากทั้งเก่าและใหม่ พงศาวดารของศรีลังกาหลัก 
ๆ คือ มหาวงศ์และทีปวงศ์ ประวัติศาสตร์ซีลอน (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย) ฉบับที่ 1 ส่วนที่ 1และ 2  และบทความ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายานในซีลอนโดย ดร.เอส.ปรนวิตนะ, ประวัติศาสตร์ยุคแรกของพุทธศาสนาในซีลอน
โดย ดร. ดับบลิว.อทิการัม, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในซีลอนโดย พระคุณเจ้า ดับบลิว.ราหุล, วรรณกรรมภาษา
บาลีในซีลอนโดย ดร. จี.พี.มาลาเสเกระ,เบาธ โตรตุรุ ปรกาสก สภาเว วารตวานะ (Bauddha Toraturu 

Prakāsaka Sabhāve Vārtāva) (ภาษาสิงหล), รายงานคณะกรรมาธิการชาวพุทธ (ภาษาสิงหล) และท่ีระลึกงาน
ฉลองครบรอบ 60 ปีของสมาคมมหาโพธิ์แห่งอินเดียควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในข้อมูลทั้งหมดด้วยความ
กตัญญูต่อผู้เขียนและบรรณาธิการ 

ผู้เขียนได้สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากงานจํานวนมากเหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในศรีลังกาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์
นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในศรีลังกาโดยการอ่านสังเขปประวัติเล่มนี้ 
            เอช. อาร์. เปเรร่า 

หมายเหตุของผู้เผยแพร่/พิมพ์ 
  ในการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างเป็นทางการของเกาะลังกาในปี 1972 ข้อความว่า "ซีลอน" (Ceylon) ใน
หนังสือตลอดเล่มจะเปลี่ยนเป็น "ศรีลังกา" หรือ "ลังกา" ยกเว้นในบางกรณีที่คิดว่าจําเป็นหรือต้องการที่จะรักษาคำ
ว่า       "ซีลอน" เอาไว้  (Buddhist Wheel Publication : BPS) 
 
 
 
 



ข 
ค ำน ำของผูแ้ปล 

            หนังสือ สังเขปประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกา แต่งโดย เอส. เปเรร่า พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ 
Buddhist Wheel Publication แคนดี พ.ศ.2509 (ค.ศ. 1966)  และปัจจุบันมีเผยแพร่ในระบบออนไลน์ 
(http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-srilanka.pdf)1 ช่วงปี พศ. 2529-2535 ผู้แปลกำลังศึกษาพุทธ
ศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ทีส่ถาบันการศึกษาปะระมะธัมมะ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและ
บาลีแห่งศรีลังกาสำนักวิทยาลังการะ ปิริเวณะ เคลนียะ ศรีลังกา (Paramadhamma Buddhist Institute, 
Buddhist and Pali University of Sri Lanka : Vidyalankara Pirivena , Kalaniya, Sri Lanka) อาจารย์ผู้สอน
วิชาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวข้างต้นนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียน ผู้แปลใช้
เวลาอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติมนานพอสมควรจึงพอเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือซึ่งให้ข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญในการรับรู้
ถึงประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเป็นอย่างดี และที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกบางส่วน
ซ่ึงไม่ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในศรีลังกาที่เผยแพร่ในประเทศไทย นับเป็นเรื่องปกติท่ีผู้เขียนซึ่ง
เป็นชาวสิงหลโดยกำเนิดจะนำเสนอข้อมูลปฐมภูมิในภาษาของเขาเองที่คนชาติอ่ืนเข้าไม่ถึง ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์
ต่อวงการศกึษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในศรีลังกาไม่น้อย ผู้แปลจึงตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะแปลถ่ายทอดเนื้อหา
หนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในศรี
ลังกา โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในศรีลังกาแบบสังเขปพอสมควร ผู้เขียนได้เขียนไว้
ในคำนำว่า เนื้อหาของหนังสือเริ่มจากประวัติของพระพุทธศาสนาในเกาะลังกาจากช่วงวลาที่ได้รับการเผยแผ่ 250 
ปี ก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจนถึงปีพ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
48 หัวข้อ ความยาวไม่เท่ากัน ในด้านลิขสิทธิ์ ผู้แปลได้รับคำอนุญาตจากสำนักพิมพ์ Buddhist Wheel 
Publication ให้ใช้หนังสือเล่มนี้เพ่ือการแปลได้ ดังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ติดต่อกันระหว่างผู้แปลและ
สำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แนบมา  
            ประเทศศรีลังกา มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่ตั้งของประเทศ
เป็นเกาะในเอเชียใต้ในมหาสมุทรอินเดีย   ในอดีตเป็นทีรู่้จักกันในนามว่า ธัมมทีปะ (เกาะแห่งธรรม) และมีชื่อเรียก
เกาะลังกาท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่า “ ตัมพปัณณิ” “ตามพปัณณิ”  ตมฺพ แปลว่า แดง  ปณฺณ ิแปลว่า  
ฝ่ามือ”   ตมฺพปณฺณ ิแปลว่า มีฝ่ามือแดง )  ถิ่นนั้นจึงมีชื่อว่า ตัมพปัณณิ  พงศาวดารมหาวงศ์และทีปวงศ์บันทึกไว้
ว่า  เจ้าชายวิชัยและบริวารแล่นเรือจากท่าสุปารกะมาถึงเกาะหนึ่งด้วยความเหนื่อยล้า จึงพากันหยุดนั่งพัก เอามือ
ยันพื้น เมื่อยกมือขึ้นก็พบว่าฝ่ามือของพวกเขาเปื้อนไปด้วยดินสีแดง ต่อมาเม่ือเจ้าชายวิชัยสร้างเมืองเสร็จจึงตั้งชื่อ
เมืองว่า   ตัมพปัณณนิครแล้วกลายเป็นชื่อของเกาะทั้งหมด และชื่อนีป้รากฏในรายชื่อดินแดนต่าง ๆ ในคัมภีรม์หา
นิทเทสแห่งพระสุตตันตปิฎก มีชวา สุวรรณภูมิและตามด้วยตัมพปัณณิ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์,  

 
1

 และที่ https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/perera/wheel100.html) 
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2561: 115)   เดิมทีเกาะนี้พวกยักษ์อาศัยอยู่โดยมีเมืองหลวงชื่อสิรีสวัตถุ  นอกจากนี้แล้วศรีลังกายังมีชื่อเรียกว่า 
ลังกาทวีป  สีหลทวีป ถูกพวกทมิฬจากอินเดียใต้ยึดครองเป็นครั้งคราว ต่อมาศรีลังกาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของนักล่าอาณานิคมตะวันตกนานหลายศตวรรษ เริ่มจากโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์) และอังกฤษ ตามลำดับ 
กล่าวคือในปี พ.ศ. 2048 (ค.ศ. 1505) โปรตุเกสได้เข้ายึดครองพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลและลังกาทั้งหมด ช่วงที่
โปรตุเกสปกครองนั้น พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คัมภีร์จุลวงศ์ได้
บันทึกไว้ว่า พวกนักล่าอาณานิคมได้ทำลายถาวรวัตถุ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป หอสมุด และทุกอย่างในวัด
รวมทั้งต้นโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในบางจังหวัด วัดและเทวาลัยถูกยึด เผา และสร้าง
โบสถ์คริสต์ขึ้นแทนซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในศรีลังกา แมบ้างสมัยพวกทมิฬท่ีมาจากอินเดียตอน
ใต้ยึดครองลังกาแต่ก็ไม่ปรากฎว่ามีการสร้างวัดฮินดูทับวัดพุทธหรือบังคับขู่เข็ญให้ชาวสิงหลนับถือศาสนาฮินดู ซ่ึง
ต่างจากพวกโปรตุเกสอย่างสิ้นเชิง มีการบีบบังคับชาวพุทธให้เข้ารีตโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การล่อใจด้วยการมอบ
ตำแหน่งการปกครองให้ มีการวางกฎที่เข้มงวดสำหรับเสรีภาพการเคารพนับถือของชาวพุทธ ผู้ที่แสดงความเคารพ
คนห่มผ้าเหลืองในที่สาธารณะจะถูกทำโทษอย่างหนักถึงข้ันประหารชีวิต (Malalasekera,1928,pp.264-265) พระ
ธาตุเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเป้าหมายการทำลายของพวกนักล่าอาณานิคมด้วยเช่นกัน ในการสำรวจศรีลังกาปี 
พ.ศ. 2103 (ค.ศ. 1560) โปรตุเกสอ้างว่าค้นพบและยึดพระธาตุเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ได้ที่เมืองจาฟนา (Jaffna) 
จังหวัดภาคเหนือของศรีลังกาและใช้ครกหินตำจนแหลกละเอียด เป็นที่รู้กันว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ชาวโปรตุเกสอ้าง
ว่าได้พบและทำลายไปนั้นเป็นหนึ่งในองค์พระทันตธาตุจำลองซึ่งสร้างกันมาหลาย ๆ ครั้งนั่นเอง   
          ต่อมาในปีพ.ศ.2201 (ค.ศ. 1658) ชาวดัชต์หรือฮอลันดาเข้าครอบครองดินแดนศรีลังกาแทนที่โปรตุเกส 
พระพุทธศาสนาไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากนักเมื่อเที่ยบกับยุคโปรตุเกสปกครองแม้จะมีการนำศาสนา
คริสต์อีกนิกายหนึ่งเข้ามาเผยแพร่ก็ตาม เพราะฮอลันดาสนใจเรื่องการค้ากับราชสำนักสิงหลมากกว่า ดังนั้นเพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างดัชต์หรือฮอลันดากับราชสำนักสิงหล ฮอลันดาได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับศรี
ลังกาในการเดินทางไปสยามทางเรือเพ่ือขอคณะสงฆ์มาฟ้ืนฟกูารอุปสมบทในศรีลังกาที่ขาดสูญไป และถัดจากนั้น
ไม่นาน ปีพ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815) ศรีลังกาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษทีเ่ข้ามาครองศรีลังกาต่อจาก
ฮอลันดา ช่วงเวลาที่อังกฤษปกครองศรีลังกานั้น พระพุทธศาสนาได้ความกระทบกระเทือนไม่น้อย ตัวอย่างเช่น 
อังกฤษไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผู้นำสิงหลและพระสงฆ์ว่าด้วยเรื่องพระพุทธศาสนา มีผู้ปกครองอังกฤษบางคนที่
พยายามจะทำลายองค์กรพระพุทธศาสนาถึงกับพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสและยัง
สามารถเอาพระสงฆ์ชั้นผู้นำบางส่วนเข้าเป็นพวกได้ด้วย เพราะพวกเขาตระหนักว่าพระสงฆ์นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการเปลี่ยนศาสนาชาวสิงหล ตราบใดที่พระสงฆ์และฆราวาสยังคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความพยายามของพวก
เขาก็ยากท่ีจะสำเร็จได้ เป็นต้น รวมเวลาที่ศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคมตะวันตกนับได้
หลายร้อยปี ต่อมา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษ  ชาวตะวันตก
เรียกลังกาว่า  ซีลอน (Ceylon) คำว่า  “Ceylon”  สันนษิฐานว่าเป็นคำยืมมาจากโปรตุเกสว่า Ceilão, จากศัพท์
ฝรั่งเศสโบราณ “Seilan” (Marco Polo), จากภาษาอาหรับ  (sarandīb), ภาษาเปอร์เซีย (sarandip), จากภาษา



ปรากฤต “sīhaladīva)”, จากภาษาสันสกฤต (siṃhaladvīpa)2 ศรีลังกามีชื่อว่า Ceylon มาจนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 

2515 (ค.ศ.1972) จึงได้เปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็น ศรีลังกา เป็นชื่อภาษาสิงหลว่า ศรีลังกาวะ (ශ්රී ලංකාව) มี

ความหมายว่า ลังกาศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงมาจากภาษาสันสฤตว่า  ศรีลังกา 
        อาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองของศรีลังกาที่มีความสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามีทั้งหมด 7 
ยุคประกอบด้วย  

1) สมัยอนุราธปุระ (พ.ศ.256-1599) 
2) สมัยโปโรนนะรุวะ (พ.ศ.1599-1777) 
3) สมัยทัมพะเดนียะ (พ.ศ.1777-1836) 
4) สมัยกุรุเนคละกัมโปละ (พ.ศ.1836-1955) 
5) สมัยโกฏเฏ (พ.ศ.1955-2073) 
6) สมัยสีตาวกะ (พ.ศ.2073-2136) 
7) สมัยแคนดี (พ.ศ.2136-2358) (พระมหาสมเสียม แสนขัติ,2531,หน้า 29) 

        เมื่อลงมือแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยพบว่า 
1) คำศัพท์ที่ปรากฏในเอกสารต้นฉบับในหัวข้อที่ 1-32 ส่วนใหญ่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ และเป็นชื่อ

เอกสารคัมภีร์ วรรณกรรม  ซึ่งเขียนด้วยภาษาบาลี และสันสกฤต   
2) หัวข้อที่ 33- 48 ชื่อบุคคลและสถานที่ วรรณกรรมในเอกสารในหัวข้อท้าย ๆ ที่กล่าวถึงเหตุการณ์

และบุคคลในยุคหลังจะมีความเป็นท้องถิ่นสิงหลมากกว่าแม้จะมีการเขียนปนภาษาบาลีและ
สันสกฤตบ้างก็ตาม   

        ในการแปลต้นฉบับ ผู้แปลพยายามถอดความออกมาเป็นภาษาไทยโดยยึดเนื้อหาและคำศัพท์ที่เป็นต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดตามกลยุทธ์การแปลที่เหมาะสมดังได้เขียนอธิบายหัวข้อกลยุทธ์และเทคนิคการแปล 
และได้จัดทำอภิธานศัพท์ประจำหัวข้อทั้งหมด 48 หัวข้อ (Glossary) อธิบายความหมายของคำศัพท์ในหัวข้อเรื่อง
นั้น ๆ โดยการสืบค้นคำอธิบายจากพจนานุกรม Dictionary of Pali Names  โดย Dr. G P Malalasekera (1899-
1973) และความหมายภาษาไทยที่อธิบายไว้พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ (2561) โดยสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (2559) ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) และความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2554 และ Pali-English Dictionary โดย 
T. W. RHYS DAVIDS  

ผู้แปล 
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 เก็บความจาก https://en.wiktionary.org/wiki/Ceylon 



ค 
เอกสำรกำรตดิต่อกบัส ำนกัพมิพ ์Buddhist Wheel Publication Kandy: Sri Lanka  เจำ้ของ
ลขิสทิธิเ์พือ่ขออนุญำตแปล และขอ้ควำมอนุญำตใหแ้ปลจำกทำงส ำนกัพมิพฯ์  
 
 
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 11:35 AM 
Subject: Re: A COMMENT FROM A USER: WWW.BPS.LK 
To: nyanatusita <nyanatusita@gmail.com> 
 
Dear Sir, 
           Thanking the Buddhist Publication Society in granting me permission to translate Buddhism in Sri 
Lanka A Short History composed by H. R. Perera into Thai and publish it. I will acknowledge the Buddhist 
Publication Society as the original publisher. 
Yours in the Dhamma, 
 ……………………….. 
School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand   

 
On Mon, Jun 29, 2020 at 4:30 AM nyanatusita <nyanatusita@gmail.com> wrote: 
Dear ............. 
          The Buddhist Publication Society grants you permission to translate Buddhism in Sri Lanka A Short 
History composed by H. R. Perera into Thai and publish it, acknowledging the  Buddhist Publication 
Society as the original publisher. 
With kind regards, 
                    Nyanatusita 
BPS 
 
 
On Thu, 25 Jun 2020 at 09:04, BPS Contact_Us Page <noreply@bps.lk> wrote: 
Name:………….. 
 
Telephone : 0993876865 
 
E-Mail :  
Message :Sir, 
        I am a permanent lecturer of University of Phayao, Thailand. I have read Buddhism in Sri Lanka A 
Short History composed by H. R. Perera. It's very useful as far as history of Buddhism in Sri Lanka is 
concerned. I am responsible for translation course for students.  I am a Buddhist and  had been in Sri 
Lanka during 1986-1991 as the student of Buddhist and Pali University of Sri Lana. I wish to translate the 
above comprehensive work into Thai to propagate Sri Lankan right information to Thai Buddhists. Please 
advise me a guideline and relevant procedures to be permitted to the translation. 
Yours in the Dhamma, 
……………… 
School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand 
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 1. ศรีลังกายุคก่อนพระพทุธศาสนา 

 

พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาสู่ศรีลังกาในปี พ.ศ. 236 (ประมาณ 250 ก่อนคริสต์ศักราช) และกลายเป็น

ศาสนาประจำชาติของชาวสิงหลตั้งแตน่ั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน

เกาะลังกาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์สภาพของเกาะและพัฒนาการ

ทางสังคมและการเมืองการปกครองรวมถึงวัฒนธรรมและลักษณะของผู้คนก่อนยุคนี้ เพ่ือจะได้เกิดความเข้า

ใจความเข้าใจต่อวิวัฒนาการด้านความเชื่อ รูปแบบการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมและลักษณะของผู้คนใน

เกาะอันเป็นผลมาจากการเข้ามาของศาสนาใหม่รวมถึงความก้าวหน้าด้านวรรณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น

ผลมาจากอิทธิพลของศาสนาใหม่นี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น     
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 2. ประเพณีดั้งเดิม 

         มหาวงศ ์ พงศาวดารลังกาดั้งเดิม1 ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของศรีลังการะบุว่า  เจ้าชายองค์หนึ่ง

พระนามว่าวิชัยและเหล่าบริวารได้แล่นเรือเดินทางมาจากประเทศอินเดียและขึ้นฝั่งที่เกาะลังกาในวันดับขันธ์

ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นมนุษย์กลุ่มแรกของเกาะแห่งนี้  ตอนมนุษย์กลุ่มนี้เดินทาง

มาถึง เกาะแห่งนี้เป็นถิ่นอาศัยของพวกยักษ์ กล่าวกันว่า แต่เดิมยักษ์และนาคอาศัยอยู่บนเกาะนี้มาตั้งแต่สมัย

พุทธกาล มีตำนานกล่าวถึงอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้บอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์พระนามว่า ราวณะ2   

แม้ว่าพงศาวดารดั้งเดิมไม่ได้กล่าวไว้ก็ตาม 

พงศาวดารนี้บันทึกเรื่องราวของเจ้าชายวิชัยที่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นํามากล่าวถึงนั้นเป็นบทกวี

ของอารยธรรมอารยันแท้ของศรีลังกาประมาณศตวรรษท่ี 6  คําว่า "ยักษ์" และ"นาค" อาจหมายถึงชาวพ้ืนเมือง

ที่ครอบครองเกาะก่อนการเดินทางมาถึงของเจ้าชายวิชัยและบริวาร  อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค้นพบร่องรอยของ

อารย-ธรรมใด ๆ  ที่จะสนับสนุนตำนานเจ้าชายวิชัยเลย นกัโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทำจาก

หินตะกอนเนื้อแน่นและหินควอตซ์หลายแห่งและเชื่อกันว่าใช้โดยกลุ่มชนดั้งเดิมเหล่านั้น นักโบราณคดีชี้ให้เห็น

ว่า กลุ่มชนเหล่านี้เป็นชนเผ่าดั้งเดิมท่ียังชีพโดยการล่าสัตว์โดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยรูปแบบการปกครองที่แข็งแกร่ง

หรือวัฒนธรรมขั้นสูงเอาไว้ให้สืบค้นได้เลย  ปัจจุบันศรีลังกามีชนเผ่า เวดดา (Vedda) หลงเหลืออยู่ ซึ่งเชื่อกัน

ว่าเป็นลูกหลานของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมเหล่านั้น 

  

 

 

 

 

 

 
1 คัมภีรม์หาวงศ ์
2 เป็นช่ือท่ีชาวศรีลังกานิยมใช้เรียกทศกัณฐ ์
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 3. การตั้งรกรากของเจ้าชายวิชัยและบริวาร 

       พงศาวดารลังกาบรรยายถึงเจ้าชายวิชัยและบริวาร 700 คนไว้ว่า เป็นกลุ่มคนหนุ่มที่ชอบผจญภัย เมื่อ

ถูกเนรเทศจากลาละหรือลาตะ3 (Lāla/Lāta) แผ่นดินเกิดในอินเดีย ได้ออกแสวงหาแผ่นดินใหม่เพ่ือตั้งรกราก 

ขณะที่ตำนานอ่ืน ๆ  ซึ่งบางส่วนมีความเก่ากว่า บอกเล่าถึงการมาตั้งรกรากในลังกาของชาวอารยันกลุ่มแรก 

พบว่ามีบันทึกไว้ในงานภาษาบาลีและสันสกฤตหลายชิ้น  หลักฐานส่วนใหญ่ชี้ว่า  การเข้ามาตั้งรกรากของ

อารยันกลุ่มแรกนั้นเกิดจากรูปแบบการค้าขายของพ่อค้าวาณิชทางทะเลรุ่นบุกเบิกท่ีเดินทางมาเกาะนี้เพ่ือซื้อ

ไข่มุกและอัญมณี  ดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงไม่ค่อยให้ความเชื่อถือเกี่ยวกับรายละเอียดของตำนานเจ้าชายวิชัย

มากนัก แต่ยอมรับว่า เจ้าชายเป็นผู้ปกครองตามธรรมเนียมของผู้มาใหม่กลุ่มแรกซึ่งถือได้ว่าเป็นชาวสิงหล  

        ตามท่ีพงศาวดารลังกาบันทึกไว้  เจ้าชายวิชัยมาจากวรรณะกษัตริย์ ขึ้นฝั่งเกาะลังกาในวันที่สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระองค์ได้ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์กับเจ้าหญิงชนเผ่าดั้งเดิมชื่อกุเวณี

และต่อมาได้สมรสกับนาง ด้วยอำนาจของนางทำให้พระองค์ได้เป็นผู้ครองเมือง4  ต่อมาพระองค์ท้ิงนางไปและ

ได้รับเจ้าหญิงองค์หนึ่งจากแคว้นมถุรา5และแต่งตั้งให้นางเป็นราชินี  หญิงสาวชาติกำเนิดสูงศักดิ์หลายคนมา

จากอาณาจักรปัณฑยะ (อาณาจักรในอินเดียใต้) ได้มาแต่งงานกับบริวารของเจ้าชายวิชัย 

   พระเจ้าวิชัยได้ปกครองดินแดนที่มาตั้งรกรากครั้งแรกคือตัมพปัณณิ6และเหล่าอำมาตย์ของพระองค์

พากันตั้งรกรากในที่อ่ืน ๆ ได้แก่ อนุราธคาม อุปติสสคาม อุชเชนี อุรุเวลา และวิชิตปุระ ดังนั้นการตั้งรกราก

ในช่วงต้น  ในรัชสมัยของพระเจ้าวิชัยพบว่าอยู่ตามฝั่งแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของลังกา เช่น มัลวาตุโอยา 

และ กาลาโอยะ  
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 เมืองในอินเดีย มีเมืองหลวงช่ือสหีปุระ ถ่ินเกิดของของเจ้าชายวิชัย 

4 พงศาวดารมหาวงส์ระบุว่านางไดส้อนวิธีฆ่าพวกยักษ์ท่ีล่องหนหายตัวได้ให้กับเจ้าชายวิชัย 
5 มถุรา/มธรุา เมืองมถรุาเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะมีแม่น้ำยมุนาไหลผ่าน เรียกว่า อุตตรมถรุา 
6แปลว่า “(เกาะ) คนฝ่ามือแดง”   เป็นช่ือใช้เรียกศรีลังกา  นอกจาก ลังกาทวีป สีหลทวีป  ธัมมทีปะ 
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 4.พัฒนาการทางการเมืองและสังคมหลังสมัยพระเจ้าวชิัย 

           พระเจ้าวิชัยสวรรคตหลังครองราชย์ได้ 38 ปี  เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสผู้สืบราชสมบัติ 

ก่อนสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ส่งม้าเร็วไปทูลเชิญพระอนุชาชื่อสุมิตต์แห่งเมืองสีหปุระให้มาครองเมืองสืบต่อไป 
สุมิตต์เองก็เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสีหปุระอยู่แล้วแตช่ราภาพเกินไปจึงส่งพระโอรสองค์เล็กนามว่า ปัณฑุ
วาสุเทพ ไปแทน  ปัณฑุวาสุเทพ พระนัดดา (หลานชาย) ของพระเจ้าวิชัย เดินทางมาถึงหลังจากพระเจ้าวิชัย
สวรรคตไปแล้วหนึ่งปี ช่วงนั้นบรรดาอำมาตย์ช่วยกันปกครองเมือง ตอนที่เจ้าชายปาณฑุวาสุเทพมาถึง เขาได้
พาบุตรชายอำมาตย์ 32 คนมาด้วย  

พงศาวดารดั้งเดิมได้พยายามเชื่อมโยงและรักษาความยิ่งใหญ่ของศรีลังกากับศากยสกุลของสมเด็จ
พระสมัมาสัมพุทธเจ้านับจากรัชสมัยของพระเจ้าปัณฑุวาสุเทพเอาไว้  ตามท่ีพงศาวดารนี้บันทึกไว้ ไม่นาน
หลังจากท่ีปัณฑุวาสุเทพมาถึงนั้น พระนางภัททกัจจานาผู้เดินทางมาลังกาพร้อมกับหญิงสาว 32 คนนั้นเป็นราช
ธิดาของเจ้าศากยะปัณฑุพระโอรสของเจ้าศากยะอมิโตทนะผู้เป็นพระปิตุลา (ลุง) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    

 พระเจ้าปัณฑุวาสุเทพครองราชย์เป็นเวลา 30 ปี  เจ้าชายอภัย พระโอรสองค์โตเป็นผู้สืบราชสมบัติ 20 
ปี และผู้สืบทอดต่อมาคือเจ้าชายปัณฑุกาภัยซึ่งเป็นพระโอรสของพระกนิษฐาของพระองค์นามว่าอุมมาทจิตต์ 
พระเจ้าปัณฑุกาภัยเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง ในรัชสมัยของพระองค์นั้น เมืองอนุราธปุระ (อนุราธ
บุรี) ได้รับการพัฒนาออกแบบ มีขอบเขตและวางผังไว้เป็นอย่างดี  หลังจากรัชสมัยอันยาวนาน 70 ปี ของพระ
เจ้าปัณฑุกาภัย พระโอรสของพระองค์คือ มุตสิวะ ได้ปกครองต่อมาอีก 60 ปี พระโอรสองค์รองนามว่า เทวานัม
ปิย-ติสสะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อมานับเวลาได้ราว 250 ปีก่อนคริสต์ศักราช นั่นคือ 236 ปีหลังการเข้ามาของ
พระเจา้วิชัย   

ระยะเวลา 236 ปีนี้อาจคิดเป็นเวลาที่แยกออกไปต่างหากจากประวัติศาสตร์ศรีลังกาเพราะเป็น
ระยะเวลาที่ระบุถึงประวัติในการเข้ามาอย่างเป็นทางการของพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีแรกของผู้ครอง
เมืองคนต่อมาคือพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ในช่วงนี้พวกชาวอารยันได้ก่อตั้งถิ่นฐานตามริมฝั่งแม่น้ำที่อุดม
สมบูรณ์เกือบทั่วเกาะ โดยเลือกพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำเพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ภูมิภาคเหล่านี้ทีไ่ด้แก ่มัลวาตุโอ
ยะ กาลาโอยะ วลเวคังคา คิรินดิโอยา เมนิกคังคาและกุมบุกกันโอยะ เคละนิคังคา และบางภูมิภาครอบมหาเว
ลิคังคา เมืองอนุราธปุระเป็นเมืองที่มีการจัดผังเมืองอย่างดีมีขอบเขตท่ีชัดเจน  มีการขุดอ่างเก็บน้ำ (ทะเลสาบ) 
การสร้างโรงพยาบาลและอาคารอื่น ๆ ในเขตภาคใต้ มหาคามหรือมาคามะกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม 
ชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมส่วนใหญ่ถูกกลืนไปกับชุมชนใหม่ด้วยการแต่งงาน ในขณะที่บางส่วนโยกย้ายไปอยู่มาลายา
ประเทศ (มาลัยชนบท) พ้ืนที่สูง 
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 5.ศาสนาและความเชือ่ก่อนยุคพระพุทธศาสนา 

มีหลักฐานชัดเจนจากพงศาวดารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงแรกของศรีลังการะบุว่า ก่อนที่

พระพุทธศาสนาจะได้รับการยอมรับในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (250–210 ก่อนคริสต์ศักราช) นั้น 

ศร ีลังกาไม่มีศาสนาใดซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นศาสนาประจําชาติ  อย่างไรก็ตาม ความเชื่อด้าน

ศาสนาและการปฏิบัติจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน และดูเหมือนว่าใคร ๆ ก็มีเสรีภาพในการปฏิบัติตาม

หลักศาสนาและความเชื่อได้โดยอิสระ 

ลักษณะที่สําคัญของศาสนาในศรีลังกาที่มีอยู่ก่อนหน้าพระพุทธศาสนาก็คือเป็นส่วนผสมของลัทธิ

พ้ืนเมืองดั้งเดิมและความเชื่อของชาวอารยันผู้มาใหม่  

การบูชายักษ์และยักษิณีเป็นพิธีกรรมของชาวพ้ืนเมืองที่มีอยู่ให้เห็นทั่วไปก่อนหน้าพระพุทธศาสนาเข้า

มา  พระเจ้าปัณฑุกาภัยพระอัยกาของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะโปรดให้สร้างศาลบูชาให้กับอมนุษย์เหล่านี้

พร้อมทั้งเครื่องเซ่นสรวงทุกปี  มีการกล่าวถึงชื่อยักษ์และยักษิณีบางตนได้แก่ กาละเวละ จิตตราช เวสสวนะ วล

วามุขี และจิตตา ส่วน วยาธเทวะ กัมมาราเทวะ และปัจฉิมราชินี แม้จะไมเ่ป็นที่รู้จักกันว่าเป็นยักษ์และยักษิณี

ก็ตาม แต่ก็เป็นอมนุษย์ดั้งเดิมประเภทเดียวกัน  พวกต้นไม้ เช่น ต้นไทรและต้นปาล์มใบรูปพัด (Palmyra)7 

เชื่อมโยงกับลัทธิวิญญาณเหล่านี้ด้วย แสดงให้เห็นว่า ลทัธิการบูชาต้นไม้เป็นที่แพร่หลายในช่วงเวลานั้นด้วย

เช่นกัน 

นักวิชาการหลายท่านเห็นพ้องว่า ยักษ์เหล่านี้และอมนุษย์อ่ืน ๆ มิใช่ใครอ่ืน หากแต่เป็นญาติและ

หัวหน้าเผ่าผู้วายชนม์ของผู้คนที่เชื่อว่าสามารถให้การช่วยเหลือและกำจัดศัตรูให้พวกเขาไดน้ั่นเอง ความเชื่อนี้

เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและถือเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของศาสนาดั้งเดิมและยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้   

หลักฐานการบันทึกทีเ่กี่ยวข้องประวัติศาสตร์ของศาสนาก่อนหน้าพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึง

อิทธิพลด้านแนวความคิดทางศาสนาของอินเดียมากมายในสังคมของศรีลังกา นิครนถ์ (นักบวชศาสนาเชน) 

หลายคน เช่น คิริโชติยะและกุมภัณฑ์มีชีวิตอยู่รัชสมัยของพระเจ้าปัณฑุกาภัยและพระองค์ให้สร้างอาศรมถวาย

พวกนักบวชเหล่านี้และนักบวชอ่ืน เช่น อาชีวก พราหมณ์ และนักบวชภิกขาจารอ่ืน ๆ มีครอบครัวของเหล่า

พวกนอกพระพุทธศาสนา (เดียรถีย์) จำนวน 500 ครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้เมืองอนุราธปุระ  พวกพราหมณ์มี

 
7 ต้นตาล 
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สถานะสูงส่งในสังคมและความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาก็ได้รับเคารพนับถือด้วย  และอาจมีการนับถือพระ

ศิวะด้วยเช่นกัน 

หลักฐานในคัมภีร์มหาวงศ์8กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้นับถือลัทธินิกายต่าง ๆ  ในรัชสมัยพระเจ้าปัณฑุ

กาภัยเท่านั้น แต่ไม่มหีลักฐานอ้างถึงชาวพุทธในกลุ่มผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามมี

กล่าวถึงการมาเยือนเกาะลังกาของพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง   ข้อความนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันโดยหลักฐาน

อ่ืน ๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์  กระนั้นหลักฐานตํานานยังอ้างถึงสถูปสองแห่งคือ มหิยังคณะ9และคิริหันทุ10ที่

มีการสร้างขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาถึง เช่นเดียวกันในหมู่ผู้มาใหม่อาจจะมีสมาชิกบางคนท่ีมี

ความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระนางภัททกัจจานา ที่มาถึงเกาะลังกาพร้อมกับ

หญิงสาว 32 คนในเพศภิกษุณี ก็เป็นญาติสนิทของพระพุทธเจ้า 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 มหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ดูหัวข้อท่ี 24 
9 พระสถูปน้ีช่ือเต็มวา่ มหิยังคณถูปะเป็นปูชนียสถานสร้างขึ้นบรรจพุระเกสธาตุของพระพุทธเจ้าในคราวท่ีเสด็จเยือนลังกาครั้ง
แรกโดยมากำราบพวกยักษ์ สร้างโดยเทพอริยบุคคลระดับโสดาบันช่ือ มหาสุมนะ  
10 พระสถูปใน ถิริไย ทรินโคมาลี ศรลีังกา  รู้จักกันช่ือว่า นิถุปัตถปน วิหาร  มีความเก่าแก่มาก เชื่อกันว่า พระสถูปแห่งนี้สร้าง
ขึ้นราว   623- 400 ก่อนคริสต์ศักราชสร้างขึ้นโดยพ่อค้าเรือสำเภาสองคน ช่ือ ตปุสสะและภลัลิกะ ตามประวัตไิดเ้ป็นอุบาสก
นับถือพระพุทธพระธรรมคนแรก พระพุทธองค์ประทานเกสธาตุให้คนท้ังสอง และพ่อค้าท้ังสองได้นำพระเกสธาตุมาบรรจุไว้ใน
พระสถูปแห่งนี ้
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 6. จักรพรรดอิโศกและพระพุทธศาสนาในอินเดีย 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นองค์กรทางศาสนาได้รับการยอมรับมากในอินเดียในช่วงเวลานั้น  ตามท่ี

พงศาวดารบันนี้ทึกไว้ คือเมื่อจักรพรรดิอโศกได้ขึ้นครองราชสมบัติ ในปีที่ 218 ของพุทธศักราช (นั่นคือ 268 

ก่อน คริสต์กาล) พระองค์ก็เฉกเช่นเดียวกับพระเจ้าพินทุสารพระบิดาและพระเจ้าจันทรคุปต์พระอัยกา คือเป็น

สาวกคนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ในช่วงแรกของรัชสมัย ดังนั้นในช่วงแรกของการปกครอง พระองค์ได้ยึด

นโยบายการขยายอาณาเขต และในเวลา 8 ปีของการเสวยราชสมบัติ พระองค์ไดป้ราบแคว้นกาลิงคะ และการ

รุกรานครั้งนี้ มีผู้คนถูกสังหารถึง 1 แสนคน และถูกจับไปเป็นเชลยอีก 1 แสน 5 หมื่นคน ชีวิตนับแสนที่สูญสิ้น

ไปเพราะสงครามที่แคว้นกาลิงคะนี้เองทำให้พระเจ้าอโศกเศร้าโศกและสลดพระทัยมากและเกิดความสน

พระทัยในคําสอนของพระพุทธศาสนาที่เน้นความเมตตาและมนุษยธรรม  พงศาวดารลังกาบันทึกไว้ว่าว่า 

สามเณรน้อยรูปหนึ่งชื่อนิโครธเป็นผู้ทำให้พระเจ้าอโศกเปลี่ยนศาสนา  

หลังจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาไดเ้จริญรุ่งเรืองภายใต้การอุปถัมภ์ของ

พระองค ์พระเจ้าอโศกทรงเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าและได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศหลักคำสอน

ศีลธรรมไว้ในสถานทีต่่าง ๆ   ในอาณาจักรของพระองค์11เพ่ือที่พสกนิกรและผู้สืบทอดสันตติวงศ์ของพระองค์จะ

ได้ปฏิบัติตาม พระองค์เองก็ปฏิบัติตามตามหลักศีลธรรมเหล่านั้นและเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พระองค์มี

ชื่อเสียงเพราะได้สร้างพระสถูปถึง 84,000 องค์ พระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

อย่างเต็มที่  

พระองค์อนุญาตให้พระราชโอรสพระนามว่ามหินทะและพระราชธิดาพระนามว่าสังฆมิตตาเข้าสู่ร่มกา

สาวพัสตร์เมื่อพระชันษา 20 และ 18 ตามลําดับ พระสาวกท่ีมีชื่อท้ังสององค์นี้ได้รับการกล่าวถึงการทุ่มเท

เสียสละ การบรรลุธรรม และความรู้ที่ลุ่มลึกในพระธรรม 

มีผู้คนมากมายออกบวชในรัชสมัยของจักรพรรดิอโศกเพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ลาภสักการะที่

พระองค์จัดถวาย คนเหล่านั้นไม่เพียงแตป่ระพฤติหย่อนยาน (ในพระวินัย) เท่านั้น แต่ยังเสนอคำสอนที่ขัดแย้ง

ต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย 
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 จารกึโองการพระเจา้อโศกมหาราช 
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เพราะความแตกแยกนี้เป็นมูลเหตุนําไปสู่การสังคายนาครั้งที่ 3 ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้า

อโศกเพ่ือชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ในการสังคายนาครั้งนี้ พระเถระจำนวน 1 พันรูปเข้าร่วมประชุมโดย

การนำของพระโมคคัลลีบุตรติสสะที่เมืองปาตลีบุตร และท่ีนั่นเองท่ีพระคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีของฝ่าย

เถรวาท ได้รับการสังคายนาให้ถูกต้องดังทีป่รากฎอยู ่ณ เวลานี้ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมสังคายนาครั้งนี้มีการตัดสินใจครั้งสําคัญในการส่งพระธรรมทูตไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 

เพ่ือเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและประดิษฐานพระศาสนาในที่นั้น ๆ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 

มีสังฆมติให้พระมัชฌันติกเถระไปยังแคว้นกัศมีระ-คันธาระ พระมหาเทวเถระไปมหิสมณฑล พระรักขิตเถระไป

วนวาสี พระโยนกธัมมรักขิตตเถระไปอปรันตกะ พระธัมมรักขิตตเถระไปมหารัฐ พระมหารักขิตตเถระไปโยนก 

พระมัชฌิม-เถระไปหิมวันต์ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระไปสุวรรณภูมิ และพระมหินทเถระพร้อมกับ

พระอิตถิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ และพระภัททสาลเถระ ไปลังกา โดยกล่าวกับพระเถระทั้งห้า

ว่า   

"ท่านทั้งหลายจงไปประดิษฐานคำสั่งสอนของพระชินะเจ้าในแผ่นดินลังกาอันน่ารื่นรมย์เถิด" 
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 7. พระธรรมทตูสู่ศรลีังกา 

ชว่งที่พระมหินทเถระรับภารกิจสมณทูตไปยังศรีลังกานั้น  ท่านอายุได้ 32 ปีพอดี ท่านได้มอบกาย

ถวายชีวิตให้กับศาสนาตั้งแต่อายุ 20 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในหลักธรรม เป็นพหูสูตและได้บรรลุจุดหมายสูงสุด

ของชีวิตนั่นคือความเป็นพระอรหันต์  ท่านได้ใคร่ครวญถึงเวลาที่เหมาะสมในการมาลังกาและได้รับทราบว่า 

พระเจ้ามุตสิวะ ผู้ครองเมืองขณะนั้นอยู่ในวัยชราแล้ว การรอพระโอรสของพระราชาขึ้นเป็นผู้ปกครององค์ใหม่

จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม 

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ท่านพระมหินทเถระพร้อมกับสหธรรมิกได้ไปเยี่ยมญาติท่านที่ทักขิณาคีรี12และ

มารดาท่านที่เวทิสคิรี13 สำหรับนางเทวิมารดาของท่านสมรสกับพระเจ้าอโศกในขณะที่ยังเป็นเจ้าชาย และได้

อาศัยอยู่ที่เวทิสะคิรีในเวลานั้นด้วย ท่านพระมหินทเถระอยู่ที่ทักขิณาคิรี 6 เดือน และ 1 เดือนที่เวทิสคิรี จึง

เล็งเห็นว่าไดเ้วลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปลังกาแล้วเพราะพระเจ้ามุตสิวะผู้ชรานั้นสวรรคตไปแล้วและ

พระโอรสของพระองค์คือ เทวานัมปิยติสสะได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาปกครองสืบต่อมา 

เจ้าชายเทวานัมปิยติสสะเป็นพระโอรสองค์ที่สองของพระเจ้ามุตสิวะและเป็นสหายของพระเจ้าอโศก 

แต่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยพบกันมาก่อน14  สิ่งที่พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะทำเม่ือพระองค์เป็นพระราชาแล้วคือ

การส่งผู้แทนพระองค์เข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกพร้อมทั้งราชบรรณาการ เมื่อเดินทางกลับราชทูตได้นำสิ่งของต่าง ๆ 

ที่พระเจ้าอโศกประทานมา หนึ่งในนั้นคือพระราชสาส์นต่อไปนี้ 

“ อหํ พุทฺธญฺ จ ธมฺมญฺ จ สงฺฆญฺ จ สรณํ คโต อุปาสกตฺตํ เวเทสึ สากฺยปุตฺตสฺส สาสเน  ตวมฺปิ อิ

มานิ รตนานิ อุตฺตมานิ นรุตฺตมํ จิตฺตํ ปสาทยิตฺวาน สทฺธาย สรณํ ภช” 

“ข้าพเจ้าได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ข้าพเจ้าได้ประกาศตนว่าเป็นอุบาสกใน

พระศาสนาของพระศากยบุตร  แม้พระองค์เองผู้เป็นยอดนรชน ก็ขอจงยังพระทัยให้เลื่อมใส ยึดเอารัตนะอัน

สูงสุดเหล่านี้ (พระรัตนตรัย) เป็นสรณะเถิด ” 

 
12 เขตชนบทรอบนอกในอินเดีย ซึ่งมีเมืองหลวงคืออุชเชนี เป็นเมืองทีพ่ระเจ้าอโศกปกครองตอนยังเป็นอุปราช 
13 เมืองที่พระนางเทวีให้กำเนิดพระมหินทะและพระนางสังฆมิตตา และเป็นเมืองที่พระมหินทมาพักรอเวลาไปประกาศพระ
ศาสนาท่ีลังกา 
14 อทิฏฐสหาย  เพ่ือนที่ไมเ่คยพบเหน็กันมาก่อน หรือคบเป็นเพื่อนโดยไม่เคยเห็นหนา้  
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นี้คือพระราชสาส์นที่พระเจ้าอโศกส่งผ่านไปถึงพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะในเดือนวิสาขะและวัน

พระจันทร์เต็มดวงของเดือนถัดมาคือเดือนเชฎฐะ15 (ภาษาสิงหล: โปสน) นั่นเองท่ีพระมหินทเถระกำหนดเป็น

วันมาลังกาของท่าน  กลุ่มสมณทูตของท่านพระมหินทเถระประกอบด้วย พระอิตถิยะเถระ พระอุตติยเถระ 

พระสัมพลเถระ และพระภัททสาลเถระ สามเณรชื่อสุมนะ ผู้เป็นบุตรของพระนางสังฆมิตตา และพร้อมด้วย

อุบาสกชื่อภัณฑุกะผู้เป็นบุตรชายของธิดาของน้องสาวพระนางเทวิ (หลานชาย) ซึ่งเป็นเป็นพระอนาคามี16 (ผู้

ไม่กลับมาเกิด) หลังจากได้ฟังธรรมเทศนาของพระมหินทเถระท่ีแสดงต่อพระนางเทวิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 ภาษาสิงหลเรยีกว่า โปสนหรือโปซอน 
16

 พระอริยบุคคลขัน้ที่ 3 จากทัง้หมด ๔ ขัน้คือ ไดแ้ก่ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี อรหนัต์ 
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8. การมาของพระมหินทะเถระ 

วันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนเชฎฐะ พุทธศักราช 236 (250 ปีก่อนคริสต์ศักราช) พระมหิ

นท-เถระ และสหายของท่านก็ออกเดินทางจากเวทิสคิรี เหาะขึ้นไปบนนภากาศและลง ณ สีลกูฎ บนเขามิสส
กะ (มิสสกบรรพต) อันน่ารื่นรมย์ ปัจจุบันคือมิหินตเล  12.87 กิโลเมตร (แปดไมล์) ไปทางตะวันออกของเมือง
อนุราธปุระ   การที่พระเถระเจ้าเหาะลงที่นี่ เพราะท่านเล็งเห็นว่า ท่านจะได้พบกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะที่นี่

ในวันนั้นนั่นเอง 
        มีรายละเอียดบันทึกไว้ในคัมภีร์มหาวงศ ์ พงศาวดารของลังกา เกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกของพระราชา
ศรีลังกาและพระหินทเถระ ว่า  วันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนเชฏฐะเป็นวันเทศกาลแห่งชาติในลังกา ชายและ
หญิงชาวสิงหลทุกคนกำลังสาละวนฉลองเทศกาลด้วยความสนุกสนาน พระราชากับข้าราชบริพารกลุ่มใหญ่ได้
เดินทางไปยังเนินเขามิหินตเลเพ่ือล่าสัตว์  ณ ที่นั้นเอง พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระเถระทั้งหลายที่ปลง
ผมและห่มกายด้วยจีวรสีเหลือง กอปรด้วยลักษณะอันสง่างาม เผชิญหน้าสนทนากับพระองค์ เสมือนหนึ่งไม่ใช่
คนธรรมดาที่จะพูดกับพระราชา และกลับทำให้พระองค์รู้สึกว่าพระองค์ด้อยกว่าเมื่อสนทนาด้วย 

พระราชารู้สึกประทับพระทัยในการสนทนาในทันที ยอมรับภูมิปัญญาและความเคร่งครัดของพระ
เถระที่ประจักษ์แก่พระเนตร   พระมหินทเถระตอบคำถามของพระราชาที่ตรัสถามว่าพวกท่านเป็นใครและมา
จากไหน ว่า:  

“ สมณา มยํ มหาราชา ธมฺมราชสฺส  สาวกา เตฺวว อนุกมฺปาย ชฺมพูทีปา อิธาคตา  
ดูกรมหาราช อาตมภาพทั้งหลายเป็นสมณะมาจากชมพูทวีป (อินเดีย) เป็นสาวกของราชาแห่งธรรม 

(พระพุทธเจ้า) อาตมภาพทั้งหลายมาที่นี่เพ่ืออนุเคราะห์พระองค์  
เมื่อได้สดับถ้อยคำเหล่านี้ของพระเถระ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะวางคันธนูและลูกศรแล้ว เสด็จเข้าไป

หาพระเถระและสนทนากับท่าน โดยประทับนั่งลงใกล้พระเถระ พระเถระได้สนทนากับพระราชาและรับรู้ว่า
พระราชาฉลาดพอที่จะเข้าใจในธรรมะได ้ ท่านจึงเทศนาจูลหัตถิปโทมปสูตร17 เมื่อจบเทศนา พระราชาและ
ผู้ติดตามสี่หมื่นคนต่างเกิดศรัทธาและน้อมรับคำสอนไปปฏิบัติตาม ทรงนิมนต์คณะธรรมทูตไปยังเมืองหลวง 
ส่วนพระองค์ก็ออกเดินทางไปยังพระราชวัง พระมหินเถระเจ้าได้ใช้เวลาวันแรกของท่านในศรีลังกาที่มหินตะเล
และ ณ ที่นั้นท่านได้ทำสังฆกรรมครั้งแรกโดยอนุญาตให้ภัณฑุกะอุบาสกซึ่งเป็นฆราวาสผู้ติดตามมากับท่านจาก
อินเดียให้อุปสมบท 

  
 

 

 

 

 
17 จูฬหัตถิปโทปมสูตร  อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง ใน มัชฌิมนิกาย มูลปณัณาสก ์
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9. สู่เมอืงหลวง 

         พระมหินทเถระและพระเถระรูปอ่ืนเดินทางมาถึงเมืองอนุราธปุระในวันรุ่งขึ้นตามคำอาราธนาของพระ

เจ้าเทวานัมปิยติสะ ซ่ึงพระองค์เสด็จตรงไปพบกับพระเถระท้ังหลายและทรงนำพระมหินทเถระไปยังวังหลวง

ด้วยความเคารพโดยพระองค์เอง อังคาสด้วยภัตตาหารอย่างดี  หลังฉันภัตตาหาร และพระมหินเถระเทศนาเปต

วัตถ1ุ8 วิมานวัตถุ19 และสัจจสังยุตต์20  

ชาวเมืองที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระเถระทั้งหลายได้พากันมาชุมนุมกันที่ประตูพระราชวังเพ่ือมาดูเหล่า

พระสงฆ ์ พระราชาได้จัดเตรียมห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้นอกพระราชวังเพ่ือให้ชาวเมืองสามารถพบพระเถระ

ทั้งหลายได้  ในโอกาสนี้ พระมหินทเถระได้แสดงเทวทูตสูตร21  

ห้องโถงนี้ไม่กว้างใหญพ่อสำหรับการชุมนุมใหญ่ขนาดนี้ จึงมีการเตรียมอาสนะไว้สำหรับพระเถระ

ทั้งหลายในสวนนันทนะในราชอุทยาน  ณ ที่นั้นพระมหินทเถระไดแ้สดง พาลบัณฑิตสูตร22  

ในตอนเย็น บรรดาพระเถระแสดงความจำนงที่จะกลับไปที่มิหินตเล พระราชามีพระประสงค์ให้เหล่า

พระเถระอยู่ในเมืองหลวง จึงถวายอุทยานหลวงมหาเมฆแก่คณะสงฆ์เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย พระองค์เองก็ทำ

เครื่องหมายเขตแดนด้วยการไถบริเวณให้เป็นร่อง มีการสร้างมหาวิหารซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางที่เก่าแก่

ที่สุดของพระพุทธศาสนา พระเถระทั้งหลายได้กลับไปที่มิหินตเลเพ่ืออธิษฐานเข้าพรรษาหลังจากใช้เวลายี่สิบ

หกวันในอุทยานหลวงมหาเมฆ นี้คือจุดเริ่มต้นของ เจติยคิริวิหารซึ่งเป็นสถาบันสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของศรี

ลังกาในยุคแรก  

 

 

  

 
18เปตวัตถุนี้เป็นคมัภรี์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องราวเกีย่วกับบุรพกรรมของเปรต 
19 วิมานวัตถุเป็นคัมภีร์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุรพกรรมของเทวดา 
20 สัจจสังยตุต์ ในสังยุตตนิกาย สตุตนัตปิฎก เป็นการประมวลเรื่องอรยิสัจจ์ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีสำคญัทางพระพุทธศาสนา 
21 เทวทูตสูตร ว่าด้วยเทวทูต ในมัชฌิมนิกาย อุปริปณัณาสก ์
22 มัชฌิมนิกาย อุปริปณัณาสก์  พระพุทธเจ้าตรสัแสดงลักษณะของคนพาล  3 อย่าง คือ คิดชั่ว พูดชั่ว ทำช่ัว คนพาลจะต้อง
ประสบทุกข์โทมนัสถึง 3 ประการในปัจจุบัน และตายไปก็จะเข้าสู่นรก, กำเนิดดริัจฉาน หรือถ้าเกิดในมนุษย์ ก็เกิดในตระกูล
ต่ำ ยากจน มผีิวพรรณทราม มีโรคภัยเบียดเบียน ไม่มลีาภ  
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10. พระสังฆมิตตาเถรี และเหล่าสาวิกา 

สตรีจำนวนมากของศรีลังกานำโดยราชินีอนุลาปรารถนาที่จะเข้าเป็นสมาชิกหมู่สงฆ์ (บวช) ดังนั้นจึงมี

การแต่งตั้งคณะราชทูตนำโดยเจ้าชายอริฎฐะพระนัดดาของพระราชาในการเดินทางไปเฝ้าจักรพรรดิพระเจ้า

อโศก เพ่ือทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระสาวิกา (ภิกษุณีสงฆ์) เพ่ือให้เปิดโอกาสให้สตรีชาวลังกา

ได้รับการบรรพชาอุปสมบทได้   

พระนางสังฆมิตตาพระกนิษฐาของพระมหินทเถระได้ออกบวชในสำนักของภิกษุณี และได้รับ

มอบหมายให้เดินทางไปลังกาตามคำร้องขอของพระราชาและชาวเมืองและซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของท่าน

พระมหินทเถรเจ้า 

สาส์นที่พระมหินทเถระส่งไปถึงจักพรรดิอโศกทำให้พระองค์ปลาบปลื้มพระทัยอย่างยิ่ง จากข้อความ

ในสาส์น ทำให้พระองคท์ราบว่า ธรรมทูตที่ส่งไปลังกานั้นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และพระราชาและ

ชาวศรีลังกาได้ยอมรับหลักคำสอนใหม่ด้วยความกระตือรือร้น  
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11. การอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ ์

จกัรพรรดิอโศกตัดสินพระทัยที่จะส่งสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าไปยังดินแดนลังกา พระองค์

จึงได้จัดเตรียมกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้  ทรงปลูกกิ่งต้นพระศรีมหา

โพธิ์ในภาชนะทองคำ เมื่อกิ่งมีรากงอกแล้วก็ส่งไปไว้ที่เรือ นอกจากนั้นพระองค์ยังส่งคนบริบาลดูแลต้นพระศรี

มหาโพธิ์ไปด้วย  พงศาวดารระบุว่า ผู้บริบาลเหล่านี้คัดเลือกมาจากพราหมณ์ ขุนนาง และคฤหัสถ์ 64 

ครอบครัว พระสังฆมิตตาเถรีพร้อมผู้ติดตามขึ้นเรือลำเดียวกับราชทูตและผู้ส่งสาส์นที่มาจากลังกา 

เรือแล่นจากท่าตามรลิปติ23  (Tamluk ตามลุก) และเดินทางมาถึงท่าเรือลังกาภายใน 7 วัน ท่าเรือนั้น

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ชัมพุโกละ อยู่ทางภาคเหนือของลังกา เมื่อพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทราบว่าเรือมาเทียบท่า

แล้วจึงโปรดให้สร้างถนนจากท่าเรือไปยังเมืองหลวงอนุราธปุระซึ่งได้ประดับตกแต่งอย่างงดงาม พระองค์เสด็จ

มาอย่างเป็นทางการและเป็นผู้รับต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยพระองค์เองและปลูกไว้ที่อุทยานมหาเมฆ24เมืองอนุ

ราธปุระ พร้อมกับมีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความเคารพและใส่พระทัย25 แม้ปัจจุบันนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ต้นนี้ยังคงงอกงาม เป็นหนึ่งในปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สักการบูชาของชาวพุทธนับล้าน 

  

 

 

 

 

 

 

 
23

 พงศาวดารมหาวงศร์ะบุว่า เป็นช่ือ ท่าเรือที่ก่ิงต้นพระศรมีหาโพธ์ิทีพ่ระเจ้าอโศกส่งไปศรีลังกาเทียบทา่ 
24 พระราชอุทยานมหาเมฆวัน 
25 ดูรายละเอียดที่บรรยายไว้ใน อรรถกถา มหาวิภังค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ ์
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12.การประดิษฐานพระพุทธศาสนา 

 เจ้าชายอริฎฐะซึ่งเป็นพระนัดดาของพระราชาได้รับอนุญาตให้อุปสมบทเมื่อเดินทางกลับจากอินเดีย 

ท่านพร้อมกับบริวารอ่ืน ๆ อีก 500 คนทั้งหมดได้บรรลุอรหัตตผล  แสดงว่าทั้งภิกษุบริษัทและภิกษุณบีริษัทได้

ตั้งมั่นบนเกาะแล้ว26 ด้วยการบวชของพระนางอนุลาและสตรีอ่ืน ๆ    พระราชาไดต้รัสสั่งให้สร้างเสนาสนะถวาย

ภิกษุและภิกษุณีแยกจากกัน พระเจดีย์ถูปารามได้รับการสร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลา

ร้าขวาและพระบรมสารีริกธาตุอ่ืน ๆ ของพระพุทธเจ้า  มีการนำต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปปลูกไว้เพ่ือการบูชาของ

เหล่าฆราวาส เมื่อการอุทิศถวายพระศาสนาเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พระราชาได้ตรัสถามพระมหินทเถระว่า  

พระศาสนาได้ชื่อว่าประดิษฐานตั้งมั่นบนเกาะแล้วหรือไม่ พระเถระเจ้าตอบว่า  (เมล็ดพันธุ์) ได้รับการหว่าน

เพาะแล้ว แต่รากจะมั่นคงก็ต่อเมื่อบุคคลที่ถือกำเนิดในศรีลังกาจากบิดามารดาชาวสิงหลได้ศึกษาพระวินัยและ

สามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยให้เป็นที่ประจักษ์เท่านั้น27  

     ในช่วงนั้นพระอริฏฐะได้รับการกล่าวขวัญถึงความเคร่งครัดในพระวินัยและความเป็นพหุสูตของ

ท่าน ในวันที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการแสดงธรรมต่อหน้าพระเถระทั้งหลาย 

หน้าพระพักตร์พระราชาและเหล่าอำมาตย์  พระอริฎฐะได้รับอาราธนาให้แสดงหัวข้อพระวินัยต่อหน้าพระมหิ

นทเถระและสิ่งที่ท่านแสดงนั้นถูกต้องและเป็นที่จับใจผู้ฟังอันเป็นที่น่ายินดียิ่งเพราะเป็นเงื่อนไขท่ีสำคัญในการ

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา  

  

 

 

 

 

 

 
26 ภิกษุบริษัท และภิกษุณีบริษัท ในบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
27 ชำนาญจนสามารถอธิบายได ้
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13.ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในศรลีังกา 

       พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ28ปกครองลังกาถึง 40 ปี ช่วงที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่เกาะนั้นเป็นปี

แรกแห่งการครองราชย์ของพระองค์ และนับแต่นั้นมาพระองคท์รงให้การอุปถัมภ์บำรุงเพ่ือความรุ่งเรืองของ
ศาสนาใหม่ด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่ง นอกจากมหาวิหารและเจติยปัพพตวิหาร ถูปารามและต้นศรีมหา
โพธิ์แล้ว พระองค์ได้สร้างวัดมากมายในระยะห่างกัน 1 โยชน์29 (แต่ละวัดห่างกัน 1 โยชน์)    ในบรรดาปูชนีย
สถานเหล่านี้ อิสุรุ-มุนิวิหารและเวสสคิริวิหารเป็นศูนย์กลางการกราบไหว้ที่สำคัญมากตราบถึงทุกวันนี้ และเชื่อ
กันว่าผู้สร้างปฐมก-เจติยะ ชัมพุโกลวิหาร และหัตถาลหกวิหาร คือพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ  

บุรุษและสตรีหลายพันคนได้สละเรือนออกบวช ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์เองไม่เพียงแต่สร้าง
พระวิหารเพ่ือเป็นอาวาสสำหรับเหล่าสงฆ์เท่านั้นแต่ยังถวายปัจจัยที่จำเป็นแก่พวกท่านอีกด้วย ในรัชสมัยของ
พระองค์ พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ทั้งเมืองหลวงและแผ่ไปยังดินแดนห่างไกล เช่น ชัมพุโกละในภาคเหนือ 
และกาชรคาม และจันทนคาม ในภาคใต้อีกด้วย  

ความสำเร็จอันโดดเด่นของคณะธรรมทูตของท่านพระมหินทเถระและการแผ่ขยายของพระศาสนา
ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากความเพียรพยายามของพระมหินทเถรเจ้าและพระราชูปถัมภ์
อย่างเต็มที่ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว ชาวลังกาเองก็มีความพร้อมในการรับเอาคำ
สอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ผู้คนในดินแดนนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี (ม่ังคั่ง) สันโดษและมีแผ่นดินอันอุดม
สมบูรณ์ มีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีพวกพ่อค้ามาจากดินแดนต่าง ๆ ที่มาแลกเปลี่ยนสินค้า ศิลปะได้รับ
การพัฒนารังสรรค์มาอย่างดี เพราะในยามว่าง ผู้คนมีความสุขที่ได้สร้างเมืองและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก และมีผลงานทั้งด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์และคุณค่าทางศิลปะ ความมักน้อยจึงเหนือสิ่งอื่นใด  ในสภาพ
เช่นนั้นผู้คนก็พร้อมที่จะยอมรับเอาอุดมการณ์ใหม่ที่มีแนวคิดช่วยเหลือวัฒนธรรมและยกระดับความคิดและ
กิจวัตรประจำวัน และด้วยเหตุนี้ หลักคำสอนใหม่ของพระมหินทเถระ จึงได้รับการหว่านลงบนผืนดินอันอุดม
สมบูรณ์ ในไม่ช้าก็เติบโตขึ้น เมื่อได้รับฟังคำสอนใหม่นี้ชาวลังกาทั้งชายและหญิงหลายแสนคนก็ได้พัฒนา
ตนเองขึ้นสู่ระดับความสำเร็จทางจิตวิญญาณระดับสูง (บรรลุธรรม) และด้วยเหตุนี้หลักธรรมของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงได้รับการประดิษฐานอย่างม่ันคงในเกาะลังกา    

  
 
 
 
 

 
28 บาลี: เทวานมฺปิยตสิสฺ 
29 โยชน ์เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย มีระยะเท่ากับ 400 เส้น แตเ่นื่องจาก 1 เส้นถูกกำหนดให้เท่ากบั 40 เมตรโดย 
พระราชบัญญัตมิาตราช่ัง ตวง วัด พุทธศักราช ๒๔๖๖ ดังนั้นความยาว 1 โยชน์จึงมีระยะเทียบเท่ากบั 16,000 เมตร หรือ 
16 กิโลเมตร 
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14. พระมหินทเถระและสังฆมิตตาเถรีปรินพิพาน 

ทัง้พระมหินทเถระและพระสังฆมิตตาเถรีมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะตลอดมา 

โดยพระมหินทเถระอายุ 80 ปีและพระสังฆมิตตาเถรี 79 ปี ท่านทั้งสองใช้เวลาราว 48 ปีในเกาะลังกา พระเถร

เจ้านิพพานในปีที่ 8 ในรัชสมัยของพระเจ้าอุตติยะ พระอนุชาและผู้สืบบัลลังก์ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ 

ในขณะที่พระเถรีนิพพานในปีที่ 9 ในรัชกาลเดียวกัน พระเจ้าอุตติยะประกอบพิธีฌาปนสรีรสังขารของท่านทั้ง

สองอย่างสมเกียรติยิ่ง และได้สร้างสถูปบรรจุพระธาตุของท่านทั้งสองไว้  พระราชาเองก็สวรรคตในปีถัดมา คือ 

พ.ศ. 286 หลังครองราชสมบัติได้ 10 ปี   

การสืบสมณวงศ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตามระบบศิษย์สู่ศิษย์30 กล่าวคือ พระอริฎฐะเถระสืบ

ต่อจากพระมหินทเถระ จากนั้นสืบต่อด้วยพระอิสิทัตตะ พระกาลสุมนะ พระทีฆนาม และทีฆสุมนะตามลำดับ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
30 สิงหลเรียกว่า สสิสาปรัมปรา 
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15.การรุกรานของทมิฬและการฟื้นฟูพระศาสนาโดยพระเจา้ทุฏฐคามณีอภัย 

     เมือ่พระเจ้าอุตติยะสวรรคตไป 20 ปี ชาวต่างชาติจากอินเดียใต้ได้มายึดเมืองอนุราธปุระ ในกองกำลัง

ต่างชาตินั้นมีชาวทมิฬ 2 คนชื่อเสนะและคุตติกะซึ่งได้ขึ้นครองราชย์ร่วมกันเป็นเวลา 22 ปี และมีทมิฬอีกคน
หนึ่งคือ เอลาระ31ครองราชย์ต่อมาเป็นเวลา 40 ปี ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาหยุดชะงักลงเพราะการ
ขาดความสนใจในพระพุทธศาสนาของผู้ปกครองชาวทมิฬเหล่านี้ผนวกกับความป่าเถื่อนของผู้สนับสนุนของ
ผู้นำต่างชาติเหล่านี้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้น ผู้ปกครองชาวสิงหลก็
ขาดเสรีภาพในการทำงานเพื่อศาสนา อย่างไรก็ตามผู้คนชาวสิงหลยังคงยึดม่ันในศาสนาใหม่32 และไม่แสดง
อาการหย่อนยานให้เห็น 

เจ้าชายหนุ่มพระนามว่าอภัยจากมหาคาม อาณาเขตทางตะวันออกเฉียงใต้ของรุหุนะ เป็นผู้ที่ฟ้ืนฟู
เรียกศักดิ์ศรีที่หายไปของชาวสิงหลและศาสนากลับคืนมา   เจ้าชายองค์นี้ เป็นที่รู้จักกันในหมู่อนุชนรุ่นหลังด้วย
ชื่อเล่นของพระองค์ ซึ่งมีหมายความว่า“ทุฎฐคามณิ33หัวดื้อ/ดื้อรั้น”      พระองคเ์ป็นหลานของเจ้ามหานาค ผู้
ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่มหาคามช่วงที่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระเชษฐาองค์โตกำลังปกครองเมืองอนุราชบุรี  
เจ้าชายอภัยเป็นพระโอรสของพระเจ้ากากวัณณ์ ติสสะและพระนางวิหารมหาเทวี  

หลังจากการเตรียมการอย่างรอบคอบในการทำสงคราม เจ้าชายทุฎฐคามณิสามารถสังหารพระราชา
ทมิฬเอลาระในสมรภูมิและขึ้นครองเมืองอนุราธปุระ  ดังนั้นอำนาจอธิปไตยของผู้ปกครองชาวสิงหลแห่งอนุราธ
ปุระจึงได้รับการสถาปนาขึ้นอีกครั้ง 

พระเจ้าทุฎฐคามณิครองราชย์สมบัติ 24 ปี  พระองคใ์ส่พระทัยในความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก พระเจดีย์ที่รุวรรณเวลิซายะซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่มีชื่อที่สุดในศรีลังกาก็เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของ
พระองค์ และพระองค์สร้างอาคารอันงดงามมี 9 ชั้น มีห้อง 900 ห้องที่เรียกว่าโลหะปราสาท เพ่ือให้พระภิกษุ
ทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์และพระองค์ยังสร้างมิริสเวติดากบะอีกด้วย 

พระเจ้าทุฎฐคามณิไม่เพียงเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเท่านั้น พระองค์เองยังเป็นสาวกท่ี
กระตือรือร้นอีกด้วย มีเนื้อหาในอรรถกถาบาลีหลายตอน ไดอ้ธิบายให้เห็นว่าพระองค์เป็นราชาผู้เคร่งครัดใน
พระศาสนา ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีพระภิกษุผู้ทรงความรู้มากมาย 

 
  

 

 
31 เขียนว่า เอฬาระ ก็ม ี
32พระพุทธศาสนา 
33 บาลี ทุฏฺฐคามณิอภย  เขียนเป็นภาษาไทยว่า ทุฏฐคามณีอภัย  
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16.พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา 

         มีหลักฐานทางพงศาวดารลังกาและทางวรรณคดีภาษาบาลี เช่น รสวาหินี34 ที่แต่งขึ้นในคริสต์วรรษที่13 

ยืนยันถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสิงหลในช่วงสองศตวรรษหลังการยอมรับนับถือ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เหตุการณ์และเรื่องราวมากมายหลายร้อยเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้คน

ในช่วงต้นของยุคนี้ที่ปรากฎในวรรณคดีภาษาบาลี  อาจสามารถอนุมานได้ว่า ไมม่ีการแบ่งชั้นวรรณะในหมู่ชาว

สิงหลแต่อย่างใด มีการกล่าวอ้างถึงพวกพราหมณ์ที่อาศัยอยู่แยกต่างหากในหมู่บ้านของตนเอง สำหรับชาว

สิงหลแล้ว ถือว่าพวกพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนแปลกหน้า (ต่างชาติ) ในกลุ่มสมาชิกของราชวงศ์เองก็ปรากฏว่า

มีการแบ่งลำดับชั้นด้วยเช่นกันและสมาชิกในราชวงศ์เหล่านั้นที่ปรารถนาจะครองอาณาจักรต้องแต่งงานกับ

สมาชิกราชวงศ์ด้วยกันหรืออย่างน้อย35 ต้องมาจากครอบครัวพราหมณ์ ส่วนผู้คนที่เหลือเป็นคหบดี (ผู้มีฐานะ 

หรือผู้มีอันจะกิน) 

คนจัณฑาล คือกลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถูกดูหมิ่นเนื่องจากเป็นคนจรจัดและเร่ร่อนโดยไม่มีที่

อยู่อาศัยถาวร ในบางกรณี คำว่า “จัณฑาล” ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่ลดคุณค่าตนเองเพ่ือแสดงความไม่คู่ควร 

เช่น กรณ ี เจ้าชายสาลิเป็นตัวอย่าง พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณิ เจ้าชายตกหลุมรักนางเทวิ 

(อโสกมาลา) ลูกสาวของช่างฝีมือประจำหมู่บ้าน  ในการสนทนากับเจ้าชาย เธอบอกเจ้าชายว่า ตัวเธอนั้นเป็น

จัณฑาลิ และเป็นคนในครอบครัวที่สมาชิกของราชวงศ์ไม่อนุญาตให้แต่งงานด้วย คนทั้งสองกลุ่มที่ถูกแบ่งนี้ ดู

เหมือนจะเป็นกลุ่มคนที่มีที่อยู่ถาวรและกลุ่มคนที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งเท่านั้น  ช่วงเวลานั้น ไม่มีการ

แบ่งวรรณะสำหรับผู้ทำธุรกิจการค้าหรืออาชีพในครัวเรือนหรือสมาชิกของครอบครัว เพราะโดยทั่วไป คาดว่า

เจ้าบ้านหรือสมาชิกในครอบครัว มีส่วนรว่มในอาชีพที่เป็นหนึ่งในสามของอาชีพต่อไปนี่คือ  คือ พ่อค้า ช่างฝีมือ

หรือเกษตรกร 

เจ้าชายทฆีาภัยเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองกสาโตตะ มีความประสงค์จะได้บริวารรับใช้ จึงได้

ขอให้หัวหน้าครอบครัวแต่ละหมู่บ้านส่งบุตรชาย 1 คนให้ไปถวายการรับใช้  พระองคจ์ึงส่งผู้ส่งข่าวไปถึงหัวหน้า

หมู่บ้านชื่อสังฆะ  สังฆะจึงเรียกบุตรชายทั้ง 7 มาพบ พ่ีชายทั้ง 6 ขอให้พ่อส่งน้องชายคนเล็กไปรับใช้พระราชา 
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เพราะตัวน้องชายนั้นเองนั้นเป็นคนขี้เกียจ อยู่บ้านไม่ทำงานอะไร และบอกว่า “พวกเราทั้ง 6  ประกอบอาชีพ

ของตนเอง เช่น การค้าขาย อุตสาหกรรม และการเพาะปลูก และพวกเราก็เอาจริงเอาจังในอาชีพของเรา”  

นอกจากนั้น บิดาผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านยังได้บอกลูกสาวเกี่ยวกับสามีของนางว่า สามีนางนั้นใช้ชีวิตอย่างสบาย 

(ข้ีเกียจ) เขาควรทำงานเช่นเดียวกับพ่ีชายที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ  เช่น กสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การค้าขายทั้งหลายเป็นอาชีพที่เห็นได้ทั่วไป และครอบครัวเดียวกันก็ทำงานต่าง ๆ เช่น 

ช่างฝีมือ พ่อค้า เกษตรกร  

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ศาสนาของชาวสิงหลเป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (พุทธบริสุทธิ์) และมี

เรื่องราวที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติทางศาสนาทั้งในการบริจาค การบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและการปฏิบัติ

ตามหลักคำสอนทางศาสนา   ยุคนี้เป็นยุคทีภ่ิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์เจริญรุ่งเรือง หญิงและชายจำนวนมากพา

กันออกบวช  วิหารบางแห่งมีพระสงฆ์อาศัยอยู่นับพันและมีผู้ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาในป่าและถ้ำจำนวนมาก  

นักปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้รับการอุปถัมภ์จากคฤหัสถ์  สาวกจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สามเณร ภิกษุ (ผู้ที่

อุปสมบท) เถระและมหาเถระ(พระผู้เป็นหัวหน้า) ไม่มีการกล่าวถึงพระสังฆราช36 เลย  และไม่มีการแทรกแซง

จากพระราชาหรือมหาอำมาตย์ในการแต่งตั้งหรือในการถวายตำแหน่งแก่พระสงฆ์เลย กิจการของคณะสงฆ์

ได้รับการจัดการโดยหมู่ภิกษุเองภายใต้หลักพระวินัยที่เป็นพุทธบัญญัติ 

พระสงฆ์จำนวนมากบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้หลุดพ้นแล้ว   นอกจากนั้น ในทาง

ปฏิบัติแล้วบุรุษและสตรีทุกคนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา คือฆราวาสผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาเป็นประจำ ภิกษุ

ก็อยู่จำพรรษาในวิหารช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูอ่ืน ๆ พระสงฆ์ก็พากันเดินทางจาริกธุดงค์ไปไกลทั่วประเทศ เยือน

หมู่บ้านและวิหารอื่น ๆ  พากันแสวงบุญ นมัสการกราบไหว้สถานที่สำคัญต่าง ๆ มีการกล่าวถึงพระและคฤหัสถ์

ทีไ่ปแสวงบุญยังพุทธคยาในอินเดียเพื่อไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นั่นด้วย บางครั้งกลุ่มนักแสวงบุญ

เหล่านี้ก็ข้ามไปทางภาคใต้ของอินเดียและเดินเท้าไปยังพุทธคยาใช้เวลาราว 6 เดือนในการเดินทาง บางครั้ง

พวกเขาก็ไปทางเรือโดยขึ้นฝั่งที่ตามรลิปติที่ปากแม่น้ำคงคา ถึงพุทธคยาภายใน 3 เดือน37  

ช่วงเวลานั้น แม้ว่าระบบการเขียนจะเป็นที่รู้จักกันแล้ว แต่คัมภีร์ทางศาสนาก็ยังไม่ได้รับการจารึกเป็น

ลายลักษณ์อักษร พระสงฆ์เรียนพระธรรมคำสอนและจดจำคัมภีร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไว้ และรักษา

ธรรมเนียมนี้ไว้โดยการจดจำจากการท่อง (มุขปาฐะ) ข้อที่ว่ารูปแบบการเขียนอาจเผยแพร่มาสู่ศรีลังกาหลังการ

 
36 พระผู้นำหมู่สงฆ์ทั้งปวง 
37 เส้นทางน้ำใช้เวลาในการเดินทางไปถึงพุทธคยาน้อยกว่าทางบก ย่นเวลาได้ถึงครึ่งต่อครึ่ง 
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นับถือพระพุทธศาสนานั้น ดูเหมือนว่าเป็นการอนุมานเอาจากสถานการณ์ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานระบุ

ถึงระบบการเขียนก่อนประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาหรือการจารึกในหินหรือรูปแบบอื่น ๆ  มาก่อน มีเพียง

บันทึกทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปในสมัยของพระเจ้าอุตติยะซ่ึงเป็นผู้สืบทอดของพระเจ้าเทวนัมปิ

ยะติสสะเท่านั้น 

หน้าที่ที่แท้จริงของภิกษุคือเป็นผู้สั่งสอนประชาชน พุทธศาสนิกชนแต่ละคนได้รับฟังการอธิบายธรรมะ

ทุกโอกาสโดยจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งคราวเช่นกัน มีการกล่าวถึงการอธิบายธรรมในวัดเป็นระยะ 

ๆ  แต่ละวัดบางครั้งก็ผลัดกันปีละครั้งเพ่ือแสดง อริยวังสสูตร38 ต่อเนื่องทุกครั้งเป็นเวลาเจ็ดวัน  การชุมนุมนี้ดู

เหมือนจะมีขนาดใหญ่มาก มีตัวอย่างท่ีกล่าวถึงมหาชนรวมทั้งภิกษุและฆราวาสซ่ึงมีจำนวนมากจนล้นออกมา

ต้องยืนอยู่นอกห้องโถงใหญ่ตลอดทั้งคืนเพ่ือฟังธรรม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงธรรมเทศนาที่แสดงโดย

นักเทศน์ฝ่ายฆราวาสที่มีความรอบรู้ในธรรมที่พระราชาโปรดให้มาแสดงในห้องแสดงธรรมด้วย 

ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพราหมณ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพราหมณ์ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือไม่ แต่

ที่มีการอ้างถึงก็คือสันยาสีหรือโยคีที่บำเพ็ญตบะ ซ่ึงบางครั้งนักบวชเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในสุสาน ปกปิดร่างกาย

ด้วยผ้าน้อยชิ้น ทาร่างกายด้วยขี้เถ้า ดังเรื่องราวที่เล่ากันว่า นักบวชเหล่านี้ทำตัวเป็นพระอรหันต์แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตในทางที่น่าละอาย (อลัชชี) ไม่มีการเอ่ยถึงเทวาลัยพราหมณ์หรือสถานที่สักการะของ

นักบวชเหล่านี้ไว้เลย 

ในช่วงเวลานี้ ผู้หญิงมีสถานะที่สูงมากในสังคม ในทางปฏิบัติ สถานะของผู้หญิงไม่แตกต่างจากผู้ชายใน

แทบทุกชนชั้นของสังคม พวกเธอมีส่วนร่วมอย่างอิสระในทุกกิจกรรมของชีวิตและอิทธิพลของพวกเธอก็ชัดเจน 

มีการบรรยายบุคลิกลักษณะของสตรีในแง่บวกคือสุภาพ มีอัธยาศัยดี อ่อนโยนและชาญฉลาด พร้อมที่จะ

ช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือรักษาเกียรติยศของครอบครัว ทุ่มเท อุทิศให้กับศาสนาและประเทศด้วยเสรีภาพในการ

กระทำที่ถูกต้อง สถานะของสตรีเห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงที่ว่า การมีคู่สมรสคนเดียวเป็นสถาบันครอบครัวที่

ชัดเจน ไม่มีการเอ่ยถึงการแต่งงานในรูปแบบอ่ืนใด และผู้หญิงมีอิสระในการเลือกสามี  

  

 

 
38 อริยวังสปฏิปทาซึ่งพระพุทธองค์แสดงไว้ในอริยวังสสูตร จตุกนิบาต อังคุตตรนิกาย นี้กล่าวถึงการปฏิบัติตนอย่าง
พระพุทธเจ้าตลอดทั้งพระอรหันตสาวกท้ังหลาย   
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17. พระเจา้วัฎฎคามณิอภัย 

หลังจากพระเจ้าทุฎฐคามณิอภัยสิ้นพระชนม์แล้ว พระเจ้าสัทธาติสสะ พระอนุชาของพระองค์ได้

ปกครองสืบต่อมาอีก 8 ปี พระองค์ได้ประกอบสิ่งที่เป็นคุณูปการมากมายต่อพระพุทธศาสนา  พระโอรสของ
พระองค์คือ ถูลัฎฐนะ ลัญชติสสะ ขัลลาตะ นาค  และวัฎฎคามณิอภัย ไดเ้ป็นผู้สืบราชบัลลังก์ตามลำดับ 

รัชสมัยของพระเจ้าวัฎฎคามณิอภัยหรืออีกพระนามหนึ่งคือ พระเจ้าวลคัมพาหุเป็นยุคที่สำคัญน่าจดจำ 

ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนายุคแรกในศรีลังกา   คือ 5 เดือนหลังการข้ึนครองราชย์ในพุทธศักราช 103  

พราหมณ์คนหนึ่งชื่อ ติยะ หรือติสสะจากรุหุนะภาคใต้ของลังกาก่อการกบฏ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีกองทัพ

ทมิฬนำโดยหัวหน้าทมิฬ 7 คน ขึ้นฝั่งที่มหาติตถะ และทำสงครามกับพระเจ้าวัฎฎคามณิอภัย   กองทัพทมิฬนี้

พิชิตทั้งพราหมณ์ติยะและพระเจ้าวัฎฎคามณิอภัยอย่างราบคาบ ซึ่งทำให้พระองค์ต้องหนีและลี้ภัยเป็น

เวลานานถึง 14 ปี 

ระยะเวลา 14 ปี แห่งการปกครองของทมิฬนี้นับเป็นหายนะของพระพุทธศาสนาโดยแท้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเกิดทุพภิกขภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงนั้น  ข้าวปลาอาหารขาดแคลน ช่วงเวลานั้นปรากฏว่า

มีเรื่องการกินเนื้อกันเองในลังกา  พระสงฆ์และฆราวาสหลายพันคนเสียชีวิตจากภาวะอดอยาก อารามถูกท้ิง

ร้าง มหาวิหารแห่งเมืองอนุราธปุระถูกท้ิงร้างอย่างสิ้นเชิง มหาสถูปขาดการดูแล ลานวิหารมีต้นไม้ขึ้นรก พระ

อรหันต์จำนวน 12,000 รูปจากติสสมหารามและจากจิตตลปัพพตวิหารอีก 12,000 รูป มรณภาพในป่า

เนื่องจากขาดอาหาร ในขณะที่พระสงฆ์หลายพันรูปมรณภาพและพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยทิ้งเมืองหนีไปอินเดีย 

ผลจากการมรณภาพของพระผู้ทรงความรู้มากมายเหล่านั้น ทำให้เกิดความหวั่นเกรง (ในหมู่สงฆ์) ว่า
พระคัมภีร์บางส่วนจะสูญหายไป ตัวอย่างเช่น   คัมภีร์มหานิเทศ39ในพระสุตตันปิฎกก็อยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญ
หายไปด้วยเนื่องจากว่าพระสงฆ์ท่ีรู้คัมภีร์นี้ก็มีเพียงรูปเดียว ด้วยความตั้งใจจริงของพระสงฆ์ท่านทีต่้องการจะ
รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้จึงพากันฉันรากไม้และใบไม้ ท่องพระคัมภีร์ ด้วยเกรงว่าจะลืมคัมภีร์
เหล่านั้นไปหมด  เมือ่พวกท่านมีพละกำลังก็จะพากันนั่งลงและท่องพระคัมภีร์ และเม่ือไม่อาจนั่งตรงได้อีกต่อไป
ท่านก็พากันล้มตัวลงนอนและท่องต่อไป ด้วยเหตุนี้ภิกษุท้ังหลายจึงสามารถรักษาพระคัมภีร์และอรรถกถา
เอาไว้ได้จนกระทั่งความลำบากยากแค้นนี้สิ้นสุดลง 

  

 
39 เป็นช่ือคัมภีร์ที่นักปราชญ์สายพระพุทธศาสนาเถรวาทยอมรับว่าเปน็ผลงานของสารบีุตร อัครสาวกของพระพุทธเจ้า จัดอยู่
ในพระสุตตันตปฏิก ขุททกนิกาย พระไตรปิฎกเลม่ที่ ๒๙ ในจำนวนพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม  
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18. ความแตกแยกครัง้แรก 

หลังจากพระเจ้าวัฎฎคามณีอภัยทวงบัลลังก์กลับคืนได้สำเร็จ พระองค์สั่งให้ทำลายอารามของ

นิครนถ์40 ชื่อคิริผู้เยาะเย้ยพระองค์ตอนลี้ภัย  และสร้างวัดพุทธที่เรียกว่าอภัยคิรีวิหารขึ้นแทน เพ่ือถวายให้กับ

พระภิกษชุื่อ กุปิกกละ มหาติสสะ ผู้ที่ช่วยพระองค์ช่วงลี้ภัย ต่อมาพระภิกษุของสำนักมหาวิหารได้ทำการ

ลงโทษด้วยการขับไล่ท่านมหาติสสะในข้อหาว่าประจบประแจงคฤหัสถ์  ลูกศิษย์ของท่านทีช่ื่อพระพหลมัสสุติส

สะต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการลงโทษอาจารย์และตัวเองก็ถูกขับออกจากสำนักมหาวิหารเช่นเดียวกัน จากนั้น

พระพหลมัสสุติสสะก็ออกจากสำนักมหาวิหารพร้อมกับพระสงฆ ์ 500 รูป ไปอาศัยอยู่ที่อภัยคิรีวิหาร ท่าน

ปฏิเสธที่จะกลับไปท่ีสำนักมหาวิหารอีก ดังนั้นตอนนี้จึงมีกลุ่มพระสงฆ์ที่แยกจากสำนักมหาวิหารโดยไปอาศัย

อยู่ที่อภัยคิรีวิหาร อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มยังมีความเห็นพ้องกันทั้งในทางทฤษฎีหรือการปฏิบัติในพระธรรม41  

การแตกแยกกันจริงได้เกิดข้ึนเมื่อมีพระสงฆจ์ากนิกายวัชชีบุตรจากอินเดียมาถึงลังกาหลังจากพระติส

สะและบริวารมาครอบครองอภัยคิรีวิหารไดไ้ม่นาน และท่านได้ให้การต้อนรับพระสงฆ์นิกายวัชชีบุตรที่สำนัก

อภัยคิรีวิหาร พระติสสะและบริวารชอบพระที่มาใหม่และได้ยอมรับคำสอนใหม่ด้วย  หลงัจากนั้นพระเหล่านี้จึง

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “นิกายธรรมรุจิ” ตามชื่อของพระเถระหัวหน้านิกายชาวอินเดียรูปนี้ซึ่งเป็นอาจารย์ของ

กลุ่มพระสงฆ์ที่มาใหม่ ไม่ปรากฏว่าทางอาณาจักรจัดการกำราบนิกายใหม่นี้แต่อย่างใด  ดูเหมือนว่าพระราชา

เองก็ทรงโปรดนิกายนี้ด้วยเช่นกัน แต่พระสงฆใ์นสำนักมหาวิหารต่อต้านพระกลุ่มใหม่นี้ในฐานะเป็นกลุ่มนอก

รีต42 สำนักอภัยคิรีวิหารจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาและต่อต้านสำนักมหาวิหาร ด้วย

ประการฉะนี้   

 

  

 

 
40 นักบวชในศาสนาเชน 
41 ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน เป็นหน่ึงในสารณยีธรรม 6  ธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี  
42 เดียรถีย ์
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19. การจารึกพระไตรปิฎก 

ช่วงต้นของพงศาวดารลังการะบุว่า หลังจากชาวสิงหลนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว43และมีการสืบสมณ

วงศ์ของพระสงฆ์ชาวสิงหลแล้ว มีการจัดการสังคายนาภายใต้การนำของพระมหินทเถระ และในที่ประชุมนั้น
พระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดอยู่พร้อมหน้าและมีการสังคายนาพระธรรมคำสอนและวางรูปแบบเหมือนกับการ
สังคายนาครั้งที่ 3  ณ ประเทศอินเดียภายใต้บรมราชูปถัมภ์ของจักรพรรดิอโศกมหาราช (ด้วยเหตุนี้) 
พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงตั้งมั่นในศรีลังกาและมีธรรมเนียมการถ่ายทอดพระไตรปิฎกโดยสมาชิกของคณะ
สงฆ์ที่ทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ในรูปแบบมุขปาฐะ44  ซ่ึงก็เห็นได้ชัดว่า ช่วงทุพภิกขภัยในยุคพระเจ้าวัฏฏคามณี
อภัยนั้นมีการวางตัวผู้สืบทอดการทรงจำที่ดีเอาไว้เพ่ือความต่อเนื่องของการรักษาคำสอนในพระไตรปิฎกเอาไว้
โดยรูปแบบมุขปาฐะนี้  เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ คณะสงฆไ์ดร้่วมกันพิจารณาว่า หากวิกฤติที่เกิดจาก
ทุพภิกขภัยในลักษณะนี้อุบัติขึ้นอีกในอนาคต คำสอนของพระพุทธเจ้าอาจขาดการสืบทอดได้  ทั้งหมดจึงมีมติ
ในการตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่จะจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงในระบบการเขียน เพ่ือรักษาพระพุทธพจน์
ไว้ให้อนุชนในอนาคต อนึ่งความแตกแยกท่ีเกิดขึ้นช่วงนี้45อาจเป็นการวัดถึงความสามัคคีของคณะสงฆ์ในการ
รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง46ในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น  สมาชิกของคณะสงฆ์จึงมาประชุมหารือกันที่สำนักมหาวิหารเมืองอนุราธปุระและด้วยพระบรม

รา-ชานุญาตและราชูปถัมภ์จึงมีการจัดสังคายนาขึ้น พระธรรมคําสอนได้รับการสังคายนาและพระเถระ

ทั้งหลายได้จารึกพระไตรปิฎกภาษาบาลี ประกอบด้วยพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรมและสิงหลอรรถกถา

ลงในใบลาน    นิกายสังครหะ วรรณกรรมสิงหลทีเ่กี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์รจนาในศตวรรษท่ี 14  

ระบุว่า หลังจากการประชุมที่มหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ พระสงฆ์ผู้ทรงจำ (ผู้สวดหรือภาณกา) และนักจารึก47

ที่คัดเลือกไว้จำนวน  500 รูป ได้เดินทางไปที่อลุเลณะ (อาลุวิหาร) วัดถ้ำใกล้มาตเล ภาคกลาง หลังภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ คำสอนพระพุทธเจ้าก็ได้รับการจารึกในรูปของหนังสือเป็นครั้งแรกใน

พระพุทธศาสนา 

 

  

 
43 เป็นศาสนาประจำชาต ิ
44 ท่องจำปากเปล่า 
45

 สำนักอภัยคริีวิหารที่แยกตัวออกมาและต่อต้านสำนักมหาวิหาร ฝักใฝ่ในนิกายวิชชีบุตร 
46 เป็นการวัดถึงความสามัคคีของคณะสงฆ์ในการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า 
47 พระสงฆ์ที่ชำนาญด้านการจาร(เขยีน)ใบลาน 
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20. พัฒนาการของพระสงฆ์ต่างนิกาย 

        ราวสองศตวรรษของการก่อตัวของนิกายธรรมรุจิที่สำนักอภัยคิรีวิหารในรัชสมัยของพระเจ้าโวหาริก

ติสสะ (พ.ศ.757-779 (ค.ศ.214-36) โดยพระสงฆจ์ากสำนักอภัยคิรีวิหารพากันรับเอาแนวคิดไวตุลยวาท ส่วน

พระสงฆจ์ากสำนักมหาวิหารก็นำเอาคำสอนนั้นมาเทียบกับคัมภีร์ของตนเองทันทีเช่นกันและปฏิเสธคำสอน

ของไวตุลยวาทเพราะตรงข้ามกับคำสอนดั้งเดิม48 พระราชารับสั่งให้มีการตรวจสอบหลักคำสอนของไวตุล

ยวาทโดยอำมาตย์ผู้ทรงความรู้คนหนึ่งชื่อ กัปปิละ และสั่งให้เผาคัมภีร์ของของไวตุลยวาททิ้งและกำราบกลุ่มไว

ตุลยวาทินไว้ได้ 

ในครั้งนัน้ แม้ว่ากลุ่มไวตุลยวาทินจะถูกปราบปรามโดยพระเจ้าโวหาริกติสสะแล้วก็ตาม แต่กลุ่มไวตุล

ยวา-ทินก็เริ่มประกาศยืนยันหลักการลัทธิของตนอีกครั้ง และไม่กี่ปีต่อมา ในรัชสมัยพระเจ้าโคธาภัย (เมฆวัณณ

อภัย) (พ.ศ. 796 -809 (ค.ศ.253-266) กลุ่มพระนิกายธรรมรุจิแห่งสำนักอภัยคิรีวิหารพากันรับเอาแนวคิดของ

ไวตุลยวาทอีกครั้ง  เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก พระสงฆ์ประมาณ 300 รูป จึงทิ้งสำนักอภัยคิรีวิหารไปอยู่ที่

ทักขิณาวิหาร ตั้งนิกายขึ้นใหมซ่ึ่งรู้จักกันในนามว่าสาคลิยะ พระราชานิมนต์พระสงฆ์จาก 5 วัดใหญ่ คือ เถริย

นิกาย (นิกายมหาวิหาร) มีพระบัญชาให้ตรวจสอบคัมภีร์ของไวตุลยวาทและสั่งทำลายทิ้งทั้งหมด และได้

เนรเทศพระนิกายไวตุลยวาททั้งหมดจากลังกา   ในจำนวนพระทั้งหมดนั้น จำนวน 60 รูปออกจากลังกาไปยัง

อาณาจักรโจฬะ อินเดียใต้ 

การต่อสู้ดิ้นรนของกลุ่มไวตุลยวาทินยังไม่จบลงง่าย ๆ  ในครั้งนั้นพวกสาวกของคำสอนใหม่นี้มีฐาน

มั่นคงในอินเดียใต้และพวกเขายังได้วางแผนท้าทายนิกายมหาวิหารในศรีลังกาอีก  เพ่ือวัตถุประสงค์นี้เอง 

พระสงฆผ์ู้คงแก่เรียนรูปหนึ่งชื่อสังฆมิตรเถระได้เดินทางมายังศรลีังกาและได้รับตำแหน่งพระอาจารย์พิเศษของ

พระโอรสทั้งสองของพระราชา พระสังฆมิตรเถระมีอิทธิพลต่อลูกศิษย์ทั้งสองและพระเจ้ามหาเสนะอย่างมาก 

สามารถปลูกฝังหลักคำสอนใหม่ให้พระองค์และทำให้องค์พระราชาเป็นสาวกได ้ เมือ่พระเจ้ามหาเสนะขึ้นครอง

บัลลังก์ โอกาสที่พระกลุ่มไวตุลยวาทินรอคอยก็มาถึง พระราชาองค์ใหม่เป็นองค์อุปถัมภ์สำคัญของพระอาจารย์

สังฆมิตรเถระ และนั่นก็เป็นคราวเคราะห์ร้ายของพระสงฆ์สำนักมหาวิหาร ภายใต้การกระตุ้นยุยงของพระสังฆ

มิตรเถระ พระราชาสั่งห้ามถวายอาหารแก่พระสงฆส์ำนักมหาวิหาร ผลก็คือพระสงฆส์ำนักมหาวิหารจำเป็นต้อง

 
48 คำสอนของนิกายเถรวาท 
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ละทิ้งสำนักมหาวิหารไปถึง 9 ปี ผู้สนับสนุนพระสังฆมิตรเถระได้พากันทำลายตึกอาคารของสำนักมหาวิหาร

และขนของไปสร้างอาคารใหม่ของตนเองที่สำนักอภัยคิรีวิหาร 

บุคคลสำคัญสองท่านคืออำมาตย์ชื่อเมฆวัณณอภัยและพระราชินีได้ร่วมกันออกมาปราบกลุ่มไวตุลยวา

ทินและช่วยสำนักมหาวิหารเอาไว้ได้ โดยอำมาตย์ได้ดำเนินการโน้มน้าวให้พระราชาฟ้ืนฟูสำนักมหาวิหารขึ้น

ใหม ่ ส่วนพระราชินีเองก็เป็นผู้ทำให้พระสังฆมิตรเถระถูกประหารชีวิตและสั่งเผาคัมภีร์ของกลุ่มไวตุลยวาทิน

เสียสิ้น แต่บริวารของพระสังฆมิตร์ยังคงเป็นที่โปรดปรานของพระราชาอยู่ โดยพระองค์ได้สร้างเชตวันวิหาร

ถวายพระชื่อติสสะ ผู้ซึ่งภายหลังถูกกล่าวหาจากสำนักมหาวิหารว่าต้องอาบัติหนักและถูกอัปเปหิจากคณะสงฆ์

ไป พระจากนิกายสาคลิยะจากทักขิณวิหารพากันมาอาศัยอยู่เชตวันวิหารแทน  ในรัชสมยัพระเจ้าสิลากาล ราว

พ.ศ. 1065-1068 (ค.ศ.522-25) คัมภีร์ของนิกายไวตุลยวาทชื่อ “ธรรมธาตุ” ซึ่งนำมาจากอินเดียถูกเก็บไว้ที่เช

ตวันวิหารและได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก ซ่ึงหลังจากนั้นพระสงฆ์ในสำนักเชตวันวิหารจึงกลายเป็นสาวก

ของไวตุลยวาทไปด้วย 

ในรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ 1 (พ.ศ. 1118-1151) (ค.ศ.575-608) พระโชติปาละ  ผู้เป็นมหาคุรุ
จากอินเดีย ได้มาแสดงข้อผิดต่าง ๆ  (มายาการ) ของหลักคำสอนของไวตุลยวาท  ซึ่งในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่ลังกา
นั้นพอด ีเป็นช่วงที่พวกไวตุลยวาทินอยู่ในสภาพเสื่อมและได้ปลาสนาการ (หายไป) ไปจากศรีลังกา นับแต่นั้นมา 
พระสำนักอภัยคิรีวิหารและสำนักเชตวันวิหารที่ฝักใฝ่ชอบใจคำสอนของไวตุลยวาทพากันละทิ้งมานะและ
ยินยอมอยู่ภายใต้สำนักมหาวิหาร  

 การติดต่อกับอินเดียหลายครั้ง ทำให้เกิดมีการนำคำสอนนอกรีตอ่ืน ๆ เข้ามา ซ่ึงบางครั้งก็เป็นที่ถูกใจ
ของพระสงฆบ์างกลุ่ม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลต่อความรุ่งเรืองทั่วไปหรือความม่ันคงของสำนักมหาวิหารแต่อย่างใด  

นับเวลาเกือบ 3 ศตวรรษหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ 1 ไม่มีการกล่าวถึงหลักคำสอนของ
นิกายไวตุลยวาทหรือคำสอนนอกรีตอ่ืน ๆ ในพงศาวดารลังกาอีกเลย จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าเสนะที่ 1 
พ.ศ.1376-1396 (ค.ศ.833-53) มีพระจากนิกายวัชรปวัตจากอินเดียเดินทางมาลังกาและได้เสนอหลักวาชิริ
ยวาท และโน้มน้าวพระราชาให้หันมารับคำสอนของท่าน ในยุคนี้เองที่ศรีลังกาได้รู้จักคำสอน เช่น รัตนกูฏสูตร 
และปรกฎคำสอนนอกรีตชื่อ นิลปัตทรรรศนะ ขึ้น พระเจ้าเสนะที่ 2 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าเสนะ
ที่ 1 ไดก้ำราบคำสอนใหม่เหล่านี้  หลังรชัสมัยของพระองค์จนถึงการพิชิตพวกโจฬะในต้นศตวรรษที่ 11 แล้ว ก็
ไม่มีการเอ่ยถึงนิกายนอกรีตในศรีลังกาอีกเลย  ถึงกระนั้น จากการสำรวจศาสนสถานในยุคนั้นแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า คำสอนของนิกายเหล่านี้ยังคงอยู่รอดเคียงข้างกับคำสอนของเถรวาทในลังกา 
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21. ลักษณะของหลักคำสอนใหม ่

การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของหลักคำสอนใหม่เหล่านี้ที่อ้างถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ 
จัดเป็นช่วงที่เหมาะสมกับหัวข้อนี้เนื่องจากมีการนำคำสอนเหล่านี้ไปเผยแผ่ในศรีลังกาเป็นครั้งคราวนับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมา    ผู้ทีน่ำเอาคำสอนใหม่นี้ไปแนะนำให้ศรีลังการู้จักเป็นพระสงฆน์ิกายวัชชีบุตร
จากอินเดีย พงศาวดารลังการะบุถึงนิกายวัชชีบุตรในฐานะทีเ่ป็นหนึ่งในกลุ่มพระสงฆ์ซ่ึงแยกจากเถริยนิกาย 
(นิกายเถรวาท) หลังจากการสังคายนาครั้งที่ 2  เพ่ือไปตั้งนิกายใหม่   ดังนั้นนิกายนี้จึงมีความเห็นบางประการ
ที่ต่างไปจากคำสอนดั้งเดิม ท่านพุทธโฆสาจารย์49 อ้างถึงนิกายนี้ในอรรถกถาว่า พวกวัชชีบุตรมีความเห็นว่า มี
สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวตน (อัตตา) หรือบุคคลถาวร50 ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่ยอมรับกันตามคำสอนของเถรวาท 
นั่นคือ อนัตตา และพวกวัชชีบุตรยังเชื่อว่า พระอรหันต์อาจเสื่อมจากความเป็นอรหันต์ได้51  

ผู้นับถือคำสอนของนิกายวัชชีบุตรพอมาอยู่ที่สำนักอภัยคิรีวิหารก็กลายเป็นสาวกของไวตุลยวาทินไป   
นับเวลา    2 ศตวรรษหลังจากนั้นและจนกระทั่งถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 7 ไวตุลยวาทก็มีความสัมพันธ์แนบแน่น
กับสำนักอภัยคิรีวิหารและสำนักเชตวันวิหาร 

 วรรณกรรมสิงหลชื่อ นิกายสังครหะ ระบุว่า นิกายไวตุลยวาทนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับนิกายวัชชีบุตร คือ
เป็นหนึ่งในนิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเดียหลังจากการสังคายนาครั้งที่ 2  วรรณกรรมชิ้นนี้ยังระบุอีกด้วยว่า 
คัมภีร์ปิฎกของไวตุลยวาทนั้นแต่งโดยพราหมณ์นอกรีตคนหนึ่งชื่อไวตุลยาสที่เข้ามาบวชในรัชสมัยจักรพรรดิ
อโศกเพ่ือทำลายพระพุทธศาสนา เป็นที่น่าสังเกตว่า ศัพท์ว่า ไวตุลย ไวปุลย และ ไวดาลย เป็นคำที่ใช้กัน
โดยทั่วไปในฐานะเป็นชื่อเรียกพระสูตรมหายาน และดังนั้นคำว่า ไวตุลยวาทท่ีใช้ในพงศาวดารลังกาจึงหมายถึง 
มหายาน โดยไม่ต้องมุ่งหมายเอานิกายในพระพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
        พวกไวตุลยวาทินนี้ ถูกพิจารณาว่านอกรีตยิ่งกว่าพวกวัชชีบุตรเสียอีก  นิกายนี้มีความเห็นว่า 
พระพุทธเจ้าอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตและประทับอยู่ที่นั้นไม่เคยเสด็จลงมาโลกมนุษย์เลยและรูปกายที่ปรากฏใน
มวลหมู่มนุษย์ที่เห็นอยู่นั้นเป็นเพียงรูปที่สร้างขึ้นเท่านั้น (นิรมาณกาย) พระอานนท์นั้นก็เรียนพระธรรมคำสอน
จากรูปกายที่นิรมิตข้ึนนั้นนั่นเองและเป็นผู้แสดงหลักธรรมนั้น  นิกายนี้ยังถือว่า การถวายสิ่งของให้สงฆไ์ม่มีผล
อานิสงส์ใดเพราะหมู่สงฆ์ในความหมายสูงสุดแล้วหมายถึงมรรคผลเท่านั้น (ดังนั้น) หมู่สงฆ์จึงไม่ไดร้ับสิ่งใด ๆ  
ตามความเห็นของนิกายนี้ มนุษย์เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันโดยความยินยอมร่วมกันของคนคู่หนึ่งเท่านั้น 
คัมภีร์ทีปวงศ์ใช้คำว่า วิทันตวาท แทนคำ ไวตุลยวาท และอรรถกถากล่าวถึงนิกายนี้ในฐานะเป็นนิกายที่มี
ความเห็นนอกรีตเก่ียวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนในหลักธรรมโดยเฉพาะอภิธรรม 

ท่านพุทธโฆสาจารย์กล่าวถึงกลุ่มไวตุลยวาทินว่าเป็นพวกมหาสุญญวาทีซึ่งก็คือสุญวาทที่ปรมาจารย์

นาคารชุนอธิบายไว้ในปรัชญามหายานนั่นเอง  ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่า การปรากฏตัวครั้งแรกของไวตุลยวาทใน

 
49 เขียนได้ 2 แบบ พุทธโฆสาจารย์  และ พุทธโฆษาจารย์ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, 2561 หน้า 295) 
50 ยอมรับว่า มี อัตตา ตัวตน ซึ่งฝ่ายเถรวาทปฏเิสธ 
51บรรลุแล้วก็เสื่อมได้  
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ศรีลังกาเกิดขึ้นไม่นานหลังจากท่ีหลักคำสอนของปรมาจารย์นาคารชุนแพร่หลายในอินเดียภาคใต้ และข้อที่ว่า

นิกายไวตุลยวาทเองเป็นนิกายเดียวกับสุญวาทของปรมาจารย์นาคารชุนนั้นชี้ให้เห็นว่า คำสอนที่พระสงฆ์

สำนักอภัยคิรีวิหารรับเอามาในรัชสมัยของพระเจ้าโวหาริกติสสะนั้นมิใช่หลักคำสอนอื่นใด แต่เป็นสุญวาทคำ

สอนของปรมาจารย์นาคารชุนนั้นเอง 

คัมภีร์ชื่อ ธรรมธาตุ ซึ่งนำมาลังกาในรัชสมัยพระเจ้าสีลกาลนั้น พงศาวดารลังกาอธิบายว่าคือคัมภีร์

ของนิกายไวตุลยวาทินนั่นเอง พระสงฆจ์ากสำนักอภัยคิรีวิหารและเชตวันวิหารมาร่วมมือกันและยอมรับนับถือ

คัมภีร์นี้     เป็นที่ชัดเจนว่า คัมภีร์ธรรมธาตุ นั้นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในศตวรรษท่ี 10 

ในลังกา  ค่อนข้างเป็นไปได้ว่า คัมภีร์เล่มนี้คือ คัมภีร์มหายานซึ่งเก่ียวกับตรีกายของพระพุทธเจ้าซึ่งพบได้ในคำ

สอนของนิกายมหายานเช่นกัน 

วาชิริยวาทแผ่เข้าสู่ลังกาในรัชสมัยของพระเจ้าเสนะท่ี 1 โดยพระนิกายวัชรปวัตร นักวิชาการชี้ว่า 

นิกายวาชิริยวาทินนั้นเหมือนกับนิกายวัชรยานซึ่งแพร่หลายรุ่งเรืองในอินเดียตะวันออกในช่วงเวลานี้เช่นกันซึ่ง

ก็เป็นคำสอนที่สนับสนุนนิกายตันตรยานยุคที่สุดขั้วด้วยเช่นกัน วรรณกรรมชื่อ นิกายสังครหะ  บรรยายงาน

เขียนของนิกายนี้ว่า “ คำสอนลับ”  และคูธวินัย นั่นคือ  วินัยลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของวัชรยาน 

 นิกายสังครหะ อ้างว่า  ช่วงเวลานี้เอง ที่ รัตนกูตสูตร ได้รับการเผยแผ่มายังศรีลังกา ในคัมภีร์ปิฎกของ

จีน คัมภีร์ที่สองใน 7 เล่มของพระสูตรมหายานก็เรียกว่า รัตนกูฏ  เหมือนกัน ส่วนนีลปตทรรศนะ  ที่ได้รับการ

เผยแผ่ในเวลาเดียวกันนั้น ก็เป็นรูปแบบสุดขั้วของตันรยานด้วยเช่นกัน  และสีฟ้ามักจะเป็นสีที่พวกตันตรยาน

โปรดปราน  
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22. พระทันตธาตศุักดิ์สิทธิ์ 

เหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาช่วงแรก คือการมาถึงของพระธาตุ

เขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าจากอินเดียประมาณพุทธศักราช 805 (ค.ศ.311)52 ในรัชสมัยของพระเจ้าสิริเมฆ

วัณณ์ โอรสและผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระเจ้ามหาเสนะ นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระธาตุเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้

กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติและเป็นสัญลักษณ์ท่ีจับต้องได้และแนบแน่นของชาวสิงหลต่อหลักคําสอน

ของพระตถาคตเจ้า  พระเจ้าสิริเมฆวัณณ์ได้จัดงานฉลองถวายพระทันตธาตุอย่างยิ่งใหญ่และมีรับสั่งว่าควรนำ

พระทันตธาตุมาประดิษฐานไว้ที่สำนักอภัยคิรีวิหารและทุกปีควรจัดพิธีแบบเดียวกัน ตราบถึงทุกวันนี้พระทันต

ธาตุได้รับการประดิษฐานไว้ในโกศทองคํา(ผอบ)ในวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (ดาลดา มาลิกาวะ) เมืองแคนดีซึ่งได้

กลายเป็นศูนย์กลางของผู้แสวงบุญซ่ึงเปี่ยมด้วยศรัทธาจากทั่วเกาะลังกาและดินแดนอ่ืนที่นับถือ

พระพุทธศาสนา  

ประเพณีดั้งเดิมและพิธีกรรมได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างพิถีพิถัน มีการจัดเครื่องสักการะถวายพระทันต

ธาตุทุกวัน และมีการจัดงานยาวนานถึง 14 วันในช่วงเดอืนสิงหาคมของทุกปีเพื่อถวายสักการะบูชาพระทันต

ธาตุศักดิ์สิทธิ์  ในโอกาสนี้มีการจัดขบวนแห่หรือเปราเหระ53 มีขบวนช้าง แสงสี ดนตรีและเหล่านักฟ้อนโดย

หน่วยงานของวัด ในงานนี้มีทายกทายิกาหลายพันคนเข้าร่วมเป็นประจักษ์พยาน ผู้นำในชุดโบราณเต็มยศเดิน

มากับขบวน  พ้ืนที่ขนาดใหญ่ได้รับการกําหนดให้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการให้การบริการที่วัดนี้และผู้เช่า

ที่ดินเหล่านี้ มีบริการต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดแต่งตั้งไว้ งานนิทรรศการพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์เองนั้นก็จัดขึ้นใน

ช่วงเวลาที่ดีงามเหมาะสมเม่ือผู้แสวงบุญหลายหมื่นคนหาทางไปวัดเพ่ือสักการะและชมพระทันตธาตุ 

พงศาวดารยุคกลางซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกของเกาะระบุว่า พระเขี้ยวแก้วด้านบนขวา (พระทันตธาตุ)นั้น

มีอยู่จริงและประดิษฐานในพระเจดีย์โสมวดี54ก่อนคริสต์ศักราช  

 
52 ค.ศ. 262  
53

 อ่านว่า เป-รา-เห-ระ 
54 เจดีย์ที่สร้างขึ้นตามช่ือของพระนางโสมาวดี คูค่รองของเจ้าชายทุฎฐคามนีอภัย  เจ้าชายอภัยยังสร้างวัดขึ้นเรียกช่ือว่า โสมา
วดีวิหารเพื่ออุทิศถวายพระมหินทะ คัมภีร์ทาฐาวงศ์ระบุว่า พระเถระชื่อมหินทะเป็นผู้สืบทอดสายระบบศิษย์มาจากพระมหา
อริฎฐะอดตีหัวหน้าอำมาตย์ของพระเจ้าเทวานัมปิยะตสิสะ พระเถระรูปนี้ครอบครองพระทันตธาตุและได้นำพระทันตธาตุ
บรรจไุว้ในพระเจดีย์โสมาวดีองค์นี้ ที่ตั้งของโสมาวดีเจดยี์สันนิษฐานว่า ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมหาเวลีคังคา แต่
ที่ตั้งของโสมาวดีองค์ปัจจุบันกับตัง้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจึงยงัเป็นเรื่องทีต่้องสืบค้นกันต่อไปถึงที่ตั้งเดิมของเจดยี์โสมา
วดีองค์นีต้่อไป  
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ก่อนนำไปที่ศรีลังกานั้น พระทันตธาตุเคยอยู่ในความครอบครองของพระราชาคุหสิวะแห่งแคว้นกาลิง

คะอินเดียมาก่อน  เมื่อพระองค์กำลังจะพ่ายแพ้ในสนามรบจึงทรงมอบพระทันตธาตุให้กับพระธิดาชื่อเหมะ

มาลา กับทันตกุมาร พระสวามี นำพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์มาลังกาและส่งมอบให้กับพระราชาสิริเมฆวัณณ์ เมือง

อนุราธปุระ นับแต่นั้นมา พระทันตธาตุได้อยู่ภายใต้การดูแลของพระราชาลังกาผู้สร้างวัดถวายเป็นการเฉพาะ 

ในห้วงความผันผวนของชะตากรรมของพระราชาลังกาแต่ละพระองค์ มีการนำพระทันตธาตุจากที่หนึ่งไปยังอีก

ที่หนึ่งแล้วแต่ชะตากรรมของพระราชาองค์นั้น ๆ จะนำพาไป มีการจัดทำพระธาตุเขี้ยวแก้วจำลองหลายองค์

หลายครั้งและครอบครองโดยเจ้าชายหลายพระองค์ที่อ้างกรรมสิทธิ์ในบัลลังก์55  ประมาณ ปี พ.ศ.1614 (ค.ศ.

1071) พระเจ้าอโนรธามังช่อ56 กษัตริย์พม่าได้ส่งบรรณาการหลายอย่างมาถวายพระเจ้าวิชัยพาหุที่1 แห่งศรี

ลังกา กษัตริย์พม่าได้รับพระทันตธาตุจำลองเพ่ือเป็นการตอบแทนซึ่งพระองค์เองมีศรัทธาให้ความเคารพนับถือ

อย่างมาก ไดส้ร้างสถานที่ประดิษฐานพระทันตธาตุจำลองในพม่าไว้ด้วย 

ในการสำรวจศรีลังกาเมื่อปี พ.ศ. 2103 (ค.ศ. 1560)  ชาวโปรตุเกสอ้างว่ายึดพระธาตุเขี้ยวแก้วอัน

ศักดิ์สิทธิ์ได้ที่เมืองจัฟน่า  จัฟน่าเป็นเมืองท่าห่างไกลจากฐานที่มั่นของพระราชาสิงหล และพระธาตุเขี้ยวแก้วที่

ชาวโปรตุเกสอ้างว่าได้พบที่วัดแห่งหนึ่งเมืองจัฟน่านั้น พบว่าเป็นหนึ่งในองค์พระทันตธาตุจำลอง ซึ่งสร้างกันมา

หลาย ๆ ครั้งนั่นเอง  ต่อคำถามนี้ศาสตราจารย์  ริดส์ เดวดิส์ (Rhys Davids)  เขียนในไว้ในบทความเมื่อเดือน 

กันยายน พ.ศ. 2417 (ค.ศ.1874) (Academy of September) ว่า  

    “จัฟน่า  เป็นเขตส่วนนอกและไม่สำคัญนักของอาณาจักรซีลอน ไม่บ่อยครั้งนักที่จะอยู่ภายใต้

อำนาจของราชาสิงหลและบางช่วงเท่านั้นโดยที่จัฟน่าถูกปกครองโดยหัวหน้าเผ่าเล็ก ๆ คนหนึ่ง ไม่มีการอ้างถึง

พระทันตธาตุที่เจ้าชายทันตกุมารนำไปท่ีนั่น—จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้จะถูกละเลย และหาก

เกิดข้ึนจริง ต้องได้รับการกล่าวถึง (แน่นอน) ดังนั้นเรามีเหตุผลแน่ชัดที่จะเชื่อว่า พระทันตธาตุที่อ้างถึงใน

วรรณกรรมทาฐาวงศ์57นั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ที่เมืองแคนดีจนถึงทุกวันนี้ "  

 

(ดูเพิ่มเตมิใน http://archives.sundayobserver.lk/2002/10/13/fea22.html) 
 
55  ผู้ที่ครอบรองพระธาตุเข้ียวแก้วถือว่ามีบุญสามารถข้ึนครองบัลลังก์ได้ 
56 อังกฤษ: Anawrahta Minsaw  
57 วรรณกรรมภาษาบาลีกล่าวถึงประวัติของพระธาตุเขีย้วแก้ว 
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ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1815) อังกฤษยึดแคนดี และ พระธาตุเขี้ยวแก้วถูกนำไปที่ไว้ภูเขาเพ่ือความ

ปลอดภัย ดังเช่นที่เป็นมา และหนึ่งในภารกิจแรกท่ีตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษในเมืองแคนดีต้องทำคือนำพระ

ธาตุเขี้ยวแก้วกลับมาพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมที่เหมาะสม  บ้านเรือนและถนนได้รับการประดับตกแต่ง

โดยปรับพ้ืนถนนเป็นสีขาว (สะอาด) อัญเชิญพระธาตุขึ้นขบวนอันงดงาม   ในปี พ.ศ. 2361 (ค.ศ.1818) เกิด

กบฏที่เมืองแคนดี และพระธาตุเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ถูกนำออกจากแคนดีไปซ่อนไว้ในป่า หลังจากการปราบปราม

กบฏแล้ว อังกฤษพบพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนไว้และนำกลับไปที่แคนดี พระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใต้

การดูแลของรัฐบาลอังกฤษจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2396 (ค.ศ.1853) ตามคำสั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศในอาณา

นิคม ภาระในการดูแลพระธาตุเขี้ยวแก้วได้ถูกมอบหมายให้ดิยวัดทนะ นิลเม (ผู้ดูแลฝ่ายฆราวาส) และประธาน

สงฆ์ (มหานายก)58 ของวัดฝ่ายมัลลวัตตะ และอัสคิริยะ เมืองแคนดี เป็นผู้ดูแลแทน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 อ่านว่า มหา-นา-ยะ-กะ 
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23. พระพุทธโฆสาจารย์และการรจนาอรรถกถาบาลี 

การรวมและรจนาอรรถกถาบาลีโดยท่านพุทธโฆสาจารย์เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งใน

พงศาวดารลังกาท่ีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ดังได้กล่าวมาแล้ว ปิฎกหรือคำสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดด้วยรูปแบบมุขปาฐะมาเป็นลายลักษณ์อักษรในปี พ.ศ.397 (89 ปีก่อนคริสต

ศักราช) และอรรถกถาที่เป็นภาษาสิงหลเหล่านี้ก็ได้รับการจารึกเป็นลายลักษณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  ซ่ึง

นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไป งานประเภทอรรถกถาภาษาสิงหลก็ได้รับการเขียนเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว และ

ในช่วง 500 ปีต่อมา พบว่า งานวรรณกรรมรุ่งโรจน์อย่างมาก  ราวปี พ.ศ. 896 (ค.ศ.353) ช่วงที่พระเจ้ามหา

เสนะครองเมืองอนุราธปุระอยู่นั้น ชื่อเสียงของวรรณคดีพระพุทธศาสนาในลังกาได้รับการยอมรับไปทั่วอินเดีย  

มีการอ้างว่า พระชาวสิงหลไปเยือนประเทศอินเดีย ประเทศจีนและประเทศอ่ืน ๆ และมีการเผยแพร่แนะนำ

วรรณกรรมที่รจนาในศรีลังกา  พระสงฆ์จากประเทศอินเดีย ประเทศจีน พากันมาเยือนเมืองอนุราธปุระใน

ช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันเพ่ืออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 ช่วงเวลานี้เองที่ท่านพุทธโฆสาจารย์เถระเดินทางมาศรีลังกาตรงกับรัชสมัยพระเจ้ามหานามะ พ.ศ.

953-975 (ค.ศ.410-432) ซึ่งพระองค์ครองบัลลังก์เป็นเวลาทั้งสิ้น 79 ปี หลังพระเจ้าสิริเมฆวัณณ์สิ้นพระชนม์

ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ มีการนำพระธาตุเขี้ยวแก้วจากอินเดียมาศรีลังกา ช่วงนี้มีกษัตริย์ที่ครองบัลลังก์ช่วง

สั้น ๆ หลายองค์ คือพระเจ้าเชฎฐติสสะที่ 2 พระเจ้าพุทธทาสและพระเจ้าอุปติสสะ เรื่องราวของท่านพุทธโฆสา

จารย์ได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียดในพงศาวดารมหาวงส์และในวรรณกรรมสิงหลอีกหลายชิ้นที่รจนาในยุค

หลัง หลักฐานเหล่านี้ระบุตรงกันว่าท่านพุทธโฆสาจารย์นั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งที่ถือกำเนิดในบริเวณ

พุทธคยาและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญพระเวทและปรัชญา ความเป็นปราชญ์ที่โดดเด่นของท่านก็คือ 

ในช่วงวัยหนุ่มนั้นท่านสามารถแสดงความรู้ท่ามกลางนักปราชญ์พราหมณ์แห่งยุค 19 คน ท่านพุทธโฆสาจารย์

เที่ยวจาริกจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เรียนรู้จากครูกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ประสบความสำเร็จในการ

ประกาศความรู้และความเป็นปราชญ์ของท่านให้ปรากฏ  
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ณ วัดพุทธมีชื่อแห่งหนึ่งที่ตัมลุก59 ท่านพุทธโฆสาจารย์ได้พบกับพระเรวตมหาเถระผู้ทรงความรู้ในพระ

ธรรมและปรัชญาพุทธ เพียงแคเ่ริ่มการสนทนาเท่านั้น ท่านก็พบว่า พระมหาเถระผู้ประเสริฐมีภูมิความรู้และ

ความเข้าใจสูงส่งกว่าตนเอง ด้วยเหตุนี้ท่านพุทธโฆสาจารย์จึงไดอุ้ปสมบทในคณะสงฆ์ในฐานะศิษย์ของพระเรว

ตมหา-เถระ  ณ สำนักนี้ ท่านได้ศึกษาพุทธปรัชญาอย่างจริงจังและผลิตผลงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชื่อ

คัมภีร์ญาโณทัย นอกจากนี้ท่านยังวางแผนที่จะรจนาอรรถาอภิธรรมและพระสูตรอีกด้วย ซ่ึงในขั้นนี้อาจารย์

ของท่านจึงแนะนำท่านให้เดินทางไปที่เมืองอนุราชปุระ  อาจารย์ท่านบอกว่า ลังกานั้นทำการเก็บรักษา

พระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไว้เป็นอย่างดี และนอกจากนั้นยังเก็บรักษาสิงหลอรรถกถาและ

งานเขียนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นคำสอนซึ่งมีค่ามากและมีชื่อเสียงมากไว้ด้วยเช่นกัน  

         ท่านพุทธโฆสาจารย์จึงเดินทางมุ่งหน้าไปศรีลังกาและพำนักอยู่ที่มหาปธานฆระ เสนาสนะที่พักรับรอง

แห่งสำนักมหามหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ จากนั้นท่านได้ขออนุญาตเข้าอ่านเอกสารคัมภีร์เพ่ือรจนาอรรถกถา 

พระมหาเถระนักปราชญ์เมืองอนุราธปุระได้ทดสอบความรู้และความสามารถท่านโดยกำหนดโจทย์ในการ

ทดสอบซึ่งท่านพุทธโฆษาจารย์ได้ตอบแบบทดสอบนั้นตามที่กำหนดและกลายเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อในเวลา

ต่อมานั่นคือ คัมภีร์    วิสุทธิมรรค พระมหาเถระดีใจมากกับผลงานชิ้นนี้ได้ถวายเครื่องอำนวยความสะดวกแก่

ท่านพุทธโฆสาจารย์  และได้จัดเตรียมเอกสารคัมภีร์ไว้ตามที่ท่านต้องการเพ่ือเตรียมพร้อมในการรจนาอรรถ

กถา  

อรรถกถาสิงหลโบราณ (สีหลัตถกถา) ที่ท่านพุทธโฆสาจารย์นำมาเป็นวัตถุดิบในการเรียบเรียงอรรถ

กถาบาลีได้รับการอ้างถึงเป็นครั้งคราวในงานของท่าน  ในบรรดาอรรถกถาทั้งหมดนั้น มหาอรรถกถา หรือ มูล

อัฏฐกถาอยู่ในอันดับต้น ๆ  ขณะที่ มหาปัจจารีอัฏฐกถา และ กุรุนทีอัฏฐกถา ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 

อรรถกถาหลักสามเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก นอกจากนี้แล้วยังมีงานอรรถกถาอ่ืน ๆ อีกเช่น สังเขป

อัฏฐกถา วินัย-อัฏฐกถา อภิธรรมอัฏฐกถา และอรรถกถาของอาคมหรือนิกายทั้ง 4 ที่แยกออกไปต่างหาก คือ 

ทีฆนิกายอัฏฐกถา มัชฌิมนิกายอัฏฐกถา สังยุตตนิกายอัฏฐกถา และ อังคุตตรนิกายอัฏฐกถา มีการอ้างอิงถึง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  อีกมากมาย เช่น อันธกอัฏฐกถา อาจาริยะ หรืออาจารย์ และโปราณา  ในงานของท่านพุทธโฆ

สาจารย์ ด้วยเช่นกัน 

 
59 ช่ือเมืองเก่าทางตอนใต้ของรัฐเบงกอลตะวันตกทาง  ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ภาษาบาลีว่า  ตมลติฺติ ตั้งอยู่ทางใต้
ของแม่น้ำ รุปนารยัน 
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ในการใช้ข้อมูลเนื้อหามากมายของอรรถกถาเหล่านี้และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ บางครั้งแหล่งข้อมูลเหล่านี้

มีมุมมองข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งและตรงข้ามกัน ท่านพุทธโฆสาจารย์ได้เรียบเรียงรจนาอรรถกถาบาลีรวมไปถึงข้อ

วินิจฉัยอันเป็นที่ยอมรับกันทั้งหมด บางครั้งท่านก็เสนอมุมมองของตัวเอง60 โดยทิ้งรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและ

ประเด็นที่ซ้ำและไม่สอดคล้องไป อรรถกถาชุดแรกคือ อรรถกถาสมันตปาสาทิกา อธิบายพระวินัยปิฎก ส่วน

อรรถกถากังขาวิตรณี อธิบายพระปาฏิโมกข์นั้นรจนาขึ้นภายหลัง นอกจากคัมภีร์ที่กล่าวมาแล้วยังมีอรรถกถา

อธิบาย 4 นิกายคือ สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย สารัตถปกาสินี อรรถ

กถาสังยุตตนิกายและมโนรัตถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ธรรมปทัฎฐกถา อรรถกถาธรรมบท ชาตัฎฐกถา 

อรรถกถาชาดก และปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกายก็เป็นผลงานของท่าน ส่วนอรรถกถาของอภิธรรม

ปิฎกนั้น ท่านพุทธโฆสาจารย์ได้รจนา อัตถสาลินี  อรรถกถาธรรมสังคณี สัมโมหวิโนทนี  อรรถกถาวิภังค์ และ 

ปัญจัปปกรณัตถกถา  อรรถกถาของคัมภีร์อีกห้าเล่ม  

มีวรรณคดีอีกมากมายที่ท่านพุทธโฆสาจารย์รจนาขึ้นซึ่งยังคงอยู่ตราบถึงปัจจุบันและเป็นพื้นฐาน

สำหรับการอธิบายประเด็นสำคัญหลายประการของปรัชญาพระพุทธศาสนา ผลงานอรรถกถาที่รจนาโดยท่าน

พุทธโฆสาจารย์ทั้งหมดมีความสำคัญมากข้ึนตั้งแต่อรรถกถาสิงหลโบราณค่อยๆ ล้าสมัยไปและได้สูญสิ้นหายไป

หลังศตวรรษท่ี 10  งานของท่านพุทธโฆสาจารย์เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ภาษาบาลีในศรีลังกาซึ่งส่งผล

ให้มีการผลิตอรรถกถาภาษาบาลีและงานวรรณกรรมอ่ืน ๆ ภายหลังอีกมากมายและยังสร้างให้ศรีลังกามีความ

โดดเด่นในฐานะเป็นฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาทอีกด้วย   

   

 

 

 

 

 

 
60 อัตโนมต ิ
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24. พงศาวดารภาษาบาลี 

ชว่งเวลาก่อนและหลังการรจนาอรรรถกถาภาษาบาลีโดยท่านพุทธโฆสาจารย์นั้น มีงานวรรณกรรมที่

สำคัญอีกสองชิ้นในศรีลังกา คือ ทีปวงศ ์ และ มหาวงศ ์ ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นพงศาวดารลังกาหรือ

พงศาวดารบาลี  เป็นงานวรรณกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุคแรก ๆ ที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับภารกิจของกษัตริย์ศรีลังกาตั้งแต่ยุคก่อนพระพุทธศาสนาจนถึงสมัยสุดท้ายในรัชสมัยของพระเจ้ามหา

เสนะ ผลงานทั้งสองชิ้นนี้เป็นบทร้อยกรองภาษาบาลี  

ในพงศาวดารทั้งสองเรื่องนั้น คัมภีร์ทีปวงศ์เป็นผลงานแรก งานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นผลงานของนักเขียนเพียง

คนเดียวแต่เป็นผลผลิตจากงานหลายชิ้นที่ผ่านมาซึ่งมีการผนวกเพ่ิมเติมเข้ามาเป็นครั้งคราวซึ่งกว่าจะเป็นรูป

เป็นร่างที่เห็นในปัจจุบันก็ตกประมาณคริสตวรรษที่ 4 พงศาวดารเรื่องนี้ไม่ได้ระบุชื่อนักเขียนท่านใด แต่

นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่าทีปวงศ์น่าจะเป็นผลงานของภิกษุณีท่ีเขียนต่อเนื่องกันเป็นครั้งคราวเพราะมี

ข้อมูลที่มีเรื่องราวมากมายของภิกษุณีบันทึกไว้  

ทีปวงศ์มี 22 บท เสนอข้อมูลการมาเยือนเกาะลังกาของพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง บรรพบุรุษของ

พระพุทธเจ้า การสังคายนาสามครั้งของพระพุทธศาสนาและนิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการสังคายนาครั้งที่ 2 

กรณียกิจของพระเจ้าอโศก  การตั้งรกรากของเจ้าชายวิชัยในลังกา และทายาทผู้สืบทอดของพระองค์ 

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ศรีลังกาในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะและกรณียกิจของผู้สืบทอดราชสมบัติองค์

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะพระเจ้าทุฎฐคามณีอภัย พระเจ้าวัฎฎคามณิ และพระเจ้ามหาเสนะ การบรรยายจบลงด้วยการ

ครองราชย์ของของพระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ.819-846 (ค.ศ.276-303)   

ทีปวงศ์ได้รับข้อมูลการเรียบเรียงมาจากหลายแหล่งซึ่งจำนวนนั้นก็มี สีหลมหาวังสอัฎฐกถา (หรือ

เรียกว่า สีหล อัฎฐกถา โปราณ อัฎฐกถา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า อัฎฐกถา)  ซึ่งถือว่าโดดเด่นที่สุด    นอกจากนี้ยัง

มีแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  อีก เช่น อุตตรวิหาร มหาวังสะ วินย อัฎฐกถา และ ทีปวังส อัฎฐกถา วรรณกรรมอรรถกถา

เหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักกันตามชื่อที่กล่าวมาและเก็บรักษาไว้ที่สำนักมหาวิหารและวัดอ่ืน ๆ  

คัมภีร์มหาวงศ์เรียบเรียงโดยพระเถระชื่อมหานามะในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5  หรือต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 6  เป็นผลงานที่ดีกว่าทีปวงศ์ในด้านเนื้อหาทีค่รอบคลุมกว้างขวาง การจัดเรียงประเด็น
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ข้อเท็จจริงและมาตรฐานวรรณกรรมสูง นอกจากนี้ยังครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันของประวัติศาสตร์และข้อมูล

ซ่ึงนำมาจากแหล่งเดียวกันกับคัมภีร์ทีปวงศ์ แต่มีเนื้อหาเพ่ิมเติมมากมายที่นำเสนอในรูปแบบที่ดีกว่า 

คัมภีร์มหาวงศ์มี 37 บท ทั้งหมดเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่เหมือนกับคัมภีร์ทีปวงศ์ แต่มีเรื่องราวที่

ยาวและมีรายละเอียดมากข้ึนเกี่ยวกับพระกรณียกิจของกษัตริย์หลายพระองค์ เช่น พระเจ้าปัณฑุกาภัยและ

พระเจ้าทุฎฐคามณีอภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาและการกำเนิดนิกายใหม่  

พงศาวดารทั้งสองเรื่องนี้มีเรื่องราวปรัมปราและตำนานมากมาย อย่างไรก็ตามงานทั้งสองชิ้นนี้ก็เป็น

หนึ่งในแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ช่วงแรกของศรีลังกาเพราะมีข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงยืนยันโดย

หลักฐานทางจารึกและโบราณคดีและหลักฐานอ่ืน ๆ  

คัมภีร์มหาวงศ์ยังคงได้รับการเขียนต่อในเวลาต่อมาในเรื่องราวสามช่วงเวลาคือให้ข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ของเกาะลังกาเชื่อมโยงถึงยุคปัจจุบัน ซ่ึงความต่อเนื่องของพงศาวดารนี้อยู่ในสามส่วนหลัง

เรียกว่าจุลวงศ์ ส่วนแรกนำประวัติศาสตร์ไปสู่ศตวรรษท่ี12 ส่วนที่สองนำประวัติศาสตร์ไปสู่ศตวรรษที่ 14และ

ส่วนที่สามสู่ยุคปัจจุบัน 
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25.ความวุ่นวายทางการเมืองและพระพุทธศาสนาเสื่อม 

สถานการณ์ทางการเมืองในศรีลังกาจากประมาณกลางศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชจนถึงไตรมาสที่

สามของคริสต์ศตวรรษที่11 ส่งผลเสียต่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาก ประวัติศาสตร์ของศรีลังกา

ช่วงเวลานี้บันทึกการสู้รบอย่างต่อเนื่องระหว่างกษัตริย์ผู้ครองราชย์และผู้เรียกร้องสิทธิในราชบัลลังก์หรือไม่ก็

สืบเนื่องจากผู้รุกรานจากต่างแดน บ่อยครั้งเมื่อกษัตริย์ผู้ครองราชสมบัติพ่ายแพ้ในการสู้รบหนีไปอินเดียและ

กลับมาพร้อมกับกองกำลังทหารทมิฬเพ่ือทวงบัลลังก์ที่สูญเสียไปคืน และด้วยเหตุนี้ชาวทมิฬที่ลงหลักปักฐาน

ในศรีลังกาก็กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญถึงขั้นมีอำนาจมากพอที่จะยึดอำนาจทางการเมืองในลังกาเพ่ือตัวเองได้

เป็นครั้งคราว ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบเช่นนี้ตัดโอกาสผู้ครองเมืองในการทำงาน

เพ่ือพระศาสนาไป และผลก็คือชุมชนและวัดถูกละเลยทอดทิ้ง ผู้ครองเมืองหลายพระองค์ เช่น พระเจ้าอัคคโพธิ

ที่ 1 และพระเจ้าทาโฐปติสสะที่ 1 ใช้แม้กระทั่งวิธีการที่เลวร้ายในการปล้นวัดวาอารามที่มีรูปปั้นทองคำ อัญมณี

ล้ำค่าและของมีค่าอ่ืน ๆ ที่สะสมมาหลายศตวรรษเพ่ือจุดประสงค์ในการระดมทุนสำหรับการปฏิบัติการทาง

ทหาร เมื่อท้องพระคลังว่างเปล่า พระเจ้าทาโฐปติสสะยังนำเอายอดทองของถูปารามและฉัตรเจดีย์ที่

ประดับอัญมณีไป กรุพระสถูปถูกเปิดออกและของมีค่าถูกนำออกไป พวกทหารทมิฬได้รับอนุญาตให้เผาอาคาร

วัด เช่น วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ และนำสิ่งของมีค่าออกไป ผู้รุกรานชาวปาณฑยะและพวกโจฬะจาก

อินเดียใต้ที่โจมตีศรีลังกาหลายครั้งในช่วงเวลานี้ได้ปล้นวัดและนำสมบัติมากมายออกไป สถานการณย์ิ่งเลวร้าย

ลงอีกเมื่อศรีลังกาตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกโจฬะทางใต้ของอินเดียในปี พ.ศ. 1560 (ค.ศ.1017)   จากนั้นศรี

ลังกากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโจฬะจนถึงปี พ.ศ. 1613 (ค.ศ.1070) 

ท่ามกลางความไม่สงบทางการเมืองและความเสื่อมของศาสนาที่เกิดขึ้น ได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญใน

ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาหลายครั้ง คือในรัชสมัยของพระเจ้าโมคคัลลานะที่ 1 ปีพ.ศ. 

1038-1055 (ค.ศ.495–512) พระเกศธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าได้รับการอัญเชิญจากอินเดียมายังศรี

ลังกาและกษัตริย์คือพระเจ้าโมคคัลลานะไดป้ระดิษฐานพระเกศธาตุนี้ไว้ในโกศแก้วผลึกในหอที่จัดสร้างและจัด

งานฉลองที่ยิ่งใหญ่ และการรจนาคัมภีร์มหาวงศ์ของพระสงฆส์ำนักมหาวิหารก็สันนิษฐานว่าอยู่ในรัชสมัยของผู้

สืบทอดราชบัลลังก์ คือ พระเจ้ากุมารธาตุเสน  ปีพ.ศ. 1055-1063 (ค.ศ.512–520) 
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ในรัชสมัยของพระเจ้าสีลากาล พ.ศ. 1065-1078 (ค.ศ.522–535) มีการนำคัมภีร์มหายานชื่อ “ธรรม

ธาตุ” ไปเผยแพร่ที่ศรีลังกาและในรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ 1 พ.ศ. 1118-1151 (ค.ศ.575–608) พระโชติ

ปาละโต้วาทีชนะกลุ่มไวตุลยวาทินในที่สาธารณะ นอกเหนือไปจากจากเหตุการณ์พิเศษเหล่านี้แล้ว ผู้ครองเมือง

หลายพระองค์ได้ทำการชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์และซ่อมแซมอารามเก่าและที่ถูกทอดทิ้งพร้อมกับสนับสนุน

ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยอีกด้วย  
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26.พระเจ้าวิชัยพาหุที ่1 และการฟื้นฟูพระพทุธศาสนา 

ในปี พ.ศ.1613 (ค.ศ.1070) พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1  เอาชนะพวกโจฬะได้สำเร็จและไดเ้ป็นกษัตริย์ครอง

ลังกา ขณะประทับอยู่ที่เมืองโปโลนนารุวะซึ่งพระองค์สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนั้น พระองค์

ทุ่มเทไปที่งานอันสำคัญคือการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการรุกรานของผู้รุกรานต่างชาติ สิ่งก่อสร้างทาง

ศาสนาอันยิ่งใหญ่ ปิริเวณะ (สำนักเรียน) และอารามซึ่งอยู่ในความเสียหายที่สุดได้รับการฟ้ืนฟูและสร้างข้ึนใหม่ 

แต่งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือการฟื้นฟูการอุปสมบท เมื่อพระองค์พบว่า ทั่วเกาะลังกาไม่อาจหา

พระสงฆ์จำนวน 5 รูปที่จำเป็นในพิธีอุปสมบทได้เลย จึงส่งราชทูตไปเฝ้าพระเจ้าอโนรธามังช่อแห่งพม่า พระ

สหายและพันธมิตรของพระองค์ ขอความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูพระศาสนาในศรีลังกา พระเจ้าอโนรธามังช่อจึง

ส่งพระเถระที่สำคัญมีชื่อเสียงคณะหนึ่งไปเพ่ือฟ้ืนฟูพระศาสนาในศรีลังกาและฝึกพระสงฆ์จำนวนมากให้มี

ความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและอรรกถา พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1  ยังนำความสมานสามัคคีมาสู่คณะสงฆ์สาม

นิกาย คือนิกายมหาวิหาร อภัยคิรีวิหารและเชตวันมหาวิหารอีกด้วย  และปฏิสังขรณ์วัดโบราณของคณะสงฆ์ท้ัง

สามนิกายด้วย  ในรัชสมัยนี้มีฆราวาสหลายพันคนออกบวช   

การฟ้ืนฟูศาสนาที่พระเจ้าวิชัยพาหุทำนั้นนำไปสู่การตื่นตัวทางปัญญาครั้งใหญ่ขึ้นและมีการสร้างสรรค์

งานวรรณกรรมทางศาสนาจำนวนมาก พระองคย์ังสนับสนุนผู้ทรงความรู้ให้พากันมาตั้งรกรากท่ีศรีลังกาและ

ชักชวนให้ข้าราชการราชสำนักของพระองค์มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ด้านวรรณกรรม  งานเหล่านี้ชะงัก

ไปชั่วระยะหนึ่ง เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในปี พ.ศ. 1653 (ค.ศ.1110)  แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีก

หลังจากการขึ้นครองราชย์พระเจ้าปรากมพาหุมหาราชในปี พ.ศ. 2096 (ค.ศ. 1553)  
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27.พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชและการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 

พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช พ.ศ.2239-1672 (ค.ศ.1696-1129) ขึ้นครองบัลลังก์หลังจากฟันฝ่ากับ

คู่แข่งชิงบัลลังก์ และแม้หลังจากการขึ้นครองราชย์ พระองค์ยังต้องปราบปรามการก่อจลาจลหลายครั้งหลาย

ครา ในฐานะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ พระองค์สามารถนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาและสามารถประกาศความกล้า

หาญของพระองค์ในฐานะผู้พิชิตไปถึงดินแดนต่างประเทศรวมถึงอินเดียใต้และพม่า พระองค์สร้างเมืองโปโลน

นารุวะขึ้นใหม่ และยังรับหน้าที่บูรณะอนุราธปุระเมืองหลวงโบราณซึ่งถูกทอดทิ้งและขาดการดูแลหลังจากท่ี

พวกโจฬะได้เข้ายึดเป็นเวลาประมาณ 150 ปี พระมหาสถูปสี่แห่งรกเรื้อเต็มไปด้วยต้นไม้ เป็นที่อยู่อาศัยของ

พวกหมีและเสือดำ พระองค์ได้บูรณะปูชนียสถานสำคัญท้ังหมดที่เมืองอนุราธปุระและอารามที่มหินตเลทั้งหมด  

แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ทำเพ่ือความมั่นคงของพระศาสนาคือการชำระพระศาสนาที่มัว

หมองเพราะการแตกแยกของคณะสงฆ์และการประพฤติตนเป็นอลัชชีให้บริสุทธิ์และการทำให้คณะสงฆ์สามัคคี

รวมตัวกัน ทั้ง ๆ ที่มีราชกิจมากมาย ช่วงนั้นพระสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวิถีวัด เล่ากันว่าพระบางรูปมี

ภรรยาและบุตร พระมหาเถระผู้ทรงความรู้ชื่อมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหาร (ทิมบุลาคละใกล้โปโลนนารุวะ) 

ถวายคำแนะนำให้พระราชาประชุมหมู่สงฆ์ชั้นนำของนิกายต่าง ๆ และโน้มน้าวให้พระองค์เชื่อว่า หลักคำสอน

ของสำนักมหาวิหารนั้นถูกต้อง สอดคล้องกับพระธรรมวินัย 

ดังนั้นด้วยความระมัดระวังและอดทนอย่างมาก พระองค์ได้สั่งให้ทำการสอบสวนพระสงฆ์นิกายต่าง ๆ 

ที่แตกแยกกัน รับสั่งให้เกลี้ยกล่อมพระภิกษุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายรูปให้ออกจากคณะสงฆ์ และขับไล่

ผู้ที่ไม่ยอมรับข้อเสนอชักชวน พระบางรูปลาสิกขา ลดระดับเป็นสามเณร  หลังจากนั้น ทั้งสามนิกาย คือมหา

วิหาร อภัยคิรีและเชตวันวิหารก็อยู่ร่วมกันอย่างมีภราดรภาพ 

หลังเสร็จสิ้นการชำระมลทินของคณะสงฆ์ด้วยความช่วยเหลือจากพระสงฆผ์ู้นำ พระเจ้าปรากรมพาหุ

มหาราช ได้ประกาศกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางของภิกษุสงฆ ์หลังจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์นี้แล้ว คณะสงฆ์

ได้จัดระเบียบวินัยภายในของสงฆ์เอง ส่วนพระราชาก็ทำหน้าที่เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเกิดข้ึนเท่านั้น ระเบียบ

กฎเกณฑ์ท่ีพระเจ้าปรากรมพาหุบังคับใช้ได้กลายเป็นคำประกาศของราชสำนักและเป็นแนวทางสำหรับการ

ปฏิบัติตามกฎพระวินัยและเกี่ยวกับข้ันตอนที่พสกนิกรของพระองค์ทั้งผู้ที่เป็นพระสงฆ์อยู่แล้วหรือผู้ที่ต้องการ

เป็นอุบาสกอุบาสิกาสามเณรและภิกษุในภายหลังต้องปฏิบัติ พระองค์เองก็ให้สลักคำประกาศดังกล่าวนั้นไว้บน
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พ้ืนแผ่นหินของอุตตรารามหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า กัลวิหาร ซึ่งมีมาจนถงึทุกวันนี้  จารึกนั้นปัจจุบันเป็นที่

รู้จักกันในชื่อ โปโลนนารุกติกาวต หรือ ปรากรมพาหุกติกาวัต ความใส่พระทัยอย่างจริงจังของพระราชาในเรื่อง

ศาสนาควบคู่ไปกับความสงบภายในและความเจริญรุ่งเรืองทำให้เกิดการฟ้ืนฟูการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่

สร้างวรรณกรรมซ่ึงสมบูรณ์ในยุคนี ้
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28.การรจนาพระคัมภีร์อรรถกถา 

ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า ท่านพุทธโฆสาจารย์ได้รจนาอรรถกถาบาลีอธิบายคัมภีร์ใน

พระไตรปิฎกในช่วงต้นศตวรรษท่ี 5 อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถรจนาอรรถกถาอธิบายคัมภีร์ในพระไตรปิฎก

ได้ครบ ซึ่งอาจเพราะข้อเท็จจริงที่ว่า ท่านพระเรวตมหาเถระพระอาจารย์ของพุทธโฆสาจารย์ที่อินเดียอาพาธ

และนั้นเป็นเหตุให้ท่านต้องจากศรีลังกาไปก่อนที่จะทำให้ภารกิจการเขียนงานทั้งหมดลุล่วง นับว่าโชคยังดีท่ียัง

มีพระนักปราชญ์อีกหลายท่านที่รับสานต่อภารกิจที่ค้างอยู่นี้ ในปีถัดมา พระอรรกถาจารย์เหล่านั้นก็สามารถ

รจนาอรรถกถาอธิบายคัมภีร์ในพระไตรปิฎกท่ีเหลือได้ครบ   

 ครั้งนั้น พระอรรถกถาจารย์ธรรมปาละได้รจนาคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถทีปนี  อธิบายคัมภีร์ในขุททก

นิกายคือ อุทาน อิติวุตตกะ  วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา และจริยา ส่วนท่านพระอุปเสนเถระรจนา

คัมภีร์ อรรถกถา สัทธัมมัปปโชติกา อธิบายนิทเทส ท่านพระมหานามเถระแต่งอรรถกถาชื่อ สัทธัมมัปปกาสินี 

อธิบายปฏิสัมภิทามรรค และท่านพุทธทัตตะแต่ง มธุรัตถวิลาสินี อธิบายคัมภีร์พุทธวงศ์ ส่วนพระอรรถกกถา

จารย์ผู้แต่งอรรถกถา วิสุทธชนวิลาสินี อธิบายคัมภีร์อปทานนั้นไม่ปรากฎนาม ในจำนวนพระอรรถกถาจารย์

เหล่านี้ท่านพระพุทธทัตตะนั้นเป็นบุคคลร่วมสมัยเดียวกับท่านพระพุทธโฆสาจารย์ ส่วนท่านพระอุปเสนและ

ท่านมหานามะนั้นมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ในช่วงหลังของศตวรรษที่6  และท่านธรรมปาละนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 10 

ความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าธาตุเสนจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 นั้นเป็น

อุปสรรคต่องานวรรณกรรมอย่างมาก ผลก็คือในช่วงนี้มีงานวรรณกรรมทางศาสนาออกมาเพียงเล็กน้อย 

ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 พระเถระชื่อเขมะ ได้เขียนงานอธิบายเกี่ยวกับอภิธรรมที่เรียกว่า ปรมัตถ

ทีปนี ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของวรรณกรรมภาษาบาลีนั่นคือ มหาโพธิวงศ์ ซึ่งให้ข้อมูล

ประวัติศาสตร์หลักของต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองอนุราธปุระและพิธีที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ บทกวีชื่อ อนาคต

วงศ ์ ว่าด้วยพระพุทธเจ้าในอนาคต (อนาคตพุทธะ) พระนามว่าเมตเตยย์ (เมตไตรย์) ก็อยู่ในช่วงเวลานี้เช่นกัน 

ศตวรรษท่ี 10 หรือต้นศตวรรษท่ี 11 เป็นยุคของเป็นบทกวีภาษาบาลีที่มี 98 บทเรียกว่า เตลกฏาหคาถา ในรูป

วรรณกรรมคำสอนทางศาสนาของพระมหาเถระ ชื่อกัลยาณิยเถระ ผู้ถูกประณามและถูกโยนลงในหม้อต้ม

น้ำมัน 
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ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 นี้เกิดปรากฏการณ์การตื่นตัวทางปัญญาอีกครั้ง นั่นคือพระองค์เองเป็น

ผู้อุปถัมภ์ที่ดีของวรรณกรรมและเป็นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงมาก ผลงานวรรณกรรมสิงหลจำนวนมากรวมถึง

การแปลคัมภีร์ธรรมสังคณีเป็นภาษาสิงหลก็เป็นผลงานของพระองค์แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีหลงเหลือแม้แต่ชิ้นเดียว 

ประมาณช่วงเวลานี้เองพระอนุรุทธะได้แต่งคัมภีร์ชื่อ อนุรุทธษตก อภิธัมมัตถสังคหะ นามรูปริจเฉท และ

ปรมัตถวินิจฉัย เล่มแรกเป็นบทกวีที่แสดงออกถึงความนับถือศรัทธาของชาวพุทธ มีความยาว 101 บทแต่งด้วย

ภาษาสันสกฤตที่งดงาม ชิ้นที่สองเป็นบทสรุปเกี่ยวกับคำสอนในพระอภิธรรมและได้รับความนับถืออย่างมากใน

กลุ่มชาวพุทธเถรวาท  งานชิ้นที่สามและสี่เป็นงานเขียนสั้น ๆ สองเล่มเก่ียวกับอภิธรรมรจนาด้วยฉันท์ เป็นงาน

ทีใ่ห้ความความคิดทั่วไปเก่ียวกับหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องในพระอภิธรรม  

รัชสมัยของพระเจ้าปรากมพาหุมหาราชเป็นอีกยุคหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนงานทางวรรณกรรม  พระ

นักปราชญ์ใหญ่สามรูปทีม่ีชื่อรุ่งโรจน์ในรัชกาลของพระองค์คือ ท่านพระมหากัสสปะแห่งทิมพุลาคลวิหาร ท่าน

พระโมคคัลลานเถระ และท่านพระสารีบุตรเถระ ท่านพระมหากัสสปะเป็นเจ้าของผลงานการอธิบายอรรถกถา

สมันตปา-สาทิกาฎีกา เป็นภาษาสิงหล (sann ÷) ซึ่งตอนนี้สูญหายไปแล้ว  และท่านยังมีชื่อเสียงจากการเขียน

ฎีกาอธิบายคัมภีร์ อภิธัมมัตถสังคหะ  อาจเป็นไปได้ว่า ท่านยังเป็นผู้ประพันธ์งานอ่ืน ๆ อีกหลายเรื่องเช่น  โม

หวิจเฉทนี ซึ่งเป็นงานอธิบายอภิธรรม และคัมภีร์วิมติวิโนทนี ซึ่งเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพระวินัย  ส่วนท่านพระ

โมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ร่วมสมัยของท่านพระมหากัสสปะและเป็นผู้เขียนไวยากรณ์ภาษาบาลีคือ โมคคัลลานไว

ยากรณ  ท่านยังได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ อภิธานัปปทีปกา ซึ่งเป็นพจนานุกรมภาษาบาลี

โบราณเพียงเล่มเดียวในศรีลังกาอีกด้วย 

ท่านพระสารีบุตรเป็นนักปราชญ์ที่โดดเด่นที่สุดของรัชสมัยของพระเจ้าปรากมพาหุมหาราช ในฐานะ

นักวิชาการสันสกฤตที่ปราดเปรื่อง ท่านพระสารีบุตรได้รจนางานเขียนด้านไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตสองชิ้น 

งานอีกชิ้นของท่านคือ วินัยสังคหะ ซึ่งเป็นเป็นบทสรุปของพระวินัยปิฎก งานนี้เป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อและ

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศพม่า งานชิ้นนี้ท่านพระสารีบุตรได้เขียนฎีกาและถอดความเป็นภาษา

สิงหล ยังมีงานที่ครอบคลุมและสำคัญที่สุดของท่านสารีบุตรนั่นอีกชิ้นหนึ่งคือ สารัตถทีปนีฎีกา ที่ท่านได้เขียน

อธิบายไว้อย่างเชี่ยวชาญลุ่มลึก โดยได้อธิบายงานอรรรถกถาพระวินัยคือสมันตปาสาทิกาของท่านพุทธโฆสา

จารย์นั่นเอง ข้อมูลที่มีมหาศาลที่อยู่ในงานชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงภูมคิวามรู้อันกว้างขวางและลึกซึ้งเฉกเช่นกับ

พระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คือท่านพุทธโฆสาจารย์ทีเดียว  
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นอกจากนี้ท่านยังถอดความคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะที่แต่งโดยท่านพระอนุรุทธเถระเป็นภาษาสิงหล

อีกด้วย และงานแปลชิ้นนี้ยังคงได้รับการยอมรับและความนิยมจากนักวิชาการสมัยใหม่อย่างสูงและเชื่อกันว่า

ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ประพันธ์งานฎีกาสองชิ้นคือ สารัตถมัญชุสา ฎีกาอธิบายคัมภีร์อรรถกถามโนรถปูรณี 

และลีนัตถัปปกาสินี อธิบายอรรถกถาปปัญจสูทนีซึ่งเป็นอรรถกถาของอังคุตรนิกายและมัชฌิมนิกายท่ีรจนา

โดยท่านพุทธโฆสาจารย์ตามลำดับ ในช่วงเวลานี้ยังมีงานฎีกาอธิบายสามคัมภีร์ในสามนิกายแห่งสุตตปิฎก61  

รวมเรียกว่า สารัตถมัญชุสาฎีกา   

ควรจะกล่าวถึง ณ ที่นี้ว่า ชื่อคัมภีร์ฎีกาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก่อให้เกิดงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งใน

วรรณกรรมที่สำคัญของวรรณคดีบาลีที่รจนากันในช่วงเวลานี้ ดังที่อธิบายไว้ในคัมภีร์ สัทธัมมสังคหะ 

วรรณกรรมภาษาบาลีศตวรรษที่ 14 ว่า ท่านพระมหากัสสปะและมหาสังฆสภาที่ประชุมกัน ที่  เชตวันมหาวิหาร 

เมืองโปโลน-นารุวะ ตัดสินใจที่จะเขียนฎีกาของอรรถกถา เนื่องจากว่า ฎีกาอรรถกถาฉบับดั้งเดิมที่มีอยู่เดิมนั้น

คลุมเคลือเข้าใจยาก ในการตัดสินใจครั้งนี้ มหาสังฆสภาได้รจนาฎีกาต่าง ๆ ได้แก่ สารัตถทีปนีฏีกา อธิบายพระ

วินัยปิฎก สารัตถ-มัญชุสาฎีกา อธิบายความในนิกายท้ัง 4 ในสุตตปิฎก และปรมัตถทีปนีฎีกา อธิบายสามคัมภีร์

ของพระอธิธรรมปิฎก  

ฎีกาเหล่านี้เป็นงานที่รวมเอาคำอธิบายประเด็นที่สำคัญ ๆ ในอรรถกถาที่รจนาโดยท่านพุทธโฆสาจารย์

และอรรถกถาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมต่อไปอีกเพ่ือการตีความที่ถูกต้อง มีการเรียบ

เรียงฎีกาเป็นครั้งคราวหลังจากการรจนาคัมภีร์อรรกถา และสิ่งที่พระมหากัสสปะผู้นำในการสังคายนาทำก็คือ

การนำเอาฎีกาต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกันและสรุปผลการสังเคราะห์ฎีกาเหล่านี้ไว้  แม้ว่าคัมภีร์สัทธัมมสังคหะจะ

ไม่ให้ความสำคัญใด ๆ กับส่วนที่พระสารีบุตรมีบทบาทในสังคายนาครั้งนี้ก็ตาม แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าฎีกา

เหล่านี้เป็นผลงานรจนาของท่านเองหรือฎีกาจารย์หลายท่านตลอดจนฎีกาจารย์อ่ืนภายใต้การดูแลของท่าน

นั่นเอง 

งานเขียนทางศาสนาหลายชิ้นที่แต่งเป็นภาษาสิงหลก็เป็นผลงานในยุคนี้เช่นกัน งานฎีกาภาษาสิงหลที่

แต่งตามอรรถกถาภาษาบาลีนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ที่สำนักมหาวิหารจวบจนถึงศตวรรษที ่ 10  นอกจากนั้น

ยังมีงานเขียนทีเ่ป็นภาษาสิงหลซ่ึงรวบรวมเรื่องราวชาดกและเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับคาถาที่เขียนในคัมภีร์ธรรม

บท มีงานรวบรวมเรื่องราวที่คัมภีร์บาลีรสวาหินีใช้เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงและงานทีพ่งศาวดารมหาวงศ์ใช้

 
61 สามนิกายได้แก่ ทีฆนิกาย สังยุตตนิกายและ ขุททกนิกาย 
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เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงเป็นภาษาสิงหลเรียกว่า สีหลัตถอัฏฐกถามหาวงส์  แต่ตอนนี้ ไม่มีงานเหล่านี้

หลงเหลืออยู่แล้ว ผลงานวรรณกรรมกึ่งศาสนาที่แต่งเป็นภาษาสิงหลหลายชิ้นที่แต่งข้ึนในศตวรรษที่ 12 นั้นยัง

เป็นที่นิยมกระทั่งทุกวันนี้  ในบรรดางานเหล่านี้ก็มี สสทาวต บทกวีในสสชาดก มุวเทพทาวต เป็นบทกวีในมุ

ขาเทวชาดก และกวสิลูมินะ บทกวีในกุสชาดก อมาวตุระ และ ธรรมาประทีปิกาวะของคุรุโลโคมิ และ พุตสรณ 

ของวิทยาจักรวรรติ นั้นซ่ึงโดยทั่วไปถือว่าเป็นผลงานในศตวรรษที่ 12  
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29.พระพุทธศาสนาเสื่อมหลังรัชสมัยของพระเจ้าปรากมพาหุที่ 1 และการฟื้นฟู

โดยพระเจ้าปรากมพาหุที่ 2 

 

ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช มีเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ

มากมายอันเกิดจากผู้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์และการรุกรานของชาวต่างชาติส่งผลให้พระพุทธศาสนาถึงคราวเสื่อม

อีกครั้ง พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 2 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชอย่างกระทันหันให้การ

สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและศาสนาระหว่างประเทศพม่ากับศรีลังกาแต่พระองค์ก็ถูกปลง

พระชนม์โดยผู้แย่งชิงราชบัลลังก์คนหนึ่งซึ่งต่อมาอีก 5 วันเขาก็ถูกสังหารโดยนิสสังกมัลละซ่ึงต่อมาได้ปกครอง

เมืองเป็นเวลา 9 ปี พ.ศ.1730-1739 (ค.ศ.1187-96) พระเจ้านิสสังกมัลละเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาที่

ยิ่งใหญพ่ระองคห์นึ่ง  ทรงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่โดดเด่นหลายแห่งในเมืองหลวงโปโลนนารุวะ 

ผลงานเหลานี้ อาทิ พระเจดีย์รุวันเวลี (ปัจจุบันเรียกว่า รังกตเวเหระ) วฎทาเค อันสวยงาม และวัดพระธาตุเขี้ยว

แก้ว (เหฎทาเค) และนิสสังกลตามณฑป ซึ่งยังคงเหลือให้เห็นตราบจนปัจจุบัน  พระองค์ท่องเที่ยวไปทั่ว

อาณาจักร เยือนศาสนสถานสำคัญ ๆ หลายแห่ง อาทิ สุมนกูฏ (สรีปาท หรือที่เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 

อาดัมส์พีก) และเยือนดัมบุลลวิหาร สร้างโรงทานไว้ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง และชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์

โดยการขับไล่พระทุศีลออกจากคณะสงฆ์ 

ช่วงเวลาสองทศวรรษท่ีตามมาด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้านิสสังกมัลละนั้น เป็นหนึ่งในช่วงที่

วุ่นวายที่สุดของศรีลังกาซ่ึงช่วงนี้มีการสังหารผู้นำประเทศหลายครั้งโดยชาวต่างชาติ ปีพ.ศ. 1757 (ค.ศ.1214) 

ชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อเมฆะได้มากรุกรานศรีลังกา ปราบกษัตริย์สิงหลแล้วปกครองลังกาถึง 36 ปี  พ.ศ. 1758-

1794 (ค.ศ.1215-51)  ชว่งรัชสมัยของกษัตริย์ต่างชาติองค์นี้เป็นหายนะที่รุนแรงที่สุดของพระพุทธศาสนา

เพราะวัดถูกปล้นและเป็นที่อยู่ของพวกทหาร ผู้คนถูกทรมานและถูกบังคับให้ยอมรับศาสนาที่ต่างจาก

พระพุทธศาสนา กษัตริย์องค์นี้ยังทำลายหอสมุดที่เก็บหนังสือที่มีคุณค่ามากมาย สถานการณ์นี้ได้รับการ

คลี่คลายไปช่วงระยะหนึ่งจากพระเจ้าปรากมพาหุที่ 2 ที่ปกครองเมืองตัมพเดนิยะตั้งแต่ปี พ.ศ.1779 (ค.ศ.

1236) ขณะที่เมฆะยังครอบครองภาคเหนือของลังกา  พระเจ้าปรากมพาหุที่ 2 เป็นนักปกครองผู้ทรงความรู้ 

ได้รับตำแหน่ง กลิกาล สาหิตยะ สารวัชญา ปัณฑิต พระองค์ทุ่มเทความพยายามในการฟื้นฟูพระศาสนาโดย

การนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองโจฬะ อินเดียใต้ และจัดงานเพ่ือให้มีการอุปสมบทพระสงฆ์  สร้างวัดและก่อตั้ง
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สำนักเรียน (ปิริเวณะ) และสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ จัดให้มีการประชุมสงฆ์ โดยมีท่านพระอรัญญิกเม

ธังกร เป็นผู้นำ และทำการชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์   เช่นเดียวกับพระเจ้าปรากม-พาหุที่ 1 ซ่ึงถัดจากนั้น 

พระองค์ก็สร้างกฎกติกาเพ่ือจริยาวัตรที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ กติกาดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า ดัมพ

เดนิ กติกาวัตร ณ  ปลาพัตคละ พระองค์ทรงสร้างวัดใหญ่สำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมและปฏิบัติเคร่งครัด

อุกฤษฏ์ กษัตริย์สิงหลสององค์ต่อมาคือ พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 4 พ.ศ.1813-1815 (ค.ศ.1270-72) และพระเจ้า

ปรากรมพาหุที่3 พ.ศ.1830-1836 (ค.ศ.1287-93) ก็เอาพระทัยใส่ต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและทรง

ทำให้ความพยายามของบุรพกษัตริย์มั่นคงข้ึนเช่นกัน  
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30. การฟื้นฟูวรรณกรรม 

การฟื้นฟูพระศาสนานำโดยพระเจ้าปรากมพาหุที่ 2 นั้น ดำเนินต่อไปราวศตวรรษท่ี15 แม้ว่าความ
มั่นคงทางการเมืองในประเทศในช่วงเวลานั้นจะมีไม่มากก็ตาม ลักษณะเด่นของยุคนี้คือการรวบรวมงาน
วรรณกรรมทางศาสนาจำนวนมาก พระเจ้าปรากมพาหุที่ 2 ได้รับอาจารย์จากอินเดียมาสอนพระสงฆ์ในลังกา 
พระองค์เองก็โน้มน้าวเจ้าชายภูวเนกพาหุ พระอนุชาของพระองค์ให้เป็นนักวิชาการและเป็นอาจารย์ของพระ
เถระหลายพันรูป เทวปติราช อำมาตย์ของกษัตริย์เป็นผู้สนับสนุนการร่ำเรียนที่สำคัญคนหนึ่ง พระเจ้าปรากม
พาหุที่ 2 เป็นเจ้าของผลงานการแปลคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวินัยวินิจฉัยเป็นภาษาสิงหล  กวสิลุมนินะ บทกวีชิ้น
เอกจากงานประพันธ์ร้อยกรองภาษาสิงหลจากกุสชาดกและผลงานร้อยแก้วภาษาสิงหล ดลทาสิริต  ในรัชสมัย
พระเจ้าปรากมพาหุนี้เอง มีพระเถระชื่อธรรมกิรติไดป้ระพันธ์บทกวีภาษาบาลีชื่อ ทาฐาวงส์62 และส่วนแรกของ
พงศาวดารจุฬวงส์  

ผลงานด้านศาสนาที่ดีเยี่ยมที่แต่งเป็นภาษาบาลีจากรัชสมัยของพระเจ้าปรากมพาหุที่ 2  จนกระท่ังถึง
ศตวรรษท่ี 15 ได้แก่ ถูปวงศ์  เป็นงานที่เก่ียวกับการสร้างพระสถูปในศรีลังกา หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ เป็นประวัติ
วิหารโบราณแห่งอัตตนคัลละ รสวาหินี เป็นการรวมเรื่องเก่ียวกับอินเดียและศรีลังกาโบราณ สมันตกูตวัณณนา 
งานที่กล่าวถึงการเสด็จสุมนกูฏ (อดัมส์พีก) เกสธาตุวงศ์ ประวัติพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ปารมีมหาสตก 
เกี่ยวกับทศบารมี (ปารมีตา) สัทธัมมสังคหะ งานบันทึกประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในศรี
ลังกา  

มีงานเขียนภาษาสิงหลด้านเรื่องศาสนาอีกมากมายที่แต่งในยุคนี้  ผลงานวรรณกรรมที่ได้เข้าข้ัน
มาตรฐาน ได้แก่ สัทธรรมรัตนาวลี  บรรยายเรื่องราวในธมัมปทัฎฐกถาภาษาบาลีเป็นภาษาสิงหล ปูชาวลี เล่า
เรื่องการบูชาสักการะถวายพระพุทธเจ้า ปันสิยปนสชาดก จากอรรถกถาบาลีชาดก โพธิวงศ์ แต่งเป็นภาษา
สิงหล เล่าเรื่องราวประวัติของต้นโพธิ์ เอลุ-อัตตนคลุวงศ์ งานแปลภาษาบาลี สัทธรรมาลังการะ  อิงคัมภีร์รส
วาหินีภาษาบาลี คุตติลลกาวยะ  อิงคุตติลชาดก กาวยเสขรยะ  จากสัตตุภัตตะชาดก บุดุคุณาลังการยะ เล่าถึง
การปัดเป่าหายนะภัยในเมืองเวสาลีของพระพุทธเจ้า และโลเวด-สันคราวะ บันทึกคำสอนทางศาสนาสำหรับ
ฆราวาส  

  

 

 

 

 
62 ประวัติพระธาตุเขี้ยวแก้ว 
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31.คณะพระธรรมทูตพม่าขอรับการอุปสมบท 

ผลจากการฟื้นฟูพระศาสนาครั้งนี้  ชื่อเสียงของสงฆ์ในศรีลังกาเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ.

2019 (ค.ศ.1476) พระเจ้าธรรมเจดีย์แห่งพม่าตัดสินพระทัยส่งพระสงฆ์ท่ีคัดเลือกแล้วจำนวน 22 รูปไปยังศรี

ลังกาเพ่ือขอรับการอุปสมบทและนำธรรมเนียมลังกาสู่พม่า พระองค์ส่งของบรรณาการมากมายไปพร้อมกับ

พระสงฆ์เหล่านี้ โดยการดูแลของอำมาตย์สองท่านคือจิตรทูต และรามทูต เดินทางไปกับเรือสองลำ ลำแรก

บรรทุกพระสงฆ์จำนวน 11 รูปและผู้ติดตามในการควบคุมดูแลของจิตรทูต เดินทางมาถึงเมืองโคลัมโบ ส่วนเรือ

อีกลำในการควบคุมดูแลของรามทูตพร้อมกับพระสงฆ์ 11 รูปและผู้ติดตามมาถึงเวลิคาม ชายฝั่งทะเลภาคใต้

ของลังกา ทั้งสองคณะได้รับการต้อนรับด้วยพิธีอันยิ่งใหญ่และอบอุ่นจากพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 พ.ศ. 2013-

2021 (ค.ศ.1470-78) ที่ครองเมืองโกฏเฏ (ชยวัฒนปุระ) ห่างเมืองโคลัมโบไป 6 ไมล์ 

พระราชาพม่าส่งสาสน์ต่อไปนี้ให้แก่พระเถระแห่งลังกาว่า   

“ พระคุณเจ้า โยมส่งเครื่องสักการะมาเพ่ือถวายพระธาตุเขี้ยวแก้ว และโยมใคร่ขอร้องให้พระคุณเจ้า

ได้โปรดพยายามถวายเครื่องสักการะเหล่านี้แด่พระทันตธาตุให้จงได้  ขอให้พระคุณเจ้า เมตตารับปัจจัยอำนวย

ความสะดวกเหล่านี้ไว้สำหรับพระสงฆ์จำนวน 22 รูปพร้อมทั้งผู้ติดตามเหล่านี้  และอำมาตย์ทั้งสองท่าน คือ

จิตรทูตและรามทูตผู้ที่มาคอยดูแลเอาใจใส่อุปัฏฐากพระคุณเจ้าทั้งหลายในการกราบไว้สักการะและบูชา

นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วหากพวกท่านทั้งหมดได้รับโอกาสในการทำเช่นนั้น หลังจากนี้ ขอเมตตาพระคุณเจ้า

ได้โปรดพยายามเพ่ือให้พระสงฆ์จำนวน 22 รูปเหล่านี้และลูกศิษย์ได้รับการอุปสมบทในที่ประชุมสงฆ์ที่สืบทอด

มาจากสำนักมหาวิหารที่ก่อตั้งโดยพระมหินทเถระโดยการเลือกพระสงฆ์เช่นนั้นที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไกลและให้

การอุปสมบทในสีมา (โรงอุโบสถ) ณ แม่น้ำกัลยานิ ซึ่งได้ผ่านการทำสังฆกรรมตามบรมพุทธานุญาตแล้ว” 

คำร้องขอของกษัตริย์พม่าได้รับการตอบสนองอย่างดี พระสงฆ์ท้ังหมดได้รับการอุปสมบทในกัลยาณิ

นทีสีมา อำมาตย์รามทูตพร้อมกับภิกษุ 20 รูปพร้อมด้วยลูกศิษย์ 33 คน ได้รับการอุปสมบทแล้วได้เดินทางกลับ

พม่า ส่วนอำมาตย์อีกท่านคือ จิตรทูตและกลุ่มภิกษุของท่านเรือล่ม พระ 6 รูปมรณภาพ ส่วนพระสงฆ์ที่เหลือ

เดินทางกลับถึงประเทศ  
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32. การสถาปนามหาวิหารวงศใ์นพม่า 

ในพม่า พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างอุโบสถเพ่ือใช้ประกอบพิธีอุปสมบทซ่ึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ กัลยา

นิ-สีมาและพระสงฆท์ี่ผ่านการอุปสมบทที่นั่นไดช้ื่อว่า กัลยานิวงศ์ และในยุคต่อมาการอุปสมบทของนิกายนี้

ได้รับการสืบทอดต่อไปที่สยาม ความสัมพันธ์กับประเทศพม่าในยุคนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อชะตากรรมของ

พระพุทธศาสนาในศรีลังกาในเวลาต่อมา เพราะผ่านทางคณะทูตเหล่านี้นี่เองจึงมีการนำคัมภีร์พุทธศาสนาที่มี

อยู่ในลังกาไปประเทศพม่า สยามประเทศและประเทศกัมพูชา และนิกายมหาวิหารก็ได้รับการประดิษฐานใน

ประเทศเหล่านี้ สิ่งนี้ช่วยให้ลังกาได้รับคัมภีร์ต่าง ๆ และการอุปสมบทกลับคืนอีกครั้งในภายหลังเมื่อการบวช

อุปสมบทได้อันตรธานไปจากเกาะลังกาและคัมภีร์ต่าง ๆ สูญหายไปหมด  
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33.การมาของโปรตุเกสและการกดขี่พระพทุธศาสนา 

         เสถียรภาพทางการเมืองที่พระเจ้าปรากมพาหุที่2และผู้สืบทอดราชบัลลังก์ผดุงเอาไว้จนถึงราว

ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 ก็เริ่มอ่อนแอลงอีกในช่วงท้ายของศตวรรษนั้นเอง ช่วงนี้กษัตริย์สิงหลที่ครองเมือง

โกฏเฏอยู่นั้นเป็นเพียงผู้นำเขตปกครองเล็ก ๆ เท่านั้น พ้ืนที่ชั้นในของประเทศตกอยู่ในมือของผู้นำเล็ก ๆ หลาย

คนที่ไม่สนใจใยดีกับงานศาสนาหรือความผาสุกของประชนแม้แต่น้อย  ในทางตรงข้ามพวกแขกมัวร์เข้ามา

ควบคุมการค้าพ้ืนที่ชายฝั่งเอาไว้ได้หมด ด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน ศรีลังกาตกอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างมาก คือ

ช่วงเวลานั้นศรลีังกาต้องขึ้นอยู่กับอินเดียแม้กระทั่งอาหาร  

          ภาวการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกจนได้เมื่อโปรตุเกสที่สนใจเฉพาะเรื่องการสำรวจและพิชิตตะวันออกได้หัน

มาสนใจด้านการค้าตะวันออก แล่นเรือมาขึ้นฝั่งลังกาในปี พ.ศ.2048 (ค.ศ.1505)  ซ่ึงเป็นช่วงที่พระเจ้าวีระ

ปรากม-พาหุที่ 8 พ.ศ.2027-2051(ค.ศ.1484-1508) ครองเมืองโกฏเฏ โปรตุเกสสัญญาจะให้กองกำลังทหาร

ป้องกันศัตรูแก่พระองค์และความม่ังคั่งจากการค้าท่ีพวกเขายื่นเสนอ จากนั้นโปรตุเกสก็ได้ฐานที่มั่นในลังกา

โดยการตั้งป้อมค่ายบนชายหาดที่เต็มไปด้วยหินที่โคลัมโบและก่อตั้งรากฐานการค้าเอาไว้ ไม่นานนักพ้ืนที่

ชายฝั่งทั้งหมดก็ตกอยู่ในมือของโปรตุเกส และพระราชาโกฏเฏเองก็อยู่ภายใต้ความเมตตาของพันธมิตรของ

พระองค์อย่างสิ้นเชิง พวกโปรตุเกสโจมตีพ้ืนที่ภายในประเทศหลายครั้งเพื่อเป็นผู้ควบคุมเกาะทั้งหมด  

โปรตุเกสมาถึงโคลัมโบปี พ.ศ.2048 (ค.ศ.1505) และค่อย ๆ ยึดครองจังหวัดแถบชายฝั่งเอาไว้ได้

ทั้งหมดและครอบครองลังกาไปจนถึงปี พ.ศ.2201 (ค.ศ.1658) พงศาวดารลังกาและนักประวัติศาสตร์ที่เป็น

มิตรของลังกาได้บรรยายพวกโปรตุเกสไว้ว่า ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม โลภ วางกล้ามใหญ่โต กดข่ี ข่มเหง โหดร้าย 

ในความพยายามที่จะบังคับให้ชาวลังกานับถือศาสนาตามความเชื่อของพวกเขาคือ นิกายโรมันคาทอลิก  

สองสามทศวรรษหลังจากการมาถึงของชาวโปรตุเกส พระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 พ.ศ.2077-2094 (ค.ศ.

1534–1551) ผู้ครองเมืองโกฏเฏขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรโปรตุเกสเพื่อประกันการสืบราชบัลลังก์ของ

ธรรมปาละ พระนัดดาของพระองค์  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ภาพเจ้าชายธรรมปาละที่แกะด้วยงาช้างจึงถูก

ส่งไปยังโปรตุเกส และท่ีนั้นจักรพรรดิโปรตุเกสจัดให้มีพิธีราชาภิเษกจำลอง ตอนกลับ ทูตสิงหลกลับมาพร้อม

กับกลุ่มนักบวชนิกาย คณะฟรันซิสกัน63(Franciscan) ซึ่งอยู่ภายใต้การชี้นำของจักรพรรดิโปรตุเกส และโดยรา

 
63 เป็นกลุ่มคณะนักบวชคาทอลิกท่ีนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ก่อตั้งข้ึน 
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ชานุญาตของกษัตริย์แห่งโกฏเฏ ได้มีการประกาศเผยแผ่ศาสนาคริสเตียนในลังกาอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ 

จึงเป็นครั้งแรกที่ชุมชนคริสเตียนได้รับการจัดตั้งขึ้นท่ีจังหวัดชายฝั่งทะเลลังกา พระเจ้าธรรมปาละผู้เป็นคริส

เตียนที่ผ่านพิธีล้างบาป (บัพติส) ในชื่อ ดอน ฮวน ธรรมปาละ หลังขึ้นครองราชย์  พระองค์มอบวัดดลทามาลิกา

วะ คือวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว) วัดเคลนียะ และรายได้ท้ังหมดของวัดในเกาะเพ่ือการบำรุงรักษาสถาน

ประกอบการผู้สอนศาสนา เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อโปรตุเกสที่มอบสันนาส หรือของขวัญ (บรรณาการ) ให้ 

ดังนั้นกษัตริย์ผู้ครองโกฏเฏให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับโปรตุเกสเพื่อปราบปรามศาสนาประจำ

ชาติของชาวสิงหลและเผยแพร่ศาสนาของตัวเอง คือนิกายโรมันคาทอลิก ด้วยความช่วยเหลือนี้เอง โปรตุเกสจึง

เริ่มวางงานของพวกเขา ในด้านการเปลี่ยนศาสนามีการใช้วิธีการที่แตกต่างกันสองวิธีคือ ชักชวนโน้มน้าวด้วย

ตำแหน่งงานและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ และการลงโทษอย่างโหดร้ายหากว่าวิธีการแรกล้มเหลว  ผู้คนที่ต้องการ

ได้ตำแหน่งงานสูง ๆ และผู้ที่ต้องการได้รับความโปรดปรานจากผู้ที่มีอำนาจก็พากันพร้อมรับความเชื่อใหม่และ

รับชื่อตามพระคัมภีร์ไบเบิล คนอ่ืน ๆ ซ่ึงลังเลที่จะละทิ้งความเชื่อประจำชาติและแสดงการต่อต้านก็ถูกลงโทษ

อย่างไร้ความปรานี  

มีเรื่องราวที่น่ากลัวเล่าว่า พวกผู้ชายถูกโยนลงไปในแม่น้ำให้จระเข้กิน เด็กทารกถูกเสียบด้วยหอกของ

ทหารและถูกจับชูขึ้นต่อหน้าพ่อแม่หรือถูกหินบดขยี้ต่อหน้าต่อตาของแม่ผู้ซึ่งต่อมาก็ถูกทรมานจนตาย ผู้ที่กล้า

กราบไหว้บูชาผู้สวมใส่ชุดเหลือง (พระ)ในที่สาธารณะจะถูกลงโทษให้ตาย วัดวาอารามและสถาบันการศึกษาถูก

ทำลาย ทรัพย์สมบัติถูกปล้น  หอสมุดถูกเผา ดังนั้นยุคที่โปรตุเกสปกครองจึงเป็นยุคที่มืดมนที่สุดยุคหนึ่งของ

พระพุทธศาสนาในลังกา  
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34.พระเจ้าราชสิงห์ที่ 1 ข่มเหงพระพุทธศาสนา 

ชว่งเวลานั้นไม่เพียงแต่โปรตุเกสที่เป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังมีพระเจ้าราชสิงห์ที่ 1 พ.ศ.

2124-2135  (ค.ศ.1581-1592) อีกพระองค์หนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา พระองค์เป็นโอรสของพระ

เจ้ามายาทุนเน พระอนุชาของพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 ครองเมืองสีตาวะกะ ตอนพวกโปรตุเกสมีอำนาจเหนือ

เมืองโกฏเฏนั้นพระองค์เป็นผู้นำที่สุขุมรอบคอบจึงได้รับความเชื่อถือชาวสิงหลที่ต่อต้านการปกครองของ

โปรตุเกส สามารถเอาชนะโปรตุเกสหลายสมรภูมิ สมรภูมิที่มุลเลริยาวะเป็นที่รู้จักมากที่สุด ดังที่พงศาวดารได้

กล่าวไว้ ชื่อเสียงของกษัตริย์องค์นี้อยู่ในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น  กษัตริย์ผู้โง่เขลากระหายในอำนาจพระองค์นี้ปลง

พระชนม์พระบิดาผู้ชราด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ต่อมาเกิดความกลัวในผลแห่งกรรมจากการก่อ

อนันตริยกรรมคือปิตุฆาตจึงไปขอคำแนะนำจากพระสงฆ์เพ่ือให้ตนเองพ้นจากบาป เมื่อได้รับคำอธิบายจาก

พระสงฆ์ว่า ครกุรรมทีพ่ระองค์กระทำนั้นหนักเกินกว่าที่แก้ไขได้  คำอธิบายนั้นทำให้กษัตริย์องค์นี้พิโรธมาก 

หลังจากนั้นพระองค์เองได้เข้าเป็นสาวกของนักบวชนิกายไศวะซึ่งถวายคำแนะนำพระองค์ในทางท่ี

เป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศาสนา64 พระองค์จึงกลายเป็นศัตรูของพระพุทธศาสนาไปในที่สุด พระมหาเถระผู้เป็น

หัวหน้าถูกขว้างด้วยหินจนมรณภาพ พระรูปอื่นอีกหลายรูปถูกฝังทั้งเป็นลึกเพียงคอ ถูกเอาไถคราด ศีรษะขาด

กระเด็นออกจากร่าง พระบางรูปถูกแทงด้วยดาบ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามถูกรื้อถอนพังราบ คัมภีร์

ศักดิ์สิทธิ์ถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน ที่ธรณีสงฆ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคแรกก่อตั้งก็ถูกยึดไป และทรงมอบสิริปาทะพระ

พุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาสุมนกูฏหรืออดัมส์พีคให้กับนักบวชไศวะนิกาย  พระสงฆ์ที่

ต้องการหนีราชภัยจากความพิโรธของกษัตริย์พากันลาสิกขาและหนีไป  

  

 

 

 
64 นกับวชฮินด ูถวายค าแนะน าว่า  บาปจากการฆ่าบิดานัน้เล็กนอ้ย ท าพิธีลา้งบาปก็หาย 
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35.พระเจ้าวิมลธรรมสุริยะพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 

พุทธศักราช 2105 (ค.ศ.1562) พระเจ้าราชสิงห์สิ้นพระชนม์และพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 กษัตริย์

ชาวสิงหลขึ้นครองบัลลังก์เมืองแคนดีซึ่งเป็นเมืองในหุบเขาแทน พระองค์ครองราชย์เป็นเวลา 12 ปี แม้พระองค์

จะได้รับการศึกษาจากโปรตุเกสและแต่เดิมนั้นเป็นที่โปรดปรานของโปรตุเกสก็ตาม แต่พระองค์หันกลับมา

ต่อต้านโปรตุเกสภายหลังการขึ้นครองราชย์เพราะความรักในประเทศชาติและพระศาสนา 

พระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่1 เป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงนั้น หลังการทำสงครามกับ

โปรตุเกสหลายครั้ง ทุ่มเทให้กับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่พระเจ้าราชสิงห์ทำลายศาสนสถานสำคัญของพุทธ

ศาสนาหลายแห่งได้รับการฟ้ืนฟูปฏิสังขรณ์ พระองค์พบว่าแทบไม่มีพระสงฆ์แมแ้ตรู่ปเดียวที่ได้รับการอุปสมบท

อย่างถูกต้อง จึงส่งทูตไปเมืองอารกัน (ยะไข่ ส่วนหนึ่งของพม่าในปัจจุบัน) เพ่ือขอพระสงฆ์มาฟ้ืนฟูการ

อุปสมบทในศรีลังกา ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี คณะสงฆ์นำโดยพระเถระนันทิจักกะและพระจันทวิสาละ

ได้เดินทางมาเมืองแคนดีในปีพ.ศ.2140 (ค.ศ.1597) พิธีอุปสมบทได้รับการจัดขึ้นที่อุทกุกเขปสีมา (นทีสีมา) ที่

แกตัมเบใกล้เมืองแคนดี มีชายจากตระกูลสูงมากมายได้เข้ารับการอุปสมบทในโอกาสนี้ องค์กษัตริย์ได้สร้าง

ธรรมศาลาและอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วจากเดลคามุวิหารที่ซ่อนพระธาตุไว้ และประดิษฐานพระธาตุเขี้ยว

แก้วไว้บนหอแห่งนี้ มอบการดูแลสิริปาทะที่ยึดกลับมาจากนักบวชนิกายไศวะให้แก่พระสงฆ์ดูแลต่อไป  
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36. ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของพระเจ้าวิมลธรรมสรุิยะที่ 1 และการมาของชาวดัตช์ 

ผูส้ืบทอดบัลลังก์แคนดีของพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่1 คือเสนารัตผู้กระตือรือร้นเอาใจใส่ในงานพระ

ศาสนา ในรัชสมัยของพระองค์ พวกโปรตุเกสได้มารุกรานแคนดี พระองค์ได้นำพระธาตุเขี้ยวแก้วไปยังมหิยัง

คณะเพ่ือความปลอดภัย โอรสของพระองค์คือพระเจ้าราชสิงห์ที่ 2 พ.ศ.2177-2230 (ค.ศ.1634-1687) เป็น

นักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ผู้ทุ่มเท (กับงานศาสนา) รัชสมัยของพระองค์คือการสิ้นสุดการปกครองเขตชายฝั่งของ

ลังกาของโปรตุเกสด้วยความช่วยเหลือของดัตช์ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2201 (ค.ศ.1658) 

ช่วงแรกของปีพ.ศ.2145 (ค.ศ.1602) ที่ดัตช์ (ฮอลันดา) มาเยือนราชสำนักแคนดีลังกา ในรัชสมัยของ

พระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 เพ่ือมาแสวงหาความร่วมมือ (พันธมิตร) ในปีพ.ศ.2155 (ค.ศ.1612) มีการลงนาม

สัญญาร่วมกันระหว่างดัตช์และพระเจ้าเสนารัต  และด้วยข้อตกลงดังกล่าวนี้ ปีพ.ศ.2181 (ค.ศ.1638) พระเจ้า

ราชสิงห์ที่ 2 พระราชาเมืองแคนดีจึงขอความช่วยเหลือจากดัตช์ต่อต้านโปรตุเกส ตั้งแต่ช่วงนั้นไปชนชาติยุโรป

ทั้งสองต่อสู้กันจนกระทั่งปีพ.ศ.2201 (ค.ศ.1658) โปรตุเกสถูกขับไล่ออกไปจากประเทศและดัตช์ก็เข้ามายึด

และครอบครองพ้ืนที่ทั้งหมดที่โปรตุเกสเคยครอบครอง ดัตช์อยู่ในอำนาจมาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2339 (ค.ศ. 

1796)  ก็ถูกอังกฤษขับไล่ออกไป 

ศาสนาของดัตช์คือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งยึดนโยบายที่เห็นได้ชัดว่าต่างจากของโปรตุเกส 

ดัตช์ใส่ใจการขยายด้านการค้าเป็นหลักและเนื่องจากความสงบเป็นเรื่องสำคัญมาก เพ่ือให้เป้าหมายนโยบาย

บรรลุผลพวกเขาจึงอดกลั้นด้วยความถ่อมตัวเงียบ ๆ ไม่ตอบโต้และอดทนกับสิ่งที่เกิดจากการดูถูกและการยั่วยุ

ที่มาจากชาวสิงหล ยิ่งไปกว่านั้นชาวดัตช์ยังช่วยชาวสิงหลในการส่งทูตสองคณะไปยังสยามเพ่ือขอรับพระสงฆ์

มาเพ่ือการอุปสมบทในศรีลังกา65  

อย่างไรก็ตาม ดัตช์ได้ตั้งระบบการศึกษาท่ัวอาณาเขตพ้ืนที่ของตนเอง อาคารของโรงเรียนเป็นทั้งโบสถ์

และโรงเรียน ครูใหญ่เป็นทั้งครูและตัวแทนของศาสนา มีการจัดสถานที่ให้กับการบริการเหล่านี้ มีการจด

ทะเบียนการเกิดและการแต่งงานตามพิธีแบบคริสเตียน เมื่อตัวแทนของโบสถ์มีอคติเขาก็มีอำนาจให้คนที่ไม่ได้

เข้าโบสถ์ได้รับโทษในความผิดที่ถูกกล่าวหาได้  สิทธิพลเมืองทั้งหมดและทายาทขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับ

โบสถ์ของคน ๆนั้น  คนทีไ่ม่ใช่คริสเตียนไมส่ามารถแต่งงานอย่างถูกกฎหมายหรือจดทะเบียนเด็กที่เกิดได้  

 
65 อำนวยความสะดวกการเดินทางทางเรือ 
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กระนั้นก็มีลักษณะด้านบวกของระบบนี้อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือองค์กรนี้ขยายออกไปมากจนกระทั่งว่า

ชาวสิงหลได้รับการว่าจ้างเป็นครูและตัวแทนของศาสนา ตัวแทนหลักของนิกายโปรตสแตนต์มีใจเป็นพุทธ คือ

เป็นคริสเตียนในที่ทำงานเท่านั้น คนเหล่านี้มีแผนของตนเอง คือเป็นพุทธภายในแต่เป็นคริสเตียนภายนอกเป็น

ทางการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนการแต่งงาน การเกิดและเพ่ือตำแหน่งงานเป็นต้น ดังนั้น ความ

พยายามของดัตช์ในการประกาศศาสนาจึงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก สิ่งที่ตรงข้ามกับโปรตุเกสอีกประการหนึ่ง

คือ ดัตช์มีบาทหลวงและก่อตั้งโบสถ์ภายใต้การความคุมโดยตรงของบาทหลวงเหล่านี้ซึ่งสามารถดูแลที่ประชุม

และตั้งศาสนาในศูนย์เช่นนั้นได้ ส่วนใหญ่มีความตั้งใจและจริงจังในหน้าที่และใส่ใจผลประโยชน์และความ

ผาสุกของกลุ่มคนของพวกเขา   
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37. พระเจา้วิมลธรรมสุริยะและผู้สบืทอดราชบัลลังก์ 

ชว่งทีด่ัตช์ยึดครองเขตชายฝั่งทะเลอยู่นั้น กษัตริย์ชาวสิงหลแห่งอาณาจักรแคนดีได้พยายามฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 พ.ศ.2230-2249 (ค.ศ.1687-1706) โอรสและผู้สืบ

ทอดของพระเจ้าราชสิงห์ที่ 2 พระองค์สร้างหอสามชั้นเพ่ือประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว และออกเดินทาง

แสวงบุญเท้าเปล่าไปยังสุมนกูฎ (ศรีปาทะ:อาดัมส์พีก) พระองค์พบว่า สถานะของคณะสงฆ์นั้นน่าเป็นห่วงอีก

ครั้ง ถึงข้ันไม่อาจหาพระสงฆ์ที่อุปสมบทได้เกินห้ารูปทั่วประเทศ พระองค์จึงส่งทูตไปยังอารกัน (ยะไข่) เพ่ือขอ

พระสงฆ์มาประกอบพิธีอุปสมบท ด้วยความช่วยเหลือของคณะสงฆ์จากอารกัน พิธีการอุปสมบทได้รับการจัด

ขึ้นทีแ่กตัมเบ เป็นสถานที่ซ่ึงพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 เคยจัดพิธีกรรมที่คล้ายคลึงเช่นนี้มาก่อน ณ ที่นี้เอง 

สามเณร 33 รูปได้เข้าพิธีอุปสมบทรวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีอุปสมบทด้วยอีกจำนวน 120 รูป  

พระโอรสของพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 2 ชื่อศรีวิรปรากรม นเรนทรสิงห์ พ.ศ.2249-2282 (ค.ศ.1706-

1739) เป็นผู้สืบทอดราชสมบัติ พระองค์เป็นผู้ปกครองที่เอาพระทัยใส่ต่อสวัสดิภาพของพระศาสนา พระองค์

สร้างหอสองชั้นประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว ถวายปัจจัยที่จำเป็นแด่พระสงฆ์และกระตุ้นโน้มน้าวให้ฆราวาส

มากมายออกบวช อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของพระองค์ มีพระสงฆ์จำนวนมากประพฤติตัวไม่เหมาะสมจนเกิด

เรื่องอ้ือฉาวอ้ือฉาว    

ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของพระองค์คือพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์ พ.ศ.2282-2290 (ค.ศ.1739-(1747) ก็

เป็นกษัตริย์ที่ใจบุญพระองค์หนึ่ง พระองค์กระตุ้นโน้มน้าวคนหนุ่มมากมายให้ออกบวชและมีการจัดงาน

เทศกาลทางศาสนาหลายครั้ง สละทรัพย์ในการประพันธ์หนังสือศาสนา โปรดให้มีการสร้างศาลาแสดงธรรม

หลายแห่ง และมีมาตรการให้การศึกษาพระธรรมแก่ไพร่ฟ้าประชาชน  ทรงพบว่าสังฆวงศ์ได้สูญสิ้นไปจากเกาะ

เกือบหมด จึงส่งคณะทูตไปสยามสองชุดด้วยความช่วยเหลือของดัตช์ ที่ให้ยืมเรือในการเดินทาง  การเดินทาง

ครั้งแรกล้มเหลวเพราะเรือล่ม และก่อนที่ชุดที่สองจะเดินทางกลับพระราชาสิงหลก็สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน 

ดังนั้นความพยายามของพระองค์ที่จะฟ้ืนฟูการอุปสมบทจึงล้มเหลว  
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38.รัชสมัยของพระเจา้กิรติศรีราชสิงห์ 

รชัสมัยของพระเจ้ากิรติศรีราชสิงห์ผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์นั้นกล่าวได้ว่าเป็นยุค

ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมากท่ีสุดของพระพุทธศาสนายุคหนึ่งในศตวรรษนั้น ช่วงที่พระองค์ขึ้นครองราชย์นั้น 

สถานะของคณะสงฆ์อยู่ในสภาพจมดิ่ง ทั้งเกาะไม่มีพระแม้สักรูปเดียวที่ได้รับการอุปสมบทแต่เต็มไปด้วย

สามเณร  และนอกเหนือจากคนที่มีความสามารถและเคร่งศาสนาเพียงไม่กี่คนแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไม่

เหมาะสมกับความเป็นพระ ละทิ้งการศึกษาธรรมะและวินัยแต่กลับหันไปศึกษาโหราศาสตร์ การแพทย์และการ

บูชาภูตผีปีศาจ ดำรงชีพอย่างอลัชชียุ่งกับการเพาะปลูก ที่ดินและการค้า สามเณรผู้อาวุโสจะบวชเฉพาะ

บุตรชายของญาติของพวกเขาเท่านั้นเพื่อให้ได้รับความมั่งค่ังจากกษัตริย์และอำมาตย์ที่ทุ่มเทให้การอุปถัมภ์

คณะสงฆ์ 

พระเจ้ากิรติราชศรีสิงห์ มีพระทัยแน่วแน่ที่จะทำสถานะขององค์กรสงฆ์นี้ให้ดีและถูกต้อง พระราชาจึง

ส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าธรรมิกราชแห่งสยามและฟ้ืนฟูการอุปสมบทในศรีลังกาด้วยความช่วยเหลือของชาวดัตช์ที่

มอบเรือให้สำหรับการเดินทาง คนหลายร้อยคนออกบวชและได้รับการส่งเสริมการศึกษา และพระองค์ยังได้

ประกาศกติกาวัตรเพื่อเป็นแนวทางแก่พระสงฆ์อีกด้วย   
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39. สามเณรเวลิวิต สรี สรณังกร 

ในกิจกรรมทางศาสนาเหล่านี้ทั้งหมด พระเจ้ากิรติราชสิงห์ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลิกอันโดดเด่น

ของสามเณรรูปหนึ่งผู้เคร่งครัด จริงจัง มุ่งม่ัน สามเณรรูปนั้นคือ เวลิวิตะ66 ปิณฑปาติกะ ศรี สรณังกร  ท่านถือ

กำเนิดท่ีหมู่บ้านเวลิวิตะ ใกล้เมืองแคนดี ปีพ.ศ.2241 (ค.ศ.1698) บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี เป็นศิษย์ของ

สามเณรอาวุโสรูปหนึ่งชื่อ สูริยโคดะ ท่านได้ศึกษาภาษาบาลีและพระธรรมคำสอนด้วยความเพียรพยายามและ

อุทิศตนอย่างเต็มที่ เพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวนี้ ท่านได้เดินทางไปที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเพ่ือค้นหาตำราและ

ผู้สอน ต่อมาท่านได้เดินทางไปแสดงธรรมเพ่ือกระตุ้นคนอ่ืน ๆ ให้ช่วยกันปกป้องรักษาดูแลพระศาสนา  

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของสามเณรสรณังกรทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะครูสอนผู้ยิ่งใหญ่ทีอุ่ทิศความสุขใน

ชีวิตเพ่ือคนอ่ืน ท่านยังเป็นทั้งนักเทศน์และนักโต้วาทีอีกด้วย  

นอกจากทักษะของท่านในฐานะเป็นนักปราชญ์แล้ว ท่านยังมีชื่อด้านการปฏิบัติที่เคร่งครัดอีกด้วย เมื่อ

ท่านจาริกไปทั่วประเทศเพ่ือเรียนและสอนนั้น ท่านดำเนินตามวิถีดั้งเดิมของภิกษุในการเลี้ยงชีพทีเ่รียกว่า การ

บิณฑบาต คือรับอาหารจากบ้านแต่ละหลัง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นที่รู้จักในชื่อ ปิณฑปาติกะ สรณังกร ช่วงที่พระ

เจ้าวิมลธรรมสุริยที่ 2 ปกครองบ้านเมืองอยู่นั้น ท่านยังเป็นสามเณร แต่การอุทิศทุ่มเทอย่างจริงใจของท่านทำ

ให้กษัตริย์เลื่อมใสมากโดยถวายกล่องทองที่ประดับด้วยแก้วมณีเจ็ดประการแด่สามเณรพร้อมหนังสืออีกหลาย

เล่ม จัดถวายปัจจัยที่จำเป็นและโน้มน้าวให้ท่านเขียนวรรณกรรมอีกหลายเรื่อง 

เนื่องจากสามเณรสรณังกรได้ทูลพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์เมื่อตอนขึ้นครองบัลลังก์เรื่องการฟ้ืนฟูการ

อุปสมบทในศรีลังกา  พระองค์จึงได้ส่งทูตไปสยามสองคณะ ในรัชสมัยของพระเจ้ากิรติราชสิงห์ สามเณรสรณัง

กรได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพ่ือฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาและในการนี้องค์กษัตริย์ได้พ่ึงพาข้อชี้แนะ คำแนะนำ

และแรงบันดาลใจจากสามเณร ตัวสามเณรเองได้ถวายคำแนะนำให้พระราชาส่งทูตไปยังสยามประเทศและตัว

ท่านเองก็เขียนสาสน์ส่งไปถึงกษัตริย์สยามและพระสังฆราชแห่งสยามด้วย สามเณรได้ถวายคำแนะนำให้

กษัตริย์ในการเลือกอำมาตย์ที่มีอำนาจแต่งตั้งทูต และภารกิจนี้สำเร็จลงด้วยความพยายามของสามเณรสรณัง
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กรเป็นหลัก ภายหลังจากท่ีคณะทูตเดินทางกลับ สามเณรสรณังกรได้รับการอุปสมบทและได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นพระสังฆราชแห่งศรีลังกาอันเป็นตำแหน่งสูงสุดที่พระสงฆ์จะได้รับ  

งานของท่านสรณังกรไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการฟ้ืนฟูการอุปสมบทและความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์เท่านั้น แต่

ท่านยังนำการฟ้ืนฟูวรรณกรรมกลับคืนมาอีกด้วย ซึ่งนั่นเป็นผลมาจากแรงผลักดันของท่านในการเรียนภาษา

บาลีและคำสอนของพระพุทธเจ้า 

ท่านพระสรณังกรเถระเองก็ได้เรียบเรียงงานทางศาสนาที่สำคัญหลายเรื่องเช่น  มุนิคุณาลังการะ เป็น

กลอนภาษาสิงหลในการยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณ สาราตถะสังคหะ เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับคำสอนหลายเรื่อง

ในพระพุทธศาสนา อภิสัมโพธิ-อลังการะ กลอนภาษาบาลีจำนวน 100 บท เกี่ยวกับพระประวัติของ

พระพุทธเจ้าเริ่มจากสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงการตรัสรู้ มธุรารัตถปรกาสินี ซึ่งเป็นการถอดความอรรถ

กถาภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี มหาโพธิวงศ์ และ รูปมาลา ไวยากรณ์ภาษาบาลี ยังมีงานเขียนวรรณกรรมลูก

ศิษย์ของท่านสรณังกรเถระอีกหลายเรื่อง พระมหาเถระมรณภาพในปีพ.ศ.2321 (ค.ศ.1778) สิริรวมอายุได้ 81 

ปี  

ผู้ที่สืบทอดปณิธานของท่านสรณังกรเถระเป็นที่รู้จักกันว่า สยาโมปาลีนิกาย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สิยัม 

(สยาม) นิกาย  ผู้ที่เข้ามาอุปสมบทในนิกายนี้จำกัดเฉพาะผู้ที่มาจากวรรณะสูงสุด ในปีพ.ศ.2342 (ค.ศ.1799) 

สามเณรชื่ออัมพคหปติยะ ญาณวิมลติสสะซึ่งไม่ได้อยู่ในวรรณะนั้นได้เดินทางไปเมืองอมรปุระ ประเทศพม่าเพ่ือ

ขออุปสมบทในนิกายนั้น เมื่อท่านกลับมาได้ก่อตั้งนิกายอมรปุระขึ้นในปี ค.ศ.1803 ถัดจากนั้น ในปีพ.ศ.2406 

(ค.ศ.1863) พระชื่ออัมพคหวัตเต สรณังกรเถระ ได้ตั้งรามัญนิกายขึ้นมาอีก ทั้งสามนิกายนี้ดำรงอยู่จนถึง

ปัจจุบัน โดยปราศจากข้อแตกต่างด้านคำสอน  
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40.การมาของอังกฤษและอวสานการปกครองของชาวสิงหลในศรีลังกา 

การปกครองของพระเจ้ากีรติศรีราชสิงห์ดังกล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นยุคทีส่่งผลดีต่อพระพุทธศาสนามาก

ยุคหนึ่ง พระอนุชาของพระองค์คือราชาธิราชสิงห์ พระองค์เป็นชาวสิงหล เป็นนักปราชญ์ทางภาษาบาลีและ

ภาษาสันสกฤต เรียบเรียงกลอนภาษาสิงหลที่งดงามชื่อ อสทิสทากว และทรงงานศาสนาโดยการจัดการตาม

ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของศาสนาเอาไว้  พระนัดดาของพระองค์พระนามว่าศรีวิกรม

ราชสิงห์เป็นพระราชาองค์สุดท้ายของประเทศศรีลังกา  กษัตริย์องค์นี้ตกอยู่ในความกลัว แอดิการ์67 ปิลิมะ 

ตาลเวและพวก พ่ึงพาเครื่องดื่มของมึนเมาด้วยหวังให้ลืมความเศร้าโศกของพระองค์และทรมานศัตรูทั้งหมด

ด้วยความโหดร้ายน่ากลัว ความไม่สงบเกิดท่ัวไปในอาณาจักร และสภาพการณ์เหล่านี้เห็นได้ชัดว่าไมเ่ป็นผลดี

และไมส่ร้างความเจริญมาให้พระพุทธศาสนาเลย 

ในปีพ.ศ.2339 (ค.ศ.1796)  ช่วงรัชสมัยพระเจ้าราชาธิราชสิงห์ ดัตช์พ่ายแพ้ในการสู้รบและต้องมอบ

พ้ืนที่อาณาเขตท้ังหมดให้กับอาณานิคมอังกฤษ และมีการส่งเซอร์ เฟรเดอริค นอร์ท (Sir Frederick North) ไป

เป็นผู้ปกครองชาวอังกฤษคนแรก  

ไม่นานนัก เซอร์นอร์ทก็รู้ว่า โอกาสของอังกฤษในการยึดครองเกาะทั้งหมดจะมาถึงอีกไม่นาน นั่น

เพราะว่าปิลิม ตาลเว เอ็ดดิการ์ของพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์แห่งแคนดีได้เปิดเผยแผนของเขาท่ีจะทำลาย

กษัตริย์ให้กับผู้ครองอังกฤษด้วยตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามแผนนั้นถูกเปิดเผยต่อกษัตริย์ และเขาถูกตัดศีรษะในปี

พ.ศ.2355 (ค.ศ.1812)  เอเหเลโปละ  เอ็ดดิการ์ คนถัดมาถูกตรวจพบว่าพยายามท่ีจะก่อการกบฏต่อองค์

กษัตริย์จึงถูกลงโทษโดยทรมานภรรยาและลูก ๆ ของเขาอย่างโหดร้าย ต่อมาทุกคนที่พระองค์สงสัยจะถูก

ลงโทษทั้งหมดและผลก็คือเกิดความไม่สงบและความวุ่นวายทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติ 

ในสภาพการณ์ไม่สงบเรียบร้อยเหล่านี้ เอเหเลโปละได้ไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ  เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2358 (ค.ศ.1815) กองทัพอังกฤษยาตราเข้าเมืองหลวงแคนดีและจับกษัตริย์ไว้ ในวันที่ 2 

มีนาคม พ.ศ.2358 (ค.ศ.1815) ในที่ประชุมอันเคร่งเครียดของผู้นำและพระสงฆ์เมืองแคนดีนั้น กษัตริย์ถูก

บังคับให้สละบัลลังก์ อาณาจักรท้ังหมดของพระองค์ถูกส่งมอบให้กับกษัตริย์อังกฤษ นั่นคืออวสานของ

อาณาจักรแคนดีอันสง่างดงามซึ่งยืนหยัดการรุกรานของโปรตุเกสและดัตช์และอังกฤษไว้ได้(ช่วงหนึ่ง) ก็เป็นอัน

 
67 อดิการ์ /อทิการม (ภาษาสิงหลว่า අධිකාරම් (Adikarm) มุขมนตรหีรือประธานของคณะเสนาบดีและที่ปรึกษา
กษัตริย์ (ตำแหน่งในราชสำนักลังการะหว่างการปกครองอาณานิคมของอังกฤษ) 
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สิ้นสุดเชื้อสายกษัตริย์ชาวพุทธของลังกาที่สืบทอดมาจากการปกครองของพระเจ้าวิชัย 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

และเป็นเวลาถึง 2301 ปี  ที่ได้นำความรุ่งเรืองและกิตติศัพท์มาสู่ประเทศและพระศาสนา   
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41.ท่าทีของอังกฤษท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 

ดงัเห็นได้จากหัวข้อก่อนหน้านี้ถึงวิธีการทีอั่งกฤษเข้ายึดครองภาคพ้ืนส่วนล่างของลังกาในปีพ.ศ.2339 

(ค.ศ.1796) และดินแดนแคนดี ในปีพ.ศ.2358 (ค.ศ.1815) ดินแดนเหล่านี้ยังคงอยู่ในมืออังกฤษจนถึงปีพ.ศ.

2491 (ค.ศ.1948) ซึ่งในปีนั้นศรีลังกาก็ได้รับเอกราชกลับคืนมา 

มีการกล่าวถึงการชุมนุมที่เคร่งเครียดที่เมืองแคนดี  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2358 (ค.ศ.1815) ในการ

ประชุมครั้งนัน้มีการลงนามสนธิสัญญาระหว่างผู้ปกครองอังกฤษและหัวหน้าเมืองแคนดี โดยหัวหน้าผู้ปกครอง

เมืองได้ส่งมอบประเทศให้กับอังกฤษและอังกฤษสัญญาว่าจะปกป้องพระพุทธศาสนาโดยประกาศว่า พิธีกรรม

และพิธีการศักดิ์สิทธิ์และจะละเมิดไม่ได้  

ข้อตกลงนี้ไดผ้นวกเอาพระพุทธศาสนาเข้าไว้ในสนธิสัญญาที่หัวหน้าผู้ปกครองส่งมอบประเทศให้

อังกฤษซ่ึงมีความสำคัญมาก ด้านหนึ่งเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงเวลาแห่งความโชคร้ายนั้น ผู้นำชาวสิงหลมีความ

กังวลเพียงใดเกี่ยวกับอนาคตของพระพุทธศาสนา ในทางกลับกันอังกฤษได้พิจารณาอย่างชัดเจนว่า การละเว้น 

ไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาจะส่งผลเสียต่ออังกฤษ 

อย่างไรก็ตามท่าทีของอังกฤษต่อพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่หัวหน้าผู้นำชาวสิงหล 

ในไม่ช้าหัวหน้าผู้นำและพระสงฆ์ตระหนักว่า อังกฤษไม่เคารพในข้อตกลงในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนาเลยแต่มุ่งม่ันที่จะเปลี่ยนชาวสิงหลให้หันมานับถือศาสนาของตนเองมากกว่า 

ในช่วงปีแรก ๆ หลังจากการลงนามในสนธิสัญญา ผู้สำเร็จราชการอังกฤษได้เข้าร่วมในพิธีประจำปีที่

เกี่ยวข้องกับพระธาตุเขี้ยวแก้วและแต่งตั้งพระมหานายกะ(ผู้นำสงฆ์)ดังเช่นที่กษัตริย์สิงหลเคยปฏิบัติมาใน

สมัยก่อน สิ่งนี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับมิชชันนารีชาวคริสต์ในศรีลังกาและหน่วยงานคริสเตียนในอังกฤษไม่

น้อย และในไม่ช้าพิธีกรรมทั้งสองก็ถูกงด ตัดความสัมพันธ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเสียสิ้น นับตั้งแตป่ีพ.ศ.2390 

(ค.ศ.1847) เป็นต้นไป คณะสงฆ์จำเป็นต้องเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าของตนเอง และในปีพ.ศ.2396 (ค.ศ.1853) 

รัฐบาลอังกฤษได้ส่งมอบพระธาตุเขี้ยวแก้วที่อยู่ในการดูแลให้แก่ดิยวดนะ นิลเม และพระมหานายกะของวัดมัล

วัตตะและวัดอัสคิริยะ  

 ในขณะที่มีการละเมิดสนธิสัญญา 1815 ผู้ปกครองอังกฤษกระทำแม้กระทั่งห้ามชาวพุทธในสิทธิพิเศษ

บางอย่าง (แต่) กลับอนุญาตให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ได้รับสิทธิพิเศษนั้น  ตัวอย่างเช่น  ปลายปีพ.ศ.2348 (ค.ศ.

1805) ไม่มีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับเด็กคนใดหากไม่ผ่านพิธีบัพติสจากบาทหลวงคริสเตียน
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มาก่อน และคณะนักบวชไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแต่งงานของบุคคลที่ไม่ได้รับพิธีบัพติส ยิ่งกว่านั้นผู้ที่รับเอา

ความเชื่อแบบคริสเตียนเท่านั้นที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานภาครัฐ ท่าทีของชาวอังกฤษเช่นนี้ทำให้ชาวพุทธ

จำนวนมากยอมรับศาสนาใหม่ โดยที่ตัวเองไม่เข้าใจคำสอนใด ๆ ของศาสนาคริสต์เลย  สิ่งที่พวกเขาเห็นและ

เข้าใจในศาสนาคริสต์คือ “สำหรับพวกเขาแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดไม่เพียงแค่ความสุขในภพหน้าเท่านั้น แต่

เป็นหลักประกันความสุขในชาตินี้ด้วย”  

ผู้ปกครองอังกฤษบางคนที่พยายามจะทำลายองค์กรพระพุทธศาสนาถึงกับพยายามสร้างความ

แตกแยกระหว่างพระสงฆก์ับฆราวาสและยังสามารถเอาพระสงฆ์ชั้นผู้นำบางส่วนเข้าเป็นพวกได้ด้วย เพราะ

พวกเขาตระหนักว่าพระสงฆ์นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนศาสนาของชาวสิงหล และตราบใดท่ีพระสงฆ์

และฆราวาสยังคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความพยายามของพวกเขาก็ยากที่จะสำเร็จได้ 

สุดท้ายผู้ปกครองอังกฤษไดใ้ห้การสนับสนุนที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่คณะมิชชันนารีคริสเตียนในการ

ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนา วิธีการที่คณะมิชชันนารีเหล่านี้พยายามในการเปลี่ยน

ศาสนาคริสต์ในลังกาเป็นอย่างไรนั้น จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6
5

 

42.งานของคณะมชิชนันาร ี

       จากช่วงต้นของการปกครองของอังกฤษ  องค์กรเผยแผ่ศาสนาคริสต์หลายองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแข็ง

ขันในกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาในศรีลังกา พวกแบ็บติสต์ได้เริ่มทำกิจกรรมในปีพ.ศ.2335 (ค.ศ.1792) ตามด้วย
เวสลียัน เมธอดิสต์ (Wesleyan Methodists) ในปีพ.ศ.2357 (ค.ศ.1814) ชาวอเมริกันในปีพ.ศ.2359 (ค.ศ.
1816) และคริสตจักรแห่งอังกฤษในปีพ.ศ.2361 (ค.ศ.1818) คณะมิชชันนารีเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมและความ
ช่วยเหลือทุกอย่างจากรัฐบาลอังกฤษ 

การจัดตั้งโรงเรียนของคณะมิชชันนารีในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเกาะเป็นหนึ่งในงานหลักของคณะ

มิชชันนารีเหล่านี้ โรงเรียนเหล่านี้จัดการและบริหารโดยสมาคมมิชชันนารีด้วยการช่วยเหลือของรัฐบาลอังกฤษ

และจากกองทุนสาธารณะส่วนหนึ่ง  โรงเรียนเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของเด็กชาวพุทธจำนวนมากเพราะเป็น

ศูนย์กลางที่คนหนุ่มสาวได้รับการฝึกฝนเพ่ือการทำงานในหน่วยงานภาครัฐระดับสูง  ในอดีต วัดเป็นโรงเรียน

ประจำหมู่บ้านและพระสงฆ์คือครูของเด็กในการเรียนวิชาทางโลกและความรู้ด้านจิตวิญญาณ แต่ภายใต้รัฐบาล

อังกฤษ วัดไม่อาจให้การศึกษาท่ีจำเป็นเพ่ือการจ้างงานในภาครัฐ (รับราชการ)ได้อีกต่อไป  ดังนั้นพ่อแม่ 

ผู้ปกครองชาวพุทธที่ต้องการเห็นลูกหลานตัวเองทำงานในตำแหน่งงานทีสู่ง จึงเต็มใจที่จะส่งลูกหลานของ

ตนเองเข้าโรงเรียนของคณะมิชชันนารีเหล่านี้   

          ในโรงเรียนเหล่านี ้ เยาวชนได้ยึดถือข้อกำหนดขององค์กรสอนศาสนาเป็นแม่แบบซ่ึงไม่ได้บังคับว่า 

นักเรียนควรจะเป็นคริสเตียนก่อนจะเข้าโรงเรียน แต่ว่า นักเรียนแต่ละคนถูกกำหนดให้เรียนศาสนาคริสเตียน

และต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับใช้ทางศาสนาตอนเช้าและตอนเย็นในโรงเรียน  เยาวชนเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสได้

เข้าร่วมกิจกรรรมทางศาสนาพุทธของตนเองเลย และเกือบทุกโรงเรียนมีโบสถ์เป็นของตัวเอง บทเรียนที่

ถ่ายทอดให้กับเยาวชนเหล่านี้จัดการโดยการปลูกฝังการเหยียดหยามพระพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้า

ถูกวิพากษ์และตำหนิ พิธีปฏิบัติของพุทธถูกเยาะเย้ย ศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาของกลุ่มชาวบ้านที่กักขฬะ พ้ืน 

ๆ เมื่อเทียบกับศาสนาคริสต์ของคนที่มีอารยธรรม 

ในที่สุดการทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียนี้ก็ให้ผลตามที่คณะมิชชันนารีคาดไว้ ผู้คนเริ่มละท้ิงศรัทธา

ประจำชาติของตนเพ่ือความเชื่อใหม่ พวกเขาได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังให้คิดว่า ตัวเองนั้นเป็นคนที่ได้รับการ

กลั่นกรองและมีวัฒนธรรม ตอนนี้กลายเป็นความนิยม (แฟชั่น) ในกลุ่มคนสิงหลโดยการนำความเชื่อ ชื่อและ

ประเพณีของคริสเตียนมาใช้  แม้แต่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่สนใจศาสนาของตนเอง  เมื่อเยาวชน

เหล่านั้นเติบโตขึ้นก็ไม่ใส่ใจในการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาใด ๆ  อีก 
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พวกสอนศาสนาก็ใส่ใจให้การศึกษาให้กับพวกเด็กสาวด้วยเช่นกัน มีการเปิดอารามนางชี (Convents) 

พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการกินนอน และในอารามนางชีนี้เด็กผู้หญิงได้รับการเลี้ยงดูและได้รับ

การศึกษาด้วยความระมัดระวังที่สุดจนกว่าพวกเธอจะแต่งงานในเวลาเหมาะสม โดยผ่านการอนุญาตจาก

ผู้ปกครองคริสเตียน 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงโรงเรียนที่ได้รับการสงเคราะห์ ในศรีลังกาในปี พ.ศ. 2429 (ค.ศ.1886) ซึ่งเป็น

ของนิกายต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่กิจกรรมของคณะมิชชันนารีในลังกาในด้านการศึกษา 

จำนวนของโรงเรียนสงเคราะห์ในศรีลังกา ปีพ.ศ.2429 (ค.ศ.1886) 

                 ภาษาอังกฤษ     สองภาษา    ภาษาท้องถิ่น       รวม 

Wesley Miss.  18   18   170        206  

Rom. Cath.  25   5   175        205  

C.M.S.   28   18   178      224  

Amer. Miss  8   9   116         133  

Baptist   1    5   32     38  

Private  7    5    13              25 

 Hindu   0    0      5               5  

Buddhist  0   1   11            12  

นอกเหนือจากการเปลี่ยนให้ชาวสิงหลมานับถือศาสนาคริสต์ที่ดำเนินการผ่านโรงเรียนซ่ึงจัดการโดย

องค์กรมิชชันนารีเหล่านี้แล้ว คณะมิชชันนารีในศรีลังกายังไม่หยุดยั้งงานการเปลี่ยนใจผู้คนให้เลื่อมใสโดย

แจกจ่ายหนังสือและแผ่นพับซึ่งวิพากษ์วิจารณ์และเยาะเย้ยศาสนาพุทธและร้องเพลงสรรเสริญศาสนาคริสต์ 

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์นั้น คณะมิชชันนารีเองได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา วรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาและภาษาสิงหลจึงทำให้สามารถเขียนแผ่นพับเป็นภาษาสิงหลโจมตีศาสนาพุทธและยกย่องคุณ

งามความดีของคริสต์ศาสนา นักเทศน์ชาวคริสต์เดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายหนังสือและแผ่นพับ

เหล่านี้วิจารณ์และเย้ยหยันศาสนาพุทธและแสดงถึงอำนาจสูงสุดและต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ 
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43. พระคุณเจ้าโมโหตติวัตเต คุณานันทเถระ และการปลุกเร้าจิตสำนึกชาวพุทธ 

เมื่อคณะมิชชันนารีชาวคริสต์ทำงานอยู่ในเมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือเผยแผ่พระกิตติคุณและทำให้

ชาวพุทธเปลี่ยนใจมาเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาคริสต์  พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีความสามารถ
ต้านทานได้มากพอ เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันที่วัดในวันโปยะ(วันพระ)หรือวันอุโบสถ และพยายามทีจ่ะหักล้างข้อ
โต้แย้งของนักเทศน์คริสเตียนในการเทศน์ แต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลมากนัก  

ช่วงเวลานี้เอง ประมาณปีพ.ศ.2403 (ค.ศ.1860) มีสามเณรหนุ่มรูปหนึ่งชื่อโมโหตติวัตเต คุณานันทะ 
ปรากฏขึ้นมาและได้ท้าทายนักเผยแพร่ศาสนาคริสเตียนให้มาโต้วาทีกับท่านอย่างเปิดเผย สามเณรหนุ่มรูปนี้
ได้รับการศึกษาแบบคริสเตียนในการศึกษาวัยเด็กตอนต้น และนั้นเองที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้คัมภีร์คริสเตียน ทั้ง
ยังเป็นผู้ชำนาญในพระพุทธศาสนา ท่านเดินทางไปแต่ละหมู่บ้าน แสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ จัดประชุมหลาย
แห่งถึงถิ่นที่มั่นของคริสเตียนและท้าทายบาทหลวงคริสเตียนให้มาเผชิญหน้ากับท่านในการโต้วาทีอย่างเปิดเผย 
ไม่นานนักสามเณรก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงเพราะคารมคมคาย ผู้คนนับพันพากันมาชุมนุมเพ่ือมาฟังท่านแสดง
ปาฐกถา 

บาทหลวงคริสเตียน ในตอนแรกไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท้าทายของสามเณรหนุ่มรูปนี้นัก แต่ต่อมา 
ด้วยความมั่นใจในความสำเร็จของตนจึงรับการท้าทายของสามเณร และเพราะการท้าทายนี้เองส่งผลให้เกิด
การโต้วาทีในที่สาธารณะสามครั้ง ครั้งหนึ่งที่อุทันวิตะ ในปีพ.ศ.2409 (ค.ศ.1866) อีกครั้งที่ คัมโปละ ในปีพ.ศ.
2414 (ค.ศ. 1871) และครั้งสุดท้ายที่ปานดุระในปีพ.ศ.2416 (ค.ศ.1873)  

การโต้วาทีท่ีปานาดุระซึ่งใช้เวลาถึง 7 วัน เป็นการโตว้าทีท่ีสำคัญที่สุดคือเป็นการรวมความเพียร
พยายาม (แรงฮึด)ทีน่ำไปสู่การปลุกเร้าชาวพุทธให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง การโต้วาทีจัดโดยให้มีการเผชิญกันต่อหน้าผู้นำ
ชาวพุทธและคริสเตียนสิงหล มีการวางกฎเอาไว้เพ่ือที่ให้การพบกันครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษชั้นนำอย่าง The Ceylon Times ได้ส่งตัวแทนมาเพ่ือรายงานเหตุการณ์ครั้งนี้  รายงานในการ
โต้วาทีท่ีสมบูรณ์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผู้พูดเอง และจะนำไปตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษวันต่อวัน 

การโต้วาทีสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของชาวพุทธ นักโต้วาทีชาวพุทธไม่เพียงสามารถตอบความคิดเห็นผิด 
ๆ ของนักเทศน์คริสเตียนได้เป็นอย่างดีเท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้พวกเขาเข้าใจในปรัชญาและหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาอีกด้วย  เมื่อคริสเตียนถอนตัวออกจากการโต้วาทีท่ีตัวเองปราชัย ชาวพุทธมีความยินดีปรีดา
อย่างมาก มีการจัดการฉลองชัยชนะทุกวัดเพ่ือประกาศชัยชนะของพวกเขาและมีการจัดขบวนโดยมีการนำ
ภาพของท่านคุณานันทเถระแห่ไปทุกหมู่บ้าน   

ชัยชนะของชาวพุทธเหนือคู่ปรับคริสเตียนในการโต้วาทีท่ีปานาดุระไหลเวียนในเส้นเลือดใหญ่ของชาว
พุทธด้วยความเข้มแข็งและความกระตือรือร้นในการทำงานเพ่ือกอบกู้ศักดิ์ศรีของชาวพุทธที่หายไปกลับคืนมา  
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44.พันเอกโอลค็อตและการเคล่ือนไหวของของชาวพุทธ 

นักปราชญ์ชาวอเมริกันชื่อ ดร.พีเบิ้ล (Dr.Peeble) ซึ่งบังเอิญอยู่ในช่วงเยือนศรีลังกาช่วงการโต้วาทีท่ี

ปานดุระพอดีทำให้เขาเกิดความประทับใจมากจนกระทั่งเขาเอาเหตุการณ์ที่ประสบพบเห็นไปตีพิมพ์เป็น

หนังสือในการเดินทางกลับอเมริกา ความสนใจของพันเอก เฮ็นรี สตีลโอลค็อต (Henry Steel Olcott) ครั้งแรก

ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเกิดจากรายงานการโต้วาทีครั้งนี้เองซึ่งพันเอกท่านนี้บังเอิญได้อ่านพบท่ีห้องสมุด

สาธารณะในอเมริกา ท่านเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิด ชีวิตช่วงแรกในฐานะเป็นชาวนาที่ประสบความสำเร็จ

มากคนหนึ่ง และยังเป็นพันเอกท้ังในกองทัพบกและกองทัพเรือ ในช่วงแรกของอายุ 43 ปี ในปีพ.ศ.2418 (ค.ศ. 

1875) ท่านได้ละทิ้งชีวิตแบบโลก ๆ ทั้งหมด และพร้อมกับคุณนายบลาวัสกี (Madam Blavatsky)  ได้ก่อตั้ง

สังคมเชิงปรัชญา (Theosophical Society) เพ่ือแสวงหาความจริงในทุกศาสนา เมื่อได้อ่านการโต้วาทีที่ปานดุ

ระ พันเอกโอลค็อตก็ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้า และปีพ.ศ.2423 (ค.ศ.1880) ได้

เดินทางมาศรีลังกาพร้อมกับคุณนายบลาวัสกีเพ่ือมารับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต้นฉบับของแท้โดยตรง 

ในเวลาไม่นานนัก สิ่งที่ศึกษาทำให้ท่านเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นและยอมรับนับถือ

พระพุทธศาสนาและทำงานทุ่มเทเพ่ือยกระดับชาวพุทธในศรีลังกาให้ทัดเทียมกับศาสนิกอ่ืน ๆ   

โอลค็อตได้ชี้ให้ผู้นำชาวพุทธในศรีลังกาเห็นว่า หากว่าพระพุทธศาสนาต้องการลุกขึ้นต่อต้านงานของ

มิชชันนารี พวกเขาควรเปิดโรงเรียนของพุทธเพ่ือให้การศึกษาแก่บุตรหลานของพวกเขาเอง ภายใต้การนำของ

ท่านและจากการให้การสนับสนุนของพระสงฆ์ผู้นำ ผู้นำชาวพุทธฆราวาสในศรีลังกาในช่วงนั้นได้ก่อตั้งสมาคม

พุทธปรัชญาขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2423 (ค.ศ.1880) วัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือการก่อตั้งโรงเรียน

พุทธและได้นำคนวัยทำงานชาวพุทธมาร่วมมือกันโดยปราศจากความแตกต่างระหว่างวรรณะหรือตำแหน่งเพ่ือ

สนับสนุนสวัสดิการของชาวพุทธศรีลังกา 

ตอนที่พันเอกโอลค็อตเดินทางมาถึงนั้น ศรีลังกามีโรงเรียนพุทธเพียงสามโรงเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต

และสนับสนุนจากทางรัฐบาลคือ หนึ่งแห่งที่โดดันดุวะอีกที่หนึ่งที่ปานดุระและแห่งทีส่ามที่บันดรคมะ  เมื่อปี

พ.ศ.2440 (ค.ศ.1897)  12 ปีหลังการก่อตั้งสมาคมพุทธปรัชญา ศรลีังกามีโรงเรียนชาย 25 โรง โรงเรียนหญิง 

11 โรง และโรงเรียนแบบสหศึกษา 10 โรง ปีพ.ศ.2446 (ค.ศ.1903) ศรีลังกามีโรงเรียนพุทธที่สมาคมดูแลและ
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จัดการถึง 174 โรง มีนักเรียนทั้งสิ้น 30,000 คน ปีพ.ศ.2483 (ค.ศ. 1940) จำนวนโรงเรียนได้เพ่ิมข้ึนมาถึง 429 

โรง  

พันเอกโอลค็อตและผู้สนับสนุนของท่านได้ไปแต่ละหมู่บ้านเพ่ือโน้มน้าวผู้คนให้สมัครเป็นสมาชิกของ

สมาคมและบริจาคเพ่ือบำรุงโรงเรียนพุทธเหล่านี้และถึงตอนนี้ทุนก็พร้อมแล้ว นักการศึกษาชั้นนำหลายคนใน

สมัยเดียวกับท่านได้ทำให้แผนการศึกษาที่วางไว้ของท่านประสบความสำเร็จอย่างมาก มีนักการศึกษาทีค่วร

กล่าวถึงได้แก่ ซี.ดับบลิว ลีดบีทเทอร์  (C. W. Leadbeater), โบวลส์ เดลี (Bowles Daly), เอฟ.แอล.วูดเวอรด 

(F. L. Woodward), เอ.อี. A. E. บัลท์เจนส ์(Bultjens) และ นาง เอ็ม . มูเซอัส ฮิกกินส์ (Mrs. M. Museus 

Higgins) สำหรับ นาง เอ็ม. มูเซอัส ฮิกกินส์นี้รับผิดชอบการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จสำหรับนักเรียนหญิงชาว

พุทธ โรงเรียนพุทธชั้นนำ ณ เวลานี้ เช่น อานันทวิทยาลัย นาลันทาวิทยาลัยในเมืองโคลัมโบ โรงเรียนธรรมราช

ในเมืองแคนดี      โรงเรียนมหินทะในเมืองกอล โรงเรียนธรรมโศกในเมืองอัมบลังโกดะ โรงเรียนวิสาขาในเมือง

บัมบลปิติยะ และโรงเรียน มูเสอัส ในกรุงโคลอมโบ คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของความสำเร็จจากความพยายาม

ครั้งนี้ 

พันเอกโอลค็อตได้ชี้ให้เห็นต่อไปอีกว่า ผู้นำชาวพุทธสิงหลในช่วงนี้ควรจะมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของตัวเอง

เพ่ือประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นของชาวพุทธในประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ สมาคมพุทธปรัชญาได้เริ่ม

งานหนังสือพิมพ์ภาษาสิงหล สรสวิสันดรส ขึน้ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2423 (ค.ศ.1880) และต่อมาเป็นเสริมภาค

ภาษาอังกฤษ The Buddhist ปัจจุบันเป็นรายเดือนของ YMBA โคลัมโบ ผู้พันโอลค็อต ทำงานอย่างหนักเพ่ือ

เรียกสิทธิที่ชาวสิงหลเสียไปคืนกลับมา ผลจากความพยายามของท่านนั่นเองที่ทำให้ชาวพุทธในศรลีังกาได้รับ

อิสรภาพในการจัดขบวนแห่ทางพระพุทธศาสนาของตนและประกาศให้วันเพ็ญวิสาขบูชาให้เป็น

วันหยุดราชการ ธงของชาวพุทธที่เห็นในปัจจุบันเป็นการออกแบบของผู้พันโอลค็อตเองซึ่งท่านได้เรียกร้องให้

ชาวพุทธติดธงในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด ความพยายามของท่านยังส่งผลให้มีการแต่งตั้งนาย

ทะเบียนในการแต่งงานของชาวพุทธเองด้วย 

การโต้วาทีท่ีปานาดุระส่งผลด้านบวกคือการมาของพันเอกโอลค็อต อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองนี้
ที่รวมกันได้ปิดช่วงเวลาอันมืดมนของพระพุทธศาสนาของศรีลังกาและนำเข้าสู่ยุคใหม่ที่สว่างไสว 

  บุคลผู้ประเสริฐท่านนี้ผู้ปลุกชาวพุทธสิงหลให้ตื่นขึ้นและแสดงให้พวกเขาเห็นเส้นทางที่ควร
ดำเนินการเพ่ือพระพุทธศาสนาต่อไป ท่านได้ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) ขณะที่ท่านอยู่ในประเทศ
อินเดีย 
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45. กจิกรรมความเคลื่อนไหวยุคฟื้นฟศูิลปวิทยาทางพุทธศาสนา 

นอกจากการพบกับคู่ปรับคริสเตียนโดยการโต้วาทีแบบเปิดเผยแล้ว ท่านโมโหตติวัตเตเถระ และมิตร

สหายได้วางแผนใช้ยุทธวิธีอ่ืนอีกเพ่ือตอบโต้แผนการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านชาวพุทธของคริสเตียนมิชชันนารี

และเพ่ือฟ้ืนฟูศรัทธาทางพระพุทธศาสนาในประเทศ หนึ่งในกลวิธีคือการก่อตั้งโรงพิมพ์ซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถ

ตอบโต้การวิจารณ์ของคริสเตียนไดแ้ละยังสามารถเผยแพร่หนังสือเพ่ือการศึกษาของพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ.1862) จึงมโีรงพิมพ์แรกที่ก่อตั้งและควบคุมโดยชาวพุทธสิงหลในชื่อลังโก

ปการ การพิมพ์ โดยได้รับพระราชทานจากกษัตริย์แห่งสยาม และในปีเดียวกันท่านโมโหตติวัตเตเถระได้ก่อตั้ง

โรงพิมพ์ชื่อสารวัชญสาสนภิวฒุิทายกะ ที่โกเตเหนะไม่ไกลจากกรุงโคลัมโบ  ต่อมา ลังกริวิกิรนะการพิมพ์ได้รับ

การก่อตั้งปี พ.ศ. 2406 (ค.ศ.1863) และลังกาภินววิสรุตการพิมพ์ ในปีพ.ศ.2404 (ค.ศ. 1861) ตามลำดับ 

ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้และการช่วยเหลือของฝ่ายฆราวาสได้ช่วยฟ้ืนฟูการเรียนรู้

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคืนกลับมา พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกประกอบด้วยพระคุณเจ้าหิกกาดุเว ศรีสุมังคละ ผู้ก่อตั้ง

วิทโยทยะปิริวิ-เวนะ มลิคกันดะในโคลัมโบ ในปีพ.ศ.2417 (ค.ศ.1874) และพระเดชพระคุณรัตมลาเน ศรีธัม

มาโลกะ ผู้ก่อตั้งวิทยาลังการะ ปิริเวนะ เปลิยะโกดะ โคลัมโบในปีพ.ศ.2418 (ค.ศ.1875) พระสงฆ์และฆราวาส

จำนวนมากได้รับการศึกษาจากสองสถาบันอันยิ่งใหญ่นี้และช่วงเวลาไม่นานกิตติศัพท์ของสองสถาบันนี้ก็เลื่อง

ลือไปไกลถึงต่างประเทศ  

นักวิชาการท่ีเป็นผลผลิตของสองสถาบันนี้ได้ไปเปิดปิริเวนะในภูมิภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ และได้

ให้การสนับสนุนการศึกษาพุทธศาสตร์โดยการเรียบเรียงและแก้ไขหนังสือจำนวนมากและในช่วงเวลานี้เองก็มี

นักวิชาการต่างประเทศที่อุทิศตนและทุ่มเทซ่ึงบังเอิญได้มาศรีลังกาได้แสดงความสนใจในพระพุทธศาสนา 

วัฒนธรรมและวรรณกรรมก็ได้พากันสร้างความสนใจให้กับกลุ่มญาติพ่ีน้องของตนเองที่อยู่โลกตะวันตกผ่าน

เอกสารหนังสืออันล้ำค่าของพวกท่าน  เทอรเนอร์ (Turner), เทนแนนท์ (Tennant), ชิลเดอรส์ (Childers), 

ริดส์ เดวิดส์     ( Rhys Davids) และไกเกอร์ (Geiger)เป็นหนึ่งในจำนวนนักวิชาการเหล่านั้น  
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46.อนาคริกธรรมปาละและการฟื้นฟูวัฒนธรรมพุทธ 

กลุ่มผู้นำชาวพุทธฆราวาส ณ เวลานั้นได้ดำเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ทีโ่ดด

เด่นในกลุ่มคือ อนาคาริกธรรมปาละ กิตติศัพท์ของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้อยู่ที่ความพยายามในการปฏิรูปสังคม

ชาวพุทธในศรีลังกาซึ่งตอนนั้นศีลธรรมอยู่ในระดับต่ำมากและงานของท่านอนาคาริกธรรมปาละในประเทศ

อินเดียในตอนนั้นได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพ่ือเรียกร้องเอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คืนให้กับเจ้าของที่

ชอบธรรมคือชาวพุทธ  แต่ในหนังสือนี้ มุ่งเฉพาะการปฏิรูปสังคมของท่านในศรีลังกาเท่านั้น 

ก่อนหน้านี้ท่านอนาคาริกธรรมปาละเป็นที่รู้จักกันในชื่อเดวิด เหวะวิตรนะ เกิดปี พ.ศ.2404 (ค.ศ.

1861) เป็นลูกชายคนโตของนักธุรกิจชั้นนำคนหนึ่งในกรุงโคลัมโบที่ย้ายมาจากเมืองมาตระ ภาคใต้ของลังกา 

บิดามารดาและปู่ของท่านเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพระคุณเจ้าหิกกาดุเว ศรี

สุมังคลเถระ ดังนั้นที่บ้านเด็กน้อยจึงได้รับการดูแลเลี้ยงดูด้วยสิ่งแวดล้อมแบบพุทธแม้ว่าจะได้รับการศึกษาใน

โรงเรียนคริสเตียนก็ตาม วันเวลาเหล่านี้เป็นชว่งที่ท่านโมโหตติวัตเตกำลังเปิดสงครามวาทะกับงานของ

มิชชันนารีคริสเตียนอยู่พอดี และช่วงเวลานี้หนุ่มธรรมปาละไม่เพียงได้โอกาสฟังธรรมเทศนาของนักพูดผู้

ยิ่งใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจอย่างมากเทา่นั้นหากยังเป็นที่โปรดปรานของเหล่าพระสงฆ์เพราะการมาเยือนวัดที่โก

เตเหนะประจำของเขาอีกด้วย เมื่อผู้พันโอลค็อตและมาดามบลาวัสกีมาถึงศรีลังกา ปีพ.ศ.2423 (ค.ศ.1880) นั้น 

แน่นอนว่า ธรรมปาละเด็กหนุ่มวัย 16  เป็นที่โปรดปรานของชาวต่างชาติทั้งสองผ่านการเชื่อมโยงของพระคุณ

เจ้าคุณานันทะเถระด้วยเช่นกัน 

ปาฐกถาและงานของพันเอกโอลค็อตได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มธรรมปาละมาก ในปี พ.ศ. 2426 

(ค.ศ.1883) ผลจากการโจมตีขบวนชาวพุทธอย่างโหดร้ายโดยฝูงชนคาทอลิกที่โกเตเหนะนั้นเป็นเหตุให้หนุ่ม

ธรรมปาละได้ลาออกจากโรงเรียนคาทอลิกและในปีต่อมาเขาได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมพุทธปรัชญาใน

โคลัมโบซึ่งปู่ของเขาเป็นประธาน พออายุ 20 ปี ธรรมปาละได้รับอนุญาตจากบิดาเพ่ือออกจากบ้านและใช้ชีวิต

พรหมจรรย์ตามที่เขาปรารถนาเพ่ืออุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับงานของพระพุทธศาสนา นับแต่นั้นธรรมปาละก็

อาศัยอยู่ที่สำนักงานใหญ่สมาคมพุทธปรัชญา 

ปีพ.ศ. 2429 (ค.ศ. 1886) เมื่อพันเอกโอลค็อตกลับมาศรลีังกาอีกครั้งหลังจากไปอยู่ต่างประเทศ

ช่วงเวลาสั้น ๆ ได้วางแผนเดินทางไปทั่วเกาะลังกา แสดงปาฐกถาในชุมชนต่าง ๆ ระดมทุนเพ่ือก่อตั้งมูลนิธิ
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การศึกษาพุทธศาสนา อนาคาริกธรรมปาละได้เข้ามาร่วมกับพันเอกโอลค็อตในฐานะล่าม เขาได้ลาออกจาก

ตำแหน่งรองเสมียนฝ่ายการศึกษาเพ่ือทำหน้าที่ล่ามได้อย่างเต็มที่ และเพ่ืออุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับประโยชน์ของ

พระศาสนา   

ในฐานะเป็นล่ามของพันเองโอลค็อต ธรรรมปาละได้รับประสบการณ์มากมายในฐานะนักพูด  เขา

เดินทางไปทั่วประเทศกับโอลค็อตหรือไปแสดงปาฐกถาเพียงลำพัง  

ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนลังกาลังเลที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเพราะขณะนั้น
พระพุทธศาสนาเอง ถูกมองว่าเป็นศาสนาของชุมชนชนบท ความนิยมของคนศรีลังกาขณะนั้นคือการเป็นคริส
เตียน เพ่ือศึกษาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนที่คล้ายกันเพ่ือนำชื่อต่างประเทศมาใช้ และเพ่ือเลียนแบบการแต่ง
กายแบบชาวต่างชาติ วัฒนธรรม และอากัปกิริยาการแสดงออกต่าง ๆ ด้วย  พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
พุทธจึงเป็นเรื่องน่าขัน และเป็นเพียงวัฒนธรรมตกทอดกันมาของชาวบ้านเท่านั้น   

อนาคาริกธรรมปาละเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าของบุคคลที่ต่อต้านแนวคิดเช่นนี้ของชาวพุทธสิงหล  ท่านได้
แสดงการคัดค้านนิสัยการเลียนแบบชนต่างชาติด้าน ศาสนา ชื่อและธรรมเนียมอย่างรุนแรงผ่านการปาฐกาและ
บทความมากมายในหนังสือพิมพ์และวารสาร ท่านย้ำเน้นในเรื่องดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นว่า นิสัยการเลียนแบบนั้น
เป็นอาการการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงการขาดองค์ประกอบแรกในการนับถือตนเอง ตัวท่านเองก็ได้เปลี่ยนชื่อ
จากเดวิดเป็นธรรมปาละเพ่ือให้สอดคล้องตรงกับสิ่งที่ท่านสอน เมื่อได้ฟังปาฐกถาและอ่านบทความของอนาคา
ริกธรรมปาละในวารสารและหนังสือพิมพ์อย่างตั้งใจแล้ว ผู้คนก็เชื่อความจริงในความคิดเห็นของท่านอนาคาริก
ธรรมปาละ มีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้คนเริ่มมีความภูมิใจในศาสนา ภาษาและธรรมเนียม
ประเพณีของตนเอง 

เหนือสิ่งอื่นใด คนหนุ่มมากมายได้เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวของชาวพุทธครั้งนี้เพ่ือนำชะตากรรม

ของชาวพุทธศรีลังกาในอนาคต  

เอกบุรุษผู้ทำงานอุทิศให้กับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกา อินเดียและภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ของโลก

โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านนี้ ในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้เข้าอุปสมบท ได้รับฉายาว่า พระคุณเจ้าเทวมิตตะ ธรรม

ปาลเถระ ท่านมรณภาพปี พ.ศ. 2476 (ค.ศ.1933) ขณะอยู่ทีป่ระเทศอินเดีย  ประเทศศรีลังกาและอินเดียได้

ฉลองครบรอบปีเกิดในปี พ.ศ. 2507-2508 (ค.ศ. 1964-65) เพ่ือระลึกถึงท่านอนาคาริกธรรมปาละ  
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47.พระพุทธศาสนาในลังกาในช่วงกึ่งแรกศตวรรษที ่20 

        ชนชั้นผู้นำในชุมชนชาวพุทธในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 20 ทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของ

ท่าน อนาคาริกธรรมปาละ ได้รวมตัวกันเป็นองค์กรเพ่ือส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพ่ือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ใน

จำนวนนี้ มีบุคคลที่มีชื่อยิ่งใหญ่หลายท่าน เช่น เซอร์ ดี.บี.ชยติลลเก (Sir D. B. Jayatillaka), เอฟ. อาร์. โสม

นายเก (F. R. Somnayake), วลิสินห หริจันทร และ ดับบลิว.เอ. ดี ซิลวา (Valisinha Harishchandra and W. 

A. de Silva) สำหรับพวกท่านแล้ว การฟ้ืนฟูชาวพุทธก็คือการฟื้นฟูชาตินั่นเอง  บุคคลที่โดดเด่นเหล่านี้ซึ่งมีชื่อ

ในประวัติศาสตร์ไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคมชาวพุทธชั้นนำเช่น สมาคมพุทธปรัชญา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2423 (ค.ศ.

1880) สมาคมยุวพุทธแห่งโคลัมโบ พ.ศ.2441 (ค.ศ.1898) สมาคมมหาโพธิ (พ.ศ. 2434 (ค.ศ.1891) ) และสภา

พระพุทธศาสนาแห่งเกาะลังกา พ.ศ.2461 (ค.ศ.1918) และท่านเหล่านี้ทำงานด้วยความสำเร็จที่น่าทึ่งเพ่ือ

บรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายขององค์กรเหล่านั้น ผู้นำชาวพุทธเหล่านี้สามารถรวมตัวและรวบรวมชาวพุทธ

ทุกคนในศรีลังกาโดยใช้องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธกระตือรือร้นรวบรวมทุน

เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในด้านการศึกษาและศาสนา เพ่ือให้ยุวชนชาวพุทธได้รับการศึกษาทางศาสนาและทาง

โลกที่ดี  เพ่ือดำเนินงานสังคมสงเคราะห์มากมายและเพ่ือยกระดับมาตรฐานทางจิตวิญญาณและศีลธรรมของ

ประชาชน  

ช่วงต้นของศตวรรษที่ 20  ช่วงเวลานี้มีการผลิตวรรณกรรมออกมามากมาย วิทโยทยะปิริเวนะและ

วิทยาลังการะปิริเวนะและสถาบันในสังกัดซึ่งเป็นสมาชิก 200 แห่ง ได้ผลิตนักวิชาการมากมายที่ได้แก้ไขงาน

คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถามากมาย  ไซม่อน เหวะวิตรนะ น้องชายคนเล็กของอนาคาริกธรรมปาละ ได้

ทิ้งมรดกไว้จำนวนมากซึ่งช่วยได้มากในช่วงนี้ สามารถนำเอามาใช้เพ่ือการพิมพ์และตีพิมพ์เผยแพร่ตำราภาษา

บาลี   ประมาณปพี.ศ.2473(ค.ศ.1930) นักวิชาการสมัยใหม่มากมายทั้งพระและฆราวาสได้ปรับแก้ไขและ

ตีพิมพ์ตำราพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีมากมาย ทั้งยังรวบรวมผลงานชั้นทุติยภูมิรองลงไปเกี่ยวกับแง่มุม

ต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก ผลงานตีพิมพ์ของนักวิชาการเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วการเอ่ยชื่อ

และผลงานตีพิมพ์เหล่านั้นจึงไม่จำเป็น  

ความกระตือรือร้นอันยิ่งใหญ่ซ่ึงเกิดข้ึนอีกประการหนึ่งคือการบูรณะรุวันเวลี ดากบะ พุทธสถาน

โบราณในเมืองหลวงเก่าของศรีลังกาซ่ึงเป็นหนึ่งในพุทธสถานที่ได้รับการพิจารณาเอาใจใส่เป็นแห่งแรก  พุทธ
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สถานอื่น ๆ ก็ได้รับการบูรณะและปฏิสังขรณ์ทยอยทีละแห่ง และปัจจุบันในเมืองโบราณอนุราธปุระซึ่งครั้งหนึ่ง

เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เต็มด้วยโบสถ์คาทอลิกและแหล่งการค้าพาณิชย์ที่อยู่ในเมืองก็ถูกย้ายออกไปสถานที่อ่ืน 

ศรีลังกาไม่เพียงแต่ปรับโครงสร้างใหม่เก่ียวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในประเทศเท่านั้น แต่

ยังมีส่วนสำคัญในการส่งพระธรรมทูต“ ผู้เผยแผ่พระธรรม” ไปต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950) ศรี

ลังกาได้จัดตั้งสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้นเพ่ือรวมประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดเข้าด้วยกัน

และมีการจัดประชุมหลายครั้งในปีต่อมา  

เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 20 นี้ได้เร่งดำเนินการ

ในช่วงกลางศตวรรษนั้นเป็นผลมาจากผู้นำชาวพุทธสิงหลได้เข้าควบคุมบังเหียนรัฐบาล ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2491 

(ค.ศ.1948) ประเทศศรีลังกาก็ได้รับเอกราชกลับคืนมา หลังจากช่วงเวลาทีอั่งกฤษปกครองเป็นเวลา 133 ปี 

ผู้นำชาวพุทธที่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพ่ือพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้นำชาวสิงหลที่นำการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยศรี

ลังกาจากการปกครองของต่างชาติอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่า เมื่อผู้นำเหล่านี้ได้รับอิสรภาพของ

ชาติกลับคืนมาและเข้ามากุมบังเหียนรัฐบาลแทนผู้ปกครองอังกฤษไดแ้ล้ว ไดห้ันมาคำนึงถึงศาสนาประจำชาติ

และวัฒนธรรมของตนจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องเพ่ือที่

พระพุทธศาสนาจะได้สถานะอันชอบธรรมอีกครั้ง 
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48. พุทธชยันตีและชว่งต่อมา 

        วันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956) ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะของปีนั้น ชาวพุทธในศรีลังกา

และภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ของโลกได้ฉลองพุทธชยันตี นั่นคือครบรอบ 2500 ปีแห่งพุทธปรินิพพาน ซึ่งเป็นวันที่
สำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกเนื่องจากความเชื่อท่ีว่าอายุของพระศาสนาเข้าสู่กึ่งพุทธกาลพอดี นับจากปนีี้
ไปพระธรรมจะเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายไปทั่วโลก 

ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาจากช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมามีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า คำ

ทำนายเท่าที่ศรีลังกาเกี่ยวข้องกำลังจะเป็นจริง ในส่วนอื่น ๆ ของโลกก็ประจักษ์เช่นกันว่า ผู้คนที่ไม่ได้เป็นชาว

พุทธโดยกำเนิดเริ่มหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ 

ในส่วนของรัฐบาลศรีลังกาเอง ก็ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพ่ือรำลึกถึงพุทธชยันตี มีการแต่งตั้ง

กรรมการฝ่ายสงฆ์และฆราวาสที่มีชื่อเสียงเพ่ือให้คำแนะนำรัฐบาลในทุกเรื่องเก่ียวกับการฉลองพุทธชยันตี มี

การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาสิงหลและแต่งสารานุกรมพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษา

สิงหลด้วยเช่นกัน และมีการตัดสินใจในการเรียบเรียงหนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ คำสอนของ

พระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา  ภารกิจสำคัญ ๆ อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลรับผิดชอบ คือการ

ปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วหรือ ดลทา มาลิกาวะ เมืองแคนดีให้แล้วเสร็จก่อนพุทธชยันตี และการอุปถัมภ์

ช่วยเหลือในการบูรณะพระสถูป   มหิยังคณะ นอกจากนี้ยังมีการมอบงบประมาณให้กับองค์กรที่รับผิดชอบการ

สร้างสังฆารามสำหรับพระภิกษุท่ีมหาวิทยาลัยเปรานิยะหรือมหาวิทยาลัยแห่งซีลอนอีกด้วย และมีการจัดให้มี

การประชุมชาวพุทธโลกที่กรุงโคลัมโบในปีถัดมา 

จากปีฉลองพุทธชยันตีเห็นได้ชัดว่าชาวพุทธในศรีลังกาได้ปรับตัวเองให้เข้ากับหลักศีลธรรมที่สอนใน

พระพุทธศาสนาอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็แสดงความสนใจในการเฉลิมฉลองเทศกาลทาง

พระพุทธศาสนาด้วย ผู้คนจำนวนมากสมาทานศีล 8 กันเพ่ิมมากข้ึนในวันพระและเยาวชนได้รับการศึกษาทาง

ศาสนาที่ดี  ส่วนรัฐบาลเองก็ให้กําลังใจช่วยเหลือที่จําเป็นสําหรับการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาอีกครั้ง  เดือน

มกราคม ปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ.1959)  ปิริเวณะสองแห่งคือ วิทโยทยะและวิทยาลังการะได้รับการยกสถานะให้

เป็นมหาวิทยาลัย 

รัฐบาลเข้าไปบริหารจัดการโรงเรียนพุทธและคริสต์เอกชนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) 

จนถึงปัจจุบัน วันพระหรือวันโปยะท้ังสี่ของเดือน เช่นวันขึ้น 15 ค่ำและ แรม 8 ค่ำ แรม 14 ค่ำ และวันขึ้น 8 
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ค่ำ เป็นวันหยุดในปี พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) แทนวันอาทิตย์เหมือนครั้งก่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะ

เริ่มต้นสร้างมหาวิทยาลัยสำหรับภิกษุแห่งใหม่ที่เมืองอนุราธปุระ 

ปัจจุบันศรีลังกามีชาวพุทธประมาณ 6.5 ล้านคน หรือประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประชากร

ทั้งหมด มีวัดทั้งเกาะลังกาประมาณ 6,000 วัด มีพระสงฆ์ 15,000 รูป เกือบทุกวัดมีโรงเรียนธรรมะท่ีเด็กชาว

พุทธได้รับคําสั่งสอนทางศาสนาในวันพระ หรือวันโปยะ (ก่อนหน้านั้นเป็นวันอาทิตย์) 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งศรลีังกาดำเนินการจัดสอบธรรมะทั่วทั้งเกาะให้กับนักเรียนของโรงเรียนธรรมะท้ัง 

40 โรง เด็ก ๆ จะได้รับหนังสือเรียนแบบให้เปล่าโดยกระทรวงกิจการวัฒนธรรม และมีการมอบรางวัลให้

นักเรียนที่ผ่านการสอบนั้น รวมไปถึงคัมภีร์ธรรมบท (เป็นส่วนหนึ่งในข้อสอบด้วย) และสมาคมฯนี้ใช้ค่าจ่าย

จำนวนมากในการให้การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของเด็ก ๆ  ในปี พ.ศ. 2498-2500 (ค.ศ.1955-57) มีเด็กที่เข้า

สอบธรรมะจำนวนถึง 163,180  คน  

เรื่องราวข้างต้นที่กล่าวมาแล้วบอกเล่าให้ผู้อ่านทราบถึงความผันผวนที่พระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้

ต้องเผชิญในประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี ในเกาะศรีลังกาแห่งนี้ ซ่ึงมีทั้งเจริญและเสื่อม ในช่วงสี่ศตวรรษของ

การครอบงำของชาวต่างชาติ พระพุทธศาสนายังคงสามารถยืนหยัดต่อการโจมตีที่ถาโถมเข้ามาบดขยี้ให้ป่นปี้

ไปได้ 

นับแต่ศรีลังกาได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) มีการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประเทศและการตื่นตัวครั้งใหม่ซึ่งสามาถสังเกตได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อมีการเฉลิมฉลองพระพุทธชยันตีในปี
พุทธศักราช 2499 (ค.ศ.1956)  

ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษท่ีแล้วอาจเรียกได้ว่า

โดดเด่นยิ่ง ถึงกระนั้นสำหรับชาวพุทธลังกาแล้ว ไม่ควรพึงพอใจแค่นี้เพราะสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

จึงเป็นหน้าที่ของคนสิงหลยุคปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังในการรักษาและธำรงความสำเร็จนี้ให้เข็มแข็งต่อไปเพ่ือ

ต่อต้านพลังการกัดกร่อนของโลกแห่งวัตถุนิยมและจงทำงานอย่างทุ่มเทเพ่ือที่สาส์นแห่งปัญญาและพระมหา

กรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้หยั่งรากลึกและมั่นคงในศรลีังกาและขยายผลานิสงส์ไปทั่ว

โลก68 

 
  

 
68

 ตรวจรอบที่ 4 4/9/65 
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กลยุทธ์การแปลสังเขปประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกา 

1. เกร ิน่น ำ  

            ประเทศไทยมสีายธารวัฒนธรรมศาสนาสายเดียวกันกับศรีลังกา คือนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาท อีกท้ังยังได้รับพระพุทธศาสนาในยุคเดียวกันคือ จากการส่งพระธรรมทูต 9 สายไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกอินเดียในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช นั่นคือสายพระโสณะและพระอุตระไปสุวรรณภูมิและสาย
พระมหินทเถระไปลังกาทวีป และในเวลาต่อมาไทยก็ได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา เรียกว่าลัทธิลังกา
วงศ์ท้ังเก่าและใหม่ ดังนั้นวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกานั้นกล่าวได้ว่าไม่ต่างกันในด้าน
หลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติ เพราะต่างก็ได้รับพระไตรปิฎกชุดที่ผ่านการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในรัชสมัยพระ
เจ้าอโศกมหาราชเช่นเดียวกัน คำศัพทท์างศาสนาที่ปรากฏใช้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณ์  ของศรีลังกา ก็มีปรากฎในเอกสารต่าง ๆ ของไทยอยู่ด้วยเช่นกัน  ในยามที่พุทธศาสนาศรีลังกาประสบ
ภาวะวิกฤติไม่มีแม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบท ทางสยามในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษได้ส่งคณะสงฆ์โดย
มีพระอุบาลีเถระเป็นหัวหน้าพร้อมคณะสงฆ์ไปช่วยฟื้นฟูการอุปสมบทในศรีลังกาและสามารถทำให้การ
อุปสมบทได้รับการฟื้นฟูและมั่นคงตราบถึงปัจจุบันและได้การยอมรับในศรีลังกา เรียกว่านิกายสยามวงศ์และ
เป็นหนึ่งในนิกายหลักในศรีลังกา 
2. ลักษณะเฉพาะของภาษาต้นฉบับ (SL) 
         เอกสารที่ใช้เป็นต้นฉบับในการแปลคือ Buddhism in Sri Lanka A Short History เรียบเรียงเขียน
ด้วยภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบด้วยประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เวลาที่เผยแผ่เข้ามาสู่
เกาะลังการาวพุทธศักราช 250 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจนถึงเวลาปัจจุบัน  
พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) สอดแทรกด้วยความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม เนื้อหาประกอบด้วย 48 หัวข้อ ความยาว
ของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อไม่เท่ากัน  
        คำศัพท์ที่ปรากฏในต้นฉบับมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1. ศัพท์ภาษาบาลี/สันสกฤตที่เขียนแบบโรมัน หรือบาลีอักษรโรมัน (Romanized form) คำศัพท์ในกลุ่มนี้ 

เป็นศัพท์ธรรมะ ชื่อคัมภีร์ในไตรปิฎก  ชื่อคัมภีร์บาลีอรรถกถา วรรณกรรมภาษาบาลีที่แต่งในลังกา ชื่อ
เมืองสำคัญในยุคแรกของลังกา และชื่อกษัตริย์ที่ปกครองลังกา  

2. ศัพท์ภาษาสิงหลที่เขียนถ่ายเสียง (Transcription)  เป็นอักษรโรมัน  คำศัพท์ในกลุ่มนี้คือ ชื่อของ
กษัตริย์สิงหลในยุคหลัง วรรณกรรมพุทธศาสนาที่แต่งด้วยภาษาสิงหล ชื่อบ้านนามเมืองและชื่อคน
สิงหลยุคใหมท่ี่ไม่เป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตเต็มรูปแบบเหมือนในยุคแรก เช่น เอเหโปละ  หิกกา
ดุเว เป็นต้น  

การแปลสังเขปประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมต้นฉบับคือวัฒนธรรม
เรื่องราวในบริบทของศรีลังกา ซึ่งจัดเข้าในประเภทคำทางวัฒนธรรมประเภท แนวคิด (concepts)ที่นำเสนอ
โดย Newmark (1988) ประกอบด้วย การเมืองและการบริหาร  ศาสนา เช่น ธรรมคำสอน  ความเชื่อ   ดังได้
กล่าวมา ประเทศไทยมีวัฒนธรรมศาสนาจากต้นธารสายเดียวกันกับศรีลังกา คือนับถือพระพุทธศาสนานิกาย



 

7
8

 

เถรวาท อีกท้ังยังได้รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในยุคเดียวกันกับศรีลังกาคือในรัชสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราชโดยการส่งคณะธรรมทูต 9 สายไปยังดินแดนต่าง ๆ  และต่อมาไทยก็ได้รับพระพุทธศาสนา
เถรวาทแบบลังกา เรียกว่าลัทธิลังกาวงศ์ดั้งเดิมและใหม่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาระหว่าง
ไทยและศรีลังกานั้นแทบจะไม่ต่างกันในด้านคำสอนและการปฏิบัติ ทั้งสองประเทศต่างตอบแทนกันเสมอมา  

ในบริบทการแปลคำศัพท์ที่ปรากฏในต้นฉบับเพ่ือถ่ายทอดไปยังภาษาไทยนั้นที่เป็นภาษาปลายทางนั้น
กล่าวได้ว่ามีความสะดวกและราบรื่นพอสมควร เนื่องเพราะคำศัพท์ต่าง ๆ มีปรากฏการใช้ในคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์  พจนานุกรมบาลี-ไทย พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หนังสือตำรา 
เอกสารต่าง ๆ  ของไทยที่ถือว่าใช้กันยุติแล้วหรือนิยมใช้กันแพร่หลายในแวดวง นักศึกษา นักวิชาการ
พระพุทธศาสนา และบริบทเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้นฉบับระบุถึงนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยโดยเฉพาะแวด
วงพระพุทธศาสนา ยกเว้นคำศัพท์และเนื้อหาในตอนท้ายของต้นฉบับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในศรีลังกายุคหลังที่มี
ความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น  
3. การแบ่งกลุ่มคำศัพท์ทางวัฒนธรรม    
        Newmark (1988:95)   แบ่งประเภทของคำทางวัฒนธรรมไว้ 5 ประเภท    ได้แก่  

1. วัฒนธรรมทางนิเวศ (Ecology) เช่น ภูมิประเทศ พฤกษชาติ พืชพันธุ์ต่าง ๆ  ทุ่งหญ้า ที่ราบ ภูเขา ป่า
ฝนเขตร้อน หรือป่าดิบชื้น นาข้าว ฤดูกาล 

2. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture)  ที่มนุษย์ทำขึ้น ประกอบด้วย (ก) อาหาร เช่น เหล้าสาเก (ข) 
เสื้อผ้า เช่น โสร่ง (ค) บ้านเรือนและเมือง เช่น kampong (บริเวณหมู่บ้านในแหลมมลายู) (ง) การขนส่ง 
คมนาคม เช่น rickshaw (รถลาก)  

3. วัฒนธรรมทางสังคม (Social culture) ไดแ้ก่  การทำงาน  การผ่อนคลาย พักผ่อน สันทนาการ  เช่น  
reggae, rock  

4. องค์กร (Organizations) จารีตแบบแผน (customs)  กิจกรรม (activities) กระบวนการ ขั้นตอน 
(procedures) ความคิด หรือมโนทัศน์ (concepts) ประกอบด้วย การเมืองและการบริหาร  ศาสนา 
เช่น ธรรมคำสอน  ความเชื่อ เช่น เรื่องกรรม  วัด  ศิลปะ   

5. อากัปกิริยา ท่าทางและอุปนิสัย (Gesture and habits)  เช่น แสดงอาการดูถูกไม่เคารพคนอ่ืน   การ
ขาก, ถ่มน้ำลาย, ถ่มน้ำลายรด, ถุย เป็นต้น 

4. คำศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทแปลสังเขปประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกา 
1. วัฒนธรรมทางนิเวศ (Ecology) ได้แก่ ภูมิประเทศ เช่น มัลวาตุโอยะ กาลาโอยะ วลเวคังคา คิรินดิโอยา 

เมนิกคังคาและกุมบุกกันโอยะ เคละนิคังคา และมหาเวลิคังคา เป็นต้น 
2. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture)  บ้านเมือง เช่น อนุราธบุรี  โปโรนนารุวะ โกฏเฏ  มหิยังคณะ  

ปานาดุระ  มลิคกันดะ  เป็นต้น 
3. ความคิด หรือมโนทัศน์ (concepts)  ความเชื่อ เช่น นาค ยักษ์ เทวดา   ความดี  กฎระเบียบกติกา เช่น 

โปโลนนารุกติกาวต หรือ ปรากรมพาหุกติกาวัต เป็นต้น 
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        ผู้แปลแบ่งคำศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทแปล 48 หัวข้อ โดยออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1) คำศัพท์ที่เป็นภาษาบาลี และสันสกฤต  ส่วนใหญ่ชื่อบุคคล สถานที่ ชื่อเอกสารคัมภีร์ วรรณกรรม   
2) ชื่อบุคคล  เอกสาร คัมภีร์ และสถานที่ในเอกสารในบทท้าย ๆ  ที่กล่าวถึงเหตุการณ์และบุคคลใน

ยุคหลังจะมีความเป็นท้องถิ่นสิงหลสูงมาก  
5. การแปลคำศัพทท์างวัฒนธรรม 
              ในการแปลกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงคำศัพท์ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี ยึดตามหลักการถ่ายคำภาษาบาลี สันสกฤต 
คือเขียนตามคำออกเสียงและยึดตามคำแปลภาษาบาลีที่ปรากฏการใช้ที่ลงตัวในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์  พจนานุกรมบาลี-ไทย พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หนังสือ ตำรา เอกสารต่าง ๆ  ที่เผยแพร่
ในประเทศไทย ดังตังอย่างในตาราง 1    
       
ที ่ คำศัพท์ต้นฉบับ การเขียนตามคำออกเสียง    ภาษาบาลี คำอ่านไทยที่ปรากฏการใช้ 

1 Vijaya วิชย วิชัย 

2 Devanampiyatissa เทวานมฺปิยติสฺส เทวานัมปิยติสสะ 

3 Anuradhapura อนุราธปุร อนุราธบุรี 

4 Dighanikaya ทีฆนิกาย ทีฆนิกาย 

5 Mahavamsa มหาวํส มหาวงศ์ 

6 Caṇḍāla จณฺฑาล จัณฑาล 

 

          ในการแปลคำศัพท์ในกลุ่มท่ี 2 ผู้แปลยึดตามหลักการถ่ายคำภาษาต้นทาง คือเขียนตามคำออกเสียง 
(transcription) และตามเอกสารภาษาไทยที่มีการกล่าวถึงข้อความหรือคำศัพท์นั้น ๆ  เช่น พจนานุกรมไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสือ เอกสารการท่องเที่ยว เวปไซต์ของสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย  
 
 
 
 
ที ่ คำศัพท์ต้นฉบับ การเขียนตามคำออกเสียง ภาษา

บาลี 

คำอ่านไทยที่ปรากฏการใช้ 

1 Polonnaruwa โปโลนนะรุว โปโลนนรุวะ 

2 Mahāveli-ganga มหาเวลิคงฺคา มหาเวลีคงคา 
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3 Isurumuni-vihāra อิสุรุมุนิ-วิหาร อิสุรุมุนีวิหาร 

4 Thūlatthana ถูลฏฺฐาน ถูลัฏฐาน 

5 Kupikkala Mahā Tissa กุปิกกล มหาติสส กุปิกกล มหาติสสะ 

6 Adigar อดิการ์ /อทิการม อทิการม 

 
6. กลยุทธ์ในการแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรม 

     ในการแปลเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้แปลใช้วิธีการแปล
คำศัพท์เหล่านั้นเป็นภาษาไทยดังนี้  

1. ในการแปลคำศัพท์กลุ่มที่ 1 ยึดตามหลักการถ่ายคำภาษาบาลี สันสกฤต คือเขียนตามคำออกเสียง 
และยึดตามคำแปลภาษาบาลีที่ปรากฏการใช้ที่ลงตัวใน คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณ์  พจนานุกรมบาลี-ไทย พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หนังสือตำรา เอกสารต่าง ๆ  ส่วนกลยุทธ์
การแปลใช้การแปลแบบ Literal translation และมีการอธิบายเสริม โดยการใช้เชิงอรรถ (Gloss, 
notes) และมีการเขียนอธิบายเสริมในวงเล็บ และ Transference การใช้คำยืมในวัฒนธรรม
ต้นฉบับ (Loan word) มาใช้ในบทแปล โดยถ่ายเสียง (transcription) ใช้ระบบอักษรของภาษา
ปลายทาง   

2. การแปลคำศัพท์ในกลุ่มที่สอง ยึดตามหลักการถ่ายคำภาษาต้นทาง คือเขียนตามคำออกเสียง และ
ตามเอกสารภาษาไทยที่มีการกล่าวถึงข้อความหรือคำศัพท์ เช่น เอกสารการท่องเที่ยว  เวปไซต์ของ
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย เป็นต้น  ใช้กลยุทธ์การแปลเดียวกับคำศัพท์กลุ่มท่ี 1 คือใช้การ
แปลแบบ Literal translation  และ Transcription และมีการอธิบายเสริม โดยการใช้เชิงอรรถ 
และมีการเขียนอธิบายเสริมในวงเล็บ   

   7. ตัวอย่างกลยุทธ์การแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรม 
               ในเนื้อหาในต้นฉบับ 48 หัวข้อ ที่มีคำศัพท์ทางพุทธศาสนานั้น ผู้แปลดำเนินการดังนี้ 

1. Transference เป็นกลวิธีใช้คำยืมในวัฒนธรรมต้นฉบับ (Loan word) มาใช้ในบทแปล โดยถ่ายเสียง 
(transcription) ใช้ระบบอักษรของภาษาปลายทาง ซึ่งศัพท์ส่วนใหญ่ที่ต้องใช้กลยุทธ์นนี้คือ กลุ่มท่ี 1 
และสอง โดยเฉพาะกลุ่มท่ี 1 นั้นมีคำภาษาบาลีไทยที่ลงตัวและปรากฎการใช้อยู่ในตำราเอกสารที่ใช้ใน
แวดวงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ผู้แปลก็จะใช้คำศัพท์เหล่านั้นในฉบับแปล 

2. คำศัพท์กลุ่มที่ 1 และ 2 ในเนื้อหาฉบับแปล หากเห็นว่าเป็นคำศัพท์ที่เพ่ิงปรากฎการใช้ ไม่เป็นที่คุ้นตา
และรู้จักของผู้อ่าน ผู้แปลจะใช้ใช้กลวิธีการยืมคำโดยการถ่ายเสียงที่ลงตัวแล้ว และใช้กลวิธีการอธิบาย
เสริมในวงเล็บและการเขียนเชิงอรรถ (Gloss, notes) เช่น หัวข้อ 3 หน้า 3  ย่อหน้าที่ 2  
  “ หญิงสาวชาติกำเนิดสูงศักดิ์หลายคนมาจากอาณาจักรปัณฑยะ (อาณาจักรในอินเดีย) 
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                “...เจ้าหญิงองคหนึ่งจากแคว้นมถุรา69 “ 
3. คำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ปรากฏการใช้เฉพาะในวรรณกรรมพุทธศาสนาและมีความหมายเฉพาะ กลวิธี

การแปลจะใช้คำแปลที่มีความหมายตามที่ปรากฏและตามด้วยคำศัพท์ในวงเล็บ ซึ่งอาจจะเป็นคำที่ดู
ไม่ไพเราะ เช่น 
           “ ครอบครัวของเหล่าพวกนอกพระพุทธศาสนา (เดียรถีย์)  จำนวน 500 ครอบครัว“    

(หัวข้อที่ 5 ย่อหน้าที่ 5 หน้า 6) 
4. ข้อความบางตอน เมื่อแปลตามต้นฉบับมีความหมายไม่ชัดเจน ผู้แปลใช้กลยุทธ์การแปล การเติมหรือ

เสริมคำอธิบาย(addition/diffusion/description/descriptive/ equivalent/exploitation) การ
ขยายความ (expansion/amplification) การทำความกระจ่างแจ้ง (explicitation)แปลเสริมความ  
เช่น 

                 “ ....มีผู้คนมากมายเข้าเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์(ออกบวช)ในรัชสมัยของจักรพรรดิอโศก
เพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ลาภสักการะท่ีพระองค์จัดถวาย คนเหล่านั้นไม่เพียงประพฤติหย่อนยาน 
(ในพระวินัย) เท่านั้น  แต่ยังเสนอคำสอนที่ขัดแย้งต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย..”  

(หัวข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 4 หน้า 7) 
5. คำศัพท์ที่ศัพท์ภาษาบาลีปนภาษาสิงหลและมีปรากฏใช้เป็นภาษาพูดที่ผู้แปลเห็นว่านำมาเสริมบท

แปลก็จะทำให้ความในบทแปลชัดเจนขึ้น โดยนำมาอธิบายเสริมด้วยกลวิธีการใช้ชิงอรรถ  เช่น 
            “ ..การสืบสมณวงศ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตามระบบศิษย์สู่ศิษย์70  กล่าวคือ 
พระอริฎฐะเถระสืบต่อจากพระมหินทเถระ จากนั้นสืบทอดโดยพระอิสิทัตตะ พระกาลสุมนะ พระ
ทีฆนาม และทีฆสุมนะ  (ตามลำดับ)..” 

                                                      (หัวข้อ 14 ย่อหน้าที่ 2 หน้า 17)   
6. ศัพท์ภาษาสิงหล ที่ปรากฏในเนื้อหา ผู้แปลใช้กลวิธี เสริมเชิงอรรถ และเสริมความในวงเล็บ เช่น   

เดือนเชฏฐะ (ภาษาสิงหล :โปซอน/โปสน (หัวข้อที่ 7 ย่อหน่าที่ 4 หน้า 10)  
7. ชื่อบุคคลสำคัญ ชื่อเมืองยุคหลัง จะมีความเป็นท้องถิ่นสูงมาก คือเป็นภาษาสิงหลปนบาลี การถอดชื่อ

ถ่ายเสียงเป็นไปตามเสียงที่ได้ฟังจากพจนานุกรมภาษาสิงหลหรือรูปแบบการเขียนที่พบใน หนังสือ 
เอกสารการท่องเที่ยวหรือในเวปไซต์ของสถานทูต ที่เขียนถึง เช่น  Gunanda  Thera  (หัวข้อที่ 43)  
มีการถอดชื่อของท่านเป็นภาษาไทยว่า  พระคุณานันทเถระ (คุณานันทเถระ ผู้กอบกู้พระพุทธศาสนา
ในศรีลังกา : E-book Prasamut chedi District Public Library, 2019-06-30 03:20:30 
https://pubhtml5.com/wrfu/enqh/basic) 

8. รายชื่อบุคคล สถานที่ และคำศัพท์ท้องถิ่นอ่ืน ๆ  ที่ปรากฏในบทท้าย ๆ  ของต้นฉบับ มีความเป็นท้องถิ่น
สิงหลสูงมาก ไม่เป็นภาษาบาลีเหมือนในยุคแรก ในการถ่ายทอดเสียงคำศัพท์เหล่านั้นออกมาเป็นไทย  

 
69

 มธถรุา/มธุรา เมืองมถรุา เมืองหลวงของแควน้สรุเสนะมีแม่น า้ยมนุาไหลผ่าน เรียกว่า อตุตรยมนุา 
70

 สิงหลเรียกว่า สิสสาปรมัปรา   
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ผู้แปลยึดตาม การถ่ายคำเป็นเสียงภาษาไทยตามรูปแบบที่การใช้ยุติลงตัวและเป็นที่รู้จักกันในแวดวง
พระพุทธศาสนา และที่ปรากฎตามเอกสารการท่องเที่ยว หนังสือ  เช่น ชื่อของนักวิชาการที่มีชื่อของ
พระพุทธศาสนา เป็นที่รู้จักทั้งในเมืองไทยต่างประเทศ และมีการอ้างอิงงานของท่านเป็นประจำ ผู้แปล
จะยึดการใช้ที่ลงตัวตามเอกสารเหล่านั้น เช่น G.P. Malalasekera นักวิชาการ นักปราชญ์ชาวพุทธศรี
ลังกาที่เขียนพจนานุกรม Pali Proper Names  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม เขียนว่า  
จี.พี.มาลาเสเกระ  เป็นต้น  คำศัพท์ที่ชื่อสถานที่และของบุคคลที่ไม่ปรากฎในเอกสารใด ๆ ผู้แปลจะ
เขียนตามการถอดเสียงของชาวสิงหลที่เคยได้ฟังมาช่วงปี พ.ศ. 2529-2535   ช่วงเวลาดังกล่าวผู้แปลมี
โอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมสิงหลโดยเฉพาะภาษาท้องถิ่น เมื่อต้องถ่ายทอดคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏการใช้ใน
เอกสารของไทยผู้แปลจะถอดเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงของต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่ภาษาไทยจะ
ถ่ายทอดได้ และนำคำศัพท์ชื่อเฉพาะเหล่านี้ในต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าระบบโปรแกรมการแปล
อัตโนมัติและแปลเป็นภาษาสิงหล เสียงสิงหลอันโนมัติที่อ่านก็ช่วยในการถ่ายเสียงเป็นภาษาไทยได้
ระดับหนึ่ง เช่นคำว่า Pilima Talawe (පිලිමා තලවේ) อ่านว่า ปิลิมา ตลเว (หัวข้อที่ 40 ย่อหน้าที่ 
1 หน้า 50) 

8. กระบวนการแปลสังเขปประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลงักา 
           ผู้แปลได้ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการแปลที่นำเสนอโดยนักวิชาการการแปลทั้งในและ
ต่างประเทศทุกข้ันตอน โดยเฉพาะขั้นตอนของ Larson  (1998)  8 ขั้นตอน  

1. ขั้นเตรียม (preparation) 
2. ขั้นวิเคราะห์ (analysis)  
3. การถ่ายทอด (transfer) 
4. ร่างแรกฉบับแปล  (initial draft) 
5. ทบทวนและปรับฉบับร่าง (revised and adjusted first draft) 
6. ทดสอบการแปล (testing the translation) 
7. เกลาภาษา (polishing the translation) และ 
8. เตรียมต้นฉบับแปลเพ่ือการจัดพิมพ์ 

       ผู้แปลใช้เวลาในการแปลทั้งหมด 5  เดือน โดยเริ่มแปล  5/7/2563  สิ้นสุดการแปล  12/8/63   มีการ
ทบทวนและปรับฉบับร่าง ดังนี้  

 
1. ปรับการแปลครั้งที่ 1  9/9/63 
2. ปรับการแปลครั้งที ่2 25/9/63 
3. ปรับครั้งที ่3    5/10/63 
4. ปรับครั้งที ่4    8/10/63 
5. ปรับครั้งที่ 5  9/1/2564  
6. ครั้งที่6  11/1/64   
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7. ครั้งที่ 7 11/3/65 
8. ครั้งที่ 8 15/10/65   
9. ครั้งที่ 9 15/11/65 

ในขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการแปล ผู้แปลได้ส่งต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติพระพุทธศาสนาสอง
ท่านอ่านต้นฉบับ ได้รับข้อวิพากษ์และข้อแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการปรับบทแปล เพราะการแปลคือการ
ถ่ายทอดภาษาของตัวเองให้คนอื่นอ่าน และการทดสอบบทแปลคือการพิสูจน์ว่า คนอ่านภายนอกรู้เรื่อง เข้าใจ
เรื่องท่ีแปลหรือไม่   จากนั้นได้ดำเนินการตามข้อที่ 7 คือการปรับปรุงงานแปลตามคำแนะนำของผู้อ่านสองท่าน 
มีการเกลาภาษาและเตรียมต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ และเม่ือนำผลงานการแปลชิ้นนี้เข้าสู่การประชุมวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามท่านได้ให้คำแนะนำให้มีการเขียนบันทึกการ
แปลทุกข้ันตอนและนำเสนอปัญหาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการแปลไว้ในผลงานแปล ดังจะนำเสนอต่อไป  การ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 8 ผู้แปลได้ปรับรูปแบบการนำเสนอ ปรับแก้ ปรับปรุงด้านการใช้ภาษา การสะกด 
วรรคตอน ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ซึ่งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการแปล
ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยหัวข้อที่ได้รับการชี้แนะให้ปรับมีดังนี้ 

1. ปรับสำนวนให้เป็นภาษาทางประวัติศาสตร์ คือแปลให้เหมือนเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ และปรับบท
แปลให้เป็นธรรมชาติ 

2. ปรับการใช้คำบุรพบท เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ นี้ นั้น ต้องให้มีตรรกะและการเพ่ิม ตัด ปรับในสำนวนการ
แปล เพ่ือความลื่นไหลในการอ่าน 

3. อธิบายความเป็นมาของประเทศศรีลังกาในคำนำของผู้แปลเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจ 
4. เปลี่ยน ค.ศ.เป็น พ.ศ. และหากใช้ ค.ศ. ให้เขียนพ.ศ.ในวงเล็บ 
5. คำท่ีมีการสะกดหลายแบบให้เขียนไว้อธิบายไว้ในอภิธานศัพท์ ในตัวเล่มใช้การเขียนสะกดแบบ

ปัจจุบันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
6. อธิบาย ทฤษฎีและเทคนิค กลยุทธ์การแปลที่ใช้ โดยให้สอดคล้องกับเรื่องที่แปล โดยยกตัวอย่างในเรื่อง

ประกอบ และอธิบายเพิ่มว่าใช้วิธีการนั้นเพราะเหตุใด 
7. ตรวจสอบการถ่ายเสียงอังกฤษเป็นไทยให้ตรงกัน เช่นชื่อ Malalasekera  
8. ปรับช่องข้อความ การเชื่อมความและการฉีกคำ 
9. ปรับอ้างอิงให้ถูกต้อง  
10. ปรับคำว่า บทที่ เป็นหัวข้อที่ ประเด็นที่ หรือตอนที่ 
11. ให้ปรับรูปแบบผลงานแปลดังนี้ 

1) คำนำของต้นฉบับ /หมายเหตุต้นฉบับ 
2) คำนำของผู้แปล 
3) สารบัญชื่อเรื่อง 
4) บทแปล 
5) ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการแปลของผู้แปล 
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6) บรรณานุกรม 
7) อภิธานศัพท์ 

        ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นการปรับครั้งที่ 9 ผู้แปลได้นำต้นฉบับที่ปรับตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้างต้น ให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและภาษาศาสตร์ได้อ่านต้นฉบับอีกครั้ง ได้พบข้อผิดพลาดในต้นฉบับด้านการ
ใช้ภาษาไทยและสำนวนการใช้ภาษา จึงทำการปรับต้นฉบับตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ต้นฉบับแปลมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
                                                    
 

บรรณำนุกรม 
 

Ceylon. Etymology. https://en.wiktionary.org/wiki/Ceylon 

Malalasekera, G.P.(1928). Pali literature of Ceylon. Royal Asiatic Society; London.  

https://ia800808.us.archive.org/31/items/in.gov.ignca.3154/3154.pdf 

Newmark, P. (1988). Approaches to Translation. Hertfordshire: Prentice Hall.   

Newmark, P. (2001). A Textbook Translation. SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE  

EDUCATION PRESS. Retrieved 24 July 21,2021, from  

https://www.academia.edu/30902708/A_TEXTBOOK_OF_TRANSLATION_W_MRtt_ 

SHANGHAI_FOREIGN_LANGUAGE_EDUCATION_PRESS 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่  
34,มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). 

พระมหาสมเสียม แสนขัติ. สยามวงศ์ในลังกา.งานพระราชทานเพลิงศพพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา  

พฺรหฺมจกฺโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ป่าซาง ลำพูน 31 มกราคม 2531. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2561). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ 
ครั้งที่ 32, ในงานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (บุญอัฏฐะ) อุทิศให้นายกอง ศรีสมุทร และนางพูล ศรี  
สมุทร. 

  

 

 

 

https://www.academia.edu/30902708/A_TEXTBOOK_OF_TRANSLATION_W_MRtt_
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ค าอธบิายค าศพัทเ์ฉพาะในบทแปล 

Buddhism in Sri Lanka 

A Short History 

สงัเขปประวตัพิระพุทธศาสนาในศรลีงักา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าชีแ้จงอภธิานศพัทใ์นบทแปล หวัขอ้ 1-48 

           ค ำศพัทท์ีป่รำกฏในเอกสำรตน้ฉบบัมคีวำมเป็นทอ้งถิน่สงิหล (ศรลีงักำ) สูงมำก มกีำรเขยีนปนกนัทัง้

ภำษำบำลแีละภำษำสนัสกฤต กอปรทัง้เป็นค ำศพัทป์ระเภทวสิำมำนยนำม ( Proper Name)  คอืชือ่บุคคล 

สถำนที ่ เอกสำรคมัภรีศ์ำสนำ และวรรณกรรมต่ำง ๆ ค ำศพัทเ์หลำ่น้ันจะพบในเอกสำรภำษำไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัดำ้นประวตัศิำสตรศ์ำสนำ เอกสำรคมัภรีศ์ำสนำ ฯลฯ ผูเ้ขยีนไดถ่้ำยทอดกำรเขยีนโดยใชรู้ปแบบบำลโีรมนั 

Romanized Form)  เป็นหลกั อน่ึงชือ่บุคคลในศรลีงักำยุคหลงัจะมคีวำมเป็นทอ้งถิน่เฉพำะจ ำนวนมำก ซึง่ผู ้

แปลไดถ้อดออกมำเป็นเสยีงภำษำไทยโดยยดึถอืค ำศพัทต์น้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นหลกัมำกทีสุ่ด ส่วนค ำอ่ำน

ภำษำไทยจะปรบัมหเ้ป็นทัง้ค ำอ่ำนภำษำบำลหีรอืค ำอำ่นภำษำบำลปีนไทย ส ำหรบัค ำอธบิำยเนือ้หำจะยดึตำม

พจนำนุกรมวสิำมำนยนำมภำษำบำล ี [Dictionary Of Pali Proper Names]  โดย  จ.ีพ.ี มำลำลเสเกระ 

(G. P. Malalasekera,1899-1973) รวมทัง้ค ำอธบิำยในพจนำนุกรมพุทธศำสตร ์ฉบบัประมวลธรรมโดยพระ

พรหมคุณำภรณ ์ (ป. อ. ปยุตโฺต), (2559) พจนำนุกรมพุทธศำสตรฉ์บบัประมวลศพัท ์ โดยสมเด็จพระพุทธ

โฆษำจำรย ์(ป. อ. ปยุตโฺต) (2561) และเอกสำรอำ้งองิส ำคญัอืน่ ๆ ดงัรำยกำรทีจ่ะกล่ำวถงึในล ำดบัถดัไป  

        หลกัในกำรแปลค ำศพัทม์ดีงันี ้

1. ค ำศพัทซ์ ึง่เป็นทีรู่จ้กัและมปีรำกฎอยู่ในเอกสำรต ำรำภำษำไทย ผูแ้ปลจะคงไวต้ำมน้ัน 

2. ค ำศพัทท์ีส่ำมำรถเขยีนไดห้ลำยรูป และเป็นทีย่อมรบักนัและมปีรำกฎในเอกสำรต่ำง ๆ ผูแ้ปลจะเลอืก

เขยีนเพยีง 1 รูป แต่จะใส่วงเล็บค ำศพัทท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้หเ้ห็นในคร ัง้แรก เชน่ สงิหล (สงิหฬ) โจละ (โจฬะ) 

เอรำละ (เอฬำระ) เป็นตน้ 

3. ค ำศพัทท์ีเ่ป็นค ำนำมเฉพำะไดแ้ก่ ช ือ่บุคคล สถำนที ่ เอกสำรคมัภรีแ์ละวรรณกรรมต่ำง ๆ ผูแ้ปลจะ

น ำเสนอไวท้ัง้แบบบำลโีรมนัและแบบสนัสฤต โดยยดึกำรถอดเสยีงภำษำบำล-ีสนัสกฤตของ

รำชบณัฑติยสถำนเป็นหลกั 

4. ค ำอธบิำยในรำยกำรอภธิำนค ำศพัท ์ จะน ำมำมำจำกค ำอธบิำยของพจนำนุกรมเอกสำรตำมรำยกำร 

1-14 โดยจะแทนดว้ยตวัเลขทีใ่ส่ไวใ้นวงเล็บ  [  ] ดงันี ้

[1] Dictionary of Pali Proper Names   โดย มำลำเสกระ (G P Malalasekera (1899-1973)1   

[2] พจนำนุกรมพุทธศำสตรฉ์บบัประมวลศพัท ์(2561) โดยพระพุทธโฆษำจำรย ์(ป.อ. ปยุตโฺต)2  

[3] Encyclopedia Britannica3 

 
1 http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html  
2 https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/268-Buddhist-Dictionary-Buddhist-
Terms-Pr.32.pdf 
3  https://www.britannica.com/topic 

http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html
https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/268-Buddhist-Dictionary-Buddhist-Terms-Pr.32.pdf
https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/268-Buddhist-Dictionary-Buddhist-Terms-Pr.32.pdf
https://www.britannica.com/topic


[4] พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสุรเตโช) ป.ธ. ๙ รำชบณัฑติ. พจนานุกรมเพือ่การศกึษาพุทธศาสน ์ชุด  

      ค าวดั,วดัรำชโอรสำรำม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548 

[5] Longest River in Sri Lanka4 :   

[6] Mahavamsa5 (Mhv.): 

[7] Amazing Sri Lanka : Thiriyaya Girihandu Seya6;  Daily News : Girihanduseya Stupa 

[8] Mapcarta: Kirindi Oya Map - Southern Province, Sri Lanka - Mapcarta7 

[9] Reservoirs of Sri Lanka and their fisheries8 : 

[10] Department of Archaeology - Sri Lanka: Tissamaharama9 

[11] Sunday Observer Magazine: The restoration of Somawathi chetiya : Was there  

     another Chetiya by the same name?10 

[12] ธรรมำภวิตัน:์ ศลิป์ลงักำ11 

[14] ดมับุลละ วดัถ ำ้แห่งลงักำ - Museum-press12: 

[13] องคก์ำรพุทธศำสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก: THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS13 

[14] เสฐยีร ทั่งทองมะดนั. (2560). คมัภรีว์นัิยวนิิจฉัยและอุตตรวนิิจฉัย : กำรแปลและศกึษำวเิครำะห1์4 

 

 

 
4  https://www.worldatlas.com/articles/longest-rivers-in-sri-lanka.html 
5 
https://ia800300.us.archive.org/26/items/mahavamsagreatch00geigrich/mahavamsagreatch00g
eigrich_bw.pdf 

6 https://amazinglanka.com/wp/tiriyaya/; http://archives.dailynews.lk/2011/06/20/fea27.asp 
7 https://mapcarta.com/14825862 
8 http://www.fao.org/3/T0028E/T0028E02.htm 
9 
http://www.archaeology.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=138:tissa
maharama&catid=51:sites&Itemid=99&lang=en 
10 http://archives.sundayobserver.lk/2002/10/13/fea22.html 
11 http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=13769.0 
12museum-press.com 
13 http://wfbhq.org/th/ 
14 
file:///C:/Users/User/Downloads/suchaya09,+Journal+editor,+08.+%E0%B8%84%E0%B8%B1%E
0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B
8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2+(%E0%B8%AD.%E0%B9
%80%E0%B8%AA%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3+102-112)%20(2).pdf 

https://mapcarta.com/14825862
https://www.worldatlas.com/articles/longest-rivers-in-sri-lanka.html
https://amazinglanka.com/wp/tiriyaya/
http://www.archaeology.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=138:tissamaharama&catid=51:sites&Itemid=99&lang=en
http://www.archaeology.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=138:tissamaharama&catid=51:sites&Itemid=99&lang=en
http://archives.sundayobserver.lk/2002/10/13/fea22.html
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การจดัท ารูปแบบอภธิานศพัท ์

 

1. วำงค ำศพัทเ์ฉพำะทุกค ำในหวัขอ้เป็นอนัดบัแรก และท ำเป็นตวัหนำ 

2. ค ำศพัทเ์ฉพำะจำกตน้ฉบบัภำษำองักฤษจะเรยีงตำมจ ำนวนทีป่รำกฎ    

3. กำรถอดเสยีงภำษำไทยในวงเล็บโดยเป็นค ำทีม่กีำรใชล้งตวัหรอืยดึตำมหลกักำรถ่ำยเสยีง  [   ] 

4. อธบิำยค ำศพัท ์โดยใชค้ ำอธบิำยทีไ่ดจ้ำกแหล่งอำ้งองิ โดยจะใส่เลขแห่ลงอำ้งองิในวงเล็บ [  ] 

5. ค ำศพัทจ์ะเรยีงตำมล ำดบัตวัอกัษรภำษำองักฤษโดยจะยดึตำมจ ำนวนค ำศพัทเ์ฉพำะทีป่รำกฎในแต่
ละหวัขอ้ 

6. หวัขอ้ทีส่ ัน้ มคี ำศพัทเ์ฉพำะไม่มำกจะน ำมำรวมกนัและเรยีงตำมล ำดบัอกัษร 

ตวัอย่าง 

 Madhura (มถุรำ/มธรุำ) เมอืงมถุรำ   เมอืงหลวงของแควน้สุรเสนะมแีม่น ้ำยมุนำไหลผ่ำน เรยีกว่ำ อุตตร- 

มถุรำ และเป็นชือ่เมอืงในอนิเดยีใต ้ เรยีกว่ำ ทกัขณิมถุรำ ปัจจบุนัเรยีกว่ำ มทุระ/มดุระ (Madura) ทีเ่รยีกว่ำ

ทกัขณิำมถุรำ เพือ่ใหต่้ำงจำกอุตตรมถุรำทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำ ยมุนำ เมอืงนีเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่องของ

อำณำจกัรปำณฑยะมคีวำมสมัพนัธก์บัศรลีงักำเพรำะเจำ้หญงิทีเ่ป็นมเหสขีองพระเจำ้วชิยัและสตรสีูงศกัดิ ์

หลำยคนทีไ่ดพ้ำกนัมำตัง้รกรำกในลงักำก็มำจำก ทกัขณิมถุรำนีเ้อง [1] 
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หวัขอ้ที ่1-2-3- หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 1-5 

1. Anurādhagāma  (อนุราธคาม) ชือ่เมอืงทีส่รา้งโดยอ ามาตยข์องพระเจา้วชิยัช ือ่อนุราธะ [1] 

2. Kalā-oya (กาลาโอยะ) แม่น้ําสายทีย่าวทีสุ่ดเป็นอนัดบัสามในศรลีงักา มคีวามยาวประมาณ 92 

ไมล ์หรอื 145 กม [5] 

3. Kshatriya  (กษตัรยิ)์ กษตัรยิ ์/วรรณะกษตัรยิ ์

4. Kuveni, Kuvanna  (กุเวนิ /กุวณัณา) ชือ่นางยกัษิณี ทีช่ว่ยเหลอืเจา้ชายวชิยัตอนมาถงึเกาะ

ลงักาใหม ่ ๆ จนสามารถขึน้เป็นผูค้รองเมอืงลงักาในฐานะเป็นปฐมกษตัรยิร์าชวงศส์หีลในเวลา

ต่อมา [6] (ดูเพิม่ที ่ยกัษิณี) 

5. Lāla /Lāta  (ลาละ /ลาตะ) เมอืงในอนิเดยี มเีมอืงหลวงชือ่สหีปุระ ถิน่เกดิของของเจา้ชายวชิยั 

[1] 

6. Madhura (มถุรา/มธรุา) เมอืงมถุรา เมอืงหลวงของแควน้สุรเสนะมแีม่น ้ายมุนาไหลผ่าน เรยีกว่า 

อุตตร- มถุรา และเป็นชือ่เมอืงในอนิเดยีใต ้ เรยีกว่า ทกัขณิมถุรา ปัจจบุนัเรยีกว่า มทุระ/มดุระ 

(Madura) ทีเ่รยีกว่าทกัขณิามถุรา เพือ่ใหต่้างจากอตุตรมถุราทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า ยมุนา เมอืงนี้

เป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่องของอาณาจกัรปาณฑยะมคีวามสมัพนัธก์บัศรลีงักาเพราะเจา้หญงิทีเ่ป็น

มเหสขีองพระเจา้วชิยัและสตรสีูงศกัดิห์ลายคนทีไ่ดพ้ากนัมาตัง้รกรากในลงักาก็มาจาก 

ทกัขณิมถุรานีเ้อง [1] 

7. Nāga (นาค) ผูเ้ขยีนสนันิษฐานว่า นาค คอืชนเผ่าดัง้เดมิบนเกาะกอ่นการมาถงึของชาวอารยนั 

(เจา้ชายวชิยัและบรวิาร) นาคและสุบรรณ (ครุฑ) เป็นสตัวใ์นระดบัเดยีวกนั เป็นบรวิารของทา้ววริู-

ปักข ์ นาคมสีองประเภท ประเภททีอ่าศยัในน ้าเรยีกว่า ชลชนาค และพวกทีอ่าศยัอยู่ใตพ้ืน้ผวิโลก

เรยีกว่า ถลชนาค พงศาวดารมหาวงสบ์นัทกึเกีย่วกบัถิน่ฐานทีต่ ัง้ของนาคไว ้ 2 แห่งคอืนาคทปี

และทีป่ากแม่น ้ากลัยาณี  พระพุทธเจา้เสด็จเยอืนลงักาคร ัง้ที ่ 2 เพือ่ระงบัขอ้พพิาทของหวัหนา้

นาคของนาคทปีะชือ่ จโูฬทระและมโหทระ และในคร ัง้นีพ้ระองคไ์ดท้รงใหป้ฏญิญากบัพญานาค

ตวัหน่ึงชือ่ มณิอกัขกิะแห่งแม่น ้ากลัยาณีว่าจะเสด็จมาเยีย่ม ซ ึง่พระองคก็์ไปเยีย่มพญานาค

ดงักล่าวในการเสด็จลงักาคร ัง้ที ่3 [1] (6) 

8.  Rāvana  (ราวณะ)  ชือ่ของทศกณัฐท์ีช่าวศรลีงักานิยมใชเ้รยีก 
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9. Tambapanni (ตมัพปัณณิ/ตามพปัณณิ) ชือ่เรยีกเกาะลงักาทีป่รากฏในคมัภรีห์รอื

พงศาวดารลงักา แปลว่า “(เกาะ) คนฝ่ามอืแดง” ลงักาน้ันมหีลายชือ่ ไดแ้ก่ ลงักาทวปี สหีลทวปี 

ธมัมทปีะ  มเีร ือ่งราวตามบนัทกึในพงศาวดารมหาวงสแ์ละทปีวงศ ์[1] [6] ว่า ตอนเจา้ชายวชิยัและ

บรวิารแล่นเรอืจากท่าสุปารกะมาถงึเกาะ ดว้ยความเหน่ือยอ่อนพากนัเอามอืวางบนพืน้ ก็พบว่าฝ่า

มอืของพวกเขามฝีุ่ นสแีดงทีอ่ยู่บนพืน้ตดิอยู่ ต่อมาเมือ่เจา้ชายวชิยัสรา้งเมอืง ก็ตัง้ช ือ่เมอืงวา่ 

ตมัพปัณณิ และกลายเป็นชือ่ของเกาะทัง้หมด เดมิทเีกาะนีพ้วกยกัษอ์าศยัอยู่โดยมเีมอืงหลวงชือ่

สริสีวตัถุ [1]    

10. Vedda/ Veddah  (เวดดา/แวททา) ชือ่ชนเผ่าพืน้เมอืงดัง้เดมิบนเกาะลงักาเมือ่  6 รอ้ยปีกอ่น

ครสิตศ์กัราช  [3] ปัจจบุนัยงัมอียู่ในลงักา  พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุ่า พระเจา้วชิยัมทีายาททีเ่กดิ

จากนางกุเวณิสองคน เมือ่นางกลบัไปเมอืงลงักาปุระเมอืงของพวกยกัษก็์ถูกฆ่าตายดว้ยความ

ระแวงว่าจะเป็นสายลบัเพราะพวกยกัษร์ูว้่านางเอาใจออกห่างไปชว่ยเหลอืมนุษย ์ ลูกทัง้สองของ

นางหนีไปอยู่มาลายา พืน้ทีภู่เขาตอนกลางของลงักาและมลีูกหลานสบืเผ่าพนัธุก์นัต่อมาเรยีกว่า 

ปุลนิดะ วลิเฮลม์ไกเกอ้ร (Wilhelm Gieger) ผูแ้ปลคมัภรีม์หาวงสเ์ป็นภาษาองักฤษอธบิายว่า ค า

ว่า “ปุลนิด” เป็นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกชนเผ่าป่าเถือ่นดัง้เดมิ ปัจจบุนันีเ้ป็นชือ่ แวดดา บรเิวณพืน้ทีอ่าศยั

อยู่ระหว่างกรุงโคลมัโบ กลุตระและสพรคมุวะ ภาษาสนัสกฤตว่า สพร  ภาษาบาล ี คอื สวร เป็น

ไวพจน ์หรอืค าเหมอืนของค าว่า ปุลนิด [6] 

11. Ujjeni/Ujjena (อุชเชนิ/อุชเชนะ) ชือ่เมอืงทีส่รา้งโดยอ ามาตยข์องพระเจา้วชิยัช ือ่ อุชเชนะ 

12. Uruvelā  (อุรุเวลา) ชือ่เมอืงทีส่รา้งโดยอ ามาตยข์องพระเจา้วชิยัช ือ่อุรเุวลา 

13. Upatissagāma (อุปตสิสคาม) ชือ่เมอืงทีส่รา้งโดยอ ามาตยข์องพระเจา้วชิยัช ือ่อุปตสิสะ 

14. Vijitapura  (วชิติปุระ)  ช ือ่เมอืงทีส่รา้งโดยอ ามาตยข์องเจา้ชายวจิยัช ือ่วชิติ [6]  

15. Vijaya  (วชิยั/วชิยะ) เจา้ชายวชิยัเป็นพระโอรสองคโ์ตในจ านวน 30 องคข์องพระเจา้สหีพาหุและ

พระนางสหีสวีล ีพระองคถู์กเนรเทศจากอนิเดยีมาพรอ้มครอบครวัและบรวิารจ านวน 700 คนทีถู่ก

โกนศรีษะคร ึง่หน่ึงเพือ่หาทีต่ ัง้รกรากใหม่เพราะพฤตกิรรมไม่ด ี ลูกหลานเด็ก ๆ ขึน้ฝ่ังทีนั่คค- 

ทปีะ ขณะทีพ่วกผูห้ญงิขึน้ทีม่หลิาทปีกะ ส่วนเจา้ชายวชิยัและคนอืน่ไปขึน้ทีสุ่ปารกะ อยู่ทีน้ั่นไม่

นานก็เดนิทางออกจากทีน้ั่นเพราะปัญหาความรุนแรงในกลุ่มผูส้นับสนุนของพระองคเ์องและได ้

เดนิทางไปต่อทีภ่ารุกจัฉะ อยู่ทีน้ั่น 3 เดอืน จงึเดนิทางมาถงึเกาะลงักาในวนัทีพ่ระพุทธเจา้

ปรนิิพพานพอด ี ดว้ยความชว่ยเหลอืของนางยกัษิณีชือ่กุเวณิท าใหพ้ระองคเ์ป็นปฐมกษตัรยิข์อง

ราชวงศส์หีล หรอืสหีฬในเวลาต่อมา [1] 

16. Yakkha (ยกัข/ยกัษ)์ อมนุษยแ์ละหมายถงึชนเผ่าชนเผ่าดัง้เดมิกอ่นการมาถงึของชาวอารยนั 

(เจา้ชายวชิยัและบรวิาร) (ดูเพิม่เตมิในหวัขอ้ที ่5) 

 



Page 3 of 37 
 

หวัขอ้ที ่ 4 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 6 

1. Abhaya (อภยั/อภยะ) โอรสของพระเจา้ปัณฑวุาสเุทพ  

2. Amitodana (อมโิตทนะ) เจา้ศากยะลุงของพระพุทธเจา้  

3. Anurādhapura (อนุราธบุร/ีอนุราธปุระ)  เมอืงหลวงแห่งแรกของลงักาสถาปนาโดยพระเจา้ปัณฑุ

กาภยัหลงัจากทรงยา้ยเมอืงหลวงจากอุปตสิสคาม ประมาณ 394-307 กอ่นครสิตก์าล นับถงึปัจจบุนั

อายุ 1500 ปี    ค าว่า อนุราธ เป็นชือ่ของบรวิารทีต่ดิตามเจา้ชายวชิยัทีถู่กเนรเทศไปลงักา ต่อมาได ้

เป็นหน่ึงในอ ามาตยแ์ละเป็นผูก้อ่ตัง้อนุราธคาม เมอืงหลวงอนุราธปุระก็ถูกสรา้งใกล ้ๆ กบัอนุราธคาม

น่ันเอง [1]  คมัภรีม์หาวงสแ์ละมหาวงสฎ์กีา ระบวุ่า เมอืงนีส้รา้งขึน้ ณ จดุทีต่ ัง้ถิน่ฐานโดยอนุราธะสอง

ผูต้ดิตามของเจา้ชายวชิยั บนฝ่ังของแม่น้ํากดมัพะ และสรา้งขึน้ภายใตก้ลุ่มดาวอนุราธะ เมอืงนีจ้งึได ้

ช ือ่ตามน้ัน แต่ความเชือ่ดงักล่าวดูเหมอืนจะถูกลมืไปในเวลาต่อมา ส าหรบัคมัภรีม์หาโพธวิงศม์ี

ขอ้เสนอแนะว่า เมอืงนีถู้กเรยีกว่า อนุราธะเพราะเป็นทีอ่าศยัของผูค้นทีพ่งึพอใจ (อนุโรธชิน)  

4. Bhaddakaccānā  (ภทัทกจัจานา) ธดิาของเจา้ศากยะปัณฑสุกักะ เป็นพระธดิาคนสุดทอ้งของเจา้

สากยะปัณฑ ุเธอสวยมากจนราชาทัง้เจ็ดมาขออภเิษกดว้ย   เพือ่ตดัปัญหาเร ือ่งคู่ครอง พระบดิาจงึส่ง

นางไปกบัหญงิสาว  32 คนโดยปล่อยเรอืทีแ่ม่น ้าคงคา เรอืมาถงึทีท่่าจอดเรอืชือ่โครคามกะ ปากแม่น ้า

มหากนัดระเกาะลงักาในวนัรุง่ขึน้ พวกนางแต่งตวัเป็นภกิษุณี  และเดนิทางมาถงึเมอืงอุปตสิสคาม  

และกษตัรยิปั์ณฑวุาสุเทพหลานพระเจา้วชิยัไดร้บัการพยากรณจ์ากโหรถงึการมาของพระนางภทัท-

กจัจานาและแต่งงานกบันางในเวลาต่อมา [1] คมัภรีม์หาวงสร์ะบุวา่นางมบีุตรทัง้หมด 10 คน คนโตคอื

เจา้ชายอภยัคนเล็กสุดคอื เจา้หญงิอุมมาทจติต ์[6]  

5.  Devānampiyatissa (เทวานัมปิยตสิสะ) โอรสองคท์ี ่2 ของพระเจา้มุตสวิะ ซ ึง่เป็นบุคคลรว่มสมยั

กบัพระเจา้อโศกมหาราช พระองคม์พีระโอรส 10 พระองคแ์ละพระธดิา 2 พระองค ์ ประกอบดว้ย 

เจา้ชายอภยั เจา้ชายตสิสะ (เทวานัมปิยตสิสะ) เจา้ชายอุตตยิะ เจา้ชายมตัตาอภยั เจา้ชายมติตะ 

เจา้ชายสวิะ (มหาสวิะ) เจา้ชายอเสละ เจา้ชายตสิสะ เจา้ชายกริะ เจา้หญงิอนุลาและเจา้หญงิสวิล ี[1] 

6.  Kelani-ganga (เคละนิ-คงัคา)  แม่น้ําทีย่าวทีสุ่ดเป็นอนัดบัสีข่องประเทศศรลีงักา มคีวามยาว 

90 ไมล ์ หรอื 145 กโิลเมตร ทอดยาวจากเทอืกเขาศรปีาทะไปยงัโคลมัโบ (เขาศรปีาทะเป็นที่

ประดษิฐานรอยพระพุทธบาท) [5]   

7. Kirindi-oya (ครินิด-ิโอยะ) แม่น้ําในศรลีงักา เร ิม่จากบนัดารา เมอืงใหญ่อนัดบัสองของเขตบาดุล-

ลา มคีวามยาว 117 กม. (73 ไมล)์ ไหลลงไปทีบุ่นดาลา [8]  

8. Kumbukkan-oya (กุมบุกกนั-โอยะ) แม่น้ําทีย่าวทีสุ่ดอนัดบัที ่ 12 ของศรลีงักา มคีวามยาว

ประมาณ 72 ไมล ์หรอื 116 กม. [5]  

9.  Panduvāsudeva (ปัณฑวุาสเุทพ) หลานชายของพระเจา้วชิยั  

10. Pandukābhaya  (ปัณฑกุาภยั)   พระเจา้ปัณฑกุาภยั โอรสของพระเจา้อภยั  

11. Pandu Sakka   (ปัณฑสุกักะ)  เจา้ศากยะโอรสของเจา้ศากยะอมโิตทนะ  
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12. Mahāveli-ganga (มหาเวล-ิคงัคา) แม่น ้ามหาเวลเีป็นแม่น ้ามตีน้น ้าอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทาง

ใตข้องประเทศไหลไปทางเหนือ ลงสู่อ่าวเบงกอล มคีวามยาว 208 ไมล ์หรอื 335 กม.ถอืว่าเป็นแม่น ้า

ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในประเทศ [5]   

13. Mahāgāma (Māgama) (มหาคาม) เมอืงหลวงของโรหณชนบท ตัง้อยู่ภาคใตข้องลงักาเป็น

ศูนยก์ลางของความเจรญิชว่งรชัสมยัพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ และเป็นถิน่ก าเนิดของพระเจา้ทุฎฐ-

คามณิอภยั พระองคใ์ชเ้ป็นฐานในการเตรยีมการณกู์อ้สิระภาพจากฝ่ายทมฬิ [1]  

14. Malayadesa  (มลยัเทส/ มลยั) พืน้ทีสู่ง พืน้ทีภู่เขาบรเิวณภูเขาตอนกลางของประเทศ [6]  

15. Malvatu-oya (มลัวาตุ-โอยะ) แม่น้ําทีย่าวเป็นอนัดบัสองของประเทศ มคีวามยาว 164 กม. (102 

ไมล)์ ไหลเชือ่มต่อเมอืงอนุราธปุระซ ึง่เป็นอดตีเมอืงหลวงของประเทศมานานกว่า 15 ศตวรรษไปยงั

ชายฝ่ังของ แมนนาร ์ แม่น ้าสายนีม้คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ย่างมาก เคยเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่    

รุว ิอรุ [5]   

16. Menik-ganga (เมนิก-คงัคา) แม่น ้าสายยาวทีสุ่ดอนัดบั 13 ของลงักา คอืยาวประมาณ 114 กม. 

หรอื 71 ไมล ์มตีน้น ้าอยู่ทีจ่งัหวดั อุวะ (Uva) (13]  

17. Mutasiva (มุตสวิะ) พระเจา้มุตสวิะ โอรสของพระเจา้ปัณฑกุาภยัและพระนางสวุณัณปาล ี ทรง

ครองราชยใ์นลงัการว่มยุคกบัพระเจา้อโศกมหาราช มพีระโอรส 10 พระองคแ์ละพระธดิา 2 พระองค ์

[1]   

18. Sakka  (สกักะ) ศากยะตระกูลของพระพุทธเจา้  

19. Sīhapura (สหีปุระ) พงศาวดารมหาวงส ์และทปีวงศร์ะบวุ่า เป็นชือ่เมอืงหลวงของเมอืงลาละในอนิเดยี

ปกครองโดยพระเจา้สหีพาหแุละพระนางสหีสวีล ี(1) พระบดิามารดาของเจา้ชายวชิยั ปัจจบุนัคอืรฐั 

 คุชราต เป็นรฐัทางชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศอนิเดยี มีเมอืงขนาดใหญ่หลายแห่ง เชน่ เมอืงโลธาล 

(Lothal) เมอืงโธลาวรีะ (Dholavira)  

20. Sumitta  (สุมติต)์ พระอนุชาของพระเจา้วชิยัผูค้รองเมอืงสหีปุระ  

21. Ummādacitta (อุมมาทจติต)์ พระมารดาของพระเจา้ปัณฑกุาภยั เป็นพระธดิาของพระนางภทัท-

กจัจานา  

22. Walave-ganga (วลเว-คงัคา) แม่น ้าในลงักามตีน้น ้าอยู่ทีอ่าดมัสพ์คี (Adam’s Peak) หรอืสร-ี 

ปาทะ ทีป่ระดษิฐานรอยพระพุทธบาท มคีวามยาว 138 กโิลเมตร หรอื 86 ไมล ์[5] 
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หวัขอ้ที ่5 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 7 

1. Cittarāja (จติตราช) อมนุษย/์กึง่เทพกอ่นพระพุทธศาสนาเขา้สู่ลงักา พระเจา้ปัณฑกุาภยัเสด็จปู่

ของพระเจา้เทวานัมปิยะตสิสะนับถอื และใหส้รา้งศาลบชูาอมนุษยเ์หล่านีพ้รอ้มทัง้ จดัใหม้กีารเซน่

สรวงทุกปี อมนุษยด์งักล่าวประกอบดว้ย Cittā (จติตา) Kālavela (กาลเวล) Kammāradeva 

(กมัมารเทพ)  Pacchimarājini  (ปัจฉิมราชนีิ)   Vyādhadeva  (วยาธเทพ)  

2. Girihandu (คริหินัฑ)ุ พระสถูปใน ถริไิย ทรนิโคมาล ีศรลีงักา รูจ้กักนัในชือ่ว่า นิถุปัตถปน วหิาร มี

ความเกา่แกม่าก เชือ่กนัว่า พระสถูปแห่งนีส้รา้งขึน้ราว   623- 400 กอ่นครสิตศ์กัราชโดยพ่อคา้เรอื

ส าเภาสองคน ชือ่ ตปุสสะและภลัลกิะ ตามประวตัทิ ัง้สองคนไดเ้ป็นอุบาสกนับถอืพระพุทธพระ

ธรรเป็นมคนแรก พระพุทธองคจ์งึประทานเกสธาตุแกค่นทัง้สอง และพ่อคา้ทัง้สองไดน้ าพระเกสธาตุ

มาบรรจไุวใ้นพระสถูปแห่งนี ้[7] 

3. Nigaṇṭha  (นิครนถ)์   นักบวชในศาสนาเชน ในรชัสมยัพระเจา้ปัณฑกุาภยั คอื  Jotiya  (โชตยิะ)  

Giri (คริ)ิ  Kumbhaṇḍa  ( กุมภณัฑ)์   

4. Mahiyangana (มหยิงัคณะ/มเหยงค)์ พืน้ทีต่ ัง้ของสวนมหานาคบนฝ่ังแม่น ้ามหาวาลุกคงัคา เป็น

สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้เด็จมาลงักาคร ัง้แรกโดยมาก าราบพวกยกัษ ์ ณ ทีแ่ห่งนี ้ มกีารสรา้งสถูปบรรจุ

พระเกสธาตุของพระพุทธเจา้ไวส้กัการะบูชาโดยเทพอรยิบุคคลระดบัโสดาบนัชือ่ มหาสุมนะ พระสถูป

นีช้ ือ่เต็มว่า มหยิงัคณถูปะ [1]  

5. Stupa (สถูป พระสถูป)   

6. Yakkha (ยกัษ)์  ยกัษ/์yaksini  (ยกัษิณี) อมนุษย ์ซ ึง่อยู่กลุ่มเดยีวกบั เทวดา รากษส  คนธรรพ ์

กนินร นาค  ยกัษใ์นบรบิทลงักานี ้ ดร.จ.ีพ.ีมาลาลาเสกระ นักปราชญช์าวลงักา อธบิายว่า เป็นเร ือ่ง

ยากทีจ่ะตดัสนิว่า ยกัษซ์ ึง่เป็นกลุ่มชนดัง้เดมิของลงักาน้ันเป็นมนุษยห์รอือมมนุษยก์นัแน่ นางกุเวณิที่

เป็นเจา้หญงิและบรวิารของนางทีอ่าศยับนเกาะสามารถเปลีย่นรูปรา่งไดห้ลากหลาย แต่เจา้ชายวชิยัก็

แต่งงานอยู่กนิกบันางจนมลีูกดว้ยกนัถงึ 2 คน  พงศาวดารมหาวงสร์ะบุวา่ แมพ้วกยกัษน้ั์นล่องหนหาย

ตวัไดแ้ต่เจา้วชิยัก็ฆ่าพวกมนัไดด้ว้ยความชว่ยเหลอืจากนางกุเวณิ อกีเร ือ่งหน่ึงคอืนางยกัษิณีตนหน่ึง

ชือ่เจตยิาซึง่อาศยัอยู่ทีภู่เขาธมุกรกัขา พระเจา้ปัณฑกุาภยัไดพ้ยายามจบันางหลายคร ัง้หลายหนจน

ประสบผลส าเรจ็ตอนนางแปลงตวัเองเป็นแม่มา้ และพระเจา้ปัณฑกุาภยัก็อยู่กบันางเป็นเวลานานถงึ 4 

ปี โดยตัง้นางเป็นทีป่รกึษาการสงคราม เมือ่พระเจา้ปัณฑกุาภยัจดัพธิเีฉลมิฉลอง พระองคก็์จดัทีน่ั่งให ้

ยกัษช์ ือ่จติตราชาน่ังขา้งพระองค ์ จากขอ้มูลเหล่านี ้ความน่าจะเป็นก็คอื แรก ๆ ยกัษเ์หล่านีถู้กมองว่า

เป็นมนุษย ์แต่ต่อมาเกดิความสบัสนกบัพวกอมนุษยจ์งึถูกเขา้ใจว่าเป็นอมนุษยไ์ป เมอืงหลวงของยกัษ ์

เหล่านีค้อื ลงักาปุระ และสริสีวตัถุ [1] 
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หวัขอ้ที ่6 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 7 

1. Aparāntaka (อปรนัตกะ) ดนิแดนทีม่ีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระศาสนาหลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่

3 สนันิษฐานว่า เป็นดนิแดนแถบรฐัคุชราต (Gujarat) ในอนิเดยีถงึ สนิธ (Sindh) ซึง่เป็นหน่ึงในสี่

จงัหวดัใหญ่เป็นอนัดบัสามในปากสีถาน [2]  

2. Asoka  (อโศก) พระเจา้อโศกมหาราช หรอืจกัรพรรดอิโศก แห่งราชวงศโ์มรยีะครองราชสมบตั ิณ 

พระนครปาฎลบีุตร ตัง้แต่ พ.ศ. 218 ถงึ พ.ศ. 260  จากหลกัฐานทีป่รากฏ ทางดา้นการปกครอง

อาณาจกัรทรงเป็นพระมหากษตัรยิท์ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องชมพูทวปี สว่นดา้นศาสนาจกัร

ก็ทรงเป็นองคเ์อกอคัรศาสนูปถมัภท์ีส่ าคญัทีสุ่ดในประวตัศิาสตรแ์ห่งพระพุทธศาสนา[2] บทบาทที่

ส าคญัทีพ่ระองคม์ต่ีอพระพุทธศาสนาคอืพระองคไ์ดเ้ป็นผูใ้หก้ารอุปถมัภก์ารแกไ้ขปัญหาสทัธรรม

ปฏริูปหรอืการปลอมปนค าสอนของพระพุทธเจา้ในวงการพระพุทธศาสนา และน าไปสู่การสงัคายนา

คร ัง้ที ่3 และการส่งพระธรรมทูต 9 สายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของชมพูทวปีและนอกชมพูทวปี  

3. Bindusāra (พนิทุสาร) พระบดิาของพระเจา้อโศกมหาราช  

4. Candragupta (จนัทรคุปต)์ เสด็จปู่ ของพระเจา้อโศกมหาราช  

5. Dhammarakkhita Thera (ธมัมรกัขติเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ป

เผยแผ่พระศาสนาทีม่หารฏัฐชนบท  

6. Gandhāra (คนัธาระ) แควน้คนัธาระ อฟักานิสถานปัจจบุนั  
7. Himavanta (หมิวนัตะ) 1 ใน 9 ดนิแดนทีเ่ป็นเป้าหมายของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระศาสนา

หลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่3 สนันิษฐานว่า เป็นดนิแดนแถบเทอืกเขาหมิาลยัและประเทศเนปาล  

8. Itthiya (อติถยิะ) Uttiya (อุตตยิะ) Sambāla (สมัพาละ) Bhaddasāla (ภทัทสาละ) พระเถระใน

คณะพระธรรมทูตสายพระมหนิทเถระทีไ่ปลงักา 

9. Kāliṅga (กาลงิคะ) แควน้กาลงิคะ (ปัจจบุนัคอืรฐัโอรสิสา รฐัทางตะวนัออกของประเทศอนิเดยี) ตาม

จารกึพระเจา้อโศก พระองคช์นะสงครามแควน้กาลงิคะหลงัเสวยราชยไ์ด ้ 13 ปี (1) นับเป็นสงคราม

คร ัง้สุดทา้ยทีม่ผีูเ้สยีชวีติจากสงครามมากมายนับแสน ท าใหพ้ระองคเ์กดิความสงัเวชสลดใจ และหนั

มานับถอืพระพุทธศาสนา  

10. Kasmīra (กศัมรีะ/แคชเมยีร)์ ดนิแดนทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ตัง้อยู่ในเทอืกเขาหมิาลยั 
ปัจจบุนัเป็นบรเิวณพพิาทระหว่างอนิเดยี ปากสีถานและจนี  

11. Majjhima Thera (มชัฌมิเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระ

ศาสนาทีห่มิวนัตประเทศ  

12. Mahādeva Thera (มหาเทวเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระ

ศาสนาทีม่หสิมณฑล  

13. Mahāraṭṭha (มหารฐั) ดนิแดนทีพ่ระธรรมทูตถูกส่งไปเผยแผ่พระศาสนาหลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่ 3 

วรรณกรรมสาสนวงสท์ีแ่ต่งโดยพระปัญญาสามชีาวพม่าเมือ่พ.ศ. 2404 ระบุว่า มหารฐันีอ้ยู่ใกลก้บั
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สยามรฐั ขณะที ่ดร. จ.ีพ.ี มาลลาเสเกระ เสนอหลกัฐานในพงศาดารมหาวงสแ์ละทปีวงสว์า่ มหารฐันี ้

คอืรฐัมหาราษฏระ รฐัทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี เป็นดนิแดนแห่งชนผูพู้ดภาษา มราฐ ี

(Marāthī) แหล่งก าเนิดแม่น ้าโคทาวร ี[1]  

14. Mahārakkhita Thera (มหารกัขติเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผย

แผ่พระศาสนาทีโ่ยนก  

15. Mahinda (มหนิทะ) โอรสพระเจา้อโศก และภายหลงัไดเ้ป็นออกบวชและเป็นหน่ึงในธรรมทูต 9 สาย 

โดยท่านน าคณะพระธรรมทูตไปลงักาทวปีหลงัสงัคายนาคร ัง้ที3่ ท่านเป็นเสาหลกัในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในลงักาและนิพพานเมือ่อายุได ้80 ปีซ ึง่เป็นปีที ่8 ในรชัสมยัของพระเจา้อุตตยิะ พระ

มหนิทเถระใชเ้วลาทัง้หมดเพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลงักา 48 ปี [6]  

16. Mahisamaṇḍala (มหสิมณฑล) ปัจจบุนัคอื รฐัไมซอร ์ และดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้าโคธาวาร ี ซ ึง่อยู่

ทางใตข้องประเทศอนิเดยี เป็น 1 ใน 9 ดนิแดนทีม่ีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระศาสนาหลงั

สงัคายนาคร ัง้ที ่3   

17. Majjhantika Thera (มชัฌนัตกิเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่

พระศาสนาทีก่สัมรีะ (แคชเมยีร)์-คนัธาระ   

18. Moggaliputta Tissa (โมคคลัลปีุตตตสิสะ) ประธานสงฆใ์นการท าสงัคายนาคร ัง้ที ่ 3 ในรชัสมยั

ของพระเจา้อโศกมหาราช  

19. Nigrodha (นิโครธ)สามเณรรูปหน่ึงทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นญาตขิองพระเจา้อโศกและเป็นผูโ้นม้นา้วพระ

เจา้อโศกใหห้นัมานับถอืพระพุทธศาสนา (6)  

20. Pāṭaliputta (ปาตลบีุตร/ปาฏลบีุตร) เมอืงหลวงแควน้มคธทีป่กครองโดยพระเจา้อโศกมหาราช 

เป็นเมอืงหลวงยุคต่อจากกรุงราชคฤหเ์ป็นราชธานี  

21. Rakkhita Thera (รกัขติเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระ

ศาสนาทีว่นวาสชีนบท  

22. Saṅghamittā (สงัฆมติตา) พระธดิาของพระเจา้อโศกและไดอ้อกบวชเป็นภกิษุณีและเป็นผูน้ าตน้

ศรมีหาโพธิแ์ละภกิษุณีวงศไ์ปประดษิฐานทีล่งักาสมยัพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะและนิพพานเมือ่อายุได ้

79 ปี ซ ึง่ปีที ่8 ในรชัสมยัของพระเจา้อุตตยิะ ใชเ้วลาทัง้หมดในลงักาเพือ่พระศาสนา 48 ปี [6]  

23. Sāsana  (สาสนา) พระศาสนาในทีนี่ห้มายถงึพระธรรมและพระวนัิย  

24. Suvaṇṇabhūmi (สุวณัณภูม)ิ 1 ใน 9 ดนิแดนทีเ่ป็นเป้าหมายของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระ

ศาสนาหลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่3 สนันิษฐานกวา้ง ๆ ว่า เป็นดนิแดนทีเ่ป็นประเทศพม่า (เมยีนมาร)์ ไทย 

ลาว ญวน เขมร และมลายู  

25. Sona (โสณะ) Uttara (อุตระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระ

ศาสนาทีส่วุรรณภูม ิ

26. Theravāda  (เถรวาท) นิกายหลกัในพระพุทธศาสนาเคยีงคู่กบันิกายมหายาน  
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27. Vanavāsi (วนวาส)ี 1 ใน 9 ดนิแดนทีเ่ป็นเป้าหมายของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระศาสนาหลงั

สงัคายนาคร ัง้ที ่3 สนันิษฐานว่า เป็นภูมภิาค คานารา/กานารา (Kanara/ Canara) ทางตอนเหนือใน

อนิเดยีใต ้[1] 

28.  Yonaka-Dhammarakkhita Thera (โยนกธมัมรกัขติเถระ) พระเถระหวัหนา้พระธรรมทูตที่

ไดร้บัมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระศาสนาทีอ่ปรนัตกะชนบท  

29. Yonaka (โยนก)       เป็นดนิแดนทีพ่ระธรรมทูตไดร้บัการมอบหมายใหไ้ปเผยแผ่พระศาสนาหลงั

สงัคายนาคร ัง้ที ่ 3 สนันิษฐานว่าคอืประเทศกรซีปัจจบุนั ดร. จ.ีพ.ีมาลลาเสเกระ อธบิายโดยอา้ง

หลกัฐานจากพงศาวดารมหาวงสแ์ละทปีวงศว์่าคอื โยน คอืค าภาษาบาลเีขยีนเป็นรูปค า โยนา ยวนา 

โยนกา  ชือ่นีน่้าจะเป็นค าภาษาบาลทีีม่คีวามใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่ากบัภาษา Ionians (ไอโอ-เนียน 

ภาษากรกีโบราณ)  ชาวกรกี (Baktrian)  โยนะไดร้บัการอา้งถงึรว่มกบัแควน้กมัโพชในจารกึพระเจา้

อโศกที ่ 4-5 ในฐานะแควน้เขตชายแดนของอาณาจกัรของพระองค ์  พงศาวดารมหาวงสแ์ละทปีวงส ์

ระบุว่า ชาวเมอืงไดห้นัมารบันับถอืพระพุทธศาสนาหลงัการไปประกาศเผยแผ่ของพระมหารกัขติต

เถระพรอ้มกบัคณะพระธรรมทูตทีส่่งไปหลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่ 3 คมัภรีม์ลินิทปัญหาระบุว่า ในสมยัของ

พระเจา้มลินิท ์ เมอืงหลวงของประเทศโยนกคอืเมอืงสาคละ (พงศาวดารมหาวงส)์ ระบุว่า ว่ากนัว่า ใน

พธิวีางศลิาฤกษม์หาสถูป พระภกิษุสามหมืน่รูปภายใตก้ารน าของ พระโยนะมหาธรรมรกัขติะทีม่าจา

กอลสนัดาในโยนประเทศ เห็นไดช้ดัว่า อลสนัดาเป็นศูนยก์ลางหรอืส านักงานใหญ่ของพระในศาสนา

พุทธในเวลาน้ัน อลสนัดาแทท้ีจ่รงิก็คอื แควน้อเล็กซานเดรยีทีก่อ่ตัง้โดยกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรช์าว

มาซโิดเนีย (ดูใน Geiger, Mhv. Trs. 194,p..3) [1]  

หวัขอ้ที ่7 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 8 

1. Dakkhināgiri (ทกัขณิาคริ)ิ เขตชนบทรอบนอกในอนิเดยี ซ ึง่มเีมอืงหลวงคอือุชเชนี เป็นเมอืง

ทีพ่ระเจา้อโศกปกครองตอนยงัเป็นอุปราชรวมเอาเมอืงเวทสิาดว้ยซึง่อยู่ทางทศิใตข้องเมอืหลวง

ราชคฤห ์[1] (6)  

2. Vedisagiri/Vedisa (เวทสิคริ)ี เมอืงทีพ่ระนางเทวใีหก้ าเนิดพระมหนิทะและพระนางสงัฆมติตา 

และเป็นเมอืงทีพ่ระมหนิทะมาพกัรอเวลาไปประกาศพระศาสนาทีล่งักา (6)  

3. Sākya/ Sokyā, Sakka, Sākiyā (สากยะ) ชนเผ่าในอนิเดยีเหนือ เป็นตระกูลของพระพุทธเจา้  

4. Vesākha  (เวสาขะ) เดอืนวสิาขะ (เดอืน 6)  

5. Jeṭṭha  (เชฏฐะ) เดอืน 7 เดอืน โปสน นับต่อจากเดอืนวสิาขะ  

6. sāmaṇera Sumana (สามเณรสุมนะ) บุตรชายพระนางสงัฆมติตาและอคัคพิราหมณห์ลาน

ของพระเจา้อโศกมหาราช (6)   

7. Devī/Devi (เทว/ีเทว)ิ พระมารดาของพระมหนิทเถระ สมรสกบัเจา้ชายอโศก (6)  
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หวัขอ้ที ่8 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 9 

1. Anāgāmi (อนาคาม)ี พระอรยิบุคคลขัน้ที ่ 3 จากพระอรยิบุคคล 4 ไดแ้ก ่ โสดาบนั สกทาคาม ี

อนาคาม ี อรหนัต ์ อนาคาม ี มคีวามหมายว่า ผูจ้ะไมก่ลบัมาเกดิในภพมนุษยอ์กี หมายถงึว่าจะไม่

กลบัมาเกดิในภพทีเ่ป็นกามาวจรอกี สถานทีเ่กดิของพระอรยิบุคคลขัน้นีค้อืพรหมโลกและจะเกดิอกี

เพยีงคร ัง้เดยีวแลว้จะบรรลุอรหนัตแ์ละนิพพานในพรหมโลกน้ัน พระอนาคาม ี มี 5 ประเภท 

ประกอบดว้ย [4]   

1) อนัตราปรนิิพพาย ีผูป้รนิิพพานในระหว่าง คอื เกดิในสุทธาวาสภพใดภพหน่ึงแลว้ อายุยงัไม่

ถงึกึง่ ก็ปรนิิพพานโดยกเิลสปรนิิพพาน  

2) อุปหจัจปรนิิพพาย ี ผูจ้วนจะถงึจงึปรนิิพพาน คอื อายุพน้กึง่แลว้ จวนจะถงึสิน้อายุจงึ

ปรนิิพพาน  

3) อสงัขารปรนิิพพาย ี ผูป้รนิิพพานโดยไม่ตอ้งใชแ้รงชกัจงู คอื ปรนิิพพานโดยง่าย ไม่ตอ้งใช ้

ความเพยีรนัก  

4) สสงัขารปรนิิพพาย ีผูป้รนิิพพานโดยใชแ้รงชกัจงู คอื ปรนิิพพานโดยตอ้งใชค้วามเพยีรมาก  

5)  อุทธงัโสโต อกนิฏฐคาม ีผูม้กีระแสในเบือ้งบนไปสู่อกนิฏฐภพ คอื เกดิในสุทธาวาสภพใดภพ

หน่ึงแลว้ก็ตาม จะเกดิเลือ่นต่อขึน้ไปจนถงึอกนิฏฐภพกอ่นแลว้จงึปรนิิพพาน 

2. Bhanduka (ภณัฑกุะ)  ฆราวาสทีม่ากบัคณะของพระมหนิทเถระ เขาเป็นบุตรชายของนอ้งสาว

พระนางเทว ี [6]  

3. Cūlahatthipadopama Sutta (จฬูหตัถปิโทปมสูตร) พระสูตรทีพ่ระมหนิทะแสดงแกพ่ระเจา้เท

วานัมปิยตสิสะในการพบกนัคร ัง้แรกมเีนือ้หาอุปมาดว้ยรอยเทา้ชา้ง [6] พระสูตรนีอ้ยู่ในมชัฌมินิกาย 

มูลปัณณาสก ์

4. Mihintale (มหินิตะเล) เป็นยอดเขาทางตะวนัออกใกลเ้มอืงโบราณอนุราธปรุ ี ระยะทางประมาณ 

12.5 กม. (7.8 ไมล)์   

5. Missaka (มสิสกะ) ภูเขา (มสิสกบรรพต) ใกลเ้มอืงอนุราธบุร ีซ ึง่ปัจจบุนัคอืยอดเขามหินิตเล [6] 

6. Silakūta (สลิกูฏ) ยอดเขาทางเหนือของมสิสกบรรพตทีพ่ระมหนิทเถระเหาะลงเพือ่พบพระเจา้เท

วานัมปิยตสิสะ คมัภรีท์ปีวงสร์ะบุว่า ในสมยัของพระพุทธเจา้กกุสนัธะ ภูเขานีม้ชี ือ่เรยีกว่า เทวกูฏ ใน

สมยัของพระพุทธเจา้โกนาคมน ์เรยีกว่าสุมนกูฏ และเรยีกว่าสุภกูตในสมยัของพระพุทธเจา้กสัสปะ[1] 

[6] 

 

 

 



Page 10 of 37 
 

หวัขอ้ที ่9,10,11,12  หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 9-11 

1. Anulā (อนุฬา) พระนางอนุฬาเทว ีชายาของเจา้มหานาค อนุชาของพระเจา้เทวานัมปิยยตสิสะ พระ

นางเป็นสตรคีนแรกของลงักาทีไ่ดอ้อกบวชเป็นภกิษุณี พรอ้มกบับรวิาร [6] 

2. Ariṭṭha Thera  (อรฎิฐะเถระ) หลานชายของพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะไดร้บัค าสัง่ใหเ้ป็นหวัหนา้ทูต

เขา้เฝ้าพระเจา้อโศกมหาราชเพือ่ขอภกิษุณีไปใหก้ารอปุสมบทสตรชีาวสหีล ภายหลงักลบัจาก

อนิเดยีไดร้บัพระราชานุญาตใหอุ้ปสมบท[6] ท่านไดพ้สิูจนใ์หค้ณะสงฆท์ีม่พีระมหนิทเถระเป็นประธาน

ไดเ้ห็นถงึความสามารถ ความลุ่มลกึในความรู ้ ท าใหค้ณะสงฆไ์ดเ้ห็นชดัว่า พระศาสนาถอืว่าไดร้บั

การประดษิฐานตัง้มั่นดว้ยดเีพราะลูกหลานของชาวสงิหลมคีวามรูใ้นพระธรรมค าสอนของ

พระพุทธเจา้ และท่านไดว้างระบบการสบืทอดจากอาจารยส์ู่ลูกศษิยข์องท่านอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ จาก

พระอสิทิตัตะสบืทอดไปยงัพระกาลสุมนะต่อไปยงัพระทฆีนามะและสบืทอดไปยงัพระทฆีสุมนะ 

ตามล าดบั 

3. Bālapaṇḍita Sutta (พาลบณัฑติสูตร) พระสูตรในมชัฌมินิกาย อุปรปัิณณาสกท์ีก่ล่าวถงึ

ลกัษณะของคนพาล ๓ อย่าง คอื คดิช ัว่ พูดช ัว่ ท าช ัว่  

4. Bhikkhu-sāsana (ภกิขสุาสนา) ภกิษุสงฆ ์ 

5. Bhikkhunī-sāsana (ภกิขนีุสาสนา) ภกิษุณีสงฆ ์ 

6. Cetiyagiri-vihāra (เจตยิคริวิหิาร) เป็นวดัแห่งทีส่องทีพ่ระเจา้เทวานัมปิยตสิสะสรา้งถวายพระมหิ

นท-เถระและพระเถระไดใ้ชช้วีติชว่งสุดทา้ยทีน่ี่จวบจนท่านปรนิิพพานพระธาตุของท่านไดร้บัการ

บรรจไุวท้ีน่ี่ [1]  

7. Devadūta Sutta (เทวทตูสูตร) พระสูตรทีว่่าดว้ยเร ือ่งเทวทูต 5 ไดแ้ก ่เด็กแรกเกดิ คนแก่ คนเจ็บ 

คนถูกลงราชทณัฑแ์ละคนตาย ในมชัฌมินิกาย อุปรปัิณณาสก ์ 

8. Jambukola (ชมัพุโกละ)  ช ือ่ท่าเรอืทะเลทีน่าคทปีะ นาคทปีะคอืสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้เสด็จมาคร ัง้ที ่

2 เพือ่ระงบัความขดัแยง้ของพญานาค 2 ตวั ช ือ่จโุลทระ และ มโหทระ  [1]  [6])  ขบวนเรอืของสงัฆ

มติตาภกิษุณีพรอ้มผูต้ดิตามน าหน่อตน้ศรมีหาโพธิม์าจอดเทยีบ ท่าเรอืแห่งนีอ้ยู่ทางทศิเหนือของ

เกาะ(6) ปัจจบุนัคอื จฟัฟน่า ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะลงักา     พระเจา้เทวานัมปิยะตสิสะทรงเสด็จ

มารบัและอญัเชญิหน่อพระศรมีหาโพธิท์ีส่มุททปัณณสาลา พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุา่พระเจา้      

เทวานัมปิยตสิสะสรา้งวหิารทีเ่รยีกว่าชมัพุโกลวหิาร การเดนิทางจากชมัพุโกละถงึตมัลติตโิดยทาง

ทะเลใชเ้วลาเดนิทาง 7 วนั ส่วนการเดนิทางจากท่าเรอืชมัพุโลกะไปยงัเมอืงอนุราธปุระใชเ้วลา 5 วนั  

9. Mahāmegha (มหาเมฆ) อุทยานหลวงในเมอืงอนุราธบุรทีีพ่ระเจา้เทวานัมปิยตสิสะถวายใหค้ณะ

สงฆท์ีน่ าโดยพระมหนิทเถระ [6] )  

10. Mahāvihāra (มหาวหิาร) วดัแรกในพระพุทธศาสนาทีส่รา้งในเมอืงอนุราธบรุโีดยพระเจา้เทวานัมปิย

ตสิสะ [6]   

11. Majjhima Nikāya (มชัฌมินิกาย) ชมุนุมพระสูตรความยาวขนาดกลาง พระสุตตนัปิฎก  
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12. Petavatthu (เปตวตัถุ) คมัภรีใ์นขทุทกนิกายว่าดว้ยเปรตและบุรพกรรม  

13. Sacca-saṃyutta (สจัจสงัยุตต)์ สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค ประมวลเร ือ่งอรยิสจัจ ์ ซ ึง่เป็น

หลกัธรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนา  

14. Tāmralipti (Tamluk) Tāmalitti (Tāmalitthi (ตมัรลปิต ิ (ตมัลุก) พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุ่า

เป็นชือ่ท่าเรอืทีเ่รอืบรรจกุิง่ตน้พระศรมีหาโพธิท์ีพ่ระเจา้อโศกส่งไปศรลีงักาจอดเทยีบท่า ปัจจบุนัคอื 

ตมัลุก ภาษาบาลวี่า ตมลติฺต ิ ตัง้อยู่ทางใตข้องแม่น ้า รุปนารยนั (Rupnarayan) กล่าวกนัว่า ตอน

หลวงจนีฟาเหยีนเดนิทางมาศรลีงักา ท่านก็ขึน้ทีท่่าตมัลุกนีเ้อง [1] [6]   

15. Vimānavatthu (วมิานวตัถุ) คมัภรีใ์นขทุทกนิกายว่าดว้ยวมิานทีเ่กดิจากผลกรรมดขีองเหล่าเทพ  

16. Vinaya (วนัิย) กฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัแิละขอ้หา้มของพระภกิษุ  

หวัขอ้ที ่13,14  หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 11-12 

1. Candanagāma (จนัทนคาม) หมู่บา้นในโรหณะชนบท พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุ่า ชมุชนนีเ้ป็น

แหล่งส าคญัแห่งหน่ึงและมบีทบาทในงานฉลองตน้ศรมีหาโพธิด์ว้ย (1) [6]   

2. Cetiyapabbatavihāra (เจตยิบรรพตวหิาร/เจดยีปั์พพตวหิาร) ดูเจตยิคริวีหิาร   

3. Dīghanāma (ทฆีนาม) ลูกศษิยข์องพระอรฐิและสบืทอดต่อไปยงัพระกาลสุมนะและมพีระทฆี-
สุมนะเป็นผูส้บืทอดต่อตามล าดบั   

4. Dīghasumana(ทฆีสุมนะ ) ลูกศษิยพ์ระกาลสุมนะ    

5. Thūparāma (ถูปาราม) ถูปาราม เมอืงอนุราธบรุ ีสถานทีท่ าสงัคายนาคร ัง้ที ่4 ใน ปี พ.ศ. 236 มี

พระมหนิทะเป็นประธานพรอ้มพระสงฆจ์ านวน 68, 000 รูป พระมหนิทเถระปุจฉา พระอรฏิฐะเถระเป็น

ผูว้สิชันาใชเ้วลา 10 เดอืนจงึแลว้เสรจ็ พระเจา้เทวานัมปิยตสิสะถวายการอุปถมัภ ์[6]    

6. Isidatta (อสิทิตัตะ) ลูกศษิยข์องพระอรฐิและเป็นระบบศษิยส์บืทอดต่อไปยงัพระกาลสุมนะและมี

พระทฆีสุมนะเป็นผูส้บืทอดต่อตามล าดบั   

7. Isurumuni-vihāra (อสิุรุมุนิวหิาร) ช ือ่วดัในพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัอ่างเก็บน ้าตสิสะ (Tisa 

tank) เมอืงอนุราธบุร ีวดันีส้รา้งขึน้โดยพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ ชว่งพ.ศ. 307 – 267 เพือ่ใหเ้ป็นที่

อยู่ของบุตรคนวรรณะสูง 500 คนทีไ่ดร้บัการอุปสมบท [6]   

8. Jambukola-vihāra (ชมัพุโกลวหิาร) ชือ่วหิารหนิทีม่ชี ือ่เสยีงเรยีกว่า จมับูโคลาเลนา ตัง้อยู่ใจ

กลางเกาะซลีอนห่างจากเมอืงมาตาเลปัจจบุนัไปทางเหนือ 26 ไมล ์ ไดร้บัการบูรณะโดยพระเจา้วชิยั

พาหุที ่ 1 และสรา้งขึน้ใหม่โดยพระเจา้กติตนิิสสงักะซึง่พระองคไ์ดป้ระดษิฐานพระพุทธรูปทองค าเจ็ด

สบิสามองคไ์วภ้ายใน [1] [6]   

9. Kājaragāma/ Kācaragāma, Kājaragāma, Kātaragāma  (กาชรคาม) หมู่บา้นในลงักา

ตอนใตร้มิแม่น ้ามนิคงัคาห่างจากตสิสมหารามไปทางเหนือประมาณสบิไมล ์ เป็นถนนสายเกา่จาก

มหาคามไปยงัคุตตสาละ พงศาวดารมหาวงสร์ะบุวา่ ชมุชนนีเ้ป็นแหล่งส าคญัแห่งหน่ึงและมบีทบาทใน

งานฉลองตน้ศรมีหาโพธิด์ว้ย [1] [6]   



Page 12 of 37 
 

10. Kālasumana (กาลสุมนะ) ลูกศษิยข์องพระอสิทิตัตะ  

11. Hatthālhaka-vihāra (หตัถาฬหกวหิาร) อารามภกิษุณีทีส่รา้งโดยพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะถวาย

พระสงัฆมติตาเถร ี  การทีช่ ือ่สถานทีน่ี่เรยีกว่า หตัถาฬกะ เพราะสรา้งขึน้ใกลก้บัจดุทีช่า้งของกษตัรยิ ์

ถูกล่ามโซไ่ว ้[1] [6]  

12. Paṭhamaka-cetiya (ปฐมกเจตยิะ) เจดยีท์ีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ ณ จดุทีพ่ระ 

มหนิทเถระมาเยอืนอนุราธปุระและพระราชวงัของกษตัรยิเ์ป็นคร ัง้แรก [1] [6]   

13. Vessagiri-vihāra (เวสสคริวิหิาร) อารามในลงักาใกลอ้นุราธปรุะ สรา้งและถวายโดยพระเจา้ 

เทวานัมปิยตสิสะแกพ่ระสงฆท์ีเ่ป็นพ่อคา้ 500 คนทีไ่ดร้บัการอุปสมบทจาก พระมหนิทเถระ [1] [6]   

หวัขอ้ที ่15 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 12 

 

1. Duṭṭhagāmaṇi (ทุฏฐคามณิ) กษตัรยิล์งักาผูกู้เ้อกราชจากทมฬิทีป่กครองลงักามากว่า 60 ปีโดย

สงัหารกษตัรยิท์มฬิชือ่เอราฬะ น าอสิระมาสู่ลงักา รชัสมยัของพระองคร์าว พ.ศ. 270 -280 

พงศาวดารมหาวงสแ์ละทปีวงศร์ะบุวา่ การทีพ่ระองคม์สีมญานามว่าทุฏฐคามณิ มคีวามหมายวา่ 

คามณิผูโ้กรธเคอืง [6] เพราะไม่พอใจทีถู่กหา้มกอ่สงครามกบัทมฬิซึง่ครองลงักาเวลาน้ัน 

2. Sena  (เสนะ) หวัหนา้ทพัทมฬิสองพีน่อ้งทีค่รองลงักา 

3. Guttika  (คุตตกิะ ) หวัหนา้ทพัทมฬิสองพีน่อ้งทีค่รองลงักา 

4. Elāra (เอฬาระ)กษตัรยิท์มิฬทีค่รองลงักาและต่อมาถูกสงัหารโดยพระเจา้ทุฏฐคามณิอภยั 

5. Māgama/ Mahāgāma (มาคมะ/มหาคาม) เมอืงหลวงของโรหณชนบทเขตทางตะวนัออกเฉียง

ใตข้องเกาะ พระเจา้ทุฏฐคามณิอภยัประสูตแิละปกครองเมอืงนีแ้ละเมอืงนีเ้ป็นฐานทีม่ั่นในการเร ิม่ตน้

ต่อตา้นทมฬิทีย่ดึครองลงักาและสามารถกอบกูอ้สิรภาพไดส้ าเรจ็ 

6. Ruhuna/ Rohana (รุหุนะ/โรหณะ) โรหณชนบทมเีมืองมหาคามเป็นเมอืงหลวง 

7. Kākavaṇṇa Tissa (กากวณัณตสิสะ) พระบดิาของพระเจา้ทฏุฐคามณิอภยั ราชวงศโ์รหณะเป็น

เหลนของเจา้มหานาคพระอนุชาพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ มพีระนางวหิารมหาเทวเีป็นมเหส ี มี

พระโอรสชือ่ทุฏฐคามณิอภยั ผูท้ีม่บีทบาทในกอบกูอ้สิรภาพศรลีงักาจากทมฬิ 

8. Vihāramahādevī (วหิารมหาเทว)ี พระมารดาของพระเจา้ทุฏฐคามณิอภยั 

9. Ruvanveli-sāya (รุวนันเวลซีายะ/เซยะ/แซยะ) เป็นเจดยีท์ีส่รา้งโดยพระเจา้ทุฏฐคามนีิอภยั 

ปัจจบุนัถอืว่าเป็นมหาเจดยีท์ีม่คีวามสูงแห่งหน่ึงในโลก มคีวามสูงอยู่ที ่300 ฟุต (91 เมตร) และมเีสน้

รอบวง 950 ฟุต (290 เมตร) มหาเจดยีอ์งคนี์ม้หีลายชือ่ ไดแ้ก ่สุวรรณมาลกิเจดยี ์รตันมาล ีเหมปาล ี  

10. Lohapāsāda (โลหปราสาท) อาคาร 9 ช ัน้ 1,000 หอ้ง มหีลงัคามุงดว้ยทองค าสรา้งโดยพระเจา้ทุฏฐ

คามณีอภยั กษตัรยิแ์ห่งกรุงอนุราธปุระ ประมาณพุทธศกัราช 382 ทรงสรา้งถวายสงฆเ์พือ่เป็นทีใ่ช ้

สอย 
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11. Mirisavetidāgaba (มริสิเวตดิากบะ) เจดยีท์ีพ่ระเจา้ทุฏฐคามณีอภยั กษตัรยิแ์ห่งกรุงอนุราธปุระ

เป็นผูส้รา้ง ค าวา่ ดากบะ เป็นค าทีม่คีวามหมายคลา้ยคลงึกบัสิง่กอ่สรา้งทางศาสนา ไดแ้ก ่เจดยี ์สถูป 

ถูป และ เซยะ 

 

หวัขอ้ที ่16 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 12 

1. Asokamālā (อโศกมาลา) ชือ่ของลูกสาวของชา่งฝีมอืประจ าหมู่บา้น  

2. Ariyavaṃsa Sutta  (อรยิว สสูตร)  อรยิวงัสสูตร เป็นพระสูตรในจตุกกนิบาต องัคุตตรนิกาย เป็น

พระสูตรทีก่ล่าวถงึการปฏบิตัตินอย่างพระพุทธเจา้ตลอดทัง้พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย   

3. bhikkhus (ภกิข)ุ ค าเรยีกนักบวชในพระพุทธศาสนา 

4. bhikkhuni (ภกิขนีุ) ค าเรยีกนักบวชสตรใีนพระพุทธศาสนา 

5. Brahmins  (พราหมณ)์ หน่ึงวรรณะ 4 คอื กษตัรยิ ์พราหมณ ์แพทย ์ศูทร 

6. Caṇḍāla (จณัฑาล) ลูกต่างวรรณะ เชน่ บดิาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณม์ลีูก เรยีกว่า จณัฑาล 

ถอืว่าเป็นคนต ่าทราม ถูกเหยยีดหยามทีสุ่ดในระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต, 2561: 

66) [2]  ในบรบิทของลงักา ตามเร ือ่งราวในวรรณกรรมภาษาบาล ีรสวาหนีิ  ไม่ปรากฏว่ามกีารแบ่ง

ช ัน้วรรณะในหมู่ชาวสงิหลแต่อย่างใด มกีารกล่าวอา้งถงึพวกพราหมณท์ีอ่าศยัอยู่แยกต่างหากใน

หมู่บา้นของตนเองเท่าน้ัน สมาชกิในราชวงศต์อ้งแต่งงานกบัสมาชกิราชวงศด์ว้ยกนัหรอือย่างนอ้ยผู ้

ทีส่มาชกิราชวงศจ์ะแต่งงานดว้ยตอ้งมาจากครอบครวัพราหมณ ์ ส่วนผูค้นทีเ่หลอืเป็นคหบด ี  ดงัน้ัน 

คนจณัฑาลในบรบิทของลงักา คอืกลุ่มคนทีไ่ม่มทีีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่ง ถูกดูหมิน่เน่ืองจากเป็นคนจรจดั

และเรร่อ่นโดยไม่มทีีอ่ยู่อาศยัถาวร [2] 

7. Caṇḍāli  (จณัฑาล)ิ ในการสนทนากบัเจา้ชายสาล ิ นางอโศกมาลาระบุตวัเธอว่า เป็นจณัฑาล ิ คอื

เป็นคนตอ้งหา้ม ขาดคุณสมบตัทิีส่มาชกิของราชวงศอ์นุญาตไม่ใหแ้ต่งงานดว้ย 

8. Dīghābhaya (ทฆีาภยั) กษตัรยิล์งักาผูป้กครองกสาโตตะ (Kasātota) พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุ่า 

พระองคเ์ป็นโอรสพระเจา้กากวณัณต์สิสะ และเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบป้อมคชกะตติถะ 

9. Gayā  (คยา)  จงัหวดัทีพ่ระพุทธเจา้เคยเสด็จเมือ่คร ัง้ไปโปรดนักบวชชฎลิและไดท้รงแสดงพระธรรม

เทศนาอาทติตปรยิายสูตรทีต่ าบลคยาสสีะในจงัหวดันี ้ ปัจจบุนัตวัเมอืงคยาอยู่ห่างจากพุทธคยา 

สถานทีต่รสัรูข้องพระพุทธเจา้ประมาณ 7 ไมล ์(ป.อ. ปยุตโฺต, 2561: 42) [2] 

10. Grihapatis (คหบด)ี คหบด ีผูม้อีนัจะกนิ 

11. Kasātota (กสาโตตะ) ช ือ่เมอืงทีป่กครองโดยพระเจา้ทฆีาภยั 

12. mahātheras (มหาเถระ) พระมหาเถระทีม่พีรรษาสงู 

13. Rasavāhinī (รสวาหนีิ) งานวรรณกรรมรวมเร ือ่งราวในอนิเดยีและลงักาแต่งเป็นภาษาบาลโีดย

พระภกิษุชือ่เวเทหะซึง่เป็นพระสงฆข์องฝายป่า (วนวาส)ี ในเกาะลงักา ผลงานนีน่้าจะอยู่ในชว่งตน้ของ
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ศตวรรษที1่4 และดูเหมอืนว่าจะเป็นการปรบังานแปลภาษาบาลโีบราณทีเ่กดิขึน้จากการรวบรวม

ค าศพัทต์น้ฉบบัภาษาสงิหลโดยพระรฐัปาลเถระ จากส านักมหาวหิาร 

14. Sāli (สาล)ิ เจา้ชายสาล ิ พระโอรสของพระเจา้ทุฏฐคามณิอภยัผูไ้ปหลงรกัหญงิสาวจณัฑาลชือ่นาง

อโศกมาลา 

15. Sangha (สงัฆะ) หวัหนา้หมู่บา้นทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหห้นา้ครอบครวัแต่ละหมู่บา้นส่งบุตรชายตนเอง

หน่ึงคนไปเพือ่ถวายการรบัใชเ้จา้ชายทฆีาภยัทีม่าปกครองกสาโตตะ 

16. Saṅgharājas (สงัฆราช) พระผูน้ าหมู่สงฆ ์

17. sannyāsi (สญัญาส)ี ผูส้ละโลกแลว้ตามธรรมเนียมของศาสนาฮนิดู (ป.อ. ปยุตโฺต, 2561: 473) [2] 

18. Tāmralipti (ตามระลปิต)ิ ชือ่เมอืงเกา่ทางตอนใตข้องรฐัเบงกอลตะวนัตกทางตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของอนิเดยี ภาษาบาลวีา่ ตมลติตฺ ิตัง้อยู่ทางใตข้องแม่น ้า รุปนารยนั (Rupnarayan) 

19. vihāras (วหิาร) ทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัพระภกิษุสงฆ ์และภกิษุณี ซ ึง่หมายถงึวดัหรอืส านัก 

20. upāsaka  (อุบาสก) อุบาสกคอืผูถ้งึพระรตันตรยัเป็นสระณะทีเ่ป็นชาย หน่ึงในบรษิทั 4 คอื ภกิษุ 

ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา 

21. upāsikā (อุบาสกิา) อุบาสกิา คอืผูถ้งึพระรตันตรยัเป็นสรณะทีเ่ป็นหญงิ หน่ึงในบรษิทั 4 คอื ภกิษุ 

ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา    

หวัขอ้ที ่17 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 14 

1. Cittalapabbata-vihāra จติตลปัพพตวหิาร วหิารทีส่รา้งทีภ่เูขาในแคว้นโรหณะโดยพระ

เจา้กากวณัณต์สิสะ [1]   

2. Khallāta Nāga (ขลัลาตะ นาคะ) กษตัรยิล์งักาพระโอรสของพระเจา้สทัธาตสิสะ  

3. Lanjatissa  (ลนัชตสิสะ) กษตัรยิล์งักาพระโอรสของพระเจา้สทัธาตสิสะ  

4. Mahātittha มหาตติถะ ท่าจอดเรอืดา้นชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะลงักา คู่ครองของของ

เจา้ชายวชิยัและบรวิารทีม่าจากเมอืงมถุราก็ขึน้ฝ่ังทีท่่านี ้ กองทพัทมฬิและชาวต่างชาตพิวกอืน่ที่

รุกรานลงักาก็อาศยัท่านีเ้ป็นทีจ่อดเรอืเพือ่ขึน้ฝ่ังลงักา [1]  

5. Mahāniddesa  มหานิทเทส คมัภรีใ์นขทุทกนิกาย มสีอง เล่มคอื จฬุนิทเทสและมหานิทเทส 

6. Mahāthūpa มหาถูป มหาถูปในเมอืงอนุราธบุรสีรา้งโดยพระเจา้ทุฏฐคามณิมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์

เพราะเป็นสถานทีเ่สด็จมาเยอืนของพระพุทธเจา้ทัง้สีพ่ระองคใ์นภทัรกปัป์นีแ้ละเป็นจุดทีพ่ระมหนิท-

เถระโปรยดอกจมัปาบูชาแสดงความเคารพและเกดิแผ่นดนิไหวขึน้ พระเจา้เทวานัมปิยตสิสะแสดง

ความประสงคจ์ะสรา้งศาสนสถานขึน้ ณ บรเิวณนี ้ แต่พระมหนิทเถระทูลว่า การกอ่สรา้งศาสนสถาน

น้ันจะเป็นภารกจิของพระเจา้ทุฏฐคามณิผูเ้ป็นหลานของพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ [1]  
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7. Saddhātissa (สทัธาตสิสะ) ช ือ่กษตัรยิผ์ูเ้ป็นอนุชาของพระเจา้ทุฏฐคามณิอภยั ครองราชยเ์ป็นเวลา 

8 ปี จากน้ัน มพีระโอรส พระนามว่า ถูลฏัฐานะ ลนัชตสิสะ ขลัลาตะ นาคะ ครองราชยส์บืกนัต่อมาใน

ชว่งเวลาสัน้ ๆ จนกระทั่งถงึวฏัฏคามณิอภยั 

8. Thūlatthana (ถูลฏัฐานะ กษตัรยิล์งักาพระโอรสของพระเจา้สทัธาตสิสะ 

9. Tiya  (ตยิะ)  หวัหนา้กบถทีต่่อตา้นพระเจา้วฏัฏคามณิอภยั  

10. Tissamahārāma Tissamahā-vihāra ตสิสมหาราม/ตสิสมหา-วหิาร วดัโบราณทางตอน

ใตข้องศรลีงักาสรา้งขึน้หลงัจากทีพ่ระมหนิทเถระเดนิทางมาถงึลงักาพรอ้มคณะ เป็นหน่ึงในวดัส าคญั 

4 แห่งในลงักาทีส่รา้งขึน้หลงัพระพุทธศาสนาตัง้มั่นในลงักา ไดแ้ก ่ ในภาคกลางตอนเหนือของ

ประเทศ คอืมหาวหิารและมหินิตเลราชมหาวหิาร ส่วนภาคใตข้องประเทศไดแ้ก่ ตสิสมหารามราชมหา

วหิารและสถุิลภววาราชมหาวหิาร พงศาดารมหาวงสร์ะบวุ่า ตสิสมหารามนีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่2 ใน

ชือ่ว่า สลิปัสสปิรเิวณะโดยกษตัรยิ ์กากวณัณต์สิสะแห่งอาณาจกัรรุหุนะ (ศรลีงักาตอนใต)้ (186-161 

กอ่นค.ศ.) [10] [1  

11. Vaṭṭagāmaṇi Abhaya (วฎัฎคามณิอภยั) กษตัรยิล์งักาโอรสของพระเจา้สทัธาตสิสะครองราช

สมบตัหิลงัจากกษตัรยิท์ีเ่ป็นพีน่อ้งองคอ์ืน่ผลดักนัครองราชชว่งเวลาสัน้ ๆ พระองคเ์ป็นกษตัรยิท์ีม่ี

คุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากพระองคห์น่ึง รชัสมยัของพระองคร์าว 103 กอ่นครสิตศ์กัราช 

พระองคเ์ป็นทีรู่จ้กักนัในพระนามว่า วลคมัพาห ุ

หวัขอ้ที ่18 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 15 

1. Abhayagiri-vihāra (อภยัคริวิหิาร)  ช ือ่ส านักสงฆท์ีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นทศิเหนือของเมอืงอนุราธ-

บุร ีมสีิง่กอ่สรา้งคอืมหาสถูปทีห่ลงเหลอืใหเ้ห็นในปัจจบุนั  คมัภรีม์หาวงสร์ะบุวา่ พระเจา้วฏัฏคามณิ-

อภยัเป็นผูส้รา้งบนทีต่ ัง้ของอารามโบราณคอื ตติถาราม 217 ปี 10 เดอืนและ 10 วนัหลงัจากการ

กอ่ตัง้ส านักมหาวหิาร  ตามประวตัเิล่าวา่  ตอนทีพ่ระเจา้วฏัฏคามณิอภยัก าลงัหลบหนีจากกองทพั

ทมฬิ พระองคไ์ดเ้ดนิผ่านตติถารามระหว่างทางไดถู้กนิครนถช์ ือ่ คริ ิทีอ่าศยัอยู่ทีน้ั่นเยาะเยย้ดูถูก ท า

ใหพ้ระองคส์าบานวา่ หากพระองคก์ลบัมาครองทีบ่ลัลงักไ์ดอ้กีจะสรา้งวหิารในจดุน้ัน  เมือ่พระองค ์

ชนะสงครามกบัทมฬิและกลบัมาครองราชยไ์ดอ้กี ก็ไดป้ฏบิตัติามค าปฏญิาณ โดยสรา้งวหิารชือ่วา่ 

อภยัคริ ี ช ือ่แรกเป็นชือ่ของพระองคแ์ละคริ ิ ช ือ่ของนิครนถ ์ โดยพระองคไ์ดม้อบถวายวดันีใ้หก้บัพระ

เถระชือ่มหาตสิสะแห่งกุปปิกละและพระอกีสองรูป พระเถระรูปนีเ้ป็นมติรและใหค้วามชว่ยเหลอืพระองค ์

ในชว่งความล าบากเพราะภยัสงคราม [1]   

2. Bahalamassu Tissa (พหลมสัสุ ตสิสะ) พระลูกศษิยข์องพระมหาตสิสะแห่งกุปิกกละ  

3. Giri  (คริ)ิ  ชือ่นักบวชศาสนาเชนอาศยัอยู่ทีต่ติถารามและเยาะเยย้ดูถูกพระเจา้วฏัฏคามณีอภยัชว่ง

หนีภยัสงคราม และต่อมาถูกขบัไล่ออกจากทีอ่ยู่เดมิหลงัพระเจา้วฏัฏคามณิอภยักลบัทวงบลัลงักค์นื
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จากทมฬิไดส้ าเรจ็ และชือ่ของเขาถูกตัง้เป็นชือ่วหิาร อภยัคริ ี โดยชือ่แรกเป็นชือ่พระเจา้วฏัฏคามณิ

อภยั 

4. Kupikkala Mahā Tissa (กุปิกกล มหาตสิสะ) พระเถระทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืพระเจา้วฏัฏ

คามณิอภยัชว่งลีภ้ยัสงครามทมฬิ  

5. nigantha (นิครนถ)์ นักบวชศาสนาเชน  

6. Vajjiputta (วชัชบีุตร) ช ือ่ภกิษุชาววชัชกีลุ่มหน่ึงแห่งเมอิงเวลาลทีีเ่สนอวตัถุ 10 ประการละเมดิพระ

ธรรมวนัิย เป็นตน้เหตุน าไปสู่การสงัคายนาคร ัง้ที ่2 และน าไปสู่การแตกแยกเป็นนิกายต่าง ๆ ในเวลา

ต่อมา ในบรบิทนีท้ีก่ล่าวถงึการพระวชัชบีุตรอกีคร ัง้ย่อมหมายถงึว่า แนวคดิและปรชัญาและกลุ่มคนที่

ปฏบิตัติามกลุ่มพระวชัชบีุตรยงัมอียู่ในอนิเดยีจนกระทั่งถงึสมยัพระเจา้วฏัฏคามณิอภยั จงึเดนิทางมา

เผยแผ่หลกัค าสอนทีล่งักา  

หวัขอ้ที ่19 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 15 

1. Abhidhamma  (อภธิรรม)  พระอภธิรรมปิฎก  

2. Aluvihāra (Alulena) (อลุวหิาร/อลุเลนะ) วหิารในมาตเล ภาคกลางของประเทศ ทีใ่ชเ้ป็นที่

จารพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นคร ัง้แรก 

3. Nikāya Sangraha  (นิกายสงัครหะ) วรรณกรรมภาษาสงิหลในศตวรรษที ่14 เกีย่วกบัประวตัิ

ของคณะสงฆ ์และการแตกแยก  

4. Tipiṭaka (ตปิิฏก) พระไตรปิฎก  

หวัขอ้ที ่20 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 16 

1. Aggabodhi I (อคัคโพธทิี ่1) กษตัรยิล์งักา ครองราชย ์ชว่งปี พ.ศ. 1118-1151 (ค.ศ. 575–

608)  

2. Chola  (โจฬะ/โจละ) พวกโจฬะ/อาณาจกัรโจฬะในอนิเดยีใต ้ 

3. Dakkhinavihāra  (ทกัขณิวหิาร) วดัทีส่รา้งโดยพระเจา้สทัธาตสิสะพระอนุชาของพระเจา้ทุฏฐ

คามณิอภยั  

4. Dhammaruci  (ธรรมรุจ)ิ นิกายธรรมรุจทิีก่อ่ตวัขึน้ในลงักาหลงัจากพระชือ่ตสิสะและบรวิารมา

อยู่ส านักอภยัคริวีหิาร พากนัรบัหลกัธรรมของพระวชัชบีุตรจากอนิเดยี ธรรมรุจเิป็นชือ่ของพระที่

เป็นหวัหนา้กลุ่มพระวชัชบีุตร  

5. Dharmadhātu (ธรรมธาตุ) คมัภรีข์องนิกายไวตุลย ์ น าเขา้มาเผยแผ่ในศรลีงักาสมยัพระเจา้

สลิากาล พ.ศ. 1065 -1078 (ค.ศ.522–35]  

6. Gothābhaya (Meghavaṇṇa Abhaya) Meghavaṇṇābhaya (โคธาภยั) (เมฆวณัณ ์

อภยั /เมฆวณัณาภยั กษตัรยิล์งักา ครองราชยช์ว่งปี พ.ศ. 796-809 (ค.ศ. 253–266)  
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7. Jetavana-vihāra (เชตวนัวหิาร) วดัทีพ่ระเจา้มหาเสนะสรา้งถวายพระชือ่ตสิสะ  

8. Mahāsena มหาเสนะ กษตัรยิล์งักาซึง่เป็นผูอุ้ปถมัภพ์ระสงัฆมติรท์ีส่ ัง่ใหง้ดการ

สนับสนุนส านักมหาวหิารเพราะค ายุยงของพระอาจารยค์อืพระสงัฆมติรท์ีไ่ม่ลงรอยกนัมาแต่แรก  

9. Mahāvihāra Nikāya (มหาวหิารนิกาย) นิกายมหาวหิารเมอืงอนุราธบุร ี สบืทอดธรรมเนียม

แบบเถรวาทจากพระมหนิทเถระจากอนิเดยี  

10. Nilapata-darsana (นิลปตทรรศนะ)  ค าสอนนิกายนอกรตีทีถู่กน ามาเผยแพรใ่นลงักาสมยั

พระเจา้เสนะที ่1 ถูกปราบโดยพระเจา้เสนะที ่2   

11. Ratnakūta-sūtra (รตันกูตสูตร) เป็นค าสอนทีน่ ามาเผยแพรใ่นลงักาในรชัสมยัพระเจา้เสนะ

ชว่งปี พ.ศ.1376-1396 (ค.ศ.833–53) สนันิษฐานวา่เป็นพระสูตรมหายาน เพราะคมัภรีเ์ล่มที ่2 

ใน 7 คมัภรีข์องมหายานก็เรยีกว่า รตันกูต  

12. Sāgaliya (สาคลยิะ) นิกายนอกรตีทีแ่ยกมาจากเถรวาทในเกาะลงักา พงศาวดารมหาวงสร์ะบวุา่ 

นิกายนีไ้ดเ้ขา้รว่มกอ่ตัง้เป็นส่วนหน่ึงของนิกายและแยกออกจากนิกายน้ันซึง่เป็นเวลา 341 ปี 

หลงัพระพุทธศาสนาประดษิฐานตัง้มั่นในลงักาแลว้   สาวกนิกายสาลยิะคร ัง้แรกอาศยัอยูใน

ทกัขณิวหิารแต่ต่อมาไปอยู่ทีเ่ชตวนัวหิารทีส่รา้งถวายโดยพระเจา้มหาเสนะ [6]  

13. Saṅghamitra (สงัฆมติร)์ พระจากนิกายไวตุลยวาท อาณาจกัรโจฬะอนิเดยีใตท้ีเ่ดนิทาง

มาลงักาเพือ่แกแ้คน้พระส าหนักมหาวหิาร  

14. Sena (เสนะ) กษตัรยิล์งักาครองราชย ์ชว่งปี พ.ศ. 1376-1396 (ค.ศ. 833–53)   

15. Silākāla (สลิากาล) กษตัรยิล์งักา ครองราชย ์ชว่งปี พ.ศ. 1065 -1078 (ค.ศ. 522–35) เป็น

ชว่งทีค่มัภรีช์ ือ่ธรรมธาตุของนิกายไวตุลยเ์ขา้มาศรลีงักาและไดร้บัการยอมรบัจากพระส านัก 

เชตวนัวหิาร ซ ึง่ต่อมาไดก้ลายเป็นสาวกของนิกายไวตุลย ์ 

16. Theravāda  (เถรวาท)  นิกายพุทธศาสนาฝ่ายใต ้หรอืทกัษิณนิกาย มชี ือ่ตามทีนิ่กายพุทธฝ่าย

เหนือหรอือุตรนิกาย (มหายาน) ว่า หนียาน 

17. Theriya Nikāya (เถรยินิกาย) ในบรบิทนีผู้เ้ขยีนหมายถงึนิกายมหาวหิาร  

18. Vaitulya  (ไวตุลย)  นิกายไวตุลยม์คี าสอนขดัแยง้กบัส านักมหาวหิาร  

19. Vaitulyavāda  (ไวตุลยวาท) นิกายทีม่คี าสอนขดัแยง้กบัส านักมหาวหิาร  

20. Vājraparvata Nikāya  (วชัรปวรตนิกาย)  วาชริยิวาท นักวชิาการสนันิษฐานว่าเป็นนิกาย

เดยีวกบัวชัรยาน  

21. Vājiriyavāda  (วาชริยิวาท) นิกายวชัรยานเจรญิรุง่เรอืงในอนิเดยีเหนือ  

22. Vohārika Tissa (โวหารกิตสิสะ) กษตัรยิล์งักาครองราชยช์ว่งปี พ.ศ. 747-779 (ค.ศ. 214–

36)  
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หวัขอ้ที ่21 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 17 

1. Anatta  (อนัตตา) หน่ึงในไตรลกัษณ ์คอื อนิจจงั ทุกขงั และอนัตตา  

2. Ānanda (อานันท) พระอานนท ์ 

3. Dīpavaṃsa (ทปีวงศ)์ พงศาวดารลงักาไม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่ง เป็นวรรณกรรมรอ้ยกรองทีแ่ต่งดว้ย

ภาษาบาลกีอ่นหนา้ทีพ่ระพทุธโฆสาจารยจ์ะเดนิทางมาลงักา สนันิษฐานว่าแต่งโดยภกิษุณี เนือ้หา

บนัทกึเร ือ่งราวทีม่าของเกาะลงักา เร ิม่จากการมาเยอืนเกาะลงักา 3 คร ัง้ของพระพุทธเจา้ ก าเนิดนิกาย

หลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่ 2 ภารกจิของพระเจา้อโศกมหาราช การเดนิทางมาลงักาของเจา้ชายวชิยั การ

ยอมรบัพระพุทธศาสนาในสมยัพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะ และจบลงดว้ยเหตุการณใ์นสมยัพระเจา้มหา

เสนะ พ.ศ.819-846 (ค.ศ.276–303)  

1. Gūdhavinaya  (คูธวนัิย) วนัิยลบัของนิกายวชัรยาน  

1. Mahāsuññavādins (มหาสุญญวาทนิ) เป็นชือ่ทีพ่ระพุทธโฆสาจารย ์ พระอรรถกถาจารยเ์รยีก

กลุ่มไวตุลยวาท  

2. Mahāyāna sutras (มหายานสูตร) พระสูตรมหายาน  

3. Nāgārjuna  (นาคารชนุ) ปรมาจารยผ์ูป้ระกาศค าสอนสุญวาท  

4. Sūnyavāda  (สุญวาท) ปรชัญาทีเ่สนอโดยปรมาจารยน์าคารชนุ  

5. Tantrism (ตนัตรยาน) พุทธศาสนานิกายตนัตระ 

6. Theriya Nikāya (เถรยีนิกาย) ผูเ้ขยีนหมายถงึ ส านักมหาวหิารทีส่บืสายธรรมเนียมเถรวาทมา

จากพระมหนิทเถระ โอรสพระเจา้อโศก  

7. Vajjiputra /Vajjiputraka Vajjiputtakā,  Vajjiputtiyā  (วชัชบีุตร) ชือ่ภกิษุชาววชัชี

กลุ่มหน่ึงในเมอิงเวลาล ี มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า  ชาวปาจนีหรอืชาวตะวนัออก แสดงวตัถุ 10 

ประการละเมดิพระธรรมวนัิย เป็นตน้เหตุใหม้กีารสงัคายนาคร ัง้ที ่2  และน าไปสู่การแตกแยกเป็นนิกาย

ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา  

8. Vaitulya Piṭaka (ไวตุลยปิฎก) คมัภรีปิ์ฎกของนิกายไวตุลยวาท  

9. Vaitulya, Vaipulya ,Vaidalya (ไวตุลย /ไวปุลย/ไวดลย) นิกายไวตุลยวาทมคี าสอนขดัแยง้กบั

เถรวาท  

10. Vaitulyavādins (ไวตุลยวาทนิ) กลุ่มทีนั่บถอืสนับสนุนนิกายไวตุลยวาท  

11. Tusita  (ดุสติ)  สวรรคช์ ัน้ดุสติ   

12. Vitaṇḍavāda (วทินัตวาท) เป็นชือ่ของนิกายไวตุลยวาท ทีค่มัภรีท์ปีวงศใ์ชเ้รยีก  
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หวัขอ้ที ่22 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 18 

1. Anawrahta (Anuruddha) (อนวรหท / (อนุรุทธ) อโนรธามงัชอ่ กษตัรยิพ์ม่า พนัธมติรของพระ

เจา้วชิยัพาหุที ่1 ชว่งปีพ.ศ. 1614 (ค.ศ.1071) ไดร้บัพระธาตุเขีย้วแกว้จ าลองจากลงักา 

2. Asgiriya (อสัคริยิะ) นิกายหน่ึงในสยามวงศไ์ดร้บัหนา้ทีดู่และพระธาตุเขีย้วแกว้รว่มกบักบันิกายมลั

วตัตะ 

3. Daladā Māligāwa (ดลดา มาลกิาวะ) วดัพระธาตุเขีย้วแกว้ เมอืงแคนด ี

4. Dāṭhāvaṃsa (ทาฐาวงศ)์ วรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาลวีา่ดว้ยประวตัพิระธาตุเขีย้วแกว้แต่งโดย 

พระธรรมกริต ิในชว่งศตวรรษที ่15 ตรงกบัรชัสมยัพระเจา้ปารากรมพาหุที ่2 

5. Dantakumāra (ทนัตกุมาร) เจา้ชายทนัตกุมาร สามขีองพระนางเหมมาลาทีน่ าพระธาตุเขีย้วแกว้

มาลงักา 

6. Diyawadana Nilame (ดยิวฒันะ นิลเม) ผูดู้แลพระธาตุเขีย้วแกว้ฝ่ายฆราวาส 

7. Guhasiva (คุหสวิะ)กษตัรยิเ์มอืงกาลงิคใ์นอนิเดยีตรงกบัรชัสมยัพระเจา้สริเิมฆวณัณ ์ ในปีพ.ศ.805 

(ค.ศ.311)  

8. Hemamālā (เหมะมาลา) พระธดิาของพระเจา้คุหาสวิะเมอืงกาลงิค ์ ทีน่ าพระธาตุเขีย้วแกว้มาลงักา

ชว่งเกดิสงคราม  

9. Jaffna (จฟัฟน่า) เมอืงจฟัน่า ภาคเหนือศรลีงักา 

10. Malwatte (มลัวตัตะ) นิกายหน่ึงในสยามวงศ ์ ไดร้บัหนา้ทีดู่และพระธาตุเขีย้วแกว้รว่มกบักบั

นิกายอสัคริยิะ 

11. Sirimeghavaṇṇa (สริเิมฆวณัณ)์ พระเจา้สริเิมฆวณัณ ์ พ.ศ. 805 (ค.ศ.311) เป็นยุคทีพ่ระธาตุ

เขีย้วแกว้ถูกน ามาจากเมอืงกาลงิคะอนิเดยี 

12. Somavati Cetiya (โสมาวตเีจดยี)์ เจดยีท์ีส่รา้งขึน้ตามชือ่ของพระนางโสมาวด ี มเหสขีองพระเจา้

ทุฎฐคามนีอภยั  พระองคย์งัสรา้งวดัขึน้อกีวดัหน่ึงเรยีกชือ่ว่า โสมาวดวีหิารเพือ่อุทศิถวายพระมหนิทะ 

(ไม่ใชพ่ระมหนิทเถระจากอนิเดยี) คมัภรีธ์าตุวงศร์ะบุวา่ พระเถระชือ่มหนิทะรูปนีเ้ป็นผูส้บืทอดระบบ

ศษิยม์าจากพระมหาอรฎิฐะอดตีหวัหนา้อ ามาตยข์องพระเจา้เทวานัมปิยะตสิสะ พระเถระรูปนี้

ครอบครองพระทนัตธาตุและไดน้ าไปบรรจไุวใ้นพระเจดยีโ์สมาวดอีงคนี์ ้ ส่วนทีต่ ัง้ของโสมาวดเีจดยี ์

สนันิษฐานว่าอยู่ตามแนวฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ามหาเวลคีงัคา แต่ทีต่ ัง้ของโสมาวดอีงคปั์จจบุนัตัง้อยู่

ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้า จงึยงัเป็นเร ือ่งทีต่อ้งสบืคน้กนัต่อไปถงึทีต่ ัง้เดมิขององคเ์จดยี ์[11]  

13. Vijayabāhu I (วชิยัพาหุที ่1) เจา้วชิยัพาหุที ่1 ครองราชยช์ว่งปีพ.ศ. 1614 (ค.ศ.1071) 

 

 



Page 20 of 37 
 

หวัขอ้ที ่23 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 19 

1. Abhidhamma Aṭṭhakathā (อภธิมัมอฎัฐกถา)   

2. Āgama  (อาคม) เป็นชือ่เรยีกคมัภรีใ์นพุทธศาสนายุคแรก เป็นภาษาสนัสกฤตและปรากฤต  ไดร้บั

การแปลเป็นภาษาจนีและธเิบต ม ี5 อาคมประกอบดว้ย Dīrgha Āgama  (ทฆี อาคม)  Madhyama 

Āgama (มธัยม อาคม)  Saṃyukta Āgama (สงัยุกต อาคม)  Ekottara Āgama ( เอโกตตระ 

อาคม)  และ  Kṣudraka Āgama or Kṣudraka Piṭaka  ษุทก อาคม  หรอืขทุกปิฏก) ซ ึง่เหมอืนกบั

คมัภรีท์ ัง้ 5 นิกายในพระสุตตนัตปิฎก คอื ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย และ 

 ขทุทกนิกาย 

3. Ācariya (อาจรยิ) อาจารยร์ุน่เกา่ผูเ้ขยีนบนัทกึเอกสารคมัภรีอ์รรถกถาโบราณ  

4. Aṅguttara Nikāya Aṭṭhakathā  (องัคุตตรนิกายอฎัฐกถา) 

5. Aṭṭhakathā (อฏ้ฐฺกถา/อรรถกถา) อรรถกถาอธบิายพระไตรปิฎก  

6. Atthasālinī  (อตัถสาลนีิ) อรรถกถาอธบิายความในธรรมสงัคณี  

7. Andhaka Aṭṭhakathā  (อนัธกอฎัฐกถา 

8. Buddhaghosa Thera (พุทธโฆสาจารย/์พระพุทธโฆษาจารย)์ พระอรรถกถาจารยช์าว

อนิเดยีผูแ้ต่งคมัภรีว์สิุทธมิรรคและอรรถกถาอธบิายพระไตรปิฎกส าคญัอืน่ ๆ อกี เชน่ สมนัตปาสา- 

ทกิา สุมงัคลวิลิาสนีิ เป็นตน้  

9. Dhammapadaṭṭhakathā (ธมัมปทฎัฐกถา) คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในธรรมบท ขทุทก-

นิกาย  

10. Dhammasaṅgaṇī  (ธรรมสงัคณี) หน่ึงในอภธิรรม 7 คมัภรี ์ รวมขอ้ธรรมเขา้เป็นหมวดหมู่แลว้

อธบิายทลีะประเภท  

11. Dhammapada (ธมัมปท/ธรรมบท) ชือ่พุทธคาถาอนัเป็นบทแห่งธรรม จ านวน 423 คาถา ซึง่

จดัเป็นคมัภรีท์ี ่๒ ใน ขทุทกนิกาย พระสุตตนัตปิฎก  

12. Digha Nikāya Aṭṭhakathā  (ทฆีนิกายอฎัฐกถา)  

13. Jātakaṭṭhakathā  (ชาตฎัฐกถา) อรรถกถาทีอ่ธบิายความในชาดก (ชาตกะ) แห่งขทุทกนิกาย  

14. Jātaka (ชาตก / ชาดก) ชือ่คมัภรีใ์นพระไตรปิฎกเล่าเร ือ่งพระชาตใินอดตีของพระพุทธเจา้เมือ่

ยงัเป็นพระโพธสิตัวซ์ ึง่ก าลงัทรงบ าเพ็ญบารม ีม ี550 ชาดก (นับตรงเลขว่า 547 ชาดก แต่คนไทยมกั

พูดตดัแค่เลขหลกัรอ้ยว่าพระเจา้ 500 ชาต)ิ [2]  

15. Jeṭṭhatissa II (เชฎฐตสิสะที ่2)   Buddhadāsa  I (พุทธทาสที ่1)  Upatissa I (อุปตสิสะที ่1) 

กษตัรยิล์งักาปกครองหลงัจากพระเจา้สริเิมฆวณัณ ์ราว พ.ศ. 805 (ค.ศ.311 ) ชว่งเวลาสัน้ ๆ    

16. Khuddaka Nikāya (ขทุทกนิกาย) นิกายที ่ ๕ แห่งพระสุตตนัตปิฎกเป็นชมุนุมพระสูตร คาถา 

ภาษิต ค าอธบิาย และเร ือ่งราวเบ็ดเตล็ด ทีจ่ดัเขา้ในสีนิ่กายแรกไม่ได ้ม ี๑๕ คมัภรี ์คอื ขทุทกปาฐะ 
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 อติวิุตตกะ คาถา อุทาน สุตตนิบาต วมิานวตัถุ เปตวตัถุ เถรคาถา เถรคีาถา ชาดก มหานิทเทส 

ปฏสิมัภทิามรรค อปทาน พุทธวงส ์และจรยิาปิฎก [2]  

17. Kurundi Aṭṭhakathā (กุรุนทอีฎัฐกถา) กุรุนทอีรรถกถา 

18. Kaṅkhāvitaraṇī (กงัขาวติรณี) คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในพระปาตโิมกข ์ 

19. Mahā (or Mūla) Aṭṭhakathā (มหาอฎัฐกถา/ มูลอฎัฐกถา) ขอ้มูลเอกสารอรรถกถาโบราณที่

มใีนหอสมุดส านักมหาวหิารซึง่ท่านท่านพุทธโฆสาจารยไ์ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นงานเรยีบเรยีง/แต่ง

อรรถกถา  

20. Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā (มชัฌมินิกายอฎัฐกถา)  

21.  Mahāpaccāri Aṭṭhakathā (มหาปัจจารอีฎัฐกถา)  

22. Mahānāma (มหานามะ) กษตัรยิล์งักาปกครองชว่งปี พ.ศ. 896 (ค.ศ.410) เป็นชว่งเวลาทีพ่ระ

พุทธโฆสาจารย ์พระอรรถกถากถาจารยเ์ดนิทางมาลงักาเพือ่รจนางานอรรถถาพระไตรปิฎก  

23. Mahāpadhānaghara (มหาปธานฆระ) เสนาสนะทีพ่กัในส านักมหาวหิารทีพ่ระพุทธโฆสาจารย ์

เขา้พกัชว่งมาขออนุญาตใชห้อสมุดเพือ่เรยีบเรยีงเขยีนอรรถกถา  

24. Mahāvaṃsa (มหาวงส)์ พงศาดารลงักาทีบ่นัทกึเหตุการณป์ระวตัศิาสตรข์องลงักาทุกแง่มุมที่

ส าคญั เป็นวรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาล ีแต่งโดยพระเถระชือ่ มหานามะ ปลาย ครสิตศ์ตวรรษที ่5 

และตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่ 6 ตรงกบัรชัสมยัของพระเจา้กุมารธาตุเสน ราวพ.ศ. 877-904 หรอื ค.ศ.

512–520  

25. Manorathapurāṇī (มโนรถปูรณี) คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในองัคุตตรนิกาย 

26. Papañcasūdanī (ปปัญจสูทนี) คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในมชัฌมินิกาย  

27. Pañcappakaraṇaṭṭhakathā (ปัญจปัปกรณัฎฐกถา) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีท์ ัง้ 5 คอื 

ธาตุกถา ปุคคลบญัญตั ิกถาวตัถุ ยมก ปัฏฐาน 

28. Paramatthajotikā (ปรมตัถโชตกิา) อรรถกถาอธบิายความในขทุทกนิกาย  

29. Porāṇā  (โปราณา) โบราณจารย ์ในบรบิทหมายนีถ้งึอรรถกถาจารยร์ุน่เกา่ทีเ่ขยีนอรรถกาไวก้อ่นที่

จะถงึยุคของพระพุทธโฆสาจารย ์

30. Revata Mahāthera (เรวตมหาเถระ) พระมหาเถระอาจารยข์องพระพุทธโฆสาจารยผ์ูแ้นะน าให ้

ท่านเดนิทางไปลงักาเพือ่เขยีนอรรถกถาพระไตรปิฎก  

31. Saṅkhepa Aṭṭhakathā (สงัเขปอฎัฐกถา) 

32. Samantapāsādikā (สมนัตปาสาทกิา) อรรถกถาทีอ่ธบิายความพระวนัิย 

33. Sammohavinodanī (สมัโมหวโินทนี) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีว์ภิงัค ์ 

34. Saṃyutta Nikāya Aṭṭhakathā (สงัยุตตนิกายอฎัฐกถา)  

35. Sāratthappakāsinī  (สารตัถปกาสนีิ)  คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในสงัยุตตนิกาย  

36. Sumaṅgalavilāsinī  (สุมงัคลวลิาสนีิ)  คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความในทฆีนิกาย 
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37. Tamluk / Tamralipti/ Tamralipta (ตมัลุก/ ตมลติตฺ ิ/ตามรลปิต/ิตามรลปิต) ชือ่เมอืงเกา่ทาง

ตอนใตข้องรฐัเบงกอลตะวนัตกทางซึง่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี ภาษาบาลวี่า ตมลติตฺ ิ

ตัง้อยู่ทางใตข้องแม่น ้า รุปนารยนั [3]  

38. Vibhaṅga  (วภิงัค)์ หน่ึงในอภธิรรม 7 คมัภรี ์ ประกอบดว้ย สงัคณี วภิงัค ์ ธาตุกถา ปุคคลบญัญตัิ 

กถาวตัถุ ยมก ปัฏฐาน  

39. Vinaya Aṭṭhakathā  (วนิยอฎัฐกถา)  

40. Visuddhimagga  (วสิุทธมิรรค) ผลงานการรจนาทีเ่กดิจากการทดสอบความรูก้อ่นไดร้บัอนุญาต

ใหเ้ขา้ใชข้อ้มูลเอกสารในหอสมุด กล่าวกนัว่า พระสงัฆปาละ ไดข้อใหท้่านพุทธโฆสาจารยแ์ต่งความ

เรยีงอธบิายความในพระไตรปิฎก โจทยท์ีก่ าหนดคอื   

   สเีล ปตฏิฐฺาย นโร สปญโฺญ   

   จติตฺ  ปญญฺญจฺ ภาวาย  

   อาตาปี นิปปฺโก ภกิขฺ ุ

   โส อมิ  วชิฏเย ชฏ  [12]  ซ ึง่ต่อมาไดก้ลายเป็นผลงานช ัน้เยีย่ม คอืคมัภรีว์สิุทธมิคัค ์ 

หวัขอ้ที ่24   วรรณกรรมประเภทพงศาวดาร หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า  21  

1. Cūḷavaṃsa (จฬูวงศ)์ หนังสอืพงศาวดารลงักาฉบบั “เล็ก” เขยีนต่อจากพงศาวดารมหาวงส ์บรรยาย

เหตุการณค์วามเป็นของพระพุทธศาสนาและชาตลิงักา ชว่งปี พ.ศ. 845-2358 ชว่งทีถู่กองักฤษ

ปกครอง (ป.อ.ปยุตโฺต,2561: 33)  

2. Mahānāma (มหานามะ) ชือ่พระเถระผูแ้ต่งพงศาดารลงักา มหาวงส ์ เมือ่ปลาย ครสิตศ์ตวรรษที ่ 5 

และตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่ 6 ตรงกบัรชัสมยัของพระเจา้กุมารธาตุเสน ราวพ.ศ. 877-904 หรอื ค.ศ.

512–520 

3. Porāṇa Aṭṭhakathā (โปราณอฎัฐกถา)Sīhala Mahāvaṃsa Aṭṭhakathā (สหีลมหาวงัสอฎัฐ

กถา) ขอ้มูลอรรถกถาโบราณทีผู่แ้ต่งทปีวงศใ์ชอ้า้งองิประกอบการรจนา 

4. Sīhala Aṭṭhakathā (สหีลอฎัฐกถา)  

5. Uttaravihāra Mahāvaṃsa (อุตตรวหิารมหาวงส)์  

6. Vinaya Aṭṭhakathā (วนิยอฎัฐกถา)  
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                               หวัขอ้ที ่25 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 22 

1. Aggabodhi  III (อคัคโพธทิี ่3) กษตัรยิล์งักาปกครองลงักาหลงัจากพระเจา้มหานามะ  

2. Chola/Cola (โจฬ /โจละ) พวกโจฬะ/โจละ หรอื อาณาจกัรโจฬะ โจละ คอืรฐัทมฬินาฑ ูในปัจจบุนั  

3. Dāthopatissa I (ดาโฐปตสิสะที ่1) กษตัรยิล์งักาครองราชยต่์อจากจากพระเจา้อคัคโพธทิี ่3  

4. Dharmadhātu (ธรรมธาตุ) คมัภรีข์องนิกายไวตุลยวาท แพรห่ลายในลงักายุคพระเจา้สลีกาลพ.ศ.

1065-1078  (ค.ศ.522–535) 

5. Jotipāla (โชตปิาละ) พระเถระจากอนิเดยีผูก้ าราบนิกายไวตุลยวาท  

6. Kumāra Dhātusena (กุมารธาตุเสนะ) กษตัรยิล์งักาครองราชยช์ว่งปีพ.ศ.1055-1063 (ค.ศ.  

512–520)  ซ ึง่เป็นรชัสมยัทีม่กีารแต่งคมัภรีม์หาวงส ์ 

7. Moggallāna I (โมคคลัลานะ) กษตัรยิล์งักาครองราชยช์ว่งปี พ.ศ.1038-1055 (ค.ศ. 495–512)  

8. Pāṇḍya (ปาณฑยะ) พวกปาณยะ/อาณาจกัรปาณยะ ปัจจบุนัคอืรฐัทมฬินาฑ ู 

9. Silākāla (สลีากาละ กษตัรยิล์งักาครองราชยช์ว่งปีพ.ศ.1065-1078 (ค.ศ. 522–535)  

10. Thūpārāma  (ถูปาราม) ถูปาราม เมอืงอนุราธบุร ีเป็นสถานทีท่ าสงัคายนาคร ัง้ที ่4 มพีระมหนิทเถระ

เป็นประธาน พระเจา้เทวานัมปิยะตสิสะถวายการอุปถมัภ ์ 

หวัขอ้ที ่26 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 22 

1. Anuruddha/ Anawraht (อนุรุทธะ/อนวรหท) อโนรธามงัชอ่ กษตัรยิพ์ม่าพนัธมติรของ

พระเจา้วชิยัพาหุที ่1   

2. Parākramabāhu (ปรากรมพาห ุ) กษตัรยิล์งักาปกครองลงักาชว่งปีพ.ศ.1696 (ค.ศ. 1153) 

3. Polonnaruwa (โปโลนนรุวะ) เมอืงหลวงของลงักาแหง่ที ่2 หลงัจากยา้ยจากเมอืงอนุราธบุรเีมอืง

หลวงแห่งแรก 

4.  Vijayabāhu I (วชิยัพาหุที ่1) กษตัรยิล์งักาปกครองชว่งปี พ.ศ. 1613 (ค.ศ. 1070)   

ที ่27 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 23 

1. Gal-vihāra  (กลัวหิาร)  เป็นวหิารหนิตัง้อยู่ในเมอืงโบราณโปโลนนะรุวะประเทศศรลีงักา สรา้งโดย

พระเจา้ปรากรมพาหุมหาราชที ่1 ในศตวรรษที ่12  เป็นพืน้ทีท่ใีชจ้ารกึประกาศพระเจา้ปรากรมพาห ุ

เรยีกว่า  ปรากรมพาหุกตกิาวตั ถอืว่าเป็นพระราชโองการทีป่ระกาศระเบยีบปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในการ

ชาวพุทธทีด่ ีทัง้บรรพชติและคฤหสัถท์ีต่อ้งปฏบิตัติาม     

2. Mahā Kassapa (มหากสัสปะ) พระมหาเถระแห่งอุทุมพรคริวิหิารผูถ้วายค าแนะน าแกพ่ระเจา้

ปรากรมพหุมหาราชในราชกจิการฟ้ืนฟูพระศาสนา  

3. Sangha (สงัฆะ) หมู่สงฆ ์คณะสงฆ ์องคก์รสงฆ ์ 
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4. Udumbaragiri Vihāra (Dimbulāgala)  (อุทุมพรคริวิหิาร)  (ทมิบุลาคล) วดัป่าอรญัญวาส ี

ใกลเ้มอืงหลวงโปโลนนะรุวะเป็นส านักทีผ่ลติพระนักปราชญห์ลายรูป เชน่ มหากสัสปะ พระเมธงักร 

เป็นตน้  

5. Uttarārāma (อุตตราราม)  ชือ่เดมิของกลัวหิาร (Gal-vihara) แปลว่าวหิารทีแ่กะจากหนิ เป็นวหิาร

หนิตัง้อยู่ในเมอืงโบราณโปโลนนะรุวะประเทศศรลีงักา สรา้งโดยพระเจา้ปรากรมพาหมุหาราชที ่1 ใน

ศตวรรษที ่12  

หวัขอ้ที ่28 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 24 

1. Amāvatura (อมาวตุระ) วรรณกรรมกึง่ศาสนาภาษาสงิหล ประพนัธโ์ดย คุรุลุโคม ิ 

2. Apadāna (อปาทาน) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย  

3. Anāgatavaṃsa (อนาคตวงศ)์ เป็นบทกว ี กล่าวถงึพระพุทธเจา้ในอนาคต (อนาคตพุทธะ) เชน่ 

พระพุทธเจา้พระนามวา่เมตเตยย ์ 

4. Abhidhammatthasaṅgaha  (อภธิมัมตัถสงัคหะ)  บทสรุปเกีย่วกบัค าสอนในพระอภธิรรมปิฎก

และไดร้บัความนับถอือย่างมากในกลุ่มชาวพุทธเถรวาท แต่งโดยพระอนุรุทธเถระ  

5. Abhidhānappadīpikā (อภธิมัมปัปทปิีกา) พจนานุกรมภาษาบาลโีบราณเพยีงเล่มเดยีวในศร-ี

ลงักา เช ือ่กนัว่าพระโมคคลัลานะเป็นผูป้ระพนัธง์านชิน้นี ้ 

6. Anuruddhaśataka (อนุรุทธษตกะ) บทกว ี แต่งโดยเถระชือ่พระอนุรุทธะ แสดงออกถงึความนับ

ถอืและศรทัธาของชาวพุทธ ความยาว 101 บทแต่งดว้ยภาษาสนัสกฤตทีง่ดงามใน รชัสมยัพระเจา้

วชิยัพาหุที ่1  

7. Buddhadatta Thera (พุทธทตัตะเถร)  พระอรรถกถาจารยร์ว่มสมยัของพระพุทธโฆสาจารย ์ 

8. Buddhavaṃsa (พุทธวงส)์ คมัภรีใ์นขทุกนิกาย  

9. Butsaraṇa (พุทสรณ) วรรณกรรมกึง่ศาสนาภาษาสงิหล ประพนัธโ์ดย วทิยาจกัรวรต ิ

10. Cariyāpiṭaka (จรยิาปิฎก) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

11. Dambullavihāra  (ดมับุลลวหิาร) หน่ึงในพุทธสถานทีส่ าคญัของประเทศศรลีงักา ปัจจบุนัไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ ทีต่ ัง้ของพุทธสถานแห่งนีอ้ยู่ตรงกลางระหว่างเมอืงหลวงเกา่ที่

ส าคญั ๓ แห่ง คอื เมอืงอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษที ่๔ - ๑๖) เมอืงโปโลนนะรุวะ (พุทธศตวรรษที ่๑๗ 

- ๑๘) และเมอืงแคนดี ้(พุทธศตวรรษที ่๒๒ - ๒๔) อกีดว้ย มถี า้ 5 แห่ง ทีง่ดงามดว้ยงานปฏมิากรรม 

จติรกรรม คอื เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภคัชมิา และเทวานะ อลุต [14]  

12. Dharmapradīpikāva (ธรรมปรทปิีกาว)วรรณกรรมกึง่ศาสนาภาษาสงิหล ประพนัธโ์ดยคุรุลุโคม ิ 

13. Dhammapāla (ธมัมปาละ/ธรรมปาละ) พระอรรถกถาจารยผ์ูร้บัสานต่องานเขยีนอรรถกถาที่

พระพุทธโฆสาจารยเ์ขยีนคา้งไว ้ ผลงานของท่านคอื ปรมตัถทปีนี (วมิลวลิาสนีิ) อรรถกาอธบิาย

ความในคมัภรีท์ ัง้ 5 ในขทุทกนิกาย ไดแ้ก ่  อติวิุตตกะ วมิานวตัถุ เปตวตัถุ เถรคาถา เถรคีาถา จรยิา

ปิฎก  
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14. Dhātusena (ธาตุเสน) กษตัรยิล์งักาครองราชยช์ว่งปีพ.ศ.1055-1063 (ค.ศ. 512–520)  

15. Gurulugomi (คุรุลุโคม)ิ ผูป้ระพนัธง์านวรรณกรรมกึง่ศาสนาภาษาสงิหลไดแ้ก ่อมาวตุระและ 

ธรรมาประทปิีกาวะ  

16. Khuddaka Nikāya (ขทุทกนิกาย) พระสุตตนัปิฎก มี 5 นิกาย คอื ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย  

สงัยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย ขทุทกนิกายเป็นล าดบัสุดทา้ย  

17. Kavsilumina (กวสลิุมนิะ) เป็นบทกวใีน กุสชาดก วรรณกรรมศาสนาทีแ่ต่งเป็นภาษาสงิหลใน

ศตวรรษที ่12  

18. Khema (เขมะ) ชือ่ของพระเถระเจา้ของผลงานเขยีนงานอธบิายเกีย่วกบัอภธิรรมทีเ่รยีกว่า

ปรมตัถทปีนี ตรงกบัรชัสมยัของพระเจา้วชิยัพาหุที ่1   

19. Kalyāniya Thera (กลัยานิยเถระ) ช ือ่พระมหาเถระผูแ้ต่งเตลกฎาคาถา ซึง่ต่อมาท่านถูกประณาม 

ถูกโยนลงในหมอ้ตม้น ้ามนัทัง้เป็น  

20. Kusa Jātaka (กุสชาดก) กุสชาดก เป็นชาดกในคมัภรีช์าดก ในขทุทกนิกาย  

21. Itivuttaka  (อติวิุตตกะ) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

22. Līnatthappakāsinī (ลนัีตถปัปกาสนีิ ฎกีาอธบิายอรรถกถาปปัญจสูทนี  

23. Madhuratthavilāsinī (มธรุตัถวลิาสนีิ) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีพ์ุทธวงสแ์ต่งโดยพระ

พุทธทตัตเถระ  

24. Mahābodhivaṃsa (มหาโพธวิงศ)์ วรรณกรรมภาษาบาล ีเป็นงานเขยีนทีใ่หข้อ้มูลประวตัศิาสตร ์

หลกัของตน้โพธิศ์กัดิส์ทิธิท์ีเ่มอืงอนุราธบุรแีละพธิทีีเ่กีย่วขอ้งเป็นส่วนใหญ่  

25. Mahā Kassapa (มหากสัสปะ) หน่ึงในพระเถระนักวชิาการทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดรูปหน่ึงในรชัสมยั

ของพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ท่านเป็นเจา้ของผลงาน   โมหวจิเฉทนี วมิตวิโินทนี และเป็นผู ้

ถวายค าแนะน าดา้นการช าระพระศาสนาใหบ้รสิุทธิแ์กพ่ระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ศตวรรษที ่12  

26. Makhādeva Jātaka (มุขาเทวชาดก) มฆเทวชาดก ชาดกในคมัภรีช์าดก ในขทุทกนิกาย  

27. Mohavicchedanī (โมหวจิเฉทนี) เป็นงานอธบิายอภธิรรมปิฎก สนันิษฐานว่าเป็นผลงานการแต่ง

ของพระมหากสัสปะแห่งทมิพุลาคลวหิาร ในรชัสมยัของพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช  

28. Manorathapurāṇī  (มโนรถปูรณี) คมัภรีอรรถกถาอธบิายความในองัคุตตรนิกาย  

29. Moggallāna-vyākaraṇa (โมคคลัลานวยากรณ) เป็นงานเกีย่วกบัไวยากรณแ์ต่งโดยพระโมค-

คลัลานะ หน่ึงในพระนักปราชญใ์นรชัสมยัของพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช  

30. Muvadevdāvata  (มุวเดวดาวต) เป็นบทกวใีนมฆเทวชาดก แต่งเป็นภาษาสงิหล 

31. Nāmarūpapariccheda (นามรูปปรจิเฉท) งานเขยีนสัน้ ๆ แต่งดว้ยฉันท ์ ใหค้วามคดิทั่วไป

เกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในพระอภธิรรม แต่งโดยพระอนุรุทธเถระ  

32. Niddesa  (นิทเทส) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย  

33. Papañcasūdanī  (ปปัญจสูทนี) คมัภรีอรรถกถาทีอ่ธบิาย ความในมชัฌมินิกาย  



Page 26 of 37 
 

34. Paramatthadīpanīṭīkā (ปรมตัถทปีนีฎกีา) ฎกีาอธบิายอรรถกถา 3 คมัภรีข์องพระอภธิรรม

ปิฎก  

35. Paramatthadīpanī (ปรมตัถทปีนี) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีท์ ัง้ 5 ในขทุทกนิกาย ไดแ้ก่ 

อติวิุตตกะ วมิานวตัถุ เปตวตัถุ เถรคาถา เถรคีาถา จรยิาปิฎก  

36. Paramattha-vinicchaya (ปรมตัถวนิิจฉัย) งานเขยีนสัน้ ๆ แต่งดว้ยฉันท ์ ใหค้วามความคดิ

ทั่วไปเกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในพระอภธิรรม แต่งโดยพระอนุรุทธเถระ  

37. Paṭisambhidāmagga (ปฏสิมัภทิามรรค) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย  

38. Petavatthu  (เปตวตัถุ)  คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

39. Saddhammappajjotikā (สทัธมัมปัปัชโชตกิา) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีนิ์ทเทสแต่ง

โดย พระอุปเสนเถระ  

40. Saddhammappakāsinī  (สทัธมัมปัปกาสนีิ) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีป์ฏสิมัภทิามคัค ์

แต่งโดยพระมหานามเถระ  

41. Sāriputta Thera (สารปีุตตเถระ) เป็นชือ่ของพระเถระนักวชิาการทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดรูปหน่ึงในรชั

สมยัของพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ท่านเป็นผูแ้ต่ง สารตัถทปีนีฎกีา วนัิยสงัคหะ ซึง่เป็นบทสรุป

ของพระวนัิยปิฎก งานนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในหลายชือ่และเป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางในประเทศพม่า  

42. Saddhammasaṅgaha (สทัธมัมสงัคหะ) วรรณกรรมบาลขีองศตวรรษที ่ 14 ในรชัสมยัพระเจา้

ปรากรมพาหุมหาราช แต่งโดยพระมหากสัสปะ  

43. Samantapāsādikā  (สมนัตปาสาทกิาฎกีา) ภกีาอธบิายอรรถกถาสมนัตปาสาทกิาอธบิายความ

พระวนัิย เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า สารตัถทปีนี  

44. Sāratthadīpanī (สารตัถทปีนี) ภกีาอธบิายอรรถกถาสมนัตปาสาทกิาอธบิายความพระวนัิย

เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าสารตัถทปีนีฎกีา  

45. Samantapāsādikā (สมนัตปาสาทกิา) อรรถกถาอธบิายความพระวนัิยปิฎก 

46. Sāratthamañjūsā (สารตัถมญัชสูา) งานฎกีาอธบิายอรรถกถามโนรถปูรณีแต่งโดยพระสารบีุตร  

47. Sāratthamañjūsāṭīkā (สารตัถมญัชสูาฎกีา) ฏกีาอธบิายอรรถกถา 3 เล่ม คอื ทฆีนิกาย สงัยุตต

นิกายและ ขทุทกนิกาย  

48. Sāratthadīpanīṭīkā (สารตัถทปีนีฎกีา) ภกีาอธบิายอรรถกถาสมนัตปาสาทกิา อธบิายความพระ

วนัิย  

49. Sasadāvata (สสทาวต) เป็นบทกวใีนสสชาดก วรรณกรรมศาสนาทีแ่ต่งเป็นภาษาสงิหลใน

ศตวรรษที ่12  

50. Sasa Jātaka  (สสชาดก)  สสชาดก ชาดกในคมัภรีช์าดก ในขทุทกนิกาย  

51. Telakaṭāhagāthā (เตลกฎาคาถา) บทกวภีาษาบาลมี ี98 บท แต่งโดยพระมหาเถระ ชือ่กลัยาณิย

เถระ มเีนือ้หาเป็นค าสอนทางศาสนา เป็นทีรู่จ้กัและนิยมในปลายศตวรรษที1่0 หรอืตน้ศตวรรษที ่11  
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52. Theragāthā (เถรคาถา)  คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

53. Therīgāthā (เถรคีาถา)  คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

54. ṭīkā (ฎกีา) ชือ่คมัภรีห์นังสอืทีแ่กห้รอือธบิายคมัภรีอ์รรถกถา  

55. Udāna   (อุทาน)  คมัภรีใ์นขทุกนิกายทมีทีัง้หมด 15 เล่มในพระสุตตนัปิฎก  

56. Upasena (อุปเสน) พระอุปเสนเถระผูร้จนาคมัภรี ์สทัธมัมปัปโชตกิา อธบิายนิทเทส 

มชี ือ่เสยีงรุง่โรจนใ์นชว่งหลงัศตวรรษที ่ 6 รว่มยุคกบัพระมหานามะผูแ้ต่งอรรถกถาชือ่ สทัธมัมปัป-

กาสนีิ อธบิายปฏสิมัภทิามรรค  

 

หวัขอ้ที ่29 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 26 

1. Araññaka Medhaṅkara (อรญัญกเมธงักร) พระเถระชาวลงักาผูน้ าสงฆซ์ ึง่ถวายค าแนะน าให ้

พระเจา้ปรากรมพาหุที ่2 ท าการช าระพระพุทธศาสนาใหบ้รสิุทธิ ์

2. Dambadeniya (ดมัพเดนิยะ) เมอืงตมัพเดนิยะ เมอืงฐานทีม่ั่นใหม่ของลงักาขณะทีเ่มฆะกษตัรยิ ์

ทมลิยงัครอบครองภาคเหนือของลงักาอยู่  

3. Devapatirāja (เทวปตริาช) อ ามาตยข์องพระเจา้ปรากรมพาหุที ่ 2 เป็นผูส้นับสนุนการร า่เรยีนที่

ส าคญัคนหน่ึง ในยุคทีม่ีการฟ้ืนฟูวรรณกรรม 

4. Haeṭadāge (เหฏทาเค) พระเจดยีร์ุวนัเวล ี 

5. Kalikāla Sahitya Sarvajña Pandita (กลกิาล สาหติย สารวชัญ ปัณฑติ) ต าแหน่งบณัฑติผู ้

ทรงความรูข้องพระเจา้ปรากรมพาหุที ่2 ครองเมอืงตมัพะเดนิยะ ชว่งปีพ.ศ.1779 (ค.ศ. 1236)  

6. Megha (เมฆะ) กษตัรยิต่์างชาตชิาวทมฬิทีป่กครองลงักานาน 36 ปี ชว่งปีพ.ศ.1757-1794 (ค.ศ.

1214- 51)  

7. Nissaṅkamalla (นิสสงักมลัละ) กษตัรยิล์งักา ครองราชย ์ชว่งปีพ.ศ.1730-1739 (ค.ศ.1187-

1196)  

8. Nissankalatā-maṇḍapa (นิสสงักลตามณฑป) มณฑปทีส่รา้งโดยพระเจา้นิสสงักมลัละ  

9. Palabatgala (ปลาพตัคละ) สถานทีซ่ ึง่พระเจา้ปรากรมพาหุที ่ 2 ทรงสรา้งสรา้งวดัใหญ่ส าหรบั

พระสงฆผ์ูท้รงคุณธรรมและมกีารปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั  

10. Parakramabāhu III (ปรากรมพาหุที ่3)  กษตัรยิล์งักาครองเมอืง ตมัพะเดนิยะ ชว่งพ.ศ.1830-

1836 (ค.ศ. 1287-93)  

11. Pirivena (ปิรเิวนะ) ส านักเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาของสงฆใ์นศรลีงักา เชน่ วทิยาลงัการะปิร-ิ 

เวนะ เคละนียะ  
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12. Ruvanveli-dāgaba (Rankot-vehera) (รุวนัเวลดิาคบะ (รงักดเวเหระ) พระเจดยีร์ุวนัเวลหีรอื

มหาถูป เป็นพระเจดยีท์ีพ่ระเจา้ทุฎฐคามณิอภยัทรงสรา้ง ณ จดุทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัตอนเสด็จลงักา

คร ัง้ที ่3  

13. Sumanakūta (Sri Pāda) (สมนัตกูฏะ (สรปีาทะ) เขาสุมนกูฏ หรอืสริปิาทะ ภาษาองักฤษเรยีกว่า

ว่า อาดมัสพ์กี (Adam’s Peak)  

14. Vaṭadāge / Vata-da-ge (วฎทาเค) ภาษาสงิหล ใชเ้รยีกสถูปทีม่หีลงัคาคลุม อนัเป็นศลิปะของ

พุทธศาสนานิกายมหายานแบบตนัตระ มรีูปทรงแบบลอมฟาง [13]  

15. Vidyācakravarti (วทิยาจกัรวรต)ิ ผูป้ระพนัธง์านวรรณกรรมกึง่ศาสนาภาษาสงิหล  

16. Vijyabāhu IV (วชิยัพาหทุี ่4) กษตัรยิล์งักาผูค้รองเมอืง ตมัพะเดนิยะ ชว่งพ.ศ.1813-1815 (ค.ศ. 

1270-72)  

17. Vimānavatthu (วมิานวตัถุ) คมัภรีใ์นขทุกนิกาย 

18. Vimativinodanī   (วมิตวิโินทนี) เป็นงานอธบิายเกีย่วกบัพระวนัิยปิฎก สนันิษฐานว่าเป็นผลงาน

การแต่งของพระมหากสัสปะแห่งทมิพุลาคลวหิาร ในรชัสมยัของพระเจา้ปรากรมพาหมุหาราช  

19. Vinaya Piṭaka (วนัิยปิฎก) พระวนัิยปิฎก  

20. Vinayasaṅgaha  (วนิยสงคห) วนัิยสงัคหะ เป็นบทสรุปของพระวนัิยปิฎกแต่งโดยพระสารบีุตร 

งานนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในหลายชือ่และเป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางในประเทศพม่า งานชิน้นีท้่านสารบีุตร

เขยีนฎกีาและการถอดความเป็นภาษาสงิหล  

21. Visuddhajanavilāsinī (วสิุทธชนวลิาสนีิ) อรรถกถาอธบิายความในคมัภรีอ์ปาทาน  

 

หวัขอ้ที ่30 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 26 

1. Attanagalla (อตันคลัละ) เป็นพืน้ทีจ่งัหวดักมัปาหะซึง่ตัง้อยู่ในจงัหวดัภาคตะวนัตกของศรลีงักา 

2. Bodhivaṃsa (โพธวิงศ)์ เร ือ่งราวประวตัขิองตน้โพธิแ์ต่งเป็นภาษาสงิหล  

3. Buduguṇālankāraya (บุดุคุณาลงัการยะ) งานกวภีาษาสงิหลเนือ้เร ือ่งกล่าวถงึการปัดเป่าภยัอนั

เกดิจากทุพภกิขภยัในเมอืงเวสาลขีองพระพุทธเจา้ 

4. Daladāsirita (ดลดาสริติ) ผลงานรอ้ยแกว้ภาษาสงิหล เชือ่กนัว่าเป็นผลงานของพระเจา้ปรากรม

พาหุที ่2 

5. Dharmakirti (ธรรมกริต)ิ พระเถระชาวลงักาผูแ้ต่งวรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาล ี ทาฐาวงศ ์ ใน

ยุคของพระเจา้พระเจา้ปรากรมพาหุที ่2 

6. Dāṭhāvaṃsa (ทาฐาวงศ)์ วรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาล ี มเีนือ้หาทีก่ล่าวถงึประวตัพิระธาตุเขีย้ว

แกว้แต่งโดยพระเถระชาวลงักาชือ่ ธรรมกริต ิในรชัสมยัของพระเจา้ปรากรมพาหุที ่2 

7. Elu-Attanagaluvaṃsa (เอลุอตัตนคลุวงศ)์ งานแปลจากภาษาบาลเีป็นภาษาสงิหล 
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8. Guttilakāvyaya (คุตตลิกาวยย) งานกวภีาษาสงิหล เนือ้เร ือ่งองิคุตตลิชาดก ชาดกลบัที ่243 

9. Guttila Jātaka (คุตตลิชาดก) องิคุตตลิชาดก ล าดบัที ่243 

10. Hatthavanagallavihāravaṃsa (หตัถวนคลัลวหิารวงศ)์ ประวตัวิหิารโบราณแห่งอตัตนคลัละ 

วหิารนีส้รา้งโดยพระเจา้โคธาภยัตรงบรเิวณทีพ่ระเจา้ศรสีงัฆ-โพธิ ์ หรอืพระเจา้ลมัพกนัน ์ พ.ศ.850-

852 (ค.ศ. 307-9) มอบศรีษะของพระองคใ์หแ้กช่ายยากจนคนหน่ึงทีใ่หอ้าหารแก่พระองค ์ เวลาน้ัน

พระราชาตัง้ค่าหวัและมอบแกค่นทีส่ามารถน าศรีษะพระเจา้ศรสีงัฆโพธิไ์ปมอบให ้ เนือ้เร ือ่งหลกัของ

วรรณกรรมเร ือ่งนีต้อ้งการเนน้ประวตักิารเสยีสละและคุณธรรมของพระเจา้ศรสีงัฆโพธิโ์ดยเฉพาะตอน

มอบศรีษะเป็นรางวลัตอบแทนอาหารเป็นทีรู่จ้กักนัทั่วในลงักา [1] 

11. Kavsilumiṇa (กวสลิมุณิะ) บทกวชี ิน้เอกจากงานประพนัธร์อ้ยกรองภาษาสงิหลองิเนือ้หาใน           

กุสชาดก 

12. Kāvyasekharaya  (กาวยเสขรย) งานกวภีาษาสงิหล เนือ้เร ือ่งองิจากสตัตุภสัตชาดก ซึง่ชาดก

ล าดบัที ่40 

13. Kesadhātuvamsa (เกสธาตุวงศ)์ วรรณกรรมพรรณนาประวตัพิระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ทีน่ า

จากอนิเดยีไปยงัลงักาโดยสามเณรชือ่สลิากาลในรชัสมยัของพระเจา้โมคคลัลานท์ี ่1 ปัจจบุนัตน้ฉบบั

สาบสูญไปแลว้ ต่อมาสามเณรสลิากาลไดข้ึน้เป็นพระราชาครองราชยส์มบตัชิว่งปีพ.ศ.1067-1080 

(ค.ศ. 524-37) [1] 

14. Lovaeda-sangarāva (โลเวดสงัคารวะ) บนัทกึค าสอนทางศาสนาส าหรบัฆราวาส 

15. Pansiyapanas-jātaka (ปันสยิปนสชาดก) ปันสยิปนสชาดก อรรถกถาบาลชีาดก 

16. Pāramīmahāśataka Pāramīmahāsataka (ปารมมีหาษตกปารมมีหาสตก) บทกวภีาษาบาลี

จ านวนหน่ึงรอ้ยบท แบ่งเป็น 12 ตอนเกีย่วกบัทศบารม ีรจนาโดยพระธรรมกติตสิงัฆราชา บทกวนีีแ้ต่ง

ตามรูปแบบคมัภรีช์าดกและคมัภรีจ์รยิาปิฎก ขทุทกนิกาย 

17. pāramitā (ปารมติา) บารม ี

18. Rasavahini (รสวาหนีิ) ดร. มาลาเสกระ อธบิายวา่ วรรณกรรมภาษาบาลเีร ือ่งนี ้ เป็นการรวม

เร ือ่งราวเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในชมพูทวปีหรอือนิเดยีและส่วนทีเ่หลอืเป็นเร ือ่งราวในเกาะลงักา โดย

พระสงฆร์ูปหน่ึงจากสายวดัป่าหรอืวนวาส ีชือ่ เวเทหะ สนันิษฐานว่า งานนีน่้าจะผลงานเป็นชว่งตน้ของ

ศตวรรษที1่4 และดูเหมอืนว่าจะเป็นการแกไ้ขการแปลงานภาษาบาลเีกา่ทีแ่ปลมาจากงานรวมค าศพัท ์

ตน้ฉบบัภาษาสงิหลโดยพระรฐัปาลเถระ แห่งมหาวหิาร รสวาหนีิฉบบัปัจจบุนัมทีัง้หมด 340 เร ือ่ง และ

มอีภธิานศพัทเ์รยีกว่า รสวาหนีิคณัถ ี[1] 

19. Pūjavalī (ปูชาวล)ี วรรณกรรมภาษาสงิหลเล่าเร ือ่งการบูชาสกัการะถวายพระพทุธเจา้ดว้ยความ

เคารพ 

20. Saddharmālankāra (สทัธรรมาลงัการะ) งานแปลวรรณกรรมภาษาบาลชี ือ่ รสวาหนีิ 
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21. Saddharmaratnāvalī (สทัธรรมรตนาวล)ี วรรณกรรมสงิหลบรรยายเร ือ่งราวของธมัมปทฎัฐก

ถา แต่งโดยพระธรรมเสนะ ในศตวรรษที ่13  

22. Samantakūta-vaṇṇanā (สมนัตกูตวณัณนา) วรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาลพีรรณนาการเสด็จ

ไปยงัเขาสุมนกูฏของพระพุทธเจา้ 

23. Sattubhasta Jātaka (สตัตุภสัตชาดก) ชาดกล าดบัที ่40 ทีแ่สดงถงึปัญญาบารมขีองพระพุทธเจา้ 

ตอนเสวยพระชาตเิป็นเสนกะ ทีป่รกึษาของพระเจา้ชนก เมอืงพาราณส ี

24. Sumanakūṭa, Samantakūta, Samantagiri, Sumanagiri (สุมนกูฏ) ยอดเขาสุมนกูฏ

หรอืสรปีาทะทีอ่ยู่ของมหาสมุนเทพเป็นทีป่ระดษิฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจา้ทีพ่ระทบัไวค้ร ัง้ที่

เสด็จมาลงักาคร ัง้ที3่ เป็นทีแ่สวงบุญทีส่ าคญัแห่งหน่ึงในลงักา กษตัรยิล์งักาส าคญั ๆ หลายพระองค ์

เชน่ พระเจา้วชิยัพาหุ ที ่ 1 และพระเจา้นิสสงักมลัละ เป็นตน้ ไดเ้สด็จแสวงบุญมายงัทีย่อดเขาแห่งนี้

เพือ่นมสัการรอยพระพุทธบาทซึง่เป็นหน่ึงในรอยพระบาท 3 แห่ง นอกเหนือจากรอยพระบาททีฝ่ั่งน ้า

นัมมทาและทีภู่เขาสจัจพทัธาหรอืภูเขาสจัจพนัธร์ะหวา่งเมอืงสาวตัถแีละเมอืงสุนาปรนัตะ [1] 

25. Thūpavaṃsa (ถูปวงศ)์ วรรณกรรมรอ้ยกรองภาษาบาล ี กล่าวถงึประวตัสิถูปในลงักาแต่งโดยพระ

เถระผูเ้ป็นกวชี ือ่ วาจสิสระ มทีัง้หมด 16 บท โดย 8 บทสุดทา้ย กล่าวถงึการสรา้งพระมหาสถูปโดยพระ

เจา้ทุฎฐคามมณิอภยั ผูค้รองเมอืงอนุราธบุร ีวรรณกรรมชิน้นี ้สนันิษฐานว่าแต่งในศตวรรษที ่12 [1]  

26. Vinayavinicchaya  (วนัิยวนิิจฉัย) คมัภรีว์นัิยว่าดว้ยเร ือ่งสกิขาบทของภกิษุและภกิษุณี 

เป็นการรวบรวมเนือ้หาจากคมัภรีพ์ระวนัิยปิฎก มหาวรรค และจลุวรรค แต่งโดยพระพุทธทตัตมหา

เถระ ชาวทมฬิแห่งอนิเดยีตอนใต ้แต่งเป็นรอ้ยกรองทัง้เล่ม [16]  

27. Vesāli (เวสาล/ิไพสาล/ีไวสาล)ี ช ือ่เมอืงหลวงแห่งแควน้วชัช ีเป็นหน่ึงใน 16 แควน้ของชมพูทวปีทีม่ี

ความเจรญิรุง่เรอืงมาก 

 

หวัขอ้ที ่31-32 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 27-28 

1. Citradūta (จติตทูต) ทูตพม่าทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหม้าดูและคณะสงฆพ์ม่าทีม่าขอท าพธิอีุปสมบทในลงักา 

2. Buvanekabāhu VI (ภูวเนกพาหุที ่6) กษตัรยิล์งักาครองเมอืง โกฏเฏ (Kotte) หรอืเมอืง ชยวฒัน-

ปุระ ชว่งปีพ.ศ.2013-2021 (ค.ศ.1470-78) 

3. Dhammaceti  (ธมัมเจดยี)์ กษตัรยิอ์งคท์ี ่ 16 แห่ง อาณาจกัรหงสาวด ี  ครองราชยร์ะหว่างปีพ.ศ.

2014-2035 (ค.ศ.1471-1492)  ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหน่ึงในผูป้กครองทีม่ีความรูค้วามสามารถ

มากทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องพม่าและมอญ และกล่าวกนัว่าพระองคเ์ป็นกษตัรยิท์ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน

บรรดากษตัรยิห์งสาวดทีัง้หมด มสีายสมัพนัธใ์กลช้ดิแนบแน่นกบัศรลีงักาโดยเฉพาะดา้นศาสนาโดย

การส่งกลุ่มพระสงฆไ์ปรบัการอุปสมหวัขอ้ทีก่ลัยาณิสมีา (นทสีมีา) เมือ่พระสงฆเ์หล่านีก้ลบัถงึพม่า

ไดร้บัการเรยีกชือ่ว่า กลัยาณิวงศ ์ และเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่สหีลสงัฆะ 
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4. Kalyāni Sīmā (กลัยานิสมีา) สมีาที ่ เคตมัเบ ไม่ใกลจากเมอืงแคนดทีีพ่ระสงฆจ์ากพม่าไดร้บัการ

อุปสมบท 

5. Kalyānivaṃsa (กลัยานิวงศ)์ นิกายพระสงฆใ์นพม่าทีไ่ดร้บัการอุปสมบทในกลัยาณีสมีา ยุคต่อมา

การอุปสมบทของนิกายนีไ้ดร้บัการสบืทอดต่อไปทีส่ยาม 

6. Kotte (Jayawardhanapura) (โกฏเฏ (ชยวฒันปุระ) เมอืงหลวงของศรลีงักา หรอืทีรู่จ้กักนัทั่วไป

ในชือ่ โกฏเฏ เป็นเมอืงหลวงทางการปกครองของศรลีงักาปัจจบุนั 

7. Mahāvihāra Nikāya (มหาวหิารนิกาย) นิกายเถรวาทในลงักาทีส่บืทอดโดยตรงจากพระมหนิท-

เถระ 

8. Mahāvihāravaṃsa (มหาวหิารวงศ)์ นิกายเถระวาทในลงักาทสีบืทอดจากพระสงฆใ์นส านักมหา

วหิาร วดัแรกในลงักา 

9. Rāmadūta (รามทูต) ทูตพม่าทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหม้าดูและคณะสงฆพ์ม่าทีม่าขอท าพธิอีุปสมบทในลงักา 

10. Sīmā (สมีา) เขต หรอื แดน เคร ือ่งหมายบอกเขต เขยีนได ้ 2 รูป คอื เสมา หรอื สมีา ในบรบิทนี้

หมายถงึ เขตหรอืแดนทีก่ าหนดไวส้ าหรบัท าสงัฆกรรมต่าง ๆ ก าหนดเขตแดนดว้ยเคร ือ่งหมายบอก

เขตทีเ่รยีกว่า นิมติ จะท าดว้ยแผ่นหนิ หรอืไม ้เรยีกว่า ใบเสมา 

11. Upasampadā (อุปสมัปทา) การอุปสมบท 

12. Weligama (เวลคิาม) พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใตข้องลงักา 

หวัขอ้ที ่33-34-35-36 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 28-30 

1. Arakan (อารกนั) รฐัยะไข่ เป็นหน่ึงในรฐัทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศพม่า 

2. Candavisāla (จนัทวสิาล)์  พระเถระหวัหนา้คณะสงฆท์ีม่าท าพธิอีุปสมบทใหช้าวลงักาตามค าขอ

ของลงักา 

3. Dharmapāla (ธรรมปาละ) หลานของพระเจา้พระเจา้ภูวเนกพาหุที ่6 ซ ึง่ไดค้รองราชยส์บืต่อมาดว้ย

ความชว่ยเหลอืของพวกโปรตุเกส และพระองคเ์ป็นกษตัรยิล์งักาทีไ่ปเขา้รตีครสิเตยีน 

4. Daladā Māligāwa (ดลาดา มาลกิาวะ) วดัพระธาตุเขีย้วแกว้ เมอืงแคนด ี

5. Don Juan Dharmapāla ดอน ฮวน ธรรมปาละ ชือ่ครสิเตยีนของพระเจา้ธรรมปาละผูเ้ป็นครสิ

เตยีนทีผ่่านพธิลีา้งบาป (บพัตสิ)  

6. Delgamuvihāra (เดลคมุวหิาร) เป็นวดัเกา่แกต่ัง้อยู่ในเมอืงกุรุวติะ อ าเภอรตัปุระ จงัหวดั สพรคมู

วะ ประเทศศรลีงักา วดัแห่งนี ้เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นทีซ่อ่นของพระธาตุเขีย้วแกว้ในสมยัการปกครองของ

โปรตุเกส 

7. Getambe (เคตมัเบ) สถานทีป่ระกอบพิธอีุปสมหวัขอ้ทีจ่ดัขึน้ ใกลเ้มอืงแคนด ี

8. Mayādunne (มยาดุนเน) พระบดิาของพระเจา้ราชสงิหท์ี ่ 1 ซ ึง่ต่อมาถูกพระโอรสคอืพระเจา้ราช

สงิหท์ี ่1ปลงพระชนม ์
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9. Mulleriyāwa (มุลเลรยิาวะ) สมรภูมทิี ่ มุลเลรยิาวะ ทีพ่ระเจา้ราชสงิหท์ี ่ 1 เอาชนะพวกโปรตุเกส 

ปัจจบุนัคอื เมอืงในเขตจงัหวดัทางตะวนัตกของลงักา 

10. Nandicakka (นันทจิกัก)์ พระเถระหวัหนา้คณะสงฆท์ีม่าท าพธิอีุปสมบทใหช้าวลงักาตามค าขอ

ของลงักา 

11. Parākramabāhu II (ปรากรมพาหุที ่2) กษตัรยิผ์ูค้รองลงักา ในชว่งประมาณศตวรรษที ่15  

12. Rājasiṃha I  (ราชสงิหท์ี ่1) กษตัรยิล์งักาผูค้รองราชยใ์นชว่งพ.ศ.2124-2135 (ค.ศ.1581-1592) 

พระองคเ์ป็นราชโอรสของมยาดุนเน อนุชาของพระเจา้ภวูเนกพาหุที ่6 หลงัจากพวกโปรตุเกสยดึเมอืง

โกฏเฏ พระองคท์รงปกครองเมอืงสตีาวกะ พระองคไ์ดร้บัความเชือ่ถอืจากชาวสงิหลทีต่่อตา้นการ

ปกครองของโปรตุเกสมาก ชนะโปรตุเกสหลายสมรภูม ิต่อมาพระองคท์ าปิตุฆาต สงัหารพระบดิาของ

พระองค ์ เมือ่ส านึกบาปไดไ้ปขอค าปรกึษาหวัหนา้พระสงฆถ์งึวธิกีารเพือ่ใหต้นเองพน้จากบาป

อนันตรยิกรรม เมือ่ไดร้บัค าอธบิายจากพระสงฆว์่า กรรมทีอ่งคก์ระท าน้ันเป็นเป็นกรรมหนักเกนิกว่าที่

จะแกไ้ขได ้  ค าอธบิายน้ันท าใหพ้ระราชาพโิรธ จากน้ันพระองคเ์องไดก้ลายเป็นสาวกของนักบวช

นิกายไศวะซึง่ใหค้ าแนะน าพระองคท์ีไ่ปขอความชว่ยเหลอืว่าบาปทีพ่ระองคท์ าสามารถแกไ้ขได ้ และ

พระองคก็์กลายเป็นศตัรูของพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา ไดส้ ัง่ประหารหวัหนา้พระสงฆ ์และพระสงฆ ์

รูปอืน่ ๆ ท าลายวดัวาอารามส าคญั ๆ และไดม้อบสรปีาทะรอยพระพุทธบาทใหก้บันักบวชฮนิดู 

13. Rājasiṃha II (ราชสงิหท์ี ่ 2) โอรสผูส้บืทอดราชบลัลงักข์องพระเจา้เสนารตั ทรงเป็นกษตัรยินั์กรบ 

ครองราชยช์ว่งปี ค.ศ. 1634-1687 รชัสมยัของพระองคค์อืการสิน้สุดการปกครองเขตชายฝ่ังของ

ลงักาของโปรตุเกสดว้ยความชว่ยเหลอืของชาวดตัชซ์ ึง่อยู่ครองลงักาจนกระทั่งถงึปีพ.ศ.2339 (ค.ศ.

1796) ก็ถูกองักฤษขบัไล่ออกไป 

14. Sannas (สนันาส)  ของขวญั (บรรณาการ) ทีพ่ระเจา้ธรรมปาละ มอบใหแ้กโ่ปรตุเกสหลงัขึน้

ครองราชยเ์พือ่ตอบแทนคุณทีช่ว่ยพระองคใ์หข้ึน้ครองราชยไ์ด ้ ของขวญัทีม่อบน้ันคอืวดัดลทามาลิ

กาวะ (วดัพระธาตุเขีย้วแกว้ เมอืงแคนด)ี และวดัเคลนียะ รวมไปถงึรายไดท้ัง้หมดของวดัในเกาะเพือ่

น าไปใชใ้นการบ ารุงรกัษาสถานประกอบการผูส้อนศาสนา 

15. Saivites (ไศวะ) นิกายไศวะ นับถอื พระศวิะเป็นเทพเจา้สูงสุด 

16. Senarat (เสนารตั) ผูส้บืทอดราชบลัลงักต่์อจากพระเจา้วมิลธรรมสุรยิะที ่1 พระองคเ์ป็นกษตัรยิท์ีม่ี

ศรทัธาต่อพระพุทธศาสนา ในรชัสมยัของพระองค ์ พวกโปรตุเกสมารุกรานแคนด ี พระองคไ์ดน้ าพระ

ธาตุเขีย้วแกว้ไปซอ่นยงัมหยิงัคณะเพือ่ความปลอดภยั สถานทีนี่เ้ป็นบรเิวณทีเ่ช ือ่กนัว่าพระพุทธเจา้

เสด็จมาโปรดเผ่ายกัษแ์ละนาคทีก่ าลงัจะกอ่สงครามและมกีารสรา้งพระสถูปประดษิฐานพระเกสธาตุที่

พระพุทธเจา้ทรงประทานใหเ้ป็นทีส่กัการะบูชา ปัจจบุนัมหยิงัคณะเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัแม่น ้ามหาเว

ล ีในเขตบดัดุลล่าจงัหวดัอุวะของศรลีงักา 

17. Sri Pāda (สรปีาทะ) ภูเขาทีป่ระดษิฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจา้ทีท่รงประทบัไวใ้นคราวเสด็จ

มาลงักาคร ัง้ที ่3 
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18. Udakukkhepa Sīmā (อุทกุกเขปสมีา) อุทกุกเขป แปลว่า “ช ัว่วกัน้ําสาด” คอื ระยะทางทีบุ่รุษผูม้ี

ก าลงัปานกลางวกัน้ําสาดเต็มแรงหรอื ใชท้รายก็ไดต้กถงึ เป็นหน่ึงในอพทัธสมีา “แดนทีไ่ม่ไดผู้ก” 

หมายถงึ เขตชมุนุมสงฆท์ีส่งฆไ์ม่ไดก้ าหนดขึน้เอง แต่ถอืเอาตามเขตทีเ่ขาไดก้ าหนดไวต้ามปรกติ

ของบา้นเมอืง หรอืมบีญัญตัอิย่างอืน่เป็นเคร ือ่งก าหนด แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื คามสมีา หรอื นิคม

สมีา สตัตพัภนัตรสมีา และอุทกุกเขปสมีา [2]   

19. Vimala Dharmasuriya I (วมิลธรรมสุรยิะที ่1) กษตัรยิล์งักาผูค้รองเมอืงแคนดใีนปีพ.ศ.2105 

(ค.ศ.1562) ไดร้บัการศกึษาอย่างโปรตุเกสแต่ทรงรกัชาตแิละศาสนา และหนัมาต่อตา้นโปรตุเกส ทรง

เป็นผูส้นับสนุนพระพุทธศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ บทบาททสี าคญัคอื การส่งราชทูตไปขอคณะสงฆจ์าก ยะไข่ 

(พม่า) เพือ่มาฟ้ืนฟูการอุปสมบทในศรลีงักา ซึง่ในขณะน้ัน พระสงฆท์ีไ่ดร้บัการอุปสมบทอย่างถูกตอ้ง

ไม่มแีมแ้ต่รูปเดยีว 

20. Vīra Parākramabāhu VIII (วรีปรากรมพาหุที ่ 8) กษตัรยิล์งักาผูค้รองเมอืงโกฏเฏ   ชว่งพ.ศ.

2027-2051 (ค.ศ. 1484-1508)  

หวัขอ้ที ่37-38-39 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 31-32 

1. Abhisambodhi-alaṅkāra (อภสิมัโพธอิลงัการ) กลอนภาษาบาลจี านวน 100 บท เกีย่วกบัพระ

ประวตัขิองพระพุทธเจา้ (โคตมะพุทธะ) จากสมยัพระพุทธเจา้ทปัีงกรจนถงึการตรสัรู ้ 

2. Ambagahapitiya Kalyāṇavimalatissa  (อมัพคหปิตยิกลัยาณวมิลตสิสะ)  พระเถระชาวลงักา

ทีแ่ยกตวัเองไปรบัการอปุสมบททีพ่ม่าเมือ่ปีพ.ศ.2346 (ค.ศ.1803)  

3. Ambagahawatte Sri Saranaṅkara Thera (อมัพคหวตัเต สรสีรณังกรเถระ) พระเถระชาว

ลงักาทีแ่ยกตวัเองไปรบัการอุปสมบททีพ่ม่า ในปีพ.ศ.2406 (ค.ศ.1863 

4. Amarapura (อมรปุระ) เป็นเมอืงและอ าเภอทีอ่ยู่ห่างจากเมอืงมณัฑะเลยป์ระเทศเมยีนมารไ์ปทางทศิ

ใต ้12 กโิลเมตร  

5. Amarapura Nikāya (อมรปุรนิกาย) นิกายพุทธลงักามกี าเนิดทีพ่ม่า  

6. Dhamma and Vinaya (ธรรม วนัิย) พระธรรมและพระวนัิย  

7. katikāvata (กตกิาวตัร) กตกิาวตัร ขอ้ตกลงปฏบิตัริว่มกนั  

8. Kirti Sri Rājasiṃha (กริตสิรรีาชสงิห)์ ผูส้บืทอดราชบลัลงักข์องพระเจา้ศรวีชิยัราชสงิห ์ ทรงท า

การฟ้ืนฟูกจิการพระศาสนาสบืต่อจากพระบดิา บทบาทส าคญัยิง่คอืการส่งราชทูตไปขอพระสงฆจ์าก

สยาม ซึง่ตรงกบัรชัสมยัของพระเจา้อยู่หวับรมโกศแหง่กรุงศรอียุธยา ซึง่ไดโ้ปรดใหพ้ระอุบาลแีละ

คณะสงฆไ์ปฟ้ืนฟูการอุปสมบทจนไดร้บัการฟ้ืนฟูตัง้มั่นในลงักาจนถงึปัจจบุนั เรยีกว่า สยาโมปาลี

นิกายหรอืนิกายสยามวงศ ์ 

9. Madhurārtha Prakāsanī (มธรุาตถ ปรกาสนี) ถอดความและอธบิายวรรณกรรมมหาโพธวิงศ ์

จากภาษาบาลเีป็นภาษาสงิหล  
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10. Mahābodhivaṃsa  (มหาโพธวิงศ)์ วรรณกรรมว่าดว้ยประวตัติน้พระศรมีหาโพธิ ์เมอืงอนุราธปุระ  

11. Muniguṇālankāra (มุนิคุณาลงัการ) กลอนภาษาสงิหลมเีนือ้หายกย่องเทดิคุณพระพุทธเจา้  

12. piṇḍapāta (ปิณฑปาต) บณิฑบาต  

13. Rāmañña Nikāya (รามญัญนิกาย) นิกายพุทธเถรวาทซึง่ก าเนิดทีพ่ม่า 

14. Rūpamālā (รูปมาลา) ไวยากรณภ์าษาบาล ี 

15. sāmaṇeras (สามเณร) สามเณร  

16. Siyam (Syāma) Nikāya  (สยิมั (สยาม) นิกาย  

17. Sri Viraparākrama Narendrasinha (สร ีวรีปรากรม นเรนทรสงิห)์ กษตัรยิล์งักา ครองราชย ์

ชว่งปีพ.ศ.2249-2282 (ค.ศ.1706-1739) เป็นโอรสของพระเจา้วมิลธรรมสุรยิะที ่ 2 ผลงานคอืทรง

สรา้งหอสามช ัน้ประดษิฐานพระธาตุเขีย้วแกว้  

18. Sri Vijaya Rājasiṃha (สรวีชิยัราชสงิห)์ กษตัรยิล์งักา โอรสของพระเจา้สร ีวรีปรากรม นเรนทร

สงิห ์ครองราชย ์ค.ศ. 1739-1747 ทรงทุ่มเทการบ ารงุพระพุทธศาสนา บทบาททีส่ าคญัคอืการส่งทูต

ไปขอพระสงฆจ์ากสยามเพือ่มาฟ้ืนฟูการอุปสมบททีล่งักา แต่น่าเสยีดายทีพ่ระองคส์วรรคตไปกอ่นที่

ภารกจิส าคญันีจ้ะส าเรจ็ลุลว่ง  

19. Saṅgharāja (สงัฆราช) สงัฆราช ผูน้ าสงฆ ์ 

20. Sārārtha Saṅgraha (สารตัถสงัคหะ) เป็นวรรณกรรมรวมค าสอนในพระพุทธศาสนา  

21. Syāmopāli Nikāya (สยาโมปาลนิีกาย) นิกายสยามวงศใ์นลงักาทีก่ าเนิดจากคณะสงฆไ์ทยโดยมี

พระอุบาลจีากอยุธยาสมยัพระเจา้บรมโกศเป็นผูน้ า  

22. Velivita (เวลวิติ) ช ือ่หมู่บา้นใกลเ้มอืงแคนด ี 

23. Velivita Pindapātika Sri Saranaṅkara (เวลวิติ ปินดปาตกิ สร ีสรณังกร) ชือ่ฉายาทีช่าวพุทธ

ลงักาเรยีก สามเณรสรรงักร   (พระแวลวิฏิะ สรณังกร)  
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หวัขอ้ที ่40-48 หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษหน้า 33-40 

 

1. Asadisa-dākava (อสทสิะทากวะ) วรรณกรรมผลงานการเรยีบเรยีงเป็นภาษาสงิหลรอ้ยกรองโดย

พระเจา้ราชาธริาชสงิห ์

2. Adigar (อดกิาร ์/อทกิารม (ภาษาสงิหลว่า අධිකාරම් (Adikarm) มุขมนตรหีรอืประธานของคณะ

เสนาบดแีละทีป่รกึษากษตัรยิ ์ (ต าแหน่งในราชส านักลงัการะหว่างการปกครองอาณานิคมของ

องักฤษ) 

3. Asgiriya (อสัคริยิะ) ช ือ่สถานทีใ่นเขตแคนด ีซึง่เป็นทีต่ ัง้ของสยามนิกายเรยีกว่า อสัคริยิะ 

4. Ambalangoda (อมับลงัโคดะ) เมอืงชายฝ่ังทะเลทีต่ ัง้อยู่ในอ าเภอกอลลจ์งัหวดัทางใตข้องศรลีงักา 

5. Ananda  (อานันทวทิยาลยั)วทิยาลยัของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าชีแ้นะของพนัเอก 

โอลค็อต 

6. Anāgārika Dharmapāla (อนาครกิ ธรรมปาละ) อนาคารกิธรรมปาละ บุรษุผูป้ลุกกระตุน้จติ

วญิญาณชาวพุทธสงิหลใหร้บัรูถ้งึคุณค่าวฒันธรรมของของตนเองทีม่พีระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน 

เป็นผูก้อ่ตัง้สมาคมมหาโพธิ ์เรยีกรอ้งเอาพุทธสถานในอนิเดยีกลบัคนืมาเป็นกรรมสทิธิข์องชาวพุทธ 

7. Bambalapitiya (บมับลปิตยิะ) พืน้ทีใ่นลงักาไม่ไกลจากกรุงโคลมัโบ ประมาณ 3 กโิลเมตร ปัจจบุนั

เป็นย่านธรุกจิ 

8. Bandaragama (บนัดราคมะ) พืน้ทีใ่นลงักาห่างจากกรุงโคลมัโบ 29.68 กโิลเมตร 

9. Buddha Parinibbāna (พุทธปรนิิพพาน) พุทธปรนิิพพาน 

10. Buddha Jayanti  (พุทธชยนัต)ิ การฉลองในโอกาสทีพ่ระพุทธศาสนามอีายุครบ 2500 ปี 

11. Buddhist Theosophical Society (ชมรมพุทธปรชัญา) ชนรมพุทธปรชัญาทีก่อ่ตัง้ในลงักา

เพือ่การรวมตวักนัท างานเพือ่พุทธศาสนาและชาวพุทธในลงักา ในปีพ.ศ.2423 (ค.ศ.1880) 

12. Ceylon Buddhist Congress (สภาชาวพุทธซลีอน) สภาชาวพุทธซลีอนทีก่อ่ตัง้ในปีพ.ศ.2461 

(ค.ศ.1918) 

13. Colombo Young Men’s Buddhist Association ยุวพุทธกิสมาคมโคลมัโบ ยุวพุทธกิ

สมาคมโคลมัโบกอ่ตัง้ในปีพ.ศ.2441 (ค.ศ.1898) 

14. David Hewavitarana (ดาวดิ เหววติรตันะ) ช ือ่ครสิเตยีนของอนาคารกิธรรมปาละ 

15. Devamitta Dhammapāla Thera (เทวมติตธมัมปาละ) ชือ่ฉายาของอนาคารกิธรรมปาละใน

สมณเพศ 

16. Dhammadūta (ธรรมทูต) ธรรมทูต 

17. Dharmarāja (ธรรมราช) โรงเรยีนของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าชีแ้นะของพนัเอก โอลค็อต 

18. Dharmasoka (ธรรมโสก) โรงเรยีนของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าแนะน าของพนัเอก 

โอลค็อต 
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19. Diyawadana Nilame (ดยิวดนะ นิลเม) ผูดู้แลพระธาตุเขีย้วแกว้ฝ่ายฆราวาส 

20. Dodanduwa (โดดนัดุวะ) พืน้ทีใ่นลงักาห่างจากกรุงโคลมัโบ 97.74 กโิลเมตร 

21. Dr. Peebles (ดร.พเีบิล้) ผูบ้งัเอญิเดนิทางมาเทีย่วศรลีงักาชว่งการโตว้าททีีป่านดุระ เกดิความ

ประทบัใจจงึน าเร ือ่งราวดงักล่าวไปตพีมิพใ์นหนังสอืเมือ่กลบัไปถงึอเมรกิา 

22. Ehelepola (เอเหโปละ) มุขมนตรคีนถดัจาก ปิลมิา ซ ึง่ถูกพระเจา้สรวีกิรมราชสงิหจ์บัไดว้่าซอ่งสุม

ก าลงั จงึถูกลงโทษทรมานทัง้ครอบครวั 

23. Gampola (คมัโปละ) พืน้ทีใ่นลงักา ห่างจากกรุงโคลมัโบ 84 กโิลเมตร 

24. Hikkaduve Sri Sumaṅgala (หกิกาดุเว สรสีุมงัคละ) พระผูก้อ่ตัง้วทิโยทยะปิรเิวณะ 

25. Kotahena  (โกเตเหนะ) เขตพืน้ทีน่อกกรุงโคลมัโบ 

26. Lankabhinavavisruta Press (ลงักาภนิววสิรุต การพมิพ)์ ช ือ่โรงพมิพช์าวพุทธ 

27. Lakrivikirana Press (ลกัรวิกิริน การพมิพ)์ ช ือ่โรงพมิพช์าวพทุธ 

28. Lankopakāra Press (ลงัโกปการะการพมิพ)์ ช ือ่โรงพมิพช์าวพทุธ 

29. Malwatte  (มลัวตัตะ) ช ือ่สยามนิกายในเมอืงแคนด ี

30. Mahinda (มหนิทะ) โรงเรยีนของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าแนะน าของพนัเอก โอลค็อต 

31. Mahā Bodhi Society (สมาคมมหาโพธิ)์ สมาคมทีร่เิร ิม่กอ่ตัง้โดยอนาครกิธรรมปาละ ในปีพ.ศ.

2434 (ค.ศ.1891) 

32. Madame Blavatsky (มาดามบลาวสักี)้ หญงิชาวรสัเซยีสหายของพนัเอก โอลค็อต ผูใ้หค้วาม

ชว่ยเหลอืการฟ้ืนฟูศกัดิศ์รขีองชาวพุทธในศรลีงักา 

33. Mātara (มาตระ) จงัหวดัในภาคกลาง 

34. Mohottiwatte Guṇānanda Thera (โมโหตตวิตัเต คุณานันทเถระ) พระเถระชาวลงักา

ผูน้ าชาวพุทธทีต่่อสูฟ้ื้นฟศูกัดิศ์รชีาวพุทธ โดยการโตว้าทกีบัครสิเตยีนสะเทอืนโลกทีป่านดุระปีพ.ศ.

2416 (ค.ศ. 1873) 

35. Museus (มูเสอสั) โรงเรยีนของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าชีแ้นะของพนัเอก โอลค็อต 

36. Nalanda  (นาลนัทาวทิยาลยั) วทิยาลยัของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าแนะน าของพนัเอก 

โอลค็อต 

37. Pānadura (ปานดุระ) พืน้ทีใ่นลงักา ห่างจากกรุงโคลมัโบ 25 กโิลเมตร 

38. Pilima Talawe (ปิลมิา ตลเว) มุขมนตร ีทีพ่ระเจา้สรวีกิรมราชสงิหร์ะแวงว่าเป็นภยัต่อราชบลัลงัก ์

ซ ึง่ต่อมาก็ถูกประหารเมือ่แผนการไปขอความชว่ยเหลอืจากองักฤษถูกเปิดเผย 

39. Poya (โปย่า /โปยะ) วนัพระในศรลีงักา ม ี4 คร ัง้ใน 1 เดอืน คอืวนัพระขึน้/แรม 8 ค ่า ขึน้/แรม 14 

ค ่า และ ขึน้/แรม 15 ค ่า ซ ึง่ถอืเป็นวนัหยุด โดยการประกาศอย่างเป็นทางการเมือ่พ.ศ. 2509    (ค.ศ. 

1966)  แทนการหยุดวนัอาทติย ์
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40. Rājādhi Rājasiṃha (ราชาธริาชสงิห)์ พระอนุชาของพระเจา้พระเจา้กรีตริาชสงิหเ์ป็นนักปราชญ ์

ภาษาบาลแีละสนัสกฤต  

41. Ratmalāne Sri Dhammāloka (รตัมลาเน สรธีมัมาโลกะ) พระผูก้อ่ตัง้วทิาลงัการปิรเิวนะ 

42. Ruwanveli Dāgaba  (รุวนัเวลดีาคบะ) พระเจดยีร์ุวนัเวล ีเมอืงอนุราธปุระ 

43. Sarasavisandarasa (สรสวสินัดรส) หนังสอืพมิพช์าวพุทธฉบบัแรกในลงักา 

44. Sarvajña-sāsanābhivurddhi-dāyaka Press (สารวชัญสาสนาภวิุฑฒทิายก การพมิพ)์ ช ือ่

โรงพมิพช์าวพุทธ 

45. Sir Frederick North (เซอร ์เฟรเดอรกิ นอรท์) ผูว้่าการรฐัองักฤษคนแรกในลงักาหลงัยดึลงักาได ้

46. Sri Vikrama Rājasiṃha (สรวีกิรมราชสงิห)์ กษตัรยิล์งักาครองราชยเ์ป็นองคส์ุดทา้ยกอ่นเสยีเอก

ราชใหอ้งักฤษ 

47. Simon Hewavitarana (ไซม่อน เหววติรตันะ) นอ้งชายของอนาคารกิธรรมปาละ 

48. Udanvita  (อุทนัวติะ) พืน้ทีใ่นลงักาห่างจากกรุงโคลมัโบ 105 .95 กโิลเมตร 

49. Visakha (วสิาขา) โรงเรยีนของชาวพุทธในโคลมัโบทีเ่กดิจากค าชีแ้นะของพนัเอก นายพนัโอลค็อต 

50. Wesleyan Methodists (เวสเลยนั เมโธดสิท)์ โรงเรยีนครสิเตยีน 

51. Vidyodaya Pirivena of Maligakanda (วทิโยทยะ ปิรเิวนะ มลคิกนัดะ) หน่ึงในสถาบนั/

ส านักเรยีนของพุทธศาสนาในลงักาเคยีงคู่กบัวทิยาลงัการะปิรเิวนะ 

52. Vesak  (เวสกั/เวสาขะ/วสิาขะ) เทศกาลวนัวสิาขบูชา 

53. Vidyālankara Pirivena of Peliyagoda (วทิยาลงัการปิรเิวนะ เปลยิโคดะ) ส านักเรยีน/สถาบนั

มชี ือ่ของพระพุทธศาสนาทีเ่ปลยิะโกดะ ปัจจบุนัเป็นมหาวทิยาลยั 

54. World  Fellowship of Buddhists องคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก องคก์าร

พุทธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นองคก์รระหว่างประเทศของพุทธศาสนิกชนซึง่จดัตัง้ขึน้เมือ่ 

พ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950) ณ ประเทศศรลีงักา โดยการรเิร ิม่ของ ดร. คุณปาล ปิยเสนะ มาลาลาเสเกรา 

ซึง่เป็นผูท้รงความรูด้า้นบาล ี เป็นผูเ้ชญิชวนผูแ้ทนสถาบนัทางพุทธศาสนาจากประเทศต่าง ๆ มารว่ม

ประชมุกนั อนัน าไปสู่การจดัตัง้องคก์รระดบัโลกขึน้มา ความคดิอนัชาญฉลาดของท่านในคร ัง้น้ัน

ไดร้บัการตอบสนองอย่างเกนิความคาดหมาย บรรดาผูแ้ทนชาวพุทธจากทวปีเอเซยี ยุโรป และ

อเมรกิาเหนือ (รวมทัง้ฮาวาย) พรอ้มเพรยีงใจกนัมารว่มประชมุ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา มี

ผูแ้ทนชาวพุทธจ านวนมากถงึ ๑๒๙ ท่านจาก ๒๗ ประเทศโดยไม่นับรวมทีเ่ป็นผูแ้ทนของศรลีงักา 

การประชมุคร ัง้ประวตัศิาสตรใ์นคราวน้ันจงึท าใหอ้งคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลกถอืก าเนิด

ขึน้มา นับเป็นอุบตักิารณค์ร ัง้ประวตัศิาสตรข์องพุทธศาสนิกชนทีท่ ัง้คฤหสัถแ์ละสงฆแ์ทบทุกนิกายใน

โลกพรอ้มเพรยีงใจกนัมารว่มประชมุเพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงของพระพุทธศาสนา [15]  
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Preface
The present treatise, Buddhism in Sri Lanka: A Short History deals with the history of Buddhism in 
this island from the time of its introduction in 250 BCE in the reign of King Devānampiyatissa,  
up to the present time (1966). The work is the outcome of an attempt to revise Dr. W. A. de  
Silva’s monograph entitled “History of Buddhism in Ceylon” appearing in Buddhistic Studies of 
Dr. B. C. Law (Calcutta, 1931). It should be mentioned, with due respect to the great scholar and 
national leader, that several of the chapters of his monograph have been reproduced here while 
many have been revised and enlarged. A few new chapters too have been added where it was 
deemed necessary.

The author’s and the publishers’ thanks are due to Messrs. Thacker, Spink & Co., Calcutta,  
the publishers of Buddhistic Studies, for their kind permission to make use of Dr. W. A. de Silva’s 
article.

The writer of the present work has made use of a large number of other works, both ancient 
and modern, in its compilation. The chronicles of Sri  Lanka, mainly the  Mahāvaṃsa  and the 
Dīpavaṃsa,  The History  of  Ceylon (University  Press),  Vol.  I,  Parts  I  &  II,  and  the  article  on 
“Mahayanism in Ceylon” by Dr. S. Paranavitana, Early History of Buddhism in Ceylon by Dr. E. 
W. Adikaram, History of Buddhism in Ceylon by the Ven. W. Rāhula, The Pali Literature of Ceylon  
by Dr. G. P. Malalasekera, Bauddha Toraturu Prakāsaka Sabhāve Vārtāva (Sinhalese), the Buddhist  
Commission Report (Sinhalese) and the  Diamond Jubilee Souvenir of the Maha Bodhi Society of 
India, should be especially mentioned among them, with gratitude to their authors and editors.

The relevant material from these numerous works has been synthesized to give the reader a 
basic  knowledge of  the  history  of  Buddhism in Sri  Lanka  from the  earliest  time  up to  the 
present. It is hoped that this book will serve this purpose, especially to those who wish to gain 
this knowledge by reading a single short treatise.

H. R. Perera

Publisher’s Note

In accordance with the official change of the island’s name in 1972, throughout the text the word 
“Ceylon” has been changed to “Sri  Lanka” or “Lanka,” except in a few cases where it  was 
thought necessary or desirable to retain “Ceylon”.

4



Buddhism in Sri Lanka

A Short History 

1 State of Sri Lanka before the Introduction of Buddhism

Buddhism was  introduced  to  Sri  Lanka  in  236  BE (cir.  250 BCE)1 and became the  national 
religion of  the Sinhalese from that date.  It  is,  however,  necessary for a proper study of  the 
history of Buddhism in the island to consider the state of the island and its social and political  
developments and the culture and character of the people immediately preceding this period. 
This will enable us to get a clear understanding of the manner in which such a far-reaching 
revolution  in  the  beliefs,  manners,  customs  and  character  of  a  people  was  affected by  the 
introduction of this new religion and the progress in literature, art and culture that has been 
manifested through its influence.

2 Early Traditions

According to the early chronicles relating the historical traditions of Sri Lanka, a prince named 
Vijaya  and  his  followers  who  came  from  India  and  landed  in  Lanka  on  the  day  of  the 
Parinibbāna of the Buddha were the first human inhabitants of this island. When they came the 
island was occupied by “yakkhas” (sprites, demons). “Yakkhas” and “nāgas” are also said to 
have inhabited Lanka in the time of  the Buddha.  A legend relating the existence of a great 
civilization  before  this  time,  under  a  king  named Rāvana,  is  also  current  though  the  early 
chronicles make no mention of it.

The Vijaya legend of these chronicles is taken by modern historians as a poetic expression of 
the actual Aryanization of Sri Lanka in about the sixth century BCE. The term “yakkhas and 
nāgas” may refer to the aborigines who occupied the island before their arrival. No traces of an 
advanced  civilization,  however,  have  yet  been  discovered  to  support  the  Rāvana  legend. 
Archaeologists have discovered chert and quartz implements and tools at various sites, believed 
to  have  been  used  by  aborigines  of  Sri  Lanka,  and  they  indicate  that  these  people  were  a 
primitive tribe who lived by hunting. These aborigines have not left traces of a strong political 
organization or an advanced culture. The present Veddas are believed to be their descendants.

3 Colonization by Prince Vijaya and his Followers

Vijaya and his 700 followers are described in the Lankan chronicles as a set of adventurous 
young men who, when they were banished from their Indian homeland Lāla (or Lāta), came in 
search of new land for settlement. Other legends, some of which are even older, relating how 
the first Aryan inhabitants came to settle down in Lanka are found in several Pali and Sanskrit 
works. Most of them show that the settlement of early Aryan settlers is due to the enterprise of 
the  pioneering  merchant  mariners  who came to  this  island for  pearls  and precious  stones. 
Historians thus do not lay much reliance on the details of the Vijayan legend but they accept 
Vijaya as the first traditional ruler of the newcomers—the Sinhalese.

1 According to the tradition current in Sri Lanka, the date of the Buddha’s Parinibbāna is 543 BCE, but 
most modern historians tend to place it at 486 BCE, which has here been adopted.
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Vijaya, who was a Kshatriya,2 landed in Lanka, according to the chronicles, on the day of the 
Parinibbāna of the Buddha. He allied himself with an aboriginal princess named Kuveni and 
married her and with her influence soon became the master of  the country.  Later he drove 
Kuveni away and obtained a princess from Madurā whom he made his queen. Maidens of high 
birth came from the Pandyan kingdom as wives of his followers.

Vijaya ruled from his settlement Tambappaṇṇi and his ministers founded other settlements 
like Anurādhagāma, Upatissagāma, Ujjeni, Uruvelā and Vijitapura. Thus the earliest settlements 
that  were  founded  in  the  time  of  King  Vijaya  were  located  along  the  river  banks  in  the 
northwestern region of Lanka like the Malvatu-oya and the Kalā-oya.

4 Political Development and Social Organisation after Vijaya

Vijaya died after a rule of 38 years. Since he had no son to succeed him, before his death he sent  
messengers to his brother Sumitta in Sīhapura to come and rule here. Sumitta sent his youngest 
son  Panduvāsudeva,  since  he  himself  was  king  of  Sīhapura  and  was  also  too  old. 
Panduvāsudeva, Vijaya’s nephew, arrived one year after Vijaya’s death during which period the 
ministers of Vijaya ruled the country. When Panduvāsudeva came he brought with him 32 sons 
of ministers.

The early chronicles preserve an episode which connects the Sakka family of the Buddha with 
the sovereignty of Lanka from the time of King Panduvāsudeva. According to this account,  
Bhaddakaccānā, who also arrived in Lanka with 32 other maidens shortly after Panduvāsudeva 
arrived, was the daughter of Pandu Sakka, who himself was the son of Amitodana, an uncle of  
the Buddha.

Panduvāsudeva ruled for 30 years and was succeeded by his eldest son Abhaya, who ruled 
for  20  years.  Abhaya’s  successor  was  Pandukābhaya,  the  son  of  his  sister  Ummādacitta.  
Pandukābhaya was a great ruler in whose reign Anurādhapura developed into a great city with 
well-marked boundaries. After a long reign of 70 years, Pandukābhaya was succeeded by his 
son Mutasiva who ruled for 60 years. Mutasiva’s second son, Devānampiyatissa, succeeded him 
in 250 BCE, that is, 236 years after the accession of Vijaya.

These 236 years could be reckoned as a separate period in the history of Sri Lanka for it 
formed the background for the offical introduction of Buddhism, which occurred during the 
opening years of the next ruler, King Devānampiyatissa. During this period the Aryan colonists 
founded settlements along the fertile river banks almost throughout the island. They chose the 
river banks because they were mainly agriculturists. Thus the regions watered by the Malvatu-
oya, Kalā-oya, Valave-ganga, Kirindi-oya, Menik-ganga and Kumbukkan-oya, the Kelani-ganga 
and some regions around the Mahaveli-ganga soon became populated. Anurādhapura became a 
well-organized  city  with  boundaries  marked,  lakes  dug  and  hospitals  and  other  buildings 
constructed.3 In the south, Mahāgāma (Māgama), became the centre of activity. The majority of 
the aboriginal inhabitants were absorbed into the new community through intermarriage while 
a few withdrew to the Malayadesa, the highlands.

5 Pre-Buddhist Religion in Sri Lanka

It  is  evident  from  the  chronicles  relating  the  early  history  of  Sri  Lanka  that  before  the 
introduction of Buddhism in the reign of King Devānampiyatissa (250–210 BCE) there was no 

2 A member of the ruling caste in the Indian caste system.
3 See the article on Anurādhapura by D. T. Devendra, in the Encyclopaedia of Buddhism, pp. 754–765.

6



single religion which was widely accepted as the national religion of the country. Nevertheless, 
there was a wide range of religious beliefs and practices, different from one another, and each 
individual seems to have freely observed his religion according to his belief.

A noteworthy feature of the pre-Buddhist religion of Sri Lanka is that it was a mixture of the 
aboriginal cults and the beliefs of the Aryan newcomers.

The  worship  of  yaksas  and  yaksinis  was  a  widely  prevalent  aboriginal  custom  of  pre-
Buddhist Lanka. King Pandukābhaya, the grandfather of Devānampiyatissa, provided shrines 
for many of these spirits and also gave them sacrificial offerings annually. Some of these yaksas 
and yaksinis mentioned by name are Kālavela, Cittarāja, Vessavana, Valavāmukhi and Cittā. 
Vyādhadeva, Kammāradeva and Pacchimarājini, though not known as yaksas and yaksinis, also 
belong to the same category of aboriginal spirits. Trees like the banyan and palmyrah were also 
connected with the cults of these spirits showing that tree-worship was also prevalent.

Many scholars agree that these yaksas and other non-human beings are none but the spirits of 
the dead relatives and tribal chiefs who, the people believed, were capable of helping friends 
and harming enemies. This belief, as is widely known, formed one of the main features of the 
primitive religion and is extant even today.

Accounts relating the pre-Buddhist history of Sri Lanka also show a considerable influence of 
the religious trends of India on the society of Lanka. Several Nigaṇṭhas (Jainas) such as Giri,  
Jotiya and Kumbhaṇḍa lived in the reign of Pandukābhaya and hermitages were constructed for 
them and other  ascetics  like  ājivakas,  brahmins  and the  wandering mendicant  monks.  Five 
hundred families of heretical beliefs also lived near the city of Anurādhapura. The brahmins 
occupied a high place in society and their religious beliefs were also respected. The worship of 
Siva too may have been prevalent.

The account  in  the  Mahāvaṃsa4 of  the  settling of  the  adherents  of  various  sects  by King 
Pandukābhaya does not specifically mention the presence of any adherents of Buddhism among 
them. But the work refers to three visits of the Buddha to Sri Lanka, a statement which, though 
not corroborated by other evidence, has not been disproved. Legendary accounts also claim that 
two stupas—the Mahiyaṅgana and the Girihandu—were constructed before the introduction of 
Buddhism.  Among  the  newcomers  too  there  could  have  been  some  members  who  were 
acquainted with Buddhism, especially as Bhaddakaccānā, who arrived with 32 other maidens in 
the guise of nuns, was a close relative of the Buddha.

6 Emperor Asoka and Buddhism in India

Buddhism as a form of religious expression gained ascendency in India during this  period. 
Emperor Asoka was crowned, according to the chronicles, in the year 218 of the Buddhist era 
(i.e. 268 BCE). Like his father Bindusāra and grandfather Candragupta, Asoka was a follower of  
the brahminical faith at the beginning of his reign. In the early years of his reign he followed an 
expansionist policy and in the eighth year of his coronation he conquered Kāliṅga, in the course 
of which 100,000 were slain and 150,000 taken prisoners. But the carnage of the Kāliṅga war 
caused  him  much  grief  and  the  king  was  attracted  towards  the  humanistic  teachings  of 
Buddhism. According to the Sri Lanka chronicles, it was a young novice named Nigrodha who 
converted Asoka.

After the conversion of this great emperor Buddhism flourished under his patronage. He 
inculcated the teachings of the Buddha and set up edicts of morality at numerous places of his 
vast empire so that his subjects would adhere to them and his successors might follow him. He 
4 “The Great Chronicle” of Sri Lanka; see Ch. 24.
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himself followed those morals and set an example to the others. The king is reputed to have 
built 84,000 stupas. The monks were lavishly provided with their requisites.

The king even permitted his son Mahinda and daughter Saṅghamittā to join the Order when 
they were twenty and eighteen years of age respectively. These two illustrious disciples became 
noted for their piety, attainments, learning and profound knowledge of the Dhamma.

Vast numbers joined the Order in the reign of Asoka solely to share the benefits showered on 
it  by the king,  and such people were not only lax in their conduct,  but also held doctrines 
counter to the teachings of the Buddha.

It was this dissenting element that led to the holding of the Third Buddhist Council under the 
patronage of King Asoka in order to purify the Buddhist religion (Sāsana). It was at this Council 
held by a thousand theras (elders) under the leadership of Moggaliputta Tissa, at Pāṭaliputta, 
that the Pali Canon of the Theravāda, as it exists today, was finally redacted.

At this Council was also taken the important, decision of sending missionaries to different 
regions to preach Buddhism and establish the Sāsana there. Thus the thera Moggaliputta Tissa 
deputed  Majjhantika  Thera  to  Kasmīra-Gandhāra,  Mahādeva  Thera  to  Mahisamaṇḍala, 
Rakkhita  Thera to  Vanavāsi,  Yona-Dhammarakkhita  Thera to Aparāntaka,  Dhammarakkhita 
Thera to Mahāraṭṭha, Mahārakkhita Thera to Yonaloka, Majjhima Thera to Himavanta, theras 
Soṇa and Uttara to Suvaṇṇabhūmi, and Mahinda Thera with theras Itthiya, Uttiya, Sambala and 
Bhaddasāla to Lanka, saying unto the five theras: “Establish ye in the delightful land of Lanka 
the delightful religion of the Vanquisher.”

7 The Mission to Sri Lanka

Mahinda was thirty-two years old when he undertook the mission to Sri Lanka. He had adopted 
the religious life at the age of twenty, mastered the doctrines and attained the highest spiritual 
life, i.e., Arahatship. Pondering on the fitting time to come to Lanka, he perceived that Mutasiva, 
the ruler at that time, was in his old age,  and hence it  was advisable to tarry until  his son 
became ruler.

In the meantime Mahinda visited his relatives at Dakkhināgiri and his mother at Vedisagiri 
along with his companions. His mother Devi, whom Asoka had married while he was yet a 
prince, was living at Vedisagiri at that time. Having stayed for six months at Dakkhināgiri and a 
month at Vedisagiri,  Mahinda perceived that the right time had come, for the old ruler was 
dead and his son Devānampiyatissa had become king.

Devānampiyatissa was the second son of Mutasiva. He was a friend of Asoka even before he 
became king but the two had not seen each other. The first thing that Devānampiyatissa did 
when he became king was to send envoys to Asoka, bearing costly presents. The envoys, when 
they returned, brought among other things the following message from Asoka:

“Ahaṃ Buddhañca Dhammañca Sanghañca saraṇaṃgato pāsakattaṃ vedesiṃ Sākyaputtassa sāsane  
tvamp’imāni ratanāni uttamāni naruttama cittaṃ pasādayitvāna saddhāya saraṇaṃ bhaja.”  

“I have taken refuge in the Buddha, his octrine and his Order, I have declared myself a lay-
disciple in the religion of the Sākya son; seek then, O best of men, refuge in these best of 
gems, converting your mind with believing heart.”

This message of Asoka was conveyed to King Devānampiyatissa in the month of Vesākha and it 
was the full-moon day of the following month Jeṭṭha (Sinh. Poson) that Mahinda fixed for his  
arrival  in  Sri  Lanka.  Among  the  companions  of  Mahinda  were  the  theras  Itthiya,  Uttiya, 
Sambala and Bhaddasāla, the sāmaṇera Sumana who was the son of Saṅghamitta, and the lay-
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disciple Bhanduka who was the son of a daughter of Devi’s sister and had become an anāgāmi 
(once-returner) on hearing a sermon of Mahinda preached to Devī.

8 Arrival of Mahinda

Thus on the full-moon day of the month of Jeṭṭha in the year 236 BE (i.e. 250 BCE) Mahinda and 
his companions, departing from Vedisagiri, rose up in the air and alighted on the Silakūta of the 
pleasant Missaka hill, presently Mihintale, eight miles east of Anurādhapura. The thera alighted 
here for he had perceived that he would meet the king there on that day.

The first meeting of the king of Lanka and the thera Mahinda is graphically described in the 
chronicles of Sri Lanka. The full-moon day of Jeṭṭha was a day of national festival in Lanka. Men 
and women were engaged in amusing themselves. The king with a large party of followers went 
to Mihintale hills on a hunting expedition. There he saw the theras with shaven heads dressed 
in yellow robes, of dignified mien and distinguished appearance, who faced him and addressed 
him not as ordinary men addressing a king but as those to whom a king was their inferior. The 
conversation  impressed  the  king  and  his  immediate  surrender  to  the  wisdom  and  piety 
displayed by the thera was complete. Mahinda Thera in reply to the king’s inquiry as to who 
they were and whence they had come, said:

“Samaṇā mayaṃ Mahārāja 
Dhammarājassa sāvakā tav’eva anukampāya 
Jambudīpā idhāgatā.” 

“We are the disciples of the Lord of the Dhamma. 
In compassion towards you, Mahārāja, 
We have come here from India.”

When  he  heard  these  words  of  the  thera,  the  king  laid  aside  his  bow  and  arrow,  and 
approaching the thera, exchanged greetings with him and sat down near him. Mahinda then 
had  a  conversation  with  the  king,  and  realizing  that  the  king  was  intelligent  enough  to 
comprehend  the  Dhamma,  preached  the  Cūlahatthipadopama  Sutta.5 At  the  end  of  the 
discourse the king and his retinue of forty thousand people embraced the new faith. Having 
invited the missionaries to the city the king left for his palace. Mahinda spent his first day in Sri  
Lanka at Mihintale where he solemnised the first ecclesiastical act by admitting to the Order the 
lay-follower Bhanduka who had accompanied him from India.

9 Entry into the Capital

On  the  invitation  of  the  king,  Mahinda  and the  other  theras  arrived  at  Anurādhapura  the 
following day. Going forward to meet the theras, the king respectfully led them into the palace 
where  he  himself  served  them  with  dainty  food.  After  the  meal  Mahinda  preached  the 
Petavatthu, the Vimānavatthu and the Sacca-saṃyutta to the royal household.

The people of the city who heard of the theras flocked near the palace-gate to see them and 
the king prepared a hall outside the palace so that the townspeople could see the theras. On this 
occasion Mahinda preached the Devadūta Sutta (Majjhima Nikāya, No. 130).

This hall too was not spacious enough for the vast gathering and seats were prepared for the 
theras  in  the  Nandana-garden in  the  royal  park,  where  Mahinda preached the  Bālapaṇḍita 
Sutta, (Majjhima Nikāya, No. 129).

5 “The Lesser Discourse on the Elephant's Footprint Simile” (MN 27, See Bodhi Leaves B 5).
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In  the  evening the  theras  expressed their  desire  to  go  back  to  Mihintale.  The  king,  who 
wished them to stay in his capital, granted to the Sangha the royal park Mahāmegha for their 
residence.  The  king  himself  marked  the  boundaries  by  ploughing  a  furrow.  Thus  was 
established the Mahāvihāra which became the earliest celebrated centre of the Buddhist religion. 
Having spent twenty-six days in the Mahāmegha Park, the thera returned to Mihintale for the 
rain-retreat  (vassa).  This  was  the  beginning of  the  Cetiyagiri-vihāra,  another  great  monastic 
institution of early Buddhist Sri Lanka.

10 Sanghamittā and Women Disciples

Many women of Sri Lanka, headed by Queen Anulā, desired to enter the Order of disciples and 
thus it came about that emissaries led by the king’s nephew Ariṭṭha were sent to Emperor Asoka 
to obtain the help of female disciples to enable the women of Lanka to obtain ordination.

Sanghamittā,  the  sister  of  Mahinda Thera,  who had entered the  Order  and had received 
ordination,  was  sent  out  to  Lanka  at  the  request  of  the  king  and  the  people  and  on  the 
recommendation of Mahinda Thera.

The message sent by thera Mahinda to Emperor Asoka pleased him very much, for in it he 
realized that the mission to Lanka had been eminently successful and the king and the people of 
Lanka had accepted the new doctrine with enthusiasm.

11 Arrival of the Sacred Bo-Tree

Emperor Asoka decided on sending a token of the Great and Enlightened One to the land of 
Lanka  and  prepared  a  branch  of  the  Sacred  Bodhi  Tree  under  which  the  Lord  attained 
enlightenment. He planted the branch in a golden vessel and, when it had taken root, conveyed 
it to the ship, depositing it in the ship. He also sent a large number of attendants to accompany 
the  tree.  The  chronicles  mention  that  these  were  selected  from  the  brahmins,  nobles  and 
householders and consisted of 64 families. Saṅghamittā Therī and her attendants embarked on 
the same ship as well as the ambassadors and messengers who came from Lanka.

The ship sailed from Tāmralipti (Tamluk) and arrived at the port in Lanka in seven days. The 
port was known as Jambukola and was situated in the north of the island. The king of Lanka on 
hearing  of  the  arrival  of  the  ship  had  the  road  from  Jambukola  to  the  capital  city  of 
Anurādhapura gaily decorated. He arrived in state and himself took charge of the Sacred Bodhi  
Tree. This tree was planted in the Mahāmegha garden of Anurādhapura with great festivities 
and tended with honour and care. Up to this date it flourishes as one of the most sacred objects  
of veneration and worship for millions of Buddhists.

12 The Firm Establishment of the Sāsana

Ariṭṭha, the king’s nephew who had obtained the king’s permission to enter the Order of monks 
on his return from India, did so with five hundred other men and all became Arahants. With the 
ordination of Anulā and the other women both the Bhikkhu-sāsana and the Bhikkhunī-sāsana 
were established in the island. Separate residences for monks and nuns were built by the king. 
The Thūpārāma-cetiya enshrining the right collar-bone and other bodily relics of the Buddha 
was built, and the Sacred Bodhi Tree was planted for the devotion of the laity. When these acts  
of religious devotion were accomplished, the king asked Mahinda Thera whether the Sāsana 
had been firmly  established in the island,  to  which the  latter  replied that  it  had only been 
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planted but would take firm root when a person born in Sri Lanka, of Sinhalese parents, studied 
the Vinaya in Sri Lanka and expounded it in Sri Lanka.

Ariṭṭha  Thera  had  by  this  time  become noted  for  his  piety  and  his  learning  and  on  an 
appointed day, at a specially constructed preaching hall, in the presence of numerous theras, the 
king and the chiefs, Ariṭṭha Thera was invited to give a discourse on the Vinaya in the presence 
of the thera Mahā Mahinda. And his exposition was so correct and pleasing that there was great  
rejoicing as the condition required for the firm establishment of the Sāsana was fulfilled by him.

13 Progress of Buddhism in Lanka

Devānampiyatissa ruled in Sri Lanka for forty years. It was in the first year of his reign that  
Buddhism was introduced and from that time the king worked for the progress of the new faith 
with great zeal. Apart from the Mahāvihāra, the Cetiyapabbatavihāra, the Thūparāma and the 
Sacred  Bodhi  Tree,  he  established  numerous  other  monasteries  and  several  Buddhist 
monuments.  The  chronicles  mention  that  he  built  monasteries  a  yojana  from one  another. 
Among these monuments the Isurumuni-vihāra and the Vessagiri-vihāra are important centres 
of worship to this day. He is also credited with the construction of the Paṭhamaka-cetiya, the  
Jambukola-vihāra and the Hatthālhaka-vihāra, and the refectory.

Thousands of men and women joined the Order during his reign. The king not only built  
vihāras for their residence but also provided them with their requisites. It was not only in the 
capital city that Buddhism spread in his reign but even in distant regions like Jambukola in the 
north and Kājaragāma and Candanagāma in the south.

The remarkable success of Mahinda’s mission and the rapid spread of the religion in a very 
short time were mainly due to the efforts of Mahinda and the unbounded patronage of King 
Devānampiyatissa. Apart from them the people of Lanka too were eminently ripe at this period 
for  receiving  and  adopting  the  teachings  of  the  Buddha.  The  people  in  the  land  were 
prosperous,  their  wants  were  few,  and  these  were  supplied  by  the  fertile  soil.  There  was 
prosperous  trade,  for  merchants  came  from  all  lands  to  barter  goods;  their  art  was  well 
developed, for in the leisure people enjoyed they were able to build cities and tanks, great and 
small, and to perform works both of utility and artistic value. Contentment reigned supreme. 
Where  such  conditions  existed  the  people  were  ready  to  embrace  new ideals  that  had the 
prospect of helping their culture and elating their thoughts and activities, and as such the new 
doctrine preached by Mahinda Thera fell on a fertile soil, where it soon rose to its full height. 
Hundreds of thousands of men and women rose to high spiritual attainments on hearing the 
new message and thus the Law of the Blessed One was firmly established.

14 The Passing Away of Mahinda and Saṅghamittā

Both Mahinda and Saṅghamittā survived Devānampiyatissa. Mahinda lived to the age of 80 
years and Saṅghamittā to the age of 79 years. They spent nearly 48 years in the island. The 
former died in the eighth year and the latter in the ninth of the reign of King Uttiya, brother and 
successor of Devānampiyatissa.  Uttiya performed their funerals with great honour and built 
stupas over their relics. The king himself died in the following year, 286 BE, after a reign of ten 
years.

The hierarchy of the disciples was continued in pupilary succession. Ariṭṭha Thera succeeded 
Mahinda  Thera;  he  was  in  turn  succeeded  by  Isidatta,  Kālasumana,  Dīghanāma  and 
Dīghasumana.
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15 Invasion of Tamils and Restoration of the Sāsana by King  
Duṭṭhagāmaṇi

Twenty years after the death of Uttiya foreign usurpers from South India seized Anurādhapura. 
Two  of  them,  Sena  and Guttika,  reigned together  for  twenty-two years  and another  Tamil 
usurper,  Elāra,  reigned for forty-four years.  The lack of interest of these Tamil  rulers in the 
Buddhist  faith and the vandalism of their supporters evidently retarded the progress of the 
religion. Furthermore, the Sinhalese rulers were not free to work for the religion during these 
periods of  political  unrest.  Nevertheless,  the people held strongly to their new religion and 
showed no signs of laxity.

It was a young prince from Māgama of the southeastern principality of Ruhuna who restored 
the lost  glory of the Sinhalese and their religion.  He was Abhaya, known to posterity by a 
nickname which means “disobedient,” Duṭṭhagāmaṇi. He was a descendant of Mahānāga, who 
had established himself  at Māgama when his older brother Devānampiyatissa was ruling at 
Anurādhapura. Kākavaṇṇa Tissa and Vihāramahādevī were his parents.

After a thorough preparation for war Duṭṭhagāmaṇi defeated and killed Elāra in battle and 
became  the  ruler  of  Anurādhapura.  Thus  the  sovereignty  of  the  Sinhalese  rulers  of 
Anurādhapura was once more established.

Duṭṭhagāmaṇi reigned for twenty-four years. The advancement of the Buddhist religion was 
his main concern. The Ruvanveli-sāya, the most celebrated stupa in Sri Lanka, was his greatest 
work.  The  magnificent  edifice  of  nine  storeys  and  nine  hundred  chambers,  called  the 
Lohapāsāda, “the Brazen Palace,” was constructed by him for the use of the monks. Mirisaveti-
dāgaba was another of his works.

Duṭṭhagāmaṇi  was  not  only  a  supporter  of  Buddhism  but  was  also  a  zealous  follower 
himself.  Many episodes in the Pali  commentaries depict him as a pious monarch. Under his 
patronage there flourished several learned monks during his reign.

16 Social and Cultural Development due to Buddhism

It  is  well  to  find out  the  social  and  cultural  development  of  the  Sinhalese  during  the  two 
centuries  following their  acceptance  of  the  Buddhist  religion.  We have many incidents  and 
stories in the Sri Lanka chronicles from which a definite idea regarding these conditions can be 
inferred. For instance,  the  Rasavāhinī,  a Pali  work composed in the thirteenth century of the 
Christian era, contains over a hundred stories of the life of the people during this early period. 
According to these stories, among the Sinhalese there do not appear to have been any caste 
divisions. Brahmins are mentioned as living apart in their own villages, and they were more or 
less counted as foreign to the Sinhalese. The members of the royal families were held in a class 
by themselves, and those of such families who aspired to the kingdom had to marry a member 
of  a  royal  family or  at  least  from a Brahmin family.  The rest  of  the people  were  grihapatis 
(householders with settled abodes).

The Caṇḍālas (despised) were those without a fixed abode; they were despised on account of 
being tramps and vagrants with no fixed residence. In some cases the word Caṇḍāla was used 
in a self-deprecatory manner in order to indicate unworthiness. There is the instance of Prince 
Sāli,  son  of  King  Duṭṭhagāmaṇi,  who  fell  in  love  with  a  village  artisan’s  daughter,  Devī 
(Asokamālā). In addressing the prince she said that she was a Caṇḍāli as she did not belong to a 
family into which a member of the royal family was allowed to marry. The two divisions of  
people merely appear to be those who had a fixed abode and those who had no fixed abode.  
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There were at this time no special caste divisions for trades or occupations, for a householder or 
members  of  a  family  were,  in  general,  expected  to  engage  themselves  in  one  of  the  three 
occupations, as traders, as artisans or as cultivators.

Prince Dīghābhaya, when appointed as governor of Kasātota, required attendants and asked 
each chief family of a village to send one of its sons for service and sent a messenger to Sangha,  
the chief of the village. The chief called together his seven sons. The elder six asked him to send 
the youngest to the king’s service as he was idling his time at home without engaging in any 
work. “We six are engaged in such occupations as trade, industries and cultivation and work 
hard at our occupations.” Again, in another story, the father, a chief of a village, addressing his 
daughter regarding her husband, tells her that her husband is living in idleness, and like her 
brothers should engage himself in an occupation such as cultivation, industry and commerce. 
Thus it  appears all trades were common, and the same family engaged in work as artisans,  
tradesmen and cultivators without distinction.

The religion of the Sinhalese during this period was purely and entirely Buddhist and the 
stories indicate much practical activity in religious affairs, both in endowment and maintenance 
of religious institutions and the practice of religious principles. The Orders of bhikkhus and 
bhikkhunīs flourished during this period; a very large number of men and women entered the 
religious Orders. Some of the vihāras (monasteries) had thousands residing in them. There were 
also large numbers who were practising meditation in forests and rock caves. They were well 
supported by the laity. There were four classes of disciples: the novices (sāmaṇera), bhikkhus 
(fully ordained), theras (elders) and mahātheras (chief elders.) There are no Saṅgharājas (heads 
of the entire Sangha) mentioned in any of the stories and no interference by kings or ministers in 
appointment or in giving ranks to the members of the Order. The affairs of the Sangha were 
managed by the monks themselves under well established rules of the Vinaya.

There  appear  to  have  been  large  numbers  of  disciples  who  had  attained  to  the  state  of 
Arahant, i.e. saints who had gained emancipation. In addition practically every man or woman 
was an upāsaka or upāsikā, a devotee who regularly performed religious duties. The bhikkhus 
lived in their vihāras during the rainy season and at other seasons travelled far and wide in the 
country, visiting villages, other vihāras, and as pilgrims worshipping at shrines. Both laymen 
and bhikkhus are frequently mentioned as going on pilgrimages to Gayā in India to worship at 
the sacred Bodhi Tree there. These parties of pilgrims sometimes crossed over to Southern India 
and walked all the way to Gayā, taking about six months on the journey; sometimes they went 
by sea and landed at Tāmralipti at the mouth of the Ganges and reached Gayā in half the time.

The canonical scriptures had not been committed to writing at this time though writing was 
known. The bhikkhus learned the Dhamma and many committed to memory the scriptures or 
parts of them, thus preserving the tradition by frequent rehearsal. That the art of writing was 
probably introduced to Sri Lanka only after the introduction of Buddhism seems deducible from 
the circumstance that so far, no pre-Buddhist writing, lithic or other, has been identified. The 
earliest lithic records date back to the time of King Uttiya, successor of Devānampiyatissa.

The bhikkhus were the instructors of the people. This was practically a duty. The Dhamma 
was expounded individually on every occasion and sermons to congregations were also held 
from time to time. There is mention of the periodical expounding of the Dhamma at a temple.  
Each temple in a district sometimes took its turn once a year to preach the Ariyavaṃsa Sutta,6 

which was continued each time for seven days; the gatherings on these occasions appear to be 
very large as in instances mentioned it is said that the crowds were so great that large numbers  
usually  had  to  stand  outside  the  hall  for  the  whole  night  and  listen  to  the  Dhamma,  the 

6 Translated in With Robes and Bowl by Bhikkhu Khantipālo (Wheel No. 83/84).
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audience including bhikkhus and the laity. There is also mention of discourses by lay preachers 
well versed in the Dhamma employed by the king at halls of preaching.

It is not clearly stated whether brahmins who lived in brahmin villages practised their own 
religion. Mention is made of sannyāsis or yogis who practised asceticism and sometimes lived 
in cemeteries scantily clad, with bodies covered with ashes, and as the story says, pretending to  
be saints while at the same time they led sinful lives. There is no mention of brahmin temples or  
places of worship.

Women had a very high status in society during this period. Practically in every strata of 
society the position of women showed no distinction from that of men. They freely took part in 
every activity of life and their influence is well marked. Their character is  depicted in most  
favourable  terms;  they  were  gentle,  courteous  and  good  natured,  hospitable,  tender  and 
intelligent,  ever  ready  to  help  others,  to  preserve  the  honour  of  their  families,  devoted  to 
religion and country with untrammelled freedom of action. The position of women is further 
seen from the fact that monogamy was a definite institution. There is no mention of any other 
form of marriage. Women had freedom to choose their husbands.

17 Vaṭṭagāmaṇi Abhaya

After the death of King Duṭṭhagāmaṇi his younger brother Saddhātissa ruled for eight years 
and did a great  deal  for  Buddhism.  He was succeeded by his  sons Thūlatthana,  Lanjatissa,  
Khallāta Nāga and Vaṭṭagāmaṇi Abhaya, in succession.

The  period  of  Vaṭṭagāmaṇi  Abhaya,  also  known  as  Valagambahu,  is  noteworthy  in  the 
history of early Buddhism in Sri Lanka. Five months after his accession to the throne, in 103 BCE 
a brahmin named Tiya (or Tissa) from Ruhuna, South Lanka, revolted against him. At the same 
time a Tamil army led by seven Tamil chiefs landed at Mahātittha and waged war against the 
king. The Tamil army vanquished Tiya and defeated Vaṭṭagāmaṇi in battle after which the latter 
fled and lived in exile for fourteen years.

These  fourteen  years  of  Tamil  domination  were  disastrous  to  the  cause  of  Buddhism, 
especially  because  the  country  was  also  ravaged  by  an  unprecedented  famine  during  that 
period. Food was so scarce during that time that even cases of cannibalism are said to have 
occurred.  Many thousands of  monks  and laymen died of  starvation.  The monasteries  were 
deserted. The Mahāvihāra of Anurādhapura was completely abandoned and the Mahāthūpa 
was  neglected.  Trees  grew  in  the  courtyards  of  vihāras.  12,000  Arahants  from  the 
Tissamahārāma and another 12,000 from the Cittalapabbata-vihāra passed away in the forest 
due to lack of food. While thousands of monks died in the country, many justify the country and 
went to India.

As a result of the death of most of the learned monks there was even the fear that some parts 
of the scriptures would be lost. The Mahāniddesa of the Sutta Piṭaka, for instance, was on the 
verge of being lost, for this text was known by only one monk at that time. The monks, in their 
earnestness to preserve the teachings of the Buddha, subsisted on roots and leaves of trees and 
recited the scriptures, lest they should forget them. When they had the strength they sat down 
and recited and when they could no longer keep their bodies erect they lay down and continued 
their recitation. Thus they preserved the texts and the commentaries until the misery was over.
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18 The First Schism

After Vaṭṭagāmaṇi Abhaya regained the throne he demolished the monastery of a nigantha (Jain 
ascetic) named Giri for having mocked him when he was fleeing. He built a Buddhist monastery 
called the Abhayagiri-vihāra over it, which he presented to a monk named Kupikkala Mahā 
Tissa who had helped the king in his exile. Later, the monks of the Mahāvihāra imposed the 
punishment of expulsion on Tissa on the charge of improper contact with lay families. Tissa’s 
pupil Bahalamassu Tissa, who resented the punishment imposed upon his teacher, was likewise 
expelled from the Mahāvihāra. He then went away with a following of five hundred monks and 
lived at Abhayagiri-vihāra, refusing to return to the Mahāvihāra. There was thus a group of 
monks who broke away from the Mahāvihāra and lived separately in the Abhayagiri-vihāra, 
but they did not yet disagree with each other either in the theory or the practice of the Dhamma.

The actual schism occurred only when monks of the Vajjiputta sect in India came to Sri Lanka 
and  were  received  at  the  Abhayagiri,  not  long  after  Tissa  and  his  followers  occupied  that 
monastery.  Tissa  and  his  followers  liked  the  new  monks  and  adopted  their  doctrines. 
Thenceforth they came to be known as the Dhammaruci sect, after the name of the great Indian 
monk who was the teacher of the newcomers to Abhayagiri. There was no official suppression 
of the new sect, presumably because the king was in their favour, but the Mahāvihāra monks 
opposed them as unorthodox and heretical. From this time the Abhayagiri existed as a separate 
sect opposed to the Mahāvihāra.7

19 Writing of the Sacred Books

It is stated in the early chronicles that after the acceptance of Buddhism by the people in Lanka 
and after the formation of a hierarchy of disciples who were Sinhalese, a council was held under 
Mahinda Thera, where all the leading theras were present and the teachings were recited and 
authoritatively  laid  down,  as  was  done  in  the  third  convocation  held  in  India  under  the 
direction of Emperor Asoka. Theravāda was thus established in Sri Lanka and according to 
tradition and custom the various parts of the Tipiṭaka were learned by the members of the  
Order,  committed to memory, and preserved as oral traditions. It was seen how, during the 
famine that broke out in the time of King Vaṭṭagāmaṇi Abhaya, a great strain was put on the 
continuance of this form of preserving the teachings of the Tipiṭaka. When conditions became 
normal, the members of the Order considered that they could lose the teachings if any similar 
calamity or calamities were to occur in the future, and they decided that the time had arrived for 
committing these teachings to writing so that they might be preserved for future generations. 
The advent  of  schisms about  this  time might  also  have weighed strongly  in  favour  of  this 
decision.

Thus the members of the Order assembled at the Mahāvihāra at Anurādhapura, took counsel 
together, and with the permission and encouragement of the king a convocation was held. The 
teachings were recited and scribes were engaged to commit to writing, on palm leaves, the Pali 
canonical texts (the Tipiṭaka) consisting of Vinaya, Sutta and Abhidhamma, and the Sinhalese 
commentaries. According to the  Nikāya Sangraha,  a Sinhalese work of the fourteenth century 
dealing with the  history  of  the  Buddhist  order,  after  the  convocation at  the  Mahāvihāra  at 
Anurādhapura,  the  selected  number  of  reciters  and  scribes,  500  in  all,  went  to  Alulena 
(Aluvihāra)  cave  temple  close  to  Matale,  in  the  central  province.  There  in  retirement  they 
completed the work assigned to them and thus for the first time brought out in book form the 
teachings of the Buddha.

7 See the articles on Abhayagiri in Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 1, pp. 21–28.
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20 The Growth of Dissentient Schools

About two centuries after the formation of the Dhammaruci sect at the Abhayagiri-vihāra, in the 
days  of  King Vohārika  Tissa  (214–36 CE),  the  monks of  the  Abhayagiri-vihāra  adopted the 
Vaitulyavāda. Thereupon the monks of the Mahāvihāra,  having compared it with their own 
texts, rejected the Vaitulya doctrines as being opposed to traditional doctrine. The king, who 
had  them examined  by  a  learned  minister  named  Kapila,  burnt  them  and  suppressed  the 
Vaitulyavādins.

Despite the suppression by Vohārika Tissa, the Vaitulyavādins began to assert themselves 
again and a few years later, in the time of King Gothābhaya (Meghavaṇṇa Abhaya, 253–266 CE), 
the  Dhammaruci  monks  of  Abhayagiri  again  accepted  Vaitulyavāda.  When  this  happened, 
about  three  hundred  monks  justify  the  Abhayagiri-vihāra  to  reside  at  the  Dakkhinavihāra, 
founding a new sect known as Sāgaliya. The king, having assembled the bhikkhus of the five 
great  monasteries  of  the  Theriya  Nikāya  (Mahāvihāra  Nikāya),  had  the  Vaitulya  books 
examined, ordered the books to be destroyed, and expelled the Vaitulya monks. Sixty of them 
left for the Chola country in South India.

The struggle did not end here, for the adherents of the new doctrine were firmly established 
in South India and they planned to undermine the Mahāvihāra Nikāya in Sri Lanka. With this 
object a very learned monk by the name of Saṅghamitra came to Sri Lanka and obtained the 
post of tutor to the king’s two sons. Saṅghamitra gained considerable influence over the young 
pupil, Mahāsena, and was able to instil into him the new doctrine and make him a follower of 
his  views.  When Mahāsena ascended the throne,  the opportunity looked forward to by the 
Vaitulyans came. The new king became a great supporter of his tutor and as such persecuted the 
Mahāvihāra monks.  The king,  at  the instigation of  Saṅghamitra Thera,  ordered that  no one 
should give food to the  monks of  the  Mahāvihāra.  The Mahāvihāra,  as  a result,  had to  be 
abandoned  for  nine  years.  The  supporters  of  Saṅghamitra  destroyed  the  buildings  of  the 
Mahāvihāra and carried away their material  to construct new buildings for the Abhayagiri-
vihāra.

Two persons, a minister and a queen, came forward this time to suppress Vaitulyavāda and 
save the Mahāvihāra. The minister, Meghavaṇṇābhaya by name, managed to persuade the king 
to rebuild the Mahāvihāra. The queen caused Saṅghamitra to be put to death and burned the 
Vaitulya books.

But the king, who was yet favourable towards the followers of Saṅghamitra, built and gave 
the Jetavana-vihāra to a monk named Tissa. Tissa, who was later charged by the Mahāvihāra 
monks of  a grave offence,  was expelled from the Order.  The monks of  the Sagaliya sect  at 
Dakkhina-vihāra then came to reside in the Jetavana-vihāra. In the reign of Silākāla (522–35) a 
Vaitulyan book called the Dharmadhātu, which was brought to Sri Lanka from India, was kept at 
the  Jetavana-vihāra  and  venerated.  Thus  from  this  time  the  monks  of  Jetavana-vihāra  too 
became adherents of Vaitulyavāda.

In the reign of King Aggabodhi I (575–608) a great monk and teacher named Jotipāla, coming 
from India,  so  exposed the  fallacies  of  the  Vaitulya  doctrines  that  in  his  day they fell  into 
disrepute and disappeared from Sri Lanka. Since that time the monks of the Abhayagiri and 
Jetavana  vihāras  who  adhered  to  Vaitulyan  doctrines,  abandoned  their  pride  and  lived  in 
submission to the monks of the Mahāvihāra.

Intercourse with India was so frequent that from time to time other unorthodox doctrines 
occasionally found favour with certain monks, but these had no marked effect on the general  
progress or the stability of the Mahāvihāra Nikāya.
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For nearly three centuries after the time of Aggabodhi I the chronicles make no mention of the 
Vaitulyavāda or any other heretical teaching, until in the reign of King Sena I (833–53) a monk of 
the Vājraparvata Nikāya came to Sri Lanka from India and introduced Vājiriyavāda, converting 
the king to his doctrines. It was at this time that teachings like the  Ratnakūta-sūtra were also 
introduced to Sri Lanka and another heresy called Nilapata-darsana appeared. Sena II (853–87),  
who succeeded Sena I, managed to suppress these new doctrines. From his time until the Chola 
conquest in the early eleventh century there is no mention of any heretical sect in Sri Lanka. 
However, a survey of the religious monuments of that period clearly shows that their teachings 
survived side by side with the teachings of the Theravāda.

21 The Nature of the New Doctrines

It is opportune here to enquire about the nature of the new doctrines that were mentioned in the 
previous chapter as having been introduced into Sri Lanka from time to time since the first  
century CE. It was the monks of the Vajjiputra sect in India who were the first to introduce a  
new teaching. The Vajjiputra sect is mentioned in the Sri Lanka chronicles as one of the groups 
that parted from the Theriya Nikāya after the Second Buddhist Council to form a new sect. They 
thus evidently held some views different from those of the orthodox teachings. Buddhaghosa 
mentions in the Pali commentaries that the Vajjiputrakas held the view that there is a persistent 
personal entity, which is opposed to the accepted theory of anattā  of the Theravāda teachings. 
They also believed that Arahants may fall away from their attainment.

These  followers  of  the  Vajjiputraka  doctrines,  residing  at  the  Abhayagiri-vihāra,  became 
adherents of the Vaitulya doctrines about two centuries afterwards, and until the beginning of 
the  seventh  century  Vaitulyavāda  became  closely  associated  with  Abhayagiri-vihāra  and 
Jetavana-vihāra.

Like the Vajjiputra sect the Vaitulyavāda is mentioned in the  Nikāya Sangraha  as one of the 
sects that arose in India after the Second Buddhist Council. The Nikāya Sangraha also states that 
the Vaitulya Piṭaka was composed by heretic brahmins called Vaitulyas who entered the Order 
in the time of King Asoka to destroy Buddhism. It has been noticed that the terms Vaitulya,  
Vaipulya and Vaidalya are commonly used as a designation for Mahāyāna sūtras and hence the 
term Vaitulyavāda is used in the Sri Lanka chronicles to denote Mahāyānism in general without 
having a particular Buddhist school in view.

The Vaitulyavādins  were considered even more heretical  than the Vajjiputrakas.  The Pali 
commentaries  mention  some of  their  heretical  views.  They held the  view that  the  Buddha,  
having been born in the Tusita heaven, lived there and never came down to earth and it was 
only a created form that appeared among men. This created form and Ānanda, who learned 
from it, preached the doctrine. They also held that nothing whatever given to the Order bears 
fruit, for the Sangha, which in the ultimate sense of the term meant only the path and fruitions,  
does  not  accept  anything.  According  to  them  any  human  pair  may  enter  upon  sexual 
intercourse  by  mutual  consent.  The Dīpavaṃsa  used  the  term  Vitaṇḍavāda  in  place  of 
Vaitulyavāda and the Pali commentaries mention them as holding unorthodox views regarding 
the subtle points in the Dhamma, particularly the Abhidhamma.

Buddhaghosa also refers to the Vaitulyavādins as Mahāsuññavādins. The philosophy of the 
Mahāyāna as expounded by the great Mahāyāna teacher Nāgārjuna was Sūnyavāda. Thus the 
fact that the first appearance of Vaitulyavāda in Sri Lanka took place shortly after Nāgārjuna’s  
teachings spread in South India, and that Vaitulyavāda is also identified with Sūnyavāda of 
Nāgārjuna, suggests that it was the teaching of Nāgārjuna that was received by the monks of 
Abhayagiri-vihāra in the days of Vohārika Tissa.
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The  book  called  Dharmadhātu,  which  was  brought  to  Lanka  in  the  reign  of  Silākāla,  is 
described in the chronicles as a Vaitulyan book. The monks of the Abhayagiri-vihāra and the 
Jetavana-vihāra are connected with the honours paid to it. It has become evident that a book 
named Dharmadhātu was known and held in high esteem in the tenth century in Lanka and it is 
quite probable that this book was a Mahāyānistic treatise dealing with the doctrine of the three 
bodies of the Buddha found among the teachings of the Mahāyāna.

Vājiriyavāda was introduced in  the  reign of  King Sena I  by a  monk of  the  Vajraparvata 
Nikāya. Scholars have pointed out that the Vājiriyavādins are identical with the Vajrayānists, a 
school  of  Buddhism  which  flourished  in  eastern  India  about  this  time  and  which  was  an 
exponent  of  the  worst  phases  of  Tantrism.  The  Nikāya  Sangraha  describes  their  writings  as 
“secret teachings” and the Gūdhavinaya, i.e. the “secret Vinaya,” is one of the compositions of 
the Vajrayānists.

The Nikāya Saṅgraha mentions that about this time the Ratnakūta-sūtra was introduced to Sri 
Lanka. In the Chinese Canon the second of the seven classes of the Mahāyāna-sūtras is called 
the Ratnakūta. The Nīlapata-darsana, which was also introduced about this time, was also an 
extreme form of Tantrism. Blue has been a colour often favoured by Tantrists.

22 The Sacred Tooth Relic

An important event in the early history of Buddhism in Sri Lanka is the arrival of Buddha’s 
Tooth  Relic,  the  left  eye-tooth,  from India  about  805 BE (311 CE),  during  the  time of  King 
Sirimeghavaṇṇa, son and successor of King Mahāsena. Ever since this Sacred Tooth Relic was 
received in Sri Lanka it has been a national treasure of great value and a tangible token of the 
attachment of the Sinhalese to the doctrine of the Blessed Tathāgata. King Sirimeghavaṇṇa held 
a great festival for the Tooth Relic and decreed that it  should be brought every year to the  
Abhayagiri-vihāra and the same ceremonial should be observed. Today it is enshrined in golden 
caskets in the Temple of the Tooth Relic (Daladā Māligāwa) in Kandy, which has become the 
centre of devout pilgrims from all over the island and from Buddhist lands elsewhere.

Ancient customs and ceremonies are scrupulously kept up, offerings are made daily, and in 
honour of the Sacred Relic an annual festival lasting fourteen days is held in Kandy every year  
during August.  The Perahera,  or procession,  on these occasions is conducted by the temple 
authorities  with  elephants,  lights,  music  and  dancers,  and  is  witnessed  by  thousands  of 
devotees. Chiefs in full ancient attire accompany the procession. Large tracts of land have been 
set apart as fees for services at this temple and the tenants of these lands have various services 
apportioned to them. The exhibition of the Sacred Relic itself takes place at rare intervals when 
tens of thousands of pilgrims find their way to the Temple to worship and view the Relic. A 
medieval chronicle, chiefly of the eastern part of the island, mentions the existence of the right 
eye-tooth and its enshrinement in Somavati Cetiya in pre-Christian times.

The Sacred Tooth Relic was in the possession of  King Guhasiva of Kālinga before it  was 
brought to Sri Lanka. When he was about to be defeated in battle he entrusted it to his daughter 
Hemamālā: Hemamālā with her husband Dantakumāra brought the Sacred Tooth to Lanka and 
handed it over to King Sirimeghavaṇṇa at Anurādhapura. From this date the Sacred Tooth Relic 
became the  care  of  the  kings  of  Lanka,  who built  special  temples  for  it.  During  the  many 
vicissitudes of the fortunes of the kings of Lanka, the Sacred Relic was conveyed from place to 
place where the fortunes of the king happened to take him. Replicas of the Sacred Tooth were  
made at various times and were owned by princes claiming the throne. About the year 1071 
King Anawrahta (Anuruddha) of Burma sent various presents to King Vijayabāhu I of Sri Lanka 
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and in return received a duplicate of  the Sacred Tooth Relic,  which he received with great 
veneration, and a shrine was built for it in Burma.

The Portuguese, in one of their expeditions to Sri Lanka, claim to have captured the Sacred 
Tooth Relic at Jaffna in the year 1560. Jaffna was an outlying port away from the strongholds of 
Sinhalese kings and the relic said to have been found by the Portuguese in a temple at Jaffna 
appeared to be one of the several duplicates which had been made at various times. On this  
question Prof. Rhys Davids wrote in the Academy of September 1874 : “Jaffna is an outlying and 
unimportant part of the Ceylon kingdom, not often under the power of the Sinhalese monarchs, 
and for some time before this it had been ruled by a petty chieftain; there is no mention of the 
Tooth brought by Dantakumāra having been taken there—an event so unlikely and of such 
importance that it would certainly have been mentioned had it really occurred. We have every 
reason to believe therefore that the very Tooth referred to in the Dāṭhāvaṃsa is preserved to this 
day in Kandy.”

In 1815 the British occupied Kandy. As usual the Sacred Tooth Relic had been taken to the 
mountains for security and one of the earliest tasks of the Agent of the British Government in  
the Kandyan Province was to arrange for the bringing back of the Relic with due ceremony. The 
houses and streets of Kandy were decorated, the surface of the streets whitened, and the Relic 
was  brought  in  a  magnificent  procession.  In  1818  there  was  a  rebellion  in  the  Kandyan 
provinces and the Sacred Tooth Relic was taken away from Kandy and hidden in a forest. After 
the suppression of the rebellion the British were able to find the Sacred Tooth Relic and bring it  
back to Kandy. The Sacred Tooth Relic continued to be in the custody of the British Government 
till 1853, when by order of the Secretary of State for the Colonies, the charge was given over to 
the  Diyawadana  Nilame  (lay  custodian)  and  the  chief  monks  of  Malwatte  and  Asgiriya 
monasteries in Kandy.

23 Buddhaghosa Thera and the Compilation of the Pali  
Commentaries

The  compilation  of  the  Pali  Aṭṭhakathā  (commentaries)  by  Buddhaghosa  Thera  is  another 
important event in the annals of Sri  Lanka, which marks the progress of Buddhism. As has 
already been stated, the Piṭakas or the teachings of the Buddha which were being handed down 
orally were committed to writing in 397 BE (89 BCE) and the commentaries on these, composed 
in Sinhalese, were also committed to writing at this time. Since this period much by way of 
exegetical works in Sinhalese was added from time to time and during the next five hundred 
years  literary  activity  progressed  considerably.  By  about  896  BE  (410  CE),  when  King 
Mahānāma reigned at Anurādhapura,  the fame of Buddhist literature in Sri Lanka was well 
recognized throughout India and tradition mentions Sinhalese Buddhist monks visiting India, 
China and other countries and introducing the literature produced in Sri Lanka. Monks from 
India and China also visited Anurādhapura during this time to procure Buddhist books.

It  was  about  this  time  that  Buddhaghosa  Thera  came to  Sri  Lanka  in  the  reign  of  King 
Mahānāma (410–432).  Mahānāma succeeded to  the  throne  79  years  after  the  death  of  King 
Sirimeghavaṇṇa,  during whose reign the Sacred Tooth Relic  was brought  to Sri  Lanka, and 
three rulers, namely Jeṭṭhatissa II, Buddhadāsa and Upatissa I, reigned in between. The story of  
Buddhaghosa is given in detail both in the  Mahāvaṃsa  and the Sinhalese works composed in 
later times. According to these sources Buddhaghosa was a brahmin youth who was born in the 
vicinity of Buddha Gayā and became well known as an exponent of Veda and philosophy. He 
was such a proficient scholar that in his youth he was able to assert his knowledge among the 
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great scholars of the time. He travelled from place to place, from one seat of learning to another, 
from one set of teachers to another, triumphantly asserting his knowledge and scholarship.

At a well-known Buddhist monastery at Tamluk, he met Revata Mahāthera, one well versed 
in the doctrines and philosophy of Buddhism. There he entered into discussions and found not a 
peer but one superior to him in knowledge and understanding. This made him join the Order of 
Buddhist monks as a pupil of Revata Mahāthera. At this vihāra he studied Buddhist philosophy 
diligently and produced a treatise on Buddhism, he also planned to compose commentaries on 
the Abhidhamma and the suttas. His teacher at this stage advised him to go to Anurādhapura 
before undertaking this work, as he said that in Lanka were preserved not only the Tipiṭaka, the 
teachings of the Buddha himself, but also the Sinhalese commentaries and various expositions 
of the teachings which were very valuable and of high repute.

Buddhaghosa Thera proceeded to Sri  Lanka and stayed at  the Mahāpadhānaghara of the 
Mahāvihāra. He then asked the monks at Anurādhapura for access to books for the compilation 
of  commentaries.  The learned theras  at  Anurādhapura  tested his  knowledge and ability  by 
setting him a thesis on which he compiled the well-known Visuddhimagga. They were so pleased 
with this work that he was given facilities for his projected work and books were placed at his 
disposal for the preparation of Pali commentaries.

The old Sinhalese commentaries from which Buddhaghosa drew material for the compilation 
of his Pali commentaries are occasionally named in his works. The  Mahā (or  Mūla)  Aṭṭhakathā 
occupied the foremost position among them while the Mahāpaccāri Aṭṭhakathā and the Kurundi  
Aṭṭhakathā were also important. These three major works probably contained exegetical material 
on all the three Piṭakas. Apart from these there were other works like the Saṅkhepa Aṭṭhakathā, 
Vinaya Aṭṭhakathā,  Abhidhamma Aṭṭhakathā and separate commentaries on the four Āgamas or 
Nikāyas,  namely,  the  Dīgha  Nikāya  Aṭṭhakathā,  Majjhima  Nikāya  Aṭṭhakathā,  Saṃyutta  Nikāya  
Aṭṭhakathā, and the Aṅguttara Nikāya Aṭṭhakathā. References to numerous other sources like the 
Andhaka  Aṭṭhakathā,  the  Ācariya (or  Teachers),  and the  Porāṇā (or Ancient  Masters)  are  also 
found in Buddhaghosa’s works.

Utilising the copious material of these commentaries and other sources,  which sometimes 
contained  conflicting  views  and  contradictory  assertions,  Buddhaghosa  compiled  his  Pali 
commentaries including all authoritative decisions, sometimes giving his own views but leaving 
out  unnecessary  details  and  repetitions  as  well  as  irrelevant  matter.  The  first  of  such 
commentaries  was  the  Samantapāsādikā  on  the  Vinaya  Piṭaka.  The  Kaṅkhāvitaraṇī  on  the 
Pātimokkha  of  the  Vinaya  Piṭaka  was  compiled  later.  These  books  were  followed  by  the 
commentaries  on  the  four  Nikāyas,  the  Sumaṅgalavilāsinī  on  the  Dīgha  Nikāya,  the 
Papañcasūdanī  on the Majjhima Nikāya, the  Sāratthappakāsinī on the Saṃyutta Nikāya, and the 
Manorathapurāṇī on the Aṅguttara Nikāya. The Dhammapadaṭṭhakathā on the Dhammapada, the 
Jātakaṭṭhakathā on the Jātaka, and the Paramatthajotikā on the Khuddaka Nikāya, are also ascribed 
to him. On the books of the Abhidhamma Piṭaka, Buddhaghosa compiled the Atthasālinī on the 
Dhammasaṅgaṇī, the Sammohavinodanī on the Vibhaṅga, and the Pañcappakaraṇaṭṭhakathā on the 
other five books.

The voluminous literature which Buddhaghosa produced exists to this day and is the basis 
for the explanation of many crucial points of Buddhist philosophy which without them would 
have  been  unintelligible.  His  commentaries  become  all  the  more  important  since  the  old 
Sinhalese commentaries gradually went out of vogue and were completely lost after the tenth 
century. Buddhaghosa’s activities gave an impetus to the learning of Pali in Sri Lanka which 
resulted in the production of many other Pali commentaries and other literary works, and also 
established the pre-eminence of Sri Lanka as the home of Theravāda Buddhism.
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24 The Pali Chronicles

Some time before and after  the compilation of  the Pali  commentaries  by Buddhaghosa two 
important literary works of a different type were produced in Sri Lanka. They are the Dīpavaṃsa 
and the  Mahāvaṃsa, described in the foregoing pages either as the Sri Lanka chronicles or the 
Pali  chronicles.  These two works are the earliest  extant literary records giving a continuous 
history of the activities of the kings of Sri Lanka from pre-Buddhistic times up to the end of the 
reign of King Mahāsena. Both works are composed in Pali metrical verses.

The Dīpavaṃsa is the earlier of these two chronicles. It is not a compilation of one individual 
author but is the outcome of several previous works to which additions have been made from 
time to time, taking its present form about the fourth century CE. The chronicle does not name 
any author but it has been held by some scholars, from the abundant material it contains about 
nuns, that the Dīpavaṃsa is a work compiled and continued by nuns from time to time.

The Dīpavaṃsa consists of 22 chapters. They contain accounts of the three visits of the Buddha 
to Sri Lanka, the ancestry of the Buddha, the three Buddhist councils and the different Buddhist 
schools which arose after the Second Council, the activities of King Asoka, the colonisation of Sri 
Lanka  by  Vijaya,  his  successors,  the  introduction  of  Buddhism  in  the  reign  of  King 
Devānampiyatissa and the activities of his successors, especially Duṭṭhagāmaṇi, Vaṭṭagāmaṇi 
and Mahāsena. The narrative ends with the reign of Mahāsena (276–303).

The Dīpavaṃsa has obtained its material from different sources of which the Sīhala Mahāvaṃsa 
Aṭṭhakathā (also called the Sīhala Aṭṭhakathā or Porāṇa Aṭṭhakathā or merely Aṭṭhakathā) was pre-
eminent. Besides this there were several other sources like the Uttaravihāra Mahāvaṃsa,  Vinaya 
Aṭṭhakathā and the Dipavaṃsa Aṭṭhakathā. By these names were known the records collected and 
preserved in the Mahāvihāra and the other monasteries.

The Mahāvaṃsa, which is the better work in its comprehensiveness, arrangement of facts and 
high  literary  standard,  was  compiled  by  a  thera  named Mahānāma  either  in  the  late  fifth 
century or the early sixth century CE. It also covers the same period of history and its material is  
drawn from the same sources as the Dīpavaṃsa, but it contains much more additional material 
presented in a better form.

The Mahāvaṃsa contains 37 chapters in all. They deal mainly with the same events as those of 
the Dīpavaṃsa, but there are much longer accounts and greater details of the activities of several 
kings such as Paṇḍukābhaya and Duṭṭhagāmaṇi and events like the establishment of Buddhism 
and the rise of new schools.

These  two chronicles  contain many myths and legends.  Yet  they are  among the primary 
sources for the reconstruction of the early history of Sri Lanka for they contain a great deal of  
historical facts, especially in the narratives dealing with the period after the 2nd century BCE, 
corroborated by epigraphical, archaeological and other evidence.

The Mahāvaṃsa has been continued in later times, at three stages, giving a connected history 
of the island up to modern times. This continuation of the chronicle, which is in three parts, is 
called the Cūḷavaṃsa. The first part brings the history down to the twelfth century, the second 
part to the fourteenth century and the third part to modern times.

25 Political Unrest and the Decline of Buddhism

The political situation in Sri Lanka from about the middle of the fifth century BCE until the third 
quarter of the eleventh century CE was not favourable towards the progress of Buddhism. This 
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period of Sri Lankan history is marked with continuous warfare between the reigning king and 
his rival claimants or the foreign invaders. Often when the reigning king was defeated in battle 
he fled to India and came back with a Tamil troop to regain his lost throne, and as a result the 
Tamils who thus settled down in Sri Lanka from time to time also became an important element 
even powerful enough to seize political power for themselves.

Such a political situation evidently did not give the rulers an opportunity to work for the 
religion and as a result the community and the monasteries were neglected. Some rulers like 
Aggabodhi III and Dāthopatissa I even resorted to the evil practice of robbing monasteries of 
their  gold  images,  precious  gems  and  other  valuables  which  had  accumulated  there  for 
centuries, for the purpose of financing their military operations when the royal treasury had 
become empty. Dāṭhopatissa I also removed the gold finial of the Thūpārāma and the gem-
studded umbrella of the cetiya. Relic chambers of stūpas were opened and valuable offerings 
were removed. Their Tamil soldiers were allowed to burn down monastic buildings like the 
Sacred Tooth Relic Temple and take away the valuables. The Pāṇḍya and the Chola invaders 
from South India who also attacked Sri Lanka several times during this period ransacked the 
monasteries and carried away vast treasures. These conditions necessarily worsened when Sri 
Lanka passed into the hands of the South Indian Cholas in 1017 and remained a part of the  
Chola empire until 1070.

Amidst this political unrest and the resultant religious decline several events important in the 
history of Buddhism in Sri Lanka occurred. In the reign of Moggallāna I (495–512) the Sacred 
Hair Relic of the Buddha was brought to Sri Lanka from India and the king placed it in a crystal 
casket  in  an  image  house  and  held  a  great  festival.  The  writing  of  the  Mahāvaṃsa by  a 
Mahāvihāra monk is ascribed to the reign of his successor Kumāra Dhātusena (512–520). In the 
reign of Silākāla (522–535) the Mahāyāna book, the Dharmadhātu, was brought to Sri Lanka and 
in the reign of Aggabodhi I (575–608) the monk Jotipāla defeats the Vaitulyavādins in a public 
controversy. Apart from these special events several rulers purified the Sāsana and repaired the 
old and neglected monasteries. They also encouraged the recital of Dhamma.

26 Vijayabāhu I and the Revival of Buddhism

In the year 1070 Vijayabāhu I succeeded in defeating the Cholas and becoming the king of Sri  
Lanka. Residing at Polonnaruwa, which he made the capital of his kingdom, he turned his mind 
to the noble task of repairing the damage that had been inflicted upon the national religion by 
the invaders. The great religious edifices, the pirivenas and the monasteries which were in utter 
destruction  were  restored  and  new  ones  were  built.  But  the  greatest  of  his  tasks  was  the 
restoration of ordination of monks. When he found that the five ordained monks required to 
carry out an ordination ceremony could not be found in the whole island, he sent an embassy to 
his friend and ally, King Anuruddha (i.e. Anawrahta) of Burma, soliciting his help in restoring 
the Sāsana in Sri Lanka. King Anuruddha sent a number of eminent theras who re-established 
the Sāsana in Sri Lanka and instructed a large number of monks in the three Piṭakas and the 
commentaries.  The  king  also  brought  about  a  reconciliation  of  the  three  Nikāyas  of  the 
Mahāvihāra,  Abhayagiri  and  Jetavana  and  restored  their  ancient  monasteries  to  them. 
Thousands of laymen joined the Order.

The religious revival inaugurated by King Vijayabāhu led to a great intellectual re-awakening 
and  a  large  number  of  religious  literary  works  in  Pali  and  Sanskrit  were  written.  King 
Vijayabāhu  also  encouraged  learned  men  to  come  and  settle  down  in  Sri  Lanka  and  also 
induced his courtiers to engage in literary pursuits. These activities suffered temporarily with 
his death in 1110, but were revived after the accession of Parākramabāhu the Great in 1153.
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27 Revival of Buddhism under Parākramabāhu the Great

King Parākramabāhu the Great (1153–1186) ascended the throne after a great struggle with rival 
claimants and even after his accession he had to suppress many rebellions. Being a great leader 
of men he was able to restore order and even carry his prowess as a conqueror to foreign lands 
including South India and Burma. He rebuilt the city of Polonnaruwa. King Parākramabāhu 
also undertook the  restoration of  the  ancient  capital  city  of  Anurādhapura  which had been 
neglected and abandoned after the Cholas had captured and devastated it about a century and a 
half earlier. The four great thūpas were overgrown with trees, and bears and panthers dwelt  
there.  The  king  restored  all  the  important  monuments  at  Anurādhapura  and  the  entire 
Mihintale monastery.

But the most important task which the king performed for the establishment of the Sāsana 
was  its  purification  and  the  unification  of  the  Sangha.  In  spite  of  the  activities  of  King 
Vijayabāhu I, there were by this time members of Sangha who were unfit to lead the monastic 
life. Some of the monks are said to have even supported wives and children. With a learned 
thera named Mahā Kassapa of Udumbaragiri  Vihāra (Dimbulāgala near Polonnaruwa) at its 
head, the king convened a Council of the leading monks of the dissentient schools and was 
convinced that the teachings of the Mahāvihāra were correct and their claims were in keeping 
with the Dhamma. Consequently with great care and patience, the king made investigations 
into the members of the schismatic schools. Many of the unworthy monks were persuaded to 
leave the Order and those who were not open to persuasion were expelled. Some monks were 
made to return to the status of novices. After that the three fraternities of the Mahāvihāra, the  
Abhayagiri-vihāra and the Jetavana-vihāra remained united.

Subsequent to this purification of the Sangha the king, with the assistance of the leading 
monks,  proclaimed  a  code  of  regulations  for  the  guidance  of  the  bhikkhus.  After  the 
proclamation of that code the internal discipline of the Sangha was in the hands of the monks  
themselves and the king acted only when a necessity arose. The code of regulations enforced by 
King Parākramabāhu became a royal proclamation. It gave directions for the proper observance 
of the Vinaya rules and dealt with the procedure that should be followed by his subjects who 
had become or who wished to become lay pupils, novices and subsequently ordained monks. 
The king also caused this proclamation to be engraved on the rock surface of the Uttarārāma, 
presently known as Gal-vihāra, which exists to this day. It is now known as Polonnaru-katikāvata 
or the Parākramabāhu-katikāvata.

The great interest taken by the king in the affairs of the religion coupled with internal peace 
and prosperity brought about a revival  of Buddhist  learning which created a rich literature 
during this period.

28 Compilation of Religious Treatises

It has been mentioned earlier that Buddhaghosa Thera compiled the Pali commentaries to many 
of the texts of the Tipiṭaka in the early part of the fifth century. Buddhaghosa was, however, not 
able to compile commentaries to all the books of the Tipiṭaka due perhaps to the fact that the 
illness of his teacher Revata in India caused him to leave Sri Lanka before he finished the entire  
work.  Fortunately,  there were several  other  scholars  who took up the work left  undone by 
Buddhaghosa, and in the succeeding years they compiled commentaries to the rest of the texts 
of the Pali Canon.
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Thus  the  commentator  Dhammapāla  Thera  compiled  the  commentaries  to  the  Udāna, 
Itivuttaka,  Vimānavatthu,  Petavatthu,  Theragāthā,  Therīgāthā  and  Cariyāpiṭaka  of  the 
Khuddaka Nikāya; all these commentaries are known by the name Paramatthadīpanī. Upasena 
Thera  compiled  the  Saddhammappajjotikā  on  the  Niddesa.  Mahānāma  Thera  compiled  the 
Saddhammappakāsinī on  the  Paṭisambhidāmagga,  and  Buddhadatta  Thera  compiled  the 
Madhuratthavilāsinī on the Buddhavaṃsa. The author of the  Visuddhajanavilāsinī,  which is the 
commentary  on  the  Apadāna,  is  not  known.  Of  these  commentators  Buddhadatta  was  a 
contemporary of Buddhaghosa; Upasena and Mahānāma flourished about the latter part of the 
sixth century, and Dhammapāla about the latter part of the tenth century.

The political disturbances from the time of King Dhātusena until the reign of Vijayabāhu I 
greatly hampered literary activities and as a result only a few religious works were composed 
during  this  period.  About  the  end  of  the  tenth  century,  a  thera  named  Khema  wrote  an 
expository work on the Abhidhamma, called the Paramatthadīpanī. To the same period belongs 
also the Pali  Mahābodhivaṃsa,  which gives primarily the history of the Sacred Bodhi Tree at 
Anurādhapura and the ceremonies connected with it.  A poem entitled  Anāgatavaṃsa  on the 
future Buddha Metteyya is also ascribed to this period. To the tenth or the early part of the 
eleventh century belongs a Pali poem of 98 stanzas, called the  Telakaṭāhagāthā, in the form of 
religious exhortations of a great elder named Kalyāniya Thera, who was condemned to be cast 
into a cauldron of boiling oil.

King Vijayabāhu I, in whose reign occurred a great intellectual re-awakening, was himself a 
great  patron  of  literature  and a  scholar  of  high  repute.  Many  Sinhalese  works  including  a 
Sinhalese translation of the Dhammasaṅgaṇī are attributed to him but not one of them exists 
today.  About  this  time  a  monk  named  Anuruddha  composed  the  Anuruddhaśataka,  the 
Abhidhammatthasaṅgaha,  the  Nāmarūpapariccheda  and  the  Paramattha-vinicchaya. The  first  is  a 
Buddhist  devotional  poem  of  101  stanzas,  in  elegant  Sanskrit.  The  second  work  is  a 
compendium on the teachings of the Abhidhamma and is held in high esteem by all Buddhists 
of the southern school. The third and fourth are two short works in verse on the Abhidhamma, 
giving the reader a general idea of the subjects dealt with in the Abhidhamma Piṭaka.

The  reign  of  King  Parākramabāhu  the  Great  ushered  in  another  great  epoch  of  literary 
activity.  Three  great  scholarly  monks  flourished  in  his  reign,  namely,  Mahā  Kassapa  of 
Dimbulāgala Vihāra, Moggallāna Thera and Sāriputta Thera. Mahā Kassapa was the author of a 
Sinhalese paraphrase (sann÷) to the  Samantapāsādikā, which is now lost. He is also reputed to 
have written a sub-commentary to the  Abhidhammatthasaṅgaha.  It is probable that he was also 
the  author  of  several  other  works  such  as  the  Mohavicchedanī,  which  is  a  treatise  on  the 
Abhidhamma,  and  Vimativinodanī,  which  is  a  commentary  on  the  Vinaya.  Moggallāna,  a 
contemporary of Mahā Kassapa, was the author of the Pali grammar, Moggallāna-vyākaraṇa. He 
is also credited with the authorship of the  Abhidhānappadīpikā,  which is the only ancient Pali 
dictionary in Sri Lanka.

Sāriputta was the most prominent scholar of the reign of Parākramabāhu the Great. A clever 
Sanskrit scholar as he was, Sāriputta compiled two works on Sanskrit grammar. Another work 
by him, the  Vinayasaṅgaha,  was a summary of the Vinaya Piṭaka.  This work was known by 
several titles and was widely known in Burma. On this work Sāriputta himself wrote a sub-
commentary  (ṭīkā)  and  a  Sinhalese  paraphrase.  The  most  comprehensive  and  therefore 
important work of Sāriputta is the masterly sub-commentary called the Sāratthadīpanī, which he 
composed on Buddhaghosa’s commentary on the Vinaya, the  Samantapāsādikā.  The immense 
and valuable information it contains shows that his knowledge was extensive and profound 
even as that of the great commentator Buddhaghosa.
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He further wrote a Sinhalese paraphrase to the Abhidhammatthasaṅgaha of Anuruddha Thera 
and this paraphrase is still held in high esteem by modern scholars. Sāriputta is also credited 
with the  authorship  of  two other  ṭīkās,  the  Sāratthamañjūsā  on the  Manorathapurāṇī  and the 
Līnatthappakāsinī on the Papañcasūdanī, which are commentaries on the Aṅguttara and Majjhima 
Nikāyas, respectively, by Buddhaghosa. To this period also belong the ṭīkās on the other three 
Nikāyas of the Sutta Piṭaka, collectively known as the Sāratthamañjūsā-ṭīkā.

It should be mentioned here that the  ṭīkās named above formed one of the major groups of 
Pali literature compiled during this period. As described in the Saddhammasaṅgaha, a Pali work 
of the 14th century, Mahā Kassapa and a large congregation of monks who assembled at the 
Jetavana Vihāra at Polonnaruwa decided to compose exegetical commentaries since the existing 
sub-commentaries  on  the  old  Aṭṭhakathas were  unintelligible.  Acting  on  this  decision  they 
compiled ṭīkās, namely, the Sāratthadīpanī on the Vinaya Piṭaka, the Saratthamañjūsā in four parts 
on the first four Nikāyas of the Sutta Piṭaka,  and the  Paramatthadīpanī in three parts on the 
Abhidhamma Piṭaka.

These  ṭīkās or  sub-commentaries  were  works  containing  expositions  of  points  in  the 
Aṭṭhakathas compiled  by  Buddhaghosa  and  other  commentators,  which  needed  further 
elucidation  for  their  correct  interpretation.  There  were  ṭīkās compiled  from  time  to  time 
subsequent to the compilation of  the commentaries,  and what the council  headed by Mahā 
Kassapa performed was the bringing of these various  ṭīkās together and making a synthetic 
summary of them. Though the  Saddhammasaṅgaha  does not give any prominence to the part 
played by Sāriputta at this council, it is well known that several ṭīkās were compiled either by 
him or under his supervision.

Several  religious  works  written  in  Sinhalese  also  belong  to  this  period.  The  Sinhalese 
exegetical works on which the Pali commentaries were based were preserved in the Mahāvihāra 
as late as the tenth century. Likewise there were the collections of Jātaka stories and the stories  
connected with the verses of the Dhammapada, in the Sinhalese language. A collection of stories 
from which the Pali Rasavāhinī drew material and a work called the Sīhalaṭṭhakathā Mahāvaṃsa, 
on which the Pali chronicles were based, also existed in Sinhalese. None of these works is now 
extant. Several Sinhalese religio-literary works which were composed in or about the twelfth 
century are popular even today. Among them are the Sasadāvata, which is a poem on the Sasa 
Jātaka;  the  Muvadevdāvata,  which is  a  poem on the Makhādeva Jātaka;  and the  Kavsilumina, 
which  is  a  poem  on  Kusa  Jātaka.  Gurulugomi’s  Amāvatura  and  Dharmapradīpikāva and 
Vidyācakravarti’s Butsaraṇa are also generally ascribed to the twelfth century.

29 Decline of Buddhism after Parākramabāhu I and Restoration  
by Parākramabāhu II

After the death of Parākramabāhu the Great there was much internal disturbance in the country 
caused by rival claimants to the throne and invasions by foreigners. As a result Buddhism was 
on the decline again. Parākramabāhu’s immediate successor, Vijayabāhu II, promoted trade and 
religious relations between Burma and Sri Lanka but was slain after a year’s rule by a usurper. 
The usurper was, however, slain five days later by Nissaṅkamalla, who thereafter reigned for 
nine  years  (1187–96).  Nissaṅkamalla  was  a  great  benefactor  of  Buddhism.  He  built  several 
notable religious edifices in Polonnaruwa, his capital. Some of these, like the Ruvanveli-dāgaba 
(now  called  Rankot-vehera),  the  beautiful  Vaṭadā-g÷,  the  Sacred  Tooth  Relic  Temple 
(Haeṭadāge), and the Nissankalatā-maṇḍapa exist to this day. He made occasional tours in his 
kingdom, visiting places of religious significance like the Sumanakūta (Sri Pāda, or as called by 
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the English, Adam’s Peak) and the Dambulu-vihāra. He built alms-houses at several important 
places and purified the Sāsana by expelling corrupt bhikkhus from the Order.

The period of two decades that followed the death of King Nissaṅkamalla was one of the 
most disturbed periods in Sri Lanka, during which time occurred several assassinations of rulers 
and invasions by foreigners. In 1214 a foreigner named Megha invaded, defeated the Sinhalese 
ruler and reigned for 36 years (1215–51). His reign was one of the most disastrous for Buddhism, 
for he plundered the monasteries and made them over to his soldiers to dwell in. The people 
were  persecuted  by  torture  and  were  forced  to  adopt  a  different  faith.  He  also  destroyed 
libraries  containing  many  valuable  books.  The  situation  was  temporarily  saved  by 
Parākramabāhu II, who ruled from Dambadeniya from 1236 while Māgha was still dominating 
north Lanka. Parākramabāhu II, who was a ruler of great learning, earned for himself the title 
Kalikāla  Sahitya  Sarvajña  Pandita.  He made  efforts  to  restore  the  Sāsana  by  bringing  over 
monks from the Chola country in South India and holding a festival to admit monks to the 
higher ordination. He established several monasteries and pirivenas and encouraged learning. 
The king also held a great council of monks under the leadership of the great thera Araññaka 
Medhaṅkara and purified the Sāsana. Subsequently, like Parākramabāhu I, he formulated rules 
for  the  proper  conduct  of  the  monks,  the  code  of  these  rules  being  known  by  the  name 
Dambadeni Katikāvata. At Palābatgala he constructed a great monastery for the hermit-monks 
who were  full  of  virtue  and were  able  to  undergo  strict  austerities.  Two succeeding kings, 
Vijayabāhu IV (1270–72) and Parākramabāhu III (1287–93), took much interest in maintaining 
Buddhism and consolidating the efforts of their predecessor.

30 The Literary Revival

The religious revival brought about by Parākramabāhu II continued until about the fifteenth 
century, though there was not much political stability in the country during that period. The 
outstanding feature of the period is the compilation of a large number of religio-literary works. 
Parākramabāhu II himself obtained teachers from India to teach Lankan monks. He persuaded 
his younger brother Bhuvanekabāhu to become a scholar and be a teacher to many thousands of 
elders. The king’s minister Devapatirāja was a great patron of learning. To Parākramabāhu II is 
ascribed  the  authorship  of  the  Sinhalese  translations  to  the  Visuddhimagga  and  the 
Vinayavinicchaya, the Sinhalese poem Kavsilumiṇa, the masterpiece of Sinhalese poetry, based on 
the Kusa Jātaka, and the Sinhalese prose work  Daladāsirita. In the reign of Parākramabāhu II 
lived the thera Dharmakirti who was the author of the Pali poem Dāṭhāvaṃsa and the first part 
of the Cūḷavaṃsa.

The  Thūpavaṃsa  on the erection of stūpas in Lanka, the  Hatthavanagallavihāravaṃsa  on the 
history of the ancient vihāra at Attanagalla, the Rasavāhinī which is a collection of stories about 
ancient  India and Sri  Lanka,  the  Samantakūta-vaṇṇanā  on the Buddha’s  visit  to Sumanakūṭa 
(Adam’s  Peak),  the  Kesadhātuvamsa  on  the  history  of  the  hair-relics  of  the  Buddha,  the 
Pāramīmahāśataka  on  the  ten  perfections  (parāmitā),  the  Saddhammasaṅgaha  which  gives  an 
account of the history and development of  Buddhism in Lanka,  are several  of  the religious 
works of merit composed in Pali from the time of Parākramabāhu II until the fifteenth century.

A large  number of  Sinhalese  works  on religious  subjects  too belongs  to  this  period.  The 
Saddharmaratnāvalī, which narrates the stories of the Pali Dhammapadaṭṭhakathā in Sinhalese, the 
Pūjavalī which relates the honour and offerings received by the Buddha, the Pansiyapanas-jātaka  
based on the Pali Jātaka commentary, the Sinhala Bodhivaṃsa on the history of the Bodhi Tree, 
the Elu-Attanagaluvaṃsa which is a translation of the Pali work, the Saddharmālankāra, based on 
the Pali Rasavāhinī, the Guttilakāvyaya based on the Guttila Jātaka, the Kāvyasekharaya, based on 
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the Sattubhatta Jātaka, the  Buduguṇālankāraya, which narrates the dispelling of the calamity in 
Vesāli by the Buddha, and the Lovaeda-sangarāva, containing religious instructions for the laity, 
are the standard works among them.

31 Embassy from Burma to Obtain Ordination

As a result of this religious revival, the reputation of the Sangha in Sri Lanka became so well  
established that  in  the  year  1476  King  Dhammaceti  of  Burma  decided to  send  twenty-two 
selected bhikkhus to Lanka to  obtain ordination and bring back to  Burma the traditions  of 
Lanka. He sent these bhikkhus with numerous presents in charge of two ministers, Citradūta 
and  Rāmadūta.  They  came  in  two  ships.  The  first  ship  with  eleven  bhikkhus  and  their 
attendants, in charge of the minister Citradūta, arrived in Colombo and the other ship in charge 
of Rāmadūta with eleven bhikkhus and attendants arrived at Weligama on the southern coast of 
Lanka. These deputations were received with due ceremony and given a cordial reception by 
King Buvanekabāhu VI (1470–78), who reigned at Kotte (Jayawardhanapura),  six miles from 
Colombo.

The king of Burma sent the following message to the chief theras of Lanka: “My Lords, I am 
sending many articles to be offered to the Sacred Tooth Relic, etc. and I request you to make an 
endeavour to offer these to the Sacred Tooth Relic. May the noble ones obtain facilities for the 
twenty-two bhikkhus and their pupils and the two ministers, Citradūta and Rāmadūta, who are 
attending on these bhikkhus to assist them in worshiping, honoring and viewing the Sacred 
Tooth Relic if they are so fortunate as to get an opportunity to do so; after which may the Noble 
Ones be pleased with their endeavour to enable the twenty-two bhikkhus and their pupils to be 
ordained in  the  community of  succession from Mahāvihāra  fraternity  founded by the great 
thera Mahinda by selecting such bhikkhus who hold an established high reputation and giving 
the ordination of Upasampadā in the Sīmā (ordination hall) in the river Kalyāṇi, which has been 
made sacred by its association with our Great Lord.”

The request made by the king of Burma was duly granted, the bhikkhus were ordained in the 
Sīmā  in  the  Kalyāni  River.  The  minister  Rāmadūta  with  twenty  bhikkhus  and  thirty-three 
pupils,  duly  ordained,  returned  to  Burma.  The  other  minister,  Citradūta,  and  his  party  of 
bhikkhus were shipwrecked and six of these bhikkhus met with their death. The remaining ones 
reached their country.

32 Establishment of Mahāvihāravaṃsa in Burma

In Burma King Dhammaceti built an ordination hall, known as Kalyāni Sīmā, and the bhikkhus 
ordained there went by the name of Kalyānivaṃsa. At a later period ordination of this Nikāya 
was carried to Siam from Burma. The connection with Burma at this period has an important 
bearing on the fortunes of Buddhism in Sri Lanka, for through these embassies the books that  
existed in Lanka were taken to Burma, Siam and Cambodia and the Mahāvihāra Nikāya was 
established in these countries. This helped Lanka to reobtain the books and the ordination at a 
subsequent period, when ordination had disappeared in the island and the books were lost.
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33 The Arrival of the Portuguese and the Persecution of  
Buddhism

The political stability that was maintained by Parākramabāhu II and his successors until about 
the fifteenth century began to weaken by the end of that century. At this time the Sinhalese king 
who ruled at Kotte was the head of a very small territory. The interior regions of the country  
were in the hands of several petty chiefs who did not care about the religion or the welfare of 
the  people.  The  Moors  on  the  other  hand  controlled  the  trade  of  the  coastal  regions. 
Economically too the country had sunk to such a very low level that by this time Sri Lanka had 
become dependent on India even for food.

Such  was  the  condition  when  the  Portuguese,  who  were  engaged  in  discoveries  and 
conquests in the East and were in pursuit of Eastern trade, landed in Lanka in 1505, when Vīra 
Parākramabāhu VIII (1484–1508) was ruling at Kotte. The Portuguese promised him military aid 
against his rivals and great riches from the trade which they proposed to establish. They then 
gained  a  foothold  in  Lanka  by  erecting  a  fortress  on  the  rocky  beach  in  Colombo  and 
establishing many trading settlements.  Before  long the  entire  coastal  region passed into the 
hands of the Portuguese and the kings of Kotte were entirely at the mercy of their allies. They 
even made several assaults on the interior of the country in order to become masters of the  
whole island.

The Portuguese arrived in Colombo in 1505 and, gradually occupying all maritime provinces, 
remained in their possession up to 1658. The Lanka chronicles as well as the records of their  
friendly historians describe them as cruel, inhuman, rapacious, bigoted and savage persecutors 
of Buddhism in their endeavour to impose their own faith—Roman Catholicism—on the people 
of Sri Lanka.

A few decades after the arrival of the Portuguese, King Bhuvanekabāhu VI (1534–1551), who 
ruled at Kotte, sought the assistance of his allies, the Portuguese, to ensure the succession of his 
grandson Dharmapāla to the throne. For this purpose an ivory image of Dharmapāla was sent to 
Portugal  where  a  coronation  of  the  effigy was  held  by the  Portuguese  emperor.  When the 
Sinhalese ambassadors returned they were accompanied by a party of Franciscans who, under 
the direction of the Portuguese emperor and with the permission of the king of Kotte, preached 
the Christian Gospel in Lanka. Thus for the first time Christian communities were organized in 
the maritime provinces of Lanka. Dharmapāla, who had become a baptized Christian under the 
name of Don Juan Dharmapāla, as an expression of thankfulness to the Portuguese gave them a 
deed of  gift  (sannas)  after  his  accession,  transferring  to  them the  Daladā Māligāwa (i.e.  the 
Temple of the Tooth), the temple at Kelaniya and all the temple revenues in the island for the 
maintenance of the missionary establishments.

Thus there was the necessary assistance given to the Portuguese by the rulers of Kotte to  
suppress the national religion of the Sinhalese and propagate their own religion—Catholicism. 
With this  support  they set  about  their  task.  In  their  conversions  they adopted two distinct 
methods, namely, inducement by offices and other temporal favours, and brutal punishment 
where  inducement  failed.  People  who  wished  to  obtain  high  offices  under  them and  who 
wished to earn the goodwill of those in power readily adopted the new faith and took up new 
Biblical names. Others who hesitated to give up their national faith and showed resistance were 
brutally punished.

There are lurid accounts of men thrown into rivers to be eaten by crocodiles, babies spitted on 
the soldiers’ pikes and held up before the parents, or crushed between millstones before the 
eyes of their mothers who later were to be tortured to death. Those who dared to worship in 
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public or wear the yellow robe were put to death. Buddhist monasteries and institutions were 
destroyed  and  their  treasures  looted.  Libraries  were  set  on  fire.  Thus  did  the  period  of 
Portuguese rule become one of the darkest periods of Buddhism in Sri Lanka.

34 Persecution of Buddhism by Rājasiṃha I

The Portuguese were not the only enemies of Buddhism at this period. King Rājasiṃha I (1581–
1592), who was the son of Mayādunne, a brother of Bhuvenekabāhu VI, ruled from Sitawaka 
when the  Portuguese  were  holding  power  at  Kotte.  A gallant  leader as  he  was,  Rājasiṃha 
succeeded in gaining the confidence of the Sinhalese who opposed the Portuguese rule and 
winning  several  battles  against  the  Portuguese,  the  battle  at  Mulleriyāwa  being  the  most 
famous. But, as the chronicles mention, his popularity was short-lived. The foolish king, in his 
thirst for power, slew his old father with his own hands. Later, being seized with the fear of his  
crime, Rājasiṃha sought the advice of the monks for setting himself free from the sin. When the 
monks explained to him that it was too great a crime to be absolved, the king was provoked to 
anger.

He then became a follower of the Saivites, in whose advice he took refuge, and became an 
enemy of Buddhism. The chief Buddhist elder was stoned to death, and many other monks were 
buried neck-deep in the earth and their heads ploughed off. Some others were put to the sword. 
The sacred edifices and the monasteries were pulled down, and the sacred books were reduced 
to ashes. The lands which had been endowed in earlier times to the monastic establishments 
were  taken away and Sri  Pāda,  the  Sacred Footprint  of  the  Buddha  on  Adam’s  Peak,  was 
handed  over  to  the  Saivites.  Those  monks  who  managed to  escape  from the  king’s  wrath 
disrobed themselves and fled.

35 Vimala Dharmasuriya’s Attempt at Restoring Buddhism

In 1592, the year in which Rājasiṃha died, a Sinhalese ruler, Vimala Dharmasuriya I, ascended 
the throne of the hill capital, Kandy, and ruled for twelve years. Though he had been educated 
by the Portuguese and was originally favoured by them, the king soon after his accession turned 
against them out of his love for the country and the religion.

Vimala Dharmasuriya I was a great patron of Buddhism of that time. After his wars with the 
Portuguese  he  set  his  heart  on repairing  the  damage done by Rājasiṃha.  Several  Buddhist 
monuments were restored. Finding that there was hardly a single monk left in the country who 
was properly ordained, Vimala Dharmasuriya sent an embassy to the country of Arakan (now 
part of Burma) to obtain monks to restore ordination in Sri Lanka. The mission was successful; 
several monks led by the elders Nandicakka and Candavisāla came to Kandy and in the year 
1597 an ordination ceremony was held in the Udakukkhepa Sīmā at Getambe,  near Kandy, 
many men of noble families entering the Order on this occasion. The king also built a storeyed 
pavilion  and,  bringing  back  the  Sacred  Tooth  Relic  from the  Delgamuvihāra  where  it  was 
hidden, deposited it in the pavilion. The control of Sri Pāda was taken from the Saivites and 
handed over to the Buddhist monks.
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36 Successors of Vimala Dharmasuriya I and the Arrival of the  
Dutch in Sri Lanka

Vimala Dharmasuriya was succeeded on the throne of Kandy by Senarat,  a man zealous in 
religious  works.  In his  reign the Portuguese invaded Kandy and the king carried away the 
Sacred Tooth Relic to Mahiyangana for safety. Senarat’s son and successor Rājasiṃha II (1634–
1687) was a great warrior but was not zealous. In his reign ended the Portuguese rule in the 
maritime provinces of Lanka, a feat which the king accomplished with the aid of the Dutch in 
June 1658.

It  was as early as 1602 that the Dutch visited the court of Kandy, in the reign of Vimala 
Dharmasuriya I, seeking an alliance. In 1612 a treaty was agreed upon between the Dutch and 
King Senarat, the then king of Kandy, and in accordance with this agreement, in 1638 Rājasiṃha 
II sought Dutch assistance against the Portuguese. From that time the two European nations 
fought each other until in 1658 the Portuguese were expelled from the country and the Dutch 
came to occupy those regions which formerly were occupied by the Portuguese. They remained 
in possession until 1796, in which year they were ousted by the British.

The  Dutch,  whose  religion  was  Protestant  Christianity,  followed  a  policy  which  was  in 
marked contrast to that of the Portuguese. Extension of commerce was their main concern and 
since peace was essential to achieve this end, they even endured with subdued humbleness and 
patience  whatever  insult  and provocation  came from the  Sinhalese.  They even assisted the 
Sinhalese  in  two  embassies  to  Siam  which  were  sent  to  obtain  monks  to  establish  higher 
ordination in Sri Lanka.

The Dutch, however, had an established system of education throughout their territories. The 
school  building  was  both  church  and  school,  the  schoolmaster  was  both  teacher  and 
representative of the religion. Services were held regularly at these places; births and marriages 
were registered according to Christian rites. When the agent of the Church was so disposed, he 
was able to get those who did not attend church punished for the alleged offence. All civil rights  
and inheritance depended on a person’s church affiliation. No person who was not a Christian 
could hold even a minor office under government, no person who was not a Christian could get 
married legally or register the birth of a child.

There was, however, one redeeming feature of this system. The organization was so extensive 
that they had to employ Sinhalese as their teachers and agents of religion. The vast majority of  
these Protestant agents were at heart Buddhists; they were Christians only in the sense of their 
office.  The  people  themselves  followed  this  plan:  they  were  Buddhists  inwardly  but  were 
officially Christians, for the purpose of registering their marriages, the births of their children, 
for holding office, etc. Thus the efforts of the Dutch in the propagation of their religion did not 
affect Buddhism much. On the other hand the Portuguese, where they had priests and where 
they had established churches under the direct control of these priests, were able to look after  
the congregations and gradually established their religion in such centres. Most of them were 
zealous and earnest in their duties and took a genuine interest in the welfare of their flocks.

37 Vimala Dharmasuriya II and his Successors

When  the  Dutch  were  occupying  the  maritime  provinces,  several  Sinhalese  rulers  of  the 
Kandyan kingdom made attempts to restore Buddhism. One of them was Vimala Dharmasuriya 
II (1687–1706), son and successor of Rājasiṃha II. He constructed a three-storied pavilion for the 
Sacred Tooth Relic. The king also made a pilgrimage to Sumanakūta (Adam’s Peak) on foot. 
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Seeing that the state of the Order of monks was unsatisfactory again to such an extent that not 
more than five ordained monks were found in the whole country, the king sent an embassy to 
Arakan and obtained monks for  an ordination ceremony.  With the help of  these monks an 
ordination ceremony was held at Getambe, at the place where a similar ceremony had been held 
formerly in the reign of Vimala Dharmasuriya I.  At this ceremony thirty-three novices were 
given higher ordination and another one hundred and twenty persons were admitted to the 
Order.

Vimala Dharmasuriya II was succeeded by his son Sri Viraparākrama Narendrasinha (1706–
1739), a just ruler, mindful of the welfare of the religion. He constructed a two-storied building 
for  the  Sacred Tooth  Relic,  provided  the  monks  with  their  requisites,  and induced  several 
members of the laity to enter the Order. However, during his reign many a monk had resorted 
to scandalous practices.

His successor Sri Vijaya Rājasiṃha (1739–1747), also a pious ruler, induced many a young 
person to join the Order and also held several religious festivals. He spent money on getting 
religious books written, caused preaching halls to be constructed at several places, and took 
measures to educate the people in the doctrine. Discovering that the Order of the Sangha was 
almost extinct in the island, he sent two missions to Siam, with the help of the Dutch who lent a  
ship for the voyage. The first expedition proved disastrous due to shipwreck, and before the  
second mission returned the king died. Thus his attempt to restore higher ordination failed.

38 The Reign of Kirti Sri Rājasiṃha

Sri Vijaya Rājasiṃha was succeeded by King Kirti Sri Rājasiṃha, whose reign proved to be one 
of the most inspiring periods for Buddhism in that century. At the time of his accession the 
Order of monks had sunk to very low levels of degeneracy. There was not a single monk in the 
whole  island  who  had  received  the  higher  ordination.  There  were  plenty  of  novices  (i.e. 
sāmaṇeras), but apart from a few skilful and pious ones among them the majority were leading 
a life unbecoming to monks. They set aside the study of Dhamma and Vinaya and resorted to 
the  study  of  astrology,  medicine  and  devil  worship,  led  scandalous  lives  and  engaged  in 
cultivation of land and in trade. The older sāmaṇeras ordained only the sons of their relatives so 
that they could obtain the immense wealth which the generations of kings and ministers had 
dedicated to the service of the Order.

Kirti Sri Rājasiṃha was determined to set right this state of affairs. With the aid of the Dutch 
who gave a vessel for the voyage, the king sent an embassy to King Dhammika of Siam and re-
established the higher ordination in Sri Lanka. Several hundreds were ordained and education 
was fostered. The king also proclaimed a code of conduct (katikāvata) for the guidance of the 
monks.

39 Velivita Sri Saranaṅkara

In all these religious activities of King Kirti Sri Rājasiṃha he was inspired and guided by a great 
personality,  a  sāmaṇera  who  was  distinguished  for  his  piety,  enthusiasm,  learning  and 
determination. He was Velivita Pindapātika Sri Saranaṅkara. Born in 1698 at Velivita, a village 
near Kandy, he became a novice at the age of sixteen as a pupil of an elder sāmaṇera called 
Sūriyagoda. With great effort and devotion he studied the Pali language and the doctrine, for 
which purpose he traveled from place to place in search of books and tutors. Later he went 
about preaching the Dhamma, thus encouraging others to rise up for the welfare of the religion.  
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These activities of Saranaṅkara Sāmaṇera soon made him popular as a teacher of great renown 
who devoted his life to his own welfare and that of others, a poet, preacher and controversialist.

Apart from his skill as a scholar he was also known for his austere practices. When he went 
round the country learning or preaching, he depended for his sustenance on the ancient practice 
of a bhikkhu, called piṇḍapāta, gathering his food from house to house in his almsbowl. For this 
he became known as Piṇḍapātika Saranaṅkara. When King Vimala Dharmasuriya II reigned he 
was a sāmaṇera, but his sincere devotion had pleased the king so much that he made a gilt 
casket set with seven hundred gems and presented it  to Saranaṅkara Sāmaṇera,  with many 
books. This king also provided the monk with the requisites and induced him to write several 
literary works.

When King Sri Vijaya Rājasiṃha came to the throne it was at the request of Saranaṅkara 
Sāmaṇera that the king sent two embassies to Siam. In the reign of King Kirti Sri Rājasiṃha, 
Saranaṅkara  Sāmaṇera  offered  his  fullest  co-operation  in  his  activities  in  the  revival  of 
Buddhism and the king depended upon the sāmaṇera for guidance, advice and inspiration. He 
urged the king to send the embassy to Siam and himself wrote the messages that were taken to 
the Siamese king and the Saṅgharāja of that country. The king’s ministers who constituted the 
embassy were chosen on his advice and this mission was successful mainly due to his exertions. 
After the return of the embassy Saranaṅkara Sāmaṇera was given higher ordination and was 
appointed Saṅgharāja of Sri Lanka, the highest office conferred on a monk.

The activities of Saranaṅkara Thera not only restored the higher ordination and the purity of 
the Sangha but also brought about a literary revival as a result of the impetus given by him to 
the study of the Pali language and the Buddha’s teachings.

Saranaṅkara  Thera  himself  compiled  several  important  religious  works  such  as  the 
Muniguṇālankāra, a Sinhalese poem in praise of the Buddha, the Sārārtha Saṅgraha, a treatise on 
various  doctrinal  teachings  in  Buddhism.  Abhisambodhi-alaṅkāra,  a  Pali  poem  in  a  hundred 
stanzas on the life  of  the Buddha from the time of Dipankara up to his enlightenment,  the 
Madhurārtha  Prakāsanī,  which  is  a  Sinhalese  commentarial  paraphrase  to  the  Pali 
Mahābodhivaṃsa, and the Rūpamālā, a work on Pali grammar. Several others who were pupils of 
Saranaṅkara Thera also composed many literary works. The great monk died in 1778 CE at the 
age of 81.

The successors of Sri Saranaṅkara Thera are known as belonging to the Syāmopāli Nikāya, 
now  popularly  called  the  Siyam  (Syāma)  Nikāya.  Only  those  who  belonged  to  what  was 
regarded as the highest caste could obtain higher ordination in that Nikāya. In the year 1799 a 
sāmaṇera named Ambagahapitiya Kalyāṇavimalatissa, who did not belong to that caste, went 
to  Amarapura  in  Burma  to  obtain  higher  ordination  and  on  his  return  he  established  the 
Amarapura  Nikāya  in  1803.  Subsequently,  in  1863  Ambagahawatte  Sri  Saranaṅkara  Thera 
established the Rāmañña Nikāya. These three Nikāyas exist up to this day, with no doctrinal 
differences between them.

40 The Arrival of the British and the End of Sinhalese Rule in Sri  
Lanka

King Kirti Sri Rājasiṃha, whose reign, as was seen above, was one of the most fruitful for the 
cause of Buddhism, was succeeded by his brother Rājādhi Rājasiṃha. A scholar of Pali, Sanskrit  
and Sinhalese as he was, the king himself composed the beautiful Sinhalese poem Asadisa-dā-
kava and worked for the religion by taking necessary steps to preserve the purity of the Sāsana.  
His nephew, Sri Vikrama Rājasiṃha, was the next and last king of Lanka. This ruler, who was in 
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constant  fear  of  the  intrigues  of  his  Adigar  Pilima  Talawe  and  his  allies,  had  recourse  to 
intoxicating  drinks,  hoping  thus  to  forget  his  sorrows,  and  tortured  all  his  enemies  with 
appalling cruelty. There was general unrest in the kingdom and these conditions were evidently 
not conducive to the progress of Buddhism.

It was in 1796, during the reign of Rājādhi Rājasiṃha, that the Dutch, who were defeated in 
battle, surrendered their territories to the British colony and Sir Frederick North was sent as the 
first British governor.

Before long North realised that the opportunity would come soon for them to possess the 
whole island, for Pilima Talawe, the Adigar of King Sri Vikrama Rājasiṃha of Kandy, disclosed 
his plans to ruin the king to the British governor himself. However, this plan of Pilima Talawe 
was revealed to the king, and the Adigar was beheaded in 1812. Ehelepola, who became the next 
Adigar,  was detected in an attempt to organise a general  rebellion against the king,  and as 
punishment, the king tortured his wife and children cruelly. Subsequently the king punished all 
whom he suspected and as a result, unrest and disorder became the order of the day.

In these circumstances, Ehelepola appealed to the British for help. In January 1815 a British 
army marched to the capital city of Kandy and took the Sinhalese king captive. On the 2nd of 
March 1815, at a solemn assembly of the Kandyan chiefs and the monks, the king was deposed 
and his dominions were vested in the British Crown. Thus ended the glamour of the Kingdom 
of Kandy which had withstood the invasions and attacks of the Portuguese and the Dutch and 
for some time the English. Thus ended too the line of the Buddhist kings of Lanka who for 2301 
years, from the accession of Vijaya in 486 B.C., brought glory and fame to their country and 
religion.

41 The British Attitude towards Buddhism

It was seen in the previous chapter how the British occupied the low-country of Lanka in 1796 
and the Kandyan territories  in 1815.  These territories  remained in their hands until  1948,  in 
which year Sri Lanka regained her independence.

Mention has already been made of the solemn assembly of the 2nd of March 1815 held in 
Kandy. At this assembly a treaty was signed between the British rulers and the Kandyan chiefs, 
by which the chiefs handed over the country to the British and the British promised to safeguard 
Buddhism, declaring its rites and ceremonies sacred and inviolate.

The inclusion of this clause referring to Buddhism in the very treaty by which the chiefs 
handed over the country to the British is very significant. On the one hand, it indicates how 
concerned the Sinhalese leaders were about the future of Buddhism even in the hour of their 
misfortune. On the other hand, the British had obviously considered that its omission would 
bring disastrous results.

However,  the  British  attitude  towards  Buddhism  soon  caused  dissatisfaction  among  the 
Sinhalese chiefs. The chiefs and the Buddhist monks realised that the British had no desire to 
respect the clause of the treaty relating to Buddhism, and that they were keen to convert the 
people to their own faith.

During the early years after the signing of the treaty the British governor took part in the 
annual ceremonies connected with the Sacred Tooth Relic and appointed the chief theras, as had 
been done by the Sinhalese kings in former times. This created resentment on the part of the 
Christian missionaries in Sri Lanka and the Christian authorities in England, and soon both 
practices were dropped, severing whatever connection they had with Buddhism. From 1847 the 
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bhikkhus  were  required  to  elect  and  appoint  their  own  chiefs  and  in  1853  the  British 
government handed over the Tooth Relic from their custody to the Diyawadana Nilame and the 
chief monks of the Malwatte and the Asgiriya monasteries.

While thus violating the treaty of 1815 the British rulers even prohibited the Buddhists from 
enjoying some of the privileges that were granted to the followers of the Christian faith. Thus, 
for instance, even as late as 1805 no child could be legally registered without previous baptism 
by  a  Christian  minister,  and  the  clergy  did  not  solemnize  the  marriage  of  unbaptized 
individuals.  Further,  only  those  who  adopted  the  Christian  faith  were  favoured  with 
government employment. This attitude of the British made vast numbers of Buddhists adopt the 
new faith without any understanding of its teachings. These people saw in Christianity “not 
only happiness in the world which is to come,  but,  what was more important to them, the 
promise of this life as well!”

Some of the British governors in their attempt to disrupt the Buddhist organization even tried 
to bring about disunity between the monks and the laity and also to win over some of the 
leading Buddhist monks to their side. For they realized that the monks were the main obstacle 
to their conversions and that as long as the monks and the laity remained united their attempts 
would not meet with great success.

Lastly, the British rulers gave all possible support to the Christian missionaries to carry out  
their  educational  and  missionary  activities.  How  these  missionary  bodies  attempted  the 
Christianization of Lanka will be discussed in the next chapter.

42 The Christian Missionary Activities

From the beginning of the period of British rule several Christian missionary bodies engaged 
themselves actively in missionary activities in Sri Lanka. The Baptists had already started their 
activities in 1792. They were followed by the Wesleyan Methodists in 1814, the Americans in  
1816,  and  the  Church  of  England  in  1818.  These  missionary  bodies  received  every 
encouragement and assistance from the government.

The  establishment  of  missionary  schools  in  various  parts  of  the  island  was  one  of  the 
principal undertakings of these missionary bodies. These schools were manned and managed 
by  the  missionary  societies  with  the  assistance  of  the  British  government  and  were  partly 
financed by public funds. The schools attracted large numbers of Buddhist children because 
they were the centers where young men were trained for high government offices. Hitherto the 
temple had been the village school and the monks were the instructors of the village children in 
secular  learning  as  well  as  in  spiritual  wisdom.  But  under  the  British  government  temple 
education  could  not  provide  the  learning  necessary  for  government  employment.  Thus  the 
Buddhist parents who wished to see their children in high government offices willingly sent 
them to the new missionary schools.

In these schools the children were moulded according to the requirements of the missionary 
bodies. The authorities did not insist that one should become a Christian before admission, but 
each student was required to learn the Christian religion and to participate in the morning and 
evening religious services in the school. They had no opportunity of participating in their own 
religious observances. Almost every school had its own church. The lessons imparted to these 
children were arranged with a view to undermining their Buddhist religion. The teaching of the 
Buddha was criticized and condemned and the Buddhist practices were ridiculed. Buddhism 
was held up as a religion of the vulgar masses as opposed to the Christianity of civilized people.
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This disparagement in course of  time naturally  had its  expected result.  People gradually 
began to give up their national faith for the new faith which they were trained to think of as  
more refined and cultured. It now became the fashion to adopt the Christian faith and Christian 
names and customs. Even those who did not embrace Christianity became indifferent to their 
own religion. When they grew up they did not even mind their conversion to any religion.

The missionaries also did not neglect the education of the girls. Convents were opened up 
with boarding facilities and in them the girls were brought up and educated with the utmost 
care until they were married in due time, with the sanction of the Christian guardians.

The following table enumerating the assisted schools in Sri Lanka in 1886 belonging to the 
different denominations shows the extent of  missionary activities  in Lanka in the sphere of 
education:

Number of Assisted Schools In 1886

English Bi-lingual Vernacular Total

Wesley Miss. 18 18 170 206
Rom. Cath. 25 5 175 205

C.M.S. 28 18 178 224
Amer. Miss 8 9 116 133

Baptist 1 5 32 38
Private 7 5 13 25
Hindu 0 0 5 5

Buddhist 0 1 11 12

Apart from the Christianization carried out through schools these missionary bodies sought 
conversion by distributing books and pamphlets which criticized and ridiculed the Buddhist 
religion  and  sang the  praises  of  Christianity.  For  this  purpose  the  missionaries  themselves 
studied the doctrines of Buddhism and the Buddhist literature and also the Sinhalese language, 
thus enabling them to write tracts in Sinhalese attacking the Buddhist religion and extolling the 
virtues of Christianity. Christian preachers went about from village to village distributing these 
books and pamphlets and denouncing Buddhism and exhibiting the supremacy and the divine 
origin of Christianity.

43 Mohottiwatte Guṇānanda Thera and the Buddhist  
Reawakening

When  the  Christian  missionaries  were  thus  active  in  towns  and  villages  propagating  their 
gospel and converting the Buddhists to their faith, the Buddhist monks were not able enough to 
offer much resistance. When the villagers assembled in the temple on Poya (uposatha) days, they 
attempted to refute the arguments of the Christian preachers in the course of their sermons, but  
this method was not very effective.

It  was  at  this  time,  about  1860,  that  a  young  Buddhist  sāmaṇera  named  Mohottiwatte 
Guṇānanda appeared on the scene and challenged the Christian missionaries to meet him in 
open-debate. This young novice had obtained his early education in Christian schools and had 
thus studied the Christian scriptures and was also well versed in the Buddha’s teachings. He 
went from village to village making public speeches and held meetings in several  Christian 
strongholds, often challenging the Christian clergy to face him in open debate. Soon he earned a 
great reputation for his eloquence and people flocked in thousands to hear him.
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The Christian clergy at first took no notice of the challenge of this monk, but later,  quite 
confident  of  their  success  they  accepted  the  challenge.  This  resulted  in  three  public 
controversies, one at Udanvita in 1866, another at Gampola in 1871 and the last at Pānadura in 
1873.

The Pānadura controversy, which lasted for a week, was the most important of them all. It  
was the culmination of his efforts and it led to a Buddhist reawakening. The controversy was to 
take place in the presence of leading Sinhalese Christians and Buddhists. Rules were laid down 
so that the meeting could be held in a fair manner. The leading English newspaper of the time, 
The Ceylon Times, sent a special representative to report the proceedings. A complete report of all 
the speeches corrected by the speakers themselves was published in English day by day.

The controversy ended with victory for the Buddhists. The Buddhist orator not only replied 
effectively to the fallacies of the Christian speakers, but also enlightened them on the principles 
and tenets of the Buddhist doctrine. When the Christians retired from the debate defeated, the 
Buddhists were overjoyed. Festivities were held in every temple to mark their triumph and the 
effigy of Guṇānanda Thera was carried in procession in every village.

The triumph of the Buddhists over their Christian adversaries at the Pānadura controversy 
flushed into their veins vigour and enthusiasm to work for the recovery of their lost glory.

44 Colonel Olcott and Buddhist Activities

An American scholar named Dr. Peebles, who happened to be in Sri Lanka on a visit about the  
time of this Panadura controversy, was so impressed with it that he published its proceedings in 
book form on his return to America.  The attention of Colonel Henry Steele Olcott was first  
drawn towards Buddhism by this report of the controversy which he happened to read in a 
public library in America. Olcott was an American by birth who had spent his early life as a 
very successful farmer and a colonel of both the army and the navy. At an early age of 43 years 
in  1875  he  gave  up all  worldly  fortunes  and together  with  Madame Blavatsky  formed the 
Theosophical  Society  for  the  quest  of  truth  in  all  religions.  Having read the  reports  of  the 
Pānadura controversy, he realized the importance of the teachings of the Buddha and in 1880 he 
came over to Lanka along with Madame Blavatsky to gain a first-hand knowledge of Buddhism. 
When his studies soon convinced him of the teachings of the Buddha, he embraced Buddhism 
and worked for the uplift of the Buddhists in Lanka.

Olcott  showed the Buddhist  leaders  of  Sri  Lanka that  if  Buddhism was to raise its  head 
against the Christian missionary activities, they should open up Buddhist schools to educate 
their  children.  Under  his  guidance  and leadership,  and with the  support  of  all  the  leading 
Buddhist  monks,  the  lay  Buddhist  leaders  in  Sri  Lanka  at  that  time  founded the  Buddhist 
Theosophical  Society  on  17th June  1880.  The  primary  objects  of  the  society  were  the 
establishment  of  Buddhist  schools,  and the  bringing together  of  Buddhist  workers  in  a  co-
operative body without distinction of caste or position for the purpose of promoting the welfare 
of the Buddhists of Lanka.

At the time of Olcott’s arrival there were only three Buddhist schools in Sri Lanka which 
obtained  government  grants,  one  at  Dodanduwa,  another  at  Pānadura,  and  the  third  at 
Bandaragama. In 1897, twelve years after the establishment of the society, there were 25 boys’ 
schools, 11 girls’ schools, and 10 mixed schools founded by the society. In 1903 there were 174 
schools under the management of the society with an attendance of about 30,000 children. In 
1940 the number of schools had risen to 429.
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Olcott and his supporters  went from village to village appealing to the people to donate 
subscriptions for the maintenance of these schools, and funds were readily forthcoming. Several 
leading educationists of his day made his educational plans a great success. Mention should be 
made among them of C. W. Leadbeater, Bowles Daly, F. L. Woodward, A. E. Bultjens and Mrs. 
M. Museus Higgins. Mrs. Higgins was particularly responsible for the successful education of 
the  Buddhist  girls.  The  leading  Buddhist  schools  of  the  present  day  such  as  Ananda  and 
Nalanda  Colleges  in  Colombo,  Dharmarāja  in  Kandy,  Mahinda  in  Galle,  Dharmasoka  in 
Ambalangoda, Visakha in Bambalapitiya, and Museus in Colombo are outstanding examples of 
the success of his efforts.

Olcott pointed out to the Sinhalese Buddhist leaders of his time that they should have their 
own  publications  to  give  publicity  to  Buddhist  and  national  opinion.  For  this  purpose  the 
Buddhist Theosophical Society started the Sinhalese newspaper, Sarasavisandarasa, in December 
1880, and later its English supplement,  The Buddhist, now a monthly of the YMBA, Colombo. 
Colonel Olcott worked hard to win back for the Sinhalese their lost rights. It was as a result of 
his efforts that the Buddhists of Lanka gained freedom to hold their Buddhist processions and 
that the full-moon day of Vesak was declared a public holiday. The present Buddhist flag is also 
a creation of Olcott  which he appealed to the Buddhists  to hoist on all  important Buddhist  
occasions. His efforts also resulted in the appointment of Buddhist registrars of marriages.

Of the Pānadura controversy and the consequent arrival of Colonel Olcott, it could justly be 
said that these two events jointly closed down a dark period in Lankan Buddhism and ushered 
in a new bright era.

This noble personality who awakened the Sinhalese Buddhists and showed them the path on 
which they should proceed passed away in 1907 while he was in India.

45 Other Activities of the Buddhist Renaissance Movement

Apart from meeting the Christian opponents in open debate, Mohottivatte Guṇānanda Thera 
and his companions had planned other devices to counteract the anti-Buddhist propaganda of 
the Christian missionaries and revive the Buddhist faith in the country. One of these devices 
was the establishment of  a printing press whereby they could reply to the criticisms of the 
Christians and also publish books for the study of Buddhism.

Thus the first press, controlled by Sinhalese Buddhists, was established in 1862 under the 
name  of  Lankopakāra  Press.  It  was  a  donation  by  the  king  of  Siam.  In  the  same  year 
Mohottivatte  Guṇānanda  Thera  established  the  Sarvajña-sāsanābhivurddhi-dāyaka  Press  at 
Kotahena, near Colombo. Consequently the Lakrivikirana Press was established in 1863 and the 
Lankabhinavavisruta Press in 1864.

In the meantime learned monks of the period, with the assistance of lay followers, brought 
about a revival of Buddhist learning. Pioneers among them were the venerable Hikkaduve Sri 
Sumaṅgala, who founded the Vidyodaya Pirivena of Maligakanda in Colombo in 1874 and the 
venerable Ratmalāne Sri Dhammāloka, who founded the Vidyālankara Pirivena of Peliyagoda 
in Colombo in 1875. In these two great centers of learning a vast number of monks and lay  
people received education and in a short time the fame of these two pirivenas spread even in 
foreign countries.

The scholars whom these two centers produced opened up other pirivenas in different parts 
of the country and also contributed to Buddhist studies by compiling and editing numerous 
books. It was also about this time that devoted scholars from foreign countries who happened to 
be in Sri Lanka evinced a great interest in Buddhism, its culture and literature, and created an 
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interest in their kinsmen in the West through their valuable treatises. Turner, Tennant, Childers,  
Rhys Davids and Geiger were but a few among them.

46 Anāgārika Dharmapāla and the Buddhist Cultural Revival

A different type of revivalist activity was carried out by a group of lay Buddhist leaders just at 
this  time,  the  foremost  of  this  group  being  Anāgārika  Dharmapāla.  The fame of  this  great 
personality lies in his successful effort of reforming the Buddhist society in Sri Lanka, which had 
fallen into a very low moral state, and also in his activities in India for the purpose of reviving 
Buddhism in that  country  and for  winning back the  Buddhist  sacred places  there  for  their 
rightful owners, the Buddhists. We are presently concerned only with his social reformation in 
Sri Lanka.

Anāgārika Dharmapāla, formerly known as David Hewavitarana, was born in 1864 as the 
eldest son of a leading businessman in Colombo who had migrated to the capital city from 
Mātara  in  south  Lanka.  The  father,  mother  and the  grandfather  of  the  child  were  devoted 
Buddhists who were close associates of the venerable Hikkaduve Sri Sumaṅgala Thera. At home 
the child was thus brought up in a Buddhist environment though he received his education in 
Christian schools. Those were the days when Mohottiwatte Guṇānanda Thera was engaged in 
verbal battles against the Christian missionary activities, and young Dharmapāla had not only 
listened to the orations  of  the great  speaker with much inspiration,  but also  had become a 
favourite of the monks by his constant visits to the temple at Kotahena. When Colonel Olcott 
and  Madame  Blavatsky  arrived  in  Lanka  in  1880,  Dharmapāla,  then  a  youth  of  16  years, 
naturally  became  a  great  favourite  of  the  two  foreigners  through  his  association  with 
Guṇānanda Thera.

The speeches and activities of Colonel Olcott greatly inspired the young enthusiast. In 1883, 
consequent upon a brutal assault on a Buddhist  procession by a Catholic mob at Kotahena, 
Dharmapāla left his Catholic school and in the following year became a member of the Buddhist 
Theosophical Society in Colombo, of which his grandfather was the president. At the age of 20 
Dharmapāla obtained permission from his father to leave home and lead a celibate life as he 
wished to devote all  his time to the welfare of the Sāsana. From that time he stayed at the  
headquarters of the Buddhist Theosophical Society.

In 1886 when Colonel Olcott returned to Sri Lanka after a short stay abroad and planned to go 
round  the  country  addressing  public  gatherings  and  collecting  money  for  the  Buddhist 
Educational Fund, Anāgārika Dharmapāla joined him as his interpreter. For this purpose he 
obtained leave from the Education Department where he was working as a junior clerk and 
subsequently vacated his post in order to dedicate all his life to the good of the religion.

As the interpreter of Colonel Olcott, Dharmapāla gained immense experience as a speaker. 
He now traveled throughout the country with or without his companion, Olcott.

Those  were  the  days  when the  Buddhists  of  Lanka were  reluctant  to  declare  themselves 
Buddhists, for Buddhism was considered to be the faith of the rural masses. It was the fashion at 
that time to become a Christian, to study English and other allied subjects, to adopt a foreign 
name and to imitate the dress of the foreigners and their customs and manners. Buddhism and 
Buddhist culture were subjected to ridicule and were the heritage of villagers in the interior.

Anāgārika Dharmapāla was the foremost among those who rose against this mentality of the 
Buddhists. Through his public speeches and numerous articles in newspapers and journals he 
vehemently  opposed  the  habit  of  imitating  foreigners  in  religion,  names  and  customs.  He 
emphatically pointed out that this tendency to imitate was a clear manifestation of a lack of the 
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primary element of self-esteem. In keeping with his preaching he himself changed his name 
from David to Dharmapāla. The people listened to his sermons and attentively read his articles 
in journals and newspapers and were convinced of the truth of his philosophy. Gradually there 
came about a cultural revival. The people began to take pride in their religion, their language 
and their customs.

Above all, several younger men of his time joined the Buddhist forward movement to guide 
the destinies of future generations of Buddhists in Sri Lanka.

This great personality, who indefatigably gave his services for the revival of Buddhism in 
Lanka, India and other parts of the world, in his last days entered the Order as the venerable 
Devamitta Dhammapāla Thera. He passed away in the year 1933, while he was in India. To 
perpetuate his memory Sri Lanka and India celebrated his birth centenary in 1964–65.

47 Buddhism in Sri Lanka in the First Half of the Twentieth  
Century

The leading men in the Buddhist community at the beginning of the twentieth century were 
inspired by the activities of Anagārika Dharmapāla and they formed into organized bodies for 
the promotion of the Buddhist revivalistic movement.  Among them were great personalities 
such as Sir D. B. Jayatillake, F. R. Somnayake, Valisinha Harishchandra and W. A. de Silva. To 
them the Buddhist revival was the national revival. These prominent men, whose names have 
gone into history, became active members of leading Buddhist associations like the Buddhist 
Theosophical Society (founded 1880), the Colombo Young Men’s Buddhist Association (1898), 
the Maha Bodhi Society (1891), and the Ceylon Buddhist Congress (1918),  and worked with 
remarkable  success  to  achieve  the  aims  and  objects  of  those  organizations.  Through  such 
organizations these Buddhist leaders were able to unite and bring together all Buddhists in Sri 
Lanka, to inspire them to be active, to collect funds for educational and other religious purposes, 
to give the Buddhist children a sound religious and secular education, to do a great deal of 
social work and to raise the spiritual and moral standard of the people.

A great  deal  of  literary  work  was  produced during  this  period.  The Vidyodaya  and the 
Vidyālankāra  Pirivenas  and  their  affiliated  institutions,  which  numbered  about  200,  had 
produced many scholars who edited several canonical and commentarial works in the early 
twentieth century. Simon Hewavitarana, the youngest brother of Anāgārika Dharmapāla, had 
left a large legacy which was to be used for the printing and publishing of Pali books, and this 
greatly facilitated the production of books at this time. From about 1930 many modern scholars,  
both monks and laymen, have edited and published many more texts of Pali Buddhism and 
have also compiled several secondary works on the different aspects of Buddhism. To name 
these scholars and their publications is not necessary since they and their works are very well 
known.

A great enthusiasm was also created for the rebuilding of ancient Buddhist shrines in the old 
capitals of Sri Lanka. The Ruwanveli Dāgaba was the first to receive attention. The other shrines 
too were renovated one by one and today the old city of Anurādhapura has once more become a 
sacred city with the Catholic Church and the commercial sites which were in the city being 
moved to other places.

Sri Lanka has not only reorganized her Buddhist activities within the country but has also 
taken a leading part in sending Dhammadūtas, “messengers of the Dhamma,” abroad. In 1950 the 
World Fellowship of Buddhists was set up in order to bring all Buddhist countries together, and 
several conferences were held in the subsequent years.
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It  is  a  very  significant  fact  that  this  revival  of  Buddhism  in  the  twentieth  century  was 
accelerated towards the middle of that century as a result of the Sinhalese Buddhist leaders of 
the time gaining control of the reins of government. Ultimately in 1948 Sri Lanka regained its  
independence after a period of British rule of 133 years.  The Buddhist  leaders who worked 
indefatigably for the cause of Buddhism were also the Sinhalese national leaders who led the 
struggle for liberation from foreign rule. It was therefore to be expected that when these leaders 
gained national freedom and took over the reins of government from the British rulers, they 
were mindful of their national faith and its culture and therefore took the necessary steps to set  
things right so that Buddhism would once more receive its rightful place.

48 The Buddha Jayanti and After

In the year 1956,  on the 23rd of  May,  which was the Vesak full-moon day of  that  year,  the 
Buddhists in Sri Lanka and other parts of the world celebrated the Buddha Jayanti. That was the 
2500th anniversary of the Buddha’s Parinibbāna, a day especially significant to the Buddhists the 
world over on account of the tradition that it constitutes half the life-span of the Sāsana and that 
from that year the Dhamma would flourish and spread far and wide.

The history of Buddhism in Sri Lanka from the closing years of the last century has clear 
indications that the prophecy, as far as Lanka is concerned, is coming true. In other parts of the 
world too it is seen that more and more people who were not Buddhists by birth are becoming 
interested in Buddhism.

The government of Sri Lanka, on its part, undertook numerous activities in commemoration 
of the Buddha Jayanti. A committee of leading Buddhist monks and laymen was appointed to 
advise the government on all matters relating to the Buddha Jayanti celebrations. Arrangements 
were made to translate the Tipiṭaka into Sinhalese and compile an Encyclopaedia of Buddhism 
in English and one in Sinhalese as well. It was also decided to compile other books dealing with 
the biography of the Buddha, his teachings and the history of Buddhism. The completion of the 
renovation of the Daladā Māligawa (the Temple of the Tooth) in Kandy, before the Buddha 
Jayanti  and  to  aid  the  reconstruction  of  the  Mahiyangana  Thupa  were  among  its  other 
undertakings. A substantial grant was also given to the organisation which was handling the 
construction  work  of  a  Saṅghārāma  for  the  Buddhist  monks  at  the  University  of  Ceylon, 
Peradeniya. Arrangements were made to hold a World Buddhist Conference in Colombo in the 
following year.

From  the  Buddha  Jayanti  year  it  was  noticeable  that  the  Buddhists  in  Lanka  applied 
themselves more keenly to the practice of morality taught in Buddhism while showing interest 
in the celebration of Buddhist festivals. More and more people observe the eight precepts on the 
Poya days and young children are given a sound religious education. The government on its 
part has given the necessary encouragement for this religious re-establishment. In January 1959 
the  Vidyodaya  and  the  Vidyālankāra  Pirivenas  were  made  two  universities.  The  private 
Buddhist and Christian schools were taken over in December 1960 and are now managed by the 
government. The four Poya days of the month (i.e. full and new moon, and the two quarter 
moon days) were made the weekend holidays in 1966, instead of Sundays as in previous times. 
It has also been planned to start a new Bhikkhu University in Anurādhapura.

Sri Lanka has today about 6.5 million Buddhists, which is about sixty-five percent of her total  
population. There are nearly 6,000 Buddhist monasteries all over the island with approximately 
15,000  monks.  Almost  all  the  monasteries  in  the  island have  their  Dhamma  schools  where 
Buddhist children are given religious instruction on the Poya days (previously on Sundays). The 
Colombo Young Men’s Buddhist Association conducts an island-wide examination annually for 

40



the pupils of these Dhamma schools. The children are provided with free books, by the Ministry 
of Cultural Affairs and prizes are given to those who pass these examinations, including one on 
the Dhammapada, and this association spends annually a large sum of money on the religious 
education of children. In 1956–57, 163,180 children sat for the Dhamma examination.

The  foregoing  account  will  tell  the  reader  of  the  vicissitudes  that  this  great  religion, 
Buddhism, had to face during its history of over 2,000 years in this isle of Sri Lanka. It had its 
tidal ebb and flow. During the four centuries of foreign domination Buddhism withstood all the 
assaults that almost crushed it.

Since Sri Lanka gained its independence in 1948, there has been a revival of the Buddhist 
religion and culture in the country, and this reawakening was particularly noticeable when the 
Buddha Jayanti was celebrated in 1956.

The progress achieved since the eighties of the last century may well be called remarkable. 
Yet, to the Buddhists of Lanka, this should not be a cause of complacency, for which there is no 
room in a world of change. It remains the duty of the present generation and the coming ones to 
preserve and strengthen these achievements against the corrosive forces of a materialist age, and 
to work devotedly so that the Buddha’s message of Wisdom and Compassion may take still 
firmer and deeper roots in Lanka and also spread its beneficial influence over the world.
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The Buddhist Publication Society 

The BPS is an approved charity dedicated to making known the Teaching of the Buddha, which 
has a vital message for all people. 

Founded in 1958, the BPS has published a wide variety of books and booklets covering a great 
range  of  topics.  Its  publications  include  accurate  annotated  translations  of  the  Buddha's 
discourses, standard reference works, as well as original contemporary expositions of Buddhist 
thought and practice. These works present Buddhism as it truly is—a dynamic force which has 
influenced receptive minds for the past 2500 years and is still as relevant today as it was when it 
first arose. 

For more information about the BPS and our publications, please visit our website, or contact: 
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Buddhist Publication Society 

P.O. Box 61 
54 Sangharaja Mawatha 
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