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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีสําเร็จไดเพราะไดรับความกรุณาจากผูมีพระคุณหลายทานดวยกัน ซ่ึงให

ความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดีตลอดมา ขอกราบพระคุณอาจารยผูควบคุมงานวิจัย อาจารย 
ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย และอาจารยอุเทน วงศสถิตย ทานเปนผูใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไข
ดวยความเอาใจใสและอดทนจนงานวิจัยจนเกิดความสมบูรณและสําเร็จลงได 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอรวรรณ บุญยฤทธิ์ อาจารยอัญชนา จิตสุทธิญาณ และ
อาจารยกังวล คัชชิมา ทานเปนผูใหความรูและใหคําปรึกษา อีกทั้งตรวจสอบงานวิจัยและให
ความชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆดานเปนอยางดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณพ่ีสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล เปนบุคคลสําคัญผูใหคําปรึกษา ตรวจสอบ 
แกไข ทั้งสํานวนภาษาและรูปแบบในงานวิจัย จนงานวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณและสําเร็จลงได 
ถาขาดความชวยเหลือครั้งน้ีแลวงานวิจัยชิ้นนี้คงยากที่จะสําเร็จลงได 

ขอขอบพระคุณ สุธีรัตน ดวงเงิน เปนผูชวยคัดลอกตัวอักษรในใบลานลงในงานวิจัย
ฉบับน้ีทั้งหมดและใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา 

สุดทายขอขอบพระครอบครัวเหลืองประภัสรทุกๆคน ทั้งอาปา อามา วสันต  จอมขวัญ 
และพ่ีชาย  ใหโอกาสในการศึกษา ใหกําลังใจในการศึกษาแกผูวิจัย และใหทุนในการศึกษาตั้งแต
ตนจนจบ อีกทั้งเงินทุนที่ใชในงานวิจัยทั้งหมด  
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บทที่1 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วรรณกรรมทองถิ่นเปนวรรณกรรมที่สรางสรรคขึ้นจากกวีซ่ึงเปนคนในทองถิ่นนั้นๆ 
รูปแบบของงานวรรณกรรมทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา การใชภาษา ที่มีความเปนเอกลักษณ
นอกจากนี้ วรรณกรรมทองถิ่นยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ คติธรรมและ
คานิยมในสังคมแตละทองถิ่น ดังน้ัน การศึกษางานวรรณกรรมทองถิ่นจึงกอใหเกิดประโยชนตอ
การขยายความรูในหลายๆดาน ดังเชน ดานการใชภาษาถิ่น ประวัติศาสตรทองถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น คติความเชื่อในสังคมทองถิ่น1 

วรรณกรรมทองถิ่นอีสานชวงตน ถูกบันทึกอยูในรูปของศิลาจารึก ตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 จนถึงในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 งานวรรณกรรมสมัยตอมานั้นถูกบันทึกอยูใน
สมุดขอย ใบลาน โดยอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 20 - 24 รูปแบบอักษรที่ใชบันทึกงาน
วรรณกรรมนั้นบันทึกดวยตัวอักษรขอม อักษรไทยนอย อักษรธรรม และอักษรไทยสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน เปนตน2 วรรณกรรมทองถิ่นอาจสามารถจําแนกประเภทไดเปน 
วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร วรรณกรรมนิทาน 
วรรณกรรมตํานานบานเมืองและวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด3 

วรรณกรรมพุทธศาสนาเปนงานวรรณกรรมที่ผูแตงมุงเนนเพ่ือสรางจริยธรรมและ
ศีลธรรมอันดีใหกับสังคมในทองถิ่น งานวรรณกรรมพุทธศาสนาจะถูกนํามาใชสําหรับการเทศน 
ผูแตงจึงมีกลวิธีอยางแยบยลในการประพันธ เพ่ือสรางความบันเทิงพรอมๆ กับแทรกเนื้อหาดาน
ปรัชญาและศาสนาอยูในงานวรรณกรรม อันเปนสิ่งจูงใจใหผูอานและผูฟงใหไดรับความบันเทิง
พรอมๆ กับไดรับความรูในดานคติธรรมคําสอนในพุทธศาสนา ดังเชนการสรางตัวละครเอกซึ่ง
เปนบุคคลประพฤติตนดีตามแบบชาวพุทธเพื่อใหผูอานและผูฟงเอาแบบอยางตาม เปนตน 
วรรณกรรมพุทธศาสนาสามารถแบงกลุมยอยเปนวรรณกรรมชาดก เชน เร่ืองลํามหาชาติ 

                                     
1 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2525), 16-17. 
2 ภูมิจิต เรืองเดช, วรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (บุรีรัมย : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2542),    

1-2.  
3 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถิ่น, 174-181. 

1 
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(เวสสันดรชาดก) ทาวปาจิต(ปาจิตตกุมารชาดก)  และวรรณกรรมตํานานศาสนา เชน เรื่องคัมภีร
พระมาลัยหม่ืน มาลัยแสน ชมพูทวีป4    

 วัดเคยเปนศูนยกลางทางการศึกษาดานการเรียนการสอน และเปนสถานที่รวบรวม
วรรณกรรมทองถิ่นที่บันทึกดวยตัวอักษรโบราณ ตอมาศูนยกลางการศึกษาไดยายจากวัดมาสู
โรงเรียนและมีการเรียนการสอนภาษาไทยเปนภาษามาตรฐานเดียวกัน ปจจัยดังกลาวสงผลให
ขาดการสานตอในดานการศึกษางานวรรณกรรมทองถิ่น อีกทั้งคนในสังคมแตละทองถิ่นให
ความสําคัญตอการเรียนและศึกษางานวรรณกรรมทองถิ่นนอยลง สิ่งดังกลาวจึงสงผลใหมีผูรู
เกี่ยวกับตัวอักษรโบราณลดลง จนยากที่จะหาผูที่อานและเขาใจเอกสารโบราณดังกลาวได วัดใน
ปจจุบันถูกลดบทบาทเปนเพียงสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมเอกสารโบราณเทานั้น เอกสาร
โบราณที่เปนงานวรรณกรรมทองถิ่นเหลานี้จึงถูกละทิ้งและขาดผูใหความสนใจและศึกษา ดังเชน
เอกสารโบราณจํานวนมากถูกเก็บรักษาอยูในวัดคันธารมย ตําบลกัณทรารมย อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย ยังไมมีการนํามาศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมทําบัญชีรายชื่อ และในปจจุบันก็
ไมมีการนํามาใชสําหรับเทศนา คงเปนสิ่งที่นาเสียดายอยางยิ่งถางานวรรณกรรมทองถิ่นที่เกาแก
และมีคุณคา ขาดการใหความสนใจที่จะศึกษา 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นซ่ึงเปนงานวรรณกรรมพุทธศาสนา
ประเภทวรรณกรรมตํานานศาสนา บันทึกอยูในใบลาน เร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดไดมาจากวัดคัน
ธารมย ในสวนทายของวรรณกรรมเรื่องดังกลาว ปรากฏชื่อผูจาร คือ พระภิกฺษุกีย ปฺญาปสุโต
และจารในป พ.ศ. 2487 ตนฉบับวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมบันทึกดวยอักษรขอมภาษาเขมร
และภาษาบาลี เน้ือหาหลักของวรรณกรรมดังกลาวเปนการรวบรวมเรื่องราวของคัมภีรพระ
อภิธรรมที่เกี่ยวของในพุทธประวัติ เพ่ือใหผูอานผูฟงไดรับรูประวัติและที่มาของคัมภีรพระ
อภิธรรม และเนนใหเห็นถึงความสําคัญของคัมภีรพระอภิธรรม ซ่ึงคัมภีรพระอภิธรรมถือวาเปน
ปรมัตถของคัมภีรทั้งหมดในพุทธศาสนา เพราะเปนคัมภีรที่พระพุทธองคไดเลือกใชตรัสเพื่อ
สนองคุณพระพุทธมารดา5 แมในพุทธศาสนาจะมีคัมภีรตางๆ มากมายไมวาจะเปน วินัยปฎก 
สุตตันตปฎก  แตก็ไมมีคัมภีรใดจะสามารถสนองคุณพระมารดาไดเทาคัมภีรพระอภิธรรม สิ่ง
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสําคัญอยางยิ่งของคัมภีรพระอภิธรรม 

นอกจากนี้ วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดไดแทรกหลักธรรมคําสอน ดังเชนเรื่อง
การเกิดของสัตวในครรภมารดา เรื่องจิตเจตสิก เปนตน อีกทั้งไดสรางความบันเทิงใหกับผูอาน
และผูฟง ดวยการแทรกนิทานทองถิ่น โดยผูแตงสรางตัวละครเอกเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอาน
ผูฟง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่เปนเอกลักษณของงานวรรณกรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี 

                                     
4 เรื่องเดียวกัน, 176-177. 
5 พระธรรมโกศาจารย, พุทธประวัติทรรศนะศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2545), 90-91. 
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ผูวิจัยเห็นวา คัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ยังไมมีผูใดศึกษามากอน อีกทั้ง
การศึกษาเรื่องดังกลาวอาจทําใหเราทราบถึงประวัติที่ของคัมภีรพระอภิธรรม พรอมกันน้ีผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาหลักธรรมที่สอดแทรกอยูในคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดและสํานวน
ภาษาที่ใชในวรรณกรรมดังกลาว เพ่ือเปนการอนุรักษงานวรรณกรรมทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
 
จุดมุงหมายและวตัถุประสงคของการศึกษา 

1 เพ่ือศึกษารปูแบบอักษรและอักขรวิธีการเขียนตวัอักษร ที่บันทึกในคัมภีรใบลานเรื่อง
สตราอภิธรรมกําเนิด 

2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห ประวัติที่มา จุดมุงหมายในการแตง กลวิธีการประพันธและการ
ใชถอยคําสํานวน  

3 เพ่ือศึกษาและวเิคราะห คานิยม ความเชื่อ ประเพณี และหลักคาํสอน ที่สะทอนจาก
วรรณกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนีจ้ะศึกษาเฉพาะคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด จํานวน 1 ผูก 
ฉบับวัดคันธารมย ตําบลกณัทรารมย อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

 
ข้ันตอนการศึกษา 

1 รวบรวมเอกสารใบลาน และเอกสารทีเ่กี่ยวของ 
2 ปริวรรตและแปลเนื้อหาในวรรณกรรม 
3 ศึกษาดานอักษรและอักขรวธิีการเขียน 
4 ศึกษาวิเคราะหดาน เน้ือเรื่อง จุดมุงหมายในการแตงและกลวิธีการเขียน 
5 ศึกษาวิเคราะหดานคติธรรม คําสอน นิทานและสุภาษิต 
6 สรุปผล 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดเปนวรรณกรรมทองถิ่นที่นาสนใจเพราะยังไมมี
ผูใดศึกษามากอน ดังน้ัน ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจะนําเสนอโดย
แบงเปน งานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย งานวิจัยที่เกี่ยวกับอักษรขอม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประวัติและที่มาของพระอภิธรรม 

1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย 
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สัทธา อริยะธุกันต6 ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมคําสอนที่บันทึกดวยตัวอักษรขอมภาษา
เขมร เพ่ือศึกษาดานตัวอักษรและอักขรวิธี พรอมทั้งความเปนมาและจุดมงหมายในการแตง 
ธรรมเนียมนิยมในการแตง รวมถึงวิเคราะหคําสอนจากวรรณกรรม  

สงบ บุญคลอย7 ศึกษาคัมภีรใบลานเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ที่บันทึกดวยตัวอักษร
ขอมภาษาเขมร จุดมุงหมายการศึกษาเพื่อใชเปนหนังสือเรียนสําหรับนักศึกษาวิชาเขมร โดย
ผูเขียนไดปริวรรตและแปลคัมภีรใบลานเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑกุมารและกัณฑมัทรี 
นอกจากนี้ผูเขียนยังศึกษาเกี่ยวกับประวัติอักษรขอมในประเทศไทย อักษรเขมรในปจจุบัน และ
การนําคําเขมรมาใชในภาษาไทยดวย 

ภูมิจิตร เรืองเดช8 รวบรวมและปริวรรตวรรณกรรมทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยจํานวน 14 
เร่ือง แตนําวรรณกรรมที่รวบรวมไดมาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพียง 7 เร่ือง จุดมุงหมาย
หลักของการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือทําการวิเคราะห ลักษณะคําประพันธ เน้ือหาของวรรณกรรมและ
รูปอักษรและอักขรวิธี ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาทางดานเนื้อหาของวรรณกรรมที่นํามาวิเคราะหสามารถ
แบงไดเปน วรรณกรรมศาสนา วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมตํานานบานเมือง วรรณกรรม
นิทานชาดก และวรรณกรรมตํารา วรรณกรรมที่นํามาศึกษานี้ปรากฏอยูในใบลานและสมุดขอย 
ซ่ึงวรรณกรรมดังกลาวบันทึกดวยตัวอักษรขอมภาษาเขมร และบันทึกดวยอักษรไทยสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน 

2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับอักษรขอม 

กตัญู ชูชื่น9 ศึกษาเรื่องอักษรโบราณที่ใชบันทึกในวรรณกรรมไทย จากการศึกษา
พบวาอักษรโบราณที่ใชบันทึกภาษาไทยมีหลายประเภท เชน อักษรขอมไทย อักษรมอญ 
อักษรไทยนอย เปนตน ผลการวิจัยในสวนของอักษรขอมไทยนั้น ผูเขียนไดศึกษาทางดาน 
อักขรวิธี ประวัติที่มาของตัวอักษร ทําใหทราบไดวา อักษรขอมที่ใชบันทึกภาษาไทยมีที่มาจาก
อักษรเขมร แตมีการดัดแปลงรูปอักษรบางรูป 

                                     
6 สัทธา อริยะธุกันต, การวิเคราะหวรรณกรรมคําสอนอีสานใต (บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย, 

2530), 1-198. 
7 สงบ บุญคลอย, ภาษาเขมรในภาษาไทย และมหาเวสสันดรชาดก กัณฑชูชก กุมาร มัทรี       

( บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย, 2524), 183-330. 
8 ภูมิจิต เรืองเดช, วรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (บุรีรัมย : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 

2542),1-380. 
9 กตัญญ ชูชื่น, อักษรโบราณที่ใชบันทึกวรรณกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : กรมการฝกหัดครู, 

2534), 27-64. 
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สุรนี แกวกลม10 เขียนวิทยานิพนธเร่ืองอักษรขอมที่ใชบันทึกภาษาไทย จุดมุงหมาย
หลักของวิทยานิพนธน้ี เพ่ือศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีอักษรขอมที่ใชบันทึกเปนภาษาไทย 
นอกจากนี้ ผูเขียนยังทําการศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบอักษรขอมโบราณที่พบในประเทศไทย  

3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับประวัติและที่มาของเรื่องพระอภิธรรม 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก11 ไดอธิบายความ
เกี่ยวกับคัมภีรอภิธรรมโดยอธิบายถึงที่มาและประวัติเกี่ยวกับคัมภีรอภิธรรม นอกจากนี้ได
อธิบายหลักธรรมในคัมภีรอภิธรรม เชนเรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน เปนตน 

ธนิต อยูโพธิ์12 อธิบายความเรื่อง ประวัติความเปนมาเรื่องพระอภิธรรมที่เกี่ยวของใน
พุทธประวัติ โดยกลาวถึงตอนที่พระพุทธเจาตรัสอภิธรรมในตอนเสวยวิมุขติสุข และตอนตรัสพระ
อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา รวมทั้งกลาวถึงเรื่องหลักธรรมที่อยูในพระอภิธรรมดวย 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

1 ทําใหไดทราบเรื่องราวเกีย่วกับประวตัแิละที่มาของวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิด 

2 ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับหลักคําสอนที่อยูภายในคัมภีรใบลานเรื่องสาตราอภิธรรม
กําเนิด 

3 ทําใหทราบความงดงามทางดานการใชภาษาของผูเขียนในงานวรรณกรรมทองถิ่น 
4 ทําใหทราบลักษณะตัวอักษรและอักขรวธิีที่บันทึกอยูไดตัวใบลานได 
5 เพ่ือที่จะชวยอนุรักษงานวรรณกรรมทองถิ่น 

 
อักษรยอที่ใชในงานวิจัย 

บ.  หมายถึง  บรรทัด 
น.  หมายถึง หนา  
 
 

                                     
10 สุรนี แกวกลม, “อักษรขอมที่ใชบันทึกภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

จารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 1-247. 
11 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 45 พรรษาของพระพุทธเจา 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), 283-329. 
12 ธนิต อยูโพธิ์,  ตํานานพระอภิธรรม  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2527),        

1-125. 
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ขอตกลงเบื้องตน 
เม่ือนํารูปอักษรพยัญชนะ    ในคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดปริวรรตเทียบ

กับอักษรไทยจะสามารถเทียบไดทั้งอักษรพยัญชนะ บ และ ป ดังนั้นเพ่ือปองกันความสับสนใน
การปริวรรตอักษรในใบลาน งานวิจัยน้ีขอสรางขอตกลงเบื้องตนโดยปริวรรตอักษร   เทียบ
อักษรไทยเปนพยัญชนะ ป ทั้งหมด 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 













































 
 

บทที่ 3 

ประวตัิความเปนมา เน้ือหา กลวิธีการประพันธ  
และการใชถอยคําสํานวน 

 
ประวตัิความเปนมา 

 พระไตรปฎกนิกายเถรวาทประกอบดวยวินัยปฎก สุตันตปฎก และอภิธรรมปฎก ทั้งสาม
ลวนเปนพุทธวจนะหรือพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสั่งสอนมาตลอดเวลา 
45 พรรษา1 อภิธรรมปฎกแตกตางจากวินัยปฎกและสุตันตปฎก คือ พระอภิธรรมเปนคัมภีรที่
บันทึกคําสอนของพระพุทธองค ในสวนที่เปนขอหลักธรรมลวนๆ อันเปนธรรมะชั้นสูง ไมมี
ประวัติและทองเรื่องประกอบเหตุการณ2 พระอภิธรรมมีความสําคัญยิ่งในสวนที่รักษาพระธรรม
เทศนาของพระพุทธองคที่เปนธรรมะชั้นสูงที่เรียกวา “อภิธรรม” ใหคงอยู เหมาะสําหรับบุคคลผู
ตองการศึกษาขอธรรมลวนๆ อันเปนธรรมะช้ันสูง ไมนิยมศึกษาธรรมะแบบมีประวัติและมี
เรื่องราวประกอบ3 

จากหลักฐานในพระวินัยปฏก จุลวรรค แสดงความไววาในการทําสังคายนาครั้งที่ 1และ 
2 พบแตคําวาพระธรรมและพระวินัย ไมปรากฏคําวาอภิธรรม การทําสังคายครั้งที่ 3 จึงปรากฏ
วามีพระอภิธรรม นักวรรณคดีบาลีบางทานเขาใจวาพระอภิธรรมปฎกเปนคัมภีรเพ่ิมเขามา
ภายหลัง อยางไรก็ตาม  นักวรรณคดีอีกหลายทานก็ยอมรับวาพระอภิธรรมปฎกมี
มาแลวตั้ งแตปฐมสังคายนา เหตุน้ีเร่ืองพระอภิธรรมปฎกปรากฏมีมาตั้งแตเม่ือไรยังเปนขอ
ถกเถียงกันอยูและยังหาขอยุติไมได4 

เรื่องพระอภิธรรมที่ปรากฏในหนังสืออัฏฐสาลินีอรรถกถากลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
ภายหลังจากพระพุทธองคไดทรงตรัสรู ณ โพธิบัลลังกแลว ในสัปดาหที่ 1 พระพุทธองคประทับ
น่ังอยูแตบนบัลลังกทรงพิจารณาทบทวนพระธรรมที่ทรงรูแจงตลอดและเสวยวิมุตติสุขอยูตลอด 
7 วัน จนกระทั่ง สัปดาหที่ 4 พระพุทธองคเสด็จเขาประทับบนเรือนแกว(รัตนฆรเจดีย)แลวทรง

                                          
1ธนิต อยูโพธิ, ตํานานพระอภิธรรม (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2527),3.  
2สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 45 พรรษาของพระพุทธเจา 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), 283.  
3 พัฒน เพ็งผลา, ประวัติวรรณคดีบาลี (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ, 2528),85. 
4เรื่องเดียวกัน, 86.  
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พิจารณาพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน้ันเอง5 ภายหลังจากเหตุการณตอนนี้ก็ไมปรากฏวามี
เหตุการณกลาวถึงวาพระพุทธองคไดทรงแสดงพระอภิธรรมแกใคร ในโอกาสใดอีก ครั้นวัน
กอนที่พระพุทธองคเขาพรรษาที่ 7 นับตั้งแตปที่พระพุทธองคตรัสรู  หลังจากทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย ณ โคนตนมะมวงของนายคัณฑะ พระพุทธองคก็เสด็จไปจําพรรษาที่บัณฑุกัมพลศิลา 
ในสวรรคชั้นดาวดึงส ในขณะที่พระองคทรงจําพรรษาในสวรรคชั้นดาวดึงสน้ัน พระพุทธองคทรง
แสดงพระอภิธรรม 7 คัมภีรโปรดพระมารดา6 ซ่ึงเสด็จลงมาจากสวรรคชั้นดุสิตตลอดไตรมาสพอ
ถึงวันออกพรรษาพระพุทธองคก็เสด็จมายังมนุษยโลกในวันมหาปวราณา 

อภิธรรมปฏกแบงออกไดเปน 7 คัมภีร เรียกวา สัตตปกรณคือ  
1. ธัมมสังคณี ขึ้นตนดวยมาติกาวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา เปน

ตน เรียกวาติกมาติกา แมบทหมวดละ 3 มีอยู 22 ติกะ รวมเปนธรรม 66 อยาง ตอจากนั้น ก็
อธิบายลักษณะของธรรมนั้นวาเปนอยางไร เชน กุศลคืออะไรมีไดอยางไร เปนตน  

2. วิภังค ขึ้นตนดวยการแจกขันธ 5 เปนแมบทตั้งกอน แลวจึงอธิบายโดยพิสดารมาก 
เรียกวา ขันธวิภังค ตอจากนั้นก็แจกธรรมะอื่นๆใหชื่อตามธรรมะนั้นๆ เชน อายตนะวิภังค ธาตุ
วิภังค สัจจวิภังค เปนตน รวม 18 วิภังค ในวิภังคน้ันๆ ยกบทตั้งเปนหัวขอ และอธิบายแจกให
ละเอียดพรอมทั้งมีคาถาคําตอบอยูดวย   

3. ธาตุกถา ขึ้นตนดวย สงฺคโห อสงฺคโห แลวแจกธรรมเปนรูปขันธ เปนตนวา 
สงเคราะหดวยขันธเทานั้น ดวยอายตนะเทานั้น ดวยธาตุเทานั้น 

4. ปุคคลบัญญัติ ขึ้นตนดวยบัญญัติ 6 อยาง คือบัญญัติขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 
อินทรีย บุคคล บัญญัติทั้งหาขางตนมีการอธิบายอยางพิสดารแลวในวิภังค เน้ือหาในสวนนี้จะ
แจกแตปุคคลบัญญติอยางเดียว การบัญญัติบุคคลไดจัดเปนพวกๆ คือ พวกที่ 1 จนถึงพวกที่ 10 
แลวอธิบายถึงลักษณะของบุคคลนั้นๆ 

 5. กถาวัตถุ คือเร่ืองที่ควรกลาว กลาวถึงธรรมขอใดก็เรียกชื่อตามธรรมขอน้ัน เชน
กลาวบุคคล เรียก ปุคคลกถา กลาวถึงความเสื่อมเรียกวา ปริหานิกถา เปนตน มีอยูทั้งหมด 219 
กถา 

 6. ยมก การแสดงธรรมลึกซึ้งเปนคูๆกัน มีอยู10 ยมก คือ มูลยมก ขันธยมก อายตนะ
ยมก ธาตุยมก สัจจยมก สังขารยมก อนุสยยมก จิตตยมก ธัมมยมก อินทรียยมก ในยมกนั้นๆ
อธิบายบัญญัติ อุทเทส นิทเทส ความเปนไป ความเกิด ความดับ การอบรม ความรอบรูในธรรมะ
น้ันๆโดยพิสดาร   

                                          
5 พระพุทธโฆสาจารย, อัฏฐสาลินีอรรถกถา(บาลี-ไทย) ภาค 1 ฉบับภูมิพโลภิกขุ (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพภูมิพโลภิกขุ, 2522), 49. 
6เรื่องเดียวกัน, 55.  
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7. ปฏฐาน เปนคัมภีรที่เขาใจความหมายยาก โดยขึ้นตนดวย เหตุปจฺจโยเปนตน  เปน
เรื่องวาดวยปจจัย 24 อธิบายแตละปจจัยโดยละเอียดวา เหตุคืออะไร อารมณคืออะไรเปนตน 

 เน่ืองจากพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรขางตนมีเน้ือหากวาง ละเอียดลึกซึ้งยากตอการทํา
ความใจสําหรบัผูมีปญญานอยหรือมีปญญาปานกลาง ตอมามีพระเถระนามวา พระอนุรุทธะได
ประมวลเนื้อความของอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรแลวเรียกวา อภิธัมมัตถสงัคหะ เน้ือหาสรุปความจาก
อภิธรรมโดยกลาวถึงหัวขอหลักธรรม 4 หัวขอใหญๆคือ เรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ทาน
แตงเปนคาถารอยกรองแบงออกไดอีก 9 ปริเฉท7 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดเปนงานวรรณกรรมที่ผูแตงแสดงเนื้อหาเร่ืองราว
ของพระอภิธรรมที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติบางสวน โดยกลาวถึงตอนที่พระพุทธเจาทรง
พิจารณาพระอภิธรรม และตอนที่พุทธองคทรงตรัสพระอภิธรรมแกพระพุทธมารดา เรื่องราวทั้ง
สองสวนนี้เปนเรื่องราวเพียงสองเหตุการณที่กลาวถึงพระอภิธรรมในพุทธประวัติที่แสดงความไว
ในอรรถกถา 

ผูวิจัยสืบหาที่มาของวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด โดยการเปรียบเทียบกับ
คัมภีรศาสนาเลมตางๆ แลวเห็นวา วรรณกรรมดังกลาว นาจะมีที่มาจากคัมภีรหลักๆ 2 คัมภีร 
คือ คัมภีรอรรถกถาอัฏฐสาลินี8 และปฐมสมโพธิกถา9  

เน้ือหาที่ในตอนที่กลาวถึงพระพุทธเจาพิจารณาอภิธรรม ผูแตงอาจนําเรื่องราวมาจาก
คัมภีรอรรถกถาอัฏฐสาลินี ดังตัวอยางเปรียบเทียบเนื้อหาทั้งสองคัมภีร คือ 

 
เน้ือเรื่องพุทธประวตัิจากคมัภีรอรรถกถาอัฏฐสาลินี 
พระศาสดาทรงพิจารณาปกรณ 7 วาเรือนแกว เมื่อพระศาสดาแมพิจารณาพระธรรมสังคณีอยู

ในเรือนแกวนั้นพระรัศมีก็ไมแผออกจากพระสรีระ แมทรงพิจารณาวิภังคปกรณ ธาตุถา ปุคคล
บัญญัติ กถาวัตถุปกรณ ยมกปกรณอยู พระรัศมีก็ไมแผออกจากพระสรีระ  แตในเวลาที่พระศาสดา
ทรงหยั่งลงสูมหาปกรณเริ่มพิจารณาวา เหตุปจฺจโย... เมื่อพระศาสดาทรงพิจารณาธรรมอันละเอียด

                                          
7 ทวี ผลสมภพ, ปรัชญาอภิธรรม (กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2526), 2. 
8
 อัฏฐสาลินีเปนอรรถกถาธรรมสังคณีเปนหนึ่งในคัมภีรพระอภิธรรมทั้งเจ็ด แตงขึ้นโดยพระพุทธ-

โฆษาจารย คัมภีรอรรถกถาเปนคัมภีรที่แตงขึ้นเพ่ืออธิบายความในพระไตรปฎก  
9
 เปนคัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นโดยพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งทานไดเรียบเรียง

จากคําพระสังคีติกาจารยและจากพระวจนะของพระพุทธองค(จากพระไตรปฎก) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ 
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สุขุมตามสบายดวยสัพพัญุตาญานอันไดโอกาสแลวอยางนี้ พระรัศมีมีวรรณะ 6...ก็แผออกจาก
พระสรีระ ทองฟาอันเต็มดวยนําคางไดเปนเหมือนกระจายอยูทั่วไป10... 
 

เน้ือเรื่องพุทธประวตัิจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด 

“แลวพระองคมารําพึง ในพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร บนรัตนบัลลังกน้ันแล ฯ พระองคจึง
มารําพึงคําภีรพระวิงควันหน่ึง คัมภีรพระสังคิณีวันหน่ึง คัมภีรพระชาดก11วันหน่ึงคัมภีรพระ
ปุคคลบัญญัติวันหนึ่ง คัมภีรพระกถาวัตถุวันหนึ่ง เวลาถาพระองครําพึงถึงคัมภีรพระยมกนั้น อัน
วารัศมีทั้งสองออกจากพระทิพยแล ...พระองครําพึงคัมภีรมหาปฏฐานนั้น พระองคแถลงออก
เพียงวาเหตุปจฺจโย ฯ แตรัศมีทั้ง 6 พรรณนั้นจะอยูไมไดเลย ซ่ึงแผออกมารอบวรกายของ
พระองคน้ัน ซ่ึงแตกกลุมขนาดใหญออกไปนั้น อุปมาดุจนายโคเปดประตู แลวขับราชรัตนออกอัน
รัศมีพระองคทั้ง 6 พรรณแผขึ้นไปถึงขางบนภวคพรหม...”(น.4-น.8) 

 
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาพุทธประวัติในตอนพระพุทธองคพิจารณาพระอภิธรรม 

จากคัมภีรอรรถกถาอัฏฐสาลินีกับวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ทําใหผูวิจัยสันนิษฐานวา 
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด อาจนําเนื้อหาในสวนดังกลาวมาจากคัมภีรอัฏฐสาลินี 
เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวา ทั้งสองคัมภีรแสดงเนื้อหาเปนไปรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ เม่ือพระพุทธ
องคพิจารณาคัมภีรมหาปฏฐานแลว พระสรีระของพระพุทธองคมีรัศมีแตกออกทั้ง 6 พรรณ 
นอกจากนี้ เน้ือหาในสวนอ่ืนของทั้งสองคัมภีรยังแสดงถึงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธองคไว
อยางพิสดารเหมือนกัน 

อยางไรก็ดี เน้ือหาของคัมภีรสตราอภิธรรมกําเนิดมีบางสวนที่อาจจะนําเนื้อเร่ืองมาจาก 
คัมภีรปฐมสมโพธิ ในตอนที่พระพุทธองคโปรดอภิธรรมแกพระมารดานั้น ดังที่ผูวิจัยจะนําเสนอ
เน้ือหาในสวนดังกลาว  
 

เน้ือเรื่องพุทธประวัติจากคัมภีรปฐมสมโพธิ 
“ พระพุทธองคประทับนั่งเหนือปณฑุกัมพลศิลาอาสน.... พระพุทธองคมีพระทัยปราถนาจะให

พระมารดาเสด็จสูที่นั้น... พระพุทธมารดาไดทรงสดับเชนนั้นทรงพระปติปราโมทยเสด็จมายังดาวดึงส
                                          

10
 ศูนยคนควาทางพระพุทธศาสนา, อรรถกถาอัฏฐสาลินี ตอนที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : พุทธ

อุปถัมภการพิมพ,2506),19. 
11

 คัมภีรพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีรจะประกอบไปดวยเจ็ดคัมภีรคือ ธรรมสังคณี วิภังค ธาตุกถา 
ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปฏฐาน สวนเนื้อหาในงานวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดไดรวม 
คัมภีรชาดกอยูในคัมภีรพระอภิธรรม ซึ่งส่ิงดังกลาวถือวาเปนความผิดพลาดของผูแตง โดยแทจริงแลวตองเปน
คัมภีรธาตุกถาจึงจะถูกตอง  
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เทวโลกเขาไปสูสํานักพระบรมศาสดา ถวายนมัสการแลวประทับนั่งอยูเบ้ืองขวา ของพระผูมีภาค 
พลางทรงดําริวา อาตมานี้มีบุญย่ิงนักมิเสียทีที่อุมทองมาไดพระโอรสอันประเสริฐ..  สวนพระพุทธองค
มีพระทัยปรารถนาจะสนองคุณพระมารดาจึงทรงดําริวา พระคุณแหงพระมารดาที่ทําไวแกตถาคตนี้
ย่ิงใหญนักสุดทดแทนพระคุณได.... พระธรรมอันใดจึงจะสมควรที่จะทดแทนพระคุณได พระวินัยปฎก
และพระสุตตันตปฎก ก็ยังนอยนัก เห็นสมควรก็แตพระอภิธรรมปฎก... ทรงกวักพระหัตถเรียกพระ
มารดาวา ดูกอนพระชนนี เสด็จมานี่เถิด ตถาคตจะใชคาน้ํานมและขาวปอนมารดา...พระพุทธองคทรง
แสดงอภิธรรม...ในกาลเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงสัตตปกรณาภิธรรมจบลง องคพระ
สิริมหามายาเทวีเทพบุตรมารดา ไดบรรลุพระโสดาปตติผลเปนอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา12” 

 
เน้ือเรื่องพุทธประวตัิจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด 

“สวนธรรมเทศนาโสดแม พระสูตรก็ดี พระวินัยก็ดี จะนํามารดานั้นไมไดเลย ลวนแต
สรรเสริญ ศลีกับทานใหสรรพสิ่งที่มีชีวติ กุศลผลบุญแลวจะนําตนใหไดถึงตรีพิธสมบัติ  อันจะนํา
แมใหไดถึงนิพพานนั้นไมไดเลย มีแตพระอภิธรรมนั้นแลอาจนําแมไดไปถึง ณ ถนนนิพานนั้น
เที่ยงปรากฏแล ...พระองครําพึงจากอาสนหินรตันยอดปทุมรัตนมาถึงพระกนโลง...พระองคจึง
เบิกพระพักตรรัตนยอดมีพระบันทลูไปกบัพระผูขามผานวา บพิตรทานพระแมเรา อัญเชิญทาน
มาทางฟากนี้ เอาพระหัตถทั้งสองมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน้ีแล ฯ ฉันตถาคตจะเทศนา
สนองคุณทานแล ฯ อันดับน้ันพระมาตุอุทรบวร พระผูกนโลงสูงสง นางทอดมองไปที่สมเด็จสรร
เพชรดาญาณ ..นางตรึกโสมนัสสาชัดแลวยกพระหตัถสองขึ้นถวายบังคมประณมทูลถึงวา บพิตร
พระสมณโคดมซึ่งเปนลูกรกัอัญเชิญ ...พระพุทธองคบันทลูวาบพติรทานพระแมเราอันวายิ่งวา
เลี้ยงดูตวัฉันตถาคตงดงามมากกวา..พระหฤทัยยินดีแลวนางยกพระหัตถทั้งสองรวบมาประณม
สมเด็จพระอุทรบวรรตันเสร็จแลวนางจึงกราบทูลพระอุทรวา โอทองตัวเรามภีาพอะไรมาผสม
บังเกิดลูกมาไดตรัสชัดเปนพระพุทธปรากฏชัด... นางรําพึงทั้งหมดน้ันแลวนางยกพระหัตถถวาย
บังคมประณม พระซ่ึงมีบุญแลวประทับสดับธรรมเทศนาสงบเสงี่ยมแล แลวสมเดจ็พระผูขามผาน
พระองคไดลปุราชญาอรหันตกลางทีชุ่มนุมของเทวดา” ( น.12-น.18) 

เน้ือหาที่ปรากฏในคัมภีรปฐมสมโพธิกับวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ในตอนที่
พระพุทธองคโปรดพระอภิธรรมแกพระพุทธมารดา ทําใหผูวิจัยเชื่อวาวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิด นาจะนําเนื้อหาในตอนดังกลาวมาจากคัมภีรปฐมสมโพธิกถา เน่ืองจากวาทั้งสอง
คัมภีรมีเน้ือหาของเรื่องคลายคลึงกัน เชน การกลาวยกใหเห็นถึงความสําคัญของคัมภีรพระ
อภิธรรมซึ่งสามารถทดแทนคุณพระพุทธมารดาได นอกจากนี้ยังใชรูปแบบการดําเนินเรื่องเปน
บทสนทนาของพระพุทธองคกับพระพุทธมารดาเหมือนกัน 

                                          
12 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน , พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ, พิมพครั้งที่ 8  (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), 228.   



 34

แมวาวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนําเนื้อหามาจากคัมภีรตางๆ ดังที่ไดเสนอ
ไปแลว แตวรรณกรรมเร่ืองดังกลาวยังมีการแตงเพ่ิมเติมโดยการแทรกนิทานประกอบคําสอน 
เชน หลักธรรมที่กลาวถึง นามรูปปจจัยวาดวยเหตุปจจัย  ในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมมีการ
แทรกนิทานเรื่องนางอุมาทัย13 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระอภิธรรมปฎก จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาหลักธรรมดังกลาวไมมีการแทรกนิทานเลย  
   
ชื่อเรื่อง 

ในสวนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหชื่อเรื่องวามีความสัมพันธกับเนื้อหาอยางไร จะขอ
กลาวเกี่ยวกบัความหมายของชื่อเรื่องแบงออกเปนคําๆ กอน ดังน้ี 

สตรา หมายถึง ศาสตรา หนังสือ คัมภีร เปนคําที่พบมาตั้งแตเขมรสมัยหลังพระนคร 
สวนคําที่ใชในเขมรปจจุบันคือ  สาสตรา หมายถึง ศาสตรา หนังสือ คัมภีร  เปนคํายืมจากภาษา
สันสกฤต śāstrā หมายถึง วิชา ตํารา14 สวนคําวา สตรา เขมรปจจุบันนั้นหมายถึง อาวุธ        
ความหมายโดยแทจริงของคําวา สตรา นาจะหมายถึง คัมภีรน้ันเอง ไมนาจะมีความหมายวา 
อาวุธ เพราะคําดังกลาวมักพบถูกใชเปนคํานําหนาชื่อเร่ืองในคัมภีรใบลานที่บันทึกดวยตัวอักษร
ขอมเปนจํานวนมาก อีกทั้งพบการใชในจารึกเขมรสมัยหลังพระนคร ด้ังน้ันคําดังกลาวอาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงการประกอบคําจาก สตรา มาเปน สาสตรา ในเขมรปจจุบัน ซ่ึงควรที่จะ
ทําการศึกษาตอไปอีก   

อภิธรรม  ประกอบขึ้นจากศัพทคําวา อภิ แปลวา ยิ่ง เม่ือรวมกับ ธรรม แปลไดวา 
ธรรมอันยิ่ง หรืออาจแปลไดวา ธรรมอันประเสริฐ ธรรรมชั้นสูง นอกจากนี้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี
อธิบายความหมายของอภิธรรมคือ ธัมมาติเรก หมายถึงธรรมเกินกวา ธรรมมากกวา15 สวนคํา
วาอภิธรรมที่ใชในชื่อเรื่องในงานศึกษาวิจัยชิ้นน้ีจะหมายถึง อภิธรรมปฎก 

กําเนิด หมายถึง การเกิด  โดยรากศัพทมาจากคําวา เกิด แผลงมาเปนคําวา กําเนิด 
พบวาแผลงมาตั้งแตเขมรโบราณ16 ดังนั้นคําวา กําเนิด ที่ใชในงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้หมายถึง การ
เกิด ซ่ึงแสดงความหมายถึงการเกิดของคัมภีรอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน่ันเอง 

ผูวิจัยจะขอยกเนื้อเรื่องตอนหนึ่งจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดเพื่อเชื่อมโยง
ใหเห็นความสัมพันธของเนื้อเรื่องไปสูชื่อเรื่อง ดังจะเสนอตัวอยางตอไปน้ี 

                                          
13 นิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาโดยหลักใกลเคียงกับนิทานเรื่องนางเขมา ดูเนื้อหาเพ่ิมเติมในบทที่ 4 ภาพ

สะทอนจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด หนา 79 
14 อุไรศรี วรศะริน, พจนานุกรมศัพทจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร, 248.  
15 ธนิต อยูโพธิ, ตํานานพระอภิธรรม,  29-31. 
16 อุไรศรี วรศะริน, พจนานุกรมศัพทจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร, 154. 
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“พระองคขึ้นไปจงกรมทิศเหนือตนศรีรัตนมหาโพธิ์เปนเวลา 7 วันแลวพระพุทธเจาไป
ประทับน่ังบนรัตนบัลลังกแลวมารําพึงในอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน้ันแล พระองคจึงมาพิจารณา
คัมภีรพระวิภังควันหน่ึง คัมภีรพระธัมมสังคณีวันหน่ึง คัมภีรพระชาดก วันหน่ึง คัมภีรปุคคล
บัญญัติวันหนึ่ง คัมภีรพระกถาวัตถุวันหนึ่ง เวลาถาพระองครําพึงถึงคัมภีรพระยมกนั้น อันวา
รัศมีทั้งสองออกจากพระทิพยแล พระองคทั้งสองขางเคียงคูออกไปน้ันอุปมาดุจอะไรวาอุปมาดุจ 
นายโคเทียมโคขาวกับขาวดํากับดํา แลวขับมาหยุดอยู ณ กลางพระลานของมหาจักรพรรดิราช 
อยางไรก็ตามวาถาพระองครําพึงคัมภีร มหาปฏฐาน น้ัน พระองคแถลงออกเพียงวาเหตุ ปจฺจโย 
ฯ แตรัศมีทั้ง 6 พรรณ17น้ันจะอยูไมไดเลย ซ่ึงเดียรดาษ ออกมารอบวรกายของพระองคน้ัน ซ่ึง
แตกกลุมขนาดใหญออกไปนั้น” (น.4 –น.5) 

เน้ือความขางตน กลาวถึงเหตุการณที่พระพุทธองคไดพิจารณาพระอภิธรรมทั้ง 7 
คัมภีรซ่ึงถือเปนเนื้อเร่ืองสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงประวัติและที่มาของคัมภีรพระอภิธรรม เพราะ
เปนเหตุการณครั้งแรกที่กลาวถึงอภิธรรมในพุทธประวัติ ดังน้ัน อาจตีความไดวาเหตุการณ
ดังกลาวถือวาเปนตนกําเนิดของคัมภีรอภิธรรม ธนิต อยูโพธิ18 ไดกลาวถึงการการกําเนิดพระ
อภิธรรม ดังตัวอยางที่จะแสดงตอไปน้ี 

“กําเนิด หรือ ความเปนมาของพระอภิธรรมนั้นปรากฏวาเกิดพรอมกับพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
ซึ่งไดกลาวเปนตํานานไววา ขณะพระพุทธองคประทับนั่งบนบัลลังกทรงกําจัดมารและพลมารได
แลวทรงรูแจงแทงตลอดสัพพัญุตญาณทรงประสบมหาสมุทรแหงนัยของอภิธรรมนี้แลว มีเรื่องเลา
ความตรงกันหลายแหงไวในคัมภีรอรรถกถาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนพระอภิธัมมิก (คือพระ
ผูทรงรอบรูทรงจําพระอภิธรรม) พระองคแรก เพราะวาเมื่อประทับอยูเหนือพระบัลลังกภายใตตน
พระศรีมหาโพธิ์นั้นไดทรงรูแจงตลอดพระอภิธรรมแลว” 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธของชื่อเรื่องกับเน้ือเร่ืองแลว แมวาผูแตงจะไมไดกลาวอยาง
ตรงไปตรงมาวาเหตุการณน้ีเปนตนกําเนิดของคัมภีรอภิธรรมก็ตาม แตวรรณกรรมเร่ืองสตรา
อภิธรรมกําเนิด แสดงเนื้อหาโดยรวมวา คัมภีรหรือหนังสือที่แสดงใหเห็นตนกําเนิดของพระ
อภิธรรม นอกจากนี้การใชคําวา อภิธรรม เปนสวนหนึ่งของชื่อเร่ือง นับเปนคําสําคัญ ที่มีสวน
ดึงดูดความสนใจใหผูอานและผูฟงสนใจที่จะติดตามเรื่อง เพราะพระอภิธรรมถือวาเปนคัมภีรที่มี
ความสําคัญในพุทธศาสนา  

 
 

                                          
17 รัศมี 6 สี ไดแก1. นิล เขียวเหมือนดอกอัญชัน  2. ปต เหลืองเหมือนหรดาลทอง 3. โลหิต แดง

เหมือนตะวันออน 4.โอทาต ขาวเหมือนแผนเงิน 5. มัญเชฐ สีหสศบาทเหมือนดองเซงหรือหงอนไก 6. 
ประภัสสร สีเล่ือมพรายเหมือนแกวผลึก  

18ธนิต อยูโพธิ, ตํานานอภิธรรม, 8.  
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เน้ือเรื่องโดยสังเขป 

เม่ือพระพุทธองคตรัสรูในวันเพ็ญเดือนหก แลวพระพุทธองคไดทิพยจักษุ และทรงรู
พระปฏิจจสมุปบาท หลังจากพระพุทธองคตรัสรูแลวพระพุทธองคไดทรงสนองคุณรัตนบัลลังกกบั
ตนศรีมหาโพธิ์ โดยพระพุทธองคเสด็จไปนั่งขัดสมาธิทางดานตะวันออกของรัตนบัลลังกกับตน
พระศรีรัตนมหาโพธิ์ แลวพระองคมองไปที่รัตนบัลลังกกับพระศรีมหาโพธิ์น้ันเปนเวลา 7 วัน 
สถานที่ซ่ึงพระองคน่ังสมาธิน้ันเรียกอนิมิสเจดีย  เม่ือเทวดาทั้งหลายเห็นพระองคประทับไมทิ้ง
สถานนั้นเลย เทวดาจึงมานิมิตบานหลังหน่ึง(รัตนฆรเจดีย)อยูทางทิศอีสานของพระศรีรัตนมหา
โพธิ์ หลังจากนั้นพระพุทธองคขึ้นไปจงกรมรอบตนพระศรีรัตนมหาโพธิ์เจ็ดวัน แลวพระพุทธองค
ยายไปประทับบนรัตนบัลลังกเพ่ือมาพิจารณาพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร บนรัตนบัลลังก พระองค
จึงมาพิจารณาคัมภีรพระวิภังควันหนึ่ง คัมภีรพระธัมมสังคณีวันหนึ่ง คัมภีรพระชาดก(พระธาตุ
กถา)วันหนึ่ง คัมภีรปุคคลบัญญัติวันหนึ่ง คัมภีรพระกถาวัตถุวันหนึ่ง คัมภีรพระยมกวันหนึ่ง และ
คัมภีรปฏฐานวันหนึ่ง หลังจากนั้นพระพุทธองคจึงยายมาประทับบนรัตนบัลลังกเพชรเพ่ือเทศนา
พระปฏิจจสมุปบาทสนองคุณของรัตนบัลลังกเพชร  

เน้ือเรื่องตอจากสวนนี้ ผูแตงกลาวถึงหลักธรรมเร่ืองการเกิดของสัตวในครรภมารดา 
แลวจึงกลาวถึงพุทธประวัติในตอนที่พระพุทธองคตรัสอภิธรรมโปรดพระมารดาซึ่งมีเน้ือเร่ือง
โดยสังเขปดังตอไปน้ี 

เม่ือพระพุทธองคมาประทับบนอาสนหินรัตนยอดปทุมรัตน แลวพระพุทธองคไดกลาว
อัญเชิญพระพุทธมารดาใหมารับฟงคัมภีรพระอภิธรรม เม่ือพระพุทธมารดาเสด็จมารับฟงคัมภีร
อภิธรรม พระพุทธองคทรงเทศนาคัมภีรพระอภิธรรม เม่ือพระพุทธองคเทศนาคัมภีรอภิธรรมทั้ง 
6 คัมภีรพระพุทธมารดารับฟงดวยทาทีสงบเสงี่ยม ครั้นพระพุทธองคเทศนาคัมภีรปฏฐาน พระ
พุทธมารดาก็เกิดความศรัทธาในคัมภีรมหาปฏฐานจนบรรลุอรหันตกลางที่ชุมนุมเหลาเทวดา
ตางๆ แลวพระวรกายของพระพุทธมารดาจึงมีรังสี 6 พรรณแตกออกมาจากพระวรกาย  

เน้ือเรื่องในสวนตอจากนี้กลาวถึงหลักธรรมเรื่องนามรูปปจจัยและเรื่องจิตเจตสิก19 
 

เปรียบเทียบพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯกับพุทธประวัติที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่องอภิธรรมกําเนิด 

ผูวิจัยจะแสดงการเปรียบเทียบเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรสกับวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ในตอนพระพุทธองคพิจารณา
อภิธรรม ซ่ึงเปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นตนกําเนิดของคัมภีรพระอภิธรรม เหตุที่ผูวิจัยเลือก
เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดกับพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจา 

                                          
19 ดูเนื้อหาเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก 
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เน่ืองจากวา พุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจามีเน้ือหาถูกตองและสมบูรณ อีกทั้งยังคงใช
เปนหนังสือสําหรับประกอบการอานสําหรับใหพระภิกษุสามเณรใชสอบนักธรรมดวย ดวยเหตุน้ี
เองจึงใชหนังสือพุทธประวัติของพระมหาสมณเจาในการเปรียบเทียบ 

ผูวิจัยจะแสดงการเปรียบเทียบโดยนําเสนอในรูปแบบตารางดังตอไปน้ี 
 

วรรณกรรมเรือ่งสตราอภิธรรมกําเนิด พุทธประวตัิของสมเด็จพระมหาสมณเจา20 
สัปดาหที่ 1 หลังจากที่พระองคขับไล

มารธิราชเสร็จแลวน้ัน พระองคจึงไดตรัส
ปราชญาสรรเพชรดาญาณในเวลาประกา วัน
เพ็ญ เดือนหก วันพุธ21 ในเวลานั้น พระองครู
ทิพยจักษุนายาม เปนอันดับน้ันแล พระองครู
พระปฏิจจสมุปบาท  โดยอยู ในอนุ โลม 
ปฏิโลม แลวพระองคจึงรําพึงจะสนองคุณ
รัตนบัลลังกกับศรีรัตนมหาโพธิ์น้ัน 
 

สัปดาหที่ 1 พระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสรูธรรมพิเศษ พระองคทรงรูทิพยจักษุ
ญาณ ทรงรูอริยสัจ 4 และรูแจงปฏิจจสมุป
บาท แลวพระพุทธองคเสด็จประทับอยูใตรม
ไมมหาโพธิ์น้ัน เสวยวิมุตติสุขเปนเวลา 7 วัน  
 

สัปดาหที่ 2 พระองคขึ้นนั่งขัดสมาธิ
พระบาทสะอาด ขางตะวันออกรัตนบัลลังก
กับตนพระศรีรัตนมหาโพธิ์น้ัน ซ่ึงพระองคจะ
ทิ้งพระเนตรเมียงมองไปทางรัตนบัลลังกกับ
พระศรีมหาโพธิ์น้ันเปนเวลา 7 วัน อันสถาน
พระองคขดเทานั้นเรียกอนิมิสเจดีย  อันวา
เทวดาทั้งหลายเห็น พระองคประทับไมทิ้ง
สถานนั้นเลย แลวเทวดามาเนรมิตเปนบาน
หน่ึงอยู อยูทางทิศอีสานของพระไตรรัตน- 

สัปดาหที่ 2 พระพุทธองคเสด็จจาก
พระมหาโพธิ์ไปทางทิศอีสาน เสด็จยืนจองดู
พระศรีรัตนมหาโพธิ์ทรงไมกระพริบพระเนตร
เลยตลอด 7 วัน สถานที่น้ันเรียกวา อนิมิส
เจดีย  

 

                                          
20 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ(เลม 1) หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นตรี, พิมพครั้งที่ 53 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542), 54-55. 
 

21สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กลาวถึงวันตรัสรูของพระพุทธองคใน
หนังสือปฐมสมโพธิ พระองคตรัสรู วันวิสาขปุรณมีขึ้น 15 ค่ําดิถีวันเพ็ญกลางเดือน 6 ประกา ในสวนเนื้อหา
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนั้น กลาววาพระพุทธองคไดตรัสรูวันเพ็ญเดือนหกวันพุธ เนื้อหาใน
วรรณกรรมแสดงความวา พระพุทธองคตรัสรูวันพุธ ความสวนนี้ผิดเพราะไมมีหนังสือพุทธประวัติเลมใดกลาว
วาพระพุทธองคตรัสรูในวันพุธหรือวันใดๆก็ตาม 
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มหาโพธิ์น้ันแล   
 
สัปดาหที่ 3 พระองคขึ้นไปจงกรม

รอบตนพระศรีรัตนมหาโพธิ์น้ันเจ็ดวัน 
 

สัปดาหที่ 3 พระพุทธองคเสด็จกลับ
จากที่ น้ันแลวมาหยุดในระหวางกลางแหง
พระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย เสด็จจงกรม ณ 
ที่น้ันเปนเวลา 7 วัน สถานที่น้ันถูกเรียกวา  
รัตนจงกรมเจดีย 

 
สัปดาหที่ 4 พระองคไปประทับบน

รัตนบัลลังกแลวพระองคมาพิจารณา  ในพระ
อภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร บนรัตนบัลลังกน้ันแล 
พระองคจึงมาพิจารณาคัมภีรพระวิภังควัน
หน่ึง คัมภีรพระธัมมสังคณีวันหน่ึง คัมภีร
พระชาดกวันหน่ึง คัมภีรปุคคลบัญญัติวัน
หน่ึง คัมภีรพระกถาวัตถุวันหนึ่ง คัมภีรพระ
ยมกวันหนึ่ง และคัมภีรปฏฐานวันหนึ่ง 

แลวพระองคจึงมาประทับบนรัตน 
บัลลังกเพชรสิบสี่หัตถน้ัน ซ่ึงมีพระองคนั้น
งดงามพรรณรายดุจทองชมพู นุท  แลว
พระองคเทศนาพระปฏิจจสมุปบาทสนองคุณ
ของรัตนบัลลังกเพชรนั้นแล  

 

สัปดาหที่ 4 เทวดาเนรมิตเรือนแกว
ขึ้นในทิศปจจิมหรือในทิศพายัพแหงมหาโพธิ์ 
พระองค น่ังขัดสมาธิบนบัลลังก แลวทรง
พิจารณาพระอภิธรรมปฏกสิ้น 7 วันสถานที่น้ี
เรียกวา รัตนฆรเจดีย 

 

 
เม่ือเปรียบเทียบพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจากับพุทธประวัติที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิด จะพบความแตกตางของเนื้อหาในหลายๆสวนขอกลาว
แยกออกเปนสวนๆ ดังตอไปน้ี 

สัปดาหที่ 1 เน้ือหาโดยรวมมีความเหมือนกัน 
สัปดาหที่ 2 เน้ือหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดกลาววา พระพุทธองคเสด็จ

ออกไปทรงประทับน่ังอยูทางทิศตะวันออกของรัตนบัลลังกกับตนศรีมหาโพธิ์ แตในพุทธประวัติฯ 
เน้ือหาแสดงถึงพระพุทธองคทรงประทับยืนอยูทางทิศอีสานของตนศรีมหาโพธิ์ แลวจึงจองมอง
มาที่ตนศรีมหาโพธิ์ 



 39

สัปดาหที่ 3 เน้ือหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดไมไดแสดงทิศทางที่พระ
พุทธองค เสด็จเดินจงกรมซึ่งอยูระหวางกลางของตนศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีย และไมไดกลาว
อธิบายเพิ่มเติมวาสถานที่แหงน้ันเรียกวา รัตนจงกรมเจดีย 

สัปดาหที่ 4 เน้ือหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดกลาวถึงเหตุการณเทวดา
มาเนรมิตบานอยูในสัปดาหที่ 2 ซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจากลาวถึงเหตุการณน้ีในสัปดาหที่ 4  

ความแตกตางอีกประการหนึ่ง คือ ในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดมีการเนรมิต
บาน สวนฉบับของพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจา มีการเนรมิตรัตนฆรเจดีย เม่ือ
พิจารณาความหมายแลว ทั้งคําวา “บาน” และ “รัตนฆรเจดีย” มีความหมายเหมือนกัน เพียงแต
ใชคําตางกันเทานั้น นอกจากนี้ ในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด กลาววา บานที่เทวดา
ลงมาเนรมิตให ตั้งอยูในทิศอีสาน แตในฉบับพุทธประวัติฯ รัตนฆรเจดียตั้งอยูในทิศพายัพ  

ผูวิจัยพบความไมสัมพันธกันของวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดกับพุทธประวัติ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา คือ เน้ือหาวรรณกรรมเรื่องอภิธรรมกําเนิด กลาวถึงคัมภีรชาดก
เปนหนึ่งในคัมภีรอภิธรรม ในขณะที่ ฉบับพุทธประวัติเปนคัมภีรธาตุกกา 

อยางไรก็ดี ยังมีเหตุการณไมปรากฏในพุทธประวัติตอนใดเลย แตพบเฉพาะใน
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม คือ ในตอนที่กลาวถึงการเทศนาปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองค
เพ่ือสนองคุณรัตนบัลลังกเปน เหตุน้ีทําใหอาจพิจารณาไดวาผูแตงไดกลาวขยายความเพิ่มเติม
ความเขามาเอง 

จากการเปรียบเทียบความในพุทธประวัติกับของสมเด็จพระมหาสมณเจาทําใหเรา
ทราบไดวา เน้ือเรื่องในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด มีเน้ือความหลายสวนที่แตกตาง
จากพุทธประวัติ อีกทั้งในวรรณกรรมดังกลาวยังไมไดกลาวถึงเนื้อหาสําคัญบางสวน อาจจะดวย
เหตุที่วาวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนั้นตองการเนนเนื้อหาในสวนหลักคําสอนมากกวา 
 
จุดมุงหมายในการแตง 

เม่ือพิจารณาจากเนื้อเร่ืองแลวทําใหสามารถวิเคราะหจุดมุงหมายในการแตงเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิด คือ เน้ือเรื่องในสตราอภิธรรมกําเนิดประกอบดวยเนื้อเรื่องโดยหลักสองสวน สวน
แรกมีเน้ือเรื่องกลาวถึงเรื่องราวของพระอภิธรรมที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติ เน้ือเร่ืองในสวน
ดังกลาวแสดงใหเห็นจุดมุงหมายของผูแตงที่ตองการใหผูฟงและผูอานไดรับความรูถึงประวัติและ
ที่มาของคัมภีรพระอภิธรรม นอกจากนี้เน้ือเร่ืองตอนดังกลาวอาจมีจุดมุงหมายตองการใหผูฟง
และผูอานเห็นถึงความสําคัญของคัมภีรพระอภิธรรมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเปนการชวยสืบตอพระ
ศาสนาดวย 

เน้ือเรื่องในสวนที่สองกลาวถึงหลักธรรมในพระอภิธรรม 3 เร่ืองดวยกันคือ 1) เร่ืองการ
เกิดของสัตวในครรภมารดา 2) เร่ืองนามรูปปจจัย 3) เร่ืองจิตเจตสิก โดยมีนิทานประกอบการ
สอนสอดแทรกอยูในเนื้อเรื่องดวย การใชนิทานประกอบการสอนยอมชวยใหผูฟงและผูอานซึ่ง
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เปนชาวบานธรรมดาสามารถเขาใจในหลักคําสอนไดโดยงาย สิ่งน้ีเองแสดงใหเห็นความสามารถ
ของผูแตงที่จะนําเสนอเรื่องหลักธรรมซึ่งเปนเรื่องเขาใจยากอธิบายใหกับผูฟงและผูอานสามารถ
เขาใจไดงายขึ้น นอกจากนี้ การใชนิทานประกอบการสอนยังเปนกลวิธีดึงดูดใจผูฟงและผูอานให
มีตั้งใจที่จะรับฟงหลักธรรมไดดี เพราะนิทานเปนเรื่องบันเทิงสนุกสนานซึ่งผูฟงและผูอานระดับ
ชาวบานนิยมชมชอบที่จะรับฟง ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากเนื้อเรื่องจุดมุงหมายอีกขอที่ผูแตง
ตองการใหผูฟงและผูอานไดรับคือ นําเสนอหลักธรรมในอภิธรรมสามเรื่องใหผูฟงและผูอานเกิด
ความเขาใจในหลักคําสอนแลวนําไปปฏิบัติได 

จุดประสงคของการแตงเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดอีกประการหนึ่ง อาจจะใชเพ่ือ
ประกอบการเทศนในงานศพ เน่ืองจากวา สวนที่เปนภาษาบาลี ในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิด เปนบทสวดสังคหะในปริจเฉทที่ 8 บทสวดสังคหะนี้พระสงฆใชสวดพระอภิธรรมในงาน
ศพ การฟงสวดพระอภิธรรมเปนการตอบแทนบุญคุณผูตาย ในกรณีที่ผูตายเปนพอแมหรือผูมี
พระคุณ และเปนการเจริญรอยตามพระบาทของพระพุทธองคซ่ึงไดเสด็จไปเทศนพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา สวนนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัยก็เปนเรื่องมุงสอนในเรื่อง
อนิจจาหรือความไมเที่ยง   
 
ลักษณะคําประพันธ 

ลักษณะคําประพันธของวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ฉบับวัดคันธารมย 
สามารถแยกไดเปนสองสวน คือ สวนภาษาบาลีและสวนภาษาเขมร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

สวนภาษาบาลีเปนบทสวดสังคหะในปริจเฉทที่ 8 ทั้งหมด สังคหะเปนชื่อยอของคําวา
อภิธัมมัตถสังคหะ บทสวดสังคหะหมายถึง อภิธัมมัตถสังคหะที่พระสงฆนํามาสวดในพิธีสวด
อภิธรรมนั่นเอง มีทํานองการสวดเรียกวาสรภัญญะ พระบาลีในบทสังคหะนี้เปนคาถารอยกรอง 
สวนที่เปนรอยกรองนี้เปนคาถาสรุปใจความสําคัญของพระอภิธรรมปฏก22 ตัวอยางของบทสวด
สังคหะภาษาบาลีในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ดังตัวอยางดังตอไปน้ี : 

“อตฺติเต เหตุโย ปฺจ  อิทานิ ผลปฺ จกํ  อิทาน เหตุโย ปฺจ อยตฺติ ผลปฺจกํ  เตส
เมว จฺจ มุสฺลานํ  นิพฺวาโรเทน นิวตฺต ชรามรณามปาย  ปฬิตานมภิณฺหโส อสวานํ สํมุปาทาธ  
อวิชชา จ ปฺปวติพิ วฏฏมานาพุนฺทมิจฺเจวํ เตภูมิกามฺมมนาทิกํ ปฏิจฺจสํมุปาโทติ ปฏฐเปสิ มหา
มุนิฯ” (น.8-น.9) 

คําแปลพระบาลีขางตนมีความหมายดังตอไปน้ี 
“ในอดีตกาลมเีหตุอยู 5 อยาง ในปจจุบันกาลมีผลอยู 5 อยาง ในปจจุบันกาลมีเหตุอยู 

5 อยาง ในอนาคตกาลมผีลอยู 5 อยาง ก็เพราะธรรมอันเปนมูลเหลานั้นน่ันแลดับ วัฏฏะอัน
                                          

22 ทองพูล บุณยมาลิก, พิธีสวดพระอภิธรรมการศึกษาสังเกต (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 
ราชภัฎสวนดุสิต, 2542) 63. 
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เปนไปในภูมิทั้ง 3 จึงดับ และเพราะอาสวะทั้งหลายเกิด อวิชชายอมเจริญยิ่ง แกเหลาสัตว 
ทั้งหลายที่ถูกสมสลบ คือ ชราและมรณะบีบคั่นอยูเนืองๆ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระมหามุนี 
ทรงบัญญัตวิฏัฏะอันเปนไปในภูมิทั้ง 3 ที่หมุนไปไมขาดสาย ไมมีจุดเริ่มตนน้ีวา ปฏิจจสมุปบาท” 
 

สวนคําประพันธในวรรณกรรมที่เปนภาษาเขมรนั้นเปนรอยแกวทั้งหมด รูปแบบการใช
ภาษาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนั้นแสดงใหเห็นถึงการใชถอยคําสํานวนที่มีการเลน
คําอยางตอเน่ืองตลอดเน้ือเร่ือง ไมวาจะเปนการเลนคําซอน การเลนคําพอง ความหมาย23 
ตัวอยาง ลักษณะคําประพันธรอยแกวภาษาเขมรในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด มี
ตัวอยางตอไปน้ี 

 “รียสมเตจสารเพชฺชตาญานต ̤ชาอธิปฺปไนยอฺนกปฺราชฺชทํางหฺลายก ̎พฺระองฺคตํมกล
ทุกนูวพระปจฺจสม ̤ปาทต ̤อิตเติมฺมเลิยคืหภูมผงมานปยชุพูกโนะพฺระองฺคมกรํพึงไนยกํมฺเนิตสตฺ
วผงทํางหฺลายเกิตเหิยนูวกฺนงโอทูรมฺตายนาแขมูยโนะตูจพ ̎พุะทึกแขหพีรชาฌามวาวนาแขหปย
โนะวาขฺนท…” (น.8บ.-น.9) 

คําภาษาเขมรขางตนมีความหมายดังตอไปนี้ 
“อันวาสรรเพชรดาญาณชึ่งเปนอธิปไตย ของนักปราชญาผองทั้งหลาย ก็พระองคค้ําชู

ไวอยูพระปฏจิจสมุปบาทซึ่งหมดเลย คือภูมิผองมีสามจําพวกนั้นพระองคมารําพึงของการเกิด
สัตวผองทั้งหลายเกิดแลว อยูในอุทรมารดาอันเดือนหน่ึงน้ันดุจฟองน้ํา เดือนสองเปนเลือดพังผืด 
เดือนสามนั้นขันธ...”  
ธรรมเนียมนิยมในการแตง 

ธรรมเนียมนิยมในการแตง หมายถึง แบบแผนและวิธีการบางประการในการแตง
วรรณคดีเปนที่ยอมรับและทําตามกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะในวรรณคดี รุนเกาจะปรากฏการแตง
ตามแบบแผนธรรมเนียมนิยมเปนอันมาก24 โดยธรรมเนียมนิยมการแตงจะประกอบไปดวย 

1. ธรรมเนียมนิยมในการจารชื่อผูจารและปที่จาร  
ชื่อผูจารและปที่จารมักจะพบอยูในงานวรรณกรรมเอกสารโบราณ โดยเฉพาะที่บันทึก

อยูในใบลาน ชื่อผูจารมักปรากฏในสวนหนาหรือไมก็อยูทายสุดของงานวรรณกรรม เร่ืองสตรา
อภิธรรมกําเนิดชื่อผูจารและวันที่จารนั้นปรากฏอยูสวนทายของงานวรรณกรรม ดังตอไปน้ี 

“...จารจบในวันพฤหัสบดี ขางแรม ฤดูแลง ปวอก พุทธศักราช 2487” (น.32บ.1) 
“ชื่อผูจารชื่อ ภิกษุกีย ถูกใหจารอยูที่วัดกนนบ” (น.32บ.3) 

                                          
23 ดูการวิเคราะหการใชคําในสวนของการวิเคราะหการใชภาษาที่จะนําเสนอตอไป 
24 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2532), 66. 



 42

2. ธรรมเนียมนิยมการขอผลอานิสงสจากการจาร 
ธรรมเนียมนิยมการขอผลอานิสงสจากการจาร มักพบอยูในเอกสารโบราณจํานวนมาก 

คําขอผลอานิสงสมักจะอยูสวนทายสุดของงานวรรณกรรมซึ่งรูปแบบดังกลาวอาจถือวาเปนธรรม
เนียมนิยมแบบหนึ่ง ตัวอยางที่สนับสนุนคํากลาวนี้ คือ จารึกภาษาเขมร ที่มักมีการขออานิสงส
ปรากฏอยูในจารึก ดังจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร IMA 325 

“ขอผลอานิสงสในสมเด็จพระมหาอุบาสกมหาราชบพิตรผูทรงมีกตัญูกตเวที ทรง
ปรารถนาสงกุศลผลบุญน้ีจําเริญแกคนทั้งผองนี้ ถาคนทั้งผองนี้ไปตกไหมในจตุรบายภูมิ ขอเดช
ผลอานิสงสน้ี อาจปลดปลอยใหรอดภัยจตุราบายไปรุงเรืองในตริพิธสมบัติสมบรูณอีก.....” 

สวนวรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นธรรมเนียมนิยมการขอผล
อานิสงสจากการจาร ดังตัวอยางคือ 

“ฉันขอมรรค 4 ผล 4 นิพาน 1 ตองเปน 9 ฉันขอใหทานพระศรีอาริยเมตไตรโพธสิัตว
แล” (น.32บ.4) 

จากเนื้อหาขางตนผูแตงวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ไดจารคําขอผลอานิสงส
ในสวนทายในวรรณกรรมของตน น่ันยอมแสดงใหเห็นวา การขอผลอานิสงสเปนธรรมเนียมนิยม
ของผูแตงวรรณกรรมในสมัยกอน  

สวนการจารขอผลอานิสงส การขอใหได มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ตองเปน 9 น้ัน 
มรรค 4 ทางเขาถึงความเปนอริยบุคคล, ญาณที่ทําใหละสังโยชนไดขาด มรรค 4 ประกอบไป
ดวย โสดาปตติมรรค(มรรคอันใหถึงความเปนพระโสดาบัน) สกทาคามิมรรค(มรรคอันใหถึง
ความเปนพระสกทาคามี)  อนาคามิมรรค(มรรคอันใหถึงความเปนพระอนาคามี)  อรหัตตมรรค
(มรรคอันใหถึงความเปนพระอรหันต)  ผล 4 ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสไดดวยมรรค, 
ธรรมารมณอันพระอริยะพึงเสวยที่เปนผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปดวยอํานาจมรรคนั้นๆโสดา-
ปตติผล(ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย) สกทาคามิผล(ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย)  อนาคามิผล
(ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย)  อรหัตตผล(ผลอันพระอรหันตพึงเสวย) นิพพาน สภาพที่ดับกิเลส
และทุกขแลว, ภาวะที่เปนสุขสูงสุดเพราะไรกิเลส การขอผลอานิสงสจากการจารดังกลาวผูแตงมี
จุดมุงหมายเพื่อใหไดรับผลอานิสงสเหลานี้คือไดไปถึงทางแหงเปนมรรค 4 และไดรับผลจากการ
ที่ไดมรรคคือผล 4 จนกระทั้งไดรับผลอานิสงสอันเปนทางสูงสุดคือนิพพานนั่นเอง 

3. ธรรมเนียมนิยมการสรางสารัตถะของเรื่อง  
สารัตถะของงานวรรณกรรม หมายถึง ลักษณะอันเปนวิสัยธรรมดาธรรมชาติโลกและ

มนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะของ
เรื่องจึงเปนสารที่ผูแตงสื่อมายังผูอาน สิ่งที่สื่อมายังผูอานนี้จะเปนแกนของเรื่องหรือเปนความคิด

                                          
25

 อุไรศรี วรศะริน, จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ. 1566-ค.ศ 1747 (กรุงเทพมหานคร : 
จงเจริญการพิมพ,2542), 149. 
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สําคัญในเรื่องน่ันเอง26 การสรางสารัตถะของเรื่องซึ่งถือวาเปนธรรมนิยมในงานวรรณกรรมก็คือ 
การสรางตัวละครเอกของเรื่องใหเปนผูประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม เพ่ือสื่อมายังผูฟงและผูอานให
ประพฤติตนตามแบบตัวละคร สิ่งดังกลาวจึงถือวาเปนธรรมเนียมนิยมการสรางสารัตถะของเรื่อง
แบบหนี่ง  

วรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดไดสรางสารัตถะของเรื่อง  โดยผูแตงสรางตัว
ละครเอกในนิทานใหเปนผูประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ดังตัวอยางในนิทานประกอบคําสอนเรื่อง
มาณพตาบอดขาเปลี้ย 

“มาณพทั้งสองนั้นไดยินพระองคเอาบิณฑบาตเชนนั้น มีจิตน้ันยินดีพรอมกันวามิตร
เอย จากกอนโนนนั้นเหตุแตเราไมไดใหทานนั้นเองแล เราเกิดเปนคนยากจนลําบากเชนนี้ครั้ง
หน่ึงเรา เราเอาขาวนี้ใสบาตรพระปจเจกโพธิน้ีแล เวลาถามาณพทั้งสองคิดถี่ถวนพรอมกันเชนน้ี
แลว เอาหมดบรรดาการจากเสด็จใหทานนั้นใสบาตรพระปจเจกโพธิแลวขอปรารถนาวาบพิตร
พระปจเจกโพธิวา เราชาติน้ีก็เราทั้งสองตกยากลําบากชาติหน่ึงนั้น สวนตานั้นเราขอใหไดดุจ
ความปรารถนาของเรา เราทั้งสองแล พระปจเจกโพธิพระองคทําภัตราอนุโมทนาแกมาณพทั้ง
สองนั้นวา มาณพทั้งสองเอย อันชาติน้ีก็ดี ชาติขางหนาก็ดี ก็จงไดทั้งสองใหไดสมฤทธิ์บริบูรณดัง
ความปรารถนานั้นเที่ยงปรากฏแล” (น.29บ.1-น.30บ.1) 

เน้ือหาขางตนแสดงใหเห็นถึงสารัตถะของเรื่องที่ผูแตงสื่อมายังผูอาน คือ ตัวละเอกของ
เรื่องมาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ยเปนผูมีจิตใจฝกใฝในการทําบุญใหทาน สิ่งนี้เองยอมแสดงให
เห็นธรรมเนียมนิยมการสรางสารัตถะของเรื่องโดยใหตัวละครเอกประพฤติตนดีงามนั่นเอง 

กลวิธีในการประพันธ 

กลวิธีในการประพันธวรรณคดีเปนคุณสมบัติสําคัญอยางยิ่งในการทําใหเร่ืองมีคุณคา
ในทางวรรณคดี รูปแบบหรือกลวิธีการประพันธเปนความสามารถและเปนฝมือของผูแตง กลวิธีมี
หลายแบบ และมีมากทวีขึ้นไปเสมอตราบเทาศิลปะการแตงเจริญกาวหนาไป27 

กลวิธีการประพันธในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนั้นมีรูปแบบหลากหลาย เน่ืองจาก
เน้ือหาของเรื่องเกิดจากการรอยเรียงเร่ืองราวตางๆ เขาดวยกันจึงมีรูปแบบและกลวิธีตางๆกันไป 
ซ่ึงมีรูปแบบดังตอไปน้ี 

1. กลวิธีการดําเนินเรื่อง 
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดผูแตงแสดงใหเห็นถึงกลวิธีการดําเนินเรื่องหลาย

รูปแบบซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1.1 กลวิธีการดําเนินเรื่องตามลําดับของเหตุการณ 

                                          
26กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ,108. 
27

 เรื่องเดียวกัน, 116. 
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ผูแตงใชกลวิธีการดําเนินเรื่องตามลําดับของเหตุการณเพ่ือดําเนินเหตุการณ
ตอนสําคัญของเร่ือง คือ ตอนพระพุทธองคพิจารณาอภิธรรม โดยจะเลาเรื่องเปนไปตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนไปจนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นที่หลัง รูปแบบกลวิธีการดําเนินเรื่องใน
ลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบกลวิธีการดําเนินเรื่องที่เรียบงาย ดังตัวอยางดังตอไปน้ี   

“เวลาถาพระองคบันทูลทั้งหมดแลวน้ัน พระองคขึ้นนั่งขัดสมาธิพระบาทสะอาด ขาง
ตะวันออกรัตนบัลลังกกับตนพระศรีรัตนมหาโพธิ์น้ัน ซ่ึงพระองคจะทิ้งพระเนตรเมียงมองไปทาง
รัตนบัลลังกกับพระศรีมหาโพธิ์น้ันเปนอภิเษกสักเล็กนอย ซ่ึงงดงามพรรณรายดุจผกาโรนีเจ็ดวัน
ตัดยกขึ้นสองขางกับเทวดาสิบเจ็ดโกฏิ อันสถานพระองคขดเทานั้นเรียกอนิมิสเจดีย  อันวา... 
หมดเทวดาผองทั้งหลายยล พระองคประทับไมทิ้งสถานนั้นเลย แลวเทวดามานิมิตเปนบานหนึ่ง
อยู เปนอีสานพระไตรรัตนมหาโพธิ์ น้ันแล ฯ พระองคขึ้นไปจงกรมรอบตนพระศรีรัตนมหาโพธิ์
น้ัน เจ็ดวันแลว ซ่ึงพระองคจะไปประทับประทับบนรัตนบัลลังกแลวพระองคมารําพึง ในพระ
อภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร ….” (น.3บ.3-น.4บ.4) 

จากตัวอยางขางตนผูแตงดําเนินเรื่องตามลําดับเหตุการณ โดยกลาวถึงเรื่องราวพุทธ
ประวัติ เปนไปตามลําดับเวลา เริ่มตั้งแตตอนที่พระพุทธองคตรัสรู และเลาเรื่องตอมาจนถึงการ
พิจารณาพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร  

1.2 รูปแบบกลวิธีดําเนินเรื่องโดยการสรางบทสนทนาของตัวละครเพื่อดําเนิน
เรื่อง  

การใชบทสนทนาของตัวละครเพื่อดําเนินเรื ่องราว  ในวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิดตอนที่พระพุทธองคเทศนาอภิธรรมแกพระพุทธมารดา เน้ือหาดังกลาวในคัมภีร
ศาสนาอื่นๆ สวนใหญจะพรรณนาความดําเนินเรื่องราวตามเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงเทานั้น แตผู
แตงวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดผูแตงไดสรางบทสนทนาระหวางพระพุทธองคกับพระ
พุทธมารดาเพื่อใชดําเนินเรื่องราวในตอนดังกลาว ดังตัวอยางเชน 

“พระองครําพึงจากอาสนหินรัตนยอดปทุมรัตนมาถึงพระกนโลงแลวพระองคจึงมีพระ
บันทูลไปกับพระผูขามผานวา บพิตรทานพระแมเรา อัญเชิญทานมาทางฟากนี้ เอาพระหัตถ
ทั้งสองมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน้ีแล ฉันตถาคตจะเทศนาสนองคุณทานแล  
อันดับน้ันพระมาตุอุทรบวรพระผูกนโลงสูงสง นางทอดมองไปที่สมเด็จสรรเพชรดาญาณ…. นาง
ตรึกโสมนัสสาชัดแลวยกพระหัตถสองขึ้นถวายบังคมประณมทูลถึงวา บพิตรพระสมณโคดมซึ่ง
เปนลูกรักอัญเชิญ อันวาเชื้อสายมารดานี้ลวนต่ําตอยสวนฝายบิดาน้ันก็ซึ่งลวนแตต่ํา
ตอย อันหมดเน้ือญาติพระวงษองคสากีราชผองทั้งหลายก็ลวนแตต่ําตอย แมยังมองจาก
สรรค 16 ชั้นน้ีตราบไปถึงพรหมโลกที่ฟากนั้นก็ดีไมมีรูปไมเสมือนพระองคเลย บพิตร
พระองคเอยพระองคงดงามทั้งหมด พระตถาคตพระองคฟงพระกนโลงทูลทั้งหมดนั้นแลว
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พระองคจึงเบิกพระพักตรรัตนยอด บันทูลวาบพิตรทานพระแมเราอันวายิ่งวารจนา(แตง)ตัว
ฉันตถาคตงดงามมาก….” (น.13- น.14) 

จากความขางตนแสดงใหเห็นถึงกลวิธีการดําเนินเรื่อง โดยใชบทสนทนาของตัวละคร 
แสดงใหเห็นความสามารถของผูแตงในการจิตนาการสรางบทสนทนาเพื่อดําเนินเรื่องราวเพ่ือให
ผูฟงและผูอานไดรับทราบเหตุการณอยางเขาใจและชัดเจน 

 
2. กลวิธีการสอนคติธรรมและหลักคาํสอน  
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดจัดเปนวรรณกรรมศาสนา ที่มีการสอดแทรกคติ

ธรรมและคําสอนในหลายๆ ตอน ดวยการนําเสนอคติธรรมและหลักคําสอนหลายๆ ลักษณะ เพ่ือ
จูงใจผูอานผูฟงใหรับทราบและเขาใจในคติธรรมและหลักคําสอนตางๆ และนําไปปฏิบัติตามดวย 
ดังรายระเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 กลวิธีการสอนอยางตรงไปตรงมา  
การสอนอยางตรงไปตรงมาถือเปนกลวิธีการสอนที่เรียบงาย คือ ผูแตงมีรูปแบบ

การสอนคติธรรมและหลักคําสอนอธิบายอยางตรงไปตรงมา พรอมกับอาจแสดงเหตุผลประกอบ
ไวดวย ดังตัวอยางเชน 

หลักคําสอนเรือ่ง ความไมเที่ยงของรูป 
“อาจารยแสดงปจจัยนามรูปมีหาจําพวกซึ่งเรียกวาปจจัยนามรูปนั้นวาเหตุปจจัยจัดแจง

บังเกิดชื่อรูปแลวละลายธาตุกลับคืน ซ่ึงสัตวผองทั้งหลายมาสรรเสริญดานรูปละลายกลับคืน วา
โอรูปเรานี้แลวงดงามสถิตอยูในสิ่งใดวาละลาย อันวาพระองคเทศนาวาละลายนั้นใหมองตั้งแต
ปฏิสนธิเสมอไปถึง 50 ปน้ันงดงามบริสุทธิ์อยูแล เวลาถา 60 ปแลวรูปงามนั้นมันแปรกลับ
กลายเปนนาเกลียด”(น.20บ.3-น.21บ.1) 

กลวิธีการสอนคติธรรมและหลักคําสอนอยางตรงไปตรงมาขางตน ทําใหผูอานผูฟง
เขาใจเนื้อความจากคติธรรมและหลักคําสอนที่ซับซอนไดงายขึ้น 

2.2 กลวิธีการสอนโดยใชนิทานประกอบการสอน  
กลวิธีการสอนโดยใชนิทานประกอบการสอน อาจกลาวไดวาเปนรูปแบบที่ดึงดูด

ใจใหผูฟงและผูอานสนใจและติดตามเรื่องไดดีอีกกลวิธีหน่ึง ผูแตงใชกลวิธีอยางแยบยลในการ
สอดแทรกหลักคําสอนภายในเนื้อเร่ืองของนิทาน สิ่งดังกลาวทําไดรับความความรูจากหลักธรรม
พรอมกับไดรับความบันเทิงไปดวย ดังตัวอยางเชน  

หลักคําสอนเรือ่งจิตเจตสิก แทรกนิทานเรือ่งคูมาณพตาบอดขาเปลี้ย 
“อธิบายพูดดุจน้ีหนาวาอธิบายการพูดเหมือนมาณพทั้งสองคนมาณพหนึ่งน้ันตาบอด

มาณพหนึ่งน้ันขาเปลี้ยอยูลําเนาเดียวกัน ไมเคยทิ้งกันเลยมีเวลาวันหนึ่ง.....”  ( น.24บ.3 – น.31บ.2) 
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จากเนื้อหาขางตนแสดงใหถึงการสอนเรื่องจิตเจตสิกโดยใชนิทานประกอบคําสอนเรื่อง
มาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ย เพ่ือจูงใจใหผูอานไดเขาใจและสนใจในคติธรรมและหลักคําสอน 
อีกทั้งไดรับความบันเทิงไปพรอมกันดวย28  

 2.3 กลวิธีการสอนโดยการตั้งคําถามแลวมีคําตอบ 
รูปแบบการสอนโดยการตั้งคําถามแลวมีคําตอบ จะดําเนินเรื่องโดยตั้งคําถามขึ้น 

แลวก็มีคําตอบตามมา  กลวิธีการสอนในลักษณะดังกลาว มักจะใชประกอบการเทศนอาจใชเปน
กลวิธีเพ่ือตองการที่จะจูงใจผูฟงใหติดตามเรื่อง ดังตัวอยางเชน 

จากเนื้อเร่ืองตอนที่พระพุทธองคไดตรัสอภิธรรมแกพระพุทธมารดา เม่ือพระ
พุทธมารดามีความศรัทธาในคัมภีรพระมหาปฏฐานพระองคจึงมีรังสี 6 พรรณแตกออกมาจาก
พระวรกาย เน้ือความตอนดังกลาวถือเปนกลวิธีการสอนโดยการตั้งคําถาม จากนั้นจึงมีคําตอบ
ตามมา ดังตัวอยาง 

“มีการจําโนทยโจทยวาเรื่องกายทาน พระองค (พระพุทธเจา) เทศนาพระอภิธรรมทั้ง 6 
บทอะไรรังสีไมแตก ครั้นพระองคเทศนาคัมภีรพระมหาปฏฐานแลวรังสีพระองค (พระมารดา) 
จึงแตก แลววิสัชนาเฉลยวา อันพระองคเทศนาพระอภิธรรมทั้งหกคัมภีรน้ีมีอรรถนั้นแคบไม
กวาง...” (น.18บ1-3) 

อีกตัวอยางอยูในเรื่อง นามรูปปจจัย ในเนื้อความผูแตงกําลังอธิบายความเรื่อง รูป
ละลาย 

“โอรูปเรานี้งดงามแลวสถิตอยูบทอะไรจึงไดละลาย อันวาพระองคเทศนาวา ละลาย
น้ันใหเมียงมองตั้งแตปฏิสนธิเสมอไปถึง 50 ปน้ันงดงามบริสุทธิ์อยูแล ครั้น 60 ปแลวรูปงามนั้น
มันกลับกลายเปนนาเกลียด” (น.20บ.4-น.21บ.1) 

กลวิธีการสอนโดยตั้งคําถามแลวมีคําตอบมักใชในการประกอบการเทศน โดยมีผูเทศน
สองคนเพื่อตอบโตคําถามและคําตอบระหวางกัน เม่ือตั้งคําถามขึ้นขณะเทศนยอมทําใหผูฟงรับรู
วาสิ่งที่ตั้งคําถามขึ้นยอมเปนเรื่องที่มีเน้ือหาสําคัญทําใหผูฟงรอรับฟงอยางตั้งใจที่เพื่อฟงคําตอบ 
เปนรูปแบบการเทศนที่ดีกวามีผูเทศนเพียงทานเดียวซึ่งอาจดูนาเบื่อเม่ือรับฟงจากผูเทศนทาน
เดียวเปนเวลานานๆ 

 
การใชถอยคําสํานวน 

การใชถอยคําสํานวนเปนรูปแบบการใชภาษาในงานวรรณกรรม ซ่ึงจะสามารถ
พิจารณาไดจากการเลือกสรรคํา การเลนคํา และการใชโวหาร  

                                          
28นิทานเรื่องมาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ยใชประกอบคําสอนเรื่องจิตเจตสิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดในบทที่ 4 ในเรื่องคติธรรมและหลักคําสอน 
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ในหัวขอน้ี ผูวิจัยจะวิเคราะหการใชถอยคําสํานวนในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ใน
ประเด็นตอไปน้ี คือ การเลือกใชคํา การเลนคําและการเลือกใชโวหารในหลายรูปแบบดวยกัน 
โดยจะศึกษาแยกออกเปนสวนๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
1.การสรรคํา หมายถึง การเลือกใชถอยคําตางๆ ของผูแตง ดวยการสรรคําให

เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ตัวละคร และสถานการณตางๆ ดังตัวอยางที่จะแสดงรายละเอียดตอไปน้ี 
1.1 การเลือกใชคําที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานภาพบุคคล  
การเลือกใชคําที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานภาพบุคคล เปนการเลือกใช

ถอยคําของผูแตงเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสถานภาพบุคคลที่แตกตางกัน สถานภาพบุคคลที่ตางระดับ
กันยอมใชถอยคําภาษาแตกตางระดับกันไปดวย29  

ตัวอยางในนิทานเรื่องคูมาณพตาบอดขาเปลี้ยที่จะเสนอ แสดงใหเห็นถึงการ
เลือกใชคําที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานภาพบุคคล ดังตอไปน้ี 

บทสนทนาระหวางมาณพตาบอดกับมาณพขาเปลี้ย 
“มาณพตาบอดนั้นมาตริคิดวามิตรเอย สวนกูน้ันบอด มิตรเองก็เปลี้ยเราอยูเชนน้ี แลว

เราจะเอาอะไรเลี้ยงดูชีวติตนเอง สวนมาณพขาเปลี้ยตอบวามิตรวาเชนน้ีถูกมากแล กูน้ีตาสวาง
เห็นหมดทุกทิศ” (น24บ.3-น.25บ.1) 

บทสนทนาระหวางคูมาณพตาบอดขาเปลีย้พูดกับพระมหากษัตริย 
“มาณพทั้งสองไปถึงกลางพระลานแลววางกันลงจากคอ แลวกราบถวายบังคมประณม

ทูลวา บพิตรพระภูมินทรนรนาถชาติอิศวรของปวงประชา แลวพระองคเห็นเราทั้งสองนี้ ตก-
ยาก ทุรคต อนาถ สังวาสปรารถนามาขอแตขาวเพื่อเลี้ยงดูชีวิตนี้เองแล”(น.26บ.4-น27บ.3) 

เน้ือหาขางตนแสดงใหถึงการเลือกใชถอยคําใหเหมาะสมกับสถานภาพของบุคคลได
เปนอยางดี กลาวคือ บทสนทนาแรกในนิทานเรื่องมาณพตาบอด มาณพขาเปลี้ย ตัวละครทั้งสอง
เปนบุคคลที่มีสถานภาพเปนคนธรรมดาสามัญ ผูแตงเลือกใชถอยคําในบทสนทนาที่ที่แสดงถึง
ภาษาในระดับสามัญดวยกัน ในขณะที่บทสนทนาที่ 2 มาณพทั้งสองสนทนากับพระมหากษัตริย 
ซ่ึงถือเปนบุคคลที่มีสถานภาพสูงกวา ผูแตงก็เลือกใชภาษาในระดับที่สูงขึ้น คือ มีการใชคําราชา
ศัพทเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานภาพของคูสนทนา 

1.2 การเลือกใชคํานามแทนชื่อ 
การเลือกใชคํานามแทนชื่อตัวละคร ผูแตงจะเลือกใชคําหรือสรางคําขึ้นเพ่ือใช

เปนคํานามแทนชื่อ การใชคํานามเรียกชื่อแสดงใหเห็นถึงความชํานาญในการใชภาษาของผูแตง
ไดเปนอยางดี 

                                          
29

 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ,123. 
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วรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นการเลือกใชคํานามแทนชื่อที่
หลากหลาย ดังเนื้อหาตอไปน้ี 

“พระองคจึงเบิกพระพักตรรัตนยอดมีพระบันทูลไปกับพระกนโลง (ขามผาน)วา บพิตร
พระแมเราอัญเชิญทานมาทางฟากนี้เอาพระหัตถทั้งสองมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรแล 
ฉันตถาคตจะเทศนาสนองคุณทานแล อันดับน้ันพระมาตุอุทรบวร พระกนโลงถฺลฺย(สูงสง) 
นางทอดมองไปที่สมเด็จสรรเพชรดาญาณมีพระองคน้ันงดงามพรรณรายประกอบดวยนพ
พรรณรังสีทั้ง 6 พรรณ” (น.13บ.2-4) 

“นางตรึกโสมนัสสาชัดยกพระหัตถทั้งสองขึ้นถวายบังคมประณมทูลวา บพิตรสมณโค
ดมซ่ึงเปนลูกรักของฉันเอย” (น.14บ.1) 

“นางศรีมหามายา มีพระหฤทัยยินดีแลวนางยกพระหัตถทั้งสองรวบมาประณมสมเด็จ
อุทรบวรรตัน” (น.16บ.3) 

คํานามแทนชือ่ที่เลือกใชกบัพระพุทธองค คือ ตถาคต สมเด็จสรรเพชรดาญาณ สมณ
โคดม 

คํานามแทนชือ่ที่เลือกใชกบัพระพุทธมารดาคือ พระกนโลง พระมาตุอุทรบวรพระกน
โลงถฺลฺย พระแม นางศีรมหามายา 

จากที่ผูแตงวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดไดเลือกใชคํานามที่หลากหลาย เพ่ือ
ใชเรียกแทนพระพุทธองคและพระพุทธมารดา แสดงใหเห็นถึงความชํานาญการใชภาษาของผู
แตงไดเปนอยางดี 

 
2. การเลนคํา คือ การใชคําเดี่ยว คําคู หรือคําซอน คําซ้ํา มาจัดไวในตําแหนง

ใกลเคียงกัน หรือในความที่ตอเน่ืองกัน โดยอาจมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได 
การเลนคําอาจแบงออกได 2 รูปแบบ คือ การเลนคําตามแบบขอบังคับทางฉันทลักษณ กับการ
เลนคํานอกเหนือจากแบบขอบังคับฉันทลักษณ30 เน่ืองจาก วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิด แตงดวยรอยแกวทั้งหมด ดังน้ัน การเลนคําในวรรณกรรมดังกลาว จึงถือเปนการเลนคํา
นอกแบบขอบังคับฉันทลักษณ ซ่ึงมีรูปแบบดังตอไปน้ี 
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 การเลนคําตามแบบขอบังคับฉันทลักษณ สวนมากปรากฏอยูในวรรณกรรมรอยกรอง สวนการ
เลนคํานอกเหนือจากแบบขอบังคับฉันทลักษณ สวนมากปรากฏในวรรณกรรมรอยแกว ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณสําหรับครู), 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529),219. 
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2.1 การเลนคาํพองความหมาย  
การนําคําเดี่ยวสองคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายกันมาเขาคูกัน 

ตําแหนงของคําพองความหมายอาจอยูชิดกันหรืออยูแยกกันเพื่อเลนคําลอกันก็ได31 
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นวาผูแตงมีการใชคําพองความหมาย 
อาจสามารถแบงออกไดอีกสองกลุมคือ 

2.1.1 คําเดี่ยวทั้งสองคําเปนคําภาษาเขมร ดังตัวอยาง 
“พระองคทิ้งพระเนตร รมิล เมิล ไปยังรตันบัลลังก” (น.3บ.4) 

จากขอความขางตน คําวา รมิล และเมิล มีความหมายเหมือนกัน หมายถึง “มอง”  

 “เราเกิดเปนคน ขสฺด พียปาก เชนนี้” (น.29บ.2) 
จากขอความขางตน คําวา ขฺสด และพียปาก มีความหมายคลายกัน คือ คําแรก

หมายถึง ตกยาก สวนคําที่สอง หมายถึง ลําบาก เม่ือรวมความกันแลวโดยปริบท คําทั้งสอง
นาจะแสดงความหมายรวมกัน วา “ทุกขยาก”  
  

2.1.2 คําเดี่ยวคําหนึ่งเปนภาษาบาลีอีกคําหนึ่งเปนภาษาเขมร 
“มองจากพระ ปาท เชิง ไปถึงสิรสี” (น.29บ.2) 
คําวา ปาท (บาลี) และเชิง (เขมร) ทั้งสองคํามีความหมายวา เทา 

“แลว วิสัชนา เฉลย วาพระองคเทศนาพระอภิธรรม” (น.18บ.2) 
คําวา วิสชันา (บาลี) และคาํวา เฉลย (เขมร) มีความหมายวา ตอบ 
“ตถาคตอาจชาํแหละเนื้อใหทาน สฺมมฺม ยาจก (น.15บ.2-3) 
คําวา สฺมมฺม (เขมร) ยาจก (บาลี) มีความหมายวา ขอทาน 

 
การเลือกใชคําเขมรรวมกับคําบาลีในตําแหนงติดกัน อาจจะมาจากเหตุผลที่วา เม่ือผู

แตงเลือกใชคําบาลี คําดังกลาวอาจจะไมคุนเคยแกผูอานและผูฟง ดังน้ัน การเลือกใชคําเขมรที่มี
ความหมายเหมือนกันใหอยูในตําแหนงติดกันเพ่ืออธิบายความหมายของคําบาลี ซ่ึงเปนรูปแบบ
สํานวนภาษาดังกลาวเปนรูปแบบการใชถอยคําภาษาแบบหนึ่งของผูแตงในสมัยหลังพระนคร32 
นอกจากนี้แลวการเลนคําพองความหมายในลักษณะดังกลาวยอมแสดงใหเห็นถึงชั้นเชิงและ
ความสามารถในการใชภาษาของผูแตง  
                                          

31กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 220.  
32 Judith M.Jacob. “Some Features of Modern Khmer Literaly Stayle,” in Cambodian 

Linguistics, Literature and story, ed. David A. Smyth ( London : School of oriental and african 
studies, 1993), 264. 
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การใชคําพองความหมายอาจใชคําเดี่ยวในภาษาเขมรทั้งสองคํา หรืออาจใชคําเดี่ยว
ภาษาเขมรรวมกับบาลีก็ได  

2.2 การเลนคาํซอน  
การนําคําเดี่ยวสองคําที่มีเสียงและความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาเขา

คูกัน33 ดังตอไปน้ี 
“รัศมีน้ันอยูไมไดเลยซึ่ง เดาะดาล ออกมารอบวรกายพระองค” (น.5 บ.4) 
คําวา เดาะดาล หมายถึง แผปกคลุม 

“สรรพธรรมนัน้ออนหวานไพเราะ ชฺรูจชรฺาป ตราบหมดหูของเทวดา” (น.7บ.4) 
คําวา ชฺรูจชฺราป หมายถึง ซึมซาบ 

“นางศรีมหามายามีพระหฤทัยยินดีแลวยกพระหัตถทั้งสอง ผฺดูวผฺดํม ประณมสมเด็จ
พระอุทรบวรรตัน”(น.16บ.2) 

คําวา ผฺดูวผฺดํม หมายถึง ประณม,รวบมือ 
 
จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นการใชคําซอน ที่แสดงถึงความสามารถในการใชภาษา

ของผูแตง รูปแบบการใชถอยคําโดยเลนคําซอนหลายๆ คํา ทําใหเกิดความสละสลวยในภาษา 
และทําใหผูอาน ผูฟง สามารถสัมผัสถึงอรรถรสของภาษาไดดี การเลนคําซอนทําใหถอยคํา
สํานวนในงานวรรณกรรมมีความงดงามเพิ่มมากขึ้นดวย 
 

3. จังหวะและลลีาของคํา 

จังหวะและลีลาของคํา หมายถึง การรู จักเลือกสรรถอยคําและสํานวนโวหารให
เหมาะสมกับชนิดของคําประพันธน้ันๆ โดยปกติลีลาและจังหวะของคําจะแฝงอยูในคําหรือเสียงที่
ผูแตงเลือกใช การพิจารณาจังหวะและลีลาของคําจะตองควบคูไปกับนํ้าเสียงที่ผูแตงแฝงไว
เพราะคําแตละคําจะใหนํ้าเสียงที่แตกตางกันไป นํ้าเสียงที่แตกตางกันจะกอใหเกิดอารมณ
ความรูสึกที่ตางกันไปดวย เชน อารมณโกรธ เกลียด เมตตา เปนตน ดังน้ันจังหวะและลีลาของ
คําจึงชวยเสริมใหผูอานเขาถึงเหตุการณแตละตอนของเรื่องไดและยังชวยเพิ่มความไพเราะและ
ความประทับใจในวรรณกรรมเรื่องนั้นได34 ดังตัวอยางการใชจังหวะและลีลาของคําในวรรณกรรม
เรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ดังน้ี 

                                          
33 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ

สําหรับครู)  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529),220 
34

 เรื่องเดียวกัน, 222. 
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“บพิตรพระสมณโคดมซี่งเปนลูกรักของ อัญ(ฉัน)เญิย(เอย) อันวาเชื้อสายมารดานี้ลวน
ต่ําตอย สวนทางพอฝายพอน้ันก็ลวนแตต่ําตอย อันหมดมิตรญาติพระวงษองคสากีราชผอง
ทั้งหลายก็ลวนแตต่ําตอย แมยังมองจากสรรค 16 ชั้นนี้ตราบไปถึงพรหมโลกที่ฟากโนนก็ดีไมมี
รูปใดเสมือนพระองคเลย บพิตรพระองคเงิย(เอย)พระองคงดงามทั้งหมด...” (น14.บ.1-3) 

เญิยและเงิยเปนหางเสียงที่ผูแตงเพ่ิมเสียงเขามาหลังประโยค อาจเปรียบกับ
คําภาษาไทยในคําวา เอย เชน ลูกรักของฉันเอยหรือบพิตรพระองคเอย  หางเสียงที่เพ่ิมเขามา
จะอาจชวยสื่อใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของตัวละครทีส่ื่อออกมาไดเปนอยางดี 

จากความขางตนบทสนทนาของพระพุทธมารดาตรัสกับพระพุทธองคที่ผูแตงได
ประพันธไว เน้ือความตอนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการเลนจังหวะและลีลาของคําที่สื่อมายังผูฟง
และผูอาน จังหวะและลีลาของคําที่ดีตองประกอบไปดวยการเลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารที่ดี 
อีกทั้งถอยคําที่แฝงอยูยังตองสื่อใหเห็นน้ําเสียงของตัวละครดวย บทสนทนาสวนนี้ผูแตงได
เลือกใชถอยคําที่กลาวพรรณนาถึงความงดงามของพระพุทธองค โดยสื่อใหเห็นความหมายวา 
แมพระพุทธองคจะทรงกําเนิดมาจากเชื้อสายของพอแมและญาติซ่ึงมีเชื้อสายต่ําตอย ความต่ํา
ตอยนี้เปนความหมายเชิงอุปมานาจะหมายถึงพระองคถือกําเนิดมาจากพอแมซ่ึงเปนเพียงมนุษย
ธรรมดาซึ่งไมใชเทวดาแตไมไดสื่อความหมายโดยตรงวาพระพุทธองคถือกําเนิดจากสามัญชน 
ดังน้ันแมพระพุทธองคซ่ึงถือกําเนิดจากมนุษยธรรมดาแตก็มีรูปงดงามยิ่งกวาเทวดา ดังคําอุปมา
ในวรรณกรรมกลาวเปรียบความงดงามของพระพุทธองคกับเทวดาทั้ง 16 ชั้นก็ไมมีใครงดงาม
เทาพระพุทธองค  

นอกจากนี้นํ้าเสียงที่แฝงอยูในถอยคํายังสื่อใหเห็นถึงอารมณของตัวละครไดอีกดวย 
จากตัวอยางขางตน แสดงถึงอารมณยินดีและปลื้มใจของพระพุทธมารดา ที่ไดเห็นรูปที่งดงาม
ของพระพุทธองคจึงเปนเหตุใหไดกลาวถอยคําพรรณนาตางๆ เพ่ือแสดงความรูสึกชื่นชมใน
ความงดงามของพระพุทธองคน้ันเอง การใชจังหวะและลีลาในตอนดังกลาวทําใหผูฟงและผูอาน 
 เกิดจิตนาการอารมณและความรูสึกตามตัวละครและเหตุการณของเนื้อเรื่องไปดวย  

 
4. โวหาร 

โวหาร หมายถึง ชั้นเชิงหรือกระบวนความในการแตงซ่ึงประกอบดวยการเลือกใช
ถอยคําอยางไพเราะและประณีต มีการเรียบเรียงถอยคําอยางดี เพ่ือใหไดเน้ือเร่ืองที่กะทัดรัด
เหมาะสม ชวยใหผูอานเกิดภาพพจนและเกิดจินตนาการ35 โดยสามารถแบงประเภทยอยได 
ดังน้ี 
  4.1 บรรยายโวหาร  

                                          
35เรื่องเดียวกัน, 228.  
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บรรยายโวหาร หมายถึง กระบวนความที่ใชเลาเรื่อง บรรยายเหตุการณตาง ๆ
อยางละเอียดถี่ถวน ตรงตามขอเท็จจริง การอธิบายกระบวนการ การวิเคราะหเร่ืองราวตางๆ
รวมทั้งการนิยามหรือการอธิบายความหมายของคํา36 วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดผู
แตงไดใชบรรยายโวหาร ดังตอไปน้ี 

การใชบรรยายโวหารเพื่อบรรยายความตอนพระพุทธเจาพิจารณาพระอภิธรรม 
“แลวเวลาใดวาเปนเวลาพระองคขับไลมารธิราชนั้น เสร็จแลวพระองคจึงไดตรัส

ปราชญาสรรเพชรดาญาณ ในเวลาประกา วันเพ็ญ เดือนหก วันพุธ แลวพระอาทิตยอุทัยตอน
เที่ยงวันก็ไดสองแสงขึ้นในเวลาประชุมยามนั้น พระองครําพึงการเกิดแตกอนโบราณเสมอมา ใน
เวลาอันดับน้ัน พระองครูทิพยจักษุนายาม อันดับน้ันแลพระองครูพระปฏิจจสมุปาทคือศาสตร 
กังวานมหิมา....” (น.2บ.1-3). 

การใชบรรยายโวหารในการกลาวถึงเหตุการณในพุทธประวัติ ตอนที่พระองคตรัสรูใน
หลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปาท อีกทั้งไดทิพยจักษุ เน้ือความดังกลาวทําใหผูฟงและผูอานไดรับ
ความรูเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติซ่ึงเปนเหตุการณสําคัญไดเปนอยางดี 

การใชบรรยายโวหารเพื่อบรรยายความในเรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดา 
 “..ครั้นครบสบิเดือนบริบรณูแล มีลมหนึ่งน้ันชื่อ กรรมปฏิวาต มักจะพัดหมุนมา อันวา

สัตวใดถามีวบิากหนานั้น พัดมาที่หัวน้ันขวางทําใหแมลําบากแล อันวาสัตวตวัใดถาไมมีวบิาก 
มันมาที่หัวน้ันจะชวยประตูแม (ปากมดลูก) น้ันแล อันเสนสายรกแมน้ันเหมือนเขาบิดมวน สตัว
ใหเขาในทองใหเขานั้นแล อันสายรกแมทั้ง 16 น้ันมันเปอยหมดทั้งตัวแลวจึงออกจากอุทรแมน้ัน
แล” (น.10บ.3-น.11บ.1) 

เน้ือความขางตนกลาวถึงคําสอนในเรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดาในเดือนที่สิบ ผู
แตงไดใชบรรยายโวหาร โดยกลาวถึงสาเหตุที่สัตวจะคลอดออกมาจากทองแมลําบากหรืองายนั้น 
ขึ้นอยูกับวิบากกรรมที่ติดตัวสัตวมา ถามีวิบากกรรมมากลมชื่อกรรมปฏิวาตจะมาขวางทําให
ลําบาก ถาไมมีวิบากลมชนิดนี้จะมาชวยใหคลอดงายนั่นเอง การบรรยายโวหารเนื้อความในสวน
ดังกลาวผูแตงไดใชโวหารบรรยายความอยางตรงไปตรงมาและเรียบงาย ซ่ึงชวยใหผูฟงและ
ผูอานสามารถเขาใจเรื่องไดงาย 
  4.2 พรรณนาโวหาร  

พรรณนาโวหาร คือ กระบวนความหรือชั้นเชิงในทํานองรําพึงรําพัน ทั้งน้ีอาจ
เปนการรําพันถึงอารมณความรูสึกนึกคิดของตนหรือของผูอ่ืนหรืออาจเปนการรําพันสิ่งตางๆ
อยางพิสดาร โดยการสอดแทรกอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูเขียนลงไปเพื่อชักจูงผูอานใหเกิด
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อารมณคลอยตามเกิดภาพพจนและจินตนาการตามไปดวย37 วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิดแสดงใหเห็นการใชพรรณนาโวหาร ดังตอไปน้ี 

การใชโวหารในการพรรณนาความในตอนที่พระพุทธองคพิจารณาคัมภีรอภิธรรม  
“…ถาพระองคพิจารณาคัมภีรมหาปฏฐานนั้น พระองคแถลงออกเพียงวา เหตุปจฺจโย

เทานั้น แลวรัศมีทั้ง 6 พรรณจะอยูไมไดเลยซึ่งเดียรดาษออกมารอบวรกายพระองคน้ันแผ
ออกเปนกลุมออกไปนั้น อุปมาดุจนายโคเปดประตูแลวขับราชรัตนออกไปอยางไรนั้นเอง อันรัศมี
พระองคทั้ง 6 พรรณแผขึ้นไปถึงขางบนภวคพรหมทางพนประสมไปขางใตถึงอุทกประยันตอัน
ตราบขนาบสองขาง อีกดานประสมไปถึงกลางจักวาลเปนที่สุดแล อันวาไมในพฤกษากอปร 
มณฑล เขตแขมไพรแหมพันธน้ันแล ซ่ึงมีตนชูกิ่งออกดอกออกผลนั้นลวนเปนสีทอง อันวาหมด
สัตวจตุบาททเวบาทผองทั้งหลายซ่ึงมีตัวน้ันลวนแตเปนทองเปนเงิน เวนซึ่งทุกขโศกโดยอยูใน
รัศมีพระตถาคตแล”(น.5บ.3-น6บ.4) 

จากเนื้อความขางตนผูแตงเนนการใชพรรณนาโวหารรําพันความอยางพิสดาร โดย
พรรณนาใหเห็นถึงรัศมีที่พุงพวยออกมาจากวรกายของพระพุทธองค การรําพันความในตอน
ดังกลาวดึงดูดใจแกผูอานและผูฟง อีกทั้งสื่อใหเกิดจินตนาการไปพรอมๆกับเรื่องราวในตอน
ดังกลาว การรําพันอยางพิสดารนี้ยอมทําใหผูฟงละผูอานเกิดความศรัทธาในคัมภีรอภิธรรมดวย 
  4.3 เทศนาโวหาร  

เทศนา หมายถึง การอบรมสั่งสอนวากลาวตักเตือนใหรูดีรูชั่วเทศนาโวหารจึง
ไดแก กระบวนความที่ใชชี้แจงอบรมสั่งสอนชี้ใหเห็นคุณและโทษของสิ่งตางๆ อยางมีเหตุมีผล38 
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นการใชเทศนาโวหารเพื่อดําเนินเรื่องราว 
ดังตอไปน้ี 

การใชเทศนาโวหารเพื่อเทศนาความเรื่องความไมเที่ยงของรูป 
 “...เหตุน้ันแลใหสรรพบุรุษผองทั้งหลายมีจิตสดใสศรัทธาในการใหทาน ไดผลอานิสงส

น้ันเองไปเปนเพ่ือนกับรูป แมผัวกับเมียอันเปนที่รักก็ดี แมเอาเงินทองผาแพรก็ดี เวลาตัวไมได
ตายน้ันก็ไดอยูรวม เวลาถากรรมสิ้นมันฆาอายุใหสิ้นแนนอนแลวญาติมิตรรักพี่นองเมีย เขา
จัดแจงหมดสิ่งของทรัพยผองเขาเอาไปถึงปาชาสถานสงัดแลว เขาเอาทรัพยทั้งหมดกลับมาบาน
เขา เขาไมอยูเปนเพ่ือนสักคนเลย สวนรูปน้ันตองอาศัยอยูปาชาสถานสงัดแลวมีแตอีกา อีแรง 
หนอน มด มารุมลอมกันดังวาอยูเปนเพ่ือน รูปน้ีแลอยูไดโดยผลอนิสงส ใหทานขาวน้ําทรัพยให
ทานแตกอนน้ันแล แมตัวนั้นกระทําชั่วอกุศลและเคลื่อนไปเกิด ณ มหานรกทางโนนก็ดี อันผล
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อานิสงสน้ันเองอาจค้ําชูฉุดดึงคนนั้นใหไดลอยลองไปครองตรีพิธสมบัติปรากฏแล” (น.22บ.3-น.
23บ.4) 

เน้ือความขางตนผูแตงใชเทศนาโวหารเพื่อสั่งสอนใหผูฟง ผูอานเขาใจในคติธรรมและ
หลักคําสอนในเรื่องความไมเที่ยงของรูปและการสรางกุศลใหเปนผลกรรมดีติดตัวรูปที่ตายไป 
และชี้ใหเห็นวารูปกาย รูปทรัพยน้ัน ไปสิ่งไมเที่ยงเปนสิ่งที่ไมสามารถนําติดตัวไปเม่ือตายได แต
การสรางกุศลผลกรรมดีเปนสิ่งติดตัวไปไดแมจะตายไปก็ตาม  
  4.4 สาธกโวหาร  

สาธก คือ การยกตัวอยางมาอางใหเห็น สาธกโวหารจึงไดแกกระบวนความที่มุง
ใหความชัดเจน โดยการยกตัวอยางหรือเร่ืองราวเพื่อประกอบขอความ ประกอบการอธิบายหรือ
เ พ่ือสนับสนุนความคิดเห็นตางๆใหชัดเจนหนักแนนนาเชื่อยิ่ งขึ้น39 วรรณกรรมเรื่อง 
สตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นการใชสาธกโวหาร ดังตอไปน้ี 

การใชสาธกโวหารในตอน พระพุทธองคตรัสพระอภิธรรมแกพระมารดา 
“อันวาบุคคลใดศรัทธาใหทานทองเงินวัวเกวียนมาชางทาสหญิงทาสชายกับแกวสรรพ

บพิตรรัตนผองทั้งปวงก็ดีลวนเรียกวาพาริกทานนั้นจะสนองคุณแมไมไดเลย อันวาอุทิศทานนั้น
คือใหทานปอด ตับ ปาก หัวใจ น้ันแลเรียกวาอุทิศทาน อันวาเทศนาแมพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดี
จะนําแมไมไดเลย การสรรเสริญศีลกับทานใหสรรพสิ่งมีชิวิตผองทังหลายรักกุศลผลบุญแลวจะนาํ
ตนใหไดถึงตรีพิตรสมบัติแนแท อันจะนําแมใหไดนิพานนั้นไมไดเลย มีแตอภิธรรมนั้นแลอาจนํา
แมไดไป ณ ถนนนิพานนั้นเที่ยงปรากฏแล” (น.11บ.4-น.12บ.4) 

จากเนื้อความขางตนผูแตงใชสาธกโวหาร โดยยกตัวอยางใหเห็นวาไมวาจะเปนการให
ทานหรือเทศนาพระสูตรพระวินัยน้ันไมอาจนําแมไปสูนิพานไดมีเพียงแตอภิธรรมเทานั้นอาจนํา
แมไปสูถนนนิพานได จากการใชสาธกโวหารดําเนินความพรอมยกตัวอยางคําอธิบายประกอบใน
สวนนี้ทําใหผูฟงและผูอานเห็นถึงความสําคัญของคัมภีรพระอภิธรรม อีกทั้งพรอมที่จะรับฟงคํา
เทศนาคติธรรมและหลักคําสอนในคัมภีรอภิธรรมดวย 

การใชสาธกโวหารเพื่ออธิบายคติธรรมและหลักคําสอนในเรื่องความไมเที่ยงของรูป 
 “พระองคเทศนาวาละลายนัน้ใหเมียงมองตั้งแตปฏิสนธเิสมอไปถึง 50 ปน้ันงดงาม

บริสุทธิ์อยูแล เวลาถาถึง 60ปแลวรปูงามนั้นมันแปรกลับกลายเปนนาเกลียด แลวอันตานั้นสวาง
น้ันแปรกับยิ่งมืดมิด หูไดยินสรรพสายนั้นมันแปรเปนหนวก สวนฟนน้ันประดับยามันนั้นมันแปร
หลุดลวงจากปากนั้นซึ่งดูนาเกลียด ผมงามดํานั้นมันแปรเปนสูญเสยีหงอกกลับคนืแล” (น.20บ.4-
น.21บ.3) 
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เน้ือความขางตนผูแตงไดใชสาธกโวหารเพื่อแสดงความใหผูฟงและผูอานไดทราบเรื่อง
ความไมเที่ยงของรูป  โดยรูปของคนเราตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดาจนมีอายุ 50 ปน้ันยังมีรูป
กายคนเรานั้นยังมีความงดงามอยู แตเม่ืออายุ 60ป ขึ้นไปรูปคนเราจะเปลี่ยนแปลงกลายเปนนา
เกลียด ผูแตงไดยกตัวอยางใหเห็นวารูปกายคนเมื่อเขาสูวัยอายุ 60 ปจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรบาง เพ่ือใหผูอาน ผูฟง เขาใจภาพที่ผูแตงตองการสื่อความ 
  4.5 อุปมาโวหาร  

อุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบ สิ่งหรือขอความที่ยกมาเปรียบเพื่อประกอบ
ความใหชัดเจนขึ้น ในดานความหมายภาพพจนและอารมณ การเปรียบเทียบน้ีอาจเปรียบเทียบ
โดยเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง เปรียบความขัดแยง เปรียบลักษณะตรงขามหรือ
เปรียบเทียบโดยการโยงความคิดไปสูอีกสิ่งหน่ึงก็ได40 วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด
แสดงใหเห็นการใชอุปมาโวหารดังตอไปน้ี 

 การใชอุปมาโวหารเมื่ออุปมาความในเรือ่งการเกิดของสัตวในครรภมารดา 
“ครั้นถึงเดือนเจ็ดนั้นนั่งบนรกแมมีผิวน้ันแดงเหมือนลิงถูกเขาลอกหนังมาน่ังบนรกแม 

เวลาถาแมกินอาหารรอนเขาไปแลวลูกก็สลบสิ้นดุจเขาแทงปลาทั้งเปนโยนไปในไฟ เวลาถาแม
กินเค็มเขาไปก็ดีกินเขาไปแลวก็ดี ทุรนทุรายตกอกตกใจเหมือนเขาเอามะขามกับพริกไทยมา
คลุกปลาทั้งเปน เวลาถาแมด่ืมนํ้าเย็นเขาไปนั้นมันมีไขสั่นเหมือนเขาเอาไปไวอยูในโลกุตตรนรก
น้ันแลมันสลบแตละครั้งน้ันนับรอยครั้ง” (น.9บ.4-น.10บ.2) 

เน้ือความขางตนผูแตงใชอุปมาโวหาร โดยการเปรียบเทียบลูกที่อยูในอุทรมารดา มีผิว
แดงเหมือนลิงที่ถูกลอกหนัง  

อีกตัวอยางหนึ่งของการใชอุปมาโวหาร โดยเปรียบความวาทําไมพระพุทธมารดาไดฟง
ธรรมเทศนาคัมภีรมหาปฏฐานรังสีจึงแตกออกจากพระวรกาย 

“คัมภีรทั้ง 6 น้ีมีอรรถนั้นแคบไมกวางเลยอุปมาดุจปลาตัวหน่ึงชื่อ อานฺนทเมโน มี
ขนาดจากหางไปถึงปากนั้น 50 โยชน จากปากไปถึงหัวน้ัน 50โยชน จะเอาปลานั้นไปไวอยู
อโนดาตสระก็ดีจะสายหางไมไดเลยครั้น ทานเอาไปไวอยูมหาสมุทรซึ่งมีความลึกนั้น 8200 
โยชนแลวจึงสบาย กลุมนํ้ากระจายขึ้นไปถึงภวคพรหมทางโนนแล ดุจปราชญาพระองคเทศนา
ถึงพระมหาปฎฐานซึ่งประดับและพูดวาอานนฺทเมโนสบาย พระองครังสีจึงแตกดุจอานนฺทเมโนมี
ความลึกมหาสมุทรนั้นแล”(น.18บ.3-น.19บ.2) 

จากความขางตนผูแตงใชอุปมาโวหาร โดยเปรียบพระพุทธมารดาเหมือนปลาอานนท 
เปรียบความแคบของเนื้อหาในอภิธรรม 6 คัมภีร เหมือนสระอโนดาต เปรียบความกวางของ
เน้ือหาในคัมภีรมหาปฏฐานเหมือนมหาสมุทร เปรียบปญญาพระมารดาไดฟงธรรมเทศนาพระ
มหาปฏฐานแลวรัศมีแตกเหมือนกลุมนํ้าที่กระจัดกระจาย ปลาอานนทอยูในสระก็สายหางไมได
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เปรียบเหมือนพระพุทธมารดาไดรับฟงคัมภีรอภิธรรม 6 คัมภีร ครั้นปลาอานนทไดอยูใน
มหาสมุทรก็สบายสามารถสายหางพอสายหางกลุมนํ้าก็กระจัดกระจายไปถึงภวคพรหมเปรียบ
เหมือนพระพุทธมารดาไดฟงเทศนาคัมภีรพระมหาปฏฐานรังสีจึงแตกออกจากพระวรกาย  

 
เม่ือพิจารณาเนื้อเรื่องทําใหทราบวาผูแตงไดใชโวหารหลายๆ รูปแบบ สิ่งดังกลาวแสดง

ใหเห็นถึงชั้นเชิงในการแตงของผูแตงไดเปนอยางดี ดังเชน การใชพรรณาโวหารเพ่ือรําพึงรําพัน 
และสรางภาพทําใหผูฟงผูอานไดเห็นภาพตามอยางพิสดารอีกทั้งจูงใจใหผูอานและผูฟงไดเกิด
อารมณความรูสึกคลอยตามไปดวย สวนเทศนาและบรรยายโวหารผูแตงใชรูปแบบโวหาร
ดังกลาวเพื่ออธิบายความในเนื้อเร่ือง เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อเร่ือง รวมทั้งหลักคํา
สอนดวย การใชสาธกโวหารและอุปมาโวหารนั้นผูแตงไดยกตัวอยางประกอบและการกลาว
เปรียบเทียบความเพื่ออธิบายความใหผูอานและผูฟงสามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางชัดเจน  

 
5. สัญลักษณ  
สัญลักษณ คือ การนําสิ่งหน่ึงไปใชแทนอีกสิ่งหน่ึงเพ่ือใหเกิดภาพและเกิดความเขาใจ

ไดชัดเจน โดยปกตินิยมนําสิ่งที่เปนรูปธรรมไปใชเปนสัญลักษณแทนนามธรรม ภาษาสัญลักษณ
ในวรรณคดีเปนเรื่องของการสรางคําใหมของกวีหรือของผูเขียนเพ่ือนําไปใชซํ้าในงานของตนอีก 
และเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกนึกคิดเปนพิเศษตอคํานั้นๆ การใชสัญลักษณอาจใชคํา ประโยค 
ขอความหรือทั้งเรื่องก็ได41 

การใชสัญลักษณในเนื้อเรื่องในตอนที่พระพุทธเจาตรัสอภิธรรมแกพระมารดา 
“พระองคจึงเบิกพระพักตรรัตนยอดมีพระบันทูลไปกับพระกนโลง (ขามผาน)วา บพิตร

พระแมเราอัญเชิญทานมาทางฟากนี้เอาพระหัตถทั้งสองมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรแล 
ฉันตถาคตจะเทศนาสนองคุณทานแล อันดับน้ันพระมาตุอุทรบวร พระกนโลงไถฺลย(สูงสง) นาง
ทอดมองไปที่สมเด็จสรรเพชรดาญาณมีพระองคน้ันงดงามพรรณรายประกอบดวยนพพรรณรังสี
ทั้ง 6 พรรรณ” (น.13บ.2-4) 

“บพิตรพระองคเอย พระองคงดงามทั้งหมด พระซ่ึงมีบุญพระองคฟงพระกนโลงทูล
ทั้งหมด”(น.14บ.3) 

กนโลง หมายถึง กาว ขาม กาวลวง ผานพน ผานมา42 ความตาย เปนผูสูงสง แม43 

                                          
41เรื่องเดียวกัน, 231. 
42อุไรศรี วรศะริน, พจนานุกรมศัพทจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร,118. 
43

 Severos Pou,  An old khmer-French-English Dictionary (Hawaii : University of Hawaii 
Press, 1992), 78. 
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เน้ือความขางตนแสดงใหเห็นวาผูแตงอาจใชคําวา พระกนโลง เปนสัญลักษณแทน
คํานามเรียกพระมารดา เหตุที่ผูแตงใชคําวา พระกนโลง เปนสัญลักษณแทนพระมารดา เพราะผู
แตงอาจตองการแสดงความวาพระพุทธมารดาเปนพระผูผานพนหรือกาวขามจากความทุกขแลว 
เพราะพระองคไดดับขันธแลว ยอมแสดงใหเห็นวา คําวา กนโลง เปนสัญลักษณที่ผูแตงตองการ
สื่อใหผูอานรูสึกพิเศษกับคําๆนี้น้ันเอง  

นอกจากนี้คําวา กนโลง หมายถึง แม ดังน้ันผูแตงอาจใชคํานี้ในความหมายวา แม โดย
ไมไดสรางสัญลักษณของคํานี้เพ่ือเรยีกพระพุทธมารดา ดังสวนวิเคราะหขางตน 

จากการวิเคราะหลักษณะเนื้อหาในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ลักษณะคําประพันธ 
ธรรมเนียมนิยมการแตง การใชถอยคําสํานวน และกลวิธีการประพันธในแบบตางๆ เน้ือเร่ืองของ
วรรณกรรมสตราอภิธรรมกําเนิดมีการผูกโดยการนําเสนอหลักธรรมพรอมทั้งแทรกนิทาน
ประกอบเรื่องเพ่ือใหผูอานและผูฟงเขาถึงหลักธรรมโดยงายดวย เม่ือพิจารณาการใชถอยคํา
สํานวนวรรณกรรมเรื่องอภิธรรมกําเนิด มีการสรรคํา ซ่ึงแสดงความสามารถของผูประพันธ 

 
 
 

  
  
 



 
 

บทที่ 4 

ภาพสะทอนจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด 
 

วรรณกรรมเปนสิ่งสรางสรรคที่เกิดจากผลงานของมนุษย วรรณกรรมจึงเปนสิ่งที่เก็บ
รวบรวมความคิด และสภาพความเปนอยูในสังคมแตละยุคแตละสมัย โดยกวีผูแตงจะสอดแทรก 
ความคิด อุดมคติตางๆในสังคม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากความจงใจหรืออาจเกิดขึ้นจากความไมจงใจก็
ตาม โดยความคิดความเห็นที่สะทอนออกมาจากงานวรรณกรรม ลวนเปนอิทธิพลที่เกิดขึ้นจาก
สังคมในแตยุค1  วรรณกรรมจึงแสดงใหเห็นชีวิตในแงมุมตางๆ และในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถ
ที่จะสกัดเอาแกนแทของสังคมนั้นออกมาใหเห็นได2 

การศึกษาภาพสะทอนจากวรรณกรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาที่จะทําใหผูอานไดทราบถึง
ความเปนอยู ความคิด ปรัชญาชีวิต และจริยธรรมของสังคมในสมัยน้ันๆ อีกทั้งใหคนรุนหลังได
มองเห็นชีวิตในบางแงมุมที่ประวัติศาสตรมิไดบันทึกไว  การศึกษาวิ เคราะหวรรณกรรมเรื่อง
สตราอภิธรรมกําเนิดในเชิงสังคมจะศึกษาในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. คานิยม  
2. ความเชื่อ  
3. ประเพณี  
4. คติธรรมคําสอน 

 
คานิยม 

คานิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจ และกําหนดการ
กระทําของตนเอง3 คานิยมของสังคมเปนสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะไดจะเห็นหรือกลับ
กลายมาเปนสิ่งบังคับตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง และมีความสุขที่จะไดเห็น ไดฟง ได

                                                           
1 สิทธา  พินิจภูวดลและคณะ, ความรูท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย ( กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม

การพิมพ, 2522) , 48. 
2 เจตนา  นาควัชระ, วรรณคดีวิจารณและการศึกษาวรรณคดี (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2524), 15. 
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร :  ราช

บัณฑิตสถาน, 2542), 242. 
58 
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เปนเจาของ คานิยมบางอยางขึ้นอยูกับลักษณะของสังคม และสภาพแวดลอมทางสังคม4 สิ่ง
สะทอนใหเห็นคานิยมของสังคม จากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด มีดังตอไปน้ี 

 
1. คานิยมในเรื่องการกินหมากเพื่อใหฟนมีสีดํา  
การกินหมากเปนวัฒนธรรมที่นิยมอยูในกลุมคนชนชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มักจะกินในเวลาวางหรือหลังอาหาร หมากจึงมักถูกนํามาใชเปนเครื่องตอนรับแขกเสมอ โดยจะ
ยกเชี่ยนหมากออกมาตอนรับแขก และมีคนบางกลุมยังมีความเชื่อวาการกินหมากชวยใหเพ่ิม
พละกําลังในการทํางานใหมากขึ้นดวย5 การกินหมากยังมีจุดประสงคเพ่ือใหฟนมีสีดําถือวามีฟน
ที่สวยงาม 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงใหเห็นถึงคานิยมเรื่องการกินหมากเพื่อให
ฟนดํา ดังตอไปน้ี : 

“โอรูปเรานี้งดงามสถิตอยูบทอะไรจึงวาไดละลาย … งดงามนั้นบริสุทธิ์อยูแล เวลาถาถึง  
60  ป แลวรูปงดงามนั้นแปรกลับกลายเปนนาเกลียด…ผิวพรรณสดใส ขนคิ้วน้ันโกงโคงเหมือน
คันธนู..ฟนน้ันประดับยาดํามันกลับกลายเปนหลุดรวงหมดทั้งปาก ผมงามดํามัน…” (น. 20 บ.
1-น.21 บ.3) 

เน้ือหาจากวรรณกรรมขางตนกลาวแสดงใหเห็นความหมายวา ฟนที่ประดับดวยยาดํา
มันนั้นเปนฟนที่งดงาม โดยเนื้อหาจากวรรณกรรมไมไดแสดงความโดยตรงวาฟนที่ประดับดวย
ยาดํามันน้ันเกิดจากการกินหมาก จากการรับรูโดยทั่วไปทําใหเราสันนิษฐานไดวาฟนที่ประดับยา
ดํามันนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจากการกินหมากโดยวิธีเดียว ดังน้ันเนื้อหาขางตนยอมสะทอนให
เห็นคานิยมการกินหมากเพื่อใหฟนมีสีดํางดงาม สิ่งดังกลาวยอมสะทอนคานิยมของคนในสังคม
รูปแบบหนึ่งแมไมไดแสดงออกมาอยางชัดเจนก็ตาม 

 
ความเชื่อ 

ความเชื่อ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่สืบทอดกันมา อันมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
หรือกลุมชนที่มีตอสิ่งตางๆ โดยไมคํานึงถึงเหตุผลตามพื้นฐานแหงความจริง แตมีลักษณะที่
สอดคลอง กับสภาพแวดลอมของทองถิ่นและเปนการเสนอความตองการทางดานจิตใจ6 

                                                           
4 สุพัตรา   สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 4. 
5 พระยาอนุมาราชธน , การแตงงาน บาว-สาว (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพบรรณาคาร, 

2529), 54-55. 
6 กิ่งแกว อัตถากร, คติชนวิทยา เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับท่ี 184 หนวยศึกษานิเทศก  

กรมการฝกหัดครู  (กรุงเทพมหานคร  :  กระทรวงศึกษาธิการ,2519), 91. 



 60

มนุษยโดยทั่วไปตองการมีชีวิตอยางอิสระและปลอดภัยแตเม่ือมีสิ่งตางๆ มาทําลาย
ความสุขและความปลอดภัยของตนก็พยายามหาทางแกไข โดยคนหรือกลุมชนพยายามสราง
แนวคิดหรือหาทางกระทําเพื่อแกไขปญหาที่จะมาทําลายความสุขของตน ถาปญหานั้นหมดไป 
ความคิดหรือการกระทํานั้นจึงถูกยอมรับเปนความเชื่อ ความกลัวจึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งทําให
มนุษยเกิดความเชื่อในเรื่องตางๆ 7 ดังเชน ความเชื่อเร่ืองโชคลาง ผีสาง เทวดา เปนตน  ครั้น
เม่ือศาสนาไดเขามาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหกับมนุษย ความเชื่อด้ังเดิมของมนุษยยังคงฝงแนนอยูใน
จิตใจมนุษยอยู เม่ือศาสนามีความเกี่ยวพันกับจิตใจมนุษยมากขึ้น อีกทั้งเปนศาสตรที่วางแบบ
ฉบับชีวิตใหมนุษยไดดําเนินชีวิตตาม การแสดงออกความคิดความเชื่อของมนุษย ตั้งแตเกิดจน
ตายจะมีศาสนาเขามาเกี่ยวของเสมอ8 ดังนั้น สาเหตุความเชื่อของมนุษย นอกจากจะเกิดจาก
ความกลัวแลว อิทธิพลของศาสนาก็ยังเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหมนุษยเกิดความเชื่อ 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด เปนวรรณกรรมพุทธศาสนา เน้ือหาในงาน
วรรณกรรมโดยสวนใหญลวนสะทอนใหเห็นความเชื ่อซึ ่งไดร ับอิทธิพลจากพุทธศาสนา 
ดังตอไปน้ี : 

1. ความเชื่อเรื่องวิบากกรรม   

คําวา วิบากกรรม เกิดจากการรวมศัพทสองคําเขาไวดวยกัน คือ คําวา วิบาก หมายถึง 
ผล และคําวา กรรม หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา คือ ตั้งใจทํา จงใจทํา การกระทํา
น้ันอาจประกอบดวยเจตนาดีหรือชั่วก็ได เม่ือรวมคําทั้งสอง คําวา วิบากกรรม หมายถึง ผลแหง
การกระทํา ซ่ึงอาจเปนผลของการกระทําดีหรือชั่ว เม่ือเกิดการกระทําหรือกอกรรมอันใด ผลของ
การกระทํายอมติดตัวตามมา ถาเปนการกระทําดีเปนกุศลก็จะไดรับผลแหงความดี ถาเปนการ
กระทําชั่วอกุศล ก็ตองไดรับผลของการกระทําชั่วน้ัน9 ความเชื่อเร่ืองวิบากกรรมแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลพุทธศาสนาอยางแทจริง เพราะเรื่องกรรมถือเปนหลักคําสอนที่สําคัญในพุทธศาสนา ดัง
หลักคําสอนที่ปรากฏในสุตันตปฎก10 ดังน้ี 

“บุคลทํากรรมไวเชนใด ยอมไดรับผลกรรมเชนนั้น ทํากรรมดียอมไดรับผลดี ทํากรรม
ชั่วยอมไดรับผลชั่ว” 

                                                           
7 เบญจมาศ  พลอินทร, วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพ

พิมพ, 2524),14. 
8 ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก คณะมนุษยศาตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,2518), 212. 
9 บุญสืบ ตะสูงเนิน, พุทธศาสนา (บุรีรัมย : ฝายวิชาการสหอีสานใต ,2529),74. 
10กรมการศาสนา, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี 15 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

2525), 274.  
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สวนเรื่องผลกรรมนั้นในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ กลาวถึงผลกรรมใหผลตามคราวมี 4 
อยาง11 ดังน้ี 

1.ทิฏฐธัมมเวทนียะ  คือ กุศลอันใหผลเห็นประจักษในปจจุบันชาติ การกระทําในชาติน้ี
ก็ไดผลในชาติน้ี 

2. อุปปชชเวทนียะ คือ กุศลอันบุคคลแลกระทําในชาติน้ีแลใหผลตอเม่ือบังเกิดแลวใน
ภพหนา คือใหผลเปนในชาติเปนลําดับ 

3. อปราปริยเวทนียะ คือ กุศลอันบุคคลกระทําในชาติน้ี นานหลายๆชาติจึงที่ใหผลใน
ภพตอๆไป โดยเมื่อกรรมติดตามทันเม่ือใดก็จะใหผลในทันที 

4. อโหสิกรรม คือ ผลของกรรมนั้นไมมีแลว หมายถึง กรรมที่ตามไมทันมิอาจจะให
ผลได และสาบสูญได หาผลมิได 

 
วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองผลกรรมไวในตอน

การเกิดของสัตวในครรภมารดา ดังเนื้อเรื่องตอไปน้ี 
 “พระองคมารําพึงถึงการเกิดของสัตวทั้งหลายเกิดแลวอยูในครรภมารดา เดือนหน่ึง 

เหมือนฟองน้ํา เดือนสองเปนเลือดพังผืด เดือนสาม…ครั้นครบสิบเดือนบริบูรณแล มีลมหนึ่งชื่อ
กรรมปฏิวาตมักจะพัดมา อันวาสัตวใดถามีวิบากหนานั้นพัดมาที่หัวขวางทําใหแมลําบากแล อัน
วาสัตวใดถาไมมีวิบากเลย พัดมาที่หัวน้ันชวยประตูแม (มดลูก) น้ันแล อันสายรกแมน้ันเหมือน
เขาบิดมวนสัตวใหเขาไปในทองนั้นแล แลวอันสายรกแมทั้ง 10 น้ันมันเปอยหมด แลวจึงออกจาก
อุทรแมแล” (น.9 บ.1-น.11บ.2) 

เน้ือหาในตอนที่พระพุทธองคพิจารณาการเกิดของสัตวในครรภมารดา สะทอนใหเห็น
ความเชื่อเร่ืองผลกรรมวา ผลกรรมเปนสิ่งที่ติดตัวสัตวมาตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดา จากผล
กรรมดีหรือผลกรรมชั่วของสัตวในอดีตชาติ ยอมจะสงผลตอสัตวในตอนที่กําลังจะคลอดออกจาก
ครรภมารดาดวย จากเนื้อเร่ืองที่แสดงวา สัตวตนใดมีวิบากหนาหรือผลกรรมชั่วมาก มีลมชนิด
หน่ึงชื่อกรรมปฏิวาตพัดมาขวางทําใหคลอดออกมาลําบาก ถาไมมีวิบากลมชนิดนี้ก็จะชวยให
คลอดออกมาโดยงายหรือมีผลกรรมดีอาจชวยใหสัตวคลอดออกมาโดยสะดวกปลอดภัยน้ันเอง 
ความเชื่อเรื่องผลกรรมอาจนี่เองเปนความเชื่อหน่ึงชวยอธิบายถึงเรื่องการเกิดของสัตวได  

ความเชื่อเร่ืองผลกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมกรรมเมื่อพิจารณาประกอบกับเรื่องผล
กรรมในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะแลว ทําใหเราทราบไดวาผลกรรมที่ติดตัวสัตวเม่ือกําลังคลอดนัน้
เกิดจากการกระทํากรรมไวในอดีตชาติ เน่ืองจากเนื้อหาในวรรณกรรมไมไดกลาวอธิบายวาผล
กรรมที่ใหผลในตอนกําเนิดจากครรภมารดานั้นเกิดขึ้นจากการกระทําในอดีตชาติซึ่งเปนชาติที่
                                                           

11 อนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังคหะ แปลรอยอยางพิสดาร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  
ประยูรวงศ,2519),143. 
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แลวหรือเปนผลที่เกิดจากการกระทําในหลายๆอดีตชาติ  ดังนั้นผลกรรมที่ใหผลในตอนเกิดจาก
ครรภมารดาจึงตรงกับผลกรรมที่อธิบายไวในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะสองประเภทคือ 1)ผลกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําในชาติที่แลวจึงใหผลในชาติตอไปหรือชาติที่กําลังคลอดออกมา   
(อุปปชชเวทนียะ)  2) ผลกรรมที่เกิดจากการกระทําไวในหลายๆชาติแลวใหผลมาปรากฏในชาติ
ที่จะกําลังคลอดออกมา (อปราปริยเวทนียะ)  

2. ความเชื่อเรื่องเทวดา 
ความเชื่อเรื่องเทวดา เปนความเชื่อที่มนุษยมีมาตั้งแตกอนที่จะมีการนับถือศาสนา 

ครั้นเม่ือศาสนาเขามาความเชื่อเร่ืองเทวดา ก็ยังคงอยูอยางตอเน่ืองเพราะศาสนาแตละศาสนา
ลวนกลาวถึงเรื่องเทวดาอยูเสมอ พระพุทธศาสนาเองก็มีคัมภีรศาสนาหลายเลมที่กลาวถึงและ
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเทวดา ดวยเหตุน้ีเองอิทธิพลศาสนายอมเปนสิ่งสําคัญตอการสรางอิทธิพล
ความเชื่อเหนือจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยูเสมอ ตามคัมภีรทางพุทธศาสนา กลาวถึงเรื่องเทวดา
ไวดังน้ี คือ 

เทวดานั้นมี 3 ประเภท คือ สมมุติเทวดา ซึ่งก็คือกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม อุบัติ
เทวดา คือ เทวดาซึ่งเกิดในสวรรคชั้นแรก คือ จาตุมหาราชิกาจนกระทั่งถึงพรหมโลก และวิสุทธิ
เทวดา คือ พระพุทธเจาพระปจเจกโพธิเจา และพระอรหันต12 

เทวดาภูมิ หรือสวรรคของเทวดา มี 6 ชั้น13  

1.ชั้นจาตุมหาราชิกา  แปลวา ภูมิเปนสถิตแหงเทพยดาทั้งหลายซึ่งมีทาวมหาราชทั้ง  
4 เปนประมุข 

2.ชั้นดาวดึงส แปลวา ภูมิเปนที่สถิตแหงเทพยดา ผูมเหศักดิ์ 33 องค ซ่ึงมีทาวสัก
เทวราชเปนประมุข 

3.ชั้นยามา แปลวา ภูมิเปนที่สถิตแหงเทพยดาทั้งหลายผูไมมีความลําบาก ซ่ึงมี ทาวสุ
ยามเทวราชเปนประมุข 

4.ชั้นดุสิต แปลวา ภูมิเปนที่สถิตแหงเทพยดาทั้งหลายผูมีความยินดี และแชมชื่นอยู
เปนนิตย ซ่ึงมีทาวสันดุสิตเทวราชเปนประมุข 

5.ชั้นนิมมานรดี แปลวา ภูมิเปนที่สถิตแหงเทพยดาทั้งหลายผูมีความเพลิดเพลินยินดี
ในกามคุณารมณ ที่เนรมิตขึ้นไดตามความพอใจแหงตน ซ่ึงมีทาวนิมมิตเทวราชเปนประมุข 

6.ชั้นปรนิมมิตรสวัตตี แปลวา ภูมิเปนที่สถิตแหงเทพยดาทั้งหลายผูเสวยกามคุณา
รมณ ที่ทวยเทพเหลาอ่ืนเนรมิตใหตามความพอใจแหงตน ซ่ึงมีทาวปรนิมมิตเทวราชเปนประมุข 

                                                           
12 นิยะดา  เหลาสุนทร, ไตรภูมิพระรวง การศึกษาที่มา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแมคําผาง

,2538),81. 
13 เรื่องเดียวกัน, 95. 
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วรรณกรรมเรื่องสาตราอภิธรรมกําเนิด สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องเทวดาดังเนื้อ
เรื่องที่จะแสดงตอไปน้ี 

 “ฉันจะเอาจักษุทิพยของฉันทั้งสองนี้เอง บูชาสิ่งทั้งสองแลเม่ือพระองคบันทูลหมดแลว
พระองคขัดสมาธิพระบาทสะอาดดานทิศตะวันออกแลวพระองคก็ทิ้งพระเนตรเมียงมองไป ทาง
รัตนบัลลังก พระศีรมหาโพธิ…อันสถานพระองคขดพระบาทนั้นเรียกวา อนิมิสเจดีย อันวาเทวดา 
ผองทั้งหลายยลพระองคไมทิ้งสถานนั้นเลยแลวเทวดาก็นิมิต เปนบานอยูหลังหนึ่งอยูทางทิศ
อีสานของพระไตรรัตนมหาโพธิน้ันแล…” (น.3 บ.4 – น. 4 บ.3) 

เน้ือเรื่องตอนที่ยกมาขางตน แสดงถึงความเชื่อเร่ืองเทวดาแทรกอยูในพุทธประวัติตอน
พระพุทธองคพิจารณาอภิธรรม  การนําความเชื่อเร่ืองเทวดาสอดแทรกเขาในเรื่องพุทธประวัติ
สะทอนใหเห็นวาพุทธศาสนิกชน ซ่ึงมีพ้ืนฐานความเชื่อเร่ืองเทวดาอยูแลว สามารถผสมผสาน
ความเชื่อเรื่องเทวดากับพุทธศาสนาไดอยางดี 

“แลวพระองคจึงมาประทับบนรัตนบัลลังกเพชร… พระองคน้ันงดงามพรรณราย ดุจ
ทองชมพูนุท…แลวพระองคเทศนาพระปฏิจจสมุปบาทเทศนาสนองคุณรัตนบัลลังกน้ันแล อันวา
สรรพเสียงนั้นกองกังวานลึกซึ้งสดใส…ซึมซาบหมดหูเทวดามหาพรหมสัตว ผองทั้งเหมือน
โลกธาตุสังวาส..” (น.6บ.4- น.7 บ.4) 

จากเนื้อหาในตอนที่พระพุทธองคเทศนาปฏิจจสมุปบาท สะทอนใหเห็นทั้งความเชื่อ
เรื่องเทวดา และพรหม สิ่งน้ียืนยันใหเห็นวาในสมัยพุทธกาลนั้นมีความเชื่อแบงแยกเรื่องพรหม
และเรื่องเทวดาแลว  

 
3. ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค  

ศาสนาทุกศาสนามีความเชื่อเรื่องนรก สวรรค เรื่องราว นรก สวรรค นอกจากจะประกอบอยู
ในงานวรรณกรรมแลว ยังสามารถพบเรื่องนรกสวรรค อยูในงานศิลปกรรมดวย ในศาสนาอื่นๆ นรก
สวรรคคือจุดมุงหมายสําคัญ การกระทําดีเพ่ือใหตายไปไดขึ้นสวรรค แตในพุทธศาสนานั้นจุดหมาย
สําคัญมีมากกวาการขึ้นสวรรค ก็คือทางนิพพานนั้นเอง นรกสวรรคสําหรับพุทธศาสนาเปนเพียงสวน
หนึ่งของสังสารวัฏหรือการเวียนวายตายเกิด14  

นรก เปนสถานที่เกิดของสัตวที่มีความชั่วมากที่สุด นรกแปลวา สถานที่
ปราศจากความสุข แตเปนสถานที่เต็มไปดวยความทุกขตลอดเวลา นรกแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 15 

1.มหานรก คือ นรกขุมใหญ มีจํานวน 8 ขุม16 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
                                                           

14 พระธรรมปฎก, นรก-สวรรคในพระไตรปฎก  (กรุงเทพมหานคร  :   ธรรมสภาและสถาบัน
บันลือธรรม, 2547), 1. 

15 เรื่องเดียวกัน,171. 
16 นิยะดา  เหลาสุนทร, ไตรภูมิพระรวง การศึกษาที่มา,15. 
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1.สัญชีวนรก แปลวา นรกใหตายแลวกลับเปน (สัญชีว = กลับเปน ,
คืนชีพ) หมายความวา ที่นรกนี้สัตวนรกถูกทรมานใหตายแลวกลับมีชีวิต และถูกทรมานใหตาย
และกลับมีชีวิตใหถูกทรมานตอๆไปอีก จนกวาจะสิ้นผลกรรม 

2.กาฬสุตตนรก แปลวา นรกดายดํา หมายความวา ที่นรกนี้สัตวนรก
ถูกถากถูกฟนดวยขวานเหล็กแดงตามแนวดายดําที่ทําไวตามรางของสัตวนรก 

3.สังฆาตนรก แปลวา นรกบดขยี้ หมายความวา ที่นรกนี้ สัตวนรกถูก
ทรมาน โดยมี ภูเขาเหล็กแดงมหึมากลิ้งมาบดขยี้รางสัตวนรกใหแหลกละเอียด 

4.โรรุวนรก แปลวา นรกอ้ืออึงดวยเสียงรองใหครวญคราง (โรรุว = 
เสียงรองไห ครวญคราง) หมายความวา ที่นรกนี้มีสัตวนรกถูกเปลวไฟเผาไหมลุกแลบเขาไปตาม
ทวารทั้ง 9 ทําใหเจ็บปวด แลวสงเสียงรองไหครวญครางอื้ออึงอยูตลอดเวลา นรกนี้ บางแหง
เรียกวาชาลโรรุวนรก 

5.มหาโรรุวนรก แปลวา  นรกอ้ืออึงดวยเสียงรองไหครวญครางเปน
การใหญ หมายความวาที่นรกนี้ สัตวนรกถูกลุมควันอันแสนแสบพุงเขาตามทวารทั้ง 9 ทําใหเรา
รอนและเจ็บแสบอยางสาหัส จึงสงเสียงรองไหครวญครางเปนการใหญนรกนี้บางแหงเรียกวา ขุมโร
รุวนรก 

6.ตาปนรก-ตาปนนรก แปลวา นรกเรารอน หมายความวา นรกนี้ มี
การทรมานสัตวนรกที่ไหวตัวไมไดใหเรารอนตลอดเวลา 

7.มหาตาปนรก-ปตาปนรก-ปตาปนนรก แปลวา นรกเรารอนยิ่ง
หมายความวา นรกนี้มีการทรมานสัตวนรกที่ไหวตัวไมได ใหเรารอนเปนอยางยิ่ง 

8.อเวจีนรก แปลวา นรกปราศจากชองวาง หมายความวาที่นรกนี้สัตว
นรกแออัด ยัดเยียดกันอยูไมมีที่วาง และสัตวนรกไมมีชองวางจากทุกข ไมมีชองวางจากเปลวไฟ 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด สะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่องนรก ดังตอไปน้ี : 
ตอนพระพุทธเจาพิจารณาการเกิดของสัตวในครรภมารดา 
“พระองครําพึงถึงการเกิดของสัตวในครรภมารดา อันเดือนหน่ึงเหมือนฟองน้ํา… น่ัง

บนพังผืดแม เวลาถาแมกินอาการรอนเขาไป ลูกก็สลบสิ้น เหมือนเขาแทงปลาทั้งเปนโยนไปให
ไฟ… เวลาถาแมด่ืมนํ้าเย็นเขาไปนั้นมีไขสั่นเหมือนเขาเอาไปอยูในโลกุตตรนรก17แล สลบแตละ
ครั้งๆเปนจํานวนหนึ่งรอยครั้ง ครั้นครบสิบเดือน…” (น.9บ.1-น.11บ.2) 
                                                           

17 โลกุตตรนรก  คําวา โลกุตร- หมายถึง เหนือโลก, พนวิสัยโลก ดังนั้น โลกุตตรนรก นาจะ
หม ายคว าม ว า  ที่ สุ ด ข อ งน รกห รื อ น ร กที่ อ ยู ไ ก ลที่ สุ ด  จ า กค ว ามหม ายสั น นิ ฐ า น โ ลกุ ต ต ร - 
นรก นาจะหมายถึง โลกันตนรก นรกขุมนี้เปนนรกมีสถานที่อยูนอกกําแพงจักรวาล เปนนรกที่มืดสนิทแสง
สวางจากดวงอาทิตยและดวงจันทรไมอาจสองถึง เพราะอยูนอกกําแพงจักรวาล ดังนั้นเมื่อความหมายของโล
กุตตร- นรกนั้นหมายถึงนรกที่มีสถานที่อันเปนที่สุดของนรก ดังนั้นนรกขุมนี้จะเปนนรกขุมใดไมไดนอกจาก 
โลกันตนรกนั่นเอง 
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เน้ือหาในตอนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องนรก โดยเปรียบเทียบสัตวเม่ือ
อยูในครรภมารดาจะรูสึกทรมานมีไขสั่นเหมือนอยูในนรก เวลาที่แมด่ืมนํ้าเย็น การใชอุปมา
โวหารของผูแตงเปรียบเทียบ ความทุกขทรมานหนาวสั่นเหมือนอยูในนรก แสดงใหเห็นความ
เชื่อวานรกเปนสถานที่มีแตความทุกขทรมานนั้นเอง  

ความเชื่อเรื่องสวรรค ผูวิจัยไดกลาวถึงสวรรค พรอมทั้งอธิบายความบางแลว
ในเรื่องความเชื่อเรื่องเทวดา ดังน้ันจึงไมขอกลาวซ้ําในที่น้ีอีก 

ความเชื่อเรื่องสวรรค ในสตราอภิธรรมกําเนิดมีการกลาวถึงสวรรคชั้นพรหม 
ดังเนื้อหาดังตอไปน้ี 

ตอนพระพุทธเจาพิจารณาพระอภิธรรม 
“พระองคพิจารณาในคัมภีรพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร...ครั้นพระองคพิจารณาคัมภีรมหา

ปฏฐานนั้น พระองคแถลงออกเพียงวาเหตุปจฺจโยเทานั้น รัศมีทั้ง 6 พรรณ น้ันอยูไมไดเลย ซ่ึง
เดียรดาษออกจาก พระวรกายพระองคซ่ึงแผออกเปนกลุมใหญ… อันรัศมีทั้ง 6 พรรณ แพรขึ้น
ไปถึงภวคพรหมทางโพนประสมไปถึงขางใตอุทกปริยันต อันตราบทั้งสองขางแลประสมไปถึง
กลางจักรวาลเปนที่สุดแล” (น.4บ.4 – น.6บ.2)  

จากเนื้อหาขางตนกลาวถึงรัศมีของพระพุทธองคที่แผกระจายไปถึงภวคพรหม แม
เน้ือหาจะไมสะทอนถึงความเชื่อของบุคคลที่มีผลกรรมดีแลวจะไดไปอยูในสวรรคก็ตาม แตการ
กลาวถึงสวรรคภวคพรหมในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ผูวิจัยเชื่อวาผูฟง ผูอาน นาจะมีความ 
เขาใจเรื่องสวรรคชั้นภวคพรหม18 และนาจะมีความเชื่อเร่ืองสวรรคอยูบาง เพราะเหตุวา งาน
วรรณกรรมเปนการสะทอนความคิด สิ่งที่ไมไดคิดและไมมีความเชื่อในเรื่องน้ันๆ จึงไมนาจะมี
การกลาวไวในวรรณกรรม 

นอกจากนี้เน้ือหาตอนพระพุทธตรัสพระอภิธรรมโปรดพระมารดามีเน้ือหาที่แสดงความ
กลาวถึงเหตุการณบนสวรรค มีเรื่องราวดังตอไปน้ี 

“พระองครําพึงจากอาสนหินรัตนยอดปทุมรัตน มาถึงพระผูขามผาน(พระมารดา) 
บพิตรพระแมเราอัญเชิญ ทานมาทางฟากนี้เอาพระหัตถของทานมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 
คัมภีรแล ฉันตถาคตจะหาสนองคุณทานแล… อันดับน้ันพระมาตอุทรบวร พระผูกนลงสูงสง นาง
ทอดมองไปที่สมเด็จสรรเพชรดาญาณ มีพระองคน้ันงดงามพรรณรายประกอบดวยนพพรรณรังสี
ทั้ง 6 พรรณ ซึ่งลอมรอบพระองคเทาหนึ่ง  เปนอภิเสกตาของเทวดาผองทั้งหลายแลวนางตรึก
โสมนัสสาชัดแลวยกพระหัตถสองขึ้นถวายบังคมประณมทูลถึงวา บพิตรพระสมณโคดมซึ่งเปน

                                                           
18 ภวัคคพรหม คือ 1.เวหัปผลาภูมิ เปนยอดภูมิของพรหม 11 ชั้น เรียกว ปุถุชนภวัคคพรหม 

แปลวา ยอดภูมิของปุถุชน คือปุถุชนไปเกิดได 2.อกนิฎฐาภูมิ เปนยอดภูมิของสุทธาวาส 5 ชั้นเรียกวา อริย-
ภวัคคพรหมแปลวา ยอดภูมิของพระอริยะ 3.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ เปนยอดภูมิของอรูปพรหม เรียกวา 
สัพพภวัคพรหม แปลวา ยอดภูมิของปุถุชนและพระอริยะ 
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ลูกรักของฉันเอย อันวาเชื้อสายมารดานี้ลวนต่ําตอยสวนฝายบิดานั้นก็ซ่ึงลวนแตต่ําตอย อันหมด
เน้ือญาติพระวงษองคสากีราชผองทั้งหลายก็ลวนแตต่ําตอย แมยังมองจากสรรค 16 ชั้นนี้ตราบ
ไปถึงพรหมโลกที่ฟากนั้นก็ดีไมมีรูปไมเสมือนพระองคเลย... บพิตรพระผูมีบุญประทับสดับธรรม
เทศนา สงบเสงี่ยมแล แลวสมเด็จสรรเพชรดาญาณพระองคเทศนาคัมภีรพระอภิธรรม …” (น.12 
– น.17) 

จากเนื้อหาขางตนพระพุทธมารดาไดกลาวถึงสวรรค 16 ชั้นเพ่ือเปรียบกับความงดงาม
พระวรกายของพระพุทธองค สวรรคทั้ง 16 ชั้นนาจะหมายถึง สวรรคชั้นพรหมทั้ง16 ชั้น โดยมี
รายยละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปน้ี  

สวรรคชั้นพรหม 16 ชั้นเรียกวา โสฬสพรหม เปนแดนของพรหมที่มีแตรูปกายไมมีการ
เคลื่อนไหว มีความสุขสบายยิ่ง แบงเปน 

ปฐมญาณ 3 คือ พรหมปาริสัชชา, พรหมปโรหิตา, มหาพรหม,  
ทุติยญาณ 3 คือ ปริตตา, อัปปมาณา, อาภัสรา 
ตติยญาณ 3 คือ ปริตตสุภา,    อัปปมาณสุภา, สุภกิณหา  
จตุตถญาณ 2 คือ เวหัปผลา, อสัญญี  
ปญจสุทธาวาส อีก 5 คือ อวิหา,อตัปปา,สุทัสสา,สุทัสสี, อกนิษฐา19 (สวรรคชั้นน้ี ถือวา

บรมสุขที่สุด) 
เม่ือพิจารณาเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดจะมีการสอดแทรกเรื่อง

นรกสวรรคอยูหลายๆ เหตุการณ ซ่ึงเปนความเชื่อในพุทธศาสนานั้น อีกทั้ง งานวรรณกรรมสมัย
หลังๆ ก็ยังคงปรากฏความเชื่อเรื่องนรกสวรรคอยู และดวยเหตุที่ผูแตงวรรณกรรมสมัยหลังได
สอดแทรกเรื่องราวนรกสวรรคอยูในวรรณกรรมของตน ยอมมีสวนชวยตอกย้ําความเชื่อเรื่องนรก
สวรรคใหฝงแนนอยูในจิตใจพุทธศาสนิกชนเสมอดวย 

ความเชื่อเรื่องนรกสวรรคเปนความเชื่อมีอยูเหนือจิตใจพุทธศาสนิกชนมาชานาน เปน
ความเชื่อที่ผูกติดไปกับหลักคําสอน ในเรื่องกุศล  คือ การสรางหรือกระทําผลกรรมดี และอกุศล
คือ การสรางหรือกระทําผลกรรมชั่ว การกระทํายอมจะสงผลกรรมใหคนๆนั้น เกิดอยูในนรกหรือ
สวรรคน้ัน อง กลาวคือเม่ือตายแลว ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก หรือเขาถึงสุคติ โลก
สวรรค ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อเร่ืองนรกสวรรค ที่เกี่ยวพันไปกับเรื่องการสรางกุศลหรือ
อกุศล ซ่ึงจะขอกลาวอธิบายเพิ่มเติม และยกตัวอยางใหเห็นในเรื่องความเชื่อชาติภพตอไป 

4. ความเชื่อเรื่องชาติภพ ความเชื่อเร่ืองชาติภพเปนความเชื่อตามหลักคําสอนใน
พุทธศาสนา โดยเชื่อวาสัตวทั้งหลายยอมเวียนวายตายเกิด การเวียนวายตายเกิดของสัตว
(สังสารวัฏ) วาจะไปเกิดที่ใด ก็ขึ้นอยูกับผลกรรมที่ตนไดกอหรือสรางไวถากอกรรมดีสรางกุศลใน
ปจจุบันชาติก็อาจจะไดไปเกิดในกามภูมิ รูปภูมิในอนาคตชาติ ถากอกรรมชั่วสรางอกุศลใน

                                                           
19 นิยะดา เหลาสุนทร, ไตรภูมิพระรวง การศึกษาที่มา, 98. 
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ปจจุบันชาติ ก็อาจจะไดไปเกิดในอบายภูมิ ในอนาคตชาติได คํากลาวนี้แสดงความเกี่ยวพันของ
ความเชื่อเรื่องชาติภพ เรื่องกรรมและเรื่องนรกสวรรคน่ันเอง ดังน้ันจะขอกลาวยกตัวอยางของ
พุทธวจนะที่แสดงความถึงผลกรรมที่สืบเน่ืองจากปจจุบันไปถึงภพหนา ตามคัมภีรจูฬากัมม-     
วิภังคสูตร20 มีใจความดังน้ี 

“สตรีหรือบุรุษผูไมบําเพ็ญทานไมใหปนขาวน้ํา ผานุงหมเปนตน ดวยกรรมนั้นซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู
ความเปนมนุษยจะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะนอย” 

“สตรีหรือบุรุษผูบําเพ็ญทาน ใหปนขาวน้ํา ผานุงหม เปนตนดวยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่ง
พรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด 
ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะมาก” 

วรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดในนิทานประกอบคําสอนเร่ืองมาณพตาบอด 
มาณพขายปลื้ม แสดงใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องชาติภพ ดังความดังตอไปน้ี 

“อธิบายคําพูดนี้หนาเหมือนมาณพสองคน คนหนึ่งนั้นตาบอด มาณพอีกคนนั้นพิการ
ขาเปลี้ย.เวลามาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ยคิดไดถี่ถวนพรอมกันแลวมาณพตาบอด มาณพขา
เปลี้ยก็ขี่คอกันไป ครั้นถึงบาน นอยใหญไดขอทาน นํ้าขาวเขามาเลี้ยงกูชีวิตเวลานี้ มี
พระมหากษัตริยอยูพระองคหน่ึง ทรงอยูในทศพิศราชธรรมโปรดการใหทานแกขอทานยาจก…
มาณพทั้งสองพากันไปขอน้ําทานกับพระองค… มาณพทั้งสองขอขาวซึ่งพระองคใหมาเทเสร็จ
แลวถวายบังคมกราบลา…ระหวางกลับไปตามทางมีพระปกเจกโพธิหน่ึงองค กําลังเดิน
บิณฑบาต…อันมาณพทั้งสองไดยินพระองคเองบิณฑบาตเชนนี้ มีจิตน้ันยินดีพรอมกัน พูดวา
มิตรเอยจากอนโนน เราไมใหทานนั่นเองแล เราเกิดเปนคนยากลําบากแล ครั้งนี้เราเอาขาวใส
บาตรพระปกเจกโพธิแล …ขอปรารถนาวาบพิตรพระปจเจกโพธิชาติน้ี เราทั้งสองตกยากลําบาก
ชาติหน่ึงสวนตาและขาเราขอใหดุจความปรารถนาของเราทั้งสองแล….พระปกเจกโพธิทําภัตรา
อนุโมทนา แกมาณพทั้งสองเลยอันชาติน้ีก็ดี ชาติหนาก็ดี ก็จงไดทั้งสองสัมฤทธิ์บริบูรณถึงความ
ปรารถนา…ครั้นมาณพทั้งสองเดินทางกลับถึงบานกลายเปนยอดปราสาทเงินผาแพร คลัง
ขาวสาร ถั่ว …สวนตาที่มืดสนิทกลายเปนสวางเห็นหมดทุกทิศ ขาที่เปลี้ยกลับเดินดําเนินดีคืน…
ครั้นหมดอายุก็ไดไปงอกสถิตพิมานสวรรคไดสถิตพิมานทอง25 โยชน”(น. 24-น.31) 

เน้ือหาขางตน สะทอนใหเห็นความเชื่อในเรื่องชาติภพในอดีตชาติ วามาณพทั้งสองไม
เคยใหทานหรือกระทําดีเลยจึงเปนคนตาบอด ขาเปลี้ยตกยากลําบากเชนนี้ และเม่ือมาณพทั้ง
สองสรางกรรมดีใหทานแกพระปจเจกโพธิ และกรรมดังกลาวสงผลใหในปจจุบันชาติมาณพตา
บอดตากลับมาเห็นไดปกติ สวนมาณพขาเปลี้ยขากลับมาเดินไดตามปกติ และเม่ือตายไปผล
กรรมจาการกระทําดีไวในปจจุบันชาติ ทําใหอนาคตชาติใหมาณพทั้งสองไดเกิดในสวรรคน้ันเอง  

                                                           
20 พระธรรมปฎก, นรก-สวรรคในพระไตรปฏก, 67-68. 
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5. ความเชื่อเรื่องสระอโนดาต และปลาอานนท สระอโนดาตและปลาอานนทเปน
เรื่องราว ที่ไดกลาวแสดงความอยูในคัมภีรไตรภูมิกถา โดยคัมภีรไตรภูมิกถาถือวาเปน
วรรณกรรมเรื่องหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลตอวรรณกรรมสมัยหลัง อีกทั้งเปนคัมภีรที่สรางอิทธิพลดาน
ความเชื่อในเรื่องตางๆ ตอวรรณกรรมสมัยหลังดวย เชน เรื่องนรกสวรรค เปรต ครุฑ นาค เปน
ตน โดยวรรณกรรมสมัยหลัง เกือบทุกเรื่องมักมีเร่ืองของคัมภีรไตรภูมิสอดแทรกอยูเสมอ21 ใน
สวนคัมภีรไตรภูมิไดกลาวถึงสระอโนดาตและปลาอานนท ดังตอไปน้ี 

มหาสระที่มีชื่อวา สระอโนดาตมีระยะทางหางจากอางศิลา 300 โยชน22 สระอโนดาต
น้ันแวดลอมไปดวย ภูเขาทั้ง 5 ซ่ึงจัดเปนยอดเขาของเทือกหิมพานต คือ สุทัศศนกุฎ จิตรกูฎ 
กาฬกูฎ คันธมาทนกูฎ ไกรลาสกูฎ ภูเขาทั้ง 5 จะตองลอมรอบ สระอโนดาตอยูโดยยอดภูเขา ทั้ง 
5  จะเง้ือมเขาหากันปดปองกําบังสระอโนดาตไว เหตุน้ีนํ้าในสระจึงไมรูจักรอน เหตุที่นํ้าไมรอน
สระนี้จึงไดชื่อวาอโนดาตสระ กระแสนํ้าจากภูเขาทั้ง 5 น้ี จะไหลเขาสูสระอโนดาตเหตุน้ีสระ
อโนดาตจึงไมรูจักแหงเลย นํ้าในสระอโนดาตจะไหลออกจากปากชอง 4 ทาง คือ ปากราชสีห 
ปากชาง ปากมา และปากโค สระอโนดาตจะมีทาน้ําอยู 4 ทา ทาดานหน่ึงเปนที่ชําระของนาง
อัปสรกัญญา อีกทาเปนทาของเทพบุตร อีกทาเปนทาของวชัรธร และอีกทาเปนทาของยักษาธิ
ราชทั้งปวง23 

ปลาอานนทน้ันเปนปลาใหญ 7 จําพวกดวยกันที่อาศัยอยูในมหาสมุทร ปลาใหญ 7 
จําพวก คือ ติมิ ติมัง มงคล ติมิรมงคล อานนท ติมินท อัชฌาหาร มหาติมิ ปลาอานนท มีขนาด
ความยาว 5000 โยชน24 เม่ือโบกหูชูศีรษะ ตีนํ้าดวยหาง นํ้านั้นจะระลอกพลุงพลานแตละขางได
ขางละพันโยชนสองพันโยชน25 

ในสวนเนื้อหาจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ไดสอดแทรกเรื่องสระอโนดาต
และปลาอานนทไวในตอนพระพุทธองคตรัสพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ดังน้ี 

“มีการจําโนทยโจทยวากายทาน พระองคเทศนาพระอภิธรรมทั่ว 7 คัมภีร บทอะไรรังสี
ไมแตก ครั้นถึงเวลาพระองคเทศนา คัมภีรมหาปฎฐาน แลวรังสีพระองคจึงแตก แลววิสัชชนา
เฉลยวา อันพระองคเทศนาพระอภิธรรมทั้ง 6 คัมภีร รังสีไมแตก ซ่ึงบทคัมภีรทั้ง 6 น้ีมีอรรถแถบ

                                                           
21 ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, 81. 
22 อําไพ คําโท,  ผูแปล, ไตรภูมิฉบับภาษาเขมร, (กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร

,2530),  52. 
23 พระธรรมปรีชา, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกภา ฉบับท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,2521), 

139-145. 
24 อําไพ คําโท, ไตรภูมิฉบับภาษาเขมร,  59. 
25เรื่องเดียวกัน,128-129. 
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ไมกวางและอุปมาดุจ ปลาหนึ่งชื่ออานนทเมโน มีขนาดความยาวจากหางถึงครีบ50โยชน จาก
ครีบถึงหัว 50 โยชนจะเอาไวในสระอโนดาตก็ดี จะสายหางไมไดเลย ครั้นทานเอาไวอยูใน
มหาสมุทร ซ่ึงมีความลึก 2000 โยชน แลวจึงสบายกลุมนํ้ากระจายไปถึงภาคพรหมทางโนน ดุจ
ปราชญาพระองคเทศนาถึงพรหมากปฎฐาน ซ่ึงประดับเผยพูดวาอานนทสบาย รังสีจึงแตก
เหมือนอานนทมีความลึกมหาสมุทรนั้นแล..”(น.18บ.1 –น.19 บ.2) 

การที่ผูแตงใชปลาอานนทและสระอโนดาตเปรียบเทียบกับปญญาของพระพุทธมารดา 
ที่สอดแทรกอยูในเนื้อเร่ือง สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองปลาอานนทและสระอโนดาต ที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากคัมภีรไตรภูมิกถานั่นเอง สิ่งนี้อาจทําใหเราทราบไดวา วรรณกรรมเร่ืองสตรา
อภิธรรมกําเนิดเปนวรรณกรรมเรื่องหน่ึงที่ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรไตรภูมิกถาอีกทางหนึ่งดวย 

 
ประเพณ ี

ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมคือประพฤติปฏิบัติ สืบตอๆกันมาจนเปนแบบแผน 
ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี26 เชน การแตงงาน การเกิดและการตาย เปนตน 

ประเพณี ตางๆเปนเรื่องที่มีอยูในทุกชาติ ทุกภาษา สวนลักษณะจะแตกตางไปประการ
ใด ก็แลวแตลักษณะหรือสภาพของแตละทองถิ่นหรือแตละสังคม ซ่ึงโดยปกติประเพณีของ
ทองถิ่นใด หรือประเทศใด ยอมจะเหมาะกับทองถิ่นนั้น และไมเหมาะที่จะนําไปใชกับทองถิ่นอ่ืน
หรือประเทศอ่ืนๆ 

การกําหนดประเภทของประเพณี อาจจําแนกได  3 ประเภท คือ ประเพณีประจําวัย 
ประเพณีประจําตัว ประเพณีประจําวันสําคัญทางศาสนา 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด สะทอนใหเห็นประเพณี ดังตอไปน้ี 

ประเพณีประจําวัย27 อาจจําแนกไดอีก เชน การเกิด การบวช การแตงงาน การตาย 
เปนตน 

1. ประเพณีเก่ียวกับการตาย ตาย คือ สภาวะสุดทายของชีวิตมนุษยในโลกนี้ แตใน
สังคม ด้ังเดิมน้ันการตายไมใชสิ่งสุดทายในชีวิตยางสิ้นเชิง เพราะผูคนในสังคม ดั้งเดิมเชื่อวา 
วิญญาณ เปนสิ่งที่ไมตาย แตจะเปนสิ่งอมตะตลอดไป28   

สาเหตุที่ทําใหเกิดประเพณีเกี่ยวกับความตายนั้นเกิดขึ้นจากเหตุ 3 ประการคือ 
1.เพ่ือทําพิธีเซนไหวเพ่ืออุทิศใหผูตาย  

                                                           
26 เรื่องเดียวกัน,128-129. 
27 กิ่งแกว  อัตถากร, คติชนวิทยา, 94. 
28 เรื่องเดียวกัน,95 
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2.ทําพิธีปดรังควานปองกันผีรายมารบกวน  
3.ทําพิธีตามลัทธิศาสนาดวยความเคารพ อาลัยรักระลึกถึงผูตาย29 

การฝงศพและการกําจัดศพ มีรูปแบบหลายวิธี เชน การเอาศพใสเรือไปลอยแมนํ้า การ
เผา การทํามัมม่ี การฝงโดยบรรจุภาชนะและการทิ้งศพลงน้ํา30 

เน้ือหาในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด สะทอนใหเห็นถึงประเพณีเกี่ยวกับการตาย 
ดังตอไปน้ี 

“รูปละลายนี้จะอธิบายเชนน้ีหนาเหมือนนางอุมาทัยนางนั้นมีรูปงดงาม…เวลาถากรรม
สิ้นน้ันมันละลายรูปงดงามนั้นสิ้นเขาเอาไปไวในปาชาสถานสงัด…ถากรรมสิ้นมันมาฆาให
สิ้นแนนอน แลวหมดญาติกามิตรรัก พ่ี นอง เมีย เขารีบจัดแจง เอาสิ่งของทรัพยของเขาไปถึงปา
ชา แลวเขาก็เอาทรัพยทั้งหมดกลับบานคืนแล เขาไมอยูเปนเพ่ือนรูป สักคนเลย สวนรูปน้ีอาศัย
อยูปาชาสถานสงัดมีแตอีกาอีแรงหนอนแมลงมารุมลอม” (น.22บ.2-น.23บ.2) 

จากเนื้อเรื่องที่กลาววา หากสิ้นกรรมจะเอาราง (ผูตาย) ไปไวในปาชา แสดงใหเห็นวา
ภายหลังจากรางดับสูญแลว จะตองทําอยางไรกับศพนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานตอวา การเอารางที่
หมดกรรมไปไวปาชา อาจเปนรูปแบบประเพณีปลงศพในอดีต รูปแบบประเพณีเกี่ยวกับการตาย
น้ี ซ่ึงเปนรูปแบบที่เรียบงายเพียงนําศพไปฝงในปาชา อันเปนสถานที่สําหรับฝงศพรวมกันของ
ชุมชนดวย 
  
คติธรรมคําสอน 

คติธรรมคําสอน หมายถึง แนวทางที่โนมนาวจิตใจคนใหมุงไปสูสิ่งที่ดีงาม อันควรจะ
ยึดถือ เอามาเปนคติสําหรับการดําเนินชีวิต คติธรรมมิไดมุงหมายเฉพาะหลักธรรมหรือธรรมะ 
ในทางศาสนาเทานั้นแตรวมถึงแนวปรัชญาตางๆ ของชีวิตในทางโลกดวย 

“คติธรรมคําสอนเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนผลผลิตของสวนรวม ที่มนุษยไดถายทอดสืบ
ตอกันมาจนกลายเปนมรดกของสังคม ผูแตงหรือกวีซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมเมื่อสรางสรรคผลงาน
ดานวรรณกรรม ก็ไดนําเอาคติธรรมคําสอนที่ปรากฎอยูในสังคมมาบันทึกสอดแทรกไวใน
วรรณกรรมของตน เพ่ือเปนการสืบทอดวัฒนธรรมใหแพรหลายสืบตอไป อีกทั้งเพ่ืออบรมส่ังสอน

                                                           
29 เสาวลักษณ อนันตศาสนต,ทฤษฎีคติชน และวิธีการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2543)253. 
30 เรื่องเดียวกัน,254. 
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ผูฟงผูอานวรรณกรรมหรือการฟงธรรมเทศนาในเทศกาลตางๆ เพ่ือผูฟงผูอานไดนําคติธรรมคํา
เสนอไปประพฤติและปฏิบัติตาม31” 

วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดเปนงานวรรณกรรม ไดสอดแทรกคติธรรมคําสอน
ในหลายๆเรื่อง ซ่ึงคติธรรมคําสอนอาจเปนแนวทางดําเนินชีวิตใหกับผูฟงและผูอาน โดยคติธรรม
คําสอนที่สอดแทรกอยูในงานวรรณกรรม มีดังตอไปน้ี 

1. สอนเรื่องเกิดของสัตวในครรภมารดา 
การเกิดของสัตวในครรภมารดาหรือชลาพุชกําเนิด เปนหลักคําสอนที่อยูในเรื่องการพูด 

ถึงเรื่องรูปเกิดในกําเนิด หมายถึง การกําเนิดตางๆ น้ันรูป 28 เกิดไดเทาไร กําเนิดอันเปนที่เกิด
ของสัตวน้ันมี 4 กําเนิด คือ กําเนิดในยางเหนียว (สังเสทชกําเนิด) กําเนิดโดยผุดขึ้นเติบโตทันที 
(โอปปติกกําเนิด) กําเนิดในฟองไข(อัณฑชกําเนิด) และกําเนิดในครรภมารดา (ชลาพุชกําเนิด)32 

ภูมิสัตวที่เกิดจากครรภมารดา มี 5 ภูมิ คือ มนุษย, สัตวเดรัจฉาน,ภุมเทวดาบางพวก 
เปรตบางพวก และอสุรกายบางพวก 

กําเนิดในครรภมารดา ตองอาศัยบิดามารดาเปนผูใหกําเนิด คลอดเปนตัวตนออกจาก
ครรภมารดาทีเดียว ความจริงสัตวที่เกิดในครรภมารดา น้ันมีความเจริญเติบโตของรูปมาเปน
ลําดับ ดังที่พระพุทธองคตรัสไววา 

“แรกปฏิสนธินั้นเปนกลลรูป ถาหาอันตรายมิไดเปนกลละ (หยดน้ํามันงาติดที่ปลายดายที่ฟน
ดวยปลายขนทรายสามเสน) กลละจําเริญ 7 วัน คั้นถึงวันคํารบ 8 ก็กลับกลายเปนอัมพุชะมีสีอยางน้ํา
ลางมังสะ (เนื้อ) อยู 7 วันแลวกลายเปนเปสิ (มีลักษณะคลายดีบุกเหลว หรือวาน้ําใสๆที่คั้นจากกะทิสด) 
มีวรรณสัณฐานเหมือนมังสะอยู 7 วัน ลวงอีก 7 วันก็กลายเปนฆนะ (กอนเนื้อกลมเหมือนไขไก) คือ
แทงทึบเขาคงอยู 7 วันลวงอีก 7 วันจึงแตกออกเปนปญจสาขา 5 กิ่ง คือ ศรีษะ 1 แขน    2 เทา 2 เปน
ปญจสาขาอยู 7 วันลวง  7 วันจึงเกิด เกสา โลมา จขา อยู   7 วัน แลวจึงเกิดจักขุทสกะ อีก 7 วัน จึง
บังเกิดโสตทสกะ อีก  7 วันจึงบังเกิดฆานทวาร อีก 7 วัน จึงเกิด ชิวหาโดยลําดับ33 

เม่ือถึงเวลากําเนิดที่ทารกจะคลอด มีลมชนิดหนึ่งพัดดันตัวออกมา และมีลมจาก
ภายนอกพัดเขาไป หากผูมาจากอบายภูมิก็จะรองได เพราะหวนคิดถึงถึงความลําบากแตหนหลงั 
ซ่ึงตรงขามผูมาจากสุคติภูมิ จะหัวเราะเพราะหวนคิดถึงความสบายความรักของแมที่มีตอลูก น้ัน
ทําใหเลือดกายเปนน้ํา นมสําหรับลูกไดด่ืมกิน34 

                                                           
31อุบล เทศทอง,  “การศึกษาวิเคราะหนิทานคํากาพยเรื่องหงสยนต ฉบับจังหวัดราชบุรี” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532),195. 
32ทวี ผลสมภพ, ปรัชญาอภิธรรม, 301. 
33อนุรุทธาจารย, พระอภิธัมมัตถสังคหะ แปลรอยอยางพิสดาร, 172.  
34นิยะดา เหลาสุนทร, ไตรภูมิพระรวง การศึกษาที่มา, 47.  
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ผูวิจัยจะยกเนื้อหาในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดที่ผูแตงไดสอดแทรกหลักคําสอนเรื่อง
การเกิดของสัตวในครรภมารดา การนําเสนอครั้งนี้ ผูวิจัยจะเปรียบเทียบหลักคําสอนของพระ
พุทธองคกับเน้ือหาของเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

“สัตว ผองทั้งหลายเกิดแลวอยูในอุทรมารดาอันเดือนหน่ึงเหมือนฟองน้ํา เดือนสองเปน
เลือดพังพืด เดือนสามขันธมันเหมือนชิ้นเนื้อเหลวที่เขาเทอยูในกระบอก เดือนสี่น้ันมันกลม
เหมือนไขไก ครั้งเดือนหาจึงเกิดปญจสาขาทั้งหา คือ ขา มือ หัวอก อันเดือนหก มีปญจอินทรีย
ครบหมดแล ครั้นเดือน เจ็ด น้ันนั่งอยูบนสายรกแม ซ่ึงมีผิวเหมือนลิงเขาลอกหนัง มานั่งบนพัง
พืดแม เวลาที่เขากินอาหารรอนเขาไปลูกก็สลบสิ้นเหมือนเขาแทงปลาทั้งเปนโยนไปในไฟ เวลา
ที่แมกินเค็มเขาไปก็ดีกินเขาไปก็ทุรนทุราย เหมือนเขาอามะขามมาคลุกปลาทั้งเปน เวลาที่แมด่ืม
นํ้าเย็นเขาไปมันมีไขสั่นเหมือนเขาเอาไปไวอยูในโลกกุตตรนรกนั่นแล สลบเปนครั้งๆ เปน
จํานวนรอยครั้ง ครั้นครบสิบเดือนบริบูรณแลมีลมหนึ่งชื่อกรรมปฏิวาตมักจะพัดมา อันวาสตัวใดมี
วิบากหนานั้นพัดมาที่หัวน้ันมาขวางทําใหแมน้ันลําบากแล อันวาสัตวใดถาไมวิบากเลยพัดมา
ชวยประตูแม(มดลูก )สายรกแมน้ันเหมือนมันบิดมวน สัตวใหเขาไปในทองใหเขาแล อันสายรก 
แมทั้ง 10 น้ันมันเปอย หมดทั้งตัวแลวจึงออกจากอุทรแมแล” (น.9- น.11) 

จากเนื้อหาในเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด เปนตอนที่กลาวถึงหลักคําสอนของพระพุทธ
องคในเรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดาที่ผูแตงสอดแทรกไว เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
หลักคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธองคกับเนื้อหาในวรรณกรรมผูวิจัยพบความแตกตาง ดังเชนหลัก
คําสอนดั้งเดิมของพระพุทธองคกลาวอธิบาย การเกิดของสัตวในครรภมารดา โดยอธิบายชวง
วิวัฒนาการเกิดของสัตวในครรภมารดาชวงเวลาเปนสัปดาห แตเน้ือหาในวรรณกรรมผูแตงได
แบงชวงเวลาวิวัฒนาการเปนเดือน 

เหตุที ่พระพุทธองคอธิบายชวงเวลาวิวัฒนาการของสัตวในครรภมารดาเปน
สัปดาหนั้น เพราะเหตุวา พระพุทธองคมิไดแสดงชวงวิวัฒนาการการเกิดของมนุษยเทานั้น 
หากแตแสดงวิวัฒนาการการเกิดของสัตวในครรภมารดาถึง 5 ภูมิ คือ มนุษย, สัตวดิรัจฉาน, 
ภุมมเทวดาบางพวก, เปรตบางพวก และอสุรกายบางพวก สวนเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิดผูแตงตองการแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษยในครรภมารดาอยางเดียว จึง
สามารถแสดงชวงเวลาวิวัฒนาการเกิดเปนเดือนได ดวยเหตุน้ี เน้ือหาตอนดังกลาว ใน
วรรณกรรมกับหลักคําสอนของพุทธองคจึงมีความแตกตางกัน 

เนื้อหาในสวนอื่นๆ ผูแตงยังคงยึดการอธิบายเรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดา
ตามหลักคําสอนดั้งเดิม เพียงแตวาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดมีการใชภาษาที่มีลีลา
มากกวา กลาวคือ มีการใชอุปมาโวหารในการอธิบายเน้ือหาในชวงวิวัฒนาการแตละชวงตาม
แบบที่พระพุทธองคไดตรัสไว  ดังเชน การพรรณนาวิวัฒนาการการเกิดในเดือนที่ 7 ผูแตงแสดง
ความเพิ่มเติมจากหลักคําสอนดั้งเดิม โดยอธิบายเพิ่มวาสัตวเม่ืออยูในครรภมารดาในเดือนที่เจ็ด 
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แมกินอาหารรอนเย็นเขาไป สัตวในครรภจะรูสึกรับรสไปดวย การอธิบายความในสวนนี้สะทอน
ใหเห็นความสามารถของผูแตงในการสรางความเขาใจใหกับผูฟงและผูอานใหรับรูวาสัตวอยูใน
ครรภมารดาเดือนที่ 7 มีความรูสึกแลว และสามารถกินอาหารอยางเดียวกับที่แมกินเขาไปดวย 
ซ่ึงตรงกับพระพุทธองคตรัสไว คือ 

“มารดาของทารกนั้นบริโภคอาหารใดๆ เขาไปจะเปนขาวก็ดี เปนเครื่องด่ืมก็ดี ทารก
เจริญเติบโตไดเพราะอาหารที่มารดาบริโภคเขาไปนั้น35” 

คําสอนในเรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด 
และคําที่พุทธวจนะขางตนลวนแสดงใหเห็นถึงอภิปญญาของพระพุทธองค ซ่ึงพระพุทธองครับรู
และเขาใจเรื่องราวดังกลาว ตั้งแตสมัยพุทธกาล กอนที่จะมีการอธิบายตามหลักวิทยาศาสตรอีก 
เหตุน้ีเองหลักคําสอนในเรื่องดังกลาว จึงเปนสิ่งสําคัญควรแกการถายทอด และสรางความเขาใจ
ใหกับพุทธศาสนิกชนเปนอยางยิ่ง ดังเชน วรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดที่สอดแทรก 
หลักคําสอนในเรื่องดังกลาวไวในงานวรรณกรรม ยอมเปนสิ่งชวยเผยแพรหลักคําสอนของพระ
พุทธองคใหคงอยูเสมอไป 

 
2. สอนเรื่องจิตเจตสิกเปนสิ่งคูกัน 

จิตและเจตสิกเปนหลักคําสอนในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ จิตและเจตสิกเปนสิ่ง
ประกอบเขาดวยกันหรือคูกันอยางไร จะขอกลาวอธิบายตามคัมภีรศาสนาดังตอไปน้ี 

จิต หมายถึง สภาวะที่รับรูอารมณ หรือภาวะที่มีความวิจิตรและสรางสิ่งอ่ืนใหวิจิตรตาม
ตนโดยนัยจิต มีหนาที่ 2 ประการ คือรับรูอารมณ สรางความวิจิตรตางๆ จิตเปนความคิดของ
มนุษยเกิดขึ้นเพราะประสาท กับอารมณภายนอกมาสัมผัสกัน เม่ือประสาทสัมผัสกับอารมณ
ภายนอกจิตจะมีความรูสึกตออารมณน้ันอยางไร ก็ขึ้นอยูกับอิทธิพลที่ครอบงําจิต คือจิตอยูใต
อิทธิพลความใคร จิตก็มีความใครตออารมณภายนอกถาจิตอยูเหนืออิทธิพลความใครจิตก็มี 
ความรูสึกอารมณปราศจากความใครดังนั้นสามารถจําแนก จิตได 4 ประเภท คือ กามาวจรจิต,  
รูปาวจรจิต, อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต36  

เจตสิก หมายถึง   ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต หรือผันแปรจิต เพราะเหตุวาถามีภาวะนี้
ยอมเปลี่ยนจิตจากอารมณ หน่ึงไปสูอารมณหน่ึงอยูเสมอ37  

                                                           
35กรมการศาสนา, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี 15, 248.  
36 ทวี ผลสมภพ, ปรัชญาอภิธรรม, 10. 
37 เรื่องเดียวกัน, 63. 
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เจตสิก เปนธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดขึ้น แตการอาศัยของเจตสิกนี้มิไดอาศัยจิตฝาย
เดียวจิตก็มีสวนอาศัยเจตสิกดวยเชนกัน ลักษณะที่เจตสิกประกอบกับจิต น้ีประกอบดวยลักษณะ 
4 ประการ38 คือ 

1.เอกุปปาทะ  เจตสิกนี้เกิด พรอมกับจิตเสมอ หมายความวา เม่ือจิตเกิดเจตสิกก็
เกิดขึ้นจิต จะเกิดกอนเจตสิกจะเกิดหลังนันไมได 

2.เอกนิโรธะ  เม่ือจิตดับ เจตสิกก็ดับพรอมกัน ไมมีใครดับกอนดับที่หลัง  
3.เอกาลัมพนะ อารมณที่เจตสิกเขาไปรับอยูน้ันก็เปนอารมณเดียวกับจิตน้ันเอง  เชน 

จิตรับอารมณสีขาว เจตสิกก็รับอารมณสีขาวดวย 
4.เอกาวัตถุกะ ที่อาศัยเกิดของเจตสิกก็เปนที่อาศัยเกิดของจิต เชน จิตอาศัยตาเกิด 

เจตสิกก็อาศัยตาเกิดดวย 

เจตสิกแบงยอยได 52 ชนิด ทั้ง 52 ชนิดนี้ ไมสามารถเกิดรวมกับจิตไดทั้งหมด บาง
ชนิดเกิดรวมกันได บางชนิดเกิดรวมกันไมได39 

 เน้ือหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ผูแตงไดหลักคําสอนเรื่องจิตเจตสิก
เปนสิ่งคูกัน โดยยกนิทานประกอบคําสอน ในเรื่องมาณพตาบอดขาเปลี้ย ไวดังตอไปน้ี 

“หน่ึงโลกอันธรรม ผองทั้งหลาย มีหาจําพวก40 น้ันอาจารยแสดงไว หน่ึงคือ จิตหน่ึงคือ
เจตสิก หน่ึงคือรูปขันธ หน่ึงคือ อรูปขันธ หน่ึงคือ นิพพาน น้ันอยางไร เรียกจิต เจตสิก จิตและ
เจตสิกเหมือนผัวกับเมียไมเคยทิ้งกัน แมคิดจะทําบุญลวนคิดถี่ถวนเขาใจกันและกันมาแล น้ี
อธิบายการพูดนี้หนา วาอธิบายเหมือนมาณพทั้งสองคน มาณพคนหนึ่งตาบอด มาณพคนหนึ่ง
ขาเปลี้ยพิการ อยูลําเนาเดียวกัน ไมเคยทิ้งกันเลยมีวันหนึ่ง มาณพตาบอดนั้นมาตริคิดวา มิตร
เอย สวนกูก็ตาบอด มิตรเองขาเปลี้ย เราอยูเชนนี้แลวจะเอาอะไรเลี้ยงดูชีวิตตนเอง สวนมาณพ
ขาเปลี้ยตอบวามิตรวาเชนน้ี ถูกตองมากแลว…ดังน้ันมิตรเอย เองเปนเทา ฉันเองเปนตา แลวเรา
จะไป ถึงบานนอยใหญจะไดขอทานขอขาวเขากินเวลาที่ไอบอดไอเปลี้ยคิดไดถี่ถวน พรอมกันไอ
บอดใหไอเปลี้ยขี่คอห้ิวกันไป..นี้แลเรียกวาจิต เจตสิก ไมเคยทิ้งกัน อันไอบอดนั้นคือจิต เองไอ
บอด อันไดเปลี้ยคือเจตสิกเองเปนไอเปลี้ย”(น.24 –  น.31) 

                                                           
38 สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี 1-2-6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

ทิพยวิสุทธิ์, 2547), 28-29. 
39 ทวี ผลสมภพ, ปรัชญาอภิธรรม, 64.  
40 ในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ เปนคัมภีรที่สงเคราะหมาจากคัมภีรพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร สาระ

ในคัมภีรไดพูดถึงปรมัตถธรรมของมนุษย 4 ประการคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน แตในวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิดกลาวแตกตางออกไปคือ จิต เจตสิก รูปขันธ อรูปขันธ นิพพาน ซึ่งแตกตางจากคัมภีรดั้งเดิม 
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เน้ือหาจากนิทานประกอบคําสอนขางตน ผูแตงใชตัวละครทั้งสองตัวคือ มาณพตาบอด
กับมาณพขาเปลี้ย เพ่ืออธิบายหลักคําสอนใหผูฟงและผูอานไดเขาใจ โดยผูแตงแสดงเรื่องใหเห็น
วา มาณพขาเปลี้ยตองขี่คอมาณพตาบอดเพื่อไปไหนมาไหน ทั้งสองคนตองพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน โดยใหมาณพขาเปลี้ยเปนตา และมาณพตาบอดเปนขา เนื้อหาสวนนี้เองที่ผูแตงมุงที่จะสอน
หลักคําสอน เร่ืองจิตเจตสิกเปนสิ่งคูกันตองพ่ึงพากันเหมือนกับมาณพตาบอด มาณพขาเปลี้ย 
อยางไรก็ตาม ผูแตงก็ไมไดอธิบายถึงการประกอบกันของเร่ืองจิต เจตสิกอยางชัดเจน อาจจะเปน
เหตุผลมาจากการที่ผูฟงและผูอานเปนคนระดับชาวบาน จึงยากที่จะเขาใจเรื่องการประกอบกัน
ของจิตเจตสิกอยางชัดเจน นอกเสียจากจะเปนผูที่สนใจศึกษาอยางจริงจังจึงจะสามารถเขาใจได 
ดังน้ันหลักคําสอนในเนื้อหาสวนนี้ที่ผูแตงเพียงแตตองการถายทอดใหผูฟงและผูอานไดเขาใจใน
เรื่องจิตเจตสิก เปนสิ่งที่ตองอาศัยกันและกัน เหมือนกับมาณพตาบอดและมาณพขาเปลี้ยน่ันเอง 
การถายถอดหลักคําสอนในลักษณะงายๆ โดยยกนิทานประกอบคําสอน ซ่ึงเหมาะสมกับผูฟง
และผูอานที่เปนชาวบานธรรมดา นอกจากจะสามารถสรางความบันเทิงแลว ยังสามารถสราง
ความเขาใจในหัวขอหลักธรรมงายๆใหกับผูฟงผูอานไดดี มากกวาที่จะอธิบายถึงเรื่องหลักธรรม
ลวนๆ  

เรื่องมาณพตาขาเปลี้ย ไมไดปรากฏเฉพาะในเรื่องสตราอภิธรรมเทานั้น ผูวิจัยศึกษา
ที่มาของนิทานประกอบคําสอนเรื่องมาณพตาบอดขาเปลี้ย ไดขอสรุปวา โครงเรื่องโดยหลักของ
นิทานประกอบคําสอนเรื่องน้ีตรงกับนิทานประกอบคําสอนเรื่องชายบอดแตกําเนิดและชายเปลี้ย
ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี พิจารณาไดจากตัวอยางเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 “ เรื่องชายบอดแตกําเนิดและชายเปล้ีย... ชายเปลี้ยพูดวา พอบอดเอยไฉนเจาจึงผอมโซเที่ยว
อยูในที่นี้เลา ถ่ินโนนมีภิกษาหารหาไดงาย มีขาวน้ํามาก จะไปหากินโดยสะดวกในถิ่นนั้น...ชายบอด
ตอบวา เจาบอกเรากอนแลวก็เจาไปหากินโดยสะดวกในถิ่นนั้นไมควรดอกหรือ ชายเปล้ียตอบวา เทาที่
เดินไปของเราไมมีนี่นา ชายตาบอดก็ตอบวา แมตาที่จะมองเห็นของเราก็ไมมีนี่ ชายเปลี้ยพูดวา ถา
อยางนั้นเจาจงเปนเทา เราจงเปนตาซิ ทั้ง 2 คนตกลงรับคํากันชายบอดแตกําเนิดใหชายเปล้ียขึ้นบา 
ชายเปล้ียนั่งบนบาของชายตาบอด เอามือซายโอบศีรษะ เอามือขวากําหนดทาง41...” 

จากเนื ้อหาขางตนทําใหทราบไดวาโครงเรื ่องของนิทานประกอบคําสอนเรื ่อง
มาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ยจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดและจากคัมภีรอรรถ
กถาอัฏฐสาลินีมีโครงเรื่องเหมือนกัน แตมีหลักคําสอนแตกตางกัน โดยนิทานประกอบคําสอนใน 
อรรถกถาใชประกอบหลักคําสอนเรื่องรูป สวนในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดใช
ประกอบหลักคําสอนเรื่องจิตเจตสิก อยางไรก็ตามโครงเรื่องโดยหลักจากนิทานทั้งสองเรื่องมี

                                                           
41ศูนยคนควาพระพุทธศาสนา, อรรถกถาอัฏฐสาลินี ตอนที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ     

ภูมิพโลภิกขุ,2508)116.  
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ความเหมือนกัน จึงอาจสันนิษฐานไดวา ผูแตงวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดนาจะนําโครง
เรื่องของนิทานมาณพตาบอดขาเปลี้ยมาจากอรรถกถาอัฏฐสาลินี  

ทั้งนี้ ผูวิจัยพบนิทานเรื่องมาณพตาบอดมาณพขาเปลี้ยปรากฏอยูในวรรณกรรมมุข
ปาฐะของเขมรถิ่นไทยเรื่องอาขฺวาก อาขฺวิน (ไอบอด ไอเปลี้ย) นิทานดังกลาวเปนที่นิยมของคน
เขมรถิ่นไทยและคนในประเทศกัมพูชา โดยนิทานเรื่องดังกลาวรวบรวมอยูในหนังสือชื่อวาประชุ- 
เรืองเพฺรงเขฺมร สวนเรื่องอาขฺวาก อาขฺวิน (ไอบอด ไอเปลี้ย) อยูในเลมที่ 242  หนังสือเลมน้ีเปน
หนังสือรวบรวมเรื่องเก่ียวกับตํานานนิทานมุขปาฐะตางๆ ในประเทศกัมพูชา  

3. สอนเรื่องปจจัยนามรูปวาดวยเหตุปจจัย 

เรื่องความเปนปจจัยตางๆ ในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะเปนหลักธรรมอยูในปริจเฉทที่ 8  
ปจจัยสังคหะวิภาค แปลวา ธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น โดยในปริจเฉทนี้กลาวถึงเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท และ เรื่องปจจัยหรือเหตุในลักษณะตางๆ 

ปฎฐาน แปลวา ความเปนปจจัยตางๆโดยปจจัยในคัมภีรปฎฐานนั้นมี 24 ปจจัย ซ่ึง
ปจจัย 24 น้ี ในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะทานไดจัดเปนหมวด 6 หมวด43 คือ 

1.นามเปนปจจัยแกนาม  6 ปจจัย 
2.นามเปนปจจัยแกนามรูป 5 ปจจัย 
3.นามเปนปจจัยแกรูป  1 ปจจัย 
4.รูปเปนปจจัยแกนาม 1 ปจจัย 
5.บัญญัตินามรูปเปนปจจัยแกนาม 2 ปจจัย 
6.นามรูปเปนปจจัยแกนาม 9 ปจจัย 

นามเปนปจจัยแกนามรูป มี 5 ปจจัย คือ เหตุปจจัย ฌาณปจจัย มัคคปจจัย กัมมปจจัย 
และวิปากปจจัย 

เหตุปจจัยไดแกธรรม 6 ประการ44 คือ 
โลภเหตุ คือ เหตุใหเกิดความอยากได ความอยากไดทั้งหลายที่มี ลวนเกิดมาจากโลภ

เหตุทั้งสิ้นองคธรรมไดแก โลภเจตสิกในจิตโลภ 8 ดวง 
โทสเหตุ คือ เหตุใหเกิดความโกรธ ความเกลียด ความโกรธ และความอาฆาต ลวน

เกิดจากโทสเหตุทั้งสิ้น องคธรรมไดแกโทสเจตสิกในจิตโกรธ 2 ดวง 

                                                           
42 กฺรุมชํนํทํเนียมทมฺลาบแขฺมร, ประชุเรืองเพฺรงเขฺมร, โบะพุมฺพเลีกที 4 (ภฺนํเพญ : พุทธ         

สาสนบณฺฑิต, 2512),1-12. 
43อนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังคหะ แปลรอยอยางพิสดาร, 126.  
44เรื่องเดียวกัน, 231. 
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โมหเหตุ คือ เหตุ ใหเกิดความโง ความไมรูจริง ความงมงาย ลวนถูกโมหเหตุปดบังไว
จึงทําใหมองไมเห็นจริง องคธรรมไดแกโมหเจตสิก ในจิตชั่ว 12 ดวง 

อโลภเหตุ คือ เหตุไมใหเกิดความโลภ เปนเหตุฝายกุศลธรรม หรือเหตุฝายดี องคธรรม
ไดแก อโลภเจตสิก ในจิตสวยงาม 59 ดวง 

อโทสเหตุ คือ เหตุแหงความไมโกรธ เปนเหตุฝายกุศลธรรม หรือเหตุฝายดี องคธรรม
ไดแก อโทสเจตสิก ในจิตสวยงาม 59 ดวง 

อโมหเหตุ คือ เหตุแหงความรูแจง ไมถูกปดบัง เปนเหตุฝายกุศลธรรมหรือเหตุฝายดี
องคธรรมไดแกปญญาเจตสิกในจิตสวยงาม 59 ดวง 

ธรรมทั้ง 6 เปนเหตุใหเกิดผลถึงตกแตงนามและรูปใหเกิดในสุคติภพและทุคติภพ โดย
อันควรแกอํานาจแหงตนที่เปนบุญและบาป ดังน้ันจึงมีนามปรากฏซึ่งวาเหตุปจจัย อันธรรมทั้ง 6 
ประการนี้ซ่ึงเปนปจจัยใหเกิดจิต เจตสิก และรูปในปวัติกาล45 เปนปจจัยเกิดรูป เกิดจากกรรมใน
ปฏิสนธิกาล46 และเปนปจจัยใหเกิดสัมปยุตตธรรม คือเวทนา สัญญา และวิญญาณ ในกาลทั้ง 2 

หลังจากที่ไดนําเสนอหลักธรรมเรื่องนามรูป เปนปจจัยแกนามและรูป วาดวยเหตุปจจัย
ในสวนเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ไดกลาวถึงหลักธรรมเรื่องนามรูปปจจัยวา
ดวยเหตุปจจัยโดยมีเน้ือหาตังตอไปน้ี 

“อาจารยจะแสดงปจจัยนามรูป มีหาจําพวก ซ่ึงปจจัยนามรูปน้ันวาเหตุปจจัยซ่ึงจัดแจง
รูป แลวละลายธาตุคืน ซ่ึงสัตวผองทั้งหลาย มาสรรเสริญรูปละลายวาโอรูปน้ีงดงามสถิตอยูหา
อะไร จึงไดละลาย อันวาพระองคเทศนาวา ละลายใหเมียงมองตั้งแตปฏิสนธิ เสมอไปถึง 50 ป 
น้ันงดงามบริสุทธิ์อยูแลเวลาถา 60 ป แลวรูปงดงามมันแปรกลับกลายเปนนาเกลียด แลว
ผิวพรรณที่สดใส คิ้วโกงโคงเหมือนคันธนู อันตาสวางนั้นแปรยิ่งมืดมิด หูไดยินสรรพสายมันแปร
เปนหนวก สวนฟนนั้นประดับดวยยาดํามัน มันแปรเปนหลุดลวงออกทั้งปากนั้น ผมเคยงามดํา 
มันแปรเปนสูญเสียหงอกแล น่ีแลเรียกวารูปละลาย จะอธิบายเหมือนผูหญิง คนหนึ่งชื่อนาง 
อุมาทัย นางน้ันมีรูปงดงาม ประกอบดวยเบญจกาลิยาณี…ขาวไดยินแพรสะพัดไปถึงหูเทวดา 
อันวาเทวดา อยากยลรูปนางนั้น ลวนเอาทองหนึ่งพันตําลึงมาถวายแลวนางจึงแสดงใหเทวดา
โลก มองเปนครั้งๆ ครั้นกรรมสิ้นนั้นวันละลายรูปงดงามทั้งสิ้น แลวเขาเอาไปทิ้งปาชาสถานสงัด 
อันรังสีพระอาทิตยสงมาถูกตอง แลวสงกลิ่นเหม็นชวนใหสะอิดสะเอียนเปนอยางยิ่ง เอาทองหนึ่ง
พันตําลึงใหเทวดา มองเทวดาก็ไมมอง เหตุน้ีแลสัพบุรุษผองทั้งหลาย ควรมีจิตใจลดละ ใส 
สะอาด ศรัทธา ตัดในการใหทาน ไดผล อานิสงสน้ันเอาไปเปนเพ่ือนรูป แมตายเวลาที่ตัวตายนั้น 
กรรมสิ้นหมดญาติ มิตรรัก เพ่ือน เมีย  เขาจัดแจงสงของทรัพยเขาเอาไปถึงปาชามีแตอีกา อีแรง 

                                                           
45ปวัติกาล หมายถึง ต้ังแตหลังปฏิสนธิแลวจนกระทั่งตาย  
46 ปฏิสนธิ หมายถึง ขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธิหรือมาเกิด 
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หนอน แมลงมารุมลอมเปนเพ่ือนรูปน้ีอยูไดดวยผลอานิสงส ใหทานขาวน้ํา แมตัวกระทําชั่วอกศุล
ไดเคลื่อนไปเกิด ณ มหานรกก็ดี อันผลอานิสงสทานนั้นอาจค้ําชูดึงคนนั้นใหลองลอย เคลื่อนไป
ครองตรีพิตร สมบัติน้ันปรากฏเที่ยงนี่แลเรียกวา นามรูปปจจัย” (น.20-น.25) 

จากเนื้อหา เร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดผูแตงไดแสดงหลักสอนในเรื่องนามรูปปจจัยวา
ดวยเหตุปจจัย เม่ือผูวิจัยเปรียบเทียบเน้ือหาในวรรณกรรมกับหลักธรรมในคัมภีรอภิธัมมัตถ
สังคหะแลว พบวามีความแตกตางจากหลักคัมภีรด้ังเดิม กลาวคือ ในวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิด เพียงยกตัวอยางเร่ืองนามรูปปจจัยวาดวยเหตุปจจัยไวในหัวเรื่องเทานั้น สวน
เน้ือหาหลักธรรมโดยทั้งหมดจะพูดถึงเรื่องรูปละลายและความไมเที่ยงของรูป เพราะหากยึดตาม
คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ในเรื่องนามเปนปจจัยแกนามและรูปวาดวยเหตุปจจัยน้ันจะเปนการ
อธิบายถึงเรื่อง โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ ซ่ึงธรรมทั้ง 6 
ประการ น้ีเปนเหตุใหเกิดผลแตกแตงนามและรูป  

สวนตอไปจะกลาวถึงหัวขอหลักธรรมในเรื่องความไมเที่ยงของรูปซ่ึงเปนหัวขอ
หลักธรรมที่ผูแตง มุงเนนที่จะสอนใหกับผูฟงผูอานอยางแทจริง เน้ือหาสรุปจากวรรณกรรมได 
คือ รูปงดงามนั้นใหมองตัวแตปฏิสนธิไปจนถึงอายุ  50 ป เม่ือพน 50 ป ไปแลวรูปที่งดงามนั้นก็
ตองสูญสลายไปตามกาลเวลา รูปเม่ือมีชีวิตอยูแมจะงดงามพิเศษเพียงใด รูปงดงามนี้เม่ือตายไป 
รูปที่งดงามจะสลายแปรเปลี่ยนเปนศพที่นาเกลียด รูปน้ันจะอยูไดโดยผลกุศลที่สรางไว เม่ือตาย
ไปผลกุศลจะอยูติดรูปไปแมจะตายไปก็ตาม เม่ือพิจารณาจากเนื้อหาในวรรณกรรมซึ่งผูแตงเนน
สอนหลักคําสอนใหกับผูฟงผูอาน นอกจากสอนเรื่องความไมเที่ยงของรูปแลว ผูแตงยังสอนให
สรางกุศลดวย ดังน้ันจะขอกลาวอธิบายถึงหลักคําสอนทั้งสองขอเพ่ือขยายความเขาใจ โดยมี
เน้ือหาดังตอไปน้ี 

อนิจจาแปลวา ความไมเที่ยง ความไมเที่ยงหมายถึง สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง 
หรืออาจพูดอีกนัยหน่ึงไดวา ทุกอยางเกิดขึ้นตองดับระหวางเกิดกับดับน้ันมันจะกินเวลาชาหรือ
เร็วแตมันก็ตองสิ้นไปในที่สุด  

นอกจากสังขารไมเที่ยงแลว รูป เวทนา สัญญา และวิญญาณ ก็ไมเที่ยงดวยเรียกรวม
วาขันธ 547  

รูป ไดแก ของทุกอยาง ที่เปนวัตถุมองเห็นได มือจับตองไดวามีอยู รูปของคนเรานั้นก็
ไมเที่ยง ดังตัวอยางในวรรณกรรมนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัย ตั้งแตปฏิสนธิ นางอุมา
มัยเกิดขึ้นมา จนเปนสาวมีรูปงดงาม เม่ือถึงเวลากรรมสิ้นก็ตองตายไปในที่สุด ซ่ึงวัฏจักรอยางนี้
ไมมีใครจะหยุดยั้งไดเชน เด็กถือปฏิสนธิในครรภมารดาตั้งแตขณะแรกที่ถือปฏิสนธิ ก็

                                                           
47 บุญสืบ ตะสูงเนิน, พุทธศาสน, 95. 
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เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนคลอดเปนทารกเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโตมาเปนเด็กเล็ก เปนวัยหนุม
สาว เปนวัยกลางคน เปนแก และก็ตายไปในที่สุด   

การสรางกุศล กุศล48 หมายถึง บุญความดี กุศลกรรมหมายถึงกรรมดีเปนการกระทําที่
เกิดขึ้นจากกุศลเจตนา หรือเจตนาดี กุศลกรรมนี้อาจเปนการกระทําที่เกิดขึ้นไดจากกาย วาจา 
หรือทางใจก็ได 

ดังตัวอยางในวรรณกรรมนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัยมุงสอนใหเห็นหลักคํา
สอน ในเรื่องการสรางกุศลโดยมีเน้ือหาดังตอไปน้ี 

“เหตุนี้แลใหสัพบุรุษทั้งหลายมีจิตใจสดใสลดละศรัทธาตัดในการใหทาน ไดผลอานิสงส
ที่เอาไปเปนเพ่ือนรูป…รูปน้ีแลอยูไดโดยผลอานิสงส ใหทานขาว นํ้า ทรัพย ใหทานแตกอน น้ัน
แล แมตัวกระทําชั่วอกุศลเคลื่อนไปเกิด ณ มหานรก ก็ดี อันผลอานิสงส ทานนั้นเองอาจค้ําชูฉุด
คนนั้นไดลองลอยขึ้นไปครองอยูตรีพิธสมบัติแล” (น.22บ.3-น.23บ.4) 

จากความขางตนแสดงใหเห็นถึงหลักคําสอนที่ผูแตงตองการมุงเนนใหผูอานและผูฟง
เกิดความเขาใจในหลักคําสอนแลวนําไปปฏิบัติตาม คือ ใหสรางกุศลผลบุญเพ่ือเปนผลกรรมติด
ตัวไปแมจะตายจะไดกุศลติดตัวไป สวนรูปกายและรูปทรัพยลวนแตเปนสิ่งไมเที่ยงเพราะรูปกาย
และรูปทรัพยไมสามารถนําติดตัวไปเม่ือตายไปมีแตกุศลผลบุญเปนสิ่งที่เที่ยงแทติดตัวไปได 

เม่ือศึกษาที่มาของเรื่องในนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัย พบเนื้อเร่ืองของ
นิทานประกอบคําสอนดังกลาวมีโครงเร่ืองคลายกับนิทานเรื่องนางเขมาของภาคกลางและ
ภาคเหนือ แมนิทานทั้งสองเรื่องจะมีชื่อแตกตางกันก็ตาม แตโครงเรื่องบางสวนมีเน้ือหาใกลเคียง
กัน  โดยพิจารณาไดจากตัวอยางนิทานเรื่องนางเขมามีเน้ือหาดังตอไปน้ี 

“มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อธรรมจิตมีทรัพย มีลูกสาวชื่อรางเขมาประกอบดวยรูปโฉมโนมพรรณงามยิ่ง
นักหนาเปนที่รักพอใจพระราชกุมารทั้งหลาย แลนางเขมากุมารีนั้นถุงแกกาลกริยาตายสามวันแลว คน
ทั้งหลายจึงเอาศพนางไปทิ้งเสียในปาชานั้นๆ...นางเขมานี้มีรูปโฉมโนมพรรณเปนอันงามยิ่งนักหนาหา
ที่จะอุปมามิไดเปนที่ชอบจําเริญใจแกพระราชกุมารทั้งหลาย แกกาลกริยาตายเศรษฐีทั้งสองนั้นเปล้ือง
เอาเครื่องดับนางเขมาลูกสาวอันตายนั้นแลว...ไปถึงปาชาเพ่ือจะจะใหชนทั้งหลายเห็นธรรมสังเวชแก
ศพ...แลวจึงเอาเพลิงมาจุดใหลุกแลวใชชนทั้งปวงพิจารณาดู49...” 

เน้ือเรื่องขางตนเปรียบเทียบกับนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัยแสดงใหเห็นวา
โครงเรื่องโดยหลักของนิทานทั้งสองเรื่องมีโครงเรื่องคลายกัน คือ นางเขมา และนางอุมาทัยเปน
                                                           

48 พระธรรมปฎก, พจนานุกรรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัย, 2543) 21. 

49 จุฑารัตน เหลือนาค, การปริวรรตใบลานและสมุดขอย (พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2532,) 99-126. 
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คนสวย เม่ือตายถูกนําไปทิ้งในปาชา เม่ือพิจารณาทางดานหลักคําสอนทั้งสองเรื่องมุงเนนเรื่อง
อนิจจาเหมือนกันดวย นิทานประกอบคําสอนเร่ืองนางอุมาทัยในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิดและนิทานเรื่องนางเขมาทั้งภาคเหนือและภาคกลาง อาจเปนนิทานซึ่งอาจมีที่มาและโครง
เรื่องมาจากแหลงเดียวกัน ซ่ึงตองทําการศึกษาเพิ่มเติมกันตอไป  

เน้ือหาจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดสะทอนใหเห็น คานิยม ประเพณี อีก
ทั้งความเชื่อหลายๆ รูปแบบดวยกัน นอกจากนี้ ผูแตงยังไดสอดแทรกคติธรรมคําสอนหลายๆ
เรื่อง โดยผูแตงมุงเนนที่จะทําใหผูฟงผูอานเกิดความเขาใจ และอยากที่จะนําคติธรรมคําสอน
เหลานี้นําไปปฏิบัติตามหลังจากที่ไดฟงไดอานวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ภาพสะทอน
ตางๆ ที่สะทอนออกมาจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดยอมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
คุณคาของตัววรรณกรรม  



 
 

บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิเคราะหคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธี รวมทั้งศึกษาประวัติความเปนมา จุดมุงหมายในการแตง เน้ือหา 
กลวิธีในการประพันธและการใชถอยคําสํานวน  และศึกษาภาพสะทอนจากสังคมในดาน คานิยม 
ความเชื่อ ประเพณี และหลักคําสอน ทั้งน้ีเพ่ืออนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมพื้นบานใหเปนที่
รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น อันเปนประโยชนแกผูที่ตองการจะศึกษาตอไป 

ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ฉบับวัดคันธารมย จํานวน 
1 ผูก 32 หนาลาน หน่ึงหนาลานมี 4 บรรทัด ปรากฏชื่อผูจาร คือ พระภิกฺษุกีย ปฺญาปสุโต ในป
พ.ศ. 2487 

คัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดบันทึกดวยอักษรขอม แบบอักษรมูล ลักษณะ
ตัวอักษรมีความสวยงาม จากการศึกษาอักษรและอักขรวิธี พบอักษรพยัญชนะตัวเต็ม 29  ตัว 
อักษรพยัญชนะตัวเชิง 27 ตัว สระลอย 6 ตัว สระจม 23 ตัว  และเครื่องหมาย 4 ประเภท 

เม่ือเปรียบเทียบลักษณะตัวอักษรในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดกับตัวอักษร
สมัยหลังพระนคร พบวาตัวอักษรในวรรณกรรมมีความงดงามมากกวา อีกทั้งลักษณะตัวอักษรมี
การพัฒนารูปอักษรคลายกับอักษรเขมรสมัยปจจุบันแลว สวนในดานอักขรวิธีน้ันยังคงแสดงให
เห็นถึงรูปแบบอักขรวิธีหลายๆอยางเหมือนกับอักขรวิธีในสมัยหลังพระนคร สิ่งดังกลาวยอม
แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการใชอักขรวิธีจากสมัยหลังพระนครมาสูสมัยที่มีการบันทึกใบลาน
ฉบับน้ี  จากจุดนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาลักษณะอักษรและอักขรวิธีที่ใชในวรรณกรรมเรื่องสตรา
อภิธรรมกําเนิดอยูในยุคสมัยระหวางเขมรหลังพระนครและเขมรปจจุบัน 

สวนประวัติความเปนมาของใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด นาจะไดเคาโครงเรื่องมา
จากคัมภีรศาสนาหลายๆเลมดวยกัน ในสวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพุทธประวัตินาจะไดเคาโครง
เรื่องมาจากคัมภีรอรรถ-กถาอัฏสาลินี และคัมภีรปฐมสมโพธิ สวนหลักธรรมคําสอนอาจจะนํามา
จากคัมภีรอภิธัมมัตถ-สังคหะ คัมภีรไตรภูมิและคัมภีรอัฏฐสาลินี เปนตน 

เน้ือหาของวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดสามารถแยกออกไดเปนสองสวน สวน
แรกเปนเนื้อหาเกี่ยวของกับพุทธประวัติคือ ตอนพระพุทธองคทรงพิจารณาพระอภิธรรม และ
ตอนพระพุทธองคตรัสพระอภิธรรมโปรดพระมารดา สวนที่สองเปนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคําสอน 
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เชน เรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดา จิตเจตสิก นามรูปปจจัยเปนตน โดยหลักคําสอนบาง
เรื่องจะมีนิทานประกอบคําสอน เชนเรื่องจิตเจตสิกมีนิทานประกอบคําสอนเรื่องมาณพตาบอด
มาณพขาเปลี้ย เรื่องนามรูปปจจัยมีนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัย ผูแตงวรรณกรรม
เรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดไดนําเสนอหลักธรรมจากคัมภีรพระอภิธรรมโดยมีนิทานประกอบเรื่อง 
ซ่ึงแสดงใหเห็นความสามารถของผูแตงในความพยายามที่นําเสนอหลักคําสอนที่มีรูปแบบชวยให
ผูฟงและผูอานสามารถเขาใจหลักธรรมไดงายขึ้นโดยมีนิทานประกอบหลักคําสอน 

ลักษณะคําประพันธในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดในสวนที่เปนภาษาบาลี
เปนบทสวดสังคหะในปริจเฉทที่ 8 ซ่ึงจัดเปนคําประพันธประเภทรอยกรอง สวนภาษาเขมรนั้น
เปนรอยแกวทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาในดานกลวิธีการประพันธและการใชถอยคําสํานวนในวรรณกรรมเรื่อง 
สตราอภิธรรมกําเนิดมีรูปแบบเรียบงายไมซับซอน แตมีการใชรูปแบบกลวิธีการสอนหลักคําสอน
ธรรมะหลายๆ ลักษณะ กลวิธีการสอนหลักคําสอนเปนสิ่งสําคัญตอการนําเสนอหลักคําสอน
ใหกับผูฟงและผูอานไดสามารถเขาถึงหลักธรรมได ดังเชนการใชนิทานประกอบหลักคําสอนยอม
เปนการจูงใจใหผูฟงและผูอานเกิดความตั้งใจที่จะรับฟงหลักธรรม อีกทั้งสามารถเกิดความเขาใจ
ในหลักธรรมนั้นไดงายขึ้นดวย  

สวนการใชถอยคําและสํานวน มีการใชคําซอน ใชคําพองความหมายและการใช
พรรณนาโวหารรําพันความอยางพิสดาร รูปแบบการใชถอยคําสํานวนในการเลนคําและการใช
โวหารรูปแบบนี้เปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนรูปแบบการใชถอยคําสํานวนหนึ่งที่มักพบไดบอยใน
วรรณกรรมสมัยปจจุบัน การใชถอยคําสํานวนหลายๆ รูปแบบยอมเปนสิ่งยืนยันใหเห็นถึง
ความสามารถในการประพันธของผูแตงไดเปนอยางดี 

ภาพสะทอนดานสังคมนั้น วรรณกรรมเร่ืองสตราอภิธรรมกําเนิดแสดงถึงความเชื่อ  
หลายๆเรื่องดังเชน ความเชื่อเร่ืองวิบากกรรม ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค ความเชื่อเรื่องชาติภพ 
ความเชื่อเร่ืองเทวดา ความเชื่อที่สะทอนออกมาจากวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดลวน
เปนความเชื่อที่เกี่ยวของกับศาสนา ดังน้ัน ศาสนานาจะมีอิทธิพลตอการสรางความเชื่อของคนใน
สังคมสมัยน้ัน นอกจากนี้ วรรณกรรมศาสนานาจะมีอิทธิพลตอการสรางความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนอีกดวย  สวนดานคานิยมน้ันสะทอนใหเห็นคานิยมในการกินหมากซึ่งคานิยม
ดังกลาวยังพบเห็นไดในปจจุบัน  

สวนหลักคําสอนในวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด ประกอบไปดวยหลักคําสอน
หลักสามเรื่องดวยกัน เรื่องการเกิดของสัตวในครรภมารดา เรื่องจิตเจตสิก และเรื่องนามรูปปจจัย 
เม่ือศึกษาดานหลักคําสอนในเรื่องนามรูปปจจัยและเรื่องจิตเจตสิกอยางถี่ถวนแลวทําใหเราทราบ
ไดวาโดยแทจริงแลวผูแตงนาจะมุงสอนหลักคําสอนเรื่องอ่ืนมากกวา คือ เร่ืองนามรูปปจจัยเม่ือ
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พิจารณาจากเนื้อหาและนิทานประกอบคําสอนเรื่องนางอุมาทัยแลวผูแตงนาจะมุงสอนเรื่อง
อนิจจามากกวา สวนเรื่องจิตเจตสิกนั้นผูแตงกลาวอธิบายใหเห็นเพียงวาจิตเจตสิกนั้นเปนสิ่งคูกนั 
แตเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาและนิทานประกอบคําสอนเรื่องมาณพตาบอดขาเปลี้ยแลวผูแตงนาจะ
มุงสอนใหสรางกุศลและทําทานมากกวา 

 
ขอเสนอแนะ 

1.ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชคําศัพทวรรณกรรมทองถิ่นเรื่องสตราอภิธรรม
กําเนิดและวรรณกรรมเรื่องอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบกับคําศัพทสมัยหลังพระนครเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การเชื่อมโยงดานการใชคําศัพทในระหวางทั้งสองสมัยวามีความแตกตางหรือเหมือนกันอยางไร 

2.ควรจะมีการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิดรวมกับคัมภีรใบลานที่รวม
สมัยกัน เพ่ือเปรียบเทียบทางดานรูปอักษร อักขรวิธี การใชภาษาในสมัยน้ัน 
                     

 
 
 



   
 
84

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

กตัญู ชูชื่น. อักษรโบราณที่ใชบันทึกวรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : ตํารา-เอกสาร 
วิชาการ ฉบับที่ 42 หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2534. 

กรมการศาสนา. พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 15. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,        
2525.  

กัลยาณสิทธิวัฒน, พระครู. พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ. พิมพครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547. 

กิ่งแกว อัตถากร. คติชนวิทยา เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 184 หนวยศึกษานิเทศก    
กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2519. 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
2532. 

จุฑารัตน เหลือนาค. การปริวรรตใบลานและสมุดขอย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2532. 

เจตนา นาควัชระ. วรรณคดีวิจารณและการศึกษาวรรณคดี.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา   
พานิช, 2524. 

เถกิง พันธุเถกิงอมร. หลักการวิจารณวรรณคดี. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,               
2526. 

ทวี ผลสมภพ. ปรัชญาอภิธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526. 
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. วรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2518. 
ทองพูล บุณยมาลิก. พิธีสวดพระอภิธรรมการศึกษาสังเกต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎ

สวนดุสิต, 2542. 
ธนิต อยูโพธิ์. ตํานานพระอภิธรรม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2527. 
________. พระอภิธรรมเทศนาบนดาวดึงส. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 

2526. 
ธรรมโกศาสจารย, พระ. พุทธประวัติทรรศนะศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545. 
ธรรมปฎก, พระ. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543. 



   
 
85

________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดวงแกว, 2544. 
________. นรก-สวรรคในพระไตรปฏก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2547. 
ธรรมปรีชา, พระ.ไตรภูมิโลกวินิจฉยกภา ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2521. 
ธวัช ปุณโณทก. วรรณกรรมทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2525. 
นิยะดา เหลาสุนทร. ไตรภูมิพระรวง การศึกษาที่มา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแมคําผาง, 

2538. 
บุญมี แทนแกว และคณะ. วิชาปรัชญญา 103 (พุทธศาสน). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

โอเดียนสโตร, 2522. 
บุญสืบ ตะสูงเนิน. พุทธศาสนา. บุรีรัมย : ฝายวิชาการสหอีสานใต, 2529. 
เบญจมาศ พลอินทร. วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพ    

พิมพ, 2524. 
พัฒน เพ็งผลา. ประวัติวรรณคดีบาลี . กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, 2528. 
พุทธโฆสาจารย , พระ . อัฏฐสาลินีอรรถกถา(บาลี-ไทย) ภาค  1 ฉบับภูมิพโลภิกขุ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภูมิพโลภิกขุ, 2522.  
ภูมิจิต เรืองเดช. วรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย. บุรีรัมย : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2542. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ

สําหรับครู). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529. 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร  :   

ราชบัณฑิตสถาน, 2542. 
สงบ บุญคลอย. ภาษาเขมรในภาษาไทย และมหาเวสสันดรชาดก กัณฑชูชก กุมาร มัทรี. 

บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย, 2524. 
___________. ลักษณะภาษาเขมรและภาษาเขมรในภาษาไทย. บุรีรัมย : คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2540. 
___________. ภาษาเขมรเบื้องตน 1. บุรีรัมย : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2540. 
สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. 45 พรรษาของ

พระพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา วชิรญาณวโรรส, กรมพระยา. พุทธประวัติ(เลม 1) หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นตรี. พิมพครั้งที่ 53.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2542. 

สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ 1-2-6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 
2547. 



   
 
86

สัทธา อริยะธุกันต. การวิเคราะหวรรณกรรมคําสอนอีสานใต. บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย, 
2530. 

________. การศึกษาและปริวรรตคําสอนลูกหลาน. บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย, 2529. 
สิทธา พินิจภูวดลและคณะ. ความรูทั่วไปทางวรรณกรมไทย. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม

การพิมพ, 2522. 
สิริวัฒน คําวันสา. อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย. กรุงเทพมหานคร : อักษร

เจริญทัศน, 2528. 
สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2540. 
สุรนี แกวกลม. “อักษรขอมที่ใชบันทึกภาษาไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

จารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523. 
เสาวลักษณ อนันตศาสนต. ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 
ศูนยคนควาทางพระพุทธศาสนา. อรรถกถาอัฏฐสาลินี ตอนที่ 1. กรุงเทพมหานคร :         

พุทธอุปถัมภการพิมพ, 2506. 
________. อรรถกถาอัฏฐสาลินี ตอนที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภูมิพโลภิกข,ุ 2508. 
อนุมาราชธน, พระยา. การแตงงาน บาว-สาว. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณาคาร, 

2529. 
อนุรุทธาจารย.  อภิธัมมัตถสังคหะ แปลรอยอยางพิสดาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพประยูรวงศ , 

2519. 
อุบล เทศทอง.  “การศึกษาวิเคราะหนิทานคํากาพยเรื่องหงสยนต ฉบับจังหวัดราชบุรี” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยั
ศิลปากร,  2532. 

อุไรศรี วรศะริน. จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ. 1566-ค.ศ.1747. กรุงเทพมหานคร :  
จงเจริญการพิมพ, 2542. 

________. พจนานุกรมศัพทจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร. กรุงเทพมหานคร : จงเจริญ 
การพิมพ, 2542. 

อําไพ คําโท,  ผูแปล.  ไตรภูมิฉบับภาษาเขมร.  กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรม-   
ศิลปากร, 2530. 

 
 

 



   
 
87

ภาษาตางประเทศ 
 
กฺรุมชํนํทํเนียมทมฺลาบแขฺมร. ประชุเรืองเพฺรงเขฺมร. โบะพุมฺพเลีกที 4. ภฺนํเพญ : พุทธ 

สาสนบณฺฑิต, 2512. 
Judith M.Jacob. “Some Features of Modern Khmer Literaly Stayle,” in Cambodian 

Linguistics, Literature and History, ed. David A. Smyth. London : School of 
oriental and african studies, 1993. 

Severos Pou.  An old khmer-French-English Dictionary.  Hawaii : University of Hawaii 
Press, 1992. 



 88

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 89

 
ภาคผนวก ก 

 
การปรวิรรตคัมภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนิด 

 
หนาใบลานที่ 1 

1)นโมตสฺสฯ พีฐฯ เยสํสขตฺถเยธมฺมาปจฺจยายถาตํวิภาตฺตํมิโตทานิปวกฺขามิยถารหํฯ   
รียธรฺมฺมผงทํางหฺลายเอณาฯ ปจฺจยาฯ ต ̤ชาปฺรไจยฯ เยสํสขตฺถธมฺมานํฯ ไนฺยธรฺมฺมเตงนิง 

2)รนฺตาปฺปตากเตงเอณายถาโตฺยนูวปฺรการฺรเมฺตจมิญอหํรียอญขฺญํมฯ ปวกฺขามิฯ      
ก ̎นิงสํมฺเตงฯ ตํวิภาตํฯ นูวจํามแณกธรฺมฺมเตงนิงรนฺตาปฺปตากเตงโนะฯ อิทาเนฯ 

3)ไอต ̤สฺธานแนะฯ อิทานิฯ ไอต ̤กาลอิลูวฺเนะฯ ยถารหํฯ ตามโตฺยนูวคฺรู ̎โหงฯ ปูพิตฺ     
เติยอาจารฺรผงมานปฺราชฺญานูวเอโกฺรฺยม̎กพิจารรฺณฺนาถาตูจฺเนะคูรโหงฯ นิงสํมฺเตงนิ 

4)ยายแนะมานพิรปฺรการฺยมฺยคืหนิยายพฺระปฏิจฺจสม ̤ปาทมฺยคืหนิยายพฺระมหาปธฺฐาน
เหตุแนะอาจารฺรทํา ง หฺลา ยนิงจฺรลุ มฺมนิยา ยทํา งพิรแนะรี ยนิยา ยพฺระมหาปธฺฐานโนะ
เยิงฌุปฺปทุกนูว 

 
หนาใบลานที่ 2 

1)ต ̎แนะสฺเละเยิงสฺรติยแตหพฺระปฏิจฺจสม ̤ปาธชามุนวิญนากาลพระองฺคเทสฺนาพระ   
ปฏิจฺจสม̤ปาธโนะเติหกาลเอณาถากาลพระองฺคผฺเฏญมาราธีราชฺชโนะเสฺรจเหิยเทิพฺวพฺระองคฺปาน    
ตฺราสฺส 

2)ปฺราชฺญาสารเพชฺชตาญานนากาลฉฺนํามรกาเพญปรมฺมียพียสากไถฺงฺยพุทฺธเทิพฺวพระ
อาทิตฺถโอไทยไถฺงฺยราะเหฺลิงนากาลปฺรชุมฺมยามฺมโนะพฺระองฺครํพึงกํมฺเนิตอํพียมุนปูรานเรียง 

3)ม ̎กนายามฺมอนฺตาปฺปโนะพฺระองฺคติงทิพฺวจกฺขุนายามฺมชารนฺตาปฺปโนะโสตพระ     
องฺคติงพระปฏิจฺจสม̤ปาธคืหสาหกํทารมุะหิมฺมาโตฺยนูวอนุโลมฺมปฏิโลมฺมนาฏิโล 

4)มฺมโนะพฺระองฺคติงโทวเอเลืหโนะตลอฏิกาสฺสนาอนุโลมฺมโนะพระองฺคติงเอโกฺรมโนะ
ตลอุทุกปรฺรยุนฺทลุะตลไถฺงฺยเพญปรมฺมียเหฺลิงโนะเทิพฺวพระองฺคยกเพชฺชญานโนะมก 

 
หนาใบลานที่ 3 

1)กํจาตกิเลสฺสทํางพฺวานหารูยโนะชฺระสฺรละปรปูรเหิยโหวโลกฺตนาโถโนะโหงฯ ไนฺย
เทิพฺวพฺระองฺครํพึงนิงส ̎งคุนรตฺนปาลํงนิงสฺรีรตฺนมหาโพฺวธิโนะพฺระองฺคถาโทะโยปย 
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2)อญนิงยกมาสปฺรากสมฺพุทฺธโสวโกไสยฺยภสฺสเหิ ยมกรนตาปฺปรตฺนนาคูรผงทําง       
หฺลายมกคูรอํพียแนะโทวตลภวกพฺรํหฺมนายกฺสีก ̎พฺวเสฺมืนหคุนอฺนกทํางพียแนะ 

3)เลิยก ̎โจฺนะอญยกทิพฺวจกฺขุอญทํางพีรแนะเองนิงปูชาอฺนกทํางพีรโหงกาลเปหพฺระ  
องฺคปนฺธลอํมฺปาลฺโนะเหิยกูวพระองฺคโตะเหฺลิงคุงผฺคุต 

4)พระเภฺนนเพนพฺระปาธสฺอาตเอเกิตรตฺนปาลํงนิงเติมฺมพฺระสฺรียรตฺนมหาโพฺวธีโนะไนฺย
เทิพฺวพฺระองฺคป ̎งพฺระเนตรมิลเมิลโทวเอรตฺนปาลํงนิงพระสฺรียรตฺนมหาโพฺวธิโนะชาอพฺภิเสก 

 
หนาใบลานที่4 

1)พํวปปฺริจตลเตจเลิยต ̤ลฺอ ̎หพุนฺรายตูจผฺกาโรนียปฺรามฺพิลไถฺงฺยกาตสนฺเลิกสางขางนิง
เทวตาทํางปฺรามฺพิลตนฺตปฺปโกฏฏนาสฺธานพฺระองฺคเพนเชิงโนะโหวอนิมิตเจตฺตียรีย 

2)ฯฯฯฯฯฯฯอิสเทวตาผงทํางหฺลายยลพฺระองฺคคุงพํวปงสฺธานโนะเลิยเหิยเทวตามก 
นิมิตชาผฺธะมฺยนูว 

3)ชาอิสานพฺระไตยรตฺนมหาโพธิโนะโหงฯพฺระองฺคเลิงโทวจงฺกฺรมอุตูรเติมฺมพฺระ         
สฺริยรตฺนปาลํงมหาธิโนะ 7 ไถฺงฺยเหิยไนฺยเทิพฺวพระองฺคโทวคุงเลีหรตฺนปาลํง 

4)เหิยพฺระองฺคมกรํพิงนูวพฺระอพฺภิธมฺมทําง 7 กําพียเลืหรตฺนปาลํงโนะโหงฯ เทิพฺว
พระองฺคมกรํพิงกํพียพฺระวิภงฺคไถฺงฺยมฺยกําพียพฺระสงฺฆนียไถงฺยมฺยกํพียพฺระธาตุกถาไถฺงฺยมฺย     
กํพียพฺระ 

 
หนาใบลานที่ 5  

1)ปคฺคลปฺรญาปฺปไถฺงฺยมฺยกํพี ยพฺระกถาวตฺถุไถฺงฺยมฺยกาลนาเปหพฺระองฺครํพิงตล     
กํมพียพฺระยมฺมกฺขโนะกูวรียรากฺสียทํางพีรเจญอํพียพฺระทิพฺวโสฺรตพฺระองฺคทํางสาง 

2)ขางทนฺธิมเจญโทวโนะอปฺปมาปยตูจอฺวียถาอปฺปมาปยตูจนายโคทิมโคส ̎หนิงส ̎หโขมฺว
นิงโขมว ก ̎ป ̎รม̎กปฺฌ̎รไอต ̤กนฺตาลพฺระลานไนฺยมหา 

3)จกกฺรพาตฺตราชฺชเมฺตจมิญถาเมืหพฺระองฺครํพึงกํพียมหาปธฺฐานโนะกูวพฺระองฺคเถฺลง
เจญแตหปุนเติมฺมโนะถา เหตุปจฺจโยฯ แตห 

4)โปฺละกูวรากฺสฺ มียทํา ง 6 พารฺณนโนะนิงนูวพํ วปานเลิ ยสิงโตะตาลเจญอํพี ย             
พฺระจงฺกฺวมพฺระองฺคโนะต ̤ทฺธํทงฺตํมเจญโทวโนะอปฺปมาปยตูจนายโคเปกทฺวารวาเหิยปรราชฺชรตฺน
เจญ 
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หนาใบลานที่ 6 
1)โทวโนะเมฺตจมิญรียรากฺสฺมียพฺระองฺคทําง 6 พารฺรตาสเลิงโตวตลเอเลีหภวกพฺรํหฺมนา

ยผฺสํมโทวเอโกฺรมตลอุทุกปรฺรยุนฺทรียตลต ̤ราปฺปสางขางสงคฺราพฺวเอขางโสต 
2)ผฺสํโทวตลกนฺตาลจกฺรวาลชาปงอิสโหงฯ รียเฌืหนูวพฺริกสาก ̎ป ̎รปนฺธลเขตเขมไพฺร

แหมฺมพฺวานโนะโสตต ̤มานเตีมฺมเมกตฺรูยสนฺเลิกแผฺลหผฺกาโนะตาส 
3)สิงมาสอิสโหงฯ รียเอขางอิสสตฺวจตุปาธทฺเวปาธผงทํางหฺลายต ̤มานขฺลูนโนะสิงต ̤มาส   

ปฺรากปฺราสเลงนิงทุกโสกโตฺยนูวพฺระรากฺสฺมียไนฺยพฺระต ̤ถาคุตโหง 
4)ไนฺยเทิพฺวพระองฺคม ̎กคุงเลิหรตฺนปาลํงโนะม ̎กคุนฺนาอํพียพฺระปาธเลิหโทวตลพฺระ  

ภูมูวโนะปูนทนตุปฺปหาตอํพียพระภูมูลโนะโตวตลพฺระมูลีโนะปูนทนฺตปฺปหาตผฺสํม 
 

หนาใบลานที่ 7  
1)อทฺธารสฺส 18 หาตพฺระองฺคคุงเลิหรตฺนปาลํงเพชฺชปูนทนฺตปฺปหาตโนะต ̤มานพฺระองฺค

โนะลฺอ̎หพุนฺรายปยตูจมาสชุ ̊พูวนิตต ̤ปฺรตาปฺปแนะโทวนูวทฺวารเตฺริงมหา 
2)ปรสฺสลกฺขณะทํางสามเสิปฺปส ̎งชาปรฺรวารฺรผงทํางสมฺมทายแนะเทิพฺวพฺระองฺคเทศฺ

นาพฺระปฏิจฺจสม̤ปาธส ̎งคุนไนฺยรตฺนปาลํงเพชฺชโนะโหงฯ รียพฺระสูรสมฺมฬิง 
3)พฺระองฺคโนะโสตต ̤ฦๅกฺรางนางกูรโอวโชฺรวชฺระสฺรละปรฺรสุตตูจสมฺมฬิงพฺระพฺรํหฺม

กาลพฺระองฺคสํมฺเตงแถฺลงเทสฺนาโสตมานนิงสปฺปธรฺมฺมโนะเผฺเอม 
4)ลฺเหมพียโระชฺรูจชฺราปฺปต ̤ราปฺปอิสตฺรเจียกไนฺยเทวตามหาพรํหฺมมนุสฺสสตฺวผงทํางมฺ

ยเหฺมินโลกฺกถาตสงฺวาตนามมาสปฺรากสมฺพุทฺธโสวเกวกงผงทํางหฺลายเจญมก 
 

หนาใบลานที่ 8 
1)อํพียลํนูวทีไทยๆโทวสฺตาปฺปสาปธรฺมฺมวิเสสฺสเทสฺนาแนะสํมฺเตจสารเพชฺชตาญาน

โนะเจฺริญมุะหิมฺมาเพตฺยโหงกาลเปหเสฺรจธรฺมฺมเทสฺนาเหิยรียอิสอฺนก 
2)ผงทํางอํมฺปาลฺโนะสิงปานลุะโสฺรตฺตานิงธรฺมฺมเทศฺนาไนฺยพฺระตถาคุตปฺรกฏฏกาลฺโนะ

โหงฯ อตฺติเต เหตุโย ปฺจ  อิทานิ ผลปฺ จกํ  อิทาน เหตุโย ปฺจ 
3)อยตฺติ ผลปฺจกํ ติยทฺธํทฺธาทสฺสตฺตฺจวิสฺสตาการปพฺรวํติสนฺทิจตุสเขปฺปตวชฺชฺวท

เวมุลํกํ เตสเมว จฺจ มุสฺลานํ นิพฺวาโรเทน นิวตฺต ชรามรณามปาย  ปฬิ 
4)ตานมภิณฺหโส อสวานํ สํมุปาทาธ  อวิชชา จ ปฺปวติพิ วฏฏมานาพุนฺทมิจฺเจวํ เตภูมิ

กามฺมมนาทิกํ ปฏิจฺจสํมุปาโทติ ปฏฐเปสิ มหามุนิฯ รียสํมฺเตจสารเพชฺชตาญานต ̤ชาอธิปฺปตีย 
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หนาใบลานที่ 9 
1)ไนฺยอฺนกปฺราชฺชทํางหฺลายก ̎พฺระองฺคตํมฺกลทุกนูวพระปฏิจฺจสม ̤ปาธต ̤อิตเติมฺมเลิยคืห

ภูมผงมานปยชุพูกโนะพฺระองฺคมกรํพึงไนฺยกํมฺเนิตสตฺวผงทํางหฺลายเกิตเหิย 
2)นูวกฺนงอุทูรมฺตายนาแขหมฺยโนะตูจพ ̎พุะทึกแขหพีรชาฌามวาวนาแขหปยโนะวาขนฺธ

ตูจนุมทุนเคฺยจากก ฺนงบํพ̎งนาแขหปูนโนะวามูลตูจพู̎งมานลุะ 
3)ตลแขหปฺรามเทิพฺวเกิตปฺจสาขาทํา งปฺรามคืหเชิงไต ยกฺปาลทฺรงนาแขห 6          

มานปฺจอินฺทฺรียคฺรุพฺวอิสโหงลุะตลแขห 7 โนะองฺคุยเลืหทุงสุกมฺตายต ̤ 
4)มานสํมฺปูรโนะกฺรห ̎มฺมตูจสฺวาเคฺยลาตเสฺปกเหิยมกองฺคูยเหฺลีหวารมฺตายกาลเปห     

มฺตายฉียอาหารฺรโกฺตวจูลกูวกูนสนฺลปฺปขฺสินๆ ตูจเคฺยจากตฺรียทํางรสฺสโปะโตว 
 

หนาใบลานที่ 10 
1)กฺนงภฺเลิงกาลเปหมฺตายฉียเปฺรยจูลโทวกฺติยฉียเหิรจูลโทวกฺติยก ̎วาญารรนฺธตตูจเคฺย

ยกอํมฺปลอํมฺเรจมกปฺรลากตฺรียทํางรสฺสกาลเปหมฺตายเผิกทิกตฺรชาก 
2)จูลโทวโนะวาคฺรุนจํปฺรปฺปตูจเคฺยยกโทวทุกนูวโลกฺกุต ̎รนรกโนะโหงฯ วาสนฺลปฺป

แมฺยมฺยๆโนะมฺยรฺยโตงลุะตลตุปฺปแขหปรปูรโหงฯ มาน 
3)ขฺยลมฺยโนะโฌฺมะกามฺมฏิวาตแตงปกปงฺวิลมกรียสตฺวเอณาเปหมานวิปากกฺราสฺสโนะ

มกกฺปาลโนะวิลททิงเธฺวืหโอฺยมฺตายโนะลํมฺปากโหงฯ รียสตฺวเอณา  
4)เปหอิตวิปากเลิ ยวาม ̎กกฺปาลโนะโตฺยชุ ลูยทฺวารมฺตายโนะโหงฯ รี ยสไสฺยทุงสุก        

มฺตายโนะตูจเคฺยมูยสูตปฺจูลกฺนงโฉฺปะอฺจูลโนะโหงรียสไสยมฺตายทําง 16 
 

หนาใบลานที่ 11 
1)โนะวารลูยอิสทํา งขฺลูนโนะเทิพฺวเจญอํพียอุทูรมฺตายโนะโหงฯ พฺระองฺคเทสฺนา         

สฺรติยมานคุนโนะแมฺยมฺยๆ โนะอิตรปปฺปนิงราปฺปพํวอิสเลิยโหงฯ โหวอานนฺทคุนโอฺยมหาสปฺป 
2)รสฺสผงทํางหลยผฺคุตอินฺทฺรียครุปฺปตํมฺรงสฺมารตียขฺมายขฺมาตสงฺวาตสฺตาปฺปพฺระธรฺมฺม

วิเสสฺสเทสฺนาไนฺยพฺระอพฺภิธรฺมโอฺยชากกํพียปฺรเหสฺสเผฺวสเลิยโอฺยเวียนทุก 
3)ชาปฺรธานสฺพานรตฺนแตงนิงนํามมฺตายโอฺยปานตลพุนฺรายโทวตลนิรฺพฺวานปฺรเสฺฐมิน

แตหพระพุทฺธมฺยพฺระองฺคโนะโทะพระพุทฺธทางอํมฺปาลเขฺสจกนฺโลงโธฺธวเหิยกฺติยสิง 
4)แตหเทสฺนาพระอพฺภิธมฺมแนะส ̎งฺคุนพฺระกนฺโลงตูจพฺระพุทฺธม ̎กอํพียปูรานมุนโนะโหง

ฯ รียปุคฺคลเอณามฺยสารฺทฺธาโอฺยทานมาสปฺรากโครแทะเสะตํรียขฺญํมสฺรียขฺญํมปฺรุะนูวเกวสปฺป
ปูพิต 
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หนาใบลานที่ 12  
1)รตฺนผงทํางปูงกฺติยสิงโหวพาริกฺกทานนิงส ̎งฺคุงมฺตายโนะพํวปานเลิยมานอาฏิติกฺก

ทานโนะโหงสงฺคุนมฺตายปานรียอาฏิติกฺกทานโนะคืหโอฺยทานสูตเถฺลิมบํหฺมาตเปะตูงโนะ 
2)โหงอาฏิติกฺกทานรียเอธรฺมฺมเทสฺนาโจสโทะพฺระสูตกฺติ ยพระวิไนฺยกฺติ ยรี ยนิงนําม     

มฺตายโนะพุปานเลิยสิงแตหสเสิรสิลนิงทานโอฺยสปฺปรสฺสผงทํางหฺลายสฺรเลญ 
3)กุสลผลปุนเหิยนิงนํามอาตฺมาโอฺยปานตลเตฺริยพิตสมฺปาตฺรแทกูรรียนิงนํามมฺตายโอฺย

ปานตลนิพฺวานโนะพํวปานเลิยมานแตหพฺระอพฺภิธมฺมโนะโหงอาชฺชนํามมฺตายปานโทว 
4)ตํมฺกลไอต ̤ถฺนลนิพฺวานโนะเทียงปฺรกฏฏโหงมฺยโสตรียอาจารฺรนิงสฺรตียนิยายพฺระ

มหาปธฺฐานโนะกาลพระองฺคเทสฺนาตลวิคุตปจฺจโยกูวพระองฺครํมฺพิลอํพียอาสฺนาถฺมหรตฺนกํม 
 

หนาใบลานที่ 13 
1)พูลป ̤ทํมฺมรากมกกานพฺระกนฺโลงเหิยเทิพฺวพฺระองฺคสนฺตูกปฺรหสฺสเอสฺตามฺมโตฺยนูว

พระสงฺฆฏิตุปฺรกปฺปนูวลายลากฺขก ̎งจากโนะปฺรไพยเทิพฺวพฺระองฺคเปกพฺระภคฺยรตฺนกุ ̊พูล 
2)มานพฺระปนฺทูลโทวนิงพฺระกนฺโลงถาปูพิตอฺนกพฺระเมเยิยอฺเชิญอฺนกม ̎กเออายย ̎ก 

พระหสฺสทํางพีรม̎กปยถฺนมพฺระอพฺภิธมฺมทําง 7 กํามพียแนะโหงฯ 
3)อญต ̤ถาคุตนิงเทสฺนาสงฺคูนอฺนกโหงฯ อนฺตาปโนะพฺระมาตโอทูรปวรพฺระกนฺโลง   

ไถฺลฺยนางทูตรมิลโทวสํมฺเตจสารเพชฺชตาญานมานพฺระองฺคโนะลฺอ̎หพุนฺราย 
4)ปฺรกปฺปนูวนพฺวานรางฺสียทําง 6 พารฺณฺนก ̎รเวียลชุมพระองฺคปฺรมานมฺยภฺยามชาอพฺภิ

เสกเภฺนกไนฺยเทวตาผงทํางหฺลายเหิยนางตฺริกโสมนุสฺสาฉฺปาสฺสเลิกปฺรหสฺสทําง 
 

หนาใบลานที่ 14 
1)พิรเหฺลิงถฺวายปงฺคํมปฺรณํมทูลตนฺติงถาปูพิตพฺระสมนโคตํมฺมต ̤ชากูนสฺรเลญอฺเงิย   

รียสนฺตานเอมฺตายแนะสิงอาก ̎รกเอโอวพุกโสตสิงแตหอากฺร̎กรียอิสเสจญาติพฺระ 
2)วงองฺคสากีราชฺชผงทํางหฺลายกฺตียสิงแตหอากฺร ̎กโทะนูวรมิลอํพียสฺวฺรฺค 16 ชานแนะ 

ต ̤ราปฺปโทวตลพรํหฺมโลกนายกฺติยคฺมานรูปพํวเสฺมินพฺระองฺคเลิยปูพิตพฺระ 
3)องฺเงิยพระองฺคลฺอ ̎หเมฺตจอํมฺปาลเอะพฺระต ̤มานปุนพฺระองฺคสฺตาปฺปพฺระกนฺโลงทูล   

อํมฺปาลโนะเหิยแนะเทิพฺวพฺระองฺคเปกพระภคฺยรตฺนกํพูลปนฺทลถาปูพิตอฺนกพฺระ 
4)เมเยิยชางเรจฺนาขฺลูนอญตถาคุตลฺอ ̎หเจฺรินปฺรมานปูนองสํงฺไขฺยยานิงมหาเสนกาล

โนะปรปูรเหิยรียทสฺสปรมฺมียอญทําง 10 โนะมฺยชางเรจฺนาองฺคกุลีทําง 10 นา ปฺจปรฺร 
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หนาใบลานที่ 15 
1)จากทําง 5 ชางเรจฺนาจิฺจิมโอฺยลฺอ ̎หรียเสจปรมฺมียโนะมฺยชางเรจฺนาถฺนูรพฺระภคฺย   

โอฺยลฺอ̎หนาพระไตฺรฺยลากฺขสญาสญานทํางปยโนะมฺยชางเรจฺนาผนฺตโอฺยลฺอหต ̤ปฺรกปฺปนูว  
2)ทฺวารเตฺริงมหาปรสฺสลกฺขณทําง 32 โนะต ̤พุนฺรายปูพิตพฺระเมเยียรียต ̤ถาคุตมาน     

สํมฺปูรโนะลฺอ̎หตูจมาสชุพูวนิตโนะเหตุตถาคุตอาจพนฺละ 
3)เสจโอฺยโทวชาทานสฺมํมฺมยาจกฺขผงอํพียมุนโนะเองนาต ̤ถาคุตมานพฺระเนตรยงยล    

อิสมฺยเหฺมินโลกฺกธาตุฉฺปาสฺสโนะเหตุต ̤ถาคุตเฉฺกียลเภฺนกทําง 
4)พีรโอฺยทานสฺมํมฺมผงอํพียมุนโนะเจฺรินนาต ̤ถาคุตมานทิพฺวโสฺรตโนะฦาอิสทํางมฺย    

เหฺมินโลกฺกธาตุชากฉฺปาสฺสโนะเหตุต ̤ถาคุตยกตรฺเจียกทํางพีรโนะมกสฺตาปฺปสพฺว 
 

หนาใบลานที่ 16 
1)ธมฺมวิเสสเทสฺนาอํพียมุนโนะมินแตลแปฺรหโทวสฺตาปปเอเทียตเลียเหตุโนะโหงตถา

คุตมานทิพฺวโสฺรตโนะฦาอิสเทวตาผงสิงสฺรติยนิงคฺนาทาลกํเพงจกฺรวาฬนายกฺติยเสฺมืห 
2)มกสฺรติยนูวขางพฺระองฺคโนะโหงฯ นางสฺริยมหามยามานพฺระหารไทยตฺริกอ ̎รเหิยนาง

เลิกพฺระหสฺสทํางพีรโนะเหฺลิงผฺตูวผฺตํมพฺระณํมฺมสํมฺเตจ 
3)พฺระโอทูรปว ̎รรจฺนพุทฺโธโนะเสรจเหิยเทิพฺวนางปตทูลพฺระโอทูรถาโอโพะอฺเญิย   

มานภาพฺวอฺวิยมาลฺปายปงฺเกิตกูนมกปานตฺราสฺสฉฺปาสฺสชาพฺระพุทฺธปฺรกฏฏเพตฺย 
4)มินแตหพฺระพุทฺธเลิยโหวธมฺมเจตียโหงนาธรฺมฺมแปตเหฺมินแสนพฺวสนนูวพฺระอุทู ̎รอญ

โนะมินติงเลิยนางรํพึงอํมฺปาลโนะเหิยนางเลิกพฺระหสฺสถฺวายปงฺคํมพฺระณํมฺม 
 

หนาใบลานที่ 17 
1)พฺระต ̤มานปุนเหิยคุงสฺตาปฺปธรฺมฺมเทสฺนาเสฺงียมนูวโหงไนฺยเทิพฺวสํมฺเตจสารเพชฺช

ตาญานพฺระองฺคเทสฺนากํพียพฺระอพฺภิธมฺมพระมหาปธฺฐานเสฺฐิตเลิหพฺระกนฺโลงอปฺปมาปยตูจ 
2)บํปูสฺสสงฺเกจสํมฺเนรพฺระองฺคปงฺเวรไตฺรฺยจิวรโทวเลืหขฺลูนปานลุะอรหตฺถกาลฺโนะเมฺตจ

มิญก ̎พฺระกนฺโลงพฺระองฺคปานลุะปฺราชฺญาอรหตฺถกนฺตาลชุนุมไนฺย 
3)เทวตาผงทํา งหฺลายปฺรกฏฏตูจฺโนะโหงฯ พฺระองฺคมานพฺระหารไทยโนะทูลาย        

สาปายนิงกํพียพฺระมหาปธฺฐานไนฺยเทิพฺวพฺระองฺคปฺเจญนูวพระน ̎พนฺทรางฺสียรากฺสฺมีย 
4)ทําง 16 พารฺณฺนโนะตาสเจญอํพียพฺระองฺคสนฺโธวโลฺหวเพญพาสฺสทํางปนฺทลเลิงโทว

เอเลืหต ̤ราปฺปตลภวคพรํหฺมนายภฺลืหปฺรุะฉฺละโทวตลเอโกฺรมฺมต ̤ราปฺปโทวตลอุทุกปรฺร 
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หนาใบลานที่ 18 
1)ยนฺทนายสงฺกฺราปฺปต ̤ราปฺปสางขางโสตต ̤ราปฺปกนฺตาลจกฺรวาฬชาปงอิสโหงมานจํ

โณตโจตถาอฺนกกายพฺระองฺคเทสฺนาพฺระอพฺภิธมฺมทําง 7 กํพียปทฺธอฺวียราก 
2)สฺมียพฺระองฺคมินเปกลุะตลพฺระองฺคเทสฺนากํพียพฺระมหาปธฺฐานไนฺยเทิพฺวรากฺสฺมียพฺ

ระองฺคเปกเทิพวิสุชฺชนาเฉฺลิยถานาพฺระองฺคเทสฺนาพฺระอพภิธมฺมทําง 6 กํพียรากฺ 
3)สฺมียพระองฺคมินเปกโนะตปทฺธกํพีย 6 แนะมานอารฺตโนะจงฺเอียตพํวทูลายเลิยอปฺป

มาปยตูจตฺรียมฺยโฌฺมะอานนฺทเมโนมานทฺธํหํมฺมอํพียกนฺทยโทวตลจฺรูย 
4)โนะ 50 โยชฺนอําพียจฺรูยโทวตลกฺปาลโนะ 50โยชนก ̎นิงยกตฺริยโนะโทวทุกนูวอาโนฺ

ตาตสฺระกตียนิงเรกนฺทยพํวปานเลิยลุะโลกยกโทวทุกนูวมหาสฺรมุทฺธ 
 

หนาใบลานที่ 19 
1)ต ̤มานชุมฺโรวโนะ  82000 โยชนโนะเทิพฺวสาปายตํมฺมทึกกฺจายเหฺลิงโทวตลภวคฺค   

พฺรํหฺมนายโหงแนะโหงตูจปฺราชฺญาพฺระองฺคเทสฺนาตลพฺระมหาปธฺฐานตุปฺรตาปฺปนูวนิยาย 
2)ถาอานนฺทสาปายพฺระองฺคเทิพฺวรากฺสฺมียโนะเปกตูจอานนฺทเมโนมานชุมฺโรวมหาส

มุทฺธโนะโหงเปหอฺนกเอณาปานสูตปานเรียนกฺติยปานสฺตาปปาน 
3)ปูชากฺติยก ̎อฺนกโนะโหงเสฺมืหปานนํามมฺตายเหฺลิงเลืหสํมฺโพวเภตฺรามาสปฺราสฺสเลงฯ 

กุสลลุะโทวตลนิรฺพฺวานตต ̤ชาสฺธานปรมฺมสุกปฺรเสฏิฐโหงฯ ฉทานา 
4)มนฺตุนามสฺส ปฺจธานามฺมริปนํ เอกธามน รปฺปนามสฺสเจกธา ปฺญตินามฺมรปฺปานิ 

นามฺมสฺสทิวิธาทฺธยํ ทฺธยสฺสนวธาเจตฺติ ฉพฺทิธาปจฺจยากถิ สหชาตฺตํปุเรชาตฺตํ ปถฺฐชาตฺตฺจสพฺว
ถา กลิงฺคโรอ  

 
หนาใบลานที่ 20 

1)หาโรปฺปชีวิตฺตมิจยํ อิตฺถิเตกาลิกาธมฺมา กาลมฺมตฺตาจสํมภวา อชฺฌตฺตฺจพหิธฺธาจ 
สขตฺตาตถฺธา ปฺจตฺตินามฺมรูปฺปาน วเสนตฺติวิธาฏฐิตา ปจฺจยานามมิปฺปธาเน จตุวิสฺสตฺติสพฺวถา 
วธฺจีโฌ 

2)สานุสาเรน โสตวิญาณวิถฺถิยา ปวตฺตานนฺทรุปฺปน มฺมโนธฺวารสฺสโคจรา อตฺตายสา
เรน วิญายนฺติตโตปรํมฺมสา สายํปฺญตฺติวิเญยา โลกฺกสฺสแกตฺตนีมิตาอิฯ เลิย 

3)นิงเลงอาจารฺรนิงสํมฺเตงปฺรไจฺยนามฺมรูปมานปฺรามฺมชุพุกก ̎เมฺตจโนวปฺรไจฺยนามฺมรูป
โนะถาเหตุปฺรไจฺยรนฺตาปฺปปงฺเกิตโฌฺมะรูปเหิยรลายทาตวิญก ̎สตฺวผงทํางหฺลาย 

4)ม ̎กสรเสิรเอรูปรลายวิญถารูปเยิงแนะเหิยลฺอ ̎หเสฺฐิรนูวปทฺธอวิยถารลายรียพฺระองฺค
เทสฺนาถารลายโนะโอฺยรมิลเมิลอํพียจาปฺปปรติสนฺธิเวียงโทวตล 50 ฉฺนํามฺมโนะลฺอ̎ห 
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หนาใบลานที่ 21 
1)ปริสุทฺธนูวโหงกาลเปหตล 60 ฉฺนํามเหิยรูปลฺอ ̎หมิญวาแปฺรแขฺวหชาอากฺรกวิญเหิยต ̤

มานสํมฺปูรโนะโชฺรวสไสยปฺรจ̎งโขฺนงโนะโกงตูจโคงอนฺธากรียเภฺนกเภฺลืหมิญวาแปฺร 
2)ชางงิตวิญตฺรเจียกฦาสาปสายมิญวาแปฺรชาถฺล ̎งวิญนาเธฺมญโนะปฺรตาปฺปถฺนํามญํ

มโขฺมววิญวาแปฺรหรงฺโตะมาตโนะตลูปอากฺรกส ̎กลฺอ̎หโขฺมววิญวาแปฺรหชาอา 
3)สฺรูวสฺกูววิญโหงแนะโหงโหวรูปรลายแนะนิงอธิปายตูจณาถาตูจสฺริยมฺยโฌฺมะนาง    

อุมาไทฺยนางโนะมานรูปลฺอ̎หปฺรกปฺปนูวปฺจพิตกาลียานีย 
4)โทะคุนรมิลเมิลอํพียปาธเชิงโทวตลสิรสียโนะอิตปยอากฺรกตลตํมฺมณิกสุกเลิยวาฦาทูร

ทารโทวตลเทวตาผงรียเทวตาแนะจ ̎งยลรูปนางโนะเหิยสิงย ̎กมาสมฺยพฺวาน 
 

หนาใบลานที่ 22 
1)ตํมฺเลิงมกชูลไนฺยเทิพฺวนางโนะปฏ(ปง)หาญโอฺยเทวตาโลกเมิลมฺต ̎งๆ กาลเปหกํามฺม

ไขฺสยโนะวารํมลางรูปลฺอ̎หโนะไขฺสยเหิยเคฺยยกโทวปงนูวไพฺรสมฺมสานสฺธานสฺงาตรียรากฺสฺมีย 
2)อาทิตยจางมกตฺรูวขฺลูนเหิยธุมจงฺหาสฺสโขฺมจโนะอุรเหฺลิงมกคูรโอฺยเขฺพิมเพตฺยโทะ

นิงย ̎กมาสมฺยพานตํมฺเลิงมกชูลเทวตาผงโนะโอฺยรมิลเมิล 
3)ก ̎เทวตาโนะมินรมิลเมิลเหตุโนะโหงโอฺยสปปรสฺสผงทํางหฺลายมานจิตกาตตํมฺลาสารฺทฺ

ธากาตอํโณฺยทานปานผลอนิสงฺฆเนะเองโทวกํต ̤รูปโทะผตียพฺระพุนฺท 
4)สํมเลญกฺตี ยโนะยกปฺรากมาสสํมฺพุตโสวกฺติ ยกาลขฺลูนพํวปานสฺลาพฺวโนะนูวชามฺ 

ยกาลเปหกํามไขฺสยวาม ̎กสํมฺลาปฺปอายูสฺสโอฺยไขฺสยเมมฺยๆ เหิยอิสญาติกามิตสํมฺเลญ 
 

หนาใบลานที่ 23 
1)โปงผฺอุนกูนพฺระพุนฺทเคฺยรนฺตาปฺปอิสรปสฺสทฺราพฺวผงเคฺยยกโทวตลไพฺรฺยสํมสาน    

สฺธานสฺงาตเหิยเคฺยยกอิสทฺราพฺวโนะมกผฺธะวิญโหงฯเคฺยมินกํต ̤ตลมฺนากเลิย 
2)เอรูปเองโนะวาอาสารนูวไพฺรฺยสํมสานสฺธานสฺงาตเหิยมานแตหเกฺอกตฺมาตตํงฺกูวสฺร

โมจฺจจกฺขขฺลกขฺลาหโนะเองวามกโจมโรมฺมชาคฺนาเปหนิงปานคฺนาชากุ 
3)ต ̤รูปแนะโสตปานโตฺยนูวผลอนิสงฺฆโอฺยทานปายทิกทฺราพฺวโอฺยทานอํพียมุนโนะโหง

โทะโยปยขฺลูนโนะเธฺวืหอํเพืวหอกุสลนิงจฺยิตสฺรุตโทวเกิต 
4)ไอต ̤มหานรุกนายกฺตี ยรี ยผลอานิสงฺฆทานโนะเองอาชฺชทฺรหทฺรงสฺรงอฺนกโนะโอฺย

ปานกฺจาตอนฺเตตตฺรเสตเหฺลิงโทวโสยนูวเตฺริยพิตสํมฺปาตฺรโนะปรกฏฏโหงฯ แนะโหงโหว 
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หนาใบลานที่ 24 
1)นามฺมรูปปจฺจยาฯ มฺยแนะโสตรี ยธมฺมธาตุผงทํางหฺลายมานปฺรามฺมชุ พูกโนะอา

จารฺรสํมฺเตงมฺยคืหจิตมฺยคืหเจตฺจสิกฺขมฺยคืหรูปขนฺธมฺยคืหอารูปขนฺธมฺยคืหนิรฺพฺวานนาเมฺตจก ̎โหว 
2)จิตเจตฺตสิกฺขโนะถาจิตเจตฺตสิกฺขโนะคูรณาปยตูจผฺตียนิงพระพุนฺทมินแตลปงคฺนาเลิ

ยโทะนิงคิตเธฺวืหปุนกฺตียสิงคิตพฺรํหฺมลฺมมจูลจิตนิงคฺนาโหงฯ แนะอธิปาย 
3)นิยายตูจนุณาถาอธิปายนิยายตูจมานุพฺวทํางพีรอฺนกมานุพฺวมฺยโนะขฺวากมานุพฺวมฺ

ยโนะขฺวินนูวลํนูวมฺยคฺนามินแตลปงคฺนาเลิยมานกาลมฺยไถฺงฺยกูวมานุพฺวขฺวาก 
4)โนะม ̎กริะคิตถามิตฺเติยเอนาอญก ̎ขฺวากมิตเองก ̎ขฺวินเยิงนูวตูจฺเนะเติหเยิงนิงยกอฺวีย

จิฺจิมฺมชิวิตอาตฺมาเยิงอิลูวเนะเอมานุพฺวขฺวินเฉฺลิยถามิตถาแนะคาปฺปหฺนาสฺสโหงอญแนะ 
 

หนาใบลานที่ 25 
1)เภฺนกเภฺลืหยลอิสทิสผลทํางปูงเอเชิงมิญก ̎ขวินเวียนนูวนิงเติรมินปานเลิยเอมิตโสต

เชิงชาโทะเติรตลสฺรุกตูจสฺรุกทฺธํมนิคํมฺมสฺรุกโกฺรวลํนูวชนปทฺธผงทํางหฺลาย 
2)ก ̎ปานเภฺนกมิญก ̎ขฺวากนิงโทวมินรูจเลิยถาเปหตูจฺเนะมิตเองโอฺยอญชิะก ̎มิตเองชา

เชิงอญเองชาเภฺนกเหิยเยิงนิงโทวตลสฺรุก 
3)ตูจสฺรุกทฺธํมปานสูมปายทึกเคฺยมกจิฺจิมชิวิตเยิงแนะรสฺสโหงฯ กาลเปหอาขฺวากนิง

อาขฺวินจิตพฺรํหฺมลฺมํมนิงคฺนาตูจเนะเหิยขฺวากโนะโอฺย 
4)อาขฺวินชิะก ̎แตงเณผฺลูวโทวลุะตลสฺรุกตูจสฺรุกทฺธํมปานสูมปายทึกเคฺยมกจิฺจิมชิวิต

ตูจจิตโนะโหงฯ กาลโนะมานมหาขฺสตฺรมฺยพฺระองฺคทฺรงนูวทสฺสพิตราชฺช 
 

หนาใบลานที่ 26 
1)ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ธรฺมฺมกาตอํโณยทานไนฺยสํมฺมยาจกฺข

ชาปฺรกฺรตียพํวแตลเตจเลิยมานุพฺวทํางพีรโนะถา 
2)มหาขฺสตฺรทํางพีรพฺระองฺคทฺรงพฺระราชฺชสารฺทฺธากูวมานพฺวโนะนํามคฺนาโทวสูมตล  

พฺระองฺคมานกาลมฺยไถฺงฺยมานพฺวทํางพีรโตวตลมหาขฺสตฺรโนะคาปฺปอฺนกพียเสสฺส 
3)เลิกกฺรยาโสฺงฺยม ̎กถฺวายมหาขฺสตฺรทํางพีรเหิยพฺระองฺคลางพฺระหสฺสเทิพฺซนิงจฺรุมฺม  

กฺรยาโนะโสฺวฺยกูวพฺระองฺคทูตโทวยลมานพฺวทํางพีรโนะชิะก ̎คฺนาโทวตลจ ̎ง 
4)พฺระลานพฺระองฺคมานพฺระจินฺตาถามานพฺวทํางพีรแนะม ̎กมานเปหปฺราถฺนาสูม        

ทฺราพฺวอฺวิยๆ โนะเองมินไทฺยเลิยโอฺยโนะมานพฺวทํางพีรโทวตลมุกพฺระลานเหิยตากคฺนาจะอํพียก ̎
กฺราปฺป 
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หนาใบลานที่ 27 
1)ถฺวายปงฺคํมปฺรณฺมฺมทูลถาปูพิตพฺระภูมินฺวรนรนาฏฏชาตฺติอิสวรกํพูลไนฺยราสฺสเหิย   

พฺระองฺคยลเยิงขฺญํมทํางพีรแนะขฺสตทฺรคุตอานาฏฏสงฺวาตม̎กปฺราถฺนาสูมแตหปายนิงจิฺจิมชิวิต 
2)แนะเองโหงพฺระมหาขฺสตฺรพฺระองฺคสฺตาปฺปพฺวากมานุพฺวทํางพีรโนะตฺริกอ ̎รปนฺทลถา

แหฺยมานุพฺวทํางพีรเหิยกุถานาพฺระแสฺตงม̎กปฺราถฺนาสูมแตหปายแนะเลิยโทะ 
3)โยป ยพระแสฺตงสูมมาสปฺรากสํมฺพุตโสวเกวก ̎งผงทํางหฺลายกฺตี ยอญนิงโอฺยตาม      

จํณ̎งจิตพฺระแสฺตงโหงกํปยพฺระแสฺตงกํอารํมฺมเลิยมหาขฺสตฺรปนฺทลอํมฺปาลโนะ 
4)เหิ ยพฺระองฺคเลิกกฺรยาโสฺงฺยทํา งสูพารฺณฺนภาชฺชมาสเหฺลิงเหิ ยปตทูลป ยโตงเหิ 

ยเทิพฺวตฺราสฺสเปหอฺนกพียเสสฺสยกโทวโอฺยมานพฺวทํางพีรโนะเหิยก ̎มานพฺวทํางพีรโนะยกปา
ยเตลอํมฺจาสฺส 

 
หนาใบลานที่ 28 

1)โอฺยปานม ̎เวียจเสฺรจเหิยถฺวายปงฺคมกฺราปฺปลาพฺระมหาขฺสตฺรวิลโทวโตฺยผฺลูวโนะโหง
ฯ กาลโนะมานพฺระปจเจกโพฺวธืมฺยพฺระองฺคสํมแตงเจญม̎กอํพียนิโรชฺชสมฺมาปาธเสฺรจเหิย 

2)พฺระองฺคทฺรงนูวไตฺรฺยจิวรฆฺลํมกฺรลํมฺมสฺอาตปาตฺรสฺพายปฺรไพยเสฺรจเหิยไนฺยต
มานปฺรหสฺสโนะกานฺทนูวผฺลิตจฺรุตสฺรคุตเติรโทวปฺรโยชฺชนนิงปรฺณฺธปาธ รี ยมานพฺวทํางพีร
โนะเติร 

3)ม ̎กอํพียโนะโตวตลกนฺตาลผฺลูวกูวปฺรทะพฺระปจฺเจกโพธิเสฺตจเติรม ̎กย ̎กพระปรฺณฺธปา
ธรียมานพฺวทํางพีรโนะตากคนาจุะอํพียก ̎โนะเสฺรจเหิยเลิกไตยสํมฺพะ 

4)ทูลพฺระพุทฺติกาตนฺติงถาปูพิตพฺณะปจฺเจกโพธิเยิยพฺระองฺคเสฺตจเติรโทวเอนาเหิยพฺ
ระปจฺเจกโพธิมานพฺระพุทติกาถถาแหฺยมานพฺวทํางพีรเรียอญมกย ̎กปรฺณฺธปาธโปฺรส 

 
หนาใบลานที่ 29 

1)สฺตวผงทํางหฺลายมานพฺวทํางพีรโนะฦาถาพฺระองฺคยกปรฺณฺธปาธตูจฺเนะกูรมานจิต
โนะตฺริกอ̎รพฺรํหฺมนิงคฺนาเหิยถามิตฺเติยอํพียมุนนายโนะเหตุแตหเยิงมินปานโอฺยทาน 

2)เองโหงเยิงเกิตชาอฺนกขฺสตพียปากตูจฺเนะแนะโมฺตงเยิงกํ ห ̎ปฺปายแนะเลิ ยเยิงยก    
ปายแนะทุกปาธพฺระปจฺเจกโพธิแนะโหงฯ กาลเปหมานพกูว 

3)ทํางพีรคิตพฺรํหฺมลฺมํมนิงคฺนาตูจฺเนะเหิยย ̎กอิสปนฺตาการฺรอํพียเสฺตจโอฺยทานมิญทุก
ปาธพระปจฺเจกโพธิเหิยสูมปฺราถฺนาถาปูพิตพฺระปจฺเจกโพธิเยิยชาติแนะ 

4)ก ̎เยิงขิญํมทํางพีรขฺสตพียปากชาตมฺยวิญเอเภฺนกโสตเยิงขฺญํมสูมโอฺยปานตูจตกฺติยปฺ
ราถฺนาไนฺยเยิงขฺญํมทํางพีรโหงฯพฺระปจเจกโพธิพฺระองฺคเธฺวืหภตฺตาอนุโมทนานิงมานุพฺวทํางพีร 
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หนาใบลานที่ 30 

1)โนะถาแหฺยมานพฺวทํางพีรเริยรียชาตแนะกฺตียชาตเอเภฺนกกฺตียก ̎จูรปา(น)ทํางพีรโอฺย
ปานสํรฺมฺรฺทฺธิปรปูรตูจกฺตียปฺราถฺนาโนะเทียงปฺรกฏฏโหงพฺระปจฺเจกโพธิอฺนกภาตฺตาอนุโม(ท)นา
เสฺรจเหิยพฺระองฺค 

2)โทวกานฺทสฺธานลํนูววิญโหงมานพฺวทํางพีรโนะโทวตลลํนูวเหิยรํพึงญึกๆแตลปานทุก
ปาธพฺระปจฺเจกโพธิโนะมมาญึกๆละติกลุกโทวตล 

3)ตาสทฺธํมกูวมหาปฺรถฺถพียโนะนิงรึงถฺอิงพํวปานเลิ ยสิงแตหกํมฺพูลปฺรสาธฺธมาส  
ปฺรสาธฺธปฺรากสํมฺพุตโสวฆฺลางสฺรูวองฺกหลฺง̎หสนฺเนกฆฺลางปายฆฺลางทึกนิง 

4)นึกโนะมินกฺรตลเตจเลิยนาเภฺนกงงิตโนะมิญแปฺรหชาเภฺลืหยลอิสทิสฺสผงทํางปูงวิญ
โหงเชิงขฺวินโนะมิญแปฺรหชาเติรตํมฺเนิรโนะลฺอ̎หวิญโหงฯ มานุพฺวทํางพีร 

 
 

หนาใบลานที่ 31 
1)โนะริงชามานจิตโนะถฺลาสารฺทาธกาตอํโณฺยทานโนะสพฺวๆ ไถฺงฺยพํวเตลเตจเลิยละุตล

กาลเปหอิสอายูสฺสอํพียแนะโทวเหิยสิงปานโทวเกิตไอต ̤คุะเสิตพีภุปฺป 
2)สฺวรฺคต ̤ปานเสฺฐิตสฺธานภิมานมาสโนะ 25 โยชฺชนต ̤เพญหฺนาสฺสหฺนานตานตาพฺวสิง  

สฺรียเทพฺวอกฺสรชาปริพฺวารสํมฺราปฺปโนะอเนกสลพฺวานแนะโหง 
3)โหวจิตเจตฺตสิกฺขพํวเตลป ̎งคฺนาเลิยนาอาขฺวากโนะคืหจิตเองชาอาขฺวากนาอาขฺวิน

โนะคืหจิตฺตเจตฺตสิกฺขเองชาอาขฺวินโหงฯ ฯ อิติอพฺภิธมฺมสงฺค 
4)เหปจฺจยาสงคหํ วิภาตฺเตนามฺมอฎฐโมปริจฺเฉทฺโธ ฯ ปูพิตเติยรียเยิงนิงสฺรตียกานฺท

ชาคํรุพฺว 6 โฌฺมะเจกปฺรไจยสํงโคฺระมานุพฺวต ̤อารฺยพฺระอพฺภิธมฺมต ̤สํงโ(ค)ระแนะ 
 

หนาใบลานที่ 32 
1)มิญสูเรจนูวโตฺยปรการฺยทํางอํมฺปาลเละเองโหงฯ จารจปฺปนูวไถฺงฺยปฺรหสฺส 8 โรชฺช

แขหจํเนญฉฺนํามฺมโวกพฺระพุทฺธสกราชฺชปาน 2487 โหงฯ อกฺส ̎รแนะณาอา 
2)กฺร ̎กหฺนาสฺสาพํ วชาเปหเมิลเลิ ยอฺนกเอณาเมิยเหิยกุ เสิจขฺญํมเลิ ยกฺรวตฺถเชิงสิง

ตุกกฺรวตฺถส ̎กสิงโฉฺกงตากนูวโนะผงพํวเรียปฺปคฺนาเลิยปฺรนามอฺนก 
3)จารโฌฺมะอกพฺระภิกฺขุกียโลกตฺรูวจาชฺชคุงนูววตฺตกนฺนปฺปเปฺรืหขฺญํมจารฺรโหงฯ ขญํม

สูมมคฺค 4 ผล 4 นิรฺพฺวาน 1 ตฺรูวชา 9 อนาคเต 
4)กาเลปจฺจโยโหตุ ขญํมสูมโอฺยทานพฺระสีอารฺรเมตฺรียโพธิสตฺวโหงฯ 
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ภาคผนวก ข 

 
การแปลคมัภีรใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกําเนดิ 

 
หนาใบลานที่ 1 

1) นโมตสฺส ฯ พีฐ(สองครั้ง) ฯ  เยสํสขตฺถธมฺมานํเยธมฺมาปจฺจยายถาตํวิภาตฺตํ  มิโตทา
นิ ปวกฺขามิ ยถารหํ ฯ อันธรรมผองทั้งหลายอันใด ฯ ปจฺจยา ฯ ซ่ึงเปนปจจัย ฯ  เยสํ สขตฺถธมฺ
มานํฯ ของธรรมลวนจะ 

2) จัดแจงตกแตงอยางไร ยถา โดยอยูในประการอยางไรก็ตาม อหํ อันตัวฉัน ฯ ปวกฺ
ขามิฯ ก็จะแสดง ฯ ตํวิภาตํ ฯ ในจําแนกธรรมลวนจะจัดแจงตกแตงน้ัน ฯ อิทาเน ฯ 

3) ณ สถานนี้ ฯ อิทานิ ฯ ณ เวลาตอนนี้ฯยถารหํ ฯ ตามอยางแบบครูแล ฯ บพิตร 
คําพูดอาจารยผองมีปญญาอยูแตกอน มาพจิารณาวาดังเชนครูแล ฯ จะแสดง 

4) การพูดนี้มีสองประการหนึ่งคือการพูดปฏิจจสมุปบาท หน่ึงคือการพูดพระมหาปฏ-
ฐานเหตุน้ีอาจารยทั้งหลายจะผสมการพูดทั้งสองนี้อันการพูดพระมหาปฏฐานนั้นเราหยุดไวอยู 

 
หนาใบลานที่ 2  

1) เพียงแคน้ีเรามีคําพูดแตพระปฏิจจสมุปบาทเปนลําดับแรกกอนคือ ในเวลาพระองค
เทศนาพระปฏิจจสมุปบาทนั้นแลวเวลาใดวาเปนเวลาพระองคขับไลมารนั้นเสร็จแลวพระองคจึง
ไดตรัส 

2) ปราชญาสรรเพชรดาญาณในเวลาประกาวันเพ็ญเดือนหกวันพุธ แลวพระอาทิตย
อุทัยตอนกลางวันไดสองแสงขึ้นในเวลาประชุมยามนั้น พระองครําพึงการเกิดแตกอนโบราณ
เสมอ 

3) มาในยามอันดับน้ันพระองค รูทิพยจักษุนายามเปนอันดับน้ันแล พระองค รู
พระปฏิจจสมุปบาทคือศาสตรกังวานมหิมาโดยอยูในอนุโลมปฏิโลมนาฏิโลม 

4) น้ันพระองครูไปถึงขางบนอฏิกาสฺสในอนุโลมนั้นพระองครูขางลางนั้นถึงอุทกปริ-
ยันตครั้นถึงพระจันทรวันเพ็ญขึ้นแลวน้ันพระองคจึงเอาเพชรดาญาณนั้นมา 

 
หนาใบลานที่ 3 

1) กําจัดกิเลสทั้งพันหารอยน้ันใสสะอาดบริบูรณแลวเรียกโลกโตนาโถนั้นแล ฯ แลว
พระองคจึงรําพึงจะสนองคุณรัตนบัลลังกกับศรีรัตนมหาโพธิ์น้ัน พระองควาแม 
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2) ฉันจะเอาทองเงินผานุงผาแพรแลวมาจัดแจงรัตนใดควรผองทั้งหลายมาควรจากนี้
ไปภวคพรหมทางโพนสิ้นก็ไมเสมือนคุณทานทั้งสองนี้ 

3) เลย ดังน้ันฉันเอาทิพยจักษุฉันทั้งสองนี้เองจะบูชาทานทั้งสองแลเวลาถาพระองคบัน
ทูลทั้งหมดแลวน้ันพระองคขึ้นน่ังขัดสมาธิพระบาทสะอาดขางตะวันออกรัตนบัลลังกกับตน 

4) พระศรีรัตนมหาโพธิ์น้ัน ซ่ึงพระองคจะทิ้งพระเนตรเมียงมองไปทางรัตนบัลลังกกับ
พระศรีมหาโพธิ์น้ันเปนอภิเษก 

 
หนาใบลานที่ 4 

1) สักเล็กนอยซึ่งงดงามพรรณรายดุจผกาโรนีเจ็ดวันตัดยกขึ้นสองขางกับเทวดาสิบเจ็ด
โกฏิ อันสถานพระองคขดเทานั้นเรียกอนิมิตเจดีย  อันวา 

2)ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ หมดเทวดาผองทั้งหลายยลพระองคประทับไมทิ้งสถานนั้นเลยแลว
เทวดามาเนรมิตเปนบานหนึ่งอยู  

3) ทางอีสานของพระไตรรัตนมหาโพธิ์น้ันแล ฯ พระองคขึ้นไปจงกรมรอบตนพระศรีรัต
นมหาโพธิ์น้ันเจ็ดวันแลวซ่ึงพระองคจะไปประทับประทับบนรัตนบัลลังก 

4) แลวพระองคมารําพึงในพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรบนรัตนบัลลังกน้ันแล ฯ พระองคจึง
มารําพึงคัมภีรพระวิงควันหนึ่งคัมภีรพระสังคิณีวันหนึ่งคัมภีรพระชาดกวันหนึ่งคัมภีรพระ 

 
หนาใบลานที่ 5  

1) บุคคลบัญญัติวันหนึ่งคัมภีรพระกถาวัตถุวันหนึ่ง เวลาถาพระองครําพึงถึงคัมภีรพระ
ยมกนั้นอันวารัศมีทั้งสองออกจากพระทิพยแลพระองคทั้งสอง 

2) ขางเคียงคูออกไปนั้นอุปมาดุจอะไรวาอุปมาดุจ นายโคเทียมโคขาวกับขาวดํากับดํา 
แลวขับมาหยุดอยู ณ กลางพระลานของมหา 

3) จักรพรรดิราช อยางไรก็ตามวาถาพระองครําพึงคัมภีรมหาปฏฐานนั้นพระองคแถลง
ออกเพียงวา เหตุปจฺจโย ฯ แต 

4) รัศมีทั้ง 6 พรรณนั้นจะอยูไมไดเลยซึ่งแผออกมารอบวรกายของพระองคน้ันแตก
กลุมขนาดใหญออกไปนั้นอุปมาดุจนายโคเปดประตู แลวขับราชรัตนออก 

 
หนาใบลานที่ 6 

1) ไปน้ันอยางไรนั้นเองอันรัศมีพระองคทั้ง 6 พรรณแผขึ้นไปถึงขางบนภวคพรหมทาง
โพนประสมไปขางใตถึงอุทกปริยันต อันตราบขนาบสองขางแล 

2) ประสมไปถึงกลางจักรวาลเปนที่สุดแล ฯ อันวาไมในพฤกษากอปรมณทลเขตแขม
ไพรแหมพันธน้ันแล ซ่ึงมีตนกิ่งยอดโนมชูผลดอกนั้นแผ 
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3) ลวนแตเปนทองแล ฯ อันวาดานหมดสัตวจตุบาททเวบาทผองทั้งหลายซ่ึงมีตัวนั้น
ลวนจะเปนทองเงินเวนซ่ึงทุกขโศก โดยอยูในพระรัศมีของพระตถาคตแล ฯ  

4) แลวพระองคจึงมาประทับบนรัตนบัลลังกมา ขนาดจากพระบาทบนไปถึงพระภูมร
น้ันสิบสี่หัตถ จากพระภูมรนั้นไปถึงพระมุลีน้ันสิบสี่หัตถประสม 

 
หนาใบลานที่ 7 

1) อทฺธารสฺส(อทระ) 18 หัตถ พระองคประทับบนรัตนบัลลังคเพรชสิบสี่หัตถน้ัน ซ่ึงมี
พระองคน้ันงดงามพรรณรายดุจทองชมพูนุท ซ่ึงประดับไปอยูประตู มหา- 

2) บุรุษลักษณะทั้งสามสิบสองเปนบริวารผองทั้งสมุทัยน้ี แลวพระองคเทศนา
พระปฏิจจสมุปบาทสนองคุณของรัตนบัลลังกเพชรนั้นแล ฯ อันวาพระสูรสมฺมฬิง 

3) น้ันพระองคน้ันแลซึ่งไดยินเสียงกองกังวานลึกซึ่งสดใสบริสุทธิ์ดุจ สมฺมฬิงพระพรหม
เวลาพระองคแสดงแถลงเทศนาแลมีสัพธรรมน้ันออน 

4) หวานไพเราะซึมซาบตราบหมดหูของเทวดามหาพรหมมนุษยสัตวผองทั้งหนึ่งหม่ืน
โลกธาตุสังวาสนําทองเงินผาแพรแกวกองผองทั้งหลายออกมา 

 
หนาใบลานที่ 8  

1) จากลําเนาอื่นๆไปฟงพระธรรมวิเศษเทศนาของสมเด็จสรรเพชรดาญาณนั้น
มากมายมหิมามหาศาลแล เวลาถาเสร็จธรรมเทศนาแลวอันหมดคน 

2) ผองทั้งหลายทั้งหมดนั้นลวนจะไดลุโสดากับธรรมเทศนาของพระตถาคตปรากฏใน
เวลานั้นแล ฯ อตฺติเต เหตุโย ปฺจ  อิทานิ ผลปฺ จกํ  อิทาน เหตุโย ปฺจ 

3)อยตฺติ ผลปฺจกํ ติยทฺธํทฺธาทสฺสตฺตฺจวิสฺสตาการบพฺรวํติสนฺทิจตุสเขปฺปตวชฺชฺวท
เวมุลํกํ เตสเมว จฺจ มุสฺลานํ นิพฺวาโรเทน นิวตฺต ชรามรณามปาย  ปฬิ 

4)ตานมภิณฺหโส อสวานํ สํมุปาทาธ  อวิชชา จ ปฺปวติพิ วฏฏมานาพุนฺทมิจฺเจวํ เตภูมิ
กามฺมมนาทิกํ ปฏิจฺจสํมุปาโทติ ปฏฐเปสิ มหามุนิฯอันวาแสดงสรรเพชรดาญาณซึ่งเปนอธิปไตย  

  
หนาใบลานที่ 9  

1) ของนักปราชญาผองทั้งหลายก็พระองคค้ําชูไวอยูพระปฏิจจสมุปบาทซึ่งหมดเลย 
คือภูมิผองมีสามจําพวกนั้นพระองคมารําพึงของการเกิดสัตวผองทั้งหลายเกิดแลว 

2) อยูในอุทรมารดาอันเดือนหนึ่งน้ันดุจฟองนํ้า เดือนสองเปนเลือดพังผืด เดือนสามนั้น
ขันธมันดุจชิ้นเนื้อเหลวเขาเทอยูในกระบอก เดือนสี่น้ันมันกลมดุจไขไก ครั้น 

3) ถึงเดือนหาจึงเกิดปญจสาขาทั้งหาคือ เทา มือ หัว อก อันเดือน 6 น้ันมีปญจ-
อินทรียครบหมดแลครั้นถึงเดือน 7 น้ันน่ังบนสายรกแมซ่ึง 
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4) มีผิวน้ันแดงดุจลิงเขาลอกหนังมานั่งบนพังผืดแม เวลาถาแมกินอาหารรอนเขาไปลูก
สลบสิ้นดุจเขาแทงปลาทั้งเปนโยนไป  

  
หนาใบลานที่ 10 

1)ในไฟเวลาถาแมกินเค็มเขาไปก็ดีกินแลวเขาไปก็ดี ตกใจทุรนทุรายดุจเขาเอามะขาม
กับพริกไทยมาคลุกปลาทั้งเปน เวลาถาแมด่ืมนํ้าเย็น 

2)เขาไปนั้นมันมีไขสั่นดุจเขาเอาไปไวอยูในโลกุตตรนรกนั้นแล มันสลบแตละคร้ังๆนั้น 
หน่ีงรอยครั้ง ครั้นถึงสิบเดือนบริบรูณแล ฯ มี 

3)ลมหนึ่งน้ันชื่อกามปฏิวาตมักจะพัดหมุนมา อันวาสัตวตัวใดถามีวิบากหนานั้นพัดมา
ที่หัวน้ันขวางทําใหแมน้ันลําบากแล ฯ อันวาสัตวตัวใด 

4)ถาไมมีวิบากเลยมันพัดมาที่หัวน้ันโดยชวยประตูแม(ปากมดลูก)น้ันแล ฯ อันเสนสาย
รกแมน้ันดุจเขาบิดมวน สัตวใหเขาในทองใหเขานั้นแล อันสายรกแมทั้ง 16 

 
หนาใบลานที่ 11 

1)น้ันมันเปอยหมดทั้งตัวแลวจึงออกจากอุทรแมน้ันแล ฯ พระองคเทศนาคําพูดมีคุณ
น้ันแตละครั้ง ๆ น้ันไมรบบฺบและราบฺบ  ไมหมดเลยแล ฯ เรียกอนันตคุณใหมหาสรรพ  

2)บุรุษทั้งหลายดูแลอินทรียครบดํารงสติละอาย หม่ันเพียรสดับสรรพพระธรรมวิเศษ 
เทศนาของพระอภิธรรมใหชัดในคัมภีรอยาประมาทเลินเลอเลยใหเรียนไว 

3)เปนประธานสะพานรัตน ลวนจะนําแมใหไดถึงพรรณรายไปถึงนิรพาณประเสริฐ   ไม
เพียงแตพระพุทธหนึ่งพระองคเลย แมพระพุทธทั้งหมดเทาทรายขามผานไปแลวก็ดีลวน 

4)แตเทศนาพระอภิธรรมนี้สนองคุณพระกนโลง(ขาม,ผาน,แม)ดุจพระพุทธมาจาก
โบราณกอนนั้นแล ฯ อันวาบุคคลคนใดหนึ่งศรัทธาใหทานทองเงินวัวเกวียนมาชางทาสหญิงทาส
ชายกับแกวสรรพบพิตร- 

 
หนาใบลานที่ 12 

1) รัตนผองทั้ งปวงก็ ดี  ลวนเรียกวาพาริกทานกับสนองคุณแม น้ันไมได เลยมี            
อาฏิติกฺกทานนั้นแลสนองคุณแมได อันวาอาฎิติกฺกทานนั้นคือใหทาน ปอด ตับ ปาก หัวใจ น้ัน 

2)แลเรียกวา อาฎิติกฺกทาน อันวาสวนธรรมเทศนาโสด แมพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีจะ
นํามารดานั้นไมไดเลย ลวนแตสรรเสริญศีลกับทานใหสรรพสิ่งที่มีชีวิต ผองทั้งหลายรัก 

3)กุศลผลบุญแลวจะนําตนใหไดถึงตรีพิธสมบัติ  อันจะนําแมใหไดถึงนิพานนั้นไมได
เลย มีแตพระอภิธรรมนั้นแลอาจนําแมไดไป 

4)ถึง ณ ถนนนิพานนั้นเที่ยงปรากฏแล หน่ึงโสดอันอาจารยจะพูดกลาวพระมหาปฏ-
ฐานนั้นเวลาพระองคเทศนาถึง วิคตปจจโย พระองครําพึงจากอาสนหินรัตนยอด 
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หนาใบลานที่ 13 

1)ยอดปทุมรัตนมาถึงพระกนโลงแลวพระองคจึงเหยียดหัตถขางขวา สะบัดพระสังฆาฏิ 
ประกอบอยูประสมกงจักรนั้นงดงามพระองคจึงเบิกพระพักตรรัตน 

2)มีพระบันทูลไปกับพระผูขามผานวา บพิตรทานพระแมเรา อัญเชิญทานมาทางฟากนี้ 
เอาพระหัตถทั้งสองมาถนอมพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีรน้ีแล ฯ  

3)ฉันตถาคตจะเทศนาสนองคุณทานแล ฯ อันดับน้ันพระมาตอุทรบวรพระผูกนโลง
สูงสง นางทอดมองไปที่สมเด็จสรรเพชรดาญาณ มีพระองคน้ันงดงามพรรณราย 

4)ประกอบดวยนพพรรณรังสีทั้ง 6 พรรณ ซ่ึงลอมรอบพระองคเทาหนึ่ง เปนอภิเษกตา
ของเทวดาผองทั้งหลายแลวนางตรึกโสมนัสสาชัดแลวยกพระหัตถ 

 
หนาใบลานที่ 14 

1)สองขึ้นถวายบังคมประณมทูลถึงวา บพิตรพระสมณโคดมซึ่งเปนลูกรักอัญเชิญ อัน
วาเชื้อสายมารดานี้ลวนต่ําตอยสวนฝายบิดานั้นก็ซ่ึงลวนแตต่ําตอย อันหมดเนื้อญาติพระ 

2)วงษองคสากีราชผองทั้งหลายก็ลวนแตต่ําตอย แมยังมองจากสรรค 16 ชั้นน้ีตราบไป
ถึงพรหมโลกที่ฟากนั้นก็ดีไมมีรูปไมเสมือนพระองคเลย บพิตรพระ 

3)องคเอยพระองคงดงามทั้งหมด พระตถาคตพระองคฟงพระกนโลงทูลทั้งหมดนั้นแลว
พระองคจึงเบิกพระพักตรรัตนยอด บันทูลวาบพิตรทานพระ 

4)แมเราอันวายิ่งวาตกแตงตัวฉันตถาคตงดงามมาก สี่อสงไขยยากับมหาแสนกาลนั้น 
บริบรูณแลว อันทศบารมีฉันทั้ง 10 น้ันหนึ่งยิ่งกวาตกแตงองคคุลีทั้ง 10 อันบัญจบริ- 

 
หนาใบลานที่ 15 

1)จากทั้ง 5 หน่ึง ยิ่งกวารจนาเลี้ยงดูใหดีงาม อันสัจบารมีน้ันหน่ึง ตกแตงถนอมพระ
พักตรใหงดงามพระไตรลักษณสัญญาณทั้งสาม หน่ึงยิ่งตกแตงใหงดงามซึ่งประกอบอยู 

2)ประตูมหาบุรุษลักขณะทั้ง 32 น้ันซึ่งพรรณราย บพิตรพระแมเราอันตถาคตมีผิว
งดงามนั้นงดงามดุจทองชมพูนุทเหตุตถาคตอาจชําแหละ 

3)เน้ือใหไปเปนทานขอทานยาจกดวยจากเมื่อกอนน้ันเอง อันตถาคตมีพระเนตรยล
หมดหนึ่งหม่ืนโลกาตุชัดนั้น เหตุตถาคตควานตาทั้ง 

4)สองใหทานขอทานผองจากเมื่อกอนน้ันมาก อันตถาคตมีทิพยโสตนั้นไดยินหมดทั้ง
หน่ึงหม่ืนโลกธาตุชัดแจงอันตถาคตเอาหูทั้งสองนั้นมาฟงสรรพ- 

 
หนาใบลานที่ 16  
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1)ธรรมวิเศษ เทศนาแตกอนนั้นไมเคยหันไปฟงทางอื่นเลย      เหตุน้ันแลตถาคตมี 
ทิพยโสตน้ันไดยินหมดเทวดาผองลวนมีคําพูดหากัน ดานกําแพงจักวาลทางฝากโนนก็ดีเสมือน 

2)มามีคําพูดอยูขางพระองคน้ันแล ฯ นางศรีมหามายามีพระหฤทัยยินดีแลวนางยก
พระหัตถทั้งสองรวบมาประณมสมเด็จ 

3)พระอุทรบวรรัตนเสร็จแลวนางจึงกราบทูล พระอุทรวาโอทองตัวเรามีภาพอะไรมา
ผสมบังเกิดลูกมาไดตรัสชัดเปนพระพุทธปรากฏชัด 

4)ไมแตพระพุทธเลยเรียกธรรมเจดียแล อันธรรมแปดหมื่นแสนพันอยูพระอุทรฉันนั้น
ไมรูเลย นางรําพึงทั้งหมดนั้นแลวนางยกพระหัตถถวายบังคมประณม 

 
หนาใบลานที่ 17  

1)พระซ่ึงมีบุญแลวประทับสดับธรรมเทศนาสงบเสงี่ยมแล แลวสมเด็จสรรเพชรดา-
ญาณพระองคเทศนาคมัภีรพระอภิธรรมมหาปฏฐานสถิตบนพระผูขามผานอุปมาดุจ 

2)บวชสังเกต สํมฺเนร พระองคมวนไตรจีวรไปบนตัวไดลุอรหันตเวลานั้นอยางไรก็ตาม
พระผูขามผานพระองคไดลุปราชญาอรหันตกลางที่ชุมนุมของ 

3)เทวดาผองทั้งหลายปรากฏเชนนี้แล ฯ พระองคมีพระหฤทัยน้ันศรัทธาในคัมภีรมหา
ปฏฐาน แลวพระองคออกพระนพพรรณรังสีรัศมี 

4)ทั้ง 6 พรรณ น้ันแผออกจากพระองค ลองลอยเต็มไปหมดทั้ง บันดาลขึ้นไปขางบน
ตราบถึงภวคพรหมทางฟากโนน ทะลุไปถึงดานลางตราบไปถึงอุทกปริ- 

 
หนาใบลานที่ 18 

1)ยันตทางฝากโนนขนาบตราบสองขางไปถึงกลางจักรวาลเปนที่สุดแล มีจําโนทย
โจทยวากายทาน พระองคเทศนาพระอภิธรรมทั้ง 7 บทอะไรรัง- 

2)สีพระองคไมแตก ครั้งถึงพระองคเทศนาคัมภีรพระมหาปฏฐาน แลงรังสีพระองคจึง
แตก แลววิสัชนาเฉลยวาอันพระองคเทศนาพระอภิธรรมทั้ง 6 คัมภีรรัง- 

3)สีไมแตก น้ันซึ่งบทคัมภีรทั้ง 6 น้ีมีอรรถนั้นแคบไมกวางเลยอุปมาดุจลาหนึ่งน้ันชื่อ 
อานนฺทเมโนมีขนาดจากหางไปถึงครีบ 

4)น้ัน 50 โยชน จากครีบไปถึงหัวน้ัน 50 โยชน ก็จะเอาปลานั้นไปไวอยูอโนดาตสระก็ดี 
จะสายหางไมไดเลยครั้น ทานเอาไปไวอยูมหาสมุทร 
 
หนาใบลานที่ 19 

1)ซ่ึงมีความลึกนั้น 8200 โยชน แลวจึงสบายกลุมนํ้ากระจายขึ้นไปถึงภวคพรหมทาง
โนนแล ดุจปราชญาพระองคเทศนาถึงพระมหาปฏฐานซึ่งประดับและพูด 
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2)วาอานนฺทสาบาย พระองค รังสีจึงแตกดุจอานนฺทเมโนมีความลึกเทามหาสมุทรนั้น
แล ถาคนใดไดโสตไดเรียนก็ดีไดสดับได 

3)บูชาก็ดี แลวคนนั้นแลเสมือนไดนํามารดาขึ้นไปบนสําเภาเภตราทองซึ่งปราศเวน 
อกุศลครั้นไปถึงนิพานซึ่งเปนฯสถานบรมสุขประเสริฐแลฯ ฉทานา 

4)มนฺตุนามสฺส ปฺจธานามฺมริปนํ เอกธามน รปฺปนามสฺสเจกธา ปฺญตินามฺมรปฺปานิ 
นามฺมสฺสทิวิธาทฺธยํ ทฺธยสฺสนวธาเจตฺติ ฉพฺทิธาปจฺจยากถิ สหชาตฺตํปุเรชาตฺตํ ปถฺฐชาตฺตฺจสพฺว
ถา กลิงฺคโรอ  

หนาใบลานที่ 20 
1)หาโรปฺปชีวิตฺตมิจยํ อิตฺถิเตกาลิกาธมฺมา กาลมฺมตฺตาจสํมภวา อชฺฌตฺตฺจพหิธฺธาจ 

สขตฺตาตถฺธา ปฺจตฺตินามฺมรูปฺปาน วเสนตฺติวิธาฏฐิตา ปจฺจยานามมิปฺปธาเน จตุวิสฺสตฺติสพฺวถา 
วธฺจีโฌ 

2)สานุสาเรน โสตวิญาณวิถฺถิยา ปวตฺตานนฺทรุปฺปน มฺมโนธฺวารสฺสโคจรา อตฺตายสา
เรน วิญายนฺติตโตปรํมฺมสา สายํปฺญตฺติวิเญยา โลกฺกสฺสแกตฺตนีมิตาอิฯ เลย 

3)จะเวนอาจารยจะแสดงปจจัยนามรูปมีหาจําพวก ซ่ึงเรียกปจจัยนามรูปน้ัน วาเหตุ
ปจจัยจัดแจงบังเกิดชื่อรูปแลวละลายธาตุคืนซ่ึงสัตวผองทั้งหลาย 

4)มาสรรเสริญดานรูปละลายคืน วาโอรูปเรานี้แลวงดงามสถิตอยูบทอะไรวาละลาย  อัน
วาพระองคเทศนาวาละลายนั้นใหเมียงมองตั้งแตปฏิสนธิเสมอไปถึง 50ปน้ันงดงาม 

 
หนาใบลานที่ 21 

1)บริสุทธิ์อยูแล เวลาถาถึง 60ปแลวรูปงามนั้นมันแปรกลับกลายเปนนาเกลียดคืนแลว
ซ่ึงมีผิวน้ันขนคิ้วน้ันโกงดุจโครงบวง อันตานั้นสวางนั้นมาแปร 

2)ยิ่งมืดมิด หูไดยินสรรพสายนั้นมนแปรเปนหนวก สวนฟนนั้นประดับยาดํามันนั้นมัน
แปรหลุดลวงปากนั้นเคยผมงามดํานั้นมันแปรเปน 

3)สูญเสียหงอกคืนแล น้ีแลเรียกรูปละลายนี้จะอธิบายเชนน้ีแล วาเหมือนผูหญิงคนหนึ่ง
ชื่อนางอุมาทัย นางนั้นมีรูปงดงามประกอบดวยเบญจพิตรกาลียานี  

4)แมพินิจเมียงมองจากบาทเทาไปถึงศีรษะนั้นไมมีนารังเกลียดเลยสักกอนณิกสุกเลย 
มันไดยนิแพรสะพัดไปถึงเทวดาผอง อันวาเทวดานี้อยากยลรูปนางนั้นแลวลวนเอาทองหนึ่งพัน 

 
หนาใบลานที่ 22 

1)ตําลึงมาถวาย แลวนางนั้นจึงแสดงใหเทวดาโลกมองเปนครั้งๆ เวลาถากรรมสิ้นนั้น
มันละลายรูปงดงามนั้นสิ้นแลวเขาเอาไปทิ้งในปาชาสถานสงัดอันรังสี 
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2)พระอาทิตยสองมาถูกตัวแลวสงกลิ่นนั้นเหม็นขึ้นมาควรใหสะอิดสะเอียนมากแมจะ
เอาทองหนึ่งพันตําลึงมาถวายเทวดาผองนั้นใหเมียงมอง 

3)ก็เทวดานั้นไมเมียงมองเหตุน้ันแลใหสัพบุรุษผองทั้งหลายมีจิตลดละใสสะอาดศรัทธา
ตัดในการใหทานไดผลอนิสงฆน้ันเองไปเปนเพ่ือนรูป แมผัวเมีย 

4)อันเปนที่รักก็ดี แมเอาเงินทองผาแพรก็ดีเวลาตัวไมไดตายน้ันอยูรวมเวลา ถากรรม
สิ้นมันมาฆาอายุใหสิ้นแนนอน แลวหมดญาติกามิตรรักพี่ 

 
หนาใบลานที่ 23 

1)นองเมีย เขาจัดแจงหมดสิ่งของทรัพยผองเขาเอาไปถึงปาชาสถานสงัดแลว เขาเอา
หมดทรัพยน้ันมาบานเขาคืนแล ฯ เขาไมอยูเปนเพ่ือนสักคนเลย 

2)สวนรูปน้ันมันอาศัยอยูปาชาสถานสงัดแลวมีแตอีกา อีแรง หนอน มด แมลงนั้น สวน
มันมารุมลอมกันวาถาจะไดกันเปนเพ่ือน 

3)รูปน้ีแลไดโดยอยูในผลอนิสงฆใหทานขาวน้ําทรัพยใหทานแตกอนน้ันแล แมตัวนั้น
กระทําชั่วอกุศลและเคลื่อนไปเกิด 

4)ณ มหานรกทางโนนก็ดี อันผลอนิสงฆทานนั้นเองอาจคําชูฉุดดึงคนนั้นใหไดขจัดลอย
ลองขึ้นไปครองอยูตรีพิธสมบัติน้ันปรากฏแล ฯ นีแลเรียก 

 
หนาใบลานที่ 24 

1)นามรูปปจจยา ฯ หน่ึงนี้โสดอันธรรมธาตุผองทั้งหลายมีหาจําพวกนั้นอาจารยแสดง
หน่ึงคือจิต หน่ึงคือเจตสิกหนึ่งคือรูปขันธหนึ่งคืออรูปขันธหนึ่งคือนิพานนั้นอยางไรก็เรียก 

2)จิตเจตสิก น้ันวาจิตเจตสิกนั้นคูกันดุจดังผัวกับเมียไมเคยทิ้งกันเลย แมจะคิดทําบุญก็
ดีลวนคิดถี่ถวนเขาใจกันและกันแล ฯ น้ีอธิบาย 

3)การพูดดุจน้ีหนา วาอธิบายการพูดเหมือนมาณพทั้งสองคนมาณพหนึ่งน้ันตาบอด
มาณพหนึ่งน้ันพิการอยูลําเนาหนึ่งดวยกัน ไมเคยทิ้งกันเลยมีเวลาวันหนึ่งคูมาณพตาบอด 

4)น้ันมาตริคิดวามิตรเอย สวนฉันก็บอดมิดเองก็เปลี้ยเราอยูเชนนี้ แลวเราจะเอาอะไร
เลี้ยงดูชีวิตตนเองตอนนี้ สวนมาณพเปลี้ยตอบวามิตรวานี้ถูกมากแล ฯ ฉันนี้ 

 
หนาใบลานที่ 25 

1)ตาสวางเห็นหมดทุดทิศผองทั้งปวงสวนขานั้นมันก็เปลี้ยขดอยูจะเดินไมไดเลย สวน
มิตรเทาดีแตเดินถึงบานนอยบานใหญนิคมบานนอกลําเนาชนบทผองทั้งหลาย 

2)ก็ไดสวนตานั้นก็บอดจะไปไมรอดเลยวาถาดังน้ันมิตรเองใหเราขี่คอมิตรเองเปนเทา
ฉันเองเปนตาแลวเราจะไปถึงบาน 
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3)นอยบานใหญไดขอขาวน้ําเขามาเลี้ยงดูชีวิตเรานี้ดํารงอยูแล ฯ เวลาถาไอบอดกับไอ
เปลี้ยคิดถี่ถวนพรอมกันเชนน้ันแลวไอบอดนั้นให 

4)ไอเปลี้ยขี่คอห้ิวกันไปตามทาง ครั้นถึงบานนอยบานใหญไดขอขาวน้ําเขามาเลี้ยงดู
ชีวิตเล็กนอยนั้นแล ฯ เวลานั้นมีมหากษัตริยหน่ึงพระองคทรงอยูในทศพิศราช 

 
หนาใบลานที่ 26 

1)ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ธรรมโปรดการใหทานแกขอทานยาจก
เปนปกติไมเคยนอยเลย มาณพทั้งสองนั้น 

2)มหากษัตริยทั้งสองพระองคทรงพระราชศรัทธา คูมาณพนั้นพากันไปขอถึงพระองคมี
เวลาวันหนึ่งมาณพทั้งสองไปถึงมหากษัตริยน้ัน(พระองค)ใชใหคนรับใช 
 3)ยกกระยาอาหารมาถวายมหากษัตริยทั้งสองแลว พระองคลางพระหัตถแลวจึงเสวย
กระยานั้นพระองคทอดไปเห็นมาณพทั้งสองนั้นขี่คอกันไปถึง  

4)พระลานพระองคมีพระบันทูลวามาณพทั้งสองนี้มามี ปรารถนาขอทรัพยอะไรๆน้ัน
ปราศจากความกังวลสิ้น มาณพทั้งสองไปถึงหนาพระลานแลววางกันลงจากคอกราบ 

 
หนาใบลานที่ 27 

1)ถวายบังคมประณมทูลวาบพิตรพระภูมินทรนรนาฏชาติอิศวรของประชาชน แลว
พระองคเห็นเราทั้งสองนี้ตกยากทรุคตอนาถสังวาตมาปรารถนาขอแตขาวเพื่อเลี้ยงดูชีวิต 

2)น้ีเองแล พระมหากษัตริยพระองคสดับคํามาณพทั้งสองสั้นแลวยินดี ทรงบันทูลวา
แลวมาณพทั้งสองแลวอยาวาพระทานมาปรารถนาขอแตขาวนี้เลย  

3)แมทานขอทองเงินผาแพรแกวกองผองทั้งหลายก็ดี ฉันจะใหตามจํานงจิตทานแล 
อยาทานอยาไดเปนกังวลเลย มหากษัตริยกลาวทั้งหมดนั้น 

4)แลวพระองคยกกระยาอาหารทั้งสุพรรณภาชนะทองขึ้นแลวกลาวทูลสามครั้งแลวจึง
ตรัสใชคนพิเศษเอาไปใหมาณพทั้งสองนั้นแลวมาณพทั้งสองนั้นเอาขาวซึ่งพระองค 

 
หนาใบลานที่ 28  

1)ใหทานมาเทเสร็จแลวถวายบังคมกราบลาพระมหากษัตริยแลวกลับไปตามทางนั้นแล 
ฯ เวลานั้นมีพระปจเจกโพธิ์หน่ึงพระองคเสด็จออกจากนิโรจนสมบาทเสร็จแลว 

2)พระองคทรงไตรจีวรคลุมสะอาดสะอานงดงามเสร็จแลวซ่ึงมีพระหัตถน้ันถือตาลปตร
เคลื่อนเดินไปเพื่อเอาบิณฑบาต อันมาณพทั้งสองนั้นเดิน 

3)มาจากนั้นไปถึงกลางทางพบกับพระปจเจกโพธิ์เสด็จเดินเอาบิณฑบาตอันมาณพทั้ง
สองนั้น วางกันลงจากคอนั้นเสร็จแลวยกมือไหว 
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4)ทูลพระพุทธฏีกากลาววาบพิตรพระปจเจกโพธิ์พระองคเสด็จไปที่ไหน แลวพระ
ปจเจกโพธิ์มีพระพุทธฏีกาวา มาณพทั้งสองทักฉันมาเอาบิณฑบาตโปรด 
 
หนาใบลานที่ 29 

1)สัตวผองทั้งหลายแล มาณพทั้งสองนั้นไดยินพระองคเอาบิณฑบาตเชนนั้น ก็มีจิตนั้น
ยินดีพรอมกัน วามิตรเอยจากกอนโนนนั้นเหตุแตเราไมไดใหทานนั้น 

2)เองแล เราเกิดเปนคนยากจนลําบากเชนนี้ครั้งหน่ึงเราเอาหอขาวนี้เลยเราเอาขาวนี้
ใสบาตรพระปจเจกโพธิ์น้ีแล ฯ เวลาถามาณพ 

3)ทั้งสองคิดถี่ถวนพรอมกันเชนนี้แลวเอาหมดบรรดาการจากเสด็จใหทานนั้นใสบาตร
พระปจเจกโพธิ์แลวขอปรารถนาวาบพิตรพระปจเจกโพธิ์เราชาติน้ี 

4)ก็เราทั้งสองตกยากลําบากชาติหน่ึงน้ัน สวนตานั้นเราขอใหไดดุจความปรารถนาของ
เราเราทั้งสองแล ฯ พระปจเจกโพธิ์พระองคทําภัตราอนุโมทนาแกมาณพทั้งสอง 

 
 

หนาใบลานที่ 30 
1)น้ันวา มาณพทั้งสองเอยอันชาติน้ีก็ดีชาติขางตาก็ดีก็จงไดทั้งสองใหไดสมฤทธิ์

บริบูรณดังความปรารถนานั้นเที่ยงปรากฏแล พระปจเจกโพธิ์ทานภัตตราอนุโมทนาเสร็จแลว
พระองค 

2)ไปสูสถานลําเนาคืนแล มาณพทั้งสองนั้นไปถึงลําเนาแลวรําพึงบอยๆ แตไดใสบาตร
พระปจเจกโพธิน้ันรีบเรงครั้นเดินไปถึง 

3)ประตูใหญมหาปฐพีน้ันก็อ้ืออึง (บาน)ลวนแตเปนยอดปราสาททองปราสาทเงินผา
แพรคลังขาวเปลือกขางสารงาถั่วคลังขาวคลังนํ้า 

4)น้ันไมยากสักนอยเลย สวนตามืดมิดนั้นก็เปลี่ยนเปนสวางเห็นหมดทุกทิศผองทั้งปวง
คืนแล เทาเปลี้ยน้ันก็เปลี่ยนเปนเดินดําเนินน้ันดีคืนแล ฯ มาณพทั้งสอง 

 
หนาใบลานที่ 31 

1)น้ันยิ่งดีมีจิตนั้นสดใสศรัทธาตัดการใหทานนั้นเสมอๆวันไมเคยนอยเลย ครั้นถึงเวลา
ถาหมดอายุจากนี้ไปแลว ลวนไดไปเกิด ณ งอกสถิตพิภพ 

2)สรรคซ่ึงไดสถิตสถานพิมานทองนั้น 25 โยชน ซ่ึงเต็มมากมายเดียรดาษลวนสตีรเทพ
อัปสรเปนบริวารสําหรับน้ันอเนก สลพฺวาน น้ีแล  

3)เรียกจิตเจตสิกไมเคยทิ้งกันเลยอันไอบอดนั้นคือจิตเองเปนไอบอดอันไอเปลี้ยน้ันคือ
จิตเจตสิกเองเปนไอเปลี้ยแล ฯ อิติอพฺภิธมฺมสงฺค 
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4)เหปจฺจยาสงคหํ วิภาตฺเตนามฺมอฎฐโมปริจฺเฉทฺโธ ฯ บพิตรเอยอันเราจะมีคําพูดเปน
คํารบ 6 ชื่อเรียกแจกปจจัยสงเคราะหมาณพ ตุอารฺย พระอภิธรรมซึ่งสงเคราะหน้ี 

 
หนาใบลานที่ 32  

1)น้ันเสร็จโดยอยูประการทั้งหมดนี้เองแล ฯ จารจบในวันพฤหัสบดี ขางแรมจําเนญ   
ปวอก 
พุทธศักราช 2487 แลฯ อักษรนี้หนา 

2)นารังเกียจมากไมสวยถามองแลวคนไหนมองแลวอยาหัวเราะฉันเลยกระหวัดเชิง
กระหวัดสกลวนไมเหมาะสมใสอยูน้ันดวยไมเสมอกันเลย ชื่อผู 

3)จารชื่อพระภิกฺษุกียทานถูกใหจารอยูที่วัดกันนบใชใหฉันจารแล ฯ ฉันขอ มรรค 4 ผล 
4 นิพาน 1 ตองเปน 9 อนาคเต 

4)กาเลน ปจฺจโย โหตุ ฉันขอใหทานพระศรีอาริยเมตไตรโพธิ์สัตวแล ฯ  
 
 

 
 
 
 







 113
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	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 
	Button28: 
	Button29: 
	Button30: 
	Button32: 
	Button31: 
	Button33: 
	Button34: 
	Button35: 
	Button36: 
	Button37: 
	Button38: 
	Button39: 
	Button40: 
	Button41: 
	Button43: 
	Button44: 
	Button50: 
	Button49: 
	Button48: 
	Button47: 
	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 


