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การนาเสนอภาพและการแสดงปริศนาธิดามารในวรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ ไทย
The Picture Presentation and Their Riddles of Mara Daughters in Thai Version of
Buddhist Literatures

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริ ญ*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาการนาเสนอภาพของธิ ดามารตลอดจนปริ ศนาที่เหล่าธิ ดามารได้
แสดงออกมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้มุ่งขัดขวางการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเท่านั้น หากแต่ยงั เป็ น
การแสดงถึงสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาด้วย ผลจากการศึ กษาพบว่าภาพของธิ ดามารทั้งสาม ได้แก่ นาง
ตัณหา นางอรดี และนางราคา ปรากฏอยู่ในพระสุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิ กาย สคาถวรรค มารสังยุตต์ และ
แพร่ กระจายลงมาสู่ วรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ไทยเฉพาะที่มาจากภาษาบาลี จานวน 5 เรื่ อง คือ พระธัมม
ปทัฏฐกถา สัมภารวิบาก ปฐมสมโพธิกถา ฎีกาพาหุง จนมาถึงมาระธิดาศิลปคาฉันท์ ภาพของธิดามารทั้งสาม
ที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้นคือความเปรี ยบกับกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจมนุ ษย์ นอกจากนี้ ชื่อของนางทั้งสามยัง
สัม พันธ์ ก ับหลัก ธรรมทางพุ ทธศาสนาอย่างเห็ นได้ชัดเจน คื อกามคุ ณทั้ง 5 ซึ่ งได้แก่ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส
โผฏฐัพพะ ภาพของธิ ดามารและปริ ศนาธิ ดามารที่แ สดงในวรรณกรรมจึงมุ่งให้ผอู ้ ่านเข้าใจสารธรรมทาง
พุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ธิดามาร, ปริ ศนา, วรรณกรรมพุทธศาสนา
Abstract
This article aims to study picture presentation of Mara daughters and the riddles they
created. The riddles were not only obstacles against the Buddha's noble practice but also
kinds of symbol in Buddhism. The result of this study is that pictures of Mara daughters
including Tanha, Oradee and Rakha appear in the Sutta Pitaka, Sakhatavaka, Mara Sangyut
and spread into Thai version of Buddhist literatures. Five of which are derived from Pali
language: Pradhamma Pathattakata, Samparavibakka, Pathom Somphothikatha, Dhika Pahum
and Mara Daughters Art. The pictures of Mara daughters comparatively represent defilements
occurring in human's mind. Besides, their names are obviously related to the Buddha's
teaching about five sensual desires: material form, voice, smell, taste and touch. Therefore,
their pictures and riddles shown in those five literatures are intended to make readers
understand more about the Buddha's teaching.
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บทนา
เมื่อกล่าวถึงนางตัณหา นางอรดีและนางราคา หลายท่านคงจะรู ้จกั ในฐานะที่นางทั้งสามเป็ นธิ ดาของ
พญามาราธิ ราชหรื อพญาวสวัส ตีมาร ในอีกด้านหนึ่ งก็อาจรู ้ จกั นางในฐานะที่นางคืออุปสรรคขัดขวางการ
บาเพ็ญพระโพธิ ญาณของพระมหาบุรุษซึ่ งในเวลาต่อมาได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า เรื่ องราวของธิ ดามารนี้ มี
กล่าวไว้อยู่ในพระสู ตร ฎี กาต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรมพุทธศาสนาเช่ นอรรถกถาธรรมบท หมวดพุทธวรรค
ปฐมสมโพธิกถา สั มภารวิบาก ฎีกาพาหุง นอกจากนี้ เรื่ องราวของธิ ดามารยังมีอิทธิ พลต่อการรังสรรค์เป็ น
งานนิพนธ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกวีที่มีชื่อว่าจมื่นทรงสุ รกิจ (พราว บุญรัต
พันธุ์) เป็ นผูน้ ิพนธ์เรื่ องมาระธิดาศิลปคาฉันท์ ข้ ึนประดับในวงวรรณกรรม
บทความนี้ ผู้เ ขี ย นต้ อ งการจะศึ ก ษาเรื่ องราวธิ ด ามารทั้ ง สามที่ ถู ก อุ ป โลกน์ ข้ ึ นมาทางฝ่ าย
พระพุทธศาสนาให้เป็ นสัญลักษณ์ของบาป ความชัว่ ร้าย การเป็ นกิเลสมารต่าง ๆ จนมาถึงการมีอิทธิ พลต่อผู ้
นิ พนธ์หรื อเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมพุทธศาสนาในเวลาต่อมาที่ได้ถ่ายทอดเรื่ องราวของธิ ดามารเอาไว้ โดยมี
การเพิ่มเติมและบรรจงถ่ายทอดภาพธิ ดามารทั้งสามให้มีอากัปกิริยาเป็ นเหมือนมนุ ษย์มากยิ่งขึ้น ทาให้ภาพ
ความมีชีวิตชีวาของธิ ดามารมีลกั ษณะที่ชวนให้คน้ หาและตีความถึงอากัปกิริยาแต่ละท่าทางที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้
หน้ากากสวยงามของธิ ดามารว่าแท้ที่จริ งแล้วคือ “บ่วง” ของมาร
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของธิ ดามารยังไม่มีผใู้ ด
ศึกษาลักษณะเฉพาะหรื อแนวความคิดเกี่ยวกับธิ ดามาร ส่ วนใหญ่มกั ศึกษาเรื่ องมารหรื อพญาวสวัตตีมาร เช่น
งานเรี ยบเรี ยงเรื่ อง “มาร” ของนายกี อยู่โพธิ์ ที่ศึกษาและอธิ บายกาเนิ ด ประเภท ลักษณะและภาพของมาร
วิชิต แก้วจิ นดา ได้ศึกษา “เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลี ของพุ ทธศาสนาเถรวาท” เป็ นวิทยานิ พนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี -สันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ในปี พ.ศ.2533 ศึกษา
ถึงเพียงลักษณะของเทวบุตรมาร ขณะที่อนันต์ เหล่าเลิ ศวรกุล ได้ศึกษา “ปฐมสมโพธิ กถาภาษาไทยฉบับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : ความสัมพันธ์ดา้ นสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
อื่น” ซึ่ งเป็ นวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อพ.ศ.2546 มีการศึกษาเปรี ยบเที ยบสานวนปฐมสมโพธิ กถาสานวนต่าง ๆ ประเด็นหนึ่ งที่ น่าสนใจคือ
กล่าวถึ งปฐมสมโพธิ กถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส มีการลาดับ
เรื่ องของพระพุทธเจ้าผจญธิ ดาพญามารในปริ จเฉทมารวิชยั ที่แตกต่างกับปฐมสมโพธิ ฉบับอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้
ศึ ก ษาถึ ง ปริ ศ นาธรรมที่ ธิ ด ามารแสดงไว้ และอิ ศ ราพร พร้ อ มเพรี ย งพัน ธุ์ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ซาตานใน
วรรณกรรมตะวันตกและมารในวรรณกรรมไทย” วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ.2545 กล่าวถึงการนาซาตานและมารจากเรื่ อง
เล่าและตานานศาสนามาสร้างเป็ นตัวละครในวรรณกรรม และพบข้อสังเกตคือบทบาทของซาตานและมารก็
มีความคล้ายคลึงกันในฐานะผูท้ า้ ทายพระเจ้าและผูท้ ดสอบมนุษย์
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จากที่กล่าวมานี้ จะเห็ นว่ายังไม่งานวิจยั ใดที่จะศึกษาถึ งเฉพาะภาพของธิ ดามารในวรรณกรรม ส่ วน
ใหญ่มกั มุ่งประเด็นไปที่พญาวสวัสตีมารและความสัมพันธ์กบั พระพุทธเจ้า โดยมีธิดามารเป็ นองค์ประกอบ
ที่ช่วยเสริ มลักษณะที่สาคัญของพระพุทธเจ้าและพญาวสวัสตีมารให้มีความโดดเด่นขึ้ นมา บทความนี้ จะ
ศึกษาถึงการนาเสนอภาพของธิ ดามารที่ปรากฏในวรรณกรรมตลอดจนปริ ศนาธิ ดามารที่มีการกล่าวไว้ใน
วรรณกรรมเพื่อแสดงถึงลักษณะการนาเสนอภาพและปริ ศนาธรรมของธิ ดามารว่ามีวิธีการนาเสนอด้านใด
และอย่างไรบ้าง
ภูมิหลังของธิดามาร: ตัณหา อรดี ราคา
ธิ ดามารหรื อที่มีนามเรี ยกแต่ละนางว่า ตัณหา อรดี และราคา เป็ นธิ ดาของพญามาราธิ ราชหรื อมารผู ้
เป็ นใหญ่ในสวรรค์ช้ นั ปรนิ มมิตวสวัตดี สวรรค์ช้ นั ปริ นิมมิตวสวัตดี จดั อยู่ในฉกามาพจรภูมิหรื อที่รู้จกั กัน
เป็ นอย่างดีวา่ คือสวรรค์ ๖ ชั้น ถ้านับไล่เลียงสวรรค์แต่ละชั้นไปแล้ว จะเริ่ มต้นจากจาตุมหาราชิ กา ดาวดึงษา
ยามา ดุสิดา นิ มมานนรดีและสิ้ นสุ ดที่ปรนิ มมิตวสวัตดี สวรรค์ช้ นั ปรนิ มมิตวสวัตดีน้ ี อยูส่ ู งจากสวรรค์ช้ นั
นิมมานนรดีได้ถึง 672,000 โยชน์ อายุของเทพยดาที่อยูใ่ นสวรรค์ช้ นั นี้ อยูไ่ ด้ถึง 16,000 ปี ทิพย์ ซึ่ งสวรรค์ช้ นั
ดังกล่าวอยูใ่ นฉกามาพจรภูมิ สวรรค์ช้ นั นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นแดนของเทพยดา
มีปรนิ มิตวสวัตตีเทวราชเป็ นหัวหน้า และอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นแดนของหมู่มารมีพญาวสวัตตีมารเป็ นหัวหน้า
ดินแดนทั้งสองฝั่งนี้ในไตรภูมิพระร่ วงกล่าวไว้ว่าต่างฝ่ ายต่างอยู่อย่างไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างกล่าวว่า “แล
ในชั้นฟ้ านีม้ ีพญา 2 องค์ แล บ่ ห่อนได้ ไปเฝ้ าไปคัลกัน ” (พญาลิไท, 2535, หน้า 211) ด้านกาเนิ ดของธิ ดามาร
ทั้งสามนั้นถื อกาเนิ ดขึ้นมาจากอุปปาติกะ หรื อพวกที่ เกิ ดขึ้นมาโดยมีร่างกายเติบโตทันที มีแรงกรรมเป็ น
เครื่ องสนับสนุ นให้เกิ ดขึ้นโดยไม่ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบอื่นใด กาเนิ ดของเทพประเภทนี้ ในไตรภูมิพระ
ร่ ว งกล่ าวไว้ว่า “หากเกิ ดเป็ นตัวเป็ นตนใหญ่ แล้ วที เดี ย ว เป็ นต้ นว่ าพรหมแลเทวดาแลสั ตว์ นรกนั้นแล”
(นิยะดา เหล่าสุ นทร, 2543, หน้า 72)
การที่กล่าวว่าธิ ดามารทั้งสามมีกาเนิ ดแบบอุปปาติกะนี้ เป็ นเพราะว่าธิ ดามารมีสถานะเป็ นเทพเช่นกัน
นอกเหนื อจากที่กล่าวไว้ในความหมายของการเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ าย การเป็ นอุปสรรคขัดขวาง กล่าวคือในคัมภีร์
ทางพุ ทธศาสนาประเภทฏี กาและปกรณ์ ระบุ ว่า มารก็ คื อเทวบุ ตรมารในอี ก รู ป หนึ่ ง มารมี ค วามหมาย 2
ความหมาย ความหมายแรกคือกามเทพ ส่ วนอีกความหมายหนึ่ งคือเทพเจ้าแห่ งการทาลายล้าง การขัดขวาง
คุ ณความดี (กี อยู่โพธิ์ , 2477, หน้า 66) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงอธิ บาย
เพิ่มเติมว่ามารถูกจัดให้เป็ นบุคลาธิ ษฐานแห่งสภาวะอันทาลายล้างด้วยดี (กี อยูโ่ พธิ์ , 2477, หน้า 66) ทั้งนี้ เรา
มักจะรู ้จกั ความหมายของมารในความหมายที่สองมากกว่าคือการเป็ นเทพแห่ งการทาลาย การขัดขวางคุ ณ
ความดีและการเป็ นอุปสรรคนัน่ เอง (วิชิต แก้วจินดา, 2533, หน้า 5-9) ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงมารแล้วจึงมักเข้าใจ
ว่าหมายถึงความชัว่ ร้าย การเป็ นอุปสรรคมากกว่าความหมายอื่นๆ
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ส่ วนที่อยูแ่ ละการปรากฏกายของธิ ดามารทั้งสามนี้ ผูเ้ ขียนสันนิษฐานว่าที่อยูข่ องธิ ดามารทั้งสามน่าจะ
อยูใ่ นสวรรค์ช้ นั ปรนิ มมิตวสวัตดี เช่นเดี ยวกับพญาวสวัตตีมารผูเ้ ป็ นบิดา ส่ วนการปรากฏกายของนาง นาง
จะไม่ปรากฏกายออกมาถ้าไม่จาเป็ นหรื อถ้าไม่ใช่ คาสั่งของพญามาราธิ ราช มี หลักฐานว่านางทั้งสามได้
ปรากฏกายเมื่อพญาวสวัตตีมารทรงคร่ าครวญที่ไม่สามารถขัดขวางให้พระมหาบุรุษทรงละการบาเพ็ญพระ
โพธิ ญาณต่อไปได้ ธิ ดามารทั้งสามจึงเข้าปลอบประโลมบิดาพญามาร และเมื่อทราบถึงเหตุที่ทาให้พญา
วสวัตตีมารคร่ าครวญต่างก็รับอาสาจะไปใช้จริ ตมายาลวงให้พระมหาบุรุษต้องหลุดพ้นจากการบาเพ็ญพระ
โพธิญาณ
ในอีกด้านหนึ่งนั้นเป็ นเพราะว่าธิ ดามารทั้งสามก็มีลกั ษณะที่คล้ายกับพญาวสวัตตีมารประการหนึ่ งคือ
ไม่มีรูปลักษณ์ที่แน่ นอน เนื่ องจากสวรรค์ช้ นั ปรนิ มมิตวสวัตดี เป็ นสวรรค์ช้ นั ที่เหล่าเทพยดาหรื อแม้แต่หมู่
มารที่อยูห่ ากจะประสงค์สิ่งใดก็สามารถเนรมิตได้ตามความปรารถนา จึงไม่ปรากฏว่าพญาวสวัตตีมาร ธิ ดา
มารรวมทั้งเหล่ามารจะมีรูปร่ างที่แน่ชดั หรื อแบบใดอย่างไร ทั้งนี้ เพราะพญาวสวัตตีมารสามารถแปลงกาย
ตามแต่ที่จะเนรมิตรู ปร่ างตามความปรารถนาให้เป็ นเทพ มนุ ษย์ สัตว์ชนิ ดต่างๆ เช่ น งู วัว (สนธิ วรรณ
อินทลิบ, 2536, หน้า 414) เช่นเดียวกับหมู่มารก็สามารถเนรมิตกายามีลกั ษณะที่น่าสะพรึ งกลัวต่างๆ ตามแต่
ใจปรารถนา ดังเหตุ การณ์ เมื่ อครั้ งยกทัพมาล้อมพระมหาบุ รุษใต้ตน้ มหาโพธิ์ หมู่มารก็มีการนิ มิตรู ปร่ าง
แปลกประหลาดมากมาย ดังนั้นธิ ดามารทั้งสามจึ งน่ าจะไม่มี รูปลักษณ์ ที่ แน่ นอนเหมื อนกัน หากแต่ใ น
จิตรกรรมหรื อแม้แต่ในวรรณกรรมมักจะนาเสนอภาพธิ ดามารทั้งสามในรู ปร่ างของหญิงงาม การนาเสนอ
ภาพหญิงงามของธิ ดามารนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายชื่อของนางด้วย
ภาพของธิดามารจากอรรถกถาธรรมบทสู่ มาระธิดาศิลปคาฉันท์
เมื่อกล่าวถึงนางตัณหา อรดี ราคา ผูท้ ี่ศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาคงจะสามารถแปลความหมายจาก
ชื่ อเรี ยกของนางทั้งสามไว้ได้ระดับหนึ่ งแล้วว่าการที่ เรี ยกชื่ อธิ ดามารทั้งสามนี้ ว่าตัณหา อรดี ราคาคงจะมี
ความสัมพันธ์กบั ความหมายเชิ งพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพราะคาทั้งสามคานี้ จดั ว่าเป็ นคาเรี ยกกิเลส
มารทั้งสิ้ น คือตัณหาหมายถึงความทะยานอยาก ความปรารถนา อรดีหมายถึงความขึ้งเคียด ความไม่ยินดียิน
ร้าย ความริ ษยา ส่ วนราคาหมายถึงความกาหนัด การยินดีอยูใ่ นกาม (พระโสภณคณาภรณ์ , 2522, หน้า 119120) แต่ ถึ ง แม้ว่า ทั้ง ตัณหา อรดี และราคาจะถู ก จัดว่าเป็ นกิ เลสมารก็ อาจถู ก แย้ง ขึ้ นมาได้ว่า ถ้า อย่า งนั้น
หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถกาจัดกิ เลสมารได้จนหมดสิ้ น เพราะต้องผจญกับการนิ มิตภาพของนาง
ทั้งสาม แต่หากเชื่ อในพระสัพพัญญุ ตญาณของพระพุทธเจ้าต้องยอมรั บว่ามารคือตัวแทนที่ถูกอุปโลกน์
ขึ้นมาให้มีตวั ตน มีชีวิต จัดว่าเป็ นอมนุ ษย์ชนิ ดหนึ่ ง อย่างไรก็ดี กี อยูโ่ พธิ ได้กล่าวไว้วา่ เรื่ องของธิ ดามารนี้
เพิ่งมีมาปรากฏหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้ว (กี อยูโ่ พธิ์ , 2477, หน้า 141) ทั้งนี้ เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรง
สามารถชานะกิเลสได้ท้ งั หมดทั้งปวง หากแต่เงื่ อนไขการสร้างให้ธิดามารซึ่ งมีสถานะของกิเลสมารนี้ ให้มี
ตัวตน มีชีวติ เพราะในทางพระพุทธศาสนาต้องการที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือในการสอนเพื่อให้ช้ ี ให้เห็นถึงโทษ
ของกิเลสมารที่ไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยนามธรรม หากจะต้องอธิ บายด้วยรู ปธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น
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เรื่ องราวของธิ ดามารปรากฏอยูใ่ นพระสุ ตตันตปิ ฎก สั งยุตตนิกาย สคาถวรรค มารสั งยุตต์ เนื้ อความ
ในมารธี ตุสูตรหรื อพระสู ตรที่วา่ ด้วยธิ ดามาร รวมไปถึงเรื่ องราวธิ ดามารยังปรากฏในพระคัมภีร์ชาตกัฏฐกถา
และพระธัมมปทัฏฐกถา (วิชิต แก้วจินดา, 2533, หน้า 42) และนอกจากนี้เรื่ องราวธิ ดามารยังได้แพร่ หลายมา
สู่ วรรณกรรมพุทธศาสนาเฉพาะพากย์ไทยดังที่จะกล่าวต่อไป ทั้งนี้ วรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ไทย  ที่
ผูเ้ ขี ยนบทความเลื อกศึ กษาจะศึ กษาเฉพาะวรรณกรรมบางเรื่ องที่ กล่ าวถึ งหรื อนาเสนอภาพของธิ ดามาร
เท่านั้น
1. ธิดามารในอรรถกถาธรรมบท หมวดพุทธวรรค
พระธัมมปทัฏฐกถาหรื ออรรถกถาธรรมบทคือวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีความสาคัญ กล่ าวคืออรรถ
กถาธรรมบทแต่งขึ้นเพื่อสาหรับอธิ บายเรื่ องราวในพระชาติปัจจุบนั ของพระพุทธเจ้า มีลกั ษณะตรงกันข้าม
กับอรรถกถาชาดกซึ่งเป็ นการอธิบายเรื่ องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้า (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2545, หน้า 38)
อรรถกถาธรรมบทมีท้ งั หมด 26 หมวดหรื อ 26 วรรค ได้แก่ ยมกวรรค อัปปมาทวรรค จิตตวรรค ปุปผวรรค
พาลวรรค ปั ณฑิตวรรค อรหันตวรรค สหัสสวรรค ปาปวรรค ทัณฑวรรค ชราวรรค อัตตวรรค โลกวรรค
พุทธวรรค สุ ขวรรค ปิ ยวรรค โกธวรรค มลวรรค ธัมมัฏฐวรรค มัคควรรค ปกิ ณณกวรรค นิ รยวรรค นาค
วรรค ตัณหาวรรค ภิกขุวรรค พราหมณวรรค มีนิทานประกอบอยูใ่ นธรรมบทจานวน 302 เรื่ อง สาหรับเรื่ อง
“ธิดามาร” นี้ปรากฏอยูใ่ นหมวดที่ 14 พุทธวรรค วรรณนา มีชื่อว่า “มารธิ ดา” เนื้ อเรื่ องของธิ ดามารที่ปรากฏ
ในอรรถกถาธรรมบทกล่ าวถึ งพราหมณ์ และนางพราหมณี คู่หนึ่ งมีความปรารถนาจะยกธิ ดาที่มีชื่อว่านาง
มาคันทิ ยา ซึ่ งมี รูปงามยิ่งนักให้กบั พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ทรงตรั สอะไรกับพราหมณ์ นอกจากนา
เรื่ องราวอดี ตชาติมาเล่าให้พราหมณ์ ฟังว่าหลังจากที่พระมหาบุรุษทรงสละราชสมบัติแล้วนั้น พญาวสวัตตีมาร
ต้องการจะขัดขวางการบาเพ็ญพระสัพพัญญุตญาณจึงออกติดตามพระมหาบุรุษนานถึง 7 ปี แต่ก็ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ ธิ ดามารทั้งสามคือนางตัณหา นางอรดีและนางราคาได้ปรากฏกายขึ้น
เมื่อธิ ดามารทั้งสามทราบถึงจุดประสงค์ของบิดาพญามารที่ตอ้ งการขัดขวางไม่ให้พระมหาบุรุษตรัสรู ้
แต่ก็ไม่สาเร็ จ จึงกล่าวแก่พญามารว่านางทั้งสามจะผูกพระพุทธเจ้าไว้ดว้ ย “บ่วง” อันมีราคะเป็ นประธาน
ธิ ดามารทั้งสามต่างชวนกันไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า ต่างคิดกันว่า “ความประสงค์ ของพวกบุรุษ สู งๆ ตา่ ๆ แล,
บางพวกมีความรั กในเด็กหญิงรุ่ นทั้งหลาย, บางพวกมีความรั กในพวกหญิ งที่ ตั้งอยู่ในปฐมวัย, บางพวกมี
ความรั กในพวกหญิงที่ ตั้งอยู่ในมัชฌิ มวัย, บางพวกมีความรั กในพวกหญิงที่ ตั้งอยู่ในปั จฉิ มวัย ;” (พระธัมม
ปทัฏฐกถาแปล ภาค 6, 2501, หน้า 101) เมื่อคิดได้ดงั นั้นธิ ดามารทั้งสามต่างจึงนิ มิตรู ปร่ างตนเองให้เป็ นไป
ตามที่นางปรารถนา นัน่ ก็คือเป็ นเด็กหญิงรุ่ น เป็ นหญิงมีครรภ์ที่คลอดแล้วและยังไม่คลอด เป็ นหญิงวัยปาน
กลางและหญิงวัยชรา แล้วจึงชักชวนกันไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อจะคิดปรนนิบตั ิปฏิบตั ิ


คาว่าวรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ไทย หมายถึงวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาบาลีหรื อภาษา
สันสกฤต ต่อมามีการแปลจากภาษาบาลีหรื อภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาไทย โดยในบทความนี้ ผูเ้ ขี ยนเลื อกศึ กษาเฉพาะ
วรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ไทยที่มาจากภาษาบาลีเท่านั้น
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แต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของธิ ดามารทั้งสามนั้นกลับไม่รู้สึกยินดียินร้าย หาก
ยังเทศนาต่อนางด้วยว่าพระองค์หลุ ดพ้นจากกิ เลสอันมี ราคะเป็ นต้นแล้ว นางทั้งสามจักนาพระองค์ไปสู่
อานาจของนางเพื่อการใดหรื อเพื่อสิ่ งใด หลังจากพระองค์ตรัสเสร็ จธิ ดามารทั้งสามจึงได้หายไปจากที่น้ นั
เรื่ องราวดังก่อนเก่านี้ พระพุทธเจ้าทรงนามาตรัสกับมาคันทิยพราหมณ์ถึงการที่จะนาธิ ดามาปรนนิ บตั ิปฏิบตั ิ
พระองค์ว่า ในกาลก่ อนพระองค์ก็ไ ม่ท รงยินดี ยินร้ า ยกับ รู ป โฉมสตรี หรื อแม้แต่ ยินดี ในเมถุ นเลย เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นผูอ้ ยูเ่ หนื อทั้งปวงไม่ลงมาแปดเปื้ อนด้วยมลทินใดใด คาสนทนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แก่
มาคันทิยพราหมณ์ ก็คือ “แม้ ความพอใจในเมถุน ไม่ ได้ มีแล้ ว เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา,
เพราะเห็นสรี ระแห่ งธิ ดาของท่ านนี ้ ซึ่ งเต็มไปด้ วยมูตรและกรี ส,(เราจักมีความพอใจในเมถุนอย่ างไรได้ ?)
เราย่ อมไม่ ปรารถนาเพื่ อจะแตะต้ องสรี ระธิ ดาของท่ านนั้น แม้ ด้ว ยเท้ า.” (พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 6,
2501, หน้า 104) เรื่ องราวของธิ ดามารในอรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะเด่นคือพระพุทธเจ้าทรงนามาเป็ น
ตัวอย่างสอนแก่มาคันทิยพราหมณ์ถึงการที่พระองค์ทรงอยูเ่ หนือทั้งปวงแม้แต่รูป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ทรง
มองว่าร่ างกายคือมูตรคูถ สิ่ งไม่สะอาด ของสวยๆ งามๆ ไม่จีรังยัง่ ยืน แม้แต่ธิดามารทั้งสามก็ยงั ไม่สามารถ
ทาลายพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้
2. ธิดามารในสั มภารวิบาก
คัมภีร์ สั มภารวิบาก เป็ นหนึ่ งในคัมภีร์ที่สาคัญในบรรดาวรรณคดีพุทธประวัติอีก 6 เรื่ อง ได้แก่ สั มภาร
วิบาก สั มปิ ณฑิตมหานิทาน ปฐมสมโพธิ พุทธานุ ปริ วัตต์ ชิ นมหานิทาน และทสโพธิสัตตุทเทส (สุ ภา
พรรณ ณ บางช้ า ง, 2533,หน้ า 131-210) ค าว่ า สั ม ภารวิ บ ากในที่ น้ ี มี ค วามหมายว่ า ผลแห่ ง กรรมซึ่ ง
พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาแต่อเนกชาติ (ก.หงศ์ลดารมภ์, 2468, หน้า 69) สาระสาคัญของคัมภีร์เล่มนี้
กล่ า วถึ ง ประวัติ พ ระพุ ท ธเจ้า นับ ตั้ง แต่ เ มื่ อ ครั้ งเสวยพระชาติ เ ป็ นพระโพธิ สั ต ว์จ นมาถึ ง เรื่ อ งราวของ
พระพุทธเจ้าในแต่ละสมัยและไปสิ้ นสุ ดที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน สั มภารวิบาก มีการแปลและ
เรี ยบเรี ยงขึ้นเป็ นภาษาไทยโดยนาคะประทีปและพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรก พ.ศ.2471 โดยสานักพิมพ์ ส.ธรรม
ภักดี
สาหรับเรื่ องของธิ ดามารที่ปรากฏใน สั มภารวิบาก ในหัวข้อที่วา่ ด้วย “มารวิชยกถา” กล่าวถึงพญา
วสวัตตีมารมีความมุ่งหมายที่จะกาจัดพระมหาบุรุษ เพื่อป้ องกันมิให้พระองค์นาพามนุ ษย์กา้ วล่วงพ้นจาก
แดนวิสัยของพญามาราธิ ราช คิดได้ดงั นั้นจึงดาริ ให้ธิดามารทั้งสามคือนางตัณหา นางอรดี นางราคาเร่ งไป
ขัดขวางไม่ให้พระมหาบุรุษสาเร็ จพระโพธิ ญาณ ธิ ดามารทั้งสามน้อมรับคาสั่งแล้วจึงเร่ งรุ ดไปยังสานักของ
พระมหาบุรุษ แผนการแรกเริ่ มต้นขึ้นเมื่อนางราคาเป็ นฝ่ ายกล่ าวเชื้ อเชิ ญให้พระมหาบุรุษดาเนิ นรอยตาม
นางไป พระมหาบุรุษตรัสถามว่านางนี่ คือใคร นางทูลว่านางคือราคาผูห้ น่วงเหนี่ ยวให้สัตว์โลกมีความยินดี
ในกาม เมื่ อ พระมหาบุ รุ ษ ได้ฟั ง ดัง นั้น ก็ ต รั ส ไล่ น างและกล่ า วว่า นางเป็ นผูม้ ี แ ต่ ค วามมื ด มนอนธกาล
หลังจากนั้นนางอรดีจึงเป็ นฝ่ ายเข้าไปเชื้ อเชิ ญแทน พระมหาบุรุษก็ตรัสถามด้วยคาถามเดิม นางทูลว่านาง
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หน่ วงเหนี่ ยวสัตว์โลกด้วยโทสะ ซึ่ งยากนักที่มนุ ษย์จะหลุ ดพ้นจากอารมณ์ น้ ี พระมหาบุรุษก็ตรัสเช่ นเดิ ม
จนในที่สุดเหลือนางตัณหา นางตัณหาก็เข้าไปใกล้พระมหาบุรุษด้วยอากัปกิริยาคล้ายกันกับอรดีและราคา
นางกล่ าวว่านางผูกสั ตว์โลกไว้ด้วยตัณหาหรื อความอยากปรารถนา พระมหาบุ รุษ ก็ ตรั สแก่ นางตัณหา
เช่นเดียวกับกรณี ของอรดีและราคา
เมื่อธิ ดามารทั้งสามไม่สามารถฉุ ดรั้งให้พระมหาบุรุษดาเนิ นตามรอยทางแห่ งกิเลสมารได้สาเร็ จ ทั้ง
สามต่างพากันสาแดงลี ลาอาการมารยาแห่ งหญิง โดยการเยื้องกราย ส่ ายหน้า ชาเลืองมอง ขับร้อง เพื่อหวัง
ให้พระมหาบุรุษจะมีความรู ้สึกกาหนัดขึ้นมา แต่ดว้ ยผลกรรมที่นางทั้งสามคิดร้ายนั้นได้บนั ดาลให้ธิดามาร
ทั้งสามกลับมีรูปร่ างเป็ นหญิงชราขึ้นมา มีรูปโฉมที่น่าเกลียดน่ากลัว นางทั้งสามรู ้สึกละอายใจยิ่งนักจึงรี บ
พากันกลับมาเฝ้ าพญาวสวัตตีมารแล้วทูลถึ งเรื่ องราวต่างๆ จึงเป็ นเหตุให้พญาวสวัตตีมารรู ้สึกโกรธและสั่ง
ให้เหล่ามารทั้งหลายยกทัพไปล้อมพระมหาบุรุษ เหตุการณ์ต่อไปก็คือมารผจญนัน่ เอง
3. ธิดามารในปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
ปฐมสมโพธิกถา คือวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่ องหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ปฐมสมโพธิ
กถา มีอยู่หลายฉบับ เช่ น ปฐมสมโพธิ กถาฉบับสมเด็จพระสังฆราช (สา) ปฐมสมโพธิ กถาฉบับถิ่ นต่าง ๆ
แต่ฉบับที่ เมื่ อกล่ าวถึ งแล้วนักศึ กษาวรรณคดี ไทยมักรู ้ จกั มากที่ สุดคือฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุ ชิต ชิ โนรส ดังนั้นในบทความนี้ ผูเ้ ขี ย นจะขอกล่ า วเพีย งฉบับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสเท่านั้น ปฐมสมโพธิกถา มีเนื้อหาทั้งหมด 29 ปริ เฉทหรื อ 29 ตอน
ใน ปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้กล่าวถึ งธิ ดามารไว้
ในปริ เฉทที่ 11 ว่าด้วย “โพธิ สัพพัญญูปริ วรรต” ถัดจากปริ เฉทที่ 9 ซึ่ งว่าด้วยเรื่ อง “มารวิชยั ปริ วรรต” หรื อ
ตอนที่พญาวสวัตตีมารพร้อมด้วยพลเสนาหมู่มารมาล้อมพระมหาบุรุษเพื่อขัดขวางไม่ให้พระมหาบุรุษบรรลุ
พระโพธิ ญาณ เนื้ อความตอนนี้ กล่าวถึ งหลังจากที่พญาวสวัตตีมารต้องพ่ายแพ้แก่พระสัพพัญญุตญาณของ
พระมหาบุรุษ จนทาให้พระแม่ธรณี ตอ้ งขึ้นมาจากพระธรณี เพื่อเป็ นประจักษ์พยาน บีบน้ าพระโมลีไหลพัด
พาหมู่มารให้ลอยไปตามกระแสน้ าแล้วนั้น พญาวสวัตตีมารกลับมามีจิตโทมนัส นัง่ อยูใ่ นหนทางใหญ่แห่ ง
หนึ่ ง เอานขา(เล็ บ )ขี ดลงแผ่นดิ นถึ ง 16 ครั้ งนึ ก ถึ ง เหตุ ที่ พ ญามารไม่ ส ามารถตรั ส รู ้ เป็ นพระพุ ท ธเจ้า ได้
เช่นเดียวกับเจ้าชายสิ ทธัตถะ ลาดับนั้นธิ ดามารทั้งสามจึงปรากฏและพอทราบถึงเหตุปริ วิตกของพญามารผู ้
เป็ นบิดา จึงอาสาจะไปกระทาจริ ตมายาให้พระมหาบุรุษตกอยูภ่ ายใต้นางทั้งสาม แต่เมื่อธิ ดามารทั้งสามได้
พบกับพระมหาบุ รุษแล้ว พระองค์กลับไม่ยินดี ยินร้ ายกับการฟ้ อนราขับร้ อง การทาจริ ตมายาต่าง ๆ กลับ
ทรงสั่งสอนว่าทรงตัดกิเลสมรรคาหลุดพ้นไปแล้ว ธิ ดามารทั้งสามจึงประจักษ์แก่ใจเห็นคล้อยตามบิดา
4. ธิดามารในฎีกาพาหุง
ฎีกาพาหุง หรื อ ฎีกาชยมังคลอัฏฐกเทสนา(พาหุ ง) เป็ นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่กล่าวถึงชัยชนะที่
พระพุทธเจ้าทรงได้รับต่อผูท้ ี่คิดจะทาร้ายพระองค์ซ่ ึ งมีท้ งั หมดแปดครั้ง ชัยชนะทั้งแปดครั้งของพระพุทธเจ้า
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มีดงั นี้ ครั้งที่ 1 มารวิชยั ครั้งที่ 2 อาฬวกสู ตร ครั้งที่ 3 นาฬาคิรีสูตร ครั้งที่ 4 อังคุ ลิมาลสู ตร ครั้งที่ 5 จิญจ
มาณวิกาวัตถุ ครั้ งที่ 6 สั จจกสู ตร ครั้ งที่ 7 นันโทปนันทสู ตร และครั้ งที่ 8 พรหมนิ มนั ตสู ตร ใน ฎีก าพาหุ ง
กล่าวถึงชัยชนะครั้งที่ 1 มารวิชยั ไว้โดยคงเนื้อความตามพุทธประวัติตอนมารผจญไว้อย่างบริ บูรณ์
ฎีกาพาหุง กล่าวเปิ ดฉากชัยชนะแห่งพระพุทธเจ้าครั้งที่ 1 มารวิชยั ด้วยการกล่าวถึงพญาวสวัตตีมารได้
ฟังเสี ยงการสรรเสริ ญพระมหาบุรุษจากเหล่าเทพยดา บังเกิดความกังวลว่าพระมหาบุรุษและเหล่ามนุ ษย์จะ
ก้าวล่วงพ้นจากแดนวิสัยของตน จึงสั่งให้ธิดามารทั้งสามเร่ งไปขัดขวางพระมหาบุรุษทุกวิถีทาง ฝ่ ายธิ ดา
มารเมื่อรับคาสั่งแล้วพร้อมด้วยบริ วารของนางฝ่ ายละ 500 พากันไปสู่ สานักพระมหาบุรุษ นางตัณหาถือว่า
นางเป็ นพี่จึงเป็ นฝ่ ายแสดงท่าทางจริ ตมายาต่อพระมหาบุรุษ พระมหาบุรุษตรัสถามว่านางนี้ มีชื่ออะไร นาง
ตัณหาทูลว่านางชื่ อตัณหา ส่ วนเหตุที่มีชื่อนี้ เพราะนางผูกให้สัตว์โลกหลงไปด้วยความปรารถนา ส่ วนนาง
ราคาผูเ้ ป็ นน้องสาวคนรองกล่าวว่าเหตุที่นางมีชื่อนี้ เพราะนางผูกให้สัตว์โลกอยูใ่ นราคะดาฤษณา กาหนัดใน
กามคุ ณทั้งห้า และนางอรดี น้องสาวคนสุ ดท้า ยกล่ า วว่า เหตุ ที่ นางมี ชื่ อนี้ เพราะนางผูก ให้สั ตว์โลกอยู่ใ น
อารมณ์แห่งความโกรธและความโทมนัส พระมหาบุรุษตรัสไล่ให้นางทั้งสามกลับไปสู่ แดนของนาง เพราะ
พระมหาบุรุษหลุดพ้นจาก “กิเลส” ทั้งหลายต่าง ๆ เหล่านี้ แล้ว เหล่าธิ ดามารเมื่อไม่สามารถหน่วงเหนี่ ยวให้
พระมหาบุรุษหลงใหลในกิ เลสมารที่นางนิ มิตขึ้น บังเกิดเหตุอศั จรรย์คือธิ ดามารทั้งสามกลับมีร่างกายชรา
ภาพลง มีผมหงอก ฟันหัก นางทั้งสามจึงกลับมาทูลพญามาราธิราชผูเ้ ป็ นบิดา
5. ธิดามารในมาระธิดาศิลปคาฉันท์
มาระธิดาศิลปคาฉันท์ เป็ นวรรณกรรมคาฉันท์ที่แต่งขึ้นโดยกวีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีชื่อว่าจมื่นทรงสุ รกิจ (พราว บุญรัตพันธุ์) งานนิ พนธ์เรื่ องนี้ ไม่เป็ นที่ปรากฏแพร่ หลายนัก การ
นาเสนอวรรณกรรมพุ ทธศาสนาเรื่ องนี้ จึงนับว่าเป็ นการเผยแผ่วรรณกรรมที่ ไม่ เป็ นที่ รู้จกั ออกสู่ สายธาร
วรรณกรรมพุทธศาสนาด้วย มาระธิดาศิลปคาฉั นท์ แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นวรรค มีท้ งั หมด 7 วรรค สาหรับ
เรื่ องราวธิดามารที่ปรากฏใน มาระธิดาศิลปคาฉันท์ เมื่อเปิ ดฉากก็กล่าวเปิ ดตัวธิ ดามารทั้งสามในลักษณการ
ของการแสดงภาพสตรี ที่ย งั หลงอยู่ในกามารมณ์ หรื อถ้า จะจากัดความให้แคบลงมาก็คื อการอยู่ในกิ เลส
เกี่ยวกับรู ป รส กลิ่น เสี ยงหรื อกามคุณทั้ง 5 ธิ ดามารทั้งสามต่างฝ่ ายต่างก็แสดงจริ ตมายายัว่ ยวนให้พระพุทธ
องค์นอ้ มพระทัยใส่ แต่พระพุทธองค์กลับเห็นร่ างนางแปลงและอากัปกิริยาที่นางแสดงออกยังข้องติดอยูใ่ น
กิเลสที่จะเป็ นอุปสรรคขัดขวางทางแห่งนิพพาน จึงทรงปลงสังขารและไม่ขอ้ งเกี่ยวกับนางทั้งสาม
จากที่ได้ศึกษาเรื่ องราวของธิ ดามารที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา จะสังเกตได้วา่ เรื่ องราวของ
ธิ ดามารที่ ปรากฏในวรรณกรรมนั้นไม่ ไ ด้ระบุ อย่า งชัดเจนว่าจะเกิ ดขึ้ นก่ อนพระมหาบุ รุษ จะตรั ส รู ้ หรื อ
ภายหลังจากตรัสรู ้ อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านก็ได้กล่าวว่าเรื่ องราวธิ ดามารน่ าจะเกิ ดขึ้นเมื่อครั้งที่
พระองค์ประทับเสวยวิมุตติสุ ขที่ตน้ อชปาลนิ โครธในสัปดาห์ที่ 5 หลังการตรัสรู้ (อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล,
2546, หน้า 235 และสนธิ วรรณ อินทลิบ, 2536, หน้า 412) ขณะที่บางแห่ งก็กล่าวว่าเรื่ องราวของธิ ดามาร
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น่าจะเกิดขึ้นก่อนตรัสรู ้ดงั หลักฐานใน ฎีกาพาหุง ที่กล่าวถึงการที่ธิดามารมาแสดงจริ ตมายานั้นต้องการที่จะ
เป็ นแบบทดสอบพระมหาบุ รุ ษ ว่า จะท าให้พ ระองค์หวนระลึ ก ถึ ง ความสุ ข ในฆราวาส เคยเป็ นกษัตริ ย ์
แวดล้อมด้วยนางสนมซึ่ งเปรี ยบได้กบั ธิ ดามารทั้งสาม แต่เมื่อพระองค์ทรงละกิเลสจนตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า
แล้ว จึงเป็ นเพียงแบบทดสอบลองใจพระองค์เท่านั้น (กี อยูโ่ พธิ์ , 2477, หน้า 160-161) อย่างไรก็ดีบทความ
เรื่ องนี้ ไม่ได้มุ่งแย้งความคิดเกี่ยวกับเรื่ องลาดับเวลา หากจะนาเสนอถึงแก่นความคิดสาคัญเกี่ยวกับปริ ศนา
ของธิ ดามารทั้งสาม นับตั้งแต่ชื่อเรี ยกของนางจนมาถึงจริ ตมายาของนางทั้งสาม โดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่ อง
สุ ดท้ายคือมาระธิดาศิลปคาฉันท์ นบั เป็ นวรรณกรรมเล่มแรกที่นาเสนอภาพของธิ ดามารในลักษณะใกล้เคียง
กับมนุษย์มากที่สุด ทั้งที่อาจเป็ นเพราะว่าผูน้ ิ พนธ์วรรณกรรมเรื่ องนี้ ตอ้ งการชี้ ให้เห็นถึงนางมารทั้งสามเป็ น
สัญลักษณ์ของกิเลสมนุษย์อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นนัน่ เอง
ปริศนาธิดามาร
ถ้าหากพิจารณาถึงโครงเรื่ องของ “ธิ ดามาร” จากวรรณกรรมเล่มต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้วนั้น จะพบว่า
จากการสรุ ปสาระสาคัญของธิ ดามารจากวรรณกรรมพุทธศาสนาเล่มต่าง ๆ ข้างต้นนี้ สังเกตได้วา่ โครงเรื่ องมี
ลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ ความน่ าสนใจอยู่ที่ชื่อเรี ยกของนางรวมไปถึ งพฤติกรรมที่นางแสดง
ออกมามากกว่า
ปริ ศนาคือศิลปะการใช้ภาษาแสดงให้เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของคนในสมัยโบราณ ทั้งนี้ ศิลปะ
การใช้ภาษานี้ยงั มีลกั ษณะพิเศษคือสามารถกาหนดคาถามขึ้นมาเพื่อให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกสับสน นับเป็ นการทดสอบ
เชาวน์ปัญญาของผูท้ ี่ถูกถามหรื อผูท้ ี่ไม่รู้คาตอบมาก่อน (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2543, หน้า 185) ปริ ศนา
นอกจากจะเป็ นการทดสอบฝ่ ายตรงข้ามแล้ว ยังเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่ จะวัดปั ญญาของผูถ้ ู กทดสอบว่าผูท้ ี่ ถูก
ทดสอบสามารถแก้ไขปริ ศนาด้วยปั ญญาในระดับพื้นฐานและระดับลุ่มลึกอย่างไรได้อีกด้วย ทั้งนี้ ปริ ศนาที่
ปรากฏจากเรื่ องราวของธิ ดามารนี้อาจจะไม่ใช่ปริ ศนาที่อาศัยศิลปะการใช้ภาษาเท่าไรนัก เว้นไว้แต่ปริ ศนาที่
ต้องตีความจากชื่ อเรี ยกของนาง ส่ วนปริ ศนาอื่นนั้นมีลกั ษณะคล้ายกับปริ ศนาธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ต้องตีความปริ ศนาธรรมเกี่ ยวกับอารมณ์ ของมนุ ษย์ ซึ่ งลักษณะการนาเสนอภาพของการตีความปริ ศนา
เกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์เห็นได้อย่างชัดเจนในวรรณกรรมอีกเรื่ องหนึ่งคือกายนคร
สาหรับปริ ศนาสามารถวิเคราะห์ได้จากเรื่ องของธิ ดามารนี้ มีปริ ศนาอยูห่ มวดใหญ่ๆทั้งหมด 2 หมวด
คือ คาเรี ยกชื่อและการแสดงอิตถีมารยา รายละเอียดมีดงั นี้
1. คาเรียกชื่อ: การนาคาศัพท์ ทางพุทธศาสนามาอ้างถึง
ในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ อธิบายความหมายของการ
อ้างถึงไว้วา่ คือการกล่าวถึงเรื่ องอื่นนอกเรื่ องที่เขียน เช่น กล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ นิทานหรื อวรรณกรรมอื่น ๆ
การอ้างถึ งยังเป็ นการแสดงความรอบรู ้ ของผูเ้ ขียน จุดประสงค์ทว่ั ไปของการอ้างถึ งก็เพื่อที่จะขยายงาน
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เขียนวรรณกรรมนั้นให้ชดั เจนยิ่งขึ้นหรื อให้เกิดความหลากหลาย หรื อให้ถอ้ ยคามีน้ าหนัก หรื อให้น่าสนใจ
ประทับใจยิง่ ขึ้น และการอ้างถึงอาจจะทาให้งานเขียนนั้นดีเด่นลึกซึ้ งขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หน้า 57) ในที่น้ ี ผเู ้ ขียนบทความมีความเห็ นว่าการอ้างถึ งเป็ นกลวิธีการที่เกี่ ยวข้องการนาศัพท์ทางพุทธศาสนามา
อ้างถึงชื่อของธิ ดามารทั้งสาม เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าธิ ดามารทั้งสามก็คืออารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
นับตั้งแต่ชื่อเรี ยกของธิ ดามารทั้งสามคือตัณหา อรดีและราคา ผูท้ ี่คุน้ เคยกับศัพท์ทางพุทธศาสนาคงจะ
ทราบดีวา่ คาศัพท์ท้ งั 3 คานี้ คือคาที่เรี ยกกิเลสอันเกี่ยวเนื่ องกับอารมณ์ของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น คาว่าตัณหานั้นพระ
ธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้วา่ คืออารมณ์ของมนุ ษย์ที่เกิ ดจากเวทนาเป็ นปั จจัย มีอวิชชาเป็ นมูลฐาน
เมื่อมนุ ษย์รับรู ้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง อาจจะเป็ นความยินดี ความชอบใจและไม่ชอบใจก็ย่อมจะคล้อย
ตามสภาวะของอารมณ์ในขณะนั้น (พระธรรมปิ ฎก [ป.อ.ปยุตโต] , 2543, หน้า 490-491) ส่ วนคาว่าอรดีหรื อ
อรติ ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ได้อธิ บายไว้วา่ ความขึ้งเครี ยด ความไม่ยินดีดว้ ย ความ
ริ ษยา (พระธรรมปิ ฎก [ป.อ.ปยุตโต] , 2546, หน้า 249) และคาว่าราคะ หมายถึงความกาหนัด ความยินดีใน
กาม ความติดใจหรื อความย้อมใจติดอยูใ่ นอารมณ์ (พระธรรมปิ ฎก [ป.อ.ปยุตโต] , 2546, หน้า 249) คาศัพท์
ทั้งสามนี้ ลว้ นแล้วแต่เกี่ ยวเนื่ องกับการแสดงอารมณ์ ของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น ทั้งนี้ ธิดามารทั้งสามนางนี้ เป็ นภาพ
แทนของอารมณ์อนั เกิ ดมาจากกิ เลส โดยชื่ อของนางทั้งสามนั้นมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและอุปนิ สัย
ของแต่ละนางด้วย โดยในบทความนี้ จะเรี ยกตามลาดับที่ ฎีกาพาหุง กล่าวไว้ว่า ตัณหาคือพี่คนโต ราคาคือ
น้องสาวคนกลาง และอรดีคือน้องสาวคนเล็ก และการเรี ยงตามลาดับเช่นนี้ ทาให้เห็นว่าเป็ นการเรี ยงลาดับ
การเกิดขึ้นของกิเลสในจิตใจมนุ ษย์ ซึ่ งนัน่ ก็หมายถึงว่าธิ ดามารทั้งสามนี้ ในทางพุทธศาสนาต้องการใช้เป็ น
ความเปรี ยบของกิเลสที่มกั เกิดขึ้นกับจิตใจมนุ ษย์ทุกรู ปทุกนาม นอกจากนี้ กล่าวได้วา่ ชื่ อของนางทั้งสามยัง
สัมพันธ์กบั หลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างเห็นได้ชดั เจน นัน่ ก็คือกามคุณทั้ง 5 ซึ่ งได้แก่ รู ป เสี ยง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะอีกด้วย
1.1 ตัณหา
นางตัณหาคื อธิ ดามารคนแรกที่ ในวรรณกรรมมักจะกล่ าวเริ่ มต้นก่ อนเป็ นลาดับแรก อาจจะเป็ น
เพราะว่าตัณหาคืออารมณ์กิเลสของมนุษย์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็ นลาดับแรกในบรรดาอารมณ์อนั เป็ นกิเลสทั้งหมด
ดังมาระธิดาศิลปคาฉันท์ ในตอนเบ็ญจมสรรค นางตัณหาฟื้ นจากสลบกล่าวไว้ถึงการเกิดขึ้นของตัณหานี้ วา่
เมื่อนางตัณหาหลับลง ทุกสิ่ งทุกอย่างก็สงบลง ต่อเมื่อตัณหาตื่น ทุกสิ่ งทุกอย่างก็ตื่นตาม ตัวบทกล่าวไว้วา่
บัดนั้นอรตัณหา
ทรี ยพ์ ้นื จิตคืนถิ่น
เหลือบลืมนยนาสบ
อินทรี ยะสขีฉาย

นางมาระผวาอินอรองคะดารงกาย
เนตร์พบนุชผาดผาย
เฉิดโฉมพิศโดมดอน
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ผุดพ้นดุจยลโขด
ผังผายอรกายซอน
กายก่าย ณ สหายหญิง
ชิดชิดกลคลอเคลีย

เขินโดดดุษณี นอน
ซวนซบสิ สยบเยียร์
เนานิ่งนุ ชนางเพลีย
ยามเยาว์จิตเมามัน
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป.,หน้า 26)
จะเห็นว่าตัณหาคือจุดเริ่ มต้นของการเกิดกิเลส เป็ นแรงจูงใจที่ทาให้มนุ ษย์มีความรู ้สึกยินดีและพอใจ
ภายหลังจากที่ได้รับรู ้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัณหามีท้ งั สิ้ น 3 ประเภท คือ กามตัณหา ความทะยานอยาก
ในกาม ภวตัณหา ความทะยานอยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ และวิภวตัณหา ความไม่อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ อยากพ้นจาก
ดับสู ญ (พระธรรมปิ ฎก [ป.อ.ปยุตโต] , 2546, หน้า 57) ในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ เป็ นวรรณกรรมเรื่ องเดียวที่
กล่าวถึงตัณหาทั้งสามไว้วา่
กามฉันท์ตณั หาพาเชือน เลอะเทอะเปอะเปื้ อน
เฉอะแฉะสกลมลทิน
อันภวตัณหาอาจินต์
ดาลจิตถวิล
ให้อยากเป็ นนี่เป็ นนัน่
วิภวตัณหาราวี
พาจิตวิถี
ไม่อยากเป็ นนี่เป็ นนัน่
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป.,หน้า 26)
เมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็จะเป็ นแรงจูงใจให้มนุษย์เกิดอารมณ์ข้ นั ต่อมาคือราคาหรื อราคะ ในพุทธปฏิภาณ
กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโต้ตอบกับมารเกี่ยวกับการหลับไว้อย่างน่าสนใจตอนหนึ่ ง มารได้ถามว่าพระพุทธ
องค์ทรงนอนเพื่ออะไร เพราะการนอนนั้นเป็ นเหมือนกับคนตายและเหมือนกับคนไม่มีวิญญาณ พระพุทธ
องค์ทรงดารัสว่า “ตัณหาซึ่ งเป็ นเหมือนตาข่ าย เป็ นของแผ่ ไปไม่ มีผ้ ใู ด เพื่อจะนาไปในที่ ไหนๆ ผู้ร้ ู แล้ วเพราะ
ความสิ ้นอุปธิ ทั้งปวงก็ย่อมนอน” (ปุ้ ย แสงฉาย, 2494, หน้า 519) การที่พระพุทธเจ้ามีดารัสเช่นนั้น ต้องการ
ที่จะหมายถึงมนุ ษย์ผรู ้ ู ้ เท่าทันตัณหาย่อมจะ “ตัด” ตัณหาด้วยการดับทุกสิ่ งเพื่อฆ่าตัณหาที่เกิดขึ้นในใจ ทั้งนี้
คาว่าอุปธิ น้ นั พระพุทธเจ้าทรงหมายรวมถึงขันธ์ กิเลส อภิสังขาร และกามคุณ ซึ่ งตัณหาที่กล่าวไว้ใน มาระ
ธิดาศิลปคาฉันท์ จะเห็นว่าเมื่อตัณหาหลับ ทุกสิ่ งทุกอย่างก็หลับตามไม่มีการเคลื่อนไหว แม้แต่ความอยาก
ติดข้องในอารมณ์ หรื อความขึ้งเครี ยดริ ษยา ความโศกเศร้าก็หลับพร้อมกับการดับของตัณหา
ในวรรณกรรมที่กล่าวถึงธิ ดามารนี้ จะสังเกตได้วา่ ธิ ดามารที่เริ่ มต้นแสดงจริ ตมายานั้นล้วนแล้วแต่
กล่าวถึงพฤติกรรมของนางตัณหาก่อนเป็ นลาดับแรก ดังในฎีกาพาหุงกล่าวถึงกิริยานางตัณหาไว้วา่ “ฝ่ ายว่ า
นางตัณหาเปนธิ ดาผู้พี่ ก็กระทาเล่ ห์กลมารยากระบิดกระบวนแยบคาย แล้ วบทจรเยือ้ งย่ างเข้ ามาสู่สานัก ”
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(ฎีกาพาหุ ง, 2458, หน้า 3) ขณะที่ในปฐมสมโพธิกถา กล่าวถึงความไม่ยินดียินร้ายในธิ ดามารทั้งสามเพียง
ตัณ หาประการเดี ย วไว้ว่ า “ตั ณ หาอั น ร้ อยกรองไว้ ซึ่ งสั ต ว์ ให้ สั ต ว์ ทั้ ง หลายหลงบริ โภคอาหารอั น
ประกอบด้ วยพิษ คื อเบ็ญจกามคุณทั้ง ๕” (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2496, หน้า
167-168) ส่ วนในอรรถกถาธรรมบทไม่ได้กล่าวว่าใครเป็ นผูแ้ สดงจริ ตมายา มีเพียงกล่าวว่านางทั้งสามต่างก็
นิมิตกายเป็ นหญิงวัยต่าง ๆ ส่ วนสั มภารวิบากนั้นกล่าวถึงการแสดงจริ ตมายาของนางราคาขึ้นมาก่อน ซึ่ งน่า
สั ง เกตว่า อามรณ์ กิ เ ลสของมนุ ษ ย์ร ะหว่า งตัณ หาราคะนั้น สิ่ ง ใดจะเกิ ดขึ้ น ก่ อน เพราะเมื่ อไปศึ ก ษาถึ ง
ความหมายราคะนั้นพบว่าราคะก็หมายถึงความยินดีในกามหรื อความติดข้องอยูใ่ นอารมณ์ ซึ่ งกิเลสทั้งสอง
ตัวนี้ อาจจะเกิ ดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้ เพราะเมื่อความอยากที่สัมผัสจากอารมณ์ เวทนาขึ้น ก็ย่อมเกิ ด
ความยินดีที่อยากติดข้องอยูใ่ นกามสุ ข ขณะเดียวกันเมื่อสัมผัสกับอารมณ์ความอยากข้องติดในกามสุ ข ก็อาจ
เกิดความอยากรู ้สึกยินดีพอใจ แต่อย่างไรก็ตามอารมณ์กิเลสนั้นส่ วนใหญ่มกั จะเริ่ มต้นมาจากการที่มนุษย์มี
ตัณหาก่อนทั้งสิ้ น เพราะตัณหาจะนาพาซึ่ งอารมณ์อนั เป็ นกิเลสของมนุษย์ต่อมา
1.2 ราคา
ดังที่ กล่าวมาแล้วว่าชื่ อของราคาหรื อราคะนั้นหมายถึ งการยึดติดข้องเกี่ ยวในอารมณ์ รวมทั้งความ
ความกาหนัด ความยินดีในกามซึ่ งนับเป็ นอารมณ์เวทนาที่มนุ ษย์ยอ่ มเกิดขึ้นเมื่อมีตณ
ั หาเกิดขึ้น การกล่าวถึง
ราคาในวรรณกรรมชุดธิ ดามารนั้น จะพบว่านางก็มีการแสดงจริ ตมายาที่ไม่แตกต่างจากตัณหาและอรดี นัน่
ก็คือนางเป็ นกิเลสตัวที่สองที่ออกมาประโลมให้พระพุทธเจ้าทรงหลงใหลในอารมณ์ หลังจากที่ตณ
ั หาไม่
สามารถทาได้สาเร็ จ ราคานี้ จดั ว่าเป็ นอารมณ์ ที่บ่งบอกถึ งการยึดติดในกามสุ ขอย่างเห็ นได้ชดั เจน ขณะที่
ตัณหาเป็ นอารมณ์ของความอยากในกามสุ ข แต่ราคานี้ จะชี้ ถึงการที่ตอ้ งไขว่คว้าหรื อครอบครอง คาศัพท์ที่
น่าสนใจอีกคาหนึ่งทางพุทธศาสนาคือราคจริ ตหรื อที่หมายถึงพื้นนิ สัยที่หนักในราคะ เช่น รักสวยรักงาม ซึ่ ง
เป็ นการแสดงออกถึ งการยึดติดในกิ เลส ในตัวบทวรรณกรรมกล่าวถึ งราคาไว้อย่างน่ าสนใจ อย่างเช่ นใน
สั มภารวิบากกล่าวไว้ถึงตอนที่พระมหาบุรุษตรัสถามนางว่าเหตุใดนางจึงมีชื่อนี้ ชื่ อนี้ ช้ ี ให้เห็ นนางมีกิริยา
อย่างไร นางทูลว่า “ข้ าพเจ้ านีเ้ ป็ นผู้ผกู สัตว์ ให้ กาหนัดยินดีอยู่ในบ่ วงราคา สั ตว์ ทั้งหลายจะหน่ ายหนีจากบ่ วง
ราคะแห่ งข้ า พเจ้ า นี ้มิ ไ ด้ ” (นาคะประที ป , 2500, หน้า 473) ขณะที่ ใ นมาระธิ ด าศิ ล ปค าฉั น ท์ กล่ า วถึ ง
คุณสมบัติของนางไว้ตรงกับศัพท์ทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึงราคจริ ตหรื อพื้นนิ สัยของราคาที่วา่ ความรู ้สึกรัก
สวยรักงาม ยินดีในการติดอยูใ่ นอารมณ์ ดังที่ตวั บทว่า
ช่อสการะเลิศจะเพริ ศวิมล ประดับประดาประภาพนธ์
ประพันธ์พวง
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 14)
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ราคาจึ ง เป็ นค าเปรี ย บทางพุ ท ธศาสนาที่ ต้อ งการชี้ ใ ห้ เ ห็ น หนึ่ ง ในธิ ด ามารหรื อ นางราคานี้ สร้ า ง
ความรู ้สึกหลงใหลพอใจในรู ปรสกลิ่นเสี ยงและต้องการข้องเกี่ยวในกิเลส เพราะสิ่ งที่นางกล่าวมานั้นแสดง
ถึงการพยายามผูกมัดมนุษย์ให้เวียนว่ายอยูใ่ นกามคุณ โดยมีตณั หาเป็ นเครื่ องสนับสนุนนัน่ เอง
1.3 อรดี
ส่ วนอรดีน้ นั อาจกล่าวได้วา่ แม้จะจัดว่าเป็ นอารมณ์กิเลสมนุษย์ที่แสดงออกถึงความขึ้งเครี ยดและความ
ริ ษยา ซึ่ งถือว่าเป็ นอารมณ์ ที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากถ้าเปรี ยบเทียบกับตัณหาและราคาที่มีสถานะของอารมณ์
กิเลสที่เป็ นใหญ่ ในสั มภารวิบากกล่าวถึงเหตุที่นางอรดี มีชื่อนี้ ก็เพราะว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ผูกสั ตว์ ไว้ ด้วยบ่ วง
คือโทโส สัตว์ ทั้งปวงจะหลีกไปให้ พ้นจากบ่ วง คื อโทสะแห่ งข้ าพเจ้ านี ้ หลีกไปได้ เป็ นอันยากยิ่งนัก ” (นาคะ
ประทีป, 2500, หน้า 474) แต่อารมณ์ แห่ งความขึ้ งเครี ยด การแสดงโทสะและการแสดงความโทมนัสนี้ ก็
นับว่าเป็ นอารมณ์กิเลสอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ ซึ่ งเมื่อใดมนุ ษย์ประสบกับตัณหาและไม่สามารถได้ตามความ
พึงพอใจในความรู ้สึก อันมีราคาเป็ นเครื่ องชักจูงให้เกิดความกาหนัดในกามสุ ขนั้นมากยิง่ ๆ ขึ้น มนุ ษย์ก็เกิด
อารมณ์ ความรู ้สึกไม่เป็ นสุ ข ไม่พอใจและเกิดความขึ้งเครี ยดจนนาไปสู่ การมีโทสะ โทสะนี้ จดั ว่าเป็ นหนึ่ ง
ในอกุ ศ ลมู ล 3 โดยมี โลภะ โทสะ และโมหะเป็ นปั จจัย ที่ ก่ อให้ค วามชั่วขึ้ น หรื ออาจจะก่ อให้เกิ ดความ
โทมนัสไม่ได้สิ่งที่ตนพึงประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวรรณกรรมชุ ดธิ ดามารนี้ จะพบว่าธิ ดามารนาง
ที่สามหรื ออรดีน้ นั ไม่ปรากฏแสดงอารมณ์โทสะและโทมนัสแต่ประการใด อาจจะเป็ นเพราะในวรรณกรรม
ต้องการที่จะชี้ ให้เห็ นว่าอรดี เป็ นหนึ่ งในอารมณ์ กิเลสที่ย่อมสามารถเกิ ดได้กบั มนุ ษย์ทุกรู ปนามก็ได้ และ
จากพุ ทธประวัติสู่ วรรณกรรมนั้น อรดี จะต้องแสดงจริ ตมารยาเพื่อให้พระมหาบุ รุษเกิ ดความรู ้ สึก พอใจ
หลงใหลในความงามและกิริยา ดังนั้นการแสดงอารมณ์ที่ร้ายกาจหรื อความเศร้าหมองของอรดีจึงไม่ปรากฏ
ให้เห็น เพราะต้องแสดงให้เห็นความสวยงามและความสดชื่นของนางเพื่อลวงพระมหาบุรุษนัน่ เอง
ตัณหา ราคาและอรดีจึงนับว่าเป็ นตัวแทนคาศัพท์ทางพุทธศาสนาที่เป็ นเครื่ องมือสาธิ ตให้เห็นถึงกาม
คุ ณที่ เกิ ดขึ้ นกับ มนุ ษ ย์ และเป็ นสั ญลัก ษณ์ ท างพระพุ ท ธศาสนาที่ ต้องการชี้ ใ ห้เห็ นว่า ค าว่า “มาร” นั้น
นอกจากจะมีความหมายถึ งการเป็ นอุปสรรคขัดขวางทางแห่ งความสาเร็ จแล้ว “มาร” ยังเป็ น “บ่วงมาร” ที่
คอยดักจับให้สัตว์โลกตกอยู่ในวิสัยของตนหรื อทางแห่ งมาร ซึ่ งบ่วงมารนั้นก็คือบ่วงกิ เลส โดยมีกามคุ ณ
หรื อรู ป รส กลิ่น เสี ยง โผฏฐัพพะเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งในพุทธปฏิภาณ คาถามที่พระพุทธเจ้าทรงโต้ตอบกับ
มารเรื่ องอารมณ์ 6 นั้น มารได้กล่าวถึงกามคุณหรื อกิ เลสซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มารเป็ นนายทั้งสิ้ นนั้นว่า นอกจากกาม
คุณทั้ง 5 แล้วยังมีธรรมารมณ์ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิ วหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิ วหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ล้วนเป็ นวิสัยของมารทั้งสิ้ น
มารจึงกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าท่านจะหลีกหนี พน้ จากวิสัยของมารได้อย่างไร พระพุทธองค์ทรงดารัสท่านก็
ไปในทางที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้
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การเกิ ดกิ เลสจะทาให้ก่อให้เกิดการทากรรมหรื อการกระทา และเมื่อทากรรมก็ยอ่ มต้องได้รับวิบาก
หรื อผลของกรรม นัน่ ก็คือการยังเวียนว่ายในสังสารวัฏ ไม่หลุ ดพ้นจากบ่วงมาร ดังที่มีคากล่าวว่า “คนที่ มี
กิเลสจึ งติดในบ่ วงมาร ถ้ าไม่ มีกิเลส ก็ไม่ ติด ” (กี อยูโ่ พธิ์ , 2477, หน้า 207) พระมหาบุรุษหรื อในเวลาต่อมา
ตรัสว่าพระองค์เป็ นผูห้ ลุดพ้นจากบ่วงมารหรื อกามคุ ณแล้วจึงไม่ขอ้ งเกี่ ยว อีกทั้ง “กิเลสอันใดอันหนึ่งซึ่ งมี
อยู่ใ นโลก พระสั มมาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงชนะแล้ ว จั กกลับแพ้ อีก นั้นไม่ มี พระสั มมาสั มพุ ทธเจ้ าเป็ นผู้มี
อารมณ์ หาที่สุดมิได้ เป็ นผู้ไม่ มีรอยคือกิเลส พวกเจ้ าจักนาไปได้ อย่ างไร ข่ าย คื อตัณหาที่ ครอบ สั ตว์ โลกทั้ง
ปวงไว้ เราก็ได้ ตัดขาดแล้ ว จักนาเราไปได้ อย่ างไร” (ปุ้ ย แสงฉาย, 2499, หน้า 172)
จะเห็นได้ว่าชื่ อของธิ ดามารทั้งสามนี้ จึงเป็ นปริ ศนาของคาศัพท์ทางพุทธศาสนาที่ผอู ้ ่านจะต้องเข้าใจ
ในเรื่ องของกามคุ ณ จึงจะสามารถตีความจากชื่ อของนางทั้งสามว่าแท้ที่จริ งแล้วตัณหา ราคาและอรดี ก็คือ
ความเปรี ยบที่พุทธศาสนาต้องการอุปโลกน์ให้เห็นชัดเจนนอกเหนือจากความหมายตามรู ปคา ทั้งนี้ ชื่อของ
นางนี้ได้มาสัมพันธ์กบั การสร้างภาพของตัวละครธิ ดามารในวรรณกรรมในลักษณะของการแสดงพฤติกรรม
อาจมีผแู ้ ย้งได้วา่ และเหตุใดจึงต้องเป็ นธิ ดามาร ทั้งที่กิเลสมารนี้ สามารถเป็ นสิ่ งใดก็ได้ที่จะชักจูงให้มนุ ษย์มา
ตกอยูใ่ นบ่วงมาร คาตอบนั้นก็คือการที่อุปโลกน์ให้นางมารทั้งสามนี้ มาประโลมใจพระมหาบุรุษ ก็เพราะ
พระมหาบุรุษดารงเพศเป็ นบุรุษ การที่จะชักจูงใจให้บุรุษมีความหวัน่ ไหวได้น้ นั ย่อมมาจากความพึงพอใจ
ในรู ปโฉมของหญิงงาม ดังนั้นตัวอย่างการสาธิ ตหรื อแบบทดสอบธิ ดามารที่แปลงกายมาเป็ นหญิงนั้นก็มี
จุดมุ่งหมายเพื่อล่อลวงให้พระมหาบุรุษมีความประสงค์ในรู ปกายของนางนัน่ เอง ดังนั้นนอกจากชื่ อของนาง
จะเป็ นปริ ศนาที่น่าสนใจแล้ว พฤติกรรมที่ธิดามารทั้งสามแสดงออกมานั้นก็มีความน่าสนใจอยูเ่ ช่นกัน ดังที่
จะกล่าวต่อไปนี้
2. การแสดงอิตถีมารยา
เมื่อเราทราบถึงปริ ศนาชื่อของธิ ดามารทั้งสามที่เกี่ยวข้องกับกิเลสอันถือว่าเป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่จะ
ขัดขวางความดีงามทั้งหลายแล้ว นอกจากชื่ อของธิ ดามารจะสัมพันธ์กบั เป็ น “มาร” ในความหมายของการ
เป็ นอุปสรรค การขัดขวางทางแห่งความสาเร็ จแล้ว จึงเกิดข้อสงสัยว่าทาไมพระพุทธศาสนาจึงอุปโลกน์ธิดา
มารทั้งสามให้เป็ นอุปสรรคขัดขวางแทน หากกลับไม่ให้พญาวสวัตตีมารเป็ นผูด้ าเนิ นบทบาทตั้งแต่ตน้ จน
จบ กล่าวคือเหตุการณ์มารผจญนี้นบั เป็ นเหตุการณ์สาคัญตอนหนึ่งในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า การที่จะ
ทดสอบว่าพระพุทธเจ้าทรงผ่านกิเลสทั้งหลายต่างๆ นี้ สาเร็ จหรื อไม่น้ นั แบบทดสอบหนึ่ งที่สามารถพิสูจน์
ได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถละ
หรื อเลิ กจากการมี ความสัมพันธ์ ฉันชายหญิ งไปได้ เพราะเมื่ อฝ่ ายชายมี ความพึงพอใจต่อฝ่ ายหญิ ง ย่อม
สามารถที่จะสละทุกทุกอย่างได้ ในกรณี น้ ี จึงมีความหมายว่าหญิงสามารถชักจูงหรื อโน้มน้าวใจให้ชายลุ่ม
หลงได้ (ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2541, หน้า 77) อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายถึ งว่าหญิงคือศัตรู ทางพรหมจรรย์
หากแต่ความเป็ นผูห้ ญิงไม่วา่ จะเป็ นรู ปโฉม ความบันเทิงใจและความใกล้ชิดย่อมจะทาให้ชายฝึ กตนที่จะละ
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ราคะได้ยาก (ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2541, หน้า 77) ดังนั้นธิ ดามารจึงเข้าใจว่าพระมหาบุรุษซึ่ งครองเพศเป็ น
“ชาย” นั้นย่อมจะต้องมีความพึงพอใจต่อรู ปโฉมของหญิง รวมทั้งยังคิดไปด้วยว่า “ธรรมดาบุรุษย่ อมชอบ
สตรี มีรูปพรรณต่ างๆ กัน บ้ างก็รักสตรี ที่เป็ นกุมารี บ้ า งก็รักสตรี ที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย บ้ างก็รักสตรี ที่ตั้งอยู่ใน
มัชฌิ มวัย บ้ างก็รักสตรี ที่ตั้งอยู่ในปั จฉิ มวัย เราทั้งหลายจักประโลมด้ วยรู ปพรรณต่ างๆ กัน ” (ปุ้ ย แสงฉาย,
2499, หน้า 172) แต่นางทั้งสามกลับลืมไปว่าพระมหาบุรุษอยูใ่ นเพศสมณะและทรงปั ญญาล้ าเลิศแตกต่าง
จากสมณะองค์อื่น การคิดของธิ ดามารเช่นนี้ มาจากการที่นางทั้งสามตัดสิ นจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ของ
ชายและหญิงนัน่ เอง ดังนั้นการที่จะเข้าใจปริ ศนาธิ ดามารที่แสดงออกมาจากตัวนางนั้น นอกจากจะพิจารณา
จากชื่อของนางแล้ว ในด้านพฤติกรรมของนางก็สามารถตีความได้เช่นกัน
ดังนั้นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนจะกล่าวต่อไปคือการพิจารณาจากชื่ อของนางทั้งสามมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของนางทั้งสามอย่างไร มีรายละเอียดที่จะต้องกล่าว 2 หัวข้อ คือ กายนาง-กายหญิงและการแสดงความเป็ น
หญิงของธิดามาร
2.1 กายนาง-กายหญิง
สิ่ งหนึ่งที่จะเห็นได้จากการแสดงอิตถีมารยาแห่งหญิงของธิ ดามารทั้งสามนั้นก็คือการที่เข้าใจว่าบุรุษมี
ความพึงพอใจในรู ปโฉม ในวรรณกรรมที่กล่าวถึ งเรื่ องราวของธิ ดามารนั้นนับตั้งแต่อรรถกถาธรรมบทที่
กล่าวถึงมาคันทิยพราหมณ์ตอ้ งการที่จะยกธิ ดาเพื่อให้เป็ นผูป้ รนนิ บตั ิพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทรงดาริ
ว่าพระองค์ทรงเห็นรู ปกายของหญิงคือสิ่ งที่น่ารังเกียจ ดังที่ทรงตรัสว่า “ความพอใจในธรรมเนียมแห่ งคนคู่
ไม่ ได้ มีแก่ เรา เพราะได้ เห็นนางตัณหา ราคา อรดีเลย...เพราะได้ เห็นรู ปกายอันเต็มด้ วยมูตรกรี สเช่ นนี ้ ” (ปุ้ ย
แสงฉาย, 2494, หน้า 440) อีกทั้งพระองค์น่าจะทรงค้นพบแล้วว่าการที่ จะรั กษาพรหมจรรย์ให้อยู่ได้น้ นั
นอกจากการทาความเข้าใจถึ งบทบาทและหน้าที่ของผูห้ ญิง เช่น หญิงคนนั้นเป็ นมารดาก็ให้พิจารณาว่าคือ
มารดา อย่ามองเป็ นอื่นแล้ว ยังรวมไปถึงการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ “ร่ างกาย” ดังที่มีพุทธโอวาทตรัสถึงการ
พิจารณาเรื่ องกายว่า
ตั้งแต่เบื้ องต่ าขึ้ นไปถึ งปลายผม อันมี หนังหุ ้มรอบ อันเต็มไปด้วยของไม่สะอาด
ต่างๆ สิ่ งที่มีในกายนี้ ก็คือผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มัน
ข้น น้ าตา เปลวมัน น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร์ ดังนี้...ประพฤติพรหมจรรย์อยูไ่ ด้ตลอดชีวติ
(ปุ้ ย แสงฉาย, 2498, หน้า 442)
ขณะที่ มาระธิดาศิลปคาฉันท์ เป็ นวรรณกรรมที่กลับนาเสนอภาพของเรื อนร่ างธิ ดามารได้อย่างชัดเจน
มากที่สุด กล่ าวคือในตัวบทได้กล่าวบรรยายถึ งเรื อนร่ างของธิ ดามารทั้งสามในลักษณะสะท้อนถึ งความ
สวยงาม ซึ่ งเป็ นภาพที่สามารถชักจูงใจให้ชายหลงใหลได้ ดังที่ตวั บทกล่าวชมโฉมความงามของนางไว้ใน
จตุรวรรค ตอนสามธิดามารกาลังสลบว่า

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 41

อันกานดาผิวะปรางสอางสิ ริลายอง ใครเลยจะเว้นปอง
ฤมี
อันกานดาผิวะพักตร์ประภาสิ ริฉวี ใครเลยจะนึกหนี
มิสม
อันกานดาผิวะเอวสอางสริ รกลม ใครเลยจะเว้นชม
สเอว
อันกานดาผิวะเผ้าอาพนกลคาเปลว ใครเลยจะเห็นเลว
ละแผก
อันกานดาผิตะโพกงอนประดุจแอก ใครบ้างมินึกแปลก
ละนัน่
อันกานดาผิวขาวสกาวมิมลทันต์ ใครเลยมิวา่ ฟัน
อเคื้อ
อันกานดาผิวะเนตร์ ประดุจนยนเนื้ อ ชายชนนิยมเขือ
สนัน่
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 22)
ในฉากตอนนางอรดีและนางราคาขับทูลถึงโฉมงามของนางว่า
ฉอเลาะเพราะพริ้ ง ยิม้ แย้มยวนยิง่ หวังสิ่ งเกษม
ทานูลทูลวอน โอษฐ์อ่อนอวนเอม ผิวพรรณวรรณเหม
ระเรื่ อเรื องรอง
ขาวแกมชมพู ฉวีสีตรู พิศดูไยยอง
ผุดผ่องเพ็ญพราว เย้ยขาวเย้ยทอง เปล่งปรางนางน้อง
เยีย่ งเย้ยชมพู
ทรามวัยกาดัด เต้าเต่งเคร่ งครัด จารัดพบู
งามปรางคางคิ้ว งามนิ้วกรรณตรู โอษฐ์เอี่ยมอมชู ้
สมพักตร์ ประไพ
งามเกล้าเผ้าผม เนตร์ หวานพาลรมย์ วาวคมแจ่มใส
หน้านวลแฉล้ม ชื่นแช่มยองใย แจ่มจันทร์ พรรณไข
เพ็ญแขแลลาน
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นาสิ กโสภา กรแก้วกัญญา กานดาดวงพาล
ลัง่ เรี ยวเพรี ยวรับ อ่อนหยับสคราญ ลาแขนเยาว์มาลย์
ยิง่ งามยามไกว
งามเพลาเกลาเกลี้ยง ลัง่ ลาเรี ยวเรี ยง ยลเยีย่ งหงส์ไกร
งามชงค์นงราม อีกน่องทรามวัย ยูรยาร์ นาดไป ดุจหงส์เหมเหิ ร
ตะโพกไหล่ผาย ผ่าเผยเฉิ ดฉาย เยื้องกรายสเทิน
ปฤษฎางค์เลอศรี ท่วงทีเมียงเมิน ยิง่ พิศยิง่ เพลิน
งามเหมาะเจาะใจ
ทรงทรวงพ่วงพี เอวอ่อนยาหยี ท่วงทีอาไพ
มรรยาทแช่มช้อย นางน้อยนวลใจ จิ้มลิ้มลมัย รางชางชวนชม
งามศอสลวย ดุจเทพอานวย ทรงช่วยเสกสม
รับส่ วนภาคเศียร แนบเนียนเกลียวกลม พลัง่ พร้อมอารมณ์
รู ปรสกลิ่นเสี ยง
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 3 และ 40)
หากพระมหาบุรุษนั้นกลับมองร่ างของธิ ดามารที่อาจสร้างความน่าหลงใหลให้ชายอื่นได้น้ นั เป็ นภาพ
ของ “ดุจศพสลบสลาย” พร้อมกับทรง “ปลงร่ างสอางนุ ช” แทน ทั้งนี้ การพรรณนาถึงเรื อนร่ างของธิ ดามาร
ทั้งสามนางนั้น กวีผนู ้ ิพนธ์มีจุดประสงค์ที่จะนาเสนอภาพของธิ ดามารให้เห็นชัดเจนมากขึ้นจากวรรณกรรม
ชุ ดธิ ดามารเรื่ องอื่นที่จะกล่าว เพราะในฎีกาพาหุง นั้นก็ไม่ได้กล่าวชมโฉมความงามนอกจากกิ ริยาท่าทาง
เยื้องย่างของนางเท่านั้น ดังนั้นในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ จึงเป็ นวรรณกรรมที่นาเสนอภาพความเป็ นมนุษย์ที่
เห็นได้ชดั เจนจากตัวตนของธิดามาร ขณะที่วรรณกรรมธิดามารเรื่ องอื่นมักจะนาเสนอภาพของธิ ดามารที่ให้
ความสาคัญต่อการเป็ น “มาร” ขัดขวางต่อพระมหาบุรุษอย่างไรเท่านั้น อีกประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจก็คือการ
นิ มิตกายนางให้เป็ นหญิ งต่างวัย แม้ว่าจุ ดประสงค์ของการนิ มิตกายของธิ ดามารเพื่อให้เป็ นหญิ งแรกรุ่ น
หญิงกลางคน หญิงในวัยผูใ้ หญ่น้ นั มีเพื่อชักจูงใจให้พระมหาบุรุษเกิ ดความรู ้ สึกหลงใหลในหญิงวัยต่างๆ
หรื ออาจกล่าวได้วา่ การนิมิตกายนางของธิ ดามารในหญิงวัยต่างๆ นี้เป็ นตัวเลือกให้พระมหาบุรุษเกิดความพึง
พอใจในหญิงวัยใดก็สามารถเลือกได้น้ นั เป็ นอุบายวิธีทางโลก กล่าวคือธิ ดามารนั้นได้ใช้อุบายทางโลกหรื อ
การแสดงภาพของความสะสวยของหญิ งวัยต่างๆ เพื่อสร้ างเสน่ ห์ดึงดูดความสนใจ ซึ่ งเมื่อพิจารณาจาก
ความคิดที่นางทั้งสามคิดไว้ก่อนหน้านั้นว่า ธรรมดาบุรุษมักชอบสตรี ที่มีรูปโฉมแตกต่างกันซึ่ งรวมถึ งวัย
ด้วย การเข้าใจความชอบบุรุษจึงเป็ นวิธีการที่ธิดามารคิดว่าจะสามารถทาให้ “บุรุษ” ที่หมายถึง “พระมหา
บุรุษ” จะเข้าข่าย “ธรรมเนียมของบุรุษ” ด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี้ การพรรณนากายของนางนั้น จะสังเกตได้ว่ามีความสัมพันธ์กบั การแสดงความเป็ นหญิง
ด้วย กล่าวคื อการแสดงเรื อนร่ างที่ ออ้ นแอ้นและดู สะสวยงดงามของธิ ดามารนี้ ถ้ามี การแสดงลักษณะ
ความเป็ นหญิงที่ตรงกันข้ามกับเรื อนร่ าง ย่อมจะไม่สามารถความพึงพอใจให้กบั บุรุษผูพ้ บเห็ น ดังนั้นสิ่ ง
หนึ่ งที่ธิดามารจะต้องนิ มิตภาพมายาให้สอดคล้องกับเรื อนร่ างของตนด้วยนั้นก็คือการแสดงความเป็ นหญิง
อย่างไรก็ตามการแสดงความเป็ นหญิงของธิ ดามารนี้ กลับแฝงไว้ดว้ ยมารยาของหญิงหรื อจริ ตมายาที่หญิง
ร้ ายมักจะเสนอเพื่อยัว่ ยวนให้ชายหลงใหล แม้ว่าจะสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผูห้ ญิงที่จะต้อง
แสดงออกกับผูช้ ายซึ่ งเป็ นธรรมดาของโลกก็ตาม อนึ่งจะพบได้วา่ แม้วา่ นางจะสามารถแปลงกายให้นางเป็ น
หญิงที่มีความต่างหลายวัย หากในที่สุดแล้วความเป็ นหญิงที่แสดงผ่านเรื อนร่ างของนางก็กลับปฏิเสธความ
ร่ วงโรยในวัยชรา ดังที่ในฎีกาพาหุง กล่าวว่า “...แก่ ชราคร่าคร่ าเกสาหงอกฟั นหั กเห็นประจักษ์ แก่ ตา” นางก็
“บังเกิ ดกาเริ บร้ อนละอายแก่ ใจนักหนา...มิ อาจสามารถเพื่ อจะอยู่ในฐานที่ นั้นได้ ก็พาบริ วารของอาตมา
(ธิ ดามาร-ผู้เขียน) หนีไปสู่ สานักพระบิดา” (ฎีกาพาหุ ง, 2458, หน้า 7) เช่นเดียวกับใน สั มภารวิบาก กล่าวไว้
ว่า “อาศัยกรรมที่ตัวกระทามิดีนั้น ซัดให้ บัดเดี๋ยวใจก็กลับกลายเป็ นคนชรา มีรูปพึงเกลียดพึงชัง...มารธิ ดาทั้ง
สามนั้นก็มีความละอายมิอาจอยู่ช้าได้ ก็พากันรี บกลับไปสู่ สานักพระยามาราธิ ราช” (นาคะประทีป, 2500,
หน้า 474) ส่ วนในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ น้ นั กลับไม่ได้แสดงภาพของนางทั้งสามที่ความชรา ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะกวีตอ้ งการให้วรรณกรรมเรื่ องนี้แสดงถึงความสมจริ งคือเป็ นภาพนาเสนอของธิ ดามารที่เป็ นผูห้ ญิงที่มี
ความเป็ นมนุษย์มากกว่าวรรณกรรมเรื่ องอื่นที่กล่าวถึงธิ ดามาร จึงไม่มีการกล่าวถึงการนิ มิตกายให้เป็ นหญิง
ต่างวัย และไม่มีการแก่ชรา อย่างไรก็ตามจะพบว่าธิ ดามารทั้งสามนั้นคือตัวแทนของกิเลสมารอย่างแท้จริ ง
เพราะยังติดข้องอยูใ่ นข่ายแห่งตัณหา ราคะ และอรดีคือความอยากสวยอยากงาม การมีความสุ ขที่ได้เห็นตน
งดงาม การรู้สึกโทมนัสถ้าตนเองประสบกับความชรา
2.2 การแสดงความเป็ นหญิงของธิดามาร
ความเป็ นหญิ ง นี้ เ ป็ นภาพนาเสนอพฤติ ก รรมของผูห้ ญิ ง โดยน าเสนอผ่า นทางพฤติ ก รรมทั้ง กาย
อารมณ์ และความรู ้สึก บุคลิกภาพ เรื อนร่ าง ความคิด ความเชื่ อ ตลอดจนการดาเนิ นชี วิต จากการวิเคราะห์
ภาพของธิ ดามารในวรรณกรรมชุดธิ ดามารนี้ จะพบว่าประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจก็คือการแสดงความเป็ นหญิง
ของธิ ดามารทั้งสามออกมาเพื่อประโลมใจให้พระมหาบุรุษมีความพึงพอใจนั้นคือการแสดงท่าทางลักษณะ
การเดิน ยืนหรื อนัง่ กิ ริยาต่าง ๆ เหล่านี้ มกั สะท้อนผ่านภาพความเป็ นหญิงในความหมายของความนุ่มนวล
ความสวยงาม อย่างไรก็ดีธิดามารนั้นได้ปรุ งแต่งเพิ่มจริ ตหรื อมารยาของหญิงร้ายเข้าไปเพื่อเสแสร้งให้ความ
นุ่มนวลนั้นเป็ นความนุ่ มนวลยิง่ ขึ้น ความสวยงามก็เป็ นการปลอมแปลงเพื่อให้ดูสวยงามมากเกินกว่าปกติ
หรื อแม้แต่อิริยาบถทั้งสี่ คือเดิ น ยืน นัง่ และนอน นางก็เสแสร้ งปรุ งแต่งมารยาของหญิ งที่ แอบแฝงไว้ด้วย
ความต้องการผูกมัดให้บุรุษที่เห็นย่อมเกิดความพึงพอใจ
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การแสดงความเป็ นหญิงของนางทั้งสามในเชิงเย้ายวนและสร้างความน่าสิ เน่หาเปรี ยบเสมือนกับการ
นาเสนอภาพของผูห้ ญิงลักษณะต่าง ๆ นับตั้งแต่การแสดงท่าเยื้องกราย การแสดงบทบาทของผูห้ ญิง ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1 การแสดงท่าเยือ้ งกราย
ในวรรณกรรมที่นาเสนอเรื่ องราวของธิ ดามารนี้ ทุกเรื่ องมักจะกล่าวตรงกันว่าท่าทางของธิ ดามารนี้ ท้ งั
การเยื้องย่าง การย่างกราย การปรับเปลี่ยนอิริยาบถนั้นมักจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเสแสร้งให้ดูมี
จริ ตมายามากเกินกว่าความเป็ นหญิงที่แสดงออกมาหรื อการใช้เล่ห์กลปรุ งแต่งในกิริยาที่แสดงออกมา เช่ น
ในสั มภารวิบาก กล่าวถึ งการเดิ นของธิ ดามารทั้งสามในภาพรวมว่า “เมื่อจะไปสิ หาไปดี ๆ ไม่ สาแดงลี ลา
อาการมายาหญิงเยือ้ ง กรายส่ ายหน้ าชาเลืองตาขับร้ อง” (นาคะประทีป, 2500, หน้า 474) มีขอ้ สังเกตคือใน
สั มภารวิบาก นั้นกล่าวในลาดับแรกก่อนว่าธิ ดามารทั้งสามถูกพระมหาบุรุษขับออกไปให้พน้ จากการเข้ามา
หา จึงทาให้นางทั้งสามต้องแสดงท่าทางเช่ นนั้น ส่ วนใน ฎีกาพาหุง กล่าวถึ งลักษณะการเดินของธิ ดามาร
เพียงนางตัณหาว่า “ฝ่ ายว่ านางตัณหาเปนธิ ดาผู้พี่ ก็กระทาเล่ ห์กลมารยากระบิดกระบวนแยบคาย แล้ วบทจร
เยื ้อ งย่ า งเข้ า มาสู่ ส านั ก ” (ฎี ก าพาหุ ง , 2458, หน้า 3) เข้า ใจว่า ธิ ด ามารอี ก สองนางก็ มี ล ัก ษณะการเดิ น
เช่นเดียวกัน ส่ วนใน มาระธิดาศิลปคาฉันท์ ได้กล่าวอิริยาบถดังนี้
การเดิน
ธิ ดามารทั้งสามองค์ทรงศรี
ประเล่ห์ยะยวนมารยา
แย้มยิม้ พริ้ มเพราเสาวภา
ชม้อยชม้ายชายนัยน์

เสด็จเฝ้ ามุนี
เอื้อนอรรถวัจนา
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 1)

การนอน
นางตัณหากรก่าย ณ กายสะอรดี สองเพราสุ พรรณี
สโรช
นางราคากรพาดนลาฏสริ รโขด เด่นองคะนงโพธ
สุ ภพ
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 21)
อิริยาบถของธิ ดามารที่นาเสนอผ่านวรรณกรรมนี้ เป็ นการชี้ ให้เห็นถึงการที่นางทั้งสามพยายามแสดง
ถึงการปรุ งแต่งกิริยาของความเป็ นหญิง
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2.2.2 การแสดงบทบาทของผู้หญิง
พฤติกรรมของธิ ดามารที่น่าสนใจประการหนึ่ งที่ปรากฏในวรรณกรรมชุ ดธิ ดามารนี้ ก็คือการแสดง
บทบาทของผูห้ ญิงในด้านครัวเรื อน กล่าวคือนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นผูห้ ญิงจะต้องมีหน้าที่ปรนนิ บตั ิสามี
รวมทั้งบุตร ดังที่มีการกาหนดหน้าที่ต่างของภรรยาที่ดีเอาไว้ หรื อไม่เฉพาะแต่สามีและภรรยา แม้แต่ผอู ้ อก
บวชก็จะต้องมีผมู ้ าปรนนิบตั ิหรื อดูแลในกิจต่างๆ ดังที่มาคันทิยพราหมณ์ตอ้ งการที่จะยกธิ ดาให้พระพุทธเจ้า
นัน่ เอง ในด้านการแสดงความเป็ นหญิงเช่ นนี้ จึงมีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรมของธิ ดามารทั้งสามนาง
ด้วย คือนางย่อมเข้าใจความเป็ นไปทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสัยของผูช้ ายนั้นย่อมที่จะชอบการเอาอกเอา
ใจรวมทั้งการได้รับการปรนนิ บตั ิ ดังที่ธิดามารทั้งสามต่างทูลอาสาเกี่ ยวกับการแสดงความชานาญในการ
เรื อนทั้งงานประดิษฐ์ อาหารการกินให้ พระมหาบุรุษทรงทราบ ดังตัวอย่างในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ กล่าว
ไว้วา่
นางอรดีทูลว่า
อันนะสังค์สการะข้าฯ ชานาญ จะตบจะแต่งจะแบ่งประสาน
ก็สมจิต
แม้ดารัสไฉนจะได้ประดิษฐ์
ประดุจพระองค์จานงมิผิด
มิแผกเลย
สังคะรสละบองฉลองเฉลย
จะยวนก็เยีย่ มจะเคียมก็เคย
ชานาญเทียว
นางตัณหาทูลว่า
อันนะ,สังค์,สการะข้าฯ ก็เชี่ยว จะตบจะแต่งจะแบ่งจะเจียว
ประการใด
แม้พระองค์ประสงค์จานงไฉน จะขาดจะพลั้งจะยังอะไร
ก็รู้สิ้น
อันนะโภชนาก็น่าถวิล
จะลองจะลิ้มจะจิ้มจะกิน
ประกอบกัน
นางราคาทูลว่า
อันนะ,สังค์,สการะข้าฯ ก็มนั่
จะตบจะแต่งจะแบ่งจะปั น
ประกอบกิจ
แม้ประภาษประสงค์จานงชนิด ไฉนก็ได้วไิ ลขจิต
มหิ ทธิ์ ผล
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ช่อสการะเลิศจะเพริ ศวิมล
ประพันธ์พวง

ประดับประดาประภาประพนธ์
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 13-14)

ส่ วนหน้าที่ของผูห้ ญิงอีกประการหนึ่ งคือการบารุ งบาเรอให้ความสุ ขสาราญในด้านบันเทิงนั้น ใน
ปฐมสมโพธิกถา และ มาระธิดาศิลปคาฉันท์ มีการนาเสนอภาพของธิ ดามารทั้งสามมุ่งเป็ นเครื่ องบันเทิงของ
ผูช้ าย ดังที่ธิดามารรู ้วา่ โดยปกติวสิ ัยของผูช้ ายมักชอบดูระบาราฟ้ อน ปฐมสมโพธิกถา กล่าวว่า “นางมารธิ ดา
ทั้งหลาย ก็กระทาอิ ตถีมายาโดยอาการลี ลาศชาเลื องเนตรฟ้ อนราขับร้ องมีประการต่ างๆ” (สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส, 2496, หน้า 167) หรื อใน สั มภารวิบาก กล่าวว่า “สาแดงลี ลาอาการ
มายาหญิงเยือ้ ง กรายส่ ายหน้ าชาเลื องตาขับร้ อง” (นาคะประทีป, 2500, หน้า 474) จึงสนับสนุ นให้เห็ นว่า
บทบาทของผูห้ ญิงนั้นคือการเป็ นเครื่ องบันเทิงสร้างความสาราญให้กบั เพศตรงข้าม
นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงความเป็ นหญิงที่ ปรากฏจากพฤติกรรมของธิ ดามารทั้งสามนี้ ยงั อยู่ที่การแสดง
ความเอียงอายหรื อการที่ตนเองมีความรู ้สึกว่าเป็ นหญิงที่ยอมเปิ ดเผยกายใจให้ผชู ้ ายได้มองเห็น แต่กลับไม่
สนใจ ในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนคือในท้ายที่สุดเมื่อไม่สามารถประโลมพระทัย
ให้พระมหาบุรุษมาข้องเกี่ยวในกิเลส นางทั้งสามก็เกิดความรู ้สึกขึ้นมาว่า
ว่าพลางกรรแสง ทรวงเสี ยวแสยง สาแดงเปิ ดเผย
ระทมกรมทุกข์ มิสุขเสบย หน้านวลชวนเชย กลั้วกล้าน้ าตา
ทั้งรักทั้งแค้น ทั้งอายสุ ดแสน เนื องแน่นเสน่ห์หา
แล้วหวนเคืองขัด ดารัสราชา ผูพ้ ระบิดา ก่อเกล้าเกศี
เหมือนหนึ่งพึงใจ แสร้งส่ งจงใช้ ลูกให้กาลี
ยัว่ ยวนชวนชาย มุ่งหมายมหิ สี น่าอายเต็มที พ่อล่อลูกหญิง
(จมื่นทรงสุ รกิจ [พราว บุณยรัตนพันธุ์], ม.ป.ป., หน้า 49)
ทั้งนี้ ศกั ดิ์ ศรี เรื่ องความอับอายนั้นแม้จะเป็ นพฤติกรรมที่มกั เกิ ดขึ้ นกับผูช้ าย โดยเฉพาะค่านิ ยมชาติ
กาเนิ ด บทบาทหน้า ที่ และเพศสถานะ หากผูห้ ญิ ง ก็มีค่า นิ ยมเกี่ ย วกับเรื่ องความอับ อายเช่ นกัน ทั้งนี้ ใ น
วรรณกรรมมักจะเน้นศักดิ์ศรี ของผูห้ ญิงให้รู้จกั แสดงความอับอายถ้าหากตนเองต้องสู ญเสี ยคุณสมบัติความ
รักนวลสงวนตัว รวมไปถึ งความรู ้ สึกอับอายถ้าตนเองเกิ ดความรู ้ สึกละอายใจจิตสานึ กหรื อความรู ้ สึกผิด
ชอบชัว่ ดีถา้ ทาผิดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2550, หน้า 317-318) จากการศึกษาภาพ
ธิ ดามารจากวรรณกรรมมานี้ พ บว่า มี เพี ย ง มาระธิ ด าศิ ลปค าฉั นท์ ที่ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ นนี้ นั่นหมายถึ ง ว่า
วรรณกรรมเรื่ องนี้ กวีตอ้ งการที่จะปรับปรนเรื่ องของธิ ดามารที่มีมาตั้งแต่ในพุทธประวัติมาสู่ วรรณกรรมยุค
ร่ วมสมัยกับผูแ้ ต่งให้มีลกั ษณะความสมจริ งหรื อมีความเป็ นสี สันของมนุษย์มากยิง่ ขึ้น
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บทสรุ ป
จากการศึกษาเรื่ องของธิ ดามารรวมทั้งปริ ศนาธิ ดามารนี้ กล่าวได้วา่ ภาพของธิ ดามารทั้งสามเปรี ยบเป็ น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่วรรณกรรมต้องการสาธิ ตให้เห็นถึง ความเปรี ยบกับกิ เลสของมนุ ษย์ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต โดยกิ เลสมักจะมาในทุกรู ปแบบของการสัมผัสผ่านทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง กาเนิ ดของ
ธิ ดามารทั้งสามนั้นถื อกาเนิ ดขึ้นมาจากอุปปาติกะ หรื อพวกที่เกิ ดขึ้นมาโดยมีร่างกายเติบโตทันที มีที่อยูค่ ือ
สวรรค์ช้ นั ปรนิ มมิตวสวัตดี แต่ไม่ปรากฏรู ปร่ างแน่ ชดั ของธิ ดามาร เพราะทั้งพญาวสวัตตีมารและธิ ดามาร
สามารถแปลงกายตามแต่ที่จะเนรมิตรู ปร่ างตามความปรารถนาให้เป็ นเทพ มนุ ษย์ สัตว์ชนิ ดต่าง ๆ แต่เมื่ อ
กล่าวถึ งในวรรณกรรมภาพของธิ ดามารทั้งสามมักจะถูกนาเสนอให้เป็ นภาพของหญิงงามเพื่อชี้ ให้เห็ นถึ ง
เหตุอนั จูงใจให้มนุษย์เกิดกิเลส ทั้งตัณหา ความปรารถนา อรดี ความริ ษยา และราคาหรื อราคะการยินดีอยูใ่ น
กาม
เรื่ องราวของมารธิ ดานับตั้งแต่ในอรรถกถาธรรมบท ปฐมสมโพธิกถา สั มภารวิบาก ฎีกาพาหุง จน
มาถึ ง มาระธิ ด าศิ ล ปค าฉั น ท์ นี้ จึ ง เป็ นวรรณกรรมน าเสนอภาพธิ ด ามารในลัก ษณะการพรรณนาให้
รายละเอียดต่าง ๆ แต่มาปรากฏเด่นในมาระธิดาศิลปคาฉันท์ แต่สิ่งหนึ่ งที่มีเหมือนกันก็คือการแสดงมารยา
ของผูห้ ญิ งโดยผ่านพฤติกรรมของธิ ดามารนี้ ลว้ นแล้วแต่ผูกโยงกับความเป็ นไปของมายาแห่ งโลกทั้งสิ้ น
มายาของโลกในที่น้ ี เป็ นเรื่ องของกิ เลสที่นิมิตขึ้นมาฝี มือของมารเพื่อมุ่งประโลมใจให้มนุ ษย์ติดอยู่ในบ่วง
มาร และไม่สามารถหลุดพ้นออกจากบ่วงมารนี้ได้ ถ้าตราบใดที่มนุ ษย์ยงั ข้องเกี่ยวอยูก่ บั กามคุณทั้งในเบื้อง
นี้และเบื้องหน้า
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