
๕๕ 
 

 

บทท่ี ๓ 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา: 
มหาวงศ ทีปวงศ และศาสนวงศ 

 
รศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย 

ผศ.ดร.ม่ัน เสือสูงเนิน 
ผศ.พิพัฒน คงประเสริฐ 

 

วัตถุประสงคการเรียนประจําบท  
 
เม่ือไดศึกษาเนื้อหาในบทนี้แลวนิสิตสามารถ  

๑. วิเคราะหความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการแตง เนื้อหาโดยสังเขป  คุณคา 
และการนํามาประยุกต  ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามหาวงศได 

๒. วิเคราะหความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการแตง เนื้อหาโดยสังเขป  คุณคา 
และการนํามาประยุกต  ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีปวงศได 

๓. วิเคราะหความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการแตง เนื้อหาโดยสังเขป  คุณคา 
และการนํามาประยุกต  ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาศาสนวงศได 
 

ขอบขายเน้ือหา  
• วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง มหาวงศ  

• วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ทีปวงศ  

• วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนวงศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

๓.๑ ความนํา 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในกลุมประเทศท่ีประชาชนเปนชาวพุทธ มีสืบมาอยางตอเนื่องท้ังการเลา

ประวัติความเปนมา บันทึกการนับถือและประวัติศาสตร0��ศาสนาของชนชาตินั้น แตละเรื่องมีคุณคา เวลา
ผานไปเรื่องราววรรณกรรมทําใหคนในประเทศหรือผูสนใจประวัติศาสตรไดรับองคความรูในคัมภีร  
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีศึกษาในบทนี ้ มี ๓ เรื่อง คือ ๑) มหาวงศ ของ พระมหานามเถระและ
คณะบัณฑิต  ๒) ทีปวงศ ไมปรากฏชื่อผูแตง ๓) ศาสนวงศ ของ พระปญญาสามี ชาวพมา    

 
๓.๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองมหาวงศ   

๓.๒.๑ ความเปนมา 
มหาวงศเปนวรรณกรรมยอดเยี่ยมของประเทศศรีลังกา บันทึกประวัติศาสตรของชาวศรีลังกาตั้งแต

สมัยพระเจาวิชัย  พ.ศ.  ๑ จนถึงยุคสูญสิ้นราชวงศกษัตริยในประเทศศรีลังกาสมัยพระเจาสิริวิกกมะหรือศรี
วิกรม  พ. ศ.  ๒๓๕๘ เม่ือประเทศลังกาตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ  เรื่องมหาวงศก็เปนอันยุตติลงเพียงเทานั้น
1

๕๖ มหาวงศเปนพงศาวดารลังกาสมบูรณแบบ ยากท่ีประเทศใดมีหลักฐานเก่ียวกับราชวงศครบถวนจากยุคแรก
จนสิ้นราชวงศไดอยางมหาวงศ มหาวงศยังเปนตํานานวาดวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา เรื่อง
พระพุทธเจาและพระมหาสาวกและพระราชาเริ่มตั้งแตยุคพระเจามหาสมมติในชมพูทวีป พระเจาวิชัยปฐมบรม
กษัตริยเกาะลังกา จนถึงพระเจาสิริวิกกมะหรือศรีวิกรม ราชาองคสุดทาย และเรื่องพระพุทธศาสนาท่ีแพรไปยัง
นานาประเทศ ลังกาเปนประเทศท่ีมีวิบากกรรมไมนอย  เพราะตกเปนเมืองข้ึนของตางชาติหลายตอหลายครั้ง...
โดยตกเปนของโปรตุเกสเม่ือป พ.ศ. ๒๐๔๘ ถึง ๒๒๐๑ รวมเวลา ๑๕๓ ป... กอนตกมาเปนของฮอลันดา  จนถึง
ป พ.ศ. ๒๓๓๙ รวม ๑๓๘ ป  ทายสุดตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษอีก ๑๕๒ ปเต็ม ๆ รวมเวลาท่ีตางชาติปกครอง
ท้ังสิ้น ๔๔๓ ป2๕๗  นักประวัติศาสตรใชเปนหลักฐานอางอิงกันมาก โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงรับอิทธิพลคําสอน
พระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศโดยตรง   ในบรรดาวรรณกรรมบาลีนอกจากพระไตรปฎก อรรถกถา และฎีกา 
ไมมีวรรณกรรมเรื่องใดท่ีไดรับการอางอิงมากกวามหาวงศ  

ในประเทศไทย การแปลมหาวงศมีหลายครั้ง ท่ีมีหลักฐานแนชัด ไดแก3 ๕๘    

 

๕๖ ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัตศิาสตร, คํานํา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  เลม  ๑, 
(กรุงเทพมหานคร:  กรมศิลปากร,๒๕๓๔),  หนา (๑๘-๑๙) 

๕๗ http://webcache.googleusercontent.com/  สืบคนเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
๕๘ สุเทพ พรหมเลิศ, คัมภีรมหาวงศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๓) บทนํา 

(๒๔-๒๘). 
 

                                                 



๕๗ 
 

ครั้งท่ี ๑ แปลมหาวงศในสมัยรัชกาลท่ี  ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการแปลมหาวงศข้ึน เม่ือจุลศักราช  ๑๑๕๘  พุทธศักราช  ๒๓๓๙ 

ครั้งท่ี ๒ แปลมหาวงศในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหแปล
เนื้อความในมหาวงศบางบทจารึกไวท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวิหารพระไสยาสน ผนังบนหนาตาง  
แบงเปนหอง  มี  ๓๒  หอง 

ครั้งท่ี ๓ แปลมหาวงศสมัยรัชกาลท่ี  ๕  ในปพุทธศักราช  ๒๔๖๓  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพรับสั่งใหพระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ  ตาละลักษมณ)  แปลมหาวงศเพ่ิมเติมตอจากฉบับหลวง  ๒  เลม  คือ 
ตั้งแตปริจเฉทท่ี  ๓๗  จนถึงปริจเฉทท่ี  ๖๔  รวม  ๒๘  ปริจเฉท  และไดตีพิมพครั้งแรกในงานพระราชทาน
เพลิงศพมหาอํามาตยโท พระยาอรรถการประสิทธิ์ (คุณดิลก)  เม่ือป  พ.ศ.  ๒๔๖๓ 

ครั้งท่ี ๔ แปลคัมภีรมหาวงศ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวงศฉบบันี้เปนฉบับ
ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินการ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  พรมเลิศ (ป.ธ. 
๙, พธ.บ., ศศ.ม.)  อาจารยประจําภาควิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เปนผูแปล ท้ังภาค  ๑ และภาค ๒ จํานวน  ๙๙  บท  ภาคผนวก ๖  บท  รวมท้ังสิ้น  ๕,๐๕๕  
คาถา ฉบับนี้ถือเปนฉบับแปลจบบริบูรณเปนครั้งแรก   

มหาวงศฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชตนฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริวรรตจาก
ตนฉบับของศรีลังกา พิมพเม่ือ พ. ศ. ๒๕๐๒ ผูตรวจชําระคือพระพุทธทัตตเถระ ไดตนฉบับบาลีอักษรสิงหลจาก
พระอาจารยมหาแสวง โชติปาโล ผูอํานวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจาอาวาส
วัดศรีประวัติ จังหวัดนนทบุรี พรอมกับตนฉบับท่ีปริวรรตเปนภาษาบาลีอักษรไทย ของ      โสมานันทะภิกษุ 
ชาวศรีลังกา นิกายสยามวงศ เปนฉบับพิมพดีด จํานวน  ๓๐๐  หนากระดาษฟุลสแกป ตนฉบับของศรีลังกา 
ความยาว  ๙๙  บท รวมภาคผนวก  ๑๐,๐๑๐  คาถา (หนึ่งหม่ืนสิบคาถา)  ความหนา ๗๒๘ หนา เม่ือปริวรรต
พิมพเปนภาษาบาลีอักษรไทย จัดรูปเลมความหนาประมาณ  ๙๐๐  หนากระดาษ รวมคําอนุโมทนา บทนํา 
ดรรชนี และอ่ืน ๆ ประมาณ ๑,๐๐๐ หนา แบงพิมพ  ๒ ภาค (๒  เลมหนังสือ)   

 

๓.๒.๒ ผูแตง 

ผูแตงมหาวงศคือ พระมหานาม แตงกันหลายยุคหลายคราว มีผูแตงหลายคน 

๓.๒.๓  แรงจูงใจของผูแตง 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายวัตถุประสงคการแตงมหาวงศ วา เพ่ือจะเรียบเรียง
ตํานานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปเปนสําคัญ หนังสือมหาวงศมีท้ังเรื่องพงศาวดารบานเมืองและเรื่องประวัติ



๕๘ 
 

พระพุทธศาสนาประกอบกัน  เม่ือเปนหนังสือเกาจึงเปนท่ีนับถือกันท้ังในทางพงศาวดารบานเมืองแลในทาง
พระศาสนา โดยถือวาเปนหนังสือสืบอายุพระศาสนา     

๓.๒.๔ ลักษณะการแตง 

มหาวงศ  เปนวรรณกรรมประเภทรอยกรอง เรียกวา ปชชพันธ คือ  คาถาพันธ  มีลีลาการเรียบเรียง
ดวยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เปนท่ียกยองของนักปราชญ  โดยเฉพาะ  ๓๗  บทแรกไดรับการยกยอง
ใหเปนวรรณกรรมท่ียอมเยี่ยมท้ังทางภาษาและอรรถรส ขอนี้แสดงถึงความเปนยอดกวีของผูแตง ท่ีแตง(รจนา)
เปนคาถา นับไดจํานวน ๑๐,๐๐๗  คาถา (หนึ่งหม่ืนเจ็ดคาถา) กระนั้นยังมีจุณณิยบท (รอยแกว) ปนอยูแหง
หนึ่ง(ไมนับขอความตอนจบแตละบท) ท่ีทานนํามาจากพระอภิธรรมปฎก ยมก (อภิ.ย.  ๓๙/๑/๑) คือตอนท่ี
พระสิคควเถระถามปญหาในจิตตยมกกับโมคคลีบุตรติสสมาณพ(บทท่ี ๕ ขอ ๑๔๖) ดังนั้น การท่ีเหลาบัณฑิต
กลาววามหาวงศเปนวรรณกรรมประเภทรอยกรองจึงเปนการกลาวโดยนัยท่ีเรียกวาตัพพหุลนัย ซ่ึงเปนนัยท่ี
นํามาใชกรณีตองการเรียกชื่อกลุม โดยเอาชื่อสมาชิกท่ีมีจํานวนมากกวามาเปนชื่อกลุม อันนี้ก็เปรียบไดกับการ
ท่ีกลาวกันวา “ปาไผ”  ปาไผมิใชวาจะมีแตตนไผ  ยอมจะมีไมอ่ืนปนอยูบาง  แตเนื่องจากไมไผมีจํานวนมากกวา
ตนไมชนิดอ่ืน จึงถูกเรียกวาปาไผ4๕๙ 

ประเภทฉันทลักษณท่ีผูแตงเลือกใช ประกอบดวยฉันท ๒ ประเภท คือ  ๑) มาตราพฤติ (มตฺตาวุตฺติ)  คือฉันทท่ี
นับพยางคโดยกําหนดจํานวนมาตราเปนเกณฑ  ๒) วรรณพฤติ (วณฺณวุตฺติ)  ฉันทท่ีนับพยางคโดยกําหนด
จํานวนคําเปนเกณฑ 

คาถาประพันธในมหาวงศ มี  ๓ ประเภท  คือ 

๑. สมคาถา  คาถาท่ีมีบาทท้ัง  ๔  บาท ประกอบดวยคณะ  ครุ,  ลหุ  เหมือนกันท้ังหมด  ไดแก  กลุม
คาถามีอินทรวิเชียร  เปนตน ประกอบดวยคาถามีพยางคตั้งแต  ๑๑  พยางค ถึง  ๒๒  พยางค 

๒. อทฺธสมคาถา คาถามีบาทท่ีมีลักษณะเหมือนกันอยางละครึ่ง คือ  บาทค่ี(๑,๓)เหมือนกัน  บาทคู
(๒,๔)เหมือนกัน ไดแกกลุมอุปชาติคาถา (เชนบาทค่ีเปนอินทรวิเชียร บาทคูเปนอุเปนทรวิเชียร) และโอปจ
ฉันทสกคาถา   

๓. วิสมคาถา คาถาท่ีมีบาทท้ัง  ๔  ประกอบดวยคณะ  ครุ,  ลห ุแตกตางกัน  ไดแก  กลุมคาถามี
ปฐยาวัตรเปนตน มีมากท่ีสุดในมหาวงศ 

 

๓.๒.๕ เนื้อหาโดยสังเขป 

๕๙ เรื่องเดียวกัน, หนาบทนํา (๓๒). 
                                                 



๕๙ 
 

มหาวงศท่ีศึกษาในบทนี้ เปนฉบับแปลของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๒ ภาค ๆ ละ ๑ เลม ภาค
ท่ี ๑   ตั้งแตบทท่ี ๑-๖๐ ภาคท่ี ๒ ตั้งแตบทท่ี ๖๑-บทท่ี ๙๙  ภาคผนวกบทท่ี ๙๑-๙๔ จบดวยคําสดุดีมหาวงศ 

มหาวงศ ภาค ๑ (เลม ๑)  
บทท่ี ๑ ตถาคตาภิคมนะ : การเสด็จมา(เกาะลังกา)ของพระตถาคต หลังไดรับพยากรณจาก

พระพุทธเจา ๒๔ พระองควาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต ทรงบําเพ็ญบารมีจนไดเปนพระสัมมา
สัมโพธิญาณ  ทรงประกาศพระศาสนาแลวเสด็จมาเกาะลังกา  ๓  ครั้ง  

บทท่ี ๒ มหาสมมวังสะ : วงศของพระเจามหาสมมต พระพุทธเจาผูสืบสายจากวงศพระเจามหาสมมต 
พระราชาพระองคแรกยุคตนกัป จนถึงพระเจาสุทโธทนะพุทธบิดา พระนางมายาพุทธมารดา  

บทท่ี ๓ ปฐมสังคีติ : สังคายนาครั้งท่ี ๑  
บทท่ี ๔ ทุติยสังคีติ : สังคายนาครั้งท่ี ๒  
บทท่ี ๕ ตติยธัมมสังคีติ : สังคายนาครั้งท่ี ๓  
บทท่ี ๖ วิชยาคมนะ : การเสด็จมาของพระเจาวิชัย  
บทท่ี ๗ วิชยาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจาวิชัย  
บทท่ี ๘ ปณฑุวาสุเทวาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจาปณฑุวาสุเทพ  
บทท่ี ๙ อภยาภิเสก : การอภิเษกพระเจาอภัย  
บทท่ี ๑๐ ปณฑุกาภยาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจาปณฑุกาภัย  
บทท่ี ๑๑ เทวานัมปยติสสาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจาเทวานัมปยติสสะ  
บทท่ี ๑๒ นานาเทสปสาทะ: ความเลื่อมใสจากนานาประเทศ  
บทท่ี ๑๓ มหินทาคมนะ : การมาของพระมหินทเถระ  
บทท่ี ๑๔ นครัปปเวสะ : การเขาไปสูพระนคร(ของพระมหินท)  
ทท่ี ๑๕ มหาวิหารปฏิคคหณะ : การรับมหาวิหาร  
บทท่ี ๑๖ เจติยปพพตวิหารปฏิคคหณะ : การรับเจติยบรรพตวิหาร  
บทท่ี ๑๗ ธาตุอาคมนะ : การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(มายังเกาะลังกา)  
บทท่ี ๑๘ มหาโพธิคหณะ : การรับตนพระศรีมหาโพธิ์  
บทท่ี ๑๙ โพธิอาคมนะ : การอัญเชิญตนพระศรีมหาโพธิ์ (มายังเกาะลังกา)  
บทท่ี ๒๐ เถรปรินิพพานะ : การปรินิพพานของพระเถระ  
บทท่ี ๒๑ ปญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค  
บทท่ี ๒๒ คามณีกุมารสูติ : การประสูติของพระคามณีกุมาร  
บทท่ี ๒๓ โยธลาภะ : การไดทหาร  
บทท่ี ๒๔ เทวภาติกยุทธะ : การรบของกษัตริย ๒ พ่ีนอง  
บทท่ี ๒๕ ทุฏฐคามณิวิชยะ : ชัยชนะของพระเจาทุฏฐคามณี  
บทท่ี ๒๖ มริจวัฏฏิวิหารมหะ : งานฉลองมริจวัฏฏิวิหาร  
บทท่ี ๒๗ โลหปาสาทมหะ : งานฉลองโลหะปราสาท  
บทท่ี ๒๘ มหาถูปสาธนลาภะ : การไดปจจัยท่ีทําใหสรางพระมหาสถูปสําเร็จ  



๖๐ 
 

บทท่ี ๒๙ ถูปารัมภะ : เริ่มกอสรางพระสถูป  
บทท่ี ๓๐ ธาตุคัพภรจนะ : สรางหองพระบรมสารีริกธาตุ  
บทท่ี ๓๑ ธาตุนิธานะ : บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
บทท่ี ๓๒ ตุสิตปุรคมนะ : เสด็จสูดุสิตบุรี  
บทท่ี ๓๓ ทสราชกะ : พระราชา ๑๐ พระองค  
บทท่ี ๓๔ เอกาทสราชทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๑๑ พระองค  
บทท่ี ๓๕ ทวาทสราชกะ : พระราชา ๑๒ พระองค  
บทท่ี ๓๖ ตโยทสราชกะ : พระราชา ๑๓ พระองค  
บทท่ี ๓๗ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค  
บทท่ี ๓๘ ทสราชกะ : พระราชา ๑๐ พระองค  
บทท่ี ๓๙ ราชทวยทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๒ พระองค  
บทท่ี ๔๐ อัฏฐราชกะ : พระราชา ๘ พระองค  
บทท่ี ๔๑ ทวิราชกะ : พระราชา ๒ พระองค  
บทท่ี ๔๒ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค  
บทท่ี ๔๓ จตุราชกะ : พระราช ๔ พระองค  
บทท่ี ๔๔ ติราชกะ : พระราชา ๓ พระองค 
บทท่ี ๔๕ มาณวัมมราชะ : พระเจามาณวัมมะ  
บทท่ี ๔๖ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค  
บทท่ี ๔๗ ปญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค  
บทท่ี ๔๘ เอกราชะ : เอกราช  
บทท่ี ๔๙ ราชทวยทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๒ พระองค  
บทท่ี ๕๐ ทวิราชกะ : พระราชา ๒ พระองค  
บทท่ี ๕๑ ปญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค  
บทท่ี ๕๒ ติราชกะ : พระราชา ๓ พระองค  
บทท่ี ๕๓ ลังกาวิโลปะ : บุกปลนเกาะลังกา  
บทท่ี ๕๔ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค  
บทท่ี ๕๕ โรหณาราติวิชยะ : ชัยชนะเหนือขาศึกท่ีโรหณะชนบท  
บทท่ี ๕๖ อนุราธปุราภิคมนะ : เสด็จกลับกรุงอนุราธปุระ  
บทท่ี ๕๗ สังคหกรณะ : บําเพ็ญการสงเคราะห  
บทท่ี ๕๘ โลกสาสนสังคหกรณะ : สงเคราะหประชาชนและพระพุทธศาสนา  
บทท่ี ๕๙ จตุราชจริยนิทเทส : แสดงเรื่องพระจริยาของพระราชา ๔ พระองค  
บทท่ี ๖๐ กุมาโรทยะ : ประสูติพระกุมาร 

 
มหาวงศ ภาค ๒ (เลมท่ี ๒) 



๖๑ 
 

บทท่ี ๖๑ สังขัตถลิปุราภิคมนะ : มุงสูสังขัตถลิบุรี เม่ือพระเจามาณาภรณครองราชย ณ สังขัตถลินคร 
สวรรคต  พระภาดาคือกิตติสิริเมฆกับสิริวัลลภมายังสังขัตถลินคร กิตติสิริเมฆข้ึนครองราชยสืบตอพระเจา
มาณาภรณ  รับสั่งใหสิริวัลลภกับปรักกมพาหุ  รัตนาวดีเทวี และพระธิดาคือมิตตาและปภาวดี ไปครองมหา
นาคหุลปุระ สิริวัลลภเลี้ยงดูปรักกมะพาหุอยางดี  เม่ือเจริญชันษาจัดพิธีโสกันตเจาชาย และมอบมิตตาใหพระ
ราชโอรสมาณาภรณ   

บทท่ี ๖๒ ปรมัณฑลาภิคมนะ: มุงสูอาณาจักรอ่ืน  
บทท่ี ๖๓ เสนาปติวธะ : แผนการประหารเสนาบดี  
บทท่ี ๖๔ ปรมัณฑลัปปวัตตินิณณยะ: สํารวจเหตุการณในอาณาจักรอ่ืน  
บทท่ี ๖๕ มหาทิปาทมหุสสวะ: พิธีสมโภชตําแหนงพระมหาทิบาท  
บทท่ี ๖๖ สรัชชสมิทธิกรณะ: สรางความรุงเรืองแกราชอาณาจักร  
บทท่ี ๖๗ ผลธนสังคหะ : รวบรวมไพรพลและทรัพยสมบัติ  
บทท่ี ๖๘ รัชชทานะ: พระราชทานราชสมบัติ  
บทท่ี ๖๙ ติราชกะ: พระราชา ๓ พระองค  
บทท่ี ๗๐ อภิเษกมังคลนิทเทส : พรรณนาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  
บทท่ี ๗๑ ปุรัตถิปุรปฏิสังขรณนิทเทส: พรรณนาการปฏิสังขรณปุฬัตถินคร  
บทท่ี ๗๒ ทาฐาธาตุมหนิทเทส : พรรณนาพิธีการสมโภชพระธาตุเข้ียวแกว  
บทท่ี ๗๓ โรหณภัญชนะ: รุกรานโรหณะชนบท  
บทท่ี ๗๔ ราชินาปุรคหณนิทเทส: พรรณนาการยึดครองเมืองราชินา  
บทท่ี ๗๕ ปณฑุรัฏฐวิชยะ : ชยัชนะเหนือแควนปณฑุ  
บทท่ี ๗๖ วิหารการาปนะ : สรางพระวิหาร  
บทท่ี ๗๗ อุยยานาทิการาปนะ : สรางพระราชอุทยานเปนตน  
บทท่ี ๗๘ โสฬสราชกะ : พระราชา ๑๖ พระองค  
บทท่ี ๗๙ เอกราชกะ : เอกราช  
บทท่ี ๘๐ ทาฐาธาตุปาฏิหาริยทัสสนะ : พระธาตุเข้ียวแกวแสดงปาฏิหาริย  
บทท่ี ๘๑ เวริราชวิชยนิทเทส : เรื่องพิชิตพระไพรีราช  
บทท่ี ๘๒ สาสนปการกรณะ : สรางอุปการคุณแกพระพุทธศาสนา  
บทท่ี ๘๓ วิวิธกุสบกรณะ : บําเพ็ญพระราชกุศลตางๆ  
บทท่ี ๘๔ วิวิธกุสลการาปนะ : สงเสริมใหบําเพ็ญกุศลตางๆ  
บทท่ี ๘๕ รัชชภาราโรปนะ : ปลงพระราชภาระ  
บทท่ี ๘๖ ปุรการาปนะ : สรางพระนคร  
บทท่ี ๘๗ อภิเษกมังคลาทิทีปนะ : เรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  
บทท่ี ๘๘ วิชยพาหุอาทิอัฏฐราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๘ พระองคมีพระเจาวิชยพาหุเปนตน  
บทท่ี ๘๙ ปรักกมภุชาทิจตุราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๔ พระองคมีพระเจาปรักกมพาหุเปนตน  
บทท่ี ๙๐ ชยพาหุอาทิสัตตราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๙ พระองคมีพระเจาชยพาหุเปนตน  



๖๒ 
 

บทท่ี ๙๑ มายาธนวหราชาทิทวิราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๒ พระองคมีพระเจามายาธนุเปนตน  
บทท่ี ๙๒ วิมลธัมมราชทีปนะ : เรื่องพรเจาวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ)  
บทท่ี ๙๓ เสนารตนราชทีปนะ : เรื่องพรเจาเสนารตนะ  
บทท่ี ๙๔ ราชสีหราชทีปนะ : เรื่องพระเจาราชสีหะ  
บทท่ี ๙๕ วิมลัมมาทิทวิราชทีปกะ : เรื่องพระราชา ๒ พระองคมีพระเจาวิมลธัมมะเปนตน  
บทท่ี ๙๖ สิริวิชยราชสีหทีปนะ : เรื่องพระเจาสิริวิชยราชสีหะ  
บทท่ี ๙๗ อภิเษกมังคลาทิทีปนะ : เรื่องพิธีรัชมังคลาภิเษก  
บทท่ี ๙๘ กิตติสิริราชสีหทีปนะ : เรื่องพระเจากิตติสิริราชสีหะ  
บทท่ี ๙๙ สีหฬรัชชตันตัตถคมะ: สิ้นสุดราชวงศสีหล 
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๒ เรื่องพรเจาวิมลธัมมะ(วิมลธัมมสุริยะ)(ตอ ๑)   
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๑ เรื่องพระราชา ๒ พระองคมีพระเจามายาธนุเปนตน  
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๒ เรื่องพระเจาวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ)(ตอ ๒)  
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๒ เรื่องพระเจาวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ)(ตอ ๓)  
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๓ เรื่องพระเจาเสนารตนะ  
ภาคผนวกตอจากบทท่ี ๙๔ เรื่องพระเจาราชสีหะ             

  

๓.๒.๖ คุณคา  

มหาวงศ มีคุณคาดังนี้ 

๑. ดานวรรณศิลป มหาวงศเปนบทประพันธรอยกรอง(คาถาพันธ) ลีลาสํานวนเรียบเรียงดวยภาษา
งดงามสละสลวยและชัดเจน เปนท่ียกยองของนักปราชญ  เปนวรรณกรรมท่ียอดเยี่ยมท้ังทางภาษาและ
อรรถรส  แสดงถึงความเปนสุดยอดของผูแตงท่ีแตงเปนคาถาลวน จํานวน ๑๐,๐๐๐๗ คาถา ประเภทวิสมคาถา
หรือกลุมคาถาปฐยาวัตรประกอบดวยลักษณะฉันทกลุมอนุฏุภฉันท คือ ฉันทท่ีมีบาทละ ๘ พยางค นับได
จํานวน  ๙,๘๗๘  คาถา  และคาถาประเภทสมคาถาคือ วสันตดิลก สัทธรา อินทรวิเชียร  อุเปนทรวิเชียร อิน
ทรวงศ วังสัฏฐะ สวนท่ีเหลือเปนคาถาประเภทอัทธสมคาถา คือ ฝายมาตราพฤติ ไดแก โอปจฉันทสกคาถา ฝาย
วรรณพฤติ ไดแก อุปชาติคาถาบางอยาง นับวาเปนแบบอยางของนักกวีในยุคหลังไดอยางดียิ่ง 

๒. ดานเนื้อหาสาระและการนําเสนอ มหาวงศแสดงวงศของพระพุทธเจาและพระสาวก สืบมาตั้งแต
พระเจามหาสมมติ เปนตน มีเรื่องราวการเสด็จมายังเกาะลังกา ตํานานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเกาะ
ลังกา พระพุทธศาสนาแพรไปสูนานาประเทศ ถือวาเปนวรรณกรรมดีเยี่ยม เปนพงศาวดารสมบูรณท่ีสุดของ
ลังกา นักประวัติศาสตรอาศัยเปนหลักฐานอางอิงมากในประเทศไทยซ่ึงไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศโดยตรง  บรรดาวรรณคดีบาลีนอกจากพระไตรปฎก  อรรถกถา และฎีกาแลวคงไมมีวรรณกรรมไหน



๖๓ 
 

ท่ีสําคัญและไดรับการอางอิงถึงมากไปกวาคัมภีรมหาวงศ5 ๖๐ การนําเสนอมหาวงศเปนบทประพันธรอยกรอง
คาถาพันธ มีลีลาสํานวนการเรียบเรียงดวยภาษางดงามสละสลวย 

๓. ดานสังคม  มหาวงศเปนแบบอยางสังคมดานการทะนุบํารุงประเทศชาติและพระศาสนา การบํารุงบิดา
มารดา การเลี้ยงดูอบรมบุตรธิดา การรักษาประเพณี การปฏิบัติตอกันระหวางญาติมิตร การสงเสริมศีลของ
ผูบริหาร เชนในบทท่ี ๔๖ พระเจากัสสปะท่ี ๓  ปกครองประเทศเหมือนบิดาปกครองบุตร สงเสริมใหคฤหัสถ
และบรรพชิตปฏิบัติตามหนาท่ีของตน หามฆาสัตวตัดชีวิต บําเพ็ญพระราชกุศลเปนอันมาก 

๒.๗ การนํามาประยุกต 

มหาวงศเปนพงศาวดารของชาวลังกา ผูศึกษาพงศาวดารลังกายอมไดประโยชนจากการศึกษามหาวงศ อยางไร
ก็ดี การแตงมหาวงศมีความสําคัญตอกวีท่ีนํารูปแบบมาประยุกตกับการประพันธวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ภาษาบาลี  วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาพ้ืนเมืองหลายเรื่องไดรับแรงบันดาลใจจากมหาวงศ เชน ไตรภูมิพระ
รวง สารัตถสังคหะ ชินกาลมาลี สังคีติยวงศ  ชินกาลมาลี เปนตน  นอกจากนี้ ชาวพุทธสามารถนําหลักธรรม
และหลักการปกครองในมหาวงศมาประยุกตกับการดําเนินชีวิตใหเกิดสุขสันติ ในดานสวนตัว ดานครอบครัว 
ดานสังคมประเทศชาติและดานพระศาสนา 

 

๓.๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองทีปวงศ   
๓.๓.๑ ความเปนมา   
วรรณกรรมบาลีสวนใหญทายคํา ใช “วังสะ” หรือ “วงส” นักวิชาการเรียกวรรณกรรมบาลีประเภทนี้

วาพงศาวดาร ทีปวงศเปนพงศาวดาร พงศาวดารบาลีเกาท่ีสุดของประเทศศรีลังกา คําวาทีปวงศ มีคําแปลสื่อ
ความวาวงศรุงเรืองเชนดวงประทีปหรือวงศดุจดวงประทีป  แตทีปวงศในท่ีนี้ความหมายมากกวาจะวาดวยวงศ
ชาวเกาะลังกา แตควรหมายถึงคัมภีรท่ีวาดวยเรื่องของวงศท่ีรุงเรื่องเชนดวงประทีปหรือวงศท่ีเปนดุจดวง
ประทีป อันเปนวงศแหงพระพุทธเจา วงศแหงพระเจามหาสมมุติ ซ่ึงเปนวงศแหงพระราชาท้ังหลาย6

๖๑  
ทีปวงศฉบับเดิมเปนภาษาบาลีอักษรสิงหล ตอมาไดปริวรรตเปนอักษรอ่ืน ๆ  เชน อักษรขอม อักษรพมา 

อักษรโรมัน เปนตน สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร พบคัมภีรทีปวงศอักษรขอมภาษาบาลี ฉบับรองทรง ไม
พบหลักฐานวาปริวรรตอักษรสิงหลเปนอักษรขอมเม่ือใด อายุอยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช สวนประวัติคัมภีรทีปวงศในประเทศตะวันตก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๒ เฮอรมานน โอลเดนเบิรก 
(Hermann Oldenberg) (พ.ศ. ๒๓๗๙-๒๔๖๓) ชาวเยอรมัน ไดชําระคัมภีรทีปวงศจากอักษรสิงหลและอักษร
พมาภาษาบาลีถายถอดเปนอักษรโรมันภาษาบาลี พรอมท้ังแปลเปนภาษาอังกฤษ7

๖๒ 

๖๐ สุเทพ พรหมเลิศ, เรื่องเดียวกัน,  บทนํา(๘-๙). 
๖๑ กรมศิลปากร, อธิบาย, พระคัมภีรทีปวงศ  : ตํานานวาดวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป, พิมพ

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท เอดิสัน  เพรส โพดักส จํากัด, ๒๕๕๗), หนา (๑๐) - (๑๑). 
๖๒ อางใน เรื่องเดียวกัน, หนา (๑๑) - (๑๒). 

                                                 



๖๔ 
 

ในประเทศไทย ทีปวงศมี ๒ สํานวนแปล คือ สํานวนของนายปุย แสงฉาย และคณะ พิมพเผยแพรโดย
กรมศิลปากร และ สํานวนของภิกษุณีธัมมนันทา (รองศาสตราจารย ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห) แปลจาก
ภาษาอังกฤษของ เฮอรมานน โอลเดนเบิรก (Hermann Oldenberg)8

๖๓ 
๓.๓.๒ ผูแตง 
ไมระบุชื่อผูแตงทีปวงศ เชื่อกันมาวาผูแตงนาจะมีหลายคนรวมกันแตง แตงหลายรุนสืบกันมา 

สันนิษฐานวาอาจใชการสวดในลักษณะมุขปาฐะจดจํากันมาจึงไดจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  บางมติ
สันนิษฐานวานาจะเปนพระเถระรูปใดรูปหนึ่งในสํานักมหาวิหาร เมืองอนุราธะ สีหฬทวีป เปนผูแตง  

ฮิวจ เนวิลล (Hugh Nevel) (พ.ศ.๒๓๙๑-๒๔๔๐) ชาวอังกฤษ ศึกษาวัฒธรรมศรีลังกาอางสัทธัมมวังสะ 
สันนิษฐานวา ผูแตงทีปวงศเปนภิกษุณี โดยพระราชธิดามหิลาไดเรียบเรียงตํานานลังกาวาดวยครอบครัวของ
ตนเองพรอมกับบันทึกเหตุการณอ่ืน ซ่ึงไดรับมอบสืบตอมาจากพระนางสังฆมิตตาเถรีและคณะ สมัยตอมาพระ
สิวลาเถรีและพระมหารุหาเถรี ชาวอินเดียใต ปรับปรุงข้ึนใหม และอาจเปนไปไดวาขอมูลเหลานี้ไดเรียบเรียง
เปนภาษาบาลีดั้งเดิม โดยมิไดปรับปรุงแกไขสํานวน จากนั้นเติมแตงโดยพระนางมิตตาเถรี สมัยตอมาปรับปรุง
อีกครั้งโดยพระสันหาเถรีและพระสมุททาเถร9ี

๖๔ ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห มีความเห็นวา ผูแตงทีปวงศเปนภิกษุณี 
เห็นไดจากเนื้อหาในทีปวงศใหรายละเอียดและความสําคัญภิกษุณี ในขณะท่ีมหาวงศผูแตงเปนภิกษุคือพระ
มหานามเถระ จึงไดตัดรายละเอียดและความสําคัญของภิกษุณีออกไป10

๖๕  เม่ือศึกษาเนื้อหาและหลักฐานท่ี
เก่ียวของ เหตุการณในทีปวงศสิ้นสุดในรัชสมัยพระเจามหาเสน (พ.ศ.๘๑๙-๘๔๖) ระบุวา พระเจามหาเสนทรง
ครองราชยเปนเวลา ๒๗ ป ในมหาวงศเลาวาพระเจาธาตุเสน (พ.ศ.๒๐๐๑-๒๐๒๐) โปรดเกลาฯใหอานทีปวงศ
ในงานฉลองพระมหินทเถระซ่ึงเชื่อกันวาทีปวงศเขียนเสร็จแลว รวมท้ังพระพุทธโฆสะไดอางถึงคัมภีรทีปวงศ
เปนขอมูลประกอบคําอธิบายหลายครั้ง อาจกลาวไดวา คัมภีรทีปวงศแตงข้ึนระหวางหลังรัชสมัยพระเจามหา
เสน-สมัยพระเจาธาตุเสน ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี ๙ - ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๐11

๖๖ 
๓.๓.๓ แรงจูงใจของผูแตง 
ทีปวงศแตงกอนมหาวงศ เปนท้ังพงศาวดารและประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา ความ

ประสงคจะบันทึกเหตุการณในประเทศศรีลังกา สิ่งนี้คือแรงจูงใจของผูแตง 
๓.๓.๔ ลักษณะการแตง  
ทีปวงศแตงประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๙ เปนรอยกรองแบบมหากาพย ไดขอมูลจากอรรถกถาและสีหล

วังสัตถกถาของสํานักมหาวิหาร นํามาแตงเปนภาษาบาลี คําประพันธทีปวงศเปนรอยกรอง ท่ีเรียกวาปชช
พันธะ หรือ คาถาพันธะ ลีลาการเรียบเรียงดวยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เปนวรรณกรรมยอดเยี่ยมท้ัง
ดานภาษาและอรรถรส แตงเปนคาถามี ๒๑ ปริจเฉท  ๒๑ ภาณวาร รวมทุกปริจเฉทมีคาถา ๑๓๑๑ คาถา ใน
ปริจเฉทท่ี ๑๒ มีจุณณิยบท(รอยแกว) รวมอยูดวย  

๖๓ เรื่องเดียวกัน, หนา (๒๓) - (๒๔) 
๖๔ เรื่องเดียวกัน หนา (๑๒) - (๑๓) 
๖๕ อางแลว หนา (๑๓)  
๖๖ อางแลว หนา (๑๔) 

                                                 



๖๕ 
 

บรรดาผูรูกลาววาทีปวงศเปนวรรณกรรมรอยกรอง เพราะมีรอยแกวอยูเพียงเล็กนอย ในทางภาษา
บาลีเรียกวากลาวโดยตัพพหุลนัย หรือ เยภุยยนัย คือ เรียกชื่อตามสิ่งท่ีมีมากเปนหลัก สําหรับคําประพันธหรือ
คาถาท่ีผูแตงเลือกทานใชตามลักษณะฉันทลักษณ ๒ ประเภท ตามฉันทภาษาบาลี ท่ีชื่อวา วุตโตทัย ไดแก  

๑. มาตราพฤติ  คาถาท่ีนับมาตรา แตงกําหนดมาตราแตละบาท มี ๒๖ คาถา คือ อริยาชาติ ๖, คีติ
ชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และ มัตตาสมกชาติ ๗ คาถา เปนตน 

๒. วรรณพฤติ  คาถาท่ีนับพยางค แตงกําหนดพยางคแตละบาท มี ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธ
สมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ เปนตน 

คาถาวรรณพฤติมี ๓ อยาง ไดแก 
๑. สมคาถา คือ คาถาท่ีมีลักษณะเสมอกันท้ัง ๔ บาท กลาวคือ คณะ หรือ ครุ ลหุ ในบาทท้ัง ๔ 

เหมือนกันหมด ไดแก คาถา ๖๑ ชนิด มีตนุมัชฌาคาถา เปนตน 
๒. อัทธสมคาถา คือ คาถาท่ีมีลักษณะเสมอกันครึ่งหนึ่ง กลาวคือ บาทท่ี ๑ เหมือนกับบาทท่ี ๓ และ

บาทท่ี ๒ เหมือนกับบาทท่ี ๔ ไดแก คาถา ๑๑ ชนิด มีอุปจิตตคาถา เปนตน 
๓. วิสมบาท คือ คาถาท่ีมีลักษณะตางกันท้ัง ๔ บาท ไดแก คาถา ๑๐ ชนิด มีวัตตคาถา และปฐยาวัตร

คาถา เปนตน 
ในทีปวงศ มีคาถาปรากฏอยู ๓ ประเภท คือ  

วิสมคาถา คือ คาถาท่ีมีคณะไมเสมอกัน กลาวคือ บาทท้ัง ๔ ในคาถา ไมจํากัดคณะท่ีแนนอน 

ไดแก กลุมคาถาท่ีมีปฐยาวัตร เปนตน ซ่ึงมีมากท่ีสุดในทีปวงศ  

สมคาถา คือ คาถาท่ีมีครุลหุเสมอกันท้ัง ๔ บาท ไดแก กลุมคาถาท่ีมี อินทรวิเชียร เปนตน ซ่ึง

ประกอบดวยคาถาท่ีมีพยางคตั้งแต ๑๑ พยางค ถึง ๑๓ พยางค  

อัทธสมคาถา คือ คาถาท่ีมีคณะเสมอกันครึ่งคาถา ไดแก กลุมอุปชาติคาถา (เชน บาทค่ี เปนอินทวิ

เชียร บาทคู เปนอุเปนทรวิเชียร) เปนตน 

ทีปวงศประดับดวยคาถาประเภทวิสมคาถาท่ีเรียกวาปฐยาวัตร ซ่ึงอยูในอนุฏุภฉันท คือฉันทท่ีมีบาท
ละ ๘ พยางคท่ีนับได ๑,๒๖๒ คาถา และสวนท่ีเหลือประดับดวยคาถาประเภทสมคาถา คือ วสันตดิลก อินทร
วิเชียร อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศ อุปชาติคาถา บางอยางมี ๔๙ คาถา 

คาถาในทีปวงศท้ังหมดเปนคาถาประเภทวรรณพฤติ ขอนี้ชี้ใหเห็นความนิยมของกวีในการเขียนงาน
วรรณกรรมรอยกรอง ท่ีโดยสวนมากมักจะยึดคาถาประเภทวรรณพฤติเปนหลัก เพราะการรอยกรองวรรณพฤติ
โดยเฉพาะกลุมปฐยาวัตรนั้นมีกฎขอจํากัดนอยกวามาตราพฤติ จึงทําไดงายกวา และมีทํานองท่ีสละสลวยกวา 

ทีปวงศทุกฉบับข้ึนตนดวยประณามคาถาวา “นมตฺถุ สพฺพชฺฺาย.......” จบดวย “...ทีปวํสวณฺณนา 
นิฏฐิตา” สวนทีปวงศฉบับท่ีเฮอรมานน โอลเดนเบิรก (Hermann Oldenberg) ตรวจชําระ ข้ึนตนดวย
ประณามคาถาวา “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส” จบดวย “ทีปวํสวณฺณนา นิฏฐิตา นิพฺพานปจฺจ
โย โหต”ุ12

๖๗ 
 

๖๗ อางแลว หนา (๒๓) 
                                                 



๖๖ 
 

๓.๓.๕ เนื้อหาโดยสังเขป 
ทีปวงศฉบับเดิมเปนรอยกรองภาษาบาลี มี ๒๒ ภาณวาร นักวิชาการเชื่อวาทีปวงศไดปรับปรุงเปน

มหาวงศในเวลาตอมา เนื้อหาในสองคัมภีรมีเรื่องการสืบราชวงศของพระเจาสมมุติวาเปนตนวงศของพระสิทธัต
ถะและวงศพระราชาท้ังหลาย รวมท้ังกษัตริยในลังกาตั้งแตพระเจาปณฑกะราชวงศลําดับท่ี ๕ ท่ีสืบทอดมาจาก
ศากยวงศ 

ทีปวงศท่ีศึกษาในบทนี้ คือฉบับกรมศิลปากร พิมพเผยแพรเม่ือพุทธศักราช ๒๕๕๗ มี ๒๒ ภาณวาร 
ความสังเขป ดังนี้ 

ภาณวารท่ี ๑ อารัมภกถา พระพุทธเจาเสด็จมาลังกาครั้งท่ี ๑  
ภาณวารท่ี ๒ พระพุทธเจาเสด็จมาลังกาครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓  
ภาณวารท่ี ๓ วงศของพระเจามหาสมมุติ  
ภาณวารท่ี ๔ การสังคายนาครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  
ภาณวารท่ี ๕ อาจริยวาทและการสืบทอดพระธรรมวินัย  
ภาณวารท่ี ๖ พระเจาอโศกทรงสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ แหง  
ภาณวารท่ี ๗ ฉลองพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ แหง และสังคายนาครั้งท่ี ๓  
ภาณวารท่ี ๘ พระโมคคลีบุตรสงพระเถระไปเผยแผพระศาสนาในดินแดนตาง ๆ  
ภาณวารท่ี ๙ พระเจาวิชัยเสด็จไปลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๐ พระเจาปณฑกะตนวงศของพระเจามหาสมมุติในลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๑ พระเจาเทวานัมปยดิสสราชาภิเษกครั้งท่ี ๒  
ภาณวารท่ี ๑๒ พระมหินทเถระไปลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๓ พระเจาเทวานัมปยดิสสถวายมหาเมฆวโนทยานเปนอารามสงฆ  
ภาณวารท่ี ๑๔ รับเจติยบรรพตมหาวิหาร  
ภาณวารท่ี ๑๕ อัญเชิญพระบรมธาตุไปลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๖ อัญเชิญไมศรีมหาโพธิ์ไปลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๗ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในภัทรกัปในลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๘ ขอความเบ็ดเตล็ดในลังกา  
ภาณวารท่ี ๑๙ จํานานพระเถระท่ีไปลังกา  
ภาณวารท่ี ๒๐ ลําดับพระราชาในลังกาสรางถาวรวัตถุ  
ภาณวารท่ี ๒๑ พระเจาอภัยเสด็จเขาทอดพระเนตรหองพระธาตุ และพระราชศรัทธาของพระเจา

ลังกาตางพระองค  
ภาณวารท่ี ๒๒ พระสถูปวิหารท่ีพระเจาลังกาตางพระองคสรางไว 
๓.๓.๖ คุณคา 
ทีปวงศ มีคุณคาดังนี้ 
๑.  ดานวรรณศิลป  ทีปวงศเปนบทประพันธรอยกรอง เปนคาถาพันธ จํานวน ๑๓๑๑ คาถา  ลีลา

สํานวนการเรียบเรียงดวยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เปนท่ียกยองของผูรูแมนจะไมเทียบเทามหาวงศ



๖๗ 
 

ก็ตาม  แตนับวาเปนวรรณกรรมยอดเยี่ยมท้ังดานภาษาและอรรถรส ท้ังยังเปนแบบอยางใหแกมหาวงศหลาย
เรื่องท่ีแตงข้ึนภายหลัง แสดงถึงความเปนอัจฉริยะของผูแตง  

รอยกรองในทีปวงศเปนวรรณพฤติ ซ่ึงชี้ใหเห็นคานิยมของกวีในการเขียนวรรณกรรมรอยกรอง ท่ี
สวนมากยึดคาถาวรรณพฤติเปนหลัก เพราะการรอยกรองวรรณพฤติโดยเฉพาะกลุมปฐยาวัตรมีกฎขอจํากัด
นอยกวามาตราพฤติ ทําไดงายกวาและมีทํานองสละสลวยกวา จึงเปนแบบอยางของนักกวีในยุคตอมา 

๒. ดานเนื้อหาสาระและวิธีการนําเสนอ  ทีปวงศแสดงวงศของพระสิทธัตถะ และเปนวงศของ
พระราชามีตั้งแตพระเจามหาสมมติเปนตนมา เรื่องพระพุทธเจาเสด็จมายังลังกา ตํานานวาดวยการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในเกาะลังกา เรื่องพระพุทธศาสนาแพรไปยังนานาประเทศหลังสังคายนาครั้งท่ี ๓  และ
ประวัติศาสตรลังกา รวมท้ังพิธีกรรมศาสนา เชน การฉลองเสนาสนะสงฆ การบูชาพระธาตุและการบูชาตนศรี
มหาโพธิ์เปนตน  

๓. ดานสังคม ทีปวงศเปนแบบอยางทางสังคมหลายดาน การทะนุบํารุงประเทศชาติพระศาสนา การ
ดูแลบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา การรักษาประเพณี การปฏิบัติระหวางญาติมิตร การสงเสริมศีลของ
ผูบริหาร การทะนุบํารุงพระศาสนาของพระมหากษัตริยลังกา  

๓.๓.๗ การนํามาประยุกต  
การแตงทีปวงศ มีอิทธิพลตอกวีท่ีนํามาเปนรูปแบบการประพันธวรรณกรรมบาลีเชนเดียวกับมหาวงศ  

วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาพ้ืนเมืองเชน ไตรภูมิพระรวง สารัตถสังคหะ ชินกาลมาลี  สังคีติยวงศ ชินกาลมาลี 
เปนตน รับรูปแบบการแตงมาจากทีปวงศและมหาวงศ ชาวพุทธสามารถนําหลักธรรมและหลักการปกครองใน
คัมภีรดังกลาวมาประยุกตกับการดําเนินชีวิตได ท้ังดานสวนตัว ดานครอบครัว ดานสังคมประเทศชาติและดาน
พระศาสนา  
 

๓.๔ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองศาสนวงศ  
๓.๔.๑ ความเปนมา 

 ผูแตงศาสนวงศหวังใหชาวตางชาติไดประโยชนจึงแตงศาสนวงศ มีบันทึกวาภิกษุชาวตางชาติ
โดยเฉพาะท่ีมาจากเกาะสีหลคือทานจิตรญาณ ผูสงบระงับอินทรีย พระสรณังกรผูปรารถนาใหพระสัทธรรม
ม่ันคงและพระสุมังคลโชติผูมีศีลบริสุทธิ์ และภิกษุอ่ืน ๆ ขอรองใหแตงเรื่องประวัติพระศาสนา ความจริงประวัติ
ศาสนาท่ีโบราณาจารยแตงมีอยูแลวเปนภาษาพมา จึงไมมีประโยชนแกชาวตางชาติ เหตุนี้จึงไดแตงศาสนวงศ
เปนภาษามคธ สอบทานฉบับท่ีโบราณาจารยแตงภาษาพมา ศาสนวงศดุจสะพานเชื่อมสาระธรรมใน
พระไตรปฎก ประวัติพระศาสนา และภูมิศาสตรดานการเผยแพรพระพุทธศาสนา   
 ๓.๔.๒ ผูแตง 
 ชาติภูมิ ผูแตงศาสนวงศ คือ พระปญญาสามี (สิริกวีธช มหาธรรมราชาธิราชคุรุ) ชาวพมา  
 อุปสมบท อุปสมบท ๕ พรรษา เปนศิษยของพระเถระไญยยธรรมา วิวังสสิริปวราลังกา ธรรมเสนา
ปติ มหาธรรมราชาธิราชคุรุ ผูเชี่ยวชาญปริยัติ มีปญญาเฉียบแหลม ลุมลึก เทศนไพเราะ เคารพตอผูเจริญ มี
รูปทรงงามเลิศ เปนสัมมาวาทะ ภิกษุชาวพมาเคารพนับถือทาน พระราชาสถาปนาทานเปนพระสังฆราช   



๖๘ 
 

 ผลงาน ผูแตงกลาววาคัมภีรท่ีทานแตงหลายคัมภีร (พ.ศ. ๒๓๘๙) สมัยพระเจาสิริปวราทิตยวิ
ชยานันตยสมหาธรรมราชาธิราช  
 -พระธรรมราชาและพระอัครมเหสี ขอรองใหแตงคัมภีรสีลกถาและคัมภีรอุปายกถา   
 -อุบาสกทิศาปาโมกขอาจารยของพระราชา ขอรองใหแตงคัมภีรอักขรวิโสธนีและคัมภีรอาปตติ
วินิจฉัย   
 -พระสังฆราช ขอรองใหแตงคัมภีรนาคราชุปปตติกถา คัมภีรโวหารัตถเภทและคัมภีรวิวาทวินิจฉัย    
 -อํามาตยคือเจาตําบลปญจชมพูกับเสมียน ขอรองใหแตงคัมภีรราชเสวกทีปนี 
 -มหาอํามาตยเจาเมืองทีฆนาวา ขอรองใหแตงคัมภีรนิรยกถาทีปกะ  
 -อุบาสกสีลาเลฑฒุกะ ขอรองใหแตงคัมภีรอุโปสถวินิจฉัย  
 -นักศึกษาขอรองใหแตงคําอธิบายปกรณสัททนีติ เปนภาษาบาล1ี3

๖๘ 
 ๓.๔.๓ แรงจูงใจของผูแตง 
 ทายคัมภีรศาสนวงศ ผูแตงบันทึกวา “อักษรตัวหนึ่งเทากับพระพุทธรูปองคหนึ่ง เพราะฉะนั้น ผู
เปนบัณฑิตควรเขียน(พิมพ)พระไตรปฎก” จุดมุงหมายท่ีทานแตง (๑) เพ่ือบันทึกคําสอนพระพุทธเจาโดยยอ 
รวบรัดใหจํางาย (๒) เพ่ือสรรเสริญและชื่นชมคุณพระรัตนตรัยในรูปรอยกรองเปนคาถาภาษาบาลี (๓) เพ่ือ
เสนอหลักการและวิธีอธิบายพระไตรปฎก (๔) เพ่ือแสดงองคความรูเรื่องเขตแดน เรื่องบานเมือง เรื่องโลก และ
เรื่องจักรวาล   
 ๓.๔.๔ ลักษณะการแตง 
    ศาสนวงศแตงเปนบาลีรอยแกวผสมรอยกรอง พรรณนาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ท่ีเผยแพร
ไปสูดินแดนตาง ๆ ผูแตงใชขอมูลพงศาวดาร คัมภีรและตําราของพมา แตงปใดไมมีหลักฐานแนชัด คัมภีรนี้แตง
แลวเสร็จเม่ือวันเพ็ญ เดือนอาย จุลศักราช ๑๒๒๓ ป พ.ศ. ๒๔๐๕ 
 
      ๓.๔.๕ เนื้อหาโดยสังเขป 
 ศาสนวงศแบงเปนตอน เรียกวาปริจเฉท  เนื้อหาท่ีแบง ภาษาบาลีคือปริจฺเฉท14

๖๙ มี ๑๐ ปริจเฉท ดัง
ตาราง 

ปริจเฉท/ช่ือเรื่อง เนื้อหา 
ปริจเฉทท่ี ๑ 
-ประวัติศาสตรพระศาสนา ๙ สาย 

-ประวัติศาสนา  
-พระมหากัสสปะ ปรารภเหตุสังคายนา  

-ใชปพุทธศักราช  
-ประวัติสุภัททภิกษุ สังคายนาครั้งท่ี ๑  
-วัตถุ ๑๐ ประการ สังคายนาครั้งท่ี ๒  
-เดียรถียปลอมบวช สังคายนาครั้งท่ี ๓  

 ๖๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๑.  
 ๖๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๖๕๔. 

                                                 



๖๙ 
 

-พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระสงสมณทูตไปประดิษฐานพระ
ศาสนาท่ีตาง ๆ คือ เกาะสีหล แควนสุวรรณภูมิ รัฐโยนก รัฐ
วนวาสี รัฐกัศมี -ระ คันธาระ รัฐมหิงสกะ รัฐมหารัฐ รัฐจีน  

-พระเถระปรัมปรา  
-ภิกษุสงฆ  แตกแยก เกิดลัทธิมหายาน 

ปริจเฉทท่ี ๒ 
-ศาสนาในเกาะสีหล 

 
-พระมหินทเถระไปเกาะสีหล  

-พระมหินทเถระถามปญหาพระเจาเทวานัมปยดิสสะ  
-เกาะสีหลเกิดทุพภิกขภัย  

-การทรงจําปริยัติ  จารึกธรรมลงใบลาน  
-สงฆชาวชมพูทวีปแยกคณะกับสงฆชาวสีหล  

-พระเจาวิชัยพาหุและพระเจาปรักกมพาหุฟนฟูพระศาสนา 
แปลพระสูตรเปนภาษาสีหล ประวัติพระพุทธโฆสาจารย 

-พระพุทธศาสนารุงเรืองในเกาะสีหล  
-ภิกษุชาวสีหลทรงจําพระไตรปฎก  

-พระเถระชาวสีหลแตงคัมภีร  
ปริจเฉทท่ี ๓ 
-ศาสนวงศในรัฐสุวรรณภูมิ  

-พระพุทธเจาเสด็จเมืองสุธรรม  รัฐสุวรรณภูมิ 
-พระโสณะและพระอุตตระมาสุวรรณภูมิ  

-พระโสณะและพระอุตตระปราบผีเสื้อน้ํา)ชนเผา(  
-พระเจาอนุรุทธะฟนฟูพระศาสนา  

-ประวัติพระอุตตราชีวะเถระกับพระฉปทเถระ  
-ประวัติพระธรรมวิสาล  

-พระพุทธวงศเถระและพระมหานาคเถระประดิษฐานพระ
ศาสนาในรามัญ 

-พระเมธังกรเถระแล ะพระเสวสุวรรณประดิษฐานพระศาสนา
ในรามัญ 

-พระเจาธรรมเจดียฟนฟูพระศาสนาในหงสาวดี  
-พระเจาธรรมเจดียสงภิกษุไปเกาะสีหล  

-ภิกษุชาวรามัญแยกคณะ  
-พระเถระชาวรามัญแตงคัมภีร  

ปริจเฉทท่ี ๔ 
-พระศาสนาในรัฐโยนก 

 
-ประวัติเมืองลําพูน ประวัติเมืองเชียงใหม  

-ประวัติพระพุทธปฏิมาแกวมณี  



๗๐ 
 

พระนาคเสนเถระประดิษฐานพระศาสนาในโยนก-๗๐ 
ปริจเฉทท่ี ๕  
-พระศาสนารัฐวนวาสี 
 

-ตํานานพระศาสนาในนครศรีเกษตร รัฐวนวาสี   
วัตตโปงคะสมัยพระเจาท-๗๑ 

-พระรักขิตเถระประดิษฐานพระศาสนาในนครศรีเกษตร  
-พระเจากุกกุฎสีสะฟนฟูพระศาสนาในนครศรีเกษตร  
-พระอรหันตในนครศรีเกษตรแตงคัมภีรธรรมศาสตร  

ปริจเฉทท่ี ๖ 
-พระศาสนาในพมา  
-ประวัติศาสนาในรัฐอปรันตะ  

-พระโยนกรักขิตประดิษฐานพระศาสนาในอปรันตะ ครั้งท่ี ๒  
-ประวัตินครอริมัททนะ รัฐตัมพทีปะ พมา  

-เรื่องสมณกุตตกะ  
-พระเจาอนุรุทธะเลื่อมใสพระอรหันต  

-สมณกุตตกะแตงคัมภีรปลอม  
-พระอรหันตประดิษฐานศาสนาในพมา ครั้งท่ี ๓  

-ประวัติพระอุตตราชีวะเถระ  
-พระอรหันตใหพระเจาอนุรุทธะขอพระไตรปฎกและพระ

ธาตุเมืองสุธรรม 
-พระเจาอนุรุทธะจัดกองทัพรบเมืองสุธรรม  

-อาถรรพปองกันเมือง พระเจาอนุรุทธะแกอาถรรพ  
-พระเจาอนุรุทธะขอไตรปฎกจากสีหล  

-พระเจาอนุรุทธะแกฤทธิ์พระเจามโนหาริ  
-พระเจามโนหาริสรางพระพุทธรูป ๒ องค  

-พระฉปทเถระพาพระเถระสีหลมานคร อริมัททนะ พระเถระ
ท่ีมาจากสีหลแตกกัน 

-สมัยพระเจาฉัตตคุหินทะ ไมมีใครรูวาใครเปนอรหันต พระ
เจาฉัตตคุหินทะสั่งราษฎรปราบพ้ืนดิน พระสิลพุทธิเถระทัด
ทาน 

-พระโปลโลงกะนําแบบโลหะปราสาทสีหลมานครอริมัททนะ  
-ประวัติพระทินนวิหาร  

-อายุพระพุทธศาสนา ๕๐๐๐ ป  
-พระเถระนครอริมัททะแตงคัมภีร  

-สมัยพระเจากฺยจฺวา  
-ประวัติอาจารยทิศาปาโมกข  

 ๗๐ รัฐโยนกท่ีพระนาคเสนอยู คือเปอรเซีย (Persian)  ไมใชเมืองลําปาง ผูแตงศาสนวงศเขาใจวาโยนกคือไทย
ภาคพายัพ เรื่องราวจึงไขวเขว พระนาคเสนและพระเจามลิินทจึงกลายเปนคนลาํปาง   

 ๗๑ หนังสือวชิรญาณเลาวา พระเจาทวุตะปวง ครองราชยสมบัติในนครศรีเกษตร เขาใจวาเปนองคเดยีวกัน. 

                                                 



๗๑ 
 

-หญิงในนครอริมัททนะเรียนคัมภีร  
-พระศาสนาในนครเกตุ มดี รัฐไชยวัฒนะ  

-พมาเถียงเรื่องน้ําตาลสดเปนสุราเมรัยหรือไม  
-พระศาสนาในนครขันธปุระ รัฐตัมพทีปะ พมา  

-พระศาสนาในนครวิชยปุระ )เมืองเชียง (  
-รัฐตัมพทีปะ พมา  

-มูลเหตุภิกษุในนครวิชยปุระเปนอลัชชี  
-ภิกษุแยกคณะอรัญญวาสีและคามวาสี  

-สมณกุตตกะชกมวย  
-สมัยพระเจาสีหสูระ  

-ประวัติพระกัณฏกขิปเถระ  
-พระเถระนครวิชยแตงคัมภีร  

-พระเจาสังขยาโจโยนสรางนครไชยปุระ  
-พระเจาสติวะสรางนครรัตนปุระ  

-พระศาสนาในนครรตนปุระ  รัฐตัมพทีปะ พมา 
-พระเจาสิริสุธรรมราชาธิบดีประหารภิกษุอลัชชี  

สมัยพระเจามะงอกรีจฺวาโจก-๗๒ 
-สงครามระหวางพมากับรามัญ  

-ภิกษุหามสงครามโดยสันติวิธี  
-พระเจามฺริญะงอ ลบศักราช  

สมัยพระเจามหานรบดี-๗๓ 
-ประวัติพระมหาอริยวงศและพระเรตังเถระ  

ชาธิบดีสมัยพระเจาสิริสุธรรมรา-๗๔ 
-สมัยพระเจาศรีตริภวนาทิตยนรบดี  

-สมัยพระเจาสิริหังสวา  
-สมัยพระเจาโมฆาเพียนรบดี  
-สมัยพระเจาอเนยเสติภินทะ  

๗๒ หนังสือราชาธิราช ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เรยีกพระนามกษัตริยองคน้ีวา พระเจาฝรั่งมังฆอง หนังสือ
ราชาธิราช ฉบับรามญั เรยีกพระนามวา พระเจามังกอง เพ้ียนจากคาํพมาวา มะงอ สวนคําวา ฝรั่ง มาจากภาษามคธ (บาลี) วา 
วรํ แปลวา ดีหรือประเสริฐ ใชนําหนานาม เรยีกตามคํารามัญวา บุเรงมังกอง (วรํ มังกอง) อักษร ว เปน พ ออกเสียงเปน บ ใน
คํารามญั วรํ เปน พรํ คือ บรํ ออกเสียงเปน บุเรง สําเนียงไทยกลายเปน ฝรั่ง ภาษาอังกฤษเรียก Meng khaung เปนราชบุตร
ของ Meng-kyi-swa-soa-kai ซึ่งรามัญเรียกวา มังคยีชะวากี แตในหนังสือวชิรญาณ เรียกวา เม กยีชวาจอไข หรือตราพยา. 

๗๓ หนังสือวชิรญาณ พระราชาองคน้ีคือพระเจาสีหสุบุเรงนราปติ คือ บุเรงนอง หรือ ตะเบงชเวตี้, เมเบิล โมด, 
ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา, หนา๑๔๑.  

๗๔ หนังสือวชิรญาณ คือ ศรีธรรมราชาธิปติ ทุติยมังฆอง. 

                                                 



๗๒ 
 

-สมัยพระเจาอุกกังสิกะ  
-สรางนครรตนปุระ ครั้งท่ี ๒  

สมัยพระเจามหาธรรมราชา-๗๕ 
-พระเถระพมาแสดงภูมิรูท่ีเมืองรามัญ ราชบุตรคิดขบถ    

-พระเจาแผนดินหนีขบถ  
-สามเณรและพระภิกษุชวยเหลือพระเจาแผนดิน  

-พระเจาแผนดินเสด็จกลับนคร  
-สมัยพระเจาสิรินันทธรรมราชาปวราธิบดี  
-สมัยพระเจามหาปวรธรรมราชาโลกาธิบดี  

-สมัยพระเจามหาสีหสูรธรรมราชา  
-เรื่องภิกษุหนุม  

-สมัยพระเจาสิริปวรมหาราชา  
-สวดปฏฐานปกรณสะเดาะเคราะหเมือง  

-เริ่มตนเขียนคัมภีรลงในสมุด  
-สมัยพระเจาสิริสีหสูรฯ  

-เรื่องคณะหมลดไหล  
-คณะหมคลุมและคณะหมลดไหล  

-สมัยพระเจามหาสีหสูรธรรมราชาธิราช  
-พระอาจารยโตเถียงกันเรื่องหมผา  

-ตั้งพระเถระเปนกรรมการตัดสิน  
-สมัยพระเจามหาราชาธิบดี  
-เสียนครรตนปุระแกรามัญ  

-พระราชานครรตนสิขะครองนครรตนปุระ  
-พระมุนินทโฆส ฝายหมคลุม  

-พระมุนินทโฆสถูกเนรเทศ  
-พระมุนินทโฆส ลาสิกขา  

-สมัยพระเจาสิริปวรมหาธรรมราชา  
-สมัยพระเจามหาธรรมราชาธิราช  )จิงกูจา(  

-พระเจาสิริปวรสุธรรมฯ ใหประชุมสงฆพิจารณาลัทธิหมผา  
-พระราชาออกพระราชบัญญัติใหหมคลุม  

-พระนันทมาลเถระ แปลและทําคัมภีร  
-สมัยราชบุตรองคกลาง )มองหมอง (ครองราชสมบัติ  

-ยักษสรางนครอมรปุระ  

 ๗๕ หนังสือวชิรญาณ คือ มหาธรรมราชาเมงตรา.  
                                                 



๗๓ 
 

-สมัยพระเจาสิริปวรฯ ถวายวิหารแกพระเถระ  
-พระราชาตั้งสังฆนายก  
-พระสังฆราชทําคัมภีร  

-สามเณรอัญเชิญพระบรมธาตุมาจากเกาะสีหล  
-พระอตุลเถระรื้อฟนหมผาลดไหล  
-พระเจาแผนดินสั่งใหภิกษุหมผาแ บบเดียวกัน 

-พระสังฆราชญาณาภิวังสฯ เปนตนนิกาย  
-อมรปุระในเกาะสีหฬ  

-พระเจาศรีตรีภวนาทิตยฯ สรางนครรตนปุระ ครั้งท่ี ๔  
-พระราชปุจฉาเรื่องพระเข้ียวแกว  

-พระราชาหารือเรื่องท่ีธรณีสงฆ  
-พระเจาสิริปวราทิตย สรางนครอมรปุระ ครั้งท่ี ๒   

-ตั้งพระไญยธรรมเปนพระส  ังฆราช 
-สมัยพระเจาสิริปวราทิตยวิชยานันตยส  

-พระเถระแปลคัมภีร  
-ประวัติพระปญญาสามีและผลงาน  

-รัชสมัยพระธรรมิกราช สรางไตรปฎกในแผนทองแดงและใน
ใบลาน 

-พระธรรมิกราช สรางเมืองมัณดะเลย  
-พระสังฆราชและพระเถระทําคัมภีร  

-พระธรรมิกราชาโปรดใหพระภิกษุทําปฏิญญา  
อธ- ิกรณเรื่องสีมาสังกระ21

๗๖ 
-ประเทศพมามีสงฆ ๕ คณะ  

-พระศาสนาในนครวิชยปุระ นครไชยปุระและนครรตนปุระ  
ปริจเฉทท่ี ๗ 
-ประวัติศาสนาในแควนกัสมีระ คันธาระ  

-พระศาสนาในแควนกัสมีระคันธาระ-พระมหาโมคคลีบุตร
ติสสเถระสงพระมัชฌันติกะเถระไปรัฐกัสมีระ คันธาระ พรอม
กับภิกษุ ๔ องค 

ปริจเฉทท่ี ๘ 
-ประวัติศาสนาในแควนมหิงสกะ 

-พระศาสนาในแควนมหิงสกะ  
-พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระสงพระมหาเรวตะเถระไป

แควนมหิงสกะ พรอมกับภิกษุ ๔ องค 
ปริจเฉทท่ี ๙ 
-ประวัติศาสนาในแควนมหารัฐ  

-พระศาสนาในแควนมหารัฐ  
-พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระสงพระมหาธรรมรั กขิตะเถระ

ไปแควนมหารัฐ พรอมกับภิกษุ ๔ องค 

 ๗๖ สีมาสังกระ คือ สีมากระหนาบคาบเก่ียวกัน ไมรูวาแดนของใครเปนของใคร.  
                                                 



๗๔ 
 

ปริจเฉทท่ี ๑๐ 
-ประวัติศาสนาในประเทศจีน  

-พระศาสนาในประเทศจีน  
-พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระสงพระมัชฌิมเถระไปประเทศ

จีนพรอมดวยพระกัสสปโคตตเถระ  พระอลกเทวะเถระ พระ
ทุททภิยเถระ และพระมหาเรวตเถระไปยังรัฐจีน ๕ กก ใกล

กับหิมพานต 
 เนื้อหาสําคัญ  พระโมคคลีบุตรติสสเถระในพระอุปถัมภพระเจาอโศกมหาราช เปนประธานสงฆ
สังคายนาพระธรรมวินัยกําจัดความเห็นผิดของพวกเดียรถีย แลวสงคณะสมณะทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา
ยังดินแดนตาง ๆ  รวม ๙ สาย ไดแก ๑) เกาะสิงหลหรือเกาะลังกา ๒) แควนสุวรรณภูมิ ๓) แควนโยนก ๔) แควน
วนวาสี ๕) แควนอปรันตะ ๖) แควนกัสมีระคันธาระ ๗) แควนมหิงสกะ ๘) แควนมหารัฐ ๙) แควนจีน  

 
    ๓.๔.๖ คุณคา 
 ศาสนวงศเปนวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ หรือ วังสปกรณ เปนวรรณกรรมบาลีประวัติศาสตรสังคม 
ไมไดอธิบายแบบอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือ โยชนา ผูแตงรวบรวมเนื้อหาจากหลายคัมภีร  ศาสนวงศแตงเปน
ภาษามคธ มีคุณคาดานวรรณศิลป ดานประวัติศาสตรและดานสังคม บันทึกเลาการเผยแพรพระศาสนาใน
นานาประเทศยุคหลังพุทธกาล   
 ๓.๔.๗ การนํามาประยุกต 
 ศาสนวงศมีคุณคาในการศึกษาเพ่ือนํามาประยุกตกับสังคมปจจุบัน ทําใหทราบประวัติการสังคายนา 
ความเปนมาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล สภาพสังคมหลังพุทธกาลซ่ึงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อันแสดง
ความไมเท่ียงแทแนนอนของสรรพสิง่ในโลก         
 

สรุปทายบท 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในบทนี้ แตงในประเทศศรีลงักา ๒ เรื่อง ไดแก มหาวงศ ของ พระมหา
นามเถระและคณะบัณฑิต ผูแปลคือ ผศ. สุเทพ พรหมเลิศ และ ทีปวงศ ฉบับพิมพครั้งท่ี ๒ ไมปรากฏนามผูแตง 
ผูแปลคือ บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ วรรณกรรมท่ีแตงในพมา คือ ศาสนวงศ ผูแตงไดแกพระปญญาสามี ชาวพมา ผู
แปลคือ ศาสตราจารยรอยตํารวจโทแสง มนวิทูร (เปรียญ) ท้ัง ๓ คัมภีรมีคุณคาความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในกลุมประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเชนชาวศรีลังกา พมา ไทย  ลาว เปนตน     
  
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 

คําถามทายบท 
คําช้ีแจง :  
ตอนท่ี ๑ คําถามอัตนัย มี ๑๐ ขอ 
๑. จงบอกประวัติผูแตงมหาวงศ   
๒. จงอธิบายสาระสําคัญในมหาวงศ  
๓. จงบอกจุดเดนของมหาวงศ  
๔. จงบอกประวัติของผูแตงทีปวงศ  
๕. จงบอกความสําคัญของทีปวงศ  
๖. จงบอกจุดเดนของทีปวงศ  
๗. จงบอกความเหมือนและความตางของมหาวงศและทีปวงศ 
๘. จงบอกประวัติของผูแตงศาสนวงศ  
๙. จงบอกความสําคัญของศาสนวงศ  
๑๐. จงบอกจุดเดนของศาสนวงศ  
 
ตอนท่ี ๒  : คําถามปรนัย เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

๑. สาระสําคัญของมหาวงศวาดวยเรื่องอะไร 
ก.ความเปนมาของพระพุทธศาสนาในลังกา ข. ประวัติราชวงศลังกา 

ค.วรรณกรรมโบราณของลังกา   ง. พงศาวดารลังกา 

๒. วรรณกรรมท่ีวาดวยเรื่องราชวงศลังกา เกาแกท่ีสุดคืออะไร 
ก. มหาวงศ     ข. ทีปวงศ 

ค. ศาสนวงศ     ง. พุทธวงศ 

๓. อะไรคือลักษณะเดนของมหาวงศท่ีแตกตางจากทีปวงศ 
ก. ความยาวของเรื่อง    ข. อารมณทางวรรณคดี 

ค. ภาษาและสํานวนโวหาร   ง. ความเปนมาของราชวงศลังกา 

๔. ในมหาวงศ พระพุทธเจาเสด็จมาลังกาก่ีครั้ง 
ก. ๒ ครั้ง     ข. ๓ ครั้ง 

ข. ๔ ครั้ง     ง. ๕ ครั้ง 

๕. มหาวงศจัดอยูวรรณกรรมประเภทไหน 
ก. ปกรณพิเศษ    ข. มงคลวิเสส 

ค. สัททาวิเสส    ง. พุทธาวิเสส 

๖.  มหาวงศและทีปวงศ เรื่องไหนเปนอรรถกถาของเรื่องไหน (เม่ือเทียบอรรถกถา) 



๗๖ 
 

ก.มหาวงศเปนอรรถกถาของทีปวงศ  ข.ทีปวงศเปนอรรถกถาของมหาวงศ 

ข.มหาวงศและทีปวงศเปนอรรถกถา  ง.มหาวงศและทีปวงศเปนอรรถกถาของศาสน

วงศ 

๗. ใครคือผูแตงศาสนวงศ  
ก.พระปญญาสามี   ข.พระสิริมังคลาจารย 

ข.พระอุปติสสเถระ   ง.พระพุทธโฆสาจารย 

๘. ใครเปนผูแปลศาสนวงศอักษรโรมัน เปนภาษาไทย 
ก.ศาสตราจารยเสฐียร พันธรังสี ข.ศาสตราจารย จํานงค ทองประเสริฐ 

ค.ศาสตราจารยรอยตํารวจโทแสง มนวิทูร ง.ศาสตราจารย.ดร.จําลอง สารพัดนึก 

๙. ศาสนวงศ จัดเปนคัมภีรประเภทใด 
ก. ปกรณพิเศษ    ข. มงคลวิเสส 

ข. สัททาพิเศษ    ง. พุทธาวิเสส 

๑๐.  ใครเปนผูถอดความศาสนวงศภาษามคธเปนอักษรโรมัน  
ก.เซอรวิลเลียมโจนส   ข.ฮันส ไกเกอร 

ข.ดร. เมเบิล โบด   ง.ดร.แอฟราม โนม ชอมสกี 
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กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร. พระคัมภีรทีปวงศ. แปลโดย นายปุย แสงฉาย และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : ๒๕๒๖. 
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. พระคัมภีรทีปวงศ: ตํานานวาดวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป,กรม
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
พระเมธีธรรมาภรณ(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ (แปล). วิมุตติมรรค. กรุงเทพมหานคร :บริษัทเคล็ดไทย  

จํากัด,  ๒๕๓๘. 
เมเบิล โมด. ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา. แปลโดย แสง มนวิทูร. งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ 
           พุฒาจารย (โสม ฉนโฺน). พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖. 
ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  เลม  ๑. กรุงเทพมหานคร:  

กรมศิลปากร, ๒๕๓๔.   
สุเทพ พรหมเลิศ แปล, คัมภีรมหาวงศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
แสง มนวิฑูร. ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๒. งานพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมสุนทร   
(ฉอง ถาวโร) อดีตเจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม รองเจาคณะภาค ๑๖. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 
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http://webcache.googleusercontent.com/  (วันท่ี ๕ เมษายน ๕๔) 

http://webcache.googleusercontent.com/  (วันท่ี ๕ เมษายน ๕๔) 
 


	ในประเทศไทย การแปลมหาวงศ์มีหลายครั้ง ที่มีหลักฐานแน่ชัด ได้แก่3F
	ครั้งที่ ๑ แปลมหาวงศ์ในสมัยรัชกาลที่  ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลมหาวงศ์ขึ้น เมื่อจุลศักราช  ๑๑๕๘  พุทธศักราช  ๒๓๓๙
	ครั้งที่ ๒ แปลมหาวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้แปลเนื้อความในมหาวงศ์บางบทจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวิหารพระไสยาสน์ ผนังบนหน้าต่าง  แบ่งเป็นห้อง  มี  ๓๒  ห้อง
	ครั้งที่ ๓ แปลมหาวงศ์สมัยรัชกาลที่  ๕  ในปีพุทธศักราช  ๒๔๖๓  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพรับสั่งให้พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ  ตาละลักษมณ์)  แปลมหาวงศ์เพิ่มเติมต่อจากฉบับหลวง  ๒  เล่ม  คือ ตั้งแต่ปริจเฉทที่  ๓๗  จนถึงปริจเฉทที่  ๖๔  รวม  ๒๘  ปริจเฉท  แล...
	ครั้งที่ ๔ แปลคัมภีร์มหาวงศ์ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวงศ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  พรมเลิศ (ป.ธ. ๙, พธ.บ., ศศ.ม.)  อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์ ...
	มหาวงศ์ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้ต้นฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริวรรตจากต้นฉบับของศรีลังกา พิมพ์เมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๒ ผู้ตรวจชำระคือพระพุทธทัตตเถระ ได้ต้นฉบับบาลีอักษรสิงหลจากพระอาจารย์มหาแสวง โชติปาโล ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ...
	๓.๒.๒ ผู้แต่ง
	ผู้แต่งมหาวงศ์คือ พระมหานาม แต่งกันหลายยุคหลายคราว มีผู้แต่งหลายคน
	๓.๒.๓  แรงจูงใจของผู้แต่ง
	สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายวัตถุประสงค์การแต่งมหาวงศ์ ว่า เพื่อจะเรียบเรียงตำนานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปเป็นสำคัญ หนังสือมหาวงศ์มีทั้งเรื่องพงศาวดารบ้านเมืองและเรื่องประวัติพระพุทธศาสนาประกอบกัน  เมื่อเป็นหนังสือเก่าจึงเป็นที่นับถือกันทั้งใ...
	๓.๒.๔ ลักษณะการแต่ง
	มหาวงศ์  เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เรียกว่า ปัชชพันธ์ คือ  คาถาพันธ์  มีลีลาการเรียบเรียงด้วยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เป็นที่ยกย่องของนักปราชญ์  โดยเฉพาะ  ๓๗  บทแรกได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมที่ยอมเยี่ยมทั้งทางภาษาและอรรถรส ข้อนี้แสดงถึงความเป็นย...
	ประเภทฉันทลักษณ์ที่ผู้แต่งเลือกใช้ ประกอบด้วยฉันท์ ๒ ประเภท คือ  ๑) มาตราพฤติ (มตฺตาวุตฺติ)  คือฉันท์ที่นับพยางค์โดยกำหนดจำนวนมาตราเป็นเกณฑ์  ๒) วรรณพฤติ (วณฺณวุตฺติ)  ฉันท์ที่นับพยางค์โดยกำหนดจำนวนคำเป็นเกณฑ์
	คาถาประพันธ์ในมหาวงศ์ มี  ๓ ประเภท  คือ
	๑. สมคาถา  คาถาที่มีบาททั้ง  ๔  บาท ประกอบด้วยคณะ  ครุ,  ลหุ  เหมือนกันทั้งหมด  ได้แก่  กลุ่มคาถามีอินทรวิเชียร  เป็นต้น ประกอบด้วยคาถามีพยางค์ตั้งแต่  ๑๑  พยางค์ ถึง  ๒๒  พยางค์
	๒. อทฺธสมคาถา คาถามีบาทที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างละครึ่ง คือ  บาทคี่(๑,๓)เหมือนกัน  บาทคู่(๒,๔)เหมือนกัน ได้แก่กลุ่มอุปชาติคาถา (เช่นบาทคี่เป็นอินทรวิเชียร บาทคู่เป็นอุเปนทรวิเชียร) และโอปัจฉันทสกคาถา
	๓. วิสมคาถา คาถาที่มีบาททั้ง  ๔  ประกอบด้วยคณะ  ครุ,  ลหุ แตกต่างกัน  ได้แก่  กลุ่มคาถามีปัฐยาวัตรเป็นต้น มีมากที่สุดในมหาวงศ์
	๓.๒.๖ คุณค่า
	มหาวงศ์ มีคุณค่าดังนี้
	๑. ด้านวรรณศิลป์ มหาวงศ์เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง(คาถาพันธ์) ลีลาสำนวนเรียบเรียงด้วยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เป็นที่ยกย่องของนักปราชญ์  เป็นวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมทั้งทางภาษาและอรรถรส  แสดงถึงความเป็นสุดยอดของผู้แต่งที่แต่งเป็นคาถาล้วน จำนวน ๑๐,๐๐๐๗ คาถา ป...
	๒. ด้านเนื้อหาสาระและการนำเสนอ มหาวงศ์แสดงวงศ์ของพระพุทธเจ้าและพระสาวก สืบมาตั้งแต่พระเจ้ามหาสมมติ เป็นต้น มีเรื่องราวการเสด็จมายังเกาะลังกา ตำนานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา พระพุทธศาสนาแพร่ไปสู่นานาประเทศ ถือว่าเป็นวรรณกรรมดีเยี่ยม เป็นพงศาวด...
	๓. ด้านสังคม  มหาวงศ์เป็นแบบอย่างสังคมด้านการทะนุบำรุงประเทศชาติและพระศาสนา การบำรุงบิดามารดา การเลี้ยงดูอบรมบุตรธิดา การรักษาประเพณี การปฏิบัติต่อกันระหว่างญาติมิตร การส่งเสริมศีลของผู้บริหาร เช่นในบทที่ ๔๖ พระเจ้ากัสสปะที่ ๓  ปกครองประเทศเหมือนบิดาป...
	๒.๗ การนำมาประยุกต์
	มหาวงศ์เป็นพงศาวดารของชาวลังกา ผู้ศึกษาพงศาวดารลังกาย่อมได้ประโยชน์จากการศึกษามหาวงศ์ อย่างไรก็ดี การแต่งมหาวงศ์มีความสำคัญต่อกวีที่นำรูปแบบมาประยุกต์กับการประพันธ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาบาลี  วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาพื้นเมืองหลายเรื่องได้รับแรงบันดาลใจ...
	คำถามท้ายบท
	คำชี้แจง :
	ตอนที่ ๑ คำถามอัตนัย มี ๑๐ ข้อ
	๑. จงบอกประวัติผู้แต่งมหาวงศ์
	๒. จงอธิบายสาระสำคัญในมหาวงศ์
	๓. จงบอกจุดเด่นของมหาวงศ์
	๔. จงบอกประวัติของผู้แต่งทีปวงศ์
	๕. จงบอกความสำคัญของทีปวงศ์
	๖. จงบอกจุดเด่นของทีปวงศ์
	๗. จงบอกความเหมือนและความต่างของมหาวงศ์และทีปวงศ์
	๘. จงบอกประวัติของผู้แต่งศาสนวงศ์
	๙. จงบอกความสำคัญของศาสนวงศ์
	๑๐. จงบอกจุดเด่นของศาสนวงศ์
	เอกสารอ้างอิงประจำบท
	กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. พระคัมภีร์ทีปวงศ์. แปลโดย นายปุ้ย แสงฉาย และคณะ. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๒๖.
	บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. พระคัมภีร์ทีปวงศ์: ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป,กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท เอดิสัน  เพรส โพรดักส์ จำกัด, ๒๕๕๗.
	พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
	พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
	พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ (แปล). วิมุตติมรรค. กรุงเทพมหานคร :บริษัทเคล็ดไทย  จำกัด,  ๒๕๓๘.
	เมเบิล โมด. ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา. แปลโดย แสง มนวิทูร. งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ
	พุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน). พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.
	สุเทพ พรหมเลิศ แปล, คัมภีร์มหาวงศ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
	แสง มนวิฑูร. ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. งานพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมสุนทร
	(ฉ่อง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม รองเจ้าคณะภาค ๑๖. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐.
	http://webcache.googleusercontent.com/   (วันที่ ๕ เมษายน๒๕๕๔)


