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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหคัมภรีมหาวงศ คณุคาของ
คัมภีรและอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศ    ผลการศึกษาพบวา   

คัมภีรมหาวงศไดรวบรวมเนื้อเรื่องมาจากคัมภีรพุทธศาสนา ตํานานและเรื่องที่
เลาสืบกันมา  เชน  คัมภีรทีปวงศ  คัมภีรมหาวงศเดิม  และพงศาวดารลังกา เปนตน  มี
ลักษณะคําประพันธเปนแบบปชชะคือรอยกรอง โดยมีคาถาประเภทปฐยาวัตรมากที่สุด มี
รูปแบบในการแตงโดยใชคาถาจํานวน  ๑๙  ชนิด คือ  ปฐยาวัตร   วสันตดิลก  สัทธรา  

อินทรวิเชียร  อุเปนทรวิเชียร  อินทรวงศ  วังสัฏฐะ โอปจฉันทสกะ   อุปชาติ(กิตติ  มาลา  
อัททา  ภัททา  รามา  อิทธิ  และพุทธิ) มาลินี  โตฏกะ  มันทักกันตา  มัตตมยูระ ปหสัสณิ ี
รุจิรา  เวสสเทวี สัททูลวิกกีฬิตะ โทธกะ  อปรวัตตะ  ลักษณะทางไวยากรณพบวา  

ตอนตนที่แตงโดยพระมหานามมีลักษณะการใชไวยากรณบาลีแบบเครงครัด  แตเนื้อหา
สวนที่แตงเติมในภายหลังโดยเฉพาะสมัยพระเจาปรักกมพาหุที่  ๑  อาจไดรับอิทธิพลจาก
ไวยากรณสันสกฤตบาง  คัมภีรมหาวงศประกอบดวยอลังการทั้งสัททาลังการและอัตถาลัง

การตามที่มีความนิยมในยุคสมัยสอดคลองกับคัมภีรสุโพธาลังการที่แตงขึ้นในยุคสมัย
ใกลเคียงกัน และมีการใชและการบัญญัติศัพทใหมที่เกี่ยวกับชื่อของบุคคลและสถานที่เปน
ภาษาบาลีโดยเลียนเสียงเดิมบาง  ใชศัพทบาลีที่สรางขึ้นโดยแปลจากความหมายของคํา
เดิมบาง ศัพทบาลีผสมกับคําในภาษาอ่ืนและเขียนรูปภาษาบาลีบาง  

 คัมภีรมหาวงศใหคุณคาทั้งดานวรรณคดี  คุณคาดานสังคม  คุณคาดาน
ประวัติศาสตร คณุคาดานการเมืองการปกครอง  และคณุคาดานประเทืองสติปญญา 
 คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอคัมภีรวรรณคดีบาลีที่แตงในประเทศไทยหลายคัมภีร  

ไดแก  คัมภีรชนิกาลมาลีปกรณ    คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลัตถทีปน ี  คัมภีร
สังคตีิยวงศ  คัมภีรปฐมสมโพธิ  โดยเนื้อหาทีม่ีอิทธิพลมากที่สุด คือ  การเผยแผ
พระพุทธศาสนาในลงักาทวีป  สําหรับอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณีไทยไดแก
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การมีอิทธิพลตอประเพณีวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบชูา  ประเพณีการสวดมนตพระ
ปริตรและการสวดพระอภิธรรม  ประเพณีการบชูาพระสถูปเจดีย  ประเพณีการบูชารอย
พระพุทธบาท  สวนอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอวัฒนธรรมไทยนั้นพบวา  ดาน

สถาปตยกรรมไทย คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอการสรางวัดหลายแหง เชน วัดโพธาราม
หรือวัดเจ็ดยอด  วัดชางลอม  วัดมเหยงค  วัดมหาธาตุ  ดานประตมิากรรมไทยไดรับ
อิทธิพลเรื่องการสรางพระพทุธรูปโดยเฉพาะในชวงพทุธศตวรรษที่  ๑๖ – ๒๐  และดาน
จิตรกรรมไทยไดรับอิทธิพลเรื่องจติรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยเฉพาะการวาง

องคประกอบของจิตรกรรมฝาผนัง 
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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to analytically study the Mahavam ฺsa, its value 

and influence.  
From the study, It is found that The Mahavam ฺsa has collected the 

details from the Buddhist Scriptures, The texts and the stories such as the  

DIpavam ฺsa  and Sri Lanka geneology etc. Most of  the verses are of PatÚhyAvatta. 

The form of composition is of 19 kinds :- namely, PatÚhyAvatta,Vasantatilaka, 

SaddharA, Indaravajira, Upenadaravajira, Indaravam ฺsa, Vam ฺsatÚtÚha, 

Opacchandasaka, UpajAti (Kitti, MAlA, AddA, BhaddA, RAmA, Iddhi, and Buddhi), 

MAlinI, TotÚaka, MandakkantA, MattamayUra, pahassinI, RujirA, vessadevI, 

saddUlavikkIlÚita, dodhaka, aparavatta. Then, from the Grammartical appearance, it 

is found that the first part composed by Venerable MahAnAma use Pali 

Grammartical rules strictly, but the later parts especially in King ParakkamapAhu 

I’s period might  recieve the influence from Sanskrit Grammar. The MahAvam ฺsa 

consists of the  embellishment (alaJkAra) and the substance embellishments 

according to the favor at the age which corresponded to the SubhodhAlaJkAra 

which composed in nearby period. In which there was  the way of using and 

laying down the  new words about the name of person and place that in PAli by 

copying the old sound or using PAli word built by the translation from the meaning 

of old words, together with the Pali words, other words written in Pali language.  
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The MahAvamÚsa is valuable in the matter of literature, society, history, 

politics, administration, mindfulness and wisdom. Moreover the MahAvamÚsa is 

influential to many Pali Literary Scriptures written in Thailand such as the 

JinakAlamAlIpakaranÚa, the CakkavAlÚadIpanI, the MaJgalatthadIpanI, the 

SaJgItiyavamÚsa, and the PatÚhamasambodhi. The most  influential parts are 

propagations of Buddhism in Sri Lanka. The influence of the MahAvamÚsa to the 

Thai tradition is the influential to VisAkhapUjA and ÃsAlÚhapUjA Day, Paritta and 

Abhidhamma chanting festival, the ceremony of worshipping the stupa and  

worshipping the Buddha’s footprint. Regarding the influence of the MahAvamÚsa to 

Thai tradition, it is found that it has influence to many temple in Thai architecture 

such as Wat PothArAm or Wat Jetyod, Wat Changlom, Wat Maheyong, and Wat 

MahAthat. Then, the Thai sculpture gets the influence from creating the Buddha 

Image especially in the Buddhist century 16-20. Regarding the Thai painting, there 

is the influence of planting about the Buddha’s biography, especially the 
establishment of the wall painting. 
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  ๓.๑.๔  การใชศัพทและการบัญญตัิศัพทใหม            ๑๒๖ 

 
 



 

จ 

 ๓.๒  คุณคาของคัมภีรมหาวงศ ๑๒๘ 
๓.๒.๑  คุณคาดานวรรณคดี    ๑๒๙ 

  ๓.๒.๒  คณุคาดานความเชื่อของสังคม ๑๔๔ 
  ๓.๒.๓  คณุคาดานประวัติศาสตร ๑๔๙ 
  ๓.๒.๔  คุณคาดานการเมืองการปกครอง ๑๕๖ 

  ๓.๒.๕  คณุคาดานประเทืองสติปญญา ๑๕๘ 
บทที่  ๔  วิเคราะหอิทธพิลของคัมภรีมหาวงศ                                              ๑๖๒ 

 ๔.๑  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอวรรณคดีบาลใีนประเทศไทย ๑๖๓ 
  ๔.๑.๑  อิทธิพลตอคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ๑๖๓ 

๔.๑.๒  อิทธิพลตอคัมภีรจักกวาฬทีปน ี ๑๖๔ 

๔.๑.๓  อิทธิพลตอคัมภีรมังคลตัถทีปน ี ๑๖๖ 
  ๔.๑.๔  อิทธิพลตอคัมภีรสงัคตีิยวงศ ๑๗๐ 
  ๔.๑.๕  อิทธิพลตอคัมภีรปฐมสมโพธ ิ ๑๘๐ 

 ๔.๒  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณีไทย ๑๘๔ 
  ๔.๒.๑  ประเพณีวันสําคญัของพุทธศาสนา ๑๘๔ 

๔.๒.๒  ประเพณีการสวดมนต ๑๙๐ 
๔.๒.๓  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย ๑๙๑ 

๔.๒.๔  ประเพณีการบูชารอยพระพทุธบาท ๑๙๒ 
๔.๓  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๑๙๕ 
 ๔.๓.๑  อิทธิพลตอสถาปตยกรรมไทย ๑๙๕ 

๔.๓.๒  อิทธิพลตอประตมิากรรมไทย ๑๙๗ 
  ๔.๓.๓  อิทธิพลตอจติรกรรมไทย   ๑๙๙ 
บทที่  ๕  บทสรุปและขอเสนอแนะ    ๒๐๒ 

 ๕.๑  บทสรุป   ๒๐๒ 

 ๕.๒  ขอเสนอแนะ              ๒๐๕ 
บรรณานุกรม      ๒๐๖ 

ประวัติผูวิจัย    ๒๑๙ 



คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

๑.  พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙.  ใชอักษรยอบอกชื่อคัมภีร  (ไทย)  เลม/
ขอ/หนา  เชน 

ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๒๐๖/๑๕๓ หมายถงึ  พระไตรปฎกภาษาไทย ทฆีนิกาย  
มหาวรรค  เลมที่  ๑๐  ขอ  ๒๐๖  หนา  ๑๕๓   

รายละเอียดอักษรยอที่ใชในสารนิพนธนี้มีดงันี ้

 
พระวินยัปฎก 

วิ.ภิกขุนี.  (ไทย)   =  พระวินัยปฎก  ภิกขุณีวิภงค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 

ที.ม.  (ไทย)    =  พระสตุตนัตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย)  

ที.ปา.  (ไทย)   =  พระสตุตนัตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย)    =  พระสตุตนัตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
องฺ. จตุกฺก.  (ไทย) =  พระสตุตนัตปฎก  อังคตุตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 

องฺ. อฏก. (ไทย)  =  พระสตุตนัตปฎก  อังคตุตรนิกาย  อฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (ไทย)  =  พระสตุตนัตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.  (ไทย)   =  พระสตุตนัตปฎก  ขุททกนิกาย  อปทาน  (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.ย.  (บาลี)    =  อภิธมฺมปฏก  ยมก  (ภาษาบาลี) 

 
คัมภีรพิเศษ 

วิสุทธิ.  (บาล)ี    = วิสุทฺธิมคฺค (ภาษาบาลี) 



บทท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

พระพุทธศาสนา  ไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ  ๒,๕๐๐  กวาปมาแลว นับแตเจาชาย
สิทธตัถะ  โอรสของพระเจาสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา กษัตริยแควนสักกะ  ไดเสด็จ
ออกผนวช  หลงัจากที่ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยายาวนานถึง ๖  ป  จงึไดตรัสรูอนุตตรสัมมา

สัมโพธญิาณใตรมพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญขึ้น   ๑๕  ค่ํา เดือนวิสาขะ  เปนพระพุทธเจา  
ปฐมรัตนะในพระพทุธศาสนา  หลงัจากตรสัรูแลวพระพทุธเจาไดเสด็จจาริกไปในทีต่าง ๆ ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสตัวตลอดระยะเวลา  ๔๕  ป  จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน  
เพียงไมกี่วันหลังจากที่พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพาน  สุภัททภิกษผุูบวชเมื่อแก ศษิยของ

พระมหากัสสปเถระไดกลาวจวงจาบพระธรรมวินัย  เปนเหตใุหทานพระมหากัสสปเถระทํา
สังคายนาครั้งแรกขึ้น เมื่อพุทธปรินิพพานลวงแลวได  ๓  เดือน  จากนัน้ประมาณ พ.ศ.  ๑๐๐  
ไดเกิดกรณีวิวาททางพระวินัยข้ึนโดยภิกษุวัชชีบตุรกอใหเกิดการทําสงัคายนาครั้งที ่  ๒  ขึ้น  

เมื่อ  พ.ศ.  ๑๐๐  และถัดมาพวกเดียรถียไดปลอมบวชในพระพทุธศาสนา เปนเหตุใหเกิด
สังคายนาครั้งที่  ๓  ขึ้น โดยพระโมคคัลลีบุตรตสิสเถระเปนประธาน ภายใตพระบรมราชูป
ภัมภแหงพระเจาอโศกมหาราช  เมื่อ พ.ศ.  ๒๓๖ หลงัการสังคายนาครั้งที่  ๓  พระมหินท

เถระ โอรสของพระเจาอโศกไดเปนพระธรรมทตูนําพระพุทธศาสนาไปเผยแผทีล่ังกา  การ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่ลงักาทวีปครั้งนี้  ไทยนับเปนสังคายนาครั้งที่  ๔  ถัดจากนั้น  ใน
รัชกาลแหงพระเจาวัฏฏคามณีอภัย พ.ศ.  ๔๕๐ ไดมีการทําสังคายนาจารึกพระไตรปฎกทีไ่ด
ทองจําสืบมาชานานนัน้เปนลายลักษณอักษรเปนครั้งแรกในโลก  อันมีอิทธิพลตอการแตง

ตําราอรรถกถาและคัมภีรทางพระพทุธศาสนาอ่ืน ๆ ในยคุตอมา 
คัมภีรมหาวงศเปนพงศาวดารของชนชาติศรีลังกาทีไ่ดรบัการอางอิงมาก เปน

คัมภีรที่กลาวถึงชนชาตศิรีลังกา  ตัง้แตสมัยพระเจาวิชัย  พ.ศ.  ๑  เปนตนมา จนถงึการสญู

สิ้นราชวงศของกษตัริยศรีลงักาใน พ.ศ. ๒๓๕๘ ซึง่ตรงกับรัชสมัยของพระเจาสิริวิกกมะหรือ
ศรีวิกรม  คมัภีรมหาวงศที่บันทึกพงศาวดารลังกานี้  ถอืวาเปนงานที่สมบูรณ คือ เริ่มและจบ
อยางสมบูรณ  ยากที่จะมีประเทศใดมีหลักฐานเกี่ยวกับราชวงศครบถวนแตตนจนจบราชวงศ

อยางคัมภีรมหาวงศเลมนี้   
คัมภีรมหาวงศมีประเด็นที่ควรศึกษาคือ  ดานประวัตผิูแตง พบวาแตงโดยพระ

มหานามเถระ  พระเถระชาวลังกา  ในรชัสมัยของพระเจาโมคคัลลานะ  กลาวถงึการ



 ๒ 

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป  แสดงเรื่องพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายผูมี
คุณยิ่งใหญ และพระราชาผูยิ่งใหญ  ตัง้แตพระเจามหาสมมติแหงชมพทูวีป  พระเจาวิชัย ปฐม

บรมกษตัริยแหงเกาะลังกาจนถงึพระเจาสิริวิกกมะหรือศรีวิกรมกษตัริยองคสุดทายแหงลงักา  
และแสดงเรื่องพระพทุธศาสนาแพรหลายไปในนานาประเทศ  อยางไรก็ตาม  พระมหานาม
เถระไดแตงปริจเฉทที่  ๑-๓๗  เทานั้น  ปริจเฉทถัดมาไดมีการแตงเพิ่มเติมขึ้นอีก  และผาน

ระยะเวลายาวนาน  ใครแตง  แตงเมื่อไร ยังไมปรากฏชดัเจนเพราะยังไมไดมีการศึกษา  การ
แบงปริจเฉทและการกําหนดชื่อก็ยังเปนปญหา  เชน ศาสตราจารยวิลเลี่ยม ไกเกอร (Wilheim 
Geiger)  ผูตรวจชําระจัดพิมพคมัภีรมหาวงศภาษาบาลอีักษรโรมนั ไดแบงเปน  ๒  ภาค  คือ  
ภาค  ๑  ตั้งแตปริจเฉทที ่  ๑ จนถงึปริจเฉทที่  ๓๗ คาถาที่  ๑ – คาถาที่  ๕๐  เรียกวา  

มหาวงศ  สวนภาค  ๒  ตั้งแตปริจเฉทที่  ๓๗  คาถาที่  ๕๑ เปนตนไปจนจบ เรียกวา  จูฬวงศ  
สวนทานพุทธทัตตเถระผูตรวจชําระจัดพิมพคมัภีรมหาวงศภาษาบาลี อักษรสงิหฬ  (ฉบับทีใ่ช
เปนตนฉบับปริวรรต  จัดพิมพเปนคัมภีรมหาวงศฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  ไมเห็น

ดวยกับการแบงเปนมหาวงศและจฬูวงศ  ขอนี้เปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับผูแตงและระยะเวลา
ที่แตงซึ่งจะไดศึกษาวิเคราะหตอไป 

ดานลักษณะการประพันธ  โดยมากรูปแบบการประพันธใชคาถาแตมีประเด็น

ปญหาที่ควรศึกษาคือทานใชฉนัทลักษณแบบใดบาง  คาถาในคัมภีรมหาวงศใชคาถาอะไรบาง
ในการประพันธ  ลักษณะทางไวยากรณเปนอยางไร  การใชสํานวนภาษาเปนอยางไร  การใช
และการบัญญตัิศัพทใหมทําอยางไร  เพราะจากการศึกษาเนื้อหาพบวาคัมภีรมหาวงศ
ตอนทายปรากฏศัพทสมัยใหมจํานวนมาก เชน  อิงฺคิรสีิ (English) ชนชาติอังกฤษ,  ตติย

ชาชสฺส, ตติยโชอา  พระเจาชารที ่ ๓,  โอลนฺท  ประเทศฮอลันดา,  โทนชุวาน  ดองยวง (Don 
Juan),  กิตฺตสุมย กิตตฺุธมฺม กิตฺตุลทฺธิ  คริสตศาสนา (Christ),  เฑนมาก  ประเทศเดนมารก 
(Denmark),  รกฺขงฺค  ประเทศมอญอารกัน,  ลสิฺพน  กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ

โปรตุเกส,  อตลนตฺิก  มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic), ปลิป  พระเจาฟลิป,  อิสฺปาฺญ  
ประเทศสเปน,  โทนปลิป  ดอนฟลิป  (Don philip),  มสฺุลิม  ชาวมุสลิม,  อโยชฺฌปุร  กรุงศรี
อยุธยา  ปญหาในประเด็นนี้คือทานมีวิธีการบญัญตัิศัพทใหมอยางไรบางการศึกษาคัมภีร

มหาวงศจะทําใหทราบวิธีการบัญญตัิศัพทภาษาบาลีข้ึนใหม ซึง่จะเปนประโยชนอยางมาก
สําหรับการประพนัธวรรณคดีภาษาบาล ี

ดานคุณคาทางวรรณคดี คั ม ภี ร ม ห า ว ง ศ เ ป น ว ร ร ณ ค ดี สํ า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งอาจพิจารณาคุณคาของคัมภีรไดทั้งคุณคาดานความเชื่อของสังคม 

คุณคาดานประวัติศาสตร  คุณคาดานประเทืองสติปญญา  จากการศึกษาเบื้องตนพบวา  
คัมภีรมหาวงศมีคุณคาตอสังคมในฐานะเปนรากฐานแหงความเชื่อของสังคม และกอใหเกดิคณุู
ประการ ทําใหสังคมเปนปกติสุข  รักความสงบและยึดมั่นในคุณธรรม  คัมภีรมหาวงศมีคุณคา

ทางประวัติศาสตรทั้งประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตรในแตละยุคสมัยที่



 ๓ 

ผานกาลเวลายาวนานกวา  ๒,๐๐๐  ป เนื้อหาในคัมภีรมหาวงศไดกลาวถึงประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในลังกาอยางละเอียดจึงถือเปนตําราประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาแบบ

ลังกาวงศ ซึ่งเปนวงศของพระสงฆทั้งหมดในประเทศไทย คัมภีรมหาวงศกลาวถึงประวัติการ
เผยแผพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยไปยังลังกาทําใหเกิดพระสงฆนิกายสยามวงศขึ้นใน
ลังกา คัมภีรมหาวงศจึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญของพระสงฆทั้งลังกาวงศและ

สยามวงศ ปญหาที่ควรศึกษาคือคุณคาดานวรรณคดีเปนอยางไร  คุณคาดานความเชื่อของ
สังคม คุณคาดานประวัติศาสตร  คุณคาดานประทืองสติปญญามีอยางไรบาง การศึกษาคัมภีร
มหาวงศจึงกอใหเกิดคุณคาดานประเทืองปญญา เชน  การกอสรางพระสถูปเจดีย วิธีการสราง
พระพุทธปฏิมา 

ดานอิทธิพลอันมีตอวรรณคดีบาลีคัมภีรอื่น  จากการศึกษาขอมูลพบวา  คัมภีร
มหาวงศไดมีอิทธิพลตอวรรณคดีภาษาบาลีจํานวนมากที่ประพันธในประเทศไทย ที่เดน ๆ 
เชน  คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ    คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลัตถทีปนี  คัมภีรสังคตียิวงศ  

คัมภีรปฐมสมโพธิ  คัมภีรเหลานี้ไดคัดลอกและอางอิงเนื้อหาจากคัมภีรมหาวงศหลายแหง  
โดยใชคําวา  “เตน  วุตฺตํ  มหาวํเส”  บาง  ใชคําวา  “เตนาหุ  โปราณา”  บางการศึกษา
อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอวรรณคดีบาลีอื่นจะทําใหเห็นความสําคัญของการถายทอด

ความรูของพระพุทธศาสนาในแตละยุคสมัย 
ดานอิทธิพลตอประเพณไีทย  ในเบื้องตนพบวา  ประเพณีวันสําคัญของ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนาจะไดรับอิทธิพลจากคมัภีรมหาวงศเปนสวนมาก  ประเพณี
การสวดมนต  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย  ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาทเปนตนก็มี

ปรากฏอยูในคัมภีรมหาวงศเกือบทั้งหมด 
ดานอิทธิพลตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย คัมภีรมหาวงศนาจะมีอิทธิพลตอ

วัฒนธรรมไทยอยางยิ่งทั้งดานสถาปตยกรรมไทย  ปฏิมากรรมไทย  และจติรกรรมไทย    

โดยเฉพาะการสรางวัดวาอาราม  การสรางพระเจดีย การสรางพระพุทธรูปปางตาง ๆ และการ
สรางจติรกรรมภาพฝาผนงัในพระอุโบสถและวิหาร  เปนตน 

คัมภีรมหาวงศเปนคัมภีรที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ดคัมภีรหนึ่ง  ไดรับการอางอิงจาก

นักปราชญของพระพทุธศาสนาเปนอยางมากในประเทศไทย  คัมภีรสําคญัที่ยึดถือเปน
หลักฐานสําคัญของพระพทุธศาสนาในปจจุบัน  เชน  คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ    คมัภีรจัก
กวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลตัถทีปนี  คัมภีรสังคตีิยวงศ  คัมภีรปฐมสมโพธิเปนตน  ลวนแต
อางอิงหลักฐานจากคัมภีรมหาวงศทัง้สิ้น  แตคมัภีรดังกลาวนี้ยังไมมีการศึกษาวิเคราะห จงึ

ควรศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหาวงศอันเปนคัมภีรสําคัญของพระพุทธศาสนา  
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๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑.๒.๑  เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมาและเนื้อหาของคมัภีรมหาวงศ 
๑.๒.๒  เพื่อศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหาวงศในดานลักษณะการประพันธคัมภีร และ

คุณคาของคัมภีร 
๑.๒.๓  เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศทีม่ีตอวรรณคดีบาลี   อื่น 

ๆ ในประเทศไทย  และอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศที่มีตอประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะประวัติความเปนมาและเนือ้หายอของคัมภีรมหาวงศ  

ลักษณะการประพันธคมัภีรมหาวงศ  วิเคราะหคณุคาของคัมภีรมหาวงศเฉพาะคุณคาดาน
วรรณคดี  คุณคาดานความเชื่อของสังคม  คุณคาดานประวัติศาสตร คุณคาดานประเทือง
สติปญญา  และศึกษาอิทธิพลของคมัภีรมหาวงศที่มีตอวรรณคดีบาลีไทย ไดแก  คัมภีรชิน

กาลมาลีปกรณ  คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลตัถทีปนี  คัมภีรสังคตีิยวงศหรือสังคตีิวงศ  
และคัมภีรปฐมสมโพธิ  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณไีทย ไดแก ประเพณีวันสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ประเพณีการสวดมนต ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย ประเพณีการบูชา
รอยพระพุทธบาท   และอิทธิพลตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไดแก  ดานสถาปตยกรรมไทย

ศึกษาเฉพาะการสรางวัด  ประติกรรมไทยศึกษาเฉพาะการสรางพระพุทธรูป  และจติรกรรม
ไทย ศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงพทุธประวัต ิ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเนื้อหาในคัมภีร
มหาวงศ   

 
๑.๔  ปญหาที่ตองการทราบ 

๑.๔.๑  คัมภีรมหาวงศมีประวตัิและความเปนมาอยางไร 
๑.๔.๒  ลักษณะการประพันธคัมภีรมหาวงศ มีรูปแบบการประพันธอยางไร  มี

ลักษณะทางไวยากรณอยางไร  ใชสํานวนภาษาอยางไร  มีการใชและการบญัญตัิศัพทใหม
อยางไรบาง  มีคุณคาทางวรรณคดทีั้งดานสังคม  ดานประวัติศาสตร  และดานประเทือง
สติปญญาอยางไรบาง        

๑.๔.๓ คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอการแตงวรรณคดีบาลีในประเทศไทยอยางไร

บาง 
๑.๔.๔  คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยอะไรบาง  
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงจัดกรอบแนวคิด (Conceptual Framwork)  ใน

การศึกษาวิจัย ดังนี ้



 ๕ 

 
 

๑.๕  แนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดทฤษฎี (theoretical framework) ที่ผูวิจัยจะนํามาใชเปนฐานใน
การวิเคราะหดานเนื้อหาประกอบดวยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ลักษณะการประพันธ

ประกอบดวยคัมภีรสุโพธาลังการ   คัมภีรวุตโตทัย  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประพันธ  การวิเคราะหคุณคาของคัมภีรจะใชเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบในการ
วิจัย  การศึกษาอิทธิพลตอวรรณคดีบาลีไทยซึ่งประกอบดวยคัมภีรเดน ๆ คือ คัมภีรชินกาล

มาลีปกรณ คัมภีรจักกวาฬทีปน ี คัมภีรมังคลตัถทีปนี  คัมภีรสังคตีิยวงศหรือสังคตีิวงศ  และ
คัมภีรปฐมสมโพธิ    จะใชเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีเปนกรอบในการวิจัย  การศึกษา
อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทยจะใชเอกสารและงานวิจัย

เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของเปนกรอบในการวิจัย 

ประว ัติ  ความ

เปนมา และ
เนื้อหายอของ
คัมภีรมหาวงศ   

วิเคราะหลักษณะการ

ประพันธคัมภีร
มหาวงศ   

 

อิทธิพลของคัมภีร

มหาวงศตอวรรณคดีบาลี
ไทย   
-คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ    

-คัมภีรจักกวาฬทีปนี   
-คัมภีรมังคลัตถทีปนี   
-คัมภีรสังคีติยวงศ   

-คัมภีรปฐมสมโพธ ิ

 

วิเคราะหคุณคาของคัมภีร 

-คุณคาดานวรรณคด ี
-คุณคาดานความเชื่อของ
สังคม   

-คุณคาดานประวัติศาสตร  
-คุณคาดานการเมืองการ
ปกครอง  

-คุณคาดานประทือง   
 สติปญญา   

 

อิทธพิลของคัมภีร

มหาวงศตอประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรมไทย 

สรุปผลการวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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๑.๖  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห  หมายถงึ  การศึกษาวิเคราะหประวัติความเปนมาของคัมภีร
มหาวงศ  ลักษณะการประพันธ  คณุคาดานวรรณคดี  คุณคาดานความเชื่อของสังคม  คณุคา

ดานประวัติศาสตร  คณุคาดานการเมืองการปกครอง  คณุคาดานประเทืองปญญา  และ
อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศทีม่ีตอวรรณคดีบาลีของไทย รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

คัมภีรมหาวงศ  หมายถงึ  คัมภีรที่วาดวยวงศ  แบบแผน  ประเพณีของผูยิง่ใหญ

ทั้งหลาย  ตนฉบับคัมภีรทีใ่ชในการศึกษาวิเคราะหเปนภาษาบาลี  อักษรไทย ฉบับมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ทัง้ภาค  ๑ และภาค  ๒  มีชื่อวา  สหีลทีเป  มหานามเถราทหีิ  นานา 
กาลิเกหิ  ปณฺฑิเตหิ  กโต  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค : ไทย-รฏเฐ มหาจฬุาลงฺกรณราชวิทฺยา 

ลเยน  ปกาสิโต,  อนสฺุสรณียํ  พุทฺธวสฺเส  ๒๕๔๐ และ สีหลทเีป  มหานามเถราทหีิ    นานา

กาลิเกหิ  ปณฺฑเิตหิ  กโต  มหาวํโส  ทุตโิย  ภาโค : ไทย - รฏเฐ  มหาจฬุาลงฺกรณราช     

วิทฺยาลเยน  ปกาสิโต,  อนุสสฺรณียํ  พุทฺธวสฺเส  ๒๕๔๑ 
อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศ  หมายถงึ  การที่คัมภีรมหาวงศไดรับการอางอิงใน

วรรณคดีบาลีในประเทศไทย  คือ คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ คัมภีรจักกวาฬทีปน ี คัมภีร    มงัค
ลัตถทีปนี  คัมภีรสังคตีิยวงศ  และคัมภีรปฐมสมโพธิ  รวมทั้งการที่คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอ

ประเพณี  ศลิปะและวัฒนธรรมไทย   
ประเพณ ี หมายถงึ  ประเพณีไทยที่ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศ  ไดแก  

ประเพณีวันสําคญัทางศาสนา  ประเพณีการสวดมนต  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย และ  

ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาท 
ศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถงึ ฝมือทางการชาง เชน วิจิตรศลิป และสิ่งทีท่ํา

ความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแตงกาย วิถีชีวิตของ

หมูคณะ เชน วัฒนธรรมพืน้บาน วัฒนธรรมชาวเขา  ในที่นีห้มายถงึ ศิลปะและวัฒนธรรมที่
ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศ เฉพาะดานสถาปตยกรรม  ปฏิมากรรม  และจติรกรรม  ใน
เชิงพุทธศลิป เชน    การสรางวัดวาอาราม  การสรางพระเจดีย จติรกรรมฝาผนังในพระ
อุโบสถและวิหาร  การสรางพระพุทธรูป   

สถาปตยกรรม  หมายถึง  ศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานกอสรางที่ประกอบดวย
ศิลปลักษณะ 

ปฏิมากรรม  หมายถงึ  งานสรางพระปฏิมาอันเปนรูปเปรียบหรือรูปแทนองค

พระพุทธเจา คือ พระพุทธรูป  พระพทุธปฏิมา หรือพุทธปฏิมากร 



 ๗ 

จิตรกรรม  หมายถงึ ศิลปะประเภทหนึง่ในทัศนศลิปเกี่ยวกับการเขียนภาพวาด
ภาพ เปนรูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น  ในที่นี้  หมายถึง จติรกรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลจาก

คัมภีรมหาวงศ  ไดแก ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงพุทธประวัต ิ
วรรณคดีบาลีไทย  หมายถึง  วรรณคดีบาลีที่ประพนัธขึ้นในบริเวณประเทศไทย

ปจจุบัน  ไดแก  คมัภีรชินกาลมาลีปกรณ  คัมภีรจักกวาฬทีปน ี คัมภีรมังคลัตถทีปน ี คัมภีร

สังคตีิยวงศหรือสังคตีิวงศ และคัมภีรปฐมสมโพธ ิ  
 

๑.๗  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผูวิจัยจะทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคัมภีร
ทีปวงศซึ่งสันนษิฐานวาเปนตนแบบของคัมภีรมหาวงศ  คัมภีรที่ไดรับอิทธิพลจากคัมภีร

มหาวงศ  เอกสารงานวิจัย  และงานวิชาการที่เกี่ยวของ ดังนี ้
  ๑.๗.๑  พระคมัภีรทีปวงศ๑  เปนคัมภีรของพระพุทธศาสนาที่เกาที่สุด หากไม

นับพระไตรปฎก  เปนแหลงอางอิงของพระพุทธโฆสาจารยผูแตงคมัภีรนวอรรถกถา  คัมภีร

ทีปวงศมีทั้งหมด  ๒๒  ปริจเฉท  แสดงประวัติพระพทุธศาสนานับตั้งแตเรื่องการสังคายนา
ครั้งที่  ๑  การนําพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปประดิษฐานที่ประเทศศรีลงักาโดยพระ
มหินทเถระ  เรื่องราวพระราชวงศที่ปกครองประเทศศรลีังกา  และแสดงเรื่องการที่พระสงฆ
แตกแยกออกเปนนิกาย  และสิ้นสุดลงที่พระราชประวัติของพระเจามหาเสนะ เชื่อกันวา คัมภีร

ทีปวงศนี้เปนคัมภีรเดิมที่ไดรับการชําระปรับปรุงเปนคมัภีรมหาวงศ 
๑.๗.๒  คมัภีรชินกาลมาลีปกรณ  แปลวา  ระเบียบกาลเวลาของพระชินเจา  

ตนฉบับเปนภาษามคธ  แตงโดยพระรตันปญญาเถระ ชาวลานนาไทย  เชียงใหม  โดยไดแตง

ไวตั้งแต  พ.ศ.  ๒๐๖๐–๒๐๗๑  วาดวยตํานานพระพุทธศาสนาตัง้แตกาลกอนพระพุทธศากย
โคดมเสด็จอุบตัิขึ้นในโลก  แลวตั้งศาสนาในชมพทูวีป(อินเดีย)  แลวแผศาสนามาในลังกาทวีป 
และเขามาประเทศไทย เผยแผพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเขาไปในแควนลานนาไทย

เชียงใหม ซึง่เมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนาแผเขาไปถึงไหน  ก็กลาวถึงตํานานและความเปนไป
ของบานเมืองและบุคคลสําคญัในทองทีน่ั้น ๆ ไวดวย  โดยเฉพาะกลาวถึงประวัติศาสตรของ
บานเมืองในอาณาจักรภาคเหนือ เชน  เชียงใหม  เชียงราย  เชียงแสน  และลําพูน  เปนตน 
นับวาเปนหนังสือสําคัญเปนประโยชนแกการคนควาทางประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา

และความเปนไปของบานเมืองเปนอยางดี  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

                                                   
๑ ไมปรากฏผูแตง,  พระคัมภีรทีปวงศ,แปลโดย  แสง  มนวิทูร,  พิมพเปนอนุสรณในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระครูธรรโมภาษผดุงกิจ,  (กรุงเทพมหานคร: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร,  
๒๕๒๖).  



 ๘ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหราชบณัฑติ  ๕  ทาน  คอื  พระยาพจนาพิมล พระวิเชียรปรีชา  
หลวงอุดมจินดา  หลวงราชาภิรมย  และหลวงธรรมาภิมณฑ  รวมกันแปลเปนภาษาไทย 

เรียกชื่อวา  ชินกาลมาลนิ ี  ตอมา  พ.ศ.  ๒๔๙๗  กรมศิลปากรไดมอบใหศาสตราจารย  
ร.ต.ท.  แสง  มนวิทูร  แปลจากตนฉบับภาษาบาลีฉบับเดียวกับครั้งแรกเปนภาษาไทยอีกครั้ง
หนึ่ง  นับเปนครั้งที่  ๒  โดยเรียกชื่อตามตนฉบับภาษาบาลีวา  ชินกาลมาลีปกรณ     และ

กรมศิลปากรไดตีพิมพเผยแพรเปนครั้งแรก เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๑ และไดมีการแปลออกเปน

ภาษาตาง ๆ หลายภาษา  เชน  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ  เปนตน๒  คัมภีรชินกาลมาลี

ปกรณอางอิงเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศจํานวนมากอาจถือไดวาเปนวรรณคดีบาลีที่เกิดใน

ประเทศไทยโดยไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศโดยตรง 
๑.๗.๓  คัมภีรจกฺกวาฬทีปนี หรือจักกวาฬทีปนี   วาดวยการแสดงจักรวาฬ  เปน

วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาที่สําคญัเรื่องหนึ่ง  พระสิริมงัคลาจารย พระเถระนักปราชญ
ชาวลานนาไดแตงขึน้เปนภาษาบาลี ณ  เมืองเชียงใหม  เมื่อปมะโรง  โทศก  จุลศักราช  

๘๘๒  ตรงกับพุทธศกัราช  ๒๐๖๓  เนื้อหาเปนเรื่องในหมวดโลกศาสตร  กลาวถงึภูมิศาสตร
และคตติาง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกตามแนวทางพระพทุธศาสนา แบงออกเปน  ๖  กัณฑ ไดแก  
กัณฑที่  ๑  แสดงสรุปจักรวาฬเปนตน  กัณฑที่ ๒  แสดงเรื่องภูเขา คือ ภูเขาสิเนรุ  ยุคนธร  

หิมวันต  และจักกวาฬบรรพต  กณัฑที ่ ๓  แสดงแหลงน้ํา  คือ มหาสมทุร แมน้ํา สระน้ํา สระ
โบกขรณี   กัณฑที่  ๔  แสดงทวีป คือ มหาทวีป  ๔ ชมพูทวีป  อุตตรกุรทุวีป  ปริตตทวีปหรือ
ทวีปนอย    กัณฑที่  ๕  แสดงภูมิ  คือ  อบายภูมิ  มีนรกเปนตน และเทวภูมิ มสีวรรคชั้น

กามาวจรเปนตน  กณัฑที่  ๖  แสดงเรื่องเบ็ดเตล็ด คอือายุของมนุษย   เทวดา  สตัวนรก 
อาหาร  การนับภูมิ  ตนไม  โลก  โลกธาตุ  และเรื่องอนนัตะ๓ 

๑.๗.๔  คัมภีรมังคลตัถทีปนี  วาดวยการอธิบายเนื้อความของมงคลสตูร  เปน
ผลงานเลมสุดทายของพระสิริมงัคลาจารย  ตอนทายของคัมภีรระบุวาทานแตงที่สญุญาคาร 

(หรือวัดเวฬุวนาราม)  จงัหวัดเชียงใหม  สําเร็จเมื่อ พ.ศ.  ๒๐๖๗  เนื้อหาสาระประกอบดวย
กถาตาง ๆ คือ  อุปฺปตตฺิกถา  วาดวยเรื่องเหตุเกิดมงคล  พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา  วาดวย
การไมคบคนพาลและการคบบณัฑติ  ปูชา จ ปูชนียานกํถา  วาดวยการบูชาบุคคลที่ควรบูชา  

ปุพเพกตปุญญตากถา  วาดวยความเปนผูมีบุญอันกระทําไวในกาลกอน  อตตฺสมฺมาปณิธิกถา  
วาดวยการตั้งตนไวชอบ  พาหุสจจฺกถา  วาดวยความเปนผูศึกษามาก  สิปฺปกถา  วาดวยเรื่อง

                                                   
๒ ศิลปากร, กรม.  ชินกาลมาลีปกรณ. (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา (๗)-(๑๐).  
๓ พระสิริมังคลาจารย, จกฺกวาฬทีปน,ี พิมพครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักหอสมุด

แหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘). 



 ๙ 

ศิลปะ  วินโย สุสิกฺขติกถา  วาดวยเรื่องวินัยที่ศึกษาดีแลว  สุภาสิตา วาจากถา  วาดวยวาจา
เปนสุภาษิต  มาตาปตุอุปฏฐานกถา  วาดวยการบํารุงบิดามารดา  ปุตฺต         ทารสงฺคหกถา  

วาดวยการสงเคราะหบุตรและภรรยา  อนากุลา กมฺมนฺตากถา  วาดวยการงานที่ไมอากูล  
ทานกถา วาดวยเรื่องการให  ญาตกสงฺคหกถา  วาดวยการสงเคราะหญาติ  อนวชฺชกมฺมกถา  
วาดวยการกระทําที่ไมมีโทษ  ปาปวิรติกถา  วาดวยการงดเวนจากบาป  มชฺชปานสํยมกถา  

วาดวยการสํารวมจากการดื่มน้ําเมา  อปฺปมาทกถา  วาดวยความไมประมาท  คารวกถา  วา
ดวยความเคารพ  นิวาตกถา วาดวยความถอมตน  สนฺตุฏฐิกถา  วาดวยความสันโดษ  
กตฺตุากถา  วาดวยความกตัญ ู ธมฺมสสฺวนกถา  วาดวยการฟงธรรม  ขนฺตกถา  วาดวย
ความอดทน  โสวจสฺสตากถา วาดวยความเปนผูวางาย  สมณทสสฺนกถา  วาดวยการเห็น

สมณะ  ธมฺมสากจฺฉากถา  วาดวยการสนทนาธรรม  ตปกถา  วาดวยตบะ  พรหมจริยกถา  วา
ดวยเรื่องพรหมจรรย  อริยสจฺจทสสฺนกถา  วาดวยการเห็นอริยสัจ  นิพฺพานสจฉฺิกิริยากถา  วา
ดวยการทําพระนิพพานใหแจง  อกมฺปตจติฺตกถา  วาดวยจิตที่ไมหวั่นไหวเพราะโลกธรรม  

อโสกจติฺตกถา  วาดวยจิตไมโศก  วิรชจติตฺกถา  วาดวยจิตปราศจากกิเลส  และเขมจติฺตกถา  
วาดวยจิตเกษม  เนื้อความบางแหงของคัมภีรมังคลตัถทีปนี  ไดอางอิงคัมภีรมหาวงศ  เชน  
“มหาวํเส  อฏฐวีสติมปริจฺเฉเท  ทุฏฐคามณราชวตถฺ”ุ๔   

๑.๗.๕  คมัภีรสงัคีติยวงศ หรือสังคตีิวงศ วาดวยวงศแหงการสงัคายนา  สมเด็จ
พระพนรตันวัดพระเชตุพนในรัชกาลที่  ๑ (องคที่เปนพระอาจารยของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานชุิตชิโนรส)  แตงขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศ พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตนฉบับแตงเปนภาษามคธ บอกเวลาใน

การแตงวา  แตงเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๓๒  เนื้อหาวาดวยการสังคายนาพระธรรมวินัย  เริ่มแตปฐม
สังคายนา สังคายนาครัง้ที่  ๒-๓  จนถงึพระพทุธศาสนาไดมาจากลังกาประดษิฐานมั่นคงอยู
ในประเทศไทย และมีเรื่องพระราชพงศาวดารที่ทรงทะนุบํารุงพระพทุธศาสนาในลานนาไทย 

และในสยามประเทศตัง้แตกรงุสโุขทัยเปนราชธานี จนถึงกรุงรตันโกสนิทรเปนหนงัสือแนว
พุทธศาสนประวัติกับพงศาวดารบานเมืองประกอบกัน มลีักษณะการนําเสนอเนื้อหาหลายแหง
อางอิงคัมภีรมหาวงศ สวนมากเปนการนําเนื้อความทีเ่ปนคาถามาเรียบเรียงเปนสํานวนรอย

แกวแลวยกคาถาบางแหงขึ้นมาอางอิง เชน  กลาววา  “เตน  วุตตฺ ํ มหาวํเส....” แปลวา  “เหตุ
นั้น  พระโบราณาจารยเจาจงึไดกลาวคาถาไวในคัมภีรพระมหาวงศ” ๕ 

                                                   
๔ พระสิริมังคลาจารย,  มงฺคลตฺถทีปนี  ปฐโม  ภาโค - ทุติโย  ภาโค,  (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
๕ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  

๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดอกเบี้ย, ๒๕๔๔),  หนา  ๔๑.,  สมเด็จพระวันรัตน.  สังคีติยวงศ  



 ๑๐ 

๑.๗.๖  คัมภีรปฐมสมโพธิ หรือปฐมสมโพธิกถา  คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา๖ เปน
หนังสือแสดงประวัติพระพุทธเจาโดยละเอียด  พระปฐมสมโพธิกถา  ม ี  ๒  สํานวน  คือ  

สํานวนที่  ๑  มี  ๒๒  ปริจเฉท  ไมปรากฏชื่อผูแตง  สถานที่แตง  และเวลาที่แตง  เปน
สํานวนเกา  สํานวนที่  ๒  มี  ๒๙  ปริจเฉท  แตผูแตงบอกไวทายเรื่องวามี  ๓๐  ปริจเฉท  ใน
ฉบับอักษรไทยไมไดแบงเปนภาคจึงลดเหลือ  ๒๙  ปรจิเฉท  สํานวนที่ ๒  นี ้ สมเด็จพระมหา

สมณะเจา  กรมพระปรมานชุิตชิโนรสทรงนิพนธโดยอาศัยปฐมสมโพธิภาษาบาลีเกาสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเปนแนว  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๘๗  ทรงพระนิพนธตามคําอาราธนาของกรมหมื่นไกรสร
วิชิต แตครัง้ยังเปนกรมหมื่นนุชติชิโนรส  และสําเร็จบรบิูรณในวันแรม  ๔  ค่ํา  เดือน  ๗  ป
มะเสง็  พ.ศ.  ๒๓๘๘๗ การลําดับเนื้อหาของเรื่องเริ่มแตการวิวาหะของกษัตริยศากยวงศ  พระ

โพธิสตัวจุติจากสวรรคชัน้ดุสติ  การประสตูิจากพระครรภ การทํานายพระลักษณะ  การไดรับ
ราชาภิเษก  การเสด็จออกบรรพชา  การบําเพ็ญทุกกรกิริยา  นางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส  
การผจญมาร  การตรสัรู เปนตน  จนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานและการอันตรธานของ

พระพุทธศาสนา  คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถามีเนื้อหาหลายตอนทีไ่ดรับอิทธิพลจากคัมภีร
มหาวงศโดยเฉพาะการลําดับเรื่องในแตละปริจเฉทมีลักษณะคลายกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ
ปริจเฉทที่  ๓๐  ตอนสรางหองพระบรมสารีริกธาตุ มลีักษณะคลายกับการลําดับเรื่องในการ

สรางหองบรรจุพระบรมสารีริกธาตใุนสมัยพระเจาทุฏฐคามณีอภัย ซึ่งจะไดศึกษาวิเคราะห
ตอไป 

๑.๗.๗  พระคัมภีรถูปวงศ  ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดีย๘  คัมภีรนี้รจนา
เปนภาษาบาลีโดยพระวาจิสสรเถระชาวศรีลังกา  เมื่อราว  พ.ศ.  ๑๗๗๙ – ๑๘๑๔ หรือ  พ.ศ.  

๑๗๗๓ – ๑๘๐๓  รัชสมัยของพระเจาปรักกมพาหุที่  ๑  เนื้อหาในคมัภีรเปนตํานานการสราง
พระสถูปเจดียทั้งในอินเดียและลงักา  โดยทานผูรจนาไดเลือกคัดเรื่องราวที่เปนสาระจาก
นิทานในอรรถกถาชาดกจากคัมภีรสมนัตปาสาทิกา  และเนื้อเรื่องหลายตอนคัดมาจากคัมภีร

                                                                                                                                               

พงศาวดารเรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย. (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา.  ๒๕๒๑),  หนา  

๒๓–๒๙. 
๖ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส,  พระปฐมสมโพธิกถา,  (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเซียง,  

๒๕๒๕). 
๗ สนิท  ตั้งทวี,  วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,  ๒๕๒๗),  

หนา  ๒๐๑.   
๘ พระวาจิสสรเถระ,  พระคัมภีรถูปวงศ  ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดีย, แปลโดย 

นายปุย  แสงฉาย, พิมพครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพนางอนุ ทองไขมุกต,  (กรุงเทพมหานคร:  หาง

หุนสวนจํากัดนนทชัย,  ๒๕๑๑). 



 ๑๑ 

มหาวงศและคัมภีรฎีกามหาวงศแลวเรียบเรียงขึ้นเปนคัมภีรถูปวงศ  เชน  ตอนกลาวถึง
นายทหารทั้ง  ๑๐  ของพระเจากากวรรณตสิสะ  คัมภรีถูปวงศใชคําวา  “เตสํ  อุปฺปตตฺิกถา  

มหาวํสโต  คเหตพฺพา”  แปลวา  “ประวัตินายทหารเหลานั้นมีอยูในคัมภีรมหาวงศ”๙ 
๑.๗.๘  คัมภีรสุโพธาลังการ  วาดวยอลังการแหงความรูอันงดงาม  รจนาโดย

พระสงัฆรักขติมหาสามิ ประเทศศรีลงักา  รจนาเปนภาษาบาลีเปนคาถาลวน  ในรัชสมัยของ

พระเจาปรักกมพาหุ  ประมาณพุทธศตวรรษที่  ๑๗  ตอมา มีพระเถระชาวลังกาซึ่งเปนศิษย
ของทานไดแตงฎีกาอธิบายความคัมภีรสุโพธาลังการ๑๐  คัมภีรสุโพธาลงัการไดแนะวิธีแตง
หนังสือภาษาบาลีไวอยางละเอียดละออ ทั้งโทษของการแตง  วิธหีลีกเลี่ยงโทษ  คุณ  อัตถาลัง
การ  ภาวะและรสของวรรณคด ี  คมัภีรสโุพธาลังการสามารถนํามาใชในการวิเคราะหลักษณะ

การประพันธในคัมภีรมหาวงศ 
๑.๗.๙  คัมภีรวุตโตทัยปกรณ    เปนตําราวาดวยเรื่องราวของฉันทและคาถา  

แสดงระเบียบการในการประพนัธคาถาดวยภาษามคธ  รจนาโดยพระเถระชาวลังกา นามวา 

สังฆรักขิตมหาสามิเถระ  ในรัชสมัยพระเจาปรักกมพาหุ กษตัริยผูทรงเปนองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกแหงพระพทุธศาสนาของประเทศลงักาในยคุนั้น มี  ๖  ปริจเฉท๑๑ 

๑.๗.๑๐  คัมภีรสาสนวงศ  หรือประวัติศาสนา  พระปญญาสามี ภิกษชุาวพมาแตง

เปนภาษามคธโดยสอบทานกับคัมภีรทีท่านโบราณาจารยแตงไวเปนภาษาพมา เปนเรื่องที่
กลาวถึงพุทธประวตัิ ตัง้แตตอนประสตูิจนถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไปในตางประเทศ  
เชน  เกาะสหีล (ลงักา)  แควนสุวรรณภูมิ  แควนโยนก  แควนวนวาสี  แควนอปรันตะ  แควน
กัสมีรคันธาระ  แควนมหิงสกะ  แควนมหารัฐ  และแควนจีน  พระปญญาสามไีดแจงไวทาย

เลมวาทําเสร็จเมื่อวันเพ็ญเดือนอาย  จุลศักราช  ๑๒๒  (พ.ศ.  ๒๔๐๕)  คมัภีรนี้อางถงึคัมภีร

มหาวงศหลายแหง เชน  สงัคายนาธรรมขึ้นสูใบลาน๑๒    การแปลพระสตูรเปนภาษาสหีฬ  ใน

พ.ศ.  ๘๙๐  สมัยพระเจาพทุธทาส๑๓  ทําใหเขาใจประวตัิศาสตรของพระพุทธศาสนาภายใต

อิทธิพลของลังกาวงศ 

                                                   
๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๖๘, ๑๘๓. 
๑๐ พระสังฆรักขิตมหาสามิ,  คัมภีรสุโพธาลังการ,  แปลโดย  นาวาเอก แยม  ประภัศรทอง,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๐๔), หนา  ก. 
๑๑ พระสังฆรักขิตมหาสามิ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  แปลโดย คนฺธสารภิกฺขุ,  (กรุงเทพมหา 

นคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙),  คํานํา 
๑๒ พระปญญาสามีเถระ,  ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,  

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๐๖),  หนา  ๓๓ 
๑๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๐ 



 ๑๒ 

๑.๗.๑๑  ตํานานมูลศาสนา๑๔  เปนประวัติพระพุทธศาสนาและการประดษิฐาน

พระพุทธศาสนาในแหลมสุวรรณภูม ิ  ฉบับเดิมเปนภาษาไทยลานนา  อักษรธรรมลานนา มี

ความยาว  ๑๐  ผูกใบลาน  กรมศิลปากรดําเนินการแปลโดยมอบหมายใหนายสุด  ศรสีมวงศ  
และนายพรหม  ขมาลา  เปรียญ  ขาราชการในกองวรรณคดีเปนผูแปล  ตํานานมูลศาสนามี
ความสําคัญในดานศึกษาคนควาประวัติศาสตรของประเทศไทยสมัยกอนพุทธศตวรรษที่  ๒๐  

และมีลักษณะการแตงวรรณคดีทางศาสนาและบรรยายถงึสถานทีต่าง ๆ คลายกับการ
ประพันธคัมภีรมหาวงศ  เนื้อความบางตอนไดรับอิทธพิลจากคัมภีรมหาวงศ  เชน  ตอนที่

กลาวถึงพระยามหาสมมติ๑๕  มีเนื้อหาตรงกับคัมภีรมหาวงศ๑๖    และบางตอนกลาวถงึการรับ

เอาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศมาเผยแผในแหลมสุวรรณภูม ิ ดังมีเนื้อหาบรรยายพระสงฆ
ลังกาวงศเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนาความวา ชาวเจาทั้งหลายฝูงอันมาแตลังกา
ทวีปนั้นเอาลูกมหาโพธิ์มาถวายแกพระยา ๆ กใ็หปลกูไวในเมืองหริภุญไชยภายใตมหาฉตัร

ธาตุเจา แลวใหสรางพระพุทธรูปองค ๑ กับบรรณศาลาหลัง ๑ สําหรับไวพระพุทธรูปนั้น ครั้น
เสร็จแลวก็ใหฉลองนัน้แล๑๗ 

๑.๗.๑๒  สยามูปทสมัปทา๑๘  จดหมายเหตุเรื่องประดษิฐานพระสงฆสยามวงศใน

ลังกาทวีป  แตงเปนภาษาสงิหล เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๑๙  โดยพระเถระชื่อสิทธารถพทุธรักขิต สถติ
วัด    บุปผารามวิหาร (ที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยาไดไปพํานักอยู)  เมืองศริิวัฒนวิหาริกบุรี
หรือศิริวัฒนบุรี หรือที่เรียกในปจจุบันวาเมืองแคนดี   พระเถระรูปนี้เปนสัทธิวหิาริกของ
พระสงัฆราชสรณังกรซึ่งไดรับอุปสมบทจากพระอุบาลี  ทานไดบันทึกเรื่องราวการประดิษฐาน

พระสงฆสยามวงศในลงักาทวีป  โดยเริ่มกลาวถึงประวตัิของศาสนวงศในลังกาตัง้แตตนจนถงึ
เสื่อมทรามลงและในทีสุ่ดไดสูญสิ้นสมณวงศ กษตัรยิลังกาจึงไดสงสมณทูตมาขอพระสงฆ

                                                   
๑๔ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,  ตํานานมูลศาสนา, พิมพพระราชทานใน

งานพระราชทานเพลิงศพหมอมหลวงเดช  สนิทวงศ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร

,  ๒๕๑๘) 
๑๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑ – ๔๔. 
๑๖ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ปริจฺเฉโท,  (กรุงเทพมหานคร: วิญญาณ, ๒๕๔๐), หนา  

๙ – ๑๑. 
๑๗ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,  ตํานานมูลศาสนา,  หนา  ๑๘๒. 
๑๘พระสิทธารถพุทธรักขิต,  สยามูปทสัมปทา,  แปลและเรียบเรียงโดย  นันทา  สุตกุล,  

พิมพครั้งที่สอง  ในงานหลอพระประธานและงานทําบุญอายุ  ๖  รอบ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปุณฺณโก  ธีร 

ป.ธ. ๙),  (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ศิวกร, ๒๕๑๑). 



 ๑๓ 

สยามวงศออกไปใหการอุปสมบท ประดิษฐานสงัฆมณฑลใหเกิดขึ้นในลังกาทวีปดังเดิม  
เนื้อหาของหนังสือนี้มีความเกี่ยวของกับคัมภีรมหาวงศโดยตรง 

๑.๗.๑๓  พงศาวดารโยนก  เปนเรื่องพงศาวดารไทยฝายเหนือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องตนพระราชพงศาวดารสยาม เรียบเรียงโดยพระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค)เนื้อหา
บางสวนวาดวยศาสนาลังกาวงศไปถงึเชียงใหม  ในแผนดินพระเจากือนาเจานครพงิค

เชียงใหม  ศาสนาลงักาวงศเขามาทางรามญัประเทศ ไดไปประดิษฐานยังนครพิงคเชียงใหม มี
พระมหาสุมนเถรผูไปแตนครสโุขทัยเปนตน๑๙ 

๑.๗.๑๔  รามัญสมณวงศ๒๐  พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ)  แปลจาก จาฤก
สิลากัลยาณี  ซึ่งจารึกหลักนีเ้ปนจารึกอักษรรามัญ ภาษามคธ  มีเนื้อหาเปนประกาศการที่พระ

เจาหงสาวดีผูทรงนามวาพระเจารามาธิบดีไดทรงชําระสมณะวงศและไดผูกพัทธสีมากัลยาณี 
เมื่อพระพุทธศาสนากาลลวงแลวได  ๒๐๑๙  พรรษา ปวอก  จุลศักราช  ๘๓๘  มคีวามสําคัญ
ดานประวัติพระพทุธศาสนาในพมาที่มีความเชื่อมโยงกับคณะสงฆลงักาวงศในศรีลงักาและ

ประเทศไทย 
๑.๗.๑๕  วรรณกรรมสมัยรตันโกสินทร เลม ๑  พระคัมภีรมหาวงศ  เปนเอกสาร

แปลคัมภีรมหาวงศตัง้แตสมัยรชักาลที่  ๑  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการแปลคัมภีรมหาวงศขึ้น เมื่อจุลศักราช  ๑๑๕๘  
พุทธศักราช  ๒๓๓๙  แปลโดยพระยาธรรมปโรหติหรือตอมาคือพระยาธรรมปรีชา (แกว)  มี
จํานวน  ๓๖  ปริจเฉท  และไดรับการตีพิมพเปนเลมหนงัสือครั้งแรก  เมื่อ รศ.  ๑๒๙  ตรงกับ  
ป  พ.ศ.  ๒๔๕๔  เปนหนังสือ  ๒  เลม มีชื่อหนงัสือวา  “มหาวงษ  พงษาวดารลังกาทวีป” ถือ

เปนฉบับหลวง ในหอพระสมุดวชิรญาณ  คัมภีรเลมนีไ้ดรับการปรับปรุงและแปลเพ่ิมเตมิใน
สมัยรัชกาลที ่ ๕  ตั้งแตปริจเฉทที่  ๓๗  จนถึงปรจิเฉทที่  ๖๔  รวม  ๒๘  ปริจเฉท  และได
ตีพิมพเปนครัง้แรกในงานพระราชทานเพลิงศพ  มหาอํามาตยโท พระยาอรรถการประสิทธิ ์

(คุณดิลก)  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๔๖๓ ตอมา  ในป  พ.ศ.  ๒๕๓๔  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร  
กรมศิลปากร  ไดจัดพิมพเปนวรรณกรรมรัตนโกสินทร  เลม  ๑  โดยพิมพรวมเปน  ๑  เลม  
มีทั้งหมด  ๖๔   ปริจเฉท  ในจํานวนนี้  ไมมีปริจเฉทที่  ๓๓  ปริจเฉทที่  ๔๐  และปริจเฉทที ่ 

๔๓  (ไมมีมาแตเดิม)  ขณะที่พบวาปริจเฉทที่  ๓๗ และปริจเฉทที่  ๓๘  ซ้ํากัน  ๒  ครั้ง  แต
เรียกชื่อตางกันและเนื้อหาเชื่อมตอกัน จงึนาจะเปนการลาํดับหัวขอผิดตั้งแตฉบับจารในใบลาน  

                                                   
๑๙ พระยาประกิจกรจักร (แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก,  พิมพครั้งที่  ๗,  (กรุงเทพมหา 

นคร: บุรินทรการพิมพ, ๒๕๑๖), หนา  ๒๙๒. 
๒๐ มปต. รามัญสมณะวงศ. แปลโดยพระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ),  (กรุงเทพมหานคร: 

โสภณการพิมพ, มปป.). 



 ๑๔ 

๑.๗.๑๖  พระราชพิธสีิบสองเดือน๒๑  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีเนื้อหาวาดวยพระราชพิธีสิบสองเดือนอยางละเอียด  ในงานวิจัยนี้จะ

ใชเปนขอมูลในการศึกษาอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศเกี่ยวกับประเพณีไทย 
๑.๗.๑๗  ประเพณีเบ็ดเตล็ด  งานประพันธของเสฐียรโกเศศ  กลาวถงึประเพณี

ไทย โดยเฉพาะเรื่องพระปรติร ซึ่งเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากชาวลังกาซึ่งนับถือพระพทุธศาสนา

ปรารถนาใหเกิดมงคลและมีเวลาหวาดหวั่นตอภยันตรายตามธรรมดาสามัญมนุษย และ
เทศกาลไหวรอยพระพทุธบาทที่จงัหวัดสระบุรี  เอกสารนี้ใชเปนแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับ
ประเพณีไทย 

๑.๗.๑๘  ตํานานพระพทุธเจดีย  พระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

อธิบายตํานานพระพุทธเจดียเริ่มแตมูลเหตุที่เกิดพุทธเจดีย  ประวัติพุทธเจดีย  สมัยแรก
พระพุทธศาสนาเปนประธานของประเทศอินเดียในรัชสมยัของพระเจาอโศกมหาราช  มูลเหตุ
ที่เกิดสรางพระพุทธรูป  พุทธเจดียสมัยคุปตะ  พทุธเจดียของพวกมหายาน  พุทธเจดียใน

นานาประเทศ  พระพทุธศาสนาในประเทศสยาม  และพุทธเจดียในสยามประเทศ๒๒    
เอกสารเรื่องนีส้ามารถนํามาใชในการวิเคราะหประวัติการสรางพระสถูปเจดีย 

๑.๗.๑๙  ศิลปะในประเทศไทย๒๓  มีเนื้อหาอธิบายศิลปะในประเทศไทย  วัตถุรุน

เกาที่พบในประเทศไทย  ศิลปะทวารวดี  เทวรูปรุนเกา  ศิลปะศรีวิชัย  ศิลปะลพบุรีหรือศิลปะ
ขอมในประเทศไทย  ศิลปะเชียงแสนหรือลานนา  ศิลปะสุโขทัย  ศิลปะอูทอง  ศิลปะอยุธยา  
และศิลปะรตันโกสินทร  เอกสารวิชาการเรื่องนี้ใชเปนแนวทางในการศึกษาอิทธิพลของคัมภีร
มหาวงศตอสถาปตยกรรมไทยและประติมากรรมไทย 

๑.๗.๒๐  พระมหาจรรยา  วาสนาพิตรานนท  ศึกษาวิเคราะหเรื่อง  A Critical 

Study of The JinaklamlI  ผลการวิจัยพบวา  คัมภีรชินกาลมาลีปกรณเปนคมัภีรบาลี

บันทึกเหตุการณสําคัญของประวัติพระพทุธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย   แสดงขอเท็จจริง
เชิงประวตัิศาสตรเกี่ยวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในอินเดีย  ศรีลงักา  และบานเมือง

ชาวเอเชียใต รวมทัง้ลัทธลิังกาวงศในลานนาไทย  ชินกาลมาลีปกรณเปนคัมภีรที่ใหราย 

ละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาอยางมาก และมีความสําคญัตอการศึกษา

                                                   
๒๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม  ๑ - ๓,  

(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๕๐).  
๒๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 

(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๕). 
๒๓ สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย.  พิมพครั้งที่  ๑๓,  กรุงเทพมหานคร : 

มติชน,  ๒๕๕๐. 



 ๑๕ 

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมและการเมืองของลานนาไทยและประเทศรอบขาง๒๔ งานวิจัยนี้

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหคมัภีรมหาวงศเพราะเนื้อหาของคัมภีรชิน

กาลมาลีมีการอางอิงคัมภีรมหาวงศหลายแหง 
๑.๗.๒๑  วุฒินันท  กันทะเตียน  ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรราช

นีติ  โดยตัง้วัตถุประสงคเพื่อสํารวจวิเคราะหเนื้อหาในคัมภีรราชนีตทิี่สมัพันธกับคัมภีรอื่นใน

ดานการปกครองการบริหารประเทศ  ปฏิสัมพันธระหวางคําสอนของพระพทุธศาสนากับ
ศาสนาพราหมณในคมัภีรราชนตีิในดานการปกครองการบริหารประเทศ และการประยุกตคํา
สอนในคมัภีรราชนตีิสําหรับนักปกครองนักบริหาร  ผลการวิจัยพบวา  เนื้อหาคําสอนในคัมภีร

ราชนีติมคีวามสัมพันธกับคัมภีรอื่นในดานการปกครองการบริหารประเทศ ๒  ดาน  คือดาน
หลักการเปนกษตัริยที่ดีและดานหลักการปกครองของกษัตริย โดยมีเนื้อหาบางสวนทีส่ัมพันธ 
กับพระไตรปฎก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และคัมภีรปกรณวิเสส  มีเนื้อหาบางสวนสัมพันธ
กับคัมภีรอรรถศาสตร  มานวธรรมศาสตร  คัมภีรชุดนตีคิดี  และวรรณกรรมอื่นซึง่มีเนื้อหาใน

ลักษณะเดียวกัน  สําหรับคําสอนในดานหลักการเปนกษตัริยและหลักการปกครองในภาวะ
ปกติ  มีปฏิสัมพนัธกันในทางสนับสนุนกัน  แตในภาวะสงคราม  พบวา  กษตัริยทรงใชอุบาย
วิธีในการทําลายขาศึกใชคําสอนในลักษณะผูกเวรกัน  ซึ่งเปนการขัดแยงกับหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนาที่ไมสนับสนุนการผูกเวรกัน  ซึ่งพบวาเปนปฏิบัติพระราชานุกิจที่ไดรับ
อิทธิพลจากคําสอนของพราหมณ  คําสอนในคมัภีรราชนีติมีอิทธิพลตอแนวคิดการปกครอง
ของไทยสมัยโบราณตั้งแตกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรตันโกสินทร  มีการแปลตั้งแตสมัยรัชกาลที ่ 

๑  สวนวัตถุประสงคดานการประยุกตคําสอนในคัมภรีราชนีตสิําหรับนักปกครองนักบรหิาร 
ผลการวิจัยพบวา กษัตริยใชหลักธรรม เชน ทศพิธราชธรรม  สังคหวัตถุธรรม การมีความรู 
ความสามารถ มาเปนหลักปฏิบัติ  ในภาวะสงครามก็อาจนําหลักธรรมในคัมภีรมาประยุกตเปน
หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลงหรือภาวะวิกฤตได โดยใชปญญาแทนการทําสงคราม ซึ่ง

ผูวิจัยเห็นวาวิธีเอาชนะกันดวยสงครามนั้นมนษุยในปจจบุันไมควรนํามาใชอีกตอไป๒๕ 

งานวิจัยของวุฒินันท  กันทะเตียน  สะทอนถึงวิธีการปกครองของกษตัริยผูนับถือ
พระพุทธศาสนาและการนําหลกัธรรมดานการปกครองไปประยุกตใชในการปกครองประเทศ

                                                   
๒๔ Phramaha Chanya  Wadsanapitranont,  “A Critical Study Of The 

Jinakãlamãli”,  Thesis submitted to the university of Delhi for the degree of Doctor of 

philosophy, 1985 
๒๕ วุฒินันท  กันทะเตียน,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรราชนีติ”.,  วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาพระพุทธศาสนา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๕๑),  หนา ก. 



 ๑๖ 

ซึ่งลักษณะดงักลาวนี้เหมือนการปกครองของกษตัริยลังกาที่ปรากฏในคัมภีรมหาวงศ  เมื่อ
ไดรับอิทธิพลของพระพทุธศาสนาทําใหเกิดการถายโอนประเพณีวัฒนธรรมมาเปนรากฐาน

ของประเพณีวัฒนธรรมไทยหลายประการ 
๑.๗.๒๒  คมกฤษณ  ศิริวงษ  ศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ  

ผลการวิจัยพบวา ชินกาลมาลีปกรณไดรวบรวมเนื้อเรื่องมาจากคัมภีรพระพุทธศาสนา ตํานาน

และเรื่องที่เลาสืบกันมา  เชน  คัมภีรมหาวงศ  และตํานานมูลศาสนา  เปนตน  มลีักษณะคํา
ประพันธเปนแบบรอยแกวและรอยกรองผสมกัน  ที่เรียกวา  วิมิสสะ  มีการใชชื่อของบุคคล
และสถานที่ในลานนาไทยเปนภาษาบาลีโดยเลียนเสียงเดิมบาง หรือการแปลสวนประกอบของ
ชื่อเหลานั้นเปนภาษาบาลีบางเปนตน คัมภีรเหลานีก้วีผูรจนาไดพยายามดําเนินตามหลัก 

เกณฑตาง ๆ ในดานอลังการศาสตรตามแนวที่เปนที่นับถือกันอยูในวงการภาษาบาลีโดย 
เฉพาะคัมภีรสุโพธาลังการเปนหลักมีความงามในดานคณุและพยายามเลี่ยงขอบกพรองตาง ๆ 
ที่เปนโทษเทาทีจ่ะทําได  อาจกลาวไดวาคัมภีรเลมนี้แมวาจะเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนาก็

ตาม  กวีผูรจนาคัมภ ีรไดรจนาใหเกิดรสวรรณคดีมคีวามไพเราะและความสวยงามตามสมควร  

นอกจากนี้ยังใหความรูในดานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของลานนาไทยทางดาน

ศาสนา  การเมือง  และความเชื่อในดานไสยศาสตรในสมัยนั้นอีกดวย๒๖ 

๑.๗.๒๓  พระธรรมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม)  เสนองานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห
พระคาถาธรรมบทยมกวรรค – ชราวรรค  ๑๕๖  พระคาถา เลม  ๑  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห
พระคาถาธรรมบทตามหลักฉันทลักษณ  วิเคราะหสํานวนตามหลักอุปจาระและนยะ วิเคราะห

ตามหลักไวยากรณบาลี และวิเคราะหตามหลักอลังการ๒๗  การศึกษาวิเคราะหบางประเด็น
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหคัมภีรมหาวงศ 

๑.๗.๒๔  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  ไดศึกษาประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและ

ลังกา  โดยไดจัดวรรณคดีบาลไีวเปนประเภทตาง ๆ  คือ  พระไตรปฎก ปกรณพิเศษ  
วรรณคดีประเภทอรรถกถา  วรรณคดีประเภทฎีกา  วรรณคดีประเภทสังคหะ  วรรณคด ี
ประเภทวงศ  และตําราสตัถศาสตร  และไดจัดคัมภีรมหาวงศไวในวรรณคดีประเภทวงศ 

                                                   
๒๖ คมกฤษณ  ศิริวงษ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ”. วิทยานิพนธ

อักษร ศาสตรมหาบัณฑิต,  (สาขาวิชาภาษาตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
๒๕๒๓). 

๒๗ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม),  การศึกษาเชิงวิเคราะหพระคาถาธรรมบทยมก

วรรค – ชราวรรค  ๑๕๖  พระคาถา เลม  ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิทักษอักษร,  ๒๕๔๕). 



 ๑๗ 

(วังสปกรณ)  หมายถงึ  วรรณคดีที่มักลงทายชื่อเรื่องดวยคําวา  “วงส”  ซึ่งนักวิชาการดาน
วรรณคดีสวนใหญเรียกวรรณคดีประเภทนี้วาวรรณคดีบาลีประเภทพงศาวดาร๒๘   

๑.๗.๒๔  กุสุมา  รักษมณี  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎี
วรรณคดีสันสกฤต๒๙  งานวิจัยนี้ใหความรูเรื่องวรรณคดศีึกษาตามทฤษฎสีันสกฤต  ความ
เปนมาของทฤษฎีอลังการในวรรณคดีไทย  รสในวรรณคดีสันสกฤต  การวิเคราะหรสใน

วรรณคดีไทย  งานวิจัยนี้อาจใชเปนแนวทางในการศึกษาคุณคาดานการประพันธคัมภีร
มหาวงศ 

๑.๗.๒๕  บณัฑติ  ลิ่วชัยชาญ และคณะ เสนอในรายงานผลการวิจัยเรื่อง การ

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดี  

ผลการวิจัยพบวา  ดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดีพระพุทธศาสนาจากศรีลงักาได
เผยแผเขามาแลว ดังปรากฏหลักฐานประวัติศาสตรทั้งที่เปนหลักฐานลายลักษณอักษร และ

หลักฐานทีไ่มเปนลายลักษณอักษร หลักฐานดังกลาวไดชี้ใหเห็นถึงรองรอยของคติความเชื่อใน
การสรางพระพุทธรูปตามอิริยาบถ และคติการบูชารอยพระพุทธบาทจากลังกาทวีปทีไ่ดแพร
เขามายังดินแดนประเทศไทย  หลักฐานลายลักษณอักษรที่เกี่ยวเนื่องสัมพนัธกับศรีลงักาไดแก 
จารึก  ๕  หลัก  หลักแรกจารึกถ้ํานารายณ  จังหวัดสระบุรี  แสดงใหเหน็วาผูคนในดินแดน

ประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดีมีการติดตอสัมพนัธกับศรีลังกา และรูจักเมืองอนุราธปุระ
ของศรีลังกาเปนอยางดีดังเหน็ไดจากชื่อ “อนุราธปุระ”  นอกจากนี้ยังพบจารึกเตลกฏาหคาถา 
ซึ่งแตงในศรีลงักา  พบขอความในจารึกบางตอนอยูในคัมภีรสารัตถสมุจจัยและในปฐมสมโพธิ

กถา ซึ่งคัมภีรทัง้สองนี้สมัพันธเกี่ยวเนื่องกับลังกาทวปี  เปนรองรอยสําคัญที่แสดงถงึ
ความสัมพันธระหวางพระพทุธศาสนาในลงักาทวีปและพระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทย
สมัยวัฒนธรรมทวารวดี  หลักฐานทีไ่มเปนลายลักษณอกัษรพบวาประเทศไทยสมัยวัฒนธรรม

ทวารวดีไดรับอิทธิประตมิากรรม โดยเฉพาะพระพทุธรปูแสดงทาวิตรรกมุทราสองพระหตัถซึง่
มีลักษณะทางประตมิานวิทยาคลายคลึงกับศิลปะแบบอนุราธปุระของศรีลังกามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษ  ๙-๑๖   คติการสรางพระพุทธรูปปางไสยาสนเปนคติเดียวกับการสรางพระพทุธ
ไสยาสนเพื่อแสดงอิริยาบถในลังกาทวีป และคติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทพบวามีการ

                                                   
๒๘ ดู สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  (กรุงเทพ มหา

นคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),  หนา  ๓๙๕ – ๔๐๒. 
๒๙ กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.    พิมพ

ครั้งที่  ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัทธรรมสารจํากัด, ๒๕๔๙). 



 ๑๘ 

สรางรอยพระพทุธบาทคูทีโ่บราณสถานสระมรกต จงัหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีการประดับลวดลาย
มงคลในลักษณะเดียวกันกับศิลปะศรีลังกาแบอนุราธปุระและศิลปะอินเดียแบบอมราวดี๓๐ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนพบวาคัมภีรมหาวงศไมใช

คัมภีรที่แตงขึ้นใหมทั้งหมด  แตเปนคัมภีรที่ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากคัมภีรทีปวงศแลวจึง

มีการแตงเพิ่มเติมอีกหลายครั้งจนเปนคัมภีรมหาวงศฉบับสมบูรณ ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
คัมภีรมหาวงศเองวา  ในรัชสมัยของพระเจาธาตุเสนะโปรดใหแสดงคัมภีรทีปวงศ๓๑ จาก
การศึกษาเนื้อหาของคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลัตถทีปนี  
คัมภีรสังคีติยวงศหรือสังคีติวงศ และคัมภีรปฐมสมโพธิ พบวามีเนื้อหาเกี่ยวของกับคัมภีร

มหาวงศ  เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคัมภีรถูปวงศพบวา คัมภีรมหาวงศไดอางอิงขอมูลจาก
คัมภีรถูปวงศดวยซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของคัมภีร
มหาวงศ การศึกษาของสุภาพรรณ ณ บางชาง ซึ่งไดจัดคัมภีรมหาวงศไวในประเภทวังสป

กรณ จะชวยใหเขาใจวัตถุประสงคของผูแตงไดดียิ่งขึ้น  และจะทําใหสามารถศึกษาวิเคราะห
อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศดานวรรณคดีการศึกษาตํานานมูลศาสนาและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติพระพุทธศาสนาจะชวยใหเกิดความเชื่อมโยงในเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา

ลัทธิลังกาวงศที่เขามามอิทธิพลในแหลมสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะในสมัยลานนาไทยชวงพุทธ
ศตวรรษที่  ๑๖ - ๒๐  การศึกษาเรื่องสยามูปทสัมปทาซึ่งเปนจดหมายเหตุเรื่องประดิษฐาน
พระสงฆสยามวงศในลังกา ในป พ.ศ.  ๒๓๑๙ จะทําให เห็นรองรอยของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศสยามและประเทศศรีลังกาในสมัยอยุธยา  การศึกษาเอกสาร

งานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวของจะชวยใหการวิเคราะหขอมูลจัดทําไดอยางเปนระบบ 

เนื่องจากคัมภีรมหาวงศมีเนื้อหามากและมีระยะเวลาการแตงที่ไมแนนอน  เนื้อหาบางสวนยัง

เปนภาษาบาลีและยังไมมีการแปลเปนภาษาอื่น  จึงไมมีผูสนใจศึกษา การศึกษาวิเคราะห

คัมภีรมหาวงศจะทําใหทราบประวัติความเปนมาของคัมภีร  ลักษณะการประพันธคัมภีรภาษา
บาลีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย  ทําใหทราบคุณคาดานวรรณคดี  คุณคาดานความเชื่อ
ของสังคม  คุณคาดานประวัติศาสตร  คุณคาดานการเมืองการปกครอง  คุณคาดานประเทือง

สติปญญา  การศึกษาคัมภีรมหาวงศเชื่อมโยงกับคัมภีรที่เกี่ยวของจะชวยใหเห็นเสนทางการ

                                                   
๓๐ สรุปความจาก  บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ และคณะ,  รายงานผลการวิจัยเรื่อง การ

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวด,ี  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, ๒๕๕๓), บทคัดยอ. 
๓๑ พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ  ภาค ๑,  แปลโดย สุเทพ  พรมเลิศ,  พระนคร     ศรี

อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),   หนา  ๓๗๙. 



 ๑๙ 

เผยแผพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศมายังประเทศไทย และการที่คัมภีรมหาวงศเปนที่ยอมรบั
และมีอิทธิพลตอวรรณคดีบาลีของไทย   การวิจัยนี้จะทําใหเขาใจประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยหลายอยางที่ยังไมทราบเหตุผลหรือประวัติความเปนมาที่ชัดเจน เชน ประเพณี
วันสําคัญของพระพุทธศาสนา  ประเพณีการสวดมนต  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย  
ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาท ตลอดทั้งความเขาใจเรื่องสถาปตยกรรมไทย  

ประติมากรรมไทย และจิตรกรรมไทย  ทําใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาของวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสิ่งที่สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 

๑.๘  วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้  เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary   research)  โดยมีวิธีการ
วิจัยดังนี้ 

๑.๘.๑  ศึกษาขอมูลเอกสาร คือ  คัมภีรมหาวงศภาค  ๑  และคัมภีรมหาวงศ  

ภาค  ๒ 
๑.๘.๒  รวบรวมขอมูล ไดแก  งานนิพนธที่เกี่ยวของ  งานเขียนของนักวิชาการ

รวมสมัย  และเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการทีเ่กีย่วของ 
๑.๘.๓  นําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะหคณุคาดานวรรณคดีโดยอาศัยคัมภีรสุโพธา     

ลังการ คัมภีรวุตโตทัยปกรณ วิเคราะหคุณคาดานความเชื่อของสังคม  คณุคาดาน
ประวัติศาสตร  คุณคาดานการเมืองการปกครอง  คณุคาดานประเทืองสติปญญา โดยอาศัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหอิทธิพลที่มตีอวรรณคดีบาลีของไทย  อิทธิพลที่มตีอ

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
๑.๘.๔  สรุปขอมูลเพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอไป 
 

๑.๙  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑.๙.๑  ไดทราบประวัต ิ ความเปนมาและเนื้อหายอของคัมภีรมหาวงศ ประวัตผิู
แตงคัมภีร 

๑.๙.๒  ไดเขาใจเนื้อหาและลักษณะการประพันธของคมัภีรมหาวงศ  มีลักษณะ
ฉันท  โทษ  คุณ  รส  และอลงัการเปนตน และตระหนักถึงคุณคาแหงวรรณคดีของ
พระพุทธศาสนา 

๑.๙.๓  ไดทราบอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศที่มตีอวรรณคดีบาลีของไทย  และ
อิทธิพลที่มีตอประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 



บทท่ี  ๒   

 

ประวัติ ความเปนมาและเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศ 

 
คัมภีรมหาวงศมีความหมาย  ภูมิหลงัของคัมภีรมหาวงศ  คัมภีรมหาวงศกับ

คัมภีรวรรณคดีบาลีที่เกี่ยวของ  และเนื้อหายอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

๒.๑  ความหมายของคัมภีรมหาวงศ  

             
 คําวา  “มหาวงศ”  เปนชื่อคัมภีรตามที่พระมหานามเถระผูแตงคัมภีรได

ยกข้ึนกลาวไวในปณามคาถาวา 
 “นมสฺสติฺวาน  สมฺพทฺุธ ํ  สุสุทธฺํ  สทฺุธวํสช ํ

 มหาวํสํ  ปวกฺขามิ  นานานูนาธิการิกํ” ๑  
 “ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมมาสมัพุทธเจาผูบริสทุธิ์  
 ผูประสตูใินวงศที่บริสทุธิ์ จะรจนามหาวงศใหบริบูรณมใิหบกพรอง” 

ทานพระมหานามเถระไดอธิบายความหมายแหงคําวา  “มหาวงศ”  ไวในคมัภีร    
วังสัตถัปปกาสิน ี  ฎีกามหาวงศ หรือปทฺยปโทรุวํสวณฺณนา มหาวํสฎีกา หรือปชฺชปโท
รุวํสวณฺณนา  มหาวํสฎีกา  ที่ทานแตงอธิบายความแหงคัมภีรมหาวงศวา ทีช่ื่อวา  มหาวํส  

คือ  วงศ  แบบแผน  ประเพณีของผูยิ่งใหญทัง้หลาย  แลวไดอธิบายเพิ่มเติมวา  “ที่ชื่อวา
มหาวงศ  เพราะแสดงประเพณีแหงพระพุทธเจาและพระพุทธสาวกทั้งหลายผูมีคุณยิ่งใหญ  
แสดงถึงประเพณีแหงพระราชาผูยิ่งใหญทัง้หลายมีพระเจามหาสมมตเปนตน  เพราะมีเรื่อง
สําคัญมากมีเรื่องการเสด็จมาลงักาของพระพุทธเจาเปนตน๒     

ในกถาสดุดีตอนทายคัมภีรมหาวงศภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ซึ่งพระโสมานันทเถระผูปริวรรตคมัภีรมหาวงศอักษรสงิหลเปนอักษรสยามไดแตง
สดุดีไว  ไดใหความหมายคัมภีรมหาวงศไว  ๕  ประการ  คือ  (๑)  คัมภีรวาดวยวงศของ

พระสัมมาสัมพุทธเจาผูยิ่งใหญดวยวิชชาและจรณะ  (๒)  คัมภีรวาดวยวงศของพระอริยเจา
ทั้งหลายที่เหลือ   (๓)  คัมภีรวาดวยวงศของผูมตีนยิ่งใหญ(มหาตมะ) ดวยคุณตางๆ  (๔)  

                                                             
๑มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพวิญญาณ,  ๒๕๔๐),  

หนา  ๑. 
๒ พระมหานามเถระ,  วํสตฺถปฺปกาสินี  มหาวํสฏีกา,  (เอกสารอัดสําเนา),  ขอ  ๑  หนา  

๒๔, ๒๗. 



 

๒๑ 

คัมภีรวาดวยวงศของพระราชาผูยิ่งใหญมีพระเจามหาสมมตราชเปนตน  (๕)  คัมภีรวาดวย
วงศที่ชาวโลกรูจักดวยอํานาจการสืบทอดกันมา 

จากหลักฐานเหลานี้สรุปไดวา  คัมภีรมหาวงศ  หมายถงึ  คัมภีรวาดวยวงศหรือ
เชื้อสายของชนผูยิ่งใหญ  ๒  ฝาย  คือ  ฝายอริยวงศมีพระพุทธเจาเปนตนและฝายขัตติ
ยวงศ มีพระเจามหาสมมติและพระเจาวิชัยปฐมกษตัริยลงักาเปนตนจนถงึการสญูสิน้ราชวงศ

ลังกา 
 

๒.๒  ภูมิหลังของคัมภีรมหาวงศ 

 
คัมภีรมหาวงศมผีูแตง ระยะเวลาที่แตง  ตนฉบับ หนงัสือ และเอกสารคัมภีร

มหาวงศ  มีรายละเอียดดังนี ้  

๒.๒.๑  ผูแตงคัมภีรมหาวงศและระยะเวลาที่แตง 

คัมภีรมหาวงศเปนคัมภีรที่ผูแตงคนแรกแตงไมจบ มีการแตงเพิม่เติมตอมา
ภายหลัง  พบวามีผูแตงหลายคน  แตเปนที่ปรากฏชัดเจนวา  ผูแตงปริจเฉทที่  ๑ - ๓๗  
(คาถาที่ ๑ – คาถาที่ ๕๐)  คือ  พระมหานามเถระ และมีการแตงตอมาโดยผูแตงที่ปรากฏ
นามบาง ไมปรากฏนามบาง  เฉพาะพระมหานามเถระนัน้ยังไมมีขอสันนษิฐานที่ชัดเจน

เกี่ยวกับชีวประวัติและระยะเวลาในการแตงคัมภีรมหาวงศของทาน  เกี่ยวกับผูแตงคัมภีร
มหาวงศและระยะเวลาที่แตงมีนักวิชาการเสนอทรรศนะไวหลายทานดังนี ้

๑)  พระนันทปญญาจารยผูแตงคัมภีรจฬูคันถวงศ  ชาวพมา ราว พ.ศ.  ๒๐๑๐  

ไดระบุชื่อพระมหานามวาเปนชาวลังกาและเปนผูแตงอรรถกถาปฏิสมัภิทามรรคอันมชีื่อวา 
สัทธัมมัปปกาสนิี  แตไมไดระบุวาเปนผูแตงคมัภีรมหาวงศ 

๒)  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับผูแตง

คัมภีรมหาวงศไวในคํานําหนงัสือมหาวงศแปลวา 
หนังสือมหาวงศ ฉบับภาษาบาลีแตงเปนคาถา  แบงเรื่องเปน  ๑๐๑  ปริจเฉท  แต
ไมปรากฏหัวตอปริจเฉทที่  ๔๐  กับปรจิเฉทที ่  ๔๓  วาอยูตรงไหน  ถานับจํานวน
ปริจเฉทขาดอยู  ๒  ปริจเฉท  แตวาเรื่องติดตอกันดีไมบกพรองจึงเหน็วาเปนแตตก

หัวตอ  เห็นจะเปนดวยแตงกันหลายยุคหลายคราว  แลผูแตงมากดวยกัน  เพราะ
หนังสือมหาวงศแตงเปนตอน ๆ   มาดังนี้ คือ  ตอนที ่  ๑  พระมหานามแตงตั้งแต
ปริจเฉทที่  ๑  จนจบปริจเฉทที่  ๓๘  กลาวเรื่องพงศาวดารตั้งแตมนุษยแรกไปแยง

ยักษอยูเมืองลังกา  และกลาวถึงประวัติพระศาสนาตั้งแตพระพทุธองคเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน  พระสงฆสาวกทําสงัคายนา  ๓  ครัง้  แลวพระมหินทเถระไป
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป  เมื่อครั้งพระเจาเทวานัมปยดิสเปนตนมา  



 

๒๒ 

จนถึงแผนดินพระเจามหาเสนเมื่อ  พ.ศ.  ๘๐๔  หนังสอืมหาวงศตอนพระมหานาม
แตงจบเพียงนี้  มีผูอื่น แตงฎีกามหาวงศตอนนีไ้วดวยอีกคัมภีร  ๑  หนังสือมหาวงศ

ที่แปลเปนภาษาไทยในรัชกาลที่  ๑  เมื่อปมะโรง  พ.ศ.  ๒๓๓๙  ก็แปลเพียงตอนที ่ 
๑  ที่กลาวมานี้  ตอนที่  ๒  พระเจาปรักกมพาหุมหาราช  ซึ่งเสวยราชยในลังกา
ทวีปในระหวาง  พ.ศ.  ๑๖๕๙ จน พ.ศ.  ๑๗๒๙  มีรับสั่งใหแตงตออีกปริจเฉท  ๑  

เฉพาะปริจเฉทที ่ ๓๙  ปรจิเฉทเดียว  ผูใดแตงหาปรากฏชื่อไม  ปริจเฉทนี้พิมพอยู
ขางตนในสมุดเลมนี ้ ตอนที่  ๓  ตั้งแตปริจเฉทที่  ๔๐  จนถึงปริจเฉทที่  ๔๒  รวม  
๓  ปริจเฉท  วาแตงกันหลายคน   ใครแตงและแตงเมือ่ครั้งไหนหาปรากฏไม  ได
พิมพไวในสมุดเลมนี้เหมือนกัน  ตอนที่  ๔  ตัง้แตปรจิเฉทที่  ๔๓  จนถึงปริจเฉทที ่ 

๔๖  รวม  ๔  ปริจเฉท  วาพระเจาเกียรตศิิริราชสิงหซึ่งเสวยราชยในระหวาง  พ.ศ.  
๒๒๙๐  จน  พ.ศ.    ๒๓๒๔  คือพระเจาแผนดินองคทีใ่หมาขอพระสงฆสยามมีพระ
อุบาลีเปนตนไปใหอุปสมบทตั้งศาสนวงศใหกลับฟนฟูในลังกาทวีป  เมื่อแผนดิน

สมเด็จพระเจาบรมโกษฐนั้น  มีรับสัง่ใหแตง  ผูที่แตงเห็นจะเปนพระสรณงักร  ซึ่ง
เปนที่พระสังฆราช ตอนนี้ก็พิมพอยูในสมุดเลมนี้เหมือนกัน  ตอนที่  ๕  ตั้งแต
ปริจเฉทที่  ๔๗  จนถงึปริจเฉทที่  ๙๘  รวม  ๕๑  ปริจเฉท  ไมปรากฏชื่อผูแตง  

เปนของแตงในชัน้หลงั  พิมพอยูในสมุดเลมนี้จนปริจเฉทที่  ๖๔  ตอนที่  ๖  ตัง้แต
ปริจเฉทที ่ ๙๙  จนถงึปริจเฉทที่  ๑๐๑  รวม  ๓  ปริจเฉท  ทราบวา  พระเถระชื่อ
ศรีสุมงัคละ  นายกวิทโยบริเวณแตง  มาจบเรื่องเพียงสิ้นราชวงศกษตัริยสงิหฬเมื่อ  
พ.ศ.  ๒๓๕๘  เมื่อลังกาทวีปตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ  หมดเรื่องมหาวงศเพียง

เทานั้น๓ 

ขอควรสังเกตคือขอสันนิษฐานของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่วา  
“มีผูอื่นแตงฎีกามหาวงศตอนนี้ไวดวยอีกคัมภีร ๑”  นั้น  ผูวิจัยไดตรวจสอบกับคัมภีรวัง

สัตถัป ปกาสิน ี  มหาวังสฎีกา ซึ่งเปนฎีกาของคัมภีรมหาวงศพบวาขอสันนิษฐานดังกลาว
แตกตางจากคําลงทายของคัมภีรวังสัตถัปปกาสินี  มหาวังสฎีกา ทีร่ะบุวาผูแตงคือพระมหา
นามผูพํานักอยูที่ทีฆสันทเสนาบดีวิหาร๔ ขอสันนิษฐานนีผู้รูจึงควรพิจารณา 

๓)  พระพุทธทัตตเถระไดแสดงทรรศนะวิจารณไวในหนงัสือเถรวาทีความวา   
ตอนที่พระมหานามะรจนาคัมภีรสัทธัมมัปปกาสินีนั้น  ทานนาจะมีอายุไมต่ํากวา  
๙๕  ป  สวนในคัมภีรมหาวงศไมไดใหขอมูลเก่ียวกับผูแตงและวันเดือนปที่แตงไว
เลย  แตทีท่ราบวาใครคือผูแตงก็เพราะมีกลาวไวในคมัภีรวังสตัถัปปกาสิน ี ฎีกาของ

                                                             
๓ ศิลปากร, กรม, กองวรรรคดีและประวัติศาสตร,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  เลม  ๑  

คัมภีรมหาวงศ,  (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๓๔),  คํานํา  หนา  (๑๘ - ๑๙) 
๔ มหานามเถระ,  วํสตฺถปฺปกาสินี มหาวํสฏีกา, (เอกสารอัดสําเนา),  หนา  ๔๕๐ 



 

๒๓ 

มหาวงศเองวา  มหาวงศนี้รจนาข้ึนราวพุทธศตวรรษที่  ๑๐  โดยพระมหานามเถระ  
ผูพํานักอยูที่วัดมหาปริเวณะ  อันเปนวัดทีส่รางโดยทานเสนาบดีทีฆสันทะ  โดย

ขอมูลนี้ไดรับการยืนยันจากมหาวงศภาค  ๒  ที่แตงขึ้นภายหลังที่พระเจาปรักกม
พาหุที่  ๑  (พ.ศ.  ๑๖๙๖-๑๗๒๙  หรือ  ค.ศ.  ๑๑๕๓-๑๑๘๖)  สิน้พระชนมแลว๕  

 

๔)  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  สันนิษฐานวา  พระมหานามนาจะแตงคัมภีร
สัทธัมมัปปกาสนิี๖  อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคหลังรชัสมัยของพระเจาโมคคัลลานะที่  ๒  
ดังที่สุภาพรรณกลาววา 

พระเจาโมคคัลลานะที่พระมหานามกลาวถึงนาจะเปนพระเจาโมคคัลลานะที่  ๒  

เพราะตามหลักฐานในคัมภีรมหาวงศกลาววา  หลังการสิน้พระชนมของพระองคในป  
ค.ศ.  ๕๕๖  พระเจาสิริเมฆะก็ขึ้นเสวยราชยไดเพียงไมกี่เดือนสวรรคต  ในป
เดียวกันนั้น  พระเจามหานาคก็ครองราชยสมบัตติอมาได  ๓  ป  ในป  ค.ศ.  ๕๕๙  

ก็เสียอํานาจใหแกผูนําฝายทมฬิชื่อลมนสิิงคานาดงันั้นปที่พระมหานามเขียน
สัทธัมมัป-ปกาสินีเสร็จจงึอาจเปนป ค.ศ.  ๕๕๙  ในชวงที่กษตัริยทมฬิขึ้นครองราชย
ใหม ๆ เหตุนั้นทานจึงไมประสงคจะกลาวถงึพระนามของกษัตริยทมิฬ  แตได

กลาวถึงพระนามของกษตัริยซึ่งครองราชยมาเปนเวลานานและเปนชวงเดียวกับที่
ทานไดใชชีวิตสวนใหญของทานในเวลานั้น๗ 

 
๕) โสมปาละ  ชยวารธนะไดกลาววิจารณถงึผูรจนาคัมภีรมหาวงศไววา 

มหาวงศ  ภาคที่  ๑  แตงโดยทานมหานามเถระ  ผูพํานกัที่วัดมหาบริเวณ  ซึ่งสรางโดยทาน
เสนาบดีทีฆสันทะ โดยอาศัยการแปลรวบรวมจากอรรถกถาภาษาสิงหฬเปนขอมูล    ทาน
มหานามผูพํานักอยูที่วัดทีฆสันทปรเิวณ เปนนองชายของพระมารดาพระเจาธาตุเสนะ  และ

ยังเคยบวชใหพระเจาธาตุเสนะดวย และยังไดรับบริจาควัดปพพตวิหารที่สหีคีรี โดยพระเจา
โมคคัลลานะที่  ๑  (พ.ศ.  ๑๐๓๘-๑๐๕๖  หรือ  ค.ศ.  ๔๙๕-๕๑๓)  คัมภีรสทัธัมมัปปกาสิน ี
(อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรค)  ซึ่งรจนาโดยทานมหานามะเหมือนกัน  ปรากฏวารจนา

ภายหลังจากที่พระเจาโมคคัลลานะที่  ๑  สิ้นพระชนมแลว  ๓  ป   นั่นคือ  พ.ศ.  ๑๐๕๙  

                                                             
๕ พุทธทัตตเถระ,  อางใน  มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรง

พิมพวิญญาณ,  ๒๕๔๐),  หนา [๒๖]   
๖ พระนันทปญญาจารย,  จูฬคันถวงศ   ประวัติยอคัมภีรทางพระพุทธศาสนา,  แปลโดย  

สิริ  เพ็ชรไชย,  พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร:  บริษัทธนาเพรส แอนด กราฟฟค จํากัด, ๒๕๔๖), 

หนา  ๑๐. 
๗ สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  หนา  ๓๐๑ 



 

๒๔ 

หรือ  ค.ศ.  ๕๑๖  ซึ่งเปนยุคเดียวกับยุคของคัมภีรมหาวงศ  จึงอาจเปนไปไดวา  ทั้งคัมภีร
มหาวงศและคัมภีรสัทธมัมัปปกาสินีนั้น  รจนาโดยทานมหานามะองคเดียวกัน  โดยรจนา

คัมภีรมหาวงศกอน  ซึ่งจะกอนมากนอยเพียงใดนัน้ไมเปนที่ทราบชัด  แตคัมภีรมหาวงศนี้
จะตองรจนาภายหลังจากที่พระเจาธาตุเสนะสิ้นพระชนมแลว (๑๐๐๐-๑๐๒๐  หรือ  ค.ศ.  
๔๕๗-๔๗๗)  ดังจะเห็นไดวาในคัมภีรมหาวงศภาคที ่  ๑  นีไ้มปรากฏพระนามของพระเจา

ธาตุเสนะอยูเลย๘   
นอกจากนี้  โสมปาละ  ชยวารธนะไดวิจารณถึงผูแตงเนื้อหาสวนอื่นนอกจาก

ภาคที่  ๑  ไวดังนี ้
ภาคที่  ๒  เชื่อกันวาแตงในรชัสมัยของพระเจาปรักกมพาหุที่  ๑  (พ.ศ.  ๑๖๙๖-

๑๗๒๙  หรือ  ค.ศ.  ๑๑๕๓-๑๑๘๖)  โดยทานธมัมกติติ  ศิษยของทานสารีบตุร  ผู
รจนาคัมภีรสารตัถทีปนีฎีกา  แตถงึกระนัน้  ก็ยังเปนเพียงขอสันนษิฐานที่ยังหา
หลักฐานยืนยันไมได  ในคัมภีรทาฐาวงศระบุวา  ผูรจนาคัมภีรทาฐาวงศ  ก็คือ  

พระธัมมกติติ  โดยไดรับการอาราธนาจากทานเสนาบดีปรักกมะ  ผูชวยกูบัลลังกแก
พระนางลีลาวดี  เปนครัง้ที ่  ๓  ใน  พ.ศ.  ๑๗๕๔ (ค.ศ.  ๑๒๑๑)  ภาคที่  ๓  ไม
ปรากฏปและนามผูแตง  แตถงึกระนั้นก็พึงทราบวาภาคที่  ๓  นี้  แตงเสร็จกอนรัช

สมัยของพระเจาเกียรติศิรริาชสงิห  (พ.ศ.  ๒๒๙๐-๒๓๔๑  หรือ  ค.ศ.  ๑๗๔๗-
๑๗๙๘)  ผูทรงใหการอุปถมัภในการรจนามหาวงศภาคที่  ๔,  ภาคที ่ ๔  รจนาโดย
ทานติพโพฏวาเว  พุทธรักขติเถระ  โดยการอาราธนาของพระเจาเกียรตศิิริราชสิงห
ภาคที่  ๕  รจนาโดยทานฮิกกทเุว  ศรีสุมงัคลเถระ  และบัณฑติพตุวันตุทเว  ป  

พ.ศ.  ๒๔๒๐  หรือ  ค.ศ.  ๑๘๗๗๙ 
 
จากทรรศนะหลากหลายของนักวิชาการเกี่ยวกับผูแตงและระยะเวลาในการแตง

พอจะประมวลประวัตผิูแตงและระยะเวลาในการแตงคัมภีรมหาวงศไดดงันี ้
ก.  พระมหานามเถระ  
พระมหานามหรือพระมหานามเถระเปนพระอรรถกถาจารยรูปหนึ่ง  ประวตัิของ

ทานไมมรีายละเอียดมากนักทราบเพียงวาทานแตงคัมภีรมหาวงศ ตามเนื้อความที่ปรากฏใน
คํานิคมของคัมภีรวังสตัถัปปกาสนิี มหาวังสฎีกา  และคัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี  อรรถกถา
ปฏิสัมภิทามรรค  แตในคัมภีรมหาวงศไมไดระบนุามผูแตงไว  การกลาววาพระมหานามเปน

                                                             
๘ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  (คํานํา)  หนา  (๒๔) 
๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  (๒๕)   



 

๒๕ 

ผูแตงคัมภีรมหาวงศตัง้แตบทที่  ๑  จนถึงบทที่  ๓๗  คาถาที่  ๕๐  เนื้อหาสิน้สุดทีร่ัชสมัย
ของพระเจามหาเสน (พ.ศ. ๘๑๙)๑๐ จึงเปนแตเพียงการสนันิษฐาน    

ผูวิจัยพิจารณาจากเนื้อความที่ปรากฏในคัมภีรมหาวงศพบวา  เนื้อความใน
คัมภีรมหาวงศบทที ่ ๓๙  ระบุวา ในรัชกาลของพระเจาโมคคัลลานะที่  ๑  มคิารเสนาบดีได
ถวายบรรพตวิหารแกพระมหานามเถระผูพํานักอยูในทฆีสันทวิหาร๑๑ พระมหานามเถระรูปนี้

จึงมีชีวิตอยูในรัชกาลของพระเจาโมคคัลลานะที่  ๑  พํานักที่ทีฆสันทเสนาบดีวิหาร เมื่อ
ตรวจสอบกับคํานิคมของคัมภีรวังสตัถัปปกาสินีมหาวังสฎีกาพบเนื้อความวาที่ระบุผูแตงวา  
“ขาพเจาคือพระเถระผูมนีามที่ครทูั้งหลายเรียกวา  มหานาม  แหงสํานักมหาวิหารที่ทีฆสันท
เสนาบดีใหสรางไว  เปนผูฉลาดในอรรถและอนุสารแหงมหาวงศ.....การพรรณนาเนื้อความ

แหงปชชปโทรุวงศ(ฎีกามหาวงศ)  สําเร็จโดยปราศจากอันตราย  แมในกาลกลียุคอัน
ประกอบดวยวิเทสิสสริยภัย(ภัยจากพระราชาตางแดน)  ทุพพัฏฐิภัย (ภัยฝนแลง)  โรค  
พยาธิ และอันตรายอีกหลายอยาง” ๑๒   จากหลักฐานทั้งสองแหงนีท้ําใหทราบวาเปนพระมหา

นามเถระรูปเดียวกัน   
ประเด็นที่ควรพิจารณาตอมาคือ  ทานแตงคัมภีรวังสตัถปัปกาสินี มหาวังสฎีกา

เมื่อไร  ในคํานิคมของคมัภีรนี้พบวา  ทานแตงในชวงที่เกิดภัยจากกษตัริยตางแดน  ซึง่

สอดคลองกับคํานิคมของคัมภีรสทัธัมมัปปกาสินซีึ่งเปนผลงานของผูแตงคนเดียวกัน  แสดง
วาคัมภีรทั้งสองนี้แตงในชวงที่มีเหตุการณทีไ่มสงบของบานเมืองเกิดขึ้น   

ปญหาตอมาคือชวงทีม่ีเหตุการณไมสงบนี้จะเปนชวงไหนของชีวิตทาน สุภา
พรรณกลาววานาจะเปนชวงหลังรชัสมัยของพระเจาโมคคัลลานะที ่  ๒  ในสมัยที่ทมิฬชื่อลม

นิสิงคานาปกครองลงักา แตผูวิจัยเห็นวาเหตุการณไมสงบครัง้นีไ้มนาจะหมายถงึสมัยหลัง
พระเจาโมคคัลลานะที่  ๒  แตนาจะหมายถงึเหตกุารณในรัชกาลของพระเจาธาตุเสนะ  
เพราะหากพระมหานามเถระผูพํานักอยูที่วัดทีฆสันทปริเวณ เปนนองชายของพระมารดา

พระเจาธาตุเสนะ  และยงัเคยบวชใหพระเจาธาตุเสนะตามทรรศนะของโสมปาละ  ชยวารธ
นะ  แสดงวาทานตองมีอายุมากถึง  ๓๐  ป  จงึจะมีพรรษา  ๑๐  พอจะบวชใหกุลบุตรได 
รัชกาลพระเจาธาตุเสนสิ้นสุด พ.ศ.  ๑๐๒๑  ทานนาจะมอีายุประมาณ  ๕๑  ป การที่ทานจะ

มีอายุจนถึงสมัยของผูนําทมฬิชื่อลมนิสงิคานา(พ.ศ.  ๑๑๐๒) ตามขอสนันษิฐานของสุภา
พรรณนั้นทานจะตองมีอายุถงึ ๑๕๓  ป ซึง่ไมนาจะเปนไปได  อนึ่ง  เหตุการณความวุนวาย
ของบานเมืองจากพวกทมิฬเกิดข้ึนกอนรชักาลของพระเจาธาตุเสนะและมีกบฏตลอดรัชกาล  

                                                             
๑๐ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ,  ๒๕๔๐), 

หนา  ๒๓๗. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๐๕ 
๑๒ มหานามเถร,  วํสตฺถปฺปกาสินี  มหาวํสฏีกา,  (เอกสารอัดสําเนา), หนา  ๔๕๐ 



 

๒๖ 

เหตุการณที่ระบุในทายคัมภีรวังสตัถัปปกาสินจีึงอาจหมายถึงการปราบกบฏทมิฬในรัชสมัย
ของพระเจาธาตุเสนะกไ็ด  และในชวงนี้  พระมหานามเถระยงัหนุมแนนและมีศักดิ์เปนลงุ

ของพระเจาธาตุเสนซึง่บวชเปนสามเณรในทีฆสันทกตาวาส(วัดที่พระมหานามพํานัก)  ทาน
ไดพาสามเณรหนีภัยกษตัริยทมิฬหลายครั้ง จนสามเณรธาตุเสนะมีโอกาสไดเปนพระราชา  
และในรัชกาลของพระเจาธาตุเสนะนี้ พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมมาก  ตอนที่พระเจาธาตุ

เสนะผนวชเปนสามเณรนั้นก็ไดรับการเยยหยันจากนักบวชนอกศาสนา  ดังนัน้ ครั้นพระองค
ขึ้นครองราชยแลวจึงโปรดใหทําสงัคายนาพระไตรปฎกดจุพระเจาอโศกมหาราช๑๓   ซึ่งเปน
งานสําคัญดานการทํานุบํารุงศาสนาตามธรรมเนียมราชประเพณีของกษัตริยพทุธมามกะ
ทั้งหลาย   จงึเปนไปไดที่ทานจะแตงคัมภีรมหาวงศ ซึ่งเปนพระราชพงศาวดารของลังกาและ

วังสัตถัปปกาสินีมหาวังสฎีกาของทานในคราวสังคายนาหรือระยะใกลเคียงนี ้  สวนคัมภีร
สัทธัมมัปปกาสนิี  อรรถกถาปฏิสมัภิทามรรคนัน้ทานแตงหลังการสวรรคตของพระเจาโมค
คัลลานะที่  ๑ แลว ๓  ป ซึ่งเปนผลงานในวัยชราของทาน สอดคลองกับทรรศนะของพระ

พุทธทัตตเถระที่สันนิษฐานวา    ตอนที่พระมหานามะรจนาคัมภีรสัทธมัมัปปกาสินีนั้น  ทาน
นาจะมีอายุไมต่ํากวา  ๙๕  ป   

จากหลักฐานเหลานี้จึงสรุปไดวา  พระมหานามผูแตงคัมภีรมหาวงศภาคแรก 

พักอยูที่ทีฆสันทเสนาบดีวิหาร และคงมีบทบาทสําคัญในการสังคายนาพระไตรปฎกในรัช
สมัยของพระเจาธาตุเสนะ (๑๐๐๔ - ๑๐๒๑) สันนิษฐานวาทานแตงคัมภีรมหาวงศและ วัง
สัตถัป 
ปกาสินี มหาวังสฎีกาในรัชกาลของพระเจาธาตเุสนะ  ทานมีชีวิตอยูจนถงึรัชสมัยของพระเจา

โมคคัลลานะที่  ๑ และรับบรรพตวิหารจากมิคารเสนาบดีในรชักาลนี ้  แตงคัมภีร
สัทธัมมัปปกาสนิีจบในเวลาหลังสิ้นรัชกาลพระเจาโมคคัลลานะที่  ๑  แลว  ๓  ป ตรงกับปที ่ 
๓  ในรัชกาลของพระเจากุมารธาตุเสนะ  ทานจงึนาจะมีอายุยืนมาถึงรชักาลของพระเจา

กุมารธาตุเสนะ 
ข.  พระธัมมกติต ิ
พระธัมมกติติ  เปนศษิยของพระสารีบุตร  ผูรจนาคัมภีรสารัตถทีปนฎีีกา  เชื่อ

กันวาทานแตงคัมภีรมหาวงศในรัชสมัยของพระเจาปรักกมพาหุที่  ๑  (พ.ศ.  ๑๖๙๖-๑๗๒๙  
หรือ  ค.ศ.  ๑๑๕๓-๑๑๘๖)  ซึ่งโสมปาละ  ชยวารธนะ สันนษิฐานวาเปนเพียงขอสันนษิฐาน
ที่ยังหาหลักฐานยืนยันไมได และไดแสดงทรรศนะเพิ่มเตมิวา ในคัมภีรทาฐาวงศ(ทาฐวํสหรือ
ทาฐาธาตุวํส)ระบุวา  ผูรจนาคัมภีรทาฐาวงศ  ก็คือ  พระธัมมกติติ  โดยไดรับการอาราธนา

จากทานเสนาบดีปรักกมะ ผูชวยกูบัลลังกแกพระนางลีลาวดี  เปนครั้งที่  ๓  ใน  พ.ศ.  
๑๗๕๔ (ค.ศ.  ๑๒๑๑) ไมปรากฏวาแตงกี่บท 

                                                             
๑๓ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๙๕. 



 

๒๗ 

ค.  พระสรณงักร  เปนชาวลังกาและเปนศษิยของพระอุบาลีเถระ  แหงกรงุศรี
อยุธยา  ประเทศไทย  พระเจาเกียรตศิิริราชสิงหซึ่งเสวยราชยในระหวาง  พ.ศ.  ๒๒๙๐  จน  

พ.ศ.    ๒๓๒๔  คือพระเจาแผนดินองคที่ใหมาขอพระสงฆสยามมีพระอุบาลีเปนตนไปให
อุปสมบทตัง้ศาสนวงศใหกลับมีในลังกาทวีป  ในแผนดินสมเด็จพระเจาบรมโกษฐ  มรีับสัง่ให
แตง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนษิฐานวาพระสรณงักรแตง  ตั้งแต

ปริจเฉทที่  ๔๓  จนถงึปริจเฉทที่  ๔๖  รวม  ๔  ปริจเฉท๑๔   ประวตัิของพระสรณังกรมีอยู
ในคัมภีรมหาวงศบทที่  ๙๕  ขอ  ๔๙ 

ง.  ทานติพโพฏวาเว  พุทธรักขติเถระ   
 ทานติพโพฏวาเว  พทุธรักขติเถระ  แตงคัมภีรมหาวงศโดยการอาราธนา

ของพระเจาเกียรติศริิราชสิงหหรือกิตตสิิริราชสีหะ (พ.ศ.  ๒๒๘๙) ไมปรากฏวาทานแตงกี่
บท 

จ.  พระเถระชื่อศรีสุมงัคละ   

 พระเถระชื่อศรสีุมังคละ  นายกวิทโยบริเวณแตงตัง้แตปริจเฉทที่  ๙๙  
จนถึงปริจเฉทที่  ๑๐๑  รวม  ๓  ปริจเฉท  และแตงจบเรื่องเพียงสิ้นราชวงศกษัตริยสิงหฬ
เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๕๘  เมื่อลังกาทวีปตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ  ขอนี้เปนคําสันนษิฐานของ

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  สวนโสมปาละ  ชยวารธนะกลาววา  ทานฮิกกทุเว  
ศรีสุมงัคลเถระ  และบัณฑิตพตุวันตุทเว  แตงคมัภีรมหาวงศภาคที่  ๕  ในป  พ.ศ.  ๒๔๒๐  
หรือ  ค.ศ.  ๑๘๗๗ 

 

๒.๒.๒.  วัตถุประสงคของการแตง 

คัมภีรมหาวงศตอนที่พระมหานามแตงไดมีการระบุวตัถปุระสงคของการแตงไว  
๓  ประการ  ไดแก  

๑)  เพื่อปรับปรุงคัมภีรมหาวงศเดิมใหดีขึ้น  เพราะคัมภรีมหาวงศเดิมนัน้พิศดาร

เกินไปบาง ยอเกินไปบาง กลาวซ้ํากันหลายแหงบาง  การรจนาคัมภีรมหาวงศใหมจะทําให
งายตอการจดจํา เพราะทานประพนัธดวยฉันททั้งหมด  ยกเวนแหงเดียวคือตอนที่ยกพระ
พุทธพจนในพระอภิธรรมปฎกข้ึนมาอางอิง 

๒)  เพื่อใหเกิดความเลื่อมใสในบทที่ควรเลื่อมใส 

๓)  เพื่อใหสลดใจในบทที่ควรสลดใจ๑๕  

                                                             
๑๔ ศิลปากร,  กรม,  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  เลม 

๑,  หนา (๑๙).   
๑๕ มหานามาทิ,  มหาวํโส ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑. 



 

๒๘ 

คัมภีรวังสตัถัปปกาสิน ี มหาวังสฎีการะบถุึงประโยชนของการแตงคมัภีรนี้ไววา  
คัมภีรนี้มีประโยชนคือเปนทีต่ั้งแหงการบรรลุธรรมของนกัปราชญผูประกอบความเพียรจะได

รูความเปลี่ยนแปลงตามกาลของเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคตาง ๆ เพราะคมัภีรนี้เปนทีต่ั้งแหง
ความเลื่อมใสและสังเวคมยญาณได๑๖  

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายวัตถุประสงคของการรจนา

คัมภีรมหาวงศวา 
พระมหานามชี้แจงในเหตทุี่จะแตงหนังสือเรื่องนี้วา  เดิมเรื่องพงศาวดารลังกาทวีปที่
มีอยูเปนภาษาสิงหฬหลายเรื่อง  ทานรวบรวมมาแตงเปนภาษาบาลี  ความประสงค
ของพระมหานามที่แตงหนงัสือมหาวงศนี้ เพื่อจะเรียบเรียงตํานานพระพุทธศาสนา

ในลังกาทวีปเปนสําคัญ หนงัสือมหาวงศจึงมีทั้งเรื่องพงศาวดารบานเมืองและเรื่อง
ประวัติพระพทุธศาสนาประกอบกัน  ดวยเหตุนี้  เมื่อเปนหนังสือเกา  จึงเปนที่นับถือ
กันทั้งในทางพงศาวดารบานเมืองแลในทางพระศาสนา  โดยถือวาเปนหนังสือสืบ

อายุพระศาสนา  พระสงฆซึง่ศึกษาคตติามลัทธิลงักาวงศในชัน้หลงัมา  จึงพยายาม
เอาอยางพระมหานามมาแตงเรื่องพงศาวดารแลตํานานพระพุทธศาสนาในประเทศ
ตาง ๆ เปนภาษาบาฬี  วาเฉพาะประเทศนี้  เชน  เรื่องชินกาลมาลินี  ซึ่งพระรตัน

ปญญาแตงที่เมืองเชียงใหม  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๐๕๙  นั้น  เปนตน  ก็คือเอาอยางมาจาก
หนังสือมหาวงศนี้เอง๑๗  

ผูวิจัยเห็นวา  วัตถุประสงคของการรจนาคัมภีรมหาวงศอาจแบงออกเปน  ๒  
ดาน  คือ  ๑) ดานคดีโลกมีวัตถุประสงคเพื่อเรียบเรยีงตํานานพระราชพงศาวดารกษตัริย

ลังกา และ  ๒)  ดานคดีธรรม  มีวัตถุประสงคเพื่อแตงประวัติพระพทุธศาสนาในลงักาทวีป  
จรรโลงใจใหผูศึกษาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเกิดความสลดสังเวชใจ
ในเหตุการณตาง ๆ ของบานเมืองจะไดรูเทาทันเหตุการณและไมดํารงอยูในความประมาท 

  
๒.๒.๓  คัมภีรมหาวงศฉบับตาง ๆ  

๑)  คัมภีรมหาวงศภาษาบาลี 
คัมภีรมหาวงศภาษาบาลี  ตนฉบับเดิมเปนของลังกา  ทานพุทธทัตตเถระได

กลาวไวโดยละเอียดในการจัดทําตนฉบับคัมภีรมหาวงศภาษาบาลี  อักษรสิงหล  ซึ่งนํามา

จัดทําเปนคัมภีรมหาวงศภาษาบาลี  อักษรไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑๘  ดงัที่
ทานกลาววา 

                                                             
๑๖ มหาวังสฎีกา,  (เอกสารอัดสําเนา),  หนา  ๙. 
๑๗ ศิลปากร,  กรม,  วรรณกรรมรัตนโกสินทร  ภาค  ๑ คัมภีรมหาวงศ,  หนา    (๑๙). 

๑๘ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  (กรุงเทพมหาคร: วิญญาณ, ๒๕๔๐). 



 

๒๙ 

คัมภีรมหาวงศ  ภาคแรก  มิสเตอร ยอรจ เทอเนอร (George Turner)  ขาราชการ  
ประเทศศรีลงักา  ตรวจชําระ  และแปลเปนภาษาอังกฤษเปนครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.  

๒๓๘๐  (ค.ศ.  ๑๘๓๗)  ตอมา  มิสเตอร แอล.ซี. วิเชสงิหะ (L.C. Wijesingha)  ได
ตรวจชําระแกไขใหม  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๓๒  (ค.ศ.  ๑๘๘๙)  คัมภีรมหาวงศฉบับพิมพ
ภาคแรก  ภาษาบาลีอักษรสงิหลนั้น  รัฐบาลศรีลังกาไดอาราธนาทาน ฮิกกทุเว  ศรี

สุมังคลนายกเถระ  (Hikkaduwe  Sri  Sumangala)  และบัณฑติ พตุวันตทุเว 
(Batuwantudawe)  ชําระเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๒๖  (ค.ศ.  ๑๘๘๓)  ตอมา  ภาคที่  ๒  ก็
ออกตามมาในป  พ.ศ.  ๒๔๕๑  (ค.ศ.  ๑๙๐๘)  ตอมา  ภายหลัง  ศาสตราจารยวิ
ลเลี่ยม  ไกเกอร(Wilhelm  Geiger) ไดรวบรวมคัมภีรมหาวงศฉบับตัวเขียนหลาย

ฉบับ  มี ฉบับที่เขียนดวยอักษรพมา  ฉบับที่เขียนดวยอักษรขอม  และฉบับที่เขียน
ดวยอักษรสิงหฬ  แลวทําการตรวจชําระใหม  ไดจัดทําเชิงอรรถ  ปาฐะทีต่างกันของ
แตละฉบับไว  สมาคมบาลีปกรณ (P.T.S.)  จัดพิมพฉบับภาษาบาลีอักษรโรมันโดย

ทุนของรัฐบาลศรีลงักา  ภาคแรกจัดพิมพเสร็จเรียบรอย เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๑  (ค.ศ.  
๑๙๐๘)  ภาค  ๒  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๘ (ค.ศ.  ๑๙๒๕)  คัมภีรมหาวงศนี้ไดมีการ
เรียกชื่อภาคแรกวา  มหาวงศ เรียกชื่อภาคสอง (บทที ่  ๓๘-๑๐๑)  วา  จูฬวงศ  

ขาพเจาใชคําวา  “ภาคแรก และ  ภาคสอง”  กํากับไว  เพราะขาพเจาไมเห็นดวยกับ
การแบงเปน มหาวงศ และ จูฬวงศ  นานมาแลว  ในศรีลังกายังไมมีการดําเนินการ
ตรวจชําระแกไขคัมภีรมหาวงศ  ฉบับที่จัดพิมพเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๒๖  (ค.ศ.  ๑๘๘๓)  
แมคัมภีรมหาวงศจะไดพิมพซ้ําหลายครั้งหลายหน (ถึงกระนั้น)  คัมภีรมหาวงศก็

ขาดคราวมานานแลว  อนึ่ง  ทานโมรคัลเล ญาโณภาสติสสเถระ  (Moragalle 
Nanobhasatissa)  ซึ่งมีความประสงคจะจัดพิมพภาคสุดทายรวมกับภาคเดิมให
บริบูรณ  จึงไดอาราธนา ทาน เอช.สมุังคลเถระ (H. Sumangala)  แหงสํานักไสล

พิมพาราม  (Sailabimbarama)  โททันทุวะ (Dodanduwa)  รับไปแตง  (และ)  
รวบรวมมหาวงศภาคสุดทาย  ทานสุมังคลเถระรับไปดําเนินการงาน แตยังไมทนั
เสร็จ  ทานก็มรณภาพเสียกอน  ในขณะเดียวกัน  ทานโมรคัลเล  ญาโณภาสติสส

เถระ  กไ็ดนิมนตใหขาพเจาเปนผูตรวจชําระมหาวงศภาคแรกนี้  เมื่อ  ๑๕  ปกอน  
ขาพเจาไดเริ่มงานและไดสอบทานกับฉบับของทานศาสตราจารยไกเกอร  และฉบับ
ตัวเขียนอีก  ๒  ฉบับซึ่งไดมาจากสํานักไสลพมิพาราม (Sailabimbarama) และจาก
สํานักอัมพรุกการาม (Ambarukkarama)  เมืองเวลิตระ  (Welitara)   กับคัมภีรฎีกา

ของคัมภีรมหาวงศพิมพทีศ่รีลังกา และทีส่มาคมบาลีปกรณประเทศอังกฤษจัดพิมพ



 

๓๐ 

และกับมหาวงศฉบับเพิ่มเติมที่ ดร.จี.พี. มาลาเสเกรา (Dr. G.P. Malalasekera) 
ตรวจชําระไว๑๙ 

ประวัติคัมภีรมหาวงศที่กลาวมานี้เปนประวัตทิี่ปรากฏในประเทศศรีลงักา  และที่
สมาคมบาลีปกรณนําไปจัดพิมพ  อยางไรกต็าม  คัมภีรมหาวงศนาจะไดรับการเผยแผมายัง
ประเทศไทยพรอมกับพระสงฆลังกาวงศจากประเทศศรลีงักา  ดังนั้น  ในประเทศไทยจงึรูจัก

คัมภีรมหาวงศมาตัง้แตสมัยกรงุสโุขทัย และไดรับการอางอิงในวรรณคดีบาลีไทยหลายเรื่อง  
ในจดหมายเหตุการสงสมณทตูไปยังลงักาในสมัยกรงุศรอียุธยา รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรม
โกษฐ  จากการตรวจสอบรายชื่อคัมภีรพระธรรม  ๙๗  คัมภีรที่ประเทศสยามสงไปยังลงักา
ในรัชสมัยของพระเจาบรมโกษฐ  ในปจุลศักราช  ๑๑๑๘  พ.ศ.  ๒๒๙๙  นัน้  พบวามีคัมภีร

มหาวงศรวมอยูดวย เรียกชื่อวา  มหาวังสปกรณ มีจํานวน ๑  คัมภีร แตมีขอที่นาสังเกตคือ
ไมปรากฏชื่อคัมภีรจูฬวงศในรายชื่อคัมภีรที่สงไปยังลังกา๒๐ อยางไรก็ตาม  ชื่อของคัมภีรจฬู
วงศก็ปรากฏอยูในคัมภีรมหาวงศภาคที่  ๒   

คัมภีรมหาวงศฉบับที่มีอยูในหอสมุดแหงชาติมหีลายฉบับ  ดังตอไปนี้   
๑.๑)  มหาวํส.  พระมหานามะ. นามสับพระมหาวงษ.  หอสมุดแหงชาติ. 

หนังสือใบลาน  ๑๘  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี – ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไม

ประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๗๐๗๔/๓-๒๐. 
๑.๒)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระบาลีมหาวงสฺ. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบ

ลาน  ๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๔๑/๑-๑๔.   

๑.๓)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระบาลีมหาวงฺสปฺปกาสิณีพิสดาร. หอสมุด
แหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไม
ประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๒๔/๑-๑๔. 

๑.๔)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวงฺส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๕๔/๑-๑๓. 

๑.๕)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส.  หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๙๖/๑-๒, ๕-๘ : ๘ก., ๙ : ๙ก.,๑๐-๑๓. 

                                                             
๑๙ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  [๓๘ - ๓๙] 
๒๐ ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จกรมพระยา,  เรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกา

ทวีป  ฉบับมติชน,   (กรุงเทพมหานคร: มติชน,  ๒๕๔๖),  หนา  ๓๐๑ 



 

๓๑ 

๑.๖)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๐๔/๑-๑๓. 
๑.๗)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  

๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๘๗/๑-๑๓. 
๑.๘)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  

๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๙๒/๑-๑๓. 

๑.๙)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๔๖/๑-๑๓. 

๑.๑๐)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๕๐/๑-๑๓. 

๑.๑๑)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๙๔/๑-๑๔. 

๑.๑๒)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  

๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  มีฉลากหนังบอกชื่อคัมภีร ๑ แผน  พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕.  เลขที่  ๑๒๐๖๕/๑-๑๓. 

๑.๑๓)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  
๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา. ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  หอสมุดแหงชาติมผีูก ๑ – ๑๓ รวมอยูกับเลขที ่๑๑๙๙๐  มูลปณณาสกปาลิ.   พระ

ราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัดสมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สงิหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๙๙๓/๑๐-๑๓. 

๑.๑๔)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  
๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทาชาด.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๗๖๗/๑-๑๓. 

๑.๑๕)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  

๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 



 

๓๒ 

ม.ป.ป.  มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๘๘๐/๑-๑๓. 

๑.๑๖)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทาน้ํามัน.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๔๙/๑-๑๔. 

๑.๑๗)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๕  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๕๓/๑-๑๕. 

๑.๑๘)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  

๑๕  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๗/๑-๓, ๑ก – ๓ก, ๕ – ๙, ๑๓: ๑๓ก, ๑๔,๒๒. 

๑.๑๙)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  

๑๖  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมมไีมประกับ.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๘/๑ - ๕, ๗ - ๘: ๘ก, ๙ – ๑๐, ๑๓: ๑๓ก, ๑๔: ๑๔ก, -๑๔ ช, ๑๕. 

๑.๒๐)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  

๑๗  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี – ไทย. เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๔๒/๑, ๒-๓: ๒ ก –ตก, ๔-๖: ๖ก, ๗-๑๐, ๑๓, ๑๕- ๑๗. 

๑.๒๑)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  
๑๕  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.

ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๗/๑-๓:๑ก – ๓ก, ๕ – ๙, ๑๓:๑๓ก, ๑๔, ๒๒. 
๑.๒๒)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  

๑๘  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด ไมประกับรดน้ําดํา.  ม.

ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๔๘/๑ – ๑๗, ๒๐. 
๑.๒๓)  มหาวํส.  ม.ป.ต. พระมหาวงส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑  

ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองรัก  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  

เลขที่  ๒๒๙๔/๑-๑๔. รวมอยูกับเลขที่  ๘๘๓๗/ก สารสงคฺห. 
๑.๒๔)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส (แปลยกศัพท). หอสมุดแหงชาติ. 

หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับ
ธรรมดา.  ทานยายอิงสราง, ม.ป.ป.  มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ 

วัดกลางวรวิหาร  จังหวัดสมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๒๕. 
เลขที่  ๑๑๘๘๗/๑-๑๓. 



 

๓๓ 

๑.๒๕)  มหาวํส.  ม.ป.ต. พระมหาวํส (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  
๑  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เลขที่  ๑๑๕๐๑/ฌ/๒. หอมี ๒ ผูกรวมอยูกับเลขที่  ๑๑๕๐๑/ก  ปฺจพลิกถา. 
๑.๒๖)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส (เผดจ็). หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือ

ใบลาน  ๒๖  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับ

ธรรมดา.  ม.ป.ส., พ.ศ. ๒๔๒๕.  มีฉลากถุงผาขางในใสใบลาน  บอกชื่อคัมภีร  ๑  แผน  
พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัดสมทุรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สงิหาคม 
พ.ศ.  ๒๕๒๕.เลขที่  ๑๒๑๗๑/๑-๔, ๖ – ๒๗.  

๑.๒๗)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. 

หนังสือใบลาน  ๑๐  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับ
ธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๔/๒ – ๓, ๗ – ๑๒, ๑๔, ๑๙. 

๑.๒๘)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  

๑๖  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เจาอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต วัดสุวรรณคีร ีอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มอบให 
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘. เลขที่  ๑๓๑๔๗/๑ – ๒, ๕ – ๖: ๖ก, ๗ – ๘, ๑๐ – 

๑๑, ๑๓, ๑๗ – ๒๒. 
๑.๒๙)  มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวํส (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนังสือ

ใบลาน  ๑๕  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับ
ธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เจาอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต วัดสุวรรณคีรี อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา  มอบให เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘. เลขที ่ ๑๓๑๕๑/๙ – ๑๒, ๑๔ – 
๒๒, ๒๕ – ๒๖. 

๑.๓๐)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบ

ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๗๒๓๔/๑ – ๑๓.  

 ๑.๓๑)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ

ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๒๓/๑-๑๓. 

๑.๓๒)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ
ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.

ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๐. 
๑.๓๓)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ

ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.

ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๔๓.  



 

๓๔ 

๑.๓๔)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ
ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบบัลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  พระ

มหาบุญจันทรสราง  พ.ศ.  ๒๓๒๘.  เลขที ่ ๒๒๘๐/ ๑ – ๑๓   
๑.๓๕)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ

ลาน  ๑๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  

อุบาสิกาแหวน, ปาน สราง พ.ศ. ๒๓๓๔.  เลขที่  ๒๔๑๒/ ๑ – ๑๓. 
๑.๓๖)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบ

ลาน  ๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบบัทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  พระ
ยาพิศาลสุภผลสราง  พ.ศ.  ๒๔๑๑.  เลขที่  ๒๔๒๘/ ๑ – ๑๔. 

๑.๓๗)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบ
ลาน  ๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  
เลขที่  ๒๔๒๙/ ๑ – ๑๔. 

๑.๓๘)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํสปกรณ . หอสมุดแหงชาติ. 
หนังสือใบลาน  ๑๕  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทา
ชาดเขียนลายทอง.  พระยาศรสีหเทพ (เพง็) สราง  พ.ศ.  ๒๓๕๖.(ร. ๒)  เลขที่  ๒๓๕๒/ ๑ 

– ๑๕.       
๑.๓๙)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบ

ลาน  ๑๖  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา. ม.ป.ส.
, ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๐๒/ ๑ – ๑๖. 

๑.๔๐)  มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวงฺส (เผด็จ) . หอสมุดแหงชาติ. 
หนังสือใบลาน  ๒๓  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาล ี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไม
ประกับธรรมดา.  ประสกเกิด สีกานวน, ตาแกว ยายแกว, อุบาสกเสิก – สีกาเมน และ

อุบาสิกาโจสราง. ม.ป.ป.  เลขที่  ๔๓๕๗/ ๑ – ๒๓. 
 
 

๒)  คัมภีรมหาวงศฉบับแปล 
คัมภีรมหาวงศไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ หลายภาษา การแปลคัมภีร

มหาวงศเปนภาษาไทยมหีลายครั้ง  คัมภีรฉบับแปลภาษาไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน มี
ดังนี ้

๒.๑)  คัมภีรมหาวงศฉบับแปลเปนภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่  ๑ 
 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 

ใหมีการแปลคัมภีรมหาวงศขึ้น เมื่อจุลศักราช  ๑๑๕๘  พุทธศักราช  ๒๓๓๙  ดังมีความ

ปรากฏในบานแผนกวา   



 

๓๕ 

วัน  ๖  ขึ้น  ๙  ค่ํา  เดือน  ๖  จุลศักราช  ๑๑๕๘  ปมะโรงอฐัศก  สมเด็จพระ
บรมธรรมฤกมหาราชาธิราชเจา  พระองคเปนสาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาเสด็จ

ออก  ณ  พระที่นัง่จักรพรรดิพิมาน  หมูมุขมนตรีกระวีราชปโรหติาจารยเฝาพระ
บาทบงกชมาศ  จึงมีพระราชบรหิารดํารัสสั่งขุนสุนทรโวหารผูวาที่พระอาลักษณให
ชําระเรื่องพระมหาวงศที่ราชบัณฑิตยแตงทูลเกลา ฯ ถวายใหถูกตองตามวาระพระ

บาฬี  พระธรรมปโรหติแตง  ขุนสนุทรโวหารผูวาที่พระอาลักษณชําระแลว  ดํารสัสัง่
ใหเชญิไป ผเดียงปฤกษาสมเด็จพระสงัฆราช พระราชาคณะ เห็นพรอมกัน๒๑ 

คัมภีรมหาวงศฉบับแปลเปนภาษาไทยซึง่พระยาธรรมปโรหิตหรือตอมาคือพระ
ยาธรรมปรีชา (แกว)  เปนผูแปลนั้น  มีจํานวน  ๓๖  ปริจเฉท  และไดรับการตีพิมพเปนเลม

หนังสือครั้งแรก  เมื่อ รศ.  ๑๒๙  ตรงกับ  ป  พ.ศ.  ๒๔๕๔  เปนหนงัสือ  ๒  เลม มชีื่อ
หนังสือวา  “มหาวงษ  พงษาวดารลังกาทวีป” ถือเปนฉบับหลวง ในหอพระสมุดวชิรญาณ 

๒.๒)  คัมภีรมหาวงศฉบับแปลเปนภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่  ๓ 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดฯใหแปลเนื้อความในคัมภีร
มหาวงศบางบทจารึกไวที่วัดพระเชตุพนพิมลมังคลาราม  ในวิหารพระไสยาสน  ทีผ่นงับน
หนาตาง  โดยแบงเปนหอง ๆ มีทัง้หมด  ๓๒  หอง  โดยเริ่มตั้งแตหองที่  ๑  ซึ่งมีความวา 

หองนี้ตนเรื่องมหาวงศ  ตัง้แตพระเจาวังคราชไดราชธิดาพระเจากลึงคราชมาเปน
มเหษ ี  มีพระราชบตุรีพระองค  ๑  ใหนามชื่อนางสุปราชบุตรี  แลวพระราชบิดาให
ประชุมเนมติกาจารยดูพระลักษณะพระราชธิดา  ราชปโรหิตทั้งปวงทํานายวา  พระ
ราชบุตรีจะไดเปนภรรยาพระยาราชสีห  ครั้นนางเจรญิขึ้นมีสริิรูปงามยิ่งนัก  แต

สันดานนั้นลามก  พระราชบิดาขับเสียจากเมือง  นางก็เที่ยวทําอนาจารดวยบุรุษชาว
ชนบทหลายแหง  วันหนึง่นางเดริทางไปกับพวกพอคาหาบ  พบราชสีหที่กลางปา  
พาณิชทั้งปวงกลัวหนีไปสิ้น  นางเดิรเขาหาราชสีห ๆ ก็ยังนางขึ้นสูหลังแหงตนพา

ไปรวมสังวาสกจิยังถ้ําอันเปนที่อยู  
หองที่  ๑  นี้  มีเนื้อเรื่องตรงกับคัมภีรมหาวงศบทที่  ๖  คาถาที่  ๑-๘    
จารึกหองสุดทาย  คือ  หองที่  ๓๒  จบลงในตอนที่วา 

หองนี้พระเจาอภัยทุฐไดเมืองมเหรนครแลวยกไปตีเมืองอนุราธ  ตัง้มั่นอยูเชิงเขา
กาฬบรรพต  สงขาวสารสงครามไปแจงแกพระเจาเอฬารราช ๆ ก็แตงทฆีชันตุโยธา
เปนทัพหนา  พระองคกท็รงชางพลายมหาบรรพตยกพลออกมาจะทําสงคราม  ฝาย
พระมารดาก็แตงเลิศอุบายใหพระเจาอภัยทุฐราชบุตรจัดทัพเปน  ๓๑  กอง  ผูกรูป

หุนเปนกษตัริยขี่ชางเปนนายทัพทุกกองออกมาตัง้รับ  ฝายทีฆชันตถุือดาบเข็นโจน
ขึ้นสูง  ๑๘  ศอก  ฟนรูปหุนกับคอชางขาดถงึ  ๓๑  ทพั  แลวก็ไลฆาพลมาถึงหนา

                                                             
๒๑ วรรณกรรมรัตนโกสินทร  เลม  ๑  พระคัมภีรมหาวงศ,   หนา  ๑ 



 

๓๖ 

ชางพระทีน่ั่ง  จึงโจนขึ้นเพื่อจะฟนสุรนิมิลอันยืนขวางทางอยู  สุรนิมิลเบี่ยงเข็นรับ
ทีฆชันตุพลาดตกลงมานอนควํ่าอยู  สุรนมิิลก็แทงดวยหอก  ทีฆชันตุขาดใจตาย  

พระเจาอภัยทุฐก็ขับพระยากุณฑลหัตถีไลติดตาม  ครั้นทันเขาทีห่นาพระตําหนัก
นอกเมือง   กษตัริยทัง้  ๒  กท็ําสงครามกัน  พลทั้ง  ๒  ฝายก็รบพุงกันเปนสามารถ  
ฝายพลายบรรพตกุญชรเสียทีใหหลงัแกขาศึก  พระเจาอภัยทุฐก็พุงพระแสงโตมรถูก

ปฤษฎางคพระเจาเอฬารราชตลอดถึงหลังชางที่นัง่ลมลงถึงแกอสญักรรมพรอมกัน  
พระเจาอภัยทุฐก็ทําการบูชาเปนอันมาก  พระองคก็ไดกรุงอนุราธและเมืองทมฬิถงึ  
๓๒  เมืองดวยประการฉะนี้    

หองนี้มีเนื้อเรื่องตรงกับบทที่  ๒๕  คาถาที่  ๔๘-๗๕  ของคัมภีรมหาวงศ  

จะเห็นไดวา  คัมภีรมหาวงศมีการแปลตอกันมาเปนระยะ  และไดรับการจารึกไว
ที่ผนงัวิหารในวัดพระเชตุพน  ซึ่งเปนสถานที่สําหรับใหคนมาศึกษาหาความรู การจารึกคํา
แปลคัมภีรมหาวงศไวเชนนี้เปนการเผยแผความรูเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีประเภท

พงศาวดาร เปรียบเหมือนเปนหองสมุดของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ขอนี้แสดงถึง
ความสําคัญของคัมภีรมหาวงศไดเปนอยางด ี

๒.๓)  คัมภีรมหาวงศฉบับแปลเปนภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่  ๕   

ในปพุทธศักราช  ๒๔๖๓  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพรับสั่งใหพระยา
ปริยัติธรรมธาดา (แพ  ตาละลักษมณ)  แปลคัมภีรมหาวงศเพิ่มเติมตอจากฉบับหลวง  ๒  
เลม  คือตั้งแตปริจเฉทที่  ๓๗  จนถึงปริจเฉทที่  ๖๔  รวม  ๒๘  ปริจเฉท  และไดตีพิมพ
เปนครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ  มหาอํามาตยโท พระยาอรรถการประสิทธิ์ (คุณ

ดิลก)  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๔๖๓  
คัมภีรมหาวงศฉบับนี้  ตอมา  ในป  พ.ศ.  ๒๕๓๔  กองวรรณคดีและ

ประวัติศาสตร  กรมศิลปากร  ไดจัดพิมพเปนวรรณกรรมรัตนโกสนิทร  เลม  ๑  โดยพิมพ

รวมเปน  ๑  เลม  มีทั้งหมด  ๖๔   ปริจเฉท  ในจํานวนนี้  ไมมีปริจเฉทที่  ๓๓  ปริจเฉทที ่ 
๔๐  และปริจเฉทที่  ๔๓  (ไมมีมาแตเดิม)  ขณะที่พบวาปริจเฉทที่  ๓๗ และปริจเฉทที่  ๓๘  
ซ้ํากัน  ๒  ครั้ง  แตเรียกชื่อตางกันและเนื้อหาเชื่อมตอกัน จึงนาจะเปนการลําดับหัวขอผิด

ตั้งแตฉบับจารในใบลาน 
๒.๔) คัมภีรมหาวงศฉบับแปลเปนภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 



 

๓๗ 

คัมภีรมหาวงศฉบับนี้  เปนฉบับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดําเนินการแปลโดยมอบหมายใหผูวิจัยเปนผูแปลทัง้ภาค  ๑   และภาค  ๒  คัมภีรมหาวงศ

ฉบับแปลภาษาไทย๒๒นี้จึงถือเปนฉบับแปลจบบริบูรณเปนครั้งแรก   
คัมภีรมหาวงศแปลฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย    ใชตนฉบับคัมภีร

มหาวงศฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปริวรรตจากตนฉบับของศรีลงักาฉบับพิมพเมื่อ  

พ.ศ.  ๒๕๐๒  ที่ดําเนินการตรวจชําระโดยทานพุทธทตัตเถระ  โดยไดตนฉบับบาลีอักษร
สิงหฬจากพระอาจารยมหาแสวง  โชติปาโล  ผูอํานวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัย  มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  เจาอาวาสวัดศรีประวัติ  จังหวัดนนทบุรี  พรอมกับตนฉบับที่ปริวรรต
เปนบาลีอักษรไทย  โดยพระโสมานนัทะภิกษุชาวศรีลังกา  นิกายสยามวงศ  ซึ่งเปนฉบับ

พิมพดีดจํานวน  ๓๐๐  หนากระดาษฟุลสแกป   ตนฉบบัของศรีลังกานั้น  มีความยาว  ๙๙  
บท  รวมภาคผนวก  นับจํานวนคาถาได  ๑๐,๐๑๐  คาถา  (หนึง่หมืน่สิบคาถา)  มีความ
หนา  ๗๒๘  หนากระดาษ  แตเมื่อปริวรรตจัดพิมพเปนบาลีอักษรไทย  จัดรูปเลมแลว  มี

ความหนาประมาณ  ๙๐๐  หนากระดาษ  เมื่อรวมคําอนุโมทนา  บทนํา  ดรรชนี และอื่น ๆ 
ก็ตกประมาณ  ๑,๐๐๐  หนากระดาษ  จึงแบงจัดพิมพเปน  ๒  ภาค  (๒  เลมหนังสือ)  
คัมภีรมหาวงศฉบับมหาจฬุาฯ  จงึแบงเปน  ๒  เลม 

 
๒.๓  คัมภีรมหาวงศกับวรรณคดีบาลีที่เก่ียวของ   

วรรณคดีบาลีมีหลายประเภท  เฉพาะประเภทที่เกี่ยวกับพงศาวดารก็มีหลาย
คัมภีร  คัมภีรที่เกาแกที่สุดคือคัมภีรพุทธวงศ  วาดวยวงศแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๒๕  
พระองค มีพระทีปงกรสัมมาสัมพทุธเจาเปนตน ซึ่งจัดเปนสวนหนึง่ของพระไตรปฎกเลมที ่ 

๓๓  คัมภีรที่เกาแกเปนลําดับถัดมาคือทีปวงศ  แตงกอนคัมภีรมหาวงศ  สุภาพรรณ  ณ  
บางชาง  ไดศึกษาประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกาแลวกลาวถึงวรรณคดีประเภทวงศ
ไว  ๘  คัมภีร  ไดแก      คัมภีรทีปวงศ  คัมภีรมหาวงศ  คัมภีรจูฬวงศ คัมภีรมหาโพธิวงศ  

คัมภีรถูปวงศ  คัมภีรหัตถวนคัลลวิหารวงศ  คมัภีรทาฐาวงศหรือคัมภีรทันตวงศ (ทาฐาธาตุ
วงศ)  และคมัภีรอนาคตวงศ๒๓ คัมภีรบางเรื่องแมจะจัดเขาในวรรณคดีประเภทวงศ
เหมือนกันแตอาจไมมีความเกี่ยวของกับคัมภีรมหาวงศ ผูวิจัยจะไมนํามาพิจารณาในงานวิจัย
นี้เพราะอยูนอกขอบเขตของการวิจัย  ผูวิจัยจะศึกษาวรรณคดีบาลีที่เกี่ยวของกับคัมภีร

มหาวงศในฐานะเปนตนแบบหรือเปนแหลงขอมูลในการแตงคัมภีรมหาวงศ และคัมภีรที่พบ

                                                             
๒๒ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ,  แปลโดย  สุเทพ  พรมเลิศ,  พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 ๒๓ ดูรายละเอียดใน  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,    

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),  หนา  ๓๙๕. 



 

๓๘ 

รายชื่อปรากฏอางอิงอยูในเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศเทานั้น  ไดแก    คัมภีรทีปวงศ  คัมภีร
จูฬวงศ คมัภีรทาฐาธาตุวงศหรือทันตวงศ  คัมภีรเกสธาตุวงศ๒๔   คัมภีรโพธิวงศหรือมหา

โพธิวงศ  คัมภีรถูปวงศ  คัมภีรหัตถวนคัลลวิหารวงศ คมัภีรอนาคตวงศ วรรณคดีบาลีเหลานี้
มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๓.๑  คัมภรีทีปวงศ    

คัมภีรทีปวงศ  เปนคัมภีรที่เกาแกที่สุดแสดงเรื่องราวการสังคายนา  ๓  ครัง้  
และเรื่องราวพระราชวงศที่ปกครองประเทศศรีลังกา  แสดงเรื่องราวที่พระสงฆแตกแยก

ออกเปนนิกายตาง ๆ  และเชื่อกันวา  คัมภีรทีปวงศนี้เปนคัมภีรที่ไดรับการชําระปรับปรงุ
เปนคัมภีรมหาวงศ  เพราะเนื้อหาของคัมภีรทีปวงศและเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศตรงกัน
โดยมาก  ในคัมภีรมหาวงศบทที่  ๓๘  ไดกลาวถึงคัมภีรมหาวงศดังเนื้อความวา 

ทตฺวา  สหสสฺํ  ทีเปตุ   ทีปวํสํ  สมาทิสิ๒๕ 
คําแปล  (พระเจาธาตุเสน) พระราชทานทรัพย ๑,๐๐๐ ทรงชักชวนใหแสดง

คัมภีรทีปวงศ   

 
๒.๓.๒  คัมภีรจูฬวงศ  

คัมภีรจูฬวงศหรือจุลลวงศ  ปรากฏชื่อในคัมภีรมหาวงศซึ่งเปนตนฉบับทีใ่ชใน
การวิจัยนี้ดังขอความวา 

อิจฺเจวํ  นิจฺฉยํ  กตฺวา  จินฺเตนโฺต  มนชุาธิโป 

มหาวํสมฺหิ  ราชูนํ    จูลวํเส  จ  ราชุนํ๒๖ 
คําแปล....พระราชาทรงพระราชดํารถิึงพระราชประวตัิของพระราชา (ที่ระบ)ุ ใน

คัมภีรมหาวงศและในคัมภีรจูลวงศ 

สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  ไดกลาวถงึคัมภีรจลูวงศวาเปนผลงานทีต่อเนื่องจาก
คัมภีรมหาวงศ  แตมใิชผลงานของผูเขียนคนเดียวกัน(พระมหานาม)  แตเปนงานที่กระทํา
ติดตอกันเปนเวลานาน ดงัทีสุ่ภาพรรณกลาววา 

ผูเขียนที่เริ่มงานตอจากมหาวงศ  คือ  พระธัมมกติติ  ตามประวตัิกลาววา  ทาน
เดินทางมาจากพมาในสมัยพระเจาปรักกรมพาหทุี่  ๒  ในชวงคริสตศตวรรษที่  ๑๓  
ซึ่งถือไดวาเปนสมัยที่เริ่มตนการเขียนจฬูวงศ  พระธมัมกิตติคงจะไดเขียนประวัติ
ของกษัตริยลังกาตอจากมหาวงศมาจบที่สมัยของพระเจาปรักกรมพาหุที่  ๒  ซึง่

ทานมีชีวิตอยู  ตอจากนั้นเปนงานของกวีทานอ่ืน  จูฬวงศเปนผลงานที่ตอจาก

                                                             

 ๒๔ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๐๖ 

 ๒๕ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๙๖. 

 ๒๖ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๔๕. 



 

๓๙ 

มหาวงศผูรจนาไดเริม่ตนงานจากปริจเฉทหรือบทที่  ๓๘  เปนตนไป  ตั้งแตบทที ่ 
๓๘  ถงึบทที่  ๗๙  เปนเรื่องของกษตัริยทัง้หมด  ๗๘  พระองค  ตัง้แตสมัยของพระ

เจาสิริเมฆวณัณะถึงพระเจาปรักกรมพาหุที่  ๑  กษตัริยที่มีชื่อเสียงและมีพระราช
กรณียกิจมากทีสุ่ดคือ  พระเจาปรักกรมพาหุที่  ๑  พระองคทรงสามารถยุติความ
แตกแยกของคณะสงฆในลังกาซึง่แตกแยกเปนฝายมหาวิหาร  อภัยคิริวิหารและเช

ตะวันวิหารได  เปนเหตใุหพทุธศาสนาในลงัการุงเรือง  มีพระภิกษุจากที่อ่ืนเดิน
ทางเขามาศึกษาพระธรรมวินัยกับพระสงฆในลังกามาก  บทที่  ๗๓  ถงึ  ๗๙  เปน
เรื่องเกี่ยวกับพระเจาปรักกรมพาหโุดยเฉพาะ  บทที่  ๘๐  เปนเรื่องของกษตัริย  ๑๖  
พระองค  กลาวอยางสั้นและรวบรัด  บทที่  ๘๑  เปนเรือ่งของพระเจาวิชัยพาหุที่  ๒  

บทที่  ๘๒  ถึง  ๘๖  เปนเรื่องของพระเจาปรักกรมพาหทุี่  ๒  ตั้งแตบทที่  ๘๗  ถึง
บทที่  ๑๐๐  เปนเรื่องระหวางสมัยของพระเจาวิชัยพาหทุี่  ๓ จนถงึสมัยของพระเจา
กิตตสิิริราชสีหะ  บทสุดทาย  บทที่  ๑๐๑  กลาวถึงพระเจาแผนดิน  ๒  องค  คือ

พระเจาสิรริาชาธิราชสหีะ  และพระเจาสริิวิกกราชสหีะ  วาพระเจาแผนดินองคแรก
ทรงมีความสนใจศาสนาเปนพิเศษ  อาศัยหลักเมตตาธรรมเปนหลักของการปกครอง
แตกษตัริยองคตอมาคือ พระเจาสิริวิกกราชสีหะเปนผูประพฤตติัวไมเหมาะสมได

คาขายของเถื่อนและเขาเลนการเมือง  อาศัยพระราชอํานาจฉอโกงประชาชนเปน
เหตใุหประเทศลงักาเกิดความวุนวาย  จนที่สุดประเทศลังกาก็ตกเปนเมืองขึ้นของ
อังกฤษ  พงศาวดารอันยิ่งใหญของลังกาก็จบลงอยางนาเศรา  คือ  จบลงดวยการ
สิ้นสญูของราชวงศกษตัริยแหงลังกาซึง่สืบตอเนื่องกันมาเปนเวลานานตั้งแต  พ.ศ.  

๑  คือ  สมัยของพระเจาวิชัย  ในอีกแงหนึ่งกต็องถือวา  พงศาวดารทั้งมหาวงศและ
จูฬวงศเปนงานที่สมบูรณ  คือ  เริ่มและจบอยางบริบูรณ  คงหายากที่จะมีประเทศใด
มีหลักฐานที่เกี่ยวกับพระราชวงศครบถวนแตตนจนจบราชวงศอยางพงศาวดารของ

ลังกา  ในการแตงคัมภีรจฬูวงศมีเรื่องประเภทอลังการคือเรื่องเหลือเชื่อแบบ
มหาวงศนอยซึ่งมีลักษณะเปนประวตัิศาสตรมาก๒๗ 

 

๒.๓.๓  คัมภีรทาฐาวงศหรือคัมภีรทันตวงศ (ทาฐาธาตุวงศ)     

คัมภีรทาฐาวงศ วาดวยประวัติพระทนัตธาตุหรือพระธาตุเขี้ยวแกวของพระพุทธ 

เจา  พรรณนาความสําคัญของพระทนัตธาตุที่มตีอความศรัทธาของชาวลังกา  ผูแตงคือพระ
มหาเถรธมัมกิตติ  แหงเมืองปุลตัติ  ศิษยของพระสารีบุตร  ผลงานเลมอื่นของทานคือสารตัถ
ทีปนีฎีกา  สารัตถมญัชสูาฎีกา  รตันปญจิกฎีกา  ทานแตกฉานทัง้ภาษาสันสกฤตและบาลใีน

ดานไวยากรณและวิธีการประพันธ  มีความรูในวิชาตรรกศาสตร  มีความรูดานศาสนาเปน

                                                             
๒๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๐๘ 



 

๔๐ 

เยี่ยม  และไดรับการยกยองวาเปนราชครูในรชัสมัยของพระเจาปรักกมพาหุที ่  ๒    เนื้อหา
โดยยอของคัมภีรทาฐาวงศแบงเปน  ๕ ปริจเฉท  คือ   

ปริจเฉทที่  ๑  กลาวถึงเรื่องของพระพทุธเจาเมื่อครัง้เกิดเปนสุเมธดาบส ในสมัย
พระพุทธเจาทีปงกร  จนถงึการประสตูิของเจาชายสทิธตัถะ  การออกบวช  การตรัสรู  เปน
การเลาตามธรรมเนียมการแตงคัมภีรประเภทวังสะหรือวงศ   

ปริจเฉทที่  ๒  หลังจากพระพุทธเจาตรสัรูแลวเสดจ็มาลงักา   ๓  ครัง้  หลงัจาก
การเสด็จดับขันธปรินิพพาน  โทณพราหมณไดแบงพระสารีริกธาตุ  และสวนหนึ่งที่ไดรับคือ
พระทันตธาต ุ  เขาไดมอบใหพระเจาพรหมทตัตะผูครองเมืองกลิงครฐั  พระเจาพรหมทัตตะ
ไดสรางเจดียเปนที่ประดษิฐานพระทันตธาตุนั้น  และไดรักษาสืบตอกันมาอยางดีจนถงึสมัย

ของพระเจาคุหะสีวะ  มหาอํามาตยทานหนึ่งของพระองคไดนับถือบูชาพระทันตธาตุมาก 
เปนเหตใุหนักบวชในศาสนาพราหมณไมพอใจกลาวหาพระเจาคุหะสีวะตอพระเจาปณฑุวา
นับถือสิ่งอื่นนอกจากพระพรหม พระศิวะ  ขอใหลงโทษพระเจาคหุะสีวะผูอยูใตการปกครอง

ของแควนปณฑุ  พระเจาปณฑุทรงสงจติตยานะไปจับกมุพระเจาคุหะสีวะ  แตจติตยานะกลับ
เลื่อมใสในคณุวิเศษของพระทันตธาตุ  ปริจเฉทที่  ๓  พระเจาคุหะสีวะนําพระทันตธาตไุป
เขาเฝาพระเจาปณฑ ุ  พระเจาปณฑุสัง่ใหทําลายแตไมสาํเร็จจึงเกิดเลื่อมใสในปาฏิหาริยของ

พระทันตธาตุ  ปริจเฉทที่  ๔   เจาชายทันตกุมาร  พระโอรสของกษตัริยแหงกรุงอุชเชนีได
เดินทางมานมสัการพระทันตธาตุที่กลิงคะ  ไดอภิเษกกับพระธิดาของพระเจาคุหะสีวะ  
ตอมามีศัตรูยกทัพมาทําสงคราม  พระเจาคหุะสีวะจึงรบัสั่งใหเจาชายทันตกุมารกับพระธิดา
นําพระทันตธาตหุนีภัยสงครามไปลงักา เพื่อมอบแกพระสหายคือพระเจามหาเสนะ  ปริจเฉท

ที่  ๕  ทัง้สองคนมาถงึลังกาเมื่อพระเจามหาเสนะสิ้นพระชนมพอดี  จึงเขาเฝาพระเจากิตติ
สิริเมฆ ผูเปนพระราชโอรสของพระเจามหาเสนะและไดเปนกษัตริยลังกาในเวลานั้น  ครั้น
พระเจากิตติสริิเมฆไดเหน็ปาฏิหาริยของพระทันตธาตุแลวทรงเกิดความเลื่อมใสจึงใหแหพระ

ทันตธาตุใหประชาชนไดชมโดยทั่วกันและโปรดใหประกาศเปนประเพณีทุกป๒๘ 
เนื้อความของคัมภีรมหาวงศกลาวความตอนหนึ่งอางอิงทาฐาธาตุวงศวา  “ในป

ที่  ๙  แหงรัชสมัยของพระเจาสิริเมฆวรรณ  นางพราหมณีคนหนึ่ง นําพระธาตุเขี้ยวแกวของ

พระพุทธเจาจากแควนกาลิงคะมาไวที่ลงักาทวีป  พระเจาแผนดินทรงรับพระธาตุเขี้ยวแกว
ตามวิธีที่ทานบรรยายไวในทาฐาธาตุวงศ   ขอความนี้แสดงวา  คัมภีรมหาวงศเกี่ยวของกับ
คัมภีรทาฐาธาตุวงศในฐานะเปนแหลงขอมูลแหลงหนึ่ง  แตเนื้อความที่อางถงึคัมภีรทาฐาธาตุ
วงศนี้เปนตอนที่สันนิษฐานวาแตงโดยพระธัมมกติติ  ในสมัยพระเจาปรักกมพาหุที ่ ๑  ไมใช

ตอนที่แตงโดยพระมหานาม 

                                                             
๒๘ ดู สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),  หนา  ๔๑๕ - ๔๑๖ 



 

๔๑ 

๒.๓.๔  คัมภีรเกสธาตุวงศ   

คัมภีรเกสธาตุวงศเปนคัมภีรหนึ่งที่คัมภีรมหาวงศไดอางถึง  แตยังไมมตีนฉบับ
ในการตรวจสอบ  คมัภีรมหาวงศกลาววา  ในรัชกาลพระเจากัสสปะที่  ๑   สิลากาฬไดหนี

ราชภัยไปอินเดียพรอมกับพระเจาโมคคัลลานะ  เขาบวชเปนสามเณรพํานักอยูทีโ่พธิมัณฑ
วิหาร  คอยถวายการดูแลพระสงฆ  พระสงฆจึงเรียกชื่อวา  อัมพสามเณร  ตอมา  สามเณร
ไดพระเกสธาตตุามวิธีที่ทานบรรยายไวในเกสธาตุวงศ๒๙   นํามาที่เกาะลังกาในรชัสมัยพระ
เจาโมคคัลลานะที่  ๑  พระองคทรงสรางเรือนพระปฏิมาบรรจุพระเกศธาตุไวในผอบทรง

สักการะบูชาอยางยิ่ง๓๐   การที่คัมภีรมหาวงศกลาวถึงคมัภีรเกสธาตุวงศแสดงวาไดใชคัมภีร
นี้เปนขอมูลในการแตงคัมภีรมหาวงศ    

๒.๓.๕  คัมภีรมหาโพธิวงศ 

คัมภีรมหาโพธิวงศ  วาดวยประวัติของตนพระศรมีหาโพธิ์  ที่พระพุทธเจาทรง

ประทับนั่งในวันตรัสรู  เนื้อเรื่องเริม่ตัง้แตการบําเพ็ญบารมีในสมัยของพระพุทธเจา  ๒๔  
พระองค  คลายเนื้อหาในคัมภีรพุทธวงศ  การประสูติของเจาชายสิทธตัถะ  การตรัสรูใตตน
พระศรีมหาโพธิ์  การปลูกตนโพธิใ์นเขตเชตวันโดยพระอานนท  การเลาเรื่องกาลิงคชาดก

แกพระอานนท  การปรินิพพานของพระพทุธเจา  การสงัคายนา  ๓  ครัง้ในอินเดีย  การนํา
พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในลังกาทวีปโดยพระมหนิทเถระ  พระนางสงัฆมติตานําหนอ
พระศรีมหาโพธิ์จากอินเดียมาลังกา  การปลูกตนพระศรมีหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ  พิธีโพธิ
บูชา  

ในคัมภีรมหาโพธิวงศไมไดกลาวถึงผูแตงไว  แตคมัภีรยุคหลัง  คือ  เอลุโพธิวงศ  
หนังสือแปลมหาโพธิวงศเปนภาษาสิงหลโดยพระสรณงักร  หนงัสือโพธิวงสปริกกาหรือ
ธรรมปทีปกา  และหนงัสือสาสนวงศกลาวไวตรงกันวาแตงโดยพระอุปตสิสะ 

สุภาพรรณ  ณ บางชาง  กลาววา  “เนื้อหาหลายตอนในคัมภีร (มหาโพธิวงศ) นี้
โดยเฉพาะตอนที่กลาวถงึการสงัคายนาในอินเดียเปนตนจนมาถึงการที่พระมหินทเถระนํา
พุทธศาสนามาเผยแพรในลงักานั้น  ไดคัดขอความมาจากคัมภีรสมันตปาสาทิกาของพระ

พุทธโฆสะ  และบทประพันธรอยกรองคาถาก็คัดมาจากคัมภีรมหาวงศ” ๓๑  
จากการตรวจสอบเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ  ผูวิจัยพบวาคัมภีรมหาวงศได

กลาวถึงคัมภีรมหาโพธิวงศดังความวา  “เพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม พระเจาสริิวีร
ปรักกมนรินทสีหะ (พ.ศ.๒๒๔๘ หรือ ๒๒๕๐ - ๒๒๘๐)โอรสของพระเจาวิมลธัมมสรูิยะจึง

ทรงนมินตสามเณรสรณังกรผูรอบรูผูประสงคสัมโพธญิาณอันสะอาดหมดจด  ใหรจนาคัมภีร

                                                             
๒๙ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๗๘ 
๓๐ ดู  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,     หนา  ๓๐๖ 
๓๑ สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  หนา  ๔๐๘ 



 

๔๒ 

พระธรรมชื่อสารตัถสังคหะประดับดวยบท(คนัถะ)  ๑๑,๐๐๐  บท  รับสั่งใหรจนาอรรถกถา
อธิบายความคัมภีรมหาโพธิวงศเปนภาษาลังกา” ๓๒     จากขอความนี้แสดงวาคัมภีรมหาโพธิ

วงศแตงขึ้นกอนรัชกาลนี ้
๒.๓.๖  คัมภีรถูปวงศ  

คัมภีรถูปวงศเปนตํานานแสดงประวัติการสรางพระสถูปสําหรับประดษิฐานพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจาในพุทธศาสนาฝายเถรวาท  มี  ๑๖  ปริจเฉท  มีเนื้อหาโดย
สรุป  คือ 

ตอนที่  ๑  เปนคาถารอยกรองนําเรื่อง  อธิบายสาเหตุของการแตงคมัภีรถูปวงศ
วาคัมภีรนี้มีอยูแลวแตเปนภาษาสิงหลและภาษามคธ  แตยังมีขอบกพรองจึงแตงขึน้ใหม  
สันนษิฐานวาฉบับภาษามคธที่กลาวถึงคือคัมภีรเจติยวงศอรรถกถาซึ่งมีกลาวถงึในมหาวัง

สฎีกา๓๓  
ตอนที่  ๒  อธิบายความหมายของคําวา  “ถูป”  ที่แปลวาสถูป  คือเปนที่บรรจุ

พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจา  พระปจเจกพทุธเจา  พระสาวกของพระพุทธเจา  และพระเจา

จักรพรรดิ  เลาถึงเรื่องการสรางพระสถูปบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจา  ๒๔  พระองค 
ตอนที่  ๓  แสดงพุทธประวัติตัง้แตการเสด็จจากสวรรคชั้นดุสติมาประสูติเปน

เจาชายสิทธตัถะ  การตรสัรู  การประกาศธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน  โทณ
พราหมณแบงพระมสารีริกธาตุ  การสรางพระสถูปเกบ็รักษาพระสารีริกธาต ุ  และพระ

สารีริกธาตทุี่รามคามถูกอัญเชญิไปลงักา   
ตอนที ่  ๔  กลางถงึพระเจาอโศกทรงสรางพระเจดีย  ๘๔,๐๐๐  องค  เพื่อ

กระจายพระสารรีิกธาตุ การเผยแผพระพทุธศาสนาไปลงักาโดยพระมหินทะเถระ    พระเจา

เทวานัมปยติสสะทรงสรางพระสถูปแหงแรกในลังกา  การสรางพระสถูปในสมัยของพระเจา
ทุฏฐคามณ ี

ตอนที่  ๕  สรุปเรื่องและบอกประวัตผิูแตงวาคือพระวาจิสสระ  เปนญาติกับพระ

เจาปรักกรมพาหุ เปนที่ปรึกษาประจําธรรมาคารของพระเจาปรักกรมพาหุ  และบอกผลงาน
การประพันธของทานคือ ลีนตัถัปปกาสินี อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามรรค๓๔  อัตถทีปนา

                                                             
๓๒ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,   (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ,  

๒๕๔๑),  หนา  ๓๒๘. 
๓๓ G.P. Malalasekera, Pali Literature in Ceylon, Londom : 1928, p. 217,  

อางถึงใน  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  หนา  ๔๑๐. 

 ๓๔ คัมภีรลีนัตถัปปกาสินี  เปนคัมภีรอธิบายเนื้อหาลี้ลับของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค  สวน

อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคนั้น ไดแก คัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี ผลงานของพระมหานามเถระผูแตงคัมภีร

มหาวงศ. 



 

๔๓ 

อธิบายสัจจสังเขป  อัตถัปปกาสนาอธิบายวิสุทธิมรรค  ผลงานเหลานี้ทําใหทราบวาทานเปน
ศิษยของพระสารีบุตร ในสมัยของพระเจาปรักกรมพาหทุี ่ ๑   

สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  แสดงทรรศนะวา  คมัภีรถูปวงศเปนเรื่องทีผ่สมผสาน
ความเชื่อบางอยางของชาวพุทธ เชน  เรื่องพระพทุธเจาและพระโพธิสตัวในอดตีชาติกับ
ประวัติการสรางสถูปซึ่งมีเคาความจริงทางประวัติศาสตร๓๕  

 
๒.๓.๗  คัมภีรหัตถวนคัลลวิหารวงศ 

คัมภีรหัตถวนคัลลวิหารวงศ  เลาเรื่องประวัติการสรางวหิารชื่อหตัถวนคัลละ  ณ   
มลัยประเทศ  มุงแสดงการเสียสละของพระเจาสิริสงัฆโพธิ  ยกยองพระเจาสิรสิังฆโพธิวา
เปนพระโพธสิัตว  มีเนื้อหาทัง้หมด  ๑๑  ปริจเฉท  เริม่จากการเกิดของสังฆโพธิ  สงัฆโพธิ

เลื่อมใสในพุทธศาสนา  สงัฆโพธิกับสหาย  ๒  คน  คือ  สงัฆติสสะและโคฐาภยะ  การ
บําเพ็ญบารมี  ๑๐  ประการขอสงัฆโพธิ    การปกครองประเทศ  โคฐาภัยชิงราชสมบตัิ  พระ
เจาสังฆโพธิบรรลุอรหตัผล  พระเจาสังฆโพธติัดเศียรใหคนยากจนคนหนึง่นําไปรับรางวัล

จากพระเจาโคฐาภัย    พระเจาโคฐาภัยสรางหตัถวนคลัลวิหาร เทิดพระเกียรติพระเจาสงัฆ
โพธิ  กลาวถึงพระเจาอุปตสิสะทรงสรางปราสาทใกลวิหาร  การทํานุบํารุงหตัถวนคัลลวิหาร
ในสมัยพระเจาวิชัยพาหุที่  ๓  พระเจาปรักกรมพาหทุี่   ๒  ผูเปนพระโอรสของพระเจาวิชัย
พาหุที่   ๓  ทรงสรางเจดียในบริเวณหตัถวนคัลลวิหาร  คัมภีรหัตถวนคัลลวิหารวงศมีความ

เกี่ยวของกับคัมภีรมหาวงศ  บทที ่  ๘๑ – ๘๓  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  ไดตัง้ขอสังเกต
เกี่ยวกับผูแตงคัมภีรนี้วา คัมภีรนี้มิไดกลาวถึงชื่อของผูแตง   แตนาจะมีชีวิตอยูในสมัยพระ
เจาปรักกมพาหุที่  ๒  และแตงในโอกาสที่พระเจาปรักกรมพาหุที่  ๒  ทรงสรางพระเจดียที่

วัดนั้น๓๖   ผูวิจัยเห็นวา  คมัภีรมหาวงศกลาวถงึการบําเพญ็พระราชกศุลตาง ๆ ของพระเจา
ปรักกมพาหุที่ ๒  และกลาวถงึพระเถระที่มชีื่อเสียงนามวา ธัมมกิตติ  จึงเปนไปไดทีผู่แตง
คัมภีรนี้จะเปนพระธัมมกติต ิ

๒.๓.๘  คัมภีรอนาคตวงศ 

คัมภีรอนาคตวงศวาดวยประวัติของพระศรีอริยเมตไตรย  ผูจะเปนพระพุทธเจา
ในอนาคต  แตงเปนคาถาทัง้หมด  ๑๔๒  คาถา  ผูแตงยกเนื้อความใหเปนพระวาจาของ
พระพุทธเจา  เริ่มเรื่องวาพระสารีบุตรทูลถามถงึพระพุทธเจาในอนาคต  พระพทุธเจาจึงทรง
แสดงประวตัิของพระศรีอริยเมตไตรยวา  พระศรีอริยเมตไตรยจะมาบังเกิดในอินเดียที่เมือง

เกตุมดี  ในตระกูลพราหมณนามวา อชิตะ  จะเสวยโลกียสุขนาน  ๘,๐๐๐  ป  แลวละทิง้
โลกียสุขแสวงหาโมกขธรรมจนตรสัรูแลวทรงสั่งสอนพระศาสนา  เกี่ยวกับผูแตง  คัมภีรคนัธ

                                                             
๓๕ สุภาพรรณ  ณ  บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  หนา  ๔๑๑. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๔, 



 

๔๔ 

วงศหรือจูฬคันถวงศของพระภิกษุชาวพมากลาววา  พระกัสสปะเปนผูแตงอนาคตวงศ  แต
ไมไดบอกรายละเอียดของผูแตง  คัมภีรอนาคตวงศเปนคัมภีรหนึ่งที่ปรากฏในบานแผนก

ของคัมภีรไตรภูมิพระรวง๓๗   คัมภีรนี้ไมมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับคัมภีรมหาวงศโดยตรง  แต
เปนคัมภีรธรรมเลมหนึง่ทีไ่ดนําไปลังกาพรอมกับคัมภีรมหาวงศ  ใน พ.ศ.  ๒๒๙๙ สมัยพระ
เจาบรมโกษฐ 

การศึกษาคัมภีรที่เกี่ยวของนี้ทําใหทราบวา  คัมภีรมหาวงศชวงที่แตงโดยพระ
มหานามบทที ่  ๑ – ๓๗  นั้น  ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรที่เกาแกมาก  ๒ เลม  คือคัมภีรทีป
วงศ  และคัมภีรมหาวงศเดิมที่ทานกลาวไวในตอนตนคาถาปรารภวา  ทานเรียบเรียงขึ้นโดย
การตัดตอปรับปรุงคมัภีรมหาวงศเดิม  แตเนื่องจากคัมภีรมหาวงศบทอื่น ๆ ตอจากนั้น  มี

การแตงเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยผูแตงหลายคนและมีระยะเวลานานจึงไดรับอิทธิพลจากคัมภีร
อื่น ๆ อีกหลายคัมภีรดังที่กลาวมา  แมคัมภีรมหาวงศจะเปนคัมภีรที่แตงจบโดยสมบูรณ  แต
ความหลากหลายของแหลงขอมูลและระยะเวลาที่ยาวนานยอมสะทอนคณุคาที่แตกตางตาม

ยุคสมัย 
    
 

๒.๔  เน้ือหายอของคัมภรีมหาวงส 

 

คัมภีรมหาวงศมีเนื้อหามาก  ในเบื้องตนจึงควรทราบการแบงเนื้อหาคัมภีร

มหาวงศเพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาสาระ  แตการแบงเนื้อหาของคัมภีรพบวา ทรรศนะของ
นักวิชาการมีความแตกตางกนัในการแบงเนื้อหา  กลาวคือ 

โสมปาละ  ชยวารธนะ (Somapala Jayawardana)  ชาวศรีลังกา  ผูแตงหนังสือ

คูมือวรรณคดีบาลี (Handbook of Pali Literature)  ไดแบงมหาวงศออกเปน  ๕  ภาค  เพื่อ
สะดวกแกการอางอิง โดยแบงเปน 

ภาค  ๑  บทที่  ๑  ถึงบทที่  ๓๗  (คาถาที่  ๕๒  บางฉบบัเปนคาถาที่  ๕๐) 

ภาค  ๒  บทที่  ๓๗  (คาถาที่  ๕๓)  ถึงบทที่  ๗๙ 
ภาค  ๓  บทที ่ ๘๐  ถงึบทที ่ ๙๐  (คาถาที่  ๑๐๔) 
ภาค  ๔  บทที่  ๙๐  (คาถาที ่ ๑๐๕)  ถึงบทที่  ๑๐๐ 
ภาค  ๕  บทที่  ๑๐๑ 

                                                             
๓๗ ดู  เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๗ – ๔๒๓,  และดู  พระนันทปญญาจารย,  จูฬคันถวงศ  

ประวัติยอคัมภีรทางพระพุทธศาสนา, แปลโดย  สิริ  เพ็ชรไชย,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส 

แอนด กราฟฟค จํากัด, ๒๕๒๖),  หนา  ๑๐. 



 

๔๕ 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงแบงเปน  ๖  ตอน ตามยุคสมัยของผู
แตง  คือ 

ตอนที่  ๑  บทที่  ๑-๓๘  พระมหานามเถระแตง   
ตอนที่  ๒   บทที่  ๓๙  พระเจาปรักกมพาหมุหาราช มีรับสัง่ใหแตง แตไม

ปรากฏชื่อผูแตง 

ตอนที่  ๓   บทที่  ๔๐-๔๒  ไมปรากฏชื่อผูแตง และเวลาในการแตง 
ตอนที่  ๔  บทที่  ๔๓-๔๖  พระเจาเกียรติศิริราชสงิหหรือกิตติสิรริาชสหีะมี

รับสั่งใหพระสรณังกร พระสังฆราชแตง 
ตอนที่  ๕  บทที่  ๔๗-๙๘  ไมปรากฏชื่อผูแตงและเวลาในการแตง 

ตอนที่  ๖  บทที่  ๙๙-๑๐๑  พระศิรสิุมังคลเถระแตง  
ศาสตราจารยวิลเลี่ยม  ไกเกอร (Wilhelm Geiger)  ผูตรวจชําระจัดพิมพคัมภีร

มหาวงศภาษาบาลี  อักษรโรมนั  ไดแบงเปน  ๒  ภาค  คือ  ภาค  ๑  (บทที่  ๑  ถึงบทที ่ 

๓๗  คาถาที่  ๕๐)  เรียกวา  มหาวงศ  ภาค  ๒  (บทที่  ๓๗  ตัง้แตคาถาที่  ๕๑)  จนจบ  
เรียกวา  จูฬวงศ 

ในประเด็นการจัดแบงเปนภาคของศาสตราจารยวิลเลี่ยม  ไกเกอร (Wilhelm 

Geiger)    นี้  โสมปาละ  ชยวารธนะไดแสดงทัศนะแยงไวในหนงัสือคูมือวรรณคดีของทาน
วา 

ชื่อของคัมภีรนี้มีปรากฏในคาถาแรกของคัมภีรมหาวงศวา  มหาวํส ํ  ปวกฺขามิ –
ขาพเจาจะรจนามหาวงศ  และมีปรากฏในขอความตอนทายของแตละปริจเฉทดวย  

ดังนั้น  เราจงึเรียกคัมภีรนี้วา  มหาวงศ  สวนทานวิลเลีย่ม  ไกเกอร  ผูตราวจชําระ
และแปลคัมภีรมหาวงศ  มีความเห็นแตกตางออกไปโดยเรียกมหาวงศสวนหนา  
๓๗  ปริจเฉทวา  มหาวงศ  สวนที่เหลือเรียกวา  จูฬวงศ  ดูเหมือนทานไกเกอรจะ

ลืมนึกไปวา  คําวา  จูฬวงศ  นั้นไมปรากฏอยูในคัมภีรมหาวงศเลย”๓๘  
ทานพุทธทตัตเถระผูตรวจชําระจัดพิมพคัมภีรมหาวงศภาษาบาลี อักษรสงิหฬ  

ฉบับที่ใชเปนตนฉบับปริวรรต  จัดพิมพเปนคัมภีรมหาวงศฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

นี้  ไมเห็นดวยกับการแบงเปนมหาวงศและจูฬวงศตามทรรศนะของศาสตราจารยวิลเลี่ยม  
ไกเกอรเชนกัน  ดงันั้น  คมัภีรมหาวงศฉบับทีท่านตรวจสอบชําระทานจงึใชคําวา  “มหาวงศ”  
ทั้งเลม 

ผูวิจัยพบวา  ในคัมภีรมหาวงศปรากฏคําวา  มหาวงศและจูลวงศ(จูฬวงศ)  อยู

ดวย  ดังขอความในคัมภีรมหาวงศภาค  ๒  บทที่  ๙๗  ขอ  ๗๖  วา   
 “อิจฺเจวํ  นิจฺฉยํ  กตฺวา  จินฺเตนโฺต  มนชุาธิโป 

                                                             
๓๘ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  [๒๒] 



 

๔๖ 

 มหาวํสมฺหิ  ราชูนํ   จูลวํเส  จ  ราชุนํ ฯลฯ” ๓๙      
เนื้อความบาลีนี้แปลความไดวา  “พระเจากิตตสิิริราชสีหะทรงพระราชดํารถิึง

พระราชา (ที่ระบ)ุ ในคัมภีรมหาวงศและในคัมภีรจูลวงศ ทรงตรวจสอบคัมภีรมหาวงศที่มใีน
ลังกาทวีปซึ่งมผีูแตงเรื่องราวโบราณรจนาไวเปนคาถามาแตยุคกอนตัง้แตเรื่องพระเจามหา
สมมตุิจนถึงเรื่องเมืองหตัถิเสลบุร ี  ทรงเทียบกับตํานานราชวงศของพระราชาลังกาที่นํามา

จากแดนสามินทะ(ประเทศสยาม)   ครั้นทรงทราบวาคัมภีรทั้ง ๒ บกพรองบางตอน จึงรับสั่ง
ใหเขียน (ชําระ) พระประวัติของพระเจาปรักกมพาหุเปนตนทีไ่มมีปรากฏตอนหนึง่  ประกาศ
สดุดีราชวงศใหปรากฏมาจนทุกวันนี”้   

จากหลักฐานนี้ ทรรศนะของโสมปาละ  ชยวารธนะและพระพุทธทัตตะ จึงไม

ถูกตอง เพราะเนื้อความในคัมภีรมหาวงศระบุไวชัดเจนวามีชื่อคัมภีรจูฬวงศอยูดวย  และ
เปนที่รูจักในรัชสมัยของพระเจากิตติสริิราชสหีะ (พ.ศ.  ๒๒๙๐)  แตเนื่องจากขอความตอน
จบทายบทระบุคําวา  มหาวงศไวในบทที่  ๙๗  จนถงึบทที่  ๙๙  ซึง่เปนบทสุดทาย  จึง

เปนไปไดวามีการผนวกคัมภีรจฬูวงศรวมเขากับคัมภีรมหาวงศ  ทําใหโสมปาละ ชยวารธนะ 
และพระพุทธทัตตะมีความเห็นดงักลาวมาขางตน ซึง่นาจะเปนการเขาใจผิด 

คัมภีรจูฬคันธวงศหรือจฬูคันถวงศไดรวบรวมคัมภีรสําคญัของพุทธศาสนาไว 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๐๑๐   ก็ไดระบุชื่อคัมภีรมหาวงศและคัมภีรจูฬวงศไวแยกกัน๔๐   นอกจากนี้  
เมื่อตรวจสอบรายชื่อคัมภีร  ๙๗  คัมภีรที่ประเทศสยามสงไปยังลังกาในรชัสมัยของพระเจา
บรมโกษฐ  ในปจลุศักราช  ๑๑๑๘  พ.ศ.  ๒๒๙๙  นัน้  พบวามีคัมภีรมหาวงศรวมอยูดวย 
เรียกชื่อวา  มหาวังสปกรณ (๑  คัมภีร) แตไมมีชื่อของคัมภีรจฬูวงส  แมจะไมปรากฏชื่อ

คัมภีรจูฬวงศกต็าม เมื่อตรวจสอบดูเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศพบวา  คัมภีรมหาวงศภาค   
๒  บทที่  ๙๗  ขอ  ๗๖  หนา ๓๔๕  ระบุวาพระเจากิตตสิิริราชสีหะโปรดใหชําระคัมภีร
มหาวงศและจฬูวงศแลวใหเขียนพระราชพงศาวดารขึ้นใหม  ดังกลาวมาแลว 

ผูวิจัยพบวาเนื้อหาของคัมภีรวังสัตถัปปกาสินีมหาวังสฎกีาระบุไวชัดเจนวา  
“คัมภีรมหาวงศนี้  เมื่อวาโดยปริจเฉทมี  ๓๘  ปรจิเฉท  มีมหิยังคณาคมนปริจเฉทเปนตน” ๔๑  
แสดงวาตามทรรศนะของพระมหานามผูแตงคมัภีรมหาวงศนี้กําหนดปรจิเฉทไว  ๓๘ 

ปริจเฉท  จงึเปนทีช่ัดเจนวาเนื้อหาคัมภีรมหาวงศมี  ๓๘  ปรจิเฉท ในจํานวน  ๓๘  ปรจิเฉท
นี้อาจมีการจัดลําดับปริจเฉทผิดพลาดไดเพราะมีการคัดลอกสืบตอกันมา  ซึ่งตรงกับขอ

                                                             
๓๙ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,  หนา  ๓๔๕. 
๔๐ พระนันทปญญาจารย,  จูฬคันถวงศ  ประวัติยอคัมภีรทางพระพุทธศาสนา,  หนา  ๑๐ 
๔๑ “ปริจฺเฉทโตป  มหิยงฺคณาคมนปริจฺเฉทาทิวเสน  อฏฐตึสปริจฺเฉทโก” (วาโดยบท  คัมภีร

มหาวงศมี  ๓๘  บท  มีบทวาดวยการมาสูมหิยังคณะเปนบทแรก)  ดู  วํสตฺถปฺปกาสินี  มหาวํสฏีกา,  

(เอกสารอัดสําเนา),  หนา  ๙. 



 

๔๗ 

สันนษิฐานของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่วาเนื้อหาติดตอกันดไีมบกพรองเปนแต
เพียงการจัดหัวขอตกหลนไปเทานัน้๔๒ ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นดวยกับศาสตราจารยวิลเลี่ยม  

ไกเกอร (Wilhelm Geiger) วา  คัมภีรมหาวงศควรนับเฉพาะผลงานของพระมหานาม  คือ  
ตั้งแตบทที่  ๑ ถึงบทที่  ๓๗  คาถาที่  ๕๐  เทานั้น เพราะเปนการสันนษิฐานตามคัมภีรวัง
สัตถัปปกาสินี มหาวังสฎีกาซึ่งพบวามีการอธิบายเนื้อหาสิ้นสุดลงที่ปริจเฉทที ่  ๓๗  คาถาที ่ 

๕๐  เนื้อความภาคที่  ๑  นี้ ผูวิจัยเห็นวาควรนับปริจเฉทใหมตามนัยมหาวังสฎีกา  คือ
ปริจเฉทแรกทีม่ีชื่อวา ตถาคตาภิคมนะ  ซึ่งมี  ๓  ตอน ควรแบงตอนใหมแลวตัง้ชื่อปริจเฉท
แรกเปน มหิยังคณาคมนปริจเฉท เพื่อใหสอดคลองกบัเนื้อความในคัมภีรวังสตัถัปปกาสนิ ี 
มหาวังสฎีกา  

เนื้อความที่มีการแตงเพิม่เติมภายหลงัควรเรียกวา  จูฬวงศ  เพราะคําวา  จูฬ
วงศ  ก็เปนชื่อที่ปรากฏอยูในคัมภีรมหาวงศภาค   ๒  ดวย  และเปนทีรู่จักกันดีทัง้ใน
ประเทศพมาตามที่ระบใุนคัมภีรจูฬคันถวงศและรูจักกันดีในรัชสมัยของพระเจากิตติสริิราช

สีหะ แหงลังกา    อยางไรก็ตาม  การรวมคัมภีรมหาวงศและจูฬวงศทั้ง  ๒  เขาดวยกันใน
ปจจุบันก็เปนสิ่งที่ควรยอมรับไดเพราะไดมีการตรวจชําระและรวบรวมคัมภีรทัง้  ๒ เลมเขา
ดวยกันมาตั้งแตรัชสมัยของพระเจากติตสิิริราชสีหะ (๒๒๘๙) แลว  จงึพบคําวา “มหาวํเส”  

ในตอนจบแตละบท (ยกเวนบทที่เนื้อความชํารุดขาดหายไป และบทภาคผนวก) 
การจัดแบงที่กลาวมานั้นเปนการจัดแบงโดยรวม  เมื่อจัดแบงโดยละเอียด  

คัมภีรมหาวงศซึง่ใชเปนขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยนี้มีการจัดแบงเนื้อหา
ดังนี ้

มหาวงศ  เลม  ๑    เริ่มตั้งแตบทที่  ๑  ถึง  บทที ่  ๖๐  มี  ๔,๙๕๔  คาถา 
มหาวงศ  เลม  ๒  เริ่มตั้งแตบทที่  ๖๑  ถงึบทที่  ๙๙  รวม  ๓๙  บท  นับจํานวนคาถาได  
๕,๐๕๕  คาถา  รวมคาถาทัง้หมด  ๑๐,๐๐๙  คาถา  (ถารวมกับพุทธพจนบทหนึ่งที่เปนรอย

แกว จะไดจํานวน  ๑๐,๐๑๐)  โดยแตละบทมีคาถามากนอย ดังนี้ 
บทที่  ๑   มี ๘๕ คาถา บทที่   ๒ มี  ๓๓  คาถา 
บทที่  ๓ มี ๔๒ คาถา บทที่   ๔ มี  ๖๖  คาถา 

บทที่   ๕ มี ๒๘๒ คาถา บทที่   ๖ มี  ๔๗  คาถา 
บทที่   ๗   ม ี ๗๔ คาถา บทที่   ๘ มี  ๒๘  คาถา 
บทที่    ๙   ม ี ๒๙ คาถา บทที่   ๑๐ มี  ๑๐๖  คาถา 
บทที่    ๑๑   ม ี ๔๒ คาถา บทที่   ๑๒ มี  ๕๕  คาถา 

บทที่    ๑๓   ม ี ๒๑ คาถา บทที่   ๑๔ มี  ๖๕  คาถา 

                                                             
๔๒ ศิลปากร,  กรม,  กองวรรณคดีและวัติศาสตร,  วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม  ๑, หนา  

(๑๘). 



 

๔๘ 

บทที่    ๑๕   ม ี ๒๓๔ คาถา บทที่   ๑๖ มี  ๑๘  คาถา 
บทที่   ๑๗   ม ี ๖๕ คาถา บทที่   ๑๘ มี  ๖๘  คาถา 

บทที่    ๑๙   ม ี ๘๕ คาถา บทที่   ๒๐ มี  ๕๙  คาถา 
บทที่    ๒๑   ม ี ๓๔ คาถา บทที่   ๒๒ มี  ๘๘  คาถา 
บทที่    ๒๓   ม ี ๑๐๒ คาถา บทที่   ๒๔ มี  ๕๙  คาถา 

บทที่    ๒๕   ม ี ๑๑๖ คาถา บทที่   ๒๖ มี  ๒๖  คาถา 
บทที่    ๒๗   ม ี ๔๘ คาถา บทที่   ๒๘ มี  ๔๔  คาถา 
บทที่    ๒๙   ม ี ๗๐ คาถา บทที่   ๓๐ มี  ๑๐๐  คาถา 
บทที่    ๓๑   ม ี ๑๒๖ คาถา บทที่   ๓๒ มี  ๘๔  คาถา 

บทที่    ๓๓   ม ี ๑๐๕ คาถา บทที่   ๓๔ มี  ๙๔  คาถา 
บทที่    ๓๕   ม ี ๑๒๗ คาถา บทที่   ๓๖ มี  ๑๓๓  คาถา 
บทที่    ๓๗   ม ี ๒๔๘ คาถา บทที่   ๓๘ มี  ๑๑๕  คาถา 

บทที่   ๓๙   ม ี ๕๙ คาถา บทที่   ๔๐ มี  ๑๐๓  คาถา 
บทที่   ๔๑   ม ี ๖๙ คาถา บทที่   ๔๒ มี  ๑๕๕  คาถา 
บทที่    ๔๓   ม ี ๘๒ คาถา บทที่   ๔๔ มี  ๔๗  คาถา 

บทที่    ๔๕  ม ี ๖๖ คาถา บทที่   ๔๖ มี  ๑๖๐  คาถา 
บทที่    ๔๗   ม ี ๙๔ คาถา บทที่   ๔๘ มี  ๘๗  คาถา 
บทที่    ๔๙   ม ี ๑๓๖ คาถา บทที่   ๕๐ มี  ๘๒  คาถา 
บทที่    ๕๑   ม ี ๕๒ คาถา บทที่   ๕๒ มี  ๗๓  คาถา 

บทที่    ๕๓   ม ี ๓๔ คาถา บทที่   ๕๔ มี  ๑๗  คาถา 
บทที่    ๕๕   ม ี ๗๖ คาถา บทที่   ๕๖ มี  ๕๙  คาถา 
บทที่    ๕๗   ม ี ๕๑ คาถา บทที่   ๕๘ มี  ๙๑  คาถา 

บทที่    ๕๙   ม ี ๗๓ คาถา บทที่   ๖๐ มี  ๖๗  คาถา 
บทที่    ๖๑   ม ี ๕๓ คาถา๔๓ บทที่   ๖๒ มี  ๖๔  คาถา 

บทที่    ๖๓   ม ี ๔๔ คาถา บทที่   ๖๔ มี  ๑๕๘  คาถา 
บทที่    ๖๕   ม ี ๙๖ คาถา บทที่   ๖๖ มี  ๕๙  คาถา 
บทที่    ๖๗  ม ี ๓๘ คาถา บทที่   ๖๘ มี  ๓๓๖  คาถา 
บทที่    ๖๙   ม ี ๓๒ คาถา บทที่   ๗๐ มี  ๓๓๐  คาถา 

บทที่   ๗๑   ม ี ๑๖๔ คาถา บทที่   ๗๒ มี  ๒๔๘  คาถา 
บทที่   ๗๓   ม ี ๒๐๔ คาถา บทที่   ๗๔ มี  ๓๓๖  คาถา 

                                                             
๔๓ ตั้งแตบทนี้ไป  จัดเปนคัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๒ 



 

๔๙ 

บทที่   ๗๕   ม ี ๑๐๘ คาถา บทที่   ๗๖ มี  ๑๐๙  คาถา 
บทที่   ๗๗   ม ี ๘๖ คาถา บทที่   ๗๘ มี  ๘๐  คาถา 

บทที่    ๗๙   ม ี ๘๐ คาถา บทที่   ๘๐ มี  ๕๓  คาถา 
บทที่   ๘๑   ม ี ๕๒ คาถา บทที่   ๘๒ มี  ๔๔  คาถา 
บทที่    ๘๓  ม ี ๑๒๒ คาถา บทที่   ๘๔ มี  ๕๘  คาถา 

บทที่    ๘๕   ม ี ๗๔ คาถา บทที่   ๘๖ มี  ๑๒๑  คาถา 
บทที่    ๘๗   ม ี ๗๑ คาถา บทที่   ๘๘ มี  ๑๑๐  คาถา 
บทที่    ๘๙   ม ี ๓๖ คาถา บทที่   ๙๐ มี  ๓๓  คาถา 
บทที่    ๙๑   ม ี ๑๗ คาถา บทที่   ๙๒ มี  ๒๔  คาถา 

บทที่    ๙๓   ม ี ๒๗ คาถา บทที่   ๙๔ มี  ๔๒  คาถา 
บทที่    ๙๕   ม ี ๖๔ คาถา บทที่   ๙๖ มี  ๙๘  คาถา 
บทที่    ๙๗   ม ี ๑๘๕ คาถา บทที่   ๙๘ มี  ๓๐๕  คาถา 

บทที่    ๙๙   ม ี ๓๙ คาถา ภาคผนวก มี  ๘๕๕  คาถา 
ในภาคผนวกนั้นแบงออกเปนภาคผนวกของบทที่  ๙๒ และภาคผนวกบทที ่ 

๙๓  เมื่อรวมกันจึงเปน  ๑๐๑ บท 

คัมภีรมหาวงศทัง้  ๒  ภาค แตละบทมีเนื้อหาสาระโดยยอ๔๔ ดังตอไปนี ้
บทที่ ๑  ตถาคตาภิคมนะ :  การเสด็จมา (เกาะลงักา)  ของพระตถาคต 

กลาวถึงพระชนิเจา(พระโพธสิตัว) ไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจา  ๒๔  พระองควาจะ
ไดตรสัรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  ไดบําเพ็ญบารมีทั้งปวงแลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

ทรงประกาศพระศาสนา แลวเสด็จมาเกาะลังกา  ๓  ครัง้  คือ  ครั้งที่  ๑  พระพุทธเจาเสดจ็
มาที่มหิยังคณเจดีย  หลังจากตรสัรูแลว  ๙  เดือน ตรงกบัวันเพ็ญเดือน  ๒  (ผุสสมาส)  เพื่อ
ทรงชําระเกาะลังกาใหปราศจากเหลายักษผูประจําอยูในเกาะลังกาสําหรับเปนที่อยูของ

มนุษยตอไป  ครั้งที่  ๒  หลังจากตรสัรูแลว  ๕  ป  เสด็จไปยังนาคทวีปในเกาะลังกาเพื่อทรง
หามสงครามชิงบัลลังกแกวมณรีะหวางพระมโหทรนาคราชผูเปนลุงกับพระจูโฬทรนาคราชผู
เปนหลาน  ตรงกับวันอุโบสถ กาฬปกษ  เดือน  ๕  (จติตมาส)  ครัง้ที่  ๓  หลังจากตรสัรู

แลว  ๘  ป  เสด็จสูแมน้ํากัลยาณใีนเกาะลงักาเพื่อโปรดพระยานาคชื่อมณิอักขะ  ตรงกับวัน
เพ็ญเดือน  ๖  ครั้งที่  ๓  นี้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไวที่ยอดภูเขาสุมนกูฏ (Adam’s 
Peak) ดวย 

บทที่  ๒   มหาสมมตวังสะ  : วงศของพระเจามหาสมมต  พระพุทธเจาทรงสืบ

เชื้อสายมาจากวงศของพระเจามหาสมมตที่เปนพระราชาพระองคแรกในยุคตนกัป  นับแต

                                                             
๔๔ สรุปยอจาก  พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ ภาค ๑, แปลโดย  สุเทพ  พรมเลิศ 

(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),  หนา  (๔๑) – (๙๕) 



 

๕๐ 

ตนกัปเปนตนมาพระมหาสมมตทรงมีพระโอรส  พระราชนัดดา  พระราชปนัดดาครองราช
สมบัตสิืบราชสันตติวงศตลอดมาจนถึงราชวงศของพระเจาโอกกากราช  พระเจาสุทโธทนะ

พระพุทธบิดา  พระนางมายาพระพุทธมารดา  พระสิทธตัถราชกุมาร(พระพุทธเจา) พระนาง
ภัททกัจจานาพระมเหส ี  และพระราหุลพระโอรส  พระเจาพิมพิสารกับเจาชายสิทธตัถะทรง
เปนพระสหายกัน  พระสิทธตัถราชกุมารมีพระชนมายุแกกวาพระเจาพิมพิสาร  ๕  พระ

ชันษา  ทรงออกผนวชเมื่อพระชนมายุ  ๒๙    พระชนัษา ทรงบําเพญ็เพียร  ๖  ป  จึงทรง
บรรลุพระสัมมาสัมโพธญิาณ เมื่อพระชนมายุ  ๓๕  พระชันษา  ทรงแสดงธรรมโปรดพระ
เจาพิมพิสารขณะที่พระเจาพิมพิสารทรงมีพระชนมายุ  ๓๐  พระชันษา  พระเจาพิมพสิาร
ทรงครองราชย  ๕๒  ป  คือ  กอนทรงพบพระพุทธเจา  ๑๕  ป  หลังจากทรงพบ

พระพุทธเจาแลว  ๓๗  ป  พระเจาอชาตศตัรูพระโอรสทรงปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
ครองราชยได  ๓๗   ป  ในปที่  ๘  แหงรัชกาลของพระเจาอชาตศัตรู  พระพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน (การที่ผูแตงกลาวถงึวงศของพระเจาสมมตราชเชื่อมโยงกับพทุธประวัตถิือ

เปนธรรมเนียมในการกําหนดศักราชสําหรับการแตงพงศาวดารอันเปนเอกสารเชิง
ประวัติศาสตร) 

บทที่ ๓  ปฐมสังคตีิ  :  สังคายนาครัง้ที่  ๑ หลงัจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปริ

นิพพานในวันเพญ็เดือน ๖  (วิสาขมาส)  มีการประชุมกันของพระสงฆจํานวนมาก  เฉพาะ
ภิกษุระดับหัวหนามีจํานวนถงึ  ๗๐๐,๐๐๐  รูป  โดยมพีระมหากัสสปเถระเปนพระสงัฆเถระ  
ทานไดคํานึงถึงความดํารงมั่นของพระพทุธศาสนาและระลึกถึงถอยคําจวงจาบพระธรรมวินัย
ของพระสุภัททะผูบวชเมื่อแก  จึงคัดเลือกพระอรหันตขณีาสพจํานวน  ๕๐๐  รูป  ทําปฐม

สังคตีิ คือสงัคายนาครั้งที่  ๑  ที่บริเวณใกลประตูถ้ําสัตตบรรณ ขางภูเขาเวภาระ  กรุง
ราชคฤห  ใชเวลา  ๗  เดือนจงึแลวเสร็จ  ทัง้นี้เพื่อใหพระพุทธศาสนามีอายุถึง  ๕,๐๐๐  ป   
สังคายนาครั้งนี้ทานเรียกวา  เถริยปรัมปรา (ลําดับสายพระเถระ) เพราะเปนสงัคายนาที่พระ

เถระทั้งหลายทําไวเปนแบบอยาง 
บทที่ ๔  ทตุิยสงัคีต ิ  :  สงัคายนาครั้งที่  ๒  พระเจาอุทยภัททะทรงปลงพระ

ชนมพระเจาอชาตศตัรูพระราชบิดาแลวเสวยราชสมบตัิอยู  ๑๖  ป  พระเจาอนุรุทธะ

พระโอรสทรงปลงพระชนมพระเจาอุทยภัททะ  พระเจามุณฑะพระโอรสทรงปลงพระชนม
พระเจาอนุรุทธะ ทัง้  ๒  พระองคเสวยราชสมบติรวม  ๘  ป  พระเจานาคทาสกะพระโอรส
ทรงปลงพระชนมพระเจามุณฑะเสวยราชสมบัตไิด  ๒๔  ป  ชาวเมืองเห็นวาพระราชวงศนี้
เปนวงศปตุฆาต(ฆาพอ)  จึงทํารัฐประหารยึดราชสมบัติจากพระเจานาคทาสกะ(ขับไล)แลว

อภิเษกสุสุนาคอํามาตยเปนพระเจาแผนดนิ  พระเจาสุสนูาคเสวยราชสมบตัิได  ๑๘  ป  พระ
เจากาลาโศกพระราชโอรสของพระองคเสวยราชสมบัตสิบืตอมาอีก  ๒๘  ป  รัชกาลของพระ
เจากาลาโศกลวงไปได  ๑๐  ป  ตรงกับ พ.ศ.  ๑๐๐    คราวนั้นพวกภิกษุวัชชีบุตร 

ชาวเมืองเวสาลีไดแสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ  พระยสกากัณฑกบุตรทราบเรื่องจงึรวบรวม



 

๕๑ 

ภิกษุไดประมาณ  ๙๐,๐๐๐  รูปในระยะแรก  และในตอนทําสงัคายนามีภิกษุประชุมกันถึง  
๑,๒๐๐,๐๐๐  รูป  พระเรวตเถระทําหนาที่ประธานสงฆ  ทานคัดเลือกพระอรหนัตผูทรง

พระไตรปฎกจํานวน  ๗๐๐  รูป  มีพระเจากาลาโศกราชทรงเปนองคอุปถัมภก  ทําทตุิย
สังคตีิคือสังคายนาครั้งที่  ๒  ที่วาลุการาม  สําเร็จโดยเวลา  ๘  เดือน   

บทที่  ๕  ตติยธัมมสังคตีิ  :  สงัคายนาครั้งที่  ๓   บทนี้แบงออกเปนหลาย

ตอน  ดังนี้     
ตอนที่  ๑  กถาวาดวยลัทธิฝายอาจริยวาท  กลาวถึงการแตกนิกายของ

พระพุทธศาสนา  ๑๘ นิกาย  ตลอดระยะเวลานับแตการปรินิพพานของพระพุทธเจามาจนถงึ  
๑๐๐    ปนั้นไดมีเถรวาทนิกายเดียวเทานั้น  สวนอาจรยิวาทอ่ืน ๆ ไดเกิดถัดจากนั้น  พวก

ภิกษุ  ๑๐,๐๐๐  รูปที่ถูกพระเถระผูทําทตุิยสังคายนาลงนิคคหะ(การขมตามหลักพระธรรม
วินัย)  ไดตั้งนิกายอาจริยวาทขึ้นแลวทําสังคายนาใหมใหชื่อวา  มหาสงัคีต ิ  จึงเกิดนิกาย
มหาสังฆิกะขึ้น จากนั้นจงึแตกออกเปนนิกายตาง ๆ  ทั้งที่แตกจากฝายเถรวาทและอาจริ

ยวาทรวม  ๑๗  นิกาย คือ  (๑)  นิกายมหาสงัฆิกะแตกออกจากเถรวาทเปนนิกายแรก  (๒)  
นิกายโคกุลิกะ  (๓)  นิกายเอกัพโพหาริกะ  (๔)  นิกายปณณัตติวาท  (๕)  นิกายพาหุลิกะ  
(๖)  นิกายเจติยวาท    (๗)  นิกายมหิสาสกะ  (๘)  นิกายวัชชีปุตตกะ  (๙)  นิกายธัมมตุตริ

ยะ  (๑๐)  นิกายภัทรยานิกะ  (๑๑)  นิกายฉันนาคระ  (๑๒)  นิกายสัมมติียะ  (๑๓)  นิกาย
สัพพัตถิวาท (๑๔)   นิกายธัมมคุตติยะ  (๑๕)  นิกายกัสสปยะ (๑๖)  นิกายสังกนัติกะ  (๑๗)  
นิกายสุตตวาท  ทัง้  ๑๗  นิกายนีถ้ือเปนนิกายอาจริยวาทที่เกิดในพุทธศตวรรษที ่  ๒  
ภายหลังจากนั้นยังมีนิกายอาจริยวาทเกิดขึ้นอีก  ๘  นกิาย  คือ  (๑)  นิกายเหมวตะ  (๒)  

นิกายราชคิริยะ  (๓) นิกายสทิธัตถิกะ  (๔)  นิกายปุพพเสลิยะ  (๕)  นิกายอปรเสลิยะ  (๖)  
นิกายวาชิริยะ นิกายทั้ง ๖  นิกายนี้แตกแยกกันในชมพทูวีป  (๗)  นิกายธัมมรุจิ  (๘)  นิกาย
สาคลิยะ  นิกายทัง้  ๒  นี้แตกแยกกันในลงักาทวีป 

ตอนที่  ๒  วาดวยการอภิเษกพระเจาอโศก  ราชวงศของพระเจากาลาโศกเสวย
ราชสมบตัิสืบตอกันมาอีก  ๒๒  ป  หลังจากนั้น  ราชวงศนันทะเสวยราชสมบัติ  ๒๒  ป
เทากัน  ตอมา  จานักกพราหมณอํามาตยปลงพระชนมพระเจาธนนนัทะกษตัริยพระองคที ่ 

๙  แหงราชวงศนันทะแลวอภิเษกพระเจาจันทคุตตะ (จันทรคุปต) ผูสืบราชวงศมาจาก
กษัตริยโมริยะใหครองราชสมบัติ  พระเจาจันทคตุตะเสวยราชสมบัตไิด  ๒๔  ป  พระโอรส
ทรงพระนามวาพินทุสารเสวยราชสมบตัิได  ๒๘  ป  พระโอรสของพระเจาพินทุสารมี  ๑๐๑  
พระองค  พระอโศกกุมารไดทรงประหารพระพี่นอง  ๙๙  พระองคแลวครองราชสมบตัิใน

ชมพูทวีป  ตรงกับ  พ.ศ.  ๒๑๘  ครองราชยได  ๔  ปจงึทรงมีพิธรีาชาภิเษก   
ตอนที่  ๓  วาดวยพระเจาอโศกพบนิโครธสามเณร  ในพระราชวังของพระเจา

อโศกทรงเลี้ยงพราหมณวันละ  ๖๐,๐๐๐  คน ตอมา ทรงพบกับนิโครธสามเณรผูทรงเปน



 

๕๒ 

พระโอรสของเจาชายสุมนะพระโอรสพระองคโตของพระเจาพินทุสาร หลังจากไดทรงสดับ
พระธรรมเทศนาจากสามเณรทรงหันมาเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา 

ตอนที่  ๔  วาดวยพระพุทธศาสนาแผเขาสูราชสํานักของพระเจาอโศก  
หลังจากทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลว  พระเจาอโศกทรงนมินตภิกษุจํานวน  ๖๐,๐๐๐  
รูปมาฉันในพระราชวังแทนที่พวกพราหมณ  ทรงสรางพระวิหาร  ๘๔,๐๐๐  เทาจํานวนพระ

ธรรมขันธ  สละพระราชทรัพย  ๙๖  โกฎ ิ  และรับสั่งใหพระเจาแผนดนิในนคร  ๘๔,๐๐๐  
นครทั่วชมพูทวีปสรางพระวหิารใหครบ  ๘๔,๐๐๐  แหง  สวนพระองคทรงสรางวัดอโสกา
รามและทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางมาก   

ตอนที่  ๕  วาดวยการอุบัติขึ้นของพระโมคคลีบุตรตสิสเถระ  พระโมคคลีบตุร

ติสสเถระ เปนบุตรของโมคคลีพราหมณ  อายุ  ๑๖  ปก็เรียนจบไตรเพท  ภายหลังไดโตวา
ทะเกี่ยวกับจิตตยมกกับพระสิคควะเถระจงึเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชเปนสามเณร 
ทานเรียนพระสูตรและพระอภิธรรมในสํานักของพระจณัฑวัชชีเถระ ตอมาไดเปนพระเถระที่

มีชื่อเสียงมาก 
ในตอนทายของบทนี้กลาวถึงการสรางวิหาร  ๘๔,๐๐๐  แหง ของพระเจาอโศก 

โดยใชเวลา  ๓  ป พระองคทรงทํานุบํารงุพระพุทธศาสนาอยางมาก  แตกอน พระองคไดถูก

ประชาชนกลาวขานวา  จัณฑาโศก (พระเจาอโศกผูดุราย)  ภายหลังถูกกลาวขานวา  ธรรมา
โศก (พระเจาอโศกผูทรงธรรม)  เมื่อทรงทํานุบํารุงพระศาสนามากจึงมผีูปลอมเขามาบวชใน
พระพุทธศาสนาแสดงสัทธรรมปฏิรูป พระองคจึงทรงอาราธนาพระโมคลีบุตรตสิสเถระกําจัด
เดียรถียที่ปลอมเขามาบวชในพระพทุธศาสนาและโปรดใหทําสงัคายนาครั้งที ่  ๓  พระเถระ

ไดคัดเลือกภิกษุผูทรงพระไตรปฎกจํานวน  ๑,๐๐๐  รูปทําสังคายนาที่วัดอโสการาม  ใชเวลา
ทําสังคายนา  ๙  เดือนจึงสําเร็จ ตรงกับปที่  ๑๗  แหงรชักาลของพระเจาอโศก  ขณะที่พระ
เถระมีอายุ  ๗๒  ป   และการทําสังคายนาครั้งนี้  ทานไดแสดงกถาวัตถุปกรณสําหรับปราบ

ลัทธิอื่นดวย  สวนพระเจาธรรมาโศกราชนั้นไดมีพระบรมราชานญุาตใหพระมหนิทเถระ
พระโอรสและพระนางสังฆมิตตาพระราชธิดาผนวชสืบอายุพระพุทธศาสนา  

บทที่ ๖  วิชยาคมนะ  :  การเสด็จมาของพระเจาวิชัย  พระเจาวังคะทรงมีพระ

มเหสีเปนพระราชธิดากษัตริยกาลิงคะ  ตอมาทรงมีพระธิดา  ๑  พระองค  พระธิดานั้นไดสม
สูกับพญาราชสีหประสตูิพระโอรสแฝด   เปนพระโอรส  ๑  องค  พระธิดา  ๑  องค  
พระโอรสมีพระหัตถและพระบาทเหมือนราชสหีจงึขนานนามวา  สีหพาหุ สวนพระธิดา
เรียกวา  สีหสีวลี พระโอรสนัน้มีกําลังมากสงสารพระมารดาที่มีสวามีเปนพญาราชสีหจงึพา

พระมารดาหนี  พญาราชสีหนัน้เสียใจและโกรธแคนเที่ยวตามหาบุตรและภรรยาอาละวาดไล
กัดผูคน  พระราชาทรงมีพระราชโองการใหหาคนฆาพญาราชสหี  ตอมา  สีหพาหุกุมารนั้น
ไดอาสาฆาพญาราชสหีผูบิดา ภายหลังไดรับราชสมบัติแหงวังคะ  แตทรงถวายแกพระสวามี

ของพระมารดา แลวเสด็จไปสรางเมืองใหม ณ  ลาฬรัฐ  เรียกวา  สีหบุรี  ทรงแตงตัง้พระนาง



 

๕๓ 

สีหสีวลีเปนพระมเหสี  ตอมา  พระเจาสหีพาหุนั้นทรงมพีระโอรสแฝดถึง  ๑๖  คู  พระโอรส
องคโตทรงพระนามวาวิชัย ทรงแตงตั้งใหเปนพระอุปราช  แตเนื่องดวยพระวิชัยกุมารทรง

ประพฤติไมเหมาะสมหลายประการจึงถูกพระราชบิดาเนรเทศออกจากลาฬรัฐ (บริเวณ
แควนเบงกอล)  พระองคเสด็จไปขึ้นเกาะลังกาพรอมดวยขาราชบริพาร  ๗๐๐  คน  พรอม
ทั้งภรรยา  และบุตรของบริวารเหลานั้น  บุรุษและสตรีเหลานั้นไปข้ึนเกาะตาง ๆ  ทําใหเกิด

ชื่อเกาะตาง ๆ  คือ เกาะที่เด็กขึ้นไปเรียกวา  นัคคทวปี  เกาะที่สตรีข้ึนไปเรียกวามหินทะ  
สวนพระวิชัยกุมารทรงเสด็จขึ้นทีท่าเรือสุปปารกะในอินเดีย  แตพระองคทรงเกรงวาเหลาขา
ราชบริพารจะประพฤติไมดใีนทีน่ั้นอีกจึงเสด็จไปยังเกาะลังกา  วันที่เสด็จขึ้นเกาะนั้นตรงกับ
วันที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน   

บทที่  ๗    วิชยาภิเสกะ  :  การอภิเษกพระเจาวิชัย เมือ่พระวิชัยกุมารเสด็จขึ้น
เกาะลังกาแลว  ทรงอยูรวมกับนางกุเวณียักษณิี  และทรงปราบพวกยักษในเกาะลงักา  
จากนั้นทรงสรางพระนครตมัพปณณ ิ  แปลวา  นครของคนที่มฝีามือแดง  เพราะตอนที่ขึ้น

จากเรือพากันเหน็ดเหนื่อยจนตองเอามือค้ํายันพื้นดินที่มสีีแดง  ฝุนดนิหรือทรายสีแดงติดมือ
จึงเรียกคนเหลานั้นวาผูมฝีามือแดง เมื่อไดปกครองเกาะ  จึงพลอยเรียกชื่อเกาะวา  เกาะของ
คนที่มีฝามือแดง  และเนื่องจากพระวิชัยกุมารนั้นทรงสืบเชื้อสายของพระเจาสหีฬ  จึง

เรียกวา  ชาวสีหฬ  ดวย  ตอมา  พระวิชัยกุมารไดทรงอภิเษกกับเจาหญงิพระราชธิดาของ
พระเจาปณฑุแหงอินเดียใต  พระเจาวิชัยเสวยราชสมบตัิอยู  ๓๘  ป จงึสวรรคต  กอน
สวรรคต  เนื่องจากพระองคไมมีพระราชโอรสผูจะสืบราชสันตติวงศจึงทรงสงพระราชสาสน
ไปอัญเชิญพระเจาสุมิตตะพระกนษิฐาในชมพทูวีปใหเสดจ็มาปกครองลังกา  แตพระเจา

สุมิตตะไดทรงเถลิงถวัลยราชสมบตัิเปนกษัตริยสีหบุรสีืบตอจากพระราชบิดาแลวจึงทรงสง
พระปณฑุวาสุเทพเสด็จมาที่เกาะลังกาแทนพระองค 

บทที่  ๘  ปณฑุวาสุเทวาภิเสกะ  :  การอภิเษกของพระเจาปณฑุวาสุเทพ  พระ

เจาปณฑุวาสุเทพ  ทรงเปนพระราชโอรสพระองคที ่ ๓  ของพระเจาสุมิตตะผูครองเมืองสหี
บุรี  ทรงเปนพระนัดดาของพระเจาวิชัยเสด็จมาจากลาฬรัฐสูลังกาทวีป  ไดทรงครองราชย
สมบัติลงักาสืบตอจากพระเจาวิชัย  ตอมา ไดทรงอภิเษกกับเจาหญิงสุภัททกัจจานา  พระ

ราชธิดาของพระเจาปณฑุศากยะ ซึ่งเลาวาพระนางทรงสบืเชื้อสายมาจากศากยวงศ 
บทที่ ๙  อภยาภิเสก :  การอภิเษกพระเจาอภัย  พระมเหสีของพระเจาวาสุเทพ

ทรงมีพระโอรส  ๑๐  พระองค  พระเชษฐโอรสทรงพระนามวา อภัย  สวนพระราชธิดา
พระองคเล็กทรงพระนามวาจิตรา และไดรับการพยากรณวาพระโอรสของพระนางจะประหาร

พระมาตุลาชงิราชสมบัติ จึงถูกขังไวในพระราชมณเฑียร  เนื่องจากทรงมีพระรูปโฉมงดงาม
นัก ทุกคนที่ไดพบเห็นพระนางจะเกิความหลงไหลในพระรูปโฉมจนแทบจะเปนบา  พระนาง
จึงทรงมีสรอยพระนามวา อุมมาทจิตตา  ตอมา พระราชวงศของพระเจาปณฑุศากยะได

เสด็จมาทรงสรางบานเมืองในเกาะลงักาหลายพระองค  พระเจาวาสุเทพทรงอภิเษกพระอภัย



 

๕๔ 

กุมารใหทรงดํารงตําแหนงพระอุปราช  ตอมา  พระทีฆคามณีราชกุมารทรงลักลอบไดเสียกับ
พระนางอุมมาจติตาประสตูิพระโอรสพระองคหนึ่งขนานพระนามวา  ปณฑุกาภัย  โดยรวม

พระนามของพระอัยยิกา (ปณฑ)ุ กับพระนามของพระมาตุลา (อภัย)  เขาดวยกัน   
ตลอดเวลานั้น  พระราชวงศหลายพระองคตองการฆาพระโอรสของพระนางเพราะกลัวภัย
ตามคําทํานาย ฝายพระเจาปณฑุวาสเทพเสวยราชสมบตัิได  ๓๐  ปจึงสวรรคต  พระเจา

อภัยพระเชษฐโอรส ไดขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบตัิลังกา 
บทที่ ๑๐  ปณฑุกาภยาภิเสกะ  :  การอภิเษกพระเจาปณฑุกาภัย  ตอมา  

พระปณฑุกาภัยกุมารที่ทรงหลบหนีราชภัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งทรงเจริญพระชันษาข้ึน  
ทรงศึกษาศิลปะในสํานักของปณฑุลพราหมณ ตอมา  ทรงซองสุมทหารและไดอภิเษกกับ

พระนางปาลีพระราชธิดาของพระเจาคิริกณัฑสิวะเจาผูครองประเทศราช  ทําใหมีกองทัพ
ใหญขึ้น  ภายหลังทรงรบกับพระมาตุลาทัง้หลายปลงพระชนมพระมาตุลาถึง  ๘  พระองค  
แลวทรงสรางพระนครอนุราธปุระ  ที่เรียกชื่อเมืองวา อนุราธปุระ เพราะเปนสถานที่ประทับ

ของพระอัยกาทรงพระนามวาอนุราธะและไดชื่อตามอนุราธฤกษ  เมื่อไดครองราชยแลว  
ทรงยกเวนโทษประหารพระเจาอภัยเพราะทรงมีพระอุปการะตอพระมารดา  ทรงครองราชย
เฉพาะกลางวัน  สวนกลางคนืทรงถวายราชสมบตัิแดพระเจาอภัยพระมาตุลา (เปนการ

ปกครองรวมกันของพระมหากษตัริย  ๒  พระองค)  สวนพระองคทรงทําหนาที่เปนคน
คุมครองพระนคร ตัง้แตนั้นมาจงึเกิดมีคนคุมครองพระนคร(ตํารวจวัง)ขึ้นเปนครั้งแรก  
พระองคทรงสรางหมูบาน  ปรับปรงุพระนครจนเจริญรุงเรืองอยางมาก  สวนพระราชกรณีย
กิจดานการพระศาสนาทรงทํานุบํารุงทุกศาสนาทั้งสมณะ  พราหมณ  ดาบส  นิครนถ  

อาชีวก  พระองคครองราชยเมื่อพระชนมายุ  ๓๗  เสวยราชสมบตัิ  ๗๐  ปบริบูรณจึง
สวรรคต  หลงัรัชกาลของพระองควางกษัตริย  ๑๗  ป 

บทที่  ๑๑  เทวานัมปยตสิสาภิเสกะ :  การอภิเษกพระเจาเทวานัมปยตสิสะ  

หลังจากพระเจาปณฑุกาภัยสวรรคต  พระโอรสทรงพระนามวามุฏสีวะไดเสวยราชสมบตั ิ 
ทรงสรางพระราชอุทยานมหาเมฆวัน  เพราะในวันจับจองสถานที่เกิดมหาเมฆตกผิดฤดูกาล
จึงตัง้ชื่อตามนั้น  เสวยราชสมบัติอยู  ๖๐  ป  ทรงมีพระโอรส  ๑๐  พระองค  พระธิดา  ๒  

พระองค  พระโอรสพระองคที ่  ๒  ทรงพระนามวาเทวานัมปยติสสะ  เมื่อพระราชบิดา
สวรรคต  พระเจาเทวานัมปยตสิสะไดเสวยราชสมบตัิ  ในรัชกาลนี้เกิดขุมทรัพยขึ้นมากมาย  
เชน  มีขุมทรัพยและแกวแหวนเงินทองผุดขึ้นจากพ้ืนดิน  รัตนะในเรือทีจ่มลงในทะเลถูกคลื่น
ซัดมาอยูบนบก  เกิดลําไผใหญเทาดุมลอรถ  ๓  ลํา  ชือ่ลตายัฏฐิ  กุสุมยัฏฐิ  และสกุณยัฏฐ ิ 

เกิดแกวมุกดาหรือไขมุกธรรมชาติ  ๘  ชนิดเปนรูปมา  ชาง  รถ  มะขามปอม  รูปทรงกําไล 
รูปแหวน  รูปผลกุม และมุกดาทั่วไป  มีการคนพบแหลงแกวมรกต  ไพฑรูย  ทับทิม  
พระองคทรงสงสิง่ของเหลานีเ้ปนเครื่องราชบรรณาการไปถวายแดพระเจาธรรมาโศกราชที่

ชมพูทวีป(ประเทศอินเดีย) เพราะทรงเปนพระสหาย  และไดรับการถวายเครื่องราช



 

๕๕ 

บรรณาการตอบแทนคือเครื่องราชกกุธภัณฑจากพระเจาธรรมาโศกราช  พรอมกันนี้  พระ
เจาธรรมาโศกราชดทรงสงสัทธรรมบรรณาการคือการทูลใหนับถือพระรตันตรัยมาพรอมกับ

ทูตลงักาดวย  พวกทูตเดินทางจากกรุงปาตลีบุตรในวันขึ้น  ๑  ค่ํา  เดือน  ๖  โดยสารเรือที่
ทาตามลิตติยะ ขึ้นเรือที่ทาชัมพโุกละ  ขึน้  ๑๒  ค่ําก็มาถึงราชสํานักลังกา  ในวันขึ้น  ๑  ค่ํา  
เดือน  ๑  (มิคสิระ) ทรงอภิเษกเปนครัง้ที่  ๒  ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะทรงไดรับการขนาน

สรอยพระนามวา  เทวานัมปยะ  (ผูเปนที่รักของทวยเทพ)  มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษก
อยางยิ่งใหญ 

บทที่ ๑๒   นานาเทสปสาทะ  :  ความเลื่อมใสของนานาประเทศ   เมื่อ
สังคายนาครั้งที่  ๓  ในชมพูทวีปสิ้นสุดลง  พระโมคลีบุตรติสสเถระไดสงพระธรรมทตูไปเผย

แผพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ  ๙  สาย คือ  (๑)  พระมัชฌันติกเถระไปยังแควนกัศมี
ระและคันธาระ  (๒)  พระมหาเทวเถระไปยังมหิสมณฑล  (๓)  พระรักขิตเถระไปยังวนวาส ี 
(๔)  พระโยนธัมมรักขิตเถระไปยังอปรันตกประเทศ  (๕)  พระมหาธัมรักขิตเถระไปยังมหา

รัฐ  (๖)  พระมหารักขิตเถระไปยังแควนโยนกะ  (๗)  พระมัชฌิมเถระไปยังหิมวันตประเทศ   
(๘)  พระเถระ ๒ รูปคือพระโสณะกับพระอุตตระไปยังสวุรรณภูมิ  และ  (๙)  ไดสงพระเถระ
ที่เปนศิษยมาที่ลงักา  ๕  รูป  คือ  (๑)  พระมหาหินทเถระ (๒)  พระอิฏฐิยเถระ  (๓)  พระอุ

ตติยเถระ (๔)  พระสัมพลเถระ (๕)  พระภัททสาลเถระ  ทําใหพระพทุธศาสนาแผไปใน
ประเทศตาง ๆ จนเกิดความเลื่อมใสในนานาประเทศ 

บทที่  ๑๓  มหนิทาคมนะ  :  การมาของพระมหนิทเถระ   เมื่อพระมหินท
เถระบวชได  ๑๒  พรรษาไดรับคําสั่งพระเถระใหไปประกาศพระศาสนาทีล่ังกา  ทาน

พิจารณาเห็นวาพระเจามุฏสีวะทรงพระชราภาพจึงรอคอยเวลาใหพระโอรส (เทวานัมปยติส
สะ)ขึ้นครองราชย   จงึพรอมดวยพระเถระ  ๔  รูป  สุมนสามเณรผูเปนโอรสของพระนาง
สังฆมิตตา  แลวเดินทางไปยังเวทสิคีรนีครเพื่อเย่ียมพระนางเวทิสเทวีพระมารดาของทาน๔๕   

ไดแสดงธรรมโปรดพระมารดา ทําใหภัณฑุกะพระโอรสของพระภคินีแหงพระมารดาบรรลุ
อนาคามี  ทานพักอยูที่เวทิส  ๑  เดือน ครั้นไดเวลาเหมาะสมแลวจึงเหาะไปลงักา  ลงที่มิสส
บรรพตในวันอุโบสถเดือน  ๗  (เชษฐะ)  พรอมดวยพระเถระ  ๔  รูป  สมุนสามเณร 

และภัณฑุกะผูเปนคฤหสัถ  
บทที่  ๑๔  นครัปปเวสนะ  :  การเขาไปสูพระนคร (ของพระมหินทะ)  ขณะนั้น

พระเจาเทวานัมปยตสิสะเสด็จไปประพาสลาเนื้อพรอมดวยบริวาร ณ มสิสกบรรพต  ทรง
ติดตามละมั่งซึ่งเปนเทวดาจําแลงจนถงึมสิสบรรพตและไดทรงพบพระเถระ  ณ  ที่นั้น  พระ

                                                             
๔๕ พระนางเวทิสเทวี เปนธิดาของเศรษฐีที่เวทิสนคร  นางไดพบกับพระเจาอโศก ขณะยังเปน

พระราชกุมารเสด็จผานเวทิสนครเพื่อไปครองกรุงอุชเชนี  แควนอวันตี  นางไดโดยเสด็จพระอโศกกุมาร

ไปประสูติพระมหินทะที่กรุงอุชเชนี จากนั้น  ๒  ปก็ประสูติพระธิดาทรงพระนามวาสังฆมิตตา. 



 

๕๖ 

เถระไดแสดงจูฬหตัถิปโทปมสตูรถวายพระเจาแผนดิน ในเวลาจบพระธรรมเทศนา พระองค
พรอมดวยบริวาร  ๔๐,๐๐๐  ไดบรรลโุสดาปตตผิล  พระราชาทรงอาราธนาพระเถระใหเขา

ไปแสดงธรรมในพระนคร  พระเถระไดแสดงสมจิตตสูตรแกเทวดา  และเมื่อเขาไปสูพระนคร
แลวทานไดแสดงเปตวัตถ ุ  วิมานวัตถุ  และสัจจสังยตุแกสตรชีาวพระนคร ๕๐๐ นางมีพระ
นางอนุฬาเปนหัวหนาทําใหสตรีเหลานั้นบรรลธุรรมเปนพระโสดาบัน  ตอมา  แสดงเทวทูต

สูตรทําใหชาวพระนครบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน  ๑,๐๐๐  คน  พระมหินทเถระนั้นมี
บทบาทเชนเดียวกับพระศาสดา ชาวลังกานับถือวาทานเปนประทีปของเกาะลังกาใน ๒  
สถานะ  คือ  เปนผูประดษิฐานพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา  และเปนผูแสดงธรรมดวย
ภาษาของชาวเกาะ(ชาวพื้นเมือง) คือภาษาสหีลทําใหพระสัทธรรมหยั่งรากลึกลงในเกาะ

ลังกา 
บทที่  ๑๕  มหาวิหารปฏิคคหณะ  :  การรับมหาวิหาร  ในระยะแรก  พระเถระ

แสดงธรรมในพระราชวังแลวขยายออกมาแสดงที่โรงพระมงคลหตัถีเพราะมผีูเขาฟงธรรม

มาก จากนั้น  พระราชาจงึอาราธนาใหไปแสดงธรรมในสวนนันทนวันทีร่มรื่น  เมื่อทานแสดง
พาลปณฑิสตูรแกสตรสีูงศักดิใ์นพระนคร ไดมสีตรีบรรลธุรรมเปนพระโสดาบัน  ๑,๐๐๐ คน  
พระราชาทรงอาราธนาใหพระเถระและคณะไปพํานักที่มหาเมฆวัน  ตอมาพระเถระได

บรรยายการสรางพระเวฬุวันถวายพระราชา  พระองคกท็รงยินดี  ฝายพระนางอนุฬาเทวีกับ
ขาราชบริพาร  ๕๐๐  นาง  ไดฟงพระธรรมเทศนาอีกก็บรรลุธรรมเปนพระสกทาคามีจึงทูล
ขอพระบรมราชานุญาตออกผนวช  พระเถระจงึใหไปทลูขอพระนางสงัฆมติตาภิกษุณีพรอม
กับก่ิงตนพระศรีมหาโพธิ์ดานทศิทักษิณมาจากชมพทูวีป  ฝายพระราชาทรงถวายมหาเมฆ

วันเปนวัดแหงแรกของพระพทุธศาสนาในลงักา  พระเถระไดกําหนดสถานที่สําหรับการสราง
พระเจดีย พระวิหาร และเสนาสนะตาง ๆ เปนสถานทีส่ําคัญ  ๘  แหง  และไดทํานายถึง
เหตุการณในอนาคต  พระราชาจงึโปรดใหจารึกสถานที่สําหรับสรางสิ่งตาง ๆ ไวสําหรับ

อนาคตตามคําทํานายของพระเถระ  มหาเมฆวันนั้นพระเถระใหชื่อวาติสสาราม  พระเถระได
แสดงอัคคิกขันโธปมสตูร  อาสีวิโสปมสูตร  และพระสูตรอื่น ๆ อีก มผีูบรรลุธรรมจํานวนมาก  
และไดรวมกับพระราชาสรางมหาวิหารเปนวิหารแหงแรกในลังกาและสรางสถานทีส่ําคัญของ

พระพุทธศาสนาอีกจํานวนมาก  สวนขาราชบริพารก็ไดรวมสรางโดยเสด็จพระราชกุศล  เชน  
เสนาบดีของพระองคสรางทฆีสนัทกะ สรางจูลปราสาทดวยเสาใหญ  ๘  ตนถวายพระเถระ  
ทีฆสนัทกะนัน้ประชาชนเรียกกันวาทีฆสันทกเสนาบดีบรเิวณ  ภายหลังไดเปนบอเกิดพระ
เถระองคสําคัญของลงักาหลายรูป 

บทที่  ๑๖  เจติยปพพตวหิารปฏิคคหณะ : การรับเจติยบรรพตวิหาร  หลังจาก
พระมหินทเถระพํานักอยูที่มหาเมฆวันแลว  ๒๖  วัน  ครั้นถงึวันขึ้น  ๑๓  ค่ําเดือน  ๘  พระ
เถระจงึเริ่มสรางเจติยบรรพตวิหารโดยพระบรมราชูปถัมภของพระเจาเทวานัมปยติสสะ  ให

การอุปสมบทแกมหาอริฏฐอํามาตยพระภาคิไนยของพระราชาพรอมดวยพระพี่นอง  ๕๕  



 

๕๗ 

พระองค  พระราชาโปรดใหเริ่มการกอสรางถ้ํา  ๖๘ แหงที่กัตตกเจดียสถาน  ทรงถวายวิหาร
ถ้ําในวันขึ้น  ๑๕  ค่ําเดือน  ๘  และในวันเดียวกันนี้พระสงฆไดผูกสีมาของโรง  ๓๒  โรงที่เจ

ติยบรรพตวหิารนั้น   
บทที่ ๑๗  ธาตุอาคมนะ  :  การเสด็จมาแหงพระธาต ุ หลังจากออกพรรษาแลว

ในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  (กตัติกมาส)  พระเถระจึงถวายพระพรพระเจาเทวานัมปยติสสะวา 

ทานไมไดเฝาพระศาสดามานานแลวอยากจะเขาเฝาพระศาสดา แตที่ลังกาไมมีสิง่เคารพบูชา  
และถวายพระพรวา การไดเขาเฝาพระบรมสารรีิกธาตขุองพระพุทธเจาเปนการเขาเฝาพระ
ศาสดา  พระราชาจงึทรงถวายการอุปถัมภการสรางพระสถูป สวนภาระหนาทีใ่นการหาพระ
ธาตุนั้นพระเถระมอบแกสุมนสามเณรและสั่งใหไปทูลขอพระบรมสารรีิกธาตุและบาตรของ

พระพุทธเจาจากพระเจาธรรมาโศกราชและใหไปทูลขอพระธาตุรากขวัญกับพระอินทรใน
สวรรคชั้นดาวดึงส  สุมนสามเณรไดไปนําพระธาตุมาตามคําสั่งของพระเถระ  พระเถระได
ประดิษฐานพระบรมธาตุทัง้หมดไวที่มิสสกบรรพต  ตัง้แตนั้นมา  มิสสกบรรพตจงึไดชื่อใหม

วา  เจติยบรรพต  ในวันแหพระบรมธาตุเพื่อนําไปประดษิฐานไวในพระเจดียนั้น  พระธาตไุด
แสดงปาฏิหาริยลอยข้ึนไปในอากาศสงู  ๗  ชั่วลําตาลแลวลงมาประดิษฐานเหนือพระเศียร
ของพระราชา  พระองคโปรดใหประดษิฐานพระธาตไุวทีพ่ระเจดียนั้น เมื่อสรางพระสถูปเสร็จ

ไดมีพิธีสมโภชและนับแตนัน้มา   เจติยบรรพตวิหารนัน้จึงไดชื่อวาถูปาราม 
บทที่  ๑๘   มหาโพธิคหณะ  :  การรับตนพระศรีมหาโพธิ์  ในชวงภายใน

พรรษานั้น  พระเจาเทวานัมปยติสสะทรงสงอริฏฐอํามาตยไปชมพทูวีปเพื่อกราบถวายบังคม
ทูลขอตนพระศรีมหาโพธิ์จากพระเจาธรรมาโศกราช  อริฏฐะอํามาตยเดินทางไปชมพูทวีปใน

วันข้ึน  ๒  ค่ํา  เดือน  ๑๑ (อัสสยุชมาส)  ขึ้นเรือทีท่าชมัพุโกละเพียงวันเดียวก็ถงึกรงุปาฏลี
บุตรเพราะแรงอธิษฐานของพระเถระ สวนที่ลงักาพระนางอนฬุาเทวีพรอมขาราชบริพาร  
๕๐๐  ทรงนุงหมจีวรสมาทานศีล  ๑๐  รอคอยพระอุปชฌายินีอยูที่อุบาสิกาวิหาร (เปนสํานัก

ภิกษุณีแหงแรกของลงักา)  ครั้นพระเจาอโศกไดรับพระราชสาสนของพระเจาเทวานัมปยตสิ
สะแลว  เนื่องจากตนพระศรีมหาโพธิ์ไมสมควรตัดเพราะทรงเคารพบูชามาก  พระองคจึงทรง
ปรึกษากับมหาเทวะอํามาตยและพระโมคคลีบุตรตสิสเถระแลวจึงทรงอธษิฐานขอกิ่งตนพระ

ศรีมหาโพธิ์  กิ่งตนพระศรีมหาโพธิ์ไดแสดงปาฏิหาริยมากมาย คือเพียงเขียนรอยขีดไวก็ขาด
ออกมาเองมีลําตนมีรากงอกแตกหนอแผกิง่กานสาขาออกมาเองจํานวนมาก  พระเจา
แผนดินทรงรับเอาตนพระศรมีหาโพธิ์แลวทรงอญัเชิญไปไวที่กรุงปาฏลีบุตรทรงอภิเษกตน
พระศรีมหาโพธิ์ไวในราชสมบตั ิ

บทที่  ๑๙  โพธิอาคมนะ  :  การมา (เกาะลงักา) ของตนพระศรีมหาโพธิ ์ พระ
เจาธรรมาโศกราชทรงประทานตนพระศรีมหาโพธิ์  ตระกูลเทพ๔๖ ตระกูลพราหมณเปนตน  

                                                             
๔๖ บางฉบับเปนพระราชา ๗  พระองคบาง พระราชา  ๕  พระองคบาง   



 

๕๘ 

พระสงัฆมติตามหาเถรีกับภิกษุณีอีก  ๑๑  รูป  พระองคเสด็จไปสงราชทูตลังกาถงึทาตามลิต
ตี  ทรงลุยน้ําไปถงึพระศอประคองอัญชลหีลั่งน้ําพระเนตรจนตนพระศรมีหาโพธิล์ับไปจาก

สายพระเนตรจงึเสด็จกลับกรุงปาฏลีบุตร ฝายพระเจาเทวานัมปยติสสะทรงรอคอยอยูที่
ทาชัมพุโกละทรงลุยน้ําไปถงึพระศอเพื่อทรงตอนรับการมาของตนพระศรีมหาโพธิ์   ทรงบูชา
และอัญเชญิกลับไปยังพระนครอนุราธบุรี  ตนพระศรีมหาโพธิ์ไดแสดงปาฏิหาริย  และไดมี

การปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ไวในทีต่าง ๆ  พระสังฆมิตตาเถรีไดใหอุปสมบทแกพระนาง
อนุฬาและขาราชบริพาร  ไดสรางอาคาร  ๑๒  หลัง  และใชอาคาร  ๓  หลังสําหรับเก็บ
กระโดงเรือ  ใบพาย และหางเสือของเรืออัญเชิญตนพระศรีมหาโพธิ์ และไดสรางหตัถาฬหก
วิหารโดยพระบรมราชูปถัมภเปนสํานักภิกษุณีแหงที่  ๒  ของลังกา 

บทที่  ๒๐  เถรปรินิพพานะ  :  การปรินิพพานของพระเถระ  พระเจาเทวานัม
ปยติสสะไดทรงทํานุบํารุงพระพทุธศาสนามาก คือ  ทรงสรางมหาวิหาร  เจติยบรรพต    ถู
ปาราม  ทรงปลูกตนพระศรมีหาโพธิ ์  ปรับปรงุทัศนียภาพรอบพระสถูปประดับเสาหิน  ทรง

สรางอิสรสมณวิหาร   ตสิสวาปวิหาร  ปฐมสถูปหรือปฐมเจดีย  เวสสคิรีวิหาร  สํานักภิกษณุ ี 
๒  แหงคืออุบาสิกาวิหารและหัตถาฬหกวิหาร  โรงฉนัภัตตาหารชื่อมหาปาฬี  ชัมพุโกฬ
วิหาร  ตสิสมหาวิหาร  ปาจีนาราม  เสวยราชสมบัตไิด  ๔๐  ปจึงสวรรคต  เพราะพระองค

ไมมีพระโอรส  พระเจาอุตติยะพระกนษิฐภาดาจึงไดเสวยราชสมบัตสิืบตอมา  ในปที่  ๘  
แหงรชักาลของพระองค  พระมหินทเถระมีอายุ  ๖๐  พรรษา  ขณะพํานักที่เจติยบรรพต 
ทานไดนิพพานในวันขึ้น  ๘  ค่ํา (อัฏฐมี) เดือน  ๑๑  (อสัสยุชมาส)    ชาวลังกาไดเรียกวันที่
ทานนิพพานนั้นวาวันอัฏฐมี  พระเจาอุตติยะโปรดใหจัดพิธีประชุมเพลงิสรีระของพระเถระ 

สถานที่ประชุมเพลิงนัน้เรียกวา  อสิิภูมังคณเจดีย   และกลายเปนที่ประชุมพระเพลงิพระ
อริยะองคอื่น ๆ  ในปถัดมาคือปที่  ๙  แหงรัชกาลของพระเจาอุตติยะ  พระสังฆมิตตาเถรีมี
อายุได  ๕๙  ป นิพพานในปนัน้   

บทที่  ๒๑  ปญจราชกะ   :  พระราชา  ๕  พระองค  เมื่อพระเจาอุตติยะ
สวรรคต  พระกนษิฐภาดาทรงพระนามวามหาสีวะไดเสวยราชสมบัติ  ๑๐  ป  ทรงสรางนค
รังคณวิหารถวายพระภัททสาลเถระ  เมื่อพระองคสวรรคต  พระเจาสูรติสสะพระกนษิฐภาดา

ไดเสวยราชสมบัติ  ๑๐  ป  ทรงสรางวิหารถึง  ๕๐๐  แหง  จากนั้น  ทมฬิ  ๒  คน  คือ  
เสนะกับคตุตะ  ไดจับพระเจาสูรติสสะ  แลวปราบดาภิเษกเปนกษตัริยครองราชสมบัติพรอม
กัน  ๒๐  ป  พระเจาเสละโอรสของพระเจามุฏสีวะจบัทมิฬแลวเสวยราชสมบัต ิ  ๑๐  ป  
จากนั้น เอฬารทมฬิยกทัพมาจากแควนโจฬะชิงราชสมบัติของพระเจาเสละเสวยราชสมบตัิ

อยู  ๔๔  ป  พระเจาเอฬาระนี้ทรงเปนคนซื่อตรงโปรดใหตั้งระฆงัไวเหนือพระเศียรใหผูก
สายโยงไวสําหรับใหประชาชนตีรองทุกข  กลาวกันวา พระราชโอรสทรงขับรถไปทับลูกโค
ตาย  แมโคไปตรีะฆงัรองทุกข  พระองคโปรดใหประหารพระโอรสดวยลอรถคันนัน้  งูไปกิน

ลูกนกบนตนตาล  แมนกไปตรีะฆงัรองทุกข โปรดใหเสยีบงูไวบนยอดตนตาล  พระองคทรง



 

๕๙ 

พลาดทําใหสวนของพระเจดียที่เจติยบรรพตแตกทรงรับสั่งใหเหลาอํามาตยนําราชรถคนันั้น
มาทับพระศอของพระองค แตเหลาอํามาตยกราบทูลวา พระศาสดาไมทรงเบียดเบียนผูอื่น 

พระองคจึงโปรดใหสรางสถานทีช่ดใชแทน  หญิงชราตากขาวใหแหง  ฝนตกผิดฤดูกาล  
พระองคทรงอดพระกระยาหารเพื่อขอใหฝนตกตองตามฤดูกาลจนเทวดาตองคอยบันดาลฝน
ใหตกตองตามฤดูกาล  

บทที่  ๒๒   คามณีกุมารสตูิ  :  การประสตูิของพระคามณีกุมาร  พระเจาทุฏฐ
คามณีทรงปลงพระชนมพระเจาเอฬาระแลวไดเปนกษัตรยิลังกาพระองคทรงสืบเชื้อสายจาก
พระเจาเทวานัมปยตสิสะมาตามลําดับ คือ พระเจาเทวานัมปยติสสะ  พระเจามหานาคเปน
พระอนุชาพระเจาเทวานัมปยติสสะ  ปกครองอยูทีโ่รหณรัฐ  พระโอรสของพระเจามหานาค

นั้นทรงพระนามวายัฏฐาลยตสิสะ  ๆ  มีพระโอรสทรงพระนามวาโคฐาภัย  ๆ  มีพระโอรส
ทรงพระนามวากากวัณณตสิสะ  ๆ ทรงมีพระโอรสคือพระคามณีอภัย  ๆ  ทรงมีพระมารดา
ทรงพระนามวาวิหารเทวีเปนพระราชธิดากษตัริยผูครองแควนกัลยาณี  คําวาคามณีอภัยมา

จากคําวา คามณี  ซึ่งหมายถึงเปนใหญในมหาคาม  และคําวา  อภัย ซึ่งเปนพระปรมาภิไธย
ของพระอัยยกา   ทรงมีพระกนษิฐารวมพระมารดา  ๑  พระองคทรงพระนามวา  ติสสะ  เมื่อ
พระเจาคามณีอภัยทรงเจริญวัยทรงกอปรดวยพระบุญญาธิการ  พระยศ  พระปรีชา  พระ

เดช  พระกําลงั  และพระวิริยะ 
บทที่  ๒๓  โยธลาภะ  :  การไดทหาร  พระคามณีอภัยราชกุมารนั้นทรงมทีหาร

เอก  ๑๐  ทาน  คือ  (๑)  นันทิมติตะ  (๒)  สุรนิมิละ  (๓)  มหาโสณะ  (๔)  โคฐยิมพระ  (๕)  
เถรปุตตาภัย  (๖)  ภรณะ  (๗)  เวฬสุุมนะ  (๘)  ขญัชเทวะ  (๙)  ผุสสเทวะ   และ  (๑๐)   

ลภิยยวสภะ  พระราชา(กากวัณณตสิสะ) มีพระราชบัญชาใหทหารเอกทั้ง ๑๐  ทานนี้
คัดเลือกทหารมาคนละ  ๑๐  คน    ได  ๑๐๐  คน  มีพระราชบัญชาใหทหารเหลานั้น
คัดเลือกทหารมาอีกได  ๑,๐๐๐  คน และมีพระราชบัญชาอีกโดยทํานองเดียวกัน  พระคามณี

อภัยราชกุมารจึงไดทหารรวมทัง้หมด  ๑๑,๑๑๐  คน   
บทที่  ๒๔   เทวภาติกยุทธะ  :  การรบระหวางกษตัริย  ๒  พี่นอง  พระเจากาก

วัณณตสิสะโปรดใหพระคามณีกุมารประทับอยูที่มหาคามกับพระองค  สวนพระตสิสราช

กุมารโปรดใหไปประทับที่ทฆีวาปเพ่ือปองกันปจจันตชนบท  ตอมาพระคามณีอภัยราชกุมาร
ไดกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตกับพระบิดาเพ่ือยกทัพไปรบกับพวกทมิฬแตไมไดรับพระ
บรมราชานุญาต  จงึทรงสงเครื่องประดับสตรีไปถวายพระราชบิดา  พระราชบิดากริ้ว  พระ
กุมารจึงเสดจ็หนไีปยังมลัยประเทศ  เพราะพระองคทรงประทษุรายพระราชบิดามหาชนจึง

เรียกพระองควาทุฏฐคามณีอภัย เมื่อพระราชบิดาสวรรคต  พระตสิสราชกุมารไดทรงจัดพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพเปนการลับแลวอัญเชิญพระมารดาและพระยาชางกัณฑุละ (ชาง
ประจํารัชกาล)  ไปยังทฆีวาป  เมื่อพระทุฏฐคามณีอภัยทรงทราบจงึเสด็จมายึดมหาคามไว

แลวอภิเษกในราชสมบัติ  ตอมา  ทรงสงพระราชสาสนไปทูลอัญเชิญพระมารดาเสด็จนิวัติ



 

๖๐ 

พระนครเมื่อไมไดถึง  ๓  ครั้งจึงทรงกรฑีาทัพไปรบกับพระตสิสราชกุมาร  ครั้งแรกทรงพาย
แพ  ครั้งที่  ๒ ทรงรบชนะ  แตทรงพระราชทานอภัยโทษแกพระตสิสราชกุมารและโปรดให

ไปประทับทีท่ีฆวาปเชนเดิม  
บทที่  ๒๕  ทุฏฐคามณิวิชยะ  :  ชัยชนะของพระเจาทุฏฐคามณี  พระเจาทุฏฐคา

มณีอภัยทรงสงเคราะหประชาชน  โปรดใหอัญเชิญพระธาตุมาบรรจุที่พระแสงหอก แลวเสด็จ

สูตสิสมหารามเพื่อขอพระสงฆไดพระสงฆจํานวน  ๕๐๐  รูป (สําหรับโปรดญาติโยมในสนาม
รบ)  จากนั้นทรงยกพยุหยาตราไปรบกับพระเจาเอฬารทมิฬ  ทรงประหารพวกทมฬิทีต่ั้งอยู
ตามรายทางจํานวนมากรุกเขาไปจนถงึกรุงอนรุาธบุรีโดยลําดับ  ทรงกระทํายุทธหตัถีกับพระ
เจาเอฬารทมิฬไดรับชัยชนะ ทรงครองราชสมบัตลิังกาทวีปทั้งสิ้นภายใตเอกเศวตฉัตร  แต

พระองคไมทรงสบายพระทัยเพราะทรงรําลึกถงึการฆาคนตายนับไมถวน เมื่อทรงสดับพระ
ธรรมเทศนาจากพระสงฆใจความวา  “การฆาเพื่อทํานุบํารุงศาสนาไมหามสวรรค  การฆาคน
ทุศีล ๑ คน เปนบาปเทากับการฆาคนครึ่งคน  เพราะคนที่ไมนับถือไตรสรณคมนหรือคนไมมี

ศีล  ๕  ขาดมนษุยธรรมมีความเปนมนษุยไมสมบูรณตายไปก็เหมือนสตัวเดรัจฉาน”  จึงทรง
คลายบาปที่ประทับอยูในพระทัย  เนื่องจากพระองคจะทรงถวายทานแกพระสงฆกอนเสวย
พระกระยาหารทุกครั้ง  ตอมา  ทรงคํานงึวา  ในคราวเสวยพระกระยาหารครั้งหนึง่  พระองค

ทรงขาดพระสตสิัมปชญัญะลืมถวายพริกแกพระสงฆกอนเสวยพระกระยาหาร จงึทรงมี
พระราชดําริเพื่อจะไถบาปดวยการสรางพระวิหาร 

บทที่  ๒๖  มริจวัฏฏิวิหารมหะ  :  งานฉลองมริจวัฏฏวิิหาร  ครั้นเสร็จสิน้การ
สงครามแลว  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยโปรดใหสรางมริจวัฏฏิวิหารและทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา  ทรงสรางสถานที่และสิง่ที่มีคาไวในพระพุทธศาสนาจํานวนมาก  เฉพาะ
พระราชทรัพยที่ทรงสละเพื่อสรางพระวิหารจนถงึงานฉลองพระวิหารมีจํานวนถึง  ๑๙  โกฏิ   

บทที่  ๒๗  โลหปาสาทมหะ  :  งานฉลองโลหปราสาท  ทรงศึกษาตํานานเกา

(ประวัติศาสตร)จงึโปรดใหคนหาในพระราชวัง  ทรงพบแผนจารึกทองคําซึ่งพระเจาเทวานัม
ปยติสสะโปรดใหจารึกไวในหีบที่เก็บไวในพระราชวังมีขอความวา  “ในอนาคตลวงไปได  
๑๔๐  ป  พระเจาทุฏฐคามณีพระโอรสของพระเจากากวัณณติสสะจักใหสรางสิ่งนี ้ๆ ไว”  จึง

มีพระราชประสงคจะใหสรางโลหปราสาทจึงทรงอาราธนาใหพระสงฆจําลองทิพยวิมาน
จากสววรคชั้นดาวดึงสแลวโปรดใหสรางโลหปราสาท  ๙   ชั้นขึ้นตามแบบรางนัน้  ในการ
สรางโลหปราสาทนั้นตรัสวา  “ประชาชนตองไมทํางานโดยไมไดรับคาจาง”  และโปรดใหมี
พิธีสมโภชอยางยิ่งใหญทรงสิน้พระราชทรัพย  ๓๐  โกฏ ิ

บทที่  ๒๘  มหาถูปสาธนลาภะ  :  การไดวัตถุปจจัยทีท่ําใหสรางพระมหาสถูป
สําเร็จ  พระองคทรงอนสุรณถึงตํานานเกาจึงทรงริเริ่มการกอสรางพระมหาสถูป  และมีการ
คนพบแหลงอิฐ  แหลงทองคํา  แหลงทองแดงเปนตนจํานวนมากทําใหพระองคทรงไดวัตถุ

ปจจัยที่ทําใหสรางพระมหาสถูปสําเร็จ 



 

๖๑ 

บทที่  ๒๙  ถูปารัมภะ  :  การเริ่มกอสรางพระสถูป  เมือ่ไดวัตถสุําหรับกอสราง
แลว  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงเริ่มสรางพระมหาสถปูตรงกับวันเพญ็เดือน  ๖  ทรง

กอสรางพระสถูปตามวิธีโบราณ  ขณะดําเนินการกอสรางนั้นไดมีภิกษุเดินทางมาจากที่ตาง 
ๆ ทัง้จากอินเดียและลังกาที่กําหนดจํานวนไวม ี  ๑,๔๓๖,๐๐๐  รูป  ที่ไมระบุจํานวนไว
ประมาณได  ๙๖  โกฏิ  มีพิธีบูชาอยางยิ่งใหญ  มผีูบรรลธุรรมจํานวนมาก 

บทที่  ๓๐  ธาตุคัพภรจนะ  :  การสรางหองพระบรมสารีริกธาตุ  พระเจาทุฏฐ
คามณีอภัยรับสั่งใหคัดเลือกนายชางแลวโปรดใหสรางหองพระบรมสารีริกธาต ุ  ในขณะที่
กําลังกอสรางนั้น  ฐานพระสถูปทรุดลงไปถงึ  ๙  ครั้ง  เพราะภิกษุผูมฤีทธิ์บันดาลเพื่อใหฐาน
พระสถูปมั่นคง  สวนหองพระบรมสารรีิกธาตุนัน้สรางเปนหองสี่เหลี่ยมปดดวยแผนหินสีขาว

เหมือนกอนเมฆ (หินออน) ทุกดาน ใหประดับตกแตงอยางสวยงามมีพระพุทธปฏิมา
ประดิษฐาน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัตติั้งแตพรหมอาราธนาจนถงึถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระ  ภาพชาดก  พรหม  เทพ  ยักษเปนตนวิจิตรงดงามมาก  พระอินทคตุตเถระ

เปนผูดูแลการกอสรางกระทัง่หองบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุสําเร็จ 
บทที่  ๓๑  ธาตนุิธานะ :  การบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ เมื่อถึงคราวบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ  พระสงฆไดสั่งใหโสณตุตรสามเณรไปอัญเชิญพระบรมสารรีิกธาตุมาจาก

นาคภพ  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยโปรดใหมีพิธีสมโภชเปนการใหญ  และพระบรมสารีริกธาตุ
ไดแสดงปาฏิหาริย  เมื่อบรรจุพระธาตุเสร็จ พระเจาเทวานัมปยติสสะโปรดใหกอพระสถูปปด
ไว 

บทที่  ๓๒  ตุสติปุรคมนะ  :  การเสด็จสูดุสติ  เมื่อการสรางพระเจดียยังไมทัน

เสร็จ  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงพระประชวรหนัก จงึโปรดใหพระตสิสราชกุมารรับภาระ
งานสรางพระเจดีย  พระตสิสราชกมุารโปรดใหเอาผาขาวคลุมองคพระเจดียและใหเขียนรูป
ไพทีและจิตรกรรมอันงดงามเพื่อใหพระเชษฐาไดทอดพระเนตรกอนสิ้นพระชนม  พระเจา

แผนดินทรงบรรทมบนพระสิวิกา(ที่พวกเจาพนักงานหามมา)ทรงกระทําประทักษิณและไหว
พระเจดีย  พระองคทรงทอดพระเนตรพระมหาสถูปและโลหปราสาทแลวทรงพระโสมนัส  
ครั้งนั้นมีภิกษุมาประชุมกันประมาณ  ๙๖  โกฏิ  ภิกษทุั้งหลายไดสวดสาธยายเปนคณะ ๆ 

พระเถรปตุตาภัยอดีตขุนศึกของพระองคไดเขาเฝาปลอบพระทัยพระราชา  พระองคโปรดให
เจาหนักงานจารึกพระราชประวัติของพระองคไว  ขณะที่พระสงฆกําลังสวดสาธยายนั้น 
เทวดาจากสวรรคทั้ง  ๖  ชั้น ไดนําราชรถมาทลูอัญเชญิใหพระองคเสด็จไปเกิดในสวรรคชัน้
ของตน  พระราชาทรงเลือกเสด็จสูสวรรคชั้นดุสติเพราะเปนสวรรคชั้นที่มีพระโพธสิตัวไป

บังเกิดมาก   ครัง้นั้นไดเกิดสถานทีส่ําคัญ คือ  มกุฏมตุตสาลา  ราววัฏฏิสาลา  ราชมาฬกะ  
เชื่อกันวาในอนาคตพระองคจักเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจาศรีอริยเมตไตรย  
พระตสิสราชกุมารผูพระกนษิฐาจักเปนพระอัครสาวกเบือ้งซาย   



 

๖๒ 

บทที่  ๓๓  ทสราชกะ  :  พระราชา  ๑๐  พระองค  เมือ่พระเจาเทวานัมปยติส
สะสวรรคตแลว  พระตสิสราชกุมารพระกนษิฐาไดรับอภิเษกเปนกษตัริยองคที ่  ๑๘ ของ

ลังกาไดรับการขนานพระนามวาสัทธาติสสะ  พระองคโปรดใหสรางโลหปราสาท  ๗  ชัน้  
และวิหารอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก  ทรงพระธรรมขันธ  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ  พระเจาสทัธา
ติสสะทรงมีพระราชโอรส  ๒  พระองค คือ   เจาชายลัชชิตสิสะ  กับเจาชายถุลลตัถนะ  เมื่อ

พระองคสวรรคต  พวกอํามาตยกับพระสงฆไดอภิเษกเจาชายถุลลตัถนะในราชสมบัต ิ 
เจาชายลัชชิตสิสะทรงจับพระเจาถุลลตัถนะแลวสําเรจ็ราชการเอง แตกโ็ปรดใหพระ
เจาถุลลัตถนะไดครองราชย  ๑ เดือนบาง  ๑๐  วันบาง  ระยะ  ๓  ปแรก  พระองคไมทรงพอ
พระทัยพระสงฆเพราะทรงกริ้ววาพระสงฆไมรูจักเชิดชูบคุคลตามวุฒิภาวะ  ภายหลงัทรง

เลื่อมใสทรงทะนุบํารุงพระพุทธศาสนามาก  เสวยราชสมบติลังกาอยู  ๙  ป กับครึง่เดือน  
จากนั้นพระกนษิฐาของพระองคเสวยราชสมบัต ิ  ๖  ป  ทรงพระนามวาขัลลาฏนาคะ  
เสนาบดีชื่อกัมมหารตัตกะจับพระเจาขัลลาฏนาคะแลวขังไวในพระนคร  พระกนิษฐาของพระ

เจาขัลลาฏนาคะทรงพระนามวาวัฏฏคามณีทรงประหารเสนาบดีแลวครองราชสมบัติ ทรง
แตงตั้งพระโอรสของพระเจาขัลลาฏนาคะเปนพระราชบตุรบุญธรรม พระเจาคามณีทรง
อภิเษกไดเพียง  ๕  เดือน  ทมิฬทั้ง  ๗  ไดชิงราชสมบตัิ  พระเจาวัฏฏคามณีทรงหลบหนไีป

ทางตติถารามที่พระเจาปณฑุกาภัยโปรดใหสรางไว  คิรินิครนถเห็นพระองคไดรองดาวา  
“เจามหากาฬสีหลกําลงัหนไีป”  พระองคทรงมีพระราชดําริวาถาไดครองราชสมบัตสิําเร็จอีก
ครั้งจะทรงสรางพระวิหารไวที่นั้น  แลวเสด็จหนีไป  และทรงไดรับการอนุเคราะหบิณฑบาต
จากพระมหาติสสเถระ  ตอมาเสด็จไปอาศัยตนสีวะอยู  ๑๔  ป  ภายหลังเสด็จไปยึดกรุงอนุ

ราธบุรีประหารเจาทาฐิกทมฬิ  พระองคโปรดใหสรางทวาทสปริเวณวิหารทับตติถาราม นับ
แตการสรางมหาวิหารได  ๒๑๗  ป  ๑๐  เดือน  ๑๐  วนั  ทรงสรางอภัยคิรีวิหารและนิมนต
พระมหาติสสะกับพระตสิสะผูพหูสตูมาพํานัก  ตอมาเกดิการแตกแยกคณะสงฆออกเปนฝาย

มหาวิหารกับฝายอภัยคีรีวิหาร  ในรัชกาลนีไ้ดมีการเขียนพระไตรปฎกลงในคัมภีรเพื่อใหพระ
สัทธรรมตัง้มั่น  พระเจาวัฏฏคามณีทรงเสวยราชสมบัต ิ  ๑๒  ป  ๕  เดือน (รวมกับการ
ครองราชยตอนตน) 

บทที่  ๓๔  เอกาทสราชทีปนะ  :  แสดงเรื่องพระราชา  ๑๑  พระองค  เมื่อพระ
เจาวัฏฏคามณีสวรรคตแลวไดมีพระราชาครองราชยสืบตอจากพระเจาวัฏฏคามณี  ๑๑  
พระองค  ไดแก  พระเจามหาจฬูมหาติสสะ  ครองราชย  ๑๔  ป  ทรงมีพระราชจริยวัตรเชน
ทรงปลอมพระองค เสด็จไปทํานาเพ่ือนําขาวมาถวายทาน  และทรงรับจางหีบออย  ๓  ป

เพื่อนําคาจางมาบําเพ็ญบุญ  ในรัชกาลนี้ทรงทํานุบํารุงพระพทุธศาสนามาก  ปรากฏมี
จํานวนพระภิกษุเกือบ  ๑๐๐,๐๐๐  รูป และ ภิกษณุี  ๖๐,๐๐๐  รูป 

พระเจาจูฬนาค ทรงเปนโอรสของพระเจาวัฏฏคามณี  ทรงแคนเคือง พระสงฆที่

ไมใหการพักพิงขณะทีท่รงเปนโจรเรรอนไปในวิหารตาง ๆ  เมื่อไดครองราชย แลวจึงให



 

๖๓ 

ทําลายมหาวิหาร  ๑๘  แหง  ทรงครองราชยอยู  ๑๒  ป  ก็ถูกพระนางอนฬุา ผูเปนพระ
ชายาวางยาพิษสิ้นพระชนม 

พระเจาตสิสะ  ทรงเปนโอรสของพระเจามหาจูฬมหาตสิสะครองราชย  ๓  ป  
ถูกพระนางอนุฬา ผูเปนพระชายาลอบวางยาพิษสวรรคตอีก 

 พระเจาสีวะ  เดิมเปนหัวหนานายประตู  พระนางอนุฬายกขึ้นเปนพระสวาม ี

และไดเปนกษัตริย  ครองราชยอยู  ๑  ป  ๒  เดือน กถ็กูพระนางอนฬุาวางยาพิษสวรรคต 
พระเจาวฏกะ  เดิมเปนทมฬิและเปนชางไมในวงั  พระนางอนุฬายกขึ้นเปนพระ 

สวามีจึงไดเปนกษตัริย  ครองราชยอยู  ๑  ป  ๒  เดือน ก็ถูกพระนางอนฬุา วางยาพิษ
สวรรคตอีก 

พระเจาทารุภติกติสสะ พระนางอนฬุายกข้ึนเปนกษตัริย ครองราชย อยู  ๑  ป  
๑  เดือนก็ถูกพระนาง อนฬุาเทวีวางยาพิษปลงพระชนม   

พระเจานีลิยะ  เปนทมิฬและเปนพราหมณปุโรหติ  ครองราชยอยู  ๖  เดือนก็ถูก

พระนางอนฬุาปลงพระชนมดวยยาพิษ   
พระนางอนฬุา  หลังจากปลงพระชนมกษตัริยถึง  ๖ พระองคแลว จึงได ขึ้นเปน

นางขัตติยานีเสียเอง  ครองราชยอยู  ๔  เดือน  กถ็ูกปลงพระชนม 

พระเจากูฏกัณณติสสะ ทรงเปนพระโอรสองคที่  ๒ ของพระเจามหาจูฬมหาตสิ
สะกลัวพระนางอนุฬาจงึหนไีปบวช ภายหลังแอบซองสมุผูคนไดมากแลวยกมา ฆาพระนาง
อนุฬาเทวีผูมีจติใจโหดรายนั้น  พระองคทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เปนอันมาก  ทรง
สรางโบสถวหิาร  ปลูกตนโพธิ ์ และสรางวิหารถวาย พระมารดาที่ทรงผนวชเปน ภิกษณุีใกล

กับพระราชมณเฑียร      พระราชกรณียกิจฝาย บานเมือง เชน ทรงกอกําแพงเมืองสูง  ๗  
ศอก และใหขุดคูเมืองเปนตน  เสวยราชสมบตัิ  ๒๒  ป 

พระเจาภาติกาภัยหรือภาติกราช  เปนพระโอรสของพระเจากูฏกัณณตสิสะ ทรง

เปนพระธรรมิกราช  ทรงปฏิสงัขรณอารามเกา  สรางโรงพระอุโบสถ  และพระสถูป เปนตน 
ทรงใหสรางคบเพลงิไวในบึงใหแสงไฟพุงจากบึงสองพระสถูป   และตกแตง พระสถูปดวย
เครื่องตกแตงจํานวนมาก  ทรงใหพระสงฆสวดสาธยายเปนคณะ  ทรงอด พระกระยาหาร

เพื่อที่จะไดทอดพระเนตรพระสารีริกธาตุ  ในรชักาลนี้มพีิธีที่สําคัญ เชน พิธีสุธามงคล(เจิม
ปูนขาว)แกตนพระศรีมหาโพธิ์  พิธีบูชาสรงน้ําพระศรีมหาโพธิ์  และ มีการจัดพิธีวิสาขบูชา  
๒๘  ครั้ง  ถือเปนพิธสีําคัญที่ทําตอเนื่องกนัทุก ๆ  ปนอกจากนี้ยังมีการบูชาอ่ืน ๆ อีกราว  
๘๔,๐๐๐  ครั้ง  ทรงทํานุบํารุงพระพทุธศาสนา ดวยวิธีตาง ๆ เปนอันมาก  พระองคทรง

ครองราชยอยู  ๒๘  ป 
พระเจามหาทาฐมีหานาคะ ทรงเปนพระกนษิฐาของพระเจาภาติกราช  ทรง

ดําเนินตามพระราชปฏิปทาของพระเชษฐา  ทรงทํานุบํารุงทัง้ภิกษุสงฆและ ภิกษณุีสงฆ ทรง

ถวายพระองค  พระเทวี  พระโอรส  พระมงคลหัตถแีละมามงคลแกสงฆ แลวนําพระราช



 

๖๔ 

ทรัพยมาไถพระองคเปนตนคนืจากพระสงฆ (คงจะกลายมาเปนธรรมเนียม ในการไถชีวติ
สัตวในปจจุบัน) เสวยราชสมบัต ิ ๑๒  ป 

บทที่  ๓๕  ทวาทสราชกะ  :  พระราชา  ๑๒  พระองค  หลังจากพระเจามหา
ทาฐิกะสวรรคต  ไดมีกษัตริยครองราชยสืบตอกันมาอีก  ๑๒  พระองค  คือ  พระเจา
อามัณฑคามณีอภัย  โอรสของพระเจามหาทาฐิกะครองราชยอยู  ๙  ป  ๘  เดือน ทรงทํานุ

บํารุงพระศาสนาดวยการสรางโบสถ วิหาร  เปนตน ทรงประกาศหามมใิหฆาสตัวตัดชีวติทั่ว
ทวีป ตอมาถูกพระกนิษฐาปลงพระชนม  พระเจากณีรชาณุตสิสะ  ทรงเปนพระกนษิฐาของ
พระเจาอามัณฑคามณีอภัย  ปลงพระชนมพระเชษฐาแลวปราบดาภิเษกเปนกษตัริย
ครองราชสมบัติอยู  ๓  ป  ในรัชกาลนี้ มีพระภิกษุเขาไปพัวพันกับการวางแผนลอบปลงพระ

ชนมจึงรับสัง่ใหลงโทษ พระภิกษุ  ๖๐  รูป  ที่รวมกอการดวยการใหโยนลงเหว  พระเจาจฬูา
ภัย  ทรงเปนโอรสของพระเจาอามัณฑคามณีอภัย  ครองราชย  ๑  ป  พระนางสีวล ี  ทรง
เปนพระธิดาของพระเจาอามัณฑคามณีอภัย  พระกนิษฐา ของพระเจาจฬูาภัย  ครองราชย  

๔  เดือน  พระเจาอิฬนาค  ทรงเปนพระภาคิไนย(หลาน)ของพระเจาอามัณฑคามณีอภัย  
กําจัดพระนางสีวลีแลวครองราชสมบัติ  พระองคทรงลงโทษชาวลัมพกรรณ พวกลัมพกรรณ
จึงกอการกบฎขึ้น จับพระเจาอิฬนาคขังไวแลวสําเรจ็ราชการอยูชวงหนึ่ง  พระเจาอิฬนาค

ไดรับการชวยเหลือจากพระยามงคลหตัถจีึงเสด็จหนไีปอยูที่อินเดีย ๓ ป แลวทรงนําทัพ
มายังโรหณชนบทซองสุมกําลังไดมากแลวยกเขาตีชาวลัมพกรรณ ทรงตัด ศีรษะพวกลัมพกร
รณกองไวสูงเทาดุมลอรถแลวเขายึดพระนครอนุราธปุระไดสําเร็จ ครั้งนีท้รงครองราชยอยู  ๖  
ป  พระเจาจันทมุขสีวะ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาอฬินาค  ครองราชยอยู  ๘  ป  กับอีก  

๗  เดือน  ก็ถูกปลงพระชนม  พระเจายสฬาลกตสิสะ ทรงเปนพระกนษิฐาของพระเจาจันท
มุขสีวะ  สําเร็จโทษพระเชษฐาขณะทรงเลนกฬีาทางชลมารคที่ตสิสวาปแลวปราบดาภิเษก
ขึ้นเปนกษตัริยครองราชสมบตัิลังกาอยู  ๗  ป  ๘  เดือน 

พระเจาสุภราช   เดิมเปนนายประตูพระราชวังของพระเจายสฬาลกตสิสะ พระ
เจายสฬาลกตสิสะทรงใหแตงปลอมเปนพระองค  สวนพระองคปลอมเปนนายประต ู วันหนึง่  
เมื่อไดโอกาส พระราชาปลอมจึงใหปลงพระชนมพระเจายสฬาลกตสิสะ แลวขึ้นครองราชย

อยู  ๖  ป   พระเจาวสภะ  ทรงเปนบุตรของชาวลัมพกรรณอยูทางทิศเหนือ มีลงุเปนเสนาบดี  
ทรงใชวิธีแบบกินขนมเบื้องในการยึดกรุงอนรุาธบุรี คือตัง้ตนเปนโจร ซองสมุผูคนไดมากแลว
บุกเขาปลนยึดเมืองในชนบท  เพียง  ๒  ป ก็ยกทัพรุกเขาไป ถึงกรงุอนุราธบุรี ทรงปลงพระ
ชนมพระเจาสุภราชในสนามรบแลวปราบดาภิเษกเปน กษตัริย  พระองคทรงทํานุบํารงุ

พระพุทธศาสนา ครั้งหนึง่ทรงทราบจากโหรวาจะทรงม ี พระชนมตอไปอีกเพียง  ๑๒  ป  
พระองคจึงไดตรัสถามถงึวิธีทําใหอายุยืนกับพระสงฆ  พระสงฆไดทลูแนะนําใหถวายทาน
เปนนิตย ใหปฏสิังขรณวัดเกา ใหสมาทานศีล  ๕  และเขาอยูจําพระอุโบสถ  พระองคก็ทรง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  นอกจากนี้ยัง ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการสราง



 

๖๕ 

วิหาร  โรงพระอุโบสถ  และพระพทุธรูป เปนตนจํานวนมาก  เพราะการบําเพ็ญบุญดวยวิธี
ตาง ๆทําใหพระองคทรงมีพระชนมายุยืน ทรงครองราชยอยู  ๒๔  ป  และไดทรงจัดพิธีวิ

สาขบูชา  ๒๔  ครั้ง  เทากับจํานวนป ทีไ่ดทรงครองราชยนั่นเอง  พระเจาวังกนาสิกตสิสะ  
ทรงเปนโอรสของพระเจาวสภะ  ไดพระธิดาของ พระเจาสุภะมาเปนพระมเหสี  เสวยราช
สมบัติ  ๓  ป  พระเจาคชพาหุคามณี  เปนโอรสของพระเจาวังกนาสิกตสิสะ  เสวยราชสมบตั ิ 

๒๒  ป ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก  พระเจามหัลลนาค  ทรงเปนเสนาบดีและเปน
พระสสุระ(พอตา)ของพระเจา คชพาหุคามณี  ทรงสรางวิหาร  ๗  แหง  เสวยราชสมบตัิ  ๖  
ป  

บทที่  ๓๖  ตโยทสราชกะ  :  พระราชา  ๑๓  พระองค  ถัดจากนั้น  ไดมี

พระราชาครองราชสมบตัิลังกา  ๑๓  พระองค  ไดแก 
พระเจาภาติกตสิสะ  เปนโอรสของพระเจามหลัลนาค  เสวยราชสมบตัิ  ๒๔  ป 
พระเจากนิฏฐติสสะ  ทรงเปนพระกนิษฐาของพระเจาภาติกติสสะ  เสวยราช

สมบัติ  ๒๘  ปบริบูรณ 
พระเจาจูฬนาค  ทรงเปนโอรสของพระเจากนิฏฐตสิสะ  เสวยราชสมบตัิไดเพียง  

๒  ป ก็ถูกปลงพระชนม 

พระเจากุฑฑนาค ทรงเปนพระกนษิฐาของพระเจาจูฬนาคฆาพระเจาพี่แลว เปน
กษัตริยครองราชสมบัติอยู  ๑  ป  ก็ถูกกําจัด 

พระเจาสิรนิาค  ทรงเปนเสนาบดีและเปนพ่ีชายพระมเหสีของพระเจา กฑุฑนาค 
เปนโจรปลนราชบัลลังก รบชนะพระเจากุฑฑนาคขับไลใหหนีไปแลวเสวย ราชสมบัติ  ๑๙  

ป 
พระเจาโวหารติสสะ ทรงเปนโอรสของพระเจาสริินาคทรงเชี่ยวชาญดาน

กฎหมาย เสวยราชสมบตัิ  ๒๒  ป  ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามากในรชักาลนี้ไดเริม่มี

การถวายนิตยภัตรเปนรายเดือนแกมหาวิหาร และมีการปราบนิกายเวตุลลวาทหรือไวตุลย
นิกาย 

พระเจาอภัยนาค  ทรงเปนพระอนุชา  ทรงละเมิดพระเทวีจึงหนไีปอินเดีย

ภายหลังกลับมาชิงราชบัลลงักลงักาและประหารพระเจาโวหารติสสะ เสวยราชสมบัติอยู  ๘  
ป 

พระเจาสิรนิาค  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาโวหารติสสะ  เสวยราชสมบัติ  ๒  
ป   

พระเจาวิชัย  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาสริินาค เสวยราชสมบตัิ  ๑  ป   
พระเจาสงัฆติสสะ  เปนชาวลัมพกรรณ  เขามารับใชใกลชิดพระเจาวิชัยจนได

เปนเสนาบดีแลวรวมกับสหายคือสงัฆโพธิกับโคฐกาภัยปลงพระชนมพระเจาวิชัยยึดราช

สมบัติ เสวยราชสมบัติ  ๔  ป  ถูกประชาชนถวายยาพิษสิ้นพระชนม 



 

๖๖ 

พระเจาสิรสิังฆโพธิ  ทรงเปนชาวลัมพกรรณ เปนเสนาบดีของพระเจาสังฆติสสะ
ไดรับราชสมบัตติอจากพระเจาสังฆตสิสะ  เสวยราชสมบัติ  ๒  ป  ในรชักาลนี้มียักษตาแดง

เที่ยวหลอกหลอนประชาชนและเกิดธรรมเนียมการเซนพลียักษขึ้น และเชื่อวาพระเจาสริิสงัฆ
โพธิเปนพระโพธิสตัว 

พระเจาเมฆวรรณาภัย(พระนามเดมิคือโคฐกาภัย)  ทรงเปนชาวลัมพกรรณเปน

อํามาตยและพระสหายของพระเจาสริิสงัฆโพธิ ไดกอการกบฏชิงราชบัลลังกสําเร็จ  ใน
รัชกาลนี้มีการจับภิกษนุิกายเวตุลละในอภัยคีรีวิหารจํานวน  ๖๐  รูป  ทําใหศิษยที่อินเดียใต
ชื่อสังฆมิตรโกรธภิกษุมหาวิหารเขามาลังกาประจบราชตระกูลไดเปนพระอาจารยของ
พระโอรสของพระเจาเมฆวรรณาภัย 

พระเจาเชฏฐติสสะ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาเมฆวรรณาภัย  พระองคทรง
อาฆาตพระสงัฆมติรที่สงเคราะหพระกนษิฐาพระนามวามหาเสนะมากกวาพระองค ทําให
พระสงัฆมติรตองหลบหนไีปอินเดีย  พระองคทรงประหารพวกอํามาตยที่ประพฤติกระดาง

กระเดื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาตายจํานวนมากจึงไดถูกเรียกขานวา 
กักขฬะ  แตทรงนบถือพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก  เสวยราชสมบตั ิ 
๑๐  ป 

บทที่  ๓๗  ฉราชกะ  :  พระราชา  ๖  พระองค  เมื่อพระเจาเชฏฐติสสะสวรรคต   
ไดมีกษตัริยครองราชสมบัติลงักาอีก   ๔  พระองค๔๗   คือ 

๑.  พระเจามหาเสนะ  ทรงเปนพระกนษิฐาของพระเจาเชฏฐตสิสะ  เสวยราช
สมบัต ิ ๒๗  ป  ในรชักาลนี้ พระสงัฆมติรไดกลับมาลังกาและยุยงพระเจาแผนดินใหทําลาย

มหาวิหาร  ทําใหมหาวิหารรางพระสงฆ  ๙  ป  มีการรือ้ปราสาทที่มหาวิหารไปสรางอภัยคิรี
วิหารจนอภัยคีริวิหารเจริญรุงเรืองอยางมาก  อาํมาตยของพระเเจามหาเสนะนามวา
เมฆวรรณาภัยจึงกอการกบฏ แตภายหลังตกลงยินยอมกันได  พระมเหสีของพระราชาทรง

พระนามวาเลขกธีติการับสัง่ใหชางไมฆาพระสงัฆมติร  รัชกาลนีไ้ดมีการสรางวิหารและขุด
สระจํานวนมาก 

๒.  พระเจาสริิเมฆวรรณ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจามหาเสนะ  ทรงฟนฟู

มหาวิหารเพื่อไถโทษพระราชบิดา  ทรงหลอรูปพระมหนิทเถระและจัดพธิิบูชา  ในปที่  ๙  
แหงรชักาล  มีนางพราหมณีคนหนึ่งนําพระธาตุพระเขี้ยวแกวมาจากกาลิงครัฐสูเกาะลังกา  
พระองคโปรดใหมีพธิีบูชาพระธาตุพระเขี้ยวแกวเปนประจําทุกป ทรงมีพระราชจริยาวัตร
เหมือนพระเจาจักรพรรดิ์มนัธาตุราช  เสวยราชสมบัต ิ ๒๘  ป จึงสวรรคต 

                                                             
๔๗ บางฉบับเปนพระราชา ๗  พระองคบาง พระราชา  ๕  พระองคบาง   



 

๖๗ 

๓.  พระเจาเชษฐตสิสะที่  ๒  ทรงเปนพระกนิษฐภาดาของพระเจาสิริเมฆวรรณ  
ทรงเชี่ยวชาญศิลปะเกี่ยวกับการสลักงาและโปรดใหประชาชนเรียนศิลปะ  เสวยราชสมบัต ิ 

๙  ป 
๔.  พระเจาพุทธทาส  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาสริิเมฆวรรณ  ทรงกอปร

ดวยทศพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุธรรม มีพระราชจริยวัตรดุจพระโพธิสตัว  ทรงเชี่ยวชาญ

ในการแพทย เลาวา ทรงผาทองพระยานาครักษาโรคได    นํางูน้ําออกจากทองของชายที่
เกิดโรคปวดทอง  ทรงรักษาโรคลมของภิกษุ  ทรงผาตัดศีรษะของชายที่เปนโรคปวดหัว  
โปรดใหเขียนตําราเวชศาสตร  สรางโรงพยาบาลไวจํานวนมาก  ทรงทําใหคนที่เคยจองเวร
ในอดีตชาติกลับตองรักพระองคจนตายตามพระองค ทรงปลอยนักโทษประหาร(ดวยการเผา

ทั้งเปน)แลวนําศพในปาชามาเผาแทน  กลาวกันวา ตลอดรัชกาลทรงบรหิารเวลามิใหเปลา
ประโยชนไปแมเพียงชั่วขณะ  เสวยราชสมบตัิ  ๔๒  ป  พระเทวีผูเปนที่รักของพระองค
รับสั่งใหพระมหานามะพระกนิษฐาของพระองคปลงพระชนมพระเจาพี่   

๕.  พระเจาอุปติสสะที่  ๒  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาพุทธทาส ทรงเปน
พุทธมามกะผูเครงครัดทรงรักษาศีล ทรงละเวนสิ่งที่ไมเปนบุญกิริยาวัตถสุมาทานเฉพาะบญุ
กิริยาวัตถุ  ทรงทศพิธราชธรรมและทศบารมี  ทรงสรางโรงทาน  ขุดสระจํานวนมาก  

พระองคเสดจ็รอนแรมไปในที่ตาง ๆ แมฝนจะตกก็ไมทรงหลบฝนดวยทรงมีพระราชดําริวา  
“ฝนคือหยาดเหงื่อของประชาชน”  เมื่อเกิดฝนแลงพระองคโปรดใหสรางพระพทุธรูปทองคํา
และนําบาตรของพระพุทธเจาบรรจุน้ําใหเตม็แลวใหแหไปรอบพระนคร ใหพระสงฆสวดรตน
สูตรเที่ยวประพรมน้ําพระพุทธมนตทั่วพระนคร และโปรดใหทําเปนประเพณใีนการขอฝน 

ทรงสมาทานพระอุโบสถศีลทุกวัน  ๑๔  ค่ํา  ๑๕  ค่ํา  ๘  ค่ํา และวันปาฏิหาริยปกษ  ทรง
เสวยพระกระยาหารที่มหาปาฬีศาลาจนตลอดพระชนมชพี  พระราชวังของพระองคไดเปน
สถานทีเ่ลี้ยงกระแต  ทรงปลอยโจรที่เปนนักโทษประหารพรอมประทานทรัพยเลี้ยงชีพ  

เสวยราชสมบตัิ  ๔๒  ป     
๖.  พระเจามหานามะ  ทรงเปนพระกนิษฐาของพระเจาอุปติสสะ  ทรงผนวช  

ภายหลังรวมกับพระราชินีปลงพระชนมพระเจาอุปติสสะแลวเสวยราชสมบัติ  ๒๒  ป  ใน

รัชกาลนี้เองที่พระพุทธโฆสาจารยไดเดินทางจากอินเดียมาลังกาเพื่อปริวรรตอรรถกถาภาษา
สีหฬเปนภาษามคธ   

บทที่  ๓๘  ทสราชกะ :  พระราชา  ๑๐  พระองค  มกีษัตริยปกครองลังกาสืบ
ตอมาอีก  ๑๐  พระองค  คือ 

๑.  พระเจาโสตถิเสนะ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจามหานามะ  ครองราชยได
เพียง  ๑  วันก็ถูกพระนางสังฆาพระกนษิฐภคีนีปลงพระชนม 

๒.  พระเจาฉตัตคาหกะ  เดิมมีตําแหนงเปนฉตัตคาหกะ (ผูถือฉัตร) ทรงเปน

พระสวามีพระนางสงัฆา  พระนางสังฆายกขึ้นเปนกษตัรยิ  สวรรคตในปที่ครองราชย 



 

๖๘ 

๓.  พระเจามติตเสนะ  เปนอํามาตยผูสําเร็จราชการยกวีหิโจรขึ้นเปนพระราชา
หุนเชิด  มติตเสนะอํามาตยนั้นสําเรจ็ราชกิจทั้งปวงและไดสรางกําแพงชางลอมรอบพระเจดีย  

๓  ชั้น สําเร็จราชกิจ  ๑  ป ก็ถูกปลงพระชนม 
๔.  พระเจาปณฑทุมิฬ  ยกมาจากแควนปณฑุ อินเดียภาคใต  ฆาพระเจามติต

เสนะแลวเสวยราชสมบตัิ  ๕  ป 

๕.  พระเจาปารินททมิฬ  เปนโอรสของพระเจาปณฑทุมิฬ  ครองราชยแลว
สวรรคต 

๖.  พระเจาขุททปารินททมฬิ  เปนพระกนิษฐภาดาพระองคที่ ๓  ของพระเจา
ปารินทะเสวยราชสมบัต ิ ๑๖  ป 

๗.  พระเจาติรตีรทมิฬ  ครองราชยไดเพียง  ๒  เดือนกถ็ูกพระเจาธาตุเสนะปลง
พระชนม 

๘.  พระเจาทาฐิยทมฬิ  เสวยราชสมบตัิได  ๓  ป ถูกพระเจาธาตุเสนะปลงพระ

ชนม 
๙.  พระเจาปฐิยทมฬิ  ครองราชยได  ๗  เดือน ถูกพระเจาธาตุเสนะปลงพระ

ชนมในการรบ ราชวงศทมฬิจึงลมสลาย 

๑๐.  พระเจาธาตุเสนะ  เดมิเปนบุตรของทาฐากุฎมพี  เกิดที่นันทิวาปคาม ใน
รัชกาลพระเจาปณฑุทมฬิ  เปนผูมีบญุมากไดบวชเปนสามเณรและถูกพระเจาปณฑทุมฬิมี
พระบัญชาใหจับแตไดหนไีปซองสุมผูคนไดมากแลว ภายหลังไดยกทัพมารบกับพระเจาขุทท
ปารินททมฬิ  ปลงพระชนมพระเจาตริีตรทมฬิ  พระเจาทาฐิยทมิฬ  และพระเจาปฐิยทมิฬ 

จนราชวงศทมิฬในลงักาลมสลาย  พระองคปราบดาภิเษกเปนกษตัริยทรงยึดหมูบานและ
ตระกูลของผูที่เขารวมกับทมฬิ เพราะทรงเห็นวาไมรักษาพระองคและพระพุทธศาสนา  ทรง
สังคายนาพระไตรปฎกเหมือนพระเจาธรรมาโศกราช  ทรงสรางวิหาร  ๑๘  แหงถวายภิกษุ

เถรวาท  ขุดลอกบึง  ๑๘  แหง  สรางวิหารเล็ก  ๑๘  แหง  ขุดบอ  ๑๘  แหง  สรางปราสาท
สูง  ๒๑  ศอก  สรางเรือโลหะ  ๑๖  ลําลอยบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ และทรงบําเพ็ญบญุอื่น ๆ 
อีกจํานวนมากสุดคณานับ    เสวยราชสมบตัิได  ๑๘  ป พระเจากัสสปะ  ทรงเปนพระโอรส

ของพระเจาธาตุเสนะ  ทรงรวมกับพระราชบตุรเขยชงิพระราชบัลลังกจับพระราชบิดาจองจํา
ไว  ภายหลังพระราชบตุรเขยไดฝงพระเจาธาตุเสนะทั้งเปนเพราะอาฆาตแคนที่พระเจาธาตุ
เสนะเคยเผามารดาของตนทั้งเปน  การกระทําของพระราชบุตรเขยนี้เปนไปตามพระราช
บัญชา  เพราะไดมติรชั่วพระเจากัสสปะจึงทรงกระทําปตฆุาต 

บทที่  ๓๙  ราชทวยทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระราชา  ๒  พระองค  พระ
เจากัสสปะพยามยามลอบปลงพระชนมพระภาดาคือพระเจาโมคคัลลานะแตไมสําเรจ็  ทรง
หวาดระแวงจึงเสด็จไปสรางพระนครที่สหีคีรี ตั้งแตนั้นมาภูเขานั้นจึงไดชื่อวาสีหคีรีนคร  

พระองคทรงกลัวบาปกรรมทีไ่ดกระทําไวจึงทรงสรางวิหารหลายแหง  ทรงถวายวิหารแก



 

๖๙ 

ภิกษุเถรวาท เมื่อภิกษุเถรวาทไมรับเพราะกลัวจะถูกครหาวาเห็นดวยกับการกระทําปตุฆาต  
พระองคจึงทรงถวายแกพระพุทธรูปแทน  ซึ่งภิกษุเถรวาทก็จําตองยอมรับโดยถือวาเปนโภค

สมบัติของพระศาสดาของตน  พระองคทรงอธิษฐานอุโบสถ  เจริญอัปปมัญญาภาวนา 
สมาทานธุดงค และโปรดใหเขียนพระคมัภีร  โปรดใหสรางพระปฏิมาและโรงทานเปนตน
มากมาย  ในปที่  ๑๘ แหงรัชกาล  พระโมคคลัลานะราชกุมารและสหาย  ๑๒  คน โดยการ

สนับสนนุของพวกนิครนถ  ยกทัพมาทําศึกกับพระเจากัสสปะไดรับชัยชนะ  พระเจากัสสปะ
ปลงพระชนมพระองคเองในสนามรบ  เมื่อพระเจาโมคคัลลานะไดเสวยราชสมบตัิแลวทรง
ทํานุบํารุงพระพทุธศาสนา  ในรัชกาลนี้  สิลากาฬสามเณรไดนําพระเกศธาตุมาจากอินเดีย  
ภายหลังสิลากาฬสามเณรนั้นลาสิกขาไดรับแตงตัง้เปนอสิคคาหะ (ผูถือดาบ) คอยติดตาม

อารักขาพระองค พระเจาโมคคัลลานะเสวยราชสมบตัิได  ๑๘  ปจึงสวรรคต 
บทที่  ๔๐  อัฏฐราชกะ  :  พระราชา  ๘  พระองค  ในบทนี้กลาวถึงพระราชา  

๘  พระองค (เนื้อหามี  ๙  พระองค) คือ    

๑.  พระเจากุมารธาตุเสนะ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาโมคคัลลานะ  
พระองคโปรดใหซอมแซมวิหาร และโปรดใหทําสังคายนาพระธรรมวินัยชําระพระศาสนา  
เสวยราชสมบตัิ  ๙  ป 

๒.  พระเจากติติเสนะ  ทรงเปนพระโอรสของพระเจากมุารธาตุเสนะ  เสวยราช
สมบัติ  ๙  เดือน  ถูกปลงพระชนม 

๓.  พระเจาสีวะ  ทรงเปนพระมาตุลาของพระเจากิตติเสนะปลงพระชนมพระเจา
กิตติเสนะแลวครองราชย  ๒๕  วัน ถูกปลงพระชนม   

๔.  พระเจาอุปตสิสะ ที ่ ๒ เปนเสนาบดีของพระเจาสีวะ และเปนพระสวามีของ
พระภคินีของพระเจาโมคคัลลานะ  ปลงพระชนมพระเจาสีวะแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปน
กษัตริย  พระเจาอุปติสสะที่  ๒  ทรงตัง้สิลากาฬะเปนพระราชบุตรเขย ทรงมีพระโอรสทรง

พระนามวากัสสปะ   
๕.  พระเจาสิลากาฬะ  สิลากาฬะพระราชบุตรเขยกอการกบฎ  พระกสัสปะราช

กุมารรบพุงกับสิลากาฬะพายแพจึงปลงพระชนมพระองคเองในสนามรบ  พระเจาอุปตสิสะ

ทรงทราบขาวทรงตรอมพระทัยจนสวรรคต  พระเจาสิลากาฬะทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
มากมาย  พระองคทรงมีพระราชโอรส  ๓  พระองค  คอื  พระโมคคัลลานะราชกุมาร  พระ
ทาฐาปภูติราชกุมาร  และพระตสิสะราชกุมาร  ในรัชกาลนี้  มีพอคานําพระธรรมธาตุคือ
คัมภีรพระธรรมจากอินเดียมาสูลังกา  พระเจาสศิลากาฬะเสวยราชสมบติ  ๑๓  ป 

๖.  พระเจาทาฐาปภูติ  หลงัจากพระเจาสิลากาฬะสิ้นพระชนม  พระทาฐาปภูติ
ราชกุมารทรงยึดราชสมบตัิ  ประหารพระอุปติสสราชกมุารผูพระกนิฏฐภาดา  และทรงทํา
สงครามกับพระโมคคัลลานะราชกมุาร  ทรงปราชัยจงึทรงปลงพระชนมพระองคเองในสนาม

รบ  ครองราชย  ๖  เดือน 



 

๗๐ 

๗.  พระเจาโมคคลัลานะ  พระโมคคัลลานะราชกุมารไดขึ้นเสวยราชสมบตัิ ทรง
พระนามวา  พระเจาโมคคัลลานะที่  ๒  ทรงนับถือพระพุทธศาสนาบําเพ็ญพระราชกุศลเปน

อันมาก  ทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามวา  กิตตสิิริเมฆ  ในรชักาลนี้มีการกอกบฏขึ้นโดย
โจรชื่อมหานาค  พระเจาโมคคัลลานะเสวยราชยได  ๒๐  ป ถูกพระมเหสีวางยาพิษ
สิ้นพระชนม 

๘.  พระเจากติติสิริเมฆ  เปนพระยุพราช  ถูกปลงพระชนม 
๙.  พระเจามหานาค  เมื่อโจรมหานาคซองสมุไพรพลไดมากแลวไดบุกเขายึด

พระนครปลงพระชนมพระเจากิตติสริิเมฆแลวปราบดาภิเษกเปนกษตัริย ทรงพระนามวาพระ
เจามหานาค  พระองคทรงบําเพ็ญบุญเปนอันมาก 

บทที่  ๔๑  ทวิราชกะ  :  พระราชา  ๒  พระองค   พระเจาอัคคโพธิที่  ๑  ทรงมี
พระราชอัธยาศัยกอปรดวยพุทธิปญญาอยางยอดเยี่ยม  ประชาชนแซซรองสรรเสริญวาทรงมี
พระเดชดุจดวงพระอาทิตย  ออนโยนดุจพระจันทรทรงกลด มั่นคงดุจขุนเขา  ล้ําลึกดั่งหวง

มหาสมุทร  หนักแนนดจุแผนดนิ  เรียบงายดุจสายลม  ทรงความรูดุจเทพเจาแหงมนตร  
บริสุทธิ์ดุจทองฟาในสารทฤดู (ฤดใูบไมรวง) เสวยสุขดุจจอมเทพ  บําเพ็ญประโยชนดุจเจา
แหงทรัพย ทรงธรรมดุจฤาษผีูบริสทุธิ์  มีความบากบั่นดุจพญาเนื้อ  ทรงปกครองราชสมบตัิ

ดวยทศพิธราชธรรมดุจพระเจาจักรพรรดิ  ถวายทานดุจพระเวสสันดร  ทรงบําเพ็ญพระ
บุญาธิการมากมาย  กวีไดประพันธกาพยจํานวนมาก  มีพระเถระนามวาทาฐาสิวะเปนพระ
อาจารย ในรัชกาลนี้  พระโชติปาลมหาเถระไดโตวาทะชนะภิกษุเวตุลลนิกาย พระทาฐาปภูติ
เปนพระอาทิบาท(นับถือเวตุลลนิกาย)ทรงอับอายเงื้อพระหัตถจะทุบตทีานเกิดเปนโรคฝขึ้น  

พระราชาทรงเลื่อมใสพระโชติปาลมหาเถระทรงอาราธนาใหไปพํานักในพระวิหาร(ถูปาราม)  
พระองคเสวยราชสมบัตไิด  ๓๔  ป  พระภาคิไนยทรงพระนามวาอัคคโพธิที่  ๒  ไดขึ้นเถลงิ
ถวัลยราชสมบตัิ  ชาวพระนครเรียกพระนามพระองควา  ขุททกัคคโพธิ  ในรัชกาลนี ้  พระ

เจากาลิงคะทําสงครามเห็นประชาชนลมตายมากเกิดความสังเวชพระทัยเสด็จหนีมาที่เกาะ
ลังกาผนวชในสํานักพระโชติปาลมหาเถระไดเปนที่ปรึกษาของพระราชา  พระมเหสีและเหลา
อํามาตยของพระเจากาลิงคะนัน้ก็ไดหนีมาบวชเชนกัน  ไดรับการอุปถัมภจากราชสํานัก

อยางดี  พระราชาเสวยราชสมบัตไิด  ๑๐  ปจึงสวรรคต 
บทที่  ๔๒  ฉราชกะ :  พระราชา  ๖  พระองค พระราชาที่ปกครองราชสมบตัิ

ลังกาสืบตอมาอีก  ๖  พระองค  คือ 
๑.  พระเจาสังฆตสิสะ  เดิมเปนอสิคคาหะ(ผูถือดาบ)  ทรงทํานุบํารงุ

พระพุทธศาสนาและบานเมืองจนเจรญิกาวหนา   
๒.  พระเจาโมคคัลลานะที ่ ๓  เดมิเปนแมทัพของพระเจาขุททกัคคโพธ ิรวมกับ

เสนาบดีของพระราชากอการกบฏชิงราชบัลลังกสําเร็จ  ทรงกวาดลางเชื้อสายพระราชวงศ

เดิม  แมกระทัง่พระราชกุมารพระองคเล็กไรเดียงสาก็รับสั่งใหตัดมือตัดเทาทั้งที่พระกุมารนัน้



 

๗๑ 

รองวิงวอนวา  “ถาทานทั้งหลายตัดมือขาพเจาแลว ขาพเจาจะเอาอะไรหยิบขนมกิน”  แมจะ
เปนเรื่องกระเทือนใจจนเพชฌฆาตตองหลัง่น้ําตาแตก็จําตองกระทําตามพระราชอาชญา  

พระโอรสพระองคหนึ่งของพระเจาสังฆตสิสะทรงพระนามวาเชฏฐติสสะไดหนีภัยไปยังมลัย
ประเทศ  ภายหลังพระราชาทรงจับพระเจาสงัฆติสสะ  พระราชโอรส และอํามาตยคูพระทัยที่
หนีไปได รับสัง่ใหประหารชีวิตทั้ง  ๓  คน  ดานพระศาสนาพระองคทรงรักษาประเพณี

ดั้งเดิมไวทุกประการ  จัดพิธีสมโภชพระสถูปทั่วลังกา  อาราธนาพระสงฆสาธยาย
พระไตรปฎก เปนตน  ภายหลังถูกปลงพระชนมในสนามรบ 

๓.  พระเจาสิลาเมฆวรรณ  เปนบุตรของเสนาบดีที่รวมมือกับพระเจาโมคคัลลา
นะชิงราชบัลลังก  ภายหลังทรงวิวาทกับพระเจากสัสปะ  เสด็จหนไีปมลัยประเทศรวมมือกับ

พระเชฏฐติสสะโอรสของพระเจาสงัฆติสสะนัน้ซองสุมผูคนไดมากแลวยกมารบกับพระ
เจากัสสปะ  ปลงพระชนมพระเจากัสสปะในสนามรบแลวปราบดาภิเษกเปนกษัตริย  ทรง
ทํานุบํารุงพระพทุธศาสนา พระเจาสิรนิาคผูเปนลงุของพระเชฏฐตสิสะยกทัพจากอินเดียใต

มารบแตปราชัยถูกฆาในสนามรบ ในรัชกาลนี้ มีการประหารภิกษผุูรวมวางแผนปลงพระ
ชนมและขับไลภิกษุทุศลีไปชมพทูวีป และทรงขัดแยงกบัภิกษุเถรวาท  พระองคเสวยราช
สมบัติ  ๙  ป 

๔.  พระเจาสิรสิังฆโพธ ิ  (อัคคโพธิที ่  ๓) ทรงเปนพระโอรสของพระเจาสิลา
เมฆวรรณ  ในรัชกาลนี้  พระเชฏฐตสิสะกอการกบฏยกทัพมาตีทัพพระเจาสริิสงัฆโพธิแตก  
พระเจาสิรสิังฆโพธติองเสด็จหนีไปชมพทูวีป ครองราชยครั้งแรกได  ๖  เดือน  และรวมกับ
การครองราชยครั้งหลัง ๆ ได  ๑๖  ป 

๕.  พระเจาเชฏฐตสิสะที่  ๒  เปนพระโอรสของพระเจาสงัฆติสสะดังกลาว
มาแลวครองราชยสมบตัิได ๕  เดือน  ปลงพระชนมพระองคในสนามรบ  ชวงนี ้ พระเจาสิริ
สังฆโพธ ิ  (อัคคโพธทิี่  ๓)  ยกมาจากชมพูทวีปรบชนะพระเจาเชฏฐติสสะ  และได

ครองราชยเปนครั้งที่  ๒  ฝายพระทาฐาสิวะเปนเชื้อพระวงศยกมาจากอินเดียใตกอการกบฏ
หลายครั้งตลอด  ๑๒  ปทําใหบานเมืองเสียหายมาก  พระเจาสิรสิังฆโพธติองเสด็จหนีไปยัง
ชมพูทวีป 

๖.  พระเจาทาฐาสิวะ หรือทาโฐปตสิสะที่  ๑ ทรงรบขับไลพระเจาสริิสงัฆโพธิ
แลวขึ้นครองราชย  ตลอดรัชกาล  ทําสงครามกับพระเจาสิรสิังฆโพธิอยูเสมอ  ทั้ง  ๒ 
พระองคผลัดกนัแพชนะอยูอยางนี้ทําใหประชาชนเดือดรอนมาก  พระเจาทาโฐปตสิสะทรง
ทําลายวัดวาอารามยึดเอาทองคําในอาราม  เพราะสงครามทําใหมีการทําลายพระวิหารทั่ว

ลังกา  รัชกาลของพระเจาทาโฐปตสิสะนับได  ๑๒  ป   
๘.  พระเจากัสสปะที ่  ๒  เปนโอรสของพระเจาสิรสิังฆโพธิ   ไดรบทําสงคราม

กับพระเจาทาโฐปติสสะหลายครั้ง  ในที่สุดทรงปลงพระชนมพระเจาทาโฐปตสิสะในสนามรบ  



 

๗๒ 

บทที่  ๔๓  จตุราชกะ  :  พระราชา  ๔  พระองค  เมือ่พระเจากัสสปะไดเสวย
ราชสมบตัิดังกลาวมาแลว  พระองคไดทรงทํานุบํารงุพระพุทธศาสนาเพื่อชดเชยความผิดที่

ไดกระทําในภาวะสงคราม  ดานกิจการพระศาสนานอกจากการสรางพระวิหารและอาราม
เปนตนแลวทรงใหพระธรรมกถึกบรรยายพระอภิธรรม  จารึกคัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีร
สังคหะ  เสวยราชสมบตัิ ๙  ปกอนสวรรคตไดมอบพระราชอาณาจักรและพระโอรสแกพระ

มาณะ     พระมาณะถวายราชสมบัติแกพระบิดา คือพระเจาทัปปุละที ่  ๑  ไดอัญเชิญมา
ครองราชย  แตพวกทมฬิไดกอการกบฏทูลเชญิพระเจาทาโฐปตสิสะใหยกทัพมา  พระองค
จึงเสด็จกลับไปประทับที่โรหณะ ทรงครองราชยอยูที่อนุราธปุระเพียง  ๗  วัน ครองราชยที่
แควนโรหณะ  ๓  ป  ในรัชกาลนัน้  พระเจาทาโฐปติสสะที่  ๒  พระนามเดิมหัตถทาฐะเปน

พระภาคิไนยของพระเจาทาโฐปติสสะที่  ๑  หนีไปยังชมพูทวีปในรัชกาลของพระเจากัสสปะ
ที่  ๒  ยกมาจากชมพทูวีปยึดไดอนุราธบุรี ทํานุบํารงุพระศาสนา  แตพระสงฆเถรวาทคว่ํา
บาตรพระองคที่โปรดใหสรางวิหารมสีีมาคาบเกี่ยวกัน ไมทรงขอขมาพระสงฆจนสิ้นพระชนม  

เสวยราชสมบตัิ  ได  ๙  ป  ตอนทายบทกลาวถึงพระราชประวัติของพระเจาทัปปุละที่  ๑  
และการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองคในแควนโรหณะ 

บทที่  ๔๔  ติราชกะ  :  พระราชา  ๓  พระองค  ถัดจากรัชกาลพระเจาหตัถ

ทาฐะ(ทาโฐปติสสะที ่๒)  มีพระราชาปกครองลังกาสืบตอมาอีก  ๓  พระองค  คือ 
๑.  พระเจาสิรสิังฆโพธ ิ หรืออัคคโพธิที ่ ๔  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาหัตถ

ทาฐะ ทรงเปนพระธรรมิกราช  ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอันมาก  ในรัชกาลนี้ มีการ
สรางวัดวาอารามและพระวิหารจํานวนมาก ถือเปนยุคแหงการทําบุญ  ประชาชนก็ประพฤติ

ตามพระองคสรางวัดวาอารามกันมาก  เกิดคตสิอนใจวา  “ผูนําทําสิ่งใดไมวาดีหรือชั่ว  คน
ทั่วไปก็จะพากันทําตามนั้นเชนกัน”  เมื่อพระองคสวรรคตนั้น  ประชาชนเศราโศกอยางมาก
และไดนําเอาพระอังคารทีเ่หลือจากการถวายพระเพลงิพระบรมศพไปทําเปนยารักษาตัว 

เพราะความเคารพเทิดทูนพระองคมาก  พระองคเสวยราชสมบตัิได  ๑๖  ป   
๒.  พระเจาทตัตะ  เปนพระราชาหุนเชิดของโปตถกุฏฐทมฬิ (ผูสําเรจ็ราชการ

เมื่อพระเจาสิรสิังฆโพธสิวรรคต) เสวยราชยได  ๒  ป   

๓.  พระเจาหตัถทาฐะ  ทรงสมภพที่อุณหนคร  เปนพระราชาหุนเชิดของโปตถ
กุฏฐทมิฬเชนกัน  เสวยราชยได  ๖  เดือน   

บทที่  ๔๕  มาณวัมมราชะ :  พระเจามาณวัมมะ  พระราชประวัติของพระเจา
มาณวัมมะ  พระองคเสด็จไปชมพูทวีป ถวายการรับใชพระเจานรสีหะจนไดเปนพระสหาย  

ทรงชวยพระเจานรสหีะรบกับพระเจาวัลลภจนไดรับชัยชนะ  ภายหลังไดรับการสนับสนุน
จากพระเจานรสีหะไดยกทัพไปตีลงักาในรชัสมัยพระเจาหัตถทาฐะกับโปตถกุฏฐทมิฬ  ครั้ง
แรกทรงปราชัย  ครัง้ที่  ๒  ไดรับชัยชนะ  พระเจาหตัถทาฐะกําลงัเสด็จหนไีปถูกประชาชน



 

๗๓ 

ปลงพระชนม  สวนโปฏฐกุฏฐทมฬิหนไีปพึ่งพระสหายที่เปนนายบานเสวยขนมสิ้นพระชนม
พรอมกับพระสหาย  พระเจามาณวัมมะจึงไดครองราชสมบัติไรเสี้ยนหนาม   

บทที่  ๔๖  ฉราชกะ  :  พระราชา  ๖  พระองค  คือ  ๑.  พระเจามาณวัมมะ ได
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจดานพระศาสนาอีกจํานวนมาก  พระองคทรงเปนแบบอยางที่ดีทํา
ใหประชาชนทําบญุกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลจํานวนมาก  ทําใหเกิดคําวา  “ผูนําทําเชนใด 

ประชนชนทั่วไปก็ทําเชนนั้น  ผูนําคนเดียวมีวินัย ประชาชนทั้งหมดก็มีวินัย”   
๒.  พระเจากัสสปะที ่  ๓  ทรงเปนพระอนุชาของพระเจามาณวัมมะ  ทรง

ปกครองเหมือนบิดาปกครองบุตร  ทรงสงเสริมใหคฤหสัถและบรรพชิตปฏิบัตติามหนาที่ของ
ตน โปรดใหทํามาฆาต คือหามฆาสตัวตัดชีวิต ทรงบําเพญ็พระราชกศุลเปนอันมาก 

๓.  พระเจามหนิทะที่  ๑  ทรงเปนพระกนิษฐาของพระเจากัสสปะที่  ๓  ทรง
ดํารงตําแหนงพระอาทิบาทปกครองประเทศโดยไมมีพิธรีาชาภิเษก  เพราะทรงระลึกถงึพระ
สหายรักทีส่ิ้นชีพไป  กลาวกันวาถาไมประทานอาหารแกยาจกแลวพระองคจะไมเสวยอะไร

เลย  เสวยราชสมบตัิ  ๓  ป 
๔.  พระเจาอัคคโพธทิี่  ๖  (สิลาเมฆ) เปนโอรสของพระเจากัสสปะที ่  ๓  ทรง

วิวาทกับพระอัคคโพธิราชกุมารโอรสของพระเจามหินทะที่  ๑  ผูมีพระนามเหมือนพระองค  

ทรงถูกยุยงจึงทรงวิวาทและทําสงครามกัน  ตอมาทรงไกลเกลี่ยกันไดและประทานพระธิดา
พระนามวาสังฆาใหเปนพระชายา ตอมา พระอัคคโพธพิระราชวงศอีกพระองคหนึง่ ผูเปน
บุตรของพระเจาลุงของพระนางสงัฆาชงิพระนางสงัฆาไป พระองคจงึทรงยกทัพไปปราบและ
ทําสันพันธไมตรีกัน   พระองคทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในพระศาสนามากมาย  เสวยราช

สมบัติ  ๔๐  ป 
๕.  พระเจาอัคคโพธทิี่  ๗  ทรงเปนพระโอรสของพระมหินทะที่  ๑  และดํารง

ตําแหนงพระอุปราชในรัชกาลกอน  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากมาย เสวยราชสมบัตไิด  ๖  

ป   
๖.  พระเจามหินทะที่  ๒  ทรงเปนพระโอรสของพระเจาอัคคโพธิที่  ๖ (สิลา

เมฆ)    ทรงชนะศึก  ๓  ครัง้  กับพระเจาทัปปุละ พระภาคิไนยของพระเจาอัคคโพธทิี่  ๖ 

(สิลาเมฆ)  ตอมา ทรงอภิเษกกับพระราชินีของพระราชาพระองคกอน  และไดพระโอรสที่
ตอมาไดเปนพระอุปราช  ทรงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระเจาทัปปุละเพื่อยุตสิงคราม  ทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนา  สงเสริมการเลี้ยงโคนม  เมื่อพระโอรสผูเปนพระ
อุปราชสวรรคต  ทรงแตงตัง้พระกุมารที่ประสูติกับพระราชินีของพระราชาพระองคกอนเปน

พระอุปราช  เสวยราชสมบัต ิ ๒๐  ป 
บทที่  ๔๗  ปญจราชกะ  :  พระราชา  ๕  พระองค  คือ   
๑.  พระเจาอุทยะที ่  ๑  เปนพระโอรสพระมหนิทะที่  ๒    และเปนพระอุปราช 

ทรงปราบการจลาจล ทรงอภิเษกพระธิดาทรงพระนามวาเทวากับพระมหินทะแหงแควน



 

๗๔ 

โรหณะ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจทีส่ําคัญคือโปรดใหเขียนกฎหมายไวในพระราช
มณเฑียร และทรงสนับสนุนเหลาขาราชบริพารใหทําบุญ  เสวยราชสมบตัไิด  ๕  ป 

๒.  พระเจามหินทะที่  ๓  (ธรรมิกสิลาเมฆ) ทรงเปนพระโอรสของพระเจาอุทยะ
ที่  ๑  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเหมือนพระบุรพกษตัริย เสวยราชสมบตัิ  ๔  ป 

๓.  พระเจาอัคคโพธทิี่  ๘ ทรงเปนพระโอรสของพระเจาอุทยะที่  ๑  ทรง

บําเพ็ญพระราชกรณียกิจและทํานุบํารุงพระศาสนาอยางดี  ทรงเปนพระราชาผูทรงกตญัู
ตอพระมารดามาก คือทรงเขาเฝาพระมารดาแตเชาตรู  ทาพระเกศาดวยน้ํามันขัดสีพระ
วรกาย ชําระพระนขา ใหพระมารดาสรงสนาน  ทรงผลัดเปลี่ยนพระภูษาแลวใหสวมใสพระ
ภูษาอันออนนุม ทรงซักพระภูษาของพระมารดาดวยพระองคเองแลวนําน้ํานั้นมารดพระเศียร

และพระมงกุฏของพระองค เสวยพระกระยาหารที่เหลอืจากพระมารดา ในวเลาจะบรรทม
ทรงปูที่บรรทมถวายพระมารดา  ทรงนวดเฟนจนกวาพระมารดาจะบรรทมหลับ  เวลาจะ
เสด็จกลับทรงกระทําประทักษิณ  ๓  ครั้งแลวเสดจ็ถอยกลับไมผนิพระปฤษฎางคแกพระ

มารดา  ทรงปฏิบตัิเชนนีต้ลอดพระชนมชีพ    ทรงมพีระลักษณะพิเศษคือความออนนอม
ถอมตน  ครัง้หนึง่ทรงเผลอพระสตติรสัเรียกมหาดเลก็วา “เจาทาส” พระองครับสัง่ให
มหาดเล็กคนนั้นเรียกพระองคดวยคําเดียวกันเพื่อเปนการไถโทษ  เสวยราชสมบตัิ  ๑๑  ป 

๔.  พระเจาทัปปุละที่  ๒  เปนพระอนุชาของพระเจาอัคคโพธิที่  ๘  ทรง
สนับสนนุพระกติตัคคโพธใิหไดรับราชสมบตัิแควนโรหณะ  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลรวมกับว
ชิรเสนาบดี  เสวยราชสมบตัิ  ๑๖  ป 

๕.  พระเจาอัคคโพธทิี่  ๙  อยูโรหณะประเทศเสด็จมายึดราชสมบัติ  พระมหนิ

ทะผูทรงเปนพระโอรสของพระเจามหินทะที่  ๓  ทรงเปนผูสมควรไดสืบทอดราชสมบตัิโดย
ชอบธรรม เมื่อไมไดขึ้นครองราชบัลลังกจงึเสด็จหนไีปยังชมพูทวีป  พระเจาอัคคโพธทิี่  ๙  
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากมาย   เสวยราชสมบัติ  ๓  ป 

บทที่  ๔๘  เอกราชะ  :  เอกราช  พระเจาเสนะที่  ๑  (สิลาเมฆ) ทรงเปนพระ
อนุชาของพระเจาอัคคโพธิที ่  ๙  ทรงปกครองประชาชนเหมือนบิดาปกครองบุตร  ทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจทัง้แกภิกษุ  ภิกษณุี  พระประยูรญาติ  ชาวเกาะลังกา  มัจฉาชาต ิ 

มฤคชาติ  และปกษีชาติทั้งหลาย  ทรงสงคนไปสงัหารพระมหินทะในชมพูทวีป   พระอุทยะ
ผูเปนพระอนุชาและพระอาทิบาทกอการกําเริบ พระองคทรงไกลเกลี่ยจนสําเร็จ  ในรัชกาลนี ้
พระเจาปณฑุทรงรุกรานลังกา  ทรงรบชนะยึดภาคเหนอืของลังกาไว  พระเจาเสนะเสด็จหนี
ไปยังมลัยประเทศ  พระมหินทะพระยุพราชทรงรบกับทพัของพระเจาปณฑุทรงเสียทีจงึปลง

พระชนมพระองคในสนามรบ  สวนพระกสัสปะพระอนุชาทรงชนะทรงหลบไปซองสมุไพรพล  
พระนครจงึถูกกองทัพของพระเจาปณฑุยึดได ทัพปณฑุไดเขายึดสิ่งของมีคาในพระราชวัง 
วัดวาอารามทั้งหมด  ฝายประชาชนชาวทมฬิในลงักาไดเขารวมสนับสนุนทัพของพระ

เจาปณฑุรุมปลนประชาชน  สงครามครั้งนี้ลังกาถกูทําลายเรียกไดวาสูญสิน้สิง่ที่มีคาไป



 

๗๕ 

ทั้งหมด  หลังจากทําสัญญาสงบศึกกับพระเจาเสนะแลว  พระเจาปณฑทุรงยกทัพกลับพรอม
ดวยทรัพยสมบัติมากมายที่ยึดได  ฝายพระเจาเสนะเสด็จกลับพระนครและทรงเริ่มการ

ปฏิสังขรณพระราชอาณาจักร  ในรชักาลของพระองคเกิดการทะเลาะวิวาทกันของเหลาพระ
ราชโอรสในแควนโรหณะและไดมีการจัดพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระประยูรญาติในราชวงศ
ทั้ง  ๒  มีการบําเพ็ญพระราชกุศลของราชวงศและเหลาอํามาตยขาราชบริพาร 

บทที่  ๔๙  ราชทวยทีปนะ  :  แสดงเรื่องพระราชา  ๒  พระองค  หลังจากพระ
เจาเสนะสวรรคตแลว  ไดมีพระมหากษัตริยลงักาครองราชยสืบตอมาอีก  ๒  พระองค  คือ  
พระเจาเสนะ ที ่  ๒  กับพระเจาอุทยะที่  ๑  พระเจาเสนะที่  ๒  ทรงเปนพระภาคิไนยของ
พระเจาเสนะ  ทรงทําหนาที่เปนประธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ

พระเจาเสนะที ่  ๑  เมื่อทรงจัดงานพระราชพิธถีวายพระเลิงเสร็จทรงยกทัพเขาไปยึดพระ
นครแลวปราบดาภิเษกเปนกษตัริย  ทรงบําเพญ็พระราชกรณียกิจทัง้ราชอาณาจักรและศา
สนจักรมากมาย  ดานอาณาจักร  ทรงยกทัพไปตีกรุงมธรุาแควนปณฑุยึดทรัพยสมบตัิมีคาที่

พระเจาปณฑุยึดไปจากประเทศลงักากลับคืนมา  ดานศาสนจักร ทรงทะนุบํารงุ
พระพุทธศาสนามากมาย  เชน  ทรงสรางเวชยันตโลหปราสาท  พระพุทธรูปทองคํา  บูรณะ
พระวิหารและสิ่งทีช่ํารุดในพระพทุธศาสนา  สรางรูปพระโพธสิัตวเงิน  แนวก้ันรอบพระศรี

มหาโพธิ์  ใหเขียนรตันสูตรลงแผนทองคําพรอมจัดพิธีสมโภช  ใหบรรยายพระอภิธรรม ให
รักษารูปพระอานนทไวในพระนคร  ใหพระสงฆสวดพระปริตรแลวใหประชาชนรดน้ําพระ
พุทธมนตรเพื่อกําจัดโรคภัย  จัดพิธีวิสาขบูชา  และสรางพระจฬุามณถีวายพระพุทธรูปศิลา 
ในปที ่ ๒๐  พระภิกษุคณะปงสุกูลิกะ(ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร)แยกออกจากมหาวิหาร  ในปที ่ 

๓๓  พระมหินทะพระยุพราชทรงบําเพญ็บุญในพระพุทธศาสนามากมายและสวรรคต 
พระราชากับเหลาอํามาตยขาราชบริพารทรงบําเพ็ญบุญมากมาย พระองคสวรรคตในปที ่ 
๓๕   แหงรชักาล  สวนพระเจาอุทยะที่  ๒  ทรงเปนพระอนุชาของพระเจาเสนะที่  ๒  ทรง

จัดการอภิเษกในระหวางพระราชวงศ  พระกติตัคคโพธิกอการกําเริบและยึดโรหณะ  
พระราชาทรงสงพระราชวงศคือพระกสัสปะกับพระมหินทะไปปราบจนราบคาบ  ทรงลงโทษ
ผูกอการกบฏ  และทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากมาย  เสวยราชสมบัติ  ๑๑  ป 

บทที่  ๕๐  ทวิราชกะ  :  พระราชา  ๒  พระองค พระเจากัสสปะที ่ ๔  และ
พระราชวงศ  พระมหินทะที่แควนโรหณะกอการกําเริบ  ทรงจัดอภิเษกระหวางพระราชวงศ  
ทรงชําระสะสางพระศาสนา  ทรงบําเพญ็พระราชกุศลพรอมดวยเหลาขาราชบริพาร  เสวย
ราชสมบตัิ  ๑๗  ป  พระเจากัสสปะที่  ๕  ทรงบําเพญ็พระราชกุศลมากมาย ทรงมีพระราช

ปฏิปทาคลายกับพระเจาอัคคโพธิที่  ๑  ทรงเปนดุจพระเมตไตรยโพธสิตัวเสด็จมาโปรด
ชาวโลกทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระราชวังดวยพระองคเอง  โปรดใหเขียนคัมภีรพระ
อภิธรรมปฎกลงในแผนทอง  ทรงสรางคัมภีรพระธรรมสังคณีประดษิฐานไวในหอ

พระไตรปฎกในพระราชวังแตงตั้งเสนาบดีใหรักษาไว  ใหแหพระธรรมคัมภีรรอบพระนคร  



 

๗๖ 

ทรงสรางโรงเรียนพระปริยตัิ (คันถากรบริเวณ)  และไดมีการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระ
ราชวงศ  และทรงสนับสนุนพระเจาปณฑุใหทําสงครามตอตานพระเจาโจฬะ  แตกองทัพของ

พระองคจําตองยกทัพกลับเพราะเกิดโรคระบาดข้ึน  เสวยราชสมบัต ิ ๑๐  ปจงึสวรรคต 
บทที่  ๕๑  ปญจราชกะ  :  พระราชา  ๕  พระองค  คือ 
๑.  พระเจาทัปปุละที ่ ๓  ครองราชยเพียง  ๗  เดือนก็สวรรคต 

๒.  พระเจาทัปปุละที่  ๔  เปนพระอุปราชของรัชกาลกอน  ในรัชกาลนี้ไดรับ
พระเจาปณฑุทีท่รงกลัววพระเจาโจฬะแลวหนีภัยมาพึ่งพระบรมโพธสิมภาร  ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลรวมกับเสนาบดีมากมาย  เสวยราชสมบัติ  ๑๒  ป 

 ๓.  พระเจาอุทยะที ่  ๓  เปนพระยุพราชในรัรชกาลกอน  ตัง้พระเสนะเปน

พระอุปราช  พระอุปราชเสนะขมเหงภิกษใุนสํานักตโปวัน  ภิกษุหนีภัยไปยังแควนโรหณะ  
ประชาชนกอการจลาจลขับไลอุปราชพรอมกับเพื่อน  พระเจาอุทยะที่  ๓  และพระอุปราชหนี
ไปโรหณะขอใหพระสงฆขมาโทษและกลับสูพระนคร  เสวยราชสมบัติ  ๓  ป 

 ๔.  พระเจาเสนะที่  ๓  ทรงบําเพญ็พระราชกุศลมากมาย  เสวยราชสมบัต ิ 
๙  ป 

 ๕.  พระเจาอุทยะที ่ ๔  ทรงชอบเสวยน้ําจัณฑจนเมามายบรรทมหลับไมได

พระสติ  พระเจาโจฬะทรงทราบจึงบุกโจมตีเกาะลังกาและบุกติดตามพระเจาอุทยะจนไปถึง
แควนโรหณะ  แตกองทัพโจฬะตองถอนทัพกลับเพราะไมสามารถเขาไปถงึแควนโรหณะได
เสนาบดีของพระราชานามวาวิทุรัคคะอาสาโจมตีแควนโจฬะบีบบังคับใหคืนสิ่งของมีคาที่ยึด
ไปจากปุรัตถิปุระ  พระเจาอุทยะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลหลายประการ  เสวยราชสมบตัิ  ได  

๘  ป 
บทที่  ๕๒   ติราชกะ  :  พระราชา  ๓  พระองค  คือ  ๑.  พระเจาเสนะที่  ๔    

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากมาย ที่สําคัญคือ ทรงเปนกวี  ทรงนิมนตพระสงฆใหบรรยาย

พระสตุตนัตปฎก  ทรงสรางผอบพระธาตุพระเขี้ยวแกว  เสวยราชสมบตัิได  ๓  ป 
๒.  พระเจามหินทะที ่ ๔  ทรงอภิเษกกับพระราชธิดาพระราชวงศกาลิงคะ  ทรง

ทําสัญญาสนธไิมตรียุตสิงครามกับแควนโจฬะ  ทรงยกยองพระเถระผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร  

และผูถือการอยูปาเปนวัตรทรงแสดงความเคารพอยางมาก ใหคนอนาถากลาวพรรณนาไตร
สรณคมนและพระพุทธคณุ  ๙  แลวพระราชทานรางวัล  อาราธนาพระสงฆใหบรรยายพระ
วินัยปฎก และทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตาง ๆ  รวมกับพระนางกติตีพระราชิน ี  พระโอรส  
และสักกเสนาบดี  เสวยราชสมบัต ิ ๑๖  ป 

๓.  พระเจาเสนะที่  ๕  ทรงเปนพระโอรสของพระเจามหินทะที่  ๔  ประสูตจิาก
พระเทวีพระราชวงศกาลิงคะ ครองราชยขณะมีพระชันษา  ๑๒  ชันษา   ทรงขัดแยงกับ
เสนาบดีนามวาเสนะเนื่องจากทรงแตงตัง้อุทยอํามาตยเปนเสนาบดีแทนที่เขาขณะกําลังยก

ทัพไปปราบชนบท  พระราชาทรงถูกเสนะเสนาบดีบีบบังคับใหตองเสด็จหนีไปแควนโรหณะ  



 

๗๗ 

ฝายเสนะเสนาบดีไดสงเคราะหพวกทมฬิที่คอยชวยเหลอื  พระราชาทรงถอดยศพระอุทยะ
แลวทรงกระทําสนธไิมตรีกับเสนะเสนาบดี  ทรงเสวยน้ําจัณฑมากจนสิ้นพระชนมขณะยังทรง

หนุม  เสวยราชสมบตัิได  ๑๐  ป 
บทที่  ๕๓  ลังกาวิโลปะ  :  การรุมปลนลงักา  พระเจามหินทะ เปนพระกนิษฐา

ของพระเจาเสนะที่  ๕  ทรงครองราชสมบัติอยูที่อนรุาธบุรี  ทรงออนแอและไมมีคาจาง

สําหรับทหารรับจางชาวเกรฬะที่เสนะเสนาบดีนํามาไวทหารเหลานั้นจึงไดกอการกําเริบขึ้น  
จนพระเจาแผนดินตองเสดจ็หนไีปยังแควนโรหณะ  ทหารในแควนอื่น ๆ ก็กอการจลาจล
ทั่วไป  พระเจาโจฬะทรงคิดจะฉกฉวยเอาผลประโยชนจากการจลาจลครั้งนี ้ จงึบุกโจมตีพระ
นคร  ยกเขาปลนไปตามลําดับ  ปที ่  ๓๖  แหงรชักาลจบัไดพระราชา  พระราชวงศ และขา

ราชบริพาร รวมทัง้สิง่ของมีคาทัง้หมดในพระราชวัง ทําลายพระวิหารวัดวาอารามทุกแหง  
เสนาบดีกิตติและพุทธะคอยตานทานขาศึกอยูที่แควนโรหณะโดยความอุปถัมภของ
พระกัสสปกุมาร  พระเจามหินทะทรงถูกกักขังไวในเมืองของพวกโจฬะนาน  ๑๒  ป  ในปที ่ 

๔๘  ก็สวรรคต 
บทที่  ๕๔  ฉราชกะ  :  พระราชา  ๖  พระองค  พระเจากัสสปะที ่ ๖  (พระวิ

กกมพาหุ)  ทรงซองสุมไพรพลเพื่อตอสูแควนโจฬะ  ๑๒  ป แตทรงทิวงคตไปเสียกอนทีง่าน

จะสําเร็จ กิตติอํามาตยผูเปนเสนาบดีแผอํานาจปกครองโรหณะได  ๘  วัน  มหาลานกิตตฆิา
อํามาตยกิตติแลวปราบดาภิเษกเปนกษตัริยปกครองแควนโรหณะ เสวยราชสมบตัิได  ๓  ป  
ทรงรบแพพวกโจฬะจึงปลงพระชนมพระองคในสนามรบ จากนั้น  พระเจาวิกกมปณฑุ ได
ครองราชยอยู  ๑  ป  พระเจาชคตีปาละสมภพในราชวงศพระรามเสด็จมาจากอยุธยาปลง

พระชนมพระเจาวิกกมปณฑใุนสนามรบแลวเปนพระราชาแหงโรหณะ  เสวยราชสมบตัิ  ๔  
ป  ก็ถูกพวกโจฬะปลงพระชนม  จากนั้น  พระเจาปรักกมะโอรสของพระเจาปณฑุครองราชย
อยู  ๒ ปก็ถูกพวกโจฬะปลงพระชนม    ตลอด  ๖  รัชกาลนี้พวกโจฬะยึดพระนครหลวงไว

ได 
บทที่  ๕๕  โรหณาราติวิชยะ  :  ชัยชนะเหนือขาศึกทีแ่ควนโรหณะ  ในบทนี ้

ลังกาปกครองเปนกกเปนเหลา คือโลกเสนาบดีไดครองแควนโรหณะ  ตั้งพระกติติเปนอาทิ

บาท  นอกจากนี ้ ยังมโีอรสของพระกัสสปะคือมาณวัมมะและมาณะ  พระเจามาณะไดครอง
กรุงอนุราธปุระ เสวยราชสมบตัิได  ๑๖  ป สวนพระมาณวัมมะไดอุปสมบทเปนภิกษ ุ 
พระกัสสปะไดเปนพระสวามีของพระนางโลกิตาและเปนพระบิดาของพระโมคคลัลานะกับ
พระโลกะ  พระกัสสปะนั้นไดครองโรหณมณฑล(บางสวน)  หลานของพระเจาทาโฐปติสสะ

บวชเปนภิกษุและมีชื่อเสียงเกียรติคุณเปนที่ยกยองของพระเจามาณะ  พระธิดาทรงพระนาม
วาพุทธาทรงอภิเษกกับพระราชบุตรพระนามวาโพธไิดพระธิดาพระนามวาโลกติา  พระนาง
โลกิตาไดอภิเษกกับพระโมคคัลลานะไดพระโอรสหลายพระองคที่มชีื่อเสียงคือพระองคโต



 

๗๘ 

ทรงพระนามวากิตติ  ภายหลังเมื่อแมทัพโลกะสิ้นชีพไดปราบเผาเกสธาตุและยึดครองแควน
โรหณะ 

บทที่  ๕๖  อนุราธปุราภิคมนะ  :  การเสด็จกลับกรุงอนรุาธปุระ  พระกิตติกุมาร
ไดครองกรงุโรหณะปรากฏพระนามวาวิชยพาหุ  ทรงปกปองการโจมตีของฝายโจฬะ  ทรง
ปรับปรุงฟนฟูกองทัพ  ทรงปราบทัพโจฬะที่ยกมาเปนครัง้ที่  ๒  ทรงบุกเขาไปยึดปุฬัตถินคร

ไวไดแตกจ็ําตองสละเมือง  หลังจากทรงปราบการกอการกําเริบในแควนโรหณะแลวทรง
ปฏิบัติการอยางเฉียบขาด  ดวยความสามารถของพระองคและการสนับสนนุของเหลาขุนพล
ทรงยึดไดทั้งอนุราธปุระและปุฬตัถินคร พวกโจฬะจึงเลกิรุกรานพระองคเสด็จกลับไปยังกรุง
อนุราธปุระในปที ่ ๑๕  แหงรัชกาล   

บทที่  ๕๗  สังคหกรณะ  :  ทรงบําเพ็ญการสงเคราะห  เมื่อพระราชอาณาจักร
ปลอดภัยมั่นคงดีแลว  พระองคจึงทรงเริ่มจัดพระราชพธิีมังคลาภิเษก ทรงปราบการกบฏที่
พระอาทิมลัยกอขึ้น  แมพระองคจะทรงมีพระชนมายุเพียง  ๑๗  ชันษาเทานั้นแตทรงเปน

สัตบุรษุนับเปนพระองคที่  ๗  ในลงักาที่เปนปราชญมปีญญามาก   หลังจากที่ทรงเฉลิม
ฉลองพิธีราชาภิเษกในกรงุอนุราธปุระแลว  ในปที่  ๑๘  พระเจาวิชยพาหุจึงเสด็จกลับไปยัง
ปุฬัตถินครทรงปรากฏพระนามาภิไธยวาสิริสงัฆโพธิ จากนั้น ทรงสงเคราะหเหลาพระภาดา

และอํามาตยขาราชบริพาร    ตอมา ทรงปราบการจลาจลที่แควนโรหณะ  มลัยประเทศ  และ
ทักษิณประเทศ  ทรงอภิเษกพระมเหสีอีกหลายพระองค พระมเหสีเหลานั้นก็ทรงประสตูิ
พระโอรสพระธิดาหลายพระองค  ทรงทํานายพระนางรตนาวลีพระราชธิดาของพระองควาจะ
ประสตูิพระโอรสผูมีบุญาธิการ  ทรงอภิเษกพระนางรตนาวลีและพระโลกนาถากับพระราช

บุตรของพระภคิน ี ทําใหพระราชวงศของพระองคเจรญิรุงเรืองมาก 
บทที่  ๕๘   โลกสาสนสังคหกรณะ  :  การสงเคราะหประชาชนและ

พระพุทธศาสนา  พระเจาวิชยพาหุทรงสงเสริมงานดานสถาปตยกรรม ทรงกอสรางกําแพง

พระนคร  ในรัชกาลนี้ พระสงฆในลงักามีไมครบองคอุปสมบท  พระองคจึงทรงสงราชทูตไป
ทูลขอพระสงฆจากพระสหายทรงพระนามวาอนุรุทธะ(อโนรธามังชอ)แลวนําพระสงฆมาจาก
ประเทศรามญั  ใหทานเหลานั้นบอกพระไตรปฎกและอรรถกถาฟนฟูพระพทุธศาสนาใน

ลังกา  พระองคเองทรงรวมกับคณะสวดพระธัมมสังคณีในตอนเชาทุกวัน  ใหเขียน
พระไตรปฎกถวายพระสงฆ  และทรงบําเพ็ญพระราชกศุลอื่นอีกมากมาย  กษัตริยโจฬะขม
เหงราชทูตของพระเจาวิชยพาหุ  ภายหลังไดเกิดชนวนสงครามขึ้น  และพวกเวลักการกอ
การกบฏทรงปราบปรามจนเกิดการนองเลือด  พระองคเสดจ็ไปรอคอยการยกมาของ

กองทัพโจฬะถึงชายฝงทะเล  ทรงซอมแซมบึง ทรงลงพระราชอาชญาพระมเหสทีี่ทําลาย
ความสงบสุขในพระวิหารใหจับพระศอลากออกไปนอกพระนครแลวใหขอขมาพระสงฆ  ทรง
สรางวิหาร อาคารที่พักสําหรับพระสงฆจํานวนมาก  ทรงสรางทางขึ้นสูเขาสมุนกูฏเพื่อให

เกิดความปลอดภัย  ทรงกวดขันการบวชเรียนใหดียิง่ขึ้น  ทรงสนับสนนุงานดานกวีนิพนธ  



 

๗๙ 

ชวยเหลือคนยากจน  ทรงสงเคราะหเหลาขาราชบริพารใหบําเพ็ญบุญ  เสวยราชสมบตัิ   ๕๕   
ป  

บทที่  ๕๙  จตุราชจริยนทิเทส  :  แสดงเรื่องพระจริยาแหงพระราชา  ๔ 
พระองค  หลงัจากการสวรรคตของพระเจาวิชยพาหุ  พระเจามาณาภรณและเหลาพระภาดา 
อํามาตยราษฏรตลอดทัง้ภิกษุทัง้หลายรวมกันอภิเษกราชสมบตัิแกพระชยพาหุ โดยไมสง

ขาวสาสนไปกราบทูลพระเจาวิกกมพาหุที่ประทับอยูที่แควนโรหณะ  พระเจาวิกกมพาหุจึง
ทรงปราบพระพีน่องเหลานัน้แลวยึดปุฬัตถินครไว  พระพี่นองเหลานั้นจําตองแยกกันไป
ปกครองโรหณประเทศและทักษณิประเทศ ตอมาทรงยกเขามารบอีกแตก็ทรงปราชัย  
ขณะนั้นวีรเทพไดขามมาจากอินเดียหมายจะบุกเขาไปยดึเอาพระนคร  การรบครั้งแรกพระ

เจาวิกกพาหุทรงปราชัยภายหลังทรงปราบไดสําเร็จ  เกิดการจลาจลขึ้นในพระนคร ภิกษุ
ทั้งหลายจงึนําพระธาตุพระเขี้ยวแกวและพระบาตรธาตไุปพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระราช
ตระกูลในแควนโรหณะ 

บทที่  ๖๐  กุมาโรทยะ  :  การประสูติแหงพระกุมาร  พระเจาชยพาหุที่ประทับ
อยูในแควนโรหณะสวรรคต  พระเจาวัลลภะกับพระเจามาณาภรณตางทรงไดพระโอรส
พระธิดา  พระเจามาณาภรณ(วีรพาหุ)ทรงปรารถนาพระโอรสผูมีบุญญาธิการจึงทรงบําเพ็ญ

พระราชกุศลมากมายแลวตัง้ปรารถนาขอพระโอรสกับเทพยดา  ทรงพระสุบินเห็นชางเผือก  
ตอมา พระนางรตันาวลีพระมเหสีของพระองคทรงพระครรภทรงประสตูิพระโอรสผูล้ําเลิศ
ทรงพระนามวาปรักกมพาหุ  ขาวนี้ทําใหพระเจาวิกกมพาหุทรงมีพระราชประสงคจะนําพระ
กุมารมายังราชสํานักของพระองค  แตพระราชบิดาของพระกุมารทรงปฏิเสธ  หลงัจาก

พระโอรสประสตูิแลวไมนาน  พระเจามาณาภรณวีรพาหกุ็ สวรรคต  
บทที่  ๖๑   สังขตัถลิปุราภิคมนะ  :  มุงสูสงัขัตถลิบุรี๔๘   เมื่อพระเจา

มาณาภรณครองราชยอยู ณ สงัขัตถลินคร  สวรรคต  พระภาดาสองพระองคคือพระเจากิตติ

สิริเมฆกับพระเจาสริิวัลลภไดเสดจ็มายังสงัขัตถลินคร พระเจากิตติสริิเมฆเสด็จขึ้นครองราชย
สืบตอจากพระเจามาณาภรณ  รับสัง่ใหพระเจาสิริวัลลภกับเจาชายปรักกมะพาหุ  พระนาง
รัตนาวดีเทวี  และพระธิดา ๒ พระองค คือพระนางมติตาและพระนางปภาวดี ไปครองมหา

นาคหุลปุระ  พระเจาสิริวัลลภทรงเลี้ยงดูเจาชายปรักกมะพาหุอยางดี  เมื่อเจรญิชันษาทรง
จัดพิธีโสกนัตแดเจาชาย  และทรงยกพระนางมิตตาใหพระราชโอรสทรงพระนามวามาณา
ภรณ  ตอมา  พระเจาวิกกมะพาหุซึง่ครองราชยอยู ณ ปุฬัตถิมนครสวรรคต  ราชสมบตัิตก
แกพระเจาคชพาหุราชโอรส  ฝายพระเจากิตติสริิเมฆและพระเจาสิริวัลลภทรงทราบขาวจึง

ทรงยกทัพมาหมายยึดครองปุฬตัถิมนครซึง่ถือวาเปนมูลมรดกของทั้ง  ๒  พระองคคืน  แต

                                                             
๔๘ สรุปยอจาก  พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ ภาค ๒, แปลโดย  สุเทพ  พรมเลิศ 

(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 

๘๐ 

ทรงทําสงครามพายแพแกพระเจาคชพาหุจงึถอยทัพกลบั  นับตั้งแตนั้น  กษตัริยทัง้  ๓  
พระองคตางทรงมีสมัพันธไมตรีตอกันและกัน  และทรงครองราชยอยูในแควนของแตละ

พระองค ฝายเจาชายปรักกมะพาหทุรงคิดการณใหญ  ทรงเห็นวาผูมีความสามารถเชน
พระองคไมเหมาะกับเมืองเล็ก ๆ จงึเสด็จออกจากมหานาคหุลปุระมุงสูสังขตัถลนิครซึง่เปน
ถิ่นกําเนิดของพระองคและประทับอยูกับพระเจากิตติสริิเมฆ 

บทที่  ๖๒  ปรมัณฑลาภิคมนะ  :  มุงสูอาณาจักรอื่น  เจาชายปรักกมะพาหุทรง
ใฝพระทัยในการศึกษาศิลปะทุกอยางจนเชี่ยวชาญ ทรงแตกฉานทัง้คดีโลกและคดีธรรม เชน 
นิติศาสตร  โกฏิลลศาสตร  ศัพทศาสตร นฆิัณฑุศาสตร เกฏภศาสตร นัจจคีตศาสตร  ทรง
ประพฤติพระองคใหเปนที่โปรดปรานของพระเจากติตสิิรเิมฆ ไดรับแตงตัง้ในตําแหนงอุปนัย

นะ  ขณะฉลองตําแหนง  พระเจาสิริวัลลภสวรรคต  เจาชายมาณาภรณราชโอรสไดเสด็จขึ้น
ครองราชย  และพระนางมิตตาเทวีประสูติพระโอรสทรงพระนามวาสิริวัลลภ(ขนานนามตาม
พระนามของพระเปยยกา)    ในปตอมา  พระนางปภาวดีพระมเหสีองคทีส่องของพระเจา

มาณาภรณประสตูิพระโอรสทรงพระนามวากิตตสิิริเมฆ ฝายเจาชายปรักกมะพาหุทรงคิด
การณใหญ ทรงประสงคจะปกครองลังกาทวีปภายใตเอกเศวตฉัตร  ทรงมีพระดําริวาหากอยู 
ณ สงัขัตถลินครตอไปโดยไมไดสืบราชสมบตัิตอจากพระเจากิตติสิริเมฆจะเปนความเสียหาย

ใหญหลวง  จึงเสด็จออกจากสังขตัถลินครมุงสูอาณาจักรอื่น 
บทที่  ๖๓  เสนาปติวธะ  :  แผนประหารเสนาบดี   เจาชายเสด็จออก

จากสังขัตถลินครโดยมใิหพระเจากิตตสิิริเมฆทรงทราบ  ทรงเห็นวาผูตามเสด็จพระองคมี
นอยจึงตรสัถามสาเหตุ  เมื่อทรงทราบวาทุกคนหมิ่นพระองคที่ยังพระเยาววาคงทําการใหญ

ไมได  ทรงประสงคจะแสดงภูมิปญญาของพระองคใหปรากฏ  จึงเสด็จไปยังพทลตัถิคามซึง่
เสนาบดีของพระเจากติตสิิริเมฆครอบครองอยู  เสนาบดีคิดจะกราบทูลใหพระเจากติตสิิริ
เมฆทรงทราบ  พระองคจึงทรงประหารชีวติเสนาบดียึดทรัพยของเสนาบดีนําไปแจกจายแก

พวกทหารของพระองค  เรื่องนี้เปนขาวกระฉอนไปทั่ว 
บทที่  ๖๔  ปรมัณฑลัปปวัตตินณิณยะ  : การสํารวจเหตุการณในอาณาจักรอืน่  

เมื่อเจาชายทรงประหารชีวิตเสนาบดีพักดูเหตุการณ  ๒-๓  วัน  ขาวแพรไปอยางรวดเร็ว  

ชาวเมืองตางคิดวาพระองคทรงเปนกบฏ  ตองการจับกุมนํากลับไปยังสงัขัตถลินคร จงึยก
ทัพมาหมายจับกุมพระองคหลายครั้ง แตพระองคทรงเชีย่วชาญการสูรบทรงรูจักยุทธศาสตร
จึงไดชัยชนะทุกครั้ง  แตเพื่อรักษาน้ําพระทัยแหงพระบดิา(กิตติสิริเมฆ)จึงเสด็จออกจากเขต
แควนของพระบิดาหลบหนีเขาไปในอาณาจักรของพระเจาคชพาหุ พระเจาคชพาหุทรงให

การตอนรับตามราชประเพณีทรงใหพวกนักสืบคอยติดตามพระองค  ขณะเดียวกันเจาชาย
ทรงสงนักสืบไปประจําอยูในทีต่าง ๆ  ทรงสงเคราะหชาวเมืองและเหลาทหารจนคุนเคยกับ
พระองค  โดยที่คนเหลานั้นไมรูแผนการของพระองค  ทรงทําพระองคใหเปนทีโ่ปรดปราน

ของพระเจาคชพาหโุดยนําพระนางภัททวดีกุมารีพระกนษิฐภคินผีูทรงสิรโิฉมของพระองคมา



 

๘๑ 

เปนราชบรรณาการแดพระเจาคชพาหุ  พระองคจึงเขาออกภายในราชสํานักและทรงสืบ
ทราบเหตุการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกปุฬัตถินคร 

บทที่  ๖๕  มหาทิปาทมหุสสวะ  :  พิธสีมโภชตําแหนงพระมหาทิบาท  ครั้น
ประทับอยูที่ปุฬัตถิมนครระยะหนึง่  เจาชายปรักกมะพาหุเสด็จกลับสงัขัตถลินคร  ระหวาง
ทางทรงผจญภัยอันตรายจนเสด็จถงึหมูบานสระ(สรัคคาม)เขตแดนของพระเจากติตสิิริเมฆ 

ประทับยับยั้งอยูไมยอมนิวัติเขาพระนคร  พระเจากติตสิิริเมฆจึงมีพระราชสาสนรับสัง่ให
เสด็จเขาพระนคร พระองคไมยอมเสด็จเขาไป  พระนางรัตนาวลีเทวีจึงเสดจ็ไปเชญิเจาชาย
กลับเขาพระนครดวยพระองคเอง เมื่อเสดจ็ถงึสงัขัตถลนิคร  พระเจากิตติสริิเมฆทรงมอบ
ราชสมบตัิแดเจาชาย  จากนัน้ไมนานไดเสด็จสวรรคต  หลงัจากจัดพิธถีวายพระเพลิงพระ

บรมศพของพระเจากติตสิิริเมฆแลวเจาชายปรักกมะพาหุทรงจัดพิธีสมโภชตําแหนงพระ
มหาทิบาทครองราชยอยู ณ สงัขัตถลินคร 

บทที่  ๖๖  สรัชชสมิทธิกรณะ  :  การสรางความเจรญิรุงเรืองแกราชอาณาจักร  

 พระเจาปรักกมะพาหทุรงพระราชดําริจะขยายราชอาณาจักรของพระองคใหยิง่ใหญ  
พระราชทานตําแหนงแกผูที่เหมาะสมแลวรับสั่งใหไปตัง้ทัพในที่ตาง ๆ ตัง้แตยอดเขาจนจรด
ชายทะเล  พระราชกรณียกิจประการแรกคือรับสัง่ใหปรบัปรุงการเกษตร ตรสัวา  “แมแตน้ํา

หยดเดียวก็อยาใหไหลลงทะเลโดยมิไดทําใหเกิดประโยชน”  ทรงจัดระบบชลประทานโดย
การขุดลอกหวยหนองคลองบึงจํานวนมาก  ทรงใหสรางสะพานขามแมน้ํา ทรงตรากฎหมาย
การใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ด   ทรงพัฒนาการเกษตรใหม ๆ ทําใหชาวเมือง
ปราศจากความอดอยาก  ทรงปลูกสวน  สรางวัดวาอารามในพระพทุธศาสนาจํานวนมากย่ิง

กวากษัตริยทุกพระองค ทําใหราชสมบตัิของพระองคเจรญิรุงเรืองอยางยิ่ง 
บทที่  ๖๗  พลธนสงัคหะ  :  การรวบรวมไพรพลและทรัพยสมบตัิ  พระเจา

ปรักกมะพาหุทรงพระราชดําริจะทะนุบํารุงทั้งอาณาจักรและศาสนจักรทรงจัดกองทัพและ

อาวุธ ยุทโธปกรณทุกอยาง  ทรงประชุมเหลาอํามาตยมอบกองทัพเพื่อฝกรบ  รับสั่งใหไป
ประจําการอยูในทีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร  ขณะเดียวกันทรงจัดการคาขายรัตนะตาง ๆ สั่ง
สมพระราชทรัพยจนบานเมืองของพระองคเจรญิมั่งคัง่ยิ่งขึ้น 

บทที่  ๖๘  รัชชทานะ  :  การพระราชทานราชสมบัต ิ  เมื่อมีกองทัพอันเกรียง
ไกร  มีพชืพันธุธญัญาหารอุดมสมบูรณ  พระเจาปรักกมะพาหุทรงเกลี้ยกลอมแมทัพนายกอง
ฝายพระเจาคชพาหซุึ่งครองดนิแดนแถบมลัยประเทศใหเขารวมกับพระองค  ทรงยกทัพเขา
โจมตีแควนของพระเจาคชพาหุ  พระเจาคชพาหไุดทรงสงกองทัพของพระองคไปทําสงคราม

หลายครั้ง  ฝายพระเจามาณาภรณซึ่งครองราชยอยู ณ กรุงโรหณะ  เดิมทรงมสีัมพันธไมตรี
กับพระเจาคชพาห ุ เมื่อทรงสดับวากองทัพพระเจาปรักกมะพาหุมีกําลังเขมแขง็กวาคงจะยึด
ครองดินแดนของพระเจาคชพาหไุด ทรงยกเลิกสัมพันธไมตรีกับพระเจาคชพาหุแลวแปร

พักตรเขาฝายพระเจาปรักกมะพาห ุ  พระเจาปรักกมะพาหุจึงมีกองทัพเขมแข็งยิ่งขึ้น  กอง



 

๘๒ 

ทหารของพระองคสามารถยึดปุฬัตถินครไดจับกุมพระเจาคชพาหุขังไวในปราสาท  
 พวกชาวเมืองไดอัญเชิญพระเจามาณาภรณใหยกทัพมาชวย  พระเจามาณาภรณ

ทรงเกิดละโมบราชสมบตัิ ทรงยกทัพบุกมาถงึปุฬตัถิมนครรบราฆาฟนทหารของพระเจา
ปรักกมะพาหุตายหมดสิ้นแลวยึดเอาราชสมบัติของพระเจาคชพาหุ  ทรงกักขังพระเจาคช
พาหุและพยายามปลงพระชนมโดยวิธีใหอดอาหารและถวายยาพิษเพื่อมิใหชาวเมืองรู

แผนการ   พระเจาคชพาหทุรงไดรับทุกขทรมานจนมิอาจอดกลั้นได  ทรงสงพระราช
สาสนลับไปทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาปรักกมะพาหุ  พระเจาปรักกมะพาหทุรงเมตตา
จึงทรงสงกองทัพไปตีทัพของพระเจามาณาภรณแตกกระเจิงแลวอัญเชญิพระเจาคชพาหุ
เสด็จออกมา  ระหวางทางทหารของพระเจาคชพาหไุดกอการกบฏพาพระเจาคชพาหุเสด็จ

หนี  พระเจาปรักกพาหทุรงกริ้วรับสั่งใหทหารจับกุมพระเจาคชพาหใุหได  ฝายพระเจาคช
พาหุทรงอยูในสถานการณคับขันจงึเผดียงสงฆใหชวยนําพระราชสาสนไปเพ่ือทูลขอขมาพระ
เจาปรักกมะพาหุ  พระสงฆไดเกลี้ยกลอมพระเจาปรักกมะพาหุวา  การที่ทรงปกครอง

แผนดินก็เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนใหมีความสามัคคีกัน  
ฉะนั้น  ขอใหพระมหากษตัริยทัง้  ๒  พระองคโปรดปรองดองกัน  ในทีสุ่ด  พระเจาปรักกมะ
พาหุจึงไดประทานรชัสมบตัิคืนแกพระเจาคชพาหุแลวเสด็จนิวัติสูแควนของพระองค 

บทที่  ๖๙  ติราชกะ  :  เรื่องพระราชา  ๓  พระองค  ในชวงเวลานั้นมีพระราชา
ปกครองลังกา  ๓  พระองค  ไดแก  พระเจาคชพาห ุ  พระเจามาณาภรณ  และพระเจา
ปรักกมะพาหุ  พระเจาคชพาหุทรงครองแควนราชะเชนเดิม พระองคทรงยกเลิก
สัมพันธไมตรีกับพระเจามาณาภรณดวยทรงถือวาแควนราชะเปนแควนที่พระเจาปรักกมะ

พาหุประทานแกพระองค  ทรงเสวยราชสมบตัิอยู  ๒๒  ป  ก็สวรรคต  เหลาอํามาตยราช
มนตรีของพระเจาคชพาหุกลับไปอัญเชญิพระเจามาณาภรณใหเสวยราชสมบัติ  ฝายพระเจา
ปรักกมะพาหุทรงทราบขาวไดทรงยกทัพไปยงัปุฬตัถิมนคร  เมื่อทรงทราบวาพระเจามาณา

ภรณทรงยกทัพมาจึงทรงตั้งทัพรออยู  ขณะนั้นพวกราชอํามาตยกราบทูลเชิญพระองค
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย   

บทที่  ๗๐  อภิเสกมงัคลนทิเทส : การพรรณนาเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  

เมื่อกองทัพของพระเจามาณาภรณบุกเขาประชิดปุฬตัถมินคร  กองทัพทั้ง  ๒  ไดตอสูปะทะ
กันรอบ ๆ พระนคร  สงครามครัง้นั้นทหารตายไปจํานวนมาก  สิ้นเวลาหลายเดือน  ครั้งหนึ่ง  
พระเจาปรักกมะพาหทุรงเพลี่ยงพล้ําเสียทหารจํานวนมาก  เหลือทหารอยูจํานวนนอย แม
พวกอํามาตยกราบทูลใหทรงถอยทัพเพราะมีกําลังทหารนอยก็ไมทรงคลอยตาม  ทรงตัง้

พระทัยแนวแนที่จะรบตอไปทั้งกลางวันกลางคืน  วันหนึ่งพระองคทรงเผลอหลับไปใน
ทามกลางสนามรบ  พวกอํามาตยนําพระองคกลับเขาพระนคร  พระองคทรงกริ้วตอการ
กระทําของเหลาอํามาตย  แตพระองคก็สามารถตีทัพของพระเจามาณาภรณแตก จับกุม

เจาชายสิริวัลลภพระโอรสของพระเจามาณาภรณได  ฝายพระเจามาณาภรณหลังจากทรง



 

๘๓ 

พายแพทรงตรอมพระทัยจนทรงพระประชวร  เมื่อใกลสวรรคตทรงแนะนําใหเจาชายกิตติสริิ
เมฆและเหลาอํามาตยขาราชบริพารยอมออนนอมตอพระเจาปรักกมะพาหุ  ฝายเหลา

อํามาตยขาราชบริพารของพระเจาปรักกมะพาหไุดพรอมใจกันจัดพระราชพิธีรชัมังคลาภิเษ
กยกพระเจาปรักกมะพาหุขึ้นเปนกษตัริยอีกเปนครั้งที่  ๒ 

บทที่  ๗๑  ปุรัตถิปุรปฏิสังขรณนทิเทส : การพรรณนาเรื่องการปฏิสังขรณ

ปุฬัตถินคร  หลังจาก พระเจาปรักกมะพาหุทรงครองราชยเหนือลังกาทวีปทั้งหมด  ทรงมี
พระราชดําริถงึวิธีสรางความเจริญแกลังกาและพระพุทธศาสนา  ทรงมีพระราชบัญชาให
ประชุมนักปราชญราชบัณฑิตทั้งฝายภิกษุและฆราวาส ทรงใหพระสงฆทัง้  ๓  นิกายซึ่งไม
ปรองดองกันมาตัง้แตรชัสมัยของพระเจาวัฏฏคามณีอภัย สามัคคีกัน  ทรงถวายการอุปถัมภ  

โปรดใหสรางโรงทาน  โรงพยาบาล  โรงเก็บพชืพันธุธัญญาหาร  อุทยานไมดอกไมผล
จํานวนมาก  ถนนสายสําคญั  รับสัง่ใหขุดสระ  ทรงสรางปราสาท  โรงธรรม อาราม  วิหาร  
รานตลาด  และเมืองลูกหลวง  ทรงขยายพระนครใหกวางใหญยิง่กวาเดิม มีประต ู  ๑๔  

ประตู  งดงามรุงเรืองดงัเมืองสวรรค  สวนพระองคทรงรกัษาพระอุโบสถศีลอยูเปนนติย 
บทที่  ๗๒  ทาฐาธาตุมหนิทเทส : การพรรณนาการสมโภชพระธาตุพระเขี้ยว

แกว  พระเจาปรักกมะพาหุรับสั่งใหปฏิสงัขรณอนรุาธบุร ี ทรงสรางปรักกมบุรี  ในวันอุโบสถ

ทรงประกาศใหอภัยแกสตัวน้ําสตัวบกทุกชนิดทั่วเกาะลงักา  ฝายชาวเมืองโรหณะไดอัญเชิญ
พระราชินสีุคลาขึ้นเปนผูนํา  เมื่อรวบรวมกองทัพจนกลาแข็งแลวไดกอการกบฏข้ึน  พระเจา
ปรักกมะพาหุทรงสงกองทัพไปปราบปรามอยูนานหลายเดือน  จนกองทัพของพระราชินสีุ
คลาเพลี่ยงพล้ํา  พระนางไดทรงฉวยเอาพระธาตพุระเขี้ยวแกวและพระบาตรธาตุเสด็จ

หลบหนไีป  ฝายพวกทหารและชาวเมืองของพระนางสุคลาพยายามสูรบโดยยอมเสียสละ
ชีวิตอุทิศแดพระธาตุทัง้  ๒  นั้น  ดวยเหตุทีถ่ือวาผูที่ครอบครองพระธาตุทัง้  ๒  นี้เทานั้นจึง
เปนกษัตริยลังกาอยางแทจรงิ  แตในที่สุดถูกกองทัพของพระเจาปรักกมะพาหุแยงชงิเอาพระ

ธาตุทั้ง  ๒  ไป  แลวสงมายังปุฬตัถิมนครเพื่อทลูเกลาถวายพระเจาปรักกมะพาหุ  พระองค
ไดทรงสมโภชพระธาตุทัง้  ๒  อยางยิ่งใหญ 

บทที่  ๗๓  โรหณภญัชนะ : การรุกรานแควนโรหณะ  สงครามดําเนินตอไป  

กองทัพฝายพระเจาปรักกมะพาหุเปนฝายไดเปรียบ  กองทัพไดบุกเขาไปยํ่ายีกองทัพโรหณะ
ตามลําดับ  ทหารเสียชีวติไปจํานวนมาก  ในที่สุด  กองทัพอันเกรียงไกรของพระเจา
ปรักกมะพาหุสามารถจับกุมพระราชินสีุคลาไดและนําไปถวายพระเจาปรักกมะพาหุ  
พระองคทรงแตงตั้งแมทัพชื่อภูตะเปนผูรักษาแควนโรหณะและทรงจัดระเบียบการปกครอง

แควนอยางยุติธรรม 
บทที่  ๗๔  ราชินาปุรคหณนิทเทส : การพรรณนาเรื่องการยึดครองเมืองราชินา  

เมื่อพระเจาปรักกมะพาหทุรงครองราชยได ๘  ป  ชาวแควนโรหณะไดกอการกบฏข้ึนอีก  

ในปที่  ๑๖  แหงรัชกาล  ประชาชนแถบทามหาติตถะกอการกบฏข้ึน  พระองคไดทรง



 

๘๔ 

ปราบปรามจนสงบราบคาบ  กลาวถึงเหตุการณในอดีตที่กษัตริยลังกากับกษตัริยรามญัตาง
ทรงมสีัมพันธไมตรตีอกันอยางแนนแฟน  ครัน้ถึงสมัยพระเจาอะละอองสถิุเสดจ็ขึ้น

ครองราชย  พระองคทรงใหเพิ่มราคาชางทีส่งไปขายยังลังกา  ทรงยกเลิกชางบรรณาการอัน
เปนธรรมเนียมโบราณ  จับทูตลังกาแยงชงิเงนิ  ชาง และเรือของประเทศลงักา  หามการคา
ขายระหวางลังกากับรามัญ  ใหอาจารยวาจิสสระกับบณัฑิตชื่อธรรมกติติโดยสารเรือรั่วขาม

ทะเล  แยงชิงเจาหญงิที่พระเจาแผนดนิลังกาสงไปถวายดินแดนกัมโพชะ  
เมื่อพระเจาปรักกมะพาหทุรงทราบจึงทรงสงกองทัพเรือไปยังประเทศรามญั  

กองทัพเรือถูกพายุกระหน่ํา  บางลําอับปางกลางทะเล  บางลําพลัดหลงไปที่อื่น  ลําหนึง่พลัด
ไปขึ้นเกาะกากะ(เชิงอรรถฉบับภาษาอังกฤษ สันนิษฐานวา  คือ  เกาะอันดามันแหงใดแหง

หนึ่ง)  กองทัพลงักาไดจับกุมชาวเกาะจํานวนมากไปถวายพระเจาลังกา  อีก  ๕  ลํานําโดย
แมทัพนครคีรชีื่อกิตติยกพลขึ้นที่ทากสุุมะ(ในคัมภีรศาสนวงศ เรียกวา กุสิมะ  ปจจุบนัคือ  
เมืองพะสิม)  ตทีัพรามัญแตกพาย  อีกกองหนึ่งแมทพัทมิฬาธิการีชื่ออาทิจจะยกพลข้ึนที่

ทาปปผาลมะของชาวรามัญ  จับชาวชนบทเปนเชลยแลวยกทัพบุกเขาตีเมืองอุกกะมะละปลง
พระชนมพระเจาแผนดินรามญั  ชาวรามัญจึงเผดียงสงฆใหมสีัมพันธไมตรีกับลังกาเชนเดิม 

ครั้งหนึ่ง  พระเจาแผนดินแควนปณฑ ุ  เมืองมธรุา  พระนามวาปรักกมะ  ถูก

พระเจากุลเสขระยกทัพบุกเขาตีเมือง  พระองคทรงสงพระราชสาสนไปทูลขอความชวยเหลือ
จากพระเจาปรักกมะพาห ุ  พระเจาปรักกมะพาหุทรงสงกองทัพไปหมายชวยเหลือ  แตกรุง
มธุราแตกพายกอนกองทัพยกไปถึง  พระเจาปณฑถุูกปลงพระชนม  แตพระเจาปรักกมะ
พาหุก็ทรงใหกองทัพลังกาทําสงครามเพื่อยึดราชสมบตัิถวายคืนแดรัชทายาทของพระ

เจาปณฑุ  กองทัพลงักายกพลไปยึดทาเรือไดทําสงครามถึง  ๙  ครั้ง  กวาดตอนแรงงาน
ทมิฬจํานวนมากไปยังลังกาเพื่อบังคับใชแรงงานปฏิสงัขรณเจดียเกาที่เคยถูกพวกทมิฬ
ทําลาย  ขณะเดียวกันไดกอสรางคายปรักกมปุระขึ้นแลวตั้งทัพอยู ณ กุนทุกาละ ฝงประเทศ

อินเดีย 
พระเจากุลเสขระทรงแคนเคืองทรงสงกองทัพไปปราบปรามทําสงครามมากกวา  

๕๐  ครั้ง พระเจากุลเสขระทรงพายแพเกือบทุกครัง้ทรงตัดสินพระทัยยกทัพหลวงเขาบุกคาย

ปรักกมะปุระ  แตถกูตีแตกพาย  พระองคเสด็จหลบหนีไปได  กองทัพลงักาไดอัญเชิญ
เจาชายวีรปณฑุผูเปนพระราชโอรสพระองคเล็กของพระเจาปณฑุขึ้นครองราชยแลวยกทัพ
บุกยึดเมืองราชินา  ในเวลานั้นกองทัพลังกาเขมแข็งจนแผอิทธิพลเขาสูประเทศรามญัและ
อินเดียตอนใต 

บทที่  ๗๕  ปณฑุรัฏฐวิชยะ :  ชัยชนะเหนือแควนปณฑุ  กองทัพของพระเจา
ปรักกมะพาหุนําโดยแมทัพลังกาปุระทําศึกกับพระเจากุลเสขระ  พระเจาปรักกมะพาหุมี
รับสั่งใหจัดพิธถีวายพระมงกุฏแกเจาชายวีรปณฑุเพื่อขึ้นเสวยราชสมบตัิสืบตอพระบิดา  

ฝายพระเจากุลเสขระครั้นทัพแตกพายไดเสด็จหลบหนไีปยังแควนโจฬะทูลขอกําลังกองทัพ



 

๘๕ 

จากพระเจาโจฬะยกเขามาตีกองทัพลังกา  แตถูกกองทพัลังกาตีแตกพายกลับไป  กองทัพ
ลังกาครอบครองแควนปณฑทุั้งหมดและใหใชเหรียญกษาปณจารึกพระนามพระเจาปรักกมะ

พาหุทั่วทุกแหง 
บทที่  ๗๖  วิหารการาปนะ  :  การสรางพระวิหาร  เมื่อพระเจาปรักกมะพาหุ

ทรงปกครองลงักาไดทัง้หมดทรงมีพระราชดําริพระราชกรณียกิจดานพระพทุธศาสนาดวย

ทรงถือวาการปกครองราชสมบตัินั้นก็เพื่อไดมโีอกาสทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานัน่เอง  
พระสงฆลงักาสมัยนั้นแตกแยกออกเปน  ๓  นิกาย คือสํานักอภัยคีรี  สํานักมหาวิหาร และ
สํานักเชตวัน  พระสงฆบางพวกมีบุตรภรรยา  บางพวกเปนผูทุศีลเปนอลัชชี  บางพวกแสดง
คัมภีรเวตุลลปฎก ซึง่มใิชพุทธพจนวาเปนพุทธพจน  พระองคมีรับสั่งใหพระมหากัสสปเถระ

เปนประธานเกลี้ยกลอมพระสงฆทั้ง  ๓  นิกายใหสามคัคีกันอยางลําบากยิ่งนัก  พวกทุศีล
รับสั่งใหสึก ทรงสะสางพระพุทธศาสนาใหบริสทุธิ์อีกครั้ง  ทรงใหสรางพระวิหาร  ปราสาท  
เรือนพระปฏิมา  เรือนประดิษฐานพระธาตุ  เปนตน  วิหารที่สําคัญมีขนาดใหญ เชน  เชตวัน

วิหาร วิหารอิสิปตนะ  กสุินาราวิหาร  เวฬุวันวิหาร และกปลวิหาร 
บทที่  ๗๗  อุยยานาทิการาปนะ : การสรางพระราชอทุยานเปนตน  พระเจา

ปรักกมะพาหุทรงมีพระราชประสงคใหบานเมืองมีเครื่องมือและทัพสัมภาระที่หาไดงาย  มี

อุปกรณครบถวน  รับสัง่ใหสรางอุทยานหลายแหง  ใหปลูกไมผลไมดอก เชน  มะพราว  
มะมวง  ขนุน  หมาก  ตาล  หลายแสนตน  อุทยานที่ปรากฏชื่อมากกวา  ๓๐  แหง  เชน  
อุทยานนันทนะ  อุทยานลักขุยยาน(มตีนไม  ๑๐๐,๐๐๐  ตน)  อุทยานมหาเมฆวัน  อุทยาน
มิสสกะ (สวนผสม)  โปรดใหขุดสระ  หวย  หนอง  คลอง  บึง  มากกวา  ๓,๘๐๐  แหง  

โปรดใหจัดระบบชลประทาน  ทรงจัดตัง้แหลงทํางานใหประชาชนในหมูบานและตําบลตาง ๆ  
เสวยราชสมบตัิ  ๓๓  ป 

บทที่  ๗๘  โสฬสราชกะ : พระราชา  ๑๖  พระองค  ชวงนี้  กษตัริยครองราช

สมบัติลงักามี  ๑๖  พระองค  ไดแก  (๑)  พระเจาวิชยพาหุ  ที่  ๒  (พ.ศ.  ๑๗๒๙)   พระ
ภาคิไนยของพระเจาปรักกมะพาห ุ  ทรงเปนปราชญ เปนกวี  มีพระมหากรุณาธิคุณเปนลน
พน  ทรงครองราชยอยูเพียง  ๑  ปก็ถูกชาวกาลิงคะชื่อมหินทะปลงพระชนม  (๒)  พระเจา

มหินทะ ที ่  ๕  (พ.ศ.  ๑๗๓๐)  ปลงพระชนมายุพระเจาวิชยพาหุแลวข้ึนครองราชยได  ๕  
วัน ก็ถูกปลงพระชนม  (๓)  พระเจากิตตินิสสังกะ  (พ.ศ.  ๑๗๓๐)  ราชวงศกาลิงคะ  
ครองราชยอยู  ๙  ป  (๔)  พระเจาวีรพาหุ  (พ.ศ.  ๑๗๓๙)  โอรสของพระเจากิตตินิสสังกะ  
ครองราชยอยู  ๑  คืน  ก็ถูกปลงพระชนมายุ (๕) พระเจาวิกกมะพาหุ  ที่  ๒  (พ.ศ.  ๑๗๓๙)  

พระอนุชาของพระเจากติตนิิสสังกะ  ครองราชยอยู  ๓  เดือน  (ถูกปลงพระชนม)  (๖)  พระ
เจาโจฑคงัคะ (พ.ศ.  ๑๗๓๙) พระภาคิไนยของพระเจากิตตนิิสสังกะ  ปลงพระชนมายุพระ
เจาวิกกมะพาหุแลวเสด็จขึ้นครองราชยอยู  ๙  เดือน  (๗)  พระนางลีลาวดีพระอัครมเหสี

ของพระเจาปรักกมะพาหมุหาราชที่ ๑ รวมกับเสนาบดีนามวากิตติไดกําจัดพระเจาโจฑคังคะ



 

๘๖ 

แลวขึ้นครองราชยอยู  ๓  ป  (๘)  พระเจาสาหสมัลละ (พ.ศ.  ๑๗๔๓)  ราชวงศโอกกากะ  
ครองราชยอยู  ๒  ป  (๙)  พระนางกลัยาณวดีเทวีอัครมเหสีของพระเจากิตตินสิสงักะ (พ.ศ.  

๑๗๔๕)  รวมกับเสนาบดีชื่ออายัสมันตะ  ตระกูลขนัธาวาระ ครองราชยอยู  ๖  ป  (๑๐)  
พระราชกุมารนามวาธัมมาโศก (พ.ศ. ๑๗๕๑)  ประสตูไิดเพียง  ๓  เดือน  ครองราชยอยู  ๑  
ป  (๑๑)  มหาทิบาทชื่อ อณีกังคะ (พ.ศ. ๑๗๕๒) ยกทพัมาจากแควนโจฬะ  ครองราชยอยู  

๑๗  วัน  (ถูกปลงพระชนม)  (๑๒)  พระนางลีลาวดี  (พ.ศ.  ๑๗๕๒) รวมกับเสนาบดีวิกกัน
ติจมูนักกะ    ครองราชย(ครัง้ที่  ๒) อยู  ๑  ป  (๑๓)  พระเจาโลกสิสระ ที่  ๑  (พ.ศ.  
๑๗๕๓)  ยกทัพมาจากอินเดีย  ครองราชยอยู  ๙  เดือน  (๑๔)  พระนางลีลาวดีเทวี (พ.ศ.  
๑๗๕๔) รวมกับเสนาบดีชื่อปรักกมะ ครองราชย (ครั้งที่  ๓)  อยู  ๗  เดือน  (๑๕)  พระเจา

ปรักกมะ (ปณฑติปรักกมะพาหุที่  ๒) ยกทัพมาจากแควนปณฑุ  ครองราชยอยู  ๓  ป  (๑๖)  
พระเจามาฆะ (พ.ศ.  ๑๗๕๗)  ราชวงศกาลิงคะ  ยกทัพมาจากแควนกาลิงคะ ครองราชยอยู  
๒๑  ป  พระเจามาฆะทรงเปนกษตัริยผูดุรายโหดเหี้ยมทรงควักพระเนตรของพระเจา

ปรักกมะชิงราชสมบตัิ  ทรงยึดทรัพยสินของคนร่ํารวย  ยึดวัดวาอาราม  และทาสอารามชาย
หญิง ตั้งกองทัพในเขตอภัยทาน   ใหวรรณะ  ๔  ครองคูปะปนกัน  ทําลายพระปฏิมาและ
เจดียในพระพทุธศาสนา  ใชภิกษุและภิกษุณใีหทํางานหนัก  ฆาอุบาสกอุบาสิกาภายในวัด  

ทําลายคัมภีรและพระสารีริกธาตุเปนตน  พระพทุธศาสนาเสื่อมโทรมมากในยุคนี ้
บทที่  ๗๙   เอกราชกะ  :  เอกราช  ชวงเวลานั้น  ชาวบานผูมีบุญหลายคน

หลบหนสีงครามไปสรางบานเรือนอยูบนภูเขา ไดแกสภุเสนาบดีสรางบานอยูบนสุภบรรพต  
มหาทิบาทนามวาภูวเนกพาหุสรางบานอยูบนยอดเขาโควินทะ  สังขเสนาบดีสรางบานอยูบน

เขาคังคาโทณ ิ  แควนมณิเมขลา  พระเจาวิชยพาหุ ที่ ๓  (พ.ศ.  ๑๗๗๘) แหงราชวงศสิริ
สังฆโพธิทรงตั้งมัน่อยูในปารกชัฏ และไดเปนพระวันนิราช (กษัตริยหัวหนาเผา)  ทรงซองสุม
ผูคนไวจนมีขุมกําลังมากขึ้น จากนัน้ทรงขับไลพวกทมิฬแลวขึ้นครองราชสมบัติ ทรง

ปฏิสังขรณวัดวาอารามขึ้นใหม  ทรงมีพระโอรส  ๒  พระองค  ไดแก เจาชายปรักกมะพาหุ
กับเจาชายภูวเนกพาหุ  ทรงมอบราชสมบัติแกเจาชายปรักกมะพาหุ  เสวยราชสมบตัิ  ๔  ป  

บทที่  ๘๐  ทาฐาธาตุปาฏิหาริยทสัสนะ :  การแสดงปาฏิหาริยของพระธาตุพระ

เขี้ยวแกว  พระเจาปรักกมะพาหุ (ปณฑติปรักกมะพาหทุี่  ๓ พ.ศ.  ๑๗๘๒)  ทรงรวมลังกา  
๓  เขต  ทรงเปนปราชญไดรับพระปรมาภิไธยวา “กลิกาลาทิสาหิจจสัพพัญูบัณฑติ” 
(ปราชญผูรูอักษรศาสตรทุกอยางในตนกลียุค)  ทรงเฉลมิฉลองพระบรมสารีริกธาตุ  ทรงยก
พระบรมสารรีิกธาตุขึ้นทูนเหนือพระเศียรตั้งพระสตัยาธษิฐานวาหากพระองคทรงเปนกษตัริย

ที่มีศรัทธาจะไดครองแผนดนิทํานุบํารุงอาณาจักรและศาสนจักร  ขอใหพระบรมสารรีิกธาตุ
แสดงอิทธิปาฏิหาริยใหปรากฏ  ทันใดนัน้ พระบรมสารีรกิธาตุไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยลอยข้ึน
ไปสถติบนอากาศดุจดวงจันทรเนรมิตพระพุทธรูปเปลงพระฉัพพัณณรังสีแลวลอยกลับลงมา

สูกระพุมพระหตัถตามเดิม 



 

๘๗ 

บทที่  ๘๑  เวริราชวิชยนิทเทส  :  การแสดงเรื่องพิชติพระไพรีราช  พระเจา
ปรักกมะพาหุทรงลดโทษใหนักโทษ  พระองคจึงไดเปนที่รักใครของไพรฟาขาแผนดินอยาง

ยิ่ง  ทรงรวบรวมหัวหนาชนเผาวันนิ  ทรงเปนผูนําชาวสีหฬกวาดลางพวกทมิฬของพระเจา
มาฆะกับพระเจาชยพาห ุ กษตัริยทมิฬ  ในปที ่ ๑๑  แหงรัชกาล  ทรงทําสงครามกับพระเจา
จันทภานุกษตัริยชาวะกะ  ซึ่งยกทัพเขามารุกราน  แผนดินลังกาจึงหมดสิน้ศัตร ู

บทที่  ๘๒  สาสโนปการกรณะ  :  การสรางอุปการคุณตอพระพุทธศาสนา  พระ
เจาปรักกมะพาหุทรงปฏิบัตติามกฎพระมนู  ไดพระราชทานทรัพยสนิคืนแกเจาของทรัพย  
ถวายหมูบานสวยและอารามคืนแกพระสงฆ ทรงนําพระสงฆมาจากแควนโจฬะเพื่อปรับ
พระพุทธศาสนาแควนโจฬะใหกลมกลืนกันกับพระพุทธศาสนาในลงักา  ทรงสงเสริมภิกษุให

ปฏิบัติธรรมมากย่ิงขึ้น  รับสั่งใหนําคัมภีรมาจากอินเดียแลวคัดลอก  พระปริยัติธรรมและการ
ปฏิบัติธรรมจงึเจรญิรุงเรือง  ทรงแตงตัง้ตําแหนงพระสงฆอุปถัมภดวยบริขารเครื่องใชสราง
อาราม  และใหจัดพิธีอุปสมบทขึ้นหลายครั้ง 

บทที่  ๘๓  วิวิธกุสลกรณะ  :  การบําเพญ็พระราชกุศลตาง ๆ   พระเจา
ปรักกมะพาหุทรงใหปฏิสังขรณเมืองสิริวัฒนะสถานที่ประสตูิของพระองคทรงบําเพญ็พระราช
กุศลตาง ๆ ทรงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ทรงอุปฏฐากพระสงฆสรางวัดวาอาราม  เทวาลัย  

ทรงนําพระธาตุพระเขี้ยวแกวกลับจากวิหารภีมติตถะในแควนปญจโยชนะแลวจัดพิธีเฉลิม
ฉลองขึ้น  ทรงใหจัดพุทธมงคลพธิี  ถวายผาพระกฐินอุทิศพระอสตีิมหาสาวก  ๘๐  กอง  
ภายในวันเดียว  พระราชกรณียกิจทีส่ําคัญประการหนึ่งคือทรงยกราชสมบัติลงักาอุทิศถวาย
แดพระพุทธเจา  ทรงตกแตงพระนครใหงดงามแลวอัญเชิญพระธาตุขึ้นประดษิฐานไวบนราช

บัลลังกจัดพิธีเฉลิมฉลองทุก ๆ  ๗  วัน  ทรงบูชาดวยเครื่องบูชาทุกอยางที่คูควรแกพระราชา
เปนตนวา  แสจามร  ฉตัร  พวงรตันะตาง ๆ วสัตราภรณ  ใหจัดพลชาง  พลมา  พลรถ และ
พลเดินเทาเดินสวนสนามประโคมเสียงกลอง  เสียงสงัข  โบกสะบัดธงชัยและธงแผนผาตาง 

ๆ ประทานเขาสมุนกูฏและชนบทใหเปนที่เก็บภาษีบํารงุรอยพระพุทธบาท  ทรงบําเพ็ญบุญ
อันเปนดุจสะพานขามแมน้ําคือสงัสารวัฏและเปนดุจบนัไดขึ้นสูสวรรค 

บทที่  ๘๔  วิวิธกุสลการาปนะ  :  การสงเสริมใหบําเพ็ญการกุศลตาง ๆ   พระ

เจาปรักกมะพาหุทรงมีพระราชดําริหาผูมาบําเพ็ญพระราชกรณียกิจทางศาสนาแทนพระองค 
ทรงเห็นวาอํามาตยเทวปติราชปรารถนาเปนพระพทุธเจาศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จึงทรง
แตงตั้งใหเปนผูแทนพระองคเที่ยวจาริกไปในที่ตาง ๆ เพื่อปฏิสังขรณถาวรวัตถใุน
พระพุทธศาสนา  อํามาตยเทวปติราชไดสนองพระราชประสงคสรางสะพาน ถนนหนทาง

หลายแหง  วิหาร  อาราม  โรงธรรม  ถวายผาพระกฐนิ  จารึกประกาศพระเกียรติคณุแหง
พระเจาอยูหัวของตนไว  ปลูกสวนชื่อปรักกมะพาหุ  แนะนําประชาชนใหทําการงานใน
หมูบานตาง ๆ มีการทอฝายเปนตน  ตอมา  พระราชาไดทรงแตงตั้งใหเปนผูดูแลพระธาตุซึง่

ถือวาเปนตําแหนงที่สําคญัที่สุดตําแหนงหนึ่ง 



 

๘๘ 

บทที่  ๘๕  รชัชภาราโรปนะ  :  การปลงพระราชภาระ  ในเกาะลังกา  บางครั้ง
ไดเกิดความรอนขึ้นอยางรุนแรง  ประชาชนไดรับความเดือดรอน  พระเจาปรักกมะพาหุทรง

อาราธนาใหพระสงฆสวดพระปรติรจัดพธิีบูชาพระธาตุพระเขี้ยวแกว  ทําใหเกิดฝนตกจน
ภูมิภาคชุมฉ่ํา  ประชาชนตางเคารพและเลื่อมใสในพุทธานุภาพและพระบรมเดชานุภาพของ
พระเจาปรักกมะพาหุอยางยิ่ง  ครัง้หนึง่  พระองคประทานพระโอวาทแกพระโอรส  ๕  

พระองค  ไดแก  วิชยพาหุ  ภูวเนกพาหุ  ตโิลกมัลละ  ปรักกมะพาหุ  และชยพาหุ  พรอม
กับพระภาคิไนยนามวาวีรพาหุ  รวมเปน  ๖  พระองควา บุตร  มีอยู  ๓  ประเภท  คือ  
อวชาตบุตร  อนุชาตบุตร  และอติชาตบตุร  พระองคทรงเปนอติชาตบุตร  เพราะไดรับมายา
รัฐเพียงรฐัเดียวจากพระราชบิดา  แตทรงสามารถยึดเอารัฐอื่นไดอีก  ๒  รัฐ  ทรงปราบพวก

ทมิฬ  พระราชาราชวงศวันนิ  ชาวปาณฑพ  ชาวโจฬะ  เปนตน  ทรงรวบรวมสมบตัิไวเปน
อันมากใชจนถึงลูกหลานกไ็มหมดสิ้น  ทรงทําใหพระสงฆในพระพทุธศาสนาสามัคคีกัน  
ขอใหทุกคนจงเปนอตชิาตบตุรเชนเดียวกับพระองค  จากนั้นทรงประชุมพระสงฆตรสัปรึกษา

หาผูสมควรขึ้นครองราชยสืบตอไป  พระสงฆทัง้นัน้เห็นพองตองกันวาราชสมบัติควรจะ
ไดแกเจาชายวิชยพาหุเชษฐโอรส  เพราะทรงมีน้ําพระทัยงดงาม กอปรดวยพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพน  พระเจาปรักกมะพาหุจึงทรงปลงพระราชภาระและไดทรงมอบพระ

ราชกรณียกิจทุกอยางแกเจาชายวิชยพาห ุ
บทที่  ๘๖  ปุรการาปนะ  :  การสรางพระนคร  ครั้นพระเจาวิชยพาหุ (โพธิสตัว

วิชยพาหุที่ ๔  พ.ศ.  ๑๘๔๔)  ไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบตอจากสมเด็จพระราชบิดา  
พระองคทรงปฏิสังขรณเรือนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้ง  ๒    ทรงจัดการอารักขา

พระนครของพระราชบิดาปราบปรามเหลาทรชนจนหมดสิ้น  จากนั้น  ทรงกราบลาพระราช
บิดาเพื่อเสด็จไปสรางพระนครปฬุตัถิบุรีเปนพระนครประจําพระองค  ระหวางทางทรงสราง
พระราชวังไวบนยอดเขาวาตคีรี  ทรงปฏิสังขรณวิหารเกาแกในคังคาสริิบุรี  ทรงสรางกําแพง

และประตนู้ํารอบนครหตัถิคีรี  ประทับอยู  ณ  สุภคีรบีุรี  (สุภ บรรพตหรือสนุทรบรรพต)  
ขณะนั้นพระเจาจันทภานุคุมทัพชวากะ ทัพโจฬะ และทัพปาณฑุบุกเขามาตีเมือง  ทรงยก
ทัพหลวงออกไปตอสูกับกองทัพพระเจาจันทภานุจนแตกพายไป ทรงยึดชางมาอาวุธและ

ทรัพยสินไดจํานวนมากสงไปถวายพระราชบิดา  ทรงปฏิสังขรณเมืองอนุราธปุระเสด็จไปยัง
ปุฬัตถิบุรี  ครั้นทรงเห็นปุฬตัถิบรุีชํารุดทรุดโทรมเกินกวาจะสรางขึ้นใหมจงึทรงสงพระราช
สาสนไปกราบทูลขอชางและอุปกรณจากพระราชบิดา  จากนั้นทรงสรางปุฬตัถิบุรีงดงาม
รุงเรืองดุจเมืองอมราวดีของทาวสักกเทวราช งดงามประหนึง่วาจะเอาชนะกรงุมิถิลา  หาญ

หักกัญจีปุระ  เยยหยันกรงุสาวัตถี  ชํานะเมืองมธรุะ  ทําใหกรงุพาราณสีอดสู  ฉุดกระชาก
กรุงเวสาลี  ทําใหจัมปาบุรีไหวหวั่น  ฉะนัน้ 

บทที่  ๘๗  อภิเสกมังคลาททิีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  

เมื่อพระเจาวิชยพาหุทรงกอสรางปฬุัตถิบุรสีําเร็จแลวทรงสงพระราชสาสนไปกราบทูลพระ



 

๘๙ 

ราชบิดาเพ่ือเสด็จมาจัดพระราชพิธรีัชมงัคลาภิเษก  มรีับสั่งใหพระเจาวีรพาหุดูแลพระนคร  
สวนพระองคเสด็จไปยังชัมพุทโทณิบุรีเพื่ออัญเชญิพระบรมสารีริกธาตุทัง้  ๒  มาประดิษฐาน

ไว  ณ  ปฬุัตถินคร  ระหวางทางทรงจัดพิธีเฉลมิฉลองพระบรมสารีริกธาตุอยางเอิกเกริก  
ครั้นประดษิฐานพระบรมสารรีิกธาตทุั้ง  ๒  ไวในพระนครแลวโปรดใหจัดพิธีอุปสมบทในพระ
บรมราชูปถัมภ  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก  ฝายพระเจา

ปรักกมะพาหุพระราชบิดาทรงครองราชสมบัตจินถงึปที ่  ๓๕ แหงรชักาลของพระองคจงึ
สวรรคต 

บทที่  ๘๘  วิชยพาหุอาทิอัฏฐราชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระราชา  ๘  
พระองค  มีพระเจาวิชยพาหุเปนตน (๑)  พระเจาวิชยพาหุ  หลงัการครองราชยเพียง  ๒  ป  

มิตตเสนาบดีไดจางวานทาสผูใกลชิดพระราชาปลงพระชนมพระองค   (๒) พระเจาภูวเนก
พาหุ ที่ ๑  (พ.ศ.  ๑๘๔๖) เปนพระอนชุาของพระเจาวิชยพาหุ เมื่อมิตตเสนาบดีปลงพระ
ชนมพระเจาวิชยพาหุ  ทรงลี้ภัยไปยังสุภาจลปุระ (สุภบรรพต)  ตอมา  นายทหารกลุมหนึง่

ฆามิตตเสนาบดีแลวอัญเชิญพระเจาภูวเนกพาหุใหเสด็จนิวัติพระนคร ทรงปราบพวกศัตรูจน
หมดสิ้น ทรงทํานุบํารงุพระพุทธศาสนา  รับสั่งใหจารึกคัมภีรพระธรรมและพระไตรปฎกจน
ครบถวน  และทรงแจกจายไปในวหิารตาง ๆ ทั่วเกาะลงักา  เสวยราชสมบตัิ  ๑๑  ป  (๓)  

พระเจาปรักกมะพาห ุ ที ่ ๓ (พ.ศ. ๑๘๕๗) โอรสของพระเจาโพธสิัตววิชยพาห ุ  พระนัดดา
ของพระเจาปณฑติปรักกมะพาหุที่  ๓  (๔)  พระเจาภูวเนกพาหุที่  ๒  (พ.ศ.  ๑๘๖๒)  
โอรสของพระเจาภูวเนกพาหุที่  ๑  (๕)  พระเจาปณฑติปรักกมะพาหทุี่  ๔  โอรสของพระ
เจาภูวเนกพาหุที่  ๒  (๖)  พระเจาวันนิภูวเนกพาห ุที่ ๓  (๗)  พระเจาชยพาหุหรือวิชยพาหุ

ที่ ๕  (๘)  พระเจาภูวเนกพาหุที่  ๔  ตรงกับ  พ.ศ.  ๑๘๙๔ เดิมเปนมหาอํามาตย
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระเจาแผนดนิ    

บทที่  ๘๙  ปรักกมภุชาทจิตรุาชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระราชา  ๔  พระองค 

มีพระเจาปรักกมพาหุเปนตน   ถัดจากพระเจาภูวเนกพาหุ  ไดมีพระราชาครองราชยสืบ
ตอมาอีก  ๔  พระองค ไดแก  (๑)  พระเจาปรักกมะพาหุ ที่  ๕  (พ.ศ.  ๑๙๐๔)  กับพระเจา
วิกกมะพาหุ ที ่ ๓  (พ.ศ.  ๑๙๑๔) ทรงปกครองรวมกัน    (๒) พระเจาภูวเนกพาหุที่  ๕  

(พ.ศ.  ๑๙๒๑)  เดิมเปนมหาอํามาตยชื่อ อลคักโกนาระ ไดปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย  
ทรงสรางความเจรญิแกอาณาจักรและศาสนจักรเปนอันมาก  (๓)  พระเจาวีรพาหุ  เปน
ลูกพี่ลูกนองของพระมเหสีของพระเจาภูวเนกพาหุที ่ ๕  (๔)  พระเจาปรักกมะพาหหุรือศิริ
ปรักกมะพาหุที่  ๖  (พ.ศ.  ๑๙๕๓) ทรงเปนปราชญ อุปถัมภพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

บทที่  ๙๐  ชยพาหุอาทิสตัตราชทีปนะ   การแสดงเรื่องพระราชา  ๗  พระองคมี
พระเจาชยพาหุเปนตน  ถัดจากพระเจาปรักกมะพาหุ  ไดมีพระราชาครองราชยสืบตอมาอีก  
๗   พระองค  ไดแก  (๑)  พระเจาชยพาห ุ ที ่ ๒  (พ.ศ.  ๒๐๐๕)  พระราชนัดดาของพระ

เจาปรักกมะพาหุ (ศริิปรักกมะพาหทุี่  ๖)   ถูกปลงพระชนม  (๒)  พระเจาภูวเนกพาหุ  ที่  ๖  



 

๙๐ 

(พ.ศ.  ๒๐๐๗)    ปลงพระชนมพระเจาชยพาหุแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระราชา  (๓)  
พระเจาปณฑติปรักกมะพาหุ  ที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๐๑๔)  (๔)  พระเจาวีรปรักกมะพาหุ  ที่  ๘  

(พ.ศ.  ๒๐๒๘)  (๕)  พระเจาวิชยพาหุ  ที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๐๗๐)   (๖)  พระเจาภูวเนกพาหุ  ที ่ 
๗  (พ.ศ.  ๒๐๗๗)  (๗)  พระเจาวีรวิกกมะ  เชื้อพระวงศของพระเจาสิรสิังฆโพธิ พ.ศ. 
๒๐๘๕  ทรงทํานุบํารุงพระศาสนามากมาย   

บทที่  ๙๑  มายาธนวหราชาททิวิราชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระราชา  ๒  
พระองคมีพระเจามายาธนุเปนตน  เมื่อพระเจาวีรวิกกมะทรงปกครองนครเสงขณัฑเสละและ
สิริวัฑฒนะ เมืองแถบชายฝงทะเล มีกษตัริยสรุิยวงศปกครองอยู  ๒  พระองค  คือ  พระเจา
มายาธนุ  ทรงเปนพทุธมามกะ และพระเจาราชสีหะที ่  ๑    โอรสของพระเจามายาธน ุ

พระองคนี้ทรงกระทําปตฆุาตปลงพระชนมพระราชบิดายึดครองราชสมบตัิ เดิมททีรงนับถือ
พระพุทธศาสนา ครัน้ทรงทราบวาปตุฆาตเปนกรรมแกไขไมไดก็ทรงโกรธเคืองพระสงฆ ทรง
ประหารพระสงฆ  พระสงฆกลัวราชภัยหลบหนีไปอยูที่ตาง ๆ พระองคทรงทําลาย

พระพุทธศาสนาทรงหันไปนับถือศาสนาพราหมณ (กอนสวรรคตทรงใหพระสงฆขมาโทษให
พระองคแลวทรงกลับมานับถือพระพทุธศาสนาเชนเดิม  ดูภาคผนวกเพิ่มเติมของบทที่  ๙๑) 

บทที่  ๙๒  วิมลธมัมราชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระเจาวิมลธัมมะ  (วิมลธัมม

สุริยะ)  โอรสแหงสุริยวงศองคหนึ่งเสด็จหนีไปยังประเทศโคเว (โปรตุเกส)  ตอมา  ทรงกลับ
มายังเกาะลังกา ทรงซองสุมชาวปญจโยชนะจนมีกองกาํลังเขมแข็ง  เมื่อพระเจาราชสหีะ
สวรรคต  ทรงขึ้นครองราชย ณ  เมืองสิริวัฑฒนะ  มีพระนามวาวิมลธัมมสุริยะ  ตรงกับ พ.ศ. 
๒๑๓๕    ชวงนั้นไมมีภิกษุมากพอจะทําพิธีอุปสมบทได  เพราะบรรดาพระภิกษุไดหนีราช

ภัยไปตั้งแตรัชสมัยของพระเจาราชสหีะ  พระองคจึงทรงใหมีการอุปสมบทกุลบุตร เมื่อ พ.ศ.  
๒๑๔๐    ทรงทํานุบํารงุพระพทุธศาสนาในลงักาจนเจริญรุงเรืองขึ้นอีกครัง้หนึง่  ตอมา  
รับสั่งใหพระอนุชา(เสนารตนะ)ทีผ่นวชอยูลาสิกขา ทรงมอบราชสมบัติแลวจงึสวรรคต  (ดู

ภาคผนวกเพิ่มเติมของบทที่  ๙๑ - ๙๒) 
บทที่  ๙๓  เสนารตนราชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระเจาเสนารตนะ  ตอมา  

พระเจาเสนารตนะ  (พ.ศ.  ๒๑๔๗)  เสด็จขึ้นครองราชย ทรงยกพระมเหสีของพระภาตรุาช

ขึ้นเปนพระอัครมเหสี  พระองคทรงนับถือพระพทุธศาสนา  ในชวงเวลานั้นพวกตางชาติที่
เขามาคาขายในสีหฬทวีปเบียดเบียนทํารายชาวสีหฬและทะลายวัดวาอารามเจดีย พระองค
ทรงนําพระธาตุพระเขี้ยวแกวไปซอนไวในที่ปลอดภัยทรงพาพระมเหสีธญัญปญุญวดีซึ่งทรง
พระครรภกับพระโอรสของพระภาตุราชหลบหนไีปยังมหยิังคณสถาน  ครัน้ไดเวลาเหมาะสม

จึงเสด็จกลับมาครองเมืองสิริวัฑฒนะอีก  ตอมา  ทรงแบงราชสมบตัิแกพระโอรสทั้ง   ๓  
ไดแก  พระกุมารสีหะไดแควนอูวะ  พระวิชยปาละไดแควนมาตุละ  สวนพระราชสีหะที ่๒ ได
แควนตอนบนทั้ง  ๕  ทรงมีพระชนมอยู  ๗  พรรษาจงึสวรรคต 



 

๙๑ 

บทที่  ๙๔  ราชสีหราชทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระเจาราชสีหะ  โอรสของพระ
เจาเสนารตนะทัง้   ๓  พระองคทรงครองราชยสืบตอพระบิดา  ระยะแรกทรงสามัคคีกัน

ปกครองบานเมืองรวมกันทําสงครามกับชาวตางชาติ  ภายหลังทรงบาดหมางกัน พระเจา
ราชสีหะที่ ๒  ทรงวางยาพิษปลงพระชนมายุพระเจากุมารสีหะ  และขับไลพระเจาวิชยปาละ  
จากนั้นทรงทํานุบํารุงบานเมืองและพระพทุธศาสนา ทรงทําสงครามปราบปรามศัตรชูาวโปร

ตุเกตุ ทรงเชื่อมสัมพนัธไมตรีกับชาวฮอลันดา บานเมืองสงบราบคาบ  เสวยราชสมบตัิ  ๕๒  
ป จึงสวรรคต  

บทที่  ๙๕  วิมลธัมมาทิทวิราชทีปกะ  :  การแสดงเรื่องพระราชา  ๒  พระองค  
มีพระเจาวิมลธัมมะเปนตน  ตอมา  โอรสของพระเจาราชสีหะทรงเปนพระราชาทรงมีพระ

นามวา  พระเจาวิมลธัมมสุริยะ ที ่ ๒ พ.ศ.  ๒๒๒๘  ทรงเลื่อมใสในพระพทุธศาสนามาก  
ทรงสรางผอบบรรจุพระธาตุพระเขี้ยวแกว  รับสัง่ใหมกีารบรรพชาอุปสมบทกุลบตุร ทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก เสยราชสมบตัิอยู  ๒๒  ปก็สวรรคต  

จากนั้น  โอรสของพระองคไดขึ้นครองราชยทรงมีพระนามวา  พระเจาสิริวีรปรักกมนรินท
สีหะ (พ.ศ.  ๒๒๕๐) ทรงมีอุปการคุณตอพระพทุธศาสนามาก  โปรดใหบูรณะปฏิสังขรณพระ
นครที่ชํารุดทรุดโทรม ใหเขียนจติรกรรมฝาผนังแสดงเรือ่งชาดก ๓๒  เรื่อง  เชน  วิทุรชาดก  

เวสสันตรชาดก  รับสัง่ใหสามเณรสรณงักรผูมีชื่อเสียงในรัชสมัยของพระองคแตงคมัภีรสา
รัตถสังคหะ แปลคัมภีรมหาโพธิวงศและคัมภีรเภสัชชมญัชุสาเปนภาษาสิงหล (หรือภาษา
ชาวลังกา)  เสวยราชสมบตัิ  ๓๓  ป  จึงสวรรคต 

บทที่  ๙๖  สิริวิชยราชสีหทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระเจาสิริวิชยราชสหีะ  

ตอมา  พระกนษิฐภาดาของพระมเหสีของพระเจาวิมลธัมมสุริยะไดเปนพระราชา ทรงพระ
นามวาสิริวิชยราชสีหะ  ทรงมสีติปญญา ทรงนับถือพระพุทธศาสนา  ทรงชักชวนใหปวงชน
ทําความดี  พระมเหสีของพระองคทรงเลื่อมใสในพระพทุธศาสนาเชนเดียวกัน  ทรงใหการ

อุปถัมภพระพุทธศาสนาทุก ๆ ดาน  ทรงใหการอุปถมัภสามเณรสรณงักร ทรงจัดพิธีบูชา
พระธาตุพระเขี้ยวแกวอยางยิ่งใหญ  รับสั่งใหทําลายบานเรือนและคัมภีรของคนนอก
พระพุทธศาสนา  ทรงสงทตูไปขอภิกษุจากประเทศเปคุ  ประเทศรักขงัคะ(มอญ) และ

ประเทศสามนิทะ (ประเทศสยาม)   เสวยราชสมบตัิ  ๘  ป  จึงสวรรคต 
บทที่  ๙๗  อภิเสกมังคลาททิีปนะ  :  การแสดงเรื่องพธิีรัชมังคลาภิเษก  พระ

ชายาภาดาของพระเจาสิริวิชยราชสีหะไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบตอมาปรากฏพระนามวา
กิตตสิิริราชสีหะ ตรงกับ  พ.ศ. ๒๒๙๐  ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  พระราชกิจทีท่รง

บําเพ็ญ  เชน  ทรงนมินตภิกษุสงฆมาจากประเทศรักขงัคะ (มอญ)  ใหภิกษุจารึกคมัภีรพระ
ธรรมในแผนทองคํา คัมภีรพระไตรปฎก และแตงพระประวัติของพระองค  ทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก  ทรงสอบทานคัมภีรมหาวงศและจุลวงศเทียบกับ

ตํานานราชวงศกษตัริยลังกาที่นํามาจากประเทศสยาม  แลวแกไขสวนที่บกพรอง  ชวงนั้น  



 

๙๒ 

พวกพอคาชาวฮอลันดานําโดยบุรุษชื่อขีณายุ (Baron Van Eck)  กอการกบฏขึ้นบุกยึดเมือง
หลวง (Kandy)   แตไมนานถูกพระเจากติตสิิริราชสหีะทรงยึดกลับคืนทรงฟนฟูวัดวาอาราม

และทํานุบํารุงพระพุทธ ศาสนาอีกครั้ง 
บทที่  ๙๘  กติติสิรริาชสหีทีปนะ  :  การแสดงเรื่องพระเจากิตตสิิริราชสีหะ  พระ

เจากิตตสิิริราชสีหะทรงจัดพิธีบูชาพระธาตุพระเขี้ยวแกวอยางยิ่งใหญ  ทรงสรางผอบบรรจุ

พระบรมสารรีิกธาตุอันงดงามย่ิง  รับสั่งใหนําทองคํา  ๒,๐๐๗  แทง มาสรางผอบใหญ ยอด
ผอบประดับเพชรเม็ดใหญ  ประดับเพชรอีก ๑๖๘  เม็ด  บุษราคัม  ๑๗๑  เม็ด  มรกต  ๕๘๕  
เม็ด  ทับทิม ๔๘๘๐  เม็ด  มุกดา  ๗๗๘  เม็ด  ทรงสรางผอบเล็กบรรจุภายในอีก  ๒  ผอบ  
แลวบรรจุพระธาตุพระเขี้ยวแกวไวภายใน  ทรงจัดพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ  ทรงถวายหมูบาน  

ไรนา  ชาง  มา  โค  กระบือ  อุทิศพระบรมสารรีิกธาตุ  ทรงจัดพิธีอุปสมบท  ภิกษุซึ่งใน
เวลานั้นบางพวกรักษาศีลเครงครัด  บางพวกทุศีลมีบุตรภรรยา  บางพวกเปนหมอด ูหมอยา
เปนตน  พระองคทรงปรึกษากับสามเณรสรณงักรแลวโปรดใหลงนิคคหกรรมแกชนเหลานัน้  

หามมิใหพระเปนหมอดูและหมอยาเปนตน จงึไมมีใครมาอุปสมบทเปนภิกษุ    ในป  พ.ศ.  
๒๒๙๓  ทรงสงพระราชสาสนและอํามาตยไปทูลขอภิกษุสงฆจากกรงุศรีอยุธยา  ในรชัสมัย
ของพระธรรมิกราชเจา  (สมเด็จพระเจาบรมโกษฐ)  สมเด็จพระเจาบรมโกษฐทรงทราบถึง

ความเสื่อมโทรมแหงพระพุทธศาสนาในลังกาทรงสะเทือนพระราชหฤทัยจึงทรงสงพระสงฆมี
พระอุบาลีเถระเปนประธาน มีพระอริยมุนีเถระเปนพระอนุเถระ(รองประธาน)  ไปยังลังกา
ทวีป  พรอมทั้งพระพุทธรูปทองคําและคัมภีรทองคํา     

พระเจากิตติสริิราชสีหะทรงมีพระราชปฏิสันถารเปนอยางดี รับสั่งใหสรางวัดบุ

ปผารามสําหรับเปนที่พักของพระสงฆสยาม  ครัน้ถงึวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะป พ.ศ.  ๒๒๙๖ 
จึงใหอุปสมบทสามเณรสรณังกรใหศึกษาหลักธรรมอยูในสํานักของพระเถระเหลานั้น  
จากนั้น  ทรงแตงตั้งพระสรณังกรเปนพระสังฆราช  พระองคทรงใฝพระทัยศึกษาพระปริยัติ

ธรรม  ทรงสดับพระธรรมเทศนา (คัมภีรทฆีนิกาย คัมภีรสังยุตตนิกาย  และคัมภีรสัทธัมม
สังคหะเปนตน) จากพระอุบาลีเถระ  ภายใน  ๓  ป  ไดมภีิกษุอุปสมบท  ๗๐๐  รูป  สามเณร  
๓,๐๐๐  รูป   

ในปกุน  สมเด็จพระเจาบรมโกษฐทรงสงพระสงฆสยามไปลังกาอีกเปนคณะที ่ 
๒  มีพระวิสุทธาจารยมหาเถระเปนประธาน  พระวรญาณมุนีเปนพระอนุเถระ(รองประธาน)  
พรอมดวยพระสงฆทสวรรค  (๑๐  รูป)  ถัดมาอีก  ๓  ป  พระอุบาลีมหาเถระไดมรณภาพ
ดวยโรคทางเดินหายใจ 

พระเจากรุงลงักาทรงสงรูปจําลองพระทันตธาตุแกวมณีและพระพุทธรูปถวาย
เปนเครื่องราชบรรณาการ  ฝายสมเด็จพระเจาบรมโกษฐทรงสงพระราชสาสนเรื่องรอยพระ
พุทธบาท  การบูชาพระธาตุพระเขี้ยวแกว  การอุปสมบทของพระองค  พรอมกับมณฑป

ทองคําและฉัตรทองคําไปถวายกษัตริยลังกา 



 

๙๓ 

ชวงนั้น  กษตัริยลังกาและกษตัริยสยามไดทรงมีพระราชสัมพันธไมตรีที่ดตีอกัน
ตลอดมา  พระเจากิตติสิรริาชสหีะเสวยราชสมบตัิ  ๓๕  ป  จึงสวรรคต 

บทที่  ๙๙  สหีฬรชัชตันตัตถคมะ  :  การสิ้นสุดราชวงศสีหฬ  เมื่อพระเจากิตติ
สิริราชสีหะสวรรคต  พระเจาสริิราชาธิราชสีหะ (พ.ศ.  ๒๓๒๔)ผูเปนพระกนิษฐภาดาไดเสวย
ราชสมบตัิ  พระองคทรงเปนพุทธมามกะ  ทรงทํานุบํารงุราชอาณาจักรและศาสนจักรดําเนนิ

ตามพระราชปฏิปทาแหงพระเชษฐาธิราช  เสวยราชสมบัติ  ๑๘  ป  จึงสวรรคต  พระเจา
หลานเธอพระนามวาสิริวิกกมราชสหีะ (พ.ศ. ๒๓๔๑)  ไดเสวยราชสมบัติ  ตอนตนทรง
เลื่อมใสพระพุทธศาสนา  ตอมา  ทรงถูกคนยุยงกลับประพฤติพระองควิปรติผิดเพี้ยนทําราย
ประชาชน  ขาดพระเมตตาธรรม  ทรงจับคนมาเสียบหลาว  ทรงยึดทรัพยสมบตัิราษฎร  

ชาวสีหฬและชาวกรุงโคลัมโบ (Colombo) โกรธแคนจึงพรอมใจกันเนรเทศพระองคไปยัง
ประเทศอินเดียหลงัจากครองราชยได  ๑๘  ป  ถัดจากนั้น  ชาวอังกฤษที่เมืองโคลัมโบไดยึด
ราชสมบตัิลังกา    ราชวงศลังกานับแตกษัตริยพระองคแรกคือพระเจาวิชยะ  จนถึงกษตัริย

พระองคสุดทายคือพระเจาสิริวิกกมราชสีหะจึงสิ้นสุดลง  สิรริวมเวลาได  ๒๓๕๗  ป  มี
กษัตริยครองราชยทัง้สิน้  ๑๗๗  พระองค 

ภาคผนวกเพิ่มเติมตอจากบทที่  ๙๒     การแสดงเรื่องพระเจาวิมลธัมมะ  (วิมล

ธัมมสุริยะ)  (ตอ ๑)  เมื่อสิ้นสุดราชวงศสีหล  อํานาจของพระเจาชารที่  ๓  ไดแผเขาสูลังกา  
เรื่องชาวตางชาติอพยพมาลังกามีดังตอไปนี้  

ชาวตางชาติเปนชนชาติผิวขาวอยูทวีปยุโรป ในประเทศตะวันตก ชอบการ
คาขายทางเรือกับชาวประเทศตะวันออก  และติดตอคาขายกับลังกาจนมีอํานาจมากขึ้น  ใน

ป  พ.ศ.  ๒๐๒๙  พระเจาชารที่  ๒  ไดสงกัปตนัเรือชื่อพัรโตลมิยุทิยะ มายังลังกาแตเรือถูก
ลมพายุพัดจนตองกลับประเทศ 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๐๓๘  พระเจาเอ็มมานุเวละไดรับการอภิเษกเปนกษตัริยโปรตุเกส

ที่กรุงลสิบอน  ทรงสงกัปตนัเรือชื่อวัสโกทคามพรอมดวยกองทัพมาคนหาดินแดนแถบ
ประเทศตะวันออก  ยึดครองพื้นที่แถบชายทะเล  มหาทวีปแอฟริกาและอินเดีย คาขายจน
ร่ํารวยมีอํานาจมากย่ิงขึ้น 

พระราชาผูเปนใหญ(ปติราช)  พระนามวาโทนะปรนัสสิะกุทะอัลเมทา  ของพระ
เจาเอ็มมานุเวละไดเปนพระราชาปกครองประเทศอินเดียเปนองคแรก 

เดิมที ประเทศอินเดียเปนเขตการคาขายของพวกมุสลมิ แตถูกชาวตางชาติ
ขัดขวางอยูเสมอ ครั้งหนึง่  เรือของชาวตางชาตถิูกพายุพัดไปถึงทาคาลุ เกาะลังกา 

ที่เมืองชยวัฑฒนะ(หรือ  Kandy  ประเทศลังกา)  ตรงกับรัชสมัยของพระเจาวีร
ปรักกมะพาหุที่  ๘  (พ.ศ. ๒๐๒๘)  ทรงดํารงอยูในฐานะพระเจาอธิราช รัฐอื่น ๆ เปน
เมืองขึ้น ที่มีกษตัริยปกครอง คือ ประเทศชาปเน  ประเทศวันนิ  ประเทศคังคาสริิปุระ  

ประเทศเปราเทณิปุระ  ประเทศพะทุลละนครตุตมะ  และประเทศมหาคามะ 



 

๙๔ 

พ.ศ.  ๒๐๔๘  ปที่  ๑๘  แหงการครองราชยของพระเจาวีรปรักกมะพาหุที่  ๘   
ชาวตางชาตไิดอพยพมาตั้งรกรากที่ทาคาลุ แตยังไมถาวร  ครั้นถึงรัชสมัยของพระเจาธัมม

ปรักกมะหรือธัมมปรักกมะพาหทุี่  ๙ (พ.ศ.  ๒๐๔๘)  โอรสของพระเจาวีรปรักกมะพาหุขึ้น
ครองราชย ณ  เมืองชยวัฑฒนะ (Kandy) พระอนุชาของพระองคพระนามวาวิชยพาหุที่ ๖  
ครองราชยอยู  ณ  เทวปุระ  กองทัพชาวตางชาติของพระเจาเอHมมานุเวละ  ๗๐๐  นาย  

ไดยกพลข้ึนที่ทาโคลัมโบ  
พ.ศ.   ๒๐๖๐  ปที่  ๘  แหงพระเจาอธิราช (พระเจาธัมมปรักกมะพาหทุี่  ๙)  

ชาวตางชาติเจริญสัมพันธไมตรีกับพระราชาไดรับพระบรมราชานุญาตใหสรางคายที่เมือง
โคลัมโบ  ขณะที่พวกมุสลิมคัดคาน  อีก  ๓  ปตอมา  ชาวตางชาตสิรางคายถาวรไดสําเร็จ  

แมพระราชาจะทรงยกทัพไปปราบก็ไมสามารถตีคายแตกทําใหชาวตางชาตมิีอํานาจมากขึ้น 
พ.ศ. ๒๐๖๔  พระเจาเอ็มมานุเวละสวรรคต  พระเจาชารที่  ๓  ไดขึ้นครองราชย

แผพระราชอํานาจมายังประเทศสีหลจนราชวงศสีหลเสื่อมอํานาจ  พระเจาธัมมปรักกมะพาหุ

เสวยราชสมบตัิ  ๒๒  ป  จึงสวรรคต 
ภาคผนวกเพิ่มเติมบทที่  ๙๑   การแสดงเรื่องพระราชา  ๒  พระองคมีพระเจา

มายาธนุเปนตน  เมื่อพระเจาธัมมปรักกมะพาหุที่  ๙  สวรรคต  พระอนุชาซึง่ครองราชยอยู  

ณ  เทวนคร  ไดเสดจ็ขึ้นครองราชย  ณ  กรงุชยวัฑฒนะมีพระนามวา  พระเจาวิชยพาหุที ่ 
๖  ฝายชาวตางชาติทีต่ัง้รกรากอยูแถบชายฝงทะเลยังคงเบียดเบียนทํารายชาวเมือง  
พระองคไดทรงยกทัพทหารกวา  ๒๐,๐๐๐  นาย  ไปปราบปรามและปดลอมคายโคลัมโบ
นานกวา  ๕  เดือน  ภายหลังชาวตางชาตไิดทัพสนับสนุนจากอินเดียจึงตีแหวกคายออกมา

ได  ชาวตางชาติจงึยําเกรงพระราชอาชญา 
ครั้นพระอัครมเหสสีวรรคต พระเจาวิชยพาหุที่  ๖  ทรงอภิเษกเจาหญงิองคหนึง่

ขึ้นเปนพระมเหสี  พระองคทรงมีพระโอรสกับพระเทวีองคแรก  ๓  องค ไดแก  พระโอรส

ทรงพระนามวาภูวเนกพาหุ  พระโอรสทรงพระนามวารายีคามพันฑาระ  และพระโอรสทรง
พระนามวามายาธนุ  ทรงมีพระโอรสกับพระเทวีองคหลงั  ๑  พระองคคือ  พระโอรสพระ
นามวาเทวราช  ทรงหวังมอบราชสมบตัิแกพระโอรสองคนี้  ภายหลังพระโอรสของพระมเหสี

องคแรกทั้งสามพระองคไดรวมกันกระทําปตฆุาต  ประชาชนจงึไดยกพระโอรสองคใหญขึ้น
ครองราชย  ณ  กรุงชัยวัฑฒนะ  ทรงพระนามวาภูวเนกพาหุที่  ๗  ตรงกับ  พ.ศ.  ๒๐๗๗  
พระองคโปรดใหพระเจารายีคามพัณฑาระครองรายีคาม  พระเจามายาธนุครองเมืองสตีาวะ
กะ 

ตอมา  พระเจาภูวเนกพาหุทรงเจรญิสมัพันธไมตรีกับตางชาติและทรงอนญุาต
ใหเผยแพรศาสนาครสิตในลังกา  ขณะเดียวกันทรงมีพระราชประสงคทีจ่ะยกราชสมบัติลงักา
ใหพระราชนัดดานามวาธรรมปาละ บตุรของพระราชธิดานามวาสมุททาเทวีกับพระสวามี



 

๙๕ 

นามวาเวธยพัณฑาระ หลังการสวรรคตของพระองค เหตุการณนีท้ําใหพระเจามายาธนุผูเปน
พระอนุชาทรงแคนเคืองจงึยกทัพบุกเขาตีเมืองของพระภาตุราชแตพระองคทรงพายแพ 

พระเจาภูวเนกพาหุทรงเปลี่ยนพระทัยที่จะยกราชสมบตัใิหพระราชนัดดาขณะที่
พระองคยังทรงพระชนมชีพ  รับสั่งใหราชทตูสงรูปเหมอืนพระราชนัดดาซึ่งหลอดวยทองคํา
ไปกรุงลสิบอนเพื่อใหพระเจาชารที่  ๗  ทรงสวมพระมงกุฏ  พระเจาชารที ่  ๗  ได

พระราชทานพระนามใหมแกพระราชนัดดาธรรมปาละวา  โทนชุวานะ  (Don Juan – ดอน
ชวน)  เมื่อพวกราชทตูกลับมาไดพาบาทหลวงมาดวย  ชาวลังกาในกรงุชยวัฑฒนะและเมือง
โคลัมโบ(Colombo) เขารีตครสิตศาสนาจํานวนมาก  พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม  ชาวตางชาติ
กดข่ีขมเหงชาวลังกามากยิ่งขึ้น  ที่ทายาปะเน   ประเทศมันนารมะ  พระเจาปรราชาทิเสขระ

รับสั่งใหฆาบาทหลวงและหามเผยแพรศาสนาครสิต  ทีอ่าณาจักรเสงขัณฑเสละ  ระยะแรก  
พระเจาชยวีระไมทรงหามการเผยแพรศาสนาครสิต  ภายหลังพระเจามายาธนุทรงขอรองจงึ
เนรเทศบาทหลวงออกนอกราชอาณาจักร  ตอมา  พระเจามายาธนุนําทัพมุสลิมจากประเทศ

อินเดียมาโจมตีพระเจาภูวเนกพาหุ  ฝายพระเจาภูวเนกพาหุไดรับการชวยเหลือจากประเทศ
อินเดียและประเทศโควะตอตานกองทัพพระเจามายาธนุจนแตกพายไป   แมพระเจาภูว
เนกพาหุจะทรงยินยอมใหมีการเผยแพรศาสนาครสิตในลังกา  แตพระองคมไิดทรงนับถือ

ศาสนาคริสต  ทรงมั่นคงในพระพุทธศาสนา  ตอมา  พระเจามายาธนุทรงยกทัพเขาโจมตี
พระภาตุราช  ณ  เมืองกัลยาณีปุระ  ในสงครามครั้งนี้  พระเจาภูวเนกพาหุตองสิ้นพระชนม 

ชาวตางชาติและอํามาตยจึงพรอมกนัยกพระเจาโทนชุวานะ(ดอนชวน) ธรรมปา
ละ  ซึ่งมีพระชนมเพียง  ๑๒  ชนัษา  ขึ้นครองราชย  ณ  กรุงชยวัฑฒนะ (ปจจุบันคือแคนด ี

Kandy) ใหอุปราชเวธยะราชบิดาเปนผูสําเร็จราชการ 
พระเจาโทนาโปนโสทโนรนะกษตัริยประเทศโคเวทรงทราบขาวไดทรงยกทัพเรือ

พรอมดวยทหาร ๓,๐๐๐  นาย  ขึ้นเกาะลงักาเขาปลนพระราชวังกรุงชยวัฑฒนะ วัดวา

อาราม เจดีย  ทําลายจนพังพิราศ  จากนั้นทรงยกทัพเขาปดลอมเมืองสีตาวังกะรบกับพระ
เจามายาธนุ บุกเขาปลนสะดมภพระราชวัง  แลวทรงยกทัพกลับกรุงชยวัฑฒนะทรงเกลี้ย
กลอมพระเจาธรรมปาละใหนับถือศาสนาคริสตแตไมสําเร็จ 

พระราชาตางชาติพระองคนีท้รงเห็นอุปราชเวธยะเฉลียวฉลาดในราชกิจทรง
เกรงวาจะเปนภัยจึงรับสั่งใหจองจําไว แตไมสามารถทําไดจึงกลับไปประเทศโควะ  จากนั้น
รับสั่งใหจับจองจําเปนการลับไดสําเร็จ  ภายหลงั  อุปราชเวธยะไดรับการชวยเหลือจึงโกรธ
แคนชาวตางชาติเลยตัง้ตนเปนปฏิปกษตอชาวครสิต  ชาวตางชาติจงึรวมมือกับพระเจา

มายาธนุขับไลอุปราชเวธยะใหหนีไปลงักาเหนือและสิ้นชวีิตในทีน่ั้น 
ฝายพระเจาธรรมปาละทรงเสื่อมอํานาจเพราะอยูใตบงการของชาวตางชาตชิาว

คริสต  พระองคทรงเปนกษัตริยลงักาพระองคเดียวที่ทรงนับถือศาสนาครสิต 



 

๙๖ 

พระเจามายาธนุทรงปลุกระดมวา  “ผูนับถือศาสนาพุทธเทานั้นจึงจะเปนกษัตริย
ลังกาได”  ประชาชนจึงโกรธแคนพระเจาธรรมปาละและหันไปสวามิภักดิ์ตอพระเจามายาธน ุ 

เจาหนาที่ผูรักษาพระธาตุพระเขี้ยวแกว(พระทาฐธาตุ)ไดนําพระธาตุพระเขี้ยวแกวไปเมืองสี
ตาวังกะทูลเกลาถวายพระเจามายาธนุแลวแตงตั้งใหพระเจามายาธนุเปนพระเจาอธิราช  
ครองเกาะลังกา  พระองคทรงจัดพิธีเฉลิมฉลองพระธาตุพระเขี้ยวแกวเปนราชพิธีแลวทรง

เริ่มกําจัดชาวตางชาต ิ
พ.ศ.  ๒๑๐๐ พระเจาชารที่  ๓  สวรรคต  พระราชนัดดาพระนามวาเสฬสติยนะ

มีพระชนมเพียง  ๓  ชนัษาไดรับการสถาปนาขึ้นเปนกษตัริย 
พ.ศ.  ๒๑๐๓  ชาวตางชาติยกทัพบุกเขาโจมตีเมืองชาปเนแตพายแพ 

พ.ศ.  ๒๑๐๔  กองทัพของพระเจามายาธนุกับกองทัพชาวตางชาติไดทํา
สงครามมผีูคนลมตายจํานวนมาก กองทัพสีหลนําโดยเจาชายราชสีหะโอรสของพระเจามายา
ธนุทรงไดรับชัยชนะ  ตอมา เจาชายราชสีหะทรงนํากองทัพสีหลบุกเขาตีกรงุชยวัฑฒนะ  

ชาวตางชาตไิดอัญเชญิพระเจาธรรมปาละเสด็จหนีไปเมอืงโคลัมโบ  และไดทําลายกรุง
ชยวัฑฒนะจนพงัพินาศ 

พระเจามายาธนุทรงแผพระราชอํานาจทรงทําสงครามกบัชาวตางชาติอยูหลาย

ครั้ง  เมื่อสวรรคต   พระโอรสราชสหีะไดเสด็จขึน้ครองราชยสืบแทน ตรงกับ  พ.ศ.  ๒๑๒๑ 
ทางเมืองของชาวตางชาติ  เมื่อพระเจาเสฬติยนะสวรรคต  พระมาตุลาไดเปน

พระเจาแผนดนิมีพระนามวา เหนร ิ ครองราชยอยู  ๒  ป จึงสวรรคต  จากนัน้  พระเจาฟลิป
ที่  ๒  ไดเปนพระเจาแผนดินปกครองประเทศสเปน  พระเจาฟลิปที่  ๑  ไดปกครองประเทศ

โปรตุเกส 
พระเจาราชสหีะทรงมีอํานาจปกครองลงักาทั้ง  ๓  เขต  เวนแถบเมืองโคลัมโบ 

และยาปเน (ชาปเน)  ฝายอุปราชชยวีระที่ครองอาณาจกัรเสงขณัฑเสละถูกพระเจาราชสหีะ

ขมเหงจงึมุงหาความชอบจากพระเจาธรรมปาละไดใหความชวยเหลือชาวตางชาติ  พระเจา
ราชสีหะไดทรงยกทัพไปปราบปราม  อุปราชชยวีระพายแพนําหลานชายชยสีหะกับธิดาโลก
นาถาหลบหนไีปเมืองมนันารมะแลวเขารีตเปนครสิเตียน 

พระเจาราชสหีะทรงแตงตัง้วีรสุนทรภัณฑาระใหเปนผูสําเร็จราชการเมือง
สิริวัฑฒนะ  แตวีรสุนทรภัณฑาระมีความไมซื่อสัตยภักดีจึงรับสัง่ใหฆาเสีย บุตรชายของเขา
ชื่อโกนัปปุพัณฑาระโกรธแคนหนไีปเขารีตชาวตางชาตทิีเ่มืองโคลัมโบ  ชาวตางชาติเปลี่ยน
ชื่อใหเปน โทนชุนะ (ดอนชวน) แลวสงไปยังประเทศโควะ 

เมื่ออุปราชชยวีระเสียชีวิต ธิดาโลกนาถาจงึไดเขารตีเปนชาวคริสตเปลี่ยนชื่อวา 
โทนกตรินา หลานชายชยสหีะก็เขารตีเปลี่ยนชื่อวา โทนฟลิป 

พ.ศ.  ๒๑๓๒  พระเจาราชสีหะทรงยกทัพใหญบุกเขาตีเมืองโคลัมโบ  ตอนแรก

ทรงไดรับชัยชนะ  ภายหลังทรงพายแพเสียพระสติ หันไปนับถือศาสนาพราหมณนิกายไศวะ  



 

๙๗ 

ทรงฆาภิกษุและเผาคัมภีรพระธรรม  ทําลายรอยพระพุทธบาท  ประชาชนโกรธแคน  
ชาวเมืองสิริวัฑฒนะจึงกอการกบฏขึ้น 

ชาวตางชาตไิดอัญเชญิชยสีหะ(โทนฟลิป)  ขึ้นเปนพระราชาครองเมืองสริิวัฑฒ
นะ  ใหโกนัปปุพัณฑาระ (โทนชุนะ)  เปนอุปราชยกไปตีเมืองสีตาวังกะ  ฝายโกนัปปุพัณฑา
ระโกรธแคนชาวตางชาติทีไ่มยกราชสมบัตใิหจึงกอการกบฏยกทัพไปปลงพระชนมพระเจา

ชยสีหะแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนเจาแผนดิน  ในป พ.ศ.  ๒๑๓๖  ทรงเลิกนับถือศาสนา
คริสตยกเลิกพระนามโทนชุนะ  ทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนา มีพระนามวา  พระเจา
วิมลธัมมสูระ (วิมลธมัมสรุิยะ)  ครองเมืองสิริวัฑฒนะ 

พระเจาราชสหีะทรงกริ้วไดทรงยกทัพไปหมายตีเมืองสิรวิัฑฒนะ  พระเจาวิมล

ธัมมสูระทรงยกทัพออกมาปะทะ ณ  สนามรบชื่อพลนะ  กองทัพของพระเจาราชสีหะเพลี่ยง
พล้ํา  พระเจาราชสีหะถูกหนามทิ่มพระบาท พวกขาราชบริพารไดอัญเชญิเสดจ็กลับเมืองสี
ตาวังกะ  แตสวรรคตระหวางทาง ในป พ.ศ. ๒๑๓๗  กอนสวรรคตพระองคทรงอาราธนา

พระสงฆมาเพื่อขอขมา  และทรงหนัมานับถือพระพทุธศาสนาอีกครั้งกอสวรรคต 
ภาคผนวกเพิ่มเติมบทที่  ๙๒   การแสดงเรื่องพระเจาวิมลธัมมะ  (วิมลธัมม

สุริยะ) (ตอ  ๒)  พระเจาราชสหีะทรงอุปถัมภการแตงคมัภีรพระพุทธศาสนา  พระโอรสของ

พระองคนามวาอลคิยาทิวัณณะทรงเปนปราชญ แตงกาพย(ฉันท)ธมัมโสณฑกะ(ธัมมัทธช
ชาดก)  กาพยกุสชาดก  ตัมพจฬูกสนเทศ  และพระภาษิต   เมื่อพระเจาราชสีหะสวรรคต  
พระเจาราชสรุิยะไดเสด็จขึ้นครองราชย  ถูกอุปราชชยวีระปลงพระชนม  พระภาคิไนยของ
พระเจาราชสหีะมีพระชนมายุเพียง  ๕  ชนัษา พระนามวานิกปฏฐกภัณฑาระ ไดครอง

แผนดิน  อุปราชชยวีระพยายามกําจัดพระองคแตไรผลจึงรวมมือกับชาวตะวันตกยึดเมืองสี
ตาวังกะ  อุปราชชยวีระจึงครองเมืองสีตาวังกะ ตามพระบัญชาของพระเจาธรรมปาละ  สวน
พระเจานิกปฏฐกภัณฑาระผูทรงพระเยาวถูกจับสงไปยังประเทศโคเว (โปรตุเกส)และ

สวรรคตที่นั้น   เมื่อชาวตางชาติพยายามยึดเกาะลังกาทั้งเกาะ  กัปตนัเรอืชาวตางชาติชื่อเป
ทุรุโลปสทโสสะไดแวะมาทีท่าโคลัมโบ ทราบเรื่องจงึขอกองทัพจากประเทศโควะเพื่อกําจัด
พระเจาวิมลธัมมสุริยะ  พระราชาชาวตางชาตไิดประทานตําแหนงผูสําเร็จราชการแกเปทุ

รุโลปสทโสสะและทรงแนะนําใหอภิเษกกุมารีโทนกตรินาเปนกษัตรีย ณ  ลงักาเหนือ  และให
อภิเษกพระธิดาโลกนาถาแกพระภาคิไนย (ชยสหีะหรือโทนฟลิป) พ.ศ.  ๒๑๓๙  กองทัพ
ชาวตางชาติบุกมายังลงักามุงไปยังเมืองเสงขณัฑเสละ  ฝายทัพอุปราชชยวีระ ณ เมืองสตีา
วังกะเขารวมสมทบกับทัพชาวตางชาติมีทหาร  ๒๐,๐๐๐  นาย  กองทัพชาวตางชาติใหธิดา

โลกนาถาหรือโทนกตรนิาเปนแมทัพ ประชาชนจงึไมตอตาน ฝายพระเจาวิมลธัมมสุริยะทรง
แตงอุบายปลอมจดหมายอุปราชชยวีระวาจะจับแมทัพชาวตางชาติมอบถวาย  แมทัพ
ชาวตางชาติจงึโกรธแคนฆาอุปราชชยวีระ ทหารฝายอปุราชชยวีระหนไีปสวามิภักดิ์กับฝาย

พระราชา ตอมา  พระเจาวิมลธัมมสุริยะทรงยกทัพรบกับกองทัพชาวตางชาตติีทัพ



 

๙๘ 

ชาวตางชาติแตกกระเจิงไป  แมทัพชาวตางชาติเสียชีวิต  สวนพระธิดาโลกนาถาผูทรงมีพระ
สิริโฉมไดรับการอภิเษกเปนพระมเหสีของพระราชา 

พ.ศ.  ๒๑๔๑  ชาวตางชาติสงกองทัพมายังทาโคลัมโบหวังยึดครองลังกาอีก  ป
นั้นพระเจาฟลิปที ่๑ สวรรคต  พระเจาฟลิปที่  ๒  ขึ้นครองราชย และทรงใหผูสําเร็จราชการ
ชื่อโทนเชรนิโมทาสเวทานะยกทัพมาลังกา  ผูนี้ยึดลังกาเหนือรวมกองทัพชาวตางชาติเขากับ

ทัพของพระเจาธรรมปาละบุกไปยังเมืองเสงขัณฑเสละขมเหงทํารายไพรฟาขาแผนดินลงักา
อยางโหดรายทารุณ  ครั้นปะทะกับกองทัพของพระเจาวิมลธัมมสุริยะจึงแตกพาย  แมพาย
แพผูสําเร็จราชการก็ไมละการกระทําที่ดุราย เชน โยนเด็กเล็ก ๆ ขึ้นไปบนทองฟาแลวใช
ปลายดาบเสียบ  โยนเด็กลงไปในแมน้ําใหเปนเหยื่อจระเข  ฆาพอแมเด็กใหตายอยางไร

ความปราณี  เมื่อแผนดินสงบพระราชาทรงพัฒนาบานเมืองและทรงจัดพิธีบูชาพระธาตุพระ
เขี้ยวแกวอยางยิ่งใหญ 

พ.ศ.  ๒๑๔๒  พระเจาธรรมปาละสวรรคต ชาวตางชาติทําพิธีฝงพระบรมศพ

ตามประเพณใีนศาสนาครสิต ทรงเปนกษัตริยลังกาพระองคเดียวที่จัดพิธีเกี่ยวกับพระบรม
ศพอยางชาวคริสต  ตอมา  พระเจาวิมลธัมมสุริยะจึงทรงเปนพระอัครราชเพียงพระองคเดียว  
ฝายชาวตางชาตไิดยกพระเจาฟลิปขึ้นเปนพระอัครราชและพยายามเกลี้ยกลอมชาวลังกาให

เขาเปนพวกตนทุกวิถีทาง   ขณะที่ตางพยายามแยงชิงอํานาจกันนั้น  ชาวฮอลันดาที่เขา
มายังลังกาตัง้แต พ.ศ.  ๒๑๓๘  ไดประกาศเปนปฏิปกษกับชาวโปรตุเกส  ในป พ.ศ.  
๒๑๔๕  กองทัพเรือฮอลันดา ๓ ลํานําโดยแมทัพชื่อโธริสเวนอิสปลพรัชนะไดมาคาขายที่
ลังกาแลวเขาเปนฝายเดียวกับพระราชาตอตานชาวโปรตเุกส  อีก  ๑  ปตอมา สัมพันธไมตรี

ระหวางชาวฮอลันดากับพระราชาไดเสื่อมลง  ชาวฮอลันดายึดเรือของชาวโปรตุเกสแลว
ปลอยไปโดยพลการไมยอมกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชาทรงกริ้วรับสั่งใหกําจัด
แมทัพฮอลันดาชื่อสิโพลฑทวาทฑะพรอมลูกเรืออีก  ๕๐  คน 

ภาคผนวกเพิ่มเติมบทที่  ๙๒   การแสดงเรื่องพระเจาวิมลธัมมะ  (วิมลธัมม
สุริยะ) (ตอ  ๓)  พระเจาวิมลธัมมสุริยะทรงถวายการอุปถัมภพระสงฆ ทรงสละพระราช
ทรัพยจํานวนมากสรางวัดวาอารามและพระพุทธปฏิมา  ภายหลังทรงประชวรจึงสละราช

สมบัติแกพระกนิฏฐาพระนามวาเสนารตนะ  พรอมทั้งพระราชบุตรี  พระมเหส ีและพระโอรส  
๓  พระองค  พระเจาเสนารตนะไดรับการอภิเษกในการครองราชสมบัตใินป  พ.ศ.  ๒๑๔๗  
และพระนางโลกนาถาผูเปนพระมเหสีของพระภาตุราชไดทรงเปนพระอัครมเหสีของพระองค  
ฝายพระราชกุมารนามวามายาธนุ ณ แควนอูวะ  ทรงยกทัพมาจะยึดราชสมบัติแตพายแพจึง

เสด็จหนไีปยังประเทศอินเดียพรอมกับพระเทวีของพระองค    พ.ศ.  ๒๑๕๓ กองทัพ
ชาวตางชาติยกมาจากประเทศอินเดียมายังลังกาเหนือประชิดเมืองเสงขณัฑเสละ  ฝายพระ
เจาเสนารตนะเสด็จหนีจากพระราชวงัไปประทับ ณ แควนอูวะ  ขณะนั้น พระเทวีไดประสูติ

พระกุมารราชสีหะ  พระราชาใหคุมครองดูแลพระธาตุพระเขี้ยวแกวไวประดุจชีวิตของ



 

๙๙ 

พระองคเลยทีเดียว  ฝายกองทัพชาวตางชาติเขายึดเมืองเสงขัณฑเสละแลวสรางปอม
ปองกันไว   พ.ศ.  ๒๑๕๕  มีการสูรบกันทางลังกาเหนอื  ชาวตางชาติซองสุมกําลงัคนออก

กฎหมายเพ่ือกดขี่ชาวลังกา พ.ศ.  ๒๑๕๗  กองทัพชาวตางชาติบุกเขาตลีังกาเหนือทําราย
ชาวบานแตถูกตอตาน  จากนั้น  ๒  ป  มีชายหนุมผูคึกคะนองตัง้ตนเปนพระราชา ณ เมืองสี
ตาวะกะ มีนามวา พณัฑาระ  ไดตอสูเปนปฏิปกษกับชาวตางชาต ิ เขาตีกองทัพชาวตางชาติ

ไดรับชัยชนะหลายครัง้  ภายหลังถูกกงทัพชาวตางชาติโตกลับ  กองทัพอันคึกคะนองจงึ
เงียบหายไปพรอมกับชื่อของพระราชาองคนั้น  ขณะเดียวกัน อํามาตยกุรูวิฏกะไดตอสูกับ
กองทัพชาวตางชาติและยึดปอมชาวตางชาติไดสําเร็จ  พระราชาจึงทรงทําขอตกลงกับ
ชาวตางชาต ิ  อํามาตยกรุูวิฏกะเห็นวาขอตกลงไมเปนธรรมจงึไปอัญเชญิพระเจามายาธนุที่

เสด็จหนไีปประทับที่ประเทศอินเดียใหเสด็จกลับมาครองราชย  ณ  มัชเฌคาม  พ.ศ.  
๒๑๖๒  กองทัพชาวตางชาตนิําโดยโกนสตนัตนีุทสาอาสาพระเจาเสนารตนะไปขับไลพระเจา
มายาธนุ อํามาตยกุรูวิฏกะเสียชีวิตในสนามรบ สวนพระเจามายาธนุทรงหลบหนไีปได  ชาว

ฮอลันดาชื่อมาสัลทโพสโกวระไดรับตําแหนงเสนาบดี ไดรับราชทินนามวา มีคมรุาฬะ  ได
เปนราชทูตเดนิทางไปยังฮอลันดาเพ่ือขอทัพสนับสนนุและเชื่อมสัมพนัธไมตรีกับลงักา  แต
ไมสําเรจ็จึงเดินทางไปเชื่อมสัมพนัธไมตรีกับประเทศเดนมารก พระเจากิตติยานะที ่  ๔ แหง

เดนมารกทรงละโมบจึงยอมกระทําสัมพันธไมตรี ทรงสงเรือรบ  ๕  ลํา มาสูลังกา ระหวาง
ทาง  ราชทตูไดเสียชีวติ  กองทัพเดนมารกไปขึ้นทีท่าโกฏฏิยารมะถูกกองทัพชาวตางชาตติี
แตกพายกระเจิง  ฝายพระเจามายาธนุที่แตกทัพไดอาศัยโอกาสนี้ทรงหลบหนีไปประเทศ
อินเดียกับเรือของชาวเดนมารก 

ภาคผนวกเพิ่มเติมบทที่  ๙๓  การแสดงเรื่องพระเจาเสนารตนะ  พระเจาปราทิ
เสขระแหงราชวงศโจฬิยะทรงปกครองทาน้ําชาปเน ในลงักาเหนือ ทรงเจรญิสมัพันธไมตรีกับ
ตางชาติ  หลงัจากสวรรคต  พระโอรสเอทริิมานสหีะไดทรงเปนพระเจาแผนดินแตยังทรงพระ

เยาว  พระกนษิฐาของพระเจาปราทิเสขระนามวาสังกลิิไดควักพระเนตรของพระยุพราชจับ
ไปจองจําไว  แลวปราบดาภิเษกพระองคเองขึ้นเปนกษัตริยมีพระนามวา  เสคราชเสขระ  
พระองคทรงพยายามขับไลชาวตางชาติใหออกไปจากลังกาและทําลายศาสนาคริสต  

ชาวตางชาตโิกรธแคนยกทัพไปจับพระเจาเสคราชเสขระและพระยุพราชสงไปยังประเทศ
โคเว  แตพระมเหสีของพระเจาเอทิริมานสีหะซึ่งกําลงัทรงพระครรภทั้ง  ๒  พระองคเสด็จหนี
ไปประเทศอินเดียได ราชธานีภาคเหนือแหงลงักาจึงตกอยูในเงื้อมมือของชาวตางชาติ  พ.ศ.  
๒๑๖๔  พระเจาฟลิปที่  ๔  ไดปกครองประเทศสเปน    พระเจาฟลิปที่  ๓  ไดรับการ

อภิเษกเปนพระเจาแผนดินในประเทศตะวันตกและในแควนเมืองขึ้นของชาวตางชาติรวมทัง้
ลังกาและอินเดียดวย  ทรงสงพระโอรสมาปกครองลงักา  พ.ศ.  ๒๑๖๗  ผูสําเร็จราชการชื่อ
กุลสตนัตีนทุสาเปนคนฉลาดไดมาปกครองลงักาเปนครั้งที่  ๒  เขาเตรียมการปองกนั

ชาวตางชาตชินชาติอื่น  สรางปอมทุกแหงใหมั่นคงเขาเฝากราบทูลพระเจาเสนารตนะวาจะ



 

๑๐๐ 

ชวยปองกันชาวตางชาตชินชาติอื่น  พระราชาทรงพอพระทัยยิ่ง  ขณะเดียวกันเขาดําเนิน
นโยบายเพ่ือยึดครองลังกา สงแผนทีไ่ปถวายพระเจาฟลปิ  สรางโบสถครสิต จัดพิธีวิวาหกับ

คนทองถิน่เพื่อสรางกองทัพใหเขมแข็งแมถูกตอตาน  ขณะเดียวกัน  ชาวมุสลิมถูก
ชาวตางชาติเบียดเบียนจงึไมยอมเขาเปนพวกกับชาวตางชาต ิ  หลบหนไีปรวมอยูที่
ทาทีฆมัณฑละ  ซึง่เปนแหลงการคาขาย  ชาวตางชาติเกรงวาจะเปนภัยจึงพยายามยึด

ทาทีฆมัณฑละ  ฝายพระเจาเสนารตนะทรงเห็นวาลังการายลอมดวยปอมจึงทรงพิโรธ  ทรง
สงกองทัพไปตีปอมทีท่าทีฆมณัฑละแตถูกทหารที่อารักขาปอมตีโตกลับแตกพายไป  
ขณะเดียวกันเกิดจลาจลขึ้นทีท่าน้ําชาปเนในลงักาเหนือ ประชาชนตองการการคุมครอง 
พระราชาทรงจัดสงกองทัพไปแตถูกกองทัพชาวตางชาตติีแตกกระเจงิ พระเจาเสนารตนะ

ทรงตัดสินพระทัยแบงลังกาออกเปน  ๓  เขต  ใหเจาชายกุมารสหีะปกครองเมืองอูวะ  
เจาชายวิชยปาละปกครองเมืองมาตะเล  เจาชายราชสหีะปกครองเมืองปญจุทธะ  พระราชา
ทรงนําพระราชธิดาของพระเจาปรราชาทิเสขระที่เสด็จหนีไปยังประเทศอินเดียและเจาหญิง

ราชวงศโจฬิยะ กลับมายังเมืองเสงขัณฑเสละแลวใหอภิเษกสมรสกับเจาชายราชสีหะ  ฝาย
กองทัพชาวตางชาติไดพยายามเขายึดลังกาเหนือหลายครั้งแตถูกกองทัพของเจาชายราช
สีหะปองกนัไว    พ.ศ.  ๒๑๗๔  กองทัพชาวตางชาติกวา  ๒๑,๕๐๐  นาย  บุกเขา

ประชิดเมืองเสงขัณฑเสละ  ติดตามพระราชาไปถงึเมืองพทุลละ   ถูกพระราชาทรงใชกลศึกตี
ทัพแตก  ผูสําเร็จราชการชื่อกุลสตันตีนุทสาถูกยงิตายในสนามรบ  ขณะที่เจาชายราชสีหะ
ยกทัพเขาปดลอมปอมเมืองโคลัมโบ  ทางประเทศโคเวเมื่อทราบขาวการสูญเสียผูสําเร็จ
ราชการชื่อกุลสตันตีนุทสาก็รูสึกเสียดายย่ิงนักไดสงกองทัพมายังเมืองโคลัมโบอีกในป พ.ศ.  

๒๑๗๕  ชาวตางชาติที่อยูในปอมอดอยากหิวโหยจนตองกินเนื้อศพภายในปอม  กอนที่
กองทัพชาวตางชาติจะมาถึงเจาชายราชสีหะทรงเลิกทัพกลับไป  โดยมีขอตกลงรวมกัน
ระหวางชาวสหีลกับชาวตะวันตก  พ.ศ.  ๒๑๗๘  พระเจาเสนารตนะสวรรคต  เจาชายราช

สีหะไดครองราชยมีพระนามวา  ราชสีหะที่  ๒  เจาชายกุมารสีหะไดเปนพระอุปราชครอง
ประเทศอูวะ  เจาชายวิชยปาละไดเปนพระอุปราชครองเมืองมาตเล ชวงนัน้มีกนณีพิพาท
ระหวางพระเจาราชสหีะกับชาวตางชาติเรื่องเครื่องราชบรรณาการ   ชวงนัน้  อุปราชกุมาร

สีหะไดทิวงคตโดยไมทราบสาเหตุ  พ.ศ.  ๒๑๘๒  กองทัพชาวตางชาติ  ๒๘,๐๐๐  นาย  
พรอมกับชาวตางชาติอีก  ๗๐๐  คน  ยกกองทัพไปหมายยึดครองลังกาเหนือ  พระเจาราช
สีหะทรงรวมกับอุปราชวิชยปาละทํากลศึกตีกองทัพชาวตางชาติแตกพาย ทหารตางชาติ
รวมทั้งผูสําเร็จราชการเสียชีวติ  ผูที่รอดชีวิตมเีพียง  ๓๓  คน  ซากศพทับถมกองเปนภูเขา

เลากา ตั้งแตนั้นอันตรายจากชาวตางชาติจึงเริ่มลดลง 
ภาคผนวกเพิ่มเติมบทที่  ๙๔  การแสดงเรื่องพระเจาราชสีหะ  โทนอันโตนิมสัต

รัญญศะไดเปนผูสําเรจ็ราชการเดินทางมายังเมืองโคลัมโบพยายามฟนฟูกองทัพ

ชาวตะวันตก  พระเจาราชสีหะไดทรงยึดราชสมบัติเมืองมาตเลของอุปราชกุมารสีหะมาเปน



 

๑๐๑ 

ของพระองค  ทรงขัดแยงกับอุปราชวิชยปาละซึ่งตองการราชสมบตัินั้นเชนกัน  อุปราชวิชย
ปาละสงคนไปเกลี้ยกลอมชาวอูวะใหมาเปนพวก  แอบปลดปลอยทหารที่ถูกคุมขังไวที่นั้น 

พระเจาราชสหีะทรงสงกองทัพไปขับไล  อุปราชวิชยปาละเกิดความกลัวหนีไปพ่ึง
ชาวตางชาตทิี่เมืองโคลัมโบ  ชาวตางชาตไิดสงอุปราชวิชยปาละไปยังประเทศโคเว  
พระราชาชาวตางชาติไดชวยเหลืออุปราชเพียงการใหนบัถือศาสนาคริสต ไมยอมใหการ

ชวยเหลืออยางอื่น  อุปราชวิชยปาละจึงตรอมใจจนทิวงคต   ฝายพระเจาราชสีหะทรง
พยายามกําจัดพวกชาวโปรตุเกสทรงรวมมือกับชาวฮอลันดาเพ่ือขับไลชาวโปรตุเกส  
สัมพันธไมตรีระหวางเมืองเสงขัณฑเสละกับนครเพตาวีจงึเปนไปดวยดี  พ.ศ.  ๒๑๘๓  แม
ทัพเจสฏรโวลฑะนํากองทัพเรือฮอลันดาบุกมายังลังกาเขาตีกองทัพชาวโปรตุเกสทางน้ํา  

กองทัพของพระเจาราชสีหะบุกเขาตีทางบก  ยึดไดปอมทีฆมัณฑละ ปอมติโกณมลยะ  ปอม
ชื่อมีคมุ  ปอมพลิสสิตะ ปอมคาลุ  ปอมมาตระ  แตทัพโปรตุเกสยึดปอมชื่อมีคมุคนืได   ชวง
นั้น  พระเจาแผนดินสเปนทรงพระนามวาฟลิปทัง้  ๓  พระองคไดครองราชยสืบตอกันนาน  

๖๐ ป ตอมา  เจาชายชนรัญชกะครองราชบัลลังกตางชาติมีพระนามวาพระเจาชารที่  ๔  
ทรงแผพระราชอํานาจมาถึงเกาะลงักา   ตอมาอีก  ๒ - ๓  ป  กองทัพฮอลันดายึดปอมชื่อ
มีคมุกลับคืนมาไดอีก  สัมพนัธไมตรรีะหวางลงักากับฮอลันดาดําเนินไปดวยดีตลอด  ๘  ป  

ตอมาผูปกครองปอมมีคมใุชกลอุบายลอลวงเอาชางหลวงไป  พระราชาทรงกริ้วตัดศีรษะแม
ทัพฮอลันดาทรงสงทหารไปประจําปอมมีคมุ ชาวฮอลันดารูสึกแคนเคืองมาก  พ.ศ.  ๒๑๙๔ 
แมทัพฮอลันดาชื่ออันโตนทิโสสาทิกุฏญิญกะนําทัพเรือฮอลันดา  ๑๘  ลําพรอมทหาร  
๓,๐๐๐  นาย รวมกับกองทัพสหีฬบุกยึดปอมที่ทากาละ แลวพยายามยึดเมืองโคลัมโบ  

กองทัพจากปอมมีคมุ  กองทัพประเทศอูวะ และกองทัพของพระเจาราชสหีะมทีหาร  
๔๐,๐๐๐  นาย  ยกมาประชิดเมืองโคลัมโบบังคับใหชาวตางชาติมอบปอมแตไมสําเร็จจึงปด
ลอมนาน  ๗  เดือน ชาวตางชาตใินปอมอดอยากหิวโหยตองกินชาง  มา  สุนัข และซากศพ 

ในทีสุ่ดจึงยอมคืนปอม  จากนั้น  ๑  ป พระเจาชารที่  ๔ ก็สวรรคต  พ.ศ.  ๒๑๙๙  พระราชา
อาลโปนสะที ่  ๖  ไดครองราชบัลลังกตางชาติ  แตอํานาจของชาวตางชาตใินลงักาเสื่อมลง 
เหลือปอมอยูเพียง ๒ แหง คือปอมมันนารมะและปอมชาปเน  กองทัพฮอลันดายึดปอมมัน

นารมะแลวยกไปตีปอมชาปเนแตกในป พ.ศ.  ๒๒๐๑  พระเจาชยีนาอัทมิราเลนริกเวน
โลฬะทรงสงกองทัพเรือฮอลันดามาสมทบอีก  ๘  ลํา ทาํใหกองทัพฮอลันดาแข็งแกรงยิ่งขึ้น 
แลวสงนักโทษชาวตางชาติไปเมืองเพตาวี  นักโทษเหลานั้นมีนักโทษเจาปญญาคนหนึ่งชื่อรุ
เพรุไดบันทึกประวัติศาสตรชาวตะวันตกในลังกา  ทีท่าน้ําชาปเนประชาชนไดขับไลพวก

บาทหลวงใหหนไีปยังประเทศอินเดีย  ความไมสงบเกิดขึ้นประมาณ  ๑๕๐  ป  พระเจาอา
ลโปนสะที่  ๖  ทรงเสื่อมอํานาจในลงักา  ขณะที่ฮอลันดาไดแผอํานาจปกครองลังกาได
ทั้งหมด  พระเจาราชสหีะจงึไดแตทรงระแวงพวกฮอลันดา 



 

๑๐๒ 

ในตอนทายของฉบับที่ใชในการวิจัยนี้  มีคํากลาวสดุดีคัมภีรมหาวงศ   
 ผูรจนาคําสดุดีคัมภีรมหาวงศกลาวเหตุทีต่ั้งชื่อคัมภีรมหาวงศและยกยองชมเชย

เนื้อหาวามีความสําคัญนาเชื่อถือ กลาวถงึเนื้อหาเดิมวามีเพียง  ๓๖  บทเศษ  ไดเพิม่เตมิ
ภายหลังจนบริบูรณ   

การที่คัมภีรมหาวงศมเีนื้อหาลึกซึ้งและกวางขวางดังกลาวมาแลว  จึงอาจศึกษา

วิเคราะหไดทัง้ลักษณะการประพันธและคุณคาของคัมภีรมหาวงศ ทัง้คุณคาดานวรรณคด ี 
คุณคาดานสังคม  คุณคาดานประวัติศาสตร คุณคาดานการเมืองการปกครอง  และคุณคา
ดานประเทืองสติปญญา  ดังจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป 



 

 

บทที่  ๓ 

 

วิเคราะหลักษณะการประพันธและคุณคาของคัมภรีมหาวงศ 

 
วรรณคดีบาลีมีลักษณะการประพันธ  ๓  ลักษณะคือ  ปชชะ  รอยกรอง  คชัชะ  

รอยแกว  และวิมิสสะ ทั้งสองลักษณะผสมกัน ลักษณะการประพันธคัมภีรประเภทปชชะหรือ

รอยกรอง  นักวิชาการดานวรรณคดีบาลสีวนมากไดอาศัยคัมภีรวุตโตทัย๑ และคัมภีรสโุพธา

ลังการ๒เปนแนวในการศึกษา  ดังนั้น  ในงานวิจัยนีผู้วิจัยจะใชคมัภีรทั้ง  ๒  นี้เปนกรอบใน
การวิเคราะหลักษณะการประพันธและคณุคาของคัมภีรมหาวงศ      

 
๓.๑  ลักษณะการประพันธ 

ประเด็นลักษณะการประพันธคัมภีรมหาวงศ  ผูวิจยัจะวิเคราะหรูปแบบการ
ประพันธ  ลักษณะทางไวยากรณ  อลังการในคัมภีรมหาวงศ  การใชศัพทและการ
บัญญตัิศัพทใหม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

๓.๑.๑  รูปแบบการประพันธ   

คัมภีรมหาวงศ  มรีูปแบบการประพันธเปนประเภทรอยกรองหรือที่เรียกวา  
ปชชพันธบาง  คาถาพันธบาง  ซึง่มีลีลาการเรียบเรยีงดวยภาษาอันงดงามสละสลวยและ
ชัดเจนเปนที่ยกยองของนักปราชญ  เนื้อหาของคัมภีรมหาวงศ มีจํานวนคาถาที่นับไดถึง  

๑๐,๐๑๐  คาถา (หนึ่งหมื่นสิบคาถา)   
อยางไรก็ตาม  ในคัมภีรมหาวงศปรากฏจุณณิยบทหรือรอยแกวปนอยูแหงหนึ่ง 

(ไมนับขอความตอนจบแตละบท)  ซึ่งทานยกมาจากคัมภีรยมก  ในพระอภิธรรมปฎก๓ คือ  
ตอนที่พระสิคควเถระถามโมคคลัลีบุตรตสิสมาณพถงึปญหาในจติตยมก  ซึง่มีขอความวา   

“ยสฺส  จติฺต ํ  อุปฺปชฺชติ  น  นริุชฺฌติ,  ตสสฺ  จิตตฺํ  นิรชฺุฌิสฺสติ  นุปฺปชฺชสิฺสติ.  
ยสฺส  วา  ปน  จิตตฺํ  นิรุชฺฌสิฺสติ  นุปฺปชชฺิสสฺติ,  ตสสฺ  จติฺตํ  อุปฺปชฺชติ  น  นิรุชฺฌตีต”ิ๔  

                                         
๑ สังฆรักขิตมหาสามีเถระ,  คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  แปลโดย  คนฺธสารภิกฺขุ,  

(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๙).  เปนคัมภีรวาดวยการแตงฉันท

ภาษาบาลีเลมแรก  เปนภาษามคธหรือบาลี  แสดงฉันทไว  ๒๖  ประเภท  และระบุชื่อคาถาไว  ๑๐๘  ชื่อ 
๒ สังฆรักขิตมหาสามีเถระ,  คัมภีรสุโพธาลังการ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

แปลโดย  นาวาเอก  แยม  ประภัศรทอง,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๒๕๐๔). 
๓ อภิ.ย.  (บาลี)  ๓๙/๑/๑ 
๔ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๕. 



 

 

๑๐๔ 

ดังนั้น  การกลาววาคัมภีรมหาวงศเปนวรรณกรรมประเภทรอยกรองนั้นจึงเปน
การกลาวโดยนัยที่เรียกวา ตัพพหุลนัย  หมายถึงนัยที่นาํมาใชในกรณีทีต่องการเรียกชื่อกลุม 

โดยเอาชื่อของสมาชิกที่มีจํานวนมากกวามาเปนชื่อของกลุม  เปรียบไดกับการที่กลาวกันวา  
“ปาไผ”  ซึ่งนอกจากจะมตีนไผแลวยอมจะมไีมอื่นปนอยูบาง  แตเนื่องจากไมไผมจีํานวนมาก
วาตนไมชนิดอ่ืนจึงถูกเรียกวา  ปาไผ   

วรรณคดีประเภทปชชพันธหรือคาถาพันธนั้น  ผูแตงตองแตงเปนรูปแบบฉันท  
คัมภีรสุโพธาลงัการไดกลาวถงึฉันท  ๒  ประเภท  คือ  ฉันทมาตราพฤติและฉันทวรรณพฤต ิ 
ฉันทมาตราพฤติ (มตตฺาวุตฺต)ิ  คือ  ฉันททีน่ับพยางคโดยกําหนดจํานวนมาตราเปนเกณฑ  
สวนฉันทวรรณพฤต ิ (วณณฺวุตตฺิ)  คือ  ฉนัทที่นับพยางคโดยกําหนดจํานวนคําเปนเกณฑ  

ฉันทที่คัมภีรสุโพธาลงัการกลาวถึงม ี ๒๖  ประเภท  ไดแก 
๑)  อุตตาฉันท  คือ  ฉันท  ๑  พยางค 
๒)  อัจจตุตาฉันท  คือ  ฉนัท  ๒  พยางค 

๓)  มัชฌาฉันท  คือ  ฉันท  ๓  พยางค 
๔)  ปติฏฐาฉันท  คือ ฉนัท  ๔  พยางค 
๕)  สุปติฏฐาฉันท  คือ  ฉันท  ๕  พยางค 

๖)  คายัตตีฉันท  คือ  ฉันท  ๖  พยางค 
๗)  อัณหิกาฉันท  คือ  ฉันท  ๗  พยางค 
๘)  อนุฏุภาฉันท  คือ  ฉนัท  ๘  พยางค 
๙)  พรหตีฉันท  คือ  ฉันท  ๙  พยางค 

๑๐)  ปนติฉันท  คือ  ฉันท  ๑๐  พยางค 
 ๑๑)  ติฏุภาฉันท  คือ  ฉันท  ๑๑  พยางค 
๑๒)  ชคตีฉันท  คือ  ฉันท  ๑๒  พยางค 

 ๑๓)  อติชคตีฉันท  คือ  ฉันท  ๑๓  พยางค 
๑๔)  สักกรีฉันท  คือ  ฉันท  ๑๔  พยางค 
๑๕)  อติสักกรีฉนัท  คือ  ฉันท  ๑๕  พยางค 

๑๖)  อัฏฐิฉันท  คือ  ฉันท  ๑๖  พยางค 
๑๗)  อัจจัฏฐฉิันท  คือ  ฉันท  ๑๗  พยางค 
๑๘)  ธติิฉันท  คือ  ฉันท  ๑๘  พยางค 
๑๙)  อติธิติฉนัท  คือ  ฉันท  ๑๙  พยางค 

๒๐) กติฉันท  คือ  ฉันท  ๒๐  พยางค 
๒๑)  ปกติฉนัท  คือ  ฉันท  ๒๑  พยางค 
๒๒)  อากติฉนัท  คือ  ฉนัท  ๒๒  พยางค 

๒๓)  วิกติฉันท  คือ  ฉันท  ๒๓  พยางค 



 

 

๑๐๕ 

๒๔)  สงักติฉันท  คือ  ฉันท  ๒๔  พยางค 
๒๕)  อติกตฉิันท  คือ  ฉันท  ๒๕  พยางค 

๒๖)  อุกกติฉนัท  คือ  ฉนัท  ๒๖  พยางค๕ 
 
 การศึกษารูปแบบฉันทลักษณในคมัภีรมหาวงศพบวา  ในคัมภีรมหาวงศมทีั้ง

ฉันทมาตราพฤติและฉันทวรรณพฤติ  คาถาที่จัดเปนฉันทมาตราพฤติมีอยูประปรายทั่วไป   
เชน นิคมคาถาของบทที่  ๑๗  และ  ๓๓  เปนโอปจฉนัทสกคาถา  แตเมื่อพิจารณาเนื้อหา
ทั้งหมด คาถาที่พบโดยมากเปนฉันทวรรณพฤติ  คาถาที่พบมากที่สุด  ไดแก  คาถา
ปฐยาวัตร แสดงถึงความนิยมของกวีวาในแตละยุคทีแ่ตงคัมภีรมหาวงศยังคงนิยมใชฉันท

วรรณพฤติเปนหลักในการรอยกรองวรรณกรรม และใชคาถาปฐยาวัตรเปนสวนใหญ ทั้งนี้คง
เปนเพราะการรอยกรองวรรณคดีประเภทฉันทดวยฉันทวรรณพฤติ  มีกฎและขอจํากัดนอย  
แตงไดงายกวาฉันทมาตราพฤต ิ และมีความไพเราะสละสลวย 

คัมภีรสุโพธาลงัการไดกลาวถงึคาถาไว  ๑๐๘  ชนิด๖  ในคาถาเหลานี ้  อาจจัด
รวมเปนประเภทได  ๓  ประเภทใหญ  คือ  สมคาถา  อทัธสมคาถา  และวิสมคาถา 

๑)  สมคาถา  คือ  คาถาที่มีบาททัง้  ๔  บาท  ประกอบดวยคณะ,  คร,ุ  ลห ุ 

เหมือนกันทุกบาท  ไดแก  กลุมคาถามีอินทรวิเชียรเปนตน  ซึง่ประกอบดวยคาถาที่มี
พยางคตั้งแต  ๑๑  พยางค  ถงึ  ๒๒  พยางค 

๒)  อัทธสมคาถา    คาถาที่มีบาทมีลักษณะเหมือนกันอยางละครึ่ง  กลาวคือ  
บาทคี่ (๑,๓)  เหมือนกนั  บาทคู  (๒,๔)  เหมือนกัน  ไดแก  กลุมอุปชาติคาถา  (เชน  บาท

คี่เปนอินทรวิเชียร  บาทคูเปนอุเปนทรวิเชียร)  และโอปจฉันทสกคาถา   
๓)  วิสมคาถา  คาถาที่มีบาททั้ง  ๔  ประกอบดวยคณะ,  ครุ,  ลหุ  ที่แตกตาง

กัน  ไดแก  กลุมคาถามีปฐยาวัตรเปนตน  ซึง่มีมากทีสุ่ดในคัมภีรมหาวงศ 

 เมื่อพิจารณาประเภทของคาถาในคัมภีรมหาวงศ  พบวามีคาถาครบทั้ง  ๓  
ประเภท  อนึ่ง  เฉพาะที่กลาวมานี้เปนกลุมคาถาทีม่ีชือ่ปรากฏอยูในคัมภีรวุตโตทัยเทานั้น  
ในคัมภีรมหาวงศยังมีคาถาที่ไมมีชื่อปรากฏอยูในคัมภีรวุตโตทัย  แตมีปรากฏอยูในคัมภีรรุน

หลัง คือ คัมภีรฉนัโทมัญชรี๗  ซึ่งรจนาโดยทานวิสุทธาจารเถระ ชาวพมา  เชน   ในบทที่  ๕  
คาถาที่  ๒๘๒  และบทที่  ๑๙  คาถาที่  ๘๕  มคีาถาประเภทสมคาถา (๑๓  พยางค)  ชื่อ  

                                         
๕ พระคันธสารภิวงศ,  วุตฺโตทยมัญชร,ี  นครปฐม : วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส,  

๒๕๔๕),  หนา  (๔๕) – (๔๗). 
๖ พระสังฆรักขิตมหาสามีเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ, หนา  ๔ – ๘. 
๗ พระวิสุทธาจารมหาเถระ,  ฉันโทมัญชรี ,  แปลโดย  พระธรรมานันทะ, (ลําปาง:  วัดทา

มะโอ, ๒๕๒๘),  หนา  ๒๕๑. 



 

 

๑๐๖ 

มัตตมยูรคาถา  จงึมีขอที่นาสงัเกตคือ มตัตยูรคาถาไมปรากฏอยูในคัมภีรวุตโตทัย  แต
ปรากฏในคัมภีรฉันโทมญัชรีซึง่เปนคัมภีรฉนัทรุนหลัง 

คัมภีรมหาวงศนี้มทีั้งคาถาประเภทวิสมคาถา  ประกอบดวยลักษณะฉันทกลุม
อนุฏุภฉันท  คือฉันททีม่ีบาทละ  ๘  พยางค  ทีน่ับไดจํานวน  ๙,๘๗๘  คาถา  และ
ประกอบดวยคาถาประเภทสมคาถา  คือ  วสันตดิลก  สทัธรา  อินทรวิเชียร  อุเปนทรวิเชียร  

อินทรวงศ  วังสัฏฐะ  สวนที่เหลือประดับดวยคาถาประเภทอัทธสมคาถา  กลาวคือ  ฝาย
มาตราพฤติ  ไดแก  โอปจฉันทสกคาถา  ฝายวรรณพฤตไิดแกอุปชาติคาถาบางอยาง  มี
รายชื่อคาถาที่ใชทั้งหมด  ๑๙  คาถา  คือ  ปฐยาวัตร   วสันตดิลก  สัทธรา  อินทรวิเชียร  
อุเปนทรวิเชียร  อินทรวงศ  วังสัฏฐะ โอปจฉันทสกะ   อุปชาติ(กิตติ  มาลา  อัททา  ภัททา  

รามา  อิทธิ  และพุทธิ)   มาลินี  โตฏกะ  มันทักกนัตา  มัตตมยูระ ปหสัสณิี เวสสเทวี สัททูล
วิกกีฬิตะ โทธกะ  อปรวัตตะ ในทีน่ี้จะกลาวถงึชื่อคาถา  ลักษณะบังคับ  และตัวอยางที่พบใน
คัมภีรมหาวงศดังนี ้

 ๑)  ปฐยาวัตร๘  แปลวา  คาถาที่ตองสวดเปนทํานองจตุราวัตร  จัดเปนฉันท
ประเภทอนุฏุภาฉันท  คาถาหนึ่งประกอบดวยบาท  ๔  บาท    แตละบาทมี  ๘  พยางค    
ในตนบาทและปลายบาทไมบงัคับครุ  ลห ุ แตมีการบังคับวาในบาทคี่  (๑,๓)  พยางคที่  ๒ 

– ๔  จะตองไมเปน  ส  คณะ๙  และ  น  คณะ  พยางคที่  ๕ – ๗  ตองเปน  ย  คณะ  ใน
บาทคู (๒,๔) พยางคที่  ๒ – ๔   ตองไมเปน ส  คณะ และ  น  คณะ  เชนเดียวกัน  พยางค
ที่  ๕ – ๗  ตองเปน  ช  คณะ   ซึ่งมีโครงสรางตามแผนภูมิ ดังนี้   

 

 

                                         
๘ พระสังฆรักขิตมหาสามีเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๔๙. 
๙ คณะ  หมายถึง  ขอบังคับสําหรับแตงฉันท  มี  ๘  คณะ  ดังนี้ 
๑.  ม  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนครุลวน   ใชสัญลักษณ         ั      ั      ั   สพฺพฺู 
๒.  น  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนลหุลวน  ใชสัญลักษณ        ุ    ุ    ุ     สุมุนิ      
๓.  ภ  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนครุตัวแรก  ใชสัญลักษณ     ั    ุ    ุ   มารชิ 
๔.  ย  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนลหุตัวแรก ใชสัญลักษณ     ุ    ั      ั      มเหสี 
๕.  ช  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนครุกลาง  ใชสัญลักษณ        ุ    ั     ุ   มุนินฺท 
๖.  ส  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนครุทาย   ใชสัญลักษณ         ุ    ุ     ั   สุคโต 
๗  ร  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนลหุกลาง  ใชสัญลักษณ         ั     ุ       ั  นายโก     
๘.  ต  คณะ  มี  ๓  พยางค  เปนลหุทาย  ใชสัญลักษณ         ั      ั      ุ   มาราริ   
เครื่องหมาย    ั  แทน  ครุ  หมายถึง  พยางคที่เปนสระเสียงยาว  พยางคที่มี

ตัวสะกด  พยางคที่มีนิคคหิตอยูเบื้องบน หรือพยางคที่เปนตัวสุดทาย  ลหุที่พยางคทายเรียกวาปาทันตครุ 
เครื่องหมาย    ุ แทน  ลหุ  หมายถึง  พยางคที่เปนสระเสียงสั้น และไมมีตัวสะกด 



 

 

๑๐๗ 

แผนภูมิที่  ๒.๑  โครงสรางคาถาปฐยาวัตร 

    หาม  ส – น,      ย   หาม  ส – น,    ช  
(๑)  ๐  (๐  ๐  ๐),   (๐  ๐  ๐)  ๐  (๒)  ๐  (๐  ๐  ๐),   (๐  ๐  ๐)  ๐ 

(๓)  ๐  (๐  ๐  ๐),   (๐  ๐  ๐)  ๐  (๔)  ๐  (๐  ๐  ๐),   (๐  ๐  ๐)  ๐ 
 
คัมภีรมหาวงศประกอบดวยปฐยาวัตรจํานวน  ๙,๘๗๘  คาถา  ตัวอยางคาถา

ปฐยาวัตร  เชน   

นมสสฺิตฺวาน  สมฺพุทฺธ ํ  สุสุทธฺํ  สทฺุธวํสช ํ
มหาวํสํ  ปวกฺขามิ  นานานูนาธิการิกํ๑๐ 
แปลวา  ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมมาสมัพุทธเจาผูบริสุทธิ ์ ผูประสตูใินวงศที่

บริสุทธิ์ จะรจนามหาวงศ  ใหบริบูรณมใิหบกพรอง 
 
๒)  วสันตดิลก๑๑  แปลวา  คาถาที่มีคณะเหมือนเมฆที่มืดมนในเดือน  ๕  เดือน  

๖  อันเปนสวนของฤดฝูน  จัดเปนฉันทประเภทสักกรีฉนัท  คาถาหนึ่งม ี  ๔  บาท  แตละ
บาทมีพยางค  ๑๔  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-๓  ตองเปน  ต  คณะ พยางคที่  ๔ – ๕ –๖ 
ตองเปน ภ  คณะ  พยางคที ่ ๗ – ๘ – ๙  ตองเปน  ช  คณะ  พยางคที ่ ๑๓ – ๑๔  เปน  
ครุลอย  เฉพาะพยางคที่  ๑๔  ซึ่งเปนพยางคสุดทาย  สามารถใชลหุไดเปนกรณีพิเศษ  

เรียกวา   ปาทันตครุ   มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้
 
แผนภูมิที่  ๒.๒  โครงสรางวสันตดิลก 

          ต            ภ            ช           ช       ครุลอย 

(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐  ๐ 
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐  ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐  ๐ 

(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐  ๐ 
 
ตัวอยางคาถาวสันตดิลกในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
เถราป  เต  มติปทีปหตนฺธการา 

โลกนฺธการหนนมหฺิ  มหาปทีปา 
นิพฺพาปตา  มรณโฆรมหานิเลน 

                                         
๑๐ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑. 
๑๑ พระสังฆรักขิตมหาสามีเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๒๒. 



 

 

๑๐๘ 

เตนาป  ชีวติมทํ  มติมา  ชเหยฺยา๑๒ 
แปลวา  แมพระเถระเหลานั้นจะกําจัดความมืดดวยประทีปคือความรูไดแลว  

เปนประทีปใหญกําจัดความมืดใหแกชาวโลก แตก็ยงัถกูพายุใหญอันรายแรงคือมรณะทําให
ดับไปแลว เพราะเหตุนั้นแหละ  ทานผูมีปญญาจงึควรละความเมาในชีวิตเสียเถิด 

 

๓)  สัทธรา๑๓  เปนปกติฉนัท  คาถาหนึง่ม ี ๔  บาท  แตละบาทมี  ๒๑  พยางค  
พยางคที่  ๑ – ๒ - ๓  ตองเปน  ม  คณะ  พยางคที่  ๔-๕-๖  เปน  ร  คณะ  พยางคที่  ๗-
๘-๙  เปน  ภ  คณะ  พยางคที่  ๑๐-๑๑-๑๒  เปน  น  คณะ พยางคที ่ ๑๓-๑๔-๑๕,  ๑๖-
๑๗-๑๘,  ๑๙-๒๐-๒๑  เปน  ย   มีโครงสรางตามแผนภมูิ ดังนี ้

 
แผนภูมิที่  ๒.๓  โครงสรางสทัธรา 

          ม            ร            ภ             น      ย         ย           ย 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 

ตัวอยางคาถาที่เปนสัทธราในคมัภีรมหาวงศ  เชน   

เอวํ  ลงฺกาย  นาโถ  หติมมติมตี  อายตึ  เปกฺขมาโน 
ตสฺม ึ กาลมฺหิ  ลงฺกาสุรภุชคคณาทีนมตฺถฺจ  ปสฺส ํ
ทีโป  เตนายมาสี  สุชนพหุมโต  ธมฺมทีปาวภาสิ๑๔ 

แปลวา  พระโลกนาถผูมีพระปรีชาประมาณมิไดทรงเหน็ประโยชนเกื้อกูลสืบไป
แกลังกา  และทรงเห็นประโยชนแกหมูอสรู (ยักษ) และหมูนาคในลังกาเปนตน  ในเวลานั้น  
พระผูทรงเปนประทีปของโลกทรงมีพระมหากรุณาคณุอันไพบูลยย่ิงจึงไดเสด็จมาสูเกาะลงักา

อันงดงามนีถ้ึง  ๓  ครัง้   เพราะเหตุนั้น  เกาะลงักานี้จึงรุงเรืองไปดวยประทีปธรรมที่สาธุชน
นับถือกันมาก  ดังกลาวแลว 

 
๔)  อินทรวิเชียร๑๕   แปลวา  คาถาที่มีลีลาอันรุงเรืองงดงามดุจสายฟาซึ่งเปน

อาวุธของพระอินทร    เปนติฏุภาฉันท  คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทมีพยางค  ๑๑  

                                         
๑๒ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๕. 
๑๓ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๓๑. 
๑๔ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๘. 
๑๕ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๐๓. 



 

 

๑๐๙ 

พยางค  พยางคที่  ๑ - ๖  ของทุกบาท  ตองเปน  ต  คณะ   พยางคที่  ๗ – ๙  ของทุกบาท  
ตองเปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๑๐ – ๑๑  ของทุกบาทเปนครุลอย  พยางคที่  ๑๑  อาจใชปา

ทันตครุได  มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้
 
แผนภูมิที่  ๒.๔  โครงสรางอินทรวิเชียร 

           ต            ต            ช        ครุลอย 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 

 
ตัวอยางคาถาอินทรวิเชียรในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
เอวํ  ปเร  มาริย  อาหวมฺห ิ

กิจฺเฉน  ลทธฺาว  นเรน  โภคา 
อาสุ  ขเณ  วิชฺชลุโตปโสภา   
โก  พุทฺธมิา  เตสุ  รตึ  กเรยฺย๑๖ 
แปลวา  คนเราตองรบราฆาฟนคนอ่ืนจงึไดโภคทรัพยดวยความลําบากยากเย็น

ถึงเพียงนี้  แตมันงดงามอยูเพียงชั่วสายฟาแลบ  ผูมีปญญาคนใดเลาจะยินดีพอใจโภคทรัพย
เหลานั้น 

๕)  อุเปนทรวิเชียร๑๗  แปลวา  คาถาที่มคีณะใกลเคียงกับอินทรวิเชียร  เปน

ติฏุภาฉันท  คาถาหนึง่มี  ๔  บาท  แตละบาทมีพยางค  ๑๑  พยางค  พยางคที่  ๑-๓  ตอง
เปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๔-๖  เปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๗-๙  ช  คณะ  พยางคที ่ ๑๐ – 
๑๑  เปนครุลอย เฉพาะพยางคที่  ๑๑ อาจใชลหุเปนปาทันตครุได  มีโครงสรางตามแผนภูมิ

ดังนี ้
แผนภูมิที่  ๒.๕  โครงสรางอุเปนทรวิเชยีร 

           ช            ต            ช        ครุลอย 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 

(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 

                                         
๑๖ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๔๔. 
๑๗ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๐๔. 



 

 

๑๑๐ 

ตัวอยางคาถาอุเปนทรวิเชียรในคมัภีรมหาวงศ  เชน 
อิโต  วิทติฺวา  ขลุ  ปาปมิตตฺ- 

วิเธยฺยาวํ   ปริหานิเหตุ 
สุขตถฺิโน  เย  อิธ  วา  หรุํ  วา 
ชหนตฺุ  เต  โฆรวิสํว  พาลํ๑๘ 

แปลวา ชนผูปรารถนาความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนารูวา  ไดยินมาวา การ
เชื่อบาปมิตรเปนเหตุแหงความเสื่อม  จงหลีกเวนคนพาลผูเปนดุจอสรพษิเถิด 

 ๖)  อินทรวงศ๑๙  แปลวา    คาถามีเสียงไพเราะเหมือนปพระอินทร  จัดเปนชค
ตีฉันท  คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๒  พยางค  พยางคที่  ๑ – ๖  ในทุกบาท  

ตองเปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๗ – ๙  เปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๑๐ - ๑๒  เปน  ร  คณะ  
พยางคสุดทายอาจใชลหุเปนปาทันตครุได  มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

 

แผนภูมิที่  ๒.๖  โครงสรางอินทรวงศ 

           ต            ต            ช             ร 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 

(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
 
ตัวอยางบาทคาถาที่เปนอินทรวงศ (มีเพียงแหงเดียวคือบาทคาถาแรก) 

เอวํ  อนิจฺจา วต สพฺพเทหิโน 
สพฺพฺุโนเปวมุเปนฺติ มจฺจุ 
ปหาย  ตสมฺา  ภวราคชาต ํ

พุโธ สุพทฺุธึ  วิภเว ภเวยฺย๒๐ 
คาถานี้  บาทคาถาที ่  ๑  วา  เอวํ  อนิจฺจา วต สพฺพเทหิโน  มี  ๑๒  พยางค  

ซึ่งเปนลักษณะของคาถาอินทรวงศ ที่จริงควรเปน  ๑๑  พยางค  ตามลักษณะคาถาอินทร
วิเชียรวา  เอวํ  อนิจฺจา  วต  สพฺพเทห ี

๗)  วังสัฏฐะ๒๑  แปลวา  คาถาเปนทีต่ั้งแหงคณะมีเสียงไมสม่ําเสมอกันเหมือน
ดนตรสีุสิระคือปหรือขลุย  จัดเปนชคตีฉันท  คาถาหนึง่มี  ๔  บาท  แตละบาทม ี  ๑๒  

                                         
๑๘ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๔๑๕. 
๑๙ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๑๒. 
๒๐ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๗๗. 



 

 

๑๑๑ 

พยางค  พยางคที่  ๑ – ๓  และ  ๗ – ๙  ของทุกบาท  ตองเปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๔ – ๖  
เปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๑๐ – ๑๒ เปน  ร  คณะ  มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

 
แผนภูมิที่  ๒.๗  โครงสรางวังสัฏฐะ 

 
           ช            ต            ช             ร 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 

 
ตัวอยางคาถาวังสัฏฐะในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
จลาจลายํ  คติยํ  หิ  ปาณิโน 

อุเปนฺติ  ปฺุเญน  ยถารุจึ  คต ึ
อตีติ  มนฺตฺวา  สตตํ  มหาทโร 
ภเวยฺย  ปฺุูปจยมฺหิ  พทฺุธิมา๒๒ 
แปลวา  ผูมีความรูทราบวา “ในคติภพทีต่องเวียนวายตายเกิด  เหลาสัตวยอม

ถึงคติที่ชอบใจไดดวยบุญ”  จึงพยายามอยางมากในการสั่งสมบุญอยูตลอดเวลา  
   
๘)  โอปจฉันทสกะ๒๓   แปลวา  ฉันทที่แตงตามใจชอบของตน เปนฉันทมาตรา

พฤติ  ประเภทอัทธสมคาถา คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทมีการกําหนดมาตราดังนี้  ใน
บาทคี่ (๑,๓)  เบื้องแรกตองมี  ๖  มาตรา  หลงัจาก  ๖  มาตรานั้น ตองมี  ร  คณะ  และ  ย  
คณะ  ในบาทคู  (๑,๔)  เบื้องแรกตองมี  ๘  มาตรา  หลงัจาก  ๘  มาตรานั้นตองม ี ร  คณะ  

และ  ย  คณะ  เชนกนั  และในบาทคูนัน้ตองไมมีลหตุอเนื่องกันถงึ  ๖  ตัว  มีโครงสรางตาม
แผนภูมิดังนี ้

 
 

 
 

_____________________ 
๒๑ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๑๒. 
๒๒ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,  หนา  ๑๕๔. 
๒๓ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๗๓. 



 

 

๑๑๒ 

แผนภูมิที่  ๒.๘  โครงสรางโอปจฉันทสกะ 

          ๖  มาตรา           ร               ย 
(๑)  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)     

          ๘  มาตรา                  ร           ย     
        ไมมลีหตุอเนื่องเกิน ๖    
(๒)  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  (๐ ๐ ๐)  (๐  ๐  ๐)    
    ๖  มาตรา           ร               ย 

(๓)  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
     ๘  มาตรา                  ร           ย       
      ไมมีลหุตอเนื่องเกนิ ๖    

(๔)  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  (๐ ๐ ๐)  (๐  ๐  ๐)  
ตัวอยางคาถาที่เปนโอปจฉันทสกะในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
อิติ  กุสุมปุเร  สเร  สรสํา พหุวิธจารุธชากุลา  วิสาลา 

สุรุจิรปวโรรุโพธิปูชา  มรุนรจติฺตวิกาสนิี  อโหสิ๒๔ 
แปลวา  การบูชาตนพระศรมีหาโพธิม์ีการประดับธงงดงามชนิดตาง ๆ เตม็ไป

ทั่ว เปนการบูชาอันยิ่งใหญงดงามล้ําเลิศประเสริฐที่สุดในสระคือกรุงกสุุมบุรี (ปาฏลีบุตร) 
ปรากฏแจมกระจางอยูกลางดวงใจของทวยเทพและมนุษยประดุจดวงอาทิตย  ดังพรรณามา

ฉะนี้แล 
 
๙)  อุปชาติ๒๕    แปลวา  คาถาที่มีกําเนิดผสมกับคาถาใกลชิด  ๒  คาถา  คือ  

อินทรวิเชียรและอุเปนทรวิเชียร  คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทจะมีพยางคเทาไรขึ้นอยู
กับผสม(ปตถาระ)  คาถาทีผ่สมเหลานี้จัดเปนกลุมอุปชาติแตมีชื่อเรียกตาง ๆ กนั  คือ  
อินทรวิเชียร  กิตติ  วาณี  มาลา  สาลา  หงัส(ีวิปรีตาขยานกี)  มายา  ชายา  พาลา  อัททา  

ภัททา (อาขยานกี)  เปมา  รามา  อิทธิ  พุทธิ  อุเปนทรวิเชียร๒๖  ในที่นี้จะยกตัวอยาง     
อุปชาติคาถาที่ผสมระหวางอินทรวิเชียรกับอุเปนทรวิเชียรแลวเรียกชื่อวา ภัททา(อาขยานกี)  
ในภัททาคาถา  แตละบาทมีพยางค  ๑๑  พยางค  ในบาทคี่ (๑,๓)  พยางคที ่ ๑-๒-๓, ๔ - 
๕ - ๖  เปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๗ – ๘ - ๙  เปน  ช  คณะ  ในบาทคู (๒,๔)  พยางคที่  ๑-

๒-๓, ๗-๘-๙  เปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๔-๕-๖  เปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๑๐ – ๑๑  ในทุก
บาทเปนครุ อาจใชลหุเปนปาทันตครุ  มโีครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

                                         
๒๔ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,    หนา  ๑๓๐ 
๒๕ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๐๔ 
๒๖ ดูรายละเอียดใน พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๐๕ – ๑๐๖. 



 

 

๑๑๓ 

แผนภูมิที่  ๒.๙  โครงสรางอุปชาติคาถาชื่อภทัทา 

 
         ต            ต            ช         ครลุอย 

(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐  (อินทรวิเชียร) 
            ช            ต            ช          
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐  (อุเปนทรวิเชียร) 
           ต            ต            ช          

(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐   (อินทรวิเชียร) 
           ช            ต            ช          
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐   (อุเปนทรวิเชียร) 

 
ตัวอยางคาถาอุปชาติชื่อภัททาในคมัภีรมหาวงศ  เชน 
เอวํ  อเนเกหิ  นเยหิ  ลทฺธา 

ชนสสฺ  ทุกฺเขหิ  วิรูปเกห ิ
โภคา  วินสฺสนฺติ  ขเณน  สพฺเพ 
อโห  ตหึเยว  รมนฺต ิ พาลา๒๗ 
แปลวา โภคสมบัติทีไ่ดมาดวยวิธีที่ไมชอบกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน  

เพียงชั่วขณะก็พินาศสิ้น  นาอนาถ  ที่เหลาคนพาลยังระเริงหลงในโภคสมบัต ิ
ตัวอยางคาถาอุปชาติชื่อ  พุทธิ   เชน 
เอวํ  วิทิตฺวา  พหุปทฺทวาน ิ

ธนานิ ธญฺานิ  จ  วาหนาน ิ
วิหาย  รชฺเชสุ  รตึ  สปญฺา   
มนุญฺปุญฺาภิรตา  ภเวยฺยุ๒๘ 

แปลวา  ผูมีปญญาทราบวาทรัพย ขาวเปลือก และพาหนะมีอันตรายนานัปการ
จึงละความยินดีในราชสมบัติยินดียิ่งในบญุอันนาพึงใจ 

ตัวอยางอุปชาติคาถา ชื่อ  รามา  เชน 
เอวํ  อนิจฺจา  วต  สพฺพเทหโิน 

สพฺพฺุโนเปวมุเปนฺติ  มจฺจุ 
ปหาย  ตสมฺา  ภวราคชาต ํ
พุโธ  สุพุทฺธึ  วิภเว  ภเวยฺย๒๙ 

                                         
๒๗ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค, หนา  ๓๖๘ 
๒๘ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,  หนา  ๓๔๘ 



 

 

๑๑๔ 

แปลวา  ชีวิตสรรพสตัวไมเที่ยงแทเลย แมพระสัพพัญูพุทธเจายังเสด็จเขาถงึ
ความตาย  ผูรูพึงละความยินดีในภพ  หยั่งรูพระนิพพานอันปราศจากภพเถิด 

ตัวอยางอุปชาติคาถาชื่ออัททา  เชน 
สุทุชชฺยํ  ปณฺฑนุราธิราช 
เมโก  ปโร  โรหณมุคฺคทุคฺค ํ

กตฺวาป  เอเต  สวเส  นรินฺทา 
สยํวสํ  มจจฺุมุปาคมึสุ๓๐ 
แปลวา  พระเจาอธิราชของชาวปณฑุขาศึกเอาชนะไดยากแสนยาก  อีกประการ

หนึ่ง โรหณรัฐมีปาเขารกชัฏเขาถงึไดยาก  สมเด็จพระนรินทเจาทัง้  ๒  พระองคแมทรง

ปราบไวในอํานาจ  แตพระองคก็ทรงเขาถงึอํานาจแหงความตาย 
ตัวอยางอุปชาติคาถาชื่อกิตติ  เชน 
ปมาทโทสานุคเตน  เอวํ 

ลทฺธาป  โภคา  น  ถิรา  ภวนตฺ ิ
อิจฺจปฺปมาทํ  หิตมาสสาโน 
นิจฺจํ  สุวิฺ ู สสุมาจเรยฺย๓๑ 

แปลวา  ผูที่ตกอยูในโทษคือความประมาทแมไดโภคะก็ไมยั่งยืน  วิญูชน
ปรารถนาประโยชนเกื้อกูลไมควรประมาทตลอดกาลเปนนิตย   

ตัวอยางอุปชาติคาถาชื่อมาลา  เชน   
อิเม  ภุสํ  โลภพลาภิภูตา 

คตา  อเสสา  วิวสา  วินาส ํ
อิจฺเจวมฺญาย  สทา  สปฺโญ   
ตณหฺกฺขเยเยว  รตึ  กเรยฺย๓๒ 

แปลวา  พระราชาเหลานี้ถูกพลังความละโมบครอบงําทรงหมดสิน้อํานาจถึง
ความพินาศยอยยับ  ผูมีปญญาทราบชัดพึงยินดใีนความสิ้นตณัหาเถิด 

ตัวอยางอุปชาติคาถาชื่ออิทธิ  เชน 

วิธาย  เอวํ  สชเน  ชนินฺโท 
นิสฺเสสโต  โภคสมปฺปโต  โส 
ทยาปโร  ญาติชนานมตถฺ ํ

_____________________ 
๒๙ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,  หนา  ๓๗๗ 
๓๐ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๙๖ 
๓๑ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๔๑๘. 
๓๒ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๔๒๐. 



 

 

๑๑๕ 

สมาจรี  นีติปถานุรูป๓๓ 
แปลวา  พระจอมนรชนทรงปกครองไพรฟาขาแผนดินทรงเพียบพรอมดวยโภค

สมบัติ  ทรงมุงเอื้อเฟอพระประยูรญาต ิ ประพฤติประโยชนตามครรลองแหงนตีิดังกลาวมา 
ตัวอยางอุปชาติคาถาชื่อพาลา  เชน 
เอวํ  สุทุกฺเขน  คหีตรชฺช ํ

สํฆสสฺ  ราชา  วจนํ  นิสมมฺ 
ทตฺวาน  รฺโญ  สกรฏฐเมว 
คโต  อโห  ตสฺส  ทยาปรตตฺํ๓๔ 
แปลวา  พระราชา (ปรักกมพาหุ) ทรงอาศัยถอยคําของพระสงฆประทานรัช

สมบัตทิี่ยึดไดดวยความลําบากคืนพระเจาคชพาหุ  เสด็จกลับแควนของพระองค  นา
อัศจรรยจริง...ความเอ้ือเฟอของพระเจาปรักกมพาห ุ

 

๑๐)  มาลินี๓๕  แปลวา  คาถาที่งดงามดุจพวงมาลัย  จัดเปนฉันทประเภทอติสัก
กรีฉันท  คาถาหนึง่มี  ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๕  พยางค  พยางคที ่ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ 
– ๖ ตองเปน  น  คณะ  พยางคที่  ๗ – ๙  เปน  ม  คณะ  พยางคที่  ๑๐ – ๑๕  เปน  ย  

คณะ  มโีครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้
 
แผนภูมิที่  ๒.๑๐  โครงสรางคาถามาลินี 

           น            น            ม             ย            ย 
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐) 

 
ตัวอยางคาถามาลินีในคมัภีรมหาวงศ  เชน 
ปวรคุณคหีตาเนกสามนตฺจติฺโต 
สุวิธุนิตสปตโฺต  ติกฺขเตโชภิปตฺโต 

สกลภุวนคพฺภวฺยาปสกฺกิตฺติวิตโฺต 

                                         
๓๓ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๔๓๖. 
๓๔ มหานามาทิ, มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,  หนา  ๗๗. 
๓๕ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๒๔. 



 

 

๑๑๖ 

สมธิวสิ  ปรุํ ต ํ สนฺุทราเนกวุตโฺต๓๖ 
แปลวา  เจาชายปรักกมพาหุที่ ๑  ประทับอยูในจิตใจของเหลาขาราชบริพาร

ดวยพระคุณอันประเสริฐ  ทรงกําจัดศัตรูจนหมดสิ้น มีพระเดชานุภาพเกรียงไกร  ทรงมี
ทรัพยคือพระเกียรติแผไพศาลครอบคลุมไปถึงหองแหงภพทั้งสิ้น  ทรงมีพระจริยาวัตรงดงาม
อเนกประการ  ทรงปกครองบานเมืองโดยชอบธรรม  

๑๑)  โตฏกะ๓๗  จัดเปนฉันทประเภทชคตีฉันท  คาถาหนึง่มี  ๔  บาท  แตละ
บาทมี  ๑๒  พยางค  บงัคับ  ส  คณะรวม  ๔  คณะ  ในทุกบาท  มีโครงสรางตามแผนภูมิ
ดังนี ้

แผนภูมิที่  ๒.๑๑  โครงสรางโตฏกะ 

 

           ส            ส            ส             ส  
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)   
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)   

(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)   
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)   
 
ตัวอยางคาถาโตฏกะในคัมภีรมหาวงศ  เชน 

อิติ  เวรมเนกวิกปฺปจิต ํ   สมยนฺต ิ พหุ  อป  สปฺปุริสา 
อิติ  จินตฺิย  โก  หิ  นโร  มติมา  น  ภเวยฺย  ปเรสุ  สุสนตฺมโน๓๘   
แปลวา  สัตบุรุษทัง้หลายยอมระงับแมกระทั่งเวรที่กอเกดิขึ้นดวยสาเหตุมากมาย

หลายประการได คนมีปญญาคนไหนเลาคิดไดอยางนี้แลวจะไมมใีจใฝสันติสุขเพื่อสตัวเหลา
อื่น  

๑๒)  มันทักกนัตา๓๙  แปลวา  คาถาที่นายินด ี จัดเปนอัจจัฏฐิฉันท  คาถาหนึ่ง

มี  ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๗  พยางค   ในทุกบาท พยางคที่ ๑ - ๒ - ๓  ตองเปน  ม  
คณะ  พยางคที่  ๔ – ๕ – ๖  เปน  ภ  คณะ  พยางคที่  ๗ – ๘ – ๙  เปน  น  คณะ  พยางค
ที่  ๑๐ - ๑๑ – ๑๒,  ๑๓ – ๑๔ – ๑๕  เปน  ต  คณะ  พยางคที่  ๑๖ – ๑๗  เปนครุ อาจใช
ลหุเปนปาทันตครุได  มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

 

                                         
๓๖ มหานามาทิ, มหาวํโส  ทุติโย   ภาโค,  หนา  ๓๙. 
๓๗ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๑๓. 
๓๘ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,  หนา  ๑๗๐. 
๓๙ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,  หนา  ๑๒๗. 



 

 

๑๑๗ 

แผนภูมิที่  ๒.๑๒  โครงสรางมันทักกันตา 

 
           ม            ภ            น             ต   ต       ครุลอย  

(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)   ๐  ๐ 
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)   ๐  ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)   ๐  ๐   
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)   ๐  ๐   

 
ตัวอยางคาถามันทักกันตาในคมัภีรมหาวงศ  เชน 
สพฺเพเปเต  ธรณิปตโย  มจฺจุมจเฺจตมุนฺเต 

โน  สกฺขึสูปจติสุพลา  สาธุสมฺปนฺนโภคา 
เอวํ  สพฺเพ  นิธนวสคา  โหนตฺิ  สตตฺาติ  นิจฺจ ํ
ราคํ  สมฺมา  วินยตุ  ธเน  ชีวิเต  จาป  ธมีา๔๐ 

แปลวา แมพระเจาแผนดินทุกพระองคจะทรงมีพระพลานุภาพมาก  เพียบพรอม
ดวยโภคสมบัต ิ  ในทีสุ่ดก็ไมสามารถลวงพนความตายได  สัตวทัง้ปวงตกอยูในอํานาจความ
ตายเสมอ  ปราชญจงกําจัดความกําหนัดยินดใีนทรัพยและชีวิตโดยชอบ 

๑๓)  มัตตมยูรคาถา๔๑    แปลวา  นกยงูเมา  คาถาหนึง่ม ี ๔  บาท  แตละบาท

มี   ๑๓  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-๓  ตองเปน  ม  คณะ  พยางคที่  ๔-๕-๖  เปน  ต  คณะ  
พยางคที่  ๗ -๘-๙  เปน  ย  คณะ  พยางคที่  ๑๐-๑๑-๑๒  เปน  ส  คณะ  พยางคที่  ๑๓  
เปน  ครุ ซึง่อาจใชลหุเปนปาทันตครไุด  มโีครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

 
แผนภูมิที่  ๒.๑๓  โครงสรางมัตตมยูระ 

           ม           ต            ย             ส       ครุลอย  
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   
 

                                         
๔๐ มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,   หนา  ๒๙๑ 
๔๑ สูตรวา  เวเท  รนฺเธ โม ตฺยสคา  มตฺตมยูโร –มัตตมยูรคาถาประกอบดวย  ม-ต-ย-ส  

คณะ  และครุในทุก ๆ บาท  ดู  พระวิสุทธาจารมหาเถระ,  ฉันโทมัญชรี ,  แปลโดย  พระธรรมานันทะ, 

(ลําปาง:  วัดทามะโอ, ๒๕๒๘),  หนา  ๒๕๑. 



 

 

๑๑๘ 

ตัวอยางคาถาที่เปนมัตตมยูรในคัมภีรมหาวงศ  เชน   
หิตฺวา  เสฏฐํ  พฺรหฺมวิมานมฺป  มนุญฺ ํ

เชคุจฺฉํ  โส  สาสนเหตู  นรโลก ํ
อาคมฺมากา  สาสนกิจฺจํ   กตกจิฺโจ 
โก  นามฺโญ  สาสนกิจฺจมฺหิ  ปมชฺเช๔๒ 

แปลวา  พระโมคคลีบตุรติสสเถระนั้นทอดทิ้งกระทั่งวิมานพรหมอันประเสริฐนา
ภูมิใจ  มาสูโลกมนษุยอันนารังเกียจเพราะเหตุแหงพระศาสนา บําเพ็ญกิจของตนเสร็จแลวยัง
ไดบําเพ็ญศาสนกจิดวย  บุคคลอื่นใครเลาจะควรประมาทในศาสนกิจ 

 

๑๔)   ปหัสสณิี๔๓ แปลวา  คาถาอันเปนที่ตั้งแหงความราเริง  เปนอติชคตีฉันท  
คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทมี   ๑๓  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-๓  ตองเปน  ม  คณะ  
พยางคที่  ๔-๕-๖  เปน  น  คณะ  พยางคที ่ ๗ -๘-๙  เปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๑๐-๑๑-๑๒  

เปน  ร  คณะ  พยางคที่  ๑๓  เปน  คร ุซึง่อาจใชลหุเปนปาทันตครุได  มีโครงสรางตาม
แผนภูมิดังนี ้

 

แผนภูมิที่  ๒.๑๔  โครงสรางปหัสสิณ ี

           ม           น            ช             ร       ครุลอย  

(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   

(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   
 
 

ตัวอยางคาถาปหัสสณิีในคัมภีรมหาวงศ  เชน   
เวสาเข  นรปติ  ปุณฺณมายเมวํ 
เทวานํปยวจโนปคูฬฺหนาโม 
ลงฺกายํ  ปวิตตผีตอสฺุสวายํ 

อตฺตานํ  ชนสุขโทภิเสจยี  โส๔๔ 

                                         
๔๒ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๗ 
๔๓ คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๑๘ 
๔๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๘๑ 



 

 

๑๑๙ 

แปลวา  ในวันเพ็ญเดือน  ๖ (วิสาขะ) พระนราบดีเจาผูทรงมสีรอยพระนามเพิม่
เขามาวา  เทวานัมปยะ (ผูเปนที่รักของทวยเทพ) ผูประทานความสุขแกเหลาชน ไดทรง

อภิเษกพระองคเอง  ทามกลางมหรสพเฉลิมฉลองทั่วทุกแหงในลังกา  
 
๑๕)    รจุิรา๔๕  แปลวา  คาถาที่นาปรารถนา เปนอตชิคตฉีันท  คาถาหนึ่งม ี ๔  

บาท  แตละบาทมี  ๑๓  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-๓  ตองเปน  ช  คณะ  พยางคที่  ๔-๕-๖  
เปน  ภ  คณะ  พยางคที่  ๗-๘-๙  เปน  ส  คณะ  พยางคที่  ๑๐-๑๑-๑๒  เปน  ช  คณะ  
พยางคที่  ๑๓  เปนครุหรือปาทันตครุ  มโีครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้

 

แผนภูมิที่  ๒.๑๕  โครงสรางรุจิรา 

 
           ช           ภ            ส             ช         ครุลอย  
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    ๐   
 

ตัวอยางคาถารุจิราในคมัภีรมหาวงศ  เชน   
ตถาคโต  สกลคณุคฺคตํ  คโต 
อนิจฺจตาวสมวโส  อุปาคโต 

อิตีธ  โย  ภยชนนึ  อนิจจฺต ํ
อเวกฺขเต  ส  ภวติ  ทุกฺขปารคู๔๖ 
แปลวา  พระตถาคตเจาทรงบรรลุความเปนเลิศดวยพระคุณทัง้สิ้นยงัทรงไร

อํานาจเขาถึงอํานาจแหงความไมเที่ยง (อนิจจตา)  ดังนั้น บุคคลใดในโลกนี้พิจารณาเห็น
ความไมเที่ยงวาเปนเหตุใหเกิดภัย  บุคคลนั้นยอมเปนผูถึงฝงอันเปนทีส่ิ้นสุดแหงทุกข  

 
๑๖) เวสสเทวี๔๗    เปนชคตีฉันท  คาถาหนึง่มี  ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๒  

พยางค  ในทุกบาท  พยางคที่  ๑-๒-๓,  ๔-๕-๖  ตองเปน  ม  คณะ  พยางคที่  ๗-๘-๙,  
๑๐-๑๑-๑๒  เปน  ย  คณะ  มโีครงสรางตามแผนภูมิดังนี้ 

                                         
๔๕ คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๑๙ 
๔๖ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๒ 
๔๗ คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๑๗ 



 

 

๑๒๐ 

แผนภูมิที่  ๒.๑๖  โครงสรางเวสสเทว ี

           ม           ม            ย             ย     
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐) 
 

ตัวอยางคาถาเวสสเทวใีนคัมภีรมหาวงศ  เชน 
ลงฺกาทีเป  โส  สตถฺุกปฺโป  อกปฺโป 
ลงฺกาธิฏฐาเน  ทฺวสีุ  ฐาเนสุ  เถโร 

ธมฺมํ  ภาสติฺวา  ทีปภาสาย  เอวํ 
สทฺธมโฺมตารํ  การยี  ทีปทีโป๔๘ 
แปลวา  พระมหามหินทเถระนั้นเปนผูมีบทบาทเชนกับพระศาสดา เปนประทีป

ของชาวเกาะในฐานะ  ๒  ประการ  คือ  ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา 
และแสดงธรรมดวยภาษาของชาวเกาะ (ภาษาสงิหล) ทําใหพระสทัธรรมหยั่งลงในเกาะลังกา  

 
๑๗)  สทัทูลวิกกีฬติะ๔๙  แปลวา  คาถาที่มีทวงทํานองเหมือนเสียงรองของเสือ

เหลือง  เปนอติธติิฉันท  คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๙  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-
๓  ตองเปน  ม  คณะ  พยางคที่  ๔-๕-๖  เปน  ส  คณะ  พยางคที่  ๗-๘-๙  เปน  ช  คณะ  
พยางคที่  ๑๐-๑๑-๑๒  เปน  ส  คณะ  พยางคที่  ๑๓-๑๔-๑๕, ๑๖-๑๗-๑๘  เปน  ต  คณะ  

พยางคที่  ๑๙  เปนครุหรือปาทันตคร ุ มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้
 
แผนภูมิที่  ๒.๑๗  โครงสรางคาถาสัททูลวิกกีฬิตะ 

          ม            ส            ช             ส           ต           ต      คร ุ

(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐   
(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐   
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐   
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  ๐   

 
 

                                         
๔๘ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๙๔ 
๔๙ คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๒๙ 



 

 

๑๒๑ 

ตัวอยางคาถาสัททูลวิกกีฬิตะที่พบในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
ตํ เอตํ  อติสาหสํ  อติพลํ  นาวาริยํ  โย  นโร 

ชานนฺโตป  อนิจฺจตํ  ภวคเต  นิพฺพินทฺเต  เนว  จ 
นิพฺพินฺโน  วิรตึ  รต ึ น  กรุุเต  ปาเปหิ  ปุเฺญหิ  จ 
ตสฺเสสา  อติโมหชาลพลตา  ชานมฺป  สมมฺุยฺหติ๕๐ 

แปลวา  นรชนใดทั้งทีรู่อยูวาความไมเที่ยงนั้นสาหัสยิ่งนกัมีอํานาจยิ่งนัก ใคร ๆ 
ก็หามไมได แตก็ยงัไมเบื่อหนายในภพ  หรือเบ่ือหนายแลวแตไมทําการงดเวนจากบาป  ไม
ยินดีดวยบุญ  นี่คือพลังแหงขายของโมหะ (ความลุมหลง) อยางยิ่งของนรชนนัน้  ทั้ง ๆ ที่
เขารูอยูก็ยังลุมหลง  ฉะนี้แล 

  
๑๘)  โทธกะ๕๑  คาถาหนึ่งม ี ๔  บาท  แตละบาทมี  ๑๑ พยางค  พยางคที่  ๑-

๒-๓,  ๔-๕-๖,  ๗-๘-๙  ตองเปน  ภ  คณะ  พยางคที่  ๑๐-๑๑  เปนครุ อาจใชหลุเปนปาทัน

ตครไุด  มีโครงสรางตามแผนภูมิดังนี ้
 
แผนภูมิที่  ๒.๑๘  โครงสรางคาถาโทธกะ 

      ภ           ภ            ภ        ครุลอย     
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐    

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐  ๐ 

 
ตัวอยางคาถาโทธกะในคัมภีรมหาวงศ  เชน 
เทวมนุสสฺคณา  คณินํ  ต ํ

ตฺจ  คณ ํ คุณวติฺถตกิตตฺ ึ
ยาตมุเปจฺจ  จ  มานยมานา 
ปฺุญจยํ  วิปุลํ  อกรสึุ๕๒ 
แปลวา  หมูเทพและมนษุยเขาไปหาพระมหามหินทเถระผูเปนเจาคณะและคณะ

ของทานนั้น ผูมีเกียรตคิุณขจรขจายไปไดพากันทําการสัง่สมบญุอันไพบูลยแลวแล 

                                         
๕๐ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๔๓ 
๕๑ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๐๗. 
๕๒ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๑๗. 



 

 

๑๒๒ 

๑๙)  อปรวัตตะ๕๓  แปลวา  คาถาวัตรอื่นอีก เปนมัตตาฉันท  เปนอัทธสมคาถา  

คาถาหนึ่งมี  ๔  บาท  ในบาทคี่ (๑,๓)  ม ี ๑๑  พยางค  พยางคที่  ๑-๒-๓,  ๔-๕-๖  ตอง
เปน   น  คณะ  พยางคที่  ๗-๘-๙  เปน  ร  คณะ  พบางคที่  ๑๐  เปนลหุ  พยางคที่  ๑๑  

เปนครุหรือปาทันตครุ  ในบาทคู  (๒,๔)  พยางคที่  ๑-๒-๓  ตองเปน  น  คณะ  พยางคที ่ 
๔-๕-๖,  ๗-๘-๙  เปน  ช  คณะ  พยางคที ่  ๑๐-๑๑-๑๒  เปน  ร  คณะ  มโีครงสรางตาม
แผนภูมิดังนี ้

 

แผนภูมิที่  ๒.๑๙  โครงสรางคาถาอปรวัตตะ 

        น           น            ร         ลหุ  คร ุ    
(๑)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐    ๐  
           น            ช            ช            ร     

(๒)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    
            น           น            ร       ลห ุ ครุ     
(๓)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    ๐    ๐  

           น            ช            ช            ร     
(๔)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)  (๐  ๐  ๐)    (๐  ๐  ๐)    
 
ตัวอยางคาถาอปรวัตตะที่พบในคัมภีรมหาวงส  เชน 

อิติ  สุจริตชาตมพฺภุต ํ
สุณิย  นโร  มตมิา  สุขตฺถโิก 
อกุสลปถโต  ปรมมฺุโข 

กุสลปเถภิรเมยฺย  สพฺพทา๕๔ 
แปลวา  คนมีปญญาปรารถนาสุขฟงเรื่องสุจริต (คือการไดทหาร) ที่เกิดขึ้นอยาง

นาอัศจรรยอยางนี้แลวพึงแปรพักตรเสียจากอกุศลกรรมบถอภิรมยชมชื่นในกุศลกรรมบถทุก

เวลาเถิด 
ฉันทและคาถาตาง ๆ ที่ยกมาเปนตัวอยางเหลานี้ นอกจากจะมีหลากหลายแลว 

ยังประกอบดวยลักษณะการประพันธทีถู่กตองตามหลักฉนัทลักษณ มีความสละสลวยไพเราะ  
แสดงถึงความสามารถของกวีผูแตงคัมภีรมหาวงศ  แมจะมีการแตงเพิ่มเติมในภายหลัง  แต

กวีสวนใหญก็ยังคงรักษารูปแบบการประพนัธไดเปนอยางดี   
 

                                         
๕๓ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรวุตโตทัยปกรณ,    หนา  ๑๔๐. 
๕๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๖๔ 



 

 

๑๒๓ 

๓.๑.๒  ลักษณะทางไวยากรณ 

ลักษณะทางไวยากรณในคมัภีรมหาวงศ  กวีใชไวยากรณตามหลักภาษาบาลี
เหมือนคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา  และคัมภีรทีปวงศเปนตน  แตพบวา  มีการใช

ไวยากรณคลายกับไวยากรณสันสกฤตในที่บางแหง  แตลักษณะดงักลาวปรากฏไมมากนัก  
และปรากฏเฉพาะการใชปฐมาวิภัตตใินอรรถแหงสตัตมีวิภัติเทานั้น ซึ่งมีใชทั้งกับประธาน
ของประโยคและวิเสสนะของศัพทนาม เชน     

 สตตฺปนฺนาสวสฺเส  โส  เอกวีสสตตฺุตเร 

    อิโธติณฺเณ  จเิรเนว  เสนํ  เสนิ  ถิรตตฺนํ๕๕ 
คําที่ขีดเสนใตใชปฐมาวิภัตใินรูปของสัตตมีวิภัติ  ซึ่งเรียกวา สัตตมีปจจัตถะ   
อยางไรก็ตาม  ลักษณะเหลานี้  อาจไมใชลักษณะไวยากรณของสันสกฤต  แต

เปนไวยากรณบาลี เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับพระบาลีในพระไตรปฎกคัมภีรอิติวตุตกะแลว
พบวามีลักษณะคลายกันคือการใชปฐมาวิภัตตใินอรรถแหงสตัตมีวิภัติ  

 

๓.๑.๓  อลังการในคัมภีรมหาวงศ 

การศึกษาอลังการในวรรณคดีของพระพุทธศาสนา  โดยมากอาศัยคัมภีรสุโพธา
ลังการเปนหลักในการศึกษา  ดังนั้น  ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะใชแนวทางทีท่านกลาวไวใน
คัมภีรสุโพธาลงัการเปนแนวในการวิเคราะห   

อลังการ  หมายถึง  การประดับตกแตงอรรถ๕๖  กุสุมา  รักษมณี  ใหความหมาย

วา  อลังการคือการใชถอยคําที่ไพเราะและโวหารที่มีความหมายลึกซึ้งใหเปนประหนึ่ง
อาภรณของบทประพันธ๕๗  ดังนัน้  อลังการจงึหมายถงึการตกแตงถอยคําและความหมาย
ใหไพเราะลึกซึง้ 

คัมภีรสุโพธาลงัการกลาวถึงอลงัการ ๒  ประเภท  ไดแก  สัททาลงัการกับอัตถา
ลังการ๕๘  การแบงอลังการเชนนี้เปนการแบงโดยอาศัยศัพทและความหมายของศัพทเปน
เกณฑ   ในคมัภีรมหาวงศประกอบดวยอลังการทั้ง  ๒  อยาง  ดังนี ้

๑)  สทัทาลังการ  คือ การใชศัพทที่มีเสียงพองกัน  สทัทาลังการปรากฏอยู
ทั่วไปในคัมภีรมหาวงศ   

๑.๑)  ยมก  หมายถึง การใชคําซ้ํากัน  ตัวอยางการใชยมกเชน 
 

                                         
๕๕ มหาวํโส  ทุติโย   ภาโค,    หนา  ๔๓๕ 
๕๖ คัมภีรสุโพธาลังการ,    หนา  ๙๘ 
๕๗ กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, หนา  ๒๖. 
๕๘ พระสังฆรักขิตมหาสามีเถระ,  พระคัมภีรสุโพธาลังการ,    หนา  ๘ 



 

 

๑๒๔ 

อโถรุยฺห  มหานาคา  มหานาคสมีปโค 
เอวมาห  มหานาโค  มหานาคมนาควา๕๙ 

แปลวา  พระราชาเสด็จลงจากพระยามงคลหัตถี(มหานาค) เสด็จเขาไปใกล
พญานาค (มหานาค) พระองคผูประเสริฐยิ่ง(มหานาค) ผูไมมีบาป ตรสักับพญานาคอยางนี ้

ในคาถานีผู้แตงใชศัพทวา  มหานาค  ซ้ํากัน  ๔  ครั้ง  โดยในบาทคี่ (๑,๓)  วาง

ไวในตําแหนงทายบาท  สวนบาทคู (๒,๔)  วางไวในตําแหนงตนบาท  และผูแตงแสดงอัตถา
ลังการโดยใชคําวา  มหานาค  แทนพระเจาแผนดิน  พระยามงคลหตัถ ี และพญานาค 

 
อีกตัวอยางหนึ่ง 

อคฺคโพธินรินโฺท  โส  อคฺคโพธินมาทิย 
อคฺคโพธึ  นหินฺต ุ ต ํ  โรหณํ  สมุปาวิสิ๖๐ 
แปลวา  พระเจาอัคคโพธิทรงพาพระอัคคโพธิอุปราชเสด็จเขาไปยังโรหณ

ประเทศเพื่อฆาเจาอัคคโพธ ิ
ในคาถานี ้  ผูแตงใชศัพท  อคฺคโพธ ิ  ในตนบาทที่  ๑,  ๒,  ๓  และใชคํานี้

หมายถึงบุคคลที่มีชื่อตรงกนั  ๓  คน  คือ  พระเจาอัคคโพธิ  พระอัคคโพธิอุปราช  และเจา

อัคคโพธิ 
อีกตัวอยางหนึ่ง 
มหานาคสสฺ  ปุญฺตฺถ ํ  รฺโญ  ตํนามกํ  อกา 
มหาเถรสฺส  ตฺจาทา  ราชา  เตปฏกสสฺ  โส๖๑ 

แปลวา   พระราชาโปรดใหสรางมหานาคราชวิหาร  พระราชทานวิหารแกพระ
มหาเถระผูทรงพระไตรปฎก เพื่อบําเพ็ญบญุ 

ในคาถานี ้ พยางคตนผูแตงใชอักษร  ม  ในบาทคี่  (๑,๓)  และใชอักษร  ร  ใน

บาทคู (๒,๔) 
อีกตัวอยางหนึ่ง 
ปวรคุณคหีตาเนกสามนตฺจติฺโต 

สุวิธุนิตสปตโฺต  ติกฺขเตโชภิปตฺโต 
สกลภุวนคพฺภวฺยาปสกฺกิตฺติวิตโฺต 
สมธิวสิ  ปรุํ ต ํ สนฺุทราเนกวุตโฺต๖๒ 

                                         
๕๙ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๗๙ 
๖๐ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๓๖๐ 
๖๑ เรื่องเดียวกัน,    หนา  ๓๑๘   
๖๒ มหาวํโส  ทุติโย   ภาโค,    หนา  ๓๙ 



 

 

๑๒๕ 

แปลวา  เจาชายปรักกมพาหุที่ ๑  ประทับอยูในจิตใจของเหลาขาราชบริพาร
ดวยพระคุณอันประเสริฐ  ทรงกําจัดศัตรูจนหมดสิ้น มีพระเดชานุภาพเกรียงไกร  ทรงมี

ทรัพยคือพระเกียรติแผไพศาลครอบคลุมไปถึงหองแหงภพทั้งสิ้น  ทรงมีพระจริยาวัตรงดงาม
อเนกประการ  ทรงปกครองบานเมืองโดยชอบธรรม 

ในคาถานี ้ ผูแตงขึ้นตนบาทคาถาที ่ ๒ – ๔  ดวยอักษร  ส  และลงทายทุกบาท

คาถาดวยศัพทพองเสียง (โต)  ทั้งหมด 
 
๒)  อัตถาลังการ  คือ การใชคําศัพทเพียงศัพทเดียวแตมีความหมายหลาย

ความหมาย  อัตถาลังการในคมัภีรมหาวงศ  เชน 

อโถรุยฺห  มหานาคา  มหานาคสมีปโค 
เอวมาห  มหานาโค  มหานาคมนาควา๖๓ 
แปลวา  พระราชาเสด็จลงจากพระยามงคลหัตถี(มหานาค) เสด็จเขาไปใกล

พญานาค (มหานาค) พระองคผูประเสริฐยิ่ง(มหานาค) ผูไมมีบาป ตรสักับพญานาคอยางนี ้
ในคาถานีผู้แตงใชศัพทวา  มหานาค  ซ้ํากัน  ๔  ครั้ง  โดยในบาทคี่ (๑,๓)  วาง

ไวในตําแหนงทายบาท  สวนบาทคู (๒,๔)  วางไวในตาํแหนงตนบาท ซึง่เปนสัททาลังการ

ดังกลาวมาแลว และผูแตงไดแสดงอัตถาลังการโดยใชคําวา  มหานาค  แทนพระเจาแผนดนิ  
พระยามงคลหตัถี  และพญานาค 

อีกตัวอยางหนึ่ง 
อคฺคโพธินรินโฺท  โส  อคฺคโพธินมาทิย 

อคฺคโพธึ  นหินฺต ุ ต ํ  โรหณํ  สมุปาวิสิ๖๔ 
แปลวา  พระเจาอัคคโพธิทรงพาพระอัคคโพธิอุปราชเสด็จเขาไปยังโรหณ

ประเทศเพื่อฆาเจาอัคคโพธ ิ

ในคาถานี้  ผูแตงใชศัพท  อคฺคโพธิ  ในตนบาทคี่ (๑,๓)  และใชคํานี้หมายถึง
บุคคลที่มีชื่อตรงกัน  ๓  คน  คือ  พระเจาอัคคโพธ ิ พระอัคคโพธิอุปราช  และเจาอัคคโพธ ิ

 

 
 
 
 

 

                                         
๖๓ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๗๙ 
๖๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๓๖๐ 



 

 

๑๒๖ 

๓.๑.๔  การใชศัพทและการบัญญัติศพัทใหม 

คมกฤษณ  ศิริวงษ ไดศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชนิกาลมาลีปกรณ๖๕  และแบง
ประเภทของการใชศัพทและการบัญญตัิศัพทใหมไว  ๓  ประเภท  ไดแก  (๑)  ศัพทบาลีที่

สรางขึ้นโดยเลียนเสียงเดมิ  (๒)  ศัพทบาลีที่สรางขึ้นโดยแปลคําเดิมเปนภาษาบาลี  (๓)  
ศัพทบาลีผสมกับคําในภาษาอ่ืนและเขียนรูปภาษาบาล ี  ดังนั้น  ในงานวิจัยนี้จะอาศัยแนว
ดังกลาวในการศึกษา   

ในคัมภีรมหาวงศภาค  ๒  มีอสาธารณนามซึ่งเปนชื่อเฉพาะของชาวยุโรปและ

สถานทีต่าง ๆ มากแหง  เนื่องจากตนฉบับภาษาบาลีที่ใชในการวิจัยมีการชําระอักษรไมลง
กันหลายแหง เมื่อตรวจสอบตนฉบับอักษรสงิหฬและอักษรโรมันแลวพบวาบางแหง  
ตนฉบับก็ชําระไมลงกัน  เชน  ควนตฺร/ควนฺนร,  ปรงฺคิ/ผิรงฺค (ฝรั่ง),   ปราทิราชเสขร/ปร

ราชาทิเสขร,  ยาปน/ชาปน(ทาน้ํา)  ศัพทที่ทานบญัญตัิขึน้เปนชื่อเฉพาะ  เชน  คําที่กลาวถึง
ชนชาตฝิรัง่ชาติแรกที่เขาไปศรีลงักา  คือ  ชาวโปรตุเกส  ทานใชคําเรียกรวมวา  “ปรงฺค”ิ  
บาง  “ผิรงฺค”  บาง  และมีคําอ่ืน ๆ  อีกจํานวนมาก ในคมัภีรมหาวงศกวีไดสรางศัพทบาลีขึ้น

ใหมมรีายละเอียดดังนี ้
๑)  ศัพทบาลีที่สรางขึ้นโดยเลียนเสียงเดิมมีจํานวนมากที่ปรากฏในเนื้อหาคัมภีร

ที่แตงขึน้ในชวงหลงั ราวพุทธศตวรรษที่  ๒๑ – ๒๒  ศัพทเหลานี้  สวนใหญเปนชื่อของ
บุคคลและสถานที่     เชน 

ลิสฺพน   กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส 
โอลนฺทา๖๖   ชาวฮอลันดา 
อิงฺคิรีส ิ   ชนชาติอังกฤษ 

โทนชุวาน๖๗  ดองยวง 
เฑนมาก   ประเทศเดนมารค 
รกฺขงฺค   ประเทศมอญอารกัน 

อตลนฺติก   มหาสมุทรแอตแลนติก 
ปลิป๖๘   พระเจาฟลิป 
อิสฺปาฺญเทส๖๙  ประเทศสเปน 
โทนปลิป๗๐   ดอนฟลิป  (Don philip) 

                                         
๖๕ คมกฤษณ  ศิริวงษ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ,    หนา  ๕๖. 
๖๖ มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๔๕๒. 
๖๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๙. 
๖๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๕. 
๖๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๕. 



 

 

๑๒๗ 

โทนกตรินา๗๑  ดอง  คริสเตียน (ใชสําหรับสตร)ี 
มุสฺลิมา๗๒   ชาวมุสลิม 

อปริกามหาทีปา  ทวีปใหญชื่อแอฟริกา 
โทนโชชทอลฺพุกากโก๗๓ โอรสชื่อโทนโชชทอัลพุกากกะ   
เหนฺรินาม๗๔   พระเจาเฮนรี ่

เอมฺมานุเวลนามโก๗๕ (ผิรงฺโค มหิปาโล)  พระราชาฝรั่งพระนามวาเอมมานุเวละ
  โลปโสรสทฺอลฺพรฺคฺเคริยนามโก๗๖ (นาวีโส)  แมทัพเรือชื่อโลปโสรสัทอัลพรัคเคริยะ 

 
๒)  ศัพทบาลทีี่สรางขึ้นโดยแปลคําเดิมเปนภาษาบาลี  มีใชเพียงเล็กนอย  เชน 

 
อโยชฺฌปุร   กรุงศรีอยุธยา 
ปูชก๗๗   บาทหลวง 

ปติกาลา๗๘   ชาวตะวันตก 
วนฺทาก๗๙   ผูไหว, ชาวคริสต 
ยนฺตนาฬ๘๐   ปน 

ปาจีนโลก๘๑   โลกตะวันตก, ชาวตะวันตก 
ครุฏฐานิกทตู๘๒  มิชชันนารี ่
อาเลข๘๓   แผนที ่

_____________________ 
๗๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๖,๔๑๘. 
๗๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๖. 
๗๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๒. 
๗๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๓๙. 
๗๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๕. 
๗๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๓. 
๗๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๘๙. 
๗๗ มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๓๙๙,๔๐๓,๔๑๒. 
๗๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๓. 
๗๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๐, ๓๙๓. 
๘๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๐๕. 
๘๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๕๑. 
๘๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๕๑. 
๘๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๔๐. 



 

 

๑๒๘ 

๓)  ศัพทบาลีผสมกับคําในภาษาอ่ืนและเขียนรูปภาษาบาลี  เชน 
ตติยชาช,    พระเจาชารที่  ๓ 

ตติยโชอาราช๘๔  พระเจาชารที่  ๓ 
กิตฺตสุมย๘๕   คริสตศาสนา 
กิตฺตุธมฺม๘๖   คริสตศาสนา 

กิตฺตุลทฺธิ๘๗   คริสตศาสนา 
ผิรงฺคภูปติ๘๘  ผิรงฺค+ภูปต ิ พระราชาฝรัง่   
ผิรงฺคธรณสี๘๙  ผิรงฺค+ธรณีส พระราชาฝรัง่     
ผิรงฺคพล   ผิรงฺค+พล กองทัพฝรัง่ 

นวีนายุธ๙๐   new+ อาวุธ อาวุธสมัยใหม  
นูตนายุธ๙๑    นูตน + อายุธ อาวุธสมัยใหม 
ปลิปราชิโน๙๒  ปลิป+ราชิโน พระเจาฟลิป 

ปฺรนฺสิสฺกนนิกายิก๙๓  ปฺรนฺสิสฺกน+นิกายิกบาทหลวงนิกายฟรานซสิกัน 
     (โปรแตสแตนท) 
มุสฺลิมชาติกา๙๔  ชนชาตมิุสลิม 

 
๓.๒  คุณคาของคัมภีรมหาวงศ 

 
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาคุณคาของคัมภีรมหาวงศประกอบดวยคุณคาดานวรรณคดี 

คุณคาดานความเชื่อของสังคม คณุคาดานประวัติศาสตร  คุณคาดานการเมืองการปกครอง  

และคุณคาดานประเทืองสติปญญา  

                                         
๘๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๘. 
๘๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๐๘. 
๘๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๐๓. 
๘๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๙,๔๐๓. 
๘๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๙ 
๘๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๙๙ 
๙๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๑๒ 
๙๑ เรื่องเดียวกัน,   หนา  ๓๙๓ 
๙๒ เรื่องเดียวกัน,   หนา  ๒๖ 
๙๓ เรื่องเดียวกัน,   หนา  ๓๙๙ 
๙๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๘๘ 



 

 

๑๒๙ 

๓.๒.๑  คุณคาดานวรรณคด ี

การวิเคราะหคุณคาดานวรรณคดีของคัมภีรมหาวงศ  จะใชกรอบของคัมภีร
สุโพธาลังการในการวิเคราะห  เพราะคมัภีรสโุพธาลงัการไดกลาวถงึโทษและคณุของงาน

ประพันธไวเปนแนวทางในการศึกษาวรรณคดีบาลี  ตามแนวคัมภีรสุโพธาลงัการ กวีชีใ้หเห็น
วา  การศึกษาคุณคาของวรรณคดีจําเปนตองศึกษาเรือ่งโทษควบคูไปกับคุณของวรรณคดี
เพราะจะทําใหเห็นคุณคาไดชัดเจนยิง่ขึ้น อันจะทําใหผูศึกษาเกิดความรูสึกซาบซึ้งใน
วรรณคดีอันเปนสวนของรสแหงวรรณคดี  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
๑)  โทษ  หมายถึง  ลักษณะของคําหรือความที่นํามาใชในคําประพันธผิดไป  

ซึ่งถือเปนขอบกพรองของการประพันธ ทําใหคําประพันธขาดความงาม  ความไพเราะ  แบง

ออกเปน  ๓  ประการ  คือ  โทษของบท  โทษของพากย  และโทษของวากยัตถะ 
โทษของบท  หมายถึง  โทษของการใชบทนาม บทอาขยาต  บทนิบาต และบท

อุปสรรค เปนการใชคําไมเหมาะสมในงานประพันธ  มี  ๘  ประการ  คือ   

(๑)  วิรทุธัตถันตระ มีอรรถอื่นแยง 
(๒)  อธยัตถะ มีอรรถเกิน 
(๓)  กิลิฏฐะ  เศราหมอง 
(๔)  วิโรธิ   ผิด 

(๕)  เนยยะ  ยังมีความอื่นที่ตองเติม 
(๖)  วิเสสนาเปกขะ เล็งวิเสสนะ 
(๗)  หนีกัตถะ   มีอรรถทราม 

(๘)  อนัตถกะ ไมมีอรรถ๙๕ 
โทษของพากย  หมายถึง  โทษที่เกิดกับการเรียบเรียงประโยคที่มีกิริยาคุม

พากย มี  ๙  ประการ  คือ   

(๑)  เอกตัถะ มีอรรถเดียว 
(๒)  ภัคครีติกะ หักลําดับ 
(๓)  พยากิณณะ สันสน 
(๔)  คมัมะ  ดาด  ใชศัพทพืน้เกินไป 

(๕)  ยตหิีนะ เวนวรรคผิด 
(๖) กมัจจุตะ ลําดับคลาดเคลื่อน 
(๗)  อติวตุตะ พูดเกินไป 

(๘)  อเปตตัถะ ปราศจากอรรถ 

                                         
๙๕ พระสังฆรักขิตมหาเถระ, คัมภีรสุโพธาลังการ,  หนา  ๑๑. 



 

 

๑๓๐ 

(๙)  สมัพันธผรุสะ สัมพันธหยาบ  เชื่อมความไมสนิท๙๖ 
โทษของวายกัตถะ  หมายถึง  โทษของความหมายที่เกิดจากประโยค  มี  ๖  

ประการ  คือ   
(๑)  อปกกมะ ปราศจากลําดับ  ไมเรียงลําดับประโยคใหด ี
(๒)  โอจติยหีนะ กลอนพาไป   

(๓)  ภัคครตี ิ หักลําดับ 
(๔)  สสงัสยะ เคลือบคลุม 
(๕)  คัมมะ   ดาด  ใชศัพทพืน้เกินไป 
(๖)  ทุฏฐาลังกต ิ ไมเกลี้ยงเกลา๙๗ 

คมกฤษณ  สรุปโทษเปน  ๒  ประการ  คือ  (๑)  โทษของบท  หมายถึง  โทษ
อันเกิดจากการใชคําผิด  เชน  การใชคําผิดไวยากรณ  ผิดฉันทลักษณ  เปนตน  แม
เนื้อความจะปรากฏชัดแตก็ถือวาเปนโทษของการประพนัธ  (๒)  โทษฝายความ  หมายถงึ

โทษอันเกิดจากความที่ใชผิดไป  เชน  การรจนาขอความหนึ่ง ๆ เมือผูอาน ๆ แลว  เขาใจ
ไปอีกอยางหนึ่ง  หรือเปนการลําดับเนื้อความสับสน  ไมเปนไปตามลําดับ  เปนตน๙๘   

ในคัมภีรมหาวงศ  ปรากฏโทษไมมากนัก  เพราะกวีมีความเชี่ยวชาญในการ

ประพันธ ตามฉันทลักษณ  แตก็ปรากฏโทษบางแหง  เชน  อุปชาติคาถาชื่อรามาเนื้อความ
วา   

เอวํ  อนิจฺจา  วต  สพฺพเทหโิน 
สพฺพฺุโนเปวมุเปนฺติ  มจฺจุ 

ปหาย  ตสมฺา  ภวราคชาต ํ
พุโธ  สุพุทฺธึ  วิภเว  ภเวยฺย๙๙ 
คาถานี้  บาทคาถาที่  ๑  วา  เอวํ  อนิจฺจา  วต  สพฺพเทหิโน  มี  ๑๒  พยางค

ซึ่งเปนลักษณะของคาถาอินทรวงศ  ที่จรงิควรเปน  ๑๑  พยางค ตามลักษณะคาถาอินทร
วิเชียรวา เอวํ  อนิจฺจา  วต  สพฺพเทหี    ขอนี้ทําใหมีโทษเกิดข้ึน   

อีกตัวอยางหนึ่ง 

สํโฆ  วิโสธิโต  ยฺสมา  ตสฺมา  สํโฆ  อุโปสถ ํ
กโรต ุ ภนฺเต”  อิจฺเจวํ    วตฺวา  เถรสฺส  ภูปติ๑๐๐ 

                                         
๙๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑. 
๙๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑ 
๙๘ คมกฤษณ  ศิริวงษ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ”,    หนา  ๖๒ 
๙๙ มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,    หนา  ๓๗๗ 
๑๐๐ มหาวํโส  ปฐโม   ภาโค,    หนา  ๔๖ 



 

 

๑๓๑ 

แปลวา  พระเจาแผนดินจงึตรัสตอพระเถระอยางนี้วา “เพราะพระสงฆขาพเจา
ชําระใหบริสทุธิ์แลว ฉะนัน้ขอพระสงฆจงกระทําอุโบสถกนัเถิด พระคุณเจาผูเจรญิ” 

คาถานี้  ในบาทที่  ๓  พยางคที่  ๕ – ๖ – ๗  ควรเปน  ย  คณะ  แตประพนัธ
เปน  ม  คณะ   

 

๒)  คณุ  คือ  ลักษณะของคําและความที่นํามาใชในคําประพันธแลวทําใหคํา
ประพันธนั้น ๆ มีความงาม  ไพเราะ  เปนคําประพนัธทีด่ี  คัมภีรสโุพธาลังการไดแบงคณุไว  
๑๐  ประการ๑๐๑  คือ   

ปสาทคุณ หมายถงึคุณอันเกิดจากบทสัมพันธในคําประพันธนั้นวางอยูใกลชิด

กัน 
โอชคุณ    หมายถึง  คณุอันเกิดจากการผูกสมาสยาวๆ ซึ่งมีอรรถรสลึกซึ้งดื่มใจ 
มธุรตาคณุ  หมายถึง  คุณอันเกิดจากความออนหวาน 

สมตาคณุ  หมายถึง  คุณอันเกิดจากการใชคําสม่ําเสมอ 
สุขุมาลตาคุณ  หมายถงึ  คุณอันเกิดจากอักษรธนติและสถิิลผสมกัน แตไมใช

ธนิตมากและไมใชสิถิลทั้งหมด 

สิเลสคณุ  หมายถึง  คุณอันเกิดจากการพรรณนาถึงคณุคาที่นายินดี 
โอฬารตาคณุ  หมายถงึ  คุณอันเกิดจากการพรรณนาถึงคุณอันสูงสงหรือการ

กระทําอันสงูสง   
กันติคุณ  หมายถึง  คุณอันเกิดจากการพรรณนาถงึสิง่ทีทุ่กคนปรารถนา 

อัตถพยัตติคณุ  หมายถึง  คุณอันเกิดจากขอความทีแ่สดงนั้นแจมแจงชัดเจน 
เขาใจงาย 

สมาธิคุณ  หมายถงึ  คุณอันเกิดจากการนําเอาคณุสมบตัิหรือลักษณะหรือ

วิธีการใชของอยางหนึง่ไปไวในของอีกอยางหนึ่ง  แตการนําเอาไปใชนั้นเปนไปโดยชอบ ไม
ผิดไปจากที่รูจักกันในโลก๑๐๒ 

จากการศึกษาวิเคราะหคณุในคัมภีรมหาวงศพบวามีคุณครบทั้ง  ๑๐  ประการ  

ดังนี ้

                                         
๑๐๑ พระสังฆรักขิตมหาสามีเถระ,  คัมภีรสุโพธาลังการ,  แปลโดย  นาวาอากาศเอกแยม  

ประภัศรทอง  ,  (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ,  ๒๕๐๔), หนา  ๖๙. 
๑๐๒ คมกฤษณ  ศิริวงษ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ”,    หนา  ๖๔,  

และดูประกอบ  กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต,  พิมพ

ครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท ธรรมสาร จํากัด,  ๒๕๔๙),  หนา  ๑๐๗. 



 

 

๑๓๒ 

๒.๑)  ปสาทคุณ  คุณอันเกิดจากบทสัมพันธในคําประพันธนั้นวางอยูใกลชิดกัน  
เชน 

 ๒             ๑               ๓ 
โส  ปณฺฑุกาภยมหีปต ิ สตตฺตสึ 
 

         ๕       ๔          ๖ 
วสฺโสธิคมฺม  ธติิมา  ธรณีปติตตฺ ํ
  ๑๐        ๑๕     ๙           ๑๑ 
รมฺเม    อนนูมนุราธปุเร  สมทิฺเธ 

     ๑๔    ๑๓      ๗     ๘  ๑๒ 
วสฺสานิ  สตตฺติ  อการยิ  รชชฺเมตฺถ๑๐๓ 
แปลวา  พระเจาแผนดินปณฑุกาภัยพระองคนั้นทรงมพีระปรีชา ทรงมีพระชน

มายุ ๓๗ พรรษา ก็ไดครองความเปนใหญเหนือแผนดนิ  ไดเสวยราชสมบัตใินอนุราธบุรีอัน
นารื่นรมยเจรญิรุงเรืองนี้ ๗๐  ปบริบูรณ 

ในคําประพันธเหลานี้  ตัวเลขที่อยูเหนือคําแสดงความสนัพันธของคําโดยลําดับ  

ซึ่งแตละคําอยูใกลชิดกันทําใหเขาใจงาย ผูอานหรือผูรบัฟงเกิดความเลื่อมใส  คําเหลานี้มี
หนาที่ในประโยคตางกันดงันี ้

คําเลขที่ ๑    ทําหนาที่เปนประธานของประโยค 
คําเลขที่  ๒,  ๓,  ๔  ทําหนาที่เปนคําขยายประธาน 

คําเลขที่  ๕  ทําหนาที่เปนกิริยายอย 
คําเลขที่  ๖   ทําหนาที่เปนตัวขยายกิริยายอย 
คําเลขที่  ๗  ทําหนาที่เปนกิริยาคุมพากยหรือกิริยาหลักของประโยค 

คําเลขที่  ๘  ทําหนาที่เปนกรรมของกิริยาคุมพากย 
คําเลขที่  ๙,๑๐,๑๑,๑๒  ทําหนาที่เปนคําบอกสถานที่และลักษณะสถานที ่
คําเลขที่  ๑๓,๑๔  ทําหนาที่บอกระยะเวลาสิ้นสุด 

คําเลขที่  ๑๕  ทําหนาที่บอกความพิเศษของกิริยาหลัก 
 
๒.๒)  โอชคุณ    คณุอันเกิดจากการผูกสมาสยาว ๆ ซึ่งมีอรรถรสลึกซึ้งดื่มใจ  

เชน   

สมนตฺายตวิตถฺิณณฺคมฺภีรปริขายุตํ๑๐๔ 

                                         
๑๐๓ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๗๗ 
๑๐๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๓๗ 



 

 

๑๓๓ 

แปลวา  ประกอบดวยคูยาว  กวาง  ลึก  โดยรอบ 
มาจากคํา  สมนฺต+อายต+วติฺถณิฺณ+คมฺภีร+ปริขา+อายุตํ  เขาสมาสกนัรวม  ๖  

คํา 
โอชคุณนีถ้ือเปนชีวิตของคําประพนัธประเภทรอยแกว ไมมีความสําคัญนัก

สําหรับคําประพันธประเภทปชชะหรือรอยกรอง แตถากวีสามารถใชในคํารอยกรองจะทําให

เกิดความไพเราะจับใจได๑๐๕ 
 
๒.๓)  มธรุตาคุณ  คณุอันเกิดจากความออนหวาน คือ  การใชเสียงพองกนั  

การใชเสียงสระ  และพยัญชนะพองกัน เกิดเปนความไพเราะ เชน  

เย  เย  สตฺตา  ยทาหารา เตสํ  ตํ ตํ  ส  ทาปยิ 
เย  เย  เยน  สุข ี โหนตฺ ิ เต  เต  เตน  สุขาปยิ๑๐๖ 
แปลวา  ชนทั้งหลายตองการอาหารคราวใด พระองคพระราชทานอาหารนัน้ ๆ 

พวกเขามีความสุขดวยเหตุใด ๆ จะทรงมอบความสุขดวยเหตุนั้น ๆ   
คําวา  เย  เย ซ้ํากันในบาทคี่ (๑,๓)  และมีเสียงพองกับ  เต  เต 
คําวา  เย  เย  เยน  มีเสียงพองกับ  เต  เต  เตน 

คําวา  ทาปยิ ในบาทคูมีเสียงทายพองกับเสียง สุขาปยิ  
อีกตัวอยางหนึ่ง 
มหารโฺญ  มหาวีรา มหาสูรา  มหพฺพลา 
มหาภฏา มหามานา  รวิเทวจลาทโย๑๐๗ 

แปลวา  ขุนพลใหญของพระราชา เปนมหาวีรบุรษุ ผูกลาหาญมาก  เปน
นายทหารผูยิ่งใหญ  มีความทระนง  มีขนุพลรวิเทวะและขุนพลจละเปนตน 

ในคาถานี้  ผูแตงเลนคํา  โดยใชคําวา “มหา”  นําหนาศพัท  ๖  ศัพท 

 
๒.๔)  สมตาคุณ  คุณอันเกิดจากการใชคําสม่ําเสมอ    คือ  การใชอักษรทั้งสิ้น

(มุทุวรรณะ)  แข็งทั้งสิ้น(ผุฏวัณณะ)  หรือผสมกันทั้งสองอยาง  เชน   

สพฺพธมฺมานุปตโิต  เอกธมฺโม  หิ  มาณว 
สพฺเพ  ธมมฺา  โอสรนฺต ิ เอกธมฺเม  หิ  โก  นุ  โส๑๐๘ 

                                         
๑๐๕ คัมภีรสุโพธาลังการ,    หนา  ๗๑. 
๑๐๖ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๕. 
๑๐๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๓๑. 
๑๐๘ เรื่องเดียวกัน,   หนา  ๓๒. 



 

 

๑๓๔ 

แปลวา  มาณพ จริงอยู ธรรมอยางหนึง่ที่รวมลงในธรรมทัง้หมด และธรรม
ทั้งหมดกร็วมลงในธรรมอยางหนึง่  ธรรมนั้นไดแกอะไร 

ในคาถานี้  กวีแสดงสมตาคณุดวยคําวา  สพฺพธมฺมา  กับคําวา  สพฺเพ  ธมฺมา  
คําวา  เอกธมฺโม  กับคําวา  เอกธมฺเม  คําวา  สพฺพธมฺมา  กับคําวา  เอกธมฺโม  คําวา  สพฺ
เพ  ธมฺมา กับคําวา เอกธมฺเม 

 
๒.๕)  สุขุมาลตาคุณ  คุณอันเกิดจากอักษรธนิตและสถิลิผสมกนั แตไมใชธนติ

มากและไมใชสิถิลทั้งหมด  พยัญชนะสวนใหญเปนสถิิละ  แตมีครุแทรกตามหลักฉันทลักษณ  
เชน 

อิติ  ปรหติมตฺตโน  หติฺจ 
ปฏิลภิยิสฺสริยํ  กโรติ  ปฺโญ 
วิปุลมป  กุพุทฺธิ  ลทฺธโภค ํ

อุภยหิตํ  น  กโรติ  โภคลุทฺโธ๑๐๙ 
แปลวา  ผูมีปญญาบําเพ็ญประโยชนผูอื่นและประโยชนตน  ครองความย่ิงใหญ

สมกับที่ไดรับ  (สวน) ผูมีปญญาทรามแมไดโภคทรัพยอันไพบูลยมัวลุมหลงโภคทรัพยหาได

บําเพ็ญประโยชนทั้ง  ๒  ไม 
คาถานี้  บาทที่  ๑,๓  มีเสียงสิถิละ คือ  พยางคที่ ๑ - ๖  บาทที่  ๒,๔  มีเสียง

สิถิละ  คือ  พยางคที ่ ๑ - ๔ 
 

๒.๖)  สิเลสคุณ  คุณอันเกิดจากการพรรณนาถึงคณุคาที่นายินดี  ใชถอยคํา
สละสลวยและการเนนหนักในขอความที่สําคัญในคําประพันธ  เชน 

สา ภิกฺขุนี  จนฺทเลขา  มหินฺโท  ภิกฺขุ  สูริโย 

สมฺพุทฺธสาสนากาส ํ  เต  สทา  โสภยุ  ตทา๑๑๐ 
ภิกษุณีสงัฆมติตานั้นเปนประดจุดวงจันทร  พระมหนิทภิกษุเปนประดจุดวง

อาทิตย ในเวลานั้น  ทานทัง้  ๒  รูปนั้นสองอากาศคือพระพุทธศาสนาใหงดงามอยู

ตลอดเวลา 
คําประพันธบทนี้กลาวถงึความประเสรฐิของภิกษณุีสงัฆมิตตาและพระมหินท

ภิกษุ ยกยองความสําคัญอุปมาดังดวงจันทรและดวงอาทิตย  จึงถือวาคําประพันธนี้
ประกอบดวยสิเลสคุณ 

                                         
๑๐๙ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๓๖ 
๑๑๐ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๑ 



 

 

๑๓๕ 

๒.๗)  โอฬารตาคุณ  คุณอันเกิดจากการพรรณนาถึงคุณอันสูงสงหรือการ
กระทําอันสงูสง  เชน 

ทฺวยาภิเสกสฺชาโต  ยุวราชาถ  กสสฺโป 
อาสิ  ลทฺธาภิเสโก  โส ลงฺการชฺเช  กมาคเต 
สทฺโธ  อาคตมคโฺคว  สาภิฺโญ  วิย  ปญฺวา 

วตฺตา  โสมรมนตฺีว    จาควา  ธนโท  วิย 
พหุสสฺุโต  ธมมฺกถ ี  สพฺพสิปฺปวิสารโท 
ยุตฺตายุตตฺวิจาราย  นิปุโณ  นยโกวิโท 
อจโล  อินฺทขีโล  จ    ฐิโต  สุคตสาสเน 

ปรปฺปวาทิวาเตหิ  สพฺเพหิป  อกปฺปโย 
มายาสาเฐยฺยมานาทิ- ปาปานฺจ   อโคจโร 
คุณานํ  อากโร  สพฺพ- รตนานํว  สาคโร๑๑๑ 

แปลวา  เจาชายกัสสปะพระยุพราช(พระเจากสัสปะที่  ๕)  ทรงสมภพจากพระ
เทวีผูไดอภิเษก  ๒  ครัง้ไดรับมุรธาภิเษกในราชสมบตัิลังกาสืบพระราชสันตติวงศ  ทรงมี
พระราชศรทัธาดุจผูไดบรรลุมรรค ทรงมีพระปรีชาดุจผูไดสําเร็จอภิญญา  ตรัสวาจาดุจมนตรี

ของเทวดา(พระพฤหัสบด)ี   ทรงบรจิาคดุจเทพผูประทานทรัพย(ทาวกุเวร) ทรงเปนพหูสตู 
ทรงเปนธรรมกถึก ทรงชํานาญศิลปศาสตร ทรงรอบคอบในการพิจารณาอรรถคดี  ทรงฉลาด
ในรฐัประศาสโนบาย  ไมทรงหวั่นไหวดุจเสาหลักเมือง ทรงมัน่คงในพระพทุธศาสนา ไมทรง
งอนแงนเพราะถอยคําของปรัปวาที๑๑๒  ไมทรงเกี่ยวของบาปธรรม  ไดแก มายา (เจาเลห) 

สาไถย (อวดดี) มานะ (ถือดี)เปนตน  ทรงเปนบอเกิดแหงพระคุณดังสาครเปนบอเกิดของ
รัตนะทั้งปวง 

คาถานี้กลาวยกยองพระเจากัสสปะที่  ๕  ไวอยางสูงสง แสดงถึงโอฬารตาคณุ 

 
๒.๘)  กันติคุณ  คณุอันเกิดจากการพรรณนาถงึสิง่ทีท่กุคนปรารถนา มุงความ

งามแบบโลกียะ เชน 

ธีตา  กนิฏฐิกา  อาส ิ ภทฺทกจฺจานนามิกา 
สพฺพลกฺขณสมฺปนฺนา สุรูปา  อภิปตฺถติา๑๑๓ 
แปลวา  พระราชธิดาพระองคเล็กทรงพระนามวาภัททกจัจานาถึงพรอมดวยพระ

ลักษณะทุกประการ  มีพระรูปโฉมงดงามนาปรารถนา   

                                         
๑๑๑ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๐๐ 
๑๑๒ ปรัปวาที  หมายถึง  เจาวาทะหรือเจาลัทธิตาง ๆ นอกพระพุทธศาสนา   
๑๑๓ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๖๔ 



 

 

๑๓๖ 

คาถานี้  ทุกบาทมีศัพทที่แสดงถึงกนัติรส  คือ  บาทแรก คําวา  กนิฏฐิกา แสดง
ถึงความนาเอ็นดู  บาทที่  ๒  คําวา  ภทฺทกจฺจานนามิกา  แสดงชื่อทีไ่พเราะ  บาทที่  ๓  สพฺ

พลกฺขณสมฺปนฺนา  แสดงถงึลักษณะที่งดงาม  บาทที่  ๔  คําวา  สุรูปา  อภิปตฺถิตา  แสดง
ถึงรูปงดงามเปนทีน่าปรารถนาย่ิงนัก 

 

๒.๙)  อัตถพยัตติคุณ  คณุอันเกิดจากขอความที่แสดงนัน้แจมแจงชัดเจน เขาใจ
งาย เชน 

กึวาที  สุคโต  ภนฺเต    อิติ  ปุจฺฉิ  มหีปต ิ
เต  สสสฺตาทิก ํ ทิฏฐ ึ   วฺยากรึสุ  ยถาสก ํ

เต  มิจฉฺาทิฏฐิเก  สพฺเพ   ราชา  อุปฺปพฺพชาปยิ 
สพฺเพ  สฏฐิสหสสฺาน ิ   อาสุ  อุปฺปพฺพชาปตา 
อปุจฺฉิ  ธมฺมิเก  ภิกฺขู     กึวาที  สุคโต  อติ ิ

วิภชฺชวาทิตาหํส ุ    ตํ  เถรํ  ปุจฺฉ ิ ภูปติ...๑๑๔ 
แปลวา  พระเจาอโศกมีพระราชดํารสัถามวา “พระสคุตทรงมีวาทะวาอยางไร  

ทานผูเจรญิ”  ภิกษุเหลานัน้ก็ตอบทิฏฐมิีสสัสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง) เปนตน ตามลัทธิ

ของตน  
พระเจาอโศกจึงทรงมีพระบญัชาใหสึกภิกษุพวกมิจฉาทฏิฐิทั้งหมดนั้น ภิกษทุี่

ทรงบังคับใหสึกทัง้หมดไดมีจํานวนถึง  ๖๐,๐๐๐  รูป   
พระเจาอโศกไดมีพระราชดํารสัถามภิกษุผูทรงธรรมวา “พระสุคตทรงมีวาทะวา

อยางไร” ภิกษุเหลานั้นทูลตอบวา “พระสุคตทรงเปนวิภัชชวาที”  พระเจาแผนดินจึงตรสัถาม
พระเถระ...  

คําประพันธเหลานี้แมจะมีรูปแบบเปนคาถา มีเนื้อความซับซอน มีกฎบงัคับตาม

หลักฉันทลักษณ  แตกวีสามารถบรรยายไดอยางชัดเจน  ไมคลมุเครือจึงจัดเปนอัตถพยตัติ
คุณ   

๒.๑๐)  สมาธิคุณ  คณุอันเกิดจากการนําเอาคุณสมบตัหิรือลักษณะหรือวิธีการ 

ใชของอยางหนึง่ไปไวในของอีกอยางหนึง่  แตการนําเอาไปใชนั้นเปนไปโดยชอบ ไมผิดไป
จากที่รูจักกันในโลก ในคัมภีรสุโพธาลังการยกตัวอยางการที่ดอกโกมุทไมหลับนอน บันเทิง
เบิกบานเมื่อประสบกับดวงจันทรคือพระอุณาโลม  ในตัวอยางนี้ดอกโกมุทซึง่เปนสิง่ไรชีวิต 
แสดงอาการไมหลับนอน บันเทงิเบิกบานเหมือนสิ่งมีชีวติ อยางนี้เรียกวาปาณิธรรมสมาธิคุณ 

                                         
๑๑๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๖ 



 

 

๑๓๗ 

นอกจากนี้ยังมีรูปธรรมสมาธิคณุ  สรสธรรมสมาธิคุณ ทารวยุตธรรมสมาธิคณุ กัตตุธรรม
สมาธิคุณ   กฐินธรรมสมาธิคุณ๑๑๕  เชน   

อมเตนาภิสตโฺตว  อหุ  หฏโฐติ  ภูปต ิ
สีสโตถ  คเหตฺวาน  หตถฺิกฺขนฺเธ  ฐเปสิ  ตํ๑๑๖ 
แปลวา  พระเจาแผนดินทรงพระโสมนัสอยางยิ่งราวกับไดรับอภิเษกดวยน้ํา

อมฤต  ลําดับนั้นจึงทรงอัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุนั้นลงจากพระเศียรประดิษฐานไว
เหนือกระพองชาง 

น้ําอมฤตเปนของเหลวถือเปนน้ําศักดิส์ิทธิ์  ปกตใิชสําหรับการดื่ม  แตในที่นี้กวี
ไดประพันธใหมีการใชน้ําอมฤตสําหรับอภิเษก(รด)  จึงเปนการนําเอาวิธีการใชอยางหนึ่งไป

ใชอีกวิธีหนึง่  จัดเปนสมาธิคุณ   
 
๓)  รส   

รส  คือ  ลักษณะขอความในวรรณคดีทีผู่อานอานแลวมีอารมณคลอยตาม 
จุดประสงคของวรรณคดีมุงใหผูอานซาบซึง้และมีอารมณคลอยตาม  คณุลักษณะของ
วรรณคดีที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวนั้นถือวาเปนรสวรรณคดี๑๑๗  กุสุมา  รักษมณใีห

ความหมายวา  รส  คือ  ปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้นในใจของผูอานเมื่อไดรับรูอารมณที่กวี
ถายทอดไวในวรรณคดี  นักวรรณคดตีามทฤษฎีรสมีความเห็นวา วรรณคดีเกิดขึ้นเมื่อกวีมี
อารมณสะเทือนใจแลวถอดถายความรูสึกนั้นออกมาในบทประพันธ  อารมณนั้นจะกระทบใจ
ผูอาน  ทําใหเกิดการรับรูและเกิดปฏิกิริยาทางอารมณเปนการตอบสนองสิ่งที่กวีเสนอมา  รส

จึงเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจของผูอาน๑๑๘ 
คัมภีรสุโพธาลงัการไดจําแนกรสไว  ๙  ประเภท๑๑๙  ดังนี ้
สิงคารรส หมายถึง รสแหงความรัก 

หัสสรส หมายถึง รสแหงการขําขัน 
กรุณารส หมายถึง รสแหงความโศก 
รุทธรส   หมายถึง รสแหงความโกรธ 

                                         
๑๑๕ พระสังฆรักขิตมหาสามิ,  คัมภีรสุโพธาลังการ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราวิทยาลัย, ๒๕๐๔), หนา  ๘๘. 
๑๑๖ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๒๐. 
๑๑๗ คมกฤษณ ศิริวงษ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องชินกาลมาลีปกรณ”,    หนา  ๗๒. 
๑๑๘ กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต,  หนา  

๒๔. 
๑๑๙ คัมภีรสุโพธาลังการ,    หนา  ๒๒๙. 



 

 

๑๓๘ 

วีรรส   หมายถึง รสแหงความกลาหาญ 
ภยานกรส   หมายถึง รสแหงความนากลัว 

วิภัจฉารส   หมายถึง รสแหงความนาเกลียด 
อัพภูตรส   หมายถึง รสแหงความนาอัศจรรย 
สันตรส   หมายถึง รสแหงความสงบ 

ในคัมภีรมหาวงศประกอบดวยรสแหงวรรณคดีครบทั้ง  ๙  รส  ดังนี้   
๓.๑)  สิงคารรส รสแหงความรัก  ความชอบใจ โดยเฉพาะความรักระหวาง

ชายหนุมกับหญิงสาว สิงคารรสแสดงออกโดยอาการย้ิมแยม  ยักค้ิว  และกลาวถอยคําอัน
เปนที่รักเปนตน  เชน 

ทีฆายุสฺส  กุมารสสฺ  ตนโย  ทีฆคามณิ ี
สุตฺวา  อุมฺมาทจติตฺํ  ตํ  ตสสฺํ  ชาตกุตหูโล 
คนฺตฺวาปติสสฺคามํ  ต ํ อปสฺสิ  มนชุาธิป 

อทา  สโหปราเชน  ราชูปฏฐานมสสฺส  โส 
ควกฺขาภิมุขฏฐาเน  ตํ  อุเปจฺจ  ฐิต ํ ต ุ สา 
ทิสฺวาน  คามิณ ึ จติฺตา รตตฺจิตตฺาห  ทาสิก ํ

โก  เอโสติ  ตโต  สตฺุวา มาตุลสสฺ  สุโต  อติ ิ
ทาสึ ตตถฺ  นโิยเชส ิ  สนฺธึ  กตฺวาน  โส  ตโต 
ควกฺขมฺหิ  ฆสาเปตฺวา รตตฺึ  กกฺกฏยนฺตก ํ
อารุยฺห  ฉินฺทยิตฺวาน กวาฏํ  เตน  ปาวิสิ๑๒๐ 

แปลวา  พระเจาทีฆคามิณีเปนพระราชโอรสของพระเจาทีฆายุกุมารสดับขาว
พระนางอุมมาทจติตานั้นเขา ก็ทรงเกิดความเรารอนพระทัยรักใครพระนางอุมมาทจติตา
นั้น  จึงเสด็จไปยังอุปตสิสคามนั้นไดเขาเฝาพระเจาปณฑุวาสุเทพจอมนรชน  พระองค

ทรงพระราชทานตําแหนงดูแลพระราชากับพระอุปราชแกทีฆคามณีราชกุมารนั้น  ฝาย
พระนางอุมมาทจติตาทอดพระเนตรเห็นพระทีฆคามณีราชกุมารนั้นซึ่งเสด็จประทับยืนอยู
ใกลชองพระแกลก็มีพระทัยรักใครจงึตรัสถามนางทาสีวา  “นั่นใคร”  ครั้นทรงทราบวา 

“เปนพระราชโอรสของพระมาตุลา”  จึงทรงสงนางทาสไีปในที่นั้น  ลําดับนั้น  พระทีฆคา
มณีราชกุมารจงึทรงทําการติดตอ (ผานนางทาส)ี ตกกลางคืนจึงใหเอาเลื่อยยนตตัดที่ชอง
พระแกลเสด็จขึน้ไปสูปราสาท ตัดบานประตูแลวเสด็จเขาไปทางชองนัน้  ประทับคางคนื
อยูกับพระนางอุมมาทจิตตา  พอใกลสวางก็เสดจ็ออกไป  ประทับอยูที่ปราสาทนัน้อยางนี้

เปนประจําก็ไมมใีครทราบเพราะปราสาทนั้นไมปรากฏชอง 

                                         
๑๒๐ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๖๖ 



 

 

๑๓๙ 

คาถาเหลานี้แสดงถงึความเรารอนอันเกิดจากความรักของหนุมสาว  ความ
รักที่พระเจาทีฆคามิณมีีตอพระนางอุมมาทจติตาทําใหพระองคดั้นดนเดินทางไปเฝารับใช

พระเจาปณฑุวาสุเทพ  ฝายพระนางอุมมาทจิตตาแมจะอยูบนปราสาทไมมีประตู  แต
ความรักก็มีอานุภาพทําใหทั้งสองติดตอกันบอกรักกันโดยผานสื่อคือนางทาส ี พระเจาทีฆ
คามิณีแสวงหาวิธีที่จะไดอยูรวมกับพระนางอุมมาทจติตาแสดงออกดวยการตัดที่ชองพระ

แกลแลวแอบเขาสูปราสาทจนไดอยูรวมกัน  นอกจากนี้กวียังบรรยายบรรยากาศวาเปน
ยามค่ําคืนซึ่งชวนใหเกิดสงิคารรส 

 

๓.๒)  หัสสรส รสแหงการขําขัน  แสดงออกโดยอาการเห็นอวัยวะที่ปกปด

ของหญิง  การถูกตองถันของหญิงเปนตน มีการไหวมือและหัวเราะอยางปรากฏชัด    เชน   
โทวาริกสสฺ  ทตตฺสสฺ  ปุตฺโต  โทวาริโก  สย ํ
รฺโญ  สทสิรูเปน  อโหสิ  สุภนามวา 

สุภํ  พลตถฺํ  ตํ  ราชา ราชภูสาย  ภูสิย 
นิสีทาปย  ปลฺลงฺเก    หาสตถฺํ  ยสฬาลโก 
สีสโจลํ  พลตถฺสสฺ  สสีเส  ปฏิมุจฺิย 

ยฏฐึ  คเหตฺวา  หตฺเถน ทฺวารมูเล  ฐโิต  สย ํ
วนฺทนฺเตสุ  อมจฺเจส ุ นิสินฺนํ  อาสนมหฺิ  ต ํ
ราชา  หสติ  เอวํ  โส กุรุเต  อนตฺราตรา๑๒๑ 

แปลวา  นายประตูชื่อสุภะเปนบุตรของนายทตัตะปลอมเปนพระราชา  พระ

เจายสฬาลกะทรงตกแตงนายสุภะดวยราชภูษาใหเปนมหาดเล็ก(พลตัถะ)  นั่งบรรลังก
เพื่อความสนุกสนาน  พระองคทรงโพกผาโพกศรีษะของมหาดเล็กไวบนพระเศียรประทับ
ยืนถือไมเทาเฝาที่ประตู  เมื่อพวกอํามาตยถวายบังคมนายสุภะผูนัง่บนพระราชอาสน 

พระราชาทรงขบขัน  พระองคทรงกระทําเชนนี้เนือง ๆ 

คาถาเหลานี้ผูประพันธแสดงใหเห็นวาการปลอมตัวเปนเรื่องสนุกอยางหนึ่งของ
พระราชา  กวีไดใชคําวา  กระทําเชนนี้เนือง ๆ  เปนการย้ําหัสสรสไดเปนอยางด ี

 
๓.๓)  กรณุารส รสแหงความกรุณา  ซึง่ความกรุณานี้เกิดจากการประสบสิ่ง

ที่ไมนาปรารถนา  การถูกทําราย สูญเสียสิง่ที่ปรารถนา  พลัดพรากไปจากสิ่งที่รักหรือคนรัก  
ปรารถนาสิง่ใดไมไดสิ่งนั้นแลวกรุณา ปรากฏอาการมีหลัง่น้ําตาและคร่ําครวญเปนตน    เชน 

อิทํ  วตฺวา  มหาราชา ตีเร  ปฺชลโิก  ฐโิต 

                                         
๑๒๑ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๕๐ 



 

 

๑๔๐ 

คจฺฉมานํ  มหาโพธึ   ปสฺสํ  อสสฺูนิ  วตตฺยิ 
มฺุจมาโน  มหาโพธ-ิ รุกฺโข  ทสพลสสฺ  โส 

ชาลํ  สรสรสํึ ว  คจฺฉติ  วต เร  อิต ิ
มหาโพธิวิโยเคน  ธมฺมาโสโก   สโสกวา 
กนฺทิตฺวา  ปริเทวติฺวา อคมาสิ  สกํ  ปุรํ๑๒๒   

พระเจาอโศกมหาราชครั้นทรงมีพระดํารัสนี้แลวไดประทบัยืนประคองอัญชลีอยู
บนฝงพลางทอดพระเนตรดตูนพระศรีมหาโพธิ์ที่กําลงัจากไป ทรงหลัง่น้ําพระเนตรตรสัวา  

 “ตนพระศรีมหาโพธิ์ของพระทศพลนั้นเปลงประกายขายพระรัศมีดุจรังษีพระ
อาทิตยกําลังจะจากไป”   พระเจาธรรมาโศกทรงมีความเศราโศกเพราะวิปโยคพลดัพรากจาก

ตนพระศรีมหาโพธิ์ไดแตทรงพระกันแสงพิไรรําพันเสดจ็กลับไปยังพระบุรีของพระองค 
อีกตัวอยางหนึ่ง 
มหารชฺชวินาเสน  วิโยเคน  จ  สูนุโน 

พนฺธนาคารวาเสน  ทุกฺขิตมฺป  นราธิป๑๒๓ 
พระเจาธาตุเสนะทรงไดรับทุกขทรมานเพราะพระมหาราชสมบตัิพินาศ เพราะ

ทรงพลัดพรากจากพระราชโอรส  และเพราะถูกจองจําในคุก 

ในคาถานี้  กวีพรรณนาวาพระเจาธาตุเสนะไดรับทุกขเพราะการถูกพระเจากัสส
ปะที่  ๑  ซึ่งเปนพระโอรสชิงราชสมบตัิ  พระองคตองทรงสญูเสียพระโอรส  และตองถูกจอง
จํา แสดงถึงกรณุารส 

๓.๔)  รุทธรส   รสแหงความโกรธ  รวมทัง้ความอาฆาตแคนชงิชงัที่กอให 

เกิดการกลาวกระทบกระทัง่  การดาวา  จนถึงการกระทําที่รุนแรง  แสดงออกโดยอาการนิ่ว
หนา  หนานิ่วคิ้วขมวดเปนตน  เชน 

 

นาคราชาถ รุฏโฐ  โส  วิวิธา  ภึสิกากริ 
วาตา  มหนตฺา  วายนฺต ิ เมโฆ  คชฺชติ  วสสฺต ิ
ผลนตฺฺยสนโิย  วิชฺช ู  นิจฺฉรนตฺิ  ตโต ตโต 

มหีรุหา  ปพฺพตาน ํ  กูฏานิ  ปปตนฺต ิ จ๑๒๔ 
แปลวา  ครั้งนั้น  พญานาคนัน้โกรธจึงไดสําแดงสิ่งที่นาสะพึงกลัวตาง ๆ คือ ให

ลมพัดอยางรุนแรง ใหเมฆคําราม ฝนตก  ฟาผา  สายฟาแลบแปลบปลาบจากที่นั้น ๆ  
ตนไมโคนลม และยอดเขาก็ถลมลงมา 

                                         
๑๒๒ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๓๑ 
๑๒๓ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๙๙ 
๑๒๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๘๒ 



 

 

๑๔๑ 

อีกตัวอยางหนึ่ง   
หสํ  จาเลสิ  สสีํ โส  ทิสฺวา  ตํ  ชานิ  ภูปต ิ

นูน  มาเรติ  อชชฺาติ   ตทา  สาหสโิกป  โส 
นคฺคํ  กตฺวาน  ราชานํ   สสงฺขลิกพนฺธน ํ
ปุรตฺถาภิมุขํ  กตฺวา  อนฺโต  พนฺธิย  ภิตตฺิย ํ

มตฺตกิาย  วิลิมฺเปส ิ  เอวํ  ทิสฺวาป  ปณฺฑิโต 
โก  ห ิ รชฺเชยฺย  โภเคส ุ ชีวิเตป  ยเสป  วา๑๒๕ 
แปลวา  เสนาบดีพระราชบุตรเขยสั่นศีรษะพลางหัวเราะ  พระเจาแผนดิน

ทอดพระเนตรกริยาอาการนั้นทรงทราบวา “วันนี้  ลูกคนนี้คงฆาเราแน”   ฝายเสนาบดีผู

เคียดแคนแสนสาหัส  จับพระราชาเปลื้องพระภูษาออกใหลามโซตรวนผินพระพักตรไปทาง
ทิศตะวันออกผูกติดไวภายในฝา (หลุม)  ใหเอาดินกลบ (ฝงทั้งเปน)  วญิูชนเหน็เหตุการณ
อยางนี้ ใครจะยินดีโภคทรัพย ชีวิต  กระทัง่ยศถาบรรดาศักดิ์ 

คาถานี้แสดงถึงความโกรธแคนอยางหนักของเสนาบดีและแสดงความแคน
ออกมาดวยการกระทํา คือ  การจับพระเจาธาตุเสนะฝงทั้งเปน  ผูอานนอกจากจะรับรูรุทธรส
แลวยังอาจเกิดกรุณารสตอผูถูกกระทํา 

 
๓.๕)  วีรรส   รสแหงความกลาหาญ  หมายรวมถงึความกลาหาญในการ

รบ  กลาหาญในการใหทาน  กลาหาญที่จะชวยเหลือผูอืน่  กลาเสียสละเพื่อผูอื่น  จนเปนที่
เลื่องลือของผูพบเห็น  เชน 

โมคฺคลฺลานพลา  ราชา เฉตฺวา  นิกรเณน  โส 
สีสํ  อุกฺขิปยากาส ํ  ฉูริกํ  โกสิยํ  ขิป 
กตฺวาฬาหนกิจจฺํ  โส  ตสสฺ  กมฺเม  ปสทีิย 

สพฺพํ  โส  ธนมาทาย อาคฺฉิ  นครํ  วรํ๑๒๖ 
แปลวา  พระเจากัสสปะทรงใชพระแสงดาบตัดพระเศียรโยนขึ้นอากาศแลวสอด

พระแสงดาบคืนฝก  เจาชายโมคคัลลานราชกมุารทรงชื่นชมวีรกรรมของพระเจากัสสปะจึง

โปรดใหถวายพระเพลิง (อยางสมพระเกียรติ)  ทรงขนทรัพยสมบัติเสด็จมายังพระนคร 
ขอความตอนนี้แสดงความกลาหาญเยี่ยงวีรกษตัริยทั้งหลาย  ซึง่ทําใหผูประสบ

เกิดอารมณและรูสึกเทิดทนูบูชาเคารพ 
 

                                         
๑๒๕ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๓๐๑ 
๑๒๖ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๓๐๔ 



 

 

๑๔๒ 

๓.๖)  ภยานกรส  รสแหงความนากลัว  เชน  เสียงฟารอง เสียงสตัวราย  อาการ
ที่ปรากฏมีเหงื่อไหลและเทาสั่นเปนตน  เชน 

รตตฺิวาสมุปาคมฺม  ตตถฺ  โส  สุปเน  ตโต 
มาริตํ  วิย  เสนินฺท ํ  กุมารสฺส  นิโยคโต 
ลุทฺเทห ิ สตฺถปาณหี ิ มารตฺถ ํ สมนฺตโต 

อตฺตานํ  โจปรุทธฺํว  ทิสฺวา  มจฺจุภยทสฺสโิต 
วิสฺสรํ  วิรวนโฺตถ  เสยฺยโต  ปตโิต  ภุวิ 
สกียขคฺคฉตตฺาท-ิ  คาหเก  จานเปกฺขิย 
พลฺจ  สกลํ  หิตฺวา  สหายาตํ  ตมตฺตนา 

อสกฺโกนฺโต  ววตถฺาน ํ ทิสานมป  กาตเว 
ปวิสิตฺวา  มหารฺญํ   มคฺคมูฬโฺห  ภม ํ ตห ึ
ปจฺจูสสฺม ึ  กาฬวาป- คามมคฺคํ  วิชานิย 

ตุริโตว  ตโต  คนฺตฺวา สกํ  คามมุปาวิส ิ
สุณติฺวา  ตสฺส  เสนาป นิชสามึ  ปลายติ ํ
ตาณมฺญํ  น  ปสฺสนตฺ ี มหาภยวิกมฺปตา 

อายุธานิป  ตตฺเถว  ฐเปตฺวาน  สเก  สเก 
สสามิโกว  สมฺมฬุหฺา จริตฺวาฏวิยํ  ตถา 
ปภาตสมเย  ขิปฺป  กาฬวาปมุปาคมุ๑๒๗ 
แปลวา  เมื่อแมทัพโคกัณณะพักแรมคางคืนอยูที่นั้นไดฝนเหน็เสนาบดถีูกพระ

ราชกุมารรับสัง่ใหฆา เหน็นายพรานถือศสัตราวุธลอมมาทุกทิศเพื่อฆาตนเขากระสับกระสาย 
เพราะกลัวตาย  ตะโกนดงัลั่นพลัดตกจากเตียงนอนลงที่พื้น  เขาไมสนใจกระทั่งคนถือดาบ
และถือฉัตรของตน  ทิ้งกองทัพที่ติดตามมาทัง้หมด  หลงลืมทิศทางวิ่งหลบหนีพลัดเขาปา

หลงทางวนเวียนอยูในปานั้น  รุงเชาจึงพบทางไปหมูบานกาฬวาป  จากนั้นรีบเขาไปยัง
หมูบานของตน  ฝายพวกทหารของแมทัพโคกณัณะรูวาแมทัพของตนหนีไป  มองไมเห็นที่
พึ่งอยางอื่นตางหวาดกลัวจนตัวสั่น  ทิ้งอาวุธไวในที่ของตน ๆ  พลัดหลงเขาดงเหมือนแมทัพ

ของตน  พอสวางรีบพากันไปยังหมูบานกาฬวาป 
คาถาเหลานี้กวีพรรณนาความกลัวของแมทัพโคกัณณะ  แสดงออกโดยการ

ตะโกนดังลั่น  พลัดตกจากเตียง  ทิง้ทุกอยาง  หลงลืมทศิทาง  วนเวียนอยูในปา  พวกทหาร
ผูติดตามทราบขาวก็แสดงอาการหวาดกลัวทิ้งอาวุธ ว่ิงหนีพลัดหลงเชนกัน   

 

                                         
๑๒๗ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๒๐ 



 

 

๑๔๓ 

๓.๗)  วิภัจฉารส  รสแหงความนาเกลียด  ปรากฏจากการพบเห็นสิง่ปฏิกูลมี
เนื้อเนาเปนตน  อาการที่แสดงออกมีการปดจมูกเปนตน  เชน   

วิรูปรูปา  นาคา  จ  ภึสาเปนฺติ  สมนตฺโต 
สยํ  ธูปายติ  ชลต ิ  อกฺโกสนฺโต  อเนกธา๑๒๘ 
ซึ่งมีรูปรางอันนาเกลียดนากลัวก็แสดงความนาสะพงึกลวัโดยรอบ  พญานาคนัน้

บังหวนควันดวยตนเอง พนไฟขมขูพระเถระโดยวิธีหลายประการ 
คาถานี้แสดงรูปรางที่นาเกลียดนากลัวซึง่พวกนาคบันดาลขึ้นหวังจะใหพระเถระ

เกลียดกลัว  แสดงถึงวิภัจฉารส   
 

๓.๘)  อัพภูตรส  รสแหงความนาอัศจรรย นาพิศวง  ปรากฏจากการพบเห็นสิ่ง
นาอัศจรรย เชนวิมานและอุทยานของเทวดามีพระอินทรเปนตน  ทําใหเกิดอาการมีปากอา  
ตาโพลง  การกลาวสรรเสรญิออกมา  เปนตน  เชน   

อากาสา  โอตริตฺวา  สา อฏฐา  ภูปสฺส  มทฺุธนิ   
อตีว  หฏโฐ  นํ  ราชา ปติฏฐาเปสิ  เจติเย 
ปติฏฐิตาย  ตสสฺา  จ   ธาตุยา  เจติเย  ตทา 

อหุ  มหาภูมิจาโล  อพฺภูโต  โลมหสํโน 
เอวํ  อจินฺติยา  พุทฺธา   พุทฺธธมฺมา  อจินตฺิยา 
อจินฺติเย  ปสนฺนาน ํ  วิปาโก  โหติ  อจินตฺโย๑๒๙ 
แปลวา  พระบรมธาตุนั้นเสด็จลงจากนภากาศไดประดิษฐานเหนือพระเศียรแหง

พระเจาแผนดนิ  พระราชา ทรงมีพระทัยยินดียิ่งนักโปรดใหอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้น
ประดิษฐานไวในพระเจดีย  กใ็นครัง้นั้น เมื่อพระบรมสารีริกธาตุนั้นประดิษฐานในพระเจดีย
แลว ไดเกิดอัศจรรย  แผนดนิใหญไดไหวอยางรุนแรงนาขนพองสยองเกลา   พระพุทธเจา

ทั้งหลายเปนอจินไตย  พระธรรมของพระพทุธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย ผลวิบากแหงบุคคล
ทั้งหลายผูเลื่อมใสในอจนิไตย ก็เปนอจินไตย 

คาถาเหลานี้ กวีแสดงอัพภูตรสที่เกิดจากความอัศจรรยของพระธาตุ  อาการ

ปรากฏชัดดวยการเกิดแผนดินไหว  ขนลุกชูชัน   
อีกตัวอยางหนึ่ง  
ตติเย ทิวเส  สายํ    ควนฺนรมหาสเย 
ตทนตฺรกิจจฺาน-ุ  วิจารตีรณนตฺเร 

โยธานิรนตฺรา  อาสุ  สมนตฺาขีลปพฺพตา 

                                         
๑๒๘ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๘๓ 
๑๒๙ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๒๒ 



 

 

๑๔๔ 

เปกฺขึสุ  ภีตตสติา  ผิรงฺคา  วิมหฺยากุลา๑๓๐  
แปลวา เย็นวันที่ ๓  ขณะที่ผูสําเร็จราชการผูมีอัธยาศยักวางขวางสาละวนกับ

การตรวจตราหนาที่อยูนั้น  พวกทหารกรูออกมาจากภูเขาใหญรอบดาน  ชาวตางชาตชิะลา
ใจตกใจกลัวตะลงึลาน 

คาถาเหลานี้แสดงความอัศจรรยใจของชาวตางชาติที่เหน็ทหารขาศึกโผลออกมา

จากภูเขา  กวีแสดงอัพภูตรสดวยคําวา  ภีตตสิตา  และ วิมฺหยากุลา 
๓.๙)  สนัตรส   รสแหงความสงบ   ปรากฏจากการมีความบันเทิงเพราะได

พบอารมณที่รัก  หรือไดพบเห็นหนาคนรักเปนตน ผูดื่มด่ําอยูในสันตรสยอมแสดงอาการมี
การกลาวชื่อและถอยคําไพเราะเปนตน  เชน 

มหาโพธสิมารูฬหฺา  นาวา   ปกฺขนฺทิ  โตยธ ึ
สมนตฺา  โยชเน  วีจ ิ สนฺนสิีทิ  มหณณฺเว 
ปุปฺผึสุ  ปจฺวณฺณาน ิ ปทุมานิ  สมนฺตโต 

อนฺตลิกฺเข  ปวชฺชสึ ุ  อเนกตุริยานิ  จ๑๓๑ 
เรืออัญเชิญตนพระศรีมหาโพธิ์แลนลงสูทะเล  คลื่นในหวงมหาสมุทรไกล  ๑ 

โยชนโดยรอบสงบราบเรียบ  ดอกบัว  ๕  สีพากันเบงบานอยูรอบดาน  และดนตรีหลายชนิด

ก็บรรเลงประสานเสียงกองไปในหวงเวหา 
คาถาเหลานี้  กวีแสดงถงึความสงบของทองทะเล  ซึง่ปกติทองทะเลยอมจะมี

คลื่น  แตกวีตองการสื่อใหผูอานไดรับสันตรสจึงบรรยายใหคลื่นทะเลสงบลงเหมือนได
ตอนรับผูที่ตนเคารพรัก  ดอกบว  ๕  สี  แสดงถงึความเอิบอาบชื่นบาน  และเสียงดนตรี

บรรเลงกองไปในหวงเวหาแสดงถงึความวิเวกอยางล้ําลึก 
จากขอมูลดังกลาวมานี้  แสดงวา คัมภีรมหาวงศมีคณุคาดานวรรณคดีมากมาย  

เพราะนอกจากตัวอยางที่ยกมานี้ ยังมีเนื้อหาที่กวีไดแสดงถึงคณุคาดานวรรณคดีอีกจํานวน

มาก  คัมภีรมหาวงศจึงยอมจะมีอทิธิพลตอผูไดอานไดศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผานมาอยาง
ยาวนาน 

 

๓.๒.๒  คุณคาดานความเชื่อของสังคม 

วรรณคดียอมสะทอนคุณคาดานสงัคมเพราะวรรณคดีเปนผลติผลที่เกิดจากการ

สรางสรรคแหงภูมิปญญาของบุคคลในสงัคม จากการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ
พบวาคัมภีรนี้มีคุณคาตอสงัคมโดยเฉพาะตอคานิยมและความเชื่อของชาวลังกาเปนอยางยิ่ง  
และคุณคาดังกลาวกอใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมประเพณตีอชนชาติอื่น ๆ ในเอเชีย

                                         
๑๓๐ มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๔๔๓ 
๑๓๑ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๓๑. 



 

 

๑๔๕ 

อาคเนยที่ไดรับเอา พระพุทธศาสนาจากลังกาไปเผยแผในประเทศของตน ในที่นี้จะศึกษา
ความเชื่อของสังคมที่ปรากฏในเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศ  ๔  ประการ ไดแก  ๑)  ความเชื่อ

เรื่องรอยพระพุทธบาท  ๒) ความเชื่อเรื่องการบูชาพระสารีริกธาต ุ  ๓)  ความเชื่อเรื่องการ
บูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ และ ๔)  ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว  

 

๑)  ความเชื่อเรื่องรอยพระพทุธบาท 
ชาวลังกามีความเชื่อวา  พระพุทธเจาเสด็จมาลงักา  ๓  ครั้ง  ในครัง้ที่  ๓  

เสด็จมาโปรดพญานาคและไดประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวที่ภูเขาสุมนกูฏ  ดังเนื้อความที่
ปรากฏในคัมภีรบทที่  ๑  ขอ  ๗๒ – ๗๗  วา   

ในปที่ ๘ นับแตตรัสรู  พระโลกนาถชินเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน มีภิกษ ุ
๕๐๐ รูปแวดลอม  ในวันที ่๒  ตรงกับวันเพญ็เดือน  ๖  (วิสาขะ)  อันงดงาม  เมื่อพวกนาค
กราบทูลเวลากระทําภัตกิจแลว พระชินเจาจอมมุนีทรงหมผาสังฆาฏิทรงบาตร  ณ พระเชต 

วันนั้นเสด็จไปยังกัลยาณีประเทศอันเปนสถานที่อยูของพญานาคมณิอักขิกะนั้น  พระองค
เสด็จเขาไปพรอมพระสงฆประทับนั่งบนบัลลงักอันมีคามากในมณฑปแกวที่พญานาคสรางไว 
ณ กัลยาณีเจดียสถาน  พญานาคพรอมหมูนาคดใีจอังคาสพระชินเจาผูธรรมราชาพรอมคณะ

สงฆดวยของขบฉันอันเปนทิพยจนทรงอิ่มหนํา  พระโลกนายกเจาผูทรงเปนพระศาสดาผู
อนุเคราะหสตัวโลก  ครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาในที่นั้นแลว ทรงเหาะขึ้นไปแสดงรอย
พระพุทธบาทที่ยอดภูเขาสุมนกูฏ 

หลังจากไดมีการประดษิฐานรอยพระพทุธบาทแลว  ไดมีการบันทึกเรื่องราว

เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทและการบูชารอยพระพุทธบาทในคัมภีรมหาวงศไวหลายครั้ง  คือ 
-พระเจาวิชัยพาหุทรงสรางทางขึ้นเขาสุมนกูฏเพ่ือใหคนเดินทางไปนมัสการรอย

พระพุทธบาทไดสะดวกยิ่งขึ้น  และทรงถวายบานสวยบูชารอยพระพุทธบาท๑๓๒ 

-พระเจาปรักกมพาหุที่  ๑  ทรงเชื่อวาเกาะลังกาเปนสถานที่ศักดิส์ิทธิ์  เพราะ
เปนที่ประดิษฐานพระเกสธาตุ  พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญและพระศอ  พระธาตุเขี้ยว
แกว  บาตรธาตุ  เจดียคือรอยพระบาทของพระศาสดาและกิ่งพระศรีมหาโพธิ์๑๓๓ 

 -พระเจาปณฑิตปรักกมะพาหุที ่  ๓  ทรงพรอมกับกองทัพ  ๔  เหลาเสด็จไป
สมันตกูฏที่มีแกวมณผีุดจากยอดศิลา ทรงกราบไหวรอยพระบาทของพระศาสดาทีส่มันตกูฏ
ซึ่งเปนสถานที่เทวดากราบไหว  และพระราชทานขุนเขาและชนบทที่มชีายหญงิหนาแนน

                                         
๑๓๒ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔๔๒ 
๑๓๓ มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๘ 



 

 

๑๔๖ 

สมบูรณดวยนานารตันะโดยรอบประมาณ  ๑๐  คาวุตแกรอยพระพุทธบาทอันมีสริิดวยความ
เคารพเทิดทูนยิ่งทรงบชูารอยพระพุทธบาทดวยรัตนะและอาภรณอีกหลายครั้ง๑๓๔   

-เมื่อ  พ.ศ.  ๒๐๘๕  พระเจาวีรวิกกมไดครองราชยสมบัติลังกา  พระองคได
เสด็จไปสุมนกูฏดวยเวลาเพียงวันเดียว  ทรงบูชาดวยน้ํามัน  ๑๐๐  หมอ ประทีปมีขนาดวัด
รอบ  ๑๕  ศอก  สูง  ๕  ศอก   รับสัง่ใหสรางบันไดดวยศิลา  ๗๘๐  แทงเพื่ออํานวยความ

สะดวกสําหรับคนสญัจร๑๓๕ 

การที่มีความเชื่อเรื่องการบูชารอยพระพุทธบาทดงักลาวมานี้  เมื่อมีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปในทีต่าง ๆ ยอมจะมีการถายทอดเนื้อความที่ปรากฏในคัมภีรมหาวงศนี ้ 
ซึ่งจะวิเคราะหตอไปในตอนที่เกี่ยวกับอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศ 

 
๒)  ความเชื่อเรื่องการบูชาพระสารรีิกธาต ุ
ความเชื่อเรื่องการบูชาพระสารีริกธาตุมีมาตั้งแตหลงัการปรินิพพานของพระ 

พุทธเจาในประเทศอินเดีย  สวนในลงักา คัมภีรมหาวงศพรรณนาวา  หลังพทุธปรินิพพาน
พระสรภูศษิยของพระสารีบุตรอัญเชญิพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไวที่มหิยังคณเจดีย  ดงั
ปรากฏเนื้อความในคัมภีรมหาวงศวา 

ปรินิพฺพุตมหฺิ  สมฺพุทฺเธ  จิตกาโต จ อิทฺธิยา 
อาทาย  ชินคีวฏฐึ   เถโร  สรภุนามโก 
เถรสสฺ สาริปุตตฺสสฺ   สิสโฺส อานีย  เจติเย 
ตสฺมึเยว ฐเปตฺวาน   ภิกฺขูหิปริวาริโต 

ฉาทาเปตฺวา เมทวณฺณ-  ปาสาเณหิ  มหิทฺธโิก 
ถูป  ทฺวาทสหตฺถุจฺจ ํ  การาเปตฺวาน ปกฺกมิ.๑๓๖ 
ความเชื่อเรื่องการบูชาพระบรมสารีริกธาต ุ  เกิดจากทรรศนะที่วา  การไดเห็น

พระธาตุเปนดุจการไดเฝาพระพุทธเจา  ดังที่พระมหินทเถระถวายพระพรพระเจาเทวานัมปย
ติสสะวา  “ธาตุสุ  ทิฏเฐสุ  ทิฏโฐ  โหต ิ ชโิน๑๓๗  แปลวา  เมื่อไดเหน็พระธาตุทั้งหลาย  ก็
เปนอันไดเฝาพระพทุธเจา” หลงัจากที่พระมหินทเถระไดนําพระพุทธศาสนาจากอินเดียเขาสู

ลังกาแลว  ทานไดถวายคําแนะนําใหพระเจาเทวานัมปยติสสะทรงสรางพระสถูปเพื่อเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  พระเจาเทวานัมปยติสสะทรงสรางพระสถูปถูปารามเปน

                                         
๑๓๔ มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๒๖๓ 
๑๓๕

 เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๐๙ 
๑๓๖ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๔ 
๑๓๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑๘. 



 

 

๑๔๗ 

แหงแรก ดังปรากฏเนื้อความในคมัภีรมหาวงศบทที่  ๒๘ บทที่  ๒๙  บทที่  ๓๐  และบทที ่ 
๓๑  ในบทที่  ๓๑  นั้นพรรณนาวาเมื่อคราวบรรจุพระสารีริกธาตุ พระสงฆไดสัง่ให

โสณตุตรสามเณรไปอัญเชญิพระบรมสารีริกธาตุมาจากนาคภพ เมื่อไดพระธาตุมาแลว พระ
เจาทุฏฐคามณีอภัยโปรดใหมีพิธสีมโภชเปนการใหญ ในพิธีนั้นทรงทูลอัญเชญิพระบรม
สารีริกธาตไุวเหนือพระเศียร พระบรมสารรีิกธาตไุดแสดงปาฏิหาริย  พระเจาทุฏฐคามณีทรง

เลื่อมใสมากไดทรงถวายราชสมบตัิลงักาแดพระบรมสารรีิกธาตุถงึ  ๓  ครัง้ ดงัเนื้อความใน
คัมภีรมหาวงศวา  

ทิพฺพํ  ฉตตฺํ  มานุสํ  จ  วิมุตฺติจฺฉตตฺเมว จ 
อิติ ติจฺฉตตฺธาริสสฺ   โลกนาถสฺส  สตฺถโุน 

ติกฺขตตฺุเมว เม  รชฺช ํ  ทมฺมีต ิ หฏฐมานโส 
ติกฺขตตฺุเมว  ธาตูน ํ   ลงฺการชฺชมทาสิ  โส.๑๓๘ 
แปลวา  พระเจาเทวานัมปยติสสะทรงมีพระโสมนสัตรัสวา “เราจะถวายราช

สมบัติแกพระบรมศาสดาผูทรงเปนที่พึง่ของชาวโลกผูทรงฉัตร ๓ ประการ คือ ทิพยฉัตร 
มนุษยฉตัร  และวิมตุติฉตัร (ฉตัรคือความหลุดพนจากทุกข) ใหครบ ๓ ครั้ง”  จึงได
พระราชทานราชสมบตัิลังกาแกพระบรมสารีริกธาตถุึง  ๓  ครัง้ 

ในรัชสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัยนี้ พระองคทรงอญัเชิญพระธาตุบางสวน
บรรจุไวในพระแสงหอกกอนทําสงครามเพื่อเปนการปองกันภัย๑๓๙  ทําใหพระธาตุไดรับ
ความเชื่อถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับปองกันภัยอันตราย  หลังจากรชัสมัยของพระเจาทุฏฐ
คามณีอภัยไดมีการสรางพระสถูปอีกจํานวนมากทั่วลังกาแลวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวทุก

แหง  โดยไดแบงสวนพระสารีริกธาตมุาจากเจติยบรรพต  ความเชื่อเรื่องการบูชาพระ
สารีริกธาตจุึงแพรไปในหมูพุทธศาสนิกชนชาวลังกา   

 

๓)  ความเชื่อเรื่องการบูชาตนพระศรมีหาโพธิ ์
ความเชื่อเรื่องการบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์  เกิดจากการที่พระอานนทนําตนพระ

ศรีมหาโพธิจ์ากพุทธคยาไปปลูกไวหนาวัดเชตวันเรียกวาอานันทโพธิ์  คัมภีรมหาวงศได

กลาวถึงการรับเอาตนพระศรีมหาโพธิ์ และการมาลังกาของตนพระศรีมหาโพธิ์  ดังกลาว
มาแลวในหัวขอวาดวยเนื้อหายอของคัมภีรมหาวงศบทที ่  ๑๘ และบทที่  ๑๙  จะเห็นไดวา  
พระเจาอโศกมหาราชทรงมีความเคารพตนพระศรีมหาโพธิ์เหมือนกับพระศาสดา  และเห็น
วาเปนสิ่งที่ไมควรตัด  การจะไดกิง่ตนพระศรีมหาโพธิ์นัน้ตองทําการอธษิฐานใหขาดออกเอง  

เมื่ออัญเชิญตนพระศรีมหาโพธิ์ลงเรือแลว  พระองคทรงติดตามไปสงและทรงกรรแสง  เมื่อ

                                         
๑๓๘ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๑๕. 
๑๓๙ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๗๐. 



 

 

๑๔๘ 

ตนโพธิม์าถึงลังกาแลว  พระเจาเทวานัมปยติสสะไดทรงตอนรับอยางดี  และไดมีการปลูกตน
พระศรีมหาโพธิใ์นลังกาในสถานที่  ๘  แหง แหงละหนอ  คือ (๑)  ที่ทาน้ําชัมพุโกละ ตรง

สถานทีท่ี่ตนพระศรีมหาโพธิ์ประดษิฐานอยูในคราวอัญเชญิลงจากเรือ  (๒)  ที่ติ
วักกพราหมณคาม  (๓)   ทีถู่ปาราม   (๔)  ที่อิสสรสมณาราม   (๕)  ที่เนินพระปฐมเจดีย   
(๖)  ที่เจติยปพพตาราม  (๗)  ที่กาชรคาม   และ  (๘) ที่จันทนคาม   นอกจากนี ้ ในคราว

เดียวกันนี้ยังมีหนอตนพระศรีมหาโพธิ์อีกสวนหนึ่งจํานวน  ๓๒  หนอ ไดรับการนําไปปลูกไว
ในวิหารตาง ๆ ในที่  ๑  โยชนโดยรอบ  การปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ไวจํานวนมากนีเ้พื่อให
ประชาชนไดเลื่อมใสโดยทั่วถงึกัน  ดังที่คมัภีรมหาวงศกลาววา  “ตนพระศรีมหาโพธิ์เจาแหง
ตนไมประดษิฐานอยูเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกประชาชนชาวลังกาทวีปเทานั้นดวยเดชของพระ

สัมมาสัมพทุธเจา”๑๔๐   
 
๔)  ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรยโพธสิตัว 

ในคัมภีรพระไตรปฎก  กลาวถงึพระศรีอริยเมตไตรยโพธสิัตวเพียง  ๒  ครัง้  คือ 
ในจักกวัตตสิูตร  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  และในคมัภีรพุทธวงศเทานั้น  แตความเชื่อความ
ศรัทธาในพระศรีอริยเมตไตรยของชาวลังกามีกลาวไวในคัมภีรมหาวงศบอยครั้ง ดงันี ้

กอนที่พระเจาทุฏฐคามณีอภัยจะสวรรคต  ไดตรัสกับพระอภัยเถระวา  เทวโลก
ชั้นไหนนารื่นรมย  พระเถระถวายพระพรวา  เทพบุรชีัน้ดุสิตสตับุรุษสมมติกันวานารื่นรมย  
พระเมตไตรยโพธสิัตวผูมีความเอ้ือเฟอย่ิงประทับอยู  ณ  ดุสิตบุรีนัน้  คอยเวลาเสด็จมาอุบัติ
เปนพระพุทธเจา  ครั้นแลว  พระมหาราชเจาทรงมองดูพระมหาสถูปทรงบรรทมจนหลับพระ

เนตรไป  ครั้นทรงจุต(ิเคลื่อน)  ทนัใดนัน้  กายทิพยพลันปรากฏประทับยืนอยูบนรถทีม่า 
จากสวรรคชั้นดสุิต  มีความเชื่อวาพระเจาทุฏฐคามณีอภัยจะไดไปบังเกิดเปนพระศรีอริย
เมตไตรยในอนาคต  พระโอรสของพระเจาทุฏฐคามณีคอืพระสาลิราชกุมารจักเปนพระโอรส

ของพระเมตไตรยพุทธเจา๑๔๑ 
เมื่อพระพุทธโฆสาจารยปริวรรตแตงคัมภีรวสิุทธิมรรคเสร็จแลวไดมอบให

พระสงฆลงักาตรวจสอบ คณะสงฆลงักาตรวจสอบแลวเห็นความถูกตองของคัมภีรตาง

ยอมรับวาพระพุทธโฆสาจารยคงจะเปนพระศรีอริยเมตไตรย  ดังคําวา  “คณะสงฆพงึพอใจ
มากประกาศกึกกองวา  “ทานผูนี้เปน พระเมตไตรยโพธสิัตว  มติองสงสัย”๑๔๒ 

                                         
๑๔๐ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,    หนา  ๑๓๕. 
๑๔๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๒๕ 
๑๔๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๙๐ 



 

 

๑๔๙ 

ในรัชกาลของพระเจาธาตุเสนะโปรดใหสรางเครื่องประดบัอยางราชูปโภคถวาย
แกพระเมตไตรยโพธสิัตว๑๔๓   

ในรัชกาลพระเจาทัปปุละรับสั่งใหสรางพระเมตไตรยสุคตเจาสูง  ๑๕  ศอก๑๔๔ 
ในรัชกาลของพระเจากัสสปะที่  ๕  ทรงมีพระราชปฏปิทาจนเปนที่ยอมรับวา

เหมือนพระเมตไตรยโลกนาถ 

พระเจาปรักกมพาหุมหาราชโปรดใหสรางรูปพระศรีอริยเมตไตรย ๓  องค๑๔๕ 
ในรัชกาลของพระเจากติตสิิริราชสีหะ  โปรดใหสรางรปูพระเมตไตรยโพธสิัตว

ปางประทับยืนคูกับพระวิษณุใกลเรือนพระพทุธปฏิมา๑๔๖ 
เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรยปรากฏในลังกาในรัชสมัยพระเจา

ทุฏฐคามณีอภัย(พ.ศ. ๓๘๓) ขอนี้เปนหลักฐานที่ทําใหทราบวาชาวลังกามีความเชื่อเรื่องนี้มา
นาน และไดรับการบอกเลาสืบตอกันมาชานาน 

การวิเคราะหคุณคาของคัมภีรมหาวงศในดานความเชื่อของสังคมดงักลาวมานี้  

ยอมสะทอนใหเหน็การถายทอดวัฒนธรรมความเชื่อผานวรรณคดีบาลีเรื่องนี้  ซึ่งจะสง
อิทธิพลไปยังผูที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลงักาวงศในประเทศไทยดังจะไดศึกษาวิเคราะห
ตอไป 

 
๓.๒.๓  คุณคาดานประวัตศิาสตร 

การศึกษาวิเคราะหคณุคาดานประวัติศาสตรของคมัภีรมหาวงศในงานวิจัยนี้  จะ
ศึกษาเฉพาะประวัติของบุคคลสําคัญใน พระพุทธศาสนาคือประวัติของพระมหากษัตริยพุทธ
มามกะบางพระองคและประวัติของพระเถระรูปสําคัญ เพราะคัมภีรมหาวงศเปนวรรณคดี

ประเภทวงศที่มุงบันทึกประวัติของบุคคลสําคัญหรือผูยิ่งใหญ  และจะศึกษาวิเคราะหประวตัิ
การสังคายนา  และประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาระหวางลังกากับประเทศไทย ดงันี ้

 

๑)  ประวัติของบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนา 
ประวัติของบุคคลสําคญัในที่นีผู้วิจัยจะกลาวถึงพระราชประวัติของ

พระมหากษัตริยพุทธมามกะที่สําคญั  และประวัติพระมหาเถระรูปสําคัญซึง่มีรายละเอียด
ดังนี ้

  ๑.๑)  ประวตัิพระมหากษตัริยพุทธมามกะทีส่ําคัญในคมัภีรมหาวงศ 

                                         
๑๔๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๙๗ 
๑๔๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๔๒ 
๑๔๕ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,    หนา  ๒๒๓ 
๑๔๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๗๘. 



 

 

๑๕๐ 

  ในคัมภีรมหาวงศระบุวา  กษตัริยลังกาทัง้หมดนับตัง้แตพระเจาวิชัยจนถึงสิ้น
ราชวงศลังกามีจํานวน  ๑๗๙  พระองค มีระยะเวลาการปกครองตั้งแต  พ.ศ.  ๑  จนถงึ  

พ.ศ.  ๒๓๔๐  ทุกพระองคลวนทรงเปนพุทธมามกะ ในที่นี้จะศึกษาประวตัิของ
พระมหากษัตริยพุทธมามกะบางพระองคผูมีบทบาทสําคัญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ไดแก  พระเจาเทวานัมปยติสสะ  พระเจาทุฏฐคามณีอภัย  พระเจาวัฏฏคามณีอภัย  พระเจา

สิริสงัฆโพธิ พระเจาปรักกมพาหุมหาราชที่  ๑  พระเจาปรักกมะพาหุ  และพระเจากติตสิิริ
ราชสีหะ 

๑.๑.๑)  พระเจาเทวานัมปยตสิสะ 
พระเจาเทวานัมปยตสิสะ  ทรงเปนพระมหากษัตริยทีม่ีบทบาทสําคัญดานการ

เผยแผพระพทุธศาสนา  คือ  ทรงเปนผูรับเอาพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย  โดยการ
เผยแผของพระมหินทเถระ  ซึ่งตรงกับรชัสมัยของพระเจาอโศกมหราช  คัมภีรมหาวงศได
บันทึกประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาจากอินเดียสูลังกาไวโดยละเอียดในภาคแรกบทที่  

๑๑  ถึง  บทที่  ๒๐  รวม  ๑๐  บท  ทําใหมหีลักฐานการเผยแผพระพุทธศาสนาจากอินเดียสู
ลังกา หลงัการยอมรับนับถือพระพทุธศาสนาของพระเจาเทวานัมปยติสสะทําใหพระพุทธ 
ศาสนาตัง้มั่นในลังกา  พระองคทรงสรางพระสถูปทีถู่ปาราม  กรงุอนุราธปุระเปนแหงแรก  

กอใหเกิดรูปแบบสถูปเจดียแบบลังกา  ทรงสรางมหาวิหาร  เจติยบรรพต    ถูปาราม  ทรง
ปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์  ปรับปรุงทศันียภาพรอบพระสถูปประดับเสาหิน  ทรงสรางอสิ
รสมณวหิาร   ตสิสวาปวิหาร  ปฐมสถูปหรือปฐมเจดีย  เวสสคิรีวิหาร  และสํานักภิกษุณ ี 
พระองคทรงมีบทบาทมากในฐานะผูวางรากฐานของพระพุทธศาสนาในลังกา 

๑.๑.๒)  พระเจาทุฏฐคามณีอภัย 
พระประวัติของพระเจาทุฏฐคามณีอภัยปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที่  ๒๒ ถงึ

บทที่  ๓๒  พระเจาทุฏฐคามณีทรงสืบเชื้อสายจากพระเจาเทวานัมปยติสสะมาตามลําดับ คือ 

พระเจาเทวานัมปยตสิสะ  พระเจามหานาคเปนพระอนุชาพระเจาเทวานัมปยติสสะ  
ปกครองอยูที่โรหณรัฐ  พระโอรสของพระเจามหานาคนัน้ทรงพระนามวายัฏฐาลยติสสะ  ๆ  
มีพระโอรสทรงพระนามวาโคฐาภัย  ๆ  มีพระโอรสทรงพระนามวากากวัณณตสิสะ  ๆ ทรงมี

พระโอรสคือพระคามณีอภัย  ๆ  ทรงมีพระมารดาทรงพระนามวาวิหารเทวีเปนพระราชธิดา
กษัตริยผูครองแควนกัลยาณี  คําวาคามณีอภัยมาจากคําวา คามณี  ซึ่งหมายถึงเปนใหญใน
มหาคาม  และคําวา  อภัย เปนพระปรมาภิไธยของพระอัยยกา  ทรงมีพระนามวาทุฏฐคามณี
อภัยเพราะทรงประทษุรายพระราชบิดา พระองคทรงมีพระกนษิฐารวมพระมารดา  ๑  

พระองคทรงพระนามวา  ตสิสะ    ทรงตอสูแยงชงิราชสมบตัิกับเจาชายตสิสะในที่สุดทรง
ชนะ  ตอมา  พระองคทรงทํายุทธหตัถีกับทมิฬที่ยึดเกาะลังกาภาคเหนือจนชนะขาศึก  เมื่อ
เสร็จการสงครามแลว  ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ทรงสรางมริจวัฏฏิวิหาร  โลห

ปราสาท   และทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก 



 

 

๑๕๑ 

 
๑.๑.๓)  พระเจาวัฏฏคามณีอภัย 

พระประวัติของพระเจาวัฏฏคามณีอภัยปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที่ ๓๓ พระ
เจาวัฏฏคามณีอภัยทรงเปนพระกนษิฐาของพระเจาขัลลาฏนาคะ  ในรัชกาลของพระองค  ได
มีสงครามกับพวกทมิฬ  ทรงแพสงครามและหลบภัยอยู  ๑๔  ป  ภายหลงัไดขึ้นครองราชย

สมบัติอีกครัง้  ในรัชกาลนีม้ีการบันทึกพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษรเปนครั้งแรกทรง
สรางอภัยคิรีวิหารและนมินตพระมหาตสิสะกับพระติสสะผูพหสููตมาพํานัก  ในรัชกาลของ
พระองคเกิดการแตกแยกคณะสงฆออกเปนฝายมหาวิหารกับฝายอภัยคีรีวิหาร  วิหารทั้งสอง
แหงไดมีบทบาทตอประวตัิศาสตรพระพุทธศาสนาในลงักาอยางมาก 

 
๑.๑.๔)  พระเจาสิริสงัฆโพธ ิ
พระประวัติของพระเจาสริิสงัฆโพธิปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที่  ๓๖  พระเจา

สิริสงัฆโพธิทรงเปนชาวลัมพกรรณ เปนเสนาบดีของพระเจาสงัฆติสสะไดรับราชสมบัตติอ
จากพระเจาสงัฆติสสะ  เสวยราชสมบัติเพียง ๒  ป  ในรัชกาลนี้มียักษตาแดงเที่ยวหลอก
หลอนประชาชนจึงเกิดธรรมเนียมการเซนพลียักษขึ้น และมีความเชื่อวาพระเจาสิรสิังฆโพธิ

เปนพระโพธสิัตว  หลักฐานในคัมภีรมหาวงศตอนนีท้ําใหทราบวาธรรมเนียมการยกยอง
พระมหากษัตริยเปนพระโพธิสตัวเกิดขึ้นในลังกาตัง้แตรชักาลนี้ 

๑.๑.๕)  พระเจาปรักกมพาหุมหาราชที่  ๑ 
พระประวัติของพระเจาปรักกมพาหุมหาราชที่ ๑  ปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที ่ 

๖๐  ถึงบทที่  ๗๗  พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก 
ทรงครองราชยสมบตัิ  ๓๓  ป เหตุการณทีส่ําคัญคือทรงรวมคณะสงฆ  ๓  นิกาย ให
ปรองดองกันไดสําเร็จ  ทรงจัดพิธีสมโภชพระสารีริกธาตอุยางยิ่งใหญ  ในรัชกาลนี้ เกิดธรรม

เนียมการยกยองพระสารีริกธาตุวาเปนสญัลักษณของกษตัริย  พระองคโปรดใหสรางพระ
วิหาร  ปราสาท  เรือนพระปฏิมา  เรือนประดษิฐานพระธาตุ  เปนตนจํานวนมาก  วิหารที่
สําคัญและมีขนาดใหญเกิดขึ้นในรัชกาลนี้ เชน  เชตวันวิหาร  วิหารอสิิปตนะ  กสุินาราวิหาร  

เวฬุวันวิหาร และกปลวิหาร   
 
๑.๑.๖)  พระเจาปรักกมะพาหุ (ปณฑติปรักกมะพาหทุี่  ๓)   
พระประวัติของพระเจาปรักกมะพาหุหรือปณฑิตปรักกมะพาหุ ปรากฏในคัมภีร

มหาวงศบทที่  ๗๙  ถึงบทที่  ๘๕  พระองคทรงเปนโอรสของพระเจาวิชยพาหุที่  ๓  ทรงมี
พระราชปฏิปทาคลายกับพระเจาปรักกมพาหุมหาราชที ่  ๑  ทรงทํานุบํารงุพระพทุธศาสนา
มาก  ในยุคนี้เกิดธรรมเนียมการสรางสะพาน ถนนหนทาง วิหาร  อาราม  โรงธรรม  หลาย



 

 

๑๕๒ 

แหง  ธรรมเนียมการถวายผาพระกฐนิ  การสรางจารกึประกาศพระเกียรติคุณของพระเจา
แผนดิน  มีการตัง้ตําแหนงผูดูแลพระธาตุซึง่ถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญที่สุดตําแหนงหนึ่ง 

 
๑.๑.๗)  พระเจากิตติสริิราชสีหะ 
 พระประวัติของพระเจาพระเจากิตติสริิราชสีหะปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที่  

๙๘  พระองคทรงเปนพระมหากษตัริยที่เลื่อมใสในพระพทุธศาสนามาก  พระราชกรณียกิจที่
สําคัญคือโปรดใหภิกษุจารึกคัมภีรพระธรรมในแผนทองคํา จารึกคัมภีรพระไตรปฎก และแตง
พระประวัติของพระองค โปรดใหสอบทานคัมภีรมหาวงศและจุลวงศเทียบกับตํานานราชวงศ 
กษัตริยลังกาที่นํามาจากประเทศสยามแลวแกไขสวนที่บกพรอง โปรดใหนําพระพุทธศาสนา

มาจากกรุงศรีอยุธยา  เปนตน 
 
 ๑.๒)  ประวัติพระมหาเถระรูปสําคญั 

 พระเถระรูปสําคญัในคัมภีรที่จะนํามาศึกษาในทีน่ี้  ไดแก   พระมหินทเถระ  
พระพุทธโฆสาจารย  พระวาจิสสระ  พระสรณงักร  จากการศึกษาเนื้อหาในคัมภีรพบวาทาน
เหลานี้มีความสําคัญตอการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาเปนยางยิ่ง 

 ๑.๒.๑)  พระมหินทเถระ   
 ทานเปนโอรสของพระเจาอโศกมหาราช  หลงัจากผนวช  ทรงเปนพระธรรม

ทูตนําพระพุทธศาสนาไปเผยแผที่ลงักา  ทําใหลังกาเปนที่มั่นของพระพุทธศาสนา  ประวัติ
ของทานไดกลาวมาแลวในเนื้อหายอของคัมภีรมหาวงศบทที่  ๑๓ - ๒๐ 

๑.๒.๒)  พระพทุธโฆสาจารย  
ประวัติพระพทุธโฆสาจารยปรากฏในคมัภีรมหาวงศบทที่  ๓๗  กลาววา

ทานเปนชาวอินเดีย  เกิดที่ตําบล พทุธคยา  ราว  พ.ศ.  ๙๐๐  เศษ  สมัยหนุมทานเปน

พราหมณเปนผูรูวิชาและศิลปะเรียนจบไตรเพท ภายหลังทานไดพบกับพระเรวตเถระและได
โตวาทะกัน  เมื่อพายแพทานจงึหันมานับถือพระพทุธศาสนา  หลังจากบวชไดไมนานทานได
เริ่มแตงคัมภีรอรรถกถาข้ึน ขณะที่กําลังแตงปรติตอรรถกถากไ็ดรับการแนะนําจากพระเร

วตะวาที่ประเทศอินเดียมีเพียงพระไตรปฎก  แตที่ประเทศศรีลงักามีพระไตรปฎกพรอมทั้ง
อรรถกถา  ควรไปศึกษาอรรถกถาที่ลงักากอน  ทานจึงไดเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาตรง
กับรัชกาลของพระเจามหานาม และไดพบวาที่ประเทศศรีลังกานั้นมีมูลอรรถกถาหรืออรรถ
กถาเกาอยูแลว  พระมหินทเถระนํามาจาก อินเดียตัง้แตสังคายนาครั้งที่  ๓  นอกจากนี้ ยังมี

อรรถกถามหาปจจรี  อรรถกถากุรุนที  และมหาอรรถกถา ทานจึงไดนําอรรถกถาเหลานั้นมา
เรียบเรียงเสียใหม ที่มีเนื้อหามากเกินจําเปนก็ตัดทิ้ง  ที่มีเนื้อหานอยก็อธิบายเพ่ิมเติม  ดัง
ปรากฏในคํานําของอรรถกถา แตละเลมที่ทานแตงขึ้น  นอกจากนี้ ทานยังไดแตงคมัภีรวิ



 

 

๑๕๓ 

สุทธิมรรคไวดวย  คัมภีรมหาวงศกลาววาผลงานของพระพุทธโฆสาจารย เปนผลงานที่ไดรับ
การยอมรับเทียบเทากับพระบาลี 

 
๑.๒.๓)  พระวาจิสสระ   
ทานเปนพระเถระสําคัญรูปหนึ่งในรชักาลของพระเจาปรกักมพาหุ เนื้อหาใน

คัมภีรมหาวงศบทที ่  ๗๔  ระบุนามของพระวาจิสสระวา  ในอดีตกาล กอนรัชสมัยของพระ
เจาปรักกมพาหุนั้น กษัตริยลังกากับกษตัริยรามญัตางทรงมสีัมพันธไมตรตีอกัน  ครั้นถึง
สมัยพระเจาอะละอองสิถเุสด็จขึ้นครองราชย  พระองคทรงใหเพิ่มราคาชางทีส่งไปขายยัง
ลังกา  ทรงยกเลิกชางบรรณาการอันเปนธรรมเนียมโบราณ  จับทูตลงักาแลวยึดเงิน  ชาง 

และเรือของลังกา  ยกเลิกการคาขายระหวางลังกากับรามัญ  และใหอาจารยวาจิสสระกับ
บัณฑิตชื่อธรรมกติตโิดยสารเรือรั่วขามทะเล  แยงชงิเจาหญิงที่พระเจาแผนดินลงักาสงไป
ถวายดินแดนกัมโพชะพระองคจงึทรงสงกองทัพเรือไปยังประเทศรามัญ  แตกองทัพเรือถูก

พายุกระหน่ํา  บางลําอับปางกลางทะเล  บางลําพลัดหลงไปที่อ่ืน  ลําหนึ่งพลัดไปขึ้นเกาะกา
กะ  กองทัพลังกาไดจับกุมชาวเกาะจํานวนมากไปถวายพระเจาลังกา  อีก  ๕  ลํานําโดยแม
ทัพนครคีรชีื่อกิตติยกพลขึ้นที่ทากสุุมะ(ในคัมภีรศาสนวงศ เรียกวา กุสมิะ  คือ  เมืองพะสิม  

ตีทัพรามญัแตกพาย  อีกกองหนึง่แมทัพทมฬิาธิการีชื่ออาทิจจะยกพลขึ้นที่ทาปปผาลมะของ
ชาวรามัญ  จับชาวชนบทเปนเชลยแลวยกทัพบุกเขาตีเมืองอุกกะมะละปลงพระชนมพระเจา
แผนดินรามญั  ชาวรามัญจึงเผดียงสงฆใหมสีัมพันธไมตรีกับลังกาเชนเดิม  หลักฐานนี้ทําให
ทราบวาทานเปนบุคคลสําคัญรูปหนึ่งในการนําพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเขามาเผยแผ

ในรามญั ทําใหเหน็รองรอยของพระพทุธศาสนาที่เขามาในดินแดนสุวรรณภูม ิ
 
๑.๒.๔)  พระสรณังกร 

ประวัติของพระสรณงักรปรากฏในคัมภีรมหาวงศบทที ่ ๙๕  ทานมีชีวิตอยูตัง้แต
รัชสมัยของพระเจาสิริวีรปรักกมนรินทสหีะ (พ.ศ.  ๒๒๕๐)  ยุคนี้ไมมีพระสงฆในลังกาเพราะ
พระสงฆขาดวงศไป  สามเณรสรณงักรไดรับการอาราธนาจากพระเจาสิริวีรปรักกมนรินท

สีหะ ใหแตงคัมภีรสารตัถสงัคหะ แปลคัมภีรมหาโพธิวงศและคัมภีรเภสัชชมญัชุสาเปนภาษา
สิงหล   ในรชักาลถัดมาคือรัชสมัยของพระเจาสิริวิชยราชสีหะ  สามเณรสรณังกรก็ไดรับพระ
บรมราชูปถัมภเชนกัน  ตอมา  ในรัชสมัยของพระเจากิตติสิรริาชสหีะทานจึงไดรับการ
อุปสมบทจากพระสงฆไทยทีม่ีพระอุบาลีเปนประธาน  ทานไดรับการสถาปนาใหเปน

พระสงัฆราชแหงลงักาในรัชกาลนั้น   
จากการศึกษาพระประวตัิของพระมหากษตัริยทําใหทราบวาพระมหากษตัริยผู

ทรงเปนพทุธมามกะทุกพระองคทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสรางวัดวาอารามตาง ๆ 

ไวในลงักา ทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองทั้งอาณาจักรและศาสนจักร  พระมหากษตัริยไดมี



 

 

๑๕๔ 

สวนสําคัญในการักษาพระพุทธศาสนาและการเผยแผพระพุทธศาสนาไปในถิ่นตาง ๆ  ทําให
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศแผไปทั่วเอเชียอาคเนย  สวนประวตัิพระเถระทําใหเห็นการ

รักษาพระพทุธศาสนาและการนําพระพุทธศาสนาลงักาวงศไปเผยแผในถิ่นตาง ๆ ดวยเหตุนี้
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศจึงไดไปประดิษฐานมั่นคงในเอเชียอาคเนย 

 

๒)  ประวตัิการสงัคายนา 
คัมภีรมหาวงศพรรณนาการสงัคายนาในอินเดีย  ๓ ครั้งไวในบทที่  ๓  บทที่  ๔  

และบทที่  ๕  ซึ่งการสังคายนาทัง้ ๓  ครัง้นี้เปนทีย่อมรับกันทั่วไป  นอกจากนี้คัมภีร
มหาวงศยังไดระบุถงึการสงัคายนาในลงักาอีกหลายครั้ง  เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู

พุทธศาสนิกชนก็มี  เปนที่ยอมรับเฉพาะในลังกาเทานัน้ก็มี   
คัมภีรสังคตีิยวงศไดนับการสงัคายนาที่กระทําในลงักา  ๔  ครั้ง  คือ เหตุการณ

ตอนที่พระมหินทเถระไดนําพระพุทธศาสนาไปเผยแผทีล่ังกา  นับเปนการสงัคายนาครั้งที ่ 

๔๑๔๗   เหตุการณตอนที่ภิกษสุงฆประชุมกนัสาธยายพระธรรมวินัยและยกข้ึนสูใบลานใน
รัชกาลพระเจาวัฏฏคามณีอภัยนับเปนการสังคายนาครัง้ที่ ๕๑๔๘  เหตุการณตอนจาร
พระไตรปฎกลงในใบลาน  พระพุทธโฆสาจารยแปลธรรมที่ลังกา  นับเปนการสังคายนาครัง้

ที่  ๖๑๔๙  และเหตุการณตอนที่กระทําอรรถวรรณนา  นับเปนสังคายนาครัง้ที่  ๗   
ความจริง  เนื้อหาในคัมภีรมหาวงศยงัพรรณนาถงึการสังคายนาหลายครัง้ซึ่ง

คัมภีรสังคติวงศมไิดระบไุว  คือ 
-ในรัชกาลของพระเจาธาตุเสนะ   โปรดใหทําสงัคายนาพระไตรปฎก ดุจพระเจา

ธรรมาโศกราช   
-ในรัชกาลของพระเจากุมารธาตุเสนะโอรสของพระเจาโมคคัลลานะโปรดใหทํา

สังคายนาพระธรรมวินัยชําระเสี้ยนหนามของพระศาสนา 

ในรัชกาลของพระเจากติตสิิริราชสีหะโปรดใหมีการเขียนภาพจิตรกรรมระบุ
สถานทีท่ําสงัคายนา  ๕  แหง  ทําใหทราบวาถึงรัชกาลนี้  การสังคายนาพระไตรปฎกใน
ลังกามีเพียง   ๒  ครัง้เทานั้น  เมื่อรวมกับการสงัคายนาที่อินเดีย  ๓  ครั้ง  จึงเปน  ๕  ครั้ง   

 
๓)  ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาระหวางลังกากับประเทศไทย 

                                         
๑๔๗ ศิลปากร,กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  

เลม  ๓,  พิมพครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพดอกเบี้ย, ๒๕๔๔),  หนา  ๔๘. 
๑๔๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๕๗. 
๑๔๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๖๒.   



 

 

๑๕๕ 

ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาระหวางลงักากับประเทศไทย  พบวา  ใน
รัชกาลของพระเจาสิริวิชยราชสหีะ ไดมีการสงทตูไปขอภิกษุจากประเทศเปคุ  ประเทศรักขัง

คะ(มอญ) และประเทศสามินทะ คือประเทศสยามหรือประเทศไทย  ตรงกับรชัสมัยของพระ
เจาอยูหัวบรมโกษ  แตยงัไมทันทีร่าชทตูจะกลับไป  กษตัริยลังกาพระองคนี้กส็วรรคตไป
กอน ดังเนื้อความในคัมภีรมหาวงศวา 

ภิกฺขุสํฆสสฺ  ลาเภน   ลงฺกายํ  ชินสาสเน 
ปริหีนภาวํ  ชานิตฺวา   กมฺปโต  ธรณีปติ. 
ภิกฺขุสํฆํ  นิมนฺเตตุ   จินฺเตตฺวา  มุนสิาสน ํ
กตฺถ กตถฺ  วตตฺตีต ิ   วิจาเรตฺวา  อเนกธา 

เปคุรกฺขงฺคสามินทฺ-    วิสเยสุ  ตหึ  ตห ึ
วตฺตตีติ  จ  สุตฺวาน   โอลนฺทานํ  กถํ  สุภํ 
ตํตรํฏเฐ  วิจาเรตุ   ปวตฺตึ  มนุิสาสเน 

มูลภาสาย  สนฺเทเส   ลิขาเปตฺวาน  สาธุกํ 
ทตฺวามจฺจาทโย  ราชา   เปเสตฺวา  วิสุ  วิสุ 
อโยชฺฌวิสเย  ตสฺม ึ   สาสนํ  สุวินิมฺมล ํ

สุฏุ  สุนทฺรภาเวน   วตฺตตีติ  กถํ  สโุต 
นราธิโป  ตโต เอว   ลงฺกํ  เนตุ  ชินตฺรเช 
ปณฺณากาเรหิ  เนเกห ิ  ปูโชปการณาทิห ิ
สนฺเทสมฺป  จ  ทตฺวาว  อมจฺเจ  เปสยี   ตทา.๑๕๐ 

แปลวา  พระเจาสิริวิชยราชสีหะทรงทราบวาภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาที่ลังกา
เสื่อมลาภสักการะทรงหวั่นพระราชหฤทัย  ทรงพระราชดําริเพื่อนิมนตภิกษสุงฆ ทรง
ใครครวญวาพระพทุธศาสนารุงเรืองอยูทีไ่หน  ไดทรงสดับศุภกถาของชาวฮอลันดาวา

พระพุทธศาสนารุงเรืองในประเทศเปคุ  ประเทศรักขังคะ(มอญ) และประเทศสามนิทะ  รับสัง่
ใหเขียนพระราชสาสนดวยมูลภาษา สืบเรื่องราวพระพทุธศาสนาในประเทศนั้น ๆ  ทรง
มอบหมายอํามาตยแลวทรงสงแยกยายกันไป  ครั้นทรงทราบวาพระพุทธศาสนาในอยุธยา

บริสุทธิห์มดจดยิ่งนักจึงพระราชทานสาสนพรอมดวยเครื่องราชบรรณาการเปนอันมากมี
เครื่องบูชาเปนตน  ทรงสงพวกอํามาตยไปเพื่ออาราธนาภิกษุจากอยุธยามายังลังกา 

ตอมา  ในรัชสมัยของพระเจากิตติสิรริาชสหีะ (พ.ศ. ๒๒๙๐)    จึงไดมีการสงทตู
มาขอพระสงฆจากประเทศไทยอีกครั้ง  และกษตัริยไทยไดสงพระสงฆไปลังกาเปนครัง้แรก  

ดังเนื้อความวา 
มหาปฺุโญ  มหีปาโล  สาสนสฺส  มเหสิโน 

                                         
๑๕๐ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ทุติโย  ภาโค,  หนา  ๓๓๖ – ๓๓๗. 



 

 

๑๕๖ 

จิรฏฐิต ึว  อิจฺฉนฺโต   อาเนตุ  ชินสูนโว 
มุนินฺทปรินิพฺพานา   ทฺวิสหสฺสสตทฺทุเว 

เตนวุติวจฺฉเร  ปตฺเต   ปณฺณากาเรหิเนกธา 
ปูชาวตฺถูหิเนเกหิ     ราชสนฺเทสมตุตฺม ํ
ทตฺวา  อมจฺเจ  เปเสส ิ  อโยชฺฌปุรมุตตฺมํ.๑๕๑ 

แปลวาพระผูทรงเปนอิสระเหนือมนษุยทรงมีพระบุญญาธิการมากทรงปรารถนา
ความเจริญยั่งยืนแกพระพุทธศาสนา  เมื่อถึงป ๒,๒๙๓ นับแตการปรินิพพานของพระจอม
มุนี  ไดประทานพระราชสาสนพรอมทั้งทรงสงพวกอํามาตยไปยังกรงุศรีอยุธยา  พรอม
เครื่องราชบรรณาการเปนอันมากและวัตถุบูชาเพ่ืออาราธนาภิกษุทั้งหลาย 

จากการศึกษาคุณคาดานประวัตศิาสตรของคัมภีรมหาวงศทําใหทราบวา  คัมภีร
มหาวงศไดบันทึกประวัติของบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ  ประวตัิการ
สังคายนาอันเปนการรวบรวมหลักธรรมคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา และบันทึกการ

เผยแผพระพทุธศาสนาระหวางลงักากับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย คัมภีร
มหาวงศจึงทรงคณุคาในฐานะเปนบันทึกทางประวัติศาสตรของพระพทุธศาสนาที่สําคญัยิ่ง  

 

๓.๒.๔  คุณคาดานการเมืองการปกครอง 

ในคัมภีรมหาวงศพบวาพระมหากษัตริยผูทรงเปนพุทธมามกะทรงนําหลักธรรม

ในพระพทุธศาสนามาเปนหลักในการปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข  พระมหากษัตริยผู
ทรงเปนพทุธมามกะจะทรงบําเพ็ญพระราชปฏิปทาเหมือนพระโพธสิตัว  ดังกรณีของพระเจา
ทุฏฐคามณีอภัยทรงปรารถนาจะไปบังเกิดในสวรรคชั้นดสุิต ซึง่เปนสวรรคชั้นที่อยูของพระ

โพธิสตัวมีพระอริยเมตไตรยโพธิสตัวเปนตน๑๕๒  คัมภีรมหาวงศจึงมีคุณคาดานการเมืองการ
ปกครอง  จากการศึกษาพบวาหลักธรรมสําคัญที่พระมหากษตัริยลังกาทรงนํามาใชในการ
ปกครอง ไดแก  พรหมวิหาร  สังคหวัตถุ  ๔  ราชสังคหวัตถุ  ๔  ทศพิธราชธรรม  และทศ

บารมี   
๑)  พรหมวิหาร  (ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม) ๔  ไดแก  (๑)  เมตตา  (๒)  

กรุณา  (๓)  มุทติา  (๔)  อุเบกขา๑๕๓ 
๒)  สังคหวัตถุ  (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔  ไดแก (๑)  ทาน  การให  (๒) ปย

วาจา  วาจาเปนที่รัก  (๓)  อัตถจริยา  การประพฤตปิระโยชน  และ (๔)  สมานัตตตา  
ประพฤติตนเสมอตนเสมอปลาย๑๕๔   

                                         
๑๕๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๖๐. 
๑๕๒ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค, หนา  ๒๒๕. 
๑๕๓ ดู  ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๓๒๗/๒๕๖,  ม.ม.  (ไทย)  ๑๓/๓๐๙/๓๗๓. เปนตน. 



 

 

๑๕๗ 

๓)  ราชสังคหวัตถุ(สังคหวัตถุของพระราชา)  ๔  ไดแก  (๑)  สสัสเมธะ  ความ
ฉลาดในการบํารุงพืชพนัธุธัญญาหาร  สงเสรมิการเกษตร  (๒)  ปุรสิเมธ  ความฉลาดในการ

บํารุงขาราชการ รูจักสงเสรมิคนดีมีความสามารถ (๓)  สัมมาปาสะ  ความรูจักผูกผสานรวม
ใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทนุไปสรางตัว ในพาณิชยกรรม  (๔)  
วาชเปยะ  ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ รูจักพูดจาปราศัย ไพเราะ  นุมนวล  ประกอบดวย

เหตผุล  มีประโยชน  เปนทางแหงสามัคคี  ทําใหเกิดความเขาใจอันดีและความนิยม
เชื่อถือ๑๕๕ 

๔)  ทศพิธราชธรรม คือ  ธรรมของพระราชา  ๑๐  ประการ  ไดแก  (๑)  ทาน  
การให   (๒)  ศีล  ความประพฤติดีงาม  (๓)  ปริจจาคะ  การบริจาค  (๔)  อาชชวะ  ความ

ซื่อตรง  (๕)  มัททวะ  ความออนโยน  (๖)  ตปะ  ความทรงเดช  (๗)  อักโกธะ  ความไม
โกรธ  (๘)  อวิหิงสา  ความไมเบียดเบียน  (๙)  ขันติ  ความอดทน  (๑๐)  อวิโรธนะ  ความ
ไมคลาดธรรม๑๕๖ 

๕)  ทศบารมี  (บารม ี ๑๐) ไดแก  (๑)  ทาน  (๒)  ศลี  (๓)  เนกขัมมะ  (๔)  
ปญญา  (๕)  วิริยะ  (๖)  ขันติ  (๗)  สัจจะ  (๘)  อธิษฐาน  (๙)  เมตตา  (๑๐)  อุเบกขา๑๕๗ 

ตัวอยางเนื้อความที่ปรากฏหลักธรรมสําหรับการเมืองการปกครอง เชน 

-พระเจาอุปติสสะที่  ๒  ทรงปกครองดวยทศพิธราชธรรม และทศบารมี  ดัง
เนื้อความวา  

ราชธมฺเม  จ  ปูเรส ิ   ราชา  ปารมิตา  ทส๑๕๘ 
แปลวา  พระราชาทรงบําเพญ็ทศพิธราชธรรม  และทศบารมี 

-ในรัชกาลพระเจาพุทธทาสผูทรงเปนพระโอรสของพระเจาสิริเมฆวรรณ  ทรง
ปกครองดวยทศพิธราชธรรม การละอคต ิ และราชสงัคหวัตถุ ดังความวา 

ปฺญาปุญฺคุณูเปโต  วิสุทฺธกรุณาลโย 

ตถา  ทสหิ ราชูน ํ   ธมฺเมหิ  สมุปาคโต 
จตสโฺส  อคตี  หติฺวา   การยนฺโต  วินิจฺฉยํ 
ชนํ  สงฺคหวตฺถหู ิ   สงฺคเหสิ  จตหูิป.๑๕๙ 

_____________________ 
๑๕๔ ดู  ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๑๐/๑๗๐,  องฺ.  จตุกฺก.  (ไทย)  ๒๑/๓๒/๕๐ 
๑๕๕

  ดู  ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๑๐/๑๗๐, ๓๑๓/๒๙๕, องฺ. จตุกฺก.  (ไทย)  ๒๑/๓๒/๕๐, 
๒๕๖/๓๗๓, องฺ. อฏก. (ไทย)  ๒๓/๑/๑๕๙, ๒๔/๒๕๗, ๕/๔๔๐ เปนตน. 

๑๕๖
ดู  ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๘/๑๗๖/๑๑๒. 

๑๕๗ ในพระไตรปฎกเปนบารมี  ๓๐  ประการ  ดู  ขุ.อป.  (ไทย)  ๓๒/๕/๒, ๗๔/๑๑ เปน

ตน. 
๑๕๘ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๘๕. 



 

 

๑๕๘ 

แปลวา  พระเจาพุทธทาสทรงมีพระปญุญานุภาพ  พระปุญญานุภาพ พระคุณา
นุภาพ  เปนที่อาศัยอยูแหงพระกรุณาอันบรสิุทธิ์  ทรงกอปรดวยทศพิธราชธรรม  เมื่อจะให

ตัดสินคด ีทรงละอคต ิ ๔   ทรงสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถ ุ ๔   
-พระเจาโมคคัลลานะทรงสงเคราะหมหาชนดวยสงัคหวตัถุธรรม เชน 
ทาเนน  ปยวาจาย   อตฺถสสฺ  จริยาย  จ 

สมานตตฺสฺส  ภาเวน   สงฺคเหสิ  มหาชนํ๑๖๐ 
แปลวา  พระเจาโมคคัลลานะทรงสงเคราะหมหาชนดวยทาน (การให) ปยวาจา 

(การเจรจาทีไ่พเราะ)  อัตถจริยา (การประพฤตสิิ่งที่เปนประโยชน)  และสมานตัตตา (การ
วางตนเสมอตนเสมอปลาย) 

ธรรมเนียมการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการปกครอง
เปนพระราชจริยวัตรทีส่ําคัญของกษัตริยพุทธมามกะทุกพระองค  พระมหากษตัริยลงักาใน
ยุคตอมาก็ทรงใชหลักธรรมเหลานีใ้นการปกครองบานเมอืงและยอมมีอิทธิพลตอกษัตริยพุทธ

มามกะในประเทศที่ยอมรับนับถือพระพทุธศาสนาลงักาวงศ ซึ่งกส็อดคลองกับงานวิจัยของ
วุฒินันท กนัทะเตียนที่พบวาพระมหากษตัริยไทยทรงใชหลักธรรม เชน ทศพิธราชธรรม  
สังคหวัตถธุรรม  ในการปกครอง 

 
๓.๒.๕  คุณคาดานประเทืองสติปญญา 

 คัมภีรมหาวงศใหคุณคาดานประเทืองสติปญญาที่พบชัดเจน  ไดแก  วิธีการ
สรางสถูปเจดีย และวิธีการสรางพระพุทธรูป  ดังนี ้

 

๑)  วิธีการสรางสถูปเจดีย   
วิธีการสรางพระสถูปมีการบรรยายโดยละเอียด  ๒  ครั้ง  คือ  การสรางสถูป

แหงแรกในเมืองอนรุาธปุระ ในรชัสมัยของพระเจาเทวานัมปยติสสะ  และการสรางพระมหา

สถูปในสมัยพระเจาทุฏฐคามณีอภัยทานกลาวพรรณนาไวในบทที่  ๑๗  และบทที่   ๒๙   
ของคัมภีรมหาวงศตามลําดับ 

การสรางพระสถูปในสมัยพระเจาเทวานัมปยะนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ดังที่พระเจาวัฏฏคามณีอภัยตรัสกับพระมหินทเถระวา   

“วิทิโต  โว  อธิปฺปาโย  ถูปสฺส  กรเณ  มยา 
กาเรสฺสามิ  อหํ  ถูป   ตุเมฺห  ชานาถ  ธาตโุย”๑๖๑ 

_____________________ 
๑๕๙

มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๗๙.  
๑๖๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๑๒. 
๑๖๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๑๘. 



 

 

๑๕๙ 

แปลวา  พระเจาเทวานัมปยติสสะตรสัวา โยมทราบความประสงคของทาน
ทั้งหลายตั้งแตในคราวสรางพระสถูปแลว โยมจักใหสรางพระสถูป  ขอใหพระคุณเจา

ทั้งหลายจงรับภาระเรื่องพระธาต ุ
พระเจาเทวานัมปยตสิสะทรงสรางพระปฐมสถูปในลงักาที่มิสสกบรรพตอันเปน

สถานทีท่ี่พระมหินทเถระมาสูลงักาครั้งแรก  ตั้งแตนั้นมาชาวลังกาจึงเรียกมิสสกบรรพตวา 

เจติยบรรพต  (ภูเขาเจดีย) การสรางพระสถูปในระยะเริ่มแรกของลังกานัน้เปนพระสถูปดิน
เหนียว  พระเจาเทวานัมปยติสสะโปรดใหขนดินเหนียวมาจากอภัยวาปที่เหือดแหงมา
กอสรางพระสถูปสูงเสมอกระพองชาง  ทรงรับสัง่ใหพวกพนักงานทําอิฐจํานวนมากเพื่อสราง
พระสถูป  แตเมื่อพระเถระแนะนําจงึทรงสรางพระสถูปสูงเพียงแขงเทานั้น  พระสถูปที่พระ

เจาเทวานัมปยติสสะทรงสรางนี้เปนพระสถูปแหงแรกจงึเรียกวาถูปาราม  ดังความวา 
ถูปปุพฺพงฺคมํ  ราชา   วิหารํ  ตตฺถ  การยิ 
ถูปาราโมต ิ เตเนส   วิหาโร  วิสสฺุโต  อหุ.๑๖๒ 

การสรางสถูปในสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย  มีรายละเอียดการสรางมาก
ขึ้น คีมภีรมหาวงศพรรณนาความไวในบทที่  ๒๙  วา  เมื่อถึงวันวิสาขนักขัตตฤกษในดถิี
เพ็ญเดือน ๖ พระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงเริ่มกอสรางพระมหาสถูป  โปรดใหรื้อเสาศิลาข้ึน

รับสั่งใหขุดสถานทีส่รางพระสถูปในที่นัน้ลึกประมาณ ๗ ศอก เพื่อปรับสถานทีใ่หมั่นคง  
โปรดใหทหารนํากอนหินมาวางไวในที่นัน้  ใหทบุกอนหินดวยฆอนจนแหลกละเอียด 
ตอจากนั้น จึงรับสัง่ใหนําชางใหญที่เอาหนงัหุมเทาไวมาเหยียบเพื่อปรับพ้ืนที่ใหแนน  ใหเอา
ดินเหนียวละเอียดรองไวตรงสถานที่น้ําฝนจะตกลงมาใหชุมอยูตลอดเวลา  ในเนื้อที่ประมาณ 

๓๐ โยชนรอบสถานที่นั้น  ดินเหนียวนั้นเรียกวา นวนีตมตัติกา มีลักษณะเหมือนเนยขน 
เพราะเปนดินละเอียด  รับสั่งใหปูดินเหนียวลงบนทางทีปู่แผนหินไว  บนดินเหนียวใหปูอิฐ 
บนอิฐใหเทปูนหยาบ บนปูนหยาบใหปหูินเขี้ยวหนุมาน บนหินเขี้ยวหนุมานใหปูขายเหล็ก 

นบนขายเหล็กใหลาดกอนแรหินซึง่มีกลิ่นหอมนํามาจากปาหิมพานต  บนกอนแรหินใหปู
แกวผลึก  บนพื้นแกวผลึกใหปูหิน  ใชดินเหนียวนวนตีะผสมในการงานทุกอยาง  บนหิน
พระองครับสัง่ใหปูแผนทองแดงหนา ๘ นิ้ว ดวยยางมะขวิดซึ่งผสมในน้ําเชื้อ บนแผน

ทองแดงนั้นใหปูแผนเงนิหนา ๗ นิ้ว โดยเอามโนศิลาหรอืดินแดงผสมกับยน้ํามันงา๑๖๓ 
วิธีการสรางพระสถูปที่ปรากฏในคัมภีรมหาวงศนีส้ะทอนถึงภูมิปญญาของการ

กอสรางสถาปตยกรรมของพระพุทธศาสนาในยุคตนไดเปนอยางดี  ภูมิปญญาเหลานี้คงจะ
ไดรับการสืบทอดตอ ๆ  กนัไปในกลุมพทุธศาสนิกชน 

 

                                         
๑๖๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๒๓. 
๑๖๓ ดูรายละเอียดใน  เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๙๒ - ๑๙๘. 



 

 

๑๖๐ 

๒)  วิธีการสรางพระพทุธรูป 
การสรางพระพุทธรูปในลงักายุคแรก สนันิษฐานวาจําลองแบบจากอินเดีย  

เพราะเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศกลาวถึงพระยานาคเนรมิตพระพทุธรูปใหพระเจาอโศกทรง
ทอดพระเนตร พญานาคไดเนรมิตพระพุทธรูปดงัเนื้อความวา  “ 

ทฺวตฺตสึลกฺขณูเปต ํ   อสีติพฺยชฺนุชชฺล ํ

พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺตํ  เกตุมาลาภิโสภติ ํ
นิมฺมาสิ  นาคราชา  โส  พุทฺธรูป  มโนหร ํ
ตํ  ทสิฺวาติปสาทสฺส   วิมฺหยสฺส  จ  ปูรโิต...๑๖๔ 
แปลวา  นาคราชนั้นจึงเนรมติรพระพุทธรูปอันงดงามจบัใจมีพระลักษณะ ๓๒ 

ประการครบถวน  รุงเรืองดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐  ประการ  เปลงพระรัศมีแผออกไป
ประมาณ ๑ วา มีพระเกตุมาลางดงามยิ่งนัก  พระเจาอโศกครั้นทรงเหน็พระพุทธรูปแลวทรง
เลื่อมใสเอิบอิ่มพระราชหฤทัยยิ่งนัก...”  

อยางไรก็ตาม  การสรางพระพทุธรูปเริ่มปรากฏชัดเจนในลงักาในรัชสมัยของ
พระเจาทุฏฐคามณีอภัย  พระองคโปรดใหสรางพระพทุธรูปไวในหองบรรจุพระธาตุ   ดัง
ปรากฏความในคัมภีรมหาวงศวา   

โพธิปาจีนปญฺตฺเต    ปลฺลงฺเก  โกฏิอคฺฆเก 
โสวณณฺพุทฺธปฏิม ํ   นิสีทาเปสิ  ภาสุรํ...๑๖๕ 
แปลวา  พระองครับสั่งใหตั้งพระพุทธรูปทองคํามีพระรัศมีสวางไสวบนบัลลังก

อันมีราคาตั้งโกฏิ  ตัง้อยูทิศตะวันออกแหงตนพระศรีมหาโพธิ์  พระสรรีาพยพนอยใหญแหง

พระปฏิมาหลากสีดวยรัตนะงดงามยิ่งนัก 
พระพุทธรูปทีท่รงสรางไวนี้เปนหลักฐานการสรางพระพทุธรูปที่เกาแกมากของ

ลังกา  เปนเหตุใหตอมาในระยะหลงัไดมีการสรางพระพุทธรูปในลังกาเปนจํานวนมาก  

โดยเฉพาะพระพุทธรูปศิลาในสมัยพระเจาพุทธทาส (พ.ศ.  ๘๘๔)  เปนพระพุทธรูปทีไ่ดรับ
ความเคารพนับถือมาก และไดรับการซอมแซมในรัชกาลของพระเจาธาตุเสนะ  ในรชักาลนี ้
พระองคโปรดใหสรางพระเนตรแกวมณทีั้งคูที่มีคามาก โปรดใหสรางพระรัศมีพระจฬุามณ ี 

ทรงทําเปลวเวียนรอบยอดพระเกศดวยแกวมณีสีเขียวหรือมรกตทัง้แทง สรางกรอบพระเกศ
ทองคํา   พระอุณณาโลมทองคํา จีวรทองคํา  ขายพระบาททองคํา ปทุมทองคํา ประทีป
ทองคํา ถวายผาหลากส ี ทรงบูชาพระพุทธรูปศิลาองคนี้ซึ่งตั้งในอภัยวิหาร และมีการสราง
พระพุทธรูปศิลาดําในยุคนี้ดวย  ในสมัยพระเจากิตตสิิริราชสีหะไดมีพธิีเบิกพระเนตร

พระพุทธรูปซึง่นาจะเปนธรรมเนียมการเบิกพระเนตรพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชน 

                                         
๑๖๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๐. 
๑๖๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๐๔. 



 

 

๑๖๑ 

คัมภีรมหาวงศประกอบดวยรูปแบบการประพันธประเภทปชชะ  และยงัมี
ลักษณะการประพันธแยกยอยไปอีกตามรูปแบบของฉันทลักษณจํานวนมาก  คัมภีรนี้จงึมี

คุณคาทั้งดานวรรณคดี  คณุคาดานสงัคม  คณุคาดานประวัติศาสตร  คุณคาดานการเมือง
การปกครอง  และคุณคาดานประเทืองปญญาดังกลาวมา  เมื่อพระพุทธศาสนาแบบลังกา
วงศเผยแผไปที่ใด  ผูนําพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไปเผยแผ ยอมนําเอาคุณคาตาง ๆ ที่

ไดรับการบันทึกไวในคัมภีรมหาวงศไปเผยแผในทีน่ั้น ๆ ดวย  คัมภีรมหาวงสจงึมีอิทธิพลตอ
วรรณคดีบาลีอื่น ๆ   เฉพาะในประเทศไทยซึ่งไดรับการสืบทอดพระพุทธศาสนาแบบลังกา
วงศจากลังกาโดยตรง  ปรากฏอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศทั้งตอวรรณคดีบาลีที่แตงใน
ประเทศไทยและตอประเพณีวัฒนธรรมไทยรายละเอียดดังจะศึกษาวิเคราะหในบทตอไป 



บทท่ี  ๔  

  

วิเคราะหอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศ 
 

 บรรดาวรรณคดีพระพทุธศาสนาภาษาบาลี  นอกจากพระไตรปฎกที่เขามาเผยแพร
ในประเทศไทยแลวนั้น  อาจกลาวไดวา  คัมภีรมหาวงศเปนวรรณคดีภาษาบาลีที่มีความสําคญั

อยางยิ่งตอพระพุทธศาสนา เปนทีรู่จักแพรหลายในประเทศไทยมานานแลว  และมีอิทธิพลอยาง
มากตอวรรณคดีพระพทุธศาสนาในประเทศไทยทัง้ที่แตงเปนภาษาบาลีและภาษาไทย  เนื้อเรื่อง
ของคัมภีรมหาวงศในสวนที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีพระพทุธศาสนาภาษาบาลีที่แตงในประเทศ

ไทย  คือ  ตอนที่วาดวย  พุทธประวัติของพระศากยโคดมพุทธเจา  เรื่องของพระพทุธเจาใน
อดีต  การประดิษฐานพระพทุธศาสนาในลงักาทวีป  การสังคายนาพระไตรปฎก  ๓  ครั้ง  และ
ประวัติของโบราณสถานและโบราณวัตถุทีส่ําคัญในลังกาทวีป  เนื้อเรื่องเหลานี้จะปรากฏใหเห็น
ไดบอยครั้งในคมัภีรตาง ๆ เชน  คัมภีรชินกาลมาลี  คัมภีรสังคตีิยวงศ  นอกจากจะมีอิทธิพลตอ

คัมภีรวรรณคดีบาลีในประเทศไทยแลวยังมีอิทธิพลตอวรรณคดีบาลีในภูมิภาคดวยเชน  คัมภีร
สัทธัมมสังคหะที่พระธมัมกิตติมหาสามี  แตงเมื่อ  พ.ศ.  ๒๐๐๐ แตงเปนรอยกรองผสมรอยแกว  
ในสวนที่เปนรอยกรอง(คาถา)นัน้  หลงัจากทานกลาวนอบนอมพระรัตนตรัยแลวก็เริ่มดวยคาถา

จากคัมภีรมหาวงศ  เนื้อเรื่องของคัมภีรมหาวงศนอกจากจะมีอิทธิพลโดยตรงตอวรรณคดี
พระพุทธศาสนาภาษาบาลีในประเทศไทยยังมีอิทธิพลตอวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษา
พื้นเมือง เชน  ตํานานมลูศาสนา  คัมภีรอุรงัคธาต ุ เปนตน  แนวการเขียนเนื้อหาของคัมภีร

มหาวงศที่วาดวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป  การเสด็จมาถงึของพระพทุธเจา  
และการมีพุทธทํานายวาดินแดนแหงนี้จะรุงเรืองไปดวยพระพุทธศาสนาไปชั่วกาลนาน  จะมีวงศ
ของพระเจาแผนดนิที่เปนองคอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาสืบ ๆ ตอไป  ไดมีอิทธิพลตอ
การเขียนคัมภีรพระพุทธศาสนาในเมืองไทยทั้งสิ้น  นอกจากนี้  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศยงั

ปรากฏตอประเพณีไทย  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยผานวรรณคดีที่เผยแพรไปยังสังคมไทย  ใน
บทนี้จะศึกษาอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศใน  ๓  ประเดน็ใหญ  คือ อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศ
ตอวรรณคดีบาลีในประเทศไทย   อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณไีทย  และอิทธิพลของ

คัมภีรมหาวงศตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 



 ๑๖๓ 

๔.๑  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอวรรณคดีบาลีในประเทศไทย  
 วรรณคดีบาลีในประเทศไทยที่จะศึกษาในทีน่ี้ ไดแก คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  
คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมงัคลตัถทีปนี คัมภีรสังคตียิวงศ  และคัมภีรปฐมสมโพธ ิ  คัมภีร
เหลานี้ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศในเรื่องตาง ๆ ดงัรายละเอียดตอไปนี ้

  

 ๔.๑.๑  อิทธิพลตอคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ   

 คัมภีรชินกาลมาลีแตงโดยพระรตันปญญาเถระ  ชาวเชียงใหม  แตงเมื่อ  พ.ศ.  
๒๐๖๐  คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  แปลวา  ระเบียบกาลเวลาของพระชินเจา  ตนฉบับเปนภาษา
มคธ  แตงโดยพระรตันปญญาเถระ ชาวลานนาไทย  เชียงใหม  โดยไดแตงไวตั้งแต  พ.ศ.  

๒๐๖๐–๒๐๗๑  วาดวยตํานานพระพุทธศาสนาตั้งแตกาลกอนพระพุทธศากยโคดมเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก  แลวตั้งศาสนาในชมพูทวีป(อินเดีย)  แลวแผศาสนามาในลงักาทวีป และเขามาประเทศ
ไทย เผยแผพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเขาไปในแควนลานนาไทยเชียงใหม ซึง่เมื่อกลาวถึง
พระพุทธศาสนาแผเขาไปถึงไหน  ก็กลาวถงึตํานานและความเปนไปของบานเมืองและบุคคล

สําคัญในทองที่นั้น ๆ ไวดวย  โดยเฉพาะกลาวถงึประวัติศาสตรของบานเมืองในอาณาจักร
ภาคเหนือ เชน  เชียงใหม  เชียงราย  เชียงแสน  และลําพูน เปนตน นับวาเปนหนังสือสําคัญ
เปนประโยชนแกการคนควาทางประวัติศาสตรของพระพทุธศาสนา และความเปนไปของ

บานเมืองเปนอยางดี    คัมภีรชินกาลมาลีปกรณอางอิงเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศจํานวนมากอาจ
ถือไดวาเปนวรรณคดีบาลีที่เกิดในประเทศไทยโดยไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศโดยตรง  
คัมภีรชินกาลมาลีไดคัดลอกขอความหลายตอนจากคัมภีรมหาวงศ ดงันี ้

๑)  การสงัคายนา  ๓  ครั้ง    ตรงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ  บทที่  ๓ บทที่  ๔  และ
บทที่  ๕ 

๒)  พระมหนิทเถระมาลงักาทวีป  ตรงกับเนื้อหาในคัมภรีมหาวงศ บทที่  ๑๓ 
๓)  การอัญเชญิตนพระศรมีหาโพธมิาลังกาทวีป  ตรงกบัเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศบทที ่ 

๑๘ - ๑๙ 
๔)  พระธาตุรากขวัญมาลงักาทวีป  ตรงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ  บทที่  ๑๗ 
๕)  การมาของพระธาตุเขี้ยวแกวเบื้องขวาและพระธาตุนลาต  ตรงกับเนื้อหาในคัมภีร

มหาวงศ 
เนื้อหาในคัมภีรมหาวงศบทที ่  ๑๗  กลาววา  ในรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยตสิสะ  

พระมหินทเถระบัญชาสุมนสามเณรใหไปทูลขอพระธาตรุากขวัญจากพระเจาอโศก  ซึ่งทรง

ครอบครองทั้งพระธาตุรากขวัญและพระธาตุเขี้ยวแกวไว  โดยใหขอมาเฉพาะพระธาตุรากขวัญ
เทานั้นและไดนํามาประดิษฐานไวที่เจติยบรรพต วัดถูปาราม  ตอมา  ในรัชสมัยของพระเจาสิริ



 ๑๖๔ 

เมฆวรรณ  จึงไดมีนางพราหมณีคนหนึง่นําพระธาตุเขี้ยวแกวจากแควนกาลิงคะมายังลังกาทวีป  
(บทที่  ๓๕/๙๒) 

คัมภีรชินกาลมาลีปกรณกลาวเนื้อความตรงกัน 
๖)  การสรางมหิยงัคณเจดีย  มริจจเจดีย  โลหปราสาท  และสุวรรณมาลิกเจดีย  คัมภีร

ชินกาลมาลีปกรณกลาวไวตรงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศ 

 
 ๔.๑.๒  อิทธิพลตอคัมภีรจักกวาฬทีปน ี 

 คัมภีรจักกวาฬทีปนี แตงโดยพระสริิมังคลาจารย  นักปราชญแหงลานนา  เมื่อมี
มะโรง  โทศก  จุลศักราช  ๘๘๒  ตรงกับพุทธศักราช  ๒๐๖๓  เนื้อหาเปนเรื่องในหมวดโลก
ศาสตร  กลาวถึงภูมิศาสตรและคติตางๆ ที่เกี่ยวกับโลกตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องมี

ลักษณะคลายกับคัมภีรไตรภูมิพระรวง แตวิธีการแตงแตกตางกันเพราะผูแตงไดเลือกเก็บ
ขอความมาจากพระไตรปฎก  อรรถกถา  ฎีกา และปกรณพิเศษตาง ๆ มาเรียบเรียงเขาเปน
เรื่องพรอมทั้งแสดงแนวคิดของทานกํากับไวบางในที่นั้น ที่สําคัญคือมีการอางอิงคัมภีรแลวระบุ

ชื่อคัมภีรไวในที่นั้นดวยทุกแหง 
 หนังสือจักกวาฬทีปนีมีฉบับใบลานอยูในหอสมุดแหงชาติทั้งหมด ๑๗ ฉบับ๑  
สําหรับฉบับทีใ่ชในงานวิจัยนี้เปนฉบับพิมพครั้งที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยสํานักหอสมุดแหงชาต ิ 
กรมศิลปากร  ซึ่งเปนฉบับที่มีการตรวจสอบชําระแลวแปลไวอยางสมบูรณ และไดจัดพิมพรวม

ไวทั้งภาคภาษาบาลีและภาคภาษาไทย  เนื้อหาในคัมภีรจักกวาฬทีปนีไดรับอิทธิพลของคัมภีร
มหาวงศมี  ๓  เรื่อง ไดแก 
 ๑)  เรื่องสีหลชนบท   

 คัมภีรจักกวาฬทีปนีเลาเรื่องพระเจาวังกะผูครองวังกนคร แควนวังกะ  ไดพระธิดา
กษัตริยแควนกาลิงคะเปนพระอัครมเหสี  ตอมามีพระธดิาพระนามวาสุปปเทวี  ไดรับพยากรณ
วาจะไดราชสหีเปนพระสวามี  พระราชาและพระเทวีจึงทรงรงัเกียจ เมื่อพระนางทรงเจริญวัยขึ้น

จึงเนรเทศใหหนีไป  ระหวางทางพระนางสุปปเทวีพบกับราชสีหและไดสมสูกนัจนมีบตุรแฝด
เปนชายหนึ่งหญงิหนึง่  บุตรชายมีมือและเทาเหมือนราชสีหจึงตั้งชื่อวาสหีพาหุ  สวนธิดาตั้งชื่อ
วาสีหสีวลี  ภายหลงัสหีพาหุพามารดาหนไีปอาศัยอยูกับลุงซึ่งเปนเสนาบดีของพระเจาวังกะ  
ราชสีหบิดาออกตามหาและฆาประชาชนจนเดือดรอนทั่วแควน  พระราชาจึงทรงออกประกาศ

หาผูจะอาสาฆาราชสีห  ตอมา  สีหพาหไุดรับอาสาฆาราชสีหผูเปนบิดา และไดรับราชสมบตัใิน
วังกนคร  สีหพาหุไดมอบสมบัตินัน้แกลุงและมารดาแลวไปสรางสีหบุรใีนลาฬรัฐไดเปนพระราชา
พระนามวาสีหพาหุ  เนื้อความตอนนี้คัมภีรจักกวาฬทีปนีไดอางอิงเนื้อหาจากคัมภีรมหาวงศและ

                                                
๑ ดูรายละเอียดใน  พระสิริมังคลาจารย.  จกฺกวาฬทีปนี,  พิมพครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพฯ : 

สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘),หนา  (๘) 



 ๑๖๕ 

ฎีกา (อยมตฺโถ  สฏีเก  มหาวํเส  วุตฺโต)๒  ซึ่งมีเนื้อความตรงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศบทที ่ 
๖๓  เปนแตในที่นีน้ํามาเรียบเรียงเปนสํานวนรอยแกว 

 ๒)  เรื่องทวีปเล็ก 
 คัมภีรจักกวาฬทีปนีกลาวถึงทวีปเล็กวามีประมาณ  ๒,๐๐๐  ทวีป  มลีังกาทวีปเปน
ตน เรียกวา  ปริตตทวีป  คือ  ทวีปเล็ก  จากนั้นไดพรรณนาประวตัิของลังกาทวีปโดยยกเอา

คาถาในคัมภีรมหาวงศมาอางวา 
 “เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 

ลงฺกายํ  วิชยนามโก  กมุาโร 
โอติณโฺณ  ถิรมตติมฺพปณณฺิเทเส 

สาลานํ  ยมกคุณานมนฺตรสฺม ึ

นิพฺพาต ุํ  สยิตทิเน  ตถาคตสสฺาต”ิ  

 คําแปล  ดวยเหตุนั้น  ในมหาวงศ จงึไดกลาวไววา 
กุมารนามวาวิชยะไดลงสูฝงที่อตติามพปณณิประเทศในลังกาทวีป  ณ  

วันที่พระตถาคตทรงบรรทมเพื่อนิพพานในระหวางตนสาละทั้งคู๔ 
 คัมภีรจักกวาฬทีปนีไดนําเอาเนื้อหาที่เปนคาถาในคมัภีรมหาวงศมาเรียบเรียงเปน
สํานวนรอยแกวกลาวถึงประวัติของพระเจาวิชยะผูเปนปฐมกษตัริยลงักา  ประวตัิคําวา  ลังกา

ทวีป  และคําวา  ตัมพปณณิทวีป และยกคาถาในคัมภีรมหาวงศมาอางอิงอีก  ๒  คาถาวา 

  “วิชยปฺปมุขา  สพฺเพ    ตํ  อุเปจฺจ  อปุจฺฉสิ ุํ 

อยํ  โภ  โก  น ุ ทโีปต ิ  ลงฺกาทีโปติ  โสพฺรวีต”ิ 
คําแปล  “ดวยเหตุนั้นทานจงึกลาววา 

  คนทั้งปวงมีพระวิชยะเปนประมุขไดเขาไปหาอุปปลปกกเทวบุตรแลวถามวา 
  ทานผูเจรญิ เกาะนีช้ื่ออะไร  เทวบุตรนั้นไดตอบวา  ชื่อลงักาทวีป”๕ 
  และอีกคาถาหนึ่งวา 

                                                

  ๒ พระสิริมังคลาจารย.  จกฺกวาฬทีปน,ี  อางแลว,  หนา  ๙๐, หนา  ๓๒๙   
๓ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  อางแลว,  หนา  ๔๘ - ๕๒ 
๔ พระสิริมังคลาจารย.  จกฺกวาฬทีปน,ี หนา  ๙๗, หนา  ๓๓๙,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม    

ภาโค,  หนา  ๕๒,  คําวา อติตามพปณณิประเทศ  ที่แปลไวในคัมภีรจักกวาฬทีปนีนั้นเกิดจากการแยกศัพท

ผิดจึงแปลผิดไปดวย  คําวา  ถิรมติ  ใชเปนศัพทวิเศษณของคําวา กุมาโร  ที่ถูกตองควรแปลวา  พระวิชัย

กุมารผูมีพระปรีชาหนักแนนขามขึ้นที่ลังกาอันเปนที่อยูของคนที่มีฝามือแดง ฎีกามหาวงศอธิบายวา  ถิรมตีติ 

ทฬฺหปฺโญ อจลปฺโญ วา อติถิรา วา.  ดู  พระมหานามเถระ,  วํสตฺถปฺปกาสินี  มหาวํสฏีกา,  (เอกสารอัด

สําเนา),  หนา  ๑๘๑   
๕ พระสิริมังคลาจารย, จกฺกวาฬทีปนี,  หนา  ๙๘,  หนา  ๓๓๙,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  

๕๓ 



 ๑๖๖ 

  “นาวาย  ภูมิโมติณฺณา    วิชยปฺปมุขา  ตทา 

กิลนฺตา   ปาณนิา  ภูม ึ  อาลมฺพิย  นิสีทสิ ุํ 

ตตถฺ  ภูมิรโชผุฏฐา  ตมฺพปณณฺี  ยโต  อห ุ

โส  เทโส  เจว  ทีโป  จ   ตมฺพปณณฺี  นามโต  อหูต”ิ  
คําแปล  “ดวยเหตุนั้นทานจงึกลาววา 

ในกาลนั้น  พวกมนษุยลงจากเรือสูแผนดิน เหน็ดเหนื่อย  นัง่เทาแผนดินดวย

ฝามือ  ฝามืออันละอองดินในที่นัน้แปดเปอนเปนสีแดง เพราะฉะนั้น  ประเทศและเกาะ
นั้นจึงปรากฏโดยชื่อวา  ตามพปณณิ (แปลวา  มีฝามือแดง)”๖ 

คาถาหลังนี ้  มีบางคําแตกตางไปจากคัมภีรมหาวงศ  คอื  คําวา ตตฺถ ภูมิรโช
ผุฏฐา  คมัภีรมหาวงศเปน  ตมฺพภูมิรโชผุฏโฐ  และบาทคาถาวา  ตมฺพปณฺณ ี นามโต  อห ู ใน

คัมภีรมหาวงศเปน  เตน  ตนฺนามโก  อหุ  สวนคัมภรีมหาวงศอักษรโรมนัเปน  ตมฺพปณณฺ ี 
ตโต  อหู  แตโดยเนื้อหาไมแตกตางกัน 
 ๓)  เรื่องมหิลาทวีป และนัคคทวีป 

 คัมภีรจักกวาฬทีปนีไดอางอิงคาถาในคมัภีรมหาวงศวา 
 “เตน  วุตตฺ ํ
  นคฺคทีโปติ  ญายิตฺถ  กุมาโรกฺกนตฺทีปโก 

  ภริโยกฺกนฺตทโีป  ต ุ  มหิลาทีปโก  อิตีต ิ
 คําแปล  เกาะนอยที่กุมารลง  ปรากฏชื่อวา  นัคคทวีป  สวนเกาะนอยที่ภริยาลง 

ปรากฏชื่อวา  มหิลาทวีป”๗ 
 คําวา  มหิลาทีปโก  อิติ  ในคัมภีรมหาวงศใชเปน  มหนิททีปโก อิติ  ชื่อทวีปนี้ใน

คัมภีรมหาวงศเรียกวา  มหนิททวีป 
 ในตอนทายของเรื่องคัมภีรจักกวาฬทีปนีไดกลาววาเรื่องนี้เปนเพียงประวตัิสงัเขป  

สวนรายละเอียดใหศึกษาจากคัมภีรมหาวงศพรอมทัง้ฎีกา 

 
๔.๑.๓  อิทธิพลตอคัมภรีมังคลัตถทีปนี   

 คัมภีรมังคลตัถทีปนีแตงโดยพระ   ชาวเชียงใหม  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๐๖๗  เนื้อหาของ
คัมภีรเปนกาอธิบายมงคลสูตร  ๓๘  ประการ  คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอคัมภีรมงัคลตัถทีปนี

ดังนี ้

                                                
๖ พระสิริมังคลาจารย, จกฺกวาฬทีปนี,  หนา  ๙๘,  หนา  ๓๔๐,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  

๕๗ 
๗ พระสิริมังคลาจารย, จกฺกวาฬทีปน,ี  หนา  ๙๙,  หนา  ๓๔๐,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  

๕๒ 



 ๑๖๗ 

 ๑)  คัมภีรมงัคลตัถทีปนไีดอางอิงเนื้อความในคัมภีรมหาวงศเมื่อกลาวถึงพระราช
ประวัติของกษตัริยลงักาไวในขอ  ๙๑  ไดแก  พระเจามฏุสีวะ  พระเจาเทวานัมปยติสสะ  พระ

เจาอุตติยะ  พระเจามหาสีวะ  พระเจาสรูะติสสะ  พระเจาเสนะและคตุตะ(เชื้อสายทมฬิ)  พระ
เจาอเสละ  พระเจาเอฬารทมิฬ  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยซึ่งเปนพระนัดดาของพระเจาเทวานัม
ปยติสสะและเปนพระโอรสของพระเจากากวัณณตสิสะ๘   

  ๒)  คัมภีรมังคลัตถทีปนีกลาวถงึพระราชประวัติของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย  ซึ่ง
ทรงครองราชยในกรุงอนุราธปุระ  ทรงกําจัดพระเจาเอฬารทมิฬแลวขึ้นครองราชย พ.ศ.  ๓๗๒ 
โดยอางคัมภีรมหาวงศวา  “มหาวํเส  อฏฐวีสตมิปริจฺเฉเท  ทุฏฐคามณิราชวตฺถ”ุ๙ แปลวา  เรื่อง
พระเจาทุฏฐคามณีอภัยมาปริเฉทที่ ๒๘ ในคมัภีรมหาวงศ๑๐   

  ๓)  คัมภีรมงัคลตัถทีปนี  กลาวถึงอดีตชาติของพระเจาอโศกโดยอางคัมภีรมหาวงศ
วา    “พอคาน้ําผึ้งนั้นไดเปนพระธรรมราชาทรงพระนามวาอโศก  ประกอบดวยราชฤทธิ์เหลานี ้ 
เพราะการถวายน้ําผึ้งเพื่อเภสชั  ดังพรรณนามาฉะนั้น  นางกุมภทาสีแมนั้น  ไดเปนอัครมเหสี

ของพระเจาอโสกนัน้  พระนามวาอสันธิมติตา  ไดยินวา  ขอพระหัตถและพระบาท  ของพระ
นางเกลี้ยงเกลา  ไมปรากฏในการอ่ืน  นอกจากการคูเขา  เพราะผลแหงเวยยวัจจมัยบุญกิริยา
วัตถุคือการชีต้ลาด  เพราะฉะนัน้  พระนางจึงทรงพระ   นามอสันธิมติตา  เรื่องพระเจาอโศกมา

ในคัมภีรมหาวงศเปนตน (มหาวํสาทสีุ  อโสกวตถฺุ)๑๑ 
 
 ๔)  เรื่องพระเจาโจรนาค  พระเจามหานาค  เรื่องอํามาตยทั้ง ๔  ของพระเจาปตุ
ราช  และเรื่องอภัยโจร คมัภีรมังคลตัถทีปนีอางวาเรื่องเหลานี้ปรากฏพิสดารในมหาอรรถกถา๑๒  

หลักฐานในคัมภีรมงัคลตัถทีปนี ทําใหทราบวา  เรื่องเหลานี้นอกจากจะปรากฏในคัมภีรมหาวงศ
แลวยังปรากฏในคัมภีรมหาอรรถกถาดวย   

                                                

 ๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม  ภาโค),  พิมพครั้งที่  ๑๕,  (กรุงเทพฯ :  โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา  ๙๗ – ๙๘. 
๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม  ภาโค),  พิมพครั้งที่  ๑๕,  (กรุงเทพฯ :  โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา  ๑๑๐ - ๑๑๑.,พระสิริมังคลาจารย,  มงฺคลตฺถทีปนี  ปฐโม  ภา

โค,  พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หนา  ๙๓ 

 ๑๐ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี แปล เลม  ๑,  พิมพครั้งที่  ๑๕,  (กรุงเทพฯ :  โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา  ๑๖๔. 
๑๑ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี  (ทุติโย  ภาโค),  อางแลว,  หนา  ๓๔, มังคลัตถ

ทีปนี แปล เลม  ๓,  อางแลว,  หนา  ๔๕ 
๑๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภาโค),  หนา  ๒๐๖ 



 ๑๖๘ 

๕)  เรื่องพระเจาวัฏฏคามณีอภัย  เรื่องที่คัมภีรมังคลตัถทีปนีอางอิงจากคัมภีรมหาวงศ
โดยตรงคือเรื่องพระเจาปตุราชหรือพระเจาวัฏฏคามณีอภัย  โดยอางคาถาในคัมภีรมหาวงศบท

ที่  ๓๔  วา    
  “เตน  วุตตฺํ  มหาวํสสสฺ  จตตฺุตสึมปริจฺเฉเท 

กุธิกฺกลมหาตสิฺสต-ฺ  เถโร  ทสิฺวา  ตหึ  ตุ  ต ํ

ภตฺตํ  ปาทา  อนามฏฐ-  ปณฺฑทานํ  วิวชฺชิยาต”ิ๑๓ 
 คําแปล 
  เพราะเหตุนั้น  พระมหานามเถระจึงกลาวคําเปนคาถาไวในปริเฉทที่  ๓๔  แหง
คัมภีรมหาวงศวา 

              " ก็พระกุธิกกลมหาตสิสเถระ      ไดพบพระเจา 
              ปตุราช   ในปาใกลเวสสคิรีวิหารนั้นแลว   ไดเวน 
              อนามัฏฐบิณฑบาตทานแลว   ถวายพระกระยาหาร 

              ( แดทาวเธอ )" ๑๔ 
 เหตุการณตอนพระเจาวัฏฏคามณีอภัยทรงสรางอภัยคีรีวิหารถวายแกพระกุธิกกลม
หาติสสเถระ  คัมภีรมงัคลตัถทีปนีระบุปพุทธศักราชไวชดัเจนวา ตรงกับป  พ.ศ.  ๔๔๓ กับ  ๑  

เดือน    คัมภีรมังคลัตถทีปนีอางคมัภีรมหาวงศวา   
 ”เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 

  ตุมฺหากํ  ปฏิสณฺฐาร-  วเสนมฺเหหิ  การิเต 
 วิหาเร  เทม  ตุมหฺาก ํ อิติ  วตฺวา  อทํส ุ จ 

 เถโร  สพฺพตถฺ  วาเสส ิ เต  เต  ภิกฺขู  ยถารห ํ
 อมจฺจาทํสุ  สงฆฺสสฺ  วิวิเธ  สมณารเหต”ิ๑๕ 

  คําแปล 

 เพราะฉะนั้น   พระมหานามเถรเจา   จึงกลาวคําเปนคาถาไวในคมัภีรมหา 
วงศวา 
               "ก็อมาตยเหลานั้น   เรียนวา    ดวยอํานาจปฏิ- 

              สันถารของพระผูเปนเจาทั้งหลาย   พวกขาพเจา 
              จึงขอถวายวิหารที่พวกขาพเจาใหสรางแลวแกพระผู 
              เปนเจาทัง้หลาย  ดังนี้แลว   กไ็ดมอบถวาย, 
              พระเถระ       ใหภิกษทุั้งหลายนั้น ๆ   อยูในวิหาร 

                                                

 ๑๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภาโค),  หนา  ๒๐๙ 
๑๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี แปล เลม  ๔,  หนา  ๒๑ 
๑๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี  (ทุติโย  ภาโค),  หนา  ๒๑๑ 



 ๑๖๙ 

              ทั้งหมดตามสมควรแลว,     อมาตยทั้งหลายไดถวาย 
              บริขารตาง  ๆ  อันควรแกสมณะแกพระสงฆแลว"๑๖ 

 
 ๖)  เรื่องพระเจาโจรนาคโอรสของพระเจาวัฏฏคามณีอภัย  คัมภีรมังคลัตถทีปนไีด
อางคัมภีรมหาวงศบทที่  ๓๕  วา 

  “เตน  วุตตฺํ  มหาวํสสสฺ  ปฺจตฺตสึมปริจฺเฉเท 
  วฏฏคามณิโน  ปุตโฺต   โจรนาโคติ วิสสฺุโต 
  มหาจุฬสฺส  รชชฺมฺห ิ  โจโร  หตฺุวาจรี  ตทา 
  มหาจูเฬ  อุปรเต  รชฺชํ  กาเรสิ  อาคโต 

  อตฺตโน  โจรกาเล โส  วินาสํ เยสุ  นาลภ ิ
  อฏฐารส วิหาเร เต  วิทฺธํสาเปสิ  ทุมฺมตีต”ิ๑๗ 

คําแปล 

   “เพราะเหตุนัน้   พระมหานามเถระ   จงึกลาวคําเปนคาถาไวใน 
ปริเฉทที่  ๓๕  แหงคัมภีรมหาวงศวา 
    " ครัง้นั้น        โอรสของพระเจาวัฏฏคามณิอภัย  

               ไดประพฤติเปนโจร       ในรชัสมัยแหงพระเจา 
               มหาจูฬิกะ   ปรากฏนามวา   'โจรนาค'  เมื่อพระ 
               เจามหาจูฬิกะทรงสละราชสมบัติแลว,  เสด็จมา 
               ครองราชสมบตั,ิ   พระองคเปนกษตัริยมีพระ 

               ปญญาโฉดเขลา    รับสัง่ใหรื้อวิหารที่พระองคไม 
               ไดประทับแรมในเวลาพระองคเปนโจรเสีย  ๑๘ 
               ตําบล”๑๘ 

๗) เรื่องงูเหลือม  เปนเรื่องที่ไมไดมาในคัมภีรมหาวงศโดยตรง  แตคัมภีรมงัคลัตถทีปนี
ไดอางวาปรากฏในคัมภีรฎีกามหาวงศมีเนื้อความยอวา ในกาลแหงพระกสัสปสัมมาสมัพุทธเจา  
งูเหลือมตัวหนึ่งไดฟงเสียงทองอายตนกถาในคัมภีรอภิธรรมของภิกษุ  เมื่อตายแลวไดไปเกิดใน

สวรรค  ในสมัยพระพุทธเจาของเรา  หลังจากที่พระองคปรินิพพานแลว  ไดมาเกิดเปน
พราหมณ แลวบวชเปนอาชีวกชื่อชนโสณะ  ไดอยูประจําตระกูลของพระนางธรรมาซึง่เปนพระ
อัครมเหสีของพระเจาพินทสุาร  ขณะนั้น  พระนางกําลังทรงพระครรภพระเจาอโศก  เขาไดเปน
ผูทํานายพระลักษณะของพระกุมารแดพระเจาพินทสุารและพระนางธรรมาเทวี  ภายหลงัเมื่อ

                                                
๑๖ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี แปล เลม  ๔,  หนา  ๒๔. 
๑๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี  (ทุติโย  ภาโค),  หนา  ๒๑๒. 
๑๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี แปล เลม  ๔,  หนา  ๒๖. 



 ๑๗๐ 

พระเจาอโศกไดเสวยราชสมบตัิไดทรงสักการะแกชนโสณะ  เขาไดพบกับพระอัสสคตุตเถระและ
ไดฟงอายตนกถาจึงขอบวชแลวไดบรรลุเปนพระอรหันต   ในตอนทายเรื่อง คัมภีรมงัคลตัถทีปนี

กลาววา เรื่องงูเหลือมมาในฎีกาคัมภีรมหาวงศ  (มหาวํสฏีกายํ อชครวตฺถุ)๑๙   
 

๔.๑.๔  อิทธิพลตอคัมภีรสังคีตยิวงศ      

  คัมภีรสังคตีิยวงศ   สงัคตีิยวงศ  แปลวา  วงศแหงการสังคายนา  สมเด็จพระ
พนรัตนวัดพระเชตุพนในรัชกาลที่  ๑ (องคที่เปนพระอาจารยสมเด็จกรมพระปรมานุชติชโินรส)  

แตงขึ้นเฉลมิพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจักรีบรมนารถ พระพทุธ
ยอดฟาจุฬาโลก ตนฉบับแตงเปนภาษามคธ บอกเวลาในการแตงวา  แตงเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๓๒  
เนื้อหาวาดวยการสังคายนาพระธรรมวินัย  เริม่แตปฐมสงัคายนา สังคายนาครัง้ที่  ๒-๓  จนถงึ

พระพุทธศาสนาไดมาจากลังกามาประดษิฐานมั่นคงอยูในประเทศไทย และมีเรื่องพระราช
พงศาวดารที่ทรงทะนุบํารงุพระพุทธศาสนาในลานนาไทย และในสยามประเทศตัง้แตกรุงสุโขทัย
เปนราชธานี จนถงึกรงุรตันโกสินทรเปนหนงัสือแนวพุทธศาสนประวัติกับพงศาวดารบานเมือง

ประกอบกัน มีลักษณะการนําเสนอเนื้อหาหลายแหงอางอิงคัมภีรมหาวงศ สวนมากเปนการนํา
เนื้อความที่เปนคาถามาเรียบเรียงเปนสํานวนรอยแกวแลวยกคาถาบางแหงขึ้นมาอางอิง เชน  
กลาววา  “เตน  วตฺุตํ  มหาวํเส....”  แปลวา  “เหตุนั้น  พระโบราณาจารยจงึกลาวไวในคัมภีร
มหาวงศวา...”  เนื้อหาที่คัมภีรสังคีติยวงศไดนํามาจากคมัภีรมหาวงศ  มีดงันี ้

 ๑)  เรื่องปฐมสงัคีติกถา 
 ปฐมสังคตีิกถาวาดวยเรื่องพระมหากัสสปเถระประชมุพระสงฆ  ๕๐๐  ทําสังคายนา
ครั้งแรก  คัมภีรสงัคีติยวงศไดนําคาถาจากคัมภีรมหาวงศมาอางอิงหลายแหงวา 

 “เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 
สตตฺสตสหสฺสาน ิ เตสุ  ปาโมกฺขภิกฺขโว 
เถโร  มหากสฺสโป  จ สงฺฆตฺเถโร  ตทา  อห ุ

สรีรธาตุกิจฺจานิ   สตถฺุ  เถโรป  กริยาต ิ
คําแปล  เหตนุั้น  พระโปราณาจารยเจากลาวไวในคัมภีรมหาวงศวา 

กาลครั้งนั้น  พระมหากัสสปเถรเจาเปนสังฆเถระผูเฒา  
เปนประธานแกภิกษุทัง้หลาย  ๗  แสน  พระเถระเจา 

ไดทํากิจของพระสรีระธาตุแหงสมเด็จพระศาสดาเจา”๒๐ 

                                                
๑๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี  (ทุติโย  ภาโค),  หนา  ๓๑๔ 
๒๐ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  พิมพครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,  ๒๕๔๔),  หนา  ๑๖,  คําแปลของคัมภีร



 ๑๗๑ 

ในคาถานี้  สองบาทคาถาวา “สรรีธาตุกิจฺจาน ิ  สตถฺุ  เถโรป  กริยา”  
แตกตางจากเนื้อความในคัมภีรมหาวงศทีใ่ชเปน  “สตถฺุ  สรีรสารีร- ธาตุกิจฺจานิ  การิย” 

อีกแหงหนึง่ 
“เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 

อาสาฬฺหสุกฺกปกฺขมหฺ ิ  สุกฺกปกฺขตฺถตติฺถิกา 

อุปาคม ุํ  ราชคห ํ  สมฺปุณฺณจตุปจฺจย ํ

ตตฺเถว  วสสฺูปคตา  เต  มหากสสฺปาทโย 
เถรา  ถิรคุณูเปตา  สมฺพุทฺธปตฺถโกวิทา 
วสฺสานํ  ปฐมํ  มาส ํ  สพฺพเสนาสเนสุป 
กาเรตฺวา  ปฏิสงฺขาร ํ  วตฺวา  อชาตสตฺตโุนต”ิ 

  คําแปล  เหตุดงันั้นพระโปราณาจารยเจาจงึกลาวไวในคมัภีรพระมหาวงศวา 
  ในอาสาฬหศุกลปกษ  เปนศุกลปกษดิถี พระเถระทัง้หลาย 
  พากันไปสูเมืองราชคฤหอันสมบรูณดวยจตุปจจัย  พระเถระเจา 

  ทั้งหลายพากันเขาวรรษาในเมืองราชคฤห พระเถระเจาทั้งหลายนั้น 
   พระมหากัสสปเถระเจาเปนอาทิเปนผูทรงคุณมัน่คง  เปน 
  ผูฉลาด เปนองคทีส่มเด็จพระสัมพทุธเจายกยองแลว  ในฤดูฝน 

  เดือนตนไดพากันทําการขวนขวายในเสนาสนะทัง้ปวงแลทําการ 
ปฏิสังขรณแลวก็ไดทูลถวายพระพรแดสมเด็จพระเจาอชาตสตัตุราช”๒๑ 

 ในคาถานี้คําวา  สมฺพทฺุธปตถฺโกวิทา  ในคัมภีรมหาวงศเปน  สมฺพุทฺธมตโกวิทา  

สองบาทคาถาวา  กาเรตฺวา  ปฏิสงฺขารํ  วตฺวา  อชาตสตตฺุโน  ในคัมภีรมหาวงศเปน  กาเรส ุํ   

ปฏิสงฺขารํ  วตฺวานาชาตสตตฺโุน 
อีกแหงหนึง่ 
“เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 

เถรานํ  สุปญฺตตฺ ํ  อาสิ  ตตฺถ  มหารห ํ

ตสฺม ึ มณฑฺปมชฺฌมหฺ ิ  ปุรตฺถาภิมุขมตฺุตม ํ
ธมฺมาสนํ  สุปญฺตฺต ํ  อโหสิ  สุคตารห ํ
ราชา  โรจยิ  เถราน ํ  กมฺมํ เม  นิฏฐิต ํ อิต ิ

 คําแปล  เหตุดงันั้น  พระโปราณาจารยเจากลาวไวในพระคัมภีรมหาวงศวา   

                                                                                                                                       

ตาง ๆ ที่นํามาศึกษาในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะคงไวตามตนฉบับเดิมทุกฉบับ,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  

ภาโค,  หนา  ๑๒. 
๒๑ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  อางแลว,  หนา  ๒๐,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๓. 



 ๑๗๒ 

เถรอาสนอันจักแตงตั้งอยางงดงามเปนมหารหะ  ไดประดิษฐาน 
อยูในทามกลางมณฑป  เบื้องหนาตรงทิศตะวันออกอันเปนอุดมทิศ   

ธรรมาสนที่จัดแตงตั้งอยางงามควรเปนสุคตารหะ  พระราชาเจา 
ไดบอกแกพระมหาเถระทั้งหลายใหทราบแลววาการงานที่โยมทํา 
สําเร็จแลว”๒๒ 

ในคาถานี้มีแปลกกนัเล็กนอย  คือ  สองบาทคาถาวา  ตสฺม ึ  มณฑฺปมชฺฌมหฺิ
ปุรตฺถาภิมุขมตฺุตมํ  คมัภีรมหาวงศเปน  ตสฺมึ  มณฑฺปมชฺฌสฺมึ  ปุรตฺถามุขมตุตฺมํ  และคําวา  
“กมฺมํ  เม”  ในคมัภีรมหาวงศเปน  “กมฺมํ  โน” 
 อีกแหงหนึง่ 

  “เตนาหุ  โปราณา 

   มหากสฺสตฺเถโร  จ  วินยํ  ปุจฺฉิต ุํ  สย ํ

   สมฺมนุปาลิตเฺถโร  จ  วิสชฺเชต ุํ  ตเถว  จ 

 คําแปล เหตุนัน้  พระโปราณาจารยเจาจงึกลาวคาถาวาพระมหากัสสปเถระเจา 
   ไดสมมติเพื่อจะถามพระวินัยดวยตนเอง  พระอุบาลีเถระเจาก็ 

   สมมตุิตนเพื่อจะวิสัชนาดวยตนเหมือนกัน”๒๓ 
  คาถานี้ดัดแปลงจากคาถาในคัมภีรมหาวงศวา 

   “มหาเถโร  สกตตฺานํ   วินยํ  ปุจฺฉิต ุํ  สย ํ

   สมฺมนฺนุปาลิเถโร  จ  วิสฺสชฺเชต ุํ  ตเมว  ต”ุ 

 

 ๒)  เรื่องทุติยสังคตีิกถา   
 ทุติยสงัคตีิกถาวาดวยเรื่องพระยสเถระประชุมพระอรหันต  ๗๐๐  ทําสังคายนาครั้ง
ที่  ๒  คัมภีรสังคตีิยวงศไดคัดลอกคาถามาจากคัมภีรมหาวงศ  ๑  แหงโดยเรียกผูประพันธ

คัมภีรมหาวงศวาพระโบราณาจารย ดังนี ้
 “เตนาหุ  โปราณา 

อตีเต  ทสเม  วสฺเส  กาลาโสกสสฺ  ราชโิน 

สมฺพุทฺธปรนิิพฺพานา  เอวํ  วสฺสสตํ  อห ุ
ตทา  เวสาลิกา  ภิกฺข ู  อเนกา  วชฺชีปุตตฺกา 

ทส  วตฺถูน ิ ทีเปส ุํ  กปฺปนฺตีติ  อลชฺชิโน” 

                                                
๒๒ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๒๐,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๔. 
๒๓ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๒๒,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๔. 



 ๑๗๓ 

 คําแปล  เหตนุั้น  พระโบราณาจารยจึงกลาวคาถาวา   
ในปที่  ๑๐  แหงรัชกาลของพระเจากาลาโศกลวงแลว  ตัง้ 

แตพระพทุธองคปรินิพพานมาได ๑๐๐  ปพอดี  ครั้งนั้นมีภิกษ ุ
ชาวเมืองเวสาลีเปนอันมากเปนชาติวัชชีบตุรพวกอลัชช ี
ไดสําแดงวัตถุทัง้หลาย  ๑๐  ทีไ่มควรวาควร” ๒๔ 

คาถาที่นํามาอางอิงนี้ ผูประพันธคัมภีรสงัคีติยวงศไดนําคาถาในคัมภีรมหาวงศ
มาอาง  แตไดตัดเนื้อหาบางสวนเกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุ  ๑๐  ประการออกไป  จึงไมระบุ
คําวา  มหาวํเส  กํากับไว   
 ๓)  เรื่องตติยสงัคตีิกถา 

 เรื่องตติยสงัคีติกถาวาดวยเรื่องพระโมคคัลลีบตุรติสสเถระประชุมพระอรหันต  
๑,๐๐๐  ทําสังคายนาครั้งที่  ๓  คัมภีรสงัคีติยวงศไดคัดลอกคาถามาจากคัมภีรมหาวงศหลาย
แหง  คือ 

 “เตนาหุ  โปราณา 

วินฺทุสารปุตตฺา  อเหส ุํ  สตํ  เอโก  ภวิสสฺต ิ

อโสโก  อาส ิ เตสํ  ต ุ  ปฺุญเตโช  มหทิฺธิโก 
 คําแปล  เหตุนั้นพระโปราณาจารยเจากลาวคาถาประพันธไวในคมัภีรพระมหาวงศ

วา 
  พระราชบุตรของพระเจาพินทุสารมี  ๑๐๑  องค  ครัง้นั้น 
  พระเจาอโศกราชมีบญุทรงเดชทรงฤทธิ์กวาพระกมุารเหลานั้น”๒๕   
 อีกแหงหนึง่  ตอนพรรณนาคุณของพระโมคคัลลีบุตรตสิสเถระ  ผูประพันธคัมภีร

สังคตีิยวงศไดยกคาถาบางสวนในคัมภีรมหาวงศมาอางอิงโดยปรับสํานวนเล็กนอยวา 
 “เตนาหุ  โปราณา 

.............................  ............................. 

.............................  ............................. 
อคฺคิว  ปากโฏ  อาสิ  จนฺโทว  สุรโิย  จ  โส 
โลโก  ตสฺส  วโจ  มญฺ ิ สมฺพุทฺธสฺส  วโจ  วิย” 

 
 

                                                
๒๔ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๒๖,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๖ 

  ๒๕ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร 

เลม  ๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๒๙,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๓ 



 ๑๗๔ 

คําแปล  เหตนุั้นพระโปราณาจารยเจากลาวประพันธไวในคัมภีรพระมหาวงศวา 
.............................  ............................. 

.............................  ............................. 
พระผูเปนเจาปรากฏโพลงดังแสงเพลงิ  ถามิดังนัน้ก็ดังพระจันทร 
พระอาทิตย  ชาวโลกจึงมีความสําคัญมั่นหมายพากันนับถือ 

ถอยคําของพระผูเปนเจาราวกะวาพระพุทธพจนฉะนั้น๒๖ 
ในคัมภีรมหาวงศมีเนื้อความแตกตางกันเล็กนอยวา  “อตีว  ปากโฏ  อาส ิ

 จนฺโทว  สุรโิยว  โส”   
อีกแหงหนึง่  คาถาวา 

“สทฺธึ  ภิกฺขุสหสฺเสน  รกฺขิยา  โสกราชโิน 
อยํ  นวหิ  มาเสนห ิ  ธมฺมสงฺคีติ  นิฏฐติา 

 คําแปล  การทําสังคตีิครัง้นี้ไดพระเจาอโศกเปนอารักขา ภิกษุทั้งพัน 

  ๙  เดือนสําเรจ็บริบูรณ”๒๗ 
 ในบาทแรกของคาถานี ้ คัมภีรมหาวงศใชเปน  “เอวํ  ภิกฺขุสหสฺเสน”  จะเห็นไดวาผู
แตงคัมภีรสังคตีิยวงศไดเปลี่ยนสํานวนเพียงเล็กนอย 

 ตอนที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระสงพระสมณทตูไปเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศตาง ๆ และประวตัิพระมหินทเถระ  คัมภีรสงัคีติยวงศไดอางอิงคัมภีรมหาวงศ  ๑๑  
แหง  โดยใชคําวา “เตน  วุตตฺ ํ มหาวํเส”  บาง   “วุตฺตํป  เจตํ  มหาวํเส”  บาง โดยคัดลอกคาถา
มาจากบทที่  ๑๒  และบทที่  ๑๓ ของคัมภีรมหาวงศประมาณ  ๖๘  คาถา๒๘  ซึ่งเปนตอนที่มี

การอางอิงคาถาในคัมภีรมหาวงศมากทีสุ่ด ผูแตงคมัภีรสังคตีิยวงศไดแกไขสํานวนคาถาบาง
แหงใหสั้นลงบางแหงปรับแกเพียงเล็กนอยแลวแตงสํานวนรอยแกวสลับไปมากับคาถาที่ยกมา
อางอิงจนกระทัง่จบตอน  ตัวอยางเชน 

 “เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 
เถโร  โมคคฺลลีปุตโฺต  โส  ชินสาสนโชตโก 
นิฏฐาเปตฺวาน  สงฺคต ึ  เปกฺขมาโน  อนาคต ํ

                                                

  ๒๖ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร 

เลม  ๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๓๐ - ๓๑,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๖ 

  ๒๗ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร 

เลม  ๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๓๔,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๔๗ 

  ๒๘ ดูรายละเอียดใน  ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรม

สมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๓๕ – ๔๗,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  

๘๑ - ๘๘ 



 ๑๗๕ 

สาสนสฺส  ปติฏฐานํ    ปจฺจนฺเตสุ  อเปกฺขิย 
เปเสสิ  กตตฺิเก  มาเส  เต เต  เถเร  ตห ึ ตห ึ

เถรํ  กสฺมิรคนฺธาร ํ  มชฺฌนฺติกมเปสย ิ
ปติฏฐาเปหิ  ตตฺเถว  รฏฐสฺมึ  สาสนํ  อิต”ิ๒๙ 
ในคาถาเหลานี้  คัมภีรมหาวงศไดกลาวถงึรายชื่อพระสมณทตูครบทัง้หมด  แต

ผูแตงคัมภีรสงัคตีิยวงศไดตัดรายชื่อพระสมณทูตองคอื่น ๆ ออกไปแลวเพิ่มสองบาทคาถา
สุดทายเขามาแทน 
  
 ๔)  เรื่องจตตุถสังคตีิกถา 

  เรื่องจตตุถสงัคีติกถาวาดวยพระมหินทเถระประชุมพระอรหันตทั้งหลายทํา
สังคายนาครั้งที่  ๔  คัมภีรสังคตีิยวงศอางคัมภีรมหาวงศโดยใชคําวา  “เตน  วุตฺตํ  มหาวํเส”  
จํานวน  ๔  แหง และไดคัดลอกคาถามาจากคัมภีรมหาวงศโดยแกไขสํานวนเล็กนอย  เชน 

 “เตน  วุตตฺํ  มหาวํเส 
ตมตถฺํ จนิฺตติํ  รญฺา  เถโร  ญตฺวา  ตมพฺรวิ 
สุโณหิ  มยํ  มหาราช  ธมฺมราชสสฺ  สาวกา 

ตเวว  อนุกมฺปาย  ชมฺพุทีปา  อิธาคตา 
 คําแปล  เหตนุั้นพระโปราณาจารยเจาจึงกลาวไวในคัมภรีพระมหาวงศวา   
  เมื่อพระราชาคํานึงเหตุการณอยู  พระเถระเจาครั้นทราบแลว 
  ก็ถวายพระพรวา  ขาแตพระมหาราชเจา  ขอพระองคจงทราบเถิดวา 

  อาตมาเปนสาวกของพระเจาธรรมราชแล  อาตมภาพมาจากชมพูทวีป 
เพื่อจะใหสําเร็จความประสงคของพระองค”๓๐ 
ในคาถานี้  สองบาทคาถาแรกไมปรากฏในคัมภีรมหาวงศ แตผูแตงคัมภีรสังคตีิ

ยวงศไดสรุปความในคัมภีรมหาวงศแลวแตงขึ้นใหม  และคําวา  “สุโณห ิ มย”ํ  ในคัมภีร
มหาวงศเปน  “สมณา  มย”ํ 

  ๕)  เรื่องปญจมสงัคีติกถา 

ปญจมสงัคีติกถาวาดวยพระภิกษุสงฆประชุมกันสาธยายพระธรรมวินัยแลยกข้ึนสูใบ
ลานเปนสังคายนาครัง้ที่  ๕  คัมภีรสงัคตีิยวงศไดคัดลอกคาถามาจากคัมภีรมหาวงศบางแหง  
และมีการแกไขเล็กนอย  ดงันี ้

                                                
๒๙ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๓๕,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๘๑ - ๘๒ 
๓๐ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๔๙ - ๕๐,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๘๙ 



 ๑๗๖ 

“ปฏกตฺตยปาลิฺจ  ตสสฺ  อฏฐกถฺจ  ต ํ

มุขปาเฐน  อาเนส ุํ  สพฺเพ  ภิกฺขู  มหามต ี

คําแปล  ภิกษุทั้งปวงลวนเปนมหามติมีความรูมาก 

ไดพากันทรงจําและนําพระบาลีปฎกไตร และพระ 
อรรถกถามาแลวโดยมุขปาฐ”๓๑ 
คาถานี้ในคัมภีรมหาวงศแตกตางกันเล็กนอยดังคาถาวา 

“ปฏกตฺตยปาฬิฺจ  ตสสฺา  อฏฐกถาป จ 

มุขปาเฐน  อาเนส ุํ  ปุพฺเพ  ภิกฺขู  มหามต ี

 อีกแหงหนึง่วา 
  “วฏฏคามิณี  อภโย  ลงฺการชฺชํ  อการยิ 

อิติ  ทฺวาทสวสฺสาน ิ  ปฺจ  วสสฺานิ  อานิโต 
 คําแปล  ฝายพระยาวัฏฏคามิณีอภัยไดเสวยราชยในลังกาทวีป 
  ได  ๑๒  ป  ดงันี้  ไดนําคือบํารุงพระศาสนามา  ๕  ป”๓๒   

ในคัมภีรมหาวงศกลาวไววา 

  “วฏฏคามณิ  อภโย  ราชา  รชฺชมการยิ 
อิติ  ทฺวาทสวสฺสาน ิ  ปฺจมาเสสุ  อาทิโต” 

 คําแปล  ฝายพระยาวัฏฏคามณีอภัยเสวยราชยได  ๑๒  ป กับ  ๕  เดือน  

นับแตครัง้แรก” 
 จะเห็นไดวาเนื้อความในคัมภีรสงัคตีิยวงศกับคัมภีรมหาวงศขัดแยงกัน  ตามคมัภีร
สังคตีิยวงศพระยาวัฏฏคามณีอภัยเสวยราชยได  ๑๒  ป  ไดบํารุงพระพทุธศาสนา  ๕  ป  สวน

ในคัมภีรมหาวงศพระองคเสวยได  ๑๒  ป  กับ  ๕  เดือน  เมื่อตรวจสอบกับคัมภีรวังสตัถัปปกา
สินี มหาวังสฎีกา  ทานอธิบายวา  อิติ  ทฺวาทสวสฺสานิ  ปฺจมาเสสุ  อาทิโตต ิ เอวํ  วุตฺตปฺปกา
เรน  โส  ราชา  ทุติยอภิเษกโต  โอรํ  ทฺวาทส  วสฺสาน ิ จ  อาทิโต  ปฺจสุ  มาเสสุ  จ  รชช ํ 
การยีติ  อตฺโถ”  แปลอธิบายความไดวา  พระราชานั้นทรงเสวยราชย  ๑๒  ป นับแตการอภิเษก

ครั้งที่  ๒  และ  ๕  เดือน (ที่ทรงเสวยราชย)  นับแตครัง้แรก  ดังนั้น  ความหมายของคาถานี้ใน
ทั้งสองคัมภีรจึงแตกตางกันมาก 
 

 

                                                
๓๑ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๕๙,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๓๕ 

 ๓๒ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  

๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๕๙,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๓๖ 



 ๑๗๗ 

 
 ๖)  เรื่องปฏกัตตยเลขนา  

เรื่องการจารพระไตรปฎกลงในใบลานเปนสงัคายนาครั้งที่  ๖  พระพทุธโฆษาแปลธรรม
ลังกา  คัมภีรสงัคตีิยวงศไดคัดลอกคาถามาจากคัมภีรมหาวงศแหงเดียวความวา 

“เตนาหุ  โปราณา 

โพธิมณฆฺลสมีปมฺห ิ  ชาโต พรฺาหฺมณมาณโว 
วิชฺชาสิปฺปกุลาทีห ิ  ตีสุ  เวเทสุ  ปารคู 
อุปสมฺปาทยิตฺวา  โส  อุคฺคณฺหิ  ปฏกตตฺย ํ
อคฺคีว  ปากโต  อาส ิ  จนฺโทว  สุรโิยว  โส 

พุทฺธสสฺ  วิย  คมฺภีร ํ  โฆสตตฺานํ  วิยากร ํ
พุทฺธโฆโสติ  โส  โหต ิ  พุทฺโธ  วิย  มหีตเล 

คําแปล  เหตนุั้น  พระโบราณาจารยเจาจึงกลาวเปนคาถาไววา 

โพธิมณฑฺลสมีปมหฺิ  เปนอาทิวา  มีพรหมณมาณพไดเกดิแลว 
ในสถานทีใ่กลแตพระโพธิมณฑล  ไดคัมภีรไตรเพท  รูจบ 
มีวิชาศิลปะกุลเปนตน  ฯลฯ  พระผูเปนเจานั้นทรงอาการอันกึกกอง 

ลึกซึ้งราวกับสมเด็จพระพุทธเจาซึ่งปรากฏคุณนามวาพระพุทธโฆสะ 
ดังนี้ราวกับองคสมเด็จพระชินสีหพทุธเจา (ครั้งเสด็จอยู)ในพื้นแผนดิน 
ก็ปานกัน”๓๓ 
 

คาถาที่  ๑  และที ่ ๓  ทานไดนํามาจากคัมภีรมหาวงศบทที่  ๓๗  ขอ  ๒๑๕  
และขอ  ๒๒๔  โดยไดแกไขเล็กนอยดังเนื้อความคาถาในคัมภีรมหาวงศวา   

“โพธิมณฺฆลสมีปมฺห ิ  ชาโต พรฺาหฺมณมาณโว 

วิชฺชาสิปฺปกลาเวที  ตีสุ  เวเทสุ  ปารคู 
.............................  ............................. 
.............................  ............................. 

พุทฺธสสฺ  วิย  คมฺภีร-  โฆสตตฺา  นํ  วิยากร ุํ 

พุทฺธโฆโสติ  โฆโส  ห ิ  พุทฺโธ  วิย  มหีตเล”๓๔ 
คําแปล  พราหมณหนุมคนหนึง่เกิดในสถานทีใ่กลกับโพธิมณฑล   

เปนผูรูวิชา  รูศลิปะ และวิชากล   เรียนจบไตรเพท 

                                                
๓๓ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๖๒ - ๖๓,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๘๘ -๒๘๙ 

  ๓๔ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๘๘ -๒๘๙ 



 ๑๗๘ 

.............................  ............................. 

.............................  ............................. 

เพราะทานประกาศธรรมไดลึกซึ้งดุจการประกาศธรรมของพระพุทธเจา   
มวลปราชญจึงขนานนามทานวา  พุทธโฆสะ  แทจรงิ พทุธโฆสะ 
เปนประดุจพระพทุธเจายังประทับอยูบนพื้นแผนดินทีเดยีว 

 
 ๗)  เรื่องสตัตมธัมมวินัยสังคหะ 
 เรื่องนี้วาดวยการกระทําอรรถวรรณนา  คือแตงคัมภรีฎีกาอธิบายเนื้อความอรรถ
กถานับเปนสงัคายนาครั้งที่  ๗  คมัภีรสังคีติยวงศไดเรียบเรียงเนื้อหาจากคัมภีรมหาวงศบทที ่ 

๗๖  โดยกลาวถึงพระเจาปรักกมพาหุโปรดใหพระมหากัสสปเถระทําอรรถวรรณนาพระไตรปฎก 
และการแตงคัมภีรฎีกา๓๕  แตมีขอที่ควรสังเกตคือ  พระเจาปรักกมพาหุองคที่โปรดใหเขียน
คัมภีรอรรถกถาและคัมภีรฎีกานัน้ทรงครองราชยประมาณ  ป  ๑๙๕๓๓๖   

  
๘)  เรื่องลังกาทีปราชวงศ 
 เรื่องนี้คัมภีรสงัคตีิยวงศพรรณนาความไวในปริเฉทที่  ๓  ลังกาทีปราชวงศวาดวย

การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป  พรรณนาความตั้งแตพระมหนิทเถระใหสามเณร
สุมนะไปเชญิพระรากขวัญเบื้องขวาจากดาวดึงสมาสูลงักาทวีป  พระสังฆมติตาเถรีเชญิพระโพธิ
พฤกษมาสูลังกา  พระมหนิทเถระเขาสูพระนิพพาน  เรื่องประดษิฐานพระทนัตธาตุเบื้องขวา  
เรื่องพระนลาฏเสด็จมาลังกา  เรื่องสรางหมิยังคณสถูป  เรื่องสรางพระมรจิจเจดีย  เรื่องสราง

โลหปราสาท  เรื่องสรางพระสุวรรณมาลิกเจดีย  เรื่องโปฏฐการุฬหสังคตีิคือพระอรหันต  ๗๐๐  
องคจารพระพุทธวจนะขึ้นสูใบลาน  และเรื่องราชวงศกถาและประดษิฐานพระศาสนา    เรื่อง
เหลานี้คัมภีรสงัคตีิยวงศไดนําเอาคาถาในคัมภีรมหาวงศมาเรียบเรียงดวยสํานวนรอยแกวแลว

ยกคาถาบางบทขึ้นมาอางเปนระยะสลับกันไปตลอดปริเฉท  บางคาถาก็มีการปรับเปลี่ยน
เล็กนอย  เชน 
  “ตสฺสจจฺเยน  กนิฏโฐ  โส อุตฺตโย  อิติ  วิสสฺุโต 

  มุฏฏสิวสฺส  ภูปสฺส  ปุตฺโต  รชฺชมการย ิ
คําแปล  เมื่อพระราชาเทวานัมปยดิสเสด็จลวงลับไปแลวนั้น   

พระกนิษฐาปรากฏพระนามวาอุตติยะเปนราชบุตร 

                                                
๓๕ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๗๕,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๐๗ 
๓๖ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๓๐๖ 



 ๑๗๙ 

พระภูปมุฏฏสิวะไดเสวยราชย๓๗ 
 ในคัมภีรมหาวงศเปน 

   “ตสฺสจจฺเย  ตํ  กนิฏโฐ    อุตฺตโย  อิติ  วิสสฺุโต 
  ราชปุตฺโต  อปุตตฺํ ตํ    รชฺชํ  กาเรสิ  สาธุก”ํ๓๘ 
   คําแปล  เมื่อพระเจาเทวานัมปยตสิสะนั้นสวรรคต   

พระราชโอรสทรงพระนามวาอุตติยะผูเปนพระกนิฏฐภาดาของพระองค 
ไดเสวยราชสมบัติซึง่ปราศจากพระราชโอรส (สืบทอด) นั้นอยางดี 
จากนั้นไดเรียบเรียงเปนรอยแกววา  “ในปที่  ๘  แหงการมีชัยของพระราชาอุ

ตติยราชนั้น  พระเถระเจามหามหินทผูทําเกาะลงักาใหเจรญิสํานักอยู  ณ  เจติยบรรพต  

ภายในพรรษา  เสด็จปรินิพพาน  ณ วันดิถีที่  ๘  ศุกรปกษของเดือนอัสสยุชมาส อัน
ประกอบดวยฤกษอัสสยุช”๓๙  เหตุการณนี้เรียบเรียงจากบทที่  ๒๐  แหงคัมภีรมหาวงศ  เรื่อง
การสรางปราสาทไดอางอิงคัมภีรมหาวงศวา  “มหาวํสาทีสุ  วุตตฺ”ํ๔๐ แปลวา  เรื่องนี้มีกลาวไวใน

คัมภีรทั้งหลายมีคัมภีรมหาวงศเปนตน  เรื่องอื่น ๆ ไดมีการเก็บความจากคาถาในคัมภีร
มหาวงศมาเรียบเรียงจนจบปริจเฉท 

 

 ๙)  เรื่องพระพทุธทันตธาตุไปประดษิฐานในประเทศตาง ๆ  
 กลาวถึงพระวามทันตธาตุไปประดษิฐานในลงักาทวีป  ในคัมภีรมหาวงศกลาวแต
เพียงวา “ในปที่  ๙  แหงรชัสมัยของพระเจาสริิเมฆวรรณ  โอรสของพระเจามหาเสนะ  มีนาง
พราหมณีคนหนึง่นําพระธาตุเขี้ยวแกวของพระพุทธเจาจากแควนกาลิงคะมาไวที่ลังกาทวีป  

พระเจาแผนดนิทรงรับพระธาตุเขี้ยวแกวตามวิธีที่ทานบรรยายไวในทาฐาธาตุวงศ”๔๑  คัมภีร
สังคตีิวงศไดกลาวอนุปุพพิกถา เลาความเปนมาของพระทันตธาตุแตเริ่มตน  และกลาวถึงทันต
กุมารพระโอรสของพระเจาคุหสีวะผูครองทันตปุรนคร  หนีภัยสงครามพรอมกับพระชายานํา

พระทันตธาตไุปยังลังกาทวีป  แตคัมภีรสงัคีติยวงศเรียกพระนามกษตัิรยลงักาวา  กิตติสริิเมฆ  
ซึ่งเปนพระนามที่ไมตรงกันความวา  ”ตถา  กริ  มหาเสนรฺโญ  ปุตโฺต  กิตตฺสิิริเมโฆ  นาม  

                                                
๓๗ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๘๕,  มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๔๐. 
๓๘ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๔๐. 

 ๓๙ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  

๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๘๕. 
๔๐ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๑๐๑. 
๔๑ มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๗๘. 



 ๑๘๐ 

ราชา  นวพฺพสฺสาภิเสโก  อโหส ิ  ครั้งนัน้  พระราชาทรงพระนามวากิตตสิิริเมฆ  พระราชบตุร
ของพระมหาเสนราชอภิเษกได  ๙  ป”๔๒   

 ๑๐)  เรื่องพระพุทธทตัตะกับพระพุทธโฆษาจารย 
 กลาวถึงประวัติพระพุทธทัตตะและพระพทุธโฆษาจารยวาเปนผูมีชื่อเสียงขึน้ชื่อลือ
ชาในชมพทูวีป  และวาในพระเถระทัง้  ๒  องคนั้น  พระพุทธทตัตาจารยไดไปลงักาทวีป ได

รอยกรองพระคัมภีร  ๓  คัมภีร  คือชนิาลังการ  ๑  ทันตธาตุนทิาน  ๑  โพธิวงศ ๑  แลวก็กลับ  
ขณะพระพทุธโฆษเถระเดนิทางไปแปลสีหลภาษาที่เกาะลังกาแลวนําพระธาตุมาประดิษฐานไว
ในชมพทูวีป๔๓มาก  เมื่อทานมาในชมพูทวีปไดทําคัมภีรคอือภิธรรมาวตาร ๑  กับอุตตรวินิจฉัย  
๑  มธุรตัถวิลาสิน ี  ๑  อรรถกถาพุทธวงศ  ๑  สวนพระพุทธโฆษาจารยเมื่อไปเกาะลังกาเพ่ือ

แปลคําพระพุทธศาสนาจากสิงหลภาษาไดพบกับพุทธทตัตาจารยในกลางทะเล  และทานได
แปลคําสอนที่พระหินทเถระเจาไดรวบรวมกลาวไวในสิงหลภาษามาเปนภาษามคธดังปรากฏใน
พุทธโฆษาจริยนทิานสืบ ๆ กันมา๔๔  ในคัมภีรมหาวงศกลาวถึงกําเนิดพระพุทธโฆษาจารยไว

มากกวาคัมภีรสังคีติยวงศแตไมมีประวตัิพระพทุธทตัตะ  คัมภีรสังคตีิยงศคงจะนํามาจากคัมภีร
ชินาลังการซึง่เปนผลงานของพระพทุธทตัตะ 
 

๔.๑.๕  อิทธิพลตอคัมภรีปฐมสมโพธ ิ  

คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา เปนหนังสือแสดงประวัติพระพุทธเจาโดยละเอียด  พระปฐม

สมโพธิกถา  มี  ๒  สํานวน  คือ  สํานวนที่  ๑  มี  ๒๒  ปริจเฉท  ไมปรากฏชื่อผูแตง  สถานที่
แตง  และเวลาที่แตง  เปนสํานวนเกา  สํานวนที่  ๒  มี  ๒๙  ปริจเฉท  แตผูแตงบอกไวทาย
เรื่องวามี  ๓๐  ปริจเฉท  ในฉบับอักษรไทยไมไดแบงเปนภาคจึงลดเหลือ  ๒๙  ปรจิเฉท  

สํานวนที่ ๒  นี้  สมเด็จพระมหาสมณะเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธโดยอาศัยปฐม
สมโพธิภาษาบาลีเกาสมัยกรงุศรีอยุธยาเปนแนว  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๘๗  ทรงพระนิพนธตามคํา
อาราธนาของกรมหมื่นไกรสรวิชติ แตครั้งยังเปนกรมหมืน่นุชิตชิโนรส  และสําเร็จบริบูรณในวัน

แรม  ๔  ค่ํา  เดือน  ๗  ปมะเสง็  พ.ศ.  ๒๓๘๘๔๕ 

                                                
๔๒ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๑๒๔,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๗๔,  หนา  ๒๗๘. 
๔๓ ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓  

สังคีติยวงศ,  หนา  ๑๒๔,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๗๔,  หนา  ๒๗๘. 
๔๔ ดู  ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  

๓  สังคีติยวงศ,  หนา  ๑๒๗,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๒๘๘. 
๔๕ สนิท  ตั้งทวี,  วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา,  (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,  ๒๕๒๗),  

หนา  ๒๐๑.   



 ๑๘๑ 

การลําดับเนื้อหาของเรื่องเริ่มแตการวิวาหะของกษตัริยศากยวงศ  พระโพธสิตัวจุติจาก
สวรรคชั้นดสุติ  การประสตูิจากพระครรภ  การทํานายพระลักษณะ  การไดรับราชาภิเษก  การ

เสด็จออกบรรพชา  การบําเพ็ญทุกกรกิริยา  นางสชุาดาถวายขาวมธุปายาส  การผจญมาร  
การตรัสรู เปนตน  จนถงึการเสด็จดับขันธปรินิพพานและการอันตรธานของพระพทุธศาสนา  
คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถามีเนื้อหาหลายตอนทีไ่ดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศโดยเฉพาะการ

ลําดับเรื่องในแตละปริจเฉทมีลักษณะคลายกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศปริจเฉทที่  ๓๐  ตอน
สรางหองพระบรมสารีริกธาต ุ  
  คัมภีรมหาวงศบรรยายหองพระบรมสารีริกธาตไุววา  ในหองพระธาตุนั้น  พระเจา
ทุฏฐคามณีอภัยทรงประดิษฐานภาพตนพระศรีมหาโพธิ์ไวตรงกลาง  ตัง้พระพทุธรูปทองคําไว

ทิศตะวันออกแหงตนพระศรีมหาโพธิ ์   มีรูปทาวมหาพรหมประทับยืนถือฉตัรเงนิ  ทาวสักกะ
ประทับยืนประทานน้ําอภิเษกดวยสังขวิชยุตระ  ปญจสิขเทพบุตรยืนถือพิณ  กาฬนาคมีนาง
นาคฟอนรําหอมลอม  มารมีมือ  ๑,๐๐๐ มือข่ีชางพรอมดวยบริวาร  ทิศที่เหลือ  ๓  ทิศ  ตั้ง

บัลลังกมูลคาอยางละโกฏิเหมือนบัลลังกทิศตะวันออก  ทรงปูลาดพระแทนบรรทมมีมูลคา  ๑  
โกฏิประดับดวยแกวนานาชนิด ใหตนพระศรีมหาโพธิ์อยูดานหัวพระแทนบรรทม  แลวรับสั่งให
สรางสถานทีท่ี่พระพทุธเจาประทับ ๗ สัปดาห  ๗ แหง ในตําแหนงตาง ๆ  โปรดใหสรางรูปทาว

มหาพรหมทูลอาราธนา   การแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ยสกลุบุตรบรรพชา  ภัทท
วัคคียบรรพชา  การทรมานชฎลิ  พระเจาพิมพิสารเสด็จเขาเฝา  การเสด็จเขาสูกรงุราชคฤห  
การรับพระเวฬุวัน พระอสตีิมหาสาวก การเสด็จไปกรงุกบิลพัสดุ  จงกรมแกวในกรงุกบิลพัสดุ 
พระราหุลกุมารและพระนันทกุมารบรรพชา   การรับวัดพระเชตวัน ยมกปาฏิหาริยทีโ่คนตน

มะมวง การแสดงอภิธรรมในสวรรคชั้นดาวดึงส  ปาฏิหาริยเสด็จลงจากเทวโลก  สมาคมถาม
ปญหาพระเถระ  มหาสมยสูตร ราหุโลวาทสูตร มหามงคลสูตร  สมาคมชางธนบาล การทรมาน
อาฬวกยักษ  การทรมานองคุลิมาล  การทรมานอปลาลนาคราช  สมาคมปารายนกพราหมณ  

การปลงพระชนมายุสังขาร   การรับสูกรมัททวะ   การรบัคูผาสิงคิวรรณ  การเสวยน้ําใสสะอาด  
การเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เทวดาและมนุษยพร่ํารําพัน  พระเถระถวายบังคมพระบาท  การ
ถวายพระเพลิง  พระเพลงิดับ  การถวายสักการะในสถานที่ถวายพระเพลงิ  โทณพราหมณแบง

พระธาตุ รับสัง่ใหสรางชาดกทีช่วนใหเกิดความเลื่อมใสหลายชาดก  โปรดใหสรางเวสสันดร
ชาดกไวอยางวิจิตรพิสดาร ตั้งแตเมืองสวรรคชั้นดุสติจนถึงโพธิมณัฑ   ทาวมหาราช  ๔ 
พระองค ประจําอยู  ๔  ทิศ  เทพบุตร ๓๓ องค กุมาร ี๓๒ องค เสนาบดียักษ  ๒๘  ตน บน
เสนาบดียักษ  ๒๘  ตน  รูปเทวดายืนประนมมือ เทวดายืนถือดอกไม เทวดายืนถือหมอน้ําเต็ม   

  ถัดนั้น  เทวดาฟอนรํา  เทวดาประโคมดนตรี  เทวดายืนถือกระจก  เทวดายืนถือกิง่
ดอกไม  เทวดายืนถือดอกประทุมเปนตน  เทวดาอีกจํานวนมาก  กลุมแหงรตันะที่ล้ําคา และ
แถวธรรมจักร แถวเทวดาถือพระขรรค เทวดาถือถาด บนเศียรเทวดามีถาดน้ําหอมประมาณ ๕ 

ศอก   



 ๑๘๒ 

แถวตะเกียงไสผาชั้นดสีวางไสวอยูตลอดเวลา บนมุม  ๔  มุมที่ทําดวยแกวผลึกล้ําคา  แตละมุม
มีแกวมณีขนาดใหญมุม ๔ มุม  รับสั่งใหตั้งกองทอง กองแกวมณี กองไขมุกและกองเพชรเปลง

ประกายสวางไสว  บนฝาผนงัแผนหินสีมันขน รับสั่งใหประดับสายฟา๔๖สวางไสวไวทีห่องพระ
บรมธาต ุ  รับสั่งใหสรางรูปทั้งปวงในหองพระบรมธาตุอนังดงามนี้ดวยทองบุเปนแทง  พระอินท
คุตตมหาเถระผูไดอภิญญา ๖ มีปญญามากเปนประธานการกอสราง  การลําดับเรื่องดังกลาวใน

คัมภีรสังคตีิยวงศและเนื้อหาในบทที่  ๓๐  ของคมัภีรมหาวงศมีลําดับที่อาจเทียบไดดังตาราง
ตอไปนี ้
 

ตารางที่  ๔.๑  เปรียบเทียบการลําดับเรื่องในคัมภีรสงัคีติยวงศกับคัมภรีมหาวงศ 

 

ลําดับที ่ มหาวงศ สังคีตยิวงศ 

๑ ไมปรากฏ วิวาหมงคลปริวรรต 

๒ มีรูปทาวมหาพรหมประทับยืนถือฉัตร
เงิน  ทาวสักกะประทับยืนประทานน้ํา

อภิเษกดวยสังขวิชยุตระ   

ดุสิตปริวรรต 

๓ ไมปรากฏ คัพภานิกขมนปริวรรต 

๔ ไมปรากฏ ลักขณปริคคาหกปริวรรค 

๕ ไมปรากฏ ราชาภิเษกปริวรรต 

๖ ไมปรากฏ มหาภินิกขมนปริวรรต 

๗ ไมปรากฏ ทุกรกิริยาปริวรรต 

๘ ไมปรากฏ พุทธบูชาปริวรรต 

๙ มารมีมือ  ๑,๐๐๐ มือข่ีชางพรอมดวย

บริวาร   

มารวิชัยปริวรรต 

๑๐ สถานทีท่ี่พระพทุธเจาประทับ ๗ 
 สัปดาห  ๗ แหง 

อภิสัมโพธิปริวรรต 

๑๑ สถานทีท่ี่พระพทุธเจาประทับ ๗ 
 สัปดาห  ๗ แหง 

โพธิสัพพญัูปริวรรต 

๑๒ ทาวมหาพรหมทลูอาราธนา พรหมัชเฌสนปริวรรต 

๑๓ การแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสตูร ธัมมจักกปริวรรต 

๑๔ ยสกุลบุตรบรรพชา ยสบรรพชาปริวรรต 

                                                
๔๖ วํสฏฐปฺปกาสินี  มหาวํสฏีกา อธิบายวา หมายถึง  วิชชุกุมารี. 



 ๑๘๓ 

๑๕ ภัททวัคคียบรรพชา   
การทรมานชฎิล 

อุรุเวลคมนปริวรรต 

๑๖ พระเจาพิมพิสารเสด็จเขาเฝา  การ
เสด็จเขาสูกรงุราชคฤห  การรับพระเวฬุ
วัน 

อัครสาวกบรรพชาปริวรรต 

๑๗ การเสด็จไปกรงุกบิลพัสดุ   กปลวัตถุคมนปริวรรต 

๑๘ จงกรมแกวในกรุงกบิลพัสดุ พิมพาพิลาปริวรรต 

๑๙ พระราหุลกุมารและพระนันทกุมาร

บรรพชา    

สักยบรรพชาปริวรรต 

๒๐ ไมปรากฏ เมตไตยพยากรณปริวรรต 

๒๑ ไมปรากฏ พุทธปตุนิพพานปริวรรต 

๒๒ ยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวง  ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 

๒๓ การแสดงอภิธรรมในสวรรคชั้นดาวดึงส เทศนาปริวรรต 

๒๔ ปาฏิหาริยเสด็จลงจากเทวโลก   เทโวโรหนปริวรรต 

๒๕ ไมปรากฏ อัครสาวกนิพพานปริวรรต 

๒๖ การปลงพระชนมายุสังขาร   การรับสู

กรมัททวะ   การรับคูผาสิงคิวรรณ  การ
เสวยน้ําใสสะอาด  การเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน  เทวดาและมนุษยพร่ํารําพัน  

พระเถระถวายบังคมพระบาท  การ
ถวายพระเพลิง  พระเพลงิดับ  การ
ถวายสักการะในสถานทีถ่วายพระเพลิง   

มหานิพพานสตูรปริวรรต 

๒๗ โทณพราหมณแบงพระธาต ุ ธาตุวิภัชนปริวรรต 

๒๘ พระอินทคตุตมหาเถระผูไดอภิญญา ๖ 
มีปญญามากเปนประธานการกอสราง 

มารพันธปริวรรต 

๒๙ ไมปรากฏ อันตรธานปริวรรต 

 
 จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา  การลําดับภาพและระบชุื่อภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ

ไวในรชัสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัยอันปรากฏในคัมภีรมหาวงศ สามารถใชเปนแนวทางใน
การสรางสรรคงานวรรณคดไีดโดยงายโดยเฉพาะการผูกโครงเรื่อง  ดังนัน้  การตัง้ชื่อปริเฉทใน
สังคตีิยวงศจึงไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศ 

 



 ๑๘๔ 

๔.๒  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณีไทย  
 ในคัมภีรมหาวงศกษตัริยลงักาไดทรงตั้งประเพณีไวหลายอยาง  บางอยางไดรับการ
เผยแพรมาถงึสงัคมไทยซึ่งนับถือพระพทุธศาสนาโดยผานคัมภีรสําคัญตาง ๆ ของ
พระพุทธศาสนา  เมื่อไมมีการศึกษาคนควายอมไมสามารถสืบทราบไดวาประเพณีเหลานั้นมี

ความเปนมาอยางไร    ในที่นีจ้ะศึกษาประเพณทีี่สันนษิฐานวาไดรับอิทธิพลจากคมัภีรมหาวงศ 
โดยกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับประเพณีบางอยางเฉพาะทีพ่บในคัมภีรมหาวงศเทานั้น  ไดแก  
(๔.๒.๑)  ประเพณีวันสําคัญของพระพุทธศาสนา  (๔.๒.๒)  ประเพณีการสวดมนต  (๔.๒.๓)  

ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย  และ  (๔.๒.๔)  ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาทดงัจะศึกษา
ตอไป 
 

 ๔.๒.๑  ประเพณีวันสําคัญของพระพทุธศาสนา 

 วันสําคัญของพระพทุธศาสนาเปนวันที่พุทธศาสนิกชนกาํหนดใหมีกิจกรรมทาง

ศาสนาเพื่อรําลึกถึงเหตุการณสําคญัอันเนื่องดวยพระพทุธศาสนา ไดแกวันมาฆบชูา  วันวิสาขบู
ชา  วันอัฏฐมีบูชา  และวันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบชูานัน้ไมพบหลักฐานในคัมภีรมหาวงศ และ
เปนที่ทราบกันวาเพิ่งเกิดขึ้นในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว๔๗  และวันอัฏฐมี

บูชา  ซึ่งเปนวันคลายวันถวายพระเพลงิพระพทุธเจาในวันแรม  ๘  ค่ํา   เดือน  ๖  ก็ไมปรากฏ
วาเปนวันสําคัญในคัมภีรมหาวงศ  สวนวันสําคญัทีถ่ือปฏิบัติสืบมาชานานซึง่ปรากฏในคัมภีร
มหาวงศนั้น  ไดแก  วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบชูา   

 ๑)  วันวิสาขบูชา   
วันวิสาขบูชา  คือ  วันเพ็ญเดือน  ๖  พระจันทรเสวยวิสาขฤกษ  จัดเปนวันคลายวัน

ประสตูิ  ตรัสรู  และปรนิิพพานของพระพทุธเจา  เนื้อหาในคัมภีรมหาวงศกลาววา  “พระชินเจา
ผูมีพระเนตร ๕ ดวง  ทรงประกาศพระศาสนาตลอด  ๔๕  ปไมมใีครเสมอเหมือน ทรงบําเพ็ญ

กิจทั้งปวงเพื่อสตัวโลกจนครบถวน  พระองคผูทรงเปนดุจประทีปแกวของชาวโลกเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานในวันเพญ็เดือน  ๖  (วสิาขะ) ระหวางตนสาละทัง้คูอันประเสรฐิ  ใกลกรงุกุสิ
นารา”๔๘  เชื่อวาไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศ  ซึ่งในคมัภีรมหาวงศนั้นปรากฏหลักฐานวามี

การบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชามาตัง้แตรัชสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย  และไดรับการปฏิบัติ
เปนพิธีสืบเนื่องในหมูพุทธศาสนิกชนตลอดมา   

                                                
๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหลาเจาอยูหัว,  พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม  ๑,  พิมพครั้งที่  

๑๙,  (กรุงเทพมหานคร :  องคการคาของ สกสค., ๒๕๕๐),  หนา  ๑๒๓ – ๑๒๔. 
๔๘ พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑, แปลโดย  สุเทพ  พรมเลิศ,  

(พระนครศรีอยุธยา :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),  หนา  ๑๙. 



 ๑๘๕ 

เนื้อหาในคัมภีรมหาวงศกลาวถงึการตรสัรูของพระพุทธเจาวา  “พระมหามนุีโคตมพุทธ
เจานั้นทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสงูสุดในวันเพ็ญเดือน  ๖ (พระจนัทรเสวยวิสาขฤกษ)  ณ 

โคนตนพระศรีมหาโพธิ์  ตําบลอุรุเวลา  แควนมคธ๔๙  เหตุการณสําคัญที่นาจะเปนเหตุใหเกิด
เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาข้ึนในประเทศศรีลงักานั้นนาจะเปนเพราะเกิดเหตุการณสําคัญ
ขึ้นหลายครั้งในวันเพ็ญเดือน  ๖  นับตั้งแตพระพทุธศาสนาเขาไปประดิษฐานหยัง่รากลงใน

ประเทศศรีลงักา  ซึ่งคัมภีรมหาวงศกลาววา พระพทุธเจาเสด็จไปของโปรดพญานาคชื่อมณี
อักขะ  ที่แมน้ํากัลยาณีประเทศศรีลงักา  ตรงกับวันเพ็ญเดือน  ๖๕๐  ในวันเพ็ญเดือน  ๖ 
(วิสาขะ) เชนกันที่พระเจาเทวานัมปยติสสะ พระสหายของพระเจาอโศกทรง  ทรงอภิเษก
พระองคเองเปนครัง้ที่  ๒  ทามกลางมหรสพเฉลมิฉลองทั่วทุกแหงในลงักา๕๑  ครั้นถึงรัชกาล

ของพระเจาทุฏฐคามณ ี วันวิสาขบูชาไดกลายเปนวันนักขัตตฤกษ ดังความในคัมภีรมหาวงศวา  
“ถึงวันวิสาขนักขัตตฤกษในดิถีเพญ็เดือน ๖ พระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงเริ่มกอสรางพระมหา
สถูป”๕๒  และในรัชกาลนี้เองทรงจัดพิธีวิสาขบูชาเปนพิธีใหญ  ๒๔  ครั้ง เทากับปทีไ่ดทรง

ครองราชสมบัติลงักา๕๓   ตอมา  ในรัชกาลของพระเจาภาติกาภัยหรือภาติกราช  พระองคโปรด
ใหจัดพิธีวสิาขบูชาเปนการใหญ  ๒๘  ครั้งเทากับปที่ทรงครองราชย  ๕๔  ในรชักาลของพระเจา
วสภะ  ทรงจัดพิธีวิสาขบูชา  ๔๔  ครั้งเทากับปที่ทรงครองราชย๕๕  ในรัชกาลอ่ืน ๆ ตอมาที่มี

การจัดพิธีวิสาขบูชาไดแก  รัชกาลของพระเจาโวหารตสิสราช  รัชกาลของพระเจาเมฆวณัณา
ภัย  รัชกาลของพระเจาเชฏฐตสิสะ  ครั้นถึงรัชกาลของพระเจาโมคคัลลานะที ่ ๓  วันวิสาขบูชา
ยังคงถือเปนจารตีราชประเพณี  ในรัชกาลของพระเจาเสนะที่  ๒  โปรดใหเขียนพระราชพิธีเปน
จารีตประจําป  และทรงเลนวสิาขกีฬารวมกับคนยากจน  ทําใหวันวิสาขบูชากลายเปนประเพณี

พื้นเมืองของชาวลังกา   
 วันวิสาขบูชาที่ปรากกฏเปนวันสําคัญทางศาสนาในประเทศไทยปรากฏความในพระ
พระราชนิพนธราชพิธสีิบสองเดือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววา   

 ก็การที่ถือวาพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษวิสาขะเปนนักขัตฤกษที่ควรประกอบการบูชาใหญ
ในพระรัตนตรัยซึ่งถือกันอยูในเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนามาแตโบราณนั้น จะใหไดความชัด
วาตั้งแตพระพุทธศาสนาไดมาประดิษฐานในแผนดินสยามแลว คนทั้งปวงไดทําการบูชานั้นมา

                                                
๔๙ พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑, แปลโดย  สุเทพ  พรมเลิศ,  

(พระนครศรีอยุธยา :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),  หนา  ๓. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๒. 
๕๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๐๘. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๕๐. 
๕๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๘๕.  
๕๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๐๙.   
๕๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๒๕. 



 ๑๘๖ 

แตเดิมหรือไมไดทําก็ไมมีปรากฏชัดเจนในที่แหงใด  จนถึงกรุงสุโขทัย  จึงไดความตามหนงัสอืที่
นางนพมาศแตงนั้นวา “ครั้นถึงวิสาขบูชา สมเด็จพระเจาแผนดินและราชบริรักษฝายหนาฝายใน  

ทั้งอาณาประชาราษฎรทั่วทุกนิคมคามชนบทก็ประดับพระนครและพระราชวังขางหนาขางใน
จวนตําแหนงทาวพระยา พระ หลวง เศรษฐีชีพราหมณ บานเรือน โรงราน  พวงแพ  ชน
ประชาชนชายหญิงลวนแตงโคมประทีปชวาลาสวางไสวหอยยอยพวงบุปผชาติ ประพรมเครื่องสุ

คนธรสอุทิศ บูชาพระรัตนตรัยสิ้นสามทิวาราตรี ...  และมีคําสรรเสริญวา  “อันพระนครสุโขทัย
ราชธานีถึงวันวิสาขนักขัตฤกษครั้งใด  ก็สวางไสวไปดวยแสงประทีปเทียนดอกไมเพลิง แลสลาง
สลอนดวยธงชายธงประดากไสวไปดวยพวงดวงดอกไมกรองรอยหวยแขวนหอมตลบไป
ดวยกลินสุคนธรส รวยรื่น เสนาะสําเนียงพิณพาทย ฆองกลองทั้งทิวาราตรี  มหาชนชายหญงิพา

กันกระทํากองการกุศล เสมือนจะเผยซึ่งทวารพิมานฟาทุกชอชั้น”  กลาวไวเปนการสนุกสนาน
ยิ่งใหญเหมือนอยางในหนังสือโบราณกอน ๆ ขึ้นไปที่ไดกลาวถึงวันวิสาขบูชาดังนี้๕๖ 
  จากหนังสือพระราชนิพนธดังกลาว  ทําใหทราบวาวันวิสาขบูชานั้นไดมีการจัดขึ้น

ตั้งแตสมัยสุโขทัย และเนื้อความที่พรรณนาการละเลนในวันวิสาขะอันเปนนักขัตฤกษนั้น  
เปนไปเหมือนอยางในหนังสือโบราณกอน ๆ  หนังสือโบราณที่ตรัสถึงนั้นเขาใจวาเปนคัมภีร
มหาวงศ ซึ่งเปนพงศาวดารลังกา  เนื่องจากพอขุนรามคําแหงทรงอาราธนาพระสงฆลังกาวงศ

มาจากนครศรีธรรมราชใหมาเผยแพรพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในอาณาจักรสุโขทัย  เมื่อ
พระพุทธศาสนาไดรับการเผยแพรในที่ใดก็จะนําเอาธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาไป
เผยแพรดวย พิธีวิสาขบูชาจึงไดเปนที่แพรหลายในกรุงสุโขทัยตามที่นางนพมาศบรรยายไว  
เรื่องนี้เปนธรรมเนียมเกาที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของ

ไทยก็ไมปรากฏวามีการจัดพิธีวิสาขบูชา  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรจึงเกิดมีขึ้นเปนครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลที่  ๒  ดังความในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนวา 

ตลอดมาจนปฉลู นพศก จุลศักราช ๑๑๗๙ (พ.ศ.  ๒๓๖๐)  รัตนโกสินทรศก เปนปที่  ๓๖  

ในรัชกาลที่  ๒  สมเด็จพระสังฆราชมี ซึ่งมาแตวัดราษฏรบุรณถวายพระพรใหทรงธรรม  
วิสาขบูชาเปนครั้งแรก๕๗ 

  การจัดพิธีวิสาขบูชาในสมัยรัชกาลที่  ๒  นั้น เนื่องจากเปนครั้งแรก  ไมใชวันสําคัญ

ที่ประชาชนทั่วไปรับรู จึงยังไมทราบวาควรทําอยางไร ดังพระราชวิจารณในหนังสือพระราชพิธี
สิบสองเดือนวา 

การที่ทํานั้นถึงวาในหมายอางวาเปนมหายัณบูชาใหญก็จริง  แตการที่จัดนั้นดูเหมือนหนึ่ง
จะตองถามกันวาจะใหทําอยางไรจะควร  ทานพระสังฆราชนั้นจะตองถวายพระพรอธิบาย

                                                
๕๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชพิธีสิบสองเดือน  เลม  ๒,  พิมพครั้งที่  

๓ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม), (กรุงเทพมหานคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๑),  หนา  ๗๘-๗๙. 
๕๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๘๐.   



 ๑๘๗ 

วาที่ทํากันมาแตกอนนั้น  คือ  จุดโคมตามประทีปบูชาทั้งในพระอารามและตามบานเรือน
ทั้งปวง  จึงโปรดใหทําโคมปดกระดาษเสาไมไผยอดผูกฉัตรกระดาษ เหมือนกับโคม

บริวารการพระราพิธีจองเปรียง แปลกแตเสาทาปูนขาวเสีย เหมือนโคมชัย โคมประเทียบ 
ใหไปปกตามพระอารามหลวง  ...  เมื่อจะดูเทียบกันกับจดหมายนางนพมาศก็เกือบจะมี
การบูชาทุกอยางเต็มตามที่จดหมายไวเปนแตอาการที่ทํานั้นคนละอยาง  ในจดหมายนาง

นพมาศดูเปนการครึกครื้นพรอมเพรียงกัน  ทั้งพระเจาแผนดินและราษฎร  เปนนักขัต
ฤกษที่รูทั่วกัน เปนที่รื่นเริงทั่วกัน  ในการที่จัดขึ้นชั้นหลังตามแบบเกาดูเปนแตการสังเขป
ยอ ๆ พออยาใหเสียโบราณ หรือคิดจะจัดใหเปนการครึกครื้นจริง  แตหากคนทั้งปวงไมได
ประพฤติมาแตกอน พากันเนือย ๆ เฉย ๆ ไปเสียก็เลยจืดจางไป๕๘ 

  อยางไรก็ตาม การจัดงานวันวิสาขบูชาที่มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่  ๒  นั้น  เริ่ม
ปรากฏการไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศชัดเจนเมื่อกลาวถึงการจัดสถานที่ประกอบพิธี
วิสาขบูชาซึ่งมีเนื้อหาตรงกับเนื้อหาของคัมภีรมหาวงศ  ดังความในหนังสือพระราชพิธีสิบ

สองเดือนวา   
 การวิสาขบูชาที่ทํามาแตในรัชกาลที่  ๒  เปนตน  ตลอดจนรัชกาลที่ ๓  ก็เปนการ
คงยืนที่อยู คือ มีการพระราชกุศลเชนไดพรรณนามาแลวขางตน แตในทายรัชกาลที่  ๓  

เมื่อทรงสรางวัดสุทัศนะเทพวรารามโปรดใหทําเกยขึ้นสําหรับตั้งพระสัตตมหาสถานรอบ
พระอุโบสถ  และวิสาขบูชาก็ใหเชิญพระพุทธรูปออกตั้งแลวมีเทศนาปฐมสมโพธิ ให
สัปปุรุษทายกไปฟงและเที่ยวนมัสการพระพุทธรูป๕๙ 

  การจัดสถานที่ประกอบพิธีดังกลาวมานี้สนันิษฐานวาไดรบัอิทธิพลจากคัมภีร

มหาวงศที่มีการแปลไวตั้งแตสมัยรัชกาลที ่ ๑  เพราะเนือ้หาสอดคลองกัน กลาวคือ ตอนที่สราง
สัตตมหาสถาน  พบในคัมภีรมหาวงศวา เมื่อพระเจาทฏุฐคามณีอภัยโปรดใหสรางหองพระธาต ุ 
โปรดใหประดิษฐานตนพระศรีมหาโพธิไวตรงกลาง ตั้งพระปฎมาไวใกลตนพระศรีมหาโพธิ ์ 

รับสั่งใหสรางสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับ  ๗  สัปดาห  ๗  แหง ที่เรียกวา สตัตมหาสถาน  
และไดสรางรูปปนแสดงพุทธประวัตไิวในหองพระธาตุ  เชน รูปทาวมหาพรหมทูลอาราธนาให
แสดงธรรม  การแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสตูร  จนถงึการเสด็จดับขันธปรนิิพพาน๖๐  จะเห็น

ไดวา  การแสดงพระธรรมเทศนาในการวิสาขบูชาตามทีป่รากฏในพระราชนิพนธพระราชพิธสีิบ
สองเดือนวา  วันแรกตั้งแตประสูตจินถงึพรรณนาดวยมหาปุริสลักขณ วันที่สองตัง้แตเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ  จนตรัสรูพระอนตุรสมัมาสัมโพธิญาณ  วันที่สามตั้งแตเทศนาธรรมจักรจนถึง

                                                
๕๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๘๑. 
๕๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๘๖. 
๖๐ พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ,  หนา  ๒๖๔-๒๖๕. 



 ๑๘๘ 

ปรินิพพาน๖๑  นั้น  มีเนื้อหาที่สอดคลองกับเนื้อหาในคมัภีรมหาวง  และเนื่องจากไมมีเอกสาร
ทางประวัติศาสตรอื่นที่กลาวถึงการจัดพิธีในลักษณะนีท้ี่เกากวาคัมภีรมหาวงศจึงสันนิษฐานได

วาไดเคาความมาจากคัมภีรมหาวงศหรืออาจไดรับอิทธิพลจากหนังสืออ่ืนที่ไดรับอิทธิพลจาก
คัมภีรมหาวงศอีกชั้นหนึ่งดงัที่กลาวมาแลวในหัวขอวาดวยอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศที่มตีอ
วรรณคดีบาลีไทย 

 
 ๒)  วันอาสาฬบูชา   
 วันอาสาฬหบูชา  คือ  วันบูชาในวันเพ็ญเดือน  ๘  เหตุทีจ่ัดเปนวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเพราะเปนวันคลายกับวันที่พระพทุธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา  พิธีบูชาวัน

อาสาฬหบูชา  ปรากฏในประเทศศรลีังกาครัง้แรกในรชัสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย  ดัง
ความในคัมภีรมหาวงศวา  “พอถึงเดือน ๘  (อาสาฬหะ) วันข้ึน ๑๔ ค่ํา ก็ใหนิมนตภิกษุสงฆไป
ระชุมพรอมกัน (พระเจาทุฏฐคามณีอภัย)ตรัสดงันี้วา “ทานผูเจรญิทั้งหลาย โยมจะวางอิฐมงคล

ฤกษเพื่อกอสรางพระมหาเจดีย ในวันพรุงนี้ ขอพระสงฆทั้งปวงของพวกโยม จงมาประชุมกัน ณ 
สถานทีน่ี้ ขอใหมหาชนผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน จงสมาทานอุโบสถศีล ถือเอา
ของหอมและดอกไมเปนตน  ไปสูสถานที่ประดิษฐานองคพระมหาสถูปเพื่อประกอบพิธีพุทธ

บูชาในวันพรุงนี้(ขึ้น  ๑๕  ค่ํา)”๖๒  การจัดพิธีพุทธบูชาในชวงนี้ ดูเหมือนจะยังไมเปนพิธสีําคัญ
เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา เปนแตเพียงการจัดพิธเีนื่องในการวางศิลาฤกษสรางพระเจดีย
เทานั้น เปนที่นาสงัเกตวาการเลือกวันวางศิลาฤกษนีต้รงกับเหตุการณการรับเจติยบรรพตวิหาร
ที่พระเจาเทวานัมปยตสิสะถวายแกพระมหินทเถระ  ตอมา  ในรัชกาลของพระเจาปณฑติปรัก

กมพาหุที่  ๓  เนื่องจากทรงนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิอื่นจึงโปรดใหสรางทั้งวัดวา
อารามและเทวาลัยจํานวนมาก  ในรัชสมัยนี้ไดเกิดมีพิธมีงคลเดือน  ๘  ถวายการบูชาแกอุบล
วรรณเทพ(พระศิวะ)และทาวสักกเทวราชในเทวนครซึ่งเปนสถานที่แสวงบญุสําคัญในสมัยของ

พระองค  จึงเกิดพิธีมงคลในเดือน ๘ ขึ้นทุกป  ขณะเดียวกันในกรุงสิริวัฑฒนนครอันเปนเมือง
หลวง พระองคก็ไดโปรดใหมีการจัดพิธีพุทธบูชาอยางยิ่งใหญฉลองพระบรมสารีริกธาตุ๖๓  ใน
รัชกาลของพระเจากติตสิิริราชสีหะ  โปรดใหจัดพิธีอาสาฬหบูชาเปนพิธีประจําทุกป๖๔  และใน

รัชกาลนี้ไดมีการนิมนตภิกษสุงฆจากประเทศมอญ โปรดใหภิกษจุารึกคัมภีรพระธรรมในแผน
ทองคํา  คัมภีรพระไตรปฎก และแตงพระประวัติของพระองค  และที่สําคญัคือทรงสอบทาน
คัมภีรมหาวงศและจูลวงศเทียบกับตํานานราชวงศกษัตรยิลังกาที่นํามาจากประเทศสยาม(กรงุ

                                                
๖๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม ๒,  หนา  ๙๗. 
๖๒ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๙๓.   
๖๓ พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๒,  หนา  ๒๗๔. 
๖๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๖๖. 



 ๑๘๙ 

ศรีอยุธยา)แลวแกไขสวนที่บกพรอง  เหตุการณชวงนีน้บัวามีการติดตอกันอยางใกลชิดระหวาง
ประเทศสยามกับประเทศศรีลงักา จึงเปนเหตุใหพิธกีรรมทางศาสนาของทั้งสองประเทศเกิด

ปฏิสัมพันธกัน 
  ในหนังสือนางนพมาศที่แตงในสมัยสุโขทัยกลาวถงึพิธีอาสาฬหบูชาไวดังนี้   

ครั้นถงึเดือน  ๘  นักขัตฤกษบชูาใหญ การพระราชพิธีอาษาฒมาส พระวรบตุรพุทธ

ชิโนรสในพระศาสนาจะจําพรรษาเปนมหาสันนิบาตทุกพระอาราม  ฝายพราหมณาจารยก็
จะเขาพรตสมาทานศีล บริโภคกระยาบวชบูชาคุณ (หรอืกุณฑ)  พิธีกึ่งเดือนสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงดํารัสสัง่นายนักการใหจัดแจงตกแตงเสนาสนะทุกพระอารามหลวงแลวก็ทรง
ถวายบริขารสมณะเปนตนวาเตียงตัง่ที่นัง่นอนเสื่อสาดลาดปูเปนสังฆทานและผาวัสสิ

กพัตร สาลกภัต คิลานภัต ทั้งประทีปเทียนจํานําพรรษา บูชาพระบรมธาต ุ  พระพทุธ
ปฏิมากร พระปริยัติธรรมสิ้นไตรมาส ถวายธูปเทียนชวาลาน้ํามันตามไสประทีปแด
พระภิกษุสงฆ บรรดาจําพรรษาในพระอารามหลวง ทัง้ในกรุงนอกกรงุทั่วถงึกันตามลําดับ

ประการหนึง่ทรงพระราชอุทิศเครื่องกระยาสังเวยพลีกรรม พระเทวรูปในเทวสถานหลวง
ทุกสถาน  ทั้งสักการะหมูพราหมณาจารยซึง่จําพรต อานอิศวรเวทเพทางคศาสตร บูชา
พระเปนเจาดวยเศวตพัสตราภรณและเครื่องกระยาบวช ทั้งประทีปธูปเทียนวิเลปนใหบูชา

คุณ (หรือกุณฑ)  โดยทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและไสยศาสตรเจือกัน”๖๕   
 จะเห็นไดวา  พิธีอาสาฬหบูชาที่นางนพมาศกลาวถึงนัน้เปนคติความศรทัธาใน
พระพุทธศาสนาเจือกับไสยศาสตร  ซึง่ก็สอดคลองกับคติความเชื่อในรัชสมัยของพระ
เจาปณฑิตปรักกมพาหุที ่  ๓  (พ.ศ.  ๑๗๘๑)  ที่มีการสรางทั้งวัดและเทวาลัยทั่วพระ

ราชอาณาจักร  จะตางก็เพียงคติพระพุทธศาสนาของชาวลังกานั้นไมไดนับถือพระศิวะเทานั้น  
แตนับถือทาวสักกะควบคูไปดวย และเนื่องจากในสมัยนี้ประเทศศรีลังกามสีัมพันธไมตรีกับ
ประเทศมอญ  และมีพระสงฆจากประเทศมอญ สยาม และกัมพูชานิยมไปบวชแปลงเปนลัทธิ

ลังกาวงศจํานวนมาก ทําใหรับเอา ศาสนพิธีเขามาดวย  ในชวงนี้ พระสงฆลงักาวงศจาก
ประเทศศรีลงักาไดเขามาพํานักอยูที่เมืองมอญ และนครศรีธรรมราชของไทย  เพื่อเผยแผ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ ตอมา พอขุนรามคาํแหงไดอาราธนาพระสงฆลังกาวงศจาก

นครศรีธรรมราชไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่กรงุสโุขทัย  พิธีอาสาฬหบูชาจงึนาจะเขามามี
อิทธิพลในกรงุสโุขทัยในชวงนี ้ 
 
 

 

                                                
๖๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม ๒,  หนา  ๑๓๐ – 

๑๓๑. 



 ๑๙๐ 

 ๔.๒.๒  ประเพณีการสวดมนต  

   ในงานวิจัยนี้จะศึกษาประเพณีการสวดมนตโดยแบงออกเปน  ๒  หัวขอยอยคือ
ประเพณีการสวดพระปริตรและประเพณีการสวดพระอภิธรรม 

 ๑)  การสวดมนตพระปริตร 
 การสวดพระปริตรมีมาตัง้แตสมัยพุทธกาล เปนที่นิยมในหมูภิกษณุี  มีการบัญญัติ

สิกขาบทหามไมใหภิกษุเรียนติรัจฉานวิชา ภิกษณุีรูปใดเรียนติรัจฉานวิชา ตองอาบัติปาจิตตีย 
แตมีขอยกเวนคือเรียนพระปรติรเพื่อสวดคุมครองตนไมเปนอาบัติ๖๖  ในโมรชาดก  มีเนื้อความ

วานกยูงโพธิสตัวเจริญพระปรติรแลวจึงเที่ยวหาอาหาร ทําใหปลอดภัย๖๗  ในขันธชาดกซึง่เปน
ตํานานของขันธปรติร ระบุวาการเจรญิเมตตาปองกันสัตวรายตาง ๆ ได๖๘  คัมภีรวิสุทธิมรรค
อธิบายอานุภาพพระปริตรวาเกี่ยวของกับพุทธเขต (เขตแดนของพระพุทธเจา  ๓  ประการ  คือ  

(๑)  ชาติเขต  อาณาเขต  วิสัยเขต  ชาตเิขตมีขอบเขตหนึง่หมืน่จักรวาลจะเกิดการหวั่นไหว
ทั่วถึงกันในคราวพระพทุธเจาถือปฏิสนธิเปนตน  (๒)  อาณาเขตมีขอบเขตถึงหนึ่งแสนโกฏิ
จักรวาล  เปนสถานทีท่ี่อานุภาพแหงพระปรติรแผไปถึง  (๓)  วิสัยเขตไมมีขอบเขตทีจ่ะกําหนด

ได๖๙ 
  ในคัมภีรมหาวงศเลาถงึอานุภาพพระปริตรไววา เมื่อคราวพระเจาวิชัยไปขึ้นที่เกาะ

ลังกานั้น นางกุเวณียักษณิีผูรักษาเกาะจะเคี้ยวกินอํามาตยของพระเจาวิชัย แตไมสามารถเคี้ยว
กินไดเพราะอํานาจของการสวดพระปรติรและเสนดาย๗๐  ในรชัสมัยพระเจาสิรสิังฆาทิโพธ ิ

พระองคทรงพบภิกษุทีไ่หนจะอาราธนาใหสวดพระปริตรอันเปนคําสอนของพระพุทธศาสนา๗๑    
ในรัชกาลของพระเจาเสนะที่  ๒  ทรงอาราธนาใหภิกษุสงฆสวดพระปริตรตามราชประเพณ ี 
โปรดใหมีการรดน้ําพระพทุธมนตเพื่อทําใหประชาชนปราศจากความทุกข ทรงถือเปนพระรา

โชบายในการขจัดโรคภัยในประเทศ๗๒    จะเห็นไดวามาถึงรชักาลนี้ การสวดพระปริตรได
กลายเปนพระราชประเพณีแลว  และในรัชกาลของพระเจากัสสปะที่  ๕  รับสั่งใหภิกษุ  ๓  
นิกายสวดพระปริตรในพระนครเพื่อกําจัดปดเปาโรคภัยและทุพภิกขภัยของพสกนิกร๗๓  ดังนั้น  

อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศทีม่ีตอความเชื่อในประเพณีการสวดมนตพระปรติรจึงมีการถายทอด

                                                

   ๖๖ วิ.ภิกขุนี.  (ไทย)  ๓/๑๐๑๖/๒๖๑. 
๖๗ ดู  ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๗/๑๗/๖๗. 
๖๘

 ดู  ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๗/๑๐๕/๙๒. 
๖๙ วิสุทธิ.  (บาลี)  ๒/๔๙-๕๐. 

  ๗๐ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๗๒. 

  ๗๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๓๖. 

  ๗๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๙๑. 

  ๗๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๕๐๖. 



 ๑๙๑ 

ไปสูประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกับอิทธิพลเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาอ่ืน ๆ ที่กลาว
มาแลว 

 
  ๒)  การสวดพระอภิธรรม 
  ประเพณีการสวดพระอภิธรรมในคัมภีรมหาวงศกลาวถึงการแสดงอภิธรรมใน

สวรรคชั้นดาวดึงส  ในรชัสมัยของพระเจาเชฏฐติสสะที่  ๒ ขณะที่พระองคทรงทําสงครามกลาง
สนานรบทรงเหน็วาจะพายแพขาศึกจึงทรงสงพระราชสาสนไปมอบพระมเหสี ขอรองใหผนวช
ทองจําอาคม(คัมภีร)  บรรยายพระอภิธรรม แผสวนกุศลแกพระองค  เมื่อพระเทวีทราบขาวก็
ทรงบรรพชาสาธยายพระอภิธรรม๗๔  เรื่องนี้แสดงถงึความเชื่อในการสวดพระอภิธรรมวา

สามารถอุทิศสวนกุศลใหแกผูตายได  ในรัชกาลของพระเจากัสสปะที่  ๒   ทรงอาราธนาใหภิกษุ
บรรยายพระอภิธรรมพรอมทั้งอรรถกถา  ๗๕  ในรัชสมัยของพระเจามหนิทะที่  ๒ และพระเจา
เสนะที่  ๒   ก็มีการอาราธนาใหภิกษุบรรยายพระอภิธรรม  ครั้นถึงรัชกาลพระเจากัสสปะที ่  ๕  

ทรงบรรยายพระอภิธรรมดวยพระองคเอง  ดังเนื้อความในคัมภีรมหาวงศกลาววา  “ทรง
แวดลอมดวยชาวพระนครและภิกษุสงฆทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาดวยพระพุทธลีลา  โปรด
ใหเขียนพระอภิธรรมปฎกลงในพระสุพรรณบัฏ ทรงสรางคัมภีรพระธรรมสังคณี ประดับ(ปกหรือ

กลองคัมภีร) ดวยนานารัตนะ  รับสั่งใหสรางหองดงามกลางพระนคร  ประดษิฐานพระคัมภีรไว
ในหอนั้น โปรดใหดูแลรักษา  ประทานตําแหนงสักกเสนาบดีแกพระโอรส  ทรงแตงตัง้พระโอรส
เปนเจาหนาที่ดูแลคัมภีรพระธรรมที่หอพระคัมภีร”๗๖  การสวดพระปริตรดงักลาวคงเขามา
ประเทศไทยพรอมกับศาสนพิธีอ่ืน ๆ 

    
 ๔.๒.๓  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดยี  

 ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย นอกจากจะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรทาฐาวงศ  ธาตุ
วงศ   ถูปวงศแลว  เรื่องราวเกี่ยวกับการนับถือบูชาพระธาตุเขี้ยวแกวอันปรากฏในคัมภีร

มหาวงศยอมมีอิทธิพลตอผูนับถือพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ   ทําใหเกิดประเพณีการบูชา
พระสถูปเจดียขึ้น  ซึง่ความจริงก็เปนประเพณีเกาแกนับถือมาตั้งแตสมัยพุทธกาล  ดงัที่
พระพุทธเจาทรงโปรดใหสรางพระเจดียบรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะ พระ
อัครสาวกทั้งคู  และตอมา  กอนที่จะปรินิพพานพระองคตรัสไวในมหาปรินิพพานสตูรวา         

ถูปารหบุคคลคือผูควรยกยองเชิดชูดวยการสรางพระสถปูเจดียมี  ๔  จําพวก ดังทีต่รสัวา      
“ถูปารหบุคคล    (ผูควรสรางสถูปถวาย)    ๔    จําพวกนี้  ถูปารหบุคคล    ๔    จําพวกไหน

                                                
๗๔ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๔๒๒. 
๗๕ เรื่อวเดียวกัน,  หนา  ๔๒๖. 
๗๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๕๐๒. 



 ๑๙๒ 

บาง    คือ  (๑)    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนถูปารหบุคคล  (๒)    พระปจเจกสัม
พุทธเจาเปนถูปารหบุคคล  (๓)  พระสาวกของพระตถาคตเปนถูปารหบุคคล  (๔)  พระเจา

จักรพรรดิเปนถูปารหบุคคล”๗๗ 
 เมื่อพระพุทธศาสนาเขาไปประดิษฐานอยูในประเทศศรีลงักา  การบูชาพระบรม
สารีริกธาตุเปนดจุการไดเขาเฝาพระพุทธเจา  ดังที่พระมหินทรเถระทูลสนทนากับพระเจา      

เทวานัมปยติสสะ ซึง่คัมภีรมหาวงศเลาวา  “ในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  (เสวยกัตติกาฤกษ)  พระ   
มหินทเถระไดถวายพระพรพระมหาราชเจาดังนี้วา   มหาบพิตร เนื่องดวยอาตมภาพทั้งหลาย
ไดเขาเฝาพระศาสดาสัมมาสมัพุทธเจานานแลว อยูอยางไมมทีี่พึ่ง  ไมมสีิ่งบชูาสําหรับอาตม
ภาพทั้งหลายในที่นี้  พระเจาเทวานัมปยตสิสะตรสัถามวา “พระคณุเจาผูเจริญ  ทานทั้งหลาย

บอกโยมวาพระพุทธเจาปรินิพพานแลวมิใชหรือ” พระเถระทูลตอบวา “เมื่อไดเหน็พระธาตุ
ทั้งหลายก็เปนอันไดเฝาพระชินเจา” พระราชาตรัสวา “โยมทราบความประสงคของทานทั้งหลาย
ตั้งแตในคราวสรางพระสถูปแลว โยมจักใหสรางพระสถปู  ขอใหพระคุณเจาทั้งหลายจงรับภาระ

เรื่องพระธาต”ุ๗๘  พระเจาเทวานัมปยตสิสะจึงโปรดใหสรางถูปารามขึ้นเปนพระสถูปแหงแรกใน
ประเทศศรีลงักา เปนการยืนยันวา การสรางพระสถูปเจดียในศรลีังกายุคแรกไดเริ่มเปน
แบบอยางของพระพุทธศาสนาลัทธลิังกาวงศ  และเกิดขึน้ตั้งแตการเริม่ประกาศพระพทุธศาสนา

ในลังกาครัง้แรก  ตอมาเมื่อลัทธลิังกาวงศเผยแผไปที่ใดก็จะมีการสรางพระสถูปข้ึนเปนที่
สักการะบูชา  เมื่อพระพุทธศาสนาลังกาวงศเขามาเผยแผในประเทศไทยตั้งแตราวพุทธศตวรรษ
ที่  ๑๖ - ๒๐  นั้น  จึงพบวา  วัดที่คณะสงฆลงักาเกาหรือลังกาใหมเขาไปพํานักจะมีการสราง
พระมหาธาตุอยูทุกแหง  เชน  วัดมหาธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วัดมหาธาตุ  กรุงสุโขทัย  

วัดมหาธาตุ  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนตน 
 

 ๔.๒.๔  ประเพณีการบูชารอยพระพทุธบาท  

 ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาท ปรากฏในคัมภีรมหาวงศวาไดรับความนิยมมา
ตั้งแตกษตัริยลงักานับถือพระพทุธศาสนา  รอยพระพทุธบาทที่ลังกานัน้พบที่ภูเขาสุมนกูฏ ที่

ปจจุบันเรียกวา  Adam’s Peak  คัมภีรมหาวงศเลาวา  หลงัจากพระพุทธเจาเสด็จไปยังแมน้ํา
กัลยาณีเพื่อโปรดพญานาคแลว  ทรงเหาะขึ้นไปแสดงรอยพระพุทธบาทที่ยอดภูเขาสุมนกูฏ๗๙  
ในรัชกาลของพระเจาวิชัยพาหุโปรดใหสรางทางขึ้นภูเขาสุมนกูฏ  พรอมทัง้อุทิศหมูบานสวย
สําหรับเก็บคาใชจายในการดูแลรอยพระพทุธบาท๘๐  ในรชัสมัยของพระเจาปณฑติปรักกมพาหุ

                                                
๗๗ ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๒๐๖/๑๕๓. 
๗๘ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๑๕๘. 
๗๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๒. 
๘๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๕๕๓. 



 ๑๙๓ 

ที่  ๓  ทรงพรอมกับกองทัพ  ๔  เหลาเสด็จไปกราบไหวรอยพระพุทธบาท  ทรงพระราชทาน
ขุนเขาและชนบททีม่ีชายหญงิหนาแนนสมบูรณดวยนานารัตนะโดยรอบประมาณ  ๑๐  คาวุตแก

รอยพระพุทธบาทดวยความเคารพเทิดทูนยิ่ง  ทรงบูชารอยพระพุทธบาทดวยรัตนะและอาภรณ
หลายครั้ง  และโปรดใหถางทางขึ้นเขาสมันตกูฏ  โปรดใหอํามาตยทานหนึ่งสรางรอยพระพุทธ
บาท สรางพระมณฑปครอบพระพุทธบาทแลวกอกําแพงลอมรอบพระมณฑป๘๑  ในรัชสมัยของ

พระเจาวิมลธัมมสุริยะ  ทรงทราบวาการบูชารอยพระพุทธบาทเปนบุญใหญจึงเสด็จไปเขาสมุน
กูฏทรงจัดพิธีบูชายิ่งใหญดวยรัตนะมีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน  ถวายทองคํา  รตันะ  และ
ผานานาชนิด  ประทับอยูที่นัน้  ๗  วัน  ทรงยกฉัตรเงินใหญกั้นรอยพระพุทธบาทซึง่ประดษิฐาน
อยูบนยอดเขาสมันตกูฏ(สุมนกูฏ)ทรงจัดพิธีเฉลมิฉลองยิง่ใหญ๘๒ 

 สําหรับในประเทศไทย  ประเพณีการบูชารอยพระพทุธบาทไดเริ่มปรากฏตัง้แตสมัย
ทวารวดี  แตพบรอยพระพุทธบาทเพียงแหงเดียว คือ รอยพระบาทคูที่โบราณสถานสระมรกต  
เมืองศรีมโหสถ  จงัหวัดปราจีนบุรี๘๓  ซึ่งแสดงถึงความนิยมนับถือที่ยังไมแพรหลาย  การนับถือ

รอยพระพุทธบาทเริ่มไดรับความนิยมแพรหลายในสมัยสโุขทัยดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศดงัปรากฏการแผยแผพระพุทธศาสนาลังกาวงศในคัมภีรชนิกาลมาลีปกรณ๘๔ 
หลักฐานดานโบราณคดีไดพบการสรางรอยพระพทุธบาทวัดศรีชุม มีจารึกอักษรขอมสุโขทัย 

ภาษาบาลี พุทธศตวรรษที่  ๒๐  กลาวถึงพรหม  ๑๖  ชั้น๘๕   ซึ่งวัดศรีชุมเปนศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนาลัทธิลงักาวงศแหงหนึง่  ตอมา ในสมยักรุงศรีอยุธยา  พบจารึกรอยพระพุทธ
บาทวัดชมภูเวก อักษรขอมอยุธยา ภาษาบาลี  อายุราวพุทธศตวรรษที ่  ๒๐๘๖ และจารึกมงคล
บนรอยพระพุทธบาท พุทธศตวรรษที่  ๒๐๘๗  เปนตน  รอยพระพุทธบาทที่มผีูศรทัธาเลื่อมใส

                                                
๘๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๗๖ – ๒๗๗, ๒๗๙. 
๘๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๔๐. 
๘๓ บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ และคณะ,  รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวด,ี  (กรุงเทพฯ :  บริษัท 

สํานักพิมพสมาพนธ จํากัด, ๒๕๕๓),  หนา  ๖๒. 
๘๔ ดูรายละเอียดใน  พระรัตนปญญาเถระ,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๔  ชินกาล

มาลีปกรณ, พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมคุณาภรณ (ด. เจียม 

จิรปฺุโญ กุลละวณิชย), (กรุงเทพหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  หนา  ๒๙๒, 

๓๐๐,  ๓๐๒, และหนา  ๓๓๓. 
๘๕ หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร,  จารึกในประเทศไทย เลม  ๕  อักษรขอม อักษรธรรม 

และอักษรไทยพุทธศตวรรษที่  ๑๙-๒๔, (กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร,  ๒๕๒๙), หนา  

๔๓. 
๘๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑๓. 
๘๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๒๐. 



 ๑๙๔ 

มากที่สุดคือรอยพระพุทธบาทจงัหวัดสระบุรี  ประวัติรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพบในพระ
ราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขาวา   

ศักราช  ๙๘๖ ปมะเมีย  อัฐศก  ทรงพระกรุณาใหพนูดินหนาพระวหิารแกลบไวเปนที่
สําหรับถวายพระเพลงิ ในปนั้น  เมืองสระบุรีบอกมาวา  พรานบุญพบรอยเทาอันใหญบน
ไหลเขาเหน็ประหลาด สมเด็จพระเจาอยูหัวดีพระทัย  เสด็จดวยพระทีน่ั่งเรือชัยพยุหบา

ตราพรอมดวยเรือทาวพระยาสามนตราชดาษดาโดยชลมารคนทีธาร ประทับทาเรือ รุงขึน้ 
เสด็จทรงพระที่นั่งสุวรรณปฤษฎางค พรอมดวยคเชนทรเสนางคนิกรเปนอันมาก ครั้งนั้น
ยังมิไดมีทางสถลมารค พรานบุญเปนมคัคุเทศกนําลัดตัดดงไปถึงเชิงเขา  สมเดจ็พระ
เจาอยูหัวตรัสทอดพระเนตรเหน็แทเปนรอยพระบรมพุทธบาท มีลายลักษณกงจักร

ประกอบดวยอัฏุตรสตมหามงคลรอยแปดประการ สมดวยพระบาลีแลวตองกับเมืองลังกา
บอกเขามาวา  กรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยูเหนือยอดเขาสุวรรณบรรพต  ก็ทรง
พระโสมนสัปรีดาปราโมทยถวายทัศนัขเหนือพระอตุมางคศิโรตมดวยเบญจางคประดษิฐ

เปนหลายครา  กระทําสักการบูชาดวยธูปเทียนคันธรสจะนับมิได  ทั้งทาวพระยาเสนาบดี
กระวีราชนักปราชญบัณฑติยชาตทิั้งหลาย  ก็ถวายวันทนประณามนอมเกลาดวยเบญจาง
ประดิษฐ ตางคนมีจติโสมนสัปราโมทยยิ่งนักกระทําสักการบูชา  สมเด็จพระเจาอยูหัวอุทิศ

ถวายวนาสณฑเปนบริเวณออกไปโยชนหนึง่โดยรอบ  แลวทรงพระกรุณาตรสัสัง่ใหชาง
จัดการสถาปนาเปนมณฑปสวมพระบรมพุทธบาท  และสรางพระอุโบสถพระวิหารการ
เปรียญตึกกวานกุฎสีงฆเปนอเนกประการ  แลวใหฝรัง่สองกลองตัดทางสถลมารคกวาง
สิบวาตรงตลอดถงึทาเรือใหแผวถางทุบปราบใหรื่นราบเปนถนนหลวงเสร็จ  สมเด็จพระ

เจาอยูหัวเสด็จกลับถึงทาเรือทรงพระกรณุาสัง่ใหตัง้พระราชนิเวศนตําหนักฟากตะวันออก 
ใหชื่อพระตําหนักทาเจาสนุก  ขณะนั้นฝพายเอาดอกเลาปกปถวีเรือชัย ทอดพระเนตร
เห็นตรัสวางามดีอยู  ครั้นเสด็จกลับถึงกรงุสัง่ใหแปลงปถวีเรือชัยเปนเรือกิ่ง ทรงพระ

กรุณาเรงรัดใหชางสรางมณฑปพระพทุธบาทและอาวาสบริเวณทั้งปวงสี่ปจึงสําเร็จ  
สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นไปกระทําการฉลอง มีงานมหรสพสมโภชเจ็ดวัน๘๘ 
 จะเห็นไดวา  เมื่อพระเจาทรงธรรมไดทรงพบพระพุทธบาทนั้นทรงเกิดศรัทธาเพราะ

ตองกับเมืองลงักาบอกเขามาวา  กรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยูเหนือยอดเขาสุวรรณ
บรรพต ประเด็นนี้กลาวไดวา  ประเพณีการนับถือรอยพระบาทที่ประเทศศรีลังกานั้นมี
อิทธิพลตอประเพณีการนับถือรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย  และประเพณีการนับถือรอย
พระพุทธบาทนั้นไดมีอิทธิพลมาตั้งแตสมัยสโุขทัยในชวงพุทธศตวรรษที่  ๑๘ - ๒๐   หลังจากที่

พระเจาทรงธรรมทรงพบรอยพระพุทธบาทแลว  ก็ทรงกระทําการบูชาดวยการถวายวนาสณฑ

                                                
๘๘ พระราชพงศาวดาร,  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร,  ๒๕๔๘), หนา  ๒. 



 ๑๙๕ 

เปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่งโดยรอบ  การสถาปนาเปนมณฑปสวมพระบรมพทุธบาท  การ
สรางพระอุโบสถพระวิหารการเปรียญตึกกวานกุฎสีงฆ  การตัดทางสถลมารคกวางสิบวาตรง

ตลอดถึงทาเรือใหแผวถางทุบปราบใหรื่นราบเปนถนนหลวง  ซึ่งเปนวิธีการบูชาเชนกับที่กลาว
ไวในคัมภีรมหาวงศ  
 การเกิดประเพณีบูชารอยพระพุทธบาทกลาวไดวาเปนประเพณีทีไ่ดรับอิทธิพลจาก

ประเทศศรีลงักา  และหลักฐานการเกิดข้ึนของประเพณนีีก้็ปรากฏอยูมากในคัมภีรมหาวงศ  จงึ
ถือไดวาคัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทย 

 
 

๔.๓  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 ดานอิทธิพลตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอยางยิ่งทั้งดานสถาปตยกรรมไทย  ประติมากรรมไทย  และจิตรกรรมไทย   
โดยเฉพาะการสรางวัดวาอาราม  การสรางพระเจดีย การสรางพระพุทธรูปปางตาง ๆ และการ
สรางจติรกรรมภาพฝาผนงัในพระอุโบสถและพระวหิาร  เปนตน  ซึ่งมีรายละเอียดที่จะศึกษา

ดังนี ้
 

 ๔.๓.๑  อิทธิพลตอสถาปตยกรรมไทย  

 สถาปตยกรรม  หมายถึง  ศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานกอสรางที่ประกอบดวยศิลป

ลักษณะ  อิทธิพลของคัมภีรมหาวงศทีม่ีตอสถาปตยกรรมไทย  ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี
หลายแหงทีส่ามารกําหนดไดชัดเจนไดแก  ๑)  การสรางวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด  ๒)  การ
สรางวัดชางลอม  ๓)  การสรางวัดมเหยงค  ๔)  การสรางวัดมหาธาตุ  มีรายละเอียดดังนี ้

 ๑)  การสรางวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด 

 วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดสรางขึ้นในสมัยของพระเจาติโลกราช  พระองคโปรดให
ผูกพัทธสีมาโรงพระอุโบสถในวัดมหาโพธารามซึ่งพระเจาติลกพระราชปยกาทรงสรางไว๘๙  
สันต ิ เล็กสุขุมกลาววา  โดยสวนรวมรูปแบบวิหารคงไดแรงบันดาลใจจากวิหารมหาโพธิท์ี่เมือง

พุกาม ซึ่งมตีนแบบจากมหาวิหารที่พทุธคยาในรัฐพหิาร  ประเทศอินเดียอีกทอดหนึง่๙๐  
 ๒)  การสรางวัดชางลอม 
 คัมภีรมหาวงศกลาววาในสมัยของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย ไดมีการสรางรุวันเวลิ

เจดียสรางเสร็จในสมัยของพระเจาสัทธาตสิสะพระกนิฏฐาของพระองค  พระเจาสัทธาติสสะ

                                                
๘๙พระรัตนปญญาเถระ,  วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม  ๔  ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๒๓. 
๙๐ สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา,  พิมพครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพมหา 

นคร : เมืองโบราณ, ๒๕๔๙)  หนา  ๕๕. 



 ๑๙๖ 

โปรดใหสรางเศวตฉตัร  โบกฉาบปูน และสรางกําแพงชางลอมถวายพระมหาสถูป๙๑  พระเจา
มหานาคโปรดใหโบกฉาบปูนที่พระมหาเจดียทั้ง  ๓  องค  แลวใหสรางเทริดบนยอดพระมหา

เจดีย และใหสรางระเบียงชางลอมขึ้น๙๒  นอกจากนี้มิตตเสนะอํามาตยผูสําเรจ็ราชการ(วีหิโจร)ก็
ไดสรางกําแพงชางลอมรอบพระมหาเจดีย  ๓  ชั้น  เมือ่พิจารณาจากลักษณะของพระมหาสถูป
รุวัลเวลิซึ่งเปนสถูปขนาดใหญ พบวา  ปฏิมากรรมปูนปนรูปชางแบก  มีลักษณะแบบโผล

ออกมาเพียงสวนหัวและขาคูหนา  สวนลําตัวถัดไปซอนภายในฐานลานประทักษณิในลักษณะ
แบก๙๓  ลักษณะการสรางชางลอมพระเจดียดังกลาวเปนเอกลักษณเฉพาะอยางหนึ่งของศิลปะ
แบบลังกา  และศิลปะดงักลาวก็ปรากฏอยูในศิลปะวัดชางลอม   

 ๓)  การสรางวัดมเหยงคณ   

 ในคัมภีรมหาวงศ มีพระเจดียชื่อมหิยังคณเจดีย พระเจดียองคนี้สรางไว ณ สถานที่
ที่พระพุทธเจาเสด็จมาลงักาแลวทรงประทับยืนอยูในอากาศเหนือศีรษะพวกยักษ  คัมภีร
มหาวงศพรรณนาวา  หลงัพุทธปรินิพพาน  พระสรภูเถระศิษยของพระสารีบุตรเถระนําเอาพระ

สารีริกธาตสุวนพระศอของพระพุทธเจามาจากจติกาธารดวยฤทธิ์ ประดษิฐานไวที่พระเจดียนั้น 
ทานไดรวมกับภิกษใุหเอาแผนหินออนกอสรางเปนพระสถูปสูง  ๑๒  ศอก  ตอมา  พระอุทธ
จูฬาภัยราชกุมารพระกนษิฐาของพระเจาเทวานัมปยตสิสะ โปรดใหกอพระเจดียครอบสงู  ๓๐  

ศอก  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยรับสัง่ใหสรางพระเจดียครอบอีกสูง  ๘๐  ศอก พระเจดียนี้จึงมชีื่อ
วามหิยังคณสถูป๙๔  เนื่องจากชื่อของวัดมเหยงคเปนวัดที่พํานักของพระสงฆลทัธิลังกาวงศจึง
สันนษิฐานวาไดมีการนําเอาชื่อของพระเจดียที่ปรากฏในคัมภีรมหาวงศมาตัง้เปนชื่อวัด 

 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัดแหงหนึง่ชื่อวัดมเหยงค  ในบริเวณวัดนี้พบจารึก

อักษรปลลวะ  ภาษาสนัสกฤต พุทธศตวรรษที่  ๑๒  กลาวถึงระเบียงและหองอาหารกับอุโบสถา
คาร อาหารสําหรับคณะสงฆและบุคคลตาง ๆ เปนตน๙๕   

 ในพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์ระบุวา  ศักราช  ๘๐๐  

มะเมียศก  (พ.ศ.  ๑๙๘๑)  ครั้งสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจาสรางวัดมะเหยงคณ เสวยราช

                                                
๙๑ มหานามาทิ, มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค, หนา  ๒๙๑. 
๙๒ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๔๐๓. 
๙๓ บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ และคณะ,  รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวด,ี  หนา  ๑๑๓.   
๙๔

 พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๗ – ๘. 
๙๕ พระราชพงศาวดาร,  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม  ๒,  หนา  ๔๔ – 

๔๗. 



 ๑๙๗ 

สมบัติ  และสมเด็จพระราเมศวร (เจาผูเปน)  พระราชกุมาร  ทานเสด็จไปเมืองพษิณโุลกครัง้นั้น  
เห็นน้ําพระเนตรพระพุทธเจาพระชินราชตกออกมาเปนโลหิต๙๖ 

วัดมเหยงคที่มชีื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารนั้น  เปนชื่อที่พองกับชื่อมหิยังคณเจดีย  
ชี้ใหเห็นวาวัดมเหยงคเปนสถานที่สําคญัของพระพทุธศาสนาลังกาวงศ   

 

 ๔)  การสรางวัดมหาธาต ุ  
 วัดที่คณะสงฆลงักาเกาหรือลังกาใหมเขาไปพํานักจะมีการสรางพระมหาธาตุอยูทุก

แหง  เชน  วัดมหาธาต ุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วัดมหาธาตุ  กรุงสุโขทัย  วัดมหาธาต ุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดมหาธาตุ จงัหวัดชัยนาทเปนตน  ซึ่งเปนขอที่นาสังเกตวา  การ

สรางวัดมหาธาตุนาจะเกี่ยวของกับประเพณีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยถือวา  วัดจะตองมี
พระมหาธาตุอันเปนที่รองรับพระบรมสารีริกธาตุถือเปนตัวแทนของพระพทุธเจาดังที่พระมหินท 
เถระเคยถวายคําแนะนําแดพระเจาเทวานัมปยตสิสะ๙๗   

 
 ๔.๓.๒  อิทธพิลตอประติมากรรมไทย  

 ประติมากรรม  ในที่นี้ หมายถึง  งานสรางพระปฏิมาอันเปนรูปเปรียบหรือรูปแทน
องคพระพุทธเจา คือ พระพุทธรูป  พระพทุธปฏิมา หรือพระพุทธปฏิมากร หลักฐานในคัมภีร
มหาวงศกลาวถึงการสรางพระพุทธรูปไวจํานวนมาก นบัตั้งแตเรื่องนาคราชเนรมติรพระพุทธรูป

อันงดงามมีพระลักษณะ ๓๒ ประการครบถวน  รุงเรอืงดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐  ประการ  
เปลงพระรัศมีแผออกไปประมาณ ๑ วา มีพระเกตุมาลา งดงามย่ิงนัก  เพื่อใหพระเจาอโศกได
ทอดพระเนตร๙๘  พระเจาทุฏฐคามณีอภัย(พ.ศ. ๓๘๓) โปรดใหสรางพระพุทธรูปทองคําบน

บัลลังกอันมีคามากประดิษฐานไวดานทิศตะวันออกของตนพระศรีมหาโพธิ ที่ถูปาราม๙๙  พระ
เจาวสภะโปรดใหสรางพระพทุธปฏิมา  ๔  องค๑๐๐ พระเจาเชฏฐตสิสะทรงนําพระพทุธปฏิมาหิน
ออนงดงามที่พระเจาเทวานัมปยติสสะใหประดิษฐานไวทีถู่ปารามมาจากถูปาราม โปรดให

ประดิษฐานไวที่อารามปาจีนตสิสบรรพต๑๐๑  จากหลักฐานนี้แสดงวาพระพุทธรูปที่ลงักาไดมีการ
สรางขึ้นตั้งแตรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยตสิสะ (พ.ศ.  ๒๓๗)  ตอมา  ในรัชสมัยของพระเจา

                                                
๙๖ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์,  พระราชพงศาวดารกรุงเกา, (กรุงเทพฯ: แสงดาว,  ๒๕๔๔), 

หนา  ๑๕. 
๙๗ มหานามาทิ,  มหาวํโส  ปฐโม  ภาโค,  หนา  ๑๙๓. 
๙๘ พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๔๓. 
๙๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๖๓. 
๑๐๐ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๒๓. 
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๔๑. 



 ๑๙๘ 

ธาตุเสนะ(พ.ศ. ๑๐๐๔) โปรดใหสรางพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่มีรายละเอียดยิ่งขึ้น คือ  
พระรัศมี  พระจฬุามณี เปลวเวียนรอบยอดพระเกศแกวมณีสีเขียว  กรอบพระเกศทองคํา  พระ

อุณณาโลมทองคํา  จีวรทองคํา  ขายพระบาททองคํา  ปุทมทองคํา  ประทีปทองคํา  ถวายผา
หลากสีบูชาพระพทุธรูปทองคํา ทรงสรางพระพุทธรูปสิลาดําชื่อพระอุปสุมภโลกนาถ  พระพทุธา
ภิเษก  พระพุทธรูปศิลา เปนตน๑๐๒  และนับจากนั้น  การสรางพระพุทธรูปแบบลังกาคงจะไดมี

อิทธิพลตอประติมากรรมพระพุทธรูปในประเทศไทยตามการเผยแผพระพทุธศาสนาลัทธิลงักา
วงศ  

 ในประเทศไทย พบพระพทุธรูปอินเดียรุนเกา เปนตนวาพระพุทธรูปแบบอมราวดี
หรือแบบอนุราธปุระ(ลงักาตอนตน) ซึง่เจรญิแพรหลายทางอินเดียตอนใตหรือในเกาะลงักา 

ระหวางพุทธศตวรรษที่  ๘ - ๙๑๐๓ แสดงวาการสรางพระพทุธรูปแบบลังกาไดเขามามีอิทธิพลใน
ประเทศไทยซึ่งตรงกับสมัยทวารวดี  แตอิทธิพลการสรางพระพุทธรูปยอมจะเกิดข้ึนและเสื่อมไป
เปนระยะ  เมื่อคณะสงฆลงักาวงศเขามาเผยแผพระพุทธศาสนา๑๐๔ในชวงพุทธศตวรรษที่  ๑๖ – 

๒๐  เปนชวงที่การสรางพระพทุธรูปแบบลังกาเขามามอีิทธิพลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดงัจะ
เห็นไดจากคัมภีรชินกาลมาลีปกรณที่กลาวถึงเรื่องพระสหีลปฏิมาหรือพระพุทธสหิิงควา เมื่อราว  
พ.ศ.  ๗๐๐  พระเจาสหีลตองการจะทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจาจงึเสดจ็ไปวิหารตรัสถาม

พระสงัฆเถระวามีผูไดเคยเหน็พระพุทธเจาไหม ดวยอานุภาพของพระขีณาสพ ราชาแหงนาคได
เนรมิตตนเปนพระพุทธรูปเปลื้องความสงสัยของพระเจาสีหล  ตอมา เมื่อ พ.ศ.  ๑๘๐๐  จุล
ศักราช  ๖๑๘  พระรวงไดครองราชสมบัติอยูในเมืองสุโขทัยประเทศสยาม  พระองคไดทรงนํา
พระพุทธสิหงิคมาจากนครศรธีรรมราช  ตอมา  พระเจามหาพรหมไดอัญเชญิพระสหีลปฏิมาไป

ประดิษฐานไวที่วิหารหลวงเมืองเชียงใหม จากนัน้ทรงอัญเชิญไปเชียงรายเพื่อเอาไปเปนแบบ
สรางอีกองคหนึ่งดวยทองสมัฤทธิ์ หลงัจากหลอพระพทุธปฏิมาองคใหมเสรจ็แลวโปรดใหมีพิธี
ฉลอง๑๐๕ เรื่องในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณแสดงความเชื่อมโยงประวัตศิาสตรเกี่ยวกับความนิยม

ในการสรางพระพทุธรูปแบบสหีลในอาณาจักรสโุขทัยและอาณาจักรลานนา ซึ่งเขามาพรอมกับ
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ   

    

                                                
๑๐๒

 เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๘๐. 
๑๐๓ สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย.  พิมพครั้งที่  ๑๓,  กรุงเทพมหานคร : มติ

ชน,  ๒๕๕๐. หนา  ๑๘. 
๑๐๔ ดู  ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, ตํานานพระพุทธเจดีย,  

กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๕), หนา  ๑๗๗. 
๑๐๕ ดูรายละเอียดใน  พระรัตนปญญาเถระ,  วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม  ๔  ชินกาลมาลี

ปกรณ,  หนา  ๒๙๒ - ๒๙๙ 



 ๑๙๙ 

 ๔.๓.๓  อิทธพิลตอจิตรกรรมไทย       

  จิตรกรรม  หมายถงึ ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลปเกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ 
เปนรูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น  ในที่นี้  หมายถึงจิตรกรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลจากคัมภีร

มหาวงศ  ในที่นีจ้ะศึกษาเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่แสดงพุทธประวัติเทานัน้  
 จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัตินาจะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศ 
โดยเฉพาะตอนที่วาดวยพระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงสรางหองพระธาตุ  เพ่ือใหเห็นรายละเอียด
ที่ทานไดระบุไวอยางครบถวน จะยกเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศมาพิจารณาดังนี้   

 พระราชารับสัง่ใหทําตนโพธิ์แกวมีลักษณะงดงามไวกลางหองพระบรมธาต ุ  ตนโพธิ์
ลําตนสงู ๑๘ ศอก  มีกิ่ง ๕ กิ่ง รากทําดวยแกวประพาฬตั้งอยูบนแกวอินทนีล (มรกต)  
ลําตนทําดวยเงินบรสิุทธิง์ดงามดวยใบ (ออน) ทําดวยแกวมณี (ทับทิม) ใบแกและผลทํา

ดวยทองคํา หนอทําดวยแกวประพาฬ   บนลําตนพระศรีมหาโพธิม์ีรูปมงคล ๘ ประการ 
เครือเถาดอกไม รูปสตัวสี่เทาเรียงเปนแถว รูปหงสเรียงรายงดงาม  ดานบน(หองพระบรม
ธาตุ) ที่ขอบเพดานทองคํามี  ขายกระดิง่ไขมุก  กระดิง่ทองคําจัดไวเปนระเบียบ   และ

พวงดอกไมในที่นั้น ๆ  มุมเพดานทั้ง  ๔  ดาน มีพวงดอกไมไขมุก  มูลคา  ๙๐๐,๐๐๐  
แขวนไวมุมละพวง รูปดวงอาทติย  ดวงจันทร  ดวงดาว ดอกประทุมทําดวยแกวติดบน
เพดาน   ผาหลากชนิดหลากสรีาคาแพง  ๑,๐๐๘  ผืนแขวนอยูบนเพดาน  พระราชาได
ทรงทําลูกกรงแกวลอมตนพระศรีมหาโพธิ์ เครื่องลาดทําดวยไขมุกโตขนาดมะขามปอมผล

ใหญในระหวางลูกกรงแกว  ที่โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ทรงตัง้หมอเต็มดวยดอกไมแกวตาง 
ๆ และน้ําหอม ๔ ชนิดอยางเปนระเบียบ  รับสั่งใหตั้งพระพุทธรูปทองคํามีพระรศัมีสวาง
ไสวบนบัลลังกอันมีราคาตั้งโกฏิ  ตัง้อยูทิศตะวันออกแหงตนพระศรีมหาโพธิ์  พระ

สรีราพยพนอยใหญแหงพระปฏิมาหลากสีดวยรัตนะงดงามย่ิงนัก  รูปทาวมหาพรหม
ประทับยืนถือฉตัรเงนิ  ทาวสักกะประทับยืนประทานน้ําอภิเษกดวยสังขวิชยุตระ  ปญจสิข
เทพบุตรยืนถือพิณ  กาฬนาคมีนางนาคฟอนรําหอมลอมยืนสงบ  มารมีมือ  ๑,๐๐๐ มือข่ี

ชางพรอมดวยบริวาร  ทิศทีเ่หลือ  ๓  ทิศ  พระราชารับสั่งใหตั้งบัลลงักมูลคาอยางละโกฏิ
เหมือนบัลลังกทิศตะวันออก  ทรงปูลาดพระแทนบรรทมมีมูลคา  ๑  โกฏิประดับดวยแกว
นานาชนิด ใหตนพระศรีมหาโพธิ์อยูดานหัวพระแทนบรรทม  รับสั่งใหสรางสถานที่ที่
พระพุทธเจาประทับ ๗ สัปดาห  ๗ แหง ในตําแหนงตาง ๆ  โปรดใหสรางรูปทาว

มหาพรหมทูลอาราธนา    การแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร   ยสกุลบุตรบรรพชา  
ภัททวัคคียบรรพชา  การทรมานชฎิล  พระเจาพิมพิสารเสด็จเขาเฝา  การเสด็จเขาสูกรุง
ราชคฤห  การรับพระเวฬุวัน พระอสตีิมหาสาวก  การเสด็จไปกรงุกบิลพัสดุ  จงกรมแกว

ในกรงุกบิลพัสดุ พระราหุลกุมารและพระนันทกุมารบรรพชา   การรับวัดพระเชตวัน   
ยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวง การแสดงอภิธรรมในสวรรคชั้นดาวดึงส  ปาฏิหาริยเสด็จ
ลงจากเทวโลก  สมาคมถามปญหาพระเถระ  มหาสมยสตูร   ราหโุลวาทสตูร   มหามงคล



 ๒๐๐ 

สูตร   สมาคมชางธนบาล  การทรมานอาฬวกยักษ  การทรมานองคุลิมาล  การทรมาน
อปลาลนาคราช  สมาคมปารายนกพราหมณ  การปลงพระชนมายุสังขาร   การรับสู

กรมัททวะ   การรับคูผาสิงคิวรรณ  การเสวยน้ําใสสะอาด  การเสด็จดับขันธปรินิพพาน  
เทวดาและมนุษยพร่ํารําพัน  พระเถระถวายบังคมพระบาท  การถวายพระเพลงิ  พระ
เพลิงดับ  การถวายสักการะในสถานที่ถวายพระเพลงิ  โทณพราหมณแบงพระธาตุ รับสั่ง

ใหสรางชาดกทีช่วนใหเกิดความเลื่อมใสหลายชาดก  โปรดใหสรางเวสสนัดรชาดก ไว
อยางวิจิตรพิสดาร ตั้งแตเมืองสวรรคชัน้ดุสติจนถึงโพธิมณัฑ  ทาวมหาราช  ๔ พระองค 
ประจําอยู  ๔  ทิศ  เทพบตุร ๓๓ องค กุมารี ๓๒ องค เสนาบดียักษ  ๒๘  ตน บน
เสนาบดียักษ  ๒๘  ตน  รูปเทวดายืนประนมมือ เทวดายืนถือดอกไม เทวดายืนถือหมอ

น้ําเต็ม  ถัดนั้น  เทวดาฟอนรํา  เทวดาประโคมดนตรี  เทวดายืนถือกระจก  เทวดายืนถือ
กิ่งดอกไม  เทวดายืนถือดอกประทุมเปนตน  เทวดาอีกจํานวนมาก  กลุมแหงรตันะที่ล้ํา
คา และแถวธรรมจักร  แถวเทวดาถือพระขรรค เทวดาถือถาด บนเศียรเทวดามีถาด

น้ําหอมประมาณ ๕ ศอก  แถวตะเกียงไสผาชั้นดีสวางไสวอยูตลอดเวลา บนมุม  ๔  มุมที่
ทําดวยแกวผลึกล้ําคา  แตละมุมมีแกวมณีขนาดใหญ  มุม ๔ มุม  รับสัง่ใหตัง้กองทอง 
กองแกวมณี กองไขมุกและกองเพชรเปลงประกายสวางไสว  บนฝาผนงัแผนหินสีมันขน 

รับสั่งใหประดับสายฟา สวางไสวไวที่หองพระบรมธาต ุ  รับสั่งใหสรางรูปทั้งปวงในหอง
พระบรมธาตุอันงดงามนี้ดวยทองบุเปนแทง๑๐๖ 

  เนื่องจากจิตกรรมฝาผนงัไดรับอิทธิพลรวมกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยดานอื่นๆ  
โดยเฉพาะสถาปตยกรรม เชน   การสรางวัด การสรางวิหาร ดังนัน้เมื่อพิจารณาดานจติรกรรมก็

ยอมจะมีความสัมพันธกัน  ดังที ่  สนัติ  เล็กสุขุม ไดศกึษาจิตรกรรมของแควนลานนาพบวามี
ความสัมพันธกับจติรกรรมฝาผนังของกรงุศรีอยุธยา การวางองคประกอบทําเปนแถวมีอยูใน
จิตรกรรมฝาผนังของศิลปะสโุขทัย ดังที่วัดเจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย  มีรูปแบบที่ปรากฏ

อยูในจิตรกรรมฝาผนงัคูหาปรางคประจํามุมพระมหาธาตขุองวัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และกลาววา  “ความนิยมเรื่องนําอดีตพระพุทธเจามาเขียนเปนภาพ
จิตรกรรมมีอยูกอนในศลิปะพุกาม  คงแพรหลายเขามาที่ลานนา  สุโขทัย  และกรุงศรีอยุธยา 

และอาจสันนษิฐานไดจากการที่มีการเขียนลวดลายประดบัเฉพาะที่นิยมในศิลปะของกรงุศรี
อยุธยาวา ศิลปะอยุธยาอาจแพรหลายขึ้นมาที่ลานนา หลักฐานดานเอกสารกลาววา  อยางชาใน
ราวกลางพุทธศตวรรษที ่  ๒๐  เชน  ในชวง  พ.ศ.  ๑๙๖๘ – ๑๙๗๔  พระภิกษุหมูหนึ่งมีพระ

                                                
๑๐๖

 พระมหานามเถระ, คัมภีรมหาวงศ  ภาค  ๑,  หนา  ๒๖๓ – ๒๖๗. 



 ๒๐๑ 

มหาธัมมคัมภีรเถระเปนตนกลับจากลังกามาพํานักที่กรงุศรีอยุธยาระยะหนึ่งกอนที่จะขึ้นมาเมือง
เชียงใหม”๑๐๗   

  จิตรกรรมไทยเกี่ยวกับพุทธประวัติที่อาศัยคัมภีรปฐมสมโพธิเปนแนวในการลําดับ
ภาพ ก็ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวงศ  เพราะคัมภีรมหาวงศไดมีอิทธิพลตอคัมภีรปฐมสมโพธิ
ดังกลาวมาแลว 

  จากการศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหาวงศทีม่ีอิทธิพลตอวรรณคดีบาลีไทย  ประเพณี
ไทย  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  สรุปไดวา  คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอวรรณคดีบาลีไทยไดแก  
การมีอิทธิพลตอคัมภีรชนิกาลมาลีปกรณ    คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คัมภีรมังคลตัถทีปนี  คัมภีร
สังคตีิยวงศ  และคัมภีรปฐมสมโพธ ิ  โดยเนื้อหาทีม่ีอิทธิพลมากที่สุด คือ  การเผยแผ

พระพุทธศาสนาในลงักาทวีป  สําหรับอิทธิพลของคมัภีรมหาวงศตอประเพณไีทยไดแกการมี
อิทธิพลตอประเพณีวันสําคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา  ประเพณีการสวด
มนตพระปริตรและการสวดพระอภิธรรม  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย  ประเพณีการบูชา

รอยพระพุทธบาท  สวนอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอศลิปะและวัฒนธรรมไทยนั้นพบวา ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยดานสถาปตยกรรมไทย คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอการสรางวัดหลายแหง 
เชน วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด  การสรางวัดชางลอม  การสรางวัดมเหยงค  การสรางวัด

มหาธาตุ  ดานประติมากรรมไทยไดรับอิทธิพลเรื่องการสรางพระพุทธรูป  โดยเฉพาะในชวง
พุทธศตวรรษที่  ๑๖ – ๒๐  เปนชวงที่การสรางพระพุทธรูปแบบลังกาเขามามีอิทธิพลใน
ประเทศไทยดังจะเห็นไดจากคัมภีรชนิกาลมาลีปกรณที่กลาวถึงเรื่องพระสหีลปฏิมาหรือพระ
พุทธสิหงิคเปนตน  และดานจติรกรรมไทยไดรับอิทธิพลเรื่องจติรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัต ิ

โดยเฉพาะการวางองคประกอบของจิตรกรรมฝาผนงั  

                                                
๑๐๗

 ดู  สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา, สันติ  เล็กสุขุม,  หนา  ๑๕๘ 

– ๑๖๐. 



บทท่ี  ๕ 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑  บทสรุป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมาและเนื้อหาของคัมภีร
มหาวงศ  และ เพื่อศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหาวงศในดานลักษณะการประพันธคัมภีร คุณคา
ของคัมภีร  และอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศที่มตีอวรรณคดีบาลีไทย ประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย  ผลการศึกษาสรุปไดดงันี ้
ดานประวัติผูแตง  พบวาคัมภีรมหาวงศบทที ่  ๑ – ๓๘  แตงโดยพระมหานาม

เถระ  พระเถระชาวลังกา  เมื่อราว พ.ศ.  ๑๐๐๐  ในรชัสมัยของพระเจาธาตุเสนะหรืออาจ

แตงในรชัสมัยของพระเจาโมคคลัลานะที่ ๑  กลาวถงึการประดิษฐานพระพทุธศาสนาใน
ลังกาทวีป  สวนนี้เรียกวามหาวงศ  สวนที่เหลือ คือตั้งแตบทที ่  ๓๙ ถึงบทที่  ๙๙  และ
ภาคผนวก  มีผูแตงเพิม่ขึ้นภายหลัง และเรียกวาจูลวงศ  อยางไรกต็ามปจจุบันอาจเรียก
รวมทั้งสองภาคเขาดวยกันเปนมหาวงศก็ได    

ดานลักษณะการประพันธ  พบวา  คัมภีรมหาวงศมีรูปแบบการประพันธโดยใช
คาถามีฉันทลักษณเปนหลัก มีเพียงแหงเดียวคือตอนทีอ่างพุทธพจนเทานั้นที่แตงเปนรอย
แกว  นอกนั้นแตงเปนคาถาประพันธทัง้หมด  คาถาที่พบโดยมากเปนฉันทวรรณพฤต ิ 

คาถาที่พบมากที่สุด  ไดแก  คาถาปฐยาวัตร แสดงถึงความนิยมของกวีวาในแตละยุคที่แตง
คัมภีรมหาวงศยังคงนิยมใชฉันทวรรณพฤติเปนหลักในการรอยกรองวรรณกรรม และใช
คาถาปฐยาวัตรเปนสวนใหญ ทัง้นี้คงเปนเพราะการรอยกรองวรรณคดีประเภทฉันทดวย

ฉันทวรรณพฤติ  มีกฎและขอจํากัดนอย  แตงไดงายกวาฉันทมาตราพฤติ  และมีความ
ไพเราะสละสลวย  คัมภีรมหาวงศนี้มีทัง้คาถาประเภทวิสมคาถา  ประกอบดวยลักษณะ
ฉันทกลุมอนุฏุภฉันท  คือฉันทที่มีบาทละ  ๘  พยางค  ที่นับไดจํานวน  ๙,๘๗๘  คาถา  
และประกอบดวยคาถาประเภทสมคาถา  คือ  วสันตดิลก  สัทธรา  อินทรวิเชียร  อุเปนทรวิ

เชียร  อินทรวงศ  วังสัฏฐะ  สวนที่เหลือประดับดวยคาถาประเภทอัทธสมคาถา  กลาวคือ  
ฝายมาตราพฤติ  ไดแก  โอปจฉันทสกคาถา  ฝายวรรณพฤติไดแกอุปชาติคาถาบางอยาง  
มีรายชื่อคาถาที่ใชทั้งหมด  ๑๙  คาถา  คือ  ปฐยาวัตร   วสนัตดิลก  สัทธรา  อินทรวิเชียร  

อุเปนทรวิเชียร  อินทรวงศ  วังสัฏฐะ โอปจฉันทสกะ   อุปชาติ(กติติ  มาลา  อัททา  ภัททา  
รามา  อิทธ ิ และพุทธ)ิ   มาลิน ี โตฏกะ  มันทักกนัตา  มัตตมยูระ ปหสัสณิี เวสสเทวี สทั
ทูลวิกกีฬิตะ โทธกะ  อปรวัตตะ 



 ๒๐๓ 

ลักษณะทางไวยากรณในคมัภีรมหาวงศ  กวีใชไวยากรณตามหลักภาษาบาลี
เหมือนพระไตรปฎก อรรถกถา  และคัมภีรทีปวงศเปนตน  แตพบวา  มีการใชไวยากรณ
คลายกับไวยากรณสันสกฤตในที่บางแหง  แตลักษณะดังกลาวปรากฏไมมากนัก  และ

ปรากฏเฉพาะการใชปฐมาวิภัตติในอรรถแหงสัตตมีวิภัติเทานั้น ซึง่มใีชทัง้กับประธานของ
ประโยคและวิเสสนะของศัพทนามลักษณะทางไวยากรณในคัมภีรมหาวงศ  กวีใชไวยากรณ
ตามหลักภาษาบาลีเหมือนพระไตรปฎก อรรถกถา  และคัมภีรทีปวงศเปนตน  แตพบวา  มี

การใชไวยากรณคลายกับไวยากรณสันสกฤตในที่บางแหง  แตลักษณะดงักลาวปรากฏไม
มากนัก  และปรากฏเฉพาะการใชปฐมาวิภัตติในอรรถแหงสตัตมีวิภัติเทานัน้ ซึ่งมใีชทั้งกับ
ประธานของประโยคและวิเสสนะของศัพทนาม  อลังการในคมัภีรมหาวงศ  พบวา

ประกอบดวยอลังการทั้ง  ๒  อยาง  คือ  ใชทั้งสทัทาลงัการ เชนการใชยมก และอัตถาลัง
การ     การใชและการบัญญัติศัพทใหม  พบวา  มีการใช  ๓  ประเภท ไดแก  (๑)  ศัพท
บาลีที่สรางขึ้นโดยเลียนเสียงเดมิ เชน  ลิสฺพน  กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ
โปรตุเกส  โอลนฺทา  ชาวฮอลันดา (๒)  ศัพทบาลีทีส่รางขึ้นโดยแปลคําเดิมเปนภาษาบาลี  

เชน  อโยชฺฌปุร กรุงศรีอยุธยา  ปูชก   บาทหลวง  (๓)  ศัพทบาลีผสมกับคําในภาษาอ่ืน
และเขียนรูปภาษาบาลี  เชน  ตติยชาช  พระเจาชารที่  ๓  กติฺตสุมย  ครสิตศาสนา 

เมื่อพิจารณาคุณคาของคัมภีรมหาวงศ  พบวา  คุณคาดานวรรณคดี คัมภีร

มหาวงศ มีโทษคือขอบกพรองนอย  มีคุณคือลักษณะของคําและความที่นํามาใชในคํา
ประพันธแลวทําใหคําประพันธนั้น ๆ มีความงาม  ไพเราะมาก  มีครบทัง้  ๑๐   ประการ  
คือ  ทัง้ปสาทคณุ  คุณอันเกิดจากบทสัมพันธในคําประพันธนั้นวางอยูใกลชิดกัน  โอชคณุ    

คุณอันเกิดจากการผูกสมาสยาว ๆ ซึ่งมีอรรถรสลึกซึง้ดืม่ใจ  มธุรตาคุณ  คือคุณอันเกิดจาก
ความออนหวาน คือ  การใชเสียงพองกนั  การใชเสียงสระ  และพยญัชนะพองกัน  สมตา
คุณ  คุณอันเกิดจากการใชคําสม่ําเสมอ    คือ  การใชอักษรทัง้สิน้(มทุุวรรณะ)  แข็งทัง้สิ้น
(ผุฏวัณณะ)  หรือผสมกันทัง้สองอยาง  สุขุมาลตาคณุ  คุณอันเกิดจากอักษรธนติและสิถิล

ผสมกนั แตไมใชธนติมากและไมใชสถิิลทัง้หมด  พยัญชนะสวนใหญเปนสถิิละ  แตมคีรุ
แทรกตามหลักฉันทลักษณ  สเิลสคณุ  คณุอันเกิดจากการพรรณนาถึงคณุคาที่นายินดี  ใช
ถอยคําสละสลวยและการเนนหนักในขอความที่สําคัญในคําประพันธ    โอฬารตาคณุ  คุณ

อันเกิดจากการพรรณนาถงึคุณอันสูงสงหรือการกระทําอันสูงสง  กนัติคณุ  คุณอันเกิดจาก
การพรรณนาถึงสิ่งทีทุ่กคนปรารถนา มุงความงามแบบโลกียะ  อตัถพยตัติคณุ  คุณอันเกิด
จากขอความที่แสดงนั้นแจมแจงชัดเจน เขาใจงาย  สมาธิคุณ  คุณอันเกิดจากการนําเอา

คุณสมบตัิหรือลักษณะหรือวิธีการใชของอยางหนึง่ไปไวในของอีกอยางหนึ่ง  แตการนําเอา
ไปใชนัน้เปนไปโดยชอบ ไมผิดไปจากทีรู่จักกันในโลก  วาโดยรสคัมภีรมหาวงศ
ประกอบดวยรสทั้ง  ๙  รส  คือ  สิงคารรส  รสแหงความรัก  หัสสรส  รสแหงการขําขัน  



 ๒๐๔ 

กรุณารส  รสแหงความโศก  รทุธรส   รสแหงความโกรธ  วีรรส  รสแหงความกลาหาญ  
ภยานกรส  รสแหงความนากลัว  วิภัจฉารส  รสแหงความนาเกลียด  อัพภูตรส   รสแหง
ความนาอัศจรรย  และสนัตรส  รสแหงความสงบ   

พิจารณาคุณคาดานความเชื่อของสังคม คัมภีรมหาวงศมีคุณคาตอความเชื่อ
เรื่องรอยพระพุทธบาท  ความเชื่อเรื่องการบูชาพระสารรีิกธาตุ  ความเชื่อเรื่องการบูชาตน
พระศรีมหาโพธิ์  ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว  คณุคาดานประวัติศาสตร  

ทําใหทราบประวัติศาสตรของบุคคลสําคัญในพทุธศาสนาทั้งกษตัริย  เชนพระเจาเทวานัม
ปยติสสะ  พระเจาทุฏฐคามณีอภัย  พระเจาวัฏฏคามณีอภัย  และประวตัิพระมหาเถระรูป
สําคัญ คือ พระมหินทะ  พระพุทธโฆสาจารย  พระวาจิสสระ  พระสรณังกร  ประวตัิการ

สังคายนา  ตลอดทั้งประวัติการเผยแผพระพทุธศาสนาระหวางลังกากับประเทศไทย   
คุณคาดานการเมืองการปกครอง  มีหลักการปกครองของกษตัริยทีส่ําคัญ  ไดแก  

ทศบารมี  พรหมวิหาร  ทสพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุ  ๔  
คุณคาดานประเทืองสติปญญา  คือ ทําใหทราบวิธีการสรางสถูปเจดีย     วิธีการ

สรางพระพุทธรูป 
คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอวรรณคดีบาลไีทยไดแก  การมีอิทธิพลตอคัมภีรชนิ

กาลมาลีปกรณ    คัมภีรจักกวาฬทีปนี  คมัภีรมังคลตัถทีปนี  คัมภีรสังคตีิยวงศ  คัมภีร

ปฐมสมโพธิ  โดยเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ  การเผยแผพระพทุธศาสนาในลงักาทวีป  
สําหรับอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอประเพณไีทยไดแกการมีอิทธิพลตอประเพณีวันสําคัญ
ทางศาสนา คือวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบชูา  ประเพณีการสวดมนตพระปรติรและการ

สวดพระอภิธรรม  ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย  ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาท  
สวนอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศตอวัฒนธรรมไทยนั้นพบวา  วัฒนธรรมไทยดาน
สถาปตยกรรมไทย คัมภีรมหาวงศมีอิทธิพลตอการสรางวัดหลายแหง เชน วัดโพธาราม
หรือวัดเจ็ดยอด  การสรางวัดชางลอม  การสรางวัดมเหยงค  การสรางวัดมหาธาต ุ  ดาน

ประติมากรรมไทยไดรับอิทธิพลเรื่องการสรางพระพทุธรปู  โดยเฉพาะในชวงพทุธศตวรรษ
ที่  ๑๖ – ๒๐  เปนชวงที่การสรางพระพุทธรูปแบบลังกาเขามามีอิทธิพลในประเทศไทยดัง
จะเห็นไดจากคัมภีรชนิกาลมาลีปกรณที่กลาวถงึเรื่องพระสีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหงิคเปน

ตน  และดานจติรกรรมไทยไดรับอิทธิพลเรื่องจติรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยเฉพาะการ
วางองคประกอบของจิตรกรรมฝาผนัง 
 

 

 

 

 



 ๒๐๕ 

๕.๒  ขอเสนอแนะ 

๕.๒.๑  จากการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรมหาวงศพบวา  คัมภีรหรือหนงัสือที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรพทุธศาสนาในประเทศไทยมีหลายเรื่อง  เชน ศาสนวงศ  สังคตีิยวงศ  
ตํานานมูลศาสนา  และศิลาจารึกตาง ๆ ที่มเีนื้อหาเก่ียวของกับพระพุทธศาสนามีอยูจํานวน

มาก  และเนื้อหาของประวัติศาสตรพุทธศาสนากระจัดกระจายอยูทั่วไป  ทําใหไมสามารถ
มองภาพรวมของคลื่นอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศไทยไดดีเทาที่ควร  ดังนั้น  จึงควร
มีการศึกษาเชื่อมโยงขอมูลทางประวตัิศาสตรเหลานั้นพรอมกับขอมูลดานโบราณคดีใหเกิด

ความเปนเอกภาพ 
๕.๒.๒  จากประเด็นการศึกษาอิทธิพลของคัมภีรมหาวงศที่มตีอวัฒนธรรมไทย  

พบวา อิทธิพลบางอยางอาจมีที่มาจากหลายแหลง เชน  อิทธิพลตอประตมิากรรมไทยใน

การสรางพระพุทธรูป  แมวาคัมภีรมหาวงศจะมีเนื้อหาเก่ียวกับการสรางพระพุทธรูปแบบ
ลังกาอยางละเอียดตั้งแตยุคแรก และมีการกําหนดรายละเอียดพุทธลักษณะของพระพทุธรูป
ไวดวย แตก็อาจเปนไปไดที่การสรางพระพุทธรูปอาจมาจากอิทธิพลของศิลปะรวมสมัยอื่น  
เชน  ศิลปะของประเทศอินเดีย  ศิลปะของประเทศมอญหรือพมา ศลิปะของประเทศ

กัมพูชาเปนตน  สิ่งที่ควรตัง้ขอสังเกตก็คือศิลปะยอมจะเขามามีอิทธิพลพรอมกับผูที่นํามา  
งานวิจัยนี้เสนอเฉพาะอิทธิพลในขอบเขตของคัมภีรมหาวงศซึ่งมีพระสงฆลงักาวงศนําเขา
มาเผยแพรเทานั้น  หากศิลปะจากประเทศอื่นมศีิลปะแบบอมราวดีของอินเดียเปนตนเขามา

มีอิทธิพลในประเทศไทย  เปนเรื่องทีต่องศึกษาตอไปวาใครคือผูที่จะนําศิลปะของพุทธ
ศาสนามาจากประเทศอินเดีย 



บรรณานุกรม 

 
๑.  ภาษาไทย - บาลี 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  มหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕. 

_________มหาจุฬาอฏกถา.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย,  ๒๕๓๒. 
_________.มหาจุฬาฏีกา.  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

  วิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

__________.มหาวํโส  (ปฐโม  ภาโค). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวญิญาณ,๒๕๔๐. 

มหานามาทิ,  มหาวํโส  (ทุติโย  ภาโค).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๑. 

__________.มหาวํสฏีกา.  (เอกสารเย็บเลม) . 

พระพุทธโฆสาจารย.  วิสทฺุธิมคคฺสสฺ นาม ปกรณวิเสสสฺส  ปโม  ภาโค,  ทุติโย ภาโค,  

 ตติโย  ภาโค.  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐. 

_________. ธมฺมปทฏกถา  ปโม  ภาโค,  ทุติโย  ภาโค,  ตติโยภาโค.  กรุงเทพ 

 มหานคร  : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐. 

พระมหากัจจายนเถระ.  เนตติ-เปฏโกปเทสปกรณํ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ 

 วิญญาณ, ๒๕๔๐. 

_________.กจฺจายนพฺยากรณ.ํ  กรุงเทพมหานคร : วิริยพัฒนาโรงพมิพ.  ๒๕๔๐. 

_________. เปฏโกปเทสปกรณ  ฉบับภูมิพโลภิกขุ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ 

 มูลนิธิภูมิพโลภิกข.ุ  ๒๕๒๕. 
_________. เนตติปกรณ  ฉบับภูมิพโลภิกขุ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมูลนิธ ิ

 ภูมิพโลภิกขุ.  ๒๕๒๕. 
พระมหานามเถระ,  คัมภีรมหาวงศ ภาค ๑ - ๒, แปลโดย สุเทพ พรมเลิศ,พระนครศร ี

 อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
_________.  วํสตฺถปฺปกาสินี มหาวํสฏีกา.  เอกสารอัดสําเนา. 

พระรัตนปญญาเถระ.  วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม  ๔  ชินกาลมาลีปกรณ. พิมพครั้ง 

 ที่ ๒.กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๕๔๐. 

พระวาจิสสรเถระ,  พระคัมภีรถูปวงศ  ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดยี, แปลโดย   

นายปุย  แสงฉาย,  พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนางอน ุ ทอง
ไขมุกต,  กรุงเทพมหานคร:  หางหุนสวนจํากัดนนทชัย,  ๒๕๑๑. 



 
๒๐๗ 

พระวิสุทธาจารมหาเถระ,  ฉนฺโทมฺชรี.  ลําปาง : วัดทามะโอ, ๒๕๒๘.   

พระสงัฆรักขติมหาสามีเถระ,  คัมภีรวุตโตทยัปกรณ,  แปลโดย  คนฺธสารภิกฺข,ุ    

  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๙. 
_________.  คัมภีรสุโพธาลังการ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แปลโดย 

  นาวาเอก แยม  ประภัศรทอง, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพประยูรวงศ,  ๒๕๐๔. 
พระสิทธารถพทุธรักขิต,  สยามูปทสัมปทา,  แปลและเรียบเรียงโดย  นนัทา  สุตกุล, พมิพ 

ครั้งที่  ๒  ในงานหลอพระประธานและงานทําบุญอายุ  ๖  รอบ พระอุบาลี คุณูป

มาจารย (ปุณฺณโก  ธรี ป.ธ. ๙),  กรงุเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด  

ศิวกร, ๒๕๑๑. 
พระสิรมิังคลาจารย,  มงฺคลตฺถทีปนี  ปฐโม  ภาโค,  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจฬุา  

  ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑. 

_________.มงฺคลตฺถทีปนี  ปโม –ทุติโย ภาโค.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ 

  มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๕. 

_________.จกฺกวาฬทีปนี. พิมพครั้งที่  ๒,  กรงุเทพมหานคร :  สํานักหอสมุด 

 แหงชาติ กรมศลิปากร, ๒๕๔๘   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ชุด  ๙๑ เลม. กรุงเทพ 

 มหานคร  :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๕. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. นามสับพระมหาวงษ.  หอสมดุแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๘   

ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี – ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  

ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๗๐๗๔/๓-๒๐. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระบาลีมหาวงสฺ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๔  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๒๔๑/๑-๑๔.   

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระบาลีมหาวงสฺปฺปกาสิณีพสิดาร. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบ

ลาน  ๑๔  ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับ
ธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๒๔/๑-๑๔. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวงสฺ. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๓๕๔/๑-๑๓. 



 
๒๐๘ 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ.  หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๒๙๖/๑-๒, ๕-๘ : ๘ก., ๙ : ๙ก.,๑๐-๑๓. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  

เลขที่  ๒๒๐๔/๑-๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๒๘๗/๑-๑๓. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  

เลขที่  ๒๒๙๒/๑-๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๓๔๖/๑-๑๓. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๓๕๐/๑-๑๓. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๔  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๒๙๔/๑-๑๔. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
มีฉลากหนังบอกชื่อคัมภีร ๑ แผน  พระราชวิริยาภรณ วดักลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕.  เลขที่  ๑๒๐๖๕/

๑-๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๔  ผูก. อักษรขอม.  

ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา. ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
หอสมุดแหงชาตมิีผูก ๑ – ๑๓ รวมอยูกับเลขที่ ๑๑๙๙๐  มูลปณณาสกปาลิ.   
พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัดสมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที ่ 

๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๙๙๓/๑๐-๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทาชาด.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  



 
๒๐๙ 

มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๗๖๗/
๑-๑๓. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัด
สมุทรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๘๘๐/

๑-๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๔  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทาน้ํามัน.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๓๔๙/๑-๑๔. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๕  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  

เลขที่  ๒๓๕๓/๑-๑๕. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๕  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๗/๑-๓, ๑ก – ๓ก, ๕ – ๙, ๑๓: ๑๓ก, ๑๔,๒๒. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๖  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมมีไมประกับ.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๘/๑ - ๕, ๗ - ๘: ๘ก, ๙ – ๑๐, ๑๓: ๑๓ก, ๑๔: ๑๔ก, -๑๔ 
ช, ๑๕. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๗  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี – ไทย. เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๔๒/๑, ๒-๓: ๒ ก –ตก, ๔-๖: ๖ก, ๗-๑๐, ๑๓, ๑๕- ๑๗. 
มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๕  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๗/๑-๓:๑ก – ๓ก, ๕ – ๙, ๑๓:๑๓ก, ๑๔, ๒๒. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๘  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด ไมประกับรดน้ําดํา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๔๘/๑ – ๑๗, ๒๐. 
มหาวํส.  ม.ป.ต. พระมหาวงส. หอสมุดแหงชาติ. หนงัสอืใบลาน  ๑  ผูก. อักษรขอม.  ภาษา

บาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองรัก  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  
๒๒๙๔/๑-๑๔. รวมอยูกับเลขที่  ๘๘๓๗/ก สารสงฺคห. 



 
๒๑๐ 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ (แปลยกศพัท). หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  

ผูก. อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ทาน
ยายอิงสราง, ม.ป.ป.  มีฉลากบอกชื่อหนังสือ  ๑  แผน  พระราชวิริยาภรณ วัด
กลางวรวิหาร  จังหวัดสมทุรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ.  

๒๕๒๕. เลขที่  ๑๑๘๘๗/๑-๑๓. 
มหาวํส.  ม.ป.ต. พระมหาวสํ (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑  ผูก. อักษรขอม.  

ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๑๑๕๐๑/ฌ/๒. หอมี ๒ ผูกรวมอยูกับเลขที่  ๑๑๕๐๑/ก  ปฺจพลิกถา. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๒๖  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.
ป.ส., พ.ศ. ๒๔๒๕.  มีฉลากถงุผาขางในใสใบลาน  บอกชื่อคัมภีร  ๑  แผน  พระ
ราชวิริยาภรณ วัดกลางวรวิหาร  จังหวัดสมทุรปราการ มอบให เมื่อวันที่  ๓๐  
สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๕.เลขที่  ๑๒๑๗๑/๑-๔, ๖ – ๒๗.  

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๐  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 
ม.ป.ป.  เลขที่  ๒๔๓๔/๒ – ๓, ๗ – ๑๒, ๑๔, ๑๙. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑๖  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป.  เจาอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขโิต วัดสุวรรณครีี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
มอบให เมื่อวันที่  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘. เลขที่  ๑๓๑๔๗/๑ – ๒, ๕ – ๖: 
๖ก, ๗ – ๘, ๑๐ – ๑๑, ๑๓, ๑๗ – ๒๒. 

มหาวํส.  พระมหานามะ. พระมหาวสํ (เผด็จ). หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๕  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.

ป.ส., ม.ป.ป.  เจาอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต วัดสุวรรณคีรี อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา  มอบให เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘. เลขที่  ๑๓๑๕๑/๙ – 
๑๒, ๑๔ – ๒๒, ๒๕ – ๒๖. 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๗๒๓๔/๑ – ๑๓.  

 มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๔๒๓/๑-๑๓. 



 
๒๑๑ 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๔๓๐. 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  ม.ป.ส., ม.ป.ป.  

เลขที่  ๒๒๔๓.  
มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  พระมหาบุญ
จันทรสราง  พ.ศ.  ๒๓๒๘.  เลขที่  ๒๒๘๐/ ๑ – ๑๓   

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๓  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา.  อุบาสิกาแหวน, 

ปาน สราง พ.ศ. ๒๓๓๔.  เลขที่  ๒๔๑๒/ ๑ – ๑๓. 
มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๔  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  พระยาพิศาลสุภ
ผลสราง  พ.ศ.  ๒๔๑๑.  เลขที่  ๒๔๒๘/ ๑ – ๑๔. 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๔  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  เลขที ่ 
๒๔๒๙/ ๑ – ๑๔. 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํสปกรณ . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๕  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับทาชาดเขียนลาย
ทอง.  พระยาศรสีหเทพ (เพง็) สราง  พ.ศ.  ๒๓๕๖.(ร. ๒)  เลขที ่ ๒๓๕๒/ ๑ – 

๑๕.       
มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวํส . หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๑๖  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมประกับธรรมดา. ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๒๔๐๒/ ๑ – ๑๖. 

มหาวํส.  พระมหานามะ.  พระมหาวงฺส (เผด็จ) . หอสมดุแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๒๓  ผูก. 

อักษรขอม.  ภาษาบาลี - ไทย.  เสนจาร.  ฉบับทองทึบ  ไมประกับธรรมดา.  
ประสกเกิด สีกานวน, ตาแกว ยายแกว, อุบาสกเสิก – สกีาเมน และอุบาสิกาโจ
สราง. ม.ป.ป.  เลขที ่ ๔๓๕๗/ ๑ – ๒๓. 

มหาวํสฏีกา. ม.ป.ต.  ฎีกามหาวงส.  หอสมุดแหงชาติ. หนังสือใบลาน  ๑  ผูก. อักษรขอม.  

ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมมีไมประกับ. ม.ป.ส., ม.ป.ป.  เลขที่  

๑๑๕๖๐/ญ/๑๐  รวมอยูกับเลขที่  ๑๑๕๖๐/ก ปจฺสีลานสิํสกถา. 



 
๒๑๒ 

มหาวํสปฺปกาสินี. ม.ป.ต.  พระมหาวงส.  หอสมุดแหงชาติ. หนงัสือใบลาน  ๒  ผูก. อักษร

ขอม.  ภาษาบาลี.  เสนจาร.  ฉบับลองชาด  ไมมีไมประกับ. ม.ป.ส., ม.ป.ป.  
เลขที่  ๖๒๖๔/ญ/๑ – ๒  รวมอยูกับเลขที่  ๖๒๖๔/ก รตนพิมฺพวํส. 

ศิลปากร, กรม, กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม  ๓,  

 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดอกเบี้ย, ๒๕๔๔), 

_________. พระคัมภีรมหาวงศภาค  ๑  วรรณกรรมรัตนโกสินทรอันดับที่  ๔.   

 มปป. 
สมเด็จพระวันรัต.  สังคีติยวงศ  พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินยั.  ทรงพระ 

 กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ 
 พุฒาจารย(วน ฐติิญาณมหาเถร).  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา,   
 ๒๕๒๑. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชติชโินรส. พระปฐมสมโพธิกถา, กรุงเทพ 

 มหานคร : โรงพมิพเลี่ยงเชียง, ๒๕๒๕ 
_________.  พระปฐมสมโพธิ. กรงุเทพมหานคร: คณะสงฆวัดพระเชตุพน,๒๕๕๑.  

หลวงประเสริฐอักษรนติิ,์  พระราชพงศาวดารกรุงเกา, กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๔. 

ไมปรากฏผูแตง,  พระคัมภีรทีปวงศ, แปลโดย  แสง  มนวิทูร,  พิมพเปนอนสุรณในงาน 

 พระราชทานเพลงิศพพระครูธรรโมภาษผดุงกิจ,  กรุงเทพมหานคร : กอง 

 วรรณคดีและประวตัิศาสตร,  ๒๕๒๖” 
 

ข.  ขอมูลทุตยิภูม ิ

(๑)  หนังสือ 

กุสุมา  รักษมณ,ี การวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.   พิมพครั้งที ่

๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บรษิัทธรรมสารจํากัด, ๒๕๔๙. 
คณะสงฆอําเภอพระพุทธบาท. มงคล  ๑๐๘  ในรอยพระพุทธบาท (อรรถกถา พุทฺธปาท 

ลกฺขณ). กาญจนบุร:ี สํานักพิมพธรรมเมธี – สหายพัฒนาการพิมพ, ๒๕๔๘. 

จ. เปรียญ.  ประเพณีพิธีมงคลของไทย.  กรงุเทพมหานคร : อํานายสาสน, ม.ป.ป. 
จันทร  ไพจติร.  พิธีมงคลไทย.  กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียงจงเจรญิ, ม.ป.ป. 

จิตกานต. ตํานานปางพระพุทธรูป. กรงุเทพมหานคร : บานหนังสือ, ๒๕๔๘. 

เจนจบ  ยิ่งสุมล.  พระพุทธรูปสําคญัในเมืองไทย.  กรงุเทพมหานคร : สํานักพิมพประพนัธ

สาสนจํากัด, ๒๕๔๕. 
จํานงค  ทองประเสริฐ. ประวัติศาสตรพระพทุธศาสนาในลังกา. พิมพครั้งที่ ๓, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบรษิัท สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๗. 



 
๒๑๓ 

ฉลาด  บุญลอย.  ประวัติวรรณคดีบาลี ตอนที่ ๒. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจฬุา   

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๐๖. 
ฉัตรสุมาลย  กบิลสงิห (ภิกษณุีธัมมนันทา). คัมภรีทีปวงศ.  กรงุเทพมหานคร : บริษทัสอง

ศยาม จํากัด, ๒๕๕๓. 
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) พระ, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 

_________.  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพมิพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 
น.ณ ปากน้ํา. ศาสนาและศิลปะในสยามประเทศและแหลมอินโนจีนสมัยโบราณ.  

กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.  สุนทรการพิมพ, ๒๕๑๗. 
บําเพ็ญ  ระวิน, บรรณาธิการ.  ตํานานวัดปาแดง เอกสารวชิาการรวมสมโภช  ๗๐๐  ป 

เชียงใหม อันดับที่ ๕.  เชียงใหม : โรงพมิพมิ่งเมือง, ๒๕๓๘. 

ประเสรฐิ  ณ นคร. ประวัติศาสตรเบ็ดเตลด็. กรุงเทพมหานคร : มติชน,๒๕๔๙.   

_________.สารนิพนธ ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

๒๕๔๑. 
ผาสุข  อินทราวุธ.  สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.   
พญาลิไท. ไตรภูมพิระรวง หรือ ไตรภูมิกถา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณาคาร,  

๒๕๔๓. 

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน.  พทุธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ.  พิมพครั้งที ่๘. กรงุเทพ 

มหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พระเทพเมธาจารย (เชา ฐิตปฺโญ). แบบเรียนวรรณคดีบาลี ประเภทคัมภีรบาล ี

ไวยากรณ. นครสวรรค : วัดโพธาราม, ๒๕๐๓.  

พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจติฺโต).  อานุภาพพระปรติร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย (เงื่อม  อินฺทปฺโญ).  พทุธประวัตจิากหินสลัก / พุทธทาสภิกขุ  

บรรยาย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรธรรมะ, ๒๕๕๒. 

พระนันทปญญาจารย.  จูฬคันถวงศ   ประวัตยิอคัมภรีทางพระพุทธศาสนา.  แปลโดย   

สิริ  เพช็รไชย.  กรุงเทพมหานคร :  บรษิัทธนาเพรส แอนด กราฟฟค จํากัด, 
๒๕๔๖. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธสีิบสองเดือน เลม  ๑-๓,   

กรุงเทพมหานคร : ครุุสภา, ๒๕๕๐. 



 
๒๑๔ 

 
 
พระปญญาสามี,  ศาสนวงศหรือประวัตศิาสนา,  แปลและเรียบเรียงโดย  แสง  มนวิทรู,  

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (โสม  ฉนฺนม

หาเถระ) วัดสุทัศนเทพวราราม, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๐๗. 

พระพรหมโมลี  (สมศักดิ์  อุปสโม), งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะหพระคาถาธรรมบท, 

นครปฐม : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส,  ๒๕๔๕. 

พระโพธิรงัสี,  เรื่องจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภญุไชย ทั้งภาษาบาฬีแลคําแปล,  

พิมพครั้งแรก เจาดารารัศมีพระราชชายา พิมพในงานปลงศพ เจาทิพเนตร 
อินทวโรรสสุริยวงศ, โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๓. 

พระยาประชากิจกรจักร (แชม  บุนนาค).  พงศาวดารโยนก,พิมพครั้งที่  ๗,  กรุงเทพ 

มหานคร : บุรินทรการพิมพ,  ๒๕๑๖. 
พระราชพงศาวดาร.  พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม  ๑ - ๒.  กรงุเทพ 

มหานคร: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.  

พระอุปติสสเถระ.  วิมุตติมรรค.   ฉบับภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระ

เขมินทเถระ  แปลโดย พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมมจิตโต)  และคณะ.  
กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพศยาม   บรษิัทเคล็ดไทย จํากัด,  ๒๕๓๘. 

พิเศษ เจียจนัทรพงษ.  ศาสนาและการเมืองในประวตัิศาสตรสโุขทยั – อยุธยา. 

กรุงเทพมหานคร : มตชิน, ๒๕๔๕. 
พีระพงศ  สุขแกว.  สุนทรยีศาสตรบนฝาผนัง : อลังการแหงจิตรกรรมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ปราชญสยาม, ๒๕๔๙. 

มปต.  รามัญสมณะวงศ.  แปลโดย พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ),  (กรุงเทพมหานคร: 

โสภณการพิมพ, มปป.). 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พุทธศาสนประวัติระหวาง ๒๕๐๐  ปที่ลวงแลว. พิมพครัง้ที่  ๒

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพมิพสุรวัฒน, ๒๕๓๗. 
ราชบัณฑติยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒.  

กรุงเทพมหานคร  :  นานมีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.  
รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง.  ประวัติ แนวความคิดและวิธคีนควาวิชาประวัติศาสตร ศิลปะ

ไทย. กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,  ๒๕๕๑. 

วรภัทร  เครือสุวรรณ.  พระพุทธรูป.  กรุงเทพมหานคร : คอมแพคทพริ้นท จํากัด, ๒๕๔๒. 



 
๒๑๕ 

วัดพระพุทธบาท.  หนังสือที่ระลึกงานเทศกาลนมัสการพระพทุธบาท สระบุรี.  สระบุรี : 

โอ.เอส. พริ้นทติ้งเฮาส, ๒๕๕๒. 
วันวลิต.  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒. กรงุเทพมหานคร : มตชิน, 

๒๕๔๘. 
วินัย  พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ. นีติปรัชญาไทย. กรงุเทพมหานคร : ๒๕๔๙.  

ศิลปากร, กรม.  จารึกกัลยาณี เรื่องพงศาวดารสมณงศนิกายฝายใต คําจารึกภาษามคธ

กับคําแปลภาษาไทย,  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอมสุภาพ กฤดากร 

ณ อยุธยา ต.จ.,  กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗. 

_________. คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหรปิุญไชย, พิมพครัง้ที่  ๔,  

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพรุงวัฒนา, ๒๕๑๖. 

_________. จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ ๑๒ 

– ๑๔.  กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

_________. จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ ๑๒ 

– ๒๑.  กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

_________. จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๖.  

กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

_________. จารึกในประเทศไทย เลม ๔ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘.  

กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 
_________. จารึกในประเทศไทย เลม ๕ อักษรขอม อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธ

ศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔.  กรงุเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 

๒๕๒๙. 
ส. ศิวลักษณ.  ความเขาใจในเรื่องพระเจาอโศกและอโศกาวทาน.  พิมพครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร : สองศยาม, ๒๕๕๒. 
สมชัย  ใจดี.  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย.  พิมพครั้งที่ ๘,   กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช จํากัด, ๒๕๓๘. 

สมเด็จกรมพระปรมานชุิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร  ๒๙ ปริจเฉท. 

กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเซียงจงเจรญิ, มปป.   
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตํานานพระพุทธเจดยี.

กรุงเทพมหานคร : มตชิน, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร),  .    คัมภีรวิสทุธิมรรค ๑๐๐  ป สมเด็จพระ

พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร  แปลและเรียบเรียง),  กรุงเทพมหานคร  :  

บริษัทประยรูวงศพริ้นทติง้ จํากัด ,  ๒๕๔๖.  



 
๒๑๖ 

สมเด็จพระสงัฆราช (ปุสสฺเทว). ปฐมสมโพธิ. พิมพครั้งที่ ๒๕, กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
สันต ิ เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชยั – ลานนา, พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: 

เมืองโบราณ, ๒๕๔๙. 
สิริวัฒน  คําวันสา.  ประวัตพิระพุทธศาสนาในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร :  

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑. 

สุทโธ.  พทุธปฏิมา.  กรุงเทพมหานคร: ไพลนิ, ๒๕๕๒. 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ..ศลิปะในประเทศไทย. พิมพครัง้ที่  ๑๓. กรงุเทพมหานคร : มตชิน, 

๒๕๕๐. 
สุภาพรรณ  ณ  บางชาง.  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๖. 
_________. วิวฒันาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตนัตปฎกที่แตงในประเทศไทย,  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๖. 
เสฐียรโกเศศ.  ประเพณีเบ็ดเตลด็.  พิมพครัง้ที่  ๓.  กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๖. 

เสฐียร  โพธินนัทะ.  ประวัตศิาสตรพระพทุธศาสนาฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

_________.ประวัติศาสตรพระพทุธศาสนาฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

อุดม  เชยกีวงศ.  ประวัติเจดียและโบราณสถาน.  กรงุเทพมหานคร : สํานักพิมพภูมิ

ปญญา, ๒๕๔๗. 
เอเดรียน  สนอดกราส.  สญัลักษณแหงพระสถูป. แปลโดย ภัทรพร  สิริกาญจน. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๗. 
 

 

(๒)  วิทยานิพนธและงานวิจัย 

 

บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประดิษฐานพระพุทธ 

ศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมยัวฒันธรรมทวารวด,ี  

กรุงเทพมหานคร : บริษทัสํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, ๒๕๕๓. 
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