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วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : เตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี

รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ
ดร.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

วัตถุประสงค์การเรียนประจ�าบท 
	 เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว	ผู้ศึกษาสามารถ

	 	 	 ๑.		วิเคราะห์ความเป็นมา	ผู้แต่ง	ความจูงใจในการแต่ง	ลักษณะการแต่ง	เนื้อหาโดยสังเขป	

และคุณค่า	ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเตภูมิกถาได้

	 	 	 ๒.		วิเคราะห์ความเป็นมา	ผู้แต่ง	ความจูงใจในการแต่ง	ลักษณะการแต่ง	เนื้อหาโดยสังเขป	

และคุณค่า	ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามังคลัตถทีปนีได้

ขอบข่ายเนื้อหา 
   	 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา	เรื่อง	เตภูมิกถา	

   	 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา	เรื่อง	มังคลัตถทีปนี	
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๕.๑ ความน�า 

 เตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี	วรรณกรรมประเภทเล่าเรื่องอย่างเห็นภาพ	ผู้ต้องการทราบเหตุแห่ง

กรรมและวิบากแห่งกรรม	การปฏบัิตแิละอานสิงส์การปฏบิตั	ิควรศกึษาเตภูมกิถา	ผูต้้องการทราบวธิกีาร

ด�าเนินชีวิตที่ดี	ทั้งด้านโลกิยวิสัย	และ	โลกุตตรวิสัย	ควรศึกษามังคลัตถทีปนี	

๕.๒ เตภูมิกถา  

 ๕.๒.๑ ความเป็นมา

 เตภมูกิถา	(ไตรภูมิกถา,	ไตรภูมพิระร่วง)	เป็นวรรณกรรมมเีนือ้หาและคณุค่าวรรณคดีตามหลกัการ

และศิลปะการประพันธ์	 นักวิชาการยกย่องเตภูมิกถาว่าเป็นวรรณคดีด้านพระพุทธศาสนา	 ยกให้เป็น

วิทยานิพนธ์เรื่องแรกของไทย	 เตภูมิกถาเป็นความเรียงร้อยแก้ว	 ภาษาประณีตงดงาม	พรรณนาเปรียบ

เทียบเห็นได้ตามจินตนาการ	ทั้งจักรวาลวิทยา	ปรัชญา	จริยศาสตร์	ชีววิทยา	และคติความเชื่อ	เตภูมิกถา

เป็นคมัภร์ีโลกศาสตร์	เล่าบรรยายภพภมู	ิเนือ้หาคล้ายจักกวาฬทปีน	ี(ของ	พระสิริมงัคลาจารย์)	และ	โลกั

ปปทีปกสาร	(ของ	พระสังฆราชเมธังกร)	

	 เตภูมิกถาเปลี่ยนผ่านจากสุโขทัยมาสู่กรุงศรีอยุธยา	คราวเสียกรุงศรีอยุธยา	พ.	ศ.	๒๓๑๐	ต้นฉบับ

เตภูมกิถาสูญหาย	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก	โปรดฯ	ให้รวบรวมสรรพต�าราในรชัสมยัของ

พระองค์	รบัสัง่ให้พระสงฆ์ราชาคณะช่วยกนัแต่งแทนฉบบัทีส่ญูหาย	แต่ส�านวนไม่เป็นทีพ่อพระหฤทยั	จงึ

โปรดฯ	 ให้พระยาธรรมปรีชา(แก้ว)แต่งขึ้นอีกฉบับหนึ่ง	 มีชื่อว่า	 ไตรภูมิโลกวินิจฉัย	 ต่อมา	หอพระสมุด

วชริญาณได้ต้นฉบบัไตรภมูพิระร่วงจากวดัแห่งหนึง่ในจังหวดัเพชรบรุ	ีซ่ึงจารลงในใบลานด้วยอกัษรขอม	

๑๐	ผูก	แจ้งในบานแพนกว่า	พระมหาช่วย	วัดปากน�้า	(วัดกลาง	จังหวัดสมุทรปราการ	ในปัจจุบัน)	เป็น

ผู้จารเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๓	 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี	 ภาษาและถ้อยค�าส�านวนที่ใช้เก่ามาก	

สนันิษฐานว่าเป็นหนงัสอืเก่าทีค่ดัลอกออกมาจากต้นฉบบัเดมิในสมยัสโุขทยั1	และคณะกรรมการหอสมดุ

วชิรญาณเห็นว่าควรจัดพิมพ์ขึ้นให้แพร่หลาย	จึงได้ถอดความออกเป็นอักษรไทย	ตามตัวอักษร	โดยมิได้

แก้ไขถ้อยค�าไปจากต้นฉบับเดิมแต่อย่างใดท้ังสิ้น	 โดยได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นหนังสือแจกงานพระศพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประสานศรีใส,	พระองค์เจ้าประไพศรีสะอาด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๕	สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเปลี่ยนชื่อเรื่อง	“เตภูมิกถา”	เป็น	“ไตรภูมิพระร่วง	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย	 ให้คู่กับหนังสือสุภาษิตพระร่วง	 ซึ่งเชื่อว่าเป็นหนังสือที่

แต่งในสมัยสุโขทัยเช่นกัน

 
 1	นิรมล	ทัพเวช,	“วิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่อง	ไตรภูมิพระร่วง”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต,	
(ภาควิชาปรัชญา	บัณฑิตวิทยาลัย	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๒๔).
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 ๕.๒.๒ ผู้แต่ง 

	 เตภูมิกถาต้นฉบับเดิมเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบ	ฉบับที่มีอยู่	ณ	พิพิธภัณฑสถานเวลานี้เป็นเพียง

ฉบับคัดลอกจารเป็นอักษรขอมลงในใบลานเป็นหนังสือ	 ๑๐	 ผูก	 ปรากฏความในตอนท้ายเร่ืองว่า	 

“พระมหาช่วย	จารไตรภูมิกถา	ที่วัดปากน�้า	ชื่อวัดกลาง	ในเดือน	๔	ปีจอ	วันอาทิตย์เวลาตะวันบ่าย	๓	

โมงเศษ	 เมื่อพุทธศักราชล่วงไปได้แล้ว	 ๒๓๗๑	พรรษา”	 พญาลิไทจะได้ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถา 

เมื่อศักราชใดไม่ปรากฏ	นายเปลื้อง	ณ	นคร	สันนิษฐานว่า	พญาลิไทได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เมื่อขึ้น

ครองราชย์สมบัติแล้วได้	๖	ปีตามที่ปรากฏในบานแพนก	ก็ควรเป็น	พ	ศ	๑๙๐๓2

  ชาติภูม	ิพญาลไิท	หรอื	พระมหาธรรมราชาลไิทที	่๑	ทรงเป็นโอรสของพ่อขนุเลอไท	ทรงเป็นนดัดา

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	พระราชประวัติช่วงปฐมวัยไม่ปรากฏ	

 การศึกษา	 ศิลาจารึกสุโขทัยหลายหลักระบุเรื่องของพระองค์	 แม้ไม่สมบูรณ์แต่พอทราบได้ว่า

พระองค์ทรงศึกษาศิลปศาสตร์แขนงต่าง	 ๆ	 ที่ผู้ปกครองในสมัยนั้นต้องเรียนต้องศึกษาได้อย่างแตกฉาน

และช�านิช�านาญยิ่ง	 และทรงปกครองเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะองค์อุปราชหรือรัชทายาทเมืองสุโขทัย	 

เมื่อปี	พ.ศ.	๑๘๘๒3	พระมหาธรรมราชาที่	๑	ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่	๕	แห่งราชวงศ์สุโขทัย	ทรงขึ้น

ครองราชย์สืบต่อพระยางัวน�าถม	จากหลักฐานในศิลาจารึกวัดมหาธาตุ	พ.ศ.	๑๙๓๕	หลักที่	๘	ข.	ค้นพบ

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ระบุว่า	 เมื่อพระยาเลอไทสวรรคตใน	 พ.ศ.	 ๑๘๘๔	พระยางัวน�าถมข้ึนครองราชย์	 

ต่อมา	พญาลไิทยกทัพมาแย่งชงิราชสมบัตแิละขึน้ครองราชย์ใน	พ.ศ.	๑๘๙๐	ทรงพระนามเตม็ว่า	“พระเจ้า

ศรีสุริยพงศรามมหาธรรมราชาธิราช”4	 ทรงมีอีกพระนามว่า	 “พญาฦาไทยราช”และเรียกเป็นสามัญว่า	

“พระมหาธรรมราชาที่	๑”	

 ทรงผนวช	พระองค์ทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนามาก	ทรงเป็นพระมหากษตัริย์พระองค์แรกทีท่รง

ออกผนวชโดยสละราชสมบัติออกผนวชที่วัดป่ามะม่วงอยู่ระยะหน่ึง	 ท�าให้พระองค์ทรงมีความรอบรู้

แตกฉานพระไตรปิฏก	อรรถกถา	ฎีกา	และปกรณ์พิเศษต่าง	ๆ	

 ผลงาน	 พระองค์ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่ เมืองพิษณุโลก	 ทรงสร้างเจดีย ์ ท่ีนครชุม	 

(เมืองก�าแพงเพชร)	

	 พระมหาธรรมราชาที่	 ๑	 ทรงมีมเหสีคือพระนางศรีธรรม	 ทรงมีโอรสสืบพระราชบัลลังก์คือ	 

พระมหาธรรมราชาที่	๒	

 2	กรมศาสนา	กระทรวงศกึษาธกิาร,	ประวตัพิระพทุธศาสนาแห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ๒๐๐ ปี,	(กรงุเทพมหานคร	
:	โรงพิมพ์การศาสนา,	๒๕๒๕),	หน้า	๒๙๕
 3	กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานจังหวัดสุโขทัย, พระมหากษัตริย์องค์ส�าคัญ, [ออนไลน์],	
แหล่งที่มา:	http://www.sukhothai.go.th/history/hist_๐๖.htm		[๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔].
 4	กรมศิลปากร,	วรรณกรรมสมัยสุโขทัย,	หน้า	๔.
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 สวรรคต	ไม่ทราบแน่ชัดว่าสวรรคตเมื่อใด	สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ระหว่างปี	พ.ศ.	๑๙๒๑-๑๙๒๗5 

 ๕.๒.๓ แรงจูงใจของผู้แต่ง

	 แพนกเดิม	ระบุว่า6	“ใส่เพื่อมีอัตถพระอภิธรรม	แลจะใคร่เทศนาแก่พระมารดาท่าน	อนึ่งจะใคร่

จ�าเริญพระอภิธรรมโสด...	 ผู้ใดจักปรารถนาสวรรค์นิพพาน	 จงสดับนี้	 ฟังไตรภูมิกถานี้	 ด้วยท�านุกอ�ารุง	

อย่าได้ประมาทสักอันดังนี้	จึงจะได้พบพระศรีอาริยไมตรีเจ้า	เมื่อจะลงมาตรัสแก่สัพพัญญุตญาณในโลก

นี้แล”	สรุปได้ว่า	แรงจูงใจของผู้แต่ง	คือ	

	 	 ๑.	เพื่อเผยแพร่แนวความคิดพระอภิธรรม

	 	 ๒.	เพื่อเจริญกตัญญุตาธรรมโปรดพระมารดา	

	 	 ๓.	เพื่อใช้สั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรม	และช่วยกันด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคง7

 ๕.๒.๔ ลักษณะการแต่ง

	 เตภมูกิถาแต่งเป็นความเรยีงแบบร้อยแก้ว	ส�านวนศาสนโวหารและพรรณนาโวหาร	แบบภาษาไทย

โบราณ	 ใช้ถ้อยค�าสัมผัสและคล้องจองอย่างไพเราะสละสลวย	ผู้แต่งรวบรวมคัมภีร์พระพุทธศาสนากว่า	

๓๐	คมัภีร์	นบัตัง้แต่พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎกีาและปกรณ์พิเศษต่าง	ๆ 	เรียบเรียงขึน้	คมัภร์ีทัง้หมดระบุ

ในบานแพนกเดิมมี	 ๓๒	 คัมภีร์	 แต่ปรากฏตอนท้ายบานแพนก	๓๓	คัมภีร์	 ฉบับส�านักพิมพ์ศรีปัญญา8  

อ้างคัมภีร์เดิม	๓๐	คัมภีร์	คือ	

	 ๑.	พระอรรถกถาจตุสาดม	 ส�านวนเดิมว่า	อัตถกถาพระจตุราค

	 ๒.	อรรถกถาฏีกา	พระอภิธรรมาวดาร	 ส�านวนเดิมว่า	อัตถกถาฏีกาพระอภิธรรมาวดาร

	 ๓.	พระอภิธรรมสังคหะ	 ส�านวนเดิมว่า	พระอภิธรรมสังคหะ

	 ๔.	พระสุมังคลวิสาสินี	 ส�านวนเดิมว่า	พระสุมังคลวิลาสินี

	 ๕.	พระปปัญจสูทนี	 ส�านวนเดิมว่า	พระปปัญจสูทนี

	 ๖.	พระสารัตถปกาสินี	 ส�านวนเดิมว่า	พระสารัตถปกาสินี

	 ๗.	พระมโนรถปูรณี	 ส�านวนเดิมว่า	พระมโนรถปูรณี

	 ๘.	พระลีนัตถปกาสินี	 ส�านวนเดิมว่า	พระสิโนโรถปกาสินี

	 ๙.	พระอรรถกถาฎีกาพระวินัย	 ส�านวนเดิมว่า	พระอัตถกถาฎีกาพระวิไนย

	 ๑๐.	พระธรรมบท	 ส�านวนเดิมว่า	พระธรรมบท

 5	กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานจังหวัดสุโขทัย, พระมหากษัตริย์องค์ส�าคัญ, [ออนไลน์],	
แหล่งที่มา:	http://www.sukhothai.go.th/history/hist_๐๖.htm		[๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔].
 6	พระญาลิไทย,	เตภูมิกถา,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(นนทบุรี	:	ศรีปัญญา,	๒๕๖๔.),	หน้า	๕
 7	กรมศิลปากร,	วรรณกรรมสมัยสุโขทัย,	หน้า	๒๒.
 8	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๕
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	 ๑๑.	พระมหาวัคค์	 ส�านวนเดิม	(ไม่ปรากฏ)

	 ๑๒.	พระธรรมมหากต	 ส�านวนเดิมว่า	พระธรรมมหากถา

	 ๑๓.	พระมธุรัตถวิลาสินี	 ส�านวนเดิมว่า	พระมธุรัตถปรุณีวิลาสินี

	 ๑๔.	พระธรรมชาดก	 ส�านวนเดิมว่า	พระธรรมชาดก

	 ๑๕.	พระชินาลังการ	 ส�านวนเดิมว่า	พระชินาลังการ

	 ๑๖.	พระสารัตถทีปนี	 ส�านวนเดิมว่า	พระสารัตถทีปนี

	 ๑๗.	พระพุทธวงศ์	 ส�านวนเดิมว่า	พระพุทธวงษ์

	 ๑๘.	พระสารสังคหะ	 ส�านวนเดิมว่า	พระสารสังคหะ

	 ๑๙.	พระมิลินทปัญหา	 ส�านวนเดิมว่า	พระมิลินทปัญหา

	 ๒๐.	พระปาเลยย	(พระธัมมปาลิเชยย)	 ส�านวนเดิมว่า	พระปาเลยยกะ9

	 ๒๑.	พระมหานิพพาน	 ส�านวนเดิมว่า	พระมหานิทาน

	 ๒๒.	พระอนาคตวงศ์	 ส�านวนเดิมว่า	พระอนาคตวงษ์

	 ๒๓.	พระจริยาปิฎก	 ส�านวนเดิมว่า	พระจริยาปิฎก

	 ๒๔.	พระโลกปัญญัติ	 ส�านวนเดิมว่า	พระโลกบัญญัติ

	 ๒๕.	พระมหากัลป์	 ส�านวนเดิมว่า	พระมหากัลป์

	 ๒๖.	พระอรุณวดี	 ส�านวนเดิมว่า	พระอรุณวัตติ

	 ๒๗.	พระสมันตปาสาทิกา	 ส�านวนเดิมว่า	พระสมันตปาสาทิกา

	 ๒๘.	พระวิสุทธิมรรค	 ส�านวนเดิม	(ไม่ปรากฏ)

	 ๒๙.	พระลักขณาทิธรรม	 ส�านวนเดิมว่า	พระจักษณาภิธรรม

	 ๓๐.	พระอนุฏีกาหิงสธรรม	 ส�านวนเดิมว่า	พระอนุฎีกาหิงสธรรม

	 ๓๑.	พระสารีริกพินิจฉัย	 ส�านวนเดิมว่า	พระสารีริกวินัจฉัย

	 ๓๒.	พระโลกุปปัตติ10	 ส�านวนเดิมว่า	พระโลกุปปัตติ

	 อวสานพจน์ในเตภูมิกถา	 ผู้แต่งกล่าวถึงคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง	 แต่บางคัมภีร์ชื่อไม่ตรงกับที่	 เช่น	 

พระธรรมมหารถกา	พระธรรมหทยะ	พระอนุปติกา

 
 9	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	๓	(๒๕๒๖)	ว่า	พระปาเลยยะ,	ฉบับพิเศษสมัยอยุธยา	(อย.)	ว่า	พระธัมมปาลีเชยยะ
 10	กรมศิลปากร,	วรรณกรรมสมัยสุโขทัย,	ภาคผนวก	โดยพิทูร	มะลิวัลย์,	หน้า	๒๓๑-๒๓๓;		และดูในนิยะดา	
เหล่าสุนทร,	ไตรภูมิพระร่วง,	(กรุงเทพมหานคร	:		ส�านักพิมพ์แม่ค�าผาง,	๒๕๓๘),	หน้า	๑๑๓	–	๑๑๔.
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 ๕.๒.๕ เนื้อหาโดยสังเขป

	 เตภูมิกถา	แปลว่า	กล่าวถึงภูมิ	๓	หรือ	พรรณนาเรื่อง	๓	ภูมิ	ค�าว่า	เต	หรือ	ติ	แปลว่า	๓	ค�าว่า	 

ภูมิ	แปลว่า	สถานที่	หรือ	แผ่นดิน	ค�าว่า	กถา	แปลว่าถ้อยค�า	การพูด	การกล่าว	การพรรณนา	รวมเข้า

ด้วยกัน	เป็น	เตภูมิกถา	หมายถึงกล่าวถึงภูมิ	๓	คือ	๑)	อุปริภูมิ	๒)	มัชฌิมภูมิ	และ	๓)	เหฏฐภูมิ	หรือ	 

ภูมิใหญ่	 ๓	 ได้แก่	 ๑)	 กามภูมิ	 ๒)	 รูปภูมิ	 และ	๓)	 อรูปภูมิ	 (การเรียกชื่อภูมิ	 ๓	 อยู่ท่ีว่าจะเรียกวิธีใด)	 

เตภูมิกถา	มี	๑๑	กัณฑ์	คือ11

	 กัณฑ์ที่	๑	ว่าด้วยนรกภูมิ	เหตุแห่งการเกิด	นรกใหญ่	นรกบ่าว	โลกันตนรก	

	 กัณฑ์ที่	๒	ว่าด้วยติรัจฉานภูมิ	สัตว์	สัตว์ทะเล	ครุฑ	นาค	นกและสัตว์ป่า	

	 กัณฑ์ที่	๓	เปรตภูมิ	วิมานเปรตลักษณะต่าง	ๆ	เปรตผู้หญิง	เปรตทุกข์ทรมาน	เปรตอื่นๆ	

	 กัณฑ์ที่	๔	ว่าด้วยอสุรกายภูมิ	ลักษณะอสุรกาย	อสูรภิภพ	พญาอสูร	

	 กัณฑ์ที่	 ๕	 มนุสสภูมิ	 ว่าด้วยการเกิด	 ทวีปท้ัง	 ๔	 มหาจักรพรรดิราช	 ประวัติบุคคลส�าคัญ	 เร่ือง

เบ็ดเตล็ด

	 กัณฑ์ที่	 ๖	 ฉกามาพจรภูมิ	 ว่าด้วย	 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา	 ชั้นดาวดึงส์	 ชั้นยามา	 ชั้นดุสิต	 

ชั้นนิมมานรดี	และ	ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี	

	 กัณฑ์ที่	๗	รูปวจรภูมิ	ว่าด้วย	รูปพรหม	๑๖	ชั้น	ตามภูมิธรรม	เรียกว่า	โสฬสพรหม

	 กัณฑ์ที่	๘	อรูปาวจรภูมิ	ว่าด้วย	อรูปพรหม	พรหมไม่มีรูป	๔	ชั้น	และฉัพพรรณรังสี

	 กัณฑ์ที่	๙	อวินิโภครูป	ว่าด้วย	สัตว์	ภูเขาและแม่น�้า	พระอาทิตย์	พระจันทร์	นวเคราะห์	ดวงดาว	

ฤดูและเดือน	วันและคืน	ชมพูทวีป	ป่าหิมพานต์	ซึ่งล้วนแต่เป็นอนิจลักษณะ

	 กัณฑ์ที่	 ๑๐	 โอกาสมหากัลปสุญญตา	 กัลปวินาศและอุบัติ	 ไฟ	 น�้า	 ลม	 ล้างโลก	 โลกาวินาศ	 

ไฟประลัยกัลป์	น�้าประลัยกัลป์	กัปต่าง	ๆ	ลมทั้ง	๔	โลกอุบัติ	ฤดูกาล	ความประมาทในบุญธรรม	ภาวะ

ของโลก	อนิจจังสงสาร

	 กัณฑ์ที่	 ๑๑	 นิพพานกถา	 กล่าวถึงนิพพานสมบัติ	 มรรค	 ๘	 วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน	 

สมถกัมมัฏฐาน	วิปัสสนากัมมัฏฐาน	สมภารบารมี	

	 อวสานพจน์	ว่าด้วย	วัน	เดือน	ปีที่	และเหตุที่นิพนธ์

 เนื้อหา

	 เตภูมิกถาพรรณนาเรื่องการเกิด	การตาย	ของสัตว์ทั้งหลายว่า	การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้ง	

๓	ได้แก่	กามภูมิ	๑๑	รูปภูมิ	๑๖	และอรูปภูมิ	๔	ด้วยอ�านาจของบุญและบาปที่ได้กระท�า

 11	 คณาจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา,	
(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๑),	หน้า	๕๒-๕๓.
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 ก. กามภูมิ ๑๑

	 กามภูมิ	คือ	ภูมิระดับล่าง	เป็นแดนที่เกี่ยวข้องกับกามตัณหา	ยังอยู่ในกระแสโลภะ	โทสะ	โมหะ	

ระคนด้วยความรัก	ความใคร่	มีสุข	มีทุกข์	มีทั้งสิ้น	๑๑	ภูมิ	แบ่งออกเป็นทุคติภูมิ	๔	และสุคติภูมิ	๗

	 	 ๑.		ทุคติภูมิ	๔	หรือ	อบายภูมิ	๔	คือ	แดนที่เป็นทุกข์	จัดเป็นภูมิชั้นต�่า	มี	๔	ชั้น	อธิบายจาก 

ภูมิต�่าขึ้นมาสู่ชั้นบน	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑.๑	 นรกภูมิ	 คือ	 ภูมิท่ีไม่มีความเจริญ	 ต�่าสุดในอบายภูมิ	 เป็นสถานที่ของสัตว์ที่ท�าบาป	 

ต้องไปรับทัณฑ์ทรมานนานัปการ	ประกอบด้วยนรกใหญ่	๘	ขุม	ได้แก่	(๑)	สัญชีพนรก	(๒)	กาฬสุตตนรก	

(๓)	สังฆาฏนรก	(๔)	โรรุวนรก	(๕)	มหาโรรุวนรก	(๖)	ตาปนรก	(๗)	มหาตาปนรก	(๘)	อเวจีนรก	หรือ	 

มหาอเวจีนรก	

	 	 	 นอกจากนรกใหญ่ทั้ง	๘	ขุม	มีนรกบริวารล้อมนรกใหญ่อีกด้านละ	๔	ขุม	เรียกว่า	นรกบ่าว	

หรือ	นรกบริวาร	นรกใหญ่แต่ละขุมมีนรกบ่าว(บริวาร)	๑๖	ขุม	รวมนรกบ่าวทั้งสิ้น	๑๒๘	ขุม	นรกบริวาร

ทั้ง	๔	ด้าน	เรียกว่า	อุสสุทนรก ที่ตั้งล้อมรอบเป็นบริวารชั้นในมหานรกทั้ง	๘	ขุม	ตั้งอยู่ในทิศทั้ง	๔	ทิศ	 

ทิศละ	๔	ขุม	มหานรกขุมหนึ่ง	ๆ	มีอุสสุทนรกล้อมรอบ	๑๖	ขุม	ดังนั้น	อุสสุทนรกจึงมีด้วยกัน	๑๒๘	ขุม	

	 	 	 นอกจากอุสสทนรก	ยงัมนีรกบรวิารอกี	เรยีกว่า	ยมโลกนรก	ยมโลกนรกตัง้อยูใ่นสถานทีต่่อ

จากอุสสุทนรกออกไป	นรกแต่ละขุมมียมโลกนรกล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกในทิศทั้ง	๔	ทิศละ	๑๐	ขุม	

รวมเป็น	๔๐	ขุม	มหานรก	๘	ขุม	ขุมหนึ่ง	ๆ	มียมโลกนรก	๓๒๐	ขุม	

	 	 	 โลกันตนรก	

	 	 	 มีนรกขุมพิเศษ	 เรียกว่า	 โลกันตนรก	 อยู่นอกจักรวาล	 น�าจักรวาลทั้ง	 ๓	 มาชนกันเกิด 

ช่องว่างตรงกลาง	สีด�ามืดมิด	นั่นคือโลกันตนรก	 ไม่มีแสงสว่าง	มีเพียงพระรัศมีของพระพุทธเจ้า	 ในวัน

ประสูติ	ตรัสรู้และปรินิพพานเท่านั้น	ที่ส่องถึง	แต่มีวูบเดียวเหมือนฟ้าแลบ	

	 	 	 ๑.๒	เปตภูมิ	ภูมิที่อยู่ของเปรตชนิดต่าง	ๆ 	เป็นภูมิสัตว์ห่างไกลความสุข	มีความหิวกระหาย

ไร้ความสุข	 พรรณนาบาปกรรมที่ท�าให้เกิดเป็นเปรต	 เช่น	 ขโมยของสงฆ์	 นินทาด่าว่าพระสงฆ์และ 

ครูบาอาจารย์	 ยุยงให้สงฆ์แตกกัน	 ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อท�าแท้ง	 ตระหนี่	 ขัดขางผู้ให้ทาน	 ท�าร้ายบิดา

มารดา	พูดเท็จ	รับสินบน	ตัดสินคดีความโดยไม่ยุติธรรม	เผาท�าลายป่า	เป็นต้น

	 	 	 เปตภูมิ	หรือ	เปตติวิสยภูมิ	คือ	ภูมิที่อยู่เหล่าสัตว์ที่ห่างไกลความสุขสบาย	เปรตที่อาศัยอยู่

เชิงภูเขาหิมาลัยในป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าวิชฌาฏวี	 มี	 ๑๒	 จ�าพวก	 ได้แก่	 (๑)	 วันตาสเปรต	 เปรตกินน�้าลาย	

เสมหะ	 และอาเจียน	 เป็นอาหาร	 (๒)	 กุณปาสเปรต	 เปรตกินซากศพคนหรือสัตว์	 เป็นอาหาร	 

(๓)	 คูถขาทกเปรต	 เปรตท่ีกินอุจจาระต่าง	 ๆ	 เป็นอาหาร	 (๔)	 อัคคิชาลมุขเปรต	 เปรตมีเปลวไฟลุกอยู ่

ในปาก	(๕)	สูจิมุขเปรต	เปรตมีปากเท่ารูเข็ม	(๖)	ตัณหัฏฏิตเปรต	เปรตถูกตัณหาเบียดเบียน	ให้หิวข้าว
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หิวน�้าอยู่ตลอด	(๗)	สุนิชฌามกเปรต	เปรตตัวด�าเหมือนตอไม้ถูกไฟเผา	(๘)	สัตถังคเปรต	เปรตมีเล็บมือ

เล็บเท้ายาวและคมเหมือนมีด	 (๙)	ปัพพตังคเปรต	 เปรตมีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขา	 (๑๐)	อชครังคเปรต	

เปรตมีร่างกายเหมือนงูเหลือม	(๑๑)	เวมานิกเปรต	เปรตที่เสวยทุกข์ตอนกลางวัน	แต่กลางคืนเสวยสุขใน

วิมาน	(๑๒)	มหิทธิกเปรต	เปรตมีฤทธิ์มาก	

	 	 	 ๑.๓	อสรุกายภมู	ิภมูทิีอ่ยูอ่มนษุย์พวกหนึง่ทีเ่ป็นศตัรูกบัเทวดา	เป็นสถานทีไ่ม่มคีวามสว่าง

รุ่งโรจน์ไม่มีอิสระและความรื่นเริง	ค�าว่า	“ไม่รุ่งโรจน์”	หมายถึง	เป็นอยู่ฝืดเคือง	ไม่ร่าเริง	เตภูมิกถามีอสูร	

๒	พวก	คือ	กาลกัญชกาอสูรกาย	พวกที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว	และทิพยอสูรกายพวกที่มีที่อยู่งดงาม	

เรียกว่า	 อสุรภพ	 หรือ	 อสุรกายภูมิ	 หมายถึงภูมิที่อยู่ของเหล่าสัตว์ที่ปราศจากความแช่มชื่นรื่นเริง	 

อสุรกายภูมิแบ่งออกเป็น	๓	พวกใหญ่	ๆ	มี	 (๑)	 เทวอสุรา	 ได้แก่	 อสุรกายที่เป็น	 เทวดา	มี	๖	จ�าพวก	 

(๒)	เปติอสุรา	ได้แก่	อสุรกายที่เป็นพวกเปรต	(๓)	นิรยอสุรา	ได้แก่	อสุรกายที่เป็นสัตว์นรก	

	 	 	 ๑.๔	เดรัจฉานภูมิ	เป็นที่อยู่สัตว์ดิรัจฉาน	ถือว่าพวกนี้มีสัญญา	ความส�านึกรู้เพียง	๓	อย่าง	

คือ	กามสัญญา	อาหารสัญญา	และมรณสัญญา	ต่างจากมนุษย์	มนุษย์มีธรรมสัญญา	รู้บาปบุญคุณโทษ

	 	 	 ๑.๕	มนุสสภูมิ	ภูมิของมนุษย์	สูงกว่าอบายภูมิ	เป็นชั้นแรกในสุคติภูมิ	แต่รวมอยู่ในภูมิใหญ่

คือ	 กามภูมิ	 เตภูมิกถาพรรณนาการเกิดหรือการปฏิสนธิคร้ังแรกของมนุษย์ขณะท่ีอยู่ในท้องมารดา	 

การจ�าแนกบุตรธิดาที่ออกจากครรภ์	ว่ามี	๓	ประเภท	คือ	อภิชาตบุตร	อนุชาตบุตร	และอวชาตบุตร	

	 	 	 ๑.๖	สวรรคภูมิ	ภูมิของเทพยดา	อยู่เหนือมนุสสภูมิ	จัดอยู่ในภูมิระดับล่าง	ยังเกี่ยวข้องกาม	

มี	๖	ชั้น	เรียกว่า	ฉกามาพจรภูมิ	ได้แก่

	 	 	 	 ๑.	จาตุมมหาราชิกาภูมิ	 คือ	 ภูมิที่อยู ่ของท้าวจัตุโลกบาล	 เทพทิศทั้ง	 ๔	 หรืออีก 

อย่างหนึ่งว่า	จตุมมหาราชา	ขึ้นตรงกับพระอินทร์	ราชาแห่งสวรรค์	มี	

	 	 	 	 	 ๑)	ธตรัฏฐะ	ผู้ปกครองทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ	

	 	 	 	 	 ๒)	วิรุฬหกะ	ผู้ปกครองทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ	

	 	 	 	 	 ๓)	วิรูปักขะ	ผู้ปกครองทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ	

	 	 	 	 	 ๔)	กุเวร	หรือ	ท้าวเวสสุวัณ	ผู้ปกครองทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ

	 	 	 	 ๒.	ดาวดึงส์ภูมิ	 คือ	 ภูมิที่อยู่ของเทพ	 ๓๓	 องค์	 มีสักกะหรือพระอินทร์เป็นหัวหน้า	 

เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์	

	 	 	 	 ๓.	ยามาภูมิ	คือภูมิที่อยู่เทวดาผู้ปราศจากความทุกข์	มีสุยามะเป็นหัวหน้า	

	 	 	 	 ๔.	ดุสิตาภูมิ	 คือ	 ภูมิที่อยู ่เทวดาที่มีแต่ความแช่มชื่นร่ืนเริงอยู ่เป็นนิจ	 เป็นชั้นที่ 

พระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้	มีสันดุสิตเป็นหัวหน้า	
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	 	 	 	 ๕.	นิมมานรตีภูมิ	คือภูมิที่อยู่เทวดาที่มีแต่ความยินดีเพลิดเพลินในกามคุณ	๕	ที่เนรมิต

ขึ้นเอง	มีสุนิมมิตตะเป็นหัวหน้า	

	 	 	 	 ๖.	 ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ	 คือ	 ภูมิที่อยู ่เทวดาผู้เสวยกามคุณที่เทวดาอื่น	 เนรมิตให้	 

มีปรนิมมิตะเป็นหัวหน้า	

	 	 ทั้ง	๗	ภูมิดังกล่าว	ท่านเรียกว่ากามสุคติภูมิ	๗	รวมทุคติภูมิ	๔	ข้างต้นจึงเป็นกามภูมิ	๑๑	

 ข. รูปภูมิ ๑๖

	 รูปภูมิ	 หมายถึง	 ภูมิที่เกิดรูปพรหม12	 เสวยสุขไม่เกี่ยวข้องกาม	 มีแสงสว่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทวดา 

ทั้งปวง	มีเสียงไพเราะมีอายุยืนหลายพันปีทิพย์	จัดอยู่ในภูมิระดับกลาง	มี	๑๖	ภูมิ	เรียกว่าโสฬสพรหม	

จ�าแนกตามระดับฌานที่บุคคลบรรลุ	เรียงล�าดับมีดังนี้

	 	 ๑.	ปฐมฌานภูมิ	ภูมิที่เกิดของผู้ได้ปฐมฌาน(ฌานที่	๑)	มี	๓	ภูมิ	ได้แก่	

	 	 	 ๑)		พรหมหาปาริสัชชาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมผู้เป็นบริษัทบริวารของมหาพรหม	

	 	 	 ๒)		พรหมปุโรหิตาภูมิ	ภูมิที่เกิดพรหมปุโรหิตา	ที่ปรึกษาของมหาพรหม	

	 	 	 ๓)		มหาพรหมาภูมิ	ภูมิที่เกิดของมหาพรหม

	 	 ๒.		ทุติยฌานภูมิ	ภูมิที่เกิดของผู้ได้ทุติยฌาน	(ฌานที่	๒)	มี	๓	ภูมิ	ได้แก่

	 	 	 ๑)		ปริตตาภาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีน้อย	

	 	 	 ๒)		อัปปมานาภาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีหาประมาณมิได้

	 	 	 ๓)		อาภัสสราภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีประกายรุ่งโรจน์

	 	 ๓.		ตติยฌานภูมิ	ภูมิที่เกิดผู้ได้ตติยฌาน	(ฌานที่	๓)	มี	๓	ภูมิ	ได้แก่	

	 	 	 ๑)		ปริตตสุภาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีสวยงามน้อย

	 	 	 ๒)		อัปปมาณสุภาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีสวยงามหาประมาณมิได้

	 	 	 ๓)		สุภกิณหาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่มีรัศมีสวยงามกระจ่างจ้า

	 	 ๔.		จตุตถฌานภูมิ13	ภูมิที่เกิดของผู้ได้จตุตถฌาน	มี	๗	ภูมิ	ได้แก่	

	 	 	 ๑)		เวหัปผลาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่ได้รับผลฌานกุศลอันไพบูลย์

	 	 	 ๒)		อสัญญีสัตตภูมิ	 ภูมิท่ีอยู่พรหมที่ไม่มีสัญญา	 คือมีแต่รูปขันธ์	 ไม่มีนามขันธ์	 ได้แก่	 

พรหมลูกฟัก

 12	พรหมที่มีรูป	๒๘	หมายถึง	รูปปรมัตถ์	๒๘	อันได้แก่	มหาภูตรูป	๔	อุปาทายรูป	๒๔
 13	ตัง้แต่	อวหิาภมู	ิถงึ	อกนฏิฐาภมู	ิรวมเรยีกว่า สทุธาวาสภมู	ิ	คอื	ภมูอินัเป็นทีอ่ยู่ของพระอนาคามผีูร้อจะบรรลุ
เป็นพระอรหันต์	อนาคามี	แปลว่าไม่กลับมา	หมายความว่า	พระอนาคามีคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดที่โลกมนุษย์อีก	จึงไปรอ
บรรลุธรรมที่ชั้นสุทธาวาส
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	 	 	 ๓)		อวิหาภูมิ	 ภูมิที่อยู่พรหมท่ีไม่เสื่อมจากฐานะของตน	 หรือผู้ละไปแล้ว	 ผู้คงอยู่นาน	 

(ผู้เจริญสัทธินทรีย์)	

	 	 	 ๔)		อตัปปาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมที่ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจใด	ๆ	(ผู้เจริญวิริยินทรีย์)

	 	 	 ๕)		สุทัสสาภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมผู้งดงามน่าทัศนา(ผู้เจริญสตินทรีย์)

	 	 	 ๖)		สุทัสสีภูมิ	ภูมิที่อยู่พรหมผู้มองเห็นชัดเจนดีหรือมีทัศนาแจ่มชัด(ผู้สมาธินทรีย์)

	 	 	 ๗)		อกนิฏฐาภูมิ	 ภูมิท่ีอยู่พรหมท่ีมีทิพยสมบัติและความสุขไม่ด้อยไปกว่าใคร	 (ผู้เจริญ 

ปัญญินทรีย์) 

 ค. อรูปภูมิ ๔

	 อรูป	 คือ	 ภูมิที่เกิดอรูปพรหม(พรหมไม่มีรูป)	 รู้กันโดยทั่วไปว่าพรหมไม่มีรูปร่างหน้าตา	 มีแต่

นามธรรมความรู้สึกนึกคิด	ชั้นนี้แบ่งตามผู้ได้อรูปฌาน	๔	เรียกชื่อตามอรูปฌาน	ดังนี้	

	 	 ๑.		อากาสานัญจายตนภูมิ	ภูมิที่อยู่ผู้เข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มีสิ้นสุด	

	 	 ๒.		วิญญาณัญจายตนภูมิ	ภูมิที่อยู่ของผู้เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด	

	 	 ๓.		อากิญจัญญายตนภูมิ	ภูมิที่อยู่ของผู้เข้าถึงภาวะไม่มีอะไร

	 	 ๔.		เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ	ภูมิที่อยู่ของผู้เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่	ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
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แผนภาพที่ ๕.๑ แผนภาพภูมิ ๓๑ 
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 ข้อสังเกตการศึกษา

	 พลตรี	เดช	ตุลวรรธนะ	กล่าวถึงภูมิ	๓๑	ไว้น่าสนใจ	“ฝ่ายมหายานรับเอาหลักการเรื่องเวียนว่าย

ตายเกิดด้วยอัตตาเท่ียงแท้	 ใช้วิญญาณแบบ	 Soul	 ของพราหมณ์...รับเอานรกใต้ดิน	 สวรรค์บนฟ้าที ่

เรียกว่า	ภูมิ	๓๑	ภูมิ	อันเป็นที่อยู่ของวิญญาณแบบ	Soul	ท่องเที่ยวไปตามค�าสอนของพราหมณ์เต็มที่	 

ซึ่งมาปรากฏในต�าราอภิธรรมในเมืองไทย	 และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 พระมหาสมณเจ้า	 

ทรงวิจารณ์ไว้ว่าคงจะไม่ใช่ค�าสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาตรัสรู้	 เพราะไปเหมือนกับค�าสอนของ

พราหมณ์และฮินดูทั้งดุ้น”14 

	 อนึ่ง	 ค�าศัพท์ในเตภูมิกถา	 เช่น	 ภพ	 ภูมิ	 มาจากศาสนาพราหมณ์	 การใช้ค�าศัพท์ของพราหมณ์	 

มีข้อพึงทราบพึงตระหนัก	 เพื่อแยกได้ว่าศาสนาพราหมณ์สอนอย่างไร	 พระพุทธศาสนาสอนอย่างไร	

พระพทุธศาสนาเกดิมาเพือ่หักล้างค�าสอนพราหมณ์	“พระพทุธเจ้าอุบตัท่ิามกลางสงัคมทีศ่าสนาพราหมณ์

มีอิทธิพลครอบคลุมทั่ว	 แต่ไม่ทรงเห็นด้วยกับหลักความเชื่อและการปฏิบัติมากมายหลายอย่าง 

ของพราหมณ์	 จึงทรงสอนคัดค้าน…	 พระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อขัดแย้ง	 ตอบโต้	 หักล้างค�าสอนของ

พราหมณ์	 ฉะนั้น	 หลักธรรมและค�าศัพท์ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงมีมากมายที่เหมือนกับใน 

ศาสนาพราหมณ์	 ..	 โดยทั่วไปเราจะพูดว่า	พระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์	แต่การพูดเพียง

ว่า	 ได้รับอิทธิพลนี่ไม่พอ	 เราจะต้องพูดต่อไปด้วยว่า	 พระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นเพ่ือจะหักล้างค�าสอน 

ของพราหมณ์	จึงต้องยกเอาถ้อยค�าที่เป็นค�าสอนของพราหมณ์นั้นมาวิเคราะห์วิจารณ์	ฉะนั้น	อะไรก็ตาม	

ที่พูดด้วยค�าศัพท์เดียวกัน	 ก็จะมีความหมายต่างกัน	 เช่น	 เรื่องกรรม	 เป็นต้น	 กรรมในศาสนาพราหมณ ์

มไีว้เพ่ือสนบัสนนุเรือ่งวรรณะสี	่ส่วนพทุธศาสนาสอนหลกัธรรมเพือ่หกัล้างระบบวรรณะสี	่กรรมในศาสนา

เชนเป็นลทัธกิรรมเก่า	ส่วนหลกักรรมในพทุธศาสนามุง่ให้กระท�าการอันจะให้เกดิผลดีตรงตามเหตุปัจจัย15 

 ๕.๒.๖ คุณค่า

	 ไตรภูมิพระร่วง	 หรือเตภูมิกถา	 ของพญาลิไท	 มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตลอด	 ความเช่ือทาง 

พระศาสนาก็มาอยู่ในระดับของไตรภูมิเสียมาก16	อิทธิพลและคุณค่าของเตภูมิกถา	:-

	 	 ๑.		ด้านศาสนา	เนือ้เรือ่งมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบับาปบญุคณุโทษ	เช่น	การท�าบญุ

รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจะได้ไปสวรรค์	 การท�าบาปจะตกนรก	 โดยสรุปมุ่งสอนให้คนท�าแต่ความด	ี

ละเว้นความชั่ว	เกรงกลัวการท�าบาป

 14 พลตรี	เดช	ตุลวรรธนะ,	เรียนพุทธศาสนาอย่างปัญญาชน	เล่ม	๗,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ไทย.	ไอ.	อี.,	
๒๕๓๐),	หน้า	๗๗.	
 15	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้ เข้าใจ ไตรภูมิ,	พิมพ์ครั้งที่	๘,	(กรุงเทพ-
มหานคร	:	โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา,	๒๕๕๓),	หน้า	๑๖.
 16	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม	ภาค	๔,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท
พิมพ์สวย,	๒๕๖๐),	หน้า		๕๒๖.
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  ๒.		ด้านวรรณคด	ีเตภูมกิถามีความโดดเด่นในศลิปะการประพันธ์	มอีทิธพิลต่อวรรณคดีในสมยั

ต่อมา	เช่น	ลิลิตโองการแช่งน�้า	ปุณโณวาทค�าฉันท์	ขุนช้างขุนแผน	นิราศนรินทร์	เป็นต้น

	 	 ๓.		ด้านอทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติ	เนือ้เร่ืองเตภมูกิถาจูงใจให้ยดึมัน่ในการท�าดี	มเีมตตากรุณา	

รักษาศีล	บ�าเพ็ญทาน	รู้จักเสียสละ	เชื่อมั่นในผลกรรม	

	 	 ๔.		ด้านภาษา	 ส�านวนโวหารเตภูมิกถา	 โดยเฉพาะพรรณนาโวหาร	 ประณีตละเอียดละออ 

เป็นอย่างยิ่ง	จนเห็นสมจริง	ให้เห็นสภาพน่าสยองขวัญในนรก	สภาพรุ่งเรืองในสวรรค์	

	 	 ๕.		ด้านการปกครอง	เตภมูกิถาเป็นหนงัสอืมคีณุค่าด้านสงัคมศาสตร์	ในฐานะท่ีเป็นอดุมการณ์

ทางการเมือง	เป็นเครื่องมือชนชั้นปกครองสมัยสุโขทัย	เพื่อสร้างสรรค์ความสงบสุขในสังคม

๕.๓ มังคลัตถทีปนี
  ๕.๓.๑ ความเป็นมา

	 มังคลัตถทีปนี	 วรรณกรรมที่พระสิริมังคลาจารย์น�าสาระในมงคลสูตร	 ในขุททกปาฐะ17	 (และ)	 

ในสุตตนิบาต18	ขุททกนิกาย	พระสุตตันตปิฎก	แต่งอธิบายเรื่องมงคลชีวิต	น�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	เช่น

นิทานชาดกมาเล่าอธิบายเสริมด้วยภาษาเข้าใจง่าย	มีที่อ้างอิงเช่นพระสูตร	เป็นต้น	

 ๕.๓.๒ ผู้แต่ง

 ชาติภูม	ิ ผู้แต่งมังคลัตถทีปนี	 คือ	 พระสิริมังคลาจารย์	 ท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๐๑๐	 –	

๒๑๐๐	ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช	ถึงรัชสมัยพระเจ้าเมกุฏิ	ชื่อเดิม	คือ	ศรีปิงเมือง	

 บรรพชา	อายุ	๑๓	ปี	พ�านักอยู่วัดสวนขวัญ	 (ปัจจุบันเรียกวัดต�านัก)	อยู่ทางทิศใต้ของเชียงใหม่	

ราว	๔	กิโลเมตร	ท่านเคยไปศึกษาที่ลังกา	เคยเป็นอาจารย์ของพระเมืองเกษเกล้า	จนกระทั่งมรณภาพ	

บางต�านานเล่าว่า	 บิดาของท่านเป็นพ่อค้าช้าง	 ท่านเกิดในสมัยที่สังคายนาพระไตรปิฎก	 ครั้งที่	 ๘	 

ของฝ่ายเถรวาท	 ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาโพธาราม	 ท่านมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้พระไตรปิฎก	 

พระเถระในสมัยนั้นมีความรู้พระพุทธศาสนานิยมแต่งคัมภีร์	

 ผลงาน	วรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์	ได้แก่	

	 	 ๑)		เวสสันตรทปีนี	แต่งส�าเร็จเมือ่	พ.ศ.	๒๐๖๐	ในรัชกาลพระเมืองแก้ว	อธิบายเวสสันดรชาดก	

คัมภีร์นี้มีความยาวบั้นต้น	๔๐	ผูก	บั้นปลาย	๑๐	ผูก	

		 	 ๒)		สังขยาปกาสกฎีกา	 แต่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๐๕๙	 อธิบายคัมภีร์สังขยาปกาสกะซึ่งแต่งโดย 

พระญาณวิลาสเถระ	ว่าด้วยการนับเวลา	เครื่องชั่งตวง	น�้าหนัก	ระยะทาง	ฤดูกาล	และการใช้เงินตราซึ่ง

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	จ�านวน	๒	ผูก	

 17	ขุ.ขุ.(ไทย)	๒๕/๑/๖.
 18	ขุ.สุ.	(บาลี).๒๕/๒๖๑/๕๖๑.
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		 	 ๓)		มังคลัตถทีปนี	หรือ	มงคลทีปนี	แต่งเมื่อ	พ.ศ.	๒๐๖๗	อธิบายมงคลสูตร	ท่านอ้างที่มาจาก

ชาดก	อรรถกถาธรรมบท	และคัมภีร์อื่นๆ	

	 	 ๔)		จักรวาลทีปนี	 แต่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๐๖๓	 อธิบายเรื่องจักรวาลหรือโลกธาตุ	 ตลอดจนภพภูมิ 

ต่าง	ๆ 	เช่น	ทีเ่กดิของสตัว์ทัง้หลาย	อาหารของสตัว์	ภเูขา	แม่น�า้	เทวดา	หอสมดุแห่งชาติแปลและจัดพิมพ์

ปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	

  ๕.๓.๓ ลักษณะการแต่ง 

	 มงคลสูตรในพระไตรปิฎก	 เป็นค�าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง	 ท่ีเรียกว่าปัฐยาวัตร	 บังคับค�า 

หนัก-เบา	ค�าครุ-	ลหุ	มังคลัตถทีปนีแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วผสมร้อยกรอง	อธิบายมงคลสูตร	มีนิทาน

ประกอบ	มีรูปแบบ	มีโครงสร้าง	มีคัมภีร์อ้างอิง	

 ๕.๓.๔ แรงจูงใจของผู้แต่ง

	 ยคุไทยล้านนาถอืเป็นยคุทองวรรณกรรมบาลี	ยคุท่ีพระพุทธศาสนาในล้านนาไทยรุ่งเรือง	พระเถระ

และนักปราชญ์ราชบัณฑิตแตกฉานในพระธรรมวินัยแต่งวรรณกรรมหลายเรื่อง	 ด้วยผู้แต่งแตกฉาน 

พระไตรปิฏก	เกิดในยคุวรรณคดบีาลรีุง่เรอืง	ผูแ้ต่งปฏบิติัเคร่งครัดประพฤติสัลเลขธรรม	คอืมกัน้อยสันโดษ	

อยู่ในที่วิเวก	ท่านแต่งมังคลัตทีปนี	เพื่อ	

	 	 ๑)		เผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะของคัมภีร์มีนิทานประกอบ	

	 	 ๒)		ให้ผู้ต้องการศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาเรียนรู้

	 	 ๓)		สืบทอดการแต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา	

 ๕.๓.๕ เนื้อหาโดยสังเขป 

		 มงคลสูตรในพระไตรปิฎก	แต่งเป็นภาษากวี	เรียกว่า	ฉันท์	รวม	๑๑	คาถา	คาถาหนึ่ง	๓	มงคลบ้าง	

๔	 มงคลบ้าง	 ๕	 มงคลบ้าง	 เริ่มจากปณามคาถา	 นมัสการพระรัตนตรัย	 หรือบทไหว้ครู	 ผู้แต่งนมัสการ 

พระรัตนตรัย	 อธิบายค�าเริ่มต้นในมงคลสูตร	 ข้อความเบ็ดเตล็ด	 สถานท่ีพระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตร	 

รวมถึงสิ่งที่วรรณกรรมอินเดียจะขาดมิได้นั่นคือเทวดา	มนุษย์เถียงกันเรื่องอะไรเป็นมงคล	ตกลงกันไม่ได้	

เรื่องแพร่กระจายถึงเทวโลก	 เริ่มจากมนุษย์ไปถึงเทวดา	 เทวดาประจ�าพื้นดิน	 เทวดาในอากาศ	 เทวดา 

ช้ันจาตมุหาราชิกา	จนถงึพรหมโลก	เทวดายงัแก้ปัญหาไม่ได้	ผ่านไป	๑๒	ปี	ความวุน่วายครัง้นัน้เป็นมงคล

โกลาหล	 เมื่อเทวดาให้ค�าตอบไม่ได้จึงกลับมาโลกมนุษย์	 ไปขอให้พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัย	พระพุทธเจ้า

ทรงชี้ว่ามงคลชีวิตเกิดได้เพราะการปฏิบัติในชีวิตนี้	
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	 มงคลสูตร	เป็นที่มาของ	มังคลัตถทีปนี	อธิบายมงคลชีวิต	๓๘	ประการ	ได้แก่19 

 ๑. ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลาน�) คนพาล	ได้แก่	คนคิดชั่ว	กระท�าชั่ว	พูดชั่ว	

 ๒. คบบณัฑติ (ปณฑฺติานญจฺ เสวนา) บณัฑิต	คอื	บคุคลท่ีคดิพูดและท�าในทางท่ีดี	แสดงออก

ในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	

 ๓. บชูาคนผูค้วรบชูา (ปชูา จ ปชูนียาน�) ค�าว่า	บชูา	หมายถึง	การแสดงความเคารพ	นบนอบ	

เทิดทูน	ซึ่งอาจแสดงออกทางกาย	ทางวาจาหรือทางใจด้วยลักษณะของการแสดงความเคารพ

 ๔. อยูใ่นประเทศอนัสมควร (ปฏรูิปเทสวาโส) ประเทศทีส่มควร	อาจจดัได้	ดังนี	้(๑)	ประเทศ

ทีมี่พระพทุธศาสนา	คอื	ถิน่หรอืสถานท่ีทีม่พีระพทุธศาสนาปรากฏอยู	่มกีารศึกษาในหลักธรรมทางศาสนา	

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อที่ควรละและข้อที่ควรประพฤติ

 ๕. มีบุญท�าไว้ในปรงก่อน (ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา) ค�าว่า	 “บุญ”	 โดยส่วนเหตุ	 หมายถึง	 

การกระท�าอันใดก็ตามท่ีบุคคลมีเจตนากระท�าลงไปแล้ว	 มีลักษณะขจัดกิเลสให้เบาบางลงไป	 ค�าว่า	 

“บุญ”	โดยส่วนผล	คือ	หลังจากกระท�าลงไปแล้ว	ย่อมมีความสุขกายสบายใจเป็นผล	เป็นต้น

 ๖. ตั้งตนไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ จ) ตนในที่นี้	หมายถึง	ร่างกายและจิตใจ	บางทีก็เรียกว่า	

ชีวิต	ร่างกาย	ค�าว่าตั้งตนไว้ชอบนั้น	หมายถึง	ประพฤติดี	ด้วยกาย	วาจา	ใจ	จึงจะเป็นการตั้งตนที่ชอบ

 ๗. เป็นพหูสูต (พาหุสจฺจญฺจ) การศึกษานั้น	 หมายถึง	 การเรียนรู้	 การกระท�าความเข้าใจ	 

การค้นคว้า	การพนิจิพจิารณา	เกดิขึน้มาจากการฟัง	การสอบถาม	การสนทนา	หรือการค้นคว้าจากต�ารา	

เป็นต้น	สิ่งที่บุคคลจะต้องเรียนรู้นั้น	มีทั้งวิชาการทางโลก	และการเรียนรู้ในทางศาสนา

 ๘. มีศิลปะ (สิปฺปญฺจ) ศิลปะ	 นั้น	 หมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ท่ีคฤหัสถ ์

จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการด�ารงชีวิตของตน	ในการสร้างฐานะความมั่นคงของครอบครัว	

 ๙. มีวินัยดี (วินโย จ สุสิกฺขิโต)	ที่ได้ชื่อว่าวินัย	เพราะว่ามีนัยต่าง	ๆ	เช่น	ศีลที่พระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้ก็มีศีล	๕	ศีล	๘	ศีล	๑๐	หรือศีล	๒๒๗	มีนัยพิเศษ	คือ	มีลักษณะที่ขัดเกลาฝึกปรือมรรยาท

ของบุคคลให้มีความละเอียดประณีตขึ้นไปตามล�าดับ	

 ๑๐. มีวาจาเป็นสุภาษิต (สุภาสิตา จ ยา วาจา) วาจา	หมายถึง	 การเปล่งหรือการพูดของ

บุคคลที่แสดงออกมาให้บุคคลอื่นทราบถึงความประสงค์และเร่ืองที่ตนต้องการจะพูด	 แก่บุคคลผู้นั้น	 

เรื่องของวาจาเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ	

 ๑๑. เลี้ยงดูมารดาบิดา (มาตาปิตุอุปฎฺาน�) มารดาบิดานั้นทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น 

ครูคนแรก	 เป็นพระพรหม	 เป็นผู้ให้ชีวิตแก่บุตร	 คือ	 ท่านเลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ	 ช่วยเหลือ 

ในกิจการงานต่าง	ๆ 	ของท่านเท่าที่ตนจะช่วยได้	ด�ารงตนให้เหมาะสมที่จะรักษาและด�ารงวงศ์สกุลเอาไว้	

 19	พระธรรมโกศาจารย์	(หลวงพ่อพุทธทาส),	มงคลชีวิต,	(กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา,	๒๕๔๒),	หน้า	๕-๑๕.
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ประพฤตตินให้เป็นผูเ้หมาะควรในการทีจ่ะรบัมรดก	เมือ่มารดาบดิาล่วงลับไปแล้วอทุศิส่วนบญุส่วนกศุล

ไปให้

 ๑๒. เล้ียงดูบุตร (ปุตฺตสงฺคโห) บุตรธิดานั้น	 ย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้ที่เป็นมารดาบิดา	 

การเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นภาระหน้าท่ีของผู้เป็นมารดาบิดา	 พระพุทธเจ้า	 ทรงก�าหนดหน้าท่ีที่มารดาบิดา 

จะพงึแสดงออกต่อผูเ้ป็นบุตรธดิาของตนไว้	ดงันี	้(๑)	ห้ามไม่ให้บตุรกระท�าความชัว่	(๒)	ให้ประพฤตกิระท�า

แต่ส่ิงทีด่	ี(๓)	ให้ศกึษาศลิปวทิยาทีค่วรแก่การศกึษา	เพือ่เป็นหลกัในการด�ารงชพีของบตุรธดิา	(๔)	จดัการ

ตกแต่งให้มีครอบครัวเป็นหลักฐาน	(๕)	มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยที่ควรจะมอบให้

 ๑๓. เลี้ยงดูภรรยา (ทารสฺส สงฺคโห) ภรรยา	หมายถึง	ผู้ที่สามีพึงเลี้ยงดู	โดยปกติแล้วผู้ที่เป็น

ภรรยานั้น	 เป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาก่อน	 แต่เกิดความรักความชอบพอก็มีการแต่งงานกัน	 สามี

ภรรยาจะต้องอยู่กันด้วยความส�านึกในหน้าที่ด้วยความรักเข้าใจ	และเห็นใจซึ่งกันและกัน	รู้จักผ่อนปรน

สั้นยาวกัน	

 ๑๔. ท�างานไม่อากูล (อนากุลา จ กมฺมนฺตา) ไม่อากูล	คือ	การงานที่ไม่คั่งค้าง	งานที่ไม่คั่งค้าง	

หมายถงึ	คนนัน้มภีาระหน้าทีท่ีต่นจะต้องกระท�าในฐานะต่างๆงานทกุอย่างทีบ่คุคลกระท�าลงไปจะต้องมี

ลักษณะที่ไม่อากูล	คือผู้ปฏิบัติงานจะต้องท�าการงานที่ตั้งใจว่าจะท�าให้ส�าเร็จ	

 ๑๕. บ�าเพ็ญทาน (ทานญฺจ) ทาน	หมายถึง	 จาคะเจตนาที่จะบริจาค	ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของบุคคล	 และอาจจะหมายถึงวิรัติ	 คือ	 จิตคิดจะงดเว้นจากการกระท�าความชั่ว	 ให้อภัยแก่บุคคลอื่น	

หมายถึงสถานที่ที่บริจาคทาน	และหมายถึงวัตถุซึ่งบุคคลน�าไปบริจาคทานซึ่งเรียกว่า	ไทยทาน	มีข้าวน�้า	

เป็นต้นก็ได้	

 ๑๖. ประพฤตธิรรม (ธมมฺจริยา) ธรรม	ในทีน่ีห้มายถึงความดี	ซ่ึงมลีกัษณะขจดัความชัว่ให้ออก

ไปจากจิตใจ	และน�าจติใจให้ห่างจากความชัว่ในระดบัต่าง	ๆ 	จนถงึบคุคลผูน้ัน้ได้ประสบความสงบทัง้ทาง

กายและทางจิตใจ	อันเป็นความสงบจากอกุศลและบาปธรรมทั้งมวล	

 ๑๗. สงเคราะห์ญาต ิ(ญาตกานญจฺ) ญาติ	คอื	บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัทางสายโลหติ	ประการหนึง่	

ซึ่งท่านเรียกว่า	๗	ชั่วโคตร	คือจากข้างบน	ได้แก่	ระดับ	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ลุง	ป้า	น้า	อา	พี่	ระดับล่างคือ	

ระดบัของน้อง	ลกู	หลาน	เหลน	และแม้จะยิง่ไปกว่านัน้	ซึง่เกีย่วข้องกนัในฐานะญาตท่ิานก็ถอืว่าเป็นญาต	ิ

ในที่นี้ญาติอีกประการหนึ่ง	ได้แก่	ญาติซึ่งเกิดจากการคุ้นเคยกัน	การสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือกัน

 ๑๘. ท�างานที่ไม่มีโทษ (อนวชฺชานิ กมฺมานิ) การจะตัดสินว่างานมีโทษหรือไม่มีโทษนั้น	อยู่ที่

ว่าการงานใดก็ตามท่ีท�าไปแล้ว	 ท�าตนให้เดือดร้อนท�าบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือเดือดร้อนทั้งตนและ 

บุคคลอื่น	การงานนั้นเรียกว่าการงานมีโทษ	
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 ๑๙. งดเว้นจากบาป (อารต ีวริต ีปาปา)	บาป	หมายถงึสิง่ทีเ่ป็นความชัว่	เป็นความเศร้าหมอง	

เมื่อบุคคลคิดสิ่งใดก็ตาม	 หากคิดแล้วมีความเศร้าหมอง	 กระท�าออกไปพูดออกไป	 มีการเบียดเบียน

ประทุษร้ายบุคคลอื่น	 การกระท�านั้นการพูดนั้นการคิดนั้นชื่อว่าเป็นบาป	 เช่นการฆ่าสัตว์	 การลักทรัพย์	

การประพฤติผิดในกาม	การพูดเท็จ	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เมื่อบุคคลกระท�าลงไปแล้ว	มีลักษณะเบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น

 ๒๐. ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา (มชฺชปานา จ สญฺญโม) น�้าเมา	คือ	สิ่งที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด	

จะมากหรือน้อยก็ตามจัดเป็นน�้าเมา	น�้าเมาในบาลีท่านแสดงไว้ได้แก่พวกสุรา	๕	อย่าง	คือ	(๑)	สุราที่เกิด

จากแป้ง	 (๒)	 สุราที่เกิดจากข้าวสุก	 (๓)	 สุราที่เกิดจากขนม	 (๔)	 สุราที่ใส่เชื้อ	 (๕)	 สุราที่ผสมเครื่องปรุง	 

อีกประการหนึ่ง	คือเมรัย	ได้แก่	น�้าหวานจากดอกไม้	น�้าหวานจากน�้าดองผลไม้	น�้าดองน�้าอ้อย	น�้าดอง

ผสมหรือว่าน�้าดอง	ดอกไม้	เป็นต้น

 ๒๑. ไม่ประมาทในธรรม (อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ) คือ	การที่บุคคลมีสติระลึกรู้	 ในการกระท�า	 

พูด	คิด	ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น	ความไม่ประมาท	อาจจะแสดงออกด้วยความไม่ประมาท	ในการละ

กายทุจริต	ประพฤติกายสุจริต	ละวจีทุจริต	ประพฤติวจีสุจริต	ละมโนทุจริต	ประพฤติมโนสุจริต	ละความ

เห็นผิด	ท�าความเห็นให้ถูกต้อง	

 ๒๒. มีความคารวะ (คารโว จ) คือ	การกระท�าให้หนัก	ได้แก่	การยกย่องเทิดทูนบุคคลผู้นั้น 

ในฐานะทีสู่งกว่าตน	แสดงออกมาด้วยการอ่อนน้อม	การเคารพ	การสกัการะต่อส่ิงทีค่วรเคารพ	และบคุคล

ผู้ควรแก่การเคารพ	เช่น	ความเคารพในพระพุทธเจ้า	ความเคารพในพระธรรม	ความเคารพในพระสงฆ์	

 ๒๓. มีความถ่อมตน (นิวาโต จ) ได้แก่	ความเป็นผู้ไม่ถือตัว	ไม่ยกตนข่มท่านเป็นลักษณะของ

การประพฤติ	อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	 ไม่มีการกระด้างทั้งทางกายทั้งทางวาจา	และแม้แต่ความรู้สึก

ดูถูก	ดูหมิ่น

 ๒๔. มีความสันโดษ (สนฺตุฏฺี จ) คือความเป็นผู ้ยินดีในปัจจัยทั้งหลายตามที่ตนมีและ 

ตามที่ตนได้	 ความยินดีเหล่านี้	 มีลักษณะเป็น	 ๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 ยถาลาภสันโดษ	 ยินดีตามที่ได้มา	 

(๒)	 ยถาพลสันโดษ	 ยินดีตามที่ตนได้ใช้ก�าลังความเพียรพยายามไปแล้วได้มา	 (๓)	 ยถาสารุปสันโดษ	 

ยินดีตามสมควรแก่สิ่ง	แก่ฐานะ	แก่กาลนั้น	ๆ

 ๒๕. มีความกตัญญู (กตญฺญุตา) คือรู ้อุปการะอันบุคคลอื่นกระท�าแล้ว	 ประกอบด้วย	 

(๑)	 รู้อุปการะที่บุคคลอื่นกระท�าแล้วแก่ตนจะมากหรือน้อยก็ตาม	 การกระท�านั้นเป็นอุปการะแก่ตน	 

(๒)	 แสดงออกมาในลักษณะความส�านึกคุณ	 พร้อมท่ีจะตอบแทนและตอบแทนคุณความดีของท่าน 

เหล่านั้นได้
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 ๒๖. ฟังธรรมตามกาลอันสมควร (กาเลน ธมฺมสฺสวน�) คือการฟังธรรมในกาลที่มีการ 

แสดงธรรม	 มีการสอนธรรม	 มีการบรรยายธรรม	 การฟังธรรมในขณะท่ีจิตของตนต้องการอาหาร	 คือ	 

ธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยง	 เข้าไประงับความฟุ้งซ่าน	 เป็นต้น	 การฟังธรรมตามกาลจึงจัดเป็นอุดมมงคล 

อีกประการหนึ่ง

 ๒๗. มีความอดทน (ขนฺตี จ) คือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง	ๆ	ซึ่งบังเกิดขึ้นในชีวิตของตน	

 ๒๘. เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย พูดกันง่าย (โสวจสฺสตา)	คือมีความเกี่ยวข้องกันกับบุคคล	ซึ่งมี

ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่	บุคคลที่เป็นผู้น้อยจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง	คือ	ความเป็นผู้ว่าง่ายยินดีที่จะรับฟัง

ค�าตักเตือน	พร�่าสอนชี้แนะ	แม้แต่ค�าดุด่าของท่านผู้ใหญ่ซึ่งพูดไป	กระท�าไปด้วยความเมตตาและหวังดี

เป็นที่ตั้ง	

 ๒๙. พบปะสมณะ (สมณานญฺจ ทสฺสน�) สมณะ	 แปลว่า	 ผู้สงบ	 โดยตรงหมายถึง	 นักบวช	 

โดยอ้อม	หมายถึง	ผู้สงบจากบาปธรรมมีกายสงบ	มีจิตใจที่สงบ	การพบเห็นสมณะ	ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง

ปฏิบัติเพื่อขัดเกลา	และปฏิบัติสมควรในลักษณะนี้	ย่อมเป็นมงคล	

 ๓๐. สนทนาธรรมตามกาล (กาเลน ธมมฺสากจฉฺา) ธรรมทีบ่คุคลศกึษามานัน้มบีางเรือ่งซึง่ตน

เข้าใจยงัไม่ชดัเจนหรอืเข้าใจแล้วปรารถนาอรรถาธบิายท่ีกว้างขวางยิง่ข้ึน	เร่ืองเหล่านีจ้ะเกดิข้ึนได้	ถ้าหาก

มีการสนทนาสอบถามเทียบเคียงความรู้ความเข้าใจกัน	 การสนทนาธรรมนั้น	 ในด้านของวาจาก็เป็น 

วจีสุจริตในด้านของใจก็เป็นมโนสุจริต	

 ๓๑. บ�าเพ็ญตบะ (ตโป จ) ตบะ	เป็นลักษณะของความเพียรประการหนึ่ง	แต่เป็นความเพียร

ทีเ่อาจรงิเอาจงั	มุง่หวงัผลส�าเรจ็อย่างเดด็เดีย่วและรวดเร็ว	การบ�าเพ็ญบญุ	มลัีกษณะขจัดกเิลสให้เบาบาง

ลงไป	ท่านจึงถือว่าเป็นตบะ	คือความเพียรเครื่องเผาบาปเผากิเลสให้เร่าร้อน	

 ๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์ (พรหฺมจริยา จ) พรหมจรรย์	 แปลว่าความประพฤติประเสริฐ	 

การประพฤติเพื่อท�าตนให้เป็นผู ้ประเสริฐ	 หรือการประพฤติดังพรหม	 ผู ้ประพฤติพรหมจรรย์นั้น	 

ต้องประกอบด้วยคณุธรรม	๑๐	ประการ	เช่น	ทานการบริจาควตัถุส่ิงของของตนแก่คนท่ีควรให้ด้วยเจตนา

ที่เสียสละ	เป็นต้น

 ๓๓. เห็นอริยสัจ (อริยสจฺจาน ทสฺสน�) อริยสัจ	 แปลว่าของจริงอันท�าให้บุคคลส�าเร็จเป็น 

พระอริยเจ้า	หรือของจริงอย่างแท้จริง	อริยสัจแบ่งออกเป็น	๔	ประการ	คือ	(๑)	ทุกข์	(๒)	สมุทัย	(๓)	นิโรธ	

(๔)	มรรค	

 ๓๔. ท�าให้แจ้งพระนิพพาน (นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ) นิพพาน	 หมายถึง	 จิตที่ออกจากเครื่อง 

ร้อยรัด	 คือ	 ตัณหา	หมายถึงการดับซึ่งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์	 นิพพานแบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ	 

(๑)	สอุปาทิเสสนิพพาน	ดับกิเลสยังมีชีวิตอยู่	(๒)	อนุปาทิเสสนิพพาน	ดับทั้งกิเลสและเบญจขันธ์
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124 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 ๓๕. จิตไม่หว่ันไหวในโลกธรรม (จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ) ธรรมดาจิตใจของบุคคลนั้น	 ย่อมม ี

ความโน้มเอียงไปตามอ�านาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	ๆ	 เช่น	หวั่นไหวในเรื่อง	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	

สุข	และเสื่อมลาภ	เสื่อมยศ	นินทา	ทุกข์	เกิดขึ้นในชีวิตของคนทุกคน	ถ้าจิตจะไม่หวั่นไหวได้นั้นจะเกิดขึ้น

ได้แก่	บุคคลผู้รู้เท่าทันต่อโลกธรรมทั้ง	๘	ประการ	

 ๓๖. จติไม่เศร้าโศก (อโสก�) คอื	จติทีไ่ม่แสดงอาการเดือดร้อนหวัน่ไหวทกุข์ทรมาน	เพราะการ

เก็บสิ่งที่ไม่ดีมาคิด	 ด้วยอ�านาจของความโลภบ้าง	 ด้วยอ�านาจของความโกรธบ้าง	 ด้วยอ�านาจของความ

หลงบ้าง	จิตใจลักษณะนี้มีในบุคคลใด	บุคคลผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศก	

 ๓๗. จิตไม่ก�าหนัด (วิรช�) ค�าว่า	“จิต”	ในที่นี้เป็นจิตที่ผ่านการบรรลุเห็นแจ้งอริยสัจ	๔	มาแล้ว

ทั้งนั้น	แตใ่นที่ทัว่ไปจะพบว่า	จิตของบคุคลใดก็ตาม	ในขณะใดที่ไม่ถูกกเิลสกลุ้มรมุ	ในขณะนั้นจะมีความ

สงบโปร่งสบาย	แต่ถ้าหากว่าถูกกิเลสเข้ากลุ้มรุมจะเกิดความขุ่นมัวเศร้าหมอง	เป็นต้น	

 ๓๘. จิตหลุดพ้น (เขม�) คือจิตในขณะนั้นไม่ได้ถูกรึงรัดไว้ด้วยเครื่องผูกคือโยคะบ้าง	 ถูกผูกไว้

ด้วยกามคุณทั้ง	 ๕	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสบ้าง	 ไม่ถูกผูกพันไว้ด้วยภพ	 ต่างด้วยกามภพ	 รูปภพ	 

และอรูปภพบ้าง	หรือไม่ถูกผูกไว้ด้วยทิฏฐิความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง	จิตในลักษณะนี้ย่อมเป็นจิตที่มี

ความรู้แจ่มแจ้งและแทงตลอดในอริยสัจ	๔

		 ประเด็นศึกษาอย่างอื่น	ในมังคลัตถทีปนี	เช่น20 

	 ๑.	อริยวังสปฏิปทา	(มงคลที่	๒๖,	๒๗)

	 ค�าว่า	“อริยวังสปฏิปทา”	แปลว่า	ข้อปฏิบัติในอริยวงศ์	(อริยวงศ์	+	ปฏิปทา)	ได้แก่	ความสันโดษ

ในปัจจัย	๔	เป็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธเจ้า	และพระสาวกของพระตถาคต	ที่ชื่อว่า	

อริยวงศ์	 เพราะเป็นวงศ์ของพระอริยะ	 พระพุทธเจ้าทรงตั้งอริยวงศ์ขึ้นเป็นวงศ์ล�าดับที่	 ๘	 วงศ์อื่น	 ๆ	 

ทางโลก	มี	 (๑)	 ขัตติยวงศ์	 (๒)	พราหมณวงศ์	 (๓)	 เวสสวงศ์	 (๔)	 สุททวงศ์	 (๕)	 สมณวงศ์	 (๖)	 กุลวงศ์	 

(๗)	 ราชวงศ์21	 อริยวังสปฏิปทา	 ชื่อว่าเป็นแบบแผน	 ประเพณีของอริยชน	 อริยวงศ์เป็นยอดของวงศ ์

เหล่านั้น	เหมือนกลิ่นกระล�าพักเป็นต้นเป็นยอดของไม้มีกลิ่นเกิดที่ราก	

	 	อริยชนชาวพุทธ	๔	ประเภท	คือ	ลิงคอริยะ	ทัสสนอริยะ	อาจารอริยะ	ปฏิเวธอริยะ	อริยวังสสูตร 

ในพระไตรปิฎก	เป็นที่มาอริยวังสปฏิปทา	บุคคลในอริยวงศ์	ได้แก่	พระอริยสงฆ์	

	 หญิงคนหนึ่งทราบว่าพระมหาอภัยเถระจะเทศน์เรื่องอริยวังสปฏิปทา	 เธอเดินทางไกล	 ๕	 โยชน์

เพื่อไปฟัง	พระเถระพรรณนาเรื่องความสันโดษปัจจัย	๔	จนรุ่งอรุณ	เธอได้เป็นโสดาบัน	

 20	“มังคลัตถทีปนี	:	หลักการพัฒนาชีวิตที่ยังยืน”	ir.www.mcu.ac.th	[๑๕	กันยายน	๒๕๖๕]
 21	องฺ.จตุกก.	(ไทย)	๒/๒๘/๔๒๒
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125บทที่ ๕ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา: เตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี

	 พระมหาอภัยเถระเทศน์เรื่องปฏิปทามหาอริยวงศ์	 ท่านได้รับสักการะ	 พระมหาเถระรูปหนึ่ง 

ไม่ชอบใจมีความริษยา	 จึงด่าเสียดสี	 หลังเทศน์จบทั้ง	 ๒	 รูปเดินกลับที่พักไปด้วยกัน	 ก่อนแยกทาง	 

ท่านมหาอภยัพดูว่าเชญิคณุไปทางโน้น	ภิกษข้ีุริษยาแสร้งท�าไม่ได้ยนิเดินจากไป	บรรดาศษิย์ของท่านอภยั

ถามอาจารย์ว่าท�าไมไม่ด่าตอบคนทีเ่ดนิด่าท่านมาตลอดทาง	ท่านตอบว่าความอดทนเป็นหน้าทีข่องท่าน	

ความไม่อดทนไม่ใช่หน้าที่ของท่าน	ท่านมหาอภัยผู้นี้ไม่เคยละกัมมัฏฐานแม้ชั่วขณะยกเท้าข้างหนึ่ง	

	 ๒.	สร้างอภัยคีรีวิหาร	จารึกพระไตรปิฎก	ในลังกาทวีปครั้งแรก	(มงคลที่	๒๒)

	 ผู้แต่งเล่าสาเหตุในการสร้างอภัยคีรีวิหาร	 พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย	 (พระเจ้าปิตุราช)	 ทรงเป็น 

พระโอรสของพระเจ้าสัทธาติสสะ	 ครองราชย์ได้	 ๕	 เดือนถูกพวกทมิฬขัดขวาง	 พาพระมเหสีคือ	 

อนุฬาเทวี	 พร้อมหลานคือ	 มหาจูฬิกะ	 หลบหนีไปซ่อนในป่าใกล้เวสสคีรีวิหาร	 ในมลยชนบท	๑๔	 ปี	 

๗	เดอืน	ในช่วงทีป่ระทบัอยูใ่นป่า	ทรงได้รบัพระกระยาหารจากพระกธุกิกลมหาตสิสะ	ต่อมาเมือ่พระองค์

กลับไปครองราชย์จึงให้สร้างอภัยคีรีวิหาร	 ในปีพุทธศักราช	 ๔๔๓	 กับ	 ๑	 เดือน	 ทั้งมีรับสั่งให้เขียน 

พระพุทธวจนะลงใบลานเป็นครั้งแรกในโลก	

	 ในรัชสมัยนั้นเอง	อ�ามาตย์	๗	นาย	ของพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย	ให้สร้างวิหาร	๕	แห่ง	มอบถวาย

พระมหาตสิสเถระผูเ้คยมอีปุการะแก่พวกเขา	ทีห่มัพกลัลกวหิาร	เหตุทีส่ร้างวหิาร	๕	แห่งเพ่ือให้เป็นทีอ่ยู่

ของภิกษุผู้ทรงนิกายท้ัง	 ๕	 เหตุการณ์ตอนนั้น	 (ราว	 พ.	 ศ.	 ๔๐๐)	 ระบุว่า	 พระไตรปิฎกมี	 ๕	 นิกาย	 

สมันตปาสาทิกา	 สุมังคลวิลาสินี	 และ	 อัฏฐสาลินี	 ระบุตรงกันว่า วินัยปิฎก และอภิธรรมปิฎก อยู่ใน 

ขุททกนิกาย (จึงควรศึกษาว่าปัญจนิกาย	กับ	ไตรปิฎก	ชื่อไหนมีก่อนกัน)

		 ๓.	เรื่องเบ็ดเตล็ด

	 -	 พระรัตนตรัย	เป็นสิ่งเดียวกัน	ไม่แยกจากกัน	(ตทวินาภาวโต)

	 -	 คุณความดีเกิดขึ้นเพียงใด	 โทษกระจายเท่าทวีคูณกว่านั้น	 (ยตฺตกา	คุณา	ตโต	ทฺวิคุณา	 โทสา	 

อุปฺปชฺชึสุ)

	 -	 ธรรมดา	 ความดีค่อยๆ	 มา	 แต่ความชั่วเพียงวันเดียวสะพัดไปได้ทั่ว	 (คุณา	 นาม	 สณิก�	 สณิก�	

อาคจฺฉนฺติ,	โทสา	เอกทิวเสเนว	ปตฺถฏา	โหนฺติ)

	 -	 พระอริยบุคคลย่อมไม่ท�าอัตวินิบาตกรรม	(น	หิ	อริยสาวกา	อตฺตาน�	วินิปาเตนฺติ)

	 -	 ไม่มีใครรอดพ้นจากโลกธรรมเหล่านั้น	(เอเตหิ	วิมุตฺโต	นาม	นตฺถิ)	

	 -	 คบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้น	(โย	หิ	ย�	เสวติ	โส	ต�	คติโกว	โหติ)

	 -	 เหตทีุใ่คร	ๆ 	ไม่อาจรูไ้ด้ว่าคนไหนดี	คนไหนเลว	ด้วยเพยีงเหน็หน้าตา	เพราะว่าสตับรุษุผูเ้ทีย่วไป

ด้วยรูปพรรณของคนลามกยังมีอยู่	 (ยสฺมา	ปน	น	สกฺกา	รูปทสฺสนมตฺเตน	สตฺตาน�	 เสฏฺาทิภาโว าตํ.  

สนฺโตปิ หิ ลามกปุคฺคลวณฺณรูเปน วิวรนฺตา ทิสฺสนฺติ)
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126 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

	 -		ความรู้ของปวงชน	หรอื	คตชินวทิยา	วรรณกรรมพทุธศาสนานบัจากพระไตรปิฎกถงึวรรณกรรม

พืน้บ้าน	มีเรือ่งคตชินแทรกอยูม่าก	ในมงัคลตัถทปีนท่ีานใช้นทิานชาดกอธบิายบทบาทเทวดา	อ�านาจของ

วิเศษ	เช่นบอกว่าสักกะผู้เป็นอมตะอยู่ชั่วนิรัน	ไม่มีแก่ไม่มีตาย	(อชรามโร)	

	 -	 ในบรรดาธรรมที่ให้ถึงนิพพาน	 ปัญญาเท่าน้ันประเสริฐสุด	 ที่เหลือล้วนเป็นบริวารของปัญญา	

(อ้างในมงคลที่	๗)

	 -		ถ้าความรูข้องตน	หรอื	วนิยัทีศ่กึษาดแีล้วไม่พงึม	ีชนเป็นอนัมากจะพงึเทีย่วไปดจุกระบอืตาบอด	

ตัวเที่ยวไปในป่า	(อ้างในมงคลที่	๙)

	 -	 ไวยากรณ์บาล	ีมงัคลตัถทปีนแีต่งข้ึนในล้านนาไทย	ปัจจุบนัคอื	๘	จังหวดั	คอื	เชยีงใหม่	เชยีงราย	

ล�าพูน	ล�าปาง	พะเยา	แพร่	น่าน	และแม่ฮ่องสอน	

	 ความโดดเด่นในมังคลัตถทีป	คือ	วิเคราะห์ค�าบาลี	ถือเป็นตัวอย่างนักเรียนบาลี	เช่น

	 ค�าว่า	วาจา	:	วุจฺจตีติ วาจา	=	สัททชาติใด	อันเขาพูดกัน	เหตุนั้น	สัททชาตินั้น	ชื่อว่า	วาจา

	 ค�าว่า	อนัตรายกิธรรม	:	สคคฺโมกขฺานํ อนฺตราย ํกโรนฺตตี ิอนตฺรายกิา	=	ธรรมเหล่าใด	ย่อท�าอนัตราย

ต่อสวรรค์และนิพพาน	เหตุนั้น	ธรรมเหล่านั้น	ชื่อว่าอันตรายิกธรรม

	 ค�าว่า	อริยสัจ	: อริยานํ สจฺจานีติ อริยสจฺจานิ ฯ อปิจ อริยสฺส ภควโต สจฺจานีติปิ อริยสจฺจานิ ฯ 

อปิจ อริยานิ สจฺจานีติ อริยสจฺจานิ =	 สัจจะทั้งหลายของพระอริยเจ้า	 เพราะเหตุนั้น	 จึงชื่อว่าอริยสัจ	 

อีกอย่างหนึ่ง	สัจจะทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคผู้อริยะ	แม้เพราะเหตุนั้น	จึงชื่อว่าอริยสัจ	อีกอย่างหนึ่ง	

สัจจะทั้งหลายเป็นอริยะ	เหตุนั้น	จึงชื่อว่าอริยสัจ

	 ค�าว่า	 จิต	 :	จินฺเตตีติ จิตฺตํ อารมฺมณํ วิชานาตีติ อตฺโถ. จินฺตํ จินฺตายํ อารมฺมณํ จินฺเตตีติ จิตฺตํ  

วิชานาตีติ อตฺโถ	=	ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิต	เพราะอรรถว่า	ย่อมคิด	อธิบายว่า	ย่อมรู้แจ้งอารมณ์.	จินฺตธาตุ	

เป็นไปในความคิด	ธรรมชาติใดย่อมคิด	อธิบายว่า	ย่อมรู้แจ้งซึ่งอารมณ์	เหตุนั้น	ธรรมชาตินั้น	ชื่อว่า	จิต

  ๕.๓.๖ คุณค่า 

	 คุณค่าของมังคลัตถทีปนี	:-22

 ๑.		ด้านศาสนา	 เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน	 อธิบายความมงคลสูตร	 

ในพระไตรปิฎก(ขุททกปาฐะ	 และ	 สุตตนิบาต	 ในขุททกนิกาย)	 อรรถกถาปรมัตถโชติกาอธิบายมงคล	 

๓๘	ประการ	แต่งเป็นภาษาบาลี	ปัจจุบันพิมพ์ภาษาบาลีอักษรไทย	แบ่งออกเป็น	๒	ภาค	ปฐโม	ภาโค	

(ภาคที่	๑	)	และทุติโย	ภาโค	(ภาคที่	๒)	ใช้เป็นคู่มือการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย	ชั้นประโยค	๔-๕	

 22	 คณาจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา,	
(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๐.
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127บทที่ ๕ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา: เตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี

	 ๒.		ด้านวรรณคดี	 แต่งร้อยแก้วผสมร้อยกรอง	 ค�าร้อยแก้วอธิบายความหมายของศัพท์ในคาถา 

หนึง่	ๆ 	แล้วอธบิายความหมายมงคลแต่ละข้อ	พร้อมยกอทุาหรณ์มนีิทานประกอบ	มีนิทานสมัยพทุธกาล	

นิทานชาดก	อ่านเข้าใจความหมาย	อ้างอิงว่ามาจากไหน	พระสูตรอะไร	

	 ๓.	ด้านภาษา	 คุณค่าทางภาษา	 โดยเฉพาะภาษาบาลี	 พระสิริมังคลาจารย์	 แต่งร้อยแก้วผสม 

ร้อยกรอง	 ประโยคง่าย	 ท่านเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและอรรถกถาจึงถ่ายทอดภาษา	 มีมาตรฐาน	 คณะ 

สงฆ์ไทยน�ามังคลัตถทีปนีมาประกอบการศึกษาภาษาบาลี	

	 ความส�าคัญ

 ๑.  ด้านเศรษฐกิจ	 คัมภีร์ไม่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจโดยตรง	 เศรษฐกิจเป็นเร่ืองการกินดีอยู่ดีของ

คนในสังคมประเทศชาติ	การประกอบสัมมาชีพ	ไม่เบียดเบียนกัน	ท�างานสุจริต	เศรษฐกิจดี	ประเทศชาติ

ย่อมเจริญ	เช่นมงคลข้อที่	๑๘	การท�างานที่ไม่มีโทษ	(อนวชฺชานิ	กมฺมานิ)	

 ๒.		ด้านการปกครอง	คมัภร์ีไม่เกีย่วกบัการปกครองโดยตรง	ไม่ใช่หลักการบริหารพัฒนาบ้านเมอืง	

แต่เป็นหลักพัฒนาคน	 พัฒนาความประพฤติคนในชุมชน	 ในสังคมและประเทศชาติ	 เช่นมงคลข้อที่	 ๖	 

ตั้งตนไว้ชอบ	(อตฺตสมฺมาปณิธิ	จ)	

	 ๓.		ด้านการศึกษา  มีอิทธิพลต่อการศึกษา  ชาวพุทธสามารถประพฤติปฏิบัติมงคลสูตรได้ในชีวิต

จริงได้	ด้วยการศึกษาเอง	คณะสงฆ์ไทยใช้มังคลัตถทีปนีเป็นคู่มือการศึกษาวิชาภาษาบาลี	

 ๔.		ด้านสังคม	มีอิทธิพลทางสังคม	ช่วยพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุข จ�าแนกได้ดังนี้

  ๑)		คติธรรม	เช่น	มงคลที่	๑๑	การเลี้ยงดูบิดามารดา	(มาตาปิตุอุปฎฺาน�)	มงคลที่	๑๒	เลี้ยงดู

บตุร	(ปตุตฺสงคฺโห)	บตุรธดิาเป็นทีป่รารถนาของมารดาบดิา	การเลีย้งดบูตุรธดิาเป็นหน้าทีข่องผูเ้ป็นมารดา

บิดา	หรือ	มงคลที่	๑๓	เลี้ยงดูภรรยา	(ทารสฺส	สงฺคโห)	ภรรยา	คือผู้ที่สามีพึงเลี้ยง	เป็นต้น

  ๒)		ค่านิยม	เช่น	มงคลที่	๑๕	บ�าเพ็ญทาน	(ทานญฺจ)	ค่านิยมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ได้แก่	

อามิสทาน	 ให้วัตถุสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้	 อาจเป็นลักษณะสงเคราะห์	 หรือให้ความช่วยเหลือ 

ผู้เดือดร้อน	ธรรมทาน	ให้ธรรม	การให้วิชาความรู้	แนะน�าสั่งสอน	หรือ	มงคลที่	๑๘	ท�างานที่ไม่มีโทษ 

(อนวชฺชานิ	กมฺมานิ)	ค่านิยมด้านสัมมาชีพ	เป็นต้น	

	 	 ๓)		วัฒนธรรมประเพณี	เช่นมงคลที่	๑	ไม่คบคนพาล	(อเสวนา	จ	พาลาน�)	มงคลที่	๒	การคบ

บัณฑิต	(ปณฺฑิตานญฺจ	เสวนา)	ความเชื่อเรื่องคบเพื่อน	การคบเพื่อนดีถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต	มงคลที่	๓	

บูชาคนผู้ควรบูชา	 (ปูชา	 จ	 ปูชนียาน�)	 การแสดงความเคารพ	 นบนอบ	 เทิดทูน	 เป็นวัฒนธรรมด้าน 

ความเชื่อที่ท�าให้ประสบความสุขความเจริญ
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128 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 ๕.๓.๗ การน�ามาประยุกต ์
	 มังคลัตถทีปนีเสนอแนวทางการด�าเนินชีวิตของผู้ต้องการความเป็นมงคลชีวิตในตัวเอง	 มงคล 

ทั้ง	๓๘	ประการ	ตั้งแต่การด�าเนินชีวิตทางโลกด้านโลกิยวิสัยจนถึงเรื่องโลกุตรวิสัย	ด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก

แต่ไม่ติดวิสัยแบบชาวโลก	 ชุมชน	 สังคมหรือประเทศชาติใดหากปฎิบัติตามมงคลสูตรย่อมน�าไปสู่ความ

สงบสุขตามแนวทางจริยธรรม	ทั้งด้านโลกิยวิสัยและโลกุตรวิสัย

สรุปท้ายบท 

	 วรรณกรรมเร่ืองเตภูมิกถา	พระมหาธรรมราชาลิไท	 (พญาลิไทย)	 ทรงนิพนธ์สมัยสุโขทัยเมื่อคร้ัง 

ทรงผนวช	 วัตถุประสงค์เพื่อโปรดพระมารดา	 เนื้อหามี	 ๓	 เรื่อง	 คือ	 นรก	 มนุษย์และสวรรค์	 ต่อมา 

พระยาด�ารงราชนุภาพทรงเปลี่ยนชื่อ	เป็น	“ไตรภูมิพระร่วง”	เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	

ต้นฉบับสูญหาย	 หอพระสมุดวชิรญาณได้ต้นฉบับจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีจารในใบลาน 

ด้วยอักษรขอม	 ๑๐	 ผูก	 อาณาจักรสุโขทัยเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมทางวรรณกรรมท่ีส�าคัญของประเทศ	 

ค�าสอนสมัยนั้นเป็นแนวพระพุทธศาสนา	และสอนตามแนวไทยโบราณ	

	 มังคลัตถทีปนี	วรรณกรรมอธิบายมงคลสูตร	มีอิทธิพลด้านการเมือง	การปกครอง	การศึกษา	และ

สงัคม	การแต่งเป็นร้อยแก้วผสมร้อยกรอง	อธบิายมงคลสูตร	ยกมงคลสูตรมาอธบิาย	น�านทิานและนทิาน

ชาดกมาเล่าประกอบ	 ผู้แต่งเขียนด้วยรูปแบบหลากหลาย	 อ้างอิงคัมภีร์ท่ีมา	 เลือกรูปแบบและเนื้อหา	

วิเคราะห์เปรียบเทียบ	 ชาวพุทธสามารถน�ามงคลสูตรมาประยุกต์กับการด�าเนินชีวิต	 มังคลัตถทีปนี 

มีอิทธิพลต่อสังคม	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การปกครอง	และการศึกษา.

05. ����� - 5 (106-132).indd   128 11/15/2022   12:28:38 PM



ค�าถามท้ายบท

ค�าชี้แจง

ตอนที่ ๑ : ค�าถามอัตนัย มี ๑๐ ข้อ 

	 ๑.	ใครเป็นผู้แต่งเตภูมิกถา	และ	มังคลัตถทีปนี	บอกประวัติมาโดยย่อ

	 ๒.	เตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนีมีอิทธิพลด้านการเมือง	การปกครอง	การศึกษาไทยอย่างไรบ้าง

	 ๓.	วิเคราะห์คุณค่าของเตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี	ด้านศาสนาและด้านการด�าเนินชีวิตในสังคมไทย

	 ๔.	อธิบายจุดเด่นของเตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี	

	 ๕.	อะไรเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้เกิดมงคลสูตร	บอกโดยย่อ	

	 ๖.	สาระของเตภูมิกถาและมังคลัตถทีปนี	มีอะไรบ้าง	

	 ๗.	เตภูมิกถากับมังคลัตถทีปนี	เนื้อหาเหมือนกันและต่างกันอย่างไร

	 ๘.	มงคลใดบ้างที่เราสามารถน�ามาประยุกต์กับการปกครองในสังคมไทยได้

	 ๙.	ค่านิยมของคนไทยที่รับมาจากมังคลัตถทีปนี	มีหรือไม่	ยกตัวอย่าง	

	๑๐.	มังคลัตถทีปนีมีคุณค่าต่อชีวิตคนไทยด้านใดบ้าง	อธิบายพอสังเขป

ตอนที่ ๒ :	ค�าถามปรนัย มี ๑๐ ข้อ ให้กาเครื่องหมาย X ทับอักษร ก. ข. ค. ง. ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง

ข้อเดียว 

	 ๑.	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเปลี่ยนชื่อ	“เตภูมิกถา”	เป็น..	

	 	ก.	ไตรภูมิพระร่วง		 	 ข.	ไตรภูมิกถา	 	

	 	ค.	ไตรภูมิโลกวินิจฉัย	 ง.	ไตรภูมิทีปนี

	 ๒.	ใครเป็นครูของพญาลิไทย	

	 	ก.	พระรามราช		 	 ข.	พระสังฆราชเมธังกร	

	 	ค.	พระสิริมังคลาจารย์	 ง.	พระธรรมราชา

	 ๓.	โลกันตนรกอยู่ในภูมิใด	

	 	ก.	มนุษยภูมิ	 	 	 ข.	อบายภูมิ	 	

	 	ค.	จักรวาลภูมิ	 	 	 ง.	ไม่มีข้อใดถูก

	 ๔.	ภูมิที่อยู่พระอนาคามี	เรียกว่า	

	 	ก.	สวรรค์ภูมิ	 	 	 ข.	สุทธาวาสภูมิ	 	

	 	ค.	อรูปภูมิ	 	 	 	 ง.	ไม่มีข้อใดถูก
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	 ๕.	คัมภีร์ใดแต่งหลังมังคลัตถทีปนี	

	 	ก.	มงคลสูตร	 	 	 ข.	เตภูมิกถา	

	 	ค.	สังขยาปกาสก	 	 ง.	โลกทีปกสาร

	 ๖.	คัมภีร์แสดงหลักการด�าเนินชีวิต	คือ	

	 	ก.	ไตรภูมิพระร่วง		 	 ข.	ไตรภูมิกถา	 	

	 	ค.	ไตรภูมิโลกวินิจฉัย	 ง.	มังคลัตถทีปนี

	 ๗.	ผู้แต่งมังคลัตถทีปนี	คือ	

	 	ก.	พญาลิไทย	 	 	 ข.	พระสังฆราชเมธังกร	

	 	ค.	พระสิริมังคลาจารย์	 ง.	พระยาธรรมปรีชา

	 ๘.	“สัมมาชีพ”	ศึกษาได้จากมงคลเรื่อง..

	 	ก.	อนวชฺชานิ	กมฺมานิ	 ข.	มชฺชปานา	จ	สญฺญโม	

	 	ค.	อารตี	วิรตี	ปาปา			 ง.	อนากุลา	จ	กมฺมนฺตา

	 ๙.	มงคลข้อแรกในมังคลัตถทีปนี	คือ

	 	ก.	อนากุลา	จ	กมฺมนฺตา	 ข.	อเสวนา	จ	พาลาน�	

	 	ค.	ปูชา	จ	ปูชนียาน�	 	 ง.	ปุตฺตสงฺหโค

	๑๐.	มงคลสูตรที่	๑๑	ว่าอย่างไร	

	 	ก.	คารโว	จ		 	 	 ข.	มาตาปิตุอุปฏฺาน�	

	 	ค.	สนฺตุฏฺี	จ	 	 	 ง.	นิวาโต	จ
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พรรณเพ็ญ	เครือไทย.	วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา. เชียงใหม่	:	สถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	,	๒๕๔๐.

พระธรรมโกศาจารย์	(พุทธทาสภิกขุ).	มงคลชีวิต.	กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา,	๒๕๔๒.

พระธรรมธรีราชมหามนุ.ี	มงคล ๓๘ ประการ .	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย,

๒๕๔๒.

พระธรรมปิฎก	 (ป.	 อ.	 ปยุตโต).	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๘.

พระธรรมมหาวีรานุวัตร.	มงคลทีปนี หรือ มงคลสูตร ๓๘ พิสดาร. กรุงเทพมหานคร	 :	 ส�านักงาน 

ลูก	ส.ธรรมภักดี,	๒๕๑๙.	
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พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต).	พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้ เข้าใจ ไตรภูมิ.	 พิมพ์คร้ังที่	 ๘.	

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา,	๒๕๕๓.

พระราชปริยัติ.	งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา.	นครสวรรค์	:	วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	:	๒๕๔๗.

พระญาลิไทย.	เตภูมิกถา.	นนทบุรี	:	ศรีปัญญา.	พิมพ์ครั้งที่	๔,	๒๕๖๔.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตเชียงใหม่,	ชีวิตและผลงานพระสิริมังคลาจารย์. 

เชียงใหม่	:	ดาวคอมพิวกราฟิก,	๒๕๔๒.

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาเตปิฎก� ๒๕๐๐.	กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.

มหามกุฏราชวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัย.	มงฺคลตฺถทีปนี(ปฐโม – ทุติโย ภาโค).	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์

มหามกุฎราชวิทยาลัย,	๒๕๔๓.

สรัสวดี	 อ๋องสกุล.	ประวัติศาสตร์ล้านนา.	 ทุนการอุดหนุนการวิจัย	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

เชียงใหม่	:	๒๕๒๘.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต).	ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๔. กรุงเทพมหานคร	 :	

บริษัท	พิมพ์สวย,	๒๕๖๐.

เสฐียร	โกเศศ.	เล่าเรื่องในไตรภูมิ.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์คลังวิทยา,	๒๕๑๘.

อดุม	รุ่งเรอืงศร.ี	วรรณกรรมล้านนา.	หน่วยส่งเสริมศลิปศกึษาและวฒันธรรม	ล้านนา	คณะมนษุยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	๒๕๔๐.

เอมอร	 ชิตตะโสภณ.	ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจ�าชาติ.	 ภาควิชา

ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	,	๒๕๔๐.

มังคลัตถทีปนี	:	หลักการพัฒนาชีวิตที่ยังยืน”ใน	http	:	//	ir.www.mcu.ac.th	[๑๕	กันยายน	๒๕๖๕]	

http://www.komchadluek.net/detail/.html	[๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔].

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_06.htm	[๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔].

http://tee.igetweb.com/?mo=3&art=499023	[๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔].

www.khonmuang.com/poet.htm

www.history.mbu.ac.th/buddhism/bud6-2.html
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