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60114201 : จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 
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พระมหา กวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์: วรรณกรรมบาลีเรือ่งสมันตกูฏวัณณนา: การศึกษาวรรณศิลป์และสังคม 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนา ในเชิงวรรณศิลป์และ

สังคม ต้นฉบับหลักที่ใช้ศึกษาคือต้นฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์  (Pāli Text Society) ตรวจชำระ
โดย Godakumbura ในปี 1958 เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ปริวรรตสมันตกูฏวัณณนาจากอักษรโรมันเป็นอักษรไทย และ
แปลตัวบทจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย จากนั้นจึงศกึษาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จากการศึกษาวรรณศิลป์พบว่า สมันตกูฏวัณณนามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ดังนี้ (1) ลักษณะเนื้อหาที่
โดดเด่น ได้แก่ เนื้อหาพุทธประวัติที่มีความแปลกใหม่ เนื้อหาด้านตำนาน และเนื้อหาด้านกาวยะหรือกวีนิพนธ์ (2) 
ลักษณะการประพันธ์ ใช้ฉันท์ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ ปัฐยาวัตฉันท์ อุปชาติฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ วิปุลาฉันท์ มาลินี
ฉันท์ สิขริณีฉันท์ อินทรวงศ์ฉันท์ สัทธราฉันท์ ภุชงคปยาตฉันท์ และสัททูลวิกกีฬิตฉันท์ และสำนวนภาษาที่เป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ สนธิ ม อาคม กริยากิตก์ ตฺวา ปัจจัย สมาส คำไวพจน์เกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้า และคำ
ยืมภาษาสันสกฤต (3) อลังการ พบว่าอุดมไปด้วยอลังการทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ สัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) คือ 
ยมกและอนุปราสะ และอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) พบ 20 ประเภท จำแนกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
เน้นการเปรียบเทียบ 2) เน้นพลังจินตนาการ 3) เน้นการพรรณนาสภาพตามความเป็นจริง 4) แสดงความหมายแฝง
นัย 5) แสดงความหมายที่มีเหตุผลรองรับกัน และ 6) แสดงความหมายหนักแน่นหรือเน้นความหมาย และ (4) รส
วรรณกรรมปรากฏครบท้ัง 9 รส 

จากการศึกษาด้านสังคมพบว่า สมันตกูฏวัณณนามีคุณค่าด้านสังคม 5 ประการ ดังนี้ (1) ความเชื่อ 
ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนาพุทธ ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และความเชื่อดั้งเดิม (2) ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ช่ือ
ภูเขาต่าง ๆ ในลังกา ภูเขาสมันตกูฏ พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ และสถานที่ต่าง ๆ ในลังกา (3) วัฒนธรรม ได้แก่ การละเล่น
ของนางสนมในพระราชวัง การสร้างมณฑปต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ และการใช้แหวนประทับตรา (4) 
ค่านิยม ได้แก่ ความงามของสตรี และสินสอด (5) หลักธรรมคำสอน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องปัญญา สังสารวัฏเป็นทุกข์ 
โทษแห่งการทะเลาะวิวาท ทาน ศีล ภาวนา และเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60114201 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
Keyword : Pāli literature, Samantakūṭavaṇṇanā, Mount Samantakūṭa 

PHRAMAHA KAWEESAK WAPEEKUNLASET : PāLI 

LITERATURE, SAMANTAKūṭAVAṇṇANā: THE STUDY OF LITERARY AND SOCIAL 
ASPECTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR KANGVOL KHATSHIMA, Ph.D. 

The objective of this thesis is to study the literary and social aspects of the Pāli 

literature entitled Samantakūṭavaṇṇanā. The manuscript used in the study is the Romanized 

text edited by Godakumbura and published by the Pāli Text Society in 1958. Initially, the 

researcher transliterated Samantakūṭavaṇṇanā from the Romanized script into Thai and 
translated the text into Thai. 

The findings of the literary values in Samantakūṭavaṇṇanā are as follows: (1) the 
distinctive contents which were never been seen in other texts that are some specific events 
happen in the biography of the lord Buddha, legends and poetries; (2) the 10 metres of verses, 

namely Paṭhyāvatta, Upajāti, Vasantatilaka, Vipulā, Mālinī, Sikhariṇī, Indavaṃsa, Saddharā, 

Bhujaṇgapayāta and Saddūlavikkīḷita and the following specific language usage: the usage of 

combination, m infix, the gerund in tvā suffix, compounds, synonyms of the Lord Buddha’s 

names, and Sanskrit loan words; (3) two types Alaṅkāras in Samantakūṭavaṇṇanā, i.e. 

Saddālaṅkāra and the Atthālaṅkāra. The former consists of Anuprāsa and Yamaka, but the 

latter consists of 20 types divided into 6 groups, i.e. 1) The Atthālaṅkāra of the comparison; 2) 
that of the power of imagination; 3) that of the description of reality; 4) that of the different 
levels of meaning; 5) that of the reasonable arguments; 6) that of powerful description; and (4) 
all 9 Rasas. 

In Samantakūṭavaṇṇanā it is evident that there are 5 social values as follows; (1) 
Buddhist, Hindu and local beliefs; (2) in the aspect of geography many names of various 

mountains in Lanka, Mount Samantakūṭa, plants, animals, and various places in Lanka. (3) in the 
aspect of culture the games of royal concubines, the construction of a pavilion for the Buddha 
and monks, and the use of ring-seals; (4) in the aspect of social practices, there are the beauty of 
women and the dowry; and (5) the Buddhist teachings focusing on wisdom, the suffering of 

perpetual reborn in Saṃsāra, the wickedness of the quarrel, the practice of generosity, 
discipline, mental development, and the ultimate goal that is Nirvana. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอขอบพระคุณวัดสามพระยาอันประหนึ่งตักกสิลาประสิทธิ์ประสาทความรู้ภาษาบาลี 
ขออนุโมทนาขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ผศ.

ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ที่ปรึกษา, อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ กรรมการสอบ และ รศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้  อนุโมทนา
ขอบพระคุณ อ.ดร.จตุพร โคตรกนก อ.ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ และ อ.ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ที่ให้
คำแนะนำเม่ือตอนสอบโครงร่างและนำเสนอความก้าวหน้า 

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ที่ได้ให้คำแนะนำเมื่อตอนสอบโครงร่าง 
เรื่องภาษาศาสตร์ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมถึงทุนการศึกษา และการสอนความเป็นครูที่มากกว่าครู 

ขอขอบคุณนักศึกษาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ปี 2560 ผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกท่าน 
ได้แก่ พระมหาถาวร งามจันทร์ ผู้ให้คำแนะนำเรื่องภารตวิทยา, คุณปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น ผู้ประหนึ่ง
กฤษณะคอยชักรถศึกให้อรชุน , คุณปรัศนีภรณ์ พลายกำเหนิด ผู้ช่วยเหลือเรื่องต้นฉบับ ณ หอสมุด
แห่งชาติ, คุณกมลรัตน์ วิเศษสิริวรกุล ผู้รับเป็นธุระในการสอบป้องกัน, คุณประติรพ พรหมบุตร ผู้ช่วย
เหลือเรื่อง ithesis และต้นฉบับ ณ หอสมุดแห่งชาติ นครพนม, คุณวรดี วารีผล ผู้ให้ความรู้เรื่องพฤกษา
นานาพันธุ์, คุณภาณุวิชญ์ หนูยิ้มซ้าย และคุณเพิร์ล โปมิล ผู้ช่วยเหลือธุระต่าง ๆ ร่วมชั้นเรียน 

ขอขอบคุณพระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช (หรือท่านคีรีวัน มารัญชยะ) ผู้ประดุจต้นกัลปพฤกษ์
แห่งสรรพวิทยาที่สามารถวิสัชชนาในทุกปัญหาของผู้วิจัย, พระมหาพรภวิทย์ อุปชัย ผู้แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านสันสกฤตศึกษาและอลังการศาสตร์, พระมหาสุทัศน์ วรรณทอง ผู้ช่วยตรวจสอบเลขบัญชีใบลาน 
และคุณสุกัญญา เจริญวีรกุล ผู้พิสูจน์อักษรและช่วยตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ ที่ให้คำแนะนำ
และความรู้เกี่ยวกับเอกสารใบลาน 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ได้แก่ พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก, 
คุณศิริวรรณ กฤษณะสมิต, คุณจันทนี ทุมโฆษิต และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา ผู้เป็นดุจพรหมของบุตร ขอขอบคุณผู้ประพันธ์หนังสือทุกเล่ม
ที่ผู้วิจัยได้ใช้เพ่ือแสวงหาความรู้ คุณงามความดีทุกประการอันเกิดแต่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบให้แก่
พระเวเทหเถระ ผู้ประพันธ์กาวยะอันทรงคุณค่าเรื่องนี้ 
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จะระบุเฉพาะลำดับหน้าเท่านั้น เช่น SED.1 หมายถึง พจนานุกรม A Sanskrit-

English Dictionary by Monier-Monier Williams หน้า 1



 

บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ได้มีการบันทึกพงศาวดารของลังกาด้วยภาษาบาลีเป็นครั้งแรก
ในชื่อว่า ทีปวงศ์ (Malalasekera, 1958: 131) และทีปวงศ์นี้เป็นรากฐานในการประพันธ์มหาวงศ์ 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 (Banerji, 1964: 87) ซึ่งถือว่าเป็นพงศาวดารลังกาที่สมบูรณ์และมี
ชื่อเสียงที่สุด ประวัติศาสตร์ของลังกาจึงกล่าวได้ว่าเป็นที่รู้จักจากวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์1นี้เอง 
(Hinüber, 1996: 87; Mendis, 1946: 1) ทั้งสองเรื่องนี้เป็นรากฐานในการประพันธ์วรรณกรรม
บาลีประเภทวงศ์สมัยต่อมา ไม่ว่าจะเป็นถูปวงศ์ (ตำนานการสร้างพระสถูปเจดีย์) ทาฐาวงศ์ (ตำนาน
พระเขี้ยวแก้ว) หรือนลาฏธาตุวงศ์ (ตำนานการประดิษฐานพระนลาฏธาตุในลังกา) วรรณกรรมบาลี
ประเภทนี้มักมีเนื้อหาที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวในสมัยพุทธกาล การเสด็จมาลังกาของพระพุทธองค์ การ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา และประวัติของศาสนสถานสำคัญในแต่ละเรื่อง  

จนมาถึงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 วรรณกรรมบาลีถูกประพันธ์
ขึ้นมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะประเภทร้อยกรองซึ่งมีลีลาการประพันธ์อย่างวรรณกรรมสันสกฤต 
(Banerji, 1964: 96; Law, 2000: 599; Norman, 1983: 156) กวีได้มุ่งแสดงความสามารถใน
การประพันธ์เป็นสำคัญคล้ายกับขนบแนวคิดการประพันธ์วรรณกรรมกาวยะของสันสกฤตที่ให้
ความสำคัญกับกลวิธีการประพันธ์หรือความงามทางกวีนิพนธ์มากกว่าให้ความสนใจเนื้อเรื่อง (มณีปิ่น 
พรหมสุทธิรักษ์, 2550: 52) ในหนังสือ A History of Indian Literature Norman (1983: 156-

160) จึงจัดวรรณกรรมบาลีที่โดดเด่นในช่วงนี้ไว้ในวรรณกรรมประเภทกาวยะ (Kāvya works) 
ได้แก่ เตลกฏาหคาถา ชินาลังการ ชินจริต ปัชชมธุ สมันตกูฏวัณณนา สัทธัมโมปายนะ และปัญจคติ-
ทีปนี   

บรรดาวรรณกรรมเหล่านี้ ชินาลังการ หรือชินจริต เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
ไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านเนื้อหามากนัก เพราะเรื่องราวพุทธประวัติเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวาง
อยู่แล้วและไม่ได้มีเนื้อหาใหม่ที่เพ่ิมเติมขึ้นมา ส่วนสัทธัมโมปายนะ หรือปัญจคติทีปนีเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับหลักธรรมก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่แปลกใหม่เช่นกัน (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 394)  

 
1 วรรณกรรมประเภทวงศ์ หมายถึง วรรณกรรมที่มักลงท้ายชื่อเรื่องด้วยคำว่า “วงศ์” นักวิชาการส่วน

ใหญ่เรียกวรรณกรรมประเภทน้ีว่า วรรณกรรมบาลีประเภทพงศาวดาร เพราะเนื้อหาของวรรณกรรมบาลีประเภทน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ ตำนาน หรือเรื่องเล่า ดังนัน้วรรณกรรมบาลปีระเภทวงศ์อาจแยกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ (1) พงศาวดาร เช่น ทีปวงศ์ มหาวงศ์ จูฬวงศ์ (2) ตำนาน เช่น มหาโพธิวงศ์ ทาฐาวงศ์ (3) เรื่องในอนาคตซึ่งมีอยู่
เรื่องเดียวคือ อนาคตวงศ ์(สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 395-401) 
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แต่ทว่าสมันตกูฏวัณณนาที่ประพันธ์โดยพระเถระนามว่า เวเทหะ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
18 มีเนื้อหาที่โดดเด่นกว่าวรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะเรื่องอ่ืน ๆ กล่าวคือนอกจากจะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับพุทธประวัติในตอนต้นเรื่อง ยังมีตำนานการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันต
กูฏ และการบรรยายถึงสภาพแวดล้อมบริเวณภูเขาสมันตกูฏอีกด้วย  

เนื้อหาหลักของวรรณกรรมเรื่องนี้มีแหล่งที่มาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดก และ
มหาวงศ์ กล่าวคือเนื้อหาในส่วนต้นเรื่องที่เป็นพุทธประวัติมีที่มาจากนิทานกถา ส่วนเนื้อหาการเสด็จ
มาลังกาของพระพุทธเจ้ามีท่ีมาจากมหาวงศ ์มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้  

เนื้อหาเริ่มต้นด้วยบทประณามพจน์แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย (คาถาที่ 1-3) 
แล้วแสดงจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ โดยขอให้ผู้อ่านตั้งใจสดับรับฟังเรื่องนี้เพ่ือจุดหมายสูงสุดคือพระ
นิพพาน (คาถาที่ 4-6) จากนั้นเริ่มบรรยายเรื่องราวพุทธประวัติกล่าวคือ ตั้งแต่ขณะที่พระพุทธองค์
ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต (คาถาที่ 7-10) แล้วบรรยายสภาพแวดล้อมของเมืองกบิลพัสดุ์ (คาถาที่ 
11-19) เรื่องราวของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหามายา (คาถาที่ 20-26) การประสูติของ
เจ้าชายสิทธัตถะ (คาถาที่ 27-37) ชีวิตขณะทรงพระเยาว์และการอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา 
(คาถาที่ 38-53) จากนั้นบรรยายเรื่องราวขณะเจ้าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง การ
ประสูติของราหุลกุมาร และการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (คาถาที่ 54-93) พระโพธิสัตว์ทรงรับจีวร
จากท้าวมหาพรหม และเสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ (คาถาที่ 94-105) พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ที่เมืองรา
ชคฤห์ ปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าพิมพิสาร และเสด็จไปสู่ตำบลอุรุเวลา (คาถาที่ 106-132) พระ
โพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา พบนางสุชาดา เสด็จไปสู่แม่น้ำนีลวาหินี จากนั้นเสด็จไปสู่สาลวัน พบ
โสตถิยพราหมณ์ และประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ (คาถาที่ 133-146) พระโพธิสัตว์ทรงตั้งปฏิญญา และชนะ
มารที่มาผจญถึง 11 ครั้ง และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (คาถาที่ 147-402) พระพุทธเจ้าทรงเสวย
วิมุตติสุข 7 สัปดาห์ภายหลังการตรัสรู้  และได้ชนะธิดาของพญามารที่มารบกวนในสัปดาห์ที่ 5 (คาถา
ที่ 403-469) จากนั้นเป็นการบรรยายถึงการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 1 ของพระพุทธเจ้า (คาถาที่ 470-
552) การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 2 (คาถาที่ 553-594) การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 และเสด็จไปยังแม่น้ำ
กัลยาณี (คาถาที่ 595-717) สุมนเทพ (เทพผู้รักษาเขาสมันตะ) นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปภูเขาสมันต
กูฏ และบรรยายรายละเอียดของภูเขานี้ (คาถาที่ 718-746) พระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าภิกษุเสด็จไป
ภูเขาสมันตกูฏ (คาถาที่ 747-752) พระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทเบื้องซ้ายไว้บนยอดเขา
สมันตกูฏ (คาถาที่ 753-790) พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ทีฆวาปี ณ ตำบลโรหณะ (คาถาที่ 791-792) 
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองอนุราธปุระ (คาถาที่ 793-794) พระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระเชตวัน 
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(คาถาที่ 795) บทสรุป (คาถาที่ 796) นิคมนคาถา (บทส่งท้าย) แสดงประวัติของพระเวเทหะ (คาถาที่ 
797-802)2  

จุดประสงค์หลักของการประพันธ์เรื่องนี้คือการพรรณนาสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏที่มีรอย
พระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธในลังกาเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธองค์ พระเวเทหเถระจึง
มุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านหรือฟังเรื่องนี้เกิดความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยประพันธ์ให้
สอดคล้องกับตำนานการเสด็จเยือนลังกาของพระพุทธองค์เหมือนกับวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์
เรื่องอ่ืน ๆ (เช่น มหาวงศ์) ดังนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาจากลังกาถูกนำไปเผยแผ่ยังนานาประเทศ เรื่อง
รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏนี้ก็ได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อในต่างประเทศด้วย ดังเช่นใน
ประเทศพม่าหรือไทย 

สำหรับประเทศไทย ความรับรู้เรื่องรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏของลังกานั้นมี
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏหลักฐานในจารึกนครชุม ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญา- 
ลิไท) ที่พระองค์รับสั่งให้ไปจำลองรอยพระพุทธบาทที่ภูเขาสมันตกูฏในลังกา เพ่ือให้มาประดิษฐานไว้ 
ณ สถานที่ 4 แห่ง คือ เหนือจอมเขาแห่งหนึ่ง (ข้อความในจารึกชำรุด) ในเมืองศรีสัชชนาลัย เหนือ
ยอดเขาสุมนกูฏในเมืองสุโขทัย เหนือยอดเขานางทองในเมืองบางพาน และเหนือยอดเขาที่ปากพระ
บาง (ดู กรมศิลปากร, 2547: 69-70) และในจารึกเขาสุมนกูฏ (พ.ศ. 1911) ก็ปรากฏเรื่องราวที่ให้ไป
จำลองเอารอยพระพุทธบาทที่เขาสมันตกูฏของลังกามาประดิษฐานไว้เช่นกัน (ดู กรมศิลปากร, 2547: 
91) สืบเนื่องมาถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ก็มีการจำลองรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏของลังกา
มาไว้ในการสร้างพระบาทศิลาคู่ที่เมืองชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 1970 ในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่ 4 
(บรมปาล) ดังที่ปรากฏในจารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ (พ.ศ. 1970) (ดู กรมศิลปากร, 2547: 338) 
หรือรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) ก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งไปถึงลังกาเพ่ือ
จะบูชารอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ (กรมศิลปากร, 2511: 24)  

แม้แต่ในบทสวดบูชารอยพระพุทธบาท 5 รอย ที่พระสงฆ์ไทยสวดเป็นประจำก็ปรากฏ
ข้อความที่กล่าวถึงเขาสมันตกูฏว่า 

 

    ยํ นมฺมทาย นทิยา ปลุิเน จ ตีเร 

 
2 จากเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่เป็นการเล่าเรื่องตั้งต้นแต่สมัยพุทธกาลจนถึงตำนานการเสด็จมา

ลังกาแล้วประทับรอยพระพุทธบาทนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสุภาพรรณ ณ บางช้าง (2526: 395-401) ก็
อาจกล่าวได้ว่าเรื่องนี้จัดอยู่ในวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ เช่นเดียวกับทีปวงศ์ มหาวงศ์ หรือนลาฏธาตุวงศ์ได้  
ถึงแม้ Norman (1983: 156-160) จะจัดไว้ในวรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะก็ตาม ในเรื่องนี้เป็นทรรศนะที่
แตกต่างกันไปของนักวิชาการผู้ศึกษาวรรณกรรมบาลี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สมันตกูฏวัณณนา และบทที่ 3 ลักษณะเด่นด้านตำนาน และลักษณะเด่นด้านกาวยะ 
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    ยํ สจฺจพนฺธคิริเก สุมนาจลคฺเค 
    ยํ ตตฺถ โยนกปุเร มุนโิน จ ปาทํ 
    ตํ ปาทลญฺชนมหํ สิรสา นมามิ 

สุวณฺณมาลิเก สุวณฺณปพฺพเต สุมนกูเฏ โยนกปุเร นมฺมทาย นทิยา ปญฺจ
ปาทวรํ ฐานํ อหํ วนฺทามิ ทูรโต 

รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนหาดทรายแทบฝั่ง
แม่น้ำนัมมทา รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ เหนือภูเขา
สัจจพันธ์และเหนือยอดภูเขาสุมนะ รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ ในเมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาท 
นั้น ๆ ของพระมุนี ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่ที่มีรอยพระบาท 
5 สถาน แต่ที่ไกล คือ ที่ภูเขาสุวรรณมาลิก 1 ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต 1 ที่ภูเขา
สุมนกูฏ 1 ที่โยนกบุรี 1 ที่แม่น้ำนัมมทา 1  

(พระศาสนโศภน, 2519: 41) 
    
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า คนไทยรับรู้เรื่องราวรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา 

สมันตกูฏของลังกาเป็นอย่างดี3 เพราะเขาสุมนกูฏในสุโขทัยก็คงเอาชื่อจากลังกามาสมมติเรียก 
(กรมศิลปากร, 2547: 88) แต่ถึงกระนั้น การรับรู้ว่ามีวรรณกรรมเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในฐานะ
วรรณกรรมบาลีที่แต่งสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏกลับไม่ปรากฏกว้างขวางมากนัก ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่า 
อาจเป็นเพราะคนไทยคุ้นชินชื่อภูเขาว่า “สุมนกูฏ” มากกว่าคำว่า “สมันตกูฏ” ฉะนั้น วรรณกรรม
บาลีเรื่องนี้ที่ใช้ชื่อว่า “สมันตกูฏ” จึงไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย  

แต่ว่าการแพร่กระจายต้นฉบับตัวเขียนสมันตกูฏวัณณนาจากลังกาถึงประเทศไทยนั้น 
คาดว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานคือชื่อเรื่องและการ
แบ่งเนื้อหาที่ปรากฏในตำราไตรปิฎก4 (ดู ตำรา.ไก/1) ถึงแม้จะไม่พบต้นฉบับและไม่ได้บอกจำนวนผูก
ไว้เลยก็ตาม สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชื่อของวรรณกรรมเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือบาญชี
คัมภีร์ภาษาบาลีแลคัมภีร์สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร  ซึ่งสมเด็จ- 

 
3 แม้จะถูกเรียกในช่ือที่แตกต่างกันว่า สุมนกูฏ สุมนบรรพต สุมนกูฏบรรพต สุมนคีรี หรือสมันตคีรี 

แต่โดยใจความแล้วก็คือภูเขาลูกเดียวกัน 
4 ตำราไตรปิฎกเป็นใบลานที่บันทึกรายชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งซึ่งพบในภาคใต้

ของไทย จารด้วยอักษรขอม สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภาษาบาลี-ไทย จำนวน 1 ผูก สะท้อนให้เห็นว่าพระภิกษุ
หรือคนในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความรู้ความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่คัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อพระไตรปิฎกหรือวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้น ถึงแม้หลายเรื่องจะ
ยังไม่พบต้นฉบับก็ตาม (ศานติ ภักดีคำ, 2560: คำนำ) 
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงจัดให้รองอำมาตย์เอก หลวงพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล) เปรียญ 
เป็นผู้สำรวจเรียบเรียงบัญชีคัมภีร์ภาษาบาลี โดยได้จัดสมันตกูฏวัณณนานี้ไว้ในวรรณกรรมหมวดพระ
สูตร ลำดับที่  105 แสดงรายละเอียดเพียงแค่ว่า “สมนฺตกูฏวณฺณนา ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรง
ประดิษฐานพระพุทธบาท 2 ผูก” (กรรมการหอสมุดวชิรญาณ, 2464: 26) และภายหลังในหนังสือชื่อ
เรื่องและชื่อแบบฉบับหนังสือตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดเรื่องนี้ไว้
ในหมวดตำนาน-ประวัติ (สวาท เหล่าอุด, 2549: 24)  

เมื่อผู้วิจัยสำรวจต้นฉบับเพิ่มเติมได้พบว่า เรื่องนี้ถูกจัดเก็บไว้และให้บริการที่กลุ่มหนังสือ
ตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ฉบับ ๆ ละ 2  ผูก ได้แก่ เลขที่ 
2298, 2303, 6086 และ 10646 แต่เมื่อตรวจสอบต้นฉบับใบลานทั้งสี่ฉบับกับฉบับพิมพ์อักษรโรมัน
ของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) แล้วพบว่า ต้นฉบับใบลานทั้งสี่ฉบับนั้นมีเนื้อหาที่ไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากมีคาถาที่ขาดหายไปเป็นจำนวนร้อยกว่าคาถาเหมือน ๆ กัน5 คือตั้งแต่คาถาที่ 222 
ถึง 362 คาดว่าคงคัดลอกมาจากที่เดียวกัน และสันนิษฐานว่าต้นฉบับใบลานที่สมบูรณ์อาจมีจำนวน
มากกว่า 2 ผูก  

จากการสำรวจในเบื้องต้น วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกประพันธ์ในรูปแบบฉันทลักษณ์ทั้งหมด 
802 คาถา โดยใช้ฉันท์ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ ปัฐยาวัตฉันท์ 419 คาถา อุปชาติฉันท์ 161 คาถา 
วสันตดิลกฉันท์ 90 คาถา วิปุลาฉันท์ 78 คาถา มาลินีฉันท์ 42 คาถา สิขริณีฉันท์ 6 คาถา อินทรวงศ์
ฉันท์ 2 คาถา สัทธราฉันท์ 2 คาถา ภุชงคปยาตฉันท์ 1 คาถา และสัททูลวิกกีฬิตฉันท์ 1 คาถา 
ผู้ประพันธ์ใช้ฉันท์แต่ละชนิดสลับกันไปเพ่ือบรรยายเรื่องราวในแต่ละตอน มีรูปแบบดำเนินไปอย่าง
มหากาวยะและกวีนิพนธ์ (Old epic and ballad style) (Godakumbura, 1958: xx; Norman, 

1983: 159; Pathak, 1990: xvi) ทั้งยังมีความโดดเด่นในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติที่มีความ
แปลกใหม่และมีกลวิธีการประพันธ์ที่ดำเนินตามหลักอลังการศาสตร์กล่าวคือผู้ประพันธ์ตั้งใจใช้ภาษา
บาลีอย่างวิจิตรเพ่ือให้เกิดความไพเราะในด้านเสียงหรือมีการใช้อุปมาอุปไมยที่งดงามเพ่ือให้เกิดความ
ซาบซึ้งในด้านความหมาย ทั้งมีเอกลักษณ์ในด้านไวยากรณ์คือการสนธิคำและมีการใช้คำสมาสที่ยาว
ในแต่ละคาถา รวมถึงมีการใช้ศัพท์ภาษาสันสกฤตและการแปลงศัพท์ภาษาสันสกฤตให้เป็นภาษาบาลี
อีกด้วย6 วรรณกรรมเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นความชำนาญในด้านศัพทศาสตร์ ฉันทศาสตร์ และ
อลังการศาสตร์ของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี  

ใน พ.ศ. 2501 Godakumbura ได้ตรวจชำระเรื่องนี้เป็นฉบับพิมพ์อักษรโรมัน แล้วได้
ศึกษาอลังการในเรื่องนี้ไว้เล็กน้อย โดยมุ่งกล่าวแต่เพียงสัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) คือ การเล่น

 
5 รายละเอียดต้นฉบับใบลาน ดูในบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี ้
6 ลักษณะการประพันธ์ ดูในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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คำ (เศลษ) การซ้ำคำ (ยมก) และการซ้ำอักษร (อนุปราสะ) เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมแล้ว
พบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีอลังการที่โดดเด่นในด้านอัตถาลังการ (อลังการทางความหมาย) อีกด้วย ไม่
ว่าจะเป็นอลังการที่แสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ เช่น อุปมา รูปกะ หรืออลังการที่แสดงพลังใน
รูปแบบจินตนาการ เช่น ปริกัปปนา (ส. อุตเปรกษา) เพราะฉะนั้น สมันตกูฏวัณณนานี้จึงมีความโดด
เด่นในด้านอลังการครบทั้ง 2 ประเภท คือ สัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) และอัตถาลังการ 
(อลังการด้านความหมาย) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างของสัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) ดังความว่า 

 

มุนนิฺเท ปยนฺเต สมิทฺธํ ติโลกํ 
คิรนิฺทาภินนฺทา ทุมนิฺทา ปพุทฺธา 
มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา 
ปวุฏฺโฐ มหินฺโท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ //749// 

   
ในคาถานี้เป็นอลังการประเภทอนุปราสะถึง 3 ประเภท ได้แก่ (1) เป็น อันตยานุปราสะ

คือการซ้ำเสียงสระ เ- 2 ครั้ง ในบาทที่ 1 ในคำว่า มุนินฺเท ปยนฺเต, ซ้ำเสียงสระ -ํ 2 ครั้ง ในบาทที่ 1 
ในคำว่า สมิทฺธํ ติโลกํ, ซ้ำเสียงสระ –า 8 ครั้ง ในบาทที่ 2 และ 3 ในคำว่า คิรินฺทาภินนฺทา ทุมินฺทา 
ปพุทฺธา มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา, ซ้ำเสียงสระ โ- 4 ครั้ง ในบาทที่ 4 ในคำว่า ปวุฏฺโฐ มหินฺโท 
ปณฏฺโฐ นิทาโฆ (2) เป็นวฤตตยานุปราสะที่ซ้ำกลุ่มเสียงพยัญชนะสังโยค /นฺท/ 7 ครั้ง และซ้ำเสียง /
ฏฺฐ/ 4 ครั้ง, ซ้ำเสียงพยัญชนะเดี่ยว เสียง ม 5 ครั้ง, เสียง ส 3 ครั้ง และยังเป็นเฉกานุปราสะที่ซ้ำเสียง
คู่พยัญชนะสังโยคแค่ครั้งเดียวคือ คู่เสียง ทฺ กับ ธฺ ในคำว่า สมิทฺธํ และ ปพุทฺธา เพ่ือให้เกิดความ
ไพเราะในขณะที่สาธยายหรือขณะฟัง 

 
ตัวอย่างของอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) ดังความว่า 

  
กนฺโต วสนฺตราชาว กนฺทปฺโปว สุรูปวา 
สสีว ทสฺสนีโย จ สุริโย วิย เตชวา //52// 

(เจ้าชายสิทธัตถะ) เป็นผู้งดงามราวกะวสันตราชา หล่อเหลาปาน
ประหนึ่งพระกามเทพ  น่าเชยชมเพียงดังพระจันทร์ และมีพระเดช
ร้อนแรงประดุจดังพระอาทิตย์ฉะนั้น //52// 
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ในคาถานี้ พระเวเทหเถระได้ยกย่องเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงพระเยาว์ว่าทรงมีความงดงาม
น่าใคร่เปรียบเสมือนวสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ, สหายของกามเทพ) เพราะธรรมชาติในฤดู
ใบไม้ผลินั้นงดงามด้วยต้นไม้พืชผลที่ผลิดอกออกใบ มีรูปโฉมงดงามเปรียบเหมือนพระกามเทพ ผู้ซึ่งถูก
รับรู้ว่าเป็นเทพผู้งดงาม น่าเชยชมเปรียบเหมือนพระจันทร์ซึ่งมีรัศมีที่เย็นสงบ และมีพระเดชเกรียง
ไกรร้อนแรงเปรียบเหมือนแสงของพระอาทิตย์ โดยใช้ศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบคือ อิว และ วิย ซึ่ง
กลวิธีการประพันธ์เช่นนี้จัดเป็นอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) ประเภทอุปมา 

นอกจากนี้ รสวรรณกรรมซึ่งเป็นกลวิธีที่ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมกับบทประพันธ์ก็
ปรากฏในเรื่องนี้ เช่น ฉากที่บรรยายการสู้รบระหว่างพระโพธิสัตว์และพญามารพร้อมทั้งเหล่าเสนา
มาร (คาถาที่ 346-353) พระเวเทหเถระได้บรรยายฉากพุ่งรบต่อสู้ระหว่างนักรบของพระพุทธองค์กับ
เหล่าเสนามารไว้อย่างดุเดือด กล่าวคือนักรบคือบารมีของพระพุทธองค์ต่างแปลงกายในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือประหัตประหารเหล่าเสนามาร ในขณะเดียวกันมุ่งสรรเสริญความแกล้วกล้าอาจหาญของพระ
พุทธองค์ในการขจัดกิเลสและความแกล้วกล้าในการรบกับพญามาร ซึ่งในตอนนี้ทำให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์รว่มคือความฮึกเหิมด้วย จึงจัดว่าเป็น “วีรรส” (รสแห่งความกล้าหาญ) 

นอกจากสมันตกูฏวัณณนาจะมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์แล้ว ยังมีคุณค่าด้านสังคม  
อีกประการหนึ่ง ดังที่ Malalasekera (1958: 1) กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมบาลีของลังกานั้นมีคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี สัมพันธ์กับความเห็นของสุภาพรรณ ณ บางช้าง (2526: 
346) ว่า วรรณกรรมบาลีตั้งแต่ชั้นอรรถกถาลงมาเป็นที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง สภาพภูมิศาสตร์ของลังกาในสมัยนั้นด้วย ซึ่งสมันตกูฏวัณณนาก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านภูมิศาสตร์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก พระเวเทหเถระได้บรรยายถึงภูเขาสมันตกูฏและ
บริเวณโดยรอบภูเขาในสมัยนั้นว่ามีแมกไม้นานาพันธุ์ และสิงสาราสัตว์นานาชนิด ดังตัวอย่างว่า 

 

ทลิตวิปินสณฺฑา ยตฺถ เสเล สมนฺตา 
สมุปคตชนานํ จิตฺตมาโมทยนฺติ 
มธุกวฏกเรรีโพธิชมฺพีรภลฺลี- 
ขทิรภยกทมฺพา ผุลฺลเสลฺลูปลาสา //733// 

ที่ภูเขาลูกใด มีชัฏแห่งป่าซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ยังใจของเหล่าชน
ผู้เข้าไปใกล้ให้ร่าเริงยินดี (ภูเขาลูกนั้นงดงามแล้วด้วยถ่องแถวแนวพฤกษา
นานาพันธุ์ เป็นต้นว่า) ต้นชะเอมเทศ ต้นไทร  ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว 
ต้นรักขน ต้นสีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้นกระทุ่ม ต้นเสลลู และต้น
ทองกวาว ซึ่งมีผลดก //733// 

 

    ตสฺมึ วเน หริณโรหิตปุณฺฑรีก- 
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   โคกณฺณสลฺลสสชมฺพุกสูกรา จ 
   สาขามิเคณิมิคพพฺพุรุรูกุรุงฺค- 
   โคธาขุปมฺปกกปคีวยา จเนกา //742// 

ที่ป่าแห่งนั้น มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด ได้แก่ เนื้อ ละมั่ง เสือโคร่ง วัว
กระทิง เม่น กระต่าย หมาจิ้งจอก หมู ลิง เนื้อทราย แมว กวาง กวางทอง 
ตะกวด หนู ค่าง ลิง และโคลาน //742// 
  
และเรื่องนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น

ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท (คาถาที่ 762 -764, 771-780, 782-790) ความเชื่อเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์มงคลใต้ฝ่าพระพุทธบาท อันประกอบด้วยรูปเรือนยอด รูปสวัสติกะ รูปดอกไม้กรองบน
ศีรษะ รูปปราสาท เป็นต้น (คาถาที่ 765-770) ความเชื่อเรื่องการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วจะได้ขึ้น
สวรรค์ (คาถาที่ 781, 788-789) หรือโสฬสมหาเจดีย์ (คาถาที่ 539-564, 589, 783, 779, 792-795) 
เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมันตกูฏวัณณนานี้มีความโดดเด่นในด้านวรรณศิลป์ 
รวมทั้งมีคุณค่าในเชิงสังคมที่สะท้อนภาพของลังกาในช่วงสมัยที่ประพันธ์เรื่องนี้ด้วย ผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะ
ศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนานี้ โดยจะใช้ฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ 
(Pāli Text Society) เป็นฉบับหลัก เนื่องจากมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เพื่อจะเผยแพร่วรรณกรรมเรื่องนี้ให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป  
     

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงวรรณศิลป์ 
2. เพื่อศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

สมันตกูฏวัณณนาที่นำมาศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้แก่ ฉบับพิมพ์อักษรโรมันของ
สมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) ตรวจชำระโดย Godakumbura เมื่อปี 1958 (พ.ศ. 2501) 
ณ ประเทศอังกฤษ 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
นำเสนอ ดังต่อไปนี้ 
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1. การเน้นข้อความโดยผู้วิจัย 

1.1 อักษรตัวเข้ม ใช้เพื่อต้องการจะแสดงความสำคัญของข้อความนั้น   
1.2 อักษรตัวเอน ใช้ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะของเอกสาร เช่น สมันตกูฏวัณณนา 

มหาวงศ ์จารึกเขาสุมนกูฏ 

2. ในแวดวงวิชาการไทย คำว่า “วรรณกรรมบาลี” และ “วรรณคดีบาลี” ยังคงถูกใช้อยู่
ทั้งสองคำ แต่ผู้วิจัยมิได้แยกความหมายระหว่าง “วรรณคดี” และ “วรรณกรรม” ออกจากกัน ผู้วิจัย
หมายเอางานเขียนทุกประเภทที่ใช้ภาษาบาลีว่า “วรรณกรรมบาลี” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จึงจะใช้คำว่า “วรรณกรรมบาลี” ในทุกแห่ง  

3. การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
  3.1 การแปลชื่อเฉพาะหรือคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปล
ตามความนิยมในภาษาไทยตามที่คนไทยเข้าใจอยู่แล้ว โดยยึดเอาคำศัพท์ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ของ ป.อ. ปยุตฺโต เช่น คำว่า “กปิลวตฺถุ” จะแปลว่า 
“กบิลพัสดุ์” คำว่า “อานนฺท” จะแปลว่า พระอานนท์” จะไม่แปลโดยถอดตัวอักษรตามรูปคำใน
ภาษาบาลีเป็น กปิลวัตถุ พระอานันทะ เป็นต้น 

  3.2 การแปลต้นฉบับภาษาบาลีสมันตกูฏวัณณนาเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปลโดย
อรรถ ไม่ได้แปลโดยพยัญชนะ แต่จะรักษาคำและความหมายในต้นฉบับไว้ให้มากท่ีสุด หากประโยคใด
แปลออกมาแล้วไม่ได้ความหมายที่ชัดเจนในภาษาไทย ผู้วิจัยจะเพ่ิมเติมข้อความไว้ในนขลิขิต เพ่ือ
เสริมความให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของประโยคนั้น หากข้อความใดที่ผู้วิ จัยเห็นว่าควรอธิบาย
เพ่ิมเติมจะกล่าวไว้ในเชิงอรรถ 

4. เมื่อมีการอ้างถึงข้อความจากต้นฉบับภาษาบาลีทั้งคาถาหรือบางส่วน ผู้วิจัยจะใส่
ลำดับคาถาไว้ในนขลิขิตไว้ท้ายข้อความนั้น ดังนี้  

 4.1 เมื่ออ้างเนื้อความบางส่วนจากคาถา เช่น สตตวิตตกิตฺตึ (1) หมายความว่า คำนี้
อยู่ในคาถาที่ 1  

 4.2 ในกรณีที่อ้างคำแปลภาษาไทยแบบสรุปความ ผู้วิจัยจะใส่ลำดับคาถาไว้ในนข
ลิขิตท้ายข้อความนั้น เช่น พระเจ้าจูฬาภัย รับสั่ งให้ก่อพระสถูปสูง 30 ศอก (คาถาที่  543) 
หมายความว่า เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในคาถาท่ี 543  

 4.3 ในกรณีที่อ้างทั้งคาถาภาษาบาลีหรือคำแปลภาษาไทยทั้งหมด ผู้วิจัยจะใส่
เครื่องหมาย // คั่นลำดับคาถาไว้บาทสุดท้ายของคาถานั้นทั้งในคาถาภาษาบาลีและคำแปลภาษาไทย 
เช่น 
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โย โลกติลโก นาโถ  ปูเรตฺวา ทสปารมี 
ชาโตสิ ตุสิเต กาเย  สนฺตุสิโตติ วิสฺสโุต //7//  

พระผู้เป็นที่พ่ึง เป็นยอดของชาวโลก บำเพ็ญบารมี 10 ประการแล้ว ได้เกิดแล้วในสวรรค์
ชั้นดุสิต ปรากฏนามว่า สันดุสิตเทวราช //7// 
 

วิธีดำเนินการศึกษา 

การวิจัยในหัวข้อ “วรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนา: การศึกษาวรรณศิลป์และ
สังคม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 

description) โดยมีขั้นตอนการวิจัยตามลำดับดังนี้ 
 
1. การเตรียมข้อมูล 

  1.1 สำรวจหาต้นฉบับสมันตกูฏวัณณนาในหอสมุดแห่งชาติ พบต้นฉบับอักษรขอม 4 
ฉบับ ๆ ละ 2 ผูก 

  1.2 สำรวจหาต้นฉบับพิมพ์ของต่างประเทศ พบฉบับพิมพ์อักษรสิงหล ตรวจชำระ
โดย Dhammānanda และ Ñaṇissara เมื่อปี 1890 (พ.ศ. 2433) ประเทศศรีลังกา ฉบับพิมพ์อักษร
โรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) ตรวจชำระโดย Godakumbura เมื่อปี 1958 
(พ.ศ. 2501) ประเทศอังกฤษ และฉบับพิมพ์อักษรเทวนาครี ตรวจชำระโดย Pathak เมื่อปี 1990 
(พ.ศ. 2534) ประเทศอินเดีย 

  1.3 สำรวจงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. การรวบรวมข้อมูล 

  2.1 เลือกต้นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดมาปริวรรตเป็นอักษรไทย ได้แก่ ฉบับพิมพ์อักษร
โรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) ตรวจชำระโดย Godakumbura  
  2.2 แปลสมันตกูฏวัณณนาเป็นภาษาไทย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาในเชิงวรรณศิลป์ 
  3.2 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาในเชิงสังคม 

4. ขั้นตอนการนำเสนอการศึกษา 

  4.1 เรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

  4.2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ      
  4.3 นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทำให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในสมันตกูฏวัณณนา 

2.  ทำให้เห็นคุณค่าด้านสังคมในสมันตกูฏวัณณนา



 

บทที่ 2 
ปริทรรศน์วรรณกรรมและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมันตกูฏวัณณนา 

 

ในบทนี้ เป็นการปริทรรศน์วรรณกรรมและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมันตกูฏวัณณนา 
ดังต่อไปนี้ 

 

ปริทรรศน์วรรณกรรม 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนา 
โดยมุ่งเน้นศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ในบทที่ 3 และศึกษาคุณค่าด้านสังคม ในบทที่ 4 ดังนั้น การ
ปริทรรศน์วรรณกรรม ผู้วิจัยจะนำเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. กรอบแนวความคิดว่าด้วยวรรณศิลป์ และเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2. กรอบแนวความคิดว่าด้วยสังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. กรอบแนวคิดว่าด้วยวรรณศิลป์ 

วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการประพันธ์หนังสือ หรืออีกนัยหนึ่งว่าหนังสือที่ได้รับ 
ยกย่องว่าแต่งดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1,100) สิ่งที่จะกำหนดว่าหนังสือเล่มนั้นแต่งดีหรือไม่ หรือ
ศิลปะในการประพันธ์หนังสือเป็นเช่นไรนั้นควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้เป็นแบบฉบับ 
(วิสุทธ์ บุษยกุล, 2520: 277) เพ่ือใช้วิจารณ์คุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนั้นได้ ซึ่งทฤษฎีที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในการวิเคราะห์วรรณกรรมบาลีและสันสกฤตคือ ทฤษฎีอลังการและทฤษฎีรส  

อลังการ คือ เครื่องประดับถ้อยคำให้มีความไพเราะ ไม่ว่าจะเป็นความไพเราะด้านเสียง
ซึ่งทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดอารมณ์สุนทรีย์กับบทประพันธ์นั้น และความงามด้านความหมายซึ่งทำให้
ผู้ฟังหรือผู้อ่านซาบซึ้งประทับใจกับเนื้อหาของบทประพันธ์นั้น อลังการจึงถือว่าเป็นกรอบแนวคิดที่
ผ่านการกลั่นกรองจากกวีแล้วถ่ายทอดลงในบทประพันธ์  

นักปราชญ์ชาวอินเดียมีความคิดว่าวรรณกรรมมีทั้งร่างกายและวิญญาณเช่นเดียวกับ
มนุษย์ โครงสร้างของกวีนิพนธ์บทหนึ่ง ๆ ไม่ต่างกับสรีระของมนุษย์ กล่าวคือ สรีระของมนุษย์จะ
งดงามได้ก็ด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ ดังนั้น บทประพันธ์จะงดงามได้ก็ด้วยถ้อยคำที่งดงามและ
ไพเราะ เพราะอลังการศาสตร์มาจากความคิดที่ว่าสิ่งที่ทำให้วรรณกรรมมีคุณค่าคือสิ่งที่ประดับตกแต่ง
วรรณกรรม (กุสุมา รักษมณี, 2549: 23) อลังการจึงเป็นสารัตถะที่สำคัญที่สุดของวรรณกรรม และมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้บทประพันธ์น่าอ่าน (วิสุทธ์ บุษยกุล, 2520: 278) 

ส่วนรส ถือว่าเป็นทฤษฎีที่เก่าที่สุดในการวิเคราะห์วรรณกรรม (วิสุทธ์ บุษยกุล, 2520: 
277) มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีรสในการละครซึ่งมีต้นตำรับคือ นาฏยศาสตร์ของภรตมุนี แต่ภายหลังมี
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ผู้นำทฤษฎีนี้มาใช้วิเคราะห์วรรณกรรม เพราะถือว่าวรรณกรรมคล้ายกับละครในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่
ถ่ายทอดอารมณ์ของศิลปิน ต่างกันแต่เพียงสื่อที่แสดงอารมณ์กล่าวคือ ละคร ใช้ผู้แสดงหรือฉากสื่อ
อารมณ์ แต่วรรณกรรมใช้ตัวอักษรแทน รสวรรณกรรมจึงถือว่าเป็นกลวิธีที่จะทำให้งานประพันธ์มี
คุณค่าได้เช่นกัน เพราะรสคือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านเมื่อได้รับรู้อารมณ์ที่กวี
ถ่ายทอดไว้ในวรรณคดี (กุสุมา รักษมณี, 2549: 24) กล่าวคือผู้อ่านอ่านร้อยกรองชนิดใดแล้วส่งใจไป
ตามกระแสความของบทร้อยกรองนั้นแล้วบังเกิดความชื่นชมอันใดขึ้นมา ความชื่นชมพอใจอันนั้นเป็น
รส (แย้ม ประพัฒน์ทอง, 2521: 313)  

ความสำคัญของรสวนั้น วาคภฏะ ผู้ประพันธ์อลังการศาสตร์ก็ได้อธิบายไว้ว่า “ถึงแม้ว่า
สุกดี ถ้าขาดเกลือแล้ว อาหารไม่อร่อยฉันใด กาพย์ปราศจากรสก็ไม่อร่อยฉันนั้น...”  (ป.ส.ศาสตรี, 
2550: 51) ทั้งนี้ แย้ม ประพัฒน์ทอง (2521: 313) ผู้แปลสุโพธาลังการก็ได้ให้ความสำคัญของรส
วรรณกรรมไว้เช่นเดียวกันว่า “เปรียบเหมือนคนทั้งหลายบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยกับแกงต่าง ๆ 
อันปรุงอย่างอร่อย ย่อมชื่นชมพอใจรสต่าง ๆ ของอาหารนั้น ๆ ฉะนั้น” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอลังการและรสมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ
วรรณกรรม ดังที่วิศวนาถะกล่าวไว้สาหิตยทรรปณะว่า “ศัพท์ (ศัพทาลังการ) และความหมาย  
(อรรถาลังการ) คือร่างกายของกาวยะ ส่วนรสคือวิญญาณ”7 ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะใช้ทฤษฎี
ทั้งสองในการวิเคราะห์สมันตกูฏวัณณนาในเชิงวรรณศิลป์โดยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการศึกษาในเชิงวรรณศิลป์ดังต่อไปนี้   
 

1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงวรรณศิลป์ 

 พระคัมภีร์สุโพธาลังการ (2512) แปลว่า “อลังการเข้าใจง่าย” เป็นตำราอลังการ
ศาสตร์ของฝ่ายบาลี แต่งโดยอาศัยกาวยทรรศะของทัณฑินเป็นหลัก (กุสุมา รักษมณี, 2549: 105; 
พระคันธสาราภิวงศ์, 2546: (21); Banerjee, 1978: 201; Chatterjee, 1960: vii) ประพันธ์เป็น
ร้อยกรองล้วน โดยพระเถระชาวลังกานามว่า พระมหาสามีสังฆรักขิต ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ 
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 คัมภีร์นี้ได้แนะแนววิธีการประพันธ์ภาษาบาลี โดยแบ่งเป็น 5 ปริเฉท 
ได้แก่ (1) โทสาวโพธะ แถลงเรื่องโทษของคำ ความ และประโยค (2) โทสปริหาราวโพธะ แถลงเรื่อง
วิธีแก้ไขโทษต่าง ๆ นั้น (3) คุณาวโพโธ แถลงเรื่องคุณของการแต่งหนังสือ (4) อัตถาลังการาวโพธะ 
แถลงเรื่องการแต่งความ (อลังการทางความหมาย) (5) แถลงภาวะและรส พระคัมภีร์สุโพธาลังการนี้
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและอธิบายความโดยแย้ม ประพัฒน์ทอง ซึ่งผู้วิจัยจะนำมาใช้เป็นหลักใน
การวิเคราะห์อลังการและรสวรรณกรรมในสมันตกูฏวัณณนา 

 
7 กาวฺยสฺย ศพฺทารเฺถา ศรีรํ, รสาทศิฺจาตฺมา (Sāhitya.3) 
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นาฏยศาสตร์ (2541) ของภรตมุนีกล่าวถึงเรื่องรสวรรณกรรมไว้ในอัธยายที่ 6 ว่า ความรู้
ว่าสิ่งที่ เรียกว่า รส ในนาฏยศาสตร์มี 8 อย่างคือ (1) ศฤงคารรส รสคือเหตุให้เกิดความรัก (2) 
หาสยรส รสคือเหตุให้เกิดการหัวเราะ (3) กรุณารส รสคือความกรุณา (4) เราทรรส รสคือความดุร้าย 
(5) วีรรส รสคือความกล้า (6) ภยานกรส รสคือความกลัว (7) พีภัตสรส รสคือความเบื่อ (8) อัทภุตรส 
รสคือความอัศจรรย์ใจ เนื่องจากนาฏยศาสตร์นี้ถือว่าเป็นตำราอลังการศาสตร์เล่มแรก แล้วภายหลัง
จึงมีการแตกแขนงแนวคิดไปสู่ตำราอลังการศาสตร์ชั้นหลัง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะนำคำอธิบายของทฤษฎี
รสที่ปรากฏในตำราเล่มนี้มาใช้ประกอบกับคำอธิบายของสุโพธาลังการเพ่ือวิเคราะห์รสวรรณกรรมใน
สมันตกูฏวัณณนาต่อไป 

สุวฺฤตฺตติลก ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤติ (2542) เป็นตำราฉันท์ภาษาสันสกฤตของเกษเม
นทระ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 แปลและเรียบเรียงโดยปราณี ฬาพานิช ตำราเล่มนี้แบ่งเป็น 4 บท 
คือ (1) บทแปลภาษาไทย ประกอบด้วย วินยาสที่ 1 (การพิจารณาฉันท์) วินยาสที่ 2 (การแสดงคุณ
และโทษของฉันท์) และวินยาสที่ 3 การประยุกต์ใช้ฉันท์ (2) ต้นฉบับภาษาสันสกฤต ประกอบด้วย  
ปฺรถโม วินฺยาสะ วฺฤตฺตาวจยะ ทฺวิตีโย วินฺยาสะ คุณโทษทรฺศนมฺ และตฺฤตีโย วินฺยาสะ วฺฤตฺตวินิโยคะ 
(3) บทอธิบายบทแปลภาษาไทยทั้ง 3 วินยาสะและอธิบายศัพท์เฉพาะ (4) บทสรุป สุวฺฤตฺติลกเป็น
ตำราฉันทลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเพราะเกษเมนทระได้แสดงทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของการเลือกใช้
ฉันทลักษณ์ในบทประพันธ์ ทั้งยังแนะนำถึงความเหมาะสมระหว่างฉันทลักษณ์กับเนื้อหาที่จะบรรยาย
อีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากฉันทลักษณ์สันสกฤตและบาลีมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว ผู้วิจัยจึงปรับใช้
ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างเนื้อหาและฉันทลักษณ์ของเกษเมนทระมาวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ใน
สมันตกูฏวัณณนาต่อไป  

สุโพธาลังการมัญชรี (2546) แปลว่า “ช่อดอกไม้แห่งสุโพธาลังการ” เป็นงานที่พระคันธ-
สาราภิวงศ์แปลสุโพธาลังการเป็นภาษาไทยอีกสำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้อธิบายข้อความในสุโพธา- 
ลังการโดยใช้ตำราอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการแปล เช่น สุโพธาลังการฎีกา หรือตำรานิสสัยภาษาพม่า 
เพ่ือความสมบูรณ์ จุดเด่นของสุโพธาลังการมัญชรีคือแนวทางในการอธิบายเนื้อหา ดังนี้คือ (1) 
เทียบเคียงคาถาที่เหมือนหรือคล้ายกับกาวยทรรศะของทัณฑิน (2) แปลโดยอรรถตามคำอธิบายใน
สุโพธาลังการฎีกาทั้งเก่าและใหม่ (3) แปลแบบยกศัพท์และแปลตามรูปวิเคราะห์ที่ปรากฏในฎีกา (4) 
อธิบายความตามคำอธิบายในฎีกา (5) ยกตัวอย่างจากพระไตรปิฎกและกาวยทรรศะมาสาธก (6) 
แสดงรูปวิเคราะห์ที่ฎีกาได้แสดงไว้ (7) ตัดบทสนธิของศัพท์ยากในคาถาทั้งหมด และ (8) นำกวีนิพนธ์
ของไทยมาเทียบเคียงกับอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมายเป็นตัวอย่างประกอบเพ่ือให้
เข้าใจชัด ด้วยแนวทางอันโดดเด่นเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงใช้ตำราเล่มนี้เป็นหลักในการวิเคราะห์อลังการและรส
ในสมันตกูฏวัณณนา  
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อลังการศาสตร์ (2550) เป็นตำราภาษาสันสกฤต ประพันธ์เป็นร้อยกรองล้วน โดย
วาคภฏะ สันนิษฐานว่าประพันธ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ปริเฉท 
ได้แก่ (1) คำนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คำแนะนำผู้ฝึกหัดการประพันธ์ (2) ภาษาต่าง ๆ อันพึงใช้ในการ
ประพันธ์ ประเภทคำประพันธ์ และสิ่งที่เป็นความบกพร่องในการประพันธ์ (3) สิ่งที่เป็นลักษณะดี
ในทางประพันธ์ (4) อลังการต่าง ๆ คำอธิบายและบทอุทาหรณ์ของอลังการฝ่ายเสียงและอลังการฝ่าย
ความหมาย ทฤษฎีรีติ (5) รสต่าง ๆ บทอวยพรและสรุปความ โดยผู้วิจัยจะนำคำอธิบายของทฤษฎี
อลังการและรสที่ปรากฏในตำราเล่มนี้มาใช้ประกอบกับคำอธิบายของสุโพธาลังการเพ่ือวิเคราะห์
อลังการและรสวรรณกรรมในสมันตกูฏวัณณนาต่อไป 

วุตโตทยมัญชรี (2551) แปลว่า “ช่อดอกไม้แห่งวุตโตทัย” เป็นงานที่พระคันธสาราภิวงศ์
แปลวุตโตทัย (แหล่งกำเนิดคาถา) ตำราฉันทลักษณ์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งได้อธิบาย
ข้อความในวุตโตทัยโดยใช้ตำราอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการแปล เช่น ตำรานิสสัยภาษาพม่า ตำราฉันท์
สันสกฤต จุดเด่นของวุตโตทยมัญชรีคือผู้เรียบเรียงได้เทียบเคียงคาถาในวุตโตทัยกับตำราฉันท์
สันสกฤตคือวฤตตรัตนากรและปิงคลฉันทสูตร และเมื่อแปลคาถาแต่ละชนิดแล้วได้ยกตัวอย่างคาถา
จากพระไตรปิฎกหรือวรรณกรรมบาลีอ่ืน ๆ มาประกอบด้วย พร้อมทั้งได้อธิบายถึงความนิยมในการ
เลือกใช้ฉันท์บางชนิด ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ตำราเล่มนี้เป็นหลักในการวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ในสมันตกูฏ- 
วัณณนา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างฉันท์กับเนื้อหา 
 

1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงวรรณศิลป์ 

 วชิราภรณ์ วรรณดี (2522) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริตของ
อัศวโฆษ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศัพทาลังการ (อลังการด้านเสียง) ในภาษาสันสกฤต ในแง่ของ
ความเป็นมา ลักษณะ และประเภท โดยศึกษาจากตำราอลังการศาสตร์คือ กาวยประกาศของมัมมฏะ
เป็นหลัก และศึกษาจากตำราอลังการศาสตร์เล่มอ่ืนประกอบ ได้แก่ สาหิตยทรรปณะของวิศวนาถ 
อลังการศาสตร์ของวาคภฏะ และเล่มอ่ืน ๆ และมุ่งเน้นศึกษาศัพทาลังการในวรรณกรรมสันสกฤต
เรื่อง พุทธจริตของอัศวโฆษ โดยศึกษาจากต้นฉบับพิมพ์ของจอห์นสตัน จำนวน 1,011 โศลก และ
ฉบับของเคาเวล จำนวน 347 โศลก ผลการศึกษาพบว่า ศัพทาลังการในกาวยประกาศของมัมมฏะ มี 
6 ประเภท ได้แก่ อนุปราสะ ยมก เศลษะ วโกรกติ จิตร และปุนรุกตวทาภาส แต่ปรากฏใน พุทธจริต
เพียง 3 ประเภทคือ (1) อนุปราสะ ปรากฏมากที่สุด สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ วฤตตยา-
นุปราส เฉกานุปราส และลาฏานุปราส (2) ยมก ปรากฏ 1 ชนิดคืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนในบท
ประพันธ์ (3) เศลษะ ปรากฏ 1 ชนิดคือ อภังคเศลษะ ซึ่งศัพทาลังการในพุทธจริตนี้มีลักษณะตรงกัน
กับหลักอลังการศาสตร์ อันแสดงให้เห็นว่าศัพทาลังการเป็นกลวิธีการประพันธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็น
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เครื่องประดับถ้อยคำให้เกิดความไพเราะ มีความจำเป็นต่อการประพันธ์วรรณกรรมสันสกฤตเป็น
อย่างยิ่ง 

งานวิจัยเรื่องนี้มีความโดดเด่นในด้านการศึกษาวิเคราะห์อลังการด้านเสียงในภาษา
สันสกฤตอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอลังการด้านเสียงใน สมันตกูฏ - 
วัณณนาได้เป็นอย่างด ี

วัลลีย์ ภิงคารวัฒน์  (2522) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชินาลังการ: การตรวจชำระและ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์” มีวัตถุประสงค์คือตรวจชำระต้นฉบับที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ ปริวรรตเป็น
อักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ด้านฉันทลักษณ์และอลังการศาสตร์ โดย
ศึกษาจากต้นฉบับใบลานอักษรขอม ภาษาบาลี 5 ฉบับ ๆ ละ 1 ผูก ผลการศึกษาด้านฉันทลักษณ์และ
อลังการพบว่า ด้านฉันทลักษณ์ ผู้ประพันธ์ใช้ฉันท์ทั้งหมด 12 ชนิด โดยใช้ปัฐยาวัตฉันท์มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ฉันท์ผสม คือคาถาหนึ่ง ๆ รจนาด้วยฉันท์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 จนถึง 4 ชนิด 
นอกจากนี้มีอุปชาติฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ และอินทรวิเชียรฉันท์ และฉันท์อ่ืน ๆ ด้านอลังการศาสตร์ 
ปรากฏมีทั้งสัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) และอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) โดยสัททา-
ลังการที่ปรากฏอย่างโดดเด่น ได้แก่ อนุปปาสะ (การซ้ำอักษร) ยมก (การซ้ำคำ) และจิตตะ (การรจนา
ฉันท์บทหนึ่ง ๆ ด้วยอักษรตัวเดียว หรือรจนาด้วยการย้อนอักษรแบบกลบทของไทย) ส่วนอัตถาลัง
การ พบการใช้อุปมา (การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง) และรูปกะ (การเปรียบโดยตรง) 

วาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ชินจริต” 
มีวัตถุประสงค์คือตรวจชำระต้นฉบับ ปริวรรตเป็นอักษรไทยแล้วแปลเป็นไทย และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ในด้านประวัติของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง เนื้อเรื่อง ที่มาของเนื้อเรื่อง ข้อบกพร่องในการจารและการพิมพ์
ต้นฉบับ โครงสร้างเรื่อง ฉันทลักษณ์ อลังการ และสำนวนภาษา โดยศึกษาจากต้นฉบับใบลานอักษร
ขอม ภาษาบาลี 3 ฉบับ ๆ ละ 2 ผูก ฉบับพิมพ์อักษรโรมันของวารสารสมาคมบาลีปกรณ์ (Journal of 

The Pāli Text Society) 1 ฉบับ และต้นฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสหภาพพม่า 1 ฉบับ ผล
การศึกษาด้านฉันทลักษณ์และอลังการพบว่า ชินจริตนี้กวีใช้ฉันท์วรรณพฤติทั้งสิ้น 12 ชนิด มีปัฐยาวัต
ฉันท์มากที่สุด รองลงมาเป็นวสันตดิลกฉันท์และอุปชาติฉันท์ ส่วนด้านอลังการปรากฏทั้งสัททาลังการ
และอัตถาลังการอย่างโดดเด่น สามารถกล่าวได้ว่าชินจริตคือวรรณกรรมบาลีชิ้นเอกที่ควรแก่การ 
ยกย่องอย่างแท้จริง 

เนื่องจากว่าวิทยานิพนธ์ของ วัลลีย์ ภิงคารวัฒน์ (2522) และวาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531) 
ศึกษาวรรณกรรมบาลีที่แต่งเป็นร้อยกรองล้วนเช่นเดียวกับสมันตกูฏวัณณนา ทั้งยังได้วิเคราะห์ตาม
แนวอลังการศาสตร์กล่าวคือสุโพธาลังการ ดังนั้นงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้จึงสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์สมันตกูฏวัณณนาตามแนวอลังการศาสตร์และฉันทศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
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กุสุมา รักษมณี (2549) ทำวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการวิเคราะห์วรรณคดีตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต เพ่ือ
พิจารณานำหลักการวิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้กับวรรณคดีไทย และเพ่ือหาแนวทางในการวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต ผลการศึกษาพบว่า หลักการวิเคราะห์วรรณคดีสันสกฤต
ตามหลักอลังการศาสตร์มี 8 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีรส (ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อ่าน) ทฤษฎีอลังการ 
(ความงามในการประพันธ์) ทฤษฎีคุณ (ลักษณะเด่นของการประพันธ์ ) ทฤษฎีรีติ (ลีลาในการ
ประพันธ์) ทฤษฎีธวนิ (ความหมายแฝงในการประพันธ์) ทฤษฎีวโกรกติ (ภาษาในการประพันธ์) 
ทฤษฎีอนุมิติ (การอนุมานความหมายในการประพันธ์) และทฤษฎีเอาจิตยะ (ความเหมาะสมในการ
ประพันธ์) เมื่อพิจารณาหลักการวิเคราะห์วรรณคดีตามทฤษฎีทั้ง 8 เพ่ือหาแนวทางในการวิเคราะห์
วรรณคดีไทยแล้วพบว่า ทฤษฎีรส เหมาะแก่การนำมาวิเคราะห์วรรณคดีไทยมากที่สุด เนื่องจากว่ารส
เป็นเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์ซึ่งเป็นสากลเกิดแก่มนุษย์ทุกชนชาติ ทั้งทำให้ประจักษ์คุณค่าของ
วรรณคดีได้มากกว่า กล่าวคือทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงความหมายที่เป็นเนื้ อหาสาระ อารมณ์ของกวี 
วิธีการจำลองอารมณ์ของกวี และปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อ่าน เพราะว่าทฤษฎีรสไม่ได้ผูกติดกับ
กลวิธีการประพันธ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องรส รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับอลังการ
บางประเภทเพ่ือนำมาศึกษาวิเคราะห์สมันตกูฏวัณณนา 

นิพัทธ์ แย้มเดช (2558) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาอลังการในจารึกปราสาท 
ตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือแปลจารึกปราสาทตาพรหมจากภาษา
สันสกฤตเป็นภาษาไทย แล้วศึกษาขนบการสร้างสรรค์อลังการ อลังการด้านเสียงและอลังการด้าน
ความหมาย ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์อลังการด้านเสียง จารึกหลักนี้ถูกประพันธ์ขึ้นมา
ตามขนบของคัมภีร์หรือบทสวดทางศาสนาเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และจากการวิเคราะห์อลังการ
ด้านความหมาย จารึกหลักนี้ถูกประพันธ์ตามขนบการสดุดีพระมหากษัตริย์ เนื่องจากประกอบด้วย 
(1) ขนบด้านการใช้ภาษาและฉันทลักษณ์ (2) ขนบการเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ (3) ขนบการ
ดำเนินเรื่อง (4) ขนบการปิดท้ายหรือบทจบเรื่อง และอลังการด้านเสียงที่ปรากฏมี 2 รูปแบบ คือ 
อนุปราสะและยมก ส่วนอลังการด้านความหมายปรากฏ 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) อลังการที่แสดง
ความหมายเปรียบเทียบมี 3 รูปแบบ คือ อุปมา รูปกะ และวยติเรก (2) อลังการที่แสดงความหมายใน
การบรรยายหรือพรรณนาความมี 1 รูปแบบ คือ ชาติ หรือสวภาโวกติ (3) อลังการที่แสดงความหมาย
หลายระดับมี 2 รูปแบบ คือ อากเษป และเศลษะ (4) อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังของ
จินตนาการมี 1 รูปแบบ คือ อุตเปรกษา (5) อลังการที่แสดงความหมายหนักแน่นมี 2 รูปแบบ คือ 
อติสยะหรืออติสโยกติ ทีปกัมหรือทีปกะ (6) อลังการที่แสดงความหมายในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลมี 
1 รูปแบบ คือ เหตุ (7) อลังการที่แสดงความหมายโดยการกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ เรียงต่อกันมี 2 รูปแบบ 
คือ ยถาสังขยัม และเอกาวลี 
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งานวิจัยของนิพัทธ์ แย้มเดช (2558) เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการจัดกลุ่ม
อลังการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นหมวดหมู่ เช่น อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ ได้แก่ 
อุปมา รูปกะ และวยติเรกะ เพ่ือประยุกต์ใช้กับการจัดกลุ่มอลังการในสุโพธาลังการแล้วนำมาวิเคราะห์
อลังการในสมันตกูฏวัณณนาต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ศึกษาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาพากย์ไทยในเชิงวรรณศิลป์ดังนี้ 
วงเดือน สุขบาง (2524) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพระปฐมสมโพธิกถาในแนว

สุนทรียะ” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษารสคำ รสความ และท่วงทำนองเขียนในพระปฐมสมโพธิกถา 
โดยศึกษาจากพระปฐมสมโพธิกถา ฉบับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ผลการศึกษารสวรรณกรรม
ในพระปฐมสมโพธิกถา โดยใช้ทฤษฎีรสในสุโพธาลังการเป็นหลัก พบว่า รสวรรณกรรมปรากฏในพระ
ปฐมสมโพธิกถาครบทั้ง 9 รส คือ ศฤงคารรส กรุณารส วีรรส หาสยรส อัพภูตรส ภยานกรส รุทธรส 
พีภัตสรส และศานตรส    

ลัลลนา ศิริเจริญ (2525) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “อลังการในมหาชาติคำหลวง”  มี
วัตถุประสงค์คือศึกษาทฤษฎีการประพันธ์ในอลังการศาสตร์และนำมาวิ เคราะห์ความงามในมหาชาติ
คำหลวงทั้ง 13 กัณฑ์ และศึกษาวิเคราะห์ว่ามหาชาติคำหลวงทั้ง 13 กัณฑ์มีความงามตรงกับทฤษฎี
การประพันธ์ในอลังการศาสตร์อย่างไรบ้าง โดยใช้อลังการศาสตร์ของวาคภฏะเป็นหลัก และใช้สุโพธา
ลังการประกอบ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการประพันธ์ของมหาชาติคำหลวงเป็นไปตามหลักทฤษฎี
อลังการศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นศัพทาลังการ (อลังการด้านเสียง) มี 3 ประเภท คือ  
อนุปราสะ ยมก และปุนรุกตวทาภาส และอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) มี 14 ประเภท คือ 
อุปมา รูปกะ ชาติ สังศยะ อติศยะ ประติวัสตูปมา สังกร อุตเปรกษา อากเษป เหตุ ทีปกัม อวสระ 
ปริวฤตติ และปรัศโนตตรัม ซึ่งความงามที่ตรงกับทฤษฎีอลังการศาสตร์ของสันสกฤตนั้นอาจเกิดจาก
ความบังเอิญหรือความตั้งใจของกวีก็เป็นได้ ส่วนรสวรรณกรรมในมหาชาติคำหลวงมีครบทั้ง 9 รส คือ 
ศฤงคารรส หาสยรส กรุณารส เราทรรส วีรรส ภยานกรส พีภัตสรส อัทภุตรส และศานตรส 

นิธิอร พรอำไพสกุล (2549) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “สุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตร-
ชาดก” มีวัตถุประสงค์คือศึกษาสุนทรียภาพด้านการใช้ภาษาและรสวรรณกรรม โดยศึกษาจาก 
อรรถกถาเวสสันตรชาดก ฉบับแปลเป็นภาษาไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษารส
วรรณกรรมในอรรถกถาเวสสันตรชาดก พบว่า แม้ในสุโพธาลังการจะมีรสวรรณกรรม 9 รส แต่มีเพียง 
6 รสเท่านั้นที่ปรากฏในอรรถกถาเวสสันตรชาดกอย่างเด่นชัด ได้แก่ สันตรส สิงคารรส  กรุณารส  
อัพภูตรส วีรรส และวิภัจฉรส รสที่ปรากฏโดดเด่นที่สุดคือ สันตรส ซึ่งเป็นรสที่สำคัญที่สุดของ
วรรณกรรมบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านสงบเอิบอ่ิมซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้
การศึกษารสในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ยังมีความโดดเด่นบางประการคือ ไม่ได้ศึกษาแต่รสเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังศึกษาตัวละครหรือฉากที่ทำให้เกิดรสอีกด้วย 
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แม้วิทยานิพนธ์ของวงเดือน สุขบาง (2524) ลัลลนา ศิริเจริญ (2525) และนิธิอร  
พรอำไพสกุล (2549) จะไม่ใช่งานที่ศึกษาจากภาษาบาลีโดยตรงกล่าวคือเป็นการศึกษาจากงาน
ภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีอีกทอดหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นงานวิจัยทั้งสามเรื่องนี้ก็ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาสมันตกูฏวัณณนาได้ เพราะเรื่องรสวรรณกรรมก็ถือว่าเป็นทฤษฎีสากลที่สามารถ
ศึกษางานวรรณกรรมภาษาใดก็ได้ (กุสุมา รักษมณี, 2549) 

สรุปจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงวรรณศิลป์ ผู้วิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงวรรณศิลป์ในบทที่ 3 
ดังนี้ คือ (1) ลักษณะการประพันธ์ ได้แก่ ฉันทลักษณ์และสำนวนภาษา (2) ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น 
(3) อลังการในสมันตกูฏวัณณนา และ (4) รสในสมันตกูฏวัณณนา 

   

2. กรอบแนวคิดว่าด้วยสังคม 

วรรณกรรมถือเป็นภาพสะท้อนของสังคมในช่วงเวลาที่ถูกประพันธ์ขึ้น ดังที่ตรีศิลป์  
บุญขจร (2542: คำนำ) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า วรรณกรรมไม่ว่าเรื่องใดย่อมสัมพันธ์กับสังคมในช่วงเวลาที่
วรรณกรรมเรื่องนั้นได้รับการสร้างขึ้น ความสัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมและสังคมจึงเป็นอีกมิติ
หนึ่งที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าให้แก่วรรณกรรมได้ นอกจากสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่านแล้ว ยังเป็นการบันทึก
ประวัติศาสตร์ทางความคิดและจิตใจของมนุษยชาติในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ผู้เขียนจะมิได้เจาะจงเช่นนั้น 
ก็ตาม ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวความคิดความสัมพันธ์ของวรรณกรรมและสังคมของตรีศิลป์ บุญขจรเป็น
หลัก (2542: 5-7) ซึ่งมี 3 ลักษณะดังนี้ 

 

1. วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคม ภาพสะท้อนนี้มิใช่เป็นการบันทึก
เหตุการณ์แบบเอกสารประวัติศาสตร์ แต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของกวี
หรือนักเขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริง
ของสังคมแทรกอยู่ วรรณกรรมอาจสะท้อนสังคมในด้านรูปธรรมและนามธรรม 
ด้านรูปธรรม หมายถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดในสังคม ด้านนามธรรม หมายถึง
ค่านิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคมตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน 

2. สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือนักเขียน เพราะนักเขียนอยู่ในสังคม
ย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคมทั้งด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา ปรัชญา 
และการเมือง 

3. วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม นักเขียนสามารถสร้างสรรค์
งานวรรณกรรมเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านได้ 
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ผู้วิจัยจึงจะปรับใช้กรอบแนวคิดของตรีศิลป์ บุญขจร (2542: 5-7) ในการวิเคราะห์
วรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคม ทั้งนี้ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วรรณกรรมในเชิงสังคม ดังต่อไปนี้  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณค่าด้านสังคม 

คมกฤษณ์ ศิริวงษ์ (2533) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องชิน
กาลมาลีปกรณ์” มีจุดประสงค์คือศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ ความมุ่งหมายในการประพันธ์ ต้นฉบับของ
ชินกาลมาลีปกรณ์ เนื้อเรื่อง ที่มาของเนื้อเรื่อง และความสำคัญของชินกาลมาลีปกรณ์ในด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของล้านนา โดยศึกษาจากต้นฉบับพิมพ์ภาษาบาลีที่
ตรวจสอบชำระแล้วของกรมศิลปากรเป็นฉบับหลัก ผลการศึกษาด้านคุณค่าของเรื่องนี้พบว่า สะท้อน
ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของล้านนาในด้านศาสนา เช่น การอุปสมบท การ
หล่อพระพุทธรูป การสร้างวัด เป็นต้น ความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ เช่น การใช้ฤกษ์ยาม การใช้มนต์
คาถา การถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น การเมืองการปกครอง เช่น การสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านเมืองหรือประเทศ ประมุขของบ้านเมืองหรือประเทศ เป็นต้น และขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมเบ็ดเตล็ด เช่น การแรกนาขวัญ การลอยเคราะห์ เป็นต้น 

ศรี แนวณรงค์ (2533) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัด
แพร่” มีวัตถุประสงค์คือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี 
เนื้อหา และศึกษาวิเคราะห์ในแง่วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงสังคมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา โดยศึกษาจากต้นฉบับใบลานอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี ฉบับวัดสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ เป็นหลัก แล้วใช้ฉบับใบลานอักษรธรรมล้านนาซึ่งจารที่จังหวัดน่าน และฉบับพิมพ์
อักษรไทย ภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยโดยพระปริยัติธรรมธาดา และพระญาณวิจิตร ปี 2463 
มาเป็นฉบับสอบทาน ผลการศึกษาด้านคุณค่าของเรื่องนี้พบว่า สะท้อนให้เห็นถึงด้านสังคมความ
เป็นอยู่ล้านนา เช่น ฐานะของบุคคลหรือการงานอาชีพ ด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับ การ
เคารพกราบไหว้ เป็นต้น ด้านประเพณีต่าง ๆ เช่น การถือน้ำพิพัฒน์สัตยา การสืบชะตา การลอย
กระทง เป็นต้น ด้านศาสนา เช่น การนำพระพุทธศาสนาจากกรุงละโว้ขึ้นมาเผยแพร่ในหริภุญชัยนคร 
การสร้างวัด การสร้างพระพุทธรูป เป็นต้น 

สุเทพ พรมเลิศ (2553) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหาวงศ์” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมา เนื้อหา ลักษณะการประพันธ์ คุณค่า และวิเคราะห์
อิทธิพลของมหาวงศ์ที่มีต่อวรรณกรรมบาลีในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลต่อประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย โดยศึกษาจากต้นฉบับภาษาบาลี อักษรไทย ภาค 1-2 ปี 2541 และฉบับแปลเป็น
ภาษาไทยโดยสุเทพ พรมเลิศ ภาค 1-2 ปี 2553 ผลการศึกษาในด้านคุณค่าเชิงสังคมของเรื่องนี้พบว่า 
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สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องการบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ การบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ เป็นต้น ด้านประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของบุคคลประวัติศาสตร์ในลังกา เช่น 
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระมหินทเถระ เป็นต้น ด้านการเมืองการปกครอง สะท้อนให้เห็นคุณธรรม
เป็นเครื่องปกครองของกษัตริย์ เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม 4 เป็นต้น ด้านประเทือง
สติปัญญาสะท้อนให้เห็นวิธีการสร้างสถูปและพระพุทธรูป เป็นต้น 

อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2559) ทำวิจัยเรื่อง “ชินกาลมาลินีและจามเทวีวงส์: ตำนาน
บ้านเมืองล้านนา ตำนานพระศาสนาห้าพัน” จากการศึกษาด้านคุณค่าของชินกาลมาลินีและจามเทวี-
วงศ์นั้นพบว่า ชินกาลมาลินีสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการบันทึกเรื่องราว
ความเป็นไปและความเจริญของพระพุทธศาสนาในล้านนาอันมีพระยามหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภก 
จึงเป็นการบันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไว้ด้วย คุณค่าด้านวัฒนธรรม เช่น ปีกุนคือปีที่มีรูปช้าง
เป็นสัญลักษณ์ คติเรื่องการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือค้ำชูพระพุทธศาสนา พระแก้วมรกตคือพระแก้ว- 
อมรกต เป็นต้น คุณค่าด้านแนวคิด ภาษิต และคติธรรม เช่น กษัตริย์ที่ดีต้องประกอบด้วยธรรมะ เป็น
ต้น ส่วนจามเทวีวงศ์สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เช่น ชื่อบ้านนามเมืองที่แต่งเป็นภาษา
บาลี เป็นต้น คุณค่าด้านแนวคิด ภาษิต และคติธรรม เช่น แนวคิดและคติเรื่องธรรมิกราช แนวคิดและ
คติเรื่องการสงคราม แนวคิดและคติสำหรับบุคคลสามัญ เป็นต้น 

ถึงแม้วิทยานิพนธ์ของคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ (2533) ศรี แนวณรงค์ (2533) และงานวิจัยของ
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2559) จะเป็นงานที่คุณค่าด้านสังคมของอาณาจักรล้านนาก็ตาม แต่ก็เป็น
การศึกษาจากวรรณกรรมภาษาบาลี ซึ่งผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดในการวิเคราะห์สมันต-
กูฏวัณณนาซึ่งเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีเช่นเดียวกัน ส่วนวิทยานิพนธ์ของสุเทพ พรมเลิศ (2553) นั้น 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สมันตกูฏวัณณนาซึ่งเป็นวรรณกรรมบาลีที่ถูกประพันธ์ขึ้นใน
ลังกาเช่นเดียวกับมหาวงศ์ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาพากย์ไทยในด้านคุณค่าเชิง
สังคม ดังนี้ 

สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข (2541) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง 
มธุรสวาหินี ชมฺพู” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีอักษรขอมจากต้นฉบับใบ
ลานที่ใช้ศึกษา เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบและอักขรวิธีของอักษรขอมไทยในช่วงปี 2421 แล้วศึกษาความ
เป็นมาของเรื่อง จุดมุ่งหมายของผู้ประพันธ์ เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ และเพ่ือวิเคราะห์คุณค่าใน
ด้านค่านิยมในสังคม ความเชื่อ ประเพณี และคติธรรมคำสอน โดยศึกษาจากต้นฉบับใบลานอักษร
ขอม ภาษาบาลี-ไทย 5 ฉบับ ใช้ฉบับที่สมบูรณ์ท่ีสุด จำนวน 12 ผูกเป็นฉบับหลัก ผลการศึกษาในด้าน
คุณค่าเชิงสังคมของเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในสังคม เช่น เรื่องการทำบุญให้ทาน ยกย่องผู้มีศีล 
เป็นต้น ด้านความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ การเกิดใหม่ เป็นต้น ด้านประเพณี เช่น การตั้ง
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ชื่อในสมัยนั้นที่ตั้งโดยถือเอาเหตุการณ์หรือสถานที่เกิดขณะนั้นและโดยการพิจารณาจากรูปร่าง
หน้าตาของทารก การสร้างพระสถูปเจดีย์ การไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น ด้านคติธรรมคำ
สอน เช่น สอนเรื่องการสร้างกุศลหรือความกตัญญู เป็นต้น 

อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ (2541) ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง 
มธุรสวาหินี ลังกาทีป” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธี ที่มาของเรื่อง รูปแบบ
การนำเสนอ และคุณค่าทางสังคม โดยศึกษาจากต้นฉบับใบลานอักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย 4 ฉบับ ใช้
ต้นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด จำนวน 17 ผูก เป็นฉบับหลัก และใช้อีก 3 ฉบับ เพื่อสอบทาน ผลการศึกษาใน
ด้านคุณค่าเชิงสังคมของเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยม เช่น การยกย่องพระมหากษัตริย์ การนับถือ
พระพุทธศาสนา เป็นต้น ด้านความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ การเกิดใหม่ เป็นต้น ด้าน
ประเพณี เช่น การแต่งกาย เป็นต้น ด้านคติธรรมคำสอน เช่น หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ เป็นต้น 

เนื่องจากแต่เดิมต้นฉบับของวรรณกรรมเรื่องมธุรสวาหินี ลังกาทีปและมธุรสวาหินี ชมพู-
ทีปนั้นก็คือวรรณกรรมบาลีที่มีชื่อว่า รสวาหินี ประพันธ์โดยพระเถระชาวลังกานามว่า รัฏฐปาลเถระ 
ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคมต่าง ๆ ของลังกา เช่น ด้านค่านิยม ความ
เชื่อ วัฒนธรรมประเพณี เพราะฉะนั้นวิทยานิพนธ์ของสมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข (2541) และ 
อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ (2541) จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสมันตกูฏวัณณนาอันเป็น
วรรณกรรมที่แต่งขึ้นในลังกาได้เป็นอย่างดี 

สรุปจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงสังคม ผู้วิจัยใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคมในบทที่ 4 ดังนี้ คือ (1) 
ความเชื่อ (2) ภูมิศาสตร์ (3) วัฒนธรรม (4) ค่านิยม และ (4) หลักธรรมคำสอน 

การปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจะใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาสมันตกูฏวัณณนาในเชิงวรรณศิลป์ในบทที่ 3 และในเชิงสังคมในบทที่ 4 ต่อไป 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมันตกูฏวัณณนา 

 

ข้อมูลทั่วไปของสมันตกูฎวัณณนา ผู้วิจัยจะกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อเรื่อง 

2. ประวัติผู้ประพันธ์ และสมัยที่ประพันธ์ 
3. จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ 
4. เนื้อหาโดยสังเขป 

5. แหล่งที่มาของเนื้อหา 

6. การจัดสมันตกูฏวัณณนาเข้าในประเภทวรรณกรรมบาลี 
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7. ความแพร่หลายของต้นฉบับตัวเขียนในประเทศไทย 
8. ต้นฉบับที่นำมาศึกษา 

 

1. ชื่อเรื่อง 

คำว่า สมนฺตกูฏวณฺณนา เป็นคำสมาสระหว่างคำ 3 คำ คือ คำว่า สมนฺต แปลว่า 
“โดยรอบ” หรืออีกนัยหนึ่งเป็นชื่อเฉพาะของภูเขา คำว่า กูฏ แปลว่า “ปลาย, ยอด, หรือภูเขา” 
(ปทา.243; PTSD.225) และคำว่า วณฺณนา แปลว่า “กถาเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ, การพรรณนา 
การอธิบาย, การขยายความ, หรือการสรรเสริญ” (ปทา.675; PTSD.597)  

แม้จะสามารถแยกคำออกเป็น 3 คำก็จริง แต่ทว่าชื่อ “สมนฺตกูฏ” นั้นเป็นชื่อเฉพาะของ
ภูเขา ฉะนั้น เมื่อรวมเป็นคำว่า สมนฺตกูฏวณฺณนา จึงแปลว่า “การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ”   

ชื่อเรื่องนี้มีที่มาจากภูเขาสมันตกูฏที่พระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทเบื้องซ้ายไว้ 
โดยชื่อนี้ปรากฏในเนื้อเรื่อง หลังคาถาที่ 796 ก่อนหน้านิคมนคาถาว่า “อิติ สมนฺตกูฏวณฺณนา  
นิฏฺฐิตา” แปลว่า “การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏจบลงด้วยประการฉะนี้” 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการคือเนื่องจากมีเทพผู้ชื่อว่า สุมนะ เป็นเทพประจำ
ภูเขาสมันตกูฏ จึงทำให้มีผู้เรียกภูเขานี้ว่า สุมนกูฏ และจากการสำรวจคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ก็
พบต้นฉบับเรื่องนี้ที่ถูกบันทึกในชื่อว่า สุมนกูฏวัณณนา สมนกูฏวัณณนา หรือสมันตตุฏวัณณนา (ดู ตำ
รา.ไก/1) แต่ถึงกระนั้น ชื่อเรื่องที่ถูกต้องควรจะเป็น สมนฺตกูฏวณฺณนา มากกว่าชื่ออ่ืน ๆ เนื่องจาก
ชื่อนี้ปรากฏในเนื้อเรื่องเอง และวรรณกรรมบาลีสมัยหลังก็อ้างถึงชื่อนี้เช่นเดียวกัน ดังในนิคมนคาถา
ของรสวาหินีว่า “โย จ สมนฺตกูฏสฺส วณฺณนํ วณฺณยี สุภํ” (Rasa.467) แปลว่า “ภิกษุรูปใดประพันธ์
เรื่องสมันตกูฏวัณณนาอันงดงาม” หรือจูฬคันถวงศ์ก็กล่าวไว้ว่า “เวเทโห นามาจริโย สมนฺตกูฏ- 
วณฺณนา นาม ปกรณํ อกาสิ” (จูฬ.74) แปลว่า “พระอาจารย์นามว่าเวเทหะได้ประพันธ์ปกรณ์ชื่อว่า
สมันตกูฏวัณณนา” ดังนั้น จึงเป็นข้อสรุปที่ว่า ชื่อเรื่องท่ีถูกต้องควรจะเป็นชื่อว่า สมนฺตกูฏวณฺณนา  
   

2. ประวัติผู้ประพันธ์ และสมัยท่ีประพันธ์ 

2.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 

ผู้ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนา คือ พระเวเทหเถระ ซึ่งประวัติของท่านปรากฏใน
นิคมนคาถาของเรื่องดังความว่า 

 
พระผู้อาศัยอยู่ในป่า (อรัญญวาสี หมายถึงพระเวเทหเถระ) ได้ รับนิมนต์ 

(ในการประพันธ์เรื่องนี้) จากพระราหุลเถระผู้เป็นปราชญ์ทรงคุณความดีมี
ชื่อเสียงบนผืนแผ่นดิน //798//  
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พระอรัญญรตนานันทมหาเถระ (พระอานันทมหาเถระผู้อยู่ในป่าแก้ว หรือ
พระอานันทมหาเถระผู้เป็นดุจดวงแก้วในป่า) ผู้เป็นหัวหน้าของภิกษุหมู่ใหญ่ ผู้
ปรากฏขึ้นบนโลกประหนึ่งดวงตะวันตระหง่านเด่นท่ามกลางท้องนภา ผู้เป็น
มหากวี ผู้มั่นคงในข้อปฏิบัติอันดีงามทั้งหลาย ผู้ข้ามฝั่งมหาสมุทรแห่งสรรพ
ศาสตร์ ราวกับมีชีวิตที่เป็นไปเพื่อคำสอนของพระศาสดา มีพระลูกศิษย์ผู้เป็นดุจ
ธงเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลวิปปคาม ผู้ชำนาญพระบาล ีอาศัยอยู่ในป่า ประดับ
ประดาด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ได้ประพันธ์สีหฬสัททลักขณะด้วยภาษาสิงหฬ บท
ประพันธ์นี้ (สมันตกูฏวัณณนา) ก็เป็นอันพระลูกศิษย์ผู้รักในศีลนามว่าเวเทห
เถระ ได้ประพันธ์ขึ้นมาแล้ว //799-802// 
 
จากข้อมูลนี้ทำให้ทราบว่าผู้ประพันธ์เรื่องนี้คือ พระเวเทหเถระ ผู้มาจากตระกูลวิปปคาม 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านพราหมณ์และหมายความว่าพระเวเทหเถระเคยเป็นผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์มาก่อน 
(Godakumbura, 1958: x; Matsumura, 1992: xxvi) แต่ภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา อยู่ในนิกายอรัญญวาสี (วนวาสี) ได้เป็นศิษย์ของพระมหาเถระผู้มีนามว่า อรัญญรตน
อานันทมหาเถระ โดยมีผลงานการประพันธ์ก่อนหน้าก็คือ สีหฬสัททลักขณะ และท่านประพันธ์ 
สมันตกูฏวัณณนานี้ตามคำนิมนต์ของพระราหุลเถระผู้อยู่ในนิกายเดียวกัน 

Godakumbura (1958: xi) สันนิษฐานว่า พระเวเทหเถระคงจะอาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบภูเขาสมันตกูฏ ณ ปุฏภัตตเสละ8 โดยพำนักอยู่ที่ไหนสักแห่ง ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาอัน
งดงามของภูเขาสมันตะนั้นที่ถูกรายล้อมไปด้วยยอดภูเขาเล็ก ๆ 

ต่อมาภายหลัง พระเวเทหเถระได้ประพันธ์วรรณกรรมขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง ชื่อว่า รสวาหินี 
ซึ่งปรับปรุงจากรสวาหินีสำนวนเดิมของพระรัฏฐปาลเถระ (Malalasekera, 1958: 221) ในนิคมน-
คาถาของรสวาหินีจึงได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

พระมหาเถระผู้มีนามว่ากาลิงคะ ถึงความเป็นพระอุปัชฌาย์ของภิกษุรูปใด 
พระมหาเถระผู้มีนามว่ามังคละ ผู้เป็นใหญ่แห่งขัณฑสีมา ผู้ชำนาญในสรรพ
ศาสตร์ ได้เป็นอาจารย์ของภิกษุรูปใด พระมหาเถระผู้มีนามว่าอรัญญายตนะ
อานันทะ ผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุหมู่ใหญ่ เป็นผู้ข้ามฝั่งมหาสมุทรแห่งสรรพ
ศาสตร์ ถึงความเป็นครูของภิกษุรูปใด ภิกษุรูปใดเป็นดุจธงเพียงหนึ่งเดียวแห่ง
ตระกูลวิปปคาม ในนิกายแห่งสิงหลทั้ง 3 ภิกษุรูปใดได้ประพันธ์สีหฬสัทท

 
8 ปุฏภัตตเสละ คือ สถานที่สำหรับพระป่านิกายอรัญญวาสีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงภูเขาสมันตกูฏ 

รับสั่งให้สร้างโดยพระเจ้าปรักกมพาหุ (Godakumbura, 1958: xi; Malalasekera, 1938: 219) 
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ลักขณะด้วยภาษาสิงหล และภิกษุรูปใดประพันธ์สมันตกูฏวัณณนาอันงดงาม  
รสวาหินีนี้ก็เป็นอันภิกษุรูปนั้นประพันธ์ไว้แล้ว9 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

นิคมนคาถาของรสวาหินีนี้มีบางส่วนที่คล้ายกับนิคมนคาถาของสมันตกูฏวัณณนาคือ
บอกว่าพระเวเทหเถระ เป็นศิษย์ของพระอานันทะ และเคยเป็นพราหมณ์จากตระกูลวิปปคาม แต่  
รสวาหินีก็ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พระเวเทหเถระมีพระอุปัชฌาย์นามว่ากาลิงคมหาเถระ และมีพระ
อาจารย์นามว่ามังคลมหาเถระ และยืนยันว่าผลงานก่อนหน้ารสวาหินีก็คือ สีหฬสัททลักขณะ และ
สมันตกูฏวัณณนา จึงทำให้ทราบว่า รสวาหินีคือผลงานลำดับที่สามของท่าน 

 

2.1 สมัยที่ประพันธ์ 

สำหรับช่วงเวลาที่พระเวเทหเถระมีชีวิตอยู่นั้น นักวิชาการหลายท่านให้
ความเห็นที่ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้ความเห็นว่า พระเวเทหเถระมีชีวิตอยู่
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนกลุ่มหลังให้ความเห็นว่า พระเวเทหเถระอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
18 แต่มิได้บอกว่าเป็นช่วงปลาย 

สำหรับนักวิชาการกลุ่มแรก Dhammānanda และ Ñaṇissara (1890: Preface) 
กล่าวไว้ในคำนำฉบับพิมพ์อักษรสิงหล ใน พ.ศ. 2433 ว่า “พระเวเทหเถระมีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ปีที่
แล้ว” โดยมิได้บอกเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ซึ่งหากนับย้อนไปตามที่กล่าวมาจะตรงกับ พ.ศ. 
1783-1784 คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่  18 ส่วน Mutsumura (1992: xxviii-xxx) กล่าวว่า 
“พระเวเทหเถระมีชีวิตอยู่ ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่  18 หรือหลังจากนั้น” มีเพียง 
Godakumbura (1958: ix-xi) และ Norman (1983: 159) ที่ระบุชัดเจนพร้อมให้เหตุผลคล้ายกัน
ว่า พระเวเทหเถระมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 หรือช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับรัชสมัย
ของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) เพราะท่านเป็นศิษย์ของพระวนรตนานันทะ ซึ่งมี

 
9 กาลิงฺควฺหมหาเถโร ยสฺโสปชฺฌายตํ คโต 

มงฺคลวฺโห มหาเถโร ขณฺฑสีมาปตี ยติ 
ยสฺส อาจริโย อาสิ สพฺพสตฺถวิสารโท 

อรญฺญายตนานนฺท- มหาเถโร มหาคณี 
คุรุตฺตํ อาคโต ยสฺส สตฺถสาครปารคู 
โย วิปฺปคามวํเสก- เกตุภูโต ติสีหเฬ 

โยกา สีหฬภาสาย สีหฬํ สทฺทลกฺขณํ 
โย จ สมนฺตกูฏสฺส วณฺณนํ วณฺณยี สุภํ 
เตน เวเทหเถเรน กตายํ รสวาหิน ี(Rasa.466-467) 
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ศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันได้แก่ พระพุทธธัปปิยะ และพระอโนมทัสสี ที่สามารถกำหนดได้ว่าอยู่ใน 
รัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) 

ส่วนนักวิชาการกลุ่มหลัง Malalasekera (1938: 923) Geiger (1968: 43) Pathak 

(1990: xix) และพัฒน์ เพ็งผลา (2542: 171) กล่าวไว้โดยภาพรวมว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 มี
เพียง Rahula (1981: xii) ที่ระบุว่าเจาะจงว่าเป็นช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 

จากข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยถือเอาตามมติของ Godakumbura (1958: ix-xi) และ 

Norman (1983: 159) เพราะให้เหตุผลที่ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้จุดประสงค์หลักของสมันตกูฏวัณณ
นาที่สรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏก็สัมพันธ์กับเรื่องราวในรัชสมัยของพระเจ้า  
ปรักกมพาหุที่ 2 ที่ระบุในมหาวงศ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า พระเวเทหเถระคงมีชีวิตอยู่ในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 ถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 และสมันตกูฏวัณณนาก็ถูกประพันธ์ในช่วงนี้นี่เอง 
ถึงแม้จะไม่ได้ระบุช่วงเวลาไว้ในเรื่องก็ตาม 

 

3. จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ 

จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้คือเพ่ืออธิบายยอดเขาอันงดงามที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับ  

รอยพระบาทเบื้องซ้ายไว้ในคราวเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 เพ่ือที่ภูเขาสมันตะนี้จะได้รับการบูชาจาก
พุทธศาสนิกชนในภายภาคหน้า ข้อความดังกล่าวปรากฏในเนื้อเรื่องตั้งแต่คาถาท่ี 718 ถึง 796  

 

4. โครงสร้างและเนื้อหาโดยสังเขป 

สมันตกูฏวัณณนาไม่ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นปริจเฉท มีเพียง Pathak (1990: xix) ผู้
ปริวรรตเป็นฉบับอักษรเทวนาครีเท่านั้นที่แบ่งออกเป็น 6 ปริจเฉท พร้อมกับตั้งชื่อภาษาบาลีกำกับ
ตอนไว้ ได้แก่ ปริเฉทที่ 1 คนฺถารมฺภนกถา ปริเฉทที่ 2 โพธิสตฺตจริตกถา ปริเฉทที่ 3 มารวิชยกถา 
ปริเฉทที่ 4 สมฺโพธิกถา (สมฺโพธิยา อนนฺตรสตฺตสตฺตาหกถา) ปริเฉทที่ 5 พุทฺธสฺส ลงฺกาคมนกถา และ
ปริเฉทที่ 6 พุทฺธสฺส สมโณลคมนกถา ส่วนในตำราไตรปิฎก10แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ “อภิ- 
สมฺโพธิก, ลงฺกาย ปถมคมน, ลงฺกาย ทุติยคมน, กลฺยาณิเทสคมน” (ดู ตำรา.ไก/1) แต่ถึงกระนั้น การ
แบ่งปริเฉทตามตำราไตรปิฎกนี้ไม่ได้บอกว่าแต่ละปริเฉทจบลงที่คาถาใด จึงเป็นการยากต่อการ
กำหนด ผู้วิจัยจึงมิได้ถือเอาการแบ่งปริเฉทในตำราไตรปิฎก แต่ถือเอาตามมติของ Pathak (1990: 

xix) จึงทำตารางพร้อมกับสรุปเนื้อหาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 
10 ตำราไตรปิฎก โปรดดูในเชิงอรรถท่ี 4 
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ตารางที ่1 ลำดับปริจเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ11 

1 คนฺถารมฺภนกถา 

- ติรตนกถา 
- คาถาย ปโยชนํ 

1-6 แสดงบทปณามคาถา คือ บทไหว้ครู บูชา
พระรัตนตรัย  แล้ วตั้ งปฏิญ ญาว่า จั ก
พรรณ นาถึ งภู เข าสมั น ตะ  อัน เป็ นที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเป็นที่
อยู่อาศัยของเหล่าทวยเทพ แล้วขอให้ผู้
ที่ตั้งใจฟัง พูด และกราบไหว้เรื่องสมันตกูฏ
วัณ ณ นานี้ มี ความสุ ขและเข้ าถึ งพระ
นิพพาน แล้วเชิญชวนให้สาธุชนทั้งหลาย
สดับรับฟังเรื่องสมันตกูฏวัณณนานี้ 

2 โพธิสตฺตจริตกถา 

- ตุสิตโลเก โพธิสตฺโต 

- กปิลวตฺถุนครํ  

- ราชา สุทฺโธทโน 

- มเหสิ มหามายา 

- สิทฺธตฺถสฺส ปฏิสนฺธ ิ

- สิทฺธตฺถสฺส โยพฺพนํ 
- สิทฺธตฺถสฺส อุยฺยานคมนํ 
- ราหุลสฺส ปฏสินฺธ ิ

- สิทฺธตฺถสฺส วิราคํ 
- สิทฺธตฺถสฺส มหาภินิกฺขมนํ 
- สิทฺธตฺถสฺส อโนมานทีปารํ 
- สิทฺธตฺถสฺส ปพฺพชฺชา- 
  ปริกฺขารคฺคหณํ 
- สิทฺธตฺถสฺส ราชคหคมนํ 

7-147 เล่าเรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่
บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเทวดาอาราธนาให้
ลงมาจุติที่โลกมนุษย์เพ่ือโปรดสัตว์โลกให้
ข้ามพ้นสังสารวัฏ จากนั้นบรรยายเรื่องราว
ภายในเมืองกบิลพัสดุ์ที่พรั่งพร้อมไปด้วย
ปราสาทราชวัง ประชาชนเดินขวักไขว่ 
อึกทึกด้วยเสียงวิ่งของช้างและม้า แล้ว
บรรยายคุณลักษณะภายในและภายนอก
ของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหา
มายา จากนั้นพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในครรภ์
ของพระนางมหามายา 10 หรือ 11 เดือน
แ ล้ ว ก็ ป ร ะ สู ติ  พ ร ะอ งค์ ท ร งศึ ก ษ า
ศิลปวิทยาการขณะทรงพระเยาว์ ครั้นมี
พระชนมายุ 16 พรรษา ก็ได้อภิ เษกกับ
พระนางยโศธราผู้สมบูรณ์ด้วยความงาม  

  

 
11 เนื้อหาโดยย่อของแต่ละปริจเฉทนี้ ผู้วิจัยสรุปเองตามลำดับคาถาที่ Pathak กำหนดไว้ 
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

 - สิทฺธตฺถสฺส อุรุเวลคมนํ 
- สิทฺธตฺถสฺส ทุกฺกรจริยา 

- สุชาตาย ขีรทานํ 
- นีลวาหินีนทีคมนํ 
- สาลวนคมนํ 
- โพธิสณฺฑคมนํ 

 แล้วเสด็จเที่ยวไปในอุทยาน กลับมาที่
พระราชวังก็พลันเบื่อหน่ายเหล่านางสนม
นั ก ฟ้ อ น  พ ร ะ อ ง ค์ จึ ง เ ส ด็ จ อ อ ก
มหาภิเนษกรมณ์พร้อมกับนายฉันนะและ
ม้ากันถกะในเวลาเที่ยงคืน โดยเสด็จไปถึง
แค่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วม้ากันถกะไปต่อ
ไม่ได้  เพราะหนทางที่ ไปต่อเต็มไปด้วย
ดอกไม้ที่เหล่าทวยเทพโปรยลงมาเต็มถนน 
แล้วพระองค์ก็ทรงเอาพระขรรค์ตัดมวยผม 
ผนวช ณ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ขณะที่ท้าว
สักกเทวราชก็ได้เอาผอบแก้วมณีมารองรับ
มวยผมนั้นแล้วนำไปสู่เทวโลกแล้วมาบรรจุ
ไว้ในสถูปแก้วมณี จากนั้นท้าวมหาพรหม
นำอัฐบริขารมาถวาย พระโพธิสัตว์จึงนุ่ง
ห่มผ้ากาสาวะและโยนพระภูษาขึ้นไปใน
อากาศ ท้าวมหาพรหมจึงรับพระภูษานั้น
ไปบรรจุไว้ในพระสถูปบนเทวโลก ครั้น
ผนวชแล้วพระองค์เสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ 
ชาวเมืองครั้นเห็นความงดงามพระองค์จึง
เกิดความสงสัยว่าพระองค์เป็นพระจันทร์ 
พระอาทิตย์ กามเทพ พระศิวะ พระวิษณุ 
พ ระ อินทร์  ห รื อพ ระพ รหม  จากนั้ น
พระองค์ได้สนทนากับพระเจ้าพิมพิสาร
และรับคำนิมนต์ในการเสด็จมาโปรดพระ- 
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

   เจ้าพิมพิสารอีกครั้งเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว และ
ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 6 ปี ทรงทราบว่า
ไม่ใช่หนทางแห่งความหลุดพ้นจึงทรงมุ่ง
ปฏิบัติทางสายกลางแล้วประทับนั่งใต้ต้น
อชปาลนิ โค รธ  น างสุ ช าด าเข้ า ใจ ว่ า
พระองค์เป็นเทวดาจึงถวายก้อนข้าว 49 
ก้อน จากนั้นพระองค์เสด็จไปสู่ควงไม้โพธิ์ 
โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคา 8 กำ 

3 มารวิชยกถา 

- ปฐโม วชิโย 

- ทุติโย วิชโย 

- ตติโย วิชโย 

- จตุตฺโถ วิชโย 

- ปญฺจโม วิชโย 

- ฉฏฺโฐ วิชโย 

- สตฺตโม วิชโย 

- อฏฺฐโม วิชโย 

- นวโม วชิโย 

- ทสโม วิชโย 

- เอกาทสโม วิชโย 

- อภิสมฺโพธิกถา 

148-402 พระองค์ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์แล้วทรง
อธิษฐานว่า “ถึ งแม้ว่ าหนั ง เอ็น  และ
กระดูก จะเหลืออยู่ เนื้อและเลือดทั้งหมด
ในกายเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที เราไม่
ตรัสรู้แล้วจะไม่ลุกขึ้น เราจะไม่ละทิ้งความ
เพียรของเรา” จากนั้นทรงจัดแจงท่านั่ง
สมาธิ เทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมา
ประชุมพร้อมกัน ณ สถานที่นั้น พร้อมทั้ง
ท้าวสหัมบดีพรหม ท้าวสักกเทวราช สุยาม
เทวราช สันดุสิตเทวราช ปัญจสิขเทพบุตร 
นางสุริยวัจฉสา ท้าวโลกบาลทั้งสี่ ท้องฟ้า
จึงงดงามพร่างพราวไปด้วยดอกไม้และ
เครื่องประดับต่าง ๆ เต็มไปด้วยความน่า
อัศจรรย์นานาประการที่ เกิดขึ้นในโลก 
ครั้นเมื่อพญามารเห็นวิมานเทวดาว่างเปล่า 
จึงถามเสนามารและทราบว่าเหล่าเทวดา
ไปเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะ จึงได้ตามไปเพื่อ 
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

   ขัดขวาง โดยรับสั่งให้เสนามารแปลงกาย
เป็ นร่ างต่ าง ๆ  เมื่ อ เหล่ าเทวดา ท้ าว
มหาพรหม พญานาคมากาลเห็นกองทัพ
พญามารแล้วจึ งหวาดกลัวแล้ วหนี ไป  
ลำดับนั้น ความมืดมิดแผ่ปกคลุมไปทั่ว
ท้ อ ง ฟ้ า  บ รรย าก าศค รึ้ ม ฟ้ าค รึ้ ม ฝน 
อุกกาบาตตกลงมา สายฟ้าผ่าตกลงมา ณ 
สถานที่ ที่ เจ้ าชายสิทธัตถะประทับนั่ ง 
จากนั้นพญามารบันดาลลมพายุประลัย
กัลป์ พัดถอนต้นไม้  ยอดภู เขา เพ่ือจะ
ประทุษร้ายเจ้าชายสิทธัตถะ แต่ก็ ไม่
สามารถแม้แต่จะทำชายจีวรให้กระดิกได้ 
แม้จะบันดาลน้ำท่วม ฝนถ่านเพลิง ฝน
กรวด ฝนอาวุธ ฝนเถ้ารึง ฝนเม็ดทราย 
โคลนตม และความมืดมิด ก็ไม่อาจจะทำ
อันตรายแก่เจ้าชายสิทธัตถะได้ แม้จะขว้าง
จักราวุธของตน แต่ก็ไม่อาจจะทำอันตราย
ได้ พญามารจึงให้เสนามารแปลงร่างเป็น
สัตว์ประหลาดนานาชนิดเพ่ือเข้าไปทำร้าย 
เจ้ าชายสิทธัตถะทรงนึ กถึ งบารมี  10 
ประการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา บารมี 
10 ประการจึงกลายร่างเป็นนักรบพุ่งเข้า
ไปประหัตประหารเหล่าเสนามารอย่าง
ดุเดือดจนได้รับชัยชนะ โลกก็กลับมาสงบ  
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

   สุขตามเดิม จากนั้น เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้
ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า ณ โคน
ต้นโพธิ์        

4 สมฺโพธิกถา (สมฺโพธิยา 
อนนฺตรสตฺตสตฺตาหกถา) 

403-507 ลำดับนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เสวย
วิมุตติสุขตลอด 7 สัปดาห์ โดยมีเหตุการณ์
ที่สำคัญ คือ สัปดาห์ที่ 5 ลูกสาวทั้งสาม
ของพญามารก็ได้เข้ามาประเล้าประโลม
พระพุทธเจ้าโดยวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้พระองค์
สละความเพียร แต่พระองค์ไม่ได้สนใจ ลูก
สาวพญามารจึงปลาตลับไป และสัปดาห์ที่ 
7 พ่อค้า คน 2 คือ ตปุสสะและภัลลิกะ 
ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงความเป็น
เทววาจิก อุบาสก (ผู้ เข้ าถึ งรัตนะสอง
ประการคือ พระพุทธและพระธรรม) 
จากนั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าพระ
ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ เข้าใจ
ยากสำหรับชาวโลก พระองค์จึงถ่ายถอน
ความเพียร แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ได้มา
ทูลนิมนต์เพ่ือให้พระองค์ประกาศธรรมแก่
สัตว์โลก พระพุทธองค์จึงรับคำนิมนต์แล้ว
เสด็จเดินทางไปเพ่ือแสดงธรรมแก่ปัญจ
วัคคีย์ ภัททวัคคีย์ และชฎิล 3 พ่ีน้อง 
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

5 พุทฺธสฺส ลงฺกาคมนกถา 

- ปฐมคมนํ 
- ทุติยคมนํ 
- ตติยคมน ํ

508-717  พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตกาล
ภายภ าคหน้ า  ดิ น แดนลั งกาทวีป จะ
กลายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
แต่ขณะนี้มียักษ์ผู้ดุร้ายปกครองเต็มทั่ว
เกาะ พระพุทธองค์จึงเสด็จไปในวันเพ็ญ 
เดือนผุสสะ (2) อันเป็นเดือนที่ 9 นับแต่
การตรัสรู้ เพ่ือปราบปรามยักษ์เหล่านั้น 
พระพุทธองค์จึงทรงบันดาลลมฝน ความ
มืดมิด  เพ่ือให้เหล่ายักษ์เกรงกลัว เมื่อยักษ์
ยอมจำนนแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงย้าย
ยักษ์เหล่านั้นไปไว้ ณ คิริทวีป จากนั้นทรง
แสดงพระธรรมเทสนาแก่มนุษย์และ
อมนุษย์ ณ สถานที่นั้น ในตอนนั้น สุมน-
เทพ ผู้สถิตอยู่บนเขาสมันตกูฏได้ฟังธรรม
แล้วบรรลุโสดาบัน จึงทูลขอสิ่งของสำหรับ
บูชาแล้วได้รับพระเกศากำหนึ่งแล้วจัดทำ
เป็นพระสถูปไว้ ณ ที่นั้น จากนั้นพระพุทธ
องค์จึ งเสด็ จกลับสู่ ตำบลอุรุ เวลา ถัด
จากนั้ น  4 ปี  ณ  เกาะลั งกา พญานาค
มโหทร ผู้เป็นลุง กับพญานาคจูโฬทรผู้เป็น
หลาน ได้ทะเลาะวิวาท ทำสงครามกัน 
เพราะเหตุแห่งการแย่งชิงบัลลังก์ พระพุทธ
องค์จึงเสด็จไปเมื่อจะระงับการวิวาทและ
ตรัสเทศนาแสดงโทษของการทะเลาะเบาะ
แว้งและคุณของความสามัคคี พญานาค- 
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ตารางที่ 1 ลำดับปริเฉทและเนื้อหาโดยสังเขป (ต่อ) 
ปริเฉท ชื่อ ลำดับคาถา เนื้อหาโดยย่อ 

   เหล่านั้นจึงตั้ งอยู่ ในไตรสรณคมน์ และ
พญานาคมณิอักขิกะจึงทูลนิมนต์ให้พระ
พุทธองค์เสด็จมาอีกที่แม่น้ำกัลยาณี ถัด
จากนั้น ในปีที่ 8  นับแต่การตรัสรู้ พระ
พุทธองค์จึงได้เสด็จไปเกาะลังกา พร้อมกับ
พระสาวก 500 รูป  แล้ ว ได้ แสดงพระ
สัทธรรมแก่พญานาคมณิอักขิกะ และเหล่า
นาคบริวาร 

6 พุทฺธสฺส สมโณลคมนกถา 

- สุมนเทวสฺส อามนฺตนํ 
- สมนฺตกูฏสฺส สํวณฺณนา 

- พุทฺธสฺส สสงฺฆํ คมนํ 
- สมโณลสีลากูเฏ พุทฺเธน  
  ปทางฺกฐปนํ 
- สมโณลสีลากูเฏ อจฺฉริยานิ 
- ทีฆวาปีคมนํ 
- อนุราธปุเร พุทฺโธ 

- เชตวเน ปจฺจาคมนํ 
- สารคาถา 

นิคมนกถา 

718-802 สุมนเทพ ผู้สถิตอยู่เหนือยอดเขาสมันตะ 
ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ตรัส
สอนแก่เหล่าพญานาคด้วย จึงมีใจเลื่อมใส 
แล้วเข้าไปพระพุทธเจ้า กราบทูลถึงความ
งดงามแห่งภูเขาสมันตะที่สมบูรณ์ไปด้วย
แมกไม้นานาพันธุ์และสิงสาราสัตว์นานา
ชนิด พร้อมทั้งสรรเสริญพระพุทธบาทที่
งดงามด้วยลวดลายมงคลต่าง ๆ แล้วทูล
นิมนต์พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาท
ไว้บนยอดเขา พระพุทธองค์รับคำนิมนต์
นั้นแล้วประทับรอยพระบาทเบื้องซ้ายไว้ 
จากนั้นเสด็จไปสู่โรหณชนบทและเมืองอนุ
ราธปุระแล้วเสด็จกลับพระวิหารเชตวัน 
จากนั้นเป็นนิคมนคาถา คำลงท้ายแสดง
ประวัติของพระเวเทหเถระ      
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5. แหล่งที่มาของเนื้อหา 

ภาพรวมของเนื้อหาในสมันตกูฏวัณณนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาที่
เป็นพุทธประวัติและเนื้อหาที่เป็นตำนาน ในส่วนที่บรรยายพุทธประวัติ พระเวเทหเถระได้แรงบันดาล
ใจจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดกแล้วมาย่อประพันธ์เป็นฉันท์ ส่วนเนื้อหาที่เป็นตำนานได้แรง
บันดาลใจจากมหาวงศ์  

ผู้วิจัยยกตัวอย่างทำเป็นตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

ทฺวินฺนํ  ปน นครานํ อนฺตเร อุภยนครวาสีนํปิ  
ลุมฺพินีวนํ นาม มงฺคลสาลวนํ อตฺถิ. ตสฺมึ สมเย 
มูลโต ปฏฺฐาย ยาว อคฺคสาขา สพฺพํ เอกผาลิผุลฺลํ 
อ โห สิ . ส า ข นฺ ต เรหิ  เจ ว  ปุ ปฺ ผ นฺ ต เร หิ  จ 
ปญฺจวณฺณา ภมรคณา นานปฺปการา จ สกุณ - 
สงฺฆา มธุรสฺ ส เรน  วิกู ชนฺ ตา วิจรนฺ ติ . สกลํ  
ลุมฺพินีวนํ จิตฺตลตาวนสทิสํ มหานุภาวสฺส รญฺโญ 
สุสชฺชิตํ อาปานมณฺฑลํ วิย อโหสิ. 

(ขุ.ชา.อ.1/79) 
 

ในระหว่างพระนครทั้งสองได้มีป่าไม้สาละอันเป็น
มงคล ชื่อว่าลุมพินีวัน สำหรับชาวพระนครทั้ง
สอง. ในสมัยนั้น ป่าไม้สาละทั้งปวงได้มีดอกไม้
บานเป็นอย่างเดียวกัน ตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลาย
กิ่ง. จากระหว่างกิ่งและระหว่างดอก มีฝูงภมรห้า
สี และมีฝูงนกจำนวนมากมาย เที่ยวบินร้อง
ประสานเสียง. ลุมพินีวันทั้งสิ้นจึงเป็นเช่นกับ
จิตรลดาวัน ดูประหนึ่ ง เป็นมณฑลของพ้ืนที่
มาร่วมดื่มกันสำหรับพระราชาผู้มีอานุภาพมาก 

เทวตานํ มโนนนฺท- กรนนฺทนสนฺนิภํ 
ทิสฺวาน ลุมฺพินึ นาม อุยฺยานํ มนนนฺทนํ //31// 
 
 
 
 
 
 
 
 
(พระนางมหามายา) ได้ทอดพระเนตรอุทยาน
นามว่า ลุมพินี อันเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์พระ
หฤทัย คล้ายกับอุทยานนันทวัน อันทำความ
เพลิดเพลินใจให้แก่เทวดาทั้งหลายฉะนั้น //31// 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

เทวิยา ตํ ทิสฺวา สาลวนกีฬํ กีฬิตุกามตา อุทปาทิ. 
อมจฺจา เทวึ คเหตฺวา สาลวนํ ปวิสึสุ. สา มงฺคล-
ส าล มู ลํ  ค นฺ ตฺ ว า  ส าล ส าขํ  ค ณฺ หิ ตุ ก า ม า 
อโหสิ, สาลสาขา สุเสทิตเวตฺตคฺคํ วิย โอนมิตฺวา 
เทวิยา อุปหตฺถํ อุปคจฺฉิ, สา หตฺถํ ปสาเรตฺวา 
สาขํ อคฺคเหสิ. ตาวเทว จสฺสา กมฺมชวาตา จลึสุ. 
อถสฺสา สาณึ  ปริกฺขิปิตฺวา มหาชโน ปฏิกฺกมิ , 
สาลสาขํ  ค เหตฺ วา ติ ฏฺ ฐมาน าย เอว  จสฺ ส า 
คพฺภวุฏฺฐานํ อโหสิ. ตงฺขณํเยว จตฺตาโร วิสุทฺธ - 
จิตฺ ตา มหาพฺ รหฺ มาโน  สุ วณฺ ณ ชาลํ  อาทาย 
ส มฺ ป ตฺ ต า  เต น  สุ วณฺ ณ ช า เล น  โพ ธิ ส ตฺ ตํ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มาตุ ปุรโต ฐเปตฺวา...   

(ขุ.ชา.อ.1/79-80) 
พระเทวีมีพระประสงค์จะทรงเล่นกีฬาในสาลวัน 
เพราะทอดพระเนตรเห็นลุมพินีวันนั้น. พวก
อำมาตย์พาพระเทวีเข้าไปยังป่าไม้สาละ. พระนาง
ได้ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปยังโคนต้นสาละ
อันเป็นมงคลแล้ว ทรงจับที่กิ่งต้นสาละ กิ่งต้น
สาละก็น้อมลง ประดุจยอดหวายที่ถูกรมให้ร้อน 
พระหัตถ์พระเทวีพอจะเอ้ือมถึงได้. พระนางทรง
เหยี ยดพ ระหั ตถ์ ออกจับ กิ่ ง  ทั น ใดนั้ น  ลม
กัมมัชวาตของพระนางก็เกิดปั่นป่วน . ทีนั้ น 
มหาชนแวดวงพระวิสูตรแก่พระนาง แล้วหลีกไป 

ตสฺมึ กีฬิตุมุสฺสาหา ปวิสิตฺวาน ตํ วนํ 
กีฬนฺตี อุปคนฺตฺวาน มงฺคลํ สาลปาทปํ //32// 
วิโลลปลฺลวากิณฺณํ   สุผุลฺลกุสุโมนตํ 
คเหตฺวา สาลสาขํ สา สุรตฺตกรปลฺลวา //33// 
เทเวหิ คหิตารกฺขา    มหมาเน สเทวเก 
ชเนสิ ตนยํ มายา     ตตฺรฏฺ า โลกโลจนํ //34// 
พฺรหฺมาโน โลกปาลา จ มนุสฺสา กมโต ตทา 
โสณฺณชาลาชินาทีหิ    คณฺหึสุ ชนนนฺทนํ //35// 
 
 
 
 
 
ทรงมีพระประสงค์จะทรงเล่นสำราญในอุทยาน
ลุมพินีวันนั้น จึงเสด็จเข้าไปยังป่านั้น ทรงละเล่น
เสด็จเข้าไปใกล้ต้นสาลพฤกษ์ อันเป็นมงคล 
//32// 
พระนางผู้มีข้อพระกรแดงระเรื่อ ทรงเหนี่ยวกิ่ง
สาละที่พรั่งพร้อมด้วยใบอ่อนที่พลิ้วไหว ที่โอน
อ่อนลงมาด้วยดอกที่บานสะพรั่ง //33// 
พระนางมหามายา เป็นผู้อันเทวดาทั้งหลายให้
การอารักขาแล้ว ได้ประทับยืนประสูติพระราช
โอรส ผู้ เป็นดังแสงสว่างของชาวโลก ณ ที่นั้น
นั่นเอง ในขณะที่มหาชนพร้อมทั้งเทวดาก็ต่างพา
กันเฉลิมฉลอง //34// 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

เมื่อพระนางทรงจับกิ่งต้นสาละ ประทับยืนอยู่นั่น
แหละ ได้ทรงประสูติแล้ว. ในขณะนั้นนั่นเอง ท้าว
มหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์ 4 องค์ก็มาถึงพร้อมกับ
ถือข่ายทองมาด้วย เอาข่ายทองนั้นรับพระ
โพธิสัตว์ วางไว้ตรงพระพักตร์ของพระราชมารดา
... 

ในกาลนั้น ท้าวมหาพรหมทั้งหลาย ท้าวโลกบาล
ทั้งหลาย และมนุษย์ทั้งหลาย ตามลำดับ พากัน
ใช้ตาข่ายทองคำและหนังเสือเหลืองเป็นต้น มา
รองรับพระกุมารผู้ เป็นที่ เพลิดเพลินใจของ
มหาชน //35// 

 

หรือตอนที่พญามารยกกองทัพมาเข้ามาประชิดพระโพธิสัตว์ ดังตัวอย่างในตาราง
เปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา (2) 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

มารพเล ปน โพธิมณฺฑํ อุปสงฺกมนฺเต เตสุ เอโกปิ 
ฐาตุํ นาสกฺขิ. สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนว ปลายึสุ. กาล-
นาคราชา ป ฐวิ ยํ  นิ มุ ชฺ ชิ ตฺ ว า  ปญฺ จ โยชน - 
สติกํ มญฺเชริกนาคภวนํ คนฺตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ 
มุขํ ปิทหิตฺวา นิปนฺโน. สกฺโก วิชยุตฺตรสงฺขํ ปิฏฺฐิยํ 
กตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยํ อฏฺฐาสิ. มหาพฺรหฺมา 
เสตจฺฉตฺตํ โกฏิยํ คเหตฺวา พฺรหฺมโลกเมว อคมาสิ.  
เอกเทวตาปิ ฐาตํุ สมตฺถา นาม นาโหสิ . มหา- 
ปุริโส เอกโกว นิสีทิ. 

(ขุ.ชา.อ.1/107) 
 
 

 

ทิสฺวาน ทูรโต เอนฺตํ  เทวา มารํ สวาหิน ึ
ภยฏฺฏาปคมํุ ขิปฺปํ   ธาวมานา ทิโสทิสํ //213// 
สํขิปฺปขิปฺปํ สจฺฉตฺตํ   พฺรหฺมา ธาวิ ปรมฺมุโข 
กตฺวาน ปิฏฺฐิยํ สงฺข ํสกฺโก ธาวิ วิสงฺกิโต //214// 
มหากาโลปิ นาคนิฺโท  นิมุชฺช มหิยํ ตทา 
วตฺตทตฺตกโร ภีรุ       สเก นิปติ มญฺจเก //215// 
ยํ ยํ ปูชาวิธานนฺตุ      ฉฑฺเฑตฺวาน สเทวกา 
คตาสุํ สุญฺญกํ อาสิ   จกฺกวาฬมิทํ ตทา //216// 
นิสฺสิรีกํ ปเทสํ ตํ         อโสภํ อสมญฺชสํ 
อโหสิ ปติตาเนก-      ปูชาภณฺฑสมากุลํ //217// 
เอโกว ตตฺถ สุคโต       นิสีทิ วชิราสเน 
ปชฺชลํ นิชสิริยา         สุริโยว ยุคนฺธเร //218// 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา (2) (ต่อ) 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

 
 
 
แต่เมื่อพลมารเข้าไปใกล้ควงต้นโพธิ์  บรรดา
เทวดาเป็นต้นเหล่านั้น แม้องค์หนึ่งก็ไม่อาจดำรง
อยู่ได้ ต่างพากันหนีไปเฉพาะในที่ที่ตรงหน้า กาล-
นาคราชดำดินลงไปยังนาคภพอันมีมณเฑียร 
ประมาณ 500 โยชน์ นอนเอามือทั้งสองปิดหน้า 
ท้าวสักกะเอาสังข์วิชัยยุตรไว้ข้างหลัง ได้ยืนอยู่ที่
ขอบปากจักรวาล ท้าวมหาพรหมจับปลาย
เศวตฉัตรไปยังพรหมโลกทันที แม้เทวดาองค์หนึ่ง
ชื่อว่าสามารถดำรงอยู่ก็มิได้มี มีเพียงพระมหา-
บุรุษพระองค์เดียวเท่านั้นประทับนั่งอยู่ 

 

อกมฺโป จ อสนฺตฺราสี    โลมหํสวิวชชฺิโต 
อภีโต สีหราชาว     มิคจฺฉาปานมคฺคโต //219// 
 
เหล่าเทวดาครั้นเห็นพญามารพร้อมทั้งกองทัพมา
แต่ที่ไกล จึงถูกความกลัวบีบคั้นแล้วพากันรีบหนี
ไปยังทิศต่าง ๆ //213// 
ท้าวมหาพรหมผู้อยู่ด้านหน้าก็โยนเศวตฉัตรของ
ตนทิ้งรีบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท้าวสักกะผู้สงสัยก็
ฉวย เอาสั งข์ ไว้ เบื้ อ งปฤษฎางค์ แล้ วหนี ไป 
//214// 
แม้พญานาคมหากาลก็แทรกแผ่นดินหนีไป ใน
ลำดับนั้น หวาดหวั่น เอามือปิดหน้านอนบนพระ
แท่นของตน //215// 
ส่วนเทวดาทั้งหลายก็พากันทอดทิ้งการบูชาทุก
อย่าง หนีไปแล้ว ในทันใดนั้น จักรวาลนี้ก็ได้ว่าง
เปล่า //216// 
สถานที่นั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ไร้สิริ ไม่งดงาม มี
ถนนหนทางไม่สม่ำเสมอ เกลื่อนกล่นไปด้วยของ
บูชาหลายหลากท่ีร่วงตกลงมา //217// 
ณ ที่นั้น คงเหลือเพียงพระสุคตเจ้าผู้เดียวเท่านั้น
ประทับนั่งบนวชิราสนะ รุ่งเรืองสว่างไสวด้วย
พระสิริของพระองค์เอง ราวกะดวงอาทิตย์โชติ
ช่วงอยู่เหนือเขายุคันธรฉะนั้น //218// 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเนื้อหาในนิทานกถาและสมันตกูฏวัณณนา (2) (ต่อ) 
นิทานกถาแห่งอรรถกถาชาดก สมันตกูฏวัณณนา 

 พระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหว ไม่สะดุ้งกลัว และ
ปราศจากความขนพองสยองเกล้า ไม่เกรงกลัว 
ปานประหนึ่งพญาราชสีห์อยู่ท่ามกลางหมู่เนื้อ
ฉะนั้น //219// 

  
ส่วนที่บรรยายเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จมาลังกาทั้ง 3 ครั้ง แม้พระเวเทหเถระได้เค้า

โครงหลักมาจากมหาวงศ์ แต่ท่านก็ได้ให้รายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยยังคงเค้าเรื่องหลักไว้ ดัง
ตัวอย่างในตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเนื้อหาในมหาวงศแ์ละสมันตกูฏวัณณนา 

มหาวงศ์ สมันตกูฏวัณณนา 
สิรํ ปรามสิตฺวาน       นีลามลสโิรรุโห 
ปาณิมตฺเต อทา เกเส สพฺพปาณหิโต ชิโน //34// 
โส ตํ สุวณฺณจงฺโคฏ-  วเรนาทาย สตฺถุโน 
นิสินฺนฏฺฐานรจิเต      นานารตนสญฺจเย //35// 
สพฺพโต สตฺตรตเน    เต ฐเปตฺวา สิโรรุเห 
โส อินฺทนีลถูเปน      ปิทเหสิ นมสฺสิ จ //36// 
ปรินิพฺพุตมฺหิ สมฺพุทฺเธ จิตกาโต จ อิทฺธิยา 
อาทาย ชินคีวฏฺฐึ        เถโร สรภุนามโก //37// 
เถรสฺส สาริปุตฺตสฺส    สิสฺโส อานีย เจติเย 
ตสฺมึเยว ฐเปตฺวาน     ภิกฺขูหิ ปริวาริโต //38// 
ฉาทาเปตฺวา เมทวณฺณ- ปาสาเณหิ มหิทฺธิโก 
ถูปํ ทฺวาทสหตฺถุจฺจํ     การาเปตฺวาน ปกฺกมิ //39// 
เทวานํปิยติสฺสสฺส       รญฺโญ ภาตุ กุมารโก 
อุทฺธจูฬาภโย นาม     ทิสฺวา เจติยมพฺภุตํ //40// 

สุตฺวาน ตํ ธิติมตี ปริมชฺช สีสํ 
สํสตฺตฉปฺปทสโรรุหสนฺนิเภน 
หตฺเถน นีลสกกุนฺตลธาตุมุฏฺฐึ 
ทชฺชาถ โส มณิมเยน กรณฺฑเกน //539// 
ปคฺคยฺห พาหุยุคเลน ิโต นมิตฺวา 
มุทฺธา ทธาสิ มกุฏํ วิย ปีณิตตฺโต 
กตฺวาถ โส วรมหํ ติทิเวหิ สทฺธิ- 
มปเฺปตฺว ธีรปริภุตฺตวสุนฺธราย ํ//540// 
โสกาสิ นีลรตเนหิ มหารเหหิ 
อุพฺเพธโต รตนสตฺตปมาณถูปํ 
นาเถ ธรนฺตสมเยว ปติฏฺฐหี โส 
ถูโป ติโลกสุขโท มณิกามโทว //541// 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเนื้อหาในมหาวงศแ์ละสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
มหาวงศ์ สมันตกูฏวัณณนา 

ตํ ฉาทยิตฺวา กาเรสิ    ตึสหตฺถุจฺจเจติยํ 
มทฺทนฺโต ทมิเฬ ราชา  ตตฺรฏฺโฐ ทุฏฺฐคามิณี //41// 
อสีติหตฺถํ กาเรสิ        ตสฺส กญฺจุกเจติยํ 
มหิยงฺคณถูโปย-        เมโส เอวํ ปติฏฺฐิโต //42// 

(มหา.1/34-42) 
 
พระชินเจ้าผู้ทรงมีเส้นพระเกศาสีนิลบริสุทธิ์ ทรง
เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ จึงทรงลูบพระเศียรแล้วได้
ประทานเส้นพระเกศาประมาณฝ่าพระหัตถ์ //34// 
พระมหาสุมนจอมเทพนั้นจึงเอาผอบทองคำอัน
ประเสริฐรองรับเส้นพระเกศานั้นไว้แล้วประดิษฐาน
เส้นพระเกศาเหล่านั้นไว้บนกองรัตนะต่าง ๆ สูง 7 
ศอกพอดี  ที่ ตกแต่งไว้ ในสถานที่ ที่พระศาสดา
ประทับนั่ง //35// 
ทรงครอบด้วยพระสถูปสีมรกต (อินทนีล) และทรง
นมัสการ //36// 
อนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสรภู
เถระผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระ มีมหิทธิฤทธิ์ 
นำเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของพระชิน
เจ้ามาจากพระจิตกาธานด้วยอิทธิฤทธิ์ //37// 
ประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์นั้นนั่นเอง แวดล้อมด้วย
ภิกษุทั้งหลาย //38// 
ให้เอาแผ่นหินอ่อน ก่อสร้างเป็นพระสถูปสูง 12 
ศอกแล้วหลีกไป //39// 

   

ปจฺฉา ติโลกสรเณ ปรินิพฺพุตมฺหิ 
ขีณาสโว สมหิโม สรภูยตินฺโท 
อาทาย ตํ จิตกโต ชินคีวธาตุํ 
ตสฺมึ นิธายกริ พารสหตฺถถูปํ //542// 
จูฬาภยวฺหวนิโป สมเยปรสฺม ึ
พตฺตสึหตฺถมกริยตฺถ วโรรุถูปํ 
ทุฏฺ าทิคามณินุโป ทมิเฬ หนนฺโต 
กาเรสิ กญฺจุกมโถ จตุสฏฺ ิหตฺถ ํ//543// 
 
พระผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ ครั้นได้สดับ
คำนั้นแล้วทรงใช้พระหัตถ์ที่เหมือนกับดอกบัว
ที่มีหมู่ภมรดอมดมลูบพระเศียร ประทานกำ
แห่งเกศธาตุของพระองค์อันมีสีดำ ลำดับนั้น 
สุ มน เทพนั้ นจึ งเอาผอบทำจากแก้ วมณี
ประคอง (กำแห่งพระเกศธาตุ) ไว้ด้วยแขนทั้ง
สองข้าง ยืนนมัสการแล้วทรง (ผอบนั้น) ไว้
ด้วยศีรษะ เหมือนสวมมงกุฎฉะนั้น ยินดีปรีดา
แล้ว ต่อจากนั้น สุมนเทพนั้น พร้อมกับเหล่า
ทวยเทพ ทำการบูชาอันเลิศ ฝัง (ผอบนั้น) ไว้
บนภาคพ้ืนพสุธาที่พระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์
ทรงครอบครองแล้ว //539-540// 
สุมนเทพนั้นได้สร้างพระสถูปสูงประมาณ 7 
ศอก ด้วยแก้วอินทนิลอันมีค่ามาก พระสถูป
นั้นเป็นพระสถูปที่ประทานความสุขให้แก่ทั้ง
สามโลก ราวกะแก้วมณีที่ให้สมบัติตามที่- 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเนื้อหาในมหาวงศแ์ละสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
มหาวงศ์ สมันตกูฏวัณณนา 

พระราชกุมารทรงพระนามว่าอุทธจูฬาภัยผู้เป็นพระ
กนิษฐาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทอดพระเนตร
เห็นเจดีย์อันน่าอัศจรรย์ //40// 
จึงรับสั่งให้ก่อพระเจดีย์สูง 30 ศอกครอบพระสถูป
นั้น พระเจ้าทุฏฐคามิณีเสด็จไปประทับอยู่ตรงนั้น
เมื่อทำการปราบพวกทมิฬ //41// 
ทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมนั้น
สูงถึง 80 ศอก พระสถูปนี้จึงชื่อว่ามหิยังคณสถูป 
ประดิษฐานอยู่ด้วยประการอย่างนี้ //42// 

(มหา.(ไทย).1/34-42)   

ป ร า ร ถ น า  (แ ก้ ว ส า ร พั ด นึ ก )  ฉ ะ นั้ น 
ประดิษฐานอยู่ตราบเท่าที่พระนาถเจ้ายังทรง
พระชนม์อยู่ //541// 
ในกาลภายหลัง เมื่อพระผู้เป็นที่พ่ึงของทั้งสาม
โลกเสด็จปรินิพพานแล้ว พระสรภูเถระ ผู้เป็น
ใหญ่แห่งคณะสงฆ์ ผู้เยือกเย็นด้วยความสงบ 
ผู้เป็นพระขีณาสพ นำเอาพระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนพระศอจากพระจิตกาธานมาแล้ว เก็บไว้
ในพระสถูปนั้น ได้ก่อสร้างเป็นพระสถูปสูงขึ้น 
12 ศอก //542// 
ในกาลต่อมา พระราชาทรงพระนามว่า จูฬา
ภัย รับสั่งให้ก่อพระสถูปสูงขึ้นเพ่ิมเป็น 32 
ศอก ภ ายหลั ง พ ระเจ้ าทุ ฏ ฐคามณี เมื่ อ
ปราบปรามพวกทมิฬให้สิ้นซาก ก็ได้รับสั่งให้
ทำการครอบ (เจดีย์องค์นั้น) สูงขึ้นเป็น 64 
ศอก //543// 

 

ทั้งนี้ มีคาถาที่พระเวเทหเถระคัดมาจากพระไตรปิฎกโดยตรง กล่าวคือคัดมาจากมารธีตุ
สูตร ซึ่งท่านได้อ้างอิงที่มาของคาถาไว้ด้วยคำว่า “อิมา เทฺว ปาฬิยํ” แปลว่า “สองคาถาเหล่านี้มีใน
พระบาลี (พระไตรปิฎก)” หรือ “อิมา ปญฺจ ปาฬิยํ” แปลว่า “ห้าคาถาเหล่านี้มีในพระไตรปิฎก” 
แต่กระนั้นก็มีข้อความที่ผิดเพ้ียนกันเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเกิดจากการคัดลอกต้นฉบับที่สืบ ๆ กันมา ดัง
ตัวอย่างในตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเนื้อหาในมารธีตุสูตรและสมันตกูฏวัณณนา 

มารธีตุสูตร สมันตกูฏวัณณนา 

โสกาวติณฺโณ นุ วนสฺมึ ฌายสิ 
วิตฺตํ นุ ชีโน อุท ปตฺถยาโน 
อาคุนฺนุ คามสฺมิมกาสิ กิญฺจิ 
กสฺมา ชเนน น กโรสิ สกฺขึ 
สกฺขี น สมฺปชฺชติ เกนจิ เตติ ฯ 
อตฺถสฺส ปตฺตึ หทยสฺส สนฺตึ 
เชตฺวาน เสนํ ปิยสาตรูปํ 
เอกาหํ ฌายํ สุขมนุโพธฺยํ 
ตสฺมา ชเนน น กโรม สกฺขึ 
สกฺขี น สมฺปชฺชติ เกนจิ เมติ ฯ 

(สํ.ส.15/161/151-152) 
  
ท่านถูกความโศกทับถมหรือ จึงมาซบเซาอยู่ใน
ป่าอย่างนี้ ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือ หรือ
ว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่  ท่ านได้ทำความ
เสียหายร้ายแรงไว้ในหมู่บ้านหรือ เพราะเหตุไร 
ท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่า หรือว่าท่าน
เป็นมิตรกับใคร ๆ ไม่ได้ 
เราชนะเสนามารคือรูปที่น่ารักและรูปที่น่าพอใจ
แล้ว เพ่งพินิจอยู่ผู้เดียว ได้รู้ความสุข เพราะเหตุ
นั้น เราจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวง เพราะความ
เป็นมิตรกับใคร ๆ ไม่สำเร็จประโยชน์แก่เรา 

(สํ.ส. (ไทย).15/161/213-214) 
 

โสกาวกิณฺโณ นุ วนมฺหิ ฌายสิ 
จติฺตนฺนุ ชิโต อุท ปตฺถยาโน 
อาคุนฺนุ คามมฺหิ อกาสิ กิญฺจิ 
ชเนน กสฺมา น กโรสิ สกฺขึ //449// 
- 
อตฺถสฺส ปตฺตึ หทยสฺส สนฺตึ 
เฉตฺวาน เสนํ ปิยสาตรูปํ 
เอโกหํ ฌายํ สุขมนุโพธึ 
ชเนน ตสฺมา น กโรม สกฺขึ //450// 
- 
 
 
ท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือ จึงได้มาซบเซา
อยู่ในป่าเช่นนี้  ท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้ม
ใจหรือ หรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ ท่านได้ทำ
ความเสียหายอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือ เพราะเหตุ
ไร ท่ านจึ งไม่สร้างมิตรภาพกับปวงชน เล่ า 
//449// 
เราชนะเสนามาร (กองทัพกิเลส) คือรูปที่น่ารัก
และรูปที่น่าพอใจ (ปิยรูปและสาตรูป) แล้ว เพ่ง
พินิจอยู่ผู้เดียว ได้รู้ความบรรลุประโยชน์และ
ความ ส งบ แห่ งห ทั ย แล้ ว ว่ า เป็ น ค วาม สุ ข 
เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สร้างมิตรภาพกับปวงชน 
//450// 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเนื้อหาในมารธีตุสูตรและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
มารธีตุสูตร สมันตกูฏวัณณนา 

กถํวิหารีพหุโลธ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆตณฺิโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
กถํ ฌายํ พหุลํ กามสญฺ า 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธ โย ตนฺติ 
ปสฺสทฺธกาโย สุวิมุตฺตจิตฺโต 
อสงฺขราโน สติมา อโนโก 
อญญฺาย ธมฺมํ อวิตกฺกฌายี 
น กุปฺปต ิน สรติ น ถโิน 
เอวํวิหารีพหุโลธ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆตณฺิโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
เอวํ ฌายํ พหุลํ กามสญฺญา 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธโย ตนฺติ 

(สํ.ส.15/161/152) 
 

ภิกษุในพระศาสนานี้  มากไปด้วยวิหารธรรม
อย่างไหน จึงข้ามโอฆะทั้ง 5 ได้ บัดนี้ ท่านข้าม
โอฆะที่ 6 ได้แล้วหรือ บุคคลเพ่งฌานอย่างไหน
มาก กามสัญญาทั้งหลายจับยึดเขาไม่ได้ จึงห่าง
เหินไป 
 
บุคคลมีกายอันสงบแล้ว มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว เป็น
ผู้ไม่มีมีอะไร ๆ เป็นเครื่องปรุงแต่ง มีสติ ไม่มี
ความอาลัยรู้ทั่วธรรม มีปกติเพ่งพินิจอยู่ด้วยฌาน
ที่ 4 อันหาวิตกมิได้ ย่อมไม่กำเริบ ไม่ซ่านไป 

กถํวิหารี พหุโล จ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆตณฺิโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
กถํ ฌายึ พหุลํ กามสญฺ า 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธ โย ตํ //452// 
ปสฺสทฺธกาโย สุวิมุตฺตจิตฺโต 
อสงฺขราโน สติมา อโนโก 
อญฺ าย ธมฺมํ อวิตกฺกฌายี 
น กุปฺปตี นสฺสรตี น ถิโน //453// 
เอวํวิหารี พหุโล จ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆตณฺิโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
เอวํฌายึ พหุลํ กามสญฺญา 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธ โย ตํ //454// 
 
 
ภิกษุในพระศาสนา มากไปด้วยด้วยธรรมเป็น
เครื่องอยู่อย่างไหน จึงข้ามโอฆะทั้ง 5 ได้ บัดนี้ 
ได้ข้ามโอฆะที่  6 แล้วหรือ บุคคลผู้ เพ่งฌาน
อย่างไหนมาก กามสัญญาทั้งหลาย (ความคิด
เกี่ยวข้องกับกาม) จึงจับยึดเขาไม่ได้แล้วห่างเหิน
ไป” //452// 
บุคคลผู้มีกายสงบแล้ว มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว เป็นผู้
ไม่มีปัจจัยอะไร ๆ เป็นเครื่องปรุงแต่ง มีสติ ไม่มี
ความอาลัย รู้ทั่วซึ่งธรรม (อริยสัจ 4) มีปกติเพ่ง
พินิจอยู่ด้วยฌานที่ 4 อันหาวิตกมิได้  
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเนื้อหาในมารธีตุสูตรและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
มารธีตุสูตร สมันตกูฏวัณณนา 

ไม่เป็นผู้ย่อท้อ 
 
ภิกษุในศาสนานี้ มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ 
จึงข้ามโอฆะทั้ง 5 ได้ บัดนี้ เธอข้ามโอฆะที่ 6 ได้
แล้ว ภิกษุผู้ เพ่งฌานอย่างนี้มาก กามสัญญา
ทั้งหลายจับยึดเธอไม่ได้ จึงห่างเหินไป 

(สํ.ส. (ไทย).15/161/214-215) 

ย่อมไม่กำเริบ ไม่ซ่านไป ไม่เป็นผู้ย่อท้อ //453// 
 
ภิกษุในพระศาสนานี้ มากไปด้วยธรรมเป็นเครื่อง
อยู่อย่างนี้ จึงข้ามโอฆะทั้ง 5 ได้ บัดนี้ ได้ข้าม
โอฆะที่ 6 แล้ว ภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มาก กาม
สัญญาทั้งหลาย (ความคิดเกี่ยวข้องกับกาม) จึง
จับยึดเขาไม่ไดแ้ล้วห่างเหินไป //453- 454// 

   
และมีคาถาที่ยกมาจากบางที่ในพระไตรปิฎก แต่ก็มิได้อ้างอิงไว้เหมือนที่ยกมาจาก 

มารธีตุสูตร ดังตัวอย่างในตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเนื้อหาในพรหมยาจนกถาและและสมันตกูฏวัณณนา 
พรหมยาจนกถา สมันตกูฏวัณณนา 

อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา 
เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธ ํ
วิหึสสญฺญี ปคุณํ น ภาสึ 
ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรหเฺม 

(วิ.ม.4/9/9) 
 

พรหม สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท จงปล่อย
ศรัทธามาเถิด เรามิได้ปิดประตูอมตธรรมสำหรับ
สัตว์เหล่านั้น แต่เรารู้สึกว่าเป็นการลำบากจึงไม่
คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่ว ใน
หมู่มนุษย ์

(วิ.ม.(ไทย).4/9/15) 

อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา 
เย โสตวนโฺต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธ ํ
วิหึสสญฺญ ีปคุณํ น ภาสึ 
ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรหเฺม //487// 
 
 
สัตว์เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด ประตู
แห่งอมตธรรม (พระนิพพาน) เปิดแล้วสำหรับชน
เหล่านั้น ดูกรท้าวมหาพรหม เพราะเราสำคัญ
เห็นถึงความลำบาก จึงมิได้แสดงธรรมที่ประณีต
ชำนิชำนาญในหมู่มนุษย์ //487// 

 

นอกจากนี้ มีเนื้อหาบางตอนที่น่าสังเกตว่า พระเวเทหเถระอาจได้แรงบันดาลใจจาก
วรรณกรรมเรื่องอ่ืน เช่น ลลิตวิสตระ ในตอนที่พระพุทธเจ้าผจญธิดามาร ดังตารางเปรียบเทียบ
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเนื้อหาในลลิตวิสตระและสมันตกูฏวัณณนา 

ลลิตวิสตระ สมันตกูฏวัณณนา 
สุวสนฺตเก ฤตุวร อาคตเก 

รมิโม ปฺริย ผุลฺลิตปาทปเก / 

ตว รูป สุรูป สุโศภนเก 

วศวรฺติสุลกฺษณจิตฺริตเก //90// 

วย ชาต สุชาต สุสํสฺถิติกาะ 

สุขการณ เทวนราณ สุสํตุติกา / 

อุตฺถิ ลฆุํ ปริภุญฺช สุเยาวนิกํ 
ทุรฺลภโพธิ นิวรฺตย มานสกมฺ //91// 

(ลลิต.356) 
 
 
 
 

ในฤดูประเสริฐ คือฤดูวสันต์ ได้มาถึงแล้ว เป็นที่
รื่นรมย์ ที่รัก! ต้นไม้ผลิดอกออกใบสะพรั่ง รูปของ
พระองค์เป็นรูปดี รูปงาม วิจิตรด้วยลักษณะดี ทำ
ให้ผู้อื่นตกอยู่ในอำนาจได้ //90// 

เราเกิดกันมาดีแล้ว ตั้งมั่นอยู่ดีแล้ว เป็นเหตุแห่ง
ความสุข เป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ลุกขึ้นไว เสวยกำลังหนุ่มเหน้า ความ
ตรัสรู้ยากที่จะได้ จงกลับพระทัยเสียเถิด //91// 

(ลลิต.(ไทย).361) 

วสนฺตกนฺโต นวโยพฺพโนสิ 
สุวณฺณวณฺโณ หทยงฺคโมสิ 
เอโก นิสินฺโนสิ วฏสฺส มูเล 
สีมนฺตินี สามิ กุหินฺนุ ตุยฺหํ //435// 
วสนฺตกาโล จ วนํ สุผุลฺลํ 
นิสากราภา ภมราลิคีตํ 
สุคนฺธมนฺโทปคตา สมีรา 
วิโรจสี ตฺวมฺปิ จ โยพฺพเนน //437// 
มยมฺปิ เจตฺเถว สมาคตมฺห 
มโนนุกูลา จ มนุญฺ รูปา 
กโรติ กินฺนฺวชฺช ส กามทาโห 
กามากโรทานิ สมาคโต โน //438// 
 
ท่านเป็นผู้งดงามราวกะฤดูใบไม้ผลิ เป็นคนหนุ่ม
แน่น มีผิวพรรณสีทอง น่าเร้าใจ ท่านนั่งอยู่คน
เดียวใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ข้าแต่นายท่าน 
ภรรยาของท่านไปไหนเสียล่ะ //435// 

อนึ่ ง นี่ เป็นฤดูใบไม้ผลิ  ป่าไม้ผลิดอกออกใบ
สะพรั่ง มีแสงนวลแห่งดวงจันทร์ มีเพลงขับกล่อม
จากหมู่ภมรบินหึ่ง ๆ ลมอ่อน ๆ กลิ่นหอมพัดโชย
มา แม้ท่านก็เปล่งปลั่งอยู่ด้วยความเป็นคนหนุ่ม
เหน้า //437// 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเนื้อหาในลลิตวิสตระและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
ลลิตวิสตระ สมันตกูฏวัณณนา 

 
   

ส่วนพวกดิฉันมาพร้อมกัน ณ ที่นี้ เป็นผู้อนุกูลแก่
ใจ มีรูปงดงามยิ่ง ไฟคือกามนั้นจะกระทำอะไร 
(แก่พวกเรา) หนอแลในวันนี้ บ่อเกิดแห่งกาม
ประจวบเหมาะแก่พวกเราแล้วในบัดนี้ //438// 

 

เนื้อหาในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ พระเวเทหเถระอาจได้แรงบันดาล
ใจจากชินาลังการฎีกา ดังตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนื้อหาในชินาลังการฎีกาและสมันตกูฏวัณณนา 

ชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

เตสํ มนุสฺสานํ อญฺญตโร อญฺญตรํ เอวมาห “กึ 
โภ ราหุภเยน นิคูฬฺหกิรณชาโล ปุณฺณจนฺโท 
มนุสฺสโลกมาคโตติ. ตมญฺโญ สิตํ กตฺวา เอว
มาห “กึ กเถสิ สมฺม, กทา นาม ตยา ปุณฺณ-
จนฺโท มนุสฺสโลกมาคโต ทิฏฺฐปุพฺโพ, นนุ เอส 
กุสุมเกตุกามเทโว เวสนฺตรมาทาย อมฺหากํ 
มหาราชสฺส จ นาครานญฺจ ปรมลีฬาวิภูตึ  
ทิสฺวา กีฬิตุกาโม อาคโตติ. ตมญฺโญ หสิตํ  
กตฺวา เอวมาห “กึ โภ ตฺวํ อุมฺมตฺตโกสิ, นนุ 
กาโม อิสฺสรโกธหุตาสปริทฑฺฒสรีโร เอวรูโป 
สุรปติทสสตนยโน เอโส อมรปุรสญฺญาย 
อิธาคโตติ. ตมญฺโญ อีสกํ หสิตฺวา “กึ กเถสิ โภ 
เต ปุพฺพาปรวิโรธํ, กุโต ปนสฺส ทสสตนยนานิ, 
กุโต วชิรํ, กุโต เอราวโณ, อทฺธา พฺรหฺมา เอส 
พฺราหฺมณชนํ ปมตฺตํ ญตฺวา เพทเพทงฺคาทีสุ 
   

วิสิขนฺตเรน คจฺฉนฺตํ   โลเกกนยนํ ชนา 
ทิสฺวา เอวํ วิจินฺเตสุํ   นายํ โย โส ชนาธิโป //106// 
กามํ ปุรวธูโสมฺม-       วตฺตสมฺพนฺธการณา 
จนฺโทยมาคโต อชฺช     สกเวเสน โน มติ //107// 
สุตฺวาน ตํ ตทา เกจิ     หสนฺตา วจนนฺตรํ 
นายํ สสี สสงฺโก โส      ภานุเมโสติ โน มติ //108// 
โพเธตุมาคโต กามํ       โปรีนํ วทนมฺพุเช 
สกีเยเนว รูเปน         วิมฺหยํ โปริมานุเส //109// 
กึ โภ อุมฺมตฺตกา         อตฺถ เอวํ มา วทถาธุนา 
สตรํสี อุณฺหรํสี         น โส เอโส อวิคฺคโห //110// 
กาเมนาลสชนฺตูหิ        กีฬิตุ ํ ปุรมาคโต 
สรูเปน น โน อตฺถิ       สํสโย ขลุ มานเส //111// 
เตสํ ตํ วจนํ สุตฺวา        หสนตฺา เกจิ ชนฺตุโน 
ตุมฺเห ขลุ น ชานาถ      สพาโณ สธนู หิ โส //112// 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนื้อหาในชินาลังการฎีกาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
ชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

นิ โย ช น ตฺ ถ า ย  อ า ค โต ติ .  เต  ส พฺ เพ ปิ   
อปสาเทตฺวา อญฺโญ ปณฺฑิตชาติโก เอวมาห 
“เนวายํ ปุณฺณจนฺโท, น จ กาโม, นาปิ ทส -
สตนยโน, น จาปิ พฺรหฺมา, อทฺธา สพฺพโลก-
นายโก สตฺถา เอส อจฺฉริยมนุสฺโสติ.    

(ชินา.ฎี.245) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อิสฺสโร กนฺตรูเปน         ตุงฺคมนฺทิรตา ปุรํ 
เกลาโส อิติ สมฺปตฺโต    ชหาถ วิมตึ อิธ //113// 
เตสมฺปิ วจนํ สุตฺวา       หสนเฺตเก ชนา ตทา 
นายํ หโร ติเนตฺโต โส    เกสเวโส อิธาคโต //114// 
วิจิณนฺโต สิรึ อชฺช        ปุรเสฏฺ มุปาคตํ 
เวเสนญฺเ น มญฺ าม เอตฺถ โน นตฺถิ สํสโย //115// 
ปหริตฺวา กรํ เกจิ          สุตฺวา ตํ วจนํ นรา 
หสนฺเตวํ ตทาโวจุํ        วาสุเทโว น เว อยํ //116// 
กามํ สโรชนาโภ โส        วามโน กณฺหวิคฺคโห 
อยมญฺ ตรวณฺเณน       อาคโต ปากสาสโน //117// 
ปุรํ เทวปุรนฺเตตํ            มญฺ มาโน มหาชุตึ 
ปสฺสิตุนฺติ ปฏิญฺญาโต  มา โภนฺโต วิลปนฺตุ เว//118// 
สุตฺวา เตสํ คิรํ เกจิ        เกฬึ กตฺวาน เนกธา 
ตุมฺเห สกฺกํ น ชานาถ    โส ห ิโภ วชิรายุโธ //119// 
เอโส หิ โภ มหาพฺรหฺมา   พฺรหฺมโลกา อิธาคโต 
ปมตฺตา กินฺนุ เวทมฺหิ    พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อิธ //120// 
อเถสํ วจนํ สุตฺวา           เกจ ิปณฺฑิตชาติกา 
เนเต จนฺทาทโย กาม ํ   มา โมหํ โภ ปกาสถ //121// 
จตุรานโน มหาพฺรหฺมา     โสมโสมฺมานโน อยํ 
ส มนฺตโปตฺถโก พฺรหฺมา ปตฺตหตฺโถยมพฺภุโต //122// 
กามํ ปารมิตาปุณฺณ-  ปสตฺโถ ปุริโส อยํ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โถเมเถตํ มหาชุตึ //123// 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนื้อหาในชินาลังการฎีกาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
ชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

บรรดาประชาชนเหล่านั้น คนหนึ่งกล่าวกับอีก
คนหนึ่งว่า “ผู้เจริญ ดวงจันทร์เพ็ญถูกภัยคือ
ราหูบดบังแสงรัศมีมาสู่มนุษยโลกได้อย่างไร” 
อีกคนหนึ่งยิ้มแล้วกล่าวกับเขาว่า “สหาย 
ท่านพูดอะไร ท่านเคยเห็นดวงจันทร์เพ็ญมา
มนุษยโลกเมื่อไร นั่นเป็นพระกามเทพผู้มีธง
ดอกไม้แปลงเพศมา ทรงเห็นความสง่างาม
อย่างยิ่งของมหาราชและชาวพระนครของ
พวกเรา ประสงค์จะเล่นจึงเสด็จมาต่างหาก” 
อีกคนหนึ่งหัวเราะแล้ว กล่าวกับเขาว่า “ผู้
เจริญ ท่านเป็นบ้าหรือ พระกามเทพนั่นถูกไฟ
คือโทสะของพระอิศวรแผดเผาสรีระแล้ว ท่าน
ที่มีรูปอย่างนี้นั่นเป็นท้าวสหัสสเนตรจอมเทพ
เสด็จมาด้วยทรงเข้าพระทัยว่าเป็นอมรบุรี” 
อีกคนหนึ่งหัวเราะนิดหน่อยแล้วกล่าวกับเขา
ว่า “ผู้เจริญ ท่านพูดอะไร คำพูดตอนต้นกับ
ตอนท้ายของท่านขัดกัน ท่านผู้นั้นมีนัยน์ตา 
1,000 ดวงที่ไหน มีวชิระที่ไหน มีช้างเอราวัณ
ที่ ไหน  ท่ านนั้ น เป็ นพ รหมแน่  ท่ าน รู้ ว่ า 
พราหมณ์ประมาทแล้ว จึงมาเพ่ือทรงชักชวน
ในเวทเวทางคศาสตร์เป็นต้น” อีกคนหนึ่งเป็น
คนฉลาด กล่าวติเตียนพวกนั้นทั้งหมดว่า “นี้
ไม่ใช่ดวงจันทร์เพ็ญ ไม่ใช่กามเทพ ไม่ใช่ท้าว
สหัสนัยน์ ไม่ใช่พรหม ท่านผู้มีเป็นพระศาสดา  

ประชาชนครั้นเห็นพระผู้เป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียว
ของโลกผู้เสด็จไปโดยระหว่างแห่งถนน จึงพากันคิด
อย่างนี้ว่า “ผู้นี้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินสามัญธรรมดา 
พวกเรามีความคิดว่า ‘แท้จริงนี่คือพระจันทร์ลอยลง
มาในวันนี้ด้วยเพศของตน เพราะมีความเกี่ยวเนื่อง
กับใบหน้าอันดุจดังพระจันทร์ของหญิงสาวในเมือง’ 
//106-107// 
ทันใดนั้นชนบางพวกได้ฟังคำนั้นแล้วก็พากันหัวเราะ
ว่า “นี้มิใช่พระจันทร์ (เพราะว่า) พระจันทร์นั้นจะมี
รอยกระต่าย แต่พวกเราคิดว่า ‘นั่นคือพระอาทิตย์
อย่างแน่นอน’ แท้จริงแล้ว พระอาทิตย์ลอยลงมาเพ่ือ
จะทำให้ประชาชนรับรู้ดอกบัวคือใบหน้า (ของท่าน) 
จึงทำให้ประชาชนประหลาดใจด้วยรูปของท่านเอง
นั่นแหละ” //108-109// 
(ชนบางพวกฟังคำนั้นแล้วจึงพากันหัวเราะว่า) “ท่านผู้
เจริญ พวกท่านเป็นคนบ้าไปแล้วหรือ พวกท่านอย่า
กล่าวเช่นนั้นในบัดนี้เลย พระอาทิตย์มีรัศมีนับร้อย มี
รัศมีร้อนแรง นั่นจึงไม่ใช่พระอาทิตย์เลย หากแต่เป็น
พระผู้ไร้ร่าง (พระกามเทพ) ต่างหาก ท่านมาสู่พระ
นคร ด้วยรูปของตน เพ่ือจะเล่นกับชนทั้งหลายผู้มี
ความเหน็ดเหนื่อยด้วยความรัก พวกเราจึงไม่มีความ
สงสัยในใจเลย” //110-111// 
ชนบางพวกฟังคำนั้นของชนเหล่านั้นแล้วจึงหัวเราะ
กล่าวว่า “พวกท่านช่างไม่รู้อะไรเลย แท้จริงแล้ว 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนื้อหาในชินาลังการฎีกาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
ชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

ผู้นำสัตว์ โลกทั้ งปวง ท่ านผู้นี้ เป็นมนุษย์
อัศจรรย์แน่นอน” 

(ชินา.ฎี.(ไทย).357) 
 

กามเทพนั้นจะมีธนูพร้อมกับลูกศร แต่นี่คือท่านผู้เป็น
ใหญ่ (พระศิวะ) เสด็จมาด้วยพระวรกายที่งดงาม 
ด้วยคิดว่า ‘พระนครนี้เป็นภูเขาไกรลาส เพราะมีพระ
ราชมนเทียรสูงตระหง่าน ’ พวกท่านจงละความ
เคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เสียเถิด” //112-113// 
ขณะนั้น ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นของพวกชนแม้
เหล่านั้นแล้วก็พากันหัวเราะกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่พระผู้
เป็นใหญ่ (พระศิวะ) (เพราะว่า) พระผู้เป็นใหญ่นั้น
เป็นผู้ทำลายล้าง (หระ) และเป็นผู้มีสามตา แต่นี่คือ
พระผู้มีผมงาม (เกสวะ - พระวิษณุ) มาตามหาพระศรี 
(ลักษมี) ผู้เข้ามาในพระนครอันประเสริฐ จึงมาในที่นี้
ในวันนี้ พวกเรารู้จัก (พระวิษณุ) ด้วยเพศอย่างอ่ืน 
พวกเราจึงไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ เลย” //114-
115// 
ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นแล้วก็พากันปรบมือ
หัวเราะ ได้กล่าวอย่างนี้ในขณะนั้นว่า “นี่ไม่ใช่ท่าน
วาสุเทพ (พระวิษณุ) เพราะว่าท่านวาสุเทพนั้นจะมี
ดอกบัวที่พระนาภี ตัวเตี้ยและผิวดำ แต่นี่คือพระปาก
สาสนะ (พระอินทร์) ผู้จำแลงเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง
มา คงจะคิดว่า ‘พระนครนี้เป็นเทวโลก’ จึงเป็นผู้อัน
มหาชนรับรู้แล้วว่า (ท่านมาแล้ว) เพ่ือจะเห็นความ
โชติช่วงอันยิ่งใหญ่ ท่านผู้เจริญ พวกท่านอย่าพร่ำเพ้อ
กันมากนัก” //116-118// 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนื้อหาในชินาลังการฎีกาและสมันตกูฏวัณณนา (ต่อ) 
ชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

 ชนบางพวกครั้นได้ฟังคำของชนเหล่านั้นแล้วก็พากัน
หัวเราะร่าโดยประการต่าง ๆ กล่าวว่า “พวกท่านไม่
รู้จักท้าวสักกะ (พระอินทร์) เพราะว่าท้าวสักกะนั้นมี
วั ช ระ เป็ น อาวุ ธ  ท่ านผู้ เจ ริญ  นี่ แหละคื อท้ าว
มหาพรหม จากพรหมโลกมาในที่นี้  (ด้วยคิดว่า) 
‘เผ่าพันธุ์แห่งพระพรหม (พราหมณ์) ในพระนครนี้
เป็นผู้ประมาทแล้วในพระเวทเกินไปกระมัง” //119-
120// 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนบางพวกผู้มีชาติแห่งบัณฑิตฟังคำ
ของชนเหล่านั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว นี่ไม่ใช่
พระจันทร์ (พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ พระ
วิษณุ หรือพระอินทร์) เป็นต้นเลย พวกท่านจงอย่า
ป่าวประกาศความโง่เขลาของตัวเองเสีย ทั้ งท้าว
มหาพรหมนั้นก็ เป็นผู้มีสี่หน้า แต่ท่ านผู้นี้  (พระ
โพธิสัตว์) เป็นผู้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ 
ท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้ถือคัมภีร์พระเวท แต่ท่านผู้นี้ 
(พระโพธิสัตว์ ) เป็นผู้มีบาตรอยู่ ในมือ เป็นผู้น่ า
อัศจรรย์ แท้จริงแล้ว บุรุษผู้นี้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยบารมี
และมหาชนสรรเสริญ ท่านทั้งหลายจงกราบไหว้บูชา
และสรรเสริญท่านผู้มีความรุ่งเรืองใหญ่นั้นเป็นนิตย์
เทอญ” //121-123// 

 

6. การจัดสมันตกูฏวัณณนาเข้าในประเภทวรรณกรรมบาลี 

Bapat (1956: 139) Banerji (1964: 21) และ Geiger (1968) แบ่งวรรณกรรมบาลี
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  คือ วรรณกรรมที่ เป็นพระไตรปิฎก (Canonical literature) และ
วรรณกรรมบาลีนอกพระไตรปิฎก (Non-canonical literature) ในสมัยต่อมาที่มีผู้ประพันธ์หนังสือ
เกี่ยวกับวรรณกรรมบาลีเพ่ิมขึ้นจึงได้แบ่งประเภทของวรรณกรรมบาลีให้ละเอียดกว่าเดิม สมันตกูฏ-
วัณณนาจึงถูกจัดไว้ในประเภทของวรรณกรรมบาลีที่แตกต่างกันไป โดย Norman จัดเรื่องนี้ไว้ใน
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วรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะ (Kāvya works) ส่วน Hinüber จัดเรื่องนี้ไว้ในวรรณกรรมประเภท
วงศ์ (Chronicles) พัฒน์ เพ็งผลา ซึ่งแบ่งวรรณกรรมบาลีออกเป็นยุค ได้จัดเรื่องนี้ไว้ในยุคฎีกา  และ
พระมหาอดิศร ถิรสีโล จัดเรื่องนี้ไว้ในประเภทคัมภีร์คัณฐีพระสูตร12  

จากเนื้อหาของสมันตกูฏวัณณนา จะเห็นได้ว่า เรื่องนี้มิได้เป็นเรื่องที่อธิบายขยายความ
พระสูตรหรืออรรถกถาตามการจำแนกประเภทของพัฒน์ เพ็งผลา และพระมหาอดิศร ถิรสีโล โดย
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดประเภทของ Norman และ Hinüber มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของสมันตกูฏ-
วัณณนามากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่นไว้ในบทที่ 3 ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัด
สมันตกูฏวัณณนาเข้าในประเภทแห่งวรรณกรรมบาลี13  

    
7. ความแพร่หลายของต้นฉบับตัวเขียนในประเทศไทย 

แม้ประเทศไทยจะรับรู้เรื่องภูเขาสุมนกูฏของลังกาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อย่างไรก็ตาม 
หลักฐานที่คาดว่าประเทศไทยรู้จักสมันตกูฏวัณณนาในฐานะวรรณกรรมบาลีนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือ
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากว่าพบรายชื่อเรื่องนี้และการแบ่งเนื้อหาในตำราไตรปิฎก14 ว่า 
“อภิสมฺโพธิก ลงฺกาย ปถมคมน ลงฺกาย ทุติยคมน กลฺยาณิเทสคมน ๔ สมนฺตตุฏวณฺณนา” (ตำรา.ไก/
1) ถึงแม้จะไม่พบต้นฉบับเรื่องนี้และไม่ทราบจำนวนผูกเลยก็ตาม 

ภายหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีผู้สำรวจต้นฉบับตัวเขียนของวรรณกรรมบาลีที่
พบต้นฉบับในประเทศไทยแล้วจัดทำเป็นบัญชีไว้ ซึ่งสมันตกูฏวัณณนาถูกจัดไว้ในหมวดที่แตกต่างกัน 
เช่น 

1. บาญชีคัมภีร์ภาษาบาลีแลคัมภีร์สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณ
สำหรับพระนคร (2463) แบ่งวรรณกรรมบาลีออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ พระวินัย พระสูตร และพระ
อภิธรรม แล้วได้จัดสมันตกูฏวัณณนาไว้ในวรรณกรรมหมวดพระสูตร และให้รายละเอียดต้นฉบับว่า 
“สมนฺตกูฏวณฺณนา ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธบาท 2 ผูก”  

2. หนังสือ สยามบาลีวรรณกรรม (2545) ของปีเตอร์ สกีลลิ่ง และศานติ ภักดีคำ ได้
เรียบเรียงข้อมูลมาจากหนังสือศัพท์สงเคราะห์ของนายทอง (มหากิม) หงศ์ลดารมภ์ ในปี 2468 และ
ได้เพ่ิมเติมข้อมูลจากบาญชีคัมภีร์ภาษาบาลีแลคัมภีร์สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณ
สำหรับพระนคร ในปี 2463 อีกทอดหนึ่ง ในสยามบาลีวรรณกรรมได้แบ่งวรรณกรรมบาลีออกเป็น 3 
หมวดใหญ่คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม และได้จัดสมันตกูฏวัณณนาไว้ในวรรณกรรม

 
12 คัมภีร์คณัฐีพระสตูรคือ คัมภีร์ที่อธิบายปมสำคัญของพระสูตร (พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2553: 89) 
13 โปรดดูบทท่ี 3 ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น 
14 ตำราไตรปิฎก โปรดดูเชิงอรรถท่ี 4  
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หมวดพระสูตร เลขที่ 2.221 ให้รายละเอียดเช่นเดียวกับเล่มที่ผ่าน ๆ มาว่า “ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรง
ประดิษฐานพระพุทธบาท (บนภูเขาสุมนกูฏ ประเทศศรีลังกา) มีจำนวน 2 ผูก”  

3. หนังสือ ชื่อเรื่องและชื่อแบบฉบับหนังสือตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา (2549) ของ
กรมศิลปากร แบ่งวรรณกรรมบาลีให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยจัดเป็นหมวดใหญ่ได้ 14 หมวด ซึ่งทำขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำบัญชี ทำบัตรรายการ และเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหนังสือ
ประเภทตัวเขียนโดยเฉพาะหนังสือใบลาน (สวาท เหล่าอุด, 2549: ค) ได้จัดสมันตกูฏวัณณนาไว้ใน
หมวดตำนาน-ประวัติ  

ผู้วิจัยจึงได้สำรวจต้นฉบับสมันตกูฏวัณณนาที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรทั้ง 2 แห่ง 
คือ  หอพระมณ เฑี ยรธรรม และกลุ่ มหนั งสือตั ว เขี ยนและจารึก สำนั กหอสมุดแห่ งชาติ  
กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่า ต้นฉบับสมันตกูฏวัณณนามีอยู่ 5 ฉบับ ดังนี้ 

 

7.1 ต้นฉบับในหอพระมณเฑียรธรรม 

ต้นฉบับหมายเลข 859/1-2 ตู้ 8 ชั้น 2 ฉบับทองใหญ่ ร.1 ไม้ประกับทองทึบ มี
ตราประจำรัชกาล จำนวน 2 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร หน้าละ 5 บรรทัด ทรงสร้างโดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไม่ปรากฏปีที่สร้าง 

ในบัตรรายการที่กลุ่มจารึกและเอกสารตัวเขียน สำนักหอสมุดแห่งชาติให้รายละเอียดว่า 
สมนฺตกูฏวณฺณนา ประพันธ์โดยพระวาจิสสระ ชื่อเรื่องในหน้าใบลานปรากฏว่า พระสมนฺตกูฏ- 
วณฺณนา (สีหฬ) อยู่ในห่อผ้าร่วมกับสมณกูฏ ที่มีจำนวน 4 ผูก 

อนึ่ง แม้บัตรรายการที่กลุ่มจารึกและเอกสารตัวเขียน สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะบอกว่าที่
หอพระมณเฑียรธรรมยังมีต้นฉบับสมณกูฏวัณณนา หมายเลข 860/1-4 อยู่ด้วยก็ตาม แต่ฉบับนี้ไม่ใช่
สมันตกูฏวัณณนา ผู้วิจัยจึงไม่ได้นับว่ามี 6 ฉบับ15  

 

7.2 ต้นฉบับที่จัดเก็บและให้บริการที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุด

แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

พบต้นฉบับจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

7.2.1 ต้นฉบับหมายเลข 2298/ก/1-2 ตู้  10 ชั้น 4/1 ฉบับรดน้ำแดง ร.2 ไม้
ประกับประดับเกล็ดหอย มีตราประจำรัชกาล จำนวน 2 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร หน้าละ 5 
บรรทัด ทรงสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไม่ปรากฏปีที่สร้าง อยู่ในห่อผ้าร่วมกับ
เตลกฏาหคาถา 1 ผูก และชินจริต 2 ผูก 

 
15 ดูรายละเอียดได้ในข้อสังเกตทีไ่ดจ้ากการสำรวจต้นฉบบัตัวเขียน 
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7.2.2 ต้นฉบับหมายเลข 2303/ก/1-2 ตู้ 10 ชั้น 4/1 ฉบับทองทึบ ร.5 ไม้ประกับ
ทารักดำ จำนวน 2 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร หน้าละ 5 บรรทัด ไม่ปรากฏผู้สร้างและปีที่
สร้าง อยู่ในห่อผ้าร่วมกับชินจริต 1 ผูก 

7.2.3 ต้นฉบับหมายเลข 6086/ก/1-2 ตู้ 126 ชั้น 4/3 ฉบับทองทึบ ไม้ประกับทา
รัก จำนวน 2 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร หน้าละ 5 บรรทัด ไม่ปรากฏผู้สร้างและปีที่สร้าง อยู่
ในห่อผ้าร่วมกับมาเลยฺยสุตฺต 1 ผูก, มาเลยฺยทีปนีฏีกา 2 ผูก และชินจริต 3 ผูก16 

7.2.4 ต้นฉบับหมายเลข 10646 ตู้ 99 ชั้น 2/3 ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา 
จำนวน 2 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร หน้าละ 5 บรรทัด ไม่ปรากฏผู้สร้างและปีที่สร้าง 

ทั้ง 4 ฉบับมีชื่อเรื่องปรากฏบนหน้าปกเหมือนกันทั้งหมดว่า พฺรสมนฺตกูฏวณฺณนา สีหฬ 

และฉบับ 2303 ให้ข้อมูลบนไม้ประกับต่างจากหน้าปกเล็กน้อย คือ ใช้คำว่า พฺระ- แทน พฺร 
ต้นฉบับตัวเขียนทั้งหมดที่พบมีจำนวน 2 ผูกเท่ากันทั้งหมด และเมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบ

กับฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) แล้วพบว่า ต้นฉบับใบลานทั้งสี่
ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีคาถาที่ขาดหายไปเป็นจำนวนร้อยกว่าคาถาในที่แห่งเดียวกัน 
กล่าวคือ หายไปตั้งแต่คาถาที่ 222 ถึงบาทที่ 1 และ 2 ของคาถาที่ 362 ผู้วิจัยคาดว่าต้นฉบับตัวเขียน
ทั้ง 4 ฉบับนี้คงคัดลอกมาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นฉบับที่มีจำนวนคาถาขาดหายไปตั้งแต่ตอน
แรกก็เป็นได้  

 

7.3 ข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจต้นฉบับตัวเขียน 

จากการสำรวจศึกษาต้นฉบับ ผู้วิจัยพบข้อสังเกต 2 ประการ คือ (1) ชื่อผู้ประพันธ์ 
และ (2) ความสับสนระหว่างสมันตกูฏวัณณนาและสมณกูฏ ดังนี้ 

  
7.3.1 ชื่อผู้ประพันธ์  

บัตรรายการของหอพระมณเฑียรธรรมระบุว่า พระวาจิสสระเป็นผู้ประพันธ์
เรื่องนี้  หรือบัตรรายการของหอสมุดแห่ งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ นครพนม ก็ระบุว่า พระวาจิสสะเป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้ 

แต่แท้จริงแล้วผู้ประพันธ์เรื่องนี้คือพระเวเทหะ เพราะปรากฏชื่อของท่านเองในตอนท้าย
เรื่อง ทั้งบัตรรายการเลขที่ 6086 และ 10646 ก็มีรอยปากกาขีดทับชื่อพระวาจิสสระเพ่ือแสดงว่า
ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยแก้ไขเป็นพระเวเทหเถระแล้ว    

 
16 ในบัตรรายการของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก มีบัตรรายการเรื่องสมันตกูฏวัณณนาที่มี

หมายเลข 6086 อีกหนึ่งใบ และให้รายละเอียดต่างกันท่ีว่าเป็นฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา แต่เมื่อผู้วิจัยได้ขอใช้
บริการต้นฉบับแล้วว่าบัตรรายการหมายเลข 6086 ทั้งสองใบคือต้นฉบับอันเดียวกัน 
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7.3.2 ความสับสนระหว่างสมันตกูฏวัณณนาและสมณกูฏ 

บัตรรายการที่กลุ่มจารึกและเอกสารตัวเขียน สำนักหอสมุดแห่งชาตินอกจาก
จะระบุว่า ที่หอพระมณเฑียรธรรมมีต้นฉบับสมันตกูฏวัณณนา 1 ฉบับ กล่าวคือหมายเลข 859/1-2 
แล้ว ยังระบุอีก 1 ฉบับคือ หมายเลข 860/1-4 แต่บันทึกชื่อรายการไว้ว่า “สมณกูฏวณฺณนา” และมี
รายละเอียดว่า เป็นฉบับทองใหญ่ ร.1 ไม้ประกับทองทึบ จำนวน 4 ผูก อักษรขอม ภาษาบาลี เส้น
จาร หน้าละ 5 บรรทัด ทรงสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จกรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พ.ศ. 2330 ไม่ปรากฏผู้ประพันธ์ ชื่อเรื่องในใบหน้าลานปรากฏว่า 
สมณกูฏ ผูก 2 ไม่มีใบปก อยู่ในห่อผ้าร่วมกันกับเลขที่ 859 

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า คำว่า “-วณฺณนา” ที่เขียนต่อท้ายคำว่า “สมณกูฏ-” นั้น เป็นรอย
หมึกปากกาคนละชนิดกัน แสดงว่าน่าจะเคยมีผู้แก้ไขบัตรรายการ อีกท้ังจำนวนผูกของสมณกูฏ ก็มี 4 
ผูก และในทะเบียนก็ไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์  

เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบสมณกูฏกับสมันตกูฏวัณณนา โดยใช้ต้นฉบับสมณกูฏ หมายเลข 
6755, 7344 และ 6361 ที่จัดเก็บและให้บริการไว้ที่กลุ่มจารึกและตัวเขียน สำนักหอสมุดแห่งชาติ 
หลังจากตรวจสอบอ่านต้นฉบับจริง ทำให้ทราบว่าบนหน้าปกของต้นฉบับสมณกูฏ หมายเลข 6755, 
7344 และ 6361 จะระบุเพียงว่า “สมณกูฏ” เท่านั้น ซึ่งถ้าหากเป็นสมันตกูฏวัณณนาจริง จะใช้ชื่อใน
หน้าปกว่า “พฺรสมนฺตกูฏวณฺณนา สีหฬ” นอกจากนี้ สมณกูฏยังมีเนื้อหาต่างจากสมันตกูฏวัณณนา
อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงได้ข้อยุติว่า สมันตกูฏวัณณนา และสมณกูฏ เป็นคนละเรื่องกัน 

นอกจากนี้ ในบัตรรายการของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ นครพนม แม้จะระบุในทะเบียนว่า “สมันตกูฏวัณณนา” ประพันธ์โดยพระ 
วาจิสสะ แต่เมื่อตรวจสอบต้นฉบับจริง ๆ แล้ว ปรากฏว่า บนหน้าปกใช้ชื่อเรื่องว่า “วินัยวินิจฉัย ผูก
ที่ 10” จึงได้ข้อสรุปเช่นกันว่ามีแต่เพียงชื่อในทะเบียนเท่านั้น 

สรุปแล้วจากการสำรวจต้นฉบับตัวเขียนสมันตกูฏวัณณนาที่อยู่ในความดูแลของกรม
ศิลปากรทั้ง 2 แห่ง คือ หอพระมณเฑียรธรรม และกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุด -
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พบว่า ต้นฉบับสมันตกูฏวัณณนามีอยู่ 5 ฉบับดังที่กล่าวมา  
 

8. ต้นฉบับหลักที่นำมาศึกษา 

เนื่องจากต้นฉบับใบลานที่ถูกจัดเก็บและให้บริการที่กลุ่มจารึกและเอกสารตัวเขียน 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ฉบับนั้นไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ต้นฉบับหลักที่ผู้วิจัยจะ
นำมาศึกษาก็คือ ฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) ซึ่งตรวจชำระ
โดย Godakumbura ในปี 1958 (พ.ศ. 2501)  
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ต้นฉบับที่ Godakumbura นำมาใช้ในการตรวจชำระมีดังนี้ 
 

1. ฉบับพิมพ์อักษรสิงหลครั้งที่ 1 ปี 1890 (พ.ศ. 2433) และครั้งที่ 2 ปี 1910 (พ.ศ. 
2453) โดย Dhammānanda 

2. คำท่ีแตกต่างซึ่งให้ไว้ในเชิงอรรถของของฉบับพิมพ์อักษรสิงหลครั้งที่ 2 ปี 1910  
3. ต้นฉบับตัวเขียนในบริติชมิวเซียม (British Museum) 

4. ต้นฉบับพิมพ์อักษรเทวนาครี 113 คาถาแรกของเรื่อง ในวารสาร Journal of the 

Buddhist Text Society of India, vol.1, pt.2, Calcutta ปี 1893 (พ.ศ. 2436) 
5. บางคาถาที่ปรากฏในวรรณกรรมสิงหลสมัยหลังคือเรื่อง Saddharmaratnâkaraya 

6. ต้นฉบับตัวเขียนในโคลอมโบมิวเซียม (Colombo Museum)



 

บทที่ 3  
การศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงวรรณศิลป์ 

 
 

วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการประพันธ์หนังสือ หรืออีกนัยหนึ่งว่าหนังสือที่ได้รับการ
ยกย่องว่าแต่งดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,100) สมันตกูฏวัณณนามีคุณสมบัตินี้อย่างเด่นชัด ใน
บทนี้ผู้วิจัยจึงจะศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ คือ (1) ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น (2) ลักษณะคำประพันธ์ (3) 
อลังการในสมันตกูฏวัณณนา และ (4) รสในสมันตกูฏวัณณนา ดังนี้ 
   
ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่นของวรรณกรรมเรื่องนี้ 3 ประการ ได้แก่ (1) 
ลักษณะเด่นด้านพุทธประวัติที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ (2) ลักษณะด้านตำนาน และ (3) ลักษณะด้าน 
กาวยะ ดังนี้ 

 

1. ลักษณะเด่นด้านพุทธประวัติที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ 

ในพระไตรปิฎก ประวัติของพระพุทธเจ้ามิได้ถูกประพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบในคราวเดียว 
แต่ปรากฏเป็นตอน ๆ ไม่ได้ร้อยเรียงเรื่องราวต่อกัน เช่น เรื่องประสูติปรากฏในมหาปทานสูตรแห่ง 
ทีฆนิกาย มหาวรรค เรื่องครั้งยังทรงพระเยาว์ปรากฏในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย เรื่องตั้งแต่ปรารภ
เหตุที่เสด็จออกบรรพชาจนถึงปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหันต์ปรากฏในปาสราสิสูตร มัชฌิมนิกาย มูล-
ปัณณาสก์ หรือเรื่องตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงอัครสาวกบรรพชาปรากฏในมหาวรรคแห่งพระวินัย (สมเด็จ
พระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2559: ข-ค; ดู อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2546: 5, 11-42)  

ในวรรณกรรมชั้นอรรถกถา ประวัติของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ถูกประพันธ์แยกออกเป็น
เอกเทศ แต่ว่าปรากฏเป็นส่วนนำของอรรถกถาของชาดก (ชาตกัฏฐกถา)17 ในชื่อว่า “นิทานกถา”18 
(อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2546: 42) โดยเก็บความจากที่ปรากฏเป็นตอน ๆ ในพระไตรปิฎกมาเรียง
ร้อยต่อกันเป็นลำดับ นิทานกถาจึงนับว่าเป็นความพยายามครั้งแรกในการรวบรวมเนื้อหาประวัติของ

 
17 อรรถกถาของชาดก (ชาตกัฏฐกถา) ประพันธ์ข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 9 หรือ 10 
18 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่านิทานกถาถูกแต่งโดยผู้ใด สมัยใด แต่งในคราวเดียวกับที่แต่ง 

อรรถกถาชาดก หรือว่าแต่งขึ้นภายหลังแล้วผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอรรถกถาชาดก แม้โดยทั่วไปมักเชื่อกันว่า ผู้
แต่งอรรถกถาชาดกก็คือผู้แต่งนิทานกถา แต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่นักวิชาการถกเถียงกันอยู่  (ดู อนันต์ เหล่า
เลิศวรกุล, 2546: 42-45) 
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พระพุทธเจ้าให้เป็นพุทธประวัติภาษาบาลีฉบับเต็มสำนวนแรก19 (Jayawikrama, 1990: xi-xii, อ้าง
ถึงใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555: 34)  

นิทานกถาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ (1) ทูเรนิทาน แปลว่า “นิทานในกาลไกล” มีความ
ยาวประมาณครึ่งหนึ่งของนิทานกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดเป็นสุเมธ
ดาบส และเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในอดีต 24 พระองค์ เนื้อหาเกือบทั้งหมดนำจากพุทธวงศ์มา
เล่าใหม่ มีเนื้อหาจบที่พระโพธิสัตว์จุติจากอัตภาพของพระเวสสันดรไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต (2) 
อวิทูเรนิทาน แปลว่า “นิทานในกาลไม่ไกล” เป็นเรื่องพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตสวรรค์มาเกิดใหม่ใน
มนุษยโลกจนบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า และ (3) สันติเกนิทาน แปลว่า “นิทานในกาลใกล้” เป็น
ประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนถึงอนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างเชตวันมหาวิหาร20 (อนันต์ เหล่า
เลิศวรกุล, 2546: 45-48) 

จากการที่นิทานกถามีเนื้อหาร้อยเรียงประวัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นลำดับจึงได้
กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในสมัยหลัง (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2529 : 
131; อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2546: 59; Hinüber, 1996: 56) เพราะวรรณกรรมพุทธประวัติสมัย
หลังทั้งในลังกาหรือไทย เช่น ชินาลังการ ชินจริต ปฐมสมโพธิ ชินมหานิทาน พุทธานุปริวัตต์ สัมภาร-
วิบาก โสตัตถกีมหานิทาน สัมปิณฑิตมหานิทาน21 มักจะนำโครงเรื่องมาจากนิทานกถาทั้งสิ้น 

สมันตกูฏวัณณนานี้ก็เช่นเดียวกัน แม้จุดประสงค์หลักของเรื่องคือการพรรณนาสรรเสริญ
ภูเขาสมันตกูฏ แต่ว่าในส่วนต้นเรื่องที่บรรยายเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัตินั้นก็ได้นำเนื้อหาหลักมา
จากนิทานกถา คือเริ่มตั้งแต่อวิทูเรนิทานจนถึงสันติเกนิทาน แต่เนื่องจากจุดประสงค์หลักของเรื่อง
ไม่ได้มุ่งกล่าวเฉพาะพุทธประวัติ จึงไม่ได้มีเนื้อหาจบการปรินิพพาน พุทธประวัติในสมันตกูฏวัณณนา
จึงยุติเพียงเหตุการณ์ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวัน เพราะจากนั้นจะเป็นตำนานภูเขาสมันตกูฏ  

 
19 ส่วนวรรณกรรมพุทธประวัติฝ่ายสันสกฤตเท่าที่มีหลักฐาน ลลิตวิสตระเป็นเรื่องแรกที่มุ่งบอกเล่า

ประวัติของพระพุทธเจ้าสมณโคดมแต่เพียงพระองค์เดียว แต่ลลิตวิสตระก็ไม่ใช่พุทธประวัติที่มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์
ตลอดแต่ต้นจนจบ (อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2546: 5) 

20 เนื้อหาของสันติเกนิทาน นักวิชาการบางท่าน (เช่น สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2529 : 131) และ 
Hinüber (1996: 56)) ให้ข้อมูลว่ามีเนื้อหายาวไปถึงปรินิพพาน และสุภาพรรณ ณ บางช้าง (2529: 131) ยังระบุอีก
ด้วยว่า “บางทีเล่าขยายเหตุการณ์ไปจนถึงเรื่องการประชุมเพลิงพระบรมศพ การแบ่งพระธาตุ และการสังคายนา
พระไตรปิฎก”  

21 ปฐมสมโพธิ ชินมหานิทาน พุทธานุปริวัตต์ สัมภารวิบาก โสตัตถกีมหานิทาน สัมปิณฑิตมหานิทาน 

เป็นวรรณกรรมบาลีเกี่ยวกับพุทธประวัติที่แต่งขึ้นในประเทศไทย โปรดดูเพิ่มเติมใน สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2529 : 
131-213) และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2546: 10-100) 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติในสมันตกูฏวัณณนาแล้วก็พบว่ามี
เนื้อหาที่แปลกใหม่ พิเศษกว่านิทานกถาและวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืนอย่างมาก ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 การพรรณนาเมืองกบิลพัสดุ์ 

สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาถึงเมืองกบิลพัสดุ์อย่างวิจิตรพิสดารในทำนองกวี
โวหารที่มีความประณีตแช่มช้อยอย่างยิ่ง ดังนี้  

 

 (คือ) ได้มีพระนครนามว่า กบิลพัสดุ์ อันประดุจฝักบัวอันงดงามในดอกบัว
อันเลอเลิศคือชมพูทวีป และเปรียบดังภูเขาอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลาย
ฉะนั้น //11// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีปราสาทเกลื่อนกล่นไปด้วยสีหบัญชร
ที่ประดับด้วยแก้วมณี เพียบพร้อมด้วยยอดสูงแห่งรัศมี (ที่งดงาม) ที่ทำจากเงิน
ทอง (ทองคำและเครื่องประดับ) รุ่งโรจน์อยู่ //12// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่สุกสกาวพราวแสง มีธงสีทองคล้ายกับ
ตะเกียงที่ถูกลมพัด ปานประหนึ่งสายฟ้าแลบ 100 ครั้ง เนือง ๆ เหนือท้องนภา
ที่หนาแน่นด้วยก้อนเมฆ //13// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่พึงนำมาซึ่งความงดงามแห่งสระบัวที่ถูก
ปกคลุมโดยมวลภมร เพราะนัยน์ตาสีเขียวและใบหน้าของชนทั้งหลาย //14//      

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่คล้ายกับมหาสมุทรอันสั่นไหวไปด้วย
เสียงดังและระลอกคลื่นสูงใหญ่ เพราะม้าตัวใหญ่ที่วิ่งไปมาและช้างซับมัน
ทั้งหลาย //15// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีธงย้อมด้วยสีนานาพรรณสูงใหญ่พัด
สะบัดโบกอย่างช้า ๆ ปานประหนึ่งแขนสองข้างของพระลักษมีผู้อยู่เบื้องหน้า
เทวดาทั้งหลายกำลังเชิญชวน (ให้เข้ามา) ฉะนั้น //16// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพ ตกแต่งด้วย
เครื่องประดับนานาชนิด ประกอบพร้อมด้วยสมบัติต่าง ๆ เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งวิชา
ความรู้หลากประการ //17// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) มีชนทั้งหลายที่คะนองวัยด้วยความเป็นคนหนุ่มสาว 
และน่ารักน่าใคร่ด้วยรูปโฉม ยินดี (ยึดมั่น) ในคำสัตย์ อยู่ในตระกูลที่ไม่มีการด่า
ทอกันเนืองนิตย์ //18// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีความเหมาะสม อันชายและหญิง
ทั้งหลายผู้แข็งแรงด้วยการละเล่น และมีปกติกล่าวคำไพเราะน่าฟั ง อาศัยอยู่ 
//19// 
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จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากนิทานกถาคือการที่ผู้ประพันธ์เปรียบเมือง
กบิลพัสดุ์ว่าเป็นประดุจฝักบัวในดอกบัว หมายความว่าเป็นจุดศูนย์กลางของชมพูทวีป และเปรียบ
เหมือนภูเขาสูงอันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา ทั้งยังพรรณนาถึงความงดงามเลอเลิศของปราสาทราชวัง 
มีช้างและม้าสัญจรไปมาในพระนคร มีประชาชนหลากหลายอาชีพ และตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่ง
สำนวนเหล่านี้ไม่ปรากฏในนิทานกถา 

 

1.2 การพรรณนาคุณลักษณะพระเจ้าสุทโธทนะ 

สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาคุณลักษณะพระเจ้าสุทโธทนะว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วย
คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของกษัตริย์เมืองอ่ืน ทรงพระราชทานแก่ผู้ยากไร้เป็นประจำ และทรงรุ่งเรือง
ในแผ่นดิน ดังนี้ 

 

 ในพระนครนั้นได้มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า สุทโธทนะ ผู้เป็นดุจธงชัย
แห่งราชวงศ์โอกกากราชที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้
มีชื่อเสียงปรากฏในทั้งสามโลก //20// 
 หมู่ภมรคือแก้วมณีบนมงกุฎของพระราชาทั้งปวงในภาคพื้นปฐพีต่างบินมา
ละเล่นไม่หยุดหย่อนแทบดอกบัวคือเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ (พระเจ้า 
สุทโธทนะ) //21//  
 ด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ที่ขยายออกไป พระอาทิตย์แม้ (จะ
อุทัย) ในภายในแห่งพระนคร แต่ก็ยังนำความงดงามแห่งแสงจันทร์มาในเวลา
กลางวันได้เหมือนกัน //22// 
 และ (พระเจ้าสุทโธทนะ) เป็นผู้มีกระแสแห่งการให้ทาน (หรือห้วงน้ำคือ
การให้) ก้าวล่วงที่สุดแห่งฝั่ง (หรือล่วงเลยที่สุดขอบเขต) ในท้องทะเลคือจิตใจ 
สำหรับเหล่าชนผู้ขอทั้งหลาย โดยไม่ขาดสาย (ตลอดเวลา) //23// 
 (พระเจ้าสุทโธทนะ) ย่อมรุ่งเรือง ณ ภาคพื้นปฐพี ราวกะพระสุรมนตรี (พระ
พฤหัสบดี) ผู้รุ่งโรจน์ด้วยสติปัญญา ประหนึ่งท้าวธนทะ (ท้าวกุเวร) ผู้ร่ำรวยด้วย
ทรัพย์สมบัติ และประดุจพระผู้มีลูกศรคือดอกไม้ (พระกามเทพ) ผู้หล่อเหลา
ด้วยรูปโฉมฉะนั้น //24// 
 

จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากนิทานกถาคือสำนวนการพรรณนาว่าพระเจ้า
สุทโธทนะเป็นดุจธงชัยของราชวงศ์โอกกากราช (ส. อิกษวากุ) เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พระราชาเมือง
อ่ืน ๆ ต่างเข้ามาน้อมกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ประกอบด้วยคุณธรรมและมีชื่อเสียงในทั้งสามโลก 
โดยเฉพาะการเปรียบพระเจ้าสุทโธทนะกับพระพฤหัสบดีผู้เป็นครูของทวยเทพ ร่ำรวยด้วยทรัพย์
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สมบัติเหมือนท้าวกุเวร และมีรูปโฉมงดงามเหมือนกามเทพ สำนวนเหล่านี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้
พระเจ้าสุทโธทนะมีความยิ่งใหญ่ สมกับเป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ปรากฏในนิทานกถา 

 

1.3 การพรรณนาคุณลักษณะของพระนางมหามายา 

สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาคุณลักษณะของพระนางมหามายาว่าเป็นสตรีผู้เลอ
โฉมในด้านความงดงามและเลอเลิศในด้านคุณความดี โดยเปรียบเปรยกับพระนางปารวตี  พระลักษมี 
และนางสีดา ดังนี้ 

 

 หญิงใด เป็นผู้อันพระเจ้าสุทโธทนะนั้นอภิเษกแล้วด้วยความเป็นพระราชา 
ปรากฏพระนามว่า มหามายา หญิงนั้นได้เป็นพระมเหสีสตรีผู้เพียบพร้อม ผู้
งดงามเลอเลิศ ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดี เป็นผู้ (สว่างไสว) ราวกะว่ารัศมีแห่ง
ดวงจันทรา ปานประหนึ่งพระนางคิริชา (พระนางปารวตี) ชายาของพระผู้ถือหัว
กะโหลก (พระศิวะ) ดุจดังพระลักษมีของวาสุเทพ (พระวิษณุ) และเปรียบดังนาง
สีดาของพระรามฉะนั้น //25-26// 
 

จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากนิทานกถาคือการพรรณนาว่าพระนางมหา
มายาเป็นผู้งดงามเลอเลิศ ประกอบด้วยคุณงามความดี สว่างไสวดุจแสงจันทร์  โดยเฉพาะสำนวนการ
เปรียบพระนางมหามายากับพระนางปารวตีชายาของพระศิวะ พระลักษมีของพระวิษณุ และนางสีดา
ของพระราม สำนวนเหล่านี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้พระนางมหามายาเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วย
คุณธรรม เป็นเทพีแห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ สมกับเป็นพระราชมารดาของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
ไม่ปรากฏในนิทานกถา 

 

1.4 ระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์ของพระนางมหามายา 

ตามปกติวรรณกรรมพุทธประวัติทั้งฝ่ายบาลีและสันสกฤต22จะระบุตรงกันว่าพระ
โพธิสัตว์จะประทับอยู่ที่พระครรภ์ของพระมารดา 10 เดือนเท่านั้น แต่สมันตกูฏวัณณนาระบุว่าอาจ
เป็น 10 หรือ 11 เดือนก็ได้ ดังความว่า 

 

เมื่อครบ 10 หรือ 11 เดือน พระนางมหามายาได้มีพระดำริเพื่อจะเดินทาง
ไปเยี่ยมพระนครของพวกญาติในคร้ังนั้น //29// 
 

 
22 วรรณกรรมพุทธประวัติในท่ีนี้ ฝ่ายบาลีหมายถึงมหาปทานสูตร นิทานกถา ชินาลังการ และชินจริต 

ฝ่ายสันสกฤตหมายถึงลลิตวิสตระ และมหาวัสตุ   
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จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ระบุว่าพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์ของพระราช
มารดา 10 หรือ 11 เดือน จากคำบาลีว่า “ทเสกาทสมาเสน” แยกสมาสเป็น “ทส” แปลว่า “10” + 
“เอกาทส” แปลว่า “11” + “มาเสน” แปลว่า “ด้วยเดือน, โดยเดือน” ซึ่งต่างไปจากวรรณกรรม
พุทธประวัติภาษาบาลีและสันสกฤตที่ระบุว่าเป็น 10 เดือนเท่านั้น เช่น มหาปทานสูตร (ที.ม.
10/20/11) และนิทานกถา (ขุ.ชา.อ.1/79) ระบุว่า “สตรีทั่วไปจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้ 9 
เดือนหรือ 10 เดือน พระมารดาของพระโพธิสัตว์จะประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ 10 เดือน
เท่านั้น” แม้สมันตกูฏวัณณนาจะระบุว่าเป็น 10 เดือนเช่นเดียวกับวรรณกรรมเรื่องอ่ืน แต่ความแปลก
ใหม่ก็คือการระบุเพ่ิมเติมว่าอาจเป็น 11 เดือนก็ได้ ซึ่งจะขัดแย้งต่อแนวคิดเรื่องมารดาพระโพธิสัตว์ที่
จะตั้งครรภ์ 10 เดือน ในเรื่องนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด อาจเป็นแนวคิดของผู้ประพันธ์เองหรือ
มิฉะนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ก็เป็นได้ 

 

1.5 การพรรณนาคุณลักษณะของพระนางยโสธรา 

สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาคุณลักษณะของพระนางยโสธรา คือพรรณนาความ
งามตั้งแต่พระพักตร์ พระเนตร พระขนง พระนาสิก พระกรรณ พระเกศา พระถัน พระนขา พระโลมา 
พระอุรุ จนถึงพระชงฆ์ ดังนี้ 

 

 (เจ้าชายสิทธัตถะ) ทรงยังเหล่าพระประยูรญาติ ทวยเทพ และหมู่มนุษย์ให้
ร่าเริงยินดี ได้รับแล้วซึ่งพระเทวี พระนามว่า ยโสธรา ผู้เหมาะสม ผู้มีชาติวงศ์
อันสมควรแก่ชาติวงศ์ (ของพระองค์) //43// 
 ผู้ประดับด้วยพระพักตร์อันทรงพระสิริโฉมงดงามดุจดังแว่นกระจกทองคำ
บริสุทธิ์ ผู้มีพระเนตรกลมโตดั่งดอกบัวเขียว //44// 
 ผู้มีพระขนงทั้งสองข้างโก่งงอนดั่งธงทิวที่ประตูพระมนเทียรทอง ผู้มีพระ
นาสิกคล้ายกับแตรงอนทอง ด้วยพระสิริโสภาคย์ของพระองค์ //45// 
 ผู้มีเครื่องประดับพระกรรณน่าพึงใจดุจดั่งวงจักรสายฟ้าแลบเนือง ๆ ที่
ปลายก้อนเมฆทั้งสองคือพระเกศาที่ถักเป็นเปียสีดำขลับ //46// 
 ผู้มีชามทั้งสองกล่าวคือคู่พระถันที่งามนวลเนียนดั่งทองคำ ผู้มีสร้อยคอ
ไข่มุกคล้ายกับธารน้ำตกบนเนินเขาแห่งสุวรรณบรรพต //47//  
 ผู้มีพระกรทั้งสองคล้ายกับกิ่งไม้ที่ ห้อยย้อยลงมาจากต้นไม้ของเทวดา 
(กัลปพฤกษ์) คือพระกาย (ของพระองค์) ผู้มีถ่องแถวแห่งพระนขางดงามดั่งหยด
น้ำอันมีในที่สุดแห่งปลายพระองคุลี //48// 
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 ผู้ผุดผ่องด้วยแนวแห่งพระโลมา (ไรขน) อันคล้ายกับหมู่ภมร (บินว่อนอยู่) 
เหนือพวงดอกไม้คือพระกาย (ของพระองค์) ผู้สง่างามด้วยรอยย่น 3 ชั้นอัน
คล้ายกับระลอกคลื่นมหาสมุทรบนพระกาย //49// 
 ผู้งดงามด้วยพระอุรุอันกลมอวบอัดดั่งลำต้นกล้วยทองคำ ผู้ประดับด้วยพระ
ชงฆ์ที่งดงามคล้ายกับหน่ออ่อนของลูกมะพร้าวไฟ //50//  
 ผู้ปานประหนึ่งพระลักษมีซึ่งมีรูปโฉมงดงามประจักษ์แจ้ง ผู้คล้ายกับว่าเป็น
เครื่องรวบรวมความงามทั้งหมดเอาไว้ ผู้เป็นบ่อเกิดอันดีงามแห่งคุณงามความดี
ทั้งหลาย ผู้ปานประหนึ่งชายฝั่งในมหาสมุทรแห่งความรื่นรมย์ฉะนั้น //51// 

 

จากเนื้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ชมพระนางยโสธราว่ามีพระพักตร์งามเหมือนแว่น
กระจกทองคำ มีพระเนตรกลมโตเหมือนดอกบัวเขียว มีพระขนงโก่งเหมือนธงทิว มีพระนาสิกงอน
เหมือนแตรทอง มีเครื่องประดับพระกรรณแวววาวเหมือนสายฟ้าแลบ มีพระเกศาเหมือนปุยเมฆ มี
พระถันกลมโตเหมือนชาม มีพระกรเรียวงามเหมือนกิ่งต้นกัลปพฤกษ์ มีพระนขางดงามเหมือนหยดน้ำ 
มีเส้นพระโลมาระยิบระยับคล้ายกับมีแมลงภู่บินว่อน มีพระอุรุกลมเหมือนลำต้นกล้วย และมีพระชงฆ์
ที่เนียนเหมือนหน่ออ่อนของลูกมะพร้าวไฟ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ไม่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่อง
อ่ืน  

การพรรณนารูปลักษณ์สตรีโดยละเอียดลออเช่นนี้คล้ายกับวรรณกรรมสันสกฤตอย่าง
มาก เช่น กุมารสัมภวะของกาลิทาสพรรณนาความงดงามแห่งอวัยวะในร่างกายทุกภาคส่วนของพระ
นางปารวตี เริ่มตั้งแต่เท้า ขา ขาอ่อน สะโพก แนวเส้นขน เอว รอยทั้งสามบนหน้าท้อง หน้าอก แขน 
คอ หน้า ริมฝีปาก ดวงตา คิ้ว และมวยผม (ดู Ks.1/32-1/48) หรือพุทธจริตของอัศวโฆษที่พรรณนา
รูปลักษณ์ของนางสนมฝ่ายในอย่างละเอียด ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ชวนให้คิดว่าไม่น่าจะเป็นงาน
ประพันธ์ของพระภิกษุในพุทธศาสนา (ดู พุทฺธ.8/28-8/29) เนื้อหาส่วนนี้ในสมันตกูฏวัณณนาจึงนับว่า
แปลกกว่าวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก 

 

1.6 การพรรณนาคุณลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ 

สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาคุณสมบัติภายนอกของเจ้าชายสิทธัตถะขณะทรงพระ
เยาว์โดยว่างดงามเหมือนกามเทพและวสันตะผู้ เป็นสหาย และพรรณนาคุณสมบัติภายในว่า
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 (เจ้าชายสิทธัตถะ) เป็นผู้งดงามราวกะวสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ) 
หล่อเหลาปานประหนึ่งพระกามเทพ น่าเชยชมเพียงดังพระจันทร์ และมีพระ
เดชร้อนแรงประดุจดังพระอาทิตย์ฉะนั้น //52// 
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 เป็นผู้หนักแน่นราวกะเขาพระสุเมรุ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหว 
เป็นผู้มีพระหฤทัยลึกซึ้งปานประหนึ่งห้วงมหรรณพ เพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคัมภีร-
ภาพ เป็นผู้มีพระสุรเสียงไพเราะเพียงดังเสียงแห่งพรหม เป็นผู้มีปกติกล่าว
เฉพาะถ้อยคำที่น่ารักน่าพอใจ และเป็นผู้ไม่มีใครจะมาเสมอเหมือนได้ด้วยพระ
ปัญญาฉะนั้น //53// 
 
จากเนื้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ได้ยกย่องเจ้าชายสิทธัตถะขณะทรงพระเยาว์ว่าทรงมี

ความงดงามน่าใคร่เปรียบเสมือนวสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ) ผู้เป็นสหายของกามเทพ เพราะ
ธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลินั้นงดงามด้วยต้นไม้พืชผลที่ผลิดอกออกใบ มีรูปโฉมงดงามเปรียบเหมือนพระ
กามเทพ ผู้ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นเทพผู้งดงาม น่าเชยชมเปรียบเหมือนพระจันทร์ซึ่งมีรัศมีที่เย็นสงบ และมี
พระเดชเกรียงไกรร้อนแรงเปรียบเหมือนแสงของพระอาทิตย์ ทั้งยังเป็นผู้หนักแน่นราวกับเขาพระ
สุเมรุและลึกซึ้งประดุจห้วงมหรรณพ เป็นผู้มีพระสุรเสียงไพเราะและเลิศล้ำด้วยพระปัญญา  

เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่จากพุทธประวัติของวรรณกรรมบาลีคือขนบการอุปมากับเทพ
ฮินดูดังข้อความข้างต้น ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ไม่ปรากฏในนิทานกถา ชินาลังการ หรือชินจริต 

 

1.7 การพรรณนาเหตุการณ์การเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์ของพระโพธิสัตว์ 

สมันตกูฏวัณณนาบรรยายเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปยังเมืองราชคฤห์แล้ว
ประชาชนต่างสงสัยว่าพระองค์เป็นพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ พระวิษณุ พระ
อินทร์ และพระพรหม จนมีชาวบ้านบางพวกมาเฉลยว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ดังนี้ 

 

 ประชาชนครั้นเห็นพระผู้เป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียวของโลกผู้เสด็จไปโดย
ระหว่างแห่งถนน จึงพากันคิดอย่างนี้ว่า “ผู้นี้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินสามัญธรรมดา 
พวกเรามีความคิดว่า ‘แท้จริงนี่คือพระจันทร์ลอยลงมาในวันนี้ด้วยเพศของตน 
เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับใบหน้าอันดุจดังพระจันทร์ของหญิงสาวในเมือง’ 
//106-107// 
 ทันใดนั้นชนบางพวกได้ฟังคำนั้นแล้วก็พากันหัวเราะว่า “นี้มิใช่พระจันทร์ 
(เพราะว่า) พระจันทร์นั้นจะมีรอยกระต่าย แต่พวกเราคิดว่า ‘นั่นคือพระอาทิตย์
อย่างแน่นอน’ แท้จริงแล้ว พระอาทิตย์ลอยลงมาเพื่อจะทำให้ประชาชนรับรู้
ดอกบัวคือใบหน้า (ของท่าน) จึงทำให้ประชาชนประหลาดใจด้วยรูปของท่าน
เองนั่นแหละ” //108-109// 
 (ชนบางพวกฟังคำนั้นแล้วจึงพากันหัวเราะว่า) “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเป็น
คนบ้าไปแล้วหรือ พวกท่านอย่ากล่าวเช่นนั้นในบัดนี้เลย พระอาทิตย์มีรัศมีนับ
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ร้อย มีรัศมีร้อนแรง นั่นจึงไม่ใช่พระอาทิตย์เลย หากแต่เป็นพระผู้ไร้ร่าง (พระ
กามเทพ) ต่างหาก ท่านมาสู่พระนคร ด้วยรูปของตน เพื่อจะเล่นกับชนทั้งหลาย
ผู้มีความเหน็ดเหนื่อยด้วยความรัก พวกเราจึงไม่มีความสงสัยในใจเลย” //110-
111// 
 ชนบางพวกฟังคำนั้นของชนเหล่านั้นแล้วจึงหัวเราะกล่าวว่า “พวกท่านช่าง
ไม่รู้อะไรเลย แท้จริงแล้วกามเทพนั้นจะมีธนูพร้อมกับลูกศร แต่นี่คือท่านผู้เป็น
ใหญ่ (พระศิวะ) เสด็จมาด้วยพระวรกายที่งดงาม ด้วยคิดว่า ‘พระนครนี้เป็น
ภูเขาไกรลาส เพราะมีพระราชมนเทียรสูงตระหง่าน ’ พวกท่านจงละความ
เคลือบแคลงสงสัยในเร่ืองนี้เสียเถิด” //112-113// 
 ขณะนั้น ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นของพวกชนแม้เหล่านั้นแล้วก็พากัน
หัวเราะกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่พระผู้เป็นใหญ่ (พระศิวะ) (เพราะว่า) พระผู้เป็นใหญ่
นั้นเป็นผู้ทำลายล้าง (หระ) และเป็นผู้มีสามตา แต่นี่คือพระผู้มีผมงาม (เกสวะ - 
พระวิษณุ) มาตามหาพระศรี (ลักษมี) ผู้เข้ามาในพระนครอันประเสริฐ จึงมาใน
ที่นี้ในวันนี้ พวกเรารู้จัก (พระวิษณุ) ด้วยเพศอย่างอื่น พวกเราจึงไม่มีความสงสัย
ในเร่ืองนี้เลย” //114-115// 
 ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นแล้วก็พากันปรบมือหัวเราะ ได้กล่าวอย่างนี้ใน
ขณะนั้นว่า “นี่ไม่ใช่ท่านวาสุเทพ (พระวิษณุ) เพราะว่าท่านวาสุเทพนั้นจะมี
ดอกบัวที่พระนาภี ตัวเตี้ยและผิวดำ แต่นี่คือพระปากสาสนะ (พระอินทร์) ผู้
จำแลงเพศอย่างใดอย่างหนึ่งมา คงจะคิดว่า ‘พระนครนี้เป็นเทวโลก’ จึงเป็นผู้
อันมหาชนรับรู้แล้วว่า (ท่านมาแล้ว) เพื่อจะเห็นความโชติช่วงอันยิ่งใหญ่ ท่านผู้
เจริญ พวกท่านอย่าพร่ำเพ้อกันมากนัก” //116-118// 
 ชนบางพวกคร้ันได้ฟังคำของชนเหล่านั้นแล้วก็พากันหัวเราะร่าโดยประการ
ต่าง ๆ กล่าวว่า “พวกท่านไม่รู้จักท้าวสักกะ (พระอินทร์) เพราะว่าท้าวสักกะนั้น
มีวัชระเป็นอาวุธ ท่านผู้เจริญ นี่แหละคือท้าวมหาพรหม จากพรหมโลกมาในที่นี้ 
(ด้วยคิดว่า) ‘เผ่าพันธุ์แห่งพระพรหม (พราหมณ์) ในพระนครนี้เป็นผู้ประมาท
แล้วในพระเวทเกินไปกระมัง” //119-120// 
 เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนบางพวกผู้มีชาติแห่งบัณฑิตฟังคำของชนเหล่านั้นแล้ว 
จึงกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว นี่ไม่ใช่พระจันทร์ (พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ 
พระวิษณุ หรือพระอินทร์) เป็นต้นเลย พวกท่านจงอย่าป่าวประกาศความโง่
เขลาของตัวเองเสีย ทั้งท้าวมหาพรหมนั้นก็เป็นผู้มีสี่หน้า แต่ท่านผู้นี้ (พระ
โพธิสัตว์) เป็นผู้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ ท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้ถือ
คัมภีร์พระเวท แต่ท่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มีบาตรอยู่ในมือ เป็นผู้น่า
อัศจรรย์ แท้จริงแล้ว บุรุษผู้นี้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยบารมีและมหาชนสรรเสริญ ท่าน



  64 

ทั้งหลายจงกราบไหว้บูชาและสรรเสริญท่านผู้มีความรุ่งเรืองใหญ่นั้นเป็นนิตย์
เทอญ” //121-123// 
 

จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากนิทานกถาคือการที่ประชาชนต่างสงสัยว่า
พระองค์เป็นพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ พระวิษณุ พระอินทร์ และพระพรหม ต่าง
จากนิทานกถา (ขุ.ชา.อ.1/98) ที่บอกเพียงว่า “ประชาชนสงสัยว่าพระองค์เป็นเทวดา มนุษย์ นาค 
หรือครุฑ” สำนวนนี้ในสมันตกูฏวัณณนาจึงนับว่ามีความพิสดารกว่านิทานกถาอย่างมาก แม้จะ
สันนิษฐานได้ว่ารับอิทธิพลมาจากชินาลังการฏีกา23 (ดู ชินา.ฏี.245) แต่ก็นับว่าสำนวนนี้ในสมันตกูฏ-
วัณณนามีรายละเอียดที่เพ่ิมข้ึนมาจากชินาลังการฎีกาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ24 

   

1.8 การพรรณนาท่วงท่าการประทับนั่งสมาธิ 

หลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเพ่ือจะบำเพ็ญเพียรให้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า สมันตกูฏวัณณนาบรรยายเหตุการณ์ท่วงท่าการประทับนั่งสมาธิเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งทำ
ให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้ไม่ยาก คือ เริ่มตั้งแต่ทรงยกพระบาทข้างหนึ่งไว้เหนือพระบาทอีกข้างหนึ่ง ให้
เสมอพอดี ทรงวางข้อพระบาทซ้อนกันเหมือนกลีบดอกบัวคือนั่งขัดสมาธิเพชร ทรงวางฝ่าพระหัตถ์
ขวาไว้เหนือฝ่าพระหัตถ์ซ้าย ทรงทอดพระเนตรลงต่ำเหมือนปิดพระเนตรครึ่งหนึ่ง ดังนี้ 

 
 พระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงยกพระบาทข้างหนึ่งไว้เหนือพระบาทอีกข้าง
หนึ่ง ไม่ให้เลยกัน (ให้เสมอพอดี) ทรงวางข้อพระบาท ราวกะซ้อนดอกบัวด้วย
ดอกบัว (นั่งขัดสมาธิเพชร) ทรงวางฝ่าพระหัตถ์ (ขวา) อันเป็นที่เพลิดเพลินแห่ง
นัยน์ตาไว้เหนือฝ่าพระหัตถ์อีกข้างหนึ่ง (ซ้าย) ราวกะจัดวางใบอ่อนแห่งต้นอโศก
ใบอ่ืนไม่ให้ยุ่งกับใบอโศกอ่อนอีกใบหนึ่ง ทรงงดงามด้วยพระวรกายที่ผุดผ่อง
ปิดบังด้วยจีวรสีกรัก เสมือนภูเขาทองสูงใหญ่งดงาม (วาววับ) เพราะท้องฟ้าใน
เวลาตอนเย็น ทรงประดับด้วยมณฑลแห่งพระพักตร์ที่สว่างไสวเหนือพระศอ 
ราวกะดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่เหนือยอดอุทัยคีรี ทรงปิดพระเนตรครึ่งหนึ่ง ทรง
เป็นผู้ไม่หวั่นไหว จากด้านข้างที่หวั่นไหว (เปลือกตาที่กระพริบ)  ราวกะสีห
บัญชรสีเขียวแก่เหนือท้องนภาสีทอง ทรงสัมผัสลำต้นโพธิ์ซึ่งมีก้านสีเงิน ราวกะ

 
23 ชินาลังการฏีกาเป็นวรรณกรรมบาลีที่แต่งอธิบายชินาลังการ พระพุทธรักขิตะแต่งขึ้นในลังกา ช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 17 อาจรู้จักกันในช่ืออ่ืนว่า ชินาลังการวัณณนา 
24 ภายหลัง วรรณกรรมพุทธประวัติในประเทศไทย เช่น ปฐมสมโพธิกถา สำนวนของกรมพระ- 

ปรมานุชิตชิโนรสก็มีเนื้อหาท่ีคล้ายกับสมันตกูฏวัณณนา แต่น่าจะได้รับอิทธิพลจากชินาลังการฎีกามากกว่า 
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กำแห่งดอกอุบลเขียว อันเป็นที่โผลงแห่งฝูงภมรคือนัยน์ตาของชนทั้งหลาย 
//150-155// 
 
จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากนิทานกถาคือการพรรณนาท่วงท่าการ

ประทับนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้อย่าง
ง่ายดาย เหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในนิทานกถาหรือวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องใดเลย 

 

1.9 การพรรณนาเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ชนะพญามาร 11 ครั้ง 

หลังจากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์เพ่ือบำเพ็ญเพียรหวังจะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า พญามารและได้บันดาลลมพายุและห่าฝนเพ่ือจะขัดขวางพระพุทธเจ้า ทั้งเสนามารก็ได้
แปลงกายเป็นสัตว์ประหลาดนานาชนิด แต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรพระโพธิสัตว์ผู้สงบนิ่งได้เลย  

สมันตกูฏวัณณนาบรรยายเหตุการณ์นี้อย่างพิสดารและยืดยาว คือ ตั้งแต่คาถาที่ 198 -
386 ดังตัวอย่างว่า 

 

 ลำดับนั้นเสนามารนั้นผู้น่ากลัว ได้ไปแล้วพร้อมกับคำสั่ง (ไปในทันทีทันใด) 
น่าสะพรึงกลัวด้วยรูปร่างแห่งสัตว์ทั้งหลายมีม้า เสือ ช้าง และราชสีห์เป็นต้น 
//302// 

เสนามารนั้นยืนอยู่ทั้งสองข้างประมาณ 24 โยชน์ของพญามาร ในส่วนข้าง
หลังยืนอยู่สิ้นเขตแดนแห่งภูเขาจักรวาล //303// 

เสนามารนั้นเต็มรอบประมาณ 9 โยชน์ ด้วยความหนาแน่น นำมาซึ่งความ
น่ากลัว ด้วยเพศแห่งยักษ์ เปรตและปิศาจเป็นต้น //304// 

เสียงน่าเกรงกลัวปั่นป่วนถึงเขตแดนแห่งพรหมโลก ปานประหนึ่งเสียงน้ำ
กระเพื่อมสั่นไหวเพราะห่าฝนลมหมุนรอบ (พายุหมุน) ฉะนั้น //305// 

เสนามารแวดล้อมด้วยวงแหวนแห่งไฟอันเกิดจากการขบเคี้ยวฟัน ลุกโพลง
โชติช่วง ราวกะถ่านเพลิง เบิกตาโพลงด้วยความเกรี้ยวโกรธ //306// 

(เสนามารบางพวก) นำกลุ่มก้อนแห่งควันไฟออกมาด้วยช่องปากจำนวน
โกฏิหนึ่ง (พ่นไฟ) แลบลิ้นแผล็บ ๆ แปลงเป็นพญานาคที่น่าสยดสยอง //307//  

เสนามารบางพวกถอนต้นตาลเป็นต้นขึ้นมาทำเป็นลูกศร และทำพญานาค
ทั้งหลายเป็นคันธนู แล้วดึงมาอย่างมั่นคง //308// 

เสนามารบางพวกขว้างเสือ หมี สิงโตเป็นต้นไปไว้เบื้องหน้าในตอนนั้น ยึด
เอาบรรดาบรรพตที่ไฟลุกโชติช่วงแล้ววิ่งไปข้างหน้า //309// 
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เสนามารบางพวก บันดาลศีรษะหลายหัวอันน่ากลัวไว้ที่ร่างกายแต่ละตน 
วิ่งไปแล้วข้างหน้า //310// 

เสนามารบางพวก (แปลงกาย) คล้ายกับราชสีห์โดยส่วนหัว คล้ายกับมนุษย์
โดยส่วนร่างกาย วิ่งไปอยู่หน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า //311// 

เสนามารบางพวกมีร่างกายคลา้ยกับราชสห์ี มีหน้าเป็นรากษส วิ่งมาโดยเร็ว 
//312// 

เสนามารบางพวก (แปลงกาย) เป็นทัณฑมานวกะ นำมาซึ่งความน่ากลัว
อย่างยิ่งด้วยส่วนแห่งศีรษะ มีร่างกายเป็นรากษส วิ่งมา //313// 

เสนามารบางพวกบันดาลศีรษะใหญ่คล้ายกับศีรษะเสือเหลือง หมี ช้าง ม้า 
เสือ แรด หมูป่า กระบือ นกฮูก งู และสิงโต ไว้ที่ร่างกายแต่ละตนแล้ววิ่งมา
โดยเร็ว //314-315// 

เสนามารบางพวกใช้นิ้วมือทั้งหลายฉีกกระพุ้งแก้ม แสดงเขี้ยวอันใหญ่ พา
กันมา เฉพาะพระพักตร์ (ของพระพุทธเจ้า) //316// 

เสนามารบางพวกมีปลายเล็บแหลมคม ฉีกท้องตัวเอง ควักลำไส้ใหญ่มาพัน
ที่ลำคอ พากันวิ่งมา //317// 

เสนามารบางพวกกลืนงูเข้าไปและค่อยอ้วกออกมา เสนามารบางพวกทรง
ไว้ซึ่งงูพิษตัวมีควันและเปลวไฟเป็นพิษ ในทั่วทั้งสรีระ ไม่ว่าจะเป็นหัว คอ ปลาย
หู แขน และนิ้วเป็นต้น นำมาซึ่งความน่ากลัว พากันวิ่งมา //318-319// 

เสนามารบางพวกถือเอาก้อนเหล็กอันลุกโพลงโชติช่วงขว้างไปโดยประการ
ต่าง ๆ บางพวกเม้มกัดริมฝีปาก มีตาน่ากลัว ขึ้นไปสู่ภูเขาอันไฟลุกโพลงแล้ว
ขวา้งกะโหลกไฟลงมา แล้วพากันวิ่งมา //320// 

เสนามารบางพวกแลบลิน้ของตน ตั้งค้อนไว้ที่ไหล่ มาด้วยเพศแห่งพญานาค
ตัวคึกคะนอง //321// 

เสนามารบางพวกเที่ยวดื่มเลือด บางพวกเที่ยวกัดกินเนื้อ ท่องเที่ยวไปราว
กะว่าปิศาจฉะนั้น เบื้องหน้าพระพักตร์ของพระมุนีราช //322// 

เสนามารบางพวกเป็นยักษ์ทรงไว้ซึ่งเพศที่น่ากลัว หน้านิ่วคิ้วขมวด กระโดด
โลดเต้น ส่งเสียงโห่ร้อง ถืออาวุธที่ไฟลุกโชน พากันวิ่งมา //323//  

ท้องฟ้า เต็มไปด้วยฝนลูกศร หลาว โตมร ฉมวก ดาบ และจักร ที่พุ่งออกมา 
//324//  

ใครเล่าจะพรรณนาการต่อสู้นั้นให้หมดสิ้นได้ เพราะเพียงได้เห็นหรือได้ฟัง
การต่อสู้นั้นแล้ว ชาวโลกก็จะถึงความตายหรือความสับสนแห่งจิตใจได้ //325// 

พญามารขึ้นขี่ช้างคิริเมขล์ ตัวราวกะว่าภูเขา ตัวประกอบด้วยเปลวเพลิงอัน
พวยพุ่งออกมาจากงาหลายพัน ตัวมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากคือน้ำมันช้าง ตัว
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คำรามร้องอย่างน่าหวาดกลัว ใช้ปลายงวงหลายร้อยถืออาวุธต่าง ๆ เช่น ไม้ค้อน
เหล็ก มีตัวหุ้มเกราะเป็นต้น แล้วยกธงชัยขึ้นบนหลังช้างนั้น ผู้มีปลายเขี้ยวที่งอ
งุ้มลงอย่างใหญ่ ผู้มีจมูกงองุ้ม ผู้เม้มกัดริมฝีปาก หน้าตาน่ากลัว หน้านิ่วคิ้วขมวด 
หน้าผากเห่ียวย่น ผู้มีตาใหญ่ถลนออก ด้วยไฟคือความโกรธ ผู้มีเคราสีแดง ผู้มี
ร่างกายไม่สม่ำเสมอคล้ายกับภูเขาสีดำ ผู้มีท้องใหญ่ ผู้น่าสยดสยองอย่างยิ่ง
เพราะประดับร่างกายด้วยงูเห่า พญานาค และงูพิษเป็นต้น เนรมิตแขนหนึ่งพัน
แขน ฉวยเอากริช ไม้พลอง หอก เกาทัณฑ์ ลูกธนู จักร หลาว ตะบอง ตะปู ดาบ
โค้ง (หรือตะขอเบ็ด) ขวาน แร้ว ค้อน ตะขอสับช้าง ฉมวก ตรีศูล และวชิราวุธ 
หมุนควง (อาวุธเหล่านั้น) ในอากาศ เพราะการกระทบกันแห่งอาวุธเหล่านั้น จึง
ทำให้ร่างกายของตนเป็นปานประหนึ่งการแผ่ขยายออกแห่งจักรเพลิงฉะนั้น 
ด้วยเปลวไฟที่พวยพุ่งออกมาโดยรอบ นำความน่ากลัวมาให้แก่พวกพรหม 
เทวดาและนักสิทธิ์เป็นต้นในตอนนั้น พญามารพร้อมทั้งเสนามารนั้น เข้าไปหา
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว //326-334// 
  
จากตัวอย่างข้างต้น เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืนคือ 

การแบ่งเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าชนะพญามารแต่ละครั้งออกเป็นตอน ๆ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 (ปฐโม วิชโย) 
จนถึงครั้งที่ 11 (เอกาทสโม วิชโย) ซึ่งนิทานกถาหรือพุทธประวัติเรื่องอ่ืนไม่ได้ระบุไว้ (2) การ
พรรณนาการที่เหล่าเสนามารแปลงกายเป็นสัตว์ประหลาดต่าง ๆ และถืออาวุธต่าง ๆ เช่น กริช ไม้
พลอง หอก เกาทัณฑ์ ลูกธนู จักร หลาว ตะบอง ตะปู ดาบโค้ง สำนวนนี้ในสมันตกูฏวัณณนาจึงนับว่า
พรรณนาได้อย่างน่ากลัวและดุเดือดยิ่งกว่านิทานกถา แต่น่าสังเกตว่าสำนวนนี้มีความคล้ายกับตอน
การชนะพญามาร (มารวิชย) สรรคท่ี 13 ในพุทธจริต และตอนความพ่ายแพ้ของพญามาร (มารนิรฺชย) 
ในมหาวัสตุ25อย่างมาก (ดู พุทฺธ.13/18-55; ดู มหาวสฺ.2/307-308) อาจเป็นไปได้ว่าสมันตกูฏ- 
วัณณนาได้รับอิทธิพลมาและขยายเพิ่มให้มีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน  

 

1.10 การสรรเสริญความยิ่งใหญ่ในการชนะมารของพระพุทธเจ้า 

หลังจากที่พญามารและเสนามารไม่สามารถทำอันตรายต่อพระพุทธเจ้าได้ 
สมันตกูฏวัณณนาก็ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าแม้พระองค์ไม่ได้ประทุษร้ายต่อพญามารแต่ก็สามารถ
ชนะได้โดยง่าย ดังความว่า 

 
25 มหาวัสตุเป็นพระวินัยปิฎกของนิกายโลโกตรวาทซึ่งเป็นนิกายย่อยของสำนักมหาสังฆิกะที่รุ่งเรือง

อยู่ในมัธยมประเทศของอินเดีย สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 8 และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีก
หลายครั้งจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 9 หรือหลังจากนั้น (สำเนียง เลื่อมใส, 2553: (5)-(6))  
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 พระชินเจ้าครั้นทรงส่งเสนาผู้ไม่มีร่างกาย ผู้กล้าหาญชาญชัยไปอย่างนั้น
แล้ว ก็ทรงประทับนั่งด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ กองทัพ (ของพญามาร) 
นั้นก็ไร้ความอุตสาหะแล้ว //354// 
 โอ้โฮ ท่านผู้เจริญ บัดนี้ พวกท่านจงฟังความน่าอัศจรรย์แห่งพระมุนีของเรา 
พระองค์ประทับอยู่ผู้เดียวเท่านั้นก็เอาชนะมารพร้อมเสนามารได้ //355//  
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ประทุษร้ายเลย แต่ก็เอาชนะท้าวประชาบดี 
(พญามาร) ผู้ประทุษร้าย ผู้เกรี้ยวกราด ผู้ถูกไฟคือความโกรธแผดเผาแล้ว 
อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //356// 
 เสนาของท้าววสวัตดี (พญามาร) ทั้งขว้างอาวุธอันลุกโพลงโชติช่วง ทั้งทิ่ม
แทง (ด้วยอาวุธเหล่านั้น) แต่พระพุทธองค์ผู้ไร้อาวุธก็เอาชนะเสนาของพญามาร
นั้นได้ อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //357//  
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงเคลื่อนไหวเลย แต่ก็เอาชนะพญามารผู้มี
ความโอ้อวด มีความอหังการ มีความโง่เขลา ในตอนนั้น อานุภาพ (ของพระ
พุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //358// 
 พระชินเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่เท่านั้น แต่ก็เอาชนะพญามารผู้วิ่งมาจากข้างโน้น
และข้างนี้ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า อานุภาพ (ของพระพุทธ
องค์) เป็นเช่นนั้นแล //359// 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไร้เสียง (ไม่ได้ตรัสอะไร) แต่ก็เอาชนะพญามาร ผู้
กล่าวคำพูดเสียงดังระคายหู โดยประการต่าง ๆ ได้ อานุภาพ (ของพระพุทธ
องค์) เป็นเช่นนั้นแล //360//  
 พญามารได้เข้ามายืนประชดิ แต่ก็ไม่สามารถจะกระโดดข้ามปราการแห่งไฟ
คือพระบรมเดชานุภาพของพระพุทธเจ้า อันลุกโพลง พวยพุ่งขึ้นอย่างมั่นคงได้
เลย //361// 
 

จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืนคือ
การสรรเสริญพระพุทธเจ้าหลังจากเอาชนะพญามาร โดยพระเวเทหเถระพรรณนาว่าพระพุทธเจ้าแม้
จะปราศจากกองกำลังทหาร ประทับอยู่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระหฤทัยประทุษร้ายต่อพญามาร 
ปราศจากอาวุธ ประทับนั่งไม่เคลื่อนไหว และไม่เปล่งพระดำรัส แต่พญามารก็ทำร้ายพระพุทธเจ้า
ไม่ได้  
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1.11 การปรากฏตัวของนางราตรี เทวีในฤคเวทสัมหิตา 

หลังจากที่พระโพธิสัตว์ชนะพญามารแล้วก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ในรุ่งเช้า 
สมันตกูฏวัณณนาระบุว่ามีหญิงสาวในเวลากลางคืนได้ปรากฏกายขึ้นมา ดังความว่า 

 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับชัยชนะแล้วประทับนั่งบนวชิราสนะ เทวดา
ทั้งหลายเป็นต้นได้กลับมาแวดล้อม เหมือนในครั้งก่อนฉะนั้น //387// 
 เทวดาทั้งหมดเหล่านั้น นำของบูชาต่าง ๆ จากที่นั้นกลับมาแล้ว ยินดีแล้ว 
ได้กระทำงานมงคลเนื่องในชัยชนะอันยิ่งใหญ่แด่พระมุนี //388// 
 ลำดับนั้น หญิงสาวในเวลากลางคืน (นางราตรี) ผู้มีตุ้มหูคือพระจันทร์และ
พระอาทิตย์ห้อยอยู่เหนือท้องฟ้าด้านตะวันออกและด้านตะวันตก มาถึงแล้วเพื่อ
จะนอบน้อมจอมแห่งพระมุนี (มุนิสฺสร) //389// 
 นางมีช่อพวงมาลัยคือกลุ่มดวงดาวที่ทัดไว้บนผมที่ถักเป็นเปียคือท้องฟ้าสี
ดำ พัดอยู่ซึ่งจามรคือดอกมะม่วงที่ผลิสะพรั่ง ด้วยแขนคือทิศ //390//  
 ในขณะนั้น ฝูงภมรก็มัวเมาเคล้าช่อดอกมะลิ ส่งเสียงดังห่ึง ๆ อันไพเราะ 
ราวกะเป่าสังข์ฉะนั้น //391// 
 ลมอ่อน ๆ เคล้าแสงจันทร์พัดโชยมาด้วยกลิ่นเกสรดอกไม้ที่หอมหวน ทำให้
ฤดูกาลถือเอาความเย็นสบาย ภายใต้วงพระจันทร์คือพระชินเจ้า //392// 
 

จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืนคือ 
เหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ได้มีหญิงสาวในเวลากลางคืน (นิสากนฺตา) ปรากฏตัวออกมา 
พร้อมกับทำให้บรรยากาศเย็นสบาย ลมโชยกลิ่นเกสรดอกไม้หอมหวน ฝูงภมรส่งเสียงไพเราะ ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า หญิงสาวในเวลากลางคืนนี้คือนางราตรี เทวีในฤคเวทสัมหิตา26 จึงนับว่ามีความแปลก
ใหม่อย่างมาก 

 

1.12 พระฉัพพรรณรังสีปรากฏในสัปดาห์ที่ 3 แห่งการเสวยวิมุตติสุข 

หลังจากท่ีเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้ประทับเสวย
วิมุตติสุขต่ออีก 7 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 (รัตนจงกรมเจดีย์) พระองค์ทรงจงกรม ณ ที่ที่เหล่าเทวดา
เนรมิตขึน้มา สมันตกูฏวัณณนาระบุว่า พระองค์ทรงรุ่งโรจน์งดงามด้วยพระฉัพพรรณรังสี ดังความว่า 

 

 
26 โปรดดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 เรื่องเทพฮินด ู
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ผู้ อันพระราชา นาคราช และเทวราชบู ช าแล้ ว  รุ่ ง โรจน์ อยู่ ด้ วย
ฉัพพรรณรังสี ทรงจงกรมแล้ว ณ ที่นั้น ตลอด 7 วัน ปานประหนึ่งพระจันทร์
เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหมู่ดาวเหนือท้องฟ้าสีครามฉะนั้น //414// 

  
จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติอ่ืนคือการที่ระบุว่า

พระฉัพพรรณรังสีปรากฏในสัปดาห์ที่ 3  ณ รัตนจงกรมเจดีย์ เพราะโดยปกติเรื่องอ่ืน ๆ จะระบุว่า 
ปรากฏในสัปดาห์ที่ 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ ในตอนที่พระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์แล้วทรงพิจารณาพระ
อภิธรรมพร้อมทั้งสมันตปัฏฐาน เนื้อหาส่วนนี้จึงนับว่าแปลกกว่าวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืน ๆ    

 

1.13 การพรรณนาเหตุการณ์ที่เหล่าธิดาพญามารมาขัดขวางพระพุทธเจ้า 

ในสัปดาห์ที่ 5 แห่งการประทับเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า ธิดาพญามาร
ทั้ง 3 คือ นางตัณหา นางราคา และนางอรดีได้เข้ามาพูดและแสดงกิริยายั่วยวนพระพุทธเจ้าให้
หลงใหลและล้มเลิกความเพียรในการที่จะประกาศธรรม สมันตกูฏวัณณนาบรรยายเหตุการณ์นี้อย่าง
พิสดารคือพระเวเทหเถระใช้ลีลาการประพันธ์ที่ลุ่มลึกชวนหลงใหลในกามารมณ์ ซึ่งถ้าเป็นคนธรรดา
คงติดกับธิดาพญามารอย่างแน่นอน แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งผู้ประพันธ์เน้นย้ำให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้าทรงปราศจากความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

 

 (ลูกสาวพญามารกล่าวว่า) “ความจริง ธรรมดาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มี
จิตใจ แม้ถ้าพวกดิฉันจะเข้าไปใกล้ชิดคนผู้ไม่มีจิตใจ พวกดิฉันก็ยังทำให้คนนั้น
ตกอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันได้เลย จึงไม่มีอะไรน่าแปลกใจในเร่ืองนี้ ขอพ่อจงดู
กำลังของพวกดิฉันโดยทันทีเถิด พวกดิฉันจะผูกนัยน์ตาด้วยรูปอันกระชากใจ จะ
ผูกจมูกด้วยเคร่ืองหอม จะผูกหูด้วยเสียง จะผูกร่างกายด้วยสัมผัส จะผูกลิ้นด้วย
รส จะผูกใจด้วยบ่วงอันเกิดจากกาม จะผูกคอของพระมุนีนั้นด้วยบ่วงคือแขนอัน
เรียวงาม จะผูกแขนทั้งสองข้างด้วยพวงดอกไม้ที่ทัดไว้ แล้วจะนำพระมุนีนั้นมา
ในบัดนี้นี่แล พ่อเอ๋ย ขอพ่อจงคอยดูกำลังของพวกดิฉันในบัดนี้เถิด” //429-
431// 
 ลูกสาวพญามารครั้นบอกแก่บิดาอย่างนี้แล้ว น้อมลงไปสู่เท้า (ของพญา
มาร) เป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยว มีจิตใจร่าเริง พลันเข้าไปในสถานที่ที่พระผู้เป็นอริ
ของพญามาร (พระพุทธเจ้า) ประทับนั่งรุ่งโรจน์อยู่ //432// 
 ลูกสาวพญามารเหล่านั้น มีหน้าอก (ที่ประดับ) ด้วยเส้นผมทัดด้วยพวง
มาลากลิ่นหอมหวน มีสร้อยคอสีสวยงามคล้ายกับหญ้าฝรั่น มีริมฝีปากคล้ายผล
ตำลึงสุก มีถ้อยคำไพเราะ ทำจิตใจของชนทั้งหลายให้คลั่งไคล้ได้ //433//  
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 ลูกสาวพญามารเหล่านั้น ผู้ฉวยเอาสติปัญญา (ของบุรุษ) ได้ด้วยการเหลียว
ดูเท่านั้น เปล่งวาจาที่เร้าใจ ผสมกับความไร้เดียงสา จมลงในความหวานฉ่ำ เอิบ
อาบไปด้วยความรัก ทะลุทะลวงไปด้วยรส (ความรู้สึก) ว่า “ท่านเป็นผู้งดงาม
ราวกะฤดูใบไม้ผลิ เป็นคนหนุ่มแน่น มีผิวพรรณสีทอง น่าเร้าใจ ท่านนั่งอยู่คน
เดียวใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ข้าแต่นายท่าน ภรรยาของท่านไปไหนเสียล่ะ 
มหาสมุทรแม้ปราศจากระลอกคลื่นแล้วจะงดงามได้เช่นไร ราตรีที่สงัดหากว่าไร้
ดวงจันทราจะเปล่งประกายอย่างไรเล่า สระบัวที่บานสะพรั่งแม้นว่าไร้หมู่หงส์
และมวลภมรแล้วจะเบิกบานได้หรอกหรือ แม้สามีหากว่าไร้ภรรยาเสียแล้วก็
ย่อมไม่รุ่งเรืองเช่นเดียวกัน อนึ่ง นี่เป็นฤดูใบไม้ผลิ ป่าไม้ผลิดอกออกใบสะพรั่ง มี
แสงนวลแห่งดวงจันทร์ มีเพลงขับกล่อมจากหมู่ภมรบินห่ึง ๆ ลมอ่อน ๆ กลิ่น
หอมพัดโชยมา แม้ท่านก็เปล่งปลั่งอยู่ด้วยความเป็นคนหนุ่มเหน้า ส่วนพวกดิฉัน
มาพร้อมกัน ณ ที่นี้ เป็นผู้อนุกูลแก่ใจ มีรูปงดงามยิ่ง ไฟคือกามนั้นจะกระทำ
อะไร (แก่พวกเรา) หนอแลในวันนี้ บ่อเกิดแห่งกามประจวบเหมาะแก่พวกเรา
แล้วในบัดนี้ ท่านจงอย่าใช้จีวรปกปิดร่างกายอันมีทรวดทรงดี มีความงดงามแห่ง
ความหนุ่มแน่นเป็นสาระเช่นนี้เลย ข้าแต่นายท่าน เพราะเหตุนั้นนั่นแล ขอท่าน
จงยังความเร่าร้อนในแก้วตาและดวงใจของพวกดิฉันซึ่งกลายเป็นทาสรับใช้ของ
ท่านแล้วให้เพลิดเพลินเถิด ข้าแต่นายท่าน ท่านเย็บปักไพลินคือดวงตา (ของ
พวกดิฉัน) ไว้ที่ด้ายคือรัศมีแห่งเล็บบนมือและเท้าสีแดงระเรื่อ (ของท่าน) พวก
ดิฉันปรารถนาท่านแล้ว เพราะเหตุไรหมู่ภมรคือดวงตาของท่านจึงไม่บินมา
เหนือดอกบัวคือใบหน้า (ของพวกดิฉัน) เล่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นปราชญ์ ท่านมิได้
ถูกเนรมิตขึ้นมาด้วยปูน หิน อิฐ โลหะ หรือท่อนไม้ ข้าแต่นายท่าน แม้ท่านก็เป็น
ผู้หล่อเหลา เป็นผู้ผุดผ่อง เหตุใดท่านจึงขับไล่กามราคะจากใจ (ของท่าน) เล่า 
หญิงสาวผู้นี้เป็นผู้ชำนาญในกามกรีฑา ท่านจงละความสงสัยในใจที่ว่า “(หญิง
นั้น) เป็นผู้อ่อนหัด” เสียเถิด ช่อดอกไม้ที่บานสะพรั่งจะเห่ียวเฉาในเมื่อผึ้งผู้ราชา
มัวเมาเคล้าจูบหรือ และหญิงนี้เป็นผู้ยังใจให้ยินดี มีรูปโฉมที่น่ารื่นรมย์ใจ มีขา
อ่อนอวบอัดและแก้มเอิบอ่ิม มีหน้าอกกลม ท่านจงเสพสมกะหญิงผู้มีความรัก
นั้นเถิด ราวกะหงส์ (ห่าน) กำหนัดยิ่งแล้วต่อใยบัวที่แย้มบานฉะนั้น แท้จริง 
เหล่าสัตว์โลกผู้ตกยาก ได้รับแก้วจินดามณี ภัทรฆฎะและต้นกัลปพฤกษ์แล้ว
ย่อมไม่ถึงความยากจน ท่านปรากฏแก่พวกดิฉันเช่นนั้นนั่นแหละ พวกดิฉันเป็น
คนรับใช้ซึ่งเท้าของท่านแล้ว” //434-444// 
 แท้จริง ดังพรรณนามาฉะนี้ ลูกสาวเหล่านั้นมีเสียงไพเราะชวนกำหนัด 
เนรมิตเพศ 1,000 แบบบ้าง 800 แบบบ้าง โดยชอบ ประเล้าประโลมจอมมุนี
นั้นโดยประการต่าง ๆ //445// 
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จากข้อความข้างต้น เนื้อหาที่แปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติอ่ืนคือการที่เหล่า

ธิดาพญามารใช้วาจาเย้ายวนพระพุทธเจ้าอย่างยืดยาวถึงจำนวน 10 คาถา (คาถาที่ 434 -444) ซึ่งมี
ความวิจิตรพิสดารกว่านิทานกถาหรือวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาบาลีเรื่อง ๆ ที่ประพันธ์อย่างย่นย่อ 
แม้จะสันนิษฐานได้ว่าสมันตกูฏวัณณนารับอิทธิพลมาจากลลิตวิสตระ27 ตอนมารธรฺษณปริวรฺต (ดู 
ลลิต.356, ลลิต.(ไทย.).361) แต่เนื้อหาส่วนนี้ในสมันตกูฏวัณณนาก็มีความละเอียดลออยิ่งกว่าลลิต- 
วิสตระด้วยซ้ำ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงนับว่าเป็นสำนวนที่แปลกใหม่จากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืน ๆ  

ฉะนั้น เมื่อพิจารณามาดังนี้ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาพุทธประวัติที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา
นี้มีสำนวนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สำนวนการพรรณนาตัวละครที่คล้ายกับวรรณกรรมสันสกฤตนั้นอาจ
เกิดจากการที่ผู้ประพันธ์ประสงค์จะแสดงอัจฉริยภาพทางกวี ส่วนสำนวนการสรรเสริญพระพุทธเจ้า
นั้นอาจเป็นเพราะผู้ประพันธ์มุ่งเน้นพรรณนาความอัศจรรย์และความเป็นวีรบุรุษของพระพุทธเจ้า ทำ
ให้ผู้อ่านและผู้ฟังเรื่องนี้มีความตื่นเต้นโดยตลอด ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือความซ้ำซากจำเจ  

  
2. ลักษณะเด่นด้านตำนาน 

วรรณกรรมบาลีประเภทหนึ่งในลังกามักตั้งชื่อเรื่องลงท้ายด้วยคำว่า “วํส”28 ซึ่งใช้ใน
ความหมายว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือพงศาวดาร ปรากฏหลักฐานที่เก่าที่สุดคือ ทีป-
วงศ์ ราวพุทธศตวรรษที่ 9 และเป็นรากฐานในการแต่งมหาวงศ์ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 นอกจากนี้
ยังมีมหาโพธิวงศ์ (ประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) มหาถูปวงศ์ (ประวัติศาสตร์ของพระมหาสถูป) 
ทาฐาวงศ์  (ประวัติศาสตร์ของพระเขี้ยวแก้ว ) และเรื่องอ่ืน ๆ อีกจำนวนหนึ่ งที่ เกี่ยวข้องกับ
ป ระวั ติ ศ าสตร์ ของพ ระบรมธาตุ ห รื อสถานที่ ส ำห รับ สั กก ารบู ช า  (Banerji, 1964: 87; 

Godakumbura, 1956: ix; Malalasekera, 1958: 131) สัมพันธ์กับแนวคิดของสุภาพรรณ ณ บาง
ช้าง (2526: 395-401) ซ่ึงได้จำแนกวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. พงศาวดาร ซึ่งมีเรื่องปาฏิหาริย์แทรกเข้ามาบ้าง เช่น ทีปวงศ์ จูฬวงศ ์

2. ตำนาน เช่น มหาโพธิวงศ์ (ตำนานเกี่ยวกับเรื่องต้นโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ) ทาฐาวงศ์ 
(ตำนานเรื่องพระทันตธาตุ) 

 
27 ลลิตวิสตระเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาสันสกฤตของนิกายสรวาสติวาท อาจรู้จักในช่ืออ่ืนว่า 

ไวปุลฺยสูตฺร หรือมหานิทาน ลลิตวิสตระมาจากคำว่า “ลลิต” แปลว่า การเล่นสนุกสำราญ “วิสฺตร” แปลว่า 
กว้างขวาง พิสดาร เมื่อรวมกันแล้ว “ลลิตวิสฺตร” หมายถึงชีวประวัติและงานของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวาง
พิสดาร (แสง มนวิทูร, 2558ก: (33)) 

28 รูปคำภาษาบาลีใช้ว่า “วํส” สันสกฤตใช้ว่า “วํศ” แต่เนื่องจากคำนี้ถูกยืมมาใช้ในประเทศไทยในคำ
ว่า “วงศ์” ฉะนั้น ตามความนิยม ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงใช้คำว่า “วงศ์” ทั้งหมด 
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3. เรื่องในอนาคต ซึ่งไกลตัวออกไปมาก แต่เล่าลำดับบุคคลที่คาดว่าจะมาเกิดอยู่ใน
อนาคตที่ว่านั้น เรื่องลำดับเหตุการณ์และบุคคลในอนาคตของวรรณคดีประเภทนี้ มีเรื่องเดียวคือ 
อนาคตวงศ ์

ส่วนชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (2560: 91) กล่าวรวมทั้งในแง่ของวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต
ว่า วรรณกรรมประเภทนี้จะบันทึกความเป็นไปของเหตุการณ์ในราชวงศ์ ราชสำนัก แว่นแคว้น แม้
บางครั้งจะเป็นการตกแต่งเกินจริงไปบ้าง แต่ก็ยังมีเค้าเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ มีส่วนที่เป็นการ
สรรเสริญพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์แทรกอยู่ เช่น หริวงศ์ ทีปวงศ์ มหาวงศ์ หรือที่แต่งในไทย 
เช่น จามเทวีวงศ์ สังคีติยวงศ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บาลี พุทธรักษา (2544: 220) แสดงทรรศนะว่าวรรณกรรมบาลีแม้ไม่มีคำ
ว่า “วงศ์” อยู่ในชื่อเรื่อง แต่ถ้ามีเนื้อหาที่เป็นพงศาวดาร ตำนาน หรือเรื่องเล่า ก็สามารถจัดเข้าใน
วรรณกรรมประเภทวงศ์ได้ โดยยกตัวอย่างวรรณกรรมบาลีของล้านนา ได้แก่ ทันตธาตุนิทาน สิหิงค-
นิทาน ชินกาลมาลินี สัทธัมมสังคหะ พุทธโฆสนิทาน พุทธโฆสุปปัตติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้  

ฉะนั้น เมื่อได้แนวคิดเช่นนี้แล้ว และจากการพิจารณาเนื้อหาของวรรณกรรมประเภทนี้29 
จะได้ลักษณะเด่นที่สำคัญโดยภาพรวม 3 ประการ ดังนี้30 

 

1. เล่าเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล 
2. เล่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกา 3 ครั้ง หรือเหตุการณ์ที่พระมหินทเถระนำ

พุทธศาสนาจากอินเดียมาเผยแผ่ในลังกา 

3. พรรณนาถึงประวัติสถานที่สำคัญตามจุดประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ 

  
สมันตกูฏวัณณนาประกอบไปด้วยลักษณะเด่นเหล่านี้ ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

 
29 เนื้อเรื่องโดยสังเขปของวรรณกรรมเหล่านี้ ดูเพิ่มเติมในบาลี พุทธรักษา (2544: 219 - 226),  

สุภาพรรณ  ณ  บางช้าง (2526: 395-423), Hinüber (1996: 87-99), Law (2000: 509-984) และ  Norman 

(1983: 114-118, 138-145)   
30 ผู้วิจัยพิจารณาจากวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ในลังกาเท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึงพม่าและไทย 

ทั้งนี้วรรณกรรมบาลีของลังกาบางเรื่อง เช่น หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ แม้จะไม่ได้เป็นไปตามลักษณะเด่นครบท้ัง 3 ข้อ 
แต่ที่ผู้วิจัยแบ่งเช่นนั้น เพราะหมายเอาโดยภาพรวม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ในประเทศไทย
สามารถศึกษาในได้วิทยานิพนธ์ของพระมหาประเสริฐ รุนรา (2547 : 4-5, 119) และงานวิจัยของบาลี พุทธรักษา 
(2544) 
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2.1 เล่าเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล  

สมันตกูฏวัณณนา คาถาที่ 7 ถึง 507 เล่าตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาก
สวรรค์ชั้นดุสิตมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จนออกบวชและตรัสรู้ กล่าวคือ ตั้งแต่ขณะที่พระพุทธ
องค์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต (คาถาที่ 7-10) แล้วบรรยายสภาพแวดล้อมของเมืองกบิลพัสดุ์ 
(คาถาที่ 11-19) เรื่องราวของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหามายา (คาถาที่ 20-26) การประสูติ
ของเจ้าชายสิทธัตถะ (คาถาที่ 27-37) ชีวิตขณะทรงพระเยาว์และการอภิเษกสมรสกับพระนาง 
ยโสธรา (คาถาที่ 38-53) จากนั้นบรรยายเรื่องราวขณะเจ้าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายชีวิตใน
พระราชวัง การประสูติของราหุลกุมาร และการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (คาถาที่ 54-93) พระ
โพธิสัตว์ทรงรับจีวรจากท้าวมหาพรหม และเสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ (คาถาที่ 94-105) พระโพธิสัตว์
ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ ปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าพิมพิสาร และเสด็จไปสู่ตำบลอุรุเวลา (คาถาที่ 
106-132) พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา พบนางสุชาดา เสด็จไปสู่แม่น้ำนีลวาหินี จากนั้นเสด็จ
ไปสู่สาลวัน พบโสตถิยพราหมณ์ และประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ (คาถาที่ 133-146) พระโพธิสัตว์ทรงตั้ง
ปฏิญญา และชนะมารที่มาผจญถึง 11 ครั้ง และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (คาถาที่ 147-402) 
พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์ภายหลังการตรัสรู้  และได้ชนะธิดาของพญามารที่มา
รบกวนในสัปดาห์ที่ 5 (คาถาท่ี 403-469) มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 เล่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจุติมาประสูติ
เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ดังความว่า 

 
พระผู้เป็นที่พึ่ง เป็นยอดของชาวโลก บำเพ็ญบารมี 10 ประการแล้ว ได้เกิด

แล้วในสวรรค์ชั้นดุสิต ปรากฏนามว่า สันดุสิตเทวราช //7// 
พระผู้อันเทวดาทั้งหลายเป็นต้นอาราธนาแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ 

บัดนี้เป็นเวลาอันสมควรของพระองค์แล้ว ขอเชิญพระองค์ผู้ข้ามพ้นแล้ว จงช่วย
ให้สัตว์โลกเป็นอันมากเหล่านั้นข้ามพ้นโลก (วัฏสงสาร) นี้ด้วยเถิด (เพราะว่า) 
สัตว์โลกเป็นอันมากเป็นผู้มีธุลีคือกิเลสในจักษุ //8//  

ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระวิริยะมาก บารมี 10 ประการ อันพระองค์ทรงบำเพ็ญ
มาแล้ว ย่อมมีเพื่อประโยชน์ในการพาสัตว์โลกให้ข้ามพ้นไปจากสังสารวัฏนี้ 
(เพราะว่า) สัตว์โลกย่อมอาศัยพระองค์ ดุจดังบุตรยึดเหนี่ ยวแขนของบิดาไว้
ฉะนั้น” //9// 

พระมหาสัตว์ (พระโพธิสัตว์) ผู้มีพระปัญญามาก ผู้มีนัยน์ตาหามลทินมิได้ 
ครั้นได้สดับถ้อยคำนั้นของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาดูมหาวิโลกนะ 5 
ประการ //10// 
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จากเนื้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ระบุว่าพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้ว

ทวยเทพทูลอาราธนาขอให้พระองค์ลงมาประสูติบนโลกมนุษย์เพ่ือช่วยเหล่าสัตว์ให้ข้ามพ้นจาก
สังสารวัฏ พระองค์จึงทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ 5 ประการ ได้แก่ เวลา ทวีป ประเทศ วงศ์ตระกูล และ
พระชนมายุของพระมารดา  

เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในส่วนที่เรียกว่า อวิทูเรนิทาน (นิทานไม่ไกล) ของนิทานกถา ถือว่าเป็น
เนื้อหาที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องเล่าตามธรรมเนียมการเขียนวรรณกรรมประเภทวงศ์ 
(สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 415) 

 
ตัวอย่างท่ี 2 เล่าเหตุการณ์การแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ดังนี้ 
 
 จากนั้นพระองค์เสด็จเข้าในหนทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทอดพระเนตร
เห็นหัวหน้านักบวช (โกณฑัญญะ) แล้วได้เสด็จเข้าไปหานักบวชทั้งหลาย (ที่
เหลือ) นักบวชเหล่านั้นเป็นผู้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติ จึงได้ประพฤติวัตร (แก่พระองค์) 
พระองค์ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในนักบวชเหล่านั้นแล้ว (ทรงแสดงธรรมจักร
แก่นักบวชเหล่านั้น) //493// 
 นักบวชทั้งหลายมีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธาน ได้บรรลุอมตธรรมแล้ว ผู้
เกิดในดอกบัว (พระพรหม) 18 โกฏิ หมู่แห่งเทวดา 80 โกฏิ ก็ได้รู้แจ้งธรรมจักร
โดยลำดับ ในตอนนั้น //494// 
 

จากเนื้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ระบุว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปสู่ป่าอิสิปตน -
มฤคทายวันแล้วแสดงพระธรรมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์จนปัญจวัคคีย์บรรลุ
อมตธรรม แม้แต่พรหม 18 โกฏิ และเทวดา 80 โกฏิภายในบริเวณนั้นก็ได้รู้แจ้งธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ด้วย 

เนื้อหาในตอนที่ 2.1 นี้เป็นขนบของวรรณกรรมประเภทวงศ์ที่จะเริ่มเล่ามาตั้งแต่ตอนที่
พระพุทธเจ้าเป็นท้าวสันดุสิตเทวราชบนเทวโลกชั้นดุสิตเรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระ
ธรรมเทศนาและส่งพระสาวกไปประกาศพระธรรมเทศนาของพระองค์ วรรณกรรมประเภทวงศ์จะ
ดำเนินเรื่องส่วนนี้ตามนิทานกถา แม้สมันตกูฏวัณณนาก็ได้รับอิทธิพลจากนิทานกถาเช่นเดียวกัน 

 

2.2 เล่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกา 3 ครั้ง  

สมันตกูฏวัณณนา คาถาที่  508 ถึง 717 เล่าการเสด็จมาลังกาทั้ง 3 ครั้งของ
พระพุทธเจ้า ตามขนบที่เล่าในทีปวงศ์และมหาวงศ์ กล่าวคือ บรรยายการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 1 ของ
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พระพุทธเจ้า (คาถาที่ 470-552) การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 2 (คาถาที่ 553-594) การเสด็จมาลังกาครั้ง
ที่ 3 และเสด็จไปยังแม่น้ำกัลยาณี (คาถาท่ี 595-717) มีตัวอย่างดังนี้  

 

ตัวอย่างที่ 1 เล่าเหตุการณ์การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 1 ในเดือนผุสสะ (เดือน 2) ซึ่งเป็น
เดือนที่ 9 นับแต่การตรัสรู้ เพ่ือจะปราบยักษ์แล้วตระเตรียมเกาะลังกาให้เป็นสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในอนาคต ดังนี้ 

 

 ในตอนนั้น พระผู้มีพระภาคมุนีวรเจ้า เสด็จไปสู่ อุตตรกุรุทวีป เที่ยว
บิณฑบาต เสด็จมาถึงภูเขาหิมาลัยอันน่ารื่นรมย์ เสวยภัตตาหารที่ริมสระ
อโนดาตอันอภิรมย์ สมบูรณ์ด้วยน้ำอันมีรสหวาน ทรงดำริว่า “เราจักอยู่ชั่วกาล
เล็กน้อยเท่านั้น ด้วยว่าในอนาคตกาล ศาสนาของเราจะดำรงอยู่ที่ภาคพื้นเกาะ
ลังกา แต่ทว่าบัดนี้ ณ สถานที่นั้น ที่นั้นถูกเบียดเบียนไปด้วยหมู่ยักษ์ แต่เมื่อ
เหล่าสาวกของเราพากันไปบนเกาะนั้น ความกลัวอันเกิดแต่อมนุษย์ทั้งปวงก็จัก
พินาศไปได้” พระสงฆ์ผู้ประเสริฐ (ยติวร) ครั้นดำริเช่นนั้นแล้ว เพราะทรงมี
ความกรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงผ้าบังสุกุลอันประเสริฐซึ่งคล้ายกับผลต้นไทรอันสุก
มีสีแดง จึงเป็นผู้ราวกะดวงอาทิตย์ห่อหุ้มด้วยก้อนเมฆในตอนเย็น ทรงมีพระ
หัตถ์ถือบาตรอันงดงามซึ่งทำจากศิลา ทรงทำให้หมู่แห่งพระฉัพพรรณรังสี
บริบูรณ์ทั่วทุกทิศ ได้เสด็จไปทางอากาศ เพื่อจะทรงพิชิตเกาะลังกา ในวันเพ็ญ
เดือนผุสสะ (เดือน 2) อันเป็นเดือนที่ 9 นับแต่การตรัสรู้ //508-511// 
 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่อุตตรกุรุทวีป 
เที่ยวบิณฑบาตแล้วเสด็จไปสู่ภูเขาหิมาลัย เสวยภัตตาหารที่ริมสระอโนดาตแล้วทรงดำริว่าจักพักอยู่ชั่ว
เวลาสักเล็กน้อย เพราะว่าในอนาคตพระพุทธศาสนาจักประดิษฐานอยู่ในเกาะลังกา แต่ว่าเกาะลังกา
ตอนนี้เต็มไปด้วยยักษ์ พระองค์จึงทรงตระเตรียมพระองค์แล้วเสด็จไปสู่เกาะลังกา ในวันเพ็ญเดือน 
ผุสสะ (เดือน 2) อันเป็นเดือนที่ 9 นับแต่การตรัสรู้ เพ่ือที่จะไปจะปราบยักษ์เหล่านั้น 

 

ตัวอย่างที่ 2 เล่าเหตุการณ์การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 2 ในวันแรม 15 ค่ำ เดือนมธุมาส 
(เดือน 5) อันเป็นปีที่ 5 หลังจากการตรัสรู้ เพ่ือจะระงับสงครามของพญานาค ดังนี้ 

 

 ลำดับนั้น ในวันเดียวกันนั้น พระมุนินท์ทรงแผ่ข่ายแห่งพระญาณไปในที่สุด
แห่งเวลากลางคืน ทรงตรวจดูสัตว์โลก ได้ทอดพระเนตรเห็นอนาคตของเหล่า
พญานาคผู้ยังตกอยู่ในอำนาจแห่งสงคราม และความเจริญของเกาะลังกา
หลังจากนั้น //562// 
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 ลำดับนั้น ในวันอุโบสถ กาฬปักษ์ (ข้างแรม) เดือนมธุมาส (เดือน 5) 
พระมุนี ทรงจัดแจงกิจทั้งหมดเสร็จสรรพ ทรงถือเอาสังฆาฏิเป็นต้น ผู้ทรงมีจักษุ 
5 ประการ เมื่อทอดพระเนตรดูผู้ติดตามรอบ ๆ ได้เห็นเทพชื่อว่าสมิทธิสุมนะผู้
ใจดี //563// 
 ในวันนั้น สุมนเทพ สถิตอยู่ที่ต้นราชายตนะ (ขีริกา) อันสมบูรณ์ด้วยกิ่งไม้ซึง่
ตั้งอยู่ใกล้ซุ้มประตู ในพระวิหารเชตวันอันน่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง นอบน้อมบูชาพระ
สุคตเจ้า ทุก ๆ วัน //564// 
 พระมุนีผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ครั้นทอดพระเนตรเห็นสุมนเทพนั้น จึงตรัส
เรียกให้เข้ามาหา ครั้นเมื่อสุมนเทพนั้นมาแล้ว จึงได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า “ดูกรผู้
เจริญ เธอจงมาเกาะลังกากับเราเถิด เธอจงรอคอยเถิด (เพราะว่า) ที่อยู่อาศัย
ของเธอจะมีในประเทศที่เธอเคยอยู่อาศัยมาก่อนแต่ภพนี้ และความเจริญก็จะมี
แก่เหล่าพญานาค” //565// 
 คร้ังนั้น สุมนเทพนั้นน้อมรับพระดำรัสของพระมุนีด้วยเศียรเกล้าแล้ว ร่าเริง
บันเทิงใจ ถอนต้นไม้นั้นขึ้นจากโคนแล้วถือไว้เหนือพระสุคตเจ้า ทำให้ดอกไม้
บานสะพรั่ง ทำเป็นฉัตรก้ันประดุจนกยูงรำแพนหาง แล้วไปในท้องฟ้า //566// 
 เพราะการไปด้วยกันกับพระรัศมีจากพระวรกายของพระทศพล จอมแห่ง
ต้นไม้นั้นจึงถูกมหาชนพากันสรรเสริญ ปานประหนึ่งแก้วมณีที่แพรวพรายไป
ด้วยแสงสว่างนานาประการฉะนั้น แม้ต้นไม้และก้อนหินเป็นต้นทั้งหมดก็ประดุจ
ดังแสงแวววาว แม้จะปราศจากแสงของตนเอง แต่ก็มีความเปล่งปลั่งรุ่งเรืองแล้ว 
//567// 
 ครุฑ นาค และเทวดาเป็นต้น กลมกลืนไปกับพระฉัพพรรณรังสี จึงต่าง
สับสนแล้วในสามีและภริยาของตน ๆ พระมุนินท์เสด็จไปแล้ว ทรงงดงามอยู่ใน
ท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์มีรัศมีต่าง ๆ แผ่พุ่งไปฉะนั้น 
//568// 

   
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าเหล่า

พญานาคในเกาะลังกากำลังทำสงครามกัน และทอดพระเนตรเห็นว่าหลังจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองจะ
บังเกิดมีแก่เกาะลังกา พระองค์จึงเสด็จไปสู่ลังกาครั้งที่ 2 ในวันแรม 15 ค่ำ เดือนมธุมาส (เดือน 5) 
อันเป็นปีที่ 5 หลังจากการตรัสรู้ เพ่ือจะระงับสงครามของพญานาค  

ส่วนการเสด็จไปลังกาครั้งสุดท้ายนั้น พระองค์เสด็จไปในปีที่ 8 ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ 
หลังจากการตรัสรู้  
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เนื้อหาในตอนที่ 2.2 นี้เป็นขนบของวรรณกรรมประเภทวงศ์ที่จะเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้
เสด็จมาเกาะลังกา 3 ครั้ง ซึ่งล้วนมีต้นธารจากทีปวงศ์และมหาวงศ์ และช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปเกาะลังกาทั้ง 3 ครั้งในสมันตกูฏวัณณนานี้ก็มิได้ผิดแผกไปจากมหาวงศ ์

 

2.3 พรรณนาถึงประวัติสถานที่สำคัญตามจุดประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ  

สมันตกูฏวัณณนา คาถาที่ 718 ถึง 796 พรรณนาถึงความงดงาม ความศักดิ์สิทธิ์
ของภูเขาสมันตกูฏ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่
สุมนเทพ (เทพผู้รักษาเขาสมันตกูฏ) นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปภูเขาสมันตกูฏ และพรรณนา
รายละเอียดของภูเขานี้ (คาถาที่ 718-746) พระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าภิกษุเสด็จไปภูเขาสมันตกูฏ 
(คาถาที่ 747-752) พระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทเบื้องซ้ายไว้บนยอดเขาสมันตกูฏ (คาถาที่ 
753-790) พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ทีฆวาปี ณ ตำบลโรหณะ (คาถาที่ 791-792) พระพุทธเจ้าประทับอยู่
ที่เมืองอนุราธปุระ (คาถาที่ 793-794) พระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระเชตวัน (คาถาที่ 795) บทสรุป 
(คาถาท่ี 796) มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 พรรณนาความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏ ดังนี้ 
 

 ภูเขาลูกใดงดงามด้วยถ่องแถวแนวป่าสีเขียวนานาประการ อากูลด้วยสาย
ฝนที่ตกหนัก และสายน้ำอันไหลลงมาจากภูเขา มีแนวแห่งใบไม้อ่อนสีเหลือง 
เขียว และแดง สูงขึ้นไป รุ่งเรืองอยู่ ปานประหนึ่งยอดแห่งก้อนเมฆฉะนั้น 
//723// 
 ภูเขาลูกใดเป็นยอดแห่งภูเขาซึ่งประกอบด้วยยอดอันใหญ่และสูงตระหง่าน 
รุ่งเรืองอยู่ ปานประหนึ่งพระจักรปาณี  (พระวิษณุ) แหวกสินธุวารีด้วยอก 
มาแล้วเพราะเหตุคือการนอบน้อมต่อพระบาทของพระองค์ฉะนั้น //724// 
 ภูเขาลูกใด มีภรรยาคือแม่น้ำ ทรงไว้ซึ่งมงกุฎคือยอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน) 
เป็นดั่งแม่ทัพของจอมขุนเขารอบ ๆ เป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขา (อ่ืน ๆ) 
รุ่งเรืองแล้วเหนือภาคพื้นแห่งพระนครคือเกาะลังกา //725//  
 ภูเขาลูกใดย่อมรุ่งโรจน์ ปานประหนึ่งพญาคชสารของท้าวสุราธิบดี (พระ
อินทร์) มีกิ่งไม้เป็นงา มียอดที่ก่อตัวสูงขึ้นเป็นกระพอง มีตระพังมากมายเป็น
ดวงตา มีแม่น้ำเป็นงวง มีธารน้ำตกเป็นการหลั่งไหลแห่งน้ำมันช้าง //726// 
 ที่ภูเขาลูกใด มีราชาแห่งต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ปานประหนึ่งพระราชา 
ซึ่งมีนกยางตัวต้องการดอกไม้ที่แย้มบานเป็นร่ม มีหน่อสีแดงที่อยู่ติด ๆ กัน
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เป็นมาลามงกุฎ มีลำต้นที่ถูกโอบกอดโดยเถาวัลย์คือภรรยาเป็นพระวรกาย 
//727// 
 ที่ภูเขาลูกใด มีสระบัวบนพื้นศิลา ส่องประกายอยู่ มีเท้าสีแดงของเหล่า
ภรรยานักสิทธิ์เป็นถ่องแถวแห่งดอกบัว ประกอบด้วยเครื่องประดับมือที่ระคน
กันเป็นหมู่ภมร มีหมู่นกยูงเป็นมาลาดอกอุบล //728// 
 ภูเขาลูกใดเป็นภูมิภาคที่ประดับด้วยสระบัวที่เต็มไปด้วยสายน้ำเย็น ใสและ
หวานอร่อย เป็นที่เจริญใจ มียอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน ๆ) อยู่โดยรอบ รุ่งโรจน์อยู่
ทางทิศตะวันออก ภูเขาลูกนั้นชื่อว่า สมันตกูฏ //732// 
 ข้าแต่พระมุนินท์ ภูเขาที่ปรากฏเช่นกับคอของนกยูงที่สูงยาวและมีสีเขียว 
ด้วยยอดเขาทั้งหลายที่งดงามด้วยถ่องแถวแนวพนา ประดับประดาแล้วด้วย
เหล่านางอัปสราผู้พริ้งเพรา มีประการดังกล่าวมาแล้วนี้ คือภูเขาสมันตะ ที่อยู่
ของข้าพระองค์” //746//  
 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่า ภูเขาสมันตกูฏงดงามดว้ยถ่องแถวแนวป่าสีเขียว 
มีฝนตกตลอดเวลา มีสายน้ำไหลลงมาจากภูเขา มีต้นไม้ซึ่งมีใบไม้อ่อนสีเหลือง เขียว และแดง เป็น
ภูเขาที่มียอดอันสูงใหญ่และโดดเด่นกว่าภูเขาลูกอ่ืน ๆ เป็นเหมือนแม่ทัพของจอมขุนเขารอบ ๆ เป็น
ราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขาลูกอ่ืน ๆ มีสระบัวที่เต็มไปด้วยสายน้ำใสเย็นและมีรสหวานอร่อย มียอด แห่ง
ภูเขาลูกอ่ืน ๆ อยู่โดยรอบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก  

จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทราบว่าภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าสมันตกูฏก็เพราะว่ามีภูเขาลูกอ่ืน ๆ 
หลายลูกรายล้อมอยู่โดยรอบ 

 

ตัวอย่างที่ 2 พรรณนาความอุดมสมบูรณ์แห่งแมกไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด
บนภูเขาสมันตกูฏ ดังนี้ 

 

ที่ภูเขาลูกใด มีชัฏแห่งป่าซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ยังใจของเหล่าชนผู้เข้า
ไปใกล้ให้ร่าเริงยินดี ภูเขาลูกนั้นงดงามแล้วด้วยถ่องแถวแนวพฤกษานานาพันธุ์ 
เป็นต้นว่า ต้นชะเอมเทศ ต้นไทร  ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว ต้นรักขน ต้น
สีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้นกระทุ่ม ต้นเสลลู และต้นทองกวาว ซึ่งมีผลดก 
//733// 

ต้นขนุน ต้นอมตะ ต้นไทรเลียบ ต้นเจตมูลเพลิงขาว (หรือปิดปิวขาว) ต้น
สมอพิเภก ต้นมะขาม ต้นมะหาด ต้นพุทราจีน ต้นกระทุ่ม ต้นทองกวาว ต้นราช
พฤกษ์ (หรือลมแล้ง, คูน) ต้นพิกุล ต้นประดู่ ต้นมะม่วงหัวแมงวัน ต้นเลียบ ต้น
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รกฟ้าขาว ต้นหมาก ต้นสลละ ต้นแสลงใจ ต้นมะเดื่อ ต้นมะม่วง ต้นสาละ 
//734//  

ต้นกากะทิง ต้นจำปา ต้นทุมุปปละ ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม ต้นตะขบป่า 
ต้นพุดพิชญา ต้นโสก ต้นตาล ต้นปรง ต้นบุนนาค ต้นจิกน้ำ ต้นเสี้ยวดอกขาว 
ต้นสะเดา ต้นเสตัมพะ ต้นมะหาด ต้นลำเจียก //735// 

ที่ป่าแห่งนั้น มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด ได้แก่ เนื้อ ละมั่ง เสือโคร่ง วัวกระทิง 
เม่น กระต่าย หมาจิ้งจอก หมู ลิง เนื้อทราย แมว กวาง กวางทอง ตะกวด หนู 
ค่าง ลิง และโคลาน //742// 

หมู่สัตว์สี่ เท้านานาชนิดมีหยมารกะ (สัตว์ที่ฆ่าม้าได้ , ควาย?) เป็นต้น
เหล่านั้นเที่ยวหากินเป็นฝูง อาศัยอยู่อย่างเพลิดเพลิน แม้หมู่สกุณาได้แก่ นกฮูก 
นกพิราบ นกยูง กา นกเงือก นกมูลไถ นกดุเหว่า และผึ้ง //743// 

หมู่สกุณานานาชนิดส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วไพเราะ มีปีกงดงาม มีตัวน่าพึง
พอใจ ได้แก่ ไก่ป่า นกต้อยตีวิด นกกด (หรือนกเขาไฟ) นกสาลิกา นกจากพราก 
นกแก้ว นกออกขาว เหยี่ยว นกอีลุ้ม (หรือเหยี่ยวแดง) ต่างมาพร้อมกันอาศัยอยู่
ที่ป่าแห่งนั้น //744// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่าบนภูเขาสมันตกูฏนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด 
เช่น ต้นชะเอมเทศ ต้นไทร  ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว ต้นรักขน ต้นสีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้น
กระทุ่ม ต้นเสลลู ต้นทองกวาว มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด เช่น เนื้อ ละมั่ง เสือโคร่ง วัวกระทิง เม่น 
กระต่าย หมาจิ้งจอก หมู ลิง เนื้อทราย แมว กวาง กวางทอง ตะกวด หนู ค่าง ลิง และโคลาน หรือมี
สัตว์ปีกนานาชนิด เช่น ไก่ป่า นกต้อยตีวิด นกกด (หรือนกเขาไฟ) นกสาลิกา นกจากพราก นกแก้ว 
นกออกขาว เหยี่ยว นกอีลุ้ม เนื้อความเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของสมันตกูฏวัณณนา และ
แตกต่างจากวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์เรื่องอ่ืนอย่างชัดเจน อันเป็นจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้ที่
พรรณนาสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะและความหมายของวรรณกรรมประเภทวงศ์แล้ว ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าสมันตกูฏวัณณนานี้สมควรแก่การจัดไว้ในวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ได้ ถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อ
เรื่องที่ลงท้ายด้วยคำว่า “วงศ์” ก็ตาม เพราะมีเนื้อหาที่เล่าผูกเรื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล การเสด็จมา
ลังกา 3 ครั้งของพระพุทธเจ้า และโดยเฉพาะการพรรณนาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของยอดเขาสมันตกูฏที่
พระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้ ซึ่งอาจเป็นผลเหตุที่ Hinüber (1996: 87-99) จัดสมันตกูฏ-
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วัณณนาเป็นวรรณกรรมประเภทวงศ์ในหนังสือ A Handbook of Pāli Literature31 เช่นเดียวกับ
บทความ Relevance of Pāli Tipinika Literature to Modern World32 ของ Shakya (2013: 
88)   

ลักษณะพิเศษของวรรณกรรมประเภทนี้ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2546: 94) ถึงกับกล่าว
ว่าเป็น “ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของตำนานของลังกาคือจะรวมตำนานของดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของตำนานของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวด
ของพุทธศาสนาต่อสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมของลังกา และต้องการให้ดินแดนลังกาเป็น
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนแห่งพุทธศรัทธาเฉกเช่นเดียวกับแว่นแคว้นต่างๆ ในสมัยพุทธกาลที่
อ้างอิงไว้ในพระไตรปิฎก” ด้วยแนวคิดนี้จึงทำให้วรรณกรรมบาลีของลังกาที่มีลักษณะเนื้อหาเช่นนี้
ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในฐานะวรรณกรรมที่เป็นตำนาน 

 

3. ลักษณะเด่นด้านกาวยะ 

ภามหะ นักอลังการผู้ประพันธ์ตำรากาวยาลังการ (Kāvyālaṅkāra) ให้ความหมาย
ว่า “เสียง (ศัพทาลังการ) และความหมาย (อรรถาลังการ) ที่ผสมผสานเข้ากันจึงได้ชื่อว่า กาวยะ” 33 
(Kāvyā.1/15) ส่วนกุสุมา รักษมณี (2549: 65) ให้ความหมายว่า ผลงานของกวี โดยเจาะจงว่าเป็น
งานที่มีวรรณศิลป์ มุ่งสร้างอารมณ์สุนทรีย์ โดยสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ อาจมี
รูปแบบเป็นนิทาน นิยาย บทกวี หรือบทละคร ดังนั้น กาวยะจึงมักถูกประพันธ์ด้วยถ้อยคำวิจิตร
บรรจง ให้ความสำคัญกับความไพเราะของภาษาและกลวิธีการแต่งมากกว่าให้ความสน ใจเนื้อเรื่อง 
(มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2551: 52) หากเรื่องใดแต่งได้งดงาม มีคุณค่าและความดีเด่น ชาวอินเดียก็
จะยกย่องกาวยะเรื่องนั้นให้สูงขึ้นด้วยการขนานนามว่า มหากาวยะ (มหากาพย์) (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
, 2541: 66; มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2551: 55) 

วรรณกรรมสันสกฤตที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหากาวยะนั้นมี 5 เรื่อง ได้แก่ รฆุวงศ์ 
(วงศ์ของพระรฆุ บรรพบุรุษของพระราม) และกุมารสัมภวะ (กำเนิดพระสกันทกุมาร) ของกาลิทาส 
ศิศุปาลวธะ (การสังหารศิศุปาละ) ของมาฆะ กิราตารชุนียะ (พระอรชุนและชาวเขา) ของภารวิ และ
ไนษธจริต (การผจญภัยของเจ้าชายแห่งนิษัธ) ของศรีหรรษะ (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2560: 99-

 
31 ได้แก่ ทีปวงศ์ มหาวงศ์ วังสมาลิวิลาสินี มหาโพธิวงศ์ ถูปวงศ์ ทาฐาวงศ์ นลาฏธาตุวงศ์ ฉเกสธาตุ-

วงศ์ หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ สมันตกูฏวัณณนา สังคีติวงศ์ อนาคตวงศ์ ทสโพธิสัตตอุทเทส และทสโพธิสัตตุปปัตติ
กถา (Hinüber, 1996: 87-99) 

32 ได้แก่ ทีปวงศ์ มหาวงศ์ วังสัตถปกาสินี มหาโพธิวงศ์ ถูปวงศ์ ทาฐาวงศ์ สมันตกูฏวัณณนา หัตถ-

วนคัลลวิหารวงศ์ สัทธัมมสังคหะ ฉเกสธาตุวงศ์ คันธวงศ์ สาสนวงศ์ (Shakya, 2013: 88) 
33 ศพฺทารฺเถา สหเิตา กาวฺยํ (Kāvyā.1/15) 
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100) แต่กระนั้น นักวิชาการบางท่าน เช่น Macdonell (1928: 326-330) นับวรรณกรรมที่เป็นมหา-
กาวยะ 6 เรื่อง โดยรวมภัฏฏิกาวยะ34เข้าด้วย 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ทัณฑิน ได้ประพันธ์ตำราอลังการศาสตร์ชื่อกาวยทรรศะ 
(กาวฺยทรฺศ) (กุสุมา รักษมณี, 2549: 51) แล้วบัญญัติกฎเกณฑ์ของความเป็นมหากาวยะไว้ดังนี้ 

  
ลักษณะของมหากาวยะ คือ ประพันธ์เป็นสรรค เริ่มต้นด้วยบทสวดอ้อน

วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชี้แนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะกล่าวถึงอะไร เนื้อเรื่องจะต้องนำมา
จากนิทานหรือเร่ืองเล่าต่อมาแต่โบราณ ไม่ใช่เร่ืองแต่งขึ้นเอง เช่น จากอิติหาสะ 
กถา หรือเรื่องราวที่ดีงามอ่ืน ๆ ที่ได้ยินได้ฟังมา มีจุดมุ่งหมายของชีวิต 4 
ประการ คือ กาม อรรถ ธรรม และโมกษะ พระเอกของเรื่องจะต้องเป็นคน
ชั้นสูงและมีความเฉลียวฉลาด ต้องมีการพรรณนาถึงเมือง ทะเล ภูเขา ฤดูกาล 
พระจันทร์ และพระอาทิตย์ขึ้นและตก พรรณนาการเล่นสนุกสนานในสวนหรือ
ในน้ำ พรรณนาการดื่ม การเลี้ยงฉลองเก่ียวกับความรัก พรรณนาการแยกจาก
กัน การแต่งงาน และการให้กำเนิดบุตรชาย การประชุมสภา พรรณนาเกี่ยวกับ
ราชทูต การศึกสงคราม พรรณนาการมีชัยชนะของพระเอกแม้ข้าศึกจะมีความ
เก่งกาจ เป็นเรื่องที่ไม่สั้นเกินไป ประกอบด้วยรสทางวรรณคดี (Sentiments) 
และภาวะ (Emotions) ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์  การสืบต่อเร่ืองดี ฉันท์ที่ใช้มีความ
งดงาม  แต่ละสรรคไม่ยาวเกินไป ตอนจบสรรคต้องเปลี่ยนฉันท์ กาวยะจะต้อง
ก่อให้เกิดความปราโมทย์แก่โลกและประดับตกแต่งอย่างงดงาม ตั้งแต่ต้นจนจบ
การประพันธ์35 

 
34 เนื่องจากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระรามจึงมีช่ืออื่น ๆ อีก ได้แก่ รามจริต (การผจญภัยของพระราม) 

ราวณวธะ (การสังหารราวณะ) และรามกาวยะ (กาวยะเรื่องพระราม) (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2560: 95) 
35 สรฺคพนฺโธ มหากาวฺยมุจฺยเต ตสฺย ลกฺษณมฺ / 

อาศีรฺนมสฺกฺริยา วสฺตุนิรฺเทโศ วาปิ ตนฺมุขมฺ //1.14// 

อิติหาสกโถทฺภูตมิตรทฺวา สทาศฺรยมฺ / 

จตุรฺวรฺคผโลเปตํ จตุโรทาตฺตนายกมฺ //1.15// 

นครารฺณวไศลรฺตฺตุ จนฺทฺรารฺโกทยวรฺณไนะ / 

อุทฺยานสลิลกฺรีฑามธุปานรโตตฺสไวะ //1.16// 

วิปฺรลมฺไภรฺวิวาไหศฺจ กุมาโรทยวรฺณไนะ / 

มนฺตฺรทูตปฺยาณาชินายกาภฺยุทไยรปิ //1.17// 

อลงฺกตมสงฺกฺษิปฺตํ รสภาวนิรนฺตรมฺ / 

สรฺไครนติวิสฺตีรฺไณะ ศฺรวฺยวฺฤตฺไตะ สุสนฺธิภิะ //1.18// 

สรฺวตฺร ภินฺนวฺฤตฺตานฺไตรุเปตํ โลกรญฺชกมฺ / 
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(จำลอง สารพัดนึก, 2546: 64-65)  
 

กฎเกณฑ์นี้เป็นบรรทัดฐานให้วรรณกรรมสันสกฤตสมัยหลังว่า วรรณกรรมเรื่องใดที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตามลักษณะของมหากาวยะที่ทัณฑินกล่าวไว้ในกาวยทรรศะก็สามารถนับว่า
เป็นมหากาวยะได้เช่นกัน เห็นได้จากวรรณกรรมสันสกฤตอีกหลายเรื่อง (ดู จำลอง สารพัดนึก, 2546: 
64-73) 

ในช่วงที่วรรณกรรมสันสกฤตมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมบาลีในลังกา ระหว่างพุทธศตวรรษ
ที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 2036 ได้มีวรรณกรรมบาลีประเภทร้อยกรองถูกประพันธ์ขึ้นมาอย่างมากมาย 
(Banerji, 1964: 96; Law, 2000: 599; Norman, 1983: 156) โดยกวีได้มุ่งแสดงความสามารถ
ในการประพันธ์เป็นสำคัญ คล้ายกับขนบแนวคิดการประพันธ์กาวยะของสันสกฤต ในหนังสือ A 

History of Indian Literature ของ Norman (1983: 156-160) จึงจัดวรรณกรรมบาลีที่แต่งเป็น
ร้อยกรองทั้งเรื่อง ไว้ในวรรณกรรมประเภทกาวยะ37 (Kāvya works) แต่ว่าความเป็นกาวยะนั้นไม่ได้
หมายถึงวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็นร้อยกรองอย่างเดียว ฉะนั้นในงานของ Warder (2004) จึงหมาย
เอาวรรณกรรมบาลีที่แต่งเป็นร้อยแก้วผสมร้อยกรอง38 เช่น หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ หรือรสวาหินี ว่า
เป็นกาวยะด้วยเช่นกัน ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะความเป็นกาวยะของวรรณกรรมบาลีนั้นเป็นไป
โดยคล้อยตามนิยามของสันสกฤต แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีวรรณกรรมบาลีเรื่องใดที่นักวิชาการจะ
ขนานนามว่าเป็นมหากาวยะอย่างเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะมหากาวยะของทัณฑินนั้นก็ถูก
กล่าวถึงในวรรณกรรมบาลีด้วยเช่นกัน กล่าวคือ พระสังฆรักขิตมหาสามิเถระ ได้ปริวรรตจากภาษา
สันสกฤตของทัณฑินมาเป็นภาษาบาลี39ในสุโพธาลังการฎีกา40 ซึ่งอาจเป็นมติรองรับได้ว่าพระ

 

กาวฺยํ กลฺปานฺตรสฺถายิ ชาเยต สทลงฺกฺฤติ //1.19// 
36 สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2529: 132) ให้ข้อมูลที่จำกัดกว่านี้ว่าเป็นช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-

19 
37 ได้แก่ เตลกฏาหคาถา ชินาลังการ ชินจริต ปัชชมธุ สมันตกูฏวัณณนา สัทธัมโมปายนะ และปัญจ-

คติทีปน ี(Norman, 1983: 156-160) 
38 บาลีเรียกงานประพันธ์ร้อยแก้วผสมร้อยกรองว่า “วิมิสฺส” ส่วนสันสกฤตเรียกว่า “จมฺปู” บ้าง 

“มิศฺร” บ้าง  
39 สคฺคพนฺโธ มหากพฺพ- มุจฺจเต ตฺวสฺส ลกฺขณํ 

ปณาโม วตฺถุนิทฺเทโส อาสีสาปิ จ ตมฺมุขํ ฯ 

อิติหาสกถุพฺภูตํ สนฺตสนฺนิสฺสยมฺปิ วา 

จตุวคฺคผลายตฺตํ จตุโรทาตฺตนายกํ ฯ 

ปุรณฺณวุตุเสลินฺทุ- สวิตูทยวณฺณนํ 
อุยฺยานสลิลกฺกีฬา- มธุปานรตุสฺสวํ ฯ 
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เถรานุเถระของลังกาก็ยอมรับนิยามมหากาวยะของฝ่ายสันสกฤต แม้จะไม่ปรากฏวรรณกรรมบาลี
เรื่องใดที่ถูกขนานนามว่ามหากาวยะก็ตาม41 

ใน เมื่ อ  Godakumbura (1958: xx) Norman (1983: 159) และ  Pathak (1990: 

xvi) ตั้งข้อสังเกตว่า สมันตกูฏวัณณนามีรูปแบบการประพันธ์ดำเนินไปอย่างมหากาวยะ ฉะนั้น ผู้วิจัย
จึงจะวิเคราะห์สมันตกูฏวัณณนาตามนิยามมหากาวยะของทัณฑิน และตามแนวทางงานวิจัยของ 
วชิราภรณ์ วรรณดี (2522: 12-16) และมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2560: 95-117) ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 เริ่มต้นด้วยบทสวดอำนวยพรแสดงความเคารพ หรือแสดงถึงจุดสำคัญของเรื่อง  

ในสมันตกูฏวัณณนา พระเวเทหเถระได้ประพันธ์ประณามบทแสดงความนอบน้อม
ต่อพระรัตนตรัย (คาถาท่ี 1-3) และคำปฏิญญาที่จะพรรณนาภูเขาสมันตกูฏ (คาถาท่ี 4) ดังนี้ 

 

 ข้าพเจ้า (พระเวเทหเถระ) ขอนมัสการพระสุคต ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระเกียรติ
คุณขจรขจายไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ขจัดความหยิ่งยโสของพญามาร (กนฺทปฺป) ได้
แล้ว ผู้ทรงสร้างประโยชน์เก้ือกูลให้แก่ภพทั้งสาม ผู้เป็นดุจธงชัยเพียงหนึ่งเดียว
ของโลกทั้งปวง ผู้ล้ำค่าด้วยพระหฤทัยอันนับประมาณมิได้ ผู้ประทานความสงบ
สุข ผู้มั่นคงประดุจดังเขาพระสุเมรุ ผู้เป็นแก่นแท้แห่งความงดงาม //1// 
 ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการดวงอาทิตย์คือพระธรรม ดวงใหญ่ อันอุทัยขึ้นจาก
ยอดขุนเขาด้านทิศบูรพาคือพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องขจัดความเหน็บหนาวคือ
บาป เป็นเครื่องเข้าไปแผดเผาโคลนตมคือโมหะ เป็นเครื่องทำให้ดอกโกมลคือใจ
ของชนทั้งหลายทั้งปวงแย้มบาน เป็นเครื่องทำลายดอกโกมุทคือมิจฉาทิฐิให้
พินาศไป //2// 

 

วิปฺปลมฺภวิวาเหหิ กุมาโรทยวฑฺฒิห ิ

มนฺตทูตปฺปยานาช-ิ นายกภฺยูทเยหิปิ ฯ 

อลงฺกต’มสงฺขิตฺต- รสภาวนิรนฺตรํ 
นาติวิตฺถิณฺณสคฺเคหิ ปิยวุตฺตสุสนฺธิภิ ฯ 

สพฺพตฺถ ภินฺนสคฺคนฺเต- หุเปตํ โลกรญฺชกํ 

กพฺพํ กปฺปนฺตรฏฺฐายิ ชายเต สาธฺวงฺกตีติ ฯ (สุโพ.ฎี.16-17) 
40 สุโพธาลงฺการฏีกา เป็นฎีกาที่แต่งอธิบายสุโพธาลังการ  
41 ภายหลัง ใน พ.ศ. 2460 มีวรรณกรรมบาลีเรื่องชินวํสทีป ประพันธ์โดยท่านเมธานันทะ มีลักษณะ

การประพันธ์เป็นสรรคจำนวน 30 สรรค มีคาถาประมาณ 2,000 คาถา และมีลีลาอย่างวรรณกรรมสันสกฤต จึงถูก
กล่าวว่าเป็นมหากาวยะของฝ่ายบาลี แต่เนื่องจากเป็นวรรณกรรมบาลีสมัยใหม่ที่ห่างจากวรรณกรรมบาลีในสมัยเก่า
อย่างมาก จึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่ผู้วิจัยจะนำมาวิเคราะห์ร่วมในที่น้ี โปรดดูใน Jinavaṃsadīpa (n.d.) 
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 ข้าพเจ้า ขอนมัสการคณะสงฆ์ ผู้มีศีลปราศจากมลทินทั้งปวง ผู้ขจัดข่าย
แห่งข้าศึกคือบาป ผู้เป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ควร
แก่การต้อนรับและผู้ควรแก่สิ่งของที่เขานำมาบูชา ผู้ปฏิบัติไปสู่หนทางตรง ผู้
เป็นเนื้อนาบุญของชนทั้งหลาย ผู้ให้ซึ่งธรรมอันมีแก่นสาร ด้วยใจอันประกอบ
ความเอ้ือเฟื้อ //3// 
 ข้าพเจ้าครั้นกำจัดอุปสรรคทั้งปวง เพราะความนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้
กระทำแล้วดังนี้ก็จักพรรณนาถึงราชาแห่งขุนเขานามว่า สุมนะ อันเป็นที่อยู่ของ
เทวดาทั้งหลาย อันเป็นที่ประดิษฐานดอกบัวคือรอยพระบาทอันปราศจาก
มลทินของพระสุคตเจ้า อันหาที่เปรียบมิได้ ขอสาธุชนทั้งหลาย จงสดับรับฟังคำ
พรรณนานั้น (ดังต่อไปนี้) //4// 
 

จากข้อความข้างต้น พระเวเทหเถระแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ เพ่ือขอให้อำนาจแห่งพระรัตนตรัยช่วยปัดเป่าอุปสรรคขวางกั้นในการ
ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนา จากนั้นผู้ประพันธ์แสดงเจตน์จำนงว่าจะพรรณนาถึงภูเขาสุมนกูฏ (หรือ
สมันตกูฏ) ซึ่งเป็นราชาแห่งขุนเขา อันเป็นที่อยู่ของทวยเทพ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของ
พระพุทธเจ้า และขอให้ผู้อ่านจงตั้งใจสดับรับฟังสมันตกูฏวัณณนาด้วยดี  

ประณามบทอันเป็นบทที่ เริ่มต้นคำประพันธ์น้อมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมาตั้ งแต่
วรรณกรรมสันสกฤตสมัยพระเวท โดยเหล่าพราหมณาจารย์จะแต่งบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าและขอ
พรในขณะที่ประกอบยัชญพิธี เรียกว่า “อาศิสฺ” (พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, 2550 : 9) หรือวรรณกรรม
สันสกฤตประเภทบทละครก็จะมีประณามบทที่สรรเสริญเทพเจ้า กษัตริย์ เป็นต้น เรียกว่า “นานที” 
(อนงค์ นาคสวัสดิ์, 2522: 12) แนวคิดนี้สืบเนื่องมาจนถึงวรรณกรรมบาลีประเภทอรรถกถาที่ประพันธ์
ขึ้นบนเกาะลังกา42 (พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, 2550: 177) และสืบต่อมายังวรรณกรรมบาลีสมัยหลัง
ทั้งในลังกา พม่า ไทย เป็นต้น ฉะนั้นจึงสรุปว่าพระเวเทหเถระได้สืบทอดขนบการเปิดเรื่องด้วย
ประณามบทนี้มาจากวรรณกรรมประเภทอรรถกถาที่ประพันธ์ขึ้นบนเกาะลังกาอันเป็นแนวคิดที่สืบมา
ตั้งแต่วรรณกรรมสมัยพระเวท 

 

 
42 ประณามบทในวรรณกรรมบาลขีองลังกาบางเรื่องยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สืบมาจากวรรณกรรม

สันสกฤต เนื่องจากปรากฏร่องรอยการสรรเสริญเทพฮินดูบางองค์ เช่น ประณามบทของสุโพธาลังการเป็นบท
นมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรม แต่เมื่อแปลด้วยอลังการประเภทเศลษะทำให้ได้ความหมายอีกนัยหนึ่งซึ่งเป็น
การสรรเสริญพระนางสรัสวดี (สุโพ.1) หรือชินาลังการมีบทสรรเสริญขอพรพระนางสรัสวดีผู้เป็นเทพีแห่งอักษร
ศาสตร์ต่อจากบทนมัสการพระรัตนตรัย (ชินา.4) 
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3.2 เนื้อเรื่องต้องนำมาจากนิทานหรือเรื่องเล่าต่อมาแต่โบราณ ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นเอง  

มหากาวยะจะต้องมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวโบราณ เป็นเรื่องของวีรบุรุษ นิยาย
โบราณ เรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริง พรรณนาวีรกรรมของพระเอกผู้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและความ
เป็นผู้สูงส่ง (จำลอง สารพัดนึก, 2546: 64; วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 13) และมีการกล่าวถึง 
ปุรุษารถะ (จุดมุ่งหมายของชีวิต) 4 ประการ คือ กาม (ความรัก) อรรถ (การดำเนินชีวิตทางโลก) 
ธรรม (การประกอบคุณงามความดีตามคติความเชื่อของศาสนา) และโมกษะ (ความหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดในโลก) (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2526: (ค))  

ในสมันตกูฏวัณณนาก็ปรากฏเรื่องราวในลักษณะนี้ เพราะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ มีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศด้วยพระบารมีที่พระองค์สั่งสมมา
หลายแสนกัปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้ 

 

 ลำดับนั้น พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน (นริสฺสร) ทรงปรารภเพื่ออันถอนขึ้นซึ่ง
ต้นไม้มีพิษคือสังสารวัฏ ซึ่งมีรากอันใหญ่คืออวิชชาเป็นต้นและมีลำต้นอันแข็งคือ
ภพทั้ง 3 ในปฐมยาม ทรงเจริญภาวนา ทรงระลึกถึงขันธสันดาน ได้แล้วซึ่งปุพเพ
นิวาสานุสติญาณ อนึ่ง เพราะการชำระทิพยจักษุให้หมดจดในมัชฌิมยาม จึงได้
ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ โดยประการทั้งปวง ในปัจฉิมยามแห่งเวลากลางคืน 
ทรงดำริถึงชราเป็นต้น พิจารณาเห็นแจ้งซึ่งนามรูป ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้ว 
พิจารณาแยกพระหฤทัยของพระองค์ให้สงัดจากกิเลสทั้งหลายแล้ว ได้แล้วซึ่งผล
อันเลิศ ในขณะนั้น เพราะรู้แจ้งในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
(อาสวักขยญาณ) ถึงซึ่งพระนครคือพระนิพพาน ทรงเป็นจอมแห่งรัตนะคือ
โพชฌงค์ ทรงเป็นพระราชาแห่งพระสัทธรรม เปล่งวาจาอันประกอบด้วยปีติว่า 
“เราแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือน (ตัณหา) เมื่อไม่พบ (ไม่พบโพธิญาณ) จึง
แล่นไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกประการ เพราะว่าการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์อยู่ร่ำ
ไป ดูกรนายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักไม่ทำเรือนอีก ซี่โครง
ทั้งหมด (กิเลส) ของท่านเราก็หักได้แล้ว เรือนยอด (อวิชชา) เราก็ขจัดได้แล้ว 
เพราะว่าจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เราได้บรรลุถึงความสิ้นตัณหา
แล้ว” //393-400// 
  
จากข้อความข้างต้น พระเวเทหเถระพรรณนาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือพระองค์ทรง

ถอนต้นไม้มีพิษคือสังสารวัฏ ซึ่งมีรากใหญ่คืออวิชชาและมีลำต้นที่แข็งคือภพทั้ง 3 ได้ในปฐมยาม แล้ว
ทรงเจริญภาวนาระลึกถึงขันธสันดาน ได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ จากนั้นทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ 
ในมัชฌิมยาม และทรงบรรลุอาสวักขยญาณในปัจฉิมยาม โดยผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้า
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญาอย่างสูงสุด 
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เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในวรรณกรรมพุทธประวัติถือว่าเป็นเรื่องเล่าบุคคลจริงใน
ประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีมาแต่โบราณ เพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมีอายุห่างจาก  
สมันตกูฏวัณณนาประมาณ 1,800 ปี สมันตกูฏวัณณนาจึงเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะเนื้อหาดำเนินไป
อย่างวรรณกรรมอัตชีวประวัติ พรรณนาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ทรงพระเยาว์ การ
ดำเนินชีวิตทางโลก การประกอบคุณงามความดีตามคติความเชื่อของศาสนา และความหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในโลกก็คือการเข้าถึงพระนิพพาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของมหากาวยะใน
ข้อ 3.2  

 

3.3 มีการพรรณนาถึงบ้านเมือง พระราชวัง ธรรมชาติ ความรัก การสู้รบ  

มหากาวยะจะต้องมีการพรรณนาถึงบ้านเมือง ทะเล ภูเขา ฤดูกาล การขึ้นของดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ กรีฑาในอุทยานและในน้ำ การดื่มเหล้า การเลี้ยงอย่างใหญ่โต ฉากรัก การพลัด
พรากจากคนรัก งานฉลองประจำปี งานแต่งงาน การให้กำเนิดบุตรชาย การประชุมสภา การทูต การ
เดินทัพ การสู้รบของวีรบุรุษ (จำลอง สารพัดนึก, 2546: 64; วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 14)  

สมันตกูฏวัณณนาไม่มีการพรรณนาถึงการพลัดพรากจากคนรัก งานฉลองประจำปี การ
ประชุมสภา การทูต แต่ก็มีการพรรณนาถึงความงดงามของเมืองกบิลพัสดุ์ (คาถาที่ 11-19) ความมั่ง
คั่งสมบูรณ์ของเมืองสาวัตถี (คาถาที่ 596-602) การกรีฑาในอุทยานของเจ้าชายสิทธัตถะ (คาถาท่ี 55-
60) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูเขาสมันตกูฏ (คาถาที่ 718-796) เป็นต้น  

ตัวอย่างการพรรณนาถึงเมืองกบิลพัสดุ์ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
และชาวเมืองที่เป็นคนดีมีศีลธรรม ดังนี้ 

  
 (พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีธงย้อมด้วยสีนานาพรรณสูงใหญ่พัด
สะบัดโบกอย่างช้า ๆ ปานประหนึ่งแขนสองข้างของพระลักษมีผู้อยู่เบื้องหน้า
เทวดาทั้งหลายกำลังเชิญชวน (ให้เข้ามา) ฉะนั้น //16// 
 (พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพ ตกแต่งด้วย
เครื่องประดับนานาชนิด ประกอบพร้อมด้วยสมบัติต่าง ๆ เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งวิชา
ความรู้หลากประการ //17// 
 (พระนครกบิลพัสดุ์) มีชนทั้งหลายที่ร่าเริงบันเทิงใจด้วยความเป็นคนหนุ่ม
สาว และน่ารักน่าใคร่ด้วยรูปโฉม ยินดี (ยึดมั่น) ในคำสัตย์ อยู่ในตระกูลที่ไม่มี
การด่าทอกันเนืองนิตย์ //18// 
 (พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีความเหมาะสม อันชายและหญิง
ทั้งหลายผู้แข็งแรงด้วยการละเล่น และมีปกติกล่าวคำไพเราะน่าฟัง อาศัยอยู่ 
//19// 
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จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงความสวยงามโอ่อ่าของเมืองกบิลพัสดุ์ว่ามีธง

ย้อมสีหลากหลายสีพัดอยู่เหนือพระนคร มีผู้คนหลากหลายอาชีพสัญจรไปมา มีประชาชนหนุ่มสาวผู้
น่ารักใคร่ พูดจาไพเราะ 

ตัวอย่างการพรรณนาการกรีฑาในอุทยานของเจ้าชายสิทธัตถะและได้สดับข่าวการ
ประสูติของพระโอรส ดังนี้ 

 
 พระผู้เป็นที่พึ่ง ทรงยินดีอย่างยิ่งในการออกบรรพชา ทรงรื่นรมย์ในภาคพื้น
อุทยานแล้ว อาศัยวนอุทยานอันประดับประดาด้วยพวงดอกจามปา อโศก และ
กากะทิงที่ผลิบานเต็มที่ อันอากูลด้วยบ่อน้ำ 100 แห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัว
และบัวขาบอันแย้มบาน อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้หอมหวนหลายชนิดที่มาจาก
สายลมโอยอ่อนพัดโชยมาอย่างช้า ๆ อันเป็นที่ที่หมู่ภมรบินวนไปมารวมกัน
ดูดดื่มจากสระหนึ่งไปอีกสระหนึ่ง เป็นที่ที่หมู่สกุณาซึ่งคะนองด้วยรสแห่งผลไม้
และดอกไม้ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ คล้ายกับโรงละครถาวรเป็นที่ร่ายรำของฝูงนกยูง
ที่เมามาย ปานประหนึ่งลานกีฬาเป็นที่ละเล่นของหมู่มฤค เป็นอุทยานที่งดงาม 
ทำความเพลิดเพลินแก่มหาชน ด้วยแสงสายแห่งน้ำพุ (ที่พุ่งกระเซ็น) เพราะสาย
ลมที่พัดเย็นสบายและสายฝนโปรยปรายจากเบื้องสูง ทรงเล่นกีฬาอยู่ คล้ายกับ
องค์เทวราช (พระอินทร์) อาศัยอุทยานนันทวันฉะนั้น ได้สดับข่าวการประสูติ
ของพระโอรสผู้เกิดแต่พระองค์แล้ว //55-60// 
 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงการที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเล่นกีฬาอยู่ภายใน
อุทยานที่เต็มไปด้วยดอกจามปา อโศก และกากะทิงที่ผลิบาน อากูลด้วยบ่อน้ำ 100 แห่งซึ่งเต็มไป
ด้วยดอกบัวและบัวขาบ อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้หอมหวนหลายชนิดที่พัดมาจากสายลมโอยอ่อน มีหมู่
ภมรบินวนไปมา มีเสียงร้องเจื้อยแจ้วของฝูงนก มีน้ำพุที่พุ่งกระเซ็น จากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้สดับ
ข่าวการประสูติของพระโอรส 

ลักษณะเด่นในข้อ 3.3 ที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาคือพรรณนาถึงภูเขาสมันตกูฏ ใน
ระหว่างคาถาที่ 718 ถึง 796 ซึ่งพระเวเทหเถระบรรยายสภาพแวดล้อมของภูเขาว่าอุดมไปด้วยแมก
ไม้นานาพันธุ์และสรรพสัตว์หลากหลายชนิด  

ส่วนการพรรณนาที่จัดได้ว่าสมันตกูฏวัณณนามีลีลาการประพันธ์ต่างจากวรรณกรรมบาลี
เรื่องอ่ืน ๆ คือ การพรรณนาความงดงามเกือบทุกสัดส่วนบนร่างกายของนางยโสธรา (คาถาที่ 44-51) 
และการชมพระสิริโฉมนางมหามายา (คาถาที่ 25-26) การชมเจ้าชายสุทโธทนะ (คาถาที่ 20-24) และ
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เจ้าชายสิทธัตถะ (คาถาที่ 52) โดยเปรียบกับเทพฮินดู ซึ่งลีลาการประพันธ์เช่นนี้คล้ายกับวรรณกรรม
สันสกฤตอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของมหากาวยะในข้อ 3.3 

 

3.4 มีการประดับตกแต่งบทประพันธ์ให้ไพเราะ  

มหากาวยะต้องมีความงดงาม บริบูรณ์ด้วยรสและภาวะ มีถ้อยคำที่รื่นหูและมีการ
ร้อยกรองอย่างดี (วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 15) ในสมันตกูฏวัณณนาก็มีถ้อยคำที่วิจิตรบรรจง 
ประณีตลึกซ้ึง อุดมด้วยอลังการทั้ง 2 ประเภท และบริบูรณ์ด้วยรสต่าง ๆ เช่น วีรรส และสันติรส เป็น
ต้น43  

ตัวอย่างการประพันธ์ที่ประกอบด้วยอลังการด้านเสียง  (สัททาลังการ) ประเภท 
อนุปปาสะ (ส. อนุปฺราส) ดังนี้ 

 
มุนนิฺเท ปยนฺเต สมิทฺธํ ติโลกํ 
คิรนิฺทาภินนฺทา ทุมินฺทา ปพุทฺธา 
มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา 
ปวุฏฺโฐ มหินฺโท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ //749// 

 

จากตัวอย่างข้างต้น อนุปราสะคือการซ้ำเสียง /นฺท/ 7 ครั้ง และซ้ำเสียง /ฏฺฐ/ 4 ครั้ง 
เพ่ือทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะ ในจังหวะที่สมมาตร  

ตัวอย่างการประพันธ์ที่ประกอบด้วยอลังการด้านความหมาย (อัตถาลังการ) ประเภท
ปริกัปปนา (ส. อุตฺเปฺรกฺษา) ดังนี้ 

  

 ในพระวิหารใด มีจอมแห่งต้นไม้ที่เหล่าภิกษุได้อาศัย รุ่งเรืองอยู่ แช่มชื่น ได้
หัวเราะเยาะต้นไม้ของเทวดา (ต้นกัลปพฤกษ์) ว่า “พวกท่านเป็นผู้เสื่อมอย่างยิ่ง
แล้วเพราะคลุกคลีอยู่กับเหล่าชนผู้ยังมีราคะ (เทวดา) แต่ว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญ
เพราะคบค้าสมาคมกับเหล่าชนผู้ไร้มลทินแล้ว (พระภิกษุ)” //608// 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พระเวเทหเถระพรรณนาว่าต้นไม้ในพระวิหารเชตวันหัวเราะเยาะต้น
กัลปพฤกษ์บนสวรรค์ ซึ่งการที่ต้นไม้หัวเราะได้นั้นเป็นกริยาที่ไม่สามารถเป็นไปได้ แต่ว่ากวี
จินตนาการให้สามารถเป็นไปได้ จึงจัดเป็นอลังการประเภทปริกัปปนาคือการแสดงจินตนาการของกวี  

 
43 โปรดดเูพิ่มเติมในหัวข้ออลังการในสมันตกฏูวัณณนาและรสในสมันตกูฏวัณณนา 
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หรือตัวอย่างการพรรณนาวีรรส (รสแห่งความกล้าหาญ) ในฉากที่นักรบคือบารมีของ
พระพุทธเจ้าต่อสู้กับเสนามารอย่างดุเดือด (คาถาท่ี 347-353) มีตัวอย่างดังนี้ 
 

 นักรบผู้สวมเกราะ นามว่าเนกขัมมบารมีก็เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยเหล่า
เสนา วิ่งมาแล้ว ปานประหนึ่งเสือดาวตัวดุร้ายวิ่ง ไล่ขย้ำหมู่มฤคคือเสนามาร
ฉะนั้น //349// 
 แม้นักรบคือปัญญาบารมีเมื่อวิ่งไปก็มีความฮึกเหิมและอหังการ กราบทูลว่า 
“วันนี้ ข้าพระองค์พร้อมกับเหล่าเสนาจะพากันถอนเขาพระสุเมรุคือพญามาร
ขึ้นมา” ดังนี้วิ่งไปแล้ว //350// 
 นักรบคือวิริยบารมี เม้มกัดริมฝีปาก คำรามอย่างน่าเกรงกลัว กราบทูลว่า 
“ข้าพระองค์จะทำให้มหาสมุทรคือพญามารเหือดแห้งไปด้วยความเร่าร้อนของ
ข้าพระองค์” //351// 
 จากนั้น นักรบผู้มีนามว่าขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี ต่างก็พา
กันวิ่งเข้ามาแล้ว เพื่อจะล้มธงที่มีรูปมกรของพญามารให้ตกไป //352// 
 
จากข้อความข้างต้น พระเวเทหเถระพรรณนาว่าบารมีทั้ง 10 ของพระพุทธเจ้าเป็น

บุคลาธิษฐานของนักรบที่ต่างวิ่งเข้าไปฟาดฟันต่อสู้กับเหล่าเสนามาร ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นเร้าใจ จึงจัดเป็นวีรรส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของมหากาวยะในข้อ 3.4 นี้ 

 

3.5 ใช้ฉันท์ที่ไพเราะ และมีการเปลี่ยนชนิดของฉันท์ก่อนจบสรรคเสมอ  

ลักษณะเด่นข้อหนึ่งของมหากาวยะคือใช้ฉันท์ที่ไพเราะงดงาม เชื่อมต่อกันอย่างดี 
จบแต่ละตอน (สรรค) ด้วยฉันท์ต่างชนิด (จำลอง สารพัดนึก, 2546: 65; มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 
2560: 99) เช่น พุทธจริตของอัศวโฆษ ในสรรคที่ 1 โศลกที่ 1-79 แต่งด้วยตริษฏุภฉันท์ ได้เปลี่ยนเป็น
ปุษปิตาคราฉันท์ในโศลกท่ี 80-89 ก่อนจบสรรค เป็นต้น (สำเนียง เลื่อมใส, 2547: (8)) 

สมันตกูฏวัณณนาแต่งเป็นร้อยกรอง 802 คาถา ใช้ฉันท์ทั้งหมดจำนวน 10 ชนิด แสดง
ให้เห็นถึงความชำนาญในด้านฉันทศาสตร์ของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี 

แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งคือ สมันตกูฏวัณณนาไม่ได้มีรูปแบบการประพันธ์ที่
แบ่งเป็นสรรคเช่นกับวรรณกรรมสันสกฤต อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็พบข้อสังเกตบางประการ กล่าวคือ
ถึงแม้สมันตกูฏวัณณนาจะไม่ได้มีรูปแบบการประพันธ์เป็นสรรค แต่ในเรื่องก็มีคำที่ระบุตอนจบในแต่
ละเนื้อหาที่พอให้ผู้อ่านสังเกตได้บ้าง เช่น เมื่อจบคาถาที่ 402 จะมีคำที่ระบุว่า “อภิสมฺโพธิกถา” 
แปลว่า “ถ้อยคำเป็นเครื่องกล่าวถึงการตรัสรู้ (จบแล้ว)” และเมื่อจบคาถาที่ 717 มีคำระบุว่า  
“กลฺยาณิเทสาคมนํ” แปลว่า “การเสด็จมาสู่แม่น้ำกัลยาณี (จบแล้ว)” เป็นต้น และเมื่อเป็นเช่นนั้น 
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ก่อนที่จะถึงคำที่ระบุตอนจบในแต่ละเนื้อหา พระเวเทหเถระก็ได้เปลี่ยนฉันท์ก่อนจะจบเนื้อหา เช่น 
คาถาที่ 5-400 แต่งด้วยปัฐยาวัตรฉันท์และวิปุลาฉันท์ ได้เปลี่ยนเป็นวสันตดิลกฉันท์ในคาถาที่ 401-
402 ก่อนจบเนื้อหาการตรัสรู้ หรือคาถาที่ 705-716 แต่งด้วยวสันตดิลกฉันท์ ได้เปลี่ยนเป็นสัทธรา
ฉันท์ในคาถาที่ 717 ก่อนจบเนื้อหาการเสด็จมาสู่แม่น้ำกัลยาณี ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนฉันท์
ในลักษณะนี้อาจเป็นไปตามรูปแบบของมหากาวยะของสันสกฤต ถึงแม้สมันตกูฏวัณณนาจะไม่ได้
แบ่งเป็นสรรคเหมือนวรรณกรรมสันสกฤตเลยก็ตาม 

เมื่อศึกษาสมันตกูฏวัณณนาด้วยแนวคิดเรื่องมหากาวยะในกาวยทรรศะของทัณฑินแล้ว 
ผู้วิจัยพบว่า ลักษณะมหากาวยะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาทุกประการ ยกเว้นการแบ่งเป็นสรรค ซึ่ง
ถึงแมส้มันตกูฏวัณณนาจะไม่ได้แบ่งเป็นสรรคแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าด้านกาวยะด้อยค่าลงไปแต่อย่างใด 
และไม่ว่าลักษณะมหากาวยะที่ปรากฏจะเกิดจากความบังเอิญหรือไม่ก็ตาม แต่ความงดงาม ความ
ไพเราะแห่งบทประพันธ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินพร้อมกับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้ได้ยิน
หรือได้อ่านอย่างประจักษ์แจ้ง  

จากการศึกษาลักษณะกาวยะในสมันตกูฏวัณณนาพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีกลิ่นอาย
คล้ายกับวรรณกรรมสันสกฤตอย่างมาก โดยเฉพาะขนบการอุปมากับเทพฮินดูนั้นคล้ายกับขนบของกวี
ในราชสำนักอินเดีย (ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, 2560 : 63) ลักษณะกาวยะที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนานี้
สัมพันธ์กับช่วงสมัยที่วรรณกรรมบาลีของลังกาหลายเรื่องได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมสันสกฤต 
 

ลักษณะคำประพันธ์ 

วรรณกรรมบาลีมีลักษณะการประพันธ์ 3 รูปแบบ คือ ปัชชะ (ร้อยกรอง) คัชชะ (ร้อย
แก้ว) และวิมิสสะ (ร้อยกรองผสมร้อยแก้ว) (สุโพ.8) สมันตกูฏวัณณนามีลักษณะการประพันธ์เป็นร้อย
กรองทั้งหมด 802 คาถา จึงจัดอยู่ในลักษณะการประพันธ์แบบปัชชะ (ร้อยกรอง)  

ในหัวข้อลักษณะคำประพันธ์นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์รูปแบบฉันทลักษณ์ที่ใช้ในเรื่องนี้และ
ลักษณะสำนวนภาษาต่อไป 

  



  92 

 

1. รูปแบบฉันทลักษณ์44 
รูปแบบร้อยกรองในภาษาบาลีเรียกว่า “คาถา”45 ซึ่งคาถาแต่ละบทจะมี 4 บาท46 

โดยสิ่งที่ก่อให้เกิดคาถาก็คือ “ฉันท์” ซึ่งกำหนดด้วยคณะอันเป็นกลุ่มคำที่เป็นครุ47 (พยางค์หนัก) และ
ลหุ (พยางค์เบา)  

รูปแบบฉันท์ภาษาบาลีถูกกล่าวไว้ในวุตโตทัย48 โดยพระสังฆรักขิตมหาสามีแสดงฉันท์ไว้ 
108 ชนิด จัดเป็น 2 ประเภทคือ (1) ฉันท์วรรณพฤติ 82 ชนิด (2) ฉันท์มาตราพฤติ 26 ชนิด49 (ดู  
วุตโต.มัญ.5)  

สมันตกูฏวัณณนาไม่ปรากฏการใช้ฉันท์มาตราพฤติแต่อย่างใด พบแต่ฉันท์วรรณพฤติ
เท่านั้น ซึ่งฉันท์วรรณพฤตินี้กำหนดด้วยพยางค์ครุและลหุ คณะละ 3 พยางค์ มี 8 คณะ เขียนเป็น
สัญลักษณ์ได้ดังนี้ 

 

ม คณะ  — — —  เช่น สพฺพญฺญู  
น คณะ  U U U   เช่น สุมุนิ 
ภ คณะ  — U U  เช่น มารชิ  

ย คณะ U — — เช่น มเหสี 
ส คณะ U U —  เช่น สุคโต 

 
44 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนครุและลหุนั้น แต่ละประเทศหรือแต่ละคัมภีร์ใช้แตกต่างกันออกไป (ดู  

วุตโต.มัญ.26-27) แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้ตามขนบนิยมอินเดีย กล่าวคือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพยางค์ครุคือ — 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพยางค์ลหุคือ U (นาวิน วรรณเวช, 2551: 72) 

45 โดยทฤษฎี คำว่า “ฉันท์” และ “คาถา” ในฝ่ายบาลีถือว่ามีความหมายต่างกัน แต่ปัจจุบันโดย
ความนิยมถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน (วุตโต.มัญ.45-47) 

46 พระคันธสาราภิวงศ์ระบุว่า “ส่วนใหญ่คาถา 1 บทจะมี 4 บาท แต่บางคาถาก็มี 3 บาทบ้าง 5 บาท
บ้าง 6 บาทบ้าง ตามสมควรแก่ข้อความนั้น ๆ” (วุตโต.มัญ.45) 

47 พยางค์ที่จัดว่าเป็นครุ มี 4 ประเภท ได้แก่ (1) สังโยคาทิครุ พยางคท์ี่มีตัวสะกด (2) ทีฆครุ พยางค์
ที่มีเสียงสระยาว (3) นคิคหีตปรครุ พยางค์ที่มีนิคคหิต (4) ปาทันตครุ พยางค์ที่อยู่ท้ายบาทคาถา ส่วนพยางค์ที่จัดว่า
เป็นลหุ หมายถึง พยางค์ท่ีมีสระเสียงสั้นและไม่มตีัวสะกด (วาสน์ มขุยานุวงศ์, 2531: 43; ดู วุตโต.มญั.24-28) 

48 วุตโตทัยเป็นตำราฉันท์บาลีที่แปลงมาจากวฤตตรัตนากร ตำราฉันท์สันสกฤตของเกทารภัฏฏะ (วุต
โต.มัญ.(19), (21)) 

49 ฉันท์มาตราพฤติ คือ ฉันท์ที่กำหนดด้วยช่วงเวลาในการออกเสียง พยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงสระ
สั้นนับเป็น 1 มาตรา ส่วนพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงสระยาวหรือสระเสียงสั้นตามด้วยพยัญชนะซ้อนนับเป็น 2 
มาตรา (ปราณี ฬาพานิช, 2542: 74) โปรดดูความหมายของมาตราพฤติเพิ่มเติมใน (วุตโต.มัญ.5) 
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ต คณะ — — U เช่น มาราริ 
ช คณะ U — U  เช่น มุนินฺท 

ร คณะ — U —  เช่น นายโก50 

  
จากการศึกษาพบว่า สมันตกูฏวัณณนาใช้ฉันท์ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ ปัฐยาวัตฉันท์ 

419 คาถา อุปชาติฉันท์ 161 คาถา วสันตดิลกฉันท์ 90 คาถา วิปุลาฉันท์ 78 คาถา มาลินีฉันท์ 42 

คาถา สิขริณีฉันท์ 6 คาถา อินทรวงศ์ฉันท์ 2 คาถา สัทธราฉันท์ 2 คาถา ภุชงคปยาตฉันท์ 1 คาถา 
และสัททูลวิกกีฬิตฉันท์ 1 คาถา  

ผู้วิจัยจะแสดงรายละเอียดฉันท์ที่ปรากฏโดยเรียงลำดับจากฉันท์ที่มีพยางค์น้อยที่สุดไป
จนถึงฉันท์ที่มีพยางค์มากที่สุด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฉันท์และเนื้อหา ตามแนวคิด
ในวุตโตทัยมัญชรีของพระคันธสาราภิวงศ์ (2551) และสุวฤตตติลกะของเกษเมนทระ51 แปลและเรียบ
เรียงโดยปราณี ฬาพานิช (2542) ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 ปัฐยาวัตฉันท์ (8 พยางค์) 
ปัฐยาวัตฉันท์ แปลว่า วัตตคาถาที่พึงออกเสียง (วุตโต.มัญ.319) โบราณาจารย์

แปลว่า ฉันท์ที่สวดเป็นทำนองจตุราวัตร คือ หยุดทุก 4 คำ (พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช), 
2532: 16) แต่ละบาทมี 8 พยางค์ มีกฎว่า พยางค์ที่ 1 และ 8 ของทุกบาทเป็นครุหรือลหุก็ได้ พยางค์
ที่ 2-3-4 ใช้ได้ทุกคณะ ยกเว้น ส และ น คณะ พยางค์ที่ 5-6-7 ในบาทที่ 1 และ 3 ต้องใช้ ย คณะ 
และพยางค์ท่ี 5-6-7 ในบาทที่ 2 และ 4 ต้องใช้ ช คณะ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี ้

 

 
50 ตัวอย่างคำที่มีพยางค์ตามคณะทั้ง 8 ซึ่งเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ปรากฏใน

ฉันทวุตติปทีปะ ว่า “สพฺพญฺญูโม สุมุนิโน มารชิโภ มเหสีโย สุคโตโส มาราริโต มุนินฺทโช นายโกโร...” (ฉนฺทวุตฺติ.2) 
ภายหลังปรากฏในจินดามณีของพระโหราธิบดี (อักขรวิธีตามอักษรขอมในสมุดไทย) ว่า “สพฺพญฺญู โม สุมุนิ โน  
สุคโต โส มุนินฺท โช มาราริ โต มารช ิโภ นายโก โร มเหสี โย” (กรมศิลปากร, 2558: 105)  

อน่ึง ลำดับคณะฉันท์และสูตรการจำคณะฉันท์นั้นมีความแตกต่างกันในทุกคัมภีร์ฉันท์ แล้วแต่ความ
พึงพอใจในการเลือกจำและเลือกใช้ (ดู วุตโต.มัญ.7-15) 

51 เกษเมนทระ (Kṣemendra) เป็นชาวกัสมีระ (แคชเมียร์) เป็นกวีและนักวิจารณ์วรรณกรมสันสกฤต
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นผู้นำในทฤษฎีเอาจิตยะ (ทฤษฎีว่าด้วยความเหมาะสมของบทประพันธ์ ซึ่งเป็นทฤษฎี
สุดท้ายในประวัติวรรณกรรมสันสกฤต) แต่งตำราที่เกี่ยวกับวรรณคดีศึกษาไว้ 3 เล่ม ได้แก่ (1) เอาจิตยวิจารจรรจา 
แสดงทฤษฎีความเหมาะสมในการประพันธ์ (2) สุวฤตตติลกะ เกี่ยวกับหลักการเลือกฉันท์ ซึ่งมีผลต่อคุณค่ากวีนิพนธ์ 
และ (3) กวิกัณฐาภรณา หลักการฝึกเป็นกวี เกษเมนทระเป็นผู้ที่เน้นเรื่องความเหมาะสมของการใช้ฉันท์ เพราะเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บทประพันธ์มีคุณค่า (กุสุมา รักษมณี, 2549: 62; ดู ปราณี ฬาพาพิช, 2542: 1, 97) 
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  — — — — U — — —  — — — — U — U — 

 

ในสมันตกูฏวัณณนามีการใช้ปัฐยาวัตฉันท์ทั้งหมด 419 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 5-400 
(ยกเว้นคาถาที่เป็นวิปุลาฉันท์จำนวน 60 คาถา ดูในวิปุลาฉันท์), 456, 459, 614-704 (ยกเว้นคาถาที่
เป็นวิปุลาฉันท์จำนวน 18 คาถา ดูในวิปุลาฉันท์), 797, 799, 800 และ 802  

ตัวอย่างของปัฐยาวัตฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

   โย โลกติลโก นาโถ  ปูเรตฺวา ทสปารมี 
   ชาโตสิ ตุสิเต กาเย  สนฺตุสิโตติ วิสฺสุโต //7//  
 

อนึ่ง แม้ปัฐยาวัตฉันท์จะมีข้อกำหนดว่าต้องมี 8 พยางค์ก็จริง แต่บางครั้งก็มีเกินมาเป็น 9 
พยางค์บ้าง เพราะเกิดจากการแปลงคำภาษาสันสกฤต 2 พยางค์ให้มาเป็นภาษาบาลี 3 พยางค์ เช่น 
จรฺยา (ส.) กลายเป็น จริยา (ป.) ในกรณีนี้ โบราณาจารย์ทางฝ่ายบาลีเรียกกันว่า “นวักขริกะ” 
แปลว่า “มี 9 พยางค์” ไม่จัดว่ามีโทษต่อฉันทลักษณ์ (ดู ธงชัย สุมนจักร, 2538: 69-71, 274-276; ดู 
วุตโต.มัญ.312-316)  

ผู้วิจัยพบว่า พระเวเทหเถระใช้นวักขริกะจำนวน 33 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 12, 31, 68, 
86, 106, 117, 112, 150, 157, 159, 160, 205, 207, 229, 239, 253, 332, 338, 341, 347, 351, 
363, 368, 375, 380, 383, 460, 632, 674, 683, 687, 704 และ 779  

ตัวอย่างนวักขริกะในบาทที่ 3 ของคาถาท่ี 12 ว่า 

 

สิงฺคีนิกฺขมยาภาส-  ตุงฺคสิงฺคสมงฺคิตา 
มณิสีหปญฺชรากิณฺณ-  ปาสาทา ยตฺถ ภาสเร //12// 
 

ปัฐยาวัตฉันท์เป็นฉันท์ที่ถูกใช้มากที่สุดในสมันตกูฏวัณณนา เนื่องจากคุณลักษณะของ
ปัฐยาวัตฉันท์ซึ่งมีเสียงครุและเสียงลหุเสมอกัน คือ มีอย่างละ 6 พยางค์เท่ากัน จึงก่อให้เกิดเสียง
ประสานที่นุ่มนวลไพเราะ เป็นที่นิยมแต่งทั้งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต 52 (วุตโต.มัญ.318) ใน 

ฉันโทภาสพยาขยาถึงกับกล่าวไว้ว่า เพราะความสม่ำเสมอกันแห่งครุและลหุ ปัฐยาวัตฉันท์จึงงดงาม
ไพเราะดั่งเสียงของหงส์และการรำแพนของนกยูง (วุตโต.มัญ.319) ส่วนเกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้
ว่า ฉันท์ชนิดนี้ควรใช้ในบทประพันธ์ที่คล้ายคลึงกับปุราณะ ซึ่งเน้นเรื่องความแจ่มชัดที่แทรกสาระคำ

 
52 ปัฐยาวัตฉันท์ในบาลีมีรูปแบบตรงกับโศลก (หรืออนุษฏุภฉันท์) ในสันสกฤต ดูใน ปราณี ฬาพานิช 

(2542: 75-76)  
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สอนเป็นสำคัญ (สุวฤตต.3/9) ผู้ที่มีความรู้จึงนิยมใช้ในตอนต้นของสรรคพันธะ53 (หรือมหากาวยะใน
ราชสำนัก) ในการย่อจากเรื่องราวพิสดาร หรือในเรื่องราวที่มุ่งสอนความสงบสุข (สุวฤตต.3/16) 
เหมาะแก่การเริ่มคำประพันธ์ที่เป็นมหากาวยะ (ปราณี ฬาพานิช, 2542) กวีพึงใช้ประพันธ์ในงาน
เขียนที่เน้นความหมายให้ชัดเจน (สุวฤตต.3/6) เมื่อพิจารณาจากทรรศนะเหล่านี้จึงพอสรุปได้ว่าฉันท์
ชนิดนี้เป็นที่นิยมทั้งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตและมักถูกใช้ในการดำเนินเรื่องเพ่ือให้มีความ
กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังวรรณกรรมบาลีที่ใช้ร้อยกรองทั้งเรื่องอย่างชินาลังการหรือชินจริต (ดู 
วัลลีย์ ภิงคารวัฒน์, 2522; ดู วาสน์ มุขยานุวงศ์, 2531) ก็ใช้ปัฐยาวัตฉันท์ในการดำเนินเรื่องมากกว่า
ฉันท์อ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

คุณลักษณะนี้สัมพันธ์กับเนื้อหาของสมันตกูฏวัณณนา เห็นได้จากการใช้ปัฐยาวัตฉันท์ใน
ตอนเริ่มเรื่องกล่าวคือ ในคาถาที่ 5-400 ซึ่งเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์
ชั้นดุสิตแล้วจุติลงมาบนโลกมนุษย์ เล่าเหตุการณ์ประสูติไปจนถึงตรัสรู้ สอดคล้องกับทรรศนะของ  

เกษเมนทระที่ว่ากวีควรเริ่มสรรคพันธะด้วยฉันท์ชนิดนี้     
คาถาที่ 456 และ 459 เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนธิดาพญามาร 

พระเวเทหเถระคัดมาจากมารธีตุสูตร สัมพันธ์กับทรรศนะของเกษเมนทระที่ว่าควรใช้ฉันท์ชนิดนี้เพ่ือ
เน้นคำสั่งสอนเป็นสำคัญ  

คาถาที่ 614-704 เล่าเหตุการณ์ตามมหาวงศ์ที่พญานาคมณิ อักขิกะกราบนิมนต์
พระพุทธเจ้าเพ่ือให้เสด็จมาแสดงธรรมที่แม่น้ำกัลยาณี พระเวเทหเถระได้พรรณนาการที่พระพุทธเจ้า
ทรงตระเตรียมพระองค์ก่อนเสด็จไปเกาะลังกาพร้อมกับพระสาวกอย่างประณีตแช่มช้อย 

คาถาที่ 797-802 เป็นนิคมนกถา (Colophon) พระเวเทหเถระกล่าวมูลเหตุแห่งการ
ประพันธ์และแสดงประวัติของท่านเอง ซึ่งฉันท์ชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้เป็นนิคมนกถามาตั้งแต่วรรณกรรม
ชั้นอรรถกถาและฎีกาอยู่แล้ว (ดู พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, 2550: 165-169)  

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเวเทหเถระบรรจงเลือกใช้ฉันท์ชนิดนี้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของฉันท์กับเนื้อหาอย่างแน่นอน 

 

1.2 วิปุลาฉันท์ (8 พยางค์) 
วิปุลาฉันท์ เป็นฉันท์ที่อยู่ในกลุ่มอนุฏฐุภาฉันท์ มีความคล้ายกับปัฐยาวัตฉันท์ เพราะ

มีจำนวน 8 พยางค์ และมีพยางค์ท่ี 5-6-7 ในบาทที่ 2 และ 4 เป็น ช คณะเช่นเดียวกัน  

 
53 สรรคพันธะ (หรือที่รู้จักในช่ือว่ามหากาวยะ) คือ งานประพันธ์ที่มีการแบ่งเป็นสรรค (Canto) เช่น 

พุทธจริตและเสานทรนันทะของอัศวโฆษ กุมารสมภพหรือรฆุวงศ์ของกาลิทาส ศึกษาเพิ่มเติมได้ในจำลอง สารพัดนึก 
(2546: 64-73) มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2560) วชิราภรณ์ วรรณดี (2522)    
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วิปุลาฉันท์มีกฎเกณฑ์บังคับเฉพาะบาทที่ 1 และ 3 เท่านั้น คือ พยางค์ท่ี 2-3-4 ของบาท
ที่ 1 และ 3 ห้ามใช้ ส และ น คณะ ส่วนพยางค์ที่ 5-6-7 ใช้ทั้งได้ ม ร ต ภ ส น ช คณะ จึงมีชื่อเรียก
ต่างกันไป (ดู วุตโต.มัญ.328-339) คือ ถ้าเป็น ม คณะ ในบาทที่ 1 วิปุลาฉันท์ชนิดนี้จะมีชื่อว่า ปฐมม
การวิปุลาฉันท์ แปลว่า “วิปุลาฉันท์ที่มี ม คณะ อยู่ในบาทที่ 1 (ในพยางค์ที่ 5-6-7)” ถ้าเป็น ม คณะ 
ในบาทที่ 3 วิปุลาฉันท์ชนิดนี้จะมีชื่อว่า ตติยมการวิปุลาฉันท์ แปลว่า “วิปุลาฉันท์ที่มี ม คณะ อยู่ใน
บาทที่ 3 (ในพยางค์ที่ 5-6-7)” ชื่ออ่ืน ๆ ก็พึงกำหนดรู้ได้ด้วยตัวอย่างนี้  

นอกจากนี้ ยังมีวิปุลาฉันท์ที่มีพยางค์ที่ 5-6-7 ในบาทที่ 1 และบาทที่ 3 ซึ่งใช้คณะต่างกัน
อีก วิปุลาฉันท์ชนิดนี้จะมีชื่อว่า สังกิณณวิปุลาฉันท์ เช่น ถ้าพยางค์ท่ี 5-6-7 ของบาทที่ 1 เป็น ม คณะ 
ส่วนพยางค์ที่ 5-6-7 ของบาทที่ 3 เป็น ภ คณะ ในกรณีนี้ วิปุลาฉันท์ชนิดนี้จะมีชื่อว่า ปฐมมการ
ตติยภการวิปุลาฉันท์ แปลว่า “วิปุลาฉันท์ที่มี ม คณะ อยู่ในบาทที่ 1 (ในพยางค์ที่ 5-6-7) และมี ภ 
คณะ อยู่ในบาทที่ 3 (ในพยางค์ที่ 5-6-7)” สังกิณณวิปุลาฉันท์ประเภทอ่ืนก็เป็นไปในแบบข้างต้นและ
จะมีชื่อต่างกันออกไปซึ่งอาจแบ่งย่อยได้เป็น 40 ประเภท (ดู วุตโต.มัญ.340-344)   

ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้วิปุลาฉันท์ทั้งหมด 78 คาถา แบ่งออกเป็น 17 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1. ปฐมมการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 25, 124, 128, 131, 214, 223, 230, 259, 307, 
331, 334, 623  

2. ตติยมการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 74, 76, 99, 149, 158, 159, 160, 176, 178, 
179, 193, 195, 692, 695   

3. ปฐมนการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 11, 62, 136, 205, 318, 329 

4. ตติยนการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 90, 310, 459, 680, 704 

5. ปฐมภการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 262, 332, 701 

6. ตติยภการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 54, 87, 97, 100, 105, 168, 301, 621, 630, 
638 

7. ปฐมรการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 140, 170, 312, 654, 677, 702, 798, 801 

8. ตติยรการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 110, 202, 271, 280, 396, 639, 678 

9. ปฐมสการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 337, 347, 362, 619, 656 

10. ตติยสการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 375 

11. ปฐมตการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 625 

12. ตติยตการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 394 

13. ตติยชการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 374 

14. ปฐมนการตติยนการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 218 
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15. ปฐมภการตติยมการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 369 

16. ปฐมนการตติยมการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 398 

17. ปฐมมการตติยมการวิปุลาฉันท์ ได้แก่ คาถาที่ 667 

  
ตัวอย่างของวิปุลาฉันท์ ประเภทปฐมนการวิปุลาฉันท์ คือ มี น คณะอยู่ในพยางค์ที่ 5-6-

7 ของบาทท่ี 1 ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

ชมฺพุทีปคคฺกมเล   กณฺณิกาว มโนรมา 
ปุรี กปิฬวตฺถูสิ   วิสาณาว สุธาสินํ //11// 

 

ตัวอย่างของวิปุลาฉันท์ ปฐมนการตติยนการวิปุลาฉันท์ มี น คณะอยู่ในพยางค์ที่ 5-6-7 
ของบาทท่ี 1 และมี น คณะอยู่ในพยางค์ที่ 5-6-7 ของบาทท่ี 3 ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

เอโกว ตตฺถ สุคโต  นิสีทิ วชิราสเน 
ปชฺชลํ นิชสิรยิา   สุริโยว ยุคนฺธเร //218// 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิปุลาฉันท์กับเนื้อหานั้นเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับปัฐยาวัตฉันท์ 
จึงดูเทียบได้ในปัฐยาวัตฉันท์ข้างต้น เพราะอยู่ในกลุ่ม “อนุฏฐุภาฉันท์” เช่นเดียวกัน 54 (ดู วุตโต.มัญ.
304) ผู้วิจัยจึงไม่ต้องกล่าวซ้ำในที่นี้อีก และจากการใช้วิปุลาฉันท์ถึง 17 ประเภทนี้ก็แสดงให้เห็นถึง
ความชำนาญในด้านการประพันธ์ของพระเวเทหเถระเป็นอย่างดี55 

  
1.3 อุปชาติฉันท์ (11 พยางค์) 

อุปชาติฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่คล้ายคลึงกับฉันท์สองชนิดที่อยู่ใกล้กัน กล่าวคือผสม
ระหว่างอินทรวิเชียรและอุเปนทรวิเชียร (วุตโต.มัญ.194, 203) ส่วนปราณี ฬาพานิช (ดู 2542: 78-

 
54 ฝ่ายสันสกฤตเรียกฉันท์กลุ่มนี้ว่า “โศลก หรืออนุษฏุภฉันท์”  (ดู Morgan, 2011: 74-76) สำหรับ

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องปัฐยาวัตฉันท์และวิปุลาฉันท์ ในฝ่ายบาลี ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในวิทยานิพนธ์ของ
วาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531: 44-52) ส่วนฝ่ายสันสกฤต ศึกษาได้ในวิทยานิพนธ์ของนาวิน วรรณเวช (2550: 72) 

55 สมันตกูฏวัณณนาฉบับพิมพ์อักษรโรมัน ผู้ตรวจชำระเรียกฉันท์ชนิดนี้โดยรวมว่า “โศลก” เช่นกับ
สันสกฤต ไม่ได้จำแนกว่าเป็นปัฐยาวัตฉันท์หรือวิปุลาฉันท์ (ดู Godakumbura, 1958: 79) แต่เนื่องจากขนบนิยม
การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย คือ ในช้ันประโยค ป.ธ.8 นักเรียนบาลีจะได้เรียนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ซึ่ง
ฉันทลักษณ์ที่ใช้เรียนมีอยู่ 6 ประเภท โดยปัฐยาวัตฉันท์เป็นหนึ่งในนั้น เห็นได้ว่าขนบนิยมในไทยแยกระหว่าง
ปัฐยาวัตฉันท์กับวิปุลาฉันท์ออกจากกันอย่างชัดเจน ฉะนั้น ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาฉันท์ 2 ประเภทนี้
แยกจากกันเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาสืบต่อไป 
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79) แสดงทรรศนะว่าอาจเป็นการผสมระหว่างอินทรวงศ์กับวังศัสถะก็ได้ เช่นเดียวกับพระคันธสารา - 

ภิวงศ์ก็ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า อุปชาติฉันท์ไม่ได้จำกัดแค่การผสมอินทรวิเชียรและอุเปนทรวิเชียรเข้า
ด้วยกัน แต่ว่าฉันท์ที่ผสมฉันท์แต่ละชนิดซึ่งมีพยางค์เท่ากันหรือไม่เท่ากันเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ผสมวังสัฏฐะกับอินทรวงศ์ ซึ่งมี 12 พยางค์เท่ากัน หรือผสมอินทรวงศ์ (12 พยางค์) กับอินทรวิเชียร 
(11 พยางค์) เป็นต้น ก็ชื่อว่า อุปชาติฉันท์ ได้เช่นเดียวกัน (ดู วุตโต.มัญ.202)  

ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้อุปชาติฉันท์ทั้งหมด 161 คาถา ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่าง
อินทรวิเชียรฉันท์ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ อินทรวงศ์ฉันท์ วังสัฏฐฉันท์ กมลาฉันท์ และฉันท์ไม่ทราบชื่อ
อีก 1 ชนิด ก่อนที่ผู้วิจัยจะวิเคราะห์อุปชาติฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนาต่อไป จึงใคร่แสดงข้อกำหนดของ
ฉันท์เหล่านี้ (ที่ก่อให้เกิดอุปชาติฉันท์) เป็นเบื้องต้น ดังนี้ 

 

อินทรวิเชียรฉันท์ (11 พยางค์) แปลว่า ฉันท์ที่มีลีลาเหมือนคทาเพชรของพระอินทร์ 
เพราะมีเสียงหนักในตอนต้นฉันท์เนื่องจากเสียงครุในพยางค์ท่ี 1-2-4-5 (วุตโต.มัญ.191) ประกอบด้วย 
ต ต ช คณะ และครุ 2 พยางค์ ดังนี้ 

 — — U — — U U — U — — 
 

อุเปนทรวิเชียรฉันท์ (11 พยางค์) แปลว่า ฉันท์ที่มีคณะใกล้เคียงกับอินทรวิเชียรฉันท์  
(วุตโต.มัญ.194) เนื่องจากมี ช คณะแทนที่ ต คณะของอินทรวิเชียร ดังนี้ 

 U — U — — U U — U — — 

 

อินทรวงศ์ฉันท์ (12 พยางค์) แปลว่า ฉันท์ที่เป็นวงศ์ของอินทรวิเชียร (วุตโต.มัญ.221) มี
ลักษณะคล้ายกับอินทรวิเชียรเพียงแต่เปลี่ยนจากครุ 2 พยางค์หลังของอินทรวิเชียรเป็น ร คณะ ดังนี้ 

— — U — — U U — U — U — 

 

วังสัฏฐฉันท์ (12 พยางค์) แปลว่า ฉันท์ที่มีเสียงไม่สม่ำเสมอกันเหมือนเสียงขลุ่ยที่มีเสียง
สูงและต่ำ (วุตโต.มัญ.219) มีลักษณะคล้ายกับอินทรวงศ์ฉันท์เพียงแต่เปลี่ยน ต คณะแรกของ 

อินทรวงศ์ให้เป็น ช คณะ ดังนี้ 
U — U — — U U — U — U — 

 

กมลาฉันท์  (12 พยางค์ ) แปลว่า ฉันท์ที่ งดงามเหมือนดอกบัว (วุตโต.มัญ .239) 
ประกอบด้วย ส ย ส และ ย คณะ ดังนี้ 

— — U — U — — — U — U — 
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ฉันท์ที่ยังไม่ทราบชื่อ (12 พยางค์) ไม่ปรากฏในวุตโตทัยตำราฉันท์ฝ่ายบาลี หรือวฤตต-

รัตนกรตำราฉันท์ฝ่ายสันสกฤต56 ประกอบด้วย ช ส ส และ ย คณะ ดังนี้ 
U — U U U — U U — U — —  

 

อุปชาติฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

1. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมอุเปนทรวิเชียรฉันท์ จำนวน 155 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 404-
455, 457-458, 461-507, 595-603, 718-722, 724-732, 751-752, 760-791 แ ล ะ  793-795 
(ยกเว้นคาถาที่ 414, 451, 449, 752 และ 788) เช่น คาถาที่ 404 บาทที่ 1 3 และ 4 เป็นอินทร-

วิเชียรฉันท์ ส่วนบาทที่ 2 เป็นอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้   
 

ทานาทโย ปารมิตา จินิตฺวา 
อสงฺขกปฺปานิ จ เขปยิตฺวา 
อสฺเสว ปลฺลงฺกวรสฺส เหต ุ
สนฺธาวิตํ ตํ ภชิตํ มยชฺช //404// 

 

2. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมวังสัฏฐฉันท์ จำนวน 1 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 414 คือ บาทที่ 1 

เป็นวังสัฏฐฉันท์ ส่วนบาทที่เหลือเป็นอินทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้ 
 

นรินฺทนาคินฺทสุรินฺทปูชิโต 
ฉพฺพณฺณรํสีหิ สมุชฺชลนฺโต 
นีลมฺพเร ตารกิโต สสีว 
โส จงฺกมี สตฺต อหานิ ตตฺถ //414//  

 

3. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมอุเปนทรวิเชียรฉันท์และวังสัฏฐฉันท์ จำนวน 2 ได้แก่ คาถาที่ 
403 และ 451 คือ บาทที่ 1 เป็นวังสัฏฐฉันท์ บาทที่ 2 เป็นอุเปนทรวิเชียรฉันท์ บาทที่ 3 และ 4 เป็น
อินทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้ 
 

    ติโลกนาโถ สุคโต ตโต ตทา 
   อุทานวาจํ สมุทาหริตฺวา 
   ปลฺลงฺกมาภุชฺช ทุมินฺทมูเล 

 
56 อาจปรากฏในตำราฉันท์สันสกฤตเล่มอื่น ๆ ทีผู่้วจิัยยังไม่พบ 
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   จนิฺเตสิ เอวํ วชิราสนสฺมึ //403// 
 
4. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมอุเปนทรวิเชียรฉันท์และอินทรวงศ์ฉันท์ จำนวน 1 คาถา ได้แก่ 

คาถาที่ 449 คือ บาทที่ 1 เป็นอินทรวงศ์ฉันท์ บาทที่ 2 และ 3 เป็นอินทรวิเชียรฉันท์ และบาทสุดท้าย
เป็นอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้  
 

โสกาวกณฺิโณ นุ วนมฺหิ ฌายสิ 
จติฺตนฺนุ ชิโต อุท ปตฺถยาโน 
อาคุนฺนุ คามมฺหิ อกาสิ กิญฺจิ 
ชเนน กสฺมา น กโรสิ สกฺขึ //449// 

 

5. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมอุเปนทรวิเชียรฉันท์และกมลาฉันท์ จำนวน 1 คาถา ได้แก่ 
คาถาที่ 788 คือ บาทที่ 1 และ 4 เป็นอินทรวิเชียรฉันท์ บาทที่ 2 เป็นกมลาฉันท์ และบาทที่ 3 เป็น
อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้  
 

ตสฺมึ นเค ปาทวรงฺกิตสฺมึ 
ขลมณฺฑโลกาสปเทสมตฺเต 
สโมสรนฺเต พหุเก ชเนปิ 
โหเตว โอกาสมโห ปทงฺกํ //788// 

 

6. อินทรวิเชียรฉันท์ผสมอุเปนทรวิเชียรฉันท์และฉันท์ที่ยังไม่ทราบชื่อ จำนวน 1 คาถา 
ได้แก่ คาถาที่ 752 คือ บาทที่ 1 และ 3 เป็นฉันท์ที่ยังไม่ทราบชื่อ บาทที่ 2 เป็นอุเปนทรวิเชียรฉันท์ 
และบาทที่ 4 เป็นอินทรวิเชียรฉันท์ ดังนี้  
 

อเนน วิธินา ชคเทกนาโถ 
ปวตฺตมาเนสุ มหามเหสุ 
ทิสญฺจ วิทิสํ ปริปูรยนโฺต 
ฉพฺพณฺณรํสีหิ อคา นคินฺทํ //752// 

 

เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่าอุปชาติฉันท์เหมาะแก่การพรรณนาความงามของนางเอก
ผู้สูงส่งในฐานะเป็นตัวเร่งเร้ารสรัก หรือพรรณนาองค์ประกอบของสิ่งที่สามารถกระตุ้นรสรักได้ เช่น 
วสันตฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ) (สุวฤตต.3/17) และก่อให้เกิดความงดงามความมีเสน่ห์แห่งอุทยานที่เต็มไป
ด้วยดอกมะลิที่มีคุณค่าเลิศล้ำซึ่งสร้างความน่าพิศวงได้ (สุวฤตต.3/30)  
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พระคันธสาราภิวงศ์ไม่ได้แสดงทรรศนะถึงอุปชาติฉันท์โดยตรง แต่ว่าได้กล่าวถึงฉันท์ที่
ทำให้เกิดอุปชาติฉันท์ กล่าวคือ อินทรวิเชียรฉันท์ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ วังสัฏฐฉันท์ อินทรวงศ์ เป็นต้น
ว่าเป็นที่นิยมของเหล่ากวีทั้งในงานประพันธ์ภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือ
ที่เป็นกวีนิพนธ์ (วุตโต.มัญ.192) 

อุปชาติฉันท์ที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงคาถาที่ 404-455, 457-458, 461-507 
คือการบรรยายเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คาถาที่  595-603 บรรยายความงดงามของ
เมืองสาวัตถีและพระวิหารเชตวัน คาถาที่ 718-722, 724-732 และ 751-752 บรรยายความงดงาม
ของธรรมชาติบนภูเขาสมันตกูฏ คาถาที่ 760-791 จะเห็นได้ว่าการใช้อุปชาติฉันท์ในสมันตกูฏ - 

วัณณนาเพ่ือบรรยายความงดงามแห่งธรรมชาตินั้นสัมพันธ์กับแนวคิดของเกษเมนทระ ส่วนคาถาที่  
793-795 พระเวเทหเถระบรรยายความงดงามแห่งพระบาทของพระพุทธเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์และ
ความยิ่งใหญ่ของรอยพระพุทธบาท  

 

1.4 อินทรวงศ์ฉันท์ (12 พยางค์) 
อินทรวงศ์ฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่ เป็นวงศ์ของอินทรวิเชียรคาถา (วุตโต.มัญ.221)  

โบราณาจารย์ให้ความหมายไว้ว่า ฉันท์ที่มีเสียงไพเราะเหมือนปี่พระอินทร์ (พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี 
สุรเตโช), 2532: 23) จัดอยู่ในกลุ่มชคตีฉันท์ มี 12 พยางค์ อินทรวงศ์ฉันท์ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 
ต ต ช และ ร คณะ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  — — U — — U U — U — U — 
  — — U — — U U — U — U — 
  — — U — — U U — U — U — 
  — — U — — U U — U — U — 
 
ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้อินทรวงศ์ฉันท์ทั้งหมด 2 คาถา คือ คาถาที่ 723 และ 792  
ตัวอย่างของอินทรวงศ์ฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

    โย นีลนานาวนราชิราชโิต 
    อาสารธาราคิรินิชฺฌรากุโล 
    อาปีตนีลารุณปลฺลวาวลี 

   ชีมูตกูโฏ วิย ภาติ อุคฺคโต //723// 
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เกษเมนทระไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอินทรวงศ์ฉันท์ แต่ว่าความนิยมของอินทรวงศ์
ฉันท์นั้นผู้วิจัยกล่าวไว้แล้วในหมวดอุปชาติฉันท์ (ดู วุตโต.มัญ.192) ทีนี้เมื่อพิจารณาบนพ้ืนฐานว่า 

อินทรวงศ์สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุปชาติฉันท์ได้ ซึ่งคุณสมบัติของอุปชาติฉันท์นั้น กวี
มักใช้พรรณนาถึงฤดูกาลที่ทำให้เกิดรสรัก เช่น ฤดูใบไม้ผลิ หรือพรรณนาถึงอุทยานที่งดงามด้วย
ทิวทัศน์แห่งธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสัมพันธ์กับคาถาที่ 723 ที่พรรณนาถึงความงดงามของภูเขา
สมันตกูฏว่ามีสีเขียวขจี มีฝนตกลงมาไม่ขาดสาย มีสายน้ำไหลลงมาจากภู เขา และอยู่สูงเสียดฟ้า แต่
คาถาที่ 792 พระเวเทหเถระกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ ณ แผ่นดินที่จะ
กลายเป็นทีฆวาปีเจดีย์ในอนาคต ไม่ได้สัมพันธ์กับแนวคิดของเกษเมนทระ 

 

1.5 ภุชงคปยาตฉันท์ (12 พยางค์) 
ภุชงคปยาตฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มี ย คณะ 4 คณะดำเนินไปไม่ขาดสายเหมือนงูเลื้อย

ติดต่อไปไม่ขาดช่วง (วุตโต.มัญ.229) จัดอยู่ในกลุ่มชคตีฉันท์ มี 12 พยางค์ ภุชงคปยาตฉันท์
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ ย ย ย และ ย คณะ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  U — — U — — U — — U — — 
  U — — U — — U — — U — — 
  U — — U — — U — — U — — 
  U — — U — — U — — U — — 
 

ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้ภุชงคปยาตฉันท์ 1 คาถา คือ คาถาที่ 749 ได้แก่ 

 

    มุนนิฺเท ปยนฺเต สมิทฺธํ ติโลกํ 
    คิรินฺทาภินนฺทา ทุมินฺทา ปพุทฺธา 
    มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา 
    ปวุฏฺโฐ มหินโฺท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ //749// 
 

แม้เกษเมนทระและพระคันธสาราภิวงศ์ไม่ได้แสดงทรรศนะว่าภุชงคปยาตฉันท์ควรใช้
อย่างไร แต่ก็น่าสังเกตว่า ภุชงคปยาตฉันท์ที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาเพียงครั้งเดียวนี้ถูกใช้อย่างมี
นัยสำคัญ คือ ปรากฏก่อนหน้าคาถาที่ 750 ซึ่งใช้สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ โดยทั้ง 2 คาถาที่ต่อกันนี้กล่าว
สรรเสริญความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเสด็จไปที่ภูเขาสมันตกูฏแล้ว ต้นไม้ สัตว์ป่านานาชนิด
ต่างยินดีปรีดาร้องเซ็งแซ่ พระอินทร์บันดาลฝนให้ตกลงมาเพ่ือระงับความเร่าร้อน กรณีนี้สัมพันธ์กับ



  103 

ชินจริต คาถาที่ 432-434 (ดู ชิน.432-434) ที่ใช้กล่าวสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พ่ึงของไตร
โลก จึงน่าสังเกตว่าในวรรณกรรมบาลี ภุชงคปยาตฉันท์ก็น่าจะเหมาะแก่การใช้สรรเสริญพระพุทธเจ้า  

  
1.6 วสันตดิลกฉันท์ (14 พยางค์) 

วสันตดิลกฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มีคณะวิจิตรเหมือนเมฆในวสันตฤดู (ฤดูใบไม้ร่วง) 
(วุตโต.มัญ.250) ในสุวฤตตดิลกให้ความหมายว่า ยอดแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ปราณี ฬาพาณิช, 2551: 84) 
นักปราชญ์โบราณาจารย์ได้ให้ความหมายว่า ฉันท์ที่มีคณะเหมือนเมฆที่มืดมนในเดือน 5 เดือน 6 อัน
เป็นส่วนของฤดูฝน (พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช), 2532: 27) จัดอยู่ในกลุ่มสักกรีฉันท์ มี 14 
พยางค์ วสันตดิลกฉันท์มี 12 พยางค์แรกประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ ช 
คณะ ตามลำดับ และ 2 พยางค์สุดท้ายเป็นครุลอย เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  — — U — U U U — U U — U — — 

  — — U — U U U — U U — U — — 

  — — U — U U U — U U — U — — 

  — — U — U U U — U U — U — — 

 

ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้วสันตดิลกฉันท์ทั้งหมด 90 คาถา คือ คาถาที่ 401-402, 
508-552, 604-613, 705-716, 735-748 และ 753-759 

ตัวอย่างของวสันตดิลกฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา ได้แก่ 

  
    อิจเฺจวมคฺคมตทานวิธิปฺปวีณ- 
    การุญฺ ปุญฺ หทเยน มโหทเยน 
    ปตฺวา ภวณฺณวมปารมนนฺตทุกฺขํ 
    เยโนจิตา ปรมปารมิตา ชิเนน //401// 
 

เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่า วสันตดิลกฉันท์ย่อมงดงามเมื่อใช้พรรณนารสแห่งความ
กล้าหาญรวมกับรสโหดร้าย (สุวฤตต.3/19) พระคันธสาราภิวงศ์ กล่าวว่า ฉันท์ชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่าง
มากทั้งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต (ดู วุตโต.มัญ.192) ในขนบของวรรณกรรมบาลี โบราณาจารย์
มักกล่าวว่า วสันตดิลกฉันท์เหมาะแก่การใช้สรรเสริญพระพุทธเจ้า  

พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช) (2532: 28) แสดงทรรศนะว่า “วสันตดิลกฉันท์ถือว่า
เป็นฉันท์ที่สุดยอด เป็นที่นิยมมากในคัมภีร์ต่าง ๆ กวีทั้งหลายมักจะแต่งฉันท์ชนิดนี้เพ่ือเป็นการอวด
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ฝีมือของตน หากฝีมือถึงเช่นที่อวดแล้ว บทประพันธ์นั้นย่อมเป็นอมตะ และเป็นแบบอย่างแก่กวีรุ่น
หลังได้ เช่น บทถวายพรพระ (บทพาหุง)” 

วสันตดิลกฉันท์ที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงคาถาที่  401-402 สรรเสริญ
พระพุทธเจ้าหลังจากเอาชนะพญามาร คาถาที่ 508-552 บรรยายเหตุการณ์การเสด็จมาลังกาครั้งที่ 1 
ของพระพุทธเจ้า คาถาที่ 604-613 พรรณนาความงดงามของพระวิหารเชตวัน คาถาที่ 705-716 
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพญานาค คาถาที่ 735-748 พรรณนาความอุดมสมบูรณ์แห่งแมกไม้นานา
พันธุ์และสัตว์ป่าหลากประเภทบนภูเขาสมันตกูฏ และคาถาที่ 753-759 สรรเสริญความอัศจรรย์ของ
พระพุทธเจ้า  

จะเห็นว่า วสันตดิลกฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนามีลักษณะเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ (1) สรรเสริญพระพุทธเจ้า และ (2) พรรณนาความงดงามของธรรมชาติ ไม่ได้จำกัดอย่างแน่นอน
ว่าจะต้องใช้กับเนื้อหาแบบไหน แต่ถ้าตีความในทางธรรมว่าการสรรเสริญพระพุทธเจ้านั้นเป็นการ
สดุดีความกล้าหาญในทางธรรมก็อาจจะสัมพันธ์กับแนวคิดของเกษเมนทระว่า วสันตดิลกฉันท์ย่อม
งดงามเมื่อใช้พรรณนารสแห่งความกล้าหาญ (สุวฤตต.3/19) 

  
1.7 มาลินีฉันท์ (15 พยางค์) 

มาลินีฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มีลำดับคณะอันประกอบด้วย น คณะ เป็นต้น (วุตโต.มัญ.
255) จัดอยู่ในกลุ่มอติสักกรีฉันท์ มี 15 พยางค์ ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ น น ม ย และ ย คณะ 
เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  U U U U U U — — — U — — U — — 
  U U U U U U — — — U — — U — — 
  U U U U U U — — — U — — U — — 
  U U U U U U — — — U — — U — —  

 

ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้มาลินีฉันท์ทั้งหมด 42 คาถา คือ คาถาที่ 1-4, 553-575, 
582-594, 733-734 

ตัวอย่างของมาลินีฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

    สตตวิตตกิตฺต ึธสฺตกนฺทปฺปทปฺปํ 
    ติภวหิตวิธานํ สพฺพโลเกกเกตุ  
    อมิตมนอนคฺฆํ สนฺติทํ เมรุสารํ 
    สุคตมหมุทารํ รูปสารํ นมามิ //1// 
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เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่ากวีควรใช้มาลินีฉันท์ซึ่งมีจังหวะเร็ว ในช่วงจบแต่ละตอน 
(สรรค) โดยยกตัวอย่างจากกุมารสัมภวะของกาลิทาส (สุวฤตต.3/19) ผู้วิจัยได้สำรวจวรรณกรรม
สันสกฤตประเภทมหากาวยะเพ่ิมเติมก็พบว่าเป็นจริงดังที่เกษเมนทระกล่าวไว้ คือ กุมารสัมภวะใช้ปิด
สรรคที่ 2, 3, 7, รฆุวงศ์ใช้ปิดสรรคที่ 2, 7, ศิศุปาลวธะใช้ปิดสรรคที่ 4, 7, 10, กิราตารชุนียะใช้ปิด
สรรคที่ 1, 4, 5, 6, 9 เป็นต้น แม้แต่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต เช่น พุทธจริต ซึ่งทั้ง
เรื่องใช้มาลินีฉันท์เพียง 2 บทเท่านั้นและก็ใช้ปิดสรรคทั้งสองบท (ดู พุทฺธ.2/56, 13/72) ไม่เพียงแต่
ในวรรณกรรมสันสกฤตเท่านั้น แม้แต่วรรณกรรมบาลี เช่น มหาวงศ์ ซึ่งมีทั้งหมด 99 ปริจเฉท57 
(10,000 กว่าคาถา)58 ได้ใช้มาลินีฉันท์ในการปิดปริจเฉทจำนวน 9 บท (ดู มหา.4/66, 21/34, 34/94, 
65/96, 74/336, 75/108, 78/86, 85/74, 95/41) จึงน่าสังเกตว่าอาจเป็นขนบร่วมกันของกวีที่สืบ
มาแต่โบราณ  

อย่างไรก็ดี สมันตกูฏวัณณนาไม่ได้มีการแบ่งเป็นปริจเฉท แต่ก็พบว่าผู้ประพันธ์ใช้มาลินี
ฉันท์ในช่วงคาถาที่ 582-594 ซึ่งเป็นช่วงจบเนื้อหาการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 2 (อิติ ลงฺกาย ทุติยาคมนํ) 
ซึ่งอาจกล่าวได้ผู้ประพันธ์ดำเนินขนบนี้ตามแบบกาวยะของสันสกฤต นอกจากนี้ สมันตกูฏวัณณนายัง
ใช้มาลินีฉันท์ในประณามบท (คาถาที่ 1-4) ซึ่งน่าสังเกตว่า แปลกไปจากขนบวรรณกรรมบาลีชั้นอรรถ
กถาและฎีกาซึ่งมักใช้ปัฐยาวัตฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ และวิปุลาฉันท์เท่านั้น (ดู 
พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, 2550: 140-145) หรือโดยที่สุดแล้วแม้แต่วรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะที่
ประพันธ์ในสมัยไล่เลี่ยกันกับสมันตกูฏวัณณนาก็ไม่มีเรื่องใดที่ใช้มาลินีฉันท์ในประณามบทเลย59 แต่

 
57 “ปริจเฉท” ในบาลี คือการแบ่งเนือ้หาของเรื่องคล้ายกับ “สรรค” ในสันสกฤต 
58 การเรียกช่ือ “มหาวงศ์” นั้น นักวิชาการหลายท่านมีทรรศนะที่ต่างกัน เช่น Geiger ระบุว่า

มหาวงศ ์คือปริจเฉทท่ี 1 ถึงปริจเฉทท่ี 37 คาถาที่ 50 หลักจากน้ันควรเรียกว่า จูฬวงศ์ ส่วนท่านพุทธทัตตะ (ผู้ตรวจ
ชำระจัดพิมพ์มหาวงศ์ภาษาบาลี อักษรสิงหฬ) ว่าเป็นมหาวงศ์ทั้งหมด (ดู พระมหานามเถระ, 2553: (11)-(14)) ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยถือเอามติของท่านพุทธทัตตะ  

59 ชินาลังการใช้ตติยมการวิปุลาฉันท์ (ชินา.1) เตลกฏาหคาถาใช้วสันตดิลกฉันท์ (เตล.1) ปัชชมธุใช้
วสันตดิลกฉันท์ (ปชฺช.1) สัทธัมโมปายนะใช้ปัฐยาวัตฉันท์ (Saddham.1) ชินจริตใช้ปัฐยาวัตฉันท์ (ชิน.1) ปัญจคติ
ทีปนีใช้ปัฐยาวัตฉันท์ (ปญฺจ.1) หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ใช้วสันตดิลกฉันท์ (Hattha.1) หรือรสวาหินี (สำนวนของพระ 

เวเทหเถระ) ใช้วสันตดิลกฉันท์ (Rasa.1) นอกจากนี้วรรณกรรมบาลีในฐานข้อมูลโปรแกรม Chattha Sangayana 

Tipitaka 4.0 ก็ไม่พบเรื่องใดท่ีใช้มาลินีฉันท์ในประณามบท อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าในวรรณกรรมบาลีที่แต่งข้ึนใน
ล้านนา คือ ฉันทวุตติปทีปะ (ยังไม่ทราบปีที่ประพันธ์อย่างแน่ชัด แต่กำหนดอายุได้ว่าประพันธ์ก่อนมังคลัตถทีปนี 
เนื่องจากถูกอ้างถึงในมังคลัตถทีปนี) ซึ่งเป็นตำราแต่งฉันท์ภาษาบาลี ประพันธ์โดยพระญาณมงคลเถระ (ยังไม่ได้รับ
การตรวจชำระและพิมพ์เผยแพร่) ก็ใช้มาลินีฉันท์ในประณามบทคาถาท่ี 1-2 เป็นต้นว่า 

วรทสพลรํสีเสยฺยสมฺมมฺมพิมฺพํ 
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ผู้วิจัยกลับพบการใช้มาลินีฉันท์เป็นประณามบทในวรรณกรรมสันสกฤตบางเรื่อง เช่น จารึกบนก้อน-

หินที่เมืองชูนาคาฒของพระเจ้าสกันทคุปตะ (ดู จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523: 20-21) จารึกวัดพระ-

งาม จังหวัดนครปฐม บทละครสันสกฤตเรื่องวิทธศาลภัญชิกา (ดู อนงค์ นาคสวัสดิ์, 2522: 42) เป็น
ต้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าพระเวเทหเถระได้รับขนบนี้มาจากวรรณกรรมสันสกฤตที่แต่งมาก่อนนั่นเอง 

นอกจากนี้ คาถาที่ 553-575, 582-594 ใช้ดำเนินเรื่องการเสด็จไปลังกาครั้งที่ 2 ของ
พระพุทธเจ้าจนจบ ส่วนคาถาที่ 733-734 ใช้พรรณนาต้นไม้นานาพันธุ์ที่มีอยู่บนภูเขาสมันตกูฏ เห็น
ได้ว่ามาลินีฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนาเป็นไปใน 3 ลักษณะที่แตกต่างกัน คือ (1) เป็นประณามบท (2) 
ดำเนินเรื่องการเสด็จไปลังกาตามมหาวงศ์ และ (3) พรรณนาต้นไม้หลากชนิด การใช้มาลินีฉันท์ใน
สมันตกูฏวัณณนาจึงไม่มีข้อกำหนดตายตัว เมื่อเทียบกับวรรณกรรมบาลีร้อยกรองในสมัยใกล้เคียงกัน 
เช่น ชินาลังการใช้เพียง 2 คาถา ส่วนชินจริตใช้เพียง 8 คาถา ในกรณีนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจ
เป็นฉันท์ที่พระเวเทหเถระชื่นชอบและประสงค์ที่จะแสดงฝีมือก็เป็นได้  

 

1.8 สิขริณีฉันท์ (17 พยางค์) 
สิขริณีฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มีลหุในต้นคาถาเหมือนยอดไม้ (วุตโต.มัญ.260) จัดอยู่ใน

กลุ่มอัจจัฏฐิฉันท์ มี 17 พยางค์ ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ ย ม น ส ภ คณะ พยางค์ลหุ 1 พยางค์ 
และพยางค์ครุ 1 พยางค์ตามลำดับ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  U — — — — — U U U U U — — U U U — 
  U — — — — — U U U U U — — U U U — 
  U — — — — — U U U U U — — U U U — 
  U — — — — — U U U U U — — U U U — 
 
ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้สิขริณีฉันท์ทั้งหมด 6 คาถา คือ คาถาท่ี 576-581  
ตัวอย่างของสิขริณีฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

    น โภ โภ สํสาเร ขลุ ภวติ สาร ํลวมปิ 
    วิเส สาตํ สีตํ ชลิตทหเน วิชฺชติ กทา 
    สทา ราคํ โรคํ พฺยธติ ชนตํ เนกทุริตํ 

 

คุณคณวิรชนฺธํ สตฺตโมหนฺธการํ 
สุชนกุมุทสณฺฑํ สนฺตตปฺผุลฺลยนฺตํ 
สุวิมลมุนิจนฺทํ เกน กนฺตํ นมิตฺวา //1// (ฉนฺทวุตฺติ. 1)  

และไตรภูมิกถาของมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย) ก็ใช้ในคาถาท่ี 2-4 (ดู ไตรภูมิ.1)  
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    ตถา ปายุ ปาโต รวิรภิมุขุสฺสาวสทิสํ //576// 
 

เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่าศิขริณีฉันท์เหมาะสมในการจำแนกแจกแจงรายละเอียด
ให้เห็นชัด (สุวฤตต.3/20) พระคันธสาราภิวงศ์ไม่ได้แสดงทรรศนะว่าฝ่ายบาลีเหมาะกับเนื้อหาเช่นไร 
แต่ได้ยกตัวอย่างบทที่ใช้สรรเสริญพระพุทธเจ้าจากมหาปณามะ (ดู วุตโต.มัญ.259-260) 

คาถาที่ 576-581 ของสมันตกูฏวัณณนาเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงพระธรรม
เทศนาโทษแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง เพ่ือทรงประสงค์จะระงับสงครามของเหล่าพญานาค ซึ่งอาจ
สัมพันธ์กับแนวคิดของเกษเมนทระ 

 

1.9 สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ (19 พยางค์) 
สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่ออกเสียงเหมือนการก้าวกระโดดของเสือดาว 

กล่าวคือฉันท์นี้มีการหยุดในพยางค์ท่ี 12 เหมือนเสือดาวที่กระโดดได้ 12 ศอก (วุตโต.มัญ.270) จัดอยู่
ในกลุ่มอติธิติฉันท์ มี 19 พยางค์ สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ ม ส ช ส ต ต คณะ 
และพยางคค์รุ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

  — — — U U — U — U U U — — — U — — U — 
  — — — U U — U — U U U — — — U — — U — 
  — — — U U — U — U U U — — — U — — U — 
  — — — U U — U — U U U — — — U — — U — 
 
ในสมันตกูฏวัณณนา มีการใช้สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ 1 คาถา คือ คาถาท่ี 750 ได้แก่ 

 

    คจฺฉนฺเต คคนายเนน สุคเต ภานูสิ สนฺโต ตทา 
    วาเรสุ สุริยาตปญฺจ ชลทา สิญฺจึสุ ภูมฺยา ชล ํ
    มนฺทามนฺทสุคนฺธมุทฺธปวนา ปาเปนฺติ สิตํ สุขํ 

   เทวาที ธชฉตฺตจามรกรา ปูเชนฺติ มาเนนฺติ จ //750// 

     
เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่าท่าน (โบราณาจารย์) กำหนดให้ใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ใน

การสดุดีความกล้าหาญของพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้น (สุวฤตต.3/22) พระคันธสาราภิวงศ์ไม่ได้แสดง
ทรรศนะว่าฝ่ายบาลีเหมาะกับเนื้อหาเช่นไร แต่ได้ยกตัวอย่างบทที่ยกย่องคัมภีร์สัททนีติปทมาลาว่า
เป็นดุจเรือพาข้ามมหาสมุทรคือพระธรรม และบทที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ฉลาดในสภาวธรรม 
จากนามรูปปริจเฉท (ดู วุตโต.มัญ.269)  
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ส่วนคาถาที่ 750 ของสมันตกูฏวัณณนาก็ใช้สรรเสริญความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่า
เพียงแค่เสด็จเหาะไปภูเขาสมันตกูฏ รัศมีความเร่าร้อนแห่งดวงอาทิตย์ก็เย็นลง สายฝนโปรยปรายลง
มา สายลมพัดหอบกลิ่นหอมมาให้ ซึ่งสัมพันธ์กับตัวอย่างบทสรรเสริญของพระคันธสาราภิวงศ์และ
แนวคิดของเกษเมนทระ ซึ่งถ้าในสันสกฤตใช้สดุดีราชาในทางโลก ในบาลีก็ใช้สดุดีราชาในทางธรรมซึ่ง
ก็คือพระพุทธเจ้า 

 
1.10 สัทธราฉันท์ (21 พยางค์) 

สัทธราฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่ก่อให้เกิดความพึงใจในการฟังเพราะมีจังหวะหยุดใน
พยางค์ที่ 7 สามครั้งเท่ากัน (วุตโต.มัญ.274) จัดอยู่ในกลุ่มปกติฉันท์ มี 21 พยางค์ สัทธราฉันท์
ประกอบด้วย 7 คณะ ได้แก่ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ เขียนเป็น
แผนผังได้ดังนี้ 

 

  — — — — U — — U U U U U U — — U — — U — — 

  — — — — U — — U U U U U U — — U — — U — — 

  — — — — U — — U U U U U U — — U — — U — — 

  — — — — U — — U U U U U U — — U — — U — — 

 

ในสมันตกูฏวัณณนามีการใช้สัทธราฉันท์ทั้งหมด 2 คาถา คือ คาถาที่ 717 และ 796  
ตัวอย่างของสัทธราฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เช่น 

 

   เอวํ โส ธมฺมราชา ชนหิตวิหโิต วีตโทสาริวคฺโค 
   ลงฺการามาย รมฺเม สุมนคิริสิเรกาสิ ยํ ปาทลญฺฉํ 
   ตํ โว สคฺคาปวคฺคํ ททติ มุนิสมํ จิตฺตมตฺเต ปสนฺเน 
   ตสฺมา โภ โภ ปหฏฺ า นมถ มหถ ตํ สาธุ สาธุปฺปสตฺถํ //796// 
  

เกษเมนทระแสดงทรรศนะไว้ว่าท่าน (โบราณาจารย์) กำหนดให้ใช้สรัคธราฉันท์ในการ
พรรณนาลมที่มีกำลังแรง (สุวฤตต.3/22) ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นความหมายที่อาจเข้าใจได้ยาก อย่างไรก็
ตาม กวีสมัยโบราณก็อาจทราบกันว่า สรัคธราฉันท์เหมาะแก่การสรรเสริญเทพเจ้าหรือกษัตริย์ ดังที่  
กาลิทาสใช้ฉันท์นี้สรรเสริญพระศิวะในอภิชญานศกุนตลา (ปราณี ฬาพานิช, 2542: 97) เมื่อฝ่าย
พราหมณ์-ฮินดูใช้ฉันท์นี้สรรเสริญเทพเจ้า แน่นอนว่าในฝ่ายพุทธศาสนาก็ต้องใช้ฉันท์นี้สรรเสริญ
พระพุทธเจ้า เช่น คาถาที่ 5 และ 186 ของชินาลังการ (ดู ชินา.5, 186) ภายหลังอาจใช้เพ่ือความ
ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในบทอัญเชิญเทวดา (เทวตานิมันตนคาถา)  
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ในสมันตกูฏวัณณนาใช้สัทธราฉันท์ 2 ครั้ง คือ คาถาที่ 717 สรรเสริญคุณของพระ
รัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และคาถาที่ 796 สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นราชาแห่ง
กองทัพธรรมและรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ซึ่งอาจนับได้
ว่าเป็นไปตามความเหมาะสมในการเลือกใช้ฉันท์กับเนื้อหา 

 

ตารางที่ 9 แสดงความถี่ของฉันท์ในสมันตกูฏวัณณนา เรียงลำดับจากมากไปน้อย 

ชื่อฉันท์ ความถี่ ร้อยละ 

ปัฐยาวัตฉันท์ 419 52.24 

อุปชาติฉันท ์ 161 20.07 

วสันตดิลกฉันท์ 90 11.22 

วิปุลาฉันท์ 78 9.72 

มาลินีฉันท์ 42 5.23 

สิขริณีฉันท ์ 6 0.74 

อินทรวงศ์ฉันท์ 2 0.24 

สัทธราฉันท์ 2 0.24 

ภุชงคปยาตฉันท ์ 1 0.12 

สัททูลวิกกีฬิตฉันท์ 1 0.12 

รวม 10 ชนิด 802 คาถา  

 

จากข้อมูลการใช้ฉันท์ 10 ประเภท ในตารางที่ 9 บ่งบอกว่าพระเวเทหเถระชอบใช้
ปัฐยาวัตฉันท์มากที่สุด รองลงมาคือ อุปชาติฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ วิปุลาฉันท์ มาลินีฉันท์ ตามลำดับ 
ซึ่งท่านใช้แต่ละฉันท์มากกว่า 40 คาถาขึ้นไป ส่วนฉันท์ที่ใช้น้อย ได้แก่ สิขริณีฉันท์ อินทรวงศ์ฉันท์  

สัทธราฉันท์ ภุชงคปยาตฉันท์ และสัททูลวิกกีฬิตฉันท์  
ปัฐยาวัตฉันท์ถูกใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นฉันท์ที่เหมาะแก่การเล่าเรื่อง กล่าวคือ พระ 

เวเทหเถระได้ย่อเรื่องราวพุทธประวัติที่พิสดารให้กระชับขึ้น มุ่งเน้นความสงบสุข และดำเนินตามขนบ
ของวรรณกรรมประเภทมหากาวยะ อุปชาติฉันท์ถูกใช้เป็นลำดับถัดมาเนื่องจากเป็นฉันท์ที่เหมาะแก่
การพรรณนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นสิงคารรสคือรสแห่งความรักอันเกิดจากการพรรณนาความงดงามของ
ธรรมชาติหรือตัวละคร วสันตดิลกฉันท์ถูกใช้เพ่ือสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าและพรรณนา
ธรรมชาติ วิปุลาฉันท์ถูกใช้แทรกอยู่ ในระหว่างปัฐยาวัตฉันท์เนื่องจากอยู่ในกลุ่มอนุฏฐุภาฉันท์
เหมือนกันจึงมีลักษณะการใช้ที่คล้ายคลึงกัน และมาลินีฉันท์ถูกใช้เป็นประณามบท ใช้ดำเนินเรื่องการ
เสด็จไปลังกาและพรรณนาธรรมชาติ รวมถึงใช้ปิดเนื้อหาการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 2 การใช้มาลินีฉันท์
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ถึงจำนวน 42 คาถานี้นับว่าแตกต่างจากวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชินาลังการ ชินจริต เป็นอย่าง
มาก มาลินีฉันท์จึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระเวเทหเถระก็ว่าได้  

ฉันทลักษณ์ทั้ง 10 ชนิดที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนานี้บ่งบอกถึงความงดงามของบท
ประพันธ์ อันเกิดจากความประณีตบรรจงร้อยเรียงภาษาของผู้ประพันธ์ สะท้อนความเป็นอัจฉริยะใน
เชิงกวีของพระเวเทหเถระเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงตอกย้ำความเป็นกาวยะของสมันตกูฏวัณณนาอย่างไม่
ต้องสงสัย เพราะสะท้อนให้เห็นถึงกลิ่นอายของวรรณกรรมสันสกฤตอย่างชัดเจน สัมพันธ์กับลักษณะ
เนื้อหาที่โดดเด่นในด้านกาวยะท่ีผู้วิจัยศึกษามาแล้วข้างต้น 

 

2. ลักษณะสำนวนภาษา 

การใช้ภาษาบาลีในสมันตกูฏวัณณนา ผู้วิจัยวิเคราะห์เฉพาะลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของพระเวเทหเถระ ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 สนธิ (Junction) 

สนธิ แปลว่า “การต่อ” หรือ “การเชื่อม” หมายถึง การเชื่อมเสียงของคำ 2 คำ
ขึ้นไปที่อยู่ติดกันให้ออกมากลมกลืน เพ่ือให้เปล่งเสียงคำนั้นออกมาได้อย่างสะดวก ลื่นหู และเป็น
ประโยชน์ในการแต่งฉันท์ ผู้วิจัยพบว่าพระเวเทหเถระใช้การสนธิที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์
บาลี แต่บางคำก็สนธิหลายคำซึ่งทำให้มองเห็นรูปคำเดิมได้ยาก มีตัวอย่างดังต่อไปนี ้

 

คณมหมภิวนฺเท (3) แยกสนธิเป็น คณํ+อหํ+อภิวนฺเท 

วสติมตุลเมตํ (4) แยกสนธิเป็น วสตึ+อตุลํ+เอตํ 
โสคากาสา (271) แยกสนธิเป็น โส+อคา+อากาสา  
อิจฺจจฺจคุ (470) มาจาก อิติ+อจฺจคุ 
เตถาคม ุ(497) มาจาก เต+อถ+อคมุ 

เอวมหมปฺปตรํ (509) มาจาก เอวํ+อหํ+อปฺปตรํ 
ยชฺเชวมีติมปยาติ (528) มาจาก ยทิ+อชฺช+เอวํ+อีติ+ม อาคม+อปยาติ   
กตฺเววเมสมสโมปสมนฺตมีตึ (534) มาจาก กตฺว+เอวํ+เอส+ม อาคม+อสโม+อุปสมํ+ตํ+ 

อีตึ  
นอกจากนี้ยังพบว่ามีคำที่สนธิตามกฎเกณฑ์ของภาษาสันสกฤตอีกด้วย เช่น 

ชคเทกนาถ (752) มาจาก ชคตฺ (ส.) + เอก (ส., ป.) + นาถ (ส., ป.)   
ชคทานนฺท (653) มาจาก ชคตฺ (ส.) + อานนฺท (ส., ป.)  
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สนธิตามกฎของสันสกฤตในสองคำนี้คือ การแปลง ตฺ ในคำว่า “ชคตฺ” เป็น ท เนื่องจาก
ตามหลักสนธิของภาษาสันสกฤตที่ว่า คำที่มีพยัญชนะสะกดเป็น ตฺ ถ้าคำที่ตามมาขึ้นต้นพยางค์แรก
ด้วยเสียงโฆษะ (พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรคทั้งห้า, พยัญชนะ ย ร ล ว ห ฬ และสระทุกตัว) ให้
เปลี่ยนตัว ต เป็น ท (วิสุทธ์ บุษยกุล, 2554: 39)  

ผู้วิจัยนับว่าสองคำนี้เป็นการสนธิตามแบบสันสกฤต เนื่องจากทั้งสองคำไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม PTSD อย่างไรก็ดี อาจมองว่าเป็นการยืมมาจากภาษาสันสกฤตโดยตรงเลยก็ได้60 

 

2.2 การใช้ ม อาคม (Infix) 

อาคม แปลว่า “การมาถึง” ในที่นี้จะกล่าวถึงพยัญชนะอาคม คือ การแทรก
พยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งในบรรดาพยัญชนะ 8 ตัว ได้แก่ ย ว ม ท น ต ร ล61 ลงในระหว่างคำ 2 คำที่
สนธิกัน เมื่อใช้แล้วไม่ได้ก่อให้เกิดความหมายที่ผิดแผกไปจากเดิม แต่กลับทำให้คำนั้นออกเสียง
สะดวกและเพ่ือความไพเราะยิ่งขึ้น62  

ผู้วิจัยพบว่า เอกลักษณ์ในการใช้อาคมของพระเวเทหเถระคือการลง ม อาคม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 

อิติมุกฺขิปิ (96) มาจาก อิติ+ม+อุกฺขิปิ  
ภานุเมโส (108) มาจาก ภานุ+ม+เอโส 

อาสิมญฺญํ (171) มาจาก อาสี+ม+อญฺญํ  
ปารมีฏตมุตฺตโม (348) มาจาก ปารมีภฏ+ม+อุตฺตโม  
อิติมปยาติ (528) มาจาก อิติ+ม+อปยาติ 
เอสมสโม (534) มาจาก เอส+ม+อสโม  
ยามนียามมนฺเต (562) มาจาก ยามียาม+ม+อนฺเต 

มุทฺธนามคฺคเหตฺวา (566) มาจาก มุทฺธนา+ม+อคฺคเหตฺวา 

อติมุฬารํ (584) มาจาก อติ+ม+อุฬารํ 

 
60 คำว่า “ชคตฺ” แปลว่า “โลก” เป็นปุงลิงค์ในภาษาสันสกฤต และมีอีกคำหนึ่งคือ “ชคตี” เป็นอิตถี

ลิงค์ ส่วนในภาษาบาลีมีแค่คำว่า “ชคตี” (ดู สุโพ.มัญ.620) ฉะนั้น คำว่ า “ชคเทกนาถ” และ “ชคทานนฺท” ใน
สมันตกูฏวัณณนาจึงน่าจะเกิดจากกระบวนการสร้างคำแบบสันสกฤตมากกว่าบาลี 

61 ดังสูตร (1/35) ที่ปรากฏในกัจจายนวยากรณะว่า “ย-ว-ม-ท-น-ต-ร-ลา จาคมา”  
62 แนวคิดเรื่องอาคม (หน่วยคำเติมกลาง) ในภาษาบาลีต่างจากแนวคิดในบางภาษา เช่น มอญ เขมร 

เป็นต้น ซึ่งเมื่อลงอาคมแล้วทำให้ความหมายของคำ ชนิดของคำ หรือหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป โปรดดูเพิ่มเติมใน 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2560: 225)  
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นตฺวามสมํ (747) มาจาก นตฺวา+ม+อสมํ  
 

การที่พระเวเทหเถระมักแทรก ม อาคมนั้นทำให้ผู้วิจัยมักประสบปัญหาในการแปล 
เนื่องจากเกิดความสับสนว่า ม ที่ปรากฏนั้นเป็นอาคมหรือว่าเป็น ม ที่แปลงมาจาก – นิคคหิต63 แต่
เมื่อได้ข้อสรุปว่า ม ในตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้เป็นอาคมที่ไม่มีความหมาย ผู้วิจัยจึงคาดว่านี้เป็น
เอกลักษณอี์กประการหนึ่งของของพระเวเทหเถระ 
 

2.3 กริยากิตก์ “ตฺวา” ปัจจัย64 (Gerund) 

กิตก์ แปลว่า “เรี่ยราย, กระจัดกระจาย” มาจาก √กิรฺ65 ประกอบกับ ต ปัจจัย 
ได้รูปเป็น กิต แล้วเติม ก ปัจจัยที่เป็นสกัตถะ66 จึงสำเร็จรูปเป็น กิตก์ หมายถึง การใช้ปัจจัยจำนวน
หนึ่งประกอบกับธาตุเพ่ือกระจายหรือทำให้มีคำใช้ในภาษาหลากหลายยิ่งขึ้น (พรชัย หะพินรัมย์, 
2560: 45) ส่วนกริยากิตก์ แปลว่า “กิตก์ที่เป็นกริยา” หมายถึง การเอาปัจจัยต่อท้ายธาตุเพ่ือสร้าง
คำกริยา ในที่นี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะ ตฺวา ปัจจัย เพราะเป็นเอกลักษณ์ของพระเวเทหเถระ  

“ตฺวา” ปัจจัย เป็นกริยากิตก์ท่ีแสดงร่วมกับกริยาหลัก หรืออาจเกิดก่อนกริยาหลัก ไม่ว่า
ประธานในประโยคจะเป็นพจน์หรือบุรุษอะไรก็ตาม กริยาประเภทนี้จะคงรูปเดิมอยู่เสมอ โดยปกติจะ
แปลว่า “ครั้น...แล้ว” “เมื่อ...แล้ว” “...แล้ว” หรือ “เพราะ...” (วิสุทธ์ บุษยกุล, 2554 : 234, 240; ดู 
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2558: 614-615)  

เอกลักษณ์ในการใช้ ตฺวา ปัจจัยของพระเวเทหเถระนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในแง่ของการ
สร้างคำ ไม่ใช่ในแง่ของความหมาย ซึ่งพบว่าเป็นไปใน 2 ลักษณะ ดังนี้คือ  

 
63 การแปลง – นิคคหิต เป็น ม คือ นิคคหิตสนธิ มีสูตร (1/34) ในกัจจายนวยากรณะว่า “มทา สเร” 

หรือในโมคคัลลานวยากรณะ (1/44) ว่า “มยทา สเร” เช่น ตํ อหํ = ตมหํ  (ดู สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2558: 96)  
64 มีสูตร (7/564) ในกัจจายนวยการณะว่า “ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุนตฺวานตฺวา วา” ในสัททนีติ

ปกรณะ (1150) ว่า “ปุพฺพกาเลกกตฺตุกานํ ตูนตฺวานตฺวา ปาเยน” (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2558: 614)  
65 สัญลักษณ์ √ คือเครื่องหมายที่ใช้ระบุถึงธาตุ (รากศัพท์) 
66 ก ปัจจัย ใช้ในความหมายเดิม เรียกว่า สกัตถะ (ป. สกตฺถ) มาจาก สก (ของตัวเอง) + อตฺถ 

(ความหมาย) กล่าวคือ เมื่อเติม ก ปัจจัยที่เป็นสกัตถะหลังคำนามแล้วไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่าง
ใด ยังคงความหมายเดิมของตัวเองเอาไว้ 



  113 

 

2.3.1 การแปลง ตฺวา เป็น ตฺว เช่น  
พระเวเทหเถระนิยมแปลง ตฺวา เป็น ตฺว เนื่องจากข้อบังคับของฉันท

ลักษณ์ ซึ่งในวรรณกรรมร้อยแก้วมักจะไม่พบการแปลงเช่นนี้ แต่การแปลงเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้
ความหมายผิดไปจากเดิม ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ 

หนฺตฺว (4) มาจาก หนฺตฺวา แปลว่า “ฆ่าแล้ว”  
ปนุทิตฺว (402) มาจาก ปนุทิตฺวา แปลว่า “ขจัดแล้ว, บรรเทาแล้ว”  
ปตฺว (402) มาจาก ปตฺวา แปลว่า “ถึงแล้ว”  
คนฺตฺว (419) มาจาก คนฺตฺวา แปลว่า “ไปแล้ว”  
อาโรปยิตฺว (533) มาจาก อาโรปยิตฺวา แปลว่า “ยกข้ึนแล้ว”  
วนฺทิตฺว (537) มาจาก วนฺทิตฺวา แปลว่า “ไหว้แล้ว” 

  
2.3.2 การแปลง ตฺวา เป็น ย โดยไม่มีอุปสัคอยู่หน้าธาตุ  

โดยปกติในไวยากรณ์บาลี สามารถแปลง ตฺวา ปัจจัย เป็น ย ได้ เมื่อมี  
อุปสัค (Prefix) อยู่หน้าธาตุ67 (ดู มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2551: 211-212) ในสมันตกูฏวัณณนามี
ตัวอย่างดังนี้   

อาทาย (472) มาจาก อา อุปสัค + √ทา + ตฺวา แปลว่า “ถือเอาแล้ว” 

อาหูย (83) มาจาก อา อุปสัค + √หู + ตฺวา แปลว่า “เรียกแล้ว” 

โอหาย (94) มาจาก โอ อุปสัค + √หา + ตฺวา แปลว่า “ละแล้ว” 

วิจินฺติย (142) มาจาก วิ อุปสัค + √จินฺตฺ + ตฺวา แปลว่า “คิดแล้ว” 

 

แต่เอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของพระเวเทหเถระที่ผู้วิจัยค้นพบคือ แม้ไม่มีอุปสัคอยู่หน้า
ธาตุ ท่านก็มักแปลง ตฺวา ปัจจัย เป็น ย เช่น  

จินฺติย (250, 280) มาจาก √จินฺตฺ + ตฺวา แปลว่า “คิดแล้ว”  
พนฺธิย (427) มาจาก √พนฺธฺ + ตฺวา แปลว่า “ผูกแล้ว”  
มาปิย (622) มาจาก √มาป + ตฺวา แปลว่า “เนรมิตแล้ว”  
วนฺทิย (696) มาจาก √วนฺทฺ + ตฺวา แปลว่า “ไหว้แล้ว”  
 

 
67 ในไวยากรณ์สันสกฤตก็เช่นเดียวกัน โปรดดูเพิ่มเติมใน วิสุทธิ์ บุษยกุล (2554: 234-240) 
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2.4 สมาส (Compound) 

สมาส แปลว่า “การอยู่รวมกัน” มาจาก สํ อุปสัค แปลว่า “พร้อม, รวม” + √
อสฺ แปลว่า “มี” + ณ ปัจจัย นามกิตก์ อีกนัยหนึ่งแปลว่า “การย่อคำให้อยู่รวมกัน” มาจาก สํ อุปสัค 
แปลว่า “พร้อม, รวม” + √อสฺ แปลว่า “ย่อ” + ณ ปัจจัย นามกิตก์ เป็นวิธีสร้างคำโดยนำคำศัพท์
มากกว่า 2 คำขึ้นไปมารวมเข้าเป็นคำเดียวกัน เพ่ือย่อความหมายให้สั้นลง พระเวเทหเถระประพันธ์
เรื่องนี้โดยใช้บทสมาสเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่บทสมาสที่ใช้เพียง 2 บท หรือมากจนถึง 11 บท มี
ตัวอย่างดังนี้ 

 

2.4.1 สมาสที่เกิดจากบท 2 บท เช่น 

สาธุชนฺตู (4) มาจาก สาธุ+ชนฺตู แปลว่า “คนดี” 

ทสปารมี (9) มาจาก ทส+ปารมี แปลว่า “บารมี 10 ประการ” 

 

2.4.2 สมาสที่เกิดจากบท 3 บท เช่น 

ธสฺตกนฺทปฺปทปฺปํ (1) มาจาก ธสฺต+กนฺทปฺป+ทปฺปํ แปลว่า “ความหยิ่ง
ยโสคือกามราคะถูกกำจัดแล้ว” 

สกลวิมลสีลํ (3) มาจาก สกล+วิมล+สีลํ แปลว่า “ศีลที่ปราศจากมลทิน
ทั้งปวง” 

 

2.4.3 สมาสที่เกิดจากบท 4 บท เช่น 

พุทฺธปุพฺพาจลคฺค (2) มาจาก พุทฺธ+ปุพฺพ+อจล+อคฺค แปลว่า “ยอด
ขุนเขาด้านทิศตะวันออกคือพระพุทธเจ้า” 

นิชฺฌราสารมทปฺปวาโห (726) มาจาก นิชฺฌร+อาสาร+มท (ปฺ)+ปวาโห 
แปลว่า “การหลั่งไหลของน้ำมันช้างคือธารแห่งน้ำตก” 

 

2.4.4 สมาสที่เกิดจากบท 5 บท เช่น 

สามนฺตเสลินฺทจมูปตีโก (725) มาจาก สามนฺต+เสล+อินฺท+จมู+ปตีโก 
แปลว่า “เป็นหัวหน้ากองทัพแห่งจอมภูเขาโดยรอบ” 

สมฺผุลฺลภณฺฑิสุมนชฺชกยูถิกา (736) มาจาก สมฺผุลฺล+ภณฺฑิ+สุมน+อชฺ
ชก+ยูถิกา แปลว่า “ต้นบานเที่ยง ต้นสถาน ต้นยี่หร่า ต้นมะลิ ที่มีดอกบานสะพรั่ง”  
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2.4.5 สมาสที่เกิดจากบท 6 บท เช่น 

กมุกสลลตินฺทูทุมฺพรมฺพสฺสกณฺณา (734) มาจาก กมุก+สลล+ตินฺทุ+อุทุมฺ
พร+อมฺพ+อสฺสกณฺณ แปลว่า “ต้นหมาก ต้นสลละ ต้นแสลงใจ ต้นมะเดื่อ ต้นมะม่วง ต้นสาละ” 

สิทฺธงฺคนารตฺตปทมฺพุชาลี (728) มาจาก สิทฺธ+องฺคนา+รตฺต+ปท+อมฺพุ+
ชาลี แปลว่า “มีถ่องแถวแห่งดอกบัวคือเท้าสีแดงของเหล่าภรรยาของพวกนักสิทธิ์” 

 

2.4.6 สมาสที่เกิดจากบท 7 บท เช่น 

สมฺมตฺตหตฺโถสภหํสสีหสมานลีลาย (762) มาจาก สมฺมตฺต+หตฺถ+อุสภ+
หํส+สีห+สมาน+ลีลาย แปลว่า “ด้วยการเยื้องกรายอันคล้ายกับช้างตัวซับมัน โคอุสภะ หงส์ และ
ราชสีห์” 

 

2.4.7 สมาสที่เกิดจากบท 8 บท เช่น 

มงฺคูรปา ีนสวงฺกสิงฺคุโรหิจฺจมุญฺชามรปาวุเสหิ (729) มาจาก มงฺคูร+
ปาฐีน+สวงฺก+สิงฺคุ+โรหิจฺจ+มุญฺช+อมร+ปาวุเสหิ แปลว่า “ด้วยปลาชนิดต่าง ๆ (ได้แก่) ปลากา ปลา
หลด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาค้าว ปลาไหล และปลากระบอก”  

หริณโรหิตปุณฺฑรีกโคกณฺณสลฺลสสชมฺพุกสูกรา (742) มาจาก หริณ+
โรหิต+ปุณฺฑรีก+โคกณฺณ+สลฺล+สส+ชมฺพุก+สูกรา แปลว่า “เนื้อ ละมั่ง เสื อโคร่ง วัวกระทิง เม่น 
กระต่าย หมาจิ้งจอก หมู” 

 

2.4.8 สมาสที่เกิดจากบท 9 บท เช่น 

มธุกวฏกเรรีโพธิชมฺพีรภลฺลีขทิรภยกทมฺพา (733) มาจาก มธุก+วฏ+กเร
รี+โพธิ+ชมฺพีร+ภลฺลี+ขทิร+ภย+กทมฺพา แปลว่า “ต้นชะเอมเทศ ต้นไทร ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว 
ต้นรักขน ต้นสีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้นกระทุ่ม” 

 

2.4.9 สมาสที่เกิดจากบท 10 บท เช่น 

โจจจุฉฺุกีจกหฬิทฺทิวิฬงฺคิพิมฺพินีลีวจาติวิสลาพ ุ(737) มาจาก โจจ+อุจฺฉุ+กี
จก+หฬิทฺทิ+วิฬงฺคิ+พิมฺพิ+นีลี+วจ+อติวิส+ลาพุ แปลว่า “ต้นโจจะ ต้นอ้อย ต้นกีจกะ ต้นขมิ้น ต้น
ส้มกุ้ง เถาตำลึง ต้นคราม ว่านน้ำ เดือยไก่ น้ำเต้า”  

สาขามิเคณิมิคพพฺพุรุรูกุรุงฺคโคธาขุปมฺปกกปีควยา (742) มาจาก สาขา
มิค+เอณิมิค+พพฺพุ+รุรู+กุรุงฺค+โคธา+อาขุ+ปมฺปก+กปี+ควยา แปลว่า “ลิง เนื้อทราย แมว กวาง 
กวางทอง ตะกวด หนู ค่าง ลิง และโคลาน” 
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2.4.10 สมาสที่เกิดจากบท 11 บท เช่น 

สนฺนีรหินฺตาลคสินฺทิปูคตาลมฺพสาลาทิมหีรุหิ นฺทา (751) มาจาก 
สนฺนีร+หินฺตาล+อค+สินฺทิ+ปูค+ตาล+อมฺพ+สาล+อาทิ+มหีรุห+อินฺทา แปลว่า “จอมแห่งต้นไม้ใหญ่
ทั้งหลายมีต้นมะพร้าวไฟ ต้นเต่าร้าง ต้นอินทผลัม ต้นหมาก ต้นตาล ต้นมะม่วง และต้นรังเป็นต้น” 

 
การใช้สมาสของพระเวเทหเถระที่มีมากถึง 11 คำนั้นแสดงความสามารถในเชิงกวีเป็น

อย่างมาก เพราะการใช้คำสมาสในฉันทลักษณ์ซึ่งกำหนดด้วยพยางค์หนักเบานั้นยากกว่าคำประพันธ์ที่
เป็นร้อยแก้วเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น การใช้สมาสในบทร้อยกรองนี้จึงนับว่าเป็นอัจฉริยภาพของกวีอย่าง
แท้จริง 

 

2.5 การใช้คำไวพจน์ (การหลากคำ) เกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้า 

การหลากคำ คือ ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพ่ือลดการใช้คำที่ซ้ำซ้อน ไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซาก น่าเบื่อ แต่กลับทำให้ภาษาไพเราะ สละสลวย ทั้งยังทำให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้อ่านอีกด้วย 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่าพระเวเทหเถระนิยมใช้คำไวพจน์เป็นอย่างมาก เช่น คำที่ใช้เรียกภูเขาสมันตกูฏว่า สุมน
สิขริราช (4), สุมนกูฏ (516, 536, 754), สุมนคิริ (796), สุมนทฺทิ (797), สุมนตรุราชํ (589), สมนฺตกูฏ 
(722, 732, 781), สมนฺตคิริ (746), สมนฺตนค (753)  

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์พระสมัญญานามของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะปรากฏมากถึง 
76 พระนาม โดยแบ่งตามกลุ่มความหมายออกเป็น 7 กลุ่ม เรียงลำดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 
ดังต่อไปนี้68 

 

ตารางที่ 10 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำ เป็นราชา69  
พระนาม คำแปล คาถา 

เทวเทว ผู้เป็นเทพของเหล่าทวยเทพ 677 

เทววร ผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐ 413 

เทวาติเทว ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ 406 

ธมฺมราชา ผู้เป็นราชาแห่งธรรม 796 

นรสารถ ี ผู้เป็นสารถีของนรชน 235, 247, 257, 264, 269,  
 

 
68 พระนามของพระพุทธเจ้าสามารถแปลได้หลายนัย ฉะนั้น คำแปลของผู้วิจัยในงานวิจัยนี้ถือว่าเป็น

เพียงสำนวนหนึ่งเท่านั้น ยังไม่นับว่าเป็นอันสิ้นสุด 
69 พระสมัญญานามในทุกกลุ่ม ผู้วิจยัจะเรียงตามลำดับอักษร 
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ตารางที่ 10 พระนามท่ีเกี่ยวกับความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำ เป็นราชา (ต่อ) 
พระนาม คำแปล คาถา 

  274, 278, 283, 289, 297, 
386 

นราสภ ผู้องอาจในหมู่ชน 141 

นริสฺสร ผู้เป็นจอมนรชน 181, 394 

นายก ผู้นำ 69, 100, 102 

ปุริสาสภ ผู้องอาจในหมู่บุรุษ 127 

ปุริสุตฺตม ผู้สูงสุดในหมู่บุรุษ 124 

มุนินฺท ผู้เป็นจอมแห่งมุนี 420, 445, 463, 465, 497, 
562, 568, 583, 593, 602, 
641, 746, 749, 777 

มุนิราช ผู้เป็นราชาแห่งมุนี 322 

มุนิสฺสร ผู้เป็นจอมแห่งมุนี 186, 389 

ยติปติ ผู้เป็นจ้าวแห่งนักบวช 589 

ยติราชราชา ผู้เป็นราชาเหนือราชาแห่งเหล่านักบวช 468, 471 

ยติสฺสร ผู้เป็นจอมแห่งนักบวช 131 

ยตีส ผู้เป็นใหญ่เหนือเหล่านักบวช 493, 765 

โลกคฺคนายก ผู้นำที่ล้ำเลิศของชาวโลก 676 

วสีส ผู้เป็นใหญ่เหนือเหล่าภิกษุ 495 

สทฺธมฺมราชา ผู้เป็นพระราชาแห่งพระสัทธรรม 398 

สามิ ผู้เป็นเจ้าของ 381, 537, 615 

สุขทมุนินฺท ผู้เป็นจอมมุนีที่ประทานความสุข 594 

 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือเหล่าพระภิกษุและเหล่า
ทวยเทพ แสดงถึงความเป็นผู้นำของปวงชน และเป็นราชาแห่งธรรมะ โดยพระนามว่า “มุนินฺท” และ 
“นรสารถี” ถูกใช้บ่อยที่สุดตามลำดับ 
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ตารางที่ 11 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือลักษณะเฉพาะประจำพระองค์ 
พระนาม คำแปล คาถา 

ตถาคต ผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น70 456, 692, 702 

ทสพล ผู้มีกำลัง 10 ประการ 567, 587, 590 

พุทฺธ ผู้ตรัสรู้ 2, 245, 258, 311, 361, 387, 
524 , 632 , 641 , 646 , 647 , 
672, 690, 705, 712  

ภควา ผู้มีโชค71 105 , 336 , 370 , 501 , 508 , 
534 , 538 , 553 , 587 , 717 , 
759, 791, 793, 795 

มหาชุติ ผู้มีความโชติช่วงอย่างยิ่ง 123 

มหานาค ผู้แกล้วกล้า72 617 

มหาวีร ผู้แกล้วกล้าอย่างยิ่ง 54, 346 
มเหสี ผู้แสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่ 612 

มาราริ ผู้เป็นศัตรูของมาร 284, 342, 372 

มุน ิ ผู้เป็นพระมุนี 127 , 271 , 286 , 337 , 388 , 
408 , 410 , 474 , 479 , 491 , 
545 , 552 , 563 , 566 , 575 , 
583 , 592 , 638 , 645 , 649 , 
652 , 661 , 663 , 664 , 706 , 
747, 780, 792 

ยติวร ผู้เป็นนักบวชผู้ประเสริฐ 510 

 
  

 
70 พระนามว่า “ตถาคต” สามารถแปลได้อีกหลายความหมาย โปรดดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณา

ภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556: 98)  
71 พระนามว่า “ภควา” สามารถแปลได้อีกหลายความหมาย เช่น ผู้จำแนกแจกแจงธรรม โปรดดู

เพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556: 279)  
72 พระนามว่า “มหานาค” สามารถแปลได้อีกหลายความหมาย โปรดดูเพิ่มเติมใน ปทา.606 
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ตารางที่ 11 พระนามท่ีเกี่ยวกับความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือลักษณะเฉพาะประจำพระองค์ (ต่อ) 
พระนาม คำแปล คาถา 

วริฏฺฐ ผู้ประเสริฐที่น่าปรารถนา 506 

วีร ผู้แกล้วกล้า 9, 537 
สตฺถุ ผู้เป็นครู 384 , 406 , 450 , 461 , 466 , 

477 , 491 , 525 , 571 , 584 , 
590, 650, 696, 703, 800 

สมณ ผู้สงบ 369 
สมนฺตจกฺขุ ผู้มีจักษุรอบด้าน 722 
สมนฺตนยน ผู้มีจักษุรอบด้าน 550 
สมฺพุทฺธ ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง 234 , 246 , 250 , 256 , 263 , 

267 , 268 , 273 , 277 , 281 , 
282 , 288 , 296 , 356 , 358 , 
360 , 385 , 532 , 607 , 615 , 
633 , 643 , 644 , 660 , 680 , 
757 

สุคต ผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี73 1 , 4 , 218 , 403 , 409 , 547 , 
551 , 564 , 566 , 585 , 586 , 
612 , 701 , 717 , 750 , 783 , 
784 

 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้มีคุณธรรมประจำพระองค์ เช่น ผู้
ห่างไกลจากกิเลส ผู้ตรัสรู้ ผู้มีพระจักษุมองรอบด้าน สะท้อนลักษณะเฉพาะประจำพระองค์ เช่น ผู้
เป็นครูของสรรพสัตว์ ผู้เป็นศัตรูของมาร และสะท้อนความเป็นผู้มีพระจริยาวัตรงดงาม เช่น ผู้สงบ ผู้
เสด็จไปแล้วด้วยดี โดยพระนามว่า “พุทฺธ” “ภควา” “มุนิ” “สตฺถุ” “สมฺพุทฺธ” และ “สุคต” จะถูกใช้
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพระองค์ และเป็นพระนามที่ปรากฏทั่วไปในวรรณกรรม
บาลีเรื่องอ่ืน ๆ  
 

 
73 พระนามว่า “สุคต” สามารถแปลได้อีกหลายความหมาย โปรดดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) (2556: 279) 
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ตารางที่ 12 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นที่พ่ึงพิงของชาวโลก 

พระนาม คำแปล คาถา 

ชคเทกนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวของโลก 752 

ติภเวกนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวของสามโลก 406 

ติภุวนนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงของสามโลก 571 

ติโลกนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงของสามโลก 403 

ติโลกสรณ ผู้เป็นที่พ่ึงของสามโลก 542 

นาถ ผู้เป็นที่พ่ึง 7 , 55 , 82 , 96 , 144 , 295 , 
472 , 504 , 541 , 631 , 659 , 
680, 693, 717, 779 

โลกนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงของโลก 658, 720, 753 
โลเกกนาถ ผู้เป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวของโลก 790 
 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นที่พ่ึงพิงเพียงหนึ่งเดียวของสรรพสัตว์ทั้ง 3 
โลก เพราะพระองค์สามารถนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามผ่านจากทุกข์ทั้งปวงได้  โดยพระนามว่า “นาถ” 
ถูกใช้มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 13 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุด ไม่มีผู้ใดเทียบได้ 
พระนาม คำแปล คาถา 

อคฺค ผู้เลิศล้ำ 528 

อตุล ผู้ไม่มีคนอ่ืนเทียบได้ 537 

อสม ผู้ไม่เสมอกับคนอื่นใด 588 

อสมมุนิ พระมุนีผู้ไม่เสมอกับคนอื่นใด 565 

มหามุน ิ พระมุนีผู้ยิ่งใหญ่ 135, 233, 287 

มหาสตฺต ผู้มีคุณความดีอันยิ่งใหญ่ 10 
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ตารางที่ 13 พระนามท่ีเกี่ยวกับความเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุด ไม่มีผู้ใดเทียบได้ (ต่อ) 
พระนาม คำแปล คาถา 

โลกคฺคปุคฺคล ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศในโลก 537 

มุนิวร ผู้เป็นมุนีผู้ประเสริฐ 508, 526, 533 

 
พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในทั้ง 3 โลก ไม่มีผู้ใด

จะมาเทียบเทียมกับพระองค์ได้เลย พระนามในกลุ่มนี้ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ ใช้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น 
ได้แก่ พระนามว่า “มหามุนิ” และ “มุนิวร” 

 

ตารางที่ 14 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้มีพระปัญญา 

พระนาม คำแปล คาถา 

อนนฺตปญฺญ ผู้มีปัญญาไม่สิ้นสุด 497 

ติขิณสุธีมา ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม 582 

ธิติมต ี ผู้ทรงปัญญาเครื่องทรงจำ 539 

ธีร ผู้เป็นนักปราชญ์ (ผู้หนักแน่น) 36, 92, 137, 139, 236, 441, 
473 , 489 , 526 , 528 , 537 , 
540, 615, 721, 759 

ธีส ผู้เป็นจอมปราชญ์ 537 
มหามต ิ ผู้มีปัญญามาก 93, 99, 132 
วรมติ ผู้มีปัญญาเลิศล้ำ 575, 717 
วิมลปญฺญ ผู้มีปัญญาไร้มลทิน 594 
 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้มีพระปัญญาล้ำเลิศ ทรงเป็นนักปราชญ์ 
โดยพระนามว่า “ธีร” ถูกใช้มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 15 พระนามที่เกี่ยวกับโคตรตระกูล 

พระนาม คำแปล คาถา 

โคตม ผู้มีวงศ์ตระกูลชื่อโคตมะ 460 

สิทฺธตฺถ ผู้สำเร็จประโยชน์, ผู้มีพระนามว่าสิทธัตถะ 205, 362, 382 
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ตารางที่ 15 พระนามท่ีเกี่ยวกับโคตรตระกูล (ต่อ) 
พระนาม คำแปล คาถา 

สุทฺโธทนตฺรช ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ 209 

สุทฺโธทนีย ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ 426 

สุทฺโธทนิยสิทฺธตฺถ สิ ท ธั ต ถะผู้ เป็ น พ ระ โอ รสขอ งพ ระ เจ้ า 

สุทโธทนะ 

200 

 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์เกี่ยวกับวงศ์ โคตร ตระกูล และความเป็นพระโอรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมของคนอินเดียที่มักจะเรียกชื่อตระกูล หรือชื่อที่
สัมพันธ์กับพ่อแม่ เช่น คำว่า “โมคคัลลานะ” แปลว่า “บุตรของนางโมคคัลลี” พระนามในกลุ่มนี้ที่ถูก
ใช้มากท่ีสุด คือ ใช้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น ได้แก่ พระนามว่า “สิทฺธตฺถ” 

  
ตารางที่ 16 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ทำให้ชาวโลกเบิกบานใจ 

พระนาม คำแปล คาถา 

ชคทานนฺท ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของชาวโลก 653 

ชนานนฺทน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของปวงชน 35 

โลกสาร ผู้เป็นแก่นสารของชาวโลก 591 
โลเกกนยน ผู้เป็นตาเพียงหนึ่งเดียวของชาวโลก 106, 126 
 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้เอ้ือเฟ้ือต่อชาวโลก เพราะทำให้ชาวโลก
มีแต่ความเบิกบานใจ ร่าเริงใจ ไม่มีความทุกข์ โดยพระนามในกลุ่มนี้ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ ใช้เพียง 2 
ครั้ง ได้แก่ พระนามว่า “โลเกกนยน” 

 

ตารางที่ 17 พระนามที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ชนะ 

พระนาม คำแปล คาถา 

ชิน ผู้ชนะแล้ว 151 , 185 , 244 , 272 , 276 , 
298 , 354 , 355 , 359 , 365 , 
373 , 374 , 392 , 401 , 405 , 
419, 421, 457, 542, 470,  
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ตารางที่ 17 พระนามท่ีเกี่ยวกับความเป็นผู้ชนะ (ต่อ) 
พระนาม คำแปล คาถา 

  475 , 476 , 481 , 489 , 507 , 
521 , 527 , 535 , 537 , 542 , 
595 , 613 , 614 , 634 , 635 , 
636 , 637 , 639 , 644 , 648 , 
649 , 651 , 652 , 654 , 657 , 
662 , 665 , 666 , 673 , 679 , 
688 , 691 , 704 , 747 , 764 , 
781, 782 

ชินราชา พระราชาผู้ชนะ 754 

ชินวร ผู้ชนะอย่างประเสริฐ 548 

 

พระนามในกลุ่มนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้มีแต่ชัยชนะ เพราะพระองค์ทรงชนะ
มารคือกิเลสทั้งหลายในโลกนี้ได้อย่างหมดจด โดยพระนามว่า “ชิน” ถูกใช้มากท่ีสุด 

จากพระนามทั้ง 76 พระนาม พระเวเทหเถระใช้พระนามที่มีความหมายแบ่งออกได้ 8 
กลุ่ม ได้แก่ (1) ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำ เป็นราชา (2) ความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือลักษณะเฉพาะ
ประจำพระองค์ (3) ความเป็นที่พ่ึงพิงของชาวโลก (4) ความเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุด ไม่มีผู้ใดเทียบได้ 
(5) ความเป็นผู้มีพระปัญญา (6) ระบุถึงโคตรตระกูล (7) ความเป็นผู้ทำให้ชาวโลกเบิกบานใจ และ (8) 
ความเป็นผู้ชนะ ซึ่งความหมายเหล่านี้สะท้อนแนวคิดของผู้ประพันธ์ที่มีต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรม
ศาสดา เพราะคำเรียกชื่อต่าง ๆ นั้นมีความหมายได้ตามการปรุงแต่งภายในจิตใจของผู้ใช้ภาษาซึ่งเกิด
จากความเคยชินที่ได้ยินการใช้คำเหล่านั้นมาก่อน (สุริยา รัตนกุล, 2560: 51-52)  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีพระนามที่ถูกใช้มากกว่า 10 ครั้ง ได้แก่ พระนามว่า นรสารถี, 
มุนินฺท, พุทฺธ, ภควา, มุนิ, สตฺถุ, สมฺพุทฺธ, สุคต, นาถ, ธีร และชิน ซึ่งแสดงให้เห็ นถึงความนิยมของ
ผู้ประพันธ์ อันเป็นพระนามที่สามารถพบได้ในวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันก็พบว่ามีพระ
นามใหม่ที่ไม่ค่อยปรากฏในวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ เช่น พระนามว่า ชคเทกนาถ ชคทานนฺท  
ยติราชราชา เป็นต้น ซึ่งถือว่าการแสดงภูมิของกวีในการสรรคำ ประณีตร้อยเรียงอักษร ประหนึ่งว่า
เป็นนายของภาษา 

พระนามทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏการใช้ในลักษณะทั่วไป ผู้ประพันธ์มิได้เจาะจงว่าต้อง
ปรากฏในเหตุการณ์ไหน ดังจะเห็นได้จากผู้ประพันธ์เรียกพระพุทธเจ้าว่า “พุทฺธ” หรือ “สมฺพุทฺธ” ทั้ง
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ในตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้แล้ว เพราะว่าการสร้างคำทั้งหมดขึ้นอยู่กับฉันท
ลักษณ์เป็นสำคัญ คำไหนเหมาะแก่การลงพยางค์ในฉันทลักษณ์ ผู้ประพันธ์ก็เลือกใช้คำนั้น ฉะนั้น 
พระนามที่มีสองพยางค์และสามพยางค์จึงถูกใช้มากท่ีสุด เนื่องจากลงคณะฉันท์ได้ง่ายกว่าพระนามที่มี
หลายพยางค์  

การหลากคำเกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้าในสมันตกูฏวัณณนาจึงสะท้อน
ภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่สมกับเป็นเอกบุรุษของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็น
อัจฉริยภาพในด้านกวีของพระเวเทหเถระอย่างแท้จริง 

 

2.6 คำยืมภาษาสันสกฤต74 

การยืม (Loan, Borrowing) หมายถึง การนำเสียง คำศัพท์ ลักษณะทาง
ไวยากรณ์ หรือความหมายของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ใช้ภาษาที่ต่างกัน 2 กลุ่ม จึงทำให้ภาษามีการสัมผัสกันและมีอิทธิพลต่อกัน (สำนักงานราชบัณฑิตย
สภา, 2560: 265)  

ช่วงที่ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนาเป็นช่วงที่วรรณกรรมบาลีได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม
สันสกฤตเป็นอย่างมาก (ดู พระมหาพจน์ สุวโจ, 2559ก: 165-177) ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลต่อรูปแบบ
การประพันธ์ เช่น การใช้ฉันทลักษณ์ดังที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไปแล้ว หรืออิทธิพลต่อการใช้คำศัพท์ ซึ่ง
ผู้วิจัยพบว่าในสมันตกูฏวัณณนามีการยืมคำภาษาสันสกฤตมาใช้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากภาษาสันสกฤตและบาลีมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ บางคำศัพท์ก็มีในทั้งสองภาษา บาง
คำศัพท์มีในภาษาบาลีแต่ไม่มีในภาษาสันสกฤต หรือบางคำศัพท์มีในภาษาสันสกฤตแต่ไม่มีในภาษา
บาลี ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎเกณฑ์การตัดสินว่าคำศัพท์ใดที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยจึงยึดเอาจาก
พจนานุกรมภาษาบาลี PTSD เป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นพจนานุกรมภาษาบาลีที่ได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการ ฉะนั้น ถ้าคำในสมันตกูฏวัณณนาไม่มีในพจนานุกรม PTSD แต่ว่ามีในพจนานุกรมภาษา
สันสกฤต ผู้วิจัยจะถือว่าคำนั้นเป็นคำยืมมาจากภาษาสันสกฤตทั้งหมดในงานวิจัยนี้ ดังที่จะวิเคราะห์
ต่อไปนี้ 

 

2.6.1 การยืมคำที่ยังไม่แจกวิภัตติ หมายถึง การยืมคำที่ไม่มีใช้ในภาษาบาลี 
กล่าวคือ ไม่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาบาลี PTSD หรือแม้บางคำจะปรากฏในพจนานุกรมภาษา
บาลี แต่ไม่มีความหมายเหมือนที่มีในภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยก็ถือว่าคำนั้นถูกยืมมาจากภาษาสันสกฤต
ทั้งหมด เช่น 

 

 
74 ความหมายของคำภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยอ้างจาก SED  
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ตารางที่ 18 คำยืมภาษาสันสกฤตที่ยังไม่แจกวิภัตติในสมันตกูฏวัณณนา 

ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

อาลีฒ อาลีฒ 152 เลีย, ขัด 

 

พระเวเทหเถระยืมคำว่า “อาลีฒ” ในภาษาสันสกฤตมาใช้เนื่องจากคำนี้ไม่มีในภาษาบาลี 
ทั้งนี้ ถ้าหากเป็นภาษาบาลี เสียง ฒ จะเทียบได้กับเสียง ฬฺห เช่น ลีฒ (ส.) กลายเป็น ลีฬฺหา (ป.) 

  
2.6.2 การยืมคำที่แจกวิภัตติแล้ว หมายถึง การยืมคำท่ีมีรูปคำท่ีแจกวิภัตติตาม

แบบภาษาสันสกฤต ซึ่งแม้บางคำจะอธิบายได้ด้วยสูตรไวยากรณ์ภาษาบาลีของกัจจายนวยากรณะ
หรือโมคคัลลานวยากรณะก็ตาม แต่เนื่องจากคำเหล่านี้มิได้ปรากฏอย่างทั่วไป ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจึงถือว่าเป็นคำยืมที่แจกวิภัตติแล้วจากภาษาสันสกฤต ซึ่งพระคันธสาราภิวงศ์ก็ยอมรับมตินี้ (ดู 
สุโพ.มัญ.620) ในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏคำยืมที่แจกวิภัตติจากภาษาสันสกฤต ดังนี้ 

 

1. คำว่า “สํสทิ” (535, 548) แปลว่า “ในการประชุม” มีศัพท์เดิมใน
ภาษาสันสกฤตว่า “สํสทฺ” เป็นสตรีลิงค์ แปลว่า “การประชุม” เมื่อแจกเป็นรูปวิภัตติที่ 7 เอกวจนะ
จึงได้ว่า “สํสทิ” คำนี้มีศัพท์เดิมในภาษาบาลีว่า “สํสท” เป็นปุงลิงค์ เมื่อแจกเป็นสัตตมีวิภัตติ เอก
วจนะ ควรมีรูปว่า “สํสเท”75 

2. คำว่า “ทิสิ” (511, 591, 753) แปลว่า “ในทิศ” มีศัพท์เดิมในภาษา
สันสกฤตว่า “ทิศฺ” เป็นสตรีลิงค์ แปลว่า “การประชุม” เมื่อแจกเป็นรูปวิภัตติที่ 7 เอกวจนะจึงได้ว่า 
“ทิศิ” แล้วพระเวเทหเถระแปลง ศ เป็น ส อีกขั้นหนึ่ง จึงได้รูปคำว่า “ทิสิ” คำนี้มีศัพท์เดิมในภาษา
บาลีคือ “ทิสา” เป็นอิตถีลิงค์ เมื่อแจกเป็นสัตตมีวิภัตติ เอกวจนะ ควรมีรูปว่า “ทิสาย, ทิสายํ”76 

3. คำว่า “ชคโต” (778) แปลว่า “แห่ง/ของโลก” มีศัพท์ เดิมใน
สันสกฤตว่า “ชคตฺ” แปลว่า “โลก” เมื่อแจกเป็นรูปวิภัตติที่ 6 เอกวจนะจึงได้ว่า “ชคตสฺ” แต่เมื่อ
สนธิกับเสียงที่เป็นโฆษะ (พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรคทั้งห้า, พยัญชนะ ย ร ล ว ห ฬ และสระ
ทุกตัว) จะได้รูปเป็น “ชคโต” ดังที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาว่า “ชคโต หิตาย” (778) “เพ่ือ

 
75 แต่กอ็าจอธิบายได้ด้วยสูตร (2/206) ในกัจจายนวยากรณะ ว่า “ตโต สฺมิ’มิ” คือ แปลง สฺมึ วิภัตติ

ท้าย อาร เป็น อิ จึงได้รูปสัตตมีวิภัตติว่า สํสทิ นอกจากนี้รูปคำนี้ยังมีการแปลง ท เป็น ต อีกด้วย ดังที่ปรากฏว่า สํ
สติ มีใช้ในชาดก (ขุ.ชา.27/24/199) ซึ่งอรรถกถาอธิบาย สํสติ ว่า ปริสมชฺเฌ แปลว่า ในท่ามกลางแห่งบริษัท 

76 แต่กอ็าจอธิบายได้ด้วยสูตร (2/206) ในกัจจายนวยากรณะ ว่า “ตโต สฺมิ’มิ” คือ แปลง สฺมึ วิภัตติ
ท้าย อาร เป็น อิ หรือสูตร (2/175) ในโมคคัลลานวยากรณะว่า “ทิวาทิโต” คือ แปลง สฺมึ วิภัตติที่อยู่ท้ายนามศัพท์
มี ทิวา เป็นต้นเป็น อิ ด้วยสูตรทั้งสองนี้จึงได้รูปสัตตมีวิภัตติว่า ทิสิ   
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ประโยชน์ของโลก” คำนี้มีศัพท์เดิมในภาษาบาลีคือ “ชคติ” เป็นอิตถีลิงค์ เมื่อแจกเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เอก
วจนะ ควรมีรูปว่า “ชคติยา”77  

การที่งานประพันธ์ภาษาบาลีใช้ศัพท์ภาษาสันสกฤตในรูปที่แจกวิภักติแล้วนี้ส่วนมากจะ
ปรากฏในงานรูปแบบร้อยกรอง เนื่องจากเมื่อถูกกำหนดด้วยฉันทลักษณ์ คำที่แจกวิภัตติในภาษาบาลี
มีเสียงหนักเบาไม่เข้ากับพยางค์ที่ฉันทลักษณ์กำหนด ฉะนั้น เพราะความเคร่งครัดในฉันทลักษณ์ กวีผู้
แต่งภาษาบาลีจึงเลือกใช้คำภาษาสันสกฤตที่แจกวิภัตติแล้วในงานประพันธ์ของตัวเอง  

 

2.6.3 การยืมคำบุพบท  “อา” คือ คำบุพบท “อา” นี้ มักจะปรากฏใน
วรรณกรรมสันสกฤตสมัยเก่า โดยใช้นำหน้าคำนามที่แจกเป็นปัญจมีวิภัตติหรือทุติยาวิภัตติ คือ ถ้า
นำหน้าคำที่แจกเป็นปัญจมีวิภัตติจะแปลว่า “จาก...(ปัญจมี)...มาจนถึงที่นี่” หรืออาจแปลเอาความว่า 
“ตั้งแต่ที่นี่จนกระทั่งถึง...(ปัญจมี)” ถ้านำหน้าคำที่แจกเป็นทุติยาวิภัตติจะแปลว่า “ไปจนถึง, จนถึง” 
เช่น อา กรฺณมฺ “จนถึงหู”, อา ศิระปาทมฺ “จดศีรษะจดเท้า” (วิสุทธิ์ บุษยกุล, 2554: 28) ผู้วิจัยพบว่า
การใช้คำบุพบทชนิดนี้ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 2 แห่ง ดังนี้ 

 

1. อา โพธิมูลโต มคฺเค (143) แปลว่า “ในหนทางจนถึงโคนต้นโพธิ์” คือ 
“อา” บุพบทในประโยคนี้นำหน้าคำที่เป็นปัญจมีวิภัตติคือคำว่า โพธิมูลโต  

2. อา พฺรหฺมภวนุคฺคมฺม (189) แปลว่า “ขึ้นไปสูงจดพรหมโลก” คือ
“อา” บุพบทในประโยคนี้นำหน้าคำที่เป็นทุติยาวิภัตติคือคำว่า พฺรหฺมภวนํ 

  
การใช้คำบุพบทแบบวรรณกรรมสันสกฤตในเรื่องนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะ

ผู้ประพันธ์ยังได้รับขนบจากวรรณกรรมภาษาสันสกฤตอยู่ และช่วยให้ฉันทลักษณ์มีพยางค์ท่ีครบพอดี 
ทั้งยังทำให้มีความหมายที่กระจ่างชัดเจน มิได้ทำให้ความหมายด้อยลงไปแต่อย่างใด   
 

2.6.4 การเปลี่ยนแปลงทางเสียง (Sound change) 

ภาษาสันสกฤตและบาลีเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียนเหมือนกัน 
จึงมีบางคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่บางคำศัพท์ก็มีใช้เฉพาะในภาษาใดภาษาหนึ่ง และ
เนื่องจากเสียงควบของภาษาสันสกฤตมีมากกว่าภาษาบาลี ฉะนั้น บางคำในภาษาสันสกฤตเมื่อเทียบ
กับภาษาบาลีจึงมีวิธีการเปลี่ยนทางเสียงที่หลากหลายแบบ เพ่ือให้ออกเสียงง่ายกว่าเดิม (ดู Geiger, 

1968: 59-107; Hazra, 1998: 50-85; Müller, 1884: 4-58) ผู้ วิจัยพบว่า พระเวเทหเถระมี
 

77 แต่กอ็าจอธิบายได้ด้วยสูตร (2/182) ในกัจจายนวยากรณะ ว่า “สสฺส โจ” คือ หลังจากศัพท์มี มโน
คณะ เป็นต้น แปลง ส วิภัตติ เป็น โอ จึงได้รูปว่า ชคโต ซึ่งคำนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.
25/111/332)  
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ความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจระเบียบวิธีการแปลงเสียงจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลีเป็นอย่าง
ดี จึงได้ประยุกต์กฎเกณฑ์การแปลงเสียงนี้มาใช้ในสมันตกูฏวัณณนา โดยไม่ได้ผิดขนบจากการกลาย
เสียงแต่อย่างใด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

1. การกลายเสียงสระ 

สระในภาษาสันสกฤตและบาลีจะมีไม่เท่ากัน คือ ภาษาสันสกฤตมี
สระ 13 ตัว ได้แก่ อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เอ ไอ โอ เอา ส่วนภาษาบาลีมีสระ 8 ตัว ได้แก่ อ อา อิ 
อี อุ อู เอ โอ โดยจะไม่มีสระฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา เหมือนในภาษาสันสกฤต ดังนั้น คำบางคำในภาษา
สันสกฤตเม่ือกลายมาเป็นภาษาบาลีจึงมีวิธีการกลายเสียงสระ ดังนี้ 

สระเอา ในภาษาสันสกฤตมักจะกลายเป็นสระอุหรือโอ ในภาษาบาลี เช่น เอารส (ส .) 
กลายเป็น โอรส (ป.) แปลว่า “โอรส, ลูกชาย”, ส่วนสระไอ ในภาษาสันสกฤตมักจะกลายเป็นสระเอ
หรืออิ ในภาษาบาลี เช่น ไมตฺริ (ส.) กลายเป็น เมตฺติ (ป.) (Geiger, 1968: 68) ซึ่งวิธีเช่นนี้ก็ปรากฏ
ในสมันตกูฏวัณณนา ดังตัวอย่างในตารางที่ 19 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 19 ตัวอย่างการกลายเสียงสระจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี (1) 
ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

เสาทามินี โสทามินี 240 สายฟ้า 
 

ผู้ประพันธ์แปลงเสียงสระเอาของคำนี้มาเป็นสระโอ โดยรูปคำว่า “โสทามินี” นี้ไม่
ปรากฏในพจนานุกรม PTSD  

นอกจากนี้ เสียง ฤ ในภาษาสันสกฤตมักจะกลายมาเป็นสระ อ, อิ, อุ ในภาษาบาลี 
(Geiger, 1968: 66) เช่น ฤทฺธิ (ส.) กลายเป็น อิทฺธิ (ป.), ฤตุ (ส.) กลายเป็น อุตุ (ป.) ซึ่งในสมันตกูฏ-
วัณณนามีตัวอย่างดังในตารางที ่20 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 20 ตัวอย่างการกลายเสียงสระจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี (2) 
ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

กฺฤต กฬิต 4 อัน...กระทำแล้ว 
นฺฤป นุป 543 พระเจ้าแผ่นดิน 

 

เนื่องจากทั้งสองคำนี้อยู่ในฉันทลักษณ์ จึงถูกกำหนดด้วยพยางค์เสียงสั้น/ยาว และ
คำศัพท์ภาษาบาลีเองก็มีจำนวนพยางค์ไม่ครบตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ กล่าวคือ คำว่า “กฺฤต” ใน
ภาษาสันสกฤตเทียบกับบาลีได้ว่า “กต” ซึ่งมีเพียง 2 พยางค์เท่านั้น แต่ในบริบทนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการ
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พยางค์เสียงสั้นติดกัน 3 พยางค์เพ่ือให้ลงในมาลินีฉันท์ จึงแปลงสระ ฤ ในคำว่า “กฺฤต” ให้เป็นสระอิ 
จากนั้นแทรกเสียง ฬ จึงได้รูปเป็น ฬิ แล้วกลายเป็นคำว่า “กฬิต” อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิง
ภาษาศาสตร์ เสียงสระ ฤ ออกเสียงว่า รึ หรือ ริ อยู่แล้ว จึงอาจอธิบายได้ว่าเสียงสระ ฤ กลายมาเป็น
เสียง ฬิ เลยก็ได้ คำว่า “กฬิต” จึงเป็นคำเสียงสั้น 3 พยางค์ดังที่ผู้ประพันธ์ต้องการ  ซึ่งคำนี้ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรม PTSD  

ส่วนคำว่า “นุป” มาจากคำว่า “นฺฤป” โดยแปลงสระ ฤ ให้เป็นสระอุ เนื่องจาก
ผู้ประพันธ์ต้องการศัพท์ที่แปลว่า “พระราชา” ซึ่งจะแจกเป็นปฐมาวิภัตติ เอกพจน์ ทำหน้าที่ประธาน 
ในตำแหน่งพยางค์ที่ 7-8 ของวสันตดิลกฉันท์ โดยต้องการคำ 2 พยางค์ที่มีเสียงสั้นและยาว ใน
ข้อความว่า “ทุฏฺฐาทิคามณินุโป ทมิเฬ หนนฺโต” แปลว่า “พระราชานามว่าทุฏฐคามณี เมื่อ
ปราบปรามพวกทมิฬ” ซึ่งคำว่า “นฺฤป” นี้ไม่มีคำเทียบในภาษาบาลี ฉะนั้น ผู้ประพันธ์จึงแปลงให้เป็น
คำว่า “นุป” ดังที่กล่าวมา  

   
2. การกลายเสียงพยัญชนะ  

พยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Sibilant) ทั้ง 3 ตัวในภาษาสันสกฤต 
ได้แก่ ศ ษ ส จะกลายเป็นเสียง ส อย่างเดียวในภาษาบาลี เช่น ศรณ (ส.) กลายเป็น สรณ (ป.), ปุรุษ 
(ส.) กลายเป็น ปุริส (ป.) ในสมันตกูฏวัณณนามีตัวอย่างในตารางที ่21 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 21 ตัวอย่างการกลายเสียงพยัญชนะจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี  
ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

อนิลาศน อนิลาสน 704 สัตว์ที่กินลม, พญานาค 
ศราสน สราสน 308 ลูกศร 
 

ผู้ประพันธ์ได้แปลงเสียง ศ ในภาษาสันสกฤตทั้งสองคำนี้ให้กลายเป็น ส ในภาษาบาลีทั้ง
สองคำ ซึ่งนี้ไม่ปรากฏในพจนานุกรม PTSD 

 

3. การกร่อนเสียง  

เนื่องจากเสียงควบของภาษาสันสกฤตมีมากกว่าภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤตบางคำเมื่อเทียบกับภาษาบาลีจะพบว่ามีการกร่อนเสียงควบนั้นออกไป บางคำอาจชดเชย
เสียงด้วยการซ้ำพยัญชนะหรือทำสระให้เป็นเสียงยาว แต่บางคำก็ไม่มีการชดเชยเสียง (ดู พรชัย 
หะพินรัมย์, 2560: 37-38) ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการกร่อนเสียงที่ไม่มีการชดเชยเสียง เช่น พยัญชนะ
ที่เสียง ร เป็นต้นว่า ตฺริ (ส.) กลายเป็น ติ (ป.)  อินฺทฺร (ส.) กลายเป็น อินฺท (ป.) พยัญชนะที่มีเสียง ย 
เช่น โชฺยติสฺ (ส.) กลายเป็น โชติ (ป.) เป็นต้น ในสมันตกูฏวัณณนามีตัวอย่างในตารางที่ 22 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 22 ตัวอย่างคำที่เกิดจากการกร่อนเสียงจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

คฺรหครฺามณี คหงฺคามณิ 682 หัวหน้าของดาวเคราะห์, ดวงอาทิตย์ 
ชคตฺตฺรย ชคตฺตย 207 โลกทั้ง 3 
ทฺยุมณิ ทุมณิ 525 แก้วมณีบนท้องฟ้า, ดวงอาทิตย์ 
 

ทั้งสามคำนี้เป็นตัวอย่างของการกร่อนเสียงควบที่เป็นพยัญชนะเสียงอ่อนคือ ร และ ย 
ดังนี้ 

คำว่า “คฺรหคฺรามณี” ในภาษาสันสกฤตมีใช้ในพาลรามายณะเป็นต้น (SED.371) แยก
ออกเป็น 2 คำ คือ “คฺรห” แปลว่า “ดาวเคราะห์” + “คฺรามณิ” แปลว่า “หัวหน้า” พระเวเทหเถระ
กร่อนเสียง ร ในคำว่า “คฺรห” และคำว่า “คฺรามณี” ให้เป็นคำว่า “คห” และ “คามณิ” ตามลำดับ 
แล้วแทรกเสียงพยัญชนะ ง มาอยู่หน้าคำว่า คามณิ แล้วสำเร็จรูปเป็นคำว่า “คหงฺคามณิ” ในสมันต
กูฏวัณณนา ซึ่งคำนี้ไม่ปรากฏในพจนานุกรม PTSD 

คำว่า “ชคตฺตฺรย” ในภาษาสันสกฤตมีใช้ในกถาสริตสาครเป็นต้น (SED.408) แยก
ออกเป็น 2 คำ คือ “ชคตฺ” แปลว่า “โลก” + “ตฺรย” แปลว่า “หมวดสาม” ผู้ประพันธ์กร่อนเสียง ร 
ในคำว่า “ตฺรย” ให้เป็นคำว่า “ตย” แล้วสำเร็จรูปเป็นคำว่า “ชคตฺตย” ในสมันตกูฏวัณณนา ซึ่งคำนี้
ไม่ปรากฏในพจนานุกรม PTSD 

คำว่า “ทฺยุมณิ” ในภาษาสันสกฤตมีใช้ในจตุรวรรคจินตามณิเป็นต้น (SED.499) แยก
ออกเป็น 2 คำ คือ “ทฺยุ” แปลว่า “ท้องฟ้า” + “มณิ” แปลว่า “แก้วมณี” ผู้ประพันธ์กร่อนเสียง ย 
ในคำว่า “ทฺยุ” ให้เหลือเพียงคำว่า “ทุ” แล้วสำเร็จรูปเป็นคำว่า “ทุมณิ” ในสมันตกูฏวัณณนา ซึ่งคำ
นี้ไม่ปรากฏในพจนานุกรม PTSD  

 

4. การกลมกลืนตามเสียงหลัง (Regressive assimilation)  

การกลมกลืนเสียง หมายถึง การที่เสียงหนึ่งเปลี่ยนไปเหมือนกับเสียง
ที่อยู่ข้างเคียง อาจกลมกลืนได้โดยเปลี่ยนมามีฐานกรณ์เดียวกัน เปลี่ยนมามีลักษณะทางเสียง
เหมือนกัน หรือเปลี่ยนมามีความก้อง-ไม่ก้องของเสียงเหมือนกัน ซึ่งอาจกลมกลืนไปเหมือนหรือคล้าย
พยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือหลังก็ได้ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย
ภาษา (อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ม.ป.ป.: 78) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการกลมกลืนตามเสียงหลังในภาษา
สันสกฤตและบาลี เช่น เสียงพยัญชนะวรรค ต หรือ ฏ ถ้ามีเสียง ย อยู่ด้านหลังก็สามารถเปลี่ยนฐาน
กรณ์มาอยู่ที่เพดานแข็งได้ด้วยอิทธิพลของเสียง ย (Hazra, 1998: 79) เช่น สตฺย (ส.) กลายเป็น สจฺจ 
(ป.) ปุณฺย (ส.) กลายเป็น ปุญฺญ (ป.) ในสมันตกูฏวัณณนามีตัวอย่างในตารางที ่23 ดังนี้ 
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ตารางที่ 23 ตัวอย่างการกลมกลืนตามเสียงหลังจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 

ตารุณฺย ตารุญฺญ 707 ความเยาว์วัย 
 

ผู้ประพันธ์ได้แปลงเสียง ณฺย ของคำว่า “ตารุณฺย” ในภาษาสันสกฤต ให้เป็นเสียง ญฺญ 
ด้วยอิทธิพลของเสียง ย ที่อยู่ด้านหลัง จึงกลายเป็นคำว่า “ตารุญฺญ” ในสมันตกูฏวัณณนา ซึ่งคำนี้ไม่
ปรากฏในพจนานุกรม PTSD  

 

5. การสลับเสียง (Metathesis)  

การสลับเสียง หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่เกิดจาก
การที่ผู้พูดออกเสียงที่อยู่เรียงกันสลับที่กัน ซึ่งอาจอยู่ในพยางค์เดียวกันหรือไม่ก็ได้ เช่น ask ที่ปัจจุบัน
ออกเสียง [ask] แต่เดิมเคยออกเสียงว่า [aks] ซึ่งเป็นการสลับเสียงในพยางค์ ในภาษาไทยมีการสลับ
เสียง เช่น กำจัด เป็น จำกัด ซึ่งเป็นการสลับเสียงนอกพยางค์ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560 : 
280) หรือในภาษาสันสกฤตกับบาลีมีการสลับเสียง ห และ ล เช่น ชิหฺวา (ส.) เป็น ชิวฺหา (ป.) เป็นต้น 
ซึ่งการสลับเสียงปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ดังตัวอย่างในตารางที ่24 ต่อไปนี้ 

  
ตารางที่ 24 ตัวอย่างการสลับเสียงจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลี 

ภาษาสันสกฤต สมันตกูฏวัณณนา คาถา คำแปล 
กหฺลาร กลฺหาร 89, 182 ดอกบัวขาบ 

 

ในพจนานุกรมภาษาบาลี PTSD.200 มีคำว่า “กลฺลหาร” ซึ่งระบุว่าแปลงมาจากภาษา
สันสกฤตว่า “กหฺลาร” และมีใช้ในทีปวงศ์ (ทีป.16/20) ฉะนั้น คำว่า “กลฺหาร” ในสมันตกูฏวัณณนา
นี้ จึงเป็นวิธีที่พระเวเทหเถระยืมมาจากภาษาสันสกฤตด้วยวิธีทางภาษาศาสตร์คือการสลับเสียง 
เพราะคำว่า “กลฺหาร” ในเรื่องนี้มีความใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตมากกว่าคำว่า “กลฺลหาร” ที่ระบุ
ในพจนานุกรม PTSD ซึ่งเพ่ิมเสียง ล เข้ามาอีกตัวหนึ่ง 

ผู้ประพันธ์ใช้คำภาษาสันสกฤตทั้งที่แจกวิภัตติแล้วและยังไม่แจกวิภัตติในงานของตัวเอง
โดยไม่ยึดติดกับแนวคิดว่างานภาษาบาลีจะต้องใช้ภาษาบาลีเพียงอย่างเดียว เนื่ องจากบางตำแหน่ง
ของฉันทลักษณ์ใช้รูปคำการแจกวิภัตติแบบภาษาบาลีไม่ได้ ท่านจึงจำเป็นต้องใช้รูปคำที่แจกวิภัตติ
ตามแบบภาษาสันสกฤต หรือบางคำศัพท์ในภาษาบาลีมีพยางค์ครุ/ลหุไม่ลงคณะฉันท์ ท่านจึง
จำเป็นต้องหาคำศัพท์จากภาษาสันสกฤตที่ลงคณะฉันท์ได้และแปลงให้เป็นภาษาบาลีด้ วยวิธีทาง
ภาษาศาสตร์ ทั้งหมดนี้นับว่าเป็น “เอกสิทธิ์ของกวี” อย่างแท้จริง กล่าวคือเป็นอิสระของพระเวเทห
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เถระ ผู้เป็นเจ้าของสมันตกูฏวัณณนาแต่เพียงผู้เดียว แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษร
ศาสตร์ในทั้งสองภาษาอย่างไม่ต้องสงสัย  
 

อลังการในสมันตกูฏวัณณนา 

ดังที่ได้ศึกษาไปในเบื้องต้นทั้งฉันทลักษณ์ สำนวนภาษา และเนื้อหาที่โดดเด่น จะเห็นได้
ว่าสมันตกูฏวัณณนามีความประณีตและสละสลวยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบังเอิญโดย
ประการใด หากแต่ผู้ประพันธ์ตั้งใจที่จะสรรค์สร้างงานให้ออกมางดงามอย่างดีเพ่ือ เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่านและผู้ฟัง  

การที่ผู้ประพันธ์รังสรรค์งานให้มีความงดงามเช่นนี้ ในสันสกฤตและบาลีเรียกกันว่า 
“อลังการ” แปลว่า “การทำให้พอดี, การประดับตกแต่งให้งดงาม” จากที่ผู้วิจัยได้ปริทรรศน์ทฤษฎี
อลังการไปแล้วในบทที่ 2 ฉะนั้น ในที่นี้จะได้ศึกษาอลังการที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ดังต่อไปนี้ 

 

1. สัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) 

อลังการด้านเสียง เป็นกลวิธีที่จะทำให้งานประพันธ์มีน้ำเสียงที่ไพเราะเมื่อยามสวด
ออกมา ดังจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับ
การฟัง การสวด การสนทนา (คาถาที่ 4-6) ฉะนั้น พระเวเทหเถระจึงใส่ใจรายละเอียดของถ้อยคำ 
สรรคำที่ประณีตลุ่มลึกเพ่ือให้เกิดความไพเราะเสนาะหู อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสุโพธาลังการไม่ได้
เน้นสัททาลังการมากนัก กล่าวคือ ไม่ได้อธิบายสัททาลังการเป็นเอกเทศเหมือนอัตถาลังการ หากแต่
กล่าวแทรกไว้หัวข้ออ่ืน คือ ยมกปรากฏในเรื่องโทสาวโพธะ78 (แสดงข้อด้อยของบทประพันธ์) อนุป-
ปาสะปรากฏในเรื่องคุณาวโพธะ (แสดงเรื่องคุณของบทประพันธ์) แต่ก็ไม่ได้แสดงรายละเอียดมากนัก 
และเนื่องจากสมันตกูฏวัณณนาอุดมไปด้วยอนุปปาสะที่หลากหลายแบบ ฉะนั้น ในกรณีนี้เฉพาะอนุป-
ปาสะ ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องปรับใช้จากอลังการศาสตร์ของสันสกฤต79  

สัททาลังการปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ยมก คือ การซ้ำคำเดียวกัน อาจซ้ำที่ต้นบาท กลางบาท หรือปลายบาท (สุโพ.มัญ.
42) วาคภฏะให้ความหมายว่า “การกล่าวซ้ำซึ่งบาท คำ หรือตัวอักษรของคำไว้ติดกันหรือไม่ติดกัน ณ 

 
78 ทั้งนี้ พระสังฆรักขิตะผู้ประพันธ์สุโพธาลังการยังระบุอีกด้วยว่า ยมกไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่าย จึง

ไม่ได้แสดงเรื่องยมกไว้โดยพิสดาร เพราะกลัวศิษย์จะลำบาก (สุโพ.33) แต่กรอบแนวคิดเรื่องยมกในสุโพธาลังการก็
มากพอที่สามารถนำมาใช้ศึกษาได้อยู่ 

79 อนุปปาสะ (ป.) ตรงกับ อนุปราสะ (ส.) เนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเรื่องอนุปราสะของ
สันสกฤต ดังน้ัน ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “อนุปราสะ” แทน “อนุปปาสะ” ทั้งหมด 
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ที่เบื้องต้น ตอนกลาง หรือเบื้องปลาย (ของบทหรือบาท) และให้ความหมายต่างกัน”  (อลัง.22) ส่วน
กุสุมา รักษมณี (2549: 27) กล่าวว่า “ยมก คือ การเล่นคำโดยใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค์ แต่
สื่อความหมายต่างกันในคำประพันธ์วรรคเดียวกันหรือบทเดียวกัน” ซึ่งแม้สุโพธาลังการจะไม่ได้ระบุ
ว่าคำที่ซ้ำต้องมีความหมายต่างกัน แต่จากตัวอย่างทั้งหลายที่ปรากฏในสุโพธาลังการก็ทำให้อนุมานได้
ว่าคำซ้ำต้องมีความหมายต่างกัน (ดู สุโพ.27-30) ดังตัวอย่างว่า 

 

สุชนาสุชนา สพฺเพ คุเณนาปิ วิเวกิโน 

วิเวกํ น สมายนฺติ อวิเวกิชนนฺติเก //สุโพ.27//  
คนดีและคนไม่ดีทั้งมวล แม้ต่างกันโดยคุณธรรม ย่อมไม่ถึงความ

ต่างกันในสำนักของชนผู้ไม่รู้จักแจกแจง //สุโพ.27// 

 

จากตัวอย่างนี้ ยมกคือคำว่า สุชนาสุชนา แยกออกเป็น 2 คำว่า คือ สุชนา (คนดี) +  
อสุชนา (คนไม่ดี) เห็นได้ว่าแนวคิดท่ีสำคัญของยมกคือการซ้ำคำที่จะต้องมีความหมายแตกต่างกัน80  

ยมกปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 28 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 82, 205, 207, 302, 
325, 349, 353, 371, 374, 402, 412, 415, 404, 418, 462, 467, 469, 476, 482, 495, 515, 
553, 642, 684, 692, 694, 732 และ 737 มีตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ทานมานาทิกมฺเม เม  กมฺปนฺตี ชาติชาติยํ 
กิมชฺช นิสฺสณาสิติ  ชิโน วาจมุทาหริ //374// 

พระชินเจ้าตรัสแล้ววา่ “ในการกระทำเป็นตน้วา่การถวายทานและความ
พยายาม (หรือความพยายามในการถวายทาน) ของเรา เธอสั่นสะเทือนเลื่อน
ลั่นในทุก ๆ ชาติ แต่ในวันนี้เธอเป็นใบ้แลว้หรือ” //374// 

 
จากตัวอย่างนี้ ยมกคือคำว่า เม ในคำว่า –กมฺเม เม คำว่า “เม” ในคำว่า “–กมฺเม” 

แปลว่า “ในการกระทำ” อีกคำหนึ่งแปลว่า “ของเรา” ยมกนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงยมกที่ซ้ำพยางค์
บางส่วนของคำก็ได้ 

 

 
80 อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2559: 389-390ช) ระบุว่า “เนื่องจากยมกมีความหมายว่า “คู่, เป็นคู่, ซ้ำ” 

ผู้ศึกษาวรรณคดีไทยส่วนใหญ่จึงมักเข้าใจผิดว่า ยมกตรงกับกลวิธีที่คนไทยเรียกว่า การเล่นคำซ้ำ แต่ที่ถูกการเล่นคำ
ซ้ำคืออนุปราสะ ส่วนยมกคือการเล่นคำ”  
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

สีตจฺฉสาโตทกสมฺปปุณฺณ- 
สโรชินีลงฺกตภูมิภาโค 
โยยํ ปุเร ภาติ มนุญฺญรูโป 
สมนฺตกูโฏ ส สมนฺตกูโฏ //732// 

ภูเขาลูกใดเป็นภูมิภาคที่ประดบัด้วยสระบัวที่เต็มไปด้วยสายนำ้เย็น ใสและ
หวานอร่อย เป็นที่เจริญใจ มียอด (แห่งภูเขาลูกอื่น ๆ) อยู่โดยรอบ รุ่งโรจน์อยู่
ทางทิศตะวันออก ภูเขาลูกนั้นชือ่ว่า สมันตกูฏ //732// 
 
จากตัวอย่างนี้ ยมกคือคำว่า สมนฺตกูโฏ ซึ่งคำหนึ่งต้องแปลว่า “มียอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน 

ๆ) อยู่โดยรอบ” ส่วนอีกคำหนึ่งต้องแปลเป็นชื่อภูเขาว่า “สมันตกูฏ” ยมกนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นการซ้ำ
ทั้งคำแต่แปลต่างกัน ซึ่งต่างจากตัวอย่างที่ 1 ที่ซ้ำเพียงบางส่วน  

 

1.2 อนุปราสะ คือ การออกเสียงซ้ำกันบ่อย ๆ (สุโพ.มัญ.255) ส่วนสันสกฤตจะให้
ความหมายที่ชัดเจนกว่า เช่น กาวประกาศะของมัมมฏะกล่าวว่า “อนุปราสะคือการซ้ำอักษรเดียวกัน 
มุ่งความเหมือนกันของพยัญชนะเสียงหนึ่ง ๆ แม้พยัญชนะนั้นจะผสมด้วยสระต่างกัน”  (อ้างถึงใน  
วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 45) มีตัวอย่างในสุโพธาลังการว่า 

 

มุนนิฺทมนฺทหาสา เต  กุนฺทสนฺโทหวิพฺภมา 

ทิสนฺต’มนุธาวนฺติ  หสนฺตา จนฺทกนฺติโย //สุโพ.129// 

 

จากตัวอย่างนี้ อนุปราสะคือการซ้ำเสียง /นฺท/ 4 ครั้ง ในคำว่า มุนินฺท มนฺท กุนฺท  
สนฺโทห และซ้ำเสียง /นฺต/ 4 ครั้ง ในคำว่า ทิสนฺต หสนฺตา ธาวนฺติ กนฺติโย (ถ้าเทียบสันสกฤต  
อนุปราสะประเภทนี้คือวฤตตยานุปราสะ ดังจะกล่าวต่อไป) 

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยจำแนกอนุปราสะออกเป็น 4 ประเภท จากที่ปรากฏใน
อลังการศาสตร์ของวาคภฏะ81 กาวยประกาศะของมัมมฏะ82 และสาหิตยทรรปณะของวิศวนาถะ คือ 
(1) เฉกานุปราสะ (อนุปราสะอันนักปราชญ์นิยมใช้) (2) ลาฏานุปราสะ (อนุปราสะที่ชาวลาฏะนิยมใช้) 

 
81 อลังการศาสตร์ของวาคภฏะระบุ 2 ประเภท ได้แก่ เฉกานุปราสะและลาฏานุปราสะ (อตตฺปทะ  

สฺยาจฺเฉกานามฺ ลาฏานำ ตตฺปทศฺจ สะ) (ดู อลงฺ.4/17) 
82 กาวยประกาศะของมัมมฏะระบุ 2 ประเภท ได้แก่ เฉกานุปราสะและวฤตตยานุปราสะ ( เฉโก- 

วฺฤตฺติคโต ทฺวิธา) (อ้างถึงใน วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 45ช)  
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(3) วฤตตยานุปราสะ (อนุปราสะที่ซ้ำพยัญชนะเดียวหรือหลายตัว) และ (4) อันตยานุปราสะ (อนุ-
ปราสะที่ซ้ำพยางค์สุดท้ายระหว่างบทหรือระหว่างบาท)  

อนุปราสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาดังต่อไปนี้83 

 

1.2.1 เฉกานุปราสะ แปลว่า อนุปราสะของผู้ฉลาด คือ การซ้ำกลุ่มพยัญชนะเป็นคู่
เพียงครั้งเดียว หมายถึงซ้ำกลุ่มพยัญชนะเดี่ยวที่ผสมกับสระต่างกัน หรือซ้ำพยัญชนะสังโยคก็ได้ 
พยัญชนะคู่ที่ซ้ำไม่ควรห่างกันเกินหนึ่งบาท (นาวิน โบษกรนัฏ, 2560 : 111) มีตัวอย่างในสาหิตย-
ทรรปณะของวิศวนาถะว่า 

 

อาทาย วกุลคนฺธานนฺธีกุรฺวนฺ ปเท ปเท ภฺรมรานฺ / 
อยเมติ มนฺทมนฺท ํกาเวรีวาริปาวนะ ปวนะ //10.634// 

 

จากตัวอย่างนี้ เฉกานุปราสะคือ (1) การซ้ำคู่พยัญชนะสังโยค นฺธฺ ในคำว่า คนฺธานนฺธี 
(2) ซ้ำกลุ่มพยัญชนะเดี่ยวที่ผสมสระต่างกัน คือ มฺ กับ นฺทฺ ในคำว่า มนฺทมนฺทํ, วฺ กับ รฺ ในคำว่า เวรี
วาร ิและ ปฺ วฺ นฺ ในคำว่า ปาวนะ ปวนะ (นาวิน โบษกรนัฏ, 2560: 112)  

เฉกานุปราสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 260 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 1, 7, 10, 
12, 13, 15, 24, 25, 26, 29, 56, 57, 66, 78, 86, 88, 90, 91, 100, 120, 135, 138, 140, 147, 
148, 150, 151, 153, 154, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 176, 178, 179, 180, 
188, 192, 193, 197, 199, 200, 202, 207, 213, 214, 215, 221, 225, 226, 227, 229, 230, 
234, 239, 241, 244, 246, 256, 258, 261, 263, 267, 268, 273, 275, 277, 280, 281, 282, 
284, 288, 292, 296, 300, 302, 307, 310, 320, 322, 326, 327, 338, 342, 347, 353, 355, 
358, 359, 372, 374, 378, 379, 385, 392, 400, 401, 406, 407, 408, 415, 416, 417, 418, 
419, 422, 424, 427, 429, 430, 432, 433, 435, 438, 443, 445, 446, 448, 451, 453, 458, 
468, 471, 473, 477, 482, 493, 505, 507, 508, 513, 515, 518, 520, 522, 526, 528, 529, 
530, 535, 536, 537, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 554, 556, 558, 561, 56 2, 564, 567, 
568, 571, 572, 574, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 590, 595, 596, 597, 598, 
599, 603, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 615, 617, 621, 622, 626, 627, 628, 629, 630, 
634, 636, 647, 653, 654, 657, 659, 663, 667, 669, 673, 674, 675, 676, 677 , 680, 681, 

 
83 เนื่องจากอนุปราสะเป็นเรื่องของเสียง ไม่เกี่ยวกับความหมาย ผู้วิจัยจึงยกมาเฉพาะตัวบทบาลี

เท่านั้น อนึ่ง เนื่องจากบางคาถาอุดมไปด้วยอนุปราสะหลายชนิดผสมกัน ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่บางคาถาอาจเป็น
อนุปราสะได้มากกว่า 1 ประเภท 
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683, 685, 686, 687, 689, 694, 698, 699, 703, 706, 707, 708, 710, 711, 714, 715, 719, 
720, 724, 725, 727, 728, 730, 731, 732, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 750, 751, 
752, 753, 754, 757, 764, 773, 774, 776, 779, 781, 782, 785, 789, 796 และ 802 มีตัวอย่าง
ดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

สรา สรํ สมายาต-  มธุพฺพตนิเสวิตํ 
ผลปุปฺผรสุทฺทาม-  ทฺวิชสงฺฆนิกูชิตํ //57// 
 

ตัวอย่างนี้ เฉกานุปราสะคือคู่เสียง สฺ กับ รฺ ในคำว่า สรา สรํ  
 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

คิรกูิฏกูฏาคาร-  มตฺตา ฉพฺพณฺณรํสิโย 
อาเวลเวลา ธาวนฺติ  ทิปฺปมาเนตเรตรา //667// 

 
จากตัวอย่างนี้ เฉกานุปราสะคือ (1) คู่เสียง กฺ กับ ฏฺ ในคำว่า กูฏกูฏา และ (2) คู่เสียง วฺ 

กับ ลฺ ในคำว่า เวลเวลา และ (3) คู่เสียง ตฺ กับ ร ฺในคำว่า ตเรตรา  
 

1.2.2 ลาฏานุปราสะ แปลว่า อนุปราสะที่ชาวลาฏะนิยมใช้ หมายถึง การซ้ำคำที่มี
ความหมายเดียวกัน แต่นำไปใช้ในที่ต่างกัน (วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 60) จึงอาจเป็นการซ้ำบางคำ
หรือซ้ำทั้งบาท ไม่จำกัดจำนวนการซ้ำ ลาฏานุปราสะทำให้เกิดคู่เสียงเช่นเดียวกับยมก ต่างกันที่ยมก
นับพยางค์หรือความหมายที่แตกต่างกันหรือจะไม่มีความหมายก็ได้ แต่ลาฏานุปราสะเป็นการซ้ำ
ความหมายด้วย (นาวิน โบษกรนัฏ, 2560: 91) มีตัวอย่างในพุทธจริตดังนี้ 

 

ส มามนาถํา สหธรฺมจาริณีมปาสฺย ธรฺมํ ยทิ กรฺตุมิจฺฉติ / 

กุโต'สฺย ธรฺมะ สหธรฺมจาริณีํ วินา ตโป ยะ ปริโภกฺตุมิจฺฉติ //พุทฺธ.8.61// 

 

จากตัวอย่างนี้ ลาฏานุปราสะคือการซ้ำคำว่า สหธรฺมจาริณี 2 ครั้ง, ซ้ำคำว่า –มิจฺฉติ 2 
ครั้ง (วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 64) 

ลาฏานุปราสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 134 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 10, 15, 17, 
31, 33, 43, 49, 58, 59, 65, 72, 73, 88, 99, 110, 120, 122, 179, 180, 184, 187, 188, 194, 
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203, 209, 211, 214, 216, 222, 225, 229, 239, 240, 242, 244, 270, 276, 307, 354, 368, 
369, 381, 390, 410, 414, 425, 436, 456, 465, 468, 470, 494, 495, 498, 499, 509, 534, 
546, 550, 554, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 572, 573, 575, 576, 589, 
591, 592, 594, 596, 605, 607, 619, 620, 622, 623, 627, 639, 645, 650, 669, 674, 676, 
677, 679, 681, 684, 686, 687, 689, 690, 695, 705, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 717, 
718, 722, 723, 735, 737, 738, 741, 743, 746, 750, 751, 755, 756, 758, 759, 760, 765, 
767, 771, 773, 774, 777, 778, 784, 796, และ 799 มีตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

นานาเวสธรา ยสฺมึ  นานาภูสนภูสิตา 
นานาสมฺปตฺติสํยุตฺตา  นานาวชิฺชาสุ ปารคา //17// 
 

จากตัวอย่างนี้ ลาฏานุปราสะคือการซ้ำคำว่า นานา ในตอนต้นของทุกบาท 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

นจฺจนฺตํ มตฺตโมรานํ  นิจฺจํ มณฺฑปสนฺนิภํ 
ทิพฺพนฺตํ มิคสงฺฆานํ  กีฬามณฺฑปสนฺนิภํ //58// 
 

จากตัวอย่างนี้ ลาฏานุปราสะคือการซ้ำคำว่า มณฺฑปสนฺนิภํ ในตอนท้ายของบาทที่ 2 
และบาทที่ 4  

 

1.2.3 วฤตตยานุปราสะ คือ การซ้ำพยัญชนะเดียวหรือกลุ่มพยัญชนะมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง (วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 55) ดังตัวอย่างว่า 

 

อปสารยฆนสาร ํกุร ุหารํ ทูร เอว กึ กมไละ / 

อลมลมาลิ มฺฤณาไลริติ วทติ ทิวานิศำ พาลา //  
 

จากตัวอย่างนี้ วฤตตยานุปราสะได้แก่ เสียง /ร/ ซ้ำกัน 5 ครั้ง, เสียง /ก/ ซ้ำกัน 3 ครั้ง, 
เสียง /ล/ ซ้ำกัน 6 ครั้ง และเสียง /ม/ ซ้ำกัน 3 ครั้ง (วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 55) 

วฤตตยานุปราสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาทุกคาถา มีตัวอย่างดังนี ้
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ตัวอย่างท่ี 1  
 

สตตวิตตกิตฺตึ ธสฺตกนฺทปฺปทปฺปํ 
ติภวหิตวิธานํ สพฺพโลเกกเกตุ  
อมิตมนอนคฺฆํ สนฺติทํ เมรสุารํ 
สุคตมหมุทารํ รูปสารํ นมามิ //1// 
 

ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นวฤตตยานุปราสะประเภทซ้ำเสียงพยัญชนะตัวเดียว ได้แก่เสียง /ต/ 
ซ้ำกัน 13 ครั้ง, เสียง /ก/ ซ้ำกัน 5 ครั้ง, เสียง /ม/ ซ้ำกัน 7 ครั้ง และเสียง /ส/ ซ้ำกัน 7 ครั้ง  

  
ตัวอย่างท่ี 2 

 

สคฺโค วิสาลรตนาลยสมฺปกิณฺโณ 
สานนฺทมนฺทสุรสุนฺทริสุนฺทโร โส 
ผุลฺลมฺพุชากรวนาทิหิ นนฺทนโีย 
ตตฺถามรา วิยมราวิรตํ รมนฺต ิ//715// 

 

ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นทั้งวฤตตยานุปราสะประเภทซ้ำเสียงพยัญชนะตัวเดียวและซ้ำเสียง
กลุ่มพยัญชนะ ได้แก่ เสียง /ส/ ซ้ำกัน 8 ครั้ง, เสียง /ร/ ซ้ำกัน 9 ครั้ง, เสียง /นฺท/ ซ้ำกัน 5 ครั้ง 

 

1.2.4 อันตยานุปราสะ คือ การซ้ำพยางค์สุดท้ายในบทร้อยกรอง อาจเป็นพยางค์
สุดท้ายระหว่างบท หรือระหว่างบาทก็ได้ (นาวิน โบษกรนัฏ, 2560: 96) ดังตัวอย่างในมหาภารตะว่า 

 

ปศฺยญฺศฺฤณฺวนฺสฺปฺฤศญฺชิฆฺรนฺนศฺนนฺคจฺฉนฺสฺวปญฺศฺวสนฺ / 

ปรฺลปนฺวิสฺฤชนฺคฺฤหนฺนุนฺมิษนฺนิมิษนฺนปิ //  
 

อันตยานุปราสะในตัวอย่างนี้ ได้แก่ การซ้ำเสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายของแต่ละคำ คือ ซ้ำ
เสียง -ญฺ 3 ครั้ง, ซ้ำเสียง -นฺ 7 ครั้ง, ซ้ำเสียง -นฺน 3 ครั้ง ชี้ให้เห็นอันตยานุปราสะในระหว่างบทหรือ
คำต่าง ๆ ที่แจกวิภัตติแล้วในบทประพันธ์ (นาวิน โบษกรนัฏ, 2560: 96) 

อันตยานุปราสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาแทบทุกคาถา ยกเว้นคาถาที ่9, 12, 22, 24, 
27, 37, 39, 45, 48, 77, 78, 84, 90, 96, 104, 107, 111, 118, 127, 132, 133, 140, 141, 149, 
150, 172, 173, 175, 176, 179, 183, 197, 236, 249, 251, 286, 304, 305, 309, 318, 336, 
338, 342, 347, 365, 371, 372, 373, 394, 395, 398, 411, 431, 440, 465, 476, 486, 495, 
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508, 524, 526, 534, 540, 544, 547, 558, 562, 606, 607, 609, 615, 617, 620, 624, 626, 
632, 661, 665, 667, 668, 673, 647, 685, 702, 711, 724, 737, 755, 777, 779, 789, 799 และ 
800 มีตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

สุนีลากาสธมฺมิลฺเล  ธตฺตตาราลิมาลิกา 
วิเชนฺตีว ทิสาพาหา  ผุลฺลจูตกจามเร //390// 

 

ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นอันตยานุปราสะที่ซ้ำเสียงในพยางค์สุดท้ายของบาท คือ ซ้ำเสียง เ- 
2 ครั้ง ในบาทที่ 1 และบาทท่ี 4 และซ้ำเสียง –า 2 ครั้งในบาทท่ี 2 และบาทท่ี 3  

 

ตัวอย่างท่ี 2  
 

มุนนิฺเท ปยนฺเต สมิทฺธํ ติโลกํ 
คิรินฺทาภินนฺทา ทุมินทฺา ปพุทธฺา 
มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา 
ปวุฏฺโฐ มหินโฺท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ //749// 

 
ตัวอย่างนี้ อันตยานุปราสะคือการซ้ำเสียง เ- 2 ครั้ง ในบาทท่ี 1 ในคำว่า มุนินฺเท ปยนฺเต

, ซ้ำเสียง – ํ 2 ครั้ง ในบาทที่ 1 ในคำว่า สมิทฺธํ ติโลกํ, ซ้ำเสียง –า 8 ครั้ง ในบาทที่ 2 และ 3 ในคำว่า 
คิรินฺทาภินนฺทา ทุมินฺทา ปพุทฺธา มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา, ซ้ำเสียง โ- 4 ครั้ง ในบาทที่ 4 ใน
คำว่า ปวุฏฺโฐ มหินฺโท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ84 

อลังการด้านเสียงที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาพบทั้ง 2 ชนิด คือ ยมกและอนุปราสะ 
ยมกปรากฏเพียง 28 คาถา ส่วนอนุปราสะปรากฏเป็นจำนวนมาก สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 
ประเภท คือ (1) เฉกานุปราสะ จำนวน 260 คาถา  (2) ลาฏานุปราสะ จำนวน 134 คาถา (3) 
วฤตตยานุปราสะปรากฏทุกคาถา และ (4) อันตยานุปราสะ จำนวน 709 คาถา จะเห็นได้ว่าสมันต- 
กูฏวัณณนาอุดมไปด้วยอนุปราสะหลากหลายแบบ สมดังจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ที่บอกว่าแต่ง

 
84 สังเกตว่าคาถานี้นอกจากจะเป็นอันตยานุปราสะดังกล่าวแล้วยังเป็นวฤตตยานุปราสะที่ซ้ำกลุ่ม

เสียงพยัญชนะ (ในคาถานี้คือพยัญชนะสังโยค) /นฺท/ 7 ครั้ง และซ้ำเสียง /ฏฺฐ/ 4 ครั้ง, ซ้ำเสียงพยัญชนะเดี่ยว เสียง 
ม 5 ครั้ง, เสียง ส 3 ครั้ง และยังเป็นเฉกานุปราสะที่ซ้ำเสียงคู่พยัญชนะสังโยคแค่ครั้งเดียวคือ คู่เสียง ทฺ กับ ธฺ ในคำ
ว่า สมิทฺธ ํและ ปพุทฺธา 
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ขึ้นมาเพ่ือฟัง สวด และสนทนา ดังนั้น วฤตตยานุปราสะซึ่งเป็นการซ้ำเสียงพยัญชนะจึงถูกใช้ทุกคาถา
เพ่ือทำให้เกิดเสียงที่สัมผัสและคล้องจองกันเพ่ือให้ไพเราะรื่นหู และดูลื่นไหลเมื่อยามที่เปล่งเสียง 
อันตยานุปราสะซึ่งเป็นการซ้ำเสียงเดียวกันในพยางค์สุดท้ายระหว่างคำหรือระหว่างปลายบาทถูกใช้
เพ่ือทำให้เกิดเสียงที่รับกันในจังหวะที่สมมาตร ทำให้เกิดเสียงไพเราะลงจังหวะพอดีกันเข้ากับฉันท
ลักษณ์ ส่วนเฉกานุปราสะและลาฏานุปราสะแม้จะพบน้อยกว่า แต่ก็พบในจำนวนที่มากพอจะกล่าวได้
ว่าเป็นลีลาเฉพาะตัวของพระเวเทหเถระ เนื่องจากวรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะในยุคใกล้เคียงกัน 
เช่น ชินาลังการ หรือชินจริต ก็ไม่ใคร่ที่จะเน้นอนุปราสะมากเช่นนี้  

อลังการด้านเสียงเหล่านี้จึงเป็นประดุจเครื่องประดับทำให้สมันตกูฏวัณณนาเป็นบท
ประพันธ์ที่มีความงดงามและทรงเสน่ห์ไปด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้ง ควรค่าแก่การอยู่ในฐานะบท
ประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาเพ่ือสำหรับฟังและสวดอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งในภาษาสันสกฤตมีคำเรียกกาวยะ
ประเภทนี้ว่า ศฺรวยกาวยะ 

  

2. อัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) 

อลังการด้านความหมาย เป็นกลวิธีที่โดดเด่นที่ทำให้งานประพันธ์มีความหมายที่ลึกซึ้ง มี
มิติที่ลุ่มลึก ซึ่งสมันตกูฏวัณณนานอกจากจะประกอบด้วยสัททาลังการแล้ว ยังอุดมไปด้วยอัตถา - 
ลังการอย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีอลังการของฝ่ายบาลีคือสุโพธาลังการเป็นหลัก 
และของฝ่ายสันสกฤตคืออลังการศาสตร์ของวาคภฏะเป็นรอง รวมทั้งนำคำอธิบายอลังการบาง
ประเภทจากกุสุมา รักษมณี (2549) มาประกอบเพื่อนิยามความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    

จากอัตถาลังการ 36 ประเภทในสุโพธาลังการ85 ผู้วิจัยพบว่าปรากฏในสมันตกูฏวัณนา 
20 ประเภท และผู้วิจัยได้จัดอลังการ 20 ประเภทนั้นออกเป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะร่วมของอลังการ
แต่ละชนิด ตามแนวทางของนิพัทธ์ แย้มเดช (2559: 244-459) เพราะทำให้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้
อย่างเป็นเอกภาพและเห็นจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ในการใช้อลังการแต่ละชนิดได้อย่างเด่นชัด  

ก่อนที่จะวิเคราะห์อลังการในสมันตกูฏวัณณนา ผู้วิจัยใคร่แสดงอลังการด้านความหมาย
ในสมันตกูฏวัณณนาที่ถูกจัดเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้86 

 
85 สุโพธาลังการแยกย่อยอัตถาลังการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สภาววุตติ กล่าวโดยตรง (2) 

วังกวุตติ กล่าวโดยอ้อม (สภาววงฺกวุตฺตีนํ เภทา ทฺวิธา อลํกฺริยา) (สุโพ.165) ซึ่งวังกวุตติแยกย่อยออกไปอีก 35 
ประเภท (ดู สุโพ.168-172) ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยนับสภาววุติและวังกวุตติรวมกันจึงกล่าวว่า อัตถาลังการใน
สุโพธาลังการมี 36 ประเภท  

86 บางคาถาอาจมีลักษณะอลังการหลายอย่างผสมกัน (หรือที่สุโพธาลังการเรียกว่า “มิสสะ” (ดู สุ
โพ.มัญ.651-655)) จึงเป็นอลังการได้หลายประเภท ฉะนั้น บางคาถาผู้วิจัยจึงระบุลำดับคาถาไว้ในหัวข้ออลังการ
หลายแห่งด้วยกัน 
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ตารางที่ 25 กลุ่มอลังการด้านความหมายตามเนื้อหาที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 

กลุ่มที่ ลักษณะร่วมของอลังการ ประกอบด้วย 

1 เน้นการเปรียบเทียบ อุปมา, รูปกะ, พยติเรกะ 

2 เน้นพลังจินตนาการของกวี ปริกัปปนา, อติสยวุตติ, มหันตัตตะ 

3 เน้นการพรรณนาสภาพตามความเป็นจริง สภาววุตต ิ

4 แสดงความหมายแฝงนัย อักเขปะ, สิเลสะ, พยาโชปวัณณนะ,  
ปริยายวุตติ, วิเสสวุตต ิ

5 แสดงความหมายที่มีเหตุผลรองรับกัน อัตถันตรันยาสะ, เหตุ, วิภาวนา, สมาหิตะ 

6 แสดงความหมายที่หนักแน่นหรือเน้น
ความหมาย 

ทีปกะ, อาวุตติ, อาสี, รูฬหาหังการะ 

  
ต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะแสดงรายละเอียดแต่ละกลุ่ม ระบุนิยามความหมายของอลังการแต่ละ

ประเภทไปทีละอย่าง แล้วแสดงจำนวนคาถาในสมันตกูฏวัณณนาที่เป็นอลังการประเภทนั้น และ
ยกตัวอย่างเพ่ืออธิบายพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 กลุ่มที่ 1 อลังการที่เน้นการเปรียบเทียบ 

อลังการกลุ่มนี้เป็นการเปรียบเทียบวัตถุสองสิ่ง สิ่งที่กวีนำมาเปรียบนั้นจะต้องเป็นสิ่ง
ที่ผู้อ่านหรือคนในสังคมนั้นรับรู้กันอยู่แล้ว อลังการกลุ่มนี้สร้างเสน่ห์ให้แก่ภาษาเพ่ือให้บทประพันธ์มี
อรรถรสน่าอ่าน ไม่จืดชืดจนเกินไป อลังการกลุ่มนี้ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 3 ประเภท ได้แก่ 
อุปมา รูปกะ และพยติเรกะ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

1. อุปมา คือ ความเป็นสภาพเสมอกันระหว่างอุปมานะ (ตัวเปรียบ) และอุปไมย 
(สิ่งที่รับเปรียบ) มี 3 ประเภทคือ รู้ด้วยศัพท์ (สทฺทคมฺมา) รู้ด้วยความหมาย (อตฺถคมฺมา) และมี
ความหมายของทั้งประโยคทำให้รู้ได้ว่าเป็นอุปมา แม้ไม่มีศัพท์ระบุอุปมา (สุโพ.มัญ.364-365)  

ส่วนกุสุมา รักษมณี (2549: 28) อธิบายว่า “อุปมาคือการนำสิ่งที่กวีต้องการแสดง
ลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเด่นที่เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับกันแล้ว โดยคำ
ที่มีความหมายทำนองว่า เหมือน คล้าย เป็นคำแสดงความหมายเปรียบเทียบ” 
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ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “พระพักตร์ของพระสุคตงดงามยิ่งดั่งบัวบาน”87 (สุโพ.186) 
ตัวอย่างนี้ สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ (อุปมานะ) คือบัวบาน มีลักษณะเด่นคือความงดงาม สิ่งที่
ถูกเปรียบ (อุปไมย) คือพระพักตร์ของพระสุคต 

อุปมาเป็นอลังการที่ปรากฏมากที่สุดในสมันตกูฏวัณณนา คือ ปรากฏจำนวน 115 คาถา 
จำแนกลักษณะการใช้ดังนี้ 

 

1.1. ยกย่องบุคคล คือ ผู้ประพันธ์ใช้เพ่ือกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า ชมความงาม
ของตัวละครเช่น พระนางยโสธรา ธิดาพญามาร จำนวน 56 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 9, 20, 24, 26, 27, 
28, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 63, 66, 67, 105, 218, 219, 327, 370, 387, 
424, 433, 463, 477, 525, 539, 547, 568, 569, 572, 583, 591, 639, 642, 643, 644, 645, 
646, 647, 648, 681, 682, 697, 703, 715, 760, 761, 762, 799 และ 801 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

หญิงใด เป็นผู้อันพระเจ้าสุทโธทนะนั้นอภิเษกแล้วด้วยความเป็นพระราชา 
ปรากฏพระนามว่า มหามายา หญิงนั้นได้เป็นพระมเหสีสตรีผู้เพียบพร้อม ผู้
งดงามเลอเลิศ ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดี เป็นผู้ราวกับรัศมีแห่งดวงจันทรา 
ปานประหนึ่งพระนางคิริชา (พระนางปารวตี) ชายาของพระผู้ถือหัวกะโหลก 
(พระศิวะ) ดุจดังพระลักษมีของวาสุเทพ (พระวิษณุ) และเปรียบดังนางสีดา
ของพระรามฉะนั้น //25-26// 
 
อุปมาในตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญพระนางมหามายาโดยนำไปเปรียบเทียบกับ

รัศมีของดวงจันทร์ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือความสว่างกระจ่างแจ้ง เปรียบกับพระนางปารวตี (คิ ริชา) 
ชายาของพระศิวะและพระลักษมีของวิษณุ ซึ่งเป็นที่รับรู้ว่าเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และ
สุดท้ายคือเปรียบกับนางสีดาชายาของพระราม ซึ่งมีลักษณะเด่นคือความซื่อสัตย์ต่อพระสวามี จะเห็น
ได้ว่าพระเวเทหเถระผู้ประพันธ์ไม่ได้ระบุลักษณะร่วม (สาธารณธรรม) ในอุปมานี้ แต่มุ่งหมายให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้เอง เพราะชื่อเทพีเหล่านั้นมีชื่อเสียงอยู่แล้ว จึงนับว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้ประพันธ์ได้อีก
ประการหนึ่ง 

  

 
87 วิกาสิปทุมํ’วาติ- สุนฺทรํ สุคตานน ํ
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

(เจ้าชายสิทธัตถะ) เป็นผู้งดงามราวกะวสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ) 
หล่อเหลาปานประหนึ่งพระกามเทพ น่าเชยชมเพียงดังพระจันทร์ และมีพระ
เดชร้อนแรงประดุจดังพระอาทิตย์ฉะนั้น //52// 
 
อุปมาในตัวอย่างนี้ พระเวเทหเถระได้ยกย่องเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงพระเยาว์ว่าทรงมี

ความงดงามน่าใคร่เปรียบเสมือนวสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ, สหายของกามเทพ) เพราะ
ธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลินั้นงดงามด้วยต้นไม้พืชผลที่ผลิดอกออกใบ มีรูปโฉมงดงามเปรียบเหมือนพระ
กามเทพ ผู้ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นเทพผู้งดงาม และเปรียบกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ ซึ่งมีลักษณะร่วม
คือความน่าดูน่ามองและมีพระเดชเกรียงไกรตามลำดับ  

 

1.2 ยกย่องสถานที่ คือ ใช้เพ่ือชมความงามของสถานที่ เช่น พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี รอยพระพุทธบาท จำนวน 13 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 11, 156, 541, 553, 597, 600, 601, 
602, 603, 609, 723, 725 และ 781 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1  
 

ได้มีพระนครนามว่า กบิลพัสดุ์ อันประดุจฝักบัวอันงดงามในดอกบัวอัน
เลอเลิศคือชมพูทวีป และเปรียบดังภูเขาอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลาย
ฉะนั้น //11// 
 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบพระนครกบิลพัสดุ์ในชมพูทวีปกับฝักบัวในดอกบัว 

โดยมีลักษณะร่วมการอยู่เป็นจุดศูนย์กลาง และเปรียบกับภูเขาของเหล่าเทวดา โดยมีลักษณะร่วมคือ
เมืองที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง 

  



  143 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

สุมนเทพนั้นได้สร้างพระสถูปสูงประมาณ 7 ศอก ด้วยแก้วอินทนิลอันมีค่า
มาก พระสถูปนั้นเป็นพระสถูปที่ประทานความสุขให้แก่ทั้งสามโลก ราวกะ
แก้วมณีที่ให้สมบัติตามที่ปรารถนา (แก้วสารพัดนึก) ฉะนั้น ประดิษฐานอยู่ใน
สมัยที่พระนาถเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ //541// 
 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบพระสถูปมหิยังคณเจดีย์กับแก้วสารพัดนึก โดยมี

ลักษณะร่วมคือการให้สมบัติตามที่ปรารถนา 

 

1.3 อธิบายวัตถุสิ่งของ จำนวน 7 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 61, 104, 161, 292, 540, 
567 และ 656 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ต่อจากนั้น ทรงห่มจีวรเสด็จเข้าสู่เมืองราชคฤห์ ถือบาตรอันมีสีเพียงดัง
แก้วมณ ีด้วยดอกบัวคือฝ่าพระหัตถ์ //104// 

 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบเทียบบาตรของพระพุทธเจ้ากับแก้วมณี เพ่ืออธิบายให้

ผู้อ่านเห็นภาพว่าบาตรของพระพุทธองค์มีสีที่ใสเหมือนกับดวงแก้วมณีที่ใสแจ๋ว 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

...ทรงเอาสังฆาฏิพาดอุตราสงค์อันเป็นผ้าบังสุกุลสีแดงเข้มประดุจผลลูก
ไทรสุก //656// 
 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบผ้าอุตราสงค์ของพระพุทธเจ้ากับผลลูกไทรสุก เพ่ือ

อธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าสีของผ้าอุตราสงค์นั้นมีสีแดงเข้มเหมือนกับผลลูกไทรที่สุกแล้ว 

 

1.4 อธิบายนามธรรม คือ ใช้เพ่ือแสดงความกระจ่างชัดของธรรมะ และอธิบายกริยา 
อาการต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัด จำนวน 38 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 2, 68, 69, 75, 77, 78, 83, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 180, 206, 207, 286, 299, 306, 314, 315, 322, 335, 336, 378, 391, 
427, 478, 490, 505, 519, 522, 557, 560, 707, 714 และ 717 มีตัวอย่างดังนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 1 

 

พระหฤทัยในการออกจากเรือนได้มีแล้วแก่พระราชา เหมือนกับช้างที่หนี
ออกจากป่าใหญ่ที่ถูกไฟไหม้แล้วฉะนั้น //78// 
 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบพระหฤทัยที่ประสงค์จะออกผนวชของเจ้าชายสิทธัต

ถะกับช้างที่อยากจะหนีออกจากป่าที่ถูกไฟไหม้ โดยมีลักษณะร่วมกันคือการอยากจะหนีออกจากที่ที่
อันตราย 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ความเยาว์วัยของชนทั้งหลาย ประดุจดังความงดงามแห่งดอกบัวชั่วครู่
เดียว ย่อมทรงไว้ซึ่งชีวิตอันไร้แก่นสารเสียยิ่งกว่าหยาดน้ำค้าง และโภคทรัพย์
อันจะสลายไปประดุจระลอกคลื่นในมหาสมุทร ใจ (ของชนทั้งหลายเหล่านั้น) 
ย่อมไหม้อยู่ร่ำไป ด้วยไฟคือความเศร้าโศกนานาประการ //707// 
 
อุปมานี้ในตัวอย่างนี้คือการเปรียบเทียบเพ่ือสื่อธรรมะให้กระจ่างชัด กล่าวคือเปรียบ

ความเยาว์วัยเหมือนความงดงามของดอกบัว โดยมีลักษณะร่วมกันคือความไม่ยั่งยืน เพราะไม่นาน
ความเยาว์วัยก็ก้าวเข้าสู่ความชราเหมือนดอกบัวที่ไม่นานก็แห้งเหี่ยว และเปรียบทรัพย์สมบัติ
เหมือนกับระลอกคลื่น โดยมีลักษณะร่วมกันคือความสลายหายไป เพราะทรัพย์สมบัติเมื่อถูกใช้ก็หมด
ลงไปเรื่อย ๆ เหมือนระลอกคลื่นที่ก่อตัวขึ้นแล้วกระทบฝั่งก็พลันละลายหายไป 

 

2. รูปกะ คือ การแสดงความเป็นสิ่งเดียวกันของสิ่งที่นำมาเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ 
คือกล่าวเปรียบทำนองเดียวกับอุปมา แต่กล่าวลึกซึ้งกว่าว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง (กุสุมา รักษมณี, 
2549: 28) ส่วนใหญ่คำแปลที่บ่งรูปกะคือคำแปลว่า “คือ กล่าวคือ เป็น” (สุโพ.มัญ.343) ในสุโพธา-
ลังการมีตัวอย่างว่า “ใครเล่าจะไม่น้อมเศียรประดับดอกบัวคือพระบาทของพระจอมมุนี อันงามด้วย
กลีบคือพระองคุลี ซึ่งมีรัศมีแห่งพระนขาเป็นเกสร”88 (สุโพ.มัญ.433) ตัวอย่างนี้ กวีระบุว่าดอกบัวซึ่ง
งดงามด้วยกลีบและเกสรนั้นก็คือพระบาทของพระพุทธเจ้าที่งามด้วยพระองคุลีและพระนขา โดยมีคำ
บ่งอลังการคือคำว่า คือและเป็น ตรงกับอุปลักษณ์ในภาษาไทย 

 
88 องฺคุลีทลสโํสภึ  นขทีธิติเกสร ํ

สิรสา น ปิฬนฺธนฺติ  เก มุนินฺทปทมฺพุชํ 
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รูปกะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 89 คาถา จำแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
 

2.1 ยกย่องบุคคล เช่น พระพุทธเจ้า พระนางยโสธรา พระสาวก จำนวน 59 คาถา 
ได้แก่ คาถาที่ 3, 27, 46, 47, 48, 49, 92, 102, 104, 125, 298, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 
361, 389, 390, 392, 401, 411, 417, 440, 443, 466, 521, 526, 536, 537, 538, 546, 547, 
550, 552, 573, 574, 638, 642, 645, 648, 649, 654, 658, 694, 695, 699, 700, 754, 755, 
773, 774, 775, 776, 785, 786, 789 และ 796 มีตัวอย่างดังนี้  

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ชนทั้งหลาย ยังเรือคือหัวใจให้แล่นไปด้วยถ่อคือดวงตา ในมหาสมุทรคือ
รูปขององค์มุนี ไม่ได้เห็นแล้วซึ่งฝั่งในครานั้น //125// 
 
รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ เรือคือหัวใจ (มนนาวา) ถ่อคือดวงตา (เนตฺตาริตฺต) มหาสมุทร

คือรูปขององค์มุนี (มุนิโน รูปสาคร) เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นมหาสมุทรซึ่งมี
ความกว้างใหญ่ไพศาล แม้มหาชนจะใช้ถ่อพายเรือไปในมหาสมุทรแต่ก็ไม่เห็นฝั่งเลย ยังคงวนเวียนอยู่
ในมหาสมุทรนั่นเอง  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

แก้วมณีอันล้ำค่าคือพระชินราชเจ้า อันยิ่งใหญ่ ประดับแล้วซึ่งยอดมงกุฎ
คือภูเขาสุมนกูฏของเจ้าสาวคือเกาะลังกา ดูก่อนท่านผู้เจริญ บัดนี้  ท่าน
ทั้งหลายจงสมาคมคบหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ประทานประโยชน์
ตามที่ปรารถนา ผู้ประทานความร่มเย็น ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในทั้งสามโลก 
ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ //754// 
 
รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ แก้วมณีอันล้ำค่าคือพระชินราชเจ้า (อนคฺฆชินราชมณี) ยอด

มงกุฎคือภูเขาสุมนกูฏ (สุมนกูฏกิรีฏกูฏ) เจ้าสาวคือเกาะลังกา (ลงฺกาวธู) เป็นการกล่าวสรรเสริญว่า
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประดับตกแต่งภูเขาสมันตกูฏบนเกาะลังกาให้งดงาม เฉกเช่นเดียวกับแก้วมณีที่
ประดับอยู่บนยอดมงกุฎของเจ้าสาว  

 

2.2 ยกย่องสถานที่ จำนวน 7 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 377, 596, 606, 722, 725, 727 
และ 758 มีตัวอย่างดังนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 1 

 

ในพระวิหารใด มีพระคันธกุฏิที่หัวเราะแล้วด้วยฟันคือเกลียวขั้นบันได 
ภายในช่องปากคือรัตนะที่เปล่งประกายอยู่ ประดุจว่าจะหัวเราะเยาะวิมานของ
ทวยเทพว่า “ฉันปราศจากราคะแล้วนะ” //606// 
 

รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ ฟันคือเกลียวขั้นบันได (โสปานมาลปทคณฺฐิทุช) ช่องปากคือ
รัตนะที่เปล่งประกาย (วิชฺโชตมานรตนปฺปมุขานน) เป็นการกล่าวยกย่องพระคันธกุฎีสถานที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ประพันธ์จินตนาการว่าพระคันธกุฎีกำลังหัวเราะจึงทำให้เห็นฟันก็คือขั้นบันได 
ภายในช่องปากที่เป็นรัตนะส่องประกาย โดยรูปกะในคาถานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอลังการ
ประเภทปริกัปปนา (อุตเปรกษา) 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ภูเขาลูกใด มีภรรยาคือแม่น้ำ ทรงไว้ซึ่งมงกุฎคือยอดเขา เป็นดั่งแม่ทัพของ
จอมขุนเขารอบ ๆ เป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขา (อ่ืน ๆ) รุ่งเรืองแล้วเหนือ
ภาคพื้นแห่งพระนครคือเกาะลังกา //725// 
 

รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ มีภรรยาคือแม่น้ำ (คงฺคาวธู) มงกุฎคือยอดเขา (กูฏกิรีฏ) พระ
นครคือเกาะลังกา (ลงฺกานคร) เป็นการกล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่ของภูเขาสมันตกูฏบนเกาะลังกา ทั้ง
ยังเป็นการพรรณนาภูมิศาสตร์โดยอ้อมว่าภูเขาสมันตกูฏตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ และมีภูเขาลูกเล็ก ๆ อยู่ราย
รอบ 

 

2.3 เกี่ยวกับพระธรรม คือ ใช้เพ่ือยกย่องพระธรรมหรืออธิบายพระธรรมเทศนา 
จำนวน 14 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 2, 347, 349, 350, 351, 352, 482, 498, 499, 501, 503, 704, 
705 และ 707 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการดวงอาทิตย์คือพระธรรม ดวงใหญ่ อันอุทัยขึ้น
จากยอดขุนเขาด้านทิศบูรพาคือพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องขจัดความเหน็บ
หนาวคือบาป เป็นเครื่องเข้าไปแผดเผาโคลนตมคือโมหะ เป็นเครื่องทำให้
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ดอกโกมลคือใจของชนทั้งหลายทั้งปวงแย้มบาน เป็นเครื่องทำลายดอกโกมุท
คือมิจฉาทิฐิให้พินาศไป //2// 
 
รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ ดวงอาทิตย์คือพระธรรม (ธมฺมภาณุ) ยอดขุนเขาด้านทิศ

ตะวันออกคือพระพุทธเจ้า (พุทฺธปุพฺพาจลคฺค) เป็นเครื่องขจัดความเหน็บหนาวคือบาป (หตทุริต 
ตุสาร) เป็นเครื่องเข้าไปแผดเผาโคลนตมคือโมหะ (โมหปงฺโกปตาป) เป็นเครื่องทำให้ดอกโกมลคือใจ
แย้มบาน (มนกมลวิกาส) เป็นเครื่องทำลายดอกโกมุทคือมิจฉาทิฐิ (กุมติกุมุท) ซึ่งเป็นการกล่าว
สรรเสริญความยอดเยี่ยมของพระธรรม โดยอิงกับธรรมชาติของดวงอาทิตย์ ซึ่งมีรัศมีร้อนและมีความ
อบอุ่นจึงคลายความเหน็บหนาวคือบาป และความเร่าร้อนของดวงอาทิตย์คือพระธรรมก็ทำให้โคลน
ตมคือโมหะเหือดแห้ง 

นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างดี คือ โดย
ปกติแล้ว ดอกโกมล (ป., ส. กมล) เป็นดอกบัวที่บานในยามเช้าเมื่อถูกต้องกับแสงอาทิตย์ ดอกโกมุท 
(ป. กุมุท) (Water-Lily) เป็นดอกบัวที่บานในยามค่ำคืนเมื่อถูกต้องกับแสงจันทร์และจะหุบในยาม
เช้าเมื่อถูกต้องกับแสงอาทิตย์ (Wijesinha, 2000: 269) ผู้ประพันธ์ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงกล่าว
ว่า พระธรรมทำให้ดอกโกมลคือใจของปวงชนแย้มบาน และทำลายดอกโกมุทคือความเห็นผิด ซ่ึงขนบ
นี้ปรากฏในวรรณกรรมบาลีหลาย ๆ เรื่อง เช่น มหาวงศ์ที่กล่าวว่า “ดุจดวงอาทิตย์ที่สยิ้วหน้าต่อการ
คบหากับดอกโกมุท” (มหา.78/57) 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ลำดับนั้น พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนทรงปรารภเพื่ออันถอนขึ้นซึ่งต้นไม้มีพิษ
คือสังสารวัฏ  ซึ่งมีรากอันใหญ่คืออวิชชาเป็นต้นและมีลำต้นอันแข็งคือ
ไตรวัฏฏ ์//393// 
 

รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ ต้นไม้มีพิษคือสังสารวัฏ (สํสารวิสรุกฺข) รากอันใหญ่คืออวิชชา
เป็นต้น (อวิชฺชาทิมหามูลํ) ลำต้นอันแข็งคือไตรวัฏฏ์ (วัฏฏะทั้ง 3) (ติวฏฺฏตฺถิรขนฺธก) เป็นการอธิบาย
ธรรมะอันลุ่มลึกให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนว่า อวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุให้รู้ไม่จริงนั้นเป็นรากที่
หล่อเลี้ยงก่อให้เกิดวัฏฏะทั้ง 3 คือ กิเลส กรรม และวิบาก (ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
2556: 120) ซึ่งเป็นลำต้นที่ทำหน้าที่หลักในการค้ำจุนต้นไม้ต้นหนึ่ง โดยลำเลียงสารอาหารไปให้ส่วน
ต่าง ๆ เช่น กิ่ง ก้าน ใบ จากรากคืออวิชชาก็จะทำให้ต้นไม้มีพิษซึ่งเป็นการเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำ
เล่าซึ่งเป็นวงจรแห่งความทุกข์  
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2.4 อธิบายนามธรรม กริยา อาการ จำนวน 6 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 290, 431, 483, 
518, 538 และ 586 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

พญามารครั้นทำมหาสงครามด้วยฝน 9 ชนิดดังกล่าวมานี้แล้ว แต่ก็ไม่เห็น
พระพุทธองค์ได้รับอันตราย จึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะไฟคือความโกรธแผดเผา 
//290// 
 
รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ ไฟคือความโกรธ (โกปานล) เป็นการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม

เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนว่าความโกรธมีความร้อนรุ่มเหมือนกับไฟ 
 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ยักษ์เหล่านั้นผู้ดุร้ายพร้อมกับเหล่าบริวารมาพรั่งพร้อมที่อุทยานมหานา
ควัน (อุรุนาควัน) นั้น ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือคำพูดอันหยาบคายว่า “เฮ้ย เจ้า
เป็นใคร” //518// 

 

รูปกะในตัวอย่างนี้ได้แก่ หอกคือคำพูดอันหยาบคาย (ติกฺเขน วาทกณเยน) เป็นการ
อธิบายว่าคำพูดหยาบคายที่กล่าวกระทบกระท่ังกันนั้นก็เหมือนกับหอกท่ิมแทงใจ 

 

3. พยติเรกะ คือ การแสดงความพิเศษ หมายความว่า มีวัตถุสองสิ่งทัดเทียมกัน เมื่อ
กล่าวถึงความเสมอกันแห่งวัตถุสองสิ่งโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วได้แสดงความต่างกันของวัตถุอย่าง
หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง (สุโพ.มัญ.490) อาจเป็นการยกอุปไมยเหนือกว่าอุปมาน หรือยกอุปมาน
เหนือกว่าอุปไมยก็ได้ (กุสุมา รักษมณี, 2549: 29)  

ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “ข้าแต่พระชินเจ้า พระองค์เสมอกับสาครโดยคุณสมบัติคือ
ความลุ่มลึกและความยิ่งใหญ่เป็นต้น แต่ต่างกันด้วยพระสรีระเช่นนี้ของพระองค์” 89 (สุโพ.มัญ.492) 
ตัวอย่างนี้ กวีกล่าวว่าทั้งมหาสมุทรและพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติที่ลุ่มลึกและยิ่งใหญ่เหมือนกัน ต่างแต่
เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระสรีระซึ่ งมหาสมุทรไม่มี กวีจึงยกย่องว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่า
มหาสมุทร 

 
89 คมฺภีรตฺตมหตฺตาทิ- คุณา ชลธินา ชิน 

ตุลฺโย ตฺว’มสิ เภโท ต ุสรีเรเน’ทิเสน เต 
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พยติเรกะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 13 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 122, 123, 234, 
246, 256, 263, 268, 273, 277, 282, 288, 296 และ 385 เป็นไปในลักษณะเดียวคือใช้เพ่ือ
สรรเสริญพระพุทธเจ้า โดยเปรียบกับบุคคลอื่น ๆ ดังตัวอย่างว่า 

 

ทั้งท้าวมหาพรหมนั้นก็เป็นผู้มีสี่หน้า แต่ท่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มี
ใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ ท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้ถือคัมภีร์พระเวท 
แต่ท่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มีบาตรอยู่ในมือ เป็นผู้น่าอัศจรรย์ แท้จริง
แล้ว บุรุษผู้นี้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยบารมีและมหาชนสรรเสริญ ท่านทั้งหลายจง
กราบไหว้บูชาและสรรเสริญท่านผู้มีความรุ่งเรืองใหญ่นั้นเป็นนิตย์เทอญ //122-
123// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์กล่าวแสดงคุณสมบัติของพระพรหมและพระโพธิสัตว์เทียบกัน

มาตามลำดับก่อนว่า (1) พระพรหมมีสี่หน้า พระโพธิสัตว์มีหน้าเดียว (2) พระพรหมถือคัมภีร์พระเวท 
พระโพธิสัตว์ถือบาตร แต่จากนั้น ผู้ประพันธ์ได้ยกให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้เหนือกว่าพระพรหมโดยกล่าว
ว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้น่าอัศจรรย์ สมบูรณ์ด้วยพระบารมีและมหาชนสรรเสริญ ขอปวงชนจงกราบไหว้
พระโพธิสัตว์ ในขณะเดียวกันก็หมายความว่าพระพรหมไม่ควรได้รับการสรรเสริญ   
 

สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 1 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 4 ลักษณะ คือ (1) ยกย่องบุคคล 
เช่น สรรเสริญพระพุทธเจ้า ยกย่องพระสาวก ชมความงามของสตรี เช่น พระนางยโสธรา ธิดามาร 
และอ่ืน ๆ (2) ยกย่องสถานที่ เช่น ชมความงามของเมืองสาวัตถี รอยพระพุทธบาท (3) อธิบาย
ลักษณะของวัตถุสิ่งของให้เห็นภาพชัดเจน และ (4) อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ธรรมะ หรือกริยา
อาการมีการเดิน นั่ง เป็นต้น ให้กระจ่างชัด 

 

2.2 กลุ่มที่ 2 อลังการที่เน้นพลังจินตนาการของกวี 

อลังการกลุ่มนี้คือเน้นการพรรณนาความยิ่งใหญ่เกินจริง เกินสามัญวิสัยที่มนุษย์จะ
ทำได้ เป็นการแสดงจินตนาการอันลึกล้ำของกวี เพ่ือให้จินตภาพเกิดแก่ผู้อ่าน ทำให้ตื่นตาตื่นใจ 
อลังการกลุ่มนี้ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 2 ประเภท ได้แก่ ปริกัปปนา และอติสยวุตติ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ 
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1. ปริกัปปนา90 คือ การที่กวีดำริความเป็นไปของวัตถุอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
(สุโพ.268) กุสุมา รักษมณี (2549: 30) อธิบายว่า “เป็นการกล่าวโดยแสดงจินตนาการให้เกินจริงว่า
สิ่งหนึ่งมีลักษณะประดุจอีกสิ่งหนึ่ง” เนื่องจากเป็นอลังการที่มุ่งแสดงจินตนาการของกวี จึงมักจะใช้ใน
แสดงความอัศจรรย์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “ข้าแต่พระจอมมุนี สีแดงเรื่อที่พระบาทยุคลของพระองค์
ซึ่งงามประหนึ่งดอกบัวอันน่าพึงใจคงจะเกิดมีด้วยโลหิตที่เกิดจากการขยี้บาป”91 (สุโพ.มัญ.548) คือ
กวีสรรเสริญความแดงงามแห่งพระบาทของพระพุทธเจ้า โดยจินตนาการว่าพระบาทของพระองค์คง
จะไปขยี้บาปซึ่งเป็นเหมือนเลือดสีแดง แล้วพระบาทจึงชุ่มไปด้วยเลือด ซึ่งความเป็นจริงแล้วพระองค์
มิได้กระทำเช่นนั้น หากแต่เป็นความคิดของกวี  

ปริกัปปนาปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 92 คาถา แบ่งตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
 

1.1 แสดงความอัศจรรย์ของสถานที่ เช่น ภูเขาสมันตกูฏ ป่าไม้ ท้องฟ้า แม่น้ำ เป็น
ต้น จำนวน 43 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 13, 14, 15, 16, 173, 174, 178, 191, 194, 240, 241, 375, 
376, 377, 513, 544, 590, 596, 604, 605, 606, 607, 608, 628, 629, 698, 724, 726, 727, 
728, 739, 745, 746, 751, 756, 757, 758, 774, 785, 786 และ 787 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่สุกสกาวพราวแสง มีธงสีทองคล้ายกับ
ตะเกียงที่ถูกลมพัด ปานประหนึ่งสายฟ้าแลบ 100 ครั้ง เนือง ๆ เหนือท้องนภา
ที่หนาแน่นด้วยก้อนเมฆ //13// 
 
ปริกัปปนาในตัวอย่างนี้คือการที่ผู้ประพันธ์กล่าวว่าธงสีทองที่ถูกลมพัดปลิวไสวอย่าง

รวดเร็วเนือง ๆ นั่นคือสายฟ้าแลบแปลบปลาบเหนือท้องฟ้าที่หนาแน่นด้วยกลุ่มก้อนเมฆ ซึ่งธงสีทอง
ไม่สามารถแสดงกริยาของสายฟ้าแลบได้ แต่ว่านี่เป็นจินตนาการของผู้ประพันธ์ที่จะให้ธงสีทองเป็ น
สายฟ้าแลบ ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวยกย่องพระนครกบิลพัสดุ์ว่ามีความรุ่งเรืองนั่นเอง 

  

 
90 ตรงกับอุตเปรกษาในสันสกฤต 
91 มุนินฺท ปาททฺวนฺเท เต  จารุราชีวสุนฺทเร 

มญฺเญ ปาปาภิสมฺมทฺท-  ชาตโสเณน โสณิมา  
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

ในพระวิหารใด มีพระคันธกุฏิที่หัวเราะแล้วด้วยฟันคือเกลียวขั้นบันได 
ภายในช่องปากคือรัตนะที่เปล่งประกายอยู่ ประดุจว่าจะหัวเราะเยาะวิมานของ
ทวยเทพว่า “ฉันปราศจากราคะแล้วนะ” //606// 
 

ปริกัปปนาในตัวอย่างนี้คือการที่พระคันธกุฎีซึ่งเป็นเพียงสถานที่ไม่มีชีวิต แต่ผู้ประพันธ์
แสดงให้พระคันธกุฎีทำกริยาคือการหัวเราะอย่างคนมีชีวิต และมองเห็นขั้นบันไดของพระคันธกุฎีเป็น
ซี่ฟันขณะหัวเราะอีกด้วย เป็นการแสดงจินตนาการที่เกินจริงของผู้ประพันธ์ที่ได้ทำให้สิ่งไม่มีชีวิตกลับ
กลายว่ามีชีวิต เพื่อยกย่องพระคันธกุฎีว่าเป็นสถานที่ท่ียอดเยี่ยมเหนือกว่าวิมานของเทวดา 

 

1.2 แสดงความอัศจรรย์ของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น พระรัศมี กริยา อาการ เป็นต้น 
จำนวน 19 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 305, 349, 368, 409, 411, 414, 458, 459, 510, 561, 660, 661, 
662, 663, 664, 665, 666, 668 และ 748 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้   

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

นักรบผู้สวมเกราะ นามว่าเนกขัมมบารมีก็เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยเหล่า
เสนา วิ่งมาแล้ว ปานประหนึ่งเสือดาวตัวดุร้ายวิ่งไล่ขย้ำหมู่มฤคคือเสนามาร
ฉะนั้น //349// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์จินตนาการว่าเนกขัมมบารมีของพระพุทธเจ้ากลายเป็นนักรบผู้

ห้าวหาญวิ่งกระโจนเข้าสู้กับเสนามารเหมือนเสือดาวไล่ขย้ำหมู่มฤค เป็นจินตนาการที่แสดงสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็นบุคลาธิษฐาน    

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระองค์ทรงรดราชาแห่งจอมต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ด้วยการหลั่งไหลแห่งหยาด
อุทกธาราอันน่าใคร่ไร้มลทินคือพระเนตรกลมโตสีเขียว ตลอด 7 วัน ทรงบูชา
ต้นโพธิ์นั้นด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบเลย //411// 
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จากตัวอย่างนี้ ปริกัปปนาคืออาการที่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรดูต้นโพธิ์ แต่ผู้ประพันธ์
จินตนาการว่านั่นคือการทอดพระเนตรดูนั่นคือการรดน้ำต้นโพธิ์ ซึ่งว่าตามเป็นจริงดวงตาไม่สามารถ
จะทำกริยารดน้ำต้นไม้ได้แน่นอน แต่ผู้ประพันธ์ก็ได้แสดงจินตนาการว่าทำได้ 
 

1.3 แสดงความอัศจรรย์ของสิ่งของ จำนวน 18 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 251, 252, 
253, 254, 255, 260, 261, 262, 266, 267, 272, 276, 280, 281, 334, 384, 658 และ 755 มี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ในขณะนั้น ธงชัยเกียรติยศของพระศาสดาก็ได้พัดสะบัดโบกขึ้นถึงเขตแดน
แห่งพรหมโลก ราวกะเชื้อเชิญแก่เทวดาทั้งหลายให้เข้ามาฉะนั้น //384// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์แสดงจินตนาการว่าธงชัยแห่งเกียรติยศของพระพุทธเจ้าที่พัด

สะบัดโบกนั้นทำอาการคือการเชื้อเชิญเหล่าเทวดาให้พากันเข้ามา เป็นการแสดงความอัศจรรย์ที่ทำให้
ธงซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตทำกริยาอย่างผู้มีชีวิต 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ลำดับนั้น ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโลกนาถ ผึ้งคือบาตรบินมาถึงภายในแห่ง
ดอกบัวคือพระหัตถ์ (ของพระองค์) พระองค์จึงทรงรับบาตรนั้นแล้ว //658// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์มีจินตนาการว่าสิ่งของคือบาตรของพระพุทธเจ้าบินมาอยู่ที่

พระหัตถ์ของพระพุทธองค์ เพราะโดยปกติแล้วบาตรไม่สามารถบินได้  
 

1.4 แสดงความอัศจรรย์ของบุคคล จำนวน 12 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 21, 22, 46, 
47, 372, 373, 520, 613, 653, 655, 680 และ 685 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ผู้มีชามทั้งสองกล่าวคือคู่พระถันที่งามนวลเนียนดั่งทองคำ ผู้มีสร้อยคอ
ไข่มุกคล้ายกับธารน้ำตกบนเนินเขาแห่งสุวรรณบรรพต //47// 
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จากตัวอย่างนี้ ปริกัปปนาคือการแสดงจินตนาการว่าสร้อยคอไข่มุกที่พระนางยโสธรา
สวมใส่ที่พระศอซึ่งห้อยย้อยลงมาที่ร่องของคู่พระถันนั้นเหมือนกับธารน้ำตกที่ไหลผ่านภูเขาทอง 
(สุวรรณบรรพต) สองลูก ซึ่งทั้งหมดเป็นการกล่าวชมพระนางยโสธรา 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระผู้เป็นอริของพญามารครั้นตรัสเช่นนั้นแลว้ ทรงสอดพระหัตถ์ซึ่งรุ่งโรจน์
เป็นสีทองประดุจสายฟ้าที่แลบออกจากช่องเมฆในตอนเย็น ออกมาจากจีวรสี
กรัก ในขณะนั้น ชี้ลงที่แผ่นดินโดยเจาะจงพระแม่ธรณี //372-373// 
 
จากตัวอย่างนี้ ปริกัปปนาคือการแสดงจินตนาการว่าพระหัตถ์สีทองของพระพุทธเจ้าที่

สอดออกมาจากจีวรสีกรักนั้นคือสายฟ้าแลบที่แลบออกมาจากก้อนเมฆในเวลาตอนเย็น ซึ่งทั้งหมด
เป็นการกล่าวชมพระพุทธเจ้า 

 

2. อติสยวุตติ92 คือ ถ้อยคำประกาศคุณวิเศษ (สุโพ.173) เป็นการกล่าวเกินจริงด้วย
วิธีการเดียวกับอุตเปรกษา แต่ไม่ใช้คำว่าประหนึ่ง (กุสุมา รักษมณี, 2549 : 30) อย่างไรก็ตาม นิพัทธ์ 
แย้มเดช (2555: 425) แสดงทรรศนะไว้ว่า “อลังการอติศยะมักปรากฏร่วมกันกับอลังการรูปแบบอ่ืน
ด้วย เช่น รูปกะ และอุตเปรกษา ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างสรรค์อลังการบางประเภทจะมีลักษณะร่วม
กันเก่ียวโยงกันอยู่” อติสยะนี้จึงอาจเกิดร่วมกับอลังการประเภทอื่นได้ 

ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “ข้าแต่พระชินสีห์ หมู่ชนดื่มพระรัศมีแห่งพระวรกายของ
พระองค์ด้วยพนมคือนัยน์ตา แม้พระองค์ทรงขจัดตัณหาแล้ว ไฉนมิอาจหักห้ามความกระหายของพวก
เขา”93 (สุโพ.มัญ.361) ตัวอย่างนี้กวีสรรเสริญพระรัศมีของพระพุทธเจ้าว่ายอดเยี่ยมเหนือโลก แม้แต่
พระองค์เองจะขจัดตัณหาของเหล่าชนได้ แต่ก็ไม่อาจหักห้ามตัณหาของเหล่าชนผู้จะดูพระรัศมีของ
พระองค์เองได้เลย เพราะพระรัศมีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเหนือโลกอย่างมาก และเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้
อติสยวุตติมีรูปกะ (พนมคือนัยน์ตา) ร่วมด้วย  

อติสยวุตติในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏจำนวน 94 คาถา จำแนกลักษณะการใช้ได้ดังนี้ 
 

 
92 ตรงกับอติศยะ (หรืออติศโยกติ) ในสันสกฤต 
93 ปิวนฺติ เทหกนฺตี เย เนตฺตญฺชลิปุเฏน เต 

นาลํ หนฺต ุชิเน’สํ ตฺวํ  ตณฺหํ ตณฺหาหโรปิ กึ 
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2.1 ยกย่องบุคคล จำนวน 34 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 1, 10, 23, 36, 37, 41, 105, 
135, 406, 408, 521, 529, 530, 566, 570, 659, 749, 750, 752, 753, 754, 761, 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 775 และ 776 มีตัวอย่างดังนี้  
 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

พระกุมารผู้เป็นนักปราชญ์ ประทับยืนอย่างมั่นคง (บนแผ่นดิน) ทรงแลดู
ทิศทั้งหลายจากที่นั้นแล้วจึงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ย่างก้าวพระบาทไป 7 
ก้าวบนดอกบัวแล้วประทับยืนอยู่ //36// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้เหนือโลกของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้ง

ประสูติออกมาแล้วก้าวเดินได้ถึง 7 ก้าว 
 
ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระองค์ผู้มีพระจักษุเพียงดังดอกบัวที่แย้มบาน ทรงทอดพระเนตรลงไป
ที่สุดทิศแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาด้วยพระดำรัสว่า “เราเป็นผู้เลิศ เราเป็นผู้
ประเสริฐ” เป็นต้น //37// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้เหนือโลกของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้ง

ประสูติออกมาแล้วเปล่งอาสภิวาจา 
 

2.2 ยกย่องสถานที่ จำนวน 7 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 12, 217, 610, 715, 740, 788 
และ 789 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีปราสาทเกลื่อนกล่นไปด้วยสีหบัญชร
ที่ประดับด้วยแก้วมณี เพียบพร้อมด้วยยอดสูงแห่งรัศมี (ที่งดงาม) ที่ทำจากเงิน
ทอง (ทองคำและเครื่องประดับ) รุ่งโรจน์อยู่ //12// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวยกย่องพระนครกบิลพัสดุ์ว่ามีปราสาทเกลื่อนกล่นด้วยสีหบัญชร

ที่ประดับด้วยแก้วมณีและมียอดปราสาทแหลมสูงซึ่งทำจากเงินและทอง 
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

บนภูเขานั้นซึ่งมีรอยพระพุทธบาทอันประเสริฐเป็นสัญลักษณ์ แม้เมื่อชน
เป็นอันมากมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดเขา (แต่) โอ้โฮ ! 
รอยพระพุทธบาทก็ยังมีพื้นที่ว่าง (เพียงพอสำหรับจุคน) //788// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏว่าแม้มีสถานที่

เล็กคับแคบ แต่ก็เพียงพอแก่การจุคนที่ขึ้นมาบูชา 

 

2.3 พรรณนาความอัศจรรย์หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ เช่น การที่ประชาชน
หรือเทวดาน้อมบูชาพระพุทธเจ้า พญามารโจมตีพระพุทธเจ้า ดินฟ้าอากาศแปรปรวน จำนวน 53 
คาถา ได้แก่ คาถาที่ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 172, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 220, 221, 
222, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 242, 243, 244, 324, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 464, 512, 549, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 678, 687 และ 782 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

เหล่าเทวดาในอเนกจักรวาล มาประชุมพร้อมกันแล้วได้บูชาซึ่งประทีป ธูป 
ธง และของหอมและดอกไม้ทั้งหลาย ถือประทีปด้าม (คบเพลิง) 60,000 อัน 
(ส่องทาง) ข้างหน้า ทั้งข้างขวา ข้างซ้าย และข้างหลัง ก็เช่นเดียวกัน //85-86// 
 
ตัวอย่างนี้แสดงความน่าอัศจรรย์ของเหตุการณ์ที่เหล่าเทวดาทั่วทั้งจักรวาลมาประชุม

บูชาเจ้าชายสิทธัตถะในขณะออกผนวชด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และคบเพลิงอย่างแน่นขนัดท้ัง 4 ทิศ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เวลากลางวันก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝน ดวงอาทิตย์ก็มีรัศมีเหือดหายไป แม้
อุกกาบาตก็ตกลงมา ความเร่าร้อนพวยพุ่งไปทั่วทุกทิศ //221// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาความอัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่อยู่ดี ๆ กลางวันก็มืดครึ้ม 

รัศมีของพระอาทิตย์ก็หดหาย อุกกาบาตตก และความร้อนพวยพุ่งออกมา 
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3. มหันตัตตะ94 คือ การพรรณนาความยิ่งใหญ่แห่งสมบัติหรืออัธยาศัยอย่างสูงสุด (สุ
โพ.มัญ.613) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “พระโพธิสัตว์พระองค์นั้นทรงสละเสียแม้กระทั่งพระนาง
พิมพาซึ่งผูกพันพระองค์ไว้ด้วยความรักสิเนหา ทรงมีพระทัยยึดมั่นในพระสัมโพธิญาณเพ่ือเกื้อกูลเหล่า
สัตว์”95 (สุโพ.มัญ.616) ตัวอย่างนี้แสดงความยิ่งใหญ่แห่งอัธยาศัยคือการเสียสละของพระพุทธเจ้า  

มหันตัตตะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 27 คาถา จำแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
 

3.1 พรรณนาความยิ่งใหญ่แห่งอัธยาศัย จำนวน 22 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 23, 53, 
70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 94, 96, 102, 148, 149, 374, 401, 402, 404, 405, 486, 487 และ 
525 มีตัวอย่างดังนี้  

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

และ (พระเจ้าสุทโธทนะ) เป็นผู้มีกระแสแห่งการให้ทาน (หรือห้วงน้ำคือ
การให้) ก้าวล่วงที่สุดแห่งฝั่ง (หรือล่วงเลยที่สุดขอบเขต) ในท้องทะเลคือจิตใจ 
สำหรับเหล่าชนผู้ขอทั้งหลาย โดยไม่ขาดสาย (ตลอดเวลา) //23// 
 

ตัวอย่างนี้พรรณนาความยิ่งใหญ่แห่งอัธยาศัยของพระเจ้าสุทโธทนะว่าเป็นผู้มักใคร่
บริจาคแก่คนยากจน 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

(พระโพธิสัตว์) ได้ทรงอธิษฐานอย่างนี้ว่า “ถึงแม้ว่าหนัง เอ็น และกระดูก 
จะเหลืออยู่ เนื้อและเลือดทั้งหมดในกายเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที เราไม่ตรัสรู้
แล้วจะไม่ลุกขึ้น เราจะไม่ละทิ้งความเพียรของเรา” พระองค์ครั้นอธิษฐาน
เช่นนั้นแล้วจึงประทับนั่งบนวชิราสนะ (รัตนบัลลังก์) //148-149// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาความยิ่งใหญ่แห่งอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ผู้อธิษฐานว่าจะไม่
ลุกจากที่นั่ง แม้เนื้อ หนัง เอ็น กระดูกจะเหือดแห้งไป 

 

 
94 ตรงกับอุทาตตะในสันสกฤต  
95 สตฺโต สมโฺพธิยํ โพธิ- สตฺโต สตตฺหิตาย โส 

หิตฺวา เสฺนหรสาพทฺธ-  มปิ ราหุลมาตร ํ
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3.1 พรรณนาความยิ่งใหญ่แห่งสมบัติ จำนวน 5 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 17, 24, 30, 
596 และ 598  มีตัวอย่างดังนี้  

 

พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่มีโภคทรัพย์ไพศาล เป็นพระนครที่น่า
รื่นรมย์บนชมพูทวีป ปานประหนึ่งมวยผมขนาดใหญ่น่าอภิรมย์ด้วยรัตนะหลาย
ชนิดผ่องอำไพอยู่เหนือศีรษะของหญิงงามคือแผ่นดิน //596// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาความยิ่งใหญ่มั่งคั่งของเมืองสาวัตถีที่พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์
สมบัติ 

 

สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 2 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 5 ลักษณะ คือ (1) แสดงความ
อัศจรรย์หรือยกย่องของสถานที่ เช่น ภูเขาสมันตกูฏ เมืองกบิลพัสดุ์ (2) แสดงความอัศจรรย์ของสิ่งที่
เป็นนามธรรม เช่น พระรัศมี จิตใจ กริยา อาการ (3) แสดงความอัศจรรย์ของวัตถุสิ่งของ เช่น ทรัพย์
สมบัติ (4) แสดงความอัศจรรย์ของบุคคล คือ กล่าวยกย่องตัวละคร เช่น พระพุทธเจ้า และ (5) แสดง
ความอัศจรรย์เหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ เช่น ท้องฟ้าแปรปรวน 

 

2.3 กลุ่มที่ 3 อลังการที่เน้นการพรรณนาสภาพตามความเป็นจริง 

อลังการกลุ่มนี้คือเน้นการพรรณนาสภาพตามความเป็นจริงแสดงความตรงไปตรงมา
ของกวี อาจใช้ภาพพจน์บ้างเล็กน้อย แต่ไม่แสดงจินตนาการมากนักและไม่มีการเปรียบเทียบใด ๆ 
อลังการกลุ่มนี้มีอยู่ชนิดเดียวคือ สภาววุตติ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

1. สภาววุตติ96 คือ การกล่าวตรง ๆ ตามสภาวะของเนื้อหาเรื่องราว (สุโพ.มัญ.343) 
กวีจะไม่นำความรู้สึกของตัวเองเข้าไปแทรกมากนัก อาจมีการใช้ภาพพจน์บ้างเล็กน้อย มักเป็นการ
พรรณนาสัตว์หรือต้นไม้ (กุสุมา รักษมณี, 2549: 36) มีตัวอย่างในสุโพธาลังการว่า “พระโพธิสัตว์หน่อ
เนื้อพุทธางกูร งามด้วยการดำเนินอย่างสง่า แลดูทั่วทิศาอย่างมั่นคง ทรงเปล่งพระวาจาอันองอาจ 
งามเลิศแล้ว”97 (สุโพ.มัญ.345) ซึ่งเป็นการพรรณนาเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ทรงดำเนินไปตามสภาวะ
ของพระองค์เอง  

สภาววุตติปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 76 คาถา เป็นไปใน 5 ลักษณะ ดังนี้ 

 
96 ตรงกับสวภาโวกติ (หรือชาติ) ในสันสกฤต 
97 ลีลาวิกนฺตสิุภโค  ทิสาถิรวิโลกโน 

โพธิสตฺตงฺกุโร ภาสํ  วิโรจิ วาจ’มาสภ ึ
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1.1 บรรยายสถานที่ จำนวน 31 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 31, 32, 33, 55, 56, 57, 59, 
91, 514, 515, 598, 599, 611, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 696, 722, 723, 732 และ 741 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ด้วยทั้งการจัดแจงการบูชาเช่นนั้น (เจ้าชายสิทธัตถะ) เสด็จไปแม่น้ำอโนมา
มหานทีอันมีหาดทรายสีขาว อากูลด้วยฝูงปลามากมาย //91// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาสภาพของแม่น้ำอโนมาว่ามีหาดทรายสีขาวและฝูงปลาแหวก

ว่ายอยู่ในแม่น้ำ 
 
ตัวอย่างท่ี 2  
 

ได้มีอุทยานชื่อว่า อุรุนาควัน (มหานาควัน) กว้างประมาณ 3 โยชน์ ยาว
ประมาณ 4 คาวุต เป็นสถานที่น่าอภิรมย์ต่อนัยน์ตา มีเสียงดังกระห่ึมไปด้วย
สายฝนและธารน้ำตกที่เย็นฉ่ำ เป็นสถานที่ที่มีความยินดีระคนกันซึ่งเกิดจาก
เสียงเพลงขับของหมู่ผึ้งตัวมัวเมาและหมู่นก อันเป็นที่สมาคมแวะเวียนมาของฝูง
มฤคตัวงดงามที่กำลังเพลิดเพลินยิ่ง เป็นสถานที่ที่มีเท้าและหางของนกยูง
หลากหลายตัวที่กำลังรำแพนหางมาประชุมกัน อยู่ในสถานที่อันสะอาดและน่า
รื่นรมย์ไม่ไกลจากแม่น้ำวาลุกาคงคานั้น //514-515// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาอุทยานมหานาควันว่ากว้าง 3 โยชน์ ยาว 4 คาวุต มีน้ำตก 

และเป็นที่ท่ีฝูงสัตว์แวะเวียนมาละเล่น 
 

1.2 บรรยายธรรมชาติ จำนวน 11 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 729, 730, 731, 733, 734, 
735, 736, 737, 738, 742 และ 743 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1  
 

มีการแหวกว่ายละเล่นโดยปลาชนิดต่าง ๆ คือ ปลากา (หรือปลาสลาด) 
ปลาหลด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาค้าว ปลาไหล และปลากระบอก และด้วยปู 
จระเข้ ห่ิงห้อย กบ และปลิง //729// 
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ตัวอย่างนี้เป็นการบรรยายว่ามีปลาหลากหลายชนิดอยู่ในแม่น้ำบนภูเขาสมันตกูฏ 
 
ตัวอย่างท่ี 2 
 

ที่ภูเขาลูกใด มีชัฏแห่งป่าซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ยังใจของเหล่าชนผู้เข้า
ไปใกล้ให้ร่าเริงยินดี ภูเขาลูกนั้นงดงามแล้วด้วยถ่องแถวแนวพฤกษานานาพันธุ์ 
เป็นต้นว่า ต้นชะเอมเทศ ต้นไทร  ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว ต้นรักขน ต้น
สีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้นกระทุ่ม ต้นเสลลู และต้นทองกวาว ซึ่งมีผลดก 
//733// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการบรรยายว่าบนภูเขาสมันตกูฏมีต้นไม้นานาชนิด 

 

1.3 บรรยายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ จำนวน 2 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 542 และ 543 

มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ในกาลต่อมา พระราชาทรงพระนามว่า จูฬาภัย รับสั่งให้ก่อพระสถูปสูงขึ้น
เพิ่มเป็น 32 ศอก ภายหลัง พระเจ้าทุฏฐคามณีเมื่อปราบปรามพวกทมิฬให้สิ้น
ซาก ก็ได้รับสั่งให้ทำการครอบ (เจดีย์องค์นั้น) สูงขึ้นเป็น 64 ศอก //543// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการบรรยายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรมที่เกิดข้ึน
จริง คือ เหตุการณ์ทางธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา พระเจ้าจูฬาภัยรับสั่งให้ก่อพระสถูปขึ้น 
32 ศอก และพระเจ้าทุฏฐคามณีรับสั่งให้ครอบสูงขึ้นอีกเป็น 64 ศอก และเหตุการณ์ทางโลกคือพระ
เจ้าทุฏฐคามณีรบกับพวกทมิฬแล้วได้รับชัยชนะ 

 

1.4 บรรยายเหตุการณ์ทั่วไป จำนวน 29 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 633, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 777, 
778, 783, 784, 791, 792, 793, 794 และ 795 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

เหล่าภิกษุผู้ว่าง่าย ผู้มีศีลเป็นที่รัก ผู้ตั้งมั่นแล้ว คร้ันได้ฟังพระดำรัสของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระสิริแล้วก็น้อมรับพระดำรัสนั้น //633// 
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ตัวอย่างนี้เป็นการบรรยายถึงเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้า 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระองค์ผู้อันสัจจกดาบสอาราธนาแล้ว จึงประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขา
สัจจกพัทธ์ (สัจจกพันธ์) เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ขอความอนุเคราะห์
ของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด //778// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขา
สัจจกพัทธ์ดังที่ปรากฏในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร 

 

1.5 บรรยายประวัติผู้ประพันธ์ จำนวน 2 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 798 และ 802 มี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ได้ประพันธ์คัมภีร์สีหฬสัททลักขณะ ด้วยภาษาสิงหฬ บทประพันธ์ (สมันต
กูฏวัณณนา) นี้ ก็เป็นอันภิกษุรูปนั้นผู้มีนามว่า เวเทหเถระ ผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้
รจนาแล้ว (คาถาที่ 802) 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงประวัติของพระเวเทหเถระผู้ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนา 

 

สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 3 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 5 ลักษณะ คือ (1) บรรยาย
สถานที่ เช่น แม่น้ำอโนมาในอินเดีย อุทยานมหานาควันบนเกาะลังกา (2) บรรยายธรรมชาติ เช่น 
สัตว์ป่านานาชนิดและพืชพันธุ์ ไม้ต่าง ๆ บริเวณภู เขาสมันตกูฏ (3) บรรยายเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของลังกา (4) บรรยายเหตุการณ์ท่ัวไป คือ ใช้ดำเนินเรื่องทั่วไป (5) บรรยายประวัติของ
ผู้ประพันธ์ในนิคมนคาถา 

 

2.4 กลุ่มที่ 4 อลังการที่เน้นความหมายแฝงนัย 

อลังการกลุ่มนี้คือเน้นการแสดงความหมายที่มีหลากหลายมิติ ทำให้ผู้อ่านต้อง
ตีความอีกชั้นหนึ่ง คือ นอกจากความหมายแรกท่ีปรากฏในบทประพันธ์แล้วยังอาจมีความหมายที่สอง
ได้อีกด้วย หรือกวีกล่าวโดยอ้อมซึ่งผู้อ่านต้องตีความให้ออก อลังการกลุ่มนี้ปรากฏในสมันตกูฏ- 
วัณณนา 5 ประเภท ได้แก่ อักเขปะ ปริยายวุตติ วิเสสวุตติ สิเลสะ และพยาโชปวัณณนะ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ 
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1. อักเขปะ98 คือ การกล่าวปฏิเสธในเมื่อปรารถนาจะกล่าวถึงความพิเศษ (สุโพ.
235) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “พระชินเจ้าลำพังพระองค์เดียวนั้นทรงปราบมารผู้มีกองทัพมาก
นั้นได้อย่างไร หรือว่าอานุภาพแห่งพระบารมีของพระองค์เป็นเช่นนี้”99 (สุโพ.มัญ.473) ตัวอย่างนี้เป็น
คำปรารภในเชิงปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่น่าจะปราบมารที่มีกองทัพมากได้ แต่ข้อความ
ต่อมาที่ว่าอานุภาพแห่งพระบารมีของพระองค์เป็นเช่นนี้คือพระองค์มีอานุภาพอันใหญ่หลวงที่ปราบ
กองทัพมารได้ (สุโพ.มัญ.473)  

อักเขปะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 12 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 82, 169, 170, 
171, 176, 427, 602, 612, 693, 713, 720 และ 790 เป็นไปในลักษณะเดียวคือใช้เพ่ือกล่าว
สรรเสริญ ยกย่อง หรือกล่าวความมีปริมาณที่มากมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

พญานาคทั้งหลายเป็นต้น ที่ภาคพื้นปฐพี ขยับเขยื้อนไม่ได้ เพราะเชิงธงอัน
หยั่งลงมาจากฟากฟ้า จะป่วยกล่าวไปไยถึงจำนวนอันมากมายแห่งธงทั้งหลาย
เล่า //170// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวปฏิเสธเพ่ือแสดงความยกย่อง กล่าวคือ ผู้ประพันธ์ระบุว่าไม่
อยากจะพูดถึงเชิงธงทั้งหลายอีกแล้ว แต่ก็มีนัยที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่า ธงเหล่านั้นมีมากมายเกินกว่าที่
จะนับได้  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

(ลูกสาวพญามารกล่าวว่า) “พ่อ การทำมนุษย์ให้ตกอยู่ในอำนาจไม่ยากเย็น
เลย มนุษย์คนใดเล่าจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกดิฉัน พวกดิฉันจะผูกมัด
มนุษย์คนนั้นให้แน่นด้วยบ่วงคือราคะ นำมาถวาย เหมือนกับจับช้างตัวตกมัน
ฉะนั้น” //427// 
 

 
98 ตรงกับอาเกษปะในสันสกฤต 
99 เอกาก’ีเนกเสนํ ตํ  มารํ ส วิชยี ชิโน 

กถํ ต’มถ วา ตสสฺ  ปารมีพล’มีทิส ํ
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ตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวปฏิเสธเพ่ือแสดงความยกย่องความสามารถของตัวเอง กล่าวคือ 
ธิดาพญามารกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกนาง ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ทุก
คนล้วนแต่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของพวกนางทั้งนั้น  
 

2. ปริยายวุตติ100 คือ การพูดโดยอ้อม กล่าวคือ การไม่ระบุถึงข้อความที่ผู้กล่าว
ปรารถนา แต่กล่าวโดยอ้อมให้ผู้ฟังเข้าใจเอง (สุโพ.มัญ.554) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “ทรัพย์วาง
ไว้ที่ลานโล่ง ไร้คนดูแล ท่านผู้ต้องการทรัพย์ ถ้าท่านต้องการ ท่านจงไปตามปรารถนาเถิด” 101 (สุ
โพ.มัญ.555) คือเป็นการกล่าวชักชวนให้ขโมยแต่ไม่พูดตรง ๆ  

ปริยายวุตติปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 11 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 21, 435, 436, 
437, 438, 439, 441, 442, 444, 551 และ 558 เป็นไปในลักษณะเดียวคือเพ่ือการชมหรือสรรเสริญ
บุคคล ดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

หมู่ภมรคือแก้วมณีบนมงกุฎของพระราชาทั้งปวงในภาคพื้นปฐพีต่างบินมา
ละเล่นไม่หยุดหย่อนแทบดอกบัวคือเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ (พระเจ้าสุ
ทโธทนะ) //21// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการแฝงความหมายที่ผู้อ่านต้องตีความ แต่ก่อนอ่ืนผู้อ่านต้องเข้าใจว่า

อลังการประเภทปริยายวุตติในคาถานี้ปรากฏร่วมกับอลังการประเภทรูปกะ คือ รูปกะในคาถานี้คือคำ
ว่า “หมู่ภมรคือแก้วมณีบนมงกุฏ” (กิรีฏมณิภิงฺคาลี) และ “ดอกบัวคือเบื้องพระยุคลบาท” (องฺฆิกมล) 
และต้องเข้าใจว่า มงกุฎของกษัตริย์จะประดับด้วยแก้วมณีหรืออัญมณี จากนั้นกวีมองเห็นว่า หมู่ภมร
บินมาดอมดมที่ดอกบัว หมายความว่า แก้วมณีบนมงกุฎของกษัตริย์เมืองอ่ืนมาสัมผัสที่เบื้องพระยุคล
บาทของพระเจ้าสุทโธทนะ ข้อความดังกล่าวนี้ผู้อ่านจึงต้องตีความว่า การที่แก้วมณีบนมงกุฎของ
กษัตริย์เมืองอ่ืนมาสัมผัสที่เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าสุทโธทนะได้นั้นเกิดจากการที่กษัตริย์
เหล่านั้นน้อมเศียรลงมาก้มกราบนั่นเอง คาถานี้จึงเป็นการสรรเสริญพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ยิ่งใหญ่เหนือพระราชาเมืองอ่ืน ๆ 
  

 
100 ตรงกับปรรยาโยกติในสันสกฤต 
101 วิวฏงฺคณนิกฺขิตฺตํ  ธน’มารกฺขวชฺชิต ํ

ธนกาม ยถากามํ  ตุวํ คจฺฉ ยทิจฺฉส ิ
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

“ท่านเป็นผู้งดงามราวกะฤดูใบไม้ผลิ เป็นคนหนุ่มแน่น มีผิวพรรณสีทอง น่า
เร้าใจ ท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ข้าแต่นายท่าน ภรรยาของ
ท่านไปไหนเสียล่ะ มหาสมุทรแม้ปราศจากระลอกคลื่นแล้วจะงดงามได้เช่นไร 
ราตรีที่สงัดหากว่าไร้ดวงจันทราจะเปล่งประกายอย่างไรเล่ า สระบัวที่บาน
สะพรั่งแม้นว่าไร้หมู่หงส์และมวลภมรแล้วจะเบิกบานได้หรอกหรือ แม้สามีหาก
ว่าไร้ภรรยาเสียแล้วก็ย่อมไม่รุ่งเรืองเช่นเดียวกัน อนึ่ง นี่เป็นฤดูใบไม้ผลิ ป่าไม้ผลิ
ดอกออกใบสะพรั่ง มีแสงนวลแห่งดวงจันทร์ มีเพลงขับกล่อมจากหมู่ภมรบินห่ึง 
ๆ ลมอ่อน ๆ กลิ่นหอมพัดโชยมา แม้ท่านก็เปล่งปลั่งอยู่ด้วยความเป็นคนหนุ่ม
เหน้า ส่วนพวกดิฉันมาพร้อมกัน ณ ที่นี้ เป็นผู้อนุกูลแก่ใจ มีรูปงดงามยิ่ง ไฟคือ
กามนั้นจะกระทำอะไร (แก่พวกเรา) หนอแลในวันนี้ บ่อเกิดแห่งกามประจวบ
เหมาะแก่พวกเราแล้วในบัดนี้ ท่านจงอย่าใช้จีวรปกปิดร่างกายอันมีทรวดทรงดี 
มีความงดงามแห่งความหนุ่มแน่นเป็นสาระเช่นนี้เลย ข้าแต่นายท่าน เพราะเหตุ
นั้นนั่นแล ขอท่านจงยังความเร่าร้อนในแก้วตาและดวงใจของพวกดิฉันซึ่ง
กลายเป็นทาสรับใช้ของท่านแล้วให้เพลิดเพลินเถิด...” //435-438// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่ธิดาพญามารกล่าวประเล้าประโลมพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำ

หว่านล้อมอันชวนฝันต่าง ๆ เพื่อมีนัยสุดท้ายว่าอยากให้พระพุทธองค์เสพสังวาสกับพวกนาง  
 

3. วิเสสวุตติ102 คือ การแสดงความวิเศษโดยพูดถึงความบกพร่อง ซึ่งความบกพร่อง
นี่เองเป็นเครื่องแสดงความวิเศษ (สุโพ.มัญ.561) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “พลรถ พลช้าง พลม้า 
และพลเดินเท้าไม่มีเลย พระจอมมุนีทรงชำนะข้าศึกคือมารแล้วด้วยการพิจารณาพระบรมโพธิสมภาร
เท่านั้น”103 (สุโพ.มัญ.562) ตัวอย่างนี้แสดงความวิเศษของพระพุทธเจ้า โดยระบุถึงความบกพร่องคือ
แม้ไม่มีพลรถ พลช้าง พลม้า หรือพลเดินเท้าก็ยังเอาชนะมารได้ 

วิเสสวุตติปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 8 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361 และ 567 เป็นไปในลักษณะเดียวคือเพ่ือสรรเสริญสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

 

 
102 ตรงกับวิเศโษกติในสันสกฤต 
103 น รถา น จ มาตงฺคา  น หยา น ปทาตโย 

ชิโต มาราริ มุนินา  สมฺภาราวชฺชเนน ห ิ
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ตัวอย่างท่ี 1 

 

โอ้โฮ ท่านผู้เจริญ บัดนี้ พวกท่านจงฟังความน่าอัศจรรย์แห่งพระมุนีของเรา 
พระองค์ประทับอยู่ผู้เดียวเท่านั้นก็เอาชนะมารพร้อมเสนามารได้ //355// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าว่าแม้จะประทับนั่งอยู่ผู้เดียวก็เอาชนะ

พญามารที่มาพร้อมกับกองทัพมารได้  
 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เสนาของท้าววสวัตดี (พญามาร) ทั้งขว้างอาวุธอันลุกโพลงโชติช่วง ทั้งทิ่ม
แทง (ด้วยอาวุธเหล่านั้น) แต่พระพุทธองค์ผู้ไร้อาวุธก็เอาชนะเสนาของพญามาร
นั้นได้ อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //357// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้า โดยระบุความบกพร่องของพระองค์ว่า

แม้จะไร้อาวุธ แต่ก็เอาชนะพญามารที่มีอาวุธมากมายได้ 
 

4. สิ เลสะ104 คือ การซ้อนความ กล่าวคือมีความหมายแฝงนอกเหนือจาก
ความหมายเดิมด้วย อาจมีความหมายแฝงทั้งคาถาหรือเฉพาะคำก็ได้ (ดู สุโพ.มัญ.574-604) ในสุโพธา
ลังการมีตัวอย่างว่า “ข้าศึกคือมารยังโลกทั้งสิ้นให้เป็นไปในอำนาจของตน ชื่นชมการวิวาท กลับพ่าย 
แต่พระธรรมราชายังโลกทั้งสิ้นให้เป็นไปในอำนาจของพระองค์ มีพระกายน่าชื่นชม กลับรุ่งโรจน์”105 
(สุโพ.มัญ.587) ตัวอย่างนี้เป็นสิเลสะเฉพาะคำ คือ คำว่า “กลฺลวิคฺคโห” มาจาก “กลฺล” แปลว่า 
“น่าชื่นชม” + “วิคฺคห” แปลว่า “การทะเลาะวิวาท หรือร่างกาย” ดังนั้นคำนี้ถ้าขยายมารจะแปลว่า 
“ชื่นชมการวิวาท” แต่ถ้าขยายพระธรรมราชา (พระพุทธเจ้า) จะแปลว่า “มีพระกายน่าชื่นชม”   

สิเลสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 3 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 205, 597 และ 661 
เป็นไปในลักษณะเดียวคือเพ่ือแฝงความหมายที่ดี 2 ชั้น หมายถึง นอกจากความหมายที่ 1 เป็น
ความหมายที่ดีอยู่แล้ว ความหมายที่ 2 ก็เป็นความหมายที่ดีเช่นกันเพ่ือสนับสนุนให้ความหมายแรกมี
พลังยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

 
104 ตรงกับเศลษะ (หรือศลิษฏะ) ในสนัสกฤต 
105 สวเส วตตฺยํ โลกํ  อขิลํ กลฺลวิคฺคโห 

ปราภวติ มาราริ  ธมฺมราชา วิชมฺภเต 



  165 

(คือ) รัศมีสีเขียว พวยพุ่งออกมาจากพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่ง
ปกคลุม (ทั่วทุกทิศ) ด้วยดอกอังกาบ (พาณ) บัวบุษกร (อินฺทีวร) ตาของแววหาง
นกยูง (เมจก) และไพลิน (เมจกินฺทมณิ) ฉะนั้น //661// 
 
ตัวอย่างนี้ สิเลสะคือคำว่า “เมจก” ในคำว่า “เมจกินฺทมณีหิ” ซ่ึงแปลได้ 2 ครั้ง คือ ครั้ง

แรกแปลว่า “ตาของแววหางนกยูง” ครั้งที่  2 แปลเป็นคำขยายของคำว่า “อินฺทมณิ” จะได้
ความหมายว่า “แก้วมณีของพระอินทร์ซึ่งมีสีเขียว” ซึ่งก็คือ “แก้วอินทนิล” นั่นเอง เพ่ือเน้นย้ำถึงสี
ของพระรัศมีที่พวยพุ่งออกมา   
 

5. พยาโชปวัณณนะ106 (พยาชวัณณนะ) คือ การกล่าวสดุดีในเชิงตำหนิ (สุโพ.มัญ.
557) มีตัวอย่างจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้าในนันทกสูตรว่า “นันทกะ ธรรมบรรยายที่เธอแสดงแก่
ภิกษุท้ังหลายนี้ยืดยาวจริงนะ ตัวเราเองคอยฟังอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกจนจบกถาจึงรู้สึกเมื่อยหลัง”107 
ตัวอย่างนี้กล่าวในลักษณะตำหนิพระนันทกะว่าทำให้พระพุทธเจ้าผู้ยืนฟังการแสดงธรรมของเธอ
ตลอดราตรีจนทำให้เมื่อยพระปิฐิ ซึ่งหมายความว่าพระนันทกะแสดงธรรมได้ลึกซึ้งน่าฟัง พระดำรัสนี้
จึงเป็นการกล่าวชมเชยพระนันทกะนั่นเอง   

พยาชวัณณนะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาเพียง 1 คาถา คือ คาถาที่ 524 ใช้เพ่ือ
สรรเสริญพระพุทธเจ้า ดังนี้ 

 

ใครก็ตามไม่ควรคิดว่า “แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเองก็เป็นผู้มีพระหฤทัย
ประสบทุกข์เพราะความทุกข์ลำบากของผู้อ่ืน แต่เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำ
ความเดือดร้อน (แก่ยักษ์เหล่านั้น)” (เพราะว่า) ชาวโลก เพราะประสงค์จะให้
ต้นไม้ออกผล จึงเอามีดเคาะต้นไม้ในวันจันทรุปราคา //524// 

 

คาถานี้แม้จะดูเหมือนตำหนิพระพุทธเจ้าว่าทำความเดือดร้อนให้แก่พวกยักษ์ แต่
ผู้ประพันธ์ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่า เพราะว่าพระองค์ประสงค์จะให้เกาะลังกามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วย
พระพุทธศาสนาในอนาคตจึงต้องทำเช่นนั้น เปรียบเหมือนการเอามีดเคาะหรือเฉาะต้นไม้ในวัน
จันทรุปราคา ซึ่งว่าโดยนัยแล้วก็คือการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้านั่นเอง 

  

 
106 ตรงกับวยาชัสตตุิในสันสกฤต 
107 ทีโฆ โข ตฺยายํ นนฺทก ธมฺมปริยาโย ภิกฺขูนํ ปฏิภาสิ ฯ อปิ จ เม ปิฏฺฐิ อาคิลายติ พหิทฺวารโกฏฺฐเก 

ฐิตสฺส กถาปริโยสานํ อาคมยมานสฺส ฯ (องฺ.นวก.23/4/296-297)  
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สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 4 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 3 ลักษณะ คือ (1) เพ่ือกล่าวยก
ย่อง สรรเสริญบุคคล เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะ (2) เพ่ือพรรณนาความมีปริมาณมากของ
วัตถุสิ่งของ และ (3) เพ่ือพรรณนาความล้ำเลิศของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น พระรัศมีสีเขียว 

 

2.5 กลุ่มที่ 5 อลังการที่แสดงความหมายที่มีเหตุผลรองรับกัน 

อลังการกลุ่มเน้นการแสดงความหมายที่จะต้องมีเหตุและผลรับรองกัน คือ กวีไม่ได้
กล่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากหลักฐาน แต่ได้ยกสาเหตุมาเพ่ือสนับสนุนคำประพันธ์ของตนเอง ทำให้
บทประพันธ์นั้นมีความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลรองรับกันอยู่ในตัว อลังการกลุ่มนี้ปรากฏในสมันตกูฏ
วัณณนาจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ เหตุ อัตถันตรันยาสะ วิภาวนา สมาหิตะ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

1. เหตุ คือ การกล่าวถึงสาเหตุของการกระทำบางอย่าง (อลัง.106) ในสุโพธาลังการ
มีตัวอย่างว่า “ความสงบแห่งทุกข์พึงมี เพราะการอยู่ร่วมกับธีรชนทั้งหลาย เพราะการศึกษาพระ
สัทธรรม และเพราะการข่มอินทรีย์”108 (สุโพ.255) คือบอกสาเหตุแห่งความสงบทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้
เพราะอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ เล่าเรียนพระสัทธรรม และข่มอินทรีย์ 

เหตุปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 25 คาถา เป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ บอกสาเหตุ
เพ่ือรองรับผลที่เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิด และบอกเหตุผลที่ต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

 

1.1 บอกสาเหตุที่ควรกราบไหว้พระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า 
จำนวน 18 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 53, 235, 245, 247, 257, 264, 269, 274, 278, 283, 289, 297, 
386, 412, 418, 462, 467 และ 469 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้
กล่าวมาแล้วนี้ ขอจงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็น
นิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พึ่งของพวกท่านในกาลทุกเมื่อ //283// 
 

 
108 ธีเรหิ สห สํวาสา  สทฺธมฺมสฺสาภิโยคโต 

นิคฺคเหนินฺทฺริยานญฺจ ทุกขสฺสปุสโม สิยา 
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จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์บอกแก่ผู้อ่านว่าจงกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า เพราะมีสาเหตุ
คือพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวพุทธ  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น เพียงเพราะ
เป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์
เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบใจอันหาที่เปรียบปานมิได้ //469// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์บอกแก่ผู้อ่านว่าจงกราบไหว้บูชาต้นมุจลินท์ เพราะมีสาเหตุคือ

เป็นต้นไม้ท่ีพระองค์ทรงเคยอาศัยในคราวเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์สุดท้าย 
 

1.2 อ่ืน ๆ จำนวน 7 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 4, 177, 225, 325, 379, 523 และ 525 มี
ตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ธรณีมิได้จมลงด้วยดอกไม้เครื่องบูชาอันเหล่าเทวดาในชาติเขตบูชาเลย 
โอ้โฮ ที่แท้ภาระหน้าที่นี้เป็นกำลังแห่งช้างประจำทิศ //177// 
 
ตัวอย่างนี้บอกสาเหตุที่แผ่นดินไม่ยุบลงว่า เพราะมีกำลังของช้างประจำทิศคอยแบกโลก

ไว้อยู่ 
 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เสนามารมีเสียงร้องโอดครวญเพราะความเกรงกลัว เดินโซซัดโซเซ 
เบียดเสียดกันและกันล้มลง โปรยผมทิ้งไว้เบื้องหลังพากันวิ่งหนี //379// 
 

ตัวอย่างนี้บอกสาเหตุที่เหล่าเสนามารร้องไห้โอดครวญ เดินโซซัดโซเซวิ่งหนี เพราะเกรง
กลัวต่อพระบรมเดชานุภาพของพระพุทธเจ้า 
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2. อัตถันตรันยาสะ109 คือ การกล่าวยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้ว (สุโพ.มัญ.480) 
กุสุมา รักษมณี (2549: 33) อธิบายว่า “คือการหาหลักฐานมายืนยันสิ่งที่กล่าวถึง อาจเป็นการยกหลัก
ทั่วไปมาสนับสนุนกรณีเฉพาะ หรือยกกรณีเฉพาะมาสนับสนุนหลักทั่วไปก็ได้ หลักทั่วไปที่นิยมยกมา
อ้างมักเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิต”  

ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “แม้พระจอมมุนีพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย มีความชำนาญ (ในการเข้าฌาน) เป็นต้น ก็ยังเสด็จดับขันธ์ โดยแท้จริงแล้ว สังขารทั้ง
ปวงไม่เที่ยงแท้ถาวร”110 (สุโพ.มัญ.484) คือกวีจะสื่อว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงยกหลักฐานคือแม้แต่
พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของชาวพุทธก็ยังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมายืนยันแนวคิด 

อัตถันตรันยาสะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 19 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 400, 422, 
428, 451, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 714 และ 716 
เป็นไปในลักษณะเดียวคือยกอุทาหรณ์ขึ้นมาเพ่ือรองรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น รองรับพระธรรมเทศนา มี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ก็ในอดีตกาล กากับนกเค้า หมีกับไม้ตะคร้อ ที่อยู่ในป่า สร้างความคับแค้น
ใจ (ต่อกัน) ในฐานะอันไม่สมควร จึงได้รับความทุกข์ต่อเนื่องตลอดกาลนาน โอ้
หนอ พวกเธอจงระลึกถึงบาปอันเกิดแต่เวรนี้นั้นว่าจะยังคงอยู่ชั่วกัปกัลป์ ดูกรผู้
เจริญ ความสบายใจแม้สักเล็กน้อยในเพราะการทะเลาะวิวาทนี้มิได้มีเลย ความ
เมตตา (นั่นแล) เป็นอมตะ //579//  
 

ตัวอย่างนี้มุ่งเน้นการสอนเรื่องการไม่ทะเลาะวิวาทและการมีเมตตาต่อกัน โดยยกชาดก
มาอ้างคือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งของกากับนกเค้าและหมีกับไม้ตะคร้อ ซึ่งทะเลาะกันแล้วทำให้มี
แต่ความทุกข์  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

แม้นางนกยางรักษาศีลอันไร้มลทินแล้วก็ยังได้เกิดเป็นมเหสีผู้เป็นที่รักของ
พระอินทร์ในอุทยานนันทวัน เพราะฉะนั้น ถ้าพวกเธอปรารถนาสมบัติที่ผู้อ่ืน

 
109 ตรงกับอรรถานตรันยาสะในสันสกฤต 
110 สตฺถา เทวมนสฺุสานํ  วสี โสปิ มุนสิฺสโร 

คโตว นิพฺพุตึ สพฺเพ  สงฺขารา น หิ สสฺสตา 
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สรรเสริญไซร้ ก็จงรักษาศีลให้ปราศจากมลทิน ปานประหนึ่ งรักษาชีวิตฉะนั้น 
//714// 
 

ตัวอย่างนี้มุ่งเน้นการสอนให้รักษาศีล โดยยกชาดกมาอ้างคือเรื่องนางนกยางที่รักษาศีล
แล้วได้ไปเกิดเป็นมเหสีของพระอินทร์บนสวรรค์   
 

3. วิภาวนา คือ การกล่าวถึงผลทั้งที่ไม่มีสาเหตุ เพ่ือแสดงลักษณะพิเศษของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (กุสุมา รักษมณี, 2549: 34) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “ข้าแต่พระชินเจ้า พระเนตรของ
พระองค์ดำขลับมิใช่หยอดยา ริมพระโอษฐ์แดงเรื่อมิใช่ย้อมสี และพระขนงก็โก่งงามมิใช่ดัดไว้”111  
(สุโพ.มัญ.249) ตัวอย่างนี้สื่อว่าโดยปกติแล้วนัยน์ตาต้องหยอดจึงจะดำ ริมฝีปากต้องทาด้วยสีทาปาก
จึงจะแดงเรื่อ คิ้วต้องดัดจึงจะโก่งงาม แต่กวีปฏิเสธสาเหตุทั้งหมดแล้วมุ่งกล่าวแต่เพียงผลลัพธ์ 

วิภาวนาปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 4 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 287, 295, 354 และ 
355 เป็นไปในลักษณะเดียวคือเพ่ือสรรเสริญพระพุทธเจ้า มีตัวอย่างดังนี้ 
 

แต่ทว่าจักราวุธอันมีอานุภาพมากซึ่งลุกโพลงโชติช่วงเช่นนั้นลอยไปอยู่บน
ท้องฟ้า แต่คร้ันถึงพระนาถเจ้าก็กลับกลายเป็นเทริดดอกไม้ตกลงมา //295// 
 

ตัวอย่างนี้กล่าวถึงผลลัพธ์คือจักราวุธของพญามารกลับกลายเป็นเทริดดอกไม้ โดย
ผู้ประพันธ์มิได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเพราะอะไร แต่ความจริงแล้วจักราวุธกลายเป็นเทริดดอกไม้ได้ก็
เพราะอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า 

 

4. สมาหิตะ คือ การที่ผู้ปรารภจะทำกิจอย่างใดแล้วได้รับสิ่งสนับสนุนให้ทำสำเร็จ
ด้วยอำนาจแห่งบุญ (สุโพ.275) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “มหาปฐพีนี้คำรามก้องสนั่นเป็นสิ่ง
เกื้อหนุนต่อพระศาสดาพระองค์นั้นผู้มีพระทัยมุ่งมั่นกำราบข้าศึกคือพระยามาร”112 (สุโพ.มัญ.553) 
คือ ความเกิดขึ้นแห่งการกำราบมารเป็นผลที่พระศาสดาทรงกระทำ ส่วนการคำรามของปฐพี ชื่อว่า
เหตุที่สนับสนุนให้สำเร็จ (สุโพ.มัญ.553)   

สมาหิตะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 4 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 374, 375, 376 
และ 377 เป็นไปในลักษณะเดียวคือเพ่ือกล่าวสรรเสริญพลานุภาพของพระพุทธเจ้า มีตัวอย่างดังนี้ 

 
111 อนญฺชิตา’สิตํ เนตฺตํ  อธโร’รญฺชิตา’รโุณ 

สมานตา ภมุ จายํ  ชินา’นาวญฺฉิตา ตว 
112 มารารภิงฺคาภมิุข-  มนโส ตสฺส สตฺถุโน 

มหามหี มหาราวํ  รวี’ย’มุปการิกา 
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พระชินเจ้าตรัสแล้วว่า “ในการกระทำเป็นต้นว่าการถวายทานและความ
พยายาม (หรือความพยายามในการถวายทาน) ของเรา เธอสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น
ในทุก ๆ ชาติ แต่ในวันนี้เธอเป็นใบ้แล้วหรือ” //374// 

ลำดับนั้น พระแม่ธรณีก็ส่งเสียงกระห่ึม ประหนึ่งจะกล่าวว่า “หม่อมฉันเป็น
พยาน” ทันใดนั้นก็ฟ้อนรำ จากที่สุดแห่งพื้นท้องมหาสมุทร //375// 

 

จากตัวอย่างนี้ การที่พระแม่ธรณีส่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นกล่าวว่าเป็นพยานคือเหตุ
สนับสนุนความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าถวายทานมาแล้วหลายชาติและจะเอาชนะพญามารในครั้งนี้ 
 

สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 5 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 3 ลักษณะ คือ (1) เพ่ือสรรเสริญ
พระพุทธเจ้า (2) เพ่ือสรรเสริญพระเจดีย์ต่าง ๆ เช่น มหิยังคณเจดีย์ รอยพระพุทธบาท และ (3) เพ่ือ
สนับสนุนพระธรรมเทศนาที่ผู้ประพันธ์ยกข้ึนมากล่าว 

 

2.6 กลุ่มที่ 6 อลังการที่แสดงความหมายที่หนักแน่นหรือเน้นความหมาย 

อลังการกลุ่มนี้เน้นการแสดงความหมายที่หนักแน่นหรือย้ำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าข้อความ
นั้นมีความพิเศษ มักเกิดจากการใช้กริยาหลัก (Finite Verb) ในบทประพันธ์ อลังการกลุ่มนี้ปรากฏ
ในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ทีปกะ อาวุตติ อาสี และรูฬหาหังการ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ 

 

1. ทีปกะ คือ การส่องความทั้งประโยค (สุโพ.มัญ.458) โดยมีกริยาหลักตัวเดียวที่
เป็นดุจประทีปส่องความหมายทั้งหมด ดังที่กุสุมา รักษมณี (2549 : 34) แสดงทรรศนะว่า “ทีปกะ 
แปลว่า ดวงประทีป เป็นคำที่มีความหมายหลักเปรียบดังใจกลางของดวงประทีป ข้อความต่าง ๆ เป็น
เปลวไฟที่แผ่ออกมาจากจุดนั้น”  

ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “พระพุทธเจ้าทรงกระทำความเจริญอันหาประมาณมิได้แก่
เวไนยชนแล้ว และทรงกระทำการย่ำยีเหล่าเดียรถีย์เป็นอเนกพร้อมด้วยบาปทั้งหมด” 113 (สุโพ.มัญ.
460) ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักตัวเดียวคือ อกาสิ แต่แปลสองครั้งเข้าเพ่ือเข้ากับกรรมในประโยคทั้งสอง
คือ อมิโตทยํ (ความเจริญอันหาประมาณมิได้) และอเนกติตฺถิยมทฺทนํ (การย่ำยีเหล่าเดียรถีย์เป็น
อเนก) 

 
113 อกาสิ พุทฺโธ เวเนยฺย-พนฺธูน’มมโิตทยํ 

สพฺพปาเปหิ จ สมํ- เนกติตฺถิยมทฺทน ํ
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ทีปกะปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 20 คาถา เป็นไปใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

1.1 สรรเสริญการบูชาพระพุทธเจ้า จำนวน 9 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 86, 190, 436, 
492, 512, 570, 674, 720 และ 758 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(เหล่าเทวดา) ถือประทีปด้าม (คบเพลิง) 60,000 อัน (ส่องทาง) ข้างหน้า 
ทั้งข้างขวา ข้างซ้าย และข้างหลัง ก็เช่นเดียวกัน //86// 
 
ตัวอย่างนี้มีคำกริยาหลักตัวเดียวที่เป็นทีปกะส่องความทั้งประโยคคือ ธารยุํ แปลว่า “ถือ

, ทรงไว้” ซึ่งความจริงจะต้องแปลถึง 4 ครั้งว่า “ถือไว้...ข้างหน้า ถือไว้...ข้างขวา ถือไว้...ข้างซ้าย และ
ถือไว้...ข้างหลัง” เป็นการเน้นความหมายว่า เทวดาต่างถือคบเพลิงเนืองแน่นไปทั้ง 4 ทิศเพ่ือแสดง
ความนอบน้อมต่อเจ้าชายสิทธัตถะขณะออกผนวช 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

“พระโลกนาถทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ประสูติ
ในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พญานาคทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่มนุษย์
ทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่เทวดาทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่พรหม
ทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ //720// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นทีปกะส่องความทั้งประโยคคือ ชายนฺติ แปลว่า “ย่อมเกิด” 

ซึ่งจะต้องแปล 4 ครั้งว่า “ย่อมประสูติเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่พญานาคทั้งหลายอย่างเดียวก็หามิได้ 
ย่อมประสูติเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างเดียวก็หามิได้ ย่อมประสูติเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลแก่เทวดาทั้งหลายอย่างเดียวก็หามิได้ ย่อมประสูติเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่พรหมทั้งหลายอย่าง
เดียวก็หามิได้” เป็นการเน้นความหมายว่าแท้จริงพระองค์ทรงประสูติขึ้นมาบนโลกเพ่ือประโยชน์แก่
สรรพสัตว์ 

 

1.2 บรรยายสถานที่ จำนวน 3 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 595, 624 และ 781 มีตัวอย่าง
ดังนี้ 
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พระชินเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน ทรงอาศัยพระนครสาวัตถี
ประทับอยู่แล้ว (ถามว่า) ในขณะนั้น พระนคร (สาวัตถี) นั้นเป็นเช่นไร และพระ
วิหารเชตวันนั้น เป็นเช่นไร //595// 

 
ตัวอย่างนี้ใน 2 บาทหลังมีกริยาหลักตัวเดียวที่เป็นทีปกะคือ อาสิ แปลว่า “เป็นแล้ว” ที่

ต้องแปล 2 ครั้งว่า พระนครสาวัตถีเป็นเช่นไร พระวิหารเชตวันเป็นเช่นไร เป็นการบรรยายเน้น
ความหมายในประโยคคำถาม  

 

1.3 อ่ืน ๆ คือที่จำแนกเป็นกลุ่มไม่ได้ จำนวน 8 คาถา ได้แก่ 207, 221, 222, 223, 
249, 494, 743 และ 744 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

หมู่นกดุเหว่า นกที่มีจะงอยปาก และนกฮูกต่างส่งเสียงร้องระงม เปรตและผี
หัวขาดซึ่งนำความน่ากลัวมาให้ ลอยไปทั่วท้องฟ้า //223// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นทีปกะคือ วสฺสึสุ แปลว่า “ส่งเสียงร้องแล้ว” ในบาทที่ 1 

และ 2 ซ่ึงจะต้องแปล 3 ครั้งว่า หมู่นกดุเหว่าส่งเสียงร้อง หมู่นกที่มีจะงอยปากส่งเสียงร้อง และนกฮูก
ส่งเสียงร้อง ซึ่งเป็นการเน้นความหมายว่ามีเสียงร้องระงมของนกต่าง ๆ ดังอยู่ทั่ วท้องฟ้า และทีปกะ
ในบาทที่ 3 และ 4 คือ จรึสุ แปลว่า “เที่ยวไปแล้ว” ในที่นี้แปลเอาความ ลอยไปทั่ว ซึ่งความจริงต้อง
แปล 2 ครั้งว่า เปรตลอยไปทั่วและผีหัวขาดลอยไปทั่ว ซึ่งเน้นย้ำให้ผู้อ่านเห็นภาพจริง ๆ ว่าเปรตและ
ผีลอยอยู่เต็มท้องฟ้า 

 

2. อาวุตติ คือ การกล่าวซ้ำอรรถ บท และทั้งอรรถและบท (สุโพ.224) หมายถึงเน้น
ย้ำความหมายโดยการใช้กริยาหลักคือ ไม่ว่าประธานในประโยคจะมีกี่ตัว แต่กริยาหลักจะต้องมีหลาย
ตัว และจะต้องเป็นไปในความหมายเดียวกัน ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า “กองเกียรติคุณของพระ
ชินเจ้านี้ย่อมจับใจชนทั้งมวล ครอบครองทิศทั้งสิบ และถือเอาความไร้มลทิน”114 (สุโพ.มัญ.452) 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักคือ ย่อมจับใจ (หรติ) ย่อมครอบครอง (อาททาติ) และย่อมถือเอา (คณฺหาติ) ซึ่ง
เป็นไปในความหมายทำนองเดียวกันทั้งนั้น  

อาวุตติปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 44 คาถา เป็นไปใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 
114 มโน หรติ สพฺเพส ํ อาททาติ ทิสา ทส 

คณฺหาติ นมิฺมลตฺตญฺจ ยโสราสิ ชินสฺส’ย ํ
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2.1 ขอให้ผู้อ่านบูชานอบน้อมพระพุทธเจ้า จำนวน 14 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 235, 
247, 257, 264, 269, 274, 278, 283, 289, 297, 386, 590, 754 และ 796 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้
กล่าวมาแล้วนี้ ขอจงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็น
นิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พึ่งของพวกท่านในกาลทุกเมื่อ //235// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักคือ วนฺทถ (จงกราบไหว้) และปูเชถ (จงบูชา) เป็นไปในอรรถ

เดียวกันเพ่ือเน้นความหมายคือขอให้ผู้อ่านกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า  
 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระธรรมราชาพระองค์นั้น ผู้ทรงประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน ผู้
กำจัดกองทัพข้าศึกคือโทสะได้แล้ว ทรงประทับรอยพระพุทธบาทใดไว้บนยอด
เขาสุมนคีรีอันน่ารื่นรมย์ ณ เกาะลังกาอันเป็นที่ร่มร่ืน รอยพระพุทธบาทนั้นของ
พระองค์เสมอกันกับพระมุนี ครั้นเมื่อประชาชนเพียงแค่มีจิตเลื่อมใส ก็ย่อม
ประทานให้ซึ่งสวรรค์และนิพพาน ดังพรรณนามาฉะนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ ดูก่อน
ท่านผู้เจริญ เพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ร่าเริง นอบน้อมและบูชา
รอยพระพุทธบาทนั้นผู้อันสาธุชนสรรเสริญแล้วด้วยดีเทอญ //796// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นอาวุตติคือ อกาสิ แปลว่า “ได้กระทำแล้ว” แต่ในตัวอย่างนี้

แปลว่า “ประทับ (ซึ่งรอยพระบาท)” และ ททติ แปลว่า “ย่อมประทาน” ซึ่งเป็นไปในอรรถเดียวกัน
ว่าได้กระทำบางสิ่งให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง และยังมี นมถ แปลว่า “จงนอบน้อม” และ มหถ “จงบูชา” ที่ใช้
ในอรรถเดียวกันคือขอให้ผู้อ่านจงนอบน้อมบูชารอยพระพุทธบาท  

 

2.2 เน้นความหมายของการพรรณนา เช่น การพรรณนาความอัศจรรย์ ตัวละคร 
หรือยกย่องบุคคล จำนวน 17 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 74, 220, 221, 222, 292, 293, 294, 376, 555, 
576, 738, 740, 749, 750, 764, 782 และ 802 มีตัวอย่างดังนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 1 

 

เวลากลางวันก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝน ดวงอาทิตย์ก็มีรัศมีเหือดหายไป แม้
อุกกาบาตก็ตกลงมา ความเร่าร้อนพวยพุ่งไปทั่วทุกทิศ //221// 
 

ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นอาวุตติคือ อาสิ แปลว่า “เป็นแล้ว” ปญฺญายิ แปลว่า 
“ปรากฏแล้ว” และ อุปปชฺชถ แปลว่า “เกิดขึ้นแล้ว” ซึ่งเป็นไปในอรรถเดียวกันเพ่ือเน้นความหมาย
ว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างมากมาย 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ขณะที่พระชินเจ้าทรงเหยียดพระยุคลบาทอันประเสริฐออกไป ภูเขา
ทั้งหลายทางด้านทิศเบื้องหน้าของพระองค์ก็ชำแรกไปสู่พื้นดิน แม้เปลวไฟในขุม
นรกก็มอดดับลง และดอกปทุมเป็นต้นก็ผุดขึ้นรองรับพระยุคลบาทนั้น //764// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นอาวุตติคือ วชนฺติ แปลว่า “ย่อมชำแรก” และ นิพฺพาติ 

แปลว่า “ย่อมดับ” ซึ่งเป็นไปในอรรถเดียวกันเพ่ือเน้นถึงความมลายหายไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือยก
ย่องพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า 

 

2.2 เน้นความหมายของกริยา/อาการ จำนวน 13 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 65, 187, 
203, 240, 242, 301, 341, 363, 381, 448, 459, 561 และ 675 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

บางพวกขับกล่อมเพลงขับที่ประกอบด้วยจังหวะเพลงหลากหลาย บางพวก
เป่าขลุ่ย บางพวกดีดพิณ //65// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นอาวุตติคือ คายนฺติ แปลว่า “ย่อมขับกล่อม” ธมนฺติ แปลว่า 

“เป่า (ขลุ่ย)” และ วยนฺติ แปลว่า “ย่อมดีด (ซึ่งพิณ)” เป็นไปในอรรถเดียวกันเพ่ือเน้นความหมายว่า
นางสนมกำลังร้องรำทำเพลง  
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

บางพวกปูลาดแผ่นผ้าเพื่อพระบาท (ของพระศาสดา) กางเพดานทั้งหลาย 
และโปรยดอกไม้นานาชนิดลงมาเหนือสถานที่นั้น //675// 
 
ตัวอย่างนี้มีกริยาหลักที่เป็นอาวุตติคือ ปตฺถรนฺติ แปลว่า “ย่อมปูลาด” และ วิตนฺวนฺติ 

แปลว่า “ย่อมกาง/กั้น” เป็นไปในอรรถเดียวกันเพ่ือเน้นความหมายว่ากำลังทำการต้อนรับ
พระพุทธเจ้า 

 

3. อาสี คือ การแสดงความปรารถนา (สุโพ.มัญ.656) ในสุโพธาลังการมีตัวอย่างว่า 
“พระนาถเจ้าผู้เป็นที่พ่ึงแห่งเดียวของไตรโลก โปรดคุ้มครองโลกจากอบายด้วยเถิด” 115 (สุโพ.334) 
ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความปรารถนาของผู้ประพันธ์ หมายความว่ากริยาหลัก (Finite Verb) ที่จะ
ทำให้เกิดอลังการประเภทนี้คือกริยาหมวดปัญจมีวิภัตติ (Imperetive) ใช้แสดงคำสั่ง ขอร้อง หรือ
อ้อนวอน แปลว่า “จง, เถิด, ขอจง” จึงเป็นอลังการที่เน้นความหนักแน่นของความหมายที่กวีต้องการ
จะสื่อ  

อาสีปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 23 คาถา จำแนกลักษณะตามการใช้ดังนี้ 
 

3.1 ขอให้นอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า จำนวน 17 คาถา ได้แก่ คาถาท่ี 8, 123, 235, 
247, 257, 264, 269, 274, 278, 283, 289, 297, 386, 402, 590, 754 และ 796 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้
กล่าวมาแล้วนี้ ขอจงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็น
นิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พึ่งของพวกท่านในกาลทุกเมื่อ //289// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นความปรารถนาของผู้ประพันธ์ที่ขอให้ผู้อ่านกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า 
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชน 

  

 
115 ติโลเกกคติ นาโถ  ปาตุ โลก’มปายโต 
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ตัวอย่างท่ี 2 

 

พระธรรมราชาพระองค์นั้น ผู้ทรงประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน ผู้
กำจัดกองทัพข้าศึกคือโทสะได้แล้ว ทรงประทับรอยพระพุทธบาทใดไว้บนยอด
เขาสุมนคีรีอันน่ารื่นรมย์ ณ เกาะลังกาอันเป็นที่ร่มร่ืน รอยพระพุทธบาทนั้นของ
พระองค์เสมอกันกับพระมุนี ครั้นเมื่อประชาชนเพียงแค่มีจิตเลื่อมใส ก็ย่อม
ประทานให้ซึ่งสวรรค์และนิพพาน ดังพรรณนามาฉะนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ร่าเริง นอบน้อมและบูชารอย
พระพุทธบาทนั้นอันสาธุชนสรรเสริญแล้วด้วยดีเทอญ //796// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นความปรารถนาของผู้ประพันธ์ที่ขอให้ผู้อ่านนอบน้อมบูชารอยพระพุทธ
บาทของพระพุทธเจ้า  

 

3.2 อ่ืน ๆ เช่น ขอให้ความปรารถนาของผู้อ่านจงสำเร็จ ขอให้ผู้อ่านตั้งใจอ่านสมันต-
กูฏวัณณนา จำนวน 6 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 4, 96, 138, 692, 717 และ 797 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ข้าพเจ้าครั้นกำจัดอุปสรรคทั้งปวง เพราะความนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้
กระทำแล้วดังนี้ก็จักพรรณนาถึงราชาแห่งขุนเขานามว่า สุมนะ อันเป็นที่อยู่ของ
เทวดาทั้งหลาย อันเป็นที่ประดิษฐานดอกบัวคือรอยพระบาทอันปราศจาก
มลทินของพระสุคตเจ้า อันหาที่เปรียบมิได้ ขอสาธุชนทั้งหลาย จงสดับรับฟังคำ
พรรณนานั้น (ดังต่อไปนี้) //4// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นความปรารถนาของผู้ประพันธ์ที่อยากให้ผู้อ่านตั้งใจสดับรับฟังสมันตกูฏ-
วัณณนานี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

การสรรเสริญอันไพเราะถึงภูเขาสมันตกูฏนี้จบลงแล้วโดยลำดับ เมื่อเป็น
เช่นนั้นแล ขอความดำริโดยชอบของเหล่าสัตว์ โลกจงสำเร็จโดยพลันเทอญ 
//797// 
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ตัวอย่างนี้เป็นความปรารถนาของผู้ประพันธ์ที่อยากให้ความดำริของปวงชนสำเร็จ ด้วย
อำนาจแห่งบุญที่ท่านประพันธ์สมันตกูฏวัณณนาจบลง 

 
4. รูฬหาหังการ คือ การแสดงความอหังการ หมายถึง ข้อความที่แสดงความองอาจ

กล้าหาญอันยวดยิ่ง (สุโพ.มัญ.571) มีตัวอย่างจากชาดกว่า “เจ้าพนักงานทั้งหลาย จงตระเตรียมรถ
และม้า อันวิจิตรด้วยเครื่องอลังการต่าง ๆ ทั้งมั่นคงแข็งแรง ท่านทั้งหลายจงดูความพยายามของเราผู้
กำจัดศัตรูทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปในบัดนี้” (ขุ.ชา.28/75/46) ตัวอย่างนี้แสดงความอหังการของพระเจ้า
กุสะในการรบกับกษัตริย์เมืองอ่ืน ส่วนมากอลังการชนิดนี้จะใช้ในประโยคคำพูดของตัวละครในเรื่อง 

รูฬหาหังการปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจำนวน 35 คาถา จำแนกตามลักษณะการใช้
ดังนี้ 

 

4.1 แสดงความองอาจของพระพุทธเจ้า จำนวน 16 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 343, 
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 498, 499, 501, 502 และ 503 มีตัวอย่าง
ดังนี้  

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(พระพุทธเจ้า) ตรัสกะพลนักรบมีทานบารมีเป็นต้นผู้เป็นสหชาติ (ของ
พระองค์) ว่า “ดูกรผู้เจริญ พวกเธอจงฟังถ้อยคำของเรา สงคราม (มหาภว) จะมี
แก่เราในวันนี้ พวกเธอจงมาเถิด จงเป็นผู้สามัคคีร่วมกันไป จงอย่าท้อถอย จงพุ่ง
รบ แม้เหล่าชนที่เหลือจะไม่อาจเอาชนะในการรบกับพญามารได้ก็ตาม แต่ ใน
วันนี้สงครามนั้นจะถึงความสำเร็จ (แก่เรา) ดูกรนักรบคือบารมีทั้งหลายผู้เจริญ 
พวกเธอมีความอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่ในธรรมอันเลิศของเรา จงแสดงความเพียร
พยายามของเราเถิด” //343-345// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความองอาจของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับนักรบของพระองค์ซึ่งเป็น
บุคคลาธิษฐานแห่งพระบารมีด้วยพระดำรัสที่ปลุกใจให้ฮึกเหิมเพ่ือพุ่งรบกับกองทัพมาร 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

“พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไป ให้เสียงคือพระธรรมของเราก้องกึกกังวาน ตี
กลองคือพระธรรมของเรา เป่าสังข์คือพระธรรมของเรา แก่เหล่าเทวดาพร้อมทั้ง
ปวงชนด้วยดีเถิด พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไป ยกธงชัยของเราขึ้นสู่ผืนดิน ยกธง
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คือพระธรรมของเราให้ตั้งขึ้น ซัดหอกคือพระธรรมของเราไปในโลกพร้อมทั้ง เท
วโลกเถิด...” //498-499// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความองอาจของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสกับเหล่าสาวกเพ่ือให้เหล่า
สาวกไปประกาศพระธรรมของพระองค์ 

 

4.2 แสดงความองอาจของพญามารและธิดาพญามาร จำนวน 16 คาถา ได้แก่ 
คาถาที่ 209, 225, 226, 249, 271, 279, 285, 300, 301, 362, 363, 364, 427, 429, 430 และ 
431 มีตัวอย่างดังนี้  

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(พญามารคิดว่า) “การเข้าไปหามนุษย์เพียงคนเดียวไม่เหมาะแก่เรา 
เพราะว่าช้างย่อมเข้าไปหาช้างด้วยกัน ย่อมไม่เข้าไปหาสุนัขจิ้งจอก การนี้ไม่
หนักหนา ถึงเวลาแล้วที่จะขับไล่เจ้าชายสิทธตัถะให้หลีกหนีไป” กำเริบเหิมเกริม
แล้ว บันดาลลมพายุคล้ายกับลมประลัยกัลป์ //225-226// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความองอาจของพญามารที่ไม่เกรงกลัวพระพุทธเจ้า โดยคิดว่า
ตัวเองเป็นสัตว์ใหญ่คือช้าง และพระพุทธเจ้าเป็นเพียงสัตว์เล็กคือสุนัขจิ้งจอก ช้างย่อมเข้าไปหาช้าง
ด้วยกัน ย่อมไม่เข้าไปหาสุนัขจิ้งจอก 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

(ลูกสาวพญามารกล่าวว่า) “พ่อ การทำมนุษย์ให้ตกอยู่ในอำนาจไม่ยากเย็น
เลย มนุษย์คนใดเล่าจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกดิฉัน พวกดิฉันจะผูกมัด
มนุษย์คนนั้นให้แน่นด้วยบ่วงคือราคะ นำมาถวาย เหมือนกับจับช้างตัวตกมัน
ฉะนั้น” //427// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความอหังการของธิดาพญามารที่กล่าวกับพญามารผู้เป็นบิดาว่า
พวกนางสามารถทำให้ใครก็ตามตกอยู่ในอำนาจของพวกนางได้   

 

4.3 แสดงความองอาจของพญานาค จำนวน 3 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 558, 559 
และ 560 มีตัวอย่างดังนี้ 
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“สำหรับพวกพญานาคที่เกิดในท้องทะเล จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเรา
ด้วยสมบัติคือคำสรรเสริญ จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยยศและบริวาร จะ
มีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยพละกำลัง จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วย
อิทธิฤทธิ์ จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยการโอ้อวดว่า “อหํ (เรา) อ หํ 
(เรา)” จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยความริษยาต่อพวกพญานาคที่เกิดใน
ทะเลเหล่านั้นเล่า พวกข้าศึกคือความมืดมิดจะขึ้นสู่หนทางแห่งดวงอาทิตย์ได้
อย่างไรกัน” //558// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความอหังการของพวกพญานาคบนบกที่กล่าวว่าพญานาคใน
ท้องทะเลไม่สามารถท่ีจะสู้กบัพวกตนได ้

 

สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 6 

ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 4 ลักษณะ คือ (1) สรรเสริญบูชา
พระพุทธเจ้า (2) ขอให้ผู้อ่านบูชานอบน้อมพระพุทธเจ้า (3) เน้นความหมายสำหรับการพรรณนาสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น พรรณณาเหตุการณ์ พรรณนาสถานที่ พรรณนาบุคคล และ (4) เน้นความหมายของกริยา
อาการ เช่น การแสดงดนตรี  

 

จากการศึกษาอลังการด้านความหมายที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาด้วยทฤษฎีใน 
สุโพธาลังการ ผู้วิจัยพบว่า อลังการด้านความหมายปรากฏทั้งหมด 20 ประเภท สามารถจัดกลุ่มตาม
ลักษณะร่วมกันของอลังการแต่ละชนิดได้เป็น 6 กลุ่ม คือ (1) เน้นการเปรียบเทียบ ได้แก่ อุปมา รูปกะ 
และพยติเรกะ (2) เน้นพลังจินตนาการของกวี ได้แก่ ปริกัปปนา อติสยวุตติ และมหันตัตตะ (3) เน้น
การพรรณนาสภาพตามความเป็นจริง ได้แก่ สภาววุตติ (4) แสดงความหมายแฝงนัย ได้แก่ อักเขปะ 
สิเลสะ พยาโชปวัณณนะ ปริยายวุตติ และวิเสสวุตติ (5) แสดงความหมายที่มีเหตุผลรองรับกัน ได้แก่ 
อัตถันตรันยาสะ เหตุ วิภาวนา และสมาหิตะ และ (6) แสดงความหมายที่หนักแน่นหรือเน้น
ความหมาย ได้แก่ ทีปกะ อาวุตติ อาสี และรูฬหาหังการ ซึ่งอลังการทั้ง 6 กลุ่มนี้ช่วยสนับสนุนให้
สมันตกูฏวัณณนาเป็นบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาสนุก น่าติดตาม ไม่มีเนื้อหาที่น่าเบื่อหรือซ้ำซาก อันเป็น
การแสดงภูมิความสามารถของพระเวเทหเถระว่าสมควรแก่การยกย่องว่าเป็นกวีอย่างแท้จริง  

อลังการด้านเสียงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมันตกูฏวัณณนาเป็นบทประพันธ์มีเสียงที่
ไพเราะน่าอ่านและน่าฟัง และอลังการด้านความหมายทำให้บทประพันธ์มีความหมายที่ลุ่มลึก คมคาย 
ไม่ใช่บทประพันธ์สามัญธรรมดา อลังการทั้งสองประเภทจึงเป็นเครื่องประดับสนับสนุนให้สมันตกูฏ-
วัณณนามีคุณค่าสมกับเป็นกาวยะชั้นสูงอย่างไม่ต้องสงสัย 
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รสในสมันตกูฏวัณณนา 

แท้จริงแล้ว รสเป็นอลังการด้านความหมายลำดับสุดท้ายของสุโพธาลังการ ในชื่อว่า 
“รสวนฺต” หรือ “รสี” แต่สุโพธาลังการก็ได้แยกออกมาอธิบายในปริจเฉทสุดท้ายเป็นการเฉพาะ ใน
ชื่อว่า “รสภาวาวโพธะ”  

รสในสุโพธาลังการมี 9 ประการ และมีความสำคัญในการทำให้บทประพันธ์น่าอ่าน 
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาครบทั้ง 9 รส โดยเรียงตามท่ีปรากฏมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด116 ดังต่อไปนี้ 

 

1. อัพภุตรส (ส. อทฺภุตรส) 
หมายถึง รสแห่งความน่าอัศจรรย์ เกิดจากการประสบเรื่องราวที่เหนือโลก แล้วมี

เหงื่อ น้ำตา และเสียงที่พลอยชื่นชมยินดี มีอาการตกตะลึง ตื่นเต้น มั่นใจ และรับรู้เข้าใจ (สุโพ.366) 
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า เพ่ือจะแสดงให้
ผู้อ่านเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เหนือโลกอย่างแท้จริง จึงเป็นรสที่ปรากฏมากที่สุด คือ จำนวน 137 
คาถา ได้แก่ คาถาที่ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 47, 46, 21, 22, 35, 36, 37, 39, 85, 86, 
87, 88, 89, 92, 143, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,  165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 255, 262, 267, 272, 
276, 281, 287, 295, 375, 376, 377, 384, 408, 409, 510, 511, 512, 521, 529, 530, 567, 
568, 569, 570, 591, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 
671, 672, 673, 674, 675, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 694, 695, 698, 699, 750, 751, 
755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 
773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 785, 786, 787, 788, 789 และ 790 มี
ตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ลำดับนั้น ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโลกนาถ ผึ้งคือบาตรบินมาถึงภายในแห่ง
ดอกบัวคือพระหัตถ์ (ของพระองค์) พระองค์จึงทรงรับบาตรนั้นแล้ว //658// 
 

 
116 อย่างไรก็ดี การวิจัยเรื่องรสในสมันตกูฏวัณณนาของผู้วิจัยย่อมไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากทฤษฎีรสมี

ปัจจัยหลักที่ขึ้นอยู่กับผู้อ่านเป็นสำคัญ ฉะนั้น ผู้อ่านท่านอื่นเมื่ออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วอาจเกิดรสที่ต่างจาก
ผู้วิจัยก็ย่อมได้ 



  181 

จากตัวอย่างนี้ บาตรลอยมาอยู่ที่พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงมี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเกิดความอัศจรรย์ที่บาตรลอยมาเองได้ จึงนับว่าเป็น
อัพภุตรส  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ครั้นเมื่อสัตว์โลกมาประชุมพร้อมกันแล้วบูชา (รอยพระพุทธบาท) พอพา
กันออกไปเท่านั้น เมฆฝนก็ตั้งเค้าขึ้นแล้วชำระ (สัตว์โลกเหล่านั้น) ให้หมดจด 
ด้วยสายฝนคือดอกไม้ด้วยดี ความอัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขา
สมันตกูฏนั้น //789// 
 
จากตัวอย่างนี้ ความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวโลกกราบไหว้รอยพระพุทธบาท

แล้วฝนดอกไม้ก็ตกลงมา ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านตกตะลึงในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จึงนับว่าเป็น 
อัพภุตรส 

 

2. สันตรส (ส. ศานตรส) 
หมายถึง รสแห่งความสงบ เป็นความสบายใจที่เกิดจากเมตตา (ความปรารถนาดี) 

กรุณา (ความเอ้ืออาทร) และมุทิตา (ความชื่นชมยินดี) เป็นต้น (สุโพ.367) ปรากฏในสมันตกูฏ- 
วัณณนาในช่วงที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา จำนวน 123 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 
5, 235, 247, 257, 264, 269, 274, 278, 283, 289, 297, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 365, 366, 370, 371, 374, 386, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 
415, 417, 418, 419, 450, 451, 453, 454, 456, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 474, 
475, 486, 487, 494, 505, 535, 539, 540, 541, 542, 546, 548, 550, 551, 552, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 590, 592, 593, 594, 685, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 754, 792, 793, 794, 
795, 796 และ 797 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ลำดับนั้น พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน (นริสฺสร) ทรงปรารภเพื่ออันถอนขึ้นซึ่ง
ต้นไม้มีพิษคือสังสารวัฏ ซึ่งมีรากอันใหญ่คืออวิชชาเป็นต้นและมีลำต้นอันแข็งคือ
ภพทั้ง 3 ในปฐมยาม ทรงเจริญภาวนา ทรงระลึกถึงขันธสันดาน ได้แล้วซึ่งปุพเพ
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นิวาสานุสติญาณ อนึ่ง เพราะการชำระทิพยจักษุให้หมดจดในมัชฌิมยาม จึงได้
ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ โดยประการทั้งปวง ในปัจฉิมยามแห่งเวลากลางคืน 
ทรงดำริถึงชราเป็นต้น พิจารณาเห็นแจ้งซึ่งนามรูป ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้ว 
พิจารณาแยกพระหฤทัยของพระองค์ให้สงัดจากกิเลสทั้งหลายแล้ว ได้แล้วซึ่งผล
อันเลิศ ในขณะนั้น เพราะรู้แจ้งในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
(อาสวักขยญาณ) ถึงซึ่งพระนครคือพระนิพพาน ทรงเป็นจอมแห่งรัตนะคือ
โพชฌงค์ ทรงเป็นพระราชาแห่งพระสัทธรรม เปล่งวาจาอันประกอบด้วยปีติว่า 
“เราแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือน (ตัณหา) เมื่อไม่พบ (ไม่พบโพธิญาณ) จึง
แล่นไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกประการ เพราะว่าการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์อยู่ร่ำ
ไป ดูกรนายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักไม่ทำเรือนอีก ซี่โครง
ทั้งหมด (กิเลส) ของท่านเราก็หักได้แล้ว เรือนยอด (อวิชชา) เราก็ขจัดได้แล้ว 
เพราะว่าจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เราได้บรรลุถึงความสิ้นตัณหา
แล้ว” //393-400// 

 

จากตัวอย่างนี้  ผู้ประพันธ์ค่อย ๆ พรรณนาเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้ เป็น
พระพุทธเจ้า ซึ่งทำให้ผู้อ่านพลอยรู้สึกเกิดความสงบในจิตใจไปอย่างช้า ๆ จึงทำให้เกิดสันตรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ดูกรผู้เจริญ ความเจริญแห่งพรหมโลกอันงดงาม น่ารื่นรมย์แม้กว่าสรวง
สวรรค์นั้น แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น อมตธรรม (พระนิพพาน) จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตนับ
ถือบูชา เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด (กว่าสิ่งอ่ืนใด) เพราะฉะนั้น ประชาชนผู้มีปัญญา
จึงพอใจในความต้องการของตนเอง เธอทั้งหลายจงทำความเพียรเพื่อความสิ้น
ไปแห่งตัณหาตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ //716// 

 

ตัวอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐที่สุด ประชาชนพึงพอใจในความต้องการของตัวเอง พึงพากเพียรเพ่ือดับตัณหาให้สิ้นไป ซึ่ง
ทำให้ผู้อ่านเกิดความสงบในใจ จึงนับว่าเป็นสันตรส 

 

3. สิงคารรส (ส. ศฺฤงฺคารรส) 
หมายถึง รสแห่งความรัก อาจเกิดจากการพรรณนาความงามของบุคคล ความงาม

แห่งธรรมชาติหรือสถานที่ หรือการฟ้อนรำขับร้อง (สุโพ.356) ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงชม
ความงามของตัวละคร และช่วงพรรณนาธรรมชาติ จำนวน 106 คาถา  ได้แก่ คาถาที่ 17, 18, 19, 
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20, 23, 24, 25, 26, 33, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 64, 65, 66, 67, 164, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 389, 390, 391, 392, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 440, 443, 513, 514, 515, 544, 547, 596, 597, 598, 599, 600, 
601, 602, 603, 604, 605, 609, 611, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 และ 749 มีตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ผู้ประดับด้วยพระพักตร์อันทรงพระสิริโฉมงดงามดุจดังแว่นกระจกทองคำ
บริสุทธิ์ ผู้มีพระเนตรกลมโตดั่งดอกบัวเขียว //44// 

ผู้มีพระขนงทั้งสองข้างโก่งงอนดั่งธงทิวที่ประตูพระมนเทียรทอง ผู้มีพระ
นาสิกคล้ายกับแตรงอนทอง ด้วยพระสิริโสภาคย์ของพระองค์ //45// 

ผู้มีเครื่องประดับพระกรรณน่าพึงใจดุจดั่งวงจักรสายฟ้าแลบเนือง ๆ ที่
ปลายก้อนเมฆทั้งสองคือพระเกศาที่ถักเป็นเปียสีดำขลับ //46// 

ผู้มีชามทั้งสองกล่าวคือคู่พระถันที่งามนวลเนียนดั่งทองคำ ผู้มีสร้อยคอ
ไข่มุกคล้ายกับธารน้ำตกบนเนินเขาแห่งสุวรรณบรรพต //47// 
 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาความงดงามแช่มช้อยของพระนางยโสธราผู้เลอโฉมใน
ทุกภาคส่วนของร่างกาย ทำให้ผู้อ่านพลอยรู้สึกว่าพระนางยโสธราเป็นผู้งดงามอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่
ทำให้เกิดสิงคารรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ที่ภูเขาลูกนั้นนั่นแล มีหมู่แมกไม้บางจำพวกยืนต้นส่งกลิ่นหอมหวน บาง
จำพวกก็ผลิผลหอมหวาน บางจำพวกก็งดงามทรงไว้อยู่ซึ่งลดาวัลย์ที่มียอดอ่อน
ผลิแตกออกซึ่งแกว่งไกว (เพราะแรงลม) ไว้บนกิ่งไม้ //738// 

ที่ภูเขาลูกใด มีจอมแห่งต้นไม้ทั้งหลายที่มีใบเต็มต้นและมีผลดก ทำให้หมู่
ชนผู้เดินเข้ามาใกล้ ๆ เอิบอ่ิมใจอยู่เป็นประจำ จอมแห่งต้นไม้เหล่านั้นคล้ายกับ
ว่ากำลังเชื้อเชิญแม้เหล่าชนผู้อยู่ในคลองแห่งจักษุ (ให้เข้ามา) ด้วยใบไม้อ่อนแดง
ระเร่ือที่ปลิวไปตามสายลม //739// 
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จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาความงดงามแห่งธรรมชาติบนภูเขาสมันตกูฏซึ่งเต็มไป
ด้วยแมกไม้ที่ส่งกลิ่มหอมหวน บางต้นก็ผลิดอกออกผลที่หวานอร่อย มีเถาวัลย์โอนอ่อนไปมา ทำให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่งดงามน่าใคร่น่าปรารถนา จึงนับว่าเป็นสิงคารรส 

 

4. ภยานกรส 

หมายถึง รสแห่งความกลัว  เกิดจากเสียงหรือสัตว์ประหลาดเป็นต้น (สุโพ.364) 
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่พญามารมุ่งโจมตีพระพุทธเจ้าเพ่ือจะขัดขวางการตรัสรู้ จำนวน 
66 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 221, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 260, 261, 266, 280, 286, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 378, 
379 และ 464 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

(พญามาร) ถอนป่าไม้ซัดขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยพลัน ทำการถอนรากถอนโคน 
กำจัดไม่ให้เหลือ เขย่าต้นไม้ เช่น ต้นตาลและต้นสาละ ให้ไหวสั่นแล้วถอนขึ้นซัด
ไปบนท้องฟ้า แล้วขว้างเหล่าสัตว์มีม้า ราชสีห์ และช้างเป็นต้นให้ตกลงไปที่สุด
ขอบภูเขาจักรวาล ประหารยอดเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซัดขึ้นไปให้หมุนลอยใน
ท่ามกลางท้องฟ้า วิ่งรอบที่นั้น ๆ //227-229// 
 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงความน่ากลัวของพญามารที่มุ่งจะขัดขวางการ
บำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ โดยทำการถอนรากต้นไม้แล้วขว้างขึ้นไปบนท้องฟ้า ขว้างสัตว์นานา
ชนิดให้ตกที่ภูเขาจักรวาล แล้วประหัตประหารยอดภูเขาแล้วทำให้หมุนลอยไปบนท้องฟ้า ซึ่งทำให้
ผู้อ่านเกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งที่พญามารได้ทำ จึงนับว่าเป็นภยานกรส  

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เสนามารบางพวกใช้นิ้วมือทั้งหลายฉีกกระพุ้งแก้ม แสดงเขี้ยวอันใหญ่ พา
กันมาเฉพาะพระพักตร์ (ของพระพุทธเจ้า) //316// 

เสนามารบางพวกมีปลายเล็บแหลมคม ฉีกท้องตัวเอง ควักลำไส้ใหญ่มาพัน
ที่ลำคอ พากันวิ่งมา //317//  
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เสนามารบางพวกกลืนงูเข้าไปและค่อยอ้วกออกมา เสนามารบางพวกทรง
ไว้ซึ่งงูพิษตัวมีควันและเปลวไฟเป็นพิษ ในทั่วทั้งสรีระ ไม่ว่าจะเป็นหัว คอ ปลาย
หู แขน และนิ้วเป็นต้น นำมาซึ่งความน่ากลัว พากันวิ่งมา //318-319// 

 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงความน่ากลัวของเสนามารที่พยายามจะแสดงกริยา
อาการอันแปลกประหลาดน่าเกรงกลัวเพ่ือจะวิ่งเข้าไปโจมตีพระพุทธเจ้า กล่าวคือ เสนามารบางพวก
ฉีกกระพุ้งแก้ม แยกเขี้ยว เอากรงเล็บฉีกท้องตัวเอง ควักลำไส้มาพันที่คอ กลืนงูเข้าไปในปากแล้วอ้วก
ออกมา เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความหวาดกลัวอย่างยิ่ง จึงนับว่าเป็นภยานกรส 

 

5. วีรรส 

หมายถึง รสแห่งความกล้าหาญ เกิดจากความมุ่งมั่นในสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ การต่อสู้ (รณ) 
การให้ (ทาน) และการเอ็นดู (ทยา) (สุโพ.363) ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรง
ตั้งใจจะออกผนวช และช่วงสู้รบกับพญามาร จำนวน 57 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 102, 133, 148, 149, 219, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 498 499, 500, 501, 
502 และ 503 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

...ทรงประทับยืนอยู่ในที่นั้นแล้ว มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ ได้ทรงอธิษฐาน
อย่างนี้ว่า “ถึงแม้ว่าหนัง เอ็น และกระดูก จะเหลืออยู่ เนื้อและเลือดทั้งหมดใน
กายเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที เราไม่ตรัสรู้แล้วจะไม่ลุกขึ้น เราจะไม่ละทิ้งความ
เพียรของเรา” พระองค์ครั้นอธิษฐานเช่นนั้นแล้วจึงประทับนั่งบนวชิราสนะ 
(รัตนบัลลังก์) //147-149// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงความแกล้วกล้าอาจหาญของพระพุทธเจ้าผู้ตั้งทรง

ตั้งอธิษฐานที่จะประทับนั่งบนอาสนะจนกว่าจะตรัสรู้ แม้เลือด เนื้อ เอ็น กระดูก จะเหือดแห้งไปก็ตาม 
ทำให้ผู้อ่านรู้สึกฮึกเหิม มุ่งม่ันไปด้วย จึงนับว่าเป็นวีรรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ทีนั้น นักรบคือทานบารมีปรบมือทั้ง 2 ข้างแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้มีความเพียรมาก บัดนี้ ขอพระองค์จงทอดพระเนตรกำลังในการปราบมารของ
ข้าพเจ้าเถิด” //346// 
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นักรบคือทานบารมีพร้อมกับเหล่าเสนา แต่งตั้งนักรบคือปรมัตถบารมีและ
นักรบคืออุปบารมีไว้ทั้งสองข้างฝั่ง มีความอหังการวิ่งไปแล้ว //347// 

บารมียอดนักรบ ผู้มีนามว่าศีลบารมี ก็เช่นเดียวกัน คือออกมาพร้อมกับ
เหล่าเสนา ย่ำยีเสนามารแล้ว //348// 

นักรบผู้สวมเกราะ นามว่าเนกขัมมบารมี ก็เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยเหล่า
เสนา วิ่งมาแล้ว ปานประหนึ่งเสือดาวตัวดุร้ายวิ่งไล่ขย้ำหมู่มฤคคือเสนามาร
ฉะนั้น //349// 

แม้นักรบคือปัญญาบารมีเมื่อวิ่งไปก็มีความฮึกเหิมและอหังการ กราบทูลว่า 
“วันนี้ ข้าพระองค์พร้อมกับเหล่าเสนาจะพากันถอนเขาพระสุเมรุคือพญามาร
ขึ้นมา” ดังนี้วิ่งไปแล้ว //350// 

นักรบคือวิริยบารมีเม้มกัดริมฝีปาก คำรามอย่างน่าเกรงกลัว กราบทูลว่า 
“ข้าพระองค์จะทำให้มหาสมุทรคือพญามารเหือดแห้งไปด้วยความเร่าร้อนของ
ข้าพระองค์” //351// 

จากนั้น นักรบผู้มีนามว่าขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี ต่างก็พา
กันวิ่งเข้ามาแล้ว เพื่อจะล้มธงที่มีรูปมกรของพญามารให้ตกไป //352// 

มหานักรบนามว่าเมตตาบารมีกราบทูลว่า “มารเป็นผู้เหมาะสมแก่ข้า
พระองค์ (ในการสู้รบ)” แม้นักรบนามว่าอุเบกขาบารมีก็ได้ทำลายเสนามารแล้ว 
//353// 
 
จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าบารมีของพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นนักรบแล้วพุ่ง

เข้าประหัตประหารเหล่าเสนามาร จนเหล่าเสนามารพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกฮึกเหิม 
มุ่งม่ันไปด้วยว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรมอย่างแน่นอน จึงนับว่าเป็นวีรรส 

 

6. หัสสรส (ส. หาสยรส) 
หมายถึง รสแห่งความขำขัน เกิดจากลักษณะอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะของตนหรือ

ผู้อ่ืน (สุโพ.358) ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่ชาวบ้านในเมืองราชคฤห์ทะเลาะกันและช่วงที่
เสนามารวิ่งหนีเพราะเกรงกลัวพระพุทธเจ้า จำนวน 22 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 200, 203, 380, 382, 383, 606 และ 
608 มีตัวอย่างดังนี ้
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ตัวอย่างท่ี 1 

 

ประชาชนครั้นเห็นพระผู้เป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียวของโลกผู้เสด็จไปโดย
ระหว่างแห่งถนน จึงพากันคิดอย่างนี้ว่า “ผู้นี้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินสามัญธรรมดา 
พวกเรามีความคิดว่า ‘แท้จริงนี่คือพระจันทร์ลอยลงมาในวันนี้ด้วยเพศของตน 
เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับใบหน้าอันดุจดังพระจันทร์ของหญิงสาวในเมือง’ 
//106-107// 

ทันใดนั้นชนบางพวกได้ฟังคำนั้นแล้วก็พากันหัวเราะว่า “นี้มิใช่พระจันทร์ 
(เพราะว่า) พระจันทร์นั้นจะมีรอยกระต่าย แต่พวกเราคิดว่า ‘นั่นคือพระอาทิตย์
อย่างแน่นอน’ แท้จริงแล้ว พระอาทิตย์ลอยลงมาเพื่อจะทำให้ประชาชนรับรู้
ดอกบัวคือใบหน้า (ของท่าน) จึงทำให้ประชาชนประหลาดใจด้วยรูปของท่าน
เองนั่นแหละ” //108-109// 
 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกำลังต่อล้อต่อเถียงกันหัวเราะ
เยาะกันและกันเพ่ือจะอ้างว่าผู้มีรูปงามที่เข้ามาในเมืองนั่นเป็นเทพที่ตนรู้จัก จึงทำให้ผู้อ่านรู้สึกตลก
ขบขันในกริยาของชาวเมืองอย่างยิ่ง จึงนับว่าเป็นหัสสรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เสนามารต่างพากันทิ้งอาวุธที่พวกตนถือมา เอามือปิดหน้า วิ่งหนีไป มิได้
คำนึงแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่ม (ของตัวเอง) เลย //380// 

เสนามารบางพวก มีถ้อยคำที่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงถอนหายใจ (ของพระ
พุทธองค์) ว่า “สิทธัตถะผู้นี้ได้ชนะอะไรหรือหนอ” จึงสะดุ้งกลัววิ่งหนีไปมัว
คำนึงดูแต่ด้านหลัง //382// 
 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ประพันธ์พรรณนาเหตุการณ์ที่พญามารพร้อมทั้งเสนามารทำอันตรายต่อ
พระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วเหล่าเสนามารพากันวิ่งหนีผ้าหลุดลุ่ย ไม่หันกลับมามองข้างหลังเลย จึงทำให้
ผู้อ่านขำขันต่อกริยาอาการของเหล่าเสนามาร จึงนับว่าเป็นหัสสรส 

 

7. รุททรส (ส. เราทรรส) 
หมายถึง รสแห่งความโกรธ อาจเกิดจากอาการหวงแหน ตื่นตระหนก และนัยน์ตา

แดงก่ำเป็นต้น (สุโพ.362) ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ในช่วงที่พญามารมุ่งโจมตีพระพุทธเจ้าหรือ
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กล่าวบริภาษพระพุทธเจ้าและช่วงที่ธิดารมารประเล้าประโลมพระพุทธเจ้า จำนวน 13 คาถา ได้แก่ 
คาถาที่ 203, 210, 249, 250, 259, 271, 362, 363, 364, 446, 447, 448 และ 449 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

พญามาร (นมุจิ) โกรธแล้ว ยกมือขึ้นแล้วกล่าวคำเช่นนี้ว่า “เฮ้ย สิทธัตถะ 
เจ้ารีบไปเสียเถิด อาสนะนี้เป็นสมบัติของเรา ถ้าหากเจ้าไม่ไปไซร้ ข้าจะแหวก
หทัยของเจ้าด้วยกรงเล็บ ข้าจะจับเท้าเจ้าแล้วฟาดให้แหลกเป็นจุณที่พื้นดิน เจ้า
จงมองดูเสนาหมู่ใหญ่ของเรา เจ้าจงมองดูคลังอาวุธของเรา เราจะเหยียบย่ำเจ้า
ด้วยเสนามารและอาวุธนั้น เจ้ารีบไปเสียเถิด นี่เป็นอาสนะของเรา” //362-
364// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่พญามารกล่าวบริภาษพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไม่สมควรกับรัตน
บัลลังก์ และขู่จะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตาย ถ้าในมุมมองผู้อ่านที่เป็นชาวพุทธหากอ่านแล้วเกิดความไม่
พอใจก็ย่อมก็ให้เกิดรุททรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

ลำดับนั้น นางตัณหา กล่าวว่า 
“ท่านเป็นยักษ์หรือคนเมา ทำจากศิลาหรือทำจากเหล็ก จึงจะไม่มีจิตใจ ก็

ถ้าพวกดิฉันจะเล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์ผู้ยังไม่สิ้นราคะและยังมีจิตใจอยู่ 
ด้วยอุบายนี้ไซร้ หทัยของสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นจะพึงแตกไปโดยพลัน 
โลหิตอุ่น ๆ สีแดงจะพึงพุ่งออกจากปาก หรือความฟุ้งซ่านแห่งจิตก็จะพึงเกิดขึ้น
โดยทันที และผู้นั้นก็จะพึงถึงความเป็นคนบ้า เหมือนอย่างว่าไม้อ้อสดบนพื้น
ศิลาถูกลมพัดขาดแล้วล้มลงย่อมเห่ียวแห้งไปเพราะความร้อน ฉันใด สมณะหรือ
พราหมณ์ผู้นั้นก็จะซูบผอม ถึงความตกต่ำ ซบเซา หลงลืม ประสบแต่ความทุกข์ 
ฉันนั้น ท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือ จึงได้มาซบเซาอยู่ในป่าเช่นนี้  ท่าน
เสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือ หรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ ท่านได้ทำ
ความเสียหายอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่สร้างมิตรภาพกับ
ปวงชนเล่า” //446-449// 

 

ตัวอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่ธิดามารบริภาษพระพุทธเจ้าว่าเป็นยักษ์ คนเมา หรือคนไม่
จิตใจ แล้วขู่ว่าจะฆ่าพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอีกด้วยว่าที่พระองค์มานั่งบำเพ็ญ
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เพียรผู้เดียวนี้เพราะว่าไม่มีใครคบ ซึ่งถ้าในมุมมองผู้อ่านที่เป็นชาวพุทธแล้วย่อมเกิดความไม่พอใจ
อย่างแน่นอน จึงนับว่าเป็นรุททรส  

 

8. กรุณารส 

หมายถึง รสแห่งความเศร้าโศกหรือสงสาร เกิดจากการพบสิ่งที่ไม่ชอบหรือสูญเสียสิ่ง
ที่ไม่ชอบแล้วมีอาการร้องไห้ แน่นิ่ง หรือตกตะลึงเป็นต้น หรือมีอารมณ์ท้อแท้ใจ ไม่อยากทำอะไร 
คิดถึงความตายเป็นต้น (สุโพ.361) ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่พระพุทธเจ้าบันดาลความน่า
กลัวต่าง ๆ แล้วยักษ์ในเกาะลังกาเกิดความกลัว จำนวน 6 คาถา ได้แก่ คาถาที่ 522, 523, 524, 525, 
531 และ 532 มีตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

ยักษ์เหล่านั้น จมลงในความมืดมิดดำสนิท ราวกะเป็นผู้บอดฉะนั้น พลัด
หลง หวาดกลัว มองไม่เห็นทิศน้อยและทิศใหญ่ ร้องไห้เพราะหวาดกลัวต่อการ
ตกลงมาแห่งต้นไม้จากยอดภูเขาสูงใหญ่ซึ่งถูกพายุพัดถอนขึ้นมา จึงพากัน
เสาะหาที่หลบภัย //522// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าบันดาลความน่าอัศจรรย์แล้วยักษ์พา

กันเกรงกลัวร้องไห้ พากันหาที่หลบภัย ซึ่งให้ภาพที่ผู้อ่านจะเกิดความกรุณาและน่าจะสงสารยักษ์
เหล่านั้น จึงนับว่าเป็นกรุณารส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

เหล่าคุยหกะ (ยักษ์) ครั้นเห็นการเผาไหม้ด้วยเปลวเพลิงเจือประกายไฟที่
แผดเผาอย่างโชติช่วงแล้ว พร้อมกับภรรยาและบุตรของตน มารวมกันแล้วต่าง
วิ่งหนีไป มีผมเผ้ายุ่งเหยิงและมีนัยน์ตาเอ่อล้นด้วยน้ำตา แสวงหาที่พึ่งพิง 
//531// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าบันดาลไฟให้เกิดความเร่าร้อนแล้ว

พวกยักษ์พร้อมกับบุตรและภรรยาพากันวิ่งหนี ร้องไห้ แสวงหาที่กำบัง ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความกรุณา
และสงสารยักษ์เหล่านั้น จึงนับว่าเป็นกรุณารส 
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9. พีภัจฉรส (ส. พีภตฺสรส) 
หมายถึง รสแห่งความน่าเกลียด  อาจเกิดจากเลือด ของเน่าเสีย หรือสภาวะที่ไม่

น่ายินดี เป็นต้น แล้วมีอาการคลื่นไส้ (โขภน) ขยะแขยง (อุพฺเพคี) และรังเกียจ (กรุณายุต) (สุโพ.365) 
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในช่วงที่บรรยายถึงความน่าเกลียดแห่งการนอนหลับของเหล่านางสนม 
ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความเบื่อหน่ายจำนวน 5 คาถา ได้แก่ คาถาที่  68, 69, 73, 74 และ 75 มี
ตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

 

บางพวกก็กรน บางพวกก็กลืนน้ำลายและคายน้ำลายออกมา บางพวกก็ส่ง
เสียงทางจมูกว่า “ฆรุ” (เสียงกรน) และจาม //74// 
 
ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาเหตุการณ์ตอนที่พวกนางสนมในวังพากันนอนหลับแล้วกรน 

กลืนน้ำลายและน้ำลายไหล ส่งเสียงกรนทางจมูกและจามออกมา ซึ่งเป็นความน่าเกลียดอย่างมาก ทำ
ให้ผู้อ่านขยะแขยงอย่างยิ่ง จึงนับว่าเป็นพีภัจฉรส 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

 

บางพวกก็ปัสสาวะ บางพวกก็เปิดเผยของลับ ที่นั้นจึงเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็น
ฟุ้งไป คล้ายกับป่าช้าผีดิบฉะนั้น //75// 
 

ตัวอย่างนี้เป็นการพรรณนาเหตุการณ์ตอนที่พวกนางสนมในวังพากันนอนหลับแล้ว
ปัสสาวะไหล เปิดเผยของลับ จึงกลายเป็นที่ที่น่ารังเกลียดเพราะมีกลิ่นเหม็นไปทั่ว  ทำให้ผู้อ่านเกิด
ความขยะแขยง จึงนับว่าเป็นพีภัจฉรส 

รสที่โดดเด่นมากที่สุดในสมันตกูฏวัณณนาคือ อัพภุตรส สันตรส สิงคารรส และวีรรส 
ตามลำดับ สัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่องที่มุ่งเน้นการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ความ
อัศจรรย์แห่งพุทธปาฏิหาริย์ การพรรณนาความงดงามแห่งธรรมชาติ และความสงบแห่งจิตใจของ
ผู้อ่าน การใช้รสที่สัมพันธ์กับเนื้อหาเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับอารมณ์ร่วมนั้นนับว่าเป็นอัจฉริยภาพของพระเว
เทหเถระผู้ประพันธ์อย่างแท้จริง 

จากการศึกษาวรรณศิลป์ในสมันตกูฏวัณณนา ผู้วิจัยพบว่า วรรณกรรมเรื่องนี้มีความโดด
เด่นในด้านวรรณศิลป์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น ได้แก่ เนื้อหาพุทธประวัติที่มี
ความแปลกใหม่กว่าวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืน ๆ เช่น พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์ของ
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พระมารดา 10 หรือ 11 เดือน การปรากฏตัวของนางราตรีเทวีในฤคเวท เนื้อหาด้านตำนานที่
พรรณนาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏ และเนื้อหาด้านกาวยะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
วรรณกรรมสันสกฤต ในด้านลักษณะคำประพันธ์ พบว่าผู้ประพันธ์แต่งเรื่องนี้ด้วยฉันท์ทั้งหมด 10 
ชนิด โดยใช้ฉันท์ที่เหมาะสมในการพรรณนาแต่ละช่วงเนื้อหาสัมพันธ์กับความเป็นกาวยะของสันสกฤต 
นอกจากนี้ สำนวนภาษาของพระเวเทหเถระยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การใช้ ม อาคม การแปลง 
ตฺวา ปัจจัยเป็น ย หรือการยืมคำจากภาษาสันสกฤต ในด้านอลังการพบว่า ประกอบไปด้วยอลังการทั้ง 
2 ชนิด คือ อลังการด้านเสียง ได้แก่ ยมกและอนุปราสะ และอลังการด้านความหมายมี 20 ชนิด ซึ่ง
สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม และในด้านรสพบว่าประกอบไปด้วยรสทั้ง 9 ชนิด ซึ่งทั้งหมดนี้พิสูจน์
ให้เห็นว่า สมันตกูฏวัณณนาเป็นวรรณกรรมบาลีที่ควรแก่การยกย่องว่าดีเด่นไปด้วยวรรณศิลป์อย่าง
แท้จริง 

ทั้งนี้ เพ่ือความสมบูรณ์แห่งการศึกษาในทุกแง่มุม ในบทที่ 4 ผู้วิจัยจะศึกษาในเชิงสังคม
ต่อไป 



 

บทที่ 4 
การศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคม 

 

 

นอกจากสมันตกูฏวัณณนาจะมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ดังที่ศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ 3 แล้ว 
ผู้วิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ยังมีคุณค่าด้านสังคมอย่างเด่นชัดอีกด้วย ในบทนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาในเชิง
สังคม 5 ประการ ได้แก่ (1) ความเชื่อ (2) ภูมิศาสตร์ (3) วัฒนธรรม (4) ค่านิยม และ (5) หลักธรรม
คำสอน ดังต่อไปนี้ 

 

ความเชื่อ 

ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน
ว่ามีอยู่จริง ซึ่งอาจจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ได้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 
2518: 5, อ้างถึงใน บุปผา บุญทิพย์, 2547: 156) ความเชื่อจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดศาสนาใน
สังคมมนุษย์สมัยโบราณ  

ในดินแดนลังกา ในช่วงสมัยที่ประพันธ์สมันตกูฏวัณณนานี้อยู่ภายใต้รัชสมัยของพระเจ้า
ปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) แห่งอาณาจักรทัมพเทณิยะ (Dambadeṇiya) พระองค์ทรงนับ
ถือพระพุทธศาสนา อีกทั้งวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ด้วยภาษาบาลี ฉะนั้นจึง
สะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยผู้ประพันธ์เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน (วิปฺป
คามวํเสกเกตุโก) จึงยังปรากฏแนวคิดความเชื่ อของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูอยู่บ้าง และเพราะ
ผู้ประพันธ์เป็นชนพื้นเมืองจึงสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมืองไว้เช่นกัน  

เนื้อหาด้านความเชื่อนี้ผู้วิจัยพบ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเชื่อทางศาสนาพุทธ (2) 
ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ (3) ความเชื่อดั้งเดิม ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความเชื่อทางศาสนาพุทธ 

พระพุทธศาสนาได้รับการนำมาเผยแพร่ในลังกา เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 3 โดยพระ
มหินทเถระ (โอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช) ซึ่งเป็นสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตไป
ประกาศศาสนาในประเทศต่าง ๆ การนำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในครั้งนี้นับว่าเป็นการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ แม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวลังกาอาจจะ
รับรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามาบ้างแล้วก็ตาม (ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร, 2551: 17-18) 

ในรัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 นี้ พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดี เช่น รับสั่งให้สร้างเรือนประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว (มหา.80/9) ทรงนิมนต์พระภิกษุชาว
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โจฬะผู้งดงามด้วยศีลาจารวัตรทรงพระไตรปิฎกมาอยู่ที่ลังกาเพ่ือทำให้ศาสนาทั้ง 2 แว่นแคว้นกลม
เกลียวกัน (มหา.82/10) โปรดให้สร้างสังฆารามจำนวนมากรอบราชธานี สนับสนุนพระภิกษุทั้งฝ่าย
คามวาสีและอรัญญวาสี (มหา.80/18) และทรงส่งเสริมการเล่าเรียนปริยัติและปฏิบัติ (มหา.80/25-
30) ศาสนาพุทธในรัชสมัยของพระองค์จึงน่าจะมีความรุ่งเรืองอย่างมาก 

ในหัวข้อความเชื่อทางพระพุทธศาสนานี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) 
พระพุทธเจ้า (2) สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา (3) สัญลักษณ์มงคล (4) การบูชาเจดีย์แล้วจะได้ขึ้น
สวรรค์ (5) ความเชื่อเรื่องนรก และ (6) เทพในศาสนาพุทธ ดังต่อไปนี้  

 

1.1 พระพุทธเจ้า 

เมื่อสังคมลังกายอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ฉะนั้นแน่นอนว่าจึงต้อง
นับถือพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง ในสมันตกูฏวัณณนา ผู้ประพันธ์ประสงค์แสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระจริยาเลิศล้ำมุ่งแสดงธรรมแก่สัตว์โลกเป็นสำคัญ แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็
ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมาย ดังต่อไปนี้ 

 

1.1.1 พุทธจริยา  
พุทธจริยา หมายถึง พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า  หรือการบำเพ็ญ

ประโยชน์ของพระพุทธเจ้า มี 3 ประการ ได้แก่ (1) โลกัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก (2) 
ญาตัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ และ (3) พุทธัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์
โลกโดยฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 92, 270, 274, 
353)  

ในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏเฉพาะโลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 1 พระพุทธเจ้าทรงตระเตรียมพระองค์ก่อนจะเสด็จออกไปแสดงพระธรรม

เทศนา ดังความว่า 
  
 พระชินเจ้าทรงนุ่งอันตรวาสกคือพระรัศมีอันหมดจดนานาประการ ทรงผูก
ประคดเอวสีแดงเหนืออันตรวาสกนั้น ปานประหนึ่งคลุมพระมหาสถูปขนาดสูง
ซึ่งเปล่งปลั่งด้วยทองคำอันงดงาม ด้วยผ้ากัมพลสีแดงฉะนั้น ทรงเอาสังฆาฏิพาด
อุตราสงค์อันเป็นผ้าบังสุกุลสีแดงเข้มประดุจผลลูกไทรสุก เป็นผู้ปกปิดด้วยดี นุ่ง
ห่มเรียบร้อย ทรงเหยียดพระหัตถ์อันมีลายประดุจตาข่ายออกไป เพื่อประโยชน์
แก่บาตร (เพื่อจะหยิบเอาบาตรของพระองค์) //654-657// 
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 พระยติวรเจ้า ครั้นดำริเช่นนั้นแล้ว เพราะทรงมีความกรุณาในหมู่สัตว์ จึง
ทรงผ้าบังสุกุลอันประเสริฐซึ่งคล้ายกับผลต้นไทรอันสุกมีสีแดง จึงเป็นผู้ราวกะ
ดวงอาทิตย์ห่อหุ้มด้วยก้อนเมฆในตอนเย็น ทรงมีพระหัตถ์ถือบาตรอันงดงามซึ่ง
ทำจากศิลา ทรงทำให้หมู่แห่งพระฉัพพรรณรังสีบริบูรณ์ทั่วทุกทิศ ได้เสด็จไป
ทางอากาศ เพื่อจะทรงพิชิตเกาะลังกา ในวันเพ็ญเดือนผุสสะ (เดือน 2) อันเป็น
เดือนที่ 9 นับแต่การตรัสรู้ //508-511// 
  
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงกริยาอาการที่พระพุทธเจ้าทรงตระเตรียม

พระองค์ก่อนจะเสด็จไปลังกาครั้งที่ 1 เพื่อจะปราบยักษ์บนเกาะลังกาและตระเตรียมเกาะลังกาให้เป็น
ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้า จัดว่าเป็นพุทธัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลก
โดยฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้า 

ตัวอย่างที่ 2 พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ พ่อค้าทั้ง
สองนั้นจึงได้เป็นเทววาจิกอุบาสกคู่แรกของโลก กล่าวคือ ขอถึงพระพุทธและพระธรรมว่าเป็นสรณะ 
ดังความว่า 

 
 พ่อค้าสองพี่น้อง ครั้นได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าแล้ว มีใจเลื่อมใส ถึงความ
เป็นเทววาจิกอุบาสก ขอแล้วซึ่งสิ่งของควรแก่การบูชาอีก //475// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวถึงการที่ตปุสสะและภัลลิกะได้ฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้วมีใจเลื่อมใส สมาทานเป็นเทววาจิกอุบาสก คืออุบาสกผู้ถือรัตนะ 2 คือพระพุทธและ
พระธรรมเป็นที่พ่ึง 

ตัวอย่างที่ 3 พระองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ จนปัญจวัคคีย์ได้
ดวงตาเห็นธรรม ดังความว่า 

 

 จากนั้น พระองค์เสด็จเข้าในหนทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทอดพระเนตร
เห็นหัวหน้านักบวช (โกณฑัญญะ) แล้วได้เสด็จเข้าไปหานักบวชทั้งหลาย (ที่
เหลือ) นักบวชเหล่านั้นเป็นผู้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติ จึงได้ประพฤติวัตร (แก่
พระองค์) พระองค์ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในนักบวชเหล่านั้นแล้ว (ทรงแสดง
ธรรมจักรแก่นักบวชเหล่านั้น) //493// 
 นักบวชทั้งหลายมีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธาน ได้บรรลุอมตธรรมแล้ว ผู้
เกิดในดอกบัว (พระพรหม) 18 โกฏิ หมู่แห่งเทวดา 80 โกฏิ ก็ได้รู้แจ้งธรรมจักร
โดยลำดับ ในตอนนั้น //494//   
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จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวันแล้วแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์จนปัญจวัคคีย์ได้รับดวงตาเห็นธรรม 

ตัวอย่างท่ี 4 เหตุการณ์การแสดงธรรมบนเกาะลังกา ดังความว่า 

 

 ในการประชุมนั้น พระชินเจ้าทรงแสดงสาธุธรรมเป็นเครื่องสดับฟัง อัน
ประทานความเจริญ บรรเทาอาสวะในกาลทุกเมื่อ แก่มหาชน เหล่าสัตว์มี
จำนวนประมาณหลายร้อยโกฏิครั้นได้ฟัง (พระธรรมนั้น) ก็ต่างเป็นผู้ได้รับ
ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐ ในขณะนั้น //535// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาที่

ประทานความเจริญและกำจัดอาสวะแก่เหล่ามหาชน จนมหาชนหลายร้อยโกฏิได้ดวงตาเห็นธรรม 

ตัวอย่างท่ี 5 เหตุการณ์การแสดงธรรมแก่ชฎิล 3 พ่ีน้อง ดังความว่า 

 
 ณ ตำบลอุรุเวลานั้น พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง 
ทรงทำลายข่ายคือความเห็นผิดของฤษี (อุรุเวลกัสสปะ) พร้อมกับลูกศิษย์แล้ว 
ทรงประทานหนทางแห่งความสงบสุข แก่อุรุเวลกัสสปะพร้อมทั้งลูกศิษย์แล้ว 
ทรงทำพระนครอันงดงามคือพระนิพพานให้บริบูรณ์แล้ว //546// 
 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ทำลายมิจฉาทิฐิ
ของอุรุเวลกัสสปะและเหล่าลูกศิษย์ จากนั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหนทางแห่งพระนิพพาน 

จากข้อมูลเหล่านี้ ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าโดยบรรจงเล่า
ผ่านการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธองค์ที่ทรงสร้างแก่ชาวโลกในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
พระพุทธเจ้าเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งตรึงใจ สะท้อนภาพความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็น
เอกบุรุษของโลกซ่ึงได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

1.1.2 พุทธปาฏิหาริย์  
ในทางพระพุทธศาสนา ปาฏิหาริย์ หมายถึง การกระทำที่กำจัดหรือทำให้

ปฏิปักษ์ยินยอม การกระทำที่ให้เป็นอัศจรรย์ หรือการกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ มี 3 ประการ 
ได้แก่ (1) อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหน ดำดิน เหาะได้ (2) อาเทศนา
ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือการทายใจ รอบรู้กระบวนของจิตจนสามารถกำหนดอาการที่หมายเล็กน้อย
แล้วบอกสภาพของจิต ความคิด อุปนิสัยได้ถูกต้อง และ (3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือ 
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อนุศาสนี กล่าวคือคำสอนเป็นจริง สอนให้เห็นจริง นำไปปฏิบัติได้ผลสมจริง (พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 555; สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559: 93)  

ในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้ามากที่สุด ตามขนบเรื่องเล่า
เกี่ยวกับตำนานของพระพุทธเจ้า (สมิทธิพล เนตรนิมิตร, 2562: 75) ผู้ประพันธ์จะมุ่งเน้นแสดง
ปาฏิหาริย์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความอัศจรรย์ใจและมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะได้สดับ
รับฟังพระธรรมเทศนาอันลุ่มลึก มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 1 พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาครั้งที่ 1 เพ่ือปราบยักษ์ที่อยู่บนเกาะลังกา 
เพราะพระองค์ตั้งใจจะชำระเกาะลังกาเพ่ือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้า 
ดังความว่า 

 

 พระชินเจ้า ทรงเนรมิตความน่ากลัวอันเกิดจากฝน ความมืด ลม และความ
เหน็บหนาว เพราะเหตุเพื่อจะทรงระงับความโกลาหลของยักษ์เหล่านั้น เมฆฝน
ฟ้าคะนองตกลงกระทบหมู่แห่งผู้เที่ยวไปในเวลากลางคืน (รากษส) ด้วยลูกศร
คือสายฝนที่ถูกยิงไปจากธนูของทวยเทพ //521// 
 ยักษ์เหล่านั้น จมลงในความมืดมิดดำสนิท ราวกะเป็นผู้บอดฉะนั้น พลัด
หลง หวาดกลัว มองไม่เห็นทิศน้อยและทิศใหญ่ ร้องไห้เพราะหวาดกลัวต่อการ
ตกลงมาแห่งต้นไม้จากยอดภูเขาสูงใหญ่ซึ่งถูกพายุพัดถอนขึ้นมา จึ งพากัน
เสาะหาที่หลบภัย //522// 
 ลำดับนั้น ยักษ์เหล่านั้น ทำให้ฟันกระทบกันเพราะความเหน็บหนาว กอด
กายของกันและกัน ร้องไห้คร่ำครวญ รูปและเสียงอันน่ากลัวอเนกประการก็
ยังคงเป็นไปอยู่ เพราะฉะนั้น ความกลัวนานาประการจึงได้มีแก่ยักษ์เหล่านั้น 
//523// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการ

บันดาลฝน ความมืดมิด ลม ความเหน็บหนาว เป็นต้น เพ่ือทำให้เหล่ายักษ์บนเกาะลังกาเกรงกลัว 

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อพระพุทธเจ้าทรมานยักษ์เสร็จแล้ว ทรงประสงค์จะย้ายยักษ์เหล่านั้นไป
อยู่ที่คิริทวีป พระองค์จึงทรงบันดาลไฟขึ้นมาเพ่ือไล่ยักษ์เหล่านั้นจนถึงมุมเกาะแล้วย้ายคิริทวีปมา
เทียบที่เกาะลังกา เมื่อยักษ์พากันขึ้นไปที่คิริทวีปทั้งหมดแล้ว พระองค์จึงทรงย้ายเกาะคิริทวีปกลับไป
อยู่ตามเดิม ดังความว่า 
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 พระองค์ประทับนั่งบนแผ่นหนังนั้น ทรงบำเพ็ญกสิณแล้วได้ทรงเนรมิตไฟ
อันลุกโพลงโชติช่วงอากูลด้วยเปลวเพลิง ไฟนั้นสูงขึ้นพวยพุ่งไปถึงท้องฟ้า แผด
เผาภูเขาและป่าไม้ทั้งหลาย ปะทุขึ้นอย่างกว้างขวาง ด้วยการกระโดดไปยัง
ต้นไม้ ป่า และภูเขา จากต้นไม้ทั้งหลาย ไฟ (เวสฺสานร) ลุกลามติดฝูงลิง นก 
รุกขเทวดา (วนมรุ) กวาง และหมู ด้วยคิดอยู่ว่าเป็นเหล่าคุยหกะ //529-530// 
 เหล่าคุยหกะ ครั้นเห็นการเผาไหม้ด้วยเปลวเพลิงเจือประกายไฟที่แผดเผา
อย่างโชติช่วงแล้ว พร้อมกับภรรยาและบุตรของตน มารวมกันแล้วต่างวิ่งหนีไป 
มีผมเผ้ายุ่งเหยิงและมีนัยน์ตาเอ่อล้นด้วยน้ำตา แสวงหาที่พึ่งพิง มีร่างกายและ
จิตใจถูกแผดเผาด้วยไฟของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงฝั่งมหาสมุทรแล้ววิ่งวนไป
รอบ ๆ แต่ก็ไม่ได้ที่พึ่งเพื่อจะเข้าไปในที่นั้น จากนั้นจึงหวาดผวาประชุมพร้อมกัน
ทั้งหมดทันที //531-532// 
 พระมุนีผู้ประเสริฐนั้นครั้นทอดพระเนตรเห็นยักษ์เหล่านั้นผู้เกิดความกลัว
และความเศร้าโศก ลำดับนั้น จึงนำเกาะคิริทวีปอันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์ที่ตั้งอยู่
ตรงกลางมหาสมุทรมาไว้ ณ ที่นี้ ด้วยฤทธิ์ของพระองค์เอง ทรงให้ยักษ์ทั้งหมด
ขึ้นไปบนเกาะนั้น แล้วได้ทรงกระทำ (เกาะนั้น) ไว้ตามเดิม //533// 

   
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตเปลวไฟอันลุกโพลง

โชติช่วงเพ่ือจะขับไล่ให้ยักษ์ไปสู่ริมฝั่งทะเล จากนั้นพระองค์ทรงให้ยักษ์เหล่านั้นอพยพไปอยู่บนเกาะ
นั้น เพ่ือจะเตรียมให้เกาะลังกาเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาในภายหน้า 

ตัวอย่างที่ 3 พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาครั้งที่ 2 เพ่ือระงับสงครามแย่งชิงบัลลังก์แก้วมณี
ระหว่างพญานาคผู้เป็นลุงและหลาน โดยพระพุทธองค์บันดาลความมืดมิดและสายฟ้าฟาดลงมา ทำให้
เกิดความน่าหวาดหวั่นจนเหล่าพญานาคยอมสงบสงคราม ดังความว่า 

   
 พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายผุดผ่องออกมาภายนอก ราวกะพระจันทร์วัน
เพ็ญลอยทะลุผ่านท่ามกลางในหมู่เพดานคือก้อนเมฆ ทรงถูกบดบังด้วยร่มเงา
แห่งต้นไม้ที่อยู่เบื้องบน จึงทรงรุ่งโรจน์โชตนาการอยู่ เสด็จไปสู่สมรภูมิรบของ
เหล่าพญานาค ประทับนั่งบนอากาศ ทรงรวบรวมความมืดมิดแห่งก้อนเมฆด้วย
อิทธิฤทธิ์ แล้วทรงเนรมิตการฟาดลงมาแห่งสายฟ้า 100 ครั้ง อันน่าหวาดกลัว
อย่างยิ่ง มีเสียงอึกทึกน่าเกรงขาม เมฆฝนสีดำคล้ำ หมู่เมฆแผ่ปกคลุมอย่าง
หนาแน่น และลมหนาว ณ ที่นั้น //569-570// 
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จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าทรงเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า 
บันดาลให้ท้องฟ้ามืดครึ้ม แล้วทำให้สายฟ้าฟาดตกลงมา 100 ครั้ง ทำให้เกิดเสียงอึกทึกน่ากลัว 

ตัวอย่างที่ 4 นอกจากนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังภูเขาสมันตกูฏ ก็ได้ทำให้เกิด
เหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจอเนกประการ เป็นต้นว่า ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ยอด
ภูเขาโน้มลงมาเพ่ือจะนมัสการพระพุทธเจ้า ต้นไม้และเถาวัลย์น้อมลงมาและร่ายรำ ดังความว่า  
 

 ขณะที่พระมุนินทร์เสด็จไปยังโลกทั้งสามกระทำให้สมบูรณ์แล้ว จอมแห่ง
ภูเขาทั้งหลายต่างเบิกบาน จอมแห่งต้นไม้ทั้งหลายต่างบานสะพรั่ง จอมแห่ง
มฤคทั้งหลายต่างยินดีหนักหนา จอมแห่งนกทั้งหลายต่างส่งเสียงร้องไพเราะ 
ท้าวมหินทะ (พระอินทร์) บันดาลให้ฝนตกลงมา ความเร่าร้อนก็มลายหายสิ้น
แล้ว //749// 
 ขณะที่พระสุคตเจ้าเสด็จไปทางอากาศแล้ว แสงอาทิตย์พลันสงบในครานั้น 
มวลเมฆหยุดยั้งรัศมีเร่าร้อนแห่งดวงสุริยัน และโปรยปรายสายน้ำลงมาเหนือ
พื้นดิน สายลมพัดเอากลิ่นหอมมาอย่างช้า ๆ ให้เหล่าประชาถึงซึ่งความสุขสงบ
เย็น เทวดาทั้งหลายเป็นต้นต่างถือธง ฉัตร และจามร บูชาและนอบน้อม (ต่อ
พระองค์) //750// 
 จอมแห่งต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายมีต้นมะพร้าวไฟ ต้นเต่าร้าง ต้นอินทผลัม ต้น
หมาก ต้นตาล ต้นมะม่วง และต้นรังเป็นต้น ยืนต้นอยู่ราวกะถือจามรไว้ฉะนั้น 
แม้ผืนคคนางค์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลายชนิด //751// 
 เมื่อการบูชาอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยวิธีนี้ พระผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
ของชาวโลก (ชคเทกนาถ) ได้เสด็จไปสู่ราชันแห่งขุนเขา ทรงยังทิศน้อยและทิศ
ใหญ่ให้บริบูรณ์ไปด้วยพระฉัพพรรณรังสี //752// 
 บนยอดเขาสมันตะนั้น สมเด็จพระโลกนาถ ผู้มีผิวพรรณแห่งพระวรกายผุด
ผ่อง ผู้อันเหล่าภิกษุแวดล้อมแล้ว ทรงแผ่ข่ายพระฉัพพรรณรังสีไปทั่วทุกทิศ 
ทอดพระเนตรไปสุดฝั่งมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก แล้วประทับยืนอยู่ //753// 
 แก้วมณีอันล้ำค่าคือพระชินราชเจ้า อันยิ่งใหญ่ ประดับแล้วซึ่งยอดมงกุฎคือ
ภูเขาสุมนกูฏของเจ้าสาวคือเกาะลังกา ดูก่อนท่านผู้เจริญ บัดนี้ ท่านทั้งหลายจง
สมาคมคบหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ประทานประโยชน์ตามที่
ปรารถนา ผู้ประทานความร่มเย็น ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในทั้งสามโลก ตลอด
กาลทุกเมื่อเทอญ //754// 
 ในกาลนั้น เหล่าทวยเทพผู้ประเสริฐ พร้อมกับเหล่านางเทพอัปสร ได้ทำ
การประชุมใหญ่เหนือยอดเขาหินทั้งหลายบนเกาะลังกาแล้ว กลองชนิดต่าง ๆ 
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ทั้งมวลก็ต่างดังกระห่ึมขึ้นมาเอง อาภรณ์คือดอกไม้สวรรค์ก็พลันร่วงหล่นลงมา
จากท้องฟ้า //755// 
 ท้องฟ้าเหนือเกาะลังกาทั้งหมดต่างถูกปกคลุมไปด้วยฉัตร เกลื่อนกล่นไป
ด้วยธงชัยและธงผ้าหลากสี หนาแน่นแออัดไปด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมหลายหลาก 
ชั้นบรรยากาศงดงามไปด้วยถ่องแถวแห่งเคร่ืองประดับนานาประการ //756// 
 ในวันนั้น รัตนะ (คือเกาะลังกา) ได้เป็นสถานที่น่าทัศนา เพราะโตรณะอัน
ประดับด้วยแก้วมณี ถ่องแถวแนวตะเกียง และปูรณฆฏะ สิ่งของทั้งหมดทั้งที่
เคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้บนท้องฟ้าและผืนดินถูกย้อมแล้วด้วยพระ
ฉัพพรรณรังสีอันพวยพุ่งมาจากรอบ ๆ พระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
//757// 
 ขุนเขาทั้งหลายโดยรอบสวมเครื่องประดับหัวคือดอกไม้แล้วน้อมนมัสการ
และหมุนไปมา ราวกะว่ามีชีวิต แม้แต่ต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้นทั้งหมด บนภูเขา
เหล่านั้น ก็ต่างน้อมลงมาแล้วฟ้อนรำ ปานประหนึ่ งนักฟ้อนบนสวรรค์ฉะนั้น 
//758// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงปาฏิหาริย์อันเหนือโลกที่ เกิดขึ้นเมื่อ

พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังภูเขาสมันตกูฏ เช่น ดวงอาทิตย์ระงับความร้อนของตัวเอง สายลมพัดกลิ่นหอม
มา เทวดาต่างมาประชุมพรักพร้อม ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยฉัตรกั้นและธงหลากสี เป็นต้น ซึ่ง
ปาฏิหาริย์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเก่ียวเนื่องกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 

ตัวอย่างท่ี 5 การที่พระพุทธเจ้าเหาะไปยังสถานที่ต่าง ๆ แล้วเปล่งพระรัศมี ดังความว่า  
 

 ในขณะที่ทวยเทพและเหล่าพญานาคพากันบูชาอยู่ พระผู้เป็นแก่นสารของ
โลก (โลกสาร) ทรงเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า ทรงเปล่งพระรัศมีสีเขียวและสีเหลือง
เป็นต้นไปทั่วทุกทิศ ผู้ทรงนำไปซึ่งดวงใจและดวงตา (ของประชาชน) ได้เสด็จ
ไปสู่พระวิหารเชตวันทางอากาศ ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์ฉะนั้น //591// 
 ลำดับนั้น พระนาถเจ้าพร้อมกับเหล่าศิษยานุศิษย์ เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า 
ทรงแหวกก้อนเมฆอันมีสีต่าง ๆ แล้วทรงเร่ิมเพื่อจะเสด็จไปในที่นั้น //659// 

  
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศไป

ได้ตามท่ีพระองค์ปรารถนา  
ตัวอย่างที่ 6 เมื่อพระพุทธเจ้าประสงค์จะถือบาตร แต่บาตรก็ลอยมาที่ฝ่าพระหัตถ์ของ

พระองค์เอง ดังความว่า 
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 ลำดับนั้น ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโลกนาถ ผึ้งคือบาตรบินมาถึงภายในแห่ง
ดอกบัวคือพระหัตถ์ (ของพระองค์) พระองค์จึงทรงรับบาตรนั้นแล้ว //658// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าเมื่อพระพุทธองค์ประสงค์จะเสด็จไปในที่ใดก็
ตาม บาตรของพระองค์ก็จะลอยมาที่พระหัตถ์ของพระองค์เอง เหมือนผึ้งบินไปจับที่ดอกบัว 

จากข้อมูลเหล่านี้ สมันตกูฏวัณณนาสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้
เหนือโลก สามารถเหาะเหินเดินอากาศ ดลบันดาลปาฏิหาริย์ได้ตามพระประสงค์ การที่ผู้ประพันธ์ได้
มุ่งเน้นการแสดงปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปตามขนบเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนาน
ของพระพุทธองค์ที่มีมาตั้งแต่ทีปวงศ์และมหาวงศ์ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะปลุกเร้าให้ผู้อ่านเกิดความ
อัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก่อนที่จะศึกษาคำสอนของ
พระพุทธองค์ ซึ่งเป็นกุศโลบายของผู้ประพันธ์  

 
1.1.3 พระฉัพพรรณรังสี 

สมันตกูฏวัณณนาบรรยายพระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้าอย่าง
ละเอียดลออ ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อพระฉัพพรรณรังสีปรากฏขึ้น ลักษณะรูปทรงของพระฉัพพรรณรังสี 
ลักษณะสีต่าง ๆ ของพระฉัพพรรณรังสี และอานุภาพของพระฉัพพรรณรังสี ดังนี้ 

 
พระฉัพพรรณรังสีปรากฏขึ้น ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ในสัปดาห์ที่ 3 ภายหลังการตรัสรู้ ดัง

ความว่า 
 

 ลำดับนั้น เทวดาทั้งหลายได้เนรมิตสถานที่จงกรมอันดีงามด้วยแก้วมณี
นานาประการแก่พระผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐ (เทววระ) พระองค์นั้น ณ ท่ามกลาง
แห่งสถานที่ประทับยืนอันประเสริฐกับพระบัลลังก์ (ของพระองค์) (อยู่ทางทิศ
เหนือของต้นโพธิ์) ภายในระหว่างทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ผู้อัน
พระราชา นาคราช และเทวราชบูชาแล้ว รุ่งโรจน์อยู่ด้วยฉัพพรรณรังสี ทรง
จงกรมแล้ว ณ ที่นั้น ตลอด 7 วัน ปานประหนึ่งพระจันทร์เกลื่อนกล่นแล้วด้วย
หมู่ดาวเหนือท้องฟ้าสีครามฉะนั้น //413-414// 

 
น่าสังเกตว่า การปรากฏของพระฉัพพรรณรังสีในสมันตกูฏวัณณนาแตกต่างจากนิทาน-

กถาในอรรถกถาชาดก เพราะในนิทานกถาของอรรถกถาชาดก พระฉัพพรรณรังสีปรากฏในสัปดาห์ที่ 
4 ณ รัตนฆรเจดีย์ 
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ส่วนลักษณะของพระฉัพพรรณรังสี พระเวเทหเถระกล่าวไว้ชัดเจนว่ามีรูปทรงคล้ายกับ
ไม้จันทัน (โคปานสี) ดังความว่า 

 
 ในขณะนั้น พระสุคตเจ้า ผู้ทรงประทานสิ่งที่ปรารถนา เสด็จมาเหนือนภา
กาศ มีพระหฤทัยอนุเคราะห์ต่อยักษ์เหล่านั้น ทรงมีกลุ่มแห่งรัศมีที่น่าดึงดูดใจ
คล้ายกับจันทัน ผู้ประดุจดังแก้วมณีคือคุณความดี ประทับอยู่บนท้องฟ้านั้น 
ปานประหนึ่งตุ้มหูที่ประดับด้วยรัตนะฉะนั้น //520// 
 ลำดับนั้น พระฉัพพรรณรังสีพรรณรายพรายเพริศออกมาจากพระวรกาย
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดุจดังไม้จันทันทำจากแก้วมณีแลบออกมาจาก
ช่อฟ้าทองคำฉะนั้น //660// 
 
ไม้จันทันนั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างหลังคา มีลักษณะคล้ายกับตัว v กลับ

หัว ฉะนั้น ในเรื่องนี้จึงสะท้อนแนวคิดของพระเวเทหเถระที่มีต่อลักษณะของพระฉัพพรรณรังสี และ
ท่านได้บรรยายถึงขนาดของพระฉัพพรรณรังสีว่ามีขนาดเท่ากับยอดภูเขาและยอดเรือน แผ่ออกไปไม่
มีที่สิ้นสุด และเหมือนกับน้ำตก ดังความว่า 

 
 พระฉัพพรรณรังสีแต่ละสีขนาดยอดภูเขาและเท่าเรือนยอด รุ่งเรืองโชตนา
การอยู่ ซ่านออกไปยังขอบเขตแห่งการแผ่รัศมีออกไป (รัศมีแผ่ออกไปไม่มีที่
สิ้นสุด) //667// 
 (พระฉัพพรรณรังสี) แผ่ออกมากระทบไปถึงภูเขาจักรวาล พวยพุ่งขึ้นไป
ดา้นบน ปานประหนึ่งธารน้ำตกฉะนั้น //668// 
 
ลักษณะสีต่าง ๆ ของพระฉัพพรรณรังสี พระเวเทหเถระบรรยายว่า สีเขียวมีลักษณะ

เหมือนดอกอังกาบ (พาณ) บัวบุษกร (อินฺทีวร) ตาของแววหางนกยูง (เมจก) และไพลิน (เมจกินฺทมณิ) 
ดังความว่า 

 
 รัศมีสีเขียว พวยพุ่งออกมาจากพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งปก
คลุม (ทั่วทุกทิศ) ด้วยดอกอังกาบ บัวบุษกร ตาของแววหางนกยูง และไพลิน 
ฉะนั้น //661// 
 
สีเหลืองมีลักษณะเหมือนดอกจำปา (จมฺปก) ดอกราชพฤกษ์ (อุทฺทาล) และผงสีทอง ดัง

ความว่า 
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 รัศมีสีเหลืองเกาะกับพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งทำให้ทั่วทุกทิศ
เต็มไปด้วยพวงดอกจำปา พวงดอกราชพฤกษ์  ผงและอาภรณ์สีทองฉะนั้น 
//662// 
 
สีแดงมีลักษณะเหมือนดอกชบา (ภณฺฑีปุปฺผ) และแก้วทับทิม (โลหิตงฺกมณิ) ดังความว่า 
 
 รัศมีสีแดงจากพระวรกายของพระมุนี แผ่ไปทั่วทุกทิศ ปานประหนึ่งว่าทำ
ให้เต็มไปด้วยหมู่แห่งดอกชบา และแก้วทับทิม //663// 
 
สีขาวมีลักษณะเหมือนไข่มุก (หาร) ดอกมะลิลา (มลฺลิก) แสงจันทร์ (โสมํสู) และแก้ว

ผลึก (ผฬิก) ดังความว่า 
 

 รัศมีมีสีขาวเกาะกับพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งทำให้ทั่วทุกทิศ
เต็มไปด้วยสร้อยคอไข่มุก พวงดอกมะลิลา แสงจันทร์ และแก้วผลึกเป็นต้น 
//664// 
 
สีมัญเชฏฐะ (หรือสีหงสบาท) มีลักษณะเหมือนต้นมัญเชฏฐะ117 และแก้วมณีสีคล้ายดอก

ปทุม (ปทุมาภมณิ) ดังความว่า 
 

 รัศมีสีมัญเชฏฐะ (สีหงสบาท) จากพระวรกายของพระชินเจ้าแผ่ปกคลุมไป
ทั่วทุกทิศด้วยกลุ่มแห่งต้นมัญเชฏฐะอันมีสีแดงระเร่ือ และแก้วมณีอันมีสีประดุจ
ดอกปทุม //665// 
 
สีประภัสสร สีเลื่อมพราย เป็นสีที่ผสมกันมีลักษณะเหมือนสายรุ้ง (เนกินฺทจาป) รัตนะ 

(รตน) และผ้าม่านอันวิจิตรหลากสี (จิตฺตปฏ) ดังความว่า 
 

 
117 แม้คำว่า “มญฺเชฏฺฐ” (เทียบกับสันสกฤตว่า “มญฺชิษฺฐ”) จะปรากฏใน SED.774 มีความหมายว่า 

“bright red (as the Indian madder)” แต่คำว่า “Indian madder” ไม่พบช่ือต้นไม้ที่เป็นภาษาไทย ฉะนั้น ผู้วิจัยจึง
แปลทับศัพท์  

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=Indian&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=madder&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
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 รัศมีสีที่ผสมกัน (สีประภัสสร, สีเลื่อมพราย) ออกมาจากพระวรกายของ
พระชินเจ้า ปานประหนึ่งสรวงสวรรค์ดารดาษไปด้วยสายรุ้งหลากสี ปูลาดด้วย
รัตนะ แล้วคลี่ผ้าม่านอันวิจิตรออกฉะนั้น //666// 

 
และอานุภาพของพระฉัพพรรณรังสี พระเวเทหเถระบรรยายไว้ว่ารัศมีจากพระ

ฉัพพรรณรังสีทำให้ภูเขา ก้อนเมฆ ต้นไม้ ใบหญ้า หรือก้อนหินมีสีเปล่งปลั่งขึ้นมาทันใด แม้แต่ร่างกาย
ของเหล่าเทวดาก็กลับกลายเป็นสีต่าง ๆ ดังความว่า    
  

 เพราะการไปด้วยกันกับพระรัศมีจากพระวรกายของพระทศพล จอมแห่ง
ต้นไม้นั้นจึงถูกมหาชนพากันสรรเสริญ ปานประหนึ่งแก้วมณีที่แพรวพรายไป
ด้วยแสงสว่างนานาประการฉะนั้น แม้ต้นไม้และก้อนหินเป็นต้นทั้งหมดก็ประดุจ
ดังแสงแวววาว แม้จะปราศจากแสงของตนเอง แต่ก็มีความเปล่งปลั่งรุ่งเรืองแล้ว 
//567// 
 (พระฉัพพรรณรังสี) แผ่ไปถึงต้นไม้และภูเขาเป็นต้นแล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น
ในที่เฉพาะหน้าให้กลายเป็นสีของตน และแผ่ซ่านไปยังแม่น้ำทั้งหลาย //669// 
 ในตอนนั้น มวลก้อนเมฆถูกย้อมไปด้วยพระรัศมีที่พวยพุ่งขึ้นมาด้านบน 
มณฑลแห่งพระอาทิตย์ก็มีสีนานาพรรณ ดูเหมือนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
//670// 
 เทวดาทั้งหลายดำดิ่งลงไปในกระแสแห่งพระรัศมีของพระชินเจ้า มาแล้ว
เพื่อจะบูชา (พระชินเจ้านั้น) ในทันใดก็กลายเป็นผู้มีสีต่าง ๆ ด้วยร่างกายของตน 
//671// 
 เมื่อการบูชาอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยวิธีนี้ พระผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
ของชาวโลก (ชคเทกนาถ) ได้เสด็จไปสู่ขุนเขา ทรงยังทิศน้อยและทิศใหญ่ให้
บริบูรณ์ไปด้วยพระฉัพพรรณรังสี //752// 
 
นอกจากนี้ อานุภาพแห่งพระฉัพพรรณรังสีก็ยังทำให้เหล่านางเทพธิดาหลงใหล จนจำ

สามีของตนไม่ได้ชั่วขณะ ดังความว่า 
 
 เหล่านางเทพธิดา ครั้นเข้าไปสู่ระหว่างพระพุทธรัศมี ก็หลงลืมจำสามีของ
ตนไม่ได้ชั่วขณะหนึ่ง //672//  
 

จากข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับพระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้าว่า 
พระฉัพพรรณรังสีมีรูปทรงคล้ายกับไม้จันทัน มี 6 สี ได้แก่ สีเขียวเหมือนดอกอังกาบ บัวบุษกร ตา
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ของแววหางนกยูง สีเหลืองเหมือนดอกจำปา ดอกราชพฤกษ์และผงสีทอง และไพลิน สีแดงเหมือน
ดอกชบาและแก้วทับทิม มีสีขาวเหมือนไข่มุก ดอกมะลิลา แสงจันทร์และแก้วผลึก มีสีมัญเชฏฐะ 
(หรือสีหงสบาท) เหมือนต้นมัญเชฏฐะและแก้วมณีสีคล้ายดอกปทุม และมีสีประภัสสรหรือสีเลื่อม
พราย เป็นสีที่ผสมกันเหมือนสายรุ้ง รัตนะ และผ้าม่านหลากสี พระฉัพพรรณรังสีมีขนาดเท่ากับยอด
ภูเขาและยอดเรือน แผ่ออกไปไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อกระทบกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำให้สิ่งนั้นมีสีคล้ายกับ
พระฉัพพรรณรังสีไปด้วย และสามารถทำให้เทพธิดาหลงลืมสามีของตนชั่วคราว 

 

1.2 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 

สถานที่สำคัญที่เคยเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ย่อมเป็น
เครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนทุกคนมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเมื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ใน
ที่นี้จะวิเคราะห์สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สถานที่สำคัญในลังกา (2) 
สถานที่สำคัญในอินเดีย และ (3) สถานที่สำคัญอ่ืน ๆ ดังนี้  

 

1.2.1 สถานที่สำคัญในลังกา 

ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในลังกาเกิดขึ้นจาก
วรรณกรรมที่บันทึกประวัติศาสตร์ของลังกาเป็นภาษาบาลี ได้แก่ ทีปวงศ์และมหาวงศ์ ที่บอกเล่าถึง
การเสด็จมาลังกา 3 ครั้งของพระพุทธเจ้า สถานที่แต่ละแห่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทับกลายเป็น
สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแม้แต่วรรณกรรมบาลีในยุคหลังก็ต้องอ้างถึง เพราะแนวคิดที่ว่า
สถานที่เหล่านั้นเชื่อมโยงให้ดินแดนลังกากลายเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา 

สมันตกูฏวัณณนาได้กล่าวถึงสถานท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในลังกา ดังนี้   
 

1.2.1.1 โสฬสมหาเจดีย ์

โสฬสมหาเจดีย์ (หรือโสฬสมหาสถาน) คือ สถานที่สำคัญ 16 แห่ง
ในลังกาที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับในสมัยพุทธกาลแล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาหรือ
บำเพ็ญสมาบัติอยู่สถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ชาวลังกาจึงเคารพนับถืออย่างมาก (ดนัย 
ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2555: 318; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2560: 10) ประกอบไปด้วย มหิยังคณเจดีย์ 
นาคทวีปเจดีย์ กัลยาณีเจดีย์ รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ ถ้ำทิวาคูหา ทีฆวาปีเจดีย์  
มุติยังคณเจดีย์ ติสสมหารามเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มริจวัฏฏิยเจดีย์ สุวรรณมาลิกเจดีย์ (มหาเจดีย์) 
ถูปารามเจดีย์ อภัยคีรีเจดีย์ เชตวันเจดีย์ เสลเจดีย์ และกตรคามเจดีย์ 

สถานที่ 16 แห่งนี้ไม่ได้ปรากกฎครบตั้งแต่คราวเดียว หากแต่ถูกประพันธ์เพ่ิมเติมขึ้นมา
เรื่อย ๆ ในวรรณกรรมบาลีที่ประพันธ์ขึ้นในสมัยอนุราธปุระ ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-10 (รุ่งโรจน์ 
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ธรรมรุ่งเรือง, 2560: 11) คือ ทีปวงศ์ ระบุอย่างชัดเจนไว้เพียง 4 แห่ง ได้แก่ นาคทวีปเจดีย์ ถูปาราม 
ทีฆวาปีเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ดู ทีป. 2/49, 50, 57, 59, 61) มหาวงศ์ระบุไว้ 9 แห่ง ได้แก่  
มหิยังคณเจดีย์ นาคทวีปเจดีย์ พระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ เชิงเขาสมันตกูฏ (ถ้ำทิวาคูหา) ทีฆ-
วาปีเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาสถูป (สุวรรณมาลิกเจดีย์) ถูปาราม ศิลาเจดีย์ (เสลเจดีย์) (ดู มหา.
1/42, 67-69, 75, 77, 78, 79, 81, 82) ทาฐาธาตุวงศ์ ระบุไว้ 10 แห่ง ได้แก่ มหิยังคณเจดีย์ นาค-
ทวีปเจดีย์ กัลยาณีเจดีย์ พระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ ทีฆวาปีเจดีย์ เชิงเขาสมันตกูฏ (ถ้ำทิวา-
คูหา) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (มหาโพธิเจดีย์) มหาสถูป (สุวรรณมาลิกเจดีย์) ถูปาราม และสิลาสถูป (เสล-
เจดีย์) (ดู ทาฐา.26-27) และสมันตปาสาทิการะบุไว้ 7 แห่ง ได้แก่ มหาเจดีย์ (สุวรรณมาลิกเจดีย์)  
ถูปาราม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหิยังคณเจดีย์  มุติยังคณเจดีย์ ทีฆวาปีเจดีย์ และกัลยาณีเจดีย์118 (ดู 
วิ.อ.1/81) 

แม้มหาวงศ์จะบอกว่ารัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 มีสถานที่ 16 แห่งที่เป็นบริโภค
เจดีย์แล้ว ดังความว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นนรชนสูงสุดประทับอยู่ในที่นั้น ๆ ทรงทำสถานที่ 16 แห่ง
เป็นที่ใช้สอยสำคัญ” (มหา.80/18) แต่ในสมันตกูฏวัณณนากลับระบุไว้ 9 แห่ง ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
เพราะพระเวเทหเถระต้องการให้จบแค่เหตุการณ์ในการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 ของพระพุทธเจ้าตาม
ขนบในมหาวงศ์เท่านั้น จึงไม่ได้แต่งเพ่ิมเติมจนครบทั้ง 16 แห่ง ซึ่งมิได้ผิดแปลกแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า เนื้อหาในมหาวงศ์ (มหา.80/18-80/19) ที่ระบุว่าโสฬสมหาเจดีย์ครบทั้ง 16 แห่งใน 
รัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 นี้น่าจะไม่ได้ประพันธ์ร่วมยุคสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุจริง ๆ 
หากแต่ประพันธ์ขึ้นในสมัยหลัง หลังจากท่ีโสฬสมหาเจดีย์ครบทั้ง 16 แห่งแล้ว  

สถานที่ทั้ง 9 แห่งที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนามีดังตอ่ไปนี้ 
 

1. มหิยังคณเจดีย์ กล่าวไว้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาลังกาครั้งแรก แล้วประทานพระ
เกศาแก่สุมนเทพ สุมนเทพนำพระเกศาบรรจุในผอบแล้วฝังไว้ในพ้ืนดินที่พระพุทธเจ้าประทับ  แล้ว
สร้างสถูปสูงประมาณ 7 ศอกด้วยแก้วอินทนิล แต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระสรภูเถระได้นำ
พระอัฐิส่วนพระศอมาประดิษฐานไว้ และก็มีการปฏิสังขรณ์เจดีย์ตามลำดับ ดังความว่า  

  
 พระผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ ครั้นได้สดับคำนั้นแล้วทรงใช้พระหัตถ์ที่
เหมือนกับดอกบัวที่มีหมู่ภมรดอมดมลูบพระเศียร ประทานกำแห่งพระเกศธาตุ
ของพระองค์อันมีสีดำ ลำดับนั้น สุมนเทพนั้นจึงเอาผอบทำจากแก้วมณีประคอง 

 
118 ...มหาเจติยฏฺฐาเน จ ถูปารามเจติยฏฺฐาเน จ มหาโพธิปติฏฺฐาเน จ มหิยงฺคณเจติยฏฺฐาเน จ 

มุติยงฺคณเจติยฏฺฐาเน จ ทีฆวาปีเจติยฏฺฐาเน จ กลฺยาณิยเจติยฏฺฐาเน จ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ. (วิ.อ.
1/81) 
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(กำแห่งพระเกศธาตุ) ไว้ด้วยแขนทั้งสองข้าง ยืนนมัสการแล้วทรง (ผอบนั้น) ไว้
ด้วยศีรษะ เหมือนสวมมงกุฎฉะนั้น ยินดีปรีดาแล้ว ต่อจากนั้น สุมนเทพนั้น 
พร้อมกับเหล่าทวยเทพ ทำการบูชาอันเลิศ ฝัง (ผอบนั้น) ไว้บนภาคพื้นพสุธาที่
พระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์ทรงครอบครองแล้ว //539-540// 
 สุมนเทพนั้นได้สร้างพระสถูปสูงประมาณ 7 ศอก ด้วยแก้วอินทนิลอันมีค่า
มาก พระสถูปนั้นเป็นพระสถูปที่ประทานความสุขให้แก่ทั้งสามโลก ราวกะแก้ว
มณีที่ให้สมบัติตามที่ปรารถนา (แก้วสารพัดนึก) ฉะนั้น ประดิษฐานอยู่ในสมัยที่
พระนาถเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ //541// 
 ในกาลภายหลัง เมื่อพระผู้เป็นที่พึ่งของทั้งสามโลกเสด็จปรินิพพานแล้ว 
พระสรภูเถระ ผู้เป็นใหญ่แห่งคณะสงฆ์ ผู้เยือกเย็นด้วยความสงบ ผู้เป็นพระ
ขีณาสพ นำเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอจากพระจติกาธานมาแล้ว เก็บไว้
ในพระสถูปนั้น ได้ก่อสร้างเป็นพระสถูปสูงขึ้น 12 ศอก //542// 
 ในกาลต่อมา พระราชาทรงพระนามว่า จูฬาภัย รับสั่งให้ก่อพระสถูปสูงขึ้น
เพิ่มเป็น 32 ศอก ภายหลัง พระเจ้าทุฏฐคามณีเมื่อปราบปรามพวกทมิฬให้สิ้น
ซาก ก็ได้รับสั่งให้ทำการครอบ (เจดีย์องค์นั้น) สูงขึ้นเป็น 64 ศอก //543// 
 พระสถูปนั้น งดงามประดุจชามสีขาว บนฝ่ามือของพระแม่ธรณี (แผ่นดิน) 
ปานประหนึ่งดอกบัวขาวผุดขึ้นท่ามกลางสระน้ำใหญ่คือเกาะสิงหฬซึ่งหมู่ภมร
ส้องเสพฉะนั้น ประดิษฐานอยู่เพื่อประทานความสงบอันไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน
แก่มหาชน ดังพรรณนามาฉะนี้ //544// 

  
ปัจจุบันมหิยังคณเจดีย์ตั้งอยู่ในจังหวัดอูวะ (Uva) ใกล้แม่น้ำมหาเวลิซึ่งเป็นเมืองของ

พวกแวดดะ (ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของลังกา) (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 105) 
 

2. นาคทวีปเจดีย์ เกิดจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานอาสนะที่ทำจากแก้วมณีที่พระองค์
ทรงใช้สอยบนแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นเอง ดังความว่า 

 

 พระยติบดี (จอมนักบวช) ครั้นรับคำนิมนต์ของนาคราชนั้นแล้ว ทรง
ประทานอาสนะที่ทำจากแก้วมณีที่พระองค์ทรงใช้สอยเพื่อทำเป็นเจดีย์บน
แผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นเอง รวมถึงประทานราชาแห่งต้นไม้ของสุมนเทพเพื่อไว้
สำหรับบูชา แก่พญานาคเหล่านั้น //589// 

 

ปัจจุบันนาคทวีปเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะนัยนาติวู (Nainativu) บนคาบสมุทรจาฟนา 
(Jaffna) (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 105) 
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3. รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทเบื้องซ้าย
ไว้บนยอดเขาสมันตกูฏตามคำนิมนต์ของสุมนเทพ ดังความว่า 

 

 พระนาถเจ้า ครั้นสดับถ้อยคำนิมนต์ของเทพบุตรนั้นแล้ว ทรงเล็งเห็นความ
เจริญอย่างยิ่งใหญ่ของชาวโลกในอนาคตกาล ผู้อันชาวโลกทั้งหลายสรรเสริญ
แล้ว จึงได้ประทับรอยไว้ด้วยพระบาทเบื้องซ้าย //779//  

 

ปัจจุบันรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนยอดเขาสมันตกูฏ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อว่า อดัมส์พีก 
(Adam’s Peak) 

 

4. ถ้ำทิวาคูหา หลังจากที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ
แล้วได้เสด็จไปประทับที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเวลากลางวัน ถ้ำนั้นจึงได้ชื่อว่า ภควาคูหา (ถ้ำของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า) ดังความว่า  

 

 พระสุคตผู้มีลีลาการเสด็จไปอย่างพญาคชสาร เสด็จจากที่นั้นแล้วประทับที่
ถ้ำแห่งใด บนสันเขานั้น เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน ถ้ำแห่งนั้นปรากฏด้วยดี
แล้วโดยชื่อว่า ถ้ำของพระผู้มีพระภาคเจ้า (ภควาคูหา) //783// 
 

ปัจจุบันถ้ำทิวาคูหายังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ว่าตั้งอยู่ที่ใด (Wimalajothi, 2000: 

77, อ้างถึงในดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 106) แต่จากข้อมูลในวรรณกรรมสิงหลเรื่อง “Saman 

Sirita” ที่ให้ข้อมูลว่า “พระพุทธเจ้าประทับนั่งเข้าสมาธิ ณ ถ้ำที่ชื่อว่า “ภควาเลณะ” (Baghava 

lena) ซึ่งอยู่ต่ำจากยอดเขาประมาณ 900 เมตร” (Aksland, 2001: 37) ทำให้นักวิชาการบางท่าน 
เช่น Deraniyagala (1961, อ้างถึงใน Aksland, 2001: 37-38) เชื่อว่า “ถ้ำนี้น่าจะเป็นที่เดียวกัน
กับถ้ำทิวาคูหวะ (Diva guhava) (ในสำเนียงคนลังกา) หรือทิวาคูหา (Divāguhā) (ตามคำในบาลี)” 
ซึ่งข้อมูลอาจสัมพันธ์กับสมันตกูฏวัณณนาที่ระบุชื่อถ้ำนี้ว่า “ภควาคูหา” เช่นกัน แต่ก็ให้รายละเอียด
ว่าเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่บนสันเขาที่พระพุทธเจ้าประทับเพ่ือพักผ่อนในเวลากลางวัน ซึ่งจากคำภาษาบาลีว่า 
“ทิวา” ที่แปลว่า “กลางวัน” ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของชื่อถ้ำที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า 
“ทิวาคูหา” (หรือทิวาคุหวะ ทิวาคูหัง) ทั้งนี้คำว่า “ภควาเลณะ” คนลังกาปัจจุบันออกเสียงกร่อนเป็น 
“บะตะโตตะเลณะ” (Batatotalena) (ลังกากุมาร, 2555: 353) 

 

5. ทีฆวาปีเจดีย์ พระพุทธเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติที่ตำบลทีฆวาปี ซึ่งพระเวเทห
เถระได้บรรยายว่าที่นั้นจะกลายเป็นสถานที่ตั้งพระสถูปในอนาคต ดังความว่า  
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 พระมุนีพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ผู้เป็นโอรสของพระองค์ ประทับนั่งเข้านิโรธ
สมาบัติ ณ ตำบลทีฆวาปีนั้น ทรงทำให้ผืนแผ่นดินนั้นน่าเคารพ บนแผ่นดินอัน
ยอดเยี่ยมซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งพระสถูป (ในอนาคต) //792// 

 

ปัจจุบันทีฆวาปีเจดีย์ตั้งอยู่ในตำบลอัมปาระ (Ampara) ด้านตะวันออกของลังกา (ดนัย 
ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 106) 

 
6-8. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหามังคลเจดีย์ และสถูปถูปาราม เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จ

ไปสู่เมืองอนุราธปุระ ผู้ประพันธ์กล่าวถึงสถานที่เหล่านี้ไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงเมือง 
อนุราธปุระแล้วประทับนั่งลง สถานที่ที่พระองค์ประทับนั่งนั้นจะกลายเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรี-
มหาโพธิ์ มหามงคลเจดีย์ และสถูปถูปารามในอนาคต ดังความว่า  

 

 จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก เหาะไปสู่เมืองอนุราธปุระ 
ทรงประทับนั่งบรรลุปีติอันเกิดแต่นิโรธสมาบัติ ณ สถานที่ที่จะประดิษฐานต้น
พระศรีมหาโพธิ์ (ในอนาคต) ณ สถานที่ที่จะประดิษฐานพระมหามงคลเจดีย์ (ใน
อนาคต) และสถานที่ที่จะประดิษฐานเจดีย์เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ (ในอนาคต) 
ทรงเล็งเห็นกาลอันยาวนานในอนาคตว่า “อนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระบรม
สารีริกธาตุของเราครั้นประดิษฐานแล้วก็จะทำความเจริญรุ่งเรืองแก่มหาชนใน
โลก” //793-794// 

 

ปัจจุบัน ทั้ง 3 แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองอนุราธปุระ มหามังคลเจดีย์รู้จักกันในชื่อว่า “สุวรรณ-
มาลิกเจดีย์” หรือท่ีคนลังกาเรียกว่า “รุวัลเวลิเสยะ” และเจดีย์ที่บรรจุพระรากขวัญของพระพุทธเจ้าก็
คือสถูปถูปาราม 

 
9. เสลเจดีย์ พระเวเทหเถระบรรยายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว

เสด็จไปสู่สถานที่ที่จะประดิษฐานศิลาเจดีย์อันประเสริฐ ดังความว่า 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงยินดี เสด็จไปสู่
สถานที่ที่จะประดิษฐานศิลาเจดีย์อันประเสริฐ (ในอนาคต) แล้วทรงประทับยืน
แสดงพระธรรมเทศนา ณ ที่นั้น แล้วเหาะกลับไปสู่พระเชตวันอันน่ารื่นรมย์ยิ่ง 
//795// 
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ปัจจุบันมีข้อสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเชตวันเจดีย์119 พระเจดีย์และ
ลานเจดีย์สร้างขึ้นด้วยหิน ชาวลังกาจึงพากันเรียกว่า “ศิลาเจดีย์” หรือ “เสลเจดีย์” (ดนัย ปรีชาเพ่ิม
ประสิทธิ์, 2562: 107) 

สถานที่สำคัญเหล่านี้มิได้ครบทั้ง 16 แห่งตั้งแต่ทีแรก ซึ่งเป็นปกติของเรื่องเล่าที่ถูกบันทึก
เพ่ิมเติมในสมัยต่อมา ฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเท่าใดนัก ทั้งนี้ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 
(2560: 11) เชื่อว่าจำนวนมหาโสฬสเจดีย์คงจะครบถ้วนทั้ง 16 แห่งในตอนปลายสมัยอนุราธปุระ 
เพราะปรากฏในภาพจิตรกรรมสมัยแคนดีซึ่งร่วมกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  

สถานที่ เหล่านี้  กษัตริย์ลังกาองค์ต่าง ๆ ได้โปรดให้สร้างขึ้นในตำแหน่งที่ เชื่อว่า
พระพุทธเจ้าเคยประทับแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ไว้ภายใน จึงถือว่าเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2560: 10) และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาณาเขตของ
พระพุทธศาสนาที่แผ่ครอบคลุมไปทั่วเกาะลังกา ซึ่งเป็นการประกาศโดยปริยายว่าลังกาคือดินแดน
แห่งพระพุทธศาสนา (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 104) ถึงขนาดมีความเชื่อในรัชสมัยของพระ
เจ้าปรักกมพาหุที่ 2 ว่าโสฬสมหาเจดีย์นี้ทำให้ลังการุ่งเรืองอยู่ในอำนาจของพระราชาผู้เป็นสัมมาทิฐิ 
ไม่ตกอยู่ในอำนาจของพระราชาผู้เป็นมิจฉาทิฐิ (มหา.80/19)  

ปัจจุบัน ชาวลังกาเคารพนับถือโสฬสมหาเจดีย์เหล่านี้อย่างแนบแน่น ดังบทสวดบูชาที่นำ
ชื่อโสฬสมหาเจดีย์มาประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลีแล้วสวดบูชาว่า 

 

มหิยงฺคณํ นาคทีป ํ กลฺยาณํ ปาทลญฺจนํ 
ทิวาคูหํ ทีฆวาปี-  เจติยํ มุติยงฺคณํ 
ติสฺสมหาวิหารญฺจ โพธึ มริจวฏฺฏิยํ 
สุวณฺณมาลิมหาเจตึ ถูปารามาภยาคิรึ 
เชตวนํ เสลเจติยํ  ตถา กาจรคามกํ 

อิติ โสฬส ฐานานิ  อหํ วนฺทามิ สพฺพทา  
ข้าพเจ้าขอบูชาโสฬสมหาเจดีย์ทั้งหมดคือ มหิยังคณะ นาคทีปะ 

กัลยาณี พระพุทธบาท ทิวาคูหะ ทีฆวาปี มุติยังคณะ ติสสมหาวิหาร ศรี
มหาโพธิ์ มริจวัฏฏิยะ สุวรรณมาลิกมหาเจดีย์ ถูปาราม อภัยคีรี เชตวัน เสล
เจดีย์ กาจรคามะ  

 
119 เชตวันเจดีย์ คือ เจดีย์ที่พระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ. 817-844) โปรดให้สร้างขึ้นในเชตวันวิหารในโชติ

อุทยาน ภายในเขตมหาวิหาร เพื่อพระราชทานแก่พระโกโหนติสสเถระที่พระองค์ทรงถือว่าเป็นพระสหาย (ดู ดนัย 
ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, 2562: 107; มหา.37/32-33)  
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(ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2555: 373)     
 

สรุปจากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น โสฬสมหาเจดีย์ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาเพียง 9 แห่ง
เท่านั้น ไม่มีกัลยาณีเจดีย์ มุติยังคณเจดีย์ ติสสมหารามเจดีย์ มริจวัฏฏิยเจดีย์ อภัยคีรีเจดีย์ เชตวัน -
เจดีย์ และกตรคามเจดีย์ เนื่องจากว่าพระเวเทหเถระประพันธ์จบแต่เพียงการเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 
ตามแบบมหาวงศ์ นอกจากนี้ สถานที่ทั้ง 9 แห่งในสมันตกูฏวัณณนานี้ล้วนประดิษฐานขึ้นในสมัยอนุ-
ราธปุระตอนต้น (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2562: 111) จึงสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ว่าศาสนสถานใน
พุทธศาสนาย่อมยึดโยงอยู่กับอาณาจักร กล่าวคือ ช่วยส่งเสริมสถานะของอาณาจักรให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาอย่างไม่ต้องสงสัย 

 
1.2.1.2 รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ 

หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องรอยพระ
พุทธบาทแทนพระพุทธเจ้านั้นสันนิษฐานว่าเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 จากหลักฐานคือ ภาพสลักนูน
ที่พระสถูปภารหุต มัธยมประเทศ อินเดีย (ดู Di Crocco, 2004: 9) ต่อเนื่องมาในพุทธศตวรรษที่ 5 
คือ รอยพระบาทคู่ที่ตำบลติราธ ลุ่มแม่น้ำสวาต แคว้นคันธาระโบราณ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
ปากีสถาน) รอยพระบาทดังกล่าวเป็นรอยสกัดเว้าลงไปในก้อนหิน มีจารึกอักษรขโรษฐีเขียนกำกับไว้
ว่า “นี่คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสากยมุนี”120 (นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 11) และรอยพระพุทธ
บาทในสมัยต่อมาคือช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-9 ก็จะมีสัญลักษณ์มงคลประกอบเพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ (ดู 
นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 14-18) อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทที่สืบมาโดยตลอด 

ส่วนหลักฐานจากวรรณกรรมบาลีที่เก่าที่สุดปรากฏในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร121 ราว
พุทธศตวรรษที่ 10 ว่า พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาและภูเขาสัจจพันธ์122 
(ม.อุ.อ.3/244) ต่อมาความเชื่อนี้ปรากฏในมหาวงศ์ว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระบาทไว้บนยอด

 
120 จารึกหลักนี้คือ จารึก Tīrath Rock Inscription ภาษาคานธารี ว่า “โพธส ศกมุณิส ปทณิ” 

แปลว่า “รอยพระบาททั้งหลายของพระพุทธเจ้าศากยมุนี” (The foot-prints of the Buddha śākyamuni) (ดู 
Konow, 1929: 8-9; Salomon, 2013: 2-3) คำว่า “ปทณิ” ที่แปลว่า “รอยพระบาททั้งหลาย” นี้ ผู้วิจัยเข้าใจว่าคง
ใช้ในความหมายว่า “คู่พระบาท” ตามรอยสลักท่ีเป็นพระบาทคู่  

121 เป็นส่วนหน่ึงของปปัญจสูทนี ประพันธ์โดยพระพุทธโฆสาจารย์  
122 โดยทั่วไปเช่ือว่า แม่น้ำนัมมทาคือแม่น้ำเนรบุททะซึ่งเป็นเครื่องกั้นเขตแดนระหว่างอินเดียฝ่าย

เหนือและฝ่ายใต้ในสมัยโบราณ และภูเขาภูเขาสัจจพันธ์คงจะอยู่ระหว่างเมืองสุนาปรานตกะอันเป็นเมืองท่าสำคัญ
บนฝั่งทะเลภาคตะวันตกของอินเดียกับเมืองสาเหต-มะเหตในแคว้นพิหาร (Malalasekera, 1974: 997, อ้างถึงใน 
นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 11)  
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เขาสมันตกูฏ ในคราวเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 (มหา.1/77) สอดคล้องกับบันทึกของพระภิกษุชาวจีนคือ 
หลวงจีนฟาเหียน ที่เดินทางมาถึงลังกาแล้วบันทึกไว้ว่า “...พระองค์ได้ทรงเหยียบพระบาทข้างหนึ่งลง 
ณ ที่เหนือนครหลวงและอีกข้างหนึ่งทรงเหยียบลงบนยอดภูเขา...” (พระยาสุรินทรฦๅชัย (จันทร์ ตุงค
สวัสดิ์), 2510: 191) นักวิชาการสันนิษฐานว่า รอยหนึ่งที่อยู่บนภูเขาสูงคือยอดเขาสมันตกูฏ และรอย
หนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของเมืองอนุราธปุระคือสุวรรณมาลิกะ (Legge, 1956: 102, อ้างถึงใน 
นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 20) แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยพุทธศตวรรษที่ 10 ก็ปรากฏรอยพระพุทธบาท
บนยอดเขาสมันตกูฏแล้ว 

มหาวงศ์ระบุอีกว่า ในรัชสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุ (พ.ศ. 1598-1653) พระองค์โปรดให้
สร้างทางขึ้นภูเขาสมันตกูฏ และพระราชทานหมู่บ้านคิฬีมลัยที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพ่ือเป็น
ส่วยสำหรับเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลรอยพระพุทธบาท (มหา.58/64-65) 

ส่วนสมันตกูฏวัณณนาที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้า
ปรักกมพาหุที่ 2 นั้น สัมพันธ์กับการที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา
สมันตกูฏเป็นอย่างมาก ดังหลักฐานปรากฏในมหาวงศ์ว่า “(พระองค์) ทรงพร้อมกับกองทัพ 4 เหล่า 
เสด็จไปสมันตกูฏที่มีแก้วมณีผุดจากยอดศิลา ทรงกราบไหว้รอยพระพุทธบาทของพระศาสดาผู้ทรง
เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ทรงเป็นธรรมราชา ที่สมันตกูฏนั้นซึ่งเป็นสถานที่เทวดากราบไหว้ พระราชทาน
ขุนเขาและชนบทที่มีชายหญิงหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยนานารัตนะโดยรอบประมาณ 10 คาวุต แก่รอย
พระพุทธบาทอันมีสิริด้วยความเคารพเทิดทูนยิ่ง ทรงบูชารอยพระพุทธบาทด้วยรัตนะและอาภรณ์ อีก
หลายครั้ง” (มหา.(ไทย).83/118-121) และพระองค์โปรดให้อำมาตย์ชื่อว่าเทวัปปติราชแผ้วถาง
หนทาง สร้างถนน สร้างศาลาพักผ่อน ก่อสะพาน วางก้อนหินเป็นแนวเดินในที่หลายแห่ง เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่มหาชนผู้จะข้ึนไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาท (มหา.84/9-11, 21-28)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า พระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 นั้นทรงเลื่อมใสในรอยพระพุทธบาทอย่าง
แนบแน่น สัมพันธ์กับที่พระเวเทหเถระบรรยายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธบาท ซึ่งก่อนที่
ผู้ประพันธ์จะกล่าวถึงการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ ท่านได้บรรยายถึงความ
น่าอัศจรรย์แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าในเชิงกวีโวหารก่อนว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปในที่ใดก็
ตามแม้จะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนก็จะราบเรียบเป็นหน้ากลองและโรยด้วยดอกไม้ แม้หนทางจะมีตอไม้ 
หนาม ก้อนกรวด หรือเป็นหล่ม โคลนตม ก็จะกลับกลายเป็นหนทางที่ปกติ โดยที่สุดแล้วภูเขาก็ยัง
ต้องชำแรกกลับลงไปในพ้ืนดิน เปลวไฟนรกก็มอดดับและมีดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระพุทธบาท ดัง
ความว่า 

 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไป ณ ภาคพื้นปฐพีแห่งใด ด้วยลีลาการเยื้องกราย
อย่างพญาคชสารตัวซับมัน โคอุสภราช พญาหงส์ หรือพญาราชสีห์ ภาคพื้นปฐพี
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แห่งนั้นแม้จะลุ่มหรือดอน ก็ (ราบเรียบ) ปานประหนึ่งหน้ากลอง และโรยด้วย
ดอกไม้เป็นต้นฉะนั้น //762// 
 ตอ หนาม รากไม้ และก้อนกรวดทั้งหมดต่างหลีกออกไปจากหนทาง 
หนทางที่ไปโดยยากลำบากมีแม่น้ำลึก มหาสมุทร หรือโคลนตมก็ต่างละภาวะ
ของตนเองแล้วกลับกลายเป็นหนทางที่น่ารื่นรมย์ //763// 
 ขณะที่พระชินเจ้าทรงเหยียดพระยุคลบาทอันประเสริฐออกไป ภูเขา
ทั้งหลายทางด้านทิศเบื้องหน้าของพระองค์ก็ชำแรกไปสู่พื้นดิน แม้เปลวไฟในขุม
นรกก็มอดดับลง และดอกปทุมเป็นต้นก็ผุดขึ้นรองรับพระยุคลบาทนั้น //764// 
 

จากนั้นผู้ประพันธ์บรรยายถึงความน่าอัศจรรย์เหนือโลกข้ึนไปอีก ดังความว่า 

 

 ในขณะที่พระองค์ผู้ใดประสูติแล้ว ดอกบัวโผล่ขึ้นมา 7 ดอกอันไพศาล 
แทรกภาคพื้นปฐพีขึ้นมาแล้วรองรับพระยุคลบาทคู่ใด พระยุคลบาทคู่นี้นั้นของ
พระองค์นั้น น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในโลก //771// 
 ในคราวที่พระราชบิดาและพระราชมารดาพาพระองค์ไปหาจอมแห่ง 
ดาบสนามว่า เทวละ (กาลเทวิลดาบส) เพื่อให้ดาบสนั้นกราบไหว้ พระยุคลบาท
ของพระองค์ไปประทับอยู่เหนือชฎามงกุฎของดาบสนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระยุคลบาทคู่นั้นของพระองค์น่าอัศจรรย์เหลือเกิน //772//  
 พระยุคลบาทคือดอกบัวของพระองค์ได้ปรากฏแล้วสำหรับสระบัวอัน
บริสุทธิ์คือพระเศียร ที่บริบูรณ์แล้วด้วยน้ำคือความยินดี ของพระเจ้าแผ่นดิน
พระนามว่า สุทโธทนะ //773// 
 ในคราวที่สิ้นสุดการเดินจงกรมในสถานที่เป็นที่จงกรม (ของพระองค์) 
ขุนเขาคือเขาพระสุเมรุและอุทยคีรี โน้มลงมาแล้วรองรับพระยุคลบาทคู่ใด พระ
ยุคลบาทคู่นี้นั้นของพระองค์ช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกิน //774// 
 ท้าวติทิวาธิป (ท้าวสักกะ) นั้น แม้สิ้นอายุแล้ว แต่เมื่อกราบไหว้พระองค์ใด 
กลับดำรงในฐานะของตนได้อีก ด้วยอานุภาพแห่งพระองค์ใด ข้าแต่พระองค์ผู้
เป็นจอมปราชญ์ ดอกบัวคือพระยุคลของพระองค์ผู้นั้นช่างมีอานุภาพมาก 
//775// 
 แม้แต่อริของพระจันทร์ (ราหู) ผู้เลิศกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะหยิ่ง
ผยองด้วยความถือตัว แต่ก็ยังไม่อาจที่จะมองเห็นแม้แต่ปลายพระยุคลบาทของ
พระองค์ผู้บรรทมอยู่ ดอกบัวคือพระยุคลบาทคู่นี้มีรูปน่าอัศจรรย์จริง //776// 
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ถัดมาผู้ประพันธ์ได้บรรยายถึงความเชื่อที่เป็นไปตามอรรถกถาปุณโณวาทสูตรที่ว่ารอย
พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านั้นปรากฏที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาและภูเขาสัจจกพันธ์  (ม.อุ.อ.3/244) 
และพระองค์ก็ประทับรอยพระบาทข้างซ้ายไว้บนยอดเขาสมันตกูฏตามคำนิมนต์ของสุมนเทพ ดัง
ความว่า 

 

 ข้าแต่จอมแห่งพระมุนี พระองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ 
(นัมมทา) แก่พญานัมมทานาคราชในคราวนั้น ในเพราะการพบปะกันที่
มหาสมุทร ขอความกรุณาของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
//777// 
 พระองค์ผู้อันสัจจกดาบสอาราธนาแล้ว จึงประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขา
สัจจกพัทธ์ (สัจจกพันธ์) เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ขอความอนุเคราะห์
ของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” //778// 
 พระนาถเจ้า ครั้นสดับถ้อยคำนิมนต์ของเทพบุตรนั้นแล้ว ทรงเล็งเห็นความ
เจริญอย่างยิ่งใหญ่ของชาวโลกในอนาคตกาล ผู้อันชาวโลกทั้งหลายสรรเสริญ
แล้ว จึงได้ประทับรอยไว้ด้วยพระบาทเบื้องซ้าย //779// 
 ในเวลากลางวัน ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ ในปีที่ 8 นับแต่การตรัสรู้ 
พระมุนีเจ้าก็ได้ทรงทำเครื่องหมายแห่งการระลึกถึงรอยพระพุทธบาทไว้ ในขณะ
ที่สุมนเทพพร้อมเหล่าเทวดาและสมณะพากันสรรเสริญ //780// 
 

มีข้อน่าสังเกตว่าว่า สมันตกูฏวัณณนากล่าวว่าพระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทเบื้อง
ซ้าย123 ซึ่งให้ข้อมูลที่แตกต่างจากมหาวงศ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นรอยพระบาทด้านใด124 (ดู มหา.1/77) 
ส่วนมากรอยพระพุทธบาทในลังกาจะเป็นรอยพระบาทคู่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดีย แต่ถ้าเป็นรูป
พระบาทเดี่ยวก็มักจะเป็นรอยพระบาทเบื้องซ้าย (นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 23-28) ในเรื่องนี้ ผู้วิจัยยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่าพระบาทซ้ายมีความหมายว่าอย่างไร แต่รอยพระบาทดังกล่าวก็ได้มีอิทธิพลต่อ
การเขียนสมันตกูฏวัณณนา และในสมัยหลังที่มีการประดิษฐานรอยพระบาทเดี่ยวก็มักจะทำเป็นรอย
พระบาทเบื้องซ้ายไว้ในอาคารหรือห้องเล็ก ๆ เป็นสัดส่วนหนึ่งในเขตพุทธสถานทั่วไปในเกาะลังกา
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีรูปเขียนเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าประทับรอย
พระบาทบนยอดเขาสมันตกูฏอีกด้วย (นันทนา ชุติวงศ์, 2533: 28) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า รอยพระบาท
บนยอดเขาสมันตกูฏและสมันตกูฏวัณณนาได้ร่วมกันมีอิทธิพลต่อการประดิษฐานรอยพระบาทเบื้อง
ซ้ายอ่ืน ๆ ในลังกาในสมัยหลัง 

 
123 อกาสิ วาเมน ปเทน ลญฺฉํ //779// 
124 อุคฺคนฺตฺวา สุมเน กูเฏ ปทํ ทสฺเสสิ นายโก (มหา.1/77) 
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จากนั้น ผู้ประพันธ์ได้บรรยายถึงความอัศจรรย์แห่งรอยพระพุทธบาทหลังจากที่
พระพุทธเจ้าประทับไว้บนยอดสมันตกูฏว่า ฝนก็ตกทั้งที่ไม่ใช่ฤดูฝน รัตนะ ภูษา ดอกไม้ ผงทองคำ
โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า ต้นไม้ ภูเขาต่างโน้มลงมานมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น ประชาชน
มากมายต่างพากันข้ึนไปกราบไว้อย่างแน่นขนัด ดังความว่า 

  
 และลำดับนั้น ฝนก็ตกต้องทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาล รัตนะนานาพรรณก็ร่วงหล่นมา
จากฟากฟ้า เช่นเดียวกันกับภูษาดอกไม้และผงทองคำทั้งหลาย รวมกันเป็นสี
เดียวกับชินเจ้า โปรยปรายลงมาโดยรอบ //782// 
 เหล่าหญิงสาวคือเถาวัลย์สวมกอดเลาะเลื้อยบนไหล่อันแผ่กว้างคือกิ่ง ของ
สามีคือต้นไม้ ด้วยแขนคือกิ่งก้านอันบานสะพรั่งและอ่อนช้อยงดงาม มีปลาย 
(ของเถาวัลย์) โน้มลงมา ประดุจว่านมัสการ (รอยพระพุทธบาท) อยู่เนืองนิตย์
ฉะนั้น //785// 
 ต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ณ ที่นั้น ปานประหนึ่งว่านักฟ้อน ยกแขนคือกิ่ง
อันมีดอกบานสะพรั่ง โน้มลงอยู่ราวกะว่านมัสการ (รอยพระพุทธบาท) ฉะนั้น 
ความอัศจรรย์ทั้งหลายเช่นนี้ย่อมดำเนินไปอยู่เป็นประจำ //786// 
 ภูเขาทั้งที่สูงและต่ำทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ตั้งตระหง่านอยู่โดยรอบ น้อม
ยอดเขาลงมา ราวกะว่านมัสการรอยพระพุทธบาทฉะนั้น ความอัศจรรย์
ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขาสมันตกูฏนั้น //787// 
 บนภูเขานั้นซึ่งมีรอยพระพุทธบาทอันประเสริฐเป็นสัญลักษณ์ แม้เมื่อชน
เป็นอันมากมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดเขา (แต่) โอ้โฮ ! 
รอยพระพุทธบาท ก็ยังมีพื้นที่ว่าง (เพียงพอสำหรับจุคน) //788// 
 ครั้นเมื่อสัตว์โลกมาประชุมพร้อมกันแล้วบูชา (รอยพระพุทธบาท) พอพา
กันออกไปเท่านั้น เมฆฝนก็ตั้งเค้าขึ้นแล้วชำระ (สัตว์โลกเหล่านั้น) ให้หมดจด 
ด้วยสายฝนคือดอกไม้ด้วยดี ความอัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขา
สมันตกูฏนั้น //789// 
 ความอัศจรรย์ทั้งหลายเช่นนี้ย่อมปรากฏแก่พื้นศิลาที่ถูกสัมผัสแล้วโดยพระ
บาท (ของพระพุทธเจ้า) ใครเล่าหนอจะพรรณนาความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของ
พระผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของชาวโลก (โลเกกนาถ) ผู้สิ้นอาสวะแล้วได้หมดสิ้น 
//790// 

 

ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าวิชยพาหุ (พระโอรสของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2) พระองค์
ยังคงเสด็จภูเขาสมันตกูฏเพ่ือไหว้รอยพระพุทธบาทดังที่พระราชบิดาได้ทรงทำมา (มหา.86/48) และ
ภูเขาสมันตกูฏนี้ยังได้รับการดูแลจากพระมหากษัตริย์ในสมัยหลังอีกหลายพระองค์ เห็นได้จาก
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มหาวงศ์ส่วนที่ประพันธ์เพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ นั้นก็ได้เล่าต่อไปอีก เช่น รัชสมัยของพระเจ้าวิมลธัมมสุริยะ 
(พ.ศ. 2134-2147) พระองค์ทรงทราบว่าการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นบุญใหญ่จึงเสด็จไปเขาสมันต-
กูฏแล้วทรงจัดพิธีบูชาอันยิ่งใหญ่ด้วยรัตนะมีแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้น ถวายทองคำ รัตนะ และ
ผ้านานาชนิด ประทับอยู่ที่นั้น 7 วัน ทรงยกฉัตรเงินอันใหญ่กั้นรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานอยู่บน
ยอดเขาสมันตกูฏแล้วทรงจัดพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ (มหา.95/16-18) แสดงให้เห็นว่ารอยพระพุทธ
บาทบนยอดเขาสมันตกูฏนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการดูแลจากพระมหากษัตริย์มาทุกยุคทุกสมัย มิได้
ถูกทอดทิ้งว่างเปล่า 

ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏนี้ไม่เพียงแต่ถูกรับรู้เฉพาะในลังกา
เท่านั้น หากแต่ยังมีอิทธิพลต่อประเทศที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์อีกด้วย เช่น 
ประเทศไทยที่รับรู้เรื่องรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏหลักฐาน
ในจารึกนครชุม และจารึกเขาสุมนกูฏ ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ที่พระองค์รับสั่ง
ให้ไปจำลองรอยพระพุทธบาทที่ภูเขาสมันตกูฏมาประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ 4 แห่ง คือ เหนือจอมเขา
แห่งหนึ่ง (ข้อความในจารึกชำรุด) ในเมืองศรีสัชชนาลัย เหนือยอดเขาสุมนกูฏในเมืองสุโขทัย เหนือ
ยอดเขานางทองในเมืองบางพาน และเหนือยอดเขาที่ปากพระบาง ดังข้อความที่ปรากฏในจารึกนคร-
ชุม (สันนิษฐานว่า พ.ศ. 1900) ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 51-58 ว่า 

 

พระบาทลักษณะนั้นไซร้ พระยาธรรมิกราชให้ไปพิมพ์เอารอยตีน.....พระ
เป็นเจ้าเถิงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฏบรรพต ประมาณเท่าใดเอามา
พิมพ์ไว้ จุ่งคนทั้งหลาย.แท้...........อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองศรีสัชชนาลัย
เหนือจอมเขา...อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขาสุมนกูฏ 
อันหนึ่ งประดิษฐานไว้ในเมืองบางพานเหนือจอมเขานางทอง อันหนึ่ ง
ประดิษฐานไว้เหนือจอมเขาที่ปากพระบาง จารึกก็ยังไว้ด้วยทุกแห่ง  

(กรมศิลปากร, 2547: 69-70) 
 

ในจารึกเขาสุมนกูฏ (พ.ศ. 1911)125 ก็ปรากฏเรื่องราวที่ให้ไปจำลองเอารอยพระพุทธ
บาทที่เขาสมันตกูฏของลังกามาประดิษฐานไว้เช่นกัน ดังข้อความที่ปรากฏในด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-7 
ว่า 

 

เขาอันนี้ชื่อสุมนกูฏบรรพต....เรียกชื่อดังอ้ัน เพื่อไปพิมพ์เอารอยตีนพระ
พุทธ-เจ้าเราอันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฏบรรพต..ในลังกาทวีปพู้น มา

 
125 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างศิลาจารึกหลักนี้ น่าจะทำขึ้น  2 

คราว คือ พ.ศ. 1902 คราวหนึ่ง และได้เพิ่มเติมอีกใน พ.ศ. 1911 (กรมศิลปากร, 2547: 87) 
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ประดิษฐานไว้เหนือจอมเขาอันนี้แล้วให้คนทั้งหลายได้เห็นรอยฝ่าตีนพระพุทธ
เป็นเจ้าเรานี้ มีลายอันได้ร้อยแปดสีส่อง  

(กรมศิลปากร, 2547: 91) 
 

ต่อเนื่องมาถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ก็ปรากฏความเชื่อเกี่ยวการจำลองรอยพระพุทธบาท
บนยอดเขาสมันตกูฏของลังกามาไว้ในการสร้างพระบาทศิลาคู่ท่ีเมืองชัยนาท เมื่อปีมะแม พ.ศ. 1970 
ในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ดังข้อความที่ปรากฏในจารึกรอยพระยุคลบาทวัด
บวรฯ (พ.ศ. 1970) บรรทัดที่ 5-6 ว่า 

 

...ลกัทีปสฺส รตนมกุเฏ สมนฺตกุฏสิขรวเร ปรมโลกนาเถน ทสฺสิตสฺส รตนปท 
เจติยสฺส ปมานานุรูปสทิ เส อติวิย มโนหรกรลฬิตวิวิธวิจิตฺตจกฺกลกฺขณ 
วิราชิตฏฺฐุตฺตรสตปรมมงฺคลปริปุณฺเณ กวิสฺสรวรสุคตยมกปทลญฺจเน จิตฺต 
กาเรติ126 
 
...ให้ จำลองรอยพระบ าททั้ งคู่ อั นประดิษฐาน ไว้ชิ ดกัน  ของสม เด็ จ - 
สรรเพชญ์พุทธองค์ อันบริบูรณ์ไปด้วยบรมมงคลร้อยแปดประการ รุ่งเรืองไป
ด้วยพระจักรลักษณะอันวิจิตรงดงามมีประการต่าง ๆ ทำความเป็นที่พึงใจเป็น
อย่างยิ่ง ปานกันกับประมาณแห่งบทรัตนเจดีย์ที่สมเด็จพระบรมโลกนาถทรง
สำแดงไว้แล้วเหนือยอดเขาสมันตกูฏ อันเป็นรตนมกุฏแห่งลังกาทวีป 

(กรมศิลปากร, 2547: 338) 
      
สืบเนื่องถึงรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) ก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์ไทยกลุ่ม

หนึ่งไปถึงลังกาเพ่ือจะบูชารอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ (กรมศิลปากร, 2511: 24) หรือแม้กระทั่ง
ในปัจจุบันที่เรารับรู้เรื่องบทสวดบูชารอยพระพุทธบาท 5 รอย ที่กล่าวถึงภูเขาสมันตกูฏว่า 

 

    ยํ นมฺมทาย นทิยา ปลุิเน จ ตีเร 
    ยํ สจฺจพนฺธคิริเก สุมนาจลคฺเค 
    ยํ ตตฺถ โยนกปุเร มุนโิน จ ปาทํ 
    ตํ ปาทลญฺชนมหํ สิรสา นมาม ิ

สุวณฺณมาลิเก สุวณฺณปพฺพเต สุมนกูเฏ โยนกปุเร นมฺมทาย นทิยา ปญฺจ
ปาทวรํ ฐานํ อหํ วนฺทามิ ทูรโต 

 
126 ผู้วิจัยคงอักขรวิธีไวต้ามคำอ่านของกรมศิลปากร (2547: 338) 
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รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนหาดทรายแทบฝั่ง
แม่น้ำนัมมทา รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ เหนือภูเขา
สัจจพันธ์และเหนือยอดภูเขาสุมนะ รอยพระพุทธบาทใด อันพระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ ในเมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาท 
นั้น ๆ ของพระมุนี ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่ที่มีรอยพระบาท 
5 สถาน แต่ที่ไกล คือ ที่ภูเขาสุวรรณมาลิก 1 ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต 1 ที่ภูเขา
สุมนกูฏ 1 ที่โยนกบุรี 1 ที่แม่น้ำนัมมทา 1  

(พระศาสนโศภน, 2519: 41)  
 

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏที่สืบเนื่อง
มาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงมีอิทธิพลต่อประเทศที่รับพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เช่น 
พม่า ไทย เป็นต้น 

ในปัจจุบันการดูแลรอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏนั้น Aksland (2001: 117, อ้าง
ถึงใน ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2555: 332) กล่าวว่า “คณะสงฆ์มัลวัตตะปกครองวัดบนเขาสุมนกูฏ
โดยจะเลือกพระสงฆ์จากจังหวัดสาบาระกามูวะ (Sabaragamuwa) เท่านั้นให้เป็นหัวหน้าพระสงฆ์ที่
ดูแลวิหารพระพุทธบาท คณะมัลวัตตะจะกำหนดวันที่ต้องเลือกหัวหน้าพระสงฆ์ หลังจากท่ีเลือกกันได้
แล้ว พระสังฆราชสยามนิกายก็มีสิทธิ์คัดค้านได้ หัวหน้าพระสงฆ์บนเขาสุมนกูฏสามารถเลือกพระสงฆ์ 
4 รูปเพ่ือขึ้นไปดูแลวิหารพระพุทธบาทในช่วงฤดูของการแสวงบุญและยังสามารถเลือกคนที่จะเป็น
ผู้ดูแลวัดได้อีกด้วย” 

สรุปแล้วรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏนั้นแสดงนัยถึงการที่พระพุทธศาสนาได้
ถูกเผยแผ่มายังเกาะลังกาและได้มีอิทธิพลเหนือความเชื่อดั้งเดิมคือภูเขาสมันตกูฏซึ่ งเป็นภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้าไป และเนื่องจากลังกานับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 
ฉะนั้น ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทจึงเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ลงมาจนถึง
ประชาชนในทุกสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่ในลังกาเท่านั้น ยังรวมถึงประเทศที่รับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ์อีกด้วย เพราะว่าเมื่อประชาชนกราบไหว้รอยพระพุทธบาทก็เสมือนว่าได้น้อมนมัสการ
พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดานั่นเอง 

 

1.2.2 สถานที่สำคัญในอินเดีย 

สถานที่สำคัญในอินเดียที่ถูกกล่าวถึงในสมันตกูฏวัณณนาคือสถานที่ที่สืบ
เนื่องมาจากพุทธประวัติ ตั้งแต่แต่วรรณกรรมชั้นพระไตรปิฎก อรรถกาเช่น สมันตปาสาทิกา และ
นิทานกถาในอรรถกถาชาดก ดังนี้ 
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1.2.2.1 สัตตมหาสถาน 

สัตตมหาสถาน แยกออกเป็นสองคำคือ สตฺต แปลว่า 7 และมหา
สถาน แปลว่า สถานที่อันยิ่งใหญ่ จึงแปลรวมกันได้ว่า สถานที่อันยิ่งใหญ่ 7 แห่ง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขภายหลังแต่การตรัสรู้ตลอด 7 สัปดาห์ ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิส-
เจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินท์ และต้นราชายตนะ ดังที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพุทธประวัติ 

ในวรรณกรรมบาลีชั้นแรกสุดคือพระไตรปิฎก สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขหลัง
ตรัสรู้ปรากฏในวินัยปิฎก มหาวรรค ซึ่งกล่าวไว้เพียง 4 สัปดาห์ ได้แก่ โพธิกถา อชปาลนิโครธกถา  
มุจลินทกถา ราชายตนกถา (ดู วิ.ม.4/1-6/1-6) ต่อมาจำนวนสถานที่ได้มีพัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับใน
วรรณกรรมฝ่ายสันสกฤต จนครบทั้ง 7 แห่ง ในราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-10 ในมหาวัสตุ และลลิต- 
วิสตระตามลำดับ (ดู เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555: 26-32, 55-59: ดู ลลิต.409-434; มหาวสฺ.3/229-236)  

สำหรับความเชื่อเรื่องสัตตมหาสถานในลังกาที่เก่าที่สุดเท่าที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลี
นั้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่าปรากฏในทีปวงศเ์ป็นแห่งแรก ดังความว่า 

 

ปลฺลงฺกํ อนิมิสํ จ  จงฺกมํ รตนาฆรํ 
อชปาลมุจลินฺโท ขีรปาเลน สตฺตมํ (ทีป.1/29) 
สตฺตสตตาหกรณียํ กตฺวาน วิวิธํ ชิโน 

พาราณสึ คโต ธีโร ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตุํ ฯ(ทีป.1/30) 
 พระชินเจ้าผู้เป็นปราชญ์ครั้นทรงกระทำพระกรณียกิจตลอด 7 สัปดาห์ 
ซึ่งแตกต่างกันไป ได้แก่ พระบัลลังก์ (หมายถึงโพธิบัลลังก์) อนิมิสเจดีย์ 
รตนจงกรมเจดีย์ รตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินท์ และต้น 
ราชายนะ (ขีรปาละ) เป็นลำดับที่เจ็ดแล้วก็เสด็จไปสู่เมืองพาราณสีเพ่ือจะ
ทรงประกาศพระธรรมจักร127  

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

แม้ทีปวงศ์จะกล่าวถึงสถานที่เสวยวิมุตติสุขครบทั้ง 7 แห่ง แต่เนื่องจากไม่ใช่วรรณกรรม
ที่มุ่งเน้นเรื่องราวพุทธประวัติจึงไม่ได้ให้รายละเอียดว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง จึง

 
127 ดูเทียบได้กับสำนวนแปลของปุ้ย แสงฉาย ที่ได้ระบุสัปดาห์กำกับไว้แต่ละสถานที่ด้วย เช่น 

“สัปดาห์ที่ 1 ที่โพธิบัลลังก์ สัปดาห์ที่ 2 ที่อนิมิสเจดีย์” ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจว่าเป็นการแปลโดยเพิ่มเติมรายละเอียด (ดู 
กรมศิลปากร, 2557: 4) และดูเทียบได้กับสำนวนแปลภาษาอังกฤษของ Oldenberg (1879: 119) และฉัตรสุมาลย์ 
กบิลสิงห์ได้แปลสำนวนของ Oldenberg มาเป็นภาษาไทยอีกทอดหนึ่ง (โอลเดนเบิร์ก, 2553: 5) 
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ประพันธ์สรุปไว้เพียงคาถาเดียว และผู้ เขียนยังไม่ได้ข้อสรุปว่าทีปวงศ์ได้อิทธิพลเรื่องนี้มาจาก
วรรณกรรมฝ่ายสันสกฤตหรืออรรถกถาภาษาสิงหล อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องนี้ปรากฏใน
วรรณกรรมบาลีของลังกาอีกครั้งในสมันตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฎก) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายบาลีคือวินัยปิฎก รวมถึงฝ่ายสันสกฤตคือมหาวัสตุและลลิตวิสตระ จึงได้ให้
รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ด้วย แม้รายละเอียดจะแตกต่างกันไปบ้าง (ดู เชษฐ์ 
ติงสัญชลี, 2555: 60-64; ดู วิ.อ.3/1-12) จากนั้น สมันตปาสาทิกาจึงส่งอิทธิพลไปยังนิทานกถาของ
อรรถกถาชาดกซึ่งให้รายละเอียดเหตุการณ์แต่ละสัปดาห์ไม่ต่างจากสมันตปาสาทิกามากนัก (ดู เชษฐ์ 
ติงสัญชลี, 2555: 65-66; ดู ขุ.ชา.อ.1/114-119)   

ส่วนสมันตกูฏวัณณนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากนิทานกถาจึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัตตมหา
สถานคล้ายกับนิทานกถา แต่ต่างกันเฉพาะสัปดาห์ที่ 3/4 เท่านั้น ดังนี้ 

 

สัปดาห์ที่ 1 พระพุทธเจ้าประทับนั่งทำสมาธิบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ พิจารณาว่าเพ่ือให้ได้
บัลลังก์นี้ พระองค์จึงต้องสั่งสมบารมีมาหลายอสงไขย แล้วประทับนั่งเข้าสมาบัติต่อ ไม่เสด็จลุกข้ึน ดัง
ความว่า 

 

 ต่อจากนั้น พระสุคตเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของทั้งสามโลก ทรงเปล่งพระอุทานแล้ว 
ประทับนั่งคู้บัลลังก์ (ประทับนั่งขัดสมาธิ) บนวชิราสนะ ใต้จอมแห่งต้นไม้ (ต้น
โพธิ์) ทรงดำริอย่างนี้ว่า “เราสั่งสมบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นมาแล้ว ยัง
กัปหลายอสงไขยให้สิ้นไปแล้ว ท่องเที่ยวไป (ในสังสารวัฏ) เพราะเหตุแห่ง
บัลลังก์อันประเสริฐนั้นนั่นแล วันนี้เราจึงใช้สอยบัลลังก์อันประเสริฐนั้น เจตนา
ทั้งหลายของเราจะบริบูรณ์ตราบใด เราจะนั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ ไม่ลุกขึ้นตราบ
นั้น” พระชินเจ้าพระองค์นั้นครั้นดำริแล้ว จึงเข้าสมาบัติหลายพันโกฏิ ณ 
บัลลังก์นั้น //403-405// 
 พระศาสดาทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวแห่งสามโลก 
ทรงเป็นผู้ทำลายโอกาส (แห่งบาป) แล้ว ทรงชนะมารทั้ง 5 ผู้อันเทพทั้งหลายมี
พระพรหม (ปิตามหะ) เป็นต้นบูชาอยู่ ยัง 7 วันให้สิ้นไปแล้ว //406// 

 

สัปดาห์ที่ 2 พระพุทธเจ้ายังคงประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ ทรงเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า
แสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วทรงประทับยืนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์และจ้อง
มองต้นโพธิ์และบัลลังก์โดยไม่กระพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ดังความว่า 

 

 เพราะพระพุทธองค์มิได้ทรงสละอาสนะ (ลุกขึ้นจากอาสนะ) นั่นแล ฉะนั้น
พระองค์จึงยังประทับนั่งด้วยการประกอบสนธิ 3 ความสงสัยในใจจึงเกิดมีแก่
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เทวดาทั้งหลายอย่างนี้ว่า “แม้ในวันนี้ กิจที่พระพุทธองค์นั้นพึงต้องทำยังมีอยู่
หรือ” //407// 
 พระมุนีพระองค์นั้นทรงทราบจิตของเทวดาเหล่านั้น ด้วยจิต (ของพระองค์) 
เพือ่จะบรรเทาความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นจึงลุกจากที่นั้นแล้วทรงเหาะขึ้นไป
ในอากาศแสดงปาฏิหาริย์ (ยมกปาฏิหาริย์) แก่เทวดาเหล่านั้น //408//  
 ในกาลนั้น พระสุคตเจ้าครั้นทรงบรรเทากองแห่งความสงสัยในใจของ
เทวดาทั้งหลายอย่างนั้นได้แล้ว เสด็จลงมาจากท้องฟ้า รุ่งโรจน์โชตนาการจนถึง
มุมแห่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่พระบัลลังก์ (ของพระองค์) ปานประหนึ่งดวง
อาทิตย์ลอยลงมาจากท้องฟ้าโชติช่วงชัชวาลอยู่ฉะนั้น //409// 
 พระชินเจ้าทรงระลึกถึงความที่จอมแห่งต้นไม้ (ต้นโพธิ์) และอาสนะมี
อุปการะมากจึงประทับยืนมิได้ให้พระบาทข้างไหน ๆ ไหวติงเลย ทรงละการ
แลดูข้างโน้นและข้างนี้ //410// 
 พระองค์ทรงรดราชาแห่งจอมต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ด้วยการหลั่งไหลแห่งหยาด
อุทกธาราอันน่าใคร่ไร้มลทินคือพระเนตรกลมโตสีเขียว ตลอด 7 วัน ทรงบูชา
ต้นโพธิ์นั้นด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบเลย //411// 
 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (อนิมิสเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ใน
ธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและขึ้น
สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //412// 
 

จากข้อความข้างต้นทำให้ทราบเหตุผลว่าที่ได้ชื่อว่า “อนิมิส” ซึ่งแปลว่า “ไม่กระพริบ
ตา” นั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเพ่งดูต้นโพธิ์ด้วยการไม่กระพริบพระเนตรตลอด 7 วันเพ่ือทำการ
บูชาต้นโพธิ์นั้น  

 

สัปดาห์ที่  3 เทวดาเนรมิตสถานที่จงกรมท่ามกลางระหว่างต้นโพธิ์และสถานที่ ที่  
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอนิมิสเจดีย์และด้านทิศเหนือของต้นโพธิ์ แล้ว
พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมในสถานที่นั้นตลอด 7 วัน ดังความว่า 

 

 ลำดับนั้น เทวดาทั้งหลายได้เนรมิตสถานที่จงกรมอันดีงามด้วยแก้วมณี
นานาประการแก่พระผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐ (เทววระ) พระองค์นั้น ณ ท่ามกลาง
แห่งสถานที่ประทับยืนอันประเสริฐกับพระบัลลังก์ (ของพระองค์) (อยู่ทางทิศ
เหนือของต้นโพธิ์) ภายในระหว่างทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ผู้อัน
พระราชา นาคราช และเทวราชบูชาแล้ว รุ่งโรจน์อยู่ด้วยฉัพพรรณรังสี ทรง
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จงกรมแล้ว ณ ที่นั้น ตลอด 7 วัน ปานประหนึ่งพระจันทร์เกลื่อนกล่นแล้วด้วย
หมู่ดาวเหนือท้องฟ้าสีครามฉะนั้น //413-414// 
 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนจงกรมเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้าง
ไว้ในธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและ
ขึน้สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //415// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ระบุว่า เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ ณ ที่นั้นตลอด 
7 วัน ที่นั้นจึงได้ชื่อว่า รัตนจงกรม  

ในตอนนี้มีข้อน่าสังเกตว่า นิทานกถาระบุว่าฉัพพรรณรังสีเปล่งออกจากพระสรีระของ
พระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่ 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ แต่สมันตกูฏวัณณนากลับปรากฏในสัปดาห์ที่ 3 

 
สัปดาห์ที่ 4 พระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากต้นโพธิ์ 

แล้วทรงพิจารณาพระอภิธรรมพร้อมทั้งสมันตปัฏฐาน สถานที่นี้ได้ชื่อว่า “รัตนฆรเจดีย์” ดังความว่า 

 

 ลำดับนั้น จอมแห่งเทวดาและอสูรทั้งหลาย เนรมิตที่อยู่อันเลิศด้วยรัตนะ
นานาประการ ณ ภาคพื้น ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งจอมต้นไม้ (ต้น
โพธิ์) พระองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์อันประเสริฐ ณ ที่นั้น พระองค์ทรงใช้ไม้ที่
กวนเขาพระสุเมรุคือพระญาณ (ของพระองค์) กวนมหาสมุทรคือพระธรรม 
(อภิธรรม) อันเห็นได้ยากยิ่ง หยั่งลงไม่ถึง ไม่ปรากฏทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้ อันมี
ระลอกคลื่นคือสมันตปัฏฐาน ทรงให้สิ้นไปแล้วทั้ง 7 วัน //416-417// 
 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนฆรเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ใน
ธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและขึ้น
สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //418// 

 

สัปดาห์ที่ 5 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีโคนต้นอชปาลนิโครธ ดังความว่า 

 

 ลำดับนั้น พระชินเจ้าผู้ เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ผู้ เลอเลิศด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณ เสด็จไปที่โคนต้นอชปาลนิโครธแล้ว เสวยผลอร่อยอันเกิดแต่วิมุตติ
สุข ยัง 1 สัปดาห์ให้ผ่านพ้นไปแล้ว //419// 

 

แล้วเกิดเหตุการณ์ที่เหล่าธิดาของพญามารมาคอยขัดขวางเพ่ือให้พระองค์ทรงล้มเลิกการ
ประกาศธรรมแก่ชาวโลก ซึ่งพระเวเทหเถระได้ประพันธ์เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ ยาวเป็นพิเศษกว่า
สัปดาห์อื่น ๆ จึงขอแสดงเหตุการณ์โดยสังเขป ดังความว่า 
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 ลูกสาวพญามารเหล่านั้น ผู้ฉวยเอาสติปัญญา (ของบุรุษ) ได้ด้วยการเหลียว
ดูเท่านั้น เปล่งวาจาที่เร้าใจ ผสมกับความไร้เดียงสา จมลงในความหวานฉ่ำ เอิบ
อาบไปด้วยความรัก ทะลุทะลวงไปด้วยรส (ความรู้สึก) ว่า “ท่านเป็นผู้งดงาม
ราวกะฤดูใบไม้ผลิ เป็นคนหนุ่มแน่น มีผิวพรรณสีทอง น่าเร้าใจ ท่านนั่งอยู่คน
เดียวใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ข้าแต่นายท่าน ภรรยาของท่านไปไหนเสียล่ะ 
มหาสมุทรแม้ปราศจากระลอกคลื่นแล้วจะงดงามได้เช่นไร ราตรีที่สงัดหากว่าไร้
ดวงจันทราจะเปล่งประกายอย่างไรเล่า สระบัวที่บานสะพรั่งแม้นว่าไร้หมู่หงส์
และมวลภมรแล้วจะเบิกบานได้หรอกหรือ แม้สามีหากว่าไร้ภรรยาเสียแล้วก็
ย่อมไม่รุ่งเรืองเช่นเดียวกัน //434-436// 

 

การเล้าโลมของเหล่าธิดาพญามารไม่ทำให้พระพุทธเจ้าล้มเลิกความเพียรได้ พวกนางจึง
หนีหายไปเอง ดังความว่า 

 

 พญามารนั้นผู้เศร้าโศกพร้อมทั้งธิดา ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกลับไปสู่ภพ
ของตนตามเดิม ส่วนพระบรมศาสดาทรงละราคะแล้ว ทรงเป็นผู้คงที่ ทรงใช้
เวลา 7 วัน ณ ต้นอชปาลนิโครธนั้น //461//  

 

สัปดาห์ที่ 6 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) แล้วเกิดเหตุการณ์ที่เมฆ
ฝนอันมิใช่ฤดูกาลตกลงมา พญานาคประจำต้นมุจลินท์จึงแผ่พังพานโอบล้อมพระพุทธเจ้า ดังความว่า 

 

 ลำดับนั้น จอมแห่งพระมุนี เสด็จไปประทับนั่งบนปวราสนะ ณ โคนต้น
มุจลินท์ (ต้นจิก) ยังโลกให้บริบูรณ์ด้วยข่ายแห่งพระรัศมี ปานประหนึ่งดวง
อาทิตย์ทอแสงอ่อน ๆ เหนือภูเขายุคันธรฉะนั้น //463// 
 ต่อจากนั้น เมฆพร้อมกับลมหนาวเย็นยะเยือกได้ตั้งเค้าขึ้น ทำให้ท้องฟ้าเต็ม
ไปด้วยร้อยแห่งเมฆฝน คำรามกึกก้อง มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ เทสายฝน
โปรยปราย เต็มไปด้วยหมู่แห่งนกกระยาง //464// 
 พญานาคแห่งต้นมุจลินท์ ผู้มีพังพาน ผู้เพลิดเพลินบันเทิงใจ ครั้นเห็นจอม
มุนีใต้ต้นมุจลินท์ จึงโอบรอบ (จอมมุนี) ด้วยพังพานอันไพศาล แผ่พังพานปก
คลุม (จอมมุนี) แล้วโดยชอบ (โดยสมบูรณ์แบบ) //465// 
 พญานาคนั้น เพื่อจะอนุเคราะห์พระศาสดาพระองค์นั้น จึงนิมนต์ (ให้
พระองค์ประทับนั่ง) ในทันใด พระศาสดาจึงเสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะคือ
พญานาค ปานประหนึ่งประทับนั่งบนพระราชมนเทียรอันทำจากเงินฉะนั้น ทรง
มีพระราชหฤทัยหลุดพ้นแล้วด้วยดี ตลอด 7 วัน //466// 
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สัปดาห์ที่ 7 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีโคนต้นราชายตนะ (ต้นเกด) ดังความว่า 

 
 พระผู้เป็นราชาเหนือราชาในหมู่ภิกษุ ผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จ
หลีกไปจากต้นมุจลินท์นั้นแล้ว ประทับนั่งที่โคนต้นราชายตนะ (ต้นเกด) เสวย
ปีติสุขอันเกิดแต่วิมุตติ 7 วัน //468// 

 

สมันตกูฏวัณณนาให้ข้อมูลสัตตมหาสถานที่สอดคล้องกับสมันตปาสาทิกาและนิทานกถา 
ต่างกันเฉพาะสัปดาห์ที่  3 คือ  นิทานกถาระบุว่า ฉัพพรรณรังสี เปล่งออกจากพระสรีระของ
พระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่ 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ แต่สมันตกูฏวัณณนาระบุว่าปรากฏในสัปดาห์ที่ 3  

อนึ่ง แม้ชื่อสัตตมหาสถานจะถูกระบุมาตั้งแต่ทีปวงศ์ สมันตปาสาทิกา หรือนิทานกถา
แล้ว แต่พระเวเทหเถระก็ไม่ได้บอกชื่อกำกับไว้ในเรื่องโดยตรง เพียงแต่ระบุไว้ในเนื้อหาโดยอ้อม เช่น 
การเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่ 2 ที่ได้ชื่อว่า “อนิมิส” ซึ่งแปลว่า “ไม่กระพริบตา” เพราะว่าพระองค์ไม่
ทรงกระพริบพระเนตรจ้องดูต้นโพธิ์ตลอด 7 วัน, การเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่  3 ที่ได้ชื่อว่า “จงกรม” 
เพราะพระองค์ทรงเดินจงกรมตลอด 7 วัน เป็นต้น และชื่อสถานที่แต่ละสัปดาห์น่าจะเป็นที่รู้จักกันดี
ในลังกาอยู่แล้ว จากหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม คือ หลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ ภาพ
จิตรกรรมหินทคลวิหาร ในสมัยอนุราธปุระ ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14  (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555: 167-
168) ส่วนหลักฐานทางวรรณกรรม ได้แก่ ทีปวงศ์ สมันตปาสาทิกา นิทานกถา เป็นต้น ข้อมูลใน
สมันตกูฏวัณณนาสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องสัตตมหาสถานในลังกาที่สืบเนื่องมาจากสมันตปาสาทิกา
และนิทานกถาเป็นเวลากว่า 800-900 ปี 

 
1.2.2.2 เมืองสาวัตถี 

เมืองสาวัตถี คือ นครหลวงของแคว้นโกศล ซึ่งแคว้นโกศลตั้งอยู่
ระหว่างภูเขาหิมาลัยกับแม่น้ำคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศเหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออกจด
แคว้นกาสี ต่อกับแคว้นมคธ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดแม่น้ำคงคา พระนครสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุด รวมถึง 25 
พรรษา ปัจจุบันนี้ปรากฏในชื่อภาษาฮินดีพ้ืนถิ่นว่า สาเหฐ-มเหฐ (Sahet-Mahat) (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
2556: 171; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2556: 446-447) 

สมันตกูฏวัณณนาสะท้อนภาพเมืองสาวัตถี ในด้านความสมบูรณ์นานาประการ ซึ่งมีพระ
ขีณาสพจำนวนมากมาย ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ต่างเป็นผู้มีบุญ พรักพร้อมด้วยหนุ่มสาวที่มีรูปงดงาม 
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มีเหล่าพราหมณ์ผู้สำเร็จในเวทางคศาสตร์128พากันเดินขวักไขว่ มีศิลปินหลายร้อยคน มีพ่อค้าเกวียน
เวียนมาจากทั่วทุกทิศ ถนนหนทางเต็มไปด้วยร้านตลาด ช้างและม้าเดินไปมาอยู่บนสนาม อึกทึกด้วย
เสียง 10 ประการ129 ดังความว่า  

 

 พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่มีโภคทรัพย์ไพศาล เป็นพระนครที่น่า
รื่นรมย์บนชมพูทวีป ปานประหนึ่งมวยผมขนาดใหญ่น่าอภิรมย์ด้วยรัตนะหลาย
ชนิดผ่องอำไพอยู่เหนือศีรษะของหญิงงามคือแผ่นดิน //596// 
 พระนครใดนำมาซึ่งสิริเหนือที่ประทับของพระศรี (พระลักษมี) รุ่งเรืองอยู่ที่
ภาคพื้นปฐพี พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่น่ารื่นรมย์ใจแก่พระราชา 
ราวกะเมืองอมราวดีขององค์เทวราช (พระอินทร์) และปานประหนึ่งเมืองอลกา
ของท้าวกุเวรฉะนั้น //597// 
 พระนครนั้นมีประชาชนผู้มีบุญและมีปัญญาพากันอาศัยอยู่ มีถนนหนทางที่
เกลื่อนกล่นไปด้วยร้านตลาดที่เต็มไปด้วยทองคำเป็นต้น มีสนามเต็มไปด้วยช้าง
และม้าตัวสูงใหญ่ มีถ่องแถวแห่งพระมนเทียรที่ทำจากทองคำ รุ่งเรืองอยู่ 
//598// 
 พระนครนั้นมีเหล่าราชบุตรผู้หล่อเหลา วิลาสล้ำด้วยการละเล่นของหญิง
สาวผู้มีบุญ มีเหล่าพราหมณ์ผู้ถึงฝั่งแห่งเวทางค์เดินขวักไขว่ และมีความอึกทึก
กึกก้องอยู่เป็นประจำด้วยเสียง 10 ประการ รุ่งโรจน์แล้ว //599// 
 พระนครนั้นแวดล้อมไปด้วยศิลปนิหลายร้อยคน มีพ่อค้าเกวียนเวียนมาจาก
ทั่วทุกทิศ หมดจดไปด้วยรอยเท้าของพระขีณาสพจำนวนมากมาย ส่องสว่าง
รุ่งเรืองแล้ว ปานประหนึ่งพระราชมนเทียรอันเป็นมงคลฉะนั้น //600// 
 พระมุนินท์พระองค์ใดทรงประพฤติพระจริยาในระหว่างแห่งภพ ทรงเกิด
เป็นนกแขกเต้า เข้าไปอาศัยกิ่งต้นมะเดื่อซึ่งมีใบเห่ียวแห้งและร่วงหล่นไปแล้ว
ประทับอยู่ แต่ด้วยคุณ (ของพระองค์) จึงได้กระทำกิ่งต้นมะเดื่อนั้นให้กลับมา
สมบูรณ์ด้วยผลไม้และใบทั้งหลายได้อีก //601// 

 
128 เวทางค์หรือเวทางคศาสตร์ คือ วิชาประกอบการศึกษาพระเวทมี 6 อย่าง คือ (1) ศึกษาวิธีออก

เสียงคำในพระเวทให้ถูกต้อง (2) ไวยากรณ์ (3) ฉันท์ (4) โชยติส คือ ดาราศาสตร์ (5) นิรุกติ คือ กำเนิดของคำ และ 
(6) กัลปะ คือ วิธีจัดทำพิธี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,129) 

129 ได้แก่ (1) เสียงช้าง (2) เสียงม้า (3) เสียงรถ (4) เสียงกลอง (5) เสียงตะโพน (6) เสียงพิณ (7) 
เสียงขับร้อง (8) เสียงกังสดาล (9) เสียงประโคม และ (10) เสียงว่า “ท่านทั้งหลายจงบริโภค จงดื่ม จงเคี้ยวกิน” (ที.
ม.10/241/148-149) 
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 บัดนี้ พระมุนินท์พระองค์นั้นครั้นถึงที่สุดแห่งภพแล้วทรงประทับอยู่อาศัย
พระนครใด คุณแห่งพระนครนั้น ใครเล่าจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ พระนครนั้น
พึงมีอยู่ด้วยอุปมานั้น //602// 
 
จากข้อความข้างต้น น่าสังเกตว่าการพรรณนาถึงเมืองสาวัตถีในสมันตกูฏวัณณนามี

เนื้อหาที่สัมพันธ์กันกับอรรถกถาสัพพาสวสังวรสูตรที่อธิบายความหมายของชื่อเมืองสาวัตถีว่า 
“เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างมารวมกันอยู่ในเมืองสาวัตถีตลอดเวลา ฉะนั้น ท่านมุ่งเอาความ
สมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างจึงเรียกเมืองนั้นว่าสาวัตถี เมืองสาวัตถีนี้เป็นเมืองของชาว
โกศล น่าชื่นชม น่ารื่นรมย์ น่าเพลิดเพลินเจริญใจ อึกทึกไปด้วยเสียง 10 ประการ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ 
เป็นเมืองถึงความเจริญไพบูลย์ มั่งคั่ง กว้างขวาง น่าชื่นชมและอุดมสมบูรณ์ ประหนึ่งเมืองของพวก
เทวดาชื่ออาลกมันทาฉะนั้น”130 (ม.มู.อ.1/14/66) 

 

1.2.2.3 พระวิหารเชตวัน 

พระวิหารเชตวัน คือ วัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่
พระพุทธเจ้า อยู่ทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถี (พระยาสุรินทรฦๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), 2510: 100; ชิว
ซูหลุน, 2549: 225)  

พระเวเทหเถระได้บรรยายถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ พระวิหารเชตวัน เช่น มีแต่เหล่า
สาธุชนคนดีมาประชุมกัน ณ ที่แห่งนี้ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด มีเสียงร้องของนกและเสียงผึ้งบิน
ไปมา มีโรงที่พักและพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ดังความว่า 

  
 ใกล้พระนครสาวัตถีนั้น มีพระวิหารปรากฏโดยชื่อว่า เชตวัน เป็นพระนคร
ที่นำใจของผู้ อ่ืนไป เป็นที่สมาคมคบค้าของคนผู้เลิศ เป็นพระนครที่ให้สิ่งที่
ประชาชนปรารถนา ราวกะแก้วมณีอันหาค่ามิได้ฉะนั้น //603// 
 ในพระวิหารใด มีต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ซึ่งมีเสียงพิณและเสียงดนตรี
กล่าวคือเสียงร้องระงมดังห่ึง ๆ ของหมู่ภมรตัวเพลิดเพลินในเกสรดอกไม้ที่บาน

 
130 สพฺพทา สพฺพูปกรณํ  สาวตฺถิยํ สโมหติ ํ

ตสฺมา สพฺพมุปาทาย  สาวตฺถีติ ปวุจฺจติ. 
โกสลานํ ปุรํ รมมฺ ํ ทสฺสเนยยฺํ มโนรม ํ

ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต ํ อนฺนปานสมายตุํ. 
วุฑฺฒึ เวปุลฺลตํ ปตฺต ํ อิทฺธํ ผีตํ มโนรม ํ

อาลกมนฺทาว เทวาน ํ สาวตฺถีปุรมุตฺตมนฺต ิ
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สะพรั่ง และมีเสียงเพลงขับกล่อมเซ็งแซ่จากหมู่สกุณาตัวร่าเริงนับจำนวนไม่ได้ 
ราวกะนักฟ้อนผู้ชำนาญฉะนั้น //604// 
 ในพระวิหารใด มีถ่องแถวแห่งโรงที่พักเพียงดังท้องทะเล งดงามอยู่ราวกะ
เม็ดทรายที่ถูกพัดมาจากท้องทะเลแล้วถูกขัดด้วยน้ำนมจนแห้งอยู่บนภูเขาสีเงิน 
อาบไล้ด้วยแสงจันทร์ ถูกเกลี่ยกระจัดกระจายไปฉะนั้น //605// 
 ในพระวิหารใด มีพระคันธกุฏิที่หัวเราะแล้วด้วยฟันคือเกลียวขั้นบันได 
ภายในช่องปากคือรัตนะที่เปล่งประกายอยู่ ประดุจว่าจะหัวเราะเยาะวิมานของ
ทวยเทพว่า “ฉันปราศจากราคะแล้วนะ” //606// 
 ในพระวิหารใด มีระเบียบแห่งพระรัศมีพวยพุ่งออกมาจากพระวรกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ราวกะถ่านเพลิงที่เต็มรอบบนปากสูบลมของช่างทอง 
และเปลวเพลิงที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ที่งดงาม ซ่านออกไปทั่วทุกทิศ 
ประหนึ่งไฟป่าที่ลุกลาม //607// 
 ในพระวิหารใด มีจอมแห่งต้นไม้ที่เหล่าภิกษุได้อาศัย รุ่งเรืองอยู่ แช่มชื่น ได้
หัวเราะเยาะต้นไม้ของเทวดา (ต้นกัลปพฤกษ์) ว่า “พวกท่านเป็นผู้เสื่อมอย่างยิ่ง
แล้วเพราะคลุกคลีอยู่กับเหล่าชนผู้ยังมีราคะ (เทวดา) แต่ว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญ
เพราะคบค้าสมาคมกับเหล่าชนผู้ไร้มลทินแล้ว (พระภิกษุ)” //608// 
 ในพระวิหารใด มีผืนแผ่นดินดารดาษไปด้วยดอกของต้นไม้ อาทิ ต้น
บุนนาค ต้นจิก ต้นพิกุล ต้นรกฟ้าขาว (หรือต้นกุ่ม) ต้นราชพฤกษ์ ต้นกากะทิง 
ต้นหมาก ต้นมะม่วง ต้นชงโค และต้นจำปา สว่างไสวอยู่ประดุจว่าทิพยวิมานซึ่ง
ถูกปกคลุมไปด้วยรัตนะนานาประการ //609// 
 ในพระวิหารใด เหล่าชนผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนมีกลุ่มแห่งดวงใจและดวงตา
เพลิดเพลินไปด้วยการน้อมไหว้ที่ทำโดยประชุมแห่งพรหม เทวดา อสูร 
ประชาชน พญานาค โยคี นักสิทธิ์ และวิทยาธร เป็นต้น และด้วยเพลงขับกล่อม
สรรเสริญอันเป็นมงคลที่ขับร้องแล้วโดยพรหมเป็นต้นเหล่านั้น //610// 
 ในพระวิหารใด ดวงใจของเหล่าภิกษุย่อมยินดีอยู่เนืองนิตย์ เพราะเสียง
น้ำตกใสเย็นที่ดังอยู่กึกก้องและไร้มลทิน เพราะสระน้ำที่นกหลายตัวซึ่งเบิกบาน
ใจกำลังส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว และเพราะพื้นศิลาอันดารดาษไปด้วยเกสรและ
กลีบดอกบัว //611// 
 และในพระวิหารใด ได้มีพระสุคตเจ้าผู้สั่งสมบุญราศีมาหลายร้อยกัปแล้ว 
สละมหาสิริในเมืองกบิลพัสดุ์อันนับประมาณมิได้ เสด็จมาแล้วทรงพอพระทัย 
แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ใครเล่าจะพรรณนาความรุ่งโรจน์อันไม่มีสิ่งใดเสมอ
เหมือนในพระวิหารนั้นได้ //612// 
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 พระชินเจ้าทรงประทับอยู่ในพระวิหารนั้น อันมีนามว่า เชตวัน ราวกะพระ
อินทร์ประทับอยู่ในอุทยานนันทวันอันงดงาม เพียงดังพระพรหมประทับอยู่ใน
พรหมโลกกับด้วยเหล่าพรหม และปานประหนึ่งพระจันทร์ผู้ถูกรายล้อมด้วยหมู่
ดาวประทับอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้น //613// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาภาพของพระวิหารเชตวันได้อย่างงดงาม ทำให้
ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจสัมพันธ์กับสถานที่แห่งหนึ่งในลังกาที่ตั้งชื่อตามเชตวันใน
อินเดีย โดยเชตวันในลังกานี้ตั้งอยู่ในเมืองอนุราธปุระ พระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ. 819-846) รับสั่งให้
สร้างขึ้นบนพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของมหาวิหาร ในพระราชอุทยานชื่อโชติวัน เพ่ือถวายแด่พระติสสเถระแห่ง
ทักขิณาวิหาร (มหา.37/32-33) อาจเป็นไปได้ว่าข้อความท่ีปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาจะสะท้อนภาพ
ของเชตวันในลังกา ณ ขณะนั้น 

สภาพของเมืองสาวัตถีและพระวิหารเชตวันในอินเดียที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนานี้อาจ
เป็นแค่ความรับรู้ผ่านการบอกเล่าหรือจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเท่านั้น พระเวเทห
เถระคงจะไม่เคยเดินทางไปอินเดียจริง เนื่องจากว่าอินเดียในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของกองทัพ
มุสลิมแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาก็ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความรับรู้
เรื่องสถานท่ีสำคัญในอินเดียของพระเวเทหเถระและประชาชนในช่วงที่ประพันธ์เรื่องนี้ก็เป็นได้  

 

1.2.3 สถานที่สำคัญอื่น ๆ 

นอกจากสถานที่สำคัญในลังกาและอินเดียแล้ว ยังปรากฏสถานที่สำคัญซึ่ง
ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์ที่ชาวพุทธเชื่อโดยสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน ดังนี้ 

 

1.2.3.1 เจดีย์จุฬามณี  

เจดีย์จุฬามณี คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระจุฬาโมลี (มวยผม) ของ
พระพุทธเจ้าในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏเนื้อความดังนี้ 

 
 พระองค์ทรงดำริว่า “เราควรจักบวชในที่นี้ ไม่ควรชักช้า” ดังนี้แล้วจึงสละ
อาภรณ์เครื่องทรง และทรงมอบม้ากัณฐกะอัศวราชแก่นายฉันนะแล้ว ยกพระ
ขรรค์อันคมกริบตัดพระเกศาพร้อมทั้งพระเมาลี //94-95// 
 พระนาถเจ้า รำพึงอยู่อย่างนี้ว่า “หากเราจักได้เป็นพระสุคตเจ้าไซร้ ขอให้
มวยผมจงลอยอยู่ในอากาศ” ดังนี้แล้วโยนมวยผมขึ้นไปในอากาศ //96// 
 ลำดับนั้น ท้าวสักกะได้เอาผอบแก้วมณีอันมีค่ามากมารองรับมวยผมอัน
ประเสริฐนั้นแล้วนำไปสู่เทวโลก ด้วยเศียรเกล้า //97// 
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 ท้าวสักกะ รับสั่งให้สร้างสถูปแก้วมณี เก็บพระเกศานั้นแล้วนอบน้อมบูชา
พร้อมกับเหล่าเทวดาโดยประการต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน //98// 

 
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเนื้อหาในอรรถกถาที่เล่าว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออก

บรรพชาเสด็จข้ามแม่น้ำอโนมาแล้วจะอธิษฐานเพศบรรพชิต ทรงตัดมวยพระเกศาขว้างไปในอากาศ 
พระอินทร์นำผอบแก้วมารองรับเอาไปประดิษฐานในพระเจดีย์จุฬามณี ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานแล้ว ในขณะที่โทณพราหมณ์แจกพระบรมสารีริกธาตุ พระอินทร์ได้มานำเอาพระ
ทาฐาธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ข้างขวาที่โทณพราหมณ์ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะ ใส่ผอบทอง นำไปบรรจุใน
จุฬามณีเจดีย์ด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 68-69) 

 
1.2.3.2 ทุสสเจดีย ์

ทุสสเจดีย์ คือ เจดีย์ที่ฆฏิการพรหมสร้างขึ้นไว้เพ่ือเป็นที่บรรจุพระ
ภูษาเครื่องทรงในตอนเป็นที่พระโพธิสัตว์เป็นฆราวาส ซึ่งพระโพธิสัตว์ได้สละในคราวเสด็จออก
บรรพชา เจดีย์ประดิษฐานอยู่พรหมโลก ในสมันตกูฏวัณณนาให้รายละเอียดไว้ดังนี้  

 
 พระผู้มีปัญญามาก ทรงรับเครื่องอัฐบริขารที่ท้าวมหาพรหมน้อมนำมา
ถวายแล้วทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวะในทันใดนั้น //99// 
 พระผู้เป็นนายก ทรงถือเอาพระภูษาแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ เหมือนใน
กาลก่อน ท้าวมหาพรหมได้รับพระภูษาอันเลิศนั้นแล้วนำไปสู่พ รหมโลก 
//100// 
 ท้าวมหาพรหมได้สร้างสถูปอันเลอเลิศงดงาม มีความสูง 12 โยชน์ เก็บพระ
ภูษาไว้ในพระสถูปนั้นแล้วกราบไหว้ในกาลทุกเมื่อ //101// 
 
น่าสังเกตว่าสมันตกูฏวัณณนามิได้เรียกชื่อเจดีย์นี้ ทั้งที่ในนิทานกถาของอรรถกถาชาดก

และทาฐาธาตุวงศ์เรียกชื่อไว้แล้ว ในเรื่องนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องพยางค์ของ
คณะฉันท์และชาวลังการู้จักชื่อของทุสสเจดีย์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว  

 

1.3 ความเชื่อเรื่องสัญลักษณ์มงคลในพุทธศาสนา 

สัญลักษณ์มงคลในที่นี้หมายถึงสัญลักษณ์ที่ชาวพุทธเชื่อว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธเจ้า ซึ่งปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ดังต่อไปนี้ 
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1.3.1 สัญลักษณ์มงคล 108 ประการใต้ฝ่าพระพุทธบาท 

ตามหลักฐานโบราณคดี สัญลักษณ์มงคลที่ปรากฏในรอยพระพุทธบาทที่เก่า
ที่สุดในลังกาคือ รอยพระพุทธบาทคู่พบที่อภัยคีรี ปรากฏสัญลักษณ์ธรรมจักร ตรีรัตนะ และสวัสติกะ 
และสัญลักษณ์มีการเพ่ิมขึ้นโดยลำดับในราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 ซึ่งมีสัญลักษณ์มงคลมากกว่า 8 
ลาย ประกอบด้วยธรรมจักร สวัสติกะ แส้จามรี ธงชัย ขอช้าง ฉัตร พัดหางนกยูง ที่เป็นเครื่องหมาย
ของกษัตริย์ อันสื่อถึงอำนาจและชัยชนะทางโลก และสัญลักษณ์มงคลที่หมายถึงโชคลาภ ความเจริญ 
และความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ หม้อน้ำ ปลาคู่ สังข์ ศรีวัตสะ และเครื่องหมายที่คล้ายวัชระ (นันทนา 
ชุติวงศ์, 2533: 23) 

ส่วนหลักฐานที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลี สัญลักษณ์มงคลมีมาตั้งแต่วรรณกรรมชั้น
พระไตรปิฎกกล่าวคือในพระสูตร131ระบุไว้ 7 ประการ ต่อมาอรรถกถาพระสูตร132ที่ประพันธ์ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 9 ระบุไว้ 39 ประการ เมื่อนับรวมมงคลที่ไม่ซ้ำกับพระสูตรจะมี 41 ประการ (ดู 
พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 110-115) จากนั้นสัญลักษณ์มงคลครบ 108 ประการเป็นครั้งแรกใน
สมันตภัททิกา อรรถกถาของอนาคตวงศ์133 (ดู สมนฺต.105, 318-321; Skilling, 1992: 77) และ
ปรากฏต่อมาในชินาลังการฎีกา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 (ดู ชินา.ฏี.177) และปัชชมธุ134 (ดู พระ
คันธสาราภิวงศ์, 2550: 149-152; Cicuzza, 2011: Ixii)  

 
131 พระสูตรในที่นี้ ได้แก่  มหาปทานสูตรของทีฆนิกาย มหาวรรค ลักขณสูตรของทีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค และพรัหมายุสูตรของมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  
132 อรรถกถาพระสูตรในที่น้ีคืออรรถกถามหาปทานสูตร สุมังคลวิลาสินีและปปัญจสูทนี  
133 อายุของสมันตภัททิกานั้น พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร (2553: 413) ระบุว่าประพันธ์ข้ึนในช่วง

ต้นพุทธศตวรรษที่ 11 เพราะนิคมนคาถาของเรื่องระบุว่าประพันธ์ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าธาตุเสนะ (พ.ศ. 1002-
1020) ส่วน Skilling (1992: 77) ให้ความเห็นว่า อายุของเรื่องนี้ยังไม่แน่ชัด แต่ถ้าผู้ประพันธ์สมันตภัททิกา คือพระ
อุปติสสะและเป็นรูปเดียวกันกับท่ีประพันธ์มหาโพธิวงศ์ สมันตภัททิกาก็อาจมีอายุในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 
15 (ดู Norman, 1983: 141, 162) แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความเห็นของนักวิชาการทั้งสองที่สอดคล้องกันก็คือ 
สมันตภัททิกาเป็นวรรณกรรมบาลีที่มีอายุเก่าที่สุดที่บันทึกมงคลครบ 108 ประการ (พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร, 
2553: 3; Skilling, 1992: 77) 

134 อายุของปัชชมธุนั้น พระคันธสาราภิวงศ์ (2550: (11)) ให้ความเห็นว่ามีอายุในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 ส่วน Norman (1983: 159) ระบุว่ามีอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 19 และ Cicuzza (2011: Ixiii) ระบุว่าอาจมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ซึ่งความเห็นของ
นักวิชาการสองท่านหลังนี้จะหมายความว่าปัชชมธุมีอายุร่วมสมัยกับสมันตกูฏวัณณนา 
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มงคลในสมันตภัททิกาและชินาลังการฎีกาเป็นไปโดยคล้อยตามกัน อาจมีต้นตอมาจาก
มหาอรรถกถาภาษาสิงหลแหล่งเดียวกัน แต่ก็มีมงคลที่ต่างกันบ้าง ซึ่งน่าจะเกิดจากการคัดลอกที่
ผิดพลาด135 ส่วนปัชชมธุมีชุดมงคลที่แตกต่างจาก 2 เรื่องนี้ สันนิษฐานว่าอาจมีแหล่งที่มาต่างออกไป 

ส่วนสมันตกูฏวัณณนา ผู้ประพันธ์บรรยายลักษณะแห่งพระบาทของพระพุทธเจ้า และ
กล่าวถึงสัญลักษณ์มงคลในตอนที่สุมนเทพกล่าวสรรเสริญพระบาทของพระพุทธเจ้า เพ่ือนิมนต์ให้พระ
พุทธองค์ประทับรอยพระบาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้บนยอดเขาสมันตกูฏ ดังความว่า 

 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งพระภิกษุ แท้จริงแล้ว ที่ฝ่าพระบาททั้งสอง
ข้างของพระองค์ มีกงจักรอันประเสริฐวงใหญ่ซึ่งมีกำ 1,000 ซี่ จัดทรวดทรงไว้
อย่างดีด้วยถ่องแถวแห่งดุม (เพลาล้อ) กง และลิ่มสลัก ปรากฏอยู่ //765// 
 รูปเรือนยอด รูปสวัสติกะ รูปดอกไม้กรองบนศีรษะ รูปปราสาท รูปตั่ง
ทองคำ รูปถ้วยใส่น้ำเต็ม รูปเศวตฉัตร รูปพระขรรค์ รูปพัดหางนกยูง 136 รูป
ดอกบัวมีดอกนิลุบลเป็นต้น รูปเขาพระสุเมรุ รูปภูเขาสัตตบริภัณฑ์  รูป
มหาสมุทร137 รูปแม่น้ำสายใหญ่ 7 สาย รูปสระน้ำสีทันดรทั้ง 7 สระ รูปภูเขา
หิมพานต์ รูปภูเขาจักรวาล รูปดวงจันทร์ รูปดวงอาทิตย์ รูปดวงดาว รูปเทวโลก 
6 ชั้น รูปพรหมโลก 16 ชั้น รูปมนุษยโลก รูปสำเภาทอง รูปวอทอง รูปสังข์ รูป
ภูเขาไกรลาส รูปธงชัย รูปซุ้มประตู รูปแก้วจินดามณี รูปกรอบหน้า (มงกุฎ) รูป
แม่โคนมที่มีลูกโค รูปปลาคู่ รูปพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมกับเหล่าเสนา รูปพญา
ราชสีห์ รูปพญาม้า รูปพญาช้าง รูปพญาเสือโคร่ง รูปพญาหงส์ รูปพญาวัว รูป
กินนร รูปพญานกยูง รูปพญานกกระเรียน รูปพญาช้างเอราวัณ รูปพญานก

 
135 ดูการเปรียบเทียบมงคลจากท้ังสองเรื่องนี้ได้ใน พระคันธสาราภิวงศ์ (2550: 115-135) 
136 แปลจากคำว่า “มยูรหตฺถา” แม้ฉบับแปลภาษาอังกฤษของ Hazlewood (1986: 92) แปลแยก

เป็นมงคล 2 ชนิด คือ นกยูงและช้าง แต่ผู้วิจัยเห็นว่าควรนับเป็นมงคลอย่างเดียว เพราะคำนี้มีปรากฏในสมันต- 
ภัททิกาและชินาลังการฎีกาด้วย ทั้งนี้ ในสมันตกูฏวัณณนาเอง นกยูงปรากฏในมงคลลำดับท่ี 64 และช้างเป็นมงคล
ลำดับที่ 59 อยู่แล้ว  

137 ฉบับแปลภาษาอังกฤษของ Hazlewood (1986: 92) แปล “มหาสมุทฺทา” ว่า “มหาสมุทร 7 
แห่ง” โดยให้เชิงอรรถอธิบายว่าทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ลวณ อิกฺษุ สุรา ฆฺฤต ทธิ ทุคฺธ และชล แต่ผู้วิจัยเห็นว่าควรแปลว่า 
“มหาสมุทร” เพียงอย่างเดียวและนับเป็นมงคล 1 ประการ เพราะหากแปลเป็น 7 แห่งก็จะกลายเป็นว่าต้องนับเป็น
มงคล 7 ประการ แต่ความจริงมีเพียงภูเขาสัตตบริภัณฑ์ แม่น้ำสีทันดร 7 สาย และสระน้ำใหญ่ 7 แห่งเท่านั้นที่
นับแยกเป็นมงคลอย่าง 7 รวมเป็น 21 เพื่อให้สอดคล้องสมันตภัททิกาและชินาลังการฎีกา ทั้งนี้คำว่า “มหาสมุทฺท” 
ในสมันตภัททิกา ชินาลังการฎีกา และปัชชมธุ ก็นับเป็นมงคล 1 ประการ โดยใช้ศัพท์ว่า “สมุทฺโท” (ดู พระคันธสา
ราภิวงศ์, 2550: 115-152)  
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จากพราก และรูปมกรเป็นต้นเหล่านั้น เป็นลักษณะมหามงคลนานาประการ 
ล้อมรอบลายกงจักรนั้นนั่นแล ส่องประกายรุ่งเรืองอยู่เนืองนิตย์ //766-770// 
 
ผู้วิจัยไดน้ับจำนวนมงคลที่ปรากฏและเรียงลำดับพร้อมคำแปล ดังต่อไปนี้138 
 

ตารางที่ 26 สัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาทในสมันตกูฏวัณณนา (เรียงตามลำดับที่ปรากฏ) 
ลำดับ ชื่อภาษาบาลี คำแปล 

1 สิริวจฺฉ139 เรือนอันทรงสิริ140 
2 โสวตฺถ ิ สวัสติกะ 
3 วฎํสก ดอกไม้กรองบนศีรษะ 
4 ปาสาท ปราสาท 
5 ภทฺราสน ตั่งทองคำ 
6 ปุณฺณปาต ิ ถ้วยใส่น้ำเต็ม 
7 สิตาตปตฺต141 เศวตฉัตร 

 
138 ความหมายของสัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ดูได้ในพุทธปาทมังคละ (พุทฺธปาทมงฺคล) (ดู สำนักราช

เลขาธิการ, 2540; อัญชลี ปิ่นรอด, 2525; Cicuzza, 2011) ซึ่งเป็นวรรณกรรมบาลีที่ประพันธ์ข้ึนในสมัยอยุธยา เพ่ือ
เป็นอรรถกถาอธิบายความหมายของสัญลักษณ์มงคล 108 ประการในพุทฺธปาทลกฺขณโดยเฉพาะ ส่วนพุทฺธ- 
ปาทลกฺขณ ดูได้ใน (กรมศิลปากร, 2536: 99-109)   

139 Cicuzza (2011: Ixii) ) ให้ข้อมูลว่ามงคลลำดับแรกในสมันตกูฏวัณณนาคือ “จกฺก” แต่ผู้วิจัยไม่
เห็นด้วย เนื่องจากบริบทคำว่า “จกฺกวรํ” ในคาถาที่ 764 เป็นการบอกว่าที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ามีกงจักรซึ่ง
จะประกอบด้วยสัญลักษณ์มงคลดังต่อไปนี้มากกว่า ดังที่สมันตภัททิกาและชินาลังการฎีกาก็ระบุแบบนี้เช่นกัน (ดู 
พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 123-127) และไม่มีวรรณกรรมเรื่องใดที่เริ่มต้นมงคลด้วย “จกฺก” โดยมากจะเริ่มต้น
ด้วย “สตฺติ” แม้ “จกฺก” จะเป็นสัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาทก็ตาม แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นต้นเป็นลำดับแรก
แน่นอน เช่น ปรากฏในสมันตภัททิกาลำดับที่ 41 (จกฺกํ) ชินาลังการฎีกาลำดับที่ 41 (จกฺกาวุธํ) และปัชชมธุลำดับที่ 
32 (จกฺกํ) 

140 สิริวจฺฉ (ส. ศฺรีวตฺส) ผู้วิจัยแปลว่า “เรือนอันทรงสิริ” ตามฎีกาของทีฆนิกาย มหาวรรคว่า “สิริ- 
วจฺโฉติ สิริอคารํ” แปลว่า “คำว่า สิริวจฺโฉ คือ เรือนอันทรงสิริ” อย่างไรก็ตาม คำนี้ มีผู้แปลเป็นภาษาไทยใน
ความหมายต่าง ๆ อีก เช่น แว่นส่องพระพักตร์, นางฟ้า เป็นต้น ส่วนในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า สัญลักษณ์
พิเศษของพระวิษณุ ซึ่งเป็นกลุ่มขนสีขาวเวียนขวาเป็นเกลียว ณ พระอุระ, พระอุระอันทรงสิริ, พระวิษณุผู้มีพระอุระ
อันทรงสิริ, ที่รักของพระลักษมี, ลูกของพระลักษมี, ที่ประทับของพระศรี, สัญลักษณ์แห่งพระศรี เป็นต้น (ดู 
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2550: 99; ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 173-175) 
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ตารางที ่26 สัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาทในสมันตกูฏวัณณนา (เรียงตามลำดับที่ปรากฏ) (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อภาษาบาลี คำแปล 

8 อสิ พระขรรค ์
9 มยูรหตฺถ พัดหางนกยูง 
10 กมล ดอกบัว 
11 นีลาทิเภทา อุปฺปลา  ดอกบัวขาบ (นีลุปฺปล) เป็นต้น 
12 เมร ุ เขาพระสุเมรุ 

13-19 สตฺตทฺท ิ ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ คือ ขุนเขา 7 ลูกที่แวดล้อมเขาพระสุเมรุ 
ได้แก่ ภูเขายุคันธร ภูเขาอิสินธร ภูเขากรวีก ภูเขาสุทัสสนะ 
ภูเขาเนมินธร ภูเขาวินตกะ และภูเขาอัสสกรรณ 

20 มหาสมุทฺท มหาสมุทร 
21-27 สตฺตาปคา แม่น้ำสายใหญ่ 7 สาย คือ ทะเลทั้ง 7 ที่อยู่ระหว่างเขาสัตตบริ

ภัณฑ์ท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ได้แก่ คังคา ยมุนา สรภู อจิรวดี 
มหีนที สรัสวดี เนรัญชรา 

28-34 สตฺตมหาสรา สระน้ำใหญ่ 7 แห่งในป่าหิมพานต์ ได้แก่ อโนดาต กัณณมุณ
ฑะ รถการะ ฉัททันต์ กุณาละ มัณฑากินี และสีหัปปปาตะ 

35 หิมาลย ภูเขาหิมพานต์ หรือภูเขาหิมาลัย 
36 จกฺกวาฬทฺทิก ภูเขาจักรวาล  

 
  

 
141 Cicuzza (2011: Ixii) ) แยกคำว่า “สิตาตปตฺต” ออกเป็นมงคล 2 อย่าง คือ “สิตาต” และ 

“ปตฺต” แต่ผู้วิจัยไม่เห็นด้วย เนื่องจากคำนี้ควรแยกศัพท์ว่า สิต (สีขาว) + อาตปตฺต (ร่ม, ฉัตร) จึงแปลรวมกันว่า 
“ร่มสีขาว” หรือ “เศวตฉัตร” และคำนี้มีในภาษาสันสกฤตด้วยว่า “สิตาตปตฺร” เพราะถ้าแยกเป็น “สิตาต” จะไม่มี
ความหมายทั้งในบาลีและสันสกฤต ท้ังนี้ในปัชชมธุก็มีคำที่มีความหมายเดียวกันกับ “สิตาตปตฺต” ว่า “เสตาตปตฺต” 
ในคาถาที่ 13 ซึ่งนับเป็นมงคลลำดับที่ 9 (ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 13, 149) อย่างไรก็ตาม ถ้าคำนี้แปลด้วย
อลังการประเภทเศลษะ (บ. สิเลส) ก็อาจจะแปล “ปตฺต” ได้ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกแปลว่า “สิตาตปตฺต” ว่า 
“เศวตฉัตร” ครั้งที่ 2 แปล “ปตฺต” อย่างเดียวว่า “บาตร” แต่ถึงอย่างนั้นผู้วิจัยก็เห็นว่าควรนับว่าแปลเป็นมงคล
อย่างเดียวอยู่ดี เพราะในสมันตภัททิกาก็ดี ชินาลังการฎีกาก็ดี “ปตฺต” ไม่ได้อยู่ในมงคลลำดับต้น ๆ หากแต่อยู่ใน
สมันตภัททิกาลำดับที่ 16 ชินาลังการฎีกาลำดับที่ 17 (ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 117) ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
“สิตาตปตฺต” ควรนับเป็นมงคลอย่างเดียว โดยแปลว่า “เศวตฉัตร” 
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ตารางที ่26 สัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาทในสมันตกูฏวัณณนา (เรียงตามลำดับที่ปรากฏ) (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อภาษาบาลี คำแปล 
37 จนฺท ดวงจันทร์ 
38 อกฺก ดวงอาทิตย์ 
39 ตารา ดวงดาว 
40-45 ฉเทวโลกา เทวโลก 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 

นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวดี  
46-61 ปิตามหาวาส พรหมโลก 16 ชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภูมิ ได้แก่  

(1) ปฐมฌานภูมิมี 3 ชั้น ได้แก่ ปาริสัชชา ปุโรหิตา และมหา
พรหมา 
(2) ทุติยฌานภูมิมี 3 ชั้น ได้แก่ ปริตตาภา อัปปมาณาภา และ
อาภัสสรา  
(3) ตติยฌานภูมิมี 3 ชั้น ได้แก่ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา และ
สุภกิณหา  
(4) จตุตถฌานภูมิมี 3 ชั้น ได้แก่ เวหัปผลา อสัญญสัตว์ และ
สุทธาวาส ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 5 ชั้น ได้แก่ อวิหา อตัปปา 
สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา  

62 มนุสฺสโลก มนุษยโลก 
63 สุวณฺณนาวา สำเภาทอง 
64 สิวิกา วอทอง 
65 สงฺข สังข ์
66 เกลาสเสล ภูเขาไกรลาส 
67 ธช ธงชัย 
68 โตรณ ซุ้มประตู 
69 จินฺตามณ ิ แก้วจินดามณี 
70 อุณฺหีส กรอบหน้า (มงกุฎ) 
71 สวจฺฉเธนุ แม่โคนมที่มีลูกโค 

 
  



  234 

 
ตารางที ่26 สัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาทในสมันตกูฏวัณณนา (เรียงตามลำดับที่ปรากฏ) (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อภาษาบาลี คำแปล 
72 มีนาทฺวย ปลาคู ่
73 จกฺกวตฺตี สเสโน พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมกับเหล่าเสนา 
74 สีห (ราชา)  พญาราชสีห์ 
75 อสฺส (ราชา) พญาม้า 
76 มาตงฺค (ราชา) พญาช้าง 
77 วิยคฺฆราชา พญาเสือโคร่ง 
78 หํส (ราชา) พญาหงส์ 
79 อุสภ (ราชา) พญาวัว 
80 กิมฺปุริส กินนร 
81 มยูร (ราชา) พญานกยูง 
82 โกญฺจ (ราชา) พญานกกระเรียน 
83 เอราวณหตฺถิราชา พญาช้างเอราวัณ 
84 จกฺกวาก (ราชา) พญานกจากพราก 
85 มกร มกร 

 

เมื่อนับออกมาแล้วจะได้มงคลเพียง 85 ประการ ไม่ครบ 108 ทั้งที่มีเรื่องอ่ืนก่อนหน้านี้
ครบ 108 แล้ว เรื่องนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าขณะที่ระบุสัญลักษณ์มงคลในสมันตกูฏวัณณนานี้ พระเวเทห
เถระคงไม่ได้เน้นที่จะระบุให้ครบ 108 เพราะเห็นได้จากการที่ท่านประพันธ์จบเพียงว่า มกราทโย 
(770) แปลว่า “มกรเป็นต้น” หรือคำว่า นีลาทิเภทา อุปฺปลา (767) แปลว่า “ดอกอุบลมีดอกบัวขาบ 
(นิลุบล) เป็นต้น” ซึ่งถ้าจะให้ครบตามสมันตภัททิกาหรือชินาลังการฎีกาจะต้องมีดอกบัวแดง (รตฺ
ตุปฺปล) ดอกบัวขาว (เสตุปฺปล) ดอกบุณฑริกสีแดง (รตฺตปุณฺฑรีก) ดอกบุณฑริกสีขาว (เสตปุณฺฑรีก) 
(ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 117-118) นั่นหมายความว่าพระเวเทหเถระทราบดีว่าสัญลักษณ์มี
มากกว่านี้แน่นอน แต่ท่านประพันธ์เพียงเท่านี้ ซึ่งอาจเป็นความประสงค์ของท่านเองหรือมิฉะนั้นก็
ประพันธ์ไปตามความทรงจำ เพราะถ้าหากท่านมีต้นฉบับสมันตภัททิกาหรือชินาลังการฎีกาอยู่ใกล้มือ
ขณะที่ประพันธ์ก็คงจะประพันธ์จนครบ 108 ประการ  

เมื่อเทียบกับมงคลในสมันตกูฏวัณณนากับสมันตภัททิกา ชินาลังการฎีกา และปัชชมธุ
แล้ว พบว่ามงคล 85 ประการในสมันตกูฏวัณณนานี้มีใน 3 เรื่องข้างต้นนี้ทั้งหมด แต่ว่าชื่อมงคล
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อาจจะต่างออกไปบ้าง เนื่องจากสมันตภัททิกาและชินาลังการฎีกาแต่งเป็นร้อยแก้ว142 ส่วนสมันตกูฏ-
วัณณนาแต่งเป็นร้อยกรอง จึงอาจปรับเปลี่ยนชื่อหรือเพ่ิมคำเข้ามาเพ่ือให้ลงคณะฉันท์ ดังตัวอย่างใน
ตารางที ่27 ว่า 

 

ตารางที่ 27 ตัวอย่างเปรียบเทียบชื่อสัญลักษณ์มงคลในสมันตภัททิกา ชินาลังการฎีกา และสมันตกูฏ-
วัณณนา 

สมันตภัททิกา และชินาลังการฎีกา สมันตกูฏวัณณนา 

เสตจฺฉตฺต (เศวตฉัตร) สิตาตปตฺต (เศวตฉัตร) 
ทกฺขิณาวตฺตเสตสงฺข (สังข์ขาวเวียนขวา) สงฺข (สังข์) 
อุโปสถวารณราชาฉทฺทนฺตหตฺถี  
(พญาช้างอุโบสถและพญาช้างฉัททันต์) 

มาตงฺค (พญาช้าง) 

ปทุม (ดอกปทุม) กมล (ดอกบัว) 
  
มงคลในสมันตภัททิกาที่ไม่มีในสมันตกูฏวัณณนานั้นมีจำนวน 24 ประการ ได้แก่ สตฺติ 

(หอก) ดอกพุดซ้อน (นนฺทิยาวฏฺฏ) ถ้วยใส่เครื่องสังเวย (วฑฺฒมาน) ขอช้าง (องฺกุส) พัดใบตาล 
(ตาลวณฺฏ) บาตร (ปตฺต) พวงดอกมะลิ (สุมนทาม) ดอกบัวแดง (รตฺตุปฺปล) ดอกบัวขาว (เสตุปฺปล) 
ดอกบุณฑริกสีแดง (รตฺตปปุณฺฑรีก) ดอกบุณฑริกสีขาว (เสตปุณฺฑรีก) หม้อใส่น้ำเต็ม (ปุณฺณฆฏ) ทวีป
ใหญ่ทั้ง 4 และทวีปน้อย นับเป็นมงคล 4 ประการ (จตุโร มหาทีปา ปริตฺตทีปา) กงจักร (จกฺก) พญา
ครุฑ (สุปณฺณราชา) จระเข้ (สุสุมารโก) แส้จามรทอง (สุวณฺณวาลวีชนี) พญานาควาสุกี (วาสุกี อุรค  
ราชา) กินนรี (กินฺนรี) นกการเวก (กรวีโก) และพญานกโพระดก (ชีวญฺชีวกราชา) ส่วนมงคลใน  
ชินาลังการฎีกาที่ไม่มีในสมันตกูฏวัณณนานั้นมี 25 ประการ โดย 24 ประการอิงตามสมันตภัททิกา 
ส่วนที่เพ่ิมมา 1 อย่างคือ จามร (จามร) ส่วนมงคลที่มีในสมันตกูฏวัณณนา แต่ไม่มีในสมันตภัททิกา
และชินาลังการฎีกา มีอย่างเดียว คือ มนุษยโลก (มนุสฺสโลก)  

มงคลในปัชชมธุที่ไม่มีในสมันตกูฏวัณณนานั้นมี 23 ประการ ได้แก่ ดอกพุดซ้อน  
(นนฺทิวตฺติ) ถ้วยใส่เครื่องสังเวย (วทฺธมาน) หม้อใส่น้ำเต็ม (ปุณฺณกุมฺภ) พัดใบตาล (สตาลวณฺฏสํวีชนี) 
ขอช้าง (องฺกุส) บาตรเต็ม (ปุณฺณปตฺต) ดอกมะลิ (ทาม) ทวีปใหญ่ทั้ง 4 นับเป็นมงคล 4 ประการ (ทีปา 
ปุถูปิ จตุโร) ทวีปบริวารสองพัน (ทฺวิสหสฺสขุทฺทา) กงจักร (จกฺก) จระเข้ (กุมฺภีโล) ธงแผ่นผ้า (ปตากา) 
พัดหางจามรี (จามร) พญาครุฑ (สุปณฺณราชา) พญาช้างฉัททันต์ (ฉทฺทนฺตหตฺถิปติ) พญาช้างอุโบสถ 

 
142 ส่วนปัชชมธุแม้จะแต่งเป็นร้อยกรองทั้งเรื่อง แต่เนื่องจากแต่งอธิบายมงคลไปทีละคาถา ฉะนั้น จึง

ยังคงช่ือมงคลที่คล้ายกับสมันตภัททิกาและชินาลังการฎีกาได้มากกว่าสมันตกฏูวัณณนาที่แต่งสัญลักษณ์มงคลให้จบ
ภายใน 5 คาถา 
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(อุโปสถหตฺถิราชา) พญานาควาสุกี (วาสุกินาคราชา) นกการเวก (กรวีกปกฺขี) นกโพระดก (ชีวญฺชีโว) 
กินนรี (กินฺนรี) ส่วนมงคลที่มีในสมันตกูฏวัณณนา แต่ไม่มีในปัชชมธุ มี 2 ประการ ได้แก่ ดอกบัวขาบ 
(นีลุปฺปล) และมนุษยโลก (มนุสฺสโลก) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชุดมงคลในสมันตกูฏวัณณนาอิงตามสมันตภัททิกา ชินาลังการฎีกา 
และปัชชมธุทั้งหมด แต่ลำดับมงคลไม่ตรงกันเนื่องจากความต่างของรูปแบบการประพันธ์ และมงคลที่
เพ่ิมมาในสมันตกูฏวัณณนาแต่ไม่มีใน 3 เรื่องข้างต้นนั้น ได้แก่ มนุษยโลก (มนุสฺสโลก) เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพระเวเทหเถระอาจจะเพ่ิมเข้ามาเองหรือมิฉะนั้นก็ได้รับอิทธิพลจาก
วรรณกรรมเรื่องอ่ืนที่ผู้วิจัยยังหาที่มาไม่ได้ ฉะนั้น สัญลักษณ์มงคลในสมันตกูฏวัณณนานี้คงได้รับ
อิทธิพลจากวรรณกรรมท่ีมีมาก่อนหน้านั่นเอง 

นอกจากนี้ โดยปกติในวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงสัญลักษณ์มงคลที่ฝ่าพระบาทมักจะ
เริ่มด้วย สตฺติ (หอก) (ดู Cicuzza, 2011: Iiii-Ixiii) แต่ว่ามีเพียงปัชชมธุและสมันตกูฏวัณณนา
เท่านั้นที่เริ่มด้วย สิริวจฺโฉ ในเรื่องนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นเพราะเหตุใด143  

อนึ่ง มีข้อน่าสังเกตว่า คติเรื่องมงคล 108 ประการใต้ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้านี้อาจ
เป็นคติของเถรวาทบาลีเท่านั้น เพราะฝ่ายสันสกฤตไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าต้องมี 108 ประการ (ดู 
พ ระคั น ธ ส าร าภิ ว งศ์ , 2550: 170-171; Skilling, 2011: ix; ดู  Skilling, 1992: 67-79; ดู  

Skilling, 1996: 5-28) และถึงแม้ว่าคติเรื่องมงคล 108 ประการจะปรากฏในวรรณกรรมบาลีของ
ลังกาแล้ว แต่ก็ไม่พบว่ามีรอยพระบาทในลังกาที่ประกอบด้วยมงคล 108 ประการเลย กลับพบว่ารอย
พระบาทท่ีแสดงมงคล 108 ประการที่เก่าแก่ท่ีสุดนั้นคือ รอยพระบาทที่เจดีย์โลกนันทะ ในเมืองพุกาม 
ประเทศพม่า ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 (Win, 2017: 2, 4-5) ซึ่งประเด็นนี้ผู้วิจัยก็ยังไม่พบข้อสรุป
ที่แน่ชัด 

 

1.3.2 อัษฎมงคล 

อัษฎมงคล คือ สัญลักษณ์มงคล 8 ประการ เป็นที่นับถือในพุทธศาสนาเกือบ
ทุกนิกาย ปรากฏทั้งในอินเดียใต้ มหายานตันตระนิกายลามะ หรือศาสนาเชน แต่ว่ามงคลทั้ง 8 นี้อาจ

 
143 จารึกของสุโขทัย คือ จารึกป้านางคำเยีย (หรือในช่ืออื่นว่า จารึกภูเขาไกรลาส จารึกวัดตระพัง

ช้างเผือก หรือจารึกหลักที่ 102) (พ.ศ. 1922) เป็นจารึกที่ระบุสัญลักษณ์มงคลในรอยพระพุทธบาท 108 ประการที่
เก่าที่สุดในประเทศไทย (กรมศิลปากร, 2547: 117; Di Crocco, 2004: 74; Skiliing, 1992: 67) เริ่มต้นสัญลักษณ์
มงคลด้วย “สิริวจฺโฉ” เช่นเดียวกับปัชชมธุและสมันตกูฏวัณณนา แต่ชุดมงคลในจารึกหลักนี้ก็ไม่ได้ตรงกับปัชชมธุ
และสมันตกูฏวัณณนาทั้งหมด แม้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าจารึกหลักนี้ได้รับอิทธิพลจากสมันตภัททิกาหรือชินาลังการ
ฎีกา แต่ต้นตอหลักของการเรียงลำดับมงคลในจารึกหลักนี้ยังไม่อาจทราบแน่ชัดว่ามาจากที่ใด และไม่สามารถยืนยัน
ได้ว่าปัชชมธุและสมันตกูฏวัณณนามีอิทธิพลต่อจารึกหลักนี้มากน้อยแค่ไหน ประเด็นนี้จึงน่าค้นหาคำตอบต่อไป (ดู 
Di Crocco, 2004: 76-77) 
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แตกต่างกันไปบ้าง (ดู ผาสุข อินทราวุธ, 2557: 1-2) นิยมใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ในพิธีราชาภิเษก 
และใช้เป็นลวดลายประดับศิลปะอินเดียโดยเฉพาะศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ศิลปะคันธาระ 
ศิลปะกุษาณะ เป็นต้น โดยมักประดับสถูป และรอยพระพุทธบาท (ผาสุข อินทราวุธ, 2557: 8)   

ในสมันตกูฏวัณณนาก็ระบุถึงสัญลักษณ์มงคล 8 ประการ ในตอนที่พระโพธิสัตว์ประทับ
บำเพ็ญเพียรเพื่อประสงค์จะตรัสรู้ ดังความว่า 

 
 นางเทพอัปสรทั้งหลาย ยืนประคองเครื่องมงคลสูงสุด 8 ประการมี
สัญลักษณ์สิริวัจฉะ (ศรีวัตสะ) เป็นต้น แวดล้อมจอมแห่งมุนี (มุนิสสระ) 
//186// 

 
สมันตกูฏวัณณนาไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดว่าเครื่องมงคล 8 ประการ (อฏฺฐมงฺคล

มุตฺตมํ) นั้นมีอะไรบ้าง บอกแต่เพียงว่ามีศรีวัตสะ (สิริวจฺฉาทิ)144 เป็นต้น แม้ศรีวัตสะจะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึ่งของชาวอินเดียทุกศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พุทธ และ
เชน (เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2550: 100; ผาสุข อินทราวุธ, 2557: 3) แต่ว่าศรีวัตสะที่กลายเป็นหนึ่ง
ในอัษฎมงคลนั้นโดยมากจะพบในศาสนาเชน ปรากฏบนพระอุระของพระตรีถังกร  

อย่างไรก็ตาม ในวรรณกรรมบาลีชั้นฎีกาก็พบว่ามีการกล่าวถึงอัษฎมงคลด้วยเช่นกัน 
เช่น วิมติวิโนทนีฏีกากล่าวว่า สัญลักษณ์มงคล 8 ประการ ได้แก่ สังข์ จักร ปุณณกุมภะ (หม้อใส่น้ำ
เต็ม) คทา สิริวัจฉะ (ศรีวัตสะ คือเรือนยอด) อังกุสะ (ขอช้าง) ธง และสวัสติกะ แต่ว่าบางแห่งอาจมี
ปลาคู่ ฉัตร หรือดอกพุดซ้อน (นันทิยาวัฏฏะ) สลับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้145 (วิมติ.1/215) สารัตถทีปนี-
ฏีกาก็ระบุไว้เช่นเดียวกัน (สารัตถ.2/147) 

ทั้งนี้หลักฐานทางโบราณคดีในลังกาเองก็พบว่ามีสัญลักษณ์อัษฎมงคลที่มีศรีวัตสะรวมอยู่
ด้วย เช่น ภาพสลักนูนต่ำบนแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส พบที่อัครโพธิปุราณวิหาร (Agrabodhi 

Purana Vihara) จากเวลิคามะ (Weligama) (ดู Karunaratne, 1973: 46-54) เสาหินอัตตานี 
(Attānī Pillar) ของพระเจ้าเสนะที่ 1 (พ.ศ. 1376-1396) จากคิวุเลกฑะ (Kivulekaḍa) แผ่นหิน
หรือภาพสลักนูนต่ำที่ได้จากเมืองอนุราธปุระ (ดู Karunaratne, 1978: 107-115) หรือที่พบใน
เทวาลัยแอมแบกกะ เทวาเล (Embakka Devāle) (Chandawimala, 2016: 216)  

การที่พบอัษฎมงคลในรัชสมัยของพระเจ้าเสนะที่ 1 นี้อาจสัมพันธ์กับการที่พระองค์
ยอมรับนับถือพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (Chandawimala, 2017: 51) แต่กระนั้น อัษฎมงคลของ

 
144 ความหมายของสิริวจฺฉ (ส. ศฺรีวตฺส) โปรดดูเชิงอรรถท่ี 23 ของบทที่ 4 
145 อฏฺฐมงฺคลานิ นาม สงฺโข จกฺกํ ปุณฺณกุมฺโภ คยา สิรีวจฺโฉ องฺกุโส ธชํ โสวตฺถิกนฺติ ฯ มจฺฉยุคฬฉตฺ

ตนนฺทิยาวฏฺฏาทิวเสนปิ วทนฺติ ฯ (วิมติ.1/215) 
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ลังกาเองก็มีความแตกต่างจากวัชรยาน ฮินดู หรือเชน กล่าวคือ อัษฎมงคลของลังกานั้นประกอบด้วย
ศรีวัตสะ จามร อังกุสะ (ขอช้าง) มัตสยยุคละ (ปลาคู่) สวัสดิกะ ภัทรบิฐ สังข์ และปูรณฆฏะ 
(Karunaratne, 1980: 70-71; Chandawimala, 2016: 216) ส่วนในหนังสือ Encyclopedia of 

Buddhism ของ Malalasekera (1967: 246, quoted in Hazlewood, 1986: 20) ได้ ให้ข้อมูล
เรื่องอัษฎมงคลแตกต่างจากข้อมูลก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ กงจักร หอยสังข์ ร่ม ธง ปลา ศรีวัตสะ ดอกบัว 
และแจกัน อย่างไรก็ตามหลักฐานทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของวัชรยานในลังกาอย่างชัดเจน (Chandawimala, 2016: 216) ฉะนั้น หลักฐานที่
ปรากฏร่วมในสมันตกูฏวัณณนา (สิริวจฺฉาทิ อฏฺฐมงฺคลมุตฺตมํ) ซึ่งแม้จะเป็นวรรณกรรมบาลีของฝ่าย
มหาวิหารแต่ก็อาจช่วยยืนยันได้ว่า อัษฎมงคลก็อาจเป็นที่นิยมในลังกา อย่างน้อยที่สุดก็ได้สืบเนื่องมา
ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าเสนะที่ 1 (พ.ศ. 1376-1396) จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 
1779-1813) ซึ่งอาจถูกใช้ประดับไว้ในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด อาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ราชการ
ก็เป็นได้ เช่นเดียวกับในธิเบต เนปาล ภูฏาน และสิกขิม 

 

1.4 ความเชื่อเรื่องการบูชาเจดีย์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ 

คติเรื่องการบูชาเจดีย์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นั้นปรากฏมาตั้งแต่ในมหาปรินิพพานสูตร 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่าพระ
ตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี พระตถาคตทรงยัง
อนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้
ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมด
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (ที.ม.10/202/124) 

ในสมันตกูฏวัณณนาก็ปรากฏความเชื่อเรื่องการบูชาเจดีย์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ซึ่งจำแนก
ได้เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การบูชารอยพระพุทธบาท (2) การบูชาสัตตมหาสถาน และ (3) การบูชา
นาคทวีปเจดีย์ 

 

1.4.1 การบูชารอยพระพุทธบาท 

รอยพระพุทธบาทที่ภูเขาสมันตกูฏ ผู้ประพันธ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพ
บูชา ประชาชนต่างขึ้นไปบนภูเขาเพ่ือกราบไหว้อย่างแน่นขนัดโดยไม่ขาดสาย ดังความว่า 

   
 ผึ้ ง (หรือนก) ถูกทำให้ เป็น เครื่องหมายที่ ปลายแห่งขี้ผึ้ งบนแหวน
ประทับตราของกษัตริย์ ฉันใด รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ ก็เป็นสิ่ง
ที่ควรเคารพฉันนั้นเหมือนกัน //781// 
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 บนภูเขานั้นซึ่งมีรอยพระพุทธบาทอันประเสริฐเป็นสัญลักษณ์ แม้เมื่อชน
เป็นอันมากมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดข้าว (แต่) โอ้โฮ! 
รอยพระพุทธบาท ก็ยังมีพื้นที่ว่าง (เพียงพอสำหรับจุคน) //788// 
 ครั้นเมื่อสัตว์โลกมาประชุมพร้อมกันแล้วบูชา (รอยพระพุทธบาท) พอพา
กันออกไปเท่านั้น เมฆฝนก็ตั้งเค้าขึ้นแล้วชำระ (สัตว์โลกเหล่านั้น) ให้หมดจด 
ด้วยสายฝนคือดอกไม้ด้วยดี ความอัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขา
สมันตกูฏนั้น //789// 

...รอยพระพุทธบาทนั้นของพระองค์เสมอกันกับพระมุนี ครั้นเมื่อประชาชน
เพียงแค่มีจิตเลื่อมใส ก็ย่อมประทานให้ซึ่งสวรรค์และนิพพาน ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ ดูก่อนท่านผู้เจริญ เพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลาย จง
เป็นผู้ร่าเริง นอบน้อมและบูชารอยพระพุทธบาทนั้นอันสาธุชนสรรเสริญแล้ว
ด้วยดีเทอญ //796// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่า รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏเป็นสิ่งที่

ประชาชนควรเคารพ มีผู้คนต่างเดินทางมากราบไหว้บูชาตลอดเวลา เพราะรอยพระพุทธบาทนั้น
เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า สามารถทำให้ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาไปถึงสวรรค์และ
นิพพานได้ ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏเป็นสถานที่ที่ผู้คนต่าง
เดินทางแวะเวียนมากราบไหว้โดยตลอด ดังผู้ที่ประพันธ์ถึงกับเปรียบเปรยว่า “ณ สถานที่ที่มีขนาด
เท่าเพียงลานนวดข้าว (แต่) โอ้โฮ! รอยพระพุทธบาท ก็ยังมีพ้ืนที่ว่าง” 

ทั้งนี้ในปัจจุบันชาวลังกายังมีความเชื่อด้วยว่า หากผู้ใดได้บูชากราบไหว้รอยพระพุทธ
บาทบนภูเขาสมันตกูฏนี้เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกันจะได้บรรลุพระนิพพาน (Enriquez, 1927: 171 

quoted in Aksland, 2001: 55) และช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะ
มีเทศกาลขึ้นเขาไหว้รอยพระพุทธบาท โดยไม่จำกัดว่าประชาชนจะนับถือศาสนาใด (ลังกากุมาร, 
2555: 29) ทั้งนี้ คติการบูชารอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏนี้คงส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยอีก
ด้วย เช่น ประเพณีการขึ้นเขาบูชารอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นต้น  

 
1.4.2 การบูชาสัตตมหาสถาน 

ผู้ประพันธ์กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการบูชาสัตตมหาสถานหลังจากเล่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในสถานที่แต่ละสัปดาห์ของพระพุทธเจ้า โดยในเรื่องกล่าวเพียง 6 คาถาตั้งแต่อนิมิสเจดีย์เป็น
ต้นไป ไม่ได้กล่าวถึงสัปดาห์แรกคือโพธิบัลลังก์ ผู้ประพันธ์กล่าวว่าเหล่าเทวดา ประชาชน และ
พญานาค หากได้บูชาสัตตมหาสถานเหล่านี้แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ดังความว่า 
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 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (อนิมิสเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ใน
ธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและขึ้น
สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //412// 
 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนจงกรมเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้าง
ไว้ในธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและ
ขึ้นสวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //415// 
 แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนฆรเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ใน
ธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและขึ้น
สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //418// 
 แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐ  (ต้นอชปาล
นิโครธ) แม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล 
ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบใจอันหาที่เปรียบ
ปานมิได้ //462// 
 แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐ (ต้นมุจลินท์) แม้
นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้น
จึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบใจอันหาที่เปรียบปานมิได้ 
//467// 
 แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐ (ต้นราชายตนะ) 
แม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชน
เหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบใจอันหาที่เปรียบปาน
มิได้ //469// 

  
จากข้อความทั้งหมดข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวซ้ำในตอนจบของเนื้อหาแต่ละสัปดาห์โดย

แบง่เป็น 2 สำนวน คือ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2-4 จะระบุด้วยสำนวนว่า “แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแลก็ได้มีแล้ว
แก่พระสถูปอันสร้างไว้ในธรณีประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและขึ้น
สวรรค์ ด้วยเหตุนั้น” เนื่องจากสัปดาห์ที่ 2-4 เป็นสถานที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกริยาอาการคือ การไม่
กระพริบตา (อนิมิส) การจงกรม (จงฺกม) และสิ่งที่เป็นนามธรรมคือเรือนแก้ว (รตนฆร) ส่วนสัปดาห์ที่ 
5-7 ผู้ประพันธ์ระบุด้วยสำนวนว่า “แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น 
เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลิน
ในวิมานด้วยความชอบใจอันหาที่เปรียบปานมิได้” เพราะสัปดาห์ที่ 5-7 เป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ต้นไม้ คือ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินท์ ต้นราชายตนะ 
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ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องการบูชาสัตตมหาสถานที่ เป็นลายลักษณ์
ว่าหากกราบไหว้บูชาสัตตมหาสถานแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ และจากข้อความว่า “แม้ในวันนี้ ประชาชน
ทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่พระศาสดาทรงอาศัย...”  ยังอาจ
สะท้อนความเชื่ออีกว่า ชาวลังกาให้ความเคารพต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) และ
ต้นราชายตนะ (ต้นเกด) อีกด้วย 
 

1.4.3 การบูชานาคทวีปเจดีย์ 
นาคทวีปเจดีย์เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานอาสนะที่ทำจากแก้ว

มณีที่พระองค์ทรงใช้สอยบนแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นเอง และทรงประทานต้นราชายตนะไว้สำหรับบูชา 
จากนั้นผู้ประพันธ์จึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าให้บูชานอบน้อมสิ่งของเหล่านั้นตลอดเวลาให้
เหมือนว่าบูชานอบน้อมพระองค์ หากทำได้เช่นนั้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์และเข้าถึงพระนิพพาน ดังความ
ว่า 

  
 พระบรมศาสดาครั้นตรัสแล้วทรงประทานโอวาทว่า “ดูกรพญานาค
ทั้งหลาย สิ่งของทั้งหมดนี้ที่พระทศพลทรงเคยใช้สอยแล้ว ปานประหนึ่งแก้วมณี
ที่ประทานสิ่งของที่น่าชอบใจ (แก้วจินดามณี) ฉะนั้น เพราะฉะนั้น พวกเธอ จง
บูชา จงนมัสการซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเนืองนิตย์ ประดุจว่าบูชานมัสการซึ่งเรา 
เพราะการบูชานอบน้อมพระธาตุนั้นจะประทานซึ่งสวรรค์และพระนิพพาน (แก่
พวกเธอ)” //590// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า “พวกเธอ จงบูชา จง

นมัสการซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเนืองนิตย์ ประดุจว่าบูชานมัสการซึ่งเรา เพราะการบูชานอบน้อมพระธาตุ
นั้นจะประทานซึ่งสวรรค์และพระนิพพาน” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่าการบูชาเจดีย์ก็เหมือนการ
บูชาพระพุทธเจ้า และเพียงแค่การบูชาเจดีย์ก็ทำให้ขึ้นสวรรค์และถึงพระนิพพานได้ 

   

1.5 ความเชื่อเรื่องนรก 

นรก (หรือนิรยะ) คือภูมิที่เป็นที่เสวยทุกข์ของคนผู้ทำบาปตายแล้วไปเกิด เป็นข้อที่ 
1 ในอบาย (อบายภูมิ) หมายถึงภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  
ปยุตฺโต), 2556; 198, 498)   

สมันตกูฏวัณณนาปรากฏความเชื่อเรื่องนรกว่าเป็นสถานที่ที่มีแต่ความมืด หนทางที่ไป
นรกจะมีแต่เสี้ยนหนาม หากผู้ใดชอบปองร้ายผู้อ่ืน ลบหลู่คนอ่ืน จิตใจมีแต่ความโกรธ มีความถือตัว 
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เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสู่นรกอันทารุณ ส่วนมากจะได้เกิดเป็นงู แมว ลิง หรือคุยหกะ (ยักษ์) และเข่น
ฆ่ากันเองตลอดเวลา ดังความว่า 

 
 ความมืดนั้นนำมาซึ่งความน่ากลัว ปานประหนึ่งความมืดในโลกันตรนรก
ฉะนั้น ลอยมาจากอากาศถึงที่ใกล้พระมุนีแล้ว //286//  
 “...พวกเธอจงประกาศความที่อมตธรรม (พระนิพพาน) ถูกตระเตรียมไว้ดี
แล้ว ความที่หนทางไปนรกมีแต่เสี้ยนหนาม” //500// 
 ดูกรผู้เจริญ ชนผู้มักปองร้าย มักลบหลู่ มีใจผูกโกรธ มีความถือตัว ละจาก
อัตภาพนั้นไปแล้ว ย่อมไปสู่นรกอันทารุณยิ่งนัก โดยมากจะเกิดเป็นงู แมว คุยห
กะ หรือลิง ชนเหล่านั้นย่อมฆ่ากันเอง ภพนี้เป็นทุกข์อย่างต่อเนื่องมิใช่หรือ 
//578// 
 
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนรกว่าเป็นสถานที่ที่มีแต่ความมืด

มิด มีแต่เสี้ยนหนาม คนที่มีจิตใจประทุษร้ายผู้อ่ืน มักลบหลู่ผู้อื่น เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปสู่นรก 
 

1.6 เทพในพุทธศาสนา 

เทพในศาสนาพุทธในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะเทพที่มีบทบาทน่าสนใจเท่านั้น 
ดังต่อไปนี้ 
 

1.6.1 ท้าวจตุโลกบาล 

ในวรรณกรรมพุทธศาสนามีคำเรียกกลุ่มเทวดาจำนวน 4 องค์ ซึ่งได้แก่ 
ท้าวธตรฏฐ์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ และท้าวกุเวร ที่ประจำอยู่ตามทิศหลักทั้ง 4 ของโลกว่า 
“มหาราช” หรือ “โลกบาล” โดยคำแรกปรากฏใช้อย่างแพร่หลายในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
บาลีและวรรณกรรมที่บันทึกด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา เช่น ปรากฏอยู่ในวินัยปิฎก มหาวรรค 
ราชายตนกถา ซึ่งสันนิษฐานว่ารวบรวมขึ้นราว 400 ปีก่อนคริสตกาล นับเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงความคิดเรื่องเทวดาผู้รักษาทิศท่ีเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสืบทอดอยู่ ส่วนคำที่สองปรากฏอยู่เพียง 2 ครั้ง
ในเปตวัตถุและชาดกของฝ่ายเถรวาทบาลี แต่เป็นที่นิยมในวรรณกรรมที่บันทึกด้วยภาษาสันสกฤตใน
พุทธศาสนา (ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 275)  

ส่วนในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏชื่อเรียกเทวดากลุ่มนี้ว่า “โลกปาล” โดยปรากฏครั้งแรก
ในตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติแล้วท้าวโลกบาลทั้ง 4 มารองรับ (คาถาที่ 35) และในตอนที่พระโพธิสัตว์
ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ก่อนการตรัสรู้ ท้าวโลกบาลทั้ง 4 ก็ได้มาประชุมกัน ซึ่งผู้ประพันธ์ได้อธิบาย
ลักษณะของแต่ละองค์ว่า ท้าวธตรฏฐ์มีร่างกายและอาภรณ์สีขาวรักษาทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกมี
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ร่างกายและอาภรณ์สีเขียว รักษาทิศใต้ ท้าววิรูปักข์มีร่างกายและอาภรณ์สีแดง สวมเกราะ รักษาทิศ
ตะวันตก และท้าวกุเวรมีร่างกายและอาภรณ์สีทอง รักษาทิศเหนือ ดังความว่า 

  
 ท้าวธตรฏฐ์ ผู้มีร่างกายสีขาว ทรงอาภรณ์สีขาว มาพร้อมกับเหล่าเสนา ยืน
อารักขาด้านทิศตะวันออก //165// 
 ท้าววิรุฬหก ผู้มีร่างกายสีเขียว ทรงอาภรณ์สีเขียว พรั่งพร้อมด้วยเหล่าเสนา
ของตน ยืนอารักขาด้านทิศใต้ //166// 
 ท้าววิรูปักข์ ผู้ประทับอยู่หน้าเหล่าเสนาของตน ผู้มีร่างกายสีแดง ทรง
อาภรณ์สีแดง สวมเกราะ ยืนอารักขาด้านทิศตะวันตก //167// 
 ท้าวนรวาหนะ (ท้าวกุเวร) ผู้มีร่างกายสีทอง ทรงอาภรณ์สีทอง พร้อมกับ
เหล่าเสนา ยืนอารักขาด้านทิศเหนือ //168// 

 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงเมืองอลกาของท้าวกุเวรโดยนำไปเปรียบกับความรุ่งเรืองของ
เมืองสาวัตถี ดังความว่า 

 

พระนครใดนำมาซึ่งสิริเหนือที่ประทับของพระศรี (พระลักษมี) รุ่งเรืองอยู่ที่
ภาคพื้นปฐพี พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่น่ารื่นรมย์ใจแก่พระราชา 
ราวกะเมืองอมราวดีขององค์เทวราช (พระอินทร์) และปานประหนึ่งเมืองอลกา
ของท้าวกุเวรฉะนั้น (คาถาที่ 597) 

 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ท้าวจตุโลกบาลปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในชื่อว่า “โลก
ปาล” ซึ่งเป็นคำที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีเพียง 2 แห่ง คือ ในเปตวัตถุและชาดก แต่เป็นที่นิยมใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต (ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 275) ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแนวคิด
คติความเชื่อเรื่องจตุโลกบาลของพระเวเทหเถระนี้น่าจะได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมพุทธศาสนา
ภาษาสันสกฤต และจากการพรรณนาลักษณะของเทพแต่ละองค์อย่างละเอียดลออจึงน่าจะสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อเรื่องท้าวจตุโลกบาลผู้อยู่ภายใต้พุทธศาสนาในลังกาขณะนั้น  

 

1.6.3 พระแม่ธรณี 
ในสมัยพระเวท มีเทวีองค์หนึ่งนามว่า ปฤถิวี เป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ 

มีความสัมพันธ์กับผืนโลกที่มนุษย์และสรรพสัตว์อาศัยอยู่ มักจะได้รับการสรรเสริญคู่กับเทยาส  
(เทฺยาส) เทพแห่งท้องฟ้า (Kinsly, 1957: 8) ในสมัยต่อมาปรากฏในชื่อว่า “ภูเทวี” แปลว่า “เทวี
แห่งแผ่นดิน” เป็นชายาองค์หนึ่งของพระวิษณุ และมีพระนามอ่ืน ๆ อีกเช่น สัตยภามา วสุธรา 
(พสุธา) เป็นต้น (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2560: 227, 230)  
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นักวิชาการสันนิษฐานว่า ปฤถิวี หรือภูเทวีนี่เองที่กลายมาเป็นพระแม่ธรณีในพุทธศาสนา 
จากหลักฐานที่ปรากฏในพุทธประวัติภาษาสันสกฤตเรื่องลลิตวิสตระ ซึ่งประพันธ์ขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ที่ 5-6 ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับพระแม่ธรณีชัดเจนที่สุด ในอัธยายที่ 21 มารธรรษณปริวรรต คือในตอนที่
นางเทพธิดาผู้รักษามหาปฤวิถีนามว่า สถาวรา ทำให้ผืนแผ่นดินทั้งหมดสั่นสะเทือนแล้วชำแรกพ้ืนดิน
ขึ้นมาปรากฏกายเพียงครึ่งตัว เพ่ือเป็นพยานให้แก่พระโพธิสัตว์ (ดู ลลิต.353) จึงสันนิษฐานว่าการ
ปรากฏตัวของพระแม่ธรณีในลลิตวิสตระนี้น่าจะเป็นหลักฐานลายลักษณ์ที่มีอายุเก่าท่ีสุด  

ส่วนวรรณกรรมพุทธประวัติฝ่ายบาลี เช่น นิทานกถากล่าวว่าพระโพธิสัตว์ชี้พระหัตถ์ตรง
ไปที่พ้ืนปฐพีเพ่ือให้เป็นพยานในการถวายทานในชาติก่อน ๆ แล้วมหาปฐพีก็สะเทือนเลื่อนลั่นว่าเป็น
พยาน หรือชินาลังการก็กล่าวแต่เพียงว่าพระโพธิสัตว์เหยียดพระหัตถ์ขวาไปทางแผ่นดิน จากนั้น
แผ่นดินก็หวั่นไหว เกิดเสียงกึกก้อง ซึ่งปรากฏคำเรียกแผ่นดินว่า “มหาปฐพี” และ “ปถวี” แต่ว่าทั้ง
สองคำนี้ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าผู้ประพันธ์มองว่าแผ่นดินนั้นมีตัวตนแล้วหรือไม่146  

แต่ว่าในสมันตกูฏวัณณนากลับปรากฏแนวคิดเรื่องพระแม่ธรณีที่มีตัวตน โดยสะท้อน
แนวคิดผ่านการผูกศัพท์ของผู้ประพันธ์ คือ ภูมิกามินี (373) แยกศัพท์ว่า “ภูมิ” แปลว่า “แผ่นดิน” + 
“กามินี” แปลว่า “หญิงสาว”, ภูมิวรงฺคนา (375) แยกศัพท์ว่า “ภูมิ” แปลว่า “แผ่นดิน” + “วรงฺค
นา” แปลว่า “หญิงสาว” และ ภูมงฺคนา (544, 596, 722) แยกศัพท์ “ภูม” แปลว่า “แผ่นดิน” + 
“องฺคนา” แปลว่า “หญิงสาว” ทั้งหมดนี้แปลรวมความว่า “หญิงสาวคือแผ่นดิน” ซึ่งหมายถึง “พระ
แม่ธรณี” นั่นเอง 

พระแม่ธรณีปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในตอนที่เป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีของ
พระพุทธเจ้า ดังความว่า 

 

 พระผู้เป็นอริของพญามารครั้นตรัสเช่นนั้นแลว้ ทรงสอดพระหัตถ์ซึ่งรุ่งโรจน์
เป็นสีทองประดุจสายฟ้าที่แลบออกจากช่องเมฆในตอนเย็น ออกมาจากจีวรสี
กรัก ในขณะนั้น ชี้ลงที่แผ่นดินโดยเจาะจงพระแม่ธรณี //372-373//  
 พระชินเจ้าตรัสแล้วว่า “ในการกระทำเป็นต้นว่าการถวายทานและความ
พยายาม (หรือความพยายามในการถวายทาน) ของเรา เธอสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น
ในทุก ๆ ชาติ แต่ในวันนี้เธอเป็นใบ้แล้วหรือ” //374// 
 ลำดับนั้น พระแม่ธรณีก็ส่งเสียงกระห่ึม ประหนึ่งจะกล่าวว่า “หม่อมฉัน
เป็นพยาน” ทันใดนั้นก็ฟ้อนรำ จากที่สุดแห่งพื้นท้องมหาสมุทร //375// 

 
146 ภายหลัง ในดินแดนเอเชียอาคเนย์ เช่น พม่า กัมพูชา ไทย และลาว ปรากฏเหตุการณ์ที่เพิ่มเข้า

มาคือตอนพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยพบจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและหลักฐานลายลกัษณ์ เช่น ปฐมสมโพธิกถา 
ฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่นิยมในดินแดน
แถบนี้ เพราะเหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในอินเดียและลังกามาก่อน (ดู อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2560: 230-241) 
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ใช้ในความเปรียบว่าเป็นแผ่นดินที่รองรับมหิยังคณเจดีย์ ดังความว่า 

 

 พระสถูปนั้น งดงามประดุจชามสีขาว บนฝ่ามือของพระแม่ธรณี (แผ่นดิน) 
ปานประหนึ่งดอกบัวขาวผุดขึ้นท่ามกลางสระน้ำใหญ่คือเกาะสิงหฬซึ่งหมู่ภมร
ส้องเสพฉะนั้น ประดิษฐานอยู่เพื่อประทานความสงบอันไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน
แก่มหาชน ดังพรรณนามาฉะนี้ //544// 

 
ใช้ในความเปรียบว่าเป็นศีรษะของหญิงงามผู้มีมวยผมขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยรัตนะ ดัง

ความว่า 
 

 พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่มีโภคทรัพย์ไพศาล เป็นพระนครที่น่า
รื่นรมย์บนชมพูทวีป ปานประหนึ่งมวยผมขนาดใหญ่น่าอภิรมย์ด้วยรัตนะหลาย
ชนิดผ่องอำไพอยู่เหนือศีรษะของหญิงงามคือแผ่นดิน //596// 

 
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสังคมลังกาในยุคที่ประพันธ์สมันตกูฏ- 

วัณณนาน่าจะปรากฏความเชื่อเรื่องพระแม่ธรณีซึ่งมีตัวตนเป็นบุคคลาธิษฐานแล้ว 
 

2. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

แม้สมันตกูฏวัณณนาจะเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่เนื่องจากผู้ประพันธ์เคยเป็น
พราหมณ์มาก่อน เหตุการณ์ในเรื่องบางประการจึงสะท้อนภาพความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่ง
สะท้อนผ่านการใช้คำอุปมาหรือภาพพจน์ ที่จะต้องเป็นการรับรู้และความเชื่อร่วมกันของกวีและผู้อ่าน 
ซึ่งผู้วิจัยพบความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูใน 2 ประเด็น คือ เทพฮินดู และความเชื่อเรื่องช้าง
ประจำทิศทำหน้าที่แบกโลกดังนี้ 

 

2.1 เทพฮินดู 

บทบาทของเทพเจ้าและอมนุษย์ถูกบรรยายไว้อย่างมากมายในวรรณกรรมพุทธ
ศาสนา ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา เพราะวรรณกรรมพุทธศาสนาเหล่านี้ได้รับอิทธิพล
ความคิดดั้งเดิมมาตั้งแต่วรรณกรรมพระเวทยุคแรก ฉะนั้น ชื่อของเทพเจ้ามากมายเป็นต้นว่า อินฺท 
โสม วรุณ อีสาน ปชาปติ พฺรหฺม จึงยังคงปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก (สมิทธิพล เนตรนิมิตร, 2562: 
180, 191) แต่ถึงแม้เทพฮินดูจะปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทเหนือกว่าหรือ
เทียบเท่าพระพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด  
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ส่วนสมันตกูฏวัณณนานี้ปรากฏชื่อเทพเจ้าฮินดูอย่างมากมาย ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์
เฉพาะเทพที่สำคัญเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

 

2.1.1 พระพรหม  
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหมถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง มี

อยู่เพียงองค์เดียว ครองอยู่สวรรค์ชั้นเดียวที่เรียกว่า “พรหมโลก” หรือ “สัตยโลก” อันหมายถึงโลก
แห่งปัญญาและสัจจะ มีสี่หน้าซึ่งหมายถึงพระเวททั้งสี่ ยุคทั้งสี่ และวรรณะทั้งสี่ 147 (มณีปิ่น พรหม
สุทธิรักษ์, 2549: 85; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2550: 95)  

ในสมันตกูฏวัณณนาบางตอน แม้ผู้ประพันธ์จะสื่อถึงพรหมในศาสนาพุทธ แต่ก็ปรากฏ
ร่องรอยของพรหมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูผ่านการใช้ศัพท์เรียกท่ีติดมาแต่เดิม ดังต่อไปนี้ 

ในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์แล้วชาวเมืองพวกหนึ่งสงสัยว่าพระองค์เป็น
พระพรหม แต่ชาวเมืองอีกพวกหนึ่งปฏิเสธโดยบอกลักษณะของพระพรหมว่าเป็นผู้มีสี่หน้า (จตุราน
โน) และถือคัมภีร์พระเวท (มนฺตโปตฺถโก) ดังความว่า 

 

 เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนบางพวกผู้มีชาติแห่งบัณฑิตฟังคำของชนเหล่านั้นแล้ว 
จึงกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว นี่ไม่ใช่พระจันทร์ (พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ 

 
147 พรหมในศาสนาพุทธไม่ได้เป็นผูส้รา้งโลกเหมือนพรหมของพราหมณ์-ฮนิดู และอาศัยอยู่บนสวรรค์

บางช้ันเท่านั้น มีทั้งรูปพรหมที่อยู่ในรูปภูมิ 16 ช้ัน และมีอรูปพรหมในอรูปภูมิอีก 4 ช้ัน รวมเป็น 20 ช้ัน ผู้ที่จะเป็น
พรหมได้นั้นคือบุคคลใดก็ตามที่ทำกุศลกรรมและบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน จำนวนพรหมในพระพุทธศาสนาจึงมี
จำนวนมาก ไม่เหมือนพรหมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่งมีเพียงองค์เดียว (พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก , 2540: 
157; วิสุทธ์ บุษยกุล, 2550: 409–410) และที่สำคัญพระพรหมตามคติความเช่ือของพุทธศาสนาไม่เคยระบุว่ามีสี่
หน้า (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2550: 96) เพียงแต่ระบุว่า รูปพรหม คือ พรหมที่มีรูปร่าง ได้แก่ พวกพรหมที่อาศัยอยู่
ในพรหมโลกช้ันที่ 1-16 มีหน้าตาและร่างกายที่งดงามเกลี้ยงเกลา และมีรัศมีรุ่งโรจน์กว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
นับพันเท่า เพียงมือข้างเดียวก็ทำให้เกิดแสงสว่างเรืองรองไปท่ัวจักรวาลและทั่วทุกแห่ง ส่วนอรูปพรหมนั้นไม่มีตัวตน 
ไม่มีรูปร่าง มีแต่จิตเพียงอย่างเดียว ได้แก่ พวกพรหมที่อาศัยอยู่ในพรหมโลกช้ันท่ี 17-20 (จันทร์ศิริ แท่นมณี, 2522: 
60, 63; พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, 2540: 157) พรหมที่สำคัญในพุทธศาสนาซึ่งปรากฏช่ือบ่อย ๆ นั้นได้แก่ ท้าว
มหาพรหม สหัมบดีพรหม ฆฏิการพรหม เป็นต้น (ดู พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, 2540: 108-112) 

พระพุทธเจ้าทรงคัดค้านคำสอนในศาสนายุคพระเวทแล้วทรงเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องพรหมในพระ
เวทขึ้นใหม่ คือ จากแนวคิดเดิมในสมัยพระเวทว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลก รักษาโลก และทำลายโลก พระองค์ทรง
อธิบายใหม่ในพุทธศาสนาว่า พรหมเป็นเพียงเทพจำพวกหนึ่งที่มีฐานะต่ำกว่าพระองค์และพระสาวกของพระองค์
เท่านั้น โดยแสดงบทบาทของพรหมในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการประกาศศาสนาของพระองค์ (พระมหาพุทธ
รักษ์ ปราบนอก, 2540: 158) ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในพุทธประวัติและพุทธศาสนา (ดู จันทร์ศิริ 
แท่นมณี, 2522: 67-76) 



  247 

พระวิษณุ หรือพระอินทร์) เป็นต้นเลย พวกท่านจงอย่าป่าวประกาศความโง่
เขลาของตัวเองเสีย ทั้งท้าวมหาพรหมนั้นก็เป็นผู้มีสี่หน้า แต่ท่านผู้นี้ (พระ
โพธิสัตว์) เป็นผู้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ ท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้
ถือคัมภีร์พระเวท แต่ท่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มีบาตรอยู่ในมือ เป็นผู้น่า
อัศจรรย์ แท้จริงแล้ว บุรุษผู้นี้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยบารมีและมหาชนสรรเสริญ ท่าน
ทั้งหลายจงกราบไหว้บูชาและสรรเสริญท่านผู้มีความรุ่งเรืองใหญ่นั้นเป็นนิตย์
เทอญ” //121-123// 

 
นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ทราบตำนานของพระพรหมเป็นอย่างดีจึงสร้างคำเรียกพระพรหม

ว่า กญฺชโยนี แปลว่า “ผู้เกิดในดอกบัว” และ กมลาสน แปลว่า “ผู้มีอาสนะคือดอกบัว หรือผู้นั่งบน
ดอกบัว” ดังที่มหาภารตะกล่าวถึงกำเนิดของดอกบัวบนสวรรค์ และด้วยดอกบัวบนสวรรค์นี้บันดาล
ให้พระพรหมทรงปรากฏขึ้นมาบนดอกบัวนั้น และในภาควตปุราณะก็กล่าวว่าพระพรหมมีกำเนิดจาก
ดอกบัวที่ผุดขึ้นจากพระนาภีของพระวิษณุ ในขณะที่พระวิษณุกำลังบรรทมหลับอยู่ จึงมีศัพท์ภาษา
สันสกฤตเรียกชื่อพระพรหมว่า “อพฺชช” หรือ “อพฺชโยนิ” แปลว่า “ผู้เกิดแต่ดอกบัว” หรือในกุมาร-
สัมภวะมีคำเรียกว่า “ชลชาสน” แปลว่า “ผู้มีอาสนะคือดอกบัว” (บุบผา เต็งสุวรรณ, 2521: 26, 43)  

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้สรุปได้ว่า แม้บางตอนพระเวเทหเถระจะระบุถึงพระพรหมใน
ศาสนาพุทธ แต่คำที่ใช้เรียกนั้นก็ยังมีคำที่ติดมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น วิธาตา (ผู้สร้างโลก) 
จตุมฺมุโข จตุรานโน (ผู้มีสี่หน้า) กญฺชโยนี (ผู้ถือกำเนิดในดอกบัว) หรือกมลาสน (ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง) 
ซึ่งเป็นร่องรอยคติความเชื่อที่ปรากฏในลังกา เพราะหากผู้อ่านไม่เข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ก็คงไม่ทราบว่า
หมายถึงพระพรหม นั่นแสดงว่าในสังคมลังกาตอนนั้นคงมีผู้ที่รู้จักเทพฮินดูเป็นอย่างดี  

 

2.1.2 พระวิษณุ  
พระวิษณุหรือที่รู้จักกันดีว่าพระนารายณ์ เป็นหนึ่งในตรีมูรติของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพผู้ปกปักรักษาโลก และได้รับการนับถือในฐานะเทพสูงสุดกว่าเทพองค์อ่ืน ๆ 
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในไวษณวนิกาย  

พระวิษณุมีพระนามประมาณ 1,000 ชื่อ เช่น หริ อนันตะ จัตุรภุช ปัทมนาภะ จักรปาณี 
เกศวะ วาสุเทพ โควินทะ เป็นต้น ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาในชื่อว่า เกสว (114), จกฺกปาณี (724) 
และ วาสุเทว (26, 116) ซึ่งเป็นพระนามท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว และมีบทบาทในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปเมืองราชคฤห์แล้วชาวเมืองสงสัยว่าพระองค์คือพระ
วาสุเทพ (พระวิษณุ) แต่ชาวเมืองอีกพวกหนึ่งปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่พระวาสุเทพ เพราะหากเป็นพระ
วาสุเทพจริง จะมีดอกบัวที่พระนาภี (สโรชนาภ) มีผิวดำ (กณฺห) และตัวเตี้ย (วามน) ดังความว่า ชน
บางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นแล้วก็พากันปรบมือหัวเราะ ได้กล่าวอย่างนี้ในขณะนั้นว่า “นี่ไม่ใช่พระ
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วาสุเทพ (พระวิษณุ) เพราะว่าพระวาสุเทพนั้นจะมีดอกบัวที่พระนาภี ตัวเตี้ยและผิวดำ” (คาถาที่ 
116-117) หรือในตอนที่เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏว่า แม้แต่พระจักรปาณียังเคยแหวก
มหาสมุทรมาเพ่ือจะแสดงความนอบน้อมต่อตีนเขาสมันตกูฏซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นที่ประดิษฐาน
รอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ดังความว่า 

 
 ภูเขาลูกใดเป็นยอดแห่งภูเขาซึ่งประกอบด้วยยอดอันใหญ่และสูงตระหง่าน 
รุ่งเรืองอยู่ ประหนึ่งว่าพระจักรปาณี  (พระวิษณุ) แหวกสินธุวารีด้วยอก มาแล้ว
เพราะเหตุคือการนอบน้อมต่อตีนเขา (สมันตกูฏ) ของพระองค์ฉะนั้น //724// 

   
นอกจากนี้ เศษนาค (อนันตนาคราช) พญานาคราชผู้เป็นที่ประทับของพระวิษณุก็ 

ปรากฏในชื่อว่า ทฺวิสหสฺสนยนผณี (196) แปลว่า “พญานาคผู้มีนัยน์ตาสองพันดวง” ในตอนที่
บรรยายถึงการบูชาที่เหล่าทวยเทพทำถวายแด่พระพุทธเจ้าว่า แม้เศษนาคจะมีตาถึงสองพันดวงก็ยัง
ไม่อาจทอดตาดูการบูชาอันวิเศษเหล่านั้นได้ทั้งหมด 

จากข้อมูลในสมันตกูฏวัณณนาจะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องการยก
พระพุทธเจ้าให้เหนือกว่าพระวิษณุอย่างชัดเจน 

สำหรับความเชื่อเรื่องพระวิษณุในลังกานั้นมีความสัมพันธ์กับเทพท้องถิ่นองค์หนึ่งคือ 
เทพอุบลวัณ (ป. อุปฺปลวณฺณ) แปลว่า “เทพผู้มีสีผิวดังดอกอุบล” เทพองค์นี้ปรากฏตั้งแต่ทีปวงศ์และ
มหาวงศ์ โดยทั้งสองเรื่องระบุตรงกันว่าท้าวสักกะได้มอบหมายให้เทพองค์นี้ทำหน้าที่ปกป้องเกาะ
ลังกา (ทีป.9/24-25; มหา.7/5-6) จากนั้นเทพองค์นี้มาปรากฏอีกครั้งในมหาวงศ์ โดยได้รับการบูชา
จากพระเจ้าวีรพาหุ (พระโอรสของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2) หลังจากรบชนะกองทัพของพระเจ้า
จันทรภาณุ (มหา.81/49) ในสมัยอาณาจักรคัมโปละ รัชสมัยของพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 4 (พ.ศ. 1884-
1894) จารึกลังกาติลกะก็ได้ระบุว่า เทพอุบลวัณกลายเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาเกาะลังการ่วมกับ
เทพองค์อ่ืน ๆ เช่น เทพสุมนะ เทพวิภีษณะ เทพสกันทกุมาร (Paranavitana, 1960: 11) 

ภายหลัง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 สมัยอาณาจักรโกฏเฏ ก็ได้เกิดการหลอมรวมเทพทั้ง
สองเข้าเป็นองค์เดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะสีผิวที่เหมือนดอกอุบลของเทพอุบลวัณคล้ายกับพระวิษณุ 
และหลังจากนั้น พระวิษณุจึงได้กลายเป็นเทพในพุทธศาสนาซึ่งทำหน้าที่คอยปกป้องเกาะลังกา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งชาวลังกาเองก็ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างสนิทใจ ทั้งยังเชื่อด้วยว่าเทพองค์นี้
เป็นเลิศในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและปัดเป่าอันตรายต่าง ๆ โดยมีเทวาลัยที่สำคัญชื่อว่าเดวินูวะ
ระราชมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านดอนดราห่างจากเมืองมาตะระประมาณ 5 กิโลเมตร โดย
ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าทัปปุละที่ 1 (พ.ศ. 1202) (ลังกากุมาร, 2555 : 379-
380)   
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ในสมันตกูฏวัณณนาที่ระบุว่าพระวิษณุมาแสดงความนอบน้อมต่อเชิงเขาสมันตกูฏซึ่งจะ
กลายเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั้นจึงเป็นเหมือนหลักฐานว่าอย่างน้อยที่สุดแนวคิดเรื่องการ
ทำให้พระวิษณุกลายมาเป็นเทพผู้อยู่ภายใต้พุทธศาสนานั้นก็มีมาแล้วในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
ซึ่งพระวิษณุในสมันตกูฏวัณณนานี้อาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มผนวกพระวิษณุกับเทพ
อุบลวัณให้เป็นองค์เดียวกันก็เป็นได้  

 

2.1.3 พระศรี-ลักษมี 

พระศรี (ป. สิริ) หรือพระลักษมี (ป. ลกฺขี) เป็นชายาของพระนารายณ์
หรือพระวิษณุ ในวรรณกรรมสมัยพระเวทกล่าวถึงพระนามทั้งสองนี้แยกกัน จึงสันนิษฐานว่าคง
หมายถึงคนละองค์ แต่มักจะถูกกล่าวคู่กันอยู่เสมอ และอธิบายลักษณะคล้ายคลึงกันว่าเป็นเทวีแห่ง
ความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรือง ในวรรณกรรมสมัยหลังพระเวทได้มีการรวมพระศรีและพระลักษมี
ให้เป็นองค์เดียวกัน เช่น ในสติปารวะอธิบายว่าพระศรีก็คือพระลักษมี รวมถึงวรรณกรรมในยุคหลังก็
ระบุว่าเทวีทั้งสองเป็นองค์เดียวกัน (เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2553: 10, ศุภมาศ เชยศักดิ์, 2552: 62) 
พระลักษมีมีพระนามที่มากมายตามที่ปรากฏในคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น ปัทมาลยา มา กมลา อินทิรา (ดู 
Amara.1/1/162-164) คุณลักษณะเด่นของพระลักษมีนั้นหมายรู้กันว่าเป็นเทวีผู้อำนวยโชค มีน้ำ
พระหทัยเมตตาปรานี ทั้งเป็นตัวอย่างแห่งสตรีผู้งดงามด้วยรูปโฉมและกิริยามารยาท มีวาจาไพเราะ
ยวนเสน่ห์ นำความเจริญมาให้ (พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), 2556: 99) ฉะนั้น นอกจากจะถูก
กล่าวถึงในวรรณกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยังปรากฏในวรรณกรรมของพุทธศาสนาอีกด้วย 
ดังเช่นในสิริกาฬกัณณิชาดก สิริชาดก หรือมหาวงศ์ (ดู Ghosh, 1957: 103-108)  

ความเชื่อเรื่องพระลักษมีในลังกามีหลักฐานทั้งด้านโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์ 
คือ ในด้านโบราณคดี พบเหรียญโลหะรูปคชลักษมี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 หรือเหรียญดินเผาที่ด้าน
หนึ่งมีรูปคชลักษมี ส่วนอีกด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์มงคล เช่น สวัสดิกะ (ดู เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว , 
2550: 70) ส่วนหลักฐานลายลักษณ์ปรากฏในมหาวงศ์ เช่น ในตอนที่กองทัพของพระเจ้าปรักกมพาหุ
ที่ 1 (พ.ศ.1696-1729) เข้าโจมตีโรหณชนบทแล้วได้รับชัยชนะ เหล่าทหารจึงพากันบูชาพระลักษมีใน
ปางวีรลักษมี (ปางแห่งวีรชน) ด้วยการตีกลองชัย (วีรลกฺขึ จ ปูเชสุ อตฺตโน ชยเภริยา) (มหา.73/90)  

ส่วนในสมันตกูฏวัณณนาก็ปรากฏความเชื่อเรื่องพระลักษมีเป็นผู้อำนวยโชค เป็นผู้
งดงาม ปรากฏทั้ง 2 พระนาม คือ สิริ และลกฺขี สะท้อนความเชื่อผ่านการใช้คำอุปมาของผู้ประพันธ์ 
ที่รู้จักคุณสมบัติและลักษณะของพระลักษมีเป็นอย่างดี จึงได้นำลักษณะเด่นของนางมาใช้อุปมากับ
ความงดงามตัวละครที่เป็นผู้หญิงและความรุ่งเรืองของพระนคร ดังนี้ 

พระเวเทหเถระกล่าวชมพระนางมหามายา พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะว่า 
“ลกฺขีว วาสุเทวสฺส” แปลว่า “(พระนางมหามายา) ดุจดังพระลักษมีของวาสุเทพ” (คาถาที่ 26) และ
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กล่าวชมความมีรูปลักษณ์งดงามของพระนางยโสธรา ผู้เป็นมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะว่า “ปจฺจกฺข -
รูปลกฺขึ ว” แปลว่า “ผู้ปานประหนึ่งพระลักษมีซึ่งมีรูปโฉมงดงามประจักษ์แจ้ง” (คาถาที่ 51) และ
กล่าวว่าพระนครกบิลพัสดุ์มีธงหลากสีสะบัดโบกอย่างช้า ๆ เหนือกำแพงเมือง ราวกับว่าเป็นแขนของ
พระลักษมีกำลังเชิญชวนให้เข้ามาภายในเมือง ดังความว่า 

     
 (พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีธงย้อมด้วยสีนานาพรรณสูงใหญ่พัด
สะบัดโบกอย่างช้า ๆ ปานประหนึ่งแขนสองข้างของพระลักษมีผู้อยู่เบื้องหน้า
เทวดาทั้งหลายกำลังเชิญชวน (ให้เข้ามา) ฉะนั้น //16// 

 
ในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปเมืองราชคฤห์แล้วชาวเมืองสงสัยว่าพระองค์คือใคร 

ชาวเมืองบางพวกจึงกล่าวว่าพระองค์คือพระเกสวะ (พระวิษณุ) กำลังมาตามหาพระศรีที่เข้ามาใน
เมืองราชคฤห์นี้ ดังความว่า 

 
 ขณะนั้น ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นของพวกชนแม้เหล่านั้นแล้วก็พากัน
หัวเราะกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่พระอิศวร (พระศิวะ) (เพราะว่า) พระอิศวรนั้นเป็นผู้
ทำลายล้าง (หระ) และเป็นผู้มีสามตา แต่นี่คือพระเกสวะ (พระวิษณุ) มาตามหา
พระศรี (ลักษมี) ผู้เข้ามาในพระนครอันประเสริฐ จึงมา ณ ที่นี้ในวันนี้ พวกเรา
รู้จัก (พระวิษณุ) ด้วยเพศอย่างอ่ืน พวกเราจึงไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้เลย” 
//114-115// 

 
เนื่องจากพระลักษมีนั้นเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเทวีแห่งโชค จึงเป็นผู้มีใจอ่อนหรือใจง่าย 

กล่าวคือหากที่ใดมีความรุ่งโรจน์ พระนางก็จะไปประทับอยู่ ณ ที่นั้น ในคาถานี้จึงเป็นการเปรียบถึง
ความรุ่งเรืองของเมืองราชคฤห์ นอกจากนี้ยังเปรียบกับความรุ่งเรืองและน่ารื่นรมย์ของเมืองสาวัตถี 
ดังความว่า 

 
 พระนครใดนำมาซึ่งสิริเหนือที่ประทับของพระศรี (พระลักษมี) รุ่งเรืองอยู่ที่
ภาคพื้นปฐพี พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่น่ารื่นรมย์ใจแก่พระราชา 
ราวกะเมืองอมราวดีขององค์เทวราช (พระอินทร์) และปานประหนึ่งเมืองอลกา
ของท้าวกุเวรฉะนั้น //597// 
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จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากวีรู้และเข้าใจลักษณะของพระลักษมีเป็นอย่างดี 
สัมพันธ์กับหลักฐานโบราณคดีและวรรณกรรมบาลีก่อนหน้านี้ สมันตกูฏวัณณนาจึงอาจสะท้อนให้เห็น
ความเชื่อเรื่องพระลักษมีในลังกาขณะนั้น 

   
2.1.4 พระศิวะ  

พระศิวะ หรือที่รู้จักกันในพระนามอ่ืน ๆ เป็นต้นว่า พระอิศวร เป็นเทพที่
พัฒนามาจากรุทรเทพผู้ดุร้ายในยุคพระเวท (ราว 3,500-3,000 ปีก่อน) ได้รับการนับถือในฐานะเทพ
สูงสุดกว่าเทพองค์อ่ืน ๆ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในไศวนิกาย  

สำหรับในลังกา พบหลักฐานที่มีการนับถือไศวนิกายในมหาวงศ์ที่กล่าวว่า พระเจ้า- 
ปัณฑุกาภัย ได้รับสั่งให้สร้างสิวิกาสาลาขึ้นหลังหนึ่ง (มหา.10/102) ซึ่งฎีกามหาวงศ์ (วํสตฺถปกาสินี) 
ได้อธิบายความหมายของคำนี้เป็น 2 นัย คือ ที่ประดิษฐานศิวลึงค์หรือสถานที่สำหรับคลอดบุตร148 
(Mahā.Ṭī.258) แต่นักวิชาการเห็นว่าความหมายแรกน่าจะเชื่อถือได้มากกว่า (วัลโปละ ราหุละ, 
2547: 58) จึงสันนิษฐานว่ามีการนับถือไศวนิกายในลังกาแล้ว และฎีกามหาวงศ์กล่าวถึงรัชสมัยของ
พระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ. 877-905) ว่าพระองค์ได้รับสั่งให้ทำลายศิวลึงค์ทั่วทุกแห่งที่อยู่บนเกาะ
ลังกา149 (Mahā.Ṭī.643) จึงน่าจะเป็นหลักฐานได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีการนับถือไศวนิกายในลังกา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 และความเชื่อเรื่องพระศิวะนี้ได้แพร่หลายอย่างมากในสมัยอาณาจักร 
โปโลนนารุวะ เพราะมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีคือประติมากรรมสัมฤทธิ์จำนวนมากที่
ชี้ให้เห็นว่ามีการนับถือบูชาพระศิวะ (ดู Arunachalam, 2004)  

ส่วนในสมันตกูฏวัณณนา พระศิวะปรากฏ 2 ครั้งในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จไปเมือง 
ราชคฤห์แล้วชาวเมืองสงสัยว่าพระองค์คือพระศิวะ แต่ชาวเมืองอีกพวกหนึ่งปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่พระ
ศิวะ พระศิวะปรากฏในชื่อว่า อิสฺสร (113) แปลว่า “ผู้เป็นใหญ่” หรือ “พระอิศวร” กปาลี (25) 
แปลว่า “ผู้ถือหัวกะโหลก” และผู้ประพันธ์ยังบรรยายลักษณะของพระศิวะด้วยว่าเป็นผู้ทำลาย (หโร) 
และมีสามตา (ติเนตฺโต) (114) ทั้งยังระบุถึงชายาของพระศิวะคือพระนางปารวตีหรือที่รู้จักในพระ
นามว่า อุมา ในชื่อว่า คิริชา (11) แปลว่า “ผู้เกิดจากภูเขา” (คิริ+ชา) ซึ่งเป็นไปตามเทวปกรณัมว่า 
พระนางปารวตีเป็นลูกสาวของท้าวหิมวัตผู้เป็นจอมขุนเขา 

จากข้อมูลในสมันตกูฏวัณณนา ผู้ประพันธ์กล่าวถึงพระศิวะในตอนเปรียบเปรยความงาม
ของพระนางมหามายาว่าพระนางมหามายาเป็นดังพระนางปารวตีชายาของพระศิวะ โดยจะไม่นำพระ
ศิวะมาเปรียบกับพระพุทธเจ้า ซึ่งต่างจากพุทธจริตของอัศวโฆษ อีกทั้งข้อความที่ระบุว่าประชาชนใน

 
148 สิวิกาสาลา นาม สิวลิงฺคปติฏฺฐาปิตา สาลา, วิชายนฆร วา, (Mahā.Ṭī.258)  
149 เอวํ สพฺพตฺถ ลงฺกาทีปมฺหิ กุทิฏฺฐิกานมาลยํ วิทฺธํเสตฺวา สิวลิงฺคาทโย นาเสตฺวา พุทฺธสาสนเมว 

ปติฏฺฐาเปสีติ เวทิตพฺโพ (Mahā.Ṭī.643) 
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เมืองราชคฤห์สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศิวะ แต่มีประชาชนอีกกลุ่มกล่าวคัดค้านว่าไม่ใช่ เพราะ
พระศิวะไม่ได้มีรัศมีที่งดงามเพียงนี้ แสดงให้เห็นถึงนัยการยกพระพุทธเจ้าให้เหนือกว่าพระศิวะอย่าง
ชัดเจน  

 

2.1.5 กามเทพ 

กามเทพ เป็นเทพแห่งความรัก มีประวัติที่ เก่าแก่ตั้งแต่วรรณกรรม
สันสกฤตสมัยพระเวท ซึ่งกามเทพเป็นเพียงนามธรรม มีแต่ภาวะ ไม่มีรูปร่าง เรียกว่า “กามะ” (ความ
ปรารถนา) จนมาถึงสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ที่กลายเป็นเทพที่มีรูปธรรม (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2558: 
154-155) ในสมันตกูฏวัณณนา ผู้ประพันธ์ทราบประวัติของกามเทพเป็นอย่างดีว่าพระกามเทพเป็นผู้
มีรูปโฉมงดงาม ดังที่ปรากฏในมหาภารตะว่า “กามะเป็นเทพแห่งความงาม” หรือกาลิกาปุราณะที่
กล่าวว่า “กามเทพเป็นหนุ่มรูปงามเกิดขึ้นในใจของพระพรหม” (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2558: 155-
156) ความงดงามของกามเทพนี้ผู้ประพันธ์นำไปเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถะขณะทรงพระเยาว์ว่า 
“หล่อเหลาปานประหนึ่งพระกามเทพ” (คาถาที่ 52) หรือเปรียบกับพระเจ้าสุทโธทนะว่า “ประดุจ
พระผู้มีลูกศรคือดอกไม้ (พระกามเทพ) ผู้หล่อเหลาด้วยรูปโฉมฉะนั้น (คาถาท่ี 24)” 

กามเทพนั้นถืออาวุธคือ ปุษปศร (ศรดอกไม้) มีคันศรทำด้วยท่อนอ้อย มีสายธนูเป็นตัวผึ้ง
ติดต่อกัน ส่วนลูกธนูมีปลายเป็นดอกไม้ 5 ชนิดคือ ดอกอโศก ดอกบัวขาว (อรวินท์) ดอกมะม่วง  
(อามระหรือจูตะ) ดอกมะลิ (นวมัลลิกา) และดอกบัวสีน้ำเงิน (นีโลตบลหรือนิลุบล) ดังที่กาลิกา-
ปุราณะกล่าวไว้ว่า เมื่อกามเทพปรากฏร่างออกมานั้นถือธนูและลูกธนูมาด้วย เพ่ือยิงไปที่หัวใจของ
มนุษย์ทั้งหลาย ทำให้มีหัวใจปั่นป่วนด้วยความรัก (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2558: 156) พระเวเทหเถระ
ผู้ประพันธ์ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงปรุงศัพท์เรียกกามเทพว่า “กุสุเมสุ” (24) ซึ่งแปลว่า “ผู้มีลูกศร
เป็นดอกไม้” และกล่าวถึงลักษณะของกามเทพว่า “สพาโณ สธนู” (112) แปลว่า “มีธนูพร้อมกับ
ลูกศร” และ “กาเมนาลสชนฺตูหิ กีฬิตุ ปุรมาคโต” (111) แปลว่า “ท่านมาสู่พระนคร ด้วยรูปของตน 
เพ่ือจะเล่นกับชนทั้งหลายผู้มีความเหน็ดเหนื่อยด้วยความรัก” 

ภายหลังกามเทพถูกไฟจากดวงตาที่ 3 ของพระศิวะแผดเผาจึงรู้จักกันในชื่อว่า “อนงฺค” 
(ผู้ไม่มีร่างกาย) ด้วยแนวคิดนี้ พระเวเทหเถระก็ปรุงศัพท์เรียกกามเทพเช่นกันว่า “อวิคฺคห” (110) ซึ่ง
มาจาก “น อุปสรรค ไม่ + วิคฺคห (ร่างกาย)” ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า “ผู้ไม่มีร่างกาย” หรือ “ผู้ไร้ร่าง” 

จากข้อมูลที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาแสดงให้เห็นถึงความรับรู้และเข้าใจในเรื่องพระ
กามเทพเป็นอย่างดี เนื่องจากความรักเป็นสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกชนชาติ ฉะนั้น ความเชื่อเรื่อง
กามเทพ ผู้เป็นเทพแห่งความรักที่คอยแผลงศรให้คนรักกันจึงไม่แปลกที่จะปรากฏในประเทศที่ได้รับ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
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2.1.6 นางราตรี เทวีในฤคเวทสัมหิตา 

ราตรี เป็นเทวีแห่งยามค่ำคืนสำหรับชาวอารยัน แต่มิใช่สัญลักษณ์แห่ง
กลางคืนอันมืดมิด หากแต่เป็นสัญลักษณ์ของยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าสว่างกระจ่างด้วยแสงดาว (มณีปิ่น 
พรหมสุทธิรักษ์, 2551: 7; Macdonell, 1917: 203) ปรากฏตั้งแต่ในวรรณกรรมสมัยพระเวท โดย
ฤษีได้ประพันธ์บทสวดสรรเสริญจากการสังเกตลักษณะปรากฏการณ์ของธรรมชาติแล้วจินตนาการ
เป็นเทพเจ้าขึ้นมา (ศุภมาศ เชยศักดิ์, 2552: 24) ลักษณะทางกายภาพของนางจึงไม่ค่อยถูกพูดถึงกัน
มากนัก ปรากฏแต่เพียงว่านางมีรูปร่างงดงาม (Kinsley, 1988: 14)  

ในฤคเวทสัมหิตา (RV.10/127/1-8) มีบทสวดสรรเสริญนางราตรีโดยเฉพาะว่า 

 
 ราตรีเทวีเมื่อเยื้องกรายเข้ามาใกล้ ได้มองออกไปรอบด้าน ด้วยดวงตา (คือ
ดวงดาว) นางได้สวมซึ่งความงดงาม (แสงสว่าง) ทั้งหมดไว้แล้ว //10.127.1// 
 เทวีผู้เป็นอมตะได้แผ่ปกคลุมซึ่งพื้นที่กว้าง เบื้องล่างและเบื้องบน นางขับไล่
ความมืดมิดให้สิ้นไปด้วยแสงสว่าง (ของนาง) //10.127.2// 
 เทวีเมื่อย่างเข้ามา ได้ขับไล่นางอุษาผู้เป็นน้องสาวออกไป ลำดับนั้น ความ
มืดก็สลายหายสิ้น //10.127.3// 

วันนี้ ราตรีเทวีเมตตาพวกเรา เพราะนางเดินทางมาแล้ว พวกเราจึงได้กลับ
บ้านพักผ่อน เหมือนเหล่าวิหคกลับรังนอนบนต้นไม้ //10.127.4// 

ชาวบ้านได้พากันกลับบ้านแล้ว สัตว์ทั้งหลาย นกทั้งหลาย แม้แต่เหยี่ยว
ทั้งหลายซึ่งยังมีความโลภก็ได้พากันกลับรัง //10.127.5// 
 ข้าแต่ราตรี (อูรฺมฺยา) ขอท่านโปรดป้องกันซึ่งหมาป่าตัวเมีย หมาป่าตัวผู้ 
และหัวขโมย และขอท่านโปรดเป็นผู้ผ่านไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย 
(หมายถึง ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านค่ำคืนนี้ไปด้วยดี?) //10.127.6//  
 ความมืดมิดที่ถูกตกแต่งแล้วดำสนิทจนรู้สึกได้ ได้คืบคลานเข้ามาใกล้
ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ว ข้าแต่ราตรี (อุษา) ขอท่านโปรดขับไล่ (ความมืดมิด) 
ประหนึ่งว่ากำจัดหนี้สิน (ของข้าพเจ้าทั้งหลาย) ด้วยเถิด //10.127.7// 
 ข้าแต่ราตรีธิดาของสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าได้พลีซึ่งบทสวดแด่ท่าน ประหนึ่ง
ว่าพลีโค ขอท่านโปรดเลือกรับเอาเถิด ประหนึ่งว่ารับเอาบทสดุดีสำหรับผู้มีชัย
ชนะฉะนั้น //10.127.8//150 

 
150 ราตฺรี วฺยขฺยทายตี ปุรุตฺรา เทวฺยกฺษภิะ /  

วิศฺวา อธิ ศฺริโย 'ธิต //10.127.1// 
โอรฺวปฺรา อมรฺตฺยา นิวโต เทวฺยุทฺวตะ /  
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(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จากเนื้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าใช้สวดสรรเสริญเพ่ือให้นางราตรีช่วยปกป้องอันตรายใน
ยามวิกาล ไม่ว่าจะเป็นโจรหรือสัตว์ร้าย แต่วรรณกรรมยุคหลัง เช่น ยุคมหากาพย์-ปุราณะ บทบาท
ของนางก็ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงอีก (Wangu, 2003: 33) ทว่าในสมันตกูฏวัณณนาพบเรื่องราวที่
สอดคล้องกับบทบาทของนางราตรีในฤคเวทข้างต้น คือนางปรากฏในเหตุการณ์หลังจากเจ้าชายสิทธัต
ถะสู้รบกับพญามารแล้วได้รับชัยชนะ และก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ นางราตรีก็ปรากฏตัวขึ้นมา โดย
พระเวเทหเถระสร้างคำเรียกนางราตรีว่า นิสากนฺตา (389) ซึ่งแปลได้ว่า “หญิงสาวในเวลากลางคืน” 
หรือ “หญิงสาวคือเวลากลางคืน” ดังความว่า  

 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับชัยชนะแล้วประทับนั่งบนวชิราสนะ เทวดา
ทั้งหลายเป็นต้นได้กลับมาแวดล้อม เหมือนในครั้งก่อนฉะนั้น //387// 
 เทวดาทั้งหมดเหล่านั้น นำของบูชาต่าง ๆ จากที่นั้นกลับมาแล้ว ยินดีแล้ว 
ได้กระทำงานมงคลเนื่องในชัยชนะอันยิ่งใหญ่แด่พระมุนี //388// 
 ลำดับนั้น หญิงสาวในเวลากลางคืน (นางราตรี) ผู้มีตุ้มหูคือพระจันทร์และ
พระอาทิตย์ห้อยอยู่เหนือท้องฟ้าด้านตะวันออกและด้านตะวันตก มาถึงแล้วเพื่อ
จะนอบน้อมจอมแห่งพระมุนี (มุนิสฺสร) //389// 
 นางมีช่อพวงมาลัยคือกลุ่มดวงดาวที่ทัดไว้บนผมที่ถักเป็นเปียคือท้องฟ้าสี
ดำ พัดอยู่ซึ่งจามรคือดอกมะม่วงที่ผลิสะพรั่ง ด้วยแขนคือทิศ //390//  

 

โชยฺติษา พาธเต ตมะ //10.127.2// 
นิรุ สฺวสารมสฺกฤโตษสํ เทวฺยายตี /  
อเปทุ หาสเต ตมะ //10.127.3// 
สา โน อทฺย ยสฺยา วยํ นิ เต ยามนฺนฺนวิกฺษฺมหิ /  
วฺฤกฺเษน วสต ึวยะ //10.127.4// 
นิ คฺรามาโส อวิกฺษต นิ ปทฺวนฺโต นิ ปกฺษิณะ /  
นิ ศฺเยนาสศฺจิทรฺถินะ //10.127.5// 
ยาวยา วฺฤกฺยํ วฤฺกํ ยวย สฺเตนมูรฺมฺเย /  
อถา นะ สุตรา ภว //10.127.6// 
อุป มา เปปิศตฺ ตมะ กฺฤษฺณํ วฺยกฺตมสฺถิต /  
อุษ ฤเณว ยาตย //10.127.7// 
อุป เต ฆา อิวากรํ วฤฺณีษฺว ทุหิตรฺทิวะ /  
ราตฺริ สฺโตมํ น ชิฆฺยุเษ //10.127.8// (RV.10/127/1-8) 
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 ในขณะนั้น ฝูงภมรก็มัวเมาเคล้าช่อดอกมะลิ ส่งเสียงดังห่ึง ๆ อันไพเราะ 
ราวกะเป่าสังข์ฉะนั้น //391// 
 ลมอ่อน ๆ เคล้าแสงจันทร์พัดโชยมาด้วยกลิ่นเกสรดอกไม้ที่หอมหวน ทำให้
ฤดูกาลถือเอาความเย็นสบาย ภายใต้วงพระจันทร์คือพระชินเจ้า //392// 

 
จากเนื้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อนิสากนฺตา (นางราตรี) ปรากฏตัวขึ้นมาก็ได้ทำให้

บรรยากาศดี เย็นสบาย พร้อมกับกลิ่นหอมหวนจากเกสรดอกไม้ และเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้ใน
เวลารุ่งอรุณ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้ง
ภาษาบาลีหรือสันสกฤต ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก, นิทานกถาของอรรถกถาชาดก, วิสุทธชนวิลาสินี, 
ชินจริต, ชินาลังการ, ชินาลังการฎีกา, พุทธจริต หรือมหาวัสตุอวทาน เล่าแต่เพียงว่า หลังรบชนะพญา
มาร เทวดาทั้งหลายต่างกลับมาแล้วบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของหอม ไม่ปรากฏเรื่องราวของนาง
ราตรีก่อนเหตุการณ์ตรัสรู้เลย  

ดังนั้น อาจมองได้ว่าเรื่องราวของนางราตรีที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนานี้เป็นสัญลักษณ์
หรือนิมิตหมายอันเป็นมงคลก่อนการตรัสรู้ สอดคล้องกับนิยามของนางราตรีในฤคเวท และเป็น
เหตุการณ์ที่พระเวเทหเถระประพันธ์ขึ้นเองตามจินตนาการ มิได้ลอกเลียนจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน 
เนื่องจากท่านเคยเป็นพราหมณ์มาก่อน คงรอบรู้วรรณกรรมสันสกฤตเป็นอย่างดี และรู้จักนางราตรี
อย่างแน่นอน จึงนับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่บทบาทของนางราตรีปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาอย่างมี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า “นิสากนฺตา” คือ “นางราตรี” 
หรือถ้านางราตรีในฤคเวทไม่ใช่องค์เดียวกันกับในสมันตกูฏวัณณนา “นิสากนฺตา” ก็อาจเป็นเทพธิดาที่
ชาวลังกาให้ความเคารพนับถือมาแต่เดิมก็เป็นได้ 

 
2.1.7 นักสิทธ์และวิทยาธร 

นักสิทธ์ (ส.,ป. สิทฺธ) คือผู้สำเร็จด้านจิตวิญญาณ เพราะมีศรัทธาแก่กล้า
และมีคุณงามความดีสูง เป็นพวกกึ่งเทพที่สามารถเหาะได้ อาศัยอยู่บนยอดเขา หรือบนท้องฟ้า
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในธรรมและเป็นผู้วิเศษ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 236-237) 

วิทยาธร (ป. วิชฺชาธร) เป็นพวกกึ่งเทพ เป็นนักมายากลแห่งสวรรค์ เป็นพวกลึกลับอาศัย
อยู่ในเมืองมายาในส่วนที่สูงของภูเขาหิมาลัย วิทยาธรสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ แปลงรูปได้
เหมือนพวกมุนีแห่งยุคพระเวท และเข้ากันได้กับมนุษย์ (แบชัม, 2559: 530)  

ในสมันตกูฏวัณณนา นักสิทธิ์และวิทยาธรมักปรากฏร่วมกันในหลาย ๆ ตอน ไม่ว่าจะ
เป็นการทำการบูชาต่อพระพุทธเจ้า ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เป็นต้นว่า 
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 พระพรหม อสูร เทวดา พญานาค พญาครุฑ นักสิทธิ์ และวิทยาธรเป็นต้น 
พร้อมกับเหล่าบริวาร ได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ ด้วยโตรณะอันใหญ่ที่ประดับ
ด้วยธง ฉัตร กระออม และตะเกียง เหนือท้องฟ้า //512// 
 ต่อจากนั้น พระมุนีทรงแสดงพระอมตธรรมอย่างต่อเนื่อง แก่หมู่มนุษย์ 
ทวยเทพ เหล่านักสิทธิ์ผู้มีจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นต้น และเหล่าพญานาค เสด็จจำ
พรรษาอยู่ที่ขุนเขานามว่า มังกุละ อันเป็นป่าที่น่ารื่นรมย์ยิ่ง ในพรรษาที่  6 
//592// 
 ในพระวิหารใด เหล่าชนผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนมีกลุ่มแห่งดวงใจและดวงตา
เพลิดเพลินไปด้วยการน้อมไหว้ที่ทำโดยประชุมแห่งพรหม เทวดา อสูร 
ประชาชน พญานาค โยคี นักสิทธิ์ และวิทยาธรเป็นต้น และด้วยเพลงขับกล่อม
สรรเสริญอันเป็นมงคลที่ขับร้องแล้วโดยพรหมเป็นต้นเหล่านั้น //610// 

 
นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ยังกล่าวอีกด้วยว่ามีเหล่านักสิทธิ์พร้อมทั้งภรรยาอยู่ที่ภูเขาสมันต -

กูฏ ดังความว่า 
 

 ที่ภูเขาลูกใด มีสระบัวบนพื้นศิลา ส่องประกายอยู่ มีเท้าสีแดงของเหล่า
ภรรยานักสิทธิ์เป็นถ่องแถวแห่งดอกบัว ประกอบด้วยเครื่องประดับมือที่ระคน
กันเป็นหมู่ภมร มีหมู่นกยูงเป็นมาลาดอกอุบล //728// 
 และเหล่านักสิทธิ์พร้อมทั้งภรรยาก็ต่างพากันละเล่น ณ ที่นั้น ๆ เพลิดเพลิน
ด้วยรสแห่งดอกไม้ ผลไม้ และใบไม้ แม้เหล่านักบวชนอกศาสนาก็ต่างพำนักอยู่
ใต้ต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ใกล้ภูเขานั้น มีจิตใจจดจ่ออยู่กับโยคะ //741// 

 

จากข้อความข้างต้น พระเวเทหเถระระบุว่ามีนักสิทธิ์และภรรยาอาศัยอยู่บนภูเขาสมันต-
กูฏ พร้อมกับบอกลักษณะของภรรยานักสิทธิ์ด้วยว่ามีเท้าสีแดงเหมือนดอกบัว ข้อมูลนี้อาจสะท้อนให้
เห็นว่าชาวลังกาเชื่อว่ามีนักสิทธิ์อยู่ที่ภูเขาสมันตกูฏจริง ๆ เนื่องจากเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงไม่แปลกที่จะมีคนเชื่อว่ามีผู้วิเศษเหนือธรรมชาติอยู่ที่นั้น 

ข้อมูลเรื่องเทพฮินดูทั้งหมดที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ผู้วิจัยพบว่าเป็นไปใน 2 
ลักษณะ คือ (1) พระเวเทหเถระนำมาเปรียบกับตัวละครในเรื่อง ซึ่งดำเนินตามขนบของกวีในราช
สำนักอินเดีย (2) แฝงนัยโดยการยกพระพุทธเจ้าให้เหนือกว่าเทพฮินดูทั้งหลาย  

จากลักษณะที่ 1 แม้ผู้ประพันธ์จะนำมาเปรียบกับตัวละครก็จริง แต่จะไม่นำมาเปรียบกับ
พระพุทธเจ้าเลย เพราะต้องสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของชาวพุทธให้เหนือกว่าศาสนาอ่ืน ๆ 
อยู่แล้ว ซึ่งลักษณะนี้นำไปสู่ลักษณะที่ 2 คือ การแฝงนัยที่จะยกพุทธศาสนาให้เหนือกว่าศาสนา
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พราหมณ์-ฮินดูอย่างชัดเจน เช่น พระวิษณุนอบน้อมต่อภูเขาสมันตกูฏซึ่งจะกลายเป็นสถานที่รองรับ
รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า หรือนางราตรี เทวีในฤคเวท ที่ทำให้อากาศเย็นสบายเป็นนิมิต
หมายที่ดีก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  

แม้ลักษณะที่ 2 จะแฝงนัยโดยยกพระพุทธเจ้าให้เหนือกว่าเทพฮินดู แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็
อาจสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในลังกาขณะนั้น ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของ 

การพยายามเปลี่ยนแปลงเทพฮินดูหลาย ๆ องค์ให้กลายมาเป็นเทพในพุทธศาสนาเพ่ือให้ปกปักรักษา
เกาะลังกาในสมัยหลังดังหลักฐานที่ปรากฏในจารึกลังกาติลกะ และอาจจะมีการประนีประนอมให้อยู่
ร่วมกันทั้ง 2 ศาสนา แต่ศาสนาพุทธคงจะเป็นศาสนาหลักเพราะว่ากษัตริย์ทรงนับถือในขณะนั้น 

 

2.2 ความเชื่อเรื่องช้างประจำทิศทำหน้าที่แบกโลก 

แนวคิดเรื่องช้างประจำทิศปรากฏมาตั้งแต่สมัยมหากาพย์ -ปุราณะ เช่น ใน
รามายณะ พาลกาณฑ์ สรรคที่ 39 กล่าวถึงช้างประจำทิศหลัก 4 ทิศ ซึ่งเรียกว่า “ทิคฺคช” ทำหน้าที่
แบกโลกอยู่ข้างใต้ ยามใดที่ส่ายศีรษะก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกมนุษย์ หรือในมหาภารตะ 
ภีษมบรรพ ก็กล่าวถึงช้างสวรรค์จำนวน 8 ตัว ที่ทำหน้าที่ประคับประคองโลกและจักรวาล สามารถ
เหาะไปในอากาศได้ตามอิสระ (ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 109; ละเอียด วิสุทธิแพทย์, 2522: 36) 
ต่อมาในสมัยปุราณะกล่าวว่า ช้างจำนวน 8 ตัวเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของโลกบาลผู้อภิบาล
รักษาทิศทั้งแปด ในภาษาสันสกฤตจึงมีคำเรียกช้างเหล่านี้ว่า โลกปาล ทิคฺคช ทิศาคช ทิคฺวารณ 
ทิกฺกรินฺ ทิงฺมาตงฺค อษฺฏทิคฺคช เป็นต้น (ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 109-110; ละเอียด วิสุทธิแพทย์, 
2522: 36) 

ใน อมรโกศะ151 และ The Puranic Encyclopaedia ได้ให้รายละเอียดคู่ช้างพลาย
และช้างพังไว้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 28 ตารางแสดงรายชื่อช้างประจำทิศท้ัง 8 ในสมัยมหากาพย์-ปุราณะ 

ทิศที่รักษา ชื่อช้างพลาย ชื่อช้างพัง 
ตะวันออก ไอราวตะ อภระมู 

ตะวันออกเฉียงใต้ ปุณฑรีกะ กปิลา 
ใต ้ วามนะ ปิงคลา 

ตะวันตกเฉียงใต้ กุมุทะ อนุปมา 
 

151 อมรโกศะเป็นหนังสือรวมคำศัพท์ภาษาสันสกฤตประเภทคลังคำ จำแนกคำเป็นหมวดหมู่ตาม
ความหมาย ผู้รวบรวมคืออมรสิงหะ ชาวอินเดียผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6-8 (กุสุมา รักษมณี, 
2559: 41) 
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ตารางที่ 28 ตารางแสดงรายชื่อช้างประจำทิศทั้ง 8 ในสมัยมหากาพย์-ปุราณะ (ต่อ) 
ทิศที่รักษา ชื่อช้างพลาย ชื่อช้างพัง 
ตะวันตก อัญชนะ ตามระกรรณี 

ตะวันตกเฉียงเหนือ ปุษปทันตะ ศุภระทันตี 
เหนือ สารวเภามะ อังคนา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สุประตีกะ อัญชนาวตี 
(ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 110; ละเอียด วิสุทธิแพทย์, 2522: 37) 

 
นอกจากแนวคิดเรื่องช้างประจำทิศนี้จะปรากฏในวรรณกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

แล้ว ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาทั้งฝ่ายสันสกฤตและบาลีอีกด้วย เช่น วรรณกรรมพุทธ
ศาสนาภาษาสันสกฤต เสานทรนันทะของอัศวโฆษ ปรากฏคำว่า “ทิคฺวารณ” (ดู เสานฺทฺร.2/52) หรือ
วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาบาลี อภิธานัปปทีปิกา152 ปรากฏคำว่า “ทิสาคชา” พร้อมทั้งชื่อ
ช้างพลายทั้ง 8 แต่แน่นอนว่าเนื่องจากอภิธานัปปทีปิกานี้แต่งโดยอาศัยอมรโกศะของอมรสิงหะเป็น
แบบอย่าง (Law, 2000: 621) ฉะนั้น คาถาที่กล่าวถึงชื่อช้างประจำทิศนั้นจึงเป็นการปริวรรตมาจาก
สันสกฤตทั้งหมด (ดู Amara.1/3/4; อภิธาน.1/30) จึงไม่อาจระบุอย่างชัดเจนได้ว่า แนวคิดเรื่องช้าง
ประจำทิศนี้มีอิทธิพลต่อแนวคิดของพระเถระผู้ประพันธ์วรรณกรรมภาษาบาลีในลังกาในช่วงสมัยนั้น
มากน้อยเพียงใด 

แต่สำหรับสมันตกูฏวัณณนาปรากฏแนวคิดเรื่องช้างประจำทิศนี้อย่างชัดเจน โดย 
พระเวเทหเถระผู้ประพันธ์ใช้คำเรียกช้างประจำทิศว่า “ทิเสภ” ซึ่งมาจากคำว่า “ทิส” แปลว่า “ทิศ” 
และ “อิภ” แปลว่า “ช้าง” ปรากฏในตอนที่เหล่าเทวดาโปรยปรายดอกไม้ เครื่องอลังการต่าง ๆ ลง
มาจากท้องฟ้า แต่แผ่นดินก็ไม่ได้ยุบลงเพราะน้ำหนักของดอกไม้และเครื่องบูชาเหล่านั้นเลย 
เนื่องจากว่ามีช้างประจำทิศคอยแบกโลกอยู่ ดังความว่า 

  
 ธรณีอันหนักแน่นมิได้ยุบลงเพราะดอกไม้เครื่องบูชาอันเหล่าเทวดาในชาติ
เขตบูชาเลย โอ้โฮ นี้เป็นกำลังของช้างประจำทิศ //177// 
 
จากคาถานี้จะเห็นได้ว่า พระเวเทหเถระผู้ซึ่งเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนยังมีความเชื่อของ

ศาสนาพราหมณ์อยู่  

 
152 อภิธานัปปทีปิกา เป็นปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี ประพันธ์ข้ึนในลังกา ราว พ.ศ. 1700 
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นอกจากนี้ ความเชื่อนี้ยังได้แพร่ไปสู่ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ดังที่ปรากฏในอภิธานัป- 
ปทีปิกาฎีกาของพม่า (ราว พ.ศ. 1859) ซึ่งปริวรรตคาถาท่ีกล่าวถึงช้างพังจากอมรโกศะ (ดู อภิธาน.ฎี.
35; Amara.1/3/5) และจักกวาฬทีปนีของล้านนา ซึ่งกล่าวถึงที่อยู่ประจำทิศของช้างตามที่ปรากฏใน
วรรณกรรมสันสกฤต (ดู จกฺก.137)  

ทั้งนี้ ผาสุข อินทราวุธ (2547: 9-10) ก็ได้ให้ความเห็นว่า “แนวคิดนี้สัมพันธ์กับงาน
ศิลปกรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์และพุทธที่นิยมนำรูปช้างมาประดับอยู่ที่ฐานศาสนสถานซึ่งนิยม
สร้างให้มีทรงเป็นรูปสี่ เหลี่ยม เช่น ช้างค้ำที่ เทวสถานไกรลาส ถ้ำเอลโลร่า ประเทศอินเดีย  

(พุทธศตวรรษที่ 13-14) หรือเจดีย์ช้างล้อม วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในสมัยโบราณ
ยังไม่มีความรู้ว่าโลกท่ีเราอยู่นี้มีลักษณะกลม หากแต่มีความเชื่อว่าโลกแบน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม
และมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องมีเทวดาและช้างคอยช่วยดูแล”    

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยคาดว่าความเชื่อเรื่องช้างประจำทิศนี้เป็นความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูที่ตกทอดมาในศาสนาพุทธแล้วถูกผนึกรวมเข้ากลายเป็นความเชื่อในพุทธศาสนาอย่าง
แยกไม่ออก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในลังกา ราวพุทธศตวรรษท่ี 4 คือ เจดีย์รุวันเวลิ ณ เมืองอนุราธปุระ ที่เชื่อว่า
เป็นเจดีย์ที่มีประติมากรรมช้างล้อมเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการประดับประติมากรรม
ช้างเพ่ือรองรับเจดีย์อีกหลายแห่ง เช่น อภัยคีรี เชตวัน มหิยังคณะ เป็นต้น และในที่สุดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเช่นนี้ก็ได้ส่งอิทธิพลมายังศาสนสถานหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ  

พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เช่น ในประเทศไทยพบเจดีย์ที่มีช้างล้อมหลายพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ
คาบสมุทรภาคใต้ ล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ (ดู พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, 2560: 
80-83; สุรพล ดำริห์กุล, 2557ก; สุรพล ดำริห์กุล, 2557ข) 

 

3. ความเชื่อดั้งเดิม 

ความเชื่อดั้งเดิมในที่นี้หมายถึงความเชื่อท้องถิ่นของชาวพ้ืนเมืองในลังกามาแต่เดิม 
ซึ่งแม้ภายหลังความเชื่อนั้นจะถูกอธิบายโดยศาสนาใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัยถือว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมทั้งสิ้น 
ความเชื่อดั้งเดิมปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาพบ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) สุมนเทพ (2) สัญลักษณ์และ
ลางอัปมงคล (3) ยักษ์ (4) นกกระยางตั้งท้องเพราะฟ้าร้อง และ (5) จันทรุปราคา ดังนี้ 

 

3.1 สุมนเทพ 

สุมนเทพ “เทพชื่อว่าสุมนะ” หรือ “สมัน” (Saman) ในภาษาสิงหล สันนิษฐาน
อย่างน้อยที่สุดน่าจะเป็นที่รู้จักแล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เพราะปรากฏในมหาวงศ์ว่าหลังจากที่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาครั้งที่ 1 เพ่ือปราบยักษ์เสร็จสิ้นแล้วได้ทรงแสดงธรรมแก่เทพทั้งหลายที่มา
ประชุมกัน ขณะนั้น จอมเทพชื่อว่าสุมนะฟังธรรมแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลจึงทูลขอสิ่งของสำหรับ
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บูชาเพ่ือจะประดิษฐานไว้ที่ภูเขาสมันตกูฏ พระพุทธองค์จึงทรงประทานพระเกศาประมาณฝ่าพระ
หัตถ์ เทพนั้นได้เอาผอบทองคำรองรับพระเกศาแล้วประดิษฐานไว้บนกองรัตนะสูง 7 ศอก ณ สถานที่
ที่พระศาสดาประทับนั่ง (มหา.1/33-36) ข้อความนี้สัมพันธ์กับสมันตกูฏวัณณนาที่รับอิทธิพลมาแล้ว
กล่าวว่า 

 

 ในการประชุมนั้น พระชินเจ้าทรงแสดงสาธุธรรมเป็นเครื่องสดับฟัง อัน
ประทานความเจริญ บรรเทาอาสวะในกาลทุกเมื่อ แก่มหาชน เหล่าสัตว์มี
จำนวนประมาณหลายร้อยโกฏิครั้นได้ฟัง (พระธรรมนั้น) ก็ต่างเป็นผู้ได้รับ
ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐ ในขณะนั้น //535// 
 ในวันนั้น เทวดาองค์หนึ่งนามว่า สุมนะ สถิตอยู่ ณ ยอดเขาสุมนกูฏอัน
ประเสริฐ ผู้มีสมบัติคือเดช ฤทธิ์ และปัญญา มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว 
บรรลุผลที่ 1 อันยอดเยี่ยม (โสดาปัตติผล) //536// 
 (สุมนเทพนั้น) ลุกข้ึน มีหน้าตาเบิกบาน ประนมมือแล้ว ดำลงในมหาสมุทร
คือพระรัศมีแห่งพระนขาอันเลิศของพระชินเจ้า ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่าง
นี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้กล้าหาญ ผู้มีปัญญา ผู้เป็นอัคร
บุคคลในโลก ผู้เป็นสวามี ผู้เป็นจอมปราชญ์ ขอพระองค์โปรดประทานพร (แก่
ข้าพระองค์) ด้วยเถิด ข้าพระองค์เป็นทาสของพระองค์ เป็นผู้บูชาพระบาทคือ
ดอกบัวของพระองค์ เป็นผู้มีสมบัติคือศรัทธาและความกรุณาเป็นต้นแล้ว เป็น
บุตรของพระองค์ เว้นซึ่งพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะอยู่สักขณะเลย 
เพราะฉะนั้น ขอองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานสิ่งของสำหรับบูชาแก่ข้า
พระองค์ด้วยเถิด” //537-538// 
 พระผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ ครั้นได้สดับคำนั้นแล้วทรงใช้พระหัตถ์ที่
เหมือนกับดอกบัวที่มีหมู่ภมรดอมดมลูบพระเศียร ประทานกำแห่งพระเกศธาตุ
ของพระองค์อันมีสีดำ ลำดับนั้น สุมนเทพนั้นจึงเอาผอบทำจากแก้วมณีประคอง 
(กำแห่งพระเกศธาตุ) ไว้ด้วยแขนทั้งสองข้าง ยืนนมัสการแล้วทรง (ผอบนั้น) ไว้
ด้วยศีรษะ เหมือนสวมมงกุฎฉะนั้น ยินดีปรีดาแล้ว ต่อจากนั้น สุมนเทพนั้น 
พร้อมกับเหล่าทวยเทพ ทำการบูชาอันเลิศ ฝัง (ผอบนั้น) ไว้บนภาคพื้นพสุธาที่
พระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์ทรงครอบครองแล้ว //539-540// 
 สุมนเทพนั้นได้สร้างพระสถูปสูงประมาณ 7 ศอก ด้วยแก้วอินทนิลอันมีค่า
มาก พระสถูปนั้นเป็นพระสถูปที่ประทานความสุขให้แก่ทั้งสามโลก ราวกะแก้ว
มณีที่ให้สมบัติตามที่ปรารถนา (แก้วสารพัดนึก) ฉะนั้น ประดิษฐานอยู่ในสมัยที่
พระนาถเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ //541// 
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จากนั้นในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาครั้งที่ 3 ณ แม่น้ำกัลยาณีเพ่ือแสดงธรรมแก่
พญานาคมณิอักขิกะ หลังจากแสดงธรรมเสร็จ สุมนเทพได้ทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จไปสู่ภูเขา
สมันตกูฏอันเป็นที่อยู่ของตนเพ่ือความสิริมงคลดังที่พระโปรดเหล่าพญานาค โดยพรรณนาถึงความ
งดงามแห่งภูเขาที่พรั่งพร้อมด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสัตว์นานาชนิด (คาถาที่ 718-746) ในที่นี้
แสดงแต่พอสังเขปว่า 

 

 เทวดาตนหนึ่งผู้ฉลาดนามว่า สุมนะ ผู้สถิตอยู่เหนือขุนเขาจอมราชันย์
นามว่า สุมนะ เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวาร มาสู่แม่น้ำกัลยาณีนั้น พร้อมกับเหล่า
พญานาค ถวายทานอันเป็นเบื้องต้นแห่งพระนิพพาน สดับพระธรรมอันสงบหู มี
ใจยินดี เข้าไปหาพระพุทธเจ้า นอบน้อมแล้วประคองอัญชลีกราบทูลอย่างนี้ว่า 
//718-719// 
 “พระโลกนาถทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ประสูติ
ในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พญานาคทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่มนุษย์
ทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่เทวดาทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่พรหม
ทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ //720//  
 แม้พวกข้าพระองค์ก็ต่างเป็นผู้อยู่ภายใต้ความอนุเคราะห์ของพระองค์อย่าง
แน่นอน เพราะฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมปราชญ์ ขอพระองค์โปรดกระทำ
รูปอันหมดจดอย่างยิ่งด้วยรัศมีแห่งพระบาท (ของพระองค์) บนสถานที่อยู่ของ
ข้าพเจ้า ดังเช่นทำแก่พญานาคเหล่านี้ด้วยเถิด //721//  

 

จากนั้น สุมนเทพก็มีใจปลื้มปีติอย่างล้นพ้น เบิกบาน ก้มนมัสการแทบพระบาทของพระ
ผู้เป็นจอมปราชญ์ (คาถาท่ี 759) แล้วกราบทูลถึงลักษณะพระบาทของพระพุทธเจ้าว่ามีความอัศจรรย์
และประดับด้วยรอยกงจักรซึ่งสมบูรณ์ด้วยสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ (คาถาที่ 760-776) พร้อมทั้งทูล
นิมนต์ให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้เป็นสัญลักษณ์บนยอดเขาสมันตกูฏ ดังความว่า 

 
 ข้าแต่จอมแห่งพระมุนี พระองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ 
(นัมมทา) แก่พญานัมมทานาคราชในคราวนั้น ในเพราะการพบปะกันที่
มหาสมุทร ขอความกรุณาของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
//777// 
 พระองค์ผู้อันสัจจกดาบสอาราธนาแล้ว จึงประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขา
สัจจกพัทธ์ (สัจจกพันธ์) เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ขอความอนุเคราะห์
ของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด //778// 
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หลังจากที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทแล้ว สุมนเทพพร้อมเหล่ าเทวดารวมทั้ง
พระภิกษุทั้งหลายก็พากันสรรเสริญ (คาถาที่ 780) น่าสังเกตว่า สมันตกูฏวัณณนาพรรณนาบทบาท
และความสำคัญของสุมนเทพอย่างยิ่งยวดต่างจากมหาวงศ์ซึ่งเป็นต้นทาง เพราะมหาวงศ์กล่าวว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับรอยพระบาทด้วยพระดำริของพระองค์เอง (ดู มหา.1/77) ส่วนสมันตกูฏ-
วัณณนากล่าวว่าสุมนเทพนิมนต์พระพุทธเจ้า ซึ่งบทบาทความสำคัญของสุมนเทพในสมันตกูฏวัณณนา
นี้อาจสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องสุมนเทพที่ปรากฏอย่างเข้มข้นในรัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 

เพราะหลังจากที่สุมนเทพถูกกล่าวถึงในมหาวงศ์ครั้งแรกในปริจเฉทที่ 1 ก็เพ่ิงจะมาปรากฏเป็นครั้งที่ 
2 ในปริจเฉทที่ 84 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 โดยมหาวงศ์กล่าวว่า หลังจากพระเจ้า
ปรักกมพาหุที่ 2 รับสั่งให้อำมาตย์ชื่อว่า เทวัปปติราช ไปแผ้วถางหนทางไปภูเขาสมันตกูฏให้ราบเรียบ 
อำมาตย์นั้นได้เดินทางไปยังคงคาสิริปุรี (คัมโปละ) แล้วสั่งให้ทำรูปสุมนเทพที่มีอวัยวะงดงามหมดทุก
ส่วน ประดับด้วยทองคำ รัตนะ และอาภรณ์ อัญเชิญรูปปั้นขึ้นขบวนแห่ไปหมู่บ้านโพธิตละ ผ่าน
หนทางต่าง ๆ จนขึ้นไปบนภูเขาสมันตกูฏ ไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วตั้งรูปปั้นสุมนเทพนั้นไว้บน
พ้ืนดินเนินพระเจดีย์ (มหา.84/18-20, 29-30) และสมันสิริตะ (Saman Sirita) วรรณกรรมภาษา
สิงหลก็ได้กล่าวว่า พระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 รับสั่งให้เสนาบดีผู้เป็นพราหมณ์นามว่า อารยกามเทวะ 
สร้างเทวาลัยแก่สุมนเทพบริเวณภูเขาสมันตกูฏ ในชื่อว่า “มหาสามันเทวาลัย” เมื่อสร้างเทวาลัยเสร็จ
แล้ว พระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 ได้ทรงอุ้มรูปปั้นสุมนเทพด้วยพระองค์เองประดิษฐานไว้ภายในเทวาลัย
นั้น (พระมหาพจน์ สุวโจ, 2559ข: 179) แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 ทรงมีพระราชศรัทธา
ต่อสุมนเทพเป็นอย่างยิ่ง 

จากบทบาทสำคัญของสุมนเทพที่วรรณกรรมทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้ดูแลรักษารอยพระ
พุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏนี้จึงทำให้ประชาชนชาวลังกาให้ความเคารพอย่างมาก กล่าวคือชาว
ลังกาต้องมาบนและขอพรเพ่ือให้มีความปลอดภัยขณะเดินขึ้นเขาเพ่ือจะกราบไหว้รอยพระพุทธบาท 
(พระมหาพจน์ สุวโจ, 2559ข : 179) ภายหลังปรากฏความเชื่อว่า สุมนเทพเป็นเทพผู้ พิทักษ์
พระพุทธศาสนาที่วัดในถ้ำดัมบุลละ (Dambulla)  (Senaviratna, 2009: 50-51, อ้างถึงใน ดนัย 
ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2555: 490) ในสมัยอาณาจักรคัมโปละ รัชสมัยของพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 4 (พ.ศ. 
1884-1894) จารึกลังกาติลกะ ระบุว่า สุมนเทพกลายเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาเกาะลังการ่วมกับ
เทพองค์อ่ืน ๆ เช่น เทพอุบลวัณ เทพวิภีษณะ เทพสกันทกุมาร (Paranavitana, 1960: 11) ซึ่งความ
เชื่อนี้ได้แพร่มาถึงดินแดนประเทศไทยอีกด้วย เฉพาะสุมนเทพปรากฏชื่อเดิมในชินกาลมาลินีว่า  
“สุมนเทวราชา” ในสิหิงคนิทานว่า “สุมโน เทโว” และปรากฏในบทพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิงของกฎหมาย
ตราสามดวง โดยชื่อเพ้ียนไปเป็น “พระสามลเทพ” รวมถึงในนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุ
วรมหาวิหาร ภายในวิหารพระทรงม้า มีประติมากรรมเทวดาซึ่งประดิษฐานอยู่บนผนังด้านตรงข้าม
กำลังจ้องมองรอยพระพุทธบาทอยู่เพ่ือป้องกันภยันตราย สันนิษฐานว่าเป็นสุมนเทพ (ดู อนันต์  
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เหล่าเลิศวรกุล, 2559: 366-378) ปัจจุบันชาวลังกาเชื่อว่าสุมนเทพเป็นเทพผู้เลิศด้านบันดาลโชคลาภ
และวิทยาการ (ลังกากุมาร, 2555: 355) 

เมื่อพิจารณาในแง่สัญลักษณ์แล้ว การที่สุมนเทพซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นมาแต่เดิมได้ยอมรับ
นับถือศาสนาพุทธและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการนิมนต์พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนยอด
เขาสมันตกูฏนี้มีนัยถึงการที่ความเชื่อดั้งเดิมสยบยอมให้พระพุทธศาสนามีบทบาทเหนือกว่าจนกระทั่ง
ปัจจุบัน 

 

3.2 สัญลักษณ์และลางอัปมงคล 

ความเชื่อเรื่องสัญลักษณ์และลางอัปมงคลเป็นความเชื่อที่มีมาในทุกสังคม ทุก
สมัย ในสมันตกูฏวัณณนาก็ปรากฏความเชื่อนี้ในตอนที่พญามารและกองทัพมารพยายามเข้ามา
ขัดขวางการบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วนิมิตเค้าลางที่ไม่น่าปรารถนาต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น 
ดังความว่า 

  
 ลำดับนั้น นิมิตที่ไม่น่าปรารถนาก็ปรากฏเหนือพระผู้เป็นใหญ่แห่งธรรม  
(ธมฺมิสฺสร) ความมืดมนอนธการแผ่ไปทั่วทุกทิศ และหมอกธุมเกตุ  ก็ปกคลุมไป
ทั่วท้องฟ้า //220// 
 เวลากลางวันก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝน ดวงอาทิตย์ก็มีรัศมีเหือดหายไป แม้
อุกกาบาตก็ตกลงมา ความเร่าร้อนพวยพุ่งไปทั่วทุกทิศ //221// 
 สายฟ้าแลบแปลบปลาบมีอยู่เหนือท้องฟ้าที่ปราศจากก้อนเมฆ สายฟ้าผ่าก็
ลุกโพลงตกลงมา ณ ที่นั้น ๆ //222// 
 หมู่นกดุเหว่า นกที่มีจะงอยปาก และนกฮูกต่างส่งเสียงร้องระงม เปรตและ
ผีหัวขาดซึ่งนำความน่ากลัวมาให้ ลอยไปทั่วท้องฟ้า //223// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. สัญลักษณ์ที่เป็นอัปมงคล หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปร่าง ได้แก่ นกดุเหว่า (กาโกล) นกที่มี

จะงอยปาก (อุณฺณา) นกฮูก (โกสิย) เปรต (เปต) ผีหัวขาด (กวนฺธ) และอุกกาบาต (อุกฺกาปาต)  
2. ลางอัปมงคล หมายถึง สิ่งที่ไม่รูปร่าง จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความมืดมิด (อนฺธการ) 

หมอกธุมเกตุ (ธูมเกตุ) ดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีหายไป (หตรํสี ทิวากโร) สายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าใน
วันที่ปลอดโปร่งไร้ก้อนเมฆ (อฆเน คคเน อาสิ อินฺทจาปาวิรชฺชุติ)  

อนึ่ง ความเชื่อบางประการ เช่น ผีหัวขาด อุกกาบาตตก ดวงอาทิตย์มีรัศมีหดหาย 
สายฟ้าฟาดตกลงมาในวันที่ปลอดเมฆ ภายหลังสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องลางอัปมงคลที่มีในศาสนา
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พราหมณ์ -ฮินดู ดังที่ปรากฏในฤคเวท ซึ่งใช้คำว่า “อัทภุตะ” และ “อุตปาตะ” (ดู จิรพัฒน์  
ประพันธ์วิทยา, 2561: 18-28) 
 

3.3 ยักษ์ 

ชาวลังกาเชื่อว่าดินแดนนี้เคยเป็นที่อยู่ของยักษ์มาก่อน เพราะปรากฏความเชื่อ
นี้ตั้งแต่ในมหาวงศ์ (ดู มหา.1/20-21) อีกทั้งปริจเฉทที่ 7 ของมหาวงศ์ก็ได้กล่าวว่า เมื่อเจ้าชายวิชัย
กุมารมาถึงเกาะลังกาก็ได้ทรงอยู่ร่วมเสพสมกับนางกุเวณีผู้เป็นธิดาของเจ้าเมืองยักษ์บนเกาะนี้ 
(มหา.7/11-37) ในสมันตกูฏวัณณนาก็ได้กล่าวถึงความเชื่อนี้เช่นเดียวกัน ปรากฏคำเรียกยักษ์ที่พระ 
เวเทหเถระใช้ ดังเช่น คุยฺหก นิสิจร รกฺขส ยกฺข มีตัวอย่างดงันี้  

 

 ขณะนั้น ณ รัตนทวีปอันประเสริฐ (เกาะลังกา) อันน่ารื่นรมย์ ได้มีพวกยักษ์
ผู้ฉ้อฉล ขี้โกง ดุร้าย หยาบคาย น่ากลัวอย่างยิ่ง ชอบใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
อาศัยอยู่ที่ภูเขา ป่าไม้ที่น่ารื่นรมย์ แม่น้ำ ลำธาร ถ้ำ และหาดทราย //516// 
 อนึ่ง ยักษ์เหล่านั้นโกรธแล้วเพราะคำพูดที่กระทบกระทั่งกันและกัน เป็นผู้
มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ มีจิตใจไม่มั่นคงราวกะมหาสมุทรที่กระเพื่อมไหว 
มีใจหยิ่งผยองด้วยความฉุนเฉียว กระวนกระวายอยู่ //519// 

 

จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์พรรณนาถึงลักษณะของยักษ์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ฉ้อฉล ขี้
โกง ดุร้าย หยาบคาย น่ากลัว ชอบใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และอาศัยอยู่บริเวณภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ  
ลำธาร ถ้ำ และหาดทราย อย่างไรก็ตาม หากมองในเชิงสัญลักษณ์แล้ว ยักษ์บนเกาะลังกาน่าจะเป็น
ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ดังที่นักวิชาการบางท่าน เช่น ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร (อ้างถึงใน ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์
, 2555: 17) กล่าวว่า “ชนพ้ืนเมืองเดิมที่อาศัยอยู่บนเกาะลังกาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่คัมภีร์
ส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นยักษ์และนาคนั้นคงเป็นมนุษย์ผู้นับถือบูชายักษ์และงู” ซึ่งชนดั้งเดิมนี้อาศัยอยู่ใน
ลังกาก่อนที่พระเจ้าวิชยะจะเสด็จมาถึงโดยมีหลักฐานคือจารึกที่พบในถ้ำมาดาลายะ (Madalaya)  
ที่ภู เขาโคปาลปัพพตะ (Gopalapabbata) (Athukorala, 2002: 2, อ้างถึงใน ดนัย ปรีชาเพ่ิม
ประสิทธิ์, 2555: 17) 

วรรณกรรมบาลีตั้งแต่ทีปวงศ์ มหาวงศ์จนถึงสมันตกูฏวัณณนาระบุว่าดินแดนนี้เป็นที่อยู่
ของยักษ์มาก่อนและภายหลังถูกพระพุทธเจ้ากำราบ จนกลายเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในที่สุด 
กรณีนี้เป็นการแฝงนัยถึงการที่ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้าไปยังเกาะ
ลังกานั่นเอง 
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3.4 นกกระยางตั้งท้องเพราะฟ้าร้อง 

นกกระยาง (หรือนกยาง) (Egret) เป็นนกที่อยู่ในอันดับนกกระสา (Order 

Ciconiiformes) ในชื่อวงศ์ว่า “วงศ์นกกระสา-นกกระยาง” (Family Ardeidae) มีหลายขนาด
ตามชนิดและตามสกุล (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 1, 2518: 94)  

ศัพท์เรียกนกกระยางในภาษาบาลีปรากฏในอภิธานัปปทีปิกา ที่กล่าวถึงสัตว์ปีก 4 ชนิด 
ได้แก่ พก สุกฺกกาก พลากา วิสกณฺฐิกา (อภิธาน.644) ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมชินหลวงชินวร-

สิริวัฒน์ (2541: 181) แปล 4 ศัพท์นี้อย่างเดียวกันทั้งหมดว่า “นกยาง” (คือนกกระยาง) ส่วน 

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล และจำรูญ ธรรมดา (2559: 259-260) แปล พก และสุกฺกกาก ว่า  
“นกยางโทน” และแปล พลากา และวิสกณฺฐิกา ว่า “นกยางกอก” แต่พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 
และจำรูญ ธรรมดา (2559: 260) ก็ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “คัมภีร์สีหฬนิสสยะแปล 4 ศัพท์นี้ว่าเป็น
นกกระยางท้ังหมด”153 ซึ่งอาจเป็นเพราะนกทั้งสองชนิดนี้อยู่ในวงศ์เดียวกันดังที่กล่าวไปในเบื้องต้น 

นกกระยางในวรรณกรรมสันสกฤตและบาลีมักถูกพูดถึงว่ามีความสัมพันธ์กับก้อนเมฆ 
เช่น ในฝ่ายสันสกฤต วรรณกรรมสมัยมหากาพย์-ปุราณะ เช่น รามายณะกล่าวว่า “หมู่นกกระยางต่าง
ปรารถนาก้อนเมฆ”154 หรือ “ท้องฟ้าลอยไปมาด้วยนกกระยางและก้อนเมฆ”155 มหาภารตะกล่าวว่า 
“ท้องฟ้าเลื่อนลอยไปด้วยหมู่เมฆและฝูงนกกระยาง”156 พรหมัณฑปุราณะกล่าวถึงการตั้งครรภ์ของ
นกกระยางกับก้อนเมฆว่า “เมฆทั้งหลายงดงามได้เพราะการตั้งครรภ์ของนกกระยาง และทรงไว้ซึ่ ง
การตั้งครรภ์แห่งนกกระยาง”157 เมฆทูตกล่าวถึงนกกระยางที่บินเกาะกลุ่มกันอยู่บนท้องฟ้าเพราะ
คุ้นเคยกับช่วงเวลาแห่งการตั้งครรภ์158 หรือคีตโควินทกาวยะกล่าวในทำนองเปรียบเปรยหญิงสาวว่า
เป็นเครื่องประดับสร้อยคอของผู้ชายคล้ายกับนกกระยางที่บินไปมาที่ก้อนเมฆ159  

ส่วนวรรณกรรมฝ่ายพุทธศาสนาภาษาบาลีก็มักจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของนกกระยาง
และเมฆเช่นกันตั้งแต่ในวรรณกรรมชั้นพระไตรปิฎก เช่น โลลชาดกกล่าวว่า “นกกระยางผู้มีเมฆเป็น

 
153 แต่แท้จริงแล้ว นกกระสาและนกกระยางมีความแตกต่างกันบางประการ โปรดดูใน นกกระเรียน 

นกกระสา นกกระยาง ความเหมือนในความต่าง (2560) 
154 เมฆาภิกามี ปรสิํปตนตฺี สํโมทิตา ภาติ พลากปงฺกฺตะิ (R.4.027.021) 
155 ปุโร พลาไกรสิไตรฺเมไฆรฺโชฺยตฺสฺนามิวาวฤตามฺ (R.5.018.026c) 
156 อาวฺฤตํ คคนํ เมไฆรฺพลากาปงฺกฺติหาสิภิะ (MBh.01,126.023c) 
157 พลากาครฺภทาศฺไจว พลากาครฺภธาริณะ / 

พฺรหฺมชา นาม เต เมฆา พฺรหฺมนิศฺวาสสํภวาะ // (BndP.1,22.36) 
158 ครฺภาธานกฺษณปริจยานฺนูนมาพทฺธมาลาะ เสวิษฺยนฺเต นยนสุภคํ เข ภวนฺตํ พลากาะ (KMgD.9) 
159 อุรสิ มุราเระ อุปหิตหาเร ฆเน อิว ตรลพลาเก (GG.5/12-1) 
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ปู่”160 ซึ่งอรรถกถาได้อธิบายความตรงนี้ว่า “เป็นเรื่องธรรมดาที่นกกระยางจะตั้งครรภ์เพราะเสียง
ก้อนเมฆ ฉะนั้น เสียงก้อนเมฆ (เสียงฟ้าร้อง) จึงเป็นพ่อของนกกระยาง ส่วนก้อนเมฆเป็นปู่”161 
สอดคล้องกับอรรถกถาอุบาลีเถรคาถาที่กล่าวว่า“ในกำเนิดนกกระยางจะไม่มีตัวผู้ ทุกครั้งที่ฟ้าร้อง 
มันจะตั้งท้องทุกคราว ตั้งท้องอยู่นานจนกว่าฟ้าจะไม่ร้อง จะพ้นจากภาระ (ตกฟอง) ต่อเมื่อฝนตก”162 
มิลินทปัญหากล่าวว่า “นกกระยางทั้งหลายย่อมตั้งครรภ์ได้เพราะเสียงก้อนเมฆ” 163 รวมถึงไตรภูมิ
กถาของพญาลิไทแห่งสุโขทัยซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมบาลีก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในกำเนิด
ของสัตว์ที่เกิดจากครรภ์ (ชลามพุชโยนิ) ว่า “ดุจดั่งนกยางทั้งหลายมีแต่ตัวเมียแล ว่าหาตัวผู้มิได้ 
เมื่อใดแล เขาได้ยินฟ้าร้องไส้ เขาหากไข่เองแล” (ไตรภูมิ.190) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้น่าจะสัมพันธ์กับ
ศัพท์ว่า พลากา และวิสกณฺฐิกา ที่เป็นอิตถีลิงค์เท่านั้น    

ความเชื่อนี้ได้ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาซึ่งกล่าวถึงนกกระยาง (วิสกณฺฐิกา) ในช่วงที่
พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่ 6 ใต้ต้นมุจลินท์ ดังความว่า   

 
 ต่อจากนั้น เมฆพร้อมกับลมหนาวเย็นยะเยือกได้ตั้งเค้าขึ้น ทำให้ท้องฟ้าเต็ม
ไปด้วยร้อยแห่งเมฆฝน คำรามกึกก้อง มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ เทสายฝน
โปรยปราย เต็มไปด้วยหมู่แห่งนกกระยาง //464// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์ระบุว่าเกิดเหตุการณ์เมฆฝนตั้งเค้าขึ้น มีฝนตก ฟ้าร้อ ง 

และมีหมู่นกกระยางบินว่อนอยู่ ซึ่งในนิทานกถาหรือวรรณกรรมพุทธประวัติอ่ืนไม่ได้ระบุว่าท้องฟ้ามี
นกกระยางบินว่อน ฉะนั้น ข้อความนี้จึงเป็นสิ่งที่พระเวเทหเถระแต่งเพ่ิมเติมเข้ามาเอง ซึ่งอาจเป็น
อิทธิพลจากแนวคิดเดิมของผู้ประพันธ์ที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน กล่าวคือ ความเชื่อที่ว่านกกระยาง
เป็นสัตว์มงคลและเป็นพาหนะของเทพปรรชันยะ (ปรฺชนฺย) ผู้เป็นเทพแห่งฝน (Dave, 2005: 420) 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ความเชื่อเรื่องนกกระยางนี้อาจเป็นความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับสัตว์

 
160 กายํ พลากา สิขินี โจรี ลงฺฆีปิตามหา 

โอรํ พลาเก อาคจฺฉ จณฺโฑ เม วายโส สขา (ขุ.ชา.1/70/84) 
161 ลงฺฆีปิตามหาติ ลงฺฆี วุจฺจติ อากาเส ลงฺฆนโต เมโฆ พลากา จ นาม เมฆสทฺเทน คพฺภํ คณฺหนฺตีติ 

เมฆสทฺโท พลากานํ ปิตา เมโฆ ปิตามโห โหติ (ขุ.ชา.อ.4/98)  
162 ยถา พลากโยนิมหฺิ  น วิชฺชติ ปุมา สทา 

เมเฆสุ คชฺชมาเนสุ  คพฺภํ คณฺหนตฺิ ตา สทา. 
จิรมฺปิ คพฺภํ ธาเรนฺติ  ยาว เมโฆ น คชฺชต ิ

ภารโต ปริมจฺุจนฺติ  ยทา เมโฆ ปวสฺสติ. (ขุ.เถร.อ.1/562-563) 
163 พลากานํ เมฆสทฺเทน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ (มลิินฺท.140) 
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มงคลที่ให้น้ำของคนโบราณทั้งในอินเดียและลังกา เพราะสะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคม
เกษตรกรรมที่จะต้องมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ โดยเฉพาะความสำคัญในเรื่องฝนตกต้ องตาม
ฤดูกาล164 แล้วภายหลังความเชื่อเรื่องนกกระยางนี้จึงถูกกล่าวไว้ในวรรณกรรมของแต่ละศาสนาดังที่
กล่าวไปในเบื้องต้น และท่ีปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาก็คงเป็นสัญลักษณ์มงคลในเรื่องฝนนั่นเอง 

 

3.5 จันทรุปราคา 

ตามหลักดาราศาสตร์ “จันทรุปราคา” คือ ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นเมื่ อดวง
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกตกลงบนดวงจันทร์บางส่วน
หรือทั้งหมด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 312) คำว่า “จันทรุปราคา” นี้เป็นภาษาพูดในภาษาไทย 
เพราะในภาษาสันสกฤตจะเรียกว่า “จนฺทฺรคฺรห” “จนฺโทฺรปราค” “โสมคฺรห” “โสมคฺรหณ” หรือ 
“ศศิคฺรห” เป็นต้น (SED.387, 388, 1250, 1260)  

ส่วนในสมันตกูฏวัณณนาเรียกจันทรุปราคาว่า “โสมริปุคาหกวาสร”  ในตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์กำจัดเหล่ายักษ์บนเกาะลังกาให้ราบคาบเพ่ือตระเตรียมเกาะลังกาให้
กลายเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาในภายภาคหน้า ผู้ประพันธ์สื่อสารกับผู้ อ่านว่าไม่พึงคิดว่า
พระพุทธเจ้าทรงทรมานพวกยักษ์ เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นความเจริญงอกงามของดินแดนแห่งนี้จึง
ได้ทำเช่นนี้ อุปมากับคนที่อยากให้ผลไม้ออกดอกออกผล มีผลดก จึงเอามีดเคาะหรือเฉาะต้นไม้ใน
วันที่เกิดจันทรุปราคา ดังความว่า 

  
 ใครก็ตามไม่ควรคิดว่า “แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเองก็เป็นผู้มีพระหฤทัย
ประสบทุกข์เพราะความทุกข์ลำบากของผู้อ่ืน แต่เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำ
ความเดือดร้อน (แก่ยักษ์เหล่านั้น)” (เพราะว่า) ชาวโลก เพราะประสงค์จะให้
ต้นไม้ออกผล จึงเอามีดเคาะต้นไม้ในวันจันทรุปราคา //524// 

 

แม้ความเชื่อเรื่องจันทรุปราคาจะปรากฏในแทบทุกท้องถิ่น และมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อ
เหตุการณ์นี้ต่างกัน เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวว่าเกิดจากราหู เนื่องจากครั้งหนึ่งราหูเคยแปลง
เป็นเทวดาไปดื่มน้ำอมฤตเมื่อคราวกวนเกษียรสมุทร พระจันทร์และพระอาทิตย์ทราบเรื่องนั้นจึง ได้
แจ้งแก่พระวิษณุ ราหูจึงถูกพระวิษณุตัดศีรษะแต่ไม่ตายเพราะดื่มน้ำอมฤตไปแล้ว ร่างกายจึงเหลือ

 
164 วรรณกรรมบาลีของลังกาบางเรื่องถึงกับแสดงความปรารถนาขอให้ฝนตกตามฤดูกาล เช่น  

สมันตภัททิกากล่าวว่า “ขอให้หมู่เมฆบันดาลสายฝนตกต้องตามฤดูกาลด้วยเถิด” (กาลํ ปตฺวาน วสฺสนฺตุ วสฺสํ วสฺส-
วหาลกา) (สมนฺต.147) ฏีกามหาวงศ์กล่าวว่า “ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ขอให้ทุพภิกขภัยในโลกจงหมดสิ้นไป” (วสฺส
ตุ สมเย เทโว นสฺสตุ โลเก จ ภยํ ทุพฺภิกฺขํ) (Mahā.Ṭī.645) 
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เพียงครึ่งท่อน แต่ด้วยความแค้น ราหูจึงพยายามคอยจับพระจันทร์และพระอาทิตย์กินเสมอเมื่อมี
โอกาส (SED.879) ส่วนในศาสนาพุทธ เล่าไว้ในจันทิมสูตรและสุริยสูตรว่า ราหูไล่จับพระจันทร์และ
พระอาทิตย์ แต่ก็ต้องยอมแพ้ต่ออานุภาพของพระพุทธเจ้า จึงต้องปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์ไป 
(ดู สํ.ส.15/91-92/58-60) ชาวฮินดูบางพวกตามชนบทของอินเดีย เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะโห่ร้อง
หรือตีกลอง (เรียกว่าโกลา หรือตัมลา) แล้วสวดสรรเสริญพระราหู เพราะเชื่อว่าพระราหูทำถูกแล้วที่
บดบังพระจันทร์ เมื่อราหูพอใจก็จะประทานความสุข โชคลาภให้ (พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์ , 2523: 83, 
อ้างถึงใน เอมอร เชาว์สวน, 2530: 31) หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไททั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย
จะตีเกราะเคาะไม้ จุดประทัด ยิงปืนขึ้นฟ้า ส่งเสียงดังเพ่ือทำให้ราหูตกใจและคายพระจันทร์ออกมา 
หรือเอามีดเคาะต้นไม้ที่ไม่ออกลูกออกดอกเพ่ือหวังให้ต้นไม้นั้นมีดอกออกผล (ดู ปฐม หงส์สุวรรณ , 
2542: 202-204) และในสมันตกูฏวัณณนาแม้จะมีธรรมเนียมปฏิบัติไม่ต่างจากท้องถิ่นอ่ืน แต่ก็ถือว่ามี
ความสำคัญในฐานะเป็นหลักฐานลายลักษณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าอย่างน้อยก็มีการปฏิบัติเช่นนี้
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18   

 

ภูมิศาสตร์ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 872) ให้ความหมายคำว่า “ภูมิศาสตร์” ไว้
ว่า “วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ 
ของโลก”  

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของสมันตกูฏวัณณนาคือการพรรณนาถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่ง
ภูเขาสมันตกูฏ นอกจากจุดประสงค์หลักนี้แล้วผู้ประพันธ์ได้บรรยายถึงสภาพแวดล้อมของภูเขาสมันต-

กูฏมาด้วย ซึ่งแม้บางคาถาจะบรรยายในลักษณะกวีโวหารว่า “ต้นไม้ใบหญ้าต่างโอนอ่อนลงมาเพ่ือ
แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า” อย่างไรก็ตามหลายคาถาก็ให้รายละเอียดพืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า
นานาชนิด และรายชื่อภูเขา ผ่านสายตาของผู้ประพันธ์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการบันทึกที่เกิดจากความตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม แต่รายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกในสมันตกูฏวัณณนานี้ก็เป็นข้อมูลชั้นดีในการแสดงหลักฐาน
ทางภูมิศาสตร์ของลังกาในสมัยช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ ฉะนั้น ในหัวข้อนี้ จึงจะวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อภูเขาในสมันตกูฏวัณณนา 

ลังกาเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงทางตอนกลางและลาดต่ำลงไปเรื่อยทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ยอดเขาสูงสุดคือปิดุรุตาละคะละ (Pidurutalagala) กิริคัลโปตะ (Kirigalpota) โตตุโปละ 
(Totupola) กุดะหะคะละ (Kudahagala) และอดัมส์ พีค (Adam’s Peak) (หรือสมันตกูฏ ) 
ตามลำดับ (ลังกากมุาร, 2555: 29) 
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สมันตกูฏวัณณนาให้ข้อมูลรายชื่อภูเขาต่าง ๆ ที่อาจจะมีอยู่จริงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 
โดยกล่าวว่าภูเขาเหล่านี้เป็นเคยสถานที่อยู่อาศัยของยักษ์ทั้งหลาย ดังความว่า 

  
 ขณะนั้น ณ รัตนทวีปอันประเสริฐ (เกาะลังกา) อันน่ารื่นรมย์ ได้มีพวกยักษ์
ผู้ฉ้อฉลขี้โกง ดุร้าย หยาบคาย น่ากลัวอย่างยิ่ง ชอบใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
อาศัยอยู่ที่ภูเขา ป่าไม้ที่น่ารื่นรมย์ แม่น้ำ ลำธาร ถ้ำ และหาดทราย ในบรรดา
ภูเขาทั้งหลาย มีภูเขาลังกา ภูเขาโลกาภิธานะ ภูเขาหริกัณฑะ ภูเขายักขทาสะ 
ภูเขาโอทุมพระ ภูเขาสุมนกูฏ ภูเขาตัณฑุเลยยะ ภูเขามารคิริ ภูเขามิสสกะ 
และภูเขาอริฏฐะ //516-517// 

  

ในปัจจุบัน ภูเขาเหล่านี้อาจเป็นที่รู้จักในชื่ออ่ืน ๆ หรือยังไม่สามารถสืบได้ว่าเป็นที่ใด 
โดยผู้วิจัยวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น คือ (1) ภูเขาที่สามารถสืบได้ในปัจจุบัน และ (2) ภูเขาที่ยังไม่
สามารถสืบได้ว่าคือที่ใด ดังนี้ 
 

1.1 ภูเขาที่สามารถสืบได้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

  
ภูเขาสุมนกูฏ หรือสมันตกูฏ ปัจจุบันรู้จักในชื่อว่า ศรีปาทะ, อดัมส์พีก หรือออก

เสียงตามภาษาสิงหลว่า สมโณฬะ165   
ภูเขามิสสกะ แปลว่า “ภูเขาที่มีป่าไม้ระคนกัน” แปลจากคำว่า “มิสฺสก” ปัจจุบัน

นักวิชาการสามารถสืบได้ว่า คือ มิหินตะเล (Mihintale) (หรือมหินตาเล) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าเจติย-
บรรพต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเมืองอนุราธปุระ เป็นสถานที่แห่งแรกที่เชื่อกันว่าพระพุทธศาสนาได้
ประดิษฐานบนเกาะลังกา โดยพระมหินทเถระผู้เป็นสมณทูต เป็นสถานที่ที่พระมหินทเถระพบกับพระ
เจ้าเทวานัมปิยติสสะและได้แสดงจูฬหัตถิปโทปมสูตร เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางพุทธ
ศาสนาจึงมีเจดีย์ที่สำคัญมากมาย เช่น มหาเสยเจดีย์บนยอดเขาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ
มาจากพระเจ้าอโศก เจดีย์บรรจุพระธาตุของพระมหินทเถระ เป็นต้น (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 
2555: 44) ปัจจุบันมีวันที่ชาวพุทธลังกาต่างเดินทางมาที่แห่งนี้เพ่ือน้อมรำลึกคุณของพระมหินทเถระ 
ซึ่งเรียกกันว่า วันโปสอนบูชา (ลังกากุมาร, 2555: 106-107) 

ภูเขาอริฏฐะ แปลว่า “ภูเขาที่มีต้นสะเดา”166 แปลจากคำว่า “อริฏฺฐ” (ส. อริษฺฏ) 
ปัจจุบันคือ ริฏิคะละ (riṭigala) ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองอนุราธปุระและเมืองปุลัตถิปุระ 

 
165 จะแยกวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป 
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(Hazlewood, 1986: 100-107) ห่างจากตัวเมืองฮะบะรานะไปทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร เดิมชื่อ 
อริฏฐวิหาร ปัจจุบันเหลือถ้ำที่สมบูรณ์อยู่ 32 แห่ง บริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิด 
รัฐบาลจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่สงวนธรรมชาติชนิดพิเศษ (Strict Natural Reserve) (ลังกากุมาร, 
2555: 118-119) จากชื่อของภูเขาว่า “อริฏฐะ” อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นภูเขาท่ีมีต้นสะเดามาก 

ภูเขาโอทุมพระ แปลว่า “ภูเขาที่มีต้นมะเดื่อ” แปลจากคำว่า “โอทุมฺพร” ปัจจุบัน
รู้จักในชื่อว่า ทิมบุลาคละ  (Dimbulagala) เป็นวัดป่าอรัญญวาสียุคแรกเริ่ม สมัยเดียวกันกับ 
มิหินตะเลและริฏิคะละ เดิมชื่อว่า อุทุมพรคิรีวิหาร ปัจจุบันภายในวัดมีถ้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน
สภาพสมบูรณ์อยู่  38 แห่ง ที่ภาพวาดปูนเปียกอันลือชื่อ (Frescoes) นามว่ากันเนอร์ส คอยน์ 
(Gunners Quoin) สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระตอนกลางซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะยุค
แรกเริ่มที่ยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของลังกา (ลังกากุมาร, 2555: 174) ที่พระเวเทหเถระเรียกชื่อ
ภูเขาว่าโอทุมพระนั้นอาจสัมพันธ์กับพระเถระผู้ชื่อว่าอุทุมพรคิรีกัสสปเถระ ผู้เป็นประธานในการชำระ
พระศาสนาสังคายนาพระธรรมวินัย และอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นภูเขาท่ีมีต้นมะเดื่อมาก 

ภูเขาโลกาภิธานะ แปลว่า “ภูเขาที่มีชื่อว่าโลกะ” แปลจากคำว่า โลก (โลก) + 
อภิธาน (ชื่อ) ภูเขาลูกนี้อยู่ทางภาคกลางของลังกา แต่ยังได้แค่สันนิษฐานว่าอาจเป็นภูเขาโลกคัลละ 
(?) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของโรหณะ (Hazlewood, 1986: 108)  

  
1.2 ภูเขาที่ยังไม่สามารถสืบได้ว่าคือที่ใด ได้แก่ 

  
ภูเขาลังกา แปลทับศัพท์ตามชื่อว่าภูเขาลังกา สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณมณฑลกลาง 

(Central province) ของลังกาในปัจจุบัน (Hazlewood, 1986: 108) แต่ยังไม่สามารถสืบได้ว่าเป็น
ที่ใด 

ภูเขาหริกัณฑะ แปลได้ 2 ความหมาย คือ หากแปลว่า “ภูเขาที่มีกิ่งก้านของใบไม้สี
เขียว” มาจากคำว่า หริ “สีเขียวของใบไม้” + กณฺฑ “ก้าน, ลำต้น” อาจจะสันนิษฐานได้ว่าตั้งชื่อตาม
ภูมิประเทศของภูเขาที่มีกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสด แต่หากแปลอีกความหมายหนึ่ง จาก
คำว่า หริ “พระวิษณุ” + กณฺฑ “ไม้เท้า” ก็อาจตีความได้ว่า “ภูเขาที่มีไม้เท้า (คทา?) ของพระวิษณุ” 
ก็จะสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องพระวิษณุในลังกา ซึ่งเป็นเทพที่ถูกทำให้กลายเป็นเทพในพุทธศาสนาใน
ภายหลัง แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทราบได้ว่าภูเขาหริกัณฑะอยู่ที่ใด   

 
166 แม้คำว่า “อริฏฺฐ” จะมีผู้แปลเป็นภาษาไทยว่า “ลูกประคำดีควาย” ก็ตาม แต่ผู้วิจัยได้หาช่ือ

วิทยาศาสตร์ของคำนี้แล้วพบช่ือว่า Azadirachta indica A. Juss. จากนั้นนำช่ือวิทยาศาสตร์ไปหาช่ือภาษาไทยอีก
ทอดหนึ่งจึงพบว่าตรงกับช่ือ “สะเดา” ในภาษาไทย ผู้วิจัยจึงแปลชื่อภูเขาว่า “ภูเขาท่ีมีต้นสะเดา” 
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ภูเขายักขทาสะ แปลว่า “ภูเขาที่มีทาสของยักษ์” มาจากคำว่า ยกฺข (ยักษ์) + ทาส 
(ทาส) ยังไม่สามารถสืบได้ว่าเป็นที่ใด  

ภูเขาตัณฑุเลยยะ แปลทับศัพท์ว่า “ภูเขาตัณฑุเลยยะ” ซึ่งแม้คำว่า “ตณฺฑุเลยฺย” 
จะมีผู้แปลเป็นภาษาไทยว่า “ต้นกะเพรา” ก็ตาม แต่ผู้วิจัยได้หาชื่อวิทยาศาสตร์ของคำนี้แล้วพบชื่อว่า 
Amaranthus polygonoides Will. จากนั้นนำชื่อวิทยาศาสตร์ไปหาชื่อภาษาไทยอีกทอดหนึ่งแล้ว
ไม่พบว่าตรงกับชื่อพืชใด ๆ ในไทยเลย ผู้วิจัยจึงแปลทับศัพท์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถทราบได้ว่าภูเขา
ตัณฑุเลยยะอยู่ที่ใด แต่จากชื่อภูเขาก็อาจทำให้ทราบได้ว่าเป็นภูเขาท่ีมีพืชตัณฑุเลยยะเป็นจำนวนมาก 

ภูเขามารคิริ แปลว่า “ภูเขาของมาร” มาจากคำว่า มาร (มาร) + คิริ (ภูเขา) ยังไม่
สามารถสืบได้ว่าเป็นที่ใด 

 

ต่อไปจะวิเคราะห์ภูเขาสมันตกูฏแยกเป็นเอกเทศ เพราะเป็นภูเขาที่สำคัญที่สุดในเรื่อง 
และมีรายละเอียดมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

2. ภูเขาสมันตกูฏ 

ภูเขาสมันตกูฏ คือ ภูเขาที่มีความสำคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทับ
รอยพระพุทธบาทไว้ที่นี้  ความสำคัญของที่นี่จะเห็นได้จากชื่อภู เขาที่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อเรื่อง  
พระเวเทหเถระปรุงศัพท์เรียกภูเขาลูกนี้ในสมันตกูฏวัณณนาหลายชื่อ ได้แก่ สุมนสิขริราช (4), สุมน-

กูฏ (516, 536, 754), สุมนคิริ (796), สุมนทฺทิ (797), สุมนตรุราชํ (589), สมนฺตกูฏ (722, 732, 
781), สมนฺตคิริ (746), สมนฺตนค (753) ฉะนั้น จึงอาจเรียกกันว่า สมันตกูฏบ้าง สุมนกูฏบ้าง 

ปัจจุบันเรียกตามภาษาอังกฤษว่า อดัมส์พีค (Adam’s Peak) และชาวลังกาเรียกว่า  
ศรีปาทะ (Sri Pada) หรือในภาษาสิงหลเรียกว่า สมโนฬะ (Samanoḷa) (Godakumbura, 1958: 

ix) สมันตกูฏนี้เป็นภูเขาที่มีความสูง 7,360 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ระยะทางในการเดินขึ้นเขา
ประมาณ 4 ไมล์ (Wimalajothi, 2000: 71-72, อ้างถึงใน ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, 2555: 322)  

ภูเขาลูกนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในมหาวงศ์ตอนที่พระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปประทับ 

รอยพระบาทไว้บนยอด (มหา.1/77) ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณี (พ.ศ. 382-406) พระ
เถระ 5 รูป และพระมลิยเทวเถระ ถวายข้าวฟ่างและมะขามป้อมแก่ภิกษุ 900 รูป บนเขาสมันตกูฏ
แล้วพากันขบฉัน (มหา.32/49-50) ข้อมูลนี้แสดงว่าบนภูเขามีสถานที่พักอยู่ซึ่งสัมพันธ์กับอรรถกถา
มโนรถปูรณี167 ที่กล่าวว่า “มีชาวทมิฬคนหนึ่งชื่อว่า ทีฆชยันตะ เอาผ้าแดงบูชาอากาศเจดีย์ที่สุมนคิริ-
มหาวิหาร ต่อมาตายไปแล้วบังเกิดในที่ใกล้อุสสทนรก เมื่อได้ฟังเสียงเปลวไฟ จึงหวนระลึกถึงผ้าแดงที่

 
167 Adikaram (1953: 114) สันนิษฐานว่ามโนรถปูรณี เป็นวรรณกรรมช้ันอรรถกถาเล่มเดียวที่

กล่าวถึงภูเขาสมันตกูฏ  
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ตนเอาบูชาอากาศเจดีย์จึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์” (องฺ.ติก.อ.2/135) ซึ่งทีฆชยันตะนี้อาจเป็นคน
เดียวกับทีฆชันตุทหารของพระเจ้าเอฬาระผู้เป็นศัตรูของพระเจ้ าทุฏฐคามณี (มหา.25/54) ข้อมูลนี้
ช่วยสนับสนุนแนวคิดที่ว่าอาจมีศาสนสถานบนยอดเขาสมันตกูฏมาตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐ - 

คามณีแล้ว จากนั้นบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนก็ระบุว่ามีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขานี้ด้วย 
จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุ (พ.ศ. 1598-1653) ที่พบว่าภูเขาสมันตกูฏกลายเป็นที่แสวง
บุญแล้ว เนื่องจากพระองค์โปรดให้สร้างทางขึ้นภูเขาสมันตกูฏสำหรับผู้ที่จะมาแสวงบุญ และอุทิศ
หมู่บ้านคิฬีมลัยให้เป็นบ้านส่วยสำหรับเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือดูแลรอยพระพุทธบาท (มหา.58/64-65) ซึ่ง
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคนอาศัยอยู่ตามภูเขาสมันตกูฏ ดังที่มหาวงศ์กล่าวว่ามีเหล่าชนที่อยู่
บนภูเขาสมันตกูฏเป็นต้นไม่ยอมเสียภาษีอากรตามกำหนด (มหา.59/70) 

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าภูเขาสมันตกูฏมีความสำคัญต่อสถาบันกษัตริย์และต่อ
ชาวบ้านธรรมดาเป็นอย่างยิ่ง เรื่อยมาโดยลำดับจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 สมันตกูฏวัณณนา
พรรณนาภาพภูเขาสมันตกูฏอย่างงดงามละเอียดลออ ดังความโดยสังเขปว่า 

  
 ภูเขาลูกใดงดงามด้วยถ่องแถวแนวป่าสีเขียวนานาประการ อากูลด้วยสาย
ฝนที่ตกหนัก และสายน้ำอันไหลลงมาจากภูเขา มีแนวแห่งใบไม้อ่อนสีเหลือง 
เขียว และแดง สูงขึ้นไป รุ่งเรืองอยู่ ปานประหนึ่งยอดแห่งก้อนเมฆฉะนั้น 
//723// 
 ภูเขาลูกใดเป็นยอดแห่งภูเขาซึ่งประกอบด้วยยอดอันใหญ่และสูงตระหง่าน 
รุ่งเรืองอยู่ ปานประหนึ่งพระจักรปาณี  (พระวิษณุ) แหวกสินธุวารีด้วยอก 
มาแล้วเพราะเหตุคือการนอบน้อมต่อพระบาทของพระองค์ฉะนั้น //724//  
 ภูเขาลูกใด มีแม่น้ำคงคาเป็นภรรยา ทรงไว้ซึ่งมงกุฎคือยอด (แห่งภูเขาลูก
อ่ืน) เป็นดั่งแม่ทัพของจอมขุนเขารอบ ๆ เป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขา (อื่น ๆ) 
รุ่งเรืองแล้วเหนือภาคพื้นแห่งพระนครคือเกาะลังกา //725//  
 ภูเขาลูกใดย่อมรุ่งโรจน์ ปานประหนึ่งพญาคชสารของท้าวสุราธิ บดี  
(พระอินทร์) มีกิ่งไม้เป็นงา มียอดที่ก่อตัวสูงขึ้นเป็นกระพอง มีตระพังมากมาย
เป็นดวงตา มีแม่น้ำเป็นงวง มีธารน้ำตกเป็นการหลั่งไหลแห่งน้ำมันช้าง //726// 
 ที่ภูเขาลูกใด มีราชาแห่งต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ปานประหนึ่งพระราชา 
ซึ่งมีนกยางตัวต้องการดอกไม้ที่แย้มบานเป็นร่ม มีหน่อสีแดงที่อยู่ติด ๆ กัน
เป็นมาลามงกุฎ มีลำต้นที่ถูกโอบกอดโดยเถาวัลย์คือภรรยาเป็นพระวรกาย 
//727// 
 ที่ภูเขาลูกใด มีสระบัวบนพื้นศิลา ส่องประกายอยู่ มีเท้าสีแดงของเหล่า
ภรรยานักสิทธิ์เป็นถ่องแถวแห่งดอกบัว ประกอบด้วยเครื่องประดับมือที่ระคน
กันเป็นหมู่ภมร มีหมู่นกยูงเป็นมาลาดอกอุบล //728// 
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 มีความวิจิตรด้วยผืนน้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยเกสรจากดอกโกกาสะ บัวหลวง 
อันแย้มบาน พร้อมทั้งบัวสาย บัวเผื่อน และบัวเกรวะ ที่นำมาซึ่งความเพลิน
เพลินแห่งกลิ่นหอมหวนอันเป็นนิรันดร์ //731// 
 ภูเขาลูกใดเป็นภูมิภาคที่ประดับด้วยสระบัวที่เต็มไปด้วยสายน้ำเย็น ใสและ
หวานอร่อย เป็นที่เจริญใจ มียอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน ๆ) อยู่โดยรอบ รุ่งโรจน์อยู่
ทางทิศตะวันออก ภูเขาลูกนั้นชื่อว่า สมันตกูฏ //732// 
 ที่ภูเขาลูกนั้นนั่นแล มีหมู่แมกไม้บางจำพวกยืนต้นส่งกลิ่นหอมหวน บาง
จำพวกก็ผลิผลหอมหวาน บางจำพวกก็งดงามทรงไว้อยู่ซึ่งลดาวัลย์ที่มียอดอ่อน
ผลิแตกออกซึ่งแกว่งไกว (เพราะแรงลม) ไว้บนกิ่งไม้ //738// 
 ที่ภูเขาลูกใด มีจอมแห่งต้นไม้ทั้งหลายที่มีใบเต็มต้นและมีผลดก ทำให้  
หมู่ชนผู้เดินเข้ามาใกล้ ๆ เอิบอ่ิมใจอยู่เป็นประจำ จอมแห่งต้นไม้เหล่านั้นคล้าย
กับว่ากำลังเชื้อเชิญแม้เหล่าชนผู้อยู่ในคลองแห่งจักษุ (ให้เข้ามา) ด้วยใบไม้อ่อน
แดงระเร่ือที่ปลิวไปตามสายลม //739// 
 ที่ป่าแห่งนั้น มีเหล่านางไม้พร้อมกับนางฟ้าของตน ทัดพวงมาลา ยินดีปรีดา
อยู่เนืองนิตย์ พากันฟ้อนรำ ดีดพิณ บรรเลงดนตรี ขับร้อง ณ สระน้ำศิลาและ
หาดทรายอันน่ารื่นรมย์ //740// 
 และเหล่านักสิทธิ์พร้อมทั้งภรรยาก็ต่างพากันละเล่น ณ ที่นั้น ๆ เพลิดเพลิน
ด้วยรสแห่งดอกไม้ ผลไม้ และใบไม้ แม้เหล่านักบวชนอกศาสนาก็ต่างพำนักอยู่
ใต้ต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ใกล้ภูเขานั้น มีจิตใจจดจ่ออยู่กับโยคะ //741// 
 ข้าแต่พระมุนินท์ ภูเขาที่ปรากฏเช่นกับคอของนกยูงที่สูงยาวและมีสีเขียว 
ด้วยยอดเขาทั้งหลายที่งดงามด้วยถ่องแถวแนวพนา ประดับประดาแล้วด้วย
เหล่านางอัปสราผู้พริ้งเพรา มีประการดังกล่าวมาแล้วนี้ คือภูเขาสมันตะ ที่อยู่
ของข้าพระองค์ //746// 
 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาสมันตกูฏ ซึ่งอาจสะท้อนภาพ
ในสมัยนั้นว่าเต็มไปด้วยถ่องแถวแนวป่าสีเขียวสด มีสายฝนที่ตกหนัก มีสายน้ำอันไหลลงมาจากภูเขา 
มีธารน้ำตก มีสระบัวบนพื้นศิลา และอุดมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด พร้อมกันนี้
ยังทำให้ทราบว่าที่ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าสมันตกูฏ เพราะว่ามียอดเขาอ่ืน ๆ (ป. กูฏ) แวดล้อมอยู่โดยรอบ 
(ป. สมนฺต) ดังข้อความว่า “ภูเขาลูกใดเป็นยอดแห่งภูเขาซึ่งประกอบด้วยยอดอันใหญ่และสูง
ตระหง่าน” “ภูเขาลูกใด มีแม่น้ำคงคาเป็นภรรยา ทรงไว้ซึ่งมงกุฎคือยอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน) เป็นดั่งแม่

ทัพของจอมขุนเขารอบ ๆ เป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขา (อ่ืน ๆ)” และ “...มียอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน ๆ) 
อยู่โดยรอบ รุ่งโรจน์อยู่ทางทิศตะวันออก ภูเขาลูกนั้นชื่อว่า สมันตกูฏ” 
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3. พืชพันธุ์ไม้ 

ในคาถาที่ 731 และช่วงคาถาที่ 733 ถึง 737 ผู้ประพันธ์ได้บรรยายว่าภูเขาสมันตกูฏ
มีป่าที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจ
ต่อไป ผู้วิจัยจึงมีข้ันตอนการหาคำแปลดังนี้ คือ  

1. นำคำศัพท์บาลีที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาดูชื่อวิทยาศาสตร์และคำแปลจาก
วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกสำนวนต่าง ๆ และการใช้
เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร  ของพระสมบูรณ์ สุพรรณ- 
วัฒนกุล (2540) และงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกะสัมหิตา ของ
อุเทน วงศ์สถิตย์ (2558)  

2. หากไม่พบคำศัพท์ในวิทยานิพนธ์และงานวิจัยข้างต้นจะนำศัพท์บาลีในสมันตกูฏ-
วัณณนา เที ยบดูความหมายจากพจนานุกรมของสมาคมบาลีปกรณ์  (Pāli Text Society) 

พจนานุกรมภาษาสันสกฤตออนไลน์ https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/ ของ 
Monier-Williams พจนานุกรมภาษาสันสกฤตออนไลน์ http://sanskritdictionary.com/ และ 
http://spokensanskrit.org/ ซึ่ งอาจให้ชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ จากนั้นจึงหาชื่อภาษาไทยจากชื่อ
วิทยาศาสตร์ต่อไป 

อนึ่ง แม้บางคำอาจมีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้แล้ว แต่ถ้าคำนั้นไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ หรือมี
ชื่อวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีความหมายที่พบในภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปลคำนั้นโดยทับศัพท์บาลี  

  
ตารางที่ 29 รายชื่อพืชพันธุ์ไม้ในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 

ชื่อบาลี คาถา ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย 
อกฺข (ส. อกฺษ) 734 Terminalia belerica Roxb. สมอพิเภก 
อชฺชก (ส. อรฺชก) 736 Ocimum gratissimum Linn. ยี่หร่า 
อชฺชุน 734 Terminalla arjuna Wight.and Arn. รกฟ้าขาว  
อติวิส (ส. อติวิษา) 737 Aconitum Heterophylum Wall. เดือยไก่ 
อปราชิต 737 Clitoria ternatea L. อัญชัน 
อภย 733 Terminalia chebula Retz. สมอไทย 
อมต 734 - - 
อมฺพ 734 Mangaifera indica Linn. มะม่วง 
อรวินฺทก 731 Nelumbium speciosum Willd. บัวหลวง 
อริฏฺฐ (ส. อริษฺฏ) 735 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา 
อลาพุ 737 Lagenaria vulgaris Ser. น้ำเต้า 

http://sanskritdictionary.com/%20และ
http://spokensanskrit.org/
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ตารางที่ 29 รายชื่อพืชพันธุ์ไม้ในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย 

อสน 734 Pterocarpus marsupium Roxb. ประดู ่
อสฺสกณฺณ  
(ส. อศฺวกรฺณ) 

734 Shorea robusta C. F. Gaertn สาละ 

อสฺสมารก  
(ส. อศฺวมารก) 

736 Nerium odorum Solano ยี่โถ 

อโสก 735 Saraca indica Linn. โสก 
อินฺทีวร (บัว) 731 Nymphaea stellata Willd.  บัวเผื่อน 
อินฺทีวร (ต้นไม้) 734 Cassia fistula Linn. ลมแล้ง, คูน, ราช

พฤกษ์ 
อุจฺฉุ 737 Saccharum officinarum Roxb. อ้อย 
อุทุมฺพร 734 Ficus racemosa Linn. มะเดื่อ, อุทุมพร 
อุสีร 737 Vetiveria zizanoides (Linn.) Nash. แฝกหอม 
เอรวตก  
(ส. ไอราวตก) 

735 Artocarpus lacucha Buch. Ham. มะหาด 

เอล 737 Elettaria cardamomum กระวานเทศ 
กณฺหวณฺฏ  
(ส. กฺฤษฺณวรฺตมนฺ) 

734 Plumbago zeylanica L. เจตมูลเพลิงขาว (หรือ
ปิดปิวขาว) 

กทมฺพ 733 Anthocephalus cadamba Miq. กระทุ่ม 
กมุก (ส. กรฺมุก) 734 Areca catechu Linn. หมาก 
กเรรี 733 Capparis trifoliata Roxb. กุ่มบก 
กีจก 737 Arundo karka  - 
กุนฺท 736 Jasminum multiflorum or pubescens 

or Boswellia thurifera 
- 

กุรณฺฑก 736 Barleria L. สกุลอังกาบ 
เกตก 735 Pandanus odoratissimus Linn.f. ลำเจียก 
เกรว168 731 - - 

 
168 เกรว (ป.) ตรงกับ ไกรว (ส.) แม้คำนี้จะพบช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Trigonella foenum graecum ซึ่ง

ตรงกับ ลูกซัด (พืช) ในภาษาไทย แต่ในบริบทของเรื่องที่กล่าวว่าอยู่ในสระน้ำ จึงน่าจะเป็นดอกบัวมากกว่า ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมิได้แปลคำนี้ว่าเป็นลูกซัด 
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ตารางที่ 29 รายชื่อพืชพันธุ์ไม้ในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย 

โกกาส 731 - - 
ขชฺชูริ 735 Phoenix sylvestris Roxb. อินทผลัม 
ขทิร 733 Acacia catechu Willd. สีเสียดเหนือ 
คทฺทภณฺฑ  
(ส. ครฺทภณฺฑ) 

734 Ficus infectoria Roxb. ต้นเลียบ 

คิริมลฺลิกา 735 Wrigthia antidysenterica พุดพิชญา 
จมฺปก 735 Michelia champaca L. จำปา 
จิญฺจ 734 Tamarindus indica Linn. มะขาม 
จิตฺตก (ส. จิตฺรก) 736 Plumbago zeylonica Linn. เจตมูลเพลิงขาว 
โจจ 737 Artocarpus integrifolia Linn.F. - 
ชปา 736 Hibiscus rosa-sinensis L. ชบาจีน 
ชมฺพีร 733 Citrus medica L. มะงั่ว 
ตาล 735 Borassus flabellifer Linn. ตาล 
ตาลิ 735 Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. ตะขบป่า 
ติณสูล  
(ส. ตฺฤณศูนฺย) 

736 Jasminum sambac (L.) Aiton มะลิลา 

ตินฺท ุ 734 Strychnos nux-vomica Linn. แสลงใจ 
ทาฑิม 735 Punica granalum Linn. ทับทิม 
ทุมุปฺปล 735 - - 
นาค 735 Mesua ferrea Linn. บุนนาค 
นาควลฺลี  
(ส. นาควลฺลรี) 

737 Piper betle L. เถาพลู 

นิจุล 735 Barringtonia acutangula (L.) 

Gaertn. 
จิกน้ำ 

นีป 734 Anthocephalus cadamba Miq. กระทุ่ม 
นีลี 737 Indicofera tinctoria Linn. คราม 
ปณส 734 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน 
ปลาส 733 Butea frondosa Roxb. ทองกวาว 
ปิยาล 734 Buchanania lanzen Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน 
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ตารางที่ 29 รายชื่อพืชพันธุ์ไม้ในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย 

ปิลกฺข (ส. ปิลกฺษ) 734 Ficus infectoria Roxb. ไทรเลียบ 
ปุนฺนาค 735 Calophyllum inophyllum Linn. กากะทิง 
ผนฺทน 734 Butea monosperma Kuntze (B. 

frondosa Roxb.) 
ทองกวาว 

พทริ 734 Zizyphus jujuba Lamk. พุทราจีน 
พิมฺพิ 737 Coccinia indica Wight. & Arn. เถาตำลึง 
พีชปูร (ส. พีชปูรก) 736 Citrus medica Linn. ส้มซ่า 
โพธิ 733 Ficus religiosa L. โพ 
ภณฺฑิ 736 Pentapetes phoenicea Linn. บานเที่ยง 
ภลฺลี  733 Semecarpus anacardium Linn.f รักขน 
มธุก 733 Glycyrrhiza glabra Linn. ชะเอมเทศ 
มาลตี 736 Jasminum grandiflorum Linn. มะลิก้านแดง 
ยุคปตฺต  
(ส. ยุคปตฺตฺร) 

735 Bauhinia variegata L. เสี้ยวดอกขาว 

ยูถิก 736 Jasminum auricubtum Vahe. มะลิ 
รวิ 736 Calotropis gigantea (Linn.) R.Br. รัก 
ลพุช 734 Artocarpus lakoocha Roxb. มะหาด 
วกุล 734 Mimusops elengi Linn. พิกุล 
วจา 737 Acorus calamus Linn. ว่านน้ำ 
วฏ 733 Ficus bengalensis Linn. ไทร 
วลฺลีภ 737 Benincasa cerifera Savi ฟัก 
วาร 737 Achyranthes aspera L. พันง ู
วาสนฺติ 736 Cocculus hirsutus Diels. - 
วิฬงฺคิ 737 Embelia ribes Burm.f. ส้มกุ้ง 
สมีรณ 736 - - 
สลล (< ป. สลฬ) 734 Pinus roxburghii Sarg. - 
สารท 737 Alstonia scholaris (L.) R.Br. or 

Jussiaea repens L. 
สั ต ต บ ร ร ณ  ห รื อ
แพงพวยน้ำ 

สุมน 736 Jasminuim grandiflorum Linn. สถาน  
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ตารางที่ 29 รายชื่อพืชพันธุ์ไม้ในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย 

เสตมฺพ 735 - - 
เสผาลิกา 736 Vitex negundo L. คนทีเขมา 
เสลฺลู (ส. เสลุ, เศลุ) 733 Cordia myxa. L. - 
โสคนฺธิก 731 Nymphaea alba Linn. บัวสาย (ดอกขาว) 
หฬิทฺทิ 737 Curcuma domestica Valeton. (C. 

longa Linn.) 
ขม้ิน 

หินฺตาล 735 Cycas circinalis L. ปรง 
 

4. สัตว์ 

สมันตกูฏวัณณนากล่าวถึงสัตว์ชนิดต่าง ๆ กล่าวคือ สัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใน
คาถาที่ 729 สัตว์บกและสัตว์ปีก ในคาถาที่ 730 และคาถาที่ 742-744 เนื่องจากพจนานุกรมทั้งภาษา
บาลีและสันสกฤตไม่ได้ระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย ฉะนั้น ผู้แปลจึงแปลความหมายของสัตว์แต่ละ
ชนิดตามคำแปลในพจนานุกรมภาษาบาลีและสันสกฤตทั่วไป ดังนี้ 

  
สัตว์บก 
คาถาที่ 742-743 ให้ข้อมูลสัตว์บก ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 30 รายชื่อสัตว์บกในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 

อาข ุ 742 หน ู
เอณิมิค 742 เนื้อทราย 
กป ี 742 ลิง 
กุรุงฺค 742 กวางทอง 
ควย 742 โคลาน 
โคกณฺณ 742 วัวกระทิง 
โคธา 742 ตะกวด 
ชมฺพุก 742 หมาจิ้งจอก 
ปมฺปก 742 ค่าง 
ปุณฺฑรีก 742 เสือโคร่ง 
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ตารางที่ 30 รายชื่อสัตว์บกในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 

ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 
พพฺพุ 742 แมว 
รุรุ 742 กวาง 
โรหิต 742 ละมั่ง 
สลฺล 742 เม่น 
สส 742 กระต่าย 
สาขามิค 742 ลิง 
สูกร 742 หมู 
หยมารก 743 สัตว์ที่ฆ่าม้าได้, ควาย? 
หริณ 742 เนื้อ 

 
สัตว์น้ำ 
คาถาที่ 729 ให้ข้อมูลสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 31 รายชื่อสัตว์น้ำในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 

อมร 729 ปลาไหล 
ปาฐีน 729 ปลากา (หรือปลาสลาด) 
ปาวุส 729 ปลากระบอก 
มุญฺช 729 ปลาค้าว 
รตฺตป 729 ปลิง 
โรหิจฺจ 729 ปลาตะเพียน 
สวงฺก 729 ปลาหลด 
สิงฺค ุ 729 ปลาดุก 
 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
คาถาที่ 729 ให้ข้อมูลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 32 รายชื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 

ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 
กุลีร 729 ปู 
ททฺทร 729 กบ 
นกฺก 729 จระเข ้

 
สัตว์ปีก 
คาถาที่ 730 และ 743-744 ให้ข้อมูลสัตว์ปีก ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 33 รายชื่อสัตว์ปีกในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 

อาฏ 743 นกเงือก 
กงฺก 744 นกอีลุ้ม (หรือเหยี่ยวแดง) 
กโปตก 743 นกพิราบ 
กาทมฺพ 730 นกกาน้ำ (หรือเป็ด) 
กีร 744 นกแก้ว 
กุรร 744 นกออกขาว 
กุรร 744 นกออกขาว 
กุลล 744 เหยี่ยว 
โกสิย 743 นกฮูก 
จกฺกวฺห 744 นกจากพราก 
จโกรก 744 นกกด (หรือนกเขาไฟ) 
ทินฺทิภ 744 นกต้อยตีวิด 
ธงฺก 743 กา 
นิชฺชิวฺห 744 ไก่ป่า 
นีลคีว 743 นกยูง 
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ตารางที่ 33 รายชื่อสัตว์ปีกในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร (ต่อ) 

ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 
ปรปุฏฺฐ 743 นกดุเหว่า 
พลาก 730 นกยาง  
ลาป 743 นกมูลไถ 
สารส 730 นกหัวขวาน (หรือนกกระไน) 
สาฬิก 744 นกสาลิกา 
หํส 730 หงส์ 

 
แมลง 
ปรากฏชื่อแมลงดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 34 รายชื่อแมลงในสมันตกูฏวัณณนาตามลำดับอักษร 
ชื่อบาลี คาถา ชื่อไทย 

อลิ 730 ภู่, ผึ้ง 
นิเมสก (ส. นิเมษก) 729 หิ่งห้อย 
มธุพฺพต 743 ผึ้ง 
 

5. สถานที่ต่าง ๆ ในลังกาที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 

ผู้ประพันธ์ได้บันทึกรายละเอียดของสถานที่บางแห่งไว้ด้วย ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นที่
รู้จักมาตั้งแต่ในมหาวงศ์จนถึงปัจจุบัน แต่ชื่อสถานที่บางแห่งก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสำเนียงของชาว
ลังกาไปบ้าง ชื่อสถานที่สำคัญของลังกาปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 4 ชื่อ ได้แก่ (1) วาลุกาคงคา (2) 
อุทยานมหานาควัน (3) อนุราธปุระ และ (4) โรหณะ ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 วาลุกาคงคา 

สมันตกูฏวัณณนาให้ข้อมูลว่า “วาลุกาคงคา” หรือ “มหาวาลุกาคงคา” เป็น
แม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านแผ่นดินสองฟากฝั่ง  ดังความว่า 

 

 ณ เกาะนั้น ได้มีแม่น้ำวาลุกาคงคาอันมีสองฟากฝั่งใหญ่ อยู่ตรงกลาง
ระหว่างผืนแผ่นดิน (แห่งเกาะลังกา) อันนำสายตาของประชาชนไป น่าอภิรมย์ 
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เต็มไปด้วยน้ำใสเย็นแวววับเช่นกับสายสร้อยไข่มุกพร่างพราวเหนือทรวงอกของ
หญิงสาวคือเกาะลังกา //513// 

 

ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า “มหาแวฬิคังคา” (Mahaweli Ganga) มีความยาว 335 

กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในลังกา (ลังกากุมาร, 2555: 29) 
 

5.2 อุทยานมหานาควัน 

ผู้ประพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานมหานาควัน ในชื่อว่า อุรุนาควัน ซึ่งมี
ความหมายเดียวกันกับคำว่า “มหานาควัน” เพราะคำว่า “อุรุ” มีความหมายว่า “ใหญ่” เช่นเดียวกับ
คำว่า “มหา” แต่ผู้ประพันธ์เลือกใช้คำว่า “อุรุนาควัน” เนื่องจากพยางค์ครุ/ลหุพอดีกับคณะฉันท์  

อุทยานนี้กว้างประมาณ 3 โยชน์ ยาวประมาณ 4 คาวุต (เท่ากับ 1 โยชน์) ตั้งอยู่บนฝั่ง
ของแม่น้ำวาลุกา ดังความว่า  

  
 ได้มีอุทยานชื่อว่า อุรุนาควัน (มหานาควัน) กว้างประมาณ 3 โยชน์ ยาว
ประมาณ 4 คาวุต เป็นสถานที่น่าอภิรมย์ต่อนัยน์ตา มีเสียงดังกระห่ึมไปด้วย
สายฝนและธารน้ำตกที่เย็นฉ่ำ เป็นสถานที่ที่มีความยินดีระคนกันซึ่งเกิดจาก
เสียงเพลงขับของหมู่ผึ้งตัวมัวเมาและหมู่นก อันเป็นที่สมาคมแวะเวียนมาของฝูง
มฤคตัวงดงามที่กำลังเพลิดเพลินยิ่ ง มีจอมแห่งต้นไม้ละม้ายคล้ายกับนกยูง

หลากหลายตัวที่กำลังรำแพนหาง อยู่ในสถานที่อันสะอาดและน่ารื่นรมย์ไม่ไกล
จากแม่น้ำวาลุกาคงคานั้น //514-515// 

 
ในทาฐาวงศ์ให้ข้อมูลที่ต่างจากสมันตกูฏวัณณนาว่าอุทยานนี้ยาว 3 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์ 

(ทาฐา.26, 62) ปัจจุบันชาวลังกาเรียกสถานที่นี้ว่า “อลุตนุวระ” (สวาท เหล่าอุด, 2554: 132) เป็นที่
ประดิษฐานของมหิยังคณเจดีย์ 

 
5.3 อนุราธปุระ 

อนุราธปุระเคยเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปี ตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 2 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ต่อเนื่องกันกว่า 100 พระองค์ นับว่าเป็นศูนย์กลาง
การเมืองการปกครองที่ยาวนานที่สุดในลังกา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 36)   

สมันตกูฏวัณณนาเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอนุราธปุระ แล้วประทับนั่งบรรลุปีติ
อันเกิดจากนิโรธสมาบัติบนสถานที่ที่จะเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหามงคลเจดีย์  
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(สุวรรณมาลิกเจดีย์ หรือชื่อในลังกาว่า “สถูปรุวัลเวลิเสยะ”) และเจดีย์บรรจุพระรากขวัญ (สถูป- 
ถูปาราม) ในอนาคต ดังความว่า 

 
 จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก เหาะไปสู่เมืองอนุราธปุระ 
ทรงประทับนั่งบรรลุปีติอันเกิดแต่นิโรธสมาบัติ ณ สถานที่ที่จะประดิษฐานต้น
พระศรีมหาโพธิ์ (ในอนาคต) ณ สถานที่ที่จะประดิษฐานพระมหามงคลเจดีย์ (ใน
อนาคต) และสถานที่ที่จะประดิษฐานเจดีย์เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ (ในอนาคต) 
ทรงเล็งเห็นกาลอันยาวนานในอนาคตว่า “อนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระบรม
สารีริกธาตุของเราครั้นประดิษฐานแล้วก็จะทำความเจริญรุ่งเรืองแก่มหาชนใน
โลก” //793-794// 
 
ข้อความนี้ย้ำให้เห็นว่าเมืองนี้สำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นที่

ประดิษฐานของเจดีย์ทั้งหลายในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับในปัจจุบันนี้ที่แวดล้อมไปด้วยศาสนสถาน
จำนวนมาก โดยตัวเมืองล้อมรอบด้วยแนวกำแพง นอกแนวกำแพงเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่
กระจายอยู่รอบ ๆ เช่น มหาวิหาร เชตวันวิหาร อภัยคีรีวิหาร ทักขิณาวิหาร และมิริสวัฏฏิวิหาร ถัด
ออกไปเป็นที่ตั้งของชุมชนและอ่างเก็บน้ำ วงนอกสุดเป็นแนวป่าและกลุ่มศาสนสถานประเภทวัดป่า 
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 36)   

 
5.4 โรหณะ 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทเรียบร้อยแล้วทรงพักผ่อนครู่
หนึ่ง จากนั้นจึงเหาะไปสู่โรหณชนบท ดังความว่า 

 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับคณะสงฆ์ ทรงใช้เวลาเล็กน้อยพักผ่อนในเวลา
กลางวัน เมื่อชาวโลกพร้อมทั้งเหล่าทวยเทพพากันบูชา (เสร็จสิ้นแล้ว) ก็เสด็จ
จากที่นั้นแล้วเหาะไปสู่โรหณชนบท //791// 
 
โรหณชนบทนี้เป็นสถานที่สำคัญซึ่งปรากฏชื่อในวรรณกรรมบาลีหลายเรื่อง เช่น ทีปวงศ์ 

มหาวงศ ์ปัจจุบันสถานที่นี้ออกชื่อตามเสียงคนลังกาว่า รุหุณะ (Ruhuna)  
เนื่องจากสมันตกูฏวัณณนาเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพ่ือสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏจาก

มุมมองของผู้ประพันธ์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จึงเป็นหลักฐานชั้นดีว่า พืชพันธุ์ไม้และสัตว์ต่าง ๆ น่าจะมี
อยู่จริงในสมัยนั้น รวมถึงชื่อภูเขาต่าง ๆ และชื่อสถานที่อ่ืน ๆ ก็อาจจะมีการเรียกอย่างนั้นในสมัยนั้น
จริง ๆ ทั้งยังทำให้ทราบชื่อเดิมของสถานที่บางแห่งในอดีตที่แต่งเป็นภาษาบาลี ซึ่งในปัจจุบันได้
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เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะออกเสียงด้วยภาษาสิงหล เช่น โรหณ (ป.) เปลี่ยนเป็นรุหุณะ, วาลุกาคงฺคา 
(ป.) เปลี่ยนเป็นมหาแวฬิคังคา และชื่อสถานที่บางแห่งที่ผู้ประพันธ์แต่งด้วยคำไวพจน์  เช่น ชื่อภูเขา
สมันตกูฏว่า สุมนสิขริราช, สุมนกูฏ, สุมนคิริ, สุมนทฺทิ, สุมนตรุราช, สมนฺตกูฏ, สมนฺตคิริ และ 
สมนฺตนค ก็เป็นหลักฐานที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ได้ ฉะนั้น สมันตกูฏ- 
วัณณนาจึงเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าในเรื่องภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก 
 

วัฒนธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมในการแต่งกาย หรืออีกความหมายคือ วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
วัฒนธรรมชาวเขา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,103) เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดความ
เจริญงอกงามในวิถีชีวิตของส่วนรวม สามารถถ่ายทอดให้แก่กันได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด กริยา
ท่าทาง ความประพฤติหรือการกระทำใด ๆ ในส่วนรวมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยแสดงออกมาให้เห็น
เป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบและประเพณี เป็นต้น (พระยาอนุมานราชธน, 2515: 103-104)  

วัฒนธรรมปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา 2 ประการ ได้แก่ (1) การละเล่นของนางสนมใน
พระราชวัง และ (2) การสร้างมณฑปต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ ดังต่อไปนี้  
 

1. การละเล่นของนางสนมในพระราชวัง 

สมันตกูฏวัณณนาให้ภาพการละเล่นของเหล่านางสนมในพระราชฐานชั้นในทั้ง
ลักษณะการร่ายรำและการเล่นดนตรี ซึ่งผู้ประพันธ์กล่าวถึงเหล่านางสนมโดยตรงหรือโดยเปรียบกับ
นางเทพอัปสร ดังความว่า   
 

 ต่างพากันยืนอยู่ในท่ามกลางวงกลมแห่งกลอง ผู้มีความต่อเนื่องด้วย
ความรู้สึก (รส) และอารมณ์ (ภาวะ) เฉพาะพระพักตร์ของเจ้าชายสิทธัตถะ
พระองค์นั้น ฟ้อนรำอยู่ราวกะว่านางเทพกัญญาร่ายรำอยู่บนเวทีฉะนั้น //67// 
 นางเทพอัปสรทั้งหลายบนท้องฟ้าต่างประคองมือของกันและกัน ฟ้อนรำ
ขับร้องเพลงที่น่ารื่นรมย์ใจบนท้องฟ้านั้น //179// 
 นางเทพอัปสรทั้งหลายเป็นคู่ ๆ ประดับตกแต่งแล้ว จับมือกันแล้วหมุนไป
มา บนท้องฟ้า ณ ที่นั้น ราวกะลูกข่างหมุนอยู่ฉะนั้น //180// 
 บางพวกฟ้อนรำ บางพวกละเล่น บางพวกผิวปาก บางพวกร้องเพลง บาง
พวกดีดพิณ บางพวกขับลำนำ และบางพวกโบกสะบดัแผ่นผ้าผนืเล็ก ๆ //187// 
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ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาพลักษณะการร่ายรำที่เหล่านางสนมจะยืนเป็นวงกลมแล้ว
มีกลองอยู่ในวงกลมนั้น แล้วจับมือกันหมุนไปมา มีการฟ้อนรำ ร้องเพลง ผิวปาก ดีดพิณ สะบัดโบก
แผ่นผ้าผืนเล็กไปตามจังหวะ 

  

2. การสร้างมณฑปต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ 

เรื่องสถาปัตยกรรมถูกบันทึกไว้ในมหาวงศ์โดยตลอดเกือบทุกรัชสมัย เช่น การสร้าง
หรือปฏิสังขรณ์วิหาร เจดีย์ หรือมณฑป เป็นต้น ซึ่งมหาวงศ์ได้ระบุขั้นตอนการก่อสร้างและการ
ตกแต่งอย่างละเอียด เช่น ปริจเฉทที่ 26 กล่าวถึงงานสร้างมริจวัฏฏิวิหาร (ดู มหา.26) ปริจเฉทที่ 27 
กล่าวถึงการสร้างโลหปราสาท (ดู มหา.27) ปริจเฉทที่ 71 กล่าวถึงเรื่องการปฏิสังขรณ์ปุลัตถินคร (ดู 
มหา.71) หรือปริจเฉทท่ี 76 กล่าวถึงการสร้างพระวิหาร (ดู มหา.76) เป็นต้น 

รัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 นี้ก็มีระบุเรื่องการรับสั่งให้สร้างหรือให้ปฏิสังขรณ์
สถานที่ต่าง ๆ เช่นกัน ดังในปริจเฉทที่ 83 วิวิธกุสลกรณะ (การบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ) ระบุว่า
พระองค์รับสั่งให้ปฏิสังขรณ์พระนครสิริวัฒนะ ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ ดังคว ามว่า 
“พระองค์รับสั่งให้สร้างมหาวิหารมีปราสาทมณฑป กำแพง และซุ้มประตูสูงเด่นประดับด้วย  
พระศรีมหาโพธิ์ พระเจดีย์ อาราม และเรือนพระปฏิมา จิตรกรรมต่าง ๆ งดงามล้ำเลิศ มีสมบัติล้ำค่า
มากมาย จากชัมพุทโทณิถึงสิริวัฒนบุรี...” เป็นต้น (มหา.83/2-4) และปริจเฉทที่ 84 วิวิธกุสลการาป
นะ (การส่งเสริมให้บำเพ็ญการกุศลต่าง ๆ) ระบุว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งอำมาตย์ให้ไปปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา เช่น สร้างสะพาน ถนน วิหาร อาราม โรงธรรม ดังความว่า “...มหา
อำมาตย์ไปยังท่าภีมติตถะให้สร้างสะพานยาว 80 ศอก ที่ปากแม่น้ำกาฬี ให้สร้างสะพานยาว 100 
ยัฏฐิ ให้สร้างสะพานยาว 40 ยัฏฐิ ที่แม่น้ำในสาลคาม ให้สร้างสะพานยาว 150 ศอก ที่บึงสาละปาท
ปะ อำมาตย์ให้สร้างสะพานดังกล่าวในที่ทุรกันดารทุกแห่ง ให้สร้างอารามและโรงธรรมเป็นต้นจำนวน
มาก...” (มหา.84/40-43)  

ส่วนสมันตกูฏวัณณนายังได้สะท้อนภาพด้านสถาปัตยกรรม ในการสร้างมณฑปต้อนรับ
พระพุทธเจ้าและพระภิกษุ ในตอนที่เหล่าพญานาคในเกาะลังกาทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมา
ลังกาครั้งที่ 3 จึงได้ตระเตรียมสถานที่ต้อนรับพระพุทธองค์และเหล่าพระสาวก ดังความว่า 
 

 พญานาคราช คร้ันได้ทราบคำนั้นแล้วจึงดีใจ กลับมาสู่เกาะสีหฬโดยพลัน ที่
ภาคพื้นแผ่นดินอันน่าเพลิดเพลินใจ ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำกัลยาณี แล้วฝังเสาต้นใหญ่
อันมีค่ามากซึ่งทำจากเงิน ทองคำ แก้วมณี ไข่มุก แก้วปวาฬ และเพชร และตั้ง
หม้อเป็นต้นไว้ (บนเสานั้น) แล้วต่อส่วนประกอบเรือนที่เหลือมีขื่อเป็นต้น 
รวมถึงถ่องแถวลูกกรง (ที่มีลวดลาย) รูปวยาลและสิงโตเป็นต้น แล้วเนรมิต
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จันทัน เพดาน และช่อฟ้า ทำให้มีลวดลายวิจิตรงดงามอย่างดี ด้วยภาพวาด
มากมายที่ทำจากทองคำ สรรค์สร้างยอดแหลม (ของเรือน) ด้วยแท่งทองสิงคี 
หลังคา (ที่ทำ) ด้วยแก้วไพลิน พวงกระดิ่งทองคำ และพวงมาลาประจำมุม (ทั้ง
สี่) แล้วผูกผ้าเพดานอันงดงามและเครื่องห้อยไข่มุกไว้ในที่นั้น ๆ ทำให้ดารดาษ
ไปด้วยพวงของหอมและช่อดอกไม้ รังสฤษฏ์มหาบัลลังก์อันล้ำค่าทำจากแก้ว
อินทนิลไว้ท่ามกลางแผ่นดิน (สำหรับพระพุทธเจ้า) และบัลลังก์อันโสภาไว้รอบ 
ๆ สำหรับเหล่าภิกษุที่เหลือ แล้วรังสรรค์เนรมิตพนักพิง (อันทำ) จากรัตนะ
ทั้งหลาย ไพทีอันทำจากแก้วผลึก และลานกลม อันมโนรมย์ เดียรดาษไปด้วย
ไข่มุกและเม็ดทราย ซุ้มโค้งบนซุ้มประตูที่ทำจากรัตนะ 7 ประการ และมณฑป
อันประเสริฐที่สุด ซึ่งอากูลด้วยหม้อทองคำที่เต็มไปด้วยดอกมะพร้าวไฟ ตกแต่ง
เสร็จสรรพด้วยหลังคาที่เกลื่อนกล่นไปด้วยธงหลากสี เนืองแน่นไปด้วยถ่องแถว
แห่งประทีปและธูป พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องหอมและดอกไม้ ประดับประดา
พร้อมไปด้วยสีสันหลากชนิดเป็นต้นดังกล่าวมานี้ ประหนึ่งว่าเป็นมณฑปของ
ทวยเทพ และโดยทำนองเดียวกัน เนรมิตหนทางใหญ่เป็นทางตรง (ต่อมณฑป
นั้น) ปกคลุมไปด้วยเม็ดทรายสีขาวและปูด้วยผ้าลาดอันเนียนนุ่ม ราวกะถนน
ของเทวดา พญานาคเหล่านั้นเก็บตุนของเคีย้ว ของบริโภค ผลไม้น้อยใหญ่ ข้าว
และน้ำรสเลิศไว้อย่างมากมายแล้วได้เดินทางไปพบ (พระพุทธเจ้า) ในตอนนั้น 
//618-630// 

 
ข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นขั้นตอนการสร้างมณฑปและการประดับตกแต่งอย่าง

ละเอียดลออ ดังนี้  
1. ฝังเสาต้นใหญ่ซึ่งทำจากเงิน ทองคำ แก้วมณี ไข่มุก แก้วปวาฬ และเพชร และตั้งหม้อ

เป็นต้นไว้บนเสานั้น (หม้อในที่นี้คงหมายถึงหัวเสาที่มีรูปทรงคล้ายหม้อ)  
2. ต่อส่วนประกอบเรือนที่เหลือมีขื่อเป็นต้น และติดลูกกรง ที่มีลวดลายรูปสัตว์ต่าง ๆ 

มีวยาล169และสิงโตเป็นต้น  
3. ต่อจันทัน เพดาน และช่อฟ้า ทำให้มีลวดลายวิจิตรงดงามด้วยภาพวาดที่ทำจาก

ทองคำ 
4. ต่อยอดแหลมของเรือนด้วยแท่งทองสิงคี ทำหลังคาที่ทำจากแก้วไพลิน  
5. ตกแต่งด้วยพวงกระดิ่งทองคำ และพวงมาลาประจำมุมทั้งสี่ แล้วผูกผ้าเพดาน และ

เครื่องห้อยไขมุ่กไว้ในที่นั้น ๆ ประดับด้วยพวงของหอมและช่อดอกไม้  
 

169 วยาล คือ สิงห์มีเขา มักถูกประดับไว้ที่เทวาลัยฮินดูหลายแห่ง เช่น คชุราโห ประเทศอินเดีย 
ปราสาทเขมรโบราณบางแห่ง  
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6. ตั้งมหาบัลลังก์ที่ทำจากแก้วอินทนิลไว้ท่ามกลางมณฑปสำหรับพระพุทธเจ้า และตั้ง
บัลลังก์อ่ืน ๆ ไว้รอบ ๆ สำหรับเหล่าภิกษุที่เหลือ  

7. ตั้งพนักพิงอันทำจากรัตนะ ไพทีทำจากแก้วผลึก และลานกลมซึ่งลาดด้วยไข่มุกและ
เม็ดทราย ติดซุ้มโค้งบนซุ้มประตูที่ทำจากรัตนะ 7 ประการ 

8. ตกแต่งด้วยดอกมะพร้าวไฟ ติดธงหลากสีไว้ที่หลังคา ตั้งเทียนและธูปไว้ ประดับด้วย
เครื่องหอมและดอกไม้ 

9. ทำถนนใหญ่มุ่งตรงต่อมณฑปนั้นแล้วประดับพื้นถนนด้วยเม็ดทรายสีขาวและปูด้วยผ้า
ลาดอันนุ่ม 

 การสร้างมณฑปต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ ในเรื่องนี้ อาจสะท้อนภาพ 
การก่อสร้างมณฑปชั่วคราวเพื่อถวายการต้อนรับแก่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีทำบุญของชาวลังกาก็เป็นได้ 

 

3. การใช้แหวนประทับตรา 

มุทฺทา (ส. มุทฺรา) แปลว่า “แหวนประทับตรา” เป็นสิ่งที่กษัตริย์รวมถึงชนชั้น
ปกครองในสมัยโบราณ เช่น เมโสโปเตเมีย อียิปต์ โรมัน จะมีไว้ประจำตระกูล ซ่ึงแต่ละตระกูลก็จะมี
ตราสัญลักษณ์แตกต่างกันไป ประหนึ่งว่าเป็นลายเซ็นของตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้สอย
หลายประการ เช่น ใช้ประทับตราลงบนขี้ผึ้ง ครั่งหรือดินเหนียวเพ่ือปิดผนึกจดหมาย บัญชี เอกสาร
สำคัญ ไม่ให้ถูกแกะออกก่อนถึงปลายทาง, เป็นตราประจำตัวเพ่ือแสดงสถานะ, เป็นใบผ่านทางเพ่ือ
เข้าไปสู่สถานที่สำคัญ, เพ่ือความปลอดภัยของการส่งสินค้า, เพ่ือรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ตรา
ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเครื่องแสดงสถานภาพอันสูงส่งของชนชั้นปกครองในสมัยโบราณ (อนันต์ กลิ่น
โพธิ์กลับ, 2547: 250; The Signet Ring, 2017)  

วัฒนธรรมการใช้แหวนประทับตรานี้พบหลักฐานทางโบราณคดีในอินเดียอย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมัยโมริยะ-สุงคะ กุษาณะ คุปตะ เป็นต้น รวมถึงที่พบในลังกาเองก็ได้รับ
อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเช่นเดียวกัน (ดู อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, 2547) 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานในวรรณกรรมสันสกฤตบางเรื่อง เช่น ทิวยาวทานระบุถึงการ
ประทับตราเครื่องหมายการค้าของตัวเองลงบนสินค้า170 อวทานศตกะก็ระบุถึงชนบางกลุ่มที่ได้บริจาค
แหวนประทับตราซึ่งสวมอยู่ที่นิ้ว171 เป็นต้น ส่วนสมันตกูฏวัณณนาสะท้อนภาพวัฒนธรรมการใช้
แหวนประทับตราของกษัตริย์ผ่านการอุปมากับรอยพระพุทธบาท ดังความว่า 

 

 
170 สฺวมุทฺราลกฺษิตํ จ กฺฤตฺวา ปฺรกรฺานฺตะ / (Div_020.002.) 
171 เกจิทงฺคุลิมุทฺรามฺ (AVŚ_55) 
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ผึ้งตัวเล็ก (หรือนกตัวเล็ก) ถูกทำให้เป็นเครื่องหมายที่ปลายแห่งขี้ผึ้งด้วย
แหวนประทับตราของกษัตริย์ฉันใด รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏก็
เป็นสิ่งที่ควรเคารพฉันนั้นเหมือนกัน //781// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์สรรเสริญรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏว่าเป็น

สิ่งที่ควรเคารพ โดยอุปมากับเครื่องหมาย “ปตงฺคิกา” ซึ่งอาจแปลได้ 2 ความหมายว่า “ผึ้งตัวเล็ก” 
หรือ “นกตัวเล็ก” ซึ่งอยู่บนหัวแหวนที่กษัตริย์ประทับลงบนขี้ผึ้ง เพราะทั้งสองอย่างต่างมีลักษณะร่วม
กันคือการประทับลงบนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาบนเกาะลังกา ส่วนสัญลักษณ์บนแหวนประทับตราของกษัตริย์ก็เป็นเครื่องหมายแสดงถึงพลัง
อำนาจของผู้ปกครอง เพราะว่าเมื่อกษัตริย์ประทับตราสัญลักษณ์ลงบนขี้ผึ้งร้อน ๆ หรือดินเหนียวเพ่ือ
จะปิดผนึกจดหมายแล้วส่งไปที่ใดที่หนึ่ง ประชาชนย่อมหมายรู้ได้ว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์
พระองค์นั้น  

ข้อมูลในเรื่องนี้จึงเป็นภาพสะท้อนว่ามีกษัตริย์ลังกาในสมัยใดสมัยหนึ่งซึ่งอาจร่วมสมัยกับ
พระเวเทหเถระได้ใช้แหวนประทับตราที่เป็นรูปผึ้งหรือนก เพ่ือทำการติดต่อค้าขาย ส่งเอกสารสำคัญ 
หรือเพ่ือใช้รักษาความปลอดภัยสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นได้ 
 

ค่านิยม 

ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการ
กระทำของตนเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 253) ค่านิยมอาจปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วแต่
สังคมเป็นใหญ ่

สมันตกูฏวัณณนาได้สะท้อนให้เห็นค่านิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) ความงามของสตรี และ 
(2) สินสอด ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความงามของสตรี 

ค่านิยมความงามของสตรีที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนานี้เห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์
กล่าวถึงความงามของพระนางยโสธรา นางสนม และธิดาพญามาร ซึ่งความงามของสตรีเหล่านี้อาจ
เป็นภาพสะท้อนค่านิยมเรื่องความงามของสตรีผู้สูงศักดิ์ หญิงรับใช้หรือหญิงสาวสามัญชนในสังคม
ลังกาสมัยนั้น ดังนี้ 
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1.1 ความงามของสตรีระดับสูง 

ความงามของสตรีระดับสูงในที่นี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากภาพการบรรยายความ
งดงามของพระนางยโสธรา ชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพแทนของสตรีผู้สูง
ศักดิ์ ดังความว่า 

 

 ผู้ประดับด้วยพระพักตร์อันทรงพระสิริโฉมงดงามดุจดังแว่นกระจกทองคำ
บริสุทธิ์ ผู้มีพระเนตรกลมโตดั่งดอกบัวเขียว //44// 
 ผู้มีพระขนงทั้งสองข้างโก่งงอนดั่งธงทิวที่ประตูพระมนเทียรทอง ผู้มีพระ
นาสิกคล้ายกับแตรงอนทอง ด้วยพระสิริโสภาคย์ของพระองค์ //45// 
 ผู้มีเครื่องประดับพระกรรณน่าพึงใจดุจดั่งวงจักรสายฟ้าแลบเนือง ๆ ที่
ปลายก้อนเมฆทั้งสองคือพระเกศาที่ถักเป็นเปียสีดำขลับ //46// 
 ผู้มีชามทั้งสองกล่าวคือคู่พระถันที่งามนวลเนียนดั่งทองคำ ผู้มีสร้อยคอ
ไข่มุกคล้ายกับธารน้ำตกบนเนินเขาแห่งสุวรรณบรรพต //47//  
 ผู้มีพระกรทั้งสองคล้ายกับกิ่งไม้ที่ ห้อยย้อยลงมาจากต้นไม้ของเทวดา 
(กัลปพฤกษ์) คือพระกาย (ของพระองค์) ผู้มีถ่องแถวแห่งพระนขางดงามดั่งหยด
น้ำอันมีในที่สุดแห่งปลายพระองคุลี //48// 
 ผู้ผุดผ่องด้วยแนวแห่งพระโลมา (ไรขน) อันคล้ายกับหมู่ภมร (บินว่อนอยู่) 
เหนือพวงดอกไม้คือพระกาย (ของพระองค์) ผู้สง่างามด้วยรอยย่น 3 ชั้นอัน
คล้ายกับระลอกคลื่นมหาสมุทรบนพระกาย //49// 
 ผู้งดงามด้วยพระอุรุอันกลมอวบอัดดั่งลำต้นกล้วยทองคำ ผู้ประดับด้วยพระ
ชงฆ์ที่งดงามคล้ายกับหน่ออ่อนของลูกมะพร้าวไฟ //50//  

 
จากข้อความข้างต้นทำให้ทราบว่าผู้สมควรจะเป็นพระเทวีของพระมหากษัตริย์จะต้องมี

พระพักตร์งาม มีพระเนตรกลมโต มีพระขนงโก่ง มีพระนาสิกงอน มีพระกรรณประดับด้วยตุ้มหู มีพระ
เกศาสีดำขลับถักเป็นเปีย มีคู่พระถันเนียนงาม มีพระศอสวมสร้อยไข่มุก มีพระกรเรียว มีพระนขา
เหมือนหยดน้ำ มีพระโลมาละเอียด มีรอย 3 รอยที่หน้าท้อง มีพระอุรุกลม มีพระชงฆ์เนียนงาม  

หรือตอนบรรยายความงดงามของลูกสาวพญามาร ดังความว่า 

 

ลูกสาวพญามารเหล่านั้น มีหน้าอก (ที่ประดับ) ด้วยเส้นผมทัดด้วยพวง
มาลากลิ่นหอมหวน มีสร้อยคอสีสวยงามคล้ายกับหญ้าฝรั่น มีริมฝีปากคล้ายผล
ตำลึงสุก มีถ้อยคำไพเราะ ทำจิตใจของชนทั้งหลายให้คลั่งไคล้ได้ //433// 
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หญิงนี้เป็นผู้ยังใจให้ยินดี มีรูปโฉมที่น่ารื่นรมย์ใจ มีขาอ่อนอวบอัดและแก้ม
เอิบอ่ิม มีหน้าอกกลม... //443// 
 

จากข้อความข้างต้นทำให้ทราบธิดาของพญามารมีหน้าอกที่ปกด้วยเส้นผม สวมใส่
สร้อยคอ มีริมฝีปากคล้ายผลตำลึงสุก มีขาอ่อนที่อวบอัดและแก้มที่เอิบอิ่ม และมีหน้าอกกลม 

จากการพรรณนาความงามของพระนางยโสธราและธิดามารสะท้อนให้เห็นว่าสตรีชั้นสูง
จะต้องมีความงดงามทุกภาคส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ นอกจากนี้
จะต้องสวมใส่เครื่องประดับซึ่งอาจแบ่งชั้นตามแต่ระดับก็เป็นได้  

 
1.2 ความงามของสตรีสามัญชน 

ความงามของสตรีสามัญชนในที่นี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากภาพการบรรยายความ
งดงามของเหล่านางสนม ดังความว่า 

 

 ในกาลนั้น นางสนมนักฟ้อนเหล่านั้นผู้โสภา ผู้มีริมฝีปากคล้ายผลตำลึงสกุ ผู้
มีทรวงอกเอิบอ่ิมน่าอภิรมย์ ผู้มีนัยน์ตาสีเขียวกลมโต ผู้มีใบหน้าคล้ายกับ
พระจันทร์วันเพ็ญ //66// 

 
จากข้อความข้างต้นทำให้ทราบว่าเหล่านางสนมนักฟ้อนในพระราชวังต้องมีริมฝีปาก

คล้ายสีผลตำลึงสุก มีทรวงอกที่เอิบอ่ิม มีตากลมโตสีเขียว ซึ่งแตกต่างจากสตรีชั้นสูงที่ผู้ประพันธ์
พรรณนาถึงพระพักตร์ พระเนตรกลมโต พระขนง พระนาสิก พระกรรณ พระเกศา พระถัน พระศอ 
พระกร พระนขา พระโลมา พระอุรุ และพระชงฆ์ รวมถึงต้องมีเครื่องประดับต่าง ๆ อีกด้วย 

 

2. สินสอด 

ในบรรดาการแต่งงานถูกกำหนดไว้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ทั้ง 8 แบบ (ดู ชานป์วิชช์ ทัด
แก้ว, 2559: 176-177; เสาวภา เจริญขวัญ, 2520: 49-56; แบชัม, 2559: 271-272) การแต่งงาน
แบบที่ 1 คือ การแต่งงานแบบพรหม (พฺราหฺม) เป็นการแต่งงานที่บิดาของฝ่ายเจ้าสาวยกบุตรีพร้อม
ด้วยสินสอดติดตัวฝ่ายหญิงไป มอบให้แก่ฝ่ายชายที่รู้พระเวท มีการศึกษาและความประพฤติดี โดยไม่
เรียกร้องสิ่งใดจากฝ่ายชาย เจ้าสาวจะได้รับการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอย่างดี ตลอดจนเครื่องประดับอันมี
ค่าซึ่งอนุโลมว่าเจ้าสาวมีสินเดิม (Dowry) ธรรมเนียมการแต่งงานแบบพรหมนี้มีปรากฏตั้งแต่ในสมัย
พระเวทคืออถรรพเวท (ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, 2559: 176; เสาวภา เจริญขวัญ, 2520: 49) ซึ่งการ
แต่งงานแบบนี้มักจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเห็นชอบโดยพราหมณ์ เพราะว่าถือเป็นการประกอบ
พิธีทางศาสนาและจะลบล้างไม่ได้ (แบชัม, 2559: 272) 
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การที่บิดามารดามอบลูกสาวพร้อมกับสินสอดให้แก่ฝ่ายชายนั้นเป็นการช่วยให้เจ้าสาว
เป็นที่น่าปรารถนามากยิ่งขึ้น เพราะการมีลูกสาวนับเป็นภาระและไม่เป็นที่ปรารถนาของบิดามารดา 
เนื่องจากลูกสาวไม่อาจช่วยให้บิดามารดามีความสุขได้ในโลกหน้าหรือในเพราะการสืบสกุล และเมื่อ
แต่งงานออกเรือนไปแล้วก็จะไปเป็นสมาชิกของตระกูลอ่ืน (ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, 2559: 172) 

ค่านิยมที่ครอบครัวฝ่ายหญิงมอบสินสอดให้แก่ฝ่ายชายนี้สันนิษฐานว่าปรากฏในลังกามา
นานแล้ว ดังหลักฐานในวรรณกรรมบาลีบางเรื่อง เช่น มหาวงศ์กล่าวว่า พระเจ้าอุปติสสะที่ 1 
พระราชทานพระราชธิดาพร้อมด้วยโภคสมบัติแก่สิลากาฬะ (มหา.40/7) หรือในสีหฬวัตถุปปกรณะ ก็
กล่าวถึงหญิงสาวจากตระกูลหนึ่งได้แต่งงานกับผู้ชายนามว่าหริตาลติสสะ แล้วพ่อแม่ของนางได้มอบ
เครื่องครัวรวมถึงหม้อและจานเป็นสินสอด (Wimalasena, 2016: 113)     

ค่านิยมเรื่องสินสอดนี้ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาเพียงครั้งเดียว คือ ในตอนที่พญานาคผู้
เป็นพ่อของมโหทรนาคราช และภายหลังมีศักดิ์เป็นพ่อตาของจูโฬทรนาคราช เมื่อจะมอบพญานาคผู้
เป็นธิดาของตนให้แก่พญานาคจูโฬทร ได้มอบสินสอด (ทิยฺยมานํ)172 คือบัลลังก์แก้วมณีอันล้ำค่าให้แก่
พญานาคจูโฬทรด้วย ดังความว่า 
 

 บรรดาพญานาคผู้ เป็นใหญ่ เหล่านั้น ได้มีพญานาคนามว่า จูโฬทร ผู้
ประกอบด้วยพละกำลังอันยิ่งใหญ่ อยู่ที่ภูเขาวัฑฒมานะ (ส่วน) พญานาคนามว่า 
มหุทร (มโหทร) อยู่ที่มหาสมุทรคือนาคทวีป ลำดับนั้น พญานาคผู้เกิดแต่ภูเขา 
(จูโฬทร) ได้อภิเษกกะนางนาคกัญญา ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง ผู้มีพระรูปงดงาม ผู้
เป็นธิดาของพญานาคนอกนี้ ให้เป็นพระมเหสี (ของตน) ในตอนนั้น และเมื่อเป็น
เช่นนั้น พญานาคนอกนี้นั้น เมื่อจะประทานสินสอดสำหรับพญานาคผู้เป็นธิดา 
จึงได้ประทานบัลลังก์แก้วมณีอันงดงามมีค่ามาก //555-556// 

 

ในปัจจุบัน ค่านิยมนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังปรากฏในลังกา อินเดีย บังคลาเทศ 
ปากีสถาน และเนปาล แต่ก็พบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาต่อสังคมคือมักเป็นปมปัญหาที่ทำให้ฝ่ายหญิงเกิด
ความกดดันจนต้องฆ่าตัวตายเพราะครอบครัวฝ่ายชายเรียกร้องสินสอดที่มากเกินไป ถึงแม้บาง
ประเทศ เช่น อินเดีย จะมีกฎหมายยกเลิกสินสอดตั้งแต่ ค.ศ. 1961 ก็ตาม แต่ระบบสินสอดก็ยังพบ
เห็นได้โดยทั่วไป หรือในลังกาก็ได้มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดัน
กฎหมายเพ่ือยกเลิกขนบดังกล่าว (คมปทิต สกุลหวง, 2563; ดู Ali, Árnadóttir, and Kulane, 

2013: 90-91; Chowdhury, 2010) 
 

 
172 ฉบับแปลภาษาสิงหล พระธัมมานันทะและพระญาณิสสระ แปล “ทิยฺยมานํ” ว่า “สินสอด” 

(quoted in Hazlewood, 1986: 104) ผู้วิจัยถือเอาตามมตินี้จึงแปลว่า “สินสอด” 



  292 

หลักธรรมคำสอน 

แม้จุดประสงค์หลักของสมันตกูฏวัณณนาจะไม่ใช่วรรณกรรมคำสอน แต่ผู้ประพันธ์ก็ได้
แฝงคติธรรมคำสอนไว้ในเรื่องอย่างแยบคาย โดยมิได้ทำให้เนื้อหาของเรื่องมากล้นไปด้วยธรรมะที่
ลึกซึ้งเข้าใจยาก เป็นเครื่องสั่งสอนใจผู้อ่านและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นเครื่องแสดงภูมิธรรม
ความรู้ของผู้ประพันธ์ได้อีกด้วย แม้ท่านจะเคยเป็นพราหมณ์มาก่อน แต่ก็มีความเข้าใจในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้จากข้ออรรถข้อธรรมในเรื่องที่มีความแปลกใหม่จาก
วรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้  

 

1. ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ดี คือ คนที่ปัญญาย่อมปรารถนาเฉพาะสิ่งดี ๆ ผู้
ไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จะปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ดี ดังความว่า 

 

 “บุคคลผู้มีปัญญาเช่นไรเล่า ครั้นเห็นลิงตัวเมียซึ่งมีร่างกายถูกไฟไหม้เกรียม 
เปรตในป่าช้าซึ่งน่ารังเกียจ และกองอุจจาระซึ่งไหลนอง (ทั่วพื้น) น่าขยะแขยง 
แล้วจะปรารถนาสิ่งเหล่านี้อีก” //451// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวว่า คนที่ปัญญาย่อมปรารถนาแต่สิ่งดี ๆ ผู้ไม่มี

ปัญญาย่อมปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ดี เพราะคงไม่มีใครที่เห็นลิงตัวเมียถูกไฟไหม้เกรียม เปรตในป่าช้า 
และกองอุจจาระที่ไหลนองทั่วพื้นแล้วจะต้องการสิ่งเหล่านี้ 

 
2. ไม่มีสิ่งใดที่เป็นแก่นสารในสังสารวัฏนี้ คือ สิ่งที่จะเป็นแก่นสารสาระในสังสารวัฏนี้

ไม่มีเลย จึงไม่ควรยึดติดยึดมั่น อุปมาเหมือนไม่มีความอร่อยในยาพิษ หรือไม่มีความเหน็บหนาวใน
กองไฟที่ลุกโชน บาปจัดว่าเป็นความกำหนัดและเป็นโรคที่เบียดเบียนประชาชน และชีวิตเป็นเช่นกับ
หยาดน้ำค้างที่จะระเหยไปเมื่อแสงอาทิตย์อุทัยขึ้นในยามเช้า ดังความว่า 

     
 ดูกรผู้เจริญ ดูกรผู้เจริญ แม้สิ่งเล็กน้อยอันเป็นแก่นสารในสังสารวัฏก็ยังไม่มี
เลย ความอร่อยในยาพิษ หรือความหนาวเย็นในการเผาไหม้ที่ลุกโชติช่วงจะมีได้
ในกาลไหนเล่า บาปเป็นอันมากซึ่งเป็นความกำหนัดและเป็นโรคย่อมเบียดเบียน
ประชาชนในกาลทุกเมื่อ แม้แต่ชีวิตก็เช่นกับหยาดน้ำค้างต่อหน้าพระอาทิตย์ใน
ยามเช้า //576// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องอนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความไม่

แน่นอน โดยผู้ประพันธ์กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นสาระสำคัญในโลกนี้ โดยใช้อุปมาสื่อความกับผู้อ่าน
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อย่างแยบคายว่า ยาพิษไม่มีความอร่อยและการเผาไหม้ไม่มีความหนาวเย็นฉันใด ในโลกนี้ก็ไม่มีสักสิ่ง
หนึ่งที่เป็นแก่นสารสำคัญ เพราะความชั่วเป็นเหมือนโรคท่ีเสียดแทงอยู่ทุกเมื่อ และเพราะชีวิตเช่นกับ
หยาดน้ำค้างที่ระเหยไปเมื่อยามอาทิตย์ขึ้น ฉะนั้น ทุกคนต่างมีชีวิตเดียวจึงควรเร่งทำความดี อย่าทำ
ความชั่ว 

 
3. ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาการเกิดอีก คือ คนที่มีปัญญาจะพิจารณาเห็นว่าร่างกาย

เป็นเช่นกับซากศพ 32 ประการ (ดู ขุ.ขุ.25/2) ซึ่งเป็นสิ่งไร้แก่นสาร ความเยาว์วัยเป็นสิ่งชั่วคราว
เหมือนกับดอกไม้ที่งดงามแต่ไม่นานก็แห้งเหี่ยว คนเกิดมาในโลกแล้วใช้สอยทรัพย์สมบัติแล้วก็ย่อมจะ
จากโลกนี้ไป ฉะนั้น ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาการเกิดอีก ดังความว่า 

   
 สรีระนี้ประดุจซากศพ 32 ประการ ไร้แก่นสาร ความเยาว์วัยก็เป็นสิ่ง
ชั่วคราวเช่นเดียวกับดอกไม้ที่ไร้สิริ (ดอกไม้แห้งเห่ียวเฉา) บุคคลคร้ันทำลาย (ใช้
สอย) ทรัพย์สมบัติที่เกิดในภพนี้ซึ่งถูกรวบรวมไว้แล้วก็พึงต้องไป (จากภพนี้) 
ดูกรผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้มีปัญญาเช่นไรหนอ จะยังปรารถนาภพ (การเกิด) 
นั้นอีกล่ะ //577// 
  
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องอนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง คนเกิดมาบน

โลกนี้แล้วก็ต้องสิ้นชีวิตทุกคน คำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่มุ่งให้คนรีบทำความดีคล้ายกับข้อที่ 2 ข้างต้น 
 
4. การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือ คนที่มีจิตคิดปองร้าย ลบหลู่

ผู้อื่น มีปกติโกรธ ถือตัว เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมตกนรก เมื่อสิ้นกรรมจากนรกแล้วมักจะมาเกิดเป็นงู แมว 
คุยหกะ (ยักษ์) หรือลิงแล้วฆ่ากันเอง ดังนั้น การเกิดจึงเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด ดังความว่า 

 
 ดูกรผู้เจริญ ชนผู้มักปองร้าย มักลบหลู่ มีใจผูกโกรธ มีความถือตัว ละจาก
อัตภาพนั้นไปแล้ว ย่อมไปสู่นรกอันทารุณยิ่งนัก โดยมากจะเกิดเป็นงู แมว คุยห
กะ หรือลิง ชนเหล่านั้นย่อมฆ่ากันเอง ภพนี้เป็นทุกข์อย่างต่อเนื่องมิใช่หรือ 
//578// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ที่ไม่มีวัน

สิ้นสุด คนทั้งหลายไม่ควรเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ดี แต่ควรเพียรพยายามเพ่ือบรรลุถึงพระนิพพาน เพราะ
จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก 
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5. ไม่มีความสบายใจเพราะการทะเลาะวิวาท คือ พระเวเทหเถระกล่าวสอนถึงโทษ
แห่งการทะเลาะวิวาทกันว่าเป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาให้ ไม่มีความสบายใจแม้สักเล็กน้อย โดยยกเรื่อง
กากับนกเค้าในอุลูกชาดก (ดู ขุ.ชา.27/58-60/82) และหมีกับไม้สะคร้อในผันทนชาดกมาเป็นสาธก 
(ดู ข.ุชา.27/14-26/272-273) และความเมตตาต่อกันเป็นสิ่งที่อมตะคงอยู่ตลอดกาลนาน ดังความว่า 

 
 ก็ในอดีตกาล กากับนกเค้า หมีกับไม้ตะคร้อ ที่อยู่ในป่า สร้างความคับแค้น
ใจ (ต่อกัน) ในฐานะอันไม่สมควร จึงได้รับความทุกข์ต่อเนื่องตลอดกาลนาน โอ้
หนอ พวกเธอจงระลึกถึงบาปอันเกิดแต่เวรนี้นั้นว่าจะยังคงอยู่ชั่วกัปกัลป์ ดูกรผู้
เจริญ ความสบายใจแม้สักเล็กน้อยในเพราะการทะเลาะวิวาทนี้มิได้มีเลย ความ
เมตตา (นั่นแล) เป็นอมตะ //579// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องความสามัคคี อย่าทะเลาะวิวาทหรือสร้าง

ความคับแค้นกัน เพราะความแค้นนั้นจะตามติดไปในทุกชาติภพ เช่น เรื่องกากับนกเค้าและหมีกับไม้
สะคร้อซึ่งต่างเป็นคู่อริกัน ฉะนั้น คนทั้งหลายจึงควรที่จะมีเมตตาต่อกัน 

 
6. อย่าใช้กำลังในทางที่ผิด คือ พระเวเทหเถระกล่าวสอนว่าไม่ควรใช้กำลังในทางที่ผิด 

เพราะจะมาซึ่งความฉิบหาย เนื่องจากพละกำลังไม่ใช่เป็นที่พ่ึงเสมอไป โดยยกเรื่องนกไส้ในลกุฏิก-
ชาดกมาเป็นสาธก (ดู ขุ.ชา.27/39-43/129) ดังความว่า 

 
 ดูกรผู้เจริญ กำลังของพวกคนโง่ย่อมเป็นไปเพื่อฆ่ากันเองเท่านั้น ในอดีต
กาล นกไส้ตัวน้อยสูญเสียลูกนกแล้ว แต่ก็ยังฆ่าช้างเกเรตัวตกมันได้ กำลังจึง
ไม่ใช่ที่พึ่งเสมอไป ดูกรผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร พวกเธอจึงทำความ
พากเพียรอันเป็นเครื่องทำลายความเจริญ ในฐานะอันไม่สมควรเล่า //580// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องอย่าใช้กำลังในทางที่ผิด พละกำลังไม่ใช่สิ่ง

สำคัญเสมอไป หากแต่เป็นกำลังที่คู่กับปัญญาจึงจะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมาย  
 
7. ความทุกข์ไม่มีแก่ผู้ที่มีความสามัคคี คือ พระเวเทหเถระกล่าวสอนถึงความสามัคคี

ร่วมแรงร่วมใจ อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะการทะเลาะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศซึ่งเป็นความ
ทุกข์อย่างยิ่ง โดยยกเรื่องฝูงนกกระจาบในสัมโมทมานชาดกมาเป็นสาธก (ดู ขุ.ชา.27/33/9) ดังความ
ว่า 
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 ชนเหล่าใดปราศจากความทะเลาะเบาะแว้ง รวมใจเป็นหนึ่ง ความทุกข์ย่อม
ไม่มีแก่ชนเหล่านั้น ในอดีตกาล นกกระจาบหลายตัวมีใจ (อันความทะเลาะ) ให้
สืบต่อไปไม่ได้ (ไม่มีหัวใจที่ติดอยู่กับความทะเลาะ) มีวาจาอ่อนหวาน จึงได้อยู่
อย่างสุขสบาย แต่ในกาลใด นกกระจาบเหล่านั้นทะเลาะกันแล้ว ในกาลนั้น นก
กระจาบเหล่านั้นก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของนายพรานแล้ว โอ้หนอ นี่คือกำลังแห่ง
ความทะเลาะเบาะแว้งกัน //581// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องความสามัคคี เพราะหากทะเลาะวิวาท

เมื่อใด ความเสียหายก็จะมาถึงเมื่อนั้น คำสอนข้อนี้มุ่งเน้นความสามัคคีคล้ายกับข้อที่ 5 ข้างต้น 
 
8. พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุด คือ พระเวเทหเถระกล่าวสอนว่าพระพุทธเจ้าทรง

เป็นที่พ่ึงอย่างสูงสุดหนึ่งเดียวในโลก ฉะนั้น ปวงชนพึงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึงเพ่ือข้ามพ้นการเกิดอัน
เป็นความทุกข์ ดังความว่า 

 
 ดูกรพญานาคผู้ เจริญ ดูกรพญานาคผู้ เจริญ พวกเธอจงฟัง มีหนทาง
ทั้งหลายในสาครคือภพ (การเกิด) อันเป็นทางกันดารเกลื่อนกล่นด้วยจระเข้และ
มกรตัวเป็นข้าศึกคือบาป ถ้าชนทั้งหลายทิ้งแพอันมั่นคงคือพระพุทธเจ้าแล้วไซร้ 
จะได้ที่พึ่งในกาลไหนเล่า //705// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึงเพียงหนึ่งเดียวของ

ชาวพุทธ เป็นประดุจแพหรือเรือที่จะพาประชาชนข้ามฝั่งมหาสมุทรคือการเวียนว่ายตายเกิด คำสอน
ข้อนี้มุ่งเน้นเรื่องการหลุดพ้นจากสังสารวัฏคล้ายกับคำสอนในข้อที่ 3 และ 4 

 
9. ผู้ที่พ้นจากสังสารวัฏแล้วจะไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือทุกข์อีกเลย คือ พระเวเทห-

เถระกล่าวสอนว่า ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการร้องไห้พิไรรำพันนั้นเป็นทุกข์ ย่อมมีแก่ผู้ที่ยังเวียน
ว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ฉะนั้น บุคคลเมื่อเกิดมาได้พบธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พึงเป็นผู้ไม่ประมาท
ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เพ่ือความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ดังความว่า 

 
 ดูกรพญานาคทั้งหลาย พวกเธอครั้นได้สมัยเป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระมุนีซึ่ง
เป็นเวลาที่หาได้ยากยิ่งแล้วก็จงอย่าประมาทตลอดกาลนานเลย ความเกิด ความ
แก่ ความตาย ความทุกข์ และการร้องไห้พิไรรำพัน ย่อมมีแก่ผู้เที่ยวไปในสงสาร 
แต่หามีแก่ผู้หลีกไปจากสงสารนั้นไม่ //706// 
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จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนว่าความเกิด แก่ เจ็บ ตาย การร้องไห้พิไร

รำพันนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวด ย่อมมีแก่ผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ขอให้ประชาชนผู้เกิดมาบน
โลกนี้แล้วได้พบธรรมของพระพุทธเจ้าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพ่ือ
ข้ามพ้นจากสังสารวัฏนั้น คำสอนข้อนี้มุ่งเน้นเรื่องการหลุดพ้นจากสังสารวัฏคล้ายกับคำสอนในข้อที่ 
3, 4 และ 8 

 
10. สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา คือ ธรรมนิยาม หมายถึง กฎ

ธรรมชาติ ความจริงที่มีอยู่หรือดำรงอยู่ตามธรรมชาติของมัน ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงนำมา
แสดงชี้แจงอธิบายให้คนทั้งหลายให้รู้ตาม มี 3 อย่าง ดังนี้ (1) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวง 
ไม่เที่ยง (2) สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้ (3) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวง 
ไม่เป็นตัวตน ภายหลังในยุคอรรถกถารู้จักในชื่อว่า ไตรลักษณ์ หรือสามัญญลักษณะ (พระพรหม- 
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 146) ธรรมข้อนี้พระเวเทหเถระกล่าวสอนโดยเปรียบความเยาว์วัย
เป็นเหมือนความงามของดอกบัวเพียงชั่วคราวก็แห้งเหี่ยว ชีวิตเป็นสิ่งไร้แก่นสารกว่าน้ำค้างในยามเช้า 
ทรัพย์สมบัติไม่นานก็พลันหมดไป ใจของชนทั้งหลายจึงไหม้อยู่ทุกขณะเพราะไฟความคือความโศก 
ดังความว่า 

 
 ความเยาว์วัยของชนทั้งหลาย ประดุจดังความงดงามแห่งดอกบัวชั่วครู่เดียว 
ย่อมทรงไว้ซึ่งชีวิตอันไร้แก่นสารเสียยิ่งกว่าหยาดน้ำค้าง และโภคทรัพย์อันจะ
สลายไปประดุจระลอกคลื่นในมหาสมุทร ใจ (ของชนทั้งหลายเหล่านั้น) ย่อม
ไหม้อยู่ร่ำไป ด้วยไฟคือความเศร้าโศกนานาประการ //707// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องอนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้ถาวร โดยยก

อุปมาสาธกว่าความเยาว์วัยก็เหมือนกับความงามของดอกบัว ทรัพย์สมบัติเหมือนกับระลอกคลื่น
มหาสมุทรที่มากระทบฝั่งแล้วก็สลายไป คำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่มุ่งให้คนรีบทำความดีคล้ายกับข้อที่ 
2 และ 3 ข้างต้น 

 
11. โทษของอายตนะภายนอก คือ อายตนะภายนอก หรืออารมณ์ 6 หมายถึง สิ่งที่จิต

ยึดหน่วงไว้ สิ่งที่ถูกรู้หรือถูกรับรู้ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (พระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 547-548, 549) พระเวเทหเถระกล่าวสอนถึงโทษของอารมณ์ทั้ง 6 
นี้ ว่า จงมีปัญญาอย่ากำหนัดในรูปอันงดงาม โดยยกเรื่องฤษีในอลัมพุสาชาดกมาเป็นสาธก (ดู ขุ.ชา.
27/95-142/439-443) อย่าติดอยู่ในเสียงอันไพเราะ โดยยกเรื่องนกยูงโมรชาดกและมหาโมรชาดกมา
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เป็นสาธก (ดู ขุ.ชา.27/17/40; ขุ.ชา.27/143-159/308-311) อย่าหลงใหลในกลิ่นอันหอมหวน 
เพราะบ่วงแห่งทุกข์เป็นเช่นกับกลิ่น อย่าติดอยู่ในรสที่อร่อย อย่าข้องเกี่ยวกับสัมผัสอันให้หลงใหล 
โดยยกเรื่องพระโพธิสัตว์ในจูฬปโลภนชาดกมาเป็นสาธก (ดู ขุ.ชา.27/37-39/79) ดังความว่า 

 
 ดังได้สดับมา ในอดีตกาล แม้ฤษีทั้งหลาย (อิสิสิงคดาบส) ผู้เหาะไปทาง
อากาศ แต่เป็นผู้มีปัญญาทราม เกิดความกำหนัดแม้ในนารีผลมีรูปงามประดุจ
สตรี ติดอยู่ในรูปแล้ว จึงเสื่อมจากฌาน ถึงความฉิบหาย เพราะฉะนั้น พวกเธอ
จงอย่ากำหนัดในรูปอันงดงาม จงเป็นผู้มีปัญญาดีเถิด //708// 
 ในอดีตกาล นกยูงครั้นได้ยินเสียงอันไพเราะของนกยูงตัวเมียแล้วเดินไป
ตามความกำหนัดต่อเสียง มีตัวสั่นเทิ้ม (เพราะกิเลส) จึงได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของ
นายพราน เพราะฉะนั้น ในภพทั้งหลายของประชาชน เหตุแห่งความทุกข์ที่จะ
เทียบเท่าเสียงหามีไม่ //709// 
 ผึ้งละทิ้งความพอใจต่อเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ (ของตัวเอง) แล้วหลงใหลใน
กลิ่นของน้ำมันช้าง จึงบินไปสู่กระพองช้างตัวซับมัน ร่างกายเล็ก ๆ (ของมัน) จึง
ถูกบดขยี้แล้วโดยการกระพือหูของช้าง (เพราะฉะนั้น) ในภพทั้งสาม บ่วงที่เสมอ
กันกับกลิ่นหามีไม่ //710// 
 ปลาตัวอาศัยอยู่ในแม่น้ำลึก แม้จะมีอาหารพอเพียง แต่เพราะความกำหนัด
ในรสชาติ จึงกลืนเบ็ดแล้วประสบความทุกข์อันหาที่เปรียบปานมิได้ พวกเธอ
ครั้นเข้าใจว่า “ไม่มีความเพลิดเพลินในรสทั้งหลายเลย” ดังนี้แล้วก็จงละความ
กำหนัดในรสทั้งหลายเสียเถิด //711// 
 ผู้เจริญ แม้แต่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์บริสุทธิ์มาจากพรหมโลกแล้วหยั่งลงสู่
ความเป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังเสื่อมจากความเป็นพระราชาของพระองค์ได้ เพราะ
ข้องเกี่ยวกับสตรี เพราะฉะนั้นแล ความฉิบหายที่เสมอกันกับผัสสะ จึงหามีไม่  
//712// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องโทษของอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ควรสำรวมในธรรมเหล่านี้ตลอดเวลา เพราะหากเผลอจิตไม่
สำรวมแล้วก็จะเกิดโทษได้ในกาลทุกเม่ือ 

 
12. อานิสงส์ของการถวายทาน คือ ทาน หมายถึง การให้ สิ่งที่ให้ การให้ของที่ควร

ให้แก่คนที่ควรให้เพ่ือประโยชน์แก่เขา หรือการสละให้ปันสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 128) พระเวเทหเถระกล่าวว่าบรรดาเหล่าสัตว์ซึ่งเป็นผู้เสื่อม
จากเหตุ (หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ 4 ได้แก่ นิรยะ (นรก) ติรัจฉานโยนิ (กำเนิดของสัตว์
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เดรัจฉาน) ปิตติวิสัย (ที่อยู่ของเปรต) และอสุรกาย (พวกอสูร )) แต่เมื่อได้ถวายทานก็ยังได้พากันถึง
พระนิพพาน ฉะนั้น คนรวยที่แสวงหาความเกษมคือพระนิพพานก็ควรที่จะถวายทาน ดังความว่า 

 
 แม้เหล่าสัตว์มีสุนัขจิ้งจอก กระต่าย ลิง และนาก ซึ่งเสื่อมแล้วจากเหตุ แต่
ด้วยกำลังแห่งแก้วสารพัดนึก (รุจิทานมณิ) คือทาน ก็ยังพากันไปถึงเมืองอันมี
แก่นสารอันประเสริฐคือพระนิพพานได้เลย ดูกรพญานาคทั้งหลาย ใครเล่าซึ่ง
เป็นผู้ร่ำรวย ผู้แสวงหาความเกษม จะไม่บริจาคทานกันล่ะ //713// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนว่าการถวายทานสามารถเป็นพลวปัจจัยที่ช่วย

สนับสนุนให้ถึงพระนิพพานได้ 
 
13. อานิสงส์ของการรักษาศีล คือ ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกายและวาจา 

หรือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความ
ดีงามตามระเบียบวินัย เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น หรือหมายถึงความสุจริตทาง
กายวาจาและอาชีพ เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมต่าง ๆ เช่น เป็นข้อ 1 ในไตรสิกขา ข้อ 2 ในบารมี 10 ข้อ 
3 ในอริยทรัพย์ 7 และข้อ 2 ในอริยวัฑฒิ 5 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 362) 
พระเวเทหเถระกล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลว่าจะได้ไปเกิดเป็นมเหสีของพระอินทร์บนสรวง
สวรรค์ โดยอุปมากับนกยางในกุลาวกชาดก (ดู ขุ.ชา.27/31/8) ดังความว่า  

 
 แม้นางนกยางรักษาศีลอันไร้มลทินแล้วก็ยังได้เกิดเป็นมเหสีผู้เป็นที่รักของ
พระอินทร์ในอุทยานนันทวัน เพราะฉะนั้น ถ้าพวกเธอปรารถนาสมบัติที่ผู้อ่ืน
สรรเสริญไซร้ ก็จงรักษาศีลให้ปราศจากมลทิน ปานประหนึ่งรักษาชีวิตฉะนั้น 
//714// 
 สรวงสวรรค์พรั่งพร้อมด้วยอาลัยรัตนะอันไพศาล ตระการตาด้วยนางเทพ
อัปสรผู้อ่อนโยนน่าเพลิดเพลิน เป็นสถานที่ที่น่ารื่นเริง ด้วยแนวป่าอันเป็นบ่อ
เกิดแห่งดอกบัวที่แย้มบานเป็นต้น เทวดาทั้งหลายย่อมรื่นรมย์บนสวรรค์นั้น
เนืองนิตย์ ราวกะเป็นอมตะฉะนั้น //715// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องการรักษาศีลว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทำ

ให้ไปสู่สวรรค์ได ้ถ้าใครอยากข้ึนสวรรค์ก็จงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เหมือนรักษาชีวิต 
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14. พึงพยายามเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน คือ การดับกิเลสและกองทุกข์ 
เป็นโลกุตรธรรม และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
2556: 166) พระเวเทหเถระกล่าวว่าผู้มีปัญญาย่อมพอใจในสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ จงพากเพียรพยายาม
เพ่ือดับตัณหา เพราะว่าอมตธรรมคือพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชา เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ดัง
ความว่า 

 
 ดูกรผู้เจริญ ความเจริญแห่งพรหมโลกอันงดงาม น่ารื่นรมย์แม้กว่าสรวง
สวรรค์นั้น แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น อมตธรรม (พระนิพพาน) จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตนับ
ถือบูชา เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด (กว่าสิ่งอ่ืนใด) เพราะฉะนั้น ประชาชนผู้มีปัญญา
จึงพอใจในความต้องการของตนเอง เธอทั้งหลายจงทำความเพียรเพื่อความสิ้น
ไปแห่งตัณหาตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ //716// 

 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เป็น

จุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน 
 
15. อายตนะภายในต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าจึงจะได้ชื่อว่าเป็นอายตนะภายใน

อย่างแท้จริง คือ อายตนะภายใน (เครื่องรับรู้ หรืออินทรีย์ 6) ได้แก่ ตา (จกฺขุ) หู (โสต) จมูก (ฆาน) 
ลิ้น (ชิวฺหา) กาย (กาย) ใจ (มโน) แต่ละอย่างเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ต่างกันคือเป็นใหญ่ในการรับรู้
แต่ละด้าน เช่น ตาเป็นใหญ่ในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการได้ยิน ศรัทธาเป็นใหญ่ในการครอบงำความไร้
ศรัทธา เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 556-557) พระเวเทหเถระกล่าวเรื่อง
อายตนะภายใน ดังความว่า  

   
 ชนเหล่าใดมองดูพระชินเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก ผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยพระ
สิริ ณ ที่นั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ดวงตาแล้วด้วยดี ดวงตาของชนเหล่านั้นจึง
นับว่าเป็นอวัยวะเครื่องมองเห็น //688// 
 ชนเหล่าใดฟังพระธรรมที่พระธัมมิสสรทรงแสดงแล้วในตอนนั้น ชน
เหล่านั้นชื่อว่าได้หูแล้วด้วยดี หูของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะเครื่องสดับ
ฟัง //689// 
 ชนเหล่าใดมีคุณเป็นเครื่องประดับ สนทนาเร่ืองพระคุณของพุทธเจ้าในตอน
นั้นแล ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ลิ้นแล้วด้วยดี ลิ้นของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะ
เครื่องรับรส //690// 
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 ชนเหล่าใดกราบไหว้พระชินเจ้า พร้อมทั้งพระสงฆ์ ผู้เสด็จเหาะไปเหนือ
ท้องฟ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้มือแล้วด้วยดี แขนของชนเหล่านั้นจึ งนับว่าเป็น
อวัยวะเครื่องบริโภค //691// 
 
จากข้อความข้างต้น ผู้ประพันธ์กล่าวสอนเรื่องอายตนะภายในว่า อายตนะภายในเหล่านี้

ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นอายตนะภายในอย่างแท้จริง รวมถึงอวัยวะส่วน
อ่ืน ๆ ในร่างกายก็เช่นเดียว กล่าวคือ ตาต้องมีหน้าที่มองดูพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก หูมีหน้าที่ฟัง
ธรรม ลิ้นมีหน้าที่สนทนาธรรม แขนและมือมีหน้าที่น้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 

หลักธรรมคำสอนเหล่านี้ที่ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาแสดงถึงภูมิธรรมอันลึกซึ้งของ
พระเวเทหเถระ แม้ท่านจะเคยเป็นพราหมณ์มาก่อน แต่คำสอนของท่านนับว่ามีความคมคาย ลึกซึ้ง
อย่างยิ่ง นัยจากธรรมะอันลึกซึ้งนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าชาวลังกาขณะนั้นมีความเข้าใจหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี หลักธรรมคำสอนที่ยกมานั้นผู้ประพันธ์ใช้อุปมาโวหาร ภาพพจน์ 
และชาดกหลายเรื่องมาสาธก เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเข้าใจคำสอนได้โดยง่าย ผู้ประพันธ์มุ่งเน้น
เรื่องการไม่ทะเลาะวิวาท การทำบุญสุนทาน การรักษาศีล การทำภาวนาฝึกจิตใจของตัวเอง โดยที่สุด
คือพระนิพพาน หลักธรรมคำสอนเหล่านี้จึงเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่คอยชี้แนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแก่
ผู้อ่านเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

จากการศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคม ทำให้ทราบว่า
วรรณกรรมเรื่องนี้มีคุณค่าด้านสังคม 5 ประการ ได้แก่ (1) ความเชื่อ (2) ภูมิศาสตร์ (3) วัฒนธรรม 
(4) ค่านิยม และ (5) หลักธรรมคำสอน ความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องสะท้อนภาพความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก ประกอบไปด้วยความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า สถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนา 
สัญลักษณ์มงคล การบูชาเจดีย์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ความเชื่อเรื่องนรก เป็นต้น สัมพันธ์กับศาสนา
หลักในสมัยนั้นก็คือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยเฉพาะ
เรื่องเทพฮินดูหลาย ๆ องค์ท่ีกำลังถูกผนึกรวมให้กลายมาเป็นเทพในพุทธศาสนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นนัย
การยกพุทธศาสนาให้ เหนือกว่าศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  แต่ อีกนัยหนึ่ งก็อาจนับว่าเป็นการ
ประนีประนอมทั้ง 2 ศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้ และสุดท้ายคือความเชื่อดั้งเดิม ปรากฏเรื่องสุมนเทพ 
ยักษ์ เป็นต้นซึ่งแฝงนัยเรื่องศาสนาดั้งเดิมสยบยอมต่อพุทธศาสนา ในด้านภูมิศาสตร์ สมันตกูฏ- 
วัณณนาบันทึกชื่อภูเขา พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่านานาชนิด และสถานที่ต่าง ๆ ในลังกาที่คาดว่ามีอยู่จริง
และเป็นชื่อเรียกด้วยภาษาบาลีในขณะนั้น ในด้านวัฒนธรรม พบว่าเรื่องนี้เป็นแหล่งบันทึกภาพ
การละเล่นของเหล่าสตรีในพระราชวัง ธรรมเนียมการทำมณฑปต้อนรับพระภิกษุ และการใช้แหวน
ประทับตรา ในด้านค่านิยม สะท้อนเรื่องค่านิยมเกี่ยวกับความงามของสตรีผู้สูงศักดิ์และสตรีธรรมดา
สามัญ และสุดท้ายคือหลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นในหลักธรรมง่าย ๆ แต่มีความคมคายและลึกซึ้ง    
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แม้สมันตกูฏวัณณนาจะเป็นงานที่ประพันธ์ขึ้นเมื่อ 700 กว่าปีที่แล้ว แต่ก็นับว่ามีคุณค่า
อย่างยิ่งในฐานะแหล่งบันทึกสภาพสังคมของชาวลังกาในช่วงสมัยที่ประพันธ์เรื่องนี้ แม้สภาพสังคม
บางอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ถึงกระนั้นบางอย่างก็ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง 
แสดงให้เห็นถึงความสืบต่อมานานหลายร้อยปี แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปไกลก็ตาม แต่การศึกษา
วรรณกรรมโบราณก็ยังคงมีความสำคัญ ในฐานะเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาวิถีชีวิตของคนในอดีต 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

สมันตกูฏวัณณนา (การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ) เป็นวรรณกรรมบาลีของลังกา 
ประพันธ์โดยพระเวเทหเถระ ด้วยรูปแบบร้อยกรองล้วนจำนวน 802 คาถา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) โดยมี
จดุประสงค์หลักคือเพ่ือพรรณนาสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทเบื้องซ้าย
ไว้ในคราวเสด็จมาลังกาครั้งที่ 3 ประพันธ์ตามขนบของวรรณกรรมประเภทวงศ์ คือ เปิดเรื่องมาด้วย
เนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งมีแหล่งที่มาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดก และเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเสด็จมาลังกา 3 ครั้งของพระพุทธเจ้าซึ่งมีที่มาจากมหาวงศ์ จากนั้นจึงเป็นการพรรณนา
สภาพแวดล้อมและความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏ 

แม้ดินแดนประเทศไทยจะรับรู้เรื่องภูเขาสมันตกูฏของลังกาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่การ
รับรู้สมันตกูฏวัณณนาในฐานะวรรณกรรมบาลีนั้นน่าจะเป็นที่รู้จักในช่วงปลายอยุธยาเพราะปรากฏชื่อ
เรื่องและการแบ่งเนื้อหาในตำราไตรปิฎก ส่วนต้นฉบับตัวเขียนจากข้อมูลเท่าที่พบในตอนนี้ที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมศิลปากรมีทั้งหมด 5 ฉบับ คือ ในหอพระมณเฑียรธรรม 1 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่
เก่าแก่ที่สุด คือ อยู่ในช่วงรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และที่จัดเก็บและให้บริการที่กลุ่มหนังสือ
ตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร อีก 4 ฉบับ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบ 4 ฉบับ
เทียบกับฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pāli Text Society) ที่ตรวจชำระโดย 

Godakumbura ในปี 1958 แล้วพบว่า ต้นฉบับตัวเขียนทั้งสี่ซึ่งมีจำนวน 2 ผูกมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากมีคาถาที่ขาดหายไปเป็นจำนวนร้อยกว่าคาถาในที่แห่งเดียวกัน คือ หายไปตั้งแต่คาถาที่ 222 
ถึงบาทที่ 1 และ 2 ของคาถาที่ 362 ฉะนั้น ในงานวิจัยเล่มนี้จึงศึกษาจากฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์
เป็นฉบับหลัก 

สมันตกูฏวัณณนามีความโดดเด่นอย่างมากทั้งในด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาใน 2 แง่มุมนี้แล้วได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

ในด้านวรรณศิลป์พบว่า สมันตกูฏวัณณนามีความโดดเด่นดังนี้คือ 1) ลักษณะเนื้อหาที่
โดดเด่น พบว่า สมันตกูฏวัณณนามีเนื้อหาพุทธประวัติที่มีความแปลกใหม่จากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ มี
เนื้อหาที่โดดเด่นในด้านตำนานของภูเขาสมันตกูฏ และมีเนื้อหาที่โดดเด่นในด้านกาวยะหรือกวีนิพนธ์
ตามแบบวรรณกรรมสันสกฤต 2) ลักษณะการประพันธ์ ได้แก่ รูปแบบฉันทลักษณ์ที่ใช้ฉันท์ทั้งหมด 
10 ชนิด ได้แก่ ปัฐยาวัตรฉันท์ 419 คาถา, อุปชาติฉันท์ 161 คาถา, วสันตดิลกฉันท์ 90 คาถา, วิปุลา
ฉันท์ 78 คาถา, มาลินีฉันท์ 42 คาถา, สิขริณีฉันท์ 6 คาถา, อินทรวงศ์ฉันท์ 2 คาถา, สัทธราฉันท์ 2 
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คาถา, ภุชงคปยาตฉันท์ 1 คาถา และสัททูลวิกกีฬิตฉันท์ 1 คาถา และสำนวนภาษาที่เป็นเอกลักษณ์
ของผู้ประพันธ์ คือ การใช้สนธิ, การลง ม อาคม, การใช้กริยากิตก์ ตฺวา ปัจจัย, การใช้สมาส, การใช้
คำไวพจน์เกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้า และการใช้คำยืมภาษาสันสกฤต 3) อลังการ พบว่า 
สมันตกูฏวัณณนาอุดมไปด้วยอลังการทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ สัททาลังการ (อลังการด้านเสียง) คือ ยมก
และอนุปราสะ และอัตถาลังการ (อลังการด้านความหมาย) พบ 20 ประเภทซึ่งจำแนกได้เป็น 6 กลุ่ม 
คือ (1) อลังการที่เน้นการเปรียบเทียบมี 3 ชนิด ได้แก่ อุปมา รูปกะ และพยติเรกะ (2) อลังการที่เน้น
พลังจินตนาการมี 3 ชนิด ได้แก่ ปริกัปปนา อติสยวุตติ และมหันตัตตะ (3) อลังการที่ เน้นการ
พรรณนาสภาพตามความเป็นจริงมี 1 ชนิด ได้แก่ สภาววุตติ (4) อลังการที่แสดงความหมายแฝงนัยมี 
5 ชนิด ได้แก่ อักเขปะ สิเลสะ พยาโชปวัณณนะ ปริยายวุตติ และวิเสสวุตติ (5) อลังการที่แสดง
ความหมายที่มีเหตุผลรองรับกันมี 4 ชนิด ได้แก่ อัตถันตรันยาสะ เหตุ วิภาวนา และสมาหิตะ (6) 
อลังการที่แสดงความหมายหนักแน่นหรือเน้นความหมายมี 4 ชนิด ได้แก่ ทีปกะ อาวุตติ อาสี และ 
รูฬหาหังการ และ 4) รส ปรากฏครบทั้ง 9 รส เรียงลำดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดดังนี้คือ อัพภุตรส 
สันตรส สิงคารรส ภยานกรส วีรรส หัสสรส รุททรส กรุณารส และพีภัจฉรส  

ในด้านสังคมพบว่าสมันตกูฏวัณณนามีคุณค่า 5 ประเด็น คือ ความเชื่อ ภูมิศาสตร์ 
วัฒนธรรม ค่านิยม และหลักธรรมคำสอน ดังนี้ 1) ความเชื่อประกอบไปด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธ 
ได้แก่ พระพุทธเจ้า, สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา, สัญลักษณ์มงคลในพุทธศาสนา, การบูชาเจดีย์
แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์, นรก และเทพในพุทธศาสนา ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ได้แก่ เทพ
ฮินดู และช้างประจำทิศทำหน้าที่แบกโลก และความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ สุมนเทพ, สัญลักษณ์และลาง
อัปมงคล, นกกระยางตั้งท้องเพราะฟ้าร้อง และจันทรุปราคา 2) ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ชื่อภูเขาต่าง ๆ ที่
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา , ภูเขาสมันตกูฏ, พืชพันธุ์ไม้, สัตว์ และสถานที่ต่าง ๆ ในลังกา 3) 
วัฒนธรรม ได้แก่ การละเล่นของนางสนมในพระราชวัง, การสร้างมณฑปต้อนรับพระพุทธเจ้าและ
พระภิกษุ และการใช้แหวนประทับตรา 4) ค่านิยม ได้แก่ ความงามของสตรี และสินสอด และ 5) 
หลักธรรมคำสอน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องปัญญา สังสารวัฏเป็นทุกข์ โทษแห่งการทะเลาะวิวาท ทาน ศีล 
ภาวนา และเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 

 

อภิปรายผล 

สมันตกูฏวัณณนาเป็นวรรณกรรมบาลีของลังกาที่แต่งขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
เพ่ือสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ แม้ประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาจะรับรู้เรื่องราวของ
ภูเขาลูกนี้ในลังกาและจำลองรอยพระพุทธบาทมาไว้ในประเทศไทย รวมถึงพบต้นฉบับตัวเขียนตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 1 ก็ตาม แต่กระนั้นก็ยังไม่เคยมีผู้ใดปริวรรตหรือแปลเรื่องนี้ออกมาเป็นภาษาไทยเลย 
ในเรื่องนี้ผู้วิจัยคาดว่าอาจเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ของต้นฉบับตัวเขียนที่มีคาถาขาดหายไปจำนวน 
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100 กว่าคาถาเหมือนกันทุกฉบับ และอาจเพราะคนไทยคุ้นชื่อภูเขาลูกนี้ในชื่อว่า “สุมนกูฏ” มากกว่า 
“สมันตกูฏ” ดังนั้น ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องนี้จึงอาจถูกมองข้ามไปและยังไม่เคยมีผู้ใดได้ปริวรรต แปล 
และศึกษามาก่อน ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้จึงเป็นครั้งแรกที่สมันตกูฏวัณณนาได้รับการปริวรรตและแปล
ออกมาเป็นภาษาไทย รวมถึงได้รับการศึกษาทั้งในเชิงวรรณศิลป์และเชิงสังคม โดยผู้วิจัยใช้ต้นฉบับ
พิมพ์ของสมาคมบาลีปกรณ์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็ไม่ได้ทอดทิ้งต้นฉบับตัวเขียนที่ค้นพบ จึงระบุ
ไว้ในหัวข้อเรื่องการแพร่กระจายของต้นฉบับตัวเขียน และบอกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในบทที่ 2 ของ
งานวิจัยเล่มนี้ 

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ ในเชิงวรรณศิลป์พบว่า สมันตกูฏวัณณนาเป็น
วรรณกรรมบาลีที่มีลักษณะเด่นด้านเนื้อหาหลากหลายประเด็นมากกว่าวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ ใน
สมัยใกล้เคียงกันที่จะมีเนื้อหาเด่นเพียงประเด็นเดียว กล่าวคือ สมันตกูฏวัณณนามีเนื้อหาด้านพุทธ
ประวัติที่มีความแปลกใหม่จากวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การระบุว่าพระโพธิสัตว์ประทับอยู่
ภายในพระครรภ์ของพระมารดาประมาณ 10 หรือ 11 เดือน, การปรากฏตัวของนางราตรีผู้เป็นเทวี
ในฤคเวท เป็นต้น เนื้อหาส่วนนี้นับว่าเป็นความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของสมันตกูฏวัณณนา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2559: 266-269) ที่พบว่าชินกาลมาลินีเองก็มีเนื้อหา
พุทธประวัติบางประเด็นที่แตกต่างจากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
สมันตกูฏวัณณนายังมีเนื้อหาเด่นในการพรรณนาถึงภูเขาสมันตกูฏและภูมิศาสตร์บริเวณนั้นว่า
ประกอบไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด กล่าวได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของ
สมันตกูฏวัณณนา สมดังจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ที่จะพรรณนาเรื่องนี้ให้เป็นตำนานภูเขาสมันตกูฏ 
ดำเนินตามขนบของวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์ในลังกาคือ ทีปวงศ์ มหาวงศ์ เป็นต้น จากการศึกษา
เนื้อหาเด่นด้านตำนานนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่า แม้สมันตกูฏวัณณนาจะไม่ได้มีชื่อเรื่องที่ลงท้ายด้วยคำว่า 
“วงศ์” เหมือนวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์เรื่องอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่ก็สามารถจัดเข้าในวรรณกรรม
ประเภทวงศ์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวรรณกรรมบาลีเรื่องอ่ืน ๆ และผู้
ที่จะจำแนกวรรณกรรมบาลีออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของเนื้อหา อนึ่ง เมื่อพิจารณาร่วมกับ
วรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์อ่ืน ๆ ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร แต่ละเรื่องจะมีชื่อเรียกในภาษาไทย 
เช่น ทีปวงศ์ “ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป” หรือทาฐาวงศ์ “ตำนาน
พระเข้ียวแก้ว” เป็นต้น ฉะนั้น สมันตกูฏวัณณนาที่แปลตามศัพท์ว่า “การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ” ก็
อาจมีชื่อในภาษาไทยว่า “ตำนานภูเขาสมันตกูฏ” ได้เช่นเดียวกัน ส่วนลักษณะเนื้อหาที่โดดเด่น
ประการสุดท้าย คือ ลักษณะเด่นด้านกาวยะ เนื่องจากสมันตกูฏวัณณนาแต่งขึ้นในช่วงที่วรรณกรรม
บาลีในลังกาได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมสันสกฤต ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดเรื่องมหากาวยะใน
กาวยทรรศะของทัณฑิน แนวทางการศึกษาของวชิราภรณ์ วรรณดี (2522: 12-16) และมณีปิ่น พรหม
สุทธิรักษ์ (2560: 95-117) เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ว่า สมันตกูฏวัณณนาเป็นวรรณกรรมบาลีที่
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คู่ควรแก่คำว่า “กาวยะ” อย่างแท้จริง เพราะมีความงดงามในเชิงกวีนิพนธ์เป็นอย่างมาก อันเป็นไป
ตามแนวคิดของวรรณกรรมสันสกฤต ซึ่งแม้วัลลีย์ ภิงคารวัฒน์ (2522) จะศึกษาชินาลังการ หรือวาสน์ 
มุขยานุวงศ์ (2531) จะศึกษาชินจริต อันเป็นวรรณกรรมในยุคใกล้เคียงกับสมันตกูฏวัณณนาก็ตาม แต่
ก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องความเป็นกาวยะตามแบบวรรณกรรมสันสกฤต ดังนั้น งานของผู้วิจัยจึงมีความ
แตกต่างในประเด็นนี้ 

ในด้านลักษณะคำประพันธ์ ผู้วิจัยศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ ฉันทลักษณ์ และ
สำนวนภาษา ด้านฉันทลักษณ์พบว่า สมันตกูฏวัณณนาใช้ฉันท์ที่หลากหลายถึง 10 ชนิด ซึ่งเป็นฉันท์ที่
นิยมอยู่แล้วในหมู่กวีทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต แต่เมื่อเทียบความถี่ของฉันท์ที่ปรากฏในสมันตกูฏ-
วัณณนากับชินาลังการหรือชินจริตแล้ว พบว่า ฉันท์ที่พระเวเทหเถระโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งก็คือ 
มาลินีฉันท์ เพราะใช้มากถึง 42 คาถา กล่าวคือ ใช้ในประณามบทนมัสการพระรัตนตรัยและพรรณนา
เนื้อหา โดยเฉพาะประณามบทที่เป็นมาลินีฉันท์นั้นผู้วิจัยยังไม่พบว่ามีวรรณกรรมบาลีของลังกาเรื่อง
ใดใช้ฉันท์ชนิดนี้เลย นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระเวเทหเถระเท่านั้น ส่วนด้านลักษณะ
สำนวนภาษา งานของผู้วิจัยสอดคล้องกับวัลลีย์ ภิงคารวัฒน์ (2522) ในเรื่องการสนธิและการสมาส 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531) ในเรื่องการสนธิ การสมาส การใช้กริยา ตฺวา 
ปัจจัย และการลงพยัญชนะอาคม ส่วนที่แตกต่างจากงานวิจัยทั้งสองก่อนหน้าคือ การใช้คำไวพจน์
เกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้า 77 พระนาม และการใช้คำยืมจากภาษาสันสกฤต ซึ่งทั้งหมดนี้
สะท้อนความเป็นกวีผู้เชี่ยวชาญในด้านอักษรศาสตร์ของพระเวเทหเถระอย่างแท้จริง  

ในด้านอลังการ อลังการที่ปรากฏในงานของผู้วิจัยแม้จะสอดคล้องกับงานของวัลลีย์ 
ภิงคารวัฒน์ (2522) และวาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531) แต่ก็สอดคล้องบางชนิดเท่านั้น คือ ยมก อนุ - 
ปราสะ อุปมา และรูปกะ เนื่องจากเป็นอลังการชนิดหลักท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่
ความแตกต่างคือ สมันตกูฏวัณณนามีอลังการที่หลากหลายแบบมากกว่า กล่าวคือ อนุปราสะ ที่
สามารถจำแนกออกได้ถึง 4 ชนิด และอลังการด้านความหมายก็พบถึง 20 ชนิด เนื่องจากจำนวน
คาถาของสมันตกูฏวัณณนามีมากถึง 802 คาถา และด้วยลีลาของผู้ประพันธ์ที่แต่งแบบกาวยะ จึงพบ
อลังการหลายชนิดที่สามารถแยกย่อยให้ละเอียดกว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ ส่วนรสปรากฏในงานของ
ผู้วิจัยครบทั้ง 9 รส สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสน์ มุขยานุวงศ์ (2531) วงเดือน สุขบาง (2542) 
และลัลลนา ศิริเจริญ (2525) แต่งานของผู้วิจัยพบว่าโดดเด่นไปด้วยอัพภุตรส สันตรส สิงคารรส และ
วีรรส มากเป็นพิเศษ เพราะสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่องที่มุ่งเน้นการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของ
พระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์แห่งพุทธปาฏิหาริย์ ความสงบแห่งจิตใจของผู้อ่าน การพรรณนาความ
งดงามแห่งธรรมชาติและตัวละคร และการพรรณนาความกล้าหาญของพระพุทธเจ้าในการออกผนวช 
การสู้รบกับมาร และการเสียสละ   
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จากการศึกษาสมันตกูฏวัณณนาในเชิงสังคมพบว่า สมันตกูฏวัณณนามีคุณค่าด้านความ
เชื่อ และหลักธรรมคำสอนสอดคล้องกับงานของคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ (2533) ศรี แนวณรงค์ (2533)  
สุเทพ พรมเลิศ (2553) สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข (2541) อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ (2541) และ
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2559) เพราะวรรณกรรมเหล่านี้แต่งขึ้นภายใต้สังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก ความเชื่อและหลักธรรมคำสอนจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ส่วนวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยม พบว่า มีความแตกต่างจากงานก่อนหน้านี้ เพราะชินกาลมาลินี และจามเทวีวงศ์แต่งขึ้นใน
ล้านนา ส่วนสมันตกูฏวัณณนาแต่งขึ้นในลังกา จึงมีความต่างกันบางประการตามลักษณะของสังคมที่
แตกต่างกันไป ส่วนด้านภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นจุดเด่นของสมันตกูฏวัณณนา ที่ไม่มีในวรรณกรรมบาลี
หลาย ๆ เรื่อง  

การศึกษาสมันตกูฏวัณณนาทั้งในเชิงวรรณศิลป์และเชิงสังคมทำให้ทราบว่าวรรณกรรม
บาลีเรื่องนี้คือสุดยอดแห่งวรรณกรรมบาลีอีกหนึ่งเรื่อง ที่ควรแก่การยกย่องและศึกษาอย่างแพร่หลาย
ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยได้สำรวจต้นฉบับตัวเขียนเรื่องสมันตกูฏวัณณนาเฉพาะที่อยู่ในความดูแลของ

กรมศิลปากรทั้ง 2 แห่ง ซึ่งพบว่ามี 5 ฉบับ และสำรวจที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุแล้วไม่พบต้นฉบับ จึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสำรวจต้นฉบับตัวเขียนของวรรณกรรมเรื่องนี้ในแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมและ
ศึกษาประวัติของต้นฉบับและความแพร่หลายในประเทศไทยทั้งหมดอย่างละเอียด 

2. ควรมีการแปลและศึกษาวรรณกรรมบาลีของลังกาอีกหลายเรื่อง เช่น สัทธัมโมปายนะ 
หัตถวนคัลลวิหารวงศ์  มหาโพธิวงศ์ ฉเกสธาตุวงศ์ สหัสสวัตถุกถา (หรือสหัสสวัตถุปปกรณ์ )  
อภิสัมโพธิอลังการ ชินวังสทีปะ หรือรสวาหินี (ท่ีเป็นสำนวนของพระเวเทหเถระ) 

3. ควรมีศึกษาภาพรวมของวรรณกรรมบาลีประเภทวงศ์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นของ
ลังกา เช่น ทีปวงศ์ มหาวงศ์ ถูปวงศ์ มหาโพธิวงศ์ ฉเกสธาตุวงศ์ หัตถวนคัลลวิหารวงศ์ หรือของไทย 
เช่น จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลินี รตนพิมพวงศ์ สังคีติยวงศ์ จุลยุทธการวงศ์ มหายุทธการวงศ์ 

4. ควรมีการศึกษาภาพรวมของวรรณกรรมบาลีประเภทกาวยะในช่วงที่ลังการับอิทธิพล
ของวรรณกรรมสันสกฤตอย่างละเอียด เช่น เตลกฏาหคาถา ชินาลังการ ชินจริต ปัชชมธุ สมันตกูฏ- 
วัณณนา สัทธัมโมปายนะ ปัญจคติทีปน ีรสวาหินี 
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อักษรย่อของต้นฉบับท่ี Godakumbura ใช้ตรวจชำระ 

S.1  คือ ต้นฉบับพิมพ์อักษรสิงหฬ ปี 1890 

S  คือ ต้นฉบับพิมพ์อักษรสิงหฬ ปี 1910 

Sn.  คือ คำอ่านต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเชิงอรรถของฉบับพิมพ์อักษรสิงหฬ ปี 1910 

B. คือ ต้นฉบับตัวเขียน MS. ใน British Museum 

C. คือ ต้นฉบับพิมพ์อักษรเทวนาครี 
V.  คือ ข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรมสิงหฬสมัยหลังเรื่อง Saddharmaratnâkaraya  
 

แต่ในกรณีที่ต้นฉบับของ Godakumbura มีคำไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะใช้ต้นฉบับใบลาน 
อักษรขอมของหอสมุดแห่งชาติ หมายเลข 2303, 2298, 6086 และ 10646 ในการสอบเทียบ 

 

ข้อตกลงในการปริวรรต 

1. คาถาปัฐยาวัตฉันท์และวิปุลาฉันท์ ในต้นฉบับ ปริวรรตบาทขวาและซ้ายต่อกัน แต่
ผู้วิจัยแยกออกเป็น 2 ฝั่ง ตามความนิยมในไทย 
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2. ในกรณีที่ผู้ประพันธ์ใช้คำสมาสยาวไม่จบด้วยบาทคาถาเดียว ผู้วิจัยจะใช้เครื่องหมาย 
– เพ่ือบ่งบอกว่า บาทคาถานั้นต่อกัน 

3. คำสระสนธิในต้นฉบับพิมพ์แยกกัน ผู้วิจัยจะปริวรรตติดกันทั้งหมด เช่น tam eva จะ
ปริวรรตเป็น “ตเมว”, brahmabhvan’ uggamma จะปริวรรตเป็น “พฺรหฺมภวนุคฺคมฺม” 

4. ผู้วิจัยปริวรรตตามต้นฉบับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าคำใดในต้นฉบับมีข้อพิรุธซึ่ง
อาจเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือตกหล่น หรือคำใดควรมีคำอธิบาย ผู้วิจัยจะอธิบายคำนั้นไว้ในเชิงอรรถ



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทปริวรรตสมันตกูฏวัณณนาเป็นอักษรไทย



 

สมนฺตกูฏวณฺณนา  
  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
 

สตตวิตตกิตฺต ึธสฺตกนฺทปฺปทปฺปํ 
ติภวหิตวิธานํ สพฺพโลเกกเกตุํ 
อมิตมน173อนคฺฆํ สนฺติทํ เมรุสารํ 
สุคตมหมุทารํ รูปสารํ นมามิ //1// 
หตทุริตตุสารํ โมหปงฺโกปตาปํ 
มนกมลวิกาสํ ชนฺตุนํเสสกานํ 
กุมติกุมุทนาสํ พุทฺธปุพฺพาจลคฺคา 
อุทิตมหมุทารํ ธมฺมภานุํ นมาม ิ//2//  
สกลวิมลสีลํ ธูตปาปาริชาลํ 
สุรนรมหนียํ ปาหุเนยฺยาหุเณยฺยํ 
อุชุปถปฏิปนฺนํ ปุญฺญเขตฺตํ ชนานํ 
คณมหมภิวนฺเท สารทํ สาทเรน //3//  
อิติ กฬิตปณามา หนฺตฺว สพฺโพปสคเฺค 
สุคตวิมลปาทมโฺภชสมฺปาตปูตํ 
สุมนสิขริราชํ วณฺณยิสฺสํ สุรานํ 
วสติมตุลเมตํ สาธุชนฺตู สุณนฺตุ //4// 

สวณา ลปนา เจว  สติยา จาปิ วนฺทนา 
ยสฺส สมฺมา สุขี โหติ  นิพฺพาณญฺจาธิคจฺฉติ174 //5//  
ตสฺมา สปฺปุริเสเหทํ  ปตฺเถนเฺตหิ ติสมฺปทํ 
สวณียญฺหิ สาธูหิ   อวิกฺขิตฺเตน เจตสา //6//  
โย โลกติลโก นาโถ  ปูเรตฺวา ทสปารมี 
ชาโตสิ ตุสิเต กาเย  สนฺตุสิโตติ วิสฺสโุต //7// 
อาราธิโต สุราทีหิ  กาโล มาริส เต อยํ 
ติณโฺณ ตารยิมํ โลกํ  พหู อปฺปรชกฺขกา //8// 

 
173 S. อมิตมต ิ
174 คำว่า “นิพฺพาณ” เป็นการปริวรรรตตามต้นฉบับ ซึ่ง ณ ที่ปรากฏในคำนี้สะท้อนให้เห็นรูปคำที่

ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤตคือ “นิรฺวาณ” เพราะถ้าเป็นภาษาบาลีจะเป็นคำว่า “นิพฺพาน”   
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เอตทตฺถาย เต วีร  ปูริตา ทสปารมี 
พาหุํ ปิตุสฺส ปุตฺโต ว  โลโก อาลมฺพเต ตุวํ //9// 
เตสํ ตํ วจนํ สุตฺวา  มหาสตฺโต มหามติ 
วิโลกเน วิโลเกตฺวา  ปญฺจามลวิโลจโน //10// 
ชมฺพุทีปคฺคกมเล   กณฺณิกาว มโนรมา 
ปุรี กปิฬวตฺถูสิ   วิสาณาว สุธาสินํ //11// 
สิงฺคีนิกฺขมยาภาส-  ตุงฺคสิงฺคสมงฺคิตา 
มณิสีหปญฺชรากิณฺณ-  ปาสาทา ยตฺถ ภาสเร //12// 
สฆเน คคเน นิจฺจํ  สเตรตสตานิ ว 
อนิเลริตปชฺโชต-   โสณฺณเกต ูอหู ยหึ //13// 
ชนานํ นีลเนตฺเตหิ  วทเนหิ ตุ ยา ปุรี 
มธุปาลิสโมนทฺธ-   กญฺชนีสิริมาวเห //14// 
รงฺคตฺตุงฺค175ตุรงฺเคหิ  คชฺชิเตหิ จ ยา ปุร ี
สโฆสุตฺตุงฺคกลฺโลล-  โลลสาครสนฺนิภา //15// 
อวฺหมานา ว176 เทวานํ  ปุรลขฺยา177 ภุชารวิ 
มนฺทานิเลริตา ตุงฺค-  นานาราคทฺธชา ยหึ //16// 
นานาเวสธรา ยสฺมึ  นานาภูสนภูสิตา 
นานาสมฺปตฺติสํยุตฺตา  นานาวิชฺชาสุ ปารคา //17// 
นวโยพฺพนอุทฺทามา  รูเปน จ มโนหรา 
สจฺเจสุ นิรตา นิจฺจํ  อนกฺกุฏฺฐกุลา สิยุํ //18// 
นิจฺจํ กีฬาวิททฺธาหิ178  นรนารีหิ เสวิตา 
ยา ปุรี สาธุรูปาสิ  มธุราลาปินี ว179 สา180 //19// 
ตสฺมึ สทฺธาทโยเปต-  โอกฺกากกุลเกตุโก 
สุทฺโธทนวฺหโย อาสี  วิสฺสุโต ภุวนตฺตเย //20// 

 
175 S. รงฺคตุงฺค 
176 B. อวฺหมานาย 
177 2303, 2298, 6086, 10646. ปุรลกฺขฺยา 
178 B. วิททฺธาคิ 
179 Sn. จ 
180 B., S. มธุราลาปินีหิ จ 
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ยสฺสงฺฆิกมเล สพฺพ-  ภูภุชานํ มหีตเล 
กิรฏีมณิภิงคฺาลี   กีฬนฺตีว นิรนฺตรํ //21// 
ยสฺส ปตฺถฏเตเชน  ปุรนฺโตปิ ทิวากโร 
วหตีวมฺพเร ลีลํ   โอสธีปติโน ทิวา //22// 
ยสฺส ทานปฺปวาโห ตุ  นานายาจกชนฺตุนํ 
มโนทธีสุ เวลนฺเต-  ติกฺกมนฺโต ว สนฺตตํ //23// 
มติยา สุรมนฺตีว   ธเนน ธนโท วิย 
รูเปน กุสุเมสูว   โย ชุมฺภติ มหีตเล //24// 
ตสฺสาภิสิตฺตา รชฺเชน  มหามายาติ วิสฺสุตา 
จนฺทิกา วิย จนฺทสฺส  คิริชา ว กปาลิโน //25// 
ลกฺขีว วาสุเทวสฺส  สีตาว รามราชิโน 
มเหสีสิ วราโรหา  สุนฺทรี สุนฺทราธรา //26// 
ตสฺสา กุจฺฉิกรณฺฑมฺหิ  อนคฺฆรตนํ วิย 
พตฺตึสาหิ นิมิตฺเตหิ  วิมฺหาเปนฺโต สเทวกํ //27// 
สิตมฺพุชกโร สนฺโต  สิเตภจฺฉาปโก วิย 
กตฺวา ปทกฺขิณํ มาตุ  ปฏิสนฺธิมคณฺหิ โส //28// 
ทเสกาทสมาเสน   ตสฺเสวํ อาสิ เจตนา 
ปสฺสิตุํ สกญาตีนํ   คนฺตฺวาน นครํ ตทา //29// 
นิเวเทตฺวา ตมตฺถํ สา  รญฺโญ เตน สุสชฺชิเต 
สปริจฺฉทา ตทา มคฺเค  คจฺฉนฺตี อนฺตราปเถ //30//  
เทวตานํ มโนนนฺท-  กรนนฺทนสนฺนิภํ 
ทิสฺวาน ลุมฺพินึ นาม  อุยฺยานํ มนนนฺทนํ //31// 
ตสฺมึ กีฬิตุมุสฺสาหา  ปวิสิตฺวาน ตํ วน ํ
กีฬนฺตี อุปคนฺตฺวาน  มงฺคลํ สาลปาทปํ //32// 
วิโลลปลฺลวากิณฺณํ  สุผุลฺลกุสุโมนตํ 
คเหตฺวา สาลสาขํ สา  สุรตฺตกรปลฺลวา //33// 
เทเวหิ คหิตารกฺขา  มหมาเน สเทวเก 
ชเนสิ ตนยํ มายา  ตตฺรฏฺฐา โลกโลจนํ //34// 
พฺรหฺมาโน โลกปาลา จ  มนุสฺสา กมโต ตทา 
โสณฺณชาลาชินาทีหิ  คณฺหึสุ ชนนนฺทนํ //35// 
มหึ ปตฏิฺฐิโต ธโีร  ปสฺสิตฺวาน ตโต ทิสา 
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อุตฺตราภิมุโข สตฺต-  ปทํ คนฺตฺวามฺพุเช ฐิโต //36// 
ทิสนฺตมวโลเกตฺวา  สุผุลฺลมฺพุชโลจโน 
นิจฺฉาเรสาสภึ วาจํ  อคโฺค เสฏฺโฐติอาทินา //37// 
พฺรหฺมามรนราทีหิ  ปูชิโต จ นมสฺสิโต 
กเมน อภิวฑฺฒนฺโต  ชุณฺหปกฺเข สสี ยถา //38// 
พฺรหฺมูนํ ฉตฺตฉายาย  มนฺทารกุสุมนฺตเร 
สานนฺทามนฺทเทเวหิ  ธุตจามรมชฺฌโค //39// 
ทิพฺเพหิ รูปสทฺเทหิ  คนฺเธหิ จ รเสหิ จ 
โผฏฺ พฺเพหิ จ ทิพฺเพหิ181  โมทมาโน อเนกธา //40// 
ทิพฺเพหิ รมณีเยหิ  นจฺเจหิ วาทิเตหิ จ 
ปทาเนกสหสฺเสหิ  ถูยมานคุณากโร //41// 
ปตฺวา โสฬสมํ วสฺสํ  ญาติสงฺฆสฺส มชฺฌโค 
ทสฺเสตฺวาเสสสิปฺปํ ตํ  โลเก วิชฺชติ ย ํตทา //42 
ญาติสงฺฆํ ปโมเทนฺโต  เทเว จ มนุเชปิ จ 
ลทฺธา ยโสธรํ เทว-ึ นุกูลํ ชาติชาติยํ //43// 
โสณฺณทปฺปนสงฺกาส- โสมฺมานนวิภูสิตํ 
นีลนีรชสงฺกาส-   วิสาลายตโลจนํ //44// 
สิงฺคารมนฺทิรทฺวาเร  ธโชปมภมุทฺวย ํ
เหมกาหลสงฺกาส-  นาสิกํ รูปลกฺขิยา //45// 
นีลเวลฺลิตธมฺมิลฺล-  ชีมุโตภยโกฏิย ํ
นิจฺจวิชฺชุลลฺตาจกฺก-  มนุญฺญกณฺณปาสก ํ//46// 
สาตกุมฺภนิภาภาส-  ปโยธรฆฏทฺวยํ  
สุวณฺณทฺทิตฏายาต-  นิชฺฌราการหารกํ //47// 
เทหวฺเทอทฺทุมา182ลมฺพ-  ปาโรหาภภุชทฺวยํ  
องฺคุลีปลฺลวนฺตมฺพุ-  พินฺทุจารุนขาวลึ //48// 

 
181 B. ไม่มีคำนี ้
182 B. เทวทุมา  
อนึ่ง ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าคำว่า “เทหวฺเทอทฺทุมาลมฺพ-” นี้น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิดเพราะไม่

สามารถแปลเอาความได้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็น “เทหเทวทฺทุมาลมฺพ” จะถูกต้องกว่า เพราะสามารถแปลได้ว่า “ที่
ห้อยย้อยลงมาจากต้นไม้ของเทวดา (กัลปพฤกษ์) คือพระกาย” (เทห+เทว+ท+ทุม+อาลมฺพ) ซึ่งเข้ากับเนื้อความ
พอดี  
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เทหมาลาลิมาลาภ-  โรมราชิวิราชิตํ  
รูปณฺณวตรงฺคาภ-  วลิตฺตยวิจิตฺตกํ //49// 
โสณฺณรมฺภาสมาวฏฺฏ-  ปิโณรุทฺวยสุนฺทรํ 
สนฺนีรกลิกาการ-   จารุชงฺฆาวิภูสิตํ //50// 
ปจฺจกฺขรูปลกฺขึ ว  ลีลานิจยสนฺนิภ ํ
คุณานมากรํ สาธุ  เวลํว รติสาคเร //51// 
กนฺโต วสนฺตราชาว  กนฺทปฺโปว สุรูปวา 
สสีว ทสฺสนีโย จ   สุริโย วิย เตชวา //52// 
อจลตฺเตน เมรู ว   คมฺภีเรนณฺณโว วิย 
พฺรหฺมสฺสโร ปิยํวาที  ปญฺ าย จ อนูปโม //53// 
วสนโฺต โส มหาวีโร  ปุรสฺมึ กปิลวฺหเย 
ทิสฺวา นิมิตฺเต จตุโร  อุยฺยานคมนญฺชเส //54// 
ปพฺพชฺชาภิรโต นาโถ  รนฺตฺวา อุยฺยานภูมิยํ 
สุผุลฺลจมฺปกาโสก-  นาคาทาเคหิ มณฺฑิตํ //55// 
ผุลฺลปงฺกชกล ฺหาร-  ชลาลยสตากุลํ 
มนฺทมนฺทานิลายาต-  นานาโมเทหิ วาสิตํ //56// 
สรา สรํ สมายาต-  มธุพฺพต183นิเสวิตํ 
ผลปุปฺผรสุทฺทาม-  ทฺวิชสงฺฆนิกูชิตํ //57// 
นจฺจนฺตํ มตฺตโมรานํ  นิจฺจํ มณฺฑปสนฺนิภํ 
ทิพฺพนฺตํ มิคสงฺฆานํ  กีฬามณฺฑปสนฺนิภํ //58// 
สมีรสิสิโรทาร-   ธาราสีกรวาริภ1ิ84 
ธารามณฺฑปปนฺตีหิ  ชนานนฺทกรํ วรํ //59// 
อุยฺยานวนมาคมฺม  เทวราชาว นนฺทนํ 
กีฬนฺโต นิชปุตฺตสฺส  สุตฺวาน ชาตสาสนํ //60// 
นิวตฺโต วิสฺสกมฺเมน  สหสฺสกฺโขว ภูสโิต 
ปุรํ ปวิสมาโนว   กิสาโคตรมิภาสิตํ //61// 
สุตฺวาน นิพฺพุติ185ปทํ  ตทา จิตฺตานุกูลกํ 
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สนฺตุฏฺโฐ สานุราโค ว186  ลกฺขคฺฆํ ตารภาสุรํ //62// 
หารํ ตสฺสาย187 เปเสตฺวา  คนฺตฺวาน สกมนฺทิรํ 
เทวราชวิลาเสน   นิสีทิ ปวราสเน //63// 
อถาคมฺม ตทา เนก- นาฏิกา ปริวารยุํ 
วชฺชนฺติ เภรโิย ตาสุ188  ปคฺคยฺห กาจิ นาริโย //64// 
นานาลยสมากิณฺณํ  คีตํ คายนฺติ กาจิปิ 
ธมนฺติ สุสิรํ กาจิ   กาจิ ตนฺตี วยนฺติ จ189 //65// 
จารุพิมฺพาธรา รมฺม-  ปโยธรภรา สภุา 
วิสาลา190ยตนีลกฺขา  โสมโสมฺมานนา ตทา //66// 
นจฺจนฺติ ปุรโต ตสฺส  เภริมณฺฑลมชฺฌคา 
เทวกญญฺาว รงฺคมฺหิ  รสภาวนิรนฺตรา191 //67// 
ทิสฺวาน โส ตมจฺจริยํ  วิรตฺโต วิสเย ตทา 
อุรตฺตาฬ ํว อทฺทกฺขิ  สพฺพนฺตํ เภริตาฬนํ //68// 
ปริเทวํวุปฏฺฐาสิ   คีตํ สํสารทุตฺตเร192 
วายุเวควิการวํ   นจฺจํ จินฺ เตสิ นายโก //69// 
กทาหํ ฆรโมสฺสชฺช  ปพฺพชฺชาสิริมุพฺพเห 
อิจเฺจวํ จินฺตยนโฺต โส  สุปนฺโตว สยี ตหึ //70// 
ยํ นิสฺสาย มยํ เอตฺถ  นจฺจคีเตสุ วฺยาวฏา 
โสยํทานิ สุปี อมฺเห  กสฺสทานิ กโรม ตํ //71// 
อิติ จินฺติย ตา193 ตตฺถ  ตุริเยสุ สเก สเก 
อาลมฺพา สยิตา กญฺญา  สุสญฺญาญฺญมนิสฺสิตา //72//   
ขาทนฺติ กาจิ ทนฺตานิ  กาจิ ลาลา วหนฺติโย 
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กาจิ รุทนฺติโย ตตฺถ  วิลปนฺติ อถาปรา //73// 
กากจฺฉนฺติปิ เสมฺหมฺปิ  คิลนฺติ จ วมนฺติ จ 
กโรนฺติ นาทํ นาสาย  ฆรูติ จ ขิปนฺติ จ //74// 
มุตฺตยนฺติ ตทา กาจิ  รหสฺสํ วิจรนฺติ จ 
ทุคฺคนฺธํ วาติ ตํ ฐานํ  สุสานมามกํ ยถา //75// 
ปพทฺุโธ อฑฺฒรตฺตมฺหิ  คเต ตตฺถ นิสีทิย 
อทฺทกฺขิ ตาสํ เนกานิ  วิการานิ ตหึ ตทา //76// 
ตสฺเสวํ เปกฺขมานสฺส  ภเว สํวิคฺคเจตโส 
อาทิตฺตํว อุปฏฺฐาสิ  มเน ขลุ ภวตฺตยํ //77// 
ทาวคฺคิทาหนาทิตฺต194-  มหารญฺญา ยถา คโช 
ตเถวาสิ นรินฺทสฺส  เคหโต คมเน มนํ195 //78// 
ตโต อุฏฺฐาย196 สยนา  กโรนฺโต อภินิกฺขมํ 
วิตกฺเกสิ มหาราชา  ปสฺสิตุํ สกมตฺรชํ //79// 
ปวิสิตฺวา ตโต คพฺภํ  สนิกํ สนฺตมานโส 
ปสฺสิตฺวา สห ปุตฺเตน  นิทฺทายนฺตึ ยโสธรํ //80// 
จิราคตํ มหาเปมํ   ธารยํ สกมานเส 
พุทฺโธ หุตฺวาปิมํ สกฺกา  ปสฺสิตุมิติ จินฺติย //81// 
คโต นาโถ ตโต านา  โพธิพทฺธาวมานสา197 
ตทเหวาสิ พุทฺโธติ  กามุโก โก น จินฺตเย //82// 
สิเนรุมุทฺธรนฺโตว   ปาทุทฺธริย นิกฺขมํ 
ฉนฺนมาหูย อานีตํ  กนฺถกํ ตุรคาธิปํ //83// 
อสฺสราชํ ตมารุยฺห  สห ฉนฺเนน รตฺติยํ 
เทเวหิ วิวฏทฺวารา  ปฏิปชฺชิ มหาปถํ //84// 
จกฺกวาเฬสุ เนเกสุ  เทวตาสุ สมาคตา198 
ทีปธูปทฺธเช เจว   คนฺธมาเลหิ ปูชยุํ //85// 
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ปุรโต สฏฺฐิสหสฺสานิ  ทณฺฑทีปานิ ธารยุํ 
ตถา ทกฺขิณปสฺสมฺหิ  วามปสฺเส จ ปจฺฉโต //86// 
คคนา ปุปฺผวสฺสานิ  วสฺสาเปสุํ สเทวกา199 
มนฺทารวํ โกกนทํ  สุคนฺธํ จิตฺตปาฏลึ //87// 
จมฺปกาโสกปุนฺนาค-  นาคปูคาคสมฺภวํ 
มาลตีวสฺสิกจีาทิ200-  นาคาวลฺลีหิ สมฺภวํ //88// 
ปทุมุปฺปลกลหฺาร- กุมุทาทฺยามฺพุสมฺภวํ 
สุคนฺธมธุมตฺตาหิ   ฉปฺปทาลีหิ กูชิตํ //89// 
ปุปฺผวสฺสํ ปวสสฺิตฺถ  ตึสโยชนมญฺชเส 
ปสตฺโต ตสฺส201 ตุรโค  ทุกฺขโต อคมี ตทา //90// 
เอวํ ปูชาวิธาเนหิ  คนฺตฺวาโนมํ มหานทึ 
สิตเสกตสงฺกิณฺณํ  พหุมีนกุลากุลํ //91// 
ตีรฏฺโ  ปสฺส ิโส ธีโร  คงฺคานารึ รสาวหํ 
กโรนฺตึ วีจิพาหาห ิ เผณปุปฺโผปหารกํ //92// 
อสฺเสน ตํ มหาโนมํ  ลงฺฆาเปตฺวา มหามติ 
ปรตีเร ปติฏฺฐาสิ   วิมเล วาลุกาตเล //93// 
ปพฺพชิตุํ มเยตฺเถว  ยุตฺตํ โน เม ปปญฺจิตุํ 
อิติ จินฺติย โอหาย  ธาริตาภรณานิ โส //94// 
ฉนฺนสฺส ปฏิยาเทตฺวา  กนฺถกญฺจ หยาธิปํ 
นิสิตํ ขคฺคมุคฺคยฺห  สโมลึ ฉินฺทิ กุนฺตลํ //95// 
เอวมาวชฺชยํ นาโถ  สเจหํ สุคโต ภเว 
ติฏฺ ตุ คคเน คนฺตฺวา  อิติมุกฺขิปิ จมฺพรํ //96// 
ตโต สกฺโก มหคฺเฆน  มณิจงฺโคฏเกน ตํ 
ปฏิคฺคเหตฺวา สิรสา  เนตฺวา เทวปุรํ วร ํ//97// 
กาเรตฺวา มณิถูปํ โส  นิเธตฺวา ตํ สิโรรุห ํ
อนฺวหํ ปติมาเนติ  สห เทเวหิ เนกธา //98// 
มหาพฺรหโฺมปนีตฏฺฐ- ปริกฺขารํ มหามติ 
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ปฏิคฺคเหตฺวา กาสาวํ  นิวตฺโถ ปารุโต ตทา //99// 
ปุพฺเพ วิยมฺพรํ คยฺห  อมฺพเร ขิปิ นายโก 
ปฏิคฺคเหตฺวา ตํ พฺรหฺมา  เนตฺวา พฺรหฺมปุรํ วร ํ//100// 
ทฺวาทสโยชนุพฺเพธํ  กตฺวา ถูปวรํ สุภํ 
ตตฺถ ตํ นิทหิตฺวาน  ปณิปาเตติ202 สพฺพทา //101// 
สมฺปุณฺณมนสงฺกปฺโป  ปพฺพชฺชาสิริมุพฺพหํ 
ฉาเทนฺโต กามเลเนว  มรุํ จงฺกมิ นายโก //102// 
ตโต อมฺพวนํ คนฺตฺวา  วินฺทนฺโต ปีติชํ สุข ํ
วีตินามยิ สตฺตาหํ  รมฺเม ปาทปมณฺฑเป //103 
ตโต ราชคหํ คนฺตฺวา  ปารุปิตฺวาน จีวร ํ
คเหตฺวา มณิวณฺณํ  โส ปตฺตํ กรตลมฺพุชา //104// 
พตฺตสึลกฺขณูเปโต  อนุพฺยญฺชนมณฺฑิโต 
พฺรหฺมุชฺชุคตฺโต ภควา  ปุรเสฏฺฐมุปาคม ิ//105// 
วิสิขนฺตเรน คจฺฉนฺตํ  โลเกกนยนํ ชนา 
ทิสฺวา เอวํ วิจินฺเตสุํ  นายํ โย โส ชนาธิโป //106// 
กามํ ปุรวธูโสมฺม-  วตฺตสมฺพนฺธการณา 
จนฺโทยมาคโต อชฺช  สกเวเสน โน มติ //107// 
สุตฺวาน ตํ ตทา เกจิ  หสนฺตา วจนนฺตรํ 
นายํ สสี สสงฺโก โส  ภานุเมโสติ โน มติ //108// 
โพเธตุมาคโต กามํ  โปรีนํ วทนมฺพุเช 
สกีเยเนว รูเปน   วิมฺหยํ โปริมานุเส //109// 
กึ โภ อุมฺมตฺตกา อตฺถ  เอวํ มา วทถาธุนา 
สตรํสี อุณฺหรํสี   น โส เอโส อวิคฺคโห //110// 
กาเมนา203ลสชนฺตูหิ  กีฬิตุํ204 ปุรมาคโต 
สรูเปน น205 โน อตฺถิ  สํสโย ขลุ มานเส //111// 
เตสํ ตํ วจนํ สุตฺวา  หสนฺตา เกจิ ชนฺตุโน 
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ตุมฺเห ขลุ น ชานาถ  สพาโณ สธนู หิ โส //112// 
อิสฺสโร กนฺตรูเปน  ตุงฺคมนฺทิรตา ปุรํ 
เกลาโส อิติ สมฺปตฺโต  ชหาถ วิมตึ อิธ //113// 
เตสมฺปิ วจนํ สุตฺวา  หสนฺเตเก ชนา ตทา 
นายํ หโร ติเนตฺโต โส  เกสเวโส อิธาคโต //114// 
วิจิณนฺโต สิรึ อชฺช  ปุรเสฏฺฐมุปาคต ํ
เวเสนญฺเญน มญญฺาม  เอตฺถ โน นตฺถิ สํสโย //115// 
ปหริตฺวา กรํ เกจิ  สุตฺวา ตํ วจนํ นรา 
หสนฺเตวํ ตทาโวจุ ํ วาสุเทโว น เว อยํ //116// 
กามํ สโรชนาโภ โส  วามโน กณฺหวิคฺคโห 
อยมญญฺตรวณฺเณน  อาคโต ปากสาสโน //117// 
ปุรํ เทวปุรนฺ206เตตํ  มญญฺมาโน มหาชุตึ 
ปสฺสิตุนฺติ ปฏิญฺญาโต  มา โภนฺโต วิลปนฺตุ เว //118// 
สุตฺวา เตสํ คิรํ เกจิ  เกฬึ กตฺวาน เนกธา 
ตุมฺเห สกฺกํ น ชานาถ  โส หิ โภ วชิรายุโธ //119// 
เอโส หิ โภ มหาพฺรหฺมา  พฺรหฺมโลกา อิธาคโต 
ปมตฺตา กินฺนุ เวทมฺห ิ พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อิธ //120// 
อเถสํ วจนํ สุตฺวา  เกจิ ปณฺฑิตชาติกา 
เนเต จนฺทาทโย กามํ  มา โมหํ โภ ปกาสถ //121// 
จตุรานโน มหาพฺรหฺมา  โสมโสมฺมานโน อยํ 
ส มนฺตโปตฺถโก พฺรหฺมา  ปตฺตหตฺโถยมพฺภุโต //122// 
กามํ ปารมสิมฺ207ปุณฺณ208- ปสตฺโถ ปุริโส อยํ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โถเมเถตํ มหาชุตึ //123// 
เอวํ วทนฺตา สพฺเพ เต  นาครา ปุริสุตฺตมํ 
คนฺธปุปฺเผหิ ปูเชนฺตา209  นมสฺสนฺตา ตมนฺวคุํ //124// 
เนตฺตาริตฺเตหิ ปาเชนฺโต  มุนิโน รูปสาคเร 
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ชนฺตโว มนนาวาโย  ปารํ ปสฺสึสุ โน ตทา //125// 
ตทา โลเกกนยโน  สปทาเนน วีถิยํ 
จรํ ยาปนมตฺตํ ว   ลทฺธาคมฺม ปุรา พหิ //126// 
ปณฺฑวํ210 คิริมาสชฺช  ตสฺสจฺฉายาย โส มุนิ 
สงฺฆาฏึ ปญญฺเปตฺวาน  นิสชฺช ปุริสาสโภ //127// 
อทฏิฺฐปุพฺพํ ทิสฺวาน  ปตฺเต มิสฺสกโภชนํ 
สญฺชาตปฏิกูโล ตํ  นุทิตฺวา ปจฺจเวกฺขณา //128// 
อมตํ วิย ตํ ภุตฺวา  วิกฺขาเลตฺวา มุขํ ทกา211 
ปตฺเต วตฺตํ จริตฺวาน  มุหุตฺตํ ตตฺถ วิสฺสมิ //129// 
ปวตฺตึ ตํ นิสาเมตฺวา  พิมฺพิสาโร นริสฺสโร 
สีฆํ ตมุปคนฺตฺวาน  กตานญฺุโญ นิสีทิย //130// 
นิมนฺตยิตฺวา รชฺเชน  อนิจฺฉนฺเต ยติสฺสเร 
อนุคฺคหาย เม ยุตฺตํ  พุทฺธภูเตนิธาคมํ //131// 
เอวํ นิมนฺติโต เตนา- ธิวาเสตฺวา มหามติ 
อคมาสุรุเวลาย   มตุโลรุปรกฺกโม //132// 
ปธานํ ปทหิตฺวาน  ฉพฺพสฺสมติทุกฺกรํ 
ปกาเสตฺวาน โลกสฺส  โมกฺขํ นตฺถีติ เตน โส //133// 
ตโตปฺปภุติ วตฺตนฺโต  มชฺฌิมปฺปฏิปตฺติยํ 
กายสฺสานุคฺคหํ กตฺวา  ตโต สมฺปีณิตินฺทฺริโย //134// 
มูเลชปาลนิโคฺรธ-  ปาทปสฺส มหามุนิ 
นิสีทิ นิชโสภาหิ   โอภาเสนฺโต ทิโสทิสํ //135// 
ตทา เสนานินิคเม  สุชาตา ขีรธารกิา212 
สมฺปุณฺณมนสงฺกปฺปา  ยาจิตฺวา วฏเทวตํ //136// 
ธีรํ เทโวติ มญญฺนฺติ  ตุฏฺฐหฏฺฐา ปโมทิตา 
เหมปาตึ สปายาสํ  ทตฺวาน อิทมพฺรวิ //137// 
ยถา มยฺหํ มหาเทว  อิทฺธา ปตฺถิตปตฺถนา 
ตเถว ตว สงฺกปฺโป  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ //138// 

 
210 B. ปณฺฑ ํ
211 B. ตทกา 
212 S. ขีรทายิกา, Sn. กิร ทาริกา 
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อิติ วตฺวาน วนฺทิตฺวา  กตฺวา จ นํ ปทกฺขิณํ 
ปกฺกนฺตาย สุชาตาย  ธีโร ปาตึ สมาทิย //139// 
อุปคนฺตฺวานาติรมฺมํ  นทึ โส นีลวาหิน ึ
สุปฺปติฏฺฐิตนามมฺหิ  นทีติตฺเถ นิสีทิย //140// 
ภุญฺชิตฺวา อูนปณฺณาส-  ปิณฺฑํ กตฺวาน โภชนํ 
วิสฺสชฺเชตวฺา ตโต ปาตึ  ปฏิโสตํ นราสโภ //141// 
ตโต สาลวนุยฺยาเน  วิสฺสมนฺโต ทิวาทิเน 
ทิสฺวาน สุปิเน ปญฺจ  อตฺถํ เตสํ วิจินฺติย //142// 
อาพธิมูลโต213 มคฺเค  เทเวหิ สมลงฺกเต 
มณิโตรณปาลีหิ214  ปุณฺณกุมฺภทฺธชาทิหิ //143// 
สายณฺหสมเย นาโถ  คจฺฉนฺโต โพธิสนฺติก ํ
ทิสฺวาน โสตฺถิยํ นาม  ถูยมานํ ทิชุตฺตมํ //144// 
เตน ทินฺนฏฺฐมุฏฺฐินฺตุ  คเหตฺวา นีลสทฺทลํ 
โพธิมูลมุปาคมฺม   กตฺวาน ตํ ปทกฺขิณํ //145// 
อกาสิ ติณสนฺถารํ  ปาจีนาภิมุขํ ตทา 
ตโต มหึ ทฺวิธา กตฺวา  สมุฏฺฐาสิ มหาสนํ //146// 
อุทฺธํ215 จุทฺทสหตฺเถน  นานาจิตฺตวิจิตฺติตํ 
อธิฏฺฐหิตฺถ ตตฺรฏฺโฐ  อิจฺเจวํ ทฬฺหมานโส //147// 
กามํ ตโจ นหารู จ  อฏฺฐิ จ อวสิสฺสต ุ
อุปสุสฺสตุ เม คตฺเต  สพฺพนฺตํ มํสโลหิตํ //148// 
น อุฏฺฐหามพุชฺฌิตฺวา  น ชเห วิริยํ มม 
อธิฏฺฐหิตฺวา เอวํ โส  นิสีทิ วชิราสเน //149// 
อนติกฺกมํ ฐเปตฺวาน  จรณํ จรณูปริ 
กมลํ กมเลเนว   มณิพนฺธํ วิธาย โส //150// 
พาลาโสกทลาสตฺตํ216  ปรํ วาโสกปลฺลวํ 
นิธาย นยนานนทฺ-  ปาณ ึปาณิตเล ชิโน //151// 

 
213 ผู้วิจัยเห็นว่า “พธิ” น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิด ควรเป็น “โพธิ” มากกว่า และควรแยกคำว่า 

“อา” ออกจาก “โพธิมูลโต” โดยคำว่า “อา” ทำหน้าท่ีเป็นบุพบท โปรดดูในบทที่ 3 คำยืมภาษาสันสกฤต 
214 B., Sn. มณโิตรณาทิปาลีห ิ
215 S. อุจฺจํ 
216 S. สตฺต- 
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ยถา สญฺฌาฆนาลีฒ- ตุงฺคกญฺจนปพฺพโต 
สุรตฺตจีวรจฺฉนฺน-  จารุคตฺตวิราชิโต //151// 
อุทยาจลโกฏิมฺหิ   ทิปฺปนฺโต ว ทิวากโร 
กนฺธโรปริทิปฺปนฺต-  มุขมณฺฑลมณฺฑิโต //153// 
ยถา จามิกรพฺยมฺเห  สุนีลํ สีหปญฺชร ํ
อกมฺโป กมฺปปกฺเขหิ217  ปิหิตทฺธสุโลจโน //154// 
นีลุปฺปลกลาปํ ว   ชนเนตฺตาลิปาตนํ 
สชฺฌุทณฺฑสมาพทฺธ-  โพธิกฺขนฺธมผสฺสิ โส //155// 
นิสินฺเน โพธิโต เฉชฺช  ปวาฬตรุณงฺกุรา 
ปตมานา สมนฺตาสุํ  เตชํ วิย กุพุทฺธินํ //156// 
เทวา ตตฺถ สมาคญฺฉุ ํ ขิปฺปํ ทสสหสฺสิยํ 
กมลาสโนรคา เจว  สิทฺธวิชฺชาธราทโย //157// 
สหมฺปติ มหาพฺรหฺมา  พฺรหฺมเสนาปุรกฺขโต 
สิตาตปตฺตํ ธาเรนฺโต  ฐิโต สมฺพุทฺธสนฺติเก //158// 
วีส2ํ18 รตนสตายามํ  วิชยุตฺตรนามกํ 
สงฺขํ ธเมนฺโต อฏฺฐาสิ  สาทโร ปากสาสโน //159// 
สุยาโม สห เสนาย  โถมยนฺโต นราธิปํ 
มณิตาลวณฏฺํ ปคฺคยฺห  มนฺทมนฺเทน วีชติ //160// 
ชิตกิตฺตลิตคฺคมฺหิ  ยสปุปฺผํ219 ว ปุปฺผิตํ 
วาฬวีชนิมุคฺคยฺห   อฏฺฐา สนฺตุสิโต ตหึ //161// 
เพลุวํ วีณมาทาย  คีตํ นานาลยานุคํ 
ปญฺจสิโข ฐิโต ตตฺถ  คายมาโน อเนกธา //162// 
มหากาโลปิ นาคนิฺโท  นาคสงฺฆปุรกฺขโต 
โถเมนฺโต ตตฺถ อฏฺฐาสิ  นวารหคุณาทิหิ //163// 
รงฺคภูมึ มาปยิตฺวา  คเหตฺวาน วรงฺคนา 
อุปหารํ กโรนฺตฏฺฐา  ติมฺพรูสุริยวจฺจสา //164// 
อาคนฺตฺวา สห เสนาย  สิตงฺโค220 สิตภูสโน 

 
217 S. อสมฺปกมฺปปมฺเหหิ, Sn. อกมฺป- 
218 B. วิสํ 
219 S. สสสฺ- 
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ธตรฏฺโฐ ฐิโต ปุพฺเพ  อารกฺขํ กุรุมานโก //165// 
ปูเรนฺโต สกเสนาย  ทกฺขิณสฺสํ วิรูฬฺหโก 
อารกฺขํ กุรุมานฏฺฐา  นีลงฺโค นีลภูสโน //166// 
วิรูปกฺโขปิ อฏฺฐาสิ  ปาลยํ ปจฺฉิมํ ทิสํ 
รตฺตงฺคาภรโณ วมฺมี221  นิชเสนาปุรกฺขโต //167// 
อุตฺตรสฺสํ222 สเสนาย  อารกฺขํ กุรุมานโก 
โสณฺณวณฺณงฺคาภรโณ  อฏฺฐาสิ นรวาหโน //168// 
กิเมตฺถ พหุลาเปน  ชาติกฺเขตฺตมฺหิ เทวตา 
นาคตา เนว จาเหสุํ223  สพฺเพ เอตฺเถว โอสฏา //169// 
คคนาโตติณฺณเกตุ-  ปาเทหิ ป วีตเล 
นาคาทโย น ธูตาสุํ  เกตนูํ พหุ กา กถา //170// 
น ธูตา ธชปาเทหิ  วายุตุทฺทามวุตฺติหิ 
ตารกา คคเน พฺรูโม  กินฺนุ ตตฺถ ธชาฬุตา224 //171// 
ปุพฺพทิสา จกฺกวาฬ-  สิลายุคฺคตเกตุนํ 
ปาทานปิรภาคาทิ-  จกฺก225วาฬสิลนฺวคุํ //172// 
จกฺกวาฬมหาเมร-ุ  ยุคนฺธรนคาทโย 
ปุปฺผาวตํสกาวาสุํ  นานาวณฺเณหิ สงฺขตา //173// 
วามามนฺทมกรนฺท-  พินฺทุสนฺโทหสุนฺทรํ 
อุลฺโลก226ปทุมากิณฺณ-  วิตานํวาสิ อมฺพรํ //174// 
ขิตฺตโสคนฺธจุณฺณานิ  เทวพฺรหฺมาทินา ตหึ 
วิตานํ วิย ขายนฺติ  จกฺกวาฬคฺคมณฺฑเป //175// 
กปฺปูราครุธูเปหิ   ตตฺถ ตตฺถุคฺคเตหิ มา227 

 
220 B. สีต- 
221 B. วมฺโม 
222 B. อุตฺตราย ํ
223 B. นาเหสุ ํ
224 B. ชาลตา 
225 B. จกฺร- 
226 S. อุลฺโลล- 
227 B. มํ 



  341 

กาลพฺภกฏูจฺฉนฺโน228 ว  อาสิ มญฺญ ํกเถมุ ก ึ//176// 
ชาติกฺเขตฺเตสุ เทเวหิ  กตคฺฆิกุสุมาทินา229 
โนสีนา ธรณี ภารา  ทิเสภานํ230 พลํ อโห //177// 
อมฺพราลมฺพมานานิ  ปุปฺผทามานิ ภูตลํ 
อากฑฺฒนาสา231 เทเวหิ  พทฺธรชฺชูว ภาสเร //178// 
อญฺโญญฺญกรมุคฺคยฺห  คคเน สุรสุนทฺร ี
ปริพฺภมนฺตา คายนฺติ  ตตฺถ ตตฺถ มโนรมํ //179// 
อุโภ ภุเช วิกาเสตฺวา  มณฺฑิตา สุรสุนฺทรี 
ภมนฺติ ภนฺตเภณฺฑูว  ตตฺถ ตตฺถมฺพเร ยุคา //180// 
นีลุปฺปลกลาปาท ี คเหตฺวาน สุรงฺคนา 
ิตาสุํ ปริวาเรตฺวา  ปูชมานา นริสฺสรํ //181// 

รตฺตปลฺลวกลฺหาร-  กมลุปฺปลสงฺคเต 
สนฺนีรกุสุมากณฺิเณ  ปุณฺเณ โสคนฺธวาริหิ //182// 
กญฺจนาทิฆเฏ คยฺห  อมฺพเร สุรสุนฺทรี 
กตฺวาน สุคตํ มชฺเฌ  ปูชยึสุ สมนฺตโต //183// 
กญฺจนาทาสหตฺถา จ  กาจ ิกญฺญา ตถา ฐิตา 
ตาลวณเฺฏ คเหตฺวาน  ฐิตาสุํ กาจิ เทวตา //184// 
กาจิ มงฺคลสํยุตฺต-  วจนา ตว ปตฺถนา 
สมิชฺฌตูติ โฆเสนฺตี  ปริวาเรตฺวา ฐิตา ชินํ //185// 
สิริวจฺฉาทิ ปคฺคยฺห  อฏฺฐมงฺคลมุตฺตมํ 
ฐิตาสุํ คคเน นารี  ปริวาเรตฺวา มุนิสฺสรํ //186// 
นจฺจนฺติ เกจิ กีฬนฺติ  เสเลนฺติ  อุลลนฺติ จ232 
วาเทนฺติ เกจิ คายนฺติ  เจลุกฺเขปํ กโรนฺติ จ //187// 
เนกปุปฺผคฺฆิปนฺตี จ  ตถา ทีปคฺฆิปนฺติ จ 
มณิจามิกราสชฺฌุ- อคฺฆิกา ปนฺติโย ตถา //188// 

 
228 B. -ฉตฺตํ 
229 B. -มาทิภํ 
230 B. ธิ- 
231 S. อากฑฺฒนาย 
232 S. เสเลนฺติ จ ลลนฺติ จ 
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อา พฺรหฺมภวนุคฺคมฺม  จกฺกวาฬสมนฺตโต 
ติฏฺฐนฺติ ชลมานาโย  พุทฺธสฺส มงฺคลุสฺสเว //189// 
สตฺตรตนสมฺภูตา   นานาโตรณปนฺติโย 
เหมรมฺภามยา จาปิ  ตถา ทุสฺสมยา สิยุํ //190// 
นานาวณฺเณหิ เนเกหิ  ฉตฺเตหิ จ นิรนฺตรํ 
จกฺกวาโฬทรํ อาสิ  สรํว กมลากุลํ //191// 
ตตฺถ ตตฺถุชฺชลาเนก-  ยนฺตทีปาวลี มหี 
ตารกาชาลกากิณฺณ-  คคนงฺคนสนฺนิภา //192// 
ธชนฺตริตฉตฺตาสุํ   จกฺกวาฬ233คิรูปริ 
นิรนฺตราสุํ ตตฺเถว  ฆฏทีปา จ โตรณา //193// 
นานาตุริยนาเทหิ  นานาสงฺคีตกิาหิ จ 
สาธุวาเทหิ เนเกหิ  จกฺกวาโฬ ผุโฏ อหุ //194// 
อโห มหนฺตตา ตสฺส  พุทฺธสฺส กตมงฺคเล 
ปูชาวิเสสํ ตํ โก หิ  มุเขเนเกน ภาสติ //195// 
จตุมฺมุโข สหสฺสกฺโข  ทฺวิสหสฺสนยโน ผณ ี
ทสกณฺโฐปิ ตํ สพฺพํ  เนว สกฺโกนฺติ ภาสิตุํ //196// 
เอวํ สุราสุรพฺรหฺม-  เวนเตยฺโยรคาทิหิ 
นิรนฺตรํ กตาเนก-  มหามหสมากุเล //197// 
ตสฺมินฺตุ วาสเร มาโร  ปสฺสิตฺวา ภุวนํ อิทํ 
อามนเฺตตฺวา สานุจเร  อาเหวํ สกุตูหโล //198// 
สพฺเพ ทิพฺพวิมานา โภ  สุญฺญา ทิสฺสนฺติ ฉฑฺฑิตา 
ปุรปาลมฺปหาเปตฺวา234  กฺว คตาสุํ สเทวกา //199// 
กิมฺโภ มาร น ชานาสิ  มตฺโต สุตฺโตสิ อชฺช กึ 
สุทฺโธทนิย235สิทฺธตฺโถ  มายาย ตนโย อยํ //200// 
ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา  กตฺวาน อภินิกฺขมํ 
โพธิมูเล นิสินฺโนสิ  อชฺช พุทฺโธ ภวามิติ //201// 
ตสฺส ปูชาวิธานตฺถํ  ทสสหสฺสีสุ เทวตา 

 
233 B. จกฺกวาลา- 
234 B. ปหาเรตฺวา 
235 B. –นีย- 
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สมาคตา หฏฺฐตุฏฺฐา  กโรนฺตชฺช มหามหํ //202// 
กินฺนุ เต พธิรํ โสตํ  กินฺนุ ปริหายิ โลจนํ 
ธชคฺคา เต น ทิสฺสนฺติ  อุลฺโลลํ เต น สูยติ //203// 
เตสํ ตํ วจนํ สุตฺวา  อนฺตโก ขลุ ปาปิมา 
ทุกฺขิโต ทุมฺมโน เตสํ  โสจนฺโต อิทมพฺรวิ //204// 
อโห วตาติปริหานิ  สํสารสฺส มหา อยํ 
อสาโร ขลุ สํสาโร  สิทฺธตฺเถ วิภวํ คเต //205// 
อโห วตาตินฏฺฐมฺหา  ติวฏฺฏํ ปริปูริต ํ
โหติ โภ ทหนา ทฑฺฒ- วนํ วาติ อลกฺขิก ํ//206 
นิราโลกํ ติโลกํ โภ  อสารํ วาสรํ236 ยถา 
ปริโมสรตนํ237 โหติ  รชฺชํ วาย2ํ38 ชคตฺตยํ //207// 
มเมส วิสยํ หิตฺวา  ยาติ สิทฺธตฺถทารโก 
เตน ยาเตน มคฺเคน  นิกฺขมนฺติ พหุชฺชนา //208// 
ภวนฺตํ น กโรเตโส  ยาว สุทฺโธทนตฺรโช 
เอถ คจฺฉาม สิทฺธตฺถ- มสิทฺธตฺถํ กโรม โภ //209// 
มาเปถ เภรวํ วณฺณํ  พีภจฺฉํ ทุทฺทสํ ขรํ 
สทฺเทเนว ปลาเปถ  ตูลภฏฺฏํว วายุนา //210// 
ตสฺส ตํ วจนํ สุตวฺา  มารเสนา สมาคมุํ 
นานาเวสธรา หุตฺวา  นานายุธสมงฺคิโน //211// 
โยชนานํ ตทา มาโร  ทิยฑฺฒสตมุจฺจโต 
คิริเมขลมารุยฺห   เสนาย สหสาคมิ //212// 
ทิสฺวาน ทูรโต เอนฺตํ239  เทวา มารํ สวาหินึ 
ภยฏฺฏาปคมํุ ขิปฺปํ  ธาวมานา ทิโสทิสํ //213// 
สํขิปฺปขิปฺปํ สจฺฉตฺตํ  พฺรหฺมา ธาวิ ปรมฺมุโข 
กตฺวาน ปิฏฺฐิยํ สงฺขํ  สกฺโก ธาวิ วิสงฺกิโต //214// 
มหากาโลปิ นาคนิฺโท  นิมุชฺช มหิยํ ตทา 

 
236 Sn. อสรํ วา สร ํ
237 B. ปริโมสรณ ํ
238 S. เวท ํ
239 B. เอตํ 
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วตฺตทตฺตกโร ภีรุ   สเก นิปติ มญฺจเก //215// 
ยํ ยํ240 ปูชาวิธานนฺตุ  ฉฑฺเฑตฺวาน สเทวกา 
คตาสุํ สุญฺญกํ อาสิ  จกฺกวาฬมิทํ ตทา //216// 
นิสฺสิรีกํ ปเทสํ ตํ   อโสภํ อสมญฺชสํ 
อโหสิ ปติตาเนก-  ปูชาภณฺฑสมากุลํ //217// 
เอโกว ตตฺถ สุคโต  นิสีทิ วชิราสเน 
ปชฺชลํ นิชสิริยา   สุริโยว ยุคนฺธเร //218// 
อกมฺโป จ อสนฺตฺราสี  โลมหํสวิวชฺชิโต 
อภีโต สีหราชาว   มิคจฺฉาปานมคฺคโต241 //219// 
ตโต ธมฺมิสฺสรสฺสคฺเค  ทุนฺนิมิตฺตานิ ชายรุํ 
อนฺธการา ทิสา อาสุํ  ธูมเกตู จ อมฺพเร //220// 
ทินํ ทุทฺทินกํ อาสิ  หตรํสี ทิวากโร 
อุกฺกาปาโตปิ242 ปญญฺายิ  ทิสาฑาโหปปชฺชถ //221// 
อฆเน คคเน อาสุํ243  อินฺทจาปาวิรชฺชุติ 
อนลาสนิโย ทิตฺตา  ตตฺถ ตตฺถ ปตนฺติ จ //222// 
กาโกลสงฺฆา วสฺสึสุ  อุณฺณา สกุณโกสิยา244 
จรสึุ อมฺพเร เปตา  กวนฺธา จ ภยาวหา //223// 
เสนํ245 สํวิทหิตฺวาน  ตโต มาโร อภิทฺทวิ 
อาคนฺตฺวา จกฺกวาฬมฺหิ  ฐิโต ชินมุทิกฺขิย //224// 
เอกกสฺส มนุสฺสสฺส  สนฺติโกปคมํ246 มม 
น ยุตฺตํ หิ คโช ยาติ  คชํ โน ยาติ โกตฺถุกํ //225// 
เนตํ ครุ ปลาเปตุํ  กาโล อิติ วิจินฺติย 
มาเปสิ กุปิโต ขิปฺปํ  ปลยานิล247สมานิลํ //226// 

 
240 S. สํ ส ํ
241 Sn. มิคจฺฉาปกมชฺฌโค 
242 B. วิ- 
243 B. อายุํ 
244 B. -โกฏิยา 
245 B. เตสน ํ
246 B. -ปฏมํ 
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ขิปนฺโต คคเน ขิปฺปํ  อุทฺธริตฺวา วนปฺปติ 
กตฺวาน วนมุมฺมูลํ  วิทฺธํเสนฺโต อเสสก ํ//227// 
จาเลตฺวา ตาลสาลาท ึ ลุญฺจิตฺวา คคเน ขิปํ 
ปาเตนฺโต จกฺกวาฬนฺเต248วาชีสีหคชาทโย //228// 
ปหริตฺวา ปริวตฺเตตฺวา249  คิริกูฏานิ อุกฺขิปํ 
ภมยนฺโต นโภมชฺเฌ  ธาวเตว ตโต ตโต //229// 
สิลาหิ สิลาสงฺฆฏฺฏ-  มหานาทํ ปวตฺตยํ 
ปาเตนฺโต ทหนญฺจาปิ  ธูมมมฺพรมุกฺขิป ํ//230// 
ภมยนฺโต คเหตฺวาน  อมฺพเร ฉทนิฏฺ ิกา250 
ปาสาเท ปริวเตฺตตฺวา  ปหรนฺโต นคาทิสุ //231// 
ขนนฺโต ปฐวึ ปํสุ ํ   คเหตฺวามฺพรมณฺฑเล 
พนฺธนฺโตว ปรํ ภูมึ  ภินฺทนฺโต ตุงฺคปพฺพเต //232// 
ภยานเกน สทฺเทน  อุปคมฺม มหามุนึ 
จาเลตุํ เนว โส สกฺขิ  อํสุมตฺตมฺปิ จีวเร //233// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ปฐเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //234// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //235// 

อิติ ป โม วิชโย ฯ 
 

ทิสฺวา นมุจิ ธีรสฺส  มาลุเตนานุปทฺทวํ 
ทุกฺขี จ ทุมฺมโน อาสิ  โกเธนาตุรมานโส //236// 
โหตุ ทานิ มโหเฆน  ปวาเหมิ อิมํ ยตึ251 
มาเปตฺวาน มหาเมฆํ  โสจนาย อลํ มม //237// 
อิติ จินฺติย โส มาโร  มหาเมฆมมาปยิ 

 
247 B. ผลายานลิ-, S. กปฺปานิล- 
248 B. -ฬนฺโต 
249 S. วิวตฺเตตฺวา 
250 B. -เก 
251 B. ปวาเหน มิ(มํ) ยต ึ
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ทิสาสุมฺปิหิตา252 สพฺพา  อนฺธการา อวตฺถริ //238//  
อุปรูปริ คุณา หุตฺวา  สหสฺสานิ สตานิป ิ
ธาราธรา มหาธารา  วตฺตยึสุ สมนฺตโต //239// 
โสทามินีสหสฺเสหิ  วินทฺธํ253ว นภํ อห ุ
ตตฺถ ตตฺถ ทิสาภาเค  อินฺทจาปา อวตฺตถ254 //240// 
มหารชตรชฺชูหิ   สิพฺพิตาว นภาวนี255 
ธราธโรรุธาราห ิ  นิรนฺตรปวตฺติหิ //241//256 
ตตฺถ ตตฺถ ปตนฺตานิ  โฆราสนิสตา อหุํ 
มหาภีมนโภเภริ-  สตา257 อาสุํ ตหึ ตหึ //242// 
อุทฺธรนโฺต มหาเสเล  มโหโฆ จ ตทุพฺภเว 
เกลาสสิขราการ-  เผเณปญฺุเช สมุพฺพหํ //243// 
มหาถูปปฺปมาณาทิ-  มหาพุพฺพุลมุพฺพหํ 
คมฺภีโร ปุถุโล จณฺโฑ  อุปคมฺม ชินนฺติกํ //244// 
สรีเร โลมมตฺตมฺปิ  เตเมตุมสมตฺถโก 
คโต มโหโฆ พุทฺธสฺส โภ258นุภาวมหนฺตตา //245// 
ตทาสิ วิชโย ต ส259  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ทุติเย มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //246// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //247// 

ทุติโย วิชโย ฯ 
 

ตโต มาโร อสกฺโกนฺโต  วสฺโสเฆน อุปทฺทวํ 
 

252 B. ทิสาสํ วิหิตา 
253 B. วิทหา 
254 B. อวตฺตต 
255 B. นภาวติ 
256 B. ไม่มีคาถาท่ี 241-264 
257 S. เภรสิฺสนา 
258 S. (อ)โห 
259 ควรเป็น “ตสฺส” มากกว่า “ต ส” เทียบจากสำนวนเดียวกันนี้ที่ปรากฏในคาถาที่  234, 256, 

263, 268, 273, 277, 282, 288, 296 และ 385 
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กาตุ ํตสฺส อุสูยาทิ-  โกปากุลมโน ตทา //248// 
ภวตชฺช กิเมเตน   มารเณ ตสฺส กึ ครุ 
อิทานงฺคารวุฏฺฐีหิ  ฌาเปมิ สหสา อิมํ //249// 
อิติ จินฺติย โส มาโร  มาเปตฺวางฺคารวุฏฺฐิโย 
เปเสสิ นภสา ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส อุปนฺติกํ //250// 
มหาปพฺพตสงฺกาส-  ชลิตงฺคารราสโย 
ธาวึสุ นภสา ตตฺถ  อจฺจิมนฺโต มหพฺภยา //251// 
จิจฺจิฏายนสทฺเทหิ  ปูรยนฺโต ทิสนฺตรํ 
ธูปายนฺโต ผุลิงฺเคหิ  มารสฺสาปิ ภยาวหา //252// 
อุชฺชาเลนฺโต มหารุกฺเข  ปพฺพเตปิ จ สมฺมุเข 
นรโกทรุคฺคตา อคฺคิ-  ราสีวาติ ภยาวหา //253// 
อุปคนฺตฺวา มหุตฺุเตน  นิสินฺนํ มุนิปุงฺควํ 
มธุมตฺตาลิฌงฺการ-  นาทากุลทิสามุขา //254// 
ปาเตนฺติ สตตามนฺท-  มกรนฺทชพินฺทโว 
มาลาวตํสกา หุตฺวา  ปาทมเูล ปตึสุ ตา //255// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ตติเย มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //256// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถ ึ
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //257// 

ตติโย วิชโย 
 

เตนานุปทฺทุตํ พุทฺธํ  ปสฺสิตฺวาน ปชาปติ 
ทุกฺขิโต ทุมฺมโน หุตฺวา  เอวํ จินฺเตสิ ทุมฺมติ //258// 
ปาสาณวสฺสํ มาเปตฺวา  จุณฺเณตฺวา ปนิมํ ยตึ 
วิทฺธํเสมีติ จินฺเตตฺวา  มาเปสูปลวสฺสกํ //259// 
ตสฺมึ วสฺเสติพีภจฺฉา  ธูมายนฺตา สโชติกา 
ชลิตงฺคารสงฺกาสา  ปาสาณุจฺจาวจา พหู //260// 
กรานญฺโญญฺญสงฺฆฏฺฏา  มหนฺตํ เภรวํ รว ํ
ทุทฺทินํ ธูมชาลาหิ  กุรุมานา สมนฺตโต //261// 
สตฺถูปคนฺตฺวาภิมุขํ  สนฺตมาลาคุลา วิย 
ปตสึุ สิริปาเท เต  อมนฺทาโมทวาหิโน //262// 
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ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
จตุตฺเถ มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //263// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถ ึ
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //264// 

จตุตฺโถ วิชโย ฯ 
 

ทิสฺวาน ตํ ตโต260 มาโร  ทิตฺโต โกธคฺคินา ตทา 
มาเปตฺวายุธวสฺสํ โส  เปเสสิ ตทุปนฺติกํ //265// 
เนตฺตึสจฺฉรุิกาสตฺติ-  เภณฺฑิวาลคทาทโย 
ติณหฺธารา จ ชลิตา261  อจิรชฺชุติสนฺนิภา //266// 
ยถา ปุปฺโผปหาโรป- คนฺตฺวาน คคนงฺคนา 
เอวํ สมฺพุทฺธปาเทสุ  ปตึสุ ปริวตฺติตา //267// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ปญฺจเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ262 ปราชโย //268// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //269// 

ปญฺจโม วิชโย ฯ 
 

ตํ ทิสฺวา ปาปิมา กุทฺโธ  ยํ ยํ ตสฺส กโรมห ํ
ตํ ตํทาน ิน สกฺโกติ  กิญฺจิ กาตุมุปกฺกมํ //270// 
มาเปสิ กุกฺกุลํ วสฺสํ  มาเรมติธุนา มุนึ 
โสคากาสา สมฺปทตฺิโต  ธูมายนฺโตว ปชฺชล ํ//271// 
ชินสฺสาภิมุขํ คนฺตฺวา  กุกฺกุโล ปริวตฺติย 
จนฺทนสฺส สิตพฺภสฺส  ธูลี หุตฺวาน ปคฺฆริ //272// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ฉฏฺเฐ นมุจิยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //273// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 

 
260 S. ทิสฺวานตฺตมโน 
261 S. ปชฺชลิตา 
262 B. มารสสฺาป ิ
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นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //274// 
ฉฏฺโฐ วิชโย ฯ  
 

ตโต ทิสฺวาน ตํ กณฺโห  กณฺหเสนาปุรกฺขโต 
สงฺกทฺุโธ เปสยิ ตตฺถ  วสฺสํ โส สิกตามยํ //275// 
ขทิรงฺคารสงฺขาสา  วาลุกา คคนาคตา 
ภสฺสนฺตา ชินปาทนฺเต  วาสจุณฺณตฺตมาคตา //276// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
สตฺตเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //277// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //278// 

สตฺตโม วิชโย ฯ 
 

ตมฺปิ ทสิฺวา อสชฺชนฺโต  อหิรี โกปเกตุโก 
มาเปตฺวา ปลิปนฺทานิ  ตตฺถ โอสีทยามิ ตํ //279// 
อิติ จินฺติย มาเปตฺวา  เปเสสิ ปลฺลล2ํ63 ฆน ํ
ธูปายนฺโต ปชฺชลนโฺต  คนฺตฺวา โส นภสา ลหุ ํ//280// 
สมฺพุทฺธสิริปาทมฺหิ  สมฺปตฺโต นิพฺพุโต ตโต 
นานาสุคนฺธสมฺภูต-  คนฺธกทฺทมตํ คโต //281// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
อฏฺฐเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //282// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //283// 

อฏฺฐโม วิชโย ฯ 
 

โอโลเกนฺโต ตโต มาโร  มารารึ สิริยุชฺชล ํ
ทิสฺวา จิตฺตมฺปสาเทตุ- มสกโฺกนฺโตติ โกปวา //284// 
อชฺเชตมนฺธการสฺมึ  ปกฺขิปิตฺวา ปโมหิตุํ 
มยฺหํ ภาโรติ จินฺเตตฺวา  มาเปสิ ติมิรํ ฆนํ //285// 

 
263 S. ปลิป ํ
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โลกนฺตเรสุ สมฺภูต-  ติมิโสว ภยาวโห 
คนฺตฺวาน คคนา โส หิ  ปตฺวาน มุนิสนฺติกํ //286// 
ยถา ติมิรมายาติ   วินาสํ สุริยุคฺคเต 
เอวมาสิ ชินคฺคมฺหิ  อนฺธกาโร ตถาวิโธ //287// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
นวเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //288// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //289// 

นวโม วิชโย ฯ 
 

เอวํ นวหิ วุฏฺฐีห ิ  กตฺวา มาโร มหาภว ํ
น ตสฺโสปทฺทวํ ทิสฺวา  ทิตฺตโกปานลากุโล //290// 
คเหตฺวาน ตโต ขิปฺปํ  ฐปิตํ อตฺตคุตฺติยา 
จกฺกายุธํ มหาเตชํ  กุปิโต ขิปิ เวคสา //291// 
ธราธร2ํ64 ตมุคฺคยฺห  กุทฺโธ ปหรเต ยทิ 
กลีรํว อสชฺชนฺโต   วิขณฺเฑติ ปชาปติ //292// 
ตเถว โส มหึ กุทฺโธ  มาโร ขิปติ เวคสา265 
น266 ภวนฺโตสธา ปาณา  วิสุสฺสนฺติ สราทโย //293// 
ตเถว กุปิโต เตน   ขิปเต โส มหมฺพุธึ 
วิลยํ ชลชา ยนฺติ   สุสฺสเต โส มหณฺณโว //294// 
เอวํ มหานุภาโว โส  คจฺฉนฺโต ชลมมฺพเร 
ปตฺวาน ปติโต นาถํ  หุตฺวาน ปุปฺผจุมฺพฏํ //295// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
ทสเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //296// 
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ 
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //297// 

ทสโม วิชโย ฯ 

 
264 Sn. ธาราธร ํ
265 S. เวควา 
266 B. ไม่มี, Sn. มา 
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อิติ โกปคฺคินา ทิตฺต- มนํ มารํ ตทา ชิโน 
กรุณาชลเสเกน   นิพฺพาเปนฺโต นิสีทิ โส //298// 
เอวํ กตฺวาปิ โส กุทฺโธ  อลทฺธวิชโย ตทา 
อามนเฺตสิ สกํ เสนํ  ปลยานล267เภรวํ //299// 
เอถาสุ วต เร มยฺหํ  อสฺสวา มารกิงฺกรา 
นานาเวสธรา โหถ  ธาเรถ วิวิธายุเธ //300// 
สทฺเทเหตํ ปลาเปถ  ยาถ คณฺหถ พนฺธถ 
ปาเท คเหตฺวา ขิปถ  จกฺกวาฬนฺตรํ อิโต //301// 
อถาคา สห วาจาหิ  ภึสา สา มารวาหิน ี
ตุรงฺควฺยคฺฆมาตงฺค-  สีหารูปาทิ268ภึสนา //302// 
สา มารสฺสุภโต ปสฺเส  จตุวีสติโยชเน 
ฐิตา ปจฺฉิมภาคมฺหิ  จกฺกวาฬสิลาวธึ //303// 
พหลตฺเตน สา อาสิ  สมฺปุณฺณนวโยชนา 
ยกฺขเปตปิสาจาทิ-  เวเสหิ ภยวาหินี //304// 
สํวฏฺฏ269วาตสมฺปาต-  ขุภิตมฺพุธิโน วิย 
อุลฺโลลภีมโฆโส ต2ุ70  คโต271 พฺรหฺมปุราวธึ //305// 
ทนฺตสงฺฆฏฺฏสญฺชาต-  ชาลามาลาสมากุลา 
เตสงฺคาราว ทิตฺตาสุํ  โกธุมฺมีลิตโลจนา //306// 
วหนฺติ ธูมกฺขนฺธานิ  มุขโกฏรโกฏิหิ 
นีหฏา นีหฏา ชวิฺหา  สุภีโมรคตํ คตา //307// 
อุทฺธริตฺวาน ตาลาที272  กริตฺวาน สราสเน 
ภุชงฺเค จ คุเณ เกจิ  คาฬฺหมากฑฺฒยนฺติ273 จ //308// 

 
267 S. –นิล- 
268 S. –สีหาทิรูปา- 
269 B. สํวตฺต- 
270 B. โฆสนฺต ุ
271 B. คตนฺ 
272 B. ตาลาท ึ
273 B. คาธมากฑฺฒยนฺต ิ
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ปุณฺฑรีกจฺฉสีหาท-ิ  ขิปนฺตาภิมุเข ตทา 
ธาวนฺเตเก สมุคฺคยฺห  ปุรโต ทิตฺตปพฺพเต //309// 
ภยานกานิ เนกานิ  สีสาเนกกเลพเร 
มาปยิตฺวาน ปุรโต  ธาวนฺติ เกจิ กิงฺกรา //310// 
สีเสน สีหสงฺกาสา  คตฺเตน มนุโชปมา 
พุทฺธสฺสาภิมุขํ เกจิ  ธาวนฺติ มารกิงฺกรา //311// 
กณฺฐีรวาการเทหา  มุเขน ขลุ รกฺขสา 
หุตฺวาน อภิธาวนฺติ  เกจิ มารสฺส กิงฺกรา //312// 
ทณฺฑมานวกา สีส- ภาเคนาติภยาวหา274 
คตฺเตน รกฺขสา หุตฺวา  เกจิ ธาวนฺติ กิงกรา //313// 
ทีปจฺเฉภตุรงฺคานํ  วฺยคฺฆขคฺควิสาณินํ 
วราหมหิสาทีนํ   กณฺณปาวุร275โภคินํ //314// 
สีหาการ276มหาสีเส  ตพฺพิรุทฺเธ กเลพเร 
มาเปตฺวา อภิธาวนฺติ  เกจิ มารสฺส กิงฺกรา //315// 
อากฑฺเฒนฺตา กโปลานํ  กรสาขาหิ สมฺมุเข 
ทสฺสยนฺตา มหาทา    เกเจนฺติ มารกิงฺกรา //316// 
ติขิณคฺคนขา เกจิ  ผาลยนฺตา สโกทเร 
อนฺเต คเล ปิลนฺธิตฺวา  ธาวนฺติ กิงฺกราปเร //317// 
คิลนฺตา เกจิ ผณิโน  อุคฺคิรนฺตา ตเถว จ 
สีสกนฺธรกณฺณนฺต-  พาหุองฺคุลิอาทิสุ //318// 
สกเลสุ สรีเรสุ   วิสธูมคฺคิสงฺกุเล 
ธาเรนฺตาสิวิเส เกจิ  ธาวนฺตฺยคฺเค ภยาวหา277 //319// 
ปทิตฺตาโยคุเล คยฺห  ขิปนฺเตเก อเนกธา 
ทิตฺตปพฺพตมุทฺธจฺจ  เกจิ อคฺคิกปาลเก  
ขิปนตฺา อภิธาวนฺติ  ทฏฺโฐฏฺฐา ภีมโลจนา //320// 
ลาลยนฺตา สกา ชิวฺหา  ขนฺเธ กตฺวาน มุคฺคเร 

 
274 B. ภยาวหํ 
275 B. -ปวุต- 
276 S. สีสาการ- 
277 B. ธาวคฺเค ภยวหา 
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มตฺตพฺภมาร278เวเสน  ธาวนฺติ อปเร ภฏา //321// 
ปิพนฺตา โลหิตาเนเก  ขาทนฺตา ปิสิเต ปเร 
ปิสาจา279ว จรุํ เกจิ  มุนิราชสฺส อคฺคโต //322// 
อุลฺลงฺฆนฺตา จ เสเลนฺตา  ธาวนฺตา ชลิตายุธา 
ภีมเวสธรา ยกฺขา  เกเจนฺติ ภกุฏีมุขา //323// 
ปณุณฺณสรวสฺเสหิ  กุนฺตโตมรวุฏฺ ิหิ 
เภณฺฑิวาลาสิจกฺเกหิ  นิพฺภราสิ ทิคนฺตรํ //324// 
ยํ ทิฏฺ สุตมตฺเตน  มรณํ จิตฺตวิพฺภมํ 
ยาติ โลโก กถํ โก ตํ  นิสฺเสสํ ภาสเต นโร //325// 
เนกทนฺตสหสฺเสหิ  นิกฺขนฺตคฺคิสิขายุตํ 
ทานนิชฺฌรสมฺปาตํ  ภีมคชฺชนคชฺชิตํ //326// 
เนกสตกรคฺเคหิ   ธตาโยลคุฬาทิกํ 
สนฺนทฺธํ280 กวจาทีหิ  คิรึว คิริเมขลํ //327// 
อารูฬฺโห ปาปิมา ตตฺถ  อุสฺสาเปตฺวา ชยทฺธชํ 
วิสาลาวตฺตทาฐคฺโค  วิปิฏคฺคภคฺคนาสิโก //328// 
ทฏฺโฐฏฺฐภีมวทโน  ภกุฏีวลิลลาฏโก 
โกธานเลหิ สนฺทิทฺธ-  มหกฺโข ตมฺพทาฐิโก //329// 
นีลปพฺพตสงฺกาส-  วิสมงฺโค มโหทโร 
โคนโสรคสปฺปาทิ-  องฺคีกตสุภึสโน //330// 
สหสฺสพาหุํ มาเปตฺวา  ฉูริกา ยฏฺฐิ สตฺติ จ 
โกทณฺฑจณฺฑพาเณ281 จ  จกฺกกุนฺตคทาทิ จ //331// 
สงฺกุเวตาลิกาผรสุ- ปาสมุคฺครองฺกุเส 
คเหตฺวา กณยญฺจาถ  ติสูลวชิรายุเธ //332// 
ปริวตฺเตสิ อากาเส  เตสมญฺโญญฺญฆฏฺฏนา 
อุคฺคเตหิ ผุลิงฺเคหิ  ธาวนฺเตหิ สมนฺตโต //333// 
อคฺคิจกฺกปรีตํว   กุรุมาโน นิชํ ตนุํ 

 
278 B. -พมฺมร-, S. มตฺตภุชงฺค- 
279 B. ปิสาจ ี
280 B. สนฺนทฺธ- 
281 B. -พาโณ 
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อาวหนฺโต ภยํ พฺรหฺม-  สุรสิทฺธาทินํ ตทา 
สมารเสโน โส มาโร  ภควนฺตมุปาคม ิ//334// 
อุทยาจลกฏูมฺหิ   ภาสนฺโตว ปภากโร 
สุปฺปติฏฺฐิตเมรูว   ติกฏูาจลมุทฺธนิ //335//  
กตฺวาน ปิฏฺฐิโต โพธึ  ภูรุหํ วชิราสเน 
นิสินฺโน ภควาตีว  นิจฺจโล อติโรจติ //336// 
อกมฺโป โส มุนี เอว- มคฺเคกาสิ นิชํ พลํ 
สมฺมปฺปธานสํยุตฺโต  ทยาเมตฺตามเหสิโก //337// 
จตุพุทฺธภูมิสงฺขาต-  ชยภูมิมุทิกฺขิย 
จตุสฺสงฺคหวตฺถูนํ   โยเชตฺวา ทฺวารโกฏฺฐเก //338// 
โยเชตฺวาน ถิรํ ตตฺถ  สทฺธาทิพลโกฏฺฐเก 
สติปฏฺฐานปากาเร  อเภชฺชินฺทฺริยโคปุเร //339// 
ถิรญาณยุธากิณฺโณ  เมตฺตาสนฺนาหวมฺมิโต 
อภีตภารตีภูร-ิ   เภริสงฺขปุรกฺขโต //340// 
จตุรงฺควิริยุตฺตุงฺค-  มาตงฺคกฺขนฺธสงฺคโต 
ปุญญฺสมฺภารภาเรน  กมฺปยํ วสุธาตลํ //341// 
จริย282ตฺตยสงฺขาต- มุสฺสาปิตชยทฺธโช 
เอวํ วิธาย มาราริ  มารสงฺคามมณฺฑลํ //342// 
ทานาทโย มหาโยเธ  อาหูย สหชาตเก 
สุณาถ โภ คิรํ มยฺหํ  ภวตชฺช มหาภโว //343// 
เอถ ยาถ สมคฺคตฺถ  น โอสฺสกฺกถ ยุชฺฌถ283 
วิเชตุํ มารยุทฺธมฺหิ  น สกฺกาเสสชนฺตุหิ //344// 
อชฺช คจฺฉติ นิฏฺ านํ  โส โภ ปารมิตาภฏา284 
สหุสฺสาหา มมคฺคมฺหิ  ทสฺเสถ วีริยํ สกํ //345// 
อถ ทานภโฏ อาห285  อปฺโผฏํ ทิคุณํ ภุชํ 
ปสฺสทานิ มหาวีร  พลํ เม มารธํสเน //346// 

 
282 B., Sn. จริต- 
283 B., Sn. ยุชฺชถ 
284 B. -ภวา 
285 Sn. อาค 
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ปรมตฺถปารมโิยธํ  ตเถว อุปปารมึ 
อุโภ ปสฺเส กริตฺวาน  สเสโน ธาว ิทปฺปวา //347// 
ตเถว สีลนามวฺโห  ปารมีภฏมุตฺตโม 
นิกฺขมฺม สห เสนาย  มารเสนมภิทฺทวิ286 //348// 
ตถา เนกฺขมฺมนาโมปิ  สนฺนทฺโธ สภโฏ ภโฏ 
มารเสนามิเค หนฺตุํ  ธาวิ ทีปีว สาหโส //349// 
ปญญฺาโยโธปิ คจฺฉนฺโต  สาโฏโป ธาวิ ทปฺปวา 
มารเมรุมหํ อชฺช   สเสนุมฺมูลยามิติ //350// 
วิริยปารมิตาโยโธ  ทฏฺโ ฏฺโฐ ภีมคชฺชโน 
โสเสมิ มม เตเชน  วทํคา มารสาครํ //351// 
ขนฺติสจฺจวฺหยา เจว  ตโตธิฏฺฐานโก ภโฏ 
อาสุ ธาวึสุ ปาเตตุํ287  มารสฺส มกรทฺธชํ //352// 
เมตฺตา นาโม มหาโยโธ  มาโร มยฺหมลนฺติคา 
อุเปกฺขโกปิ โส โยโธ  มารเสนํ ปทาลิตุํ //353// 
เปเสตฺเววํ ชิโน เสนํ- สรีรํ ทฬฺหวิกฺกมํ 
นิสีทิ ตสฺส เตเชน  นิรุสฺสาหาสิ สา288 จมู //354// 
อโห โภ วิมฺหยํทานิ  สุณาถ มุนิโน มม 
เชติ เอโก นิสินฺโน ว  สมารํ มารวาหินึ //355// 
โกปานเลน สนฺทิตฺตํ289  ทุฏฺฐํ รุฏฺฐํ ปชาปตึ 
อทุฏฺโ  เชติ สมฺพุทฺโธ  อานุภาโว หิ ตาทิโส //356// 
ทิตฺตายุเธ ขิปนฺเตปิ  วิชฺฌนฺเต วสวตฺติน2ิ90 
นิรายุโธ ว291 ตํ เชติ  อานุภาโว หิ ตาทิโส //357// 
สหาโฏปํ สหงการํ  มารํ สาฑมฺพรํ ตทา 
นิจฺจโล เชติ สมฺพุทฺโธ  อานุภาโว หิ ตาทิโส //358// 

 
286 B. มารเสนา มภ ิ
287 B. โปเตตํุ 
288 B. ยา 
289 B. สนฺทิตฺต- 
290 B. วสวตฺตินา 
291 B. จ 
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หตฺถสฺสรถปตฺตีหิ  ธาวนฺตํ ตมิโตจิโต 
นิสินฺโน ว ชิโน เชต ิ อานุภาโว หิ ตาทิโส //359// 
ภาสนฺตํ เนกธา กณฺณ-  กโฐรคิรมนฺตกํ 
นิสฺสทฺโท เชติ สมฺพุทฺโธ  อานุภาโว หิ ตาทิโส //360// 
มาโรปาคมฺม อฏฺฐาสิ  ลงฺฆิตุํ อสมตฺถโก 
พุทฺธเตชคฺคิปาการ ํ ทิตฺตมพฺภุคฺคตํ ถิรํ //361// 
ตทาห นมุจิ กุทฺโธ  ภุชมุกฺขิปฺปมีทิสํ 
ขิปฺปํ สิทฺธตฺถ เห คจฺฉ  สนฺตเกทํ292 มมาสนํ //362// 
โน เจ คจฺฉสิ เต หทยํ  ผาเลมิ นขสตฺติหิ 
วิจุณฺเณมิ ตุวํ ปาเท  คเหตฺวา ปฐวีตเล //363// 
ปสฺส เม มหตึ เสนํ  ปสฺส อายุธสญฺจยํ 
เตน ตํ อภิมทฺทามิ  ตุวฏํ คจฺฉิทํ293 มม //364// 
อถสฺส วจนํ สุตฺวา  ชิโนห มธุรงฺคิโร294 
กทา เต ปูริตา มาร  ปลฺลงฺกตฺถาย ปารมี //365// 
กทา อทาสิ สีสาทิ-  ทานํ สีลํ กถํ ตว 
ตทตฺถาย กถาเปหิ  เก เต ปจฺจกฺขการกา //366// 
อถาห ผรุโส มาโร  เนตํ ครุ มุเน มม 
อยํ295 สา ปริสา สพฺพา  ตสฺส ปจฺจกฺขการกา //367// 
อุคฺโฆเสสิ มหาเสนา  สกฺขีหนฺติ วิสุํ วิสุ ํ
ปฐวุทฺริยน296มตฺโตว  ตโต โกลาหโล อหุ //368// 
อถาห297 มาโร สมณ  อหํ สกฺขี กถาปยึ 
ตว โก สกฺขี ยชฺชตฺถิ  กถาเปหิ ลหุํ มม //369// 
อถาห ภควา ตสฺส  คมฺภีรํ มธุรํ คิรํ 
นิจฺฉาเรนฺโต มยูรสฺส  สุนาทํ ผณิโน ยถา //370// 

 
292 B., Sn. สนฺตโกย ํ
293 B. คจฺฉิ ตํ 
294 Sn. มธุรํ คิร ํ
295 B. อิเม 
296 S. ภูมุทฺริยน- 
297 S. อถาหุ 
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ตเวว เม น สนฺตีธ  ปจฺจกฺขตฺถํ สเจตนา 
อเจตนาว เมทานิ  สนฺติ ปจฺจกฺขวาทิโน //371// 
อิติ วตฺวาน มารารี  สญฺฌาชีมูตคพฺภโต 
นิกฺขนฺตวิชฺชุสงฺกาสํ  กรํ จามีกรชฺชุตึ //372// 
รตฺตจีวรคพฺภมฺหา  นีหริตฺวา ชิโน ตทา 
ธรณฺยภิมุขํกาสิ   อุทฺทิสฺส ภูมิกามินึ //373// 
ทานมานาทิกมฺเม เม  กมฺปนฺตี ชาติชาติยํ 
กิมชฺช นิสฺสณาสิติ  ชิโน วาจมุทาหริ //374// 
สกฺขหีนฺติ วทนฺตี ว  ตโต ภูมิวรงฺคนา 
สลิลาวนิปริยนฺตา  คชฺชนฺตี นจฺจิ ตาวเท //375// 
มหี298 สาครอูมีว  อุฏฺฐาเปนฺติ มหูมิโย 
ฉทฺธา299 กมฺปิ กุลาลสฺส  จกฺกํ วาติปริพฺภมิ //376// 
หิมวา คิริราชา จ  ยุคนฺธรนคาทโย 
กูฏพาหา สมุกฺขิปฺป  นจฺจึสุ นฏกา วิย //377// 
ทิสฺวา สุตฺวา ตมจฺเฉรํ  ภเยนุพฺพิคฺคมานสา 
มารเสนา ปภินฺนาสิ  ภินฺนเวโลว สาคโร //378//  
ภเยนฏฺฏสฺสรา ภนฺตา  ปตนฺตญฺโญญฺญฆฏฺฏนา 
วิกิริตฺวา300 กเจ ปิฏฺเฐ  ธาวึสุ มารกิงฺกรา //379// 
คหิตายุธานิ ฉฑฺเฑนฺตา  ปิทหนฺตานนํ กรา 
นิวตฺถวตฺถมตฺเตปิ  ธาวึสุ อนเปกฺขกา //380// 
องฺคุลิโย มุเข เกจิ  ปกฺขิปนฺติ รุทนฺติ จ 
เกจิ วนฺทนฺติ ยาจนฺติ  อภยํ สามิ เทหิ โน //381// 
สิทฺธตฺโถยํ ชิโต กินฺนุ  นิสฺสาสารุทฺธภาสนา 
ปิฏฺฐิปสฺสมุทิกฺขนฺตา  ธาวึสุ จกิตา ปเร //382// 
คิริเมขโลปิ นาคินฺโท  ชนฺนุเกน ปตี ตทา 
มาโรปิ ปติโต ขิปฺปํ  ธาวิตฺวาทสฺสนํ คโต //383// 
ตงฺขเณ อุคฺคโต อาสิ  สตฺถุ กิตฺติชยทฺธโช 

 
298 Sn. มห ึ
299 B. ฉทา 
300 B. วิกิริตฺวาน 
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อวฺเหนฺโต ว สุราทีนํ  พฺรหฺมโลกาวธึ คโต //384// 
ตทาสิ วิชโย ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
จริเม มารยุทฺธมฺหิ  มารสฺสาสิ ปราชโย //385//  
เอวํ มหานุภาโวติ  มนฺตฺวาน นรสารถึ  
นิจฺจํ วนฺทถ ปูเชถ  โส หิ โว สรณํ สทา //386// 

เอกาทสโม วิชโย ฯ 
 

ลทฺธาภิวิชเย พุทฺเธ  นิสินฺเน วชิราสเน 
ปริวารยุํ301 คตาคมฺม  ปุเร วิย สุราทโย //387// 
เทวา เต นิขิลา เนตฺวา302  นานาปูชาวิธึ ตโต 
สนฺตุฏฺฐา มุนิโนกาสุํ  มหนฺตํ ชยมงฺคลํ //388// 
สมฺปตฺตาถ นิสากนฺตา  มาเนตุํ ว มุนิสฺสรํ 
ปุพฺพาปรมฺพเร ลคฺค-  สสีณกฺกณฺณภูสณา //389// 
สุนีลากาสธมฺมิลฺเล  ธตฺตตาราลิมาลิกา 
วิเชนฺตีว ทิสาพาหา  ผุลฺลจูตกจามเร //390// 
มลฺลิกามุกุลา303สตฺต-  สมฺมตฺตาลิคณา ตทา 
ธเมนฺตา วิย สงฺขานิ  กูเชนฺติ มธุรํ คิรํ //391// 
สาโมทมกรนฺเทหิ  มนฺทมนฺทานิลาคตา 
สชุณฺหา ชินพิมฺพมฺหิ  อุตุํ คาเหนฺติ สีตลํ //392// 
อวิชฺชาทิมหามูลํ   ติวฏฺฏตฺถิรขนฺธกํ 
สํสารวิสรุกฺขํ โส   อารทฺธุมฺมูลิตุํ ตทา //393// 
ภาเวนฺโต ปุริเม ยาเม  สรนฺโต ขนฺธสนฺตต ึ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ-  ญาณํ304 ลทฺธา นริสฺสโร //394// 
ตถา มชฺฌิมยามมฺหิ  ทิพฺพจกฺขุวิโสธนา 
จุตูปปาต305ญาณญฺจ  อธิคนฺตฺวาน สพฺพโส //395// 

 
301 B. ปริวาเรสุ ํ
302 Sn. นีตฺวา 
303 B. -มุกุเล 
304 B. ปุพฺเพนิวาสานุสสฺรตินณ ํ
305 B. จุตุปฺปาต- 
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รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม  จินฺตยนฺโต ชราทโย 
วิปสฺสิตฺวา นามรูเป  อาโรเปตฺวา ติลกฺขณํ //396// 
สมฺมสนฺโต กิเลเสหิ  วิเวเจตฺวา สกํ มนํ 
อาสวานํ ขเย ญาณา  ลทฺธา อคฺคผลํ ตทา //397// 
ปตฺโต นิพฺพานนครํ  โพชฺฌงฺครตนิสฺสโร 
สทฺธมฺมราชา หุตฺวาน  ปีติวาจมุทาหริ //398//  
อเนกชาติสํสารํ   สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ 
คหการกํ คเวสนฺโต  ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ //399//  
คหการก ทิฏฺโฐสิ   ปุน เคหํ น กาหสิ 
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา  คหกูฏํ วิสงฺขิตํ 
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ   ตณฺหานํ ขยมชฺฌคาติ306 //400// 

อิจฺเจวมคฺคมตทานวิธิปฺปวีณ307- 
การุญฺ ปุญฺ หทเยน มโหทเยน 
ปตฺวา ภวณฺณวมปารมนนฺตทุกฺขํ 
เยโนจิตา ปรมปารมิตา ชิเนน //401// 
เยเนว308 สพฺพวิภวํ ปณุทิตฺว รชชฺํ 
นิกฺขมฺม ปตฺว จลปตฺต309มหีรุหสฺส 
มูเล นิสชฺช สพลํ ปพลํ จ มาร ํ
ปาปารโย จ วิชโิต ส ททาตุ สนฺตึ //402// 

อภิสมฺโพธิกถา ฯ 
 

ติโลกนาโถ สุคโต ตโต ตทา 
อุทานวาจํ สมุทาหริตฺวา 
ปลฺลงฺกมาภุชฺช310 ทุมินฺทมูเล 
จินฺเตสิ เอวํ วชิราสนสฺมึ //403// 

 
306 S. ไม่มี -ต ิ
307 B. วีนา 
308 โย เจว 
309 B. ลปตฺตมหีรุหสฺส 
310 B. ปลฺลงฺกมาภญฺุเช 
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ทานาทโย ปารมิตา จินิตฺวา 
อสงฺขกปฺปานิ จ เขปยิตฺวา 
อสฺเสว ปลฺลงฺกวรสฺส เหต ุ
สนฺธาวิตํ ตํ ภชิตํ มยชฺช //404// 
ยาวสฺส3ุ11 ปุณฺณา มม เจตนาโย 
ตาเวตฺถ อจฺฉามิ น วุฏฺฐหาม ิ
มนฺตฺวาน โส เนกสหสฺสสงฺขา 
ชิโน สมาปตฺติ วลญฺชิ ตตฺถ //405// 
เทวาติเทโว ติภเวกนาโถ 
หตาวกาโส ชิตปญฺจมาโร 
ปิตามหาทีหิ มหียมาโน 
เขเปสิ สตฺถา ทิวสานิ สตฺต //406// 
อิติ ป มสตฺตาห ํฯ 

 
ยสฺมาสนํ เนว ชหาติ ตสฺมา 
ติสนฺธิยุตฺเตน นิสีทิเตว 
อชฺชาปิ กตฺตพฺพมเนน อตฺถิ 
เทวานมิจฺจาสิ มนมฺหิ กงฺขา //407// 
เตสํ มนํ โส มนสา วิทิตฺวา 
วิโนทนตฺถํ วิมตินฺตุ เตสํ 
อุฏฺฐาย ตมฺหา นภมุปฺปติตฺวา 
ทสฺเสสิ เตสํ มุนิ ปาฏิเหรํ //408// 
วิโนทยิตฺวา สุคโต ตเทวํ 
สุธาสิน3ํ12 เจตสิ กงฺขราสึ 
ปลฺลงฺกโต อุตฺตรปุพฺพกณฺณํ 
อากาสโตรุยฺห ชลํ รวีว //409// 
ชิโน ทุมินฺทสฺส จ อาสนสฺส 
พหูปการตฺตมนุสฺสรนฺโต 

 
311 Sn. ยาวสสฺ 
312 B. สุธาสิต ํ
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ฐิโต ปทํ กิญฺจิ อโกปยนฺโต 
อิโต จิโต โลกนมุชฺชหนฺโต //410// 
นีลายตกฺขามลกนฺติโตย- 
ธารานิปาเตน ทุมินฺทราชํ 
นิสิญฺจมาโน ทิวสานิ สตฺต 
ปูเชสิ ตํนีมิสโลจเนห3ิ13 //411// 
อชฺชาปิ ตสฺมึ ธรณิปฺปเทเส 
กตสฺส ถูปสฺส ตเทว นามํ 
อโหสิ เทวา จ นโรรคา จ 
มเหนฺติ เต เตน ทิวํ ปยนฺติ //412// 
อิติ ทุติยสตฺตาหํ ฯ 
 
เทวา314 ตโต เทววรสฺส ตสฺส 
สุจงฺกมํกํสุ มณีหิ นานา 
ปลฺลงฺกโต านวรสฺส มชฺเฌ 
ปุพฺพาปราสายนมนฺตราเล315 //413// 
นรินฺทนาคินฺทสุรินฺทปูชิโต 
ฉพฺพณฺณรํสีหิ สมุชฺชลนฺโต 
นีลมฺพเร ตารกิโก316 สสีว 
โส จงฺกมี สตฺต อหานิ ตตฺถ //414// 
อชฺชาปิ ตสฺมึ ธรณิปฺปเทเส 
กตสฺส ถูปสฺส ตเทว นามํ 
อโหสิ เทวา จ นโรรคา จ 
มเหนฺติ เต เตน ทิวํ317 ปยนฺต3ิ18 //415// 

 
313 B. ต อนิมิสโลจเนห ิ
314 B. เทว 
315 B. ปุพฺพาปรายนมนฺตราเล 
316 B. ตารากิเต 
317 B. ไม่ม ี
318 B. ไม่ม ี
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อิติ ตติยสตฺตาห ํฯ 
 
ตโต ทุมินฺทสฺส สุราสุรินฺทา 
มหีตเล ปจฺฉิมอุตฺตรายํ 
มาปสึุ นานารตนาลยคฺคํ 
นิสชฺช ปลฺลงฺกวเร ตหึ โส //416// 
สุทุทฺทสาคาธมปารปารํ 
สมนฺตปฏฺฐานตรงฺคภงฺคึ319 
ธมฺโมทธึ ญาณสุเมรุมนฺถา 
สาโลลยํ เขปิ ทินานิ320 สตฺต //417// 
อชฺชาปิ ตสฺมึ ธรณิปฺปเทเส 
กตสฺส ถูปสฺส ตเทว นามํ 
อโหสิ เทวา จ นโรรคา จ 
มเหนฺติ321 เต เตน ทิวํ ปยนฺติ //418// 
อิติ จตุตฺถสตฺตาหํ ฯ 
 
ตโต ชิโน คนฺตฺวชปาลมูเล 
วิมุตฺติชํ สาทุผลํ322นุโภนฺโต 
สตฺตาหมตฺตํ อติวตฺตยี โส 
เทวาติเทโว กรุณาคุณคฺโค //419// 
ตทาคตา มารวธู มุนินฺทํ 
ปโลภิตุํ ยา ปิตุโน สกาสา 
ตาสํ ปโยคมฺปิธ พินฺทุมตฺตํ 
กถียเต ตํ สมุปาคตตฺตา //420// 
ตทา ส มาโร สมเร ชิเนน 
ปราชิโต โสจนโกปคนฺตฺวา 

 
319 B. -ภงฺคี 
320 S. เขยยหาน ิ
321 Sn. มหนฺต ิ
322 B. สาธุผล ํ
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ปชฺฌายมาโนถ อโธมุโขว 
นิสีทิ ตุณฺหี วิลิขํ ฉมายํ //421// 
ปราชยํ มยฺห มเมว โทโส 
น ตสฺส กสฺมาหมยํ323 ว นาสึ324 
สีสกฺขิมํสาทิ325 จ ปุตฺตทาเร 
นาทนฺติ เอวํ มนสีกโรนฺโต //422// 
ปวตฺติเมตํ มกรทฺธชสฺส 
สุตฺวาน ตณฺหา อรตี รคา จ326 
ยตฺถจฺฉิ มาโร ปริโสจยนฺโต 
ตตฺถาคมุ ํตา จกิตา ขเณน //423// 
ทิสฺวาน ตํ ตตฺถ ตถา นิสินฺนํ 
นิสฺสาสรุทฺธํ คิรมุคฺคิรนฺตี327 
ตุสารพินฺทูนิวเหหิสาร328- 
ปงฺเกรุหาการวิสาลเนตฺตา //424// 
หา ตาต หา ตาต กิมาสิ เตทํ 
นฏฺฐนฺนุ เต กึ วท ปตฺถสี กึ 
โก เต ทิโส เกน ปราชิโตส ิ
กิมานยิสฺสาม หนาม กํ โน //425// 
กิมฺโภติโยทานิ น ปสฺสเถตํ 
สุทฺโธทนียํ ตตกิตฺติโฆสํ 
มุขมฺหิ มยฺหํ มสิมกฺขยนฺตํ 
อติจฺจ ยนฺตํ วิสยํ ปสยฺห //426// 
น ภาริยํ ตาต มนุสฺสภูต ํ
กตฺตุ ํวสํ329 โก วสเมติ นามฺหํ330 

 
323 B. กสฺมาหมมิ ํ
324 B. วินาส 
325 B. สิกฺขีมสาท ิ
326 Sn. รคาโย 
327 B. คิรมุคฺคิรนตฺา 
328 B. -สาร ํ
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ตํ ราคปาเสน คชํว มตฺต3ํ31 
สุพนฺธกํ พนฺธิย อานเยม //427// 
น ราคปาเสน หิ อานนีโย 
มารสฺส เธยฺยํ สมติกฺกมีว 
อเปตราโค อรหา อกมฺโป 
โสจาม ตสฺมา สุภคา ตนุชา //428// 
สเจตโน โส หิ มนุสฺสภูโต 
อเจตนญฺเจ สมุปาคมาม 
กโรม ตํ โน วสคํ กิเมตฺถ 
จิตฺตํ พลํ ปสฺสถ โน ขเณน //429// 
รูเปน เนตฺตํ สุมโนหเรน 
คนฺเธน ฆาณํ สวณํ สเรน 
ผสฺเสน คตฺตํ รสสา รสญฺญํ 
มนญฺจ ปาเสน จ กามเชน //430// 
สุพาหุปาเสน จ ตสฺส คีวํ 
พาหุทฺวยํ ธาริตมาลทามา332 
พนฺธิตฺวทาเนว ตมานยาม 
พลํ หิ โน ปสฺสถ ตาตทานิ //431// 
วตฺวาน เอวํ วจนํ ปิตุสฺส 
ปณมฺม ปาทานิ ปคพฺภิตนฺตา333 
ยตฺถจฺฉิ มาราริ วิโรจมาโน 
ตตฺถาคมุ ํขิปฺปมุทคฺคจิตฺตา //432// 
สาโมทมาลากุลเกสภาร- 
ปโยธรา กุงฺกุมหาริหารา334 

 
329 B. กตฺตุญฺจส ํ

330 B. นามฺเห 
331 B. ปญฺญ ํ

332 Sn. -ทามํ 
333 Sn. ปคพฺภิตตฺรา 
334 B. -ภารา 
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พิมฺพาธรา จารุสภาปภาสา 
อุมฺมาทยนฺตี ชนมานสานิ //433// 
มุทฺเธน มิสฺสํ มธุเร นิมุคฺคํ 
เสฺนเหน ตินฺตํ รสโตนุวิทฺธํ 
ภาสึสุ วาจํ หทยงฺคมนฺ335ตา 
วิโลกเนเนว ธิตึ หรนฺต3ี36 //434// 
วสนฺตกนฺโต นวโยพฺพโนสิ 
สุวณฺณวณฺโณ หทยงฺคโมสิ 
เอโก นิสินฺโนสิ วฏสฺส มูเล 
สีมนฺตินี สามิ กุหินฺนุ ตุยฺหํ //435// 
ตรงฺคหีโนปิ ตรงฺคมาลี 
สสงฺกหีนา รชนี จ สามี 
หํสาลิหีนา สรสี สุผลฺุลา 
นาภาติ กนฺตาวิรโต ธโวปิ //436// 
วสนฺตกาโล337 จ วนํ สุผุลฺล ํ
นิสากราภา ภมราลิคีตํ 
สุคนฺธมนฺโทปคตา สมีรา 
วิโรจสี ตฺวมฺปิ จ โยพฺพเนน //437// 
มยมฺปิ เจตฺเถว สมาคตมฺห 
มโนนุกูลา จ มนุญฺ รูปา 
กโรติ กินฺนฺวชฺช338 ส กามทาโห 
กามากโรทานิ สมาคโต โน //438// 
มา เตทิสํ โยพฺพนรูปสารํ339 
สุวิคฺคหํ ฉาทย จีวเรน 
เตเนว โน เนตฺตมนมฺหิ สามิ 

 
335 B. หทยงฺคมา 
336 B. หรนฺตา 
337 B. -กาเล 
338 Sn. กึ ตุ, B. กิมฺมชฺช 
339 B. –สาร 
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มา เทหิ340 ทาหํ ตว ทาสิภูเต341 //439// 
นขํสุ สุตฺเตรุณปานิปาเท 
เนตฺตินฺทนีลานิว อาวุณนฺโต 
ตมิจฺฉิโต สามิ มุขมฺพุเชสุ 
น เอนฺติ กินฺเต นยนาลิมาลา //440// 
สุธาสิลาคิญฺชกโลหทารุ- 
ชาเตหิ ตฺวํ ธีร น นิมฺมิโตสิ 
รูปีสิ โสมฺโมสิ ตถาปิ สามิ 
กึ กามราคํ มนสานุเทสิ //441// 
อยญฺจ พาลา จตุรา รตีสุ 
พาเลติ กงฺขํ ชห มานสมฺหิ 
กึ มญฺชรี ภิชฺชติ สมฺปผุลฺลา 
มตฺตาลิราเช ปริจุมฺพมาเน //442// 
อยญฺจ รามา รมณียรูปา 
ปีโณรุคณฺฑา กุจมณฺฑลา จ 
ตํ กามินึ กามย ผุลฺลกญฺเช 
หํโส ยถา เกสรสมฺปคิทฺโธ //443// 
จินฺตามณึ ภทฺทฆฏญฺจ กปฺป- 
ตรุํ สมาสชฺช342 ทฬิทฺทภาวา343 
นาเปนฺติ สตฺตา ขลุ ทุพฺภคตฺตา 
ตเถว โนสิ ตว ปาทเสวา //444// 
เอวํ หิ ตา รญฺชนมญฺชุภาสา 
สหสฺสเมกญฺจ สตานิ อฏฺฐ 
เวสานิ สมฺมา อภินิมฺมิณิตฺวา 
ปโลภยุนฺตํ พหุธา มุนินฺทํ //445// 
 

 
340 B. โมเทห ิ
341 B. ทาสิภูโต 
342 S. สมาปชฺช 
343 B., Sn. หฬิทฺทภาว ํ
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ตโต ราคา344 
ยกฺโขสิ มตฺโตสิ สิลามโยส ิ
อเจตโนสาถ อโยมโยสิ 
อวีตราคํ หิ สเจตนญฺ345เจ 
อเนนุปาเยนุปสงฺกมาม //446// 
ผเลยฺย346 ขิปฺปํ หทยํ หิ ตสฺส 
อุณฺหํว รตฺตํ มุขตุคฺคเมยฺย 
สิยาว ขิปฺปํ อปิ จิตฺตเขปํ 
อุมฺมาทภาวํ จ347 ส ปาปุเณยฺย //447// 
ยถา ปลุตฺโต348 หริโตปลมฺหิ349 
ขิตฺโต นโฬ สุสฺสติ อาตเปน 
เอวํ วิสุสฺเสติ วิสาทเมติ 
โส มุจฺฉตี มุยฺหติ ทุกฺขเมติ //448// 
โสกาวกิณฺโณ350 นุ วนมฺหิ ฌายสิ 
จิตฺตนฺนุ ชิโต อุท ปตฺถยาโน 
อาคุนฺนุ คามมฺหิ351 อกาสิ กิญฺจิ 
ชเนน กสฺมา น กโรสิ สกฺขึ //449// 
 
สตฺถา  
อตฺถสฺส ปตฺตึ หทยสฺส สนฺตึ 
เฉตฺวาน เสนํ ปิยสาตรูปํ 
เอโกหํ ฌายํ สุขมนุโพธึ352 

 
344 S. ตณฺหา 
345 B. สเจตเน 
346 B. ผาเลยฺย 
347 S. ว 
348 B. ยาถา ว ลุตฺโต 
349 B. หริโตผลมฺห ิ

350 B., Sn. โสกาวติณโฺณ 
351 B., Sn. คามสมฺ ึ
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ชเนน ตสฺมา น กโรม สกฺขึ //450// 
อิมา เทฺว ปาลิยํ ฯ 
 
ปลุฏฺฐคตฺตํ ทหเนน มกฺกฏึ 
สุสานเปติญฺจ ชิคุจฺฉนียํ 
เชคุจฺฉิยํ ชงฺคมมีฬฺหราสึ 
ทิสฺวาน โก ตํ วรเย สปญฺโญ //451// 
 
อถารติ  
กถํวิหารี พหุโล จ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆติณฺโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
กถํ ฌายึ353 พหุลํ กามสญฺ า 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธ โย ตํ354 //452// 
 
สตฺถา  
ปสฺสทฺธกาโย สุวิมุตฺตจิตฺโต 
อสงฺขราโน สติมา อโนโก 
อญฺญาย ธมฺมํ อวิตกฺกฌายี 
น กุปฺปตี นสฺสรตี355 น ถิโน //453// 
เอวํวิหารี พหุโล จ ภิกฺขุ 
ปญฺโจฆติณฺโณ อตรีธ ฉฏฺฐํ 
เอวํฌายึ พหุลํ356 กามสญฺญา 
ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธ โย ตํ357 //454 
 

 
352 B. เอกาหฌายํ สุขมานุโพธึ 
353 B. ฌาย ิ
354 B. โสก ํ
355 B. ตสฺส รต ิ
356 B. เอวํวิหาริพหุโล 
357 B. โสกา 
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อถ ตณฺหา358  
อจฺเฉจฺฉิ359 ตณฺหํ คณสงฺฆจารี360 
อทฺธา ตริสฺสนฺติ พหู จ สทฺธา 
พหุํ361 วตายํ ชนตมโนโก362 
อจฺฉิชฺช เนสฺสติ มจฺจุราชสฺส ปารํ //455// 

 
สตฺถา ฯ 

นยนฺติ เว มหาวีรา  สทฺธมฺเมน ตถาคตา 
ธมฺเมน นยมานานํ  กา อุสูยา วิชานตํ //456// 

อิมา ปญฺจ ปาลิยํ ฯ 
 
สุตฺวาน ตํ ธมฺมวรํ ชินสฺส 
ปมตฺตพนฺธุสฺส รคาทิรามา363 
ปโลภิตุํ เนว สมตฺถกา ตํ 
อคํสุ ขิปฺปํ ปิตุโน สกาสํ //457// 
มาโร ตทาราว สเมกฺขมาโน364 
ทิสฺวาคตา เกวลเมว ตาโย365 
มา กตฺถ กามํ มม ภาสิตานิ 
กามตฺถ ปาตุํ มิคตณฺหิกาปํ //458// 

พาลา กุมุทนาเฬน366  ปพฺพตํ อภิมนฺถถ 
คิรึ นเขน ขณถ   อโย ทนฺเตหิ ขาทถ //459// 

 
358 S. ราคา 
359 B. อจฺฉิชฺช 
360 B. คณสงฺฆจาร ึ
361 B. พห ู
362 B. ชนตา อโนโก 
363 B. ปมตฺตพนฺธุสสฺ ราชาภริามา 

364 B. สโมกฺขมาโน 
365 B. กาโย 
366 S. กุมุทนาเฬห ิ
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เสลํว สิรส ิอูหจฺจ  ปาตาเล คาธเมสถ367 
ขานุวํ อุรสาสชฺช   นิพฺพิชฺชาเปถ โคตมํ368 //460// 

อิมา เทฺว ปาลิยํ ฯ 
 

วตฺวาน เอวํ วิมโน ส มาโร 
สธีตุโก สมฺภวนํ ปยาส ิ
สตฺถาถ ราค ํปชหิตฺว ตาสุ369 
ชหาสิ ตสฺมึ ทิวสานิ สตฺต //461// 
อชฺชาปิ ตํ สาขิวรมฺปิ เตน- 
นุภูตมตฺเตน มเหนฺติ สพฺเพ 
เตเนว เต สคฺคคตา วิมาเน 
โมเทนฺติ กาเมหิ อนูปเมหิ //462// 
อิติ ปญฺจมสตฺตาหํ ฯ 
 
ตโต มุนิโท370 มุจลินฺทมูเล 
นิสีทิ คนฺตฺวา ปวราสนมฺหิ 
ยุคนฺธเร พาลรวีว รํสิ- 
ชาลาหิ โลกํ ปริปูรยนฺโต //463// 
อถาค เมโฆ ชลทาสเตหิ 
ปปูรยํ ขํ ถนยํ สวิชฺช ู
สสีตวาโต กิรมมฺพุธารํ 
วิโรจมาโน วสิกณฺฐิกาห ิ//464// 
อมนฺทนนฺโท มุจลินฺทโภคี 
ทิสฺวา มุนินฺทํ มุจลินฺทมูเล 
ปริกฺขิปิตฺวาน วิสาลโภคา 
ฉาเทตฺว สมฺมา สผโณ371 ผเณน //465// 

 
367 B. คาธเมธถ 
368 S. โคตมา 
369 S. ราคา ปริมตฺุตจติฺโต 

370 คำว่า “มุนิโท” น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิด ควรเป็นคำว่า “มุนินฺโท” มากกว่า เพราะเนื้อความ
ส่วนน้ีควรหมายถึงพระพุทธเจ้า และคำนี้มีพยางค์ที่ลงคณะฉันท์ได้ถูกต้อง  
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อชฺเฌสิ โส ตสฺส อนุคฺคหาย 
นิสีทิ คนฺตฺวา ภุชคาสนมฺหิ 
สตฺถา ตทา รูปิยมนฺทิเร ว 
สตฺตามหตฺตํ สุวิมุตฺตจิตฺโต //466// 
อชฺชาปิ ตํ สาขิวรมฺปิ เตน- 
นุภูตมตฺเตน มเหนฺติ สพฺเพ 
เตเนว เต สคฺคคตา วิมาเน 
โมเทนฺติ กาเมหิ อนูปเมหิ //467// 
อิติ ฉฏฺฐมสตฺตาห ํฯ 
 
ตโตปคนฺตฺวา ยติราชราชา 
นิสีทิ ราชายตนสฺส มูเล 
วิมุตฺติชํ ปีติสุขํนุโภนฺโต 
สตฺตาหมตฺตํ กรุณาคุณคฺโค //468// 
อชฺชาปิ ตํ สาขิวรมฺปิ เตน- 
นุภูตมตฺเตน มเหนฺติ สพฺเพ 
เตเนว เต สคฺคคตา วิมาเน 
โมเทนฺติ กาเมหิ อนูปเมหิ //469// 
อิติ สตฺตมสตฺตาหํ ฯ 
 
อาหารกิจฺจาทิวิวชฺชิตสฺส 
สุขานุโภนฺตสฺส วิมุตฺติชานิ 
สมฺปีณิตงฺคสฺส ชินสฺส ตสฺส 
อิจฺจจฺจคุํ สตฺตทินานิ สตฺต //470// 
เทวานมินฺเทน ตโตปนีต- 
มุโขทกาทิมฺปริภุญฺชิยาน 
นิสินฺนมตฺเต ยติราชราเช 
ตตฺถาคมุ ํเทฺว วณิชา ขเณน //471// 
อุสฺสาหิตา เทววเรน สมฺมา 

 
371 B. สผณ ี
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สาโลหิตา ตสฺส ตปสฺสภุลฺลุกา372 
มนฺถญฺจ สาทุํ373 มธุปิณฺฑิกญฺจ 
อาทาย นาถํ อิทมพฺรุวุนฺเต //472// 
อิทํ หิ โน ธีร อนุคฺคหาย 
ปฏิคฺคเหตฺวา ปริภุญฺช ทานํ 
หิตาย ตํ โหติ สุขาย เจว 
อนปฺปกปฺเปสุ อนาคเตสุ //473// 
ปฏิคฺคเหตฺวา มุนิ เทวทินฺน-374 
ปตฺเตน ปจฺจคฺฆสิลามเยน 
ภุตฺวาน เตสํ อนุโมทนตฺถํ 
เทเสสิ ธมฺมํ วรทํ ปสตฺถํ //474// 
เทฺว ภาติกา วาณิชกา ชินสฺส 
ธมฺมํ สุณิตฺวาน ปสนฺนจิตฺตา 
เทฺววาจิโกปาสกตํ คตาสุํ 
ยาจึสุ เต ตํ ปุน ปูชนีย3ํ75 //475// 
ปรามสิตฺวาน สิรํ ตโต โส 
อทา ชิโน กุนฺตลธาตุมุฏฺฐึ 
เต เตน ตุฏฺฐา สุมนา ปตีตา 
มหึสุ เนตฺวา วิภวานุรูปํ //476// 
สตฺถาถ คนฺตฺวา อชปาลมูเล 
สหสฺสรํสีว ยุคนฺธรมฺหิ 
นิสชฺช โลกํ อนุโลกยนฺโต 
วิตกฺกิ เอวํ มนสา วิตกฺกํ //477// 
มยชฺฌปนฺโน376 วรธมฺมสาโร 
สสสฺส สินธฺูว อคาธปาโร 

 
372 B. -ภลฺลิกา 
373 B. สาธุม ฺ
374 B. เทวทินฺน ํ
375 B. ปูชนิยฺยํ 
376 B. มยชฺฌปตฺโต 
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อพุทฺธสตฺเตหิ ตมชฺช กสฺส 
ปกาสยิสฺสํ หิ ชโฬ หิ โลโก //478// 
เทเสมิ เจ ธมฺมวรํ ปณีตํ 
กิลนฺตภาโว ว มมสฺส อสฺมา 
กิมตฺตทุกฺเขนิติ จินฺตยนฺโต 
นุยฺยามมากา377 มุนิ เทสนมฺหิ //479// 
สหมฺปตี นาม ตโต วิธาตา 
สเจตสา ตสฺส มนํ วิทิตฺวา 
วินสฺสตีทํ ขลุ สพฺพโลกํ 
อเทสิเต เตนิติ กมฺปมาโน //480// 
สกาสมาคมฺม ชินสฺส ตสฺส 
สคารโว พฺรหฺมคเณน ตตฺถ 
นิหจฺจ ชานุํ ปฐวีตลมฺห ิ
นมสฺสมาโน อิทมพฺรวิ โส //481// 
ตฺวํ เทวเทโว ส สุเมธกาเล 
ปโลกิตํ โลกมุทิกฺขมาโน 
วิหาย ทีปงฺกรปาทมูเล 
ลทฺธามต3ํ78 ตํ กรุณาคุเณน //482// 
ปวิสฺส สํสารวนํ วิทุคฺคํ 
มํสกฺขิสีสาทิมทาสิ ทานํ 
เวเทสิ ทุกฺขํ อมิตํ อสยฺหํ 
ตํ เต ปรตฺถํ ว น อตฺตเหตุ //483// 
สนฺตีธ สตฺตา ขลุ มนฺทราคา 
ญาตํุ สมตฺถา สุคตสฺส ธมฺมํ 
อาราธิโต เม กรุณาคุณคฺโค 
เทเสหิ ธมฺมํ อนุกมฺปมาโน //484// 
กาเล วิกาสนฺติ ขรํสุมิสฺสา 

 
377 B. นุยฺยามกามา, Sn. นสุสฺาหมากา 
378 Godakumbura ปริวรรตติดกันเป็น “ลทฺธามตํ” ซึ่งถ้าแยกสนธิจะเป็นคำว่า “ลทฺธา” (ได้แล้ว) + 

“อมตํ” (ซึ่งอมตะคือพระนิพพาน) แต่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ใช่คำสนธิ ควรปริวรรตแยกเป็น “ลทฺธา มตํ” แล้วแปลว่า “ได้
แล้วซึ่งคำพยากรณ์” โปรดดูคำแปลในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์เล่มนั้  
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ถลมฺพุชาตา กุสุมานิ นานา 
ตเถว เต ธมฺมกราภิผุฏฺฐา 
วิกาสมายนฺติ ชนา อเนกา //485// 
สมฺปนฺนวิชฺชาจรโณ สตีมา 
ชุตินฺธโร อนฺติมเทหธารี 
ปฏิคฺคเหตฺวาสฺส นิมนฺตณํ โส 
ชเนสิ สตฺเต กรุณา มนสฺมึ //486// 
อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา 
เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธ ํ
วิหึสสญฺญี ปคุณํ น ภาสึ 
ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรหเฺม //487// 
ปฏิคฺคเหสีติ อุทคฺคจิตฺโต 
อชฺเฌสนํ เม จตุราณโน โส 
นตฺวาน นาถํ สหปาริสชฺโช 
ปกฺกามิ ตมฺหา ภวนํ ขเณน //488// 
ตโต ชิโนเนน คหีตนุญฺโญ 
เทเสมิ กสฺเสติ อุทิกฺขมาโน 
อาฬารอุทฺเท สมุทิกฺข ธีโร 
มนฺตฺวาน เตสํ อจิรจฺจุติตฺตํ //489// 
กหนฺนุโขหํ วรธมฺมจกฺกํ 
อญเฺญน เกนาปิ อวตฺตนียํ 
โลกสฺส จินฺตามณิสนฺนิภคฺคํ 
ปวตฺตยิสฺสนฺติ วิจินฺตยนฺโต //490// 
ทิสฺวาน ภิกฺขู มุนิ ปญฺจวคฺเค 
อาทาย ปตฺตญฺจ ติจีวรญฺจ 
พาราณสียํ มิคทายเมนฺโต379 
อทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺชิ สตฺถา //491// 
ตตฺถามรพฺรหฺมคเณหิ ปูต- 
ปเถ ผณี ปกฺขิ จตุปฺปทา จ 

 
379 B. มิคทายมนฺโต 
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อารญฺญเทวา ตรุปพฺพตา จ 
มหึสุ เนเกหิ สุวิมฺหเยหิ //492// 
ตโตปคา โส มิคทายมคฺเค 
ทิสฺวา ยตีสํ ยตโยปคนฺตฺวา 
อกํสุ วตฺตํ ปฏิปตฺติสารา 
ปวตฺตยี ตตฺถ ส ธมฺมจกฺกํ //493// 
อญญฺาทิโกณฺฑญฺญวสิปฺปธานา 
โกฏีนมฏฺฐารส กญฺชโยน ี
อสีติโกฏีปิ สุธาสิสงฺฆา 
อญญฺาสุมคฺคํ กมโต ตทา เต //494// 
อติจฺจยาตมฺหิ นิทาฆกาเล 
วสฺสานกาเล สมุปาคตสฺมึ 
ตตฺเถว วสฺสํ อุปคมฺม ธีโร 
เตมาสมตฺตํ อวสี วสีโส //495// 
ตโต ยสํ ตสฺส สหายเกป ิ
ปตฏิฺฐเปตฺวา อรหตฺตมคฺเค 
ภูตึ ชนานํ อนุพฺรูหยนฺโต 
วสฺสสฺส อนฺตํ อกรี ตหึ โส //496// 
วสฺสจฺจเย โลกวิทู มุนินฺโท 
อามนฺตยี เต ยตโย สปุตฺเต 
เตถาคมุ ํนิพฺพณถา380 กตญฺชลี- 
ทมพฺรุวี เตสมนนฺตปญฺโญ //497// 
อุคฺโฆสยนฺตา มม ธมฺมโฆสํ 
สมาหนนฺตา มม ธมฺมเภรึ 
สาธุํ ธเมนฺตา มม ธมฺมสงฺขํ 
จราถ ตุมฺเห สนรามรานํ //498// 
ชยทฺธชํ เม ภุวนุกฺขิปนฺตา 
อุสฺสาปยนฺตา มม ธมฺมเกตุํ 
อถุกฺขิปนฺตา มม ธมฺมกุนฺตํ 

 
380 B. นิพฺพนกํ 
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จราถ โลเกสุ สเทวเกสุ //499// 
สุสชฺชิตตฺตํ อมตสฺส มคฺคํ 
สกณฏฺกตฺตํ นรกายนสฺส 
มารานนสฺมึ มสิมกฺขิตตฺตํ 
กเถถ โลกสฺส สเทวกสฺส //500// 
พุทฺธนฺตรํ สุปฺปิหิตํ อจารํ 
ปุรสฺส โมกฺขสฺส วิสาลทฺวารํ 
อวาปุรี โน ภควาธุนา โภ 
ยาถชฺช สพฺเพต ินิเวทยวฺโห //501// 
อุปฺปนฺนภาวํ ภุวเน มมชฺช 
ตเถว ธมฺมสฺส จ ปาตุภาวํ 
อุปฺปนฺนภาวญฺจ มโมรสานํ 
ปกาสยนฺตา ชคตึ จราถ //502// 
วนมฺหิ ปนฺเต คิริคพฺภรายํ381 
รุกฺขสฺส มูเลปิ จ สุญฺญคาเร 
วสํ ยตตฺตา มม ธมฺมมคฺคํ 
เทเสถ โลเก สนรามรานํ //503// 
วตฺวาน เอวํ ยตโย ทิสาส ุ
เปเสตฺว นาโถ อุรุเวลคามึ382 
ปฏิปชฺชี มคฺคํ อถ อนฺตราเฬ 
กปฺปาสิกวฺหํ วิปินํ ปวิสฺส //504// 
ตสฺมึ รมนฺเต สมตึสมตฺเต 
ราโชรเส โส ปวโร วิเนตฺวา 
ทตฺวามตํ ธมฺมมถุทฺทิสิตฺวา383 
อโครุเวลํ คชราชคามี //505// 
ตตฺโถรุเวลาธิกกสฺสโปติ 
ปสิทฺธนามสฺส สสิสฺสกสฺส 

 
381 B. คิริคพฺภราย 
382 S. อุรุเวลคาม ี

383 B. ธมฺมํ เทสยิตฺวา 



  377 

อคฺคํ ผลํ โส ปริปาจยนฺโต 
วสี วสนฺเต วสีนํ วรฏิฺโฐ //506// 
ตทาหรุํ เนคมนาครา จ 
ยญฺญํ มหากสฺสปตาปสสฺส 
ชิโน วิทิตฺวาสฺส มนํ มเนน 
วสี วิสุํ ตสฺส ปสาทเหตุ //507// 
กถํ  

คนฺตฺวาน อุตฺตรกุรุ ํภควา ตทานิ 
ปิณฺฑญฺจริตฺว รมณียหิมาลยทฺทึ 
อาคมฺม สาทุรสนีรภราภิราเม- 
โนตตฺตเก มุนิวโร ปริภุญฺชิยาน384 //508// 
จินฺเตสิ เอวมหมปฺปตรํว กาลํ 
ฐสฺสามิ สาสนมมํ หิ อนาคเตสุ 
ลงฺกาตเล ภวติ ตตฺถ อิทานิ ยกฺข- 
สมฺพาธมตฺถิ มม ตตฺถ คเตสุทานิ //509// 
สพฺพามนุสฺสชภยํ ปวินสฺสตีติ 
มนฺตฺวา ตโต ยติวโร กรุณาย สตฺเต 
สญฺฌาฆเนหิ ปรินทฺธรวีว รตฺต- 
นิโคฺรธปกฺกสทิสํ วรปํสุกูลํ //510// 
ธาเรตฺว เสลมยสุนฺทรปตฺตหตฺโถ 
ฉพฺพณฺณรํสินิวหํ ทิสิ ปูรยนฺโต 
สมฺโพธิโต นวมผุสฺสชปุณฺณมายํ385 
ลงฺกาตลํ วิชยิตุํ นภสาคมาสิ //511// 
พฺรหฺมาสุรามรผณิครุฬา จ สิทฺธ- 
วิชฺชาธราทิชนตา สหปาริสชฺชา 
เกตาตปตฺตฆฏทีปุรุโตรเณหิ 
ปูชํ อกํสุ มหตึ คคนายนมฺหิ //512// 
ลงฺกงฺคนา อุรสิ ภาสุรตารหาร- 

 
384 B., Sn. ปริภุญฺชิยาน ํ
385 B. ผุสฺสรชฺชุนฺนมาเส 
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สงฺกาสสีตลมโนหรนีรปูรา 
ตสฺมึ มหาทิปทวาลุกนามคงฺคา 
ภูมชฺฌคาสิ ชนเนตฺตหราภิรามา //513// 
ตสฺสาวิทูรสุจิรมฺมตเร ปเทเส 
อายามโต มิตติโยชนวิตฺถเตน 
จตฺตาริคาวุตมิตํ นยนาภิรามํ 
อาสารสีตชลนิชฺฌรภูริโฆสํ //514// 
มตฺตาลิปาฬิขคคีติชมิสฺสราคํ 
สมฺมตฺตจิตฺตมิคสงฺฆนิเสวิตํ ตํ 
นจฺจนฺตเนกสิขิสงฺคตปาทปินฺทํ386 
อุยฺยานมาสิ อุรุนาควนาภิธานํ387 //515// 
รมฺเม ตทา รตนทีปวรมฺหิ ลงฺกา- 
โลกาภิธานหริกณฺฑกยกฺขทาเส 
โอทุมฺพเรสุมนกูฏกตณฺฑุเลยฺเย 
เสเลสุ มารคิริมิสฺสกริฏฺฐนาเม //516// 
เยญฺเญปิ สนฺติ คิรโย วนรามเณยฺยา 
คงฺคา นที คิริคุหา สิกตาตลา จ 
ตตฺถาวสนฺติ รภสา ผรุสาติรุทฺทา 
ปาณาติปาตนิรตา สฐกูฏยกฺขา //517// 
สงฺคมฺม เต มหติ นาควนมฺหิ ตมฺหิ 
สมฺมนฺตยึสุ388 สภฏา สหปารุสชชฺา 
ตฺวํ โกสิ เร อิติ ปโร อปรํ ขเรน 
ติกฺเขน วาทกณเยน อรุนฺตุทนฺตา389 //518// 
กุชฺฌึสุ เต อถิตรีตรการเณน 
วากฺเยน ยุทฺธปริรทฺธปคพฺภิตตฺตา 
สงฺโขภิตาปคปตีวนวฏฺฐจิตฺตา 

 
386 B. นจฺจนฺตเนกสิขสิงฺฆตปาทปึชํ 

387 B. อุรุนาควนาภิราม ํ
388 B. สมฺมํยสึุ ส 
389 B. วาทกถเยน ปริตฺตุทนฺตา 
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สารมฺภคพฺพิตมนา ปริราวยนฺติ //519// 
ตสฺมึ ขเณภิมตโท สุคโต นภมฺหิ 
อาคมฺม เตสมนุกมฺปิตมานเสน 
โคปานสีสมมโนหรรํสิมาลี 
ตตฺถจฺฉิ เข คุณมณี มณิกณฺณิกาว //520// 
เตสํ ชิโน กลหวูปสมาย เหตุ 
มาเปสิ วุฏฺฐิติมิรานิลสีตภีต ึ
ตตฺถาสิ คชฺชิตฆโน สุรจาปขิตฺต- 
ธาราสเรหิ วิตุทํ นิสิจารสงฺฆ ํ//521// 
อนฺธาว เต ฆนตเร ติมิเร นิมุคฺคา 
มูฬฺหา ทิสญฺจ วิทิสํ น วิทึสุ ภีตา 
จณฺฑานลิุทฺธฏมหาคิริกูฏรุกฺข-390 
สมฺปาตภีตรุทิตา คติเมสยนฺติ //522// 
สีเตน เต อถ ทิเช391 ปริโกฏยนฺตา 
อญฺโนญฺญ392คตฺตมวลมฺพ ปโรทยึสุ 
รูปานิ เนกภยทานิ393 จ โฆสนาน ิ
วตฺตึสุ เตน วิวิธ ํภยมาสิ394 เตสํ //523// 
พุทฺธาปิ ทุกฺขิตมนา ปรทุกฺขเกน 
กสฺมา กโรนฺติ อนยํติ น จินฺตนียํ395 
โลโก หนาติ วิฏปี ผลทานเหตุ 
สตฺเถน โสมริปุคาหกวาสรมฺหิ396 //524// 
สตฺถา ตโต ตมนุโท สภเย สโสเก 
ทิสฺวาน คุยฺหกชเน กรุณายิตตฺโต 

 
390 B. จณฺฑานิลทฺธฏมหาคริิกูฏรุกฺขา 
391 B. ทฺวิเช 
392 “อญฺโนญฺญ-” น่าจะเกดิจากการพิมพ์ผิด ควรเป็น “อญฺโญญญฺ-” (อญฺญ+อญฺญ) มากกว่า 
393 B. เนกภยชาต ิ
394 B. ภยมาน ิ
395 B. จินฺตนิยฺย ํ
396 B. โส ปิ ม ริปุคาหกวาสรมฺห ิ
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วุฏฺฐึ ตมญฺจ ปวนํ ปนุทิตฺว สพพํฺ 
ทสฺเสสิ อตฺตมขิลํ ทุมณีว ขมฺหิ //525// 
ทิสฺวาน เต มุนิวรญฺชลิปงฺกเชหิ 
สชฺเชตฺว สสีสรสี อิทมพฺรุวึสุ 
ยาจาม โนภยปทํ ภวโต สกาสา397 
ทาเสสุ ธีร กรุณํ กรณียเมว //526// 
เอวํ ตทาวจ ชิโน มธุรสฺสเรน 
อามนฺตเต นิสิจเรวนเต สเมกฺข 
ตุมฺเห ททาถ ยทิ ฐานมเมกเทสํ 
สพฺเพ อเปนฺติ ฆนวาตชสีตทุกฺขา //527// 
ยชฺเชวมีติมปยาติ กโรม โภ ตํ 
คณฺหาหิ ธีร ยทิ อิจฺฉสิ สพฺพทีปํ 
วตฺวาน เตหิ ปริทินฺนฉมายมคฺโค 
โอคมฺม ตตฺถ ปุถุ ปตฺถริ จมฺมขณฺฑํ //528// 
ตสฺมึ นิสชฺช กสิณํ สมปชฺช เตโช 
ชาลากุลํ ชลิตมคฺคิมมาปยี โส 
โส ธูมเกตุคคนุคฺคตตุงฺคสิงฺโค 
สนฺทฑฺฒยํ คิริวนานุรุโฆสยนฺโต //529// 
รุกฺเขหิ รุกฺขวนปพฺพตลงฺฆเนน 
สาขามิเค จ วิหเค อนุพนฺธยํ ว398 
เวสฺสานโร วนมรู มิคสูกเรปิ 
สนฺธาวิ คุยฺหกชเน อิติ จินฺตยนฺโต //530// 
ทิสฺวาน ตตฺถ ปจุราตตวิปฺผุลิงฺค- 
สมฺมิสฺสชาลทหนํ คุหกา สเมจฺจ 
ธาวุํ วิกิณฺณกจพปฺปชลทฺทเนตฺตา 
ทารตฺตเชหิ สหิตา คติเมสมานา //531// 
สมฺพุทฺธเตชปริทฑฺฒสรีรจิตฺตา 
อาหจฺจ สาครตฏํ ปริธาวมานา 

 
397 B. สกยา 
398 B. จ 
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ตสฺมิมฺปิ เต ปวิสิตุํ สรณํ น ลทฺธา 
ฉมฺภี ตโต สปทิ สนฺนิปตึสุ สพฺเพ399 //532// 
ทิสฺวาน เต มุนิวโร สภเย สโสเก 
รมฺมํ ตทา ชลธิมชฺฌคตํ มหนฺตํ 
อิทฺธีหิ เสหิ คิริทีปมิธานยิตฺวา 
อาโรปยิตฺว นิขิเล ปุน ตตฺถกาสิ //533// 
กตฺเววเมสมสโมปสมนฺตมีตึ 
ตตฺเถว ภาสุรตโร ภควา นิสีท ิ
พฺรหฺมามราสุรผณีครุฬาทิสิทฺธา 
สงฺคมฺมกํสุ มหตึ มหมคฺครูปํ //534// 
เทเสสิ สํสทิ ชิโน สุตสิาธุธมฺมํ 
ตสฺมึ สทาสวนุทํ สิวทํ ชนานํ 
สุตฺวาน เนกสตโกฏิปมาณปาณา 
ลทฺธา ตทา สมภวุํ วรธมฺมจกฺขํุ //535// 
ตสฺมึ ทิเน สุมนกูฏวราธิวาโส 
เตชิทฺธิพุทฺธิวิภโว สุมนาภิธาโน 
เทโว ปสนฺนหทโย รตนตฺตยมฺหิ 
สมฺปาปุณิตฺถ ปฐมํ ผลมุตฺตมํ โส //536// 
อุฏฺฐาย ตุฏฺฐวทโน กตปญฺชลีโก 
มุคฺโค ชินคฺคนขรํสิปโยทธิมฺหิ 
วนฺทิตฺว เอวมวจาตุลวีรธีร- 
โลกคฺคปุคฺคล วรํ ทท สามิ ธีส //537// 
ทาโสสฺมิ เต จรณปงฺกชปูชโกหํ 
สทฺธาทยาทวิิภโว ตนโยหมสฺม ิ
ตุมฺเห วินา ขณลวํ วสิตุํ น อิจฺเฉ 
ตสฺมา ททาตุ ภควา มม ปูชนียํ //538// 
สุตฺวาน ตํ ธิติมตี ปริมชฺช สีสํ 
สํสตฺตฉปฺปทสโรรุหสนฺนิเภน 
หตฺเถน นีลสกกุนฺตลธาตุมุฏฺฐึ 

 
399 B. สทฺเธ 
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ทชฺชาถ โส มณิมเยน กรณฺฑเกน //539 
ปคฺคยฺห พาหุยุคเลน ฐิโต นมิตฺวา 
มุทฺธา ทธาสิ มกุฏํ วิย ปีณิตตฺโต 
กตฺวาถ โส วรมหํ400 ติทิเวหิ สทฺธิ- 
มปฺเปตฺว ธีรปริภุตฺตวสุนฺธราย ํ//540// 
โสกาสิ นีลรตเนหิ มหารเหหิ401 
อุพฺเพธโต รตนสตฺตปมาณถูปํ 
นาเถ ธรนฺตสมเยว ปติฏฺฐหี โส 
ถูโป ติโลกสุขโท มณิกามโทว //541// 
ปจฺฉา ติโลกสรเณ ปรินิพฺพุตมฺหิ 
ขีณาสโว สมหิโม สรภูยตินฺโท 
อาทาย ตํ จิตกโต ชินคีวธาตุํ 
ตสฺมึ นิธายกริ พารสหตฺถถูปํ //542// 
จูฬาภยวฺหวนิโป สมเยปรสฺม ึ
พตฺตึสหตฺถมกริยตฺถ วโรรุถูปํ 
ทุฏฺฐาทิคามณินุโป ทมิเฬ หนนฺโต402 
กาเรสิ กญฺจุกมโถ จตุสฏฺฐิหตฺถํ //543// 
เอวํ ส สีหฬมหาสรมชฺฌรูฬฺหา-403 
เสตมฺพุชํว มธุปาวลิเสวนียํ 
ภูมงฺคนากรตเล สิตวิตฺถลีโล 
ถูโป ททาตุมสโมปสมํ ชนานํ //544// 
ลงฺโกปสคฺคมวธูย วิธาย เขมํ 
ลงฺกํ นิชาย วรกุนฺตลธาตุยา ตํ 
กตฺวาน ภาสุรตรํ มุนิ มงฺคลาย 
ปายาสิ ตารกปเถนุรุเวลเมว404 //545// 

 
400 B. มหมห ํ
401 B. ไม่ม ี
402 B. หรนฺโต 
403 B. สีหฬมหาสรมชฺฌรูฬฺห ํ
404 B. ปาสิ ตายรกปเถนุรุเวลเมว 
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ตสฺมึ วิธาย พหุวิมฺหิตปาฏิเหรํ 
เภตฺวา สสิสฺสกิสิโน405 ปุน ทิฏฺฐชิาลํ 
ทตฺวาน นิพฺพุติปทํ สหสิสฺสกสฺส 
นิพฺพานสุนฺทรปุรํ ปริปูรยิตฺถ //546// 
ตมฺหา วิกาสิตกุเสสยกานนาภ- 
วีตาสเวหิ นิวโุต สุคเตภคามี 
ปายาสิ ราชคหคามิมุทารมคฺคํ 
เวเนยฺยชนฺตุกมลากรภานุรูโป //547// 
ตสฺมึ คเต ชินวเร วรพิมฺพิสาโร 
ปูชํ อกาสิ มหตึ สห เทวตาหิ 
ตสฺมึ หิ สํสทิ ลภึสุ อนปฺปปาณา 
มคฺเค ผเล จ สรเณสุ406 ปติฏฺฐหึสุ //548// 
ราชา ตโต วิปุลเวฬุวนาภิราม ํ
สาลงฺกตํ วิวิธปาทปมณฺฑเปหิ 
ปาทาสิ ทกฺขิณกเร ชลปาตเนน 
กตฺวา ธราธรธรํ หิมวญฺจ407 กมฺปํ //549// 
ตสฺมึ สมนฺตนยโน นยนาภิราโม 
ภูตึ ชนสฺส สตตํ อภิวฑฺฒยนฺโต 
ธมฺมมฺพุวุฏฺฐินิกรํ ปริวสฺสยนฺโต 
วสฺสํ วส ีอทุติโย ทุติยมฺหิ วสฺเส //550// 
เทวินฺทโมลิสมลงฺกตปาทปิฏฺโฐ408 
โลกสฺส อตฺถจรเณ สตตาภิยุตฺโต 
ตตฺเถว โส หิ ตติเยปิ จตุตฺถวสเฺส 
วาสํ อกาสิ สุคโต สิริสนฺนิวาโส //551// 
โลกสฺส ธมฺมมมลํ สตตํ วหนฺโต 
สาวตฺถิยํ รุจิรเชตวเนภิราเม409 

 
405 B. สสิสสฺ อิสิโน 
406 B. สรเณ จ 
407 B. หิมญฺจ 
408 B. -ปีโฐ 
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วาสํ อกาสิ สุขโท มุนิ ปญฺจวสฺเส410 
เวเนยฺยสตฺตสมยํ สมุทิกฺขมาโน //552// 
อิติ ลงฺกาย ป มาคมนํ ฯ 
 
อถ ภควติ ตสฺมึ เชตนาเม วนสฺมึ 
นิวสติ สติ ลงฺกา มงฺคลาวาสรูปา 
อุปวนมิว นาเก นนทนํ411 เทวตานํ 
อมรอุรควาสา รมฺมรูปา พภูว //553// 
ตหิมติรุจิรสฺมึ วฑฺฒมานาทิเสเล 
มธุรสลิลวาเห รมฺมกลฺยาณิกาโท 
อุทธิภุชควาเส นาคทีปนฺติเก จ 
มหติมหิมยุตฺตา นาคสงฺฆา วสนฺติ //554// 
ปจุรมหิมยุตฺโต วฑฺฒมานาจลสฺมึ 
อธิปติภุชคานํ อาสิ จูโฬทรวฺโห 
มหุทรอิติ นาโม นาคทีโปทธิมฺหิ412 
นิวสติ อถ เตสํ ปพฺพเตยฺโยรคินฺโท //555// 
อิตร413ภุชครญฺโญ ธีตรํ นาคกญฺ   
ปิยตรมภิรูปํกาสิ ภาริยํ ตทา หิ 
อถ จ ทุหิตุยา โส ทิยฺยมานํ414 ททนฺโต 
รุจิรมณิมยคฺฆํ อาสนญฺจาปทาสิ //556// 
ทุหิตริ มตกาเล เตถ ปลฺลงฺกเหตุ 
ชลชถลชนาคา ยุทฺธสชฺชา อเหสุํ 
อถ ถลชภุชงฺคา ภงฺคกลฺโลลมาลา 
สทิสลุลิตจิตฺตา คพฺพิเตวํ รวนฺติ //557// 

 
409 B. รุจิรเชตวนาภิราเม 
410 S. ปญฺจมสมฺ ึ
411 “นนทนํ” น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิด ควรเป็น “นนฺทนํ” มากกว่า เพราะจะมีพยางค์ลงกับคณะ

ฉันท์พอดี  
412 B. นาคทีโปทธิสฺม ึ
413 B. อิติร- 
414 B. ทียมานํ 
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กิมุทธิชผณีนํ415 กิตฺติสมฺปตฺติยา โน 
อปิ ยสปริวารา กึ พเลนิทฺธิยา กึ 
อหมหมิติ คพฺพา กึ กิมิสฺสาย เตสํ 
ภวติ ติมิรรีนํ ภานุมคฺคุนฺนตี กา //558// 
อถ ชลชลคทฺทา คชฺชนํ คชฺชยนฺตา 
ภยชนกปคพฺภา โผฏยนฺตา ภชุานํ 
อหมห ปภุ เร เร ปพฺพเตยฺยานเมตํ 
ปฏุตรฑสิโตฏฺฐา กกฺขเฬวํ รวนฺติ //559// 
ปฏุตรครุนาทา ตาว คชฺชนฺติ ทนฺตี 
นยนปถมุเปนฺเต ยาว กณฺฐีรวานํ 
ตถริวถลชาตา ชุมฺภยนฺตา สมคฺคา 
นยนปถคตา โน สุญฺญทปฺปา ภวนฺติ //560//416 
อิติ ตทุภยเสนา ฆฏฺฏยนฺตญฺญมญฺญํ417 
วิวิธปหรเณหา418 อุคฺคิรนฺตี คิรนฺติ 
สตตขุภิตเวลา สาครูมีว ภนฺตา 
ลุลิตลุลิตจิตฺตา ยุทฺธนินฺนา ฐิตาสุํ //561// 
อถ ตทหุ มุนินฺโท ยามินียามมนฺเต 
ปตินิย มติชาลํ โลกโมโลกยนฺโต 
สมรวสคตานํ โภคินํ ภาวิโภคํ419 
ตทุปริ จภิวุทฺธึ ปสฺสิ ลงฺกาตลสฺส //562// 
อถ มุนิ มธุมาเสโปสเถ กาลปกฺเข 
กตนิขิลวิธาโน คยฺห สงฺฆาฏิกาทึ 
อนุคติกมุทิกฺขํ ปญฺจเนตฺโต420 สมนฺตา 
สุมนสุมนนามํ ปสฺสิ เทวํ สมิทฺธึ //563// 

 
415 B. ปาณีน ํ
416 B. ไม่มีคาถานี ้
417 S. ฆฏฺฏยนตฺาญญฺมญญฺํ 
418 B. วิวิธปหรเณสา 
419 B. ภาวิวฺหูต ึ
420 B. ปญฺจเนตฺตา 
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ตทหุ สุมนเทโว เชตนาเม สุรมฺเม 
อธิวสติ วิหาเร ทฺวารโกฏฺโฐปกฏฺเฐ421 
ฐิตวิฏปสมิทฺเธ ขีริกาปาทปสฺมึ 
สุคตมภินมนฺโต อนฺวหํ ปูชยนฺโต //564// 
ตมสมมุนิ422 ทิสฺวามนฺตยิตฺวาคเต ตํ 
อิทมวจ มยา โภ สทฺธิมาคจฺฉ ลงฺกํ 
สห ตว ภวนมฺหา ปุพฺพวุตฺถปฺปเทเส 
ตว ภวติ ปติฏฐฺา โภคินญฺจาภวิุทฺธิ //565// 
อถ มุนิวจนํ โส มุทฺธนามคฺคเหตฺวา 
ปมุทิตหทโย ตํ รุกฺขมุทฺธจฺจ มูลา423 
สุคตมุปริ กตฺวา ธารยนฺโต สุผุลฺลํ 
พริหิพริหิฉตฺตาการมาคา424 นภมฺหิ //566// 
ทสพลตนุภาภิสฺสงฺคมา โส ทุมินฺโท 
ตรลมณิว นานาภาหิ สมฺภาวนีโย425 
วิลสิตมิว สพฺเพ รุกฺขเสลาทโยปิ 
อปคตสกวณฺณา วณฺณวนฺตา วิเรชุํ //567// 
ขคภุชคสุราที มิสฺสิตา ฉปฺปภาหิ 
นิชปตินิชภริยาสฺวญฺญมญฺญาสุ426 มุยฺหุํ 
อสิตคคนมชฺเฌ โสภมาโน มุนินฺโท 
วิตตวิวิธรํส ีรํสิมาลีว คญฺฉิ427 //568// 
ชลทปฏลสณฺเฑ มชฺฌมุทฺทาฬยิตฺวา 
พหิวิลสิตกาโย โสมฺมโทสากโร ว 
กตุปรติรุฉาโย โชตมาโน สมาโน 

 
421 B. ทฺวารโกฏฺโฐปกณฺเฐ 
422 B. ตมสมมุน ึ
423 B. มูล ํ
424 B. พหิริพริฉตฺตาการมาคา 
425 B. สมฺภาวนียโฺย 
426 S. นิชปตินิชชายาสฺวญฺญมญฺญาสุ, B. นิชภริยาสฺวญญฺมญญฺาส ุ
427 B. คชึ 
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อุรคสมรฐานํ คนฺตฺวากาเส นิสชฺช //569// 
ฆนตรติมิรํ โส อิทฺธิยา สงฺฆริตฺวา 
ตหิมติรวภีมํ โฆรสํรมฺภวนฺต4ํ28 
อสนิสตนิปาตํ วสฺสธารากราลํ 
อุรุตรตตเมฆํ มาปยี สีตวาตํ //570// 
อิติ ติภุวนนาโถ ทปฺปิเต นาคสงฺเฆ 
วิมทกรณเหตู ทสฺสยี เภรวานี 
อถปคตปคพฺเภ เต วิทิตฺวาน สตฺถา 
อปนุทิ ภยชาตํ ตงฺขณํเยว ตตฺถ //571// 
ตรุณตรณิโสภาเกตุมาลาวิลาสึ 
สุภรุจิมุขจนฺทํ ลกฺขณากิณฺณคตฺตํ 
ติภววิภวทายึ ตํ วิทิตฺวาน นาคา 
จุตปหรณหตฺถา วนฺทมานา มหึสุ //572// 
สิรสิ นิหิตปาณีรตฺตปงฺเกรุเหหิ 
วิกจวทนเนตฺตามนฺทกญฺชุปฺปเลหิ 
สกสกธตนานาวณฺณวมฺมาทิเกหิ 
วิวิธกุสุมวตฺถา429มนฺททีปทฺธเชหิ //573// 
อุรคภวนวาสา นาคกญฺญา สเมจฺจ 
กุจกลสสหสฺสํ ธารยนฺตี สลีล ํ
ลลิตกณกวลฺลีลีลมาธตฺตคตฺตา 
ถุติมุขรมุขา ตา สาธุกีฬํ อกํสุ //574// 
อถ มุนิ อุรคานํ วิคฺคหํ ตํ สเมตุํ 
สุติมนกมนียํ นิจฺฉรํ พฺรหฺมโฆสํ 
อชรมมรมคคฺํ สุปฺปสตฺถํ สุธีห ิ
วรมติวรธมฺมํ เทสยี นํ ผณีนํ //575// 
น โภ โภ สํสาเร ขลุ ภวติ สาร ํลวมปิ 
วิเส สาตํ สีตํ ชลิตทหเน วิชฺชติ กทา 
สทา ราคํ โรคํ พฺยธติ ชนตํ เนกทุริตํ 

 
428 B. โฆรสรํมภฺวนฺต ึ
429 B. วตฺตา 
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ตถา ปายุํ ปาโต รวิรภิมุขุสฺสาวสทิสํ //576// 
สรีโรยํ พตฺตึสวิธกุณโป สารรหิโต 
ปริตฺตํ โยพฺพญฺ  กุสุมสทิสํ430 นิคฺคตสิรี431 
ปหนฺตฺวา คนฺตพฺพํ ภวชวิภวํ สมฺภตมิทํ 
อเถวํ สนฺเต โภ วรยติ ภวํ โก นุ หิ พุโธ //577// 
ปลาสี มกฺขี โกธูปหมโน มานวิภโว 
ชโนตีโตโต432 โภ ปยติ นรกํ ทารณุตรํ 
ผณี มชฺชาโร สา คุหกกปโย ภยู พหุโส 
วเธนฺตญฺโญญฺญํ เต นนุ ภวมิทํ ทุกฺขมนิสํ //578// 
ปุเร กาโกลุกา อถ วนภวา ผนทฺนอิสา 
กริตฺวาฏฺฐาเนฆํ จิรมนุภวุํ ทุกฺขมนิสํ 
อโห กปฺปฏฺฐนฺตํ สรถ ทุริตํ เวรชมิทํ 
น เหตฺถสฺสาโท โภณุมปิ กลเห เมตฺติมมตํ //579// 
พลํ พาลานํ โภ สกสกวธาเยว ภวต ิ
อตีเตกา ขุทฺทา ลฏุกิกทิชา นฏฺฐตนยา 
คชํ พาลํ มตฺตํ ปวธิ น พลํ โหติ สรณํ 
อถฏฺฐาเน กึ โภ กุรุถ วิริยํ ภูติหนนํ //580// 
น ทุกฺขํ เตสํ เย วิคตกลหา เอกมนสา 
อตีเต โภ ลาปา อฆฏิตมนา เปยฺยวจนา 
สุขํ วาสํกาสุํ ยทหนิ ภวุํ เตถ วธิุรา 
วสํ วฺยาธสสฺาคุํ ตทหนิ อโห เมธคพลํ //581//433 
อิติ ติขิณสุธีมา กตฺตุเมเต434 สมคเฺค 
อวทิ ปวรธมฺมํ สาธุ วิญฺญุปฺปสตฺถํ 
อถ มุทิตมนา เต ปีณิตา ตสฺส นาคา 
มณิมยมตุลํ ตํ อาสนํ ปูชยึสุ //582// 

 
430 B. กุสุมสทสิา 
431 B. นิคฺคตสิร ึ
432 B. ชนตีตาโต 
433 B. หายไปตั้งแต่บาทท่ี 2 ถึง 4 หลังคำว่า “อตีเต”  
434 B. กตฺว เมเต 
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อถ มุนิ คคนมฺโหรุยฺห435 ภูมิปฺปเทสํ 
ตรุณรวิว ตสฺมึ อาสเน อาสิ ภาสํ 
อถ ภุชคคณา เต ทิพฺพขชฺชาทิเกหิ 
ปริวิสิย มุนินฺทํ สาธุ ธมฺมํ สุณึสุ //583// 
อถ ชลถลชานํ ตตฺถ ยุทฺธาคตานํ 
อคณิตภุชคานํสีติโกฏี ภุชงฺคา 
วิมลสรณสีเล สุปฺปติฏฺฐา สุตฏุฐฺา 
อกรุมติมุฬารํ สตฺถุ ปูชาวิธานํ //584// 
อถ มหุทรรญฺโ  มาตุโล นาคราชา 
มณินยนกนาโม รมฺมกลฺยาณิเทสา 
อุรคสมรเหตู อาคโต นาคทีปํ 
สุคตวรสรีรํ ทิสฺว นตฺวาลเปวํ436 //585// 
ยทิ สุคต อิมํ ตฺวํ นาคโต อสฺส ฐานํ 
มยมปคตปาณา โหม ฌตฺวญฺญมญฺญํ437 
รุธิรวหวิกิณฺโณ อสฺส ภูมิปฺปเทโส 
ปสมิ ทหนทิตฺตํ อมฺพุเทเนว ตํ ตฺวํ //586// 
มม ภคว ปุรา เม ทิฏฺฐปุพฺพํ ตเวตํ 
รุจิรสิริสรีรํ รํสชิาลาภิกิณฺณํ 
อปิ สุมธุรธมฺมํ เทสยนฺเต สุรานํ 
ทสพล สุตปุพฺพํ อานุภาวญฺจ ตุยฺหํ //587// 
อหมสม ปุเร เต วิสฺสุโตเยว ทาโส 
ยทิ มนสิ ทยา เต โหติ ทาเส ปุนาปิ 
ปวรรตนทีเป โหติ กลฺยาณิคงฺคา 
มม วสติ ตหึ ตํ ทฏฺฐุกาโมภิยาเจ //588// 
อิติ ยติปติ ตสฺสาราธนํ ปคฺคเหตฺวา 
สกปริจิตภูมฺยา เจติยตฺถํ วิธาย 
มณิมยปริภุตฺตํ อาสนํ จาปิ เตสํ 

 
435 B. คคนมฺหารุยหฺ 
436 Sn. นตฺวาลเปม ํ
437 S. ฌตฺวาญญฺมญญฺ ํ
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ส สุมนตรุราชํ ปูชนตฺถํ วิธาย //589// 
ทสพลปริภุตฺตํ สพฺพเมตํ ภุชงฺคา 
มณิริว รุจิทํ เต ธาตุโยเยว ตสมฺา 
มหถ นมถ นิจฺจํ มํ ว สคฺคาปวคฺคํ 
ททติ อิติ จ วตฺวา โอวทิตฺวาน สตฺถา //590// 
นภตลมุปคนฺตฺวา เทวนาเค มหนฺเต 
ทิสิ ทิสิ วิสรนฺโต นีลปีตาทิรํส ี
มนนยนหรนฺโต ชนฺตุนํ โลกสาโร 
อคมิ รวิว ขมฺหา เชตนามํ วิหารํ //591// 
อถ มนุชมรานํนนฺตสิทฺธาทิกานํ 
สตตมมตธมฺมํ เทสยนฺโต ผณีนํ 
วนภวนสุรมฺเม มงฺกุลวฺเห นคนิฺเท 
อกริ มุนิ นิวาสํ ฉฏฺฐเม หายนมฺหิ //592// 
สุรปุรุปวเนโถ ปาริชาตสฺส มูเล 
อรุณมุทุสิลายํ438 ภาสมาโน มุนินฺโท 
สุนิปุณมภิธมฺมํ เทสยนฺโต สุรานํ 
อกริ วรนิวาสํ สตฺตเม ตตฺถ วาเห439 //593// 
อถ สุขทมุนินฺโท เชตนาเม วิหาเร 
อวสิ วิมลปญฺโญ440 อฏฺฐเม สารทสฺมึ 
อชรมมรสนฺตึ เอสมาโน ปเรสํ 
วิวิธนยวิจิตฺตํ เทสนํ เทสยนฺโต //594// 
อิติ ลงฺกาย ทุติยาคมนํ ฯ 
 

เอวํ ชิโน เชตวเน วสนฺโต 
นิสฺสาย สาวตฺถิปุรํ วิหาส ิ
สา กทีิสี อาสิ ปุรี ตทานิ 
ตํ กีทิสํ เชตวนํ วิหารํ //595// 

 
438 B. สิลานํ ย ํ
439 S. วสฺเส 
440 B. นิมลปญฺโญ 
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ภูมงฺคนายาหิตอุตฺตมงฺเค 
ภาสนฺตนานารตนาภิรามา 
วิสาลโมลีว วิสาลโภคา 
สา ชมฺพุทีปมฺหิ พภูว รมฺมา //596// 
สิรีนิเกเต สิริมาวหนฺตี 
วิราชเต ยา วสธุาตลสฺมึ 
สา เทวราชสฺสมราวตีว 
รญฺโญ กุเวรสฺสลกาว รมฺมา //597// 
สา ปุญฺญปญญฺาลุชนาธิวุตฺถา 
โสณฺณาทิปุณฺณาปนกิณฺณวีถี 
อุตฺตุงฺคมาตงฺคตุรงฺครงฺคา 
สา ราชเต กญฺจนมนฺทิราลี //598// 
รราช สา ภาสุรราชปุตฺตา 
ปุญฺ งฺคนาลาสวิลาสยนฺตี 
เวทงฺคปารงฺคตวิปฺปจารา 
ทฺวิปญฺจสทฺเทหิ จ นิจฺจโฆสา //599// 
อเนกสิปฺปีสตสมฺปกิณฺณา 
นานาทิสาหาคตสตฺถวาหา 
ปหูตขีณาสวปาทปูตา 
พภาส สา มงฺคลมนฺทิรํว //600// 
ภวนฺตเร โย จริย ํจรนฺโต 
สุโวปนิสฺสาย วสํ คุเณน 
ยญฺ งฺคสาข ึมตสีนปตฺตํ 
อกา สมิทฺธํ ผลปลฺลเวหิ //601// 
อิทานิ ปตฺวาน ภวสฺส อนฺตํ 
นิสฺสาย ยํ โส วสเต มุนินฺโท 
ตสฺสา คุณํ โก หิ อเสสยิตฺวา 
กเถติ สาวสฺสุปมาย ตสฺสา //602// 
ตสฺโสปกฏฺเฐ รตนํวนคฺฆ ํ
มโนหโร อุตฺตมสตฺตเสวี 
ชนานมากงฺขติโท วิหาโร 
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พภูว เชตาทิวนวฺหเยน //603//  
สมผุลฺลปุปฺผรสโมทิตฉปฺปทาลี 
ฌงฺการนาทปริวาทิตตนฺตินาทา 
สมฺมตฺตนนฺตทิชกชูิตคีตวนฺตา 
ติฏฺฐนฺติ ยตฺถ ตรโว นฏกาว เฉกา //604// 
ขีรณฺณวาหริย โธวิย ขีรนีรา 
โสเสตฺว สชฺฌุมลเย สสิกนฺติมิสฺสํ 
ยตฺโถกิริตฺว ตนิตา วิย วาลุกาโย 
สา มาลกาวลิ พภาส ปโยทธีว //605// 
วิชฺโชตมานรตนปฺปมุขานนมฺหิ 
โสปานมาลปทคณฺฐิทุเชหิ หาสํ441 
กตฺเวว เทวภวนานมหํ วิราค- 
วนฺตีติ คนฺธกุฏิ ยตฺถ ปภาสยิตฺถ //606// 
กมฺมารคคฺคริมุโขปริสมฺปปุณฺณ442- 
องฺคารกนฺตรวินิคฺคตชาลกาว 
สมฺพุทฺธเทหปรินิคฺคตรํสิมาลา 
ทายคฺค443นิคฺคตกรา วิสรนฺติ ยสฺมึ //607// 
ตุมฺเห สราคชนสงฺคมโตติหีนา 
ธญฺญา มยนฺติ วิมเลหิ สมงฺคิตตฺตา 
ตุฏฺฐาวหาสมกรุ4ํ44 สุรปาทปานํ 
ราเชนฺติ ยตฺถ ยตินิสฺสิตปาทปินฺทา //608// 
ปุนฺนาคนีปวกุลชฺชุนราชรุกฺข- 
นาคาคจูตยุคปตฺตกจมฺปกานํ445 
ปุปฺผาภิกิณฺณธรณี รตเนหิ นานา 
ปจฺฉนฺนทิพฺพภวนํ วิย ภาติ ยตฺถ //609// 

 
441 B. หาส ํ
442 S. -ปริสมฺปปณุณฺา 
443 Sn. ทายคฺค ิ
444 S. ตฏฺุฐาวหาสมกรา 
445 B. –จมฺปกาท-ิ 
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พฺรหฺมาสุราสุรนโรรคลิงฺคิสิทฺธ- 
วิชฺชาธราทิชนตากตวนฺทเนหิ 
เตเหว ฆุฏฺฐถุติมงฺคลคีติกาหิ 
ยตฺโถปสาน446 มนเนตฺตคณา มุเทนฺติ //610// 
นิคฺโฆสิตามลสุสีตลนิชฺฌเรหิ 
สมฺมตฺตเนกทิชฆุฏฺฐชลาสเยหิ 
กิญฺชกฺขปตฺตปริกิณฺณสิลาตเลหิ 
ตุสฺสนฺติ ยตฺถ สตตํ ยตินํ มนานิ //611// 
โย เนกกปฺปสตสญฺจิตปุญฺญราสี447 
หิตฺวา มิตํ กปิลวตฺถุมหาสิริมฺปิ 
อาคมฺม ยตฺถ นิรโต สุคโต มเหสี 
โก ตตฺถ ภูติมตุลํ448 กถิโก กเถติ //612// 
ตสฺมึ ชิโน วสติ เชตวเน วิหาเร 
อินฺโท ยถา รุจิรนนฺทนกานนมฺหิ 
พฺรหฺมาว พฺรหฺมภวเน สปิตามเหหิ 
ตาราวลีปริวุโต คคเนว จนฺโท //613// 

ตทาคมฺม มหานาโค  มณิอกฺขิกนามโก 
ลงฺกาโต ชินปาทสฺมึ  ผณึ ปจฺเจทมพฺรุวิ449 //614// 
สมฺพุทฺธา ธีร โลกสฺมึ  โลกสฺสตฺถาภิวุทฺธิยา 
ชายนฺติ สามิ ตุมฺหากํ  ทยายนฺโตคธา มยํ //615// 
เตน เม ทาสภูตสฺส  สํสารนฺทุฆรา ถิรา 
มุตฺตึ ยทิจฺฉเส มยฺหํ  คหณียํ นิมนฺตณํ //616// 
สุตฺวาน ตํ มหานาโค  มหานาคนิมนฺตณํ 
ปฏิคฺคเหสิ ตํ ตุณฺหี- ภาเวน กรุณาย โส //617// 
ญตฺวา ตํ สุมโน นาโค  ลหุมาคมฺม สีหลํ 
กลฺยาณาปคปสฺสมฺหิ  มโนนนฺทนภูตเล //618// 

 
446 B. ยตฺโถปคาน 
447 B. -ปุญฺญราส ึ
448 Sn. ภูมิมตุล ํ
449 B. ปจฺโจทมพฺรุว ิ
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สชฺฌุกมฺพุมณมิุตฺต-  ปวาลวชิรามเย 
มหารเห มหาถูเน  ฆฏกาทึ450 นิธาปิย //619// 
ทตฺวา ตุลาทโย เสส-  มนฺทิรงฺเค ตเถว จ 
วิฏงฺก451วฺยาลสีหาทิ-  ปนฺติโยปิ ตเถว หิ //620// 
สาตกุมฺภมยาเนก-  จิตฺเตหิ สาธุ จิตฺติตํ 
นิมฺมาย โคปานสิโย  ปกฺขปาเส จ กณฺณิกํ //621// 
สิงฺคินิกฺเขน สิงฺคญฺจ  ฉทนินฺทมณีหิ จ 
โสณฺณกิงฺกิณิมาลาโย  กณฺณมาลา จ มาปิย //622// 
จิตฺตวิตานํ พนฺธิตฺวา  มุตฺโตลมฺเพ ตหึ ตหึ 
กตฺวาน คนฺธทาเมหิ  ปุปฺผทาเมหิ สงฺกุลํ //623// 
อินฺทนีลมยํ ภูมิ-   มชฺเฌนคฺฆมหาสนํ 
มาเปสิ ปริโต เสส-  ภิกฺขูนญฺจ สุภาสเน //624// 
รตเนเหวาปสฺสเย  เวทิกา ผฬิกามเย 
มุตฺตาวาลุกสงฺกิณฺณํ  มาลกญฺจ มโนรมํ //625// 
สตฺตรตนสมฺภูต-   โตรณูปริโตรเณ 
สนฺนีรกุสุมากิณฺณ-  หาฏกาทิฆฏากุลํ //626// 
เนกราคทฺธชากิณฺณ-  วิตานสมลงฺกตํ452 
ทีปธูปาลิสงฺกิณฺณ-  คนฺธปุปฺผสมากุลํ //627// 
เอวมาทีหิ เนเกหิ  วณฺเณหิ สมลงฺกตํ 
มาเปตฺวา มณฺฑปํ เสฏฺฐํ  เทวมณฺฑปสนฺนิภํ //628//453 
สีตวาลุกสญฺฉนฺนํ454  มุทปุจฺจตฺถรตฺถตํ455 
มาเปตฺเววํ มหามคฺคํ  สุรญฺชสสมญฺชสํ //629// 
สญฺจินิตฺวาน เต นาคา  ขชฺชโภชชฺผลาผเล 
ทิพฺพนฺนปาเน ปจุเร  ปฏิมคฺคมคมํุ456 ตทา //630// 

 
450 B. ฆฏกาทิ 
451 B. วิตงฺค 
452 B. วิตานํ สมลงฺกต ํ

453 B. ไม่มีคาถานี ้
454 B. -สญฺฉุณณฺ ํ
455 B. มุทุปจฺฉตฺตรตฺตต,ํ S. มุทุปาทปฏตฺถต ํ
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ตโต การุณิโก นาโถ  โพธิโต อฏฺฐเม สเม 
เวสาขปุณฺณมาสิมฺหิ  สนฺนิปาติย สาวเก //631// 
เอถชฺช ภิกฺขโว ลงฺกํ  นาคานํนุคฺคหาย โภ 
มณิอกฺขิโก นิมนฺเตสิ  ปสนฺโน พุทฺธสาสเน //632// 
สุตฺวาน วจนํ ตสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
อสฺสวา เปสลา ภิกฺขู  ปจฺจสฺโสสุํ สมาหิตา //633// 
สาริปุตฺโต ตโต เถโร  ปญฺญายคฺคธุรนฺธโร 
ปตฺตจีวรมาทาย   อคมา ชินุปนฺติกํ457 //634// 
โมคฺคลฺลาโน มหาเถโร  ทุติโย อคฺคสาวโก 
ปตฺตจีวรมาทาย   โสปาค ชินสนฺติกํ //635// 
ธูตปาโป ธุตงฺคคฺโค  มหากสฺสปนามโก 
ปตฺตจีวรมาทาย   อาคมา ชินสนฺติกํ //636// 
สาสเน วินยญฺ ูน- มคฺโคปาลิวฺหโย ยติ 
ปตฺตจีวรมาทาย   ชินสนฺติกมุปาคมิ //637// 
ทิพฺพจกฺขูนมคฺโค โย  รุทฺธปาปาริทปฺปโก 
เถโรนุรุทฺโธ วรโท  โสปาค มุนิสนฺติกํ //638// 
มณีว กามโท กาม- มุปวาโนติ วิสฺสุโต 
ญาณี คณี ทกฺขิเณยฺโย  เถโรปาค ชินนฺติกํ //639 
พกฺกุโล วิมโล สีล-  สมาธาทิคุณากโร 
อาคโต สปริกฺขาโร  ภิกฺขูนํ สมิตึ ตทา //640// 
พุทฺธสาสนโธรยฺโห  เถโร องฺคุลิมาลโก 
สหาคนฺตุ ํมุนินฺเทน  สนฺนทฺโธ สหสาคโต //641// 
สาสโนทยเสลคฺเค  สุริโย วิย ภาติ โย 
โสยํ ราหุลเถโรปิ   ลหุคา ปิตุ สนฺติกํ //642// 
ภทฺทาจาโร ภทฺทิยวฺโห  เถโร ภทฺทฆโฏ วิย 
ปากโฏ ภุวเน โสปิ  คโต สมฺพุทฺธสนฺติกํ //643// 
เทวทฺทุโมว โลกสฺส  โย ททาติ ยถิจฺฉิตํ458 

 
456 S. ปฏิมคฺคํ คมุ ํ
457 B. ชินสนฺติกํ 
458 S. อิจฺฉิติจฺฉิต ํ
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ชิโนรโสป ิเสลวโฺห  คโต สมฺพุทฺธสนฺติกํ //644// 
ยามินีสามิโกวาติ-  ภาติ โย สาสนมฺพเร 
มหานามมหาเถโร  โสปาค มุนิสนฺติกํ //645// 
มโนสิลาตลคฺคมฺหิ  ชุมฺภมาโนว เกสร ี
สุภูติวฺหมหาเถโร   พุทฺธูปนฺติกมาคโต //646// 
พุทฺธสาสนฉททฺนฺต-  สรสี สารโส459 วิย460 
วิสฺสุโต ติสฺสเถโรป ิ คโต ภิกฺขุสมาคมํ //647// 
ชินสาสนสมฺผุลฺล-  สรสีรุหมชฺฌโค 
มธุพฺพตนิโภ ราธตฺ- เถโรปิ สหสา คโต //648// 
ภคุ ทพฺโพปเสโน461 จ  โกณฺฑญฺญสฺสชิ สีวลิ 
เอเต ชินตฺรชา เถรา  คตาสุํ มุนิสนฺติก ํ//649// 
กุมารกสฺสโป ปุณฺโณ โสโณ โสภิตเรวตา462 
เถราเปเต อภิญฺญาตา  คตาสุํ สตฺถุสนฺติก ํ//650// 
วงฺคีโส สาคโต นนฺโท  ภารทฺวาโช ควมฺปติ 
ปตฺตจีวรมาทาย   คตาสุํ ชินสนฺติกํ //651// 
เอวมาทิ มหานาคา  ปญฺจสตชิโนรสา 
สมาคญฺฉํุ463 สหาคนฺตุ4ํ64 มุนินา โลกสามินา //652// 
ตโต โส ชคทานนฺโท  กรุณายาภิราธิโต 
เมรุ ํปริกฺขิปนฺโตว  อเนกชฺชุติวิชฺชุยา465 //653// 
นิวาเสตฺวา สุทฺธรํสิ-  วิสรนฺตรวาสกํ 
ตสฺสูปริ ชิโน รตฺตํ  พนฺธิตฺวา กายพนฺธํ //654//466 
อจฺจุคฺคตํ มหาถูปํ  จารุจามีกรชฺชุตึ467 

 
459 B. สารส ี
460 B. ไม่ม ี
461 B. ทพฺโพปวเสโณ 
462 B. -เรวโต 
463 B. สมาคจฺฉุ ํ
464 Sn. อาคจฺฉุํ สหสา คนตุ ํ
465 B. วิชฺชุนา 
466 B. ไม่มีบาทที่ 1 และ 2  
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ปฏิจฺฉาทยมาโนว  รตฺตกมฺพลกญฺจุนา //655// 
วณฺณํ468 นิโคฺรธปขํว  สุรตฺตํ ปํสุกูลิกํ 
สงฺฆาฏิยา กริตฺวาน  สคุณํ อุตฺตรียก ํ//656// 
หุตฺวาน สุปฏิจฺฉนฺโน  ปารุปิตฺวาน สาธุกํ469 
ปตฺตตฺถาย ปสาเรสิ  ชาลากุลกรํ ชิโน //657// 
โลกนาถปฺปภาเวน  ตโต ปตฺตมธุพฺพโต 
ปาณิสโรรุหสฺสนฺโต  สมฺปตฺโตสิ ตมคฺคหิ //658// 
ตโต สสิสฺสโก นาโถ  อุคฺคนฺตฺวา คคนงฺคนํ 
นานาวณฺณมฺพุเท ตตฺถ  มทฺทนฺโต คนฺตุมารภิ //659// 
ตโต สมฺพุทฺธเทหสฺมา  นิกฺขนฺตาสุํ ฉรํสิโย 
เหมกณฺณิกโต ยาต-  มณิโคปานสี ยถา //660// 
พาณินฺทีวรปุปฺเผหิ  เมจกินฺทมณีหิ จ 
ฉาเทนฺตี470 วิย นิกฺขนฺตา  นีลํสุ มุนิเทหโต //661// 
จมฺปกุทฺทาลมาลาหิ  เหมจุณฺณมฺพเรหิ จ 
ปูรยนฺตี วิยาสงฺคา  ปีตํสู ชินเทหโต //662// 
ภณฺฑีปุปฺผกทมฺเพหิ  โลหิตงฺกมณีหิ จ 
โลหิตาภา ปปูเรนฺตี  ทิสาคา471 มุนิเทหโต //663// 
หารมลฺลิกมาลาหิ  โสมํสู ผฬิกาทิหิ 
ปูรยนฺตี วิยาสงฺคา472 โอทาตา มุนิเทหโต //664// 
ปิญฺชุมญฺเชฏฺฐราสีหิ  ปทุมาภมณีหิ จ 
ทิสํ ฉาทยมานาคา  มญฺชิฏฺฐาภา473 ชินงฺคโต //665// 
เนกินฺทจาปกิณฺณํว  ทิวสํ รตนุตฺถตํ 
จิตฺตปฏํว มุญฺจนฺตํ  มิสฺสาภาคา ชินงฺคโต //666// 

 
467 B. -ชุติ 
468 B. วนฺนํ, S. วณฺณา, Sn. ปกฺกํ 
469 Sn. สาธุ ต ํ
470 B. ฉาเทนฺติ 
471 B. ทิสงฺคา 
472 B. ทิสาสงฺคา 
473 B. มญฺชิฏฺฐาภ ิ
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คิรกิูฏกูฏาคาร474-  มตฺตา ฉพฺพณฺณรํสิโย 
อาเวลเวลา ธาวนฺติ  ทิปฺปมาเนตเรตรา //667// 
คจฺฉมานาหนิตฺวาน  จกฺกวาฬสิลุจฺจเย 
อุคฺคนฺตฺวา ปรโต ยนฺติ  นีรนิชฺฌรสนฺนิภา //668// 
สมฺมุเข สมฺมุเข ตาโย475  รุกฺขปพฺพตอาทโย 
การยนฺตา สกํ วณฺณํ  ธาวนฺตาปิ476 จ สินฺธโว //669// 
อุทฺธมุคฺคตรํสีหิ   รญฺชิตา ชลทา ตทา 
นานาวณฺโณ ปุเนวาสิ  นูตโน รวิมณฺฑโล //670// 
ชินปฺปภาปวาเหสุ  นิมุคฺคา เทวตาคตา 
ปูเชตุํว นิชตฺเตหิ   นานาวณฺณา สิยุํ ตทา //671// 
ปวิฏฺ า พุทฺธรํสีน- มนฺตรํ เทวธีตโร 
อสญฺชานิย มุยฺหึสุ  มุหุตฺตํ อตฺตโน ธวํ //672//477 
สุราสุโรรคพฺรหฺม-  สิทฺธวิชฺชาธราทโย 
จามรจฺฉตฺตเกตูหิ  ปูชยนฺตา ชินนฺวคุํ //673// 
อคฺฆิกาปนฺติโย เกจิ  โตรณูปริโตรเณ 
ฆฏทีปาลิโย ตตฺถ  กโรนฺติ อภิโตภิโต //674// 
ปาทปเฏ ปตฺถรนฺติ  วิตนฺวนฺติ วิตานเก 
ตตฺถูปริ อเนกานิ   กุสุมาโนกิรนฺติ จ //675// 
กตมํ เทวโลกนฺนุ  ยาติ โลกคฺคนายโก 
ยาติ กึ พรฺหฺมโลกนฺนุ  อมฺหากํ ภวนนฺนุ โข //676// 
กตฺถ นุ โข เทวเทโว  กสฺสานุคฺคหพุทฺธิยา 
ยาตีติ กงฺขิตา เกจิ  สํสรนฺติ อิโต จิโต //677// 
มาเปตฺวา อภิโต มคฺเค  มณฺฑเป รตนามเย 
สยนาสนํ ปญฺญเปตฺวา  กาจิ ติฏฺฐนฺติ เทวตา //678// 
ตหึ ตหึ ปฏฺฐเปนฺตา  สุธนฺนมธุโรทกํ 
ยาจมานา478 ชินํ เกจิ  ติฏฺฐนฺติ จ มหนฺติ จ //679// 

 
474 B. คิริกูฏกูฏาคาต- 
475 B. สมฺมุนาโย 
476 B. ธาวนฺตํปิ 
477 B. ไม่มีบาทที่ 3 และ 4 จนถึงบาทที่ 1 และ 2 ของคาถาท่ี 674 
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เอวํ มหามเห นาโถ  วตฺตมาเน อนูปเม 
ชลํ สมฺพุทฺธสิริยา  นูตโน สุริโย วิย //680// 
พฺรหฺมเสนาภิโตยาต-  พฺรหฺมา วาถ479 สหมฺปติ 
สุรเสนาภิโตยาต-  สกฺโกว สมลงฺกโต //681// 
คหาลิมภิโตยาต-   คหงฺคามณิสนฺนิโภ 
ธตรฏฺฐขคินฺโทว   หํสเสนาลิปุพฺพโค //682// 
อเปตราคโทเสหิ   วีตโมเหหิ สพฺพโส480 
ปฏิสมฺภิทตฺตสมฺปตฺต-  สาวเกหิ อนุคฺคโต //683// 
เยสํ เยสํ มนสฺมึ ยํ  ยํ อตฺถิ กิญฺจิ สํสยํ 
เตสํ ตํ ตํ ปณุเทนฺโต  เทสนาย สุธาสินํ //684// 
ตตฺถ ตตฺถานุรูเปน  ปาฏิหาริยกมฺมุนา 
โลกสฺส นยนาลี โส  โตสสฺสุสุ นิมุชชฺยํ //685// 
สมฺปตฺโตลงฺกตํ ลงฺก- มถาคุ ผณิโน481 ตทา 
ปฏิมคฺคํ กโรนฺตา เต  ตตฺถ ตตฺถ มหามหํ //686// 
อุรคานมนฺตเร เทวา  พฺรหฺมาสุํ เตสมนฺตเร 
เอวํ สมฺมิสฺสโก โลโก  พฺรหฺมโลกา ปปูรยิ //687// 
เย ปสฺสนฺติ ชินํ ตตฺถ  สสิสฺสํ สิริยา ชล ํ
สุลทฺธา เตหิ เนตฺตานิ  เตสมกฺขีนิ โลจนา //688// 
เย สุณนฺติ ตทา ธมฺมํ  ธมฺมิสฺสรปภาวิตํ 
สุลทฺธา เตหิ โสตานิ  เตสํ โสตานิ โสตกา //689//482 
เย ลปนฺติ ตทา พุทฺธ- คุณํ หิ คุณภูสณา 
สุลทฺธา เตหิ เว ชวิฺหา  เตสํ ชิวฺหา รสญฺ กา //690// 
เย วนฺทนฺติ ชินํ ยนฺต ํ สสงฺฆํ คคนงฺคเน 
สุลทฺธา เตหิ หตฺถานิ  เตสํ พาหา ว เว ภุชา483 //691// 

 
478 B. ยาวมานา 
479 B. วา ต 
480 B. สทฺธโส 

481 B. ปติโน 
482 B. ไม่มีตั้งแตค่ำว่า “เตหิ โสตาน”ิ ถึงคำว่า “ชิวฺหา” ในคาถาท่ี 690 

483 S. เตสํ เยว ภุชา ภุชา 
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ตทา ตถาคตํ ทิสฺวา  เย สนฺตุฏฺฐา ตถาคตา 
ตถาคตานํ สพฺเพสํ  โย โตโส โหตุ สพฺพทา //692// 
คโต กลฺยาณยิํ นาโถ  มหนฺเตวํ สเทวเก 
เตสํ ปูชาวิธานํ โก  มุเขเนเกน ภาสติ //693// 
ตโต คงฺคา มนุญฺญํ หิ  สมฺปตฺตํ ตํ สปุตฺตกํ 
ตรงฺคมุทุพาหาหิ   คเหตฺวา จรณมฺพุเช //694// 
ปาเท ปกฺขาลยิ สมฺมา  เผณปุปฺผุปหาริกา 
ตโต ตโตตุํ484 คณฺหิตฺวา  อกา เทหสฺสนุคฺคหํ //695// 
ตโต โส ยาจิโต สตฺถา  นาคสงฺเฆหิ วนฺทิย 
อคมา มณฺฑปํ รมฺมํ  มโนนนฺทนมาวหํ //696// 
คนฺตฺวา มณฺฑปมชฺฌมฺหิ  พุทฺธารหมหาสเน 
นิสีโทภาสยํ อาสา  รวีว อุทยาจเล //697// 
ตโต ภิกฺขู นิสีทึสุ   ปตฺตปตฺตาสเน ตทา 
พภาส มณฺฑปํตีว485  สรํว ปทุมากุลํ //698// 
ชนเนตฺตาลิโนคมฺม วสีโสมฺมมุขมฺพุเช 
ปตนฺตา กุสลาโมเท  คณฺหนฺตา ติตฺติ โน คตา //699// 
ตถา สภิกฺขุกา นาคา  มุนิโน รูปสาคเร 
เนตฺตินฺทมณินาวาหิ  ปารํ คนฺตุํ น เตปหุํ //700// 
ตโต สสงฺฆํ สุคตํ   สชโน มณิอกฺขิโก  
สกฺกจฺจํ สกหตฺเถหิ  อนฺนปาเนน ตปฺปยิ //701// 
อโถนีตปตฺตปาณ-ิ มจฺจยิตฺวา ตถาคตํ 
ภตฺตินินฺโน นิมนฺเตสิ  เทสนตฺถานุโมทนํ //702// 
ตโต พฺรหฺมสฺสโร สตฺถา  นิจฺฉรํ พฺรหฺมโฆสนํ 
วิญฺญาเปนฺโต ชเน สพฺเพ  สกสทฺเทน เทสนํ //703// 
เทเสเสฺววํ ชิโน ธมฺมํ อนิลาสนกาทินํ 
ปีติปาโมชฺชชนนํ   นิพฺพานามตมาวหํ //704// 

โภ โภ สุณาถ ภุชคา ภวสาครมฺหิ 
ปาปารินกฺกมกรากุลทุคฺคมมฺหิ 

 
484 B. ต ุ
485 B. มณฺฑปนฺตีว 
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มคฺคา ชนา ขลุ ลภนฺติ กทา ปติฏฺฐํ 
โอหาย พุทฺธ486ถิรสารตรํ487 วิสาลํ //705// 
ลทฺธาน ทุลฺลภตรํ มุนิปาตุภูต- 
กาลํ จิเรน ภุชคา น ปมาทยิตฺถ 
ชาตี ชรา มรณทุกฺขปริทฺทวา จ 
สํสาริกสฺส น ตโตปคตสฺส โหติ //706// 
ตารุญฺญมมฺพุชสิรึว ปริตฺตกาลํ 
ปาณํ ตุสารลวสารตรํ ชนานํ 
โภคํ ทธาติ ชลธิมฺหิ ตรงฺคภงฺคึ 
นิจฺจํ มโน ทหติ โสกสิขีหิ นานา //707// 
กตฺวาน ราคมิสโยปิ ขคา ทุปญฺญา 
ถีรูปินาริกุสุเมสุปิ รูปคิทฺธา 
ปตฺตานยํ ขลุ ปุเร ปริหีนฌานา 
รูเป น รชฺชถ ตโต ขลุ สาธุปญฺญา //708// 
สทฺทานุราคมนุโคปิ ปุเร สิขณฺฑี 
สุตฺวาน โมริมธุรํ คิรมิญฺชิตงฺโค 
วฺยาธสฺส หตฺถมคมาสิ ภเวสุ ตสฺมา 
นตฺเถว สทฺทสมทุกฺขกรํ ชนานํ //709// 
โอหาย เนกกุสุเมสุ ปราคราคํ 
มตฺเตภกุมฺภมคมา มทคนฺธลุทฺโธ 
ภิงฺโค ปภคฺคตนุโก488 กริกณฺณตาลา 
นตฺเถว คนฺธสทิสํ ติภเวสุ ปาสํ //710// 
คมฺภีรนีรธิภโว ปจุราสโนปิ 
มจฺโฉ คิลิตฺว พลิสํ รสเคธเหตุ 
ปปฺโปติ ทุกฺขมตุลํ น รเสสุ สาต- 
มตฺถีติ มนฺตฺว ปชหาถ รเสสุ เคธํ //711// 
โภ พรหฺฺมโลกาคตสุทฺธสตฺโต 

 
486 B. สมฺพุทฺธ- 
487 S. -ตร ึ
488 B. ภิงฺโค หิ ภคฺคตนโุก 
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พุทฺธตฺตเมว นิยโต อปิ โพธิสตฺโต 
ถีสงฺคมาย ปริหายิ สรชฺชโตปิ 
ตสฺมา หิ ผสฺสสทิโส อนโย น จตฺถ ิ//712// 
เภรณฺฑเปลกกปุทฺทกเหตุหีน- 
สตฺตาปิ ทานรุจิทานมณิปฺปภาวา 
ปตฺตาปวคฺควรสารปุรํ ภุชงฺคา 
โก นปฺปทาติ489 ธนิโก สวิเมสมาโน //713// 
ปาเลตฺว สีลมมลํ วิสกณฺฐิกา490ปิ 
อินฺทสฺส นนฺทนวเนสิ ปิยา มเหสี 
ตสฺมา ปสตฺถวิภวํ ยทิ ปตฺถยวฺโห 
ปาเลถ สีลมมลํ ขลุ ชีวิตํว //714// 
สคฺโค วิสาลรตนาลยสมฺปกิณฺโณ 
สานนฺทมนฺทสุรสุนฺทริสุนฺทโร โส 
ผุลฺลมฺพุชากรวนาทิหิ นนฺทนีโย 
ตตฺถามรา วิยมราวิรตํ รมนฺติ //715// 
ตมฺหาปิ โภ รุจิรพฺรหฺมนิกายภูติ 
รมฺมา ตโต491ปิ มหิตํ อมตํ วริฏฺฐํ 
ตสฺมาตฺตกามนิรตา ชนตา สปญฺญา 
ตณฺหกฺขยาย สตตํ วิริยํ กโรถ //716// 

เอวํ สทฺธมฺมมคฺคํ วรมติ สุคโต เทสยี ปนฺนคานํ 
สุตฺวา เต สมฺปหฏฺ า มหมหมกรุํ นิชฺชราทีหิ สทฺธึ 
เตสํ เว เทสนายํ สุรวิฏปสิมา สาตฺถิกา ตตฺถ ชาตา 
โส นาโถ ตญฺจ ธมฺมํ ภควติตนยา เต จ โว ปาลยนฺตุ //717// 

 กลฺยาณิเทสาคมนํ ฯ 
 

นคาธิราเช สุมนาภิธาเน 
วสํ สุเมโธ สุมนาภิธาโน 

 
489 B. นปฺปธาติ 
490 B. พิยกณฺฏิกา 
491 B. รมฺมนฺตโต 
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เทโว ตทาคมฺม สปาริสชฺโช 
กลฺยาณิยํ ตตฺถ ผณีหิ สทฺธึ //718// 
ทตฺวาปวคฺคสฺส นิทานทานํ 
สุตฺวาน ธมฺมํ สุติสีติภูตํ 
ปหฏฺฐจตฺิโต อุปคมฺม พุทฺธํ 
นตฺวาห เอวํ กตปญฺชลีโก //719// 
น เว ผณีนํ นปิ มานุสานํ 
นานิมฺมิสานํ492 น ปิตามหานํ 
หิตตฺถเมวาขิลโลกนาถา 
ชายนฺติ โลเก กรุณาคุณคฺคา //720// 
อนฺโตคธา493 นูน มยมฺปิ ตุยฺหํ 
ทยาย ตสฺมา ผณินํ วิเมสํ 
กโรหิ มยฺหํ ภวนมฺหิ ธีร 
ปาทํสุนาตีว ปวิตฺตรูปํ //721// 
โยยํ นโค ทิสฺสติโต ปุรตฺถ494 
ภูมงฺคนาโมลิสิรึ วหนฺโต 
สมนฺตกูโฏติ สมนฺตจกฺขุ 
ชานาติ โลโก วสตึ มเมต ํ//722// 
โย นีลนานาวนราชิราชโิต 
อาสารธาราคิรินิชฺฌรากุโล 
อาปีตนีลารุณปลฺลวาวลี 
ชีมูตกูโฏ วิย ภาติ อุคฺคโต //723// 
โย สินฺธุวาร ึอุรสา ปเภชฺช 
อาคมฺม เต ปาทปณามเหตุ 
วิชฺโชตมาโน วิย จกฺกปาณี 
มหาติตุงฺคคฺคธราธรินฺโท //724// 
คงฺคาวธู กูฏกิรฏีธารี 

 
492 B. นิสาจราน ํ
493 B. อนฺโตคท 
494 B. ปุรตฺถา 
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สามนฺตเสลินฺทจมูปตีโก 
โยยํ ธราธารมหามหีโป 
รราช ลงฺกานครงฺคณมฺหิ //725// 
ปาโรหทนฺโต จิตกูฏกุมฺโภ 
อเนกโสณฺฑิกฺขสวนฺติหตฺโถ 
โย นิชฺฌราสารมทปฺปวาโห 
คโชริวาภาติ สุราธิปสสฺ //726// 
สมฺผุลฺลปุปฺผตฺถพกาตปตฺตา 
สนฺธตฺตรตฺตงฺกุรโมลิมาลา 
กนฺตาลตาลิงฺคิตขนฺธเทหา 
ติฏฺ นฺติ ภูปาว ยหึ กุชินฺทา //727// 
สิทฺธงฺคนารตฺตปทมฺพุชาลี 
สมฺภินฺนหตฺถาภรณาลิยุตฺตา 
เกกีกลาปุปฺปลมาลมาลี 
สิลาตลากญฺชนิ ภนฺติ ยตฺถ //728// 
มงฺคูรปาฐีนสวงฺกสิงฺคุ- 
โรหิจฺจมุญฺชามรปาวุเสหิ 
กุลีรนกฺกาทนิเมสเกหิ 
นิกีฬีตํ ททฺทรรตฺตเปหิ //729// 
นิจฺจํ หิ สํราววิราวิตานํ 
พลากกาทมฺพกทมฺพกานํ 
อาปานสาลา495 วิย สารสาน ํ
หํสาลินํ มงฺคลวาสภูตํ //730// 
นิรนฺตราโมทมุทาวเหหิ496 
สุผุลฺลโกกาสรวินฺทเกห ิ
โสคนฺธิกินฺทีวรเกรเวหิ 
กิญฺชกฺขฉนฺนณฺณตเลหิ จิตฺตํ //731// 
สีตจฺฉสาโตทกสมฺปปุณฺณ- 

 
495 B. สาล ํ
496 B. -วเสหิ 
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สโรชินีลงฺกตภูมิภาโค 
โยยํ ปุเร ภาติ มนุญฺญรูโป 
สมนฺตกูโฏ ส สมนฺตกูโฏ //732// 

ทลิตวิปินสณฺฑา497 ยตฺถ เสเล สมนฺตา 
สมุปคตชนานํ จิตฺตมาโมทยนฺติ 
มธุกวฏกเรรีโพธิชมฺพีรภลฺลี- 
ขทิรภยกทมฺพา ผุลฺลเสลฺลูปลาสา //733// 
ปณสมตปิลกฺขา กณฺหวณฺฏกฺขจิญฺจา 
ลพุชพทรินีปา ผนฺทนินฺทีวรา จ 
วกุลสนปิยาลา คทฺทภณฺฑชฺชุนา จ 
กมุกสลลตินฺทูทุมฺพรมฺพสฺสกณฺณา //734// 
ปุนฺนาคจมฺปกทุมุปฺปลทาฑิมา จ 
ขชฺชูริตาลคิริมลฺลิกโสกตาลา 
หินฺตาลนาคนิจุลา ยุคปตฺตริฏฺฐ- 
เสตมฺพเอรวตกาปิ จ เกตกา จ //735// 
สมฺผุลฺลภณฺฑิสุมนชฺชกยูถิกา จ 
วาสนฺติ จิตฺตกชปา รวิมาลตี จ 
กุนฺทสฺสมารกกุรณฺฑกพีชปูร-498 
เสผาลิกา จ ติณสูลสมีรณา จ //736// 
โจจุจฺฉุกีจกหฬิทฺทิวิฬงฺคิพิมฺพิ- 
นีลีวจาติวิสลาพุ จ นาควลฺลี 
วลฺลีภสารทปราชิตวารุสีรา 
เอลาทิเนกวนราชิวิราชิโต โส //737// 
ติฏฺฐนฺติ เกจิ ตรโว สุรภึ กิรนฺตา 
ตตฺเถว เกจิ ผลิตา มธุรปฺผลานิ 
อนฺโทลิตา ผลิตปลฺลวิตา ลตาโย 
สนฺธารยํ วิฏปชตฺตุสุ ภนฺติ เกจิ //738// 
สามนฺตเค ชนคเณ สตตํ ทุมินฺทา 

 
497 B. ทลิตวิทิตสณฺฑา 
498 B. กุนฺทสฺสมารุกเกนฺฏกพีชปุร- 
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สมฺปีณยนฺติ ทลิตา499 ผลิโน จ ยสฺมึ 
เต อวฺหยนฺติ วิย โลจนโคจเรห5ิ00 
วาเตริเตหิ ตรุณารุณปลฺลเวหิ //739// 
ตสฺมึ วเน วนสุรา นิชสุนฺทรีหิ 
รมฺเม สิลาตลทเห สิกตาตเล จ 
นจฺจนฺติ ตนฺติ ตุริยานิ จ วาทยนฺติ 
คายนฺติ มาลภริโน สตตํ ปตีตา //740// 
สิทฺธา จ สิทฺธวนิตาหิ ตหึ ตหึ เต 
ทิพฺพนฺติ ปุปฺผผลปตฺตรสาภินนฺที 
อจฺฉนฺติ ตตฺถ คิริปาทปรามเณยฺเย501 
โยเคหิ สงฺคตมนา พหิตาปสาปิ //741// 
ตสฺมึ วเน หริณโรหิตปุณฺฑรีก- 
โคกณฺณสลฺลสสชมฺพุกสูกรา จ 
สาขามิเคณิมิคพพฺพุรุรูกุรุงฺค- 
โคธาขุปมฺปก502กปีควยา จเนกา //742// 
เต วคฺควคฺคจริโน หยมารกาทิ- 
นานาจตุปฺปทคณา มุทิตา วสนฺติ 
ปกฺขีปิ โกสิยกโปตกนีลคีว- 
ธงฺกาฏลาปปรปุฏฺฐมธุพฺพตา จ //743// 
นิชฺชิวฺห503ทินฺทิภจโกรกสาฬิกา จ 
จกฺกวฺหกีรกุรรา กุลลา จ กงฺกา 
จิตฺรจฺฉทา มธุรกูชกเนกปกฺขี 
สงฺคมฺม ยตฺถ นิวสนฺติ มนุญฺญรูปา //744// 
เตสํ วนนฺตมถ นาฏกมณฺฑลํ ว 
คีตาลยํ วิย อโหสิ จ คายกาน ํ

 
499 B. ทลิต ํ
500 B. โลจนโคจเรป ิ
501 B. คิริปาทปรามเณยฺโย 

502 B. โคธาขุมฺปก- 
503 B. นชฺชิวฺห- 
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อาปานภูมิสทิสํ มิคปกฺขิกานํ 
นิจฺจุสฺสวํ รติกรํ นยนาภิรามํ //745// 
เอวํวิโธ504 วิปินราชิวิราชิเตห ิ
กูเฏหิ เนกสุรสุนฺทริมณฺฑิเตหิ 
อตฺยุจฺจนีลสิขิคีวสมานวณฺโณ 
เอโส สมนฺตคิริ เม วสตี มุนินฺท //746// 
เอวํ ปตีตมนโส สุมนาภิธาโน 
วตฺวาน นตฺวมสมํ คมเน ปยตฺตํ505 
กาสาถ โสปิ มุนิ ตสฺส วจํ ปฏจิฺจ 
สพฺภิกฺขุ นิกฺขมิ ชิโน คคนายนมฺหิ //747// 
นิจฺเจตนาปิ คิริปาทปอาทโยปิ 
นาคา สุปณฺณมิคปกฺขิกเหตุกาปิ 
วิชฺชาธรามรสุรา จตุราณนาปิ 
สงฺคมฺมกํสุ สุมนา มหมพฺภุตนฺเต //748// 
มุนินฺเท ปยนฺเต สมิทฺธํ ติโลกํ 
คิรินฺทาภินนฺทา ทุมินฺทา ปพุทฺธา 
มิคินฺทา สุตุฏฺฐา ขคินฺทา สุฆุฏฺฐา 
ปวุฏฺโฐ มหินโฺท ปณฏฺโฐ นิทาโฆ //749// 

คจฺฉนฺเต คคนายเนน สุคเต ภานูสิ สนฺโต ตทา 
วาเรสุํ สุริยาตปญฺจ ชลทา สญิฺจึสุ506 ภูมฺยา ชล ํ
มนฺทามนฺทสุคนฺธมุทฺธปวนา ปาเปนฺติ507 สิตํ สุขํ 
เทวาที ธชฉตฺตจามรกรา ปูเชนฺติ มาเนนฺติ จ //750// 

สนฺนีรหินฺตาลคสินฺทิปูค- 
ตาลมฺพสาลาทิมหีรุหินทฺา 
ติฏฺฐนฺติ เต จามรหตฺถกาว 
ปุปฺเผหิ ฉนฺโน คคนงฺคโนปิ //751// 

 
504 B. เอวํวิเธ 
505 S. คมโนปยุตตฺ ํ
506 B. สิทฺธึส ุ
507 S. มนฺทามนฺทสุคนฺธมุทฺธปวโน ปาเปต ิ
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อเนน วิธินา ชคเทกนาโถ508 
ปวตฺตมาเนสุ มหามเหสุ 
ทิสญฺจ วิทิสํ509 ปริปูรยนฺโต 
ฉพฺพณฺณรํสีหิ อคา นคินฺทํ //752// 
ตสฺมึ สมนฺตนคมุทฺธนิ โลกนาโถ 
ฉพฺพณฺณรํสินิกรํ ทิสิ ปตฺถรนฺโต 
ภิกฺขูหิ โส ปริวุโต ปรสาครนฺตํ 
โอโลกยํ ฐิติมกาสิ อโนมวณฺโณ510 //753// 
ลงฺกาวธูสุมนกูฏกิรีฏกูฏํ 
สชฺเชสินคฺฆชินราชมณี มหนฺโต 
อิจฺฉตฺถทํ สิวทมปฺปฏิมํ ติโลเก 
ตํทานิ โภ ภชถ เสวถ สพฺพกาลํ //754// 
กาสุ ํตทา สุรวรา สุรสุนฺทรีหิ 
ลงฺกาย เสลสิขเรสุ มหาสมชฺชํ 
วชฺชึสุ เภริวิกตี สยเมว สพฺพา 
ภสฺสึสุ ทิพฺพกุสุมาภรณา นภมฺหา //755// 
ลงฺกมฺพรํ นิขิลมาสิ จ ฉตฺตฉนฺนํ 
นานาวิราคธชเกตุสมากุลญฺจ 
นานาสุคนฺธกุสุมาทิฆนนฺตราฬํ 
นานคฺฆิกาวลิวิราชิตมนฺตฬิกฺขํ //756// 
ตสฺมึ ทิเนสิ รตนํ มณิโตรเณหิ 
ทีปาลิปุณฺณฆฏปนฺติหิ ทสฺสนียํ511 
สมฺพุทฺธเทหปริโต คตฉปฺปภาติ512 
รตฺตํ นภาวนิจราจรสพฺพทพฺพํ //757// 
มาลาวตํสสมกา คิรโย สมนฺตา 

 
508 B. ชคเทกนาเถ 

509 B. ไม่มี “จ วิทิสํ” 
510 Sn. ฐิติมกาสมโนมวณโฺณ 
511 B. ทสฺสนียฺย ํ
512 S. คตฉปฺปภาห ิ
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หุตฺวา นมนฺติ จ ภมนฺติ513 สเจตนาว 
สพฺเพปิ ตตฺถ ตรโว จ ลตาทโย จ 
นจฺจนฺติ ทิพฺพนฏกา วิย โอนตคฺคา //758// 
เอวํ ตทา มหติ วิมฺหยปาฏิเหเร 
พุทฺธานุภาวชนิเต514 อิธ วตฺตมาเน 
นตฺวาน ธีรจรณํ สุมโน สธุาสี 
เอวํ วที ปรมปีติมโน อุทคฺโค //759// 
เย เต มุทู โกมลรตฺตปาทา 
สุรตฺตผุลฺลมฺพุรุโหปมานา515 
วฏฺฏานุปุพฺพายตองฺคุลีกา 
สุตมฺพตุงฺคคฺคนขาวลีกา //760// 
สุวณฺณกุมฺมุนฺนตปาทปิฏฺฐิ 
นิคูฬฺหโคปฺผายตปณฺหิภาคา 
สมจฺฉมายํ สกลํ ปติฏฺฐิตา 
น ลิมฺปเต สุจฺฉวิตา รชาทิ //761// 
สมฺมตฺตหตฺโถสภหํสสีห- 
สมานลีลาย ยหึ ปยาติ 
นินฺนุนฺนตา เภริตลา ว516 ภูม ิ
โหตาถ ปุปฺผาทิสุมณฺฑิตา จ //762// 
อเปนฺติ มคฺคา สยเมว ขาณุ517 
สกณฺฏมูลา518 กฐลา จ สพฺเพ 
คมฺภีรนีราปคปงฺกทุคฺคา 
หิตฺวา สภาวํ รมณียเมนฺติ //763// 
วชนฺติ ภูมึ คิรโย ปุรตฺถ 

 
513 B. นมนฺติ อปิ หนฺต ิ
514 B. -ชนิตํ 
515 B. สุรตฺตผลฺุลมฺพรุโหปมานา 

516 B. ไม่ม ี
517 B. พานุ 
518 B. สกณฺฐมลูา 
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ปสาริเต ปาทวเร ชินสฺส 
นิพฺพาติ อคฺคี นรโกทเรปิ 
คณฺหนฺติ ปาเท ปทุมาทโย จ //764// 
อิท ํหิ เต ปาทตเล ยตีส 
สนาภิเนมีฆฏิกาวลีหิ 
สุสณฐฺิตํ จารสหสฺสวนฺต ํ
สนฺทิสฺสเต จกฺกวรํ มหนฺตํ //765//  
ตเมว จกฺกํ ปริวารยิตฺวา 
สิริวจฺฉโสวตฺถิวตํสกา จ 
ปาสาทภทฺราสนปุณฺณปาติ- 
สิตาตปตฺตาสิมยูรหตฺถา //766// 
นีลาทิเภทา กมลุปฺปลา จ 
สเมรุสตฺตทฺทมิหาสมุทฺทา 
สตฺตาปคา สตฺตมหาสรา จ 
หิมาลโย จกฺกวาฬทฺทิโก จ //767//519 
จนฺทกฺกตารา จ ฉเทวโลกา 
ปิตามหาวาสมนุสฺสโลกํ 
สุวณฺณนาวา สิวิกา จ สงฺขํ 
เกลาสเสลํ ธชโตรณา จ //768// 
จินฺตามณุณฺหีสสวจฺฉเธนู 
มีนทฺวยํ จกฺกวตฺตี สเสโน 
สีหสฺสมาตงฺควิยคฺฆราชา 
หํโสสโภ กิมฺปุริโส มยูโร //769// 
โกญฺจา จ เอราวณหตฺถิราชา 
สจกฺกวากา มกราทโย จ 
นานามหามงฺคลลกฺขณา เต 
วิโรจมานา วิลสนฺติ นิจฺจํ //770// 
ชาตกฺขเณ ยสฺส มหึ ปเภชฺช 
วิสาลสตฺตุทฺทยปงฺกชานิ 

 
519 B. ไม่มีคาถาท่ี 767-768 
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ปฏิคฺคเหสุํ จรณานิ ยานิ 
เต ตานิมานจฺฉริยานิ โลเก //771// 
วนฺทาปนตฺถายุปนีตกาเล 
ปิตูหิ เต เทวลตาปสินฺทํ 
ปาทานิ คนฺตฺวาน ชฏาสุ ตสฺส 
อาสุํ ตเวตงฺฆิยุคํ อโห โภ //772// 
สุทฺโธทนวฺหสฺส นราธิปสฺส 
สนฺโตสโตเยหิ ปปูริตสฺส 
สิโรวิสุทฺธมฺพุรุหากรสฺส 
สโรรุหาสุํ จรณานิ ตุยฺหํ //773// 
เย520 จงฺกเม จงฺกมณาวสาเน 
โอนมฺม เมรูทยปพฺพตินฺทา 
ปฏิคฺคเหสุํ จรณานิ ยานิ 
อิมานิ เต ตานิ มหพฺภุตานิ521 //774// 
ยํ วนฺทมาโน ติทิวาธิโป โส 
ยสฺสานุภาเวน คตายุโกปิ 
สกียฐาเนสิ ปุนาปิ เตยํ522 
ปาทมฺพุชํ ธีร มหานุภาวํ //775// 
เทหีนมคฺโคปิ นิสากราริ 
มานุนฺนโต โส สยิตสฺส ตุยฺห ํ
ปาทสฺส อนฺตมฺปิ น สกฺขิ ทฏฺฐุํ 
อจฺเฉรรูปํ อิทมงฺฆิกญฺชํ //776// 
คงฺคาย คงฺคาปติสนฺนิธาเน 
ตีเร ตทา นมฺมทชิมฺหคสฺส523 
ปาทสฺส ลญฺฉํ อกรี มุนินฺท 
มยฺหํปิ โหตํ524 กรุณา ตเวสา //777// 

 
520 B. โย 
521 S. เต ตานิมานจฺฉริยานิ โลเก 
522 S. เอวํ 
523 B. นมฺมทชิวฺหงฺคสฺส, S. นมฺมทชิมฺภคสสฺ 



  412 

อาราธิโต สจฺจกตาปเสน 
อกา ตุวํ สจฺจกพทฺธเสเล525 
ปาทสฺส ลญฺฉํ ชคโต หิตาย 
มยฺหมฺปิ โหตํ526 ตมนุคฺคหนฺเต //778// 
สุตฺวาน นาโถ คิรเมตมสฺส 
ปสฺสํ มหาภูติมนาคเตสุ 
โลกสฺส โลเกหิ มหียมาโน 
อกาสิ วาเมน ปเทน ลญฺฉํ //779// 
สมฺโพธิโต อฏฺฐมสารทสฺมึ 
เวสาขมาเส มุนิ ปุณฺณมายํ 
ปาทสฺสภิญฺ าณมกาปรณฺเห 
สเทวเก สสฺสมเณ มหนฺเต //780// 
ปตงฺคิกา สิตฺถกมตฺถกมฺหิ527 
ยถงฺกิตา ขตฺติยมุทฺทิกาย 
อาเสวเมวํ ชินปาทลญฺฉํ 
สมนฺตกูฏมฺหิ นมสฺสนียํ //781// 
อกาลเมโฆ จ ตโต ปวสฺสิ 
วสฺสึสุ นานารตนานิ ขมฺหา 
ตถา528 ปรีโต529 กุสุมมฺพรานิ 
สุวณฺณจุณฺณานิ ชิเนกวณฺณา //782// 
ตโตปคนฺตฺวา สุคเตภคามี 
ตสฺมึ นิตมฺเพ คิริคพฺภรายํ 
ทิวาวิหาราย530 นิสีทิ ยตฺถ 

 
524 B. โภ ต ํ
525 B. ตวุํ สจฺจกพทฺทเสเล 
526 B. โภ ต ํ
527 B. สิตฺถกมฺห ิ

528 B. ตเถ 
529 Sn. ตโถปรโีส 
530 B. ทิวาวิหาราย ํ
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สุปากฏํ ตํ ภควาคุหาติ //783// 
ตโตรหนฺตา สุคโตรสา เต 
คนฺธาทินา สาธุ มเหตฺว สพฺเพ 
วนฺทิตฺว กตฺวาน ปทกฺขิณนฺตํ 
ตหํ ตหํกํสุ ทิวาวิหารํ //784// 
ลตงฺคนาโย วิฏปีธวาน- 
มาลมฺพ สาขาปุถุลํสปสฺเส 
สุผุลฺลมญฺชูกรมญฺชรีหิ 
นมสฺสมานาว สโทนตคฺคา //785// 
ติฏฺฐนฺติ วิฏป5ี31 นฏกาว ตตฺถ 
สุผุลฺลสาขากรมุกฺขิปิตฺวา 
นมสฺสมานา วิย โอนตคฺคา 
วตฺตนฺติมานจฺฉริยานิ นิจฺจํ //786// 
ตเถว อุจฺจาวจปพฺพตา จ 
นมสฺสมานา วิย ปาทลญฺฉํ 
ติฏฺฐนฺติ นินฺนคฺคสิขา สมนฺตา 
อิทมฺปิ นิจฺจพฺภุตเมว ตตฺถ //787// 
ตสฺมึ นเค ปาทวรงฺกิตสฺมึ 
ขลมณฺฑโลกาส532ปเทสมตฺเต 
สโมสรนฺเต พหุเก533 ชเนป ิ
โหเตว โอกาสมโห ปทงฺกํ //788// 
สโมสริตฺวาน มเหตฺว สตฺเต 
นิกฺขนฺตมตฺเต ชลทา สเมจฺจ 
โสเธนฺติ มาลมฺพุวเหหิ สาธุ 
อิทมฺปิ นิจฺจพฺภุตเมว ตตฺถ //789// 
ปาเทน ผุฏฺฐสฺส สิลาตลสสฺ 
เอตาทิสานจฺฉริยานิ โหนฺติ 

 
531 S. รุกฺขา 
532 B. ขลมณฺฑเลกาส- 
533 B. พหโว 
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โลเกกนาถสฺส อนาสวสฺส 
มหพฺภุตํ โก นุ กถํ ภเณยฺย //790// 
ทิวาวิหารํ ภควา สสงฺโฆ 
กตฺวาน ตสฺมึ ปน กิญฺจิกาลํ 
มหียมาเนสุ สเทวเกสุ534 
ตโต คโต โรหณมมฺพรมฺหา //791// 
ตสฺมึ สสงฺโฆ มุนิ ทีฆวาปิยํ535 
ถูปสฺส าเน ปรมาย ภูมิยา 
ครุ ํกโรนฺโต ปน ตํ มหีตลํ 
นิโรธภาเวน นสิีทิ สตฺรโช //792// 
ตโตนุราธํ ภควา นภมฺหา 
คนฺตฺวาน โพธิฏฺฐิตภูมิยา จ536 
ฐาเน มหามงฺคลเจติยสฺส537 
ตเถว อกฺขนฺนิหิตสฺส าเน //793// 
นิสีทิ ปตฺวาน นิโรธปีต ึ
สสาวโก เปกฺขมนาคตทฺธํ 
ปติฏฺฐิตา เม ปน โพธิธาตุ 
กโรนฺติ โลเกติ ชนสฺส วุทฺธึ //794// 
อุฏฺฐาย538 ตุฏฺโฐ ภควา นโิรธา 
คโต สิลาถูปวรสฺส ฐาน ํ
ฐิโต ตหึ ธมฺมมเทสยิตฺวา539 
คโต นภา เชตวนํ สุรมฺมํ //795// 

เอวํ โส ธมฺมราชา ชนหิตวิหโิต วีตโทสาริวคฺโค 
ลงฺการามาย540 รมฺเม สุมนคิริสิเรกาสิ ยํ ปาทลญฺฉํ 

 
534 B. สุเทวเกส ุ

535 B. ทีฆวาปิยา 

536 B. โพธิฏฺฐิตภูมยิญฺจ 

537 B., Sn. มหามงฺคลเจตยิญฺจ 

538 S. วุฏฺฐาย 
539 B. ธมฺมปเทสยติฺว, S. ธมฺมมถทฺทสิิตฺวา 
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ตํ โว สคฺคาปวคฺคํ ททติ มุนิสมํ จิตฺตมตฺเต ปสนฺเน 
ตสฺมา โภ โภ ปหฏฺฐา นมถ มหถ ตํ สาธุ สาธุปฺปสตฺถํ //796// 

อิติ สมนฺตกูฏวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ 
 

อนนฺตรา สมตฺตายํ  สุมนทฺทิสุวณฺณนา 
ตเถว สาธุสงกปฺปา541  ขิปฺปํ ปปฺโปนฺตุ ปาณินํ //797// 
โย ยาจิโตรญฺญวาสี  คุณาธารสุธีมตา 
ราหุลตฺเถรนาเมน  วิสฺสุเตน มหีตเล //798// 
ภุวโนทรมฺหิ ปญฺญาโต  รวีวมฺพรมณฺฑเล 
อรญฺญรตนานนฺท-  มหาเถโร มหาคณี //799// 
ชีวิตํ วิย โย สตฺถุ-  สาสนสฺส มหากวี 
สาโร สุปฺปฏิปตฺตีสุ  สตฺถสาคร542ปารโค //800// 
ตสฺส543 สิสฺโสสิ โย วิปฺป- คามวํเสกเกตุโก 
ญาตาคโมรญฺญวาสี  สีลาทิคุณภูสโณ //801// 
โยกา สีหฬภาสาย  สีหฬํ สทฺทลกฺขณํ 
เตน เวเทหเถเรน  กตายํ ปิยสีลินา544 //802// 
 

สิทฺธิรตฺถุ545 ฯ 

 
540 B. ลงฺการมาย 
541 B. สาธุสงฺกปฺป- 
542 B. สตฺถาสาคร- 
543 B. ตสฺสา 
544 B. กตายมฺปิ สลีินา 
545 B. สิทฺธิรสฺตุ สุภมสฺต ุ



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทแปลสมันตกูฏวัณณนาเป็นภาษาไทย



 

สมันตกูฏวัณณนา (การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ) 
 

ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง 

 
ข้าพเจ้า (พระเวเทหเถระ) ขอน้อมนมัสการพระสุคต ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระเกียรติคุณขจร

ขจายไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ขจัดความหยิ่งยโสของพญามาร (กนฺทปฺป)546 ได้แล้ว ผู้ทรงสร้างประโยชน์
เกื้อกูลให้แก่ภพทั้งสาม547 ผู้เป็นดุจธงชัยเพียงหนึ่งเดียวของโลกทั้งปวง ผู้ล้ำค่าด้วยพระหฤทัยอันนับ
ประมาณมิได้ ผู้ประทานความสงบสุข ผู้มั่นคงประดุจดังเขาพระสุเมรุ ผู้เป็นแก่นแท้แห่งความงดงาม 
//1// 

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการดวงอาทิตย์คือพระธรรม ดวงใหญ่ อันอุทัยขึ้นจากยอดขุนเขา
ด้านทิศบูรพาคือพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องขจัดความเหน็บหนาวคือบาป เป็นเครื่องเข้าไปแผดเผาโคลน
ตมคือโมหะ เป็นเครื่องทำให้ดอกโกมลคือใจของชนทั้งหลายทั้งปวงแย้มบาน เป็นเครื่องทำลายดอก
โกมุทคือมิจฉาทิฐิให้พินาศไป548 //2//    

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการคณะสงฆ์ ผู้มีศีลปราศจากมลทินทั้งปวง ผู้ขจัดข่ายแห่งข้าศึก
คือบาป ผู้เป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ควรแก่การต้อนรับและผู้ควรแก่
สิ่งของที่เขานำมาบูชา ผู้ปฏิบัติไปสู่หนทางตรง ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชนทั้งหลาย ผู้ ให้ซึ่งธรรมอันมี
แก่นสาร ด้วยใจที่เอ้ือเฟ้ือ //3// 

ข้าพเจ้าครั้นกำจัดอุปสรรคทั้งปวง เพราะความนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วดังนี้ก็
จักพรรณนาถึงราชาแห่งขุนเขานามว่า สุมนะ อันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลาย อันเป็นที่ประดิษฐาน

 
546 “พญามาร” แปลจากคำว่า “กนฺทปฺป” ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “กนฺทรฺป” พจนานุกรมภาษา

สันสกฤตให้ความหมายว่า “กามเทพ, ความรัก, กามารมณ์” อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเลือกแปลว่า “พญามาร” เนื่องจาก
แนวคิดที่ว่ากามารมณ์เป็นศัตรูต่อการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุธรรม และในสมันตกูฏวัณณนาเองก็มีคำเรียกพญามารโดย
ใช้ช่ือของกามเทพด้วย เช่น มกรทฺธช (ผู้มีรูปมกรบนธง) โดยแนวคิดเรื่องการใช้ช่ือกามเทพที่สื่อถึงพญามารนี้ปรากฏ
เป็นจำนวนมากในปัทยจูฑามณิ (หรือสิทธารถจริตกาวยะ) ของท่านพุทธโฆษะ (ดู Fernando, 1994: 16) 

547 ภพ 3 คือ โลกเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ หรือภาวะชีวิตของสัตว์ มี 3 ประการ ได้แก่ (1) กามภพ ภพของ
ผู้ที่ยังเสวยกามคุณ (2) รูปภพ ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน และ (3) อรูปภพ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน (พระพรหม - 
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 276) 

548 ดอกโกมุท (ป. กุมุท) (Water-Lily) เป็นดอกบัวท่ีบานในยามค่ำคืนเมื่อถูกต้องกับแสงจันทร์และ
จะหุบในยามเช้าเมื่อถูกต้องกับแสงอาทิตย์ (Wijesinha, 2000: 269) พระเวเทหเถระทราบธรรมชาติวิทยาข้อนี้เป็น
อย่างดีจึงกล่าวว่าพระธรรมเป็นดวงอาทิตย์ และดอกโกมุทเป็นมิจฉาทิฐิ ขนบเช่นนี้ปรากฏในวรรณกรรมบาลีและ
สันสกฤตเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย โปรดดเูพิ่มเติมใน บุบผา เต็งสุวรรณ (2521: 12-13)  
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ดอกบัวคือรอยพระบาทอันปราศจากมลทินของพระสุคตเจ้า อันหาที่เปรียบมิได้ ขอสาธุชนทั้งหลาย 
จงสดับรับฟังคำพรรณนานั้น (ดังต่อไปนี้) //4//  

การฟัง การพูด และการไหว้ ด้วยสติ ย่อมมีแก่ผู้ใด โดยชอบ ผู้นั้นย่อมมีความสุขและ
ย่อมเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน //5// 

เพราะฉะนั้น สัตบุรุษทั้งหลาย ผู้เป็นสาธุชน ผู้ปรารถนาสมบัติ 3 ประการ549 พึงสดับรับ
ฟังเรื่องนี้ด้วยจิตใจอันไม่ฟุ้งซ่านเถิด //6// 

พระผู้เป็นที่พ่ึง เป็นยอดของชาวโลก บำเพ็ญบารมี 10 ประการแล้ว550 ได้เกิดแล้วใน
สวรรค์ชั้นดุสิต ปรากฏนามว่า สันดุสิตเทวราช551 //7// 

พระผู้อันเทวดาทั้งหลายเป็นต้นอาราธนาแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ บัดนี้เป็นเวลา
อันสมควรของพระองค์แล้ว ขอเชิญพระองค์ผู้ข้ามพ้นแล้ว จงช่วยให้สัตว์โลกเป็นอันมากเหล่านั้นข้าม
พ้นโลก (วัฏสงสาร) นี้ด้วยเถิด (เพราะว่า) สัตว์โลกเป็นอันมากเป็นผู้มีธุลีคือกิเลสในจักษุ //8//  

ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระวิริยะมาก บารมี 10 ประการ อันพระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้ว ย่อม
มีเพ่ือประโยชน์ในการพาสัตว์โลกให้ข้ามพ้นไปจากสังสารวัฏนี้ (เพราะว่า) สัตว์โลกย่อมอาศัยพระองค์ 
ดุจดังบุตรยึดเหนี่ยวแขนของบิดาไว้ฉะนั้น” //9//  

พระมหาสัตว์ (พระโพธิสัตว์) ผู้มีพระปัญญามาก ผู้มีนัยน์ตาหามลทินมิได้  ครั้นได้สดับ
ถ้อยคำนั้นของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาดูมหาวิโลกนะ 5 ประการ552 //10// 

 
549 สมบัติ 3 ประการ ได้แก่ (1) มนุษยสมบัติ สมบัติในช้ันมนุษย์ (2) สวรรคสมบัติ สมบัติในสวรรค์ 

(เทวสมบัติ หรือทิพยสมบัติ ก็เรียก) และ (3) นิพพานสมบัติ สมบัติคือนิพพาน (พระพรหมคุณาภรณ ์(ป. อ. ปยุตฺโต), 
2556: 400)   

550 บารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญให้ครบบริบูรณ์จึงจะบรรลุโพธิญาณคือความเป็นพระพุทธเจ้า มี 
10 ประการ คือ (1) ทาน การให้หรือเสียสละเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ (2) ศีล ความประพฤติถูกต้องสุจริต (3) 
เนกขัมมะ ความปลีกออกจากกาม, การออกบวช (4) ปัญญา ความรอบรู้เข้าถึงความจริง (5) วิริยะ ความเพียรแกล้ว
กล้าในการทำงาน ไม่ทิ้งหน้าที่ (6) ขันติ ความอดทน ควบคุมตนเองให้อยู่ในธรรมหรือเหตุผล (7) สัจจะ ความจริง 
ซื่อสัตย์ จริงใจ (8) อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น (9) เมตตา ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ และ (10) อุเบกขา 
ความวางใจเป็นกลาง ยุติธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 180)  

551 ท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ช้ันดุสิต ซึ่งเป็นสวรรค์ช้ันที่ 4 แห่งสวรรค์ทั้ง 6 ช้ัน 
สวรรค์ช้ันดุสิตนี้เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลกและตรัสรู้ในพระชาติสุดท้าย (พระพรหม - 
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 95)  

552 มหาวิโลกนะ คือ การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ หมายถึง สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาตรวจดู ก่อนจะ
ตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลายว่าจะจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติ
สุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มี 5 อย่าง (นิยมเรียกว่า ปัญจมหาวิโลกนะ) คือ (1) กาล คือ อายุกาลของมนุษย์
จะต้องอยู่ระหว่าง 100 ถึง 1 แสนปี (ไม่สั้นกว่าร้อยปี ไม่ยาวเกินแสนปี) (2) ทีปะ คือ ทวีปที่จะอุบัติ เฉพาะในชมพู
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(คือ) ได้มีพระนครนามว่า กบิลพัสดุ์ อันประดุจฝักบัวอันงดงามในดอกบัวอันเลอเลิศคือ
ชมพูทวีป และเปรียบดังภูเขาอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายฉะนั้น //11// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีปราสาทเกลื่อนกล่นไปด้วยสีหบัญชรที่ประดับด้วย
แก้วมณี เพียบพร้อมด้วยยอดสูงแห่งรัศมี (ที่งดงาม) ที่ทำจากเงินทอง (ทองคำและเครื่องประดับ)
รุ่งโรจน์อยู่ //12//   

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่สุกสกาวพราวแสง มีธงสีทองคล้ายกับตะเกียงที่ถูก
ลมพัด ปานประหนึ่งสายฟ้าแลบ 100 ครั้ง เนือง ๆ เหนือท้องนภาที่หนาแน่นด้วยก้อนเมฆ //13// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่พึงนำมาซึ่งความงดงามแห่งสระบัวที่ถูกปกคลุมโดย
มวลภมร เพราะนัยน์ตาสีเขียวและใบหน้าของชนทั้งหลาย //14//      

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่คล้ายกับมหาสมุทรอันสั่นไหวไปด้วยเสียงดังและ
ระลอกคลื่นสูงใหญ่ เพราะม้าตัวใหญ่ที่วิ่งไปมาและช้างซับมันทั้งหลาย //15// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีธงย้อมด้วยสีนานาพรรณสูงใหญ่พัดสะบัดโบกอย่าง
ช้า ๆ ปานประหนึ่งแขนสองข้างของพระลักษมีผู้อยู่เบื้องหน้า553เทวดาทั้งหลายกำลังเชิญชวน554 (ให้
เข้ามา) ฉะนั้น //16//   

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพ ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ
นานาชนิด ประกอบพร้อมด้วยสมบัติต่าง ๆ เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งวิชาความรู้หลากประการ //17//  

(พระนครกบิลพัสดุ์) มีชนทั้งหลายที่คะนองวัยด้วยความเป็นคนหนุ่มสาว และน่ารัก 
น่าใคร่ด้วยรูปโฉม ยินดี (ยึดมั่น) ในคำสัตย์ อยู่ในตระกูลที่ไม่มีการด่าทอกันเนืองนิตย์ //18// 

(พระนครกบิลพัสดุ์) เป็นพระนครที่มีความเหมาะสม อันชายและหญิงทั้งหลายผู้แข็งแรง
ด้วยการละเล่น และมีปกติกล่าวคำไพเราะน่าฟัง555 อาศัยอยู่ //19//     

 

ทวีปเท่านั้น (3) เทสะ คือ ประเทศ หมายถึง ถิ่นแดนทีจ่ะอุบัติ เฉพาะในมัธยมประเทศเท่านั้น และทรงกำหนดเมือง
กบิลพัสดุ์เป็นที่บังเกิด (4) กุละ คือ ตระกูล จะอุบัติเฉพาะในขัตติยสกุลหรือในพราหมณสกุล และทรงกำหนดว่า 
เวลานั้นโลกสมมติว่า ตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ จึงจะอุบัติในตระกูลกษัตริย์ โดยทรงเลือกพระ
เจ้าสุทโธทนะเป็นพุทธบิดา และ (5) ชเนตติอายุปริจเฉท คือ มารดาและกำหนดอายุของมารดา กล่าวคือมารดา
จะต้องมีศีล 5 บริสุทธิ์ ไม่โลเลในบุรุษ ไม่เป็นนักดื่มสุรา ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัลป์ ทรงกำหนดได้พระนาง
มหามายา และทรงทราบว่าพระนางจะมีพระชนม์อยู่เกิน 10 เดือนไปได้ 7 วัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.  
ปยุตฺโต), 2556: 307-308) โปรดดูเพิ่มเติมใน มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (2557: 178-183)   

553 แปลตามฉบับ 2303, 2298, 6086 และ 10646 ว่า ปุรลกฺขฺยา 
554 แปลตามฉบับ B ว่า อวฺหมานาย  
555 แปลตามฉบับ B และ S ว่า มธุราลาปินีหิ จ  
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ในพระนครนั้นได้มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า สุทโธทนะ ผู้เป็นดุจธงชัยแห่งราชวงศ์  
โอกกากราชที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏในทั้งสามโลก 
//20// 

หมู่ภมรคือแก้วมณีบนมงกุฎของพระราชาทั้งปวงในภาคพ้ืนปฐพีต่างบินมาละเล่นไม่หยุด
หย่อนแทบดอกบัวคือเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ (พระเจ้าสุทโธทนะ)556 //21//  

ด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ท่ีขยายออกไป พระอาทิตย์แม้ (จะอุทัย) ในภายใน
แห่งพระนคร แต่ก็ยังนำความงดงามแห่งแสงจันทร์มาในเวลากลางวันได้เหมือนกัน557 //22// 

และ (พระเจ้าสุทโธทนะ) เป็นผู้มีกระแสแห่งการให้ทาน (หรือห้วงน้ำคือการให้) ก้าวล่วง
ที่สุดแห่งฝั่ง (หรือล่วงเลยที่สุดขอบเขต) ในท้องทะเลคือจิตใจ สำหรับเหล่าชนผู้ขอทั้งหลาย โดยไม่
ขาดสาย (ตลอดเวลา) //23// 

(พระเจ้าสุทโธทนะ) ย่อมรุ่งเรือง ณ ภาคพ้ืนปฐพี ราวกะพระสุรมนตรี (พระพฤหัสบดี) ผู้
รุ่งโรจน์ด้วยสติปัญญา ประหนึ่งท้าวธนทะ (ท้าวกุเวร) ผู้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ และประดุจพระผู้มี
ลูกศรคือดอกไม้ (พระกามเทพ) ผู้หล่อเหลาด้วยรูปโฉมฉะนั้น //24//  

หญิงใด เป็นผู้อันพระเจ้าสุทโธทนะนั้นอภิเษกแล้วด้วยความเป็นพระราชา ปรากฏพระ
นามว่า มหามายา หญิงนั้นได้เป็นพระมเหสีสตรีผู้เพียบพร้อม ผู้งดงามเลอเลิศ ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณงาม
ความดี เป็นผู้ (สว่างไสว) ราวกะว่ารัศมีแห่งดวงจันทรา ปานประหนึ่งพระนางคิริชา (พระนางปารวตี) 
ชายาของพระผู้ถือหัวกะโหลก (พระศิวะ) ดุจดังพระลักษมีของวาสุเทพ (พระวิษณุ) และเปรียบดังนาง
สีดาของพระรามฉะนั้น //25-26//  

พระโพธิสัตว์นั้น ประดุจดังรัตนะอันมีค่าหาประมาณมิได้  ในหม้อน้ำคือพระครรภ์ของ
พระนางมหามายานั้น ทำให้พระนางมหามายาพร้อมทั้งเหล่าเทวดาประหลาดใจ (ปลื้มใจ) ด้วย
บุพนิมิต 32 ประการ558 //27// 

 
556 ความหมายของคาถานี้คือ พระราชาเมืองอื่น ๆ ต่างน้อมศีรษะก้มลงกราบแทบพระบาทของพระ

เจ้าสุทโธทนะ โดยพระเวเทหเถระจินตนาการว่าพระบาทของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นดอกบัว มงกุฎของกษัตริย์เมือง
อื่นคือภู่ผึ้งซึ่งบินมาเชยชมดอกบัว หมายความว่า กษัตริย์เมืองอื่นต่างน้อมศีรษะที่สวมมงกุฎก้มลงกราบแทบพระ
บาทของพระเจ้าสุทโธทนะนั่นเอง ข้อน้ีเป็นขนบของกวีมาตั้งแต่สมัยโบราณ   

557 คาถานี้เป็นขนบของกวีที่มองว่า พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีรัศมีที่เย็นและมีพระเดชที่ร้อนแรง ดู
เทียบได้กับจารึกที่ถ้ำอุทัยคีรีของพระเจ้าจันทรคุปตะที่ 2 ว่า “แสงสว่างภายในดวงนั้น ซึ่งเหมือนพระอาทิตย์ (ส่อง
สว่างอยู่) บนพื้นโลก (ตลอดเวลา) ช่ือว่า จันทรคุปตะ เป็นแสงสว่างที่อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง (ทั้งกลางวันและ
กลางคืน) เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์” (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523: 19) และพุทธจริตว่า “พระกุมารนั้นทรงรุ่งเรือง
ด้วยพระรัศมีและความกล้าหาญเหมือนกับพระอาทิตย์อ่อน ๆ เคลื่อนลงสู่แผ่นดิน ถึงแม้จะมีพระรัศมีรุ่งเรืองมาก
เพียงนั้น แต่เมื่อถูกมองดูพระองค์ก็ยังทรงดึงดูดสายตาทั้งหลายเหมือนกับพระจันทร์” (พุทฺธ.1/12)  
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ผู้สงบราวกะลูกช้างเผือกที่ถือดอกบัวบานอยู่ในมือฉะนั้น กระทำประทักษิณพระมารดา
แล้วได้ถือเอาปฏิสนธิ //28//  

เมื่อครบ 10 หรือ 11 เดือน พระนางมหามายาได้มีพระดำริเพ่ือจะเดินทางไปเยี่ยมพระ
นครของพวกญาติในครั้งนั้น //29// 

พระนางได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาแล้ว เป็นผู้มีเครื่องมุงบังปกปิดด้วยดี เสด็จ
ดำเนินไปในระหว่างถนนหนทางที่พระเจ้าสุทโธทนะ (รับสั่งให้) ประดับประดาตกแต่งไว้อย่างดี 
//30// 

ได้ทอดพระเนตรอุทยานนามว่า ลุมพินี อันเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์พระหฤทัย คล้ายกับ
อุทยานนันทวัน559อันทำความเพลิดเพลินใจให้แก่เทวดาทั้งหลายฉะนั้น //31// 

ทรงมีพระประสงค์จะทรงเล่นสำราญในอุทยานลุมพินีวันนั้น จึงเสด็จเข้าไปยังป่านั้น ทรง
ละเล่นเสด็จเข้าไปใกล้ต้นสาลพฤกษ์อันเป็นมงคล //32// 

พระนางผู้มีข้อพระกรแดงระเรื่อ ทรงเหนี่ยวกิ่งสาละที่พรั่งพร้อมด้วยใบอ่อนที่พลิ้วไหว 
ซึ่งโอนอ่อนลงมาด้วยดอกที่บานสะพรั่ง //33// 

พระนางมหามายา เป็นผู้อันเทวดาทั้งหลายให้การอารักขาแล้ว ได้ประทับยืนประสูติพระ
ราชโอรส ผู้เป็นดังดวงตาของชาวโลก ณ ที่นั้นนั่นเอง ในขณะที่มหาชนพร้อมทั้งเทวดาก็ต่างพากัน
เฉลิมฉลอง //34// 

ในกาลนั้น ท้าวมหาพรหมทั้งหลาย ท้าวโลกบาลทั้งหลาย 560 และมนุษย์ทั้งหลาย 
ตามลำดับ พากันใช้ตาข่ายทองคำและหนังเสือเหลืองเป็นต้น 561 มารองรับพระกุมารผู้ เป็นที่
เพลิดเพลินใจของมหาชน //35// 

พระกุมารผู้เป็นนักปราชญ์ ประทับยืนอย่างมั่นคง (บนแผ่นดิน) ทรงแลดูทิศทั้งหลายจาก
ที่นั้นแล้วจึงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ย่างก้าวพระบาทไป 7 ก้าวบนดอกบัวแล้วประทับยืนอยู่  
//36// 

 
558 บุพนิมิต 32 ประการ โปรดดูเพิ่มเติมใน ขุ.ชา.อ.1/78 และชินมหา.301-305 
559 อุทยานนันทวัน คือ ช่ือสวนของพระอินทร์ เป็น 1 ใน 4 แห่ง ได้แก่ นันทวัน ปารุสกวัน จิตรลดา-

วัน และมิสกวัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 616) 
560 ท้าวโลกบาล คือ ผู้คุ้มครองโลก ผู้เลี้ยงรักษาโลกให้ร่มเย็น เทวดาผู้รักษาโลกใน 4 ทิศ ได้แก่ (1) 

ท้าวธตรฐ จอมภูต หรือจอมคนธรรพ์ ครองทิศตะวันออก (2) ท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์ ครองทิศใต้ (3) ท้าววิรูปักษ์ 
จอมนาค ครองทิศตะวันตก และ (4) ท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ์ ครองทิศเหนือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต), 2556: 61, 352)  

561 มนุษยร์องรับด้วยเบาะที่ทำจากผ้าเนื้อละเอียด (มนุสฺสา ทุกูลจุมฺพฏเกน ปฏิคฺคณฺหึสุ)  
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พระองค์ผู้มีพระจักษุเพียงดังดอกบัวที่แย้มบาน ทรงทอดพระเนตรลงไปที่สุดทิศแล้วทรง
เปล่งอาสภิวาจาด้วยพระดำรัสว่า “เราเป็นผู้เลิศ เราเป็นผู้ประเสริฐ” เป็นต้น //37// 

พระองค์เป็นผู้อันพรหม เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นบูชาและนมัสการแล้ว ทรง
เจริญพระชันษาโดยลำดับ ราวกะว่าพระจันทร์เจริญอยู่ในปักษ์ข้างขึ้นฉะนั้น //38// 

ในระหว่างแห่งดอกมันทาระ ภายใต้ร่มเงาแห่งฉัตรของพระพรหมทั้งหลาย พระองค์
ประทับยืนอยู่ในท่ามกลางแห่งจามรที่เหล่าเทวดาผู้กำลังเพลิดเพลินและกำยำโบกสะบัดแล้ว //39// 

พระองค์ทรงเพลิดเพลินอยู่ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์ โดยอเนก
ประการ //40// 

พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีซึ่งถูกสดุดีด้วยเพลงขับหลายพันบท ด้วยการ
ฟ้อนรำและการขับประโคมอันงดงามและไพเราะ อันน่ารื่นรมย์ใจ //41// 

ครั้นมีพระชนมายุ 16 พรรษา ประทับอยู่ในท่ามกลางหมู่พระญาติ ก็ทรงแสดงศิลปะ
วิทยาที่ปรากฏอยู่ในโลกจนหมดสิ้น ในครานั้น //42// 

ทรงยังเหล่าพระประยูรญาติ ทวยเทพ และหมู่มนุษย์ให้ร่าเริงยินดี ได้รับแล้วซึ่งพระเทวี 
พระนามว่า ยโสธรา ผู้เหมาะสม ผู้มีชาติวงศ์อันสมควรแก่ชาติวงศ์ (ของพระองค์) //43// 

ผู้ประดับด้วยพระพักตร์อันทรงพระสิริโฉมงดงามดุจดังแว่นกระจกทองคำบริสุทธิ์ ผู้มี
พระเนตรกลมโตดั่งดอกบัวเขียว //44// 

ผู้มีพระขนงทั้งสองข้างโก่งงอนดั่งธงทิวที่ประตูพระมนเทียรทอง ผู้มีพระนาสิกคล้ายกับ
แตรงอนทอง ด้วยพระสิริโสภาคย์ของพระองค์ //45// 

ผู้มีเครื่องประดับพระกรรณน่าพึงใจดุจดั่งวงจักรสายฟ้าแลบเนือง ๆ ที่ปลายก้อนเมฆทั้ง
สองคือพระเกศาท่ีถักเป็นเปียสีดำขลับ //46// 

ผู้มีชามท้ังสองกล่าวคือคู่พระถันที่งามนวลเนียนดั่งทองคำ ผู้มีสร้อยคอไข่มุกคล้ายกับธาร
น้ำตกบนเนินเขาแห่งสุวรรณบรรพต //47//  

ผู้มีพระกรทั้งสองคล้ายกับกิ่งไม้ที่ห้อยย้อยลงมาจากต้นไม้ของเทวดา (กัลปพฤกษ์) คือ
พระกาย (ของพระองค์) ผู้มีถ่องแถวแห่งพระนขางดงามดั่งหยดน้ำอันมีในที่สุดแห่งปลายพระองคุลี 
//48// 

ผู้ผุดผ่องด้วยแนวแห่งพระโลมา (ไรขน) อันคล้ายกับหมู่ภมร (บินว่อนอยู่ ) เหนือ
พวงดอกไม้คือพระกาย (ของพระองค์) ผู้สง่างามด้วยรอยย่น 3 ชั้น562 อันคล้ายกับระลอกคลื่น
มหาสมุทรบนพระกาย //49// 

 
562 แนวคิดเรื่องสตรีที่รอยย่น 3 ช้ัน (หรือรอยขีด 3 รอย) บนหน้าท้องแล้วจะเป็นผู้งดงามนั้น ปรากฏ

ในเรื่องอื่น ๆ เช่น ลลิตวิสตระว่า “ผู้มีนมแข็งอวบตั้งตรง ท่ามกลางองค์มีรอยขีด 3 รอยงามดี...” (ลลิต.(ไทย).362) 
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ผู้งดงามด้วยพระอุรุอันกลมอวบอัดดั่งลำต้นกล้วยทองคำ ผู้ประดับด้วยพระชงฆ์ท่ีงดงาม
คล้ายกับหน่ออ่อนของลูกมะพร้าวไฟ563 //50//  

ผู้ปานประหนึ่งพระลักษมีซึ่งมีรูปโฉมงดงามประจักษ์แจ้ง ผู้คล้ายกับว่าเป็นเครื่อง
รวบรวมความงามทั้งหมดเอาไว้ ผู้เป็นบ่อเกิดอันดีงามแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย ผู้ปานประหนึ่ง
ชายฝั่งในมหาสมุทรแห่งความรื่นรมย์ฉะนั้น //51// 

(เจ้าชายสิทธัตถะ) เป็นผู้งดงามราวกะวสันตราชา564 (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ) หล่อเหลา
ปานประหนึ่งพระกามเทพ น่าเชยชมเพียงดังพระจันทร์ และมีพระเดชร้อนแรงประดุจดังพระอาทิตย์
ฉะนั้น //52// 

เป็นผู้หนักแน่นราวกะเขาพระสุเมรุ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหว เป็นผู้มีพระ
หฤทัยลึกซึ้งปานประหนึ่งห้วงมหรรณพ เพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคัมภีรภาพ 565 เป็นผู้มีพระสุรเสียง
ไพเราะเพียงดังเสียงแห่งพรหม เป็นผู้มีปกติกล่าวเฉพาะถ้อยคำที่น่ารักน่าพอใจ และเป็นผู้ไม่มี ใครจะ
มาเสมอเหมือนได้ด้วยพระปัญญาฉะนั้น //53// 

พระองค์ผู้มีความเพียรมากประทับอยู่ ในเมืองกบิลพัสดุ์  ทอดพระเนตรนิมิต 4 
ประการ566 ในหนทางเป็นที่ดำเนินไปสู่อุทยาน //54// 

พระผู้เป็นที่พ่ึง ทรงยินดีอย่างยิ่งในการออกบรรพชา ทรงรื่นรมย์ในภาคพ้ืนอุทยานแล้ว 
อาศัยวนอุทยานอันประดับประดาด้วยพวงดอกจามปา อโศก และกากะทิงที่ผลิบานเต็มที่ อันอากูล
ด้วยบ่อน้ำ 100 แห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวและบัวขาบอันแย้มบาน อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้หอมหวน
หลายชนิดที่มาจากสายลมโชยอ่อนพัดมาอย่างช้า ๆ อันเป็นที่ที่หมู่ภมรบินวนไปมารวมกันดูดดื่มจาก
สระหนึ่งไปอีกสระหนึ่ง เป็นที่ที่หมู่สกุณาซึ่งคะนองด้วยรสแห่งผลไม้และดอกไม้ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ 
คล้ายกับโรงละครถาวรเป็นที่ร่ายรำของฝูงนกยูงที่เมามาย ปานประหนึ่งลานกีฬาเป็นที่ละเล่นของหมู่
มฤค เป็นอุทยานที่งดงาม ทำความเพลิดเพลินแก่มหาชน ด้วยแสงสายแห่งน้ำพุ (ท่ีพุ่งกระเซ็น) เพราะ

 

ฤตุสํหาร สรรคที่ 2 โศลกท่ี 25 ว่า “(หญิงท้ังหลาย) ทานไรขนอ่อนที่มองเห็นชัดหลังจากอาบน้ำมาใหม่ ๆ ไว้ด้วยเอว
ที่มีรอยย่นงามน่ารัก” (ชวโรฒน์ วัลยเมธี, 2549: 80) 

563 “มะพร้าวไฟ” แปลจากคำว่า “สนฺนีร” ซึ่งคำนี้ปรากฏในพจนานุกรมของท่าน Buddhadatta 

(2018) ว่า “King coconut” เป็นมะพร้าวพ้ืนเมืองของลังกา มีลักษณะสีแดงและรสหวานกว่ามะพร้าวอื่น ๆ  
564 วสันตราชา (ราชาแห่งฤดูใบไม้ผลิ) หรือวสันตะ (ฤดูใบไม้ผลิ) เป็นเพื่อนรักของกามเทพ 

(SED.930)  
565 คัมภีรภาพ 4 ประการ ได้แก่ (1) ธรรม คือ พระบาลี (2) อรรถ คือ เนื้อความแห่งพระบาลี (3) 

เทศนา คือ การแสดงพระบาลีที่กำหนดไว้ด้วยใจ และ (4) ปฏิเวธ คือ การหยั่งรู้พระบาลีและอรรถแห่งพระบาลีตาม
ความเป็นจริง คัมภีรภาพ 4 ประการนีจ้ัดว่าเป็นคุณลึกซึ้ง เพราะบุคคลผู้มีปัญญาทรามเข้าใจได้ยากและมีที่ตั้งอาศัย
ที่พวกเขาไม่พึงได้ ดุจมหาสมุทรทีส่ัตว์มีกระต่ายเป็นต้นหยั่งลงได้ยาก (วิ.อ.1/21-22)  

566 คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช  
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สายลมที่พัดเย็นสบายและสายฝนโปรยปรายจากเบื้องสูง ทรงพระกีฬาอยู่ คล้ายกับองค์เทวราช (พระ
อินทร์) อาศัยอุทยานนันทวันฉะนั้น ได้สดับข่าวการประสูติของพระโอรสผู้เกิดแต่พระองค์แล้ว //55-
60// 

จึงเสด็จนิวัตกลับมา ประหนึ่งว่าท้าวสหัสสักขะ (พระอินทร์) อันวิสสุกรรมเทพบุตร
ประดับประดาตกแต่งองค์ให้แล้วฉะนั้น พอเสด็จเข้าไปสู่พระนครก็ได้สดับถ้อยคำอันสงบเย็นที่พระ
นางกิสาโคตมีกราบทูล567 อันปลาบปลื้มในพระหฤทัย ทรงเบิกบานยินดีแล้วนั่นเทียว จึงทรงประทาน
แก้วมุกดาหารอันมีค่าหนึ่งแสน สวยงามกระจ่างดั่งดวงดารา แก่พระนางกิสาโคตมีนั้นแล้ว เสด็จเข้า
ไปสู่พระมนเทียร ประทับนั่งบนปวราสนะ โดยท่าทางอันสง่าผ่าเผยดุจดังท้าวเทวราช //61-63// 

ในทันใดนั้น เหล่านางสนมนักฟ้อนก็พากันมาแวดล้อม (พระองค์) บรรดานางสนม 
นักฟ้อนเหล่านั้น บางพวกอุ้มกลองข้ึนมาตี //64// 

บางพวกขับกล่อมเพลงขับที่ประกอบด้วยจังหวะเพลงหลากหลาย บางพวกเป่าขลุ่ย บาง
พวกดีดพิณ //65// 

ในกาลนั้น นางสนมนักฟ้อนเหล่านั้นผู้โสภา ผู้มีริมฝีปากคล้ายผลตำลึงสุก ผู้มีทรวงอก
เอิบอิ่มน่าอภิรมย์ ผู้มีนัยน์ตาสีเขียวกลมโต ผู้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ //66// 

ต่างพากันยืนอยู่ในท่ามกลางวงกลมแห่งกลอง ผู้มีความต่อเนื่องด้วยความรู้สึก (รส) และ
อารมณ์ (ภาวะ) เฉพาะพระพักตร์ของเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นั้น ฟ้อนรำอยู่ราวกะว่านางเทพ
กัญญาร่ายรำอยู่บนเวทีฉะนั้น //67// 

ในขณะนั้น เจ้าชายสิทธัตถะนั้นครั้นทอดพระเนตรอาการอันน่าแปลกประหลาดนั้นแล้ว
ก็ทรงเบื่อหน่ายในอารมณ์ (กามคุณ 5) ได้ทอดพระเนตรการตีกลองทั้งหมดนั้นประหนึ่งว่าการทุบอก 
(ของตัวเอง) ฉะนั้น //68// 

พระผู้เป็นผู้นำ (ของชาวโลก) ทรงกำหนดว่าเพลงขับกล่อมคล้ายกับเสียงร้องไห้คร่ำ
ครวญ ดำริถึงการฟ้อนรำว่าปานประหนึ่งความพิการแห่งกำลังลม อันนำพาสัตว์ให้ข้ามสังสารวัฏได้
ยาก //69// 

พระองค์เมื่อทรงดำริอย่างนี้ว่า “ในกาลไหนหนอ เราจะพึงสละพระราชวังแล้วออกไปสู่
สิริคอืการบรรพชา” แล้วจึงบรรทมหลับไป ณ พระแท่นบรรทมนั้น //70// 

 
567 พระนางกิสาโคตรมีกราบทูลว่า 

นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปิตา 

นิพฺพุตา นูน สา นารี ยสฺสายํ อีทิโส ปตี’ติ (ขุ.ชา.อ.1/91) 
“เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นี้เป็นพระโอรสของพระมารดาใด พระมารดานั้นเย็นพระทัยอย่าง

แน่นอน เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นี้เป็นพระโอรสของพระบิดาใด พระบิดานั้นย่อมเย็นพระทัยอย่างแน่นอน เจ้าชาย
สิทธัตถะพระองค์นี้เป็นพระสวามีของพระนางใด พระนางน้ันย่อมเย็นพระทัยอย่างแน่นอน  
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นางสนมเหล่านั้นครั้นพากันคิดดังนี้ว่า “พวกเราอาศัยพระราชกุมารพระองค์ใด พยายาม
แล้วในการฟ้อนรำและขับร้อง ในที่นี้ บัดนี้พระราชกุมารพระองค์นั้นก็บรรทมแล้ว บัดนี้พวกเราจะ
ฟ้อนรำและขับร้องแก่ใครเล่า” นอนหลับพิง (กันและกัน) อยู่บนเครื่องดนตรีของตน ๆ ไม่ได้อาศัย
ความรู้สึกอย่างอ่ืนเลย (นอนไม่รู้สึกตัว) //71-72//   

ในห้องบรรทมนั้น บางพวกก็กัดฟัน บางพวกก็มีน้ำลายไหล บางพวกก็ร้องไห้ละเมอ บาง
พวกก็เป็นอย่างอ่ืน //73// 

บางพวกก็กรน บางพวกก็กลืนน้ำลายและคายน้ำลายออกมา บางพวกก็ส่งเสียงทางจมูก
ว่า “ฆรุ”568 (เสียงกรน) และจาม //74// 

บางพวกก็ปัสสาวะ บางพวกก็เปิดเผยของลับ ที่นั้นจึงเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป คล้ายกับ
ป่าช้าผีดิบฉะนั้น //75//   

ทีนั้น เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จตื่นในเมื่อเที่ยงคืนผ่านไปแล้ว ประทับนั่งบนพระแท่น
บรรทมนั้น ได้ทอดพระเนตรอาการอันแปลกหลากหลายประการของหญิงเหล่านั้น ในที่นั้น //76// 

เมื่อพระองค์เพ่งพิจารณาอยู่เช่นนั้น พระหฤทัยที่สลดสังเวชในสังสารภพก็ปรากฏขึ้น 
ราวกะภพทั้งสามอันไฟแผดเผาแล้วปรากฏอยู่ในพระหฤทัยฉะนั้น //77// 

พระหฤทัยในการออกจากเรือนได้มีแล้วแก่พระราชา เหมือนกับช้างที่หนีออกจากป่า
ใหญ่ที่ถูกไฟไหม้แล้วฉะนั้น //78// 

ลำดับนั้น มหาราชเสด็จลุกขึ้นจากพระแท่นที่บรรทม เมื่อจะทรงออกมหาภิเนษกรมณ์ก็
ได้ดำริเพ่ือจะทอดพระเนตรพระราชโอรสของพระองค์ จากท่ีนั้น จึงเสด็จเข้าไปสู่ห้องบรรทมเบา ๆ มี
พระราชหฤทัยสงบ ทอดพระเนตรดูพระนางยโสธราผู้บรรทมอยู่พร้อมกับพระราชโอรส ทรงอดกลั้น
ความรักอันยิ่งใหญ่อันมีอยู่มานานแล้ว ไว้ในพระราชหฤทัยของพระองค์ แล้วดำริว่า “เราเป็น
พระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงจักอาจเพื่อจะมาเยี่ยมพระโอรส” //79-81//    

พระนาถเจ้า ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งในการตรัสรู้ จึงเสด็จออกไปแล้วจากสถานที่นั้น ใคร
เล่าผู้มีความรัก (ต่อพระองค์) จะไม่พึงคิดว่า “พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นทีเดียว”569 
//82// 

พระองค์ทรงยกพระบาทขึ้น ปานประหนึ่งยกภูเขาพระสุเมรุฉะนั้น เมื่อจะเสด็จออกไป 
เรียกนายฉันนะแล้ว ทรงม้ากัณฐกะอัศวราชตัวเป็นยอดแห่งดุรงค์ที่นายฉันนะนำมา เสด็จไปสู่หนทาง
ใหญ่จากประตูที่เหล่าเทวดาเปิดให้แล้ว ในเวลากลางคืน พร้อมกับนายฉันนะ //83-84// 

 
568 บาลีว่า “ฆรตูิ” แยกสนธิเป็น ฆร+ุอิติ 
569 หมายความว่า ผู้มีความรักต่อพระองค์ย่อมคิดว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันน้ันนั่นแหละ 
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เหล่าเทวดา570ในอเนกจักรวาล มาประชุมพร้อมกันแล้วได้บูชาซึ่งประทีป ธูป ธง และ
ของหอมและดอกไม้ทั้งหลาย ถือประทีปด้าม (คบเพลิง) 60,000 อัน (ส่องทาง) ข้างหน้า ทั้งข้างขวา 
ข้างซ้าย และข้างหลัง ก็เช่นเดียวกัน //85-86// 

เหล่าเทวดาจากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น571 บันดาลฝนดอกไม้คือดอกมณฑารพ ดอกบัวแดง 
ดอกแคฝอย อันมีกลิ่นหอมให้ตกจากท้องฟ้า //87// 

ฝนดอกไม้อันเกิดจากต้นไม้ใหญ่มีต้นจัมปา อโสก บุนนาค กากะทิง และต้นหมาก เต็มไป
ด้วยเถาวัลย์มีดอกมะลุลีและดอกมะลิ เกลื่อนกล่นด้วยดอกบัวมีปทุม อุบล บัวขาบ (กลฺหาร) และ
โกมุท (บัวแดง) เป็นต้น เซ็งแซ่ไปด้วยหมู่ภมรที่หลงใหลในน้ำหวานอันมีกลิ่นหอม ตกแล้วในหนทาง
ประมาณ 30 โยชน์ ม้าตัวประเสริฐของพระองค์ จึงเดินทางไปอย่างลำบาก ในขณะนั้น //88-90// 

ด้วยทั้งการจัดแจงการบูชาเช่นนั้น (เจ้าชายสิทธัตถะ) เสด็จไปแม่น้ำอโนมามหานทีอันมี
หาดทรายสีขาว อากูลด้วยฝูงปลามากมาย //91// 

พระผู้เป็นจอมปราชญ์พระองค์นั้น ประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่ง ทอดพระเนตรเห็นพระแม่คงคา 
ผู้มีรูปร่างที่งดงาม กำลังทำการบูชาด้วยดอกไม้คือฟองน้ำ ด้วยแขนคือเกลียวคลื่น //92// 

พระผู้มีปัญญามากยังม้าให้กระโดดข้ามแม่น้ำอโนมาอันกว้างใหญ่นั้นแล้วประทับยืนอยู่
ฝั่งตรงข้าม ณ พื้นหาดทรายอันปราศจากมลทิน //93// 

พระองค์ทรงดำริว่า “เราควรจักบวชในที่นี้ ไม่ควรชักช้า” ดังนี้แล้วจึงสละอาภรณ์เครื่อง
ทรง และทรงมอบม้ากัณฐกะอัศวราชแก่นายฉันนะแล้ว ยกพระขรรค์อันคมกริบตัดพระเกศาพร้อมทั้ง
พระเมาลี //94-95// 

พระนาถเจ้า รำพึงอยู่อย่างนี้ว่า “หากเราจักได้เป็นพระสุคตเจ้าไซร้ ขอให้มวยผมจงลอย
อยู่ในอากาศ” ดังนี้แล้วโยนมวยผมข้ึนไปในอากาศ //96// 

ลำดับนั้น ท้าวสักกะได้เอาผอบแก้วมณีอันมีค่ามากมารองรับมวยผมอันประเสริฐนั้นแล้ว
นำไปสู่เทวโลก ด้วยเศียรเกล้า //97// 

ท้าวสักกะ รับสั่งให้สร้างสถูปแก้วมณี เก็บพระเกศานั้นแล้วนอบน้อมบูชาพร้อมกับเหล่า
เทวดาโดยประการต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน //98// 

พระผู้มีปัญญามาก ทรงรับเครื่องอัฐบริขารที่ท้าวมหาพรหมน้อมนำมาถวายแล้วทรงนุ่ง
ห่มผ้ากาสาวะในทันใดนั้น //99// 

พระผู้เป็นนายก ทรงถือเอาพระภูษาแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ เหมือนในกาลก่อน ท้าว
มหาพรหมได้รับพระภูษาอันเลิศนั้นแล้วนำไปสู่พรหมโลก //100// 

 
570 “เหล่าเทวดา...มาประชุมพร้อมกนัแล้ว” แปลตามฉบับ S. เทวตา สุสมาคตา 
571 “เทวดาจากสวรรค์ 6 ช้ัน” แปลตามฉบับ S. ฉเทวกา  

เทวดา 6 ช้ัน ได้แก่ จาตุมมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี  



  427 

ท้าวมหาพรหมได้สร้างสถูปอันเลอเลิศงดงาม มีความสูง 12 โยชน์ เก็บพระภูษาไว้ใน
พระสถูปนั้น572แล้วกราบไหว้ในกาลทุกเม่ือ //101// 

พระผู้เป็นนายกทรงมีความดำริในพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมแล้ว มุ่งตรงต่อสิริคือการ
บรรพชา ชอบใจอยู่ ก้าวเหยียบแล้วซึ่งผืนทราย ด้วยดอกบัวคือพระยุคลบาทนั่นเทียว //102// 

จากนั้น พระองค์เสด็จไปสู่ป่าอัมพวัน (อนุปิยอัมพวัน) เสวยความสุขอันเกิดแต่ปีติ ให้ 1 
สัปดาห์ล่วงผ่านไปแล้วใต้ควงต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ใจ //103// 

ต่อจากนั้น ทรงห่มจีวรเสด็จเข้าสู่เมืองราชคฤห์ ถือบาตรอันมีสีเพียงดังแก้วมณี ด้วย
ดอกบัวคือฝ่าพระหัตถ์ //104// 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยลักษณะ 32 ประการ573 ประกอบด้วย 
อนุพยัญชนะ (80 ประการ)574 มีพระวรกายเหยียดตรงเหมือนพรหม ได้เสด็จเข้าไปสู่ เมืองอัน
ประเสริฐ //105// 

ประชาชนครั้นเห็นพระผู้เป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียวของโลกผู้เสด็จไปโดยระหว่างแห่ง
ถนน จึงพากันคิดอย่างนี้ว่า “ผู้นี้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินสามัญธรรมดา พวกเรามีความคิดว่า ‘แท้จริงนี่
คือพระจันทร์ลอยลงมาในวันนี้ด้วยเพศของตน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับใบหน้าอันดุจดังพระจันทร์
ของหญิงสาวในเมือง’ //106-107// 

ทันใดนั้นชนบางพวกได้ฟังคำนั้นแล้วก็พากันหัวเราะว่า “นี้มิใช่พระจันทร์ (เพราะว่า) 
พระจันทร์นั้นจะมีรอยกระต่าย แต่พวกเราคิดว่า ‘นั่นคือพระอาทิตย์อย่างแน่นอน’ แท้จริงแล้ว พระ
อาทิตย์ลอยลงมาเพ่ือจะทำให้ประชาชนรับรู้ดอกบัวคือใบหน้า (ของท่าน) จึงทำให้ประชาชน
ประหลาดใจด้วยรูปของท่านเองนั่นแหละ” //108-109// 

(ชนบางพวกฟังคำนั้นแล้วจึงพากันหัวเราะว่า) “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเป็นคนบ้าไปแล้ว
หรือ พวกท่านอย่ากล่าวเช่นนั้นในบัดนี้เลย พระอาทิตย์มีรัศมีนับร้อย มีรัศมีร้อนแรง นั่นจึงไม่ใช่พระ
อาทิตย์เลย หากแต่เป็นพระผู้ไร้ร่าง (พระกามเทพ) ต่างหาก ท่านมาสู่พระนคร ด้วยรูปของตน เพ่ือจะ
เล่นกับชนทั้งหลายผู้มีความเหน็ดเหนื่อยด้วยความรัก พวกเราจึงไม่มีความสงสัยในใจเลย” //110-
111// 

ชนบางพวกฟังคำนั้นของชนเหล่านั้นแล้วจึงหัวเราะกล่าวว่า “พวกท่านช่างไม่รู้อะไรเลย 
แท้จริงแล้วกามเทพนั้นจะมีธนูพร้อมกับลูกศร แต่นี่คือท่านผู้เป็นใหญ่ (พระอิศวร หรือพระศิวะ) เสด็จ

 
572 พระสถูปบนพรหมโลกนี้มีช่ือว่า ทุสสเจดีย์  
573 มหาปุริสลักขณะ 32 ประการ โปรดดูเพิ่มเติมใน ที.ม.10/33-36/14-17 
574 อนุพยัญชนะ 80 ประการ โปรดดเูพิ่มเตมิในชินาลังการฎีกา (ชินา.ฏ.ี185; ชิน.ฏี.(ไทย).263-268) 
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มาด้วยพระวรกายที่งดงาม ด้วยคิดว่า ‘พระนครนี้เป็นภูเขาไกรลาส เพราะมีพระราชมนเทียรสู ง
ตระหง่าน’ พวกท่านจงละความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เสียเถิด” //112-113// 

ขณะนั้น ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นของพวกชนแม้เหล่านั้นแล้วก็พากันหัวเราะกล่าวว่า 
“นี่ไม่ใช่พระผู้เป็นใหญ่ (พระศิวะ) (เพราะว่า) พระผู้เป็นใหญ่นั้นเป็นผู้ทำลายล้าง (หร) และเป็นผู้มี
สามตา แต่นี่คือพระผู้มีผมงาม (พระเกสวะ หมายถึงพระวิษณุ) มาตามหาพระศรี (ลักษมี) ผู้เข้ามาใน
พระนครอันประเสริฐ จึงมา ณ ที่นี้ในวันนี้ พวกเรารู้จัก (พระวิษณุ) ด้วยเพศอย่างอ่ืน พวกเราจึงไม่มี
ความสงสัยในเรื่องนีเ้ลย” //114-115// 

ชนบางพวกได้ฟังคำเช่นนั้นแล้วก็พากันปรบมือหัวเราะ ได้กล่าวอย่างนี้ในขณะนั้นว่า “นี่
ไม่ใช่ท่านวาสุเทพ (พระวิษณุ) เพราะว่าท่านวาสุเทพนั้นจะมีดอกบัวที่พระนาภี ตัวเตี้ยและผิวดำ แต่นี่
คือพระปากสาสนะ (พระอินทร์) ผู้จำแลงเพศอย่างใดอย่างหนึ่งมา คงจะคิดว่า ‘พระนครนี้เป็น 
เทวโลก’ จึงเป็นผู้อันมหาชนรับรู้แล้วว่า (ท่านมาแล้ว) เพ่ือจะเห็นความโชติช่วงอันยิ่งใหญ่ ท่านผู้
เจริญ พวกท่านอย่าพร่ำเพ้อกันมากนัก” //116-118//  

ชนบางพวกครั้นได้ฟังคำของชนเหล่านั้นแล้วก็พากันหัวเราะร่าโดยประการต่าง ๆ กล่าว
ว่า “พวกท่านไม่รู้จักท้าวสักกะ (พระอินทร์) เพราะว่าท้าวสักกะนั้นมีวัชระเป็นอาวุธ ท่านผู้เจริญ นี่
แหละคือท้าวมหาพรหม จากพรหมโลกมาในที่นี้ (ด้วยคิดว่า) ‘เผ่าพันธุ์แห่งพระพรหม (พราหมณ์) ใน
พระนครนี้เป็นผู้ประมาทแล้วในพระเวทเกินไปกระมัง” //119-120// 

เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนบางพวกผู้มีชาติแห่งบัณฑิตฟังคำของชนเหล่านั้นแล้ว จึงกล่าวว่า 
“แท้จริงแล้ว นี่ไม่ใช่พระจันทร์ (พระอาทิตย์ พระกามเทพ พระศิวะ พระวิษณุ หรือพระอินทร์) เป็น
ต้นเลย พวกท่านจงอย่าป่าวประกาศความโง่เขลาของตัวเองเสีย ทั้งท้าวมหาพรหมนั้นก็เป็นผู้มีสี่หน้า 
แตท่่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญ ท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้ถือคัมภีร์
พระเวท แต่ท่านผู้นี้ (พระโพธิสัตว์) เป็นผู้มีบาตรอยู่ในมือ เป็นผู้น่าอัศจรรย์ แท้จริงแล้ว บุรุษผู้นี้เป็นผู้
บริบูรณ์ด้วยบารมี575และมหาชนสรรเสริญ ท่านทั้งหลายจงกราบไหว้บูชาและสรรเสริญท่านผู้มีความ
รุ่งเรืองใหญ่นั้นเป็นนิตย์เทอญ” //121-123// 

เมื่อกล่าวเช่นนั้น ชาวเมืองทั้งหมดนั้นจึงบูชานมัสการพระผู้มีคุณสูงสุดในหมู่คน ด้วยของ
หอมและดอกไม้ทั้งหลาย ติดตามพระองค์ไปแล้ว //124// 

ชนทั้งหลาย ยังเรือคือหัวใจให้แล่นไปด้วยถ่อคือดวงตา ในมหาสมุทรคือรูปขององค์มุนี 
ไม่ได้เห็นแล้วซึ่งฝั่งในครานั้น //125// 

ในขณะนั้น พระผู้เป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียวของโลก เที่ยวไปในถนนตามลำดับ ครั้นได้รับ
ภัตตาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วก็เสด็จออกไปในภายนอกพระนคร //126// 

 
575 แปลตามฉบับ Sn. ปณฺุโณ ข้อความคือ “ปารมสิมฺปณฺุโณ ปสตโฺถ” 
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พระมุนีผู้ประเสริฐในหมู่คนพระองค์นั้น (ปุริสาสภะ) เสด็จขึ้นไปสู่ภูเขาปัณฑวะ ปูลาด
สังฆาฏิแล้ว ประทับนั่งใต้ร่มเงาแห่งภูเขานั้น ทอดพระเนตรดูโภชนะที่คลุกเคล้ากันซึ่งพระองค์ไม่เคย
ทอดพระเนตรมาก่อนในบาตร เกิดความรังเกียจขึ้น ทรงขจัดความรังเกียจนั้นแล้วด้วยการพิจารณา 
บริโภคโภชนะนั้นอันราวกะว่าเป็นโภชนะทิพย์ เอาน้ำบ้วนปากแล้ว ประพฤติวัตรในบาตร (ล้างบาตร) 
พักผ่อน ณ ที่นั้น หน่อยหนึ่ง //127-129// 

พระราชาพระนามว่า พิมพิสาร ได้ทราบเรื่องราวนั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นั้น
โดยพลัน ได้รับการอนุญาตแล้วจึงประทับนั่ง //130// 

(พระเจ้าพิมพิสาร) เชื้อเชิญด้วยราชสมบัติแล้ว ครั้นเมื่อพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักบวช
ปฏิเสธ จึงตรัสอีกว่า “เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ควรมาอนุเคราะห์หม่อมฉันในที่นี้” 
//131// 

พระผู้มีปัญญามาก ผู้มีความพากเพียรอันประเสริฐหาผู้เปรียบมิได้ ถูกพระเจ้าพิมพิสาร
นิมนต์เช่นนั้น จึงรับคำนิมนต์แล้วได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม //132// 

พระองค์ทรงบำเพ็ญความเพียรอันกระทำได้ยากยิ่ง (บำเพ็ญทุกกรกิริยา) ตลอด 6 ปี 
ทรงประกาศ (รู้แจ้ง) ว่า “ความหลุดพ้นของชาวโลก ย่อมไม่มี ด้วยการบำเพ็ญเพียรอันกระทำได้ยาก
ยิ่งนั้น” //133// 

จำเดิมแต่นั้น พระองค์ทรงประพฤติในข้อปฏิบัติอย่างกลาง ทรงกระทำความอนุเคราะห์
แก่พระวรกาย ลำดับนั้น จึงมีอินทรีย์ที่กลับเอิบอ่ิมข้ึนอีก //134//  

พระมหามุนี ประทับนั่งใต้ต้นอชปาลนิโครธ ผุดผ่องไปด้วยพระรัศมีอันงดงามของ
พระองค์ ตลอดทั่วทุกทิศ //135// 

ลำดับนั้น ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (เสนานีนิคม) นางสุชาดา ผู้ถวายน้ำนม 576 ได้ขอ
เทวดาผู้สถิตอยู่ ณ ต้นไทร มีความดำริในใจเต็มรอบแล้ว สำคัญว่าพระผู้เป็นจอมปราชญ์คือเทวดา จึง
ร่าเริงบันเทิงยินดี ได้ถวายถาดทองคำพร้อมทั้งข้าวมธุปายาส แล้วกล่าวคำนี้ว่า “ข้าแต่ท่านมหาเทพ 
ความปรารถนาที่ดิฉันปรารถนาสำเร็จแล้วฉันใด ขอความดำริของท่านจงสำเร็จโดยพลันตราบนั้น
เทอญ” //136-138// 

เมื่อนางสุชาดากล่าวเช่นนั้นแล้วก็กราบไหว้และกระทำประทักษิณต่อพระองค์ หลีกไป
แล้ว พระผู้เป็นจอมปราชญ์ก็ได้รับเอาถาดทองคำ //139// 

(พระผู้เป็นจอมปราชญ์) ได้เสด็จเข้าไปสู่แม่น้ำนีลวาหินี (เนรัญชรา) อันน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก 
ประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำอันมีชื่อว่าสุปปติฏฐิตะ //140// 

 
576 แปลตามฉบับ S. ขีรทายิกา 
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พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน (นราสภะ) ทรงกระทำโภชนะให้เป็นก้อนข้าว 49 ก้อนแล้วฉัน 
จากนั้นจึงลอยถาดทองคำทวนกระแสน้ำ //141// 

ลำดับนั้น พระองค์ได้ทรงพักผ่อนกลางวัน ณ อุทยานสาลวัน ทรงทอดพระเนตรเห็น 
มหาสุบิน 5 ประการแล้ว ดำริถึงความหมายแห่งมหาสุบิน 5 ประการนั้น577 //142// 

ในหนทางจนถึงโคนต้นโพธิ์578 เทวดาทั้งหลายประดับประดาพร้อมแล้ว ด้วยถ่องแถว
แห่งซุ้มเรือนแก้วมณี ปูรณฆฏะ (หม้ออันเต็มด้วยน้ำ) และธงเป็นต้น //143// 

ในเวลาเย็น พระนาถเจ้า เสด็จไปสู่ควงต้นโพธิ์ ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ผู้สูงสุดในหมู่
พราหมณ์นามว่า โสตถิยะ กำลังทำการบูชาอยู่ จึงรับเอาหญ้าคาสีเขียว 8 กำ ที่โสตถิยพราหมณ์นั้น
ถวายแล้ว เสด็จเข้าไปสู่โคนต้นโพธิ์ ทรงกระทำประทักษิณต้นโพธิ์นั้น ลำดับนั้น ได้ทรงทำการปูลาด
ด้วยหญ้าหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออก ทรงกระทำผืนแผ่นดินให้แยกออกเป็นสองส่วนจากที่นั้น
แล้ว ทรงตั้งอาสนะอันใหญ่สูงขึ้นไป 14 ศอก อันวิจิตรงดงามหลากสี ทรงประทับยืนอยู่ในที่นั้นแล้ว มี
พระราชหฤทัยแน่วแน่ ได้ทรงอธิษฐานอย่างนี้ว่า “ถึงแม้ว่าหนัง เอ็น และกระดูก จะเหลืออยู่ เนื้อและ
เลือดทั้งหมดในกายเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที เราไม่ตรัสรู้แล้วจะไม่ลุกขึ้น เราจะไม่ละทิ้งความเพียร
ของเรา” พระองค์ครั้นอธิษฐานเช่นนั้นแล้วจึงประทับนั่งบนวชิราสนะ (รัตนบัลลังก์) //144-149// 

พระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงยกพระบาทข้างหนึ่งไว้เหนือพระบาทอีกข้างหนึ่ง ไม่ให้เลย
กัน (ให้เสมอพอดี) ทรงวางข้อพระบาท ราวกะซ้อนดอกบัวด้วยดอกบัว (นั่งขัดสมาธิเพชร) ทรงวางฝ่า
พระหัตถ์ (ขวา) อันเป็นที่เพลิดเพลินแห่งนัยน์ตาไว้เหนือฝ่าพระหัตถ์อีกข้างหนึ่ง (ซ้าย) ราวกะจัดวาง
ใบอ่อนแห่งต้นอโศกใบอ่ืนไม่ให้ยุ่งกับใบอโศกอ่อนอีกใบหนึ่ง ทรงงดงามด้วยพระวรกายที่ผุดผ่อง
ปิดบังด้วยจีวรสีกรัก เสมือนภูเขาทองสูงใหญ่งดงาม (วาววับ) เพราะท้องฟ้าในเวลาตอนเย็น ทรง
ประดับด้วยมณฑลแห่งพระพักตร์ที่สว่างไสวเหนือพระศอ ราวกะดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่เหนือยอด
อุทัยคีรี ทรงปิดพระเนตรครึ่งหนึ่ง ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหว จากด้านข้างที่หวั่นไหว (เปลือกตาที่กระพริบ)  
ราวกะสีหบัญชรสีเขียวแก่เหนือท้องนภาสีทอง ทรงสัมผัสลำต้นโพธิ์ซึ่งมีก้านสีเงิน ราวกะกำแห่งดอก
อุบลเขียว อันเป็นที่โผลงแห่งฝูงภมรคือนัยน์ตาของชนทั้งหลาย //150-155// 

เมื่อพระองค์ประทับนั่ง หน่ออ่อนประดุจดังแก้วประพาฬ ก็ขาดตกลงมาจากต้นโพธิ์
โดยรอบ ราวกะเดชของมิจฉาทิฐิบุคคล ขาดสะบั้นลงฉะนั้น //156// 

เทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาล มาประชุมพร้อมกันโดยพลัน ณ ที่นั้น พระผู้มีดอกบัว
เป็นที่นั่ง (พระพรหม) พญานาคทั้งหลาย นักสิทธิ์ และวิทยาธรเป็นต้น ก็ต่างมาประชุมพร้อมกัน 
//157//    

 
577 มหาสุบิน 5 ประการ ได้แก่ ดเูพิ่มเติมใน ขุ.ชา.อ.1/102-103 

578 แปลจากคำว่า “อา โพธิมลูโต มคเฺค” 
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ท้าวมหาพรหมสหัมบดีผู้ประทับอยู่ข้างหน้าเหล่าพรหมเสนา ประทับยืนกั้นเศวตฉัตรใน
ที่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า //158// 

พระปากสาสนะ (ท้าวสักกะ) ผู้มีความเอ้ือเฟ้ือ ทรงประทับยืนเป่าสังข์ชื่อ วิชยุตตระ 
อันมีขนาดยาว 120 ศอก //159//  

สุยามเทวราชพร้อมเหล่าเสนา สรรเสริญพระผู้เป็นจอมแห่งนรชน (นราธิปะ) ประคอง
พัดแก้วมณี พัดอยู่เบา ๆ //160// 

ท้าวสันดุสิตเทวราช ก็ยืนถือพัดวาฬวีชนี อันราวกะดอกไม้คือยศที่แย้มบานบนยอด
เถาวัลย์คือชื่อเสียงแห่งชัยชนะฉะนั้น ณ สถานที่นั้น //161// 

ปัญจสิขเทพบุตรได้ถือเอาพิณไม้มะตูม ยืนร้องเพลงขับที่น่าฟังต่าง ๆ ณ ที่นั้นโดยอเนก
ประการ //162// 

แม้พญานาคมหากาลผู้ประทับอยู่หน้าหมู่นาคเสนา ก็ได้ยืนสรรเสริญด้วยคุณ 9 ประการ
มีพระอรหันต์เป็นต้น579 ณ ที่นั้น //163// 

เทพธิดานามว่า สุริยวัจฉสา (สุริยวัจจสา) ลูกสาวของท้าวติมพรุ580 เนรมิตภาคพ้ืนเป็นที่
ร่ายรำ พาเอานางอัปสรทั้งหลายมายืนทำการแสดง //164// 

ท้าวธตรฏฐ์ ผู้มีร่างกายสีขาว ทรงอาภรณ์สีขาว มาพร้อมกับเหล่าเสนา ยืนอารักขาด้าน
ทิศตะวันออก //165// 

ท้าววิรุฬหก ผู้มีร่างกายสีเขียว ทรงอาภรณ์สีเขียว พรั่งพร้อมด้วยเหล่าเสนาของตน ยืน
อารักขาด้านทิศใต้ //166// 

ท้าววิรูปักข์ ผู้ประทับอยู่หน้าเหล่าเสนาของตน ผู้มีร่างกายสีแดง ทรงอาภรณ์สีแดง สวม
เกราะ ยืนอารักขาด้านทิศตะวันตก //167// 

ท้าวนรวาหนะ (ท้าวกุเวร) ผู้มีร่างกายสีทอง ทรงอาภรณ์สีทอง พร้อมกับเหล่าเสนา ยืน
อารักขาด้านทิศเหนือ //168// 

ไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรมากมายในเรื่องนี้ เทวดาทั้งหลายในชาติเขต (เขตเป็นแดนเกิด) 
ที่มิได้มานั้นไม่ได้มีเลย เทวดาทั้งหลายทั้งปวงต่างมาประชุมกันแล้วในที่นี้นี่แล //169// 

พญานาคท้ังหลายเป็นต้น ที่ภาคพ้ืนปฐพี ขยับเขยื้อนไม่ได้ เพราะเชิงธงอันหยั่งลงมาจาก
ฟากฟ้า จะป่วยกล่าวไปไยถึงจำนวนอันมากมายแห่งธงทั้งหลายเล่า //170// 

ดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้า ก็เคลื่อนที่ไม่ได้ เพราะธงทั้งหลายที่มีความเป็นไป (พัดปลิว) 
อย่างรุนแรงเพราะแรงลม จะป่วยกล่าวไปไยถึงธงเป็นอันมากเล่า //171// 

 
579 (1) อรหํ (2) สมฺมาสมฺพุทฺโธ (3) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (4) โลกวิทู (5) อนุตฺตโร (6) ปุริสทมฺมสารถิ 

(7) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (8) พุทฺโธ และ (9) ภควา 
580 โปรดดูเพิ่มเติมในสักกปัญหสูตร (ที.ม.10/349/229-230) 
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เชิงธงที่สูงขึ้นไปถึงภูเขาจักรวาล ด้านทิศตะวันออก จรดภูเขาจักรวาลเป็นต้น ด้านทิศ
ตะวันตก //172// 

ภูเขาเหล่านี้คือ ภูเขาจักรวาล ภูเขาสุเมรุและภูเขายุคันธรเป็นต้น ถูกตกแต่งด้วยสีนานา
พรรณ เหมือนกับเทริดดอกไม้ฉะนั้น //173// 

ท้องฟ้าปานประหนึ่งเพดานที่เกลื่อนกล่นไปด้วยดอกบัวที่แย้มบาน ตระการตาด้วยจุดที่
งดงามและเกสรดอกไม้ //174// 

กระแจะกลิ่นหอมที่เทวดาและพรหมเป็นต้นโยนขึ้นไปในที่นั้น ปรากฏราวกะว่าเพดาน
ตั้งอยู่ (ครอบคลุม) ที่มณฑปแห่งปลายจักรวาลฉะนั้น //175// 

แผ่นน้ำ581ถูกปกคลุมด้วยควันแห่งการบูรและกฤษณาที่เขาโปรยขึ้นในที่นั้น ๆ ปาน
ประหนึ่งถูกปกคลุมด้วยก้อนเมฆสีดำฉะนั้น582 จะป่วยกล่าวไปไยถึงอย่างอ่ืนอีกเล่า //176// 

ธรณีมิได้จมลงด้วยดอกไม้เครื่องบูชาอันเหล่าเทวดาในชาติเขตบูชาเลย โอ้โฮ ที่แท้
ภาระหน้าที่นี้เป็นกำลังแห่งช้างประจำทิศ //177// 

พวงดอกไม้ห้อยย้อยลงมาจากท้องฟ้า งดงามอยู่ ปานประหนึ่งว่าเชือกที่เหล่าเทวดาผูก
ร้อยเพ่ือจะฉุดดึง583โลกไว้ฉะนั้น //178// 

นางเทพอัปสรทั้งหลายบนท้องฟ้าต่างประคองมือของกันและกัน ฟ้อนรำขับร้องเพลงที่
น่ารื่นรมย์ใจบนท้องฟ้านั้น //179// 

นางเทพอัปสรทั้งหลายเป็นคู่ ๆ ประดับตกแต่งแล้ว จับมือกันแล้วหมุนไปมา บนท้องฟ้า 
ณ ที่นั้น ราวกะลูกข่างหมุนอยู่ฉะนั้น //180// 

นางเทพอัปสรทั้งหลายพากันถือเอากำดอกอุบลเขียวเป็นต้นยืนแวดล้อมบูชาพระผู้เป็น
จอมนระ (นริสสระ) //181// 

นางเทพอัปสรทั้งหลายบนท้องฟ้าถือเอาหม้อทองคำเป็นต้นที่เต็มด้วยบัวอันมีกลีบสีแดง 
เช่น กัลหาระ กมล และอุบล อาเกียรณ์ด้วยดอกของลูกมะพร้าวไฟ เต็มด้วยน้ำหอม ให้พระสุคตเจ้า
ประทับอยู่ตรงกลาง แล้วบูชาอยู่โดยรอบ //182-183// 

นางเทพอัปสรบางพวกยืนถือแว่นกระจกทองคำ เทวดาบางพวกยืนถือพัดใบตาล (184) 
บางพวกมีถ้อยคำมงคลป่าวประกาศอยู่ว่า “ขอความปรารถนาของพระองค์จงสำเร็จ” 

ยืนแวดล้อมพระชินเจ้า //185// 

 
581 แปลจากฉบับ B. มํ คำนี้เป็นนปุงสกลิงค์ ปรากฏใน SED. 771 
582 แปลจากฉบับ B. กาลพภฺกูฏจฺฉตตฺํ 
583 แปลจากฉบับ S. อากฑฺฒนาย 
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นางเทพอัปสรทั้งหลาย ยืนประคองเครื่องมงคลสูงสุด 8 ประการมีสัญลักษณ์สิริวัจฉะ 
(ศรีวัตสะ) เป็นต้น584 แวดล้อมจอมแห่งมุนี (มุนิสสระ) //186// 

บางพวกฟ้อนรำ บางพวกละเล่น บางพวกผิวปาก บางพวกร้องเพลง บางพวกดีดพิณ 
บางพวกขับลำนำ และบางพวกโบกสะบัดแผ่นผ้าผืนเล็ก ๆ //187// 

ระเบียบเครื่องประดับคือดอกไม้หลายหลาก ระเบียบเครื่องบูชาคือประทีป และระเบียบ
เครื่องประดับคือแก้วมณี ทองคำ และเงิน (ทับถม) ขึ้นไปสูงจดพรหมโลก โดยรอบแห่งภูเขาจักรวาล 
ตั้งอยู่โชติช่วงชัชวาลในงานมหรสพ (เฉลิมฉลอง) อันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า //188-189// 

ระเบียบแห่งโตรณะต่าง ๆ ที่ทำจากรัตนะ 7 ประการ585 ทั้งระเบียบที่ทำจากต้นกล้วย
ทองคำ และระเบียบที่ทำจากผืนผ้าก็เช่นเดียวกัน //190// 

ท้องแห่งจักรวาลไม่มีระหว่าง (แออัด) ด้วยร่มหลายหลากมีสีนานาพรรณ ราวกะสระน้ำ
ดารดาษไปด้วยดอกบัวฉะนั้น //191// 

แผ่นดิน มีถ่องแถวแนวตะเกียงหลายอันที่ลุกโพลงอยู่ในที่นั้น ๆ ปานประหนึ่งท้องนภาที่
เกลื่อนกล่นไปด้วยข่ายแห่งดาราฉะนั้น //192// 

ฉัตรอันมีในระหว่างธงทั้งหลาย ได้มีแล้วเหนือภูเขาจักรวาล หม้อน้ำ ประทีป และ
โตรณะก็ได้มีแล้ว ไม่มีระหว่าง (แออัด) ในที่นั้นเหมือนกัน //193// 

ภูเขาจักรวาลหวั่นไหวไปด้วยเสียงบันลือแห่งเครื่องดนตรีนานาชนิด ด้วยเสียงสวด
หลากหลายเพลงขับ และด้วยเสียงกล่าวสาธุการอเนกประการ //194// 

โอ้หนอ เพราะการบูชาวิเศษนั้นเป็นคุณยิ่งใหญ่ ใครเล่าหนอจะพูดถึงการบูชาอันวิเศษ
เช่นนั้นได้ด้วยปากเพียงปากเดียว เนื่องในการมงคลอันเหล่าเทวดากระทำแล้วแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
//195// 

ท่านผู้มีสี่หน้า (พระพรหม) ท่านผู้มีพันตา (ท้าวสักกะ) พญานาคผู้มีนัยน์ตาสองพันดวง 
(เศษนาคหรืออนันตนาคราช) แม้แต่ท่านผู้มีสิบคอ (ทศกัณฐ์) ก็ยังไม่อาจที่จะพรรณนาการบูชาวิเศษ
เช่นนั้นให้หมดลงได้ ในเพราะการสมาคมมหรสพอันยิ่งใหญ่อเนกประการที่เหล่าเทวดา อสูร พรหม 
ครุฑ และนาคราชเป็นต้นกระทำแล้วอย่างมากมายมหาศาลเช่นนั้น //196-197// 

ในวันนั้นพญามารแลดูโลกนี้แล้วเกิดความตกใจ จึงเรียกผู้ติดตามของตนมาแล้วถาม
อย่างนี้ว่า “ทิพยวิมานทั้งหมดว่างเปล่า ถูกทิ้งร้าง เทวดาทั้งหลาย 6 ชั้นฟ้า ละทิ้งการรักษาวิมาน ไป
ในที่ไหนกัน” //198-199// 

 
584 อัษฎมงคล (สัญลักษณ์มงคล 8 ประการ) โปรดดูบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
585 รัตนะ 7 ประการ ได้แก่ ทอง เงิน มุกดา มณี ไพฑูรย์ เพชร และประพาฬ  
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(ผู้ติดตามของพญามารนั้นตอบว่า) “ข้าแต่จอมมาร ท่านไม่รู้หรอกหรือ ท่านเป็นผู้
ประมาทหรือมัวแต่หลับอยู่หรือ วันนี้ เจ้าชายสิทธัตถะผู้นับเนื่องในพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชโอรส
ของพระนางมหามายา บำเพ็ญบารมีทั้งหมดแล้วออกมหาภิเนษกรมณ์ ประทับนั่ง ณ โคนต้นโพธิ์ ด้วย
ตั้งใจว่า “วันนี้ เราจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” เพ่ือจะทำการบูชาเจ้าชายสิทธัตถะนั้น เทวดาทั้งหลาย
ในหมื่นจักรวาล จึงมาพร้อมกัน ร่าเริงยินดี ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ ในวันนี้ ท่านหูหนวกหรอกหรือ 
หรือว่าตาบอด ยอดธงทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ท่านหรือ (ท่านไม่เห็นยอดธงทั้งหลายหรือ) หรือว่าท่าน
ไม่ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น” //200-203// 

พญามารผู้ชั่วร้ายได้ฟังคำเช่นนั้นของผู้ติดตามเหล่านั้นแล้วจึงเกิดความทุกข์ เสียใจเศร้า
โศก กล่าวคำนี้แก่เสนามารเหล่านั้นว่า “โอ้หนอ การตรัสรู้ (อสาร)586 (ของเจ้าชายสิทธัตถะ) นี้เป็น
ความเสื่อมอย่างยิ่งใหญ่ของสังสารวัฏ สังสารวัฏคงจะไร้สาระ (แก่นสาร) เสียแล้ว เมื่อเจ้าชาย  
สิทธัตถะจะได้รับราชสมบัติ (พระนิพพาน) โอ้หนอ พวกเราฉิบหายเสียแล้ว สังสารวัฏทั้ง 3 ที่เต็ม
บริบูรณ์ คงจะไร้ความงดงาม ราวกะป่าที่ถูกไฟไหม้แล้ว โลกทั้ง 3 คงจะไร้แสงสว่าง ราวกะวันอันไร้ที่
พ่ึง (วันอันไร้พระอาทิตย์) โลกทั้ง 3 ก็จะปานประหนึ่งราชสมบัติที่ถูกขโมยรัตนะไป สิทธัตถราชกุมาร
นี้ละวิสัยของเราดำเนินไปแล้ว ชนเป็นอันมากก็จะออกไปโดยหนทางที่เธอไปแล้วนั้น พระราชโอรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะนั้นจะไม่กระทำที่สุดแห่งภพได้ตราบใด มาเถิดพวกเจ้า เราจะพากันไปทำให้
เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ชื่อว่าอสิทธัตถะ (ไม่ประสบความสำเร็จ) ตราบนั้น พวกเจ้าจงแปลงกายให้น่า
สะพรึงกลัว น่าเกลียด ดุร้าย จงขับไล่เจ้าชายสิทธัตถะให้หนีไปด้วยเสียงนั่นแล ให้เหมือนกับปุยนุ่นที่
ถูกพายุพัดไปฉะนั้น” //204-210// 

เหล่าเสนามารได้ฟังคำของพญามารนั้นแล้วก็มาพร้อมกันแปลงกายต่าง ๆ นานา พรั่ง
พร้อมด้วยอาวุธนานาชนิด //211// 

ลำดับนั้น พญามารขึ้นขี่ช้างคิริเมขล์ โดยความสูง 150 โยชน์ มาแล้วพร้อมกับเหล่าเสนา
มาร //212// 

เหล่าเทวดาครั้นเห็นพญามารพร้อมทั้งกองทัพมาแต่ที่ไกล จึงถูกความกลัวบีบคั้นแล้วพา
กันรีบหนีไปยังทิศต่าง ๆ //213//  

ท้าวมหาพรหมผู้อยู่ด้านหน้าก็โยนเศวตฉัตรของตนทิ้งรีบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท้าวสักกะผู้
สงสัยก็ฉวยเอาสังข์ไว้เบื้องปฤษฎางค์แล้วหนีไป //214// 

แม้พญานาคมหากาลก็แทรกแผ่นดินหนีไป ในลำดับนั้น หวาดหวั่น เอามือปิดหน้านอน
บนพระแท่นของตน //215// 

 
586 อสาร แปล 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกแปลว่า “การตรัสรู้” ครั้งที่สองแปลว่า “ไร้สาระ” จัดเป็นอัตถา -

ลังการประเภทสิเลสะ 
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ส่วนเทวดาทั้งหลายก็พากันทอดทิ้งการบูชาทุกอย่าง หนีไปแล้ว ในทันใดนั้น จักรวาลนี้ก็
ได้ว่างเปล่า //216// 

สถานที่นั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ไร้สิริ ไม่งดงาม มีถนนหนทางไม่สม่ำเสมอ เกลื่อนกล่นไป
ด้วยของบูชาหลายหลากท่ีร่วงตกลงมา //217// 

ณ ที่นั้น คงเหลือเพียงพระสุคตเจ้าผู้เดียวเท่านั้นประทับนั่งบนวชิราสนะ รุ่งเรืองสว่าง
ไสวด้วยพระสิริของพระองค์เอง ราวกะดวงอาทิตย์โชติช่วงอยู่เหนือเขายุคันธรฉะนั้น //218//  

พระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหว ไม่สะดุ้งกลัว และปราศจากความขนพองสยองเกล้า ไม่เกรง
กลัว ปานประหนึ่งพญาราชสีห์อยู่ท่ามกลางหมู่เนื้อ587ฉะนั้น //219// 

ลำดับนั้น นิมิตที่ไม่น่าปรารถนาก็ปรากฏเหนือพระผู้เป็นใหญ่แห่งธรรม (ธัมมิสสร) ความ
มืดมนอนธการแผ่ไปทั่วทุกทิศ และหมอกธุมเกตุ588ก็ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า //220// 

เวลากลางวันก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝน ดวงอาทิตย์ก็มีรัศมีเหือดหายไป แม้อุกกาบาตก็ตกลง
มา ความเร่าร้อนพวยพุ่งไปทั่วทุกทิศ //221// 

สายฟ้าแลบแปลบปลาบมีอยู่เหนือท้องฟ้าที่ปราศจากก้อนเมฆ สายฟ้าผ่าก็ลุกโพลงตกลง
มา ณ ที่นั้น ๆ //222// 

หมู่นกดุเหว่า นกที่มีจะงอยปาก และนกฮูกต่างส่งเสียงร้องระงม เปรตและผีหัวขาดซึ่งนำ
ความน่ากลัวมาให้ ลอยไปทั่วท้องฟ้า //223// 

ลำดับนั้น พญามารตระเตรียมเสนา มาแล้ว ยืนอยู่บนภูเขาจักรวาล มองดูพระชินเจ้า 
เข้าโจมตี ด้วยคิดว่า “การเข้าไปหามนุษย์เพียงคนเดียวไม่เหมาะแก่เรา เพราะว่าช้างย่อมเข้าไปหาช้าง
ด้วยกัน ย่อมไม่เข้าไปหาสุนัขจิ้งจอก การนี้ไม่หนักหนา ถึงเวลาแล้วที่จะขับไล่เจ้าชายสิทธัตถะให้หลีก
หนีไป” กำเริบเหิมเกริมแล้ว บันดาลลมพายุคล้ายกับลมประลัยกัลป์ //224-226//  

(พญามาร) ถอนป่าไม้ซัดขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยพลัน ทำการถอนรากถอนโคน กำจัดไม่ให้
เหลือ เขย่าต้นไม้ เช่น ต้นตาลและต้นสาละ ให้ไหวสั่นแล้วถอนขึ้นซัดไปบนท้องฟ้า แล้วขว้างเหล่า
สัตว์มีม้า ราชสีห์ และช้างเป็นต้นให้ตกลงไปที่สุดขอบภูเขาจักรวาล ประหารยอดเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซัด
ขึ้นไปให้หมุนลอยในท่ามกลางท้องฟ้า วิ่งรอบที่นั้น ๆ //227-229//  

(พญามาร) ให้เกิดเสียงบันลือลั่นด้วยการกระทบกันของศิลากับศิลา บันดาลเปลวไฟและ
หมอกควันให้ตกลงมา แล้วซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้า จับเอาหลังคาและก้อนอิฐให้ลอยเคว้งไปบนท้องฟ้า 
ทำลายปราสาททั้งหลายให้หมุนลอยคว้าง กระทบที่ภูเขาทั้งหลายเป็นต้น ขุดแผ่นดิน โปรยฝุ่นไป
เหนือมณฑลแห่งท้องนภา กลบลงบนผืนดินส่วนอ่ืน (หรือราวกะจะสร้างซึ่งโลกอีกหนึ่งใบ) ทำลาย

 
587 “อยู่ท่ามกลางหมู่เนื้อ” แปลจากฉบับ Sn. มิคจฺฉาปกมชฺฌโค 
588 สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น  (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556: 601)  
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ภูเขาสูงใหญ่ เข้าไปหาพระมหามุนีแล้ว ด้วยเสียงอันน่ากลัว แต่ก็ไม่อาจจะพัดแม้ชายจีวร (ของพระ
มหามุนี) ให้หวั่นไหวได้ //230-233//  

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 1 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //234// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //235// 

ชัยชนะครั้งที่ 1 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พญามารครั้นเห็นความไม่เป็นอันตรายจากแรงลมของพระผู้เป็นจอมปราชญ์แล้วก็ทุกข์
ระทมใจ มีใจเร่าร้อนเพราะความโกรธแค้น //236// 

พญามารนั้น คิดดังนี้ว่า “เอาเถิด บัดนี้ เราจักบันดาลมหาเมฆให้ตั้งเค้าข้ึนแล้วให้น้ำท่วม
นักบวชผู้นี้ พอกันทีกับการเศร้าโศกเสียใจของเรา” ได้บันดาลมหาเมฆให้ตั้งเค้าขึ้นแล้ว ความมืดมน
อนธการทั้งหมดทั้งมวลจึงได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกทิศ //237-238// 

ก้อนเมฆ ทำสายน้ำใหญ่ให้ไหลหลากท่วมท้นขึ้นเรื่อย ๆ ร้อยโยชน์บ้าง พันโยชน์บ้าง 
โดยรอบ //239// 

ท้องฟ้าปานประหนึ่งว่าถูกห่อหุ้มไปสายฟ้าหนึ่งพันเส้น สายรุ้งจึงได้มีอยู่เหนือทิศาภาค
นั้น ๆ //240// 

ท้องฟ้าและพ้ืนดินปานประหนึ่งว่าถูกเย็บเข้าด้วยกัน ด้วยเชือกเงินเส้นใหญ่คือสายน้ำ
และก้อนเมฆ อันเป็นไปไม่ขาดสาย //241// 

สายฟ้าเสียงกึกก้องหนึ่งร้อยสาย ฟาดตกลงมา ณ ที่นั้น ๆ กลองบนท้องฟ้าอันมีเสียงน่า
สะพรึงกลัวอย่างยิ่งหนึ่งร้อยลูก ก็ได้มีแล้ว ณ ที่นั้น ๆ //242// 

ห้วงน้ำใหญ่ท่วมสูงขึ้นถึงมหาบรรพต และนำมาซึ่งกลุ่มก้อนแห่งฟองน้ำอันสูงเท่าภูเขา
ไกรลาส นำมาซึ่งโป่งน้ำมีขนาดใหญ่เท่ามหาสถูปเป็นต้น เป็นห้วงน้ำที่ลึก กว้าง อันตราย พัดเข้ามา
ใกล้พระชินเจ้าแล้ว แต่ก็ไม่สามารถจะให้เปียกแม้ปลายเส้นโลมชาติในพระสรีระ (ของพระองค์) ได้ 
ห้วงน้ำใหญ่จึงได้ไหลผ่านไปแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีอานุภาพมาก ท่านผู้เจริญ //243-
245// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 2 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //246// 
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ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //247// 

ชัยชนะครั้งที่ 2 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น พญามารเมื่อไม่สามารถจะทำอันตรายด้วยฝนและแม่น้ำได้ จึงมีจิตใจวุ่นวาย
เพราะความเกรี้ยวกราดจากความริษยาต่อสิทธัตถกุมารนั้น //248// 

พญามารนั้นคิดว่า “ประโยชน์อะไรในการจะยังสิทธัตถกุมารนั้นให้ตายด้วยฝนและแม่น้ำ
นั่น อะไรหนอเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสต่อสิทธัตถกุมารนั้น บัดนี้เราจะเผาสิทธัตถกุมารนี้ให้มอดไหม้
ด้วยฝนถ่านเพลิงโดยเร็ว” แล้วบันดาลฝนถ่านเพลิงทั้งหลายขึ้นซัดไปใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้นทางอากาศ //249-250// 

กองแห่งถ่านเพลิงอันลุกโพลงขนาดเท่ามหาบรรพต โชติช่วงน่ากลัวอย่างยิ่ง ลอยมาทาง
อากาศ ณ ที่นั้น ทำให้ช่องว่างทั่วทุกทิศเต็มรอบแล้วด้วยเสียงดังฉ่า ๆ บังเกิดเป็นควันโขมงด้วยกลุ่ม
ประกายไฟ อันนำมาซึ่งความน่ากลัวแม้ของพญามาร เผาต้นไม้ใหญ่และภูเขาให้ลุกโพลงขึ้นต่อหน้า 
(ของเจ้าชายสิทธัตถะ) ปานประหนึ่งกองไฟอันพวยพุ่งขึ้นมาจากขุมนรกฉะนั้น นำมาซึ่งความน่ากลัว
อย่างยิ่ง โดยครู่เดียวเท่านั้น ก็เข้ามาใกล้พระมุนีผู้ประเสริฐผู้ประทับนั่งอยู่ แต่กองแห่งถ่านเพลิง
เหล่านั้น กลับกลายเป็นมาลาเครื่องประดับศีรษะตกลงมาแทบเบื้องพระยุคลบาท โปรยกลุ่มเกสร
ดอกไม้อันน่าเพลิดเพลินใจให้ตกลงมาเนือง ๆ ซึ่งมีหน้าเฉพาะต่อทุกทิศอันอากูลด้วยเสียงดังหึ่ง ๆ 
ของแมลงผึ้งตัวมัวเมาในน้ำหวาน //251-255// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 3 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //256// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //257// 

ชัยชนะครั้งที่ 3 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ท้าวประชาบดี (พญามาร) ครั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้อันถ่านเพลิงนั้นทำอันตรายไม่ได้ จึงมี
ความทุกข์เสียใจ แต่ก็กลับมีความคิดชั่วร้ายอีก คิดอย่างนี้ว่า “เราจะบันดาลฝนกรวดขึ้น กำจัด
นักบวชนั้นให้แหลกเป็นจุณ” บันดาลฝนกรวดขึ้นแล้ว //258-259// 

ในฝนนั้นมีก้อนหินเล็กใหญ่เป็นจำนวนมาก น่ากลัวอย่างยิ่ง เป็นควันโขมงลุกโพลงโชติ
ช่วง ปานประหนึ่งก้อนถ่านเพลิง กระทบกันมาทำเสียงน่ากลัวอย่างยิ่ง ทำให้เป็นวันที่ขมุกขมัวไปด้วย
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เปลวควันโดยรอบ แต่เมื่อเข้ามาใกล้เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดา ฝนกรวดเหล่านั้นกลับกลายเป็น
ราวกะกลุ่มดอกไม้อันสงบนิ่ง นำมาซึ่งกลิ่นหอมน่ารื่นรมย์ ตกลงมาแทบพระยุคลบาทอันทรงพระสิริ 
(ของเจ้าชายสิทธัตถะ) //260-262// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 4 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //263// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //264// 

ชัยชนะครั้งที่ 4 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น พญามารครั้นเห็นเช่นนั้นแล้ว ก็ถูกไฟคือความโกรธแผดเผาในตอนนั้น บันดาล
ฝนอาวุธขึ้นแล้วซัดเข้าไปใกล้พระพุทธองค์ //265// 

อาวุธทั้งหลายมีกระบี่ กริช หอก หลาว และตะบองเป็นต้น อันแหลมคมลุกโพลงโชติช่วง 
คล้ายกับไฟสายฟ้าแลบ ลอยมาทางอากาศแล้ว กลับกลายเป็นประหนึ่งว่าเครื่องบูชาคือดอกไม้ฉะนั้น 
หมุนตกลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า //266-267// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 5 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //268// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //269// 

ชัยชนะครั้งที่ 5 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พญามารครั้นเห็นเช่นนั้นจึงโกรธแค้น คิดแล้วว่า “ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด ๆ ให้แก่สิทธัตถ -
กุมารนั้น สิ่งนั้น ๆ ก็ไม่อาจจะเข้าไปกล้ำกรายได้เลย” จึงบันดาลฝนเถ้ารึง (ฝนขี้เถ้า) ขึ้นแล้ว ด้วยคิด
ว่า “เราจะฆ่าพระมุนีให้ตายในบัดดล” ฝนเถ้ารึงนั้นอันร้อนรุ่มลุกไหม้ควันฟุ้ง ได้ลอยไปแล้วทาง
อากาศ //270-271//  

ฝนเถ้ารึง เมื่อลอยไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระชินเจ้าแล้วกลับแปรเปลี่ยนเป็นผงของไม้
จันทน์และการบูรปลิวไป //272//  

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 6 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //273// 
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ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //274// 

ชัยชนะครั้งที่ 6 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น ผู้ดำมืด (พญามาร) ผู้ยืนอยู่หน้าเสนามาร ครั้นเห็นเช่นนั้นแล้วจึงโกรธแค้น ซัด
ฝนเม็ดทรายไปในที่นั้นแล้ว //275// 

แต่ทว่าเม็ดทรายอันคล้ายกับถ่านเพลิงจากไม้ตะเคียน ครั้นลอยมาจากอากาศแล้ว กลับ
ร่วงหล่นลงมากลายเป็นผงเครื่องอบ แทบเบื้องพระยุคลบาทของพระชินเจ้า //276// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 7 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //277// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //278// 

ชัยชนะครั้งที่ 7 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พญามารเห็นแม้ดังนั้นแล้ว ไม่รีรอ ไม่ละอาย มีความโกรธเป็นธง คิดดังนี้ว่า “บัดนี้เราจะ
บันดาลโคลนตมแล้วทำให้สิทธัตถกุมารนั้นจมลงไปในโคลนตมนั้น” จึงบันดาลโคลนตมอันใหญ่แล้วซัด
ไป โคลนตมนั้นเป็นควันโขมงลุกโพลงโชติช่วงลอยมาทางอากาศโดยพลัน แต่พอมาถึงแทบเบื้องพระ
ยุคลบาทอันทรงพระสิริของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เย็นลงแล้วกลับกลายเป็นเปือกตมอันหอมถึง
พร้อมด้วยกลิ่นหอมฟุ้งนานาประการ //279-281// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 8 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //282// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //283// 

ชัยชนะครั้งที่ 8 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น พญามารเมื่อแลดูอยู่ก็เห็นพระผู้เป็นอริของมาร (มาราริ) ผู้รุ่งโรจน์อยู่ด้วยพระ
สิริ ไม่สามารถจะยังจิต (ของตน) ให้พอใจได้ เพราะฉะนั้น จึงโกรธแค้น คิดว่า “วันนี้ การจับสิทธัตถ -
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กุมารนั้นใส่ไว้ในความมืดแล้วลวงหลอก เป็นหน้าที่ของเรา” จึงบันดาลความมืดสนิทขึ้นแล้ว //284-
285// 

ความมืดนั้นนำมาซึ่งความน่ากลัว ปานประหนึ่งความมืดในโลกันตรนรก589ฉะนั้น ลอย
มาจากอากาศถึงท่ีใกล้พระมุนีแล้ว //286//  

ความมืดมิดถึงความพินาศไปในเมื่อพระอาทิตย์อุทัยขึ้นแล้วฉันใด ความมืดมนอนธการ
เช่นนี้ก็ฉันนั้น ในเมื่อพระชินเจ้าผู้ประเสริฐประทับอยู่ //287// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ  ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 9 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //288// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //289// 

ชัยชนะครั้งที่ 9 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พญามารครั้นทำมหาสงครามด้วยฝน 9 ชนิดดังกล่าวมานี้แล้ว แต่ก็ไม่เห็นพระพุทธองค์
ได้รับอันตราย จึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะไฟคือความโกรธแผดเผา ลำดับนั้น โกรธแล้วพลันคว้าจักราวุธ
อันมีเดชมากที่ตั้งไว้เพ่ือป้องกันตัว ขว้างไปโดยเร็ว //290-291// 

ถ้าหากว่าท้าวประชาบดี (พญามาร) โกรธแล้ว ถือเอาจักราวุธอันคมนั้นแล้วฟาดฟันไซร้ 
(พญามารนั้น) ย่อมตัดสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นท่อน ๆ ได้โดยไม่ติดขัด ราวกะตัดต้นกล้วยฉะนั้น //292// 

เช่นเดียวกันนั่นแล หากว่าพญามารนั้นโกรธแล้วขว้างไปสู่แผ่นดินโดยเร็วไซร้ สัตว์มีชีวิต
ทั้งหลายผู้อยู่บนแผ่นดินก็ย่อมจะอยู่ไม่ได้ สระน้ำเป็นต้นก็จะแห้งขอด //293// 

เช่นเดียวกัน แม้นหากว่าพญามารนั้นโกรธแล้วเอาจักราวุธนั้นขว้างไปสู่มหาสมุทรไซร้ 
ทั้งพืชและสัตว์ที่เกิดในน้ำก็จะถึงความบรรลัย มหาสมุทรก็จะเหือดแห้ง //294// 

แต่ทว่าจักราวุธอันมีอานุภาพมากซึ่งลุกโพลงโชติช่วงเช่นนั้นลอยไปอยู่บนท้องฟ้า แต่
ครัน้ถึงพระนาถเจ้าก็กลับกลายเป็นเทริดดอกไม้ตกลงมา //295// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งท่ี 10 ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //296// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //297// 

 
589 โลกันตรนรก คือ นรกขุมหนึ่งซึ่งลงโทษหนักท่ีสุด ไม่ได้ผุดหรือได้เกิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 

1,090)  
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ชัยชนะครั้งที่ 10 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ในตอนนั้น พระชินเจ้ายังพญามารผู้มีใจซึ่งถูกไฟคือความโกรธแผดเผาแล้วให้ดับลงด้วย
น้ำคือพระมหากรุณาธิคุณ ประทับนั่งแล้ว ด้วยประการฉะนี้ //298// 

พญามารนั้นแม้กระทำเช่นนั้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับชัยชนะ ลำดับนั้น จึงเกรี้ยวโกรธ เรียก
เสนามารของตนผู้น่ากลัวดุจดังไฟประลัยกัลป์มาแล้วว่า “มาเถิดพวกเจ้าผู้ว่านอนสอนง่าย ข้ารับใช้
ของพญามาร พวกเจ้าจงแปลงกายต่าง ๆ นานา ถือเอาอาวุธแต่ละชนิด พวกเจ้าจงขับไล่สิทธัตถกุมาร
นั้นให้พ้นไปด้วยเสียงทั้งหลาย จงไป จงจับ จงมัด จงจับเท้าแล้วขว้างจากที่นี้ไปสู่ขอบจักรวาล” 
//299-301// 

ลำดับนั้นเสนามารนั้นผู้น่ากลัว ได้ไปแล้วพร้อมกับคำสั่ง (ไป ในทันทีทันใด) น่า
สะพรึงกลัวด้วยรูปร่างแห่งสัตว์ทั้งหลายมีม้า เสือ ช้าง และราชสีห์เป็นต้น //302// 

เสนามารนั้นยืนอยู่ทั้งสองข้างประมาณ 24 โยชน์ของพญามาร ในส่วนข้างหลังยืนอยู่สิ้น
เขตแดนแห่งภูเขาจักรวาล //303// 

เสนามารนั้นเต็มรอบประมาณ 9 โยชน์ ด้วยความหนาแน่น นำมาซึ่งความน่ากลัว ด้วย
เพศแห่งยักษ์ เปรตและปิศาจเป็นต้น //304// 

เสียงน่าเกรงกลัวปั่นป่วนถึงเขตแดนแห่งพรหมโลก ปานประหนึ่งเสียงน้ำกระเพ่ือมสั่น
ไหวเพราะห่าฝนลมหมุนรอบ (พายุหมุน) ฉะนั้น //305// 

เสนามารแวดล้อมด้วยวงแหวนแห่งไฟอันเกิดจากการขบเคี้ยวฟัน ลุกโพลงโชติช่วง ราว
กะถ่านเพลิง เบิกตาโพลงด้วยความเกรี้ยวโกรธ //306// 

(เสนามารบางพวก) นำกลุ่มก้อนแห่งควันไฟออกมาด้วยช่องปากจำนวนโกฏิหนึ่ง (พ่นไฟ) 
แลบลิ้นแผล็บ ๆ แปลงเป็นพญานาคท่ีน่าสยดสยอง //307//  

เสนามารบางพวกถอนต้นตาลเป็นต้นขึ้นมาทำเป็นลูกศร และทำพญานาคทั้งหลายเป็น
คันธนู แล้วดึงมาอย่างมั่นคง //308// 

เสนามารบางพวกขว้างเสือ หมี สิงโตเป็นต้นไปไว้เบื้องหน้าในตอนนั้น ยึดเอาบรรดา
บรรพตที่ไฟลุกโชติช่วงแล้ววิ่งไปข้างหน้า //309// 

เสนามารบางพวก บันดาลศีรษะหลายหัวอันน่ากลัวไว้ที่ร่างกายแต่ละตน วิ่งไปแล้ว
ข้างหน้า //310// 

เสนามารบางพวก (แปลงกาย) คล้ายกับราชสีห์โดยส่วนหัว คล้ายกับมนุษย์โดยส่วน
ร่างกาย วิ่งไปอยู่หน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า //311// 

เสนามารบางพวกมีร่างกายคล้ายกับราชสีห์ มีหน้าเป็นรากษส วิ่งมาโดยเร็ว //312// 
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เสนามารบางพวก (แปลงกาย) เป็นทัณฑมานวกะ นำมาซึ่งความน่ากลัวอย่างยิ่งด้วยส่วน
แห่งศีรษะ มีร่างกายเป็นรากษส วิ่งมา //313// 

เสนามารบางพวกบันดาลศีรษะใหญ่คล้ายกับศีรษะเสือเหลือง หมี ช้าง ม้า เสือ แรด หมู
ป่า กระบือ นกฮูก งู และสิงโต ไว้ที่ร่างกายแต่ละตนแล้ววิ่งมาโดยเร็ว //314-315// 

เสนามารบางพวกใช้นิ้วมือทั้งหลายฉีกกระพุ้งแก้ม แสดงเขี้ยวอันใหญ่ พากันมา เฉพาะ
พระพักตร์ (ของพระพุทธเจ้า) //316// 

เสนามารบางพวกมีปลายเล็บแหลมคม ฉีกท้องตัวเอง ควักลำไส้ใหญ่มาพันที่ลำคอ พา
กันวิ่งมา //317//  

เสนามารบางพวกกลืนงูเข้าไปและค่อยอ้วกออกมา เสนามารบางพวกทรงไว้ซึ่งงูพิษตัวมี
ควันและเปลวไฟเป็นพิษ ในทั่วทั้งสรีระ ไม่ว่าจะเป็นหัว คอ ปลายหู แขน และนิ้วเป็นต้น นำมาซึ่ง
ความน่ากลัว พากันวิ่งมา //318-319// 

เสนามารบางพวกถือเอาก้อนเหล็กอันลุกโพลงโชติช่วงขว้างไปโดยประการต่าง ๆ บาง
พวกเม้มกัดริมฝีปาก มีตาน่ากลัว ขึ้นไปสู่ภูเขาอันไฟลุกโพลงแล้วขว้างกะโหลกไฟลงมา แล้วพากันวิ่ง
มา //320// 

เสนามารบางพวกแลบลิ้นของตน ตั้งค้อนไว้ที่ไหล่ มาด้วยเพศแห่งพญานาคตัวคึกคะนอง 
//321// 

เสนามารบางพวกเที่ยวดื่มเลือด บางพวกเที่ยวกัดกินเนื้อ ท่องเที่ยวไปราวกะว่าปิศาจ
ฉะนั้น เบื้องหน้าพระพักตร์ของพระมุนีราช //322// 

เสนามารบางพวกเป็นยักษ์ทรงไว้ซึ่งเพศที่น่ากลัว หน้านิ่วคิ้วขมวด กระโดดโลดเต้น ส่ง
เสียงโห่ร้อง ถืออาวุธที่ไฟลุกโชน พากันวิ่งมา //323//  

ท้องฟ้า590 เต็มไปด้วยฝนลูกศร หลาว โตมร ฉมวก ดาบ และจักร ที่พุ่งออกมา //324//  
ใครเล่าจะพรรณนาการต่อสู้นั้นให้หมดสิ้นได้ เพราะเพียงได้เห็นหรือได้ฟังการต่อสู้นั้น

แล้ว ชาวโลกก็จะถึงความตายหรือความสับสนแห่งจิตใจได้ //325// 
พญามารขึ้นขี่ช้างคิริเมขล์ ตัวราวกะว่าภูเขา ตัวประกอบด้วยเปลวเพลิงอันพวยพุ่ง

ออกมาจากงาหลายพัน ตัวมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากคือน้ำมันช้าง591 ตัวคำรามร้องอย่างน่าหวาดกลัว ใช้
ปลายงวงหลายร้อยถืออาวุธต่าง ๆ เช่น ไม้ค้อนเหล็ก มีตัวหุ้มเกราะเป็นต้น แล้วยกธงชัยขึ้นบนหลัง
ช้างนั้น ผู้มีปลายเขี้ยวที่งองุ้มลงอย่างใหญ่ ผู้มีจมูกงองุ้ม ผู้เม้มกัดริมฝีปาก หน้าตาน่ากลัว หน้านิ่วคิ้ว
ขมวด หน้าผากเหี่ยวย่น ผู้มีตาใหญ่ถลนออก ด้วยไฟคือความโกรธ ผู้มีเคราสีแดง ผู้มีร่างกายไม่

 
590 ทิคนฺตรํ – ท้องฟ้า 
591 เวลาช้างตกมัน จะมีน้ำมันเหลวไหลออกมาจากขมับ 
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สม่ำเสมอคล้ายกับภูเขาสีดำ ผู้มีท้องใหญ่ ผู้น่าสยดสยองอย่างยิ่งเพราะประดับร่างกายด้วยงูเห่า 
พญานาค และงูพิษเป็นต้น เนรมิตแขนหนึ่งพันแขน ฉวยเอากริช ไม้พลอง หอก เกาทัณฑ์ ลูกธนู จักร 
หลาว ตะบอง ตะปู ตะขอเบ็ด ขวาน แร้ว ค้อน ตะขอสับช้าง ฉมวก ตรีศูล และวชิราวุธ หมุนควง 
(อาวุธเหล่านั้น) ในอากาศ เพราะการกระทบกันแห่งอาวุธเหล่านั้น จึงทำให้ร่างกายของตนเป็นปาน
ประหนึ่งการแผ่ขยายออกแห่งจักรเพลิงฉะนั้น ด้วยเปลวไฟที่พวยพุ่งออกมาโดยรอบ นำความน่ากลัว
มาให้แก่พวกพรหม เทวดาและนักสิทธิ์เป็นต้นในตอนนั้น พญามารพร้อมทั้งเสนามารนั้น เข้าไปหา
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว //326-334// 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่ง ทรงกระทำต้นโพธิ์ไว้เบื้องพระปฤษฎางค์ เป็นผู้ไม่
หวั่นไหว รุ่งโรจน์อย่างยิ่งบนวชิราสนะ ราวกะดวงอาทิตย์สว่างไสวเหนือยอดเขาด้านทิศตะวันออก 
และปานประหนึ่งเขาพระสุเมรุตระหง่านเด่นเหนือยอด 3 ยอด592ฉะนั้น //335-336// 

พระมุนีพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ประกอบพร้อมด้วยสัมมัปปธาน593 ทรงเป็นผู้
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความกรุณาและความเมตตา ได้ทรงตั้งกองกำลังของพระองค์ไว้ในธรรมอัน
เลิศ ดังนี้ (คือ) ได้ทอดพระเนตรเห็นภาคพ้ืนแห่งชัยชนะกล่าวคือพุทธภูมิ 4 ประการ594 แล้วทรง
ประกอบไว้ที่ซุ้มประตูคือสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ595 ก่อตั้งป้อมคือพละมีศรัทธาเป็นต้น596อย่าง

 
592 ในชินาลังการฎีการะบุว่า ภูเขาสิเนรุตั้งอยู่บนยอด 3 ยอด (หรือก้อนเส้า 3 ก้อน) ดุจภาชนะที่

ตั้งอยู่บนเตา ยอด 3 ยอด (หรือก้อนเส้า 3 ก้อน) นั้นเช่ือมกับแผ่นดินศิลา ภูเขาสิเนรุตั้งอยู่บนยอด 3 ยอด (หรือก้อน
เส้า 3 ก้อน) หยั่งลงไปในท่ีประมาณ 4,000 โยชน์ เพราะฉะนั้น ภูเขาสิเนรุจึงตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหว ดุจหนีบไว้ด้วย
คีม โปรดดูเพิ่มเติมใน (ชิน.ฏี.94)   

593 สัมมัปปธาน 4 หมายถึง ความเพียรโดยชอบเป็นสัมมาวายามะ ได้แก่ (1) สังวรปธาน เพียรระวัง
บาปอกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น (2) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว (3) ภาวนาปธาน เพียรเจริญทำ
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และ (4) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว้ ไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่ม
ไพบูลย์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 200) 

594 พุทธภูมิ 4 ประการ ได้แก่ (1) อุตสาหะ ความเพียร (2) อุมมัคคะ ปัญญา (3) อวัตถานะ ความ
ตั้งใจมั่น และ (4) หิตจริยา การภาวนาเมตตา (ขุ.อป.อ.1/90-91/169)  

595 สังคหวัตถุธรรม 4 หมายถึง หลักการสงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้ และเป็น
เครื่องเกาะกุมประสานโลกคือสังคมแห่งหมู่สตัว์ไว้ ดุจสลักเกาะยึดรถที่กำลังแล่นไปให้คงเป็นรถและวิ่งแล่นไปได้ คือ 
(1) ทาน การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน (2) ปิยวาจา พูดจาน่ารักน่านิยมนับถือ (3) อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์ และ 
(4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือทำตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน เป็นต้น (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 413) 

596 พละ 5 หมายถึง ธรรมอันเป็นกำลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจำพวก 
โพธิปักขิยธรรม ได้แก่ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 263) 
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มั่นคง ซึ่งมีปราการคือสติปัฏฐาน597 และมีโคปุระ598คืออินทรีย์อันตัดไม่ขาด ทรงอาเกียรณ์ด้วยอาวุธ
คือพระญาณอันมั่นคง สวมเกราะคือความเมตตา มีกลองและสังข์คือพระดำรัสที่ไพเราะและพระ
ปัญญาเพียงดังแผ่นดินไร้ความเกรงกลัวตั้งอยู่เบื้องหน้า ประทับบนคอพญาคชสารตัวสูงใหญ่คือความ
เพียรอันมีองค์ 4599 ทรงทำผืนพสุธาให้หวั่นไหวอยู่ด้วยความหนักคือบุญสมภาร ทรงยกธงชัยกล่าวคือ
พระจริยา 3 ประการ600ขึ้นแล้ว พระผู้เป็นอริของพญามาร ตระเตรียมมณฑลแห่งสงครามกับพญา
มารเช่นนั้นแล้ว ตรัสกะพลนักรบมีทานบารมีเป็นต้นผู้เป็นสหชาติ (ของพระองค์) ว่า “ดูกรผู้เจริญ 
พวกเธอจงฟังถ้อยคำของเรา สงคราม (มหาภว) จะมีแก่เราในวันนี้ พวกเธอจงมาเถิด จงเป็นผู้สามัคคี
ร่วมกันไป จงอย่าท้อถอย จงพุ่งรบ แม้เหล่าชนที่เหลือจะไม่อาจเอาชนะในการรบกับพญามารได้ก็
ตาม แต่ในวันนี้สงครามนั้นจะถึงความสำเร็จ (แก่เรา) ดูกรนักรบคือบารมีทั้งหลายผู้เจริญ พวกเธอมี
ความอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่ในธรรมอันเลิศของเรา จงแสดงความเพียรพยายามของเราเถิด” //337-
345// 

ทีนั้น นักรบคือทานบารมีปรบมือทั้ง 2 ข้างแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้มีความ
เพียรมาก บัดนี้ ขอพระองค์จงทอดพระเนตรกำลังในการปราบมารของข้าพเจ้าเถิด” //346// 

 
597 สติปัฏฐาน 4 หมายถึง ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็น

เท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปท้ังหลาย โดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูก
ครอบงำด้วยความยินดียินร้าย ที่ทำให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอำนาจกิเลส ได้แก่ (1) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้ง
สติกำหนดพิจารณากาย การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันกายและเรื่องทางกาย (2) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติ
กำหนดพิจารณาเวทนา การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันเวทนา (3) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกำหนดพิจารณา
จิต การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต (4) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกำหนด
พิจารณาธรรม, การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 396) 

598 โคปุระ คือ ซุ้มประตูเข้า-ออกประจำศาสนสถาน มักตั้งอยู่ทั้งสี่ด้านของระเบียงคดหรือกำแพง
แก้ว (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2551: 42)  

599 สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา? เพราะหลักธรรมต่าง ๆ 
ที่กำลังในส่วนน้ีจะเป็นส่วนหนึ่งของโพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้) 37 ประการ  

600 พุทธจริยา หมายถึง พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า หรือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
มี 3 ประการ ได้แก่ (1) โลกัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก กล่าวคือทรงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จไป
ประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนในถิ่นฐานแว่นแคว้นต่าง ๆ และประดิษฐานพระศาสนาไว้เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มหาชนในภายภาคหน้า (2) ญาตัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ เช่น การเสด็จไปห้าม
พระญาติที่วิวาทกันด้วยเรื่องน้ำ เป็นต้น และ (3) พุทธัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกโดยฐานะที่ทรงเป็น
พระพุทธเจ้า เช่น ทรงแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์และบัญญัติวินัยขึ้นบริหารหมู่คณะ ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ให้ยั่งยืนมาตราบเท่าทุกวันนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 92, 270, 274, 353)  
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นักรบคือทานบารมีพร้อมกับเหล่าเสนา แต่งตั้งนักรบคือปรมัตถบารมี601และนักรบคือ
อุปบารมี602ไว้ทั้งสองข้างฝั่ง มีความอหังการวิ่งไปแล้ว //347// 

บารมียอดนักรบ ผู้มีนามว่าศีลบารมีก็เช่นเดียวกัน คือออกมาพร้อมกับเหล่าเสนา ย่ำยี
เสนามารแล้ว //348// 

นักรบผู้สวมเกราะ นามว่าเนกขัมมบารมีก็เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยเหล่าเสนา วิ่งมาแล้ว 
ปานประหนึ่งเสือดาวตัวดุร้ายวิ่งไล่ขย้ำหมู่มฤคคือเสนามารฉะนั้น //349//  

แม้นักรบคือปัญญาบารมีเมื่อวิ่งไปก็มีความฮึกเหิมและอหังการ กราบทูลว่า “วันนี้ ข้า
พระองค์พร้อมกับเหล่าเสนาจะพากันถอนเขาพระสุเมรุคือพญามารขึ้นมา” ดังนี้วิ่งไปแล้ว //350// 

นักรบคือวิริยบารมีเม้มกัดริมฝีปาก คำรามอย่างน่าเกรงกลัว กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะ
ทำให้มหาสมุทรคือพญามารเหือดแห้งไปด้วยความเร่าร้อนของข้าพระองค์” //351// 

จากนั้น นักรบผู้มีนามว่าขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี  ต่างก็พากันวิ่งเข้า
มาแล้ว เพื่อจะล้มธงที่มีรูปมกรของพญามารให้ตกไป //352// 

มหานักรบนามว่าเมตตาบารมี กราบทูลว่า “มารเป็นผู้เหมาะสมแก่ข้าพระองค์ (ในการสู้
รบ)” แม้นักรบนามว่าอุเบกขาบารมีก็ได้ทำลายเสนามารแล้ว //353// 

พระชินเจ้าครั้นทรงส่งเสนาผู้ไม่มีร่างกาย ผู้กล้าหาญชาญชัยไปอย่างนั้นแล้ว ก็ทรง
ประทับนั่งด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ กองทัพ (ของพญามาร) นั้นก็ไร้ความอุตสาหะแล้ว 
//354// 

โอ้โฮ ท่านผู้เจริญ บัดนี้ พวกท่านจงฟังความน่าอัศจรรย์แห่งพระมุนีของเรา พระองค์
ประทับอยู่ผู้เดียวเท่านั้นก็เอาชนะมารพร้อมเสนามารได้ //355//  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ประทุษร้ายเลย แต่ก็เอาชนะท้าวประชาบดี (พญามาร) ผู้
ประทุษร้าย ผู้เกรี้ยวกราด ผู้ถูกไฟคือความโกรธแผดเผาแล้ว อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็น
เช่นนั้นแล //356// 

เสนาของท้าววสวัตดี (พญามาร) ทั้งขว้างอาวุธอันลุกโพลงโชติช่วง ทั้งทิ่มแทง (ด้วยอาวุธ
เหล่านั้น) แต่พระพุทธองค์ผู้ไร้อาวุธก็เอาชนะเสนาของพญามารนั้นได้ อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) 
เป็นเช่นนั้นแล //357//  

 
601 ปรมัตถบารมี หมายถึง บารมียอดเยี่ยม บารมีระดับสูงสุด สูงกว่าอุปบารมี เช่น การสละชีวิต 

เป็นทานปรมัตถบารมี เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 204) 
602 อุปบารมี หมายถึง บารมีขั้นรอง บารมีขั้นจวนสูงสุด คือ บารมีที่บำเพ็ญยิ่งกว่าบารมีตามปกติ แต่

ยังไม่ถึงที่สุดที่จะเป็นปรมัตถบารมี เช่น สละทรัพย์ภายนอก เป็นทานบารมี สละอวัยวะ เป็นทานอุปบารมี สละชีวิต 
เป็นทานปรมตัถบารมี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺต), 2556: 568) 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงเคลื่อนไหวเลย แต่ก็เอาชนะพญามารผู้มีความโอ้อวด มี
ความอหังการ มีความโง่เขลา ในตอนนั้น อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //358//  

พระชินเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่เท่านั้น แต่ก็เอาชนะพญามารผู้วิ่งมาจากข้างโน้นและข้างนี้
ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //359// 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไร้เสียง (ไม่ได้ตรัสอะไร) แต่ก็เอาชนะพญามาร ผู้กล่าวคำพูดเสียง
ดังระคายหู โดยประการต่าง ๆ ได้ อานุภาพ (ของพระพุทธองค์) เป็นเช่นนั้นแล //360// 

พญามารได้เข้ามายืนประชิด แต่ก็ไม่สามารถจะกระโดดข้ามปราการแห่งไฟคือพระบรม
เดชานุภาพของพระพุทธเจ้า อันลุกโพลง พวยพุ่งขึ้นอย่างมั่นคงได้เลย //361// 

พญามาร (นมุจิ) โกรธแล้ว ยกมือขึ้นแล้วกล่าวคำเช่นนี้ว่า “เฮ้ย สิทธัตถะ เจ้ารีบไปเสีย
เถิด อาสนะนี้เป็นสมบัติของเรา ถ้าหากเจ้าไม่ไปไซร้ ข้าจะแหวกหทัยของเจ้าด้วยกรงเล็บ ข้าจะจับ
เท้าเจ้าแล้วฟาดให้แหลกเป็นจุณที่พ้ืนดิน เจ้าจงมองดูเสนาหมู่ใหญ่ของเรา เจ้าจงมองดูคลังอาวุธของ
เรา เราจะเหยียบย่ำเจ้าด้วยเสนามารและอาวุธนั้น เจ้ารีบไปเสียเถิด นี่เป็นอาสนะของเรา” //362-
364// 

พระชินเจ้าผู้มีพระสุรเสียงไพเราะ ครั้นได้สดับคำของพญามารแล้ว ตรัสว่า “ดูกรพญา
มาร ท่านบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่บัลลังก์ในกาลไหนหนอ ท่านได้ถวายทานมีศีรษะเป็น
ต้น ในกาลไหนหนอ ศีลของท่านเป็นเช่นไรหนอ ท่านจงให้ (พยานของท่าน) กล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์
แก่บัลลังก์นั้นเถิด ใครเล่าหนอเป็นพยานของท่าน” //365-366// 

ลำดับนั้น พญามารผู้หยาบช้า กล่าวว่า “ดูก่อนมุนี การณ์นี้มิได้หนักหนาสำหรับเราเลย 
บริษัททั้งหมดนี้นั้นเป็นพยานของเหตุนั้น” //367// 

เสนามารหมู่ใหญ่ ต่างพากันป่าวประกาศว่า “ข้าเป็นพยาน ข้าเป็นพยาน” ลำดับนั้น 
ความโกลาหลจึงได้มีขึ้น ราวกะแผ่นดินแยกออกฉะนั้น //368// 

ลำดับนั้น พญามารกล่าวว่า “ดูก่อนสมณะ เราให้พยานทั้งหลายบอกแจ้งแล้ว ส่วนใคร
เล่าเป็นพยานของท่านในวันนี้ ท่านจงให้บอกแก่เราโดยเร็วเถิด” //369// 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงอันสุขุมลุ่มลึกไพเราะแก่พญามาร 
ปานประหนึ่งเสียงร้องที่ไพเราะของนกยูงต่อพญานาคฉะนั้น ว่า “พยานของท่านนั่นแลมีอยู่ แต่ทว่า
พยานของเรา ที่มีจิตใจ เพ่ือ (จะบอก) ความแจ่มแจ้ง ไม่มีในที่นี้เลย มีอยู่แต่พยานผู้ไม่มีจิตใจเท่านั้น 
ซึ่งจะเป็นผู้บอกอย่างประจักษ์” //370-371// 

พระผู้เป็นอริของพญามารครั้นตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงสอดพระหัตถ์ซึ่งรุ่งโรจน์เป็นสีทอง
ประดุจสายฟ้าที่แลบออกจากช่องเมฆในตอนเย็น ออกมาจากจีวรสีกรัก ในขณะนั้น ชี้ลงที่แผ่นดินโดย
เจาะจงพระแม่ธรณ ี//372-373// 
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พระชินเจ้าตรัสแล้วว่า “ในการกระทำเป็นต้นว่าการถวายทานและความพยายาม (หรือ
ความพยายามในการถวายทาน) ของเรา603 เธอสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในทุก ๆ ชาติ แต่ในวันนี้เธอเป็น
ใบ้แล้วหรือ” //374// 

ลำดับนั้น พระแม่ธรณีก็ส่งเสียงกระหึ่ม ประหนึ่งจะกล่าวว่า “หม่อมฉันเป็นพยาน” 
ทันใดนั้นก็ฟ้อนรำ จากที่สุดแห่งพ้ืนท้องมหาสมุทร //375// 

ระลอกคลื่นใหญ่ก่อตัวขึ้น ราวกะระลอกคลื่นแห่งมหาสมุทร แผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อน
ลั่น 6 ครั้ง หมุนรอบราวกะแป้นวงกลมสำหรับปั้นหม้อฉะนั้น //376// 

ราชาแห่งขุนเขานามว่าภูเขาหิมวา และภูเขาทั้งหลายมีภูเขายุคันธรเป็นต้น ต่างยกแขน
คือยอดเขาขึ้นแล้วฟ้อนรำ ปานประหนึ่งนักฟ้อนฉะนั้น //377// 

เสนามารครั้นได้เห็นและได้ฟังความอัศจรรย์เช่นนั้นแล้ว มีใจหวาดหวั่นเพราะความเกรง
กลัว แตกย่อยยับแล้ว ราวกะมหาสมุทรซึ่งมีทำนบพังทลายลงฉะนั้น //378// 

เสนามารมีเสียงร้องโอดครวญเพราะความเกรงกลัว เดินโซซัดโซเซ เบียดเสียดกันและกัน
ล้มลง โปรยผมทิ้งไว้เบื้องหลังพากันวิ่งหนี //379// 

เสนามารต่างพากันทิ้งอาวุธที่พวกตนถือมา เอามือปิดหน้า วิ่งหนีไป มิได้คำนึงแม้แต่
ผ้านุ่งผ้าห่ม (ของตัวเอง) เลย //380// 

เสนามารบางพวกสอดนิ้วมือเข้าไปในปากและร้องไห้ บางพวกกราบไหว้อ้อนวอนว่า “ข้า
แต่เจ้านาย ขอพระองค์จงให้อภัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด” //381// 

เสนามารบางพวก มีถ้อยคำที่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงถอนหายใจ (ของพระพุทธองค์) ว่า 
“สิทธัตถะผู้นี้ได้ชนะอะไรหรือหนอ” จึงสะดุ้งกลัววิ่งหนีไปมัวคำนึงดูแต่ด้านหลัง //382// 

แม้พญาช้างตัวประเสริฐนามว่า คิริเมขล์ ก็คุกเข่าลงในตอนนั้น พญามารจึงพลันตกลงมา 
วิ่งหนีแล้วถึงซ่ึงการมองไม่เห็น (หายตัวไป) //383// 

ในขณะนั้น ธงชัยเกียรติยศของพระศาสดาก็ได้พัดสะบัดโบกขึ้นถึงเขตแดนแห่งพรหม
โลก ราวกะเชื้อเชิญแก่เทวดาทั้งหลายให้เข้ามาฉะนั้น //384// 

ในกาลนั้น ชัยชนะได้มีแล้วแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระสิริ ในการรบ
กับพญามารครั้งสุดท้าย ส่วนความพ่ายแพ้ได้มีแก่พญามาร //385// 

ท่านทั้งหลายครั้นทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ขอ
จงกราบไหว้บูชาพระผู้เป็นสารถีของปวงชนตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ เพราะว่าพระองค์เป็นที่พ่ึงของ
พวกท่านในกาลทุกเมื่อ //386// 

ชัยชนะครั้งที่ 11 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

603 สาเหตุของแผ่นดินไหว 8 ประการ โปรดดูเพิ่มเติมในมหาปรินิพพานสูตร (ที.ม.10/170-171/96-
97) 
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เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับชัยชนะแล้วประทับนั่งบนวชิราสนะ เทวดาทั้งหลายเป็นต้นได้

กลับมาแวดล้อม เหมือนในครั้งก่อนฉะนั้น //387// 
เทวดาทั้งหมดเหล่านั้น นำของบูชาต่าง ๆ จากท่ีนั้นกลับมาแล้ว ยินดีแล้ว ได้กระทำงาน

มงคลเนื่องในชัยชนะอันยิ่งใหญ่แด่พระมุนี //388// 
ลำดับนั้น หญิงสาวในเวลากลางคืน (นางราตรี)604 ผู้มีตุ้มหูคือพระจันทร์และพระ

อาทิตย์605ห้อยอยู่เหนือท้องฟ้าด้านตะวันออกและด้านตะวันตก มาถึงแล้วเพ่ือจะนอบน้อมจอมแห่ง
พระมุนี (มุนิสฺสร) //389// 

นางมีช่อพวงมาลัยคือกลุ่มดวงดาวที่ทัดไว้บนผมที่ถักเป็นเปียคือท้องฟ้าสีดำ พัดอยู่ซึ่ง
จามรคือดอกมะม่วงที่ผลิสะพรั่ง ด้วยแขนคือทิศ //390//  

ในขณะนั้น ฝูงภมรก็มัวเมาเคล้าช่อดอกมะลิ ส่งเสียงดังหึ่ง ๆ อันไพเราะ ราวกะเป่าสังข์
ฉะนั้น //391// 

ลมอ่อน ๆ เคล้าแสงจันทร์พัดโชยมาด้วยกลิ่นเกสรดอกไม้ที่หอมหวน ทำให้ฤดูกาล
ถือเอาความเย็นสบาย ภายใต้วงพระจันทร์คือพระชินเจ้า //392// 

ลำดับนั้น พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน (นริสฺสร) ทรงปรารภเพ่ืออันถอนขึ้นซึ่งต้นไม้มีพิษคือ
สังสารวัฏ ซึ่งมีรากอันใหญ่คืออวิชชาเป็นต้นและมีลำต้นอันแข็งคือไตรวัฏฏ์ 606 ในปฐมยาม607 ทรง

 
604 ราตรีเทวี โปรดดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้  
605 สสณี มาจาก สสิ (ส. ศศิ) ดวงจันทร์ + อิณ (ส. อิน) ดวงอาทิตย์ 
606 ไตรวัฏฏ์ แปลว่า วัฏฏะ 3 วังวน 3 หรือวงจร 3 กล่าวคือเป็นส่วนของปฏิจจสมุปบาท หมุนเวียน

สืบทอดต่อ ๆ กันไป ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิด หรือวงจรแห่งทุกข์ มี 3 ประการ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก 
(เรียกเต็มว่า (1) กิเลสวัฏฏ์ ประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน (2) กรรมวัฏฏ์ ประกอบด้วย สังขาร ภพ (3)  
วิปากวัฏฏ์ ประกอบด้วย วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส  
อุปายาส) ไตรวัฏฏ์ จึงหมายถึง กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมก็ได้รับวิบากคือผลของกรรมนั้น อันเป็นปัจจัย
ให้เกิดกิเลสแล้วทำกรรมหมุนเวียนต่อไปอีก เช่น เกิดกิเลสอยากได้ของเขา จึงทำกรรมด้วยการไปลักของเขามา 
ประสบวิบากคือได้ของนั้นมาเสพเสวยเกิดสุขเวทนา ทำให้มีกิเลสเหิมใจอยากได้รุนแรงและมากยิ่งขึ้นจึงยิ่งทำกรรม
มากขึ้น หรือในทางตรงข้ามถูกขัดขวาง ได้รับทุกขเวทนาเป็นวิบาก ทำให้เกิดกิเลส คือโทสะแค้นเคือง แล้วพยายาม
ทำกรรมคือประทุษร้ายเขา เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ วงจรจะหมุนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อาจเขียนได้อีกอย่างว่า ไตรวัฏ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 120) 

607 ปฐมยาม คือ ยามต้น กำหนดเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำ (หรือ 18 นาฬิกา) ถึง 4 ทุ่ม (หรือ 22 นาฬิกา) 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 696) 
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เจริญภาวนา ทรงระลึกถึงขันธสันดาน ได้แล้วซึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณ 608 อนึ่ง เพราะการชำระ
ทิพยจักษุให้หมดจดในมัชฌิมยาม609 จึงได้ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ610 โดยประการทั้งปวง ในปัจฉิม-
ยาม611แห่งเวลากลางคืน ทรงดำริถึงชราเป็นต้น612 พิจารณาเห็นแจ้งซึ่งนามรูป613 ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
แล้ว614 พิจารณาแยกพระหฤทัยของพระองค์ให้สงัดจากกิเลสทั้งหลายแล้ว ได้แล้วซึ่งผลอันเลิศ 
ในขณะนั้น เพราะรู้แจ้งในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (อาสวักขยญาณ)615 ถึงซ่ึงพระนครคือ
พระนิพพาน ทรงเป็นจอมแห่งรัตนะคือโพชฌงค์616 ทรงเป็นพระราชาแห่งพระสัทธรรม เปล่งวาจาอัน
ประกอบด้วยปีติว่า “เราแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือน (ตัณหา) เมื่อไม่พบ (ไม่พบโพธิญาณ) จึงแล่น

 
608 ปุพเพนิวาสนุสติญาณ หมายถึง ความรู้เป็นเครื่องระลึกได้ถึงปุพเพนิวาส คือขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่

ก่อน หรือการระลึกชาติได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 246-247) 
609 มัชฌิมยาม คือ ยามกลาง กำหนดเวลาตั้งแต่ 4 ทุ่ม (หรือ 22 นาฬิกา) ถึงตี 2 (หรือ 2 นาฬิกา) 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 897) 
610 จุตูปปาตญาณ หมายถึง ความรู้เรื่องการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย หรือการมีจักษุทิพย์

มองเห็นสัตว์กำลังจุติบ้าง กำลังเกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้างเป็นต้นตามกรรมของตน เรียกอีกอย่างว่า ทิพพจักขุ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 67) 

611 ปัจฉิมยาม คือ ยามหลัง ยามสุดท้าย กำหนดเวลาตั้งแต่ตี 2 (หรือ 2 นาฬิกา) ถึงย่ำรุ่ง (หรือ 6 
นาฬิกา) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 732) 

612 ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ดูเพิ่มเติมใน วิ.มหา.4/1-3/1-3  
613 นามรูป คือ นามธรรมและรูปธรรม นามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูป คือรู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย แต่รู้ได้ด้วยใจ ซึ่งได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนรูปธรรม หมายถึง สิ่งที่รูป สิ่งที่เป็นรูป ได้แก่รูป
ขันธ์ท้ังหมด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 161-162)   

614 ไตรลักษณ์ คือ อาการที่เป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ท่ีเป็น
อย่างนั้น ๆ 3 ประการ ได้แก่ (1) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง (2) ทุกขตา ความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคงทน
อยู่มิได้ และ (3) อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน ลักษณะเหล่านี้เป็นของที่แน่นอน เป็นกฎธรรมชาติ มีอยู่ตาม
ธรรมดา จึงเรียกว่า ธรรมนิยาม หลักนี้ปรากฏในพระไตรปิฎก โดยมีชื่อว่า ธมฺมนิยามตา ส่วนคำว่าไตรลักษณ์ เกิดใน
ยุคอรรถกถา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 119-120) 

615 อาสวักขยญาณ คือ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย, ความตรัสรู้ (เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ในยามสุดท้ายแห่งราตรีในวันตรัสรู้) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต), 2556: 554)  

616 โพชฌงค์ คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ มี 7 ประการ ได้แก่ (1) สติ ความระลึกได้ สำนึก
พร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง (2) ธัมมวิจยะ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม (3) วิริยะ ความเพียร 
(4) ปีติ ความอิ่มใจ (5) ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ (6) สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วแน่ในอารมณ์ 
และ (7) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559: 
281-282) 
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ไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกประการ เพราะว่าการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์อยู่ร่ำไป ดูกรนายช่างผู้กระทำ
เรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักไม่ทำเรือนอีก ซี่โครงทั้งหมด (กิเลส) ของท่านเราก็หั กได้แล้ว เรือน
ยอด (อวิชชา) เราก็ขจัดได้แล้ว เพราะว่าจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เราได้บรรลุถึงความ
สิ้นตัณหาแล้ว”617 //393-400// 

ดังพรรณนามาแล้วนั้น พระชินเจ้าพระองค์ใดมีการอุทัยขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีพระหฤทัย
ประกอบด้วยบุญคือความกรุณาซึ่งเชี่ยวชาญในวิธีแห่งทานคือ อมตธรรม อันยอดเยี่ยม เสด็จมาสู่ห้วง
น้ำคือภพอันหาฝั่งมิได้ อันเป็นความทุกข์ท่ีไม่สิ้นสุด แล้วสั่งสมบารมีอันสูงสุดทั้งหลาย (ปรมัตถบารมี) 
และพระชินเจ้าพระองค์ใดทรงสละราชบัลลังก์และราชสมบัติทั้งปวง เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรง
บรรลุแล้ว ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ที่มีใบไม้ไม่ไหวติง ทรงชนะพญามารผู้มีกำลังอำนาจและข้าศึกคือ
บาปทั้งหลายได้อย่างหมดจด ขอพระชินเจ้าพระองค์นั้นจงประทานซึ่งสันติเถิด //401- 402// 

อภิสัมโพธิกถา จบแล้ว 
 

ต่อจากนั้น พระสุคตเจ้าผู้เป็นที่พ่ึงของทั้งสามโลก ทรงเปล่งพระอุทานแล้ว ประทับนั่งคู้
บัลลังก์ (ประทับนั่งขัดสมาธิ) บนวชิราสนะ ใต้จอมแห่งต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ทรงดำริอย่างนี้ว่า “เราสั่งสม
บารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นมาแล้ว ยังกัปหลายอสงไขย 618ให้สิ้นไปแล้ว ท่องเที่ยวไป (ใน
สังสารวัฏ) เพราะเหตุแห่งบัลลังก์อันประเสริฐนั้นนั่นแล วันนี้เราจึงใช้สอยบัลลังก์อันประเสริฐนั้น 
เจตนาทั้งหลายของเราจะบริบูรณ์ตราบใด เราจะนั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ ไม่ลุกขึ้นตราบนั้น” พระชินเจ้า
พระองค์นั้นครั้นดำริแล้ว จึงเข้าสมาบัติหลายพันโกฏิ619 ณ บัลลังก์นั้น //403-405// 

พระศาสดาทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ทรงเป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวแห่งสามโลก ทรงเป็นผู้ทำลาย
โอกาส (แห่งบาป) แล้ว ทรงชนะมารทั้ง 5620 ผู้อันเทพทั้งหลายมีพระพรหม (ปิตามห) เป็นต้นบูชาอยู่ 
ยัง 7 วันให้สิ้นไปแล้ว //406// 

สัปดาห์ที่ 1 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

 
617 คาถานี้นำมาจากธรรมบท (ขุ.ธ.25/153-154/44)   
618 นิทานกถาระบุว่า 4 อสงไขยกับอีก 1 แสนกัป (กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ)  
619 นิทานกถาระบุว่า เข้าสมาบัติหลายแสนโกฏิ (อเนกโกฏิสตสหสฺสา สมาปตฺติโย สมาปชฺชนฺโต) 
620 มาร 5 หมายถึง สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ ตัวการที่กำจัด

หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ได้แก่ (1) กิเลสมาร มารคือกิเลส (2) ขันธมาร มารคือเบญจขันธ์ (3) อภิสังขารมาร 
มารคืออภิสังขารที่ปรุงแต่งกรรม (4) เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร และ (5) มัจจุมาร มารคือความตาย (พระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 318) 
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เพราะพระพุทธองค์มิได้ทรงสละอาสนะ (ลุกขึ้นจากอาสนะ) นั่นแล ฉะนั้นพระองค์จึงยัง
ประทับนั่งด้วยการประกอบสนธิ 3621 ความสงสัยในใจจึงเกิดมีแก่เทวดาทั้งหลายอย่างนี้ว่า “แม้ใน
วันนี้ กิจที่พระพุทธองค์นั้นพึงต้องทำยังมีอยู่หรือ” //407// 

พระมุนีพระองค์นั้นทรงทราบจิตของเทวดาเหล่านั้น ด้วยจิต (ของพระองค์) เพ่ือจะ
บรรเทาความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นจึงลุกจากที่นั้นแล้วทรงเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงปาฏิหาริย์622 
(ยมกปาฏิหาริย์) แก่เทวดาเหล่านั้น //408//  

ในกาลนั้น พระสุคตเจ้าครั้นทรงบรรเทากองแห่งความสงสัยในใจของเทวดาทั้งหลาย
อย่างนั้นได้แล้ว เสด็จลงมาจากท้องฟ้า รุ่งโรจน์โชตนาการจนถึงมุมแห่งทิศเหนือเฉียงไปทางทิศ
ตะวันออกจากพระบัลลังก์ (ของพระองค์) ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์ลอยลงมาจากท้องฟ้าโชติช่วง
ชัชวาลอยู่ฉะนั้น //409// 

พระชินเจ้าทรงระลึกถึงความที่จอมแห่งต้นไม้ (ต้นโพธิ์) และอาสนะมีอุปการะมากจึง
ประทับยืนมิได้ให้พระบาทข้างไหน ๆ ไหวติงเลย ทรงละการแลดูข้างโน้นและข้างนี้ //410// 

พระองค์ทรงรดราชาแห่งจอมต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ด้วยการหลั่งไหลแห่งหยาดอุทกธาราอันน่า
ใคร่ไร้มลทินคือพระเนตรกลมโตสีเขียว ตลอด 7 วัน ทรงบูชาต้นโพธิ์นั้นด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบ
เลย //411// 

แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (อนิมิสเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ในธรณีประเทศ
นั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและข้ึนสวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //412// 

สัปดาห์ที่ 2 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น เทวดาทั้งหลายได้เนรมิตสถานที่จงกรมอันดีงามด้วยแก้วมณีนานาประการแก่
พระผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐ (เทววระ) พระองค์นั้น623 ณ ท่ามกลางแห่งสถานที่ประทับยืนอันประเสริฐ
กับพระบัลลังก์ (ของพระองค์) (อยู่ทางทิศเหนือของต้นโพธิ์) ภายในระหว่างทางด้านทิศตะวันออก

 
621 สนธิ 3 คือ ขั้วต่อ ระหว่างสังเขปหรือช่วงทั้ง 4 ได้แก่ (1) ระหว่างอดีตเหตุ (อวิชชา สังขาร) กับ

ปัจจุบันผล (วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา) (2) ระหว่างปัจจุบันผล (วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
เวทนา) กับปัจจุบันเหตุ (ตัณหา อุปาทาน ภพ) และ (3) ระหว่างปัจจุบันเหตุ (ตัณหา อุปาทาน ภพ) กับอนาคตผล 
(ชาติ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ) (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559: 254) 

622 ปาฏิหาริย์ในท่ีนี้ คือ ยมกปาฏิหาริย์ ดูเพิ่มเติมใน (มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2557: 282; ชินมหา.354) 
623 ในนิทานกถากล่าวว่า พระศาสดาทรงเนรมิตที่จงกรมเอง 
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และตะวันตก ผู้อันพระราชา นาคราช และเทวราชบูชาแล้ว รุ่งโรจน์อยู่ด้วยฉัพพรรณรังสี 624 ทรง
จงกรมแล้ว ณ ที่นั้น ตลอด 7 วัน ปานประหนึ่งพระจันทร์เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหมู่ดาวเหนือท้องฟ้าสี
ครามฉะนั้น //413-414// 

แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนจงกรมเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้ างไว้ในธรณี
ประเทศนั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและข้ึนสวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //415// 

สัปดาห์ที่ 3 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น จอมแห่งเทวดาและอสูรทั้งหลาย เนรมิตที่อยู่อันเลิศด้วยรัตนะนานาประการ 
ณ ภาคพ้ืน ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งจอมต้นไม้ (ต้นโพธิ์) พระองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์อัน
ประเสริฐ ณ ที่นั้น พระองค์ทรงใช้ไม้ที่กวนเขาพระสุเมรุคือพระญาณ (ของพระองค์) กวนมหาสมุทร
คือพระธรรม (อภิธรรม) อันเห็นได้ยากยิ่ง หยั่งลงไม่ถึง ไม่ปรากฏทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้ อันมีระลอกคลื่น
คือสมันตปัฏฐาน625 ทรงให้สิ้นไปแล้วทั้ง 7 วัน //416-417// 

แม้ในวันนี้ ชื่อนั้นนั่นแล (รัตนฆรเจดีย์) ก็ได้มีแล้วแก่พระสถูปอันสร้างไว้ในธรณีประเทศ
นั้น ทวยเทพ ปวงประชา และเหล่าพญานาค ย่อมบูชาและข้ึนสวรรค์ ด้วยเหตุนั้น //418// 

สัปดาห์ที่ 4 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น พระชินเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ผู้เลอเลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จไปที่
โคนต้นอชปาลนิโครธแล้ว เสวยผลอร่อยอันเกิดแต่วิมุตติสุข ยัง 1 สัปดาห์ให้ผ่านพ้นไปแล้ว (419) 

ในกาลนั้น ลูกสาวพญามารเหล่าใดผู้อยู่ใกล้บิดา มาแล้วเพ่ือเล้าโลมจอมมุนี แม้ความ
พยายามของลูกสาวพญามารเหล่านั้นในเรื่องนี้ ถูกพูดถึงอยู่เพียงเล็กน้อย เพราะลูกสาวพญามารเข้า
ใกล้จอมมุนีแล้ว //420// 

ลำดับนั้น พญามารนั้นผู้อันพระชินเจ้าให้พ่ายแพ้แล้วในสงคราม เศร้าโศกเสียใจ เดินเข้า
มาใกล้ ๆ มีใจเหม่อลอย นั่งก้มหน้านิ่ง ๆ เขียนพ้ืนดิน คิดในใจอย่างนี้ว่า “ความพ่ายแพ้มีแก่เรา โทษ
มีแก่เราเท่านั้น ความพ่ายแพ้และโทษนั้นไม่มีแก่พระมุนีนั้นเลย เพราะเหตุไร เราจึงมิได้เป็นเช่นกับ
พระมุนีนี้ เพราะว่าเราไม่ได้ถวายศีรษะ ดวงตาหรือเนื้อเป็นต้นและบุตรภรรยาหรอกหรือ” //421-
422// 

 
624 ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมีที่มีสี 6 ประการ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท และสี

เลื่อมประภัสสร (ชินมหา.355) ในตอนนี้มีข้อน่าสังเกตว่า นิทานกถาระบุว่า ฉัพพรรณรังสี เปล่งออกจากพระสรีระ
ของพระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่ 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ แต่สมันตกูฏวัณณนากลับปรากฏในสัปดาห์ที่ 3  

625 สมันตปฏัฐาน 24 โปรดดูเพิ่มเติมใน อภิ.อ.391-393 
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นางตัณหา นางอรตี และนางราคา ได้ฟังความเป็นไปนั้น ของท่านผู้มีมังกรเป็นธง (พญา
มาร) แล้ว หวาดสะดุ้งเล็กน้อย เข้ามาในที่ท่ีพญามารนั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่ //423// 

ลูกสาวพญามารนั้นผู้มีตากลมโตคล้ายกับดอกบัวมีแก่น (นัยน์ตาดำ) ด้วยผลึกน้ำค้างฤดู
หนาว ครั้นเห็นพญามารนั้นนั่งเช่นนั้น ณ ที่นั้นแล้ว จึงเปล่งเสียงโกรธแค้นปราศจากลมหายใจ (ถอน
หายใจ) ว่า “พ่อจ๋า พ่อจ๋า พ่อเป็นอะไร พ่อฉิบหายแล้วหรือ พ่อจงพูดอะไรบ้าง พ่อปรารถนาสิ่งใด 
ใครเป็นศัตรูของพ่อ ใครทำให้พ่อปราชัย พวกเราจักนำมันมา จักฆ่ามันเสีย” //424- 425// 

(พญามารกล่าวว่า) “ดูก่อนนางผู้เจริญ บัดนี้พวกเธอไม่เห็นลูกชายของพระเจ้าสุทโธทนะ 
ผู้มีชื่อเสียงขจรขจายนั่นหรอกหรือ ผู้ป้ายขี้เถ้าบนใบหน้าของพ่อ ก้าวล่วงอำนาจทุกอย่าง (ของพ่อ) 
ไปอย่างองอาจแล้ว” //426// 

(ลูกสาวพญามารกล่าวว่า) “พ่อ การทำมนุษย์ให้ตกอยู่ในอำนาจไม่ยากเย็นเลย มนุษย์
คนใดเล่าจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกดิฉัน พวกดิฉันจะผูกมัดมนุษย์คนนั้นให้แน่นด้วยบ่วงคือราคะ 
นำมาถวาย เหมือนกับจับช้างตัวตกมันฉะนั้น”626 //427// 

(พญามารกล่าวว่า) “อนึ่ง พระมุนีเป็นผู้ไม่ควรนำมาด้วยบ่วงคือราคะ เพราะว่าท่านก้าว
ล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้ว ปราศจากราคะ เป็นพระอรหันต์ ไม่หวั่นไหว เพราะฉะนั้น เราจึงเศร้าโศก
เสียใจ ลูกสาวผู้งดงามทั้งหลายเอ๋ย” //428// 

(ลูกสาวพญามารกล่าวว่า) “ความจริง ธรรมดาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีจิตใจ แม้ถ้าพวก
ดิฉันจะเข้าไปใกล้ชิดคนผู้ไม่มีจิตใจ พวกดิฉันก็ยังทำให้คนนั้นตกอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันได้เลย จึง
ไม่มีอะไรน่าแปลกใจในเรื่องนี้ ขอพ่อจงดูกำลังของพวกดิฉันโดยทันทีเถิด พวกดิฉันจะผูกนัยน์ตาด้วย
รูปอันกระชากใจ จะผูกจมูกด้วยเครื่องหอม จะผูกหูด้วยเสียง จะผูกร่างกายด้วยสัมผัส จะผูกลิ้นด้วย
รส จะผูกใจด้วยบ่วงอันเกิดจากกาม จะผูกคอของพระมุนีนั้นด้วยบ่วงคือแขนอันเรียวงาม จะผูกแขน
ทั้งสองข้างด้วยพวงดอกไม้ที่ทัดไว้ แล้วจะนำพระมุนีนั้นมาในบัดนี้นี่แล พ่อเอ๋ย ขอพ่อจงคอยดูกำลัง
ของพวกดิฉันในบัดนี้เถิด” //429-431//  

ลูกสาวพญามารครั้นบอกแก่บิดาอย่างนี้แล้ว น้อมลงไปสู่เท้า (ของพญามาร) เป็นผู้มี
จิตใจเด็ดเดี่ยว มีจิตใจร่าเริง พลันเข้าไปในสถานที่ที่พระผู้เป็นอริของพญามาร (พระพุทธเจ้า) ประทับ
นั่งรุ่งโรจน์อยู่ //432// 

ลูกสาวพญามารเหล่านั้น มีหน้าอก (ที่ประดับ) ด้วยเส้นผมทัดด้วยพวงมาลากลิ่น
หอมหวน มีสร้อยคอสีสวยงามคล้ายกับหญ้าฝรั่น มีริมฝีปากคล้ายผลตำลึงสุก มีถ้อยคำไพเราะ ทำ
จิตใจของชนทั้งหลายให้คลั่งไคล้ได้ //433//  

 
626 ดูเทียบกับ สํ. ส.15/161/149 และลลิตวิสตระว่า “ข้าแต่พ่อ พ่อเสียใจทำไม ถ้าพ่อพูดหมายถึง

เขา ข้าพเจ้าจะมัดเขาด้วยบ่วงราคะ (ความกำหนัด) เหมือนมัดช้างแล้วพามา” (ลลิต.(ไทย).425) 
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ลูกสาวพญามารเหล่านั้น ผู้ฉวยเอาสติปัญญา (ของบุรุษ) ได้ด้วยการเหลียวดูเท่านั้น 
เปล่งวาจาที่เร้าใจ ผสมกับความไร้เดียงสา จมลงในความหวานฉ่ำ เอิบอาบไปด้วยความรัก ทะลุ
ทะลวงไปด้วยรส (ความรู้สึก) ว่า “ท่านเป็นผู้งดงามราวกะฤดูใบไม้ผลิ เป็นคนหนุ่มแน่น มีผิวพรรณสี
ทอง น่าเร้าใจ ท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ข้าแต่นายท่าน ภรรยาของท่านไปไหน
เสียล่ะ มหาสมุทรแม้ปราศจากระลอกคลื่นแล้วจะงดงามได้เช่นไร ราตรีที่สงัดหากว่าไร้ดวงจันทราจะ
เปล่งประกายอย่างไรเล่า สระบัวที่บานสะพรั่งแม้นว่าไร้หมู่หงส์และมวลภมรแล้วจะเบิกบานได้หรอก
หรือ แมส้ามีหากว่าไร้ภรรยาเสียแล้วก็ย่อมไม่รุ่งเรืองเช่นเดียวกัน อนึ่ง นี่เป็นฤดูใบไม้ผลิ ป่าไม้ผลิดอก
ออกใบสะพรั่ง มีแสงนวลแห่งดวงจันทร์ มีเพลงขับกล่อมจากหมู่ภมรบินหึ่ง ๆ ลมอ่อน ๆ กลิ่นหอมพัด
โชยมา แม้ท่านก็เปล่งปลั่งอยู่ด้วยความเป็นคนหนุ่มเหน้า ส่วนพวกดิฉันมาพร้อมกัน ณ ที่นี้ เป็นผู้
อนุกูลแก่ใจ มีรูปงดงามยิ่ง ไฟคือกามนั้นจะกระทำอะไร (แก่พวกเรา) หนอแลในวันนี้ บ่อเกิดแห่งกาม
ประจวบเหมาะแก่พวกเราแล้วในบัดนี้ ท่านจงอย่าใช้จีวรปกปิดร่างกายอันมีทรวดทรงดี มีความ
งดงามแห่งความหนุ่มแน่นเป็นสาระเช่นนี้เลย ข้าแต่นายท่าน เพราะเหตุนั้นนั่นแล ขอท่านจงยังความ
เร่าร้อนในแก้วตาและดวงใจของพวกดิฉันซึ่งกลายเป็นทาสรับใช้ของท่านแล้วให้เพลิดเพลิน627เถิด ข้า
แต่นายท่าน ท่านเย็บปักไพลินคือดวงตา (ของพวกดิฉัน) ไว้ที่ด้ายคือรัศมีแห่งเล็บบนมือและเท้าสีแดง
ระเรื่อ (ของท่าน) พวกดิฉันปรารถนาท่านแล้ว เพราะเหตุไรหมู่ภมรคือดวงตาของท่านจึงไม่บินมา
เหนือดอกบัวคือใบหน้า (ของพวกดิฉัน) เล่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นปราชญ์ ท่านมิได้ถูกเนรมิตขึ้นมาด้วยปูน 
หิน อิฐ โลหะ หรือท่อนไม้ ข้าแต่นายท่าน แม้ท่านก็เป็นผู้หล่อเหลา เป็นผู้ผุดผ่อง เหตุใดท่านจึงขับไล่
กามราคะจากใจ (ของท่าน) เล่า หญิงสาวผู้นี้เป็นผู้ชำนาญในกามกรีฑา ท่านจงละความสงสัยในใจ
ที่ว่า “(หญิงนั้น) เป็นผู้อ่อนหัด” เสียเถิด ช่อดอกไม้ที่บานสะพรั่งจะเหี่ยวเฉาในเมื่ อผึ้งผู้ราชามัวเมา
เคล้าจูบหรือ และหญิงนี้เป็นผู้ยังใจให้ยินดี มีรูปโฉมท่ีน่ารื่นรมย์ใจ มีขาอ่อนอวบอัดและแก้มเอิบอ่ิม มี
หน้าอกกลม ท่านจงเสพสมกะหญิงผู้มีความรักนั้นเถิด ราวกะหงส์ (ห่าน) กำหนัดยิ่งแล้วต่อใยบัวที่
แย้มบานฉะนั้น แท้จริง เหล่าสัตว์โลกผู้ตกยาก ได้รับแก้วจินดามณี ภัทรฆฎะ628และต้นกัลปพฤกษ์
แล้วย่อมไม่ถึงความยากจน ท่านปรากฏแก่พวกดิฉันเช่นนั้นนั่นแหละ พวกดิฉันเป็นคนรับใช้ซึ่งเท้า
ของท่านแล้ว” //434-444// 

แท้จริง ดังพรรณนามาฉะนี้ ลูกสาวเหล่านั้นมีเสียงไพเราะชวนกำหนัด เนรมิตเพศ 1,000 
แบบบ้าง 800 แบบบ้าง โดยชอบ ประเล้าประโลมจอมมุนีนั้นโดยประการต่าง ๆ //445//  

ลำดับนั้น นางตัณหา629กล่าวว่า 

 
627 “จงยัง...ให้เพลิดเพลิน” แปลจากต้นฉบับ B. โมเทห ิ
628 ภัทรฆฎะ ใช้ในความหมายเดียวกันกับปูรณฆฎะ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  
629 “นางตัณหา” แปลตามฉบับ S. ตณฺหา 
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“ท่านเป็นยักษ์หรือคนเมา ทำจากศิลาหรือทำจากเหล็ก จึงจะไม่มีจิตใจ ก็ถ้าพวกดิฉันจะ
เล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์ผู้ยังไม่สิ้นราคะและยังมีจิตใจอยู่ ด้วยอุบายนี้ไซร้ หทัยของสมณะหรือ
พราหมณ์คนนั้นจะพึงแตกไปโดยพลัน โลหิตอุ่น ๆ สีแดงจะพึงพุ่งออกจากปาก หรือความฟุ้งซ่านแห่ง
จิตก็จะพึงเกิดขึ้นโดยทันที และผู้นั้นก็จะพึงถึงความเป็นคนบ้า เหมือนอย่างว่าไม้อ้อสดบนพ้ืนศิลาถูก
ลมพัดขาดแล้วล้มลงย่อมเหี่ยวแห้งไปเพราะความร้อน ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นก็จะซูบผอม 
ถึงความตกต่ำ ซบเซา หลงลืม ประสบแต่ความทุกข์ ฉันนั้น ท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือ จึงได้มา
ซบเซาอยู่ในป่าเช่นนี้  ท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือ หรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ ท่านได้
ทำความเสียหายอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่สร้างมิตรภาพกับปวงชนเล่า” //446-
449// 

พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า 
“เราชนะเสนามาร (กองทัพกิเลส) คือรูปที่น่ารักและรูปที่น่าพอใจ (ปิยรูปและสาตรูป) 

แล้ว เพ่งพินิจอยู่ผู้เดียว ได้รู้ความบรรลุประโยชน์และความสงบแห่งหทัยแล้วว่าเป็นความสุข 
เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สร้างมิตรภาพกับปวงชน” //450// 

สองคาถาเหล่านี้มีในพระบาลี630 (พระไตรปิฎก) 
“บุคคลผู้มีปัญญาเช่นไรเล่า ครั้นเห็นลิงตัวเมียซึ่งมีร่างกายถูกไฟไหม้เกรียม เปรตในป่า

ช้าซึ่งน่ารังเกียจ และกองอุจจาระซึ่งไหลนอง (ทั่วพ้ืน) น่าขยะแขยง แล้วจะปรารถนาสิ่งเหล่านี้อีก” 
//451// 

ลำดับนั้น นางอรดีได้ทูลถามว่า  
“ภิกษุในพระศาสนา มากไปด้วยด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหน จึงข้ามโอฆะทั้ง 5631 

ได้ บัดนี้ ได้ข้ามโอฆะที่ 6632 แล้วหรือ บุคคลผู้เพ่งฌานอย่างไหนมาก กามสัญญาทั้งหลาย (ความคิด
เกี่ยวข้องกับกาม) จึงจับยึดเขาไม่ได้แล้วห่างเหินไป” //452// 

พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า 
“บุคคลผู้มีกายสงบแล้ว มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว เป็นผู้ไม่มีปัจจัยอะไร ๆ เป็นเครื่องปรุงแต่ง 

มีสติ ไม่มีความอาลัย รู้ทั่วซึ่งธรรม (อริยสัจ 4) มีปกติเพ่งพินิจอยู่ด้วยฌานที่ 4 อันหาวิตกมิได้ ย่อมไม่
กำเริบ ไม่ซ่านไป ไม่เป็นผู้ย่อท้อ ภิกษุในพระศาสนานี้ มากไปด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ จึงข้าม

 
630 คาถาท่ี 449-450 โปรดดูเทียบกบั สํ.ส.161/151-152 
631 โอฆะทั้ง 5 หมายถึง โอฆะคือกิเลสอันเป็นไปทางทวารทั้ง 5 (คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย) 

(สํ.ส.อ.1/161/179)  
632 โอฆะที่ 6 หมายถึง โอฆะคือกิเลสอันเป็นไปทางมโนทวาร ได้แก่ กิเลสที่เกิดขึ้นในใจ (สํ.ส.อ.

1/161/179) 
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โอฆะทั้ง 5 ได้ บัดนี้ ได้ข้ามโอฆะที่ 6 แล้ว ภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มาก กามสัญญาทั้งหลาย (ความคิด
เกี่ยวข้องกับกาม) จึงจับยึดเขาไม่ได้แล้วห่างเหินไป” //453-454// 

ลำดับนั้น นางราคา633ได้กราบทูลว่า  
“พระศาสดาผู้นำคณะสงฆ์ ได้ตัดตัณหาขาดแล้ว และชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจักข้าม

ตามได้แน่นอน พระศาสดานี้เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ได้ตัดขาดจากมือมัจจุราชแล้ว จักนำหมู่ชนเป็นอัน
มากไปสู่ฝั่ง (แห่งพระนิพพาน) ได้แน่แท้”634 //455// 

พระบรมศาสดาตรัสว่า  
“ตถาคต635มีความแกล้วกล้าอย่างยิ่งใหญ่ ย่อมนำเหล่าสัตว์ไปด้วยพระสัทธรรมนั่นแล 

เมื่อตถาคตนำไปอยู่โดยธรรม ไฉนเลยความริษยาจะพึงมีแก่ท่านผู้รู้เล่า” //456// 
ห้าคาถาเหล่านี้มีในพระบาลี636 (พระไตรปิฎก)  
ธิดาผู้งดงามมีนางราคาเป็นต้น ของท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งคนประมาท (พญามาร) ครั้น

ไดฟั้งพระธรรมอันประเสริฐนั้นของพระชินเจ้าแล้ว ไม่สามารถจะประเล้าประโลมพระองค์ได้ จึงพากัน
รีบไปหาบิดาของตน //457// 

ในตอนนั้น พญามาร มองดูจากที่ไกล ๆ เห็นธิดาเหล่านั้นพากันมาโดยส่วนเดียว (มาตัว
เปล่า) จึงกล่าวว่า “พวกเธอไม่สนใจคำพูดของพ่อเลยทีเดียว พวกเธอเป็นผู้ปรารถนาที่จะดื่มน้ำจาก
พยับแดด พวกเธอช่างโง่เง่า พากันทำลายภูเขาด้วยก้านบัว ขุดภูเขาด้วยเล็บ เคี้ยวเหล็กด้วยฟัน พวก

 
633 “นางราคา” แปลตามฉบับ S. ราคา 
634 ผู้วิจัยแปลไขความตามอรรถกถามารธีตุสูตร โปรดดู ส.ส.อ.161/178  
635 ตถาคต เป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึง

พระองค์เอง แปลได้ความหมาย 8 อย่าง คือ (1) พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น คือ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพุทธจริยา เพื่อ
ประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นต้น เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ อย่างไรก็อย่างนั้น (2) พระผู้เสด็จไปแล้ว
อย่างนั้น คือทรงทำลายอวิชชา สละปวงกิเลส เสด็จไป เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ อย่างไรก็อย่างนั้น 
(3) พระผู้เสด็จมาถึงตถลักษณะ คือ ทรงมีพระญาณหยั่งรู้เข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายหรือของธรรมทุก
อย่าง (4) พระผู้ตรัสรู้ตถธรรมตามที่มันเป็น คือ ตรัสรู้อริยสัจ 4 หรือปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรมที่จริงแท้แน่นอน 
(5) พระผู้ทรงเห็นอย่างนั้น คือ ทรงรู้เท่าทันสรรพอารมณ์ที่ปรากฏแก่หมู่สัตว์ท้ังเทพและมนุษย์ ซึ่งสัตวโลกตลอดถึง
เทพถึงพรหมได้ประสบและพากันแสวงหา ทรงเข้าใจสภาพที่แท้จริง (6) พระผู้ตรัสอย่างนั้น (หรือมีพระวาจาที่
แท้จริง) คือ พระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้อง ไม่เป็นอย่างอื่น 
(7) พระผู้ทำอย่างนั้น คือ ตรัสอย่างใดทำอย่างนั้น ทำอย่างใด ตรัสอย่างนั้น และ (8) พระผู้เป็นเจ้า (อภิภู) คือ ทรง
เป็นผู้ใหญ่ยิ่งเหนือกว่าสรรพสัตว์ตลอดถึงพระพรหมที่สูงสุด เป็นผู้เห็นถ่องแท้ ทรงอำนาจ เป็นราชาที่พระราชาทรง
บูชา เป็นเทพแห่งเทพ เป็นอินทร์เหนือพระอินทร์ เป็นพรหมเหนือประดาพรหม ไม่มีใครจะอาจวัดหรือจะทัดเทียม
พระองค์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 68) 

636 คาถาท่ี 452-456 โปรดดูเทียบกับ สํ.ส.15/161/152-153 
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เธอวางก้อนหินไว้บนศีรษะแล้วเสาะหาที่พ่ึงในบาดาล คงปานประหนึ่งเอาอก (ตัวเอง) กระแทกตอ
ฉะนั้น พวกเธอสิ้นหวังแล้ว จงหลีกไปจากพระโคดม637เสียเถิด”638 //458-460//   

สองคาถาเหล่านี้มีในพระบาลี639 (พระไตรปิฎก) 
พญามารนั้นผู้เศร้าโศกพร้อมทั้งธิดา ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกลับไปสู่ภพของตนตามเดิม 

ส่วนพระบรมศาสดาทรงละราคะแล้ว ทรงเป็นผู้คงที่ ทรงใช้เวลา 7 วัน ณ ต้นอชปาลนิโครธนั้น 
//461//  

แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่
พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบ
ใจอันหาที่เปรียบปานมิได้ //462// 

สัปดาห์ที่ 5 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น จอมแห่งพระมุนี เสด็จไปประทับนั่งบนปวราสนะ ณ โคนต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) 
ยังโลกให้บริบูรณ์ด้วยข่ายแห่งพระรัศมี ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อน ๆ เหนือภูเขายุคันธร
ฉะนั้น //463// 

ต่อจากนั้น เมฆพร้อมกับลมหนาวเย็นยะเยือกได้ตั้งเค้าขึ้น ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยร้อย
แห่งเมฆฝน คำรามกึกก้อง มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ เทสายฝนโปรยปราย เต็มไปด้วยหมู่ แห่งนก
กระยาง //464// 

พญานาคแห่งต้นมุจลินท์ ผู้มีพังพาน ผู้เพลิดเพลินบันเทิงใจ ครั้นเห็นจอมมุนีใต้ต้น
มุจลินท์ จึงโอบรอบ (จอมมุนี) ด้วยพังพานอันไพศาล แผ่พังพานปกคลุม (จอมมุนี) แล้วโดยชอบ (โดย
สมบูรณ์แบบ) //465// 

พญานาคนั้น เพ่ือจะอนุเคราะห์พระศาสดาพระองค์นั้น จึงนิมนต์ (ให้พระองค์ประทับ
นั่ง) ในทันใด พระศาสดาจึงเสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะคือพญานาค ปานประหนึ่งประทับนั่งบนพระ
ราชมนเทียรอันทำจากเงินฉะนั้น ทรงมีพระราชหฤทัยหลุดพ้นแล้วด้วยดี ตลอด 7 วัน //466// 

แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่
พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบ
ใจอันหาที่เปรียบปานมิได้ //467//  

 
637 “จากพระโคดม” แปลตามฉบับ S. โคตมา 
638 สำนวนแปลฉบับมหาจุฬาฯ แปลว่า “พวกเธออาศัยพระโคดมหาที่พึ่ง จะเป็นดุจคนวางหินไว้บน

ศีรษะแล้วเจาะหาที่พึ่งในบาดาล ฉะนั้น  พวกเธอเหมือนเอาหนามมายอกอก (พ่อ) จงหลีกไปเสียเถิด”  (ส.ส.(ไทย).
15/161/216) 

639 คาถาท่ี 459-460 โปรดดูเทียบกับ สํ.ส.15/161/153 
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สัปดาห์ที่ 6 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พระผู้เป็นราชาเหนือราชาในหมู่ภิกษุ ผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จหลีกไปจากต้น
มุจลินท์นั้นแล้ว ประทับนั่งที่โคนต้นราชายตนะ (ต้นเกด) เสวยปีติสุขอันเกิดแต่วิมุตติ 7 วัน //468// 

แม้ในวันนี้ ประชาชนทั้งปวงก็ต่างบูชาต้นไม้อันประเสริฐแม้นั้น เพียงเพราะเป็นต้นไม้ที่
พระศาสดาทรงอาศัย ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ชนเหล่านั้นจึงไปสู่สวรรค์เพลิดเพลินในวิมานด้วยความชอบ
ใจอันหาที่เปรียบปานมิได้ //469// 

สัปดาห์ที่ 7 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ทั้ง 7 วัน ตลอด 7 สัปดาห์ (49 วัน) ได้ผ่านไปแล้วแก่พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้เว้นจาก
กิจคือพระกระยาหารเป็นต้น640 (อดอาหาร) ผู้เสวยความสุขทั้งหลายอันเกิดแต่วิมุตติ ผู้มีพระวรกาย
เอิบอิ่มสมบูรณ์ //470// 

ลำดับนั้น เมื่อพระผู้เป็นราชาเหนือราชาในหมู่ภิกษุ ใช้สอยน้ำชำระพระโอษฐ์เป็นต้น641

ที่จอมเทพ (ท้าวสักกะ) นำมาถวายแล้วพอประทับนั่งเท่านั้น พ่อค้า 2 คนก็ได้เดินทางมา ณ ที่นั้น โดย
พลัน //471// 

ตปัสสุและภัลลุกะ642 (ตปุสสะและภัลลิกะ) เป็นผู้อันเทวดาผู้ประเสริฐให้พยายามแล้ว
โดยชอบ (เคย) เป็นญาติสาโลหิตของเทวดาผู้ประเสริฐนั้น643 ถือเอาข้าวสัตตุผงและสัตตุก้อนอันดี 
แล้วกราบทูลคำนี้กะพระนาถเจ้าว่า “ข้าแต่จอมปราชญ์ ขอพระองค์จงรับทานนี้แล้วบริโภคเถิด เพ่ือ
อนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะว่าทานนั้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุข (แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย) ในกัปท้ังหลายมิใช่น้อย ในอนาคตกาล” //472-473// 

 
640 รวมทั้งมิได้มีการทรงสนานพระวรกาย การทรงพระบังคนหนักและพระบังคนเบาตลอด 7 

สัปดาห์ 
641 สิ่งของที่ท้าวสักกะถวายอีก มีผลสมอดองและไม้ชำระพระทนต์ช่ือว่านาคลดา จากนั้นพระพุทธ

องค์จึงเสวยผลสมอดองแล้วได้ทรงมีการลงพระบังคน และได้ทรงเคี้ยวไม้ชำระพระทนต์  
642 แปลตามต้นฉบับ B ว่า “ตปสฺสภุลฺลุกา” 
643 เทวดาเคยเป็นญาติร่วมสายโลหิตของตปุสสะและภัลลกิะ ดลใจให้พ่อค้าทั้งสองหยุดเกวียนแล้วให้

เกิดความวิริยะอุตสาหะในการจัดแจงพระกระยาหารถวายแด่พระศาสดา โดยกล่าวว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ซึ่งเพิ่งตรัสรู้
ครั้งแรกประทับอยู่ท่ีโคนต้นราชายตนะ ขอท่านทั้งสองจงไปเฝ้าและถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแก่องค์พระทศพลเถิด 
ท่านทั้งสองจักได้รับประโยชน์และความสุขช่ัวกาลนานทีเดียว” ดูเพิ่มเติมใน (ชินมหา.362.; มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 
2557: 291-292)  
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พระมุนีรับแล้วด้วยบาตรที่จอมเทพถวายอันแล้วด้วยศิลามีค่ามาก644 บริโภคแล้ว เพ่ือจะ
อนุโมทนาแก่พ่อค้าสองคนนั้น จึงแสดงพระธรรมอันประทานสิ่งที่เลิศ ที่มหาชนสรรเสริญ //474// 

พ่อค้าสองพ่ีน้อง ครั้นได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าแล้ว มีใจเลื่อมใส ถึงความเป็นเทววาจิก-
อุบาสก645 ขอแล้วซึ่งสิ่งของควรแก่การบูชาอีก //475// 

ลำดับนั้นพระชินเจ้าลูบพระเศียรแล้วได้ประทานกำแห่งพระเกศธาตุ พ่อค้าสองพ่ีน้องนั้น
ร่าเริงดีใจยินดีแล้วด้วยพระเกศธาตุนั้น นำไปสู่ที่ที่สมควรแก่สมบัติแล้วพากันบูชา //476// 

ต่อจากนั้น พระศาสดาเสด็จไปที่โคนต้นอชปาลนิโครธ ประทับนั่งยังโลกให้สว่างไสวอยู่ 
ราวกะผู้มีรัศมีนับพัน (พระอาทิตย์) เหนือยอดภูเขายุคันธรฉะนั้น ทรงตรึกด้วยพระหฤทัยอย่างนี้ ดำริ
แล้วว่า “แก่นสารแห่งพระธรรมอันประเสริฐที่เราตรัสรู้แล้ว มีฝั่งที่ลึกซึ้งเข้าใจไม่ง่าย ปานประหนึ่ง
แม่น้ำสินธุที่มีฝั่งที่มองไม่เห็นสำหรับกระต่ายฉะนั้น ด้วยว่า ในเหล่าสัตว์ผู้ยังไม่ตรัสรู้ วันนี้ เราจัก
ประกาศธรรมนั้นแก่ใครหนอ เพราะชาวโลกยังเป็นผู้เขลาอยู่ หากว่าเราแสดงธรรมอันประเสริฐ อัน
ประณีตไซร้ เราก็จะพึงเป็นผู้มีความลำบากฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วย
ความลำบากอัตภาพ (ของตัวเอง)” จึงมิได้ตั้งความพยายาม646ในการแสดงธรรม //477-479// 

ลำดับนั้น พระผู้สร้างโลก (พระพรหม) นามว่าสหัมบดี ทรงทราบจิตของพระมุนีพระองค์
นั้น ด้วยใจของตน คิดแล้วว่า “สัตว์โลกทั้งปวงนี้จะฉิบหายอย่างแน่นอน ในเมื่อพระองค์จะไม่แสดง
ธรรม” ดังนี้แล้วจึงสะเทือนเลื่อนลั่น มาสู่ที่ใกล้ของพระเจ้าชินเจ้าพระองค์นั้นกับด้วยคณะแห่งพรหม 
ในสถานที่นั้น มีความเคารพ คุกเข่าลงเหนือปฐพีมณฑล นมัสการ (ต่อพระชินเจ้า) แล้วกราบทูลคำนี้
ว่า “พระองค์เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ในคราวที่พระองค์เป็นสุเมธดาบส มองดูสัตว์โลกที่พระองค์ทรง
ทอดพระเนตรแล้ว จึงทอด (กาย) ลงแทบเบื้องบาทมูลของพระทีปังกรพุทธเจ้า ได้รับแล้วซึ่งคำ
พยากรณ์647นั้น648 ด้วยคุณคือกรุณา เข้าไปสู่ป่าคือสงสารอันเป็นหนทางที่ผ่านได้ยาก ได้ถวายทานมี
เนื้อ ดวงตา และศีรษะเป็นต้น ได้ประสบความทุกข์นับไม่ถ้วน อันไม่สามารถทนทานได้ สิ่งนั้นล้วน

 
644 ท้าวมหาราชทั้ง 4 น้อมถวายบาตรที่ทำด้วยแก้วอินทนิล แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับ ท้าวมหาราช

ทั้ง 4 จึงน้อมถวายบาตรที่ทำด้วยหินมีสีเหมือนถั่วเขียวอีก 4 ใบ พระพุทธองค์จึงทรงรับบาตรทั้ง 4 ใบนั้นเพื่อจะ
อนุเคราะห์ท้าวมหาราชทั้ง 4 แล้วพระพุทธองค์ทรงวางบาตรซ้อน ๆ กันขึ้นไปแล้วทรงอธิษฐานว่า “ขอจงเป็นบาตร
ใบเดียวกัน” บาตรทั้ง 4 จึงได้รวมเข้าเป็นบาตรใบเดียว ขนาดปานกลาง ดูเพิ่มเติมใน (มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2557 : 
292) 

645 หมายถึง ผู้เข้าถึงรตันะสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะก่อนใครทั้งหมด 
646 “มิได้ตั้งความพยายาม” แปลตามฉบับ Sn. นุสสฺาหมากา (น+อุสฺสาหํ+อกา) 
647 “ซึ่งคำพยากรณ์” แปลและตีความจากคำว่า “มตํ” ซึ่งคำว่า “มต” นี้ปรากฏใน SED.783 ใน

ความหมายว่า “intention , design, purpose, wish, commendation , approbation, sanction” 
648 ทีปังกรพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสจะได้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าในอนาคต 
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน มิใช่เพราะเหตุแห่งตนเอง ได้ยินว่า เหล่าสัตว์ผู้มีราคะบางเบาในโลกนี้
ยังมีอยู่ สามารถที่จะรู้ธรรมของพระสุคต พระองค์เป็นผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เป็นผู้อนุเคราะห์ 
(ซึ่งสัตว์โลก) เป็นผู้อันข้าพระองค์นิมนต์แล้ว ขอจงแสดงธรรมเถิด ดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งที่เกิดบนบก
หรือในน้ำ หากได้รับแสงอาทิตย์อุทัยในเวลาที่เหมาะสมก็ย่อมจะแย้มบานสะพรั่งได้ เช่นเดียวกันกับ
ชนทั้งหลาย หากถูกรัศมีแห่งพระธรรมกระทบแล้ว ก็ย่อมถึงความเบิกบาน (ตรัสรู้) ได้เช่นกัน” 
//480-485// 

พระพุทธองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้มีสติ ผู้ทรงไว้ซึ่งความโชติช่วง ผู้ทรงไว้ซึ่ง
ร่างกายอันมีในชาติสุดท้าย รับคำนิมนต์ของท้าวสหัมบดีพรหมนั้นแล้ว ยังความกรุณาในพระราช
หฤทัย (ของพระองค์) ให้เกิดแล้วในหมู่สัตว์ว่า “สัตว์เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด ประตูแห่ง
อมตธรรม (พระนิพพาน) เปิดแล้วสำหรับชนเหล่านั้น ดูกรท้าวมหาพรหม เพราะเราสำคัญเห็นถึง
ความลำบาก จึงมิได้แสดงธรรมที่ประณีตชำนิชำนาญในหมู่มนุษย์”649 //486-487// 

ท้าวมหาพรหมผู้มีสี่หน้าครั้นได้ฟังว่า “พระพุทธองค์รับคำนิมนต์ของเราแล้ว” จึงมีใจ
เบิกบาน ผู้มีหมู่บริวารห้อมล้อม น้อมไหว้พระนาถเจ้า หลีกไปจากที่นั้นสู่ภพ (ของตน) โดยทันทีทันใด 
//488// 

ลำดับนั้น พระชินเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ ผู้ รับคำนิมนต์ของท้าวมหาพรหมแล้ว ทรง
พิจารณาโดยรอบว่า “เราจะแสดง (ธรรม) แก่ใครหนอ” จึงพิจารณาเห็นอาฬารดาบสและอุทกดาบส 
และทรงทราบว่าดาบสทั้งสองนั้นมรณภาพไปแล้วไม่นาน ทรงดำริว่า “เราจักยังธรรมจักรอันประเสริฐ
ที่แม้แต่ใคร ๆ ก็ไม่สามารถหมุนกลับได้ อันยอดเยี่ยมคล้ายกับแก้วจินดามณีสำหรับชาวโลก ให้หมุน
ไปในสถานที่แห่งใดหนอ” ดังนี้แล้วทรงพิจารณาเห็นเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ จึงถือเอาบาตรและไตรจีวร 
ทรงเดินทางไกล เสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี //489-491// 

ณ สถานที่นั้น บนถนนหมดจดด้วยหมู่เทวดาและเหล่าพรหม งูก็ดี นกก็ดี สัตว์สี่เท้าก็ดี 
เทวดาที่อยู่ในป่าก็ดี เทวดาที่อยู่บนต้นไม้หรือภูเขาก็ดี ต่างพากันบูชาด้วยความอัศจรรย์ใจอเนก
ประการ //492// 

จากนั้น พระองค์เสด็จเข้าในหนทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน นักบวชทั้งหลายครั้นเห็น
พระยตีสะ (พระผู้เป็นใหญ่แห่งนักบวช) แล้วจึงพากันเข้าไปหา (แต่เพราะ) เป็นผู้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติจึง
ได้ประพฤติวัตร (แก่พระองค์ตามเดิม) พระองค์จึงทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปในนักบวชเหล่านั้น
แล้ว (ทรงแสดงธรรมจักรแก่นักบวชเหล่านั้น) //493// 

 
649 ดูเทียบคำแปลฉบับมหาจุฬาฯ ว่า “พรหม สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท จงปล่อยศรัทธามาเถิด เรา

มิได้ปิดประตูอมตธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้น แต่เรารู้สึกว่าเป็นการลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เรา

คล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์” (วิ.ม.(ไทย).4/9/15) 
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นักบวชทั้งหลายมีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธาน ได้บรรลุอมตธรรมแล้ว ผู้เกิดใน
ดอกบัว (พระพรหม) 18 โกฏิ หมู่แห่งเทวดา 80 โกฏิ ก็ได้รู้แจ้งธรรมจักรโดยลำดับ ในตอนนั้น 
//494// 

ครั้นเมื่อฤดูร้อนผันผ่านไป ฤดูหนาวแปรเปลี่ยนเวียนเข้ามา พระวสีสะ (พระผู้ยิ่งใหญ่กว่า
ผู้มีอำนาจ) ผู้ เป็นจอมปราชญ์  เสด็จเข้าจำพรรษา ได้ประทับอยู่ ณ สถานที่นั้น (ป่าอิสิปตน -
มฤคทายวัน) นั่นเอง สิ้นไตรมาส //495// 

ต่อจากนั้น พระองค์ทรงให้ยสกุลบุตรและสหายของเขาดำรงอยู่ในอรหัตมรรค เมื่อจะ
เพ่ิมพูนความสุขสวัสดีแก่ชนทั้งหลาย จึงได้กระทำที่สุดแห่งกาลฝน ณ สถานที่นั้น (ป่าอิสิปตน -
มฤคทายวัน) //496// 

ในกาลล่วงไปแล้วแห่งฤดูฝน จอมแห่งพระมุนีผู้รู้แจ้งโลก ตรัสเรียกเหล่าภิกษุผู้เป็นบุตร
ของพระองค์เหล่านั้นมาแล้ว ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้ปราศจากราคะ ได้พากันมาแล้วประนมมือไหว้ 
พระผู้มีพระปัญญาหาที่สุดมิได้จึงได้ตรัสพระดำรัสนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นว่า “พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไป 
ให้เสียงคือพระธรรมของเราก้องกึกกังวาน ตีกลองคือพระธรรมของเรา เป่าสังข์คือพระธรรมของเรา 
แก่เหล่าเทวดาพร้อมทั้งปวงชนด้วยดีเถิด พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไป ยกธงชัยของเราขึ้นสู่ผืนดิน ยก
ธงคือพระธรรมของเราให้ตั้งขึ้น ซัดหอกคือพระธรรมของเราไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเถิด พวกเธอจง
ประกาศความที่อมตธรรม (พระนิพพาน) ถูกตระเตรียมไว้ดีแล้ว ความที่หนทางไปนรกมี แต่เสี้ยน
หนาม และความที่เราป้ายเขม่าบนใบหน้าของพญามารแล้ว แก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเถิด พวกเธอ
จงป่าวประกาศว่า ‘ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เปิดประตูอันไพศาลที่บุคคลผ่านไปมาได้
ลำบากซึ่งถูกปิดไว้อย่างดีสิ้นหนึ่งพุทธันดร แห่งนครคือพระนิพพาน แก่พวกเราแล้วในบัดนี้ ในวันนี้ 
พวกท่านทั้งหมดจงมาด้วยกันเถิด’ พวกเธอจงท่องเที่ยวไปบนโลก ประกาศความที่เราอุบัติขึ้นแล้วใน
โลก พระธรรมปรากฏแล้วในโลก และบุตรทั้ งหลายของเรา (พระสงฆ์ ) ก็เกิดขึ้นแล้วในโลก
เช่นเดียวกันในวันนี้ พวกเธอผู้สำรวมกาย จงแสดงอำนาจของเราคือพระธรรมอันประเสริฐ ในโลก ไม่
ว่าจะเป็นที่ป่าอันสงัด ซอกเขา โคนต้นไม้ และเรือนว่างเปล่า แก่เหล่าเทวดาพร้อมทั้งปวงชนเถิด” 
//497-503// 

พระนาถเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปทั่วทุกทิศ (พระองค์เอง) เสด็จ
ไปสู่ตำบลอุรุเวลา650 ทรงเดินทางแล้ว ในระหว่างทาง เสด็จเข้าไปสู่ป่าชื่อว่า กัปปาสิกะ (ป่าฝ้าย) 
//504// 

 
650 “เสด็จไปสูต่ำบลอุรุเวลา” แปลจากฉบับ S. อุรุเวลคาม ี
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พระผู้บวรพระองค์นั้น ทรงแนะนำเหล่าภิกษุผู้เป็นโอรสของพระราชา จำนวนสามสิบ
พอดี (ภัททวัคคีย์ 30)651 ผู้อภิรมย์อยู่ ณ ที่นั้น ประทานและแสดงอมตธรรม (พระนิพพาน) แล้ว ได้
เสด็จไปสู่ตำบลอุรุเวลา มีท่วงท่าการเสด็จไปอย่างพญาคชราช //505// 

ในฤดูใบไม้ผลิ652 พระองค์ผู้งดงามน่าปรารถนากว่าบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลาย ทำให้ผล
ไม้อันประเสริฐสุกงอมแก่ผู้มีนามปรากฏแล้วว่า อุรุเวลกัสสปะ พร้อมทั้งเหล่าลูกศิษย์ (ของเขา) 
ประทับอยู่แล้ว ณ สถานที่นั้น //506// 

ในกาลนั้น ชาวนิคมและชาวเมือง (ชาวอังคะและชาวมคธ) นำพิธีบูชายัญมาเพ่ือ
มหากัสสปดาบส แต่เพราะเหตุคือความไม่เลื่อมใส (ต่อพระองค์) ของมหากัสสปะนั้น653 พระชินเจ้า
ทรงทราบความคิดของมหากัสสปะนั้นด้วยพระหฤทัย (ของพระองค์) แล้วจึงทรงแยกประทับอยู่ 
//507// 

อย่างไร 
(คือ) ในตอนนั้น พระผู้มีพระภาคมุนีวรเจ้า เสด็จไปสู่อุตตรกุรุทวีป เที่ยวบิณฑบาต เสด็จ

มาถึงภูเขาหิมาลัยอันน่ารื่นรมย์ เสวยภัตตาหารที่ริมสระอโนดาตอันอภิรมย์ สมบูรณ์ด้วยน้ำอันมีรส
หวาน ทรงดำริว่า “เราจักอยู่ชั่วกาลเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยว่าในอนาคตกาล ศาสนาของเราจะดำรงอยู่ที่
ภาคพ้ืนเกาะลังกา แต่ทว่าบัดนี้ ณ สถานที่นั้น ที่นั้นถูกเบียดเบียนไปด้วยหมู่ยักษ์ แต่เมื่อ เหล่าสาวก
ของเราพากันไปบนเกาะนั้น ความกลัวอันเกิดแต่อมนุษย์ทั้งปวงก็จักพินาศไปได้” พระยติวรเจ้า ครั้น
ดำริเช่นนั้นแล้ว เพราะทรงมีความกรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงผ้าบังสุกุลอันประเสริฐซึ่งคล้ายกับผลต้น
ไทรอันสุกมีสีแดง จึงเป็นผู้ราวกะดวงอาทิตย์ห่อหุ้มด้วยก้อนเมฆในตอนเย็น ทรงมีพระหัตถ์ถือบาตร
อันงดงามซึ่งทำจากศิลา ทรงทำให้หมู่แห่งพระฉัพพรรณรังสีบริบูรณ์ทั่วทุกทิศ ได้เสด็จไปทางอากาศ 
เพ่ือจะทรงพิชิตเกาะลังกา ในวันเพ็ญเดือนผุสสะ (เดือน 2) อันเป็นเดือนที่ 9 นับแต่การตรัสรู้ //508-
511// 

 
651 ภัททวัคคีย์ แปลว่า พวกเจริญ เป็นช่ือคณะสหาย 30 คนที่พากันเข้ามาในไร่ฝ้ายแห่งหนึ่ง เพื่อ

เที่ยวตามหาหญิงแพศยาผู้ลักห่อเครื่องประดับหนีไป และได้พบพระพุทธเจ้าซึ่งพอดีเสด็จแวะเข้าไปประทับพักอยู่ที่
ไร่ฝ้ายนั้น ได้ฟังเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ์ 4 ได้ดวงตาเห็นธรรมแลว้ขออุปสมบท (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2556: 21)  

652 ในทีปวงศ์และมหาวงศ ์กล่าวว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาในฤดูหนาว (ดู ทีป.4 และ
มหา.4)   

653 อุรุเวลกัสสปะไม่ปรารถนาการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเกรงว่า หากพระพุทธเจ้าเสด็จ
มาในพิธีบูชายัญ ชนชาวเมืองที่ต่างถือของเคี้ยวและของบริโภคมาจะพากันเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แล้วตนเองจะ
เสื่อมจากลาภและสักการะ  
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พระพรหม อสูร เทวดา พญานาค พญาครุฑ นักสิทธิ์ และวิทยาธรเป็นต้น พร้อมกับ
เหล่าบริวาร ได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ ด้วยโตรณะอันใหญ่ที่ประดับด้วยธง ฉัตร กระออม และตะเกียง  
เหนือท้องฟ้า //512// 

ณ เกาะนั้น ได้มีแม่น้ำวาลุกาคงคาอันมีสองฟากฝั่งใหญ่ อยู่ตรงกลางระหว่างผืนแผ่นดิน 
(แห่งเกาะลังกา) อันนำสายตาของประชาชนไป น่าอภิรมย์ เต็มไปด้วยน้ำใสเย็นแวววับเช่นกับ
สายสร้อยไข่มุกพร่างพราวเหนือทรวงอกของหญิงสาวคือเกาะลังกา //513// 

ได้มีอุทยานชื่อว่า อุรุนาควัน (มหานาควัน) กว้างประมาณ 3 โยชน์ ยาวประมาณ 4 
คาวุต เป็นสถานที่น่าอภิรมย์ต่อนัยน์ตา มีเสียงดังกระหึ่มไปด้วยสายฝนและธารน้ำตกที่เย็นฉ่ำ เป็น
สถานที่ที่มีความยินดีระคนกันซึ่งเกิดจากเสียงเพลงขับของหมู่ผึ้งตัวมัวเมาและหมู่นก อันเป็นที่สมาคม
แวะเวียนมาของฝูงมฤคตัวงดงามที่กำลังเพลิดเพลินยิ่ง มีจอมแห่งต้นไม้ละม้ายคล้ายกับนกยูง
หลากหลายตัวที่กำลังรำแพนหาง อยู่ในสถานที่อันสะอาดและน่ารื่นรมย์ไม่ไกลจากแม่น้ำวาลุกาคงคา
นั้น //514-515// 

ขณะนั้น ณ รัตนทวีปอันประเสริฐ (เกาะลังกา) อันน่ารื่นรมย์ ได้มีพวกยักษ์ผู้ฉ้อฉลขี้โกง 
ดุร้าย หยาบคาย น่ากลัวอย่างยิ่ง ชอบใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อาศัยอยู่ที่ภูเขา ป่าไม้ที่ น่ารื่นรมย์ 
แม่น้ำ ลำธาร ถ้ำ และหาดทราย ในบรรดาภูเขาทั้งหลาย มีภูเขาลังกา ภูเขาโลกาภิธานะ ภูเขา
หริกัณฑะ ภูเขายักขทาสะ ภูเขาโอทุมพระ ภูเขาสุมนกูฏ ภูเขาตัณฑุเลยยะ ภูเขามารคิริ ภูเขามิสสกะ 
และภูเขาอริฏฐะ //516-517//654 

ยักษ์ผู้ดุร้ายเหล่านั้นพร้อมกับเหล่าบริวารมาพรั่งพร้อมที่อุทยานมหานาควัน (อุรุนาค-
วัน) นั้น ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือคำพูดอันหยาบคายว่า “เฮ้ย เจ้าเป็นใคร” //518// 

อนึ่ง ยักษ์เหล่านั้นโกรธแล้วเพราะคำพูดที่กระทบกระทั่งกันและกัน เป็นผู้มุ่งมั่นและเด็ด
เดี่ยวในการต่อสู้ มีจิตใจไม่มั่นคงราวกะมหาสมุทรที่กระเพ่ือมไหว มีใจหยิ่งผยองด้วยความฉุนเฉียว 
กระวนกระวายอยู่ //519// 

ในขณะนั้น พระสุคตเจ้า ผู้ทรงประทานสิ่งที่ปรารถนา เสด็จมาเหนือนภากาศ มีพระ
หฤทัยอนุเคราะห์ต่อยักษ์เหล่านั้น ทรงมีกลุ่มแห่งรัศมีที่น่าดึงดูดใจคล้ายกับจันทัน655 ผู้ประดุจดังแก้ว
มณีคือคุณความดี ประทับอยู่บนท้องฟ้านั้น ปานประหนึ่งตุ้มหูที่ประดับด้วยรัตนะฉะนั้น //520// 

 
654 เรื่องภูเขาในสมันตกูฏวณัณนา โปรดดเูพิ่มเตมิในบทที่ 4 
655 โคปานสี แปลว่า “จันทัน” (Rafter) เป็นช่ือตัวไม้เครื่องบนแห่งเรือนอยู่ตรงกับขื่อสำหรับรับแป

ลานหรือรับระแนง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 313) มีลักษณะคล้ายกับตัว v กลับหัว ในที่นี้ พระเวเทหเถระจึงใช้
เปรียบกับพระรัศมีของพระพุทธเจ้าว่ามีลักษณะคล้ายกับจันทัน ดูเพิ่มเติมใน PTSD.255 



  464 

พระชินเจ้า ทรงเนรมิตความน่ากลัวอันเกิดจากฝน ความมืด ลม และความเหน็บหนาว 
เพราะเหตุเพ่ือจะทรงระงับความโกลาหลของยักษ์เหล่านั้น เมฆฝนฟ้าคะนองตกลงกระทบหมู่ แห่งผู้
เที่ยวไปในเวลากลางคืน (รากษส) ด้วยลูกศรคือสายฝนที่ถูกยิงไปจากธนูของทวยเทพ //521// 

ยักษ์เหล่านั้น จมลงในความมืดมิดดำสนิท ราวกะเป็นผู้บอดฉะนั้น พลัดหลง หวาดกลัว 
มองไม่เห็นทิศน้อยและทิศใหญ่ ร้องไห้เพราะหวาดกลัวต่อการตกลงมาแห่งต้นไม้จากยอดภูเขาสูงใหญ่
ซ่ึงถูกพายุพัดถอนขึ้นมา จึงพากันเสาะหาที่หลบภัย //522// 

ลำดับนั้น ยักษ์เหล่านั้น ทำให้ฟันกระทบกันเพราะความเหน็บหนาว กอดกายของกัน
และกัน ร้องไห้คร่ำครวญ รูปและเสียงอันน่ากลัวอเนกประการก็ยังคงเป็นไปอยู่ เพราะฉะนั้น ความ
กลัวนานาประการจึงได้มีแก่ยักษ์เหล่านั้น //523// 

ใครก็ตามไม่ควรคิดว่า “แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเองก็เป็นผู้มีพระหฤทัยประสบทุกข์
เพราะความทุกข์ลำบากของผู้ อ่ืน แต่เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำความเดือดร้อน (แก่ยักษ์
เหล่านั้น)” (เพราะว่า) ชาวโลก เพราะประสงค์จะให้ต้นไม้ออกผล จึงเอามีดเคาะต้นไม้ ในวัน
จันทรุปราคา //524// 

ลำดับนั้น พระบรมศาสดา ทรงกำจัดความมืดมิดแล้วทอดพระเนตรเห็นเหล่าคุยหก -
ชน656ผู้เกิดความกลัวและความเศร้าโศก จึงทรงมีพระหฤทัยประกอบด้วยความกรุณา ทรงกำจัดฝน 
ความมืดมิด และลมทั้งสิ้นแล้วทรงแสดงพระวรกายทั้งหมด ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์657ปรากฏเหนือ
ท้องฟ้าฉะนั้น //525// 

ยักษ์เหล่านั้นครั้นเห็นพระมุนีผู้ประเสริฐ จึงตกแต่งบึงคือศีรษะ ด้วยดอกบัวคือการ
ประนมมือ ได้กราบทูลคำนี้ว่า “พวกข้าพระองค์ขอเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่จอมปราชญ์ 
ขอความกรุณาอันเป็นหนทางแห่งความไม่มีภัยซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์พึงทำนั่นแล ในเหล่าข้าทาส (ของ
พระองค์) ด้วยเถิด” //526// 

ลำดับนั้น พระชินเจ้าครั้นพิจารณาดูเหล่าผู้เที่ยวไปในความมืด (รากษส) ได้ตรัสเรียก
รากษสเหล่านั้นผู้น้อมกายลงมา ได้ตรัสด้วยพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ว่า “ถ้าว่าพวกเธอถวายสถานที่
สักส่วนหนึ่ งแก่ เราไซร้ ความทุกข์ อันเกิดแต่ เมฆฝน ลม และความเหน็บหนาวทั้ งปวงก็จะ 
ปลาตลับไป” //527// 

 
656 คุยหกะ (ส. คุหฺยก) คือ มนุษย์กึ่งเทพที่คล้ายกับยักษ์ อยู่ภายใต้การปกครองของท้าวกุเวร และ

เป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของท้าวกุเวร ท่ีได้รับนามว่า คุหฺยก อาจเพราะอาศัยอยู่ในถ้ำ (คุห) (SED.360)  
657 “ดวงอาทิตย์” แปลจากคำว่า “ทุมณิ” ซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตว่า “ทฺยุมณิ” (SED.499)  

มาจากคำว่า “ทฺยุ” แปลว่า “ท้องฟ้า” + “มณิ” แปลว่า “แก้วมณี” แปลรวมว่า “แก้วมณีบนท้องฟ้า ก็คือดวง
อาทิตย์”  
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พระอัครเจ้าเสด็จลงมาบนภาคพ้ืนที่พวกยักษ์เหล่านั้นน้อมถวายพร้อมกับกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าว่าอันตรายเช่นนั้นจะปลาตลับไปไซร้ พวกข้าพระองค์ จะกระทำเช่นนั้น 
(การถวายสถานที่ส่วนหนึ่ง) ข้าแต่จอมปราชญ์ หากว่าพระองค์ปรารถนาเกาะทั้งหมดไซร้ พระองค์ก็
จงโปรดรับเอาเกาะทั้งหมดนั้นเถิด” แล้วทรงปูลาดแผ่นหนังสัตว์อันหนา ณ ที่นั้น //528// 

พระองค์ประทับนั่งบนแผ่นหนังนั้น ทรงบำเพ็ญกสิณแล้วได้ทรงเนรมิตไฟอันลุกโพลงโชติ
ช่วงอากูลด้วยเปลวเพลิง ไฟนั้นสูงขึ้นพวยพุ่งไปถึงท้องฟ้า แผดเผาภูเขาและป่าไม้ทั้งหลาย ปะทุขึ้น
อย่างกว้างขวาง ด้วยการกระโดดไปยังต้นไม้ ป่า และภูเขา จากต้นไม้ทั้งหลาย ไฟ (เวสฺสานร) ลุกลาม
ติดฝูงลิง นก รุกขเทวดา (วนมรุ) กวาง และหมู ด้วยคิดอยู่ว่าเป็นเหล่าคุยหกะ //529-530// 

เหล่าคุยหกะ658 ครั้นเห็นการเผาไหม้ด้วยเปลวเพลิงเจือประกายไฟที่แผดเผาอย่างโชติ
ช่วงแล้ว พร้อมกับภรรยาและบุตรของตน มารวมกันแล้วต่างวิ่งหนีไป มีผมเผ้ายุ่งเหยิงและมีนัยน์ตา
เอ่อล้นด้วยน้ำตา แสวงหาที่พ่ึงพิง มีร่างกายและจิตใจถูกแผดเผาด้วยไฟของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึง
ฝั่งมหาสมุทรแล้ววิ่งวนไปรอบ ๆ แต่ก็ไม่ได้ที่พ่ึงเพ่ือจะเข้าไปในที่นั้น จากนั้นจึงหวาดผวาประชุม
พร้อมกันทั้งหมดทันที //531-532// 

พระมุนีผู้ประเสริฐนั้นครั้นทอดพระเนตรเห็นยักษ์เหล่านั้นผู้เกิดความกลัวและความเศร้า
โศก ลำดับนั้น จึงนำเกาะคิริทวีปอันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางมหาสมุทรมาไว้ ณ ที่นี้ ด้วย
ฤทธิ์ของพระองค์เอง ทรงให้ยักษ์ทั้งหมดขึ้นไปบนเกาะนั้น แล้วได้ทรงกระทำ (เกาะนั้น) ไว้ตามเดิม659 
//533// 

พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ผู้รุ่งโรจน์กว่าสิ่งใด ครั้นทำให้อันตรายนั้นสงบ
ระงับแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่นั้น พระพรหม เทวดา อสูร นาค ครุฑ และนักสิทธิ์เป็นต้น ต่างมาประชุม
พร้อมกันแล้วได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่งดงาม //534// 

ในการประชุม660นั้น พระชินเจ้าทรงแสดงสาธุธรรมเป็นเครื่องสดับฟัง อันประทานความ
เจริญ บรรเทาอาสวะในกาลทุกเมื่อ แก่มหาชน เหล่าสัตว์มีจำนวนประมาณหลายร้อยโกฏิครั้นได้ฟัง 
(พระธรรมนั้น) ก็ต่างเป็นผู้ได้รับดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐ ในขณะนั้น //535// 

 
658 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 654 

659 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธ์ิ บันดาลให้เกาะทั้งสองเข้ามาเทียบกัน ครั้นทรงทำเกาะทั้งสองให้
เข้ามาชิดกันแล้ว ก็ทรงอธิษฐานให้พวกยักษ์ขึ้นไปบนเกาะคิริทวีปนั้น แล้วทรงปล่อยเกาะนั้นให้กลับไปอยู่ในที่เดิม 
เพื่อไม่ให้ฝูงยักษ์กลับมาได้อีก โปรดดูเพิ่มเติมใน มหา.1/30  

660 สํสทิ (ในการประชุม) เป็นภาษาสันสกฤต โดยอยู่ในรูปวิภักติที่ 7 เอกวจนะ สตรีลิงค์ มีศัพท์เดิม
ว่า สํสทฺ (saṃsad) แปลว่า การประชุม (SED.1,191) 
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ในวันนั้น เทวดาองค์หนึ่งนามว่า สุมนะ สถิตอยู่ ณ ยอดเขาสุมนกูฏอันประเสริฐ ผู้มี
สมบัติคือเดช ฤทธิ์ และปัญญา มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว บรรลุผลที่  1 อันยอดเยี่ยม  
(โสดาปัตติผล) //536//  

(สุมนเทพนั้น) ลุกขึ้น มีหน้าตาเบิกบาน ประนมมือแล้ว ดำลงในมหาสมุทรคือพระรัศมี
แห่งพระนขาอันเลิศของพระชินเจ้า ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีใคร
เสมอเหมือน ผู้กล้าหาญ ผู้มีปัญญา ผู้เป็นอัครบุคคลในโลก ผู้เป็นสวามี ผู้เป็นจอมปราชญ์ ขอ
พระองค์โปรดประทานพร (แก่ข้าพระองค์) ด้วยเถิด ข้าพระองค์เป็นทาสของพระองค์ เป็นผู้บูชาพระ
บาทคือดอกบัวของพระองค์ เป็นผู้มีสมบัติคือศรัทธาและความกรุณาเป็นต้นแล้ว เป็นบุตรของ
พระองค์ เว้นซึ่งพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะอยู่สักขณะเลย เพราะฉะนั้น ขอองค์พระผู้มี
พระภาคเจ้าโปรดประทานสิ่งของสำหรับบูชาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” //537-538// 

พระผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ ครั้นได้สดับคำนั้นแล้วทรงใช้พระหัตถ์ที่เหมือนกับ
ดอกบัวที่มีหมู่ภมรดอมดมลูบพระเศียร ประทานกำแห่งพระเกศธาตุของพระองค์อันมีสีดำ ลำดับนั้น 
สุมนเทพนั้นจึงเอาผอบทำจากแก้วมณีประคอง (กำแห่งพระเกศธาตุ) ไว้ด้วยแขนทั้งสองข้าง ยืน
นมัสการแล้วทรง (ผอบนั้น) ไว้ด้วยศีรษะ เหมือนสวมมงกุฎฉะนั้น ยินดีปรีดาแล้ว ต่อจากนั้น  
สุมนเทพนั้น พร้อมกับเหล่าทวยเทพ ทำการบูชาอันเลิศ ฝัง (ผอบนั้น) ไว้บนภาคพ้ืนพสุธาที่พระองค์ผู้
เป็นนักปราชญ์ทรงครอบครองแล้ว //539-540// 

สุมนเทพนั้นได้สร้างพระสถูปสูงประมาณ 7 ศอก ด้วยแก้วอินทนิลอันมีค่ามาก พระสถูป
นั้นเป็นพระสถูปที่ประทานความสุขให้แก่ทั้งสามโลก ราวกะแก้วมณีที่ให้สมบัติตามที่ปรารถนา (แก้ว
สารพัดนึก) ฉะนั้น ประดิษฐานอยู่ในสมัยที่พระนาถเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ //541// 

ในกาลภายหลัง เมื่อพระผู้เป็นที่พ่ึงของทั้งสามโลกเสด็จปรินิพพานแล้ว พระสรภูเถระ ผู้
เป็นใหญ่แห่งคณะสงฆ์ ผู้เยือกเย็นด้วยความสงบ ผู้เป็นพระขีณาสพ นำเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วน
พระศอจากพระจิตกาธานมาแล้ว เก็บไว้ในพระสถูปนั้ น ได้ก่อสร้างเป็นพระสถูปสูงขึ้น 12 ศอก 
//542// 

ในกาลต่อมา พระราชาทรงพระนามว่า จูฬาภัย รับสั่งให้ก่อพระสถูปสูงขึ้นเพ่ิมเป็น 32 
ศอก ภายหลัง พระเจ้าทุฏฐคามณีเมื่อปราบปรามพวกทมิฬให้สิ้นซาก ก็ได้รับสั่งให้ทำการครอบ 
(เจดีย์องค์นั้น) สูงขึ้นเป็น 64 ศอก661 //543// 

พระสถูปนั้น งดงามประดุจชามสีขาว บนฝ่ามือของพระแม่ธรณี (แผ่นดิน) ปานประหนึ่ง
ดอกบัวขาวผุดขึ้นท่ามกลางสระน้ำใหญ่คือเกาะสิงหฬซึ่งหมู่ภมรส้องเสพฉะนั้น ประดิษฐานอยู่เพ่ือ
ประทานความสงบอันไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแก่มหาชน ดังพรรณนามาฉะนี้ //544// 

 
661 มหิยังคณเจดีย์ หนึ่งในโสฬสมหาเจดีย ์
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พระมุนีเจ้า ครั้นทรงกำจัดอุปสรรคบนเกาะลังกาแล้วทรงทำให้ปลอดภัย ทรงทำเกาะ
ลังกานั้นให้งดงามอย่างยิ่งด้วยพระเกศธาตุอันประเสริฐเป็นมงคลของพระองค์เองแล้ วจึงเสด็จกลับสู่
ตำบลอุรุเวลาด้วยหนทางแห่งดวงดาว (ท้องฟ้า) //545// 

ณ ตำบลอุรุเวลานั้น พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ทรงทำลาย
ข่ายคือความเห็นผิดของฤษี (อุรุเวลกัสสปะ) พร้อมกับลูกศิษย์แล้ว ทรงประทานหนทางแห่งความสงบ
สุข แก่อุรุเวลกัสสปะพร้อมทั้งลูกศิษย์แล้ว ทรงทำพระนครอันงดงามคือพระนิพพานให้บริบูรณ์แล้ว 
//546// 

ลำดับนั้น พระสุคตเจ้า ผู้เสด็จไปอย่างพญาคชสาร (สุคเตภคามี) ทรงมีอาสวะที่ไปปราศ
คล้ายกับช่อดอกบัวที่แย้มบานห่อหุ้มแล้ว เสด็จไปสู่หนทางไกลมุ่งตรงไปสู่เมืองราชคฤห์ ทรงมีพระ
วรกายประดุจดวงอาทิตย์เหนือสระบัวคือเหล่าเวเนยยสัตว์662 //547// 

เมื่อพระชินวรเสด็จไปในเมืองราชคฤห์นั้น พระเจ้าพิมพิสารผู้ประเสริฐ พร้อมกับเหล่า
ทวยเทพ ได้ทรงทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ และในการประชุมครั้งนั้น ประชาชนนับประมาณมิได้ ได้บรรลุ
มรรคและผล663 และต่างดำรงอยู่ในสรณะทั้งหลาย664 //548// 

ลำดับนั้น พระราชา ได้ถวายพระอารามอันร่มรื่นนามว่า เวฬุวัน อันไพบูลย์ประดับ
ประดาเสร็จสรรพด้วยซุ้มต้นไม้นานาชนิด โดยการหลั่งน้ำลงที่พระหัตถ์ข้างขวา (ของพระผู้มีพระภาค
เจ้า) ทรงทำให้ภูเขาหิมาลัยซึ่งทรงไว้ซึ่งภูเขา (ท้ังมวล) สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ //549// 

พระผู้มีจักษุรอบคอบ665 (สมนฺตนยโน) ผู้น่าอภิรมย์ต่อนัยน์ตา ทรงยังความเจริญให้เกิด
แก่มหาชนเนือง ๆ ทรงบันดาลสายฝนคือพระธรรมให้ตกอยู่ ประทับจำพรรษาพระองค์เดียว ใน
พรรษาที่ 2 ณ สถานที่นั้น (เวฬุวัน) //550// 

 
662 เวเนยยสัตว์ หมายถึง สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำพร่ำสอนได้ 
663 มรรค หมายถึง ทางอันให้ถึงความเป็นอริยบุคคลแต่ละขั้น หรือญาณที่ทำให้ละสังโยชน์ได้

เด็ดขาด เป็นช่ือแห่งโลกุตตรธรรม คู่กับผล มี 4 ช้ันคือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ
อรหัตตมรรค ส่วนผล หมายถึง สิ่งที่เกิดจากเหตุ ประโยชน์ท่ีได้ เป็นช่ือแห่งโลกุตรธรรมคู่กับมรรค และเป็นผลแห่ง
มรรค มี 4 ช้ันคือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2556: 299, 250) 

664 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
665 สมนฺตนยน เทียบเคียงกับคำว่า สมนฺตจกฺขุ ซึ่งแปลว่า จักษุรอบคอบ , ตาเห็นรอบ ได้แก่พระ

สัพพัญญุตญาณ อันหยั่งรู้ธรรมทุกประการ เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  
ปยุตฺโต), 2556: 401) 
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พระสุคตเจ้า ผู้มีการประทับอยู่ร่วมกับสิริ (ทรงมีพระสิริ) ผู้มีหลังพระบาทประดับตกแต่ง
อย่างดีด้วยมงกุฎของจอมเทพ ผู้ทรงขวนขวายเนือง ๆ ในการทำประโยชน์แก่สัตว์โลก ได้ประทับจำ
พรรษา ณ สถานที่นั้น (เวฬุวัน) แม้ในพรรษาที่ 3 และท่ี 4 ด้วย //551// 

พระมุนีเจ้า ทรงประทานความไม่มีมลทินคือพระธรรมแก่สัตว์โลกเนือง ๆ ผู้ทรงประทาน
ซึ่งความสุข ทรงตรวจดูเวลาเป็นที่สมควรแก่เวเนยยสัตว์ ประทับจำพรรษา ณ พระอารามนามว่า  
เชตวัน อันงดงามน่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง ในเมืองสาวัตถี ในพรรษาที่ 5 //552// 

การเสด็จมาลังกาครั้งท่ี 1 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

ลำดับนั้น ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน เกาะลังกาอันเป็นที่อยู่
อาศัยอันมงคล ก็ได้เป็นสถานที่อยู่ของเทวดาและพญานาคทั้งหลาย เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ ปาน
ประหนึ่งอุทยานนันทวันของเหล่าทวยเทพบนสรวงสวรรค์ฉะนั้น //553// 

ณ เกาะลังกานั้น มีพญานาคหมู่ใหญ่ผู้ประกอบด้วยพละกำลังอาศัยอยู่ที่ภูเขาวัฑฒมานะ
เป็นต้นอันงดงามอย่างยิ่ง ที่แม่น้ำซึ่งมีรสหวานได้แก่แม่น้ำกัลยาณีอันร่มรื่นเป็นต้น และที่เกาะนาค
ทวีปอันเป็นที่อยู่ของนาคในมหาสมุทร //554// 

บรรดาพญานาคผู้เป็นใหญ่เหล่านั้น ได้มีพญานาคนามว่า จูโฬทร ผู้ประกอบด้วย
พละกำลังอันยิ่งใหญ่ อยู่ที่ภูเขาวัฑฒมานะ (ส่วน) พญานาคนามว่า มหุทร (มโหทร) อยู่ที่มหาสมุทร
คือนาคทวีป ลำดับนั้น พญานาคผู้เกิดแต่ภูเขา (จูโฬทร) ได้อภิเษกกะนางนาคกัญญา ผู้เป็นที่รักอย่าง
ยิ่ง ผู้มีพระรูปงดงาม ผู้เป็นธิดาของพญานาคนอกนี้666 ให้เป็นพระมเหสี (ของตน) ในตอนนั้น และเมื่อ
เป็นเช่นนั้น พญานาคนอกนี้นั้น เมื่อจะประทานสินสอด667สำหรับพญานาคผู้เป็นธิดา จึงได้ประทาน
บัลลังก์แก้วมณีอันงดงามมีค่ามาก //555-556// 

ในกาลที่พญานาคผู้เป็นลูกสาวตายแล้ว เหล่าพญานาคท้ังที่เกิดในน้ำและที่เกิดบนบก ได้
ตระเตรียมการรบแล้ว เพราะเหตุคือบัลลังก์ (แย่งชิงบัลลังก์) ลำดับนั้น เหล่าพญานาคผู้เกิดบนบก 
เป็นผู้หยิ่งผยอง มีจิตใจปั่นป่วนเช่นกับเกลียวคลื่นที่แตกกระเซ็น ประกาศดังนี้ว่า “สำหรับพวก
พญานาคที่เกิดในท้องทะเล จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยสมบัติคือคำสรรเสริญ จะมีประโยชน์
อะไรแก่พวกเราด้วยยศและบริวาร จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยพละกำลัง จะมีประโยชน์อะไร
แก่พวกเราด้วยอิทธิฤทธิ์ จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยการโอ้อวดว่า “อหํ (เรา) อหํ (เรา)” จะมี
ประโยชน์อะไรแก่พวกเราด้วยความริษยาต่อพวกพญานาคที่เกิดในทะเลเหล่านั้นเล่า พวกข้าศึกคือ
ความมืดมิดจะข้ึนสู่หนทางแห่งดวงอาทิตย์ได้อย่างไรกัน” //557-558// 

 
666 พญานาคนอกนี้ หมายถึง พญานาคผู้เป็นพ่อของมโหทรนาคราช และเป็นตาของจูโฬทรนาคราช 
667 พระธัมมานันทะและพระญาณิสสระแปล “ทิยฺยมานํ” ว่า “สินสอด” (Hazlewood, 1986: 104) 
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ลำดับนั้น เหล่าพญานาคที่เกิดในทะเล คำรามก้องกึกคึกคะนองยังความเกรงกลัวให้
เกิดขึ้น สั่นพังพาน กล่าวคำนี้กะเหล่าพญานาคผู้เกิดบนภูเขาว่า “เฮ้ย เฮ้ย เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าจง
หลีกไปเสีย668” มีเข้ียวและริมฝีปากแหลมคม เป็นผู้หยาบคาย ป่าวประกาศอย่างนี้ว่า “โขลงช้างแผด
เสียงร้องดังกึกก้องตราบเท่าที่ไปถึงคลองแห่งนัยน์ตาของฝูงราชสีห์ก็หมดสิ้นความหยิ่งผยอง ฉันใด  
เหล่าพญานาคผู้เกิดบนบก ก็ฉันนั้น แม้เป็นผู้พร้อมเพรียงรุ่งเรืองอยู่ แต่เมื่อมาถึงคลองแห่งนัยน์ตา
ของพวกเราก็จะสูญสิ้นความอหังการไปเสียได้เหมือนกัน” //559-560// 

เมื่อเป็นเช่นนั้น เสนาทั้งสองฝ่ายนั้นจึงกระทบกระทั่งกันและกัน ฝักใฝ่ในการต่อสู้โดย
ประการต่าง ๆ ป่าวร้องกึกก้อง ดังนั้น มีจิตใจกระสับกระส่าย น้อมไปในยุทธนาการ ดำรงอยู่  
ปานประหนึ่งคลื่นมหาสมุทรถาโถมกระทบฝั่งสั่นสะเทือนเนือง ๆ ฉะนั้น //561// 

ลำดับนั้น ในวันเดียวกันนั้น พระมุนินท์ทรงแผ่ข่ายแห่งพระญาณไปในที่สุดแห่งเวลา
กลางคืน ทรงตรวจดูสัตว์โลก ได้ทอดพระเนตรเห็นอนาคตของเหล่าพญานาคผู้ยังตกอยู่ในอำนาจแห่ง
สงคราม และความเจริญของเกาะลังกาหลังจากนั้น //562// 

ลำดับนั้น ในวันอุโบสถ กาฬปักษ์ (ข้างแรม) เดือนมธุมาส (เดือน 5) พระมุนี ทรงจัดแจง
กิจทั้งหมดเสร็จสรรพ ทรงถือเอาสังฆาฏิเป็นต้น669 ผู้ทรงมีจักษุ 5 ประการ670 เมื่อทอดพระเนตรดู
ผู้ติดตามรอบ ๆ ได้เห็นเทพชื่อว่าสมิทธิสุมนะผู้ใจดี //563// 

ในวันนั้น สุมนเทพ671 สถิตอยู่ที่ต้นราชายตนะ (ขีริกา) อันสมบูรณ์ด้วยกิ่งไม้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
ซุ้มประตู ในพระวิหารเชตวันอันน่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง นอบน้อมบูชาพระสุคตเจ้า ทุก ๆ วัน //564// 

พระมุนีผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ครั้นทอดพระเนตรเห็นสุมนเทพนั้น จึงตรัสเรียกให้เข้ามา
หา ครั้นเมื่อสุมนเทพนั้นมาแล้ว จึงได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า “ดูกรผู้เจริญ เธอจงมาเกาะลังกากับเราเถิด 
เธอจงรอคอยเถิด (เพราะว่า) ที่อยู่อาศัยของเธอจะมีในประเทศที่เธอเคยอยู่อาศัยมาก่อนแต่ภพนี้672 
และความเจริญก็จะมีแก่เหล่าพญานาค” //565// 

ครั้งนั้น สุมนเทพนั้นน้อมรับพระดำรัสของพระมุนีด้วยเศียรเกล้าแล้ว ร่าเริงบันเทิงใจ 
ถอนต้นไม้นั้นขึ้นจากโคนแล้วถือไว้เหนือพระสุคตเจ้า ทำให้ดอกไม้บานสะพรั่ง ทำเป็นฉัตรกั้นประดุจ
นกยูงรำแพนหาง แล้วไปในท้องฟ้า //566// 

 
668 อห (จงหลีกไป) มาจาก √อหิ แปลว่า ไป, ถึง, บรรลุ + อ ปัจจัย ประจำหมวดธาตุ + หิ ปัญจมี 

แล้วลบ หิ   
669 ไตรจีวร ได้แก่ สังฆาฎิ อุตราสงค์ และอันตรวาสก  
670 จักษุ 5 ประการ ได้แก่ มังสจักขุ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ พุทธจักขุ และสมันตจักขุ 
671 สุนมเทพองค์นี้หมายถึงสมิทธิสุมนเทพ ที่สถิตอยู่ที่ต้นราชายตนะใกล้ซุ้มประตูพระเชตวัน เป็นคน

ละองค์กับสุมนเทพที่สถิตอยู่บนภูเขาสมันตกูฏ 
672 ในการเกิดเป็นมนุษย์ชาติสุดท้าย สมิทธิสุมนเทพ เคยเกิดเป็นมนุษย์ที่นาคทวีป (ดู มหา.1/52-58) 
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เพราะการไปด้วยกันกับพระรัศมีจากพระวรกายของพระทศพล673 จอมแห่งต้นไม้นั้นจึง
ถูกมหาชนพากันสรรเสริญ ปานประหนึ่งแก้วมณีที่แพรวพรายไปด้วยแสงสว่างนานาประการฉะนั้น 
แม้ต้นไม้และก้อนหินเป็นต้นทั้งหมดก็ประดุจดังแสงแวววาว แม้จะปราศจากแสงของตนเอง แต่ก็มี
ความเปล่งปลั่งรุ่งเรืองแล้ว //567// 

ครุฑ นาค และเทวดาเป็นต้น กลมกลืนไปกับพระฉัพพรรณรังสี จึงต่างสับสนแล้วในสามี
และภริยาของตน ๆ พระมุนินท์เสด็จไปแล้ว ทรงงดงามอยู่ในท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม ปานประหนึ่ง
ดวงอาทิตย์มีรัศมีต่าง ๆ แผ่พุ่งไปฉะนั้น //568// 

พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายผุดผ่องออกมาภายนอก ราวกะพระจันทร์วันเพ็ญลอยทะลุ
ผ่านท่ามกลางในหมู่เพดานคือก้อนเมฆ ทรงถูกบดบังด้วยร่มเงาแห่งต้นไม้ที่อยู่เบื้องบน จึงทรงรุ่งโรจน์
โชตนาการอยู่ เสด็จไปสู่สมรภูมิรบของเหล่าพญานาค ประทับนั่งบนอากาศ ทรงรวบรวมความมืดมิด
แห่งก้อนเมฆด้วยอิทธิฤทธิ์ แล้วทรงเนรมิตการฟาดลงมาแห่งสายฟ้า 100 ครั้ง อันน่าหวาดกลัวอย่าง
ยิ่ง มีเสียงอึกทึกน่าเกรงขาม เมฆฝนสีดำคล้ำ หมู่เมฆแผ่ปกคลุมอย่างหนาแน่น และลมหนาว ณ ที่นั้น 
//569-570// 

ลำดับนั้น ในขณะที่เหล่าพญานาคพากันอวดดี พระไตรภูวนาถเจ้า ทรงแสดงความน่า
กลัวยิ่งนัก เพราะเหตุคือจะทรงกำจัดความจองหอง (ของเหล่าพญานาค) ให้สิ้นไป ต่อจากนั้น  
พระศาสดาครั้นทรงทราบว่าพญานาคเหล่านั้นหมดสิ้นความคึกคะนองแล้ว จึงทรงคลายความน่ากลัว 
(ของพระองค์) ในขณะนั้นนั่นเอง //571// 

เหล่าพญานาค ครั้นรู้จักพระศาสดาพระองค์นั้น ผู้พิลาสด้วยพระเกตุมาลาอันโสภา
ประดุจดวงสุริยาทอแสงอ่อน ๆ ผู้มีวงพระพักตร์เพียงดังดวงจันทร์อันเปล่งประกายงดงาม ผู้มีพระ
วรกายสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งหลาย (พระมหาปุริสลักขณะ 32 ประการ) ผู้ประทานซึ่งสมบัติ (พระ
นิพพาน) แก่โลกทั้งสาม674 จึงพากันทิ้งเครื่องประหารในมือแล้วพากันอภิวาทบูชา ด้วยดอกบัวแดงคือ
มือ (พังพาน) ที่ยกไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยดอกบัว (กญฺช) และดอกอุบล (อุปฺปล) อันแย้มบานคือ
ใบหน้าและดวงตาที่วับวาว ด้วยเกราะนานาพรรณเป็นต้นที่แต่ละตนทรงไว้ ด้วยดอกไม้หลากชนิด 
อาภรณ์ ประทีปกลิ่นหอม และธงทิว //572-573// 

 
673 ทศพล หมายถึง “ผู้มีกำลัง 10 ประการ” คือ ทสพลญาณ หรือตถาคตพลญาณ (ญาณเป็นกำลัง

ของพระตถาคต) ได้แก ่ฐานาฐานญาณ กรรมวิปากญาณ สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ นานาธาตุญาณ นานาธิมุตติก-
ญาณ อินทริยปโรปริยัตตญาณ ฌานาทิสังกิเลสาทญิาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 124-125)  

674 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 545 
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เหล่านางนาคกัญญาผู้อยู่ในนาคพิภพ มาประชุมพร้อมกันแล้ว เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอัน
ประกอบด้วยพันแห่งชามคือหน้าอก ผู้มีลำตัวอันทรงไว้ซึ่งการเยื้องยักแห่งเถาวัลย์ที่สีทองงดงาม ผู้มี
ปากเอ่ยถ้อยคำสรรเสริญ ได้พากันทำการฉลองพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ (สาธุกีฬา) //574// 

ลำดับนั้น พระมุนี ผู้มีพระปัญญาอันเลอเลิศ เพ่ือจะสงบระงับการทะเลาะกันของเหล่า
พญานาคนั้น ทรงเปล่งพระสุรเสียงเพียงดังเสียงแห่งพระพรหม อันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาต่อหูและใจ  
ทรงแสดงพระธรรมอันประเสริฐนั้น อันไม่เสื่อมสิ้น อันเป็นหนทางแห่งพระนิพพาน อันเหล่า
นักปราชญ์พากันสรรเสริญ แก่เหล่าพญานาคว่า //575// 

“ดูกรผู้เจริญ ดูกรผู้เจริญ แม้สิ่งเล็กน้อยอันเป็นแก่นสารในสังสารวัฏก็ยังไม่มีเลย ความ
อร่อยในยาพิษหรือความหนาวเย็นในการเผาไหม้ที่ลุกโชติช่วงจะมีได้ในกาลไหนเล่า บาปเป็นอันมาก
ซึ่งเป็นความกำหนัดและเป็นโรคย่อมเบียดเบียนประชาชนในกาลทุกเมื่อ แม้แต่ชีวิตก็เช่นกับหยาด
น้ำค้างต่อหน้าพระอาทิตย์ในยามเช้า //576// 

สรีระนี้ประดุจซากศพ 32 ประการ675 ไร้แก่นสาร ความเยาว์วัยก็เป็นสิ่งชั่ วคราว
เช่นเดียวกับดอกไม้ที่ไร้สิริ (ดอกไม้แห้งเหี่ยวเฉา) บุคคลครั้นทำลาย (ใช้สอย) ทรัพย์สมบัติที่เกิดในภพ
นี้ซึ่งถูกรวบรวมไว้แล้วก็พึงต้องไป (จากภพนี้) ดูกรผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้มีปัญญาเช่นไรหนอ จะยัง
ปรารถนาภพ (การเกิด) นั้นอีกล่ะ //577// 

ดูกรผู้เจริญ ชนผู้มักปองร้าย มักลบหลู่ มีใจผูกโกรธ มีความถือตัว ละจากอัตภาพนั้นไป
แล้ว ย่อมไปสู่นรกอันทารุณยิ่งนัก โดยมากจะเกิดเป็นงู แมว คุยหกะ676 หรือลิง ชนเหล่านั้นย่อมฆ่า
กันเอง ภพนี้เป็นทุกข์อย่างต่อเนื่องมิใช่หรือ //578// 

ก็ในอดีตกาล กากับนกเค้า677 หมีกับไม้ตะคร้อ678 ที่อยู่ในป่า สร้างความคับแค้นใจ (ต่อ
กัน) ในฐานะอันไม่สมควร จึงได้รับความทุกข์ต่อเนื่องตลอดกาลนาน โอ้หนอ พวกเธอจงระลึกถึงบาป
อันเกิดแต่เวรนี้นั้นว่าจะยังคงอยู่ชั่วกัปกัลป์ ดูกรผู้เจริญ ความสบายใจแม้สักเล็กน้อยในเพราะการ
ทะเลาะวิวาทนี้มิได้มเีลย ความเมตตา (นั่นแล) เป็นอมตะ //579//  

ดูกรผู้เจริญ กำลังของพวกคนโง่ย่อมเป็นไปเพ่ือฆ่ากันเองเท่านั้น ในอดีตกาล นกไส้  
ตัวน้อย679 สูญเสียลูกนกแล้ว แต่ก็ยังฆ่าช้างเกเรตัวตกมันได้ กำลังจึงไม่ใช่ที่พ่ึงเสมอไป ดูกรผู้เจริญ 

 
675 หมายถึงอาการ 32 ประการ (ทฺวตฺตึสาการ) (ขุ.ขุ.25/2) 
676 โปรดดูเชิงอรรถที ่654 
677 อุลูกชาดก (ขุ.ชา.27/58-60/82) 
678 ผนฺทนชาดก (ขุ.ชา.27/14-26/272-273) 
679 ลฏุกิกชาดก (ขุ.ชา.27/39-43/129) 
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เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร พวกเธอจึงทำความพากเพียรอันเป็นเครื่องทำลายความเจริญ ในฐานะ
อันไม่สมควรเล่า //580// 

ชนเหล่าใดปราศจากความทะเลาะเบาะแว้ง รวมใจเป็นหนึ่ง ความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ชน
เหล่านั้น ในอดีตกาล นกกระจาบหลายตัว680 มีใจ (อันความทะเลาะ) ให้สืบต่อไปไม่ได้ (ไม่มีหัวใจที่
ติดอยู่กับความทะเลาะ) มีวาจาอ่อนหวาน จึงได้อยู่อย่างสุขสบาย แต่ในกาลใด นกกระจาบเหล่านั้น
ทะเลาะกันแล้ว ในกาลนั้น นกกระจาบเหล่านั้นก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของนายพรานแล้ว โอ้หนอ นี่คือ
กำลังแห่งความทะเลาะเบาะแว้งกัน” //581// 

พระผู้มีพระปัญญาเฉียบแหลม (ติขิณสุธีมา) เพ่ือจะทำให้พญานาคเหล่านั้นสามัคคีกันจึง
ได้ตรัสพระธรรมอันประเสริฐดีงาม อันวิญญูชนสรรเสริญ ด้วยประการฉะนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้น พญานาค
เหล่านั้นจึงเบิกบานใจ ยินดีปรีดา บูชาแล้วซึ่งบัลลังก์แก้วมณีอันล้ำค่า //582// 

ลำดับนั้น พระมุนีเสด็จลงจากท้องฟ้าแล้วเสด็จไปสู่พ้ืนดิน ประทับนั่งบนบัลลังก์นั้น 
เปล่งพระรัศมี ราวกะดวงรวีทอแสงอ่อน ๆ ฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น เหล่าพญานาคจึงอังคาสพระมุนินท์ 
ด้วยโภชนะทิพย์เป็นต้น ฟังพระธรรมด้วยดี //583// 

ลำดับนั้น บรรดาพญานาคทั้งที่เกิดในทะเลและที่เกิดบนบกผู้มาสู่สนามรบ ณ ที่นั้นซึ่ง
นับจำนวนไม่ได้ มีพญานาคจำนวน 80 โกฏิ ตั้งอยู่ด้วยดีในสรณะและศีลอันปราศจากมลทิน ยินดียิ่ง
แล้ว ได้พากันทำการบูชาอันโอฬารอย่างยิ่งแด่พระศาสดา //584// 

ลำดับนั้น นาคราชผู้เป็นลุงของมโหทรนาคราช มีนามว่า มณินยนะ (มณิอักขิกะ) จาก
ประเทศคือแม่น้ำกัลยาณีอันน่ารื่นรมย์แล้วมาสู่นาคทวีป เพราะเหตุคือการสู้รบกันระหว่างเหล่า
พญานาค เห็นพระสุคตเจ้าผู้มีพระวรกายอันงดงามแล้วจึงได้นมัสการแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า //585// 

“ข้าแต่พระสุคตเจ้า ถ้าว่าพระองค์มิได้เสด็จมาสู่ที่นี้ ไซร้ พวกข้าพระองค์ก็ค งจะ
ประหัตประหารกันเองปราศจากชีวิตเสีย พ้ืนแผ่นดินก็จะพึงเจิ่งนองไปด้วยแม่น้ำคือสายเลือด 
พระองค์ได้ทรงสงบระงับสงครามนั้นอันไฟแผดเผาลุกโชนด้วยเมฆฝนนั่นเทียว //586// 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระสรีระอันมีสิริงดงาม พรั่งพร้อมด้วยข่ายแห่งพระรัศมีของ
พระองค์นี้ ข้าพระองค์เพ่ิงจะเคยเห็น อีกประการหนึ่งพระทศพล ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงพระ
ธรรมอันไพเราะยิ่งแก่เหล่าทวยเทพ ข้าพระองค์ก็เพ่ิงจะเคยได้ฟังอานุภาพของพระองค์ //587// 

ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีใครเสมอ ข้าพระองค์ปรากฏว่าเป็นทาสรับใช้ของพระองค์แล้วแล 
ถ้าว่าความเอ็นดูในพระหฤทัยของพระองค์จะคงมีแม้ในพวกทาส (ของพระองค์) แล้วไซร้ แม่น้ำ
กัลยาณีอันเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์มีอยู่ที่รัตนทวีปอันประเสริฐ (เกาะลังกา) ข้าพระองค์มีความ
ประสงค์จะเห็นพระองค์ท่ีแม่น้ำกัลยาณีนั้น จึงได้ทูลนิมนต์ (ให้พระองค์เสด็จมาด้วยเถิด)” //588// 

 
680 สัมโมทมานชาดก (ขุ.ชา.27/33/9) 
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จอมแห่งพระภิกษุ (ยติปติ) ครั้นรับคำนิมนต์ของนาคราชนั้นแล้ว ทรงประทานอาสนะที่
ทำจากแก้วมณีที่พระองค์ทรงใช้สอยเพ่ือทำเป็นเจดีย์บนแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นเอง681 รวมถึงประทาน
ราชาแห่งต้นไม้ของสุมนเทพเพ่ือไว้สำหรับบูชา แก่พญานาคเหล่านั้น //589// 

พระบรมศาสดาครั้นตรัสแล้วทรงประทานโอวาทว่า “ดูกรพญานาคทั้งหลาย สิ่งของ
ทั้งหมดนี้ที่พระทศพลทรงเคยใช้สอยแล้ว ปานประหนึ่งแก้วมณีที่ประทานสิ่งของที่น่าชอบใจ (แก้ว
จินดามณี) ฉะนั้น เพราะฉะนั้น พวกเธอ จงบูชา จงนมัสการซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเนืองนิตย์ ประดุจว่า
บูชานมัสการซึ่งเรา เพราะการบูชานอบน้อมพระธาตุนั้นจะประทานซึ่งสวรรค์และพระนิพพาน (แก่
พวกเธอ)” //590// 

ในขณะที่ทวยเทพและเหล่าพญานาคพากันบูชาอยู่ พระผู้เป็นแก่นสารของโลก (โลกสาร) 
ทรงเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า ทรงเปล่งพระรัศมีสีเขียวและสีเหลืองเป็นต้นไปทั่วทุกทิศ ผู้ทรงนำไปซึ่ง
ดวงใจและดวงตา (ของประชาชน) ได้เสด็จไปสู่พระวิหารเชตวันทางอากาศ ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์
ฉะนั้น //591// 

ต่อจากนั้น พระมุนีทรงแสดงพระอมตธรรมอย่างต่อเนื่อง แก่หมู่มนุษย์ ทวยเทพ เหล่า
นักสิทธิ์ผู้มีจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นต้น และเหล่าพญานาค เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ขุนเขานามว่า มังกุละ 
อันเป็นป่าที่น่ารื่นรมย์ยิ่ง ในพรรษาที่ 6 //592// 

ต่อจากนั้น พระมุนินท์ ทรงรุ่งเรืองอยู่ ณ พระแท่นศิลาอาสน์อันนุ่มนวลสีแดงอ่อน 
(บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์) ที่โคนต้นปาริชาต อันเป็นสวนดอกไม้ในเทวโลก ทรงแสดงพระอภิธรรมอัน
ละเอียดอ่อนยิ่งแก่เทวดาทั้งหลายแล้วเสด็จจำพรรษาอย่างประเสริฐ ณ ที่นั้น ในพรรษาที่ 7 //593// 

ต่อจากนั้น พระมุนินท์ผู้ประทานความสุข ผู้มีพระปัญญาหามลทินมิได้ ผู้ทรงแสวงหา
ความสงบอันไม่แก่ไม่ตายแก่ชนเหล่าอ่ืน จึงทรงแสดงพระธรรมอันวิจิตรด้วยนัยนานาประการ เสด็จ
จำพรรษาท่ีพระวิหารเชตวัน ในพรรษาที่ 8 //594// 

การเสด็จมาลังกาครั้งท่ี 2 ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 

พระชินเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน ทรงอาศัยพระนครสาวัตถีประทับอยู่แล้ว 
(ถามว่า) ในขณะนั้น พระนคร (สาวัตถี) นั้นเป็นเช่นไร และพระวิหารเชตวันนั้น เป็นเช่นไร //595// 

(ตอบว่า) พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่มีโภคทรัพย์ไพศาล เป็นพระนครที่น่า
รื่นรมย์บนชมพูทวีป ปานประหนึ่งมวยผมขนาดใหญ่น่าอภิรมย์ด้วยรัตนะหลายชนิดผ่องอำไพอยู่เหนือ
ศีรษะของหญิงงามคือแผ่นดิน //596// 

 
681 นาคทีปเจดีย์ หนึ่งในโสฬสมหาเจดีย์  
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พระนครใดนำมาซึ่งสิริเหนือที่ประทับของพระศรี (พระลักษมี) รุ่งเรืองอยู่ที่ภาคพ้ืนปฐพี 
พระนครนั้น (สาวัตถี) เป็นพระนครที่น่ารื่นรมย์ใจแก่พระราชา ราวกะเมืองอมราวดีขององค์เทวราช 
(พระอินทร์) และปานประหนึ่งเมืองอลกาของท้าวกุเวรฉะนั้น //597// 

พระนครนั้นมีประชาชนผู้มีบุญและมีปัญญาพากันอาศัยอยู่ มีถนนหนทางที่เกลื่อนกล่น
ไปด้วยร้านตลาดที่เต็มไปด้วยทองคำเป็นต้น มีสนามเต็มไปด้วยช้างและม้าตัวสูงใหญ่ มีถ่องแถวแห่ง
พระมนเทียรที่ทำจากทองคำ รุ่งเรืองอยู่ //598// 

พระนครนั้นมีเหล่าราชบุตรผู้หล่อเหลา วิลาสล้ำด้วยการละเล่นของหญิงสาวผู้มีบุญ มี
เหล่าพราหมณ์ผู้ถึงฝั่งแห่งเวทางค์682เดินขวักไขว่ และมีความอึกทึกกึกก้องอยู่เป็นประจำด้วยเสียง 
10683 ประการ684 รุ่งโรจน์แล้ว //599// 

พระนครนั้นแวดล้อมไปด้วยศิลปินหลายร้อยคน มีพ่อค้าเกวียนเวียนมาจากทั่วทุกทิศ 
หมดจดไปด้วยรอยเท้าของพระขีณาสพจำนวนมากมาย ส่องสว่างรุ่งเรืองแล้ว ปานประหนึ่งพระราช
มนเทียรอันเป็นมงคลฉะนั้น //600// 

พระมุนินท์พระองค์ใดทรงประพฤติพระจริยาในระหว่างแห่ งภพ ทรงเกิดเป็น 
นกแขกเต้า685 เข้าไปอาศัยกิ่งต้นมะเดื่อซึ่งมีใบเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นไปแล้วประทับอยู่ แต่ด้วยคุณ 
(ของพระองค์) จึงได้กระทำกิ่งต้นมะเดื่อนั้นให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยผลไม้และใบทั้งหลาย ได้อีก 
//601// 

บัดนี้ พระมุนินท์พระองค์นั้นครั้นถึงที่สุดแห่งภพแล้วทรงประทับอยู่อาศัยพระนครใด 
คุณแห่งพระนครนั้น ใครเล่าจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ พระนครนั้นพึงมีอยู่ด้วยอุปมานั้น686 //602// 

 
682 เวทางค์ หรือเวทางคศาสตร์ หมายถึง วิชาประกอบการศึกษาพระเวทมี 6 อย่าง คือ (1) ศึกษาวิธี

ออกเสียงคำในพระเวทให้ถูกต้อง (2) ไวยากรณ์ (3) ฉันท์ (4) โชยติส คือ ดาราศาสตร์ (5) นิรุกติ คือ กำเนิดของคำ 
และ (6) กัลปะ คือ วิธีจัดทำพิธี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,129) 

683 “ด้วยเสียง 10 ประการ” แปลจากคำว่า “ทฺวิปญฺจสทฺเทหิ” ซึ่งคำว่า “ทฺวิปญฺจ” เป็นคุณิตสังขยา 
คือ สังขยาคูณ หมายความว่าจะรู้ตัวเลขที่ถูกต้องของคำนี้ทำได้ด้วยการคูณ โดยเอา ปญฺจ (5) คูณด้วยทฺวิ (2) จึงได้
ค่าเท่ากับ 10 ดูเพิ่มเติมใน พระคันธสาราภิวงศ์ (2552: 222-225)  

684 เสียง 10 ประการ ได้แก่ (1) เสียงช้าง (2) เสียงม้า (3) เสียงรถ (4) เสียงกลอง (5) เสียงตะโพน 
(6) เสียงพิณ (7) เสียงขับร้อง (8) เสียงกังสดาล (9) เสียงประโคม และ (10) เสียงว่า “ท่านทั้งหลายจงบริโภค จงดื่ม 
จงเคี้ยวกิน” (ที.ม.10/241/148-149) 

685 จูฬสุวกราชชาดก (ขุ.ชา.27/30-39/199-200) 
686 อุปมาด้วยกิ่งต้นมะเดื่อที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และใบไม้ ในจูฬสุวกราชชาดก (ขุ.ชา.27/30-

39/199-200)  
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ใกล้พระนครสาวัตถีนั้น มีพระวิหารปรากฏโดยชื่อว่า เชตวัน เป็นพระนครที่นำใจของ
ผู้อื่นไป เป็นที่สมาคมคบค้าของคนผู้เลิศ เป็นพระนครที่ให้สิ่งที่ประชาชนปรารถนา ราวกะแก้วมณีอัน
หาค่ามิได้ฉะนั้น //603//  

ในพระวิหารใด มีต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ซึ่งมีเสียงพิณและเสียงดนตรีกล่าวคือเสียงร้อง
ระงมดังหึ่ง ๆ ของหมู่ภมรตัวเพลิดเพลินในเกสรดอกไม้ที่บานสะพรั่ง และมีเสียงเพลงขับกล่อมเซ็งแซ่
จากหมู่สกุณาตัวร่าเริงนับจำนวนไม่ได้ ราวกะนักฟ้อนผู้ชำนาญฉะนั้น //604// 

ในพระวิหารใด มีถ่องแถวแห่งโรงที่พักเพียงดังท้องทะเล งดงามอยู่ราวกะเม็ดทรายที่ถูก
พัดมาจากท้องทะเลแล้วถูกขัดด้วยน้ำนมจนแห้งอยู่บนภูเขาสีเงิน อาบไล้ด้วยแสงจันทร์ ถูกเกลี่ย
กระจัดกระจายไปฉะนั้น //605// 

ในพระวิหารใด มีพระคันธกุฏิ687ที่หัวเราะแล้วด้วยฟันคือเกลียวขั้นบันได ภายในช่อง
ปากคือรัตนะที่เปล่งประกายอยู่ ประดุจว่าจะหัวเราะเยาะวิมานของทวยเทพว่า “ฉันปราศจากราคะ
แล้วนะ” //606// 

ในพระวิหารใด มีระเบียบแห่งพระรัศมีพวยพุ่งออกมาจากพระวรกายของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ราวกะถ่านเพลิงที่เต็มรอบบนปากสูบลมของช่างทอง และเปลวเพลิงที่แผ่ออกมาจากดวง
อาทิตย์ที่งดงาม ซ่านออกไปทั่วทุกทิศ ประหนึ่งไฟป่าที่ลุกลาม //607// 

ในพระวิหารใด มีจอมแห่งต้นไม้ที่เหล่าภิกษุได้อาศัย รุ่งเรืองอยู่ แช่มชื่น ได้หัวเราะเยาะ
ต้นไม้ของเทวดา (ต้นกัลปพฤกษ์) ว่า “พวกท่านเป็นผู้เสื่อมอย่างยิ่งแล้วเพราะคลุกคลีอยู่กับเหล่าชนผู้
ยังมีราคะ (เทวดา) แต่ว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญเพราะคบค้าสมาคมกับเหล่าชนผู้ ไร้มลทินแล้ว 
(พระภิกษุ)” //608// 

ในพระวิหารใด มีผืนแผ่นดินดารดาษไปด้วยดอกของต้นไม้ อาทิ ต้นบุนนาค ต้นจิก ต้น
พิกุล ต้นรกฟ้าขาว ต้นราชพฤกษ์ ต้นกากะทิง ต้นหมาก ต้นมะม่วง ต้นชงโค และต้นจำปา สว่างไสว
อยู่ประดุจว่าทิพยวิมานซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยรัตนะนานาประการ //609// 

ในพระวิหารใด เหล่าชนผู้เข้ามาเยี่ยมเยือน688มีกลุ่มแห่งดวงใจและดวงตาเพลิดเพลินไป
ด้วยการน้อมไหว้ที่ทำโดยประชุมแห่งพรหม เทวดา อสูร ประชาชน พญานาค โยคี นักสิทธิ์ และวิทยา
ธร เป็นต้น และด้วยเพลงขับกล่อมสรรเสริญอันเป็นมงคลที่ขับร้องแล้วโดยพรหมเป็นต้นเหล่านั้น  
//610// 

 
687 พระคันธกุฏี หมายถึง “กุฎีอบกลิ่นหอม” เป็นช่ือเรียกพระกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า เช่น 

พระคันธกุฎีที่อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายที่พระเชตวัน ในนครสาวัตถี เป็นต้น (ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต), 2556: 40-48) 

688 “เหล่าชนผู้เข้ามา” แปลจากฉบับ B. อุปคาน (มาจาก อุปคานํ วิภัตติที่ 4, 6 แล้วลบ -ํ เพื่อให้มี
พยางค์ที่พอดีกับคณะฉันท์) 
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ในพระวิหารใด ดวงใจของเหล่าภิกษุย่อมยินดีอยู่เนืองนิตย์ เพราะเสียงน้ำตกใสเย็นที่ดัง
อยู่กึกก้องและไร้มลทิน เพราะสระน้ำที่นกหลายตัวซึ่งเบิกบานใจกำลังส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว และ
เพราะพ้ืนศิลาอันดารดาษไปด้วยเกสรและกลีบดอกบัว //611// 

และในพระวิหารใด ได้มีพระสุคตเจ้าผู้สั่งสมบุญราศีมาหลายร้อยกัปแล้ว สละมหาสิริใน
เมืองกบิลพัสดุ์อันนับประมาณมิได้ เสด็จมาแล้วทรงพอพระทัย แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ใครเล่าจะ
พรรณนาความรุ่งโรจน์อันไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในพระวิหารนั้นได้ //612// 

พระชินเจ้าทรงประทับอยู่ในพระวิหารนั้น อันมีนามว่า เชตวัน ราวกะพระอินทร์ประทับ
อยู่ในอุทยานนันทวันอันงดงาม เพียงดังพระพรหมประทับอยู่ในพรหมโลกกับด้วยเหล่าพรหม และ
ปานประหนึ่งพระจันทร์ผู้ถูกรายล้อมด้วยหมู่ดาวประทับอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้น //613// 

ลำดับนั้น พญานาคราชนามว่า มณิอักขิกะ จากเกาะลังกามาที่แทบเบื้องพระบาทของ
พระชินเจ้า กราบทูลคำที่ เจาะจงเหล่าพญานาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมปราชญ์ พระสัมมา -
สัมพุทธเจ้าทั้งหลายประสูติในโลก เพ่ือประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองของสัตว์โลก ข้าแต่พระสวามี
เจ้า พวกข้าพระองค์อยู่ภายใต้ความอนุเคราะห์ของพระองค์แล้ว เพราะเหตุนั้น คุกคือสงสารวัฏอัน
คงทนมีอยู่แก่ข้าพระองค์ผู้เป็นทาส หากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความหลุดพ้น (จากคุกคือสงสาร) 
ของข้าพระองค์แล้วไซร้ ขอพระองค์พึงรับคำนิมนต์ด้วยเถิด” //614-616// 

พระผู้แกล้วกล้า (มหานาค)689 พระองค์นั้น เพราะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ครั้นสดับคำ
นั้นแล้วจึงทรงรับคำนิมนต์ของพญานาคราชนั้นโดยดุษณ6ี90 //617// 

พญานาคราช ครั้นได้ทราบคำนั้นแล้วจึงดีใจ กลับมาสู่เกาะสีหฬโดยพลัน ที่ภาคพ้ืน
แผ่นดินอันน่าเพลิดเพลินใจ ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำกัลยาณี แล้วฝังเสาต้นใหญ่อันมีค่ามากซึ่งทำจากเงิน 
ทองคำ แก้วมณี ไข่มุก แก้วปวาฬ และเพชร และตั้งหม้อเป็นต้นไว้ (บนเสานั้น) แล้วต่อส่วนประกอบ
เรือนที่เหลือมีขื่อเป็นต้น รวมถึงถ่องแถวลูกกรง (ที่มีลวดลาย) รูปวยาลและสิงโตเป็นต้น แล้วเนรมิต
จันทัน เพดาน และช่อฟ้า ทำให้มีลวดลายวิจิตรงดงามอย่างดี ด้วยภาพวาดมากมายที่ทำจากทองคำ 
สรรค์สร้างยอดแหลม (ของเรือน) ด้วยแท่งทองสิงคี หลังคา (ที่ทำ) ด้วยแก้วไพลิน พวงกระดิ่งทองคำ 
และพวงมาลาประจำมุม (ทั้งสี่) แล้วผูกผ้าเพดานอันงดงามและเครื่องห้อยไข่มุกไว้ในที่นั้น ๆ ทำให้
ดารดาษไปด้วยพวงของหอมและช่อดอกไม้ รังสฤษฏ์มหาบัลลังก์อันล้ำค่าทำจากแก้วอินทนิลไว้
ท่ามกลางแผ่นดิน (สำหรับพระพุทธเจ้า) และบัลลังก์อันโสภาไว้รอบ ๆ สำหรับเหล่าภิกษุท่ีเหลือ แล้ว
รังสรรค์เนรมิตพนักพิง (อันทำ) จากรัตนะทั้งหลาย ไพที691อันทำจากแก้วผลึก และลานกลม692 อัน

 
689 มหานาค แปลว่า วีรชน, พระอรหันต์, พระเจ้า, ผู้มีช่ือเสียง, ผู้นำ หรือพระราชา (ปทา.606) 
690 อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ (ราชบัณฑติยสถาน, 2556: 440) 
691 ไพที  หมายถึง ที่ รอง  แท่น  ขอบชายคา คือ ที่ สุดชายคาช้ันบนต่อกับชายคาช้ันล่ าง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 854) 
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มโนรมย์ เดียรดาษไปด้วยไข่มุกและเม็ดทราย ซุ้มโค้งบนซุ้มประตูที่ทำจากรัตนะ 7 ประการ693 และ
มณฑปอันประเสริฐที่สุด ซึ่งอากูลด้วยหม้อทองคำที่เต็มไปด้วยดอกมะพร้าวไฟ ตกแต่งเสร็จสรรพด้วย
หลังคาที่เกลื่อนกล่นไปด้วยธงหลากสี เนืองแน่นไปด้วยถ่องแถวแห่งประทีปและธูป พรั่งพร้อมไปด้วย
เครื่องหอมและดอกไม้ ประดับประดาพร้อมไปด้วยสีสันหลากชนิดเป็นต้นดังกล่าวมานี้ ประหนึ่งว่า
เป็นมณฑปของทวยเทพ และโดยทำนองเดียวกัน เนรมิตหนทางใหญ่เป็นทางตรง (ต่อมณฑปนั้น)  
ปกคลุมไปด้วยเม็ดทรายสีขาวและปูด้วยผ้าลาดอันเนียนนุ่ม ราวกะถนนของเทวดา พญานาคเหล่านั้น
เก็บตุนของเคี้ยว ของบริโภค ผลไม้น้อยใหญ่ ข้าวและน้ำรสเลิศไว้อย่างมากมายแล้วได้เดินทางไปพบ 
(พระพุทธเจ้า) ในตอนนั้น //618-630// 

ลำดับนั้น ในปีที่ 8 นับแต่การตรัสรู้ ในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ พระนาถเจ้าผู้ทรงพระมหา
กรุณาธิคุณ ตรัสเรียกให้สาวกทั้งหลายมาประชุมกันแล้วว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันนี้ พวกเธอ
ทั้งหลายจงมาเกาะลังกาเพ่ืออนุเคราะห์พญานาคทั้งหลายเถิด ดูกรผู้เจริญ พญานาคราชมณิอักขิกะผู้
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิมนต์ (พวกเรา) แล้ว” //631-632// 

เหล่าภิกษุผู้ว่าง่าย ผู้มีศีลเป็นที่รัก ผู้ตั้งมั่นแล้ว ครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระสัมมา -
สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระสิริแล้วก็น้อมรับพระดำรัสนั้น //633// 

ลำดับนั้น พระสารีบุตรเถระ ผู้ทรงไว้ซึ่งหน้าที่อันเลิศด้วยปัญญา ได้ถือเอาบาตรและจีวร
เข้าไปหาพระชินเจ้าแล้ว //634// 

พระมหาโมคคัลลานเถระ พระอัครสาวกรูปที่สอง ได้ถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปหาพระ
ชินเจ้าแล้ว //635// 

พระมหากัสสปเถระ ผู้ขจัดบาปได้แล้ว ผู้เป็นเลิศทางธุดงคคุณ ได้ถือเอาบาตรและจีวร
เข้าไปหาพระชินเจ้าแล้ว //636// 

พระอุบาลีเถระ ผู้เป็นเลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้รู้พระวินัยในพระศาสนา ได้ถือเอาบาตรและ
จีวรเข้าไปหาพระชินเจ้าแล้ว //637// 

พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุท้ังหลายด้านทิพยจักษุญาณ (ตาทิพย์) ผู้กำจัดความ
หยิ่งผยองของข้าศึกคือบาปได้แล้ว ผู้ให้แต่สิ่งที่ประเสริฐ ได้ถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปหาพระมุนีแล้ว 
//638// 

 
692 มาลก (มาฬก) วงรอบ (ประกอบพิธี) โรง ลาน หรือสถานที่ที่ทำเป็นระเบียงมีลักษณะคล้าย

วิหารคด สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ในมหาวิหาร (ติสฺสาราม) ในอนุราธปุระ มี 32 แห่ง 
(PTSD.530)  

693 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 583 
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พระเถระผู้ปรากฏนามว่า อุปวานะ เป็นผู้ให้สิ่งที่ปรารถนาโดยแท้ ราวกะแก้วสารพัดนึก
ฉะนั้น เป็นผู้มีปัญญา เป็นหัวหน้าของหมู่คณะ เป็นผู้ควรแก่ของทักษิณา ได้เข้าไปหาพระชินเจ้าแล้ว 
//639// 

พระพักกุละ ผู้ปราศจากมลทิน ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณมีศีลและสมาธิเป็นต้น มีบริขารมาสู่
คณะแห่งภิกษุทั้งหลายแล้ว ในตอนนั้น //640// 

พระองคุลิมาลเถระ ผู้นำไปซึ่งธุระการงานในพระพุทธศาสนา รีบมาแล้ว ตระเตรียมเพ่ือ
จะไปกับพระมุนินท์ //641// 

แม้แต่พระราหุลเถระ ผู้รุ่งโรจน์ปานประหนึ่งพระอาทิตย์เหนือยอดภูเขาด้านทิศ
ตะวันออกคือพระศาสนา ก็ได้เข้ามาหาพระบิดาโดยพลัน //642// 

พระเถระนามว่า ภัททิยะ ผู้มีอาจาระงดงาม ผู้ปานประหนึ่งภัทรฆฏะ ผู้มีชื่อเสียงในโลก 
ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว //643// 

แม้บุตรของพระชินเจ้านามว่า เสละ ผู้ให้สิ่งของตามที่ปรารถนาแก่ชาวโลก ปานประหนึ่ง
ต้นกัลปพฤกษ์ ก็ได้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (644) 

พระมหาเถระนามว่า มหานามะ ผู้สว่างปานประหนึ่งเจ้าแห่งความมืด (พระจันทร์)  
เหนือฟากฟ้าคือพระศาสนา ก็ได้ไปหาพระชินเจ้าแล้ว //645// 

พระสุภูติมหาเถระ ผู้ประดุจพญาราชสีห์ตัวองอาจเหนือแท่นมโนศิลาอาสน์ฉะนั้น มาหา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว //646// 

แม้พระติสสเถระ ผู้ราวกะดอกบัวในสระฉัททันต์694คือพระพุทธศาสนา ผู้มีชื่อเสียง ไปสู่
สมาคมแห่งพระภิกษุแล้ว //647// 

แม้พระราธเถระ ผู้ประดุจแมลงผึ้งอยู่ในท่ามกลางดอกบัวในสระน้ำที่แย้มบานคือ
พระพุทธศาสนา ก็ไปโดยเร็ว //648// 

พระเถระทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าเหล่านี้คือ พระภคุ พระทัพพะ พระอุปเสนะ 
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอัสสชิ และพระสีวลี ก็ได้พากันไปหาพระมุนีแล้ว //649// 

พระเถระแม้ เหล่านี้ผู้มีอภิญญา คือ พระกุมารกัสสปะ พระปุณณะ พระโสณะ  
พระโสภิตะ และพระเรวตะ ก็ได้พากันไปหาพระศาสดาแล้ว //650// 

พระวังคีสะ พระสาคตะ พระนันทะ พระภารัทวาชะ พระควัมปติ ต่างก็ถือเอาบาตรและ
จีวรไปสู่ที่ใกล้พระชินเจ้า //651// 

สิริรวม ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้า ประมาณ 500 รูป ผู้เป็นพระอรหันต์ มาพร้อมกัน
แล้วเพ่ือจะไปกับพระมุนีผู้เป็นเจ้านายของสัตว์โลก //652// 

 
694 ดอกบัวในสระฉัททันต์มี 7 ชนิด ได้แก่ จงกลนี อุบลเขียว อุบลแดง อุบลขาว ปทุมแดง ปทุมขาว 

และโกมุท (ขุ.ชา.อ.7/11)   
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ลำดับนั้น พระผู้มีความเพลิดเพลินในโลก (ชคทานนฺท) ผู้ทรงทำให้เหล่าภิกษุยินดียิ่งด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ ผู้ปานประหนึ่งทรงเวียนรอบเขาพระสุเมรุด้วยสายฟ้าอันรุ่งโรจน์หลากหลาย
ฉะนั้น //653// 

พระชินเจ้าทรงนุ่งอันตรวาสกคือพระรัศมีอันหมดจดนานาประการ ทรงผูกประคดเอวสี
แดงเหนืออันตรวาสกนั้น ปานประหนึ่งคลุมพระมหาสถูปขนาดสูงซึ่งเปล่งปลั่งด้วยทองคำอันงดงาม 
ด้วยผ้ากัมพลสีแดงฉะนั้น ทรงเอาสังฆาฏิพาดอุตราสงค์อันเป็นผ้าบังสุกุลสีแดงเข้มประดุจผลลูกไทร
สุก695 เป็นผู้ปกปิดด้วยดี นุ่งห่มเรียบร้อย ทรงเหยียดพระหัตถ์อันมีลายประดุจตาข่ายออกไป เพ่ือ
ประโยชน์แก่บาตร (เพ่ือจะหยิบเอาบาตรของพระองค์) //654-657) 

ลำดับนั้น ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโลกนาถ ผึ้งคือบาตรบินมาถึงภายในแห่งดอกบัวคือพระ
หัตถ์ (ของพระองค์) พระองค์จึงทรงรับบาตรนั้นแล้ว //658// 

ลำดับนั้น พระนาถเจ้าพร้อมกับเหล่าศิษยานุศิษย์ เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า ทรงแหวกก้อน
เมฆอันมีสีต่าง ๆ แล้วทรงเริ่มเพ่ือจะเสด็จไปในที่นั้น //659// 

ลำดับนั้น พระฉัพพรรณรังสี696พรรณรายพรายเพริศออกมาจากพระวรกายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ประดุจดังไม้จันทัน697ทำจากแก้วมณีแลบออกมาจากช่อฟ้าทองคำฉะนั้น //660// 

(คือ) รัศมีสีเขียว พวยพุ่งออกมาจากพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งปกคลุม (ทั่ว
ทุกทิศ) ด้วยดอกอังกาบ (พาณ)698 บัวบุษกร (อินฺทีวร) ตาของแววหางนกยูง (เมจก) และไพลิน  
(เมจกินฺทมณิ)699 ฉะนั้น //661// 

รัศมีสีเหลืองเกาะกับพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งทำให้ทั่วทุกทิศเต็มไปด้วยพวง
ดอกจำปา (จมฺปก) พวงดอกราชพฤกษ์ (อุทฺทาล) ผงและอาภรณ์สีทองฉะนั้น //662// 

รัศมีสีแดงจากพระวรกายของพระมุนี แผ่ไปทั่วทุกทิศ ปานประหนึ่งว่าทำให้เต็มไปด้วย
หมู่แห่งดอกชบา (ภณฺฑีปุปฺผ) และแก้วทับทิม (โลหิตงฺกมณิ) //663//  

 
695 “สุก” แปลจากฉบับ Sn. ปกฺกํ 
696 การพรรณนาถึงฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า โปรดดูเพิ่มเติมใน (ชินา.ฏีกา.288; ชินา.ฏี.(ไทย).

412, 475-476) 
697 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 653 
698 คำว่า “พาณ” ใน SED.727 ให้ความหมายว่า a blue-flowering Barleria ซึ่งคำว่า Barleria 

เป็นช่ือวิทยาศาสตร์ของสกุลอังกาบ ซึ่งมีถ่ินกำเนิดอยู่ท่ีอินเดีย ผู้วิจัยจึงเลือกแปลว่า “ดอกอังกาบ” 
699 คำว่า “เมจกินฺทมณีหิ” ผู้วิจัยแปลว่า “ตาของแววหางนกยูง (เมจก) และไพลิน (เมจกินฺทมณิ)” 

เป็นการแปลคำว่า “เมจก” 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกแปลว่า “ตาของแววหางนกยูง” ครั้งที่ 2 แปลเป็นคำขยายของคำว่า 
“อินฺทมณิ” จะได้ความหมายว่า “แก้วมณีของพระอินทร์ซึ่งมีสีเขียว” ซึ่งหมายถึง “แก้วอินทนิล” อนึ่ง การแปล 
“เมจก” 2 ครั้งนีจ้ัดเป็นอัตถาลังการประเภทสิเลสะ 
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รัศมีมีสีขาวเกาะกับพระวรกายของพระมุนี ปานประหนึ่งทำให้ทั่วทุกทิศเต็มไปด้วย
สร้อยคอไข่มุก พวงดอกมะลิลา แสงจันทร์ และแก้วผลึกเป็นต้น //664// 

รัศมีสีมัญเชฏฐะ (สีหงสบาท) จากพระวรกายของพระชินเจ้าแผ่ปกคลุมไปทั่วทุกทิศด้วย
กลุ่มแห่งต้นมัญเชฏฐะ700 อันมีสีแดงระเรื่อ และแก้วมณีอันมีสีประดุจดอกปทุม //665// 

รัศมีสีที่ผสมกัน (สีประภัสสร, สีเลื่อมพราย) ออกมาจากพระวรกายของพระชินเจ้า ปาน
ประหนึ่งสรวงสวรรค์ดารดาษไปด้วยสายรุ้งหลากสี ปูลาดด้วยรัตนะ แล้วคลี่ผ้าม่านอันวิจิตรออก
ฉะนั้น //666// 

พระฉัพพรรณรังสีแต่ละสีขนาดยอดภูเขาและเท่าเรือนยอด รุ่งเรืองโชตนาการอยู่ ซ่าน
ออกไปยังขอบเขตแห่งการแผ่รัศมีออกไป (รัศมีแผ่ออกไปไม่มีที่สิ้นสุด) //667// 

(พระฉัพพรรณรังสี) แผ่ออกมากระทบไปถึงภูเขาจักรวาล พวยพุ่งขึ้นไปด้านบน ปาน
ประหนึ่งธารน้ำตกฉะนั้น //668// 

(พระฉัพพรรณรังสี) แผ่ไปถึงต้นไม้และภูเขาเป็นต้นแล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นในที่เฉพาะ
หน้าให้กลายเป็นสีของตน และแผ่ซ่านไปยังแม่น้ำทั้งหลาย //669// 

ในตอนนั้น มวลก้อนเมฆถูกย้อมไปด้วยพระรัศมีที่พวยพุ่งขึ้นมาด้านบน มณฑลแห่งพระ
อาทิตย์ก็มีสีนานาพรรณ ดูเหมือนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง //670// 

เทวดาทั้งหลายดำดิ่งลงไปในกระแสแห่งพระรัศมีของพระชินเจ้า มาแล้วเพ่ือจะบูชา 
(พระชินเจ้านั้น) ในทันใดก็กลายเป็นผู้มีสีต่าง ๆ ด้วยร่างกายของตน //671// 

เหล่านางเทพธิดา ครั้นเข้าไปสู่ระหว่างพระพุทธรัศมี ก็หลงลืมจำสามีของตนไม่ได้ชั่ว
ขณะหนึ่ง //672// 

เหล่าทวยเทพ อสูร พญานาค พรหม นักสิทธิ์ และวิทยาธรเป็นต้น ต่างติดตามบูชาพระ
ชินเจ้าด้วยจามร ฉัตร และธง //673// 

บางพวกเนรมิตถ่องแถวแนวเครื่องประดับ แนวแห่งหม้อน้ำและตะเกียงไว้ที่โตรณะเหนือ
โตรณะ ณ สถานที่นั้นทั้งสองข้างทาง //674// 

บางพวกปูลาดแผ่นผ้าเพ่ือพระบาท (ของพระศาสดา) กางเพดานทั้งหลาย และโปรย
ดอกไม้นานาชนิดลงมาเหนือสถานที่นั้น //675// 

บางพวกท่องเที่ยวไปมาสงสัยว่า “พระผู้นำผู้เลิศในโลก (โลกคฺคนายก) เสด็จไปเทวโลก
ชั้นไหนหนอ หรือเสด็จไปยังพรหมโลก หรือว่าจะเสด็จมายังภพของพวกเราหนอแล พระผู้เป็นเทพยิ่ง
กว่าเทพเสด็จไปในที่ไหนกัน พระองค์เสด็จไปเพ่ือประสงค์จะอนุเคราะห์ผู้ใด” //676-677// 

 
700 แม้คำว่า “มญฺเชฏฺฐ” เทียบกับภาษาสันสกฤตว่า “มญฺชิษฺฐ” จะมีความหมายใน SED.774 มี

ความหมายว่า “bright red (as the Indian madder)” แต่ “Indian madder” ไม่พบช่ือต้นไม้ที่เป็นภาษาไทย 
ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงแปลทับศัพท์ 
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บางพวกเนรมิตมณฑปทำจากแก้วมณีไว้ ณ หนทางทั้งสองฟากฝั่ง ปูลาดพระแท่น
บรรทมและบัลลังก์ไว้แล้วพากันยืนอยู่ //678// 

บางพวกตั้งสุธาโภชน์และน้ำหวานไว้ ณ ที่นั้น ๆ แล้วนิมนต์พระชินเจ้า (ให้ฉัน) พากันยืน
อยู่และบูชาสรรเสริญ (พระพุทธองค์) //679// 

ครั้นเมื่อมหรสพอันยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบมิได้ดำเนินไปอยู่เช่นนั้น พระนาถเจ้าทรงสว่าง
รุ่งเรืองอยู่ด้วยพระสิริแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปานประหนึ่งพระอาทิตย์ดวงใหม่ //680// 

(พระองค์) เป็นผู้ราวกะท้าวสหัมบดีพรหมประทับอยู่เบื้องหน้าของพรหมเสนา และ
ประดุจดังท้าวสักกะผู้ฉลองพระองค์เสร็จสรรพประทับอยู่เบื้องหน้าเหล่าสุรเสนาฉะนั้น //681// 

(พระองค์) เป็นผู้ราวกะดวงอาทิตย์ (คหงฺคามณิ)701ที่มีดาวเคราะห์โคจรอยู่โดยรอบ และ
ประดุจดังราชาแห่งนกนามว่าธตรฏฐ์702 อยู่เบื้องหน้าของหงส์เสนาฉะนั้น //682// 

(พระองค์) เป็นผู้อันเหล่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ703 ผู้ปราศจากราคะ โทสะ และ
โมหะ โดยประการทั้งปวงพากันติดตามแล้ว //683// 

ความสงสัยใด ๆ สักหน่อยหนึ่งมีอยู่ในใจของเทวดาเหล่าใด ๆ พระพุทธองค์ทรงบรรเทา
ความสงสัยนั้น ๆ ของเทวดาเหล่านั้น ๆ ได้แล้วด้วยการแสดงเทศนา //684// 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีถ่องแถวแห่งดวงตาของชาวโลก (คอยจ้องมอง) 
ทรงดำลงไปในน้ำตาแห่งความยินดีของชาวโลก ด้วยการแสดงปาฏิหาริย์อันสมควรในที่นั้น ๆ 
//685// 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเกาะลังกาอันประดับประดาอย่างดีแล้ว ลำดับนั้น พญานาค
เหล่านั้นก็ได้พากันมาสู่หนทางเฉพาะหน้า (ของพระองค์) แล้วทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ ณ ที่นั้น ๆ 
//686// 

 
701 “ดวงอาทิตย์” แปลจากคำว่า “คหงฺคามณิ” ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตว่า “คฺรหคฺรามณี” 

(SED.371) มาจากคำว่า “คฺรห” แปลว่า ดาวเคราะห์” + “คฺรามณี” แปลว่า “หัวหน้า” แปลรวมกันว่า “หัวหน้า
ของดาวเคราะห์ ก็คือดวงอาทิตย์”  

702 “ธตรฏฐ์” (ธารตราษฏร์) ในที่น้ีไม่ใช่ท้าวโลกบาล แต่เป็นหงส์ที่มีกายสีขาว มีจะงอยปากและเท้า
สีดำ (ดู Amara.2/4/489-490; ดู อภิธาน.647) โปรดดูเพิ่มเติมในจูฬหังสชาดก (ขุ.ชา.28) และมหาหังสชาดก (ขุ.
ชา.28)  

703 ปฏิสัมภิทา คือ ความแตกฉาน ความรู้แตกฉาน ปัญญาแตกฉาน มี 4 ประการ ได้แก่ (1) อัตถ-
ปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ (2) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม (3) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญา
แตกฉานในนิรุกติ คือ ภาษา และ (4) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต), 2556: 197) 
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เหล่าทวยเทพอยู่ในระหว่างแห่งพญานาคเหล่านั้น เหล่าพรหมอยู่ในระหว่างแห่ง 
ทวยเทพเหล่านั้น โลกรวมกันแล้วเช่นนี้บริบูรณ์จนถึงพรหมโลก //687// 

ชนเหล่าใดมองดูพระชินเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก ผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยพระสิริ ณ ที่นั้น 
ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ดวงตาแล้วด้วยดี ดวงตาของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะเครื่องมองเห็น 
//688// 

ชนเหล่าใดฟังพระธรรมที่พระธัมมิสสรทรงแสดงแล้วในตอนนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้หู
แล้วด้วยดี หูของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะเครื่องสดับฟัง //689// 

ชนเหล่าใดมีคุณเป็นเครื่องประดับ สนทนาเรื่องพระคุณของพุทธเจ้าในตอนนั้นแล ชน
เหล่านั้นชื่อว่าได้ลิ้นแล้วด้วยดี ลิ้นของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะเครื่องรับรส //690// 

ชนเหล่าใดกราบไหว้พระชินเจ้า พร้อมทั้งพระสงฆ์ ผู้เสด็จเหาะไปเหนือท้องฟ้า ชน
เหล่านั้นชื่อว่าได้มือแล้วด้วยดี แขนของชนเหล่านั้นจึงนับว่าเป็นอวัยวะเครื่องบริโภค //691// 

ในตอนนั้น ชนเหล่าใดเห็นพระตถาคตแล้วร่าเริงใจพากันมาแล้วอย่างนั้นแล้ว ขอความ
เพลิดเพลินจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งปวงผู้พากันไปแล้วอย่างนั้นในกาลทุกเมื่อ //692// 

พระนาถเจ้าเสด็จไปยังแม่น้ำกัลยาณีแล้ว ในขณะที่ประชาชนพร้อมทั้งเหล่าทวยเทพพา
กันบูชาอยู่เช่นนั้น ใครเล่าจะสาธยายการบูชาของทวยเทพเหล่านั้นให้จบลงได้ด้วยปากเพียงปากเดียว 
//693// 

ลำดับนั้น พระแม่คงคาใช้พาหาทั้งสองอันอ่อนนุ่มคือระลอกคลื่นแตะพระผู้มีพระภาค
เจ้าพร้อมทั้งพุทธบุตร ผู้เป็นที่ฟูใจ ผู้มาถึงแล้วนั้น ที่ดอกบัวคือพระยุคลบาท แล้วถือเอาเครื่องบูชา
ดอกไม้คือฟองคลื่น ชำระพระบาท (ของพระพุทธองค์) โดยชอบแล้ว และถัดจากนั้นก็ได้ทำความ
อนุเคราะห์แก่พระวรกาย (ของพระพุทธองค์) //694-695// 

ลำดับนั้น พระศาสดาพระองค์นั้น ผู้อันหมู่พญานาคกราบไหว้และนิมนต์แล้ว จึงได้เสด็จ
ไปสู่มณฑปอันรื่นรมย์นำมาซึ่งความเพลิดเพลินใจ ครั้นเสด็จไปแล้วทรงประทับนั่งบนมหาบัลลังก์อัน
ควรค่าแก่พระพุทธเจ้า ในท่ามกลางแห่งมณฑป ทรงทำความปรารถนา (ของหมู่พญานาค) ให้รุ่งเรือง
อยู่ ปานประหนึ่งดวงอาทิตย์แจ่มจ้าเหนืออุทยบรรพตฉะนั้น //696-697// 

ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งแล้วบนอาสนะที่ถึงแล้ว ๆ (แก่ตน) มณฑปสว่างไสว
อย่างยิ่งแล้ว ปานประหนึ่งสระน้ำดารดาษด้วยดอกปทุมฉะนั้น //698// 

ผึ้งคือดวงตาของประชาชนที่บินมาแล้วโผลงบนดอกบัวคือใบหน้าที่น่าพอใจของภิกษุผู้
สำรวมอินทรีย์ จับแล้วซึ่งเกสรคือกุศล (ของภิกษุเหล่านั้น) แต่ก็มิได้มีความเอิบอิ่มเลย //699// 

เช่นเดียวกัน เหล่าพญานาคพร้อมกับเหล่าภิกษุ ไม่อาจเพ่ือจะไปถึงฝั่ง ในมหาสมุทรคือ
ความงดงามของพระมุนี ด้วยเรือคือดวงตาสีไพลิน //700// 
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ลำดับนั้น มณิอักขิกนาคราช พร้อมทั้งมหาชน ให้พระสุคตเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์อ่ิมหนำ
สำราญแล้วด้วยข้าวและน้ำ ด้วยมือของตน โดยความเคารพ //701// 

ทีนั้น มณิอักขิกนาคราชนั้นสรรเสริญพระตถาคตเจ้าผู้ปล่อยพระหัตถ์ออกจากบาตร โค้ง
คำนับลงด้วยความจงรักภักดีแล้ว นิมนต์ (พระตถาคต) เพ่ือแสดงอนุโมทนา //702// 

ลำดับนั้น พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม ทรงเปล่งเสียงอันกึกก้อง
เพียงดังเสียงพรหม ทรงทำให้มหาชนทั้งปวงรับรู้พระธรรมเทศนา ด้วยเสียงของพระองค์ //703// 

พระชินเจ้าทรงแสดงพระธรรมอันจะยังความปีติปราโมทย์ให้เกิดขึ้น อันนำมาซึ่งอมต -
ธรรมคือพระนิพพาน แก่เหล่าพญานาค (อนิลาสนก)704 เป็นต้นแล้ว อย่างนี้ว่า //704// 

“ดูกรพญานาคผู้เจริญ ดูกรพญานาคผู้เจริญ พวกเธอจงฟัง มีหนทางทั้งหลายในสาครคือ
ภพ (การเกิด) อันเป็นทางกันดารเกลื่อนกล่นด้วยจระเข้และมกรตัวเป็นข้าศึกคือบาป ถ้าชนทั้งหลาย
ทิ้งแพอันมั่นคงคือพระพุทธเจ้าแล้วไซร้ จะได้ที่พ่ึงในกาลไหนเล่า //705// 

ดูกรพญานาคทั้งหลาย พวกเธอครั้นได้สมัยเป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระมุนีซึ่งเป็นเวลาที่หา
ได้ยากยิ่งแล้วก็จงอย่าประมาทตลอดกาลนานเลย ความเกิด ความแก่ ความตาย ความทุกข์ และการ
ร้องไห้พิไรรำพัน ย่อมมีแก่ผู้เที่ยวไปในสงสาร แต่หามีแก่ผู้หลีกไปจากสงสารนั้นไม่ //706// 

ความเยาว์วัย705 ของชนทั้งหลาย ประดุจดังความงดงามแห่งดอกบัวชั่วครู่เดียว ย่อมทรง
ไว้ซึ่งชีวิตอันไร้แก่นสารเสียยิ่งกว่าหยาดน้ำค้าง และโภคทรัพย์อันจะสลายไปประดุจระลอกคลื่นใน
มหาสมุทร ใจ (ของชนทั้งหลายเหล่านั้น) ย่อมไหม้อยู่ร่ำไป ด้วยไฟคือความเศร้าโศกนานาประการ 
//707// 

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล แม้ฤษีทั้งหลาย706 (อิสิสิงคดาบส) ผู้เหาะไปทางอากาศ แต่เป็น
ผู้มีปัญญาทราม เกิดความกำหนัดแม้ในนารีผลมีรูปงามประดุจสตรี ติดอยู่ในรูปแล้ว จึงเสื่อมจากฌาน 
ถึงความฉิบหาย เพราะฉะนั้น พวกเธอจงอย่ากำหนัดในรูปอันงดงาม จงเป็นผู้มีปัญญาดีเถิด //708// 

ในอดีตกาล นกยูง707 ครั้นได้ยินเสียงอันไพเราะของนกยูงตัวเมียแล้วเดินไปตามความ
กำหนัดต่อเสียง มีตัวสั่นเทิ้ม (เพราะกิเลส) จึงได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของนายพราน เพราะฉะนั้น ในภพ
ทั้งหลายของประชาชน เหตุแห่งความทุกข์ท่ีจะเทียบเท่าเสียงหามีไม่ //709// 

 
704 “เหล่าพญานาค” แปลจากคำว่า “อนิลาสนก” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “อนิลาศน” แปลว่า “ผู้

กินอากาศ, พญานาค” (SED.1,131) 

705 “ความเยาว์วัย” แปลจากคำว่า “ตารุญฺญํ” คำนี้ไม่ปรากฏในพจนานุกรมบาลี สันนิษฐานว่า
พระเวเทหเถระยืมจากภาษาสันสกฤตว่า “ตารุณฺยํ” 

706 อลัมพุสาชาดก (ขุ.ชา.27/95-142/439-443) 
707 โมรชาดก (ขุ.ชา.27/17/40) และมหาโมรชาดก (ขุ.ชา.27/143-159/308-311) 
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ผึ้งละทิ้งความพอใจต่อเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ (ของตัวเอง) แล้วหลงใหลในกลิ่นของ
น้ำมันช้าง จึงบินไปสู่กระพองช้างตัวซับมัน ร่างกายเล็ก ๆ (ของมัน) จึงถูกบดขยี้แล้วโดยการกระพือหู
ของช้าง (เพราะฉะนั้น) ในภพทั้งสาม บ่วงที่เสมอกันกับกลิ่นหามีไม่ //710// 

ปลาตัวอาศัยอยู่ในแม่น้ำลึก แม้จะมีอาหารพอเพียง แต่เพราะความกำหนัดในรสชาติ จึง
กลืนเบ็ดแล้วประสบความทุกข์อันหาที่เปรียบปานมิได้ พวกเธอครั้นเข้าใจว่า “ไม่มีความเพลิดเพลิน
ในรสทั้งหลายเลย” ดังนี้แล้วก็จงละความกำหนัดในรสทั้งหลายเสียเถิด //711// 

ผู้เจริญ แม้แต่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์บริสุทธิ์มาจากพรหมโลกแล้วหยั่งลงสู่ความเป็น
พระพุทธเจ้า ก็ยังเสื่อมจากความเป็นพระราชาของพระองค์ได้  เพราะข้องเกี่ยวกับสตรี 708 
เพราะฉะนั้นแล ความฉิบหายที่เสมอกันกับผัสสะ จึงหามีไม่ //712// 

แม้เหล่าสัตว์มีสุนัขจิ้งจอก กระต่าย ลิง และนาก ซึ่งเสื่อมแล้วจากเหตุ709 แต่ด้วยกำลัง
แห่งแก้วสารพัดนึก (รุจิทานมณิ) คือทาน ก็ยังพากันไปถึงเมืองอันมีแก่นสารอันประเสริฐคือพระ
นิพพานได้เลย ดูกรพญานาคทั้งหลาย ใครเล่าซึ่งเป็นผู้ร่ำรวย ผู้แสวงหาความเกษม จะไม่บริจาคทาน
กันล่ะ //713// 

แม้นางนกยาง710 รักษาศีลอันไร้มลทินแล้วก็ยังได้เกิดเป็นมเหสีผู้เป็นที่รักของพระอินทร์
ในอุทยานนันทวัน เพราะฉะนั้น ถ้าพวกเธอปรารถนาสมบัติที่ผู้อ่ืนสรรเสริญไซร้ ก็จงรักษาศีลให้
ปราศจากมลทิน ปานประหนึ่งรักษาชีวิตฉะนั้น //714// 

สรวงสวรรค์พรั่งพร้อมด้วยอาลัยรัตนะอันไพศาล ตระการตาด้วยนางเทพอัปสรผู้
อ่อนโยนน่าเพลิดเพลิน เป็นสถานที่ที่น่ารื่นเริง ด้วยแนวป่าอันเป็นบ่อเกิดแห่งดอกบัวที่แย้มบานเป็น
ต้น เทวดาทั้งหลายย่อมรื่นรมย์บนสวรรค์นั้นเนืองนิตย์ ราวกะเป็นอมตะฉะนั้น //715// 

ดูกรผู้เจริญ ความเจริญแห่งพรหมโลกอันงดงาม น่ารื่นรมย์แม้กว่าสรวงสวรรค์นั้น แม้
เมื่อเป็นเช่นนั้น อมตธรรม (พระนิพพาน) จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตนับถือบูชา เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด (กว่า
สิ่งอ่ืนใด) เพราะฉะนั้น ประชาชนผู้มีปัญญาจึงพอใจในความต้องการของตนเอง เธอทั้งหลายจงทำ
ความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ” //716// 

พระสุคตเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐ ทรงแสดงพระสัทธรรมอันเลิศแก่เหล่าพญานาค ดัง
พรรณนามาฉะนี้ พญานาคเหล่านั้นครั้นฟังแล้วจึงร่าเริงบันเทิงใจ ได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ พร้อมกับ
เหล่าเทวดาทั้งหลายเป็นต้น พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์นี้ เปรียบเสมือนต้นไม้ของเหล่าทวย
เทพ (กัลปพฤกษ์) มีประโยชน์สำหรับพญานาคเหล่านั้นแล ปรากฏขึ้นแล้ว ณ ที่นั้น ขอให้พระนาถเจ้า

 
708 จูฬปโลภนชาดก (ขุ.ชา.27/37-39/79) 
709 หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ 4 ได้แก่ นิรยะ (นรก) ติรัจฉานโยนิ (กำเนิดของสัตว์เดรัจฉาน)  

ปิตติวิสัย (ที่อยู่ของเปรต) และอสุรกาย (พวกอสูร)  
710 กุลาวกชาดก (ขุ.ชา.27/31/8) 



  485 

พระองค์นั้น พระธรรมนั้น711 และบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น (พระสงฆ์) จงคุ้มครองท่าน
ทั้งหลายด้วยเถิด //717// 

การเสด็จมาแม่น้ำกัลยาณี จบแล้ว 
 

เทวดาตนหนึ่งผู้ฉลาดนามว่า สุมนะ ผู้สถิตอยู่เหนือขุนเขาจอมราชันย์นามว่า สุมนะ เป็น
ผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวาร มาสู่แม่น้ำกัลยาณีนั้น พร้อมกับเหล่าพญานาค ถวายทานอันเป็นเบื้องต้นแห่ง
พระนิพพาน สดับพระธรรมอันสงบหู มีใจยินดี เข้าไปหาพระพุทธเจ้า นอบน้อมแล้วประคองอัญชลี
กราบทูลอย่างนี้ว่า //718-719//  

“พระโลกนาถทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้เลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ประสูติในโลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่พญานาคทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่
เทวดาทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ แก่พรหมทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ //720//  

แม้พวกข้าพระองค์ก็ต่างเป็นผู้อยู่ภายใต้ความอนุเคราะห์ของพระองค์อย่างแน่นอน 
เพราะฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมปราชญ์ ขอพระองค์โปรดกระทำรูปอันหมดจดอย่างยิ่งด้วยรัศมี
แห่งพระบาท (ของพระองค์) บนสถานที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังเช่นทำแก่พญานาคเหล่านี้ด้วยเถิด 
//721// 

ข้าแต่พระผู้มีจักษุรอบคอบ (สมนฺตจกฺขุ) ภูเขาลูกใดปรากฏอยู่ด้านทิศตะวันออกแต่ที่นี้ 
นำสิริคือมงกุฎของพระแม่ธรณีมาให้ ชาวโลกย่อมรู้จักภูเขานั้นอันเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์ ในชื่อ 
ภูเขาสมันตกูฏ //722// 

ภูเขาลูกใดงดงามด้วยถ่องแถวแนวป่าสีเขียวนานาประการ อากูลด้วยสายฝนที่ตกหนัก 
และสายน้ำอันไหลลงมาจากภูเขา มีแนวแห่งใบไม้อ่อนสีเหลือง เขียว และแดง สูงขึ้นไป รุ่งเรืองอยู่ 
ปานประหนึ่งยอดแห่งก้อนเมฆฉะนั้น //723//  

ภูเขาลูกใดเป็นยอดแห่งภูเขาซึ่งประกอบด้วยยอดอันใหญ่และสูงตระหง่าน รุ่งเรืองอยู่ 
ประหนึ่งว่าพระจักรปาณี  (พระวิษณุ) แหวกสินธุวารีด้วยอก มาแล้วเพราะเหตุคือการนอบน้อมต่อตีน
เขา (สมันตกูฏ) ของพระองค์ฉะนั้น //724// 

ภูเขาลูกใด มีภรรยาคือแม่น้ำ ทรงไว้ซึ่งมงกุฎคือยอดเขา เป็นดั่งแม่ทัพของจอมขุนเขา
รอบ ๆ เป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือภูเขา (อ่ืน ๆ) รุ่งเรืองแล้วเหนือภาคพ้ืนแห่งพระนครคือเกาะลังกา 
//725//  

 
711 แม้ต้นฉบับใช้ว่า “ตญฺจ ธมฺมํ” ในประโยคเต็มว่า “โส นาโถ ตญฺจ ธมฺมํ ภควติตนยา เต จ โว 

ปาลยนฺตุ” เป็นทุติยาวิภัตติ ทำหน้าที่เป็นกรรม แต่ผู้วิจัยแปลเป็นประธาน เนื่องจากข้อความตรงนี้ ผู้ประพันธ์บอก
ว่า ขอให้พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงคุ้มครองประชาชน  
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ภูเขาลูกใดย่อมรุ่งโรจน์ ปานประหนึ่งพญาคชสารของท้าวสุราธิบดี (พระอินทร์) มีกิ่งไม้
เป็นงา มียอดที่ก่อตัวสูงขึ้นเป็นกระพอง มีตระพังมากมายเป็นดวงตา มีแม่น้ำเป็นงวง มีธารน้ำตกเป็น
การหลั่งไหลแห่งน้ำมันช้าง //726// 

ที่ภูเขาลูกใด มีราชาแห่งต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ปานประหนึ่งพระราชา ซึ่งมีนกยางตัว
ต้องการดอกไม้ที่แย้มบานเป็นร่ม มีหน่อสีแดงที่อยู่ติด ๆ กันเป็นมาลามงกุฎ มีลำต้นที่ถูกโอบกอดโดย
เถาวัลย์คือภรรยาเป็นพระวรกาย //727// 

ที่ภูเขาลูกใด มีสระบัวบนพ้ืนศิลา ส่องประกายอยู่ มีเท้าสีแดงของเหล่าภรรยานักสิทธิ์
เป็นถ่องแถวแห่งดอกบัว ประกอบด้วยเครื่องประดับมือที่ระคนกันเป็นหมู่ภมร มีหมู่นกยูงเป็นมาลา
ดอกอุบล //728// 

มีการแหวกว่ายละเล่นโดยปลาชนิดต่าง ๆ คือ ปลากา (หรือปลาสลาด) ปลาหลด ปลา
ดุก ปลาตะเพียน ปลาค้าว ปลาไหล และปลากระบอก และด้วยปู จระเข้ หิ่งห้อย712 กบ และปลิง 
//729// 

มีแหล่งที่อยู่อันสุขสบาย คล้ายกับโรงเหล้าของหมู่นกยาง นกกาน้ำ (หรือเป็ด) นก
หัวขวาน (หรือนกกระไน) หมู่หงส์ และภมร ซึ่งต่างพากันส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วเนืองนิตย์ //730// 

มีความวิจิตรด้วยผืนน้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยเกสรจากดอกโกกาสะ บัวหลวง อันแย้มบาน 
พร้อมทั้งบัวสาย บัวเผื่อน และบัวเกรวะ ที่นำมาซึ่งความเพลินเพลินแห่งกลิ่นหอมหวนอันเป็นนิรันดร์ 
//731// 

ภูเขาลูกใดเป็นภูมิภาคที่ประดับด้วยสระบัวที่เต็มไปด้วยสายน้ำเย็น ใสและหวานอร่อย 
เป็นที่เจริญใจ มียอด (แห่งภูเขาลูกอ่ืน ๆ) อยู่โดยรอบ รุ่งโรจน์อยู่ทางทิศตะวันออก ภูเขาลูกนั้นชื่อว่า 
สมันตกูฏ //732// 

ที่ภูเขาลูกใด มีชัฏแห่งป่าซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ยังใจของเหล่าชนผู้เข้าไปใกล้ให้ร่า
เริงยินดี ภูเขาลูกนั้นงดงามแล้วด้วยถ่องแถวแนวพฤกษานานาพันธุ์ เป็นต้นว่า713 ต้นชะเอมเทศ ต้น
ไทร  ต้นกุ่มบก ต้นโพ ต้นมะงั่ว ต้นรักขน ต้นสีเสียดเหนือ ต้นสมอไทย ต้นกระทุ่ม ต้นเสลลู และต้น
ทองกวาว ซึ่งมีผลดก //733// 

ต้นขนุน ต้นอมตะ ต้นไทรเลียบ ต้นเจตมูลเพลิงขาว (หรือปิดปิวขาว) ต้นสมอพิเภก 
ต้นมะขาม ต้นมะหาด ต้นพุทราจีน ต้นกระทุ่ม ต้นทองกวาว ต้นราชพฤกษ์ (หรือลมแล้ง, คูน) ต้น

 
712 “หิ่งห้อย” แปลจากคำว่า “นิเมสก” โดยเทียบกับคำภาษาสันสกฤตว่า “นิเมษก” 
713 การแปลช่ือพืชพันธุ์ไม้ ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีการหาคำศัพท์ ดังนี้คือนำศัพท์ภาษาบาลีไปหาช่ือ

วิทยาศาสตร์จากพจนานุกรมบาลีหรือสันสกฤตก่อน จากนั้นจึงหาช่ือภาษาไทยจากช่ือวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น ศัพท์บาลี
บางศัพท์ที่หาช่ือวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ผู้วิจัยจึงแปลทับศัพท์ แม้ศัพท์นั้นอาจเคยมีผู้แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ตาม ดู
เพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 หัวข้อภูมิศาสตร์ ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้  
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พิกุล ต้นประดู่ ต้นมะม่วงหัวแมงวัน ต้นเลียบ ต้นรกฟ้าขาว ต้นหมาก ต้นสลละ ต้นแสลงใจ ต้น
มะเดื่อ ต้นมะม่วง ต้นสาละ //734// 

ต้นกากะทิง ต้นจำปา ต้นทุมุปปละ ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม ต้นตะขบป่า ต้นพุดพิชญา 
ต้นโสก ต้นตาล ต้นปรง ต้นบุนนาค ต้นจิกน้ำ ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นสะเดา ต้นเสตัมพะ ต้นมะหาด ต้น
ลำเจียก //735// 

ต้นบานเที่ยง ต้นสถาน ต้นยี่หร่า ต้นมะลิ ที่มีดอกบานสะพรั่ง รวมถึงต้นวาสันติ ต้น
เจตมูลเพลิงขาว ต้นชบาจีน ต้นรัก ต้นมะลิก้านแดง ต้นกุนทะ ต้นยี่โถ สกุลอังกาบ ต้นส้มซ่า ต้นคนที-
เขมา ต้นมะลิลา ต้นสมีรณะ //736// 

ต้นโจจะ ต้นอ้อย ต้นกีจกะ ต้นขมิ้น ต้นส้มกุ้ง เถาตำลึง ต้นคราม ว่านน้ำ เดือยไก่ 
น้ำเต้า เถาพลู ฟัก ต้นสัตตบรรณ (หรือต้นแพงพวยน้ำ) ต้นอัญชัน ต้นพันงู แฝกหอม และต้นกระวาน
เทศ  //737// 

ที่ภูเขาลูกนั้นนั่นแล มีหมู่แมกไม้บางจำพวกยืนต้นส่งกลิ่นหอมหวน บางจำพวกก็ผลิผล
หอมหวาน บางจำพวกก็งดงามทรงไว้อยู่ซึ่งลดาวัลย์ที่มียอดอ่อนผลิแตกออกซึ่งแกว่งไกว (เพราะ
แรงลม) ไว้บนกิ่งไม้ //738// 

ที่ภูเขาลูกใด มีจอมแห่งต้นไม้ทั้งหลายที่มีใบเต็มต้นและมีผลดก ทำให้หมู่ชนผู้เดินเข้ามา
ใกล้ ๆ เอิบอ่ิมใจอยู่เป็นประจำ จอมแห่งต้นไม้เหล่านั้นคล้ายกับว่ากำลังเชื้อเชิญแม้เหล่าชนผู้อยู่ใน
คลองแห่งจักษุ (ให้เข้ามา) ด้วยใบไม้อ่อนแดงระเรื่อท่ีปลิวไปตามสายลม //739// 

ที่ป่าแห่งนั้น มีเหล่านางไม้พร้อมกับนางฟ้าของตน ทัดพวงมาลา ยินดีปรีดาอยู่เนืองนิตย์ 
พากันฟ้อนรำ ดีดพิณ บรรเลงดนตรี ขับร้อง ณ สระน้ำศิลาและหาดทรายอันน่ารื่นรมย์ //740// 

และเหล่านักสิทธิ์พร้อมทั้งภรรยาก็ต่างพากันละเล่น ณ ที่นั้น ๆ เพลิดเพลินด้วยรสแห่ง
ดอกไม้ ผลไม้ และใบไม้ แม้เหล่านักบวชนอกศาสนาก็ต่างพำนักอยู่ใต้ต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ใกล้ภูเขานั้น 
มีจิตใจจดจ่ออยู่กับโยคะ //741// 

ที่ป่าแห่งนั้น มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด ได้แก่ เนื้อ ละมั่ง เสือโคร่ง วัวกระทิง เม่น 
กระต่าย หมาจิ้งจอก หมู ลิง เนื้อทราย แมว กวาง กวางทอง ตะกวด หนู ค่าง ลิง และโคลาน 
//742//  

หมู่สัตว์สี่เท้านานาชนิดมีหยมารกะ (สัตว์ที่ฆ่าม้าได้, ควาย?)714 เป็นต้นเหล่านั้นเที่ยวหา
กินเป็นฝูง อาศัยอยู่อย่างเพลิดเพลิน แม้หมู่สกุณาได้แก่ นกฮูก นกพิราบ นกยูง กา นกเงือก นกมูลไถ 
นกดุเหว่า และผึ้ง //743// 

 
714 ตามรูปศัพท์ “หยมารก” เกิดจากการสมาสของคำว่า “หย” แปลว่า “ม้า” + “มารก” แปลว่า 

“ผู้ฆ่า” แปลรวมกันได้ว่า “สัตว์ที่ฆ่าม้าได้” แต่ผู้วิจัยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่าหมายถึงสัตว์ชนิดใด ส่วน 
พระธัมมานันทะและพระญาณิสสระแปลว่า “ควาย” (Hazlewood, 1986: 111) 
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หมู่สกุณานานาชนิดส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วไพเราะ มีปีกงดงาม มีตัวน่าพึงพอใจ ได้แก่ ไก่
ป่า นกต้อยตีวิด นกกด (หรือนกเขาไฟ) นกสาลิกา นกจากพราก นกแก้ว นกออกขาว เหยี่ยว นกอีลุ้ม 
(หรือเหยี่ยวแดง) ต่างมาพร้อมกันอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนั้น //744// 

อนึ่ง ป่าของสัตว์เหล่านั้นได้เป็นราวกะว่าโรงละครของนักแสดง และปานประหนึ่งลาน
ร้องเพลงของนักร้องฉะนั้น เช่นกับสระน้ำดื่มของหมู่มฤคและปวงปักษี มีการเฉลิมฉลองอยู่เป็นนิตย์ 
รังสรรค์แต่สิ่งที่น่ายินดี อภิรมย์แก่นัยน์ตา //745// 

ข้าแต่พระมุนินท์ ภูเขาที่ปรากฏเช่นกับคอของนกยูงที่สูงยาวและมีสีเขียว ด้วยยอดเขา
ทั้งหลายที่งดงามด้วยถ่องแถวแนวพนา ประดับประดาแล้วด้วยเหล่านางอัปสราผู้พริ้งเพรา มีประการ
ดังกล่าวมาแล้วนี้ คือภูเขาสมันตะ ที่อยู่ของข้าพระองค์” //746// 

เทพผู้ชื่อว่า สุมนะ มีใจยินดีปรีดา ครั้นกราบทูลแล้วเช่นนั้นแล้วก็นมัสการพระองค์ผู้ไม่มี
ผู้ใดเสมอเหมือน ผู้ทรงตระเตรียมในการเสด็จไป ลำดับนั้นพระมุนีชินเจ้าแม้พระองค์นั้นก็อาศัย
ถ้อยคำนิมนต์ของสุมนเทพนั้น พร้อมด้วยเหล่าภิกษุ เสด็จออกไปในหนทางบนท้องฟ้า //747// 

สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายมีต้นไม้และภูเขาเป็นต้นก็ดี เหล่าพญานาค ครุฑ มฤค ปักษี และ
สัตว์ที่ไม่มีเหตุ715ก็ดี วิทยาธร เทวดา อสูร พรหมก็ดี ต่างมาประชุม มีใจยินดี พากันรังสรรค์มหรสพ
อันน่าอัศจรรย์ใจ //748// 

ขณะที่พระมุนินทร์เสด็จไปยังโลกทั้งสามกระทำให้สมบูรณ์แล้ว จอมแห่งภูเขาทั้งหลาย
ต่างเบิกบาน จอมแห่งต้นไม้ทั้งหลายต่างบานสะพรั่ง จอมแห่งมฤคทั้งหลายต่างยินดีหนักหนา จอม
แห่งนกทั้งหลายต่างส่งเสียงร้องไพเราะ ท้าวมหินทะ (พระอินทร์) บันดาลให้ฝนตกลงมา ความ  
เร่าร้อนก็มลายหายสิ้นแล้ว //749// 

ขณะที่พระสุคตเจ้าเสด็จไปทางอากาศแล้ว แสงอาทิตย์พลันสงบในครานั้น มวลเมฆ
หยุดยั้งรัศมีเร่าร้อนแห่งดวงสุริยัน และโปรยปรายสายน้ำลงมาเหนือพ้ืนดิน สายลมพัดเอากลิ่นหอมมา
อย่างช้า ๆ ให้เหล่าประชาถึงซึ่งความสุขสงบเย็น เทวดาทั้งหลายเป็นต้นต่างถือธง ฉัตร และจามร 
บูชาและนอบน้อม (ตอ่พระองค์) //750// 

จอมแห่งต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายมีต้นมะพร้าวไฟ ต้นเต่าร้าง ต้นอินทผลัม ต้นหมาก ต้นตาล 
ต้นมะม่วง และต้นรังเป็นต้น ยืนต้นอยู่ราวกะถือจามรไว้ฉะนั้น แม้ผืนคคนางค์ก็ถูกปกคลุมไปด้วย
ดอกไม้หลายชนิด //751// 

เมื่อการบูชาอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยวิธีนี้ พระผู้เป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวของชาวโลก 
(ชคเทกนาถ) ได้เสด็จไปสู่ขุนเขา ทรงยังทิศน้อยและทิศใหญ่ให้บริบูรณ์ไปด้วยพระฉัพพรรณรังสี 
//752// 

 
715 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 707  
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บนยอดเขาสมันตะนั้น สมเด็จพระโลกนาถ ผู้มีผิวพรรณแห่งพระวรกายผุดผ่อง ผู้อัน
เหล่าภิกษุแวดล้อมแล้ว ทรงแผ่ข่ายพระฉัพพรรณรังสีไปทั่วทุกทิศ ทอดพระเนตรไปสุดฝั่งมหาสมุทร
ด้านทิศตะวันตก แล้วประทับยืนอยู่ //753// 

แก้วมณีอันล้ำค่าคือพระชินราชเจ้า อันยิ่งใหญ่ ประดับแล้วซึ่งยอดมงกุฎคือภูเขาสุมนกูฏ
ของเจ้าสาวคือเกาะลังกา ดูก่อนท่านผู้เจริญ บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงสมาคมคบหาพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นผู้ประทานประโยชน์ตามที่ปรารถนา ผู้ประทานความร่มเย็น ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในทั้ง
สามโลก ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ //754// 

ในกาลนั้น เหล่าทวยเทพผู้ประเสริฐ พร้อมกับเหล่านางเทพอัปสร ได้ทำการประชุมใหญ่
เหนือยอดเขาหินทั้งหลายบนเกาะลังกาแล้ว กลองชนิดต่าง ๆ ทั้งมวลก็ต่างดังกระหึ่มขึ้นมาเอง 
อาภรณ์คือดอกไม้สวรรค์ก็พลันร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า //755// 

ท้องฟ้าเหนือเกาะลังกาทั้งหมดต่างถูกปกคลุมไปด้วยฉัตร เกลื่อนกล่นไปด้วยธงชัยและ
ธงผ้าหลากสี หนาแน่นแออัดไปด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมหลายหลาก ชั้นบรรยากาศงดงามไปด้วยถ่อง
แถวแห่งเครื่องประดับนานาประการ //756// 

ในวันนั้น รัตนะ (คือเกาะลังกา) ได้เป็นสถานที่น่าทัศนา เพราะโตรณะอันประดับด้วย
แก้วมณี ถ่องแถวแนวตะเกียง และปูรณฆฏะ สิ่งของทั้งหมดทั้งที่เคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้
บนท้องฟ้าและผืนดินถูกย้อมแล้วด้วยพระฉัพพรรณรังสีอันพวยพุ่งมาจากรอบ ๆ พระวรกายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า //757// 

ขุนเขาทั้งหลายโดยรอบสวมเครื่องประดับหัวคือดอกไม้แล้วน้อมนมัสการและหมุนไปมา 
ราวกะว่ามีชีวิต แม้แต่ต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้นทั้งหมด บนภูเขาเหล่านั้น ก็ต่างน้อมลงมาแล้วฟ้อนรำ 
ปานประหนึ่งนักฟ้อนบนสวรรค์ฉะนั้น //758// 

ในกาลนั้น เมื่อปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์ใจอันยิ่งใหญ่ที่เกิดด้วยพุทธานุภาพกำลังเป็นไปอยู่ 
ณ ที่นั้น ดังพรรณนามาฉะนี้ เทวดานามว่า สุมนะ ก็มีใจปลื้มปรีติอย่างล้นพ้น เบิกบาน ก้มนมัสการ
แทบพระบาทของพระผู้เป็นจอมปราชญ์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า //759// 

“พระยุคลบาทสีแดงละเอียดอ่อนนุ่มคู่ใดของพระองค์ ราวกะดอกบัวบานสีแดงเข้ม มีนิ้ว
พระบาทเรียวยาวและกลมดุจนายช่างกลึง มีแถวแห่งปลายพระนขางอนขึ้นเบื้องบนสีแดงงาม 
//760// 

พระยุคลบาทคู่นั้นมีหลังพระบาทนูนขึ้นปานพญาเต่าทอง มีข้อพระบาทจมอยู่ในพระ
มังสะ และมีส้นพระบาทยาว ประทับบนพ้ืนดินอันเรียบเสมอกันแล้วก็จริง (แต่) แม้ละอองธุลีเป็นต้น
ละเอียดอย่างดีก็ไม่แปดเปื้อน //761// 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไป ณ ภาคพ้ืนปฐพีแห่งใด ด้วยลีลาการเยื้องกรายอย่างพญา -
คชสารตัวซับมัน โคอุสภราช พญาหงส์ หรือพญาราชสีห์ ภาคพ้ืนปฐพีแห่งนั้นแม้จะลุ่มหรือดอน ก็ 
(ราบเรียบ) ปานประหนึ่งหน้ากลอง และโรยด้วยดอกไม้เป็นต้นฉะนั้น //762// 

ตอ หนาม รากไม้ และก้อนกรวดทั้งหมดต่างหลีกออกไปจากหนทาง หนทางที่ไปโดย
ยากลำบากมีแม่น้ำลึก มหาสมุทร หรือโคลนตมก็ต่างละภาวะของตนเองแล้วกลับกลายเป็นหนทางที่
น่ารื่นรมย์ //763// 

ขณะที่พระชินเจ้าทรงเหยียดพระยุคลบาทอันประเสริฐออกไป ภูเขาทั้งหลายทางด้านทิศ
เบื้องหน้าของพระองค์ก็ชำแรกไปสู่พ้ืนดิน แม้เปลวไฟในขุมนรกก็มอดดับลง และดอกปทุมเป็นต้นก็
ผุดขึ้นรองรับพระยุคลบาทนั้น //764// 

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งพระภิกษุ แท้จริงแล้ว ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างของพระองค์ 
มีกงจักรอันประเสริฐวงใหญ่ซึ่งมีกำ 1,000 ซี่ จัดทรวดทรงไว้อย่างดีด้วยถ่องแถวแห่งดุม (เพลาล้อ) กง 
และลิ่มสลัก ปรากฏอยู่ //765// 

รูปเรือนยอด รูปสวัสติกะ รูปดอกไม้กรองบนศีรษะ รูปปราสาท รูปตั่งทองคำ รูปถ้วยใส่
น้ำเต็ม รูปเศวตฉัตร รูปพระขรรค์ รูปพัดหางนกยูง รูปดอกบัวมีดอกนิลุบลเป็นต้น รูปเขาพระสุเมรุ 
รูปภูเขาสัตตบริภัณฑ์ รูปมหาสมุทร รูปแม่น้ำสายใหญ่ 7 สาย รูปสระน้ำสีทันดรทั้ง 7 สระ รูปภูเขา
หิมพานต์ รูปภูเขาจักรวาล รูปดวงจันทร์ รูปดวงอาทิตย์ รูปดวงดาว รูปเทวโลก 6 ชั้น รูปพรหมโลก 
16 ชั้น รูปมนุษยโลก รูปสำเภาทอง รูปวอทอง รูปสังข์ รูปภูเขาไกรลาส รูปธงชัย รูปโตรณะ รูปแก้ว
จินดามณี รูปกรอบหน้า (มงกุฎ) รูปแม่โคนม รูปปลาคู่ รูปพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมกับเหล่าเสนา รูป
พญาราชสีห์ รูปพญาม้า รูปพญาช้าง รูปพญาเสือโคร่ง รูปพญาหงส์ รูปพญาวัว รูปกินนร รูปพญา
นกยูง รูปพญานกกระเรียน รูปพญาช้างเอราวัณ รูปพญานกจากพราก และรูปมกรเป็นต้นเหล่านั้น 
เป็นลักษณะมหามงคลนานาประการ ล้อมรอบลายกงจักรนั้นนั่นแล ส่องประกายรุ่งเรืองอยู่เนืองนิตย์ 
//766-770//716 

ในขณะที่พระองค์ผู้ใดประสูติแล้ว ดอกบัวโผล่ขึ้นมา 7 ดอกอันไพศาล แทรกภาคพ้ืน
ปฐพีขึ้นมาแล้วรองรับพระยุคลบาทคู่ใด พระยุคลบาทคู่นี้นั้นของพระองค์นั้น น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งใน
โลก //771// 

ในคราวที่พระราชบิดาและพระราชมารดาพาพระองค์ไปหาจอมแห่งดาบสนามว่า  
เทวละ (กาลเทวิลดาบส) เพ่ือให้ดาบสนั้นกราบไหว้ พระยุคลบาทของพระองค์ไปประทับอยู่เหนือชฎา
มงกุฎของดาบสนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระยุคลบาทคู่นั้นของพระองค์น่าอัศจรรย์เหลือเกิน 
//772// 

 
716 เรื่องสัญลักษณม์งคลใตฝ้่าพระพุทธบาท โปรดดูเพิม่เตมิในบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี ้
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พระยุคลบาทคือดอกบัวของพระองค์ได้ปรากฏแล้วสำหรับสระบัวอันบริสุทธิ์คือพระ
เศียร ที่บริบูรณ์แล้วด้วยน้ำคือความยินดี ของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า สุทโธทนะ //773// 

ในคราวที่สิ้นสุดการเดินจงกรมในสถานที่เป็นที่จงกรม (ของพระองค์) แห่งขุนเขาคือเขา
พระสุเมรุและอุทยคีรี โน้มลงมาแล้วรองรับพระยุคลบาทคู่ใด พระยุคลบาทคู่นี้นั้นของพระองค์ช่างน่า
อัศจรรย์ใจเหลือเกิน //774// 

ท้าวติทิวาธิป (ท้าวสักกะ) นั้น แม้สิ้นอายุแล้ว แต่เมื่อกราบไหว้พระองค์ใด กลับดำรงใน
ฐานะของตนได้อีก ด้วยอานุภาพแห่งพระองค์ใด ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมปราชญ์ ดอกบัวคือพระยุคล
ของพระองค์ผู้นั้นช่างมีอานุภาพมาก //775// 

แม้แต่อริของพระจันทร์ (ราหู) ผู้เลิศกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะหยิ่งผยองด้วยความ
ถือตัว แต่ก็ยังไม่อาจที่จะมองเห็นแม้แต่ปลายพระยุคลบาทของพระองค์ผู้บรรทมอยู่ ดอกบัวคือพระ
ยุคลบาทคู่นี้มีรูปน่าอัศจรรย์จริง //776// 

ข้าแต่จอมแห่งพระมุนี พระองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ (นัมมทา) แก่
พญานัมมทานาคราชในคราวนั้น ในเพราะการพบปะกันที่มหาสมุทร ขอความกรุณาของพระองค์
เช่นนั้นจงมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด //777// 

พระองค์ผู้อันสัจจกดาบสอาราธนาแล้ว จึงประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขาสัจจกพัทธ์ 
(สัจจกพันธ์) เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ขอความอนุเคราะห์ของพระองค์เช่นนั้นจงมีแก่ข้า
พระองค์ด้วยเถิด” //778// 

พระนาถเจ้า ครั้นสดับถ้อยคำนิมนต์ของเทพบุตรนั้นแล้ว ทรงเล็งเห็นความเจริญอย่าง
ยิ่งใหญ่ของชาวโลกในอนาคตกาล ผู้อันชาวโลกทั้งหลายสรรเสริญแล้ว จึงได้ประทับรอยไว้ด้วยพระ
บาทเบื้องซ้าย //779// 

ในเวลากลางวัน ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ ในปีที่ 8 นับแต่การตรัสรู้ พระมุนีเจ้าก็
ได้ทรงทำเครื่องหมายแห่งการระลึกถึงรอยพระพุทธบาทไว้ ในขณะที่สุมนเทพพร้อมเหล่าเทวดาและ
สมณะพากันสรรเสริญ //780// 

ผึ้งตัวเล็ก (หรือนกตัวเล็ก)717 ถูกทำให้เป็นเครื่องหมายที่ปลายแห่งขี้ผึ้งด้วยแหวน
ประทับตราของกษัตริย์718ฉันใด รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏก็เป็นสิ่งที่ควรเคารพฉันนั้น
เหมือนกัน //781// 

 
717 “ผึ้งตัวเล็ก (หรือนกตัวเล็ก)” แปลจากคำว่า “ปตงฺคิกา”  
718 กษัตริย์ (รวมถึงชนช้ันปกครอง) ในสมัยโบราณ เช่น ตั้งแต่ต้นสมัยเมโสโปเตเมีย จะมีแหวน

ประจำตระกูลซึ่งมีตราสัญลักษณ์แตกต่างกัน ใช้ประทับตราลงบนขี้ผึ้งหรือดินเหนียวเพื่อปิดผนึกจดหมายหรือ
เอกสารสำคัญ ตราดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเครื่องแสดงสถานภาพอันสูงส่งของผู้ปกครองแผ่นดิน ในคาถานี้ผู้ประพันธ์
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และลำดับนั้น ฝนก็ตกทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาล รัตนะนานาพรรณก็ร่วงหล่นมาจากฟากฟ้า 
เช่นเดียวกันกับภูษาดอกไม้และผงทองคำทั้งหลาย รวมกันเป็นสีเดียวกับชินเจ้า โปรยปรายลงมา
โดยรอบ //782// 

พระสุคตผู้มีลีลาการเสด็จไปอย่างพญาคชสาร เสด็จจากที่นั้นแล้วประทับที่ถ้ำแห่งใด บน
สันเขานั้น เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน ถ้ำแห่งนั้นปรากฏด้วยดีแล้วโดยชื่อว่า ถ้ำของพระผู้มีพระภาค
เจ้า (ภควาคูหา)719 //783//  

ลำดับนั้น พระอรหันต์ผู้เป็นโอรสของพระสุคตเจ้าเหล่านั้นทั้งหมด ต่างพากันบูชาด้วย
ของหอมเป็นต้นโดยดี กราบไหว้แล้วทำประทักษิณต่อพระองค์ แล้วได้พักผ่อนในเวลากลางวัน ณ ที่
นั้น ๆ //784// 

เหล่าหญิงสาวคือเถาวัลย์สวมกอดเลาะเลื้อยบนไหล่อันแผ่กว้างคือกิ่ง ของสามีคือต้นไม้ 
ด้วยแขนคือกิ่งก้านอันบานสะพรั่งและอ่อนช้อยงดงาม มีปลาย (ของเถาวัลย์) โน้มลงมา ประดุจว่า
นมัสการ (รอยพระพุทธบาท) อยู่เนืองนิตย์ฉะนั้น //785// 

ต้นไม้ทั้งหลายยืนต้นอยู่ ณ ที่นั้น ปานประหนึ่งว่านักฟ้อน ยกแขนคือกิ่งอันมีดอกบาน
สะพรั่ง โน้มลงอยู่ราวกะว่านมัสการ (รอยพระพุทธบาท) ฉะนั้น ความอัศจรรย์ทั้งหลายเช่นนี้ย่อม
ดำเนินไปอยู่เป็นประจำ //786// 

ภูเขาทั้งที่สูงและต่ำทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ตั้งตระหง่านอยู่โดยรอบ น้อมยอดเขาลงมา 
ราวกะว่านมัสการรอยพระพุทธบาทฉะนั้น ความอัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขาสมันต-
กูฏนั้น //787// 

บนภูเขานั้นซึ่งมีรอยพระพุทธบาทอันประเสริฐเป็นสัญลักษณ์ แม้เมื่อชนเป็นอันมากมา
ประชุมกัน ณ สถานที่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดเขา (แต่) โอ้โฮ! รอยพระพุทธบาท720 ก็ยังมีพ้ืนที่ว่าง 
(เพียงพอสำหรับจุคน) //788// 

ครั้นเมื่อสัตว์โลกมาประชุมพร้อมกันแล้วบูชา (รอยพระพุทธบาท) พอพากันออกไป
เท่านั้น เมฆฝนก็ตั้งเค้าขึ้นแล้วชำระ (สัตว์โลกเหล่านั้น) ให้หมดจด ด้วยสายฝนคือดอกไม้ด้วยดี ความ
อัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนี้นี่แลมีอยู่บนภูเขาสมันตกูฏนั้น //789// 

 

ระบุถึงแหวนประทับตราสัญลักษณ์ที่สลักเป็นรูปผึ้งหรือนกซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ลังกาสมัยใดสมัยหนึ่ง 
โปรดดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

719 ถ้ำทิวาคูหา หนึ่งในโสฬสมหาเจดยี์ 
720 “รอยพระพุทธบาท” แปลจากคำว่า “ปทงฺกํ” เป็นนปุงสกลิงก์ คำนี้ไม่ปรากฏใน PTSD แต่น่าจะ

ตรงกับคำว่า “ปทางฺก” ท่ีปรากฏใน SED.583 เป็นปุลลิงค์  
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ความอัศจรรย์ทั้งหลายเช่นนี้ย่อมปรากฏแก่พ้ืนศิลาที่ถูกสัมผัสแล้วโดยพระบาท (ของ
พระพุทธเจ้า) ใครเล่าหนอจะพรรณนาความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นที่พ่ึงหนึ่งเดียวของ
ชาวโลก (โลเกกนาถ) ผู้สิ้นอาสวะแล้วได้หมดสิ้น //790// 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับคณะสงฆ์ ทรงใช้เวลาเล็กน้อยพักผ่อนในเวลากลางวัน เมื่อ
ชาวโลกพร้อมทั้งเหล่าทวยเทพพากันบูชา (เสร็จสิ้นแล้ว) ก็เสด็จจากที่นั้นแล้วเหาะไปสู่โรหณชนบท 
//791// 

พระมุนีพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ผู้เป็นโอรสของพระองค์ ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ ณ 
ตำบลทีฆวาปีนั้น ทรงทำให้ผืนแผ่นดินนั้นน่าเคารพ บนแผ่นดินอันยอดเยี่ยมซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งพระ
สถูป721 (ในอนาคต) //792// 

จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก เหาะไปสู่เมืองอนุราธปุระ ทรงประทับ
นั่งบรรลุปีติอันเกิดแต่นิโรธสมาบัติ ณ สถานที่ที่จะประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ในอนาคต) ณ 
สถานที่ที่จะประดิษฐานพระมหามงคลเจดีย์722 (ในอนาคต) และสถานที่ที่จะประดิษฐานเจดีย์เป็นที่
บรรจุพระรากขวัญ723 (ในอนาคต) ทรงเล็งเห็นกาลอันยาวนานในอนาคตว่า “อนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์
และพระบรมสารีริกธาตุของเราครั้นประดิษฐานแล้วก็จะทำความเจริญรุ่งเรืองแก่มหาชนในโลก” 
//793-794// 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงยินดี เสด็จไปสู่สถานที่ที่จะ
ประดิษฐานศิลาเจดีย์อันประเสริฐ724 (ในอนาคต) แล้วทรงประทับยืนแสดงพระธรรมเทศนา ณ ที่นั้น 
แล้วเหาะกลับไปสู่พระเชตวันอันน่ารื่นรมย์ยิ่ง //795// 

พระธรรมราชาพระองค์นั้น ผู้ทรงประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน ผู้กำจัดกองทัพ
ข้าศึกคือโทสะได้แล้ว ทรงประทับรอยพระพุทธบาทใดไว้บนยอดเขาสุมนคีรีอันน่ารื่นรมย์ ณ เกาะ
ลังกาอันเป็นที่ร่มรื่น รอยพระพุทธบาทนั้นของพระองค์เสมอกันกับพระมุนี ครั้นเมื่อประชาชนเพียง
แค่มีจิตเลื่อมใส ก็ย่อมประทานให้ซึ่งสวรรค์และนิพพาน ดังพรรณนามาฉะนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ร่าเริง นอบน้อมและบูชารอยพระพุทธบาทนั้นอัน
สาธุชนสรรเสริญแล้วด้วยดีเทอญ //796// 

การสรรเสริญภูเขาสมันตกูฏ จบแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 
 

 
721 ทีฆวาปีเจดีย์ หน่ึงในโสฬสมหาเจดีย ์
722 มหามังคลเจดีย์ (หรือสุวรรณมาลกิเจดีย์) หนึ่งในโสฬสมหาเจดยี ์
723 สถูปถูปาราม หนึ่งในโสฬสมหาเจดีย ์
724 เสลเจดยี์ หนึ่งในโสฬสมหาเจดีย ์
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การสรรเสริญอันไพเราะถึงภูเขาสมันตกูฏนี้จบลงแล้วโดยลำดับ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล ขอ
ความดำริโดยชอบของเหล่าสัตว์โลกจงสำเร็จโดยพลันเทอญ //797// 

พระผู้อาศัยอยู่ในป่า (อรัญญวาสี หมายถึงพระเวเทหเถระ) ได้รับนิมนต์ (ในการประพันธ์
เรื่องนี)้ จากพระราหุลเถระผู้เป็นปราชญ์ทรงคุณความดีมีชื่อเสียงบนผืนแผ่นดิน //798//  

พระอรัญญรตนานันทมหาเถระ (พระอานันทมหาเถระผู้อยู่ในป่าแก้ว หรือพระอานันท-
มหาเถระผู้เป็นดุจดวงแก้วในป่า) ผู้เป็นหัวหน้าของภิกษุหมู่ใหญ่ ผู้ปรากฏขึ้นบนโลกประหนึ่งดวง
ตะวันตระหง่านเด่นท่ามกลางท้องนภา ผู้เป็นมหากวี ผู้มั่นคงในข้อปฏิบัติอันดีงามทั้งหลาย ผู้ข้ามฝั่ง
มหาสมุทรแห่งสรรพศาสตร์ ราวกับมีชีวิตที่เป็นไปเพ่ือคำสอนของพระศาสดา มีพระลูกศิษย์ผู้เป็นดุจ
ธงเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลวิปปคาม ผู้ชำนาญพระบาลี อาศัยอยู่ในป่า ประดับประดาด้วยคุณมีศีล
เป็นต้น ได้ประพันธ์สีหฬสัททลักขณะด้วยภาษาสิงหฬ บทประพันธ์นี้ (สมันตกูฏวัณณนา) ก็เป็นอัน
พระลูกศิษย์ผู้รักในศลีผู้มีนามว่าเวเทหเถระ ได้ประพันธ์ขึ้นมาแล้ว //799-802//725 

  
ขอความสำเร็จจงมี (แก่ท่าน)726 

 
725 เทียบได้กับนคิมนคาถาของรสวาหินี (Rasa.466-467) 
726 B. สิทฺธิรสฺตุ สุภมสฺตุ แปลว่า “ขอความสำเร็จจงมี (แก่ท่าน) ขอความดีงามจงมี (แก่ท่าน)”  



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พระมหากวีศักดิ ์วาปีกุลเศรษฐ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 21 มีนาคม 2538 
สถานที่เกิด มุกดาหาร 
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