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วัตถุประสงค์การเรียนประจ�าบท 
 เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

   ๑.  วิเคราะห์ความเป็นมา ผู้แต่ง แรงจูงใจของผู้แต่ง ลักษณะการแต่ง เนื้อหาโดยสังเขป 

คุณค่า และการน�ามาประยุกต์ ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามหาวงศ์ได้

   ๒.  วิเคราะห์ความเป็นมา ผู้แต่ง แรงจูงใจของผู้แต่ง ลักษณะการแต่ง เนื้อหาโดยสังเขป 

คุณค่า และการน�ามาประยุกต์ ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีปวงศ์ได้

   ๓.  วิเคราะห์ความเป็นมา ผู้แต่ง แรงจูงใจของผู้แต่ง ลักษณะการแต่ง เนื้อหาโดยสังเขป 

คุณค่า และการน�ามาประยุกต์ ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาศาสนวงศ์ได้

ขอบข่ายเนื้อหา 
    วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง มหาวงศ์ 

    วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ทีปวงศ์ 

    วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ศาสนวงศ์ 
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61บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : มหาวงศ์ ทีปวงศ์ และศาสนวงศ์

๓.๑ ความน�า
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในกลุม่ประเทศทีป่ระชาชนเป็นชาวพทุธ มสีบืมาอย่างต่อเนือ่งทัง้การ

เล่าประวัติความเป็นมา บันทึกการนับถือและประวัติศาสตร์ ศาสนาของชนชาตินั้น แต่ละเรื่องมีคุณค่า 

เวลาผ่านไปเรื่องราววรรณกรรมท�าให้คนในประเทศหรือผู้สนใจประวัติศาสตร์ได้รับองค์ความรู้ในคัมภีร์ 

 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ศึกษาในบทนี้ มี ๓ เรื่อง คือ ๑) มหาวงศ์ ของ พระมหานามเถระ

และคณะบัณฑิต ๒) ทีปวงศ์ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ๓) ศาสนวงศ์ ของ พระปัญญาสามี ชาวพม่า  

๓.๒ มหาวงศ์ 
 ๓.๒.๑ ความเป็นมา

 มหาวงศ์เป็นวรรณกรรมยอดเยีย่มของประเทศศรีลังกา บันทกึประวติัศาสตร์ของชาวศรีลังกาต้ังแต่

สมัยพระเจ้าวิชัย พ.ศ. ๑ จนถึงยุคสูญสิ้นราชวงศ์กษัตริย์ในประเทศศรีลังกาสมัยพระเจ้าสิริวิกกมะ 

หรือศรีวิกรม พ. ศ. ๒๓๕๘ เมื่อประเทศลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เรื่องมหาวงศ์ก็เป็นอันยุติลง

เพียงเท่านั้น1 มหาวงศ์เป็นพงศาวดารลังกาสมบูรณ์แบบ ยากที่ประเทศใดมีหลักฐานเกี่ยวกับราชวงศ์ 

ครบถ้วนจากยุคแรกจนสิ้นราชวงศ์ได้อย่างมหาวงศ์ มหาวงศ์ยังเป็นต�านานว่าด้วยการประดิษฐาน 

พระพุทธศาสนาในเกาะลังกา เรื่องพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกและพระราชาเริ่มต้ังแต่ยุคพระเจ้า 

มหาสมมติในชมพูทวีป พระเจ้าวิชัยปฐมบรมกษัตริย์เกาะลังกา จนถึงพระเจ้าสิริวิกกมะหรือศรีวิกรม 

ราชาองค์สุดท้าย และเรื่องพระพุทธศาสนาที่แพร่ไปยังนานาประเทศ ลังกาเป็นประเทศที่มีวิบากกรรม

ไม่น้อย เพราะตกเป็นเมอืงขึน้ของต่างชาตหิลายต่อหลายคร้ัง...โดยตกเป็นของโปรตุเกสเมือ่ปี พ.ศ. ๒๐๔๘ 

ถึง ๒๒๐๑ รวมเวลา ๑๕๓ ปี... ก่อนตกมาเป็นของฮอลันดา จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๓๙ รวม ๑๓๘ ปี ท้ายสุด

ตกเป็นเมอืงข้ึนขององักฤษอกี ๑๕๒ ปีเตม็ ๆ  รวมเวลาทีต่่างชาติปกครองทัง้ส้ิน ๔๔๓ ปี2 นกัประวติัศาสตร์

ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงกันมาก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งรับอิทธิพลค�าสอนพระพุทธศาสนานิกาย 

ลังกาวงศ์โดยตรง ในบรรดาวรรณกรรมบาลีนอกจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ไม่มีวรรณกรรม

เรื่องใดที่ได้รับการอ้างอิงมากกว่ามหาวงศ ์

 ในประเทศไทย การแปลมหาวงศ์มีหลายครั้ง ที่มีหลักฐานแน่ชัด ได้แก่3 

 ครั้งที่ ๑ แปลมหาวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลมหาวงศ์ขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๑๕๘ พุทธศักราช ๒๓๓๙

 1 ศลิปากร, กรม. กองวรรณคดแีละประวตัศิาสตร์, ค�าน�า, วรรณกรรมสมยัรตันโกสินทร์ เล่ม ๑, (กรงุเทพมหานคร: 
กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), หน้า (๑๘-๑๙)
 2 http://webcache.googleusercontent.com/ (๕ เมษายน ๒๕๕๔)
 3 สุเทพ พรมเลิศ, คัมภีร์มหาวงศ,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) บทน�า 
(๒๔-๒๘).
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62 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 ครั้งที่ ๒ แปลมหาวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดให้แปลเนื้อความในมหาวงศ์บางบทจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวิหารพระไสยาสน ์

ผนังบนหน้าต่าง แบ่งเป็นห้อง มี ๓๒ ห้อง

 ครั้งที่ ๓ แปลมหาวงศ์สมัยรัชกาลท่ี ๕ ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๓ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารง- 

ราชานภุาพ รบัสัง่ให้พระยาปรยิตัธิรรมธาดา(แพ ตาละลักษมณ์) แปลมหาวงศ์เพ่ิมเติมต่อจากฉบบัหลวง 

๒ เล่ม คือ ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๓๗ จนถึงปริจเฉทที่ ๖๔ รวม ๒๘ ปริจเฉท และได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในงาน

พระราชทานเพลิงศพมหาอ�ามาตย์โท พระยาอรรถการประสิทธิ์ (คุณดิลก) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓

 ครั้งที่ ๔ แปลคัมภีร์มหาวงศ์ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวงศ์ฉบับนี ้

เป็นฉบบัทีม่หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยด�าเนนิการ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ 

พรมเลศิ (ป.ธ. ๙, พธ.บ., ศศ.ม.) อาจารย์ประจ�าภาควชิาพระพทุธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แปล ทั้งภาค ๑ และภาค ๒ จ�านวน ๙๙ บท ภาคผนวก ๖ บท  

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๕๕ คาถา ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแปลจบบริบูรณ์เป็นครั้งแรก 

 มหาวงศ์ ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ใช้ต้นฉบบัของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ปริวรรต

จากต้นฉบบัของศรลีงักา พมิพ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผูต้รวจช�าระคือพระพทุธทตัตเถระ ได้ต้นฉบบับาลอีกัษร

สิงหลจากพระอาจารย์มหาแสวง โชติปาโล ผู้อ�านวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับต้นฉบับที่ปริวรรตเป็นภาษาบาล ี

อักษรไทย ของ โสมานันทะภิกษุ ชาวศรีลังกา นิกายสยามวงศ์ เป็นฉบับพิมพ์ดีด จ�านวน ๓๐๐ หน้า

กระดาษฟุลสแก๊ป ต้นฉบับของศรีลังกา ความยาว ๙๙ บท รวมภาคผนวก ๑๐,๐๑๐ คาถา (หนึ่งหมื่น

สบิคาถา) ความหนา ๗๒๘ หน้า เมือ่ปรวิรรตพมิพ์เป็นภาษาบาลอีกัษรไทย จัดรูปเล่มความหนาประมาณ 

๙๐๐ หน้ากระดาษ รวมค�าอนุโมทนา บทน�า ดรรชนี และอื่น ๆ ประมาณ ๑,๐๐๐ หน้า แบ่งพิมพ์  

๒ ภาค (๒ เล่มหนังสือ) 

 ๓.๒.๒ ผู้แต่ง

 ผู้แต่งมหาวงศ์คือ พระมหานาม แต่งกันหลายยุคหลายคราว มีผู้แต่งหลายคน

 ๓.๒.๓ แรงจูงใจของผู้แต่ง

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายวัตถุประสงค์การแต่งมหาวงศ์ ว่า เพื่อจะ 

เรียบเรียงต�านานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปเป็นส�าคัญ หนังสือมหาวงศ์มีทั้งเรื่องพงศาวดารบ้านเมือง

และเรื่องประวัติพระพุทธศาสนาประกอบกัน เมื่อเป็นหนังสือเก่าจึงเป็นที่นับถือกันทั้งในทางพงศาวดาร

บ้านเมืองแลในทางพระศาสนา โดยถือว่าเป็นหนังสือสืบอายุพระศาสนา 
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63บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : มหาวงศ์ ทีปวงศ์ และศาสนวงศ์

 ๓.๒.๔ ลักษณะการแต่ง

 มหาวงศ์ เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เรียกว่า ปัชชพันธ์ คือ คาถาพันธ์ มีลีลาการเรียบเรียง

ด้วยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน เป็นที่ยกย่องของนักปราชญ์ โดยเฉพาะ ๓๗ บทแรกได้รับการ

ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมที่ยอมเยี่ยมทั้งทางภาษาและอรรถรส ข้อนี้แสดงถึงความเป็นยอดกวีของผู้แต่ง 

ที่แต่ง(รจนา)เป็นคาถา นับได้จ�านวน ๑๐,๐๐๗ คาถา (หนึ่งหมื่นเจ็ดคาถา) กระนั้นยังมีจุณณิยบท  

(ร้อยแก้ว) ปนอยู่แห่งหนึ่ง(ไม่นับข้อความตอนจบแต่ละบท) ที่ท่านน�ามาจากพระอภิธรรมปิฎก ยมก 

(อภิ.ย. ๓๙/๑/๑) คือตอนท่ีพระสิคควเถระถามปัญหาในจิตตยมกกับโมคคลีบุตรติสสมาณพ (บทที่ ๕  

ข้อ ๑๔๖) ดังนั้น การที่เหล่าบัณฑิตกล่าวว่ามหาวงศ์เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรองจึงเป็นการกล่าว

โดยนัยที่เรียกว่าตัพพหุลนัย ซึ่งเป็นนัยที่น�ามาใช้กรณีต้องการเรียกชื่อกลุ่ม โดยเอาชื่อสมาชิกที่มีจ�านวน

มากกว่ามาเป็นชื่อกลุ่ม อันนี้ก็เปรียบได้กับการที่กล่าวกันว่า “ป่าไผ่” ป่าไผ่มิใช่ว่าจะมีแต่ต้นไผ่ ย่อมจะ

มีไม้อื่นปนอยู่บ้าง แต่เนื่องจากไม้ไผ่มีจ�านวนมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น จึงถูกเรียกว่าป่าไผ่4

 ประเภทฉันทลักษณ์ที่ผู้แต่งเลือกใช้ ประกอบด้วยฉันท์ ๒ ประเภท คือ 

  ๑)  มาตราพฤติ (มตฺตาวุตฺติ) คือฉันท์ที่นับพยางค์โดยก�าหนดจ�านวนมาตราเป็นเกณฑ์ 

  ๒)  วรรณพฤติ (วณฺณวุตฺติ) ฉันท์ที่นับพยางค์โดยก�าหนดจ�านวนค�าเป็นเกณฑ์

 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 ได้แก่ กลุ่มอุปชาติคาถา (เช่นบาทคี่เป็นอินทรวิเชียร บาทคู่เป็นอุเปนทรวิเชียร) 

และโอปัจฉันทสกคาถา 

  ๓.  วิสมคาถา คาถาที่มีบาททั้ง ๔ ประกอบด้วยคณะ ครุ, ลหุ แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มคาถามี

ปัฐยาวัตร เป็นต้น มีมากที่สุดในมหาวงศ์

 ๓.๒.๕ เนื้อหาโดยสังเขป

 มหาวงศ์ที่ศึกษาในบทนี้ เป็นฉบับแปลของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๒ ภาค ๆ ละ ๑ เล่ม 

ภาคที่ ๑ ตั้งแต่บทที่ ๑-๖๐ ภาคที่ ๒ ตั้งแต่บทที่ ๖๑-บทที่ ๙๙ ภาคผนวกบทที่ ๙๑-๙๔ จบด้วยค�าสดุดี

มหาวงศ์

 4 เรื่องเดียวกัน, หน้าบทน�า (๓๒).
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64 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 มหาวงศ์ ภาค ๑ (เล่ม ๑) 

 บทที่ ๑ ตถาคตาภิคมนะ : การเสด็จมา(เกาะลังกา)ของพระตถาคต หลังได้รับพยากรณ ์

จากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ทรงบ�าเพ็ญบารมีจนได้เป็น 

พระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศพระศาสนาแล้วเสด็จมาเกาะลังกา ๓ ครั้ง 

 บทที่ ๒ มหาสมมวังสะ : วงศ์ของพระเจ้ามหาสมมต พระพุทธเจ้าผู้สืบสายจากวงศ์พระเจ้า 

มหาสมมต พระราชาพระองค์แรกยุคต้นกัป จนถึงพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา พระนางมายาพุทธมารดา 

 บทที่ ๓ ปฐมสังคีติ : สังคายนาครั้งที่ ๑ 

 บทที่ ๔ ทุติยสังคีติ : สังคายนาครั้งที่ ๒ 

 บทที่ ๕ ตติยธัมมสังคีติ : สังคายนาครั้งที่ ๓ 

 บทที่ ๖ วิชยาคมนะ : การเสด็จมาของพระเจ้าวิชัย 

 บทที่ ๗ วิชยาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจ้าวิชัย 

 บทที่ ๘ ปัณฑุวาสุเทวาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจ้าปัณฑุวาสุเทพ 

 บทที่ ๙ อภยาภิเสก : การอภิเษกพระเจ้าอภัย 

 บทที่ ๑๐ ปัณฑุกาภยาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจ้าปัณฑุกาภัย 

 บทที่ ๑๑ เทวานัมปิยติสสาภิเสกะ : การอภิเษกพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ 

 บทที่ ๑๒ นานาเทสปสาทะ: ความเลื่อมใสจากนานาประเทศ 

 บทที่ ๑๓ มหินทาคมนะ : การมาของพระมหินทเถระ 

 บทที่ ๑๔ นครัปปเวสะ : การเข้าไปสู่พระนคร(ของพระมหินท์) 

 บทที่ ๑๕ มหาวิหารปฏิคคหณะ : การรับมหาวิหาร 

 บทที่ ๑๖ เจติยปัพพตวิหารปฏิคคหณะ : การรับเจติยบรรพตวิหาร 

 บทที่ ๑๗ ธาตุอาคมนะ : การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(มายังเกาะลังกา) 

 บทที่ ๑๘ มหาโพธิคหณะ : การรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

 บทที่ ๑๙ โพธิอาคมนะ : การอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ (มายังเกาะลังกา) 

 บทที่ ๒๐ เถรปรินิพพานะ : การปรินิพพานของพระเถระ 

 บทที่ ๒๑ ปัญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค์ 

 บทที่ ๒๒ คามณีกุมารสูติ : การประสูติของพระคามณีกุมาร 

 บทที่ ๒๓ โยธลาภะ : การได้ทหาร 

 บทที่ ๒๔ เทวภาติกยุทธะ : การรบของกษัตริย์ ๒ พี่น้อง 

 บทที่ ๒๕ ทุฏฐคามณิวิชยะ : ชัยชนะของพระเจ้าทุฏฐคามณี 
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65บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : มหาวงศ์ ทีปวงศ์ และศาสนวงศ์

 บทที่ ๒๖ มริจวัฏฏิวิหารมหะ : งานฉลองมริจวัฏฏิวิหาร 

 บทที่ ๒๗ โลหปาสาทมหะ : งานฉลองโลหะปราสาท 

 บทที่ ๒๘ มหาถูปสาธนลาภะ : การได้ปัจจัยที่ท�าให้สร้างพระมหาสถูปส�าเร็จ 

 บทที่ ๒๙ ถูปารัมภะ : เริ่มก่อสร้างพระสถูป 

 บทที่ ๓๐ ธาตุคัพภรจนะ : สร้างห้องพระบรมสารีริกธาตุ 

 บทที่ ๓๑ ธาตุนิธานะ : บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 บทที่ ๓๒ ตุสิตปุรคมนะ : เสด็จสู่ดุสิตบุรี 

 บทที่ ๓๓ ทสราชกะ : พระราชา ๑๐ พระองค์ 

 บทที่ ๓๔ เอกาทสราชทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๑๑ พระองค์ 

 บทที่ ๓๕ ทวาทสราชกะ : พระราชา ๑๒ พระองค์ 

 บทที่ ๓๖ ตโยทสราชกะ : พระราชา ๑๓ พระองค์ 

 บทที่ ๓๗ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค์ 

 บทที่ ๓๘ ทสราชกะ : พระราชา ๑๐ พระองค์ 

 บทที่ ๓๙ ราชทวยทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๒ พระองค์ 

 บทที่ ๔๐ อัฏฐราชกะ : พระราชา ๘ พระองค์ 

 บทที่ ๔๑ ทวิราชกะ : พระราชา ๒ พระองค์ 

 บทที่ ๔๒ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค์ 

 บทที่ ๔๓ จตุราชกะ : พระราช ๔ พระองค์ 

 บทที่ ๔๔ ติราชกะ : พระราชา ๓ พระองค์

 บทที่ ๔๕ มาณวัมมราชะ : พระเจ้ามาณวัมมะ 

 บทที่ ๔๖ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค์ 

 บทที่ ๔๗ ปัญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค์ 

 บทที่ ๔๘ เอกราชะ : เอกราช 

 บทที่ ๔๙ ราชทวยทีปนะ : แสดงเรื่องพระราชา ๒ พระองค์ 

 บทที่ ๕๐ ทวิราชกะ : พระราชา ๒ พระองค์ 

 บทที่ ๕๑ ปัญจราชกะ : พระราชา ๕ พระองค์ 

 บทที่ ๕๒ ติราชกะ : พระราชา ๓ พระองค์ 

 บทที่ ๕๓ ลังกาวิโลปะ : บุกปล้นเกาะลังกา 

 บทที่ ๕๔ ฉราชกะ : พระราชา ๖ พระองค์ 
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66 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 บทที่ ๕๕ โรหณาราติวิชยะ : ชัยชนะเหนือข้าศึกที่โรหณะชนบท 

 บทที่ ๕๖ อนุราธปุราภิคมนะ : เสด็จกลับกรุงอนุราธปุระ 

 บทที่ ๕๗ สังคหกรณะ : บ�าเพ็ญการสงเคราะห์ 

 บทที่ ๕๘ โลกสาสนสังคหกรณะ : สงเคราะห์ประชาชนและพระพุทธศาสนา 

 บทที่ ๕๙ จตุราชจริยนิทเทส : แสดงเรื่องพระจริยาของพระราชา ๔ พระองค์ 

 บทที่ ๖๐ กุมาโรทยะ : ประสูติพระกุมาร

 มหาวงศ์ ภาค ๒ (เล่มที่ ๒)

 บทที่ ๖๑ สังขัตถลิปุราภิคมนะ : มุ่งสู่สังขัตถลิบุรี เมื่อพระเจ้ามาณาภรณ์ครองราชย์ ณ สังขัตถลิ

นคร สวรรคต พระภาดาคือกิตติสิริเมฆกับสิริวัลลภมายังสังขัตถลินคร กิตติสิริเมฆขึ้นครองราชย์สืบต่อ

พระเจ้ามาณาภรณ์ รับสั่งให้สิริวัลลภกับปรักกมพาหุ รัตนาวดีเทวี และพระธิดาคือมิตตาและปภาวดี  

ไปครองมหานาคหุลปุระ สิริวัลลภเลี้ยงดูปรักกมะพาหุอย่างดี เมื่อเจริญชันษาจัดพิธีโสกันต์เจ้าชาย  

และมอบมิตตาให้พระราชโอรสมาณาภรณ์ 

 บทที่ ๖๒ ปรมัณฑลาภิคมนะ: มุ่งสู่อาณาจักรอื่น 

 บทที่ ๖๓ เสนาปติวธะ : แผนการประหารเสนาบดี 

 บทที่ ๖๔ ปรมัณฑลัปปวัตตินิณณยะ: ส�ารวจเหตุการณ์ในอาณาจักรอื่น 

 บทที่ ๖๕ มหาทิปาทมหุสสวะ: พิธีสมโภชต�าแหน่งพระมหาทิบาท 

 บทที่ ๖๖ สรัชชสมิทธิกรณะ: สร้างความรุ่งเรืองแก่ราชอาณาจักร 

 บทที่ ๖๗ ผลธนสังคหะ : รวบรวมไพร่พลและทรัพย์สมบัติ 

 บทที่ ๖๘ รัชชทานะ: พระราชทานราชสมบัติ 

 บทที่ ๖๙ ติราชกะ: พระราชา ๓ พระองค์ 

 บทที่ ๗๐ อภิเษกมังคลนิทเทส : พรรณนาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 

 บทที่ ๗๑ ปุรัตถิปุรปฏิสังขรณนิทเทส: พรรณนาการปฏิสังขรณ์ปุฬัตถินคร 

 บทที่ ๗๒ ทาฐาธาตุมหนิทเทส : พรรณนาพิธีการสมโภชพระธาตุเขี้ยวแก้ว 

 บทที่ ๗๓ โรหณภัญชนะ: รุกรานโรหณะชนบท 

 บทที่ ๗๔ ราชินาปุรคหณนิทเทส: พรรณนาการยึดครองเมืองราชินา 

 บทที่ ๗๕ ปัณฑุรัฏฐวิชยะ : ชัยชนะเหนือแคว้นปัณฑุ 

 บทที่ ๗๖ วิหารการาปนะ : สร้างพระวิหาร 

 บทที่ ๗๗ อุยยานาทิการาปนะ : สร้างพระราชอุทยานเป็นต้น 

 บทที่ ๗๘ โสฬสราชกะ : พระราชา ๑๖ พระองค์ 
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67บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : มหาวงศ์ ทีปวงศ์ และศาสนวงศ์

 บทที่ ๗๙ เอกราชกะ : เอกราช 

 บทที่ ๘๐ ทาฐาธาตุปาฏิหาริยทัสสนะ : พระธาตุเขี้ยวแก้วแสดงปาฏิหาริย์ 

 บทที่ ๘๑ เวริราชวิชยนิทเทส : เรื่องพิชิตพระไพรีราช 

 บทที่ ๘๒ สาสนปการกรณะ : สร้างอุปการคุณแก่พระพุทธศาสนา 

 บทที่ ๘๓ วิวิธกุสบกรณะ : บ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ 

 บทที่ ๘๔ วิวิธกุสลการาปนะ : ส่งเสริมให้บ�าเพ็ญกุศลต่างๆ 

 บทที่ ๘๕ รัชชภาราโรปนะ : ปลงพระราชภาระ 

 บทที่ ๘๖ ปุรการาปนะ : สร้างพระนคร 

 บทที่ ๘๗ อภิเษกมังคลาทิทีปนะ : เรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 

 บทที่ ๘๘ วิชยพาหุอาทิอัฏฐราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๘ พระองค์มีพระเจ้าวิชยพาหุเป็นต้น 

 บทที่ ๘๙ ปรักกมภุชาทิจตุราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๔ พระองค์มีพระเจ้าปรักกมพาหุเป็นต้น 

 บทที่ ๙๐ ชยพาหุอาทิสัตตราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๙ พระองค์มีพระเจ้าชยพาหุเป็นต้น 

 บทที่ ๙๑ มายาธนวหราชาทิทวิราชทีปนะ : เรื่องพระราชา ๒ พระองค์มีพระเจ้ามายาธนุเป็นต้น 

 บทที่ ๙๒ วิมลธัมมราชทีปนะ : เรื่องพรเจ้าวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ) 

 บทที่ ๙๓ เสนารตนราชทีปนะ : เรื่องพรเจ้าเสนารตนะ 

 บทที่ ๙๔ ราชสีหราชทีปนะ : เรื่องพระเจ้าราชสีหะ 

 บทที่ ๙๕ วิมลัมมาทิทวิราชทีปกะ : เรื่องพระราชา ๒ พระองค์มีพระเจ้าวิมลธัมมะเป็นต้น 

 บทที่ ๙๖ สิริวิชยราชสีหทีปนะ : เรื่องพระเจ้าสิริวิชยราชสีหะ 

 บทที่ ๙๗ อภิเษกมังคลาทิทีปนะ : เรื่องพิธีรัชมังคลาภิเษก 

 บทที่ ๙๘ กิตติสิริราชสีหทีปนะ : เรื่องพระเจ้ากิตติสิริราชสีหะ 

 บทที่ ๙๙ สีหฬรัชชตันตัตถคมะ: สิ้นสุดราชวงศ์สีหล

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๒ เรื่องพรเจ้าวิมลธัมมะ(วิมลธัมมสุริยะ)(ต่อ ๑) 

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๑ เรื่องพระราชา ๒ พระองค์มีพระเจ้ามายาธนุเป็นต้น 

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๒ เรื่องพระเจ้าวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ)(ต่อ ๒) 

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๒ เรื่องพระเจ้าวิมลธัมมะ (วิมลธัมมสุริยะ)(ต่อ ๓) 

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๓ เรื่องพระเจ้าเสนารตนะ 

 ภาคผนวกต่อจากบทที่ ๙๔ เรื่องพระเจ้าราชสีหะ 
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68 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

  ๓.๒.๖ คุณค่า 

 มหาวงศ์ มีคุณค่าดังนี้

  ๑.  ด้านวรรณศิลป์ มหาวงศ์เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง (คาถาพันธ์) ลีลาส�านวนเรียบเรียงด้วย

ภาษางดงามสละสลวยและชดัเจน เป็นทีย่กย่องของนกัปราชญ์ เป็นวรรณกรรมทีย่อดเยีย่มทัง้ทางภาษา

และอรรถรส แสดงถงึความเป็นสดุยอดของผู้แต่งทีแ่ต่งเป็นคาถาล้วน จ�านวน ๑๐,๐๐๐๗ คาถา ประเภท

วิสมคาถาหรือกลุ่มคาถาปัฐยาวัตรประกอบด้วยลักษณะฉันท์กลุ่มอนุฏฐุภฉันท์ คือ ฉันท์ที่มีบาทละ  

๘ พยางค์ นับได้จ�านวน ๙,๘๗๘ คาถา และคาถาประเภทสมคาถาคือ วสันตดิลก สัทธรา อินทรวิเชียร 

อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศ์ วังสัฏฐะ ส่วนท่ีเหลือเป็นคาถาประเภทอัทธสมคาถา คือ ฝ่ายมาตราพฤติ  

ได้แก่ โอปัจฉันทสกคาถา ฝ่ายวรรณพฤติ ได้แก่ อุปชาติคาถาบางอย่าง นับว่าเป็นแบบอย่างของนักกวี

ในยุคหลังได้อย่างดียิ่ง

  ๒.  ด้านเน้ือหาสาระและการน�าเสนอ มหาวงศ์แสดงวงศ์ของพระพุทธเจ้าและพระสาวก  

สืบมาตั้งแต่พระเจ้ามหาสมมติ เป็นต้น มีเรื่องราวการเสด็จมายังเกาะลังกา ต�านานการประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาในเกาะลังกา พระพุทธศาสนาแพร่ไปสู่นานาประเทศ ถือว่าเป็นวรรณกรรมดีเยี่ยม  

เป็นพงศาวดารสมบูรณ์ที่สุดของลังกา นักประวัติศาสตร์อาศัยเป็นหลักฐานอ้างอิงมากในประเทศไทย 

ซึ่งได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์โดยตรง บรรดาวรรณคดีบาลีนอกจากพระไตรปิฎก  

อรรถกถา และฎีกาแล้วคงไม่มวีรรณกรรมไหนทีส่�าคญัและได้รบัการอ้างองิถึงมากไปกว่าคมัภร์ีมหาวงศ์5 

การน�าเสนอมหาวงศ์เป็นบทประพันธ์ร้อยกรองคาถาพันธ์ มีลีลาส�านวนการเรียบเรียงด้วยภาษางดงาม

สละสลวย

  ๓.  ด้านสังคม มหาวงศ์เป็นแบบอย่างสังคมด้านการทะนุบ�ารุงประเทศชาติและพระศาสนา 

การบ�ารุงบิดามารดา การเลี้ยงดูอบรมบุตรธิดา การรักษาประเพณี การปฏิบัติต่อกันระหว่างญาติมิตร 

การส่งเสริมศีลของผู้บริหาร เช่นในบทที่ ๔๖ พระเจ้ากัสสปะที่ ๓ ปกครองประเทศเหมือนบิดาปกครอง

บุตร ส่งเสริมให้คฤหัสถ์และบรรพชิตปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บ�าเพ็ญพระราชกุศล

เป็นอันมาก

 ๓.๒.๗ การน�ามาประยุกต์

 มหาวงศ์เป็นพงศาวดารของชาวลังกา ผู้ศึกษาพงศาวดารลังกาย่อมได้ประโยชน์จากการศึกษา

มหาวงศ์ อย่างไรก็ดี การแต่งมหาวงศ์มีความส�าคัญต่อกวีท่ีน�ารูปแบบมาประยุกต์กับการประพันธ์

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาบาลี วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาพื้นเมืองหลายเรื่องได้รับแรง 

บันดาลใจจากมหาวงศ์ เช่น ไตรภูมิพระร่วง สารัตถสังคหะ ชินกาลมาลี สังคีติยวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ 

 5 สุเทพ พรมเลิศ, เรื่องเดียวกัน, บทน�า (๘-๙).
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เป็นต้น นอกจากนี้ ชาวพุทธสามารถน�าหลักธรรมและหลักการปกครองในมหาวงศ์มาประยุกต์กับการ

ด�าเนินชีวิตให้เกิดสุขสันติ ในด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้านสังคมประเทศชาติและด้านพระศาสนา

๓.๓ ทีปวงศ์ 
 ๓.๓.๑ ความเป็นมา  

 วรรณกรรมบาลีส่วนใหญ่ท้ายค�า ใช้ “วังสะ” หรือ “วงส์” นักวิชาการเรียกวรรณกรรมบาล ี

ประเภทน้ีว่าพงศาวดาร ทีปวงศ์เป็นพงศาวดาร พงศาวดารบาลีเก่าที่สุดของประเทศศรีลังกา ค�าว่า  

ทีปวงศ์ มีค�าแปลสื่อความว่าวงศ์รุ ่งเรืองเช่นดวงประทีปหรือวงศ์ดุจดวงประทีป แต่ทีปวงศ์ในท่ีนี ้

ความหมายมากกว่าจะว่าด้วยวงศ์ชาวเกาะลังกา แต่ควรหมายถึงคัมภีร์ที่ว่าด้วยเร่ืองของวงศ์ที่รุ่งเรื่อง 

เช่นดวงประทีปหรือวงศ์ท่ีเป็นดุจดวงประทีป อันเป็นวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า วงศ์แห่งพระเจ้ามหาสมมุติ 

ซึ่งเป็นวงศ์แห่งพระราชาทั้งหลาย6 

 ทปีวงศ์ฉบบัเดมิเป็นภาษาบาลอีกัษรสงิหล ต่อมาได้ปริวรรตเป็นอกัษรอืน่ ๆ  เช่น อกัษรขอม อกัษร

พม่า อักษรโรมัน เป็นต้น ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พบคัมภีร์ทีปวงศ์อักษรขอมภาษาบาลี 

ฉบบัรองทรง ไม่พบหลกัฐานว่าปรวิรรตอกัษรสงิหลเป็นอกัษรขอมเมือ่ใด อายอุยูใ่นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ส่วนประวัติคัมภีร์ทีปวงศ์ในประเทศตะวันตก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒  

เฮอร์มานน์ โอลเดนเบิร์ก (Hermann Oldenberg) (พ.ศ. ๒๓๗๙-๒๔๖๓) ชาวเยอรมัน ได้ช�าระคัมภีร์

ทีปวงศ์จากอักษรสิงหลและอักษรพม่าภาษาบาลีถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันภาษาบาลี พร้อมทั้งแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ7

 ในประเทศไทย ทีปวงศ์มี ๒ ส�านวนแปล คือ ส�านวนของนายปุ้ย แสงฉาย และคณะ พิมพ์เผยแพร่

โดยกรมศิลปากร และ ส�านวนของภิกษุณีธัมมนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)  

แปลจากภาษาอังกฤษของ เฮอร์มานน์ โอลเดนเบิร์ก (Hermann Oldenberg)8

 ๓.๓.๒ ผู้แต่ง

 ไม่ระบุชื่อผู้แต่งทีปวงศ์ เชื่อกันมาว่าผู้แต่งน่าจะมีหลายคนร่วมกันแต่ง แต่งหลายรุ่นสืบกันมา 

สันนิษฐานว่าอาจใช้การสวดในลักษณะมุขปาฐะจดจ�ากันมาจึงได้จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บางมติ

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระเถระรูปใดรูปหนึ่งในส�านักมหาวิหาร เมืองอนุราธะ สีหฬทวีป เป็นผู้แต่ง

 

 6 กรมศิลปากร, อธิบาย, พระคัมภีร์ทีปวงศ์ : ต�านานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป,  
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท เอดิสัน เพรส โพดักส์ จ�ากัด, ๒๕๕๗), หน้า (๑๐) - (๑๑).
 7 อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า (๑๑) - (๑๒).
 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า (๒๓) - (๒๔)
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 ฮิวจ์ เนวิลล์ (Hugh Nevel) (พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๔๐) ชาวอังกฤษ ศึกษาวัฒธรรมศรีลังกาอ้าง 

สัทธัมมวังสะ สันนิษฐานว่า ผู้แต่งทีปวงศ์เป็นภิกษุณี โดยพระราชธิดามหิลาได้เรียบเรียงต�านานลังกา 

ว่าด้วยครอบครวัของตนเองพร้อมกบับนัทกึเหตกุารณ์อืน่ ซ่ึงได้รับมอบสืบต่อมาจากพระนางสังฆมติตา-

เถรีและคณะ สมัยต่อมาพระสิวลาเถรีและพระมหารุหาเถรี ชาวอินเดียใต้ ปรับปรุงขึ้นใหม่ และอาจเป็น

ไปได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้เรียบเรียงเป็นภาษาบาลีดั้งเดิม โดยมิได้ปรับปรุงแก้ไขส�านวน จากนั้นเติมแต่ง 

โดยพระนางมิตตาเถรี สมัยต่อมาปรับปรุงอีกครั้งโดยพระสันหาเถรีและพระสมุททาเถรี9 ฉัตรสุมาลย์ 

กบิลสิงห์ มีความเห็นว่า ผู้แต่งทีปวงศ์เป็นภิกษุณี เห็นได้จากเนื้อหาในทีปวงศ์ให้รายละเอียดและ 

ความส�าคัญภิกษุณี ในขณะท่ีมหาวงศ์ผู้แต่งเป็นภิกษุคือพระมหานามเถระ จึงได้ตัดรายละเอียดและ 

ความส�าคัญของภิกษุณีออกไป10 เมื่อศึกษาเนื้อหาและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง เหตุการณ์ในทีปวงศ์ส้ินสุด 

ในรัชสมัยพระเจ้ามหาเสน (พ.ศ. ๘๑๙-๘๔๖) ระบุว่า พระเจ้ามหาเสนทรงครองราชย์เป็นเวลา ๒๗ ปี  

ในมหาวงศ์เล่าว่าพระเจ้าธาตุเสน (พ.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๒๐) โปรดเกล้าฯให้อ่านทีปวงศ์ในงานฉลอง 

พระมหินทเถระซึง่เช่ือกนัว่าทีปวงศ์เขียนเสรจ็แล้ว รวมทัง้พระพทุธโฆสะได้อ้างถงึคมัภร์ีทปีวงศ์เป็นข้อมลู

ประกอบค�าอธิบายหลายครั้ง อาจกล่าวได้ว่า คัมภีร์ทีปวงศ์แต่งขึ้นระหว่างหลังรัชสมัยพระเจ้ามหาเสน-

สมัยพระเจ้าธาตุเสน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๙ - ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๐11

 ๓.๓.๓ แรงจูงใจของผู้แต่ง

 ทปีวงศ์แต่งก่อนมหาวงศ์ เป็นทัง้พงศาวดารและประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในเกาะลังกา ความ

ประสงค์จะบันทึกเหตุการณ์ในประเทศศรีลังกา สิ่งนี้คือแรงจูงใจของผู้แต่ง

 ๓.๓.๔ ลักษณะการแต่ง 

 ทีปวงศ์แต่งประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๙ เป็นร้อยกรองแบบมหากาพย์ ได้ข้อมูลจากอรรถกถา 

และสีหลวังสัตถกถาของส�านักมหาวิหาร น�ามาแต่งเป็นภาษาบาลี ค�าประพันธ์ทีปวงศ์เป็นร้อยกรอง  

ที่เรียกว่าปัชชพันธะ หรือ คาถาพันธะ ลีลาการเรียบเรียงด้วยภาษางดงามสละสลวยและชัดเจน  

เป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้งด้านภาษาและอรรถรส แต่งเป็นคาถามี ๒๑ ปริจเฉท ๒๑ ภาณวาร รวมทุก

ปริจเฉทมีคาถา ๑๓๑๑ คาถา ในปริจเฉทที่ ๑๒ มีจุณณิยบท(ร้อยแก้ว) รวมอยู่ด้วย 

 บรรดาผูรู้ก้ล่าวว่าทปีวงศ์เป็นวรรณกรรมร้อยกรอง เพราะมร้ีอยแก้วอยูเ่พียงเล็กน้อย ในทางภาษา

บาลเีรียกว่ากล่าวโดยตพัพหลุนยั หรอื เยภยุยนยั คอื เรยีกชือ่ตามสิง่ทีม่มีากเป็นหลกั ส�าหรบัค�าประพนัธ์

หรือคาถาที่ผู้แต่งเลือกท่านใช้ตามลักษณะฉันทลักษณ์ ๒ ประเภท ตามฉันท์ภาษาบาลี ที่ชื่อว่า วุตโตทัย 

ได้แก่ 

 9 เรื่องเดียวกัน หน้า (๑๒) - (๑๓)
 10 อ้างแล้ว หน้า (๑๓)
 11 อ้างแล้ว หน้า (๑๔)
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  ๑.  มาตราพฤติ คาถาที่นับมาตรา แต่งก�าหนดมาตราแต่ละบาท มี ๒๖ คาถา คือ  

อริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และ มัตตาสมกชาติ ๗ คาถา เป็นต้น

  ๒.  วรรณพฤติ คาถาที่นับพยางค์ แต่งก�าหนดพยางค์แต่ละบาท มี ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, 

อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ เป็นต้น

 คาถาวรรณพฤติมี ๓ อย่าง ได้แก่

  ๑.  สมคาถา คือ คาถาที่มีลักษณะเสมอกันทั้ง ๔ บาท กล่าวคือ คณะ หรือ ครุ ลหุ ในบาท 

ทั้ง ๔ เหมือนกันหมด ได้แก่ คาถา ๖๑ ชนิด มีตนุมัชฌาคาถา เป็นต้น

  ๒.  อัทธสมคาถา คือ คาถาที่มีลักษณะเสมอกันครึ่งหนึ่ง กล่าวคือ บาทที่ ๑ เหมือนกับบาทที่ 

๓ และบาทที่ ๒ เหมือนกับบาทที่ ๔ ได้แก่ คาถา ๑๑ ชนิด มีอุปจิตตคาถา เป็นต้น

  ๓.  วิสมบาท คือ คาถาที่มีลักษณะต่างกันทั้ง ๔ บาท ได้แก่ คาถา ๑๐ ชนิด มีวัตตคาถา และ

ปัฐยาวัตรคาถา เป็นต้น

 ในทีปวงศ์ มีคาถาปรากฏอยู่ ๓ ประเภท คือ 

  ๑. วสิมคาถา คอื คาถาทีมี่คณะไม่เสมอกัน กล่าวคอื บาททัง้ ๔ ในคาถา ไม่จ�ากดัคณะทีแ่น่นอน 

ได้แก่ กลุ่มคาถาที่มีปัฐยาวัตร เป็นต้น ซึ่งมีมากที่สุดในทีปวงศ์ 

  ๒. สมคาถา คือ คาถาที่มีครุลหุเสมอกันทั้ง ๔ บาท ได้แก่ กลุ่มคาถาที่มี อินทรวิเชียร เป็นต้น 

ซึ่งประกอบด้วยคาถาที่มีพยางค์ตั้งแต่ ๑๑ พยางค์ ถึง ๑๓ พยางค์ 

  ๓. อัทธสมคาถา คือ คาถาที่มีคณะเสมอกันครึ่งคาถา ได้แก่ กลุ่มอุปชาติคาถา (เช่น บาทคี่ 

เป็นอินทวิเชียร บาทคู่ เป็นอุเปนทรวิเชียร) เป็นต้น

 ทีปวงศ์ประดับด้วยคาถาประเภทวิสมคาถาที่เรียกว่าปัฐยาวัตร ซึ่งอยู่ในอนุฏฐุภฉันท์ คือฉันท์ที่มี

บาทละ ๘ พยางค์ทีน่บัได้ ๑,๒๖๒ คาถา และส่วนทีเ่หลือประดับด้วยคาถาประเภทสมคาถา คอื วสันตดิลก 

อินทรวิเชียร อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศ์ อุปชาติคาถา บางอย่างมี ๔๙ คาถา

 คาถาในทีปวงศ์ทั้งหมดเป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ ข้อนี้ชี้ให้เห็นความนิยมของกวีในการเขียน

งานวรรณกรรมร้อยกรอง ทีโ่ดยส่วนมากมกัจะยดึคาถาประเภทวรรณพฤตเิป็นหลกั เพราะการร้อยกรอง

วรรณพฤตโิดยเฉพาะกลุม่ปัฐยาวตัรนัน้มกีฎข้อจ�ากดัน้อยกว่ามาตราพฤติ จึงท�าได้ง่ายกว่า และมที�านอง

ที่สละสลวยกว่า

 ทีปวงศ์ทุกฉบับขึ้นต้นด้วยประณามคาถาว่า “นมตฺถุ สพฺพชญฺญฺาย...” จบด้วย “...ทีปว�สวณฺณนา 

นิฏฺฐติา” ส่วนทีปวงศ์ฉบับที่เฮอร์มานน์ โอลเดนเบิร์ก (Hermann Oldenberg) ตรวจช�าระ ขึ้นต้นด้วย

ประณามคาถาว่า “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” จบด้วย “ทีปว�สวณฺณนา นิฏฺฐติา  

นิพฺพานปจฺจโย โหตุ”12

 12 อ้างแล้ว หน้า (๒๓)
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 ๓.๓.๕ เนื้อหาโดยสังเขป

 ทปีวงศ์ฉบับเดมิเป็นร้อยกรองภาษาบาล ีม ี๒๒ ภาณวาร นกัวชิาการเชือ่ว่าทปีวงศ์ได้ปรับปรงุเป็น

มหาวงศ์ในเวลาต่อมา เน้ือหาในสองคัมภีร์มีเรื่องการสืบราชวงศ์ของพระเจ้าสมมุติว่าเป็นต้นวงศ์ของ 

พระสทิธตัถะและวงศ์พระราชาทัง้หลาย รวมทัง้กษัตริย์ในลังกาต้ังแต่พระเจ้าปัณฑกะราชวงศ์ล�าดับที ่๕ 

ที่สืบทอดมาจากศากยวงศ์

 ทปีวงศ์ทีศ่กึษาในบทนี ้คอืฉบบักรมศลิปากร พิมพ์เผยแพร่เมือ่พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ม ี๒๒ ภาณวาร 

ความสังเขป ดังนี้

 ภาณวารที่ ๑ อารัมภกถา พระพุทธเจ้าเสด็จมาลังกาครั้งที่ ๑ 

 ภาณวารที่ ๒ พระพุทธเจ้าเสด็จมาลังกาครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 

 ภาณวารที่ ๓ วงศ์ของพระเจ้ามหาสมมุติ 

 ภาณวารที่ ๔ การสังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

 ภาณวารที่ ๕ อาจริยวาทและการสืบทอดพระธรรมวินัย 

 ภาณวารที่ ๖ พระเจ้าอโศกทรงสร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่ง 

 ภาณวารที่ ๗ ฉลองพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่ง และสังคายนาครั้งที่ ๓ 

 ภาณวารที่ ๘ พระโมคคลีบุตรส่งพระเถระไปเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนต่าง ๆ 

 ภาณวารที่ ๙ พระเจ้าวิชัยเสด็จไปลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๐ พระเจ้าปัณฑกะต้นวงศ์ของพระเจ้ามหาสมมุติในลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๑ พระเจ้าเทวานัมปิยดิสสราชาภิเษกครั้งที่ ๒ 

 ภาณวารที่ ๑๒ พระมหินทเถระไปลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๓ พระเจ้าเทวานัมปิยดิสสถวายมหาเมฆวโนทยานเป็นอารามสงฆ์ 

 ภาณวารที่ ๑๔ รับเจติยบรรพตมหาวิหาร 

 ภาณวารที่ ๑๕ อัญเชิญพระบรมธาตุไปลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๖ อัญเชิญไม้ศรีมหาโพธิ์ไปลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๗ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในภัทรกัปในลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๘ ข้อความเบ็ดเตล็ดในลังกา 

 ภาณวารที่ ๑๙ จ�านานพระเถระที่ไปลังกา 

 ภาณวารที่ ๒๐ ล�าดับพระราชาในลังกาสร้างถาวรวัตถุ 

 ภาณวารที ่๒๑ พระเจ้าอภยัเสด็จเข้าทอดพระเนตรห้องพระธาตุ และพระราชศรัทธาของพระเจ้า

ลังกาต่างพระองค์ 

 ภาณวารที่ ๒๒ พระสถูปวิหารที่พระเจ้าลังกาต่างพระองค์สร้างไว้
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 ๓.๓.๖ คุณค่า

 ทีปวงศ์ มีคุณค่าดังนี้

  ๑.  ด้านวรรณศิลป์ ทีปวงศ์เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง เป็นคาถาพันธ์ จ�านวน ๑,๓๑๑ คาถา 

ลลีาส�านวนการเรยีบเรยีงด้วยภาษางดงามสละสลวยและชดัเจน เป็นทีย่กย่องของผู้รู้แม้นจะไม่เทยีบเท่า

มหาวงศ์ก็ตาม แต่นับว่าเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้งด้านภาษาและอรรถรส ทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่

มหาวงศ์หลายเรื่องที่แต่งขึ้นภายหลัง แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะของผู้แต่ง 

  ร้อยกรองในทีปวงศ์เป็นวรรณพฤต ิซึง่ชีใ้ห้เหน็ค่านิยมของกวใีนการเขยีนวรรณกรรมร้อยกรอง 

ที่ส่วนมากยึดคาถาวรรณพฤติเป็นหลัก เพราะการร้อยกรองวรรณพฤติโดยเฉพาะกลุ่มปัฐยาวัตรมีกฎ 

ข้อจ�ากัดน้อยกว่ามาตราพฤต ิท�าได้ง่ายกว่าและมที�านองสละสลวยกว่า จงึเป็นแบบอย่างของนกักวใีนยคุ

ต่อมา

  ๒.  ด้านเนื้อหาสาระและวิธีการน�าเสนอ ทีปวงศ์แสดงวงศ์ของพระสิทธัตถะ และเป็นวงศ์ของ

พระราชามีตั้งแต่พระเจ้ามหาสมมติเป็นต้นมา เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จมายังลังกา ต�านานว่าด้วยการ

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา เรื่องพระพุทธศาสนาแพร่ไปยังนานาประเทศหลังสังคายนา

ครั้งที่ ๓ และประวัติศาสตร์ลังกา รวมทั้งพิธีกรรมศาสนา เช่น การฉลองเสนาสนะสงฆ์ การบูชาพระธาตุ

และการบูชาต้นศรีมหาโพธิ์เป็นต้น 

  ๓.  ด้านสงัคม ทปีวงศ์เป็นแบบอย่างทางสงัคมหลายด้าน การทะนบุ�ารงุประเทศชาตพิระศาสนา 

การดแูลบดิามารดา การอบรมเลีย้งดบุูตรธดิา การรกัษาประเพณ ีการปฏบิตัริะหว่างญาตมิติร การส่งเสรมิ 

ศีลของผู้บริหาร การทะนุบ�ารุงพระศาสนาของพระมหากษัตริย์ลังกา 

 ๓.๓.๗ การน�ามาประยุกต์ 

 การแต่งทีปวงศ์ มีอิทธิพลต่อกวีที่น�ามาเป็นรูปแบบการประพันธ์วรรณกรรมบาลีเช่นเดียวกับ

มหาวงศ์ วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาพื้นเมืองเช่น ไตรภูมิพระร่วง สารัตถสังคหะ ชินกาลมาลี  

สังคีติยวงศ์ ชินกาลมาลี เป็นต้น รับรูปแบบการแต่งมาจากทีปวงศ์และมหาวงศ์ ชาวพุทธสามารถ 

น�าหลักธรรมและหลักการปกครองในคัมภีร์ดังกล่าวมาประยุกต์กับการด�าเนินชีวิตได้ ทั้งด้านส่วนตัว  

ด้านครอบครัว ด้านสังคมประเทศชาติและด้านพระศาสนา 

๓.๔ ศาสนวงศ์ 
 ๓.๔.๑ ความเป็นมา

 ผู้แต่งศาสนวงศ์หวังให้ชาวต่างชาติได้ประโยชน์จึงแต่งศาสนวงศ์ มีบันทึกว่าภิกษุชาวต่างชาต ิ

โดยเฉพาะทีม่าจากเกาะสีหลคือท่านจิตรญาณ ผูส้งบระงับอนิทรีย์ พระสรณงักรผู้ปรารถนาให้พระสัทธรรม

มั่นคงและพระสุมังคลโชติผู้มีศีลบริสุทธิ์ และภิกษุอื่น ๆ  ขอร้องให้แต่งเรื่องประวัติพระศาสนา ความจริง
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ประวัติศาสนาท่ีโบราณาจารย์แต่งมีอยู่แล้วเป็นภาษาพม่า จึงไม่มีประโยชน์แก่ชาวต่างชาติ เหตุนี้จึงได้

แต่งศาสนวงศ์เป็นภาษามคธ สอบทานฉบับที่โบราณาจารย์แต่งภาษาพม่า ศาสนวงศ์ดุจสะพานเชื่อม

สาระธรรมในพระไตรปิฎก ประวัติพระศาสนา และภูมิศาสตร์ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 ๓.๔.๒ ผู้แต่ง

 ชาติภูม ิผู้แต่งศาสนวงศ์ คือ พระปัญญาสามี (สิริกวีธช มหาธรรมราชาธิราชคุรุ) ชาวพม่า 

 อุปสมบท อุปสมบท ๕ พรรษา เป็นศิษย์ของพระเถระไญยยธรรมา วิวังสสิริปวราลังกา  

ธรรมเสนาปติ มหาธรรมราชาธิราชคุรุ ผู้เช่ียวชาญปริยัติ มีปัญญาเฉียบแหลม ลุ่มลึก เทศน์ไพเราะ  

เคารพต่อผู้เจริญ มีรูปทรงงามเลิศ เป็นสัมมาวาทะ ภิกษุชาวพม่าเคารพนับถือท่าน พระราชาสถาปนา

ท่านเป็นพระสังฆราช 

 ผลงาน ผู้แต่งกล่าวว่าคัมภีร์ท่ีท่านแต่งหลายคัมภีร์ (พ.ศ. ๒๓๘๙) สมัยพระเจ้าสิริปวราทิตย ์

วิชยานันตยสมหาธรรมราชาธิราช 

 -  พระธรรมราชาและพระอัครมเหสี ขอร้องให้แต่งคัมภีร์สีลกถาและคัมภีร์อุปายกถา 

 - อุบาสกทิศาปาโมกข์อาจารย์ของพระราชา ขอร้องให้แต่งคัมภีร์อักขรวิโสธนีและคัมภีร์อาปัตติ

วินิจฉัย 

 -  พระสงัฆราช ขอร้องให้แต่งคมัภร์ีนาคราชปุปัตติกถา คมัภร์ีโวหารัตถเภทและคมัภร์ีววิาทวินจิฉัย 

 -  อ�ามาตย์คือเจ้าต�าบลปัญจชมพูกับเสมียน ขอร้องให้แต่งคัมภีร์ราชเสวกทีปนี

 -  มหาอ�ามาตย์เจ้าเมืองทีฆนาวา ขอร้องให้แต่งคัมภีร์นิรยกถาทีปกะ 

 -  อุบาสกสีลาเลฑฒุกะ ขอร้องให้แต่งคัมภีร์อุโปสถวินิจฉัย 

 -  นักศึกษาขอร้องให้แต่งค�าอธิบายปกรณ์สัททนีติ เป็นภาษาบาลี13

 ๓.๔.๓ แรงจูงใจของผู้แต่ง

 ท้ายคัมภีร์ศาสนวงศ์ ผู้แต่งบันทึกว่า “อักษรตัวหนึ่งเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เพราะฉะนั้น  

ผู้เป็นบัณฑิตควรเขียน(พิมพ์)พระไตรปิฎก” จุดมุ่งหมายที่ท่านแต่ง 

  ๑)  เพื่อบันทึกค�าสอนพระพุทธเจ้าโดยย่อ รวบรัดให้จ�าง่าย 

  ๒)  เพื่อสรรเสริญและชื่นชมคุณพระรัตนตรัยในรูปร้อยกรองเป็นคาถาภาษาบาลี 

  ๓)  เพื่อเสนอหลักการและวิธีอธิบายพระไตรปิฎก 

  ๔)  เพื่อแสดงองค์ความรู้เรื่องเขตแดน เรื่องบ้านเมือง เรื่องโลก และเรื่องจักรวาล 

 13 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๑.
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 ๓.๔.๔ ลักษณะการแต่ง

  ศาสนวงศ์แต่งเป็นบาลร้ีอยแก้วผสมร้อยกรอง พรรณนาประวตัศิาสตร์พระพทุธศาสนา ทีเ่ผยแพร่

ไปสู่ดินแดนต่าง ๆ ผู้แต่งใช้ข้อมูลพงศาวดาร คัมภีร์และต�าราของพม่า แต่งปีใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด  

คัมภีร์นี้แต่งแล้วเสร็จเมื่อวันเพ็ญ เดือนอ้าย จุลศักราช ๑๒๒๓ ปี พ.ศ. ๒๔๐๕

 ๓.๔.๕ เนื้อหาโดยสังเขป

 ศาสนวงศ์แบ่งเป็นตอน เรียกว่าปริจเฉท เนื้อหาที่แบ่ง ภาษาบาลีคือปริจฺเฉท14 มี ๑๐ ปริจเฉท  

ดังตาราง

ปริจเฉท/ชื่อเรื่อง เนื้อหา

ปริจเฉทที่ ๑
- ประวัติศาสตร์พระศาสนา ๙ สาย

- ประวัติศาสนา 
- พระมหากัสสปะ ปรารภเหตุสังคายนา
- ใช้ปีพุทธศักราช
- ประวัติสุภัททภิกษุสังคายนาครั้งที ่๑
- วัตถ ๑ุ๐ ประการ สังคายนาครั้งที่ ๒
- เดียรถีย์ปลอมบวช สังคายนาครั้งที่ ๓ 
- พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระส่งสมณทูตไปประดิษฐานพระศาสนาที่
 ต่าง  ๆ คือ เกาะสีหล แคว้นสุวรรณภูมิ รัฐโยนก รัฐวนวาสี รัฐกัศมีระ  
 คันธาระ รัฐมหิงสกะ รัฐมหารัฐ รัฐจีน
- พระเถระปรัมปรา
- ภิกษุสงฆ์แตกแยก เกิดลัทธิมหายาน

ปริจเฉทที่ ๒
- ศาสนาในเกาะสีหล

- พระมหินทเถระไปเกาะสีหล
- พระมหินทเถระถามปัญหาพระเจ้าเทวานัมปิยดิสสะ 
- เกาะสีหลเกิดทุพภิกขภัย
- การทรงจ�าปริยัติ จารึกธรรมลงใบลาน
- สงฆ์ชาวชมพูทวีปแยกคณะกับสงฆ์ชาวสีหล
- พระเจ้าวชัิยพาหแุละพระเจ้าปรกักมพาหฟ้ืุนฟพูระศาสนา แปลพระสูตร
 เป็นภาษาสีหล ประวัติพระพุทธโฆสาจารย์
- พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในเกาะสีหล
- ภิกษุชาวสีหลทรงจ�าพระไตรปิฎก
- พระเถระชาวสีหลแต่งคัมภีร์

ปริจเฉทที่ ๓
- ศาสนวงศ์ในรัฐสุวรรณภูมิ

- พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองสุธรรม รัฐสุวรรณภูมิ
- พระโสณะและพระอุตตระมาสุวรรณภูมิ
- พระโสณะและพระอุตตระปราบผีเสื้อน�้า(ชนเผ่า)
- พระเจ้าอนุรุทธะฟื้นฟูพระศาสนา

 14 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๖๕๔.
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 - ประวัติพระอุตตราชีวะเถระกับพระฉปทเถระ
- ประวัติพระธรรมวิสาล
- พระพุทธวงศ์เถระและพระมหานาคเถระประดิษฐานพระศาสนา
 ในรามัญ
- พระเมธังกรเถระและพระเสวสุวรรณประดิษฐานพระศาสนาในรามัญ
- พระเจ้าธรรมเจดีย์ฟื้นฟูพระศาสนาในหงสาวดี
- พระเจ้าธรรมเจดีย์ส่งภิกษุไปเกาะสีหล
- ภิกษุชาวรามัญแยกคณะ
- พระเถระชาวรามัญแต่งคัมภีร์

ปริจเฉทที่ ๔
- พระศาสนาในรัฐโยนก

- ประวัติเมืองล�าพูน ประวัติเมืองเชียงใหม่
- ประวัติพระพุทธปฏิมาแก้วมณี
- พระนาคเสนเถระประดิษฐานพระศาสนาในโยนก๑๕

ปริจเฉทที่ ๕ 
- พระศาสนารัฐวนวาสี

- ต�านานพระศาสนาในนครศรีเกษตร รัฐวนวาสี 
- สมัยพระเจ้าทวัตตโปงคะ๑๖

- พระรักขิตเถระประดิษฐานพระศาสนาในนครศรีเกษตร
- พระเจ้ากุกกุฎสีสะฟื้นฟูพระศาสนาในนครศรีเกษตร
- พระอรหันต์ในนครศรีเกษตรแต่งคัมภีร์ธรรมศาสตร์

ปริจเฉทที่ ๖
- พระศาสนาในพม่า 
- ประวัติศาสนาในรัฐอปรันตะ

พระโยนกรักขิตประดิษฐานพระศาสนาในอปรันตะ ครั้งที่ ๒
- ประวัตินครอริมัททนะ รัฐตัมพทีปะ พม่า
- เรื่องสมณกุตตกะ
- พระเจ้าอนุรุทธะเลื่อมใสพระอรหันต์
- สมณกุตตกะแต่งคัมภีร์ปลอม
- พระอรหันต์ประดิษฐานศาสนาในพม่า ครั้งที่ ๓
- ประวัติพระอุตตราชีวะเถระ
- พระอรหนัต์ให้พระเจ้าอนรุทุธะขอพระไตรปิฎกและพระธาตเุมอืงสุธรรม
- พระเจ้าอนุรุทธะจัดกองทัพรบเมืองสุธรรม
- อาถรรพ์ป้องกันเมือง พระเจ้าอนุรุทธะแก้อาถรรพ์ 
- พระเจ้าอนุรุทธะขอไตรปิฎกจากสีหล
- พระเจ้าอนุรุทธะแก้ฤทธิ์พระเจ้ามโนหาริ
- พระเจ้ามโนหาริสร้างพระพุทธรูป ๒ องค์
- พระฉปทเถระพาพระเถระสีหลมานคร อริมัททนะ พระเถระที่มาจาก
 สีหลแตกกัน

 ๑๕ รัฐโยนกท่ีพระนาคเสนอยู่ คือเปอร์เซีย (Persian) ไม่ใช่เมืองล�าปาง ผู้แต่งศาสนวงศ์เข้าใจว่าโยนกคือไทย 
ภาคพายัพ เรื่องราวจึงไขว้เขว พระนาคเสนและพระเจ้ามิลินทจึงกลายเป็นคนล�าปาง
 ๑๖ หนังสือวชิรญาณเล่าว่า พระเจ้าทวุตะปวง ครองราชย์สมบัติในนครศรีเกษตร เข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกัน.
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 - สมัยพระเจ้าฉัตตคุหินทะ ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นอรหันต์ 
 พระเจ้าฉัตตคุหินทะสั่งราษฎรปราบพื้นดิน พระสิลพุทธิเถระทัดทาน
- พระโปลโลงกะน�าแบบโลหะปราสาทสีหลมานครอริมัททนะ
- ประวัติพระทินนวิหาร
- อายุพระพุทธศาสนา ๕๐๐๐ ปี
- พระเถระนครอริมัททะแต่งคัมภีร์ 
- สมัยพระเจ้ากฺยจฺวา
- ประวัติอาจารย์ทิศาปาโมกข์
- หญิงในนครอริมัททนะเรียนคัมภีร์
- พระศาสนาในนครเกตุมดี รัฐไชยวัฒนะ 
- พม่าเถียงเรื่องน�้าตาลสดเป็นสุราเมรัยหรือไม่
- พระศาสนาในนครขันธปุระ รัฐตัมพทีปะ พม่า
- พระศาสนาในนครวิชยปุระ (เมืองเชียง) 
- รัฐตัมพทีปะ พม่า
- มูลเหตุภิกษุในนครวิชยปุระเป็นอลัชชี
- ภิกษุแยกคณะอรัญญวาสีและคามวาสี
- สมณกุตตกะชกมวย
- สมัยพระเจ้าสีหสูระ
- ประวัติพระกัณฏกขิปเถระ
- พระเถระนครวิชยแต่งคัมภีร์
- พระเจ้าสังขยาโจโยนสร้างนครไชยปุระ
- พระเจ้าสติวะสร้างนครรัตนปุระ
- พระศาสนาในนครรตนปุระ รัฐตัมพทีปะ พม่า
- พระเจ้าสิริสุธรรมราชาธิบดีประหารภิกษุอลัชชี
- สมัยพระเจ้ามะงอกรีจฺวาโจก๑๗

- สงครามระหว่างพม่ากับรามัญ
- ภิกษุห้ามสงครามโดยสันติวิธี
- พระเจ้ามฺริญะงอ ลบศักราช
- สมัยพระเจ้ามหานรบดี๑๘

  ๑๗ หนังสือราชาธิราช ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เรียกพระนามกษัตริย์องค์นี้ว่า พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง หนังสือ
ราชาธิราช ฉบับรามัญ เรียกพระนามว่า พระเจ้ามังก้อง เพี้ยนจากค�าพม่าว่า มะงอ ส่วนค�าว่า ฝรั่ง มาจากภาษามคธ 
(บาลี) ว่า วร� แปลว่า ดีหรือประเสริฐ ใช้น�าหน้านาม เรียกตามค�ารามัญว่า บุเรงมังก้อง (วร� มังก้อง) อักษร ว เป็น พ 
ออกเสียงเป็น บ ในค�ารามัญ วร� เป็น พร� คือ บร� ออกเสียงเป็น บุเรง ส�าเนียงไทยกลายเป็น ฝร่ัง ภาษาอังกฤษ 
เรียก Meng khaung เป็นราชบุตรของ Meng-kyi-swa-soa-kai ซึ่งรามัญเรียกว่า มังคยีชะวากี แต่ในหนังสือวชิรญาณ 
เรียกว่า เม กยีชวาจอไข หรือตราพยา.
  ๑๘ หนังสือวชิรญาณ พระราชาองค์นี้คือพระเจ้าสีหสุบุเรงนราปติ คือ บุเรงนอง หรือ ตะเบงชเวตี้, เมเบิล โมด, 
ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา, หน้า๑๔๑. 
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- ประวัติพระมหาอริยวงศ์และพระเรตังเถระ
- สมัยพระเจ้าสิริสุธรรมราชาธิบดี๑๙ 
- สมัยพระเจ้าศรีตริภวนาทิตยนรบดี
- สมัยพระเจ้าสิริหังสวา
- สมัยพระเจ้าโมฆาเพียนรบดี
- สมัยพระเจ้าอเนยเสติภินทะ
- สมัยพระเจ้าอุกกังสิกะ
- สร้างนครรตนปุระ ครั้งที่ ๒
- สมัยพระเจ้ามหาธรรมราชา๒๐ 
- พระเถระพม่าแสดงภูมิรู้ที่เมืองรามัญ ราชบุตรคิดขบถ  
- พระเจ้าแผ่นดินหนีขบถ
- สามเณรและพระภิกษุช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดิน
- พระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับนคร
- สมัยพระเจ้าสิรินันทธรรมราชาปวราธิบดี
- สมัยพระเจ้ามหาปวรธรรมราชาโลกาธิบดี
- สมัยพระเจ้ามหาสีหสูรธรรมราชา
- เรื่องภิกษุหนุ่ม
- สมัยพระเจ้าสิริปวรมหาราชา
- สวดปัฏฐานปกรณ์สะเดาะเคราะห์เมือง
- เริ่มต้นเขียนคัมภีร์ลงในสมุด
- สมัยพระเจ้าสิริสีหสูรฯ
- เรื่องคณะห่มลดไหล่ 
- คณะห่มคลุมและคณะห่มลดไหล่
- สมัยพระเจ้ามหาสีหสูรธรรมราชาธิราช
- พระอาจารย์โต้เถียงกันเรื่องห่มผ้า
- ตั้งพระเถระเป็นกรรมการตัดสิน
- สมัยพระเจ้ามหาราชาธิบดี
- เสียนครรตนปุระแก่รามัญ
- พระราชานครรตนสิขะครองนครรตนปุระ
- พระมุนินทโฆส ฝ่ายห่มคลุม
- พระมุนินทโฆสถูกเนรเทศ 
- พระมุนินทโฆส ลาสิกขา
- สมัยพระเจ้าสิริปวรมหาธรรมราชา
- สมัยพระเจ้ามหาธรรมราชาธิราช (จิงกูจา)
- พระเจ้าสิริปวรสุธรรมฯ ให้ประชุมสงฆ์พิจารณาลัทธิห่มผ้า

 ๑๙ หนังสือวชิรญาณ คือ ศรีธรรมราชาธิปติ ทุติยมังฆ้อง.
 ๒๐ หนังสือวชิรญาณ คือ มหาธรรมราชาเมงตรา. 
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- พระราชาออกพระราชบัญญัติให้ห่มคลุม
- พระนันทมาลเถระ แปลและท�าคัมภีร์
- สมัยราชบุตรองค์กลาง (มองหม่อง) ครองราชสมบัติ
- ยักษ์สร้างนครอมรปุระ
- สมัยพระเจ้าสิริปวรฯ ถวายวิหารแก่พระเถระ
- พระราชาตั้งสังฆนายก
- พระสังฆราชท�าคัมภีร์
- สามเณรอัญเชิญพระบรมธาตุมาจากเกาะสีหล
- พระอตุลเถระรื้อฟื้นห่มผ้าลดไหล่
- พระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ภิกษุห่มผ้าแบบเดียวกัน
- พระสังฆราชญาณาภิวังสฯ เป็นต้นนิกาย 
- อมรปุระในเกาะสีหฬ
- พระเจ้าศรีตรีภวนาทิตย์ฯ สร้างนครรตนปุระ ครั้งที่ ๔
- พระราชปุจฉาเรื่องพระเขี้ยวแก้ว
- พระราชาหารือเรื่องที่ธรณีสงฆ์
- พระเจ้าสิริปวราทิตย์ สร้างนครอมรปุระ ครั้งที่ ๒  
- ตั้งพระไญยธรรมเป็นพระสังฆราช
- สมัยพระเจ้าสิริปวราทิตย์วิชยานันตยส
- พระเถระแปลคัมภีร์
- ประวัติพระปัญญาสามีและผลงาน 
- รัชสมัยพระธรรมิกราช สร้างไตรปิฎกในแผ่นทองแดงและในใบลาน
- พระธรรมิกราช สร้างเมืองมัณดะเลย์ 
- พระสังฆราชและพระเถระท�าคัมภีร์
- พระธรรมิกราชาโปรดให้พระภิกษุท�าปฏิญญา
- อธิกรณ์เรื่องสีมาสังกระ๒๑ 
- ประเทศพม่ามีสงฆ์ ๕ คณะ
- พระศาสนาในนครวิชยปุระ นครไชยปุระและนครรตนปุระ

ปริจเฉทที่ ๗
- ประวัติศาสนาในแคว้นกัสมีระ คันธาระ 

- พระศาสนาในแคว้นกัสมีระคันธาระ-พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระ
 ส่งพระมัชฌันติกะเถระไปรัฐกัสมีระ คันธาระ พร้อมกับภิกษุ ๔ องค์

ปริจเฉทที่ ๘
- ประวัติศาสนาในแคว้นมหิงสกะ

- พระศาสนาในแคว้นมหิงสกะ
- พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระส่งพระมหาเรวตะเถระไปแคว้นมหิงสกะ 
 พร้อมกับภิกษุ ๔ องค์

ปริจเฉทที่ ๙
- ประวัติศาสนาในแคว้นมหารัฐ 

- พระศาสนาในแคว้นมหารัฐ
- พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระส่งพระมหาธรรมรักขิตะเถระไปแคว้น
 มหารัฐ พร้อมกับภิกษุ ๔ องค์

 ๒๑ สีมาสังกระ คือ สีมากระหนาบคาบเกี่ยวกัน ไม่รู้ว่าแดนของใครเป็นของใคร. 
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ปริจเฉทที่ ๑๐
- ประวัติศาสนาในประเทศจีน 

- พระศาสนาในประเทศจีน
- พระมหาโมคคลีบุตรติสสเถระส่งพระมัชฌิมเถระไปประเทศจีน
 พร้อมด้วยพระกัสสปโคตตเถระ พระอลกเทวะเถระ พระทุททภิยเถระ 
 และพระมหาเรวตเถระไปยังรัฐจีน ๕ ก๊ก ใกล้กับหิมพานต์

 เน้ือหาส�าคัญ พระโมคคลีบุตรติสสเถระในพระอุปถัมภ์พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นประธานสงฆ์

สงัคายนาพระธรรมวนิยัก�าจดัความเหน็ผดิของพวกเดียรถย์ี แล้วส่งคณะสมณะทตูไปประกาศพระพุทธ-

ศาสนายังดินแดนต่าง ๆ รวม ๙ สาย ได้แก่ 

  ๑)  เกาะสิงหลหรือเกาะลังกา  ๒) แคว้นสุวรรณภูมิ 

  ๓)  แคว้นโยนก  ๔) แคว้นวนวาสี 

  ๕)  แคว้นอปรันตะ  ๖) แคว้นกัสมีระคันธาระ 

  ๗)  แคว้นมหิงสกะ  ๘) แคว้นมหารัฐ 

  ๙)  แคว้นจีน 

  ๓.๔.๖ คุณค่า

 ศาสนวงศ์เป็นวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ หรือ วังสปกรณ์ เป็นวรรณกรรมบาลีประวัติศาสตร์

สังคม ไม่ได้อธิบายแบบอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือ โยชนา ผู้แต่งรวบรวมเนื้อหาจากหลายคัมภีร์  

ศาสนวงศ์แต่งเป็นภาษามคธ มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านประวัติศาสตร์และด้านสังคม บันทึกเล่า 

การเผยแพร่พระศาสนาในนานาประเทศยุคหลังพุทธกาล 

 ๓.๔.๗ การน�ามาประยุกต์

 ศาสนวงศ์มีคุณค่าในการศึกษาเพื่อน�ามาประยุกต์กับสังคมปัจจุบัน ท�าให้ทราบประวัติการ

สังคายนา ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล สภาพสังคมหลังพุทธกาลซึ่งเปลี่ยนแปลง 

ตามยุคสมัย อันแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งในโลก     

สรุปท้ายบท
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในบทนี้ แต่งในประเทศศรีลังกา ๒ เรื่อง ได้แก่ มหาวงศ์ ของ  

พระมหานามเถระและคณะบัณฑิต ผู้แปลคือ ผศ. สุเทพ พรมเลิศ และ ทีปวงศ์ ฉบับพิมพ์คร้ังที่ ๒  

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ผู้แปลคือ บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ วรรณกรรมที่แต่งในพม่า คือ ศาสนวงศ์ ผู้แต่ง ได้แก่

พระปัญญาสามี ชาวพม่า ผู้แปลคือ ศาสตราจารย์ร้อยต�ารวจโทแสง มนวิทูร (เปรียญ) ทั้ง ๓ คัมภีร ์

มคุีณค่าความส�าคญัต่อการศกึษาประวตัศิาสตร์พระพทุธศาสนาในกลุม่ประเทศทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา

เช่นชาวศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เป็นต้น 
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ค�าถามท้ายบท
ค�าชี้แจง : 

ตอนที่ ๑ ค�าถามอัตนัย มี ๑๐ ข้อ

 ๑. จงบอกประวัติผู้แต่งมหาวงศ์ 

 ๒. จงอธิบายสาระส�าคัญในมหาวงศ์ 

 ๓. จงบอกจุดเด่นของมหาวงศ์ 

 ๔. จงบอกประวัติของผู้แต่งทีปวงศ์ 

 ๕. จงบอกความส�าคัญของทีปวงศ์ 

 ๖. จงบอกจุดเด่นของทีปวงศ์ 

 ๗. จงบอกความเหมือนและความต่างของมหาวงศ์และทีปวงศ์

 ๘. จงบอกประวัติของผู้แต่งศาสนวงศ์ 

 ๙. จงบอกความส�าคัญของศาสนวงศ์ 

 ๑๐. จงบอกจุดเด่นของศาสนวงศ ์

ตอนที่ ๒ : ค�าถามปรนัย เลือกค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 ๑. สาระส�าคัญของมหาวงศ์ว่าด้วยเรื่องอะไร

  ก. ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในลังกา  ข. ประวัติราชวงศ์ลังกา

  ค. วรรณกรรมโบราณของลังกา   ง. พงศาวดารลังกา

 ๒. วรรณกรรมที่ว่าด้วยเรื่องราชวงศ์ลังกา เก่าแก่ที่สุดคืออะไร

  ก. มหาวงศ์     ข. ทีปวงศ์

  ค. ศาสนวงศ์    ง. พุทธวงศ์

 ๓. อะไรคือลักษณะเด่นของมหาวงศ์ที่แตกต่างจากทีปวงศ์

  ก. ความยาวของเรื่อง   ข. อารมณ์ทางวรรณคดี

  ค. ภาษาและส�านวนโวหาร   ง. ความเป็นมาของราชวงศ์ลังกา

 ๔. ในมหาวงศ์ พระพุทธเจ้าเสด็จมาลังกากี่ครั้ง

  ก. ๒ ครั้ง     ข. ๓ ครั้ง

  ข. ๔ ครั้ง     ง. ๕ ครั้ง

 ๕. มหาวงศ์จัดอยู่วรรณกรรมประเภทไหน

  ก. ปกรณ์พิเศษ    ข. มงคลวิเสส

  ค. สัททาวิเสส    ง. พุทธาวิเสส
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 ๖.  มหาวงศ์และทีปวงศ์ เรื่องไหนเป็นอรรถกถาของเรื่องไหน (เมื่อเทียบอรรถกถา)

  ก. มหาวงศ์เป็นอรรถกถาของทีปวงศ์  ข. ทีปวงศ์เป็นอรรถกถาของมหาวงศ์

  ข. มหาวงศ์และทีปวงศ์เป็นอรรถกถา  ง. มหาวงศ์และทปีวงศ์เป็นอรรถกถาของศาสนวงศ์

 ๗. ใครคือผู้แต่งศาสนวงศ์ 

  ก. พระปัญญาสามี  ข. พระสิริมังคลาจารย์

  ข. พระอุปติสสเถระ  ง. พระพุทธโฆสาจารย์

 ๘. ใครเป็นผู้แปลศาสนวงศ์อักษรโรมัน เป็นภาษาไทย

  ก. ศาสตราจารย์เสฐียร พันธรังสี  ข. ศาสตราจารย์ จ�านงค์ ทองประเสริฐ

  ค. ศาสตราจารย์ร้อยต�ารวจโทแสง มนวิทูร  ง. ศาสตราจารย์.ดร.จ�าลอง สารพัดนึก

 ๙. ศาสนวงศ์ จัดเป็นคัมภีร์ประเภทใด

  ก. ปกรณ์พิเศษ   ข. มงคลวิเสส

  ข. สัททาพิเศษ   ง. พุทธาวิเสส

 ๑๐. ใครเป็นผู้ถอดความศาสนวงศ์ภาษามคธเป็นอักษรโรมัน 

  ก. เซอร์วิลเลียมโจนส์  ข. ฮันส์ ไกเกอร์

  ข. ดร. เมเบิล โบด  ง. ดร.แอฟราม โนม ชอมสกี
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กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. พระคัมภีร์ทีปวงศ์. แปลโดย นายปุ้ย แสงฉาย และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : ๒๕๒๖.

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. พระคัมภีร์ทีปวงศ์: ต�านานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป, 
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พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ (แปล). วิมุตติมรรค. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เคล็ดไทย จ�ากัด, ๒๕๓๘.

เมเบิล โมด. ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา. แปลโดย แสง มนวิทูร. งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน). พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ- 

มหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖.

ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพ-

มหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๓๔. 

สเุทพ พรหมเลิศ แปล, คมัภีร์มหาวงศ์. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓.

แสง มนวฑิรู. ศาสนวงศ์หรือประวตัศิาสนา. พมิพ์คร้ังท่ี ๒. งานพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมสุนทร 

(ฉ่อง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม รองเจ้าคณะภาค ๑๖. กรุงเทพมหานคร : 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๐. 
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