
ลัทธิมาณีกี (MANICHAEISM)
ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสริฐ

ราชบัณฑิต

 ลัทธิมาณีกี (Manichaeism) เป็นกระบวนการทางศาสนาที่เกิดในเปอร์เซีย (ประเทศอิหร่าน

ปัจจุบัน) เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘

 ค�าว่า “มาณีกี” มาจากค�าว่า “มณี” (Mani) หรือ “มาเนส” (Manes) ซึ่งเป็นชื่อของศาสดา

ผู้ตั้งลัทธินี้ มณีเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๗๕๙ ในบาบิโลเนีย (Babylonia) ภาคใต้ ซึ่งสมัยนั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิหร่าน (Iranian Empire) อันได้แก่ประเทศ อิรัก (Iraq) ปัจจุบัน

 ตระกลูของมณีเกีย่วข้องกบั พวกราชวงศ์อาร์ซาซดิ (Arsacids) ซ่ึงเป็นชาวปาร์เถยี (Parthian) 

ผู้ปกครองจักรวรรดิในสมัยนั้น พวกอาร์ซาซิดได้ถูกพระเจ้าอารดาชีร์ที่ ๑ (Ardashir 1) โค่นอํานาจ

หลังจากที่มณีเกิดได้เพียง ๙ ปี แล้วพวกราชวงศ์ซาซานิด (Sasanids) ก็ครองอํานาจแทนต่อมา 

เมื่อมณีมีอายุได้ ๔ ขวบ ปาติก (Patik) ผู้เป็นบิดาซึ่งมีความคิดเห็นนิยมไปในทางศาสนา ได้พาท่านไป

อยู่ที่ มาเซเน (Masene) ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของบาบิโลเนีย ต่อมาปาติกได้ยินเสียงลึกลับในโบสถ ์

ท่ีเตสิโพน (Ctesiphon) สั่งให้ท่านงดเว้นจากการดื่มไวน์ การบริโภคเนื้อสัตว์ และการส้องเสพ 

ทางกามารมณ์ และต่อมาท่านได้นับถือนิกายแบปติสไต (Baptistai) นิกายนี้ถือว่าเป็นพวกเดียวกับ

พวกเอลคาไซต์ (EIkhasaites) ซึง่เป็นนกิายหนึง่ในครสิต์ศาสนาทีส่บืสายมาจากศาสนายวิหรอืศาสนา

ยูดา (Judaism) พวกเอลคาไซต์เป็นพวกที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ เอลคาไซต์  

(EIkhasai) หรือเอลคาไซต์โอส (EIkhasaios) ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ใน “ดินแดนของชาวปาร์เถีย”  

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๔๐ มณีได้เจริญเติบโตอยู่ในประชาคมที่ได้รับอิทธิพลแห่งค�าสอนของศาสนายิว

ผสมกับคริสต์ศาสนา และต่อมาท่านก็ได้ให้ก�าเนิดลัทธิค�าสอนของท่านเองขึ้นมาบ้าง ส่วนหนึ่งท่านได้

รับอิทธิพลมาจากค�าสอนในคริสต์ศาสนา และส่วนหนึ่งได้รับความคิดเห็นหลายอย่างมาจากพวก 

เอลคาไซต์

 แม้ว่ามณีจะมีความอ่อนน้อมและซื่อสัตย์ต่อบรรดาสมาชิก นิกายยูดา-คริสต์อยู่เป็นเวลานาน  

แต่ต่อมาท่านกไ็ม่เหน็ด้วยกบัพวกนัน้ และได้วพิากษ์วจิารณ์หลกัปฏบิตัทิีส่�าคัญของพวกน้ันใน ๒ ประการ 

ด้วยกัน คือ การช�าระล้างร่างกายทุกวันและบ่อย ๆ กับการห้ามบริโภคขนมปัง ผลไม้ และผักท่ีเกิด  

ณ ที่อื่นและที่ถือว่าเป็นพืชชั้นต�่า ความสัมพันธ์ระหว่างมณีกับบรรดาสมาชิกนิกายยูดา-คริสต์  
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ได้เสื่อมทรามลงตามลําดับ ความแตกแยกได้เริ่มเกิดและเขม็งตัวข้ึน เพราะเหตุการณ์ ๒ ครั้ง 

ด้วยกัน คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อมณีอายุได้ ๑๒ ปี ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๗๗๑ มณีได้รับเทวโองการ 

จากเทพอัต-เตาม์ (at-Tawm) ให้ละทิ้งประชาคมนั้น แต่ท่านก็ยังรีรออยู่จนท่านมีอยู่มากขึ้น 

เมื่อท่านอายุได้ ๒๔ ปี ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๗๘๓ เทพได้บอกให้ท่านออกประกาศคําสอนของ

ท่านต่อประชาชนในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย เหตุการณ์ครั้งที่ ๒ นี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นศาสนาใหม่

มณีซึ่งได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit) และความรู้ทั้งมวลจากพระเป็นเจ้า ได้รับการ 

ยืนยันจากบุคลิกลักษณะ และอาชีพของท่านว่าเป็น “สาวกแห่งแสงสว่าง” (Apostle of Light)  

หรือ “ผูส่้องสว่าง” (Illuminator) หรอืบางทก็ีเรยีกว่า “พาราคลตี” (Paraclete) ทีพ่ระเป็นเจ้า 

ทรงส่งมา แต่ความพยายามทีจ่ะให้คนทีอ่ยูใ่กล้ชดิทีสุ่ดหนัมานบัถอืลัทธคิ�าสอนใหม่ของท่านหาประสบ

ความส�าเร็จไม่ ท่านจึงถอนตัวออกจากนิกายของศาสนา มีเพียงบิดากับผู้เลื่อมใสอีกเพียง ๒ คน 

เท่านัน้ทีต่ดิตามท่านไป ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ท่านก็เหน็ว่าศาสนาของแบปติสไตเป็นศาสนาทีส่อนผิด

เพราะได้รับการยุยงจาก “เจตภูตแห่งความผิดพลาด” (Spirit of Error)

 ตอนแรกมณไีด้เดนิทางไปยงัเตสิโพนแล้วก็เดินทางต่อไปยงัภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของแหลม

อินเดีย (Indian peninsula) ปัจจุบันได้แก่บาลูชิสถาน (Baluchistan) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตก

ของปากีสถาน อีก ๒ ปีต่อมา ในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. ๗๘๕ ท่านก็เดินทางกลับมายังเปอร์เซีย ซึ่ง ณ ที่นี้

ได้มีผู้จัดให้ท่านได้มีโอกาสเฝ้า และสนทนากับ พระเจ้าชาปูร์ที่ ๑ (Shapur 1) กษัตริย์องค์ใหม่ 

ของราชวงศ์ซาซานิด การสนทนากันครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก คือ ท่านได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ศาสนาใหม่ของท่านในเปอร์เซียได้อย่างเสรี ทั้งยังได้รับความคุ้มครองจากทางบ้านเมืองด้วย  

ยิ่งกว่านั้น พระราชาก็คงจะทรงสนพระทัยในลัทธิค�าสอนของท่านมณีบ้างไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อย

ที่สุดก็ทรงพอพระทัยอยู่บ้าง ท่านมณีได้ พยายามเผยแพร่ค�าสอนของท่านตลอดรัชสมัยของพระเจ้า 

ชาปูร์ที่ ๑ โดยได้ออกเทศนาสั่งสอนไปทั่วทุกหนทุกแห่ง และได้จัดส่งศาสนทูตไปเผยแพร่ในดินแดน 

ต่างประเทศพร้อม ๆ กันด้วย

 ภายหลงัทีพ่ระเจ้าชาปูร์สวรรคตแล้ว พระเจ้าฮอร์มซิด์ที ่๑ (Hormizd 1) ซึง่เป็นพระราชโอรส 

ได้ครองราชสมบัติอยู่ชั่วระยะเวลาอันสั้น ต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกหน้ามือเป็น 

หลังมือทีเดียว คือ เมื่อพระเจ้าวาหรามที่ ๑ (Vahram I) โอรสองค์เล็กของพระเจ้าชาปูร์ได้ข้ึน 

ครองราชสมบัต ิและทรงยอมรบัอทิธพิลของบรรดาตวัแทนของศาสนาของราชวงศ์ซาซานดิดัง้เดมิ 

อันเป็นศาสนาทางราชการซึ่งเป็นแบบหนึ่งของศาสนาโซโรอัสเตอร์ที่ขณะน้ันมีอํานาจมากข้ึนอยู่

เรื่อย ๆ พวกนี้ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่พวกมิจฉาทิฐิและลัทธิต่างด้าวใด ๆ การเดินทางครั้งสุดท้ายของ 
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ท่านมณี จึงต้องหยุดชะงักลง อุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็คือ มีคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจบังคับ 

ให้ท่านมณีต้องเดินทางกลับไปยังเมืองกอนเดสชาปูร์ (Gondesshapur) หรือเมืองเบละปัต  

(Belapat) ปัจจุบัน เมื่อท่านได้ไปถึงเมืองนั้นแล้วก็ถูกน�าไปเฝ้าพระเจ้าวาหรามทันที ท่านได้ถูก

พิพากษาให้จําคุก ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พวกมาณีกีถือว่า การที่ท่านถูกทรมานน้ีเป็นดุจ  

“การถูกตรึงไม้กางเขน” ของท่าน ก่อนที่จะถึงมรณภาพ ท่านก็ได้ให้โอวาทคล้ายเป็นสารฉบับสุดท้าย 

แก่บรรดาสาวกทั้งหลาย วันที่ท่านถึงมรณภาพยังก�าหนดแน่นอนไม่ได้ บางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๘๑๗ บางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๘๑๙ 

และบางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๘๒๐

หลักคําสอนที่สําคัญของลัทธิมาณีกี
 ลัทธิมาณีกีีเป็นหลักคําสอนที่มีการผสมผสานระหว่างคริสต์ศาสนากับพระพุทธศาสนาเป็น

ส่วนใหญ่ แต่เน้นในเรือ่งการใช้เหตผุลมากกว่าศรัทธาชนิดทีส่อนให้เช่ืออย่างงมงาย ทําให้นักปราชญ์

คนสําคัญของตะวันตก เช่น ออกัสตีนและเพื่อน ๆ ได้หันมานับถือลัทธิมาณีกีอยู่เป็นเวลานาน  

แต่ในภายหลังนักบวชในลัทธิมาณีกี ได้โต้วาทะพ่ายแพ้แกเ่ซนต์อัมโบรส (St. Ambrose) นักบวชที่ม ี

ชื่อเสียงของคริสต์ศาสนา จึงท�าให้ออกัสตีนหมดศรัทธาแล้วก็หันไปนับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก 

และในที่สุดก็ได้รับสถาปนาเป็นเซนต์ ในตอนต้นสมัยกลางทางทวีปยุโรป หลักค�าสอนของลัทธิมาณีกี

จึงค่อย ๆ สลายตัว แต่ก็ได้แทรกซึมอยู่ในความคิดของนักปรัชญาโดยทั่ว ๆ ไป ส่วนทางฝ่ายบุรพทิศ

ก็ได้เข้ากลมกลืนกับพระพุทธศาสนา ในประเทศจีน

พัฒนาการแห่งลัทธิมาณีกี
 ท่านมณเีหน็ว่าตวัท่านเป็นผูส้บืสายทตูสวรรค์หรือศาสดาพยากรณ์องค์สดุท้ายทีพ่ระเป็นเจ้า

ทรงส่งมาให้โปรดมนษุยชาต ิโดยเริม่จากอาดมัเป็นต้นมา และเช่ือว่าทตูสวรรค์หรือศาสดาพยากรณ์

ท่ีสําคัญ ได้แก่ พระพุทธเจ้า โซโรอัสเตอร์ และพระเยซู มณีรู้สึกว่าข่าวสารของท่านมีความหมาย 

และคุณค่าเป็นสากลและมีจุดหมายที่จะเข้าแทนที่ค�าสอนของบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งปวงก่อนที่ท่านจะถึง 

วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ศาสนจักรมาณีกีจึงอุทิศเวลาให้แก่งานศาสนทูตมาตั้งแต่ต้น หน้าที่ถาวรของ

ศาสนจักรมาณีกีก็คือการเทศนาสั่งสอน และทําให้คนทั้งโลกหันมานับถือลัทธิมาณีกี แม้จะไม่ 

ประสบผลส�าเร็จตามแผนการที่ศาสนจักรได้ก�าหนดไว้ แต่ศาสนาของท่านมณีก็สามารถเป็นผู้พิชิตได ้

ในบางส่วนของโลก นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๘ ถึง ที่ ๑๙ ศาสนามาณีกีก็ยังคงธํารงอยู่หรือได้รับการ

ตอบสนองในดินแดนบางส่วนของโลก ตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทร แอตแลนติกของยุโรปไปจนถึงฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิกของเอเชีย
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 การเริ่มต้นกระบวนการศาสนทูตอันยิ่งใหญ่นี้ ได้มีมาตั้งแต่เริ่มเกิดมีลัทธิมาณีกีทีเดียว คือ  

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๗๘๓ เป็นต้นมา ท่านมณีได้เดินทางท่องเที่ยวไปในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล  

และได้วางรากฐานศาสนาของท่านในที่หลายแห่งในจักรวรรดิซาซาเนียน (Sasanian) และได้ท�าให้

เจ้าเมืองคนหนึ่งหันมานับถือในตอนท่ีท่านเดินทางไปอินเดีย ความมีอยู่แห่งคณะศาสนทูตที่ท่านได้ 

จัดตั้งข้ึนในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารที่เชื่อถือได้เป็นจ�านวนมาก คือ 

คณะศาสนทูตจากอดัดา (Adda) และ ปาเตก (Pateg) ทีเ่ดินทางไปอยีปิต์ ระหว่าง พ.ศ. ๗๘๗-๘๐๔ 

คณะศาสนทูตจากอัดดา และอับซาขยา (Abzakhya) ในมณฑล คีรคูก (Kirkuk) (อยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของอิรัก) ใน พ.ศ. ๘๐๔-๘๐๕ และสุดท้ายคือคณะศาสนทูตจากมาร์ อัมโม 

(Mar Ammo) ที่เดินทางไปยังอับหารชาห์ร (Abharshahr) และ มาร์ฟ (Marv) ในโขราซาน 

(Khorasan) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน

การขยายตัวไปทางตะวันตก
 ความพยายามท่ีส�าคัญของพวกนักบวชหนุ่มในอันที่จะขยายศาสนจักรจากดินแดนจักรวรรดิ

อิหร่านออกไปดูเหมือนจะพุ่งตรงไปทางตะวันตก ไปยังจักรวรรดิโรมัน พวกลัทธิมาณีกีได้แทรกซึม 

เข้าสู่เมโสโปเตเมียของโรมันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งตรงไปยังซีเรีย อาระเบีย ภาคเหนือ และอียิปต์

 ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๙ บรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้ตั้งศูนย์กลางขึ้นที่ฮิบเซเล (Hypsele) 

ซึ่งอยู่ใกล้เมืองอัสยุต (Asyut) ของอียิปต์ปัจจุบัน และสามารถทําให้ประชาชนหันมานับถือลัทธิ

มาณีกีได้ตลอดทางที่ตรงไปยังเมืองอะเล็กซานเดรีย (Alexandria) บรรดาศาสนทูตได้ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างมากในลุ่มน�้าไนล์ถึงกับท�าให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของศาสนาต่าง ๆ  

จากบรรดาปรัชญาเมธีและแม้แต่จักรพรรดิโรมันพระนามว่าดิโอเคลเตียน (Diocletian)

 จากอียิปต์ ศาสนามาณีกีได้แพร่ข้ามไปยังแอฟริกาเหนือ ซึ่งบางทีอาจเป็นเพราะสาวก 

คนหนึ่งของท่านมณีได้นําเข้าไปเผยแพร่ เป็นการวางพื้นฐานไว้ก่อนแล้ว การที่เซนต์ออกัสตีน  

(St. Augustine) และบรรดาศิษย์ของท่านในระยะต่อมาได้ยอมรับลัทธิมาณีกีในระหว่าง  

พ.ศ. ๙๑๖-๙๒๕ น้ัน ย่อมชี้ให้เห็นความสําคัญของลัทธิมาณีกี ว่ามีอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษท่ี 

๑๐ โดยเฉพาะที่เมืองคาร์เทจ (Carthage) แม้ต่อมาลัทธิมาณีกีต้องถอยร่นไปเกือบทุกหนทุกแห่งใน

ซกีโลกตะวนัตก แต่ในแอฟรกิาเหนือ ลทัธมิาณีกกีย็งัคงตัง้ม่ันอยูต่่อมาอกีหลายร้อยปี แม้ว่าจะมลีกัษณะ

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือมีความเป็นคริสต์ศาสนามากขึ้นก็ตาม ลัทธิมาณีกีไปถึงกรุงโรมในสมัย 

โปปมิลเตียเดส (Miltiades : พ.ศ. ๘๕๔-๘๕๗ และมีศิลา จารึกแผ่นหนึ่งที่ซาโลนี (Salonae)  

ใกล้เมืองสปลิต (Split) ปัจจุบันอยู่ในประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งได้สร้างอุทิศให้แก่ “พรหมจารี  
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มาณีเกียน” (“Manichaean Virgin”) แสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เป็นต้นมา 

เมอืงดัลมาเตยี (Dalmatia) กเ็ป็นเป้าหมายทีล่ทัธิมาณกีีพยายามจะเข้าไปเผยแพร่ด้วย ลัทธมิาณกีี

ได้ผ่านทางประเทศอิตาลเีข้าไปยงัภาคใต้ของกอล (Gaul) ซ่ึงปัจจบุนัอยูใ่นประเทศฝรัง่เศส และจากกอล

ผ่านทวีปแอฟริกาเหนือเข้าไปยัง แหลมสเปน

 พุทธศตวรรษที่ ๙ เป็นจุดเริ่มต้นที่ลัทธิมาณีกีได้แพร่เข้าไปสู่อาณาจักรโรมัน ข้อเท็จจริงที่ว่า

ลัทธิมาณีกีได้ถูกโจมตีและรบกวนทุกหนทุกแห่งย่อมชี้ให้เห็นว่า ลัทธิมาณีกีมีแพร่อยู่ทุกหนทุกแห่งใน

ลกัษณาการทีน่่าเกรงขามมาก อย่างไรกต็าม ลทัธมิาณกีกีไ็ด้เสือ่มลงอย่างรวดเรว็มาก วตัถปุระสงค์แห่ง

กฎหมายที่ศาสนจักร และ อาณาจักรประกาศออกมาเพื่อปราบปรามลัทธิมาณีกีได้ปลุกให้ลัทธิมาณีกี

ตืน่ตวัขึน้มาอกี และท�าให้รวมตวักนัอย่างเหนยีวแน่น ต่อมา ในราวตอนกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๑ ลทัธิ

มาณีกีดูเหมือนจะสูญส้ินไปจากยุโรปตะวันตกเกือบสิ้นเชิง และในศตวรรษต่อมาก็สูญไปจาก

จักรวรรดิภาคตะวันออก

พัฒนาการของลัทธิมาณีกีในอิหร่านและบุรพทิศ
 ในสมัยท่ีท่านมณียังมีชีวิตอยู่ลัทธิมาณีกีได้แพร่เข้าไปในแคว้นต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกของ

จักรวรรดิอิหร่าน ดูเหมือนว่าก่อนที่จักรวรรดิซาซาเนียนจะล่มจมเมื่อ พ.ศ. ๑๑๙๔ นั้น ศาสนทูตของ

ลัทธิมาณีกียังมิได้ข้ามไปถึงภาคเหนือของแม่นํ้าโอซุส (Oxus) หรือ อามู ดารยา (Amu Darya) 

หรือมิได้ข้ามไปพ้นเทือกเขาปามีร์ (Pamir Mountains) เลย โขราซานนับว่าเป็นที่มั่นที่เข้มแข็ง

แห่งหนึ่งของลัทธิมาณีก ีและก็ ณ โขราซานนี้เอง บางทีจะเป็นในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ที่ได้มี

การจัดตั้งพรรคที่เคร่งครัดของ พวกเทนาวระ (denavar) ขึ้น ความเคร่งครัดในศาสนาของพวกนี้ 

ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกกับศาสนจักรแม่ในบาบิโลเนียอยู่เป็นเวลานาน แต่ก็สามารถทําให้

ประชาชนในเอเชียกลางและชาวจีน หันมานับถือลัทธิมาณีกีได้

 ภายในประเทศอิหร่านเอง แม้ลัทธิมาณีกีจะไม่สามารถพัฒนาได้ในรัชสมัยท่ีกษัตริย์ซาซานิด 

ทั้งหลายปกครอง ทั้งยังจะถูกประหารชีวิตไปบ้างก็ตาม แต่ลัทธิมาณีกีก็พยายามท่ีจะธ�ารงอยู่ต่อไป  

การที่พวกอาหรับได้พิชิตประเทศอิหร่านได้ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ หาได้เป็นการโจมตีลัทธิมาณีกี 

ให้สูญสิ้นไม่ ความจริงกลับทําให้ลัทธิมาณีกีในบาบิโลเนียกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ชั่วระยะหนึ่ง 

และยังกระตุ้นให้กลุ่มผู้นับถือลัทธิมาณีกีหลายกลุ่มที่หนีไปอยู่ในอิรักและภูมิภาคใกล้เคียงกลับมา 

ยังอิหร่านอีก ในยุคนี้ได้มีกิจกรรมทางด้านวรรณกรรมมาก พร้อมกันนั้นก็มีความแตกร้าวที่ท�าให้

ศาสนจักรแม่ป่ันป่วนและแตกแยกในทีส่ดุ ความป่ันป่วนนีบ่้งชัดว่า พทุธศตวรรษท่ี ๑๓ เป็นยคุรุง่เรอืง

ของพวกนับถือลัทธิมาณีกีในเมโสโปเตเมีย บางท่ีอาจเป็นผลมาจากระบอบการปกครองท่ีใจกว้าง 
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ของกาหลิบของพวก อุมัยยาด (Umayyads) การที่พวกอับบาซีดร์ (Abbasids) ได้กลับมามีอ�านาจ 

เม่ือ พ.ศ. ๑๓๑๘ ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติอย่างฉับพลัน และได้เริ่มต้นการ 

ประหารชีวิตอย่างนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ พวกมาณีกีถูกบีบบังคับให้ต้องไป 

ลี้ภัยอยู่ในโขราซาน (Khorasan) และ ท่ีม่ันของหัวหน้าลัทธิมาณีกีก็เปลี่ยนจากบาบิโลเนียไปยัง

มณฑล สะมารกันด์ (Samarkand) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐโซเวียต โซเซียลิสต์อุซเบกิสถาน 

(Uzbekistan)

 แต่ใน ๓๐ ปีสุดท้ายของพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ศาสนจักรมาณีกีได้ขยายตัวเข้าไปในตะวันออกไกล 

จากเอกสารที่ได้มาจากเอเชียกลางท�าให้ทราบว่าลัทธิมาณีกีได้ไปปรากฏตัวในประเทศจีนเมื่อ  

พ.ศ. ๑๒๑๘ การทีจ่นีพชิติเตอร์กสิถานตะวนัออก (Eastern Turkistan) และการกลบัสถาปนาสายการ

เดินทางด้วยกองคาราวานท่ียิ่งใหญ่ใหม่ นับว่าสอดคล้องกับการที่คณะศาสนทูตมาณีกีคณะหนึ่ง 

ได้มาถงึประเทศจีนเป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๑๒๓๗ ใน พ.ศ. ๑๒๗๔ โฟวโตตนั (Fou-to-tan) ชาวจนี 

ผูเ้ป็นบชิอปในลัทธิมาณีกซีึง่ปฏบิตัติามพระราชโองการของจกัรพรรดิ ได้เรยีบเรยีงคาํสอนของลทัธิ

มาณกีขึ้น นับว่าเป็นการย่อคําสอนแบบหนึ่งที่มุ่งหมายจะช้ีแจงให้บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งหลายได้ทราบเกี่ยวกับคําสอน คัมภีร์ และระเบียบวินัยของลัทธิมาณีกี ทั้งยังตั้งใจที่จะเร้าใจ 

ให้ทางราชการยอมรับลัทธิมาณีกีโดยวิธีนําเอาคําสอนในลัทธิเต๋า พระพุทธศาสนา และลัทธิมาณีกี

ที่แท้จริง ผสมเข้าด้วยกันอย่าง ชาญฉลาด ในปีต่อมา คือ พ.ศ. ๑๒๗๕ ได้พบจารึกที่ระบุว่าจีนได้ให้

เสรีภาพในการเคารพบูชาศาสนา และจากจุดนี้เองที่ลัทธิมาณีกีได้ประสบความส�าเร็จอย่างล้นเหลือ  

เร่ิมต้นเม่ือ พ.ศ. ๑๒๘๘ พวกวีกูร์ (Vighur) ซ่ึงเป็นประชาชนชาวเติร์กของจีนภาคตะวันตกได้ต้ัง

อาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มองโกเลียเหนือ และได้ขยายตัวจากแม่น�้าอี้หล่ี 

(Ili) ทางภาคตะวันตกไปยังแม่น�้าฮวงโหทางภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีข่านองค์หน่ึงได้หันมานับถือ 

ลัทธมิาณกีเีมือ่ พ.ศ. ๑๓๐๕ แล้วลทัธมิาณกีกีไ็ด้กลายเป็นศาสนาทางราชการของรฐัวกีร์ู และต่อมา 

ก็ได้แพร่เข้าไปยังไซบีเรีย แต่ก�าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ว่าเข้าไปตั้งแต่เมื่อใด

 แต่ชัยชนะทีล่ทัธมิาณกีทีีเ่หนอืเอเชยีตะวนัออกนัน้มอียูเ่พยีงชัว่ระยะเวลาอนัสัน้เท่านัน้ เมือ่พวก

เคอร์กิสเตร์ิก (Kerghiz Turks) ท�าลายอาณาจกัรวกีร์ูลงได้เมือ่ พ.ศ. ๑๓๘๓ สถานการณ์ได้เปลีย่นแปลง

อย่างรุนแรง พวกท่ีนับถือลัทธิมาณีกีซึ่งอ่อนแอลงและกระจัดกระจายกันไปนั้นยังพอมีหลงเหลือ 

อยู่บ้างในบางแคว้นของวีกูร์จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ลัทธิมาณีกียังคงอยู่ในเตอร์กิสถานตะวันออก

จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เม่ือพวกมองโกลซึ่งมีเจงกิสข่านเป็นผู้นําได้ยกกองทัพไปย่ําย ี

เตอร์กิสถานนั้น ลัทธิมาณีกีก็ได้ถูกทําลายเป็นคร้ังสุดท้ายด้วย ในประเทศจีน หลังจากที่วีกูร์ 
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หมดอํานาจแล้วกไ็ด้ห้ามเผยแพร่ลทัธมิาณกีเีมือ่ พ.ศ. ๑๓๘๖ และปรากฏว่าพวกมาณกีไีด้ถูกประหาร

ชีวิตไปเป็นจํานวนมาก แต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยเฉพาะที่มณฑล 

ฟูเกี้ยน (Fukien) และเกาะฟอร์โมซา (Formosa)

เชื้อสายของลัทธิมาณีกีในสมัยกลาง

 ในสมัยกลางของยุโรป ลัทธิมาณีกีก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างในรูปของนิกายต่าง ๆ  ที่พัฒนาโดยตรง

จากประเพณีดัง้เดมิไม่มากกน้็อย นักประวติัศาสตร์เป็นจ�านวนมาก เรยีกนกิายเหล่านีว่้า “มาณกีใีหม่” 

(neo-Manichaean) อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่านิกายเหล่านี้ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้าง  

แต่ตัวเช่ือมของแต่ละนิกายหรือบรรพบุรุษของแต่ละนิกายที่มีต่อศาสนาที่แท้ของท่านมณียังเป็นเรื่อง 

ที่สงสัยกันอยู่ ข้อเท็จจริงท่ีว่า ในสมัยที่แต่ละนิกายที่ถือว่าตนเป็น “พวกมาณีกี” นั้น ก็มิได้มีอะไร 

ทีจ่ะพสิจูน์ให้เหน็ว่าตนเป็นพวกมาณกีทีีแ่ท้จรงิ อย่างสมเหตุสมผลเลย เพราะ คาํว่า “มาณกีี” ในสมยั

หลัง ๆ นี้ มักบ่งถึงการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการทุกกระบวนที่ถูกเพ่งเล็งว่า เป็นมิจฉาทิฐิทั้งใน 

ไบแซนไทน์ตะวันตกสมัยกลาง และแม้แต่ใน โลกของศาสนาอิสลาม

 ดเูหมอืนว่าลทัธมิาณกีจีะมอียู ่๓ นกิายทีเ่กดิต่อเนือ่งกนัคือ นกิายพอลเิซียน (Paulician) นกิาย

โบโกมิล (Bogomils) และ นิกายคาทารี (Cathari) พวกพอลิเซียนดูเหมือนจะเกิดในอาร์มีเนีย  

(Armenia ปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกของตุรกีและในสาธารณรัฐโซเวียตโซเซียลิสต์อาร์มีเนีย)  

เมือ่พทุธศตวรรษท่ี ๑๒ และแพร่หลายไปท่ัวภาคตะวันออกของอาณาจกัรไบแซนไทน์ ซ่ึงนบัเป็นศาสนา

ที่ท้าทายศาสนาดั้งเดิมในอาณาจักรนั้นอย่างน่ากลัวมาก และทั้งยังเป็นอันตรายต่อวงการทหารและ

การเมืองด้วย ตามสายตาของพวกคริสต์ศาสนิกชนและประจักษ์พยานในยุคนั้น ลัทธิพอลิเซียน  

(Paulicianism) ก็คือการกลับมีชีวิตใหม่ของลัทธิมาณีกีนั่นเอง

 บรรดาศาสนทตูของลทัธิพอลิเซยีนทีเ่ข้าไปในบลัแกเรยี ประมาณกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ นัน้ 

ได้ก่อให้เกิดกระบวนการ โบโกมิส ลัทธิโบโกมิล (Bogomilism) ซึ่งเป็นกระบวนการแบบนักพรต

และแบบปฏิวัติในการปฏิวัติลัทธิดั้งเดิม (Orthodoxy) ของไบแซนไทน์ ได้แพร่หลายเข้าไป 

ในคาบสมุทรบอลข่าน (Balkan Peninsula) โดยเฉพาะในมาเซโดเนียตะวันตก (Western  

Macedonia) บอสเนีย (Bosnia อยู่ในประเทศยูโกสลาเวียปัจจุบัน) และสลาโวเนีย (Slavonia  

อยู่ในยูโกสลาเวียปัจจุบัน) และได้เข้าไปถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) ซึ่งได้แก่

เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) ปัจจุบนั ชายทะเลแห่งเอเชียไมเนอร์ แล้วก็แทรกซมึเข้าไปในรสัเซยี และ

ที่รัสเซียนี้เองได้ก่อให้เกิดความเชื่อถือที่ลี้ลับและลัทธิพิธีแปลก ๆ
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 นับว่าเป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือ ลัทธิมาณีกีที่ได้เข้ามาสู่เอเชียกลางและประเทศจีนนั้น 

ได้พยายามปรับคําสอนของตนให้เข้ากับพระพุทธศาสนา จารึกของจีน พ.ศ. ๑๒๘๖ ได้กล่าวว่า 

ลัทธมิาณีกไ็ด้แอบอ้างคาํสอนในพระพุทธศาสนาไปหลอกลวงประชาชนให้หลงเชือ่ ทัง้นีโ้ดยอ้างว่า

มณีได้สอนไว้ว่า พระพุทธเจ้า โซโรอัสเตอร์ และพระเยซู ล้วนเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาของพระเจ้า 

ที่เกิดก่อนท่าน และในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา บรรดาสาวกของมณีก็ได้เอาคําศัพท์และ

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ ประชาชนคุ้นดีแล้วมาใช้เป็นของตน เทวดาของพวกมาณีกีจึงมี

ลักษณะคล้ายพระโพธิสัตว์ คือนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว และที่ถํ้าตุนหวงในประเทศจีนก็ได้พบจารึก

ท่ีมีข้อความบอกว่าพระเยซูก็เป็นพุทธะ ท่านมณีก็เป็นพุทธะ การสร้างประโยคและวลีของคัมภีร ์

ในลัทธิมาณกีกีค็ล้ายกบัพระสตูรในพระพุทธศาสนาในบางแห่ง ลทัธเิต๋ากับลทัธมิาณีกีได้มกีารติดต่อ

สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิยิง่กว่าพระพทุธศาสนาเสียอกี ฮูหวัชิง (Hu-hua-ching) ถือว่า พระพุทธเจ้า

เป็นเอกลักษณ์กับเล่าจื้อและมณี คัมภีร์ในลัทธิมาณีกี ๒ คัมภีร์ ได้เข้ามาปะปนอยู่ในคัมภีร์ลัทธิเต๋า

 ในภาคตะวันตกของจีนและเอเชียกลาง พระพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนา

นิกายเนสตอเรียน (Nestorian) และศาสนาโซโรอัสเตอร์ ได้ยืมคําสอนของกันและกันไปใช้ ทํานอง

เดียวกับพระพุทธศาสนากับลัทธิเต๋าในปัจจุบัน ซึ่งทําให้หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาถูกทําให้

ผันแปรไปบ้าง

 ในสมัยราชวงศ์ถัง ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนานิกายเนสตอเรียน และกระแสธารใหม่ของ

พระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่ประเทศจีน ทั้ง ๓ ศาสนานี้ มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน พวกนักบวชใน 

๓ ศาสนานี้ อาจให้ความร่วมมือแก่กันและกัน กลางสมัยราชวงศ์ถัง ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนานิกาย

เนสตอเรียน ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ได้แพร่หลายอยู่ในประเทศจีน ต่อมาถึง พ.ศ. ๑๓๔๖ จักรพรรดิ 

หวูซุง (Wu-Tsung) ซึ่งเคร่งครัดในลัทธิเต๋ามากได้กดขี่รังแกลัทธิมาณีกี

 ลัทธิมาณีกีที่เข้าไปเผยแพร่อยู่ทางตะวันตกก็พยายามปรับตัวเข้ากับคําสอนในคริสต์ศาสนา

และกลายเป็นคริสต์มากขึน้ ส่วนทีเ่ข้ามาเผยแพร่อยูใ่นตะวนัออกโดยเฉพาะในประเทศจนีกพ็ยายาม

ปรับตัวเข้ากับพระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า จึงมีลักษณะเป็นพุทธมาก.
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