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บทคัดย่ อ
การตีความคัมภีร์เตภูมิกถาตามหลักคัมภีร์เนตติปกรณ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อเสนอหลักการตีความของ
คัมภีร์เนตติปกรณ์ ผลการวิจยั พบว่า คัมภีร์เตภูมิกถานี้ ผูแ้ ต่งคาดหวังให้เกิ ดผลต่อผูศ้ ึ กษา 6 ประการ คือ 1) อัสสาทะ
ความยินดีพอใจหรื อความหลงติดซึ่งเป็ นเหตุให้ยินดีพอใจซึ่ งจัดเป็ นสมุทยั สัจ 2) อาทีนวะ โทษของอัสสาสะ คือ ทุกข์
ทั้งหมดซึ่ งเป็ นทุกขสัจ 3) นิ สสรณะเหตุแห่ งความดับทุกข์ การสลัดออกจัดเป็ นนิ โรธสัจ 4) ผละ หรื อจุดมุ่งหมาย ผล
จากการแสดงธรรมซึ่งจัดเป็ นทุกขสัจ 5) อุปายวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุความดับทุกข์ซ่ ึ งอุบายหรื อกลวิธีน้ ีจดั เป็ นมรรคสัจ
6) อาณัตติ การแนะนาให้เว้นชัว่ และทาดีซ่ ึ งการชักชวนนี้ เป็ นมรรคสัจ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบหลักการ
ตีความของศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ตะวันออก เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วพบว่าศาสตร์ท้ งั สองเหมือนกันเฉพาะโลกิยะธรรม
แต่โลกุตตระธรรมนั้นแตกต่างกัน

ABSTRACT
The interpretation of Tebumikatha scripture by Nettipakarana scripture’s objectives are 1) To present the
principles interpretation of Nettipakarana scripture. The research found that; The author used the
principlesNettipakarana to interpretation Tebumikatha scripture. Theinterpretation result of this scripture found that
the author expects the readers can understand six principles such as 1)Assada is the pleasant of obsession cause of
suffering Samudayasacca. 2) Atinava is all suffering, it is the suffering of Truth of Dukkhasacca. 3)Nisarana is
sorrow or maggasacca. 4) Phala or aim is the effect of the Dharma teaching that is Dukkhasacca. 5) Upaya is the
method how to practice to enlighten from sufferingwitch this tactic or method is Truth or Maggasacca. And 6)Anatti
is the advice to ignore evil, do good which this advice is Maggasacca and 2) To compare the principles interpretation
of Nettipakarana with the interpretation of the western science. The research found that; when these two sciences
compared are as the same, especially in worldly, but in Dharma are very different.
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บทนา
คัมภีร์เตภูมิกถา หรื อ ไตรภูมิพระร่ วง เป็ นคัมภีร์ปกรณ์วเิ สสทางพุทธศาสนาเล่มหนึ่ งที่ชาวไทยยกให้เป็ นยอด
แห่ งวรรณคดี ซึ่ งมีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ซึ่ งนักวิชาการส่ วนมาก เชื่อว่าแต่งขึ้นโดยพญาลิไทหรื อ พระมหาธรรมราชา
ที่ 1พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์พระร่ วง กรุ งสุ โขทัยเมื่อ พ.ศ. 1888 พระราชประวัติของพระองค์ พระราชสมภพเมื่อ
พ.ศ.1843 เสด็จครองราชย์เมื่อ พ.ศ.1890 สิ้ นรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 1911 รวมพระชนมายุ 68 พรรษา ครองราชย์รวม 21 ปี
โดยพระองค์ทรงรจนาเพื่อยกเป็ นพระธรรมเทศนา พระราชทานแด่พระราชมารดาและทรงพระราชทานเป็ นคัมภีร์สั่ง
สอนพสกนิกร เนื้อหาในคัมภีร์เตภูมิกถา แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับคาสอนของพระศาสดา เพื่อให้เห็นผลบาปและผลบุญ
สะท้อนถึงพระปรี ชาและอัจฉริ ยะภาพของพระองค์โดยแท้ ซึ่งพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ก่อให้เกิดเป็ นสุ ดยอดแห่งวรรณคดี
ไทย ที่ เป็ นต้นแบบแห่ งการค้นคว้าคาสอนทางพุทธศาสนาในปั จจุบนั เมื่อมองย้อนถึงหลักการปกครองคัมภีร์เล่มนี้
แสดงให้เห็นว่า พญาลิไท เป็ นนักปกครองที่ มีจิตวิทยาหลักปกครองสู งมาก สังเกตจากการก่อร่ างสร้างตัวของประเทศ
หรื อการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่น้ นั การร่ วมมือร่ วมใจของประชาราษฎรเป็ นองค์ประกอบแรกในการสร้างรัฐ หรื อ
ประเทศ หรื อ ชาติ ซึ่ งกฎระเบี ยบ หรื อ จารี ต ศี ล ธรรม หรื อ วินัย การรู ้ จัก บาปบุ ญ คุ ณ โทษ หรื อ สิ่ งเลวร้ าย สิ่ งผิ ด
กฎระเบียบ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผอู ้ ยูภ่ ายใต้การปกครองต้องรับรู ้และเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ งพญาลิไท อาศัยหลักแห่งพระศาสนา
และศรัทธาที่ ยึดมัน่ ในศาสนา จึ งรจนาคัมภีร์เล่มนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นหลักในการก่อสร้างชาติ เพื่อให้อาณาจักรมีหลักยึดถือ
เหมือนรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถทาให้เกิดความมัน่ คงภายในและมีความสงบสุขภายในรัฐ
ทีม่ าและความสาคัญของคัมภีร์เนตติปกรณ์
เนตติปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์แนะแนว คาแนวทางนาไปสู่ความเข้าใจพระพุทธพจน์ จึงเป็ นตาราอธิบายพระพุทธ
พจน์ แต่งในสมัยพุทธกาลโดยพระมหากัจจายนะ ผูเ้ ป็ นเลิ ศในการอธิ บายความย่อให้พิ สดาร และได้รับสังคายนา
ร่ ว มกับ พระไตรปิ ฎกในปฐมสั ง คายนา แม้เนตติ ป กรณ์ เป็ นค าสอนของพระมหาสาวก ก็ จัด เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
พระไตรปิ ฎกเหมือนสาวกภาษิตอื่น ๆ อันได้แก่ อปทาน เถรคาถา เถรี คาถา ปฏิสัมภิทามรรค มหานิ เทศและจูฬนิ เทศ
ดังที่พระไตรปิ ฎก ฉบับฉัฏฐสังคีติ ได้รวมคัมภีร์น้ ีไว้เป็ นส่วนหนึ่งอีกด้วย แต่ในพระไตรปิ ฎกฉบับอื่นไม่ได้นบั รวมเข้า
ไว้
ซึ่ งคัมภีร์เนตติปกรณ์ น้ ี เมื่ อต้องการตี ความคาสอนของพุทธองค์ โปราณาจารย์จึงนิ ยมหลักการต่าง ๆ ของ
คัม ภี ร์ น้ ี มาใช้ในการตี ค วามตามหลัก การที่ ต นถนัด และเข้าใจ ดังนั้น คัม ภี ร์ เนตติ ป กรณ์ น้ ี จึ ง ส าคัญ ต่ อ การตี ค วาม
หลักธรรมต่าง ๆ ที่บณ
ั ฑิตประสงค์ขยายความให้ชดั เจนขึ้น
คัมภีร์เนตติปกรณ์ มีหลักการตีความหลายรู ปแบบซึ่งมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ 3 หลัก ดังนี้
1) หลักหาระ
คือ แนวทางอธิบายรู ปศัพท์ในพระพุทธพจน์ มี 16 ประเภท
2) หลักนัย
คือ วิธี หรื อหลักการอธิบายสภาวธรรมที่เป็ นความหมายใน
พระพุทธพจน์ มี 5 ประเภท
3) หลักสาสนปั ฏฐาน
คือ การแสดงคาสอน มี 16 ประเภท
ในที่ น้ ี ผูเ้ ขี ยนน าหลักการตี ค วามมาจากหลักที่ 1 คื อ หลัก หาระ ซึ่ งมี อ งค์ป ระหลักอยู่ 16 ประการ ได้แ ก่
เทสนา วิจยั ยุตติ ปทัฏฐาน ลักขณะ จตุพยูหะ อาวัฏฏะ วิภตั ติ ปริ วตั ตนะ เววจนะ ปั ญญัตติ โอตรณะ โสธนะ
อธิฏฐานะ ปริ กขาระ และสมาโรปนะ
ในบรรดาหลักหาระ 16 ประการนี้ ผูเ้ ขียนนาหาระมาตีความคัมภีร์เตภูมิกถาเพียง 4 หลัก คือ
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1) หลักเทสนาหาระ 6 ประการ
1. อัสสาทะ
ความยินดีพอใจหรื อความหลงติด ซึ่งความยินดี (เป็ นสมุทยั สัจ)
2. อาทีนวะ
โทษของอัสสาสะ คือ ทุกข์ท้ งั หมด (โทษเป็ นทุกขสัจ )
3. นิสสรณะ
เหตุแห่งการออกจากทุกข์ หรื อความดับทุกข์ (การสลัดออกเป็ นนิโรธ )
4. จุดมุ่งหมาย ผลจากการแสดงธรรมที่เกิดแก่ผฟู ้ ังธรรม (จุดมุ่งหมายเป็ นทุกขสัจ)
5. อุปาย
วิธีปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุความดับทุกข์ (อุบายหรื อกลวิธีเป็ นมรรค)
6. อาณัตติ
การแนะนาให้ละเว้นความชัว่ และกระทาความดี (การชักชวนเป็ นมรรค)
2) หลักวิจยะหาระ 11 ประการ
1. ปทวิจยั
การจาแนกบทโดยอรรถและศัพท์
2. ปั ญหวิจยั
การจาแนกคาถาม
3. วิสชั ชนาวิจยั การจาแนกคาตอบ
4. ปุพพาปรวิจยั การจาแนกข้อความก่อนและหลัง
5. อัสสาทวิจยั
การจาแนกอัสสาทะ
6. อาทีนววิจยั
การจาแนกโทษ
7. นิสสรณวิจยั
การจาแนกนิสสรณะ
8. ผลวิจยั
การจาแนกจุดมุ่งหมาย
9. อุปายวิจยั
การจาแนกอุบาย
10. อาณัตติวจิ ยั การจาแนกการชักชวน
11. อนุคีติวจิ ยั
การจาแนกโดยอ้างพระพุทธพจน์
3) หลักจตุพยูหหาระ 4 ประการ
1. เนรุ ตตะ
รู ปวิเคราะห์ของบทในพระสูตร
2. อธิปปายะ
ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกในสูตรนั้น
3. นิทานะ
เหตุของการแสดงธรรม
4. ปุพพาปรสนธิ การเชื่อมโยงพระสูตรหน้าและหลัง ซึ่งกาลังกล่าวถึงหรื ออ้างอิงเป็ นสาธก
4) หลักเววจนหาระ
แนวทางในการแสดงคาไวพจน์[1]
คัมภีร์เตภูมิกถานี้ เป็ นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ อง ธรรมชาติของสัตว์โลกและภูมิของสัตว์โลก ซึ่ งมีท้ งั ภูมิที่ดีและภูมิ
ที่ ไม่ดี สะท้อนให้เห็ นถึงกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้คนเกรงกลัวต่อบาปและประกอบกรรมดี ซึ่ งถือว่าเป็ น
จิตวิทยาชั้นสูงในการปกครองประชาราษฎร ให้ดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมเพื่อการปกครองที่ง่าย โดยยึดหลักศาสนาจักรนา
หลักอาณาจักร เพื่อสันติสุข หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์เตภูมิกถานี้ แม้เพียงชื่อคัมภีร์ สามารถนาหลักการตีความของ
คัมภีร์เนตติปกรณ์มาตีความเพื่อให้เกิดการขยายความให้ละเอียดขึ้นได้

ความหมายจากชื่ อเรื่ อง การตีความคัมภีร์เตภูมกิ ถาตามหลักคัมภีร์เนตติปกรณ์
1. การตีความ (Hermeneutics) [2]
การตี ความ หรื ออรรถปริ วรรต (Hermeneutics) มี ความสัมพัน ธ์ใกล้ชิดกับมวลมนุ ษ ย์มาโดยตลอด อรรถ
ปริ วรรตศาสตร์ แปลจากภาษาอังกฤษ คื อ Hermeneutics เป็ นสาขาหนึ่ งของปรัชญา ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับความเข้าใจของ
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มนุ ษย์ และการแปลความหมายของคัมภีร์หรื อตัวบท (text) คัมภีร์ที่ว่านี้ ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ เป็ นงานเขียนต่าง ๆ เท่านั้น ยัง
รวมถึง คาพูด การกระทา การแสดงออก งานศิลปะ เป็ นต้นด้วย
พจนานุ ก รมศัพ ท์ ป รั ช ญา ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน ได้บัญ ญัติ ศัพ ท์ แ ละให้ ค าจ ากัด ความ ของศัพ ท์ ว่า
Hermeneutics ว่า “อรรถปริ วรรตศาสตร์ : วิชาว่าด้วยการตีความ (1) ในทางเทววิทยา หมายถึง การอธิ บายความหมาย
ของเรื่ อ งราวต่ าง ๆ ในคัม ภี ร์ ใบเบิ ล (2) ในทางปรั ช ญาสั งคม หมายถึ ง วิช าที่ เกี่ ย วกับ การสื บ ค้น และการตี ค วาม
พฤติกรรมของมนุ ษย์และสถาบันต่าง ๆ ว่าเป็ นไปโดยมีเจตนา (3) ในทางอัตถิภาวนิ ยม หมายถึง การค้นคว้าเพื่อหา
จุดหมายของการเป็ นมนุษย์”[3]
สรุ ปการตีความ หมายถึง การถ่ายทอดความหมายของข้อความ คาพูด ประโยคคาพูดที่มีความหมายซ่อนเร้น
กากวม ลี้ลบั หรื อสื่ อความหมายจากวรรณกรรมและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
2. คัมภีร์ หมายถึง หนังสื อ หรื อ ตาราที่บนั ทึกหลักวิชาการที่ลึกซึ้งเป็ นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
3. เตภูมิกถา หมายถึง บทประพันธ์การพรรณนาถึงภูมิ 3 ภูมิ ได้แก่ อุปริ ภูมิ 1 มัชฌิมภูมิ 1 เหฏฐภูมิ 1 หรื อ ภูมิ
ใหญ่ 3 ภูมิ คือ กามภูมิ 1 รู ปภูมิ 1 อรู ปภูมิ 1 “เตภูมิ”
4. เนตติปกรณ์ หมายถึง บทประพันธ์วา่ ด้วย หลักการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ การตีความคัมภีร์

การตีความคัมภีร์เตภูมกิ ถาตามศาสตร์ ตะวันตกและศาสตร์ ตะวันออก
การตีความ (Hermeneutics) ที่นี่นาหลักการตีความตามรู ปแบบของศาสตร์ ตะวันตก และตามหลักของเนตติ
ปกรณ์ มาตีความอธิบายคัมภีร์เตภูมิกถา
1. การตีความของศาสตร์ ตะวันตก
การตีความทางตะวันตกมีรูปแบบที่ นิยมใช้ และมีพฒั นาการจากอดีตถึงปั จจุบนั อย่างหลากหลาย ผูเ้ ขียนนา
หลักการตีความทางตะวันตกมาเพียง 4 ประการคือ[4]
1.1 การตีความตามตัวอักษร
1.2 การตีความตามสัญลักษณ์
1.3 การตีความตามเหตุผล
1.4 การตีความตามรู ปแบบวรรณกรรม
1.1 การตีความตามตัวอักษร คัมภีร์เตภูมิกถา เป็ นคัมภีร์ที่ตวั อักษร แบ่งเป็ น 2 ประการ คือ
1) การกระท าและผลของการกระท า หมายความว่า ตัว อัก ษรในคัม ภี ร์ เตภู มิ ก ถา ท าให้ ท ราบ
ความหมายแบบชัดเจน คือ การทาดี จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ หรื อได้ไปเกิ ดบนสวรรค์เป็ นเทวดา หรื อการปฏิ บตั ิ
ธรรมจนได้ฌ าน จะได้ไปเกิ ดเป็ นรู ป พรหมและอรู ปพรหม ตรงข้ามกับ การท าชั่ว จะไปเกิ ด ในอบายภู มิ เป็ นสัต ว์
เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และสัตว์นรก
2) สถานทีอ่ ยู่อาศัยของสรรพสัตว์ สิ่ งที่ตวั อักษรบอกให้ทราบอย่างชัดเจน คือ 3 ภูมิ ได้แก่
1. อุปริ ภูมิ
ภูมิเบื้องบน
มี 20 ชนิด
2. มัชฌิมภูมิ
ภูมิท่ามกลาง
มี 7 ชนิด
รวมชนิดเล็ก 31 ชนิด
3. เหฏฐภูมิ
ภูมิเบื้องล่าง
มี 4 ชนิด
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หรื อ ภูมิใหญ่ 3 ภูมิ คือ
1. กามภูมิ
ภูมิที่มีความต้องการทางกาม มี 11 ชนิด
2. รู ปภูมิ
ภูมิที่ยงั มีรูปปรากฏอยู่ มี 16 ชนิด
รวมภูมิเล็ก 31 ภูมิ
3. อรู ปภูมิ
ภูมิที่ไม่มีรูปปรากฏ มี 4 ชนิด
ทั้งหมดนี้ เพราะได้คติความเชื่ อจากพุทธศาสนา ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความเกรงกลัว และละอายต่อการ
กระทาความชัว่ และเกิดปี ติ มีความยินดีในการทาดี มุ่งมัน่ ในการทาดีเพื่อรอผลของการทาดี
1.2 การตีความตามสัญลักษณ์
คัมภีร์เตภูมิกถา มีสญ
ั ลักษณ์ที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้
1) สั ญลักษณ์ สามเหลี่ยม การได้มาซึ่ งสัญลักษณ์สามเหลี่ยม () นี้ ตีความจากศัพท์วา่ เต ซึ่ งเป็ น
ภาษาบาลีที่สาเร็ จมาจากคาว่า “ติ” เป็ นปกติสงั ขยา แปลว่า สาม มีวธิ ีการทาให้ สระ อิ ที่ ติ เป็ น เอ ตามหลักไวยากรณ์คือ
การพฤทธิ์ แต่ความหมายยังคงเดิม คือ สาม
สัญลักษณ์ ที่ได้จากคานี้ สามารถไขปริ ศนาเป็ น ภูมิ 3 ชนิ ด การศึ กษา 3 ชนิ ด สัตว์ 3 ชนิ ด และผล
ของการกระทา 3 ชนิด ดังที่แสดงในตารางนี้
ตารางที่ 1 การตีความตามสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ สามเหลีย่ ม
ชนิดที่ 1
อุปริ ภูมิภูมิเบื้องบน
ภูมิ 3 ชนิด
มี 20/21 ชนิด
มหาปั ญญา
การศึกษา 3 ชนิด
มหาสมาธิมหาศีล
มหาสัตว์
สัตว์ 3 ชนิด
ปรมัตถ์สุข, ทิพยสุข
ผลการกระทา 3 ชนิด

ชนิดที่ 2
มัชฌิมภูมิภูมิ
ท่ามกลางมี 7 ชนิด
มัชฌิมปั ญญา
มัชฌิมสมาธิมชั ฌิมศีล
มัชฌันติกสัตว์
สุขบ้างทุกข์บา้ ง

ชนิดที่ 3
เหฏฐภูมิภูมิเบื้องล่าง
มี 4 ชนิด
จุลปั ญญา จุลสมาธิ จุลศีล
หี นสัตว์
ทุกข์อย่างเดียว

2) สั ญลักษณ์ สีขาวและสี ดา การได้มาซึ่ งสัญลักษณ์ ขาวดานี้ ตีความจากเนื้ อหาที่ชดั เจนในเรื่ องการ
ทาดี และทาชัว่ ซึ่งสามารถจาแนกเป็ นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 สัญลักษณ์สีขาวและสี ดา
สัญลักษณ์ ขาว-ดา
ระดับ 1
ได้มนุษย์สมบัติ
ดีหรื อ ขาว
เดรัจฉาน
ชั่วหรื อ ดา

ระดับ 2
เทวดาสมบัติ
อสุรกาย และเปรต

ระดับ 3
รู ปพรหม และอรู ปพรหมสมบัติ
สัตว์นรก

1.3 การตีความตามเหตุผล
คัมภีร์เตภูมิกถา ใช้เหตุผลในการแต่งโดยผูแ้ ต่ง คือ พญาลิไท ทรงรจนาเพื่อยกเป็ นพระธรรมเทศนา
พระราชทานแด่พระราชมารดาและทรงพระราชทานเป็ นคัมภีร์ศึกษาสัง่ สอนพสกนิกรปวงประชาราษฎร เนื้อหาในพระ
คัมภีร์เตภูมิกถา พระองค์ทรงแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับคาสอนของพระศาสดา แสดงธรรมะเพื่อให้เห็นผลบาปและผล
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

บุ ญ สะท้อนถึ งพระปรี ชาและอัจฉริ ย ภาพของพระองค์โดยแท้ ซึ่ งพระราชนิ พ นธ์ เล่มนี้ ก่ อให้เกิ ดเป็ นสุ ดยอดแห่ ง
วรรณคดีไทย ที่เป็ นต้นแบบแห่งการค้นคว้าคาสอนทางพุทธศาสนาในปั จจุบนั เมื่อมองย้อนถึงหลักการปกครองคัมภีร์
เล่มนี้แสดงให้เห็นว่า พญาลิไท พระองค์เป็ นนักปกครองที่มีจิตวิทยาหลักปกครองสูงมาก สังเกตจากการก่อร่ างสร้างตัว
ของประเทศ หรื อการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่น้ ัน การร่ วมมือร่ วมใจของประชาราษฎรเป็ นองค์ประกอบแรกในการ
สร้างรัฐ หรื อ ประเทศ หรื อ ชาติ ซึ่ งกฎระเบียบ หรื อจารี ต ศีลธรรม หรื อวินยั การรู ้จกั บาปบุญคุณโทษ หรื อสิ่ งเลวร้าย
สิ่ งผิดกฎระเบียบ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผอู ้ ยูภ่ ายใต้การปกครองต้องรับรู ้และเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ งพญาลิไท อาศัยหลักแห่ งพระ
ศาสนาและศรัทธาที่ยึดมัน่ ในศาสนา จึงรจนาคัมภีร์เล่มนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นหลักในการก่อสร้างชาติ เพื่อให้อาณาจักรมีหลัก
ยึดถือเหมือนรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถทาให้ยดึ หลักศาสนาจักรนาหลักอาณาจักรก่อให้เกิดผลเป็ นสันติสุข
สรุ ปตามหลักเหตุผล คัมภีร์เตภูมิกถานี้ เป็ นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ อง ธรรมชาติของสัตว์โลกและภูมิของ
สัตว์โลก ซึ่งมีท้ งั ภูมิที่ดีและภูมิที่ไม่ดี สะท้อนให้เห็นเหตุและผลในลักษณะต่าง ๆ ชัดเจน คือ
1. เป็ นกุศโลบายให้คนเกรงกลัวต่อบาปและประกอบกรรมดี
2. เป็ นจิตวิทยาชั้นสูงในการปกครองประชาราษฎร
3. เป็ นเหตุให้ประชาชนดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมเพื่อการปกครองที่ง่าย
4. เป็ นคาสอนเพื่อให้ยดึ หลักศาสนจักรนาหลักอาณาจักร
5. ก่อให้เกิดผลเป็ นสันติสุข
1.4 การตีความตามรู ปแบบวรรณกรรม
รู ป แบบวรรณกรรม ชาวอิ น เดี ยมี ค ติ ว่า วรรณคดี วรรณกรรม เหล่ านี้ มี ท้ ังร่ างกายและวิญ ญาณ
เช่นเดียวกันกับมนุษย์ คือ โครงสร้างของกวีนิพนธ์บทหนึ่ งๆ ไม่ต่างจากสรี ระของมนุษย์ “สรี ระของวรรณคดีก็คือเสี ยง
(สัททาลังการ) และความหมาย (อรรถาลังการ) ส่ วนวิญญาณของวรรณคดีคือรสความหมายของวรรณคดีตามหลักวิชา
ของอินเดียจึงหมายถึง หนังสื อที่ประกอบด้วย “รส”
เมื่ออ่านคัมภีร์เตภูมิกถานี้แล้วจะพบรสแห่งวรรณกรรมอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่ งมีรูปแบบรสของวรรณกรรมอยู่
7 รส คือ
1) กรุณารส
คือ รสสงสาร ซึ่งรสสงสารนี้จะเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ
(1) อนิฏฐัปปั ตติ รสสงสารที่เกิดจากการประสบกับสิ่ งที่ไม่น่าปรารถนา
(2) อิฏนาส
รสสงสารที่เกิดจากความสูญสิ้นไปแห่งสิ่ งที่น่าปรารถนา
2) รุทธรส
คือ รสโกรธ ซึ่งรวมไปถึงการเย้ยหยันดูถูก ก้าวร้าว แค้นเคือง ตาหนิ
3) วีรรส
คือ รสกล้าหาญ รสกล้าหาญนี้จาแนกออกเป็ น 3 แบบคือ
(1) รณวีระ
ความกล้าหาญในการรบ การต่อสู ้
(2) ทานวีระ
ความกล้าหาญในการให้ การบริ จาค
(3) ทยาวีระ
ความกล้าหาญในการให้ความช่วยเหลือ ความเอื้อเฟื้ อ
4) ภยานกรส
คื อ รสที่ น่ าสะพรึ ง กลัว หมายความว่า มี บ ทประพัน ธ์ บ างประเภทที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
สะพรึ งกลัว เช่น ที่กล่าวพรรณนาถึงนรก เป็ นต้น
5) วิภั จฉรส คื อ รสเกลี ยด เหมื อนจะเป็ นรสเดี ยวกับ รุ ท ธรส (รสโกรธ) แต่วิภจั ฉรสนี้ เกิ ดจากความรู ้ สึ ก
ขยะแขยง น่ารังเกียจ ซึ่งไม่ประกอบด้วยความโกรธ จึงเป็ นคนละรสกัน รสเกลียดมี 3 ประเภทคือ
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(1) วัตถุที่มีเลือดเนื้อ เช่น ไส้นอ้ ย ไส้ใหญ่ เป็ นต้น
(2) ของเน่าเปื่ อย ที่มีหมู่หนอนซอนไซ รวมทั้งสิ่ งที่มีกลิ่นเหม็นด้วย
(3) ความจืดจาง หมายถึงจืดจางที่เกิดจากสิ่ งที่ชอบใจ สวยงาม ภายหลังสิ่ งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็
เกิดความรู ้สึกรังเกียจ
6) อัพภูตรส
คือ รสอัศจรรย์ ตื่นเต้น ประหลาดใจ
7) สันตรส
คือ รสสงบ[5]
วรรณกรรมเรื่ องเตภูมิกถานี้ เมื่อนาหลัก “คุณ” แห่ งคัมภี ร์สุโพธาลังการ มาตีความด้วย พบว่ามี คุณในการ
ประพันธ์หนังสื อที่ดี 10 ประการ คือ
1) ปสาทคุณ
มีความชัดเจน แจ่มแจ้ง กระจ่าง ชวนให้เลื่อมใส
2) โอชาคุณ
มีโอชะ คือ ให้ความสว่างและกาลังแก่จิต
3) มธุรคุณ
มีความอ่อนหวาน ไพเราะ
4) สมคุณ
มีความสงบ สม่าเสมอ เที่ยงธรรม
5) สุ ขุมาลคุณ
มีความละเอียดอ่อน ประณี ต สุขมุ
6) สิเลสคุณ
มีความสัมพันธ์กนั เชื่อมความได้สนิท
7) โอฬารคุณ
มีความกว้างขวางโอฬาร
8) กนฺตคิ ณ
มีความสนุกสนานบันเทิง เร้าอารมณ์ ประทับใจ หรื อกินใจ
ุ
9) อตฺถพฺยตฺตคิ ุณ มีความแหลมลึก คมคาย
10) สมาธิคุณ
มีความพุง่ สู่จุดใดจุดหนึ่งที่สาคัญ[6]
สรุ ปด้านรู ปแบบวรรณกรรม ถือว่าเตภูมิกถามี รสและคุ ณค่อนข้างมาก เมื่ ออ่านแล้วจะได้รับอรรถรสเต็ม
รู ปแบบของวรรณกรรมที่ดี
2. การตีความตามหลักของเนตติปกรณ์ ศาสตร์ ตะวันออก
การตีความตามหลักของเนตติปกรณ์ มีหลักหลายรู ปแบบซึ่งมีหลักใหญ่อยู่ 3 หลัก ดังนี้
2.1 หลักหาระ
คือ แนวทางอธิบายรู ปศัพท์ในพระพุทธพจน์ มี 16 ประเภท
2.2 หลักนัย
คือ วิธี หรื อหลักการอธิบายสภาวธรรมที่เป็ นความหมายใน
พระพุทธพจน์ มี 5 ประเภท
2.3 หลักสาสนปัฏฐาน
คือ การแสดงคาสอน มี 16 ประเภท[7]

หลักเนตติปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตีความคัมภีร์เตภูมกิ ถา
ในบรรดาหลักใหญ่ 3 หลักนั้น หลักหาระ มี 16 ประการและในหลัก หาระ 16 ประการนั้น ผูเ้ ขียนนาหาระ
(Hãra) มาตีความคัมภีร์เตภูมิกถาเพียง 1 หาระ คือ เทสนาหาระ (Desanãhãra)
1. หลักเทสนาหาระ 6 ประการ
1.1 อัสสาทะ (Assãda)
ความยินดีพอใจเป็ นเหตุให้ยนิ ดีพอใจเป็ นสมุทยั สัจ
1.2 อาทีนวะ (Ãtĩnava)
โทษของอัสสาสะ คือ ทุกข์ท้ งั หมด เป็ นทุกขสัจ
1.3 นิสสรณะ (Nissarana) เหตุแห่งความดับทุกข์ เป็ นนิโรธสัจ
1.4 ผละ (Phala)
ผลจากการแสดงธรรมที่เกิดแก่ผฟู ้ ังธรรม ทุกขสัจ
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1.5 อุปาย (Upãya)
อุบายหรื อกลวิธีเพื่อความดับทุกข์เป็ นมรรคสัจ
1.6 อาณัตติ (Ãnatti)
การแนะนาให้เว้นชัว่ และทาดีเป็ นมรรคสัจ[8]
1.1 อัสสาทะ (Assãda) เนื้อหาสาระของคัมภีร์เตภูมิกถานั้น สร้างความยินดีพอใจหรื อความหลงติด
ซึ่งเป็ นเหตุให้ยนิ ดีพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือส่วน เทวภูมิ แม้เทวภูมิที่คนยินดีน้ ีจดั เป็ นสมุทยั สัจ
ตารางที่ 3 การตีความตามหลักอัสสาทะ
ศัพท์
ความหมาย
1.อัสสาทะ
หรื อการยินดี
เป็ นสมุทยั สัจ

วิเคราะห์ /อธิบาย

เตภู มิ ก ถา คื อ ภู มิ ท้ ั ง 3 นั้ น
เป็ นสภาวะน่ายินดี
เตภู มิ ก ถา คื อ ภู มิ ท้ ั ง 3 เป็ น
สภาวะทาให้เหล่าสัตว์ยนิ ดี

อสฺ สาทียเตติ อสฺ สาโท
(ณ กัมมสาธณ)
อสฺ สาเทติ เอตายาติ
อสฺ สาโท (ณ กรณสาธณะ)

องค์ ธรรม
เวทนาสุ ข โสมนัส อิ ฏ ฐารมณ์ ที่
อาศัย ขันธ์ 5 สหรคตจิต 62 ดวง
ตัณหา คือโลภะมูลจิต 8 ดวง

1.2 อาทีนวะ (Ãtĩnava) เนื้อหาสาระของคัมภีร์เตภูมิกถานั้น สร้างความหวาดกลัวในส่วนที่กล่าวถึง
อบายภูมิท้ งั 4 คือ เตรัจฉาน เปตวิสัย อสุ รกาย และนรก รวมถึงมนุษย์ภูมิเองก็มีความทุกข์ ชี้ ให้เห็ นความทุกข์คือโทษ
ของอัสสาสะ คือ ทุกข์ท้ งั หมด เป็ นทุกขสัจ
ตารางที่ 4 การตีความตามหลักอาทีนวะ
ศัพท์
ความหมาย
2.อาทีนวะ ธรรมะในเตภูมิกถา
เป็ นทุกข์
หรื อโทษ
เป็ นทุกขสัจ ธรรมะในเตภูมิกถา
โทมนัส

วิเคราะห์ /อธิบาย

องค์ ธรรม

ทุ ก ข์ ก าย ความทุ ก ข์ ที่ เ ป็ นเวทนา โทสมูลจิต 2 ดวงทุกข์เพราะอาศัย
ประกอบในกายวิญญาณ
ขันธ์ 5 ไม่เที่ยง เป็ นโทษ
ทุกข์ใจ 3 อย่าง คือ ทุกขทุกข์
ทุกฺขสหคต กายวิญฺญาณ
วิปริ ณามทุกข์ สังขารทุกข์

1.3 นิสสรณะ (Nissarana) เนื้ อหาส่ วนปรมัตถ์สุข คือแสดงถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ และเหตุแห่ ง
การออกจากทุกข์ หรื อความดับทุกข์น้ ี จัดเป็ นนิโรธสัจ
ตารางที่ 5 การตีความตามหลักนิสรณะ
ศัพท์
ความหมาย
3.นิสสรณะ
หรื อการสลัด
ออกเป็ น
นิโรธสัจ

ธรรมะในเตภูมิกถา
เป็ น สภาวะท าให้ ส ลั ด
ออกจากทุกข์
ธรรมะในเตภู มิ ก ถาเป็ น
สภาวะสลัดออกจากทุกข์

วิเคราะห์ /อธิบาย

องค์ ธรรม

หมายถึ ง อริ ยมรรคโพธิ ปั กขิ ยธรรม โลกุตตรจิต 4/20 ฝ่ ายมรรค
อนุปัสสนา 5 นิสฺสรติ เอเตนาติ
นิสฺสรณ (ยุ กรณสาธณะ)
หมายถึงพระนิพพาน
วิบากจิต ฝ่ ายโลกุตตระจิต
นิสฺสรตีติ นิสฺสรณ (ยุ กัตตุสาธณะ) 4/20 ฝ่ ายผล
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1.4 ผละ (Phala ) จุดมุ่งหมายเนื้ อหาสาระของคัมภีร์เตภูมิกถานี้ เป็ นแผนที่สร้างความหวังให้มนุษย์
และสร้างเป้ าหมายให้มนุษย์ได้ โดยผลจากการแสดงธรรม เป็ นทั้งทุกขสัจและนิโรธสัจ
ตารางที่ 6 การตีความตามหลักผละ
ศัพท์
ความหมาย
4.ผลหรื อ
จุดมุ่งหมาย
เป็ นทุกขสัจ

ธรรมะในเตภูมิกถา
เป็ นเป้ าหมายทางโลกียะ

วิเคราะห์ /อธิบาย

ผูฟ้ ังได้ปัญญาแล้วเพียรปฏิบตั ิใน
กาลสมัย ปรโตโฆสา สุตมยี
ปญฺ ญา, จินฺตมยี ปญฺ ญา
ธรรมะในเตภูมิกถา
ผูฟ้ ังปฏิบตั ิ ภาวนามยี ปญฺ ญา
เป็ นเป้ าหมายทางโลกุตตระ บรรลุธรรมได้มรรคผลนิพพาน

องค์ ธรรม
โลกุตตรจิต 4/20
ฝ่ ายมรรค
วิบ ากจิ ต ฝ่ ายโลกุตตระจิ ต
4/20 ฝ่ ายผล

1.5 อุปาย (Upãya) เนื้อหาสาระของคัมภีร์บอกวิธีปฏิบตั ิ (Method) เพื่อให้บรรลุความดับทุกข์อุบาย
หรื อกลวิธีเป็ นมรรคสัจ
ตารางที่ 7 การตีความตามหลักอุปายะ
ศัพท์
ความหมาย
ธรรมะในเตภูมิ กถา เป็ น
5.อุปาย หรื อ
อุบายหรื อกลวิธี กลวิธีทางโลกียะ
ธรรมะในเตภูมิ กถา เป็ น
เป็ นมรรคสัจ
กลวิธีทางโลกุตตระ

วิเคราะห์ /อธิบาย
องค์ ธรรม
เหตุให้บรรลุถึงมรรคอริ ยสัจจ 4 โลกุตตรจิต 4/20 ฝ่ ายมรรค
ทุกข์ สมุทยั มรรค
เหตุให้บรรลุผลคือ นิโรธ
วิบากจิ ต ฝ่ ายโลกุตตระจิ ต 4/20
หรื อพระนิพพาน
ฝ่ ายผล

1.6 อาณัตติ (Ãnatti) เนื้ อหาส่ วนหนึ่ งกล่าวถึงการแนะนาให้ละเว้นความชัว่ และกระทาความดีการ
ชักชวนเพื่อให้มนุษย์ทาดีละชัว่ นี้ จัดเป็ นมรรคสัจ
ตารางที่ 8 การตีความตามหลักอาณัตติ
ศัพท์
ความหมาย
ธรรมะในเตภูมิกถา
6.อาณัตติ
เป็ นการเชื้อเชิญทางโลกียะ
การแนะนา
ธรรมะในเตภูมิกถาเป็ นการ
เชิญชวนเป็ น
เชื้อเชิญทางโลกุตตระ
มรรคสัจ

วิเคราะห์ /อธิบาย
องค์ ธรรม
ชวนให้บรรลุถึงมรรคอริ ยสัจจ3 โลกุตตรจิต 4/20 ฝ่ ายมรรค
ทุกข์ สมุทยั มรรค
เชิญชวนให้บรรลุผล
วิ บ ากจิ ต ฝ่ ายโลกุ ต ตระจิ ต
คือ นิโรธ หรื อพระนิพพาน
4/20 ฝ่ ายผล
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สรุป
การตีความระหว่างศาสตร์ ตะวันตกกับศาสตร์ ตะวันออก มีความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละศาสตร์ อย่างชัดเจน
อธิ บ ายว่า ศาสตร์ ท างตะวัน ตกนั้น มุ่ ง ไปที่ การตี ค วามตามตัวอักษร ตามสั ญ ลักษณ์ ต ามเหตุ ผ ล และตามรู ป แบบ
วรรณกรรมเป็ นการตี ความที่ มีมุมมองเพี ยงโลกี ยศาสตร์ ที่เป็ นรู ป ธรรมเท่ านั้น ยังเข้าไม่ ถึงโลกุตตรศาสตร์ อนั เป็ น
ปรมัตถ์ธรรมเช่นดังเนตติปกรณ์ ศาสตร์ แห่ งตะวันออก เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วทาให้ทราบความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
การตีความทางตะวันตกก่อให้ประโยชน์เพียงเข้าถึงอักษร การสื่ อสารของผูแ้ ต่ง เป้ าหมายของเนื้ อหาสาระ และความ
งดงามทางภาษาเท่านั้น แต่เมื่อศึกษาวิเคราะห์เตภูมิกถาตามหลักเนตติปกรณแล้ว แม้เพียงตีความตามหลักเทศนาหาระ
อย่างเดียว (หนึ่งในวิธีการตีความในคัมภีร์เนตติปกรณ์) ยังไม่รวมหาระอื่น ๆ มี วิจยหาระ เป็ นต้น ผูศ้ ึกษาสามารถจัดให้
เห็นหลักธรรมที่เป็ นอริ ยสัจ 4 และองค์ธรรม คือ จิต เจตสิ ก รู ป และนิพพานได้อย่างชัดเจน
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