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พระเจาอโศกมหาราชท่ีอินเดียเปนคนละองคกับพระเจาอโศกมหาราช 
ตนสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี ๓ 

โดย!
คุณเอกอิสโร ศรีวรุณ 

  
เมื่อราวตีหน่ึง สามสิบนาที ซึ่งตรงกับวันใหม เปนวันเสารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ มีเหตุใหขาพเจา

จะตองตื่นขึ้นมากลางดึก เน่ืองเพราะ “ญาณิศา” ลูกสาววัยขวบกวา ๆ รองไหไมยอมหยุด ซึ่งเปนมาหลายคืน
แลว เลนเอาพอกับแมนอนไมเต็มอ่ิมมาหลายวัน จริง ๆ แลว คนที่ทําหนาที่ตองปลอบประโลมลูกคือแมของ
ลูก สวนขาพเจาทําหนาที่ตื่นขึ้นมาเพื่อเปนกําลังใจใหแมของลูกเทาน้ัน จึงไปหยิบเอานิตยสาร ตวย’ตูน 
พิเศษ ๓-๔ เลม ที่ยืมจากหลานชายมาเมื่อสัปดาหกอน แตยังไมมีเวลาไดอานสักที พลิกอานดูผานไป ๓ เลม 
ลูกสาวก็ยังไมมีทีทาวาจะหยุดรองให จนเมื่อไดอาน เกร็ดเกากึกส ของ “นายปราชญขยะ” ซึ่งมีหัวเร่ืองวา 
“เสนทางอารยธรรมแหงแมนํ้าสินธุยุคสุดทาย” ในตวย’ตูน พิเศษ ฉบับประจําเดือน มกราคม ๒๕๔๖ จบ 
ลูกสาวถึงไดหยุดรองใหแลวก็หลับไปดื้อ ๆ อาจจะเปนเรื่องบังเอิญก็เปนได จึงไดรําพึงรําพันกับตัวเองวา 
“ขอบคุณเทวดาที่พยายามเหลือเกินที่จะใหขาพเจาไดรู ขอบคุณลูกสาวของพอมากที่ตองรองใหอยางทรมาน
เปนช่ัวโมง เพ่ือใหพอต่ืนข้ึนมาอานเร่ืองสําคัญย่ิง” 
 ขาพเจาจึงอยากจะขอโอกาสนําเสนอ เร่ืองราวที่ขาพเจาไดอานในกลางดึกวันน้ัน ใหกับหลาย ๆ 
ทาน ที่ไมไดอาน หรือหลายทานที่ไดอานกอนน้ีแลว แตอาจจะยังไมเกิดสะดุดใจ อยางที่ขาพเจาไดคนพบ
ในขณะน้ัน ซึ่งขาพเจาจะขออนุญาตตัดเฉพาะตอนสําคัญมาใหทานไดอาน และถือโอกาสน้ีขออนุญาต
ทีมงาน ตวย’ตูน ดวย ท่ีตองขอคัดความบางตอนมาท่ีตรงน้ี 
 
 “...ใน พ.ศ. ๒๐๗ กรีกซ่ึงนําโดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช แหงมาซีโดเนียก็ไดนํากองทัพกรีก
ซึ่งมีทหาร ๔๗,๐๐๐ นาย ตีตะลุยเขายึดเปอรเซียบาง จนทะลุมาถึงแควนปญจาบในภาคตะวันออกของแมน้ํา
สินธุ ในป พ.ศ. ๒๑๗ โดยมีชัยชนะเหนือกองทัพของพระเจาเปารวะ (กรีกเรียกโพรุส) แหงอินเดียในคร้ัง
กระโนน และเปนการรบคร้ังสุดทายของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชดวย 
 การลมสลายของจักรวรรดิเปอรเซียและราชวงศหะขะมานิษ ทําใหประวัติศาสตรชวงน้ีของ
เปอรเซียสับสน กลุมชาวเปอรเซียที่ด้ินรนตอตานกรีกอยางรุนแรงเปนชาวเปอรเซียแควนปารเธียน 
(Parthian) ภายหลังการส้ินพระชนมของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ในป พ.ศ. ๒๒๐ และรัชทายาทของ
ทานถูกกําจัดหมด ในป พ.ศ. ๒๓๔ อาณาจักรที่ทานมีชัยชนะในสงครามก็ถูกแบงออกเปน ๔ สวน โดยแม
ทัพใหญ ๔ คน ดังน้ี 
 คัสซันเดอร ปกครองมาซีโดเนียและกรีก ลีซิมาคุส ควบคุมเอเซียนอย และเทรส เซเลอคุสท่ี ๑ นิคา
เตอร  ยึดเมโสโปเตเมียและซีเรีย ปโตเลมี ลากุส ปกครองอียิปตและปาเลสไตน 
 ใน พ.ศ. ๒๕๘ คัสซันเดอรไดสิ้นชีวิตลง ลีซิมาคุสจึงขยายอํานาจเขาไปปกครองแทน แตอีก ๔ ป
ตอมา เซเลอคุสที่ ๑ นิคาเตอร ก็แยงอํานาจลีซิมาคุสได จึงตั้งราชวงศเซเลอคิดขึ้นในซีเรีย และกองทัพใน
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ปกครองของเซเลอคุสที่ดูแลบาบิโลเนียน่ีเอง ที่แบงออกมาปกครองแควนโยนก ซึ่งชวงน้ีละครับที่อารย
ธรรมโบราณของบาบิโลเนียเร่ิมถูกถายทอดเขามาสูแถบแมนํ้าอมูดาเรีย หรือแมนํ้าโอซุส (Oxus)...” 
 เปนยังไงครับ อานมาต้ังยาว ยังไมเห็นวาจะมีอะไรที่จะเกี่ยวของกับ ที่ขาพเจาจ่ัวหัวเร่ืองไวเลยใช
ไหมครับที่วา “พระเจาอโศกมหาราชที่อินเดียเปนคนละองคกับพระเจาอโศกมหาราชตนสังคายนา
พระไตรปฎกคร้ังที่ ๓” เอาเปนวาลองอานยอหนาตอไปดูอีกสักนิดนะครับ เพราะถาจะยกความตอนน้ันมา
เลยก็เกรงจะไมเห็นลําดับการณที่เกิดขึ้นตอเน่ือง ก็ตองขอโทษทานทั้งหลายไว ณ ท่ีน้ีดวย ถาเชนน้ันก็เชิญ
อานตอไดเลยครับ 
 “...ประมาณ พ.ศ. ๒๘๗ ทายาทของเซเลอคุส คือ พระเจาแอนโตนิโคส (บาลี;อันติโยคะ) ที่ ๒ แหง
ซีเรีย พยายามขยายอํานาจ จึงเกิดสงครามกับทายาทปโตเลมี (บาลี;ตรุมมายะ) ที่ปกครองอียิปต ดิโอโดตุส 
แมทัพผูปกครองดูแลแควนโยนก จึงไดโอกาสสถาปนาแควนโยนกเปนอาณาจักรบากเตรียขึ้น ขณะเดียวกัน
กับที่ทางภาคตะวันออก พระเจาอโศกมหาราช (ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๙๖-๓๐๖ หรือ ๒๗๕-๓๑๑) แหง
ราชวงศโมริยะ ก็รวบรวมแควนเล็กแควนใหญของชนเผาอารยัน สถาปนาเปนอาณาจักรอินเดียขึ้นสําเร็จ
เปนคร้ังแรกเชนกัน 
 ในปลายพุทธศตวรรษที ่๔ อาณาจักรบากเตรียไดเกิดมีกษัตริยกรีกที่ทรงปรีชาสามารถมากพระองค
หน่ึง คือ พระเจาเมนันเดอร (มิลินทะ) ขยายอํานาจการเมืองการปกครองมาจนถึงภาคเหนือของแมนํ้าคงคา
น้ี เปนเหตุการณภายหลังจากที่ราชวงศโมริยะอันยิ่งใหญลมสลายไปแลวประมาณ ๓๐ ปเศษ (พ.ศ. ๓๔๙)” 
 
 ตรงขอความที่ขาพเจาขีดเสนใตไวน่ันละครับ ที่อยากจะใหผูที่สนใจใครศึกษา ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ไดรวมกันพิจารณา เพราะเมื่อพิจารณาจากเหตุการณผลัดเปลี่ยนอํานาจในแถบลุมแมนํ้า
สินธุ ที่ระบุถึงการสรางอาณาจักรบากเตรียขึ้นในป พ.ศ. ๒๘๗ และกลาววาขณะเดียวกัน พระเจาอโศก
มหาราช ก็สถาปนาอาณาจักรอินเดียขึ้น แมวาการระบุปที่ครองราชยของนักประวัติศาสตรตะวันตกจะยังถก
กันไมไดขอสรุปวา ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๙๖-๓๐๖ หรือ พ.ศ. ๒๗๕-๓๑๑ ก็ตาม ลวนเปนชวงเวลาที่
เกิดขึ้นหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที ่๓ ที่มีขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๕ ทั้งสิ้น ไมนับรวมประวัติศาสตร
ที่ขาพเจาไดอานจากตําราอีกหลายแหลงที่ระบุวา พระเจาอโศกมหาราช ผูเปนตนสังคายนาและองคอุปถัมภ
การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ข้ึนครองราชยในป พ.ศ. ๒๑๔–๒๑๘ และสิ้นพระชนมในป พ.ศ. ๒๕๙  
 เม่ือมาถึงตรงน้ี จึงทําใหสมมติฐานที่ขาพเจาต้ังไวในใจกอนนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับงานศึกษาใน
เรื่อง “พระสมณโคดมพุทธเจา เปนคนไทย ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน ท่ีประเทศไทย” ที่วา การสังคายนา 
คร้ังท่ี ๑ ก็ดี คร้ังท่ี ๒ ก็ดี จนมาถึงคร้ังที่ ๓ ลวนแลวแตไดกระทําขึ้นในผืนแผนดินที่เรียกวา “ประเทศไทย” 
ในปจจุบัน โดยเฉพาะในคร้ังที่ ๓ ซึ่งมี พระเจาอโศกมหาราช แหงกรุงปาตลีบุตร เปนองคอุปถัมภ กระทํา
สังคายนาขึ้นที่ อโศการาม น้ัน บัดนี้ หลังจากที่ขาพเจาไดมีโอกาสไดอาน “พุทธตํานานพระเจาเลียบโลก” 
ซึ่งไดมีการกลาวถึงเหตุการณสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองคเสด็จมาถึงยังเมืองระแวก และมีพุทธพยากรณวา 
ในป พ.ศ. ๒๑๘ จะมีพระยาธรรมมิกราช พระนามวา อโศกมหาราช จะมาสรางเจดียเปนศาสนสักขี ๕๐๐๐ 
วัสสา ข้ึนท่ีเมืองระแวกน้ี และตํานานไดบันทึกไววาไดมีพระยาธรรมิกราชมาสราง เจดียเปนศาสนสักขีขึ้น
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จริง ทั้งในพงศาวดาร ยังกลาววา ในสมัยกษัตริยกรุงหงสาวดี ยกกองทัพเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ. 
๒๑๑๒ น้ัน ไดมาแวะพักทัพที่เมืองระแวกน้ี และไดมีโอกาสสักการะเจดีย ทั้งยังไดอานจารึกศิลาที่ระบุวา 
พระเจาอโศกมหาราช เปนผูสราง  
 ขาพเจาจึงขอสรุปเอาตรงน้ีวา พระเจาอโศกมหาราชที่อินเดียเปนคนละองคกับพระเจาอโศก
มหาราชตนสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ ๓ และ พระเจาอโศกมหาราชผูเปนองคอุปถัมภการสังคายนา
พระไตรปฎกคร้ังที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๓๕ กอนที่สงสมณฑูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนายังดินแดนตาง ๆ ใน
เดือนกัตติกมาศ (เดือน ๑๒) ของป พ.ศ. ๒๓๕ เปน คนไทย และทําการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ ๓ ที ่
แผนดินท่ีเรียกวา ประเทศไทย ในปจจุบัน และ ที่ตั้งกรุงปาตลีบุตร ก็อยูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ต้ังของอ
โศการาม ก็อยูในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเมืองระแวกที่ต้ังของเจดียศาสนสักขี ก็อยูในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร ของประเทศไทยทั้งสิ้น. 

ศรีวรุณะอิสโร 
เสารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๖/วันครบรอบวันเกิดปที่ ๓๓ 
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