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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาสารัตถะของธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี 2)
เพือ่ ศึกษาสารัตถะธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี และ 3) เพือ่ ศึกษาคุณค่าของหลัก
พุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี เป็นการวิจยั เชิงเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขอบเขตด้านเนือ้ หา ได้แก่ ระบบวรรณะ 4 กฎแห่งกรรม ความตาย การเวียน
ว่ายตายเกิด ความรัก และคุณค่าของพุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลวิจยั พบว่า 1) ธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี กล่าวถึงเรือ่ งราวอิงประวัตศิ าสตร์ในสมัย
พุทธกาล อันมีการด�ำเนินเรือ่ งราวผ่านตัวละครเอกคือ พระเรวัตตะและลีลาวดี ผูกเรือ่ งราวจาก
ความรักและอุปสรรคจากความแตกต่างของชนชัน้ วรรณะ เป็นนวนิยายทีส่ อดแทรกค�ำสอน
สะท้อนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนิพพาน ผ่านตัวละคร ด้วยการบรรยายเชิงพรรณา
เทศนาและอุปมาโวหาร 2) หลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ นของ
มนุษย์ตอ่ สังคม เช่น ความรักความเมตตา ความกตัญญูความเสียสละ กัลยาณมิตร และหลักพุทธ
ธรรม หมวดอืน่ ๆ เช่น ขันธ์ 5 สติปฏั ฐาน 4 ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท 3) คุณค่าของหลักพุทธ
ธรรมทีป่ รากฏ เป็นการให้ความรูท้ งั้ ต่อผูอ้ า่ นเองและการปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ สะท้อนถึงความเชือ่ เกีย่ ว
กับการเวียนว่ายตายเกิดและหลักกรรม ทีใ่ ห้ผอู้ า่ นได้รบั ความเพลิดเพลินในรสวรรณกรรมและ
หลักการด�ำเนินชีวติ
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Abstract

The objectives of this article were as follows; 1) to study the
essences of Leelawadee Buddhist novel, 2) to study the doctrinal essences
that appeared in Leelawadee Buddhist novel, and 3) to study the values of
the Buddhist principles that appeared in Leelawadee Buddhist novel. It was a
document research by studying relevant documents and researches. The
scopes of content were on the 4 castes system, Law of action, death, circulation
of rebirth, love and the values of the Buddhist principles that appeared in
Leelawadee Buddhist novel. The data analysis was carried out in descriptive
manner.
The results of research were found that: 1) Leelawadee Buddhist
novel described the story in the Buddha’s time through the main characters
named Phra Rewatta and Leelawadee. It tied the story from love and obstacles
from caste differences. The novel incorporated doctrines and teachings on
Buddhist principles and Nibbana through the characters with descriptive
instruction and parables.
2) The Buddhist principles that appeared in Buddhist novel related
to human behaviors towards society such as love and compassion, gratitude,
sacrifice, friendship and the other Buddhist principle such as 5 aggregates, 4
foundations of mindfulness, 3 characteristics and dependent origination.
3) The values of Buddhist principles that appeared were to
educate both the readers themselves and the treatment of others refecting
beliefs about circulation of rebirth and Law of action that allowed readers to
enjoy the taste of literature and principles in living their lives.
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บทน�ำ

“เว้นความชัว่ ทัง้ ปวง ท�ำความดีให้พร้อม และท�ำจิตให้บริสทุ ธิ์ จัดเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของพระพุทธศาสนา ซึง่ การเว้นชัว่ ท�ำดี และท�ำจิตให้บริสทุ ธิน์ สี้ งเคราะห์ลงตัวกับศีล ในส่วน
ของสมาธิสงเคราะตห์เข้าในการท�ำความดีทุกประเภท และการท�ำจิตให้บริสุทธิ์สงเคราะห์
เข้าในปัญญา” (วศิน อินทสระ, 2548: 88) ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหลักค�ำสอนทีป่ รากฏใน
พระพุทธศาสนา เป็นข้อความสัน้ ๆ แต่ลกึ ซึง้ กว่าทีป่ ระชาชนทัว่ ไปจะเข้าใจถึงความหมายได้
ทัง้ หมด แม้ในปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ การเผย
แพร่และการศึกษาธรรมะก็ได้ววิ ฒ
ั นาการจากรูปแบบเดิมหลากหลายวิธเี ช่นกัน ตัวอย่างเช่น
การเข้าวัดรับฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม หรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ธรรมะ ก็ได้
เผยแพร่ทางสือ่ ต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เนต และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ แต่กระนัน้ ก็
ยังเป็นการยากต่อการเข้าใจ ส�ำหรับผูเ้ ริม่ ศึกษาเนือ้ หาธรรมะโดยตรง เนือ่ งจากโดยภาษาของ
ธรรมะ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก โดยภาษาของธรรมมะค่อนข้างมีความซับซ้อน
และเข้าใจยาก เนือ่ งจากพุทธธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุง่ หมายแท้จริงเป็นเรือ่ ง
ยาก แม้จะยกข้อความในคัมภีร์ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธพจน์มาอ้าง ปริมาณค�ำสอนในคัมภีร์
นั้นมีมาก อีกทั้งระดับความลึกซึ้งที่แตกต่าง รวมถึงการตีความหมายของแต่ละบุคคล โดย
สติปญ
ั ญาและความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), 2555:
1) จึงเป็นเหตุท�ำให้ผู้เริ่มศึกษา เมื่อได้อ่านหรือรับฟังมักเกิดความไม่เข้าใจ เบื่อหน่าย จนล้ม
เลิกความตั้งใจในการศึกษาไปในที่สุด
พุทธธรรมเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนให้คนเข้าใจกติกาของโลก
ผู้เข้าใจพุทธธรรมคือผู้ที่เข้าใจโลก เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นกับตนย่อมมีสติระลึกรู้และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาได้เป็นอย่างดี ต่างจากผู้ที่ไม่เคยศึกษาหลักพุทธธรรมที่มัก
ด�ำเนินชีวิตด้วยความประมาทขาดสติ (ธรรมโฆษ, 2553 : อารัมบท 1) หากแต่การน�ำหลัก
พุทธธรรมให้ปรากฏแก่คนทัว่ ไปเป็นเรือ่ งยากยิง่ เพราะเมือ่ กล่าวถึงธรรมะแล้ว คนทัว่ ไปมัก
จะนึกถึงเรื่องที่ยากและน่าเบื่อ ดังนั้น รูปแบบการที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก
เดิมทีม่ คี วามซับซ้อนและน่าเบือ่ ให้เกิดความสนุกสนาน น่าติดตามในรูปแบบของธรรมนิยาย
ที่มีการผสมผสานเอาหลักธรรมมะเข้ากับการด�ำเนินเรื่อง ผ่านตัวละครต่างๆ ที่เล่าเรื่องราว
และน�ำเสนอหลักธรรมสู่ผู้อ่านอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ผู้อ่านรู้สึกเสมือนตนเองได้เข้าไปอยู่
ในเหตุการณ์นั้นจริง เกิดกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมค�ำสอนที่สอดแทรกในวรรณกรรม ที่
สามารถน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิตของตนเองได้จริง
หากกล่าวถึงงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น จะสามารถให้ความหมาย
ได้วา่ เป็นงานเขียนหนังสือทุกชนิดทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

359

อรรถกถา ฎีกา โยชนา รวมถึงงานวิจัยที่นักวิชาการรวบรวมไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559: 19)
เมือ่ กล่าวถึงธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดีแล้ว นับว่าเป็นนิยายรักอมตะแฝงด้วยรสพระ
ธรรมอันล�้ำค่าโดยผู้ประพันธ์ที่ใช้นามปากกา “ธรรมโฆษ” หรือนามจริงคือ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม เป็นธรรมนิยายที่กล่าวถึงเหตุการณ์ย้อนยุคในสมัยพุทธกาล ที่
พรรณนาถึงความรักของชายหนุ่มวรรณะจัณฑาลกับสตรีวรรณะพราหมณ์ที่มีอุปสรรค คือ
เชือ้ ชาติหรือวรรณะเป็นเครือ่ งกีดขวาง ทัง้ ยังสอดแทรกเนือ้ หาอันเป็นพุทธธรรมอันลึกซึง้ ที่
มีการด�ำเนินเรือ่ งราวอย่างสนุกสนานน่าติดตามอย่างยิง่ นับว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาอันทรงคุณค่าอีกผลงานหนึ่งเช่นกัน ด้วยเนื้อหาที่เป็นสารัตถะที่ท่านธรรมโฆษได้
ประพันธ์อย่างดี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามหลักวรรณะ 4
หลักกรรม หลักความตาย หลักการเวียนว่ายตายเกิดและคุณค่าของหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏ
ในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเท่านั้น
ด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามดังกล่าว ตลอดจนมีการบรรยายลักษณะเหตุการณ์ใน
ครัง้ สมัยพุทธกาล รวมทัง้ มีการสอดแทรกหลักพุทธธรรมในเนือ้ หาอย่างลงตัว ท�ำให้ผอู้ า่ นได้
รับทัง้ ความเพลิดเพลินในรสวรรณกรรม ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของอินเดียในสมัยพุทธกาล
และได้รบั ทราบหลักพุทธธรรมต่างๆ ทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาสารัตถะของธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี
2. เพื่อศึกษาสารัตถะธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
3. เพือ่ ศึกษาคุณค่าของหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงเอกสาร ซึง่ ได้กำ� หนดวิธดี ำ� เนินการวิจยั 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร
1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลหลักธรรมะที่
ปรากฏในหลักธรรมะนิยาย จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
เล่มที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
1.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากอรรกถา
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ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส ต�ำรา เอกสาร งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมและ
ธรรมนิยาย ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ขั้นที่ 2 รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากต�ำรา เอกสาร
งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
2. เรียบเรียง ขัดเกลา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมนิยายเรื่อง ลีลาวดี ซึ่งเป็น
หนังสือประพันธ์โดยธรรมโฆษ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม) จ�ำนวนทั้งสิ้น 3
ภาค โดยแบ่งออกเป็น ภาคที่ 1 จ�ำนวน 39 ตอน ภาคที่ 2 จ�ำนวน 42 ตอน และภาคที่ 3
จ�ำนวน 42 ตอน
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์คุณค่าและสรุปเนื้อหา
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ระบบวรรณะ 4 กฎแห่งกรรม
ความตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความรักตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท แล้วน�ำมาประมวล
ผลให้ได้เนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. น�ำเสนอ เผยแพร่ ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการ

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายลีลาวดี พบว่า
มีหลักธรรมต่างๆ ที่ส่งผลปรากฏต่อตัวละครหลัก ได้แก่ พระเรวัตตะ ลีลาวดี/รัตตปาณี
ครอบครัว (ลีลาวดี) เดิม และครอบครัว (รัตตปาณี) ใหม่ ดังนี้
1. หลักกฎแห่งกรรม
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยม ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกและสรรพ
สิ่ง หรือก�ำหนดชะตากรรมของมนุษย์และสัตว์ที่เรียกว่า”พรหมลิขิต” แต่เชื่อว่าทุกสิ่งเกิด
ขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือเป็นไปตามกรรม (ฟื้น ดอกบัว, 2545: 279) ดังที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงตรัสกับศุภมานพโตเทยยบุตรว่า “มานพ สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็นของตน มี
กรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ทงั้ หลายให้เลวและดีตา่ งกัน”
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 14 ข้อ 289: 350)
ตัวอย่างหลักกรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
“ถ้าอย่างนั้น เป็นการสมควรแล้วหรือ ที่ท่านกล่าว่า ได้ประสบความ
ส�ำเร็จในการปล้น เพราะอาศัยเจ้าแม่ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลส�ำเร็จเหล่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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นี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยท่านและบริวารของท่านเอง
ถ้าท่านไม่ลงมือท�ำเอง แม้จะอ้อนวอนเจ้าแม่อย่างไรๆ ก็คงไม่มีวนั จะ
ได้รับผลส�ำเร็จ เพราะเจ้าแม่ไม่รู้ และไม่ท�ำอะไรให้ใคร ดังที่ท่านก็ทราบอยู่แล้ว
ฉะนั้น การที่ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าบูชาแก่เจ้าแม่ ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นการให้รางวัล
อันมีค่าสูงยิ่งแก่ผู้มิได้ท�ำอะไรเลย” (ธรรมโฆษ, 2553: 75)
“ท่านจะเป็นสมณะ หรือฆราวาสก็ตามเถิด” หัวหน้าราชบุรุษกล่าว
“แต่ว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นโจร ปล้นฆ่าพลเมืองผู้ไร้ความผิดเลี้ยงชีพ ท่านได้ท�ำผิด
ต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มาก บัดนี้ ถึงเวลาทีท่ า่ นจะต้องใช้กรรมนัน้ บ้างละ” (ธรรม
โฆษ, 2553: 122)
“คนบางพวกมืดมาแล้วก็มดื ไป คือท�ำชัว่ มาก่อน แล้วก็ทำ� ชัว่ ต่อไป พวกนีใ้ ช้
ไม่ได้ คนบางพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไป คือท�ำดีตลอดไป พวกนี้ดีที่สุด คนบางพวกมืด
มาแล้วก็สว่างไป คือท�ำชัว่ มาก่อน ภายหลังกลับตัวได้แล้ว ตัง้ หน้าท�ำความดี พวกนีใ้ ช้ได้
อุบาสก! ท่านจัดเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ ในอดีตท่านได้เดินมาในทางอันมืดมน แต่
บัดนีท้ า่ นบรรลุถงึ ทางอันสว่างแล้ว จงตัง้ หน้าท�ำความดีตอ่ ไป” (ธรรมโฆษ, 2553: 258)
ความตาย
ความตาย หมายถึง ความแตกท�ำลายแห่งขันธ์ ความขาดแห่งชีวติ ในชาติหนึง่ (มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2547: 1-2) เป็นการสืบเนือ่ งกันเมือ่ ภพชาติหนึง่ ยุตลิ ง ชีวติ ในฝ่ายรูปและฝ่าย
นามดับหรือลิน้ สุดลง ภาวะจิตหรือวิญญาณในภพภูมดิ บั ลงแล้วไปอุบตั ใิ หม่ ตามผลแห่งกรรมที่
กระท�ำไว้ ทอดทิง้ ซากศพเสมือนท่อนไม้ละจากกายไปเมือ่ ใดถือว่าสัตว์นนั้ ตาย (พระไตรปิฎกภาษา
ไทย 17/247/174., 2539: 174, ม.มู. 12/502/542-543., 2539: 542-543)
ตัวอย่างหลักความตายที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
“ชีวติ คือการเดินทางไปสู่ความตาย วันหนึ่งทีผ่ ่านไปคือก้าวหนึ่งที่ตัว
เราใกล้ความตายเข้าไป เมือ่ ความตายมาถึง กายนีก้ จ็ ะมีอนั เป็นไปดังศพทีเ่ ธอเห็น
อยูน่ ี้ ไม่มคี วามงาม ไม่มคี วามน่ารัก น่าชม มีแต่ความสกปรกโสมมอันน่าขยะแขยง
ศพที่นอนอยู่นั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเรา เราเมื่อตายแล้ว ก็จะต้องเป็น
อย่างนี้ ภายในก�ำหนดร้อยปีเป็นอย่างนาน” (ธรรมโฆษ, 2553 : 151)
“ดูก่อนอุบาสิกา! พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความโศกย่อมเกิดจากความ
รักที่ไม่สมปรารถนา รักมากก็โศกมาก รักน้อยก็โศกน้อย ถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลย
บุตรคนอื่นตายวันละหลายๆ คนท่านก็เฉยๆ เพราะท่านไม่มีความรักในเขาเหล่า
นัน้ ถ้าญาติหา่ งๆ ของท่านตายลง ท่านจะโศกบ้างเพราะมีความรักในเขาบ้าง เมือ่
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บุตรชายของท่านตายลงท่านจะโศกเศร้าทีส่ ดุ เพราะท่านรักเขามากทีส่ ดุ ” (ธรรม
โฆษ, 2553: 214)
“ลีลาวดีบีบมือผมแน่น แล้วกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ “ลีลาวดีมีความ
สุขเหลือเกิน” เธอพยายามพูดอีก แต่เสียงแผ่วเบาลงจนฟังไม่ได้ศัพท์ ลมหายใจ
ค่อยๆ เบาลง ดวงตาทั้งสองค่อยๆ หรี่ลงจนปิดสนิท พร้อมกับการปิดของเปลือก
ตานัน้ เอง ลมหายใจก็ขาดหาย ลีลาวดีจากไปแล้ว ไปอย่างไม่มวี นั กลับ แต่เป็นการ
ไปอย่างสงบสุข เพราะมีรอยยิ้มอย่างสดชื่นปรากฏอยู่บนใบหน้าอันขาวซีดของ
เธอ” (ธรรมโฆษ, 2553: 309)
3. หลักการเวียนว่ายตายเกิด
การเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทะศาสนาเถรวาท กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผลแห่งการกระท�ำทัง้ ดีและชัว่ ทีม่ นุษย์สร้างไว้เมือ่ ครัง้ มีชวี ติ การเกิดในภพภูมติ า่ งๆ ใน
ฝ่ายสุคติดว้ ยเหตุแห่งกุศลกรรม และการเกิดในทุคติดว้ ยเหตุแห่งอกุศลกรรม ซึง่ จะเป็นเช่นนี้
เรือ่ ยไปจนกว่าจะก�ำจัดกิเลสอาสวะอันเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดเสียได้ โดยอาศัยหลักปฏิจสมุ
ปบาท จนกว่าจะสามารถท�ำลายกิเลส กรรม วิบาก ให้หมดสิน้ เข้าสูน่ พิ พาน (อุทยั กมลศิลป์ และ
คนอืน่ ๆ, 2562: 23-24)
ตัวอย่างหลักการเวียนว่ายตายเกิดทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี
“บางทีปศี าจซึง่ เป็นเจ้าของกระท่อมนีอ้ าจจะไม่พอใจทีเ่ ห็นคนแปลก
หน้า เข้ามาพักในกระท่อมของตน จึงหาทางกลั่นแกล้งขับไล่โดยวิธีต่างๆ ถ้าหาก
ผมเป็นคนใจอ่อนนิดหน่อย ก็คงหนีออกจากกระท่อมไปแล้ว ตัง้ แต่ตนเห็นงูตกลง
จากหลังคา บางทีอาจจะมีปรทัตตูชีวีเปรตบางตน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณกระท่อมนี้
ก�ำลังอดอยากหิวโหย เมื่อเห็นภิกษุผู้ทรงศีลมาพัก จึงแสดงตัวให้ปรากฏเพื่อขอ
ส่วนบุญก็อาจเป็นได้” (ธรรมโฆษ, 2553: 142-143)
“เย็ น วั น หนึ่ ง ขณะที่ รั ต ตปาณี ก� ำ ลั ง นั่ ง อยู ่ บ นตั ก แม่ ภ ายในห้ อ ง
อั น รโหฐานของปราสาท เธอได้ ก ล่ า วขึ้ น ว่ า “แม่ นครสาวั ต ถี อ ยู ่ ที่ ไ หน?”
“นครสาวั ต ถี อ ยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ ไกลจากที่ นี้ ม าก” นางพราหมณี ต อบ จ้ อ งดู
ลูกน้อยด้วยความงุนงง “ลูกถามท�ำไม?” “ลีลาวดีอยากจะไปเมืองสาวัตถี”
“ไปท� ำ ไม?” แม่ ถ ามด้ ว ยความประหลาดใจยิ่ ง ขึ้ น “ไปเยี่ ย มแม่ ข องลี ล า
วดี” เด็กน้อยตอบหน้าตาเฉย ค�ำตอบของเธอท�ำให้นางพราหมณีเกิดความ
ประหลาดใจและความไม่พอใจเป็นอันมาก “ท�ำไมลูกพูดอย่างนั้นเล่า?” มารดา
ถาม พยายามระงั บ เสี ย งให้ เ ป็ น ปรกติ “ก็ แ ม่ ข องลู ก นั่ ง อยู ่ ที่ นี่ แ ล้ ว มิ ใช่ รึ ? ”
“แม่เป็นแม่ใหม่ของลีลาวดี แต่แม่เก่าอยู่ที่เมืองสาวัตถี” (ธรรมโฆษ, 2553: 71)
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“สพรหมจารีเรวัตตะ! เมื่อเราทั้งสองยังลอยคออยู่ในทะเลคือวัฏฏะ
แม้ความตายก็ไม่สามารถจะท�ำลายความรักความผูกพันทีด่ ฉิ นั มีตอ่ ท่านได้ แต่บดั นี้
เมือ่ ดิฉนั ขึน้ มายืนอยูบ่ นฝัง่ แล้ว ความรักก็ไม่มี ความชังก็หายไป ยังเหลือแต่ความ
กรุณาสงสารท่าน ผูย้ งั ลอยคออยูใ่ นทะเลทุกข์ มาเถิดสพรหมจารี! อย่าประมาทอยู่
เลย รีบเร่งกระท�ำความเพียร รีบว่ายกระแสน�้ำอันเชี่ยวแห่งวัฏฏะ ขึ้นมาสู่ฝั่งอัน
ไพบูลย์ที่ดิฉันและอริยสาวกทั้งหลายยืนอยู่นี้เถิด” (ธรรมโฆษ, 2553: 337-338)
4. หลักความรัก
ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความรักเกิดจากอุปาทานชื่อ “กามุ
ปาทาน” เป็นการยึดติดถือมั่นความเป็นกามหรือของรักใคร่ มีความพึงพอใจใน
กามารมณ์อนั เป็นเหตุแห่งการดิน้ รนแสวงหา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความพึงพอใจในกามคุณ
ทัง้ 5 อันได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันเป็นเหตุให้ขอ้ งอยูใ่ นโลกและการเวียน
ว่ายตายเกิด (วิระวัลย์ ดีเลิศ และปณัฐ อนุรกั ษ์ปรีดา, 2561: 347-358)
ตัวอย่างหลักความรักที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
“ท่านขา! ดิฉันรู้ดีว่า ท่านเป็นจัณฑาลและเคยเป็นโจร ถ้าดิฉันคิด
อย่างคนอื่น ดิฉันก็ไม่รักท่าน ดิฉันอยู่ในสังคมมนุษย์ ยังต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น
แต่ในทางจิตใจดิฉันเป็น ดิฉันมีอิสรภาพที่จะรักท่านในชาตินี้ขอรักท่านคนเดียว
บางทีพระเจ้าอาจจะสร้างดิฉันมาเพื่อท่านก็ได้ ดิฉันเกิดมาเพื่อเพื่อท่านคนเดียว
เท่านั้น...” (ธรรมโฆษ, 2553: 143)
“ความรักที่ผมเคยมีต่อลีลาวดีอย่างท่วมหัวใจ ได้ถูกความโกรธแค้นเผา
พินาศไปหมดสิน้ ผมกราบลงทีน่ อน 3 ครัง้ ตัง้ จิตระลึกถึงพระบรมศาสดาแล้วปฏิญาณ
ในใจว่า “ข้าเจ้า ขอมอบอุทศิ ชีวติ ในพระพุทธศาสนา ขอตายในร่มกาสาวพัสตร์ และขอ
เว้นขาดจากการติดต่อกับสตรีเพศ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ขอเทพเจ้ามนสากลจักรวาล จง
เป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” (ธรรมโฆษ, 2553: 198)
“หลังจากประมวลเหตุการณ์ ตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันพิจารณา
ดูอย่างถีถ่ ว้ นแล้ว เหตุผลก็เริม่ ฉายแสงสูจ่ ติ ใจของเธอ เธอเริม่ เห็นว่า ความรักของ
เธอ เป็นความรักทีไ่ ร้ประโยชน์ จริงอย่างกิมพิละพูด เพราะตลอดเวลาอันยาวนาน
ที่ผ่านมา ความรักของเธอไม่ได้รับการตอบสนองแม้ถ้อยค�ำหวานสักค�ำเดียว ตรง
กันข้าม กลับได้รับแต่การปฏิเสธอย่างโหดร้ายทารุณ ท�ำให้ดวงใจน้อยๆ อันแสน
บริสุทธิ์ของเธอต้องชอกช�้ำตลอดเวลา มันเป็นรักข้างเดียว อันไร้ประโยชน์และ
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ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นความรักด้วยอ�ำนาจโมหะที่ไร้คุณค่า เมื่อคิดได้ดังนี้
ความรักของลีลาวดีก็เริ่มกลับกลายเป็นความเกลียดเองโดยไม่ต้องตั้งใจ” (ธรรม
โฆษ, 2553: 315-316)

อภิปรายผล

1) สารัตถะของธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
เค้าโครงเรือ่ งของธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี มีการล�ำดับเรือ่ งราวต่อเนือ่ งการอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ซึง่ ผูป้ ระพันธ์ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวแต่ละฉาก ให้เชือ่ มโยงเข้ากันด้วยเป็นลูกโซ่
มีการกล่าวถึงพฤติกรรม ความเชือ่ ทัศนะคติ ของแต่ละตัวละครทีแ่ ตกต่างกัน อันเป็นผลมา
จากความเชื่อด้านประเพณีและศาสนาที่แตกต่างกัน ท�ำให้การด�ำเนินเรื่องในนวนิยายเป็น
ไปด้วยความสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วารี เทียมชัยภูมิ ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี
เรื่องลีลาวดี พบว่า นวนิยายมีการกล่าวถึงทัศนะคติที่ขัดแย้งของตัวละครต่างๆ อันได้แก่
ฉากของเรื่อง ที่อ้างอิงอินเดียในสมัยพุทธกาล บุคลิกของแต่ละตัวละครที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ที่ปรากฏ ตลอดถึงมีการน�ำแนวคิดและหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชี วิ ต ของตน ตลอดจนสั ง คมอย่ า งเหมาะสม
(ทิพย์วารี เทียมชัยภูมิ, 2546 : 51-52)
2) หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการด�ำรง
ชีวิต ตลอดถึงความเสมอภาคทางสังคม ความประพฤติและการคบคน และหลักความรักใน
ทางพระพุทธศาสนา พบว่ามีหลักธรรมต่างๆ ที่ส่งผลปรากฏต่อตัวละครหลัก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพย์วารี เทียมชัยภูมิ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอิง
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องลีลาวดี เพื่อวิเคราะห์คุณค่างานวรรณกรรมของ
นวนิยายเรื่องลีลาวดี (ทิพย์วารี เทียมชัยภูมิ, 2546: 118-119) พบว่าหลักธรรมค�ำสอนใน
ทางพระพุทธศาสนา มิได้แบ่งชัน้ วรรณะของบุคคล คนจะดีหรือเลวอยูท่ กี่ ารประพฤติตน หา
ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะไม่ ตลอดถึงมีการแสดงให้ทราบถึงความศรัทธา อันเป็นเบื้องต้น
แห่งพืน้ ฐานทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน อันเป็นกรอบแห่งการประพฤติตนในศีลธรรมอันดี
นอกจากหลักพุทธธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
อันเป็นสาระส�ำคัญที่ผู้ประพันธ์ได้น�ำเสนอแล้วนั้น อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม และคติ
ความคิดของมนุษย์ย่อมปารถนาความสงบสุข อิสรเสรี จึงเกิดความรู้สึกรักและเมตตา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ จึงมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม โดยเชื่อว่าเมื่อ
ทําดีย่อมได้รับผลดี และเมื่อทําชั่วย่อมได้รับผลชั่ว แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามภูมิเหล่า
นั้นล้วนไม่มีความจีรังยั่งยืน ในท้ายที่สุดย่อมถึงความเสื่อมสลาย ดังนั้นเป้าหมายที่แท้
จริง จึงเป็นการได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุข ไม่มีความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธนกร กิตฺติปฺ โ
(สร้อยศรี) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับอิทธิพลจริยธรรมแนวพุทธตอจริยธรรมในไตรภูมิพระร่วง พบว่าเป้าหมายสูงสุดใน
ไตรภู มิ พ ระร่ ว ง กั บ เป้ า หมายสู ง สุ ด ตามหลั ก จริ ย ธรรมแนวพุ ท ธทํ า ให้ ท ราบถึ ง ความ
แตกต่างกันคือ ไตรภูมิพระร่วงจะ เน้นเป้าหมายไปที่ ต่องการให้คนละชั่วกลัวบาปแล้ว
ทําความดี เพื่อมุ่งสู่ชีวิตที่ดีกว้าความเป็นอยู่ในปัจจุบัน จัดเป็นการเสนอความสุขอัน
เป็นโลกียะ ส่วนจริยธรรมอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นคือพระนิพพานอันเป็น
บรมสุข เป็นความดับที่แท้จริงโดยหมดจดจากกิเลส อาสวะทั้งปวง (พระมหาธนกร กิตฺ
ติปฺ โ (สร้อยศรี), 2562: 323)
ในส่วนความเชือ่ เรือ่ งกฏแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ทีป่ รากฏในไตรภูมิ
พระร่วงอันมีเนื้อหากล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของลีลาวดี (รัตตปานี) นั้น แสดงให้เห็น
ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมทิ งั้ 3 ของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เกิดจากกรรมทีไ่ ด้กระท�ำไว้ขณะมี
ชีวติ ภูมทิ งั้ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ สรรพสิง่ ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ จะด�ำรงอยู่ และเสือ่ มสลาย
ไปตามกฎไตรลักษณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระเฉลิมชาติ ชาติวโร (อินธะรงค์) ได้ศกึ ษา
เกีย่ วกับการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย พบว่า มีการกล่าวถึง
เรื่องสวรรค์ พรหมโลก อย่างมากมาย แทนที่จะเน้นให้เห็นถึงความอภิรมย์ยินดี ในสิ่งที่เป็น
สรรค์หรือพรหมโลกเหล่านีแ้ ต่ทา่ นเห็นว่าเป็นเรือ่ งของความทุกข์ทงั้ นีต้ รงกับพระพุทธศาสนา
ที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน พระอินทร์ พระพรหม ก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น
เพราะยังไม่พน้ จากการเวียนว่ายตายเกิด ทีเ่ รียกว่า“วัฏสงสาร” เมือ่ กล่าวโดยเนือ้ หานัน้ จุด
มุ่งหมายของไตรภูมิพระร่วง คือ สอนให้คนเว้นชั่ว ท�ำดีรู้กฎความเป็นจริงของสรรพสิ่งและ
ชีวิต (ไตรลักษณ์) เพื่อความล่วงพ้นจากวัฏสงสาร เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นแก่นและจุดมุ่ง
หมายสูงสุดตามทรรศนะในพระพุทธศาสนา (พระเฉลิมชาติ ชาติวโร (อินธะรงค์), 2551: 21)
3) คุณค่าของหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
ธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี นอกกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ในรูปแบบของ
นวนิยายแล้ว ยังให้ข้อคิดคติธรรมต่างๆ ดังที่ผู้ประพันธ์มุ่งน�ำเสนอหลักพุทธธรรมผ่านงาน
ประพันธ์นี้ อันเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อผูอ้ า่ นเองและต่อสังคม อันเป็นประโยชน์ทงั้ ในระดับโลกีย
ะและโลกุตระ ดังนี้
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หลักกฎแห่งกรรมที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท ปฏิเสธการดลบันดาลของเทพเจ้า ดังในศาสนาเทวนิยมอืน่ ๆ โดยกล่าวว่าทุก
สิ่งล้วนเกิดจากการกระท�ำของตน ผู้ท�ำกุศลย่อมได้รับผล คือความสงบสุขร่มเย็น ผู้กระท�ำ
อกุศลย่อมได้รบั ผล คือความทุกข์รอ้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระไพศาล จนฺทธมฺโม (วงศ์
ภูงา) และคณะ ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับวิเคราะห์กรรมและการให้ผลกรรมในจูฬกัมมวิภงั คสูตร ผล
การวิจัยพบว่า บุคคลทํากรรมที่ต้องเสวยผลไว้อย่างใดๆ เขาต้องเสวยผลของกรรมนั้น อันมี
ตัวอย่างมากมายทั้งของพระพุทธเจ้า พระสาวกและบุคคลถึงซึ่งสรุปลงในหลักสั้นๆ ที่ว่าทํา
ดีได้รับผลดีทํา ชั่วได้รับผลชั่ว ส่วนการให้ผลของกรรมนั้นก็จะเป็นไป ตามกฎแห่งกรรมที่ว่า
“บุคคลทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น” (พระไพศาล จนฺทธมฺ
โม (วงศ์ภงู า) และคณะ, 2562: 87-88) จากการ ศึกษาทาํ ให้ทราบว่ากรรมนัน้ สามารถให้ผล
ได้ทงั้ ใน ชาตินแี้ ละชาติหน้าและการให้ผลของกรรมจะเป็น ไปใน 2 ทางคือ ผลทางนามธรรม
และผลทางรูปธรรม ผลทางนามธรรม ได้แก่ ความบริสทุ ธิ์ ผ่องใสของจิตใจทีเ่ กิดจากการทาํ
ดี และความเศร้าหมองของจิตใจที่เกิดจากการทําชั่ว ส่วนผลทางรูปธรรมคือ การเวียนว่าย
ตายเกิด (การเกิดใหม่) ในภพภูมติ า่ งๆ 31 ภูมิ กล่าวคือถ้ากรรมดีให้ผลก็จะนาํ ไปเกิดในสุคติ
ภูมิ ได้แก่ การได้ไปเกิดในกามสุคติภูมิ 7 รูปาวจรภูมิ 16 และอรูปาวจรภูมิ 4 แต่ถ้ากรรมชั่ว
ให้ผลก็จะนําไปเกิดในทุคติภมู ิ ได้แก่ การ ได้ไปเกิดในอบายภูมิ 4 มีนรก เป็นต้น ซึง่ การให้ผล
กรรมและการให้ผลของกรรมจะมีความสัมพันธ์ กับหลักธรรมทีส่ าํ คัญในพระพุทธศาสนา คือ
กรรมและการให้ผลของกรรม ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาท ซึง่
จะเห็นได้ชดั เจน เมือ่ แยกส่วนในกระบวนการนัน้ ออกเป็น 3 คือ กิเลส กรรม และวิบากกรรม
สัมพันธ์กับหลักนิยาม 5 ในฐานะที่เป็นนิยามหนึ่งในนิยาม 5 ที่จําแนกออก จากธรรมนิยาม
จึงเรียกว่า “กรรมนิยาม”ในฐานะทีเ่ ป็นหลักฐานหรือเป็นพยานบุคคลที่ แสดงให้เห็นว่า เมือ่
บุคคลบาํ เพ็ญเพียรทางจิตแล้วย่อมสามารถมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิด ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีตและ
อนาคต ของสัตว์ทั้งหลายได้จริง
เรื่องความตายที่ปรากฏในธรรมนิยาย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกหญิงลีลาวดี และ
ของตัวละคนอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ความตายเป็นสิง่ ทีม่ ขี นึ้ กับสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด สะท้อนให้เห็น
ความจริง ความหมาย และคุณค่าของชีวติ จึงควรศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับความตาย ตามหลักคาํ
สอนของพระพุทธศาสนา ให้รแู้ ละเข้าใจความตายตามความเป็นจริง เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ ความตาย
อย่างถูกต้อง จนเห็นคุณค่าของความตาย สามารถนําความตายไปใช้ประโยชน์ และพัฒนา
ชีวิตให้ยิ่งขึ้นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมพร ชั้นไพบูลย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
ตายในมิติพระพุทธศาสนา (อุดมพร ชัน้ ไพบูลย์, 2556: 60-68) ผลการวิจัยพบว่า ความตาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หมายถึง ความแตกทําลายแห่งธาตุขันธ์ การปฏิบัติต่อความตายในพระพุทธศาสนา จึงควร
พิจารณาความตายให้เห็นความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของชีวติ เห็นว่าชีวติ คือกระแส
ของเหตุปจั จัย ทีไ่ หลต่อเนือ่ งกันไม่รจู้ บ ตราบใดทีย่ งั มีเหตุปจั จัยของกันและกันอยู่ จึงควรดํา
เนินชีวติ ด้วยความมีสติ ไม่ประมาท รีบเร่งสัง่ สมความดี ไม่ยดึ ติดถือมัน่ เพียรพยายามอบรม
ฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น อันประโยชน์ทําให้รู้จักและรู้เท่าทันชีวิต รู้เท่าทัน
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังนี้แล้ว จึงควรนําความรู้ความเข้าใจความตายนี้ มา
เป็นเครื่องช่วยในการฝึกฝนอบรมพัฒนาชีวิต และช่วยเหลือให้ผู้ใกล้ตาย ให้ตายอย่างสงบ
ได้ ซึง่ องค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับ ความตายในมิตพิ ระพุทธศาสนานัน้ ได้แก่ สัจจมรณัปปมาทะ
ซึ่งประกอบด้วย สัจจานุโพธิ มรณัสสติ มรณานุปัสสนา และอัปปมาทะ
หลักการเวียนว่ายตายเกิดอันปรากฏในธรรมนิยาย ซึ่งหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท นั้นมีความสอดคล้องกับหลักการเวียน
ว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏของบุคคลและสัตว์วา่ กรรมเกิดขึน้ จากเจตนาทีจ่ ะกระทาํ ผลทีเ่ กิด
จากการกระทํา จะส่งผลให้มนุษย์ ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบ ตามคําที่
ว่า “บุคคลทํากรรมใดไว้ยอ่ มได้รบั ผลของกรรมนัน้ อย่างแน่นอน” สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิบลู ย์พงศ์ พันธุนนท์ ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิดกับพุทธปรัชญา ผล
การวิจยั พบว่า บุคคลทีต่ ายไปแล้วจะไปเกิดในภพภูมใิ ดก็ตาม ย่อมขึน้ อยูก่ บั การกระทาํ เมือ่
ครัง้ ทีม่ ชี วี ติ อยู่ และผลของกรรมทีก่ ระทํานัน้ ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ ก็ยงั ติดตามไปเหมือนเงาตาม
ตัว จากความเป็นเหตุเป็นผลของหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในเรือ่ งอริยสัจ 4 และ
ปฏิจจสมุปบาท สอดคล้องกับหลักการเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิดของพุทธปรัชญาเถรวาท ที่
ปรากฏในฐศกัมมวิภงั คสูตร มหากัมมวิภงั คสูตร อันกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคล
หรือสัตว์ ทีเ่ กิดในสังสารวัฏนัน้ เป็นไปตามอํานาจแห่งกรรม กล่าวคือ หากบุคคลใดสร้างกรรม
ดีไว้ในชาติปจั จุบนั ก็จะเป็นเหตุให้ในชาติตอ่ ไปได้รบั ผล คือ เกิดในสุคติภพ และหากบุคคลใด
สร้างกรรมชัว่ เอาไว้ ก็จะเป็นเหตุให้ในชาติตอ่ ไปได้รบั ผลคือเกิดในทุคติภพ (วิบลู ย์พงศ์ พันธุ
นนท์, 2562: 34-35)
และหลักความรักในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี
แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากความรัก ความผูกพัน ห่วงหาที่สอดคล้องตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาที่ว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ จากการศึกษาในครั้งนี้ ปรากฏความทุกข์ที่เกิด
จากความรัก ได้แก่ ความทุกข์จากความรักของหนุม่ สาว เป็นความ ทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากการ
หลงใหลในรูปลักษณ์ภายนอก ลุม่ หลง ยึดติด ร้อนรุม่ ไม่สมหวังจนเกิดเป็น กามตัณหา และ
วิภวตัณหา ความทุกข์จากความรักบุพการี เป็นความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ ไม่หวังผลหรือปรารถนาใด
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แม้ให้ความอนุเคราะห์บตุ รจนเกินไปก็นาํ มาซึง่ ความทุกข์และผลร้ายทีเ่ กิดขึน้ เป็นกามตัณหา
และความทุกข์จากความรักของเพื่อน มีความสัมพันธ์ ยาวนานคอยอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าจะสุข
หรือทุกข์บางครัง้ อาจนาํ มาซึง่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ทาํ ให้เกิดความผูกพัน จนเกิดเป็นกามตัณหา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิระวัลย์ ดีเลิศ และปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
ทุกข์จากความรักในวรรณคดีเรือ่ งมัทนะพาธา ผลการวิจยั พบว่า ความรัก ในทางพุทธศาสนา
ไม่ได้มีความหมายเพียงความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความรู้สึก
ติดตาต้องใจในวัตถุและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วย ซึ่งความรักเกิดจากอุปาทาน ประเภทที่เรียก
ว่า กามุปาทาน หรือความยึดมันโดยความเป็นกามหรือของรักใคร่ทั่วไป ตามปกติมนุษย์ มี
ความติดพันในสิง่ ทีน่ า่ รักใคร่พอใจ ได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส และธรรมารมณ์ รวมเรียก
ว่า กามารมณ์ 6 อันเป็นเหตุนํามาซึ่งความยุ่งยากวุ่นวายไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์ต้องดิ้นรน
ขวนขวาย เพื่อให้ได้มาซึ่งความสบายใจในทาง รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส กล่าวได้ว่าใน
ทางโลกการติดตาม จะเป็นประโยชน์เพราะจะทําให้รกั ครอบครัว ขยันขันแข็งในการแสวงหา
ทรัพย์และชือ่ เสียง แต่ในทางธรรมะจะรูส้ กึ ว่าเป็นทางมาของความทุกข์อนั เร้นลับ การติดตาม
เป็นสิ่งที่ต้องละกันให้หมดจึงจะดับทุกข์ได้ ซึ่งการนําเสนอเรื่องความทุกข์จากความรัก มิได้
เพียงมุง่ สร้างความเพลิดเพลินแต่ผอู้ า่ นเพียงอย่างเดียว แต่จดุ มุง่ หมายทีแ่ ท้จริง เพือ่ ให้มนุษย์
ได้เข้าใจในสัจธรรมของชีวติ ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งความทุกข์จากความรักในวรรณคดีนนั้ จึงมุง่
หมายให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ในทุกข์จากความรัก และนําพาตนให้พ้นจากความทุกข์ ตาม
หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (วิระวัลย์ ดีเลิศ และปณัฐ อนุรักษ์
ปรีดา, 2556: 350-358)

องค์ความรู้จากงานวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายลีลาวดี พบว่ามีหลัก
ธรรมต่างๆ ทีส่ ง่ ผลปรากฏต่อตัวละครหลัก ได้แก่ หลักกรรม ซึง่ กรรมหรือการกระท�ำนัน้ ย่อมส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพในการด�ำรงชีวติ มนุษย์ กุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นความสุข อกุศลกรรมย่อม
ให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือนร้อน หลักความตาย คือ ความแตกท�ำลายแห่งขันธ์ ความขาดแห่ง
ชีวติ ในชาติหนึง่ เป็นการสืบเนือ่ งกันเมือ่ ภพชาติหนึง่ ยุตลิ ง ชีวติ ในฝ่ายรูปและฝ่ายนามดับหรือลิน้
สุดลง ภาวะจิตหรือวิญญาณในภพภูมดิ บั ลงแล้วไปอุบตั ใิ หม่ ตามผลแห่งกรรมทีก่ ระท�ำไว้ หลักการ
เวียนว่ายตายเกิด เกิด คือ สภาวะแห่งการเกิดตายอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดในวัฏฏะสงสาร อันมีอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน เป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนัน้ หลักความรัก ในทางพระพุทธศาสนา
อธิบายว่า ความรักเกิดจากอุปาทานชือ่ “กามุปาทาน” เป็นการยึดติดถือมัน่ ความเป็นกามหรือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ของรักใคร่ มีความพึงพอใจในกามารมณ์อนั เป็นเหตุแห่งการดิน้ รนแสวงหา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความ
พึงพอใจในกามคุณทัง้ 5 อันได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันเป็นเหตุให้ขอ้ งอยูใ่ นโลกและ
การเวียนว่ายตายเกิด
หลักพุทธธรรมทีผ่ ปู้ ระพันธ์ได้นำ� เสนอ เป็นหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา
เถรวาท สอดแทรกในเนือ้ หา เหตุการณ์ และพฤติกรรมของตัวละครอย่างกลมกลืน ท�ำให้ผอู้ า่ น
ได้รบั ความเพลิดเพลินในรสแห่งวรรณกรรมในขณะเดียวกันก็ได้รบั หลักพุทธธรรม อันเป็นสาระ
ทีผ่ ปู้ ระพันธ์ได้เชือ่ มโยงไว้ เป็นเสมือนดวงประทีปน�ำทางชีวติ ให้พบกับสัจธรรม ทัง้ ให้ประโยชน์
ควรต่อการน�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ชีวติ ทีด่ งี ามต่อทัง้ ตนเองและสังคมส่วนรวม

สรุป

คุณค่าของหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในธรรมนิยายเรือ่ งลีลาวดี ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชือ่ เนือ่ งจากเมือ่ มนุษย์มคี วามเชือ่ ถือสิง่ ใดย่อมประพฤติตนให้สอดคล้องกับสิง่ นัน้ ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนากล่าวถึงความเชือ่ ไว้ 4 ประการ ได้แก่ เชือ่ การตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิ
สัทธา) เชือ่ กฎแห่งกรรม (กัมมสัทธา) เชือ่ ว่ากรรมทีท่ ำ� มีผลจริง (วิปากสัทธา) เชือ่ ว่าเรารับผลของ
กรรมทีท่ ำ� มิใช่อำ� นาจของเทพเจ้าองค์ใดทีก่ ระท�ำต่อชีวติ ของเราได้ (กัมมัสสกตา)
ธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี นอกกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ในรูปแบบของ
นวนิยายแล้ว ยังให้ข้อคิดคติธรรมต่างๆ ดังที่ผู้ประพันธ์มุ่งน�ำเสนอหลักพุทธธรรมผ่านงาน
ประพันธ์นี้ อันเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อผูอ้ า่ นเองและต่อสังคม อันเป็นประโยชน์ทงั้ ในระดับโลกียะ
และโลกุตระ
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