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วรรณคดีกวีพทุ ธธรรม
ผศ.ปฐมพงศ ทินบรรเจิดฤทธิ์
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำวา วรรณคดี แปลวา เรือ่ งทีแ่ ตงเปนหนังสือดีเยีย่ ม มีความหมายตรงกับคำวา
Literature ในภาษาอังกฤษ แตพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหคำจำกัดความ
ของวรรณคดีวา หนังสือทีไ่ ดรบั ยกยองวาแตงดี ปรากฏครัง้ แรกในพระราชกฤษฎีกา จัดตัง้ วรรณคดี
สโมสร เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหู วั
พระราชกฤษฎีกา จัดตัง้ วรรณคดีสโมสร กลาววา
- เปนหนังสือดี กลาวคือ เปนเรื่องที่สมควร ซึ่งสาธารณชนจะอานไดโดยไมเสีย
ประโยชน คือไมเปนเรือ่ งทีช่ กั จูงความคิดผอู า นไปในทาง อันไมเปนแกนสารซึง่ จะชวนใหคดิ วนุ วาย
ทางการเมือง อันเกิดเปนเรือ่ งรำคาญ แกรฐั บาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั (เพราะคนรู
นอยอาจจะไขวเขวได)
- เปนหนังสือแตงดี ใชวธิ เี รียบเรียงอยางใด ๆ ก็ตาม แตตอ งใหเปนภาษาไทยอันดี
ถูกตองตามเยีย่ งทีใ่ ชในโบราณกาลหรือปจจุบนั กาลก็ได ไมใชภาษาตางประเทศ (เชน ใชวา ไป
จับรถ แทน ไปขึน้ รถ และ มาสาย แทน มาชา ดังนี้ เปนตัวอยาง)
วรรณคดี คือ ความรสู กึ นึกคิดของกวีซงึ่ ถอดออกมาจากจิตใจใหปรากฎเปนรูปหนังสือ
มีถอ ยคำเหมาะเจาะเพราะพริง้ เราใจใหผอู า นหรือผฟู ง เกิดความรสู กึ
วรรณคดี คือ หนังสือทีม่ ลี กั ษณะเรียบเรียงถอยคำเกลีย้ งเกลา เพราะพริง้ มีรสปลุกมโนคติ
(imagination) ใหเพลิดเพลิน เกิดกระทบกระเทือนอารมณตา ง ๆ เปนไปตามอารมณของผปู ระพันธ
บทประพันธทเี่ ปนของวรรณคดีนนั้
วรรณคดี คือ บทประพันธทมี่ งุ ใหความเพลิดเพลิน ใหเกิดความรสู กึ นึกคิด (imagination) และอารมณตา ง ๆ ตามผเู ขียน นอกจากนีบ้ ทประพันธทเี่ ปนวรรณคดีจะตองมีรปู ศิลปะ
(form) เทาทีก่ ลาวมาแลวพอสรุปไดวา วรรณคดี คือ เรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะ ๔ ประการ ดังนี้
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๑. ใชถอ ยคำสำนวนโวหารไพเราะสละสลวย
๒. กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ
๓. ยกระดับจิตใจใหสงู
๑
๔. ใชเปนแบบแผนในการแตงได
วรรณคดีไทย นอกจากจะมีเนือ้ หาประเทืองอารมณแลวยังมีประเทืองปญญา แทรก
ขอคิดทางพุทธธรรม ไวในภาษาวรรณคดีทไี่ พเราะ งายตอการอานและการทรงจำ ทำใหสำนวน
นัน้ กลายมาเปนวิถชี วี ติ ของคนไทย ทำใหเกิดโลกทัศนทกี่ วางขวาง หลายดาน ดังตอไปนี้
ในดานความงาม สุนทรภูไดกลาวถึงศูนยรวมของความงามเลิศในโลกนี้ไวที่สตรี
ไมมรี ปู เสียง กลิน่ รส และสัมผัส ใดทีจ่ ะเทียมเทารูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสของสตรีวา
ในเพลงปว า สามพีพ่ ราหมณเอย
ถึงรอยรสบุบผาสุมาลัย

ยังไมเคยชมชิดพิสมัย
๒
จะชืน่ ใจเหมือนสตรีไมมเี ลย

คำกลาวของสุนทรภนู ี้ มีสว นคลายกับพุทธดำรัสของพระพุทธเจาทีท่ รงเตือนภิกษุใน
การสำรวมระวังเกีย่ วกับสตรีวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอืน่ แมอยางหนึง่ ทีจ่ ะ
ครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อยเู หมือนรูปสตรีเลย ดูกอ นภิกษุทงั้ หลายรูปสตรียอ มครอบงำจิตของบุรษุ
ตัง้ อย.ู
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอืน่ แมอยางหนึง่ ทีจ่ ะครอบงำจิตของบุรษุ
ตัง้ อยเู หมือนเสียงสตรีเลย ดูกอ นภิกษุทงั้ หลายเสียงสตรียอ มครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อย.ู ดูกอ นภิกษุ
ทัง้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิน่ อืน่ แมอยางหนึง่ ทีจ่ ะครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อยเู หมือนกลิน่ สตรีเลย
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลายกลิน่ สตรี ยอมครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อย.ู
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอืน่ แมอยางหนึง่ ทีจ่ ะครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อยู
เหมือนรสสตรีเลย ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย รสสตรียอ มครอบงำจิตของบุรษุ ตัง้ อย.ู
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฎฐัพพะอืน่ แมอยางหนึง่ ทีจ่ ะครอบงำจิตของ
บุรษุ ตัง้ อยเู หมือนโผฎฐัพพะสตรีเลย ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย โผฎฐัพพะสตรียอ มครอบงำจิตของบุรษุ
๑
http://ecurriculum.mv.ac.th/thai/m.5/unit5/lesson6/thonburi/thonburi1/thonburi1.htm
๒
http://www.geocities.com/lekpage/papai002.htm
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๓
ตัง้ อย.ู
ในดานความเมา สุนทรภไู ดกลาวถึงความเมารักทีเ่ มาหนักยิง่ กวาเมารักเสียอีกวา
ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก
สุดจะหักหามจิตคิดไฉน
๔
ถึงเมาเหลาเชาสายก็หายไป
แตเมาใจนีป้ ระจำทุกค่ำคืน
การเมาเหลาเมารักในกลอนนิราศภูเขาทองก็มหี ลักศีลธรรมแทรกอยู เปนหลักศีล ๕ ที่
พระพุทธเจาตรัสไวในอาฏานาฏิยสูตรวา
สิกขาบท ๕
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการฆาสัตว
๒. อทินนาทานา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการลักทรัพย
๓. กาเมสุมจิ ฉาจารา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ
๕
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเวนจากการดืม่ สุราเมรัย
การเมาเหลาก็เทียบไดกบั การดืม่ สุราเมรัย สวนการเมารักก็เทียบไดกบั การประพฤติผดิ
ในกาม ซึง่ การเมาทัง้ สองอยางนัน้ มีบอ เกิดมาจากความอยากเหมือนกัน แตสนุ ทรภเู ห็นวาเมา
รักหนักมากกวาเมาเหลา เพราะเมาเหลาหายเร็ว แตเมารักหายชา
ในดานการสังเกตคนอื่นกอนคบนั้น สุนทรภูไดแสดงความคิดผานพระโยคีที่สอน
สุดสาครวา
แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย
มันยากสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
๖
ถึงเถาวัลยพนั เกีย่ วทีเ่ ลีย้ วลด
ก็ไมคดเหมือนหนึง่ ในน้ำใจคน

๓
องฺ. เอกก. ๒๐/๕/๑-๒.
๔
http://th.wikipedia.org/wiki/
๕
องฺ. ติก. ๒๐/-/๒๒๓.
๖
http://www.st.ac.th/bhatips/apaimani.html
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การทีส่ นุ ทรภเู ตือนใหรอบคอบในการคบคนนัน้ เพราะรหู นาไมรใู จหรือคำพูดไมตรงกับ
ใจซึง้ ตรงกับคำพูดของนายเปสสะทีก่ ราบทูลกับพระพุทธเจาในกันทรกสูตรดังนีว้ า
ชือ่ วา สัตวดริ จั ฉานทัง้ หลายนัน้ เปนสัตวมชี าติชอื่ ตรง ไมคดโกง; สวนมนุษย ใจคิดไป
อยาง ปากพูดไปอยาง (ไมตรงกัน) เพราะเหตุนนั้ แล นายเปสสะ ผเู ปนบุตรของนายควาญชาง
จึงกลาววา “ขาแตพระองคผเู จริญ แทจริง ขันธบัญจกคือมนุษยนี้ รกชัฏ ขาแตพระองคผเู จริญ
แทจริง ขันธบัญจก คือ สัตวของเลีย้ งนีต้ นื้ . พระผมู พี ระภาคเจาชือ่ วา ยอมทรงทราบประโยชน
และมิใชประโยชนของสัตวทงั้ หลาย ในเมือ่ มนุษยรกชัฏเปนไปอยางนี้ ในเมือ่ มนุษยเดนกาก เปน
๗
ไปอยอู ยางนี้ ในเมือ่ มนุษยโออวดเปนไปอยอู ยางนี้ ก็สงิ่ ทีร่ กชัฏคือมนุษย สิง่ ทีต่ นื้ คือสัตว
ในดานหลักการพูด สุนทรภเู นนใหพดู ตามวจีสจุ ริต งดเวนจากวจีทจุ ริต ชีใ้ หเห็นคุณ
ของการพูดดีและโทษของการพูดไมดี ดังบทกลอนนิราศภูเขาทองวา
ถึงบางพูดพูดดี เปนศรีศกั ดิ์
มีคนรักรสถอยอรอยจิต
๘
แมนพูดชัว่ ตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา
การพูดวาจาทีเ่ ปนสุภาษิตมีลกั ษณะตามทีป่ รากฏในอภัยราชกุมารสูตร มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปณณาสกวา
ดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ยอมรวู าจาทีไ่ มจริงไมแท ไมประกอบดวย
ประโยชน และวาจานัน้ ไมเปนทีร่ กั ไมเปนทีช่ อบใจของผอู นื่ ตถาคตไมกลาววาจานัน้ อนึง่ ตถาคต
ยอมรวู าจาทีจ่ ริง ทีแ่ ท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ ไมเปนทีร่ กั ไมเปนทีช่ อบใจ
ของผอู นื่ ตถาคตไมกลาววาจานัน้ อนึง่ ตถาคตยอมรวู าจาทีจ่ ริง วาจาทีแ่ ท และประกอบดวย
ประโยชน แตวาจานัน้ ไมเปนทีร่ กั ไมเปนทีช่ อบใจของผอู นื่ ในขอนัน้ ตถาคตยอมรกู าลทีจ่ ะพยากรณ
วาจานัน้ ตถาคตยอมรวู าจาทีไ่ มจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนที่
ชอบใจของผอู นื่ ตถาคตไมกลาววาจานัน้ ตถาคตยอมรวู าจาทีจ่ ริง ทีแ่ ทไมประกอบดวยประโยชน
แตวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของผอู นื่ ตถาคตไมกลาววาจานัน้ อนึง่ ตถาคตยอมรวู าจา

๗
ม.ม. ๑๓/-/๔.
๘
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/nirad/index04.htm
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ทีจ่ ริง ทีแ่ ท และประกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของผอู นื่ ในขอนัน้
ตถาคตยอมรกู าลทีจ่ ะพยากรณวาจานัน้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว
๙
ทัง้ หลาย.
ในดานการตัดใจจากสิง่ ทีร่ กั เปนสิง่ ทีท่ ำไดยากทีส่ ดุ สุนทรภมู คี นรักหลายคนแมจะจาก
คนรักเหลานัน้ มานาน หรืออยหู า งไกลกันเพียงใดก็แตงกลอนอาลัยอาวรณถงึ คนรักเหลานัน้ ดัง
ทีแ่ ตงไวในอิเหนาวา
จะหักอืน่ ขืนหักก็จกั ได
หักอาลัยนีไ้ มหลุดสุดจะหัก
๑๐
สารพัดตัดขาดประหลาดนัก
แตตดั รักนีไ้ มขาดประหลาดใจ
ความรักนี้ เกิดขึ้นไดเร็วมากแตคลายชา สมดังพระดำรัสที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
ติตถิยสูตร เอก-ทุก-ติกนิบาต อังคุตตรนิกายวา
ผมู อี ายุทงั้ หลาย ราคะมีโทษนอยคลายชา โทสะมีโทษมากคลายเร็ว โมหะมีโทษมาก
คลายชา ถาเขาถามตอไปอีกวา ผมู อี ายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัยเครือ่ งใหราคะทีย่ งั ไม
เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแลวยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ เธอทัง้ หลายควรพยากรณวา พึง
กลาววา สุภนิมติ คือ ความกำหนดหมายวางาม เมือ่ บุคคลนัน้ ทำไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย
ถึงสุภนิมติ ราคะทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญ ไพบูลยยงิ่ ผมู ี
อายุทงั้ หลาย ขอนีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหราคะทีย่ งั ไมเกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอม
เปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ ถาเขาถามตอไปอีกวา ผมู อี ายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย
เครือ่ งใหโทสะทีย่ งั ไมเกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ เธอ
ทัง้ หลายควรพยากรณวา พึงกลาววา ปฏิฆนิมติ คือ ความกำหนดหมายวากระทบกระทัง่ เมือ่ บุคคล
นัน้ ทำไวในใจโดยไมแยบคาย ถึงปฏิฆนิมติ โทสะทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอม
เปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ ผมู อี ายุทงั้ หลาย ขอนีแ้ ล เปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโทสะทีย่ งั
ไมเกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ ถาเขาถามตอไปอีกวา ผมู ี

๙
ม.ม. ๑๓/-/๘๗-๘๘.
๑๐
http://www.ranthong.com/smf/index.php?topic=10692.30
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อายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครือ่ งใหโมหะทีย่ งั ไมเกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอม
เปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ เธอทัง้ หลายควรพยากรณวา พึงกลาววา อโยนิโสมนสิการ เมือ่
บุคคลนัน้ ทำไวในใจโดยไมแยบคาย โมหะทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมเปนไป
เพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ ผมู อี ายุทงั้ หลาย ขอนีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโมหะทีย่ งั ไมเกิด ยอม
เกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลยยงิ่ ถาเขาถามอีกวา ก็อะไรเปนเหตุ
เปนปจจัยเครือ่ งใหราคะทีย่ งั ไมเกิด ไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได เธอทัง้ หลายควรพยากรณ
วา พึงกลาววา อสุภนิมติ คือ ความกำหนดหมายวาไมงาม เมือ่ บุคคลทำไวในใจ โดยแยบคายถึง
อสุภนิมติ ราคะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได ผมู อี ายุทงั้ หลาย ขอนีแ้ ล
เปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหราคะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได ถาเขาถาม
ตอไปวา ผมู อี ายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโทสะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และ
ทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได เธอทัง้ หลายควรพยากรณวา พึงกลาววา เมตตาเจโตวิมตุ ิ เมือ่ บุคคลนัน้
ทำไวในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมตุ โิ ทสะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอม
ละได ผมู อี ายุทงั้ หลายขอนีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโทสะทีย่ งั ไมเกิด ไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิด
ขึน้ แลวยอมละได ถาเขาถามตอไปอีกวา ผมู อี ายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโมหะ
ทีย่ งั ไมเกิด ไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได เธอทัง้ หลายควรพยากรณวา พึงกลาววา
โยนิโสมนสิการ เมือ่ บุคคลนัน้ ทำไวในใจโดยแยบคาย โมหะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิด
ขึน้ แลวยอมละได ผมู อี ายุทงั้ หลาย ขอนีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหโมหะทีย่ งั ไมเกิด ยอมไม
๑๑
เกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลวยอมละได
ในดานมนุษยสัมพันธแลวจะทำใหสำเร็จสมความปรารถนา สุนทรภไู ดเนนใชไมตรีจติ
ในการคบหา สรางมิตรภาพทีด่ ตี อ กันแลวจะสำเร็จดังใจหวัง ดังบทกลอนทีว่ า
เขาทำชอบปลอบใหน้ำใจชืน่
จึงเริงรืน่ รักแรงไมแหนงหนี
๑๒
แมปรารถนาสารพัดในปฐพี
เอาไมตรีแลกไดดงั ใจจง

๑๑
องฺ. ติก. ๒๐/-/๒๗๒-๒๗๔.
๑๒
http://www.patrunning.info/show.php?Category=board&No=101117
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ไมตรีหรือเมตตานีเ้ ปนศูนยกลางแหงความรักเลยทีเดียว พระผมู ภี าคเจาสอนใหเจริญ
เมตตาแกสรรพสัตวในหลายพระสูตร เชนกรณียเมตตสูตร ทำใหไดอานิสงค ๑๑ ประการคือ
๑. ผมู เี มตตายอมหลับเปนสุข
๒. ตืน่ เปนสุข
๓. ไมฝน ราย
๔. เปนทีร่ กั ของมนุษย
๕. เปนทีร่ กั ของอมนุษย
๖. เทวดาคมุ ครองรักษา
๗. ไฟ ศัสตรา หรือยาพิษทำรายมิได
๘. จิตเปนสมาธิไดเร็ว
๙. สีหนาเปลงปลัง่ ผองใส
๑๐. เมือ่ จะทำกาลกิรยิ า ยอมไมหลงตาย
๑๓
๑๑. หากยังมิไดบรรลุคณ
ุ ธรรมเบือ้ งสูง (อริยผล) ยอมเขาถึงพรหมโลก
นอกจากนี้ เมตตาธรรมยังเปนบอเกิดความรักความสามัคคีอกี ดังพุทธดำรัสทีต่ รัสไว
วา ในหัวขอเหลานัน้ ธรรมเปนทีต่ งั้ แหงความใหระลึกถึงกัน ๖ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นีเ้ ขา
ไปตัง้ กายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพือ่ นสพรหมจารีทงั้ หลาย ทัง้ ในทีแ่ จงทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม
นีเ้ ปนทีต่ งั้ แหงความใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพ เปนไปเพือ่ ความสงเคราะห
กัน เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน.
อนึง่ ภิกษุเขาไปตัง้ วจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพือ่ นสพรหมจารีทงั้ หลายทัง้ ในทีแ่ จง
ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแมนเี้ ปนทีต่ งั้ แหงความ ใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพเปนไป
เพือ่ ความสงเคราะหกนั เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอันหนึง่
อันเดียวกัน.

๑๓

สมเด็จพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีรว สิ ทุ ธิมรรคแปล, พิมพครัง้ ที่ ๕, (กรุงเทพฯ :
บริษทั ประยูรวงศพร็นทตงิ้ จำกัด, ๑๕๔๗), หนา ๕๐๐-๕๐๑.
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อนึง่ ภิกษุเขาไปตัง้ มโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพือ่ นสพรหมจารีทงั้ หลายทัง้ ในที่
แจงทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแมนี้ เปนทีต่ งั้ แหงความใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพเปน
ไป เพือ่ ความสงเคราะหกนั เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกัน.
อนึง่ ภิกษุเปนผไู มหวงลาภทีเ่ กิดโดยธรรม ทีต่ นหาไดโดยชอบธรรม โดยทีส่ ดุ แมแตอาหาร
ทีน่ บั เนือ่ งในบาตรไวบริโภค เปนผบู ริโภครวมกับเพือ่ นสพรหมจารี ผมู ศี ลี ธรรมแมนเี้ ปนทีต่ งั้ แหง
ความใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพเปนไปเพือ่ ความสงเคราะหกนั เพือ่ ความ
ไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน.
อนึง่ ภิกษุ เปนผมู ศี ลี เสมอกับเพือ่ นสพรหมจารีในศีลทัง้ หลาย ทีไ่ มขาด ไมทะลุ ไมดา ง
ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันกิเลสไมจบั ตอง เปนไปเพือ่ สมาธิ ทัง้ ในทีแ่ จงทัง้ ในที่
ลับอยู ธรรมแมนเี้ ปนทีต่ งั้ แหงความใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพเปนไปเพือ่ ความ
สงเคราะหกนั เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน.
อนึง่ ภิกษุเปนผมู ที ฏิ ฐิเสมอกับเพือ่ นสพรหมจารี ในทิฏฐิอนั ประเสริฐ นำออกจากทุกข
นำไป เพือ่ ความสิน้ ทุกขโดยชอบแกผทู ำตามพร่ำสอนทัง้ ในทีแ่ จงทัง้ ในทีล่ บั อยู ธรรมแมนเี้ ปน
ทีต่ งั้ แหงความใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปนทีเ่ คารพ เปนไปเพือ่ ความสงเคราะหกนั
เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความพรอมเพรียงกัน เพือ่ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันนี้ คือ สาราณีย
๑๔
ธรรม ๖.
ในดานอุดมคติของชีวติ สุนทรภปู รารถนาใหชวี ติ มีความสุขกายสุขใจ โดยใหรา งกาย
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และจิตใจปราศจากกิเลส ดังคำอธิษฐานในนิราศภูเขาทองวา
จะเกิดชาติใดใดในมนุษย
ใหบริสทุ ธิส์ มจิตทีค่ ดิ หมาย
ทัง้ ทุกขโศกโรคภัยอยาใกลกราย
แสนสบายบริบรู ณประยูรวงศ
ทัง้ โลโภโทโสและโมหะ
ใหชนะใจไดอยาใหลหลง
ขอฟงุ เฟอ งเรืองวิชาปญญายง
ทัง้ ใหทรงศีลขันธในสันดาน

๑๔

ที.ปา. ๑๑/-/๓๘๓-๓๘๘.
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อยาเมามัวหมายรักสมัครสมาน
๑๕
ตราบนิพพานภาคหนาใหถาวร

อุดมคติทสี่ นุ ทรภอู ธิษฐานตรงตามหลักภาวนา ๔ (การเจริญ การทำใหเปนใหมขี นึ้ การ
ฝกอบรม การพัฒนา : cultivation; training; development)
๑. กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรจู กั ติดตอเกีย่ วของกับ
สิง่ ทัง้ หลายภายนอกทางอินทรียท งั้ หาดวยดี และปฏิบตั ติ อ สิง่ เหลานัน้ ในทางทีเ่ ปนคุณ มิใหเกิด
โทษ ใหกศุ ลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสือ่ มสูญ (การพัฒนาความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทาง
กายภาพ : physical development)
๒. สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตงั้ อยใู นระเบียบ
วินยั ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยรู ว มกับผอู นื่ ไดดว ยดี เกือ้ กูลแกกนั (moral
development)
๓. จิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามดวยคุณธรรมทัง้ หลาย เชนมีเมตตากรุณา ขยันหมัน่ เพียร อดทนมีสมาธิ และสดชืน่
เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน (cultivation of the heart; emotional development)
๔. ปญญาภาวนา การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรเู ขาใจสิง่
ทัง้ หลายตามเปนจริง รเู ทาทันเห็นโลกและชีวติ ตามสภาวะ สามารถทำจิตใจใหเปนอิสระทำตน
ใหบริสทุ ธิจ์ ากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดดว ยปญญา (cultivation
of wisdom; intellectual development)
ในบาลีทมี่ า ทานแสดงภาวนา ๔ นี้ ในรูปทีเ่ ปนคุณบทของบุคคล จึงเปน ภาวิตกาย
ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (ผไู ดเจริญกาย ศีล จิต และปญญาแลว) บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
๑๖
ชุดนีค้ รบถวนยอมเปนพระอรหันต

๑๕
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/nirad/index05.htm
๑๖
องฺ. ปญจก. ๒๒/-/๑๔๔-๑๔๖.
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ในดานการเปลีย่ นแปลง สุนทรภมู องเปนทัง้ สวนทีเ่ ปนรูปธรรมและสวนทีเ่ ปนนามธรรม
คือเจดียท ปี่ รักหักพังไปจนถึงชือ่ เสียงเกียรติยศทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไปดังบทกลอนนิราศภูเขาทองที่
วา
ทัง้ องคฐานรานราวถึงเกาแสก
เผยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก
โอเจดียท สี่ รางยังรางรัก
เสียดายนักนึกนาน้ำตากระเด็น
กระนีห้ รือชือ่ เสียงเกียรติยศ
จะมิหมดลวงหนาทันตาเห็น
๑๗
เปนผดู มี มี ากแลวยากเย็น
คิดก็เปนอนิจจังเสียทัง้ นัน้
ความเปนไตรลักษณครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมดังที่ปรากฏใน
ฉันนสูตร ขันธวารวรรค สังยุตตนิกายวา
ภิกษุผเู ถระทัง้ หลายไดกลาวกะทานพระฉันนะวา ดูกรทานฉันนะ รูปไมเทีย่ ง เวทนา
ไมเทีย่ ง สัญญาไมเทีย่ ง สังขารไมเทีย่ ง วิญญาณไมเทีย่ ง รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญา
เปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปนอนัตตา สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา.
ลำดับนัน้ ทานพระฉันนะเกิดความคิดนีว้ า แมเราก็มคี วามคิดเห็นอยางนีว้ า รูปไมเทีย่ ง ฯลฯ วิญญาณ
ไมเทีย่ ง รูปเปนอนัตตา ฯลฯวิญญาณเปนอนัตตา สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา
เมือ่ เปนเชนนี้ จิตของเราไมแลนไป ไมเลือ่ มใส ไมตงั้ อยู ไมหลุดพน ในธรรมเปนทีร่ ะงับสังขาร
ทัง้ ปวง ในการสละคืนอุปธิทงั้ ปวง ในความสิน้ ตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ ในนิพพาน ความ
สะดงุ กลัวและอุปาทานยอมเกิดขึน้ ใจก็ถอยกลับอยางนีว้ า เมือ่ เปนเชนนี้ อะไรเลาเปนตนของ
เรา. แตความคิดเห็นอยางนี้ ไมมแี กผเู ห็นธรรม (สัจจธรรม ๔) ใครหนอจะแสดงธรรมแกเรา
๑๘
โดยทีเ่ ราจะพึงเห็นธรรมได.
ในดานหลักธรรม ทีก่ อ ใหเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง เห็นหลักไตรลักษณที่
เปนหนทางไปสกู ารปลอยวางไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ไมเห็นแกตวั จนถึงความพนทุกขคอื พระนิพพาน ดัง
บทกลอนวา

๑๗
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/nirad/index05.htm
๑๘
สํ.ข. ๑๗/-/๑๗๑-๑๗๔.
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ยอมเฒาแกเกิดโรคโศกสงสาร
๑๙
หวังนิพพานพนทุกขสนุกสบาย

การทีผ่ บู ำเพ็ญเพียร ตามพิจารณารูปโดยความไมเทีย่ งเปนตน เรียกวามหาวิปส สนา ใน
ทีน่ ที้ า นแสดงไว ๑๘ ประการดังนี้
๑. เมือ่ เห็นอนิจจัง (ความไมเทีย่ ง) ยอมละนิจสัญญาความสำคัญหมายวาเทีย่ ง
๒. เมือ่ เห็นทุกข ยอมละสุขสัญญา ความสำคัญหมายวาสุข
๓. เมือ่ เห็นอนัตตา ยอมละอัตตสัญญา ความสำคัญหมายวาเปนตัวตน
๔. เมือ่ เจริญนิพพิทา ความเบือ่ หนาย ยอมละนันทิความเพลิดเพลิน
๕. เมือ่ เจริญนิราคานุปส สนา ยอมละราคะความกำหนัด
๖. เมือ่ เจริญนิโรธานุปส สนา ยอมละสมมุทยั คือเหตุเกิดแหงทุกข
๗. เมือ่ เจริญนิโรธานุปส สนา (การสละคืน) ยอมละอาทานะความยึดมัน่ ถือมัน่
๘. เมือ่ เจริญขยานุปส สนา (ความสิน้ ) ยอมละฆนสัญญา ความสำคัญหมายวาเปนกอน
เปนแทง
๙. เมือ่ เจริญวยานุปส สนา (ความเสือ่ ม) ยอมละอายูหนะความพอกพูนขึน้
๑๐. เมือ่ เจริญอนิมติ ตานุปส สนา (ความเปลีย่ นแปลง) ยอมละธุวสัญญาความสำคัญหมาย
วายัง่ ยืน
๑๑. เมือ่ เจริญอนิมติ ตานุปส สนา (ความไมมเี ครือ่ งหมาย) ยอมละนิมติ ความมีเครือ่ งหมาย
๑๒. เมือ่ เจริญอัปปณิหติ านุปส สนา (ไมมที ตี่ งั้ ) ยอมละปณิธคิ วามเห็นวามีทตี่ งั้
๑๓. เมือ่ เจริญสุญญตานุปส สนา (ความวาง) ยอมละอภินเิ วสความยึดมัน่ ถือมัน่
๑๔. เมือ่ เจริญอธิปญ
 ญาธัมมวิปส สนา (ธรรมคือปญญายิง่ ) ยอมละสาราทานาภินเิ วสะ
ความยึดวาเปนแกนสาร
๑๕. เมือ่ เจริญยถาภูตญาณทัสสนะ (เห็นตามเปนจริง) ยอมละสัมโมหาภินเิ วสะ ความ
นับถือมัน่ เพราะความหลง
๑๙

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=215069
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๑๖. เมือ่ เจริญอาทีนวานุปส สนา (เห็นโทษ) ยอมละอาลยาภินเิ วสะ ความยึดมัน่ เพราะ
อาลัย
๑๗. เมือ่ เจริญปฏิสงั ขานุปส สนา ยอมละอัปปฏิสงั ขะ ความไมเขาใจ
๑๘. เมือ่ เจริญวิวฏั ฏานุปส สนา (ปราศจากวัฏฏะ) ยอมละสังโยคาภินเิ วสะ
๒๐
ความยึดมัน่ ในกิเลสเครือ่ งประกอบสัตวไวในภพ

นิพพานสูตร วาดวยนิพพานเปนสุขอยางยิง่
สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถานใกลพระ
นครราชคฤห ณ ทีน่ นั้ แล ทานพระสารีบตุ รกลาวกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย นิพพาน
นีเ้ ปนสุข ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย นิพพาน นีเ้ ปนสุข เมือ่ ทานพระสารีบตุ รกลาวอยางนีแ้ ลว ทาน
พระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบตุ รวา ดูกรอาวุโสสารีบตุ ร นิพพานนีไ้ มมเี วทนา จะเปนสุข
ไดอยางไร ฯ ทานพระสารีบตุ รกลาววา ดูกรอาวุโส นิพพานนีไ้ มมเี วทนานัน่ แหละ เปนสุข ดูกร
อาวุโส กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน คือรูปทีจ่ ะพึงรู แจงดวยจักษุอนั นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เปนทีร่ กั ยัว่ ยวน ชวนให กำหนัด เสียงทีจ่ ะพึงรแู จงดวยหู ฯลฯ กลิน่ ทีจ่ ะพึงรู
แจงดวยจมูก ฯลฯ รสทีจ่ ะพึง รแู จงดวยลิน้ ฯลฯ โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรแู จงดวยกาย อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เปนทีร่ กั ยัว่ ยวนชวนใหกำหนัด กามคุณ ๕ ประการนีแ้ ล
ดูกรอาวุโส สุขโสมนัสยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ นี้เรียกวา
กามสุข ฯ
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู ถาเมือ่ ภิกษุนนั้
อยดู ว ยวิหารธรรมขอนีส้ ญ
ั ญามนสิการอันสหรคตดวยกาม ยอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ
เปรียบเหมือนความทุกข พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุขเพียงเพือ่ เบียดเบียนฉันใด สัญญามนสิการ
อันสหรคต ดวยกามเหลานัน้ ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ ฉันนัน้ เหมือน
กัน ซึง่ พระผมู พี ระภาค ตรัสเรียกอาพาธนัน้ วาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน เปนสุข
อยางไร ทานจะพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ

๒๐

ขุ. ป. ๓๑/-/๒๖.
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อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุทตุ ยิ ฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไป ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยู
ดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกยอม ฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ
เปรียบเหมือนความทุกข พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการ
อันสหรคตดวยวิตก เหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้น
เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาคตรัสเรียกอาพาธนัน้ วา เปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน
สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยดู ว ยวิหาร ธรรมขอนี้
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปตยิ อ มฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกข
พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ
ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปน อาพาธของเธอ ฉันนัน้ เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาค ตรัส
เรียกอาพาธนัน้ วา เปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไรทานพึงทราบไดโดยปริยาย
แมนี้ ฯ
อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยดู ว ยวิหาร ธรรมขอนี้
สัญญามนสิการ อันสหรคตดวยอุเบกขายอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความ
ทุกข พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
อุเบกขา ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาค
ตรัสเรียกอาพาธนัน้ วา เปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย
ปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึง่ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง ฯลฯ ภิกษุ บรรลุอากาสา นัญจายตนฌานโดยคำนึงเปนอารมณวา อากาศไมมที สี่ ดุ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยดู ว ยวิหารธรรมขอนี้
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของ เธอ เปรียบเหมือนความทุกข
พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูป
ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ ฉันนัน้ เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาคตรัสเรียก
อาพาธนัน้ วา เปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน เปนสุขอยางไร ทานพึงทราบได โดยปริยาย
แมนี้ ฯ
อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยู ดวยวิหารธรรม
ขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ
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เปรียบเหมือนความทุกข พึงเกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการ
อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะ ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ ฉันนัน้
เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาคตรัสเรียกอาพาธนัน้ วา เปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน
สุขอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ฯ อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยดู ว ยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะ
ยอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพงึ เกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุขเพียง
เพือ่ เบียดเบียน ฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญานัญจายตนะยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้
ขอนัน้ เปนอาพาธของเธอฉันนัน้ เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาคตรัสเรียกอาพาธนัน้ วาเปนความทุกข
ดูกรอาวุโส นิพพานเปน สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนนั้ อยดู ว ย
วิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะ ยอมฟงุ ซาน ขอนัน้ เปน
อาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพงึ เกิดขึน้ แกบคุ คลผมู คี วามสุข เพียงเพือ่ เบียดเบียน
ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย อากิญจัญญายตนะ ยอมฟงุ ซานแกภกิ ษุนนั้ ขอนัน้ เปน
อาพาธของเธอ ฉันนัน้ เหมือนกัน ซึง่ พระผมู พี ระภาคตรัสเรียกอาพาธนัน้ วาเปนความทุกข ดูกร
อาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไรทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุสญ
ั ญา
เวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทัง้ ปวงอาสวะทัง้ หลายของเธอ
สิน้ รอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยาย
๒๑
แมนี้
คุณคาของวรรณคดี โดยทัว่ ไปแลวงานเขียนทุกประเภทไมวา จะเปนวรรณกรรม หรือ
งานเขียนทัว่ ๆ ไปจะมีคณ
ุ คาในตัวอยแู ลว สำหรับวรรณคดีกเ็ ชนกัน คุณคาของวรรณคดีมกั
จะพิจารณาในแงตอ ไปนี้
๑. คุณคาทางอารมณ (Emotional Value) กอใหเกิดความสะเทือนใจ ความออนไหว
ความบันเทิง ฯลฯ
๒. คุณคาทางปญญา (Intellectual Value) ใหความรู ความคิด
๓. คุณคาทางศีลธรรม (Moral Value) ใหแงคดิ คติ ความนิยมในศีลธรรมของสังคม
๒๑

องฺ สตฺตก. ๒๓/-/๒๘-๒๙.
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๔. คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) เปนเรือ่ งเฉพาะของแตละสังคม หากมี
อุดมคติเปนสากลสามารถทีจ่ ะถือเปนแบบแผนของทุกสังคม
๕. คุณคาทางประวัตศิ าสตร (Historical Value) เปนกระจกเงาสะทอนภาพในอดีต
ของแตละสังคม
๒๒
๖. คุณคาทางจินตนาการ (Imagination Value) สรางความรสู กึ นึกคิดทีล่ กึ ซึง้

⌫

วิทย ศิวศริยานนท กลาววา วรรณคดีเปนสิง่ ทีม่ อี ยใู นสันดานของมนุษยตลอดเวลา เชน
เดียวกับศิลปะอืน่ ๆ มนุษยมศี ลิ ปะทุกยุคทุกสมัย และศิลปะไมใชการเลนฆาเวลา วรรณคดีเกิด
ขึน้ ไดเสมอในสภาวการณตา ง ๆ และอาจจะมีมลู เหตุมาจากอารมณเพศ ศาสนา การเลน หรือ
งานก็ได ขึน้ อยกู บั ทัศนะของแตละบุคคล หรือแตละความเชือ่
พิชติ อัคนิจ กลาววา ตำนานกำเนิดวรรณดคีของชาติตา ง ๆ อาทิ ตำนานกรีก ตำนาน
สันสกฤต ตำนานจีน เปนตน เคาของทฤษฎีการกำเนิดวรรณคดีในสมัยปจจุบนั เพราะมูลเหตุที่
ทำใหเกิดวรรณคดี ตามหลักวิชาการสมัยใหมทนี่ ำมากลาวไวตอ ไปนี้ ก็ลว นมีสาระอิงตำนานทีก่ ลาว
ไวแลวแทบทัง้ สิน้ คือ
๑. เกิดจากการนับถือวีรชน เชน เรือ่ งรามายณะ มหาภารตะ ลิลติ ยวนพาย ลิลติ ตะเลง
พาย เปนตน
๒. เกิดจากความเชือ่ ทางศาสนา ศาสนาเปนทีพ่ งึ่ ทางใจ ศาสนาเปนสวนหนึง่ ของชีวติ
และเปนสิง่ บันดาลใจ ใหเกิดวรรณคดีได เชน เรือ่ งมหาชาติคำหลวง ไตรภูมพิ ระรวง ปฐม สมโพธิกถา และอืน่ ๆ
๓. เกิดจากอารมณ อารมณทเี่ กิดเองไมคลอยตามผอู นื่ เชน อารมณรกั โกรธ โศก เปน
มูลเหตุใหเกิดวรรณคดีไทย เชน เรือ่ งมัทนะพาธา กามนิต อติรปู และอืน่ ๆ
๔. เกิดจากความกลัวภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ
๕. เกิดจากการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม การไปมาหาสรู ะหวางสังคมตาง ๆ ก็มสี ว นทำให
เกิดวรรณคดีดว ย เชน นิราศลอนดอน นิราศกวางตงุ และอืน่ ๆ
๒๒

http://learners.in.th/blog/banpuyud/26810
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เนือ่ งจากวรรณคดีสว นใหญ เกิดขึน้ จากแรงบันดาลใจทีผ่ แู ตงมีตอ สภาพเหตุการณ
แวดลอมในยุคสมัยของผแู ตง เชน มีความชืน่ ชมในวีรกรรม ความสามารถหรือบุญบารมีของบุคคล
สำคัญก็แตงเรือ่ งประเภทสดุดี ถามีความเลือ่ มใสศรัทธาในศาสนาก็แตงเรือ่ งธรรมะและชาดก ถึง
แมวรรณคดีทเี่ กิดจากความสะเทือนใจสวนตัวของผแู ตงเอง ผแู ตงก็มกั สรางเนือ้ หาและฉากของ
เรือ่ งขึน้ จากสิง่ ทีผ่ แู ตงประสบพบเห็นเปนสวนมาก นอกจากรูปแบบ คำประพันธ ประเภท และ
สาระสำคัญของเรือ่ งมักเปนไปตามคตินยิ มของสังคมในสมัยทีแ่ ตง เพราะฉะนัน้ การอานวรรณคดี
ใหไดคณ
ุ คาทีแ่ ทจริง จำเปนตองเรียนวรรณคดีในเชิงประวัติ หรือประวัตวิ รรณคดีประกอบดวย
การเรียนประวัตวิ รรณคดี พิจารณาถึงประเด็นสำคัญของวรรณคดีดา นตาง ๆ ดังนี้
๑. ผแู ตง รวมถึงชีวประวัตแิ ละผลงาน
๒. ทีม่ าของเรือ่ ง ไดแก เรือ่ งทีเ่ ปนตนเคา อาจเปนเรือ่ งหรือเหตุการณภายในประเทศ
หรือทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากตางประเทศ
๓. ความมงุ หมายในการแตง ไดแก แรงบันดาลใจหรือความมงุ หมายของผแู ตงในการ
แตงวรรณคดีนนั้ ๆ
๔. วิวฒ
ั นาการและความสัมพันธ ตอเนือ่ งระหวางวรรณคดีแตละสมัย
๕. สภาพสังคมในสมัยทีแ่ ตง ซึง่ ไดแก วัฒนธรรม สภาพสังคม และเหตุการณของบาน
เมืองในระยะเวลาทีแ่ ตง
๖. อิทธิพลทีว่ รรณคดี มีตอ สังคมทัง้ ในสมัยทีแ่ ตงและในสมัยตอมา
ดังนัน้ การศึกษาประวัตวิ รรณคดี ทำใหทราบทีม่ าของวรรณคดีแตละเรือ่ งวาเกิดขึน้
อยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร แตงในสมัยใด ใครเปนผแู ตง อิทธิพลของเหตุการณบา นเมืองทีม่ ี
ตอวรรณคดี และอิทธิพลของวรรณคดีทมี่ ตี อ สังคมไทยในแตละยุคสมัย

⌫ ⌫

เนือ่ งจากการเรียนประวัตวิ รรณคดีมลี กั ษณะเปนการเรียนรทู มี่ าและสิง่ แวดลอมโดยทัว่
ไปของวรรณคดี การเรียนประวัตวิ รรณคดีจงึ ใหประโยชนหลายประการ ดังนี้
๑. ชวยเพิม่ ความเขาใจและความซาบซึง้ ในคุณคาของวรรณคดี
๒. ไดความรเู กีย่ วกับภาษาและลักษณะอักขรวิธสี มัยตาง ๆ
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๓. ไดความรเู กีย่ วกับความสัมพันธกบั ตางประเทศสมัยตาง ๆ
๔. ไดความรเู กีย่ วกับวัฒนธรรม สภาพสังคม และเหตุการณบา นเมือง ควบคกู นั ไปกับ
๒๓
วิวฒ
ั นาการของวรรณคดีในสมัยตาง ๆ
วรรณคดี เปนเครือ่ งหมายแสดงถึงความเจริญรงุ เรืองทางสติปญ
 ญาของชนชาตินนั้ เชน
อีเลียด (กรีก : Ilias; อังกฤษ : Iliad) เปนหนึง่ ในสองบทกวีมหากาพยกรีกโบราณของโฮเมอร
แสดงถึงความเจริญของอารยธรรมกรีก มหาภารตะ บางครัง้ เรียกสัน้ ๆ วา ภารตะ นับเปนหนึง่
สองของมหากาพยทยี่ งิ่ ใหญของอินเดีย (มหากาพยอกี เรือ่ งคือ รามายณะ) โดยประพันธเปนโศลก
ภาษาสันสกฤตแสดงถึงความเจริญอารยธรรมสินธุ หรือ คำกลอนพระอภัยมณีของมหากวีสนุ ทร
ภเู ปนเครือ่ งแสดงถึงความเจริญของวัฒนธรรมไทย การรังสรรควรรณคดีแลการ
ศึกษาสืบทอดวรรณคดีจงึ เปนสิง่ สำคัญสำหรับสังคมทีเ่ จริญทางดานสติปญ
 ญาโดยแท

๒๓

http://www.mwk.ac.th/jurairat/
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