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* บทความนี้ ข้อมูลส่วนหนึ่งนำ�มาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ซึ่งมีอาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ในบทความนี้ ผู้เขียนใช้คำ�ว่า “อาโรคยศาลา” ในความหมายว่าโรงพยาบาล ดังคำ�อภิปรายของ ผศ.ดร.
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โบราณ” วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทีว่ า่ คนในรัฐทางตอนใต้ของประเทศอินเดียมักเรียกสถานทีบ่ �ำ บัดรักษา
โรคว่า “อาตุรศาลา” ซึ่งแปลว่า เรือนพักผู้ป่วย ดังนั้น คำ�ว่าอาโรคยศาลาจึงแสดงแนวคิดของคนอินเดียแต่
โบราณในความหมายของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน
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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนจากข้อความในจารึก
ประจำ�อาโรคยศาลารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีพ่ บในประเทศไทยและประเทศ
ลาว แสดงให้เห็นอุดมการณ์สำ�คัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการบรรเทาทุกข์
ของทวยราษฎร์จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยสถาปนาอาโรคยศาลาหรือ
สถานพยาบาลสำ�หรับประชาชน 102 แห่ง ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ กล่าว
ได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการดูแลทุกข์สุขของผู้ป่วย มา
จากต้นแบบความเป็นธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราช พระราชาผูท้ รงสร้าง
สถานพยาบาลและมีพระทัยเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งปวง

คำ�สำ�คัญ: จารึกประจำ�อาโรคยศาลา, อุดมการณ์, ธรรมิกราชา
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Abstract

This article examines the inscriptions found on the Aãrogyasãlã
from the reign of King Jayavarman VII which were found in Thailand and
Laos. These inscriptions represent the ideologies of King Jayavarman VII
in relation to his people’s difficulty in establishing medical care. The
Aãrogyasãlã or traditional hospital hall containing 102 residences was
from the rein of Kingdom of King Jayavarman VII. The Model of the
royal duties of King Jayavarman VII, in the welfare of the patient care
was influenced by the Great Paragon of Virtue, King Ashoka, who built
many hospitals and was considered to be very merciful to all people
and creatures.

Keywords: Inscriptions of Aãrogyasãlã, Ideology, Paragon of virtue
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ความนำ�

นับตั้งแต่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงยุติบทบาทยุทธวิชัยเปลี่ยนมา
สู่หลักการธรรมวิชัย พระองค์ได้รับการสรรเสริญว่าทรงเป็นธรรมิกราชาที่
ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาและในการปกครอง แนวทางปกครองโดย
ยึดธรรมเป็นหลักทำ�ให้พระองค์มชี ยั ชนะโดยธรรม ไม่ตอ้ งใช้ศตั ราวุธสังหาร
ประชาชนให้ยอมสยบอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจ ดังประจักษ์ได้จากข้อความในจารึก
ประจำ�รัชสมัยของพระองค์ทแี่ สดงแบบอย่างการปกครองประชาราษฎร์ดว้ ย
หลักธรรมทีม่ งุ่ เน้นการบำ�เพ็ญประโยชน์สขุ ให้เกิดขึน้ ในราชอาณาจักรเป็นที่
ตัง้ ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขา้ ราชการดูแลทุกข์สขุ และสร้างสิง่ อำ�นวย
ประโยชน์สำ�หรับประชาชน อาทิ บ่อน้ำ� ที่พักคนเดินทาง สถานพยาบาล
ฯลฯ แนวทางปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชจึงสร้างความชื่นชมยินดี
ในหมู่ประชาชน ทำ�ให้พระเกียรติคุณของพระองค์ได้รับการสรรเสริญอยู่
เสมอ และถือได้วา่ พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบ
ให้กษัตริย์หลายพระองค์ทรงยึดหลักปกครองโดยธรรมเช่นเดียวกัน
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรกัมพูชาเป็น
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่ทรงนำ�หลักธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศก
มหาราชมาทรงยึดมัน่ เป็นแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับการปกครอง ดังทีห่ ลุยส์ ฟีโนต์
(Louis Finot) ตัง้ ข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
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นิ พั ท ธ์ แ ย้ ม เ ด ช

ปฏิบัติพระองค์โดยใช้หลักความเป็นธรรมราชา เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศก
มหาราช พระราชาแห่งราชวงศ์โมริยะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นจักรพรรดิ
ผู้ทรงธรรม (Finot 1903: 19) ข้อสังเกตนี้จะเห็นชัดเมื่อพิจารณาข้อความ
ตอนหนึ่งที่แสดงความทุกข์ของผู้ปกครองอย่างลึกซึ้ง ดังปรากฏในจารึก
หลายหลักที่ประจำ�อยู่ ณ อาโรคยศาลาเหมือนกัน ความว่า “โรคทางกาย
ของผู้มีร่างกายทั้งหลาย เป็นโรคทางใจของพระองค์ ที่เจ็บปวดเสียดแทง
เหลือเกิน เพราะว่า ทุกข์ของทวยราษฎร์ ก็คือทุกข์ของผู้ปกครอง แต่ทุกข์
ของพระองค์เองนั้น ไม่นับว่าเป็นความทุกข์” (อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ
คณะ 2555: 108)
ข้อความในจารึกอาโรคยศาลาสะท้อนพระราชกรณียกิจของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ การสร้างสถานพยาบาลสำ�หรับประชาชนทั่วไปตาม
เส้นทางของอาณาจักรขอมสมัยพระนคร มีทั้งหมด 102 แห่ง (อัญชนา จิต
สุทธิญาณ และคณะ 2555: 2) อาโรคยศาลาเหล่านี้แต่แรกเชื่อว่าสร้างขึ้น
ด้วยไม้ วัสดุ เช่น อิฐ หิน หรือศิลาแลง เมื่อเวลาผ่านไปจึงหักพังและชิ้น
ส่วนต่างๆ สูญหาย คงเหลือแต่วิหาร ศาสนสถาน และจารึกจำ�นวนหนึ่ง
(พีรพน พิสณุพงศ์ และสุภาภรณ์ ปิติพร 2537: 18) โดยเฉพาะหลักฐาน
ประจำ�อาโรคยศาลาที่ปรากฏร่องรอยค่อนข้างสมบูรณ์ คือ จารึกประจำ�
อาโรคยศาลา
จารึกประจำ�อาโรคยศาลาแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้า
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ชัยวรมันที่ 7 ในการดูแลผู้เจ็บป่วยภายในราชอาณาจักร ข้อความที่บันทึก
ทำ�ให้ทราบว่าจารึกสร้างขึน้ ตามแนวคิดพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน (กรม
ศิลปากร 2554: 10) เนื้อหาจารึกระบุชัดเจนว่าอาโรคยศาลาเป็นสถานที่
รักษาผู้ป่วยภายใต้การดูแลของพระพุทธเจ้าสำ�หรับการรักษาโรคหรือพระ
ไภษัชยคุรุไวฑูรยะ (Jacques 2007 :261) ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยบริวาร
ทั้งสองคือ “สูริยไวโรจนจันทรโรจิ” และ “จันทรไวโรจนโรหิณีศะ” (วรรณ
วิภา สุเนต์ตา 2548: 105) และนัยที่สะท้อนผ่านเนื้อหาจารึกว่าพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 คือผู้อวตารมาจากพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในปัจจุบันกัลป์
(หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 2543: 243) ดังนั้น มิติความเชื่อทาง
ศาสนาพุทธจึงเป็นรากฐานอุดมการณ์สำ�คัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน
การปกครองอาณาจักรกัมพูชาตลอดรัชสมัย
ข้อความจารึกประจำ�อาโรคยศาลาสะท้อนภาพพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจในการดูแลทุกข์สุขของทวยราษฎร์เป็น
ที่ตั้ง ทรงกล่าวย้ำ�ถึงพระราชปณิธานในอันที่จะยอมสละความสุขส่วน
พระองค์ เพื่อเหล่าทวยราษฎร์อย่างแท้จริงโดยสถาปนาสถานพยาบาลทั่ว
ราชอาณาจักรซึ่งมีลักษณะพ้องกันกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศก
มหาราชในการสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขแก่สรรพสัตว์ทงั้ ปวง เมือ่ ศึกษา
จารึกประจำ�รัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตลอดจนพระราชประวัติของ
พระองค์ ผู้เขียนพบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปฏิบัติตามแบบอย่างพระ
ราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราช พระราชาผู้ทรงอุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาที่ได้รับยกย่องว่าทรงเป็นธรรมิกราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่างสอดคล้องกัน
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น พระราช
กรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการบรรเทาความเดือดร้อนของทวย
ราษฎร์ท่ีเจ็บป่วย โดยศึกษาจากข้อความจารึกประจำ�อาโรคยศาลาเพื่อ
ยืนยันให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนำ�หลักธรรมิกราชาของพระเจ้า
อโศกมหาราชอันเป็นอุดมการณ์สำ�คัญที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดถือ
แล้วทรงนำ�มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภูมิหลังของจารึกประจำ�อาโรคยศาลา

จารึกที่พบประจำ�อาโรคยศาลา บันทึกลงบนวัตถุสำ�ริดและแท่ง
หินทราย ตัวอักษรเขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่ 18 จารึกที่เป็นวัตถุสำ�ริด
มี 2 บรรทัดปรากฏอยู่บนกรอบคันฉ่องสำ�ริด พบที่บริเวณเมืองมโหสถ ดง
ศรีมหาโพธิ์ ตำ�บลโคกปีบ อำ�เภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อหา
กล่าวถึงสิ่งของพระราชทานที่พระบาทกัมรเตงอัญศรีชยวรมันถวายแด่
อาโรคยศาลา ในปีมหาศักราช 1115 ตรงกับพุทธศักราช 1736 ดังคำ�จารึก
ที่ว่า “๑๑๑๕ ศก วฺระ ชํนฺวน วฺระ ปาทกมฺรเตง อญ ศฺริชยวรฺมฺม ท ต วฺระ
อาโรคฺยสา ล นา ศิรวตฺสปฺร” จารึกทีข่ อบขันสำ�ริด ขนาดกว้าง 18 เซนติเมตร
รอบขอบบน 59 เซนติเมตร และขันสำ�ริดขนาดกว้าง 13 เซนติเมตร รอบ
ขอบบน 40 เซนติเมตร พบทีบ่ ริเวณเมืองมโหสถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำ�บลโคกปีบ
อำ�เภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เนือ้ หากล่าวถึงเครือ่ งไทยธรรมของพระ
บาทกมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมัน ถวายแด่กมรเตงชคต ศรีวิเรศวร ณ
ตำ�บลสังโวก ในปีมหาศักราช 1109 ตรงกับพุทธศักราช 1730 เนื้อความ
จารึกตรงกันคือ “ชํนฺวน วฺระ กมฺรเตง อญ ศฺรีวิเรนฺทฺราธิปติวรฺมฺม ต กมฺร
เตงฺชคต ศฺรวี เิ รสฺวร นา สํโวกต ๑๑๐๙ สก” นอกจากนีย้ งั พบเชิงเทียนสำ�ริด
มีอักษรจารึกอยู่รอบขอบจาน พบบริเวณเมืองมโหสถ ดงศรีมหาโพธิ์เช่น
เดียวกัน เนือ้ หากล่าวถึงเครือ่ งไทยธรรมของพระบาทกมรเตงอัญศรีชยวรม
เทวะ ถวายแด่อาโรคยศาลา ณ ตำ�บลสังโวก ในปีมหาศักราช 1115 ตรงกับ
พุทธศักราช 1736 ดังคำ�จารึกที่ว่า “๑๑๑๕ ศก วฺร ชํนฺวน วฺระ บาทกมฺรเตง
อญ ศฺรีชยวรฺมฺมเทว ต วฺระอาโรคย สาล นา สํโวก”และพบคำ�จารึกที่สังข์
สำ�ริด พบบริเวณเมืองมโหสถ ดงศรีมหาโพธิเ์ ช่นวัตถุส�ำ ริดอืน่ ๆ อักษรทีจ่ ารึก
ปรากฏอยู่ขอบปากสังข์มีเนื้อความว่า เครื่องไทยธรรมพระวรโลง คำ�จารึก
คือ “ชํนวฺวน วฺระ วฺร โลง” (กรมศิลปากร 2529: 121-139; ก่องแก้ว วีระ
ประจักษ์ 2557: 56-57) ส่วนจารึกบนแท่งหินทราย เป็นข้อความขนาดยาว
แต่งด้วยคำ�ประพันธ์ภาษาสันสกฤต เนื้อหาของจารึกประจำ�อาโรคยศาลา
ส่วนใหญ่มีข้อความที่ตรงกัน แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้า
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ชัยวรมันที่ 7 ในการบรรเทาทุกข์ของทวยราษฎร์ และการบริหารจัดการ
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�อาโรคยศาลา พร้อมกับสิง่ ของจำ�เป็นต่ออาโรคยศาลา เช่น
จารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ พบทีบ่ ริเวณปราสาทตาเมือนโต๊จ ตำ�บลตา
เมียง อำ�เภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มี 46 โศลก (อัญชนา จิตสุทธิญาณ
และคณะ 2555: 101) จารึกทรายฟอง พบที่เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 48 โศลก (Honda 1965: 40) จารึกปราสาท
พบที่อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี 46 โศลก จารึกด่านปะคำ� พบที่ด่าน
ปะคำ� ตำ�บลปะคำ� อำ�เภอปะคำ� จังหวัดบุรรี มั ย์ มี 48 โศลก จารึกพิมาย พบ
ทีบ่ ริเวณปราสาทหินพิมาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
มี 56 โศลก (ชะเอม แก้วคล้าย 2527: 1-4)
จารึกประจำ�อาโรคยศาลามีเนือ้ หาเหมือนกัน ดังนัน้ จึงแบ่งโครงสร้าง
ของเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า ส่วนที่
สองเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเชิดชูพระ
เกียรติคุณและการดูแลอาณาจักรให้สงบสุข ตลอดจนการสร้างอาโรคย
ศาลา และส่วนที่สามให้รายละเอียดสิ่งของต่างๆ ที่จำ�เป็นแก่อาโรคยศาลา
และเหล่าข้าทาสทีก่ ลั ปนาให้ดแู ลอาโรคยศาลา ส่วนทีส่ เี่ ป็นการฝากฝังอนุชน
รุ่นต่อไปให้ช่วยรักษาแนวปฏิบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และให้พรแด่ผู้ที่
ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์
ในบทความนี้ จ ะพิ จ ารณาจารึ ก ประจำ � อาโรคยศาลาที่ มี เ นื้ อ หา
ค่อนข้างสมบูรณ์จำ�นวน 2 หลัก คือ จารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ พบ
ในดินแดนประเทศไทย และจารึกทรายฟอง พบในดินแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากจารึกทั้งสองหลักมีข้อความเทียบ
กันได้ แต่งด้วยรูปแบบคำ�ประพันธ์ประเภทฉันท์ทั้งสามชนิด คือ อนุษฏุภฺ
หรือ โศลก, อุปชาติ และสรัคธรา จารึกทั้งสองหลักมีจำ�นวน 4 ด้าน ด้านที่
1 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 4
มี 26 บรรทัด มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
โศลกที่ 1 (อนุ ษ ฏุ ภฺ - โศลก) เนื้ อ หาแสดงความนอบน้ อ มแด่
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พระพุทธเจ้า ผูม้ พี ระวรกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ นิรมาณกาย ธรรมกาย
และสัมโภคกาย
โศลกที่ 2 (อนุษฏุภฺ-โศลก) เนื้อหาแสดงความนอบน้อมยกย่องพระ
ไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชชินะเทพเจ้าที่ทำ�ให้เกิดความเกษมสุข แม้
ประชาชนทั้งหลายได้ยินพระนามก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
โศลกที่ 3 (อุปชาติ) เนือ้ หาแสดงความนอบน้อมแด่พระศรีสรู ยไวโรจ
นะ และพระศรีจันทรไวโรจนะ ผู้ขจัดโรคในหมู่ประชาชน
โศลกที่ 4-8 (อุปชาติ) เนื้อหากล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า ศรี
ชยวรมัน หรือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระโอรสของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน
กับเจ้าหญิงแห่งเมืองชยาทิตยปุระ กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
เป็นใหญ่เหนือพระราชาทั้งหลาย พระเกียรติยศของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ
พระองค์พระราชทานสิ่งของต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นที่รักยิ่งของ
เหล่าอสูร ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเฉยเมยต่อพระนางลักษมี ซึ่งพระ
ราชาทัง้ หลายต่างปรารถนา แต่กระนัน้ พระนางลักษมีกลับมาหาพระองค์เอง
โศลกที่ 9-18 (อุปชาติ/อนุษฏุภฺ-โศลก) เนื้อหากล่าวถึงพระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยแสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกระทำ�โคให้มคี วามสมบูรณ์เหมือนยุคก่อน พร้อม
กับมีพระดำ�ริพระราชทานยาเพือ่ ให้ประชาชนไม่ตาย ทรงกระทำ�แผ่นดินให้
มีความสมบูรณ์ดว้ ยการรักษาของแพทย์หลวง กวีกล่าวถึงโรคทางกายของผู้
ป่วย เป็นโรคทางใจของพระองค์ที่ทุกข์ทรมาน เพราะทุกข์ของทวยราษฎร์
คือทุกข์ของพระองค์เอง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ให้เหล่าแพทย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญในอายุรเวทบรรเทาความเดือดร้อน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
สร้างพระไภษัชยสุคต อาโรคยศาลา สุคตาลัย และสร้างเทวรูปพระสูรยะ
ไวโรจนะกับพระจันทระไวโรจนะ ในปีมหาศักราช 1108
โศลกที่ 19-26 (อนุษฏุภฺ-โศลก) เนื้อหากล่าวถึงแพทย์และเจ้าหน้าที่
ในส่วนต่างๆ ภายในอาโรคยศาลาจำ�นวนมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การรักษาผู้ป่วย มีแพทย์รักษาผู้ป่วย มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายและผู้หญิงผลัดกัน
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ดูแลความเรียบร้อยภายในอาโรคยศาลา ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและ
เป็นผู้จ่ายยา มีผู้ที่ทำ�หน้าที่คอยรับข้าวเปลือก ยา และฟืนจากผู้ที่มอบให้
ภายในบริเวณอาโรคยศาลามีผู้ชายเป็นคนต้มยาและจัดทำ�บัญชีเอกสาร
คอยทำ�ความสะอาดที่อยู่ของเทพเจ้า และคอยจัดหาน้ำ� จัดหาเอกสาร
สลาก และฟืน มีผู้ที่คอยจัดหายา เชื้อเพลิงหุงต้ม และน้ำ�ดื่ม มีผู้คอยช่วย
เหลือจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ และผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยใน
สถานพยาบาล มีบุรุษพยาบาลทำ�หน้าที่แจกจ่ายยาทั้งหลาย และมีผู้หญิง
คอยตำ�ข้าว
โศลกที่ 27-36 (อนุษฏุภฺ-โศลก) เนื้อหากล่าวถึงสิ่งของต่างๆ ที่พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ถวายไว้แด่พระพุทธเจ้า และสิง่ ของจำ�เป็นต่ออาโรคยศาลา
ในจารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ โศลกที่ 27 กวีให้รายละเอียดว่าทุกๆ ปี
สิ่งของจำ�นวนมากจะต้องเบิกออกจากพระคลังของหลวงสามครั้งต่อปี คือ
ในวันเพ็ญเดือน 5 ในพิธีศราทธ์ และในเดือนที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ทางทิศ
เหนือ ส่วนในจารึกทรายฟอง โศลกเดียวกันนี้ให้รายละเอียดว่า ทุกๆ วัน
ข้าวจำ�นวนหนึง่ โทรณะ มอบให้เป็นส่วนสำ�หรับบูชาเทพ เครือ่ งสังเวยทีเ่ หลือ
มอบให้ผู้ป่วยทั้งหลายในทุกวัน จารึกทั้งสองหลักกล่าวถึงสิ่งของต่างๆ ซึ่ง
อาจมีจำ�นวนที่ต่างกันในส่วนปริมาณ แต่สิ่งของตรงกัน คือ มีผ้านุ่งทอ
ลวดลายมีสีแดง ผ้าขาว โคภิกษา (หญ้าชนิดหนึ่ง) เปรียง ไม้กฤษณา เทียน
ขี้ผึ้ง น้ำ�ผึ้ง งา เนยใส ผงดีปลี ต้นฝิ่น ต้นกากะทิง (ต้นบุนนาค) ผลจันทน์
เทศ ยาขม มหาหิงคุ์ ผงยี่หร่าบด การบูร น้ำ�ตาลกรวด กลุ่มสัตว์น้ำ� ต้นไม้
หอมศรีวาสะ จันทน์หอม ต้นร้อยดอก เครือ่ งเทศจำ�พวกขิงแห้ง พริกไทยดำ�
พริกไทยขาว ต้นประจีวัล ต้นมัสตาร์ด ต้นและเปลือกของพืชชื่อตวักสาร
เกลือ ต้นทารวี (ว่านนางคำ�) ต้นกังทัง หลาย (พืชชนิดหนึ่ง?) ชนัสยัง เทพ
ทาโร ต้นมิตรเทวะ พุทรา
โศลกที่ 37-39 (อนุษฏุภ-ฺ โศลก) เนือ้ หากล่าวถึงผูป้ ระกอบพิธบี ชู ายัญ
สองคน และโหราจารย์หนึง่ คน ซึง่ บุคคลทัง้ สามสมควรได้รบั การแต่งตัง้ โดย
สังฆราชแห่งราชวิหาร ในทุกๆ ปีจะต้องจัดเตรียมผ้ายาว เสื้อสำ�หรับสตรี
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สิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับอาโรคยศาลาคือ ข้าวสาร ดีบุก
โศลกที่ 40-41 (อุปชาติ) เนื้อหากล่าวสดุดีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่า
ทรงสุภาพอ่อนโยนและทรงเป็นผู้นำ�ของปวงชน ทรงสละได้แม้กระทั่งพระ
ราชโอรส สิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกระทำ�ไว้เป็นแบบอย่างนี้
ขอให้อนุชนรุ่นหลังดูแลรักษาไว้ให้ดี เพราะผู้ที่ดูแลรักษาย่อมได้รับผลบุญ
อย่างเต็มเปี่ยม
โศลกที่ 42-43 (อุปชาติ) เนื้อหากล่าวถึงราชมนตรีที่ได้รับการแต่ง
ตั้งในวังหลวง ซึ่งควรจะได้รับการแต่งตั้งในอาโรคยศาลา ส่วนพวกรับจ้าง
ในอาโรคยศาลาไม่ควรถูกรวมกันไว้ที่นี้ หากบุคคลใดที่ทำ�ความผิด เมื่อเข้า
มายังอาโรคยศาลาไม่ควรถูกลงโทษทัณฑ์ แต่คนที่ชอบทำ�ร้ายสัตว์ต่างๆ ที่
อยู่ในอาโรคยศาลาต้องถูกลงโทษ ไม่ควรได้รับการยกเว้นโทษ
โศลกที่ 44-46 (อุปชาติ/สรัคธรา) เนื้อหากล่าวถึงพระราชปณิธาน
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าถึงประโยชน์สุขของหมู่
ชน ทรงช่วยเหลือประชาชนผู้มีความทุกข์ที่กำ�ลังจมในมหาสมุทร คือ ภพ
ให้ก้าวข้ามพ้นไปได้ และกล่าวว่าหากพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาพระองค์ใด
เอาใจใส่ตอ่ ความเป็นอยูข่ องประชาชน ดูแลรักษาสิง่ ก่อสร้างเหล่านี้ ก็ขอให้
พระเจ้าแผ่นดินและเชือ้ พระวงศ์เหล่านัน้ บรรลุนพิ พานในเมืองสวรรค์ ขอให้
เหล่าทวยเทพจงทำ�ให้อสูรและทานพรุ่งเรืองด้วยเดช จงมีความเพลิดเพลิน
ยินดี ในขณะผู้ท่ีต้องการทำ�ลายอกุศล ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้รับการ
คุ้มครองดูแลในทุกแห่ง
เนื้อหาจารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ และจารึกทรายฟอง แม้จะ
มีประเด็นที่ชวนคิด และข้อมูลที่น่าสงสัย ดังเช่นระบบการรักษาภายในอา
โรคยศาลาเหมือนกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัจจุบันหรือไม่ ผู้ป่วย
สามารถพักฟื้นรักษาตัว หรือตรวจอาการ รับเครื่องยา จากนั้นก็กลับบ้าน
ได้หรือไม่ (รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2547: 22) หรือรายชื่อเฉพาะบางอย่าง
เช่น ทังทังสะ อาขยาต เมื่อกล่าวถึงกลุ่มของสัตว์น้ำ� หรือรายชื่อพืช เช่น
เอลา ต้นประจีวลั ต้นและเปลือกของพืชชือ่ ตวักสาร มีรายละเอียดเป็นเช่น
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ไร เพราะยังไม่พบข้อมูลที่อธิบายชื่อเหล่านี้

จารึกประจำ�อาโรคยศาลา: ภาพสะท้อนพระราชกรณียกิจ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

นับตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์ พระราชประวัติของ
พระองค์บันทึกอยู่ในจารึกหลายหลัก ข้อความตอนต้นของจารึกปราสาท
พระขรรค์ จารึกปราสาทตาพรหม และจารึกประจำ�อาโรคยศาลาได้กล่าว
ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนามว่า “ศรีชยวรมัน” ทรงเป็นพระโอรสใน
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 และประสูติจากพระนางชัยราชจูฑามณีเทวี
เจ้าหญิงแห่งเมืองชยาทิตยปุระ พระธิดาในพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 พระ
ราชประวัติจากหลักฐานต่างๆ ทั้งจารึก ภาพสลัก และรูปประติมากรรม
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สะท้อนว่าพระองค์ทรงเป็นวีรบุรุษและพระราชา
ผู้ทรงยึดมั่นในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา จารึกปราสาทพิมานอากาศให้
รายละเอียดไว้ชดั เจนว่า เจ้าชายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ซึง่ เป็นฐานันดรศักดิ์
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในขณะนัน้ ทรงประกอบวีรกรรมในการกอบกูส้ ทิ ธิ
ธรรมแห่งราชบังลังก์ พระองค์รบี ยกกองทัพกลับมายังอาณาจักรกัมพูชา แม้
พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 จะถูกสำ�เร็จโทษก่อนหน้านัน้ ต่อมาพระองค์กป็ ระกาศ
อิสรภาพจากอาณาจักรจามปา นำ�ความสุขกลับคืนมาสูอ่ าณาจักรเขมรอย่าง
สมบูรณ์ (Coedès 1968: 169-170)
พระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้รับการยกย่องจากนัก
วิชาการด้านเขมรอย่างสูง ศาสตราจารย์ยอร์ซ เซเดส์ (George Coedès)
ยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
อาณาจักรกัมพูชา (อ้างถึงใน เดวิด แชนด์เลอร์ 2546: 80) ส่วนศาสตราจารย์
โคลด ชาค (Claude Jacques) ให้ความเห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยเมืองพระนครและในประวัติศาสตร์ของ
ขอม (อ้างถึงใน หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 2532: 122) ข้อมูลเกี่ยวกับพระ
ราชประวัตทิ งั้ หลายสะท้อนให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่า
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ทรงมีพลานุภาพสูง มีความเชีย่ วชาญทางการเมือง ทรงมีขนั ติมานะเป็นเลิศ
ยึดมั่นในแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีพระทัยเมตตา
ต่อผู้ทุกข์ยาก และทรงบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (อุไรศรี วรศะริน
2545: 89)
อนึง่ เกีย่ วกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาทีพ่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
เลื่อมใสอย่างลึกซึ้งนี้ ศาสตราจารย์เดวิด แชนด์เลอร์ (David Chandler)
กล่าวว่า ระหว่างที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรง
สนใจในคำ�สอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ทรงพยายามประสาน
คติธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ากับคติความเชื่อเกี่ยวกับระบบราชาของ
อาณาจักรกัมพูชามากกว่ากษัตริยพ์ ระองค์ใดทรงปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในรัชสมัยของ
พระองค์จงึ มีการปรับเปลีย่ นคติเดิมหลายอย่าง ไม่ถอื พระองค์วา่ เป็นผูอ้ ทุ ศิ
แด่เทพเจ้าหรือจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าภายหลังที่สิ้นพระชนม์
แล้ว ทว่าทรงถือพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่ยอมตรัสรู้เพื่อคอยช่วยเหลือทวยราษฎร์ให้พ้นทุกข์ เชื่อว่าการไถ่ทุกข์
ให้ประชาชน กษัตริย์เองก็จะพ้นทุกข์ไปด้วย (เดวิด แชนด์เลอร์ 2546: 82)
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็น “ผู้ทำ�ประโยชน์ต่ออาณาจักรขอมเป็น
อันมาก โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งกลายเป็นโบราณวัตถุอันสำ�คัญของ
อาณาจักรขอมมาจนทุกวันนี้” (ชะเอม แก้วคล้าย 2527: 8) ตลอดทั้งทรง
แผ่อารยธรรมความเจริญทัว่ บริเวณภาคตะวันออกของแหลมอินโดจีนอย่าง
กว้างขวาง บรรดาจารึกกล่าวยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นบุรุษผู้มีความกล้า
หาญ และทรงเป็นนักปราชญ์ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 2543: 99) ศาสน
สถานขนาดใหญ่กอ่ สร้างขึน้ ในรัชสมัยนีร้ อบราชธานี ศาสนสถานทีก่ อ่ สร้าง
แห่งแรก คือ ปราสาทบันทายกุฎี ต่อมามีการสร้างศาสนสถานคือปราสาท
ตาพรหม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1729 ปราสาทพระขรรค์ สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ.
1734 และยังมีศาสนสถานที่มีความสำ�คัญรองลงมา เช่น ปราสาทตาเนย
โกรลโค บันทายไพร และปราสาทตาสม ฯลฯ ราชธานีคือเมืองพระนคร
หลวง มีการก่อสร้างขึน้ ใหม่และล้อมรอบด้วยกำ�แพงทีแ่ น่นหนา ศาสนสถาน
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กลางราชธานีทสี่ ร้างขึน้ ในปลายรัชกาลก็คอื ปราสาทบายน (หม่อมเจ้าสุภทั ร
ดิศ ดิศกุล 2543: 102-103)
ในบรรดาพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผลงานที่โดด
เด่น คือการสถาปนาอาโรคยศาลาทัว่ ราชอาณาจักร จารึกปราสาทพระขรรค์
โศลกที่ 31 (Coedès 1941: 277) และจารึกปราสาทตาพรหม โศลกที่ 117
(Coedès 1906: 68) ได้กล่าวถึงปราสาทที่มียอดเป็นจำ�นวน 102 แห่งทุก
วิษัย หมายความว่ารัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีการสถาปนาอาโรคย
ศาลาในทุกๆ เมือง อาโรคยศาลาแต่ละหลังนอกจากจะมีข้อความตรงกัน
แล้ว ตัวอาคารอาโรคยศาลายังมีลกั ษณะร่วมทางสถาปัตยกรรม รูปแบบของ
แผนผังทีใ่ กล้เคียงกัน จึงทำ�ให้เชือ่ ได้วา่ อาโรคยศาลาแต่ละหลังสร้างขึน้ สมัย
เดียวกัน สอดคล้องกับข้อความในจารึกปราสาทพระขรรค์และจารึกปราสาท
ตาพรหมดังกล่าว (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ 2557: 38-39)
จารึกประจำ�อาโรคยศาลาให้ข้อมูลพระราชกรณียกิจของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ในด้านการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
อย่างครบวงจร แสดงให้เห็นระบบการแพทย์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดใน
ประวัติศาสตร์กัมพูชา จะเห็นได้ว่าการพยาบาลดูแลผู้ป่วยจำ�เป็นต้องมี
สถานพยาบาลหรือตัวอาคารรองรับผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะ ภายในสถานพยาบาล
ต้องมีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสำ�หรับรักษาโรคและเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละสัดส่วนดำ�เนิน
งานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสิ่งของจำ�เป็นทางการแพทย์ กล่าวได้ว่าพระ
ราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่อำ�นวยประโยชน์สุขแก่เหล่าทวย
ราษฎร์สะท้อนให้เห็นจากข้อความในจารึกประจำ�อาโรคยศาลา ข้อความ
ในจารึกระบุว่าอาโรคยศาลาประกอบด้วยแพทย์ที่ชำ�นาญอายุรเวท ผู้ช่วย
แพทย์ และเจ้าหน้าทีท่ งั้ ชายและหญิงจำ�นวนมาก ให้รายละเอียดการปฏิบตั ิ
งานซึ่งมีเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องยา จัดทำ�บัญชีเอกสารหรือเป็นผู้ที่ทำ�บัตร
และจ่ายบัตรสลาก จัดหาสิง่ ของจำ�เป็นเพือ่ ปรุงยา และหุงต้มอาหาร เช่น หา
ฟืนต้มยา หาเชือ้ เพลิงและน�้ำ สำ�หรับหุงต้ม หาดอกไม้และหญ้าเพือ่ บูชายัญ
เจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงผลัดกันต้มน้ำ� บดยาก่อนที่จะนำ�ไปเคี่ยว ตำ�ข้าว
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เปลือกเพื่อปรุงยา ทำ�หน้าที่แจกจ่ายเครื่องยา ดูแลความเรียบร้อย รักษา
ทรัพย์สิน และทำ�หน้าที่ดูแลที่อยู่ของเทพเจ้า มีผู้ประกอบพิธีบูชายัญ และ
ทำ�หน้าที่เป็นโหรด้วย รายละเอียดที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นการดำ�เนินงาน
ภายในอาโรคยศาลาอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการดำ�เนินงานจากส่วน
กลางสู่ท้องถิ่น คือ การเบิกสิ่งของจำ�เป็นจากพระคลังหลวงในแต่ละปีส่ง
มายังอาโรคยศาลามิได้ขาด มีการระบุหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละอย่าง ระบุ
จำ�นวนเจ้าหน้าทีแ่ ละเพศอย่างชัดเจน เกีย่ วกับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านจำ�นวน
มากนี้ ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (2557 :49-50) แสดงความเห็นในเรือ่ งจำ�นวน
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�อาโรคยศาลาว่าน่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ “ในด้าน
การรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือและสัมฤทธิผล ในด้าน
ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของอาโรคยศาลา...ในด้านคุณภาพของยา ต้อง
มีการควบคุมดูแล การผลิตยา การจัดจ่ายยา...ในด้านความสะอาด ความ
น่าเชื่อถือ....ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการดำ�เนินกิจการ...”
น่าสังเกตด้วยว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระดำ�ริให้สร้างเทวรูป คือ พระ
ไภษัชยสุคตเทวรูป พระสูรยะไวโรจนะกับพระจันทระไวโรจนะ และสร้าง
ศาสนสถานในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาโรคยศาลาและ
อาณาบริเวณแห่งนีเ้ ป็นเขตพืน้ ที่ “ศักดิส์ ทิ ธิ”์ หลอมรวม “พลังอำ�นาจ” อัน
เป็นความเชือ่ ทางศาสนาผ่านรูปประติมากรรมทีจ่ ะส่งผลเยียวยาด้านจิตใจ
ของผู้ป่วยให้มีพละกำ�ลัง มีพลังใจในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้เกิดผล
นอกจากการใช้ยาบำ�บัดโรค เพราะฉะนัน้ ภายในดินแดนแห่งสถานพยาบาล
ทัง้ หลายจึงเป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับบรรเทาทุกข์ของผูป้ ว่ ยทีผ่ สานกับความเชือ่ ทาง
ศาสนาอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน
จะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการ
สถาปนาอาโรคยศาลา สืบเนื่องมาจากพระราชปณิธานที่กล่าวย้ำ�ในจารึก
ประจำ�อาโรคยศาลาช่วงตอนต้นและตอนท้ายว่า ความทุกข์เดือดร้อนของ
ทวยราษฎร์ย่อมนำ�ความเดือดร้อนมาสู่พระองค์เอง พระองค์จึงมีพระราช
ประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน ด้วยการวางระบบ
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รักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้สอดรับกับคติพระโพธิสตั ว์ในศาสนาพุทธนิกาย
มหายานที่มีแนวคิดสำ�คัญในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ โดย
มีความกรุณาอันเป็นคุณธรรมหลัก (พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก 2547:
15) ทั้งนี้พระพุทธศาสนานิกายมหายานเชื่อว่าการบำ�เพ็ญพุทธกิจตลอด
พระชนม์ชีพของพระโพธิสัตว์แสดงให้ประจักษ์ถึงโพธิจิตอันยิ่งใหญ่ (ส.
ศิวรักษ์ 2542: 4) นัยเดียวกันนีจ้ ะเห็นได้วา่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงบำ�เพ็ญ
บุญบารมีตามแบบอย่างพระโพธิสตั ว์ในร่างมนุษย์เพือ่ ช่วยเหลือทวยราษฎร์
ของพระองค์ที่เจ็บป่วยให้คลายจากความทุกข์
จารึกอาโรคยศาลาให้ภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กอปรด้วยพระ
เมตตาอย่างสูงส่ง ทว่ายังสะท้อนให้เห็นความเป็นพระราชาทีท่ รงเทีย่ งธรรม
มีความเด็ดขาดในการลงโทษบุคคลที่กระทำ�ความผิดด้วย ดังจะเห็นได้จาก
ข้อความในจารึกที่กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ทำ�ความผิด หากเข้ามายังอาโรคย
ศาลาไม่ควรถูกลงโทษ แต่คนที่ชอบทำ�ร้ายสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในอาโรคยศาลา
จะต้องถูกลงโทษ ไม่ควรได้รับการยกเว้นโทษ หมายความว่าเขตบริเวณ
อาโรคยศาลานี้เป็นเขตพื้นที่พิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้อำ�นาจคุกคาม
ทำ�ร้ายผู้ที่มีความผิดที่เข้ามายังอาโรคยศาลา อาจจะเป็นนักโทษที่มีอาการ
เจ็บป่วย เป็นข้อห้ามไม่ให้ลงโทษบุคคลเหล่านี้ ขณะเดียวกันหากผู้ที่อยู่ใน
อาโรคยศาลาทำ�ร้ายสัตว์ต่างๆ ย่อมถูกลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้
อื่นกระทำ�ผิดต่อไป
อาจกล่าวได้ว่าข้อความจารึกประจำ�อาโรคยศาลาแสดงรายละเอียด
พระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้งสามประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก พระราชกรณียกิจในด้านการสาธารณสุข ซึ่งพระองค์
ทรงสถาปนาอาโรคยศาลาเพื่อเป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในราช
อาณาจักร ทรงเอื้ออำ�นวยประโยชน์อย่างพร้อมสรรพให้อาโรคยศาลามี
ระบบการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแพทย์ ผูช้ ว่ ยแพทย์
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกต่างๆ ทั้งชายและหญิงจำ�นวนมาก เพื่อดูแลรักษาผู้
ป่วย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปลอดภัยจากการถูกคุมคามสวัสดิภาพในชีวิต มี
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กฎระเบียบในการกำ�หนดโทษแก่ผู้กระทำ�ผิด
ประการที่สอง พระราชกรณียกิจทางศาสนา ดังจะเห็นได้ว่าพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 สถาปนาอาโรคยศาลาควบคู่กับสุคตาลัย ทรงให้สร้างเทวรูป
ทรงจัดสรรให้มีผู้ประกอบพิธีบูชาเทวรูป ทำ�ให้เขตพื้นที่บริเวณอาโรคย
ศาลามีลักษณะพิเศษ คือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ประการที่สาม พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง กล่าวคือ จารึก
สะท้อนให้เห็นการเอาพระทัยใส่ตอ่ ความกินดีอยูด่ ขี องทวยราษฎร์ ประทาน
ความกรุณาแก่ผปู้ ว่ ยภายในอาโรคยศาลาตามแบบอย่างพระราชาผูด้ �ำ รงอยู่
ในธรรม ดังข้อความทีร่ ะบุถงึ พระราชปรารถนาของพระองค์ทจี่ ะช่วยผูป้ ว่ ย
ให้คลายจากความทุกข์ ทรงวางกรอบระเบียบสำ�หรับการปฏิบัติสำ�หรับคน
หมู่มาก ดังนั้น ข้อความในจารึกอาโรคยศาลาจึงสะท้อนพระราชกรณียกิจ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้านการสาธารณสุขคือการบรรเทาทุกข์ทวย
ราษฎร์ที่ป่วยเป็นโรคด้วยน้ำ�พระราชหฤทัยอันเมตตาอย่างสุดซึ้ง

จากแบบอย่างธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราชสู่
พระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

คุณูปการที่สะท้อนผ่านจารึกประจำ�อาโรคยศาลา แสดงอุดมการณ์
สำ�คัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ พระราชปณิธานของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
และบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามคติพระพุทธศาสนาที่ทรง
ยึดถือ
พระราชปณิธานและวัตรปฏิบตั ทิ พี่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดถือพ้อง
กันกับพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราช พระ
ราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในการอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เรื่องราวของ
พระเจ้าอโศกมหาราชมิใช่เป็นที่ยกย่องในประเทศอินเดียเท่านั้น ทว่าพระ
เกียรติคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแนวทางปฏิบัติของเหล่ากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะในประเทศต่างๆ เช่นกัน
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ศาสตราจารย์ ดี.อาร์ ภาณฑารกร (D.R. Bhandarkar) กล่าว
ว่า “ความมีพระทัยเมตตากรุณาของพระเจ้าอโศกในอันที่จะสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่มวลมนุษย์ ไม่จำ�กัดขอบเขตอยู่เพียงภายในราช
อาณาจักรของพระองค์เองเท่านั้น หากแต่ยังกระจายกว้างขวางออกไปยัง
ดินแดนนอกแว่นแคว้นของพระองค์อีกด้วย” (อ้างถึงใน กรุณา-เรืองอุไร
กุศลาสัย 2545: 13) เช่นเดียวกับคำ�กล่าวของเอช จี.เวลส์ (H.G. Wells) ที่
สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชว่า “ในบรรดาพระนาม
ของท้าวพระยามหากษัตริย์ นับได้เป็นจำ�นวนพัน จำ�นวนหมื่น ซึ่งมีปรากฏ
อยู่อย่างดาษดื่นในข้อบันทึกทางประวัติศาสตร์ พระนามของพระเจ้าอโศก
มหาราช ส่องแสงและดูเหมือนจะส่องแสงอยูเ่ พียงพระนามเดียวเท่านัน้ ด้วย
ความรุง่ โรจน์เช่นเดียวกับดวงดาวอันสุกสกาวยิง่ ” (อ้างถึงใน กรุณา-เรืองอุไร
กุศลาสัย 2545: 4) พระราชประวัตขิ องพระเจ้าอโศกมหาราชจึงน่าจะได้รบั
การกล่าวถึงในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นแบบอย่างพระราชาผู้
ยิง่ ใหญ่ทเี่ ป็นตำ�นานในความทรงจำ�ของเหล่านักปราชญ์ผเู้ ลือ่ มใสพระพุทธ
ศาสนาในอาณาจักรกัมพูชาขณะนั้น
พระเจ้าอโศกมหาราชประสูตใิ นราชวงศ์เมารยะ ซึง่ ก่อตัง้ โดยพระเจ้า
จันทรคุปตะ ปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการปกครอง ภายหลังที่พระเจ้าจันทร
คุปตะสวรรคต พระเจ้าพินทุสารพระราชโอรสทรงครองราชย์ต่อมา ส่วน
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชย์ลำ�ดับที่ 3 ต่อจากพระเจ้าพินทุสาร
(Sircar 1967: 13-14) พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชบันทึกไว้
ในเอกสารฝ่ายพุทธว่าทรงมีความโหดร้าย มีความน่ากลัว และน่ารังเกียจ
(Barua 1995: 209) ภายหลังพระองค์ทรงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา เปลีย่ นจากพระเจ้าจัณฑาโศกผูด้ รุ า้ ย สูพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชผูส้ ละ
ความโหดเหี้ยม ในมหากาพย์พุทธจริต กวีนิพนธ์เรื่องเยี่ยมของอัศวโฆษ
กล่าวถึงพระเจ้าอโศกมหาราชในฐานะพระราชาผูศ้ รัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึ้ง ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ในกาลต่อมาพระเจ้า
อโศกมหาราชก็ได้ประสูติ พระองค์ทรงกระทำ�ให้ศัตรูผู้หยิ่งยโสเกิดความ
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โศกเศร้า และทรงขจัดความโศกเศร้าของประชาชนทั้งหลาย (Johnston
1995: 122) และกล่าวต่อไปว่าพระองค์เป็นศรีแห่งวงศ์เมารยะ ทรงจัดแจง
พระราชกรณียกิจทัง้ หลายเพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองของประชาชน ทรงจัดสร้าง
พระสถูปทั่วทั้งแผ่นดิน จนทำ�ให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์
ผูท้ รงธรรม (Johnston 1995: 123) ขณะเดียวกันก็ได้รบั ยกย่องว่าเป็นพระ
มหาจักรพรรดิของโลกด้วยดังจะเห็นได้จากบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยกย่อง
พระเจ้าอโศกมหาราชว่าทรงประกอบวีรกรรมพิชิตดินแดนต่างๆ เช่น การ
กรีฑาทัพไปตีแคว้นกลิงคราษฎร์ทางฝัง่ ทะเลตะวันออก จนถือว่าอาณาจักร
ของพระองค์มีดินแดนจากมหาสมุทรจนจรดมหาสมุทร นับเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ชมพูทวีปที่มีพระราชาผู้ทรงเดชานุภาพยิ่งใหญ่เช่นนี้ (ส.
ศิวรักษ์ 2552: 13) การเผยแผ่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกมหาราชทรง
กระทำ�เป็นเวลา 37 ปี ภายหลังจึงเปลี่ยนเสียงกลองรบมาเป็นเสียงกลอง
แห่งธรรม และมุ่งเผยแผ่พระพุทธธรรมอย่างกว้างขวาง
ด้วยเหตุทพี่ ระเจ้าอโศกมหาราชทรงยึดหลักธรรมปกครองเหล่าทวย
ราษฎร์ให้เกิดสันติสขุ แม้ราชอาณาจักรมีอาณาเขตไพศาลก็ทรงมอบหมาย
ผู้แทนพระองค์สอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในต่างถิ่นอย่างทั่วถึง
ทำ�ให้ชอื่ เสียงและพระเกียรติคณ
ุ ของพระองค์ในฐานะธรรมิกราชาผูย้ งิ่ ใหญ่
ปรากฏอย่างชัดเจนในจารึกหลายหลัก ข้อมูลของพระองค์เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายเมื่อเจมส์ ปรินเซป (James Prinsep) อ่านตัวอักษรพราหมี และ
ตัวอักษรขโรษฐี อันเป็นตัวอักษรที่ใช้บันทึกข้อความพระบรมราชโองการ
ของพระองค์ ต่อจากนั้นเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม (Sir Alexander
Cunningham) ได้อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในอินเดียและ
ประมวลจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นเป็นชุดแรก (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 4-5) จารึกที่รวบรวมเผยแพร่มีทั้งที่บันทึกลงบนแผ่น
หินและเสาหินจำ�นวนมาก เนื้อความที่บันทึกมักปรากฏข้อความที่ตรงกัน
ว่า “เทวานํ ปิเย ปิยทสิ” เพื่อประกาศว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นที่รักยิ่ง
ของทวยเทพ สาระสำ�คัญมีทั้งข้อความสั่งสอนแนะนำ� และข้อความแสดง
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นโยบายของพระองค์ แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้อธิบาย
นโยบายแก่เหล่าทวยราษฎร์ มีหมายประกาศห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การปฏิบตั ิ
ตามแนวพุทโธวาท ความเสมอภาคของคนทุกชั้น ทุกลัทธิที่เชื่อถือเป็นต้น
(กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 2543: 121-122) เนื้อหาส่วนใหญ่ในศิลาจารึก
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นพระราชาผู้ดำ�รงอยู่ในธรรม
อย่างแท้จริง ทรงปกครองประชาราษฎร์โดยยึดหลักธรรมอย่างเคร่งครัด แม้
ข้าราชการของพระองค์กย็ ดึ หลักธรรมเป็นแนวปฏิบตั มิ ไิ ด้บกพร่อง ดังจารึก
บนเสาหินหลักที่ 1 อยูท่ เี่ มืองเดลฮี (เดิมอยูท่ โี่ คปุระ ตำ�บลอัมพละ ปัญจาบ)
ภาษาปรากฤต อักษรพราหมี บันทึกไว้ว่า
เทวานํ ปิเย ปิยทสิ ลาช เหวํ อาหา สฑุวีสติ
วสอภิเตน เม อิยํ ธํมลิปิ ลิขาปิตา
หิทตปาลเต ทุสํปฏิปาทเย อํนเต อคยา ธํมกามตายา
อคยา ปลีขายา อคาย สุสูสายา อเคน ภเยนา
อเคน อุสาเหนา เอส จุ โข มม อนุสถิยา
ธํมาเขธา ธํมกามตา จา สุเว สุเว วฒิตา วฒีสติ เจวา
ปุลิสา ปิ จ เม อุกสา จา เควยา จา มณิมา จา อนุวิธียํตี
สํปฏิปาทยํติ จา อลํ จปลํ สมาทปยิตเว เหเมวา อํต
มหามาตา ปิ เอสา หิ วิธิ ยา อิยํ ธํเมน ปาลนา ธํเมน วิธาเน
ธํเมน สุขิยนา ธํเมน โคตีติ
แปลได้ความว่า “พระเจ้าปิยทัสสี ผูเ้ ป็นทีร่ กั ของเทวดาและมนุษย์ทงั้
หลาย ได้ตรัสไว้ว่า ข้าพเจ้าผู้อภิเษกแล้วได้ยี่สิบสี่ปี ได้ให้เขียนธรรมจารึก
นี้ไว้ (ดังต่อไปนี้) ประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้ายากที่จะได้รับ นอกจาก
จะมีความภักดีต่อพระธรรม การตรวจดูแลตนเองอย่างถี่ถ้วน การเชื่อฟัง
อย่างดี ความกลัว (ต่อการทำ�ความชัว่ ) และความอุตสาหะอย่างดีทสี่ ดุ บัดนี้
เพราะอาศัยคำ�สอนของข้าพเจ้า ความมุ่งต่อธรรม และความภักดีต่อธรรม
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ได้เจริญขึ้นแล้วทุกๆวัน และจะเจริญยิ่งขึ้นต่อไป ข้าราชการของข้าพเจ้าก็
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีตระกูลสูงสุด หรือปานกลาง ย่อมทำ�ตาม (คำ�
สอนของข้าพเจ้า) และปฏิบัติคำ�สอนนั้น เพื่อกระตุ้นเตือน (ชักจูง) คนอื่นที่
ไม่มั่นคง (ให้ทำ�ดี) อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ บรรดามหามาตร(ผู้ว่า
ราชการชายแดน) ก็ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน เพราะว่าการตามหลักธรรม การออก
กฎหมายตามหลักธรรม การทำ�ให้ประชาชนมีความสุขตามหลักธรรม และ
การคุม้ ครอง (ประชาชน) ตามหลักธรรม เหล่านีค้ วรจะถือเป็นหลักปฏิบตั ”ิ
(ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 2527: 42)
ไม่เพียงการบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนด้วยหลักธรรม
พระเจ้าอโศกมหาราชยังมีพระบรมราชโองการให้คุ้มครองชีวิตสัตว์น้อย
ใหญ่ ไม่ให้นำ�สัตว์ไปฆ่าบูชายัญ ทั้งนี้ทรงตระหนักถึงความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์ทฝี่ งั รากลึกในหมูท่ วยราษฎร์โดยเฉพาะการบวงสรวงเทพเจ้า การ
บูชายัญแต่ละครัง้ มีสตั ว์หลายแสนตัวถูกนำ�ไปฆ่าเพือ่ พลีแด่เทพเจ้าโดยเปล่า
ประโยชน์ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่สรรพสัตว์เหล่านัน้ จารึกหลักหนึง่ บน
แผ่นหิน อยู่ที่ภูเขาคิรนาร ในรัฐคุชราต ได้บันทึกข้อความประกาศคุ้มครอง
สิ่งมีชีวิตโดยพระบรมราชโองการของพระองค์ บันทึกด้วยภาษาปรากฤต
อักษรพราหมี ดังที่ว่า
อิยํ ธํมลิปี เทวานํ ปฺริเยน ปฺริยทสินา ราญา เลขาปิตา
อิธ น กึจิ ชีวํ อารภิปฺตา ปฺรชูหิตวฺยํ น จ สมาโช
กตโวฺย พหุกํ หิ โทสํ สมาชมฺหิ ปสติ เทวานํ ปฺริโย
ปฺริยทสิ ราชา อสฺติ ปิตุ เอก-จา สมาชา สาธุมตา
เทวานํ ปฺริยส ปฺริยทสิโน ราโญ ปุรา มหานสมฺหิ เทวานํ
ปฺริยส ปฺริยทสิโน ราโญ อนุทิวสํ พหูนิ ปฺราณสตสหสฺรานิ
อารภิสุ สูปาถาย เส อช ยทา อยํ ธํมลิปี ลิขิตาติ เอว
ปฺราณา อรภเร สูปาถาย โทฺว โมรา เอโก มโค
โส ปิ มโค น ธฺรุโว เอเต ปิ ตฺรี ปฺราณา ปฉา น อารภิลเร
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แปลได้ความว่า “จารึกธรรมหลักนี้ พระเจ้าปริยทัสสีผู้เป็นที่รักของ
ทวยเทพ มีพระบรมราชโองการให้สลักไว้แล้ว สัตว์แม้ตัวหนึ่งไม่ควรถูกฆ่า
บูชายัญในทีน่ ี้ ทัง้ การประชุมกันก็ไม่ควรจัดให้มขี นึ้ ณ ทีน่ ี้ เพราะว่าพระเจ้า
ปริยทัสสีผู้เป็นที่รักของทวยเทพ ย่อมทรงเห็นโทษมากมายในการประชุม
นั้น แต่อย่างไรก็ดี ยังมีการประชุมบางอย่างซึ่งพระเจ้าปริยทัสสีผู้เป็นที่รัก
ของทวยเทพทรงเห็นว่าดี ในสมัยก่อน ในครัวของพระเจ้าปริยทัสสีผู้เป็น
ที่รักของทวยเทพ สัตว์เป็นจำ�นวนแสนตัว (หลายร้อยหลายพันตัว) ถูกฆ่า
เพื่อเป็นอาหาร บัดนี้ เมื่อมีการจารึกธรรมนี้แล้ว สิ่งมีชีวิต 3 ตัวเท่านั้น ถูก
ฆ่าเป็นอาหาร คือนกยูง 2 ตัว กวาง 1 ตัว แต่กวางนั้นไม่แน่เสมอไป สัตว์
เหล่านี้จะไม่ถูกฆ่าในภายหน้า” (ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 2527: 19)
ศิลาจารึกทั้งหลายของพระเจ้าอโศกมหาราชแบ่งเนื้อหาเป็นสอง
กลุ่ม คือ เนื้อหาคำ�จารึกที่สะท้อนพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกด้าน
การปกครอง กล่าวคือ ให้ข้อมูลว่าพระเจ้าอโศกทรงปกครองทวยราษฎร์
แบบบิดากับบุตร มีข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงของทวยราษฎร์ ทรงถือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง เน้นความยุติธรรมและความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำ�หน้าที่สั่งสอนธรรม จัดบริการ
สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ทั้งการขุดบ่อน้ำ� สร้างที่พักคนเดิน
ทาง ปลูกสวน รักษาป่าไม้ โอสถศาล และสถานพยาบาลสำ�หรับคนและสัตว์
ในกลุม่ ทีส่ องคือ พระราชกรณียกิจด้านการปฏิบตั ธิ รรม เน้นทาน คือการช่วย
เหลือสรรพสัตว์ เอือ้ เฟือ้ ด้วยพระราชทรัพย์และสิง่ ของ ทรงคุม้ ครองสัตว์ ไม่
เบียดเบียนสัตว์ โดยเฉพาะการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ ย้ำ�การปฏิบัติธรรมเพื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม (ส. ศิวรักษ์ 2552: 254)
เมือ่ พิจารณาข้อความจารึกโดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าอโศก
มหาราช พบว่ามีขอ้ ความทีแ่ สดงพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ที่สอดรับกับข้อความในจารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ และจารึก
ทรายฟอง ที่สะท้อนอุดมการณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตของทวยราษฎร์ให้พบความสุขที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน
เนื้อหาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีการกล่าวถึงพระราช
ปณิธานของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีสาระสำ�คัญของพระองค์ทจี่ ะเกือ้ กูล
ประชาชนให้พบแต่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ปรากฏในศิลาจารึก
พิเศษ แห่งกลิงคะ แห่งที่สองความว่า
ประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าฯ ข้าฯย่อมปรารถนาเพื่อลูกชาย
หญิงของข้าฯ ว่าขอเขาทั้งหลายพึงประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์
เกือ้ กูลและความสุข ทัง้ ทีเ่ ป็นไปในโลกนีแ้ ละโลกหน้าทุกประการ
ฉันใด ความปรารถนาของข้าฯต่อประชาชนทั้งปวงย่อมเป็นฉัน
นั้นเหมือนกัน
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552:137)
และเนื้อหาจารึกฉบับที่ 6 ความว่า
กิจการอืน่ ใดทีย่ งิ่ ไปกว่าประโยชน์เกือ้ กูลแก่ชาวโลกย่อมไม่มี และ
กิจการใดทีข่ า้ ฯลงมือทำ� นัน่ ก็ยอ่ มเป็นเพราะเหตุผลทีว่ า่ ข้าฯจัก
ได้ปลดเปลื้องหนี้ของข้าฯที่มีต่อสัตว์ทั้งหลาย เพื่อว่าข้าฯจักได้
ช่วยทำ�ให้สตั ว์บางเหล่า ได้รบั ความสุขในโลกบัดนี้ และสัตว์เหล่า
นั้นจักได้สวรรค์ในโลกเบื้องหน้า
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552 :151)
จะเห็นได้ว่าสาระสำ�คัญของข้อความสอดคล้องกับเนื้อหาจารึก
ประจำ�อาโรคยศาลา ในการกล่าวถึงพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีจ่ ะบำ�บัดความทุกข์เดือดร้อนของเหล่าทวยราษฎร์ให้พบ
กับความสุขเช่นเดียวกัน ปรากฏในโศลกที่ 13 ด้านที่ 2 ความว่า
โรคทางกายของผูม้ รี า่ งกายทัง้ หลาย เป็นโรคทางใจของพระองค์
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ที่เจ็บปวดเสียดแทงเหลือเกิน เพราะว่า ทุกข์ของทวยราษฎร์ ก็
คือทุกข์ของผู้ปกครอง แต่ทุกข์ของพระองค์เองนั้น ไม่นับว่าเป็น
ความทุกข์ ฯ
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 108)
และโศลกที่ 44 ด้านที่ 4 ซึ่งมีข้อความลักษณะเดียวกันว่า
พระราชาพระองคนั้น ผู้ทรงปรารถนาแรงกล้าถึงประโยชน์สุข
สูงสุดแก่มวลมนุษย์ ได้ตรัสพระราชปณิธานนี้ อีกครั้งว่า ด้วย
ความดีที่ทำ�ไว้แล้วนั้น ขอข้าพเจ้าได้ช่วยประชาชนทั้งมวล ซึ่ง
กำ�ลังจมอยู่ในมหาสมุทรคือ ภพ (การมี การเป็น) ให้ข้ามพ้นไป
ได้ ด้วยเทอญ ฯ
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 123)
ในส่วนเนื้อหาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่กล่าวถึงการบริการ
ทางด้านสาธารณสุข เพื่อรักษาผู้เจ็บป่วย และปศุสัตว์ ปรากฏในจารึกฉบับ
ที่ 2 ความว่า
ในสถานที่ทั้งปวงนั้น พระเจ้าอยู่หัวปรียทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพได้โปรดให้จัดบริการในด้านเวชกรรมไว้ 2 ประการ คือ
การรักษาโรคของมนุษย์ประการหนึ่ง การรักษาโรคของปศุสัตว์
ประการหนึ่ง
เครื่องสมุนไพรที่เป็นยาสำ�หรับมนุษย์ และที่เป็นยาสำ�หรับสัตว์
ไม่มี ณ สถานทีใ่ ด ก็โปรดให้นำ�เข้ามา และให้ปลูกขึน้ ไว้ ณ สถาน
ที่นั้น
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 144)
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พระราชจริยวัตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สอดคล้องกับพระเจ้าอโศก
มหาราช ดังข้อความจารึกประจำ�อาโรคยศาลา ที่แสดงอุดมการณ์ของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีก่ ล่าวถึงการบริการแพทย์และสถาปนาอาโรคยศาลาเพือ่
รักษาผู้เจ็บป่วย ปรากฏในโศลกที่ 14 ด้านที่ 2 ความว่า
พระองค์ ได้ให้ทหารกล้า คือเหล่าแพทย์ ผู้มีความเก่งกล้าในวิชา
อาวุธ คืออายุรเวท ฆ่าข้าศึก คือโรค ซึง่ เป็นความเจ็บป่วยของทวย
ราษฎร์ ด้วยอาวุธทั้งหลาย คือยา
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 108)
และในโศลกที่ 16 ด้านที่ 2 ที่ว่า
พระองค์ได้ทรงสร้างซึง่ พระไภษัชยสุคต พร้อมด้วยอาโรคยศาลา
(โรงพยาบาล) โดยรอบ พร้อมด้วยโอรสพระชินะ (คือ พระ
โพธิสัตว์) 2 องค์ (คือ สูรยะไวโรจนะ และ จันทระไวโรจนะ)
เพื่อความหายโรคของประชาชน ตลอดไป
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 109)
การกล่าวถึงความศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนาคือการให้ทาน
จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยึดหลักการให้
ทานเป็นส่วนสำ�คัญของพระราชกรณียกิจ ดังทีป่ รากฏในจารึกฉบับที่ 8 ของ
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ว่า
ในการยาตราธรรมนั้น ย่อมมีกิจดังต่อไปนี้ คือ การเยี่ยมเยียน
สมณพราหมณ์ และการถวายทานแด่ทา่ นเหล่านัน้ การเยีย่ มเยียน
ท่านผู้เฒ่าผู้สูงอายุ และการพระราชทานเงินทองเพื่อท่านเหล่า
นัน้ การเยีย่ มเยียนราษฎรในชนบท การสัง่ สอนธรรมและซักถาม
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ปัญหาธรรมแก่กัน
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 153)
และในจารึกฉบับที่ 9 ที่ว่า
มีคำ�กล่าวไว้ว่า การให้ทานเป็นความดี ก็แต่ว่าทานหรือการ
อนุเคราะห์ที่เสมอด้วยธรรมทาน หรือธรรมานุเคราะห์ย่อมไม่มี
ฉะนัน้ จึงควรทีม่ ติ ร เพือ่ นรัก ญาติ หรือสหาย จะพึงกล่าวแนะนำ�
กันในโอกาสต่างๆ ว่า (ธรรมทานหรือธรรมานุเคราะห์) นี้เป็นกิจ
ควรทำ� นี้เป็นสิ่งดีงามแท้
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 155)
สาระสำ�คัญที่สอดคล้องกันนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในพระราช
จริยวัตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ การให้ทานอย่างไม่มีขอบเขตจำ�กัด
ปรากฏในโศลกที่ 6 ด้านที่ 1 ความว่า
พระองค์ มีสายน้ำ� คือ การพระราชทานทีท่ รงเพิม่ พูนให้โดยความ
พอพระทัยตลอดเวลา ผูม้ งั่ คัง่ ร่ำ�รวยด้วยสมบัตอิ นั เป็นทีร่ กั พร้อม
กับความเจริญรุง่ เรืองของเหล่าอสูร ทรงเป็นทีร่ กั ของเหล่าอสูรที่
ถูกทำ�ให้ลำ�บากด้วยพิธบี ชู ายัญและความสูญเสีย พระองค์แม้จะ
เหมือนพระกฤษณะ (ผิวดำ�) แต่ก็มีพระฉวีวรรณสีขาว
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 105)
และในโศลกที่ 40 ด้านที่ 4 ที่ว่า
พระราชา แม้ทรงสุภาพอ่อนโยนและทรงเป็นผู้นำ�ปวงชนนับไม่
ถ้วน (ตามศัพท์ คือ แสนล้าน) แต่ทรงมีสภาพเป็นดังคนขอทาน ที่
เกิดขึน้ จากความวิตกถึงความต้องการของประชาชน ถึงกระนัน้
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พระองค์ยงั ทรงถูกขออย่างไม่หยุดหย่อน ดังนัน้ จึงทรงปรารถนา
จะประทานซึ่งเหล่าราชกุมารแห่งกัมพูชา
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 121)
และเนื้อหาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่กล่าวถึงการรักษาชีวิต
ของสัตว์ไม่ให้ถูกทำ�ร้าย ในจารึกฉบับที่ 1 ความว่า
ณ ถิ่นนี้ บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์มีชีวิตใดๆ เพื่อการบูชายัญ
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 143)
และยังปรากฏในจารึกฉบับที่ 5 ความว่า
ข้าฯ เมื่ออภิเษกแล้วได้ 26 พรรษา ได้ออกประกาศให้สัตว์ทั้ง
หลายต่อไปนี้ เป็นสัตว์ปลอดภัยจากการถูกฆ่า กล่าวคือ นกแก้ว
นกสาลิกา นกจากพราก หงส์ นกน้ำ�นันทิมุข นกน้ำ�คราฏะ
ค้างคาว มดแดงมะม่วง เต่าเล็ก ปลาไม่มีกระดูก ฯลฯ
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2552: 176)
ในส่วนจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็กล่าวถึงการรักษาชีวิตของ
สัตว์ไม่ให้ถกู ทำ�ร้ายไว้เช่นเดียวกัน ดังปรากฏในโศลกที่ 43 ด้านที่ 4 ความว่า
คนที่แม้ทำ�ผิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า เข้ามา ณ ที่นี้ ก็ไม่ควรถูกลงทัณฑ์ ฯ
ส่วนคนที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี้ แต่ชอบทำ�ร้ายสัตว์ต่างๆ ต้องถูกลง
ทัณฑ์ และไม่ควรได้รับการยกโทษ ฯ
(อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555: 122)
ข้ อ ความจากจารึ ก ของพระเจ้ า อโศกมหาราชแสดงให้ เ ห็ น หลั ก
การปกครองบ้านเมืองที่ดำ�เนินรูปแบบตามแนวคิดพระพุทธศาสนา ทั้ง
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หลั ก ปกครองประชาชนแบบบิ ด าปกครองบุ ต ร การมุ่ ง ความสุ ข ส่ ว น
รวม มีพระบรมราชโองการให้ข้าราชการดูแลทวยราษฎร์อย่างใกล้ชิด
ทรงสร้างสรรค์ความเจริญด้วยการสร้างสิ่งอำ�นวยประโยชน์ต่างๆ การ
พระราชทานความเมตตาและการให้ทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอด
จนคุ้มครองชีวิตสัตว์จำ�นวนมากมิให้ถูกฆ่า หลักการปกครองบ้านเมืองโดย
ใช้หลักธรรมเพื่อให้เกิดสันติสุขดังกล่าว ส่งผลให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรง
ประสบความสำ�เร็จในการบริหารประเทศจวบจนพ้นรัชสมัย ประเทศอินเดีย
รัชสมัยของพระองค์แผ่ไพศาลรุ่งเรือง พระเกียรติคุณขจรไกลนอกประเทศ
ราษฎรขนานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็นที่รักยิ่งแม้กระทั่งในหมู่เทพ
พระราชกรณียกิจที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นี้จะเห็นได้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรงเจริญรอยตามแบบเดียวกัน พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอาศัยความเชื่อทางพระศาสนาพุทธนิกายมหายาน
เป็นอุดมการณ์สำ�คัญในการแผ่ขยายความร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร
ดังข้อความจากจารึกประจำ�อาโรคยศาลาที่แสดงให้เห็นข้างต้น แม้เพียง
ทวยราษฎร์เป็นโรคทางกายย่อมส่งผลให้พระองค์เจ็บปวดตามไปด้วย การ
สถาปนาอาโรคยศาลาจึงเป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของทวยราษฎร์
อย่างไรก็ดี แม้หลักการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะทรงเจริญรอยตาม
แบบอย่างพระเจ้าอโศกมหาราช ทว่าในการปฏิบตั ขิ องพระองค์ พระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 ได้ทรงปรับใช้รูปแบบธรรมิกราชของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อ
ให้เกิดผลที่ดียิ่งกว่า ดังที่ ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2543: 243-244)
แสดงความเห็นไว้ว่า “...พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจจะทรงปฏิบัติพระองค์
เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชในการเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาหรือ
อาจจะมากกว่าพระเจ้าอโศกเสียด้วยซ้ำ� พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์
ลัทธิเถรวาทหรือหินยานซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งสอนให้บุคคลช่วยตนเองเป็นข้อ
ใหญ่โดยผู้อื่นมิอาจจะช่วยเหลือได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้บุคคลมีจิต
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น...ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นทรงอุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาเช่นเดียวกันแต่เป็นลัทธิมหายานซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า
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หลายพระองค์และพระโพธิสตั ว์ผซู้ งึ่ ไม่ยอมเข้าสูน่ พิ พานแต่จะคอยช่วยเหลือ
สรรพสัตว์ให้ไปสู่นิพพานก่อน แล้วพระองค์จะเสด็จตามไปเบื้องหลัง...”
กล่าวได้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดต้นแบบธรรมิกราชาจาก
พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ แต่ในขณะ
เดียวกันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรงปรับแนวทางบำ�เพ็ญธรรมเพื่อผล
ประโยชน์ของทวยราษฎร์ให้ประสานกับอุดมการณ์พระพุทธศาสนานิกาย
มหายานเพื่อเชิดชูว่าพระองค์เสมือนพระโพธิสัตว์ที่แสดงพระเมตตาโปรด
สรรพสัตว์ผู้ทุกข์ยากนั่นเอง

บทสรุป

จารึกประจำ�อาโรคยศาลาสะท้อนภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะ
พระราชาผู้บรรเทาทุกข์ของทวยราษฎร์ด้วยพระราชปณิธานและพระราช
กรณียกิจตามคติพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน จะเห็นได้
จากเนื้อความจารึกให้รายละเอียดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงช่วยเหลือทวย
ราษฎร์ทเี่ จ็บป่วยซึง่ ประสบความทุกข์ ทำ�ให้ตอ้ งมีการก่อสร้างอาโรคยศาลา
หรือสถานพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วย ภายในอาโรคยศาลาประกอบไปด้วย
แพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ละแผนกอย่างครบวงจร แนวทางใน
การบรรเทาทุกข์เพื่อการสาธารณสุขของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับว่าเอื้อ
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อเหล่าทวยราษฎร์ เพราะความทุกข์ทเี่ กิดจากโรคเป็น
ภัยคุกคามสวัสดิภาพชีวิตของทวยราษฎร์โดยตรง ดังนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่
7 จึงทรงวางแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าทวยราษฎร์อย่างเป็นรูป
ธรรม โดยวางระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์
ส่วนเนือ้ หาจารึกอาโรคยศาลาแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าพระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 ทรงปฏิบัติตามแบบอย่างธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราช
โดยทรงปกครองอาณาจักรด้วยหลักธรรม ดังข้อความจารึกที่สะท้อนพระ
ราชกรณียกิจพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงยึดมั่นประโยชน์สุขเหล่าทวย
ราษฎร์เป็นที่ตั้ง เมื่อพิจารณาข้อความจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชพบว่ามี
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ความสอดคล้องกับข้อความในจารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ และจารึก
ทรายฟอง ที่สะท้อนอุดมการณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในลักษณะเดียวกัน
กล่าวคือ มีการแสดงให้เห็นพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในอันที่จะช่วย
เหลือทวยราษฎร์ให้พ้นทุกข์ กล่าวถึงการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อผล
ประโยชน์ภายในราชอาณาจักร กล่าวถึงความศรัทธาตามหลักพระพุทธ
ศาสนาคือการให้ทาน และกล่าวถึงการคุ้มครองชีวิตของสรรพสัตว์ไม่ให้
ถูกทำ�ร้าย
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สะท้อนผ่านจารึกประจำ�อาโรคยศาลาเป็นหลัก
ฐานยืนยันได้ว่ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งกัมพูชาพระองค์นี้ทรงเจริญรอยตาม
แบบอย่างธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างชัดเจน ทรงประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดงามในการปกครองอาณาจักรและสร้างความศรัทธาใน
หมู่ทวยราษฎร์ ถึงแม้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะสวรรคตไปแล้วก็ตาม ทว่า
พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจชาวกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไม่เสื่อมคลาย

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ได้รับคำ�ชี้แนะ และการถ่ายทอดความรู้จาก อ.ดร.อุเทน
วงศ์สถิตย์ ครูผู้สอนวิชาจารึกสันสกฤตในกัมพูชา 2 รวมทั้ง ผศ.ดร.สมบัติ
มั่งมีสุขศิริ ครูผู้ถ่ายทอดความรู้จารึกสันสกฤตในกัมพูชาตั้งแต่เริ่มแรก
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง
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รูปที่ 1 จารึกอาโรคยศาลาตาเมือนโต๊จ ในด้านที่ 1 และด้านที่ 2
(ที่มา : อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ 2555)
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รูปที่ 2 จารึกทรายฟอง พบที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ที่มา: วรณัย พงศาชลากร 2555)

รูปที่ 3 พระพักตร์ที่ปรางค์ยอดปราสาทบายน แม้จะเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
แต่กแ็ สดงให้เห็นว่าคือพระพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชแห่งเมืองพระนครที่ยึดอุดมคติ
ตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์
(ที่มา: ปฏิวัติ วิมลภักดิ์ และพลวัต ตีรมาโนช 2555)
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รูปที่ 4 อักษรพราหมี ภาษาปรากฤต แผ่นศิลาจารึกที่ภูเขาคิรนาร์ แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 รัฐคุชราต
(ที่มา: Ashoka’s Major Rock Edicts 2015)
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