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Bhikkhunīs and upāsikas played pivotal role in development of early Buddhism in India.
However, their place in religious hierarchy and their contributions in developing the saṁgha
are not well defined in contemporary studies. There are many threads to be examined. One of
the important dimensions is to know role and status of women in Buddhism through their
epigraphic records, their visual representations in ceremonies, donations of the images, etc.
The role, rank, and inferences of their participation in Buddhist way of life is matter of inquiry.
Specifically, it is quite stimulating to know that their engagement in religious activities is
egalitarian or highly gendered. I have explored some of these issues particularly in the context
of Sārnāth which was intentionally chosen by the Buddha as the place of his first sermon and
its importance in Buddhism became unforgettable till it was finally destroyed in the medieval
period. With the foundation of the saṁgha, women immensely participated and contributed in
beneficence and donations to the Buddha and Buddhism. The sacred complex Sārnāth shows
the gender variances in ritualistic participation and donations. Here, the influence of Buddhism
on women’s autonomy in sacred engagement is a subject of contemplation.
Keywords: Sārnāth, bhikkhunīs, Visual representations, religious autonomy, donations, gender
imbalance.
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ภิกษุณี และอุบาสิกา มีบทบาทสาคัญ ต่อพัฒนาการของพระพุทธศาสนายุคต้ นในอินเดีย อย่างไรก็ตาม
สถานภาพของท่ านเหล่ า นัน้ ในชนชัน้ ทางศาสนา รวมทัง้ การมี ส่วนร่ วมต่ อการพัฒนา ‘สัง ฆะ ’ยัง ไม่ไ ด้ รับการ
อธิบายไว้ ชดั เจนในระบบการศึกษาร่วมสมัย ทังนี
้ ย้ งั มีเรื่ องราวหลายอย่างที่น่าตรวจสอบและศึกษา หนึ่งในนันคื
้ อ
การรู้ถึงบทบาทและสถานะของสตรี ในพระพุทธศาสนา ตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกต่าง ๆ, ภาพสัญลักษณ์
ในพิธีกรรม, ภาพจากการบริ จาคทาน และอื่น ๆ บทบาท ลาดับชัน้ ของสถานภาพ และการอนุมานถึงการมีส่วน
ร่วมของภิกษุณีและอุบาสิกาในวิถีชาวพุทธ เป็ นสิ่งที่น่าสนใจต่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ กระตุ้นให้ อยากรู้
ถึงการมีส่วนร่วมของภิกษุณีและอุบาสิกาต่อกิจกรรมทางศาสนาในอดีต ที่มีความเท่าเทียมหรื อถูกตัดสินโดยเพศ
ภาวะ ผู้วิจยั ได้ สารวจประเด็นเหล่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่สารนาถ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่พระพุทธองค์ตงใจเลื
ั ้ อก
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ศาสตราจารย์ประจาสาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาลันทา อินเดีย

เพื่อแสดงปฐมเทศนา และความสาคัญของสถานที่แห่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่ยากจะลืมเลือน แต่ท้ายที่สดุ ถูกทาลายลงในยุค
กลาง โดยพื น้ ฐานทางสัง ฆะ, สตรี ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ส่ว นร่ ว มและการอุ ทิศ ตนอย่ า งใหญ่ ห ลวง ในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และเป็ นผู้ถวายทานต่อพระพุทธองค์และพระพุท ธศาสนา พื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งสารนาถ ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ความหลากหลายทางเพศภาวะของการมี ส่ว นร่ ว มในพิ ธี ก รรมและการบริ จ าคทาน และนี่ คื อ อิ ท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่ออิสรภาพของสตรี ในการเข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งถือเป็ นหัวข้ อในการศึกษาพิจารณา
ในการบรรยายครัง้ นี ้

