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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาจากคติทางพระพุทธศาสนา

กับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซา	 โดยการเปรียบเทียบนั้นจะใช้หลักธรรมราชา

สาม	หลักธรรมด้วยกัน	 อันได้แก่	 ทศพิธราชธรรม	อธิปไตย	3	 และจักรพรรดิวัตร	ผลการ

ศกึษาปรากฎว่าหลกัธรรมดงักล่าวสอดคล้องกบัลกัษณะการปกครองในกวีนพินธ์หลเีซาทาง

ด้านผู้น�าประเทศ	 และบรรดาขุนนางผู้ปกครองในรัฐฉู่	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นชัด

ของการปกครองที่ขาดธรรมอันน�าไปสู่ความล่มสลายของบ้านเมือง	จากเหตุการณ์ดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า	 ทศพิธราชธรรม	 อธิปไตย	 3	 และจักรพรรดิวัตร	 เป็นจริยวัตรที่ผู้น�า	 หรือ

บรรดาขุนนางผู้ปกครองทั้งหลายจะประพฤติยึดเหนี่ยวเป็นหลักธรรม	 หรือเป็นคุณธรรม

ประจ�าตนของผูป้กครองบ้านเมือง	เพือ่ให้มีความเป็นไปโดยธรรม	และยงัประโยชน์สขุให้เกดิ

แก่ประชาชน

ค�าส�าคัญ: บทนิพนธ์หลีเซา	พุทธศาสนา	การปกครอง	

Abstract

 The	objective	of	this	academic	article	was	to	compare	the	concept	of	the	

lord	of	 law	in	Buddhism	with	 the	governances’	 form	in	 the	poem,	Li	Sao.	This	

comparison	was	based	on	the	three	core	principles	of	the	lord	of	law,	consisting	of	

the	virtues	of	the	King,	the	three	of	sovereignty,	and	the	empire	observances five.	

The	article	found	that	the	three	core	principles were	in	accord	with the	governances’	

form	in	the	poem,	Li	Sao, in	terms	of	the	sovereign	nobleman	and	ruler	in	Chu	state. 

This	reflected	features	prominently	of	the	government	and	led	to	the	collapse	of	the	
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country.	These	events	showed	that	the	virtues	of	the	King,	the	three	of	sovereignty,	

and	 the	empire	observances  five	were	 the	moral	basis	of	a	country	providing	

benefits	and	happiness	to	its	people.

Keywords: Li	Sao	poem;	Buddhism;	Governance

บทน�า

 ชวีเยวี๋ยน	 เป็นนักปกครอง	นักปราชญ์และกวีผู้รักชาติที่มีความโดดเด่นในสมัย

ชนุชวิจ้านกว๋อ	มชีวิีตอยูใ่นช่วงประมาณ	221-453 ปีก่อนครสิต์ศกัราช	(屈原與離騷,	2010)	

เป็นผู้ประพันธ์บทนิพนธ์หลีเซาที่นับว่าเป็นกวีร้อยกรองช้ินแรกในประวัติศาสตร์จีน	ซึ่งใน

สมัยนั้นรัฐฉู่เป็นเมืองใหญ่มีประชากรมาก	และเป็นรัฐที่เข้มแข็งที่สุดใน	7	พยัคฆ์รัฐสงคราม

ในยุคจ้านกว๋อที่ประกอบด้วย	รัฐฉี	ฉู่	หาน	จ้าว	เว่ย	เยี่ยน	และฉิน	แต่พอมาถึงสมัยฉู่หวาย

หวงักษัตริย์ผูอ่้อนแอและปราศจากธรรม	จงึเป็นเหตใุห้รฐัฉู่ถูกรกุรานและล่มสลาย	(中國使,	

1980)	บทนิพนธ์	หลีเซา	จึงเป็นนิพนธ์ชิ้นส�าคัญของชวีเยวี๋ยน	ได้นิพนธ์ไว้จ�านวน	93	บท	

373	 ประโยค	 2477	 ตัวอักษรจีน(屈原與離騷,	 2010)	 เป็นกลอนที่มีรูปแบบการแต่งซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะในด้านการน�าเสนอเร่ืองราวและพฤติกรรมของตัวบุคคลด้วยการพรรณนา

อารมณ์โดยใช้การสร้างสมมติบุคคลจากสัตว์สิ่งของ	และการอุปมาเป็นส�าคัญ	มีแก่นเรื่องที่

เกีย่วกบัการปกครองของกษตัรย์ิ	ขนุนาง	รวมถงึอดุมการณ์อันแน่วแน่	และคณุธรรมอันสงูส่ง

ของกว	ีเป็นข้อคดิข้อเตอืนใจทีท่�าให้เหน็ปัญหาการปกครองทีไ่ม่ได้ด�าเนนิรอยตามแบบอย่าง

ธรรมราชาตามอย่างในกษตัรย์ิโบราณทีป่กครองให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุขด้วย	“ธรรม”	จน

เป็นเหตใุห้เกดิการล่มสลายในทีสุ่ด	ในยคุต่อมาชาวโลกกน็ยิมว่าเป็นบทกวทีีม่คีวามยาวและ

เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่ง	 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้แปลเป็นพากย์ต่างๆ	แล้ว	 เช่น

ภาษาเยอรมัน	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอิตาเลียน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษารัสเซีย	และ

ภาษาไทย	(ยง	อิงคเวทย์,	2532)

	 ประเด็นที่น่าสนใจและน�ามาสู่การศึกษาเปรียบเทียบนี้คือ	 กวีนิพนธ์หลีเซาในภาษา

ต้นฉบบั	ซึง่เป็นภาษาจนีโบราณได้รบัการถ่ายทอดเป็นภาษาไทย	เมือ่น�ามาเปรยีบกบัแนวคดิธรรม

ราชาจากคตทิางพระพทุธศาสนาแล้ว	จะมผีลต่อลกัษณะการปกครองด้านใด	อีกท้ัง	หลกัธรรมราชา

ทัง้สามน้ันจะมส่ีวนทีส่อดคล้องกนัอย่างไรกบัลักษณะการปกครองดงักล่าวทีเ่ป็นเคร่ืองมอืสอนการ

ปกครองบ้านเมืองโดยทางตรงและทางอ้อมแก่กษัตริย์	 และบรรดาขุนนางท้ังหลาย	 เพื่อให้เข้าใจ

แนวความคิดทางการปกครองที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า	“ธรรมราชา”	มีความส�าคัญยิ่งในการปกครอง
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การปกครองในทัศนะพุทธศาสนา

	 การปกครองจะเป็นระบบใดก็ตาม	 นอกจากจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน	ปัญหาและความต้องการของสังคมแล้ว	สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ	การปกครอง

นัน้ต้องมธีรรมราชาเป็นบรรทัดฐาน	ผูมี้อ�านาจหน้าท่ีในการปกครองต้องมธีรรมประจ�าใจ	ใช้

อ�านาจหน้าที่โดยธรรม	จึงจะเกิดความเป็นธรรมในสังคม	 โดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าหมู่คณะ	

เป็นประธาน	เป็นประมุขของประเทศ	ถือได้ว่าเป็นผู้น�าในสังคมซึ่งจ�าเป็นต้องมีธรรม	จึงจะ

เป็นแบบฉบับ	 แบบอย่างที่ดีของสังคม	น�าสังคมไปสู่เป้าหมายหรือทิศทางที่ถูกต้องและ

ปลอดภัยได้	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า	“ดูกรภิกษุทั้งหลาย	สมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่

ตั้งอยู่ในธรรม	สมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็จะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม	เมื่อพวกข้าราชการไม่

ตั้งอยู่ในธรรม	 สมัยนั้นแม้พวกพราหมณ์	 พวกคหบดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม	 เมื่อพวก

พราหมณ์พวกคหบดไีม่ตัง้อยู่ในธรรม	สมยันัน้แม้ชาวนคิมและชาวชนบทกไ็ม่ตัง้อยูใ่นธรรม”	

(พิทูร	มลิวัลย์,	2528)	การปกครองที่ดีในทัศนะพุทธศาสนามีความคล้ายคลึงกับทัศนะทาง

ปรัชญาการเมืองสากล	คือ	การปกครองที่ดีจะต้องเป็นระบบการเมืองที่มุ่งสร้างสรรค์สังคม

มนุษย์ให้เป็นสังคมที่ดี	 มีระเบียบ	 มีความสุขและอุดมสมบูรณ์	 ปัญหาประการส�าคัญที่ต้อง

พิจารณาคือ	 ระบบการปกครองแบบใดจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 ในการศึกษาการ

เปรียบเทียบครั้งนี้ขอยกหลักธรรมส�าคัญสามหลักในทัศนะของพุทธศาสนามาเปรียบเทียบ	

ซ่ึงระบบการปกครองที่ดีอาจจะเป็นระบบการปกครองแบบใดก็ได้ท่ียึดสามหลักการส�าคัญ

คือ	ทศพิธราชธรรม	อธิปไตย	3	และจักรพรรดิวัตร	

 1. ทศพธิราชธรรม	ธรรมส�าหรบัพระเจ้าแผ่นดนิหรอืธรรมทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิพงึ

ประพฤติ	10	อย่าง	หมายความว่า	ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการปกครอง

ไพร่ฟ้าประชาชนน้ันพึงด�าเนินการปกครองด้วยธรรม	10	อย่าง	ทางพระพทุธศาสนาได้สอน

ว่า	หากพระเจ้าแผ่นดนิทรงตัง้มัน่อยูใ่นธรรม	10	อย่างนีแ้ล้วจะทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชน	

ให้เกดิความร่มเยน็เป็นสุขไพร่ฟ้าจะหน้าใสกนั	ทัว่หน้า	(อ.อโณทยั	,	2546)	ธรรม	10	ประการ

นั้นได้แก่	1)	ทาน	การให้ที่เป็นประโยชน์	คือ	อามิสทาน	หรือการให้สิ่งของ	เช่น	ปัจจัย	๔	

ธรรมทาน	หรือการให้ปัญญา	ความรู้	ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์	และอภัยทาน	คือ	การให้อภัย

ผู้ที่ควรได้รับการให้อภัย	 หากนักการเมืองและข้าราชการทุกประเทศยึดธรรมะข้อนี้	 ก็เชื่อ

ว่าการทุจริตจะลดน้อยลงหรือหมดไปได้	 2)	 ศีล	 ส�ารวมกายส�ารวมใจไม่ให้ละเมิดทั้งศีลใน

ศาสนา	และกฎหมายบ้านเมือง	รวมทั้งจริยธรรมทั้งปวง	ราชธรรมข้อนี้	จึงกว้างขวางหมาย

ถงึการเคารพหลกัศาสนาเคารพหลกัศลีธรรม	เคารพหลกันติธิรรม	และเคารพหลกัจรยิธรรม	

เป็นเคร่ืองเหนีย่วรัง้ไม่ให้ผูน้�าประพฤติผดิกฎเกณฑ์ทกุชนดิ	3)	บรจิาค	พงึสละเพือ่ประโยชน์

ทีย่ิง่ใหญ่กว่า	หมายถงึ	การสละทกุอย่าง	ไม่ว่าพระราชทรพัย์	พระก�าลงั	พระสติปัญญา	ความ

สุขส่วนพระองค์	 เวลา	 จนแม้พระชนมชีพ	 เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า	 4)	 อาชชวะ	 ความ
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ซื่อสัตย์	ซื่อตรง	และสุจริต	5)	มัททวะ	ความมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยน	ไม่ทรงดื้อดึง	ทรง

รับฟังการกราบบงัคมทลูตกัเตอืนทีม่เีหตผุล	และไม่ทรงถอืพระองค์ด้วยอ�านาจมานะ	6)	ตบะ	

ความเพียรในการทรงปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ให้ถูกต้อง	 ตามหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ	

ทรงมีความเป็นอยู่อย่างสามัญ	ทรงข่มใจไม่ให้หลงใหลในความสุขส�าราญ	7)	อักโกธะ	การ

ไม่ทรงแสดงความโกรธให้ปรากฏ	ไม่ทรงเกลียดหรือทรงพยาบาทมุ่งร้ายผู้อื่น	คือ	ทรงพระ

เมตตา	8)	อวิหิงสา	ไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่น	รวมถึงสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	ทรงยึดมั่นใน

สนัตธิรรมต่อทกุฝ่าย	ไม่ทรงหลงระเรงิอ�านาจ	9)	ขนัติ	ทรงมีความอดทน	อดกลัน้	ต่ออารมณ์

ทั้งปวง	ไม่ว่าจะเป็นโลภะ	โทสะ	โมหะ	และทุกขเวทนาทั้งหลาย	รวมทั้งต่อถ้อยค�าที่กล่าวไม่

ดีถึงพระองค์	 และรักษาพระราชหฤทัย	 พระอาการ	 พระวรกาย	 พระวาจาให้สงบ	 

10)	 อวิโรธนะ	ทรงยึดหลักความถูกต้องเที่ยงธรรม	 ไม่ยอมให้การกระท�าผิดเกิดขึ้น	 ทรงมี

ความยุติธรรม	 ยกย่องคนควรยกย่อง	 ปราบคนที่ควรปราบ	 ด้วยความเป็นธรรม	 (ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	2549)

 2. อธิปไตย 3	 ธรรมาธิปไตยกับธรรมราชาอาจเกี่ยวข้องกันได้เม่ือใช้

ธรรมาธิปไตยและธรรมราชาในระบอบการปกครอง	 ไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบอบใดๆ	

ธรรมราชา	คือผู้ปกครองที่ใช้หลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง	และธรรมาธิปไตย	ในที่นี้ก็

คอืหลกัความถกูต้องเป็นธรรมทีผู้่ปกครองยดึเป็นหลกัในการปกครอง	ค�าว่าอธปิไตย	3	หมาย

ถึง	ความเป็นใหญ่	 ความส�าคัญยิ่งใหญ่	พระเทพเวทีอธิบายความหมายของทั้งสามไว้ดังนี้	

1)	อัตตาธิปไตย	ถือตนเป็นใหญ่คือ	ถือเอาตนเองศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ	ตลอดจนผลประโยชน์

ตนเป็นใหญ่	การท�าการด้วยปรารภตน	และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ	2)	โลกาธิปไตย	

ถือโลกเป็นใหญ่คือ	 ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่	 หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและ

สรรเสริญไม่มีหลักการที่แน่นอน	 กระท�าการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชนหาความนิยม	หรือ

หวั่นกลัวเสียงว่ากล่าวเป็นประมาณ	3)	ธรรมาธิปไตย	ถือธรรมะเป็นใหญ่คือ	ถือหลักความ

จริง	 ความถูกต้อง	 ความดีงาม	 เหตุผลเป็นใหญ่	 กระท�าการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัด	 และพิจารณาอย่างดีที่สุด

เตม็ขดีแห่งสตปัิญญาจะมองเหน็ได้ด้วยความบรสิทุธิใ์จว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพือ่ความ

ดีงามเป็นประมาณ	(พระเทพเวที	อ้างถึงใน	ปรีชา	ช้างขวัญยืน,	2548)

 3. จกัรพรรดวิตัร	หมายถงึ	พระราชจรยิาวัตรของพระเจ้าจักรพรรด	ิหรอืทีเ่รียก

ว่า	จักรวรรดิวัตร	หมายถึง	พระจริยาที่พระเจ้าจักรพรรดิพึงยึดถือปฏิบัติสม�่าเสมอของนัก

ปกครองผู้ยิ่งใหญ่	 ธรรมเนียมการทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อ

เพิ่มพูนบุญญานุภาพให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป	มี	5	ประการได้แก่	1)	ธรรมาธิปไตย	หมายถึง	การ

ถือธรรมเป็นใหญ่	 เคารพนับถือบูชาย�าเกรงธรรม	 ยึดธรรมเป็นหลัก	 เป็นธงชัย	 เป็น

ธรรมาธปิไตย	2)	ธรรมิการกัขา	หมายถงึ	การจัดการรกัษาป้องกนัและคุม้ครองอนัชอบธรรม



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

- 77 -

และเป็นธรรม  3)	อธรรมการนิเสธนา	หมายถึง	ห้ามหรือกั้น	มิให้มีการอันอธรรมเกิดขึ้นใน

พระราชอาณาเขต	คือ	 จัดการป้องกัน	 แก้ไข	 มิให้มีการกระท�าความผิดความชั่วร้ายเดือด

ร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง	4)	ธนานุประทาน	หมายถึง	ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์	มิให้

มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น	 5)	 ปริปุจฉา	 หมายถึง	 ปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณ

พราหมณ์	นกัปราชญ์นักวิชาการผูท้รงคณุธรรม	ผูป้ระพฤตดิ	ีปฏบิติัชอบ	ผูไ้ม่ประมาทมวัเมา	

อยู่เสมอตามกาลอันควร	เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่ว	ควรประกอบหรือไม่	เป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขหรือไม่	แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง	(อ.อโณทัย,	2546)

	 ในระบบการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามปัญหาของความชอบ

ธรรมในอ�านาจการปกครองนั้นนับเป็นปัญหาส�าคัญที่ผู้ปกครองต้องค�านึงถึงตลอดเวลา	

ความชอบธรรมในอ�านาจการปกครองตามความหมายท่ีกว้างมพ้ืีนฐานอยูบ่นความเช่ือทีว่่า	

รัฐบาลหรือผูป้กครองมีสทิธทิีจ่ะปกครองและผูอ้ยูใ่ต้การปกครองยอมรบัสทิธิและอ�านาจการ

ปกครองนัน้	ความชอบธรรมจะเกดิข้ึนกต่็อเม่ือผูป้กครองสามารถโน้มน�าให้ผูอ้ยูใ่ต้ปกครอง

มีความเชื่อ	และศรัทธาในสถาบัน	กระบวนการทางการเมือง	กฎระเบียบวิธีการปกครอง	มี

การก�าหนดและด�าเนินนโยบายของรัฐบาลได้เหมาะสม	 สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน	 และเป็นข้อผูกพันทางศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติตามระบบกระบวนการ	 และการ

ตัดสินใจทางการเมืองอันอยู่บนค่านิยมพื้นฐานที่สังคมยึดถือ	(นรี	ภวกานตานันท์,	2538)

	 ถ้าพเิคราะห์ให้ลกึซึง้แล้ว	จะเหน็ว่าธรรมราชานบัเป็นหลักธรรมาภบิาลจากภายใน	

คอืเป็นเครือ่งเหนีย่วรัง้	“จติ”	หรอืพระราชหฤทัยของพระมหากษัตรย์ิ	ซึง่จะเป็นเครือ่งก�ากับ

การด�ารงพระองค์ทางพระวรกายและพระวาจาให้ตั้งอยู่ในธรรม	 พระธรรมเทศนาที่สมเด็จ

พระวชริญาณวงศ์สมเดจ็พระสังฆราชเจ้าทรงแสดงไว้ว่า	“พระเจ้าจกัรพรรดทิรงมบีรบิรูณ์ใน

พระองค์จึงเป็นผู้ปกครองที่ดี	ไม่รุกรานผู้อื่นด้วยอ�านาจ	เพราะปกครองดี	ด้วยมีธรรมเหล่า

นี้เป็นอุบาย	ประเทศทั้งหลายจึงสวามิภักดิ์	 ยอมเข้าอยู่ในปกครองที่ท่านเรียกว่า	ปกครอง

โดยธรรม	ไม่ใช่โดยอ�านาจ	และต่างก็มีความสุข	มีความเจริญร่วมกันทั้งหมด	เมื่อพระมหา

กษัตริย์เจ้า	ทรงด�ารงด้วยธรรมราชานี้ให้ตั้งบริบูรณ์ด้วยดี	ในพระองค์	ฝ่ายพระราชวงศานุ

วงศ์	 ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาราษฎร์	 ข้าขอบขัณฑสีมา	 ก็ย่อมมีความ

สวามภิกัดิน์บัถือรกัใคร่	ต้ังใจประกอบราชกจิฉลองพระเดชพระคณุ	เตม็ก�าลังกาย	เตม็ก�าลัง

ความคิด	 ซื่อสัตย์สุจริตมิให้คิดทรยศ	 ช่วยบ�ารุงรัฐชนบทให้สมบูรณ์มั่งคั่งสมดังพระราช

ประสงค์”	 กล่าวสั้นที่สุดก็คือความทุกข์สุขของราษฎรจะเป็นสภาพบังคับของธรรมราชา

นั่นเอง	 (ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	2549)	 ในการบริหารประเทศโดยผู้มีอ�านาจในการ

ควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดนิ	ซ่ึงเป็นเรือ่งของการปกครองประเทศ	ขอบเขตของความ

หมายของการปกครองเช่นนีป้รากฏอย่างชดัเจนในบทนพินธ์หลเีซา	แสดงถงึแนวคดิทางการ

ปกครองทีแ่ทรกอยูใ่นเน้ือหาของบทกลอนหลายประการ	อาทิ	ลกัษณะการปกครอง	ลกัษณะ
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ของผู้น�า	พฤติกรรมของขุนนางในราชส�านัก	สิ่งที่น่าสนใจก็คือรัชสมัยของฉู่หวายหวังคือ	มี

ชวีเยวี๋ยนเป็นอ�ามาตย์	 ผู้มีคุณธรรมสูง	 มีสติปัญญาดีเลิศ	 ตั้งใจบริหารบ้านเมืองให้รุ่งเรือง	

แต่ทว่าภาวการณ์บ้านเมืองกลับระส�่าระสายและล่มสลายในที่สุด	ดังนั้นชวีเยวี๋ยนจึงระบาย

ความกลัดกลุ้มโดยผ่านการพรรณนาด้วยกลอน

	 เนือ่งจากชวีเยว๋ียนมีจนิตนาการผดิกบัคนสมัยน้ัน	กลอนของเขาจงึมท่ีวงท�านอง

ที่แตกต่างกับกลอนที่เคยมีมา	โดยเฉพาะกลอนหลีเซา	ใช้วิธีนิพนธ์ที่มีลักษณะเฉพาะ	4	วิธี

ด้วยกันแต่ในที่นี้จะขอยกมาเพียง	2	วิธี	ดังนี้

 1.	เริ่มด้วยการเล่าต้นตระกูลและประวัติส่วนตัว

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：帝高陽之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我原是古帝高陽氏的後裔，先父的號叫伯庸。

	 ตัวข้าพเจ้าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของราชสกุลเกาหยางซึ่งเป็นบรรพบุรุษของรัฐฉู	่

บิดาข้ามีนามว่าป๋อยงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์

 2.	ใช้อุปมา	การบ�ารุงและประดับกายของเขาด้วยดอกไม้	อุปมาว่า	เขาพัฒนาตัว

ของเขาด้วยคุณธรรมอันดีงาม

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：扈江離與辟芷兮，紉秋蘭以為佩。

	 บทแปลภาษาปัจจบุนั：披帶著江離和辟芷的鮮花，串綴著秋蘭織成的佩飾。

	 ใช้ดอกเจียงหลีห่ม	และใช้ดอกปี้จื่อประดับกาย	ชวีเยวี๋ยนเปรียบดอกไม้หอมทั้ง

สองชนิดนี้ดั่งคุณธรรมประจ�ากายที่ต้องคอยพัฒนาให้มีมากขึ้นเสมอๆ	

เรื่องย่อบทนิพนธ์หลีเซา 

	 ชวีเยวี๋ยน	ขุนนางผู้ซื่อสัตย์สุจริตของรัฐฉู่	เป็นเชื้อสายประยูรวงศ์ของกษัตริย์รัฐ

ฉู่	 เป็นผู้มีความรู้ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ในวัย

หนุม่มชีวิีตทีส่มบรูณ์พนูสขุ	มตี�าแหน่งสงูในราชการ	กษตัริย์ฉู่หวายหวังแต่งต้ังให้ชวีเยว๋ียน	

มีต�าแหน่งเทียบเท่ารองอัครมนตรี	 ชวีเยว๋ียนเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง	 เข้าใจสถานการณ์

บ้านเมืองเป็นอย่างดี	 ทั้งเป็นผู้มีวาทศิลป์	 ในทางการทูต	 จึงได้รับความไว้วางพระทัยจาก

องค์กษัตริย์ให้มีส่วนร่วมในราชการส�าคัญให้เป็นผู้ร่างกฎหมาย	บางครั้งชวีเยว๋ียนก็ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้รับรองแขกเมือง	และให้ออกไปเป็นทูตเจรจากับกษัตริย์รัฐต่างๆ	

	 แม้ชวีเยว๋ียนจะเป็นคนดี	 พยายามปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสามารถและ

ความซือ่สตัย์สุจริต	แต่ชวีเยว๋ียนกต้็องเผชญิกบัอุปสรรคและศตัร	ูในราชส�านกัมอี�ามาตย์คน

หนึ่งมีต�าแหน่งเป็นถึงมนตรีเอก	พยายามแก่งแย่งอ�านาจราชการกับชวีเยวี๋ยน	 คร้ังหนึ่ง

กษตัรย์ิฉูห่วายหวังรบัสัง่ให้ชวเียวีย๋นร่างกฎหมายบ้านเมอืง	เมือ่ชวีเยว๋ียนร่างเสร็จก�าลังจะ
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น�าไปถวายให้ฉูห่วายหวงัพจิารณา	บงัเอญิมนตรีเอกมาเหน็เข้าและจะยดึเอาเป็นผลงานของ

ตน	แต่ชวเียวีย๋น	ไม่ยอมให้ไป	มนตรีเอกท่านนีจึ้งมคีวามเคียดแค้นในตัวชวีเยว๋ียนยิง่นัก	จงึ

ได้ไปกราบทูลกษัตริย์ฉู่หวายหวังว่า	“ใครๆ	ก็ทราบว่าฝ่าพระบาทรับสั่งให้ชวีเยวี๋ยนร่างกฎ

หมายเสมอๆ	 เวลามีการประกาศกฎหมายฉบับใดก็ตาม	 ชวีเยวี๋ยนต้องพูดอวดอ้างทุกครั้ง

ว่าเป็นความดีความชอบของเขา	 หากขาดเขาเสียแล้วกฎหมายต่างๆ	 ของรัฐฉู่ไม่มีวันจะ

ส�าเร็จรูปออกมาได้”

	 กษตัรย์ิฉูห่วายหวงัได้ฟังค�าเพจ็ทลูของมนตรเีอกท่านนีแ้ล้วได้รูส้กึโกรธชวเียวีย๋น

เป็นอย่างมาก	หลังจากนั้นแม้ชวีเยวี๋ยนจะมีความคิดเห็นแยบคายอย่างไร	เขาก็ไม่มีโอกาส

ได้ทูลให้กษัตริย์ฉู่หวายหวังทรงรับทราบได้อย่างใกล้ชิดเช่นแต่ก่อน	 เมื่อชวีเยวี๋ยนไม่มี

โอกาสได้ปฏิบัติราชการส�าคัญๆ	 เขาจึงเริ่มใช้เวลาที่เหลือในการประพันธ์บทกลอน	ต่อมา

ชวีเยวี๋ยนถูกจับไปปล่อยที่ฝั่งเหนือของแม่น�้าฮั่น	 และหลังจากน้ันก็ให้พ้นจากราชการ	 นับ

ตั้งแต่ชวีเยวี๋ยนพ้นจากต�าแหน่งส�าคัญในราชการ	 ราชการงานบ้านการเมืองของรัฐฉู่เริ่มที่

จะระส�่าระสาย	

	 นับตั้งแต่การพ่ายแพ้ทางสงครามและการต่างประเทศตลอดมาเป็นเวลาสิบปี	

ราชการงานเมืองของรัฐฉู่ตกอยู่ในภาวะ	 ระส�่าระส่ายหนักขึ้น	 ก�าลังทัพอ่อนแอลงทุกๆ	ปี	

รวมทั้งมีรัฐต่างๆยกกองทัพมาโจมตีรัฐฉู่	จึงท�าให้รัฐฉู่ไม่สามารถสู้รัฐอื่นได้	อีกทั้งแม่ทัพ	ผู้

เก่งกาจได้เสยีชีวิตในสงคราม	เม่ือชวีเยว๋ียนเหน็ความเสือ่มโทรมของประเทศชาตทิัง้ในด้าน

การบรหิารและในด้านก�าลงักองทพัจงึยิง่รูส้กึเป็นห่วงกงัวล	แต่ชวีเยว๋ียนมไิด้เป็นอคัรมนตรี

เช่นแต่ก่อน	ไม่อยูใ่นฐานะจะเข้าเฝ้าชีแ้จงแสดงเหตุต่อพระราชา	เขารูส้กึแค้นใจเหล่าอ�ามาตย์

ร่วมพรรคกมุอ�านาจ	แทนท่ีจะช่วยแทนพระเนตรพระกรรณกลบัปิดบงัอ�าพราง	ชีด้�าเป็นขาว	

ท�าให้พระราชาหลงผิด	 เป็นชอบ	 อ�ามาตย์พวกนี้บริหารบ้านเมืองอย่างเหลวไหล	 ไม่คิดถึง

ภยันตรายที่เกิดแก่ประเทศบ้านเมือง	 ทั้งร่วมกันอาศัยอ�านาจหน้าที่ราชการกอบโกย

ผลประโยชน์ส่วนตวั	ชวเียวีย๋นรูด้ว่ีาเขาเองมคีวามรอบรู	้มคีวามสามารถจะช่วยบริหารบ้าน

เมอืงให้เจรญิก้าวหน้า	แต่ถกูพวกอ�ามาตย์ทจุริตกดีกนัใส่ร้าย	ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าเฝ้า

สักครั้งเดียว	ส่วนพระราชาก็มีพระทัยรวนเร	 เคยให้ความไว้วางใจเขามาแต่เดิม	บัดนี้กลับ

เฉยเมย	 ไม่หวนระลึกถึงคุณความดีที่ชวีเยวี๋ยนได้เคยประกอบมา	สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ท�าให้

ชวีเยวีย๋นรู้สกึเจบ็แค้นเศร้าโศก	แต่ไม่มทีางจะช่วยอย่างไรนอกจากระบายออกเป็นบทกลอน

	 ชวีเยวีย๋นต้องทนมชีวีติระเหเร่ร่อนเป็นเวลาเก้าปี	เขาอยูด้่วยจติใจทีห่ดหู	่สขุภาพ

ทรุดโทรม	เดินท่องบทกลอนของเขาตามรมิฝ่ังน�า้ทกุวนั	จนกระทัง่ทราบเรือ่งว่ารฐัฉนิยกทพั

ใหญ่มาโจมตรัีฐฉู	่ยดึนครหยิง่ตเูมอืงหลวงของรฐัฉู	่จดุไฟเผาสสุานหลวงของราชตระกลูของ

รฐัฉูท่ัง้หมด	ชวีเยว๋ียนเหน็ได้ชดัว่าอนาคตของประเทศชาตขิองเขาเป็นอนัสญูสิน้	ชวเียวีย๋น

จึงตัดสินใจจบชีวิตด้วยการกระโดดลงแม่น�้ามี่หลัวให้ศพของเขาจมอยู่ใต้น�้า	หลังจากที่ต้อง

ทนทุกข์มาหลายสิบปี
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ลักษณะการปกครองในบทนิพนธ์หลีเซา 

	 เนื้อหาในบทนิพนธ์หลีเซา	 สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นชัดของการปกครองที่

ขาดธรรมอันน�าไปสู่ความล่มสลายของบ้านเมืองไว้	4	ประการด้วยกัน	ดังนี้

	 1.	ผูน้�าไม่สถติมัน่ในธรรม	มคีวามเอนเอยีงหวัน่ไหวเพราะถ้อยค�าดร้ีาย	ไม่วนิจิฉยั

ความและกระท�าการด้วยอ�านาจความโกรธ

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：荃不察余之中情兮，反信讒而齌怒。

	 บทแปลภาษาปัจจบุนั：楚懷王既不明白我的內情，反聽信讒言而對我惱怒。

	 เพียงเพราะค�าพูดใส่ร้ายชวีเยวี๋ยนของขุนนาง	 กษัตริย์ฉู่หวายหวังจึงโกรธและ

เชื่อค�าพูดเหล่านั้นอย่างง่ายดาย	ไม่รับฟังค�าแก้ตัวและค�าทักท้วงใดๆ	ของชวีเยวี๋ยนอีกต่อ

ไป	จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณธรรมด้านการไตร่ตรองและพิจารณาของผู้น�า	

ขาดความหนักแน่น	 ความมั่นคง	 เชื่อคนง่าย	 ขาดการปรึกษาสอบถามปัญหากับผู้ทรง

คุณธรรม	ผู้ประพฤติดี	ปฏิบัติชอบ

	 2.	ขุนนางเห็นแก่อ�านาจ	ลาภยศ	สรรเสริญ	ไร้ซึ่งความยุติธรรม	ความหนักแน่น	

ไม่ยึดถือความถูกต้อง	เที่ยงธรรมเป็นหลัก	เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค�าพูด	อารมณ์	หรือลาภ

สักการะใดๆ	

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบบัภาษาโบราณ：蘭芷變而不芳兮，荃蕙化而為茅。何昔日之芳草兮，
今直為此蕭艾也？豈其有故兮，莫好脩之害也！

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：蘭、芷都已失去了芬芳；荃、蕙都化作了茅草，奈
何昔日的芳草，如今都變成了蕭艾，這豈是有其他的緣故，只因為不愛好修潔的禍
害！

	 ขุนนางบางท่านสมัยตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแต่มาบัดนี้เพียงเพราะอ�านาจ	

ลาภยศ	สรรเสริญ	จึงกลับกลายเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งคุณธรรม	ไม่ยืนหยัดรักษากิตติคุณเชิดชูไว้ซึ่ง

ความดีงาม  จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณธรรมด้านความเห็นแก่ตัวมัวเมาใน

ลาภยศวาสนา	 ไม่ใช้ความยุติธรรมปราบปรามคนที่ท�าผิด	 และไม่ปฏิเสธลาภที่ไม่เป็น

ประโยชน์	

	 3.	ขุนนางใช้อ�านาจประพฤติมิชอบ	ฝ่าฝืนกฎหมาย	และประจบสอพลอ	

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบบัภาษาโบราณ：固時俗之工巧兮，偭規矩而改錯；背繩墨以追曲兮，
競周容以為度。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：本來時俗就工於取巧，違背了規矩而任意改換。拋
棄了繩墨去追隨邪曲，競爭著茍且取容以為常。

	 ขนุนางรอบข้างฉูห่วายหวังใช้เล่ห์เพทุบายประจบสอพลอต่างๆ	นานา	เพือ่ให้ได้
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มาซึง่อ�านาจและสิง่ท่ีตนต้องการ	ยอมแม้กระทัง่ฝ่าฝืนกฎทีไ่ด้วางไว้	ท�าทุกอย่างตามอ�าเภอ

ใจ	 โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์บ้านเมือง	 จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณธรรม

ด้านความซื่อตรง	และความเบียดเบียน

	 4.	กษัตรย์ิฉู่หวายหวังละเลยทุกข์สุขของประชาชนท�าให้ส่วนใหญ่ตกทกุข์ได้ยาก

และอยู่ในสภาพที่ยากจน	

ตัวอย่างจากบทประพันธ์

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我長聲歎息而悲泣，哀痛人生的艱鉅。

	 ชวีเยวี๋ยนรู้สึกเวทนาเศร้าใจยิ่งนักที่ประชาชนต้องทนทุกข์กับภาวะบ้านเมืองที่

ระส�่าระสาย	ไม่มั่นคง	เนื่องจากการละเลยของผู้น�าและปราศจากคุณธรรมของขุนนาง	จาก

ข้อความนีแ้สดงให้เหน็ถงึการขาดคณุธรรมด้านความเพยีร	ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีผู่น้�า

ที่ดีพึงกระท�า

	 จากสี่ลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ขุนนางผู้มีคุณธรรมที่ปรากฎชัดจาก

ในกวนีีค้อืชวเียวีย๋น	เป็นผูท้ีค่อยช้ีน�าให้กษตัรย์ิปฏบิตัใินทางทีถ่กูทีค่วร	ให้ตัง้มัน่อยูใ่นธรรม	

อีกทั้งคอยแนะน�าข้อคิดเห็นท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง	 ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับหลัก

ธรรมราชาในทางพระพุทธศาสนาด้านทศพิธราชธรรมของตัวขุนนางผู้นี้	 ส่วนการล่มสลาย

ของรัฐฉู่นั้นมาจากตัวผู้น�าที่เป็นกษัตริย์และขุนนาง	ที่ขาดหลักธรรมราชาเช่นกัน	

แนวคิดธรรมราชาจากคติทางพระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์ 

หลีเซา

	 ธรรมราชาเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา	ซึ่งใน

สมัยพุทธกาลมีผู้น�าปกครองประเทศโดยขาดความยุติธรรม	ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหง	 ถูก

เอารัดเอาเปรียบ	 ถูกทรมาน	 ถูกกลั่นแกล้งถึงตาย	 ถูกบังคับเก็บภาษีมากจนเกินขอบเขต	

และถกูลงโทษด้วยวิธกีารลงโทษทีโ่หดเหีย้มทารณุ	พระพุทธเจ้าทรงสลดพระทยัต่อการกระ

ท�าอนัไร้มนษุยธรรมเหล่านี	้จึงทรงมุ่งพระทัยสูปั่ญหาโดยได้แสดงทศันะของพระองค์	ดงันัน้ 

การที่ประเทศจะมีความสงบสุขได้	 จะต้องมีผู้น�าที่เป็นประชาธิปไตยและทรงไว้ซึ่งทศพิธรา

ชธรรม	เป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชนและเป็นผูน้�าทางการเมอืงทีด่แูลทกุข์สขุ	ท�านบุ�ารงุ

ประชาชนให้ได้รับความสขุมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	ซึง่วธีิการทีจ่ะก่อให้เกิดความสงบสุขเช่น

นี้ได้นั้นผู้ปกครองจะต้องยึดหลักค�าสอนว่าด้วย	“กิจวัตรของพระราชา”	ด้วยทัศนะดังกล่าว

จึงสอดคล้องกับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซาที่สะท้อนให้เห็นไว้อย่างชัดเจนถึง

ภาวะที่ผู้น�าขาดธรรมราชาในการปกครอง

	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าตัวผูน้�าจะมีอ�านาจและปกครองในลกัษณะธรรมาธิปไตย	แต่
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ถ้าบรรดาเหล่าขุนนางทั้งหลายและทหาร	ไม่ค�านึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม	ไม่มีความรู้

ความสามารถในการบริหารงาน	 และขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองในลักษณะ

ธรรมาธิปไตย	 จะก่อให้เกิดปัญหาที่ท�าให้ประเทศชาติอ่อนแอ	ประชาชนได้รับความเดือด

ร้อนได้เช่นกัน

ตัวอย่างลักษณะการปกครองที่สอดคล้องกับหลักธรรมราชาทั้งสามมีดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：忽奔走以先後兮，及前王之踵武；荃不察余之中情
兮，反信讒而齌怒。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我忽忙地奔走在您的前後左右，想輔助您追趕上先

王的步武。您既不明白我的內情，反聽信讒言而對我惱怒。

ยง	อิงคเวทย์：เคยวิ่งล่นลนลานกาลก่อนนั้นเอย	หมายให้ทันรอยบาทบุพราชได้	พระองค์

ไม่ทราบเจตนาของข้าไทเอย	กลับเชื่อฟังใส่ไคล้	ให้โกรธา

	 ชวีเยวี๋ยนเคยเป็นที่โปรดปรานและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับฉู่หวายหวังมาตลอด	

แต่เพียงเพราะค�าขุนนางให้ร้าย	ฉู่หวายหวังจึงเชื่อค�าขุนนางทั้งยังไม่รู้ใจชวีเยวี๋ยนและไม่มี

การวินิจฉัยในค�าพูดให้ร้ายต่างๆ	ของขุนนางเลย

	 จากข้อความดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ธรรมราชาของฉู่หวายหวังออกเป็นสาม

ด้าน	คือ	ธรรมราชา ด้านทศพิธราชธรรม	ข้อที่ห้า	มัททวะ	รับฟังการกราบบังคมทูลตัก

เตอืนทีม่เีหตผุล	ไม่ถือพระองค์ด้วยอ�านาจมานะ	ข้อน้ีเป็นธรรมะส�าคัญด้วยเหตวุ่า	พระบรม

เดชานภุาพย่อมเป็นท่ีเกรงขามแก่คนท่ัวไปอยูแ่ล้ว	หากมีพระราชอธัยาศยัอ่อนโยนกจ็ะท�าให้

ก�าแพงแห่งความเกรงขามหายไป	เมื่อขุนนางและราษฎรเข้าเฝ้า	ก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็น	

มีความเคารพโดยไม่เกรงกลัว	แต่เนื่องจากฉู่หวายหวังกระด้างถือตน	 ไม่ทรงรับฟังเหตุผล

จากชวเียวีย๋น	ไม่น�าค�าของทัง้สองฝ่ายมาพจิารณาอย่างรอบคอบ	จงึท�าให้ทรงขาดทศพิธรา

ชธรรมในข้อนี้

	 ข้อที่เจ็ด	อักโกธะ	คือไม่เกรี้ยวกราด	ไม่วินิจฉัยความและกระท�าการด้วยอ�านาจ

ความโกรธ	มีเมตตาประจ�าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น	วินิจฉัยความและกระท�าการด้วยจิตอัน

สุขุมราบเรียบตามธรรม	 ถ้าปราศจากธรรมดังนี้แล้วก็จะท�าให้เกิดปัญหาในการวางตนไม่

หนักแน่น	ไม่มีเมตตาประจ�าใจไว้ระงับความโกรธในสิ่งที่ตนได้ยินและได้ฟังจากความเพียง

ข้างเดียวของกษัตริย์ฉูห่วายหวาง	วนิจิฉยัด้วยความโกรธและมคีวามเอนเอยีงเพราะถ้อยค�า

ร้าย	 จึงเป็นเหตุให้ชวีเยวี๋ยนต้องพ้นออกจากต�าแหน่งและไม่เป็นที่โปรดปราน	

	 ข้อที่เก้า	ขันติ	ฉู่หวายหวังขาดความอดทนอดกลั้นต่อโทสะ	รวมทั้งต่อถ้อยค�าที่

กล่าวไม่ดีถึงพระองค์และรักษาพระอาการ	พระวาจาให้สงบ
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	 ข้อที่สิบ	อวิโรธนะ	มิปฏิบัติคลาดจากธรรม	คือ	ฉู่หวายหวังมีจิตที่ไม่คงที่	 มี

ความเอนเอยีงเพราะถ้อยค�าดร้ีายจากขนุนางรอบข้าง	โดยไม่มกีารวนิจิฉยัใดๆ	จงึท�าให้ขาด

ความชอบธรรมในข้อนี้

ธรรมราชา ด้านอธิปไตย 3	ข้อที่หนึ่ง	อัตตาธิปไตย	กษัตริย์ฉู่หวายหวัง	ถือว่าตนเป็นผู้มี

อ�านาจยิ่งใหญ่	 ใครจะมาว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้	 ไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งสิ้น	 คิดจะใช้อ�านาจ

ปกครองอย่างไรกใ็ช้ตามใจชอบ	โดยเหน็ว่าตนเองเป็นคนส�าคญัทีส่ดุ	ถงึแม้ว่าเรือ่งทีข่นุนาง

น�ามากราบทลูจะเป็นความจรงิหรอืไม่	กไ็ม่สามารถใช้อ�านาจทีม่ตีดัสนิชวเียวีย๋นตามใจชอบ

	 ข้อที่สอง	โลกาธิปไตย	ถือโลกเป็นใหญ่คือ	ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่	ฉู่

หวายหวงั	หวัน่ไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญของบรรดาขนุนางทีม่าใส่ความชวเียวีย๋น	

ไม่มีหลักการที่แน่นอน	 กระท�าการด้วยปรารภจะเอาใจขุนนาง	 หรือหวั่นกลัวเสียงว่ากล่าว

เป็นประมาณ

ธรรมราชา ด้านจักรพรรดิวัตร	 ข้อท่ีห้า	 ปริปุจฉา	 ในข้อนี้ฉู่หวายหวังขาดการปรึกษา

สอบถามเรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนระหว่างตนกบัชวีเยว๋ียน	กบั	นกัปราชญ์หรอืขนุนางผูท้รงคณุธรรม

ท่านอื่น	เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่ว	ว่าจริงหรือไม่	

ตัวอย่างที่ 2 

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：余固知謇謇之為患兮，忍而不能舍也；指九天以為
正兮，夫唯靈脩之故也！曰黃昏以為期兮，羌中道而改路。初既與余成言兮，後悔

遁而有他；余既不難夫離別兮，傷靈脩之數化。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我誠然知道直言忠諫必惹麻煩，可是想忍耐而又自
制不住。指告蒼天以為我的證人，一切都是為了靈脩的緣故！當初您已經和我約定，
後來您竟反悔而有了他心，我並不怕被疏遠而離去，只難息您的無常變易。

ยง	 อิงคเวทย์	 (2532)：รู้อยู่ว่าซื่อนักมักมีภัยเอย	 จะปล่อยปละผละไปก็ไม่กล้า	 ขอเก้าฟ้า

อารักษ์ประจักษ์ตาเอย	 เพราะใจข้ากตัญญูภูบดี	 แต่เดิม	 ได้ให้ค�าพร�่าสัญญาเอย	 ภายหลัง

มากลับกลายท�าหน่ายหนี	จะให้ข้าลาจากหายากมีเอย	เศร้าฤดีที่ทรงธรรม์ผันเปลี่ยนไว	

	 ชวีเยวี๋ยนเองรู้สึกเศร้าใจมากที่ฉู่หวายหวังเป็นกษัตริย์ผู้ไม่มั่นคง	 ไม่เคยรู้ใจว่า

ตนเป็นคนซื่อตรงภักดีมาตลอด	 ตนเองก็ทราบว่าการเป็นคนซื่อตรงต้ังอยู่ในธรรมนั้นจะมี

ภัย	แต่ก็ยังด�ารงตนเพื่อแผ่นดิน	มาบัดนี้แม้จะทราบว่าฉู่หวายหวังเปลี่ยนไป	แต่ตนเองก็ยัง

รู้สึกเป็นห่วงบ้านเมืองไม่อยากที่จะลาจาก	

	 จากข้อความดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ธรรมราชาของฉู่หวายหวงัและชวเียวีย๋นอ

อกเป็นสองด้าน	คือ

ธรรมราชา ด้านทศพิธราชธรรม ข้อที่สิบ	อวิโรธนะ	ฉู่หวายหวังในข้อนี้ไม่ทรงยึดหลัก

ความถูกต้องเที่ยงธรรมและยุติธรรม	มีใจไม่มั่นคงไม่สามารถแยกแยะถูกผิด	ไม่ยกย่องคน
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ที่ควรยกย่อง	 ชวีเยว๋ียนมีคุณต่อบ้านเมืองช่วยเหลืองานราชการมากมาย	 แต่กลับไม่เชิดชู

เพียงเพราะค�าพูดของขุนนางบางกลุ่ม

ธรรมราชา ด้านจักรพรรดิวัตร	 ข้อที่หนึ่ง	 ธรรมาธิปไตย	 ข้อนี้จากประโยคที่บอกว่าเป็น

คนซ่ือตรงภกัดมีาตลอด	แสดงให้เห็นว่าชวีเยว๋ียนถอืธรรมเป็นใหญ่	เคารพนบัถอืบชูาย�าเกรง

ธรรม	ยึดธรรมเป็นหลักเป็นธรรมาธิปไตย	ไม่ว่าตนจะมีภัยแค่ไหนก็ขอตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่

เปลี่ยนไป

	 ข้อที่สาม	อธรรมการนิเสธนา	ข้อนี้จากประโยคที่บอกว่ายังด�ารงตนเพื่อแผ่นดิน	

ทราบว่าฉู่หวายหวังเปล่ียนไป	 แต่ตนเองก็ยังรู้สึกเป็นห่วงบ้านเมืองแสดงให้เห็นว่าในยาม

บ้านเมืองมีการอันอธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขต	 ชวีเยวี๋ยนก็ยังคงจัดการ

ป้องกนั	แก้ไข	มใิห้มีการกระท�าความผดิความชัว่ร้ายเดอืดร้อนเกดิขึน้ในบ้านเมอืง	แม้ว่า

ตนเองจะไม่เป็นที่พอพระทัยของฉู่หวายหวังแล้วก็ตาม

ตัวอย่างที่ 3

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：長太息以掩涕兮，哀民生之多艱；余雖好脩姱以鞿
羈兮，謇朝誶而夕替。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我長聲歎息而悲泣，哀痛人生的艱鉅。我只是愛好
修潔而自知約束，可是清晨直諫，傍晚就遭到廢棄。

ยง	อิงคเวทย์	(2532)：เพราะชาวชนทนเทวษไร้สุขี	เฝ้าสะท้อนถอนฤทัยให้สังเวชเอย	ฉัน

เหนื่อยหนักรักประดิษฐ์วิจิตรมาลีเอย	เช้าท�าดีตกค�่า	ถูกท�าลาย

	 ชวีเยวี๋ยนรู้สึกเวทนาเศร้าใจยิ่งนักที่ประชาชนต้องทนทุกข์กับภาวะบ้านเมืองที่

ระส�่าระสาย	ไม่มั่นคง	ตัวชวีเยวี๋ยนเองตั้งมั่นในธรรม	ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนิจ	ไม่คิดเลย

ว่าความดีงามที่ท�ากลับไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลย	

	 จากข้อความดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ธรรมราชาของฉู่หวายหวังออกเป็นสอง

ด้าน	คือ

ธรรมราชา ด้านทศพิธราชธรรม	ขอ้ที่หนึ่ง	ทาน	ในข้อนี้ฉู่หวายหวังไม่ได้มุ่งปกครองหรือ

ท�างานเพื่อช่วยประชา	 ไม่ได้เอาใจใส่อ�านวยบริการ	 จัดสรรความสงเคราะห์	 อนุเคราะห์ให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สุข	 ความสะดวกปลอดภัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือด

ร้อนประสบทุกข์	และให้ความสนับสนุนแก่คนท�าดี

	 ข้อที่สอง	 ศีล	 ราชธรรมข้อนี้ฉู่หวายหวังส่ังการอะไรที่ไม่มีกฎเกณฑ์	 ละเมิดกฏ

หมายบ้านเมือง	รวมทั้งจริยธรรมทั้งปวง	ท�าอะไรตามใจชอบ	ปราศจากการเคารพหลักศีล

ธรรม	เคารพหลักนิติธรรม	และเคารพหลักจริยธรรม

	 ข้อท่ีสาม	บริจาค	 ในยามบ้านเมืองเกิดทุกข์เข็ญ	 ฉู่หวายหวังไม่ได้สละพระราช

ทรัพย์	พระก�าลัง	พระสติปัญญา	ความสุขส่วนตน	 เพื่ออาณาประชาราษฎร์	 จนท�าให้บ้าน

เมืองระส�่าระสาย
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	 ข้อท่ีห้า	มัททวะ	ในขณะท่ีบ้านเมืองก�าลังล�าบากขุนนางทีด่ทีีค่อยแนะน�า	ตกัเตอืน

ให้แก้ไขปัญหา	 แต่ฉู่หวายหวังกลับดื้อดึงถืออ�านาจด้วยมานะ	 ไม่รับฟังการกราบบังคมทูล

ตักเตือนที่มีเหตุผลจนท�าให้ชวีเยวี๋ยนเวทนาเศร้าใจในบ้านเมืองตนเป็นอย่างมาก

ธรรมราชา ด้านจักรพรรดิวัตร	ข้อที่สี่	 ธนานุประทาน	ฉู่หวายหวังมิได้ปันทรัพย์เฉลี่ย

ให้แก่ชนผูไ้ร้ทรัพย์	จนท�าให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น

ตัวอย่างที่ 4

	 ต้นฉบับภาษาโบราณ：怨靈脩之浩蕩兮，終不察夫民心，眾女嫉余之蛾眉
兮，謠諑謂余以善淫。

	 บทแปลภาษาปัจจุบัน：我怨恨您靈脩太沒思想，始終不了解我的哀腸。眾
女嫉妒我的美貌，以謠言諑傷我是生性淫蕩。

ยง	อิงคเวทย์	(2532)：ให้แค้นองค์ทรงฤทธิ์จิตเลื่อนลอยเอย	ไม่เห็นใจข้าน้อยค่อยผันผ่อน	

เหล่าหญิงคิดอิจฉาข้างามงอนเอย	เที่ยวแคะค่อนว่า	ข้านี้กามิศ

	 ชวเียวีย๋นรูส้กึเจบ็แค้นใจทีฉู่ห่วายหวงัเป็นผูท้ีไ่ม่มัน่คง	เหน็ผดิเป็นชอบไม่ปรกึษา

ผู้ทรงคุณธรรม	ไม่ไถ่ถามหาความจริงให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมในตัวชวีเยวี๋ยน	อีกทั้ง

บรรดาขุนนางทั้งหลายต่างหลงระเริงในอ�านาจคอยแต่จะอิจฉาใส่ร้ายตน

	 จากข้อความดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ธรรมราชาของฉูห่วายหวงัและขนุนางทัง้

หลายออกเป็นสองด้าน	คือ

ธรรมราชา ด้านทศพิธราชธรรม	ข้อที่สอง	ศีล	บรรดาขุนนางทั้งหลาย	ไม่เคารพหลักศีล

ธรรม	นิติธรรม	และจริยธรรม	กระท�าการตามใจชอบ

	 ข้อที่หก	ตบะ	ขุนนางทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างสม�่าเสมอ	ปล่อย

ใจให้หลงใหลในความสุขส�าราญ

	 ข้อท่ีเจ็ด	 อักโกธะ	 ฉู่หวายหวังแสดงอาการโกรธชวีเยวี๋ยนจากการใส่ร้ายของ

ขุนนาง	จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจที่ผิดพลาด

	 ข้อทีแ่ปด	อวิหิงสา	ขนุนางท้ังหลายเบยีดเบยีน	ใส่ร้ายชวเียวีย๋น	ไม่ยดึมัน่ในสนัติ

ธรรม	หลงระเริงต่ออ�านาจ	

ธรรมราชา ด้านอธิปไตย 3	ข้อที่หนึ่ง	อัตตาธิปไตย	ขุนนางทั้งหลายถือตนเป็นใหญ่	ถือ

เอาตนเองศกัดิศ์รเีกียรตภิมู	ิตลอดจนผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่	เพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน

จึงต้องก�าจัดชวีเยวี๋ยน	

	 ข้อที่สาม	ธรรมาธิปไตย	ในเรื่องความชอบธรรมในตัวชวีเยวี๋ยน	ข้อนี้ฉู่หวายหวัง

มิได้ถือเหตุผลเป็นใหญ่	 ไม่ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีรับฟังอย่างกว้าง

ขวางแจ้งชดั	และพจิารณาอย่างดีทีสุ่ดเต็มขดีแห่งสตปัิญญาจะมองเหน็ได้ด้วยความบรสิทุธิ์

ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงาม	จึงท�าให้ขาดธรรมาธิปไตยในข้อนี้
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ธรรมราชา ด้านจักรพรรดิวัตร	ข้อที่หนึ่ง	ธรรมาธิปไตย	ขุนนางทั้งหลายไม่ถือธรรมเป็น

ใหญ่	ไม่เคารพนับถือบูชาย�าเกรงธรรม	ไม่เป็นธรรมาธิปไตย	ใส่ใจในผลประโยชน์ของพวก

พ้อง	ใส่ร้ายคนดีอย่างชวีเยวี๋ยน	

	 ข้อที่สาม	 อธรรมการนิเสธนา	 บรรดาขุนนางต่างหลงในอ�านาจที่ตนมีจนกระทั่ง

มไิด้ช่วยฉูห่วายหวงัในการจดัการป้องกนั	แก้ไข	มิให้มีการกระท�าความผดิความชัว่ร้ายเดอืด

ร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง

	 ข้อทีห้่า	ปริปุจฉา	ในข้อน้ีฉู่หวายหวังขาดการสอบถามปรึกษา	โดยไม่มทีีป่รกึษา

ทีท่รงคณุธรรม	มแีต่ขุนนางท่ีประมาทมัวเมา	ไม่ช่วยให้เจริญปัญญาและกุศลธรรม	อกีทัง้ไม่

ไถ่ถามหาความรู้	หาความดีงาม	หาความจริง	และถกข้อปัญหาต่างๆ	เพื่อตรวจสอบตนให้

เจริญก้าวหน้า	และด�าเนินกิจการในทางที่ถูกต้องชอบธรรม	ดีงามและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขอย่างแท้จริง

ตัวอย่างที่ 5 

	 ต้นฉบบัภาษาโบราณ：時繽紛其變意兮，又何可以淹留？蘭芷變而不芳兮，
荃蕙化而為茅。何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也？豈其有故兮，莫好脩之害也！

 บทแปลภาษาปัจจุบัน：時俗紛亂地變異，又怎能久留此地？蘭、芷都已失
去了芬芳；荃、蕙都化作了茅草，奈何昔日的芳草，如今都變成了蕭艾，這豈是有
其他的緣故，只因為不愛好修潔的禍害！

ยง	องิคเวทย์	(2532)：เป็นยคุหม่นอลหม่านกาลแปรปรวนเอย	ไยจงึควรแช่อยู่นีไ้ม่หนหีน่าย	

เอือ้งพะจทีีร่วยรนิพลอยสิน้อายเอย	ฉวนและหุ้ย	กลับกลายเป็นอ้อคา	ไฉนการก่อนนัน้พนัธ์ุ

หญ้าหอมเอย	บดันีย้อมร้างรกเป็นโกฏฐ์ป่า	มีเหตุผลกลใดให้เป็นมาเอย	โทษเพราะไม่รกัษา

วิจิตรธรรม

	 ชวีเยวี๋ยนรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ในยุคสมัยต้องมาแปรปรวน	สงสัยในความ

คดิพฤตกิรรมของบรรดาขนุนางทีว่่าท�าไม	ยงัสามารถอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่หน็ผดิเป็นชอบ

ได้	 ขุนนางบางท่านสมัยตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแต่มาบัดน้ีเพียงเพราะอ�านาจ	 ลาภยศ	

สรรเสริญ	 จึงกลับกลายเป็นผู้ที่ไร้ซ่ึงคุณธรรม	 ไม่ยืนหยัดรักษากิตติคุณเชิดชูไว้ซึ่งความดี

งาม	

	 จากข้อความดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ธรรมราชาของขุนนางทั้งหลายออกเป็น

สองด้าน	คือ

ธรรมราชา ด้านทศพิธราชธรรม	 ข้อที่สอง	 ศีล	 ส�าหรับข้อนี้ขุนนางทั้งหลายไม่สามารถ

รักษาความสุจริต	คือ	ประพฤติดีงาม	ส�ารวมกายและวาจา	รักษากิตติคุณ	ประพฤติให้ควร

เป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนได้	

	 ข้อที่หก	ตบะ	มัวเมาด้วยกิเลส	คือ	ให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบง�าจิต	ไม่สามารถ
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ระงบัยบัยัง้ข่มใจได้	หลงใหลหมกมุน่ในความสุขส�าราญและการปรนเปรอ	ในอ�านาจ	ลาภยศ	

สรรเสริญ	ปราศจากความมุ่งมั่นที่จะบ�าเพ็ญเพียรท�ากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์

	 ข้อที่สิบ	 อวิโรธนะ	 ไม่ยึดหลักความถูกต้อง	 ยอมให้มีการกระท�าผิดเกิดขึ้น	 ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเห็นผิดเป็นชอบน้ัน	ไม่ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง	ไม่ปราบคนทีค่วรปราบ	แต่

ปล่อยให้สังคมไร้ซึ่งคุณธรรมและความดีงาม

ธรรมราชา ด้านจักรพรรดิวัตร	ข้อที่หนึ่ง	ธรรมาธิปไตย	ขุนนางทั้งหลาย	ไม่ยึดถือความ

จริง	 ความถูกต้องความดีงาม	 เหตุผล	 หลักการ	 กฎกติกาท่ีชอบธรรมเป็นบรรทัดฐาน	

ปราศจากการเคารพธรรม	ไม่เชิดชูธรรมไม่ด�ารงตนให้อยู่ในธรรม	ท�าให้เกิดความผิดพลาด

ในการบริหารบ้านเมืองและไม่ก่อให้เกดิผลทีเ่ป็นประโยชน์	เป็นความสขุ	เป็นความปลอดภยั

เฉพาะต่อบ้านเมือง

 แนวคดิธรรมราชาในคตทิางพระพทุธศาสนาเป็นหลักศลีธรรมส�าหรบัผูน้�าประเทศ	

ผูป้กครองคน	ขนุนาง	รวมถงึบคุคลต่างๆทีเ่ป็นผูมี้ความส�าคญัต่อความเสือ่มและความเจรญิ

ในสงัคม	เพือ่เหน่ียวร้ังการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เม่ืออ�านาจเป็นของผูป้กครองแล้ว	การจะ

ใช้อ�านาจใดๆก็อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาณาประชาราษฎร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้	ดังนั้น	หลักธรรมของธรรมราชาจึงท�าหน้าที่ก�ากับไม่ให้ผู้น�าใช้อ�านาจตามใจชอบ	อันจะ

ส่งผลร้ายต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง	

	 ดังนั้น	ธรรมราชาจึงมีความส�าคัญยิ่งต่อการปกครอง	ถ้าผู้ปกครอง	ผู้น�าสังคมได้

ด�าเนินการปกครองโดยยึดธรรมราชาเป็นหลัก	ถือธรรมราชาเป็นธงชัยในการปกครองแล้ว	

กย่็อมเป็นทีห่วงัได้ว่าสิง่ท่ีสังคมต้องการ	คอืความเป็นธรรม	ความเจรญิก้าวหน้าและสนัตสิขุ

ก็จะเกิดขึ้นได้ในสังคม

บทสรุป

	 การศึกษาเปรยีบเทยีบแนวคดิธรรมราชาจากคตทิางพระพทุธศาสนากบัลกัษณะ

การปกครองในกวนีพินธ์หลเีซา	ได้ข้อสรปุทางด้านลกัษณะการปกครองตามหลกัธรรมราชา

ทั้งสาม	 ได้แก่	 ทศพิธราชธรรม	 อธิปไตย3	 และจักรพรรดิวัตร	 สอดคล้องกับลักษณะการ

ปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซาทางด้านตัวผู้น�า	และบรรดาขุนนางผู้ปกครองในรัฐฉู่	ซึ่งสะท้อน

ให้เหน็ถงึลกัษณะเด่นชดัของการปกครองทีข่าดธรรมอนัน�าไปสู่ความล่มสลายของบ้านเมือง

ไว้	4	ประการด้วยกนั	คอื	ประการแรกผูน้�าไม่สถติมัน่ในธรรม	มคีวามเอนเอยีงหวัน่ไหวเพราะ

ถ้อยค�าดีร้าย	 ไม่วินิจฉัยความและกระท�าการด้วยอ�านาจความโกรธ	 ประการท่ีสองขุนนาง

เหน็แก่อ�านาจ	ลาภยศ	สรรเสริญ	ไร้ซึง่ความยุตธิรรม	ความหนกัแน่น	ไม่ยดึถอืความถกูต้อง	

เที่ยงธรรมเป็นหลัก	เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค�าพูด	อารมณ์	หรือลาภสักการะใดๆ		ประการที่

สามขุนนางใช้อ�านาจประพฤติมิชอบ	 ฝ่าฝืนกฎหมาย	 และประจบสอพลอ	 และประการท่ีสี่
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กษัตริย์ฉู่หวายหวังละเลยทุกข์สุขของประชาชนท�าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยาก

ล�าบาก	เมื่อผู้น�า	และบรรดาขุนนางผู้ปกครองในรัฐปกครองบ้านเมืองโดยใช้อ�านาจในทางมิ

ชอบและปราศจากธรรมแล้ว	กจ็ะส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของอาณาประชาราษฎร์	และ

บ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะด�ารงอยู่ได้และในที่สุดก็น�ามาซึ่งการล่มสลายของรัฐฉู่	 จาก

เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 ทศพิธราชธรรม	 อธิปไตย	 3	 และจักรพรรดิวัตร	 เป็น

จริยวัตรที่ผู้น�า	 หรือบรรดาขุนนางผู้ปกครองท้ังหลายจะประพฤติยึดเหนี่ยวเป็นหลักธรรม	

หรือเป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง	เพื่อให้มีความเป็นไปโดยธรรม	และยัง

ประโยชน์สขุให้เกดิแก่ประชาชน	ดงันัน้การศึกษาเปรยีบเทยีบแนวคดิธรรมราชาจากคตทิาง

พระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซาครั้งนี้	ย่อมให้คุณค่าที่เป็นสาระ

ประโยชน์มากมาย	ท�าให้ได้รับแง่คิด	 แง่มุม	 ประสบการณ์และอารมณ์ท่ีส่ือออกมาจากบท

นิพนธ์	โดยวิธีการแห่งศิลปะทางภาษาที่งดงาม	แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน	แต่ผลงาน

ความประทับใจที่ทรงคุณค่ายังคงทันสมัยตลอดเวลา

เอกสารอ้างอิง

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี	2549.	ทศพธิราชธรรมกบัพระมหากษตัรย์ิไทย.	กรงุเทพฯ:	บพธิ 

	 การพิมพ์.

นรี ภวกานตานันท์2558	.	การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา : ศึกษาจากนักคิดและ

 พระไตรปิฎก.	วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรชีา ช้างขวญัยืน2548	. ธรรมรฐั – ธรรมราชา. กรงุเทพฯ:	โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ	 

	 คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ล�าดับที่	46	.

พิทูร มลิวัลย์	2852	. หลักธรรมส�าหรับการปกครอง.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์การศาสนา.

ยง	อิงคเวทย์2532	. วิวัฒนาการกวีนิพนธ์จีน(ซือจิง:ฉู่ฉือ)中國韻文纂譯 . กรุงเทพฯ:	 

	 ส่องศยาม.

วรทัศน์	 วัชรวสี.2550.60ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม.  

	 กรุงเทพฯ:	วสี	ครีเอชั่น.

สมบูรณ์ สขุส�าราญ.	2531.	พทุธศาสนากบัความชอบธรรมทางการเมือง กรณีเปรียบเทียบ 

 ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา. กรุงเทพฯ:	โครงการเผยแพร่งานวิจัย	ฝ่ายวิจัย	 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ.อโณทัย(2546.) ธรรมะกับการเมือง .กรุงเทพฯ:	สุขภาพใจ.
傳錫壬.	1990.	新譯楚辭讀本.	臺北市:	三民書局.

詹安泰.2010.屈原與離騷.廣州:濟南大學出版社.

宮崎市定著，邱添生譯.1980.《中國史》.台北：華世出版社.




