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บทท่ี  ๘ 
วรรณคดีพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 วรรณคดีพระพุทธศาสนาในประเทศไทย หมายถึงวรรณคดีที่อธิบายหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเขียนขึ้นโดยจินตกวีไทย ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร มีมากมายหลายเรื่อง มีทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย มีทั้งรอยแกวและรอยกรอง มีทั้งสอน
ธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงและโดยออม ในที่นี้จะขอยกเฉพาะวรรณคดีที่สําคัญในแตละสมัย
มาเปนตัวอยางเทานั้น 

 
ไตรภูมิพระรวง 

 ไตรภูมิพระรวง  เดิมเรียกวา “เตภูมิกถา” หรือ  “ไตรภูมิกถา” ในบานแพนกฉบับ
หอสมุดวชิรญาณ  พ.ศ. ๒๔๕๕ กลาววาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเปลี่ยนชื่อเปน  
“ไตรภูมิพระรวง”  เพื่อคูกับ  “สุภาษิตพระรวง” 
 ไตรภูมิพระรวง  เปนพระราชนิพนธของพระมหาธรรมราชาลิไทย  กษัตริยแหงกรุง
สุโขทัย  ในบาทแพนกเดิมวา “เนื้อความไตรภูมิกถานี้  มีในกาลเมื่อใดไส  และมีแตในประกาโพน
เมื่อศักราชได ๒๓ ป ประกาเดือน ๔ เพ็งวันพฤหัสบดีวาร  ผูใดหากสอดรูบมิไดไสส้ิน เจาพระญา
เลไทยผูเปนลูกแหงเจาพระยาเลลิไทย ผูเสวยราชสมบัติในเมืองศรีสัชชนาไลยและสุกโขทัยและเจา
พระญาเลลิไทยนี้ธเปนหลานเจาพระญารามราชผูเปนสุริยวงษ  และเจาพระญาเลไทยไดเสวยราช
สมบัติในเมืองสัชชนาไลยอยู ๖ เขา  จึงไดไตรภูมิกถา”  พระมหาธรรมราชาลิไทย  เสวยราชสมบัติ
เมืองศรีสัชชนาลัยเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๒  เพราะฉะนั้นจึงแตงไตรภูมิพระรวงในป พ.ศ. ๑๘๘๘  ซ่ึงตรง
กับ ม.ศ. ๑๒๖๗  คําวา  ศักราชได ๒๓ ป  ในบานแพนกเดิม  ตองเปนมหาศักราช  และการคัดลอก
คงจะผิดพลาด  เนื่องจากการลบเลือนของอักขระ  คือคัดลอกเลข ๑ ขางหนาและเลข ๖ ตัวกลางตก
ไป  เหลือแตเลข ๒ กับ ๗  แตเลข ๗  นั้นเลขลบเลือนไป  เลยคัดเปนเลข ๓ แลวเขียนติดกันเลย
กลายเปน “ศักราชได ๒๓ ป”  ที่ถูกตองเปนศักราชได ๑๒๖๗ ป 
 ตนฉบับไตรภูมิพระรวงไดมาจากเมืองเพชรบุรี เปนหนังสือ  ๑๐  ผูกบอกไววาพระมหา
ชวยวัดปากน้ํา (วัดกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ)  จารขึ้นไวตรงกับสมัยพระเจากรุงธนบุรี  เมื่อเดือน  
๔ ปจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช  ๑๑๔๐  (พ.ศ. ๒๓๒๑) 
 ไตรภูมิพระรวงนับเปนวรรณคดีไทยเลมแรกที่เปนศาสนธรรมโดยตรง พระมหาธรรม
ราชาลิไททรงพระราชนิพนธจากคัมภีรพุทธศาสนาในพระไตรปกฎบาง อรรถกถาบาง  ฎีกาบาง อนุ
ฎีกาบาง  ปกรณวิเศษบาง  รวมถึง ๓๐ คัมภีร  วัตถุประสงคในการทรงพระราชนิพนธบอกไวใน
บานแพนกเดิมวา  “ใสเพื่อมีอัตถะพระอภิธรรมและจะใครเทศนาแกพระมารดาทาน  หนึ่งจะใคร
จําเริญพระอภิธรรมโสด”  ทั้งนี้เพราะพระองคประกอบดวยคุณธรรมอันสูง  ประกอบดวยจตุรคุณ 
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คือ  ศีล  ภาวนา  สุตะ  ทาน  และกตัญูกตเวทีตอมารดาบิดาอยางยิ่ง  ทรงแตงไตรภูมิพระรวง
เพื่อใหประชาชนสนใจและเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 
 ศาสนธรรมในไตรภูมิพระรวง  เปนขอธรรมขั้นสูงสวนใหญเปนพระอภิธรรม เร่ิมตน
กลาวถึงไตรภูมิ แปลวา  สามแดน  อันสัตวทั้งหลายยอมจะวนเวียนไปมาและเกิดตายในภูมิทั้ง ๓ นี้  
คือ 
 ๑. กามภูมิ  แดนที่ของอยูดวยกามตัณหา  ยังมีโลภะ โทสะ  โมหะ  ระคนดวยความรัก
ความใคร  มีสุข มีทุกข  แบงออกเปน  ๒ ภาค  รวม  ๑๑  ภูมิ คือ 
  (๑) ภาคอบายภูมิหรือทุคติภูมิ คือแดนชั่ว มี ๔ ภูมิ  คือ 
   ๑.  นรกภูมิ  แดนนรก 
   ๒.  ติรัจฉานภูมิ แดนติรัจฉาน 
   ๓.  เปตภูมิ  แดนเปรต 
   ๔.  อสุรกายภูมิ  แดนอสุรกาย 
  (๒) ภาคสุคติภูมิ  คือแดนดี  มี  ๗  ภูมิ  คือ 
   ๑.  มนุสสภูมิ  แดนมนุษย 
   ๒.  สวรรคภูมิ  แดนสวรรค   มี ๖ ช้ัน  เรียกวา “ฉกามาพจร” 
       ไดแก 
    (๑) จาตุมหาราช 
    (๒) ดาวดึงส 
    (๓) ยามา 
    (๔) ดุสิต 
    (๕) นิมมานรดี 
    (๖) ปรนิมมิตวสวัตตี 
  
 ๒. รูปภูมิ แดนพรหมมีรูป  เรียกวา “โสฬสพรหม”  มี ๑๖ ช้ัน  แบงตามผูสําเร็จรูปฌาน
ทั้ง  ๔  คือเมื่อตายแลวไปเกิดในรูปภูมินั้น ๆ คือ 
  (๑) ปฐมฌานภูมิ  แดนสําหรับผูสําเร็จฌานที่ ๑  มีอยางหยาบ  อยางกลาง  อยาง
ละเอียด  ตายแลวไปเกิดในภูมิสูงต่ําตามลําดับ  มี ๓ ภูมิ  คือ 
   ๑. พรหมปาริสัชชา 
   ๒. พรหมปุโรหิตา 
   ๓. มหาพรหมา 
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  (๒) ทุติยฌานภูมิ แดนสําหรับผูสําเร็จฌานที่ ๒  มีอยางหยาบ อยางกลาง  อยาง
ละเอียด ตายแลวไปเกิดในภูมิสูงต่ําตามลําดับ  มี ๓ ภูมิ คือ  
   ๔. ปริตตาภา 
   ๕. อัปปมาณาภา 
   ๖. อาภัสสรา 
  (๓) ตติยฌานภูมิ  แดนสําหรับผูสําเร็จฌานที่ ๓  มีอยางหยาบ อยางกลาง  อยาง
ละเอียด ตายแลวไปเกิดในภูมิสูงต่ําตามลําดับ  มี ๓ ภูมิ คือ 
   ๗. ปริตตสุภา 
   ๘. อัปปมาณสุภา 
   ๙. สุภกิณหกา 
  (๔) จตุตถฌานภูมิ  แดนสําหรับผูสําเร็จฌานที่ ๔  มีอยางหยาบ อยางกลาง  อยาง
ละเอียด ตายแลวไปเกิดในภูมิสูงต่ําตามลําดับ  มี ๗ ภูมิ คือ 
   ๑๐. เวหัปผลา 
   ๑๑. อสัญญิกสัตตา 
   ๑๒. อวิหา 
   ๑๓. อตัปปา 
   ๑๔. สุทัสสา 
   ๑๕. สุทัสสี 
   ๑๖. อกนิฎฐกา   
  
 ๓. อรูปภูมิ แดนพรหมไมมีรูป  มี ๔ ช้ัน  แบงตามผูสําเร็จอรูปฌาน ๔ เมื่อตายแลวเกิด
ในอรูปภูมิ ๔  เรียกชื่อตามอรูปฌาน ดังนี้ 
  (๑) อากาสานัญจายตนภูมิ   แดนของผูสําเร็จอากาสานัญจายตนฌาน 
  (๒) วิญญานัญจายตนภูมิ  แดนของผูสําเร็จวิญญาณัญจายตนฌาน 
  (๓) อากิญจัญญายตนภูมิ  แดนของผูสําเร็จอากิญจัญญายตนฌาน 
  (๔) เนวสัญญาณาสัญญายตนภูมิ  แดนของผูสําเร็จเนวสัญญาณาสัญญายตนฌาน 
 สัตวที่เกิดยอมไปเกิดในแดนใดแดนหนึ่ง  คือกามภูมิ ๑๑  รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ รวมภูมิ
ทั้งหลายได ๓๑ เรียกวา  “ไตรภูมิ” 
 สัตวที่ไปเกิดในภูมิทั้ง ๓ นี้ เรียกวา  ปฏิสนธิ  คือตายแลวไปเกิดตอเนื่องกัน  มี ๔ 
ประการ  คือ 
 ๑. อัณฑชะ  คือสัตวอันเกิดแตไข  เชน  งู  ไก   นก  ปลา 
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 ๒. ชลาพุชะ  คือสัตวอันเกิดโดยมีรกหุมหอ  เชน  มนุษย  ชาง  มา วัว  ควาย 
 ๓. สังเสทชะ  คือสัตวอันเกิดแตใบหญาใบไมเนา  เนื้อเนา  เหงื่อไคล  เชน หนอน  
แมลง  บุง  ล้ิน  ยุง 
 ๔. โอปปาติกะ  คือ  สัตวอันเกิดเปนตัวเปนตนใหญเต็มที่  เชน เทวดา  พรหม  อสูร  
สัตวนรก 
 ในไตรภูมิพระรวง  ไดอธิบายเกี่ยวกับภูมิทั้ง  ๓ นี้ไวอยางพิสดาร เร่ิมตั้งแตนรกภูมิ      
ขึ้นไปจนถึงอรูปาวจรภูมิ 
 

นรกภูมิ 
 นรก  หรือ นิรย  แปลวา ไมมีความเจริญ นรกใหญมี ๘ ขุม คือ   
  ๑. สัญชีพนรก 
  ๒. กาลสูตตนรก 
  ๓. สังฆาฎนรก 
  ๔. โรรุพนรก 
  ๕. มหาโรรุพนรก 
  ๖. ตาปนรก 
  ๗. มหาตาปนรก 
  ๘. มหาอวิจีนรก 
 
 การบรรยายถึงนรกนี้ใชพรรณนาโวหารอยางละเอียดถ่ีถวน และบรรยายใหเห็น
ภาพพจนไดดีกวาภูมิอ่ืน ๆ ทั้งหมด เชน 
 “ฝูงนรกใหญ ๘ อันนี้ ยอมเปน ๔  มุม แลมีประตูอยู ๔  ทิศ พื้นหนต่ํากอนเหล็กแดง  
และฝาอันปดเบื้องบนกอนเหล็กแดง แลนรกฝูงนั้นโดยกวางแลสูงเทากันเปนจตุรัส…แลนรก
นั้นบมีที่เปลาสักแหง  เทียรยอมฝูงสัตวนรกทั้งหลายหากเบียดเสียดกันอยูเต็มนรกนั้น แลไฟนรก
นั้นบมิดับเลยสักคาบแล ไหมอยูรอดช่ัวตอส้ินกัลปแลกรรมบาปคนฝูงนั้นไหมเปนไฟลุกในตัวคน
นั้น เปนฟนลุกเองไหมไฟนั้น แลบมิแลวสักคาบ  เพื่อดังนั้นแล” 
 นรกใหญทั้ง ๘ ขุมนี้  ยังมีนรกบริวารลอมอยูอีกดานละ ๔ ขุม  เรียกวานรกบาว  ดังนั้น
นรกใหญขุมหนึ่งจึงมีนรกบาว ๑๖ ขุม  รวมนรกบาวทั้งหมด ๑๒๘ ขุม  รวมทั้งนรกใหญดวยเปน  
๑๓๖  ขุม  นอกจากนี้ยังมีนรกเล็ก ๆ นอย ๆ อีกเปนจํานวนนับไมถวน  นรกบาวที่ควรรูจักคือ 
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 เวตรณีนรก  ทานบรรยายไววา “คนหมูอยูในแผนดินนี้แมนเปนดีมีขาวของมากไพรฟา
ขาไทยมากหลายนั้น  มักกระทํารายแกคนผูอ่ืนชิงเอาทรัพยขาวของของทานผูอ่ืนดวยตน  มีกําลัง
กวา คร้ันวาตายไดไปเกิดในนรกอันชื่อเวตรณีนั้น  ยมบาลอยูในเวตรณีนั้นเทียรยอมถือไมคอน  มีด
พรา  หอกดาบ  หลาว  แหลน เครื่องฆา  เครื่องแทง  เครื่องยิง  เครื่องตีทั้งหลายไลแทงไลตีฝูงคน
นรกดวยส่ิงนั้น เขาก็เจ็บปวดเวทนานักหนาอดทนบมิไดเลย” 
 
 สุนักขนรก  ทานบรรยายไววา  “คนผูใดกลาวคํารายแกสมณพราหมณผูมีศีลแลพอแม
แลผูเฒาผูแกครูบาทยาย  คนผูนั้นตายไปเกิดในนรกอันชื่อวาสุนักขนรกนั้นแล  ในสุนักขนรกนั้นมี
หมา ๔  ส่ิง  หมาจําพวก ๑ นั้นขาว  หมาจําพวก ๑ นั้นแดง  หมาจําพวก ๑นั้นดํา  หมาจําพวก ๑ นั้น
เหลือง  แลตัวหมาผูนั้นใหญเทาชางสารทุกตัว ฝูงแรงแลกาอันอยูในนรกนั้นใหญเทาเกวียนทุก ๆ 
ตัว ปากแรงแลกาแลตีนนั้น  เทียรยอมเหล็กแดงลุกเปนเปลวไฟอยูบมิไดเหือดสักคาบ  แรงแลกา
หมาฝูงนั้น เทียรยอมจิกแหกหัวอกขบตอดคนทั้งหลายในนรกนั้นดวยกรรมบาปของเขานั้นแลมิให
เขาอยูสบาย  แลใหเขาทนเจ็บปวดสาหัส” 
 
 โลหกุมภีนรก  ทานบรรยายไววา  “แลคนผูใดอันตีสมณพาหมณผูมีศีลไส  คนผูนั้นตาย
ไดไปเกิดในโลหกุมภีนรก ๆ มีเหล็กแพงอันใหญเทาหมออันใหญนั้น  แลเต็มดวยเหล็กแดงเชื่อม
เปนน้ําอยู ฝูงยมบาลจับ ๒ ตีนคนนรก  ยันตีนขึ้นแลหยอนหัวเบื้องต่ําแลว แลพุงตัวคนนั้นลงใน
หมออันใหญนั้น แลสัตวนั้นรอนนักหนา  ดิ้นไปมาอยูในหมอนั้น  ทนเวทนาอยูดังนั้นหลายคาบ
หลายครา” 
 
 โมราปมิลหนรก  ทานบรรยายไววา  “คนฝูงทานทาวพระญาใชใหไปสิ่งสารากรแกไพร
ฟาราษฎรกรมทั้งหลาย และเรียกเอามากกวากําหนดทาน  แลกลาวรายแกทาน  เปนตนวา  ฆาทานตี
ทานผูมีไมตรีรักตน แลเปนมิตรโทษทรหดดังนั้น คร้ันตายไปเกิดในนรกนั้น  บาปกรรมอันกระทํา
คุกคามคํารามแกเขาวาจะใสขื่อและคาผูกตีนแลมือเขาทําขมเหงเอาแกเขา  แลคนหมูกระทํารายแกผู
รักตน  แลกระทําแกทาน เปนตนวาฆาทานตีทานผูมีไมตรีและเปนมิตร  โทษดังนั้น  คร้ันวาตายไป
เกิดในนรก  คนนรกนั้นอยูในแมน้ําใหญอันหนึ่ง  แลเต็มไปดวยลามกอาจมแลเหม็นนักหนาแมวา
อยูไกลได ๑๐๐ โยชน ๑ ก็ดียังเหม็นอยูเลย เขายืนอยูนักหนาเขาอดบมิได เขาก็กินอาจมนั้นตางขาว
ตางน้ําทุกวารแล” 
 
 โลหสิมพลีนรก  ทานบรรยายไววา “ฝูงคนอันทําชูดวยเมียทานก็ดี แลผูหญิงอันมีผัว
แลวแลทําชูจากผัวก็ดี  คนฝูงนั้นตายไปเกิดในนรกนั้น ๆ มีปาไมงิ้วปา ๑ หลายตนนัก และตนงิ้วนั้น
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สูงไดแลโยชนแลหนามงิ้วนั้นเทียรยอมเหล็กแดงเปนเปลวลุกอยู  แลหนามงิ้วนั้นยาวได ๑๖ นิ้วมือ 
เปนเปลวไฟลุกอยูบหอนจะรูดับสักคาบแล  ในนรกนั้นเทียรยอมฝูงหญิงฝูงชายหลายแลคนฝูงนั้น
เขาไดรักไดใครกันดังกลาวมาดุจกอนนั้นแล  ลางคาบผูหญิงอยูบนปลายงิ้วผูชายอยูภายต่ํา  ฝูง
ยมบาลเขาก็เอาหอกดาบแหลนหลาวอันคมเทียรยอมเหล็กแดงแทงตีนผูชายนั้น  จําใหขึ้นไปหา
ผูหญิงชูของสูอันอยูบนปลายงิ้วโพนเร็วอยาอยู  แลฝูงผูชายทนเจ็บบมิไดจึงปนขึ้นไปบนตนงิ้วนั้น  
คร้ันขึ้นไปไสหนามงิ้วนั้นบาดทั่วตนเขาขาดทุกแหง  แลวเปนเปลวไฟไหมตนเขา ๆ อดบมิไดจึง
บายหัวลงมา  ฝูงยมบาลก็เอาหอกแทงซ้ําเลา  รองวาสูเรงขึ้นไปหาชูสูที่อยูบนปลายงิ้วโพนสูจะลง
มาเยียใดเลา  เขาอดเจ็บบมิได  เขาเถียงยมบาลวา  ตูมิขึ้นไปเขาก็มิขึ้นไป  แลหนามงิ้วบาดทั่วทั้งตัว
เขา ๆ เจ็บปวดนักหนาดังใจเขาจะขาดตาย  แลเขากลัวฝูงยมบาลเขาจึงขึ้นไปถึงปลายงิ้วนั้น คร้ันจะ
ใกลถึงผูหญิงนั้นไสก็แลเห็นผูหญิงนั้นกลับลงมาอยูภายต่ําเลา  ยมบาลอยู ๑ แทงตีนผูหญิงใหขึ้นไป
หาผูชายผูเปนชูสูอันอยูบนปลายงิ้วนั้นเลา แลวาเมื่อเขาขึ้นเขาลงหากันอยูฉันนั้น  เขาบมิไดพบกัน  
ยมบาลขับผูหญิงผูชายจําใหขึ้นใหลงหากันดังนั้น  หลายคาบหลายคราลําบากนักหนาแล” 
 
 เหตุท่ีทําใหสัตวตองไปเกิดในนรก  มี ๓ ประการ  คือ 
 ๑. โลภเหตุ  ความโลภ 
 ๒. โทสเหตุ  ความโกรธ 
 ๓. โมหเหตุ  ความหลง 
 เหตุ  ๓  ประการนี้  ทําใหสัตวประกอบความชั่ว ๑๐  อยาง  คือ 
 ๑. กายทุจริต ๓ ๑.  ปาณาติปาต  ฆาสัตว 
      ๒.  อทินนาทาน  ลักทรัพย 
      ๓.  กาเมสุ มิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
 ๒. วจีทุจริต ๔ ๔. มุสาวาท  พูดเท็จ 
      ๕. ผรุสาวาท  พูดคําหยาบ 
      ๖. ปสุณวาจา  พูดสอเสียด 
      ๗. สัมผับปลาป  พูดเพอเจอ 
 ๓. มโนทุจริต ๓ ๘. อภิชฌา  อยากไดของเขา 
      ๙. พยาบาท  ปองรายเขา 
      ๑๐. มิจฉาทิฎฐิ  เห็นผิดทํานองคลองธรรม 
 
 ในการบันทึกความดีความชั่วของมนุษยนั้น  ในไตรภูมิพระรวงจัดเจาหนาที่
เตรียมพรอมไวอยางเรียบรอย  ทั้งมีระเบียบและวิธีการพิจารณาคดีไวพรอมสรรพ  ดังนี้ 
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 “แลมีเมืองพระญายมราชนั้นใหญนักแลออมรอบประตูนรกทั้ง  ๔  ประตู นรกนั้นแล 
พระญายมราชนั้นทรงธรรมนักหนาพิจารณาถอยความอันใด ๆ แลบังคับโจทกแลจําเลยนั้น  ดวยสัจ
ซ่ือแลชอบธรรมทุกอันทุกเมื่อ ผูใดตายยอมไปไหวพระญายมราชกอน  พระญายมราชจึงถามผูนั้น
ยังมีไดกระทําบาปฉันใด  แลมึงเรงคํานึงดูแลมึงวาโดยสัจโดยจริง  เมื่อดังนั้นเทวดาทั้ง ๔  องคอัน
แตงมาซึ่งบาญชีบุญและบาปแหงคนทั้งหลายก็ไดไปอยูในแหงนั้นดวย  แลถือบาญชีอยูแหงนั้น  
ผูใดกระทําบุญอันใดไสเทพยดานั้นเขียนชื่อผูนั้นในแผนทองสุกแลวทูนใสเหนือหัว ไปถึงพระญา
ยมราช ๆ ก็จบใสหัวแลวก็สาธุการอนุโมทนายินดีแลวก็วางไวแทนทอง  อันประดับนี้ดวยแกว
สัตตพิธรัตนะ  แลมีอันเรืองงามแลิ ผูใดอันกระทําบาปไส  เทวดานั้นก็ตราบาญชีลงในแผนหนัง
หมาแลเอาไวแหง ๑ เมื่อพระญายมราชถามดังนั้น  ผูใดกระทําบุญดวยอํานาจบุญผูนั้นหากรําพึงรู
ทุกอันแลกลาวแกพระญายมราชวา ขาไดทําบุญธรรมดังนั้นเทพยดาถือบาญชีนั้นก็หมายบาญชีใน
แผนทองนั้นก็ดุจความอันเจาตัวกลาวนั้น  พระญายมราชก็ช้ีใหขึ้นไปสูสวรรคอันมีวิมานทองอัน
ประดับนี้ดวยแกว  ๗  ประการ แลมีนางฟาเปนบริวารแลมีบริโภคเทียรยอมทิพย  แลจะกลาวเถิง
ความสุขนั้นบมิไดเลย” 
 
 คนที่ทําความชั่วนั้น  จะปกปดความชั่วของตนไมได  เพราะมีเทวดาทําหนาที่จารึกการ
กระทํานั้น ๆ ไวตั้งแตลงมือทําแลว  เชนนี้เปรียบอนุโลมไดกับหลักพระพุทธศาสนาในเรื่องกรรม
ไดวา ผูใดทํากรรมเชนใดไว  ก็ตองรับผลกรรมของตนเชนนั้น เชน 
 “ผิแลผูใดกระทําบาปนั้นบันดาลตูตนมันเองนั้นและมันมิอาจบอกบาปไดเลย  จึงเทพย
ดานั้นเอาบาญชีในแผนหนังหมามาอานใหมันฟงมันจึงสารภาพวาจริงแลว  พระญายมราชแลเทพย
ดานั้น ก็บังคับแกฝูงยมบาลใหเอามันไป  โดยบาปกรรมมันอันหนาแลเบานั้นแล  บังคับอันควรใน
นรกอันหนักแลเบานั้นแล ความทุกขเวทนาแหงเขานั้นจะกลาวบมิถวนไดเลย” 
 ในพระพุทธศาสนาทานวา  บาปที่เราทําลงไปนั้นลางไมได แมจะทําบุญเพื่อลบลาง  
กลบเกลื่อนบาปกรรมก็ไมสามารถทําได เพราะบาปกับบุญนั้นคนละบาญชี  แตถาผูใดรูวาตนทํา
บาปทํากรรมไวมาก  ก็เรงทําบุญยิ่ง ๆ ขึ้นจนบาปกรรมตามไมทัน เชน 
 “ผูกระทําบุญก็ไดกระทําบาปก็ไดกระทํา  เทพยดานั้นจะชักบุญแลบาปนั้นมาดูทั้งสอง
ฝาย ๆ ใดหนักก็ไปฝายนั้น  แลวแมนวาผูบุญหนักแลไปสวรรคก็ดี  เมื่อภายหลายยังจะมาใชบาปตน
นั้นเลาบมิอยาเลย  ผูสวนผูบาปหนักแลไปในนรกกอนแลเมื่อภายหลังนั้นจึงจะไดเสวยบุญแหงตน
นั้นบมิอยาแล” 
 นอกจากนี้ยังไดบรรยายถึงผูที่ทําบุญกับทําบาปเสมอกัน  ก็ตองรับผลกรรมเชนกันคือ   
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 “อันวาคนผูกระทําบุญกระทํากับทําบาปเสมอกันนั้นไส พระญายมราชและเทพยดาคือ  
บาญชีนั้นบังคับใหเปนยมราช  เปนยมบาล  ๑๕  วัน  มีสมบัติทิพยดุจเทพยดา   และตนรก ๑๕  วัน
นั้น ตอส้ินบาปมันนั้นแล” 
 

ติรัจฉานภูมิ 
 ติรัจฉาน แปลวา  สัตวที่ไปตามขวาง  พวกติรัจฉานเหลานี้ แบงออกเปน  ๔  พวก คือ 
 ๑. อปทติรัจฉาน คือพวกที่ไมมีเทา  เชน  งู  ปลา 
 ๒. ทวิปติรัจฉาน คือพวกที่มี  ๒  เทา  เชน  เปด  ไก  หาน  นก 
 ๓. จตุปทติรัจฉาน คือพวกที่มี ๔ เทา เชน  ชาง  มา  วัว  ควาย 
 ๔. พหุปทติรัจฉาน คือพวกที่มีเทามากเกิน  ๔  เทาขึ้นไป  เชน  มด  ตะขาบ   
  กิ้งกือ 
 พวกสัตวติรัจฉาน  มีสัญญา  คือความสํานึกรู  ๓  อยาง คือ 
 ๑. กามสัญญา ความสํานึกทางกาม ไดแกรูจักสืบพันธุ 
 ๒. อาหารสัญญา ความสํานึกทางอาหาร  ไดแกรูจักแสวงหาอาหาร 
 ๓. มรณสัญญา ความสํานึกทางมรณะ  ไดแกรูจักตาย และกลัวความตาย 
 สัตวติรัจฉานตางจากมนุษย  เพราะสัตวติรัจฉานไมมีธรรมสัญญาคือความสํานึกทาง
ธรรม  สวนมนุษยนั้นมีธรรมสัญญาเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง 
 สัตวติรัจฉานที่กลาวถึงในไตรภูมิพระรวง  คือ 
 ๑. ราชสีห    
 ๒. ชาง 
 3. ปลา   
 ๔. ครุฑ   
 ๕. นาค   
 ๖. หงส   
 

เปตภูมิ 
 เปต แปลวา  ผูลวงลับไปแลว  หมายถึงผีที่เคยเปนมนุษยมากอนทํากรรมชั่วมีโทษ
ไมถึงตกนรก  ตายแลวยังไมไดไปถือกําเนิดที่อ่ืน  เปรตอยูในที่ตาง ๆ กัน  ลางพวกอยูที่ยมโลก  ลาง
พวกอยูกลางสมุทร  ลางพวกอยูบนเขา  เปรตมีรูปรางตาง ๆ กัน ในไตรภูมิพระรวงบอกรูปราง
หนาตาไวอยางละเอียดลออ  เชน 
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 “เปรตลางจําพวกผอมนักหนาเพื่ออาหารจะกินบมิไดแมวาจะขอดเอาเนื้อนอย ๑ ก็ดี  
เลือดหยด ๑ ก็ดีบมิไดเลย  เทาวามีแตกระดูกแลหนังพอกกระดูกภายนอกอยูไส หนังทองนั้นเหี่ยว
ติดกระดูกสันหลังแลตานั้นลึกแลกลวงดังแสรงควักเสีย  ผมเขานั้นยุงรุยรายลงมาปกปากเขา  มาตร
วาผารายนอย ๑ ก็ดี  แลจะมีปกกายเขานั้นก็หามิไดเลยเทียรยอมเปลือยอยูช่ัวตน  ตัวเขานั้น
เหม็นสาบพึงเกลียดนักหนาแล  เขานั้นเทียรยอมเดือดเนื้อรอนใจเขาแล  เขารองไหรองครางอยูทุก
เมื่อแล  เพราะวาเขาอยากอาหารนักหนาแล  ฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขายิ่งหา 
แรงบมิได เขายอมนอนหงายอยูไส  เมื่อแลฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขาไดยินเสียงดังนั้นเขาก็ใสใจเขาวา
มีขาวมีน้ํา  จึงเขาจะลุกไปหากินไสก็ยิ่งหาแรงบมิได เขาจะชวนกันลุกขึ้นตางคนตางก็ลมไปลมมา  
แลบางคนลมคว่ําบางคนลมหงาย แตเขาทนทุกขอยูฉันนั้นหลายคาบนักแล” 
 บาปกรรมที่ทําใหตองเปนเปรตนั้นมีดังนี้ 
 ๑. ริษยาคนร่ํารวย  และดูถูกคนยากจน 
 ๒. ทําอุบายลอลวงทรัพยของผูอ่ืนมาเปนของตน 
 ๓. ตระหนี่ไมบําเพ็ญทานและหามผูอ่ืนไมใหทําทาน 
 ๔. ขโมยของสงฆมาเปนของตน 
 ๕. นินทากลาวรายพระสงฆและครูอาจารย 
 ๖. ยุยงสงฆใหแตกจากกัน 
 ๗. ใหยาหญิงมีครรภ  เพื่อทําลายเด็กในครรภ 
 ๘. แชงดาสามีที่ทําบุญแกสงฆ 
 ๙. คาขายดวยอุบายทุจริต  ปนขาวลีบในขาวดีแลวขาย 
 ๑๐. ทํารายบิดามารดา 
 ๑๑. ไมยอมใหขาวเปนทาน  แลวยังสบถวาไมมีขาว 
 ๑๒. ลักเนื้อของคนอื่นมากิน  แลวสบถวาไมไดลัก 
 ๑๓. กลางวันเปนพราน  กลางคืนจําศีล 
 ๑๔. เปนเมืองชอบกินสินบน 
 ๑๕. ทําบุญดวยของเหลือเดน 
 ๑๖. ถวายภัตตาหารพระสงฆดวยเนื้อชาง  เนื้อหมา  และเนื้อสัตวมีเล็บ 
 ๑๗. ขมเหงคนเข็ญใจ 
 ๑๘. เผาปาและสัตวถูกไฟไหมตาย 
 

อสุรกายภูมิ 
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๑๔๐

 อสุรกาย  แปลวา  หมูอมนุษยพวกหนึ่งเปนศัตรูตอเทวดาไดแกยักษ  มาร  หรือผีที่
เปนอทิสสมานกาย (มีกายไมปรากฏ)   ที่หลอกมนุษยใหตกใจกลัว ไตรภูมิพระรวงแบงอสุรกาย
ออกเปน  ๒  พวก คือ 
 ๑. กาลกัญชกาสุรกาย  “มีตนสูงไดถึงคาพยุต ๑  ผิจะคณนาดวยวามนุษยนี้ได  ๒๐๐๐ 
วา  แลมีตัวนั้นผมนักหนา   มาตรวาเนื้อนอยหนึ่งก็ดีเลือดนอยหนึ่งก็ดี  ก็หาบมิไดในตัวเขานั้นแล  
ตัวเขานั้นดังใบไมอันแหงนั้นแล  มีตาอันนอยดังตาปูแล ตาเขานั้นขึ้นไปตั้งอยูเหนือกระหมอมแล 
ปากเขานั้นนอย ๆ เทารูเข็มแล  ปากนั้นอยูเหนือกระหมอมโสด  ผิแลวาเขาเห็นสิ่งอันใดแล  เขาจะ
ใครเอากินไสเทียรยอมปกหัวลง  เอาตีนชันขึ้นจึงไดกิน  แลที่เขาอยูไสเทียรยอมอยูถือสากแตตีกัน
ทุกเมื่อ” 
 ๒. ทิพพอสุรกาย    มีตนสูงคาพยุค ๑ ดุจกัน   มีที่อยูอันกวางใหญ     ช่ือวา “อสุร
พิภพ”  ลึกลงไปจากโลกมนุษยถึง  ๘๔,๐๐๐  โยชนมีพระยาอสูรราชครอบครองอยู บานเมือง
งดงามไปดวยทอง  และมีเมืองใหญอีก  ๔ เมือง  มีพระยาอสูรปกครองทุกเมือง  เมืองทิศตะวันออก
เวปจิตราสูรปกครอง  เมืองทิศใต  มีอสัพพรและสุลิปกครอง  เมืองทางทิศตะวันตกมีเวราสูร  และ
ปริกาสูร  ปกครอง  เมืองทางทิศเหนือ  มีพรหมทัตและราหูปกครอง 
 ในบรรดาพระยาอสูรนี้ ราหู  (สุรินทราหู)  เปนผูมีอํานาจและแกลวกลายิ่งกวาพระยา
อสูรทั้งหลาย  ราหูมีความเกลียดชังพระอาทิตยและพระจันทรมาก  ฉะนั้นราหูจึงมักอมพระอาทิตย
และพระจันทรไวในปาก  ซ่ึงเรียกวา  สุรยคาธ  และจันทรคาธ 
 

มนุสสภูมิ 
 มนุสส  แปลวา  คน  ขณะที่ปฏิสนธิในครรภมารดานั้น  มีช่ือวา  เขตุ  คือมีส่ิงอันมาเกิด
เอาปฏิสนธิ  แลวจะมีลักษณะเจริญเติบโตดังนี้ 
 สัปดาหที่ ๑  เปนกลละ  แปลวาเปอกตม  หมายถึง  เซลมีประมาณเทาน้ํามันงาที่ติด
ปลายเสนขนเนื้อทรายที่สลัดแลว ๗  คร้ัง  ประกอบดวยธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เจริญเติบโตตลอด ๗ 
วัน 
 สัปดาหที่ ๒  เปนอัพพุทธะ  แปลวา  มีน้ํา  มีลักษณะคลายน้ําลางเนื้อ  เจริญตอไปตลอด 
๗ วัน 
 สัปดาหที่ ๓  เปนเปสิ แปลวา  ช้ินเนื้อ  เหมือนตะกั่วหลอมอยูในหมอหยก  เจริญเติบโต
ตอไปตลอด ๗ วัน 
 สัปดาหที่ ๔  เปน ฆณะ  แปลวา  กอน  เหมือนไขไก  เจริญเติบโตตอไปตลอด ๗ วัน 
 สัปดาหที่ ๕  เปนเบญจสาขา  แปลวา  มีปุม ๕ ปุม คือเปนมือ ๒   เทา ๒  ศีรษะ ๑  แลว
เจริญเติบโตตอไปอีก ๗ วัน 
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๑๔๑

 จากนั้นก็มีการเจริญเติบโตเต็มที่จนมีอาการครบ ๓๒  อยูในครรภมารดาประมาณ ๗ 
เดือนบาง ๘  เดือนบาง  ๙  เดือนบาง  ๑๐  เดือนบาง  บางคน ๑๑ เดือน หรือบางคนครบ ๑ปก็มีจึง
คลอด 
  
 บุตรที่คลอดจากครรภมารดานั้น  แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
 ๑. อภิชาตบุตร  คือบุตรที่เฉลียวฉลาด  รูปรางงาม  มั่งมี  มีกําลังยิ่งกวาบิดามารดา 
 ๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีความฉลาด รูปราง  กําลังเสมอบิดามารดา 
 ๓. อวชาตบุตร คือ บุตรที่เกิดมาดอยกวาบิดามารดาทุกประการ 
 
 มนุษยทั้งหลายนี้แบงออกเปน ๔ จําพวก คือ 
 ๑. มนุสสเนรยิโก คือคนนรก  “ฝูงคนอันที่ฆาสิงสัตวอันรูกระทําการอันเปนบาป นั้น
มาเถิงตน แลทานไดตัดตีนสินมือแลทุกขโศกเวทนานักหนาดังเรียกชื่อวาคนนรกแล” 
 ๒. มนุสสเปโต  คือคนเปรต  “จําพวกหนึ่งคนอันหาบุญอันจะกระทําบมิได แลแต
เมื่อกอนแลเกิดมาเปนคนเข็ญใจนักหนาแลจะมีผาแลเสื้อรอบตนนั้นหาบมิได อยูหาอันจะกินบมิได  
อยากเผ็ดเร็ดไรนักหนาแลมีรูปโฉมโนมพรรณนั้นก็บมิงาม  คนหมูนี้ช่ือวาเปรตมนุษยแล” 
 ๓. มนุสสติรัจฉาโน  คือ คนติรัจฉาน “คนอันที่มิรูวาบุญแลบาปยอมเจรจาที่อันหา
ความเมตตากรุณามิได  ใจกลาหาญแข็งบมิรูยําเกรงทานผูเฒาผูแก บมิรูปฏิบัติพอแมแลครูบาธยายบ
มิรูรักพี่รักนอง ยอมกระทําบาปทุกเมื่อ  คนผูนี้ช่ือวาติรัจฉานมนุษยแล” 
 ๔. มนุสสมนุสโส  คือคนมนุษย “คนอันที่วารูจักผิดแลชอบ  แลรูจักที่อันเปนบาปแล
บุญ  แลรูจักประโยชนในชั่วนี้ช่ัวหนา  แลรูกลัวแกบาปแลละอายแกบาป  รูจักวายากวางาย แลรูรัก
พี่รักนอง  แลรูเอ็นดูกรุณาคนผูเข็ญใจ  แลรูยําเกรงพอแมผูเฒาผูแกสมณพราหมณาจารยอันอยูใน
สิกขาบทของพระพุทธเจาทุกเมื่อ  และรูจักคุณแกว  ๓  ประการ ไสแลคนฝูงนี้แลชื่อวามนุษยธรรม
แล” 
 “คนทั้งหลายอันชื่อวามนุษยนี้มี ๔ จําพวก  จําพวกหนึ่งเกิดแลอยูในชมพูทวีปนี้แล คน
จําพวกหนึ่งเกิดแลอยูในแผนดินบุรพวิเทหเบื้องตะวันออกเรา  คนจําพวกหนึ่งเกิดแลอยูในแผนดิน
อุตรกุรุทวีปอยูฝายเหนือเรานี้  คนจําพวกหนึ่งเกิดแลอยูในแผนดินอมรโคยานทวีปเบื้องตะวันตก
เรานี้ คนอันอยูในแผนดินชมพูทวีปอันเราอยูนี้ หนาเขาดังดุมเกวียน  ฝูงคนอันอยูในบุรพวิเทหะ
หนาเขาดังเดือนเพ็งแลกลมดังหนาแวน  ฝูงคนอันอยูในอุตรกุรุนั้นแลหนาเขาเปน ๔ มุมดุจดังทาน
แกลงถากใหเปน ๔ เหล่ียม  กวางแลรีนั้นเทากันแล  ฝูงคนอันอยูในแผนดินอมรโคยานทวีปนั้น 
หนาเขาดังเดือนแรม ๘ ค่ํานั้นแล  อายุคนทั้งหลายอันอยูในชมพูทวีปนี้บหอนจะรูขึ้นรูลง  เพราะ
เหตุวาดังนี้ ลางคาบคนทั้งหลายมีศีลมีธรรม  ลางคาบคนทั้งหลายหาศีลหาธรรมบมิได…และอายุ
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๑๔๒

คนทั้ง ๓ ทวีปนั้นหอนจะรูขึ้นรูลงเลยสักคาบ  เพราะวาเขานั้นอยูในปญจศีลทุกเมื่อบมิไดขาด  เขาบ
หอนจะรูฆาสัตวตัวเปนใหจําตาย  เขาบหอนจะรูลักเอาทรัพยสินทานมากก็ดีนอยก็ดีอันเจาของมิได
ให  เขาบหอนจะรูฉกลักเอา อนึ่งเขาบหอนจะรูทําชูดวยเมียทานผูอ่ืน สวนวาผูหญิงเลาเขาก็บหอน
จะรูทําชูดวยผัวทานแล ผูอ่ืนแลเขาบหอนจะรูทําชูจกผัวของตน อนึ่งเขาบหอนจะรูเจรจามุสาวาท
แลเขาบอนจะรูเสพยสุรายาเมา  แลเขารูยํารูเกรงผูเฒาผูแกพอแลแมของเขา ๆ รูรักพี่รูรักนองของเขา 
ๆ ก็ใจออนใจอดเขารูเอ็นดูกรุณาแกกัน  เขาบหอนจะรูริษยากัน  เขาบหอนจะรูเสียดรูสอรูดารูทอรู
พอรูตัดกันแล” 
 “พระพุทธเจาก็ดีแลพระปจเจกโพธิเจาก็ดี  แลพระอรรคสาวกเจาก็ดี  แลพระอรหันตา
ขีณาสพเจาก็ดี แลโพธิสัตวอันจะไดตรัสเปนพระพุทธเจาก็ดี  แลพระญาจักรพรรดิราชก็ดี  อันวา
ทานผูมีบุญทั้งหลายดังกลาวมานี้ไส ทานบหอนรูไปเกิดในแผนดิน ๓ อันนี้เลย  ทานยอมมาเกิดใน
แผนดินชมพูทวีปอันเราอยูนี้แล คนอันเกิดในแผนดินชมพูทวีปนี้เขาบหอนไปเกิดในแผนดิน ๓ อัน
นั้นเลย” 
 เมื่อเกิดพระยามหาจักรพรรดิขึ้นเมื่อใด คนทั้ง ๓ ทวีปนั้นจะมาเฝาเคารพนบไหวพระยา
มหาจักรพรรดิเปนผูทรงคุณธรรมทุกประการมีสมาทานศีล ๕ ทุกวัน  และมีของคูบารมี ๗ ประการ 
คือ 
 ๑. จักรแกว 
 ๒. ชางแกว 
 ๓. มาแกว 
 ๔. แกวมณี 
 ๕. นางแกว 
 ๖. ขุนคลังแกว 
 ๗. ขุนพลแกว 
 
       ฉกามาพจรภูมิ 
 ฉกามาพจร แปลวา  เทวดาที่ยังเกี่ยวของดวยกาม  ไดแกสวรรคหรือเทวโลก ๖  ช้ัน  
สวรรคทั้ง ๖ ช้ันนี้จัดอยูในกามภูมิ เพราะยังมีความรัก  มีโลภ  โกรธ  หลง  แตเปนสวนสุคติภูมิ  
เนื่องจากเปนแดนดีและมีความสุข 
 
 ไตรภูมิพระรวงแบงเทวดาออกเปน ๓ พวกคือ 
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๑๔๓

 ๑. สมมุติเทวดา คือเทวดาโดยสมมุติ “ฝูงทาวและพระญาในแผนดินเรานี้ผิแลวารู
หลักแลรูบุญรูธรรมแลกระทําโดยพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการดังนั้น  ทานเรียกชื่อวาสมมุติเทพยดา
แล” 
 ๒. อุปบัติเทวดา  คือเทวดาโดยอุบัติ  “แตปกขช้ันฟาเบื้องบนชื่อวาฉกามาพจรเทาเถิง
พรหม  โดยเบื้องบนนั้นชื่ออุปบัติเทพยดาแล” 
 ๓. วิสุทธิเทวดา  คือเทวดาโดยความบริสุทธิ์  “พระพุทธเจา ปจเจกโพธิเจา พระอรหัน
ตาขีณาสพสาวกเจา  แตเสร็จเขาสูนิพพานดังนั้นไสเรียกชื่อวา  (วิสุทธิ)  เทพยดาแล” 
 
 อุปบัติเทวดาในฉกามาพจร มี  ๖  ช้ัน  คือ 
 ๑. จาตุมหาราชิกภูมิ  แดนของทาวมหาราชโลกบาลทั้ง ๔ ทิศอยูโดยรอบเขาพระ
สุเมรุ  คือ 
  (๑)  ทาวธตรฐ  เปนใหญในพวกคนธรรพ  อยูทางทิศตะวันออกของเขาพระ
สุเมรุ 
  (๒)  ทาววิรุฬหก  เปนใหญในพวกกุมภัณฑ  อยูทางทิศใตของเขาพระสุเมร 
  (๓)  ทาววิรูปกษ เปนใหญในพวกนาค  อยูทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมร 
  (๔)  ทาวไพศพ  หรือทาวกุเวรหรือทาวเวสสุวรรณ  เปนใหญในพวกยักษ อยู
ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ 
 ๒.   ดาวดึงสภูมิ  หรือไตรตรึงษ  แดนของเทวดาผูเปนสหายกันครั้งเปนมนุษย ๓๓ คน  
มีพระอินทรเปนหัวหนา ที่ประทับของพระอินทรคือ  ไพชยนตวิมาน  บนสวรรคช้ันนี้มีอุทยาน  
เชน นันทวนอุทยาน ผรุสกวัน จิตรลดาวัน  สักกวัน มหาพล มีสระใหญที่งดงาม  เชน  นันทา
โบกขรณี  จุลนันทโบกขรณี   ภัทราโบกขรณี  สุภัทราโบกขรณี  จิตรโบกขรณี   จุลจิตรโบกขรณี   
ธรรมโบกขรณี   สุธรรมาโบกขรณี   ชางทรงของพระอินทรช่ือไอยราพรต  สูง ๑,๒๐๐,๐๐๐วา  มี 
๓๓ หัว   พระอินทรมีมเหสี ๔ องค  ช่ือ สุธรรมา  สุชาดา  สุนันทา  สุจิตรา 
 นอกนครไตรตรึงสออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  มีเจดียองคหนึ่งชื่อ  พระจุฬามณี
เจดีย พระอินทรพรอมดวยเทวดาและนางฟาไปนมัสการพระเจดียนี้มิไดขาด  สวนทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอุทยาน  ช่ือ บุณฑิกวัน  มีตนไมสวรรคช่ือ  ปาริชาต  ใตตนปาริชาต มีแทน
ศิลาแกวช่ือ ปณฑุกัมพล  และในบริเวณใกล ๆ กันนี้มีศาลาใหญช่ือสุธรรมาเทพสภาเปนที่ประชุม
และฟงธรรมของเทวดา 
 ๓. ยามาภูมิ  แดนของเทวดาผูมียาม  คือเวลาที่ดี  สวางไสวดวยรัศมีแกวและรัศมีแหง
กายตนตลอดเวลา  เทวดาที่อยูในสวรรคช้ันนี้มีปราสาทแกวประสาททอง  ปราสาทเงินเปนวิมานผู
เปนใหญในสวรรคช้ันนี้คือ ทาวสุยามเทวราช 
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 ๔. ดุสิตภูมิ  แดนของเทวดาผูยินดี เปนที่อยูของเทวดาผูมีผูเปนใหญในสวรรคช้ันนี้ 
คือทาวสันดุสิตเทวราช พระโพธิสัตวซ่ึงจะเสด็จมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาสถิตอยูในสวรรคช้ันนี้  มี
พระศรีอาริยโพธิสัตวซ่ึงจะมาตรัสรูในภัททกัลปสถิตอยู 
 ๕. นิมมานรดีภูมิ  แดนของเทวดาผูยินดีในการเนรมิต คือตองการสิ่งใดก็เนรมิตได  ผู
เปนใหญในสวรรคช้ันนี้ คือทาวนิมานรดีเทวราช 
 ๖. ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ แดนของเทวดาผูมีอํานาจในสิ่งที่เทวดาอื่นเนรมิต  คือ
ตองการสิ่งใดก็ใหเทวดาอื่นเนรมิตให ผูเปนใหญในสวรรคช้ันนี้คือ  ทาวปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช  
และมีพระยาผูเปนใหญในหมูมารดวย  คือ พระยามาราธิราชแตอยูคนละฝายไมปะปนกัน 
 ไตรภูมิพระรวงไดแนะนําทางสวรรคไวอยางนาฟงวา 
 “ผูใดแลปรารถนาไปเกิดในเมืองสวรรคไส อยาไดประมาทลืมตนควรเรงขวนขวาย
กระทํากุศลบุญธรรมใหทานรักษาศีล เมตตาภาวนาอุปฐากรักษาศีล บิดามารดาผูเฒาผูแก  ครู
อุปชฌายอาจารยแลสมณพราหมณผูมีศีลไส  ก็จะไดไปเกิดในสวรรคแล” 
 

รูปาวจรภูมิ 
 รูปาวจร  แปลวา ผูเกี่ยวของดวยรูป  หมายถึงรูปพรหม ๑๖ ช้ันผูจะไปเกิดในรูปพรหม
ช้ันนี้ได ตองสําเร็จรูปฌาน ๔ คือ 
 ๑. ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค ๕  คือ 
  (๑)  วิตก  ความตรึก  ความนึกคิด 
  (๒)  วิจาร  ความตรอง  ความใครครวญ 
  (๓)  ปติ  ความอิ่มใจ 
  (๔)  สุข  ความสบายใจ 
  (๕)  เอกัคคตา  ความมีอารมณเปนหนึ่ง 
 ผูบรรลุปฐมฌาณ  ยอมไปเกิดในภูมิ ๓ ภูมิคือ  พรหมปริสัชชา  พรหมปุโรหิตา 
มหาพรหมา 
 ๒. ทุติยฌาน  ฌานที่ ๒  มีองค ๓ คือ 
  (๑)  ปติ 
  (๒)  สุข 
  (๓)  เอกัคคตา 
 ผูบรรลุทุติยฌาน ยอมไปเกิดในภูมิ ๓ ภูมิคือ  ปริตตาภา  อัปปมาณาภา อาภัสสรา 
 ๓. ตติยฌาน  ฌานที่ ๓ มีองค  ๒  คือ 
  (๑)  สุข 



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๕

  (๒)  เอกัคคตา 
 ผูบรรลุตติยฌาน  ยอมไปเกิดในภูมิ ๓ ภูมิ  คือ  ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหกา 
 ๔. จตุตถฌาน  ฌานที่ ๔ มีองค ๒ คือ 
  (๑)  เอกัคคตา 
  (๒)  อุเบกขา 
 ผูบรรลุจตุถฌาน  ยอมไปเกิดในภูมิ ๗ ภูมิ คือ เวหัปผลา อสัญญีสัตตา อวิหา  อตัปา  
ทัสสา  สุทัสสี อกนิฏฐกา 
 ไตรภูมิพระรวงไดพรรณนาถึงความสุขสบายในสวรรคแลว ไดใหขอเตือนใจวาคนเรา
มีความสุขความสบายแลวอยาประมาทลืมตน  วาจะมีความสุขตลอดไป คือ 
 “ฝูงสัตวทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้แมนวามียศศักดิ์สมบัติก็ดีคือดังวาพระญามหา
จักรพรรดิราชนั้นก็ดีดังพระอินทรเจาไตรตรึงพิภพก็ดีดังพระพรหมก็ดี  ทั้งนี้บหอนยืนอยูมั่นคงใน
ยศศักดิ์สมบัตินี้ไดเลยสักคาบเทียรยอมรูฉิบหายรูตายรูจากรูพลัดพรากจากสมบัตินั้นแล” 
 

อรูปาวจรภูมิ 
 อรูปาวจร  แปลวา  ผูไมเกี่ยวของดวยรูป  หมายถึงผูสําเร็จอรูปฌาน ๔ ยอมไปเกิดใน  
อรูปาวจรภูมิ ๔ ช้ัน คือ 
 ๑. อากาสานัญจายตนฌาน  ฌานที่เพงอากาศไมมีที่สุดเปนอารมณ  โดยบริกรรมวา  
“อากาศไมมีที่สุด  ขาพเจาจักไมมีรูป”  ผูบรรลุอรูปฌานนี้ ไปเกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ 
 ๒. วิญญาณัญจายตฌาน  ฌานที่เพงวิญญาณไมมีที่ส้ินสุดเปนอารมณ  โดยบริกรรมวา 
“วิญญาณไมมีที่สุด  ดวยฌานนี้ ความไมมีรูปอยามีเลย”  ผูบรรลุอรูปฌานนี้  ไปเกิดในวิญญาณัญ
จายตนภูมิ 
 ๓. อากิญจัญญายตนฌาน  ฌานที่เพงส่ิงที่ไมมีอะไรเหลือสักเล็กนอยเปนอารมณ  โดย
บริกรรมวา  “ส่ิงเล็กนอยไมมี” ผูบรรลุอรูปฌานนี้  ไปเกิดในอากิญจัญญายตนภูมิ 
 ๔. เนวสัญญาณาสัญญายตนฌาน  ฌานที่เพงจนมีความรูสึกตัวก็มิใชและหาความ
รูสึกตัวก็มิใชเปนอารมณ  โดยบริกรรมวา  “ขาพเจาจักเปนผูมีความรูสึกตัวก็มิใชและหาความ
รูสึกตัวมิไดก็มิใช”  ผูบรรลุอรูปฌานนี้  ไปเกิดในเนวสัญญาณาสัญญายตนภูมิ 
 จากนั้นไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึง  วิธีปฏิบัติเพื่อลวงพนการเวียนวายตายเกินในไตร
ภพเรียกวา “ปฏิบัติกรรมฐาน”  อันเปนวิธีการนําไปสูนิพพาน คือความดับกิเลสและกองทุกข  ไมมี
การเวียนวายตายเกิดอีก  เพราะเหตุดวยไตรภพนี้ไมเที่ยงแทแนนอน  “อันฝูงคนทั้งหลายในโลกนี้บ
มิเที่ยงบมิแทแลแปรปรวนไปมา…ลางปางเปนดีแลวเปนราย ๆ แลวเปนบดีหอนเที่ยงสักคาบแล”  
เมื่อโลกเปนดังนี้  ไตรภูมิพระรวงใหคําสอนไววา 
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 “คนผูมีปญญาควรเอาอาการดังนี้ใสใจแลรําพึงเถิง อนิจจํ สงสาร แลเรงกระทําบุญแล
ธรรมจงหนักใหพนจากสงสารอันบมิเที่ยงแล  ใหพนพลันเถิงสมบัติคือมหานครนิพพาน อันมั่น
อันบมิไหวบมิรูฉิบหายบมิตายบมิรูจากที่  ลางที่ดียิ่งกวาสมบัติทั้งหลายอันมีในไตรโลกนี้แล” 
 หัวใจสําคัญของไตรภูมิพระรวง  คือการแสดงใหเห็นความแมจริงของโลก นั่นคือความ
ไมจีรังยั่งยืนอยูไดตลอดไป  แมพรหมเองมีอายุนับดวยกัลป  คือมีอายุตั้งหลายโกฎิป  ในที่สุดก็ตอง
จุติ  คือเคลื่อนที่จากเปนพรหมหรือตายไป  ปฏิสนธิเกิดใหมยังที่อ่ืนสืบตอวนเวียนอยูในไตรภูมิ
หรือโลกทั้งสามนี้  ไมพนไปได   จะหาความยั่งยืนเที่ยงแทไมตายไมมีจะมีก็แตนิพพานเทานั้น  ผูจะ
บรรลุนิพพานไดก็ดวยการบําเพ็ญเพียรปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา 
 

มหาชาติคําหลวง 
 หนังสือมหาชาติคําหลวงเดิมแตงเปนภาษามคธ ไมปรากฎชื่อผูแตง นาจะไดแปลเปน
ภาษาไทยตั้งแตคร้ังพระนครสุโขทัย แตหากตนฉบับสูญไปเสีย หนังสือมหาชาติ แปลเปน
ภาษาไทยเกาที่สุดที่มีอยูในเวลานี้ คือมหาชาติคําหลวง มีจดหมายเหตุปรากฎวา สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถมีรับส่ังใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยา แปลแตงเมื่อปขาล จุลศักราช 
๘๔๔ พ.ศ.๒๐๒๕ เรียกชื่อวา มหาชาติคําหลวง วิธีแตงเอาภาษามคธเดิมตั้งบาทหนึ่ง แปลแตงเปน
กาพยภาษาไทยวรรคหนึ่งสลับกันไป บางแหงภาษาไทยแตงเปนฉันทบาง โคลงบางตามความถนัด
ของนักปราชญผูแตง คงจะเปนการแตงประกวดกันใหไพเราะและใหความใกลกับภาษามคธเดิม
อยางที่สุดที่จะเปนไดทั้ง ๑๓ กัณฑ จึงเปนหนังสือที่นับถือแตงดีอยางเอกมาตั้งแตคร้ังกรุงเกา 
 หนังสือมหาชาติคําหลวง ไมไดแตงสําหรับพระเทศน แตแตงสําหรับนักสวด สวดให
อุบาสกอุบาสิกาฟงเวลาไปอยูบําเพ็ญการกุศลที่ในวัดเวลานักขัตฤกษ เชน เขาพรรษา หนังสือ
มหาชาติคําหลวงนี้ มีจดหมายเหตุปรากฎวา เมื่อกรุงเกาเสียแกพมาขาศึกนั้น ตนฉบับหนังสือ
มหาชาติคําหลวงสูญหายเสีย ๖ กัณฑ คือ กัณฑหิมพานต ทานกัณฑ  จุลพน  มัทรี  สักกบรรพ  
ฉกษัตริย  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตในกรุง
รัตนโกสินทรแตงกัณฑที่ขาดขึ้นใหม เมื่อปจอ จุลศักราช ๑๑๗๖ พ.ศ.๒๓๕๘ จึงมีฉบับสมบูรณมา
จนทุกวันนี้ 
 ลักษณะทั่วไปของมหาชาติคําหลวง คือ  
 ๑.  เปนคลังแหงศัพทโบราณตะวันออก นอกจากจะมีภาษาไทยโบราณจากทุกถ่ินแลว ยังมี
ภาษาพมา เขมร ปนอยูเปนอันมาก 
 ๒.   เปนที่รวมแหงคําประพันธทุกชนิด คือ โคลง ฉันท กาพย กลอน และราย 
 ๓.   เปนกระจกฉายใหเห็นภาพชีวิตของกรุงศรีอยุธยาตอนตน เพราะตามหลักมีวา  
วรรณคดีนั้น ยอมระบายความคิด และความเชื่อในสมัยของตนลงไว 
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 ในการแปลและแตงมหาชาติคําหลวงนั้น เนื่องจากนักปราชญราชบัณฑิตไดพยายามแปล
ใหใกลกับภาษามคธเดิมอยางที่สุดทั้ง ๑๓ กัณฑ เนื้อเร่ืองจึงเหมือนเวสสันดรชาดกในทศชาติ
นั่นเอง และมีนักวรรณคดีใหความเห็นวา หนังสือมหาชาติคําหลวงทั้ง ๑๓ กัณฑนั้น กัณฑทศพรมี
ความสําคัญมาก คือเปนกัณฑที่แตงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแนนอน ฉะนั้นกัณฑนี้จึงมี
ประโยชนอยางยิ่งในดานการศึกษาศัพทโบราณดานอักษรศาสตร นับเปนกัณฑที่เราจะไดทราบ
สํานวนโวหารภาษาไทยสมัยตนกรุงศรีอยุธยาไดดีที่สุด 
 

กัณฑทศพร 
 เร่ิมตนกลาวถึงบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ที่ประทับของทาวสักกเทวราชอยูภายใตตนปาริฉัตร 
ในดาวดึงสเทวโลก ทาวสักกเทวราชทรงทราบความที่พระนางผุสดีเทพกัญญาจะจุติจากดาวดึงส
พิภพลงไปอุบัติในโลกมนุษย จึงใหพระนางทรงเลือกพรสิบประการไดตามความปรารถนา พระ
นางผุสดีเทพกัญญาทูลขอพรสิบประการ ดังนี้ 
 ๑.   ขอใหมีนัยนตาดําเหมือนกับตาลูกเนื้อที่เกิดไดหนึ่งป 
 ๒.   ขอใหคิ้วดํางามเหมือนกับเงาของปกแมลงทับทอง 
 ๓.   ขอใหช่ือวาผุสดี 
 ๔.   ขอใหมีโอรสผูประเสริฐ 
 ๕.   ในเวลาตั้งครรภ ขออยาใหมีทองนูน 
 ๖.   ขอใหถันทั้งคูตั้งอยูดังดอกบัวตูม 
 ๗.   ขอใหผมดําขลับอยูเสมอ 
 ๘.   ขอใหมีผิวพรรณผองใส 
 ๙.   ขอใหไดมีโอกาสชวยคนที่ไดรับโทษถึงประหารชีวิตใหพนจากโทษ 
 ๑๐. ขอใหไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาในประเทศสีพี อันเปนประเทศที่สมบูรณทุก
ส่ิงทุกอยาง 
 

กัณฑหิมพานต 
 พระนางผุสดีเทพกัญญารับพรสิบประการ แลวจุติไปบังเกิดในตระกูลกษัตริยมัทราช ได
เปนอัครมเหสีของพระเจากรุงสญชัย ผูครองสีวิรัฐ ประสูติพระโอรสทรงพระนามวาพระเวสสันดร 
พระเวสสันดรเสด็จออกบําเพ็ญทานประจําวัน โดยทรงชางปจจัยนาเคนทร ระหวางทางเสด็จ 
พราหมณชาวเมืองกลิงคราชทูลขอชางปจจัยนาเคนทร ก็ทรงบริจาคให 
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๑๔๘

กัณฑทานกัณฑ 
 เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางตนมงคลใหแกพราหมณชาวกลิงคราช ชาวสีวิรัฐได
ทราบก็พากันโกรธ กลาวโทษพระเวสสันดรตอพระเจากรุงสญชัย ใหขับพระเวสสันดรออกจาก
พระนคร พระเจากรุงสญชัยตรัสผลัดไววันรุงขึ้น 
 พระนางผุสดีพระราชชนนีทรงทราบเหตุ ไปเฝาทูลขอโทษตอพระเจากรุงสญชัย ก็ไมทรง
โปรดพระราชทาน พระนางผุสดีทรงกันแสง รําพันวาที่แมไปทูลขอโทษไมทรงโปรดประประทาน
ให พระเวสสันดรจึงเสด็จออกบําเพ็ญสัตตสดกมหาทาน 
 พระเวสสันดรเสด็จทรงราชรถออกจากพระนครพรอมดวยพระนางมัทรี และพระกัณหา 
ชาลี ระหวางทางมีพราหมณมาทูลขอมาและราชรถ ก็ทรงบริจาคใหเปนทานอีก 
 

กัณฑวนประเวศน 
 เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมาและรถหมดทุกส่ิงแลว จึงตรัสแกพระนางมัทรีวา พี่จะ
อุมชาลี เจาจงอุมกัณหา แลวพากันเสด็จดําเนินโดยสถลมรรคา บรรลุถึงเมืองเจตราช พวกเจาเจต
ราชทราบขาวเสด็จของพระเวสสันดร พากันเสด็จมาเฝา ทูลถวายพระนครใหครอบครอง พระองคก็
มิไดทรงรับ เจาเจตราชจึงสงเสด็จพระเวสสันดรไปเขาวงกตแลวทรงตั้งนายเจตบุตรพรานไพร ให
เปนสายดานรักษาประตูปา พระเวสสันดรเสด็จถึงอาศรมในบริเวณเขาวงกต ซ่ึงทาวสักกเทวราชให
วิสสุกรรมนิรมิตรไว แลวทรงเพศเปนดาบส พระนางมัทรีก็ทรงเพศเปนดาบสสินี บําเพ็ญพรตอยูใน
พระอาศรมนั้น 
 

กัณฑชูชก 
 พราหมณชูชกไดนางอมิตตดาพาไปอยูบานทุนวิฐ พราหมณหนุม ๆ เห็นนางปฏิบัติผัว
ดีกวาเมียของตน ก็เดือดรอนใจพากันวาดาและทุบตีเมียของตน พวกนางพราหมณีเจ็บใจ พอเห็นนา
งอมิตตดามาสูทาน้ําก็พากันวาดา นางรองไหกลับมาบาน ชูชกเห็นนางจึงถามเหตุ นางเลาใหฟงแลว
กลาววา แตนี้ไปจะไมทําการงาน จงไปขอชาลีกัณหามาใหใช 
 ชูชกรับอาสาไปขอชาลีกัณหา ออกเดินทางเที่ยวถามไปทุกหนแหง แลวก็เขาสูดงแดนเจต
บุตร  
 

กัณฑจุลพน 
 สุนัขของเจตบุตรเห็นชูชกก็รุมไลกัด ชูชกหนีปนขึ้นตนไม พรานเจตบุตรเห็นก็ขูวาจะยิง
ดวยหนาไม ชูชกไหวดีแกวาเปนทูตของพระเจากรุงสญชัย พรานเจตบุตรเชื่อ ผูกสุนัขไวกับโคน
ตนไม ตอนรับชูชก ถามวาอะไรอยูในยาม ชูชกชี้ไปที่กลักพริกกลักงาวา นี่คือกลักพระราชสาร เจต
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๑๔๙

บุตรเชิญชูชกขึ้นไปบนเรือน ใหกินเนื้อยาง แลวก็พาออกไปชี้ทางที่จะไปสูเขาวงกตและวาจะไดพบ
กับอจุตฤษี 
 

กัณฑมหาพน 
 ชูชกเดินไตเตาตามอรัญญวิถี ก็บรรลุถึงอาศรมอจุตฤษี จึงเขาไปถามไถถึงทุกขสุข แลวแจง
วาเปนทูตของพระเจากรุงสญชัย อจุตฤษีเชื่อ ใหพักอยูดวยคืนหนึ่ง รุงขึ้นจึงพาไปแลวช้ีทางไปสูเขา
วงกตให 
 

กัณฑกุมาร 
 ชูชกนอนพักแรมอยูที่เนินผาใกลบริเวณพระอาศรม เมื่อตื่นขึ้นคะเนวา เวลานี้พระนางมัทรี
คงจะเสด็จเขาปาหามูลผลาผล จึงขึ้นไปเฝาพระเวสสันดรเพื่อจะทูลขอสองกุมาร ชักเอาแมน้ําทั้งหา
มาเปรียบเทียบ สองกุมารรูวาภัยมาถึงตัว ก็พากันหนีลงไปในสระ พระเวสสันดรทรงทราบวาสอง
กุมารหนีจึงเสด็จไปตรัสเรียกหาที่สระโบกขรณี ตรัสเปรียบเทียบเรื่องสําเภา ชาลี กัณหาจึงขึ้นมา
กราบเทา พระเวสสันดรพระราชทานสองกุมารใหแกพราหมณชูชก เมื่อชูชกไดรับพระราชทาน
สองกุมาร ก็พากันออกเดินทางไป 
 

กัณฑมัทรี 
 พระนางมัทรีเขาปาหาผลาผลแลวเสด็จกลับอาศรม ในระหวางทางเทพยดาไดจําแลงเปน
เสือและราชสีหมานอนขวางทาง  พระนางจึงกราบไหวขอใหเปดทางให เทพเจาสังเวชใจจึงเปดทาง
ให พระนางมาถึงอาศรมไมเห็นสองกุมารจึงทูลถามพระสามี พระเวสสันดรทรงนิ่ง แลวตรัสพอ
ดวยโวหารหึง เพื่อใหพระนางสรางโศก พระนางเที่ยวแสวงหาลูกจนทั่วบริเวณพระอาศรม ก็มิได
พบพระกุมารทั้งสอง จึงเสด็จไปที่หนาพระอาศรม ทรงกําสรดสิ้นแรงถึงวิสัญญีสลบลง พระ
เวสสันดรทอดพระเนตรเห็นทรงเขาแกไขและบอกความจริง เมื่อทราบแลว พระนางมัทรีทําความ
เขาพระทัย หักความรักความอาลัยและแสดงอนุโมทนาในการบําเพ็ญทานครั้งนี้ 
 

กัณฑสักกบรรพ 
 ทาวสักกเทวราช ทรงแปลงเพศเปนพราหมณมาทูลขอพระมัทรี พระเวสสันดรก็ทรง
บําเพ็ญทานบริจาคใหแกพราหมณ เมื่อทาวเธอไดรับพระราชทานพระนางมัทรีแลวก็ถวายคืนแลว
ทูลวา พระองคเปนทาวสักกเทวราช มาเพื่อประทานพรแดพระองค 
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กัณฑมหาราช 
 ชูชกพาสองกุมารเดินทางมา เวลาค่ําก็ผูกแปลนอนอยูเหนือคาคบไม เทพยเจาก็ชวยอภิบาล
บํารุงรักษาสองกุมาร ลวงมรรคามาไดหกสิบโยชนก็ลุถึงกรุงวิชัยเชตุดรนครหลวงแหงสีวิรัฐ ชูชก
พาสองกุมารผานมาตรงหนาพระที่นั่ง พระเจากรุงสญชัยใหพาพราหมณชูชกมาเฝา เมื่อทราบความ
แลว ทรงไถพระเจาหลานทั้งสองดวยพระราชทรัพย แลวพระเจากรุงสญชัยก็ยกพยุหแสนยากรไป
รับพระเวสสันดร พระชาลีเปนมัคคุเทศกนําพลไปยังเขาวงกต 
 

กัณฑฉกษัตริย 
 พระเวสสันดรไดยินเสียงอึกทึก ทรงตกพระทัยไหวหวาดวา ปจจามิตรจะมาจับพระองค จึง
ชวนพระมัทรีเสด็จขึ้นเนินเขา พระนางกราบทูลวา เปนทัพของพระเจากรุงสญชัยเสด็จมารับ เมื่อ
หกกษัตริยมาพรอมกันที่อาศรม ตางก็ทรงโศกสลดที่พลัดพรากจากกัน จนถึงวิสัญญีภาพ เมื่อฟน
คืนมา เหลาเสนาจึงเขาเฝาพระเวสสันดรทูลเชิญเสด็จกลับพระนคร 
 

กัณฑนครกัณฑ 
 พระเวสสันดรทรงรับเชิญแลวทรงลาผนวช พระเจากรุงสญชัยทรงอภิเษกสองกษัตริยครอง
กรุงสีพี ทรงยกทัพกลับกรุงสีพี เสด็จวันละโยชน ส้ินหกสิบโยชน ถาจะนับแตวันบรรพชาถึงเจ็ด
เดือนจึงพระราชทานสองกุมาร ชูชกรีบรัดมาสิบหาวันถึงเชตุดร เตรียมพลรบเจ็ดวัน ยกไปถึงพระ
อาศรมหนึ่งเดือนยี่สิบสามราตรี อยูในปาเดือนเศษ ยกพลกลับสองเดือน สิริเปนหนึ่งปจึงคืนเขาราช
ธานี 
 มหาชาติคําหลวง เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงการบําเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรวาทรง
บําเพ็ญบารมีไวครบถวนทั้ง ๑๐ ประการ และทรงบําเพ็ญถึงขั้นสูงสุดที่เรียกวา ปรมัตถบารมี คือ 
 ๑.   ทานบารมี โดยการบริจาคทรัพย ชางทรง มาทรง ราชรถ พระกุมารทั้งสองและพระ
นางมัทรี 
 ๒.   ศีลบารมี โดยการรักษาศีลอยางเครงครัดอยูที่เขาวงกตในระหวางที่ถูกเนรเทศออกจาก
เมืองไป 
 ๓.   เนกขัมมบารมี โดยการครองเพศบรรพชิตอยูที่เขาวงกต 
 ๔.   ปญญาบารมี โดยการการบําเพ็ญภาวนามัยปญญา สํารวมใจตั้งความปรารถนาเพื่อ
โพธิญาณ 
 ๕.   วิริยบารมี โดยทรงพากเพียรในการปฏิบัติธรรมมิไดยอทอเลย  
 ๖. สัจจบารมี โดยการลั่นวาจาแกชูชกวา จะพระราชทานสองกุมาร แมเมื่อสองกุมาร
หลบหนีไป พระองคก็ทรงสามารถเรียกหาสองกุมารไดโดยพระปญญาธิคุณ 
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 ๗. ขันติบารมี โดยการทรงลําบากพระทัยมากมาย ขณะที่ประทับอยูในปา ก็มิไดทรงยนยอ
ในการบําเพ็ญภาวนา และเมื่อชูชกเฆี่ยนตีสองกุมารเฉพาะพระพักตร แมจะทรงโศกเศราพระทัย แต
ก็ทรงขมไวไดดวยขันติบารมี 
 ๘.   เมตตาบารมี โดยเมื่อทรงทราบวาชูชกมีความลําบากยากเข็ญ อยากไดสองกุมารไป
ชวยเหลือ ก็ทรงบริจาคสองกุมารดวยเต็มพระทัย 
 ๙.   อุเบกขาบารมี โดยเมื่อทรงเห็นสองกุมารไดรับทุกขทรมานที่ถูกชูชกเฆี่ยนตีก็ทรงวาง
อุเบกขา เพราะสองกุมารมิไดเปนสิทธิของพระองค เนื่องจากทรงยกใหชูชกไปแลว 
 ๑๐. อธิษฐานบารมี โดยตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญบารมีเพื่อสําเร็จพระโพธิญาณในเบื้องหนา 
ถึงแมจะมีอุปสรรคประการใดก็มิไดทรงยอทอเลย 
 

มงคลทีปนี 
มงคลทีปนี หรือมงคล ๓๘ ประการ นิพนธขึ้นโดยพระศิริมังคลาจารย แหงวัดสวนขวัญ

หรือวัดตําหนัก แหงนครเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ เปนภาษาบาลีทั้งหมด มีความยาว ๘๙๓ หนา มี
ช่ือเรียกวา มังคลัตถทีปนี สวนภาษาไทยนั้น มีแปลกันหลายสํานวน แตสํานวนที่แปลโดย
คณะกรรมการแผนกตํารา ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปจจุบันนี้ไดใชเปนหลักสูตการศึกษาสาย
บาลี ในชั้นเปรียญ ๔-๕-๖-๗ ประโยค มงคลทีปนีนี้ถือเปนวรรณคดีทางศาสนาไดอยางสมบูรณ ทํา
ใหเกิดรสตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานสานตรส คือความสงบ สะอาด และบริสุทธิ์ขึ้นในใจ
ของผูอาน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดความเขาใจในคําสอนของพระพุทธเจาไดอยางแจมแจง ตั้งแต
ขั้นตนจนถึงขั้นสูง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหคัมภีรนี้เปนที่รูจักดีทั่วโลก 

พระสิริมังคลาจารยมีชีวิตอยูใน พ.ศ.๒๐๒๐-๒๑๐๐ (ในรัชกาลแหงกษัตริยลานนาหลาย
พระองค คือตั้งแตพระเจาติโลกราชถึงพระเจาเมกุฏ) เมื่อพระเมืองเกศเกลาผนวช พระสิริมังคลา
จารยไดเปนพระราชอุปชฌายของพระองคและไดทรงสรางรัตนมหาวิหารถวายแกพระสิริมังคลา
จารย เชื่อกันวาทานเคยไปประเทศลังกาและไดศึกษาพระพุทธศาสนาที่นั่น 

พระสิริมังคลาจารยเปนเสมือนเพชรล้ําคาแหงลานนาไดรจนาวรรณกรรมไวหลายเรื่อง คือ 
๑. เวสสันตรทีปนี หนังสืออธิบายคัมภีรเวสสันดรชาดก รจนาเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ 
๒. จักกวาฬทีปนี หนังสือวาดวยจักรวาลและสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในจักรวาล รจนาเสร็จเมื่อ 

พ.ศ.๒๐๖๓ 
๓. สังขยาปกาสกฏีกา หนังสืออธิบายคัมภีรสังขยาปกาสกะ รจนาเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๓ 
๔. มังคลัตถทีปนี หนังสืออธิบายมงคลสูตร รจนาเสร็จ พ.ศ.๒๐๖๙  
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหยืมคัมภีรตาง ๆ จากลังกามาไทย เพื่อ

คัดลอกเปนภาษาขอม คร้ังนั้นมีคัมภีรมังคลัตถทีปนีรวมอยูดวย 
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๑๕๒

 ลักษณะการประพันธมงคลทีปนีมี ๒ ลักษณะดวยกัน คือ 
 ๑. ธรรมาธิษฐาน คือการอธิบายเปนธรรมลวน ไดแกการอธิบายวาส่ิงไหนคืออะไร 
หมายความวาอยางไร มีความสําคัญอยางไร มีคุณและโทษอยางไร สมควรปฏิบัติอยางไร เปนตน 
 ๒.   ปุคคลาธิษฐาน การยกตัวอยางประกอบหัวขอที่ทานอธิบายเปนธรรมาธิษฐาน ทําใหมี
การเขาใจงายขึ้น เชนการไมสันโดษนั้นไมดี ไมดีอยางไรทานก็ยกนิทานใหฟง สวนมากเปนนิทาน
ชาดก เนื้อหาของนิทานชาดกนั้นมีทั้งรสขบขัน อัศจรรย และธรรมรส คือการเขาใจความหมายตาม
ความเปนจริง เปนตน 
 ลักษณะการประพันธ มีทั้งรอยแกวและรอยกรอง คือประกอบดวยฉันทลักษณะตาง ๆ 
มากมาย การอธิบายทํานองรอยแกว นอกจากจะอธิบายความหมายของศัพทแลว ยังไดอธิบายในเชิง
ไวยากรณหรือความหมายตามตัวหนังสืออีกดวย 
 มังคลัตถทีปนี เปนคัมภีรที่พระสิริมังคลาจารยนิพนธขึ้นเพื่ออธิบายความของมงคลสูตรที่
พระพุทธเจาไดตรัสแกเทวดาทั้งหลาย โดยนําคําอธิบายมาจากพระสูตรบาง พระวินัยบาง พระ
อภิธรรมบาง ตลอดจนถึงอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณตาง ๆ ตลอดจนถึงความรูของทานเอง
มาอธิบายมงคลสูตรทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ 
 

เนื้อหาของมงคลสูตร 
 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น เทวดาองคหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
 เทวดาและมนุษยเปนจํานวนมาก ปรารถนาความสวัสดีไดคิดมงคลทั้งหลาย 
 ขอพระองคไดโปรดบอกมงคลอยางสูงสุดเถิด  
 สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสมงคล ๓๘ ประการวา 
๑.   การไมคบคนพาล 
๒.   การคบบัณฑิต 
๓.   การบูชาผูที่ควรบูชา 
๔.   การอยูในประเทศอันสมควร 
๕.   ความเปนผูไดทําบุญไวในชาติกอน 
๖.   การตั้งตนไวชอบ 
๗.   ความเปนพหูสูตร 
๘.   การมีศิลปะ 
๙.   การไดศึกษากฏระเบียบที่ดี 
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๑๕๓

๑๐.   การพูดจาเปนสุภาษิต 
๑๑.   การเลี้ยงดูมารดาบิดา 
๑๒.   การเลี้ยงดูบุตร 
๑๓.   การเลี้ยงดูภรรยา 
๑๔.   การทํางานไมคั่งคาง 
๑๕.   การใหทาน 
๑๖.   การประพฤติธรรม 
๑๗.   การสงเคราะหญาติมิตร 
๑๘.   การทํางานที่ไมมีโทษ 
๑๙.   การงดเวนจากบาป 
๒๐   การสํารวมจากการดื่มน้ําเมา 
๒๑   ความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย 
๒๒   ความเคารพ 
๒๓   ความนอบนอม 
๒๔   ความสันโดษ 
๒๕   ความเปนผูกตัญู 
๒๖   การฟงธรรมตามกาล 
๒๗   ความอดทน 
๒๘   ความเปนผูวางาย 
๒๙   การไดเห็นสมณะ 
๓๐   การไดสนทนาธรรมตามกาล 
๓๑   การบําเพ็ญตบะ 
๓๒   การประพฤติพรหมจรรย 
๓๓   การเห็นอริยสัจ 
๓๔   การทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน 
๓๕   การมีจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม 
๓๖   การมีจิตไมโศก 
๓๗   การมีจิตปราศจากกิเลส 
๓๘   การมีจิตเกษม 
 สัตวทั้งหลาย ปฏิบัติตามมงคลดังกลาวมานี้แลว ไมแพในขาศึกทั้งปวง ถึงความสวัสดี
ในที่ทุกสถาน นั่นเปนมงคลอันสูงสุดของสัตวเหลานั้น ฯ 
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๑๕๔

พุทธธรรม 
 พุทธธรรมเปนผลงานของพระธรรมปฎก  (ประยุทธ ปยุตโต) โดยเริ่มตนจากการเรียบ
เรียงพุทธธรรมเปนบทความรวมในหมวดปรัชญาและตอมาไดขยายความออกไปอีกจนกลายเปน
หนังสือขนาดใหญ (รวมได ๑,๑๔๕ หนา) ที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาเอาไวทั้งหมด 
เนื่องจากพุทธธรรมเปนงานเขียนที่ทันสมัย สามารถประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวัน จึงมีความ
ตองการหนังสือนี้เปนอยางมาก ไดมีการพิมพหนังสือเลมนี้ไมนอยกวา ๑๐  คร้ัง (มากกวา ๑ แสน
เลม) และไดมีการแปลเปนภาษาอังกฤษออกเผยแพรไปทั่วโลก ในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา
จะตองรูจักหนังสือเลมนี้ และผูที่จะรอบรูพระพุทธศาสนาอยางแทจริงจะตองอานและทําความ
เขาใจหนังสือเลมนี้จนจบ 
 พุทธธรรมเปนหนังสือที่อธิบายหลักของพระพุทธศาสนาดวยภาษาที่คนสมัยปจจุบัน
อานแลวเขาใจงาย ไมสับสน อธิบายชีวิตอยางเปนกระบวนการ โดยแยกออกเปน ๕ กระบวนการ 
คือ 
 ๑.   ชีวิตคืออะไร ? 
 ๒.   ชีวิตเปนอยางไร ? 
 ๓.   ชีวิตเปนไปอยางไร ? 
 ๔.   ชีวิตควรใหเปนไปอยางไร ? 
 ๕.   ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ? 
หลังจากที่ไดตั้งกระบวนการชีวิตของชีวิตอยางนี้แลว ผูเขียนก็ไดอธิบายหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยอาศัยกระบวนการเหลานี้ 
 

๑.   ชีวิตคืออะไร ? 
 ชีวิตมีสวนประกอบมาจากขันธ ๕ คือ  
 ๑.๑   รูป   สวนที่เปนรางกาย พฤติกรรม และคุณสมัติตาง ๆ ของสวนที่เปนรางกาย 
 ๑.๒   เวทนา   สวนที่เปนการเสวยอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉย ๆ 
 ๑.๓   สัญญา   สวนที่เปนความกําหนดหมายรูในอารมณ ๖ เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง 
เปนตน 
 ๑.๔   สังขาร   คุณสมบัติตาง ๆ ของจิตมีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ให
เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต 
 ๑.๕   วิญญาณ    ความรูอารมณทางอายตนะ มีการเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การลิ้ม
รส การสัมผัสถูกตองทั้งทางกายและทางใจ 
 รวมความแลวก็คือรูปกับนาม หรือรางกายและจิตใจนั่นเอง 
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๑๕๕

 นอกจากขันธ ๕ แลวยังมีอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนแดนรับรูและเสพ
เสวยอารมณตาง ๆ ที่ไดรับทราบและรับรู 
 

๒.   ชีวิตเปนอยางไร ? 
 ชีวิตเปนสภาพที่ตกอยูภายใตกฎของไตรลักษณ ซ่ึงเปนกฎสามัญสําหรับสิ่งทั้งหมด 
ไดแก 
 ๒.๑   อนิจจตา   ความเปนของไมเที่ยง 
 ๒.๒   ทุกขตา   ความเปนทุกข 
 ๒.๓   อนัตตา   ความเปนของไมใชตน 
 

๓.   ชีวิตเปนไปอยางไร ? 
 ชีวิตเปนไปไดดวยส่ิงทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) ไดแก 
 ๓.๑   อวิชชา   ความไมรู คือไมรูในอริยสัจ ๔ 
 ๓.๒   สังขาร   สภาพที่ปรุงแตง 
 ๓.๓   วิญญาณ   ความรูแจงอารมณ 
 ๓.๔   นามรูป   นามและรูป 
 ๓.๕   สฬายตนะ   อายตนะ ๖ 
 ๓.๖   ผัสสะ   ความกระทบหรือการสัมผัส 
 ๓.๗   เวทนา   ความเสวยอารมณ 
 ๓.๘   ตัณหา   ความทะยานอยาก 
 ๓.๙   อุปาทาน   ความยึดมั่น 
 ๓.๑๐   ภพ   ภาวะชีวิต หมายถึงกรรมภพและอุปปตติภพ 
 ๓.๑๑   ชาติ   ความเกิด 
 ๓.๑๒   ชรา มรณะ   ความแกและความตาย 
ทั้ง ๑๒ ขอนี้เปนปจจัยตอเนื่องกันไป หมุนเวียนเปนวงจร ไมมีตน ไมมีปลาย ไมมีที่ส้ินสุดจนกวา
จะหมดกรรม 
 

๔.   ชีวิตควรใหเปนไปอยางไร ? 
 การมองถึงจุดหมายของชีวิต มองถึงประโยชนสูงสุดที่ควรจะไดจากชีวิตนี้ซ่ึงก็คือการ
ไดบรรลุนิพพานอันเปนการดับทุกขทั้งปวงในชีวิต เปนการตัดวงลอแหงสังสารวัฏ ไมตองเวียนวาย
ตายเกิดอีกตอไป 
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๑๕๖

 
๕.   ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ? 

 เพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายแหงชีวิตคือนิพพาน มนุษยควรดําเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมี
องค ๘ คือ 
 ๕.๑   สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ 
 ๕.๒   สัมมาสังกัปปะ   ความดําริชอบ 
 ๕.๓   สัมมาวาจา   เจรจาชอบ 
 ๕.๔    สัมมากัมมันตะ   การกระทําชอบ 
 ๕.๕   สัมมาอาชีวะ   การเลี้ยงชีวิตชอบ 
 ๕.๖   สัมมาวายามะ   ความพยายามชอบ 
 ๕.๗   สัมมาสติ   ความระลึกชอบ 
 ๕.๘   สัมมาสมาธิ   การตั้งจิตโดยชอบ 
 เมื่อวาโดยสรุปแลวก็คือการรักษาศีล เจริญสมาธิและปญญานั่นเอง 
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๑๕๗

บทท่ี ๙ 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอชีวิตของชาวไทย 

 
อิทธิพลตอวัฒนธรรมและประเพณี 
 วัฒนธรรมตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทยนั้น ได
เกิดขึ้นมาในหมูพุทธศาสนิกชนโดยศรัทธาและความเลื่อมใส ไมไดเกิดเพราะภาระผูกพันทาง
ศาสนา หรือกฎขอบังคับตาง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเกิดมาจากสัจธรรม
ของจริยธรรมทางศาสนาเทานั้น ถาหากวา เกิดมาจากขอมูลอ่ืน ๆ ก็จะไปไมรอด นานๆ ไปคนก็จะ
พากันเลิกนับถือ จริยธรรมก็ดี วัฒนธรรมก็ดี จะตองเกิดมาจากการเจาใจถึงสัจธรรมของคําสอนนั้น 
ๆ จึงจะเปนไปไดหรืออํานวยผลประโยชนตอสังคม แมแตศีล ๕ ซ่ึงเปนจริยธรรมในเบื้องตน จะ
เปนไปไดนั้นจะตองมีคนเจาใจตอสัจธรรมของศีล ๕ ไดอยางเพียงพอ ถาไมมีการเขาใจตอสัจธรรม
ของศีล ๕ ก็ไมมีใครประพฤติปฏิบัติกัน ก็จะกลายเปนเพียงพิธีกรรม สําหรับงานพิธีกรรมในทาง
ศาสนาเทานั้น ดังนั้น เราจึงเห็นไดวา ประเพณีตาง ๆ ที่ดํารงอยูไดกับชาวพุทธนั้นเปนเพราะชาว
พุทธมีความเลื่อมใสเห็นดีเห็นชอบกับประเพณีนั้น ๆ ตางหาก ความเห็นดีเห็นชอบนั้นคือปรมัตถ
ธรรมนั่นเอง ตัวอยางเชน ชาวพุทธมีความตองการที่จะใหบุตรธิดาหรือลูกหลานของตนเอง มีความ
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนาตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงวัยเด็ก ใหสมกับคําวาเปนอุบาสก หรืออุบาสิกา 
อุบาสกนั้นเปนคํานําหนาชื่อของผูชาย อุบาสิกานั้นเปนคํานําหนาชื่อของผูหญิง เชน อุบาสกแกว 
อุบาสิกาแกว ซ่ึงแปลความเหมือนกันวา ผูเขาไปใกลพระรัตนตรัย ดวยเหตุนี้จึงไดมีประเพณีตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับวัยดังกลาว 
 
ตั้งชื่อลูก 
 เมื่อในครอบครัวมีทารกคลอดออกมา ผูที่เปนปูยาหรือบิดามารดา ยอมมีความรักใน
บุตรธิดา ซ่ึงเปนลูกหลานของตน จะถือวาลูกหลานของตนนั้น เกิดมามีความบริสุทธิ์ผุดผาด ประดุจ
เกิดจากประทุมชาติ จึงตองการที่มีช่ือตามแบบพระสงฆในพระพุทธศาสนา คือวาฆราวาสคนธรรม 
เมื่อเขาไปบวชเปนพระแลว ยอมมีช่ือฉายาใหมขึ้นมาอีกชื่อหนึ่ง และพระผูใหญเปนผูตั้งให ดังนั้น 
พวกคฤหัสถเมื่อจะตั้งชื่อใหแกลูกหลานของตน จึงไดทําตามเพื่อจะใหเด็กรูวาชื่อของตนนั้นพระ
อาจารยทานไดตั้งใหนั่นเอง 
 ในการตั้งชื่อของผูที่จะบวชเปนพระนั้น เนื่องจากวาชื่อที่เปนภาษาไทยไมสามารถที่จะ
ทําการสวดได จึงตองเปลี่ยนใหเปนภาษาบาลี แตการที่จะเปลี่ยนเปนภาษาบาลีซ่ึงเปนชื่อใหมนั้น ก็
ตองดูวันเกิดของคน ๆ นั้นเปนหลัก โดยจะตั้งชื่อใหเปนมงคลกับบุคคลนั้น ดังนั้น จึงตองพยายามที่
จะไมใหมีอักษรที่เปนกาลกิณีอยูในชื่อนั้น เชนนายคํา มาบวชเปนพระ ช่ือของเขาไมสามารถสวด
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เปนภาษาบาลีได พระอุปชฌายจึงตองตั้งชื่อใหใหมเปนภาษาบาลี ถานายคําเกิดวันจันทร ก็ใหมี
ตัวอักษรอะไรก็ไดยกเวน อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เพราะเปนกาลกิณี ดังนั้น ช่ือที่ไดอาจเปน  
ญาณสํวโร หรือ ฐิติญาโณ ก็ได 
 
 

อาทิตย                      จันทร                 อังคาร
 อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ          ก ข ค ฆ ง           จ ฉ ช ฌ ญ

ศุกร                                              พุธ(กลางวัน)
 ศ ษ ส ห ฬ ฮ                                        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

พุธ(กลางคืน) พฤหัสบดี                 เสาร
ย ร ล ว                  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม       ด ต ถ ท ธ น

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตร ีกาลกิณี
 

 
 ในการตั้งชื่อนั้น ใหเร่ิมจากวันเกิดเปนบริวาร แลวเวียนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ถา
กาลกิณีไปตกที่หมวดใดก็ใหเวนอักษรหมวดนั้นเสีย 
 เมื่อไดทราบวาอักษรใดเหมาะหรือไมเหมาะสําหรับวันเกิดของตัวเองแลว ก็ทําการตั้ง
ช่ือ  
ความหมายของหมวดหมูตาง ๆ 
 บริวาร คือบุคคลที่อยูรวมกับตัวเรา ไมวาจะเปนสามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่นอง คน
ในบานที่อุปการะ มิตรสหาย เพื่อนฝูง ตลอดจนถึงผูรวมงาน 
 อายุ คือ ความเปนอยู ความสุขกายสบายใจ ความสมบูรณแข็งแรง สุขภาพพลานามัย 
 เดช คือ เกียรติยศ อํานาจวาสนา บารมี ช่ือเสียง ตําแหนงหนาที่การงาน การศึกษา 
 ศรี คือ ความมีเสนหที่ทําใหคนรัก เมตตาและศรัทธา 
 มูละ คือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินเดิมที่ตกมาเปนมรดก รวมทั้งทรัพยสินเงินทองใน
ปจจุบัน 



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๙

 อุตสาหะ คือ ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงาน 
 มนตรี คือ สติปญญา ความรอบรู ตลอดจนถึงการมีที่ปรึกษาที่ดี 
 กาลกิณี คือ ความโชคราย อัปมงคล 
ในการตั้งชื่อโดยทั่วไปนั้น ผูชาย นิยมใหมีตัวอักษรที่เปนเดชนําหนา สวนผูหญิงนิยมตัวอักษรที่
เปนศรีนําหนา  
 แมวาความคิดเรื่องการตั้งชื่อนี้จะไมไดมีอยูในพระพุทธศาสนา เปนของศาสนา
พราหมณ แตคนไทยก็ไดรับอิทธิพลและนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 
การโกนจุก 
 ประเพณีการโกนจุกนี้ เดิมเปนของพวกพราหมณ แตชาวพุทธไดนํามาดัดแปลงใหกับ
เด็กของชาวพุทธ คงจะเปนเพราะเห็นวาประเพณีอันเกี่ยวกับเด็กในวัยนี้ไมมีนั่นเอง อีกประการ
หนึ่งก็เพื่อที่จะทําใหเด็กตองสัมผัสกับธรรม หรือคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา ทั้งจะเปนการยัง
ความเพลิดเพลินใหเกิดแกเด็กดวย ดังนั้นในสมัยกอนในภาคกลางของประเทศไทยเมื่อเด็กชายอายุ
ได ๑๑ ป และเด็กหญิงอายุได ๑๓ ป ผูใหญก็จะทําพิธีนี้ให พิธีจะเริ่มโดยการใหเด็กตักบาตรในตอน
เชา บางบานในเวลากลางวันอาจจะมีการถวายอาหารเพลแกพระสงฆ ตอนกลางคืนนั้นจะเชิญผูเฒา
ผูแกมาเลานิทานที่มีคติธรรมใหเด็กฟง   แตตอมาในสมัยหลังมีการแสดงมหรสพตาง ๆ ซ่ึงเปนการ
ผิดวัตถุประสงคไป อาจจะทําใหประเพณีนี้สูญสิ้นไป   เมื่อโตเปนผูใหญแลว    ก็จะมีประเพณีอ่ืน 
ๆ อีก 
 
การบวช 
 มีคําเรียกผูที่ผานจากการบวชมาแลววา คนสุก และเรียกคนที่ยังไมไดบวชวาคนดิบ คน
สุก หมายความวา คนที่ผานการศึกษา เลาเรียนในทางธรรมและผานการฝกอบรมนิสัยใจคอมาแลว
จากวัด คือ การบวชนั่นเอง มีความพรอมที่จะทําการงาน หรือตั้งตนเปนหัวหนาครอบครัวได หรือ
เปนผูนําของครอบครัวได คําวา คนสุก ยังมีความหมายอีกวา มีความสุขแกกันนั่นเอง หรือมีความ
แกกลาพอที่จะรับหนาที่ตาง ๆ ได ดังนั้น ชาวไทยจึงไดนิยมใหบุตรหลานของตนเขาไปบวชกอน
การใหมีครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของบุตรหลานของตน และนับไดวาเปนมงคลอยางหนึ่ง 
ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต เปนมงคลอยางสูงสุดในชีวิต 
 
การศึกษา 
 การศึกษาแตเดิมมามีศูนยกลางที่เปนแหลงใหการศึกษา ๒ แหง คือ วังกับวัด วังเปน
สถานศึกษาที่สามัญชนเขาไมถึง แตวัดเปนสถานที่เปดรับทุกคนในทุกระดับชั้น วัดจึงเปนแหลงให
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การศึกษาแกมหาชน โดยมีพระสงฆเปนครูผูสอนวิชาความรู ธรรมะ อบรมจรรยามารยาท แมกระ
ทั่ววิชาฟนดาบ มวย หรือวิชาชีพบางอยาง พระสงฆก็เปนครูผูสอน และการบวชในพระพุทธศาสนา
ก็เปนเหตุใหกุลบุตรไดรับการศึกษา แมรัฐเปนผูจัดการศึกษาแผนใหมในปจจุบัน แตยังไดอาศัยวัด
เปนสถานที่ตั้งโรงเรียน พระสงฆยังมีภาระในการใหความอุปถัมภแกโรงเรียนเทาที่สามารถกระทํา
ได และการศึกษาไทยในปจจุบันก็ตองดําเนินคูกันไปกับพระพุทธศาสนา 
 
การแตงงาน 
 การแตงงานนี้ไมใชหนาที่โดยตรงของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่จะเขาไปเกี่ยวของ 
แตทางฆราวาสเห็นวา พิธีแตงงานนี้เปนพิธีอยางหนึ่งของชีวิตของตนเองหรือของบุตรหลาน 
เพื่อที่จะใหคูสมรสไดมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อคูสมรสมีโอกาสได
รวมกันทําบุญในโอกาสพิธีสําคัญแหงชีวิตของตน จึงไดใหมีพิธีทางศาสนาและอีกประการหนึ่งก็
เพื่อที่จะใหคูสมรสไดรับขอคิด หรือคติธรรมจากพระสงฆในวันมงคลเชนนั้น ดังนั้น พิธีการ
แตงงานจึงมีพิธีทางศาสนาเขามาเกี่ยวของดวย 
 นอกจากประเพณีที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีประเพณีอ่ืน ๆ อีกหลายประการซึ่งชาว
พุทธนิยมทํากัน เชน ประเพณีขึ้นบานใหม ประเพณีทําบุญบาน ประเพณีสืบชาตา ฯลฯ จนถึงวาระ
สุดทายของชีวิต ก็คือประเพณีทําบุญศพ ประเพณีเหลานี้ลวนเกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ทั้งส้ิน 
 
สถาปตยกรรม 
 บรรพบุรุษของเราไดกอสรางวิหาร หรืออุโบสถขึ้นมา ยังผลใหเปนที่พอใจแกผูไดพบ
เห็น คือ เมื่อไดพบเห็นแลวเกิดมีศรัทธาความเลื่อมใสนั้น ไมใชเปนผลโดยบังเอิญ แตผูประดิษฐได
คิดขึ้นจากหลักฐานและเหตุผลอันประกอบดวยคุณธรรมอันสูงสง ซ่ึงมุงมั่นตอคุณของพระ
รัตนตรัย เราจะเห็นไดวาตามโบสถและวิหาร มีรูปพญานาคอยูบนหนาจั่วนั้น ก็เปนการแสดง
อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจาตามความเชื่อถือของชาวอินเดียในสมัยนั้นวา พญานาคเปนสัตวที่มีฤทธิ
เดชอันสูงสุด มาเปนผูปกปกรักษาผูที่มีฤทธิเดชและไดหลุดพนจากกิเลสแลว อีกประการหนึ่งก็
แสดงถึงพุทธประวัติคร้ังเปนพระพุทธเจาตรัสรูใหม ๆ ไดมีพญานาคมาแผพังพานคุมกันละออง
และลมหนาวที่จะมากระทบพระวรกายของพระพุทธเจา ทุกสวนของโบสถหรือวิหารที่นายชาง
บรรจงสรางอยางละเอียดลออนั้น ทุกอยางยอมแสดงซึ่งความหมายและศรัทธาอันแกกลา ศิลปะทุก
อยางที่ถูกแกะสลักเปนลวดลายประดับตามสวนตาง ๆ ของโบสถหรือวิหาร ยอมมีช่ือเรียก แบบ
แผนและความหมายโดยเฉพาะ เชน ตามชองบานหนาตางก็จะมีลวดลายบรรจง สรางฐานสิงหรัด
เกลา เสาบัว บัวคว่ํา บัวหงาย เปนตน ลายดอกเหลานี้เปนบอเกิดลายไทยตาง ๆ ขึ้นอีกมากมาย 
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ปฏิมากรรม 
 ชางปฏิมากรรมของเรา ไดถายทอดความเชื่อถือไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหผูไดพบเห็น
มีอนุสสติ ระลึกถึงพระคุณทั้ง ๓ คือ พระวิสุทธิคุณ พระปญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ตลอด
จนถึงปารมีตาง ๆ มีทานบารมีเปนตน ที่พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญมาตั้งแตอดีตชาติเปนเวลานาน
นับหลายอสงไขย ซ่ึงการไดพบเห็นประติมากรรมเชนนี้ เปนเหตุใหเกิดพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน คือ
มีการนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณไดอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ชางประติมากรรมจึงมีความพิถีพิถันใน
การทํารูปปฏิมาของพระพุทธเจา ใหตรงกับความเปนไปตาง ๆ เทาที่จะทําได เชน พระพุทธรูปปาง
สีหไสยาสน ชางประติมากรรมไดทําไวใหญโตมาก ผิดจากพระพุทธรูปธรรมดาซึ่งองคไมใหญสัก
เทาใดนัก พระพุทธรูปปางสีหไสยาสนนี้ ชางประติมากรรมจะทําไวใหพระองคทรงสําเร็จสีห
ไสยาสนเทากับความยาวของพระวิหาร เราจะสังเกตเห็นไดวา พระพุทธรูปปางนี้ใหญที่สุดในพระ
วิหาร ชางปฏิมากรรมไมเคยที่จะกระทําพระพุทธรูปปางนี้ใหเปนเทากับพระพุทธรูปธรรมดาที่ตั้ง
ในพระวิหารเลย ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเหตุวา พระพุทธรูปปางนี้ไดแสดงถึงอภินิหารของพระพุทธเจา 
เมื่อคร้ังพระองคไดทรงทรมานอสุรินทรราหู จึงไดเนรมิตรางกายใหใหญโตยิ่งกวาภูเขาที่สูงใหญ 
อสุรินทรราหูไดเห็นเขา ก็ลดทิฐิมานะลง เขามาฟงธรรมของพระพุทธเจา ชางประติมากรรมทุกยุค
สมัยที่ไดสรางพระพุทธรูปขึ้นมา จะแสดงออกมาซึ่งศรัทธาและความเลื่อมใสของตนอันมีตอ
พระพุทธเจา เชน พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และสมัยสุโขทัยนั้น มียอดจิกพระโมลีไมเหมือนกัน 
ในสมัยเชียงแสนจะเปนรูปดอกบัว สวนในสมัยสุโขทัยจะเปนรูปเปลวเพลิง ทั้งนี้ ก็เพราะความเชื่อ
ของแตละยุคนั้นแตกตางกันนั่นเอง 
 
จิตรกรรม 
 จิตรกรรมของไทย แตครั้งโบราณซึ่งไดเขียนไวตามฝาผนังของโบสถและวิหารนั้น ได
เขียนขึ้นมาจากศรัทธาความเชื่อตอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ภาพเหลานั้นไดแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกและอาการตาง ๆ อยางนาดูนาชม เพื่อใหผูพบเห็นเกิดความนึกคิด หรือเกิดศรัทธา
เล่ือมใส เชนภาพบรรยายเรื่องนรกและสวรรค และภาพบรรยายเรื่องอดีตชาติตาง ๆ ของ
พระพุทธเจา เปนตน ภาพเหลานั้นเปนภาพบรรยายเรื่องราวตาง ๆ ตามแบบธรรมดา คือเมื่อดูแลวก็
จะเกิดมโนภาพหรือความคิดเห็นขึ้นมาไดตามเรื่องที่ไดพบเห็น แตภาพจิตรกรรมบางอยางก็เปน
ปริศนาธรรม เชน ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร บานหนาตางชองที่ ๖ เปนรูป
หมอเชือดฝาในจักษุกําลังเพิกถอนฝาในจักษุของกลุมชนผูมีฝาในจักษุ มีความหมายวา พระพุทธเจา
เปรียบเหมือนหมอผูเชือดฝาในจักษุ เพราะพระองคไดเพิกถอนฝาคือโมหะเสีย พระธรรมคือ
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อุปกรณในการเพิกถอนฝา พระสงฆคือผูมีฝาคือโมหะอันถอนขับเสียแลวยอมไดดวงตาอันแจมใส 
เปรียบดังชุมชนผูมีฝาที่จักษุอันหมอไดเพิกถอนเสียแลว ยอมมีดวงตาอันแจมใส 
 ชางศิลปะตาง ๆ ของไทย จําเปนที่จะเรียนรูแกนแทของพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 
เพื่อที่จะไดรูวาอะไรเปนเปลือก อะไรเปนกระพี้ จะไดแสดงออกอยางถูกตอง 
 อนึ่ง งานจิตรกรรมตาง ๆ นั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางมาก เพราะถึงแมวาจะเปนการ
บรรยายถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา แตก็แฝงไปดวยขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของไทย
ไปดวย เชน การแตงกาย อาหารการกิน เปนตน 
 
 
 
 
 


