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* อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า เป็นผลงานการวิจัยของ
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอ
พระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชุดโครงการวิจยั
“วรรณกรรมล้านนา: ภูมิปัญญา ลักษณะเด่น และคุณค่า” ได้รับการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มีศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
เป็นหัวหน้าโครงการ
เมื่อกล่าวถึงวรรณกรรมประเภท “โลกศาสตร์” หรือ “ไตรภูมิ” คนส่วนใหญ่
โดยทั่วไปมักรู้จักเพียงคัมภีร์เตภูมิกถาหรือ “ไตรภูมิพระร่วง” ของพระมหาธรรมราชา
ลิไทแห่งกรุงสุโขทัย หรือคัมภีรไ์ ตรภูมโิ ลกวินจิ ฉยกถา แต่งโดยพระยาธรรมปรีชา (แก้ว)
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้น แต่แท้ที่จริง วรรณกรรมประเภท
โลกศาสตร์มีอยู่มากมายหลายเรื่อง และคัมภีร์หนึ่งที่ส�ำคัญได้แก่ คัมภีร์จักกวาฬทีปนี
วรรณกรรมพุทธศาสนาชิ้นเอกของล้านนา ซึ่งพระสิริมังคลาจารย์แห่งเมืองเชียงใหม่
แต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๐๖๓ ในลักษณะ “งานวิชาการ” ที่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์
โดยยกหลักฐานอ้างอิงจากคัมภีร์ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
คัมภีร์จักกวาฬทีปนีแพร่หลายเป็นอย่างยิ่ง ดังที่พบต้นฉบับตัวเขียนใน
ล้านนา ทั้งเชียงใหม่ แพร่ น่าน และต้นฉบับตัวเขียนที่จารในสมัยต่างๆ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า จักกวาฬทีปนี
เป็นคัมภีร์หนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดเกล้าฯ พระราชทานไปฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาในลังกาในปีพุทธศักราช ๒๒๙๙ ด้วย ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓
กรมศิลปากรจึงได้ช�ำระและแปลคัมภีร์จักกวาฬทีปนีเป็นภาษาไทย
ในงานวิจัยนี้ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยาได้วิเคราะห์ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา
และคุณค่าของคัมภีร์จักกวาฬทีปนีให้เห็นเด่นชัด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคัมภีร์
จักกวาฬทีปนีกบั คัมภีรโ์ ลกศาสตร์บาลีอกี ๘ คัมภีรอ์ ย่างละเอียดลึกซึ้ง ได้แก่ คัมภีร์
โลกปั ญ ญั ต ติ ป กรณ์ อรุ ณ วตี สู ต ร โลกุ ป ปั ต ติ โลกที ป สาร และโลกสั ณ ฐาน
โชตรตนคั ณ ฐี ทั้งในด้านโครงสร้างของคัมภีร์ เนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหา รวมทั้ง
การอ้างอิง
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และนอกจากวรรณกรรมโลกศาสตร์ทั้ง ๘ เรื่องนี้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษา
ผลงานอีก ๓ เรื่องของพระสิริมังคลาจารย์ ได้แก่ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี
และสังขยาปกาสกฎีกา รวมถึงศึกษาเตภูมกิ ถา สมัยสุโขทัย และไตรภูมโิ ลกวินจิ ฉยกถา
สมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อน�ำข้อมูลมาเสริมและยืนยันลักษณะเด่น
ภูมิปัญญา และคุณค่าด้านการอ้างอิงของคัมภีร์จักกวาฬทีปนีด้วย
จากการวิ จั ย ของอาจารย์ แ ม่ ชี วิ มุ ต ติ ย า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลั ก ษณะเด่ น
ภูมิปัญญา และคุณค่าของคัมภีร์จักกวาฬทีปนี เกิดจากความเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาบาลีและรอบรูจ้ ดั เจนในคัมภีรต์ า่ งๆ ของพระสิรมิ งั คลาจารย์ ซึง่ เป็นบุคคลส�ำคัญ
แห่งยุคสมัยที่การศึกษาและการแต่งวรรณกรรมบาลีในล้านนาเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาของจักกวาฬทีปนีที่แตกต่างจากคัมภีร์โลกศาสตร์
เรื่องอื่นๆ มีหลายประการ เช่น จักกวาฬทีปนีมุ่งหมายจะแสดง “โอกาสโลก” หรือ
พืน้ ทีส่ ถานทีต่ า่ งๆ ในจักรวาล โดยกล่าวถึง “ชีวติ ” ทีอ่ ยูต่ ามสถานทีเ่ หล่านัน้ เพือ่ ให้การ
อธิบายพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การน�ำเสนอเนื้อหาไม่ได้เป็นการ
พรรณนาตามล�ำดับภพภูมิดังที่เป็นขนบสืบทอดกันมาในคัมภีร์โลกศาสตร์ แต่น�ำเอา
พื้นที่หรือสถานที่ต่างๆ ในจักรวาลเป็นตัวตั้งแล้วอธิบาย นอกจากนี้ การอธิบายใน
หัวข้อย่อยก็เป็นการวินจิ ฉัยข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือขัดแย้งไม่ตรงกันในคัมภีรต์ า่ งๆ รวม
ทั้งวิเคราะห์หาความถูกต้องซึ่งคัมภีร์อื่นๆ มิได้กล่าวถึง
จักกวาฬทีปนียังมีลักษณะเด่นในการแสดงค�ำศัพท์ โดยรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่ก�ำลังกล่าวถึงแต่ละเรื่องมาอย่างครบถ้วน แล้ววิเคราะห์ความหมาย
และทีม่ าของรูปศัพท์ แจกแจงความเห็นทีแ่ ตกต่างกันในคัมภีรต์ า่ งๆ แล้ววินจิ ฉัยความ
ถูกต้อง รวมถึงแสดงไวพจน์ หรือค�ำที่มีความหมายเดียวกันกับค�ำศัพท์เหล่านั้นด้วย
เช่น การอธิบายความหมายของค�ำว่า “โลก” ได้แก่ โลก สัตวโลก โอกาสโลก
ขันธโลก สังขารโลก ฯลฯ
ลักษณะเด่นส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของจักกวาฬทีปนีคอื เนือ้ หาการวิเคราะห์
ของพระสิรมิ งั คลาจารย์ซงึ่ เห็นได้ชดั เจนว่า ได้รวบรวมคัมภีรท์ งั้ พระไตรปิฎก อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ไวยากรณ์ และปกรณ์พิเศษต่างๆ ซึ่งมีสาระแตกต่างกันมา
เปรียบเทียบแล้ววิเคราะห์สรุปเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ โดยมีการระบุทมี่ าของข้อมูล
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อย่างละเอียด มีการอ้างอิงถึง ๑,๐๘๙ แห่ง ซึ่งการเน้นการอ้างอิงนี้เป็นเอกลักษณ์
ของพระสิริมังคลาจารย์ แสดงให้เห็นความรอบรู้ของท่าน รวมทั้งภูมิปัญญาในการ
จัดระบบการศึกษา การรวบรวมและจัดเก็บคัมภีร์พุทธศาสนาบาลีในล้านนาในสมัยนัน้
ความรอบรู้และความเป็นนักวิชาการของพระสิริมังคลาจารย์ท�ำให้ท่าน
น�ำเสนอเนือ้ หาแต่ละเรือ่ งแต่ละประเด็นตามล�ำดับน�ำ้ หนักความน่าเชือ่ ถือและยุคสมัย
ที่รวบรวมหรือรจนาคัมภีร์ ใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านตั้งแต่พระไตรปิฎก
จนถึงคัมภีร์ปกรณ์พิเศษ แล้วเปรียบเทียบความถูกต้องโดยถือสาระในพระไตรปิฎก
เป็นหลัก การตีความต่างๆ ท�ำโดยความสุขุมรอบคอบถี่ถ้วนตามหลักฐาน ท�ำให้
จักกวาฬทีปนี ไม่เป็นเพียงคัมภีร์แสดงหลักธรรมอันลึกซึ้งทางพุทธศาสนาเท่านั้น
แต่ยงั เป็น “งานวิชาการ” ทีโ่ ดดเด่นทัง้ เนือ้ หาและวิธกี ารศึกษา สามารถเป็นแบบอย่าง
งานวิชาการหรืองานวิจัยได้แม้ในปัจจุบัน
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมภาษาบาลี
รวมทั้งความวิริยอุตสาหะของผู้วิจัย ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์จักกวาฬทีปนี
กับคัมภีร์โลกศาสตร์อื่นๆ โดยตั้งประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ต่างๆ อย่างละเอียด
ครบถ้วนรอบด้าน เพือ่ ท�ำความเข้าใจและน�ำเสนอให้เห็นลักษณะอันโดดเด่นของคัมภีร์
จั ก กวาฬที ป นี อ ย่ า งเด่ น ชั ด การน� ำ เสนอได้ พ ยายามจั ด แบ่ ง บทและหั ว ข้ อ ต่ า งๆ
อย่ า งชั ด เจน มี ต ารางสรุ ป เปรี ย บเที ย บอย่ า งละเอี ย ด ทั้ ง ยั ง มี ก ารสรุ ป ประวั ติ
โครงสร้างและวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาของคัมภีร์โลกศาสตร์บาลีเรื่องต่างๆ รวบรวม
ไว้ในภาคผนวกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาท�ำความเข้าใจวรรณกรรม
โลกศาสตร์ต่อไป
งานวิจัยนี้อาจเป็นงานวิจัยที่อ่านยากส�ำหรับผู้อ่านทั่วไป ด้วยเนื้อหาและ
ค�ำศัพท์ทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง รวมทั้งการน�ำเสนอในลักษณะที่เป็นวิชาการอย่าง
มาก แต่หากพิจารณาความส�ำคัญของคัมภีร์จักกวาฬทีปนี ซึ่งเป็นคัมภีร์โลกศาสตร์
เรื่องส�ำคัญ และเป็นผลงานชิ้นเอกของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว จะท�ำให้เห็นคุณค่าของงานวิจัยนี้ว่า ได้สร้างองค์ความรู้อันส�ำคัญ
ในการศึกษาและท�ำความเข้าใจวรรณกรรมโลกศาสตร์และวรรณกรรมพุทธศาสนาที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ของไทย ท�ำให้เห็น “ลักษณะเด่น” และความส�ำคัญในฐานะมรดก
แห่ง “ภูมิปัญญา” ที่สืบทอดมาช้านาน นับตั้งแต่สมัยยุคทองแห่งวรรณกรรมบาลีใน
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ดินแดนล้านนาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน และสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปท�ำความ
เข้าใจวรรณกรรมประเภทโลกศาสตร์ที่มี “คุณค่า” ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาทุกยุค
ทุกสมัย

เอกสารอ้างอิง
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง). จักกวาฬ
ทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔, ๔๔๔ หน้า.
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