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Assignment Paper 20 Marks
Presentation 10 Marks
Final Examination 20 Marks

Presentation Jan. 18-25, 2014
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Issues of Mahayana Article

 Cause of Mahayana Buddhism

 Ideal of Bodhisatva

 Ideal of Bodhology

 Issues on Sunyata

 Issues on Alayavinyana

 Issues on Vajrayana

 Issues on Sukhavati

 Issues on Zen

 Issues on New Mahayana Movement



 เลอืกหัวข้อใดกไ็ด้ทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนามหายานในขอบเขตวชิา

 เขยีนเป็นบทความของตนเอง 

 จ านวน ๕ ไม่เกนิ ๑๐ หน้า รวมเอกสารอ้างองิ ไม่น้อยกว่า ๕ เล่ม

 ประกอบด้วย ส่วนน า เนือ้หา บทวเิคราะห์ และสรุป

 ให้จดัท าเป็นเอกสารวชิาการเข้าเล่ม ปกแขง็ ๓ เล่ม 

 น าส่งก่อนจบภายในเดอืนมีนาคม (ห้ามเกนิก าหนด)

ข้อก ำหนดงำนมอบหมำย



ขอบข่ายและเน้ือหาวชิา
 ศึกษาความเป็นมาของพระพทุธศาสนามหายาน

 ศึกษาลกัษณะแนวคดิ อุดมคตขิองมหายาน
 ศึกษาปรัชญา บุคคล คมัภีร์มหายาน

 ศึกษานิกายต่างๆ ของมหายาน

 ศึกษามหายานในประเทศต่างๆ

 ศึกษาการน าหลกัพระพทุธศาสนามหายานไปปรับใช้



Texts and Documents

พุทธปรชัญามหายาน  อ. เสถียร โพธินนัทะ

ประวตัศิาสตรพุ์ทธศาสนา อ. เสถียร โพธินนัทะ

พุทธประวตัมิหายาน : เสถียร พนัธรงัษี

พุทธศาสนามหายาน : นิกายหลกั อ.สมภาร พรมทา

พุทธศาสนามหายาน : สุมาลี มหณรงคช์ยั

พระพุทธศาสนามหายาน ผศ.ดร.สุวญิ รกัสตัย์

โศลกมูลฐานวา่ดว้ยทางสายกลาง : นาคารชุน



เจตนารมณ์ของการศึกษามหายาน

 เพื่อแสวงหาความเหมอืนในความตา่ง (Unity in 
Diversity)

 เพื่อจะไดเ้ขา้ใจพระพทุธศาสนาโดยภาพรวม

 เพื่อศึกษาตามแนวพทุธปรชัญายคุใหม ่(Buddhist 
Post Modernism)

 เพื่อเขา้ถึงหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาว่าดว้ย

การไมยึ่ดมัน่ (Non-Attachment)



World Paradigm

 Primitive Paradigm

 Ancient Paradigm

 Mediaeval Paradigm

 Modern Paradigm

 Post Modern Paradigm



Competition





Language of Philosophy

Language of Science



Hermeneutics





clearing concept
What is philosophy?

What is religion?

What is Buddhist Philosophy?

What is Mahayana?

What is Mahayana Philosophy?



สาเหตุเกิดมหายาน
เกิดจากววิฒันาการทางแนวคิดของมนุษย์
เกิดจากความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัของพระสงฆ์
เกิดจากความเปล่ียนแปลงของบา้นเมือง
เกิดจากอิทธิพลของแนวคิดศาสนาอ่ืน
เกิดจากอิทธิพลของวรรณคดี



ววิฒันาการทางความคดิของมนุษย์ในยุคต่างๆ

ความคดิของมนุษย์ยุคดกึด าบรรพ์

ความคดิของมนุษย์ยุคพระเวท (โบราณ)

ความคดิของมนุษย์ยุคอปุนิษทั (โบราณ)

ความคดิของมนุษย์ยุคพทุธกาล (โบราณ+กลาง)
ความคดิของมนุษย์ยุคหลงัพทุธกาล (กลาง)



 พุทธบัญญัติที่ทรงอนุโลมตามสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
สถานที่

 การเน้นหลกัธรรมต่างกนั
 การอดทนต่อธรรมวนัิยไม่ได้
 บทเรียนจากศาสนาอืน่เกีย่วกบัความแตกแยก



เหตุแห่งความแตกแยก

๑. ศาสดาไม่ด ีธรรมไม่ด ีสาวกไม่ด ี = ไม่ดี

๒.ศาสดาไม่ด ีธรรมไม่ด ีสาวกดี = น่าตเิตียน

๓. ศาสดาด ีธรรมดี สาวกไม่ดี = สาวกถูกตเิตยีน

๔. ศาสดาด ีธรรมด ีสาวกด ี = ดี

๕. ศาสดาด ีธรรมดี สาวกไม่เข้าใจ = แตกแยก
๖. ศาสดาด ีธรรมด ีสาวกเข้าใจ = ไม่เดอืดร้อนภายหลงั



หลกัความสามคัค ี (สาราณยีธรรม)

 ท ำด้วยเมตตำ

 พูดด้วยเมตตำ

 คิดด้วยจิตเมตตำ

 แบ่งปันสิ่งที่ได้มำ

 มีควำมประพฤติเช่นเดียวกนั

 มีควำมคิดไปในทำงเดียวกนั



เหตุการณ์หลงัพทุธกาลตอนต้น

 เหตุการณ์ทางคณะสงฆ์

- พระมหากสัสปะปรารภเหตุควรท าสังคายนา

- ปรับอาบัติพระอานนท์เถระ

- พระปุราณะไม่ยอมรับวนัิยบางข้อ

- ลงโทษพระฉันนะ





Buddhist Councils

First Buddhist Council 

– Buddhist Principle as the Buddha

–As respecting the Buddha

– To preserve the Dhamma and 
Vinaya



วตัถุ ๘ ประการ
อนัโตวุตถะ  อนัโตปักกะ  

สามปักกะ  อคุคหิตะ

ตโตนีหฏะ ปุเรภัตตะ

วนัฏฐะ โปกขรัฏฐะ



เหตุการณ์ทางคณะสงฆเ์ม่ือศตวรรษท่ี ๑

•การประพฤติผิดวินยัของพระภิกษุชาววชัชี
•การประพฤติผิดธรรมของพระมหาเทวะ
•คณะสงฆแ์ยกเป็น ๒ ฝ่าย
- เถรวาท หรือ สถวีระ
- มหาสงัฆิกะ หรือ อาจริยะ



สิงคโิลณกปัปะ ทวงัคุลกปัปะ
คามันตรกปัปะ อาวาสกปัปะ
อนุมตักิปัปะ อาจิณกปัปะ
อมถติกปัปะ ชโลคงิ ปาตุง
อทสกนิสีทนะ ชาตรูปรชตะ



Second Buddhist Councils

 To Settle the Buddhist Principle as the 

its origin

 To rectify the obscured teachings

 To harmonize the Sangha 



๑๘  นิกาย
เถรวาท(หีนยาน, สถวีระ)

มหาสังฆกิะ มหิสาสกะ วชัชีปุตตกะ

โคกลุกิะ เอกพโยหาริกะ

ปัณณตัติกะ พหุลยิะ

เจติยวาท

สัพพตัถิกะ ธัมมคุตติกะ ธัมมุตตริยะ

ภัทรยานิกะ

ฉันนาคาริกะ

สมิติยะ

กสัสปิกะ

สังกนัติกะ

สุตตวาทอุตตรเสลยิะ

อปรเสลยิะ



ความหลากหลายของคณะสงฆท่ี์ประพฤติ
ปฏิบติัแตกต่างกนั
หยดุท าสงัฆกรรมร่วมกนัของคณะสงฆ์
มีการปลอมบวชเพื่อลาภสกัการะ
รจนาคมัภีร์แกไ้ขความเห็นผดิ



ควำมเปล่ียนแปลงทำงด้ำนกำรเมือง-กำรปกครอง

กำรท ำสงครำมระหว่ำงพระเจ้ำอชำตสัตรูกับแคว้นวัชชี

รำชวงศ์สูสุนำคท ำสงครำมกับกองทพักรีก

ต้นรำชวงศ์โมริยะนับถือศำสนำเชน-ฮนิดู

ศึกสำยเลือดระหว่ำงพี่น้องภำยในรำชวงศ์โมริยะ

หำยนะของพระพุทธศำสนำระหว่ำงรำชวงศ์สุงคะ

รำชวงศ์อินโด+กรีก รุ่งอรุณแห่งเถรวำท

รำชวงศ์กุษำณะกับนิกำยสรวำสตวิำทและมหำสังฆกิะ

รำชวงศ์ศำตวำหนะ ยุคมหำยำนรุ่งเรือง



Third Buddhist Council

- To harmonize the Buddhist 
Sangha

 To propragate the Buddha’s Teaching

 To verify the Buddhist Teaching



จารึกพระเจ้าอโศกเกีย่วกบัความสามัคคีในสงฆ์

 “ข้าได้กระท าให้สงฆ์มคีวามสามคัคเีป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนัแล้ว บุคคลใดๆ จะเป็นภกิษุหรือภิกษุณี
กต็าม กไ็ม่อาจท าลายสงฆ์ได้ กแ็ลหากบุคคลใดจะ
เป็นภกิษุหรือภกิษุณกีต็ามจักท าสงฆ์ให้แตกกนั
บุคคลน้ันจกัต้องถูกบังคบัให้นุ่งหุ่มผ้าขาวและไป
อยู่อาศัย ณ สถานทีอ่ืน่...”



Buddhist Missionaries 

 พระมัชฌนัติกะและคณะ แคว้นแคชเมียร คนัธาระ
 พระมหาเทวะและคณะ ลุ่มแม่น า้โคธาวารี
 พระรักขติะและคณะ แคว้นกนรา
 พระธรรมรักขติะและคณะ แคว้นอปรันตกชนบท
 พระมหาธรรมรักขติและคณะ แคว้นโยนก (ประเทศอหิร่าน-อรัิก)
 พระมัชฌมิะและคณะ ทางเทือกเขาหิมาลยั
 พระโสณะและพระอุตตระ ทางสุวรรณภูมิ
 พระมหินทะและคณะ ลงักา







 พระปารศวเถระ เป็นประธาน
 พระเถระผูใ้หญ่ พระวสุมิตร พระธรรมตาระ พระศรีโฆษะ พระพทุธ
เทวะ และท่านอาสวโฆษ

 มีพระอรหนัต ์๕๐๐ มีพระโพธิสตัว ์๕๐๐ และมี บณัฑิตอีก ๕๐๐
 มีพระเจา้กนิษกะ เป็นผูอุ้ปถมัภ ์
 ท าท่ีปุรุษประ แควน้กาษมีระ
 สร้างมณฑปไวบ้รรจุพระไตรปิฎก



อุปเทศศาสตร์ (พระสุตตนัตปิฎก) ๑๐๐,๐๐๐ โศลก
วนิยวภิาษาศาสตร์ (พระวินัยปิฎก) ๑๐๐,๐๐๐ โศลก
อภธิรรมวภิาษาศาสตร์ (พระอภธิรรมปิฎก)  ๑๐๐,๐๐๐ โศลก



 อิทธิพลของศาสนาฮินดู
- เทพเจ้าของฮินดู
- หลักธรรมที่หลากหลายของฮินดู

 อิทธิพลของส านักปรัชญา นยายะ ไวเศสิกะ 
สังขยา โยคะ มมีามสา เวทานตะ

 อิทธิพลของศาสนาเชน Karmic Bondage 



นยายะ เหตุผลที่เกิดจากการอนุมานและตรรกะ
ไวเศสิกะ องค์ประกอบแห่งความจริงที่บอกได้
สังขยา ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธิกับตมัส
โยคะ ภาคปฏิบัติในการขจัดตมัส สมาธิและปัญญา
มมีามสา กรรมและสมาธิท าให้อาตมันบริสุทธิ์
เวทานตะ การท าอาตมันให้บริสุทธิ์ด้วยพิธีกรรม



อทิธิพลของวรรณกรรมทำงศำสนำ

 อทิธิพลของคมัภรีภ์คัวคัคตีา



อทิธิพลของวรรณกรรมทำงศำสนำ

 อทิธิพลของคมัภรียุ์คนี้

- อภธิรรมปิฎก

- อรรถกถา

- พระสตูรมหายาน


