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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอประติมานวิทยาและคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรในสมัย
อยุธยา ซึง่ เป็ นคติความเชือ่ ทางศาสนาหนึ่งทีส่ ำ� คัญในสมัยอยุธยา โดยรูปแบบของคติ
ความเชื่อทีป่ รากฏนัน้ อยู่ในรูปของหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี ได้แก่
วรรณกรรม ประติมากรรม และพระนามของพระมหากษัตริย์ ซึง่ จากหลักฐานประเภท
วรรณกรรม ได้แสดงให้เห็นว่าฐานะของพระอิศวรสามารถแบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ คือ
ฐานะของพระอิศวรทีท่ รงเป็ นหนึ่งในพระตรีมรู ติ ทีป่ ระกอบด้วยพระพรหม พระวิษณุ
และพระอิศวร ส่วนอีกฐานะหนึ่งคือทรงเป็นเทพสูงสุดทีส่ รรค์สร้างทุกสรรพสิง่ ตามความ
เชื่อในไศวนิกาย ในส่วนของเทวรูป พบว่าการสร้างเทวรูปพระอิศวรมักสร้างเป็ นรูป
บุคคล ไม่นิยมสร้างเป็ นศิวลึงค์เช่นเดียวกับประติมากรรมพระอิศวรในสมัยสุโขทัย และ
พระนามของพระมหากษัตริยท์ ป่ี รากฏพระนามของพระอิศวร แสดงให้เห็นว่าพระอิศวร
เป็ นเทพในศาสนาฮินดูองค์หนึ่งทีร่ วมกับเทพอื่นๆสร้างพระมหากษัตริยใ์ ห้ทรงมีฐานะ
เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า
ค�ำส�ำคัญ : 1. คติความเชือ่ . 2. พระอิศวร. 3. อยุธยา.
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The Iconography and Ideology of Śhiva in the Ayutthaya Period
Teeranun Vichaidit2
Abstract
This article presents the iconography and beliefs of Śhiva in the Ayutthaya
period. The belief of Śhiva was one of the important religious beliefs in the
Ayutthaya period. The pattern of Śhiva appeared in historical and archaeological
evidence such as literature, sculpture, and the king’s name. Literary evidence
depicted Śhiva as having two statuses: a part of Trimurti, including Brahma,
Vishnu, and Śhiva; and the supreme god who created the universe according to
Śaivaism belief. As for sculptural evidence, Śhiva’s sculpture was built in human
form, not linga form like the pattern of Sukhothai style Śhiva’s sculpture. As for
the king’s name which contain Śhiva’s name, these names indicated that Śhiva
and other Hindu gods created the king’s status as equivalent to the Buddha.
Keywords: 1. Belief. 2. Śhiva. 3. Ayutthaya.
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บทน�ำ

พระอิศวร เป็ นเทพส�ำคัญองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู มีพฒ
ั นาการมาจากเทพรุทร
ในยุคพระเวท (ราว 3,500-3,000 ปีกอ่ น) เป็นเทพเจ้าทีพ่ วกมิจฉาชีพสักการะ นอกจากนี้
ยังเป็ นเทพแห่งการท�ำลายล้างและเทพเจ้าแห่งฝูงสัตว์ปา่ บางครัง้ ก็ได้รบั ยกย่องเป็ น
เทพผูร้ กั ษาความยุตธิ รรม ในฐานะทีเ่ ป็ นเทพแห่งฝูงสัตว์ บางทีกป็ รากฏกายเป็ นวัว  
(Inthrawut, 1977: 7) จนถึงยุคมหากาพย์ (ราว 2,500 ปีมาแล้ว) พระอิศวรได้กลายเป็ น
หนึ่งในพระตรีมรู ติ (3 เทพสูงสุดของศาสนาฮินดู) ซึง่ พระอิศวรก็ยงั คงเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีวา่
เป็นเทพแห่งการท�ำลาย มีทงั ้ รูปแบบทีด่ รุ า้ ยและไม่ดรุ า้ ย โดยในปรัชญาฮินดูกล่าวว่าการ
ท�ำลายล้างนี้ไม่ถอื เป็นการสิน้ สุด แต่ถอื เป็นการเริม่ ต้นใหม่ พระอิศวรจึงได้รบั การตีความ
ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของผูส้ ร้างให้เกิดขึน้ ใหม่อกี ครัง้ (Wilkins, 1983: 263) จนถึงปจั จุบนั
ผูค้ นในประเทศอินเดียยังให้การเคารพนับถือพระอิศวรอยูเ่ สมอ เรียกว่าพวกไศวนิกาย
อาณาจักอยุธยา เคยเป็ นดินแดนทีเ่ จริญรุง่ เรืองตัง้ พ.ศ. 1893 – 2310 ในพืน้
ประเทศไทยบริเวณลุ่มน�้ ำเจ้าพระยา รวมถึงได้ขยายดินแดนไปทัง้ ทางภาคใต้ ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยานัน้ ปรากฏทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ซึง่ ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในความเจริญดังกล่าว ไม่วา่
จะเป็ นพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาฮินดู ซึง่ การนับถือศาสนา
ฮินดูในสมัยอยุธยา เป็นการนับถือและอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ เนือ่ งจากพระมหากษัตริย์
ในสมัยอยุธยาถือเป็นสมมติเทพ เพือ่ ให้เกิดความศักดิสิ์ ทธิ ์จึงต้องอาศัยพราหมณ์ในการ
ประกอบพระราชพิธตี ่างๆ รวมถึงการประกอบพิธที เ่ี กีย่ วกับพระอิศวร
บทความนี้จะกล่าวถึงรูปแบบและคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรในอยุธยา ซึง่ พระ
อิศวรเป็ นเทพองค์หนึ่งทีส่ ำ� คัญในศาสนาฮินดู และยังปรากฏคติความเชือ่ ของผูค้ นผ่าน
วรรณกรรม เทวรูป และพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
เทวรูปพระอิ ศวร
การนับถือศาสนาฮินดูในสมัยอยุธยา เป็นการนับถือและอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระมหากษัตริยใ์ นสมัยอยุธยาถือเป็ นสมมติเทพ เพื่อให้เกิดความ
ศักดิ ์สิทธิ ์จึงต้องอาศัยพราหมณ์ในการประกอบพระราชพิธตี า่ งๆ รวมถึงการประกอบพิธี
ทีเ่ กีย่ วกับพระอิศวร ซึง่ ปรากฏเอกสารทีก่ ล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐาน
ทางโบราณคดีทไ่ี ด้รบั การค้นพบแล้วดังนี้
ใน The Royal chronicle in Phan Chanthanumat ’s Version (Cheum) (2010:
276) มีขอ้ ความระบุถงึ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้โปรดเกล้าฯให้ยา้ ยสถานพระอิศวร
พระนายรายณ์ มาตัง้ ทีช่ กี ุนว่า “...ศักราช 998 ปีชวด อัฐศก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้รอ้ื
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เทวสถานพระอิศวรพระนารายณ์ขน้ึ มาตัง้ ยังชีกุน...”
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มกี ารหล่อเทวรูปต่างๆ ซึง่ มีเทวรูปพระ
อิศวร ซึง่ ปรากฏข้อความใน The Royal chronicle in Phan Chanthanumat ’s Version
(Cheum) (2010: 300) ดังนี้
...และในเดือนยี ่ ปี วอกนัน้ พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพุทธเจ้าอยูห่ วั บ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลนานาประการ แล้วให้หล่อรูปพระอิศวรเป็นเจ้ายืน สูงศอกคืบมีเศษพระองค์
หนึง่ รูปพระศิวาทิตย์ยนื สูงศอกมีเศษพระองค์หนึง่ รูปพระมหาวิฆเนศวรพระองค์หนึง่
รูปพระจันทราทิศวรพระองค์หนึง่ และรูปพระเจ้าทัง้ สีพ่ ระองค์น้ีสวมทองนพคุณ และ
เครือ่ งอาภรณ์ประดับนัน้ ถมยาราชาวดีประดับแหวนทุกพระองค์ไว้บชู าส�ำหรับการพระ
ราชพิธ.ี ..
ทังนี
้ ้ยงั มีการย้ายพระเทวกรรมไปประดิษฐานในพระอารามศรีรทุ รนาถ ณ ต�ำบล
ชีกุน ซึง่ พระอารามศรีรทุ รนาถคงหมายถึงเทวสถานพระอิศวร เนื่องจากค�ำว่ารุทรเป็ น
พระนามหนึ่งของพระอิศวร (The Royal chronicle in Royal writing ‘s Version Vol. II,
1992: 25)
เทวรูปพระอิ ศวรในพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ั บนั เก็บรักษาอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พบเทวรูปพระอิศวรซึง่ ปจจุ
ทรงเครื่องกษัตริย์ มี 2 กร ถือคัมภีร์ในพระหัตถ์ซ้าย ส่วนด้านขวาเห็นไม่ชดั เจน
อย่างไรก็ตาม ได้พบการท�ำรูปพระอิศวรในชื่อ พระบรเมศวร ถือคัมภีรไ์ สยศาสตร์ใน
พระหัตถ์ซา้ ย ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงแก้ว มงกุฎพระอิศวรเป็ นเทริดมียอดเป็ นรัดเกล้า
ทรงกรวยแหลม พระพักตรรูปไข่สวมกุณฑลเป็นรูปคล้ายดอกบัวตูม สวมกรองศอพาหุรดั
และทองกร ลวดลายของเครือ่ งทรงต่างๆ ลบเลือนไปมากแล้ว ทรงนุ่งพระภูษายาวถึง
ข้อพระบาท มีชายผ้าสามชายอยูด่ า้ นหน้า มีการคล้องสังวาลพาดผ่านพระอังสาซึง่ ยัง
ไม่แน่ชดั ว่าเป็ นเพียงเครือ่ งประดับหรืออาจเป็ นงู (Singhlamphong, 2007: 20)
นอกจากเทวรูปดังกล่าวแล้ว ยังพบเทวรูปพระอิศวรส�ำริดอีก 2 องค์ใน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร องค์หนึ่งก�ำหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ไม่
ทราบทีม่ า มีสงั วาลเป็ นรูปงู สวมกรองศอ ทรงภูษายาวถึงพระชานุ พระหัตถ์ซา้ ยถือลูก
ประค�ำ ส่วนอีกองค์หนึ่งก�ำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 พบทีว่ ดั พระศรีสรรเพชญ์
พระหัตถ์หกั หายไปแล้ว สวมสังวาลทีย่ งั ไม่อาจระบุได้วา่ เป็ นงูหรือสายยัชโญปวีต ทรง
ภูษายาว ส่วนพระบาทหายไป

152

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ภาพที ่ 1 พระอิศวรส�ำริด ราวพุทธศตวรรษที่ 21 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที ่ 2 พระอิศวรส�ำริด ราวพุทธศตวรรษที่ 21 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีประติมากรรมชิน้ หนึ่งทีน่ �ำมาจากวัด
หน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก�ำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึง่ ป้าย
จัดแสดงได้ระบุว่าเป็ นรูปพระตรีมรู ติ อย่างไรก็ตามมีขอ้ เสนอใหม่ว่ารูปนี้ควรเป็ นพระ
สทาอิศวร คือพระอิศวรทีอ่ ยูใ่ นรูปสูงสุด เนื่องจากเทวรูปพระตรีมรู ติมเี พียง 3 เศียร คือ
พระพรหม พระวิษณุ และพระอิศวร แต่เทวรูปนีม้ ี 5 เศียรซึง่ ตรงตามลักษณะประติมานวิทยา
ของพระสทาอิศวร โดยพระพักตร์ทอ่ี ยูส่ งู ทีส่ ดุ คือพระอิศวร พระพักตร์ทห่ี นั ไปทางทิศ
ตะวันออกคือพระอีศาน พระพักตร์ทห่ี นั ไปทาศทิศตะวันตกคือพระอิศวร พระพักตร์ท่ี
หันไปทางทิศใต้คอื พระพรหม และพระพักตร์ทห่ี นั ไปทางทิศเหนือคือพระอีศะ ทรงอาวุธ
มากมายและสวมเครือ่ งประดับมากเพือ่ แสดงถึงความเป็ นเทพเจ้าทีอ่ ยูใ่ นฐานะสูงสุด
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ภาพที ่ 3 พระสทาศิวะศิลา ศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เทวรูปพระอิ ศวรในพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก�ำแพงเพชร
พบเทวรูปพระอิศวรอีกองค์หนึง่ ทีบ่ ริเวณศาลพระอิศวร ในอุทยานประวัตศิ าสตร์
ก�ำแพงเพชร ปจั จุบนั จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ก�ำแพงเพชร ทีฐ่ านเทวรูปมี
จารึกปรากฏศักราชคือ พ.ศ. 2053 (สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2) โดยพระอิศวรองค์น้ี
อยูใ่ นท่ายืนประทับตรง พระหัตถ์ทงั ้ 2 ข้างยืน่ ออกมาด้านหน้าในระดับบัน้ พระองค์ นิ้ว
พระหัตถ์จบั จีบคล้ายกฎกมุทรา ซึง่ อาจสืบทอดลักษณะมาจากพระอิศวรในศิลปะสุโขทัย
สัญลักษณ์สำ� คัญทีท่ ำ� ให้ระบุได้วา่ เทวรูปนี้เป็ นพระอิศวรคือ มีพระเนตรที่ 3 กลางพระ
นลาฏ คล้องสายยัชโญปวีต รวมทัง้ พาหุรตั ทัง้ 2 ข้างเป็ นรูปงู ทัง้ นี้ปรากฏพระมัสสุและ
พระทาฒิกะ ซึง่ อาจเป็ นการสะท้อนเพศของพระอิศวรทีเ่ ป็ นนักบวช (Singhlamphong,
2010: 104)

ภาพที ่ 4 พระอิศวรส�ำริด ศิลปะอยุธยา สกุลช่างก�ำแพงเพชร พ.ศ.2053 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
            ก�ำแพงเพชร
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เทวรูปพระอิ ศวรในพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มเี รือ่ งเล่าว่ากษัตริยจ์ ากอินเดียใต้ได้เคยถวาย
เทวรูปเนื่องในศาสนาฮินดูแด่พระรามาธิบดีแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยได้อญ
ั เชิญเทวรูป
ดัง กล่ า วไว้ท่ีน ครศรีธ รรมราชก่ อ น แต่ เ กิด พายุจึง ไม่ส ามารถอัญ เชิญ เทวรูป จาก
นครศรีธรรมราชมาทีอ่ ยุธยาได้ เมือ่ พราหมณ์ทำ� นายเหตุการณ์จงึ รูว้ า่ เป็ นพระประสงค์
ของเทวรูปทีต่ อ้ งการประทับอยูท่ น่ี ครศรีธรรมราช พระรามาธิบดีจงึ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ั บนั คือโบสถ์พราหมณ์ทต่ี งั ้ อยูร่ มิ ถนนสาย
โบสถ์พราหมณ์เพือ่ ประดิษฐานเทวรูปนัน้ ปจจุ
ั ่ นตก สถานพระนารายณ์
หลักทีอ่ ยูก่ ลางเมือง ประกอบด้วยสถานพระอิศวร ทางฝงตะวั
ทางฟากตะวันออก และสถานพระสยมที่ประดิษฐานศิวลึงค์บนฐานโยนีทางทิศใต้
(Singhlamphong, 2010 : 115)
ในสถานพระอิศวร เคยปรากฏเทวรูปศิวนาฏราช ปางปราบอสูรมูลาคะนี ที่
ทรงร่ายร�ำเหยียบหลังอสูร ทรงมี 4 กร ทรงถือบัณเฑาะว์และเปลวไฟ มีวงโค้งแห่งเปลว
ไฟทีแ่ สดงถึงท่อน�้ำท่อเพลิง ทีพ่ ระอิศวรทรงแสดงเทวฤทธิ ์ เลขทะเบียน 8/2515 สกุล
ช่างนครศรีธรรมราช ก�ำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ท�ำจากส�ำริด สูง 76
ั บนั เทวรูปนี้ได้รบั การจัดแสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถาน
เซนติเมตร กว้าง 44 เซนติเมตร ปจจุ
แห่งชาติ นครศรีธรรมราช (Chanthavanich, 2006 : 111)

ภาพที ่ 5 ศิวนาฏราชส�ำริด เลขทะเบียน 8/25 สูง 76 เซนติเมตร กว้าง 44 เซนติเมตร สกุลช่างนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2100-2200 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

นักปราชญ์ฮนิ ดูได้ตคี วามนฤตตมูรติในความหมายทีว่ า่ พระอิศวรเป็ นเทพทีม่ ี
หน้าทีร่ วบรวมทุกสิง่ อย่าง ซึง่ หน้าทีข่ องเทพตามคัมภีรใ์ นศาสนาฮินดูทวๆ
ั ่ ไปมีการสร้าง
(สฤษฺฏ)ิ การคงอยู่ (สฺถติ )ิ การสิน้ สูญและการท�ำลาย (ปฺรลย และ สํหาร) ของโลก ซึง่
ปราชญ์ได้ตคี วามว่ากลองในพระหัตถ์ขวาข้างหนึ่งของพระองค์หมายถึงการสร้างสรรค์
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(สฤษฺ ฏ)ิ ท่าประทานอภัยหมายถึงการด�ำรงอยูข่ องโลก (สฺถติ )ิ ไฟในพระหัตถ์ซา้ ยข้าง
หนึ่งหมายถึงการท�ำลายหรือการสูญสิน้ ของโลก (ปฺรลย หรือ สํหาร) พระบาทขวาเหยียบ
บนหลังอสูรมุยะละกะหมายถึงมายาคติต่างๆ ทีค่ นทัวไปต้
่ องประสบพบเจอ (ติโรภาว)
ส่วนพระบาทซ้ายทีย่ กขึน้ หมายถึงความอนุเคราะห์ (อนุคฺรห) หรือความกรุณาทีพ่ ระองค์
มีต่อผูท้ ภ่ี กั ดีต่อพระองค์ ส่วนพระหัตถ์ซา้ ยอีกข้างหนึ่งทีช่ ล้ี งมายังพระบาทซ้ายทีย่ กขึน้
หมายถึงความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ 3 อย่างในพระหัตถ์ และสัญลักษณ์อกี 2 อย่างที่
แสดงออกโดยพระบาททัง้ สอง หมายถึงพระองค์เอง แม้มหี น้าทีโ่ ดยเฉพาะเกีย่ วกับหน้าที่
ของพระเป็ นเจ้าทัง้ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างสรรค์ การด�ำรงอยู่ และการล้างโลกแล้ว
ก็ตาม พระอิศวรก็ยงั มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นไปต่างๆ ในโลก ทีเ่ ต็มไปด้วยความ
ผิดพลาดไปจากความจริง และพระองค์ยอ่ มหาทางอนุเคราะห์ให้ชาวโลกได้พน้ จากมายา
คติต่างๆ จนสามารถเข้าถึงพระเป็ นเจ้าได้ในทีส่ ดุ (Bussayakul, 1977: 64-65)
พระอิ ศวรในจารึก วรรณกรรม และพระราชพิ ธี
จารึกฐานพระอิศวรเมืองก�ำแพงเพชร ได้กล่าวถึงเรือ่ งเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช
ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร เพือ่ ให้คมุ้ ครองสัตว์ทงั ้ หลายในเมืองก�ำแพงเพชร รวมถึง
การบ�ำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ โดยถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบรมราชาธิราชและ
สมเด็จพระรามธิบดีท่ี 2 ซึง่ ขณะนัน้ มีพระนามว่าพระเชษฐา อุปราชเมืองพิษณุโลก โดย
ในจารึกมีขอ้ ความปรากฏดังนี้ (Fine Art Department, 1983: 173)
ศักราช 1432 มะเมียนักษัตร อิทตยพาร เดือน 6 ขึน้ 14 ค�ำ่ ได้หสั ตฤกษ์ เพลา
รุง่ แล้ว 2 นาฬิกา จึงเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ประดิษฐานพระอิศวรเป็ นเจ้านี้ไว้ ให้
ครองสัตว์สตีี ่ นสองตีนในเมืองก�ำแพงเพชรแลช่วยเลิกศาสนา พุทธศาสตร์ และไสยศาสตร์
และพระเทพกรรมมิให้หม่นหมอง...

ภาพที ่ 6 จารึกฐานพระอิศวรเมืองก�ำแพงเพชร จารึกเรียงเป็ นบรรทัดตามล�ำดับโดยรอบ 3 บรรทัดทัง้
            4 ด้าน อักษรไทย ภาษาไทย พ.ศ. 2053
            (ทีม่ าของภาพ : kanchanapisek.or.th)
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ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา ได้ปรากฏพระนามพระอิศวรในฐานะพระตรีมรู ติ ซึง่
ผูป้ ระพันธ์มกั กล่าวบูชาพระตรีมรู ติกอ่ นเริม่ เรือ่ งเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลเสมอ รวมถึงการ
กล่าวลักษณะต่างๆของพระอิศวรอีกด้วย
ในลิลติ โองการแช่งน�้ำ  ซึง่ สันนิษฐานว่าแต่งขึน้ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1
(Fine Art Department, 1986a: 6) ได้ปรากฏบทสดุดพี ระอิศวร ดังนี้ “...โอมบรเมศวราย
ผายผาหลวงอะคร้าว ท้าวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือกเกีย้ วข้าง อ้างทัดจันทร์เป็ นปิ่ น
ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า ฆ่าพิฆนจัญไร...”
จากบทสดุดพี ระอิศวรดังกล่าว ได้บรรยายถึงลักษณะทางประติมานวิทยาของ
พระอิศวรคือ ทรงโคเผือกซึง่ ก็คอื โคนนทิเป็ นพาหนะ สวมงูเป็ นสังวาล มีพระจันทร์เป็ น
ปิ่นทัดพระเกศา พระเกศาเป็ นทรงชฎา มีพระเนตรที่ 3
นอกจากนี้ Michael Wright (2000: 67-69) ยังสันนิษฐานถึงเทพท้องถิน่ บาง
องค์ทป่ี รากฏในลิลติ โองการแช่งน�้ำว่าคือพระอิศวร ดังนี้
		...ฟ้าฟดั พรีใจยังช่วยดู
ใจตายตนบใกล้
สีป่ างผีหาวแห่งช่วยดู		
พืน้ ใต้ชอื ่ กามภูมฯิ ...
้
...ฟากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู
เจ้าผาด�ำสามเส้าช่วยดู...
...เจ้าผาด�ำผาเผือกช่วยดู		
หันเหย้าวปูส่ มิงพราย...
...ผีพรายผีชรหมืน่ ด�ำช่วยดู		
ก�ำรูคลืน่ เป็ นเปลว...
จากบทดังกล่าว ไมเคิล ไรท์ ได้เสนอว่า “ฟ้าฟดั พรีใจช่วยดู” หมายถึงพระรุทร
ทีใ่ นสมัยสมัยพระเวทเป็นเทพแห่งลมพายุ และมีพฒ
ั นาการต่อมาจนกลายเป็นพระอิศวร
้
“ฟากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู” หมายถึงพระอิศวรปางตรีปรุ นั ตกะ ทีก่ ล่าวถึงตอนทีพ่ ระ
อิศวรปราบบุตร 3 ตนของอสูรอันธกะสูร ที่มนี ามว่า วิทยุนมาลิ ตารากากษะ และ
กมลากษะ พระอิศวรไปปราบอสูรทัง้ สาม โดยเหล่าเทพได้แบ่งฤทธิ ์ครึง่ หนึ่งให้พระองค์
พระอิศวรจึงทรงกลายเป็ นมหาเทพทีม่ ฤี ทธิอ�์ ำนาจมากทีส่ ุด จากนัน้ จึงได้ทรงขอให้
พระวิษณุแปลงองค์เป็นลูกศร พระอัคนีเป็นหัวลูกศร พระยมแปลงเป็นปลายลูกศร คันศร
ท�ำจากพระเวท โดยสาวิตรี3  จ�ำแลงร่างเป็นสายคันศร นอกจากนี้ พระพรหมยังทรงยอม
เป็นสารถีมา้ ทรงให้ดว้ ย ในทีส่ ดุ พระอิศวรก็ทรงยิงลูกศรเพียงดอกเดียวก็สามารถท�ำลาย
ปราสาทของอสูรทังสามได้
้
สำ� เร็จ (Rao, 1968: 164-165) หรือปูส่ มิงพราย, ผีพรายผีชรหมืน่
หมายถึงพระไภรวะ ทีถ่ อื เป็ นพระอิศวรปางทีท่ รงเป็ นเจ้าแห่งภูตผิ ี เป็ นต้น

3

มเหสีองค์หนึ่งของพระพรหม เรียกอีกชือ่ หนึ่งว่านางคายตรี
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ในลิลติ ยวนพ่ายได้กล่าวถึงเหตุของการอวตารของเทพเจ้ามาเกิดในร่างกษัตริย์
ว่า เนื่องจากแผ่นดินเกิดยุคเข็ญ ได้ปรากฏชือ่ ของพระอิศวรดังตัวอย่างต่อไปนี้ (Fine
Art Department, 1986a: 305,313)
ธรณีลดลจลพิจลต่างต่าง พ่างขว�้ำทังสีหล้
่ า ฟ้าทังหลายพกหงาย รสายสยบภพ
มณฑล ในกษณนัน้ บัน้ พรหมพิษณุ อิศวรอดูลเดช เหตุบพิตรคิดกรุณา ประชาราษฎร
เยียวพินาศทัง้ มูล สูญภพสบสิง่ 5 จึง่ แกล้งแสร้งรวบเอาอัษฎามูรรดิบามิศร ด้วยบพิตร
เสร็จ ก็เสด็จมาอุบตั ใิ นกระษัตรี ทวีดวิ งษอภิชาต ระงับราชริปู ชูแผ่นดินให้หงาย ทาย
แผ่นฟ้าบ่ให้ขว�้ำ ล�้ำกรัณฑรัตนวัดกวี ตรีโลกยมให้อณ
ู ห หนูนพระพุทธศาสน์ให้ตรง...
		
…เอกาทสเทพแส้ง
เอาองค์
เปนพระศรีสรรเพชญ		
ทีอ่ า้ ง
พระเสด็จด�ำรงรักษ		
ล้ยงโลก ไส้แฮ
ทุกเทพทุกท้าวไหง้ว		
ช่วยไชยฯ...
จากวรรณกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของพระอิศวรในฐานะ
พระตรีมรู ติทเ่ี สด็จมาเกิดในร่างพระมหากษัตริย์ เพือ่ ดูแลปกครองประชาชน รวมถึงการ
ค�ำ้ จุนพุทธศาสนา นอกจากนี้ยงั เห็นได้วา่ เทพทัง้ 11 องค์ในศาสนาฮินดู ได้แก่ พระพรหม
พระวิษณุ พระอิศวร พระพาย พระวรุณ พระเพลิง พระยม พระไพศพ พระอินทร์ พระจันทร์
และพระอาทิตย์ ได้ทรงสร้างพระมหากษัตริยอ์ ยุธยาในฐานะการด�ำรงเป็ นพระพุทธเจ้า
ในไตรภูมทิ ่คี น้ พบ ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ซึ่งมีการสันนิษฐานจาก
ตัวอักษรและอักขรวิธนี นั ้ ก�ำหนดอายุได้ราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้กล่าวว่าพระปรเมศวร
(พระอิศวร) ทรงเป็ นผูส้ ร้างจักรวาล เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภณ
ั ฑ์ โดยมีขอ้ ความ
ตัวอย่างดังนี้ (Fine Art Department, 2011: 43-46)
พระบรเมสวร ตัง้ แต่เมือ่ ประถมกัลป์เมือ่ ไฟไหม้แล้ว แผ่นดินนี้พระบรเมสวร
เปนเจ้าหากให้เปนสรรพทุกประการ แลพระบรเมสวร พระองค์จงึ ่ ประดิษฐ์แต่งก�ำแพง
จักรวาลให้มสี งสถานดังกงเกี
่
ยน 4 แลจึง่ ตกแต่งน�้ำมหาสมุทรให้ลอ้ มรอบแผ่นดินเล่า แล้ว
ก็มาแต่งก�ำแพงจักวาฬให้ไกลแผ่นดินนัน้ ไปได้หมืน่ โยชน...
...พระอิ นสวรเปนเจ้าบพิตรเธอจึง่ เอาแก้ววิเชียรสามดวงตัง้ ไว้เปนสงสถาน
ดุจก้อนเส้านัน้ แล้วบพิตรจึง่ ตัง้ เขาสุเมรุราชเหนือแก้วทังสามดวงนัน้ ประดุจหม้อ
เข้า5นัน้ ...

4
5

หมายถึง กงเกวียน
หมายถึง หม้อข้าว
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ตอนก�ำเนิดมนุษย์ พระอิศวรทรงสร้างอาหารและน�้ำให้แก่พรหมทัง้ หลายทีก่ นิ
ง้วนดินจนกลายเป็ นมนุษย์ ความว่า (Fine Art Department, 2011: 46)
...เมือ่ นัน้ พระบรเมสวรผูม้ ฤี ทธิม์ ศี ลี าธิคุณอันมากนักหนา อาจให้เปนสรรพ
ทุกอัน จึง่ มานิมติ ให้เปนเข้าน�้ำโภชนาอาหารแก่เขาทังหลาย แลเขาบริโภคอาหารอิม่ ก็
บังเกิดด�ำฤษณาแก่ผชู้ ายผูห้ ญิง เขาก็จบั คร่ากันไปมาแก่กเิ ลสมากกว่าเก่า...
ในตอนก�ำเนิดลังกาทวีป พระอิศวรทรงก�ำหนดให้พระอาทิตย์สอ่ งแสงตอนกลางวัน
และพระจันทร์ส่องแสงตอนกลางคืนและทรงตัดสินว่าพระพายกับชมภูปากัศนาคราช
ใครมีฤทธิ ์มากกว่ากัน โดยมีขอ้ ความตัวอย่างดังนี้ (Fine Art Department, 2011: 46-50)
...เมือ่ นัน้ พระบรเมสวรเธอจึง่ ร�ำพึงว่าดังนี
่ ้ โลกนี้เหตุมาอาศัยซึง่ รัศมีพรหม
ทังหลาย แลบัดนี้กม็ ดื นักหนา พึงกูให้มพี ระอาทิตย์แจ้งเมือ่ กลางวัน ให้พระจันทร์ให้ขน้ึ
ในราตรีแก่โลกนี้ให้มที หี ่ มายแก่เขาว่ากลางวันกลางคืนนัน้ เถิด แล้วพระบรเมสวรร�ำพึง
ว่าดังนี
่ ้ แผ่นดินหนาได้ 240,000 โยชน หาอันทรงแผ่นดินหนานัก เราให้ใครทรงดีหนอ...
ตอนก�ำเนิดพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอิศวรทรงอภิเษกมนุษย์ 5 คนไปครอง
เมืองต่างๆ ดังนี้ (Fine Art Department, 2011: 50-51)
...พระบรเมสวรอภิเษกท้าวพระญาในแผ่นดินได้สามสิบสามพระองค์ แลห้า
พระองค์น้ใี หญ่กว่าเขาไส้ เมือ่ นัน้ นางสุภทั ราเทวี6 มีปรารถนาใคร่หาผัว... ...แล้วก็ขน้ึ มา
สูเ่ มืองคนทังหลายนี้ นางก็มาปลอบพระญาทังห้าองค์ก่อน แลนางก็มาอยูด่ ว้ ยพระญา
องค์แลเดือน ก็มาทรงครรภ์พระอาทิตย์อยูใ่ นท้อง ได้หา้ เดือนก็มาออกจากครรภ์... ...
ประสูตแิ ล้วนางจึง่ เอาไปฝากไว้แก่พระบรเมสวร แล้วนางจึง่ จากท้าวห้าองค์นนั ้ ไปยัง
เมืองอืน่ แล้วก็จวบพระญาสีอ่ งค์... ...นางก็อยูด่ ว้ ยพระญาสีอ่ งค์กม็ ที อ้ ง พระจันทร์อยูใ่ น
ท้องสีเ่ ดือนจึง่ ออกมาในปีฉลู...
จากตัวอย่างทัง้ หมดในไตรภูมทิ ค่ี น้ พบ ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส แสดงให้
เห็นถึงสถานะของพระอิศวรทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างสรรค์สรรพสิง่ ในจักรวาล ซึง่ คติความเชื่อดัง
กล่าวเป็ นคติความเชือ่ ในไศวนิกายทีน่ บั ถือพระอิศวรเป็ นเทพเจ้าสูงสุด
ในค�ำนมัส การสมุทรโฆษค�ำฉันท์ แต่ ง โดยพระมหาราชครูใ นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบทบูชาพระอิศวร กล่าวว่า (Fine Art Department, 1986b: 112)
		...ไหว้ไทธาดาสังกร
พระพิษณุอนั ศร
ศักดิไชยเดชะ...

6

ธิดาของพิทกุ นาคราช
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ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบูชาและขอพรพระ
อิศวรให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงอยูเ่ ย็นเป็นสุขดังตัวอย่างต่อไปนี้ (Fine Art Department,
1986b: 653, 663)
		ศุลีตรีเนตรเรือ้ ง		
เรืองฤทธิ์
พรหมเมศแมนสรวงสิทธิ		
์
สีเ่ กล้า
เชิญพระบันทมนิทร์		
เหนือนาค
มาส�ำ่ รายทุกขเร้า			
รุง่ ฟ้าอินขจร...
ในดุษฎีสงั เวยกล่อมช้างของเก่า แต่งโดยขุนเทพกระวี เมืองสุโขไทย สันนิษฐาน
ว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ปรากฏพระนามพระอิศวรดังนี้ (Prince
Mang, 1960: 121, 123)
		...สรวมสิทธิสรวมพธยรรยง		
นุพจิ ติ รฤาสาย
เดโชอ�ำนาจนะมะศิ วาย			
อภิวนั ทฉมวยฉม�ำ...
ในบทละครเรือ่ งรามเกียรติ ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนหนุมานพบนางบุษมาลี นาง
บุษมาลีได้เล่าถึงสาเหตุทพ่ี ระอิศวรสาปลงมายังโลกมนุษย์และเงือ่ นไขการพ้นจากค�ำสาป
ดังนี้ (Chusab, 1998: 29)
		...ฟงั สาร			
เยาวมาลย์ขดั แค้นหุนหัน
คือใครเป็ นอะไรกับเจ้านัน้ 		
เข้ามาท�ำพัลวันอยูว่ นุ่ วาย
ลอยหน้ามาว่าวอนให้เอ็นดู		
ไม่อดสูวา่ ยากล�ำบากหลาย
หรือไรใช้ให้ยากล�ำบากกาย		
ช่างไม่อายแก่ใจมาเจรจา
ไม่เกรงองค์อิศวรบรมนาถ		
แม้นทราบบาทพระบรมนาถา
พากันมอดม้วยมรณา		
ข้ากลัวอาชญาพระศุลี
ด้วยต้องค�ำสาปพระอิ ศรา		
ให้ขา้ มาอยูไ่ พรศรี
สังว่
่ านารายณ์ธบิ ดี			
มาสังหารอสุรอี าธรรม์
พบทหารนารายณ์เป็ นกระบี		่
ชือ่ ศรีหนุมานอันแข็งขัน
จึง่ พ้นค�ำสาปพระทรงธรรม์		
ท่านนัน้ มีพหลศักดา...
อีกตอนหนึ่ง เป็นตอนทีพ่ เิ ภกค�ำนวณฤกษ์การเดินทัพของพระรามว่าเป็นฤกษ์
ดี และพระอิศวรได้อวยพรให้ได้ชยั ชนะดังนี้ (Fine Art Department, 1997: 67)
...อิ ศวรอวยพรเนือ่ งอยูเ่ บื้องบน อาทิตย์ดลถึงทีร่ าศีกนั ย์
สมเด็จองค์อำ� มรินทรา		
ท้าวสุชาดาเจ้าไตรตรึงศ์สวรรค์…
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จากเนื้อหาในรามกียรติสมั
์ ยกรุงศรีอยุธยา แสดงให้เห็นถึงสถานะของพระอิศวร
ทีส่ ามารถดลบันดาลค�ำสาปและการแก้คำ� สาปให้ผใู้ ดก็ได้ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงฐานะความ
เป็ นเทพเจ้าสูงสุดตามคติความเชือ่ ในลัทธิไศวนิกาย
ในวรรณกรรมเรือ่ งเฉลิมไตรภพซึง่ เป็นวรรคดีสมัยอยุธยา เป็นวรรณคดีทก่ี ล่าว
ถึงเรือ่ งราวของเทพและโหราศาสตร์ ซึง่ ในเนื้อหาได้กล่าวถึงพระอิศวรทีท่ รงสร้างสัตว์
ประจ�ำปีนกั ษัตรทัง้ 12 เมือ่ แล้วเสร็จก็เสกเปา่ ชุบเทวดาอัฐเคราะห์ ต่อมาพระอิศวรได้
ประทานค�ำท�ำนายบุคลิกคนทีเ่ กิดในวันต่างๆ นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงตอนทีพ่ ระอิศวร
ขว้างจักรไปตัดร่างราหูขาดเป็นสองท่อน เนื่องจากราหูแอบลักดืม่ น�้ำอมฤต แต่งเป็นร่าย
สุภาพ กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 ไว้ มีตวั อย่างดังนี้ (Phisphumvidhi, 2005:
107, 113)
...สาธุขา้ พระพุทธเจ้า น้อมเศียรเกล้าบทมาลย์ หัตถประสานเหนือเกศ บังคม
เดชเดชา พระพุทธาธรรมสงฆ์ จบปางองค์อิศวร ภัควนวนเอกอุมา พรหมธาดานราฤทธิ์
ฤาษีสทิ ธ์ครูบา...
...จึงเกิดอิ ศวรอุมา		
พระธาดาพระนารายณ์
ประกอบสร้างสรรค์ทงั ้ หลาย			
ทัวตรี
่ ภพจบสากล…
...ปางอิ ศวรอุมา			
พระพรหมธาดา
นารายณ์อนั ร่วมฤดี
ทราบพรหมยมเพศสตรี		
เสวยง้วนปถั พี
เกิดมีซงึ ่ บุตรนัดดา...
ควรเราจัดแจงให้			
เป็ นวันคืนได้
โมงทุม่ ยามนาฬิกา
จากวรรณกรรมเรือ่ งเฉลิมไตรภพ แสดงให้เห็นฐานะการเป็นเทพเจ้าสูงสุดของ
พระอิศวรตามคติความเชือ่ ในลัทธิไศวนิกายทีเ่ ชือ่ ว่าพระอิศวรคือผูส้ ร้างสรรค์สรรพสิง่
ในจักรวาลให้เกิดขึน้ รวมถึงเป็ นผูท้ ส่ี ามารถดลบันดาลหรือตัดสินความเป็ นไปของทุก
สรรพสิง่ ในจักรวาลนี้ได้อกี ด้วย
นอกจากวรรณกรรมทีป่ รากฏการกล่าวถึงลักษณะทางประติมานวิทยาและฐานะ
ของพระอิศวรแล้ว ยังมีบนั ทึกทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบพระราชพิธที เ่ี กีย่ วข้องกับพระ
อิศวรต่างๆ ได้แก่ พระราชพิธกี ารรับพระอิศวรและพระนารายณ์ในปี พ.ศ. 2144 ครัง้
เกิดสุรยิ ปุ ราคา เดือน 7 ความว่า (Ayutthaya people ‘s Testimony, King Uthumporn ‘s
Testimony and The Royal chronicle in Luang Phrasert Aksornniti ‘s Version, 1967:
469) “ศักราช 963 ฉลูศก เดือน 7 เดือนเดียวนัน้ มีสรุ ยิ ปุ ราคา ในปีนนั ้ รับพระอิศวรและ

161

ประติมานวิทยาและคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรในสมัยอยุธยา

ธีระนันท์ วิชยั ดิษฐ

พระนารายณ์เป็ นเจ้าไปถวายพระพรพร้อมกันวันเดียวทัง้ 4 คานหาม”
ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมือ่ ครัง้ ประกอบพระราชพิธปี ราบดาภิเษก
พราหมณ์ได้อา่ นบทบูชาพระอิศวรดังนี้ (The Royal chronicle of Ayutthaya in Phra
Chakraphadipong (Chad) ‘s Version, 1990: 31) “...หมูพ่ ราหมณปโรหิตาจารย์กโ็ อม
อ่านอิ ศวรเวทวิษณุมนตร์...”
ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร พระครูศวิ พราหมณ์โหราธิบดีได้ประกอบพระราช
พิธกี อ่ นทีจ่ ะทรงออกรบกับพระมหาอุปราช (The Royal chronicle of Ayutthaya in Phra
Chakraphadipong (Chad) ‘s Version, 1990: 205) ซึ่งพระครูศวิ พราหมณ์น้ีอาจ
สันนิษฐานได้วา่ เป็ นพราหมณ์ในไศวนิกาย
ในพระราชพิธลี บศักราชรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีพระราชพิธบี าง
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับพระอิศวรดังนี้ (The Royal chronicle of Ayutthaya in Phra
Chakraphadipong (Chad)‘s Version, 1990: 355) “...พราหมณ์ทแ่ี ต่งกายเป็นพระอิศวร
พระนารายณ์ แลเป็ นเทพยุดานัน้ ก็อวยชัยถวายพระพรโดยสาส์นโศลกวิธพี รหม...”
จากพระราชพิธดี งั ทีไ่ ด้ยกตัวอย่างไปนัน้ แสดงให้เห็นว่าแม้พระมหากษัตริย์
ในสมัยอยุธยาจะทรงนับถือและใช้พทุ ธศาสนาเป็ นเครือ่ งยกฐานะของตนแล้ว ก็ยงั ทรง
ใช้พธิ กี รรมทางศาสนาฮินดูเพือ่ สร้างความศักดิ ์สิทธิ ์และยกฐานะของตนให้เหนือบุคคล
ทัวไปควบคู
่
ก่ บั พุทธศาสนาอีกด้วย
พระปรมาภิ ไธยของพระมหากษัตริ ย์
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยท์ ป่ี รากฏพระนามของพระอิศวรนัน้ ได้
ปรากฏตัง้ แต่สมัยทีข่ อมโบราณมีอทิ ธิพลในประเทศไทย และปรากฏพระนามพระอิศวร
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยอ์ กี ครัง้ ในสมัยอยุธยา พระปรมาภิไธยพระมหา
กษัตริยท์ ป่ี รากฏพระนามพระอิศวรนัน้ มีหลายพระองค์ดงั นี้
ใน Ayutthaya people ‘s Testimony, King Uthumporn ‘s Testimony and
The Royal chronicle in Luang Phrasert Aksornniti ‘s Version (1967: 262-263) ตอน
ราชประเพณีกรุงศรอยุธยา พระราชพิธรี าชาภิเษก สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงอธิบายถึงพระนามพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไว้ ซึง่ ปรากฏพระนามของพระอิศวรดังนี้
“...สมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี ศรีสรรเพชญ์ บรมมหาจักรพรรติศวร ราชาธิบดี...
...องค์เอกาทศรุทร์...”
ประกาศพระราชพิธพี ชื มงคลและจรดพระนังคัลของเก่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระสมมตอมรพันธุท์ รงสันนิษฐานว่าแต่งขึน้ ในสมัยอยุธยา ในประกาศมีช่อื พระ
อิศวรปรากฏอยูใ่ นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อูท่ อง) ดังนี้ (Prince
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Sawasdiprawat, 2007: 53) “...อันข้าผูด้ �ำเนินพระราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสรรเพ็ชญ์ จักรพรรดิราชาเอกาทธรฐอิ ศวรบรมนารถ
บรมบพิตร์พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ...”
พระปรมาภิไธยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ปรากฏพระนามของพระอิศวร
ด้วยดังนี้ “พระศรีสรรเพชญ สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสนิ ทรบรมหาจักร
พรรดิวรรยราชาธิบดินทร์... ...ตรีภวู เนตรวรนาถนายกดิลกรัตนราชชาติอาชาวไสย...
...นพรัตนราชธานีบุรรี มย์”
พระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็มพี ระนามของพระอิศวรอยู่ดว้ ย
โดยค�ำว่า “นเรศ” หมายถึงพระอิศวรนันเอง
่ ซึง่ ในพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระเอก
ทศรถ (กฎหมายลักษณะกบฏศึก) ตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2136 หลังจากสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงท�ำยุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชาหงสาวดี 1 ปี ปรากฏพระนามสมเด็จพระ
นเรศวรว่า (The Royal Institute, 1995: 3) “...สมเด็จบรมบาทบงกชลักษณ์ อัครบุร ิ
โสดม บรมหน่อนรา เจ้าฟ้านเรศร์เชษฐาธิบดี...”
พระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเอกาทศรถมีพระนามพระอิศวรปรากฏอยูด่ งั นี้
(The Royal chronicle in Royal writing ‘s Version Vol. I, 1991: 193) “พระศรีสรรเพชญ์...
...ตรีภวู เนตรนาถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวสัย ... ...มกุฎเทศมหาพุทธางกูรบรมบพิตร”
ใน The Royal chronicle of Ayutthaya in Phra Chakraphadipong (Chad)‘s
Version (1990: 254) ปรากฏพระนามพระอิศวรในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเอกาทศรถ
ดังนี้ “...สมเด็จพระเอกาทศรถอิ ศวรบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยูห่ วั ...”
ใน The Royal chronicle in Royal writing ‘s Version Vol. I (1991: 194)
กล่าวถึงกฎหมายลักษณะกบฏศึกตัง้ ก่อนเสวยราชย์ และในกฎหมายพระธรรมนู ญมี
พระนามพระอิศวรอยูใ่ นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเอกาทศรถว่า “สมเด็จพระเอกา
ทศรถอิ ศวรบรมนาถบรมบพิตร”
ในพระราชสาส์นพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) ทีพ่ ระราชทานถึงเจโรนิโม
เดอ อาเซเวโด (Jeronimo de Azevedo) อุปราชโปรตุเกสประจ�ำเมืองกัว สันนิษฐานว่า
เขียนขึน้ ราว พ.ศ. 2158-2159 โดยได้ปรากฏพระนามพระอิศวรในพระปรมาภิไธยของ
พระอินทราชาว่า (Veeraphrachak, 1996: 41-58) “พระบาทสมเด็จเอกาทศรุทธอีศวร
บรมนาถบรมบพิตร”
The Royal chronicle in Royal writing ‘s Version Vol. I  (1991: 194) กล่าวถึง
กฎหมายพระธรรมนูญ พรมศักดิ ์ ลักษณะอาญาหลวง 2 แห่ง และลักษณะเบ็ดเสร็จ มี
พระนามพระอิศวรในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังนี้ “สมเด็จพระ
เอกาทศรถอิ ศวรบรมนาถบรมบพิตร”
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ธีระนันท์ วิชยั ดิษฐ

เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ มพี ระชนม์ได้ 25 พระพรรษา นับว่าเข้าเกณฑ์
เบญจเพส จึงได้โปรดให้ท�ำพระราชพิธบี รมราชภิเษกเสวยราชสมบัตเิ ป็ นพระมหา
กษัตริยค์ รองกรุงศรีอยุธยา มีพระปรมาภิไธยซึ่งถวายเมื่อราชาภิเษกว่า (Fine Art
Department, 1986b: 87) “สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสรร... ...องค์เอกาทศรุฐ...
....พุทธธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ”
ในพระไอยการลักษณรับฟ้อง ได้ขนานพระปรมาภิไธยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
ว่า (Fine Art Department, 1986b: 87) “พระบาทสมเด็จเอกาทศรฐอิ ศวรบรมนารถ
บรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยูห่ วั ”
ใน The Royal chronicle of Ayutthaya in Phra Chakraphadipong (Chad)‘s
Version (1990: 370) ปรากฏพระนามพระอิศวรในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระนารายณ์
ดังนี้ “...พระบาทสมเด็จเอกาทศรุทอิศวรบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ...”
จารึกในพระอุโบสถวัดป่าโมกข์ ต�ำบาลป่าโมกข์ อ�ำเภอป่าโมกข์ จังหวัด
อ่างทอง ได้ปรากฏพระนามของพระอิศวรในพระปรมาภิไธยของพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ
ดังนี้ (Bunphrakhong, 1967: 93) “ศุภมัสดุ 2271 ศก อชสังวัจฉร วิศาขมาล ศุกลปกั ษ์
อัฐมีดถิ ี จันทวาร พระบาทพระศรีสรรเพชญ สมเด็จเอกาทศรุทอิศวร บรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั พระเจ้าปราสาททอง...”
ในศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีไทยมีไปถึงอัครมหาเสนาบดีลงั กา ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เมือ่ พ.ศ. 2299 ได้ปรากฏพระนามพระอิศวรในพระปรมาภิไธย
ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศเป็ นภาษาบาลี โดยพระปริยตั ธิ รรมธาดา (แพ ตาละ
ลักษมณ์ เปรียญ) ได้แปลเป็ นภาษาไทยดังนี้ (Prince Ditsawarakuman, 2003: 286289)
ศุภอักษรบวรพจน์ ในเราผูเ้ ป็ นอัครมหาเสนาธิบดี แห่งสมเด็จพระตรีภพโลก
มกุฏอุดมบรมมหิศรวรวงศ์สรุ เิ ยนทร์ นเรนทราธิบดินทรวโรดม (บรม) ขัตติยชาติราชวราดุล...
...เอกาทศรุทธ์อิศวร... ...ด�ำรงสิรริ าชสมบัตใิ นลังกาทวีป อันทรงประเสริฐ
พระเจ้ากรุงศิรวิ ฒ
ั นบุรรี าช ได้ให้ทตู อ�ำมาตย์ เชิญพระศรีทนั ตธาตุจำ� ลอง แล
พระมณีพทุ ธรูป แลพระภิกษุสงฆ์ น�ำพระราชสันเทศ7 กับมงคลราชบรรณาการ มายัง
กรุงศรีอยุธยามหานคร ให้ถวายแด่สมเด็จพระเอกาทศรุทธ์ อิ สรบรมนารถบรมบพิตร
พระนารายน์เป็ นเจ้า ผูท้ รงทศพิธราชธรรมมโหฬาร...

7

หมายถึงพระราชสาส์น
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพทรงแปลพระนาม
“พระบาทสมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร” ไว้วา่ พระเจ้าแผ่นดินผูแ้ บ่งภาคมาจากเทวดา
11 องค์ คือ พระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร พระพาย พระวรุณ พระอัคนี พระยม พระ
ไพศรพณ์ พระอินทร์ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ (The Royal chronicle in Royal writing‘s
Version Vol. I, 1991: 180)
นอกจากพระประมาภิไธยของพระมหากษัตริยแ์ ล้ว ใน The Royal chronicle
in Royal writing ‘s Version Vol. II (1992: 108) ก็ยงั กล่าวถึงเชือ้ พระวงศ์บางพระองค์
ทีม่ พี ระนามพ้องกับพระนามของพระอิศวร เช่น เจ้าฟ้าปรเมศวร พระราชโอรสของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ
การอภิ ปรายผล
วรรณกรรมในสมัยอยุธยา ได้บรรยายถึงลักษณะทางประติมานวิทยาทีส่ ำ� คัญ
ของพระอิศวรในสมัยนีค้ อื มีพระเนตรที่ 3 ทรงสวมสังวาลทีเ่ ป็นนาคหรืองู มีโคเผือก (โคนนทิ)
เป็ นพาหนะ และทรงถือตรีศลู เป็ นอาวุธ มีพระจันทร์เป็ นปิ่นปกั พระเกศา และมีวมิ านคือ
ภูเขาไกรลาส รวมถึงการออกพระนามต่างๆ เช่น พระศุลี พระสังกร พระอิศวร พระตรีเนตร
พระปรเมศวร เป็ นต้น นอกจากนี้ วรรณกรรมในสมัยอยุธยายังกล่าวถึงฐานะของพระ
อิศวรอยู่ 2 แบบ คือ พระอิศวรในฐานะทีเ่ ป็ นหนึ่งในเทพพระตรีมรู ติ ทีป่ ระกอบด้วยพระ
พรหม พระวิษณุ และพระอิศวร ถือเป็ นเทพสูงสุดตามคติความเชือ่ ในศาสนาฮินดู กับ
พระอิศวรในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ทกุ สรรพสิง่ โดยในไตรภูมจิ ากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
มีขอ้ ความระบุถงึ การทีพ่ ระอิศวร (พระปรเมศวร หรือ พระอิศวร) เป็นผูส้ ร้างจักรวาล ซึง่
คติความเชือ่ นี้เป็ นคติของไศวนิกาย ทีถ่ อื ว่าพระอิศวรเป็ นเทพเจ้าทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ
มีขอ้ สังเกตประการหนึง่ ว่า ในวรรณกรรมเรือ่ งเฉลิมไตรภพ กล่าวถึงการปรากฏกาย
ของพระอิศวรคูก่ บั พระอุมาเสมอ ซึง่ คติน้อี าจเป็ นคติความเชือ่ เรือ่ งพระอรรถนารีศวร ที่
พระอิศวรต้องคูก่ บั พระอุมาเพือ่ การสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ทีต่ อ้ งอาศัยพลังทัง้ 2 ด้านจาก
จักรวาล โดยคติความเชือ่ ดังกล่าวเป็ นคติทส่ี บื เนื่องมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ในส่วนของหลักฐานกลุ่มเทวรูปอาจกล่าวได้วา่ การสร้างเทวรูปพระอิศวรยัง
คงยึดหลักลักษณะทางประติมานวิทยาทีส่ ำ� คัญของพระอิศวรสืบเนื่องมาตลอด เช่น มี
พระเนตรที่ 3 ทรงคล้องสังวาลรูปนาคหรืองู ทัง้ นี้
เทวรูปพระอิศวรในแต่ละพืน้ ทีใ่ นสมัยอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา ก�ำแพงเพชร
และนครศรีธรรมราช) อาจมีรายละเอียดของศิลปะและปางทีแ่ ตกต่างกันอยูบ่ า้ ง และใน
ส่วนของพืน้ ทีอ่ ยุธยาและก�ำแพงเพชรไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีทเ่ี ป็ นศิวลึงค์ อาจ
สันนิษฐานเทียบเคียงได้กบั สมัยสุโขทัยทีว่ า่ ศิวลึงค์ถอื เป็ นสิง่ ลามกในพุทธศาสนาทีค่ น
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ส่วนใหญ่นบั ถือ ซึง่ การทีผ่ คู้ นในอยุธยาเลือกทีจ่ ะสร้างเทวรูปพระอิศวรมากกว่าการสร้าง
ศิวลึงค์ตามคตินิยมแบบอินเดียหรือเขมรแสดงให้เห็นได้ว่า นอกจากอยุธยาจะรับเอา
อิทธิพลทางด้านศิลปะ รวมถึงคติความเชือ่ ด้านศาสนาฮินดูจากเขมรแล้ว ก็ยงั เลือกรับ
อิทธิพลทางด้านศิลปะและคติความเชือ่ ด้านศาสนาฮินดูจากสุโขทัยทีเ่ ป็ นกลุม่ คนไทยที่
อาจมีแนวคิดด้านสังคม วัฒนธรรม และคติความเชือ่ สอดคล้องกับกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นลุม่ น�้ำ
เจ้าพระยา
นอกจากหลักฐานเทวรูปพระอิศวร ยังมีหลักฐานด้านวรรณกรรมทีส่ นับสนุ น
แนวคิดเรือ่ งการรับอิทธิพลศาสนาฮินดูของสุโขทัยสูอ่ ยุธยาคือวรรณกรรมลิลติ โองการ
แช่งน�้ำ โดย Michael Wright (2000: 49) สันนิษฐานว่าค�ำว่าทีใ่ ช้กล่าวถึงพระอิศวรเป็ น
ค�ำไทยแทบทัง้ สิน้ ไม่ได้ใช้คำ� ทีม่ าจากภาษาสันสกฤต เช่น ผายผาหลวงแทนเขาไกรลาส
เสด็จเหนือวัวเผือกแทนโคนนทิ ฟ้าฟดั พรีใจหรือสีป่ างผีหาวแทนพระรุทร ฟ้ากระแฉ่น
เรือนผยองแทนพระอิศวรปางตรีปรุ นั ตกะ ปูส่ มิงพรายผีพรายผีชรหมืน่ ด�ำแทนพระไภรวะ
เป็ นต้น แสดงให้เห็นถึงการรับรูเ้ กีย่ วกับพระอิศวรของกลุม่ คนไทยมาตัง้ แต่อดีต
ทัง้ นี้ Michael Wright (2000: 49-50) สันนิษฐานไว้ว่าในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 นัน้ ผูท้ แ่ี ต่งลิลติ โองการแช่งน�้ำน่าจะเป็ นพราหมณ์พฤฒิบาศทีน่ บั ถือพระ
วิษณุเป็ นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏว่าในเวลา
การประกอบพระราชพิธตี ่างๆ พราหมณ์ได้อ่านบทบูชาอิศวรก่อนบูชาพระวิษณุเสมอ
รวมถึงในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร พราหมณ์ผปู้ ระกอบพระราชพิธกี ม็ ตี �ำแหน่ งเป็ น
พระครูศวิ พราหมณโหราธิบดี ซึง่ อาจแสดงให้เห็นได้วา่ การให้ความส�ำคัญกับไศวนิกาย
เพิม่ ขึน้ จากรัชสมัยสมเด็จพระรามธิบดีท่ี 1 ตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
เป็ นต้นมา
ลักษณะเด่นของคติความเชือ่ พระอิศวรในสมัยอยุธยาคือ พระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริยใ์ นสมัยอยุธยา ได้แสดงให้เห็นถึงคติความเชือ่ เรือ่ งเทวดาในศาสนาฮินดู
11 องค์ ประกอบด้วยพระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร พระพาย พระวรุณ พระเพลิง พระยม
พระไพศพ พระอินทร์ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ สร้างพระมหากษัตริยอ์ ยุธยาให้ทรง
มีฐานะทัง้ สมมติเทพ ได้แก่ พระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์ อุปบัตเิ ทพ ได้แก่ เทพที่
อยู่ ณ ภาคพืน้ ดินและทีอ่ ยูส่ งู กว่าพืน้ ดิน และวิสทุ ธิเทพ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปจั เจก
พุทธเจ้า และพระขีณาสพ แสดงให้เห็นถึงสถานะเสมือนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
(Kasemsri, 2013: 16-17) ถือเป็ นลักษณะเด่นในเรือ่ งคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรทีเ่ พิง่
ปรากฏขึน้ ในสมัยอยุธยา ทัง้ นี้ Supawat Kasemsri (2013: 15) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า
ฐานะของพระมหากษัตริยส์ มัยอยุธยาคือพระพุทธเจ้า โดยเรียกพระมหากษัตริยว์ ่า
“พระพุทธเจ้าอยู่หวั ” พระราชโอรสของรพะมหากษัตริยห์ ลายพระองค์กข็ นานนามว่า
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หน่อพุทธางกูรเจ้า หรือเมือ่ สิน้ พระชนม์กใ็ ช้คำ� ว่านฤพาน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าฐานะของ
พระมหากษัตริยอ์ ยุธยานัน้ ทรงเป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าทีจ่ ะเป็นเทพฮินดูองค์ใดองค์หนึง่
ทีอ่ วตารมาเป็ นพระมหากษัตริย์ และยังแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของพุทธศาสนา
มากกว่าลัทธิความเชือ่ อื่นๆ ทีถ่ งึ แม้วา่ พุทธศาสนาจะได้รบั การผสมผสานคติความเชือ่
ทัง้ ศาสนาฮินดูและความเชือ่ ดัง้ เดิมเรือ่ งผีกต็ าม
สรุป

จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีทงั ้ หมด อาจกล่าวได้วา่ ลักษณะ
ทางประติมานวิทยาและคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรในสมัยอยุธยามีความสืบเนื่องจาก
รูปแบบในอดีต โดยเฉพาะรูปแบบจากสมัยสุโขทัย ทีไ่ ม่นยิ มสร้างศิวลึงค์อนั เป็นสัญลักษณ์
แทนองค์พระอิศวรอีก และยังคงรักษาลักษณะทางประติมานวิทยาทีส่ ำ� คัญของพระอิศวร
เหมือนเดิม เช่น มีพระเนตรที่ 3 ทรงสวมสังวาลเป็ นรูปนาคหรืองู มีโคนนทิเป็ นพาหนะ
มีปิ่นทัดพระเกศาเป็นพระจันทร์ มีวมิ านอยูท่ เ่ี ขาไกรลาส และมีชายาหรือศักติคอื พระอุมา
ในส่วนของคติความเชือ่ เรือ่ งบทบาทของพระอิศวร พบว่ามี 2 ลักษณะคือ พระ
อิศวรในบทบาทของหนึ่งในสามเทพผูย้ งิ่ ใหญ่ในศาสนาฮินดู หรือพระตรีมรู ติ ทีค่ อย
อ�ำนวยความส�ำเร็จในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี และพระอิศวรใน
บทบาทของผูส้ ร้างทุกสรรพสิง่ ในจักรวาล โดยคติความเชือ่ ดังกล่าวเป็ นคติทน่ี ิยมกันใน
ผูท้ น่ี บั ถือพระอิศวรเป็ นใหญ่หรือทีเ่ รียกว่าไศวนิกายของอินเดีย
ลักษณะเด่นของคติความเชือ่ พระอิศวรในสมัยอยุธยาคือการน� ำพระนามพระ
อิศวรเป็นส่วนหนึ่งของพระนามพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ แม้วา่ ฐานะของ
พระมหากษัตริยส์ มัยอยุธยาเปรียบได้กบั พระพุทธเจ้า แต่กย็ งั ปรากฏเทพองค์ตา่ งๆ รวมถึง
พระอิศวรทีร่ วมกันเป็ นพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชือ้ สายของพระมหากษัตริยท์ ถ่ี อื ว่ามี
เชือ้ สมมติเทพด้วยเช่นกัน
กล่าวโดยสรุปแล้ว รูปแบบและคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรในสมัยอยุธยา ได้
สืบเนื่องต่อมาจากรูปแบบและคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรจากขอมโบราณและสุโขทัย
อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารปรับคติความเชือ่ บางประการให้เข้ากับคติความเชือ่ ของผูค้ นใน
สมัยอยุธยา เช่น บทบาทของพระอิศวรกับเทพองค์อน่ื ๆ ในศาสนาฮินดูทส่ี ร้างพระมหากษัตริย์
ให้ทรงมีฐานะเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า ซึง่ คติความเชือ่ นี้ไม่ปรากฏอยูใ่ นคติความเชือ่
ของขอมโบราณและสุโขทัย ทัง้ นี้ รูปแบบและคติความเชือ่ เรือ่ งพระอิศวรในสมัยอยุธยา
จะสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยธนบุรแี ละรัตนโกสินทร์ตอนต้น
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