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วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อจะศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการทั้งในดานเนื้อหา
รูปแบบการแตง และศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาของคัมภีรพระไตรปฎก  
 ในตอนตนกลาวถึงความเชื่อของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู
ความคิดทางมหายาน สํานักมาธยมิกะ และสํานักโยคาจาระ ตอจากนั้นมีการกลาวถึงคณาจารย
ตลอดจนคัมภีรที่เปนผลงานของคณาจารยของสํานักโยคาจาระ   

การศึกษาพบวา คัมภีรมหายานสูตราลังการประกอบดวยเนื้อหาสําคัญดังตอไปนี้ คือ 
ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ ทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา ทรรศนะเรื่องความจริง ทรรศนะเรื่องตถตา 
ทรรศนะเรื่องตรีกาย ทรรศนะเรื่องนิรวาณ ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว ทรรศนะเรื่องบารมี และ
ทรรศนะเรื่องโยคภูมิ    

การเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎกพบวา มีคํา
สอนที่เปนโครงสรางหลักคลายคลึงกัน แตมีการอธิบายคําสอนในแนวทางที่แตกตางกัน เชน ทรรศนะ
เรื่องสิ่งสัมบูรณ ทรรศนะเรื่องความจริง ทรรศนะเรื่องตรีกาย ทรรศนะเรื่องนิรวาณ และทรรศนะเรื่อง
โยคภูมิ สวนทรรศนะที่มีความคลายคลึงกันในการอธิบาย คือ ทรรศนะเรื่องบารมี เพราะคัมภีร
มหายานสูตราลังการเปนคัมภีรที่เสนอทรรศนะปรัชญาแบบสัมบูรณนิยม สวนคัมภีรพระไตรปฏก
ไมไดมีจุดประสงคที่จะนําเสนอทรรศนะทางปรัชญาแตมุงเสนอทรรศนะทางจริยศาสตรมากกวา  

รูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการประกอบดวยบทรอยกรองและรอยแกว โดยใช
ฉันทลักษณทั้งสิ้น 15 ชนิด   ฉันทลักษณที่ใชแตงมีอยู 2 ประเภท คือ ฉันทวรรณพฤตติ์และมาตรา
พฤตต์ิ แตก็นิยมใชฉันทชนิดแรกมากกวา  เนื่องจากเปนคัมภีรที่นําเสนอทรรศนะทางปรัชญาไมใช
คัมภีรที่เปนวรรณคดี  จึงไมปรากฏการใชอลังการศาสตรมากนัก 
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The purpose of the present dissertation is to undertake a study of the contents and 

compositional format of the Mahāyānasūtrālaïkāra, and to conduct a comparative study of the said 
text with similar contents as found in the Tripiñaka. 

It begins with the primary belief of the early Buddhism and the subsequent changes which 
led to the formation of Mādhyamika and Yogācāra schools of the Mahāyāna. Then a section dealing 
with the major philosophers of the Yogācāra school follows together with their contributions. 

The salient points found in the Mahāyānasūtrālaïkāra include the views on Absolutism, 
Avidyā or Māyā, Realism, Tathatā, Trikāya, Nirvāõa, Bodhisattvas, Pāramitās and Yogabhūmis. 

It is found that both the Mahāyānasūtrālaïkāra and the Tripiñaka contain similar main ideas, 
but different interpretations are offered, such as the views on the absolute, Realism, Trikāya, Nirvāõa 
and Yogabhūmis. The views on Pāramitā of both texts are however similar. The difference in the 
interpretations is likely due to the underlying motives, the Mahāyānasūtrālaïkāra puts the emphasis 
on the philosophical principles whereas the Buddhist Tripiñaka on moralistic training of mankind. 

The Mahāyānasūtrālaïkāra is written in verse of both the Varõavçtti and the Mātrāvçtti 
varieties. Fifteen meters are employed, predominantly of the Varõavçtti  type. As may be expected of 
a text of philosophical leaning, not many poetical embellishments are employed. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอระบุนาม
เพื่อแสดงความขอบพระคุณและขอบคุณ ดังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ ป.ธ. 9) รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เจาคณะภาค 9 (ธ) เจาอาวาสวัดปาแสงอรุณ  
จังหวัดขอนแกน ที่ไดใหความเมตตานุเคราะห และความอุปถัมภแกผูวิจัยทุกอยาง ตั้งแตตน
จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได   

ขอขอบพระคุณในความเมตตานุเคราะหของศาสตราจารย วิสุทธ บุษยกุล อาจารยที่ปรึกษา
รวมวิทยานิพนธ  ซ่ึงเปรียบเหมือนผูใหแสงสวาง โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา และทวงติงที่เปน
ประโยชนหลายประการ ชวยแกไขบางสวนที่ไมสมบูรณจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความ
สมบูรณและสําเร็จลงได      

ขอขอบพระคุณในความเมตตานุเคราะหของผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนียง เล่ือมใส 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนผูใหแนวทางและชี้ประเด็นใหผูวจิัยเลือกทําวิทยานิพนธเร่ืองนี้  
ใหคําปรึกษา แนะนําและทวงติงหลายประการที่เปนประโยชนจนกระทั่งทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ คุณแกนเพชร แฝงสีพล ที่ชวยตรวจสอบความถูกตองการปริวรรตอักษร          
เทวนาครีเปนภาษาไทย  คุณจิรายุ ปราบนอก และคุณสานิตย สีนาค ที่ชวยตรวจทานสํานวนการ
แปลเปนภาษาไทย  คุณวิทูล ทาชา ที่ชวยใหคําปรึกษาการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ อาจารยพระมหา
สาคร  ชิตงฺกโร  อาจารยพระมหาสมัย ผาสุโก  และอีกหลายๆ ทาน ซ่ึงมีสวนชวยเหลือและให
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

คุณงามความดีอันใดที่จะพึงเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอนอมเปนสักการบูชา
พระคุณของมารดาบิดา  อุปชฌาย อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




