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ไตรภมูิพระรว่ง x โองการแช่งนํ�า: การปฏิวัติการรับรู้ด้วย ‘หนังสือสร้างเจ้า’ ผี
ศาสนา และศาสตราวุธ

ภาพปกจาก ไตรภมูิกถาฉบับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซียน

ยอ้นออกไปในเวลาอันไกลโพ้น บนแผ่นดินสมมติที�ได้ชื�อว่าประเทศไทยในป�จจบุันที�ครอบคลมุทั�งลุ่มแม่น�า

เจ้าพระยา โขง ชี มูน และคาบสมุทร มนษุย์ทยอยกันตั�งถิ�นฐาน สืบลกูสืบหลาน สรา้งบ้านแปงเมืองด้วยเงื�อนไขทาง

สังคมที�ต่างกันไป บางส่วนกระจัดกระจายตามเขตป�าเขาดงดอย บางส่วนยดึครองพื�นที�ราบลุ่มรมิน�า มีพ่อค้าจาก
ต่างถิ�นเป�นตัวเชื�อมโยงเส้นทางและความสัมพันธข์องกลุ่มผู้คน

 ภิญญพันธุ ์พจนะลาวัณย์   17 Dec 2021

Life & Culture / Books

READ 

LATER

“แต่ก่อนๆ นานมาแลว้ คนเรายังโง่ บ้านเมืองก ็ยังไม่มี ดังที�เราเห็นกันเดี�ยวนี�

คือยงัเป็นป่าเป็นดงทั�งนั�น ย ังไม่รู้จักทาํบ้านเรือนอาศัย คนเราต้องอาศัยอยู่

ในถํ�าบ้าง อาศัยตามสมุทุมพุ่มไม้บ้าง อาศัยตามต้นไม้ เช ่น ลิง ค่างบ้าง ยัง

ไม่รูจ้ักทําผ้านุ่ง ผ้าห่ม ต้องเอาใบไม้และสิ�งอื�นๆ มาปกปิดร่างกาย”[1]

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น สําหรับชั�นประถมปีที� 1
เข ียนข ึ�นราวทศวรรษ 2490
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ผู้นาํธรรมชาติที�มีความเข้มแข็งสามารถนาํให้หมู่บ้านพ้นจากภัยพิบัติไม่ว่าจะเป�นสัตว์รา้ย ภัยธรรมชาติ หรอืการหา

อาหารและจัดการทรพัยากร ต่างก็ซึมซับผลประโยชนแ์ละสรา้งอิทธพิลและบารมีเพิ�มขึ�น ความเชื�อเรื�องผี

ไสยศาสตร ์และสิ�งที�มองไม่เห็นนบัเป�นพลังทางวัฒนธรรมที�ควบคมุสังคมและเสรมิอํานาจให้กับผู้นาํท้องถิ�น

สิ�งเหล่านี�ได้สอดคล้องกับคําอธบิายเรื�อง ‘การปฏิวัติการรบัรู’้ ในหนงัสือ Sapiens ว่า สิ�งสําคัญที�ทําให้มนษุย์ก้าว

กระโดดทางวิวัฒนาการที�ต่างจากสัตว์ทั�งหลายก็คือ พลังจากเรื�องเล่าที�กลายเป�นอํานาจที�ทําให้คนเชื�อ ยําเกรง

และศรทัธากับสิ�งที�มองไม่เห็น อธบิายไม่ได้ ผู้เขียนชี�ว่า ข้อสันนษิฐานหนึ�งก็คือ การซุบซิบและนนิทาเป�นพลังสําคัญ

ที�ทําให้มนษุยส์ามารถสรา้งเครอืข่ายและความเป�นพวกเดียวกัน แต่ก็มีข้อจํากัดว่าอาจจะสรา้งวงได �ไม่เกิน 150

คน[2] แต่สิ�งที�ทําให้มนษุย์โฮโมเซเป�ยนส์สามารถขึ�นมาเป�นใหญ่อยูบ่นยอดของห่วงโซ่อาหารนั�นคือ การสรา้ง
ตํานานที�เชื�อกันว่าสามารถรวมผู้คนได้หลักหมื�นในตัวเมือง และหลักล้านในระดับอาณาจักรขึ�นมาได้ ผ่านตํานาน

รว่มกัน ศาสนจักรเดียวกัน ตํานานชาติเดียวกันที�กอปรเป�นรฐัชาติขึ�นมา[3]

กษตัริย์ท ี�เพิ�งสร้าง กบั พลังทางศาสนาสากล

พลังของผีและสิ�งศักดิ�สิทธิ�มักจะมีอํานาจคุ้มเพียงละแวกบ้านหรอืชุมชนขนาดไม่ใหญ่นกั เนื�องจากมีโครงเรื�องที�ยัง

ไม่ซบัซอ้นมากพอ ต่างจากศาสนาสากลที�นาํเข้ามาจากคนต่างถิ�น ที�ข้ามน�าข้ามทะเลมาจากดินแดนตะวันตกที�รูจั้ก

กันในป�จจบุันว่าอินเดีย ศาสนาพุทธและฮินดทีู�เข้ามาได้สรา้งโลกที�ซับซ้อนเป�นจักรวาลของชีวิตมนษุย์ที�ช่วยอธบิาย

ให้เห็นว่าโลกหลังความตายเป�นอย่างไร แล้วบรรพชนของพวกเขาจะไปอยู่ที�ไหนและวนกลับมาเกิดใหม่อย่างไร
เชน่เดียวกับโลกทั�ง 3 ภพ โลกมนษุย์ สวรรค์ และนรก กลายเป�น space ที�ถ่วงดลุชีวิตที�ดีงามและโสมมตามคัมภีร์

ทางศาสนา สวรรค์และนรกเป�นเสมือนรางวัลและการลงทัณฑ์ในอดุมคติเพื�อควบคมุผู้คนให้อยู่ศีลธรรมและการ

ปกครองของชนชั�นนาํ

นอกจากศาสนาแล้ว สิ�งที�ตามมาด้วยกันคือ ความรูท้างอักษรศาสตรแ์ละหนงัสือฮาวททีู�ใช �ในการปกครองคน

อักษรป�ลลวะที�มาจากอินเดียกลายเป�นพื�นฐานของอักขระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคนั�น โดยเฉพาะวัฒนธรรม
เมือง-อาณาจักรบนภาคพื�นทวีปอย่างมอญ และเขมรที�จะทรงอิทธพิลเป�นอยา่งยิ�ง ยกเว้นแต่เพียงเวียดนามที�ใช้

อักษรแบบจีน ตัวอย่างสําคัญอาจมองผ่านรฐัมอญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ากันว่ามอญรบันทิานพื�นบ้าน รา

มายณะ กามศาสตร ์และธรรมศาสตรจ์ากการท่องจํา มาราวพุทธศตวรรษที� 7-8 (พ.ศ.600-700) แล้วจึงประดิษฐ์

ตัวอักษรเองจากป�ลลวะในพุทธศตวรรษที� 11 (พ.ศ.1000) พรอ้มๆ กับการเกิดขึ�นของอาณาจักรสะเทิม หรอืสธุรรม

วดี[4] พบรอ่งรอยของจารกึภาษามอญโบราณกระจายในเขตต่างๆ ของประเทศไทยในป�จจบุันทั�งภาคกลาง ตะวัน
ออกเฉียงเหนอื และเหนอืของไทย สอดคล้องกับการกระจายตัวของเมืองเครอืข่ายยุคทวารวดี

จากหลักฐานดังกล่าวได้มีการจําแนกจารกึภาษามอญออกเป�น 3 ยคุ ดังนี�[5] ยุคแรกพบบรเิวณนครปฐม อทัุยธานี

ลพบรุ ีและสระบุร ีนา่จะเป�นยุคเริ�มแรกใช้อักษรป�ลลวะจากอนทุวีปอินเดีย รูปแบบอักษรป�ลลวะนั�นเป�นอักษรแรกที�

คนในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้นาํมาบนัทึกภาษาของตนในรูปจารกึ มีอายเุก่าแก่ที�สดุพุทธศตวรรษที� 12

ยคุที� 2 ราวพทุธศตวรรษที� 14-15 พบในเขตนครสวรรค์ ลพบุรแีละชลบุรสํีาหรบัภาคกลาง ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืพบที�ชยัภมูิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ อดุรธาน ีและสกลนคร จารกึด้วยอักษรที�เรยีกว่า ‘หลังป�ลลวะ’

อักษรประเภทนี�แตกต่างจากอักษรป�ลลวะต้นแบบโดยการตัดเส้น ลดความหยัก เป�นต้น แถบนี�ยังพบจารกึภาษา

เขมรโบราณก่อนอิทธพิลทวารวดีจะแผ่เข้ามา แสดงให้เห็นถึงมีการรบัเอาวัฒนธรรมระดับสงูมาก่อนแล้ว

ยคุที� 3 ราวพทุธศตวรรษที� 16-17 พบในเขตภาคเหนอืบันทึกด้วยอักษรมอญโบราณ แถบลําพูนและเชียงใหม่ อักษร
เชน่นี�ปรบัมาจากยุคที� 2 หลายตัวเขียนให้งา่ยขึ�น และมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบอักษรมอญในพุกามสมัยพระเจ้าจัน

สิตถาหรอืสมัยต่อมา ขณะที�อักษรเขมรหรอือักษรขอมมีอิทธพิลอย่างยิ�งต่อดินแดนลุ่มน�าเจ้าพระยาตอนกลางและ

ล่างในรฐัสโุขทัยและรฐัอยุธยา[6] 

ความซบัซ้อนด้านอักษรศาสตรบ์นพื�นฐานของตัวเขียน ทําให้การสื�อสารเกิดขึ�นอย่างเป�นระบบและแผ่ขยายออกไป

ได้อยา่งกว้างขวางมากยิ�งขึ�น พื�นฐานของความรูดั้งกล่าวนาํไปสู่การเติบโตของตัวอักษรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั�ง ‘ภาษาไทย’ ที�อ้างกันว่าประดิษฐข์ึ�นในพุทธศตวรรษที� 19 อีกด้วย ด้วยเครื�องมือและกลไกแบบใหม่ทําให้ผู้นาํ

ท้องถิ�นกลายรา่งเป�นกษัตรยิ์ผู้สงูส่งกว่าคนภายใต้การปกครอง พวกเขามีสถานภาพและฐานะที�แตกต่างจากมนษุย์

ธรรมดา จากเดิมที�เคยเป�นผู้มั�งมีและผู้มีบารมีระดับหมู่บ้านหรอืย่านทํากิน ความสัมพันธข์องพวกเขาต่อคนที�มี

อํานาจต่อรองนอ้ยกว่าได้กลายเป�นความสัมพันธที์�ซับซ้อนขึ�น

� �
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มีผู้เชี�ยวชาญทางศาสนาชี�ไว้ว่า ในคัมภีรฮ์ินดหูรอืในอินเดียนั�น กษัตรย์ิไม่ได้มีลักษณะเป�นเทพเจ้า มีความพยายาม

อ้างว่า กษัตรยิ์นั�นๆ ได้รบัพรจากเทพ แต่นอ้ยครั�งมากที�จะบอกว่ากษัตรย์ิเป�นเทพเสียเอง ยกเว้นแต่กรณพีระราม

พระกฤษณะ ไม่ใช่กษัตรยิ์เป�นเทพ แต่เทพลงมาเกิดเป�นกษัตรย์ิ หรอือาจกล่าวได้ว่า ในอษุาคเนย์สรา้งการรบัรูที้�
ต่างออกไปนั�นคือ กษัตรยิ์มีสถานะเป�นเทพ[7] นี�อาจเป�นเรื�องเล่านอกครูอินเดียที�กลายเป�นความเชื�อและระบบ

ความรูอํ้านาจของท้องถิ�นโดยเฉพาะ ที�ผสมผสานทั�งฮินด ูพุทธ และผีท้องถิ�น

พระธรรมศาสตร ์กฎหมายฉบบัมอญอันเป�นคัมภีรที์�ปรบัมาจากอินเดียฝ�ายฮินด ูเป�นตัวอย่างดีที�ชี�ให้เห็นว่า ความรู้

อินเดียถกูทําให้เป�นท้องถิ�นและทําให้เป�นพุทธได้อยา่งไร นั�นคือ การแต่งด้วยภาษาบาลี แทนที�จะเป�นสันสกฤต

นอกจากนั�นยงัรจนาผ่านตัวบททั�ง 3 ได้แก่ พระธรรมศาสตรภ์าษาสันสกฤตของฮินด,ู ไตรป�ฎกและอรรถกถา และ
ขนบธรรมเนยีมท้องถิ�น หากพบว่าคัมภีรอิ์นเดียขัดแย้งกับความเชื�อท้องถิ�นก็จะถกูปรบัเปลี�ยนโดยอ้อม โดยอาจยก

นทิานชาดกมากําหนด หรอืการแปลงเรื�องเดิม เปลี�ยนตัวแสดงใหม[่8]

รอ่งรอยของวรรณกรรมพุทธศาสนาที�ส่งผลต่อการสรา้งความชอบธรรมให้กับกษัตรย์ิปรากฏในพระสตูรที�ชื�อว่า

‘อัคคัญสตูร’ ที�กล่าวในเชิงตํานานว่า แต่เดิมนั�นมนษุยเ์ป�นสิ�งมีชีวิตที�ยังมีศีลธรรม แต่นานเข้าก็เริ�มถกูกิเลสและ

ความชั�วรา้ยเข้าครอบงาํ จนในที�สดุต้องไปหาคนมาผู้หนึ�งขึ�นมาปกครองซึ�งก็คือกษัตรย์ิ คณุสมบัติของผู้นี�ก็คือ ผู้ที�
มีลักษณะที�ดีกว่าผู้อื�น อย่าง ‘รูปงามที�สดุ เป�นที�รกัที�สดุ มีเสนห่์ที�สดุ สามารถที�สดุ’ ตําแหนง่กษัตรย์ิจึงได้รบัการ

สมมติขึ�นมาให้ปกครองผู้คนในสังคมที�เลวรา้ยมากยิ�งขึ�น[9]

อาจกล่าวได้ว่าพทุธศาสนาเป�นความเชื�อสําคัญที�มีบทบาทอยา่งยิ�งในการยกระดับและสถานภาพผู้นาํท้องถิ�นให้

สงูส่ง เห็นได้จากตัวบททางศาสนาที�ว่าด้วย ‘พุทธวงศ์’ อันหมายความถึงวงศ์ของพระพุทธเจ้าในอรรถกถา แสดงให้

เห็นความสัมพันธร์ะหว่างพทุธศาสนากับชนชั�นกษัตรยิ์ นั�นคือ ในพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ มีเพียง 3 องค์ที�เกิดใน
ตระกลูพราหมณ ์ส่วนอีก 22 พระองค์เกิดในตระกลูกษัตรยิ[์10]

ว่ากันว่า รฐัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต �ได้ตีความเพิ�มเติมในมิติของรฐัและกษัตรย์ิ นั�นคือ ความเชื�อที�ว่าผู้ที�เป�น

กษัตรยิจ์ะต้องเป�นผู้สั�งสมบารมีไว้สงูที�สดุในหมู่มนษุย ์ยังต้องพึ�งพาการประดิษฐพ์ิธกีรรมและจัดสรา้ง space ที�

แตกต่างจากคนทั�วไป พวกเขาจึงต้องครอบครองสิ�งของและที�พักอาศัย ราชวัง การได้ครองราชย์แสดงให้เห็นถึง

บารมีที�สงูสดุ หากผู �ใดไม่มีบารมีก็จะถกูแย่งราชชิงบัลลังก์ ไม่เพียงเท่านั�น กษัตรย์ิยังต้องเป�นผู้อปุถัมภ์พุทธศาสนา
ในลักษณะเดียวกับเทวดาอย่างพระอินทร ์ต้องสรา้งและซ่อมแซมปูชนยีสถาน สนบัสนนุคณะสงฆ์ และยังต้องเนน้

ว่าพนัธะสําคัญของกษัตรยิ์นั�น จะต้องเป�นผู้นาํทางศีลธรรมของรฐัและผู้คนในปกครองเพื�อไปสู่จดุหมายของพุทธ

ศาสนาอันมีนพิพานเป�นปลายทาง กษัตรยิ์จึงมีลักษณะเป�นโพธสัิตว์ สัตว์โลกผู้มีศักยภาพที�จะบรรลถึุงโพธญิาณที�

จะพามนษุยข์้ามฝ�� งไปยังแดนนพิพาน ดังนั�น การตีความเช่นนี�ทําให้รฐัเป�นเหตแุห่งการฟื� นสู่ความดีของมนษุย์อีก

ด้วย เนื�อหาเหล่านี�เห็นได้ชัดในวรรณกรรมไตรภมูิพระรว่งที�เชื�อกันว่าแต่งโดยกษัตรย์ิแห่งสโุขทัย พญาลิไท[11]

ไตรภูมิพระร่วงและจักรวาลพุทธ เวอร์ชันภาษาไท-ไต

ไตรภมูิพระรว่ง เป�นวรรณกรรมที�เชื�อกันว่าถือกําเนดิมาจากรฐัสโุขทัยอันได้รบัการยกยอ่งในเชิงวรรณศิลป�และ
คณุค่าทางประวัติศาสตร ์โดยพญาลิไทแห่งกรุงสโุขทัยในป� 1888[12] วรรณกรรมนี�คือภาพตัวแทนชุมชนใน

จินตนาการแบบพทุธเถรวาทที�จําลองโลกที�ซับซ้อนกว่าชุมชนที�ศรทัธาในผีหรอืสิ�งศักดิ�สิทธิ�อื�น จิตนาการใหม่ถึง

โลกอันกว้างใหญไ่พศาลนี�ได้อธบิายถึง space ใน 3 แบบนั�นคือ ทคุติภมูิ (แดนนรก แดนสัตว์เดียรฉาน แดนเปรต

และแดนอสรู) แดนมนษุย์ และแดนที�เหนอืกว่ามนษุยไ์ด้แก่ สวรรค์และรูปภมูิ อรูปภมูิ รวมไปถึงนพิพาน ทคุติภมูิ
เป�นส่วนที�อยู่ใต้พิภพ เป�นดังภาพฉายของบทลงโทษมนษุยผ์ู้ละเมิดศีลธรรมทั�งหลาย ในแดนมนษุย์ก็ชี�ให้เห็นถึงชีวิต

ป�จจบุนัของผู้คนทั�งโอกาสที�จะดีขึ�นและความเสี�ยงที�จะลงต�า ขณะที�แดนเหนอืกว่ามนษุย์ก็เป�นอนาคตของชีวิตที�ดี

หลังความตายที�อาจไปได �ไกลถึงอดุมคติอยา่งนพิพานอันเนื�องมาจากการประพฤติดีประพฤติชอบ

สิ�งที�ควรกล่าวเนน้ย�าคือ การอธบิายถึงแดนมนษุย ์ได้ชี�ให้เห็นถึงมนษุยใ์นทวีปต่างๆ ทั�ง 4 โดย 3 ทวีปนั�นมีลักษณะที�

ต่างจากทวีปที�พวกเราอยู่ที�เรยีกว่า ‘ชมพูทวีป’ เงื�อนไขของชมพูทวีปคือ มีความยืดหยุ่นทางชีวิต บางคนอายุยาว
บางคนสั�น อันขึ�นอยู่กับศีลธรรม นั�นคือ การปฏิบัติธรรม ยาํเกรงผู้อาวโุส บิดามารดาและสมณชีพราหมณ ์ใครทํา

ตามนี�จะอายยุนืยาว ในทางตรงกันข้ามก็จะอายุสั�นลง แต่ในทวีปอื�นอายตุายตัว ในบุรพวิเทหทวีป 100 ป� อมรโค

ยานทวีป 400 ป� อตุตรกรุุทวีป 1,000 ป� เมื�อถึงวันก็ตายตามกําหนดนั�น ไม่มีมากหรอืนอ้ยกว่านั�น ด้วยเหตวุ่าตั�งอยู่

ในศีล 5 ตลอดกาล ที�นา่สังเกตคือ คนในทวีปเปล่านั�น ไม่มีการแบ่งกรรมสิทธิ�ที�ดินหรอืทรพัย์สินสิ�งของ ไม่ทําไร่

ไถนาค้าขายอีกต่างหาก
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ตรรกะของโลกอดุมคตินี�ไม่พ้นกับการผูกอยู่การทําบุญรกัษาศีล เช่นบอกว่าอตุตรกรุุทวีปมีความเป�นอยู่ที�ดีกว่า

คนในทวีปอื�นเพราะเหตนุี� มีข้าวที�เรยีกว่า ‘สัญชาตสาลี’ เกิดขึ�นเอง ไม่ต้องเพาะปลกู ไม่ต้องตํา ไม่ต้องฝ�ด และมี

หินวิเศษที�เมื�อเอาข้าวสารกรอกหม้อวางบนแผ่นหินก็จะมีไฟลกุเมื�อข้าวสกุไฟจะดับเอง กับข้าวก็ไม่ต้องจัดหา อยาก
กินอะไรก็จะผุดเกิดขึ�นใกล้มือ ในทวีปนี�ยงัมีต้นกัลปพฤกษ์ที�ดลบันดาลทรพัยสิ์นเงนิทองเครื�องประดับสําหรบัผู้

ปรารถนา ชายหญิงก็มีรูปรา่งผิวพรรณงาม มีทรวดทรงคงที�ไม่แก่เฒ่าไปตามกาลเวลา ดอู่อนเยาว์ตลอดชีวิต มี

เวลาเที�ยวเล่น เมื�อต้องครองเรอืนมีผัวเมีย ก็จะรว่มรกักันเพียง 7 วันหลังจากนั�นก็ไม่รว่มรกักันอีก จนสิ�นอายุขัยที�

1,000 ป� เมื�อตายก็จะมีนกยักษ์มาคาบเอาศพไป เมื�อตายไปก็จะไม่ไปเกิดในจตรุาบายทั�ง 4 อย่าง นรก เปรต

อสรุกาย และสัตว์เดรจัฉาน แต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั�นฟ�า

แต่ถึงจะประเสรฐิเพียงใด ทวีปดังกล่าวก็ไม่ใช่คําตอบ เพราะว่า พระพุทธเจ้า พระป�จเจกพุทธเจ้า อัครสาวก พระ

อรหันต์ พระโพธสัิตว์ พระยามหาจักรพรรดิราช ผู้มีบุญทั�งหลายจะไม่ไปเกิดในทวีปดังกล่าว รวมถึงอีก 2 ทวีปที�

ไม่ใชช่มพทูวีป ตัวบทยังได้เนน้ ‘พระยามหาจักรพรรดิราช’ ว่า เป�นผู้สรา้งสมบุญญาธกิารมาแต่ปางก่อน โดยการ

บชูาพระรตันตรยั รกัษาศีล เมตตาภาวนา ตายไปเกิดในสวรรค์ บางครั�งเกิดมาเป�นพระยาผู �ใหญ่ มียศ มีศักดิ�
บรวิาร ปราบทั�วทั�งจักรวาล ชอบฟ�งธรรมเทศนาจากสํานกัสมณพราหมณาจารย์ และนกัปราชญ์รูธ้รรม บําเพ็ญศีล
8 แจกทานผู้มาขอ แล้วอาบน�าสระผมด้วยเครื�องหอมแล้วสวมผ้าขาวสมาทานศีล 8 แล้วนั�งกลางแผ่นดินทองอยู่

บนแท่นประทับที�ประดับด้วยแก้ว 7 ประการ โดยยกตัวอยา่งถึงบุคคลที�ใกล้เคียงความเป�นพระยามหาจักรพรรดิราช

ก็คือ พระเจ้าอโศกมหาราช หรอืพระยาธรรมโศกราช ดังนั�น คัมภีรบ์่งบอกโดยนยัถึงสถานภาพของกษัตรย์ิที�เป�นผู้มี

บญุ หรอืผู้มีศักยภาพที�จะบรรลถึุงบุรุษในอดุมคติอยา่งพระยามหาจักรพรรดิราช    

เรื�องของโชติกเศรษฐ ีมีความนา่สนใจตรงที�เอาเรื�องพ่อค้าคหบดี กษัตรย์ิ และดินแดนในอดุมคติอย่างอตุตรกรุุ
ทวีปมายาํรวมกัน ตัวละครมีทั�งพระเจ้าพมิพิสาร พระเจ้าอชาตศัตรูที�อยูใ่นพุทธประวัติ โชติกเศรษฐเีป�นผู้มีบุญที�ได้

รบัทรพัย์สมบติัมาจากกศุลกรรมที�ทําไว้มาแต่ปางก่อน พระวิษณกุรรมเป�นผู้เนรมิต ทําให้เขาได้อยู่ในปราสาทแก้ว

มีอปุกรณอํ์านวยความสะดวกพรอ้มพรกัที�ดีเสียยิ�งกว่าปราสาทไม้ของพระเจ้าพิมพิสาร ไม่เพียงเท่านั�นยังมีเมียเป�น

นางแก้วที�มาจากอตุตรกรุุทวีป มีนางทาสที�หนา้ตาสวยสดงดงาม ความยิ�งใหญ่ของโชติกเศรษฐเีป�นที�อิจฉาของ

กษัตรยิผ์ู้มาเยี�ยมเยียนพรอ้มกับลกูชายอยา่งอชาตศัตรู หลังจากอชาตศัตรูรฐัประหารยึดอํานาจพ่อของตัวเองแล้ว
เขาก็มุ่งหมายที�จะยึดปราสาทของโชติกเศรษฐ ีนาํกองทัพเข้าไปบุกแต่ก็ไม่สามารถทําได้ เมื�อมียักษ์เฝ�าปราสาทนบั

พนัตน สดุท้ายก็ล่าถอยกลับมา ไปพบเศรษฐทีี�เข้าเฝ�าพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดเวฬุวัน เศรษฐแีจ้งว่าอันสมบัตินี�ถ้าไม่ยก

ให้ ก็ไม่มีใครจะเอาไปได้ อชาตศัตรูเห็นว่าเศรษฐชี่างโอหังนกัทําตัวเป�นเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน ในตอนท้ายโชติก

เศรษฐสัีงเวชใจจึงขอออกบวช แล้วสมบัติก็อันตรายหายไป นางแก้วภรรยาก็มีเทวดานาํส่งกลับไปยังทวีปที�เธอจาก

มา สมบติัมากมายก็อันตรธานไปสิ�น ดังนั�น ตัวบทนี�จึงตอกย�าว่า ความมั�งคั�งร�ารวยของผู้คนจึงสัมพันธกั์บคติการ
ทําบญุทําทานและประพฤติชอบ

เคล็ดลับสําคัญที�จะทําให้มนษุย์ร�ารวย เป�นใหญ่ เป�นเจ้า เป�นพระยาจักรพรรดิราชนั�นก็อยู่ที�ว่าเคยทําบุญ บําเพ็ญ

ศีล และทําทานมาแค่ไหน มีการสรุปจําแนกว่าบุญใน ‘กามภมูิ’ มีมากถึง 17,280 ประการ มาจากการทวีคณูของ

กศุลตามคณติศาสตรว่์า

มหากศุล 8 x บุญกิรยิาวัตถ ุ10 x อารมณ ์6 x อธบิดี 4 x กรรม 3 x ความตั�งใจจรงิ 3 = 17,280 ประการ

ทว่า บญุชั�นต้นนี�ปฏิบติัได้ทั�งในโลกมนษุยแ์ละเทวดาในสวรรค์ชั�นฉกามาพจรที�ส่งผลแรงถึงกับเป�นพระอินทรใ์น

แดนสวรรค์ มีสมบติัอย่างมนษุยสมบติั สวรรค์สมบัติ แต่ยังไม่ถึงพรหมโลก

ป�ดท้ายด้วยสาเหตขุองความตาย คือ ตามสมควรไม่เกี�ยงอายุ ตายแบบไม่สมควร ตายเพราะแก่ชรา และตายแบบ

ป�จจบุนัทันด่วน โดยสิ�งที�ลิขิตก็คือ กรรมที�แบ่งย่อยออกไปต่างๆ นานา จากนั�นก็บรรยายให้เห็นว่า เมื�อจะขาดใจ
ตายจะมีภาพที�เห็นก่อนตายต่างกันไป ถ้าเห็นภาพดีก็จะไปเกิดในภพภมูิที�ดี

การมองแบบเหนอืโลกนาํไปสู่คําพยากรณถึ์งหายนะของโลกว่า จะพินาศด้วยธรรมชาติ 3 อย่างคือ ด้วยไฟ น�า และ

ลม เนื�องจากมนษุย์ประกอบกรรมชั�วทั�งกาย วาจา ใจ ไม่รูจั้กบุญ ธรรม บิดามารดา ผู้ทรงธรรม แต่ความพังพินาศ

ทั�งหลายนั�นไม่ถึงชั�นพรหม หรอืพรหมโลก ผู้ที�ทํากศุลถึงพรอ้มเข้าสู่ชั�นนั�นก็จะไม่ทนทกุข์ด้วยธรรมชาติอันชิบหาย

นั�น อยา่งไรก็ตามที�ปลายสดุแห่งอดุมคติก็คือนพิพาน ที�ไม่มีทางพินาศ ไม่ท่องอยู่ในไตรภมูิเฉกเช่นสัตว์โลกทั�ง
หลายอีกต่อไป[13]

ความเชื�อชุดนี�จึงแสดงให้เห็นจักรวาลที�กว้างขวางกว่าจินตนาการเดิมแบบผีท้องถิ�น อํานาจความรูเ้กี�ยวกับขอบฟ�า

หลังความตายและการเวียนว่ายตายเกิดที�ดมูีต้นสายปลายเหตจึุงสรา้งความนา่เชื�อถือกว่า และสามารถสรา้งเครอื

ข่ายทางการเมืองได้กว้างขวางขึ�นมากกว่าฐานความเชื�อแบบเดิมที�มีข้อจํากัด ไตรภมูิพระรว่งจึงกลายเป�น
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วรรณกรรมทางศาสนาที�เป�นแกนกลางการจัดความสัมพันธเ์ชิงจักรวาลไตรภมูิทั�งในวิธคิีดด้านศาสนา การเมือง

และศิลปกรรมก่อนกระแสความเปลี�ยนแปลงสมัยใหม่จะเข้ามา[14] 

โองการแช่งนํ�า ค ําสบถสาบาน การสร้างความหวาดกลัวเพื�อสถาปนา
อํานาจนําของกษ ัตริย์

ในวรรณกรรม โองการแชง่น�า แสดงให้เห็นถึงการใช้อํานาจผีรว่มกับเทวดาในฮินดแูละความศักดิ�สิทธิ�ในพุทธ

ศาสนาสถาปนาอํานาจความชอบธรรมทางการเมืองของกษัตรย์ิที�เข้มขลังขึ�นในช่วงต้นกรุงศรอียุธยา จิตร ภมูิศักดิ�
ได้ประเมินอายุว่านา่จะอยู่ในช่วงพระเจ้าอู่ทองสรา้งราชธาน ีราวป� 1894[15] ซึ�งไม่ถือว่าไกลจากไตรภมูิพระรว่งนกั
ในหลักทศวรรษ

หากนบัว่าไตรภมูิพระรว่งถกูนาํไปเผยแพรผ่่านพิธกีรรมทางศาสนาไปในหมู่ศาสนกิชนแล้ว โองการแช่งน�าถือเป�น

ตัวบทที�สัมพันธกั์บพิธกีรรมที�ใกล้กับราชสํานกัที�ทํากับข้าราชการ มากกว่าวรรณกรรมประเภทอื�น เนื�อหาคือการ

ผูกมัดความจงรกัภักดีอยู่ที�กษัตรยิ์ จิตรชี�ว่า คําว่า ‘น�าพิพัฒน’์ ในชื�อพิธถืีอน�าพิพัฒนสั์ตยา ถกูดัดแปลงมาจาก

ศัพท์เดิมคือ ‘น�าพระพัทธ’์ ที�มาจากภาษาสันสกฤตว่า ‘พัทธปรติชญา’ หรอื ‘พัทธปฏิญญาณ’ ในคําแบบไทยๆ ซึ�ง
หมายถึง คําปฏิญญาอันผูกมัด หรอืคือ คําสบถสาบานนั�นเอง ส่วนคําว่าพิพัฒนน์ั�นเป�นการเบี�ยงความหมายออกไป

จากแก่นของพธิเีดิม[16] โองการแชง่น�าคือโคลงที�ใช้สวดสาปแชง่ผู้ทรยศต่อกษัตรย์ิผู �ใดไม่ซื�อสัตย์จะต้องมีอันเป�น

ไป เวลาสาปแชง่น�าสาบาน พราหมณผู้์ประกอบพิธก็ีจะเอา ‘พระแสงศร’ 3 เล่ม ในฐานะที�เป�นอาวธุของพระราม

แทงลงไปในหม้อน�าสาบานให้ประหนึ�งว่าจะเกิดพิษบาดไส้บาดคอผู้คิดคดทรยศ[17]

ภาพที� 1 โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน ์คัมภีรพ์ระธรรมและพระแสงราชศัตราวธุ / ที�มา ป�ย์ มาลากลุ,

พระราชพิธถืีอน�าพระพิพัฒนสั์ตยา พุทธศักราช 2512

อํานาจนาํเข้าจากอินเดียอย่างเทพเจ้าในพราหมณแ์บ่งเป�นพระวิษณ ุพระศิวะและพระพรหม รวมถึงเทพเจ้าที�เป�น
ตัวแทนพลังธรรมชาติ ได้แก่ พระวายุ (ลม) พระพิรุณ (ฝน) รามสรู (ฟ�า) เหงา้ภติูพนสับดี (ป�า) ภเูขา (พระอิศวร)

ขณะที�ฝ�� งพทุธมีอยู่ไม่มากนกัอย่างพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โสฬสพรหม (พรหม 16 ชั�นในพุทธศาสนา) ขณะที�ผี

ท้องถิ�นพบว่ามีสัดส่วนมากที�สดุ ผีที�ว่าก็มีตั�งแต่สัตว์รา้ยอยา่ง งใูหญ่ (เงอืก), นกใหญ่ (รุง้), เสือ, จระเข้, ช้าง,

พระกรรมบดีปู�เจ้า (ผีที�มีอํานาจบังคับช้าง), เจ้าที�, เจ้าท่า, เจ้าป�า เจ้าเขา กระทั�งสิ�งไม่มีชีวิตอย่างหอก ดาบหรอื

จอบที�เอาชวิีตผู้ทรยศได้[18] อํานาจเช่นนี�จึงสรา้งพรอ้มกับความหวาดกลัวของมนษุยที์�จํานนต่อฤทธิ�ที�สามารถ
ทําให้ชวิีตพนิาศชบิหายได้

แม้จะเริ�มต้นด้วยการสรรเสรญิพระเป�นเจ้าทั�งสามอย่างวิษณ ุศิวะ และพรหม แต่ก็มิได้บอกว่ามีใครอวตารลงมา

เป�นกษัตรยิ ์ซึ�งจิตรชี�ว่า ต่างจากลิลิตยวนพ่ายที�บอกตรงๆ ว่าทั�งสามอวตารลงมาเกิดเป�นพระบรมไตรโลกนาถ จึง

เชื�อว่านี�คือคัมภีรเ์ก่าที�ยังได้รบัอิทธพิลของพุทธศาสนาอยูม่าก เห็นได้ชัดจากกําเนดิจักรวาลที�เล่าคล้ายกับในคัมภีร์

พทุธ เริ�มด้วยกําเนดิอาทิตย์ 7 ดวงพรอ้มกัน ความรอ้นแรงทําให้น�าในมหาสมุทรเหือดแห้ง ปลาใหญ่ทั�ง 7 ที�หนนุ
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แผ่นดินก็ถกูเผาแตกเป�นน�ามันกลายเป�นเชื�อไฟที�เผาไหม �โลก นรก และสวรรค์ แม้กระทั�งสวรรค์ชั�นพระอินทรอ์ย่าง

เมืองไตรตรงึษ์ก็ไม่รอด เทวดาหนขีึ�นไปเบียดเสียดไร ้social distancing อยูบ่นชั�นพรหม ตราบจนไฟสงบลง ฝน

ตกลงดับไฟ เกิดน�า ปลา ดาว ลมพัดแรงกล้า จากนั�นสวรรค์ของพระอินทร ์พระพรหมก็กลับมาบังเกิด ผืนโลก
ปรากฏเป�น 4 ทวีป เกิดเขาพระสเุมรุ และเขาต่างๆ[19] 

กลิ�นดินที�หอมฟุ�งยั�วยวนให้เทวดาลงมากินงว้นดินที�หอมหวน เทวดาที�เคยมีแสงในตัวก็ค่อยๆ มอดดับ เมื�อแสงหาย

ไป ก็ไหว้รอ้งขอให้มีแสงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวเพื�อให้เห็นฟ�าและดินในยามกลางวันและค�าคืน เทวดา

เหล่านั�นก็ได้กลายเป�นมนษุย์ เดิมมีข้าวสาลีเกิดขึ�นเองโดยไม่ต้องเพาะปลกูแบบเดียวกับในอตุตรกรุุทวีปที�เล่าใน

ไตรภมูิพระรว่ง แต่พบว่ามนษุย์เกิดละโมบ กักตนุข้าวจึงทําให้เกิดข้าวเปลือกที�ต้องนาํมาสีก่อนจะกิน ทําให้ชีวิต
ลําบากขึ�น และค่อยๆ นาํไปสู่ความขัดแยง้ จึงตกลงใจที�จะยกผู้คนขึ�นมาตัดสินคดีความและคอยจัดการป�ญหาโดย

ทกุคนยอมสละข้าวปลาอาหารให้ เป�นที�มาของการมีพระราชาในนาม ‘สมมติราช’ ราชาที�ฝูงชนแต่งตั�งขึ�น ต่อมาได้

สืบวงศ์วานกันเรื�อยมา[20] 

จิตรใชมุ้มมองแบบฝ�ายซา้ยที�มองว่าโองการแช่งน�าเป�นเครื�องมือของศักดินาเพื�อใช �ในการควบคมุเชิงจิตวิทยา แต่

สมเกียรติ วันทะนะจะต่างไป นั�นคือ เขามองว่าโองการแช่งน�าเป�นอํานาจแบบ ‘การจับจ้อง’ ด้วย มิใช่เป�นเพียงคํา
สาปแชง่ และเสนอว่า พระราชพิธถืีอน�าพิพัฒนเ์ป�นอํานาจทางอดุมการณ ์(ideological power) คู่กับพระราชพิธี

ทอดเชอืกดามเชอืกหรอืพระราชพิธคีเชนทรศัวสนาน (รดน�ามนต์ช้างม้าอันเป�นราชพาหนะและกําลังแผ่นดิน) อัน

เป�นอํานาจทางการทหาร (military power) โดยเขาถือว่าพระราชพิธแีรกเป�นอํานาจอ่อนละมุน (soft power)

ขณะที�พระราชพธิหีลังเป�นอํานาจที�แข็งกรา้ว (hard power หรอื coercive power) อํานาจทั�งสองจะสําแดงฤทธิ�
สงูสดุเมื�อใช้รว่มกัน พระราชพิธก็ีเป�นดังโรงละครแห่งอํานาจ (theatre of power) โองการแช่งน�าจึงมิได้มีความ
ศักดิ�สิทธิ�เนื�องมาจากการบันดาลไปตามคําสาปแช่งของทวยเทพ ผี หรอืสิ�งศักดิ�สิทธิ� แต่มาจากตาเนื�อของคนใน

โรงละครที�มีทั�งกษัตรยิ์ มาจนถึงไพรร่าบพลเลวที�อยู่กระบวนพิธ[ี21]

การจับจ้องด้วยตาเนื�อเกิดขึ�นภายใต้กฎระเบียบที�ราชสํานกัได้วางไว้นั�นเอง ในกฎมณเฑียรบาลกล่าวไว้ว่า “ลกูขุนผู้

ใดขาดถือน�าพระพิพัท โทษถึงตาย” หรอื “ถ้ากินน�าพระพิพัทจอกหนึ�ง แลยื�นให้แก่กันกิน กินแล้วมิได �ใส่ผม เหลือ

นั�นล้างเสีย โทษเท่านี�ในระวางขบถฯ” และ “อนึ�ง รบัเครื�อง แลมิได้กินดอกไม้มงคล มิได �ใส่หัว เอาใส่พานหมากใส่
เจียดไว้ อนึ�งให้ตกกลางพระโรงกลางดิน อนึ�งแลไปสบพระเนตร เจรจากระซับกัน เดิรออกมาแลจงูกัน เจรจาใน

ประตสัู�งกัน โทษในระวางกระบถ”[22] สะท้อนให้เห็นถึงการวางระเบียบที�เครง่ครดัในการควบคมุเรอืนรา่งและ

อิรยิาบถของผู้เข้ารว่มพิธี

เราจะพบความรุนแรงเป�นหัวใจสําคัญในการควบคมุผู้คนในตัวบทรว่มสมัยอื�นอีก เช่นใน กฎหมายลักษณะอาญา

หลวงป� 1895 ชี�ว่า “ผู �ใดใจโลภนกัมักทําใจใหญ่ใฝ�สงูให้เกินศักดิ� แลมิจําพระราชนยิมพระเจ้าอยู่หัว แลถ้อยคํามิ
ควรเจรจา เอามาเจรจาเข้าในระหว่างราชาศัพท์ แลสิ�งของมิควรเอามาประดับ เอามาทําเป�นเครื�องประดับตน ท่าน

ว่าผู้นั�นทนงองอาจ ท่านให้ลงโทษ 8 สถาน” อันได้แก่ “ให้ฟ�นคอรบิเรอืน สถานหนึ�งให้เอามะพรา้วห้าวยัดปาก, ให้

รบิราชบาตร แล้วเอาตัวลงหญ้าช้าง, ให �ไหมจตรุะคณู แล้วเอาตัวออกจากราชการ, ให �ไหมทวีคนู, ให้ทวนด้วยลวด

หนงั 50, 25 ที ใส่ตรุไว้, ให้จําไว้ แล้วถอดเสียเป�นไพร ่และให้ภาคทัณฑ์ไว้”[23]

ดังนั�น การสถาปนาอํานาจกษัตรยิ์และรฐัจึงมาพรอ้มกับโครงเรื�องของชีวิตที�มีความซับซ้อนขึ�นทั�งในโลกป�จจบุัน
และโลกหลังความตาย แนวคิดเรื�องกรรมของพุทธศาสนาทรงพลังมากพอที�จะยกให้คนๆ หนึ�งที�เป�� ยมด้วยอํานาจ

ขึ�นมามีบารมีทางการเมืองและศีลธรรม ขณะที�ก็ใช้เป�นเครื�องมือในการข่มขู่ให้หวาดกลัวจากผลกรรมอันเลวรา้ยไม่

แพกั้บการสาปแช่งผ่านสิ�งที�มีฤทธิ�เหนอืธรรมชาติอื�นๆ

ขณะที�ครอบครวัของกษัตรยิ์และขุนนางในราชสํานกัก็สามารถเข้าถึงทรพัยากรได้มากกว่าชนชั�นล่าง โดยการสรา้ง
ความมั�งคั�งมาจากเครอืข่ายและการผูกขาดทางการค้า ชนชั�นผู้ถกูปกครองเริ�มถกูจํากัดสิทธิ�มากขึ�นด้วยการ

ออกแบบระบบการปกครองแบบใหม่ ตํานาน พงศาวดารเรื�องเล่าทั�งหลายผูกความชอบธรรมให้กับชนชั�นนาํ เห็นได้

จากตํานานท้าวแสนปม ตํานานปู�จ้าวลาวจก ฯลฯ เรื�องเล่าที�แสดงความศักดิ�สิทธิ�หรอืสงูส่ง เป�นการตอกย�าให้เห็น

ว่าชนชั�นนาํแตกต่างจากสามัญชนอย่างไร

สิ�งเหล่านี�เคยทรงพลังเป�นอย่างยิ�งในหลายรอ้ยป�ที�ผ่านมา จนมาถึงการปฏิวัติสยาม 2475 ที�ความเปลี�ยนแปลง
ทางการเมืองผุดบงัเกิดขึ�น พิธถืีอน�าพพิัฒนสั์ตยาได้ถกูยกเลิกไปพรอ้มกับอํานาจราชาธปิไตย ที�นา่สนใจก็คือ พิธนีี�

หวนกลับมาอีกครั�งในป� 2512 พระราชพธินีี�ถกูรื�อฟื� นมารวมอยู่กับพระราชพิธพีระราชทานราชอิสรยาภรณอั์นมีศักดิ�
รามาธบิดี โดยจัดพิธถืีอน�าในอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม ในพิธนีี�ประกอบด้วยสมาชิกราชอิสรยาภรณร์วมถึง

ข้าราชสํานกั องคมนตร ีนายกรฐัมนตร ีประธานรฐัสภา ประธานศาลฎีกา รวมไปถึงข้าราชการชั�นผู �ใหญ่กอง

บญัชาการทหารสงูสดุ กองทัพบก กองทัพเรอื กองทัพอากาศ สํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย

�
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กรมตํารวจ ในพระราชพิธมีีพระราชครูวามเทพมุน ีรามเวทีศรไีสยศาสตร ์อนษุ��ภวาทโกศล อ่านโองการแช่งน�า

อาวธุที�ใชแ้ทงน�าก็มีพระแสงศร พระแสงขรรค์ชัยศร ีพระแสงดาบคาบค่าย พระแสงราชศัตราของรชักาลที� 1-7 พิธี

ดังกล่าวถนอม กิตติขจร ผู้บญัชาการทหารสงูสดุผู �ได้ราชอิสรยิาภรณร์ามาธบิดีชั�นสงูสดุยืนต้นแถว แล้วน�าถวาย
สัตยปฏิญาณสาบานตน ตัวอย่างได้แก่[24]

“ข้าพระพทุธเจ้า ผู้เป�นสมาชิกแห่งเครื�องราชอิสรยิาภรณอั์นมีศักดิ�รามาธบิดี จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื�อสัตย์
ต่อประชาชนและหนา้ที� จะปฏิบัติการทกุอย่างโดยเต็มกําลัง สติป�ญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื�อ
ความเจรญิ ความสงบสขุ และความมั�นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตรา่งกายจะหาไม่ หากข้า
พระพทุธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝ�นคําสัตยปฏิญาณนี�เมื�อใด ขอความวิบัติจงบังเกิดแค่ข้าพระพุทธเจ้าเมื�อนั�น โดยฉบับ
พลันทันที อยา่ให้มีความสขุความสวัสดีด้วยประการใดๆ…”

หลังจากพธินีี� 4 ป� ก็เกิดเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 จดุจบของถนอม ทกุคนก็รูกั้นอยู่

ขณะที�สํานกึเกี�ยวกับนรก-สวรรค์เองก็มิได้หายไปไหน คําพูด “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” อาจมีอิทธพิลอยู่ช่วง

หนึ�งและกับคนในบางกลุ่ม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื�องบุญทํากรรมแต่งยังมีบทบาทอย่างมากผ่านการผลิตซ�าคําสอน

ทางพทุธศาสนาผ่านเกจิอาจารย์สํานกัต่างๆ ความเชื�อเรื�องกฎแห่งกรรมยงัคงเฟื� องฟูและคําปลอบประโลมใจที�ทรง
พลังในวันที�ความยุติธรรมอาจจะเอื�อมไปไม่ถึง แม้จะมีคําพร�าบ่นเสมอว่าทําดีได้ดีมีที�ไหน ทําชั�วได้ดีมีถมไปก็ตาม

สําหรบัผู้เขียน องค์กรที�เห็นได้ชัดที�สดุกรณอิีทธพิลความคิดในฐานจักรวาลแบบไตรภมูิก็คือวัดธรรมกาย ด้วย

สนุทรยีภาพที�ไม่ยดึกับอาคารแบบจารตีประเพณทํีาให้วัดได้แสดงออกในรูปแบบที�ไม่คุ้นตา จนถกูล้อเลียนว่าเป�น

ลัทธจิานบนิ แต่ปฏิเสธมิได้เลยว่า เนื�อในของการออกแบบและวิธคิีดเกี�ยวกับการสั�งสมบุญล้วนสัมพันธกั์บจักรวาล

แบบไตรภมูิ คําอธบิายชวิีตมนษุย์ที�อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมีให้กับคนทกุเพศ ทกุวัย (กระทั�งคนต่างชาติอย่างสตีฟ
จ็อบส์) การทําชั�วในชาติที�แล้ว ส่งผลต่อชาตินี�อยา่งไร การทําชั�วในชาตินี� ตายไปแล้วจะตกนรกทรมานแค่ไหน ใน

ทางกลับกันความดีส่งผลให้เขาได้ขึ�นสวรรค์ชั�นใด หรอืเกิดมาเป�นมนษุยที์�สมบูรณพ์รอ้มอย่างไร และที�นา่สังเกตคือ

พวกเขามุ่งเนน้บชูาครูบาอาจารย์ อย่างหลวงพ่อสด แม่ชีจันทร ์พระธมัมชโย ฯลฯ เป�นหลัก ไม่ได้ยึดโยงกับศักดินา

ไทยแบบที�สํานกัอื�นๆ ปฏิเสธไม่ได้ จักรวาลไตรภมูิเช่นนี�จึงไม่อาจลงรอยกับพุทธศาสนาไทยอย่างที�เป�นอยู่

จะเห็นว่าไตรภมูิพระรว่งและโองการแชง่น�า ได้ครองบทบาทสําคัญในการสรา้งธรรมนญูแห่งจักรวาลในความคิด
ของคนไทยมาอย่างยาวนาน หากเราคิดว่า การปฏิวัติความรบัรูเ้พื�อสังคมที�นา่ใฝ�ฝ�นจําเป�นต้องสรา้งการรบัรูเ้รื�อง

เล่าใหม่ๆ ความเป�นไปได �ใหม่ๆ แล้วหนงัสือเล่มใหม่ที�ถกูจะใช้เป�นแกนกลางนาํไปสู่สังคมที�ดีกว่าเดิมควรจะมีเนื�อหา
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