พระเจาอโศกมหาราชทีอ่ นิ เดียเปนคนละองคกบั พระเจาอโศกมหาราช
ตนสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ ที่ ๓
โดย!
คุณเอกอิสโร ศรีวรุณ
เมื่อราวตีหนึ่ง สามสิบนาที ซึ่งตรงกับวันใหม เปนวันเสารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ มีเหตุใหขาพเจา
จะตองตื่นขึ้นมากลางดึก เนือ่ งเพราะ “ญาณิศา” ลูกสาววัยขวบกวา ๆ รองไหไมยอมหยุด ซึ่งเปนมาหลายคืน
แลว เลนเอาพอกับแมนอนไมเต็มอิม่ มาหลายวัน จริง ๆ แลว คนที่ทําหนาที่ตองปลอบประโลมลูกคือแมของ
ลูก สวนขาพเจาทําหนาที่ตื่นขึ้นมาเพื่อเปนกําลังใจใหแมของลูกเทานั้น จึงไปหยิบเอานิตยสาร ตวย’ตูน
พิเศษ ๓-๔ เลม ที่ยืมจากหลานชายมาเมื่อสัปดาหกอน แตยงั ไมมีเวลาไดอานสักที พลิกอานดูผานไป ๓ เลม
ลูกสาวก็ยังไมมีทีทาวาจะหยุดรองให จนเมื่อไดอาน เกร็ดเกากึกส ของ “นายปราชญขยะ” ซึ่งมีหัวเรื่องวา
“เสนทางอารยธรรมแหงแมน้ําสินธุยุคสุดทาย” ในตวย’ตูน พิเศษ ฉบับประจําเดือน มกราคม ๒๕๔๖ จบ
ลูกสาวถึงไดหยุดรองใหแลวก็หลับไปดื้อ ๆ อาจจะเปนเรื่องบังเอิญก็เปนได จึงไดรําพึงรําพันกับตัวเองวา
“ขอบคุณเทวดาที่พยายามเหลือเกินที่จะใหขาพเจาไดรู ขอบคุณลูกสาวของพอมากที่ตองรองใหอยางทรมาน
เปนชัว่ โมง เพือ่ ใหพอ ตืน่ ขึน้ มาอานเรือ่ งสําคัญยิง่ ”
ขาพเจาจึงอยากจะขอโอกาสนําเสนอ เรื่องราวที่ขาพเจาไดอานในกลางดึกวันนั้น ใหกับหลาย ๆ
ทาน ที่ไมไดอาน หรือหลายทานที่ไดอานกอนนี้แลว แตอาจจะยังไมเกิดสะดุดใจ อยางที่ขาพเจาไดคนพบ
ในขณะนั้น ซึ่งขาพเจาจะขออนุญาตตัดเฉพาะตอนสําคัญมาใหทานไดอาน และถือโอกาสนี้ขออนุญาต
ทีมงาน ตวย’ตูน ดวย ทีต่ อ งขอคัดความบางตอนมาทีต่ รงนี้
“...ใน พ.ศ. ๒๐๗ กรีกซึง่ นําโดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช แหงมาซีโดเนียก็ไดนํากองทัพกรีก
ซึ่งมีทหาร ๔๗,๐๐๐ นาย ตีตะลุยเขายึดเปอรเซียบาง จนทะลุมาถึงแควนปญจาบในภาคตะวันออกของแมน้ํา
สินธุ ในป พ.ศ. ๒๑๗ โดยมีชัยชนะเหนือกองทัพของพระเจาเปารวะ (กรีกเรียกโพรุส) แหงอินเดียในครั้ง
กระโนน และเปนการรบครัง้ สุดทายของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชดวย
การลม สลายของจัก รวรรดิเปอร เซี ยและราชวงศหะขะมานิษ ทําใหป ระวัติศาสตร ชวงนี้ ของ
เปอรเซี ยสับสน กลุ มชาวเปอรเซี ยที่ ดิ้นรนต อตานกรีกอย างรุ นแรงเปนชาวเปอร เซียแคว นปารเธี ยน
(Parthian) ภายหลังการสิน้ พระชนมของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ในป พ.ศ. ๒๒๐ และรัชทายาทของ
ทานถูกกําจัดหมด ในป พ.ศ. ๒๓๔ อาณาจักรที่ทานมีชัยชนะในสงครามก็ถูกแบงออกเปน ๔ สวน โดยแม
ทัพใหญ ๔ คน ดังนี้
คัสซันเดอร ปกครองมาซีโดเนียและกรีก ลีซิมาคุส ควบคุมเอเซียนอย และเทรส เซเลอคุสที่ ๑ นิคา
เตอร ยึดเมโสโปเตเมียและซีเรีย ปโตเลมี ลากุส ปกครองอียิปตและปาเลสไตน
ใน พ.ศ. ๒๕๘ คัสซันเดอรไดสิ้นชีวิตลง ลีซิมาคุสจึงขยายอํานาจเขาไปปกครองแทน แตอีก ๔ ป
ตอมา เซเลอคุสที่ ๑ นิคาเตอร ก็แยงอํานาจลีซิมาคุสได จึงตั้งราชวงศเซเลอคิดขึ้นในซีเรีย และกองทัพใน
พระเจาอโศกมหาราชที่อินเดียเปนคนละองคกับพระเจาอโศกมหาราชตนสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ ที่๓[!"#แผนที#่ !#จาก#$#แผน#

ปกครองของเซเลอคุสที่ดูแลบาบิโลเนียนี่เอง ที่แบงออกมาปกครองแควนโยนก ซึ่งชวงนี้ละครับที่อารย
ธรรมโบราณของบาบิโลเนียเริม่ ถูกถายทอดเขามาสูแ ถบแมนาํ้ อมูดาเรีย หรือแมนาํ้ โอซุส (Oxus)...”
เปนยังไงครับ อานมาตั้งยาว ยังไมเห็นวาจะมีอะไรที่จะเกี่ยวของกับ ที่ขาพเจาจั่วหัวเรื่องไวเลยใช
ไหมครั บ ที่วา “พระเจ า อโศกมหาราชที่ อินเดี ยเป นคนละองคกับพระเจ าอโศกมหาราชตนสั งคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่ ๓” เอาเปนวาลองอานยอหนาตอไปดูอีกสักนิดนะครับ เพราะถาจะยกความตอนนั้นมา
เลยก็เกรงจะไมเห็นลําดับการณที่เกิดขึ้นตอเนื่อง ก็ตองขอโทษทานทั้งหลายไว ณ ที่น้ีดวย ถาเชนนั้นก็เชิญ
อานตอไดเลยครับ
“...ประมาณ พ.ศ. ๒๘๗ ทายาทของเซเลอคุส คือ พระเจาแอนโตนิโคส (บาลี;อันติโยคะ) ที่ ๒ แหง
ซีเรีย พยายามขยายอํานาจ จึงเกิดสงครามกับทายาทปโตเลมี (บาลี;ตรุมมายะ) ที่ปกครองอียิปต ดิโอโดตุส
แมทพั ผูป กครองดูแลแควนโยนก จึงไดโอกาสสถาปนาแควนโยนกเปนอาณาจักรบากเตรียขึ้น ขณะเดียวกัน
กับที่ทางภาคตะวันออก พระเจาอโศกมหาราช (ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๙๖-๓๐๖ หรือ ๒๗๕-๓๑๑) แหง
ราชวงศโมริยะ ก็รวบรวมแควนเล็กแควนใหญของชนเผาอารยัน สถาปนาเปนอาณาจักรอินเดียขึ้นสําเร็จ
เปนครัง้ แรกเชนกัน
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๔ อาณาจักรบากเตรียไดเกิดมีกษัตริยกรีกที่ทรงปรีชาสามารถมากพระองค
หนึง่ คือ พระเจาเมนันเดอร (มิลินทะ) ขยายอํานาจการเมืองการปกครองมาจนถึงภาคเหนือของแมน้ําคงคา
นี้ เปนเหตุการณภายหลังจากที่ราชวงศโมริยะอันยิ่งใหญลมสลายไปแลวประมาณ ๓๐ ปเศษ (พ.ศ. ๓๔๙)”
ตรงขอความที่ขาพเจาขีดเสนใตไวนั่นละครับ ที่อยากจะใหผูที่สนใจใครศึกษา ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ไดรวมกันพิจารณา เพราะเมื่อพิจารณาจากเหตุการณผลัดเปลี่ยนอํานาจในแถบลุมแมน้ํา
สินธุ ที่ระบุถึงการสรางอาณาจักรบากเตรียขึ้นในป พ.ศ. ๒๘๗ และกลาววาขณะเดียวกัน พระเจาอโศก
มหาราช ก็สถาปนาอาณาจักรอินเดียขึ้น แมวาการระบุปที่ครองราชยของนักประวัติศาสตรตะวันตกจะยังถก
กันไมไดขอสรุปวา ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๙๖-๓๐๖ หรือ พ.ศ. ๒๗๕-๓๑๑ ก็ตาม ลวนเปนชวงเวลาที่
เกิดขึ้นหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ที่มีขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๕ ทั้งสิ้น ไมนับรวมประวัติศาสตร
ที่ขาพเจาไดอานจากตําราอีกหลายแหลงที่ระบุวา พระเจาอโศกมหาราช ผูเปนตนสังคายนาและองคอุปถัมภ
การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ขึน้ ครองราชยในป พ.ศ. ๒๑๔–๒๑๘ และสิ้นพระชนมในป พ.ศ. ๒๕๙
เมือ่ มาถึงตรงนี้ จึงทําใหสมมติฐานที่ขาพเจาตั้งไวในใจกอนนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับงานศึกษาใน
เรื่อง “พระสมณโคดมพุทธเจา เปนคนไทย ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน ที่ประเทศไทย” ที่วา การสังคายนา
ครัง้ ที่ ๑ ก็ดี ครัง้ ที่ ๒ ก็ดี จนมาถึงครั้งที่ ๓ ลวนแลวแตไดกระทําขึ้นในผืนแผนดินที่เรียกวา “ประเทศไทย”
ในปจจุบัน โดยเฉพาะในครั้งที่ ๓ ซึ่งมี พระเจาอโศกมหาราช แหงกรุงปาตลีบุตร เปนองคอุปถัมภ กระทํา
สังคายนาขึ้นที่ อโศการาม นั้น บัดนี้ หลังจากที่ขาพเจาไดมีโอกาสไดอาน “พุทธตํานานพระเจาเลียบโลก”
ซึ่งไดมีการกลาวถึงเหตุการณสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองคเสด็จมาถึงยังเมืองระแวก และมีพุทธพยากรณวา
ในป พ.ศ. ๒๑๘ จะมีพระยาธรรมมิกราช พระนามวา อโศกมหาราช จะมาสรางเจดียเปนศาสนสักขี ๕๐๐๐
วัสสา ขึน้ ทีเ่ มืองระแวกนี้ และตํานานไดบันทึกไววาไดมีพระยาธรรมิกราชมาสราง เจดียเปนศาสนสักขีขึ้น
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จริง ทั้งในพงศาวดาร ยังกลาววา ในสมัยกษัตริยกรุงหงสาวดี ยกกองทัพเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ.
๒๑๑๒ นั้น ไดมาแวะพักทัพที่เมืองระแวกนี้ และไดมีโอกาสสักการะเจดีย ทั้งยังไดอานจารึกศิลาที่ระบุวา
พระเจาอโศกมหาราช เปนผูส ราง
ขาพเจ าจึงขอสรุปเอาตรงนี้ วา พระเจ าอโศกมหาราชที่อินเดียเป นคนละองคกับ พระเจ าอโศก
มหาราชตนสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ และ พระเจาอโศกมหาราชผูเปนองคอุปถัมภการสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๓๕ กอนที่สงสมณฑูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนายังดินแดนตาง ๆ ใน
เดือนกัตติกมาศ (เดือน ๑๒) ของป พ.ศ. ๒๓๕ เปน คนไทย และทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ที่
แผนดินทีเ่ รียกวา ประเทศไทย ในปจจุบัน และ ที่ตั้งกรุงปาตลีบุตร ก็อยูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งของอ
โศการาม ก็อยูในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเมืองระแวกที่ตั้งของเจดียศาสนสักขี ก็อยูในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร ของประเทศไทยทั้งสิ้น.
ศรีวรุณะอิสโร
เสารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๖/วันครบรอบวันเกิดปที่ ๓๓
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