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 The purpose of this research was to conduct a comparative study of the concepts of 
cosmology in Jainism and Theravāda Buddhism which both belong to the Nāstika group of Indian 
philosophy and do not believe in the existence of God. 
 The results of the study show that although Jainism and Buddhism have the same points 
of view about the nature of the cosmos in that there is no Creator, or Destroyer, who causes the 
appearance and the disappearance of the cosmos. It was also found that the cosmos in Jainism is 
persistent, eternal, indestructible and ever present, whereas in Buddhism it is not eternal and ever-
changing. 
 In Jainism, there is only one cosmos of tremendous size which seems to be larger than the 
size of the total numbers of cosmos in Buddhism put together. The cosmos in Jainism is divided into 
three tiers. Similarly, the cosmos in Buddhism is divided into three tiers.  The lower tier of the 
cosmos in Buddhism includes the middle tier and some parts of the upper tier of the cosmos in 
Jainism. It appears that the division of cosmos in Buddhism is more related to the mind than the 
region. 
 In addition, even though the cosmos in Jainism is not destroyed, in the realm of action 
(karmabhūmi) of the middle tier as in Buddhism, the wheel of time rotates clockwise, and the state 
of decaying and developing alternately moves on with it ceaselessly as in Buddhism. 
 This study, therefore, reveals that the concept of cosmology in Jainism is similar to, but 
not identical to, the Buddhist concept, and that both of them have been apparently influenced by 
Brahmanism. The concept of cosmology in Jainism, however, is probably older than that of 
Buddhism as it has much in common with Brahmanical concepts. 
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คําอธิบายคาํยอ 
 

 การอางอิงเอกสารท่ีเปนคัมภีรของศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาทในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ใชระบบคํายอดังตอไปนี้ 
 1. คัมภีรของศาสนาไชนะ 
  1.1 คัมภีรอาคมะ  ในท่ีนี้หมายถึง คัมภีรช้ันตนของศาสนาไชนะ ฉบับพิมพของ 
สถาบัน Jain Vishva Bharati ตามประเพณีเช่ือกันวา คัมภีรอาคมะมีจํานวนท้ังหมด 60 คัมภีร แต  
สูญหายไป 15 คัมภีร เหลืออยู 45 คัมภีร ฉบับพิมพของสถาบันนี้มีไมครบท้ัง 45 คัมภีร การอางอิง
ใชระบบระบุ ภาค/บท/สูตร แตหากคัมภีรใดไมมีการแบงเปนภาค จะระบุเฉพาะบทและสูตรเทานั้น 
เชน BhS. 1/1/1 หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรภควตีสูตร ภาคที่ 1 บทท่ี 1 สูตรท่ี 1      
คําอธิบายคํายอของคัมภีรอาคมะท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   BhS. =  Bhagavati Sutra  (Bhagavai) 
   Jam. =  Jambudvipaprajñapti  (Jambuddivapannatti) 
   Jiv.  =  Jivajivabhigama  (Jivajivabhigama) 
   Stha. =  Sthanavga  (Thanam) 
   Sur.  =  Suryaprajñapti (Surapannatti) 
   Sut.  =  Sutrakrtavga  (Suyagado) 
   Utt.  =  Uttaradhyayana  (Uttarajjhayana) 
  1.2 คัมภีรอ่ืน ๆ ในท่ีนี้หมายถึง คัมภีรช้ันหลังของศาสนาไชนะ นอกจากคัมภีร  
อาคมะ มีลักษณะคลายกับคัมภีรอรรถกถาและฎีกาในพุทธศาสนา การอางอิงใชระบบระบุ บท/สูตร 
เฉพาะคัมภีรตัตตวารถสูตร สวนคัมภีรท่ีแตงอธิบายคัมภีรนี้ จะระบุหนาดวย เชน TS. 1/1 
หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรตัตตวารถสูตร บทท่ี 1 สูตรท่ี 1 SS. 1/1/1 หมายความวา 
การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรสรวารถสิทธิ บทท่ี 1 สูตรท่ี 1 หนาท่ี 1 คําอธิบายคํายอของคัมภีรอ่ืน ๆ 
ท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   SS.  =  Sarvarthasiddhi 
   TS.  =  Tattvartha  Sutra 
   TVa. =  Tattvarthavartika 
   TVr. =  Tattvarthavrtti 
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 2. คัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาท 
  2.1 คัมภีรพระไตรปฎก ในท่ีนี้หมายถึง พระไตรปฎกภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับ
สยามรัฐ จํานวน 45 เลม พ.ศ. 2525 การอางอิงใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา เชน ที.สี. 9/1/1 
หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปฎก เลมท่ี 9 ขอท่ี 1  
หนาท่ี 1 คําอธิบายคํายอของคัมภีรพระไตรปฎกท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   องฺ.อฏก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏกนิปาต 
   องฺ.เอก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  เอกนิปาต 
   องฺ.จตุกฺก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต 
   องฺ.ฉกฺก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาต 
   องฺ.ติก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 
   องฺ.ทสก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต 
   องฺ.นวก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาต 
   องฺ.ป ฺจก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  ป ฺจกนิปาต 
   องฺ.สตฺตก. =  องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาต 
   อภิ.ก.  =  อภิธมฺมปฏก  กถาวตฺถุ 
   อภิ.วิ.  =  อภิธมฺมปฏก  วิภงฺค 
   ขุ.อป.  =  ขุทฺทกนิกาย  อปทาน 
   ขุ.อิติ.  =  ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก 
   ขุ.จูฬ.  =  ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทส 
   ขุ.ชา.  =  ขุทฺทกนิกาย  ชาตก 
   ขุ.เถร.  =  ขุทฺทกนิกาย  เถรคาถา 
   ขุ.ปฏิ.  =  ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค 
   ขุ.เปต.  =  ขุทฺทกนิกาย  เปตวตฺถุ 
   ขุ.พุทฺธ. =  ขุทฺทกนิกาย  พุทฺธวํส 
   ขุ.มหา. =  ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทส 
   ขุ.วิมาน. =  ขุทฺทกนิกาย  วิมานวตฺถุ 
   ขุ.สุ.  =  ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาต 
   ที.ปา.  =  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
   ที.มหา. =  ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
   ที.สี.  =  ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค 
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   ม.อุ.  =  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสก 
   ม.ม.  =  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสก 
   ม.มู.  =  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
   วินย.มหา. =  วินยปฏก  มหาวคฺค 
   สํ.นิ.  =  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค 
   สํ.มหา. =  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค 
   สํ.ส.  =  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺค 
   สํ.สฬา. =  สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺค 
  2.2 คัมภีรอรรถกถา   ในท่ีนี้หมายถึง  อรรถกถาภาษาบาลี  อักษรไทย ฉบับ
คอมพิวเตอร เวอรชัน 3 ซ่ึงสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําข้ึน และรวมถึงคัมภีร
ระดับเดียวกับอรรถกถา เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค ซ่ึงจัดรวมอยูในหมวดคัมภีรสําคัญอ่ืน ๆ ของ
พระไตรปฎก อรรถกถา-ฎีกา ฉบับคอมพิวเตอร การอางอิงคัมภีรอรรถกถาใชระบบระบุ เลม/หนา 
เชน ชา.อ. 1/1 หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรชาตกัฏฐกถา เลมท่ี 1 หนาท่ี 1 ยกเวนคัมภีร
อรรถกถาท่ีมีเพียงเลมเดียว จะอางอิงเฉพาะหนาไมบอกเลม คําอธิบายคํายอของคัมภีรอรรถกถา     
ท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   องฺ.อ.  =  องฺคุตฺตตรนิกาย  อฏกถา  (มโนรถปูรณี) 
   อป.อ.  =  อปทาน  อฏกถา  (วิสุทฺธชนวิลาสินี) 
   อิติ.อ.  =  อิติวุตฺตก  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   อุ.อ.   =  อุทาน  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   จริยา.อ. =  จริยาปฏก  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   จูฬ.อ.  =  จูฬนิทฺเทส  อฏกถา  (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
   ชา.อ.  =  ชาตกฏกถา 
   เถร.อ.  =  เถรคาถา  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   ที.อ.  =  ทีฆนิกาย  อฏกถา  (สุมงฺคลวิลาสินี) 
   ธ.อ.   =  ธมฺมปทฏกถา 
   ป ฺจ.อ. =  ป ฺจปกรณ  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   ปฏิ.อ.  =  ปฏิสมฺภิทามคฺค  อฏกถา  (สทฺธมฺมปกาสินี) 
   เปต.อ.  =  เปตวตฺถุ  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   พุทธ.อ. =  พุทฺธวํส  อฏกถา  (มธุรตฺถวิลาสินี) 
   ม.อ.  =  มชฺฌิมนิกาย  อฏกถา  (ปป ฺจสูทนี) 
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   มงฺคลตฺถ. =  มงฺคลตฺถทีปนี 
   มหา.อ. =  มหานิทฺเทส  อฏกถา  (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
   วินย.อ. =  วินยปฏก  อฏกถา  (สมนฺตปาสาทิกา) 
   วิภงฺค.อ. =  วิภงฺค  อฏกถา  (สมฺโมหวิโนทนี) 
   วิมาน.อ. =  วิมานวตฺถุ  อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
   วิสุทฺธิ.  =  วิสุทฺธิมคฺค 
   สงฺคณี.อ. =  ธมฺมสงฺคณี  อฏกถา  (อฏสาลินี) 
   สงฺคห.  =  อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
   สํ.อ.  =  สํยุตฺตนิกาย  อฏกถา  (สารตฺถปกาสินี) 
   สุ.อ.  =  สุตฺตนิปาต  อฏกถา  (ปรมตฺถโชติกา) 
  2.3 คัมภีรฎีกา ในท่ีนี้หมายถึง ฎีกาภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับคอมพิวเตอร       
เวอรชัน 3 ซ่ึงสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําข้ึน และรวมถึงคัมภีรระดับเดียวกับ
ฎีกา เชน คัมภีรปรมัตถมัญชุสา ซ่ึงจัดรวมอยูในหมวดคัมภีรสําคัญอ่ืน ๆ ของ พระไตรปฎก      
อรรถกถา-ฎีกา ฉบับคอมพิวเตอร การอางอิงคัมภีรฎีกาใชระบบระบุ เลม/หนา เชน วินย.ฏีกา 1/1  
หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรฎีกาแหงอรรถกถาพระวินัย เลมท่ี 1 หนาท่ี 1 ยกเวนคัมภีร
ฎีกาท่ีมีเพียงเลมเดียว จะอางอิงเฉพาะหนาไมบอกเลม  คําอธิบาย  คํายอของคัมภีรฎีกาท่ีใชใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   ที.ฏีกา  =  ทีฆนิกาย  ฏีกา 
   ม.ฏีกา  =  มชฺฌิมนิกาย  ฏีกา 
   วินย.ฏีกา =  วินยฏกถา  ฏีกา (สารตฺถทีปนี) 
   วิภงฺค.อนุ. =  วิภงฺค  อนุฏีกา 
   วิสุทฺธิ.ฏีกา =  วิสุทฺธิมคฺค  มหาฏีกา (ปรมตฺถม ฺชุสา) 
   สงฺคห.ฏีกา =  อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ฏีกา  (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) 
   สํ.ฏีกา  =  สํยุตฺตนิกาย  ฏีกา 
  2.4 คัมภีร อ่ืน  ๆ  ในท่ีนี้หมายถึง  คัมภีรภาษาบาลีประเภทตาง  ๆ  นอกจาก
พระไตรปฎก อรรถกถาและฎีกา เชน คัมภีรพจนานุกรม คัมภีรโลกศาสตร สวนมากมีผูปริวรรต 
และแปลเปนภาษาไทยแลว มีรายละเอียดเกี่ยวกับคัมภีรตามท่ีระบุไวในบรรณานุกรม การอางอิงใช
ระบบระบุ เลม/หนา เชนเดียวกับคัมภีรประเภทอรรถกถาและฎีกา หากมีเพียงเลมเดียว จะอางอิง
เฉพาะหนาไมบอกเลม คําอธิบายคํายอของคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
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   อภิธาน. =  อภิธานปฺปทีปกา (พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา หรือ 
          พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเปนไทย) 
   อภิธาน.ฏีกา =  อภิธานปฺปทีปกาฏีกา 
   อภิธาน.สูจิ =  อภิธานปฺปทีปกาสูจิ 
   โอกาส. =  โอกาสโลกทีปนี 
   จกฺกวาฬ. =  จกฺกวาฬทีปนี 
   ชิน.ฏีกา =  ชินาลงฺการฏีกา 
   โลกทีปก. =  โลกทีปกสาร 
   โลกป ฺ. =  โลกป ฺตฺติ 
   โลกสณฺาน. =  โลกสณฺานโชตรตนคณฺ ี 
   โลกุปฺป. =  โลกุปฺปตฺติ 
   สงฺขฺยา . =  สงฺขฺยาปกาสก 
   โสตตฺถ.  =  โสตตฺถกีมหานิทาน 
 

 นอกจากนี้ ยังมีการใชคํายออางอิงคัมภีรของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ดวย โดยใชระบบ
การอางอิงเชนเดียวกับคัมภีรอาคมะของศาสนาไชนะ คําอธิบายคํายอของคัมภีรศาสนาพราหมณ-
ฮินดู ท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีดังนี้ 
   Bd.P.  =  Brahmanda  Purana 
   Bh.P.  =  Bhagavata  Purana 
   Br.P.  =  Brahma  Purana 
   MBh.  =  Mahabharata 
   MS.   =  Manusmrti 
   RV.   =  Rgveda  Samhita 
   Vn.P.  =  Visnu  Purana 
   YV.   =  Yajurveda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 มนุษยก็เหมือนกับสัตวโลกอ่ืน ๆ คือ มีความอยากรูอยากเห็นส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว   
ตางกันแตวาเม่ืออยากรูอยากเห็นแลว มนุษยก็พยายามใชสติปญญาคนควาหาคําตอบส่ิงท่ีตนสงสัย
ใครรู เร่ืองจักรวาลหรือเอกภพ (universe) เปนเร่ืองท่ีมนุษยสนใจ พยายามจะรูและเขาใจมากท่ีสุด
เร่ืองหนึ่งวา โลก  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดาวเคราะห  ดาวฤกษ  และกาแล็กซีตาง ๆ ตลอดจน  
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบนโลกเกิดข้ึนมาไดอยางไร เกิดเอง หรือมีผูสราง ถาหากมีผูสราง ผูสรางเปน
ใคร จักรวาลนี้จะดํารงอยูอยางนี้ตลอดไป หรือวาจะตองแตกสลายในอนาคต เปนตน กลาวไดวา 
มนุษยไดพยายามศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาต้ังแตสมัยโบราณจนกระท่ังปจจุบัน แตก็ยัง
ไมไดคําตอบท่ีแนนอนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตางก็มีความเห็นหรือทรรศนะท่ีแตกตางกันออกไป 
แมในทางวิทยาศาสตร ปจจุบันก็มีทฤษฎีท่ีอธิบายการเกิดของจักรวาลหรือเอกภพ 3 ทฤษฎี ดวยกัน 
คือ 
 1. ทฤษฎีการระเบิดคร้ังใหญหรือบิกแบง (The Big Bang Theory) ชอรช  เลอแมตร 
(Georges Lemaître) พระและนักดาราศาสตรชาวเบลเยียม เปนผูเสนอทฤษฎีนี้    เมื่อป พ.ศ. 2470 
(ค.ศ. 1927) เขาเช่ือวาจักรวาลหรือเอกภพมีจุดเร่ิมตนจากการระเบิดคร้ังใหญ  เม่ือประมาณ 15,000 
ลานปมาแลว กอนการระเบิดหรือการเกิดบิกแบง จักรวาลเปนพลังงานลวน ๆ ภายใตอุณหภูมิที่สูง
มาก การเกิดบิกแบงจึงเปนจุดท่ีพลังงานเร่ิมเปล่ียนเปนสสารคร้ังแรก เปนจุดเร่ิมตนของเวลาและ
จักรวาล ซ่ึงมีขนาดใหญมาก โดยมีรัศมีไมนอยกวา 15,000 ลานปแสง  กลุมมวลสารท่ีเกิดจากการ
ระเบิดมีวิวัฒนาการตอเนื่องจนเกิดเปนกาแล็กซีจํานวนเปนแสนลานกาแล็กซี เนบิวลา ดาวฤกษ 
ระบบสุริยะ โลก ดวงจันทร มนุษย และส่ิงมีชีวิตตาง ๆ โดยกาแล็กซีจะเกิดหลังจากการบิกแบง
ประมาณ 1,000 ลานป เปนการรวมตัวของแกสไฮโดรเจนและฮีเลียม ซ่ึงยึดเหนี่ยวกันดวยแรง    
โนมถวง แยกเปนกลุม ๆ แตละกลุมกอกําเนิดเปนดาวฤกษจํานวนมาก ดังนั้น กาแล็กซีจึงเปน
อาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษจํานวนนับแสนลานดวง กาแล็กซีท่ีระบบสุริยะของเราสังกัดอยูก็
คือ กาแล็กซีทางชางเผือก (Milky Way Galaxy) ซ่ึงมีขนาดใหญมาก  มีดาวฤกษไมนอยกวา       
แสนลานดวง ถามองจากดานบนมีรูปรางคลายกังหัน ตรงกลางสวาง และมีแขนโคงรอบนอก แตถา
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มองจากดานขางจะเหมือนจานขาว 2 ใบประกบกัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  2548 : 82-89) 
 2. ทฤษฎีการออสซิลเลทของเอกภพ (The Osscillating Universe Theory) ทฤษฎีนี้
ดัดแปลงไปจากทฤษฎีการระเบิดคร้ังใหญ โดยมีความเชื่อวา การขยายตัวของจักรวาลหรือเอกภพ
นั้น กาแล็กซีตาง ๆ ท่ีกําลังวิ่งหนีหางเราออกไปดวยความเร็วสูงอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันจะมี
ความเร็วชาลง และในท่ีสุดอีกลานลานปขางหนาก็จะหยุดการเคล่ือนท่ี หลังจากน้ันกาแล็กซีตาง ๆ 
ก็จะวิ่งกลับมารวมกันใหมยังจุดเร่ิมตนดวยอํานาจของแรงโนมถวง (gravitational force) และเกิด
การระเบิดใหญข้ึนอีกเปนวัฏจักรไปเร่ือย ๆ อยางนี้ช่ัวกัปช่ัวกัลป (นิตย  จันทรมังคละศรี, ผูแปล 
2527 : 34; ทวีศักดิ์  บุญบูชาไชย  2548 : 114) 
 3. ทฤษฎีสภาวะคงท่ี (The Steady-State Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งข้ึนโดยนักวิทยาศาสตร
ชาวอังกฤษ 3 คน คือ เฟรด ฮอยล (Fred Hoyle) เฮอรแมน บอนได (Herman Bondi) และโธมัส     
โกลด (Thomas Gold) เม่ือป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) พวกเขาเช่ือวาจักรวาลหรือเอกภพไมได        
เกิดข้ึนมาในขณะใดขณะหน่ึง กลาวคือ ไมมีจุดเร่ิมตนและไมมีวันถึงจุดอวสาน เม่ือจักรวาล
ขยายตัวออกไปก็จะมีสสารใหมถูกสรางข้ึนมาแทนท่ีในอวกาศที่กาแล็กซีเคล่ือนตัวออกไป ดังนั้น 
ปรากฏการณของจักรวาลจึงมีอยูอยางคงท่ี แมกาลเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตาม (อิโซะเบะ 2547 : 
33-34; ทวีศักดิ์  บุญบูชาไชย  2548 : 114) แตทฤษฎีนี้ก็ขัดแยงกับทฤษฎีการทรงมวลของสสาร     
ซ่ึงกลาววา สสารไมสามารถถูกสรางข้ึนจากความวางเปลา หรือถูกทําใหสูญสลายไป ดังนั้น จึงเปน
การยากท่ีนักดาราศาสตรจะยอมรับทฤษฎีท่ีตรงกันขามโดยส้ินเชิงกับทฤษฎีการทรงมวลของสสาร 
ซ่ึงเปนทฤษฎีสากลท่ีนักวิทยาศาสตรทุกคนยอมรับ (นิตย  จันทรมังคละศรี, ผูแปล 2527 : 31) 
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2508 เฟรด ฮอยล ยังไดประกาศลมเลิกทฤษฎีสภาวะคงท่ีของจักรวาลหรือ   
เอกภพ ซ่ึงสรางความตกตะลึงใหแกวงการดาราศาสตรเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ยังมีนัก       
ดาราศาสตรท่ีมีช่ือเสียงหลายคนเช่ือถือทฤษฎีนี้อยู (ดีทซ 2513 : 160; อิโซะเบะ 2547 : 35) 
 นักดาราศาสตรสวนใหญเช่ือวา ทฤษฎีการระเบิดคร้ังใหญหรือบิกแบงมีความเปน      
ไปไดมากท่ีสุด เพราะมีปรากฏการณอยางนอย 2 อยาง ท่ีสนับสนุนทฤษฎีนี้ คือ 
 1. การขยายตัวของจักรวาลหรือเอกภพ เอ็ดวิน เพาเวล ฮับเบิล (Edwin Powell Hubble 
พ.ศ. 2432-2496) นักดาราศาสตรชาวอเมริกัน ไดคนพบวา กาแล็กซีเคล่ือนท่ีไกลออกไปดวย
ความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนตามระยะท่ีหาง นั่นคือ กาแล็กซีท่ีอยูไกลออกไปจะเคล่ือนท่ีเร็วกวากาแล็กซีท่ี  
อยูใกล ซ่ึงแสดงวา จักรวาลหรือเอกภพกําลังขยายตัว สอดคลองกับคําอธิบายของทฤษฎีบิกแบง    
ท่ีวา เม่ือเกิดการระเบิดคร้ังใหญแลว ทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาลจะเคล่ือนท่ีหนีออกจากกัน และจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3 

ความเช่ือในขอนี้ ทําใหนักดาราศาสตรสามารถคํานวณอายุของจักรวาลได (อิโซะเบะ 2547 : 2-23; 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2548 : 85)) 
 2. การคนพบอุณหภูมิพื้นหลังของจักรวาลหรือเอกภพ ประมาณ 3 เคลวิน   หรือ
ประมาณ -270 องศาเซลเซียส (ปจจุบันลดลงเหลือ 2.73 เคลวิน) กระจายอยูท่ัวไปในจักรวาลอยาง
สมํ่าเสมอ อารโน เพนเซียส (Arno Penzias พ.ศ. 2476-) และโรเบิรต วิลสัน (Robert Wilson พ.ศ. 
2479-) นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันไดคนพบอุณหภูมิของจักรวาลหรือท่ีเรียกวาอุณหภูมิพื้นหลัง
โดยบังเอิญ เม่ือ พ.ศ. 2508 ขณะทําการทดสอบระบบเคร่ืองรับสัญญาณของกลองโทรทรรศนวิทยุ 
ซ่ึงปรากฏวามีสัญญาณรบกวนอยูตลอดเวลา ตอมาภายหลังจึงทราบวาเปนสัญญาณท่ีเหลืออยูใน
อวกาศ สอดรับกับคําอธิบายของทฤษฎีบิกแบงท่ีวา เปนพลังงานของการระเบิดคร้ังใหญท่ียัง
หลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน เพราะเม่ือคํานวณอุณหภูมิของพลังงานความรอนท่ีเหลืออยูในปจจุบัน 
ยอนไปสูจุดเร่ิมตนก็คอนขางลงตัวเปนอยางดี (อิโซะเบะ 2547 : 36-38; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2548 : 85-86) 
 อยางไรก็ตาม  ทฤษฎีตาง  ๆ  เหลานี้ก็ เปนเพียงความเห็นหรือทรรศนะของนัก            
ดาราศาสตรและนักวิทยาศาสตรในชวงเวลาหน่ึงเทานั้น คงเปนการยากที่จะตัดสินวาทฤษฎีใด  
ถูกตองและเปนจริง เพราะตอไปในอนาคตหากมนุษยมีความรูความเขาใจและมีขอมูลใหม ๆ    
เพิ่มข้ึน อาจจะพิสูจนไดวาทฤษฎีเหลานี้ผิดท้ังหมดก็เปนได เหมือนกับท่ีนักปราชญผูยิ่งใหญของ
กรีกสมัยโบราณ เคยมีความเช่ือผิด ๆ กัน เชน ธาเลสแหงไมเลตุส (Thales of Miletus) เช่ือวา โลกมี 
ลักษณะกลมแบนและลอยอยูบนน้ําท่ีกวางใหญไพศาลหาขอบเขตมิได1 (พระราชวรมุนี (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต) 2544 : 36) อานักซิมานเดอร (Anaximander) ผูเปนศิษยของธาเลส เช่ือวา โลกของเรา    
มีลักษณะเปนทรงกระบอก ซ่ึงมีความสูงเปน 3 เทาของความกวาง หอยอยูอยางอิสระท่ีใจกลางของ
ทรงกลมจักรวาล (สิทธิชัย  จันทรศิลปน 2546 : 24) และคลอเดียส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) 
เช่ือวาโลกเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ มีดวงจันทร ดาวเคราะห ดวงอาทิตย และดาวฤกษอ่ืน ๆ 
โคจรรอบโลก (เสถียร  ณุวงศศรี 2519 : 15; สิทธิชัย  จันทรศิลปน 2546 : 27-28) 
 สวนในทางปรัชญาและศาสนา จักรวาลหรือเอกภพก็เปนเร่ืองหน่ึงท่ีไดรับความสนใจ  
และมีการศึกษาหาความรูกันมาอยางตอเนื่อง ระวี  ภาวิไล (ใน นิพนธ  ทรายเพชร, สาลิน  วิรบุตร 

                                                        
 1ธาเลส (Thales) ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของปรัชญาตะวันตก เกิดท่ีนครรัฐไมเลตุส 
เม่ือประมาณ 81 ปกอนพุทธศักราช ซ่ึงแสดงวาเขาเกิดกอนพระพุทธเจาประสูติ 1 ป แนวคดิเกีย่วกบั
เร่ืองนี้ของธาเลสคลายกับท่ีพระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทวา “อยํ   อานนฺท  มหาปวี  อุทเก  
ปติฏตา (อานนท มหาปฐพีนี้ตั้งอยูบนน้ํา)”  ดู  มหาปรินิพพานสูตร ที. มหา. 10/98/126. 
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และไชยันต  ภาคอุทัย, บรรณาธิการ ม.ป.ป. : 5) กลาววา “ความพยายามเขาใจปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรของมนุษยผูกพันอยูกับความพยายามเขาใจชีวิตและโลก ดังนั้น ดาราศาสตรของคน
โบราณจึงผูกพันอยูกับศาสนาและเทพนิยายหรือปรัมปรา” นักปรัชญาไดจัดเร่ืองจักรวาลวิทยาเปน
หนึ่งในสามสาขายอยของอภิปรัชญา (metaphysics) คือ ภววิทยา (ontology) เทววิทยา (theology) 
และจักรวาลวิทยา (cosmology) (พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 2544 : 13) ซ่ึงเปนสาขาท่ีเกา
ท่ีสุดของวิชาปรัชญา 
 ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเจริญรุงเรืองอยูในยุคสมัยเดียวกัน และ
บริเวณเดียวกันคือ  เมืองราชคฤห แควนมคธ ซ่ึงอยูทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ปจจุบัน
ราชคฤหเปนเมืองชนบทเล็ก ๆ ข้ึนกับแขวงนาลันทา ในรัฐพิหาร ซ่ึงเปนช่ือใหมของแควนมคธ 
(ลักษณา  จีระจันทร 2549 : 96) ศาสนาไชนะเปนศาสนาท่ีเช่ือกันวามีประวัติความเปนมายาวนาน   
มีศาสดาหรือองคตีรถังกรมาแลว 23 องค ศาสดาองคท่ี 24 มีช่ือวา พระมหาวีระ นามเดิมวา        
วรรธมานะ (Vardhamana) ในวรรณคดีบาลีเรียกวา นิครนถ นาฏบุตร2 (ที.สี. 9/91/63; สํ.ส. 
15/316/95; สุ.อ. 2/247) ซ่ึงเปน 1 ในจํานวนครู 6 คนท่ีมีช่ือเสียงในสมัยพุทธกาล เกิดรวมสมัยกับ
พระพุทธเจา แตมีอายุมากกวา 36 ป3 (Madia 1996 : 1; กรุณา – เรืองอุไร  กุศลาสัย  2542 : 9)           
มีประวัติความเปนมาคลายคลึงกับพระพุทธเจามาก จนสมัยหนึ่งนักปราชญชาวตะวันตกไมยอม 
เช่ือวาเปนคนละองคกัน (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 ข : 255) พระองคประสูติในวรรณะกษัตริย   
เมืองเวสาลี เม่ือพระชนมายุได 19 พรรษา ไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโศทามีพระธิดา 1 องค   
พระนามวา ปยทังสณา (Piyadamsanā) หรืออโณชชา (An ฺojjā) (Schubring 1978 : 33; Jaini 1990 : 
11; Muller, ed. 1994 : Introduction 15) ทรงออกบวชเมื่อพระชนมายุได 30 พรรษา หลังจาก   
บําเพ็ญเพียรดวยวิธีโมไนยปฏิบัติคือ ไมพูดกับใครเลยเปนเวลา 12 ป ก็ไดบรรลุความรูข้ันสูงสุด    
ท่ีเรียกวา “เกวลชญาณ” เปนผูละกิเลสไดโดยส้ินเชิง จึงไดนามวา “ชินะ”4  ศาสดามหาวีระประกาศ
ศาสนาอยู 30 ป จึงไดนิพพาน รวมพระชนมายุได 72 พรรษา 

                                                        
 2บาลี วา นิคันถะ นาฏปุตตะ หรือ นิคัณฐะ นาฏปุตตะ 
 3มหาวีระ (599-527 B.C.) พระพุทธเจา (563-483 B.C.) 

 4คําวา ชินะ (Jina) มีคําไวพจนหลายคํา เชน เกวลิน (Kevalin) อรหัต (Arhat) อรหัน 
(Arhan) วีตราค (Vitarāga) และปรเมษฐี (Paramesthī) อยางไรก็ตามในศาสนาไชนะคําวา ชินะ ก็ใช
เฉพาะศาสดามหาวีระเทานั้น ดู Muni Śrī Nyāyavijayajī, Jaina Philosophy and Religion, trans. 
Nagin J. Shah (Delhi : Motilal Banarsidass, 2000), 1. และ Padmanabh S. Jaini, The Jaina Path 
of Purification (Delhi : Motilal Banarsidass, 1990), 31. 
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 นอกจากจะมีความคลายคลึงกันในเร่ืองชีวประวัติของศาสดาแลว ศาสนาไชนะยังมี
หลักคําสอนท่ีเขากันไดกับพุทธศาสนาหลายประการดวยกัน เชน เปนศาสนาท่ีมีแนวคิดปฏิเสธ 
พระเปนเจา (atheism) ปฏิเสธการบูชายัญ ซ่ึงขัดกับหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ บางทาน
ถึงกับกลาววา เปนกบฏตอศาสนาพราหมณ (กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย  2542 : 61) หลักอนุพรต             
5 ประการ ก็เขากันไดกับหลักศีล 5 เปนศาสนาท่ีเช่ือในเร่ืองกฎแหงกรรมเหมือนกัน แมจะแตกตาง
กันบางในรายละเอียดปลีกยอย อยางไรก็ตาม ศาสนาไชนะก็เขากันไดกับศาสนาพราหมณในเร่ือง
อาตมันหรือ  อัตตา ซ่ึงขัดกับพุทธศาสนาที่ปฏิเสธอัตตาอันเปนสาเหตุใหเกิดการโตแยงซ่ึงกัน     
และกัน (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 ข : 255) 
 ประเด็นเร่ืองความคลายคลึงกันเกี่ยวกับหลักคําสอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมา ไดมีผูศึกษา
กันมาบางแลว ดังจะเห็นไดจากเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ รวมท้ังงานวิจัยท่ีตีพิมพออกมา       
แตมีหลักคําสอนประการหนึ่งท่ียังไมมีผูศึกษาเปรียบเทียบ คือ เร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ
และพุทธศาสนา แม เพ็ญแข  กิตติศักดิ์ (2529) จะเคยศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห
ความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก” ก็เปนเพียงการศึกษา
เร่ืองจักรวาลในพุทธศาสนาเพียงฝายเดียว และจํากัดขอบขายเฉพาะในคัมภีรพระสุตตันตปฎก
เทานั้น   แมจะอาศัยการอธิบายตามคัมภีรพระอภิธรรมปฎกบางก็ตาม และแมกวี ศิริธรรม (2521) 
จะเคยศึกษาวิจัยเร่ือง “หลักคําสอนของศาสนาเชนในคัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาท” ก็เจาะจง
เฉพาะขอมูลท่ีปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาทเทานั้น และไมไดเนนเร่ืองจักรวาลวิทยา  

 ผูวิจัยมีความเห็นวา เร่ืองโลกและจักรวาลเปนเร่ืองท่ีมีกลาวถึงในทุกศาสนา และแตละ
ศาสนาก็จะมีทรรศนะเปนของตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกตางจากศาสนาอื่นก็ได
ความเขาใจเร่ืองโลกหรือจักรวาลเปนส่ิงท่ีมีประโยชน เพราะจะเปนพื้นฐานสําคัญใหเขาใจ
หลักธรรมท่ีเกี่ยวของประการอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจักรวาลวิทยาใน
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาตามท่ีปรากฏในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา  
เถรวาท 
 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะท่ีคลายคลึงและแตกตางกันของแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยา
ในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางศาสนาไชนะกับพุทธศาสนา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 

ขอบเขตการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีจะนํามาวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี้ 
 เร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะจะศึกษาขอมูลตามท่ีปรากฏในคัมภีรอาคมะ 
(Agama) ของศาสนาไชนะ ตลอดจนอรรถกถาและฎีกาของคัมภีรเหลานั้น รวมท้ังเอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองจักรวาลวิทยาของศาสนาไชนะท่ีมีผูเขียนไว เทาท่ีผูวิจัยจะรวบรวม
ได 
 สวนเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาเถรวาทจะศึกษาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส และสัททาวิเสส  ตลอดจนวรรณกรรมพุทธศาสนาท่ีรจนาใน       
ประเทศไทย โดยเฉพาะวรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาไทย คือ ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง และ
ภาษาบาลี คือ จักกวาฬทีปนี 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรเทวนาครีของช่ือเฉพาะในภาษาสันสกฤต
หรือภาษาปรากฤตตามอักขรวิธีของไทย โดยจะใสการถอดตัวอักษรเทวนาครีเปนอักษรโรมันไวใน
นขลิขิต เม่ือกลาวถึงคํานั้นเปนคร้ังแรก และเม่ือมีการถอดความเน้ือเร่ืองของเอกสารที่นํามาศึกษา
จากภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤตเปนภาษาไทย ผูวิจัยจะกลาวถึงขอความท่ีถอดความไวใน
เนื้อหาของวิทยานิพนธ สวนตนฉบับภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤต ผูวิจัยจะถอดจากตัวอักษร
เทวนาครีเปนอักษรโรมันไวในเชิงอรรถ ในกรณีท่ีช่ือเฉพาะในภาษาปรากฤตมีรูปคําซํ้ากัน หรือมี
รูปคําท่ีแตกตางกันในคําคําเดียว หรือมีรูปคําท่ีแปลกไปมากสําหรับคนไทย ทําใหไมส่ือความหมาย 
ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรตามรูปคําในภาษาสันสกฤต เทาท่ีจะเทียบเคียงได โดยจะถอดตัวอักษร           
เทวนาครีของภาษาปรากฤตเปนโรมันไวในนขลิขิต แตหากมีช่ือเฉพาะช่ือใดท่ีคนไทยรูจักคุนเคยดี
แลว ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรตามรูปท่ีคนไทยออกเสียง ไมถอดตามเสียงในภาษาสันสกฤตหรือภาษา
ปรากฤต 
 

คําศัพทท่ีเก่ียวของ 
 จักรวาล (cosmos) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 297) ไดใหความหมาย
วา “ปริมณฑล; ประชุม, หมู; เทือกเขาในนิยายเปนกําแพงลอมรอบโลกและเปนเขตกั้นแสงสวาง  
กับความมืด ,  บริเวณโดยรอบของโลก ,  ท่ัวโลก”    สวนพจนานุกรมศัพทศิลปกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน อักษร ข-ฉ (2530 ก : 113) ไดใหความหมายไววา “ปริมณฑลแหงภพหรือภูมิ    
ท้ัง 3 (ไตรภูมิ) คือ กามภูมิ 11 รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4” 
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 มีคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับจักรวาลอีกคําหนึ่งคือ เอกภพ ซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน
(2530 ข : 100) บัญญัติแทนคําภาษาอังกฤษวา “universe” โดยใหความหมายวา ในทางดาราศาสตร 
หมายถึง “ระบบซ่ึงเปนผลรวมของกาแล็กซีท้ังหมด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 1391) สวนในทาง
ปรัชญาหมายถึง “ส่ิงท่ีมีอยูท้ังหมดรวมกันในจักรวาล (cosmos)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 ก : 101) 
สวนฮอดจ (Hodge 1969 : 1-2) กลาววา ในทางดาราศาสตร เอกภพ (universe) มี 3 ความหมาย คือ 
 1. เอกภพ คือ ส่ิงท่ีเราสามารถมองเห็นไดท้ังหมด รวมท้ังดวงดาวและกาแล็กซีตาง ๆ 
ท่ีอยูหางไกลออกไป ซ่ึงเราสามารถตรวจพบการแผรังสีของมันได (observable universe) 
 2. เอกภพ คือ ส่ิงท่ีเราสามารถมองเห็นไดท้ังหมด รวมท้ังทุกส่ิงทุกอยาง (entire 
universe) 
 3. เอกภพ คือ สวนหนึ่งของสากลเอกภพ (entire universe) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวย
กฎทางฟสิกส (physical universe) 
 อเบลล (Abell 2532 : 4, อางถึงใน อมรา  ศรีสุชาติ 2541 : 60) กลาววา จักรวาล 
(cosmos) เปนคําท่ีใชกันมาแตเดิม หมายถึง ขอบเขตปริมณฑลท่ีแวดลอมเปนวง มีความหมาย   
แคบกวาคําวา เอกภพ (universe) ซ่ึงเปนท่ีรวมของทุกส่ิงทุกอยาง อยางไรก็ตาม นักดาราศาสตร  
บางทานถือวาคําท้ัง 2 นี้ มีความหมายเหมือนกัน และสามารถใชแทนกันได โดยคําวา เอกภพ จะใช
ในโอกาสที่เปนทางการมากกวา (ชัยวัฒน  คุประตกุล 2538 : 95) 
 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ จะใชคําวา จักรวาล (cosmos) ในความหมายเดียวกับคําวา       
เอกภพ (universe) คือ หมายถึง “ส่ิงท่ีมีอยูท้ังหมดรวมกันในจักรวาล” นอกจากนี้ยังใชใน
ความหมายเดียวกับคําวา โอกาสโลก จักรวาลโลก ภาชนโลก โลกธาตุ โลกากาศ และโลกดวย       
(วิ.สุทฺธิ. 1/262; สํ.อ. 1/111; จกฺกวาฬ. 1-2, 214; Jaini 1990 : 127; ระวี  ภาวิไล 2543 : 23, 30) เพื่อ
ความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ 
 จักรวาลวิทยา (cosmology) เปนสาขาวิชาหน่ึงของอภิปรัชญาท่ีศึกษาความจริงเกี่ยวกับ
บอเกิดและโครงสรางของจักรวาล (พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 2544 : 13) ในฐานะท่ีเปน
ระบบอันมีระเบียบ (ราชบัณฑิตยสถาน 2530 ก : 114) 
 โลก (earth or world) โดยท่ัวไปหมายถึง แผนดิน หรือสวนหนึ่งแหงสกลจักรวาล 
ในทางภูมิศาสตร หมายถึง ดาวเคราะหดวงหนึ่งมีขนาดใหญเปนอับดับ 5 ในระบบสุริยะ เปนท่ีอยู
อาศัยของมนุษยและส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ลักษณะอยางรูปทรงกลม มีเสนผาศูนยกลางที่ศูนยสูตรยาว 
12,755 กิโลเมตร  ศูนยกลางท่ีข้ัวโลกยาว 12,711 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีบนผิวโลก 510,903,400 ตาราง
กิโลเมตร (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 1043) 
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 ในวิทยานิพนธนี้จะใชคําวา โลก ในความหมายของโอกาสโลก ซ่ึงในทางดาราศาสตร 
เรียกวา จักรวาล (cosmos)5  หรือเอกภพ (universe) (ระวี  ภาวิไล 2543 : 23, 30) นอกจากนี้ยังใช 
หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู ท้ังหมดรวมกันในจักรวาล ไมวาคน สัตว หรือส่ิงของ เปนรูปธรรม หรือ
นามธรรม เปนวัตถุหรือจิตใจ เพราะการจะแยกกลาวเฉพาะโอกาสโลกอยางเดียวยอมเปนไปไดยาก 
เนื่องจากโอกาสโลกมีความสัมพันธกับสัตวโลก และสัตวโลกกับโอกาสโลก เม่ือกลาวโดย
สภาวธรรมแลวก็จัดเปนสังขารโลก (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 ข : 125) 
 ไชนะ (Jaina) มีความหมาย 2 ประการ คือ หมายถึง ผูท่ีเล่ือมใสบูชาหรือผูท่ีเปนสาวก
ของ “ชินะ (Jina)” และหมายถึง ศาสนาท่ี “ชินะ (Jina)” นั้น เปนผูประกาศเผยแผ คําวา “ชินะ”        
ในท่ีนี้หมายถึง    ศาสดามหาวีระ    (Winternitz 1972 : 424;   Muni Śri Nyayavijayaji 2000 : 1)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 374) ไดใหความหมายคํา “ไชนะ” ไววา “ช่ือศาสนา
หนึ่งในอินเดีย มีศาสดาช่ือมหาวีระ” และแสดงรูปคําท่ีใชแทนกันไดอีก 2 รูป คือ ชิน และเชน     
ในวิทยานิพนธนี้จะเลือกใชคําวา ไชนะ เนื่องจากเห็นวามีเสียงใกลเคียงกับคําในภาษาเดิม และใช 
ท้ังสองความหมาย 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
ขอมูลจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ (documentary data) และขอมูลสนาม (field data) โดยการ
สัมภาษณแบบหยั่งลึก (in-depth interview) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
                                                        

 5ในทางพุทธศาสนา คําวา โอกาสโลก มีความหมายกวางกวา จักรวาล (cosmos) 
เนื่องจากไมมีขอบเขตจํากัด ดังคําบาลีวา อนนฺโต อากาโส ดู วินย.ฏีกา 1/430. สวนจักรวาล แมทาน
จะกลาววา อนนฺตานิ จกฺกวาฬานิ ดู วินย.ฏีกา 1/430. ก็คงหมายถึงมีจํานวนนับไมถวนเทานั้น เพราะ
สามารถกําหนดขอบเขตและรูปลักษณะได ดังนั้น จักรวาลจึงเปนเพียงหนวยหนึ่งของระบบรวมท่ี
เรียกวา โอกาสโลก ดู จูฬนีสูตร องฺ. ติก. 20/520/291-294 และ จกฺกวาฬ. 1 สวนในทางดาราศาสตร
ยังเปนปญหาถกเถียงกันวาจักรวาลมีขอบเขตหรือไม ถาเช่ือตามทฤษฎีการระเบิดคร้ังใหญหรือ
ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดในปจจุบัน 
จักรวาลก็มีขอบเขตโดยปจจุบันจักรวาลมีรัศมีประมาณ 2 x 1023 กิโลเมตร และขอบนอกสุดของ
จักรวาลก็กําลังขยายขนาดใหญข้ึนเร่ือย ๆ อันเปนผลจากอํานาจแรงระเบิด แตก็มีปญหาตามมาคือ 
ขอบนอกของจักรวาลอยูท่ีไหนเม่ือเปรียบเทียบกับโลก ยังไมมีคําตอบสําหรับปญหานี้ เพราะข้ึนอยู
กับตําแหนงของโลกวาอยูสวนไหนของจักรวาล ดู ชัยวัฒน  คุประตกุล, มนุษยกับจักรวาล 
(กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539), 30-31, 50-51. 
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 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคําสอนเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา      
เถรวาทจากเอกสารหลักฐานท่ีเปนข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 2. สัมภาษณผู ท่ี มีความรูความเขาใจเ ร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ           
พุทธศาสนาเถรวาทแบบหย่ังลึก (in-depth interview) ในประเด็นท่ียังสงสัยหรือไมมีในเอกสาร 
 3. รวบรวมขอมูลเร่ืองจักรวาลวิทยาของท้ังสองศาสนาใหเปนระบบพรอมท้ังศึกษา 
วิเคราะห 
 4. เปรียบเทียบใหเห็นความคลายคลึงและความตางกันของเร่ืองจักรวาลวิทยาใน
ศาสนาท้ังสอง 
 5. สรุปผลการวิจัย 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. ทําใหทราบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาทท้ัง
ในสวนท่ีคลายคลึงและแตกตางกัน 
 2. ทําใหมองเห็นพัฒนาการทางดานแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาท้ังสอง 
 3. ทําใหเขาใจหลักธรรมอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 4. กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เนื่องจากเปนการศึกษาขอมูลจากศาสนาท้ังสอง
โดยตรง ไมไดศึกษาผานศาสนาใดศาสนาหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  2 
 

แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ 
 

 ในบรรดาศาสนาของประเทศอินเดียสมัยโบราณ 3 ศาสนา คือ พราหมณ-ฮินดู พุทธ 
และไชนะ ไชนะถือวาเปนศาสนาท่ีมีความเกาแกมาก ไมมีหลักฐานแนชัดวาศาสนานี้เกิดข้ึนเม่ือใด 
(สุนทร  ณ รังษี 2545 : 89) ศาสนิกชนไชนะเช่ือวา ศาสนาไชนะเปนศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในอินเดีย 
(Chanchreek and Jain, eds. 2003 : 5) เกากวาศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา (Muni Ratna-prabha 
Vijaya 1989 : 24) มีมากอนอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุและสมัยฤคเวท เปนศาสนาท่ีมีอยูคูกับโลก
หรือจักรวาล ไมมีจุดกําเนิดหรือจุดส้ินสุด ในแตละยุคของจักรวาลจะมีศาสดาหรือตีรถังกร 24 องค 
อุบัติข้ึนมาประกาศเผยแผคําสอน (Gopalan 1973 : 12; Sodhia 2001 : 76; Chanchreek and Jain, 
eds. 2003 : 2, 4) ศาสดาองคแรกของยุคนี้มีนามวา ฤษภเทวะ (Rsabhadeva) แตศาสนิกชนไชนะมัก
เรียกวา อาทินาถะ (Adinatha) พระองคมีชีวิตอยูถึง 8,400,000 ป (Gopalan 1973 : 13; Sodhia 2001 : 
76) ศาสดาองคสุดทายคือ มหาวีระ (Mahavira) แตมหาวีระไมไดเปนผูกอต้ังศาสนา เปนเพียงผู
ฟนฟูและแกไขเพ่ิมเติมหลักคําสอนของศาสดาองคกอน ๆ เทานั้น (Gopalan 1973 : 13; Sodhia 
2001 : 7, 76) 

 อยางไรก็ตาม นักประวัติศาสตรเช่ือวา ตีรถังกรของศาสนาไชนะ ตั้งแตองคท่ี 1-22   
เปนเพียงตัวเลขในตํานานเทานั้น ไมมีหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตร นอกจากมีการกลาวถึง
เพียง  2-3 แหงในคัมภีรทางศาสนา สวนตีรถังกรองคท่ี 23 และ 24 คือ ปารศวะ (Parśva) และ     
มหาวีระเปนบุคคลท่ีมีอยูจริงในประวัติศาสตร (Chanchreek and Jain, eds. 2003 : 5) 
 กอนคริสตกาลประมาณ 400-300 ป ศาสนาไชนะไดแตกออกเปน 2 นิกาย (Pollock 
2002 : 168) ไดแก 
 1. ทิคัมพร (Digambara) นักบวชในนิกายน้ีไมสวมเส้ือผา ประพฤติตนเปนคนเปลือย 
หรือท่ีเรียกวา  นุงลมหมฟา (sky-clad)  เพราะถือวาการนุงหมเส้ือผาแสดงถึงการยึดติดกับส่ิงท่ีเปน 
วัตถุ ไมอาจบรรลุโมกษะได 
 2. เศวตามพร (Śvetambara) นักบวชในนิกายน้ียึดหลักปฏิบัติท่ีคอนขางเปนสายกลาง 
คือ อนุญาตใหนุงหมเส้ือผาไดแตจะตองเปนสีขาว (white-robed) 
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 นอกจากจะมีความแตกตางดังกลาวแลว นิกายทิคัมพรยังถือวาผูชายเทานั้นท่ีสามารถ
บรรลุโมกษะ ผูหญิงไมสามารถบรรลุโมกษะได เนื่องจากสภาพรางกายไมอํานวย ดังนั้น ถาผูหญิง
ตองการบรรลุโมกษะจะตองกลับมาเกิดเปนผูชายกอน สวนนิกายเศวตามพรถือวาผูหญิงสามารถ
บรรลุโมกษะไดเชนเดียวกับผูชายโดยไมตองรอใหกลับมาเกิดเปนผูชาย เพราะแมแตตีรถังกร     
องคท่ี 19 ของนิกายนี้คือ มัลลิ (Malli) ก็ยังเปนผูหญิง (Jaini 1990 : 39-40; Wiley 2006 : 146) 
 

กําเนิดของจักรวาล 
 ศาสนาไชนะเปนศาสนาท่ีนักปรัชญาอินเดียจัดอยูในกลุมท่ีเ รียกวา  นาสติกะ 
(heterodox) ซ่ึงคัดคานหรือไมยอมเช่ือในความถูกตองสมบูรณ และความศักดิ์สิทธ์ิของคัมภีร     
พระเวท โดยเห็นวาคัมภีรพระเวทเปนผลงานของมนุษย มีถูกมีผิด และสามารถแกไขปรับปรุงได 
ศาสนาท่ีสําคัญในกลุมนี้อีกศาสนาหน่ึง ไดแก พุทธศาสนา ซ่ึงเกิดรวมสมัยกับศาสนาไชนะ แมจะมี
ทรรศนะแตกตางกันในบางเร่ือง แตท้ังสองศาสนาก็มีความเห็นตรงกันอยางหน่ึงวา พระเปนเจา
หรือพระพรหมตามที่กลุมอาสติกะ (orthodox) เช่ือกันไมมี จึงไดช่ืออีกอยางหนึ่งวา ศาสนา     
อเทวนิยม (atheism) 
 ศาสนาไชนะปฏิเสธความมีอยูของพระเปนเจาผูสูงสุด โดยใหเหตุผลวา เราไมสามารถ
จะสัมผัสพระเปนเจาไดทางอินทรียใดอินทรียหนึ่งของเรา และการอางวาพระเปนเจาเปนผูมีอํานาจ
โดยประการท้ังปวง เปนเอกภาพทรงอยูช่ัวนิรันดร เปนผูสมบูรณบริบูรณทุกอยาง เปนเร่ืองของ  
การเดาและการคาดคะเนท้ังส้ิน (พระมหาสนั่น  กมโล 2505 : 111) 
 เม่ือไดปฏิเสธความมีอยูและอํานาจของพระเปนเจาท่ีศาสนาพราหมณ-ฮินดูเช่ือถือแลว1 
ศาสนาไชนะมีความเห็นวา โลกหรือจักรวาล เปนสถานท่ีมีอยูจริงตามธรรมชาติ ไมมีใครสราง ไมมี  
เบ้ืองตน ไมมีท่ีสุด ไมยอยยับ ไมถูกทําใหยอยยับ จะดํารงอยูอยางนี้ช่ัวนิรันดร (Dasgupta 1975 : 
199; Schubring 1978 : 18; Jain 2006 : 43) 

                                     
 1แมศาสนิกชนไชนะจะปฏิเสธหรือคัดคานพระเปนเจา แตพวกเขาก็กราบไหวบูชาชีวะ
ท่ีบริสุทธ์ิ หลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ คือ พระอรหันต (Arahanta) และสิทธะ 
(Siddha) ในฐานะท่ีเปนเทพ (Deva) หรือพระเปนเจา (God) ดู Kamal Chand Sogani, Ethical 
Doctrines in Jainism (Solapur : Jaina Samskriti Samrakshaka Sangha, 2001), 177; Sadhvi Sri 
Vijaysriji Arya, Fundamentals of Jainism (Agra : Shree Diwakar Prakashan, 2008), 58. และ     
พระมหาสนั่น   กมโล, ปรัชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2505), 112-113. 
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 ศาสดามหาวีระตรัสวา “ผูใดโตเถียงเร่ืองการสรางโลก ตลอดจนคัมภีรท่ีกลาวถึงเร่ือง
พระเปนเจาทรงสรางโลก ผูนั้นเปนคนโง คัมภีรนั้นไรสาระ ไมแสดงความจริง” (เสฐียร  พันธรังษี 
2519 : 108; อดิศักดิ์  ทองบุญ 2546 : 428-429) 
 ในคัมภีรภควตีสูตร (BhS. 2/1/45) กลาววา ในดานกาลเวลา จักรวาลน้ีเปนส่ิงท่ีมีมาแลว 
ไมใชไมเคยมี เปนส่ิงท่ีมีอยู ไมใชไมมี เปนส่ิงท่ีจะมีตอไป ไมใชจะไมมี ดังนั้น จักรวาลน้ีจึงเปน  
ส่ิงท่ียั่งยืน แนนอน ถาวร ไมสูญส้ิน ไมถูกทําลาย ดํารงม่ัน เท่ียงแท และไมมีท่ีสุด2 
 นอกจากจักรวาลแลว สวนท่ีอยูนอกเหนือจักรวาลออกไป ซ่ึงเรียกวา อโลก (aloka) 
หรือ อโลกากาศ (alokakaśa) (Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 12) คัมภีรภควตีสูตร (BhS. 1/6/290) 
ก็กลาววา เปนส่ิงท่ีมีมาพรอม ๆ กับจักรวาลหรือโลก (loka) หรือโลกากาศ (lokakaśa) (Muni Śrī 
Nyāyavijayajī 2000 : 12) ไมมีอะไรกอนหรือหลัง และเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงช่ัวนิรันดร3 ศาสดามหาวีระ
ไดตรัสเปรียบเทียบเรื่องการเกิดของจักรวาลและสวนท่ีไมใชจักรวาลวาเหมือนไกกับไข ซ่ึงเราไม
สามารถบอกไดวาอะไรเกิดกอนกัน เพราะเม่ือถามวาไขเกิดจากอะไร คําตอบก็คือไก และเม่ือถาม
ตอวาไกเกิดจากอะไร คําตอบก็คือไข ดังนั้น ศาสดามหาวีระจึงตรัสสรุปวา ท้ังไขและไกไมมีอะไร
เกิดกอนกัน ท้ังสองเกิดมาพรอม ๆ กัน และเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงช่ัวนิรันดร4 (BhS. 1/6/295) 

                                     
 2kalao nam loe na kayai na asi, na kayai na bhavai, na kayai na bhavissai — 

bhavimsu ya, bhavati ya, bhavissai ya  — dhuve niyae sasae akkhae avvae avatthie nicce, natthi 
puna se amte.  

(BhS. 2/1/45) 
 ขอความนี้ ศาสดามหาวีระตรัสตอบแกสกันทกะ กาตยายนโคตร ซ่ึงทูลถามปญหา
เกี่ยวกับเร่ืองจักรวาลวา มีท่ีสุดหรือไม                             
 3roha ! loe ya aloe ya puvvim pete, paccha pete — do vete sasaya bhava, ananupuvvi 
esa roha. 

(BhS. 1/6/290) 
 ขอความนี้ ศาสดามหาวีระตรัสตอบแกสาวกของพระองคช่ือโรหะ (Roha) ซ่ึงทูลถาม
ปญหาเกี่ยวกับจักรวาลและสวนท่ีอยูนอกเหนือจักรวาลออกไปวาอะไรเกิดกอนกัน 
 4roha ! se nam amdae kao ? 
                  bhayavam !  kukkudio. 
                  sa nam kukkudi kao ? 
                  bhamte ! amdayao. 
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สวนประกอบของจักรวาล 
 แมจักรวาลในศาสนาไชนะจะมีขนาดใหญมาก (Jaini 1990 : 29) แตเม่ือกลาวถึง
สวนประกอบท่ีเปนสภาพแทจริง ซ่ึงศาสนาไชนะเรียกวา ทรัพย (dravya : substance) แลวก็มีเพียง 
2 ประการเทานั้น5 (Stha. 2/4/417; BhS. 25/2/9; Stevenson 1970 : 94-109; Jain 1975 : 1; ทองหลอ   
วงษธรรมา 2535 : 227-233; สุนทร  ณ รังษี 2545 : 115-123; อดิศักดิ์  ทองบุญ 2546 : 42-47) ดังนี้ 
 

                                                                                                         
                      evameva roha ! se ya amdae, sa ya kukkudi puvvim pete, paccha pete — do vete 
sasaya bhava, ananupuvvi esa roha. 

(BhS. 1/6/295) 
 5ke ayam loge ? 
                    jivacceva, ajivacceva. 

(Stha. 2/4/417) 
                   goyama ! duviha davva pannatta, tam jaha — jivadavva ya, ajivadavva ya. 

(BhS. 25/2/9) 
 บางทานแบงประเภทของทรัพย (dravya) แตกตางไปบาง เชน 
 1. แบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1.1 มีลักษณะกินเนื้อท่ี มีน้ําหนัก เรียกวา อัสติกาย (astikaya) ไดแก ชีวะ (jiva) 
และอชีวะ (ajiva) 
  1.2 มีลักษณะไมกินเนื้อท่ี ไมมีน้ําหนัก เรียกวา อนัสติกาย (anastikaya) ไดแก กาล 
(time) 
  ดู พระมหาสนั่น  กมโล, ปรัชญาอินเดีย, 74, 76. 
 2. แบงเปน 3 ประเภท คือ 
  2.1 ส่ิงท่ีมีสัมปชัญญะ ไมใชสสาร (matter) ไดแก ชีวะ 
  2.2 ส่ิงท่ีไมมีสัมปชัญญะ เปนสสาร ไดแก บุทคล (pudgala) 
  2.3 ส่ิงท่ีไมมีสัมปชัญญะ และไมใชสสาร ไดแก อากาศ (akaśa) ธรรม (dharma) 
อธรรม (adharma) และกาล (kala) 
  ดู Kristi L. Wiley, The A to Z of Jainism (New Delhi : Vision Book Pvt. Ltd., 
2006), 82. 
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 1. ชีวะ6 (jiva) หมายถึง ส่ิงอันมีสัมปชัญญะ (conscious object) 
 2. อชีวะ7 (ajiva) หมายถึง ส่ิงอันปราศจากสัมปชัญญะ (non-conscious object) 
 

 ชีวะ (Jiva) 
 คําวา ชีวะ8 ในศาสนาไชนะมีความหมายเทากับอาตมันหรือชีวาตมันในปรัชญาอุปนิษัท
หรือปุรุษะในปรัชญาสางขยะ ชีวะในศาสนาไชนะมีมากมายเปนอนันต มีอยูทุกหนทุกแหง           
ท่ัวสากลจักรวาล มีท้ังท่ีสิงสถิตอยูในรางกาย และท่ีลองลอยอยูโดยปราศจากรางกาย (Muni Śrī 
Nyāyavijayajī 2000 : 8-9; สุนทร  ณ รังษี 2545 : 116)  
 ศาสนาไชนะแบงชีวะออกเปน 2 ประเภท (Stevenson 1970 : 96; Gopalan 1973 : 135; 
Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 8; สุนทร  ณ รังษี 2545 : 116; อดิศักดิ์  ทองบุญ 2546 : 42) คือ 
 1. มุกตะ (mukta) ศุทธะ (śuddha) หรือสิทธะ (siddha) คือ ชีวะท่ีหลุดพนแลวจาก  
การเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ   ซ่ึงเปนสภาพเดิมของชีวะทุกชีวะ   มีคุณลักษณะ  คือ   มีสัญชาน  
 
 
 
         

                                     
 6คํานี้บางทานใชคําวา วิญญาณ แทน ดู พระมหาสน่ัน  กมโล, ปรัชญาอินเดีย, 77. แต
เพื่อไมใหเกิดความสับสนกับคําวาวิญญาณในพุทธศาสนา ผูวิจัยจึงใชตามรูปศัพทเดิม ใน
ภาษาอังกฤษใชคําแทนหลายคํา เชน soul, living, sentient self, animate เปนตน ดู G.R. Jain, 
Cosmology Old & New (New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 1975), 1; Muni Śrī Nyāyavijayajī, 
Jaina Philosophy and Religion, 3. และ Kristi L. Wiley, The A to Z of Jainism, 82 
 7ในภาษาอังกฤษใชคําแทนหลายคํา เชน non-soul, non-living, insentient real, 
inanimate เปนตน ดู G.R. Jain, Cosmology Old & New, 1. และ Muni Śrī Nyāyavijayajī, Jaina 
Philosophy and Religion, 10. 
 8ในศาสนาไชนะมีช่ือเรียกหลายช่ือ เชน ชีวัตถิกาย (jivatthikaya) ปาณะ (pana) ภูยะ   
(bhuya) สัตตะ (satta) วิณณุ (vinnu) เวยา (veya) เจยา (ceya) เชยา (jeya) อายา (aya) และรัมคณะ 
(ramgana) เปนตน ดู BhS. 20/2/17. 
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(การรับรู) เปนอนันต9 (ananta-darśana) มีความรูเปนอนันต (ananta-jñana) มีความสุขเปนอนันต 
(ananta-sukha) และมีพลังอํานาจเปนอนันต (ananta-virya) (Dasgupta 1975 : 189) 
 2. พัทธะ (baddha) อศุทธะ (aśuddha) หรือสังสารี (samsari) คือ ชีวะท่ียังไมหลุดพน
จากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะอํานาจของกรรม ทําใหชีวะตองมาสัมพันธกับวัตถุหรือ
รางกาย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตรสะ (trasa) ไดแก ชีวะประเภทท่ีเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวได (mobile) ชีวะ
ประเภทนี้มีรางกายเปนท่ีอาศัย แบงออกเปน 4 ชนิด ตามความสมบูรณมากนอยทางอินทรียของชีวะ
แตละชนิด ดังนี้ 
   1) ชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 2 ทาง คือ ทางกาย (กายินทรีย) และทางล้ิน 
(ชิวหินทรีย) เชน หนอน หอย 
   2) ชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 3 ทาง คือ ทางกาย (กายินทรีย) ทางล้ิน      
(ชิวหินทรีย) และทางจมูก (ฆานินทรีย) เชน มด เหา หมัด ไร 
   3) ชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 4 ทาง คือ ทางกาย (กายินทรีย) ทางล้ิน       
(ชิวหินทรีย) ทางจมูก (ฆานินทรีย) และทางตา (จักขุนทรีย) เชน ผ้ึง แมลงภู แมลงวัน แมงมุม     
หิ่งหอย 
 
 
 

                                     
 9บางทานวา มีศรัทธาเปนอนันต ดู สุนทร  ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ  
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 117. และ มีความรูสึกผิดชอบอันเลิศ ดู อดิศักดิ์       
ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546), 431. แตทาสคุปตะ (Dasgupta) 
อธิบายวา ในศาสนาไชนะ ทรรศนะ (Darśana) เปนความรูเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ โดยไมมีรายละเอียด 
สวนชญานะ (jñana) เปนความรูท่ีมีรายละเอียด เชน การท่ีเรามองเห็นเส้ือผาเปนทรรศนะ แตถา   
เรารูตอไปวา เส้ือผานั้นเปนของใคร มีคุณสมบัติอยางไร ตัดเย็บท่ีไหน อยางนี้จัดเปนชญานะ         
ดู Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy (Delhi : Motilal Banarsidass, 1975), 
189. ภาษาอังกฤษใช perception ผูวิจัยจึงใชวา สัญชาน ซ่ึงหมายถึง การรับรูท่ีเกิดจากประสาท
สัมผัสหรือจิต เปนการรับรูโดยตรงไมผานกระบวนการคิด ตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน          
ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 ก), 77. 
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   4) ชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง คือ ทางกาย (กายินทรีย) ทางล้ิน        
(ชิวหินทรีย) ทางจมูก (ฆานินทรีย) ทางตา (จักขุนทรีย) และทางหู (โสตินทรีย) เชน มนุษย สัตวปก 
และสัตวไมมีปกทั้งหลาย 
  2.2 สถาวระ (sthavara) ไดแก ชีวะประเภทท่ีเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวไมได 
(immobile) จัดเปนชีวะช้ันตํ่า โดยมากมีรูปรางไมสมบูรณ ตองอาศัยอยูในปรมาณูของธาตุท้ัง 4 คือ 
ปรมาณูของธาตุดิน (prthvikayika) น้ํา (apkayika) ลม (vayukayika) และไฟ (tejaskayika) และ
อาศัยอยูในพวกพืชชนิดตาง ๆ มีประสาทรับสัมผัสไดทางเดียว คือ ทางกาย (กายินทรีย) 
 ชีวะท้ังหมดนี้ เม่ือกลาวตามคุณสมบัติแลวเปนส่ิงท่ีไมมีรูปราง (arupi : formless) แต
ศาสนาไชนะจัดเปนทรัพย (dravya) หรือสาระ (substance) ประเภทอัสติกาย10 (astikaya) (BhS. 
7/10/213, 218) คือ มีรางกาย (body) หรือเนื้อท่ีกวางยาวสําหรับเปนท่ีอาศัย เพราะมีการกินเนื้อท่ี
และมีน้ําหนัก11 แตจะไมมีรูปรางและขนาดเปนของตนเองโดยเฉพาะ เม่ือชีวะเขาไปสิงสถิตอยูใน
รางกายของสัตวชนิดใด ก็จะมีรูปรางและขนาดเหมือนสัตวชนิดนั้น เชน ชีวะของคน ก็จะมีรูปราง
และขนาดเหมือนคน ชีวะของมดก็จะมีรูปรางและขนาดเหมือนมด 
 

  อชีวะ (ajiva) 
 คําวา “อชีวะ” ในศาสนาไชนะ หมายถึง ส่ิงท่ีปราศจากสัมปชัญญะหรือไมมีชีวิต       
ตรงกับคําวา “วัตถุทรัพย (material substance)” ในปรัชญาอินเดีย และ “อนินทรีย” ในวิทยาศาสตร 
 
 
 
 

                                     
 10egam ca  nam samane nayaputte jivatthikayam aruvikayam jivakayam pannaveti. 

(BhS. 7/10/213) 
 egam ca nam aham jivatthikayam aruvikayam jivakayam pannavemi. 

(BhS. 7/10/218) 
 11การกินเนื้อท่ีและมีน้ําหนักของชีวะไมเหมือนกับวัตถุอ่ืน ๆ คือ ถาวัตถุยังยึดครอง  
เนื้อท่ีท่ีตนยึดอยูตราบใด วัตถุอ่ืนนอกจากน้ีก็ไมสามารถจะมายึดครองเนื้อท่ีตรงน้ันไดเลย            
แตการยึดครองเนื้อท่ีของชีวะมิไดขัดขวางหรือปองกันมิใหชีวะอ่ืนเขามายึดครองสถานท่ีนั้น         
ดู พระมหาสนั่น  กมโล, ปรัชญาอินเดีย, 80. และ สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, 
118. 
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สมัยใหม โดยท่ัวไปแบงออกเปน 5 ประเภท12 (Jain 1975 : 1) คือ 

                                     
 12  ajjivo puna neo puggaladhammo adhamma ayasam 
      kalo puggala mutto ruvadiguno amutti sesa hu. 
    ดู Dravya Samgraha, 15, quoted in G.R. Jain, Cosmology Old & New, 1. 
 ในคัมภีรภควตีสูตรแบงอชีวะออกเปน 2 ประเภท คือ รูปและอรูป 
   je ajiva te duviha pannatta, tam jaha — ruvi ya aruvi ya. 

(BhS. 2/10/139) 
                    ajivadavva nam bhamte ! kativiha pannatta ? 
                    goyama ! duviha panntta, tam jaha — ruviajivadavva ya, aruviajivadavva ya. 

(BhS. 25/2/10) 
 โดยรูป ไดแก บุทคล และอรูป ไดแก ธรรม อธรรม และอากาศ เม่ือรวมท้ัง 2 ประเภท    
จะไดอชีวะ 4 ชนิด (ไมมีกาล) 
 egam ca nam samane nayaputte poggalatthikayam ruvikayam ajivakayam pannaveti. 

(BhS. 7/10/213) 
 egam ca nam aham poggalatthikayam ruvikayam pannavemi. 

(BhS. 7/10/218) 
 tattha nam samane nayaputte cattari atthikae aruvikae pannaveti, tam jaha — 
dhammatthikayam, adhammatthikayam, agasatthikayam, jivatthikayam. 

(BhS. 7/10/213) 
 tattha nam aham cattari atthikae aruvikae pannavemi, tam jaha – dhammatthikayam, 
adhammatthikayam, agasatthikayam, jivatthikayam. 

(BhS. 7/10/218) 
 ตามสูตรท่ียกมานี้แสดงวา ชีวะเปนทรัพย (dravya) ท่ีมีรางกาย (astikaya) ประเภทอรูป 
เชนเดียวกับธรรม อธรรม และอากาศ 
 อชีวะมี 4 ชนิดเทานั้น คือ ธรรม อธรรม อากาศ และบุทคล 
 tattha nam samane nayaputte cattari atthikae ajivakae pannaveti, tam jaha — 
dhammatthikayam, adhammatthikayam, agasatthikayam, poggalatthikayam. 

(BhS. 7/10/213) 
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 1. บุทคล13 (pudgala) หรือสสาร (matter) ศาสนาไชนะเรียกสสารหรือวัตถุวา บุทคล 
หมายถึง ส่ิงท่ีมีรูปรางสามารถมองเห็นและสัมผัสจับตองได (สุนทร  ณ รังษี 2545 : 119) ตาม       
รูปศัพท บุทคลแปลวา ส่ิงท่ีสามารถรวมตัวเขาดวยกันและสามารถแยกออกจากกันได14 มาจากคําวา     
ปุทฺ15 (pud) มีความหมายวา “รวมกัน, ประกอบเขาดวยกัน (to conjoin, to combine)” และ คล (gala) 
มีความหมายวา “แยกออกจากกัน (to disjoin, to dissociate)” (Jain 1975 : 43) สสารหรือวัตถุ  ถา
แยกออกจากกันไปเร่ือย ๆ จนถึงสวนท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงไมสามารถแยกตอไปไดอีก ศาสนาไชนะเรียก
สวนท่ีเล็กท่ีสุดนี้วา ปรมาณู (paramanu) หรือ อะตอม (atom) และเรียกปรมาณูท่ีรวมกันเขาเปนรูป
ผสมวา สกันธะ (Skandha) (Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 14; Wiley 2006 : 173) 
  ศาสนาไชนะ เช่ือวา จักรวาลหรือโลกทางกายภาพทั้งหมดเกิดจากการรวมตัวกัน
ของปรมาณูหรืออะตอมจํานวนนับไมถวน นอกจากนี้ยังเช่ืออีกวา ใจ (มนัส) การพูด และลมหายใจ 
ก็ประกอบดวยปรมาณูตาง ๆ เชนเดียวกัน ปรมาณูเหลานี้ไมมีความแตกตางกันในดานคุณสมบัติ 
แตการที่ส่ิงตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยปรมาณูเหลานี้มีคุณสมบัติตางกัน เพราะความเขมขนและ
ปริมาณของปรมาณูท่ีประกอบเปนส่ิงนั้นมีไมเทากัน เชน ใบไมของตนไมเดียวกันมีสีเขียวไม
เทากัน ก็เพราะความเขมขนของสีเขียวท่ีมีอยูในใบไมไมเทากัน และการท่ีใบไมบางใบมีขนาดเล็ก
บางใบมีขนาดใหญ ก็เพราะปริมาณของปรมาณูท่ีรวมกันเขาเปนใบไมแตละใบไมเทากัน 
 
 

                                     
 tattha nam aham cattari atthikae ajivakae pannavemi, tam jaha – dhammatthikayam, 
adhammatthikayam, agasatthikayam, poggalatthikayam. 

(Bh.S. 7/10/218) 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากสูตรท่ียกมานี้ อาจแบงทรัพยท้ังหมดไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1) รูป (with form) ไดแก บุทคล 
 2) อรูป (formless) ไดแก ธรรม อธรรม อากาศ และชีวะ 
 13มีช่ือเรียกหลายช่ือ  เชน  โปคคละ  (poggala) โปคคลัตถิกายะ  (poggalatthikaya)         
ปรมาณุโปคคละ (paramanupoggala) ดู BhS. 20/2/18. 
 14มีรูปวิเคราะหวา “purayanti galayanti iti pudgala” ดู G.R. Jain, Cosmology Old & 
New, 43. 
 15มาจากธาตุหรือรากศัพทวา ปูรฺ (pur) “เติมใหเต็ม, ทําใหเพิ่มข้ึน (to fill, to augment)” 
ดู Muni Śrī Nyāyavijayajī, Jaina Philosophy and Religion, 13. 
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  บุทคลหรือสสารมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ สัมผัสได มีรส มีกล่ิน และมีสี  
คุณสมบัติท้ัง 4 ประการนี้ถือเปนคุณสมบัติปฐมภูมิหรือคุณสมบัติดั้งเดิมของปรมาณู ซ่ึงศาสนา
ไชนะเรียกวา คุณ (guna) ไมมีการเปล่ียนแปลง สวนเสียงศาสนาไชนะถือวาเปนคุณสมบัติทุติยภูมิ 
คือ เปนคุณสมบัติท่ีเกิดมีข้ึนภายหลัง เชนเดียวกับแสงสวาง ความรอน ความมืด การรวมตัว        
การแยกตัว ความละเอียด ความหยาบ และรูปราง เปนตน โดยการเปล่ียนรูปของสสาร 
  จากการที่ศาสนาไชนะถือวา ปรมาณูตาง ๆ มีคุณสมบัติดั้งเดิมไมแตกตางกันนี้เอง 
ความแตกตางระหวางธาตุ ดิน น้ํา ลม และไฟ จึงไมใชสภาพท่ีมีมาแตดั้งเดิม แตเปนส่ิงท่ีเกิดมีข้ึน
ภายหลัง เพราะโดยสภาพดั้งเดิมแลว ปรมาณูของดินก็ไมไดมีคุณสมบัติแตกตางจากปรมาณูของน้ํา 
ลม และไฟ ดังนั้น การที่ดินเปล่ียนสภาพเปนน้ํา เปนลม หรือเปนไฟ จึงเปนส่ิงท่ีเปนไปได ตาม
ความเชื่อของศาสนาไชนะ ปรมาณูท่ีละเอียดประณีตอยางยิ่ง คือ ปรมาณูของกรรมท่ีแทรกซึมเขา
ไปเกาะติดอยูท่ีชีวะ เปนตัวการที่สรางรางกายชนิดตาง ๆ ข้ึนหอหุมชีวะไว ทําใหชีวะมีคุณสมบัติ
ดอยลงไปจากสภาพดั้งเดิม ขาดอิสระ เหมือนถูกขังไว ตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ จนกวา
ชีวะจะบรรลุโมกษะ (moksa) หรือความหลุดพน ดวยการทําลายกรรมเกาใหหมดไป (nirjara) และ
ไมทํากรรมใหมเพิ่มข้ึน (samvara)  
 2. ธรรม (dharma) หรือการเคล่ือนไหว (motion) ในศาสนาไชนะ คําวา ธรรม ไมได
หมายถึง ศีลธรรม ความดี หรือความถูกตอง อยางท่ีใชกันท่ัวไป แตมีความหมายพิเศษเฉพาะ คือ   
การเคล่ือนไหว เปนทรัพย (dravya) หรือสาระ (substance) ท่ีไมสามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัส 
แตเราสามารถรูการมีอยูของธรรมได โดยการอนุมานจากอาการเคล่ือนไหวของส่ิงท้ังหลายวา ท่ีใด      
มีการเคล่ือนไหว ท่ีนั่นมีธรรม ธรรมหรือการเคล่ือนไหวน้ี โดยตัวของมันเองไมไดเคล่ือนไหว    
แตมันชวยใหส่ิงท่ีเคล่ือนไหวไดเกิดการเคล่ือนไหว เหมือนการเคลื่อนไหวของปลาในน้ํา ถาหาก
ปราศจากนํ้า การเคล่ือนไหวแหวกวายไปมาของปลาก็จะมีไมไดเลย (Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 
: 11) ธรรมก็เหมือนน้ํา คือ แมมันไมสามารถทําใหชีวะหรือสสารท้ังหลายเคล่ือนไหวได แตหาก  
ไมมีธรรม ชีวะหรือสสารท้ังหลาย ก็เคล่ือนไหวไมได (Dasgupta 1975 : 197) ธรรมไมมีรูปราง  
อยางใดอยางหน่ึงเหมือนส่ิงมีรูปรางท้ังหลาย แทรกแฝงอยูในท่ีวางท่ัวไปในจักรวาล (lokakaśa) 
ดํารงอยูช่ัวนิรันดร (พระมหาสนั่น  กมโล 2505 : 89-90) 
 3. อธรรม (adharma) หรือการหยุดนิ่ง (rest) เปนส่ิงท่ีตรงกันขามกับธรรม คือ เปน
ทรัพยหรือสาระ (substance) อยางหน่ึงซ่ึงชวยใหชีวะหรือบุทคล (pudgala) ท้ังหลายท่ีกําลัง
เคล่ือนไหวเกิดการหยุดนิ่ง เหมือนรมไมท่ีชวยใหคนเดินทางซ่ึงกําลังเหนื่อยออนไดหยุดพักผอน 
อยางไรก็ตามโดยตัวของอธรรมเองไมไดทําใหชีวะหรือสสารหยุดการเคล่ือนไหวหรือหยุดนิ่ง แต
มันชวยใหการหยุดนิ่งเปนไปได (Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 11-12) อธรรมหรือการหยุดนิ่งนี้
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แมจะเปนส่ิงท่ีตรงขามกับธรรม แตก็มีคุณสมบัติท่ีคลายกัน คือ ไมมีรูปราง แทรกแฝงอยูท่ัวไปใน
จักรวาล และดํารงอยูช่ัวนิรันดร (Kundakunda 2001 : Introduction 40; พระมหาสน่ัน  กมโล 2505 : 
90) 
 4. อากาศ16 (akaśa) หรือท่ีวาง (space) ในปรัชญาอ่ืน ๆ ถือวา อากาศ เปนสภาพท่ีวาง
เปลาปราศจากสสารหรือวัตถุใด ๆ ปรากฏอยู แตศาสนาไชนะถือวาอากาศเปนทรัพยหรือสาระ 
(substance) อยางหนึ่งท่ีมีอยูจริง ไมมีใครสรางข้ึน (uncreated) ไมมีใครทําลาย (undestroyed) ไมมีท่ี
ส้ิน สุด  (infinite) ดํ า รงอยู ชั่ วนิ รันดร  (eternal) ไมสามารถ รับ รู ได ด ว ยประสาทสัม ผัส 
(imperceptible) ไมมีสี  ไมมีกล่ิน ไมมีรส และไมมีผัสสะ เราสามารถรูการมีอยูของอากาศไดโดย
การอนุมานจากการกินท่ีของวัตถุ แมอากาศจะไมมีการกินท่ี แตมันเปนท่ีตั้งของการกินท่ี คือ เปน
สถานท่ีใหสสารหรือวัตถุท้ังหลายที่กินท่ีและมีน้ําหนักไดอาศัย17 (TS. 5/18; Muni Śrī 
Nyāyavijayajī 2000 : 12) ดังนั้น ศาสนาไชนะจึงจัดเปนทรัพย หรือสาระ (substance) ประเภทอัสติ
กาย เพราะหากไมมีอากาศแลว สสารหรือวัตถุตาง ๆ จะปรากฏใหเราเห็นไมไดเลย 
  ศาสนาไชนะ แบงอากาศหรือท่ีวางออกเปน 2 ชนิด18 (BhS. 2/10/138, 20/2/110; 
Dravya Samgraha : 19, quoted in Jain 1975 : 34; Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 12) คือ 
 
 

                                     
 16คําวา อากาศ ในศาสนาไชนะตรงกับอากาส หรือ อากาสธาตุ (akasa-dhatu : the space 
-element) ในพุทธศาสนา หมายถึง ท่ีวาง (space) ในภาษาไทยใชวา อวกาศ เปนคนละอยางกับ
อากาศ ซ่ึงเปนวาโยธาตุ (vayo-dhatu : the air-element) ดู พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 ก), 
140-141. และ สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2534), 157. 
 17akaśasyavagahah. 

(TS. 5/18) 
 18goyama ! duvihe agase pannatte, tam jaha — loyagase ya aloyagase ya. 

(BhS. 2/10/138, 20/2/10) 
     avagasadanajoggam jivadinam viyana ayasam 
    jenham logagasam allogagasamidi duviham. 
 ดู Dravya Samgraha, 19, quoted in G.R. Jain, Cosmology Old & New, 34. 
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  4.1 โลกากาศ (lokakaśa) คือ ท่ีวางท่ีมีจักรวาลหรือโลกซ่ึงเปนท่ีอาศัยของส่ิงตาง ๆ 
ไดแก  ชีวะ  บุทคล  และทรัพย หรือสาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือปรากฏอยู19 (Kundakunda 2001 : 79) และ
ตรงยอดสุดของโลกากาศเปนท่ีอยูของผูบริสุทธ์ิ เรียกวา สิทธโลก20 (siddhaloka) มีรูปรางเหมือน
พระจันทรคร่ึงเส้ียว บรรดาชีวะท้ังหลายท่ีหลุดพนแลวจะมาพํานักอาศัยเสวยวิมุติสุข ณ สถานท่ีนี้  
ตราบช่ัวนิรันดร (Jaini 1990 : 130) ในสภาพท่ีไมมีการเคล่ือนไหวอยางส้ินเชิง21 (Dasgupta 1975 : 
197, 199) 
  4.2 อโลกากาศ (alokakaśa) คือ ท่ีวางท่ีอยูภายนอกจักรวาลหรือโลกออกไป ไมมีท่ี
ส้ินสุด ซ่ึงนักวิทยาศาสตรเรียกวาอวกาศ เปนสภาพที่วางเปลาอยางแทจริง เพราะไมมีทรัพยหรือ
สาระใด ๆ อาศัยอยูเลย (Gopalan 1973 : 144; Jaini 1990 : 127; Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 12)  
ท้ังชีวะและอชีวะ   นอกจากอากาศ (space) อยางเดียวเทานั้น22   (BhS. 11/10/108; Dasgupta 1975 : 
199) 
 5. กาล (kala) หรือเวลา (time) เปนทรัพยหรือสาระประเภทเดียวท่ีศาสนาไชนะ
จัดเปน นาสติกาย (nastikaya) เพราะไมมีการกินท่ีในอากาศหรือท่ีวาง กาลหรือเวลาเปนส่ิงท่ีไมมี

                                     
 19  savvesim jivanam sesanam taha ya puggalanam ca  
   jam dedi vivaramakhilam tam loe havadi ayasam. 
 ดู Acarya Kundakunda, Pañcastikaya-sara, 2nd ed., ed. and trans. A. Chakravarti 
Nayanar  (New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 2001), 79. 
 20มีเรียกช่ือแตกตางกันออกไป เชน อีสิปพภารปุฒวี (isipabbharapudhavi) สิทธศิลา 
(siddhaśila) ในภาษาไทยเรียกเปนสุทธศิลาก็มี ดู BhS. 11/10/94; Sinclair Stevenson, The Heart of 
Jainism (New Delhi : Munshiram Manoharlal, 1970), 271; J. Stevenson, trans., The Kalpa Sutra 
and Nava Tatva (Varanasi : Bharat-Bharati, 1972), Preface 21; Padmanabh S. Jaini, The Jaina 
Path of Purification, 130; Kristi L. Wiley, The A to Z of Jainism, 197. และ สุนทร  ณ รังษี, 
ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, 122. 
 21ในสิทธโลกมีแตอธรรม ไมมีธรรม ดู Surendranath Dasgupta, A History of Indian 
Philosophy, 197. 
 22davvao nam aloe nevatthi jivadavva, nevatthi ajivadavva, nevatthi jivajivadavva, 
ege ajivadavvadese agaruyalahue anamtehim agaruyalahuyagunehim samjutte savvagasassa 
anamtabhagune. 

(BhS. 11/10/108) 
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ขอบเขตจํากัด และไมสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส แตเราสามารถรูไดถึงการมีอยูของกาล
หรือเวลา โดยอาศัยการอนุมานจากคุณสมบัติของมัน คือ การท่ีมันชวยทําใหเกิดการสืบตอการ
เปล่ียนแปลง และการเคล่ือนไหวตาง ๆ นอกจากนี้ กาลยังชวยทําใหเกิดความเกา ความใหม อดีต 
ปจจุบัน และอนาคต   ถาหากไมมีกาลหรือเวลาเราก็จะไมสามารถสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง  
ความแตกตางระหวางความเกากับความใหม ความเปนอดีตและปจจุบันของส่ิงตาง ๆ ในจักรวาล
ได23 (Gommata Sara : 568, quoted in Jain 1975 : 117; Muni Śrī Nyāyavijayajī 2000 : 15; พระ
มหาสนั่น  กมโล 2505 : 87-88; สุนทร  ณ รังษี 2545 : 122; อดิศักดิ์  ทองบุญ 2546 : 46) 
  ศาสนาไชนะถือวากาลหรือเวลาเปนสาระท่ีมีสภาวะเปนหนึ่ง ไมสามารถแบงแยก
ได เพราะเวลาเดียวกันอาจจะปรากฏอยูในท่ีทุกแหงท่ัวจักรวาล แตนักปราชญไชนะบางคนไดแบง
กาลหรือเวลาเปน 2 ชนิด (Gopalan 1973 : 144; Jain 1975 : 118; พระมหาสนั่น  กมโล 2505 : 88-
89; อดิศักดิ์  ทองบุญ 2546 : 46) คือ 
  5.1 นิศจยกาล (niścayakala) ทรัพยกาล (dravyakala) หรือกาลแท (real or absolute 
time) คือ เวลาท่ีมีอยูตอเนื่องกันเร่ือยไป ไมมีเบ้ืองตน ไมมีท่ีส้ินสุด ไมกินท่ี ไมมีน้ําหนัก 
แพรกระจายอยูท่ัวไป กําหนดไมได (Gopalan 1973 : 144; Jain 1975 : 118) 
  5.2 วยวหารกาล (vyavaharakala) หรือกาลสมมติ (practical, apparent or empirical 
time) คือ เวลาท่ีสมมุติกันข้ึน เรียกวา สมัย (samaya) สามารถแบงไดเปนวินาที นาที ช่ัวโมง วัน 
เดือน ป (Dasgupta 1975 : 198) มีการเร่ิมตนและการส้ินสุด (Jain 1975 : 118) 
 ทรัพย (dravya) ท่ีกลาวมาท้ังหมดท้ังชีวะและอชีวะ ศาสนาไชนะถือวาเปนสภาพท่ีมีอยู
จริง เรียกวา สัต24 (sat) ไมมีใครสราง เปนส่ิงเท่ียงแท ไมสูญสลาย และดํารงอยู ช่ัวนิรันดร25 
(Kundakunda 2001 : 2; สุนทร  ณ รังษี 2545 : 115)  

                                     
 23  vattanahedu kalo vattanagunabhaviya davvanicayesu  
    kaladhareneva ya vattamti hu savvadavvani. 
 ดู Gommata Sara, 568, quoted in G.R. Jain, Cosmology Old & New, 117. 
 24sad  dravyalaksanam. 

(TS. 5/29) 
 25  jiva puggalakaya dhammadhamma taheva ayasam  
   atthittamhi ya niyada anannamaiya anumahamta. 
 ดู Acarya Kundakunda, Pañcastikaya-sara, 2. 
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 ในคัมภีรภควตีสูตร (BhS. 13/4/55) กลาววา จักรวาล (loka) มีสวนประกอบท่ีเปน      
อัสติกาย (astikaya) 5 ประการ คือ ธรรม อธรรม อากาศ ชีวะ และบุทคล26 ไมมีการกลาวถึงกาล     
แตอยางไรก็ตาม บางสูตรของคัมภีรนี้ (BhS. 2/10/139) มีกลาวถึงกาลดวย ในฐานะท่ีเปนอชีวะ 
ประเภทอรูป เรียกวา อัทธาสมัย27 (addhasamaya) ดังนั้น เม่ือนับรวมกาล จึงไดสวนประกอบของ
จักรวาลในศาสนาไชนะ  6  ประการ  ตามท่ีกลาวมาแลว   สอดคลองกับคัมภีรอุตตราธยยนะ  (Utt.  
 

                                                                                                         
 คุณสมบัติดังกลาวนี้เรียกวา คุณ (guna : quality) ถือเปนคุณสมบัติข้ันปฐมภูมิของทรัพย 
ไมมีการเปล่ียนแปลง (dhrauvya) สวนคุณสมบัติท่ีมีการเกิดข้ึน (utpada) และเส่ือมสลายไป (vyaya) 
เรียกวา ปรฺยย (paryaya : mode) ถือเปนคุณสมบัติข้ันทุติยภูมิของทรัพย 
 utpadavyayadhrauvyayuktam sat. 

(TS. 5/30) 
 gunaparyayavad dravyam. 

(TS. 5/38)  
 
 26goyama ! pamcatthikaya, esa nam evatie loetti pavuccai, tam jaha — 
dhammatthikae, adhammatthikae, agasatthikae, jivatthikae, poggalatthikae. 

(BhS. 13/4/55) 
 นอกจากนี้ในสูตรอ่ืน ๆ ก็มีการกลาวถึงอัสติกาย (astikaya) วามี 5 ประการเชนเดียวกัน 
เชน 
 goyama ! pamca atthikaya pannatta, tam jaha — dhammatthikae, adhammatthikae, 
agasatthikae, jivatthikae, poggalatthikae. 

(BhS. 2/10/124) 
 evam khalu samane nayaputte pamca atthikae pannaveti, tam jaha —
dhammatthikayam java poggalatthikayam. 

(BhS. 7/10/213) 
 27je aruvi te pamcaviha pannatta, tam jaha — dhammatthikae, no dhammatthikayassa 
dese, dhammatthikayassa padesa, adhammatthikae, no adhammatthikayassa dese, 
adhammatthikayassa padesa, addhasamae. 

(BhS. 2/10/139) 
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28/7) ท่ีแสดงวากาลเปนสวนประกอบของจักรวาลดวย28ในคัมภีรสมัยหลัง เชน คัมภีรปญจาสติ
กาย-สาระ (Kundakunda 2001 : Introduction 40) ไดกลาวรับรองวา  ทรัพยมี 6 ประเภท  โดย
เปนอัสติกาย 5 ประเภท และกาล 1 ประเภท นอกจากนี้ เชน (Jain, 1975 : 180) ก็ไดกลาวยืนยันวา 
ทรัพยมี 6 ประเภทเชนเดียวกัน ไมสามารถเปน 5 หรือเปน 7 ได29 
 

ลักษณะของจักรวาล 
 ในคัมภีรภควตีสูตร (BhS. 11/10/90) กลาววา จักรวาลหรือโลกมี 4 ประเภท30 คือ 
 1. ทรัพยโลก (davvaloka) คือ จักรวาลหรือโลกแหงสาระ (the universe of substance) 
 2. เขตตโลก (khettaloka) คือ จักรวาลหรือโลกแหงอวกาศ (the universe of space) 
 3. กาลโลก (kalaloka) คือ จักรวาลหรือโลกแหงกาลเวลา (the universe of time) 
 4. ภาวโลก (bhavaloka) คือ จักรวาลหรือโลกแหงภาวะ (the universe of state) 
 ในท่ีนี้จะกลาวถึงลักษณะของจักรวาลหรือโลกแหงอวกาศ (khettaloka) ท่ีเรียกวา     
โลกากาศ (lokakaśa) เทานั้น 
 
 
 

                                     
 28dhammo ahammo akasam kalo poggala jamtavo. esa logo tti pannatto jinehim 

vasadamsihim. 
(Utt. 28/7) 

 29The number of substances is fixed as six; it can never be seven or five. 
  ดู G.R. Jain, Cosmology Old & New , 180. 
 30goyama ! cauvvihe loe pannatte, tam jaha — davvaloe, khettaloe, kalaloe, bhavaloe. 

(BhS. 11/10/90) 
 การแบงจักรวาลออกเปน 4 ประเภท เปนเพียงการแบงตามลักษณะหรือคุณสมบัติของ
จักรวาลในดานตาง ๆ เทานั้น เพราะความจริงจักรวาลในศาสนาไชนะก็มีเพียงหนึ่งเทานั้น ดังจะ
เห็นไดจากสูตรนี้ 
 evam khalu mae khamdaya ! cauvvihe loe pannatte, tam jaha — davvao, khettao, 
kalao, bhavao. 

(BhS. 2/1/45) 
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 ตามความเช่ือของศาสนาไชนะ จักรวาลหรือโลกากาศมีเพียงหนึ่งเดียว31 (BhS. 2/1/45) 
เปนท่ีดํารงอยูของชีวะและอชีวะ  (Kundakunda 2001 : 79) ตั้งอยูตรงกลางของอวกาศ (Jain 1983 : 
5, 27) ท่ีกวางใหญไพศาล ไมมีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับอโลกากาศแลว จักรวาลก็เหมือนกับเกาะ
เล็ก ๆ  ซ่ึงต้ังอยูกลางมหาสมุทร  คือ  อโลกากาศอันกวางใหญไรขอบเขต   (What is the Universe ! 
2009 : 1) ลอมรอบดวยช้ันของอากาศ 3 ช้ัน32 (BhS. 1/6/298; Dasgupta 1975 : 199; Jaini 1990 : 
127) คือ 
 1. ช้ันของอากาศช้ืน (Ghana-ambu : humid air) 
 2. ช้ันของอากาศหนาแนน (Ghana-vata : dense air) 
 3. ช้ันของอากาศเบาบาง (tanu-vata : rarefied air) 
 เม่ือเลยช้ันของอากาศท้ัง 3 นี้แลว ก็จะเปนอวกาศ (space) อันวางเปลา ท่ีเรียกวา           
อโลกากาศ (alokakaśa) ไมมีจักรวาล ไมมีบรรยากาศ ไมมีการเคล่ือนไหว ไมมีส่ิงใดที่จะพบไดในอ
โลกากาศนี้ (Caillat and Kumar 1981 : 21; Jaini 1990 : 127) 
 

 ขนาดของจักรวาล 
 แมจักรวาลในศาสนาไชนะจะมีขนาดท่ีกวางใหญเพียงใด แตก็มีขอบเขตจํากัด33 (BhS. 
2/1/45,  Jain 1975 : 173;  Jain 1983 : 27;  Jaini 1990 : 29;  Wiley 2006 : 129)  สามารถท่ีจะกําหนด 
 
 
 
 

                                     
 31davvao nam ege loe saamte. 

(BhS. 2/1/45) 

 32evam loyamte ya sattame ya tanuvae. evam ghanavae, ghanodahi, sattama pudhavi. 
(BhS. 1/6/298) 

 นอกจากนี้ บางสูตรในคัมภีรภควตีสูตรแสดงวาจักรวาล (แผนดิน) ตั้งอยูบนน้ํา น้ํา
ตั้งอยูบนลม และลมต้ังอยูบนอากาศ 
 ...  1.  agasapaitthie vae.   2. vayapaitthie udahi.  3. udahipaitthiya pudhavi… 

(BhS. 1/6/310) 

 33davvao nam ege loe saamte. 
(BhS. 2/1/45) 
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ขนาดของจักรวาลได ตางจากอโลกากาศ (alokakaśa) ซ่ึงไมมีขอบเขตจํากัด34 (BhS. 11/10/110; 
Wiley 2006 : 129) 
 ศาสนาไชนะเช่ือวา แมจักรวาลจะมีขอบเขตจํากัด แตเราก็ไมสามารถท่ีจะนับระยะ
ความยาว  ความกวางของจักรวาลทางทิศตะวันออก   ทางทิศใต   ทางทิศตะวันตก    ทางทิศเหนือ 
ทางทิศเบ้ืองบน หรือทางทิศเบ้ืองลาง ตลอดจนเสนรอบวงของจักรวาลไดวามีจํานวนกี่โกฏิโยชน35 
(BhS. 2/1/45, 12/7/130) ศาสนาไชนะแสดงขอบเขตของจักรวาลโดยการเปรียบเทียบวา เทวดา       
6 องค ซ่ึงมีฤทธ์ิและอํานาจมาก ออกเดินทางเพื่อใหถึงขอบของจักรวาล36 แมเวลาจะผานไปนับ   
พันป ก็ยังไมสามารถถึงขอบจักรวาลได (BhS. 11/10/109) อยางไรก็ตาม นักปราชญไชนะในสมัย
ตอมาไดคํานวณวา จักรวาลมีปริมาตร 343 ลูกบาศกรัชชุ37 (Jain 1975 : Preface 13; Jain 1983 : 5, 

                                     
 34goyama ! no gae bahue, agae bahue, gayao se agae anamtagune, agayao se gae 
anamtabhage.  aloe nam goyama ! emahalae pannatte. 

(BhS. 11/10/110) 

 35khettao nam loe asamkhejjao joyanakodakodio ayama-vikkhambhenam, 
asamkhejjao joyanakodakodio parikkhevenam pannatte, atthi puna se amte. 

(BhS. 2/1/45) 
 goyama ! mahatimahalae loe pannatte — puratthimenam asamkhejjao 
joyanakodakodio, dahinenam asamkhejjao joyanakodakodio, evam paccatthimena vi, evam 
uttarena vi, evam uddham pi, ahe asamkhejjao joyanakodakodio ayama-vikkhambhenam. 

(BhS. 12/7/130) 

 36ไปองคละทิศ คือ ทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบ้ืองบน และทิศ
เบ้ืองลาง 
 37นิกายเศวตามพร กลาววา มีปริมาตร 239 ลูกบาศกรัชชุ ดู L.C. Jain, Astronomy and 
Cosmology  (Jaipur : Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan, 1983), 5, 17. 
 คําวา รัชชุ เปนหนวยวัดระยะในศาสนาไชนะท่ีมีความยาวมาก ในคัมภีรรัตนสัญจย  
ประกรณ (Ratnasañcaya prakarana) กําหนดความยาว 1 รัชชุ โดยการเปรียบเทียบวา ระยะทางท่ี
เทวดาองคหนึ่ง ซ่ึงมีความสามารถเดินทางได 100,000 โยชน ในช่ัวเวลากะพริบตา 1 คร้ัง ใชเวลา
เดินทาง 6 เดือน 
   joana lakkha pamanam 
   vimesa mittena jai jo devo 
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17) โดยมีความสูงรวมท้ัง 3 ช้ัน 14 รัชชุ คือ ช้ันลาง 7 รัชชุ ช้ันบน  7 รัชชุ (Caillat and Kumar 1981 
: 20-21, 56) สวนช้ันกลางสูง 1,800 โยชน38 ซ่ึงถือวาเปนจํานวนเล็กนอยเม่ือเทียบกับช้ันลางและช้ัน

                                                                                                         
   chammasena ya gamanam 
   eyam rajju pamanenam. 
 ดู Ratnasañcaya prakarana : 483, quoted in L.C. Jain, Astronomy and Cosmology, 
16. 
 ไซลแลต (Caillat) และกุมาร (Kumar) แสดงวา 1 รัชชุ เทากับระยะทางท่ีเทวดา        
องคหนึ่งใชเวลาเดินทาง 6 เดือน โดยไมหยุดพัก ท่ีระดับความเร็ว 2,057,152 โยชน (10,000,000 
ไมล) ตอวินาที ดู Collette Caillat and Ravi Kumar, The Jain Cosmology (New York : Harmony 
Books, 1981), 20. 
 นอกจากนี้ ยังมีนักปราชญไชนะคนอ่ืน ๆ ไดแสดงความยาวของระยะทาง 1 รัชชุ 
แตกตางกันไป เชน 
   1 รัชชุ เทากับ 1.15 x 1021 ไมล 
   1 รัชชุ เทากับ 1.45 x 1021 ไมล 
   1 รัชชุ เทากับ 1.63 x 1021 ไมล 
 ดู L.C. Jain, Astronomy and Cosmology, 17. 
 38โยชน เปนอีกคําหนึ่งท่ีมีปญหาวา เทากับระยะทางเทาใดในปจจุบัน เพราะนักปราชญ
ไชนะตางก็แสดงไวไมเหมือนกัน เชน 
   1 โยชน เทากับ 6.6 ไมล 
   1 โยชน เทากับ 9.09 ไมล 
   1 โยชน เทากับ 8/9 ไมล (ประมาณ 13.5 กม.) 
   1 โยชน เทากับ 4,000 ไมล 
   1 โยชน เทากับ 8,000 ไมล 
 ดู L.C. Jain, Astronomy and Cosmology, 53; Nathmal Tatia, trans., Tattvartha 
Sutra : That Which Is (Delhi : Motilal Banarsidass, 2007), 70; Kurt Titze, Jainism (Delhi : 
Motilal Banarsidass, 1998), 138. และ Samani Chaitany Pragya, “The Model of the Universe and 
Supra-Universe in Jainism,” (Powerpoint), 10. 
 ไซลแลต (Caillat) และกุมาร (Kumar) กลาววา เปนการยากท่ีจะกําหนดคาคงท่ีของ
โยชน เพราะข้ึนอยูกับเวลาและสถานท่ี อยางไรก็ดี โยชนมีคาระหวาง 2-3 ไมล และเม่ือกลาวโดย
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บน (Caillat and Kumar, 1981 : 54) ความยาวและความกวางท่ีฐานช้ันลาง 7 รัชชุ ช้ันกลาง 1 รัชชุ 
สวนช้ันบนตรงกลางกวางและยาว 5 รัชชุ ตรงยอด 1 รัชชุ (Caillat and Kumar 1981 : 21; Tatia, 
trans. 2007 : 68-69)  
 

 โครงสรางของจักรวาล 
 จักรวาลของศาสนาไชนะมีลักษณะโครงสรางเปน 3 มิติ (Jaini 1990 : 29) ดานลางกวาง
รูปรางคลายบัลลังก ตรงกลางแคบรูปรางคลายวัชระอันทรงอานุภาพ และดานบนกวางออกรูปราง
คลายตะโพนที่ตั้งข้ึน39 (BhS. 5/9/255, 7/1/3, 11/10/98, 13/4/90) ดังนั้น สัณฐานของจักรวาลจึง
คลายคนยืน กางขาและเอามือท้ัง 2 ขางเทาสะเอว (Jaini 1990: 29) หรือคลายกับถวย 3 ใบ วางซอน

                                                                                                         
เฉล่ียแลว 1 โยชน มีคาประมาณ 5 ไมล ดู Collette Caillat and Ravi Kumar, The Jain Cosmology, 
48. 
 ตามมาตราวัดระยะสากลในปจจุบันกาํหนดวา 1 โยชน เทากับ 10 ไมล หรือ 16 
กิโลเมตร ดู เปล้ือง ณ นคร, ปทานุกรมนักเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519), 318-319. 
 39hettha vicchinne, majjhe samkhitte, uppim visale, ahe paliyamkasamthie, majjhe 
varavairaviggahie, uppim uddhamuimgakarasamthie. 

(BhS. 5/9/225, 7/1/3, 11/10/98, 13/4/90) 
 บางสูตรในคัมภีรนี้แสดงวาจักรวาลดานลางรูปรางคลายเตียง ตรงกลางคลายฉาบ และ
ดานบนคลายตะโพนท่ีตั้งข้ึน ดังนี้ 
 aheloyakhettaloe nam bhamte ! kimsamthie pannatte ? 
 goyama ! tappagarasamthie pannatte. 

(BhS. 11/10/95) 
 tiriyaloyakhettaloe nam bhamte ! kimsamthie pannatte ? 
 goyama ! jhallarisamthie pannatte. 

(BhS. 11/10/96) 
 uddhaloyakhettaloe nam bhamte ! kimsamthie pannatte ? 
 goyama ! uddhamuimgarasamthie pannatte. 

(BhS. 11/10/97) 
 นอกจากนี้ บางแหงแสดงวา ดานลางคลายเก้ียวหรือรมท่ีวางซอนกันเปนช้ันอยูดานใน 
ซ่ึงในยุคกลางแสดงดวยรูปพีระมิดไมมียอดวางซอนกัน สวนตรงกลางคลายจานหรือฉาบขนาด
ใหญ ดู Collette Caillat and Ravi Kumar, The Jain Cosmology, 20-21. 
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กัน โดยใบท่ี 1 คว่ําลง ใบท่ี 2 วางซอนบนใบที่ 1 โดยหงายปากถวยข้ึน ใบท่ี 3 วางซอนบนใบท่ี 2 
โดยคว่ําปากถวยลง40 (Tatia, trans. 2007: 69) 
 จากลักษณะโครงสรางดังกลาว ศาสนาไชนะจึงแบงจักรวาลออกเปน 3 สวน หรือ        
3 ช้ัน41 (BhS. 11/10/91; Caillat and Kumar 1981 : 20; Jaini 1990 : 29, Wiley 2006 : 129) ดังนี้ 
 1. ชั้นลาง (adho-loka : the lower world) เปนท่ีอยูของพวกสัตวนรก42 (infernal being) 
พวกกึ่งเทพ (demigod) (Jaini 1990 : 128; Wiley 2006 : 129) และเทวดาบางพวกท่ีชอบขัดขวางการ
ทําความดี มีขนาดใหญท่ีสุด (Caillat and Kumar 1981 : 20) ลักษณะคลายเตียง (BhS. 11/10/95) 
หรือบัลลังก (BhS. 11/10/98) หรือคลายเกี้ยวหรือช้ันของรมท่ีวางซอนกัน (Caillat and Kumar 1981 
: 20) ดานบนกวางและยาว 1 รัชชุ ดานลางกวางและยาว 7 รัชชุ สูง 7 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 68) 
แบงออกเปน 7 ขุม43 (BhS. 1/5/211, 6/6/120, 11/10/92; Jiv. 3/2; TS. 3/1; Schubring 1978 : 210-
216; Jaini 1990 : 128-129) เรียงลําดับจากช้ันบนสุดไปชั้นลางสุด ดังนี้ 
 

                                     
 40ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 เปนตนมา มักมีการพรรณนาภาพจักรวาลของศาสนาไชนะ

ดวยรูปรางของมนุษยจักรวาลหรือมนุษยยักษ (loka-purusa : cosmic man or giant man) ดู Collette 
Caillat and Ravi Kumar, The Jain Cosmology, 20. และ Kristi L. Wiley, The A to Z of Jainism, 
129. 
 41khettaloe nam bhamte, kativihe pannatte ? 
 goyama ! tivihe pannatte, tam jaha — aheloyakhettaloe, tiriyaloyakhettaloe, 
uddhaloyakhettaloe. 

(BhS. 11/10/91) 

 42คําวา นรก นักปราชญไชนะอธิบายวา มาจาก น (na) “ไมมี” + อรก (araka) 
“แสงอาทิตย” หมายถึง สถานท่ีซ่ึงไมมีแสงอาทิตยสองไปถึง ดังนั้น นรกจึงมีแตความมืดมิด ดู 
Sadhvi Sri Vijaysriji Arya, Fundamentals of Jainism, 6. 
 43kati nam bhamte ! pudhavio pannattao ? 
 goyama ! satta pudhavio pannattao, tam jaha — rayanappabha, sakkarappabha, 
baluyappabha, pamkappabha, dhumappabha, tamappabha, tamatama. 

(BhS. 1/5/211) 
 goyama ! satta pudhavio pannattao, tam jaha — rayanappabha, java ahesattama. 

(BhS. 6/6/120) 
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  1.1 รัตนประภา (Ratnaprabha) มีสีเหมือนแกว ในคัมภีรชีวาชีวาภิคม (Jiv. 3/3) 
แสดงวา คําวา รัตนประภา เปนช่ือโคตร สวนช่ือของนรกขุมนี้ คือ ฆัมมา44 (Ghamma) มี 13 ช้ัน 
(Tatia, trans. 2007 : 70) แบงออกเปน 3 ขุมยอย45 (Jiv. 3/5; TVa. 1/3/160) คือ 
   1) ขรกัณฑะ (Kharakamda) 
   2) ปงกพหุลกัณฑะ (Pamkabahulakamda) 
   3) อาวพหุลกัณฑะ (Avabahulakamda) 

                                     
 goyama ! sattavihe pannatte, tam jaha — rayanappabhapudhaviaheloyakhettaloe java 
ahesattamapudhaviaheloyakhettaloe. 

(BhS. 11/10/92) 
 neraiya sattavidha pannatta, tam jaha — padhamapudhavineraiya 
doccapudhavineraiya taccapudhavineraiya cautthapudhavineraiya pamcamapudhavineraiya    
chatthapudhavineraiya sattamapudhavineraiya. 

(Jiv. 3/2) 
 สูตรนี้ไมเรียกช่ือนรกโดยตรง แตเรียกเปนลําดับท่ีแทน 
 ratnaśarkaravalukapavkadhumatamomahatamahprabha bhumayo ghanambuvata-
kaśapratisthah saptadho ’dhah. 

(TS. 3/1) 
 บางแหงกลาววามี 9 ขุม แตไมไดแสดงรายช่ือไว ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม
ศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบณัฑิตยสถาน, (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 ข), 
259. และ เสฐยีร  พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 111. 
 44padhama nam bhamte ! pudhavi kimnama kimgotta pannatta ? goyama ! ghamma 
namenam, rayanappabha gottenam. 

(Jiv. 3/3) 
 45ima nam bhamte! rayanappabhapudhavi katividha pannatta ? goyama ! tividha 
pannatta, tam jaha — kharakamde pamkabahule kamde avabahule kamde. 

(Jiv. 3/6) 
 tasyas trayo bhagah — kharaprthivibhagah, pavkabahulah, abbahulaś ceti. 

(TVa. 1/3/160) 
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   นอกจากนี้ ยังมีการแบงขรกัณฑนรกออกเปนขุมยอย ๆ อีก 16 ขุม (Jiv. 3/7) 
คือ 1) รัตนะ (Rayana)  2) วัชระ (Vaira) 3) ไพฑูรย (Verulia) 4) โลหิตักขะ (Lohitakkha)                 
5) มสารคัลละ (Masaragalla) 6) หังสคัพภะ (Hamsagabbha) 7) ปุลกะ (Pulaa) 8) โสคันธิกะ 
(Soyamdhia) 9) โชติรส (Jotirasa) 10) อัญชณะ (Amjana) 11) อัญชณปุลกะ (Amjanapulaa)           
12) รัชตะ (Rayata) 13) ชาตรูป (Jataruva) 14) อังกะ (Amka) 15) ผลึก (Phaliha) และ                    
16) ริฏฐกัณฑะ (Rittha-kamda)46 แตละขุมลึก 1,000 โยชน (Schubring 1978 : 211)  สวนปงกพหุล
กัณฑนรกและอาวพหุลกัณฑนรกไมมีการแบงเปนขุมยอย ๆ มีเพียงอยางละ 1 ขุม เทานั้น47 (Jiv. 
3/9-10) 
   นรกขุมท่ี 1 นี้ เปนนรกรอน (Schubring 1978 : 212; Tatia, trans. 2007 : 71) มี
ความลึกรวม 180,000 โยชน48 (Jiv. 3/5; Schubring 1978 : 211; Tatia, trans. 2007 : 70) 
โดยขรกัณฑนรกลึก 16,000 โยชน ปงกพหุลกัณฑนรกลึก 84,000 โยชน และอาวพหุลกัณฑนรกลึก 
80,000 โยชน (Schubring 1978 : 211)   กวาง 1 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 69)   มีสถานท่ีอยูของสัตว
นรกจํานวน 3,000,000 แหง49  (BhS. 1/5/212; Jiv. 3/12) 

                                     
 

46imise nam bhamte ! rayanappabhae pudhavie kharakamde katividhe pannatte ? 
goyama ! solasavidhe pannatte, tam jaha — 1) rayane 2) vaire 3) verulie 4) lohitakkhe                   
5) masaragalle 6) hamsagabbhe 7) pulae 8) soyamdhie 9) jotirase 10) amjane 11) amjanapulae 
12) rayate  13) jataruve 14) amke 15) phalihe 16) ritthe kamde. 

(Jiv. 3/7) 
 47imise nam bhamte ! rayanappabhae pudhavie pamkabahule kamde katividhe 
pannatte ? goyama ! egagare pannatte. 

(Jiv. 3/9) 
 evam avabahule kamde katividhe pannatte ! goyama ! egagare pannatte. 

(Jiv. 3/10) 

 48ima nam bhamte ! rayanappabhapudhavi kevatiya bahallenam pannatta ?    goyama 
! ima nam rayanappabhapudhavi asiuttaram joyanasayasahassam bahallenam pannatta. 

(Jiv. 3/5) 

 49imise nam bhamte ! rayanappabhae pudhavie kati nirayavasasayasahassa     
pannatta ? 
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  1.2 ศรกราประภา (Śarkaraprabha) มีสีเหมือนกอนกรวด คําวา ศรกราประภา  เปน
ช่ือโคตร ช่ือของนรกขุมนี้ คือ วังสา50 (Vamsa) (Jiv. 3/4)   เปนนรกรอน (Schubring 1978 : 212; 
Tatia, trans. 2007 : 71) มี 11 ช้ัน (Tatia, trans. 2007 : 70) ไมมีการแบงเปนนรกขุมยอย ๆ51 (Jiv. 
3/11)   มีความสูงหรือความลึก 132,000 โยชน52 (Jiv. 3/5;  Tatia, trans. 2007 : 70)   กวาง 2

2
1  รัชชุ 

(Tatia, trans. 2007 : 69) มีสถานท่ีอยูของสัตวนรกจํานวน 2,500,000 แหง53 
 
 

                                                                                                         
 goyama ! tisam nirayavasasayasahassa pannatta. 

 (BhS. 1/5/212) 
 imise nam bhamte ! rayanappabhae pudhavie kevatiya nirayavasasayasahassa 
pannatta ? goyama ! tisam nirayavasasayasahassa pannatta. 

(Jiv. 3/12) 

 50docca nam bhamte ! pudhavi kimnama kimgotta pannatta ? goyama vamsa 

namenam, sakkarappabha gottenam. 
(Jiv. 3/4) 

 51sakkarappabha nam bhamte ! pudhavi katividha pannatta ? goyama ! egagara 
pannatta. evam java ahesattama. 

(Jiv. 3/11) 

 52evam etenam abhilavenam ima gaha anugamtavva —  
   asitam battisam, atthavisam taheva visam ca  
   attharasa solasagam, atthuttarameva hitthimiya. 

(Jiv. 3/5) 

 53  tisa ya pannavisa pannarasa daseva ya sayasahassa  
   tinnegam pamcunam, pamceva anuttara niraya. 
   (BhS. 1/5/212) 
 evam etenam abhilavenam savvasim puccha, ima gaha anugamtavva — 
   tisa ya pannavisa, pannarasa daseva tinni ya havamti  
   pamcunasayasahassam, pamceva anuttara naraga. 

(Jiv. 3/12) 
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  1.3 วาลุกาประภา (Valukaprabha) มีสีเหมือนทราย คําวา วาลุกาประภา เปนช่ือ
โคตร ช่ือของนรกขุมนี้ คือ เสลา54 (Sela) (Jiv. 3/4) เปนนรกรอน (Schubring 1978 : 212; Tatia, 
trans. 2007 : 71) มี 9 ช้ัน (Tatia, trans. 2007 : 70) ไมมีการแบงเปนขุมยอย ๆ55 (Jiv. 3/11) มีความ
สูง 128,000 โยชน56 (Jiv. 3/5)   กวาง 4 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 69)  มีสถานท่ีอยูของสัตวนรก 
1,500,000 แหง57 (BhS. 1/5/212; Jiv. 3/12) 
  1.4 ปงกประภา (Pavkaprabha) มีสีเหมือนโคลน คําวา ปงกประภา เปนช่ือโคตร 
ช่ือของนรกขุมนี้คือ อัญชณา58 (Amjana) (Jiv. 3/4) เปนท้ังนรกรอนและเย็น แตบริเวณท่ีเปนนรก
รอนมีมากกวา (Schubring 1978 : 212; Tatia, trans. 2007 : 71) มี 7 ช้ัน (Tatia, trans. 2007 : 70)       
ไมมีการแบงเปนขุมยอย59 (Jiv. 3/11) มีความสูง 120,000 โยชน60 (Jiv. 3/5) กวาง 5 รัชชุ (Tatia, 
trans. 2007 : 69) มีสถานท่ีอยูของสัตวนรก 1,000,000 แหง61 (BhS. 1/5/212/ Jiv. 3/12) 
  1.5 ธูมประภา (Dhumaprabha) มีสีเหมือนควัน คําวา ธูมประภา เปนช่ือโคตร  ช่ือ
ของนรกขุมนี้ คือ ริฏฐา62 (Rittha) (Jiv. 3/4) เปนท้ังนรกเย็นและนรกรอน แตบริเวณท่ีเปนนรกเย็นมี
มากกวา (Schubring 1978 : 212; Tatia, trans. 2007 : 71) มี 5 ช้ัน (Tatia, trans. 2007 : 70) ไมมีการ
แบงเปนขุมยอย63 (Jiv. 3/11) มีความสูง 118,000 โยชน64 (Jiv. 3/5) กวาง 6 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 
69) มีสถานท่ีอยูของสัตวนรก 300,000 แหง65 (BhS. 1/5/212; Jiv. 3/12) 

                                     
 54namani imani sela tacca amjana cautthi rittha pamcami magha chatthi maghavati 
sattama java tamatama gottenam pannatta. 

(Jiv. 3/4) 

 
55ดูเชิงอรรถท่ี 51 หนา 32. 

 
56ดูเชิงอรรถท่ี 52 หนา 32. 

 
57ดูเชิงอรรถท่ี 53 หนา 32. 

 
58ดูเชิงอรรถท่ี 54 หนา 33. 

 
59ดูเชิงอรรถท่ี 51 หนา 32. 

 
60ดูเชิงอรรถท่ี 52 หนา 32. 

 
61ดูเชิงอรรถท่ี 53 หนา 32. 

 62ดูเชิงอรรถท่ี 54 หนา 33. 
 63ดูเชิงอรรถท่ี 51 หนา 32. 
 64ดูเชิงอรรถท่ี 52 หนา 32. 
 65ดูเชิงอรรถท่ี 53 หนา 32. 
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  1.6 ตมะประภา (Tamahprabha) มีสีมืด คําวา ตมะประภา เปนช่ือโคตร ช่ือของ
นรกขุมนี้ คือ มฆา66 (Magha) (Jiv. 3/4) เปนนรกเย็น (Schubring 1978 : 212; Tatia, trans. 2007 : 
71-72) มี 3 ช้ัน (Tatia, trans. 2007 : 70) ไมมีการแบงเปนขุมยอย67 (Jiv. 3/11) มีความสูง 116,000 
โยชน68 (Jiv. 3/5) กวาง 6 

2
1  รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 69) มีสถานท่ีอยูของสัตวนรก 99,995 แหง69 

(BhS. 1/5/212; Jiv. 3/12) 
  1.7 มหาตมะประภา (Mahatamahprabha) มีสีมืดสนิท คําวา มหาตมะประภา เปน
ช่ือโคตร ช่ือของนรกขุมนี้ คือ มาฆวตี70 (Maghavati) (Jiv. 3/4) เปนนรกเย็น (Schubring 1978 : 
212; Tatia, trans. 2007 : 72) มีช้ันเดียว (Tatia, trans. 2007 : 70) ไมมีการแบงเปนขุมยอย71 (Jiv. 
3/11)     มีความสูง 108,000 โยชน72 (Jiv. 3/5) กวาง 7 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 69) มีสถานท่ีอยู
ของสัตวนรก 5 แหง73 (BhS. 1/5/212; Jiv. 3/12) คือ กาล (kala)  มหากาล (Mahakala) โรรุวะ 
(Roruva) มหาโรรุวะ (Maharoruva) และอปติฏฐาณะ74 (Apatitthana) แหงท่ี 1-4 เปนนรกทรง
สามเหล่ียม  มียอดช้ีออกไปดานนอก  ตั้งอยูโดยรอบนรกแหงท่ี  5 ซ่ึงเปนนรกทรงกลม  มี
เสนผาศูนยกลาง 100,000 โยชน (Schubring 1978 : 212) 
 ในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS., quoted in Tatia, trans.2007 : 72) แสดงวา นรกท้ัง 7 ขุม 
ตามท่ีกลาวมา ขุมท่ี 1-4 เปนนรกรอน ขุมท่ี 5 พื้นท่ีดานบนสวนใหญเปนนรกรอน มีพื้นท่ีดานลาง
เพียงเล็กนอยเทานั้นท่ีเปนนรกเย็น ขุมท่ี 6-7 เปนนรกเย็น สวนในคัมภีรอุตตราธยยนะและคัมภีร

                                     
 66ดูเชิงอรรถท่ี 54 หนา 33. 
 67ดูเชิงอรรถท่ี 51 หนา 32. 
 68ดูเชิงอรรถท่ี 52 หนา 32. 
 69ดูเชิงอรรถท่ี 53 หนา 32. 
 70ดูเชิงอรรถท่ี 54 หนา 33. 
 71ดูเชิงอรรถท่ี 51 หนา 32. 
 72ดูเชิงอรรถท่ี 52 หนา 32. 
 73ดูเชิงอรรถท่ี 53 หนา 32. 
 74…java ahesattamae pamca anuttara mahatimahalaya mahanaraga pannatta, tam jaha 

— kale mahakale rorue maharorue apatitthane. 
(Jiv. 3/12) 
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สูตรกฤตางคะ (Utt. and Sut., quoted in Schubring 1978 : 212) แสดงวานรกท้ัง 7 ขุมนี้ เปน       
นรกรอนยกเวนคัมภีรอุตตราธยยนะบางสูตรเทานั้นท่ีกลาวถึงนรกเย็นดวย75 
 แตไมวานรกเหลานี้จะเปนนรกรอนหรือเย็นก็เปนสถานท่ีนากลัวเหมือนปาชาท่ี   
เกล่ือนกลาดไปดวยซากศพอันเปอยเนาของมนุษยและสัตวตาง ๆ สงกล่ินเหม็นคละคลุง (Tatia, 
trans. 2007 : 71) มีแตความมืดมิด76 (Sut. 5/1/3, 5; Schubring 1978 : 212; Tatia, trans. 2007 : 71) 
พื้นเต็มไปดวยไขมัน หนอง เลือด และของสกปรก เม่ือสัมผัสจะทําใหเกิดความเจ็บปวดทุกข
ทรมาน (Schubring 1978 : 212) 
 

 โครงสรางของนรก 
 นรกท้ัง 7 ขุม ในศาสนาไชนะจะต้ังอยูซอนกัน ขุมท่ีอยูดานบนจะเล็กกวาขุมท่ีอยู
ดานลาง (Caillat and Kumar 1981 : 21) และแตละขุมยังต้ังอยูบนช้ันของอากาศช้ืน อากาศช้ืนต้ังอยู
บนช้ันของอากาศหนาแนน อากาศหนาแนนต้ังอยูบนช้ันของอากาศเบาบาง อากาศเบาบางต้ังอยูบน
อวกาศ สวนอวกาศไมไดตั้งอยูบนส่ิงใด ดํารงอยูไดดวยตนเอง77 (TS. 3/1; TVa. 3/1/160; SS. 
3/1/150-151) 

                                     
 75คัมภีรอุตตราธยยนะท่ีแสดงวามีนรกเย็น คือ 
 naraesu veyana siya asaya veiya mae. 

(Utt. 19/49) 

 76  je kei bala iha jiviyatthi   pavaim kammaim karemti rudda  
   te ghoraruve timisamdhayare   tivvabhitave narae padamti. 

(Sut. 5/1/3) 
   pagabbhi   pane bahunam tivai  anivvude ghayamuvei bale  
   nihonisam gacchai amtakale   ahosiram kattu uvei duggam. 

(Sut. 5/1/5) 

 77ratnaśarkaravalukapavkadhumatamomahatamahprabha bhumayo ghanambuvata-

kaśapratisthah saptadho ’dhah. 
(TS. 3/1) 

 sarva eta bhumayo ghanodadhivalayapratisthah, ghanodadhivalayam ghanava-

tavalayapratistham, ghanavatavalayam tanuvatavalayapratistham, tanuvatavalayam akaśapratis-

tham, akaśam atmapratistham tasyaivadharadheyatvat. 
(TVa. 3/1/160; SS. 3/1/150-151) 
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 ภายในนรกแตละขุมจะมีการแบงเปนช้ันยอย ๆ เรียงซอนกัน รวมท้ังหมด 49 ช้ัน แตละ
ช้ันยอยจะมีสถานท่ีอยูของสัตวนรก รวมท้ังหมด 8,400,000 แหง (Schubring 1978 : 211; Tatia, 
trans. 2007 : 70) นรกท่ีอยูตรงกลางบนช้ันบนสุดของนรกขุมท่ี 1 เรียกวา สีมานตคะ (Simantaga)   
มีเสนผาศูนยกลาง 4

2
1  ลานโยชน (Schubring 1978 : 211) 

 นรกแตละขุมจะมีลักษณะรูปรางแตกตางกันออกไป เชน เปนทรงกลมหรือส่ีเหล่ียม  
นรกยอย ๆ ในขุมท่ี 1 มีรูปรางคลายไข สวนขุมท่ี 7 ซ่ึงเปนขุมท่ีอยูต่ําสุด มีท้ังท่ีเปนรูปสามเหล่ียม
และทรงกลม (Schubring 1978 : 211-212) 
 สตีเวนสัน (Stevenson 1970 : 271-272) อางคํากลาวของนักบวชนิกายเศวตามพรวา ใต
ลางสุดของแผนภูมิท่ีเปนรูปมนุษยจักรวาล ยังมีขุมนรกท่ีเลวรายยิ่งกวา เรียกวา นิโคฑะ (Nigoda) 
บรรดาชีวะท่ีช่ัวราย ซ่ึงไดทําบาปกรรมอันหนัก เชน การฆาตกรรม จะถูกจับโยนลงไป ไมมีหวังจะ
ไดออกมา พวกชีวะเหลานี้จะถูกทรมานอยางหนัก เชน ถูกเข็มท่ีรอนแดงเปนไฟจํานวนนับลานเลม
ท่ิมแทง ไดรับความเจ็บปวดทรมานอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
 

 กรรมท่ีทําใหเกิดในนรก 
 คัมภีรสูตรกฤตางคะแสดงวา ผูท่ีมีนิสัยโหดราย อวดดี ชอบประกอบกรรมช่ัว เชน      
ทํารายหรือฆาส่ิงมีชีวิตท้ังท่ีเคล่ือนที่ไดและเคล่ือนที่ไมได ลักทรัพย และไมรูจักควบคุมตนเอง  
จะตองไปเกิดในนรก โดยเอาศีรษะพุงลงไป (Sut. 5/1/3-5) 
 สาธวี ศรี วิชัยศรีชี อารยา (Sadhvi Sri Vijaysriji Arya 2008 : 6) กลาววา แมผูท่ีชอบ
หรือสนับสนุนสงเสริมความรุนแรง รับประทานอาหารท่ีไมใชผักผลไม ดื่มสารท่ีทําใหเกิดความ
มึนเมา เชน แอลกอฮอล และยึดติดอยูกับทรัพยสมบัติของตนเอง ก็ตองไปเกิดในนรกเชนเดียวกัน 

                                                                                                         
 ในคําแปลที่เปนภาษาอินดีของคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 3/1/150/151) แสดงวา 
ghanodadhivalaya เปนช้ันของอากาศ โดยใชคําวา ghanodadhivatavalaya และเรียงลําดับดังนี้ 
ghanodadhivatavalaya, ghanavatavalaya, tanuvatavalaya และ akaśa 
 สวนในคัมภีรตัตตวารถวฤตติ แสดงตางไปบาง ดังน้ี 
 sarvah saptapi bhumayo ghanavatapratistha vartante. sa ca ghanavatah 
ambuvatapratistho ’sti. sa cambuvatas tanuvatapratistho vartate. sa ca tanuvata akaśapratistho 
bhavati. akaśasyalambanam kim api nasti. 

(TVr. 3/1/111) 
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 เชน (Jain, trans. 2009 : 116) กลาววา ผูท่ีจะไปเกิดในนรก ไดแก มนุษยหรือผูท่ีมีสภาพ
ต่ํากวามนุษย เชน สัตวดิรัจฉาน ซ่ึงประกอบกรรมช่ัว (vyasana) 7 อยาง มีอารมณรุนแรง มีความเชื่อ
ท่ีผิดอยางรายแรง หลงระเริง และมีทรัพยสมบัติมากเกินไป สวนการที่จะไปเกิดในนรกขุมไหนนั้น
ข้ึนอยูกับความหนักเบาของกรรมช่ัวที่ทําไวในอดีต (Schubring 1978 : 213) 
 นอกจากกรรมจะเปนตัวกําหนดใหสัตวตองไปเกิดในนรกแตละขุมแลว ศาสนาไชนะ
ยังเช่ืออีกวา ประเภทของสัตวก็เปนตัวกําหนดดวย ในคัมภีรตัตตวารถสูตร (Tatia, trans. 2007 : 73-
74) ไดแสดงไววา 
 1. สัตวท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง แตไมรูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรกขุมท่ี 1 
 2. สัตวเล้ือยคลานท่ีมีขา มีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง รูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรก     
ขุม ท่ี 1 และ 2 
 3. สัตวปกที่มีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง รูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรกขุมท่ี 1-3 
 4. สัตวบกที่มีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง รูจักเหตุผล เชน สิงโต จะไปเกิดในนรก  
ขุมท่ี 1-4 
 5. สัตวเล้ือยคลานท่ีไมมีขา แตมีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง รูจักเหตุผล จะไปเกิดใน
นรกขุมท่ี 1-5 
 6. มนุษยเพศหญิง จะไปเกิดในนรกขุมท่ี 1-6 
 7. มนุษยเพศชาย และสัตวน้ําท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง รูจักเหตุผล จะไปเกิดใน
นรกขุมท่ี 1-7 
 ศาสนาไชนะเช่ือวา มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเพศชายมีความสามารถในการทําความดี
และความชั่วมากกวาสัตวประเภทอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนอมนุษยหรือเทวดา มนุษยเพศหญิงก็มีขอจํากัด
เร่ืองเพศมากกวามนุษยเพศชาย (Tatia, trans. 2007 : 75) พวกเทวดาและสัตวนรกหลังจากท่ีชดใช
กรรมในนรกหมดแลว จะไมเกิดในนรกซํ้าอีก เพราะไมมีการกระทําผิดท่ีรุนแรงหรือมีการ
ครอบครองทรัพยสมบัติท่ีมากเกิน อันเปนเหตุใหเกิดในนรก พวกเขาจะไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน 
พืช หรือมนุษย ผูท่ีมาจากนรกท้ัง 7 ขุม สามารถมีความเขาใจอยางแจมแจงเกี่ยวกับโลกทัศน ผูท่ีมา
จากนรกขุมท่ี 1-6 ถาเปนฆราวาส สามารถควบคุมตนเองไวบางสวน ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 1-5 ถาเปน
นักบวช สามารถควบคุมตนเองได ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 1-4 สามารถบรรลุโมกษะได ผูท่ีมาจากนรก
ขุมท่ี 1-3 ถาเปนมนุษย สามารถเปนชินะได (Tatia, trans. 2007 : 74) แตเชน (Jain, trans. 2009 : 
116) กลาวตางไปวา ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 7 จะเกิดในภพภูมิท่ีต่ํากวามนุษย78  ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 6 

                                     
 78คือเปนสัตวดิรัจฉานหรือเปนพืช 
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สามารถเกิดเปนมนุษยได แตไมสามารถบําเพ็ญพรตแมเพียงบางสวน อยางไรก็ตาม พวกเขา
สามารถมีความเชื่อท่ีถูกตองได ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 5 สามารถเกิดเปนมนุษยแลวบําเพ็ญพรต
บางสวนหรือท้ังหมด แตไมสามารถบรรลุโมกษะในชาตินั้นได ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 4 สามารถเกิด
เปนมนุษยแลวบําเพ็ญพรตบางสวนหรือท้ังหมดจนบรรลุโมกษะ แตไมสามารถเปนตีรถังกรในชาติ
นั้นได  ผูท่ีมาจากนรกขุมท่ี 1-3 สามารถเกิดเปนมนุษย บรรลุโมกษะ และเปนตีรถังกรในชาตินั้นได 
 นอกจากนี้ ศาสนาไชนะยังเช่ืออีกวา การเกิดในนรกแตละขุมนั้น มีขอกําหนดดังนี้ 
 นรกขุมท่ี 1 รัตนประภา  เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 8 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 2 ศรกราประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 7 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 3 พาลุกาประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 6 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 4 ปงกประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 5 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 5 ธูมประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 4 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 6 ตมะประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 3 คร้ัง 
 นรกขุมท่ี 7 มหาตมะประภา เกิดตอเนื่องกันไดไมเกิน 2 คร้ัง 

(Jain, trans. 2009 : 116) 
 

 การลงโทษในนรก 
 ผูท่ีทํากรรมช่ัวตามที่กลาวมาแลว ศาสนาไชนะเช่ือวาจะตองไปเกิดในนรก เพื่อเปนการ
ชดใชกรรม (Sut. 5/1/19, 5/2/28; Utt. 19/56, 58; Tatia, trans. 2007 : 72) มีสีกาย (physical 
colouring)   และใจ (psychic colouring) ไมเปนมงคล  มีกระบวนการเปล่ียนแปลงสารในรางกาย 
ไมดี79  มีรางกาย (body) นาเกลียด มีความทุกขทรมาน และมีรูปราง (shape) นากลัว80 (TS. 3/3) 
 พวกสัตวนรกจะมีสีกายและใจแตกตางกันไปตามระดับช้ันของขุมนรกท่ีตนเองไปเกิด 
แตจะประกอบดวยสีท่ีไมเปนมงคล 3 สีเทานั้น คือ ดํา น้ําเงิน และเทา สีกายจะปรากฏใหเห็นต้ังแต
เกิดจนตาย แตสีใจจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Tatia, trans. 2007 : 71)  ในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 
3/1/153) แสดงวา 
 ผูท่ีเกิดในนรกขุมท่ี 1 และ 2 จะมีกายเปนสีเทา 
 ผูท่ีเกิดในชั้นดานบนของนรกขุมท่ี 3 จะมีกายเปนสีเทา 

                                     
 79หมายถึง มีการสัมผัส รส กล่ิน สี และเสียง ไมดี ด ู SS. 3/1/153; TVa. 3/1/164. และ 

TVr. 3/1/115. 
 80naraka nityaśubhataraleśyaparinamadehavedanavikriyah. 

(TS. 3/3) 
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 ผูท่ีเกิดในชั้นดานลางของนรกขุมท่ี 3 จะมีกายเปนสีน้ําเงิน 
 ผูท่ีเกิดในนรกขุมท่ี 4 จะมีกายเปนสีน้ําเงิน 
 ผูท่ีเกิดในชั้นดานบนของนรกขุมท่ี 5 จะมีกายเปนสีน้ําเงิน 
 ผูท่ีเกิดในชั้นดานลางของนรกขุมท่ี 5 จะมีกายเปนสีดํา 
 ผูท่ีเกิดในนรกขุมท่ี 6 จะมีกายเปนสีดํา 
 ผูท่ีเกิดในนรกขุมท่ี 7 จะมีกายเปนสีดําสนิท81 
 นอกจากเร่ืองสีแลว ความสูงของสัตวนรกในแตละขุมก็ไมเทากัน ในคัมภีรตัตตวารถ 
วฤตติ (TVr. 3/3/115) ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสูงของสัตวนรกแตละขุมไวดังนี้ 
 นรกขุมท่ี 1  ช้ันที่ 1 สูง 3 ศอก 
    ช้ันท่ี 13 สูง 7 ธนู 3 ศอก 6 องคุลี 
 นรกขุมท่ี 2 ช้ันที่ 11 สูง 15 ธนู 2

2
1  ศอก 

 นรกขุมท่ี 3 ช้ันที่ 9 สูง 31 ธนู 1 ศอก 
 นรกขุมท่ี 4 ช้ันที่ 7 สูง 62 ธนู 2 ศอก 
 นรกขุมท่ี 5 ช้ันที่ 5 สูง 125 ธนู 
 นรกขุมท่ี 6 ช้ันที่ 3 สูง 250 ธนู 
 นรกขุมท่ี 7  สูง 500 ธนู82 

                                     
 81prathamadvitiyayoh kapoti leśya, trtiyayam uparistat kapoti adho nila, caturthyam 

nila, pañcamyam upari nila adhah krsna, sasthyam krsna, saptamyam paramakrsna. 
(SS. 3/1/153) 

 82tatra prathamabhumau prathamapatale hastatrayonnata deha bhavanti. tatah kramena 
varddhamanas trayodaśe patale sapta capani trayo hastah sadavgulayo ’śubhatara deha bhavanti. 
evam dvitiyabhumau kramavrddhya ekadasé patale pañcadaśa capani ardhatrtiyau karau 
bhavatah. trtiyabhumau navame patale ekatrimśac capany ekahastadhikani bhavanti. 
caturthabhumau saptame patale dvisasticapani dvihastadhikani bhavanti. pañcamyam bhumau 
pañcame patale pañcavimśatyadhikam śatam capanam bhavati. sasthyam bhumau trtiye patale 
sarddhe dve śate dhanusam bhavatah. saptamyam ksmayam pañcaśatacapotsedhani śarirani 
narakanam bhavanti. 

(TVr. 3/3/115) 
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 พวกสัตวนรกจะไดรับความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสโดยไมมีเวลาหยุดพัก จาก
ความหิว ความกระหาย ความรอน ความเย็น การทํารายกันดวยการแปลงกายเปนส่ิงตาง ๆ ท่ีมี
อันตรายและนากลัว หรือแมดวยมือเปลา เทาเปลา ตลอดจนใชฟนขบกัดกัน83 (TS. 3/4; Schubring 
1978 : 212-213; Tatia, trans. 2007 : 72) 
 นอกจากนี้ พวกสัตวนรกจะตองถูกทรมานโดยเทวดาบางพวกซ่ึงมีความคิดและการ
กระทําท่ีโหดราย84  (TS. 3/5) แตพวกเทวดาเหลานี้สามารถลงไปในนรกไดเพียงขุมท่ี 3 เทานั้น       
จึงไมมีการทรมานโดยเทวดาเหลานี้ในนรกขุมถัดจากนั้นไป (Tatia, trans. 2007 : 72) เทวดาท่ี      
ทําหนาท่ีทรมานสัตวนรกน้ีเปนเทวดาช้ันตํ่า อาศัยอยูในนรก คัมภีรตัตตวารถวารติกะ (TVa. 
3/5/165) อธิบายวาเปนเทวดาภวนวาสี ประเภทอสุรกุมาร แตก็ไมท้ังหมด เฉพาะพวกท่ีเรียกวา      
อัมพามพรีษาทยะ (Ambambarisadaya) เทานั้นท่ีสามารถทําใหพวกสัตวนรกมีความทุกขทรมานได 
แบงออกเปน 15 ประเภท ตามหนาท่ีท่ีแตกตางกัน (Stevenson 1970 : 268) ดังนี้ 
  1) อัมพะ (Amba) มีหนาท่ีทําลายเสนประสาทของสัตวนรก 
  2) อัมพรส (Ambarasa) มีหนาท่ีแยกกระดูกและเนื้อออกจากกัน 
  3) ศาม (Śama) มีหนาท่ีทุบและเฆ่ียนตีสัตวนรก 
  4) สพล (Sabala) มีหนาท่ีฉีกเนื้อ 
  5) รุทร (Rudra) มีหนาท่ีแทงดวยหอก 
  6) มหารุทร (Maharudra) มีหนาท่ีตัดเนื้อออกเปนช้ิน 
  7) กาล (Kala) มีหนาท่ียางเนื้อ 

                                                                                                         
 ความสูงของสัตวนรกเหลานี้จะเพิ่มข้ึนเปนทวีคูณตามระดับช้ันของนรกท่ีลึกลงไป 
สําหรับนรกขุมท่ี 7 บางแหงแสดงวา สัตวนรกมีความสูงถึง 1,000 ธนู ดู Walther Schubring, The 
Doctrine of the Jainas (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978), 212. 
 คําวา ธนู มีความหมายเทากับ 1 วา โดย 
      4 ศอก (หัสตะ)  เทากับ 1 ธน ู(วา) 
      ดู M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary  (Delhi : Motilal 
Banarsidass, 1999), 509. 
 83parasparodiritaduhkhah. 

(TS. 3/4) 

 84samklistasurodiritaduhkhaś ca prak caturthyah. 
(TS. 3/5) 
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  8) มหากาล (Mahakala) มีหนาท่ีฉีกเนื้อดวยคีม 
  9) อสิปต (Asipata) มีหนาท่ีตัดดวยดาบ 
     10) ธนุ (Dhanu) มีหนาท่ียิงดวยลูกศร 
     11) กุมภะ (Kumbha) มีหนาท่ีทรมานสัตวนรกดวยความหนาวเย็น 
     12) วาลุ (Valu) มีหนาท่ีเอาสัตวนรกหมกในทรายท่ีรอนระอุ 
      13) เวตรณี (Vetarani) มีหนาท่ีเอาสัตวนรกกระแทกกับหินในกระแสน้ําท่ีกําลัง
เดือดพลาน 
     14) ขรสวระ (Kharasvara) มีหนาท่ีบังคับใหสัตวนรกนั่งบนตนไมท่ีมีหนาม 
     15) มหาโฆษะ (Mahaghosa) มีหนาท่ีขังพวกสัตวนรกไวในหลุมดํา 
  การทรมานจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนตามระดับความลึกของขุมนรกท่ีพวกเขาถูก
ตัดสินใหไปเกิด (Schubring 1978 : 213) ในคัมภีรสูตรกฤตางคะ (Sut. 5/1/5-27) ไดกลาวถึงการ    
ลงโทษในนรกไววา 
 

       เม่ือคนช่ัวส้ินชีวิตลง เขาจะจมลงสูสถานท่ีมืดมิด (นรก) โดยเอาศีรษะ   
ลงไป พวกสัตวนรกเม่ือไดยินเสียงนายนิรยบาลรองตะโกนวา “จงฆามัน  
จงตัดมัน จงผามัน จงเผามัน85” ก็ตกใจกลัว พากันวิ่งหนีไปโดยไมรูทิศทาง 
ถึงสถานท่ีแหงหนึ่งซ่ึงมีลักษณะเหมือนกองถานเพลิงท่ีกําลังลุกไหม  
พวกสัตวนรกจะถูกเผาไหม  ณ ท่ีนั้น เปนเวลานานมาก 
       พวกสัตวนรกจะถูกบังคับดวยลูกศรและถูกทํารายดวยหอกใหขาม
แมน้ําเวตรณี (Veyarani) ซ่ึงมีคล่ืนคมคลายกับมีดโกน 
       พวกนายนิรยบาลเอาหลาวแทง พวกสัตวนรกซ่ึงสูญเสียความทรงจํา   
พากันลงเรือ ก็ถูกนายนิรยบาลคนอ่ืน ๆ เอาหลาวและสามงามขนาดยาวแทง 
และโยนพวกเขาข้ึนมาบนบก 

                                     
 85hana chimdaha bhimdaha nam daheha. 

(Sut. 5/1/6) 
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       สัตวนรกบางตนถูกผูกรอบคอดวยกอนหินจนจมนํ้าไป สวนสัตวนรก
ตนอ่ืน ๆ พากันกล้ิงไปมาอยูในแมน้ํากลัมพุยาวาลุกา86 (Kalambuyavaluya) 
หรือในแกลบที่กําลังลุกไหม และถูกอบอยูขางใน 
       หลังจากนั้น พวกสัตวนรกก็จะมาถึงมหานรกท่ีผานไดยากอยางยิ่งช่ือ   
อสูริยะ87 (Asuriya) ซ่ึงเต็มไปดวยความทุกขทรมาน มีแตความมืดมิดมี  
เปลวไฟพวยพุงออกมาจากทุกทิศ ท้ังขางบน ขางลาง และตรงกลาง   
สัตวนรกเหมือนตกอยูในถํ้าจะถูกยางและถูกเผาไหมจนสูญเสียความรูและ
ความจําทุกอยาง พวกนายนิรยบาลผูโหดรายไดกอไฟข้ึนมา 4 กอง แลวยาง
สัตวนรกท้ังหลายเหมือนยางปลาท่ียังเปนอยู 
       เม่ือพวกสัตวนรกมาถึงนรกชื่อ สันตัจฉณะ (Samtacchana) ซ่ึงนากลัว
อยางยิ่ง พวกนายนิรยบาลจะมัดมือมัดเทาพวกสัตวนรกแลวถากดวยขวาน
เหมือนถากแผนกระดาน 
       พวกนายนิรยบาลจะจับพวกสัตวนรกซ่ึงกําลังดิ้นไปมาหมุนไปรอบ ๆ 
และตมใหสุกในกระทะเหล็ก ซ่ึงเต็มไปดวยเลือดและอวัยวะมีของสกปรก
ลอยปกคลุมเหมือนตมปลาท่ียังเปนอยู ศีรษะของพวกสัตวนรกจะถูกบดจน
แหลกละเอียด 
       แมพวกสัตวนรกจะถูกเผาไหมจนกลายเปนเถาถาน แตพวกเขาก็ไมตาย 
เพราะความทุกขทรมานอันแสนสาหัสนั้น ... ดังนั้น พวกนายนิรยบาล   
จึงยังคงทรมานพวกเขาตอไป เสียงรองดวยความเจ็บปวดของพวกสัตวนรก  
ดังระงมไปท่ัวทุกหนทุกแหง เหมือนรองอยูตามถนนในเมือง... 

                                     
 86เปนแมน้ําทราย ในคัมภีรอุตตราธยยนะ เรียกวา กลัมพวาลุกา (Kalambavaluya) และ
แสดงวามี 2 สาย อีกสายหน่ึงช่ือวชิรวาลุกา (Vairavaluya) 
 mahadavaggisamkase marummi vairavalue. kalambavaluyae ya daddhapuvvo 
anamtaso. 

(Utt. 19/51) 

 87แสดงใหเห็นวานรกเปนสถานท่ีท่ีดวงอาทิตยสองแสงสวางไปไมถึง จึงมีแตความ   
มืดมิด 
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       พวกสัตวนรกเม่ือถูกฆายอมตกลงไปในขุมนรกซ่ึงเต็มไปดวยส่ิง
สกปรกท่ีกําลังเดือดพลาน พวกเขาตองกินของสกปรก และถูกพวกหนอน
กัดกิน แมนรกก็มีสภาพท่ีแออัดยัดเยียดและรอนตลอดเวลา... 
       พวกนายนิรยบาลจะจับพวกสัตวนรกใสเคร่ืองพันธนาการเฆ่ียนตี
รางกาย เจาะศีรษะดวยสวาน ตัดจมูก ริมฝปาก และหูท้ัง 2 ขางดวยมีดโกน 
และดึงล้ินออกมาเจาะดวยหลาวอันคมกริบ 
       พวกสัตวนรกซ่ึงมีเลือดไหลริน พากันรองไหครํ่าครวญทั้งกลางวันและ
กลางคืน เหมือนใบตาลที่ถูกลมพัด เลือด หนอง และเนื้อของพวกเขาหยดลง
ในขณะท่ีถูกยาง รางกายเต็มไปดวยแผลพุพอง 
       ทานท้ังหลายไมไดยินเสียงกระทะขนาดใหญกวารางกายของมนุษย 
เต็มไปดวยเลือดและหนอง รอนจัดดวยไฟอันรอนแรง ซ่ึงกําลังเดือดพลาน
อยูหรือ 
       พวกสัตวนรกจะตองถูกจับโยนลงไปและถูกตมอยูในกระทะน้ี พวกเขา
สงเสียงรองอยางทุกขทรมาน นาสงสาร เม่ือหิวกระหาย ก็ถูกบังคับใหดื่ม
กินตะกั่วและทองแดงท่ีหลอมละลาย... 
       เพราะความสนุกสนานเพียงเล็กนอย พวกที่ทํากรรมช่ัวจึงตองสูญเสีย
ความสุขของชีวะ และตองไปเกิดในนรกเปนเวลานับหม่ืนปเพื่อชดใชกรรม 

 

 ในอุเทศท่ี 2 อัธยายะท่ี 5 ของคัมภีรนี้ (Sut. 5/2/29-50) ไดแสดงการลงโทษในนรก
เพิ่มเติมอีกวา  
 

       เม่ือมัดมือและเทาของพวกสัตวนรกแลว นายนิรยบาลจะผาทองดวย   
มีดโกนและมีด แลวเอารางท่ีถูกฆาแลวของสัตวนรกมาถลกหนังท่ี 
หลังออก        
       พวกนายนิรยบาลจะตัดแขนท้ัง 2 ขางของสัตวนรกท่ีบริเวณรักแร 
บังคับใหเปดปากกวางแลวลวกปาก จับพวกสัตวนรกเทียมรถแลวขับไป 
เม่ือโกรธก็แทงท่ีหลังดวยปฏัก 
       พวกสัตวนรก ซ่ึงถูกจับเทียมท่ีแอกอันรอนแดง ตองเดินบนพ้ืนท่ีกําลัง
ลุกไหม มีประกายไฟโชติชวงเหมือนเหล็กรอน เม่ือถูกเผาไหมไดสงเสียง
รองอยางโหยหวน   แตก็ถูกกระตุนดวยลูกศร  ตองถูกขับไปบนพื้นอันล่ืน 
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เหมือนถนนเหล็กอันรอนแดง ถูกบังคับดวยทอนไมใหเดินไปขางหนาใน
ขุมนรกอันนากลัวนี้เหมือนอยางทาส 
       พวกสัตวนรกจะถูกกอนหินกล้ิงลงมาบดขยี้ และถูกเผาไหมในนรกช่ือ 
สันตาวณี (Samtavani) เปนเวลาชานาน 
       พวกนายนิรยบาลจะจับพวกสัตวนรกโยนลงไปในกระทะและตม   
พวกเขา เม่ือพวกเขาถูกลวกลอยข้ึนมา พวกอีกาผีจะจิกกินพวกเขา และพวก
สัตวอ่ืน ๆ ท่ีมีเล็บก็จะกินพวกเขาเชนเดียวกัน 
       พวกสัตวนรกซ่ึงไดรับความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสในนรกท่ีไมมี
ควันช่ือ สมูสิตะ (Samusiya) พากันสงเสียงรองอยางโหยหวน พวกเขามี
ศีรษะหอยลง มีรางกายรุงร่ิง ถูกนายนิรยบาลตัดเปนช้ิน ๆ ดวยมีดเหล็ก   
ถูกถลกหนังและถูกนกปากเหล็กจิกกิน ผูท่ีมีจิตใจชั่วรายจะตองถูกทรมาน

ในนรกช่ือ สัญชีวณี (Samjivani) นี้ เปนเวลาชานาน 
       นายนิรยบาลจะแทงพวกสัตวนรกดวยหอกปลายแหลมเหมือนคนแทง
สุกรท่ีจับยึดไว เม่ือถูกแทง พวกสัตวนรกจะพากันรองอยางโหยหวน   
พวกเขาไมมีความรูสึกอยางอ่ืนเลยนอกจากความเจ็บปวดทุกขทรมาน 
       พวกสัตวนรก ซ่ึงพากันกรีดรองเสียงกองจะตองอยูในมหานรกซ่ึงมีไฟ
ลุกโชติชวงอยูตลอด โดยไมตองมีเช้ือ เปนเวลาชานาน 
       เม่ือกองไฟใหญเร่ิมติด พวกนายนิรยบาลจะผลักสัตวนรกซ่ึงสงเสียง
รองอยางโหยหวนลงไปเหมือนเนยใสซ่ึงถูกโยนเขาไปกลางกองไฟ... 
       พวกนิรยบาลจะมัดมือและเทาพวกสัตวนรก แลวเฆ่ียนตีดวยทอนไม
เหมือนเฆ่ียนตีศัตรู ทุบหลังจนหักดวยอาวุธ และทําลายศีรษะจนแหลก
ละเอียดดวยกระบองเหล็ก รางกายของพวกสัตวนรกถูกแยกออกจากกัน   
ถูกเล่ือยเหมือนแผนกระดาน และถูกทรมานดวยเหล็กหมาดอันรอนเปนไฟ 
       พวกสัตวนรกท่ีดุรายจะถูกกระตุนดวยลูกศรใหทํางานแบกสัมภาระไป
เหมือนชาง พวกนายนิรยบาลสองหรือสามตนจะจัดการกับสัตวนรกหนึ่ง
ตน และเม่ือโกรธก็จะทําลายสวนสําคัญของรางกายสัตวนรก 
       พวกสัตวนรกจะถูกบังคับใหข้ึนไปบนพื้นอันกวางใหญ ซ่ึงล่ืนและมี
หนาม พวกเขาถูกทรมานอยางหนักจนสูญเสียความรูสึก พวกนายนิรยบาล   
ผูมีจิตใจเหี้ยมโหดไดตัดพวกเขาออกเปนช้ิน ๆ... 
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       พวกสัตวนรกจะตองถูกทรมานในนรก ซ่ึงมีภูเขาอันนากลัวอยางยิ่ง ช่ือ 
ไวตาลิกะ (Veyalia) สูงเสียดฟา เปนเวลามากกวาพันช่ัวโมง 
       เม่ือถูกทรมานอยูในมหานรกอันนากลัว เต็มไปดวยเคร่ืองมือทรมาน 
พวกสัตวนรกไดสงเสียงรองอยางโหยหวนท้ังกลางวันและกลางคืน... 
       พวกนายนิรยบาลซึ่งมีความโกรธแคนเหมือนกับเคยเปนศัตรูกันในชาติ
กอน ไดทุบตีพวกสัตวนรกดวยคอนและกระบอง พวกเขามีรางกายแหลก
ละเอียด อาเจียนออกมาเปนโลหิต ลมศีรษะกระแทกพ้ืน 
       พวกสุนัขจิ้งจอกขนาดใหญ ช่ือ อณาสิตะ (Anasiya) ซ่ึงมีความนากลัว 
มีนิสัยดุราย จะพากันมากัดกินพวกสัตวนรก 
       พวกสัตวนรกจะตองลงแมน้ําช่ือ สยาชล (Sayajala) ซ่ึงขามไดยาก   
ไหลเช่ียว ลุกเปนไฟดวยเหล็กท่ีหลอมละลาย ทีละตน ๆ 
       พวกสัตวนรกจะไดรับความทุกขทรมานอยางนี้โดยไมมีเวลาหยุดพัก 
และตองอยูในนรกเปนเวลานาน โดยไมมีเคร่ืองปองกัน เขาผูเดียวเทานั้น
จะตองเสวยความทุกขทรมาน เพราะกรรมท่ีทําไวในอดีต เขาจึงตองมาเวียน
วายตายเกิดในสังสารวัฎ ประสบกับความทุกขทรมานโดยไมมีท่ีส้ินสุด... 

 

 นอกจากนี้ ในคัมภีรอุตตราธยยนะ (Utt. 19/50-74) ยังไดแสดงการลงโทษในนรกไว
ดวยวา 
 

       หมอมฉัน88  มีศีรษะหอยลง มีเทาชูข้ึน เม่ือถูกยางอยูเหนือกองไฟท่ี
กําลังลุกโพลงในเตาอบ โดยไมมีเวลาส้ินสุด ไดสงเสียงรองอยางโหยหวน 
       หมอมฉันเคยถูกยาง โดยไมมีเวลาส้ินสุด เหนือแมน้ําวชิรวาลุกา 
(Vairavaluya) และแมน้ํากลัมพวาลุกา (Kalambavaluya) ในทะเลทรายซ่ึง
เปนเหมือนไฟปา 
       เม่ือถูกแขวนหอยศีรษะลงเหนือหมอตม และสงเสียงรอง หมอมฉันไม
มีญาติพี่นองมาชวย ไดถูกตัดออกเปนช้ิน ๆ ดวยเล่ือยชนิดตาง ๆ โดยไมมี
เวลาส้ินสุด 

                                     
 88หมายถึง พลสิรี (Balasiri) ราชโอรสของพระราชาพลภัททะ (Balabadda) แหง       
นครสุคคีวะ (Suggiva) กับพระนางมิยา (Miya) อัครมเหสี ดู Utt. 19/1-2. 
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       เม่ือถูกมัดดวยเคร่ืองพันธนาการอยูบนตนง้ิวใหญ ซ่ึงมีหนามแหลมคม
อยางยิ่ง และถูกบังคับใหปนข้ึนปนลง หมอมฉันไดรับความทุกขทรมาน
อยางมาก 
       หมอมฉันไดสงเสียงรอยอยางโหยหวนตลอดเวลา เม่ือถูกบีบค้ันเหมือน
ออยในเคร่ืองหีบ เพื่อเปนการชดใชบาปกรรมของหมอมฉัน 
       หมอมฉันไดถูกโยนลงไปคร้ังแลวคร้ังเลา พวกสุนัขดุรายท้ังสีดําและ
ดางไดพากันมากัดกินหมอมฉันผูซ่ึงดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู 
       เม่ือไปเกิดในนรกเพราะบาปกรรม หมอมฉันไดถูกตัด แทง และสับเปน
ช้ิน ๆ ดวย ดาบ กริช หลาว และแหลน 
       หมอมฉันถูกบังคับใหเทียมรถ ซ่ึงเปนเหล็กมีไฟลุกโชน เต็มไปดวย
เช้ือเพลิง ถูกกระตุนดวยปฏักและแส และถูกทําใหลมลงเหมือนกวาง 
       เพ่ือเปนการชดใชบาปกรรม หมอมฉันไดถูกเผาและยางบนกองไฟท่ี
กําลังลุกโชติชวงเหมือนกระบือ 
       โดยไมมีเวลาส้ินสุด หมอมฉันไดถูกนกซ่ึงมีจงอยปากเปนเหล็ก 
ลักษณะคลายคีม และนกแรงท่ีดุราย ฉีกออกเปนช้ิน ๆ อยางโหดราย 
       เม่ือเหน็ดเหนื่อยเพราะความกระหาย หมอมฉันไดวิ่งไปยังแมน้ําเวตรณี 
(Veyarani) โดยคิดวา “เราจะด่ืมน้ํา” แตหมอมฉันก็ถูกฆาดวยมีดอันคมกริบ 
       เม่ือทุกขทรมานเพราะความรอน หมอมฉันไดวิ่งไปยังปาไมใหญ ซ่ึงมี
ตนไมมีใบเปนดาบ (Asipattamahavana) หมอมฉันถูกใบไมซ่ึงเปนดาบ
หลนลงมาตัดเปนช้ิน ๆ คร้ังแลวคร้ังเลา 
       โดยไมมีเวลาส้ินสุด และไมมีทางแกไข หมอมฉันไดรับความทุกข
ทรมานจากคอน กระบอง หลาว และสาก ซ่ึงทุบตีรางกายของหมอมฉัน 
       หมอมฉันไดถูกตัด ถูกผา ถูกเฉือน และถูกถลกหนัง ดวยมีดโกนซ่ึงมี
ใบคมกริบ ดวยกริช และดวยกรรไกร คร้ังแลวคร้ังเลา 
       หมอมฉันก็เหมือนกวางท่ีสูญส้ินอิสรภาพ ถูกจับ ถูกมัด และถูกดัก   
ดวยบวง หลุมพราง และตาขาย และถูกฆาหลายคร้ัง 
       หมอมฉันก็เหมือนปลาท่ีสูญส้ินอิสรภาพ ถูกจับดวยเบ็ดและตาขาย   
ถูกขูด ถูกตัด และถูกฆา โดยไมมีเวลาส้ินสุด 
       หมอมฉันก็เหมือนตนไมท่ีถูกนายชางไม โคน ผา เล่ือย และถาก ดวยผ่ึง
และขวาน เปนตน โดยไมมีเวลาส้ินสุด 
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       หมอมฉันก็เหมือนเหล็กท่ีถูกนายชางเหล็กหลอมละลาย ตัด ฉีก และ
เจียระไน โดยไมมีเวลาส้ินสุด 
       หมอมฉันถูกบังคับใหดื่มทองแดง เหล็ก ดีบุก และตะก่ัวท่ีหลอมละลาย 
ไดสงเสียงกรีดรองอยางโหยหวน 
       พระองคก็เหมือนเนื้อท่ีถูกสับเปนช้ินเล็กช้ินนอย และหมอมฉันก็ถูก
บังคับใหรับประทานเนื้อท่ีมีพิษและรอนเปนไฟหลายคร้ัง 
       พระองคก็เหมือนสุรา ไวน (sihu)  เมรัย และนํ้าผ้ึง หมอมฉันไดถูก
บังคับใหดื่ม มันเหลวและเลือดท่ีมีเปลวไฟลุกโชติชวง 
       หมอมฉันหวาดกลัว ส่ันสะทาน ทุกขทรมาน และเจ็บปวดตลอดเวลา 
ไดประสบกับความทุกขอันยิ่งยวด 
       ในนรก หมอมฉันไดประสบความทุกขอันแหลม คม โหดราย นากลัว  
สุดจะทนได นาหวาดหวั่น และสยดสยอง 
       ขาแตพระบิดาและพระมารดา ความทุกขทรมานในนรกน้ัน มีมากกวา
ความทุกขทรมานในโลกมนุษยอยางไมสามารถประมาณได 
       ในทุกภพทุกชาติ หมอมฉันไดประสบกับความทุกขทรมาน ซ่ึงไมมีการ
บรรเทาแมช่ัวขณะหนึ่ง 

     

 ระยะเวลาชดใชกรรมในนรก 
 ระยะเวลาท่ีสัตวนรกท้ังหลายจะตองอยูชดใชกรรมในนรก ข้ึนอยูกับกรรมช่ัวท่ีตนเอง
ทําไวในอดีตชาติ ดังนั้น ชวงอายุของสัตวนรกแตละตนจึงแตกตางกันออกไป ศาสนาไชนะเช่ือวา  
เราไมสามารถท่ีจะนับระยะเวลาชดใชกรรมของสัตวนรกดวยระบบการนับตามธรรมดาได     
(Tatia, trans. 2007 : 73) ตองใชวิธีการเปรียบเทียบ ซ่ึงเรียกวา สาคโรปมะ89  (Sagaropama) ไดชวง

                                     
 89จํานวน “สาคโรปมะ” นักปราชญไชนะหลายทานไดพยายามคํานวณออกมาเปน
ตัวเลข แตก็ไมลงรอยเดียวกัน เชน 
  1  สาคโรปมะ เทากับ 90,000 ป 
  1  สาคโรปมะ เทากับ 1015 ปลโยปมะ 
  1  สาคโรปมะ เทากับ 1016 ปลยะ 
  1  สาคโรปมะ เทากับ 5 x 1017 ป 
  1  สาคโรปมะ เทากับ 8,400,00015 ป 
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อายุของสัตวนรกแตละขุม (TS. 3/5, 35-36; SS. 3/6/155-156; Tatia, trans. 2007 : 73; Jain, trans. 
2009 : 115) ดังนี้ 
 

    นรก     ชวงอายุ 
 

 ขุมท่ี 1 รัตนประภา   10,000 ป – 1 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 2 ศรกราประภา  1 สาคโรปมะ – 3 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 3 พาลุกาประภา  3 สาคโรปมะ – 7 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 4 ปงกประภา   7 สาคโรปมะ – 10 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 5 ธูมประภา   10 สาคโรปมะ – 17 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 6 ตมะประภา   17 สาคโรปมะ – 22 สาคโรปมะ 
 ขุมท่ี 7 มหาตมะประภา  22 สาคโรปมะ – 33 สาคโรปมะ90 
  

                                                                                                         
 ดู Shugan Chand Jain, trans., Tattvartha Sutra [CD-ROM], 115. Available from The 
Inaugural Program for 1st Summer Course on “Jain Philosophy” in Bangkok, Thailand, April 22 – 
May 14, 2009; Herbert Warren, Jainism (New Delhi : Crest Publishing House, 2001), 61; 
Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 272; K.V. Mardia, The Scientific Foundations of 
Jainism (Delhi : Motial Banarsidass, 1996), 59. และ Walther Schubring, The Doctrine of the 
Jainas, 226. 
 90tesv ekatrisaptadaśasaptadaśadvavimśatitrayastrimśatsagaropama sattvanam para 

sthitih. 
(TS. 3/6) 

 สูตรนี้กําหนดชวงอายุสูงสุดของสัตวนรกแตละขุมไว 
 daśavarsasahasrani prathamayam. 

(TS. 4/36) 
 สูตรนี้กําหนดชวงอายุต่ําสุดของสัตวนรกในนรกขุมท่ี 1 สวนชวงอายุต่ําสุดของสัตว
นรกในนรกขุมท่ี 2 และขุมถัด ๆ ไป ก็คือ ชวงอายุสูงสุดของสัตวนรกในนรกขุมกอน ๆ ดังท่ีทาน
แสดงไววา 
 narakanam ca dvitiyadisu. 

(TS. 4/35) 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน SS. 4/35/199; TVa. 4/35/248. และ TVr. 4/35/176. 
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  ในคัมภีรภควตีสูตร (BhS. 1/1/13) ไดกลาวสรุปชวงอายุของสัตวนรกท้ังหมดไววา 
ต่ําสุดมีอายุ 10,000 ป สูงสุดมีอายุ 33 สาคโรปมะ91 
 

 2. ชั้นกลาง (Madhya-loka : the middle world) เปนสวนท่ีเล็กท่ีสุดใน 3 ช้ัน สูง 1,800 
โยชน (Caillat and Kumar 1981 : 54, 160) กวาง 1 รัชชุ (Tatia, trans. 2007 : 68) ตั้งอยูในแนวนอน 
ตรงบริเวณสะเอวของมนุษยจักรวาล (loka-purusa : cosmic man)  (Caillat and Kumar 1981 : 52) มี
ลักษณะกลมแบน (Sharma, ed. 1967 : Foreword 14)  คลายจาน  แผนกระจกหรือฉาบขนาดใหญ92  
(BhS. 11/10/96; Caillat and Kumar 1981 : 20) 
 แมจักรวาลช้ันกลางจะมีขนาดเล็ก แตก็มีความสําคัญมาก เพราะเปนท่ีอาศัยของมนุษย 
และชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสไดตั้งแตทางเดียวจนถึงหาทาง คือ พวกพืชและสัตวดิรัจฉาน (Caillat 
and Kumar 1981 : 20; Wiley 2006 : 129; Jain Cosmology 2009 : 4) เปนท่ีอุบัติของตีรถังกรใน
ศาสนาไชนะ และเปนสถานท่ีแหงเดียวในจักรวาลที่มนุษยสามารถบรรลุโมกษะหรือความหลุดพน
ได (Caillat and Kumar 1981 : 20) 
 จักรวาลช้ันกลางนี้ประกอบดวยทวีปและมหาสมุทรจํานวนมากมายนับไมถวน         
เรียงสลับกันไปจนถึงมหาสมุทรสยัมภูรมณะ93 (BhS. 11/10/93) โดยมีชมพูทวีปเปนจุดศูนยกลาง 
บรรดามหาสมุทรและทวีปตาง  ๆ  ซ่ึงแวดลอมชมพูทวีป  จะมีลักษณะเหมือนกัน  คือ  เปน                
วงแหวน ซ่ึงมีจุดศูนยกลางรวมกัน มีขนาดใหญเปนสองเทาของทวีปและมหาสมุทรท่ีอยูดานใน94    

                                     
 91neraiyanam bhamte ! kevaiyam kalam thiti pannatta ? 
 goyama ! jahannenam dasa vasasahassaim, ukkosenam tettisam sagarovamaim thiti 
pannatta. 

(BhS. 1/1/13) 

 92tiriyaloyakhettaloe nam bhamte ! kimsamthie pannatte ? 
 goyama ! jhallarisamthie pannatte. 

(BhS. 11/10/96) 
 93tiriyaloyakhettaloe nam bhamte ! kativihe pannatte ? 
 goyama !  asamkhejjavihe pannatte, tam jaha — jambuddive dive tiriyaloya-khettaloe 
java sayambhuramanasamudde tiriyaloyakhettaloe. 

(BhS. 11/10/93) 

 94…samthanao egavihivihana, vittharao anegavihivihana, duguna dugunappamana 

java assim tiriyaloe asamkhejja diva-samudda sayambhuramanapajjavasana pannatta samanauso. 
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(BhS. 6/8/159; 11/9/77; TS. 3/8) มีกําแพงสูงเรียกวา ชคติ (Jagati) มีประตูเขาออก 4 ประตู (ทิศละ   
1 ประตู) กั้นระหวางกลาง (Sharma, ed. 1967 : Foreword 14) 
 ในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 3/7/156) ไดแสดงรายช่ือของทวีปและมหาสมุทรเรียงลําดับ
จากดานในไปดานนอก ดังนี้ ชมพูทวีป (Jambudvipa) ลวโณทกสมุทร (Lavanodaka Samudra) 
ธาตกีขัณฑทวีป (Dhatakikhanda dvipa) กาโลทสมุทร (Kaloda samudra) ปุษกรวรทวีป 
(Puskaravara dvipa) ปุษกรวรสมุทร (Puskaravara samudra) วารุณีวรทวีป (Varunivara dvipa) 
วารุณีวรสมุทร (Varunivara samudra) กษีรวรทวีป (Ksiravara dvipa) กษีรวรสมุทร (Ksiravara 
samudra) ฆฤตวรทวีป (Ghrtavara dvipa) ฆฤตวรสมุทร (Ghrtavara samudra) อิกษุวรทวีป 
(Iksuvara dvipa) อิกษุวรสมุทร (Iksuvara samudra) นันทีศวรวรทวีป (Nandiśvaravara dvipa)    นนั
ทีศวรวรสมุทร  (Nandiśvaravara  samudra)   อรุณวรทวีป  (Arunavara  dvipa)   อรุณวรสมุทร  
 
 
 
 
(Arunavara sumudra) ฯลฯ สวยัมภูรมณทวีป (Svayambhuramana dvipa) สวยัมภูรมณสมุทร95 
(Svayambhuramana samudra) 

                                                                                                         
(BhS. 6/8/159) 

 …evam khalu jambuddivadiya diva, lovanadiya samudda samthanao egavihivihana, 
vittharao anegavihivihana evam jaha jivabhigame java sayambhuramana- pajjavasana assim 

tiriyaloe asamkhejja divasamudda pannatta samanauso. 

(BhS. 11/9/77) 
 dvirdvirviskambhah purvapurvapariksepino valayakrtayah. 

(TS. 3/8) 
 ไซลแลต (Caillat) กลาววา มีท้ังหมด 15 ทวีป มีจุดศูนยกลางรวมกัน และมีมหาสมุทร
ลักษณะเปนวงแหวนค่ันระหวางทวีปแตละทวีป ดู Colette Caillat, A.N. Upadhye, and Bal Patil, 
Jainism (Delhi : The Macmillan Company of India Limited, 1974), 34. 

 95เชน (Jain) ไดแสดงรายช่ือทวีปและมหาสมุทรเพ่ิมเติมตอจากอรุณวรสมุทร ดังนี้        
กุณฑลวรทวีป (Kundalavara dvipa) กุณฑลวรสมุทร (Kundalavara sumudra) สังขวรทวีป 
(Samkhavara dvipa) สังขวรสมุทร (Samkhavara sumudra) รุจกวรทวีป (Rucakavara dvipa) และ   
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 ชมพูทวีปเปนทวีปท่ีเล็กท่ีสุด มีลักษณะเปนทรงกลมคลายขนม ซ่ึงทอดอยูในน้ํามัน    
ลอรถ ฝกบัว หรือพระจันทรวันเพ็ญ  ยาวและกวาง 100,000 โยชน   วัดโดยรอบได 316,227 โยชน   
กับอีก 3 โกสะ 128 ธนู และ 13

2
1  องคุลี96 (Jam. 1/7; Jiv. 3/260; TS. 3/9; TVa. 3/9/170)  มีภูเขาเมรุ 

ตั้งอยูตรงกลางเหมือนเปนสะดือของชมพูทวีป97 (TS. 3/9) 

                                                                                                         
รุจกวรสมุทร (Rucakavara sumudra) ดู Shugan Chand Jain, trans., Tattvartha Sutra [CD-ROM], 
117.  
 96goyama ! ayannam jambuddive dive savvadivasamuddanam savvabbhimtarae 
savvakhuddae vatte tellapuyasamthanasamthie, vatte rahacakkavalasamthanasamthie, vatte 
pukkharakanniyasamthanasamthie, vatte padipunnacamdasamthanasamthie egam joyanasaya-
sahassam ayama-vikkhambhenam, tinni joyanasayasahassaim solasa sahassaim donni ya 
sattavise yoyanasae tinni ya kose atthavisam ca dhanusayam terasa amgulaim addhamgulam ca 
kimcivisesahiyam parikkhevenam pannatte. 

(Jam. 1/7) 
 tattha nam ayam jambuddive namam dive savvadivasamuddanam savvabbhamtarae 
sarvakhuddae vatte tellapuyasamthanasamthite, vatte rahacakkavalasamthanasamthite,         vatte 
pukkharakanniyasamthanasamthite, vatte padipunnacamdasamthanasamthite, ekkam 
joyanasayasahassam ayama-vikkhambhenam, tinni joyanasayasahhassaim solasa ya sahassaim 
donni ya sattavise joyanasate tinni ya kose atthavisam ca dhanusayam terasa amgulaim 
addhamgulakam ca kimcivisesahiyam parikkhevenam pannate. 

(Jiv. 3/260) 
 คําวา โกสะ ยงัไมมีกําหนดแนนอนวา มีความยาวเทาใด บางแหงวา เทากับ 4,000 ศอก 
(หัสตะ) หรือ 1,000 ทัณฑะ (ธนู) หรือ 

4
1  โยชน แตบางแหงวา เทากบั 8,000 ศอก หรือ 2,000 

ทัณฑะ หรือ 
2
1  คาวุต ด ูM. Monier-Williams,  A Sanskrit-English Dictionary, 322. แตในคัมภีร

สังขยาปกาสกปกรณกลาววา 
    500 ธนู      เทากับ   1 โกสะ 
    4 โกสะ เทากบั   1 คาวุต 
    4 คาวุต      เทากับ   1 โยชน 
 ดู  สงฺขฺยา. 46 
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 ช่ือของทวีปนี้เรียกตามชื่อของตนหวา (Jambu) ซ่ึงนอกจากจะเปนตนไมประจํา      
ทวีปแลว ยังเปนตนไมประจําจักรวาล (cosmic tree) ดวย ตนหวานี้ข้ึนอยูทางทิศเหนือของภูเขา
เมรุ98 (Caillat, Upadhye, and Patil 1974 : 34)  ตรงกลางของอุตตรกุรุในดินแดนวิเทหะ เปนตนไม  
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ไมมีใครปลูก และดํารงอยูช่ัวนิรันดร99 (SS. 3/9/157; Tatia, trans. 2007 : 117) 
มีความสูง 8 โยชน มีกิ่งสําคัญ 5 กิ่ง ช้ีตรงข้ึนไปขางบน 1 กิ่ง ช้ีไปยังทิศท้ัง 4 อีก 4 กิ่ง ลําตนและ  
กิ่งเปนทอง  รากเปนเพชร ใบเปนอัญมณีสีเขียว ดอกเปนหินมีคา ผลเปนทิพย รากหยั่งลึกลงไปใน
พื้นดิน 

2
1 โยชน ลําตนและกิ่งหนา 

2
1   โยชน แตละกิ่งยาว 3

4
3 โยชน จากปลายกิ่งทางทิศตะวันออก

ถึงปลายก่ิงทางทิศตะวันตก หรือจากปลายก่ิงทางทิศเหนือถึงปลายก่ิงทางทิศใต ยาว 8 โยชน บนกิ่ง
ท้ัง 4 ทิศ จะมีบัลลังกและเทพวิมาน สวนกิ่งท่ีช้ีข้ึนขางบนจะมีสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของพระชินะต้ังอยู 
(Caillat and Kumar 1981 : 170-171) เชน (Jain, trans. 2009 : 117) แสดงวา นอกจากตนหวาใหญนี้
แลว ยังมีตนหวาท่ีเปนบริวาร ซ่ึงข้ึนแวดลอมตนหวาใหญท้ัง 4 ทิศ อีก 4 ตน แตละตนมีตนหวา
บริวารรวม 140,115 ตน รวมมีตนหวาท้ังหมด 140,120 ตน 
 ภูเขาเมรุ100   ซ่ึงเปนศูนยกลางของชมพูทวีป    ตั้งอยูตรงกลางของอนุทวีปมหาวิเทหะ101 
(Jam. 4/213;  Caillat and Kumar 1981 : 160)  สูง 100,000 โยชน   ไมนับรวมยอด (culika : topmost  

                                                                                                         
 97tanmadhye merunabhir vrtto yojanaśatasahasraviskambho jambudvipah. 

(TS. 3/9) 

 98บางแหงวา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาเมรุบาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอุตตรกุรุบาง ดู Collette Caillat and Ravi Kumar, The Jain Cosmology, 158, 170. และ 
Shugan Jain, trans., Tattvartha Sutra [CD-ROM], 117.  
 99uttarakurunam madhye jambuvrkso ’nadinidhanah prthiviparinamo ’krtrimah 

saparivaras tadupalaksito ’yam dvipah. 
(SS. 3/9/157) 

 
100ในคัมภีรของศาสนาไชนะ เรียก มันทระ (Mandara) เมรุ เปนช่ือท่ีนิยมเรียกในสมัย

หลัง ภูเขานี้มีช่ือเรียกหลายช่ือ บางแหงวามี 12 ช่ือบาง 14 ช่ือบาง 16 ช่ือบาง 20 ช่ือบาง ดู Walther 
Schubring, The Doctrine of the Jainas, 220; Collette Caillat and Ravi Kumar, The Jain 
Cosmology, 30, 106. และ Kurt Titze, Jainism, 138. 
 ในคัมภีรชมพูทวีปปรัชญัปติ (Jambudvipaprajñapti) แสดงวามี 16 ช่ือ ดังนี้ 
 mamdarassa nam bhamte ! pavvayassa kati namadhejja pannatta ? goyama ! solasa 
namadhejja pannatta, tam jaha —  
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pinnacle) สูง 40 โยชน102 ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของพระชินะ ฐานกวาง 10,000 
โยชน (Sharma, ed. 1967 : Foreword 14; Caillat and Kumar 1981 : 30, 160) มีลักษณะเปนรูปกรวย
ไมมียอดซอนกัน 3 รูป โดยรูปท่ีอยูช้ันบนจะเล็กกวารูปท่ีอยูช้ันลาง ช้ันลางสุดจะหยั่งลึกลงไปใน
พื้นดิน 1,000 โยชน จรดช้ันบนสุดของนรกขุมท่ี 1 (Tatia, trans. 2007 : 75) อยูสูงจากพื้นดนิ 500 
โยชน ช้ันที่ 2 สูง 62,500 โยชน ช้ันบนสุดสูง 36,000 โยชน มีเสนผาศูนยกลาง 1,000 โยชน ยอด
ของช้ันบนนี้จรดช้ันลางสุดของสวรรคเบ้ืองบน (Tatia, trans. 2007 : 75) ดังนัน้ ภเูขาเมรุจึงมีความ
สูงอยูเหนือพืน้ดินรวม 99,000 โยชน (Caillat and Kumar 1981 : 30, 160) 
 ท่ีเชิงเขาและระเบียงของภูเขาเมรุมีปา 4 แหง คือ ภัทรสาลวัน (Bhaddasalavana)    
นันทนวัน (Namdanavana) โสมนัสวัน (Somanasavana) และบัณฑกวัน103 (Pamdagavana) (Jam. 
4/214) โดยภัทรสาลวันต้ังอยูท่ีเชิงเขา นันทนวันต้ังอยูท่ีระเบียงดานขาง ซ่ึงมีความสูง 500 โยชน 
โสมนัสวันต้ังอยูท่ีระเบียงดานขาง ซ่ึงมีความสูง 62,500 โยชน และบัณฑกวันต้ังอยูท่ีระเบียง
ดานขาง ซ่ึงมีความสูง 36,000 โยชน (Schubring 1978 : 220) 
 ศาสนิกชนไชนะเช่ือวาจะมีศาสนสถานของศาสนาไชนะตั้งอยูประจํา 4 ทิศ ในปาท้ัง      
4 แหง รวมท้ังหมด 16 แหง (Jain, trans. 2009 : 120) ในปาบัณฑกวันมีสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของศาสนา

                                                                                                         
   mamdara meru manorama sudamsana sayampabhe ya giriraya 
   rayanoccae siloccae majjhe logassa nabhi ya  
   acche ya suriyavatte suriyavarane ti ya  
   uttame ya disadi ya vademseti ya solasa. 

(Jam. 4/260) 

 101kahi nam bhamte ! jambuddive dive mahavidehe vase mamdare namam pavvae 
pannatte ? goyama ! uttarakurae dakkhinenam, devakurae uttarenam, puvvavidehassa vasassa 
paccatthimenam, avaravidehassa vasassa puratthimenam, jambuddivassa divassa bahu-
majjhadesabhae, ettha nam jambuddive dive mamdare namam pavvae pannatte… 

(Jam. 4/213) 

 102หากนับรวมจะมีความสูงถึง 100,040 โยชน ดู Shugan Chand Jain, trans., 
Tattvartha Sutra [CD-ROM], 120.  
 103mamdare nam bhamte ! pavvae kai vana pannatta ? goyama ! cattari vana pannatta, 
tam jaha — bhaddasalavane namdanavane somanasavane pamdagavane. 

(Jam. 4/214) 
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ไชนะ เรียกวา อภิเษกศิลา (Abhiseyasila) 4 แหง คือ บัณฑุศิลา (Pamdusila) มีสีเหลืองออน อยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บัณฑุกัมพลศิลา (Pamdukambalasila) มีสีเงิน อยูทางทิศตะวันออก    
เ ฉียงใต  รัตตศิลา  (Rattasila) มี สีแดง  อยูทางทิศตะวันตกเ ฉียงใต  และ รัตตกัมพลศิลา 
(Rattakambalasila)   มีสีเหมือนพลอยแดง อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ104 (Jam. 4/244; Jain, trans. 
2009 : 121) เปนสถานท่ีสรงนํ้าคร้ังแรกของตีรถังกรในศาสนาไชนะและจักรพรรดิ (Schubring 
1978 : 220; Jain, trans. 2009 : 120-121)  
 ชมพูทวีปถือเปนตนแบบของทวีปอ่ืน ๆ ในจักรวาลชั้นกลาง มีการวางแผนและ
ออกแบบเปนอยางดี มีภูเขา แมน้ํา ทะเลสาบ สระนํ้า ซ่ึงประดับตกแตงอยางสวยงาม มีดอกบัวบาน
สะพร่ัง ปาไม ตนไม เมืองหลวง พระราชวัง วัดวาอาราม และสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของพระชินะ
ท้ังหลาย (Caillat and Kumar 1981 : 27) แบงออกเปน 7 เขต (ksetra หรือ varsa) คือ ภรตะ 
(Bharata)  ไหมวตะ (Haimavata)   หริ (Hari)   วิเทหะ (Videha)   รัมยกะ (Ramyaka)    ไหรัณยวตะ  
(Haivanyavata) และไอราวตะ105 (Airavata) (TS. 3/10) โดยเขตภรตะจะอยูทางใตสุดของชมพูทวีป 
คัดจากนั้นไปก็จะเปนไหมวตะ หริ วิเทหะ รัมยกะ ไหรัณยวตะ และไอราวตะ ซ่ึงอยูทางเหนือสุด 
(Tatia, trans. 2007 : 77) แตละเขตเหลานี้จะมีภูเขาใหญ (Varsadharaparvata) 6 ลูก106 คือ หิมวัน 
(Himavan) ประกอบไปดวยทอง มีสีทองเหมือนสีผาไหมของจีน  มหาหิมวัน (Mahahimavan)       
ประกอบไปดวยตนรกฟา มีสีขาว    นิษธะ (Nisadha) ประกอบไปดวยทองบริสุทธ์ิ มีสีเหมือนสีของ
ดวงอาทิตยท่ีกําลังข้ึน   นีละ (Nila) ประกอบดวยแกวไพฑูรย มีสีน้ําเงินเหมือนสีท่ีคอของนกยูง   
รุกมิน (Rukmin) ประกอบดวยเงิน มีสีขาวเหมือนเงิน    และศิขริน (Śikharin) ประกอบไปดวยทอง  

                                     
 104pamdakavane nam bhamte ! vane kai abhiseyasilao pannattao ? goyama ! cattari 
abhiseyasilao pannattao, tam jaha — pamdusila pamdukambalasila rattasila rattakambalasila. 

(Jam. 4/244) 

 105bharatahaimavataharivideharamyakahairanyavatairavatavarsah ksetrani. 
(TS. 3/10) 

 
106ในคัมภีรพรหมาณฑปุราณะเรียกภูเขาเหลานี้วา วรรษบรรพต (Varsaparvata) มี        

6 ลูก คือ นีล (Nila) นิษธะ (Nisadha) เศวต (Śveta) เหมกูฏ (Hemakuta) หิมวาน (Himavan) และ   
ศฤงควาน (Śrvgavan) ภูเขาเหลานี้จะต้ังแวดลอมดินแดน (Varsa) ท้ัง 7 แหงของชมพูทวีปใน
ลักษณะเปนวงกลม โดยมีแมน้ําสายตาง ๆ ไหลผาน ดู Bd.P. 1/2/15/14, 27-31 a. แตในคัมภีรพรหม
ปุราณะแสดงวา มี  7  ลูก  คือ  โคเมท  (Gomeda) จันทระ  (Candra) นารทะ  (Narada) ทุนทุภิ 
(Dundubhi) โสมกะ (Somaka) สุมนัส (Sumanas) และไวภราช (Vaibhraja) ดู Br.P. 18/6-7. 
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มีสีทองเหมือนสีผาไหมของจีน   ซ่ึงทอดตัวตามแนวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกกั้นระหวาง
กลาง107 (TS. 3/11-12; SS. 3/11-12/159-160) โดยทางทิศใต ภูเขาหิมวันซ่ึงสูง 100 โยชน               
ค่ันระหวางเขตภรตะกับเขตไหมวตะ ภูเขามหาหิมวันซ่ึงสูง 200 โยชน ค่ันระหวางเขตไหมวตะ    
กับเขตหริ  และภูเขานิษธะ  ซ่ึงสูง  400 โยชน   ค่ันระหวางเขตหริกับเขตวิ เทหะ  สวนทาง                  
ทิศเหนือ  ภูเขานีละ ซ่ึงสูง 400 โยชน ค่ันระหวางเขตวิเทหะกับเขตรัมยกะ ภูเขารุกมิน ซ่ึงสูง 200 
โยชน  ค่ันระหวางเขตรัมยกะกับเขตไหรัณยวตะ และภูเขาศิขริน ซ่ึงสูง 100  โยชน   ค่ันระหวางเขต 
 
 
 
ไหรัณยวตะกับเขตไอราวตะ108 (SS. 3/11/159) 
 ภูเขาเหลานี้มีสีสันหลากหลาย เพราะดานขางประดับดวยแกวมณีตาง ๆ บริเวณยอด    
ตรงกลาง และฐาน มีขนาดความกวางเทากัน109 (TS. 3/13; SS. 3/13/160) บนยอดภูเขาแตละลูกมี

                                     
 107tadvibhajinah purvaparayata himavanmahahimavannisadhanilarukmiśikharino 
varsadharaparvatah. 

(TS. 3/11) 
 hemarjunatapaniyavaiduryarajatahemamayah. 

(TS. 3/12) 
 hemamayo himavan cinapattavarnah. arjunamayo mahahimavan śuklavarnah. 
tapaniyamayo nisadhas tarunadityavarnah. vaiduryamayo nilo mayuragrivabhah. rajatamayo 
rukmi śuklah. hemamayah śikharo cinapattavarnah. 

(SS. 3/12/160) 

 108bharatasya haimavatasya ca simani vyavasthitah. ksudrahimavan yojanaśato-
cchrayah. haimavatasya harivarsasya ca vibhagakaro mahahimavan dviyojanaśatocchrayah. 
videhasya daksinato harivarsasyottarato nisadho nama parvataś caturyojanaśatocchrayah. uttare 
trayo ’pi parvatah svavarsavibhajino vyakhyatah. ucchrayaś ca tesam catvari dve ekam ca 
yojanaśatam veditavyam. sarvesam parvatanam ucchrayasya caturbhago ’vagahah. 

(SS. 3/11/159) 

 109manivicitraparśva upari mule ca tulyavistarah. 
(TS. 3/13) 
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ทะเลสาบตั้งอยู คือ ทะเลสาบปทมะ (Padma) ตั้งอยูบนยอดภูเขาหิมวัน ทะเลสาบมหาปทมะ 
(Mahapadma) ตั้งอยูบนยอดภูเขามหาหิมวัน ทะเลสาบติคิญฉะ (Tigiñcha) ตั้งอยูบนยอดภูเขานิษธะ 
ทะเลสาบเกสรี (Kesari) ตั้งอยูบนยอดภูเขานีละ ทะเลสาบมหาปุณฑรีกะ (Mahapundarika) ตั้งอยู
บนยอดภูเขารุกมิน ทะเลสาบปุณฑรีกะ (Pundarika) ตั้งอยูบนยอดเขาศิขริน110 (TS. 3/14) 
 ทะเลสาบแหงแรกยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 1,000 โยชน กวางจากทิศเหนือ
ไปทิศใต 500 โยชน111 (TS. 3/15)   ลึก 10 โยชน112 (TS. 3/16)   มีดอกบัวขนาดใหญ  กวาง 1 โยชน    
อยูกลางทะเลสาบ113 (TS. 3/17) 
 ทะเลสาบและดอกบัวบนภูเขาลูกถัด ๆ มา จะมีขนาดใหญเปน 2 เทาของทะเลสาบและ
ดอกบัวท่ีอยูกอน ท้ังความยาว ความกวาง และความลึก114 (TS. 3/18; SS. 3/18/161-162)               
บนดอกบัวแตละดอกจะมีนางฟา 6 องค คือ ศรี (Śri) หรี (Hri) ธฤติ (Dhrti) กีรติ (Kirti) พุทธิ 
(Buddhi) และลักษมี (Laksmi)  อาศัยอยูในปราสาทองคละดอก ตามลําดับ นางฟาเหลานี้อยูรวมกับ 
สามานิกเทพและบริษัท มีอายุ 1 ปลโยปมะ115 (TS. 3/19) 
 บรรดาดินแดนและภูเขาในชมพูทวีป ภูเขาซ่ึงค่ันระหวางกลางจะมีความกวางเปน 2 เทา 
ของดินแดนท่ีอยูกอน และดินแดนถัดไปก็จะมีความกวางเปน 2 เทาของภูเขาท่ีมีอยูกอน เปนเชนนี้

                                                                                                         
 ‘ca’ śabdo madhyasamuccayarthah. ya esam mule vistarah sa upari madhye ca tulyah. 

(SS. 3/13/160) 

 110padmamahapadmatigiñchakesarimahapundarikapundarika hradas tesam upari. 
(TS. 3/14) 

 111prathamo yojanasahasrayamas tadarddhaviskambho hradah. 
(TS. 3/15) 

 112daśayojanavagahah. 
(TS. 3/16) 

 113tanmadhye yojanam puskaram. 
(TS. 3/17) 

 114taddvigunadviguna hradah puskarani ca. 
(TS. 3/18) 

 115tannivasinyo devyah śrihridhrtikirtibuddhilaksmyah palyopamasthitayah sasama-

nikaparisatkah. 
(TS. 3/19) 
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จนถึงดินแดนวิเทหะ116 (TS. 3/25) ซ่ึงอยูตรงกลางชมพูทวีป เปนดินแดนท่ีกวางใหญท่ีสุด       
หลังจากนั้นภูเขาก็จะมีขนาดความกวางลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของดินแดนวิเทหะ และดินแดนตอจาก
ภูเขานั้นก็จะลดขนาดลงคร่ึงหนึ่งเชนเดียวกัน เปนเชนนี้จนถึงดินแดนไอราวตะ117 (TS. 3/26) ดังนั้น 
ถากําหนดใหดินแดนภรตะมีความกวาง 1 หนวย ก็จะไดความกวางของดินแดนและภูเขาใน       
ชมพูทวีปรวมท้ังหมด 190 หนวย118 (TS. 3/32; SS. 3/32/168-169)  เม่ือนําไปหารจํานวนความกวาง  
100,000 โยชนของชมพูทวีป จะไดความกวางของดินแดนภรตะ 526

19
6 โยชน119 (TS. 3/24) ดัง

ตารางน้ี 
 
 
 

ดินแดนและภูเขา หนวย ความกวาง (โยชน) 
ดินแดนภรตะ 1 526

19
6  

ภูเขาหิมวัน 2 1,052
19
12  

ดินแดนไหมวตะ 4 2,105
19
5  

ภูเขามหาหิมวัน 8 4,210
19
10  

ดินแดนหริ 16 8,421
19
1  

ภูเขานิษธะ 32 16,842
19
2  

ดินแดนวิเทหะ 64 33,684
19
4  

ภูเขานีละ 32 16,842
19
2  

                                     
 116taddvigunadvigunavistara varsadharavarsa videhantah. 

(TS. 3/25) 

 117uttara daksinatulyah. 
(TS. 3/26) 

 118bharatasya viskambho jambudvipasya navatiśatabhagah. 
(TS. 3/32) 

 119bharatah sadvimśapañcayojanaśatavistarah sat caikonavimśatibhaga yojanasya. 
(TS. 3/24) 
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ดินแดนรัมยกะ 16 8,421
19
1  

ภูเขารุกมิน 8 4,210
19
10  

ดินแดนไหรัณยวตะ 4 2,105
19
5  

ภูเขาศิขริน 2 1,052
19
12  

ดินแดนไอราวตะ 1 526
19
6  

รวม 190 100,000 

 
 ดินแดนท้ัง 7 แหง ในชมพูทวีป จะมีแมน้ํา 14 สาย ไหลผานกลาง ดินแดนละ 2 สาย 
ดังนี้ 
 1. ดินแดนภรตะ มีแมน้ําคงคา (Gavga) และสินธุ (Sindhu) ไหลผาน 
 2. ดินแดนไหมวตะ มีแมน้ําโรหิต (Rohit) และโรหิตาสยา (Rohitasya) ไหลผาน 
 3. ดินแดนหริ มีแมน้ําหริต (Harit) และหริกานตา (Harikanta) ไหลผาน 
 4. ดินแดนวิเทหะ มีแมน้ําสีตา (Sita) และสีโตทา (Sitoda) ไหลผาน 
 5. ดินแดนรัมยกะ มีแมน้ํานารี (Nari) และนรกานตา (Narakanta) ไหลผาน 
 6. ดินแดนไหรัณยวตะ มีแมน้ําสุวรรณกูลา (Suvarnakula) และรูปยกูลา (Rupyakula) 
ไหลผาน 
 7. ดินแดนไอราวตะ มีแมน้ํารักตา (Rakta) และรักโตทา (Raktoda) ไหลผาน120 (TS. 
3/20) 
 แมน้ํ า ท้ัง  14 สายน้ี  7  สายแรกท่ีไหลผานในแตละดินแดน  เชน  คงคา  โรหิต              
หริต  เปนตน จะไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออก121 (TS. 3/21) สวนสายท่ีสองอีก 7 สาย เชน สินธุ    
โรหิตาสยา หริกานตา เปนตน จะไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันตก122 (TS. 3/22) นอกจากนี้แมน้ํา   

                                     
 120gavgasindhurohidrohitasyahariddharikantasitasitodanarinarakantasuvarna- 

rupyakularaktaraktodah saritas tanmadhyagah. 
(TS. 3/20) 

 121dvayor dvayoh purvah purvagah. 
(TS. 3/21) 

 122śesas tv aparagah. 
(TS. 3/22) 
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แตละสายยังมีแมน้ําท่ีเปนสาขายอยอีกจํานวนมาก ในคัมภีรตัตตวารถสูตร (TS. 3/23) แสดงวา 
แมน้ําคงคาและแมน้ําสินธุมีสาขายอย 14,000 สาขา123 ซ่ึงในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 3/23/164) ได
แสดงเพิ่มเติมวา แมน้ําในดินแดนท่ีอยูเหนือข้ึนไปจะมีแมน้ําสาขาเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณจนถึงดินแดน 
วิเทหะ หลังจากนั้นจํานวนแมน้ําสาขาก็จะลดลงคร่ึงหนึ่ง นั่นคือ แมน้ําโรหิตและโรหิตาสยา           
มีสาขายอย 28,000 สาขา แมน้ําหริตและหริกานตา มีสาขายอย 56,000 สาขา แมน้ําสีตาและสีโตทา 
มีสาขายอย 112,000 สาขา แมน้ํานารีและนรกานตา มีสาขายอย 56,000 สาขา แมน้ําสุวรรณกูลาและ
รูปยกูลา มีสาขายอย 28,000 สาขา แมน้ํารักตาและรักโตทา มีสาขายอย 14,000 สาขา 
 ตามท่ีกลาวมาแลววา จักรวาลชั้นกลางนี้เปนท่ีอาศัยอยูของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย โดยเฉพาะ
มนุษย อยางไรก็ตามมนุษยก็ไมไดอาศัยอยูในทุกทวีป ศาสนาไชนะเช่ือวา มีเพียงชมพูทวีป           
ธาตกีขัณฑทวีป และคร่ึงหนึ่งของปุษกรทวีปเทานั้นท่ีมนุษยสามารถอาศัยอยูได เรียกวา มนุษยโลก 
(manusyaloka) (Jain, trans. 2009 : 150) มนุษยไมสามารถขามภูเขามานุโษตตระ (Manusottara) ซ่ึง
ตั้งแบงคร่ึงปุษกรทวีปได124 (TS. 3/35) ภูเขานี้มีความสูงถึง 721 โยชน หยั่งลึกลงไปในพื้นดิน 430 
โยชน บนยอดภูเขามีศาสนสถานของพระชินะต้ังอยู 4 แหง ใน 4 ทิศ (Jain, trans. 2009 : 150)
 นอกจากมนุษยแลว  แมแตพวกวิทยาธรหรือพวกมุนี ท่ีมีฤทธ์ิก็ยังไมสามารถที่             
จะขามภูเขานี้ได125 (SS. 3/35/170-171; TVr. 3/35/146)  ดังนั้น  พนจากภูเขานี้ไปจึงไมมีมนุษยอาศัย
อยู126 (SS. 3/35/170) มีแตสัตวและพืชเทานั้น (Jaini 1990 : 29; Tatia, trans. 2007 : 85) 

                                     
 123caturdaśanadisahasraparivrta gavgasindhvadayo nadyah. 

(TS. 3/23) 

 124prav manusottaran manusyah. 
(TS. 3/35) 

 125nasmad uttaram kadacid api vidhyadhara rddhiprapta api manusya gacchanti 
anyatropapadasamudghatabhyam. 

(SS. 3/35/170-171) 
 manusottarad bahir vidhyadhara na gacchanti, rddhiprapta munayo ’pi na yanti. 

(TVr. 3/35/146)  

 126puskaradvipabahumadhyadeśabhagi valayavrtto manusottaro nama śailah. tasmat 
prag eva manusya na bahir iti. 

(SS. 3/35/170) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60 

 ธาตกีขัณฑทวีปมีดินแดนและภูเขาเหมือนในชมพูทวีป แตเพ่ิมจํานวนข้ึนเปน 2 เทา127 
(TS. 3/33) คือ มีภูเขาเมรุ 2 ลูก มีดินแดนภรตะ 2 แหง มีภูเขาหิมวัน 2 ลูก มีดินแดนไหมวตะ 2 แหง 
เปนตน 
 ปุษกรทวีปมีดินแดนและภูเขาเหมือนในธาตกีขัณฑทวีป แตเพิ่มจํานวนข้ึนเปน 2 เทา 
(Jaini 1990 : 30) คร่ึงหนึ่งของปุษกรทวีปจึงเทากับธาตกีขัณฑทวีป128 (TS. 3/34) เม่ือรวมดินแดนท่ี
เปนท่ีอาศัยของมนุษยท้ังหมดใน 2

2
1 ทวีป จึงเทากับ 35 แหง129 (Tatia, trans. 2007 : 85) 

 ดินแดนท้ัง 35 แหงน้ี แบงออกเปน 2 เขต (Jaini 1990 : 29) คือ 
 1. เขตกรรมภูมิ (karmabhumi) เปนดินแดนท่ีสัตวท้ังหลายสามารถบรรลุโมกษะหรือ
ทํากรรมเพื่อเกิดในสวรรคหรือนรกได (Jaini 1990 : 29) แมแตตีรถังกรของศาสนาไชนะก็ตอง  
อุบัติในเขตกรรมภูมิเชนเดียวกัน  (Caillat and Kumar 1981 : 20;  Wiley 2006 : 120)   มี 15 ดินแดน 
 
          
ใน 2

2
1 ทวีป คือ ภรตะ 5 แหง ไอราวตะ 5 แหง และวิเทหะ 5 แหง130 (TVr. 3/37/150) อยางไรก็ตาม

จากสูตรท่ี 37 อัธยายะท่ี 3 ในคัมภีรตัตตวารถสูตร แสดงใหเห็นวา ดินแดนวิเทหะในทวีปท้ังสาม  
ไมนาจะเปน 5 แหง เต็มพื้นท่ี เนื่องจากคร่ึงหนึ่งของดินแดนวิเทหะเปนเทวกุรุ (Devakuru) และ 
อุตตรกุรุ131 (Uttarakuru) (TS. 3/37) ซ่ึงไมจัดเปนเขตกรรมภูมิ (Tatia, trans. 2007 : 86) ไชนี (Jaini 
1990 : 29-30) กลาววา ดินแดนท่ีเปนเขตกรรมภูมิมีเพียงภรตะ ไอราวตะ และคร่ึงหนึ่งของวิเทหะ 

                                     
 127dvirdhatakikhande. 

(TS. 3/33) 

 128puskarardhe ca. 
(TS. 3/34) 

 129ชมพูทวีป 7 แหง ธาตกีขัณฑทวีป 14 แหง และปุษกรทวีป 14 แหง 
 130bharataś ca pañca airavataś ca pañca videhaś ca pañca bharatairavatavidehah, ete 
pañcadaśapradeśah karmabhumayah kathyante. 

(TVr. 3/37/150) 

 131bharatairavatavidehah karmabhumayo ’nyatra devakuruttarakurubhyah. 
(TS. 3/37) 
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เทานั้น เม่ือรวมท้ัง 2
2
1 ทวีป มีดินแดนท่ีเปนเขตกรรมภูมิ 12

2
1 แหง โดยดินแดนวิเทหะมีเขตกรรม

ภูมิเพียง 2
2
1 แหง เทานั้น 

 2. เขตโภคภูมิ (bhogabhumi) เปนดินแดนแหงความสนุกสนานร่ืนเริง ซ่ึงไมเหมาะสม
แกการออกบวช (Jaini 1990 : 29-30) ไดแก ดินแดนท่ีเหลือจากเขตกรรมภูมิรวม 20 แหง คือ จาก
ชมพูทวีป 4 แหง และ 16 แหง จากธาตกีขัณฑทวีปและปุษกรทวีป ทวีปละ 8 แหง ไชนี (Jaini 1990 
: 29) กลาววา ดินแดนท่ีเหลือจากเขตกรรมภูมิในชมพูทวีปมีเพียง 4

2
1 แหง เทานั้น เม่ือรวมกับอีก    

2 ทวีป ทวีปละ 9 แหง จึงเปน 22
2
1 แหง 

  มนุษยท่ีเกิดในเขตกรรมภูมิในดินแดนภรตะและไอราวตะจะอยูภายใตกฎแหง
กรรม (Caillat and Kumar 1981 : 146) มีความสุขและความทุกขข้ึนลงหมุนเวียนไปตามวงลอแหง
กาลเวลา ท่ีเรียกวา กาลจักร (kalacakra) โดยไมมีท่ีส้ินสุด132 (TS. 3/27; Jaini 1990 : 30) สวนใน
ดินแดนวิเทหะ มนุษยจะมีความสุขและความทุกขปะปนกันตลอดเวลา แตจะมีความสุขมากกวา 
ความทุกข133 (SS. 3/31/168) 
  สวนมนุษยท่ีเกิดในดินแดนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเขตโภคภูมิ ท้ังท่ีอยูทางทิศใตและทิศ
เหนือจะมีสภาวะคงท่ี134 (TS. 3/28, 30) ไมมีการเปล่ียนแปลงความสุขและความทุกขตามวงลอแหง
กาลเวลาเหมือนในเขตกรรมภูมิ135 (SS. 3/28/167) คือ มนุษยในดินแดนไหมวตะ จะมีความสุข
มากกวาความทุกขตลอดเวลาเหมือนในดินแดนไหรัณยวตะ มนุษยในดินแดนหริจะมีความสุข

                                     
 132bharatairavatayor vrddhihrasau satsamayabhyam utsarpinyavasarpinibhyam. 

(TS. 3/27) 

 133sarvesu videhesu samkhyeyakala manusyah. tatra kalah susamadussamantopamah 
sadavasthitah. 

(SS. 3/31/168) 

 134tabhyam apara bhumayo ’vasthitah. 
(TS. 3/28) 

 tathottarah. 
(TS. 3/30) 

 135na hi tatrotsarpinyavasarpinyau stah. 
(SS. 3/28/167) 
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ตลอดเวลาเหมือนในดินแดนรัมยกะ มนุษยในดินแดนเทวกุรุจะมีความสุขอยางสุดยอดตลอดเวลา
เหมือนในดินแดน  อุตตรกุรุ136 (TVr. 3/28/142; SS. 3/29/167, 3/30/168) 
  นอกจากจะมีความสุขและความทุกขท่ีแตกตางกันแลว ศาสนาไชนะยังเช่ืออีกวา 
มนุษยในดินแดนตาง ๆ เหลานี้ มีขนาดของรางกายและชวงอายุท่ีแตกตางกันอีกดวย 
 
 
 
 
  ดินแดนไหมวตะและไหรัณยวตะ มนุษยมีความสูง 2,000 ธนู รับประทาน 1 ม้ือ   
ทุก ๆ  2 วัน รางกายมีสีเหมือนดอกนิโลตบล มีอายุ 1 ปลโยปมะ137 (TS. 3/29-30; SS. 3/29/167) 

                                     
 136haimavataksetre sadaiva trtiyah kalo ’sti, hariksetre dvitiyah, devakurusu 
prathamah kalah. 

(TVr. 3/28/142) 
 tatra pamcasu haimavatesu susamadussama sadavasthita ... pañcasu harivarsesu 
susama sadavasthita ... pañcasu devakurusu susamasusama sadavasthita. 

(SS. 3/29/167) 
 hairanyavataka haimavatakais tulyah. ramyaka harivarsakais tulyah. daivakuravakair 
auttarakuravakah samakhyatah. 

(SS. 3/30/168) 

 137ekadvitripalyopamasthitayo haimavatakaharivarsakadaivakuravakah. 
(TS. 3/29) 

 tatra manusya ekapalyopamayuso dvidhanuhsahasrocchritaś caturthabhaktahara 
nilotpalavarnah. 

(SS. 3/29/167) 
 คําวา ปลโยปมะ เปนระยะเวลาท่ียาวนานมาก ไมสามารถกําหนดนับไดวาเทานั้นป    
เทานี้ป ทานเปรียบเทียบไววา มีบอแหงหนึ่ง กวาง 1 โยชน ยาว 1 โยชน และลึก 1 โยชน นําขนท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดของลูกแกะท่ีมีอายุ 1-7 วัน ใสจนเต็ม ทุก ๆ 100 ป นําขนแกะออก 1 เสน จนบอนั้น
วางเปลา จะเทากับ 1 ปลโยปมะ ดู Shugan Chand Jain, trans., Tattvartha Sutra [CD-ROM], 160. 
และเชิงอรรถท่ี 89 หนา 47. 
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  ดินแดนหริและรัมยกะ มนุษยมีความสูง 4,000 ธนู รับประทานอาหาร 1 ม้ือ ทุก ๆ  
3 วัน รางกายมีสีเหมือนสังข มีอายุ 2 ปลโยปมะ138 (TS. 3/29-30, SS. 3/29/167) 
  ดินแดนเทวกุรุและอุตตรกุรุ มนุษยมีความสูง 6,000 ธนู รับประทานอาหาร 1 ม้ือ     
ทุก ๆ 4 วัน รางกายมีสีเหมือนทอง มีอายุ 3 ปลโยปมะ139 (TS. 3/29-30; SS. 3/29/168) 
 
 
 
 
 
 
 
  ดินแดนวิเทหะ มนุษยมีความสูง 500 ธนู รับประทานอาหารเปนปกติทุกวัน มีอายุ
สูงสุด 1 ปูรวโกฏิ (purvakoti) ต่ําสุดนอยกวา 1 มุหูรตะ140 (SS. 3/31/168) 
  ดินแดนภรตะและไอราวตะ ซ่ึงเปนเขตกรรมภูมิท่ีตกอยูใตอิทธิพลของกาลจักรใน
ยุคแรกมนุษยจะเกิดเปนคู มีความสูงมาก กระดูกจากมุมท้ัง 4 ของรางกายจะมีขนาดเทากัน
รับประทานอาหาร 1 ม้ือ ทุก ๆ 4 วัน มีอายุ 3 ปลโยปมะ เม่ือปรารถนาส่ิงใดก็สามารถหาไดจากตน
กัลปพฤกษ ซ่ึงมีอยูถึง 10 ชนิด หลังจากนั้นทุกส่ิงทุกอยางก็คอยเส่ือมลง ในยุค สุดทาย มนุษยจะมี

                                     
 

138tatra manusya dvipalyopamayusaś  (catuś?)capasahasrotsedhah sasthabhaktaharah 

śamkhavarnah. 
(SS. 3/29/167) 

 139tatra manusyas tripalyopamayusah saddhanuhsahasrocchraya astamabhaktaharah 

kanakavarnah. 
(SS. 3/29/168) 

 140manusyaś ca pañcadhanuhśatotsedhah. nityaharah. utkarsenaikapurvakotisthi-     
tikah. jaghanyenantarmuhurtayusah. 

(SS. 3/31/168) 
 คําวา ปูรวะ (purva) มีคาเทากับ 8,400,0002 และโกฏิมีคาเทากับ 107 ดังนั้น 1 ปูรวโกฏิ  
จึงเทากับ 8,400,0002 x 107 ป ดู Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which Is, 83. 
สวน 1 มุหูรตะ เทากับ 48 นาที ดู Herbert Warren, Jainism, 61. 
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ความสูงเพียงแคศอกเดียว ผูชายมีอายุสูงสุด 20 ป ผูหญิงมีอายุสูงสุด 16 ป โดยจะเร่ิมมีบุตรเม่ืออายุ
ได 6 ป (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 31, 37) 
  ในคัมภีรตัตตวารถสูตร (TS. 3/38) ไดกลาวสรุปชวงอายุของมนุษยไววา สูงสุด             
3 ปลโยปมะ ต่ําสุดนอยกวา 1 มุหูรตะ141 
  นอกจากจะกลาวถึงชวงอายุของมนุษยในดินแดนตาง ๆ แลว คัมภีรตัตตวารถสูตร 
(TS. 3/39) ยังกลาวถึงชวงอายุของสัตวดิรัจฉานไวดวยวาเหมือนกับชวงอายุของมนุษย142 
  สําหรับดินแดนภรตะเช่ือกันวาคือประเทศอินเดียในปจจุบัน143 ซ่ึงเรียกวา ภารต
วรรษ (Bharatavarsa) (Monier-Williams 1999 : 753) ตั้งอยูทางทิศใตของภูเขาหิมาลัย ระหวางทะเล
ตะวันออกและทะเลตะวันตก144 (Jam. 1/18) มีเทือกเขาไวตาฒยะ (Vaitadhya) พาดผานกลาง  
ดินแดนแบงเปนภาคเหนือและภาคใต145 (Jam. 1/23)  มองจากทิศเหนือดินแดนภรตะมีรูปราง   

                                     
 141nrsthiti paravare tripalyopamantarmuhurte. 

(TS. 3/38) 

 142tiryagyonijanam ca. 
(TS. 3/39) 

 143คําวา ชมพูทวีป ก็หมายถึง ประเทศอินเดียเชนเดียวกัน ดู M. Monier-Williams, A 
Sanskrit-English Dictionary, 412. และ K.L. Chanchreek and Mahesh K. Jain, eds., Jain 
Agamas : An Introduction to Canonical Literature (New Delhi : Shree Publishers & 
Distributors, 2004), 154. 
 144kahi nam bhamte ! jambuddive dive bharahe namam vase pannatte ? goyama ! 
cullahimavamtassa vasaharapavvayassa dahinenam, dahinalavanasamuddassa uttarenam, 
puratthimalavanasamuddassa paccatthimenam, paccatthimalavanasamuddassa puratthimenam … 

(Jam. 1/18) 
 ทะเลตะวันออก คือ อาวเบงกอล (Bay of Bengal) สวนทะเลตะวันตก คือ ทะเล           
อารเบียน (Arbian Sea) ดู K.L. Chanchreek and Mahesh K. Jain, eds., Jain Agamas : An 
Introduction to Canonical Literature, 154-155. 
 145kahi nam bhamte ! jambuddive dive bharahe vase veyaddhe namam pavvae 
pannatte ? goyama ! uttaraddhabharahavasassa dahinenam, dahinaddhabharahavasassa 
uttarenam, puratthimalavanasamuddassa paccatthimenam, paccatthimalavanasamuddassa 
puratthimenam, ettha nam jambuddive dive bharahe vase veyaddhe namam pavvae pannatte … 
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คลายเตียง  แตถามองจากทิศใตจะมีรูปรางคลายคันธนู146 (Jam. 1/18) ในคัมภีรชมพูทวีปปรัชญัปติ 
(Jam. 3/2) แสดงวา    คําวา ภรตะ มาจากช่ือพระราชา ซ่ึงเปนจักรพรรดิพระองคแรกของดินแดน
นี้147 
 
 
 3. ชั้นบน (Urdhva-loka : the upper world) เปนท่ีอยูของเทวดา148 และพวกกึ่งเทวดา 
(demigod) (Jain Cosmology 2009 : 4) มีลักษณะคลายตะโพนท่ีตั้งข้ึน149 (BhS. 11/10/97-98) 
ดานบนกวางและยาว 1 รัชชุ ตรงกลางกวางและยาว 5 รัชชุ ดานลางกวางและยาว 1 รัชชุ (Tatia, 
trans. 2007 : 68) 

                                                                                                         
(Jam. 1/23) 

 ภูเขาไวตาฒยะ คือ ภูเขาวินธัย. ดู K.L. Chanchreek and Mahesh K. Jain, eds., Jain 
Agamas : An Introduction to Canonical Literature, 155. 
 
 146... uttarao paliyamkasamthanasamthie dahinao dhanupatthasamthie … 

(Jam. 1/18) 

 147tattha nam viniyae rayahanie bharahe namam raya cauramtacakkavatti 

samuppajjittha … 
(Jam. 3/2) 

 148ตามความเช่ือของศาสนาไชนะ เทวดาเปนผูท่ีไดทํากรรมดีไวในชาติกอน มีอํานาจ
เหนือมนุษย สามารถแปลงกายไดตามท่ีตองการ ทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตาง ๆ ไดอยางอิสระ       
มีความสุขและอายุยืนยาวมากกวามนุษย ไมมีเนื้อ หนัง เลือด กระดูก ผม ความเจ็บปวย เปนตน ดู 
Shugan Chand Jain, trans., Tattvartha Sura [CD-ROM], 163-164. และ Sinclair Stevenson, The 
Heart of Jainism, 268. 
 149uddhaloyakhettaloe nam bhamte ! kimsamthie pannatte ? 
 goyama ! uddhamuimgakarasamthie pannatte. 

(BhS. 11/10/97) 
 … uppim uddhamuimgakarasamthie. 

(BhS. 11/10/98) 
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 เทวดาในศาสนาไชนะสามารถแบงไดเปน 4 กลุม150   (BhS. 2/7/116; TS. 4/1;                 
SS. 4/1/177; Gopalan 1973 : 137-138)  คือ 
 1. ภวนวาสี  (Bhavanavasi) เปน เทวดา ช้ัน ตํ่ า ท่ี สุด  อาศัยอยู ในภพ  (bhavana)            
วิเลย (Wiley 2006 : 57) กลาววา พวกภวนวาสีไมใชเทวดาโดยตรง เปนพวกกึ่งเทพ (demigod) 
เรียกช่ือ  ตามสัตวหรือปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ  โดยมีคําวากุมาร (kumara)   ตอทาย 
 
 
เนื่องจากเทวดาเหลานี้มีชีวิตความเปนอยูเหมือนเจาชาย สดใส มีเสนห งามสงา และสนุกสนานรา
เริง  แตละองคประดับดวยอัญมณี มีอาวุธ และเคร่ืองหมายท่ีชัดเจน (Caillat and Kumar 1981 : 22)   
เทวดาเหลานี้มีสีกายเปนสีดํา  น้ําเงิน  เทา  หรือเหลือง151   อยางใดอยางหน่ึง152 (TS. 4/2; SS. 
4/2/178) มีอายุต่ําสุด 10,000 ป153 (TS. 4/37; SS. 4/37/199) แบงออกเปน 10 พวก154  (BhS. 5/9/258;  

                                     
 150kati nam bhamte ! deva pannatta? 
 goyama ! cauvviha deva pannatta, tam jaha — bhavanavai-vanamamtara-joisa-
vemaniya. 

(BhS. 2/7/116) 
 devaś caturnikayah. 

(TS. 4/1) 
 bhavanavasino vyantara jyotiska vaimanikaś ceti. 

(SS. 4/1/177) 

 151บางแหงวา สีแดง ดู K.C. Lalwani, trans., Bhagavati Sutra, vol. 1 (Calcutta : Jain 
Bhawan, 1973), 241. และ Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which Is, 97. 
 152aditas trisu pitantaleśyah. 

(TS. 4/2) 
 aditas trisu nikayesu bhavanavasivyantarajyotiskanamasu devanam krsna nila kapota 
piteti catasro leśya bhavanti. 

(SS. 4/2/178) 

 153bhavanesu ca.  
 (TS. 4/37) 

 tena bhavanavasinam apara sthitir daśavarsasahasranityabhisambadhyate. 
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TS. 4/3, 10;  Gopalan 1973 :137;  Wiley 2006 : 57)     แตละพวกจะมีการแบงลําดับช้ัน155 (TS. 4/4)   
 
 
โดยมีพระอินทรเปนหัวหนาพวกละ 2 องค156 (TS. 4/6) ดังนี้ 
  1.1 อสุรกุมาร (Asurakumara) กายสีดํา มีรางกายใหญโต งามสงา สวมมงกุฎ
ประดับเพชรรูปพระจันทรเส้ียว ชอบเคร่ืองแตงกายสีแดง มีพฤติกรรมชอบความรุนแรง (Stevenson 
1970 : 296; Tatia, trans. 2007 : 101) สามารถลงไปจนถึงนรกขุมท่ี 3 และยั่วยุใหสัตวนรกตอสูกัน 
เพื่อสรางความเจ็บปวดใหแกพวกเขา (Jain, trans. 2009 : 176) มีเทพผูปกครอง 10 องค  ทางทิศใต 
มีพระอินทรนามวา จมระ (Camara) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ โสม (Soma) ยม (Yama) 
วรุณ (Varuna) และไวศรวณะ (Vaiśravana) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือ มีพระอินทรนามวา พลี157 
(Bali) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง158 (BhS. 3/8/272) 

                                                                                                         
(SS. 4/37/199) 

 154daśastapañcadvadaśavikalpah kalpopapannaparyantah. 
(TS. 4/3) 

 bhavanavasino ’suranagavidyutsuparnagnivatastanitodadhidvipadikkumarah. 
(TS. 4/10) 

 155มีท้ังหมด 10 ลําดับช้ัน คือ 1) พระอินทร (Indra) 2) สามานิกเทพ (Samanika) 3) เทพ
ท่ีปรึกษา (Trayastrimśa) 4) สมาชิกเทวสภา (Parisad) 5) เทพรักษาความปลอดภัย (Atmaraksa)     
6) ทาวโลกบาล (Lokapala) 7) ผูบัญชาการทัพ (Anika) 8) เทพท่ัวไป (Prakirnaka) 9) เทพติดตาม 
(Abhiyogya) และ 10) เทพรับใช (Kilvisika) 
 indrasamanikatrayastrimśaparisadatmaraksalokapalanikaprakirnakabhiyogyakilvis-

ikaś caikaśah. 
(TS. 4/4) 

 156purvayor dvindrah. 
(TS. 4/6) 

 157บางแหงมีนามวา ไวโรจนะ (Vairocana) 
 bhavanavasisu tavad asurakumaranam dvavindrau camaro vairocanaś ca. 

(SS. 4/6/180) 

 158asurakumaranam bhamte ! devanam kai deva ahevaccam java viharamti ? 
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พระอินทรแตละองคจะมีทิพยสมบัติและเทพบริวารเปนจํานวนมาก มีชายา 5 องค (Lalwani, trans. 
1974 : 319) 
  1.2 นาคกุมาร (Nagakumara) กายสีดําแกมน้ําเงิน159  มีศีรษะและใบหนาสงางาม
อยางยิ่ง มีทาทางการเดินท่ีนุมนวล มีเสนห สวมมงกุฎรูปหัวงูเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 
101) มีเทพผูปกครอง 10 องค ทางทิศใต มีพระอินทรนามวา ธรณะ (Dharana) พรอมดวย           
ทาวโลกบาล 4 องค คือ กาลปาละ (Kalapala) โกลปาละ (Kolapala) ไศลปาละ (Śailapala) และ  
ศังขปาละ (Śavkhapala) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือ มีพระอินทรนามวา ภูตานันทะ (Bhutananda)  
 
พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง160 (BhS. 3/8/273) 
  1.3 วิทยุตกุมาร (Vidyutkumara) กายสีขาว161 มีกิริยามารยาทออนโยน มีมงกุฎรูป
สายฟาอันโชติชวงเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 101) มีเทพผูปกครอง 10 องค ทางทิศใต       
มีพระอินทรนามวา หริกานตะ (Harikanta) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ ประภะ (Prabha)        
สุประภะ (Suprabha) ประภากานตะ (Prabhakanta) และสุประภากานตะ (Suprabhakanta) เปน

                                                                                                         
 goyama ! dasa deva ahevaccam java viharamti, tam jaha — camare asurimde 
asuraraya, some, jame, varune, vesamane, bali vairoyanimde vairoyanaraya, some, jame, 
vesamane, varune. 

(BhS. 3/8/272) 

 159บางแหงวา มีกายสีขาว แตชอบสวมเคร่ืองแตงกายสีเขียว ดู Sincliair Stevenson, The 
Heart of Jainism, 269 

 160nagakumaranam bhamte ! devanam kai deva ahevaccam java viharamti ? 
 goyama ! dasa deva ahevaccam java viharmti, tam jaha — dharane nam 
nagakumarimde nagakumararaya, kalavale, kolavale, selavale, samkhavale, bhuyanamde 
nagakumarimde nagakumararaya, kalavale, kolavale, samkhavale, selavale. 

(BhS. 3/8/273) 

 161บางแหงวา มีกายสีแดง สวมชุดสีเขียว ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 
269. 
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ผูปกครอง ทางทิศเหนือ มีพระอินทรนามวา หริสสหะ (Harissaha) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค  
มีนามเชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง162 (BhS. 3/8/274) 
  1.4 สุบรรณกุมาร (Suparnakumara) กายสีขาวแกมน้ําเงิน163  มีลําคอและหนาอก  
ท่ีสงางามอยางยิ่ง บินสูง และทรงพลัง มีครุฑเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพ          
ผูปกครอง 10 องค ทางทิศใต มีพระอินทรนามวา เวณุเทวะ (Venudeva) พรอมดวยทาวโลกบาล     
4 องค คือ  จิตระ (Citra)  วิจิตระ (Vicitra)  จิตรปกษะ (Citrapaksa)  และวิจิตรปกษะ (Vicitrapaksa) 
เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือ มีพระอินทรวา เวณุทาลี164 (Venudali) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มี
นามเชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง165 (BhS. 3/8/274) 
  1.5 อัคนิกุมาร  (Agnikumara) กายสีขาว 166 มี รัศมีโชติชวง  รูปร างสง างาม               
มีเหยือกน้ําแหงความอุดมสมบูรณเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพผูปกครอง 10 องค 
ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา อัคนิสิงหะ (Agnisimha) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ เตชัส 
(Tejas) เตชะสิงหะ (Tejahsimha) เตชะกานตะ (Tejahkanta) และเตชะประภะ (Tejahprabha) เปน

                                     
 162vijjukumaranam — harikamta-harissaha-pabha-suppabha-pabhakamta-suppabha-
kamta. 

(BhS. 3/8/274) 
 บางแหงวา พระอินทรทางทิศใตมีนามวา หริสิงหะ (Harisimha) สวนทางทิศเหนือ        
มีนามวา หริกานตะ (Harikanta) 
 vidyutkumaranam harisimho harikantaś ca. 

(SS. 4/6/180) 

 163บางแหงวา มีกายสีเหลืองดังทอง สวมเคร่ืองแตงกายสีขาว มีนกอินทรีเปนสัญลักษณ 
ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 269. 
 164บางแหงมีนามวา เวณุธารี (Venudhari)  
 suparnakumaranam venudevo venudhari ca. 

(SS. 4/6/180) 

 165suvannakumaranam — venudeve, venudali, citte, vicitte cittapakkhe, 
vicittapakkhe. 

(BhS. 3/8/274) 

 166บางแหงวา มีกายสีแดง ชอบสวมเคร่ืองแตงกายสีเขียว ดู Sinclair Stevenson, The 
Heart of Jainism, 269. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 70 

ผูปกครอง ทางทิศเหนือ มีพระอินทรนามวา อัคนิมาณพ (Agnimanava) พรอมดวยทาวโลกบาล      
4 องค มีนามเชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง167 (BhS. 3/8/274) 
  1.6 วาตกุมาร (Vatakumara) กายสีขาว168 เอวบาง แตแข็งแกรงตลอดท้ังรางไปมา
คลองแคลววองไว มีมาเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพผูปกครอง 10 องค ทางทิศใต
มีพระอินทรนามวา เวลัมพะ (Velamba) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ กาล (Kala) มหากาล 
(Mahakala) อัญชนะ (Añjana) และริฏฐะ (Rittha) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา 
ประภัญชนะ (Prabhañjana) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับทางทิศใตเปน
ผูปกครอง169 (BhS. 3/8/274) 
  1.7 สตนิตกุมาร (Stanitakumara) กายสีดําออน170 ทาทางออนโยน  มีน้ําเสียง
นุมนวล ทุมกังวาน สามารถไดยินแมในท่ีไกล ประดับดวยเคร่ืองหมายแหงความเจริญรุงเรือง 
(Tatia trans. 2007 : 102) มีเทพผูปกครอง 10 องค ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา โฆษะ (Ghosa) 
พรอมดวยทาวโลกบาล  4 องค  คือ  อาวรรต  (Avarta) วยาวรรต  (Vyavarta) นันทิกาวรรต 
(Nandikavarta) และมหานันทิกาวรรต (Mahanandikavarta) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระ
อินทรนามวา มหาโฆษะ (Mahaghosa) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับทางทิศใต
เปนผูปกครอง171 (BhS. 3/8/274) 

                                     
 167aggikumaranam — aggisiha — aggimanava-teu-teusiha-teukamta-teuppabha. 

(BhS. 3/8/274) 
 บางแหงวา พระอินทรทางทิศใตมีนามวา อัคนิศิขะ (Agniśikha) 
 agnikumaranam agniśikho ’gnimanavaś ca. 

(SS. 4/6/180) 

 168บางแหงวา มีกายสีเขียว สวมเคร่ืองแตงกายสีแดงเหมือนสีทองฟายามดวงอาทิตย
อัสดง มีจระเขเปนสัญลักษณ ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism. 269. 
 169vaukumaranam — velamba-pabhamjana-kala-mahakala-amjana-rittha. 

(BhS. 3/8/274) 
 ในสูตรนี้เรียก วายกุุมาร 

 170บางแหงวา มีกายสีเหลืองดังทอง สวมเคร่ืองแตงกายสีขาว มีหมอดินทรงตํ่าเปน
สัญลักษณ ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 269. 
 171thaniyakumaranam — ghosa-mahaghosa-avatta-viyavatta-namdiyavatta-maha-
namdiyavatta. 
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  1.8 อุทธิกุมาร (Udadhikumara) กายสีดําแกมน้ําเงิน172 มีขาออนและสะเอวงดงาม 
ทาทางกลาหาญเด็ดเดี่ยว มีจระเขเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพผูปกครอง 10 องค  
ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา ชลกานตะ (Jalakanta) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ ชละ (Jala) 
ชลรูป (Jalarupa) ชลกานตะ (Jalakanta) และชลประภะ (Jalaprabha) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือ  
มีพระอินทรนามวา ชลประภะ (Jalaprabha) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับทาง
ทิศใตเปนผูปกครอง173 (BhS. 3/8/274) 
  1.9 ทวีปกุมาร (Dvipakumara) กายสีขาวแกมน้ําเงิน174 มีหนาอก ไหล แขน และ   
ฝามืองดงามมาก กลาหาญและดุราย มีสิงโตเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพ
ผูปกครอง 10 องค ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา ปูรณะ (Purna) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ 
รูปะ (Rupa) รูปามศะ (Rupamśa) รูปกานตะ (Rupakanta) และรูปประภะ (Rupaprabha) เปน
ผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา วิศิษฏะ (Viśista) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนาม
เชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง175 (BhS. 2/8/274) 
  1.10 ทิกกุมาร (Dikkumara) กายออกสีฟา176 ขาและเทางดงามมาก ทาทางสงา      
ผาเผย มีชางเปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) มีเทพผูปกครอง 10 องค ทางทิศใตมี          
พระอินทรนามวา อมิตคติ (Amitagati) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ ตวริตคติ (Tvaritagati) 
กษิประคติ (Ksipragati) สิงหคติ (Simhagati) และสิงหวิกรมคติ (Simhavikramagati) เปนผูปกครอง 

                                                                                                         
(BhS. 3/8/274) 

 172บางแหงวา มีกายสีขาว สวมเคร่ืองแตงกายสีเขียว มีมาเปนสัญลักษณ ดู Sinclair 
Stevenson, The Heart of Jainism, 269. 
 173udahikumaranam — jalakamta-jalappabha-jala-jalaruya-jalakamta-jalappabha. 

(BhS. 3/8/274) 
 174บางแหงวา มีกายสีแดง สวมเคร่ืองแตงกายสีเขียว ดู Sinclair Stevenson, The Heart 
of Jainism, 269. 
 175divakumaranam — punna-visittha-ruya-ruyamsa-ruyakamta-ruyappabha. 

(BhS. 3/8/274) 
 176บางแหงวา มีกายสีแดง สวมเคร่ืองแตงกายสีขาว ดู Sincliar Stevenson, The Heart of 
Jainism, 269. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72 

ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา อมิตวาหนะ (Amitavahana) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนาม
เชนเดียวกับทางทิศใตเปนผูปกครอง177 (BhS. 3/8/274) 
  พวกเทวดาภวนวาสีเหลานี้ไมไดรวมอยูท่ีแหงเดียวกัน แตจะกระจายอยูท่ัวไป พวก
อสุรกุมารอาศัยอยูช้ันบนสุดของนรกขุมท่ี 1 (Jaini 1990 : 129; Wiley 2006 : 57) บริเวณสวนท่ีเปน
นรกขุมยอยท่ี 2 คือ ปงกพหุละ (Jain, trans. 2009 : 177) สวนอีก 9 พวก อาศัยอยูระหวางโลกมนุษย
กับนรกหรือโลกมนุษยกับสวรรค (Jaini 1990 : 129; Wiley 2006 : 57) โดยบางพวกอาศัยอยูบริเวณ
ดินแดนวิเทหะและภูเขามานุโษตตระ (Tatia, trans. 2007 : 98) แต เชน (Jain, trans. 2009 : 177) 
กลาววาท้ัง 9 พวกนี้  อาศัยอยูบริเวณช้ันบนและช้ันลางของนรกขระ  ซ่ึงเปนนรกขุมยอยท่ี 1   ของ 
มหานรกรัตนประภา178 สอดคลองกับท่ี สตีเวนสัน (Stevenson 1970 : 269) กลาววา พวกเทวดา
ภวนวาสีอาศัยอยูในบริเวณท่ีมีความลึกระดับเดียวกับนรกแตอยูคนละทิศกัน และเรียกท่ีอยูของ
เทวดาเหลานี้วา บาดาล (Patala) 
 2. วยันตระ (Vyantara) หรือวยันตรวาสี (Vyantaravasi) จัดเปนพวกกึ่งเทพ (demigod) 
(Jaini 1990 : 129; Wiley 2006 : 235) หรืออมนุษย (demon) (Stevenson 1970 : 269)        มีกายสีดํา 
สีแดง หรือสีขาว179 ชอบเคร่ืองแตงกาย  พวงมาลัย และเคร่ืองประดับท่ีมีสีสันสดใส       บางพวกมี
ใบหนางดงาม มีรางกายผองใส มีเสียงไพเราะ แตบางพวกมีรางกายท่ีนากลัว มีตนไมชนิดตาง ๆ 
เปนสัญลักษณ (Tatia, trans. 2007 : 102) อายุต่ําสุด 10,000 ป180 (TS. 4/38; SS. 4/38/199) สูงสุด

                                     
 177disakumaranam — amitagati-amitavahana-turiyagati-khippagati-sihagati-sihavik-
kamagati. 

(BhS. 3/8/274) 
 178ลัลวนี (Lalwani) แสดงวา ในมหานรกรัตนประภามีภพ (bhavana) ซ่ึงเปนท่ีอยูของ
พวกเทวดาภวนวาสี จํานวน 77,200,000 แหง ดู K.C. Lalwani, trans., Bhagavati Sutra, vol. 1, 
281. 
 179สีกายของเทวดาที่กลาวถึงนี้ไมสอดคลองกับคัมภีรตัตตวารถสูตร ท่ีกลาววา เทวดา      
3 กลุมแรก กายจะมี 4 สี คือ ดํา น้ําเงิน เทา หรือเหลือง สีใดสีหนึ่ง 
 aditas trisu pitantaleśyah. 

(TS. 4/2) 

 180vyantaranam ca. 
(TS. 4/38) 

 tena vyantaranam apara sthitir daśavarsasahasranity avagamyate. 
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มากกวา 1 ปลโยปมะ เล็กนอย181 (TS. 4/39; SS. 4/39/199) มีพระอินทร 2 องค  เปนผูปกครองทาง
ทิศเหนือและทิศใต182 (TS. 4/6)  ไมมีเทพท่ีปรึกษา และทาวโลกบาล183 (TS. 4/5)  
 
 
แบงออกเปน 8 พวก184 (BhS. 5/9/258; TS. 4/11; Gopalan 1973 : 137; Wiley 2006 : 235) คือ 
  2.1 กินนร (Kinnara) กายสีเขียว185  มีตนอโศก (Aśoka) เปนสัญลักษณ (Stevenson, 
1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา กินนร (Kinnara) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมี           
พระอินทรนามวา กิมบุรุษ (Kimpurusa) เปนผูปกครอง186 (BhS. 3/8/275; SS. 4/6/180) 
  2.2 กิมบุรุษ  (Kimpurusa) กายสีขาว187 มีตนจําปา  (Campaka) เปนสัญลักษณ 
(Stevenson 1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา สัตบุรุษ (Satpurusa) เปนผูปกครอง          

                                                                                                         
(SS. 4/38/199) 

 181para palyopamam adhikam. 
(TS. 4/39) 

 182purvayor dvindrah. 
(TS. 4/6) 

 183trayastrimśalokapalavarjya vyantarajyotiskah. 
(TS. 4/5) 

 184vyantarah kinnarakimpurusamahoragagandharvayaksaraksasabhutapiśacah. 
(TS. 4/11) 

 185ดูเชิงอรรถท่ี 179 หนา 73. 
 186pisayakumaranam bhamte ! devanam kai deva ahevaccam java viharamti ? 
 goyama ! do deva ahevaccam java viharamti, tam jaha — 
   kale ya mahakale, suruva-padiruva-punnabhadde ya 
   amaravai manibhadde, bhime ya taha mahabhime 
   kinnara-kimpurise khalu, sappurise khalu taha mahapurise 
   aikaya-mahakae, giyarai ceva giyajase. 

(BhS. 3/8/275)  
 vyantaresv api kinnaranam dvavindrau kinnarah kimpurusaś ca. 

(SS. 4/6/180) 
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ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา มหาบุรุษ (Mahapurusa) เปนผูปกครอง188 (BhS. 3/8/275; SS. 
4/6/180) 
  2.3 มโหรคะ  (Mahoraga) กาย สีดํ า  มีตนกากะ ทิง  (Naga) เปน สัญลักษณ 
(Stevenson 1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา อติกาย (Atikaya) เปนผูปกครอง ทางทิศ
เหนือมีพระอินทรนามวา มหากาย (Mahakaya) เปนผูปกครอง189 (BhS. 3/8/275; SS. 4/6/180) 
 
  2.4 คันธรรพ (Gandharva) กายสีดํา มีตนฏีมพร (Timbara) เปนสัญลักษณ 
(Stevenson 1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา คีตรติ (Gitarati) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือ
มีพระอินทรนามวา คีตยศัส (Gitayaśas) เปนผูปกครอง190 (BhS. 3/8/275; SS. 4/6/180) 
  2.5 ยักษ (Yaksa) กายสีดํา มีตนไทรเปนสัญลักษณ (Stevenson 1970 : 269) ทาง    
ทิศใตมีพระอินทรนามวา ปูรณภัทร (Purnabhadra) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา 
มณิภัทร (Manibhadra) เปนผูปกครอง191 (BhS. 3/8/275; SS. 4/6/180) 
  2.6 รากษส (Raksasa) กายสีขาว192 มีตนขฏัมพะ (Khatamba) เปนสัญลักษณ 
(Stevenson 1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา ภีมะ (Bhima) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมี
พระอินทรนามวา มหาภีมะ (Mahabhima) เปนผูปกครอง193 (BhS. 3//275; SS. 4/6/181) 

                                                                                                         
 187ดูเชิงอรรถท่ี 179 หนา 73. 
 188kimpurusanam satpuruso mahapurusaś ca. 

(SS. 4/6/180) 
 189mahoraganam atikayo mahakayaś ca. 

(SS. 4/6/180) 
 190gandharvanam gitaratir gitayaśaś ca. 

(SS. 4/6/180) 
 191yaksanam purnabhadro manibhadraś ca. 

(SS. 4/6/180) 
 192ดูเชิงอรรถท่ี 179 หนา 73. 
 193raksasanam bhimo mahabhimaś ca. 

(SS. 4/6/181) 
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  2.7 ภูต (Bhuta) กายสีดํา มีตนสุลสะ (Sulasa) เปนสัญลักษณ (Stevenson 1970 : 
269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา สุรูป (Surupa) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระอินทรนามวา 
ประติรูป (Pratirupa) เปนผูปกครอง194 (BhS. 3/8/275) 
  2.8 ปศาจ (Piśaca) กายสีดํา มีตนกระทุม (Kadamba) เปนสัญลักษณ (Stevenson 
1970 : 269) ทางทิศใตมีพระอินทรนามวา กาล (Kala) เปนผูปกครอง ทางทิศเหนือมีพระอินทร 
นามวา มหากาล (Mahakala) เปนผูปกครอง195 (BhS. 3/8/275; SS. 4/6/181) 
  พวกเทวดาวยันตระเหลานี้เกิดท่ีบริเวณช้ันกลางของจักรวาลในทวีปท่ีหางไกล ซ่ึง
มนุษยไมสามารถไปถึง (Wiley 2006 : 235) อาศัยอยูไดในทุกช้ันของจักรวาล (Gopalan 1973 : 137) 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีวางเปลา ในถํ้า ในปา ในภูเขา บนยอดเขาเมรุ หรือแมแตบริเวณนรกขุมท่ี 1 
(Tatia, trans. 2007 : 120) ในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 4/11/183) แสดงวา พวกเทวดาวยันตระ   
ท้ังหมด ยกเวนพวกรากษส อาศัยอยูบริเวณพื้นท่ีแหงแลง ในทวีปและมหาสมุทรท่ีไกลออกไปจาก
ชมพูทวีป จนไมสามารถประมาณได สวนพวกรากษสจะอาศัยอยูในปงกพหุละซ่ึงเปนนรกยอยของ
นรกขุมท่ี 1196 สูงจากนรกขุมท่ี 1 ประมาณ 100 โยชน  และลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 100 โยชน 
(Caillat and Kumar 1981 : 23) สอดคลองกับท่ี สตีเวนสัน (Stevenson 1970 : 269) กลาววา พวก
เทวดาวยันตระอาศัยอยูในบาดาลเชนเดียวกับพวกเทวดาภวนวาสี แมพวกเทวดาเหลานี้จะสามารถ
อาศัยอยูไดในทุกช้ันของจักรวาล แตก็ไมไดมีอิสระอยางเต็มท่ี เพราะบางคร้ังก็ตองทําหนาท่ีรับใช
เทวดาเหลาอ่ืน แมกระท่ังมนุษย (Gopalan 1973 : 137) 
  นอกจากเทวดาวยันตระแลว ศาสนาไชนะเช่ือวา ยังมีเทวดาท่ีต่ํากวา เรียกวา       
วาณวยันตระ (Vanavyantara) มีช่ือตามลําดับ ดังนี้ 
  1) อาณปนนี (Anapanni) 

                                     
 194คัมภีรสรวารถสิทธิ แสดงวา ทางทิศใตพระอินทรมีนามวา ประติรูป (Pratirupa)  
สวนทางทิศเหนือมีนามวา อประติรูป (Apratirupa) 
 bhutanam pratirupo ’pratirupaś ca. 

(SS. 4/6/181) 
 195piśacanam kalo mahakalaś ca. 

(SS. 4/6/181) 
 196asmaj jambudvipad asamkhyeyan dvipasamudran atitya upariste kharaprthivibhage 
saptanam vyantaranam avasah. raksasanam pavkabahulabhage. 

(SS. 4/11/183) 
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  2) ปาณปนนี (Panapanni) 
  3) อิสีวายี (Isivayi) 
  4) ภูตวายี (Bhutavayi) 
  5) กันทีเย (Kandiye) 
  6) มหากันทีเย (Mahakandiye) 
  7) โกหัณฑะ (Kohanda) 
  8) ปหังคะ (Pahavga) 
  เทวดาเหลานี้อาศัยอยูบริเวณช้ันลางของจักรวาล (Stevenson 1970 : 270) 
 3. โชยติษกะ (Jyotiska) เปนเทวดาท่ีใหแสงสวาง (Wiley 2006 : 114) คัมภีร      
ตัตตวารถสูตร (TS. 4/2) แสดงวาเทวดาเหลานี้มีรางกาย 4 สี คือ ดํา น้ําเงิน เทา หรือเหลือง สีใด     
สีหนึ่ง แตลัลวนี (Lalwani, trans. 1973 : 241) และทาเทีย (Tatia, trans. 2007 : 97) กลาววา มีสีแดง
อยางเดียวเทานั้น มีพระอินทร 2 องค คือ พระจันทรและพระอาทิตยเปนผูปกครอง197 (BhS. 
3/8/276) ไมมีเทพท่ีปรึกษาและทาวโลกบาล (TS. 4/5) อายุต่ําสุด 

8
1  ปลโยปมะ198 (TS. 4/41; SS. 

4/41/200) สูงสุดมากกวา 1 ปลโยปมะ เล็กนอย199 (TS. 4/40; SS. 4/40/199) แบงออกเปน 5 พวก200 
(BhS. 5/9/258; TS. 4/12; Gopalan 1973 : 138, Wiley 2006 : 114) คือ 
  1) สูรยะ (Surya) มีกายสีแดง (Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 97) 
อาศัยอยูในสูรยวิมาน ซ่ึงอยูสูงจากพ้ืนโลก 800 โยชน สูงกวาดวงดาวตาง ๆ 10 โยชน201 (SS. 
4/12/183; Sharma, ed. 1967 : Foreword 14; Tatia, trans. 2007 : 103) ตามความเช่ือของศาสนา

                                     
 197joisiyanam devanam do deva ahevaccam java viharamti, tam jaha — camde ya, 
sure ya. 

(BhS. 3/8/276) 
 198tadastabhago ’para. 

(TS. 4/41) 
 199jyotiskanam ca. 

(TS. 4/40) 
 200jyotiskah suryacandramasau grahanaksatraprakirnakatarakaś ca. 

(TS. 4/12) 
 201tato daśayojanany utpatya suryaś caranti. 

(SS. 4/12/183) 
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ไชนะ ในดินแดนชมพูทวีปมีดวงอาทิตย 2 ดวง ลวณสมุทร 4 ดวง ธาตกีขัณฑทวีป 12 ดวง           
พนจากธาตกีขัณฑทวีปไป จํานวนดวงอาทิตยจะเพิ่มข้ึนเทากับจํานวนของดวงอาทิตยในทวีปหรือ
มหาสมุทร ลําดับกอนหนาคูณดวย 3 แลวบวกดวยจํานวนดวงอาทิตยในทวีปและมหาสมุทรท่ีกลาว
มาแลวท้ังหมด ดังนั้น จํานวนดวงอาทิตยในกาลสมุทร ซ่ึงแวดลอมธาตกีขัณฑทวีปจึงเทากับ 42 
ดวง202  และในปุษกรทวีปเทากับ 144 ดวง203 เม่ือรวมดวงอาทิตยในดินแดนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของ
มนุษยจึงไดเทากับ 132 ดวง204 (Sur. 19/1,5,8,11,15; Lalwani, trans. 1974 : 338; Tatia, trans. 2007 : 
103) 
  สุรยวิมานแตละแหงกวาง 24

60
1 โยชน ยาว 48

60
1 โยชน มีลักษณะเปนรูปคร่ึง

วงกลมหงายหนาข้ึน บรรดาสูรยเทพจะพากันนั่งในวิมานของตน ซ่ึงมีเทพธิดาท่ีสําคัญ 4 องค       
อยูประจํา วิมานจะถูกลากจูงโดยเทพติดตาม ท่ีเรียกวา อาภิโยคยะ (Abhiyogya) จํานวน 16,000 
องค ซ่ึงแปลงกายเปนสัตวชนิดตาง ๆ คือ ทางทิศตะวันออก เปนสิงโต 4,000 ตัว ทางทิศใต เปนชาง 
4,000 เชือก ทางทิศเหนือ เปนวัว 4,000 ตัว และทางทิศตะวันตก เปนมา 4,000 ตัว (SS. 4/13/184; 
Tatia, trans. 2007 : 104; Jain, trans. 2009 : 180-181) ในการเคล่ือนท่ีรอบชมพูทวีป 1 รอบ พวก
สูรยเทพจะใชเวลา 2 วัน 2 คืน โดยมีชองทาง (mandala) ในการเคล่ือนท่ีท้ังหมด 184 ชองทาง อยูใน
ชมพูทวีป 65 ชองทาง และในลวณสมุทร 119 ชองทาง (Lalwani, trans. 1973 : 336; Jain, trans. 
2009 : 182) 
  2) จันทรมัส (Candramas) มีกายสีแดง(Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 
2007 : 97) อาศัยอยูในจันทรวิมาน ซ่ึงอยูสูงจากพ้ืนโลก 880 โยชน สูงกวาดวงอาทิตย 80 โยชน205 
(SS. 4/12/183; Sharma, ed. 1967 : Foreword 14; Tatia, trans. 2007 : 103) ตามความเช่ือของศาสนา
ไชนะในดินแดนตาง ๆ จะมีดวงจันทรในจํานวนท่ีเทากับดวงอาทิตยเสมอ (Tatia, trans. 2007 : 
103) ดังนั้น ในดินแดนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยจึงมีดวงจันทร 132 ดวง (Sur. 19/1,5,8,11,15) 
ดวงจันทรแตละดวงจะมีดาวนักษตร 28 ดวง ดาวเคราะห 88 ดวง และดวงดาวตาง ๆ 66,975 x 1014 
ดวง เปนบริวาร (Tatia, trans. 2007 : 103) 

                                     
 202(12 x 3) + 4 + 2 = 42 
 203(42 x 3) + 12 + 4 + 2 = 144 (คร่ึงหนึ่งของดวงอาทิตย ในปุษกรทวีปเทากับ 72 ดวง) 
 

2042 + 4 + 12 + 42+ 72 = 132 

 
205tato ’śitiyojanany utpatya candramaso bhramanti. 

(SS. 4/12/183) 
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   จันทรวิมานแตละแหงกวาง 28
60
1 โยชน ยาว 56

60
1 โยชน แมจะมีขนาดใหญ

กวาสูรยวิมาน แตก็มีรูปรางและองคประกอบอ่ืน ๆ เหมือนกัน (Tatia, trans. 2007 : 104) ในการ
เคล่ือนท่ีรอบชมพูทวีป 1 รอบ พวกจันทรเทพจะใชเวลามากกวา 2 วันเล็กนอย (Jain, trans. 2009 : 
182) 
  3) ครหะ (Graha) หรือเคราะห มีกายสีแดง (Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, 
trans. 20007 : 97) อาศัยอยูในบริเวณซ่ึงอยูสูงจากพ้ืนโลก 888-900 โยชน คือ ดาวพุธ (Budha) อยู
สูงจากพื้นโลก 888 โยชน สูงกวาดาวนักษัตร 4 โยชน ดาวศุกร (Śukra) อยูสูงจากพื้นโลก 891 
โยชน สูงกวาดาวพุธ 3 โยชน ดาวพฤหัสบดี (Brhaspati) อยูสูงจากพื้นโลก 894 โยชน สูงกวา     
ดาวศุกร 3 โยชน ดาวอังคาร (Avgaraka) หรือมังคละ (Mavgala) อยูสูงจากพ้ืนโลก 897 โยชน สูง
กวาดาวพฤหัสบดี 3 โยชน ดาวเสาร (Śanaiścara) อยูสูงจากพ้ืนโลก 900 โยชน สูงกวาดาวอังคาร    
3 โยชน206 (SS. 4/12/183-184; Sharma, ed. 1967 : Foreword 14; Tatia, trans. 2007 : 103) 
   ตามความเช่ือของศาสนาไชนะในชมพูทวีปมีดาวเคราะหท้ังหมด 176 ดวง        
ลวณสมุทร 352 ดวง ธาตกีขัณฑทวีป 1,056 ดวง กาลสมุทร 3,696 ดวง และคร่ึงหนึ่งของปุษกรทวีป 
คือ 6,336 ดวง (Jain, trans. 2009 : 181) 
 4) นักษัตร (Naksatra) มีกายสีแดง (Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 
97) อาศัยอยูในวิมานซ่ึงอยูสูงจากพ้ืนโลก 884 โยชน สูงกวาดวงจันทร 4 โยชน207 (SS/ 4/12/183; 
Sharma, ed. 1967 : Foreword 14; Tatia, trans. 2007 : 103) 
  ตามความเช่ือของศาสนาไชนะในชมพูทวีปมีดาวนักษัตรท้ังหมด  56 ดวง            
ลวณสมุทร 112 ดวง ธาตกีขัณฑทวีป 336 ดวง กาลสมุทร 1,176 ดวง และคร่ึงหนึ่งของปุษกรทวีป 
คือ 2,016 ดวง (Jain, trans. 2009 : 181) 
  5) ประกีรณกตารกา (Prakirnakataraka) มีกายสีแดง (Lalwani, trans. 1973 : 241; 
Tatia, trans. 2007 : 97) อาศัยอยูในวิมานซ่ึงอยูสูงจากพ้ืนโลก 790 โยชน208 (SS. 4/12/183; Sharma, 
ed. 1967 : Foreword 14; Tatia, trans. 2007 : 103) 

                                     
 206tataś catvari yojanany utpatya budhah. tatas trini yojanany utpatya śukrah. tatas 
trini yojanany utpatya brhaspatayah. tatas trini yojanany utpatyamgarakah. tatas trini yojanany 
utpatya śanaiścaraś caranti. 

(SS. 4/12/183-184) 
 207tataś catvari yojanany utpatya naksatrani. 

(SS. 4/12/183) 
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   พวกเทวดาโชยติษกะอาศัยอยูท่ีบริเวณช้ันกลางของจักรวาล โดยอยูสูงจากพื้น
โลกประมาณ 790-900 โยชน (Caillat and Kumar 1981 : 23, 34; Wiley 2006 : 114) แตดวงดาว   
บางพวกก็อาศัยอยูท่ีบริเวณจักรวาลชั้นบน  (Tatia, trans. 2007 : 103)    ในมนุษยโลก   พวกเทวดา    
 
 
 
โชยติษกะเหลานี้จะเคล่ือนท่ีเวียนขวารอบภูเขาเมรุอยางสมํ่าเสมอ หางจากภูเขาเมรุ 1,121 โยชน209 
(TS. 4/13; SS. 4/13/185) พนจากมนุษยโลกไปจะหยุดนิ่งไมมีการเคล่ือนไหว210 (TS. 4/15; Caillat 
and Kumar 1981 : 34) และเนื่องจากการเคล่ือนท่ีของพวกเทวดาเหลานี้เปนเคร่ืองบงบอกเวลา211 
(TS. 4/14) ดังนั้น จึงไมมีการแบงเวลาเปนหนวยตาง ๆ ในดินแดนเหลานั้น เพราะเวลาจะคงท่ี       
อยูเสมอไมมีการเปล่ียนแปลง ไมมีท้ังกลางวันและกลางคืน (Lalwani, trans. 1974 : 338) 
 4. ไวมานิกะ (Vaimanika) หรือวิมานวาสี (Vimanavasi) (Stevenson 1970 : 270) เปน
เทวดากลุมท่ี 4212 (TS. 4/16)  อาศัยอยูในทิพยวิมาน 3 ประเภท คือ อินทรกะ (Indraka)  เศรณีปุษปะ  
(Śrenipuspa)    และประกีรณกะ213  (Prakirnaka)  (SS. 4/16/186)   ตามบริเวณตาง ๆ   ของจักรวาล      

                                                                                                         
 208asmat samad bhumibhagad urdhvam saptayojanaśatani navatyuttarani utpatya 
sarvajyotisam adhobhagavinyastas tarakaś caranti. 

(SS. 4/12/183) 
 209merupradaksina nityagatayo nrloke. 

(TS. 4/13) 
 ekadaśabhir yojanaśatair ekavimśair merum aprapya jyotiskah pradaksinas caranti. 

(SS. 4/13/185) 
 210bahir avasthitah. 

(TS. 4/15) 
 211tatkrtah kalavibhagah. 

(TS. 4/14) 
 212vaimanikah. 

(TS. 4/16) 
 213tani vimanani trividhani — indrakaśrenipuspaprakirnakabhedena. 

(SS. 4/16/186) 
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ช้ันบน (Wiley 2006 : 226) แบงออกเปน 2 พวก214 (BhS. 5/9/258; TS. 4/17; Gopalan 1973 : 138; 
Wiley 2006 : 226) มีสีกายแตกตางกันออกไป215 (TS. 4/22) พวกที่อยูขางบนจะมีชวงอายุ อํานาจ 
ความสุข รัศมี ความบริสุทธ์ิของสี ความสามารถทางประสาทสัมผัส และทิพยจักษุเพิ่มข้ึน216      
(TS. 4/20) แตจะมีการเคล่ือนไหว ความสูงของรางกาย ราคะ และมานะลดลง217 (TS. 4/21) ดังนี้ 

                                                                                                         
 อินทรกวิมานตั้งอยูตรงกลางเหมือนเปนประธาน เศรณีปุษปะตั้งอยูรอบอินทรกวมิาน
ในทิศท้ัง 4 สวนประกีรณกวิมานต้ังอยูท่ัวไปเหมือนดอกไมท่ีกระจัดกระจายไปในทิศตาง ๆ ดู SS. 
4/16/186-187. 
 214kalpopapannah kalpatitaś ca. 

(TS. 4/17) 
 บางแหงแบงเทวดาไวมานกิะเปน 3 พวก คือ 
 1)  เทวโลก มี 12 ช้ัน 
 2)  ไครเวยิกะ มี 9 ช้ัน 
 3)  อนุตตรวิมาน มี 5 ช้ัน 
 ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 270. 
 คําวา เทวโลกในคัมภีรภควตีสูตร แบงเปน 4 ประเภท ตามกลุมของเทวดา ดังนัน้ จึง
หมายถึง สวรรคของเทวดาทุกช้ัน  ดู BhS. 5/9/258. 
 215pitapadmaśuklaleśya dvitriśesesu. 

(TS. 4/22) 
 216sthitiprabhavasukhadyutileśyaviśuddhindriyavadhivisayato ’dhikah. 

(TS. 4/20) 
 217gatiśariraparigrahabhimanato hinah. 

(TS. 4/21) 
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  1) กัลโปปปนนะ (Kalpopapanna) คือ พวกเทวดาไวมานิกะท่ีอาศัยในวิมาน ซ่ึง
เรียกวา กัลปะ218 (Kalpa) (TS. 4/23) บริเวณสวนลางของจักรวาลชั้นบนตรงหนาอกมนุษยจักรวาล 
(Stevenson 1970 : 272) วิมานเหลานี้มีรูปรางตาง ๆ กันไป เปนทรงกลมบาง สามเหล่ียมบาง 
ส่ีเหล่ียมบาง (Lalwani, trans. 1973 : 282) แบงออกเปนช้ัน ๆ เรียงซอนกันข้ึนไป219 แตละช้ันมีการ
แบงลําดับการปกครองเหมือนโลกมนุษย โดยมีพระอินทรเปนหัวหนา มีท่ีปรึกษา มีชายา มีผูรับใช 
เปนตน (Jain Cosmology 2009 : 5) เชนเดียวกับเทวดา 3 กลุม ท่ีกลาวมาแลว (TS. 4/4) เทวดา       
ไวมานิกะเหลานี้ อาจมีความเห็นอยางถูกตอง (samyak-darśana) ในคําสอนของตีรถังกรหรือศาสดา
ของศาสนาไชนะ หรือไมถูกตอง (mithyatva) ก็ได (Jaini 1990 : 129; Wiley 2006 : 226) แบง
ออกเปน 12 ช้ัน220 (BhS. 11/10/94; Stevenson 1970 : 270; Caillat and Kumar 1981: 23) ดังนี้  
  1) เสาธรรม (Saudharma) ตั้งอยูเหนือยอดเขาเมรุ ในคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 
4/19/189) กลาววา วิมานของทาวเสาธรรมอยูเหนือยอดเขาหางกันเพียง 1 เสนผมเทานั้น221 กวาง 
2,700 โยชน สูง 500 โยชน (Laiwani, trans. 1973 : 282) แบงเปนช้ันยอย ๆ 31 ช้ัน Jain, trans. 2009 

                                     
 218prag graiveyakebhyah kalpah. 

(TS. 4/23) 
 219upary upari. 

(TS. 4/18) 
 220sohammakappauddhaloyakhettaloe isana-sanamkumara-mahimda-bambhaloya-
lamtaya-mahasukka-sahassara-anaya-panaya-arana-accuyakappauddhaloyakhettaloe. 

(BhS. 11/10/94) 
 ในคัมภีรตัตตวารถสูตร แบงออกเปน 16 ช้ัน ดังนี ้
 saudharmaiśanasanatkumaramahendrabrahmabrahmottaralantavakapistaśukramaha-

śukrasatarasahasraresv anatapranatayor aranacyutayor navasu graiveyakesu 
vijayavaijayantajayantaparajitesu sarvarthasiddhau ca. 

(TS. 4/19) 
 221tasya upari keśantaramatre vyavasthitam rjuvimanam indrakam saudharmasya. 

(SS. 4/19/189) 
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: 188) มีวิมาน 3,200,000 แหง มีสามานิกเทพ 84,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบน     
สวรรคช้ันนี้   มีกายสีเหลือง222 (TS. 4/22)  สูง 7 ศอก223 (SS. 4/21/190) มีอายุมากกวา 2 สาคโรปมะ 
เล็กนอย224 (TS. 4/29) คัมภีรโสวปชญภาษยะและโสวปชญภาษยฎีกา (Svopajña Bhasya and 
Svopajña Bhasya Tika, quoted in Tatia, trans. 2007 : 112, 114) กลาววามีอายุสูงสุด 2 สาคโรปมะ 
ต่ําสุด  1  ปลโยปมะ            มีตาทิพยสามารถมองลงไปเห็นนรกขุมท่ี 1  (Tatia, trans. 2007 : 107)                
มีพระอินทร นามวา ศักระ225 (Śakra) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ โสม (Soma) ยม (Yama) 
วรุณ (Varuna) และไวศรวณะ (Vaiśravana) เปนผูปกครอง226 (BhS. 3/8/277) พระองคมีเทวสภา       
3 แหง มีกองทัพ   7 กอง มีเทพผูบัญชาการทัพ 7 องค มีชายาท่ีสําคัญ 8 องค  และหนึ่งในจํานวนนี้
ช่ือ อินทราณี (Indrani) (Lalwani, trans. 1974 : 320; Wiley 2006 : 99) การที่สวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา 
เสาธรรม เพราะมีเทวสภาช่ือ สุธรรมา (Sudharma) ตั้งอยู227 (SS. 4/19/187) 
  2) ไอศาน (Aiśana) ตั้งอยูเหนือยอดเขาเมรุระดับเดียวกันกับสวรรคช้ันเสาธรรม 
กวาง 2,700 โยชน สูง 500 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) (SS. 4/19/188) แบงเปนช้ันยอย ๆ  
31 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 188) มีวิมาน 2,800,000 แหง มีสามานิกเทพ 80,000 องค (Lalwani, trans. 

                                     
 222บางแหงวา มีกายสีแดง ดู K.C. Lalwani, trans., Bhagavati Sutra, vol. 1, 241. และ 
Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which Is, 108. 
 223śariram saudharmaiśanayor devanam saptaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 224saudharmaiśanayoh sagaropame adhike. 

(TS. 4/29) 
 225บางแหงมีนามวา เสาธรรม (Saudharma) 
 tatkalpasahacaryad indro ’pi saudharmah. 

(SS. 4/19/187-188) 
 226sohammisanesu nam bhamte ! kappesu kai deva ahevaccam java viharamti ? 

 goyama ! dasa deva ahevaccam java viharamti, tam jaha — sakke devimde devaraya, 
some, jame, varune, vesamane. isane devimde devaraya, some jame vesamane, varune. 
 esa vattavvaya savvesu vi kappesu ee ceva bhaniyavva. je ya imda te ya bhaniyavva. 

(BhS. 3/8/277) 
 227sudharma nama sabha, sa ’sminn astiti saudharmah kalpah. 

(SS. 4/19/187) 
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1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีเหลือง (TS. 4/22) สูง 7 ศอก (SS. 4/21/190) มีอายุ
มากกวา 2 สาคโรปมะเล็กนอย (TS. 4/29) คัมภีรโสวปชญภาษยะและโสวปชญภาษยฎีกา 
(Svopajña Bhasya and Svopajña Bhasya Tika, quoted in Tatia, trans. 2007 : 112, 114) กลาววา 
อายุสูงสุดคอนขางจะมากกวา 2 สาคโรปมะ ต่ําสุดคอนขางจะมากกวา 1 ปลโยปมะ มีตาทิพย
สามารถมองลงไปเห็นนรกขุมท่ี 1 (Tatia, trans. 2007 : 107) มีพระอินทรนามวา อีศาน (Iśana) 
พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันเสาธรรมเปนผูปกครอง (BhS. 3/8/277) 
การท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา ไอศาน เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้228 (SS. 4/19/188) 
  3) สานัตกุมาร (Sanatkumara) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันเสาธรรมและไอศานข้ึนไป 
(SS. 4/19/188) กวาง 2,600 โยชน สูง 600 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) แบงเปนช้ันยอย ๆ      
7 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 188) มีวิมาน 1,200,000 แหง มีสามานิกเทพ 72,000 องค (Lalwani, trans. 
1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้ มีกายสีชมพู229 (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241) สูง           
6 ศอก230 (SS. 4/21/190) อายุสูงสุด 7 สาคโรปมะ231 (TS. 4/30) มีตาทิพยสามารถมองลงไปเห็นนรก
ขุมท่ี 2 (Tatia, trans. 2007 : 107) มีพระอินทรนามวา สนัตกุมาร (Sanatkumara) พรอมดวยทาว
โลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมาแลวเปนผูปกครอง (BhS. 3/8/277) การที่
สวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา สานัตกุมาร เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้232 (SS. 4/19/188; TVr. 

4/19/163) 

                                     
 228iśanasya nivasah kalpa aiśanah. 

(SS. 4/19/188) 
 229บางแหงวา มีกายสีเหลือง ดู Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which 
Is, 108. 
 230sanatkumaramahendrayoh sadaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 231sanatkumaramahendrayoh sapta. 

(TS. 4/30) 
 232sanatkumaro nama indrah svabhavatah. “tasya nivasah” ityan. sanatkumarah 
kalpah. 

(SS. 4/19/188) 
 sanatkumaro nama jisnuh svabhavat, tasya nivasah svargah sanatkumarah. 

(TVr. 4/19/163) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84 

  4) มาเหนทระ (Mahendra) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันเสาธรรมและไอศานข้ึนไป
ระดับเดียวกับสวรรคช้ันสานัตกุมาร (SS. 4/19/188) กวาง 2,600 โยชน สูง 600 โยชน (Lalwani, 
trans. 1973 : 282) แบงเปนช้ันยอย 7 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 188) มีวิมาน 800,000 แหง                  
มีสามานิกเทพ 70,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีชมพู233 (TS. 
4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241)  สูง 6 ศอก (SS. 4/21/190)   อายุสูงสุด 7 สาคโรปมะ (TS. 4/30) มี 
ตาทิพยสามารถมองลงไปเห็นนรกขุมท่ี 2 (Tatia, trans. 2007 : 107) มีพระอินทรนามวา มเหนทร 
(Mahendra) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง 
(BhS. 3/8/277) การท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา มาเหนทร เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้234 (SS. 
4/19/188; TVr. 4/19/163) 
  5) พรหมโลก (Brahamloka) หรือพรหม235 (Brahma) (TS. 4/19) หรือพราหม 
(Brahma) (TVa. 4/19/224) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันสานัตกุมารและมาเหนทรข้ึนไป (SS. 4/19/188)
กวาง 2,500 โยชน สูง 700 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) แบงเปนช้ันยอย ๆ 4 ช้ัน (Jain, trans. 
2009 : 188) มีวิมาน 400,000 แหง มีสามานิกเทพ 60,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดา
บนสวรรคช้ันนี้มีกายสีชมพู236 (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241) สูง 5 ศอก237 (SS. 4/21/190) 
อายุสูงสุดมากกวา 10 สาคโรปมะเล็กนอย238 (TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็น ไดไกลกวา
เทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา  (Tatia, trans. 2007 : 107)  มีพระอินทรนามวา พรหมา (Brahma)  

                                     
 233บางแหงวา มีกายสีเหลือง ดู Nathmal Tatia, trans., Tattrartha Sutra : That Which 
Is, 108. 
 234mahendro namendrah svabhavatah. tasya nivasah kalpo mahendrah. 

(SS. 4/19/188) 
 mahendro nama maghavan svabhavat, tasya nivasah svargo mahendrah. 

(TVr. 4/19/163) 
 235ในคัมภีรตัตตวารถสูตรและสรวารถสิทธิแบงสวรรค ช้ันนี้ออกเปน 2 ช้ัน คือ       
พรหมโลก และพรหโมตตระ ดู TS. 4/19 และ SS. 4/19/188. 
 236บางแหงวา มีกายสีเหลือง ดู Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which 
Is, 108. 
 237brahmalokabrahmottaralantavakapisthesu pañcaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 238trisaptanavaikadaśatrayodaśapañcadaśabhir adhikani tu 
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พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง239 (BhS. 
3/8/277; SS. 4/19/188) การท่ีสรรคช้ันนี้ไดช่ือวา พรหมโลก หรือพรหม เพราะเปนท่ีอยูของพระ
อินทรองคนี้240 (TVr. 4/19/163; TVa. 4/19/224) 
  6) ลานตกะ241 (Lantaka) หรือลานตวะ (Lantava) (TS. 4/19; SS. 4/19/187) ตั้งอยู
เหนือสวรรคช้ันพรหมโลกข้ึนไป (SS. 4/19.188) กวาง 2,500 โยชน สูง 700 โยชน (Lalwani,    
trans. 1973 : 282) แบงออกเปนช้ันยอย ๆ 2 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 188) มีวิมาน 50,000 แหง              
มีสามานิกเทพ 50,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 
4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 5 ศอก (SS. 4/21/190) อายุสูงสุด
มากกวา 14 สาคโรปมะเล็กนอย (TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรค
ช้ันที่กลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 107)   มีพระอินทรนามวา  ลานตกะ  (Lantaka)   พรอมดวยทาว 
 

                                                                                                         
(TS. 4/31) 

 239คัมภีรสรวารถสิทธิ กลาววา ทาวพรหมา เปนผูปกครองสวรรค 2 ช้ัน คือ พรหมโลก 
และพรหโมตตระ 
 brahmalokabrahmottarayor eko brahma nama. 

(SS. 4/19/188) 
 แตคัมภีรตัตตวารถวฤตติ แสดงวา มีพระอินทร 2 องค คือ พรหม (Brahma) และ       
พรหโมตตระ (Brahmottara) แยกปกครององคละช้ัน 
 brahma nama akhandalah svabhavat, tasya nivasah svargo ’pi brahma … 
brahmottaranama rbhuksa svabhavat, tasya nivasah svargo brahmottarah. 

(TVr. 4/19/163) 
 240brahma indrah tasya loko brahmalokah kalpah, … brahmanah indrasya nivasah 
brahma iti kalpabhidhanam bhavati. 

(TVa. 4/19/224) 
 241คัมภีรตัตตวารถสูตรและสรวารถสิทธิแบงสวรรคช้ันนี้ออกเปน 2 ช้ัน คือ ลานตวะ 
(Lantava) และกาปษฏะ (Kapista) หรือกาปษฐะ (Kapistha) ดู TS. 4/19 และ SS. 4/19/188. 
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โลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง242 (BhS. 3/8/277; SS. 
4/19/188) การท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา ลานตกะ หรือลานตวะ เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้243 
(TVr. 4/19/163; TVa. 4/19/224) 
  7) มหาศุกร244 (Mahaśukra) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันลานตวะข้ึนไป (SS. 4/19/188) 
กวาง 2,400 โยชน สูง 800 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) มี 1 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 188) มี
วิมาน 40,000 แหง มีสามานิกเทพ 40,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้ 
มีกายสีขาว  (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241, Tatia, trans. 2007 : 108)  สูง 4 ศอก245  (SS. 
4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 16 สาคโรปมะเล็กนอย (TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็น            
ไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา  (Tatia, trans. 2007 : 107)   มีพระอินทรนามวา  มหาศุกร  
 
 
 
 
 

                                     
 242คัมภีรสรวารถสิทธิ กลาววา ทาวลานตวะ เปนผูปกครองสวรรค 2 ช้ัน คือ ลานตวะ 
และกาปษฐะ 
 lantavakapisthayor eko lantavakhyah. 

(SS. 4/19/188) 
 แตในคัมภีรตตัตวารถวฤตติ แสดงวา มีพระอินทร 2 องค คือ ลานตวะ (Lantava) และ 
กาปษฏะ (Kapista) แยกปกครององคละช้ัน 
 lantavo nama meghavahanah svabhavat, tasya nivasah svargah lantavah … kapisto 
nama duścyavanah svabhavat, tasya nivasah svargah kapistah. 

(TVr. 4/19/163) 
 243lantavasya indrasya nivasah lantavah kalpah. 

(TVa. 4/19/224) 
 244คัมภีรตัตตวารถสูตรและสรวารถสิทธิแบงสวรรคช้ันนี้ออกเปน 2 ช้ัน คือ ศุกร 
(Śukra) และมหาศุกร (Mahaśukra) ดู TS. 4/19 และ SS. 4/19/188. 
 245śukramahaśukraśatarasahasraresu caturaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
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(Mahaśukra) พรอมดวยทาวโลกบาล  4 องค  มีนามเชนเดียวกับสวรรค ช้ันท่ีกลาวมาเปน
ผูปกครอง246 (BhS. 3/8/277) การท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา มหาศุกร เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองค
นี้247 (TVr. 4/19/163) 
  8) สหัสราระ248 (Sahasrara) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันมหาศุกรข้ึนไป (SS. 4/19/188) 
กวาง 2,400 โยชน สูง 800 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) มี 1 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 189)       
มีวิมาน 6,000 แหง มีสามานิกเทพ 30,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้    
มีกายสีขาว (TS. 4/21/190) สูง 4 ศอก (SS. 4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 18 สาคโรปมะเล็กนอย 
(TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 
107) มีพระอินทรนามวา สหัสราระ (Sahasrara) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับ
สวรรคช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง249 (BhS. 3/8/277)  การท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา สหัสราระ เพราะ 

                                     
 246ในคัมภีรสรวารถสิทธิ พระอินทรมีนามวา ศุกร (Śukra) เปนผูปกครองสวรรค 2 ช้ัน 
คือ ศุกรและมหาศุกร 
 śukramahaśukrayor ekah śukrasamjñah. 

(SS. 4/19/188) 
 แตในคัมภีรตตัตวารถวฤตติ แสดงวามีพระอินทร 2 องค คือ ศุกร (Śukra) และมหาศุกร 
(Mahaśukra) แยกปกครององคละช้ัน 
 śukro nama namucisudanah svabhavat, tasya nivasah svargah śukrah … 
mahaśukranama harihayah svabhavat, tasya nivasah svargah mahaśukrah. 

(TVr. 4/19/163) 
 247ดูเชิงอรรถท่ี 246 หนาเดียวกัน. 
 248คัมภีรตัตตวารถสูตรและสรวารถสิทธิแบงสวรรคช้ันนี้ออกเปน 2 ช้ัน คือ ศตาระ 
(Śatara) และสหัสราระ (Sahasrara) ดู TS. 4/19 และ SS. 4/19/188. 
 249ในคัมภีรสรวารถสิทธิ พระอินทรมีนามวา ศตาระ (Śatara) เปนผูปกครองสวรรค       
2 ช้ัน คือ ศตาระ และสหัสราระ 
 śatarasahasrarayor ekah śataranama. 

(SS. 4/19/188) 
 แตในคัมภีรตตัตวารถวฤตติ แสดงวามีพระอินทร 2 องค คือ ศตาระ (Śatara) และ     
สหัสราระ (Sahasrara) แยกปกครององคละช้ัน 
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เปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้250 (TVr. 4/19/163)  
  9) อานตะ (Anata) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันสหัสราระข้ึนไป (SS. 4/19/188) กวาง 
2,300 โยชน สูง 900 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) แบงออกเปนช้ันยอย  ๆ  3 ช้ัน (Jain, trans. 
2009 : 189) มีวิมาน 400 แหง มีสามานิกเทพ 20,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบน
สวรรคช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 3

2
1

ศอก251 (SS. 4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 20 สาคโรปมะเล็กนอย (TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถ
มองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 107) มีพระอินทรนามวา   
อานตะ (Anata) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค คือ มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมาแลวเปน
ผูปกครอง252 (BhS. 3/8/277; SS. 4/19/188) การมีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา อานตะ เพราะเปนท่ีอยูของ
พระอินทรองคนี้253 (TVr. 4/19/163) 
  10) ปราณตะ (Pranata) ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันสหัสราระข้ึนไป ระดับเดียวกับ
สวรรคช้ันอานตะ (SS. 4/19/188) กวาง 2,300 โยชน สูง 900 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) 
แบงเปนช้ันยอย ๆ 3 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 189) มีวิมาน 400 แหง มีสามานิกเทพ 20,000 องค 

                                                                                                         
 śataranama śacipatih svabhavat, tasya nivasah svargah śatarah … sahasraranama 

surapatih svabhavat, tasya nivasah svargo ’pi, sahasrarah. 
(TVr. 4/19/163) 

 250ดูเชิงอรรถท่ี 249 หนา 88-89. 
 251anatapranatayor arddhacaturtharatnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 ทาเทีย (Tatia) กลาววา สูง 3 ศอก ด ูNathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That 
Which Is, 107. 
 252anatapranataranacyutanam caturnnam catvarah. 

(SS. 4/19/188) 
 ทาเทีย (Tatia) กลาววา พระอินทรนามวา ปราณตะ (Pranata) เปนผูปกครองสวรรค      
2 ช้ัน คือ อานตะ (Anata) และปราณตะ (Pranata)  ดู Nathmal Tatia, trans., Tattrartha Sutra : 
That Which Is, 106. 
 253a samantat sarvajñacaranakamalesu natah anato vrsa svabhavat, tasya nivasah 
svargah anatah. 

(TVr. 4/19/163) 
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(Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 
241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 3

2
1 ศอก (SS. 4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 20 สาคโรปมะเล็กนอย 

(TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 
107) มีพระอินทรนามวา ปราณตะ (Pranata) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับ
สวรรคช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง (BhS. 3/8/277; SS. 4/19/188) การมีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา    
ปราณตะ เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้254 (TVr.. 4/19/163) 
  11) อารณะ  (Arana) ตั้งอยู เหนือสวรรค ช้ันอานตะและปราณตะข้ึนไป  (SS. 
4/19/188) กวาง 2,300 โยชน สูง 900 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) แบงออกเปนช้ันยอย ๆ      
3 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 189) มีวิมาน 300 แหง มีสามานิกเทพ 10,000 องค (Lalwani, trans. 1974 : 
321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 
108) สูง 3 ศอก255 (SS. 4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 22 สาคโรปมะเล็กนอย (TS. 4/31) มีตาทิพย
สามารถมองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 107) มีพระอินทร
นามวา อารณะ (Arana) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรคช้ัน ท่ีกลาวมาเปน
ผูปกครอง256 (BhS. 3/8/277; SS. 4/19/188) การมีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา อารณะ เพราะเปนท่ีอยูของ
พระอินทรองคนี้257 (TVr. 4/19/163) 
  12) อัจยุต (Acyuta) ตั้งอยู เหนือสวรรคช้ันอานตะและปราณตะขึ้นไป ระดับ
เดียวกับสวรรคช้ันอารณะ (SS. 4/19/188) กวาง 2,300 โยชน สูง 900 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 
282) แบงออกเปนช้ันยอย ๆ 3 ช้ัน (Jain, trans. 2009 : 189) มีวิมาน 300 แหง มีสามานิกเทพ 10,000 

                                     
 254prakarsena a samantat sarvajñacaranakamalesu natah pranatah vajri svabhavat, 
tasya nivasah svargah pranatah. 

(TVr. 4/19/163) 
 255aranacyutayos tryaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 256ทาเทีย (Tatia) กลาววา พระอินทรนามวา อัจยุต (Acyuta) เปนผูปกครองสวรรค 2 ช้ัน 
คือ อารณะ (Arana) และอัจยุต (Acyuta) ดู Nathmal Tatia, trans., Tattvartha Sutra : That Which 
Is, 106. 
 257a samantat ranah śabdo yasya sa aranah prasiddhanamakah, aranasya nivasah 
svargo ’pi aranah. 

(TVr. 4/19/163) 
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องค (Lalwani, trans. 1974 : 321) เทวดาบนสวรรคช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 
: 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 3 ศอก (SS. 4/21/190) อายุสูงสุดมากกวา 22 สาคโรปมะเล็กนอย 
(TS. 4/31) มีตาทิพยสามารถมองเห็นไดไกลกวาเทวดาบนสวรรคช้ันท่ีกลาวมา (Tatia, trans. 2007 : 
107) มีพระอินทรนามวา อัจยุต (Acyuta) พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเชนเดียวกับสวรรค
ช้ันท่ีกลาวมาเปนผูปกครอง (BhS. 3/8/277; SS. 4/19/188; Tatia, trans. 2007 : 106) การมีสวรรค  
ช้ันนี้ไดช่ือวา อัจยุต เพราะเปนท่ีอยูของพระอินทรองคนี้258 (TVr. 4/19/163) 
 2. กัลปาตีตะ (Kalpatita) คือ พวกเทวดาไวมานิกะท่ีอาศัยอยูในวิมานบริเวณสวนบน
ของจักรวาลชั้นบน เปนผูท่ีมีความเห็นอยางถูกตองและม่ันคงในคําสอนของตีรถังกรหรือศาสดา
ของศาสนาไชนะ และจะไดบรรลุโมกษะภายใน 2 หรือ 3 ชาติ หลังจากท่ีลงมาเกิดเปนมนุษย (Jaini 
1990 : 129; Wiley 2006 : 226) เทวดาเหลานี้ไมมีการแบงลําดับช้ัน (TS. 4/23; Tatia, trans. 2007 : 
106, 108) ไมมีพระอินทรเปนผูปกครอง259 ไมมีเทวสภา ไมมีเทวดารับใช ไมมีใครสูงหรือ   ต่ํากวา
ใคร ตางมีตนเปนใหญ (ahamindra) (Lalwani, trans. 1974 : 330; Jain, trans. 2009 : 193) สวรรค
ของพวกเทวดาเหลานี้แบงออกเปน 2 ช้ัน (Caillat and Kumar 1981 : 102; Tatia, trans. 2007 : 106-
107) ดังนี้ 
  2.1 ไครเวยกะ (Graiveyaka) ตั้งอยูเหนือสวรรคของพวกเทวดากัลโปปปนนะ    
ข้ึนไป บริเวณคอของมนุษยจักรวาล260 (TVa. 4/19/224; Stevenson 1970 : 272; Tatia, trans. 2007 : 
106) กวาง 2,200 โยชน สูง 1,000 โยชน (Lalwani, trans. 1973 : 282) มีวิมาน 111 แหง (Tatia, 
trans. 2007 : 107-108) แบงออกเปน 9 ช้ันยอย261 (Jaini 1990 : 130; Tatia, trans. 2007 : 106-107; 
Jain, trans. 2009 : 189) ดังนี้ 
   1) สุทรรศนะ (Sudarśana) 
   2) อโมฆะ (Amogha) 
   3) สุประพุทธ (Suprabuddha) 

                                     
 258na dharmac cyutah acyutah śatamanyuh svabhavat, tasya nivasah svargah acyutah. 

(TVr. 4/19/163) 
 259บางแหงกลาววา มีพระอินทรปกครอง ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 
270. 
 260lokapurusasya grivasthaniyatvat grivah, grivasu bhavani graiveyakani vimanani. 

(TVa. 4/19/224) 
 261บางแหงมีช่ือตางออกไป ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 270. 
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   4) ยโศธร (Yaśodhara) 
   5) สุภัทร (Subhadra) 
   6) วิศาล (Viśala) 
   7) สุมนัส (Sumanas) 
   8) เสามนัส (Saumanas) 
   9) ปรีติงกร (Pritivkara) 
   สวรรคท้ัง 9 ช้ันนี้ สามารถแบงเปนช้ันใหญได 3 ช้ัน (SS. 4/21/190; Jain, 
trans. 2009 : 189) ดังนี้ 
   1) ช้ันลาง ไดแก ช้ันท่ี 1-3 (TVa. 4/19/234) เทวดาช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 
4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 2

2
1 ศอก262 (SS. 4/21/190) 

   2) ช้ันกลาง ไดแก ช้ันท่ี 4-6 (TVa. 4/19/234) เทวดาช้ันนี้มีกายสีขาว (TS. 
4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 2 ศอก263 (SS. 4/21/190) 
   3) ช้ันบน ไดแก ช้ันที่ 7-9 (TVa. 4/19/234) เทวดาชั้นนี้มีกายสีขาว (TS. 4/22; 
Lalwani, trans. 1973 : 241; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 1

2
1 ศอก264 (SS. 4/21/190) 

   อายุสูงสุดของเทวดาไครเวยกะช้ันสุทรรศนะ คือ  23 สาคโรปมะ  และ            
จะเพ่ิมข้ึนช้ันละ 1 สาคโรปมะ ในช้ันท่ีสูงข้ึนไป  เม่ือถึงช้ันท่ี 9 คือ ปรีติงกร จะมีอายุสูงสุด 31     
สาคโรปมะ265 (TS. 4/32; SS. 4/32/197) 

                                     
 262adhograiveyakesu arddhatrtiyaratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 263madhyagraiveyakesv aratnidvayapramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 264uparimagraiveyakesu … adhyarddharatnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 265aranacyutad urdhvam ekaikena navasu graiveyakesu vijayadisu sarvarthasiddhau 
ca. 

(TS. 4/32) 
 adhograiveyakesu prathame trayovimśatih, … uparimagraiveyakesu … trtiye 
ekatrimśat. 

(SS. 4/32/197) 
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   ในคัมภีรสรวารถสิทธิ  (4/19/189) และคัมภีรตัตตวารถวารติกะ  (TVa. 
4/19/234) กลาววา เหนือสวรรคช้ันปรีติงกรของไครเวยกะขึ้นไปหลายแสนโยชน   กอนถึงสวรรค
ช้ันอนุตตระ (Anuttara) มีสวรรค 9 ช้ัน เรียกวา อนุทิศ (Anudiśa) ตั้งอยูในทิศตาง ๆ266 ดังนี้ 
   1) อรรจิ (Arci) ตั้งอยูทางทิศตะวันออก 
   2) อรรจิมาลี (Arcimali) ตั้งอยูทางทิศใต 
   3) ไวโรจนะ (Vairocana) ตั้งอยูทางทิศตะวันตก 
   4) ประภาส (Prabhasa) ตั้งอยูทางทิศเหนือ 
   5) อาทิตย (Aditya) ตั้งอยูตรงกลาง 
   6) อรรจิประภะ (Arciprabha) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
   7) อรรจิมัธยะ (Arcimadhya) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
   8) อรรจิราวรรต (Arciravarta) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
   9) อรรจิวิศิษฏะ (Arciviśista) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ267 
 
 
 
 

                                     
 266anyany api navavimanani anudiśasamjñakani santiti jñapanartham. tenanudiśanam 
grahanam veditavyam. 

(SS. 4/19/189) 
 pritivkaravimanad urdhvam bahuni yojanaśatasahasrani utpatya santi tatra                
’nudiśavimanani. 

(TVa. 4/19/234) 
 267tatra diksu catvari śrenivimanani. pracyam diśi arcirvimanam, apacyam arcimali, 
praticyam vairocanam, udicyam prabhasam, madhye adityakhyam. vidiksu puspaprakirnakani 
catvari — purvadaksinasyam arciprabham, daksinaparasyam arcirmadhyam, aparottarasyam 
arciravartam, uttarapurvasyam arcirviśistam. 

(TVa. 4/19/234) 
 บางแหงมีช่ือตางออกไป ด ู Shungan Chand Jain, trans., Tattvartha Sutra               
[CD-ROM], 189. 
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   เทวดาสวรรคช้ันอนุทิศมีกายสีขาว (TS. 4/22; Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 1
2
1

ศอก268 (SS. 4/21/190) อายุสูงสุด 32 สาคโรปมะ269 (SS. 4/32/197) จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก        
2 คร้ัง เปนเทวดา 1 คร้ัง แลวจะไดบรรลุโมกษะเชนเดียวกับพวกเทวดาอนุตตรวิมานช้ันท่ี 1-4 ท่ีจะ
กลาวถึงขางหนา270 (TS. 4/26) 
  2.2 อนุตตระ (Anuttara) เปนสวรรคช้ันสูงสุดในจักรวาล (Tatia, trans. 2007 : 107) 
ตั้งอยูเหนือสวรรคช้ันอาทิตยของอนุทิศสวรรคข้ึนไปหลายแสนโยชน271 (TVa. 4/19/234) บริเวณ
ใบหนาของมนุษยจักรวาล (Stevenson 1970 : 272) กวาง 2,100 โยชน สูง 1,100 โยชน (Lalwani, 
trans. 1973 : 282) มีวิมาน 5 แหง (Tatia, trans. 2007 : 108) แบงออกเปน 5 ช้ันยอย272 (BhS. 
6/6/121; TS. 4/19; TVa. 4/19/234; stevenson 1970 : 270; Caillat and Kumar 1981 : 100; Jaini 
1990 : 130; Tatia, trans. 2007 : 107; Jain, trans. 2009 : 189) ดังนี้ 
 

                                     
 268... anudiśavimanakesu ca adhyarddharatnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 269anudiśavimanesu dvatrimśat. 

(SS. 4/32/197) 
 270vijayadisu dvicaramah. 

(TS. 4/26) 
 คัมภีรสรวารถสิทธิ อธิบายวา ดวยอาทิศัพทในสูตรนี้หมายรวมถึงเทวดาสวรรคช้ัน     
อนุทิศดวย 
 tena  vijayavaijayantajayantaparajitanudiśavimananam  istanam grahanam  siddham 
bhavati. 

(SS. 4/26/193) 
 271adityavimanad urdhvam bahuni yojanaśatasahasrani utpatya santi 
tatranuttaravimanani. 

(TVa. 4/19/234) 
 272kati nam bhamte ! anuttaravimana pannatta ? 
 goyama ! pamca anuttaravimana pannatta, tam jaha — vijae, vejayamte, jayamte, 
aparajie, savvatthasiddhe. 

(BhS. 6/6/121) 
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   1) วิชัย (Vijaya) ตั้งอยูทางทิศตะวันออก 
   2) ไวชยันตะ (Vaijayanta) ตั้งอยูทางทิศใต 
   3) ชยันตะ (Jayanta) ตั้งอยูทางทิศตะวันตก 
   4) อปราชิต (Aparajita) ตั้งอยูทางทิศเหนือ 
   5) สรวารถสิทธะ273 (Sarvarthasiddha) ตั้งอยูตรงกลาง274 
   เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระมีกายสีขาว (TS. 4/22; Lalwani, trans. 1973 : 241; 
Tatia, trans. 2007 : 108) สูง 1 ศอก275 (SS. 4/21/190) ช้ันท่ี 1-4 มีอายุสูงสุด 32 สาคโรปมะ ช้ันท่ี 5 
มีอายุสูงสุด 33 สาคโรปมะ (Tatia, trans. 2007 : 113) แตคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 4/32/197) กลาว
วา ท้ัง 5 ช้ัน มีอายุสูงสุด 33 สาคโรปมะ276 มีตาทิพยสามารถมองเห็นไดไกลตั้งแตช้ันลางสุดจนถึง
ช้ันบนสุดของจักรวาล (Tatia, trans. 2007 : 107) 
   ศาสนาไชนะเช่ือวา เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระ ตั้งแตช้ันท่ี 1-4 จะกลับมาเกิด
เปนมนุษยอีก 2 คร้ัง เทวดา 1 คร้ัง แลวจะบรรลุโมกษะ (TS. 4/26) โดยคร้ังแรกเกิดเปนมนุษย     
คร้ังท่ี 2 เปนเทวดาสวรรคช้ันอนุตตระช้ันใดชั้นหนึ่งใน 5 ช้ัน277 และคร้ังสุดทายเกิดเปนมนุษยเพื่อ

                                     
 273เปนสรวารถสิทธิ (Sarvarthasiddhi) ก็มี ดู TS. 4/19; SS. 4/32/197; TVr. 4/19/164; 
Padmanabh S. Jaini, The Jaina Path of Purification, 130. และ Shugan Chand Jain, trans., 
Tattvartha Sutra [CD-ROM], 189. เปนตน 
 274diksu pradaksinani vijayavaijayantajayantaparajitavimanani catvari, madhye 
sarvarthasiddhasamjñam. 

(TVa. 4/19/234) 
 275anuttaresv aratnipramanam. 

(SS. 4/21/190) 
 276vijayadisu trayastrimśat sagaropamany utkrsta sthitih. sarvarthasiddhau 
trayastrimśad eveti. 

(SS. 4/32/197) 
 277บางแหงกลาววา เกิดในสวรรคช้ันสรวารถสิทธะเทานั้น ดู Nathmal Tatia, trans., 

Tattvartha Sutra : That Which Is, 100. 
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บรรลุโมกษะ278 (SS. 4/26/194; Tatia, trans. 2007 : 110) สวนช้ันท่ี 5 จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก
คร้ังเดียวเทานั้นแลวจะไดบรรลุโมกษะ279 (TVr. 4/26/170; Jaini 1990 : 130; Wiley 2006 : 226; 
Tatia, trans. 2007 : 110; Jain, trans. 2009 : 189) 
   เหนือสวรรคช้ันอนุตตระข้ึนไป ตรงสวนยอดของจักรวาล บริเวณหนาผาก
หรือมงกุฎของมนุษยจักรวาลเปนท่ีอยูของสิทธะ (Siddha) คือ ชีวะท่ีบริสุทธ์ิ (Śuddhajiva) เรียกวา 
สิทธโลก (Siddhaloka) มีรูปรางเหมือนพระจันทรคร่ึงเส้ียว บรรดาชีวะท่ีหลุดพนแลวจะมาพํานัก
อาศัยเสวยวิมุติสุข  ณ สถานท่ีนี้ตราบช่ัวนิรันดร (Stevenson 1970 : 272; Caillat and Kumar 1981 : 
52; Jaini 1990 : 130) 
   ในคัมภีรตัตตวารถสูตร (TS. 4/24) และคัมภีรสรวารถสิทธิ (SS. 4/24/192) 
แสดงวา มีเทวดาพิเศษอยูพวกหนึ่ง เรียกวา เลากานติกะ (Laukantika) อาศัยอยูในวิมานบริเวณ  
สวนบนสุดของพรหมโลก280 ซ่ึงเปนเทวโลกช้ันท่ี 5 (Stevenson 1970 : 270) ของพวกเทวดา        
กัลโปปปนนะ มีกายสีขาว สูง 5 ศอก281 (SS. 4/42/200) อายุสูงสุด 8 สาคโรปมะ282 (TS. 4/42) มี

                                     
 278vijayadibhyaś cyuta apratipatitasamyaktva manusyesutpadya samyamam aradhya 
punar vijayadisutpadya tataś cyutah punar manusyabhavam avapya siddhyantiti 
dvicaramadehatvam. 

(SS. 4/26/194) 
 279sarvarthasiddhyahamindras tu anvarthasamjñatvat paramotkrstasuratvac ca 
arthapattibalad eva ekacarama bhavantiti jñatavyam. 

(TVr. 4/26/170) 
 280brahmalokalaya laukantikah. 

(TS. 4/24) 
 tesam hi vimanani brahmalokasyantesu sthitani. 

(SS. 4/24/192) 
 บางแหงกลาววา อาศัยอยูใกลกับชองดําบนสวรรคช้ันพรหมโลก ด ู Nathmal Tatia, 
trans., Tattvartha Sutra : That Which Is, 108. 
 281aviśistah sarve te śuklaleśyah pañcahastotsedhaśarirah. 

(SS. 4/42/200) 
 282laukantikanam astau sagaropamani sarvesam. 

(TS. 4/42) 
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ตนเองเปนใหญ ไมมีใครตํ่าหรือสูงกวาใคร283 เปนเทพฤษี ไมมีความยินดีในอารมณตาง ๆ เปนท่ี
เคารพบูชาของเทวดาท้ังหลาย สามารถทรงจําคัมภีรปูรวะ (Purva) ท้ัง 14 คัมภีร และเปนผูประกาศ
การออกบวชของตีรถังกร284 (SS. 4/25/193) เทวดาเหลานี้ถือวาเปนผูดํารงอยูในท่ีสุดของโลกแหง
การเกิด แก และตาย เปนผูขามพนสังสารวัฏ เพราะหลังจากภพนั้นจะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกเพียง
คร้ังเดียว แลวไดบรรลุโมกษะ285 (SS. 4/24/192) แบงออกเปน 8 พวก ใน 8 ทิศของพรหมโลก286 
(TS. 4/25; SS. 4/25/193) ดังนี้ 
   1) สารัสวตะ (Sarasvata) มีสารัสวตวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2) อาทิตย (Aditya) มีอาทิตยวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันออก 
   3) วหนิ (Vahni) มีวหนิวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
   4) อรุณ (Aruna) มีอรุณวิมานต้ังอยูทางทิศใต 
   5) ครรทโตยะ (Gardatoya) มีครรทโตยวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
   6) ตุษิต (Tusita) มีตุษิตวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันตก 
 
 

                                     
 283บางแหงกลาววา เลากานติกะ เปนเทวดารับใช ซ่ึงมีถึง 99 พวก ท้ังในนรกและสวรรค 
แตมีฐานะสูงกวาเทวดารับใชอ่ืน ๆ ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 270. 
 284sarve ete svatantrah ; hinadhikatvabhavat, visayarativirahad devarsayah, itaresam 
devanam arcaniyah, caturdaśapurvadharah tirthakaraniskramanapratibodhanapara veditavyah. 

(SS. 4/25/193) 
 285athava janmajaramaranakirno lokah samsarah, tasyanto lakantah. lokante bhava 
laukantikah. te sarve paritasamsarah, tataś cyuta ekam garbhavasam prapya parinirvasyantiti. 

(SS. 4/24/192) 
 286sarasvatadityavahnyarunagardatoyatusitavyabadharistaś ca. 

(TS. 4/25) 
 purvottarakone sarasvatavimanam, purvasyam diśi adityavimanam, purvadaksinas- 
yam diśi vahnivimanam, daksinasyam diśi arunavimanam, daksinaparakone gardatoyavimanam, 
aparasyam diśi tusitavimanam, uttaraparasyam diśi avyabadhavimanam, uttarasyam diśi 
aristavimanam. 

(SS. 4/25/193) 
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   7) อัพยาพาธ (Avyabadha) มีอัพยาพาธวิมานต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
   8) อริษฏะ (Arista) มีอริษฏวิมานต้ังอยูทางทิศเหนือ 
   ในคัมภีรโสวปชญภาษยฎีกา (Svopajña Bhasya Tika, quoted in Tatia, trans. 
2007 : 110) กลาววา เทวดาเลากานติกะมี 9 พวก โดยเพ่ิมมรุตเทพข้ึนมาอีก 1 พวก มีวิมาน  ตั้งอยู
ทางทิศเหนือ287 สวนพวกอริษฏเทพมีวิมานอยูตรงกลาง 
   จากท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา เทวดาท้ัง 4 กลุมนี้ไมไดอาศัยอยูบนจักรวาลชั้นบน
ท้ังหมด แตอยูกระจายท่ัวไปท้ัง 3 ช้ันของจักรวาล ดังนั้น หากกลาวตามสถานที่ท่ีเทวดาแตละกลุม 
สวนใหญอาศัยอยูแลว พวกเทวดากลุมท่ี 1 ภวนวาสี และกลุมท่ี 2 วยันตระ จะอาศัยอยูท่ีจักรวาล   
ช้ันลาง กลุมท่ี 3 โชยติษกะ จะอาศัยอยูท่ีจักรวาลชั้นกลาง สวนกลุมท่ี 4 จะอาศัยอยูท่ีจักรวาลชั้นบน 
สอดคลองกับคัมภีรภควตีสูตร (BhS. 11/10/94) ท่ีกลาววา จักรวาลชั้นบนมีสวรรคท้ังหมด 15 ช้ัน   
โดยนับสวรรคของพวกเทวดากัลโปปปนนะ (เทวโลก) 12 ช้ัน สวรรคของพวกเทวดากัลปาตีตะ      
2 ช้ัน คือ ช้ันไครเวยกะและช้ันอนุตตระ และนับรวมสิทธโลก ดินแดนของมุกตชีวะ ซ่ึงเรียกวา      
อีสิปพภารปุฒวี (Isipabbharapudhavi) อีก 1 ช้ัน จึงเปน 15 ช้ัน288 
   ตามความเช่ือของศาสนาไชนะ แมพวกเทวดาจะดอยกวามนุษยตรงที่ไม
สามารถบรรลุโมกษะได แตก็มีความสุขมากกวามนุษย (Stevenson 1970 : 268) เทวดาในสวรรค  
แตละช้ันจะมีความสุขแตกตางกันออกไป จากความสุขข้ันหยาบไปถึงความสุขข้ันละเอียด จาก
ความสุขท่ีเปนรูปธรรมไปจนถึงความสุขท่ีเปนนามธรรม ในคัมภีรตัตตวารถสูตร (TS. 4/7-9) และ
คัมภีรสรวารถสิทธิ (4/7-9/181-182) แสดงวาพวกเทวดากลุมท่ี 1 ภวนวาสี จนถึงกลุมท่ี 4 ไวมานิกะ 
กัลโปปปนนะ ช้ันท่ี 2 คือ ไอศาน  ยังมีการแสวงหาความสุขทางกามโดยการมีเพศสัมพันธกับเทวี

                                     
 287ในคัมภีรสรวารถสิทธิมีกลาวถึงมรุตเทพดวย แตไมไดระบุวามีวิมานต้ังอยูทาง        
ทิศเหนือ กลาวเพียงวา มีวิมานต้ังอยูระหวางพวกอัพยาพาธเทพและอริษฏเทพเทานั้น 
 avyabadharistantarale marudvasavah. 

(SS. 4/25/193) 
 288uddhaloyakhettaloe nam bhamte ! kativihe pannatte ? 
 goyama ! pannarasavihe pannatte, tam jaha — sohammakappauddhaloyakhettaloe 
isana-sanamkumara-mahimda-bambhaloya-lamtaya-mahasukka-sahassara-anaya-panaya-arana-
accuyakappauddhaloyakhettaloe, gevejjavimanauddhaloyakhettaloe, anuttaravimanauddhaloya-  
khettaloe, isipabbharapudhaviuddhaloyakhettaloe. 

(BhS. 11/10/94) 
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เหมือนอยางมนุษย289 ช้ันท่ี 3-4 คือ สานัตกุมารและมาเหนทระ มีการแสวงหาความสุขทางกามโดย
การจับตองสัมผัสเทวีท่ีปรากฏตรงหนา ช้ันท่ี 5-6 คือ พรหมโลกและลานตกะ มีการแสวงหา
ความสุขทางกามโดยการจองดูเทวีท่ีแตงตัวและสวมเคร่ืองประดับอยางสวยงาม ช้ันท่ี 7-8 คือ      
มหาศุกรและสหัสราระ มีการแสวงหาความสุขทางกามโดยการฟงดนตรี เสียงหัวเราะ การเจรจา 
และบทเพลงอันไพเราะจากเทวี ช้ันท่ี 9-12 คือ อานตะ ปราณตะ อารณะ และอัจยุต มีการแสวงหา
ความสุขทางกามโดยการคิดจินตนาการ สวนสวรรคช้ันไครเวยกะและอนุตตระ ไมมีเทวี พวก
เทวดาดํารงอยูในภาวะอันเปนสุขอยางยิ่ง โดยปราศจากความยินดีในกาม290 
 จักรวาลทั้ง 3 ช้ัน ถือเปนสถานท่ีเกิดของชีวะท้ังหลายท่ียังไมหลุดพน บางแหงแสดงคติ 
(states of existence) ท่ีชีวะจะตองไปเกิดวามี 4291 คือ สัตวนรก (Naraki) สัตวดิรัจฉานและพืช 

                                     
 289kayapravicara a aiśanat. 

(TS. 4/7) 
 ete bhavanavasyadaya aiśanantah samklistakarmatvan manusyavat strivisayasukham 
anubhavantity arthah. 

(SS. 4/7/181) 
 290śesah sparśarupaśabdamanah pravicarah. 

(TS. 4/8) 
 sanatkumaramahendrayor deva devavganavgasparśamatrad eva param pritim     

upalabhante, tatha devyo ’pi. brahmabrahmottaralantavakapisthesu deva divyavgananam 

śrvgarakaravilasacaturamanojñavesarupavalokanamatrad eva paramasukham apnuvanti. 
śukramahaśukraśatarasahasraresu deva devavanitanam madhurasamgitamrduhasitalalitakathita- 
bhusanaravaśravanamatrad eva param pritim askandanti. anatapranataranacyutakalpesu deva 
svavganamanahsamkalpamatrad eva param sukham apnuvanti. 

(SS. 4/8/181-182) 
 pare ’pravicarah. 

(TS. 4/9) 
 pravicaro hi vedanapratikarah. tadabhave tesam paramasukham anavaratam bhavati. 

(SS. 4/9/182) 
 

291แบงออกเปนกําเนิดยอย ๆ 8,400,000 ชนิด ดู Muni Śri Nyayavijayaji, Jaina 
Philosophy and Religion, 8. 
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(Tiryañc) มนุษย (Manusya) และเทวดา (Devata) (Stevenson 1970 : 96-97: Gopalan 1973 : 134; 
Sadhvi Sri Vijaysriji Arya 2008 : 6) จะเห็นวา คติท้ัง 4 นี้ ลวนแลวแตอาศัยอยูในจักรวาล 3 ช้ัน 
ตามท่ีกลาวมาแลวท้ังส้ิน ในศาสนาไชนะ จะใชเคร่ืองหมายสวัสติกะ (Svastika) เปนสัญลักษณ
แทนคติท้ัง 4 โดยนรกอยูดานลาง สัตวดิรัจฉานและพืชอยูดานขวา มนุษยอยูดานซาย และเทวดาอยู
ดานบนของเคร่ืองหมาย ดังจะเห็นไดท่ัวไปตามหนังสือหรือวัดของไชนะ 
 

ความสิ้นสุดของจักรวาล 
 แมศาสนาไชนะจะเช่ือวาจักรวาลหรือโลกากาศเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงตามธรรมชาติ ไมมี
ใครสราง ไมมีเบ้ืองตน ไมมีท่ีสุด ไมถูกทําลายใหยอยยับ และจะดํารงอยูอยางนี้ช่ัวนิรันดร แตก็
ยอมรับวา ดินแดนสวนท่ีเปนกรรมภูมิ (Karmabhumi) ตามท่ีกลาวมาแลว มีการเปล่ียนแปลง
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตามเข็มนาฬิกา มีลักษณะเปนวงกลม ไมมีจุดส้ินสุด เรียกวา กาลจักร 
(Kalacakra) (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ อวสรรปณี 
(Avasarpini) และอุตสรรปณี (Utsarpini) (Stevenson 1970 : 272; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 
: 29; Jaini 1990 : 30-31; Mardia 1996 : 58-60. Chanchreek and Jain, eds. 2003 : 2-3) ดังนี้ 
 

 อวสรรปณี (Avasarpini : regressive half-cycle) 
 เปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงจากความเจริญไปหาความเส่ือม โดยในชวงแรก
มนุษยจะมีความสุข ความอุดมสมบูรณ ความเจริญรุงเรือง สภาพรางกายใหญโต อายุยืนยาว            
มีความเครงศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก หลังจากนั้นส่ิงตาง ๆ ก็จะคอย ๆ ลดลง แบง
ออกเปนยุคยอย ๆ ซ่ึงเรียกวา อระ (ara) ได 6 ยุค (Stevenson 1970 : 272-275; Schubring 1978 : 
225-225; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 29; Jaini 1990 : 31; Mardia 1996 : 58-60) ดังนี้ 
 1. สุษมะ-สุษมา (Susama-Susama : extremely happy) เปนยุคท่ีมีความสุขมากท่ีสุด  มี
ระยะเวลาประมาณ 4 โกฏาโกฏิสาคโรปมะ (Stevenson, 1970 : 272; Schubring 1978 : 225; Muni 
Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) มนุษยในยุคนี้จะมีรางกายใหญโต สูง 6 ไมล มีกระดูกซ่ีโครง 256 
ซ่ี (Stevenson 1970 : 273) กระดูกมีระยะหางเทากัน ตามรางกายมีเคร่ืองหมายท่ีเปนมงคลจํานวน
มาก มีอายุ  3 ปลโยปมะ รับประทานอาหาร 4 วันคร้ัง (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 31) ทารก
ท่ีเกิดมาจะเปนแฝดชายหญิง พออายุได 4 วัน ก็สามารถรับประทานอาหารที่มีขนาดเทากับเมล็ด
ขาวโพดได และจะรับประทานขนาดเทานี้ตลอดไป บิดามารดาจะเสียชีวิตเม่ือทารกมีอายุได         
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49 วัน292 (Stevenson, 1970 : 273) มนุษยทุกคนไมเคยทําความช่ัว ไมมีความโกรธ ความเยอหยิ่ง 
ความหลอกลวง ความโลภ และกิเลสตัณหาอื่น ๆ พวกเขาจึงมีความสุขตลอดเวลา เม่ือปรารถนา     
ส่ิงใดก็ไปขอไดจากตนกัลปพฤกษซ่ึงมี 10 ตน  ใหเลือกตามปรารถนา ดังนี้ 
  ตนท่ี 1 ช่ือ มัทยางคะ (Madyavga) ผลมีรสหวาน ใชเปนเคร่ืองดื่มอันแสนอรอย 
  ตนท่ี 2 ช่ือ ภฤงคะ (Bhrvga) ใบใชเปนภาชนะ เชน หมอ กระทะ 
  ตนท่ี 3 ช่ือ ตูรยางคะ (Turyavga) ใบสงเสียงเปนบทเพลงอันไพเราะ 
  ตนท่ี 4 ช่ือ ทีปศิขา (Dipaśikha) ใหแสงสวางอันสุกใสแมในเวลากลางคืน 
  ตนท่ี 5 ช่ือ โชยติษกะ (Jyotiska) มีรัศมีเหมือนตะเกียงขนาดเล็ก 
  ตนท่ี 6 ช่ือ จิตรางคะ (Citravga) ดอกมีรูปทรงสวยงามและสงกล่ินหอมฟุง 
  ตนท่ี 7 ช่ือ จิตรรส (Citra-rasa) ใหอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีมีสีสันและรสอันเลิศ 
  ตนท่ี 8 ช่ือ มัณยางคะ (Manyavga) ใบใชเปนเคร่ืองประดับชนิดตาง ๆ 
  ตนท่ี 9 ช่ือ เคหาการ (Gehakara) เหมือนพระราชวังอันสวยงาม ใชเปนท่ีอยูอาศัย
  ตนท่ี 10 ช่ือ อนัคนะ (Anagna) เปลือกใชเปนเส้ือผา ซ่ึงเหมาะสมกับทุกฤดูกาล 
(Stevenson 1970 : 273; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 31-32) 
  พวกเขาไมเคยเห็นภาชนะหุงตม หรือแมแตสัมผัสอาหารท่ีผานการหุงตม ไมเคย  
ไดยินเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา เม่ือเสียชีวิตก็จะไปเกิดในเทวโลกทันที (Stevenson 1970 : 273) 
  ในยุคท่ี 1 นี้ แผนดินจะมีรสหวานเหมือนน้ําตาล น้ําในแมน้ํา ลําธาร และทะเลสาบ 
มีรสหวานและอรอยมาก ดื่มแลวทําใหสดช่ืนเหมือนไดดื่มน้ําทิพย (Muni Ratna-prabha Vijaya 
1989 : 32) 
 2. สุษมา (Susama : happy) เปนยุคท่ีมีความสุขลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของยุคแรก 
(Stevenson 1970 : 273) มีระยะเวลาประมาณ 6 โกฏาโกฏิสาคโรปมะ (Schubring 1978 : 226; Muni 
Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) มนุษยมีรางกายเล็กลง สูง 4 ไมล มีกระดูกซ่ีโครง 128 ซ่ี มีอายุ        
2 ปลโยปมะ รับประทานอาหาร 3 วันคร้ัง ทารกท่ีเกิดมายังคงเปนแฝดชายหญิง บิดามารดาจะ
เสียชีวิตเม่ือทารกมีอายุได 64 วัน ในยุคนี้ยังมีตนกัลปพฤกษ 10 ตน ใหมนุษยไดขอส่ิงท่ีตองการ  
แตจะไมไดมากเหมือนในยุคแรก แผนดินและน้ําจะมีความหวานลดลง (Stevenson 1970 : 273-274; 
Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 32) 

                                     
 292บางแหงกลาววา เสียชีวิตทันทีหลังจากท่ีคลอดบุตร ดู K.L. Chanchreek and Mahesh 
K. Jain, eds., Jainism : Rishabha Deva to Mahavira, 3. 
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 3. สุษมะ – ทุะษมา (Susama-duhsama : more happy than unhappy) เปนยุคท่ีมี
ความสุขและความทุกขปนกัน แตมีความสุขมากกวาความทุกข มีระยะเวลาประมาณ 2 โกฏาโกฏิ
สาคโรปมะ (Schubring 1978; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) มนุษยมีรางกายเล็กลง สูง       
2 ไมล มีกระดูกซ่ีโครง 64 ซ่ี มีอายุ 1 ปลโยปมะ รับประทานอาหาร 2 วันคร้ัง ทารกท่ีเกิดมายังคง
เปนแฝดชายหญิง เม่ือเสียชีวิตก็จะไดไปเกิดในเทวโลก ตนกัลปพฤกษยังใหส่ิงท่ีปรารถนา
เหมือนเดิม แตจะลดปริมาณลงเชนเดียวกับความหวานของดินและน้ํา (Stevenson 1970 : 270; 
Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 32-33) ในตอนตนของยุคนี้ มนุษยเร่ิมประสบความโศกเศรา
เสียใจและความช่ัวรายตาง ๆ แตยังไมรุนแรงนัก เม่ือมนุษยรูตัววาความสุขท่ีไดรับกําลังลดนอยลง 
จึงไดพากันไปหาผูสูงอายุเพื่อแตงต้ังใหเปน “กุลกร” ทําหนาท่ีแนะนําหรือชักจูงใหมนุษยทําความดี 
กุลกรมีติดตอกันมาจนถึงคนสุดทายในยุคนี้  ซ่ึงมีช่ือวา ฤษภเทวะ (Rsabhadeva) ศาสนาไชนะถือวา
ทานเปนตีรถังกรองคแรก และเปนผูใหกําเนิดศาสนาไชนะอยางแทจริง ทานรูวา ตอไปในอนาคต
ตนกัลปพฤกษจะหายไป มนุษยจะตองพึ่งตนเอง จึงไดสอนศิลปะ 72 อยางแกผูชาย และศิลปะ 64 
อยางแกผูหญิง เชน การเพาะปลูก การทําอาหาร การคาขาย การทําภาชนะเคร่ืองใช การตัดเย็บ
เส้ือผา การดูแลผูปวย การเล้ียงดูบุตรหลาน การสรางบานเรือน ตลอดจนเร่ืองการเมืองการปกครอง 
ทานจึงเปนนักการศึกษาคนแรกของยุคนี้293 และทานไดแบงคนในสังคมออกเปน 3 ช้ัน คือ กษัตริย 
แพศย และศูทร เม่ือไดสอนใหมนุษยรูจักชวยเหลือตนเอง และจัดรูปแบบปกครองเสร็จเรียบรอย
แลว ทานก็แตงต้ังใหบุตรชายชื่อ ภรต (Bharata) เปนผูปกครองประชาชน ซ่ึงศาสนาไชนะถือวา 
ภรต เปนจักรพรรดิองคแรกของโลก สวนตัวทานไดออกบวชส่ังสอนศีลธรรมแกประชาชน 
ระหวางการปกครองจักรพรรดิภรตไดตั้งวรรณะพราหมณข้ึนมาอีกวรรณะหนึ่ง ในตอนปลายของ
ยุคนี้ ความจําของมนุษยเร่ิมเส่ือมลง มนุษยจึงจําเปนตองมีการบันทึกความคิดของตนไว ธิดาคน
หนึ่งของทานช่ือ พรหมี จึงไดประดิษฐตัวอักษรตาง ๆ ข้ึนมาถึง 18 ชนิด เชน อักษรตุรกี (Turkish) 
อักษรนาครี (Nagari) อักษรภาษาถิ่นของพวกดราวิเดียนท้ังหมด (Dravidian dialects) อักษร         

                                     
 293บางแหงกลาวเพิ่มเติมวา ทานเปนพระเจาแผนดิน (king) องคแรก นักบวช (monk) 
รูปแรก และเปนผูวางรากฐานหลักจริยธรรมคนแรกอีกดวย ดู K.L. Chanchreek and Mahesh K. 
Jain, eds., Jainism : Rishabha Deva to Mahavira, 3. 
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กนารีส (Canarese) อักษรเปอรเซีย (Persian) และอักษรท่ีใชในแควนโอริสสา (Orissa) เพื่อให
มนุษยไดใชเขียนกัน294 (Stevenson 1970 : 274; Vijaya, in Das, ed. 2000 : 106-109) 
 4. ทุะษมะ – สุษมา (Duhsama-Susama : more unhappy than happy) เปนยุคท่ีมีความ
ทุกขปนกับความสุข แตมีความทุกขมากกวาความสุข295 มีระยะเวลาประมาณ 1 โกฏาโกฏิลบดวย 
42,000 ป (Stevnson 1970 : 274; Schubring 1978 : 226; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) 
มนุษยมีความสูง 500 ธนู และลดลงเร่ือย ๆ ตอนปลายยุคมีความสูงเพียง 7 ศอก มีกระดูกซ่ีโครง 32 
ซ่ี (Stevenson 1970 : 274) มีอายุ 1 โกฏิปูรวะ และลดลงเร่ือย ๆ ตอนปลายยุคมีอายุเพียง 100 ป หรือ
นอยกวา (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 33) รับประทานอาหารวันละ 2 คร้ัง ผูหญิงรับประทาน
เพียง 28 คํา สวนผูชาย 32 คํา ศาสนาไชนะ จะไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี เพราะตีรถังกรอีก 23 องค
ท่ีเหลือ รวมท้ังจักรพรรดิ (Cakravarti) 12 องค พลเทวะ (Baladeva) 9 องค วาสุเทวะ (Vasudeva) 9 
องค และประติวาสุเทวะ (Prativasudeva) 9 องค ก็จะอุบัติในยุคนี้ มนุษยท่ีเสียชีวิตจะไมไดไปเกิด
ในเทวโลกท้ังหมด บางคนอาจไปเกิดในคติ 4 คติใดคติหนึ่ง หรือบางคนอาจไดบรรลุโมกษะ 
กลายเปนสิทธะ (Siddha) ก็ได (Stevenson 1970 : 274) 
 5. ทุะษมา (Duhsama : unhappy) เปนยุคท่ีมีแตความทุกข ยุคนี้เร่ิมตนหลังจากที่       
มหาวีระประสูติได 75 ป 8 เดือน 15 วัน296 (Schubring 1978 : 226) ซ่ึงไดแกยุคปจจุบันนี้                 
มีระยะเวลา 21,000 ป มนุษยมีความสูงไมเกิน 7 ศอก297 กระดูกซ่ีโครงไมเกิน 16 ซ่ี อายุไมเกิน    

                                     
 294บางแหงกลาววา อักษรท่ีประดิษฐข้ึนนี้เรียกวา อักษรพราหมี (Brahmi) ดู กวี            ศิ
ริธรรม, “หลักคําสอนของศาสนาเชนในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธปริญญาอักษร-
ศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), 12. 
 295บางแหงกลาววา มีความทุกขเพียงเล็กนอย แตมีความสุขมาก ประชาชนมีความม่ังค่ัง
รุงเรือง ฝนตกตามฤดูกาลและมีปริมาณเพียงพอ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณและใหผลผลิตจํานวน
มาก ดู Muni Ratna-prabha Vijaya, Śramana Bhagavan Mahavira : His Life and Teaching 
(Delhi : Parimal Publications, 1989), 33. 
 296หลังจากท่ีมหาวีระนิพพานได 3 ป 8 เดือน 15 วัน แตบางแหงกลาววา เร่ิมตนหลังจาก
มหาวีระบรรลุโมกษะได 3 ป ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 245. 
 297บางแหงวา สูง 6 ฟุต ดู Muni Ratna-prabha Vijaya, Śramana Bhagavan Mahavira 
: His Life and Teaching, 33. 
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125 ป298 (Stevenson 1970 : 275) ในตอนปลายยุค มนุษยจะมีความสูงเพียง 1 ศอก และมีอายุเพียง   
20 ป (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 33) ตีรถังกรจะไมอุบัติในยุคนี้ ไมมีฆราวาสหรือนักบวช
คนใดสามารถบรรลุโมกษะโดยไมตองกลับมาเกิดใหมอีกอยางนอย 1 คร้ัง ทุกส่ิงทุกอยางจะเลวราย
ยิ่งข้ึน แมแตศาสนาไชนะก็จะเส่ือมลงและสูญส้ินไปในยุคนี้ มนุษยจะมีแตความทุกข นอยคนนัก  
ท่ีจะมีความสุข และเปนความสุขท่ีเจือไปดวยความทุกข ทุกคนไมคอยเครงครัดในศาสนา          
ขาดความซ่ือสัตย จองหาโอกาสที่จะคดโกงกัน มีการทะเลาะวิวาทตอสูกันอยูเสมอ บุตรไมเช่ือฟง
บิดามารดา ภรรยาผูกพยาบาทสามีเหมือนอสรพิษ มารดาเล้ียงนากลัวเหมือนคืนท่ีโลกถูกทําลาย  
กุลสตรีจะไรยางอาย  ประพฤติตนเสมือนหญิงโสเภณี พวกนักบวชจะไมไดรับนิมนตใหไป          
ฉันอาหารและถวายของใช รวมท้ังเคร่ืองนุงหม มีการโกงตาชั่งและใสส่ิงปลอมปนซ่ึงเปนอันตราย
แกรางกายของมนุษยและสัตวลงในอาหารและเคร่ืองดื่ม พระเจาแผนดินมีพระทัยโหดรายเห็นแก
พระองคเอง ชอบกดข่ีขมเหงราษฎร แผนดินจะขาดความอุดมสมบูรณ ฝนไมตกตองตามฤดูกาล     
มีกระแสลมแรงพัดทําลายผูคนและทรัพยสิน เกิดทุพภิกขภัยบอยคร้ัง มนุษยจะไดรับอันตรายจาก
สัตวราย หมูบานจะเหมือนหลุมฝงศพ เมืองจะเหมือนยมโลก ในตอนปลายยุค ดินแดนภรตะ        
จะเหลือภิกษุในศาสนาไชนะรูปสุดทายช่ือ ทุปปสหสุรี (Duppasahasuri) ภิกษุณีช่ือ ผัลคุศรี 
(Phalguśri) อุบาสกช่ือ นาคิล (Nagila) และอุบาสิกาช่ือ สัตยศรี (Satyaśri) (Stevenson 1970 : 275; 
Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 34-36) 
 6. ทุะษมะ-ทุะษมา (Duhsama-Duhsama : extremely unhappy) เปนยุคสุดทายซ่ึงมี
ความทุกขมากท่ีสุด มีระยะเวลาประมาณ 21,000 ป (Stevenson 1970 : 275; Schubring 1978 : 226; 
Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 30) มนุษยมีความสูงเพียง 1 ศอก มีกระดูกซ่ีโครงไมเกิน 8 ซ่ี 
(Stevenson 1970 : 275) ผูชายมีอายุ 20 ป ผูหญิงมีอายุ 16 ป299 ใหกําเนิดบุตรไดเม่ืออายุ 6 ป พอมี
อายุถึง 16 ป จะมีบุตรจํานวนมาก และกลายเปนหญิงชรา (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 37) 
ในยุคนี้มนุษยจะไมเหลือจิตสํานึกท่ีดีงาม   การทําความช่ัวตาง ๆ เชน การฆาฟนกัน การลักขโมย 
การรวมประเวณีระหวางมารดากับบุตรหรือระหวางพี่ชายนองชายกับพี่สาวนองสาวจะกลายเปน
เร่ืองธรรมดา จะเกิดมีลมพายุพัดกระหน่ําท้ังกลางวันและกลางคืน ทุกทิศทุกทางจะเต็มไปดวย
หมอกควันอันนากลัว เกิดโรคระบาดไปท่ัว  ดวงจันทรจะแผรังสีความเย็นอยางรุนแรง ดวงอาทิตย

                                     
 298บางแหงวา มีอายุนอยกวา 100 ป ดู Muni Ratna-prabha Vijaya, Śramana Bhagavan 
Mahavira : His Life and Teaching, 33. 
 299สตีเวนสัน (Stevenson) กลาววา มนุษยในยุคนี้มีอายุสูงสุดเพียง 16 ป แตบางนิกาย     
ก็กลาววา 20 ป ดู Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, 275. 
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จะฉายแสงความรอนจนยากท่ีจะทนได ทุงนา ปา สวน ไมเล้ือย ไมยืนตน และหญาจะถูกทําลาย 
เทือกเขาตาง ๆ ยกเวนภูเขาไวตาฒยะ (Vitadhya) และภูเขาฤษภกูฏ (Rsabhakuta) ลุมแมน้าํและหลุม
บอท้ังหมดจะราบเรียบเสมอกับพื้นดิน ลําธารและแมน้ําท้ังหมด ยกเวนแมน้ําคงคาและแมน้ําสินธุ
จะเหือดแหงไป พื้นดินจะเต็มไปดวยฝุนและโคลนเลน น้ําฝนจะมีพิษ พวกมนุษยจะมีนิสัยหยาบ
คาย ดุราย รับประทานเน้ือเปนอาหาร อาศัยอยูในรูหรือโพรงใตภูเขาไวตาฒยะหรือตามฝงแมน้ําคง
คาและสินธุ ตอนกลางวันจะออกมายางปูและปลาท่ีจับจากแมน้ําโดยใชความรอนจากดวงอาทิตย 
สวนตอนกลางคืนจะหลับนอนอยูในท่ีอาศัย (Stevenson 1970 : 275; Schubring 1978 : 226; Muni 
Ratna-prabha Vijaya 1989 : 36-37; Chanchreek and Jain, eds. 2003 : 3) 
 

 อุตสรรปณี (Utsarpini : progressive half-cycle) 
 เปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงจากความเส่ือมไปหาความเจริญ เร่ิมตนข้ึนในราว
เดือนศราวณะ300 (Śravana) ขางแรม (Stevenson 1970 : 276) ในชวงแรกมนุษยจะมีความทุกข
ทรมานอยางมาก หลังจากนั้นสภาพตาง ๆ จะคอย ๆ ดีข้ึน จนถึงชวงสุดทาย มนุษยจะมีแตความสุข 
ความเจริญรุงเรือง มีสภาพรางกายใหญโต มีอายุยืนยาว และมีคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก แบง
ออกเปนยุคยอยได 6 ยุค (Stevenson 1970 : 276-278; Schubring 1978 : 226-227; Muni Ratna-
prabha Vijaya 1989 : 29; Jaini 1990: 31; Mardia 1996 : 58-60) ดังนี้ 
 1. ทุะษมะ-ทุะษมา (Duhsama-Duhsama : extremely unhappy) เปนยุคแรกของ
กาลจักร สวนท่ีเปนอุตสรรปณี มนุษยมีความทุกขมากท่ีสุด มีสภาพเชนเดียวกับยุคท่ี 6 ของกาลจักร 
สวนท่ีเปนอวสรรปณี ตอนปลายของยุคนี้จะมีฝน 5 ชนิด ตกชนิดละ 7 วัน รวม 45 วัน ดังนี้ 
  ฝนชนิดท่ี 1 ช่ือ ปุษกร (Puskara) ตกตลอด 7 วัน ทําใหพื้นดินชุมไปดวยน้ํา 
  ฝนชนิดท่ี 2 ช่ือ กษีรเมฆ (Ksira-megha) ตกตลอด 7 วัน พวกธัญพืชตาง ๆ เชน    
ขาวโพด จะพากันเจริญเติบโตอุดมไปดวยสีและกล่ิน 
  ฝนชนิดท่ี 3 ช่ือ ฆฤตเมฆ (Ghrta-megha) ตกตลอด 7 วัน ทําใหเกิดความอุดม
สมบูรณ 
  ฝนชนิดท่ี 4 ช่ือ อมฤตเมฆ (Amrta-megha) ตกตลอด 7 วัน ทําใหไมเล้ือยและ      
ไมยืนตนท่ีเปนยาเจริญเติบโต 
  ฝนชนิดท่ี 5 ช่ือ รสเมฆ (Rasa-megha) ตกตลอด 7 วัน ทําใหพื้นดินมีรสอรอย 
(Stevenson 1970 : 276; Schubring 1978 : 227; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 38) 

                                     
 300ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ดู M. Monier-Williams, A Sanskrit-English 
Dictionary, 1097. 
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  เม่ือพวกมนุษยไดเห็นสภาพแวดลอมอุดมสมบูรณไปดวยไมยืนตน ไมเล้ือย         
พืชตาง ๆ พืชทางยา แมน้ําลําธารเต็มไปดวยน้ํา ก็จะพากันดีใจ และออกจากรูหรือโพรงท่ีตนอาศัย 
ในดินแดนภรตะจะมีดอกไมและผลไมเต็มไปหมด พวกมนุษยจะงดเวนการรับประทานเนื้อสัตว  
ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและอายุเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ใบหนาก็มีเสนหมากข้ึน (Muni Ratna-prabha 
Vijaya 1989 : 38) 
 2. ทุะษมา (Duhsama : unhappy) แมจะเปนยุคท่ีมีความทุกขเชนเดียวกับยุคท่ี 5 ของ
กาลจักรสวนท่ีเปนอวสรรปณี แตทุกส่ิงทุกอยางเร่ิมมีสภาพดีข้ึนทีละนอย ในตอนปลายของยุคนี้  
จะมีกุลกร 7 คน เกิดข้ึน คือ วิมลวาหนะ (Vimala-vahana) สุทาม (Sudama) สังคม (Savgama)           
สุปารศวะ (Su-parśva) ทัตตะ (Datta) สุมุข (Su-mukha) และสัมมุจิ (Sammuci) กุลกรวิมลวาหนะ
เปนผูท่ีระลึกชาติได จึงไดทําการกอสรางหมูบานและเมืองข้ึน มีการรวบรวมสัตวเล้ียง เชน วัว มา 
และชาง และส่ังสอนประชาชนเกี่ยวกับวิชาอักษรศาสตร คณิตศาสตร พาณิชยศาสตร จริยศาสตร 
และศิลปะการหุงตมโดยใชไฟ (Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 38-39) 
 3. ทุะษมะ-สุษมา (Duhsama-Susama : more unhappy than happy) เปนยุคท่ีมี  ความ
ทุกขปนกับความสุข แตมีความทุกขมากกวาความสุข เชนเดียวกับยุคท่ี 4 ของกาลจักรสวนท่ี
เปนอวสรรปณี ในยุคนี้ตีรถังกรองคแรกของศาสนาไชนะจะอุบัติ ข้ึน มีนามวา ปทมนาภะ 
(Padmanabha) พระองคเคยเปนพระราชาแควนมคธในสมัยของพระมหาวีระ ขณะนี้กําลังชดใช
กรรมช่ัวอยูในนรกขุมท่ี 1 (Stevenson 1970 : 276) 
 4. สุษมะ-ทุะษมา (Susama-Duhsama : more happy than unhappy) เปนยุคท่ีมี
ความสุขปนกับความทุกข  แตมีความสุขมากกวา  เชนเดียวกับยุคท่ี  3 ของกาลจักรสวนท่ี
เปนอวสรรปณีในยุคนี้ตีรถังกรอีก 23 องคท่ีเหลือ ตั้งแตสุรเทวะ (Suradeva) จนถึงภัทรชินะ 
(Bhadrajina) พรอมดวยจักรพรรดิ 12 องค พลเทวะ 9 องค วาสุเทวะ 9 องค และประติวาสุเทวะ 9 
องค จะอุบัติข้ึน (Stevenson 1970 : 276-278; Muni Ratna-prabha Vijaya 1989 : 39) 
 5. สุษมา (Susama : happy) เปนยุคท่ีมีแตความสุขเชนเดียวกับยุคท่ี 2 ของกาลจักร
สวนท่ีเปนอวสรรปณี 
 6. สุษมะ-สุษมา (Susama-Susama : extremely happy) เปนยุคท่ีมีความสุขมากท่ีสุด 
เชนเดียวกับยุคท่ี 1 ของกาลจักรสวนท่ีเปนอวสรรปณี 
 เม่ือส้ินสุดยุคนี้ กาลจักรหรือวงลอแหงกาลเวลาก็จะหมุนไปสูสวนท่ีเปนอวสรรปณี
ตอไป หมุนเวียนอยูอยางนี้ช่ัวนิรันดร ไมมีวันส้ินสุด (Stevenson 1970 : 278) 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  3 
 

แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาเถรวาท 
 

 พุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทอเทวนิยม  (atheism) เชนเดียวกับศาสนาไชนะ           
ไมเช่ือถือในความมีอยูของพระเปนเจา ไมเช่ือวาพระเปนเจาเปนผูสรางโลกหรือจักรวาล ตลอดจน
ส่ิงตาง ๆ ข้ึน1 พุทธศาสนามองวา โลกหรือจักรวาลเกิดมีข้ึนโดยธรรมหรือสภาพท่ีมันเปน และดํารง
อยูโดยกฎธรรมชาติ เม่ือเกิดมีข้ึนแลวก็เส่ือมสูญได และไมใหความสนใจมากนัก แมเร่ืองนี้จะเปนท่ี
สนใจและถกเถียงกันอยางกวางขวางในสมัยนั้นก็ตาม (ขุ.อุ. 25/139-142/185-192) พุทธศาสนา    
ถือวา การกลาวถึงเร่ืองโลกหรือจักรวาลเปนติรัจฉานกถาอยางหนึ่ง2 (ที.สี. 9/276/223)   และ     
จัดเปนเร่ืองอจินไตยหรือส่ิงท่ีไมพึงคิด ถาหากใครนํามาครุนคิดก็มีสวนทําใหอัดอ้ันเปนบาได3  
(องฺ.จตุกฺก. 21/77/104) เม่ือมีผูมาทูลถามปญหาเกี่ยวกับเร่ืองนี้  พระพุทธเจาก็จะทรงนิ่งหรือไมทรง
ตอบ  โดยตรัสวา เปนอัพยากตปญหา คือ ปญหาท่ีไมทรงพยากรณ เพราะทรงเห็นวา “ขอนั้น                 
ไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบดวยธรรม ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไป             
เพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับ  เพื่อความสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู    
 
 
 

                                     
 1บางทานเห็นวา พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธเร่ืองจักรวาลหรือผูสรางจักรวาลอยางเด็ดขาด 
เพียงแตไมไดใหความสนใจท่ีจะรูวาใครเปนผูสรางจักรวาลเทานั้น ดู เอดเวิรด  คอนซ, พุทธศาสนา 
: สาระและพัฒนาการ, แปลโดย นิธิ  เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 34. 
 2ติรัจฉานกถา หมายถึง ถอยคําอันขวางตอทางนิพพานหรือเร่ืองราวท่ีภิกษุไมควรนํามา
เปนขอถกเถียงสนทนา โดยไมเกี่ยวกับการพิจารณาส่ังสอนแนะนําทางธรรมอันทําใหคิดฟุงเฟอ
และพากันหลงเพลินเสียเวลา เสียกิจหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตามธรรม มี 28 อยาง แยกได 33 อยาง   ดู 
พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท  (กรุงเทพฯ  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 ข), 74. 
 3อจินไตยมี 4 อยาง คือ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิบาก และโลกจินตา ดู องฺ.จตุกฺก. 
21/77/104. 
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เพื่อนิพพาน”4 (ที.สี. 9/292/233; ม.ม. 13/152/152; สํ.มหา. 19/1712/548) 
 พุทธศาสนา แบงโลกออกเปน 3 นัย นัยละ 3 ประเภท (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 ข : 
297-298)  คือ 
 นัยท่ี 1 ไดแก 
 1. สังขารโลก โลกคือสังขาร หมายถึง ส่ิงท้ังปวงท่ีมีการปรุงแตงตามเหตุปจจัย 
 2. สัตวโลก โลกคือหมูสัตว 
 3. โอกาสโลก โลกคือโอกาส หมายถึง โลกท่ีมนุษยและสัตวอาศัยอยู โลกอันมีอยูใน
อวกาศ เอกภพ 
 นัยท่ี 2 ไดแก 
 1. มนุษยโลก โลกคือหมูมนุษย หรือโลกท่ีมนุษยอาศัยอยู 
 2. เทวโลก โลกคือหมูเทพ หรือโลกท่ีเทวดาอาศัยอยู ไดแก สวรรค 6 ช้ัน 
 3. พรหมโลก โลกคือหมูพรหม หรือโลกที่พรหมอาศัยอยู ไดแก สวรรคช้ันรูปพรหม  
16 ช้ัน และสวรรคช้ันอรูปพรหม 4 ช้ัน 

                                     
 4น เหตํ ... อตฺถสฺหิตํ  น ธมฺมสฺหิตํ  น อาทิพฺรหฺมจริยกํ  น นิพฺพิทาย  น วิราคาย       
น นิโรธาย  น อุปสมาย  น อภิฺาย  น สมฺโพธาย  น นิพฺพานาย  สํวตฺตติ. 

(ที.สี. 9/292/233) 
 ในจูฬนีสูตร แสดงวา พระอานนทเปนพระเถระรูปหนึ่งท่ีมีความสนใจในเร่ืองจักรวาล 
ซ่ึงเปนโลกภายนอก เนื่องจากทานเคยไดฟงพระพุทธเจาตรัสเลาวา  พระอภิภูเถระซ่ึงเปนสาวกของ
พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจา ยืนอยูในพรหมโลกแลวเปลงเสียงใหเทวดาและมนุษยใน 1,000 โลกธาตุ 
(แปลจากศัพทวา สหสฺสีโลกธาตุ แตในอรุณวตีสูตร พระไตรปฎกภาษาไทยท้ังฉบับหลวงและ 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แปลศัพทเดียวกันนี้วา หม่ืนโลกธาตุ ดู พระไตรปฎกภาษาไทย 
ฉบับหลวง, เลมท่ี 15 (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525), 190. และ
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมท่ี 15  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2539), 257) ไดยิน เม่ือทานไดฟงอยางนี้ จึงเกิดความคิดวา เม่ือพระสาวกยังทําไดถึง
เพียงนี้ แลวพระพุทธเจาจะทําไดถึงเพียงใด   ทานจึงไดเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อทูลขอใหพระองค
ตรัสบอกใหทราบ ทานไดทูลออนวอนถึง 3 คร้ัง พระพุทธเจาจึงไดตรัสบอก  ดู  องฺ.ติก. 
20/520/291-292. 
 ในปาฏิกสูตร เจาสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ไดลาสิกขาเพราะเหตุท่ีพระพุทธเจาไมตรัส
เร่ืองกําเนิดของโลกหรือจักรวาลใหฟง  ดู ที.ปา. 11/3/4. 
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 นัยท่ี 3 ไดแก 
 1. กามโลก โลกของหมูสัตวผูเกี่ยวของอยูในกาม ไดแก อบายภูมิ 4 มนุษย และ
สวรรค  6 ช้ัน 
 2. รูปโลก โลกของหมูสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก รูปพรหม 16 ช้ัน 
 3. อรูปโลก โลกของหมูสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปพรหม 4 ช้ัน 
 โลกนัยท่ี 3 เปนช่ือท่ีบางแหงใชเรียกภพ 3  ท้ังโลกนัยท่ี 2 และนัยท่ี 3 เปนการนําเอา
โลกนัยท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และ 3 มาแจกแจงรายละเอียด (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 118; 
สุนทร  ณ รังษี 2541 : 76) 
 โลกตามท่ีกลาวมาน้ีเปนโลกภายนอก (ตัวเรา) มีอยูตามธรรมชาติ เปนโลกในเชิงวัตถุ
วิสัย (objective) 
 นอกจากนี้ พุทธศาสนายังไดกลาวถึงโลกภายใน (ตัวเรา) ซ่ึงเปนโลกในเชิงอัตวิสัย 
(subjective) คือ เปนโลกแหงการรับรูท่ีเกิดจากการบรรจบพรอมกันแหงอายตนะภายใน อายตนะ
ภายนอก และวิญญาณ เรียกวา โลกแหงอายตนะ หรืออายตนโลก (ขุ.มหา. 29/798/497; ขุ.จูฬ.   
30/150/76; สุ.อ. 2/253) ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไววา “สมิทธิ ท่ีใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ         
มีธรรมอันพึงรูดวยจักขุวิญญาณ ท่ีนั่นมีโลกหรือบัญญัติวาเปนโลก”5 (สํ.สฬา. 18/75/48) และ  
“อนึ่ง เราบัญญัติโลก ความเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก และขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงโลก   
ในรางกายท่ีมีประมาณวาหน่ึง  มีสัญญา  มีใจนี้เอง”6 (องฺ.จตุกฺก. 21/46/64) 
 ในวิทยานิพนธนี้ จะกลาวถึงเฉพาะโลกหรือจักรวาลในเชิงวัตถุวิสัยเทานั้น 
 

กําเนิดของจักรวาล 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลววา พุทธศาสนาไมไดใหความสนใจเร่ืองโลกหรือจักรวาลมากนัก 
โดยเฉพาะในเชิงวัตถุวิสัย แตอยางไรก็ตาม หากพระพุทธองคทรงเห็นวา การตอบปญหาเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้จะชวยใหผูถามหรือผูฟงไดรับประโยชนท่ีทรงมุงหมายก็จะทรงตอบ ดังนั้น จึงปรากฏวา 
พระพุทธองคไดตรัสถึงเร่ืองนี้ไวในสูตรตาง ๆ หลายสูตร บางสูตรตรัสเลาไวโดยตรง เชน       
                                     
 5ยตฺถ โข สมิทฺธิ อตฺถิ จกฺขุ อตฺถิ  รูปา อตฺถิ จกฺขุวิ ฺาณํ อตฺถิ จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา 
ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ โลโก วา โลกป ฺตฺติ วา. 

(สํ.สฬา. 18/75/48) 
 6อปจาหํ อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต กเฬวเร สส ฺมฺหิ สมนเก โลก ฺจ ป ฺาเปมิ 
โลกสมุทย ฺจ โลกนิโรธ ฺจ โลกนิโรธคามินิ ฺจ ปฏิปทํ. 

(องฺ.จตุกกฺ. 21/46/64) 
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ปาฏิกสูตร (ที.ปา. 11/13-16/29-36) บางสูตรตรัสเลาไวโดยออม เชน พรหมชาลสูตร (ที.สี. 9/31-
34/22-28) แตท้ัง 2 สูตร ก็เปนการตรัสเลาตามคติความเช่ือดั้งเดิม ซ่ึงเช่ือวาพระอิศวรหรือพระ
พรหมเปนผูสรางจักรวาล มีบางสูตร เชน อัคคัญญสูตร (ที.ปา. 11/56-72/92-107) พระพุทธองค
ไมไดทรงอางวา พระอิศวรหรือพระพรหมเปนผูสรางจักรวาล แตตรัสวาเปนวิวัฒนาการตาม
ธรรมชาติ  
 ในปาฏิกสูตร แหงปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย (ที.ปา. 11/1-17/1-37) พระพุทธองคไดทรง
แสดงเร่ืองนี้แกภัคควโคตรปริพาชก ซ่ึงทูลถามเร่ืองท่ีเจาสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร สหายของตนลา
สิกขา (ที.อ. 3/2) ท่ีอารามของปริพาชก ในเขตอนุปยนิคม แควนมัลละ โดยพระองคไดตรัสเลาให
ภัคควโคตรปริพาชกฟงวา เจาสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร มาเฝาเพื่อขอทูลลาสิกขาจริง เพราะพระองค 
ไมยอมแสดงปาฏิหาริยใหดู และไมทรงประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาล ซ่ึงความจริงใน
เร่ืองอิทธิปาฏิหาริยนั้น พระองคไดทรงแสดงใหเจาสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ดูแลวถึง 3 คร้ัง ขณะท่ีเจา
สุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ยังเปนภิกษุทําหนาท่ีอุปฏฐากพระองค สวนเรื่องทฤษฎีวาดวยกําเนิดของ
จักรวาลนั้น ไดตรัสเลาใหภัคควโคตรปริพาชกฟงวา พระองคทรงรูเร่ืองนี้ดีวา สมณพราหมณ         
ผูบัญญัติทฤษฎีอาศัยเหตุอะไร และรูยิ่งไปกวานั้น จึงไมทรงยึดม่ันถือม่ัน เพราะทรงไมยึดม่ันถือม่ัน 
จึงทรงหลุดพนจากวัฏฏะได แลวตรัสเลาความเปนมาของทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิ
อาจารยของสมณพราหมณ 4 จําพวก โดยละเอียด ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารยวาพระอิศวรหรือพระพรหมเปน
ผูสราง พระพุทธองคไดตรัสเลาวา 
 

       ทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยหนึ่งเม่ือลวงไปนาน ๆ จักรวาลน้ี
พินาศ เม่ือจักรวาลกําลังพินาศ เหลาสัตวสวนมากไปเกิดในพรหม
โลกช้ันอาภัสสรา นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปน
อาหาร มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูใน
วิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน 
       สมัยหนึ่ง  เ ม่ือลวงไปนาน  ๆ  จักรวาลนี้กลับเจริญข้ึน  เ ม่ือ
จักรวาลกําลังเจริญข้ึน วิมานของพรหมปรากฏวาวางเปลา เวลานั้น 
สัตวผูใดผูหนึ่งผูจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสราเพราะส้ินอายุหรือ
ส้ินบุญ มาเกิดท่ีวิมานพรหมอันวางเปลา นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตาม
ปรารถนา มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไป
ในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน 
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       เพราะสัตวผูนั้นอยูในวิมานแตผู เดียวเปนเวลานาน จึงเกิด   
เบ่ือหนายวา “โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนพึงมาเปนอยางนี้บาง” ตอมา
สัตวเหลาอ่ืนจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสรา เพราะส้ินอายุหรือ
ส้ินบุญ มาเกิดท่ีวิมานพรหม เปนผูอยูรวมกับสัตวนั้น แมสัตว   
พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปนอาหาร มีรัศมี
ซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม 
สถิตอยูนานแสนนาน 
       ทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาสัตวพวกนั้น ผูเกิดกอนมีความคิด
อยางนี้วา “เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหมผูยิ่งใหญ ไมมีใครขม
เหงได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสราง ผูบันดาล 
ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของสัตวผูเกิดมาแลวและ
กําลังจะเกิด เราบันดาลสัตวเหลานี้ข้ึนมา เพราะเหตุไร เพราะวาเรามี
ความคิดมากอนวา “โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง” 
เรามีความต้ังใจอยางนี้ และสัตวเหลานี้ไดมาเปนอยางนี้แลว” 
       แมพวกสัตวท่ีเกิดภายหลังก็มีความคิดอยางนี้วา “พระพรหม   
ผู เ จ ริญนี้  เปนท าวมหาพรหม  ผู ยิ่ ง ใหญ  ไม มีใครขม เหงได   
เห็นถองแท  เปนผูกุมอํานาจ  เปนอิสระ  เปนผูสราง  ผู บันดาล   
ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของสัตวผูเกิดมาแลว   
และกําลังจะเกิด พระพรหมผู เจริญองคนี้บันดาลพวกเราขึ้นมา 
เพราะเหตุไร เพราะวาพวกเราไดเห็นพระพรหมองคนี้เกิดในท่ีนี้
กอน สวนพวกเราเกิดมาภายหลัง” 
       ทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาสัตวพวกนั้น ผูเกิดกอนมีอายุยืนกวา 
มีผิวพรรณงดงามกวา และมีศักดิ์มากกวา สวนผูเกิดภายหลังมีอายุ
ส้ันกวา มีผิวพรรณทรามกวา และมีศักดิ์นอยกวา 
      ขอท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้น แลวมาเปนอยางนี้  เปนเร่ืองท่ี
เปนไปได เม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไม
ประมาท และอาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลว บรรลุเจโตสมาธิ
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ท่ีเปนเหตุ     ทําจิตใหตั้งม่ัน ระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากชาตินั้น
ไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้วา “พระพรหมผูเจริญนั้น เปนทาวมหาพรหม  
ผูยิ่งใหญ ไมมีใครขมเหงได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ 
เปนผูสราง ผูบันดาล ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของ
สัตวผูเกิดแลวและกําลังจะเกิด พระพรหมผูเจริญบันดาลพวกเรา
ข้ึนมา ทานเปนผู เ ท่ียงแท ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยู   
เท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราท่ีพระพรหมผูเจริญนั้น
บันดาลข้ึนมากลับเปนผูไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน อายุส้ันตองจุติมาเปน
อยางนี้” 
       ทานท้ังหลายประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิ
อาจารยวา พระอิศวรเปนผูสราง วาพระพรหมเปนผูสราง มีความ
เปนมาอยางนี้ ใชหรือไม7  สมณพราหมณ เหลานั้นตอบอยางนี้วา 
“ทานพระโคดม พวกขาพเจาก็ไดยินมาอยางท่ีทานพระโคดมตรัส   
นั่นแหละ” 
       ภัคควะ อนึ่ง เรารูชัดทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาล เรารูชัด
ความเปนมาของทฤษฎีนั้น  และรู ชัดยิ่ งกวานั้น  และเม่ือรู ชัด
ยิ่งกวานั้นจึงไมยึดม่ัน เม่ือไมยึดม่ันจึงรูชัดความดับดวยตนเอง ท่ีเม่ือ
รูชัด ตถาคตจึงไมดําเนินไปสูความเส่ือม (ที.ปา. 11/13/30-32) 

 

 2. ทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิของอาจารยวามีมูลเหตุมาจากพวก
เทวดาขิฑฑาปโทสิกะ พระพุทธองคไดตรัสเลาวา 
 

       ทานผูมีอายุท้ังหลาย มีเทวดาพวกหนึ่งช่ือขิฑฑาปโทสิกะ8 
เทวดาเหลานั้นหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา 

                                     
 7เอวํวิหิตกํ  โภ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  อิสฺสรกุตฺตํ  พฺรหฺมกุตฺตํ  อาจริยกํ  อคฺคฺ           
ปฺเปถ.   

(ที.ปา. 11/13/32) 
 8ขิฑฑาปโทสิกะ หมายถึง เทวดาผูเพลิดเพลินในการเลนจนเปนเหตุใหไดรับโทษ คือ 
ตองจุติจากพรหมโลก ดู ที.อ. 3/15.  และ ที.ฏีกา 3/15. 
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เม่ือหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลาจึงหลงลืม
สติ เพราะความหลงลืมสติ จึงพากันจุติจากช้ันนั้น 
       ขอท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ี
เปนไปได เม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไม
ประมาท และอาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลว บรรลุเจโตสมาธิ
ท่ีเปนเหตุ  ทําจิตใหตั้งม่ัน ระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากชาตินั้น
ไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้วา “เทวดาผูเจริญท้ังหลาย ผูไมใชพวกขิฑฑา  
ปโทสิกะไมหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา 
เม่ือไมหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮา เกินเวลาจึงไม
หลงลืมสติ เพราะไมหลงลืมสติ จึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเท่ียงแท 
ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยูเท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว สวน
พวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ มัวแตหมกมุนอยูในความสนุกสนาน
สรวลเสเฮฮาเกินเวลา เม่ือหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเส
เฮฮาเกินเวลายอมหลงลืมสติ เพราะความหลงลืมสติ จึงตองจุติจาก
ช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุส้ัน ตองจุติมาเปน
อยางนี้” 
       ทานท้ังหลายประกาศทฤษฎีดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิ
อาจารยวา มีมูลเหตุ มาจากพวกเทวดาขิฑฑาปโทสิกะ มีความเปนมา
อยางนี้ ใชหรือไม  สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา “ทาน  
พระโคดม  พวกขาพเจาก็ไดยินมาอยางท่ีทานพระโคดมตรัส   
นั้นแหละ” 
       ภัคควะ ก็เรารูชัดทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาล ฯลฯ ท่ีเม่ือ   
รูชัด  ตถาคตจึงไมดําเนินไปสูความเส่ือม (ที.ปา. 11/14/32-34) 
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 3. ทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารยวามีมูลเหตุมาจากพวกเทวดา      
มโนปโทสิกะ พระพุทธองคไดตรัสเลาวา 
 

         ทานผูมีอายุท้ังหลาย มีเทวดาพวกหน่ึงช่ือมโนปโทสิกะ9 
เทวดาเหลานั้นมัวจองจับผิดกันและกันเกินควร เม่ือมัวจองจับผิดกัน
และกันเกินควร จึงคิดมุงรายตอกัน เม่ือคิดมุงรายตอกัน จึงเหนื่อย
กายเหนื่อยใจ พากันจุติจากช้ันนั้น      
       ขอท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ี
เปนไปได เม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไม
ประมาท และอาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลว บรรลุเจโตสมาธิ
ท่ีเปนเหตุ  ทําจิตใหตั้งม่ัน ระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากชาตินั้น
ไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้ว า  “เทวดาผู เจ ริญท้ังหลาย  ผูไมใชพวก   
มโนปโทสิกะ ยอมไมมัวจองจับผิดกันและกันเกินควร เม่ือไมมัว  
จองจับผิดกันและกันเกินควร ก็ไมคิดมุงรายตอกัน เม่ือไมคิดมุงราย
ตอกัน ก็ไมเหนื่อยกายเหน่ือยใจ จึงไมจุติจากชั้นนั้นเปนผูเท่ียงแท 
ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยูเท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว สวน
เราเหลามโนปโทสิกะ มัวจองจับผิดกันและกันเกินควร  เม่ือมัวจอง
จับผิดกันและกันเกินควร จึงคิดมุงรายตอกัน เม่ือคิดมุงรายตอกัน   
จึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจ  พากันจุติจากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียงแท   
ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุส้ัน ตองจุติมาเปนอยางนี้” 
       ทานท้ังหลายประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิ
อาจารยว า มี มูลเหตุมาจากพวกเทวดามโนปโทสิกะ  มีความ   
เปนมาอยางนี้ ใชหรือไม  สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา 
“ทานพระโคดม พวกขาพเจาก็ไดยินมาอยางท่ีทานพระโคดมตรัส   
นั่นแหละ” 

                                     
 9มโนปโทสิกะ หมายถึง เทวดาท่ีตองจุติเพราะคิดรายกันและกัน ดู ที.อ. 1/105. 
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       ภัคควะ ก็เรารูชัดทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาล ฯลฯ ท่ีเม่ือ   
รูชัด ตถาคตจึงไมดําเนินไปสูความเส่ือม (ที.ปา. 11/15/34-35) 

 

 4. ทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารยวาเกิดขึ้นเอง พระพุทธองคได
ตรัสเลาวา 
 

      ทานผูมีอายุท้ังหลาย มีเทพช่ืออสัญญีสัตว10 จุติจากช้ันนั้นเพราะ
เกิดสัญญาข้ึน    
       ขอท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ี
เปนไปได เม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไม
ประมาท และอาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลว บรรลุเจโตสมาธิ
ท่ีเปนเหตุ  ทําจิตใหตั้งม่ัน ระลึกถึงความเกิดแหงสัญญานั้นได   
ถัดจากนั้นไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้วา “อัตตาและจักรวาลเกิดข้ึนเอง เพราะเหตุไร 
เพราะเม่ือกอนเรา ไมไดมี บัดนี้ก็ไมมี จึงนอมไปเพื่อความเปน   
ผูสงบ”11 
       ทานท้ังหลายประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลตามลัทธิ
อาจารยวาเกิดข้ึนเอง มีความเปนมาอยางนี้ ใชหรือไม สมณพราหมณ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา “ทานพระโคดม พวกขาพเจาก็ไดยินมา  
อยางท่ีทานพระโคดมตรัสนั่นแหละ” 

                                     
 10อสัญญีสัตว หมายถึง สัตวจําพวกไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เม่ือมีสัญญาเกิดข้ึน         
ก็เคล่ือนจากภพนั้นทันที  
 11อธิจฺจสมุปฺปนฺโน  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ตํ  กิสฺส  เหตุ  อหํ  หิ  ปุพฺเพ  นาโหสึ  โสมฺหิ   
เอตรหิ  อหุตวฺา  สนฺตตาย  ปรินโต. 

(ที.ปา. 11/16/36) 
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       ภัคควะ ก็เรารูชัดทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาล เรารูชัดความ
เปนมาของทฤษฎีนั้น และรูชัดยิ่งกวานั้น และเม่ือรูชัดยิ่งกวานั้น   
จึงไมยึดม่ัน เม่ือไมยึดม่ันจึงรูชัดความดับดวยตนเอง ท่ีเม่ือรูชัด 
ตถาคตจึงไมดําเนินไปสูความเส่ือม (ที.ปา. 11/16/35-36) 

 

 ในพรหมชาลสูตร แหงทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี. 9/31-34/22-28) พระพุทธองคได
ตรัสเลาเร่ืองนี้ไวในตอนท่ีวาดวยเอกัจจสัสสตทิฏฐิ คือ ลัทธิท่ีถือวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง 
ซ่ึงลัทธินี้แบงออกเปน 4 ลัทธิยอย ตามมูลเหตุแหงการบัญญัติ ดังนี้  
 1. ลัทธิ ท่ี ถือว า  พระพรหมเ ท่ียง  แตพวกท่ีพระพรหมสร างขึ้นมาไม เ ท่ียง               
พระพุทธองคไดตรัสวา 
 

        ภิกษุท้ังหลาย สมัยหนึ่งเม่ือลวงไปนาน ๆ จักรวาลนี้พินาศ เม่ือ
จักรวาลกําลังพินาศ เหลาสัตวสวนมากไปเกิดท่ีพรหมโลกช้ัน   
อาภัสสรา นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปนอาหาร   
มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมาน   
อันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน         
       สมัยหนึ่ง  เ ม่ือลวงไปนาน  ๆ  จักรวาลนี้กลับเจริญข้ึน  เ ม่ือ
จักรวาลกําลังเจริญข้ึน วิมานของพรหมปรากฏวาวางเปลา เวลานั้น
สัตวผูจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสราเพราะส้ินอายุหรือส้ินบุญ   
ยอมเกิดท่ีวิมานพรหมอันวางเปลา นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตาม
ปรารถนา มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจร  
ไปในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน 
       เพราะสัตวผูนั้นอยูในวิมานแตผู เดียวเปนเวลานานจึงเกิด   
เบ่ือหนายวา “โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนพึงมาเปนอยางนี้บาง” ตอมา
สัตวเหลาอ่ืนจุติจากพรหมโลกช้ันอาภัสสราเพราะส้ินอายุหรือ
ส้ินบุญ ยอมเกิดท่ีวิมานพรหมเปนผูอยูรวมกับสัตวนั้น แมสัตว   
พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปนอาหาร มีรัศมี
ซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม  
สถิตอยูนานแสนนาน 
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       ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสัตวพวกนั้น ผูเกิดกอนมีความคิดอยางนี้วา 
“เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม ผูยิ่งใหญ ไมมีใครขมเหงได   
เห็นถองแท  เปนผูกุมอํานาจ  เปนอิสระ  เปนผูสราง  ผู บันดาล   
ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของสัตวผูเกิดมาแลวและ
กําลังจะเกิด เราบันดาลสัตวเหลานี้ข้ึนมา เพราะเหตุไร เพราะวาเรามี
ความคิดมากอนวา “โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนพึงมาเปนอยางนี้บาง” 
เรามีความต้ังใจอยางนี้  และสัตวเหลานี้ก็ไดมาเปนอยางนี้แลว” 
       แมพวกสัตวท่ีเกิดภายหลังก็มีความคิดอยางนี้วา “พระพรหม   
ผู เ จ ริญนี้  เปนท าวมหาพรหม  ผู ยิ่ ง ใหญ  ไม มีใครขม เหงได   
เห็นถองแท  เปนผูกุมอํานาจ  เปนอิสระ  เปนผูสราง  ผู บันดาล   
ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของสัตวผูเกิดมาแลวและ
กําลังจะเกิด  พระพรหมผูเจริญบันดาลพวกเราข้ึนมา เพราะเหตุไร 
เพราะวาพวกเราไดเห็นพระพรหมองคนี้เกิดในที่นี้กอน สวนพวกเรา
เกิดมาภายหลัง” 
       ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสัตวพวกนั้น ผูเกิดกอนมีอายุยืน ผิวพรรณ
งดงามและมีศักดิ์มากกวา สวนผูเกิดภายหลังมีอายุส้ัน ผิวพรรณ
ทราม  และมีศักดิ์นอยกวา 
       ขอท่ีสัตวผูจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ีเปนไปได 
เ ม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไมประมาท และ
อาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเปนเหตุทําจิต
ใหตั้งม่ัน ระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากนั้นไประลึกไมได        
       เขาจึงพูดอยางนี้วา “พระพรหมผูเจริญนั้น เปนทาวมหาพรหม  
ผูยิ่งใหญ ไมมีใครขมเหงได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ 
เปนผูสราง ผูบันดาล ผูประเสริฐ ผูบงการ ผูทรงอํานาจ เปนบิดาของ
สัตวผูเกิดแลวและกําลังจะเกิด พระพรหมผูเจริญบันดาลพวกเรา
ข้ึนมา ทานเปนผู เ ท่ียงแท ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยู   
เท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราท่ีพระพรหม ผู เจริญนั้น
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บันดาลข้ึนมากลับเปนผูไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน อายุส้ัน ตองจุติมาเปน
อยางนี้” (ที.สี. 9/31/23-25) 

   

 2. ลัทธิท่ีถือวา เทวดาพวกอ่ืนเท่ียง แตพวกขิฑฑาปโทสิกะไมเท่ียง พระพุทธองคได
ตรัสเลาวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย มีเทวดาพวกหนึ่งช่ือวา ขิฑฑาปโทสิกะ เทวดา
พวกนั้นหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา เม่ือ
หมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา ยอมหลงลืมสติ 
เพราะหลงลืมสติจึงพากันจุติจากช้ันนั้น 
       ขอท่ีสัตวผูจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ีเปนไปได 
เ ม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส  ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไมประมาท  
และอาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเปนเหตุ
ทําจิตใหตั้งม่ันระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากนั้นไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้วา “เทวดาผูเจริญท้ังหลาย ผูไมใชพวกขิฑฑา  
ปโทสิกะยอมไมหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกิน
เวลา เม่ือไมหมกมุนอยูในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา
ยอมไมหลงลืมสติ เพราะไมหลงลืมสติจึงไมจุติจากช้ันนั้น เปนผู
เท่ียงแท ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยูเท่ียงแทไปเชนนั้น
ทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะมัวแตหมกมุนอยูในความ
สนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลา เม่ือหมกมุนอยูในความสนุกสนาน
สรวลเสเฮฮาเกินเวลา ยอมหลงลืมสติ เพราะหลงลืมสติจึงตองจุติ
จากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน อายุส้ัน ตองจุติมาเปนอยางนี้”   
(ที.สี. 9/32/25-26) 

 

 3. ลัทธิท่ีถือวา เทวดาพวกอ่ืนเท่ียง แตพวกมโนปโทสิกะไมเท่ียง พระพุทธองคไดตรัส
เลาวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย มีเทวดาพวกหน่ึงช่ือวามโนปโทสิกะ เทวดา พวก
นั้นมัวจองจับผิดกันและกันเกินควร เม่ือมัวจองจับผิดกันและกันเกิน
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ควรจึงคิดมุงรายตอกัน เม่ือคิดมุงรายตอกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจ
พากันจุติจากช้ันนั้น 
       ขอท่ีสัตวผูจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เปนเร่ืองท่ีเปนไปได 
เ ม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ความหม่ันประกอบ ความไมประมาทและ
อาศัยการใชความคิดอยางถูกวิธีแลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเปนเหตุทําจิต
ใหตั้งม่ันระลึกถึงชาติกอนนั้นได ถัดจากชาตินั้นไประลึกไมได 
       เขาจึงพูดอยางนี้ว า  “เทวดาผู เจ ริญท้ังหลาย  ผูไมใชพวก   
มโนปโทสิกะ ยอมไมมัวจองจับผิดกันและกันเกินควร เม่ือไมมัว  
จองจับผิดกันและกันเกินควรก็ไมคิดมุงรายตอกัน เม่ือไมคิดมุงราย
ตอกันก็ไมเหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเท่ียงแท 
ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยูเท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว สวน
พวกเราเหลามโนปโทสิกะมัวจองจับผิดกันและกันเกินควร เม่ือมัว
จองจับผิดกันและกันเกินควรจึงคิดมุงรายตอกัน เม่ือคิดมุงรายตอกัน 
จึงเหนื่อยกาย เหนื่อยใจ พากันจุติจากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียงแท   
ไมยั่งยืน ไมคงทน อายุส้ัน ตองจุติมาเปนอยางนี้” (ที.สี. 9/33/26-28) 

 

 4. ลัทธิท่ีถือวา อัตตาฝายจิตเท่ียง แตอัตตาฝายกายไมเท่ียง (จิตหรืออัตตาเที่ยง แตรูป
หรือกายไมเท่ียง) พระพุทธองคไดตรัสเลาวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณบางคนในโลกน้ีเปนนักตรรกะ 
เปนนักอภิปรัชญา  แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตุผลและการ
คาดคะเนความจริงอยางนี้วา “ส่ิงท่ีเรียกวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย นี้
เรียกวาอัตตาเปนของไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน ไมคงทน ตองผันแปร 
สวนส่ิงท่ีเรียกวา จิต ใจ วิญญาณ นี้เรียกวาอัตตา เปนของเท่ียงแท 
ยั่งยืน คงทน ไมผันแปร จักดํารงอยู เ ท่ียงแทไปเชนนั้นทีเดียว”   
(ที.สี. 9/34/28) 
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 จากพระดํารัสท่ีตรัสเลาไวในสูตรท้ังสอง จะเห็นไดวา มูลเหตุของการประกาศทฤษฎีวา
ดวยกําเนิดของจักรวาลทฤษฎีท่ี 1 ท่ีตรัสเลาไวในปาฏิกสูตรคลายกับมูลเหตุของการบัญญัติลัทธิท่ี 1 
ท่ีตรัสเลาไวในพรหมชาลสูตร มูลเหตุของการประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลทฤษฎีท่ี 2 
และ 3 ในปาฏิกสูตรตรงกันกับมูลเหตุของการบัญญัติลัทธิท่ี 2 และ 3 ในพรหมชาลสูตร สวน
มูลเหตุของการประกาศทฤษฎีวาดวยกําเนิดของจักรวาลทฤษฎีท่ี 4  ในปาฏิกสูตรกับมูลเหตุของ 
การบัญญัติลัทธิท่ี 4 ในพรหมชาลสูตร ตรัสเลาไวตางกัน คือ ทฤษฎีท่ี 4 ในปาฏิกสูตรจะตรงกับ
ลัทธิอธิจจสมุปปนนวาทะในพรหมชาลสูตร พวกสมณพราหมณในสมัยนั้นไมมีใครคนใดรูจริง
เกี่ยวกับกําเนิดของจักรวาล เพราะเม่ือทรงถามก็ตอบไมได กลับทูลขอใหเลาใหฟง จึงไดตรัสเลาให
ฟงวามีความเปนมาดังท่ีตรัส และทรงย้ําวา คติความเช่ือเหลานี้เปนมิจฉาทิฏฐิ ทําใหผูหลงยึดถือ
ตองติดอยูในทิฏฐินั้น จะคิด จะพูด จะทําอะไร ก็เปนไปตามทิฏฐินั้น  จึงไมอาจหลุดพนจาก
สังสารวัฏได 
 สวนในอัคคัญญสูตร แหงปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย (ที.ปา. 11/51-72/87-107) นับเปน    
สูตรแรกท่ีทรงแสดงเร่ืองกําเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลไวอยางแจมแจง โดยไมไดมีผูใด      
ทูลขอใหทรงแสดง ใจความสําคัญของสูตรนี้มีดังนี้ 
 เย็นวันหนึ่ง สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะไดชวนกันไปเฝาพระพุทธเจา
ขณะเสด็จจงกรมอยูกลางแจง และไดเดินจงกรมตามเสด็จดวย พระองคไดตรัสถามวา พวกญาติ ๆ 
ไดกลาวอยางไรบางในการท่ีสามเณรท้ังสองท้ิงตระกูลและธรรมเนียมพราหมณเขามาบวช สามเณร
ท้ังสองกราบทูลวา พวกทานถูกเขาดาอยางเต็มรูปแบบทีเดียว คือ ถูกดาวา พราหมณเทานั้นเปน
วรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด มีผิวขาว บริสุทธ์ิ เปนบุตร เปนโอรส เกิดจากพระโอษฐของพระพรหม   
พระพรหมนิรมิตข้ึนมา เปนทายาทของพระพรหม วรรณะอ่ืนเลวทราม มีผิวดํา ไมบริสุทธ์ิ เกิดจาก
พระบาทของพระพรหม การที่ทานท้ังสองท้ิงวรรณะพราหมณมาอยูกับพวกสมณะศีรษะโลน ผูมี
วรรณะตํ่าทราม เปนคนรับใช เปนเผาของมารนั้น ไมดีเลย ไมสมควรเลย 
 พระพุทธองคตรัสวา พวกพราหมณกลาวอยางนั้น เพราะไมรูความจริง เปนไปได
อยางไร พวกเขาเกิดจากนางพราหมณีแท ๆ แตกลับกลาววา เกิดจากพระพรหม เปนผูประเสริฐท่ีสุด 
พวกเขากลาวตูพระพรหมและพูดเท็จ ความจริงไมวากษัตริย พราหมณ แพศย หรือศูทร ถาประพฤติ
กายทุจริต วจีทุจริต หรือมโนทุจริต ความประพฤตินั้นก็เปนอกุศลธรรม มีโทษ ไมควรประพฤติ  
ไมใชอริยธรรม เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน และไมวากษัตริย พราหมณ แพศย หรือ 
ศูทร ถาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต หรือมโนสุจริต ความประพฤตินั้นก็เปนกุศลธรรม ไมมีโทษ  
ควรประพฤติ เปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ 
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 พระองคไดตรัสวา เม่ือถือธรรมเหลานี้เปนเกณฑ ก็สามารถแบงบุคคลในวรรณะ 4 ได 
เปน 2 ประเภท คือ พวกท่ีตั้งอยูในธรรมดํา ซ่ึงวิญูชนติเตียน และพวกท่ีตั้งอยูในธรรมขาว ซ่ึง
วิญูชนสรรเสริญ ดังนั้น คํากลาวของพราหมณท่ีวา วรรณะพราหมณประเสริฐท่ีสุดนั้น จึงเปนคํา
กลาวท่ีวิญูชนไมรับรอง เพราะไมวาคนในวรรณะใด ถาออกบวชเปนบรรพชิตแลวประพฤติ
พรหมจรรยจนไดบรรลุเปนพระอรหันต ผูนั้นสมควรไดช่ือวา ประเสริฐท่ีสุดในโลก คือ เปนผู
ประเสริฐโดยธรรม ไมใชโดยวรรณะ พระองคไดตรัสปลอบใจสามเณรท้ังสองวา ถามีใครมาถามวา
เปนพวกไหน ใหตอบวา เปนพวกพระสมณะ ศากยบุตร เพราะผูท่ีมีศรัทธาต้ังม่ันในพระองค     
ควรเรียกวาเปนบุตร เปนโอรส เกิดจากพระโอษฐของพระองค เกิดจากพระธรรม พระธรรมนิรมิต
ข้ึนมา เปนทายาทของพระธรรม ทําไมจึงเปนอยางนั้น เพราะคําวา ธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี    
ธรรมภูตก็ดี หรือพรหมภูตก็ดี เปนพระนามของพระองค 
 หลังจากนั้น พระองคไดตรัสเลาเร่ืองกําเนิดของจักรวาล โดยทรงเลาตัดตอนชวง     
สังวัฏกัปของจักรวาลชวงสุดทายวา 
 

       วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยหนึ่ง คร้ันเวลาลวงเลยมาชานาน 
จักรวาลนี้พินาศ เม่ือจักรวาลกําลังพินาศ เหลาสัตวสวนมากไปเกิดท่ี
พรหมโลกช้ันอาภัสสรา นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติ
เปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูใน
วิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน 
       สมัยหนึ่ง คร้ันเวลาลวงเลยมาชานาน จักรวาลเจริญข้ึน เม่ือ
จักรวาลกําลังเจริญข้ึน เหลาสัตวสวนมากจุติจากพรหมโลกช้ัน   
อาภัสสรามาเปนอยางนี้ นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติ
เปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูใน
วิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน (ที.ปา. 11/56/92) 

 

 จากน้ันทรงแสดงการกําเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล ตั้งแตตอนตนวิวัฏฏกัป คือ 
ชวงท่ีจักรวาลกลับมากอตัวข้ึนใหม เร่ิมจากสภาพท่ีเปนน้ําแผเต็มอวกาศอันเวิ้งวางวางเปลา ไมมี  
ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดวงดาวใด ๆ ท่ัวบริเวณมืดมิด โลกคอย ๆ แข็งตัวข้ึน มีพืชพันธุเกิดข้ึน
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ตามลําดับ คือ งวนดิน12  (รสปวี) สะเก็ดดิน13 (ภูมิปปฺปฏิก)  เครือดิน14 (ปทาลตา) และขาวเจา15 
(สาลิ) 
 

       วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้น ท่ัวท้ังจักรวาลนี้เปนน้ําท้ังนั้น 
มืดมนอนธการ  ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายยัง
ไมปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไมปรากฏ เดือนหนึ่ง  คร่ึงเดือน ฤดู
และปก็ยังไมปรากฏ หญิงชายก็ยังไมปรากฏ สัตวท้ังหลายปรากฏชื่อ
แตเพียงวา “สัตว” เทานั้น คร้ันเวลาลวงเลยมาชานาน เกิดงวนดิน
ลอยอยูบนน้ํา ปรากฏแกสัตวเหลานั้น ดุจน้ํานมที่บุคคลเค่ียวใหแหง
แลวทําใหเย็นสนิทจับเปนฝาอยูขางบน งวนดินนั้นสมบูรณดวยสี   
สมบูรณดวยกลิ่น สมบูรณดวยรส มีสีเหมือน เนยใสหรือเนยขน
อยางดี และมีรสอรอยเหมือนน้ําผ้ึงม้ิม  ซ่ึงปราศจากโทษ ตอมาสัตว
ผูหนึ่งมีนิสัยโลภกลาววา “ทานผูเจริญส่ิงนี้จะเปนเชนไร” แลวใชนิ้ว 
ชอนงวนดินข้ึนมาล้ิมดู เม่ือเขาใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาล้ิมดูอยู รส
งวนดินไดแผซานไป เขาจึงเกิดความอยากในรส แมสัตวเหลาอ่ืนก็
พากันถือแบบอยางสัตวนั้น จึงใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาล้ิมดู  เม่ือ
สัตวเหลานั้นใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาล้ิมดูอยู รสงวนดินก็แผซานไป 
และสัตวเหลานั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้นเชนเดียวกัน (ที.ปา. 
11/56/92-93) 

 

                                     
 12งวนดิน (โอชะดิน) มีลักษณะเหมือนน้ํานมท่ีเค่ียวจนแหงแลวทําใหเย็นสนิทจบัเปนฝา
อยูขางบน งวนดินสมบูรณดวยสี กล่ิน และรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขนอยางดี และมีรสอรอย
เหมือนน้ําผ้ึงม้ิมท่ีปราศจากตัวออน 
 13สะเก็ดดิน (เกล็ดดิน) มีลักษณะเหมือนดอกเห็ด (อหิจฺฉตฺตก) สมบูรณดวยสี กล่ิน และ
รส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขนอยางดี และมีรสอรอยเหมือนน้ําผ้ึงม้ิมท่ีปราศจากตัวออน 
 14เครือดิน (เถาดิน) มีลักษณะเหมือนเถาผักบุง (กลมฺพก) สมบูรณดวยสี กล่ิน และรส   
มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขนอยางดี และมีรสอรอยเหมือนน้ําผ้ึงม้ิมท่ีปราศจากตัวออน 
 15ขาวเจา (สาลิ) คือ ขาวท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ ไมตองไถหวานอยางขาวธรรมดา          
มีลักษณะพิเศษ คือ  ไมมีรํา ไมมีแกลบ เปนขาวบริสุทธ์ิ มีกล่ินหอม มีเมล็ดเปนขาวสุก รับประทาน
ไดเลย  ไมตองหุงตม 
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 ในขณะเดียวกันไดทรงแสดงวิวัฒนาการของมนุษยควบคูไปกับวิวัฒนาการของจกัรวาล
วา มีพรหมพวกหนึ่งจากพรหมโลกชั้นอาภัสสราจุติลงมาเกิดในโลกระยะแรกเร่ิมท่ียังเปนพื้นน้ํา 
สัตวโลก  พวกนี้ยังมีสภาพรางกายเปนทิพย มีฤทธ์ิทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีกาย สัญจรอยูใน
อากาศเชนเดียวกับสมัยท่ีอยูบนพรหมโลกช้ันอาภัสสรา ตอมาเม่ือเกิดงวนดินข้ึน สัตวโลกหรือ
มนุษย   พวกแรกนี้ไดใชบริโภคเปนอาหารแทนปติทําใหรางกายหยาบขึ้น รัศมีกายหายไป ตอนน้ี
จึงเกิดมีดวงจันทร ดวงอาทิตย และดวงดาวตาง ๆ เกิดมีกลางคืน กลางวัน เดือน ฤดู และปข้ึน 
 

      วาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมาสัตวเหลานั้นพากันใชมือปน   
งวนดินใหเปนคํา ๆ เพ่ือจะบริโภค เม่ือใดสัตวเหลานั้นพากันใชมือ   
ปนงวนดินใหเปนคํา ๆ เพื่อบริโภค เม่ือนั้นรัศมีท่ีซานออกจาก
รางกายของสัตวเหลานั้นก็หายไป เม่ือรัศมีท่ีซานออกจากรางกาย
หายไป ดวงจันทร ดวงอาทิตยก็ปรากฏ เม่ือดวงจันทร ดวงอาทิตย
ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายก็ปรากฏ เม่ือดวงดาวนักษัตร
ท้ังหลายปรากฏ กลางคืน กลางวันก็ปรากฏ เม่ือกลางคืน กลางวัน
ปรากฏ เดือนหนึ่งคร่ึงเดือนก็ปรากฏ เม่ือเดือนหนึ่ง คร่ึงเดือนปรากฏ 
ฤดูและปก็ปรากฏ ดวยเหตุเพียงเทานี้ จักรวาลน้ีจึงไดกลับเจริญ   
ข้ึนอีก (ที.ปา. 11/56/93-94) 

  

 เม่ือสัตวโลกพวกนี้บริโภคงวนดินนาน ๆ เขา รางกายก็เปล่ียนแปลงมากข้ึน บางพวก    
มีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณเลว จึงเกิดการเหยียดผิวกันข้ึน ทําใหงวนดินหายไป พวกเขาจึงเกิด
ความโหยหาข้ึนเปนคร้ังแรก 
 เม่ือสะเก็ดดินเกิดข้ึน พวกเขาจึงใชสะเก็ดดินเปนอาหารแทนงวนดินท่ีหายไป เม่ือ
บริโภคสะเก็ดดินไปนาน ๆ รางกายเปล่ียนแปลงมากข้ึน ผิวพรรณตางกันมากข้ึน การเหยียดผิวกัน 
ก็รุนแรงข้ึน ทําใหสะเก็ดดินหายไป พวกเขาจึงเกิดความโหยหายข้ึนอีก 
 เม่ือเครือดินเกิดข้ึน พวกเขาก็ใชเครือดินเปนอาหารแทนสะเก็ดดินท่ีหายไป และเม่ือ
บริโภคเครือดินไปนาน ๆ การเปล่ียนแปลงทางรางกายก็มีมากข้ึน การเหยียดผิวกันก็ยิ่งรุนแรงข้ึน 
ทําใหเครือดินหายไป พวกเขารูสึกโหยหาตอไปอีก 
 เม่ือขาวเจาเกิดข้ึน พวกเขาก็ใชขาวเจาเปนอาหารแทนเครือดินท่ีหายไป และเม่ือบริโภค
ขาวเจาไปนาน ๆ การเปล่ียนแปลงทางรางกายก็มีมากข้ึน เกิดอวัยวะเพศชายและเพศหญิง ทําใหเกิด
ลักษณะเปนมนุษยผูชายและผูหญิงเดนชัด เม่ือคนตางเพศมองกัน ก็เกิดความรูสึกทางเพศข้ึน และ
ไดเสพเมถุนธรรมกัน สมัยนั้นการเสพเมถุนธรรม เขาถือวาเปนความช่ัว ฉะนั้น เม่ือเห็นผูใด        
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เสพเมถุนธรรมกัน พวกเขาจะขับไลผูนั้นออกไปจากหมู ตอมาผูนิยมเสพเมถุนธรรมจึงพากัน    
ปลูกสรางบานเรือนข้ึนเพื่อมิใหผูอ่ืนเห็น 
 ขาวเจาท่ีเกิดข้ึนเองนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ตนท่ีถูกเก็บเมล็ดไปในตอนเชาจะผลิตเมล็ด
ข้ึนใหมอีกในตอนเย็น หรือตนท่ีถูกเก็บเมล็ดในตอนเย็นจะผลิตเมล็ดข้ึนใหมอีกในตอนเชาของ
วันรุงข้ึน พวกเขาจึงมีขาวเจาใหบริโภคอยางไมบกพรอง ท้ังนี้เพราะยังไมมีการสะสม คือ ตองการ
บริโภคเวลาใด ก็ไปเก็บมาบริโภคเพียงคร้ังละมื้อ ตอมาเม่ือมีการสะสมขึ้น คือ บางพวกเก็บมา    
คร้ังเดียวสําหรับบริโภคท้ังเชาและเย็นบาง เก็บไวบริโภค 2 วันบาง 4 วันบาง 8 วันบาง ทําใหขาวเจา
ท่ีถูกเก็บเมล็ดไปแลว ไมผลิตเมล็ดอีกตอไป ขาวเจาจึงคอย ๆ ลดจํานวนลง จนมหาชนเห็นภัย 
เฉพาะหนา 
 ตอจากนั้น พระพุทธองคไดตรัสถึงวิวัฒนาการของระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วา มหาชนไดประชุมกันเพื่อแกไขปองกันภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยตกลงใหมีการแบงท่ีดินใหแตละคน 
(ครอบครัว) มีสิทธ์ิครอบครองเพื่อทํามาหากิน แตปรากฏวา มีการละเมิดสิทธิกันเกิดข้ึน คือ มีผูลัก
ขโมยขาวในนาของผูอ่ืนไปบริโภค จึงไดมีการประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูท่ีมีลักษณะดีใหทําหนาท่ี
ปกครองดูแล โดยประชาชนยินดีแบงปนผลประโยชนใหแกผูปกครองนั้น ดวยเหตุนี้จึงไดเกิดคํา
ข้ึน 3 คํา คําแรกคือ มหาสมมต เนื่องจากผูนั้นไดรับเลือกต้ังจากมหาชน คําท่ีสองคือ ขัตติยะ 
เนื่องจากผูนั้นเปนใหญแหงนาท้ังหลาย (เปนเจาของแผนดิน) และคําท่ีสามคือ ราชา เนื่องจากผูนั้น
ทําหนาท่ีไดดี ประชาชนพอใจ ดวยเหตุดังกลาวมานี้ จึงเกิดกลุมคนท่ีเรียกวา กษัตริย ข้ึน 
 ตอมาเม่ือมีคนละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และทําการทุจริตตาง ๆ มากข้ึน จึงมีคนอีกกลุมหนึ่ง
ชวยทําหนาท่ีส่ังสอนและทําพิธีลอยบาปให จึงมีคําวา พราหมณ เกิดข้ึน พวกน้ีไดรับการบํารุงเล้ียง
ดูจากประชาชนท่ีนิยมเสพเมถุนธรรม ซ่ึงเปนผูครองเรือนและมีหนาท่ีทํางานตาง ๆ ตามถนัด จึงมี
ช่ือวา เวสสา คือ พวกแพศย นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกกลุมหนึ่งทําการงานท่ีต่ํากวาพวกแพศย   
จึงมีช่ือวา สุททะ คือ พวกศูทร 
 พระพุทธองคไดตรัสเลาตอไปวา ตอมามีกษัตริยท่ีเบ่ือหนายหนาท่ีปกครอง ไดออกไป
บวชเปนบรรพชิต เรียกตัวเองวา สมณะ คําวา สมณะ จึงเกิดข้ึน แมพวกพราหมณ แพศย และศูทร  
ท่ีเบ่ือหนายหนาท่ีของตน ๆ ออกบวชเปนบรรพชิต ก็เรียกวา สมณะ เหมือนกัน 
 ในตอนทาย พระองคไดตรัสสรุปวา การเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร และแม
สมณะลวนเปนโดยธรรมคือ หนาท่ี มิใชเปนโดยวรรณะอยางท่ีพวกพราหมณเขาใจ เพราะถา    
พวกเขาประพฤติอธรรม คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายก็ตอง
ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรกเหมือนกัน ถาประพฤติธรรมคือ สุจริต 3 หลังจากตายไป       
ก็ตองไปเกิดในสุคติโลกสวรรคเหมือนกัน แลวตรัสสอนใหเจริญโพธิปกขิยธรรม 
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 จะเห็นไดวา ทฤษฎีวาดวยเรื่องกําเนิดของจักรวาล ท่ีตรัสเลาไวในอัคคัญญสูตรนี้       
ตางจากท่ีตรัสเลาไวในปาฏิกสูตรและพรหมชาลสูตร คือ ไมทรงกลาวถึง วิมานของพรหม ไมทรง
อางวา พระอิศวรหรือพระพรหมเปนผูสรางจักรวาล แตเปนวิวัฒนาการตามธรรมชาติ คลายกับมติ
ทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน คือ ไมมีผูสราง ไมมีผูทําลาย เพราะทรงรูดวยสัพพัญุตญาณ              
ท่ีเหนือกวาปญญาใด ๆ ของมนุษยปุถุชน 
 

สวนประกอบของจักรวาล 
 จักรวาลท่ีกลาวถึงในพุทธศาสนามีจํานวนมากมาย นับไมถวน16 (วินย. อ. 1/127; ม.อ. 
2/92-93; องฺ.อ. 2/235; สุ.อ. 2/269; จูฬ.อ. 42; พุทฺธ.อ. 87; สงฺคณี.อ. 212; วิสุทธิ. 1/265; วินย. ฏีกา 
4/21) กระจายอยูในหวงอวกาศ อันไมมีท่ีสุด (องฺ.ติก. 20/556/343; ปฏิ.อ. 1/97; วิสุทฺธิ. 2/140; วินย. 
ฏีกา 1/430) ในสังยุตตนิกาย (สํ.ส. 15/297/88) และอังคุตตรนิกาย (องฺ.จตุกฺก. 21/45/61) โรหิตัสส
เทพบุตรไดทูลเลาใหพระพุทธเจาฟงวา สมัยเม่ือตนเกิดเปนฤาษีช่ือโรหิตัสสะ มีฤทธ์ิมาก มีความเรว็
เปรียบไดกับความเร็วของลูกศรอยางเบาท่ีนายขมังธนูผูเช่ียวชาญยิงผานเงาตนตาลตามขวาง        
การยางเทาแตละกาวเปรียบไดกับระยะทางจากทะเลดานตะวันออกถึงทะเลดานตะวันตก มีความ
ปรารถนาจะไปใหถึงท่ีสุดจักรวาล จึงออกเดินทางโดยไมกิน ไมดื่ม ไมถาย ไมนอน ไมหยุด         
พักผอน แมจะใชเวลานับรอยป ก็ยังไมถึงท่ีสุดจักรวาล และตองตายในระหวางทาง และในคัมภีร
อัฏฐสาลินี (สงฺคณี.อ. 212) ไดแสดงความไมมีท่ีสุดของจักรวาลโดยการเปรียบเทียบวา แม
มหาพรหม 4 องค ผูเกิดในอกนิฏฐภพ มีความเร็วสามารถขามผานจักรวาลแสนหน่ึงได โดยใชเวลา
เทากับความเร็วของลูกศรอยางเบา ท่ีนายขมังธนูผูเช่ียวชาญยิงผานเงาตนตาลตามขวาง ปรารถนาจะ
เห็นท่ีสุดของจักรวาล พึงแลนไปดวยความเร็วอยางนั้น ยังไมทันไดเห็นท่ีสุดของจักรวาล ก็พึง
ปรินิพพานเสียกอน17 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงสวนประกอบหรือส่ิงท่ีรวมกันจนเกิดเปน

                                     
 16ในอรรถกถาธัมมสังคณี แสดงวา เราไมสามารถจะกําหนดนับจักรวาลไดดวยจํานวน

รอย จํานวนพัน หรือจํานวนแสน 
 จกฺกวาฬานมฺป  สเตหิ  วา  สหสฺเสหิ  วา  สตสหสฺเสหิ  วา  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ. 

(สงฺคณี  อ. 212) 
 17สเจป  หิ  อกนิฏภวเน  นิพฺพตฺตา  ทฬฺหถามธนุคฺคหสฺส  สลฺลหุเกน  สเรน  ติริยํ       
ตาลจฺฉายํ  อติกฺกมนมตฺเตน  กาเลน  จกฺกวาฬสตสหสฺสอติกฺกมนสมตฺเถน  ชเวน  สมนฺนาคตา       
จตฺตาโร  มหาพฺรหฺมาโน  จกฺกวาฬปริยนฺตํ  ปสฺสิสฺสามาติ  เตน  ชเวน  ธาเวยฺยุ,  จกฺกวาฬปริยนฺตํ    
อทิสฺวาว  ปรินิพฺพาเยยฺยุ. 

(สงฺคณี. อ. 212) 
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จักรวาล ทุกจักรวาลก็จะมีสวนประกอบท่ีเหมือนกันคือ ธาตุ (พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 
2544 : 165) ซ่ึงเปนหนวยยอยท่ีไมสามารถแบงออกไปไดอีก (สมภาร  พรมทา 2531 : 21) 
 ธาตุ หมายถึง ส่ิงท่ีทรงสภาวะของตนอยูเอง คือ มีอยูโดยธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัย 
ไมมีผูสราง ไมมีอัตตา มิใชสัตว มิใชชีวะ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 139) เรียก       
อีกหนึ่งวา ภูตรูป หรือมหาภูตรูป (ที.สี. 9/343/277; วิสุทฺธิ. 3/11; สงฺคห. 33) เพราะเปนรูปใหญและ
ปรากฏชัดมากกวารูปอ่ืน ๆ18 ถือเปนสวนประกอบพื้นฐาน (primary element) ของสรรพส่ิงท่ีเปน
รูปธรรม  บรรดาส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท้ังท่ีเปนวัตถุและรางกายในจักรวาลนี้ลวนเกิดจากการรวมตัว
ของธาตุ ท้ังส้ิน19 (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 216; พระราชวรมุนี 
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 2544 : 79) แบงออกเปน 4 อยาง20 (ที.สี. 9/344/277; วิสุทฺธิ. 3/11; สงฺคห. 33) 
ดังนี้ 
 1. ปฐวีธาตุ ไดแก สภาวะท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี สภาพอันเปนหลักท่ีตั้งท่ีอาศัยแหง   
สหชาตรูป เรียกสามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือธาตุดิน (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 83) 
เพราะมีลักษณะแข็ง (กกฺขฬลกฺขณา) ส่ิงใดมีปฐวีธาตุมาก ส่ิงนั้นก็จะมีลักษณะแข็งมากปรากฏ เชน 
ไม หิน เหล็ก เปนตน แตถามีปฐวีธาตุนอย ลักษณะออนนุมก็จะปรากฏ ปฐวีธาตุนี้เปนท่ีอาศัยของ

                                     
 18ในฎีกาคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะแสดงรูปวิเคราะหคําวา มหาภูต ไววา 
 อุปฺปาทินฺนานุปฺปาทินฺนสนฺตาเนสุ  สสมฺภารธาตุวเสน  มหนฺตา  หุตฺวา  ภูตา  ปาตุภูตาติ  
มหาภูตา. 

 (สงฺคห.ฏีกา 191) 
 19เอมเปโดเคลส (Empedocles พ.ศ. 48-105) นักปรัชญากรีกมีทัศนะคลายกับ           
พุทธศาสนาวา ปฐมธาตุหรือธาตุดั้งเดิม (first element) ของโลกมี 4 อยาง คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ           
ดู  พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก (กรุงเทพฯ : ศยาม, 
2544) 79, 81. 
 20เปนการแบงตามลักษณะหรือสถานะ ไมไดแบงตามชนิดหรือประเภท เพราะใน    
พุทธศาสนา ธาตุ 4 จะอยูรวมกันเปนกลุมกอน (กลาปะ) ตลอดเวลา ไมมีธาตุใดเกิดข้ึนอยางเปน
อิสระจากธาตุอ่ืน ดังท่ีทานกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา 
 สหุปฺปนฺนาว  เอตา  เอเกกสฺมึ  สพฺพปริยนฺติ เม  สุทฺธฏกาทิกลาเปป  ปเทเสน             
อวินิพฺภุตฺตา  ลกฺขเณน  ปน  วินิพฺภุตฺตา. 

(วิสุทฺธิ.  2/193) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 127 

รูปอ่ืน ๆ หากปราศจากปฐวีธาตุ รูปรางสัณฐาน สีสันวรรณะ ตลอดจนความรูสึกตาง ๆ ก็ปรากฏ  
ไมได (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2543 : 67) 
 2. อาโปธาตุ ไดแก สภาวะท่ีเอิบอาบหรือดูดซึม หรือซานไป ขยายขนาด ผนึก         
พูนเขาดวยกัน เรียกสามัญวา ธาตุเหลวหรือธาตุน้ํา (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 83)    
ส่ิงใดมีอาโปธาตุมาก ส่ิงนั้นจะมีลักษณะเหลวและไหลไปได ถามีอาโปธาตุนอย ก็จะเกาะกุมกัน
เปนกลุมกอน อาโปธาตุจึงเปรียบเหมือนยางเหนียวท่ีเช่ือมปรมาณูของปฐวีธาตุใหเกาะกุมกันเปน
รูปราง    ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได การท่ีเราเห็นน้ําไหลไปมาได ความจริงไมใชอาโปธาตุ
ไหล แตเปนปฐวีธาตุไหลดวยอํานาจของอาโปธาตุท่ีมีมากกวา (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 
2543 : 67) 
 3. เตโชธาตุ ไดแก สภาวะที่ทําใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) 2543 ก : 83) นอกจากจะมีลักษณะรอน (อุณฺหเตโช) แลว เตโชธาตุยังมีลักษณะเย็น           
(สีตเตโช) ดวย แตท้ัง 2 ลักษณะ จะมีสภาพที่เปนไอเปนลักษณะ (อุณฺหตฺตลกฺขณา)  ถาเปน        
อุณหเตโชก็มีไอรอนเปนลักษณะ ถาเปนสีตเตโชก็มีไอเย็นเปนลักษณะ (พระสัทธัมมโชติกะ        
ธัมมาจริยะ 2543 : 68) 
 4. วาโยธาตุ ไดแก สภาวะท่ีทําใหส่ันไหวเคล่ือนท่ีและคํ้าจุน เรียกสามัญวา ธาตุลม   
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 83) นอกจากจะมีลักษณะทําใหรูปท่ีเกิดพรอมกับตน
เคล่ือนไหว (สมีรณลกฺขณา) แลว วาโยธาตุยังมีลักษณะทําใหรูปท่ีเกิดพรอมกับตนตั้งม่ันไมให 
คลอนแคลนเคล่ือนไหวได (วิตฺถมฺภนลกฺขณา) ดวย (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2543 : 69) 
 ในบางสูตร เชน มหาราหุโลวาทสูตร (ม.ม. 13/135-139/135-138) แสดงวา จักรวาล
ประกอบดวยธาตุ 5 โดยเพิ่มอากาสธาตุ คือ สภาวะท่ีวาง โปรงไป เปนชอง (พระธรรมปฎก      
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 141) เขามาดวย21 แตนักปราชญในสมัยหลังบางทานกลาววา อากาสธาตุกับ  
 
 
 
 

                                     
 21ฮัลดาร (Haldar) กลาววา แตละจักรวาลประกอบดวยธาตุ 5 เหมือนกัน โดยธาตุ 4 คือ 

ดิน น้ํา ลม และไฟ เปนสวนประกอบของส่ิงท่ีเปนวัตถุท้ังหมด ดู J.R. Haldar, Early Buddhist 
Mythology (New Delhi : Manohar, 1977), 2. แมคัมภีรมหาภารตะก็กลาววา จักรวาลประกอบดวย 
ธาตุ 5  ดู MBh. 6/6/3. 
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วาโยธาตุเปนส่ิงเดียวกัน เพราะวาโยธาตุก็คือ อากาสธาตุท่ีมีกําลังแรงนั่นเอง22 (สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 152) 
 การกลาวถึงสวนประกอบของจักรวาลวาประกอบดวยธาตุ 4 หรือธาตุ 5 นี้ เปนการมุง
เฉพาะสวนท่ีเปนรูปธรรมหรือสสารอยางเดียว หากกลาวถึงสวนประกอบท่ีเปนอรูปธรรมดวย ก็จะ
ประกอบดวยธาตุ 6 คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ (ม.อุ. 
14/169/125; อภิ.วิ. 35/114/101) โดยวิญญาณธาตุจัดเปนธาตุฝายอรูปธรรม ซ่ึงเปนส่ิงเกี่ยวเนื่องกับ 
ส่ิงมีชีวิต เชน มนุษยและสัตวท้ังหลาย 
 สวนประกอบของจักรวาลตามท่ีกลาวมานี้ถือเปนสวนประกอบพื้นฐาน ในจูฬนีสูตร  
พระพุทธองคไดตรัสถึงสวนประกอบท่ีใหญข้ึนของแตละจักรวาลแกพระอานนทวา 
 

     ดูกอนอานนท.....ในสหัสสีโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร 1,000 ดวง   
มีดวงอาทิตย 1,000 ดวง มีขุนเขาสิเนรุ 1,000 ลูก มีชมพูทวีป 1,000   
มีอปรโคยานทวีป 1,000 มีอุตตรกุรุทวีป 1,000 มีปุพพวิเทหทวีป 1,000   
มีมหาสมุทร 4,000 มีทาวมหาราช 4,000 มีเทวโลกช้ันจาตุมหาราชิกา 
1,000 มีเทวโลกช้ันดาวดึงส 1,000 มีเทวโลกช้ันยามา 1,000 มีเทวโลกช้ัน
ดุสิต 1,000 มีเทวโลกช้ันนิมมานรดี 1,000 มีเทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 
1,000 มีพรหมโลก 1,000 

(องฺ.ติก. 20/520/292-293) 
 

 จากสูตรนี้แสดงใหเห็นวา ทุกจักรวาลจะมีสวนประกอบท่ีเหมือนกัน คือ มีดวงจันทร   
ดวงอาทิตย ภูเขาสิเนรุ ทวีปท้ัง 4 มหาสมุทรท้ัง 4 ทาวมหาราชท้ัง 4 เทวโลก และพรหมโลก        
เปนของตนเอง แมพระพุทธองคจะไมไดทรงกลาวถึงการมีอยูของมนุษย แตการท่ีทรงกลาววา       
มีเทวโลกและพรหมโลกอยูในทุก ๆ จักรวาล ก็ถือวาเปนการกลาวถึงการมีอยูของมนุษยโดยปริยาย 
เพราะการมีอยูของเทวโลกและพรหมโลกน้ันก็เกี่ยวเนื่องกับการมีอยูของมนุษยนั่นเอง 

                                     
 22บางทานเห็นวา อากาสธาตุกับวาโยธาตุเปนคนละอยางกัน วาโยธาตุ คือ อากาศ (air) 
แตอากาสธาตุ คือ ท่ีวางหรืออวกาศ (space) ถือเปนธาตุฝายอรูปธรรมอยางหน่ึง และเปนปฐมเหตุ
ของจักรวาลหรือเอกภพ ดู สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, 157-158. และสมภาร  
พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), 21-23, 133. 
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 ในคัมภีรโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 524) กลาววา โลกธาตุหรือจักรวาลหนึ่ง ๆ ดานลาง
จะประกอบดวยภูเขาสิเนรุ ภูเขาสัตบริภัณฑ มหาทวีปท้ัง 4 ทวีปเล็ก 2,000 และมหาสมุทรท้ัง 4      
มีภูเขาจักรวาลลอมรอบ สวนเบื้องบนจะประกอบดวยเทวโลกอันเปนกามาวจร 6 ช้ัน พรหมโลกช้ัน
รูปาวจร 16 ช้ัน และอรูปาวจร 4 ช้ัน23 
 

ลักษณะของจักรวาล 
 เนื่องจากจักรวาลแตละจักรวาลมีสวนประกอบท่ีเหมือนกัน ท้ังสวนประกอบพื้นฐาน
ซ่ึงมีขนาดเล็กท่ีสุด และสวนประกอบขนาดใหญ จึงทําใหทุกจักรวาลมีลักษณะไมแตกตางกัน      
อีกท้ังยังมีรูปรางท่ีเหมือนกันอีกดวย (Sone Simatrang 2006 : 59) แตละจักรวาลจะมีลักษณะเปน
วงกลมเรียบเสมอเหมือนลอรถ (โลกทีปก. 515; จกฺกวาฬ. 1) และมีลักษณะเปนหลุมเหมือนบอน้ํา24  
(โลกทีปก. 515)  ลอมรอบดวยภูเขาจักรวาล   ซ่ึงหยั่งลงในนํ้า 82,000 โยชน และสูงข้ึนไป 82,000 
โยชน (วินย.อ. 1/126; จูฬ.อ. 42; สงฺคณี.อ. 357; วิสุทฺธิ. 1/264) เรียงติดตอกันตามแนวนอน โดยมี
ชองวางระหวางจักรวาลเหมือนชองวางท่ีเกิดจากลอเกวียน 3 ลอ หรือจาน (บาตร) 3 ใบ ตั้งอยู
ติดกัน25  (วินย. ฏีกา 1/428; วิสุทฺธิ. ฏีกา 1/352; จกฺกวาฬ. 3) เปนท่ีตั้งของโลกันตริกนรก (วินย.อ. 
1/127;  วิสุทฺธิ. 1/265; โลกทีปก. 514; จกฺกวาฬ. 3) 
                                     
 23เอวํ สิเนรุสตฺตปริภณฺฑปพฺพตจตุมหาทีปทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปจตุมหาสาครอุปโสภิตํ 
จกฺกวาฬปพฺพตปริกฺขิตฺตํ อุปริฉกามาวจรเทวโลกโสฬสรูปพฺรหฺมโลกจตุอรุปฺปโลกปฏิมณฺฑิตํ 
โลกธาตุ เอกจกฺกวาฬนฺติ วุจฺจติ. 

(โลกทีปก. 524) 
 24กูฏํ  วิย  อาวาฏาการฺจ. 

(โลกทีปก. 515) 
 แตในคัมภีรจักกวาฬทีปนี  ซ่ึงอางคัมภีรโลกทีปกสาร  มีขอความตางไปวา  กุฏํ              
วิย  อาวฏฏาการํ  จ  (มีลักษณะกลมเหมือนหมอน้ํา)  ดู  จกฺกวาฬ. 1. คําวา กุฏ ในท่ีนี้ คัมภีร             
ชินาลังการฎีกา มีรูปเปน  กูป (บอน้ํา) ซ่ึงไดความชัดเจนดีกวา  ดู ชิน.ฏีกา 58. 
 25ติณฺณํ  หิ  สกฏจกฺกานํ  ปตฺตานํ  วา  อ ฺม ฺ  อาสนฺนภาเวน  ปตานํ อนฺตรสทิเสสุ 
ติณฺณํ  ติณฺณํ  จกฺกวาฬานํ  อนฺตเรสุ  เอเกโก  โลกนฺตริกนิรโย. 

(วินย. ฏีกา 1/428) 
 ติณฺณํ  หิ  ปตฺตานํ  อ ฺม ฺอาสนฺนภาเวน  ปตานํ อนฺตรสทิเส ติณฺณํ  ติณฺณํ          
จกฺกวาฬานํ  อนฺตเร  เอเกโก  โลกนฺตรนิรโย. 

(วิสุทฺธิ. ฏีกา 1/352) 
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 ขนาดของจักรวาล 
 ในจูฬนีสูตร (องฺ.ติก. 20/520/292) พระพุทธองคทรงถือเอาการโคจรของดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตของแตละจักรวาล ดังท่ีตรัสกับพระอานนทวา 
 

     ดูกอนอานนท จักรวาลหนึ่งมีกําหนดเทากับโอกาสท่ีดวงจันทร
และดวงอาทิตยโคจรสองรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ โลกมีอยู 1,000 
จักรวาลกอน26 

 

 นอกจากจะทรงกําหนดขอบเขตของแตละจักรวาลแลว พระพุทธองคยังไดทรงแบง
จักรวาลหรือโลกธาตุออกเปน 3 ขนาด (องฺ.ติก. 20/520/292-293) ดังนี้ 
 1. โลกธาตุขนาดเล็ก เรียกวา สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ ประกอบดวยจักรวาล 1,000 
จักรวาล (องฺ.อ. 2/234) 
 2. โลกธาตุขนาดกลาง เรียกวา ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ เปนโลกธาตุท่ีมีขนาด
ใหญกวาโลกธาตุขนาดเล็กประมาณ 2,000 เทา (ทวิสหัสสี) ประกอบดวยจักรวาล 1,000,000 
จักรวาล (องฺ.อ. 2/234) 
 3. โลกธาตุขนาดใหญ เรียกวา ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เปนโลกธาตุท่ีมีขนาด
ใหญกวาโลกธาตุขนาดเล็กประมาณ  3,000  เทา  (ติสหัสสี)  ประกอบดวยจักรวาล  1,000,000,000 
จักรวาล27 

                                     
 26ยาวตานนฺท  จนฺทิมสุริยา  ปริหรนฺติ  ทิสา  ภนฺติ  วิโรจนา  ตาว  สหสฺสธา  โลโก. 

(องฺ.ติก. 20/520/292) 
 คําวา “โลก” ในท่ีนี้มีความหมายกวางกวา “จักรวาล” โดยท่ีโลกหนึ่งนั้นประกอบดวย 
จักรวาลหลายจักรวาลรวมกันอยางนอยท่ีสุด 1,000 จักรวาล แตโดยท่ัวไปคําวา โลก โลกธาตุ และ
จักรวาล สามารถใชแทนกันได โลกหนึ่งก็คือจักรวาลหนึ่ง หรือโลกธาตุหนึ่งก็คือจักรวาลหนึ่ง          
ดู วินย.อ. 1/127; ที.อ. 2/272; วิสุทฺธิ. 1/265; วินย. ฏีกา 1/390; สํ.ฏีกา 2/362; วิสุทฺธิ.ฏีกา 1/350;  
โลกทีปก. 514, 524.  และ จกฺกวาฬ. 1, 214. 
 27จํานวนจักรวาลท่ีไดนี้คํานวณตามบาลีในจูฬนีสูตร (1,000,000 x 1,000 = 
1,000,000,000) แตอรรถกถาจูฬนีสูตร กลาววามีจํานวน 100,000 โกฏิจักรวาล หรือเทากับ 
1,000,000,000,000 จักรวาล (1,000,000 x 1,000,000) 
 เอตฺตาวตา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ โลโก ทสฺสิโต โหติ. 

(องฺ.อ. 2/234) 
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 จักรวาลแตละจักรวาลกวาง 1,203,450 โยชน ยาว 1,203,450 โยชน ความยาวโดยรอบ 
3,610,350 โยชน สวนท่ีเปนแผนดินหนา 240,000 โยชน แผนน้ํารองรับแผนดินหนา 480,000 โยชน 
ลมรองรับแผนน้ําหนา 960,000 โยชน (วินย.อ. 1/125; จูฬ.อ. 40-41; สงฺคณี อ. 356; วิสุทฺธิ. 1/263; 
โลกทีปก. 513-514; จกฺกวาฬ. 2-5) และลมต้ังอยูบนอากาศ (ที.มหา. 10/98/126) ซ่ึงเรียกวา        
อชฏากาศ (โลกทีปก. 516) หรือตุจฉากาศ (จกฺกวาฬ. 218) สวนอากาศไมไดตั้งอยูบนส่ิงใด          
เปนท่ีวาง28 ไมมีท่ีสุด ไมมีกําหนดวาเทานี้รอยโยชน เทานั้นพันโยชน ในทิศตะวันออก ตก เหนือ 
และใต ทานเปรียบไววา ท่ังเหล็กขนาดเทาภูเขาสิเนรุท่ีเทวดาผูวิเศษแยกแผนดินแลวซัดลงขางลาง 
ยอมตกดิ่งลงไป ไมมีท่ีรองรับ29 (สงฺคณี อ. 212) พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (2543 : 76) 
กลาวถึงขอบเขตของอชฏากาศไววา ดานลางนับต้ังแตใตพื้นแผนดินและน้ําท่ีรองรับพื้นแผนดินนั้น
ลงไป และดานบนนับต้ังแตอรูปภูมิข้ึนไป  ดังนั้น ขนาดหรือขอบเขตของจักรวาล ดานลางจึง
นับตั้งแตน้ําท่ีรองรับแผนดินข้ึนมา และดานบนนับตั้งแตอรูปภูมิลงมา สวนดานขวางจรดแนว   
ขอบเขาจักรวาล30  (สนธิวรรณ  อินทรลิบ 2536 : 83) 
 

 โครงสรางของจักรวาล 
 จักรวาลแตละจักรวาลในพุทธศาสนามีลักษณะโครงสรางเปนช้ัน ๆ เรียงซอนกันข้ึนไป 
เหมือนช้ันตาง ๆ ของหอคอย (สนธิวรรณ  อินทรลิบ 2536 : 83) สวนท่ีอยูลางสุดของจักรวาล       
จะเปนน้ําซ่ึงรองรับแผนดิน  โดยต้ังอยูบนลม และลมต้ังอยูบนอากาศ31  (ที.มหา. 10/98/126)  แบง 
 
                                     
 28คําวา “ท่ีวาง” นี้ บางทานอธิบายวา ไมไดหมายความวา “ท่ีซ่ึงไมมีอะไรอยู” เพราะ  
ส่ิงท่ีมีอยูก็คือ อากาสธาตุ  ดู สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 23. 
 29แสดงใหเห็นวา จักรวาลไมไดตั้งซอนกัน เพราะถาต้ังซอนกัน ท่ังเหล็กก็ตองกระทบ
กับจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งแนนอน 
 30ในคัมภีรโลกุปปตติ แสดงวา จักรวาลหรือโอกาสโลก ดานลางกําหนดต้ังแตน้ําท่ี
รองรับแผนดิน ดานบนกําหนดตั้งแตภพบนยอดเขาสิเนรุลงมา สวนดานแนวนอนไมมีท่ีสุดคือ 
กําหนดนับไมได 
 ยา  จ  โข  โอกาสโลโก  เหฏโต  ปถวีสนฺธารกอุทกสฺส  สนฺนิรุมฺภิกฺขนฺเตน  อุปริโต  
ภวเน  ปริจฺฉินฺโน  ติริยโต  ปน  อนนฺโต  อปริมาโน. 

(โลกุปฺป. 9) 
 31อยํ  อานนฺท  มหาปวี  อุทเก  ปติฏตา  อุทกํ  วาเต  ปติฏตํ  วาโต  อากาสฏโ โหติ. 

(ที.มหา. 10/98/126) 
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ออกเปน 3 ช้ันใหญ ๆ เรียกวา ภพ หรือธาตุ หรือโลก32 (ที.มหา. 10/58/67; ที.ปา. 11/228/228; ม.มู. 
12/498/539-540) ดังนี้ 
 1. กามภพ คือ ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณ คือ อารมณทางอินทรียท้ัง 5 แบง
ออกเปน 11 ช้ัน (สงฺคห. 25-26; พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 115) ดังนี้ 
  1.1 อบาย หรืออบายภูมิ คือ ภูมิท่ีปราศจากความเจริญ (พระธรรมปฎก (ป.อ.    
ปยุตฺโต) 2543 ก : 316) ในคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 156) แสดงวา สถานท่ีท่ีช่ือวาอบาย
เพราะปราศจากความเจริญท่ีสมมุติกันวาบุญโดยมาก   และท่ีช่ือวาอบายภูมิ     เพราะเปนท่ีอยูของ  
พวกสัตว33 แบงออกเปน 4 ภูมิยอย (ขุ.อิติ. 25/273/301-302; องฺ.อ. 2/434; สงฺคห. 25) ดังนี้ 
   1.1.1 นิรยะ หรือนรก คือ ท่ีอันไมมีความสุขความเจริญ หรือภาวะเรารอน
กระวนกระวาย (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ข : 116) ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/277) 
แสดงวา ท่ีไดช่ือวานิรยะ เพราะเปนสถานท่ีไมมีอายะคือ อัสสาทะ (ความยินดี)34 สวนในคัมภีร

                                     
 32เปนคําท่ีใชเรียก ภพ ในคัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกา แตไมคอยนิยมนัก ดู ม.อ. 4/39; 
อุ.อ. 418; อิติ.อ. 295; วินย.ฏีกา 4/428. และ ม.ฏีกา 300. นอกจาก ธาตุและโลกแลว ยังมีคําท่ีใช  
เรียกแทน ภพ อีก เชน ภูมิ คติ วิญญาณฐิติ และสัตตาวาส ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท
วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย : ไตรภูมิกถา  (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 683. คําวา “ภูมิ”  
มีท่ีใชมาก แมจะใชเรียกแทน ภพ ได แตความหมายของคําก็ไมเหมือนกันทีเดียว ภพ หมายถึง   
โลกเปนท่ีอยูของสัตวหรือภาวะชีวิตของสัตว สวนภูมิ หมายถึง ช้ันแหงจิต ระดับจิตใจ หรือระดับ
ชีวิต ภพกับภูมิจึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะผูท่ีจะไปเกิดในภพไหน ก็ตองมี
ระดับช้ันของจิตระดับเดียวกับภพท่ีจะไปเกิดดวย พุทธศาสนาแบงภูมิออกเปน 4 คือ กามาวจรภูมิ    
รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ และโลกุตตรภูมิ (บางทีเรียกวา อปริยาปนนภูมิ) แตเนื่องจากโลกุตตรภูมิ
เปนภูมิท่ีพนจากโลก ดังนั้น เม่ือกลาวถึงเร่ืองสังสารวัฏ ก็มักหมายถึงภูมิ 3 ขางตน เรียกวา ไตรภูมิ 
ซ่ึงตรงกับภพ 3 ในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ทานแยกกามาวจรภูมิออกเปน 2 คือ อบายภูมิ และ   
กามสุคติภูมิ  จึงเปนภูมิ 4 โดยไมมีโลกุตตรภูมิ ดู ขุ.ปฏิ. 31/171/122; สงคห. 25. และ พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 198, 207. 
 33ปฺุสมฺมตา  อยา  เยภุยฺเยน  อปคโตติ  อปาโย.  โสเยว  ภูมิ  ภวนฺติ  เอตฺถ  สตฺตาติ 
อปายภูมิ. 

(สงฺคห.ฏีกา 156) 
 34นตฺถิ  เอตฺถ  อสฺสาทสฺโต  อาโยติ  นิรโย. 

(วิสุทฺธิ. 2/277) 
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อภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห. ฏีกา 156) แสดงวา สถานท่ีท่ีเรียกวา นิรยะ เพราะปราศจากอยะ คือ 
ความสุข35 นอกจากจะเรียกสถานท่ีนี้วา นิรยะ แลว คัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/276-277) ยัง
เรียกวา อบาย ทุคติ และวินิบาต อีกดวย โดยกลาววา คําเหลานี้ท้ังหมดเปนไวพจนของคําวา นิรยะ36 
(Law 1998 : 92) 
     นรกถือเปนภูมิท่ีอยูต่ําสุดในบรรดาภูมิท้ัง 31 ในจักรวาล (Haldar 1977 : 
49; Law 1998 : 93-94)   ตั้งอยูใตโลกของเรานี้37  (ขุ.ชา. 28/92/41; วิสุทฺธิ. 2/224; Haldar 1977 : 49) 
ตรงบริเวณที่เปนชมพูทวีป (วินย.ฏีกา 1/423) ในยุคแรก ๆ ของพุทธศาสนา แมจะมีสูตรท่ีกลาวถึง
นรกไวหลายสูตร เชน เทวทูตสูตร (ม.อุ. 14/504-525/334-346; องฺ.ติก. 20/475/175-180) 
พาลปณฑิตสูตร (ม.อุ. 14/467-503/311/333) โกกาลิกสูตร (สํ.ส. 15/598-605/219-223; องฺ.ทสก. 
24/89/181/186; ขุ.สุ. 25/384-387/458-466) สังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/90-93/38-45) แตก็ยังไมมีการ

                                                                                                         
 ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา อธิบายความหมายของคําวา อายะ ไววา เปนท่ีมาแหงความสุข 
ไดแก บุญ เปนตน 
 อายนฺติ  เอตสฺมา  สุขานีติ  อาโย  ปฺุกมฺมาทิสุขสาธนํ. 

(วิสุทฺธิ.ฏีกา 2/333) 
 35อยโต  สุขโต  นิคฺคโตติ  นิรโย. 

(สงฺคห.ฏีกา 156) 
 36สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แสดงวา อบายเปนอยางเดียวกับ
นิรยะ  ทุคติเปนอยางเดียวกับติรัจฉานโยนิ  วินิบาตเปนอยางเดียวกับปตติวิสัย   ดู  สมเด็จ              
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2539), 134-135.  แตอรรถกถา แสดงวา อบาย ไดแก ติรัจฉานโยนิ ทุคติ ไดแก           
ปตติวิสัย และวินิบาต ไดแก อสุรกาย ดู วิสุทฺธิ. 2/277. 
 37บางแหงกลาววา นรกภูมิอยูใตภูเขาพระสุเมรุ ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท
ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษร ข-ฉ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2530), 113. แต  
บางทานกลาววา ในพระสุตตันตปฎก ไมไดอธิบายวา นรกอยูสวนไหนของโลกหรือจักรวาล ไมมี
คําวา เบ้ืองบนและเบ้ืองลาง ดู เพ็ญแข  กิตติศักดิ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะหความคิดเร่ืองจักรวาล
วิทยาในพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฏก” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร  
มหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 54. อยางไรก็ตาม 
จากหลักฐานท่ีอางอิงแสดงวา มีการกลาวถึงตําแหนงของนรกวาอยูสวนไหนของจักรวาล ดูเพิ่มเติม
ใน ขุ.มหา. 29/789/492; ขุ.จูฬ. 30/670/330; ขุ.ปฏิ. 31/172/122. และ ขุ.อป. 33/187/458. เปนตน 
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จัดระบบท่ีชัดเจน ตอมาภายหลังพุทธกาลประมาณ 400 ป สํานักอภิธรรม ซ่ึงมีการรวบรวมและแตง
คัมภีรข้ึนเปนจํานวนมาก จึงไดจัดใหเปนระบบข้ึน (Matsunaga 1972 : 39, 43) 
     นรกสําคัญหรือท่ีเรียกวา มหานรก ในพุทธศาสนามี 8 ขุม38 (ขุ.ชา. 
28/92/39-40) ดังนี้ 
     1)  สัญชีวนรก 
     2)  กาฬสุตตนรก 
     3)  สังฆาฏนรก 
     4)  โรรุวนรก 2 ขุม39 
     5)  อวีจิมหานรก 
     6)  ตาปนนรก 
     7)  ปตาปนนรก40 

                                     
 38  สฺชีโว  กาฬสุตฺโต  จ     สงฺฆาโฏ  เทฺว  จ  โรรุวา 
     อถาปโร  มหาวีจิ  ตาปโน  จ  ปตาปโน 
     อิจฺเจเต  อฏ  นิรยา อกฺขาตา  ทูรติกฺกมา 
     อากิณฺณา  ลุทฺทกมฺเมหิ ปจฺเจกา  โสฬสุสฺสทา. 

(ขุ.ชา. 28/92/39-40) 
 39ในอรรถกถาชาดก อธิบายวาหมายถึง ชาลโรรุวนรก และธูมโรรุวนรก  ดู ชา.อ. 8/118. 
แตในอรรถกถาสังยุตตนิกาย   อธิบายตางออกไปวา  ชาลโรรุวนรก เปนช่ือของอวีจิมหานรก ดู     
สํ.อ. 1/79.  สวนในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา แบงเปนโรรุวนรกและมหาโรรุวนรก ดู อภิธาน. 186. 
 40ช่ือของมหานรกเหลานี้ ในแตละคัมภีรหรือในหนังสือแตละเลมเรียกแตกตางกันไป  
ไมลงรอยเดียวกัน บางคร้ังแมในเลมเดียวกัน เรียกช่ือตางกันก็มี นอกจากช่ือแลว ลําดับของ        
มหานรกแตละขุมในแตละคัมภีรก็จัดเรียงไมเหมือนกัน ในสังกิจจชาดก เรียงอวีจิมหานรกไวใน
ลําดับท่ี 6 และเรียงปตาปนนรก ไวลําดับท่ี 8 ดู ขุ.ชา. 28/92/39-40. และคัมภีรมหาวัสตุอวทานเรียง
อวีจิมหานรกไวลําดับท่ี 6 บาง 7 บาง 8 บาง ดู S. Bagchi, ed., Mahavastu Avadana, vol. 1 
(Darbhavga : The Mithila Institute, 1970), 4, 6, 11, 18. สวนคัมภีรอภิธานัปปทีปกาเรียงตาปนนรก 
ไวลําดับท่ี 8  ดู อภิธาน. 186.  ลําดับท่ีถูกตองนั้น อวีจิมหานรก ตองอยูลางสุด เพราะมีบาลีรับรอง
ไววา “เหฏโต อวีจินิรยํ ปริยนฺตํ ... กริตฺวา ...”  ดู  ขุ.ปฏิ. 31/172/122. ในคัมภีรจักกวาฬทีปนี           
ไดอางถึงการจัดเรียงลําดับท่ีถูกตองตามที่กลาวไวในคัมภีรญาณวิภังคฎีกาวา “สฺชีวกาฬสุตต-       
สงฺฆาตโรรุวมหาโรรุวตาปนปตาปนอวีจีติ อฏ มหานิรยาติ อิมาย จ าณวิภงฺคฏีกาย อวิโรโธ     
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     โทเบอร และลัสบี (Tober and Lusby, in Eliade, ed. 1987 : 241)      
กลาววา มหานรกเหลานี้เปนนรกรอน 
     ในสังยุตตนิกาย (สํ.ส. 15/604/222-223) อังคุตตรนิกาย (องฺ.ทสก. 
24/89/184-185) และขุททกนิกาย (ขุ.สุ. 25/386/460-461) ไดกลาวถึงนรกจํานวนหนึ่งมี 10 ขุม คือ 
     1)  อัพพุทนรก 
     2)  นิรัพพุทนรก 
     3)  อพพนรก 
     4)  อหหนรก 
     5)  อฏฏนรก 
     6)  กุมุทนรก 
     7)  โสคันธิกนรก 
     8)  อุปปลนรก 
     9)  ปุณฑรีกนรก 
                 10)  ปทุมนรก41 

                                                                                                         
โหติ.”  ดู จกฺกวาฬ. 103. ลอว (Law) และมาลลเสเกระ (Malalasekera) ก็กลาววา อวีจิมหานรกอยู
ลางสุดเชนเดียวกัน ดู B.C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective (Delhi : Pilgrims 
Book PVT. LTD., 1998), 94. และ Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. 1 (Delhi 
: Motilal Banarsidass, 2007), 2. เกี่ยวกับอวีจิมหานรกนี้ นักปราชญชาวตะวันตกบางทานมี
ความเห็นวา คําวา อวีจิ แตเดิมในนิกายท้ัง 4 ไมไดหมายถึง นรก แตใชหมายถึงความเจริญม่ังค่ังของ
ประชากร เดวิดส (Davids) กลาววา เดิมใชหมายถึง ความหนาแนนของประชากร ตอมาจึงใช
หมายถึง นรก ดังท่ีปรากฏในคัมภีรอิติวุตตกะ พระวินัย และธัมมสังคณี ดู Daigan and Alicia 
Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell (New York : Philosophical Library, 1972), 41. และ 
J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 53. 
 41ความหมายของช่ือนรกเหลานี้ยังไมมีความชัดเจน บางแหงกลาววา ช่ือเหลานี้เปนคําท่ี
แสดงถึงการครํ่าครวญของสัตวนรก เชน อหหะ อพพะ และอฏฏะ หรือสภาพท่ีสัตวนรกเหลานั้น 
ถูกกักขัง แตบางแหงแสดงวา นรกเหลานี้เปนนรกเย็น ดังนั้น คําเหลานี้จึงเปนเสียงฟนกระทบกัน
ของสัตวนรก ดู สุ.อ. 2/307. และ J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 55. ในอรรถกถา        
อังคุตตรนิกายและขุททกนิกาย แสดงวา นรกเหลานี้อยูในอวีจิมหานรก ไมมีภูมิเปนของตนเอง   
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     มัตสุนาคา (Matsunaga 1972 : 41) เห็นวา นรกเหลานี้มีกลาวถึงใน
คัมภีร ยุคแรกสุดของพุทธศาสนา ในขณะท่ียังไมมีการจัดระบบเกี่ยวกับนรก สวน ลอว (Law 1998 
: 94) กลาววา  พุทธศาสนิกชนทางภาคเหนือ (อุตตรนิกาย)  มีความเช่ือวา  นรกเหลานี้เปนนรกเย็น 
คูกับมหานรก 8 ขุม ซ่ึงเปนนรกรอน42 แตมีจํานวนนอยกวาท่ีกลาวไวในพระไตรปฎกบาลี 2 ขุม 
และมีช่ือแตกตางไปบาง ดังน้ี 
     1)  อรรพุทะ (Arbuda) 
     2)  นิรรพุทะ (Nirarbuda) 
     3)  อฏฏะ (Atata) 
     4)  หหวะ (Hahava) 
     5)  หุหวะ (Huhava) 
     6)  อุตปละ (Utpala) 
     7)  ปทมะ (Padma) 
     8)  มหาปทมะ (Mahapadma) 
 

                                                                                                         
เปนสถานท่ีทรมานสัตวนรก เชน อัพพุทนรก จะทรมานโดยการนับช้ินเนื้อเปนเครื่องบอก
ระยะเวลา  ดู อง.อ. 3/366. และ สุ.อ. 2/307. 
 42การแบงนรกออกเปน 2 ประเภท คือ นรกรอน และนรกเย็น มีกลาวถึงอีกหลายแหง ดู 
Edward Conze, Buddhism : Its Essence and Development (New Delhi : Munshiram Manoharlal 
Publishers Pvt. Ltd., 2001), 51. และ อุดม  รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ (เชียงใหม :  ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523), 13. อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังไมพบวา มีการแบง
ประเภทเชนนี้ในวรรณคดีบาลี เพราะหากกลาวถึงนรกท่ีมีความหนาวเย็น ก็จะหมายถึง โลกันตริก 
นรก (โลกันตริยนรก โลกันตรนรก หรือโลกันตนรก ก็เรียก)   ดู โลกปฺ. 206. แมในไตรภูมิ     
กถาก็ไมมีกลาวถึงนรกเย็น เม่ือกลาวถึงโลกันตนรกก็กลาว   แตเพียงวา “แลน้ํานั้นเย็นนักหนา”      
ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545), 40. บางทาน
กลาววา นรกรอนเปนนรกของฝายเถรวาท ซ่ึงเจริญรุงเรืองอยูในประเทศท่ีอยูแถบรอน สวนนรก
เย็นหรือสีตนรกเปนนรกของฝายมหายาน ซ่ึงมักอยูในประเทศท่ีมีอากาศคอนขางหนาว ดู จํานงค  
ทองประเสริฐ, จักรวาลวิทยากับพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2548), 6. (จัดพิมพเปน
บรรณาการเน่ืองในงานวัน จํานงค  ทองประเสริฐ, คร้ังท่ี 3,  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2548). 
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     มหานรกท้ัง  8 ขุม  ตามท่ีกลาวไวในสังกิจจชาดก  แตละขุมจะมี           
อุสสทนรกหรือนรกบาว (พญาลิไทย 2545 : 25) 16 ขุม เปนบริวาร43 (ขุ.ชา. 28/92/40) แตรายช่ือ     
ท่ีแสดงไวมีไมครบ คัมภีรจักกวาฬทีปนี (จกฺกวาฬ. 107) ไดกลาวสรุปอุสสทนรกในชาดกนี้ไววามี 
10 ขุม ดังนี้ 
     1)  โลหกุมภีนรก (สําหรับลงโทษคนท่ีฆาบิดา) 
     2)  ปฬนนรก 
     3)  ขุรธารีนรก 
     4)  เวตรณีนทีนรก 
     5)  โกฏิสิมพลีนรก 
     6)  โลหกุมภีนรก (สําหรับลงโทษชายหญิงท่ีประพฤตินอกใจ) 
     7)  อักโกสกปริภาสกิตถีนรก 
     8)  ขารนทีนรก 
     9)  กูฏการินรก 
                 10)  มิคลุททกาทินรก 
 

     ในเนมิราชชาดก (ขุ.ชา. 28/539-569/201-212) และอรรถกถา (ชา.อ. 
9/177-199) กลาวถึงอุสสทนรกไว 15 ขุม ดังนี้ 
     1)  เวตรณีนที (นรก) 
     2)  สุนขนรก 
     3)  สัญโชตินรก 
     4)  อังคารกาสุนรก 
     5)  โลหกุมภีนรก 
     6)  โลหกุมภีนรก (อุณโหทกนรก) 
     7)  ถุสนทีนรก 
     8)  ตุทนนรก 
     9)  โอรัพภิกาทินรก 
                 10)  รหทนรก (มุตตกรีสปุณณรหทนรก) 
                                     
 43จํานวนอุสสทนรกหรือนรกบาว แตละแหงกลาวไวไมตรงกัน มากบางนอยบาง     
สวนช่ือตรงกันก็มี แตกตางไปก็มี ในไตรภูมิกถา ทานจึงกลาววา นรกบาวมีเปนจํานวนมาก         
ไมอาจนํามากลาวไดหมด ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 25. 
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                11)  รหทนรก (อโยโลหิตปุพพปุณณรหทนรก) 
                12)  กูฏการินรก 
                13)  อติจารินิตถีนรก 
                14)  ชลิตอังคารปุณณนรก 
                15)  มิจฉาทิฏฐิกนรก44 

                                     
 44ช่ืออุสสทนรกเหลานี้เรียกตามคัมภีรจักกวาฬทีปนี   ดู จกฺกวาฬ. 103-107.   แตใน       
ไตรภูมิกถา ทานแสดงไว 16 ขุม ดังนี้ 
 1)  เวตรณีนรก 
 2)  สุนัขนรก 
 3)  สโชตินรก 
 4)  อังคารกาสุนรก 
 5)  โลหกุมภีนรก 
 6)  อโยทกนรก 
 7)  ถุสปลาสนรก 
 8)  สัตตหตนรก 
 9)  พิลสนรก 
                10)  โปราณมิฬหนรก 
                11)  โลหิตปุพพนรก 
                12)  โลหพฬิสนรก 
                13)  สังฆาฏนรก 
                14)  อวังสิรนรก 
                15)  โลหสิมพลีนรก 
                16)  มิจฉาทิฏฐินรก 
 ดู พญาลิไทย,  ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 25-36. 
 เม่ือพิจารณาจากการลงโทษสัตวนรก อุสสทนรกขุมท่ี 13 และ 14 คือ สังฆาฏนรกและ
อวังสิรนรกจะตรงกับอุสสทนรกขุมท่ี 13 และ 14 ในเนมิราชชาดกและอรรถกถา คือ อติจารินิตถี 
นรกและชลิตอังคารปุณณนรก สวนโลหสิมพลีนรกไมมีกลาวถึงในเนมิราชชาดกและอรรถกถา   
ไตรภูมิกถาคงเพ่ิมเติมเขามาตามท่ีมีแสดงไวในสังกิจจชาดก และอรรถกถาสังกิจจชาดก ดู ขุ.ชา. 
28/92/44. และ ชา.อ. 8/125-126. ตลอดจนคัมภีรอ่ืน ๆ มีฏีกาชินาลังการ เปนตน ซ่ึงแสดงอุสสท 
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     ในเทวทูตสูตร (ม.อุ. 14/517-521/343-344)   พระพุทธองคไดทรงแสดง        
อุสสทนรกท่ีประตูเบ้ืองหนาของอวีจิมหานรก45 ไว 5 ขุม ดังนี้ 
     1)  คูถนรก 
     2)  กุกกุลนรก 
     3)  สิมพลีวน (นรก) 
     4)  อสิปตตวน (นรก) 
     5)  ขาโรทกนที46 (นรก) 
 

     คัมภีรจักกวาฬทีปนี  (จกฺกวาฬ .  110) กลาววา  แมประตูท่ีเหลือก็
เหมือนกัน ดังนั้น อุสสทนรกของอวีจิมหานรกจึงมี 20 ขุม เม่ือรวมอุสสทนรกของมหานรกท่ีเหลือ
จึงมี 160 ขุม อยางไรก็ตามทานไดกลาวเพิ่มเติมวา การที่อรรถกถาแสดงวาอุสสทนรกของมหานรก
แตละขุมมี 16 ขุมนั้น เพราะไมไดนับรวมขาโรทกเวตรณีไวดวย47 
     นอกจากอุสสทนรกแลว ในคัมภีรโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 325) ยังได 
แสดงวา ในทิศท้ัง 4 ของมหานรกท้ัง 8 ขุม แตละทิศจะมียมโลกนรกอีกทิศละ 10 ขุม48 ดังนี้ 
                                                                                                         
นรกไวครบ 16 ขุม ดู ชิน.ฏีกา 79-83.  ในโลกทีปนี แสดงวา อุสสทนรกท่ีลอมรอบมหานรกท้ัง        
8 ขุมนั้น  แตละทิศจะมี 4 ขุม และจะมีช่ือเหมือน ๆ กัน ตางกันแตเพียงการลงโทษหนักเบาเทานั้น 
คือ คูถนรก กุกกุฬนรก อสิปตตนรก และเวตรณีนรก รวม 4 ทิศ จึงเปน 16 ขุม ดังนั้น เม่ือรวม    
อุสสทนรกท่ีลอมรอบมหานรกท้ังหมดจะได 128 ขุม ดู พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ าณวโร), 
โลกทีปนี (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2520), 52-61.  หากนับรวมมหานรกเขาไปดวยก็จะ
ได 136  ขุม ดู ชา.อ. 8/120; ชิน.ฏีกา 83. และ โลกทีปก. 325. 
 45ในสูตรนี้ไมไดทรงแสดงวา เปนอุสสทนรกของมหานรกขุมไหน แตอรรถกถา     
กลาววา หมายถึง อวีจิมหานรก ดู ม.อ. 4/170. 
 46อรรถกถา กลาววา แมน้ํานี้ช่ือ เวตตรณี ดู ม.อ. 4/172. 
 47พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ใหนับรวมอสิปตตวนนรกและเวตตรณีนรกเปนนรก
ขุมเดียวกัน ดู พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา, ปริจเฉท
ท่ี 5 เลม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2551), 7. 
 48  อิเมสมฺปน  อฏนฺนํ   นิรยานํ  จตูสุ  หิ 
     ทิสาสุ  ทส  ทสา  จ   ยมโลกา  ภวนฺตี  ติ 
     โลหกุมฺภี  ว  สิมฺพลี -   วนํ  อสินขํ  ป  จ 
     ตมฺโพทกํ  อโยคุฬํ   เปสิปพฺพตเมว  จ 
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     1)  โลหกุมภี 
     2)  สิมพลีวนะ 
     3)  อสินขะ 
     4)  ตัมโพทกะ 
     5)  อโยคุฬะ 
     6)  เปสิปพพตะ 
     7)  ถุสนที 
     8)  สีตนที 
     9)  สุนขนรก 
             10)  ยันตปาสาณสิลา49 

                                                                                                         
    ถุสนที  สีตนที  สุนขนิรยํ  ตถา 
     ยนฺตปาสาณสิลาโย ยมโลกา  อิเม  ทส. 

(โลกทีปก. 325) 
 รวม 4 ทิศ ก็เปน 40 ขุม เม่ือรวมยมโลกนรกท่ีเปนบริวารของมหานรกท้ัง 8 ขุม จะได 
320 ขุม ดังนั้น จึงมีนรกท่ีตั้งอยูในจักรวาลท้ังหมด 456 ขุม (มหานรก 8 ขุม อุสสทนรก 128 ขุม 
และยมโลกนรก 320 ขุม) 
 49บางช่ือก็ซํ้ากับอุสสทนรกท่ีกลาวมาแลว แตในคัมภีรโลกทีปกสารไมไดแสดงรายช่ือ
ของอุสสทนรกจํานวน 16 ขุมไวโดยตรง จึงทําใหไมทราบวามีช่ือซํ้ากันหรือไม อยางไรก็ตามทาน
ไดแสดงรายช่ือนรกบริวารของอวีจินรกไววา 
   คูถนิรยนาโม  จ  กุกฺกุฬํ  กุฏสิมฺพลี 
   อสิปตฺตวนฺจาป ตถา  ขโรทกา  นที 
   อุรสิฺจิตมตฺเต  จ โลหกุมฺภิ  ปุนาปรํ 
   กาลา  หตฺถี  มหายนฺโต อฺเป  นรกา  พหู 
   อพฺพุทํ  นิรพฺพุทฺเจว อหหํ  อพพํ  ปจ 
   อฏฏฺจ  โสคนฺธิกํ อุปฺปลํ  ปทุมํ  ตถา 
   เอเต  สพฺเพป  นิรยํ มหาโฆรา  ภยานกา 
   อวีจินริยสฺเสว  ปริวารา  ภวนฺติ  หิ. 

(โลกทีปก. 326-327) 
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     นรกตามท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนนรกที่ตั้งอยูในจักรวาล ยังมีนรกอีก
ประเภทหนึ่งซ่ึงต้ังอยูนอกจักรวาล เรียกวา โลกันตริกนรก เปนนรกท่ีมืดสนิทตลอดเวลา เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตยและดวงจันทรสองสวางไปไมถึง (ที.มหา. 10/13/13-14; ม.อุ. 14/364/248;       
สํ.มหา. 19/1739/566;  องฺ.จตุกฺก. 21/127/176;   ขุ.ชา. 28/878/310)   โลกันตริกนรกนี้ตั้งอยูระหวาง
จักรวาลท้ัง 3 เหมือนชองวางท่ีอยูทามกลางลอเกวียน 3 ลอ หรือจาน 3 ใบ ซ่ึงอยูติดกัน (ที.อ. 2/28; 
ม.อ. 4/128; องฺ.อ. 2/376) กวางประมาณ 8,000 โยชน เปดโลงตลอดเวลา ดานบนไมมีเทพวิมานและ
ดานลางก็ไมมีแผนดินรองรับ (วินย.ฏีกา 1/428) อรรถกถาพุทธวงศ (พุทฺธ.อ. 54) กลาววาเปนนรก
ของพวกอสุรกาย 
     นอกจากนรกตาง ๆ ดังกลาวแลว ยังมีการกลาวถึงนรกอ่ืน ๆ อีก เชน   
กาโกละ (Kakola) สตโปริสะ (Sataporisa) สัตติสูละ (Sattisula) มหาปริฬาหะ (Mahaparilaha)   
ปหาสะ (Pahasa) (Haldar 1977 : 63-64) อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากการลงโทษแลว นรกเหลานี้
ก็คือ นรกตามท่ีกลาวมา เพียงแตเรียกช่ือตางไปเทานั้น เชน กาโกลนรก (Haldar 1977 : 61) ก็คือ             
สุนขนรกในเนมิราชชาดก (ขุ.ชา. 28/542-543/202) และมหานารทกัสสปชาดก (ขุ.ชา. 28/876-
877/309-310) นั่นเอง 
     1.1.1.1 โครงสรางของนรก 
      มหานรกท้ัง 8 ขุม มีสัณฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมคลายหีบ มีมุม 4 มุม 
มีประตูเขาออก 4 ดาน มีกําแพงเหล็กกั้นโดยรอบ ดานบนมีฝาเหล็กครอบ พื้นดานลางเปน         
เหล็กรอน ฝาและพ้ืนหนา 9 โยชน พื้นท่ีโดยรอบวัดได 100 โยชน (ม.อุ. 14/475, 514/316-317,  
341;  องฺ.ติก. 20/175/179-180; ขุ.ชา. 28/92/40; ชา.อ. 8/120-121) และเม่ือรวมพื้นท่ีมหานรกกับ

                                                                                                         
 หากนับจํานวนชื่อนรกท่ีกลาวถึงนี้จะได 15 ขุม โดย 2 คาถาแรกได 7 ขุม และ               
2 คาถาหลังได  8 ขุม  ไมครบ  16 ขุม  ในคัมภีรจักกวาฬทีปนีไดอาง  2 คาถาแรกในคัมภีร                
โลกทีปกสาร แตมีขอความตางไปบาง ดังนี้ 
   คูถนิรยนาโม  จ  กุกฺกุโฬ  โกฏิสิมฺพลี 
   อสิปตฺตวนฺจาป ตถา ขาโรทกา  นที 
   ขุรสฺจิตมคฺโค  จ โลหกุมฺภี  ปุนาปรา 
   วาลเวฏมหายนฺโต อฺเป  นรกา  พหู. 

(จกกฺวาฬ. 110) 
 จํานวนนรกใน 2 คาถานี ้ มี 8 ขุม เม่ือนับรวมกับนรกใน 2 คาถาหลัง ในคัมภีร              
โลกทีปกสารจะได 16 ขุม พอดี ซ่ึงเทากบัจํานวนอุสสทนรกท่ีกลาวมาแลว 
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อุสสทนรกโดยรอบวัดได 10,000 โยชน (ชิน.ฏีกา 79; โลกทีปก. 325)  แตในอรรถกถาพระวินัย 
(วินย.อ. 1/126) ไมไดแสดงวา ตองนับรวมกับอุสสทนรก นอกจากน้ีในอรรถกถามัชฌิมนิกาย  
(ม.อ. 4/170) อังคุตตรนิกาย (องฺ.อ. 2/163) และฎีกาพระวินัย (วินย.ฏีกา 1/421) ยังแสดงวา ลักษณะ
ดังกลาวนี้  เปนของอวีจิมหานรก โดยไมไดกลาวถึงมหานรกขุมอ่ืน ๆ 
      มหานรกเหลานี้จะตั้งซอนกันเปนช้ัน แตละช้ันหางกันประมาณ 
15,000 โยชน (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 81) โดยสัญชีวนรกจะต้ังอยูช้ันบนสุดและ
อวีจินรกต้ังอยูช้ันลางสุด (ขุ.ปฏิ. 31/172/122) มหานรกแตละขุมจะมีอุสสทนรก (นรกบริวาร    
หรือนรกบาว) อีก 16 ขุม (ขุ.ชา. 28/92/40) โดยประตูแตละดานจะมีอุสสทนรก 4 ขุม (ชา.อ. 8/120) 
แตทานไมไดแสดงท่ีตั้งของอุสสทนรกวาอยูในลักษณะใด ซอนกัน เรียงกัน หรือลอมรอบมหานรก
เปนช้ัน ๆ 
     1.1.1.2 กรรมท่ีทําใหเกิดในนรก 
      พุทธศาสนาถือวา สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตนเอง มีกรรม
เปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย กรรมจึงจําแนกสัตวให
เลวและดีตางกัน (ม.อุ. 14/581/376) ดังนั้น ผูท่ีทําอกุศลกรรมหรือกรรมชั่ว หลังจากตายแลวก็ตอง
ไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต หรือนรก 
      ในสาเลยยกสูตรแหงมัชฌิมนิกาย พวกพราหมณและคหบดี
ชาวบานสาลาไดทูลถามพระพุทธเจาวา 
 

       ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหสัตวบางพวก
ในโลกนี้หลังจากตายแลวไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

(ม.มู. 12/483/520) 
 

             พระพุทธองคไดตรัสตอบวา 
 

        พราหมณและคหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี หลังจากตาย
แลวไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความประพฤติไมสมํ่าเสมอ 
คือ ความประพฤติอธรรมเปนเหตุ50 

(ม.มู. 12/483/520) 
 

                                     
 50ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายวา ความประพฤติไมสมํ่าเสมอ คือ ความประพฤติ
อธรรม หมายถึง อกุศลกรรมบถ 10 ประการ ดู องฺ.อ. 2/16. และ องฺ.อ. 3/348. 
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    ในพาลปณฑิตสูตรแหงมัชฌิมนิกาย พระพุทธองคไดตรัสถึงผลของความเปน
คนพาล แกภิกษุสาวกวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย คนพาลนั้น ประพฤติกายทุจริต ประพฤติวจีทุจริต 
ประพฤติมโนทุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก 

(ม.อุ. 14/472/314) 
 

 ในจูฬกัมมวิภังคสูตรแหงมัชฌิมนิกาย (ม.อุ. 14/582, 584, 586, 588, 590, 592, 594/377-
383) พระพุทธองคไดตรัสอธิบายแกสุภมาณพ โตเทยยบุตร วา ผูท่ีฆาสัตว เบียดเบียนสัตว มักโกรธ  
มีใจริษยา ไมใหทาน กระดางเยอหยิ่ง ไมออนนอม ไมสอบถามสมณพราหมณเร่ืองกุศลอกุศล  เปน
ตน หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 

 ในอกุศลสูตรแหงอังคุตตรนิกาย พระพุทธองคไดทรงแสดงแกภิกษุสาวกวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 3 ประการ ตองตกนรก
เหมือนถูกนําไปฝงไว ธรรม 3 ประการ คือ กายกรรมฝายอกุศล วจีกรรม
ฝายอกุศล มโนกรรมฝายอกุศล ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
3 ประการนี้ ตองตกนรกเหมือนถูกนําไปฝงไว 

(องฺ.ติก. 20/586/376) 
 

 ในทุติยวรรคท่ี 2 แหงอังคุตตรนิกาย พระพุทธองคไดทรงแสดงแกภิกษุสาวกอีกวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 10 ประการ เปนผูถูก
ทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาท้ิงไว ธรรม 10 ประการ คือ 
เปนผูฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติ ผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด   
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภอยากไดของผูอ่ืน มีจิตพยาบาทปองราย   
มีความความเห็นผิด 

(องฺ.ทสก. 24/198/325-326) 
 

 นอกจากธรรม 10 ประการนี้แลว พระพุทธองคยังทรงแสดงวา บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม 20 ประการ (องฺ.ทสก. 24/199/326-327) เพิ่มการชักชวนผูอ่ืนใหประกอบธรรม 10 ประการ
นั้น เขามาในทุก ๆ ขอ ธรรม 30 ประการ (องฺ.ทสก. 24/200/327-328) เพิ่มความพอใจในการ
ประกอบธรรม 10 ประการนั้น เขามาในทุก ๆ ขอ และธรรม 40 ประการ (องฺ.ทสก. 24/201/329-
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331) เพิ่มการกลาวสรรเสริญการประกอบธรรม 10 ประการนั้น เขามาในทุก ๆ ขอ เปนผูถูกทอดท้ิง
ไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาท้ิงไว 
 บาปกรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงวาเปนเหตุทําใหบุคคลไปเกิดในนรกเหลานี้ หาก
กลาวโดยสรุปก็คือ อกุศลกรรมบถ 10 ประการ อันไดแก กายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 และมโนทุจริต 3 
แตในสัมพหุลสูตรแหงอังคุตตรนิกาย (องฺ.อฏก. 23/130/251-253) พระพุทธองคไมไดตรัสถึง   
มโนทุจริตวาเปนเหตุใหไปเกิดในนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉานและปตติวิสัย ตรัสแตกายทุจริต 3 และ
วจีทุจริต 4 โดยทรงนําเร่ืองการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยมาแทนมโนทุจริต ซ่ึงใจความของสูตรนี้ 
ก็คือ การลวงละเมิดศีล 5 นั่นเอง 
 พระพุทธพจนท่ีแสดงไวในสูตรตาง ๆ เหลานี้ ไมไดทรงช้ีเฉพาะเจาะจงวา ผูท่ีประกอบ
อกุศลกรรมอะไร จะตองไปเกิดในนรกขุมไหน เพียงแตตรัสรวม ๆ กันวา หากประกอบอกุศลกรรม
ไมวาจะเปนกายทุจริต วจีทุจริต หรือมโนทุจริต ก็ตองไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต หรือนรก 
อยางไรก็ตาม  ในสูตรบางสูตรและคัมภีรบางคัมภีรก็มีระบุอกุศลกรรมหรือบาปกรรมท่ีทําและ    
ขุมนรกท่ีจะไปเกิดดวย ดังนี้ 
 

      กรรมท่ีทําใหเกิดในมหานรก 
      1) สัญชีวนรก  พระราชา  มหาอํามาตย  และผูมีอํานาจ  ซ่ึง
เบียดเบียนบุคคลท่ีต่ํากวาตนโดยไมเปนธรรม หรือพวกมหาโจรท่ีปลนและทําลายบานเมือง 
ตลอดจนฆาคนแลวเอาทรัพยสมบัติหนีไป เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (พระสัทธัมมโชติกะ 
ธัมมาจริยะ 2551 : 21) 
      2) กาฬสุตตนรก    บุคคลท่ีฆาบรรพชิตผู ทํากิจเสร็จแลว             
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ และฆาบิดาเพราะความโลภหรือความโกรธ เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดใน
นรกนี้ (ขุ.ชา. 28/92/41-42)  คัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา (พระสัทธัมมโชติกะ 
ธัมมาจริยะ 2551 : 21) กลาวเพิ่มเติมวา เพชฌฆาต ภิกษุสามเณรผูทุศีล เปนอลัชชี และบุคคลท่ีฆา
มารดา ก็ตองไปเกิดในนรกนี้ดวย 
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      3) สังฆาตนรก หญิงกุลธิดา ผูมีการงานไมบริสุทธ์ิ ประพฤติตน
ไมเรียบรอย ทําตัวเปนนักเลง ชอบคบชูและแยงสามีของผูอ่ืน เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกน้ี51 
(ขุ.ชา. 28/565/210) นอกจากน้ีบุคคลท่ีมีหนาท่ีทรมานชาง มา โค กระบือ เปนตน และบุคคลท่ี
เบียดเบียนสัตวท่ีตนใชทําประโยชน โดยไมมีความเมตตา สงสาร ตลอดจนพวกนายพราน เม่ือตาย
แลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ดวย (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 21) 
      4) จูฬโรรุวนรก52  บุคคลท่ีเผาปาซ่ึงมีสัตวอาศัยอยู บุคคลท่ีจับ
สัตวมาขังไวแลวฆา บุคคลท่ีดื่มสุราจนเมาแลวประทุษรายผูอ่ืน เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกน้ี 
(พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 22) 
      5) มหาโรรุวนรก53 บุคคลที่ขโมยทรัพยสมบัติของบิดามารดา 
ครูอาจารย และนักบวช ขโมยเคร่ืองสักการบูชาพระรัตนตรัย โกงของคนอ่ืน และบรรดาพวกขโมย
ท้ัง 25 ประเภท เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 22) 
       ในมหานารทกัสสปชาดก  แห ง ขุททกนิกาย  ( ขุ .ชา . 
28/863/303-304)  กลาววา  พระนางรุจา ราชธิดาของพระเจาวิเทหะ ก็เคยไปเกิดในโรรุวนรก เพราะ
ประพฤติผิดในภรรยาของผูอ่ืน 
      6) ตาปนนรก พระราชาที่ไมทรงดํารงอยูในธรรม ชอบรุกราน
แควนอ่ืน ทําใหชนบทเดือดรอน และภรรยาท่ีซ้ือมา ชอบดูหม่ินสามี บิดามารดาสามี พี่ชายพ่ีสาว
สามี เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (ขุ.ชา. 28/92/42, 44-45)  
       ในคัมภีรปร มัตถโชติกะ  มหาอภิ ธัม มัตถสังคหฎีกา 
(พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 22) กลาววา บุคคลที่เผาบานเมือง กุฏิ โบสถ วิหาร        
ศาลาการเปรียญ ปราสาท และทําลายเจดีย เมื่อตายแลวจะตองไปเกิดในจูฬตาปนนรก 
 
 

                                     
 51ในเนมิราชชาดก ไมไดระบุช่ือสังฆาตนรก แตพิจารณาจากลักษณะการลงโทษสัตว
นรกแลวเห็นวาเปนลักษณะของนรกขุมนี้ ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ. 9/196. 
 52หมายถึง  ธูมโรรุวนรก  ดู  พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ ,  ปรมัตถโชติกะ               
มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา,  ปริจเฉทท่ี 5  เลม 1, 16. 
 53หมายถึง ชาลโรรุวนรก ดู พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, พระสัทธัมมโชติกะ     
มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา,  ปริจเฉทท่ี 5  เลม 1, 17. 
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      7) มหาตาปนนรก บุคคลท่ีเขาใจวา ธรรมไมดี ไมมีประโยชน 
อธรรมเปนส่ิงท่ีดี มีสาระ หรือบุคคลที่เปนอุจเฉททิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ และ  
อกิริยทิฏฐิ เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ หรือเวตตรณีนรก แลวแตความรุนแรงของกรรม 
(พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ 2551 : 22) 
      8) อวีจิมหานรก  บุคคลท่ีฆาบิดามารดา  และพระอรหันต         
ทําพระบาทของพระพุทธเจาใหหอพระโลหิต ทําสังฆเภท ทําลายพุทธเจดีย พระพุทธรูป และตน
โพธ์ิ ติเตียนพระสงฆ และพระอริยบุคคล และบุคคลท่ียึดถือนิยตมิจฉาทิฏฐิ 3 ประการ เม่ือตายแลว
จะตองไปเกิดในนรกน้ี หรือโลหกุมภีนรก แลวแตความรุนแรงของกรรม (พระสัทธัมมโชติกะ    
ธัมมาจริยะ 2551 : 24) 
 

      กรรมท่ีทําใหเกิดในอุสสทนรก54 
      1) เวตตรณีนรก บุคคลผูมีกําลัง มีธรรมอันเปนบาป มีกรรม  
อันหยาบชา ดาวาบุคคลอื่นซ่ึงมีกําลังนอยกวา เ ม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกน้ี (ขุ.ชา. 
28/541/202) 
       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/44, 45) กลาววา หญิงท่ีทําลาย
ลูกในครรภของตนเอง และบุคคลท่ีฆาแกะ สุกร จับปลา ดักสัตว พวกโจร คนฆาวัว พวกนายพราน 
ตลอดจนผูท่ีกลาวอางโทษวาเปนคุณ เม่ือตายแลวก็ตองไปเกิดในนรกนี้ดวย 
      2) สุนขนรก บุคคลผูมีความตระหนี่เหนียวแนน มีธรรมอันเปน
บาป มีกรรมอันหยาบชา บริภาษ เบียดเบียน โกรธเคืองสมณพราหมณ เม่ือตายแลวจะตองไปเกิด 
ในนรกน้ี (ขุ.ชา. 28/543/202) 
       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/42-43, 45) กลาววา บุคคลท่ีฆา
บิดา และบุคคลผูตัดสินคดีไมเปนธรรม จะตองรับโทษสวนหนึ่งจากนรกนี้ดวย 
      3) สัญโชติภูตนรก บุคคลผูมีธรรมอันเปนบาป มีกรรมอัน 
หยาบชา เบียดเบียน โกรธเคืองชายหญิงผูไมมีธรรมอันเปนบาป เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ 
(ขุ.ชา. 28/545/203) 
      4) อังคารกาสุนรก บุคคลผูมีกรรมอันหยาบชา โกงเอาทรัพยสิน
ของประชุมชนไปใชหนี้สวนตัว เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (ขุ.ชา. 28/547/204) 

                                     
 54กลาวตามลําดับท่ีแสดงไวในเนมิราชชาดก ดู ขุ.ชา. 28/539-569/201-212. 
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      5) โลหกุมภีนรก (ขุมท่ี 1) บุคคลผูมีธรรมอันเปนบาป มีกรรม
อันหยาบชา เบียดเบียน โกรธเคืองสมณพราหมณผูมีศีล เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (ขุ.ชา. 
28/549/204) 
       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/44) กลาววา บุคคลท่ีฆาบิดา 
หญิงท่ีประพฤตินอกใจสามี และชายท่ีเปนชูกับภรรยาของคนอ่ืน เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรก
นี้ดวย 
      6) โลหกุมภีนรก55 (ขุมท่ี 2) บุคคลผูมีธรรมอันเปนบาป มีกรรม
อันหยาบชา จับนกมาฆา เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (ขุ.ชา. 28/551/205) 
      7) ถุสนทีนรก บุคคลผูมีการงานไมบริสุทธ์ิ เอาขาวลีบปนกับ
ขาวเปลือกขายใหกับผูซ้ือ เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ (ขุ.ชา. 28/553/206) 
      8) ตุทนนรก  บุคคลผู มีการงานไมดี  มีกรรมอันหยาบชา          
ลักทรัพยของผูอ่ืน คือ ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง แพะ แกะ และกระบือ มาเล้ียงชีพ เม่ือตายแลว
จะตองไปเกิดในนรกนี้  (ขุ.ชา. 28/555/206) 
      9) โอรัพภิกาทินรก บุคคลผูฆาแพะ สุกร ปลา ฆาปศุสัตว คือ 
กระบือ แพะ และแกะ เพื่อขายเล้ียงชีพ เปนผูมีกรรมอันหยาบชา เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดใน    
นรกนี้ (ขุ.ชา. 28/557/207) 
       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/45) กลาววา บุคคลผูเปน   
อสัตบุรุษ ใชธุลีปกปดรางกาย ฆาเนื้อ ฆานก ก็ตองไปเกิดในนรกนี้ดวย 
                      10)  มุตตกรีสปูรรหทนรก บุคคลผูชอบกอเร่ือง เกร้ียวกราด 
รังแกมิตรสหาย ตั้งม่ันในการเบียดเบียนผูอ่ืนทุกเม่ือ เปนผูมีกรรมอันหยาบชา เปนคนพาล 
ประทุษรายมิตร เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกน้ี กินปสสาวะและอุจจาระเปนอาหาร (ขุ.ชา. 
28/559/208) 
 
 

                                     
 55เรียกช่ือตามคัมภีรจักกวาฬทีปนีและปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา   ดู       
จกฺกวาฬ. 105. และพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา, 
ปริจเฉทท่ี 5 เลมท่ี 1, 26. ในเนมิราชชาดกและอรรถกถาเนมิราชชาดกไมมีคํานี้ปรากฏเหมือนใน
อุสสทนรกขุมท่ี 5 แตลักษณะท่ีบรรยายในอรรถกถาไมตางกันนัก ดู ขุ.ชา. 28/550/204. และ ชา.อ. 
9/186. 
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       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/42) กลาววา บุคคลท่ีฆาบิดา 
เม่ือตายแลวจะถูกนายนิรยบาลบังคับใหกินปสสาวะและอุจจาระเปนอาหารดวย 
                               11) โลหิตปุพพปูรรหทนรก บุคคลผูมีกรรมอันหยาบชา ฆา
มารดาบิดาหรือพระอรหันต เปนผูพายแพ เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ ดื่มกินเลือดและ
หนองเปนอาหาร (ขุ.ชา. 28/561/208) 
       ในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/43) กลาววา บุคคลผูฆามารดา 
เม่ือตายแลวจะถูกนายนิรยบาลบังคับใหดื่มกินเลือดของตนเองดวย 
                               12)  กูฏการินรก บุคคลผูมีหนาท่ีในการประเมินราคาสินคา        
ทําใหราคาซ้ือลดลงจากราคาขาย โกงดวยตาช่ัง ปกปดการโกงไว เหมือนคนเม่ือจะฆาปลาเอาเหยื่อ
ปกปดเบ็ดไว เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ นอนกลืนกินเบ็ดอยู (ขุ.ชา. 28/563/209) 
                               13) อติจารินิตถีนรก56 หญิงกุลธิดา  ผู มีการงานไมบริสุทธ์ิ 
ประพฤติตนไมเรียบรอย ทําตนเปนนักเลง ชอบคบชูและแยงสามีของผูอ่ืน เม่ือตายแลวจะตองไป
เกิดในนรกนี้ ถูกภูเขา  ซ่ึงมีไฟลุกโชติชวงกล้ิงมาบดขยี้ (ขุ.ชา. 28/565/210) 
               14) อวังสิรนรก57 บุคคลผูทํากรรมไมดี ลวงละเมิดเหลาภรรยา
ของชายอ่ืน เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกนี้ ถูกนายนิรยบาลจับเอาศีรษะหอยลงโยนลงไปใน
นรก (ขุ.ชา. 28/567/211) 
               15) มิจฉาทิฏฐิกนรก58 บุคคลผูมีทิฏฐิสุดแสนช่ัว หลงทํากรรม
เพราะความชะลาใจ และชักชวนผูอ่ืนใหมีทิฏฐิเชนนั้น เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในนรกน้ี มีการ
ประกอบเหตุการณตาง ๆ กัน มีรูปรางนาสะพรึงกลัว (ขุ.ชา. 28/568-569/211-212) 
 

                                     
 56เ รียกช่ือตามคัมภีรจักกวาฬทีปนี  ดู  จกฺกวาฬ .  106. ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ              
มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา เรียก นรกภูเขาเหล็ก ดู พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ 
มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา, ปริจเฉทท่ี 5 เลมท่ี 1, 28. ลักษณะการลงโทษของนรกขุมนี้คลายกับ    
สังฆาตมหานรก จึงไดกลาวไวในท่ีนั้นดวย อยางไรก็ตาม อรรถกถาแสดงวา นรกที่กลาวถึงใน       
เนมิราชชาดกเปนอุสสทนรก ดู ชา.อ. 9/192. 
 57จักกวาฬทีปนี เรียก ชลิตอังคารปุณณนรก ตามลักษณะท่ีแสดงไวในอรรถกถา           
ดู  จกฺกวาฬ. 106. และ ชา.อ. 9/198. 
 58เรียกช่ือตามอรรถกถาและคัมภีรจักกวาฬทีปนี คําวา “สุปาปทิฏ” ในอรรถกถาชาดก 
อธิบายวา หมายถึง มิจฉาทิฏฐิ 10 ประการ ดู ชา.อ. 9/199. และ จกฺกวาฬ. 106.  
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     1.1.1.3 การลงโทษในนรก 
      พวกสัตวท่ีเกิดในนรกจะตองไดรับความทุกขทรมานอยางแสน
สาหัสตลอดเวลา  หนักเบาแตกตางกันไปตามลักษณะของกรรมช่ัวท่ีตนทําไวในอดีต ความทุกข
ทรมานท่ีคนพาลไดรับในโลกน้ีไมอาจเปรียบเทียบกับความทุกขทรมานในนรกได     เพราะแมแต
ความทุกขของบุรุษ (โจร) ท่ีถูกราชบุรุษแทงดวยหอก 300 เลม ก็ยังไมไดสวนเส้ียวหน่ึงของความ
ทุกขในนรก  นรกจึงเปนสถานท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ  เพียงอยางเดียว (ม.อุ. 
14/472, 474-475/314, 317) 
      ในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย (ม.อุ. 14/506-511/355-340) และ    
อังคุตตรนิกาย (องฺ.ติก. 20/475/175-178) กลาววา เม่ือนายนิรยบาล59   นําสัตวนรกไปแสดงตอหนา 
พญายม60 แจงความผิดและขอใหพญายมลงโทษ พญายมจะสอบถามสัตวนรกน้ันวา เคยเห็นเทวทูต
ท่ี 1-561 ปรากฏในหมูมนุษยบางหรือไม เม่ือสัตวนรกน้ันตอบวาไมเคยเห็น พญายมจะอธิบายวา   
เทวทูตท่ี 1-5 หมายถึงอะไร เขาก็ตอบรับวา เคยเห็นแตไมเคยคิด เพราะมัวประมาทอยู พญายมจึง
กลาววา “เจาไมไดทําความดีทางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู เอาเถิด เราจะลงโทษเจา
ตามฐานะที่ประมาท ก็บาปกรรมนี้นั้น บิดามารดา พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว มิตรอํามาตย    
ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา ไมไดทําใหเจาเลย เจาทําเองแท ๆ เจานั่นเองตองรับผลของ
บาปกรรมนั้น”62 เม่ือพญายมกลาวอยางนี้แลวก็นิ่งอยู พวกนายนิรยบาลจึงจับสัตวนรกน้ันไป
ทรมานใหเสวยผลของกรรมช่ัวท่ีตนไดทําไว 

                                     
 59คือ ผูทําหนาท่ีลงโทษสัตวนรก แตพระเถระบางพวกกลาววา นายนิรยบาลไมมีใน
นรก มีแตกรรมเทานั้นท่ีกอเหตุเหมือนหุนยนต ดู ม.อ. 4/167. และ องฺ.อ. 2/133. 
 60คือ พญาเวมานิกเปรต ซ่ึงบางคร้ังก็เสวยสมบัติในวิมานทิพย บางคร้ังก็เสวยวิบาก
กรรม มีท้ังหมด 4 ตน ประจําอยูท่ีประตูนรก 4 ประตู ดู ม.อ. 4/167. และ องฺ.อ. 2/133. 
 61เทวทูตท้ัง 5 คือ เด็ก คนชรา คนเจ็บ คนท่ีทําความผิดแลวถูกลงอาญา และคนตาย     
แตในอังคุตตรนิกายแสดงเทวทูต 3 เทานั้น คือ คนแก คนเจ็บ และคนตาย ดู องฺ.ติก. 20/475/175-
178. 
 62อมฺโภ ปุริส ปมาทวตาย น กลฺยาณมกาสิ กาเยน วาจาย มนสา ตคฺฆ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส 
ตถา กริสฺสนฺติ ยถาตํ ปมตฺตํ ตํ โข ปน เต เอตํ ปาปกมฺมํ เนว มาตรา กตํ น ปตรา กตํ น ภาตรา กตํ น 
ภคินิยา กตํ น มิตฺตามจฺเจหิ กตํ น  าติสาโลหิเตหิ กตํ น สมณพฺราหฺมเณหิ กตํ น เทวตาหิ กตํ       
ตยาเวตํ ปาปกมฺมํ กตํ ตฺวฺเเวตสฺส วิปากํ ปฏิสํเวทิสฺสสิ. 

(ม.อุ. 14/511/340; องฺ.ติก. 20/475/178) 
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      ในมัชฌิมนิกาย (ม.อุ. 14/475, 512-513/315-316, 340-341) และ
อังคุตตรนิกาย (องฺ.ติก. 20/475/178-179) แสดงการลงโทษสัตวนรกไวตรงกันวา ตอนแรก          
สัตวนรกจะถูกจองจําดวยเคร่ืองจองจํา 5 ประการ63 คือ ตอกหมุดเหล็กรอนท่ีมือ 2 ขาง เทา 2 ขาง 
และท่ีกลางอก จากนั้นนายนิรยบาลฉุดลากเขาไป เอาขวานถาก จับเอาเทาข้ึน เอาศีรษะลง            
เอามีดเฉือน  จับเขาเทียมรถแลนกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันรอนลุกเปนเปลวไฟโชติชวง บังคับ
ใหเขาปนข้ึนปนลงภูเขาถานเพลิงลูกใหญ ซ่ึงมีไฟลุกโชน จับเขาเอาเทาข้ึน เอาศีรษะลง พุงลงไปใน              
หมอทองแดง (โลหกุมภี) อันรอนแรง ลุกเปนเปลวไฟ เขาถูกตมจนตัวพอง บางคร้ังลอยข้ึนมา 
บางคร้ังจมลง บางคร้ังลอยขวาง แมจะไดรับความทุกขทรมานอยางนี้ สัตวนรกนั้นก็ยังไมตาย 
ตราบเทาท่ีบาปกรรมยังไมส้ิน พวกนายนิรยบาลจึงจับเขาโยนลงในมหานรก64 
 
 
 

                                     
 63คํานี้แปลจากศัพทวา “ปฺจวิธพนฺธนํ” ซ่ึงไมเกี่ยวกับการผูกมัดหรือการรึงรัด ตาม
ความหมายของคําวา “พนฺธน” เพราะประกอบดวยการเจาะมือ 2 ขาง เทา 2 ขาง และหนาอก         
เดวิดส (Davids) และ สเตด (Stede) สันนิษฐานวา คํานี้นาจะเพี้ยนมาจากคําวา วทฺธน (ของ วฺยธฺ 
หรือวิทฺธน ?) เพราะสํานวนเดิมก็ใช  ปฺจวิทฺธน-การณ ดู T.W. Rhys Davids and William Stede, 
Pali-English Dictionary (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001), 388. 
แต ลอว (Law) แสดงวา หมายถึง การลงโทษในนรก 5 อยาง คือ 
 1.  ตอกตะปูเหล็กรอนท่ีแขน  ขา  และกลางหนาอก 
 2.  ถากดวยขวาน 
 3.  ตัดและขูดผิวหนังดวยขวาน 
 4.  จับเอาเทาข้ึน เอาศีรษะลง พุงลงไปในหมอเหล็กท่ีรอนเปนไฟ บนภูเขาถานเพลิง   
ซ่ึงมีไฟลุกโชน พวกสัตวนรกจะถูกตมจนเดือดขณะท่ีหมอก็จะถูกกล้ิงข้ึนกล้ิงลง 
 5.  ถูกจับเทียมรถใหวิ่งกลับไปกลับมาซํ้าแลวซํ้าอีกบนทางซ่ึงรอนเหมือนไฟที่มี
ประกายลุกโชน 
 ดู B.C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, 98. 
 64 หมายถึง อวีจิมหานรก ดู ม.อ. 4/170. 
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      ในอรรถกถาเปตวัตถุ  (เปต.อ. 235)   แสดงการลงโทษในนรก
ไว  7  อยาง65 เรียกวา สัตตุสสทะ66  แตบางอยางก็ไมตรงกับท่ีกลาวไวในมัชฌิมนิกายและอังคุตตร
นิกายท่ีกลาวมาแลว ดังนี้ 

                                     
 65มัตสุนาคา (Matsunaga) แสดงการลงโทษในนรกไว 6 อยาง คือ 
 1)  ทรมานดวยเคร่ืองจองจํา 5 ประการ คือ ตอกหมุดเหล็กรอนท่ีมือ 2 ขาง เทา 2 ขาง 
และท่ีอก 
 2)  ใหนอนลงแลวถากดวยขวาน 
 3)  เฉือนใหเรียบดวยมีดโกน 
 4)  จับเทียมรถและบังคับใหข้ึนลงบนพ้ืนซ่ึงลุกเปนไฟ 
 5)  บังคับใหข้ึนภูเขาถานเพลิงลูกใหญซ่ึงมีไฟลุกโชน 
 6)  จับโยนลงในหมอทองเหลืองซ่ึงลุกเปนไฟ เขาจะถูกตมผลุบ ๆ โผล ๆ อยูในหมอท่ี
กําลังเดือด 
 ดู Daigan and Alicia Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell, 41-42. 
 และฮัลดาร (Haldar) แสดงการลงโทษในนรกไว 7 อยาง คือ 
 1)  ทรมานดวยเคร่ืองจองจํา 5 ประการ คือ ตอกหมุดเหล็กรอนท่ีมือ 2 ขาง เทา 2 ขาง 
และท่ีกลางอก 
 2)  ใหนอนลงแลวแลหนังดวยขวาน 
 3)  จับเอาศีรษะลงแลวปรับใหเรียบดวยมีด 
 4)  จับเทียมรถแลวขับไปมาบนพ้ืนซ่ึงลุกเปนไฟ 
 5)  จับวางบนถานเพลิงกองใหญซ่ึงกําลังลุกโชติชวง 

 6)  จับเอาเทาข้ึน เอาศีรษะลง พุงลงไปในหมอทองแดงซ่ึงมีเปลวไฟโชติชวง 

 7)  จับโยนลงในมหานรก 

 ดู  J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 50. 
 การแบงประเภทการลงโทษในนรกของมัตสุนาคา (Matsunaga) และฮัลดาร (Haldar) 
สอดคลองกับท่ีแสดงไวในมัชฌิมนิกายและอังคุตตรนิกาย เพียงแตมัตสุนาคาไมไดนับรวมการ
ลงโทษประการที่ 7 เทานั้น 
 66ฮัลดาร (Haldar) กลาววา เปนนรกท่ีเจาลิจฉวีนามวา อัมพสักขระจะตองไปเกิด
เนื่องจากบาปกรรมท่ีทําไว ดู J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 50. แตจากขอความวา 
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      1)  การจองจํา 5 อยาง 
      2)  การหยอดเหล็กรอนลงในปาก 
      3)  การข้ึนภูเขาถานเพลิง 
      4)  การโยนลงในหมอเหล็ก 
      5)  การใหเขาไปในปาไมซ่ึงมีใบเปนดาบ 
      6)  การลงแมน้ําเวตตรณี 
      7)  การโยนลงในมหานรก 
      ในมัชฌิมนิกาย  (ม . อุ .  14 /514-523/342-345)  ไดแสดง
รายละเอียดของการลงโทษในมหานรกไววา  
      มีเปลวไฟลุกพวยพุงจากฝาดานทิศตะวันออกจรดฝาดานทิศ
ตะวันตก พวยพุงจากฝาดานทิศตะวันตกจรดฝาดานทิศตะวันออก พวยพุงจากฝาดานทิศเหนือจรด
ฝาดานทิศใต พวยพุงจากฝาดานทิศใตจรดฝาดานทิศเหนือ พวยพุงจากเบื้องลางจรดเบ้ืองบน และ
พวยพุงจากเบ้ืองบนจรดเบ้ืองลาง67 
      เ ม่ือเวลาไดผานไปนานแสนนาน  บางคร้ังประตูดานทิศ
ตะวันออก ประตูดานทิศตะวันตก ประตูดานทิศเหนือ หรือประตูดานทิศใต จะเปดออก สัตวนรก
จะรีบวิ่งไปท่ีประตูนั้น ๆ  เขาจะถูกไฟไหมผิวบาง หนังบาง เนื้อบาง เอ็นบาง และแมแตกระดูก       
ก็มอดไหมเปนควัน แตอวัยวะท่ีถูกแยกออกจากกันแลวจะกลับคืนรูปเดิมทันที เม่ือสัตวนรกใกลจะ
ถึง ประตูก็จะปด แตบางคร้ังท่ีประตูดานทิศตะวันออกเปด และสัตวนรกสามารถออกทางประตูนั้น

                                                                                                         
   อิโต  จุโต  ลิจฺฉวิ  เอส  โปโส 
   สตฺตุสฺสทํ  นิรยํ  โฆรรูป. 

(ขุ.เปต. 26/121/224) 
แสดงวา ผูท่ีจะไปเกิดในนรกน้ีเปนคนอ่ืน (เปนบุตรชายของนางเปรตตนหนึ่ง) คําวา ลิจฺฉวิ เปน   
บท อาลปนะ (คํารองเรียก) ขอความนี้เปนคําพูดของนางเปรต และตอนทายเรื่องก็แสดงวา             
เจาอัมพสักขระเปนพระโสดาบัน ดู ขุ.เปต. 26/121/224, 241. และ เปต.อ. 260. พระอริยบุคคลจะไป
เกิดในนรกไดอยางไร ดู สงฺคห. 26. 
 67ลักษณะของมหานรกเชนนี้ อรรถกถาจึงกลาววาหมายถึง อวีจิมหานรก ดูเชิงอรรถ     
ท่ี 64 หนา 150  และในคัมภีรมหาวัสตุอวทานก็แสดงวาเปนอวีจินรกเชนกัน แมบางแหงจะไมได
ระบุช่ืออวีจินรกไว โดยใชคําวา มหานรก เหมือนในมัชฌิมนิกาย  ดู S. Bagchi ed., Mahavastu 
Avadana, vol. 1, 4, 11, 18. 
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ได เขาก็จะตกลงไปในคูถนรก กุกกุลนรก สิมพลิวนนรก อสิปตตวนนรก และขาโรทกนทีนรก        
ท่ีอยูรอบ ๆ มหานรกนั้น ตามลําดับ 
      ในคูถนรก ซ่ึงกวางใหญประมาณ 100 โยชน สัตวนรกจะถูก   
พวกสัตวท่ีมีปากคลายเข็ม  มีคอเทาชางบาง เทาเรือโกลนบาง (ม.อ. 4/171) เจาะผิว หนัง เนื้อ เอ็น 
และกระดูก แลวกินเยื่อในกระดูก 
      ในกุกกุลนรก ซ่ึงเปนนรกท่ีมีเถารอน กวางใหญประมาณ 100 
โยชน ภายในเต็มไปดวยเปลวไฟและถานเพลิงขนาดเทาเรือนยอด (ม.อ. 4/171) สัตวนรกน้ันจะตอง
ทุกขทรมานอยางหนัก 
      ในสิมพลิวนนรก มีปาง้ิวขนาดใหญสูง 1 โยชน มีหนามยาว 16 
องคุลี รอนแดงลุกเปนเปลวไฟ สัตวนรกน้ันจะถูกบังคับดวยทอนเหล็กใหข้ึนลงตนง้ิวนั้น เวลาข้ึน 
หนามจะช้ีลง เวลาลง  หนามจะช้ีข้ึน (ม.อ. 4/172) 
      ในอสิปตตวนนรก มีปาไมซ่ึงมีใบเปนดาบขนาดใหญ เม่ือถูกลม
พัด ใบไมจะตัดมือบาง เทาบาง ท้ังมือและเทาบาง หูบาง จมูกบาง ท้ังหูและจมูกบาง ของสัตวนรก
นั้น 
      ในขาโรทกนทีนรก มีแมน้ําใหญซ่ึงมีน้ําเปนดาง ช่ือ เวตตรณี68 
(ม.อ. 4/172) มีทรายหยาบและใบบัวทําดวยเหล็ก พื้นดานลางมีใบมีดโกนคมกริบ ฝงท้ัง 2 ดาน       
มีเถาหวายและหญาคา เม่ือสัตวนรกนั้นตกลงไป จะลอยอยูในแมน้ํานั้น ตามกระแสนํ้าบาง        
ทวนกระแสน้ําบาง ท้ังตามกระแสน้ําและทวนกระแสน้ําบาง 
      หลังจากท่ีถูกทรมานในนรกดังกลาวแลว พวกนายนิรยบาลจะ
ใชเบ็ดเกี่ยวสัตวนรกนั้นข้ึนมาวางไวบนบก แลวถามเขาวาตองการอะไร เม่ือเขาตอบวาหิว ก็ใชขอ
เหล็กอันรอนแดงลุกเปนไฟเกี่ยวปากใหอาแลวใสกอนเหล็กอันรอนแดงลุกเปนไฟเขาไปในปาก 
กอนเหล็กนั้นจะไหม ริมฝปาก ปาก คอ ทอง แลวพาไสใหญไสนอยทะลักออกมาทางทวารหนัก 
พวกนายนิรยบาลจะถามเขาอีกวา ตองการอะไร เม่ือเขาตอบวา กระหาย ก็ใชขอเหล็กอันรอนแดง
ลุกเปนไฟเกี่ยวปากใหอา แลวกรอกน้ําทองแดงอันรอนแดงลุกเปนไฟเขาไปในปาก น้ําทองแดงนั้น
จะลวกริมฝปาก ปาก คอ ทอง แลวพาใสใหญไสนอยทะลักออกมาทางทวารหนัก แตเขาจะยังไม
ตายตราบเทาท่ีบาปกรรมยังไมส้ิน พวกนายนิรยบาลจะโยนเขาเขาไปในมหานรกอีก 

                                     
 68บางแหงเปน เวตรณี ดู ขุ.ชา. 28/887-888/312. และ ชา.อ. 10/190. อรรถกถาแสดงวา
เปนแมน้ําทองแดง (ตมฺพโลหนที) ดู ม.อ. 4/172. 
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      การลงโทษในนรกเหลานี้ พระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุสาวก
ขณะประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี  ในเขตนครสาวัตถี  โดยมี             
พระประสงคใหภิกษุสาวกทราบผลแหงกรรมชั่ว พระองคไดตรัสยืนยันวา เร่ืองดังกลาวพระองค
ไมไดฟงตอมาจากใคร  แตเปนเ ร่ืองท่ีพระองคทรงรู เอง  เห็นเอง  ทราบเอง  ท้ังส้ิน69 (ม.อุ . 
14/524/346) 
      ในสังกิจจชาดก ขุททกนิกาย (ขุ.ชา. 28/92/39-40) ซ่ึงไดกลาวถึง
ช่ือของมหานรกท้ัง 8 ขุมไว แตก็ไมไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงโทษสัตวนรกไว มีกลาวถึง
กรรมท่ีทําใหตกมหานรก 2 ขุม คือ กาฬสุตตนรกและตาปนนรก (ขุ.ชา. 28/92/41-42, 45)      
นอกน้ันเปนการแสดงเกี่ยวกับการทรมานในอุสสทนรก ซ่ึงบางอยางก็คลายกับท่ีแสดงไวใน
พาลปณฑิตสูตรและเทวทูตสูตรแหงมัชฌิมนิกาย เนมิราชชาดกและมหานารทกัสสปชาดก 
      ในอรรถกถาสังกิจจชาดก (ชา.อ. 8/117-119) ไดแสดงการ
ลงโทษในมหานรกท้ัง 8 ขุม ไวดังนี้ 
      1)  สัญชีวนรก สัตวนรกจะถูกนายนิรยบาลใชอาวุธตาง ๆ ซ่ึงลุก
เปนไฟตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอย แตก็กลับฟนข้ึนมาอีก 
      2)  กาฬสุตตนรก สัตวนรกจะวิ่งข้ึนไปบนแผนเหล็กแดง เม่ือลม
ลงบนแผนดินซ่ึงลุกเปนไฟ จะถูกนายนิรยบาลดีดดวยสายบรรทัดซ่ึงมีไฟลุกโชน แลวใชขวานซ่ึงมี
ไฟลุกโชนตัดเปน 8 สวนบาง 16 สวนบาง 
      3)  สังฆาฏนรก สัตวนรกจะถูกนายนิรยบาลบังคับใหเขาไปอยู
ในแผนดินเหล็กซ่ึงลุกเปนไฟ สูง 9 โยชน เพียงแคสะเอว จากน้ันจะมีภูเขาเหล็กลูกใหญซ่ึงลุกเปน
ไฟกล้ิงมาจากทิศตะวันออกบดขยี้สัตวนรก แลวไปตั้งอยูในทิศตะวันตก ลูกท่ีกล้ิงมาจากทิศ
ตะวันตก เม่ือบดขยี้สัตวนรกแลวก็ไปต้ังอยูในทิศตะวันออก (บางคร้ัง) ภูเขาทั้ง 2 ลูกนั้น ก็กล้ิงมา
ปะทะกัน บดขยี้สัตวนรกเหมือนลําออยท่ีถูกบีบ70 
      4)  ชาลโรรุวนรก สัตวนรกจะถูกเปลวไฟแทรกเขาไปทางทวาร
ท้ัง 9 แลวเผาไหมตลอดเวลา 

                                     
 69ตํ โข ปนาหํ ภิกฺขเว นาฺสฺส กสฺสจิ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สุตฺวา วทามิ อปจ 
โข ยเทว เม สามํ าตํ สามํ ทิฏ ํ สามํ วิทิตํ ตเทวาหํ วทามิ. 

(ม.อุ. 14/524/346) 
 70ในอรรถกถาเนมิราชชาดก กลาววา ภูเขาที่กล้ิงมาบดขยี้สัตวนรก บางคร้ังก็เพิ่มเปน     
3 ลูก หรือ 4 ลูก ดู ชา.อ. 9/196. 
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      5)  ธูมโรรุวนรก สัตวนรกจะถูกควันไฟอันแสบรอนแทรกเขา
ไปทางทวารท้ัง 9 แลวเผาไหมรางกายจนเปนเหมือนแปง 
      6)  อวีจิมหานรก สัตวนรกจะถูกเปลวไฟที่พวยพุงออกมาจาก
ทิศตาง ๆ และจากดานบนและดานลางเผาไมตลอดเวลา 
      7)  ตาปนนรก สัตวนรกจะถูกนายนิรยบาลบังคับใหนั่งบนหลาว
เหล็กซ่ึงลุกเปนไฟ มีขนาดเทาลําตาล แผนดินดานลางจะลุกเปนไฟเผาไหมสัตวนรกจนลุกเปนไฟ 
      8)  ปตาปนนรก สัตวนรกจะถูกนายนิรยบาลไลตีข้ึนไปบนภูเขา
เหล็กซ่ึงลุกเปนไฟ  เม่ืออยูบนยอดเขา ลมจะพัดจนพวกสัตวนรกตกลงมา ศีรษะถูกหลาวเหล็ก    
ท่ีตั้งอยูบนแผนดินเหล็กเบ้ืองลางเสียบแทง 
     1.1.1.4 ระยะเวลาชดใชกรรมในนรก 
      การชดใชกรรมในนรกไมมีกําหนดแนนอนวา เทานั้นป เทานี้ป 
เพราะสัตวนรกบางพวกก็มีอายุยืนนาน    บางพวกก็มีอายุนอย     ข้ึนอยูกับกรรมซ่ึงเปนตัวกําหนด   
ตราบใดท่ีกรรมยังไมหมดส้ินไป ก็จะไมมีการจุติ71 (สงฺคห.ฏีกา 160) 
      ในอรรถกถาธรรมบท แสดงวา พระนางมัลลิกาเทวี มเหสีของ
พระเจาปเสนทิโกศล กอนท่ีจะไปเกิดในสวรรคช้ันดุสิต ก็ไปเกิดในอวีจิมหานรกเปนเวลา 7 วัน 
(ธ.อ. 5/109) สวนพระเทวทัต เพราะทําสังฆเภทจึงตองไปเกิดในอวีจิมหานรกนานนับแสนกัป (ธ.อ. 
1/137) 
      คัมภี รปรมัตถโชติกะ  มหาอภิ ธัม มัตถสังคหฏีกา  (พระ        
สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 221) เลาวา ในลังกาทวีป มีอุบาสกคนหน่ึงไดเคยถวายจีวรหม
พระพุทธเจดีย เม่ือตายลง อกุศลกรรมบางอยางทําใหเขาไปเกิดในนรก เม่ือไปถึงนรกไดมองเห็น

                                     
 71อปาเยสุ หิ กมฺมเมว ปมาณํ ตตฺถ นิพฺพตฺตานํ ยาว กมฺมํ น ขียติ ตาว จวนาภาวโต. ตถา  
ภุมฺมเทวานํ. 

(สงฺคห.ฏีกา 160) 
 คําวา อบาย ในท่ีนี้หมายรวมถึง สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย และอสุรกายดวย นอกจากนี้   
ในคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี ยังแสดงวาแมมนุษยก็ไมมีการกําหนดอายุเชนกัน 
  อาปายิกมนุสฺสายุ-  ปริจฺเฉโท  น  วิชฺชติ 
  ตถาหิ  กาโฬ  มนฺธาตา  ยกฺขา  เกจิ  จิรายุโน. 

(สงฺคห.ฏีกา 160) 
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เปลวไฟซ่ึงมีสีคลายกับจีวร ทําใหเขาระลึกไดวา ตนเคยถวายจีวรบูชาพุทธเจดีย พอระลึกไดเชนนั้น 
เขาก็พนจากนรกไปเกิดในสวรรคทันที รวมเวลาที่อุบาสกคนน้ีอยูในนรกเพียงครูเดียวเทานั้น 
      อยางไรก็ตาม คัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา 
(พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 2551 : 221-222) กลาววา ความไมมีกําหนดแนนอนเกี่ยวกับอายุ
ของสัตวนรกน้ัน  เปนการกลาวเฉพาะตนของสัตวนรกเทานั้น ไมเกี่ยวกับภูมิท่ีอยู ซ่ึงมีกําหนดอายุ
ไวดังนี้ 
      1)  สัญชีวนรก มีอายุ 500 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ัน         
จาตุมหาราชิกา เปนวันและคืนหนึ่งในสัญชีวนรก (วิภงฺค.อนุ. 242; Matsunaga 1972 : 45)   ดังนั้น  
1 วันในนรกนี้เทากับ 9 ลานปมนุษย  ในคัมภีรโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 327) กลาววา สัญชีวนรก   
มีอายุ 1,000 ป 
      2)  กาฬสุตตนรก มีอายุ 1,000 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ัน
ดาวดึงส เปนวันและคืนหนึ่งในกาฬสุตตนรก (วิภงฺค.อนุ. 242; โลกทีปก. 327: Matsunaga 1972 : 
45)  ดังนั้น 1 วันในนรกนี้เทากับ 36 ลานปมนุษย   
      3)  สังฆาตนรก มีอายุ 2,000 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ัน    
ยามา เปนวันและคืนหนึ่งในสังฆาตนรก  (วิภงฺค.อนุ. 242; โลกทีปก. 327; Matsunaga 1972 : 45)
ดังนั้น 1 วันในนรกนี้เทากับ 144 ลานปมนุษย  
      4) โรรุวนรก มีอายุ 4,000 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ันดุสิต 
เปนวันและคืนหนึ่งในโรรุวนรก (วิภงฺค.อนุ. 424; โลกทีปก. 327; Matsunaga 1972 : 45) ดังนั้น       
1 วันในนรกนี้เทากับ 576 ลานปมนุษย  
      5) มหาโรรุวนรก มีอายุ 8,000 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ัน
นิมมานรดี เปนวันและคืนหนึ่งในมหาโรรุวนรก (วิภงฺค.อนุ. 243; โลกทีปก. 327-328; Matsunaga 
1972 : 45) ดังนั้น 1 วันในนรกนี้เทากับ 2,304 ลานปมนุษย  
      6) ตาปนนรก มีอายุ 16,000 ป โดยอายุของเทวดาสวรรคช้ัน    
ปรนิมมิตวสวัตตี เปนวันและคืนหนึ่งในตาปนนรก (วิภงฺค.อนุ. 243; โลกทีปก. 328; Matsunaga 
1972 : 45) ดังนั้น 1 วันในนรกนี้เทากับ 9,216 ลานปมนุษย  
      7) มหาตาปนนรก  มีอายุกึ่ ง อันตรกัป  (วิภ งฺค .อนุ .  243 ;           
โลกทีปก. 328; Matsunaga 1972 : 45) 
      8) อวีจินรก มีอายุ 1 อันตรกัป (วิภงฺค.อนุ. 243;  โลกทีปก. 328; 
Matsunaga 1972 : 45) 
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   1.1.2 ติรัจฉานโยนิ คือ กําเนิดดิรัจฉาน หรือพวกมืดมัวโงเขลา (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 175) ในคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 156) แสดงวา สัตวท่ีมี
ช่ือวา ดิรัจฉานเพราะเดินตามแนวนอน (ของพ้ืนโลก)  และกําเนิดของสัตวดิรัจฉานนั้นช่ือวา 
ติรัจฉานโยนิ  ในมัชฌิมนิกาย (ม.อุ. 14/476-480/317-319) ไดแบงประเภทของสัตวดิรัจฉานไว       
5 ชนิด ดังนี้ 
     1)  สัตวกินหญา  เชน  ชาง  มา  โค  ลา  แพะ 
     2)  สัตวกินคูถ  เชน  สุกร  สุนัขบาน  สุนัขปา 
     3)  สัตวอยูในท่ีมืด  เชน  แมลง  มอด  ไสเดือน 
     4)  สัตวน้ํา  เชน  ปลา  เตา  จระเข 
     5)  สัตวอยูในท่ีโสโครก  เชน  ในปลาเนา  ศพเนา 
     สวนในสังยุตตนิกาย (สํ.มหา. 16/1761/579) และอังคุตตรนิกาย (องฺ.
เอก. 20/205/46) พระพุทธองคไดทรงแบงสัตวดิรัจฉานไวเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ สัตวน้ําและ
สัตวบก และตรัสวา สัตวน้ํามีจํานวนมากกวาสัตวบก โดยทรงเปรียบเทียบสัตวบกวาเหมือนกับฝุน
ท่ีอยูบนปลายพระนขาของพระองค สวนสัตวน้ําเหมือนกับแผนดินใหญ (สํ.มหา. 19/1758/578-
579) หรือสัตวบกเหมือนกับสถานท่ีนาร่ืนรมย และสัตวน้ําเหมือนกับสถานท่ีไมนาร่ืนรมยในชมพู
ทวีป (องฺ.เอก. 20/205/46) อรรกกถาธัมมสังคณี (สงฺคณี.อ. 212) แสดงวาจํานวนสัตวน้ําและสัตวบก
ในจักรวาลนี้มีเปนอนันต ไมสามารถนับได 
     นอกจากจะแบงสัตวดิรัจฉานออกเปนประเภทตาง ๆ ดังกลาวแลว 
ในสังยุตตนิกาย (สํ.มหา. 19/245/62) ยังมีการแบงเปน 4 ประเภท ตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
     1)  สัตวไมมีเทา  เชน  งู  ปลา  ไสเดือน 
     2)  สัตวมี 2 เทา  เชน  เปด  ไก  นก  กา 
     3)  สัตวมี 4 เทา  เชน  ชาง  มา  วัว  ควาย 
     4)  สัตวมีเทามากกวา 4 เทาข้ึนไป  เชน  กิ้งกือ  ตะขาบ  ตะเข็บ 
     แมสัตวดิรัจฉานจะมีจํานวนมาก แตก็ไมมีภพหรือโลกเปนท่ีอยูของ
ตนเอง คงอาศัยอยูบนโลกเชนเดียวกับมนุษย บางพวกก็อาศัยอยูกับมนุษย บางพวกก็อาศัยอยูตามปา       
ตามเขา (สงฺคห.ฏีกา 156-157) แตบางพวกก็มีภพหรือวิมานเปนท่ีอยูของตนเอง และมีพระราชา
ปกครอง คือ พวกครุฑและนาค (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 28) 
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   1.1.3 ปตติวิสัย72 คือ แดนเปรต หรือภูมิของผูหิวกระหายไรสุข (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 175) ในคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 156) แสดงวาสัตวท่ีช่ือ
วา เปรต เพราะปราศจากความสุขโดยแทจริง และวิสัย ( ท่ีอยู) แหงเปรตประเภทตาง ๆ มี
นิชฌามตัณหิกเปรตเปนตน ช่ือวา เปตติวิสัย ในขุททกนิกาย (ขุ.เปต. 26/128-130/252-254) กลาววา 
ปตติวิสัย คือ ยมโลก แตในอรรถกถา (เปต.อ. 10-11) และฎีกา (วินย.ฏีกา 2/457; สงฺคห.ฏีกา 156-
157) กลาววา เปนภูมิที่ไมไดตั้งอยู ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะพวกเปรตอาศัยอยูท่ัวไปในโลกมนุษย
เชนเดียวกับสัตวดิ รัจฉาน  เชน ตามปา ตามเขา รอบ ๆ เมือง โดยภูมิซอนกันอยูกับมนุษย                
ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย (ม.อ. 4/177) และสังยุตตนิกาย (สํ.อ. 1/38) กลาววา รอบเมืองราชคฤห
เปนท่ีอยูของพวกเปรต แตอาจารยบางพวกกลาววา โลกของเปรตคือ โลหกุมภีนรก (วินย.ฏีกา 
2/457) พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  อักษร ข-ฉ (2530 ก : 113)  แสดงวา 
ภูมิของพวกเปรตอยูใตภูเขาพระสุเมรุ อยางไรก็ตามมีเปรตบางประเภทมีวิมานอยู เชน เวมานกิเปรต  
(ขุ.เปต. 26/113/211)   แตไมไดเสวยความสุขตลอดเวลาเหมือนเทวดา บางพวกเสวยความทุกข    
ตอนขางแรม เสวยความสุขตอนขางข้ึน (ที.อ. 2/106)   บางพวกเสวยความทุกขตอนกลางวัน             
แตกลางคืนกลับอ่ิมเอิบพรอมพร่ังไดรับการบํารุงบําเรอดวยเบญจกามคุณ (เปต.อ. 216) ราชาของ
พวกเวมานิกเปรตจะทําหนาท่ีเปนพญายมในนรกดวย (ม.อ. 4/167; องฺ.อ. 2/133) พวกเปรตตอง   
ทนทุกขทรมานแตกตางกันออกไปตามลักษณะของอกุศลกรรมท่ีทําไว ดังปรากฏในสังยุตตนิกาย 
(สํ.นิ. 16/636-661/298-306) เปนตน ในอรรถกถาและฎีกาแบงเปรตออกเปน 4 ประเภทบาง           
12 ประเภทบาง โดยถือเอาคําท่ีแสดงลักษณะของเปรตเหลานั้นเปนช่ือเรียก เชน อสิโลมเปรต 
(วินย.มหา. 1/295/213;  สํ.นิ. 16/644/301) สัตติโลมเปรต (วินย.มหา. 1/295/213; สํ.นิ. 16/645/301) 
คูถขาทกเปรต (ขุ.เปต. 26/129/253) เปนตน 
   1.1.4 อสุรกาย คือ พวกอสูร หรือพวกหวาดหวั่นไรความร่ืนเริง (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 175) ในคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 157) แสดงวา สัตวท่ีช่ือ
วา  อสูร เพราะไมเลน (เหมือนเทวดา) คือ ไมเลนโดยความเปนใหญและเปนกีฬา เปนตน เปน     
พวกท่ีไมมีความสนุกสนานช่ืนบาน ไมมีการเลนหัวใหไดรับความบันเทิง (พระพรหมโมลี (วิลาศ 
าณวโร) 2545 : 190) พวกอสุรกายนี้ในพระไตรปฎก อรรถกถา และฎีกา (อภิ.ก. 37/1193/487; 
ที.อ. 3/263; อุ.อ. 145; อิติ.อ. 337; สงฺคห.ฏีกา 157) แบงเปน 2 พวก คือ พวกอสูรท่ีเปนเปรต เรียกวา 
เปตาสูร และพวกอสูรท่ีเปนศัตรูกับเทวดา มีทาวเวปจิตติอสูร เปนตน พวกแรกทานสงเคราะห     
เขากับพวกเปรต สวนพวกหลังทานสงเคราะหเขากับเทวดา ดังนั้นในอบายภูมินี้จึงหมายถึง        

                                     
 72บางแหงเปน เปตติวิสัย ดู องฺ.อ. 2/434; สงฺคห. 25. และ สงฺคห.ฏีกา 156. 
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พวกเปตาสูรเทานั้น แมทานจะสงเคราะหพวกเปตาสูรเขากับพวกเปรต แตก็มีลักษณะบางประการ         
ท่ีแตกตางไปจากพวกเปรต สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539 : 29)      
ทรงอธิบายวา  พวกอสุรกายมักเท่ียวหลอกคน แตพวกเปรตไมหลอก เพียงแตคนไปพบเอง หรือ    
ถาตองการความชวยเหลือ พวกเปรตก็จะปรากฏรางใหคนเห็น 
    พวกอสูรท่ีเปนศัตรูกับเทวดามีท่ีอยูเปนของตนเองโดยเฉพาะ เรียกวา         
อสุรภพหรืออสุรวิมาน กวาง 10,000 โยชน อยูใตภูเขาสิเนรุ (วินย.อ. 1/126; วิสุทฺธิ. 1/264; ธ.อ. 
2/103) อสูรประเภทนี้บางทานจัดเปนเทวดาช้ันตํ่า แตก็มีภูมิท่ีสูงกวามนุษย (จํานงค  ทองประเสริฐ 
2548 : 6) 
  1.2 มนุษยโลก โลกมนุษยจัดเปนภูมิท่ีสําคัญในฐานะท่ีเปนศูนยกลางระหวาง   
สุคติภูมิและทุคติภูมิ เพราะไมมีความสุขมากเกินไปจนทําใหใจลุมหลงมัวเมา และไมมีความทุกข
มากเกินไปจนทําใหไมมีเวลาพิจารณาใครครวญหลักธรรม (Walshe, trans. 1995 : Introduction 38)
และอายุของมนุษยก็มีความเหมาะสมไมส้ันหรือยาวนานเกินไปจนทําใหมองไมเห็นความ
เปล่ียนแปลงของชีวิต คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 157) แสดงวา สัตวท่ีช่ือวา มนุษย73 
เพราะมีจิตใจสูงดวยคุณธรรม มีสติ  ความเปนผูกลาหาญ และความเปนผูเหมาะสมแกพรหมจรรย 
เปนตน 
   โลกที่มนุษยอาศัยอยูนี้แบงออกเปนทวีปใหญ (มหาทวีป) 4 ทวีป (องฺ.ติก. 
20/520/257; ขุ.ชา. 28/932/327; วินย.อ. 1/126-127; วินย.ฏีกา 1/423; โลกปฺ. 217; โลกทีปก. 
513; อภิธาน. 50) และทวีปเล็ก (ปริตตทวีป) 2,000 ทวีป (โลกทีปก. 513) มีลังกาทวีป เปนตน      
(จกฺกวาฬ. 54) ทวีปใหญแตละทวีปจะมีทวีปเล็กเปนบริวาร 500 ทวีป (วินย.อ. 1/127) โดยมีภูเขา   
สิเนรุ74 ซ่ึงสูงจากพ้ืนน้ํา 84,000 โยชน อยูใตน้ํา 84,000 โยชน กวางและยาว 84,000 โยชน (องฺ.     
สตฺตก. 23/63/102; วินย.อ. 1/125; จูฬ.อ. 41; สงฺคณี.อ. 356; วิสุทฺธิ 1/263; โลกทีปก. 514) ตั้งอยู        
ตรงกลาง ทวีปใหญท้ัง 4 ทวีป มีช่ือเรียกดังนี้ ชมพูทวีป  อปรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป  และ      
ปุพพวิเทหทวีป (ขุ.ชา. 28/932/327; อภิธาน. 50) 

                                     
 73คําวา มนุษย ในท่ีนี้ ทานกลาววาหมายถึง ชาวชมพูทวีป โดยเฉพาะ แตก็ใชเรียกชาว
ทวีปอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปรางหนาตาเหมือนกันไดดวย ดู สงฺคห.ฏีกา 157. แสดงใหเห็นวา การเรียกชาวทวีป
อ่ืน ๆ ท่ีมีรูปรางหนาตาตางออกไปวา อมนุษย เชน นาค  ยักษ  นั้น ความจริงแลวก็ไมไดเปนสัตว
ดิรัจฉานหรือเปนสัตวประหลาดแตประการใด เพียงแตมีความหมายวา ไมใชชาวชมพูทวีปเทานั้น 
 74มีช่ือเรียกหลายช่ือ ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา แสดงไว 5 ช่ือ คือ สิเนรุ  เมรุ  ติทิวาธาร  
เนรุ และสุเมรุ  ดู อภิธาน. 8. 
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   1.2.1 ชมพูทวีป 
     ชมพูทวีปตั้งอยูทางทิศใตของภูเขาสิเนรุทามกลางนีลสาคร (ทะเล          
สีเขียว) (ชิน.ฏีกา 66; โลกทีปก. 521) มีพื้นท่ี 10,000 โยชน เปนทะเล 4,000 โยชน เปนท่ีอาศัยของ
มนุษย 3,000 โยชน และเปนปาหิมพานตอีก 3,000 โยชน (วินย.อ. 1/126; ม.อ. 3/27; องฺ.อ. 3/241; 
อุ.อ. 320; สุ.อ. 2/262-263) ชมพูทวีปมีสัณฐานเหมือนเกวียน   และใบหนาของชาวชมพูทวีปก็มี
ลักษณะเหมือนเกวียน (วินย.ฏีกา 1/423) ซ่ึงก็คลายกับท่ีในฎีกาชินาลังการ (ชิน.ฏีกา 71) กลาววา 
ใบหนาของชาวชมพูทวีปเหมือนเรือนรถ แตในไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 86) แสดงวา ใบหนา
ของชาวชมพูทวีปเหมือนดุมเกวียน 
     ชมพูทวีปมีตนหวาเปนไมประจําทวีป วัดรอบลําตนได 15 โยชน75       
ลําตนสูง 50 โยชน  กิ่งยาว 50 โยชน ความกวางโดยรอบวัดได 100 โยชน และความสูงก็วัดได 100 
โยชน เทากัน ข้ึนอยูริมฝงแมน้ําชมพูนที เชิงภูเขาหิมพานต ซ่ึงสูง 500 โยชน กวางและยาว 3,000 
โยชน ประกอบดวย  ยอด 84,000 ยอด ในปาหิมพานตซ่ึงอยูทางตอนเหนือของชมพูทวีป เปนตนไม
ท่ีดํารงอยูตลอดกัป  ช่ือชมพูทวีปก็ไดมาจากตนหวานี้ (วินย.อ. 1/126; ม.อ. 3/27; องฺ.อ. 1/432; 
จูฬ.อ. 41-42; สงฺคณี.อ. 357; วิสุทฺธิ. 1/264; วินย.ฏีกา 1/394, 401-402; อภิธาน. 9; อภิธาน.สูจิ 443) 
     ชมพูทวีปมีทาเรือ 96 แสนโกฏิทา  บอรัตนะ 56 บอ โทณมุข (เมืองเล็ก 
ท่ีตั้งอยูรอบ ๆ เมืองใหญ) 9,900,000 แหง และมีนครทั้งหมด 189,000 นคร76 (วินย.ฏีกา 1/423)   
ตรงกลางของชมพูทวีปมีรัตนบัลลังกและตนมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู (โลกสณฺาน. 174) 
     อายุของชาวชมพูทวีปไมมีกําหนดแนนอน ข้ึน ๆ ลง ๆ เพราะบางคร้ัง
คนท้ังหลายก็มีศีลธรรม แตบางคร้ังก็หาศีลธรรมไมได เวลาใดท่ีคนมีศีลธรรม อายุของคนในเวลา
นั้นก็จะสูงข้ึนจนถึง 1 อสงไขยป แตเวลาใดท่ีคนไมมีศีลธรรม เวลานั้นอายุของคนก็จะลดนอยลง 
เหลือเพียง 10 ป (ชิน.ฏีกา 71; พญาลิไทย 2545 : 86-87) อยางไรก็ตามชาวชมพูทวีปก็ยังประเสริฐ
กวาชาวอุตตรกุรุทวีป ตลอดจนเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงส  3 ประการ คือ เปนผูกลา  เปนผูมีสติ  และ
เปนผูประพฤติพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม (องฺ.นวก. 23/225/409) 
 
 

                                     
 75แปลตามคัมภีรสารัตถทีปนี ดู วินย.ฏีกา 1/401. 
 76ในสมัยของพระเจาจักรพรรดิพระนามวา มหาสุทัสสนะ ชมพูทวีปมีนคร 84,000 นคร 
ดู ที.มหา. 10/181/216. 
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     ชมพูทวีปท้ังหมดจัดเปนมัชฌิมประเทศ เปนสถานท่ี พระพุทธเจา    
พระปจเจกพุทธเจา พุทธอุปฏฐาก พุทธสาวก พุทธมารดา พุทธบิดา และพระเจาจักรพรรดิ            
จะเสด็จมาอุบัติ สวนทวีปท่ีเหลือจัดเปนปจจันติมชนบท  แตในตามพปณณิทวีป (ลังกาทวีป)     
เมืองอนุราธปุระ จัดเปนมัชฌิมประเทศดวย  (องฺ.อ. 1/434) 
   1.2.2 อปรโคยานทวีป77 
     อปรโคยานทวีปต้ังอยูทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ  ทามกลาง
ผลิกสาคร78 (ทะเลสีแกวผลึก) (โลกทีปก. 521) มีพื้นที่ 7,000 โยชน (วินย.อ. 1/126; โลกปฺ. 218; 
โลกทีปก. 524) มีสัณฐานเหมือนคันฉอง และใบหนาของชาวอปรโคยานทวีปก็มีลักษณะเหมือน 
คันฉอง (วินย.ฏีกา 1/423) สอดคลองกับคัมภีรชินาลังการฎีกา (ชิน.ฏีกา 71) ท่ีกลาววา ใบหนาของ
ชาวอปรโคยานทวีปมีลักษณะเหมือนพระจันทรวันเพ็ญ แตในคัมภีรโลกบัญญัติ (โลกปฺ. 218) 
และโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 524) กลาววา อปรโคยานทวีปมีสัณฐานเหมือนอัฒจันทร (พระจันทร
คร่ึงเส้ียว) และใบหนาของชาวทวีปนี้ก็เหมือนอัฒจันทรดวย  ซ่ึงสอดคลอง กับท่ีกลาวถึงใน         
ไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 88) วา “หนาเขาดั่งเดือนแรม 8 คํ่า” ชาวอปรโคยานทวีป มีอายุ     
500 ป79 (โลกทีปก. 484) 
     อปรโคยานทวีปมีตนกระทุมเปนไมประจําทวีป ตนกระทุมนี้จะดํารงอยู
ตลอดกัป (องฺ.อ. 1/432; อภิธาน. 9)  
 
 
 
 

                                     
 77บางแหงเปน อมรโคยานทวีป ดู องฺ.อ. 1/432; จูฬ.อ. 42; วิสุทฺธิ. 1/265; วินย.ฏีกา 
1/423; โลกปฺ. 217; โลกทีปก. 514. และ พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 88.      
โดยคัมภีรโลกบัญญัติ แสดงวา ท่ีเรียกวา อมรโคยานทวีป เพราะเปนดินแดนของพวกอมร               
ดู โลกปฺ. 244. ในคัมภีรมหาวัสตุอวทาน เรียกทวีปนี้วา อปรโคทานียทวีป ดู S. Bagchi ed., 
Mahavastu Avadana, vol. 1, 4.  แตคัมภีรจักกวาฬทีปนีแสดงวา ช่ือทวีปนี้ตองเปน อปรโคยาน 
เทานั้น เพราะคําวา ปุพฺพ ในคําวา  ปุพฺพวิเทห เปนตัวกําหนด เนื่องจากคําวา ปุพฺพ และ อปร เปนคํา
ท่ีใชคูกัน ดังในคําวา ปุพฺพาปร  ดู  จกฺกวาฬ. 56. 
 78บางแหงเปน ปกติสาคร  ดู ชิน.ฏีกา 66. 
 79บางแหงกลาววา มีอายุ 400 ป ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 87. 
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   1.2.3 อุตตรกุรุทวีป 
     อุตตรกุรุทวีปต้ังอยูทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ ทามกลางปตสาคร 
(ทะเลสีเหลือง) (โลกปฺ. 244; โลกทีปก. 521) มีพื้นท่ี 8,000 โยชน (วินย.อ. 1/126; โลกปฺ. 
219; โลกทีปก. 524)  มีสัณฐานเหมือนต่ัง และใบหนาของชาวอุตตรกุรุทวีปก็มีลักษณะเหมือนต่ัง 
(วินย.ฏีกา 1/423; ชิน.ฏีกา 71) ในคัมภีรโลกบัญญัติ (โลกปฺ. 219) และโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 
524) กลาววา อุตตรกุรุทวีปมีสัณฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส และใบหนาของชาวทวีปนี้  ก็เปน
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสดวย 
     อุตตรกุรุทวีปมีตนกัลปพฤกษเปนตนไมประจําทวีป (องฺ.อ. 1/432; 
อภิธาน. 9) ตนกัลปพฤกษนี้กวางและยาวดานละ 100 โยชน สูง 100 โยชน วัดโดยรอบได 300 
โยชน (ชิน.ฏีกา 72) และดํารงอยูตลอดกัป (อง.อ. 1/432) อุตตรกุรุทวีปมีภูเขาทองแวดลอม จึงทําให
มีแสงสวางตลอดเวลา เปนทวีปท่ีมีพื้นราบเรียบ ไมมีหลุม ไมมีบอ ปลอดภัยจากสัตวรายท้ังหลาย 
สะอาด ไมมีส่ิงสกปรกรุกรุงรัง ไมมีหนาม ไมมีหมอก มีหญาออนนุม เขียวขจี ข้ึนติดตอกันสูง       
ไมเกิน 4 องคุลี มีแมน้ําหลายสาย ใสเย็นสะอาด มีเกาะทองคํา 4 เกาะ (โลกปฺ. 219) มีขุนเขา
สิเนรุดูงดงามเปนรมณียสถาน (ที.ปา. 11/212/213) มีอากาศดีตลอดเวลา ไมเย็นหรือรอนเกินไป 
(วินย.ฏีกา 1/424) 
     ชาวอุตตรกุรุทวีปท้ังหญิงและชายมีรูปรางสมสวน ไมสูงหรือต่ําเกินไป   
ไมผอมหรืออวนเกินไป ไมดําหรือขาวเกินไป ผิวไมตกกระ ผมไมหงอก ผูหญิงเปนสาวราวกับ       
มีอายุเพียง 16 ป สวนผูชายก็เปนหนุมราวกับมีอายุเพียง 25 ป80 เส้ือผาอาภรณตลอดจนเคร่ืองดนตรี
ขอไดจากตนกัลปพฤกษ (วินย.ฏีกา 1/424-426) 
     ชาวอุตตรกุรุทวีปทุกคนไมยึดถือวาส่ิงใดเปนของตน ไมมีความ       
หวงแหน ไมเดือดรอนเร่ืองการแสวงหาอาหาร เพราะไมตองทําไรไถนา ไมตองหวานพืช บริโภค
ขาวเจา  อันเกิดข้ึนเอง  ไมมีแกลบ ไมมีรํา เปนขาวบริสุทธ์ิ มีกล่ินหอม หุงบนแผนหิน 3 กอน        
ซ่ึงมีไฟท่ีปราศจากควัน เรียกวา โชติกปาสาณ (ที.ปา. 11/212/213; วินย.ฏีกา 1/424-425) 
     นอกจากชาวอุตตรกุรุทวีปจะไมมีความทุกขเร่ืองอาหารแลว เร่ืองท่ีอยู
อาศัยก็ไมตองเดือดรอน เพราะไมตองมีการสรางบานเรือน โดยอาศัยอยูตามตนไม (วินย.ฏีกา 
1/424) ในไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 94) กลาววา “ผิวา  มีรูไมอยูท่ีใดแล  เขาเขาอยูอาศัยใน     
ท่ีนั้น ท่ีนั้นก็พูนเกิดข้ึนมาเปนเส่ือสาดอาสนะแลเปนฟูกนอนหมอนอิง เปนมานแลเพดานกางก้ัน 
แลสนุกถูกเถิงเพิงใจเขาทุกเม่ือแล” 

                                     
 80บางแหงวา 20 ป ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 92. 
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     ในอังคุตตรนิกาย (องฺ.นวก. 23/225/408) กลาววา ชาวอุตตรกุรุทวีป
ประเสริฐกวาชาวชมพูทวีปและเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงส 3 ประการ คือ ไมมีความทุกข ไมมีความ
หวงแหน และมีอายุท่ีแนนอน 
     ชาวอุตตรกุรุทวีปมีอายุ 1,000 ป เม่ือตายก็ไมมีใครเศราโศก พวกเขาจะ   
พากันประดับศพน้ันเก็บไวอยางดี หลังจากนั้นจะมีนกพวกหนึ่งมานําศพไปยังทวีปอ่ืน คนท่ีตายจะ
ไดไปเกิดในเทวโลกทุกคน ไมมีใครไปเกิดในนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัยเลย เพราะ
อานิสงสของศีล (วินย.ฏีกา 1/427) 
   1.2.4 ปุพพวิเทหทวีป 
     ปุพพวิเทหทวีปต้ังอยูทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ ทามกลาง          
ขีรสาคร (ทะเลสีน้ํานม) (โลกปฺ. 244; โลกทีปก. 521) มีพื้นท่ี 7,000 โยชน (วินย.อ. 1/126; 
โลกปฺ. 218; โลกทีปก. 524) มีสัณฐานเหมือนอัฒจันทร และใบหนาของชาวปุพพวิเทหทวีป      
ก็มีลักษณะเหมือนอัฒจันทร81 (วินย.ฏีกา 1/423; ชิน.ฏีกา 71; โลกปฺ. 218) สวนในคัมภีร      
โลกทีปกสาร (โลกทีปก. 524) กลาววา มีสัณฐานกลมเหมือนคันฉอง และใบหนาของชาว         
ปุพพวิเทหทวีปก็กลมเหมือนคันฉองดวย สอดคลองกับท่ีกลาวไวในไตรภูมิกถาวา “หนาเขากลม 
ดั่งเดือนเพ็ง”  (พญาลิไทย 2545 : 88) ชาวปุพพวิเทหทวีปมีอายุ 700 ป (โลกทีปก. 484) 
     ปุพพวิเทหทวีปมีตนซึก (จามจุรี) เปนไมประจําทวีป ตนซึกนี้จะดํารงอยู
ตลอดกัป (องฺ.อ. 1/432; จูฬ.อ. 42; สงฺคณี.อ. 357; วิสุทฺธิ. 1/264; อภิธาน. 9) 
 
 
 

                                     
 81ในฎีกาพระวินัยใชคําวา อฑฺฒจนฺทสณฺาน  สวนในคัมภีรโลกบัญญัติใชคําวา          
วชฺช  ซ่ึงนาจะตรงกับภาษาสันสกฤตวา วทฺย (vadya)  แมจะมีความหมายไมเหมือนกันนัก              
ดู M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 916.  แยม  ประพัฒนทอง แปลวา มีรูป
หนาจั่ว   ดู พระสัทธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง (กรุงเทพฯ : หอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร, 2528), 21.  จิรพัฒน  ประพันธวิทยา อธิบายวา ในสมัยโบราณ หนาจั่ว
อาคารของชาวอินเดียมีลักษณะเปนคร่ึงวงกลมเหมือนอัฒจันทร ถาเปนอยางนั้น ก็แสดงวาใบหนา
ของชาวอปรโคยานทวีปและปุพพวิเทหทวีปในคัมภีรโลกบัญญัติมีลักษณะเหมือนกัน  ซ่ึงไมนา
เปนไปได ดังนั้น คําวา วชฺช  นาจะมีรูปเปน วฏฏ (กลม) อยางท่ีคัมภีรจักกวาฬทีปนีอางถึง               
ดู จกฺกวาฬ. 55. 
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  1.3 สวรรค82 ไดแก ภพท่ีมีอารมณอันเลิศ หรือโลกท่ีมีแตความสุข เรียกเต็มวา   
กามาวจรสวรรค หรือกามาพจรสวรรค (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 231) แบงเปน         
6 ช้ัน ดังนี้ 
   1.3.1 จาตุมหาราชิกา83 เปนสวรรคช้ันตํ่าสุดในกามาวจรสวรรค (Haldar 1977 
: 23) อยูสูงข้ึนไปจากภูมิของมนุษยช้ันหนึ่ง ตั้งอยูบนภูเขาสัตบริภัณฑ (ขุ.ชา. 28/591/220-221; 
วินย.อ. 1/126; วิสุทฺธิ. 1/263-264) ซ่ึงสูงคร่ึงหนึ่งของภูเขาสิเนรุ84 (มหา.อ. 151; วิภงฺค.อ. 565; 
Haldar 1977 : 23) ฮัลดาร (Haldar 1977 : 23) กลาววา ท่ีสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวาจาตุมหาราชิกา85 
เพราะเปนสถานท่ีอยูของทาวมหาราชท้ัง 4 คือ ทาวธตรฐ  ทาววิรุฬหะ  ทาววิรูปกษ  และทาว
เวสวัณ (ที.ปา. 11/207-208, 210-212/208, 210-212; มหา.อ. 151; สงฺคณี.อ. 357) 

                                     
 82ตามรูปศัพท แปลวา โลกเปนท่ีไปดีหรือโลกที่อารมณดี ดู สมเด็จพระสมณเจา        
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, 494. แบงเปน 2 ประเภท คือ เทวโลก 
ไดแก โลกของเทวดา และพรหมโลก ไดแก โลกของพรหม ท้ังรูปพรหมและอรูปพรหม แต
โดยท่ัวไปหมายถึง กามาวจรสวรรค 6 ช้ัน ดู J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 21. และ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 306. ในอรรถกถาวิภังค 
คําวา เทวโลก หมายรวมถึง รูปพรหม 16 ช้ัน และอรูปพรหม 4 ช้ัน รวมเปนเทวโลก 26 ช้ัน             
ดู  วิภงฺค.อ. 568. 
 83ช่ือสวรรคและพรหมโลกในวิทยานิพนธนี้จะเรียกตามท่ีนิยมใชในภาษาไทย เชน     
จาตุมหาราชิกา ไมเรียก จาตุมหาราชิก โดยไมไดมีความหมายบงช้ีถึงลักษณะทางไวยากรณ เชน 
เพศหรือพจนแตประการใด 
 84ภูเขาสัตบริภัณฑท่ีสูงคร่ึงหนึ่งของภูเขาสิเนรุ คือ ภูเขายุคนธร ดู วินย.อ. 1/126. โดยสูง 
42,000 โยชน ดู จกฺกวาฬ. 10. แตในชาดก เรียงลําดับภูเขาสัตบริภัณฑตางออกไป โดยภูเขา      
อัสกัณอยูดานในสุด ดู ขุ.ชา. 28/591/220.  ดังนั้น ภูเขาอัสกัณจึงสูงเปนคร่ึงหนึ่งของภูเขาสิเนรุ       
ในไตรภูมิกถา แสดงวา สวรรคช้ันนี้ตั้งอยูบนยอดเขายุคนธร ท้ัง 4 ทิศของภูเขาสิเนรุ โดยอยูสูงจาก
พื้นโลก 326,000,000 วา หรือ 46,000 โยชน (นาจะเปน 42,000 โยชน) ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา
หรือไตรภูมิพระรวง, 203.  และ โลกสณฺาน. 235. 
 85คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี แสดงวา พวกเทวดาที่ไดช่ือวาจาตุมหาราชิกา (บาลีเปน       
จาตุมฺมหาราชิกา) เพราะมีความภักดีในทาวมหาราชทั้ง 4 หรือเพราะเกิดในสวรรคช้ันจาตุมหาราช
อันเปนสถานท่ีอยูของทาวมหาราชท้ัง 4  ดู สงฺคห.ฏีกา 157. 
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     ทาวธตรฐ เปนมหาราชปกครองสวรรคช้ันนี้ทางทิศตะวันออก มีพวก     
คนธรรพเปนบริวาร พระองคมีโอรส 91 องค ทุกองคมีนามวา อินทะ (ที.มหา. 10/242/291; ที.ปา. 
11/210/210) มีธิดา 1 องค นามวา สิรี (ชา.อ. 5/40)  
     ทาววิรุฬหะ หรือวิรุฬหก เปนมหาราชปกครองสวรรคช้ันนี้ทางทิศใต       
มีพวกกุมภัณฑเปนบริวาร พระองคมีโอรส 91 องค ทุกองคมีนามวา อินทะ (ที.มหา. 10/242/291;  
ที.ปา. 11/211/211) 
     ทาววิรูปกษ เปนมหาราชปกครองสวรรคช้ันนี้ทางทิศตะวันตก มีพวก
นาคเปนบริวาร พระองคมีโอรส 91 องค ทุกองคมีนามวา อินทะ (ที.มหา. 10/242/291; ที.ปา. 
11/212/212) มีธิดา 1 องค นามวา กาลกัณณี (ชา.อ. 5/40) 
     ทาวเวสวัณหรือกุเวร เปนมหาราชปกครองสวรรคช้ันนี้ทางทิศเหนือ        
มีพวกยักษเปนบริวาร มีโอรส 91 องค ทุกองคมีนามวา อินทะ (ที.มหา. 10/242/292; ที.ปา. 
11/213/214-215) พระองคมีนางเทพธิดาช่ือ ภุชคี86 เปนชายา (ที.มหา. 10/252/304; ที.อ. 2/320) มี
ธิดา 5 องค คือ ลตา สัชชา ปวรา อัจฉิมุตี87 และ สุตา ซ่ึงเปนนางบําเรอของทาวสักกะ มีหนาท่ี     
ฟอนรํา (ขุ.วิมาน. 26/32/45; วิมาน.อ. 148) มีหลานช่ือปุณณกะเปนเสนาบดี (ชา.อ. 10/214; Haldar 
1977 : 80) พระองคมีบริวารยักษท่ีมีความสามารถช่ือ ตโตลา ตัตตลา ตโตตลา โอชสี เตชสี ตโตชสี  
สุระ ราชา อริฏฐะ และเนมิ แตละตนทําหนาท่ีแตกตางกันออกไป ราชธานีของพระองคมี             
ช่ือวา  วิสาณา88 ภายในเมืองมีหวงน้ําธรณีเปนแดนเกิดเมฆ เกิดฝน มีสภาเปนท่ีประชุมของพวกยักษ   
ช่ือ  ภคลวดี ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีตนไมมาก มีผลตลอดเวลา เปนท่ีอาศัยของหมูนกตาง ๆ เชน นกยูง      
นกกะเรียน นกชีวัญชีวกะ นอกจากนกแลวก็ยังมีไกปา มีสระโบกขรณี ซ่ึงเต็มไปดวยดอกบัวชนิด
ตาง ๆ เปนท่ีอาศัยของนกโบกขรสาตกะ นกสุกะ นกสาลิกา และหมูนกทัณฑมานวกะ ซ่ึงเปนนกท่ี
มีหนาเหมือนมนุษย สระนฬินีก็เปนสระน้ําอีกแหงหนึ่งของทาวเวสวัณท่ีมีความงดงามตลอดเวลา  
(ที.ปา. 11/212/214) 
 
 

                                     
 86บางแหงเปน ภุญชตี  ดู J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 81. 
 87เปน อัจจิมตี บาง ดู วิมาน. อ. 148. อัจฉิมตี บาง ดู J.R. Haldar, Early Buddhist 
Mythology, 81. 
 88การท่ีพระองคไดนามวา เวสวัณ ก็เพราะเรียกตามชื่อราชธานีนี้  ดู ที.ปา. 11/212/214. 
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     นอกจากทาวเวสวัณจะมีเมืองวิสาณา เปนราชธานีแลว พระองคยังมี
เมืองท่ีทรงนิรมิตไวในอากาศอีก 10 เมือง คือ อาฏานาฏา กุสินาฏา ปรกุสินาฏา นาฏปริยา              
ปรกุสิตนาฏา  กปวันตะ ชโนฆะ นวนวติยะ และอัมพรอัมพรวติยะ โดยมีเมืองอาฬกมันทา เปน   
ราชธานี (ที.ปา. 11/212/213) 
     ทาวมหาราชทั้ง 4 มีลักษณะนิสัยคลายกันคือ โปรดปรานการฟอนรํา
และการขับรอง (ที.ปา. 11/210-213/210-214) มีฐานะเหนือกวาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาท้ังปวง 10 
ประการ คือ อายุทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กล่ินทิพย     
รสทิพย และโผฏฐัพพะทิพย  (องฺ.อฏก. 23/126/246) 
     หนาท่ีสําคัญของทาวมหาราช คือ ในวันอุโบสถ 15 คํ่า จะตองตรวจโลก
มนุษยวา มีคนเกื้อกูลบิดามารดา สมณพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในตระกูล อธิษฐาน
อุโบสถ ปฏิบัติธรรม และทําบุญ มากนอยเพียงใด สวนในดิถีท่ี 8 เปนหนาท่ีของบริวารทาวมหาราช
ท้ัง 4 และดิถีท่ี 14 เปนหนาท่ีของโอรสทาวมหาราชท้ัง 4 เม่ือทราบแลว ทาวมหาราชท้ัง 4 จะตอง
รายงานใหเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงมาประชุมกันท่ีสุธรรมาสภาทราบในทุกวันอุโบสถ89      
หากคนทําดีมีนอย พวกเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสก็จะพากันเสียใจ แตหากมีคนทําความดีมาก         
ก็จะพากันดีใจวา  กายทิพยจักเต็มบริบูรณ อสุรกายจักเส่ือมสูญ (องฺ.ติก. 20/476/180-182) 
นอกจากนี้ทาวมหาราชท้ัง 4 ยังไดรับมอบหมายจากทาวสักกะใหเปนนายประตูทําหนาท่ีอารักขา
ทิศตาง ๆ ของสวรรคช้ันดาวดึงส (ที.อ. 2/78; ม.อ. 1/240) 
     ในอาฏานาฏิยสูตร แหงทีฆนิกาย (ที.ปา. 11/207/208) กลาววา เม่ือคร้ัง
ท่ีพระพุทธเจาประทับอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตเมืองราชคฤห ทาวมหาราชท้ัง 4 พรอมดวยกําลัง
จํานวนมากท้ังยักษ คนธรรมพ กุมภัณฑ และนาค ไดทําการอารักขาพระพุทธองคท้ัง 4 ทิศ 
     พวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกามีท้ังพวกท่ีอาศัยอยูบนภูเขา และพวกท่ี
อาศัยอยูในอากาศ ซ่ึงอยูตอจากพวกท่ีอาศัยอยูบนภูเขาออกไปจนถึงภูเขาจักรวาล นอกจากนี้พวก
เทวดา ขิฑฑาปโทสิกะ มโนปโทสิกะ สีตวลาหก อุณหวลาหก จันทิมเทพบุตร และสุริยเทพบุตร    
ก็จัดเปนพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกาดวย (มหา.อ. 151; วิภงฺค.อ. 565; วินย.ฏีกา 2/22, 4/124) ใน
อรรถกถาและฎีกามหาปทานสูตร (ที.อ. 2/7-8; ที.ฏีกา 2/11) กลาววา เทวดา 7 พวก คือ อารักข

                                     
 89แสดงวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาสามารถข้ึนไปบนสวรรคช้ันดาวดึงสซ่ึงเปนสวรรค
ช้ันที่สูงกวาได 
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เทวดา  ภุมมเทวดา90 อากาสัฏฐเทวดา อุณหวลาหกเทวดา อัพภวลาหกเทวดา สีตวลาหกเทวดา 
และวัสสวลาหกเทวดา เปนพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา 
     เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุ 500 ปทิพย โดย 50 ปของมนุษย เปนวัน
และคืนหนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา 30 ราตรี เปน 1 เดือน 12 เดือน เปน 1 ป (องฺ.ติก. 
20/510/273; องฺ.อฏก. 23/132/257; อภิ.วิ. 35/1106/568) ดังนั้น อายุของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา 
จึงเทากับ 9 ลานปมนุษย (อภิ.วิ. 35/1106/568) 
   1.3.2 ดาวดึงส เปนสวรรคท่ีอยู สูงข้ึนไปจากสวรรค ช้ันจาตุมหาราชิกา 
336,000,000 วา หรือ 42,000 โยชน (พญาลิไทย 2545 : 207) หรือสูงจากพื้นดิน 84,000 โยชน       
(โลกทีปก. 542) กวาง 10,000 โยชน91 (ธ.อ. 2/103; Haldar 1977 : 24) ตั้งอยูบนยอดเขาสิเนรุ (สุ.อ. 
2/317; Haldar 1977 : 24; Malalasekera 2007 : 458;  พญาลิไทย 2545 : 207) ท่ีไดช่ือวา ดาวดึงส92 
เพราะเปนสถานท่ีเกิดของชนผูทําบุญรวมกัน 33 คน รวมท้ังมฆมาณพ (สํ.อ. 1/28; สงฺคห.ฏีกา 157) 
นอกจากจะเรียกวา ดาวดึงสแลว สวรรคช้ันนี้ยังมี ช่ือเรียกอ่ืนอีก คือ ติทสะ  (ขุ.วิมาน. 26/18, 50, 
111/28, 89, 207; วิมาน.อ. 102, 245; เปต.อ. 183; ธ.อ. 1/29) และติทิวะ (องฺ.ปฺจก. 22/34/43)          
มีเมืองหลวงช่ือ มสักกสาระ93 (Haldar 1977 : 24) 

                                     
 90คัมภีรจักกวาฬทีปนี แสดงวา ภุมมเทวดามี 10 พวก คือ อารามเทวดา วนเทวดา      
รุกขเทวดา โอสธิเทวดา ติณเทวดา วนัปปติเทวดา สรเทวดา นทีเทวดา ลตาเทวดา และปพพตเทวดา 
ดู  จกฺกวาฬ. 155. 
 91ในไตรภูมิกถากลาววา กวาง 8,000,000 วา ซ่ึงเทากับ 1,000 โยชน เทานั้น  ดู           
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 207. 
 92คําวา ดาวดึงส (ตาวตึส) มาจากคําวา เตตฺตสึ  ดู สงฺคห.ฏีกา 157. 
 93ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาและอภิธานัปปทีปกาฎีกา แสดงวา เมืองของทาวสักกะมีช่ือ
เรียก 3 ช่ือ คือ มสักกสาระ  วัสโสกสารา  และอมราวตี  ดู อภิธาน. 7. และ อภิธาน.ฏีกา 27. แตใน   
ท่ีอ่ืนแสดงวา คําวา มสักกสาระ เปนเพียงช่ือเรียกสวรรคช้ันดาวดึงส ไมใชช่ือเมือง ซ่ึงเดิมคํานี้เปน
ช่ือเรียกภูเขาสิเนรุ  แตเ ม่ือสวรรค ช้ันดาวดึงสตั้งอยูบนยอดภูเขานี้ จึงเรียกสวรรค ช้ันนี้วา            
มสักกสาระ ดู ขุ.ชา. 27/2498/553; ขุ.ชา. 28/278/97; ชา.อ. 7/419; ชา.อ. 8/311. และ G.P. 
Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. 2 (Delhi : Motilal Banarsidass, 2007), 458. 
นอกจากช่ือเหลานี้แลว เมืองของทาวสักกะยังมีช่ือเรียกวา สุทัศน ดวย ดู โลกสณฺาน, 236. และ
เสฐียรโกเศศ, เลาเร่ืองในไตรภูมิ  (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544), 91. 
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     สวรรคช้ันดาวดึงสเคยเปนท่ีอยูของพวกอสูรมากอน เม่ือมฆมาณพมา
เกิดเปนทาวสักกะหรือพระอินทรบนสวรรคช้ันนี้ พรอมกับสหาย ไดจับพวกอสูรโยนลงไปใน
มหาสมุทร ท่ีเชิงเขาสิเนรุ ทําใหพวกอสูรตองอาศัยอยูในวิมานใตภูเขาสิเนรุ ซ่ึงเกิดข้ึนดวย
บุญญานุภาพของพวกอสูร มีตนจิตตปาตลิเปนตนไมประจําอสุรวิมาน สวนสวรรคช้ันดาวดึงสมีตน
ปาริจฉัตตกะเปนตนไมประจําสวรรค (ธ.อ. 2/103; Haldar 1977 : 24) เม่ือใดท่ีดอกจิตตปาตลิบาน 
พวกอสูรก็จะยกทัพไปรบกับทาวสักกะ (ธ.อ. 2/109; ชา.อ. 1/302) ทาวสักกะจึงทรงตั้งใหพวกนาค 
ครุฑ กุมภัณฑ ยักษ  และทาวมหาราชท้ัง 4 ทําการอารักขาต้ังแตภายใตมหาสมุทรข้ึนไป สวนใน
เบ้ืองบนใหตั้งรูปเหมือนของพระองคถืออาวุธวัชระท่ีประตูแหงเทพนคร94 (ธ.อ. 2/109; ชา.อ. 
1/304-305) 
     สวรรคช้ันดาวดึงสนี้อาจกลาวไดวา เปนสวรรคท่ีมีการกลาวถึงมาก
ท่ีสุดท้ังในวรรณคดีบาลีและวรรณคดีไทย มีรายละเอียดมากกวาสวรรคช้ันใด ๆ ในสังยุตตนิกาย 
(สํ.ส. 15/847-957/317-352) มีเร่ืองราวของทาวสักกะซ่ึงเปนราชาแหงเทวดาสวรรคช้ันนี้ถึง 25 เร่ือง 
     บริเวณกลางสวรรคช้ันดาวดึงสเปนท่ีตั้งของปราสาทเวชยันต อันเปนท่ี
ประทับของทาวสักกะ มีความงดงามมาก สรางดวยรัตนะท้ัง 7 มีความสูง 700 โยชน ประดับดวยธง          
ซ่ึงสูง 300 โยชน ประกอบดวยช้ันตาง ๆ ถึง 100 ช้ัน แตละช้ันก็ยังประดับดวยเรือนยอดอันวิจิตร
ตระการตา (ม.ม. 12/436/466; ธ.อ. 2/103) 
     นอกจากปราสาทเวชยันตแลว ยังมีสุธรรมาเทวสภาอันเปนสถานท่ี
ประชุมและสดับพระธรรมเทศนาของเหลาเทวดา กวาง 500 โยชน กลาวกันวา ไมมีสถานที่อ่ืนใด  
จะนาร่ืนรมยกวาเทวสภาแหงนี้ (ธ.อ. 2/105) นอกจากนี้ดานทิศตะวันออกของสวรรคช้ันนี้มีอุทยาน
ช่ือ นันทนะ ดานทิศใตมีอุทยานช่ือ ปารุสกะ ดานทิศตะวันตกมีอุทยานช่ือ   จิตตลดา ดานทิศเหนือ   
มีอุทยานชื่อ มิสสกะ แตละอุทยานจะมีสระโบกขรณีอยู 2 แหง (ขุ.ชา. 28/932/327; พญาลิไทย 2545 
: 208-209) บรรดาอุทยานเหลานี้ อุทยานนันทนะเปนสถานท่ีท่ีทําใหเหลาเทวดาเพลิดเพลินยินดี
มากท่ีสุด เพราะแมแตเทวดาผูมีความเศราโศกเน่ืองจากรูวาตนเองจะตองจุติ เม่ือเขาไปในอุทยาน
แหงนี้แลว ความเศราโศกก็จะหายไป (สํ.อ. 1/29) เทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสบางองคถึงกับกลาววา  
ผูท่ีไมเคยเห็นอุทยานนันทนะยอมไมรูจักความสุข   (สํ.ส. 15/24/8) 

                                     
 94ในขุททกนิกายและอรรถกถา แสดงวา สวรรคช้ันดาวดึงสมีประตู 1,000 แหง แตซุม
ประตูซ่ึงเปนท่ีเสด็จเขาออกของทาวสักกะมีช่ือวา จิตตกูฏ  ดู ขุ.ชา. 28/593/221; ธ.อ. 2/103; ชา.อ. 
9/215. และ J.R. Haldar, Early Buddhist Mythology, 24. 
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     บนสวรรคช้ันดาวดึงสมีตนไมชนิดหนึ่งมีลักษณะอันเปนทิพย เรียกวา           
ปาริจฉัตตกะ ปาริชาต95 หรือโกวิลาระ ลําตนกวาง 15 โยชน สูง 100 โยชน (ที.อ. 2/331; วินย.ฏีกา 
1/416) โดยรอบวัดได 300 โยชน96 (ที.อ. 2/331; ธ.อ. 2/103) เม่ือดอกบานเต็มท่ี มีรัศมีแผไป
โดยรอบ  50 โยชน97 และสงกล่ินหอมไปตามลมไดไกล  100 โยชน  ในรอบ  100 ป  ดอก                 
ปาริจฉัตตกะจะบานคร้ังหนึ่ง เม่ือดอกไมนี้บาน พวกเทวดาตางพากันยินดี (องฺ.สตฺตก. 23/66/119; 
พญาลิไทย  2545  : 223)  ตนปาริจฉัตตกะน้ี ข้ึนอยู ในอุทยานชื่ อ  ปุณฑริกวัน  ทางด าน                      
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (พญาลิไทย 2545 : 221-222) ถือเปนตนไมประจําสวรรคช้ันดาวดึงส   
(ธ.อ. 2/103; Haldar 1977 : 24-25) นอกจากนี้ ในอุทยานจิตตลดา ยังมีเถาวัลยชนิดหนึ่งช่ือ อาสาวดี 
1,000 ป จึงจะออกดอกบานครั้งหนึ่ง (ที.อ. 2/261; เถร.อ. 1/562; วินย.ฏีกา 1/416) 
     ใตตนปาริจฉัตตกะมีแทนปณฑุกัมพลศิลา กวาง 50 โยชน ยาว 60 โยชน 
สูง 15 โยชน มีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ เม่ือทาวสักกะทรงนั่ง ก็จะยุบลงถึงคร่ึงพระวรกาย แตเม่ือ
ทรงลุกข้ึน ก็จะฟูข้ึนเต็มเหมือนเดิม (ธ.อ. 2/103-104; วินย.ฏีกา 1/416) พระพุทธเจาก็เคยเสด็จมา
ประทับบนพระแทนนี้ (ชา.อ. 3/122; ธ.อ. 6/84; สงฺคณี.อ. 16; ปฺจ.อ. 121) 
     ทาวสักกะนอกจากจะทรงเปนเทวราชปกครองสวรรคช้ันดาวดึงสแลว
ยังทรงปกครองสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาดวย (จกฺกวาฬ. 166; Haldar 1977 : 24) มีพระนามเรียก
หลายพระนาม เชน มฆวะ ปุรินททะ อาสวะ สหัสสักขะ สุชัมบดี เทวานมินทะ วสุเทวะ โกสิยะ 
ยักขะ  วัตรภู  คันธัพพราชา มหินทะ อมรินทะ (ธ.อ. 2/96; Haldar 1977 : 83) ทรงมีอัครมเหสี         
4 องค คือ นางสุธรรมา นั่งอยูดานซาย98 นางสุชาดา นั่งอยูดานขวา นางสุนันทา นั่งอยูดานหลัง  และ
นางสุจิตรา  นั่งอยูดานซาย (พญาลิไทย 2545 : 214-215)   ซ่ึงแตละคนเคยเปนภรรยาของมฆมาณพ 
 
 
 
 

                                     
 95อรรถกถา กลาววา ปาริชาต เปนคําท่ีชาวโลกเรียกกัน ปาริจฉัตตกะ เปนภาษาของชาว
มคธ สวนโกวิฬาระหรือโกวิลาระ เปนคําท่ีใชเรียกไดท้ังโลกมนุษยและโลกสวรรค ดู วิมาน.อ. 196. 
 96ฎีกา กลาววา โดยรอบวัดได 100 โยชน ดู วินย.ฏีกา 1/416. 
 97ฎีกา กลาววา 500 โยชน ดู วินย.ฏีกา 1/417. 
 98บางแหงวา นั่งอยูดานหนา  ดู จกฺกวาฬ. 174. 
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แหงหมูบานอจลคาม99  ในแควนมคธมากอน (ธ.อ. 2/99-100) มีโอรส 1,000 องค100  เชน  สุวีร
เทพบุตร สุสิมเทพบุตร (สํ.อ. 1/323) มีธิดา 4 องค คือ นางอาสา นางสัทธา นางสิรี และนางหิรี     
(ขุ.ชา. 28/274/95; ชา.อ. 8/298) มีชางทรงช่ือเอราวัณ สูง 150 โยชน เปนเทพบุตรจําแลง เพราะใน  
เทวโลกไมมีสัตวดิรัจฉาน (ขุ.ชา. 28/932/327; ธ.อ. 2/104; วินย.ฏีกา 1/414-415)  นอกจากนี้ยังทรง
เปนพระอริยบุคคลช้ันโสดาบัน ซ่ึงจะไดเปนพระอรหันตในอนาคต (ที.มหา. 10/262, 272/319-320, 
323) 
     ในพุทธศาสนา ตําแหนงพระอินทรของทาวสักกะเปนตําแหนงท่ีไม
ถาวร มีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนอยูเร่ือย ๆ เม่ือพระอินทรองคหนึ่งจุติไป ก็จะมีพระอินทรองคใหม
อุบัติข้ึน ในอังคุตตรนิกาย (องฺ.สตฺตก. 23/63/106) ไดกลาวถึงครูช่ือสุเนตตะเจริญเมตตาจิตตลอด     
7 ป  ทําใหไดเกิดเปนพระอินทรถึง 36 คร้ัง นอกจากจะมีพระอินทรในจักรวาลนี้แลว ในจักรวาล  
อ่ืน ๆ  ก็มีพระอินทรเชนเดียวกัน (ชา.อ. 1/304) 
     เทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสมีท้ังพวกท่ีอยูบนภูเขา และพวกท่ีอยูในอากาศ
เชนเดียวกับเทวดาสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา เทวดาเหลานี้อยูตอเนื่องกันไปจนถึงภูเขาจักรวาล 
(วิภงฺค.อ. 566) มีอายุ 1,000 ปทิพย โดย 100 ปของมนุษยเปนวันและคืนหนึ่งของเทวดาสวรรคช้ัน
ดาวดึงส 30 ราตรี เปน 1 เดือน 12 เดือน เปน 1 ป (องฺ.ติก. 20/510/274; องฺ.อฏก. 23/132/257;      
อภิ.วิ. 35/1106/568) ดังนั้น อายุของเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสจึงเทากับ 36 ลานปมนุษย (อภิ.วิ. 
35/1106/568)  
   1.3.3 ยามา เปนสวรรคท่ีอยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันดาวดึงส 434,400 โยชน 
(โลกทีปก. 542) แตไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 228) กลาววา 672,000,000 วา หรือ 84,000 
โยชน เปนช้ันท่ี 3 แหงกามาวจรสวรรค 6 ช้ัน การท่ีเทวดาสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา ยามา เพราะดําเนิน
ไปสูทิพยสุข หรือสมบูรณดวยทิพยสุข (มหา.อ. 151; วิภงฺค.อ. 566) หรือเพราะหลีกไปจาก       
ความทุกข (สงฺคห.ฏีกา 157-158) 

                                     
 99บางแหงวา มจลคาม  ดู ที.อ. 2/325; ม.อ. 2/209. และ สุ.อ. 2/315. 
 100บางแหงกลาววา ทาวสักกะไมมีโอรส โดยอางวาวรรณคดีบาลีไมเคยกลาวถึงโอรส
ของทาวสักกะ ดู เกื้อพันธุ  นาคบุปผา, “พระอินทรในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย”  
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520), 196. และ อุดม  รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ, 84. 
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     สวรรคช้ันนี้มีทาวสุยามเทพบุตรเปนราชาปกครอง (องฺ.อ. 2/38) ทรงมี
ชายาช่ือ สิริมา101  ซ่ึงในชาติท่ีผานมานางเกิดเปนนางคณิกา102 นองสาวของหมอชีวก (ธ.อ. 5/97; 
สุ.อ. 1/275-276) 
     ในพระไตรปฎกตลอดจนอรรถกถาและฎีกากลาวถึงสวรรคช้ันนี้      
นอยมาก  ไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 228-229) ใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา สวรรคช้ันนี้แสงจาก
ดวงอาทิตยสองสวางไปไมถึงเพราะอยูสูงกวาวิถีโคจร แตก็สวางอยูตลอดเวลา เนื่องจากรัศมีของ
แกวและรัศมีท่ีแผซานออกมาจากกายของพวกเทวดา การจะรูวาเวลาใดเปนเวลากลางวันหรือเวลา
ใดเปนเวลากลางคืน ตองอาศัยดอกไมทิพย ถาเห็นดอกไมทิพยบานก็เปนเวลากลางวัน ถาเห็น
ดอกไมทิพยหุบก็เปนเวลากลางคืน อยางไรก็ตาม เทวดาชั้นนี้ยอมตองเปนผูรุงเรืองหรือเดนกวา
เทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสอยางแนนอน (ม.ม. 13/700/637) 
     อายุของเทวดาสวรรคช้ันยามา 2,000 ปทิพย โดย 200 ปของมนุษย  เปน
วันและคืนหนึ่งของเทวดาสวรรคช้ันยามา 30 ราตรี เปน 1 เดือน 12 เดือน เปน 1 ป  (องฺ.ติก. 
20/510/274; องฺ.อฏก. 23/132/258; อภิ.วิ. 35/1106/568-569) ดังนั้น อายุของเทวดาสวรรคช้ันยามา 
จึงเทากับ 144 ลานปมนุษย (อภิ.วิ. 35/1106/569; พญาลิไทย 2545 : 229) 
   1.3.4 ดุสิต เปนสวรรคท่ีอยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันยามา 784,800 โยชน  
(โลกทีปก. 542) แตไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 229) กลาววา 1,344,000,000 วา หรือ 168,000 
โยชน เปนช้ันท่ี 4 แหงกามาวจรสวรรค 6 ช้ัน การท่ีเทวดาสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา ดุสิต เพราะเปน      
ผูยินดีราเริงอยูเสมอ (มหา.อ. 151; วิภงฺค.อ. 566) หรือเพราะไดบรรลุความปติยินดีในสิริสมบัติ  
ของตน (สงฺคห.ฏีกา 158) 
     ทาวสันดุสิตเปนราชาปกครองสวรรคช้ันนี้ (องฺ.อ. 2/39) ทรงเปนเลิศ
กวาเทวดาช้ันดุสิตอ่ืน 10 ประการ คือ อายุทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย 
เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพะทิพย (องฺ.อฏก. 23/126/247) 

                                     
 101ในขุททกนิกายและอรรถกถา กลาววา นางเปนเทพธิดาในสวรรคช้ันนิมมานรดี          
ดู  ขุ.วิมาน. 26/16/22. และ วิมาน.อ. 87. แตในภูมิวิลาสินี กลาววา เปนเทพธิดาในสวรรคช้ัน         
ปรนิมมิตวสวัตตี ดู พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2545), 
443. ซ่ึงถาเปนอยางนั้น ก็แสดงวา เทวดาหรือเทพธิดาในสวรรคช้ันท่ีสูงกวาสามารถลงมาอยูประจํา
ในสวรรคช้ันท่ีต่ํากวาได 
 102ในขุททกนิกาย กลาววา นางเปนสนม (บริจาริกา) ของพระเจาพิมพิสาร ดู ขุ.วิมาน. 
26/16/23.  
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     สวรรคช้ันนี้เปนท่ีสถิตของพระโพธิสัตวทุกพระองค กอนท่ีจะเสด็จลง
มาอุบัติในโลกมนุษย เพื่อตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (ธ.อ. 1/122) พระพุทธเจาของเรา 
เม่ือทรงบําเพ็ญบารมีในพระชาติท่ีเปนพระเวสสันดรครบบริบูรณแลวก็เสด็จไปอุบัติอยูในสวรรค
ช้ันดุสิต (ม.อ. 4/122) นอกจากนี้ในพระไตรปฎกและอรรถกถายังแสดงวา สวรรคช้ันนี้เปนท่ีเกิด
ของ พุทธบิดา พุทธมารดา ธรรมิกอุบาสก (ธ.อ. 1/122) อนาถปณฑิกเศรษฐี (ม.อุ. 14/738/471)   
พระนาง มัลลิกาเทวี (ธ.อ. 5/109) พระติสสเถระ (ธ.อ. 7/10) เปนตน บางคร้ังแมแตพระสกทาคามี 
เชน บิดาของมิคสาลาอุบาสิกา ช่ือ ปุราณะ และอิสิทัตตะ ผูเปนสหาย หลังจากตายแลวก็ไปเกิดใน
สวรรคช้ันนี้เชนเดียวกัน (องฺ.ฉกฺก. 22/315/388) 
     อายุของเทวดาสวรรคช้ันดุสิต 4,000 ปทิพย โดย 400 ปของมนุษย  เปน
วันและคืนหนึ่งของเทวดาสวรรคช้ันดุสิต 30 ราตรี เปน 1 เดือน 12 เดือน เปน 1 ป (องฺ.ติก. 
20/510/274; องฺ.อฏก. 23/132/258; อภิ.วิ. 35/1106/569) ดังนั้น อายุของเทวดาสวรรคช้ันดุสิต       
จึงเทากับ 576 ลานปมนุษย (อภิ.วิ. 35/1106/569; พญาลิไทย 2545 : 229) 
   1.3.5 นิมมานรดี เปนสวรรคท่ีอยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันดุสิต 1,135,200 
โยชน (โลกทีปก. 542) แตไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 230) กลาววา 2,688,000,000 วา หรือ 
336,000 โยชน เปนช้ันท่ี 5 แหงกามาวจรสวรรค 6 ช้ัน การที่เทวดาสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา นิมมานรดี 
เพราะในเวลาที่ปรารถนาโภคะเกินกวาท่ีบุญกรรมจัดเตรียมไวให ก็มีความยินดีในโภคะท่ีตนนิรมิต
ข้ึน (มหา.อ. 151; วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) ในขุททกนิกาย (ขุ.วิมาน. 26/16/22) กลาววา 
เทวดาช้ันนี้จะทําหนาท่ีนิรมิตโภคสมบัติใหเทวดาสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตีดวย 
     ทาวสุนิมมิตเทพบุตร 103 เปนราชาปกครองสวรรค ช้ันนี้  ( ที . สี . 
9/343/279; องฺ.อฏก. 23/126/247) ทรงเปนเลิศกวาพวกเทวดาช้ันนิมมานรดีอ่ืน ๆ 10 ประการ 
เชนเดียวกับทาวสันดุสิตเทพบุตร (องฺ.อฏก. 23/126/247) ในวรรณคดีบาลีและวรรณคดีไทยไม
คอยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสวรรคช้ันนี้ ในมัชฌิมนิกาย (ม.ม. 13/700/637-638) ไดกลาวสรุปวา 
เทวดาสวรรคช้ันนี้ประเสริฐกวาเทวดาสวรรคช้ันดุสิต แตดอยกวาเทวดาสวรรคช้ันปรนิมมิต   
วสวัตตี 
     อายุของเทวดาสวรรคช้ันนิมมานรดี 8,000 ปทิพย โดย 800 ปของมนุษย 
เปนวันและคืนหนึ่งของเทวดาสวรรคช้ันนิมมานรดี 30 ราตรี เปน 1 เดือน 12 เดือน เปน 1 ป       
(องฺ.ติก. 20/510/275; องฺ.อฏก. 23/132/258; อภิ.วิ. 35/1106/569) ดังนั้น อายุของเทวดาสวรรคช้ัน
นิมมานรดีจึงเทากับ 2,304 ลานปมนุษย (อภิ.วิ. 35/1106/569; พญาลิไทย 2545 : 230) 

                                     
 103บางแหงเปน นิมมานรตะ  ดู องฺ.อ. 2/39. 
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   1.3.6 ปรนิมมิตวสวัตตี เปนสวรรคท่ีอยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันนิมมานรดี 
1,485,600 โยชน (โลกทีปก. 542) แตไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 230) กลาววา 5,376,000,000 
วา หรือ 672,000 โยชน เปนช้ันสูงสุดแหงกามาวจรสวรรค 6 ช้ัน การท่ีเทวดาสวรรคช้ันนี้ไดช่ือวา 
ปรนิมมิตวสวัตตี เพราะเสวยโภคสมบัติท่ีเทวดาเหลาอ่ืน รูความตองการแลวนิรมิตให (มหา.อ.  
151-152; วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) 
     ทาวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร104 เปนราชาปกครอง (ที.สี. 9/343/279; 
องฺ.อฏก. 23/126/247) ทรงเปนผูเลิศกวาพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีอ่ืน ๆ 10 ประการ 
เชนเดียวกับทาวสุนิมมิตเทพบุตร (องฺ.อฏก. 23/126/248) แตไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 231) 
กลาววาสวรรคช้ันนี้มีราชาปกครอง 2 องค คือ ทาวปรนิมมิตวสวัตตี ปกครองพวกเทวดา และ    
พญามาราธิราช ปกครองพวกมาร  พญามาราธิราชนี้ พระพุทธเจาตรัสวา เปนเลิศในบรรดาผูยิ่งใหญ
ท้ังหลาย  (องฺ.จตุกฺก. 21/15/22) เคยติดตามรังควาญพระพุทธองคจนถึงพรหมโลก ซ่ึงสูงกวา
ระดับช้ันของตน โดยเขาสิงกายพรหมปาริสัชชะองคหนึ่ง (ม.มู. 12/553, 556/591, 597) 
     อายุของเทวดาสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 16,000 ปทิพย โดย 1,600 ป
ของมนุษย เปนวันและคืนหนึ่งของเทวดาสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 30 ราตรี เปน 1 เดือน          
12 เดือน เปน 1 ป (องฺ.ติก. 20/410/275; องฺ.อฏก. 23/132/259; อภิ.วิ. 35/1106/569) ดังนั้น อายุของ
เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตีจึงเทากับ 9,216 ลานปมนุษย105 (อภิ.วิ. 35/1106/569-570) 
     กามาวจรสวรรคท้ัง 6 ช้ันนี้ จัดเปนสรรคช้ันตํ่า เพราะเทวดาในสวรรค
เหลานี้ ยังมีการเสพกามคุณ (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 556) ใน
คัมภีรสารัตถทีปนี (วินย.ฏีกา 3/3) กลาววา เทวดาเหลานี้ มีการเสพเมถุนเปนคู ๆ เหมือนมนุษย 
เพียงแตไมมีผลทําใหเกิดเทพบุตรเทพธิดาเทานั้น เพราะพวกเทวดาเปนโอปปาติกะ อาจารย        
บางพวกกลาววา เทวดาสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาและช้ันดาวดึงส สําเร็จกามกิจดวยการรวมกัน   
เปนคู ๆ เทวดาสวรรคช้ันยามาสําเร็จดวยอาการเพียงสวมกอดกันและกัน เทวดาสวรรคช้ัน        
ดุสิตสําเร็จดวยอาการเพียงใช มือจับตอง เทวดาสวรรคช้ันนิมมานรดีสําเร็จดวยอาการเพียงหัวเราะ 
และเทวดาสวรรค ช้ันปรนิมมิตวสวัตตีสําเ ร็จดวยอาการเพียงแลดู    แมจะไม มีการระบุ                
ขนาดรูปรางท่ีแนนอนของเทวดาเหลานี้วาใหญโตเพียงใด   แตเม่ือกลาวถึงความสูงแลวก็จะมีขนาด 

                                     
 104บางแหงเรียกส้ัน ๆ วา วสวตัตี  ดู องฺ.อ. 2/39. 
 105บางแหงเปน 8,216 ลานปมนุษย  ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 231. 
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3 คาวุต106 เทากัน (ที.อ. 2/259; สํ.อ. 3/294; ธ.อ. 1/122; วินย.ฏีกา 1/417; วิสุทฺธิ.ฏีกา 2/231) 
เชนเดียวกับขนาดความสูงของพวกเปรต107 (ธ.อ. 3/155; มงฺคลตฺถ. 1/163, 248)   และพวกทานพ      
(วิสุทฺธิ.ฏีกา 2/231) ไมเวนแมแตทาวสักกะ ผูเปนจอมเทวดา (ธ.อ. 6/134-135) อยางไรก็ตามเทวดา
เหลานี้สามารถแปลงรางใหสูงใหญหรือเปนรูปใดก็ได เชน เปนชายหนุม (ชา.อ. 6/109) เปน         
คนเดินทาง (ธ.อ. 1/16) เปนชางหูกชรา (ธ.อ. 3/81) เปนตน 
     ผูท่ีจะไปเกิดในสวรรคช้ันกามาวจร ตองเปนผูใหทาน สมาทานศีล และ
รักษาอุโบสถ (อภิ.วิ. 35/1105/567-568) มีการประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการ 
สมํ่าเสมอ (ม.มู. 12/485-486/523-526) ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาไดทรงแสดงแกภิกษุสาวกวา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 3 ประการ ตองไดข้ึน
สวรรคเหมือนอัญเชิญไปวางไว ธรรม 3 ประการ คือ กายกรรมฝาย
กุศล วจีกรรมฝายกุศล มโนกรรมฝายกุศล ภิกษุท้ังหลาย บุคคล   
ผูประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้ ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนอัญเชิญ
ไปวางไว 

(องฺ.ติก. 20/586/376) 
 

 2. รูปภพ คือ ภพท่ีเปนรูปาวจรหรือภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) 2543 ก : 115) ซ่ึงเรียกวา รูปพรหม อยูสูงข้ึนไปจากกามภพในสวนท่ีเปนกามาวจรสวรรค 
6 ช้ัน เรียกอีกอยางหน่ึงวา รูปาวจรสวรรค (สุนทร  ณ รังษี 2541 : 433) หรือรูปโลก เปนสวนหนึ่ง

                                     
 106ประมาณ 12 กิโลเมตร หรือ 

4
3  โยชน ดู พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม

พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 230. 
 ในคัมภีรสังขยาปกาสกปกรณ แสดงวา  
   12 องคุลี (นิ้ว) เทากับ 1  วิทัตถิ  (คืบ) 
   2 วิทัตถิ  เทากับ 1  รัตนะ (หรือหัตถะ คือ ศอก) 
   4 หัตถะ  เทากับ 1  พยามะ (วา) 
   2,000 พยามะ เทากับ 1  คาวุต 
   4 คาวุต  เทากับ 1  โยชน 
 ดู สงฺขฺยา. 45. 
 107เปนความสูงของเปรตโดยท่ัวไป แตมีเปรต 2 ชนิด คือ อหิเปรต และกากเปรต ซ่ึงมี
ความสูง 25 โยชน ดู ธ.อ. 3/155. 
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ของพรหมโลก (Haldar 1977 : 30) แบงออก 4 ช้ันใหญ ตามข้ันแหงรูปฌาน (ม.มู. 12/102/72-74) 
และ 16 ช้ันยอย108 (สงฺคห. 26; พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ข : 182) ดังนี้ 
  2.1 ภพของผูไดปฐมฌาน มี 3 ช้ัน คือ 
   2.1.1 พรหมปาริสัชชา คือ ช้ันของพวกบริษัทของพวกมหาพรหม เปนพรหม
โลกช้ันตํ่าสุด อยูสูงจากพื้นโลกมาก ในอรรถกถาทีฆนิกาย (ที.อ. 2/293) และสังยุตตนิกาย (สํ.อ. 
1/72) กลาวเปรียบเทียบไววา “แผนหินขนาดเทาเรือนยอด 7 ช้ัน109 ในโลหปราสาท ท่ีถูกผูท่ียืนอยู
ในพรหมโลก (ช้ันตํ่าท่ีสุด) ซัดลงมา ตองใชเวลา 4 เดือน จึงถึงพื้นดิน” โดยวันหนึ่งและคืนหนึ่ง 
แผนหินจะตกลงมาได 48,000 โยชน (สํ.อ. 1/196) ดังนั้น จากพ้ืนดินถึงพรหมโลกชั้นพรหม          
ปาริสัชชาจึง เปนระยะทาง  5,760,000 โยชน  (โลกทีปก .  545)  แตถานับจากสวรรค ช้ัน                    
ปรนิมมิตวสวัตตีถึงพรหมโลกช้ันพรหมปาริสัชชาก็เปนระยะทาง 1,836,000 โยชน (โลกทีปก. 542) 
ท่ีไดช่ือวา พรหมปาริสัชชา เพราะพรหมในพรหมโลกช้ันนี้เปนผูรับใชของพวกมหาพรหม  
(วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) 
     ผูท่ีจะไปเกิดในพรหมโลกช้ันพรหมปาริสัชชาตองไดปฐมฌานอยาง
สามัญ (อภิ.วิ. 35/1107/570) เชน พราหมณธนัญชานี (ม.ม. 13/702/639) อายุของพรหมชั้นนี้ 

3
1หรือ 

4
1 ของกัป (อภิ.วิ. 35/1107/570) 

   2.1.2 พรหมปุโรหิตา คือ ช้ันของพวกปุโรหิตของมหาพรหม เปนพรหมโลก    
ช้ันท่ี 2 อยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 1,836,000 โยชน (โลกทีปก. 542) ท่ีไดช่ือวา   
พรหมปุโรหิตา เพราะพรหมชั้นนี้ดํารงอยูในตําแหนงปุโรหิตของพวกมหาพรหม (วิภงฺค.อ. 566; 
สงฺคห.ฏีกา 158) พรหมช้ันนี้เปนผูประเสริฐกวาพรหมชั้นพรหมปาริสัชชาท้ังในดานทิพยสมบัติ

                                     
 108บางแหงแบงเปน 13 ช้ันบาง 18 ช้ันบาง ดู Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, 
“Heaven and Hell,” in The Encyclopedia of Religion, vol. 6, ed. Mircea Eliade (New York : 
Macmillan Publishing Company, 1987), 241. ลอว (Law) กลาววา ในคัมภีรอภิธรรมโกษ 
(Abhidharmakosa) แบงเปน 17 ช้ัน ดู B.C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, 34. 
และ W. Randolph Kloetzli, Bhddhist Cosmology (Delhi : Motilal Banarsidass, 1989), 38. 
อยางไรก็ตามในวรรณคดีบาลี มี 16 ช้ัน เทานั้น 
 109ในอรรถกถาสังยุตตนิกายเปน  ปพฺพตกูฏาคารสโม (ขนาดเทาเรือนยอดแหง               
ภูเขา) ดู สํ.อ. 1/72. สวนในคัมภีรจักกวาฬทีปนี เปน  สตฺตมกูฏาคารสโม (ขนาดเทาเรือนยอดหลัง     
ท่ีเจ็ด)  ดู จกฺกวาฬ. 204. 
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และสรีระรางกายอันเปนทิพย เชน มีวิมานท่ีมีรัศมีรุงเรืองกวา มีรางกายท่ีใหญโตและสวยงามกวา            
(พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 480-481) 
     ผูท่ีจะไปเกิดในพรหมโลกช้ันพรหมปุโรหิตาตองไดปฐมฌานอยาง
กลาง อายุของพรหมช้ันนี้คร่ึงกัป (อภิ.วิ. 35/1107/570) 
   2.1.3 มหาพรหมา คือ ช้ันของพวกมหาพรหม เปนพรหมโลกช้ันท่ี 3 อยูสูงข้ึน
ไปจากสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 1,836,000 โยชน (โลกทีปก. 542) ท่ีไดช่ือวา มหาพรหมา เพราะ
พรหมช้ันนี้เปนผูใหญกวาพวกพรหมช้ันพรหมปาริสัชชา เปนตน โดยเปนผูมีวรรณะและ อายุยืน
นานกวา (วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) พรหมโลกช้ันนี้เปนท่ีสถิตของทาวมหาพรหม110 ซ่ึงเปน
ผูปกครองพรหมโลกช้ันมหาพรหมา ตลอดจนช้ันพรหมปาริสัชชาและพรหมปุโรหิตาดวย 
     ผูท่ีจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นมหาพรหมาตองไดปฐมฌานอยางประณีต   
อายุของพรหมช้ันนี้ 1 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/570) 
     พรหมโลกท้ัง  3 ช้ัน  คือ  พรหมปาริสัชชา   พรหมปุโรหิตา   และ         
มหาพรหมา เปนภูมิของผูไดปฐมฌานเหมือนกัน ดังนั้น จึงต้ังอยูบนพื้นระดับเดียวกัน แตแบงเปน 
3 เขต (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 482) อยูสูงข้ึนไปจากสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 
1,836,000 โยชน (โลกทีปก. 542) ในพรหมชาลสูตรแหงทีฆนิกาย (ที.สี. 9/31/23) กลาววามี        
บางคราวท่ีพรหมโลกท้ัง 3 ช้ันนี้ มีแตวิมานวางเปลา ไมมีพรหมอาศัยอยูแมแตองคเดียว เพราะไมมี
ผูเจริญสมาธิจนไดปฐมฌานมาเกิด 
  2.2 ภพของผูไดทุติยฌาน มี 3 ช้ัน คือ 
   2.2.1 ปริตตาภา  เปนพรหมโลกชั้นท่ี  4 อยู สูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน    
พรหมปาริสัชชา 2,186,400 โยชน (โลกทีปก. 542-543) ท่ีไดช่ือวา ปริตตาภา เพราะพรหมช้ันนี้     
มีรัศมีนอยกวาพวกพรหมชั้นสูงข้ึนไป (วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) 

                                     
 110ทาวมหาพรหมในท่ีนี้เปนคนละองคกับทาวมหาพรหมซ่ึงเปนผูปกครองพรหมโลก
ท้ังหมด แตมีบางทานอธิบายวาเปนองคเดียวกัน โดยอางขอความในมหาสมยสูตร แหงทีฆนิกาย  
ท่ีวา  
   สหสฺสพฺรหฺมโลกานํ  มหาพฺรหฺมาภิติฏติ 
   อุปปนฺโน  ชุติมนฺโต ภิสฺมากาโย ยสสฺสิ โส. 

(ที.มหา. 10/246/296) 
 อยางไรก็ตาม ขอความนี้ก็ไมไดระบุวา ทาวมหาพรหมนั้นเปนพรหมชั้นมหาพรหมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 177 

     ในสาเลยยกสูตรแหงมัชฌิมนิกาย (ม.มู. 12/486/526) พระพุทธองคได
ตรัสถึงผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมในช้ันปริตตาภาวา บุคคลท่ีประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ถาต้ังความหวัง
ไววา “ทําอยางไรหนอ หลังจากตายแลว เราพึงเกิดเปนเทพช้ันปริตตาภา...” บุคคลนั้นก็จะเกิดเปน
พรหมช้ันปริตตาภา สวนในวิภังค (อภิ.วิ. 35/1107/570) กลาววา ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมช้ัน       
ปริตตาภา  ตองไดทุติยฌานอยางสามัญ พรหมช้ันนี้มีอายุ 2 กัป 
   2.2.2 อัปปมาณาภา เปนพรหมโลกช้ันท่ี 5 อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน
พรหมปาริสัชชา 2,186,400 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา อัปปมาณาภา เพราะพรหมชั้นนี้        
มีรัศมีประมาณไมได (วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นอัปปมาณาภาตอง
ไดทุติยฌานอยางกลาง อายุของพรหมช้ันนี้ 4 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/570) 
   2.2.3 อาภัสสรา เปนพรหมโลกชั้นท่ี 6 อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันพรหม     
ปาริสัชชา 2,186,400 โยชน (โลกทีปก. 543) ที่ไดช่ือวา อาภัสสรา เพราะพรหมชั้นนี้ มีรัศมีซานออก
จากสรีระเหมือนเปลวไฟท่ีแลบออกจากโคมประทีปดามหรือเหมือนสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ 
(วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) ในอังคุตตรนิกาย (องฺ.ปฺจก. 22/170/225) กลาววา  พรหมเหลานี้
เปนผูเต็มเปยมไปดวยความสุข บางขณะชอบเปลงอุทานวา “สุขจริงหนอ   สุขจริงหนอ” 
     ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นอาภัสสราตองไดทุติยฌานอยางประณีต และ
มีอายุ 8 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/571) 
     ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/236) กลาววา เม่ือจักรวาลถูกทําลาย 
ดวยไฟ พวกพรหมช้ันอาภัสสราท่ีส้ินบุญ หรือส้ินอายุก็จะพากันจุติลงมาเกิดเปนโอปปาติกะใน  
โลกน้ี 
     พรหมโลกท้ัง 3 ช้ัน คือ ปริตตาภา อัปปมาณาภา และอาภัสสรา เปนภูมิ
ของผูไดทุติยฌานเหมือนกัน ดังนั้นจึงต้ังอยูบนพื้นระดับเดียวกัน แบงเปน 3 เขต (พระพรหมโมลี 
(วิลาศ  าณวโร) 2545 : 484) อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกของผูไดปฐมฌาน 2,186,400 โยชน    
(โลกทีปก. 542-543) 
  2.3 ภพของผูไดตติยฌาน มี 3 ช้ัน คือ 
   2.3.1 ปริตตสุภา เปนพรหมโลกชั้นท่ี 7 อยู สูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน      
ปริตตาภา 2,536,800 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา ปริตตสุภา เพราะพรหมช้ันนี้ มีรัศมีงาม  
นอยกวาพวกพรหมชั้นสูงข้ึนไป (วภิงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) 
     ผู ท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นปริตตสุภาตองไดตติยฌานอยางสามัญ 
พรหมช้ันนี้มีอายุ 16 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/571) 
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   2.3.2 อัปปมาณสุภา เปนพรหมโลกช้ันท่ี 8 อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน    
ปริตตาภา 2,536,800 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา อัปปมาณสุภา เพราะพรหมช้ันนี้  มีรัศมี
สวยงามประมาณไมได (วิภงฺค.อ. 566; สงฺคห.ฏีกา 158) 
     ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นอัปปมาณสุภาตองไดตติยฌานอยางกลาง 
พรหมช้ันนี้มีอายุ 32 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/571) 
   2.3.3 สุภกิณหา  เปนพรหมโลกช้ันท่ี  9 อยู สูง ข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน        
ปริตตาภา 2,536,800 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา สุภกิณหา111 เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูมี
รัศมีอันงดงามแผซานเจิดจาออกจากสรีระ เหมือนกอนทองอันสุกสวางซ่ึงต้ังอยูในหีบทอง 
(วิภงฺค.อ. 566-567; สงฺคห.ฏีกา 158) ในอังคุตตรนิกาย (องฺ.ปฺจก. 22/10/225) พระภัททชิกลาววา  
พวกพรหมชั้นนี้จะยินดีเฉพาะส่ิงท่ีตนมีอยู ความสุขท่ีพวกพรหมชั้นนี้ไดรับถือเปนยอดแหง
ความสุขท้ังหลาย 
     ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นสุภกิณหาตองไดตติยฌานอยางประณีต 
พรหมช้ันนี้มีอายุ 64 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/571)  
     ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/267) กลาววา เม่ือจักรวาลถูกทําลาย 
ดวยน้ํา พรหมช้ันสุภกิณหาก็จะพากันจุติลงมาเกิดในท่ีตาง ๆ มีพรหมโลกช้ันอาภัสสรา เปนตน 
     พรหมโลกท้ัง 3 ช้ัน คือ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา และสุภกิณหา เปนภูมิ
ของผูไดตติยฌานเหมือนกัน ดังนั้น จึงตั้งอยูบนพ้ืนระดับเดียวกัน (วิภงฺค.อ. 567; สงฺคห.ฏีกา 158-
159)  แตแบงเปน 3 เขต (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 487) อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลก
ของผูไดทุติยฌาน 2,536,800 โยชน (โลกทีปก. 543) 
  2.4 ภพของผูไดจตุตถฌาน มี 7 ช้ัน คือ 
   2.4.1 เวหัปผลา เปนพรหมโลกช้ันท่ี 10 อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน            
สุภกิณหา 2,887,200 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา เวหัปผลา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูมีผล
อันไพบูลย ซ่ึงเกิดข้ึนดวยอํานาจฌาน (วิภงฺค.อ. 568; สงฺคห.ฏีกา 159) พรหมช้ันนี้จะไดเสวยพรหม
สมบัติของตนเต็มตามอายุขัย ไมวาจะอุบัติข้ึนในเวลาใดก็ตาม ไมเหมือนกับพรหมชั้นท่ีกลาวมา   
ซ่ึงอาจไมมีโอกาสเสวยพรหมสมบัติเต็มตามอายุขัยก็ได เนื่องจากพรหมวิมานถูกทําลายดวยไฟ น้ํา 
หรือลม (วิสุทฺธิ. 2/258; พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 489-490) เม่ือจักรวาลถูกทําลาย

                                     
 111มาจากคําวา สุภากิณณา รัสสะ อา ท่ี ภา และแปลง ณ ตัวสุดทายเปน ห  ดู สงฺคห.ฏีกา 
158. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 179 

ดวยลม พรหมช้ันเวหัปผลาจะพากันจุติลงมาเกิดในที่ตาง ๆ มีพรหมโลกช้ันสุภกิณหา เปนตน112        
(วิสุทฺธิ. 2/268) 
     ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นเวหัปผลาตองไดจตุตถฌาน พรหมช้ันนี้มีอาย ุ
500 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/571-572) 
   2.4.2 อสัญญีสัตตา113 เปนพรหมโลกชั้นท่ี 11 อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ัน     
สุภกิณหา 2,887,200 โยชน ท่ีไดช่ือวา อสัญญีสัตตา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูไมมีสัญญาและ
อรูปขันธท่ีเหลือ มีแตรูปขันธอยางเดียว ซ่ึงเกิดจากการภาวนาท่ีปราศจากสัญญา (สงฺคห.ฏีกา 159) 
พรหมเหลานี้บางพวกเคยเปนนักบวชเดียรถีย มองเห็นโทษของจิตวา บรรดาความกําหนัด        
ความขัดเคือง และความหลง เกิดข้ึนไดก็เพราะอาศัยจิต แลวเกิดความคลายรักในสัญญาวา ความ
เปนผูไมมีจิตเปนการดี นี่เปนนิพพานในปจจุบัน แลวเจริญสมาบัติอันทําใหเขาถึงอสัญญภพ         
จึงไดมาเกิดในพรหมโลกช้ันนี้114 (วิภงฺค.อ. 567) 
 

                                     
 112ในอรรถกถาวิภังค แสดงวา พรหมโลกช้ันเวหัปผลาเปนภพท่ีประเสริฐท่ีสุด
เชนเดียวกับพรหมโลกช้ันอกนิฏฐาและเนวสัญญานาสัญญายตนะ บรรดาพระอนาคามีท่ีเกิดใน
พรหมโลกช้ันนี้ เม่ือส้ินอายุลง หากยังไมไดบรรลุเปนพระอรหันตก็จะตองกลับมาเกิดใน        
พรหมโลกช้ันนี้อีก จนกวาจะไดบรรลุเปนพระอรหันต และปรินิพพานในพรหมโลกช้ันนี้ไมไปเกิด
ในภพท่ีสูงกวาหรือตํ่ากวา 
 เวหปฺผลา  อกนิฏา  เนวสฺานาสฺายตนนฺติ  อิเม  ตโย  เทวโลกา  เสฏภวา นาม. 
อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  นิพฺพตฺตอนาคามิโน  เนว  อุทฺธํ  คจฺฉนฺติ,  น  อโธ,  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายนฺติ. 

(วภิงฺค. อ. 569) 
 ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา กลาววา คําวา อนาคามี ในท่ีนี้หมาย
รวมถึง พระโสดาบันและพระสกทาคามีดวย ซ่ึงก็แสดงวา พรหมช้ันเวหัปผลาท่ีจุติลงมาเกิดใน
พรหมโลกช้ันสุภกิณหา เปนตน ตองไมใชพระอริยบุคคลท้ังสามประเภทน้ี ด ู พระสัทธัมมโชติกะ   
ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา,  ปริจเฉทท่ี 5  เลม 1,  167. 
 113บางแหงเปน อสัญญสัตตา  ดู อภิ.วิ. 35/1107/517; วิภงฺค.อ. 567. และ สงฺคห.ฏีกา 
159. 
 114แสดงใหเห็นวา ผูท่ีไปเกิดในพรหมโลกไมไดมีแตผูท่ีนับถือพุทธศาสนาเทานั้น        
ผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืนก็สามารถไปเกิดได หากปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
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     เนื่องจากพรหมช้ันนี้ไมมีสัญญาหรือจิตในการรับรูอารมณ (ที.ปา. 
11/353/278) ดังนั้น เม่ือตายในอิริยาบถใดก็จะอยูในอิริยาบถนั้นจนส้ินอายุขัย เชน ตายในทายืน     
ก็จะไปเกิดในทายืน ตายในทานั่งก็จะไปเกิดในทานั่ง หรือตายในทานอนก็จะไปเกิดในทานอน   
ลักษณะคลายกับภาพจิตรกรรม (วิภงฺค.อ. 567) หรือคลายกับการเขานิโรธสมาบัติ (อุดม  รุงเรืองศรี 
2523 : 143) ลักษณะของภาพท่ีเขียนไวตามผนังอุโบสถ จิตรกรจะเขียนเปนรูปกลมรีอยางลูกฟก   
ไมมีแขนขา ตั้งอยูบนแทนในวิมาน เรียกกันวา พรหมลูกฟก (เสฐียรโกเศศ 2544 : 7; พระพรหม
โมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 493) เม่ือส้ินอายุขัย รูปกายจะหายไป กามาวจรสัญญาก็จะเกิดข้ึน 
(วิภงฺค.อ. 567-568) 
     ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมชั้นอสัญญีสัตตาจะตองไดจตุตถฌาน พรหม   
ช้ันนี้  มีอายุ 500 กัป (อภิ.ว.ิ 35/1107/571-572) 
     พรหมโลกท้ัง 2 ช้ัน คือ เวหัปผลา และอสัญญีสัตตา เปนภูมิของผูได    
จตุตถฌานเหมือนกัน ดังนั้น จึงต้ังอยูบนพื้นระดับเดียวกัน (สงฺคห.ฏีกา 159) แตแยกสถานท่ีกัน    
ซ่ึงมีระยะหางไกลกันมาก (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 494) อยูสูงข้ึนไปจาก      
พรหมโลกของผูไดตติยฌาน 2,887,200 โยชน (โลกทีปก. 543) 
   2.4.3 อวิหา  เปนพรหมโลกชั้นท่ี  12 แตเปนช้ันแรกของพรหมโลกชั้น
สุทธาวาส อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันเวหัปผลา 3,237,600 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา    
อวิหา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูไมเส่ือมจากสมบัติของตน (วิภงฺค.อ. 568) หรือไมละท่ีอยูของ
ตนโดยกาลเล็กนอย (สงฺคห.ฏีกา 159) คือ พรหมช้ันนี้จะไมจุติจนกวาจะไดเสวยพรหมสมบัติจน
ครบอายุขัย หรือจนกวาจะไดสําเร็จเปนพระอรหันตแลวดับขันธในช้ันนี้ไมไปเกิดในภพอ่ืนอีก
ตอไป (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 495-496) ยกเวนทานท่ีเปนพระอนาคามีประเภท
อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ซ่ึงจะตองไปเกิดในภพที่สูงข้ึนไปจนถึงช้ันอกนิฏาแลวปรินิพพานใน  
ช้ันนั้น (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 18) ในทีฆนิกาย (ที.มหา. 
10/55/57) พระพุทธเจาไดตรัสเลาใหภิกษุสาวกฟงวา พระองคเคยเสดจ็ไปยังพรหมโลกช้ันอวิหานี้ 
     ผู ท่ี จะไป เ กิด เปนพรหม ช้ันอวิหา  ตองได จ ตุตถฌาน  (อภิ .วิ . 
35/1107/571) และตองเคยเปนสาวกของพระพุทธเจา ไดเจริญวิปสสนากรรมฐานจนสําเร็จเปน  
พระอนาคามีบุคคล (ที.มหา. 10/55/58-59) โดยขณะท่ีเจริญวิปสสนากรรมฐานอยูนั้น มีสัทธินทรีย
คือ ศรัทธาแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 495-496) พรหม
ช้ันนี้มีอายุ 1,000 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) 
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   2.4.4 อตัปปา เปนพรหมโลกชั้นท่ี 13 แตเปนช้ันท่ี 2 ของพรหมโลกชั้น
สุทธาวาส อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกชั้นอวิหา 3,588,000 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา         
อตัปปา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูไมทําใหใครตองเดือดรอน (วิภงฺค.อ. 568) หรือผูไมเดือดรอน
ดวยเหตุอะไร ๆ (สงฺคห.ฏีกา 459) ท้ังทางกาย วาจา และใจ ทําใหไดเสวยพรหมสมบัติอันประณีต
และบริสุทธ์ิเปนอันมาก (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 496) ในทีฆนิกาย (ที.มหา. 
10/55/60) พระพุทธเจาไดตรัสเลาใหภิกษุสาวกฟงวา พระองคเคยเสด็จไปยังพรหมโลกชั้น          
อตัปปานี้ 
     ผู ท่ี จะไปเ กิด เปนพรหมชั้นอตัปปาตองได จ ตุตถฌาน  (อภิ .วิ . 
35/1107/571) และตองเคยเปนสาวกของพระพุทธเจาไดเจริญวิปสสนากรรมฐานจนสําเร็จเปน    
พระอนาคามีบุคคล (ที.มหา. 10/55/58-60) โดยขณะท่ีเจริญวิปสสนากรรมฐานอยูนั้น มีวิริยินทรีย
คือ วิริยะแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 497) พรหมช้ันนี้     
มีอายุ 2,000 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) 
   2.4.5 สุทัสสา เปนพรหมโลกช้ันท่ี 14 แตเปนช้ันท่ี 3 ของพรหมโลกช้ัน
สุทธาวาส อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันอตัปปา 3,939,400 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา     
สุทัสสา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูมีรูปงามกอใหเกิดความเล่ือมใส (วิภงฺค.อ. 568) หรือเพราะ
มองเห็นไดโดยงาย เนื่องจากมีรูปงามอยางยิ่ง (สงฺคห.ฏีกา 159) ในภูมิวิลาสินี (พระพรหมโมลี 
(วิลาศ  าณวโร) 2545 : 497-498) แสดงวา ท่ีไดช่ืออยางนี้ เพราะพรหมชั้นนี้มีความเห็นแจมใส 
โดยอธิบายวา เปนผูบริสุทธ์ิดวยประสาทจักษุ ทิพยจักษุ ธรรมจักษุ และปญญาจักษุ ฉะนั้น จึงทําให
มีความเห็นในสภาวธรรมอยางแจมใส ชัดเจน ในทีฆนิกาย (ที.มหา. 10/55/60) พระพุทธเจาไดตรัส
เลาใหภิกษุสาวกฟงวา พระองคพรอมดวยเหลาพรหมชั้นอวิหาและอตัปปาเคยเสด็จข้ึนไปยังพรหม
โลกช้ันสุทัสสา 
     ผู ท่ี จะไปเ กิด เปนพรหมชั้น สุ ทัสสาตองไดจ ตุตถฌาน  (อภิ .วิ . 
35/1107/571) และตองเคยเปนสาวกของพระพุทธเจา ไดเจริญวิปสสนากรรมฐานจนสําเร็จ          
เปนพระอนาคามีบุคคล (ที.มหา. 10/55/58-60) โดยขณะท่ีเจริญวิปสสนากรรมฐานอยูนั้นตองมี     
สตินทรียคือ สติแกกลากวาอินทรียอ่ืน ๆ (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 498) พรหม   
ช้ันนี้มีอายุ 4,000 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห.ฏีกา28) 
   2.4.6 สุทัสสี เปนพรหมโลกช้ันท่ี 15 แตเปนช้ันที่ 4 ของพรหมโลกช้ัน
สุทธาวาส อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันสุทัสสา 4,288,800 โยชน (โลกทีปก. 543) ท่ีไดช่ือวา  
สุทัสสี เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมท่ีมองเห็นไดชัดเจนดี หรือมีทรรศนะดี (วิภงฺค.อ. 568) ในภูมิ
วิลาสินี (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 499) แสดงวา ท่ีไดช่ืออยางนี้ เพราะพรหมช้ันนี้ 
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มีความเห็นแจมใสมากกวา โดยอธิบายวา มีประสาทจักษุ ทิพยจักษุ และปญญาจักษุมากกวาพรหม
ช้ันสุทัสสา จึงทําใหมีความเห็นในสภาวธรรมไดอยางชัดเจนแจมใสเปนอยางยิ่ง ในทีฆนิกาย       
(ที.มหา. 10/55/60) พระพุทธเจาไดตรัสเลาใหภิกษุสาวกฟงวา  พระองคพรอมดวยเหลาพรหมช้ัน 
อวิหา อตัปปา และสุทัสสา เคยเสด็จข้ึนไปยังพรหมโลกช้ันสุทัสสี 
     ผู ท่ี จะไป เกิ ด เปนพรหม ช้ันสุ ทัสสีต องได จ ตุตถฌาน  (อภิ .วิ . 
35/1107/571) และตองเคยเปนสาวกของพระพุทธเจาไดเจริญวิปสสนากรรมฐานจนสําเร็จเปน    
พระอนาคามีบุคคล (ที.มหา. 10/55/58-60) โดยขณะที่เจริญวิปสสนากรรมฐานอยูนั้นตองมี        
สมาธินทรียคือ สมาธิแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 499) 
พรหมช้ันนี้มีอายุ 8,000 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) 
   2.4.7 อกนิฏฐา เปนพรหมโลกช้ันท่ี 16 ซ่ึงเปนช้ันสุดทายของรูปพรหม และ
ช้ันสุดทายของสุทธาวาส อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกชั้นสุทัสสี 4,639,200 โยชน (โลกทีปก. 543) 
ฮัลดาร (Haldar 1997 : 37) และมาลลเสเกระ (Malalasekera 2007 : 2) กลาววา พรหมโลกช้ันนี้เปน
จุดสูงสุดของจักรวาล ท่ีไดช่ือวา อกนิฏฐา เพราะเปนท่ีสถิตของพรหมผูเจริญท่ีสุดดวยคุณทั้งปวง
และดวยภวสมบัติ คือ เปนผูไมดอยกวาใคร (วิภงฺค.อ. 568) หรือเปนผูไมมี ความตํ่าตอย เพราะมี
สมบัติอยางอุกฤษฏ (สงฺคห.ฏีกา 159) 
     พรหมโลกช้ันอกนิฎา เปนท่ีสถิตของพระอนาคามีผูมีกิเลสเบาบาง            
ผูประณีต มียศ แมแตทาวสักกะผูเปนจอมเทวดาก็ยังปรารถนาท่ีจะมาเกิด (ที.มหา. 10/269/322) 
บรรดาพระอนาคามีท้ังหลายท่ีเกิดในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสท้ัง 4 ท่ีกลาวมา หากยังไมไดบรรลุ 
พระอรหัตสําเร็จเปนพระอรหันตและนิพพานในช้ันนั้น ๆ ตองมาเกิดในพรหมโลกช้ันอกนิฏฐาเปน
ชาติสุดทาย และจะไดสําเร็จเปนพระอรหันตและนิพพานในช้ันนี้115 (ที.อ. 3/228; สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 18)  
     ในไตรภูมิกถา (พญาลิไทย 2545 : 242) กลาววา พรหมชั้นอกนิฏฐานี้มี
หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ เม่ือพระโพธิสัตวเสด็จออกผนวชเพื่อจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ก็
จะนําผาไตรจีวรและบริขารลงมาถวาย และรับเอาผาขาวท่ีพระโพธิสัตวทรงข้ึนไปบรรจุไวในเจดีย
แกวท่ีนิรมิตข้ึนเพื่อสักการบูชา เจดียนี้มีช่ือวา ทุสเจดีย สูง 96,000 วา 
     ในมัชฌิมนิกาย (ม.มู. 12/187-188/162-163) พระพุทธเจาไดตรัสกับ       
พระสารีบุตรวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่ีพระองคทรงเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ มีแต
พรหมโลกช้ันสุทธาวาสเทานั้นท่ีพระองคไมเคยไปเกิด เพราะถาหากพระองคไปเกิดก็จะไมมี

                                     
 115หมายถึง พระอนาคามีประเภทอุทธังโสโต อกนิฏฐคามี  ดู ที.ปา. 11/295/250. 
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โอกาสลงมาเกิดเปนมนุษย เพื่อตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เนื่องจากจะตองนิพพาน   
ในท่ีนั้น อยางไรก็ตามในทีฆนิกาย (ที.มหา. 10/55/60) พระองคไดตรัสเลาใหภิกษุสาวกฟงวา  
พระองคพรอมดวยเหลาพรหมชั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา และสุทัสสี เคยเสด็จข้ึนไปยังพรหมโลก
ช้ันนี้ 
     ผู ท่ีจะไปเกิด เปนพรหมช้ันอกนิฏฐาตองไดจตุตถฌาน  (อภิ .วิ . 
35/1107/571) และตองเคยเปนสาวกของพระพุทธเจาไดเจริญวิปสสนากรรมฐานจนสําเร็จเปน   
พระอนาคามีบุคคล (ที.มหา. 10/55/61-62) โดยขณะท่ีเจริญวิปสสนาอยูนั้น ตองมีปญญินทรีย คือ 
ปญญาแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ  าณวโร) 2545 : 501-502) พรหมช้ันนี้ 
มีอายุ 16,000 กัป (อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) 
     พรหมโลกต้ังแตช้ันอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา รวม    
5 ช้ัน เรียกวา สุทธาวาส (ที.ปา. 11/294/250) เพราะเปนท่ีอยูของทานผูบริสุทธ์ิ คือ พระอนาคามี
และพระอรหันตขีณาสพเทานั้น (ที.อ. 3/227; สงฺคห.ฏีกา 159) พวกปุถุชน พระโสดาบัน และ    
พระสกทาคามี ยอมไมไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส (สงฺคห. 26) การแบงเปน 5 ช้ัน ไมได
หมายความวา  ทานเหลานั้นมีคุณธรรมหรือกุศลกรรมตางกัน แตเพราะมีอารมณ มนสิการ       
(ความใสใจ) ฉันทะ (ความพอใจ) ปณิธิ (ความปรารถนาท่ีตั้งไว) อธิโมกข (ความโนมเอียง) 
อภินิหาร (บุญท่ีสรางสมไว) และปญญาตางกัน (อภิ.วิ. 35/1107/571) ดังนั้น พรหมในพรหมโลก  
ท้ัง 5 ช้ันนี้ จึงไปมาหากันได  (ที.มหา. 10/55/60) 
  รูปภพท้ัง 16 ช้ันนี้ เปนสถานท่ีอยูของพวกรูปพรหมหรือพรหมที่มีรูป อยูสูงข้ึนไป
จากสวรรคช้ันกามาวจรมาก ในพระไตรปฎกไมมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของ
พรหมเหลานี้ คัมภีรมโนรถปูรณี (องฺ.อ. 1/415) และสัมโมหวิโนทนี (วิภงฺค.อ. 470) กลาววา            
มีทรวดทรงเปนบุรุษ ไมไดมีทรวดทรงเปนสตรี ดังนั้น พรหมโลกจึงมีแตผูชาย ไมมีผูหญิง มีรูปราง
งดงาม หนาตาเน้ือตัวเกล้ียงเกลา แขนขากลมกลึง (ชิน.ฏีกา 93;  พญาลิไทย 2545: 241) มีรางกาย
ใหญโต ขนาดเทากับ 2-3 เขตหมูบานของชาวมคธ (ที.อ. 2/308)    มีรัศมีรุงเรืองกวาดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยนับพันเทา (พญาลิไทย 2545 : 241) 
  พรหมเหลานี้เปนพวกมโนมัย มีปติเปนภักษา (ที.สี. 9/31/23; ที.ปา. 11/13/30; สํ.ส. 
15/469/167) มีความสุขยิ่งกวาพวกเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค แตเปนความสุขท่ีเกิดจากฌานสมาบัติ 
ไมไดเกิดจากการเสพกามคุณ เพราะพวกพรหมไมมีผัสสะ มีตาก็สักแตวาดู มีหูก็สักแตวาฟง มีจมูก
ก็สักแตวาหายใจเขาออก มีล้ินก็สักแตวาเจรจา ไมรับรูรสอันใด บางพวกอยูดวยอริยวิหาร บางพวก
อยูดวยทิพยวิหาร แตบางพวกก็อยูดวยพรหมวิหาร ((ชิน.ฏีกา 93; พญาลิไทย 2545 : 241-242) 
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 3. อรูปภพ คือ ภพท่ีเปนอรูปาวจร หรือภพของสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน (พระธรรมปฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ก : 115) ซ่ึงเรียกวา อรูปพรหม อยูสูงข้ึนไปจากรูปภพ ตามรูปศัพท อรูปภพ 
แปลวา ภพของสัตวท่ีไมมีรูปหรือรางกาย มีแตจิตอยางเดียว ตรงกันขามกับพรหมชั้นอสัญญีสัตตา   
ซ่ึงมีแตรางกาย ไมมีจิต เรียกอีกหนึ่งวา อรูปาวจรสวรรค (สุนทร  ณ รังษี 2541 : 458) หรืออรูปโลก 
เปนสวนหน่ึงของพรหมโลก (Haldar 1977 : 30) แบงเปน 4 ช้ัน ตามข้ันแหงอรูปฌาน (ที.ปา. 
11/235/235-236; สํ.สฬา. 18/519-522/326-329; พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 ข : 182) ดังนี้ 
  3.1 อากาสานัญจายตนะ คือ ช้ันของผูไดอรูปฌานท่ี 1 คือ อากาสานัญจายตนฌาน  
อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันอกนิฏฐา 4,989,600 โยชน (โลกทีปก. 543) ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหม
ช้ันนี้ตองไดจตุตถฌานกอน (อภิ.วิ. 35/1107/571) แลวเจริญกรรมฐานในอรูปฌานข้ันสูงข้ึนไป โดย
ยึดเอาอากาศอันไมมีท่ีส้ินสุด (อนนฺโต อากาโส) เปนอารมณจนไดบรรลุ อากาสานัญจายตนฌาน 
(ที.มหา. 10/66/83; ที.ปา. 11/353/278; องฺ.ติก. 20/556/343) พรหมช้ันนี้มีอายุ 20,000 กัป (องฺ.ติก. 
20/556/343; อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) ถาเปนปุถุชนจะดํารงชีวิตอยูในพรหมโลกช้ันนี้จนส้ิน
อายุขัย แลวอาจไปเกิดในนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย แตถาเปนสาวกของพระพุทธเจา 
ก็จะปรินิพพานในพรหมโลกช้ันนี้ (องฺ.ติก. 20/556/343) 
  3.2 วิญญาณัญจายตนะ คือ ช้ันของผูไดอรูปฌานท่ี 2 คือ วิญญาณัญจายตนฌาน    
อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันอากาสานัญจายตนะ 5,340,000 โยชน (โลกทีปก. 543) ผูท่ีจะไปเกิด
เปนพรหมชั้นนี้ตองไดจตุตถฌาน (อภิ.วิ. 35/1107/571-572) และอากาสานัญจายตนฌาน กอน แลว
เจริญกรรมฐานในอรูปฌานข้ันสูงข้ึนไป โดยยึดเอาวิญญาณอันไมมีท่ีส้ินสุด (วิฺาณํ  อนนฺตํ) เปน
อารมณจนไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน (ที.มหา. 10/66/83; ที.ปา. 11/353/278; องฺ.ติก. 
20/556/343) พรหมช้ันนี้มีอายุ 40,000 กัป (องฺ.ติก. 20/556/344; อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28)    
ถาเปนปุถุชนจะดํารงชีวิตอยูในพรหมโลกช้ันนี้จนส้ินอายุขัย แลวอาจไปเกิดในนรก กําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย แตถาเปนสาวกของพระพุทธเจาก็จะปรินิพพานในพรหมโลกช้ันนี้ (องฺ.ติก. 
20/556/344) 
  3.3 อากิญจัญญายตนะ คือ ช้ันของผูไดอรูปฌานท่ี 3 คือ อากิญจัญญายตนฌาน     
อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกช้ันวิญญาณัญจายตนะ 5,690,400 โยชน (โลกทีปก. 543-544) พรหมโลก
ช้ันนี้ถือเปนยอดแหงภพที่มีสัญญา (องฺ.ปฺจก. 22/170/225-226) ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมช้ันนี้ตอง
ไดจตุตถฌาน (อภิ.วิ. 35/1107/571-572) และวิญญาณัญจายตนฌานกอน แลวเจริญกรรมฐานใน
อรูปฌานข้ันสูงข้ึนไป  โดยยึดเอาความไมมีอะไร  (นตฺถิ  กิฺจิ) เปนอารมณ  จนไดบรรลุ                  
อากิญจัญญายตนฌาน (ที.มหา. 10/66/83-84; ที.ปา. 11/353/278; องฺ.ติก. 20/556/344) พรหมช้ันนี้   
มีอายุ 60,000 กัป (องฺ.ติก. 20/556/344; อภิ.วิ. 35/1107/572; สงฺคห. 28) ถาเปนปุถุชนจะดํารงชีวิต
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อยูในพรหมโลกช้ันนี้จนส้ินอายุขัย แลวอาจไปเกิดในนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย      
แตถาเปนสาวกของพระพุทธเจาก็จะปรินิพพานในพรหมโลกช้ันนี้ (องฺ.ติก. 20/556/344) 
  3.4 เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ช้ันของผูไดอรูปฌานท่ี 4 คือ เนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน เปนช้ันสูงสุดของอรูปพรหม (Haldar 1977 : 38) ถือเปนยอดแหงภพทั้งหลาย      
(องฺ.ปฺจก. 22/170/226) อยูสูงข้ึนไปจากพรหมโลกชั้นอากิญจัญญายตนะ 6,040,800 โยชน         
(โลกทีปก. 544) ผูท่ีจะไปเกิดเปนพรหมช้ันนี้ตองไดจตุตถฌาน (อภิ.วิ. 35/1107/571-572) และ     
อากิญจัญญายตนฌานกอน แลวเจริญกรรมฐานในอรูปฌานข้ันสูงข้ึนไป โดยยึดเอาภาวะท่ีมีสัญญา
ก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเปนอารมณ จนไดบรรลุเนวสัญญาสัญญายตนฌาน (ที.มหา. 10/66/84)  
ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. 11/353/278) กลาววา บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานดวยการ
ทํามนสิการวา นี้สงบ นี้ประณีต (สนฺตเมตํ  ปณีตเมตํ) อรรถกถาวิภังค (วิภงฺค. อ. 569) แสดงวา     
พระอนาคามี116   ท่ีเกิดในพรหมโลกชั้นนี้ เม่ือส้ินอายุลง หากยังไมไดบรรลุเปนพระอรหันตก็จะ
กลับมาเกิดในพรหมโลกชั้นนี้อีกจนกวาจะไดบรรลุเปนพระอรหันตและปรินิพพานในพรหมโลก
ช้ันนี้ พรหมช้ันนี้มีอายุ 84,000 กัป 
  อรูปภพทั้ง 4 ช้ันนี้ เปนสถานท่ีอยูของพวกอรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมมีรูป มีแตจิต      
ซ่ึงมีสภาวะอันละเอียดยิ่ง จึงไมอาจกลาวถึงรายละเอียดในลักษณะทางกายภาพได ในไตรภูมิกถา 
(พญาลิไทย 2545 : 247) กลาวถึงอรูปพรหมไววา “พรหม 4 ช้ันนี้ แลวาหาตัวหาตนบมิได พรหม    
บมิไดเปลาอยูไส แตเทาวายังมีแตจิต พรหมฝูงนั้นหากต้ังอยูในท่ีนั้นแล แมมาตรวาตัวแตนอยหนึ่ง  
ก็หาบมิไดเลย” ในทางจิตรกรรม จิตรกรจะเขียนรูปของอรูปพรหมเปนดวงไฟลอยอยูเหนือแทน  
ภายในวิมาน (เสฐียรโกเศศ 2544 : 8) 
  นอกจากจะแสดงโลกหรือจักรวาลอันเปนท่ีอยูของหมูสัตววามี 3 ภพใหญ และ 31 
ภูมิยอยแลว ในพระไตรปฎก (ที.ปา. 11/281/246; ม.มู. 12/170/148; องฺ.นวก. 23/272/480-481)          
ยังแสดงคติท่ีหมูสัตวจะตองไปเกิดวามี 5 คือ นิรยะ  ติรัจฉานโยนิ  ปตติวิสัย  มนุษย  และเทวดา    
จะเห็นวา ภูมิ 31 สามารถสงเคราะหไดในคติ 5 ท้ังหมด ขาดแตอสุรกาย อยางไรก็ดีในอรรถกถา  

                                     
 116ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ  มหาอภิ ธัมมัตถสังคหฎีกา  กลาววา  หมายรวมถึง               
พระโสดาบัน และพระสกทาคามีดวย  ดู พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ           
มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา,  ปริจเฉทท่ี 5  เลม 1,  167.  และเชิงอรรถท่ี 112 หนา 179. 
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(ที.อ. 3/263; อุ.อ. 145; อิติ.อ. 337) กลาววา อสุรกายสงเคราะหลงในปตติวิสัย จึงเปนอันสงเคราะห
ไดครบบริบูรณ117  
 

ความสิ้นสุดของจักรวาล 
 เนื่องจากจักรวาลในพุทธศาสนาจัดเปนสังขตธรรม คือ สภาวะท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง
ข้ึน ดังนั้น เม่ือถึงท่ีสุดแลวจักรวาลก็จะประลัยหรือแตกสลายตามกฎของธรรมชาติหรือไตรลักษณ  
แตพุทธศาสนาไมไดถือวาจักรวาลเกิดมีข้ึนเพียงคร้ังเดียว เม่ือแตกสลายไปแลวก็เปนอันส้ินสุด      
ไมมีอยูอีก  พุทธศาสนามีความเห็นวา จักรวาลไมไดถูกทําลายโดยส้ินเชิงเพียงแตส่ิงท่ีอยูในจักรวาล
บางสวนเทานั้นถูกทําลายไป โดยเร่ิมจากชั้นตํ่าสุดของจักรวาลคือ นรก และขยายข้ึนไปช้ันบน
จนถึงพรหมโลก สวนจะเปนพรหมโลกช้ันไหนนั้นข้ึนอยูกับวายุคสมัยนั้น จักรวาลประลัยหรือ   
ถูกทําลายดวยอะไร ถาประลัยดวยไฟ พรหมโลก 3 ช้ันของผูไดปฐมฌานจะถูกทําลายหมดส้ิน           
ถาประลัยดวยน้ํา พรหมโลก 3 ช้ันของผูไดทุติยฌานจะถูกทําลายหมดส้ิน และถาประลัยดวยลม 
การทําลายก็จะขยายไปถึงพรหมโลก 3 ช้ันของผูไดตติยฌาน (วิสุทฺธิ. 2/258; Williams 2000 : 80-
81) เม่ือถึงระยะเวลาหนึ่ง จักรวาลก็จะกลับมามีวิวัฒนาการใหม เกิดส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว และมนษุย    
ข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง โดยการวิวัฒนาการนี้จะเร่ิมจากพรหมโลกช้ันบนลงมาจนถึงช้ันลางสุดของจักรวาล 
(วิสุทฺธิ. 2/268) หมุนเวียนเปนวัฏจักรอยางนี้เร่ือยไป ไมอาจกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนและท่ีสุดเบ้ือง
ปลายของจักรวาลได 
 ชวงระยะเวลาที่จักรวาลเขาสูระยะการประลัยจนกลับมามีวิวัฒนาการเต็มท่ีกอนจะเขาสู
ระยะการประลัยใหมนี้เรียกวา กัป118 หรือมหากัป (ปฺจ.อ. 258) เปนชวงเวลาท่ียาวนานมากไม
สามารถกําหนดนับได ในสังยุตตนิกาย พระพุทธเจาไดตรัสเปรียบเทียบใหภิกษุรูปหนึ่งฟงวา 
 
 
 

                                     
 117เร่ืองอสุรกายนี้นาจะเปนปญหาท่ีถกเถียงกันมานานวา จะนับรวมเขาในพวกเปรต
หรือไม นิกายอันธกะและอุตตราปถกะ มีความเห็นวา คติมี 6 โดยเพ่ิมอสุรกายเขามาดวย 
นักปราชญชาวตะวันตกบางทานก็กลาววา คติมี 6 เหมือนกัน ดู เอดเวิรด คอนซ, พุทธศาสนา : 
สาระและพัฒนา, 45. แตนิกายเถรวาทยืนยันวา คติมี 5 โดยสงเคราะหพวกอสุรกายบางสวนไวใน
พวกเปรต และบางสวนไวในพวกเทวดา ดู อภิ.ก. 27/1193/487. 
 118นอกจากนี้ยังหมายถึง ประมาณอายุขัยของมนุษยในยุคหนึ่ง ๆ ซ่ึงเรียกวา อายุกัป        
ดู ที.มหา. 10/94/120; ที.อ. 2/157. และ จริยา.อ. 12. 
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       ภิกษุ เปรียบเหมือนภูเขาหินลูกใหญ ยาว 1 โยชน กวาง 1 โยชน   
สูง  1 โยชน ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสี119 
ลูบภูเขาน้ัน 100 ปตอคร้ัง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงหมดส้ินไป เพราะ
ความพยายามนี้ ยังเร็วกวา สวนกัปหนึ่งยังไมหมดส้ินไป กัปนานนักหนา 
อยางนี้ 

(สํ.นิ. 16/430/215-216) 
       ภิกษุ  เป รียบเหมือนนครที่สร า งด วย เหล็ก 120  ยาว  1  โยชน   
กวาง 1 โยชน  สูง 1 โยชน  เต็มดวยเมล็ดผักกาด   รวมกันเปนกลุมกอน 
บุรุษพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น 100 ปตอ 1 เมล็ด121 เมล็ด
ผักกาด กองใหญนั้นพึงหมดส้ินไป เพราะความพยายามนี้ยังเร็วกวา   
สวนกัปหนึ่งยังไมหมดส้ินไป กัปนานนักหนาอยางนี้ 

(สํ.นิ. 16/432/216) 
 

 สวนในอรรถกถา (ที.อ. 1/148; ม.อ. 3/170; สํ.อ. 2/376; เปต.อ. 272) เปรียบเทียบวา      
มีสระนํ้าแหงหนึ่ง เต็มไปดวยน้ํา บุคคลเอาปลายหญาคานําหยดน้ําหยดหนึ่งออกมา 100 ปตอ 1 คร้ัง 
จนน้ําในสระนั้นแหง ครบ 7 คร้ัง จึงเทากับระยะเวลา 1 มหากัป 
 เวลา 1 มหากัป แบงออกเปน 4 อสงไขยกัป (องฺ.จตุกฺก. 21/156/190-191; วินย.อ. 1/177; 
อิติ.อ. 355; จูฬ.อ. 50; จริยา.อ. 14; วิสุทฺธิ. 2/258; วินย.ฏีกา 1/430) ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                     
 119เปนผาท่ีทําจากฝาย มีเนื้อละเอียดมาก  ดู สํ.อ. 2/178. 
 120หมายถึง กําแพงทําดวยเหล็ก  ดู สํ.อ. 2/178. 
 121หากนับต้ังแตปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานมาจนถึงปจจุบัน เมล็ดผักกาดเพิ่งถูกนําออก
เพียง 25 เมล็ดเทานั้น 
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 1. สังวัฏฏกัป คือ ชวงระยะเวลาตั้งแตเกิดมหาเมฆลางกัปไปจนถึงจักรวาลประลัยดวย
ไฟ น้ํา หรือลม122  อยางใดอยางหนึ่ง 
 2. สังวัฏฏฐายีกัป คือ ชวงระยะเวลาท่ีทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาลประลัยหมดส้ินแลว 
เปนเวลาที่ไฟ น้ํา หรือลม ซ่ึงทําใหจักรวาลพินาศส้ินสุดลง จนกระทั่งเกิดมีมหาเมฆเต็มบริบูรณใน 
100,000 โกฏิจักรวาล 
 3. วิวัฏฏกัป คือ ชวงระยะเวลาท่ีจักรวาลซ่ึงประลัยแลว มีวิวัฒนาการข้ึนมาใหม 
นับต้ังแตเกิดมหาเมฆจนกระท่ังมีดวงจันทรและดวงอาทิตยปรากฏ 
 4. วิวัฏฏฐายีกัป คือ ชวงระยะเวลาท่ีทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาลมีวิวัฒนาการเต็มท่ีแลว 
นับต้ังแตเกิดดวงจันทรและดวงอาทิตยจนถึงเกิดมหาเมฆลางกัปอีก หลังจากนั้นจักรวาลก็จะเร่ิม  
เขาสูชวงระยะเวลาการประลัยใหม 
 แมระยะเวลา 1 อสงไขยกัปนี้ก็ยาวนานมาก123 ไมมีใครกําหนดไดวาเทานั้นป เทานี้ป   
ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในกัปปสูตร (องฺ.จตุกฺก. 21/156/190-191) วา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย อสงไขยกัป 4 ประการนี้ คือ ในเวลาท่ีสังวัฏฏกัป
ดําเนินไป ไมมีใครกําหนดนับไดวา เทานี้หลายป เทานี้ 100 ป เทานี้ 
1,000 ป หรือเทานี้ 100,000 ป 

                                     
 122ในพระไตรปฎกมีขอความแสดงการประลัยของจักรวาลดวยไฟเทานั้น ดังปรากฏใน
สัตตสุริยสูตร ดู องฺ.สตฺตก. 23/63/102-107. สวนในอัคคัญญสูตร แมพระพุทธเจาจะไมไดตรัสถึง
สาเหตุการประลัยของจักรวาล แตการตรัสวา เม่ือจักรวาลประลัย เหลาสัตวไปเกิดในพรหมโลกช้ัน
อาภัสสรา และหลังจากจักรวาลเจริญข้ึน เหลาสัตวจากพรหมโลกช้ันนี้ลงมาเกิด  ดู ที.ปา. 11/56/92. 
ก็แสดงวา จักรวาลถูกประลัยดวยไฟ แตไมมีขอความแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประลัยของ
จักรวาลดวยน้ําและลม การประลัยดวยน้ําและลมมีแสดงรายละเอียดไวในอรรถกถา ฎีกา และคัมภีร
สมัยหลังเทานั้น ดู วินย.อ. 1/177; องฺอ. 2/384; อิติ.อ. 355; ปฏิ.อ. 1/379; จริยา.อ. 13; วิสุทฺธิ. 2/258; 
วินย.ฏีกา 1/430; องฺ.ฏีกา 2/421; สงฺคห.ฏีกา 162. และ โลกทีปก. 504. เปนตน 
 123ในโลกทีปนีแสดงวา 
   1 รอบอสงไขยป  เปน  1  อันตรกัป 
   64 อันตรกัป        เปน  1  อสงไขยกัป 
   4 อสงไขยกัป      เปน  1  มหากัป 
โดย 1 อสงไขยป เทากับ เลข 1 ตามดวยเลขศูนย 140 ตัว ดู พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ  าณวโร), 
โลกทีปนี, 289-294. 
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       ภิกษุท้ังหลายในเวลาที่สังวัฏฏฐายีกัปดําเนินไป ไมมีใครกําหนด   
นับไดวา เทานี้หลายป เทานี้ 100 ป เทานี้ 1,000 ป หรือเทานี้ 100,000 ป 
       ภิกษุท้ังหลายในเวลาท่ีวิวัฏฏกัปดําเนินไป ไมมีใครกําหนดนับไดวา
เทานี้หลายป เทานี้ 100 ป เทานี้ 1,000 ป หรือเทานี้ 100,000 ป 
       ภิกษุท้ังหลายในเวลาท่ีวิวัฏฏฐายีกัปดําเนินไป ไมมีใครกําหนดนบัได
วา เทานี้หลายป เทานี้ 100 ป เทานี้ 1,000 ป หรือเทานี้ 100,000 ป 

 

 การประลัยดวยไฟ (เตโชสังวัฏฏะ) 
 ตามท่ีกลาวมาแลววาจักรวาลจะประลัยดวยไฟ น้ํา และลม ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/269)   และอภิธัมมัตถวิภาวินี (สงฺคห.ฏีกา 162)  กลาววา   จักรวาล 
จะประลัยดวยไฟมากกวาประลัยดวยน้ําและลม124 คือ ประลัยดวยไฟ 7 คร้ังติดตอกัน ในคร้ังท่ี 8    
จึงจะประลัยดวยน้ํา 1 คร้ัง หมุนเวียนไปอยางนี้จนครบ 8 รอบ คร้ังท่ี 8 ของรอบท่ี 8 จึงจะประลัย
ดวยลม 1 คร้ัง ดังน้ัน ใน 8 รอบ จักรวาลจะประลัยดวยไฟ 56 คร้ัง ประลัยดวยน้ํา 7 คร้ัง และประลัย
ดวยลม 1 คร้ัง รวม 8 รอบ จักรวาลประลัย 64 คร้ัง หรือเทากับ 64 มหากัป หากคิดเปนอสงไขยกัป  
ก็เทากับ 256 อสงไขยกัป 
 ในสัตตสุริยสูตร แหงอังคุตตรนิกาย (องฺ.สตฺตก. 23/63/102-105) พระพุทธเจาไดตรัสถึง
การประลัยของจักรวาลดวยไฟไววา 
 

       ภิกษุท้ังหลาย... มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน บางคร้ังบางคราว ฝน
ไมตกหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป เม่ือฝนไมตก พวกพืช 
ไมยืนตน และพวกหญาท่ีใชทํายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยวแหง เปนอยู
ไมไดฉันใด สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาวะไมเท่ียง ไมยั่งยืน   
ไมนาช่ืนชม จึงเปนส่ิงท่ีควรเบ่ือหนาย ควรคลายความติดใจ ควรหลุดพน
ในสังขารท้ังปวง 

                                     
 124อรรถกถาอธิบายวา การท่ีจักรวาลเกิดการประลัยเพราะมีอกุศลเปนเหตุ คือ ถา
จักรวาลเต็มไปดวยราคะ ก็จะประลัยดวยไฟ ถาเต็มไปดวยโทสะ ก็จะประลัยดวยน้ํา แตถาเต็มไป
ดวยโมหะ ก็จะประลัยดวยลม  ดู วิสุทฺธิ. 2/269. แสดงใหเห็นวา สัตวโลกมีราคะมากกวากิเลส  
อยางอ่ืน แตอํานาจการประลัยก็นอยกวาโทสะและโมหะ 
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       ภิกษุท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงที่ 2 ปรากฏ เพราะดวงอาทิตยดวงท่ี 2 ปรากฏ แมน้ํา
นอย หนองน้ําทุกแหง ยอมระเหย เหือดแหง ไมมีน้ําฉันใด สังขาร
ท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาวะไมเท่ียง...ควรหลุดในสังขารท้ังปวง 
       ภิกษุท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงที่ 3 ปรากฏ เพราะดวงอาทิตยดวงท่ี 3 ปรากฏ แมน้ํา   
สายใหญ ๆ คือ  คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี ทุกแหง ยอมระเหย 
เหือดแหง ไมมีน้ําฉันใด สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาวะไมเท่ียง...
ควรหลุดพนในสังขารท้ังปวง 
      ภิกษุ ท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงที่ 4 ปรากฏ เพราะดวงอาทิตยดวงท่ี 4 ปรากฏ แหลงน้ํา  
ใหญ  ๆ  ท่ี เปนแหลงไหลมารวมกันของแมน้ํ าใหญ  ๆ  เหลานี้  คือ   
สระอโนดาต สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระกุณาละ  
สระฉัททันต สระมันทากินี ทุกแหง ยอมระเหย เหือดแหง ไมมีน้ําฉันใด  
สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาวะไมเท่ียง...ควรหลุดพนในสังขาร   
ท้ังปวง 
       ภิกษุท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงที่ 5 ปรากฏ เพราะดวงอาทิตยดวงที่ 5 ปรากฏ น้ําใน
มหาสมุทรลึก 100 โยชนก็ดี 200 โยชนก็ดี 300 โยชนก็ดี 400 โยชนก็ดี   
500 โยชนก็ดี 600 โยชนก็ดี 700 โยชนก็ดี งวดลงเหลือเพียง 7 ช่ัวตนตาล 
ก็มี 6 ช่ัวตนตาลก็มี 5 ช่ัวตนกาลก็มี 4 ช่ัวตนตาลก็มี 3 ช่ัวตนตาลก็มี   
2 ช่ัวตนตาลก็มี ช่ัวตนตาลเดียวก็มี เหลืออยูเพียง 7 ช่ัวคน 6 ช่ัวคน   
5 ช่ัวคน 4 ช่ัวคน 3 ช่ัวคน 2 ช่ัวคน ช่ัวคนเดียว คร่ึงช่ัวคน เพียงเอว   
เพียงเขา เพียงแคขอเทา ภิกษุท้ังหลาย น้ําในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพยีงใน
รอยเทาโคในท่ีนั้น ๆ เปรียบเหมือนในฤดูแลง เม่ือฝนเม็ดใหญ ตกลงมา   
มีน้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในท่ีนั้น ๆ ฉะนั้น เพราะดวงอาทิตยดวงที่ 5   
ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วก็ไมมีฉันใด สังขารท้ังหลายก็ฉัน
นั้น เปนสภาวะไมเท่ียง...ควรหลุดพนในสังขารท้ังปวง 
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      ภิกษุ ท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงท่ี  6  ปรากฏ  เพราะดวงอาทิตยดวงท่ี  6 ปรากฏ 
แผนดินใหญนี้ และขุนเขาสิเนรุ ยอมมีกลุมควันพวยพุงข้ึน เปรียบเหมือน
นายชางหมอเผาหมอท่ีปนดีแลว ยอมมีกลุมควันพวยพุงฉะน้ัน ภิกษุ
ท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาวะไมเท่ียง...ควรหลุดพนใน
สังขารท้ังปวง 
      ภิกษุ ท้ังหลาย  มีสมัยท่ีเวลาผานไปยาวนาน  บางคร้ังบางคราว   
มีดวงอาทิตยดวงท่ี  7  ปรากฏ  เพราะดวงอาทิตยดวงท่ี  7 ปรากฏ 
แผนดินใหญนี้  และขุนเขาสิเนรุ  เกิดไฟลุกโชน  มีแสงเพลิงเปน   
อันเดียวกัน เ ม่ือแผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู   
เปลวไฟถูกลมพัดข้ึนไปจนถึงพรหมโลก เม่ือขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผา   
ลุกโชนเปนกองเพลิงใหญทวมตลอดแลว ยอดเขาแมขนาด 100 โยชน   
200 โยชน  300 โยชน  400 โยชน  500 โยชน  ยอมพังทลาย  เ ม่ือ
แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู ข้ีเถาและเขมายอมไม
ปรากฏ เปรียบเสมือนเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาผลาญอยู ยอมไมปรากฏ
ข้ีเถาและเขมาฉะนั้น ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลาย ก็ฉันนั้น เปนสภาวะ
ไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมนาช่ืนชม จึงเปนส่ิงท่ีควรเบ่ือหนาย ควรคลายความ
ติดใจ ควรหลุดพนในสังขารท้ังปวง ภิกษุท้ังหลายในขอนั้น ใครจะรู   
ใครจะเช่ือวา แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหม พินาศ   
ไมมีเหลือ นอกจากพระอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว125 

 

 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. 2/259-262) สารัตถทีปนี (วินย.ฏีกา 1/432-436) และโลก
ทีปกสาร (โลกทีปก. 504-506) กลาวถึงเหตุการณในสมัยท่ีจักรวาลประลัยดวยไฟวา ตอนแรกจะมี
เมฆใหญตั้งข้ึนเต็มทองฟา คร้ันแลวฝนก็จะตกลงมาอยางหนักท่ัวแสนโกฏิจักรวาล มนุษยตางพา
กันดีใจ นําเมล็ดพืชท่ีเก็บไวออกมาหวาน พอขาวกลาเจริญงอกงามพอที่วัวควายเล็มกินได ก็เกิด 
เมฆใหญตั้งเคาข้ึนอีก สงเสียงรองคํารามเหมือนเสียงลา ทําทาคลายฝนจะตก แตก็ไมตกแมแต    
หยดเดียว ซ่ึงเปนลางบอกเหตุใหรูวา ฝนขาดเม็ดแลว จากน้ันก็จะเกิดความแหงแลงอยางหนัก        
บนทองฟาจะมีดวงอาทิตยฉายแสงเพ่ิมข้ึนทีละดวง ๆ จนกระท่ังถึง 7 ดวง ความรอนจากดวงอาทิตย

                                     
 125หมายถึง พระอริยสาวกผูเปนโสดาบัน  ดู องฺ.อ. 3/199. 
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จะเผาผลาญส่ิงท้ังหลายในจักรวาลใหพินาศ พวกสัตวท้ังหลายท่ีเสียชีวิต รวมท้ังพวกสัตวนรกจะพา
กันจุติไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสรา เพราะพรหมโลก 3 ช้ัน ในปฐมฌานภูมิก็จะถูกไฟเผาไหม
จนหมดส้ิน ท่ัวท้ังจักรวาลจะมีแตความมืดมิด 
 

 การประลัยดวยน้ํา (อาโปสังวัฏฏะ) 
 การเร่ิมตนของสมัยท่ีจักรวาลจะประลัยดวยน้ํา ก็เหมือนกับการเร่ิมตนของสมัยท่ี
จักรวาลประลัยดวยไฟ คือ ตอนแรกจะมีเมฆใหญตั้งข้ึน แลวก็เกิดฝนตกหนักไปท่ัวไปแสนโกฏิ
จักรวาล จากนั้นจึงมีมหาเมฆน้ํากรดเกิดข้ึน มหาเมฆน้ํากรดนี้ ตอนแรกก็คอย ๆ ตกลงมาปรอย ๆ  
แลวเม็ดฝนก็จะมีขนาดใหญข้ึน ตกจนเต็มแสนโกฏิจักรวาล ส่ิงท้ังหลายในจักรวาลไมวาจะเปน
แผนดินหรือภูเขา จะถูกฝนนํ้ากรดยอยสลายจนหมดส้ิน น้ํารองแผนดิน ตลอดจนลมท่ีอุมน้ํารอง
แผนดินก็จะสลายกลายเปนน้ํากรด การประลัยนี้จะแผขยายข้ึนไปขางบน  ทําลายพรหมโลก 3 ช้ัน 
ในทุติยฌานภูมิจนหมดส้ินแลวจึงหยุด ท่ัวทั้งจักรวาลจะมีแตความมืดมิด (วิสุทฺธิ. 2/266-267; 
วินย.ฏีกา 1/442-443; โลกทีปก. 510-511) 
 

 การประลัยดวยลม (วาโยสังวัฏฏะ) 
 สมัยท่ีจักรวาลประลัยดวยลม จะเร่ิมตนเหมือนสมัยท่ีจักรวาลประลัยดวยไฟและนํ้า คือ 
เกิดเมฆใหญตั้งข้ึนกอน จากน้ันฝนก็ตกลงมาอยางหนัก เม่ือฝนตกไปท่ัวแสนโกฏิจักรวาลแลวก็จะ
เกิดลมทําลายกัปข้ึน ลมนี้ตอนแรกจะพัดหอบเอาฝุนหยาบ ๆ ขึ้นไปกอน ตอมาก็พัดหอบเอาฝุน
ละเอียด ทรายละเอียด ทรายหยาบ กอนกรวด กอนหินท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญเทาเรือนยอด 
และตนไม ข้ึนไปในอากาศ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะแหลกละเอียดอยูในอากาศ ไมตกลงมาอีก ตอมาลม
ภายใตแผนดินก็จะพัดผันพลิกแผนดิน แลวหอบข้ึนไปในอากาศ แหลกละเอียดเปนผุยผงอยูใน
อากาศ แมภูเขาจักรวาลและภูเขาสิเนรุก็ถูกลมพัดแหลกละเอียดเหมือนกัน การประลัยดวยลมนี้เกิด
ท่ัวแสนโกฏิจักรวาล แผขยายข้ึนไปขางบน ทําลายพรหมโลก 3 ช้ัน ในตติยฌานภูมิจนหมดส้ินแลว
จึงหยุด ท่ัวท้ังจักรวาลจะมีแตความมืดมิด (วิสุทฺธิ. 2/267-268; วินย.ฏีกา 1/443-445; โลกทีปก. 511-
512) 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  4 
 

การเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท 
 

 แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาทตามท่ีกลาวไวใน   
บทท่ี 2 และ 3 เปนการศึกษาขอมูลอยางกวาง ๆ พอใหมีประเด็นในการเปรียบเทียบ บางหัวขออาจมี
รายละเอียดมากกวาหัวขออ่ืน ๆ เชน โครงสรางของจักรวาลในสวนท่ีเกี่ยวกับนรก เพราะมีกลาวถึง
ในศาสนาท้ังสองคอนขางมาก แตบางหัวขอท่ีผูวิจัยพบในขณะน้ีวา มีรายละเอียดเฉพาะใน     
ศาสนาใดศาสนาหน่ึง ผูวิจัยก็จะตัดขอมูลสวนนั้นไป ซ่ึงอาจทําใหเนื้อหาขาดความสมบูรณไปบาง 
เนื่องจากขอจํากัดของผูวิจัย อยางไรก็ตาม จากขอมูลท่ีไดศึกษาก็พอจะเปรียบเทียบใหเห็นความ
คลายคลึงและความแตกตางของแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาท้ังสองไดดังตอไปนี้ 
 

กําเนิดของจักรวาล 
 ท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาทตางก็มีความเห็นตรงกันวา พระเปนเจาหรือ  
พระพรหมตามท่ีกลุมอาสติกะ (orthodox) เช่ือกันไมมี ดังนั้น จึงไมมีผูสรางโลกหรือจักรวาล 
ตลอดจนส่ิงตาง ๆ ข้ึน โลกหรือจักรวาลเปนเร่ืองของธรรมชาติ อยางไรก็ตาม แมจะมีความเห็น
ตรงกันเกี่ยวกับตัวผูสราง แตก็มีทรรศนะท่ีแตกตางกันในเร่ืองความมีอยูของโลกหรือจักรวาล 
 ศาสนาไชนะมีความเห็นวา จักรวาลเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงตามธรรมชาติ ไมมีใครสราง ไมมี
ใครทําลาย ไมมีเบ้ืองตน ไมมีท่ีสุด จะดํารงอยูอยางนี้ตลอดไป จักรวาลของศาสนาไชนะจึงมี
ลักษณะเปนส่ิงเท่ียงแทถาวร ไมมีการเกิดดับ 
 สวนพุทธศาสนามีความเห็นวา จักรวาลเกิดมีข้ึนตามธรรมชาติจากการรวมตัวของปจจัย
ท้ังหลาย และดํารงอยูโดยกฎของธรรมชาติ คือ เม่ือเกิดข้ึนแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงและเส่ือมสลาย
ได หากมีเหตุปจจัยก็สามารถเกิดมีข้ึนใหม ดังนั้น จักรวาลของพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเปนส่ิงท่ีไม
เท่ียงแทถาวร ซ่ึงตรงกันขามกับจักรวาลในศาสนาไชนะ แตก็สอดคลองกับมติทางวิทยาศาสตรใน
ปจจุบัน 
 

สวนประกอบของจักรวาล 
 จักรวาลในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาไมไดมีตัวตนท่ีเปนอิสระ แตเกิดจากการ
รวมตัวกันของสวนประกอบตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกันและแตกตางกันดังนี้ 
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 ศาสนาไชนะแบงสวนประกอบของจักรวาลออกเปนหลายลักษณะ แตโดยท่ัวไปแลว  
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ชีวะ หมายถึง ส่ิงท่ีมีสัมปชัญญะ บางแหงเรียกวา วิญญาณ มีมากมายเปนอนันต   
แตแบงเปน 2 ประเภท คือ มุกตชีวะ ไดแก ชีวะท่ีหลุดพนแลวจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ 
และพัทธชีวะ ไดแก ชีวะท่ียังเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ 
  พัทธชีวะยังแบงออกเปน  2 ประเภท  คือ  ตรสะ  ไดแก  ชีวะท่ีเคล่ือนท่ีหรือ
เคล่ือนไหวได มี 4 ชนิด ตั้งแตชนิดท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 2 ทาง จนถึง 5 ทาง และสถาวระ ไดแก 
ชีวะท่ีเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวไมได มีชนิดเดียวคือ ชีวะท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 1 ทาง 
 2. อชีวะ หมายถึง ส่ิงท่ีไมมีสัมปชัญญะ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ บุทคล ธรรม 
อธรรม อากาศ และกาล 
 เม่ือรวมสวนประกอบยอยของชีวะและอชีวะแลวจะไดสวนประกอบของจักรวาล
ท้ังหมด 6 ประการดวยกัน คือ ชีวะ บุทคล ธรรม อธรรม อากาศ และกาล ศาสนาไชนะยืนยันวา   
ตองมี 6 เทานั้น ไมมี 5 หรือ 7 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ตามทรรศนะของศาสนาไชนะ ชีวะไมสามารถ
แยกออกเปนอิสระจากอชีวะไดในระบบจักรวาล 
 สวนประกอบท้ัง 6 ประการนี้ เปนท้ังส่ิงท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง ศาสนาไชนะ      
เรียกรวมวา ทรัพย (dravya) หรือสาระ (substance) คือ เปนส่ิงท่ีมีอยูจริง (สัต) ไมมีใครสราง เปน 
ส่ิงเท่ียงแทไมสูญสลาย และดํารงอยูอยางนี้ช่ัวนิรันดร 
 สวนพุทธศาสนากลาวถึงสวนประกอบของจักรวาลไวใน 2 ลักษณะ คือ ถาเปนจักรวาล
ในเชิงวัตถุวิสัย จะประกอบดวย ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ และลม ซ่ึงเปนสวนประกอบที่เปนรูปธรรม  
หากนับรวมอากาศ ซ่ึงเปนท่ีดํารงอยูของธาตุท้ัง 4 ก็จะประกอบดวยธาตุ 5 แตถาเปนจักรวาลใน
เชิงอัตวิสัยก็จะประกอบดวยธาตุ 6 โดยเพิ่มวิญญาณธาตุ ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีเปนอรูปธรรมเขามา
อีกอยางหนึ่ง 
 นอกจากจะกลาวถึงสวนประกอบพื้นฐานของจักรวาลแลว พุทธศาสนายังไดกลาวถึง 
สวนประกอบท่ีมีขนาดใหญของแตละจักรวาลไววา ดานลางจะประกอบดวย ภูเขาสิเนรุ ภูเขา       
สัตบริภัณฑ มหาทวีปท้ัง 4 ทวีปเล็ก 2,000 และมหาสมุทรท้ัง 4 โดยมีภูเขาจักรวาลลอมรอบ  สวน
ดานบนจะประกอบดวย สวรรคช้ันกามาวจร 6 ช้ัน พรหมโลกช้ันรูปาวจร 16 ช้ัน และอรูปาวจร      
4 ช้ัน และมีดวงอาทิตย 1 ดวง ดวงจันทร 1 ดวง ทุกจักรวาลจะมีสวนประกอบเหลานี้เหมือนกัน
หมด สวนศาสนาไชนะแมจะไมไดกลาวถึงโดยตรงวา จักรวาลจะตองประกอบดวยสวนประกอบ
ขนาดใหญอะไรบาง แตจากรายละเอียดท่ีใหไวจะพบวา มีสวนประกอบท่ีไมแตกตางจาก            
พุทธศาสนามากนัก ดังจะไดกลาวถึงในหัวขอตอ ๆ ไป 
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว จักรวาลในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาก็ดูจะไมแตกตาง
กัน เพราะประกอบดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและอรูปธรรมเหมือนกัน แตหากพิจารณาในรายละเอียด
แลวจะเห็นวา ศาสนาไชนะไมไดแยกสวนประกอบท่ีเปนชีวะและอชีวะออกจากกันดังท่ีกลาว
มาแลว ท้ังนี้ก็เพราะศาสนาไชนะถือวาชีวะแพรกระจายอยูท่ัวไปในจักรวาล แมแตในปรมาณูของ
ธาตุ 4 ก็มีชีวะอาศัยอยู สวนพุทธศาสนามองวา วิญญาณหรือวิญญาณธาตุ ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ี
เปนอรูปธรรม เปนส่ิงท่ีมีอยูจริงตางหากจากสวนประกอบท่ีเปนรูปธรรมอ่ืน ๆ วิญญาณไมไดมีอยู
ในพืชและวัตถุ เชน  ตนไม  ภูเขา  รถ  เรือน1 
 นอกจากนี้ การท่ีศาสนาไชนะถือวา ทรัพยเปนส่ิงเท่ียงแทถาวร ไมสูญสลาย และดํารง
อยูช่ัวนิรันดร เม่ือประกอบรวมกันเปนจักรวาล ก็ทําใหจักรวาลมีสภาพเปนส่ิงเท่ียงแทถาวรไปดวย 
สวนพุทธศาสนาถือวา เม่ือส่ิงเหลานี้เกิดจากปจจัยปรุงแตง ดังนั้น จึงมีการผันแปร และเส่ือมสลาย
หรือแตกดับได เมื่อแตกดับไปแลว หากมีปจจัยใหตองมารวมตัวกัน ก็สามารถเกิดมีใหมได 
 

ลักษณะของจักรวาล 
 แมศาสนาไชนะจะแบงจักรวาลออกเปน 4 ประเภท คือ ทรัพยโลก เขตตโลก กาลโลก  
และภาวโลก แตก็เปนการแบงตามคุณลักษณะของจักรวาลในดานตาง ๆ เทานั้น เพราะความจริง
แลว เขตตโลกและกาลโลกก็จัดเปนประเภทยอยของทรัพย คือ อากาศ (อวกาศ) และกาล เนื่องจาก
ในทางธรรมชาติท้ัง 2 อยางนี้ จะรวมอยูดวยกัน ไมสามารถแยกออกจากกัน (ระวี  ภาวิไล 2543 : 
68-71) สวนภาวโลกก็เปนคุณสมบัติทุติยภูมิของทรัพย ดังนั้น จักรวาลในศาสนาไชนะจึงมีเพียง
หนึ่งเทานั้น คือ จักรวาลแหงสาระ ท่ีเรียกวา ทรัพยโลก 
 สวนพุทธศาสนาแบงจักรวาลเปน 3 ประเภท คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก   
ซ่ึงก็ไมแตกตางจากศาสนาไชนะ เพราะแทจริงแลวก็มีเพียงหนึ่งเหมือนกัน คือ สังขารโลก และ  
สังขารโลกก็คือ ทรัพยโลกนั่นเอง เพียงแตทรัพยโลกเปนส่ิงเท่ียงแทถาวร แตสังขารโลกไมเท่ียงแท
ถาวร 
 

                                     
 1บางทานกลาววา พืชและวัตถุ เชน กอนหิน กอนดิน ก็มีวิญญาณประเภทภวังควิญญาณ 
เปนตัวคุมอยู โดยภวังควิญญาณในพืชมีวิวัฒนาการทางความสามารถในการสรางสรรคสูงกวา     
ภวังควิญญาณในวัตถุ ซ่ึงก็สอดคลองกับทรรศนะในศาสนาไชนะท่ีวา มีชีวะอยูท่ัวไปแมในปรมาณู
ของธาตุ  4 แตมีขอแตกตางกัน  คือ  ชีวะในศาสนาไชนะ  เปนอมตะไมมีการเปล่ียนแปลง              
สวนพุทธศาสนาถือวาวิญญาณมีการเกิดดับและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ดู บรรจบ  บรรณรุจิ, 
จิต  มโน  วิญญาณ  (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 157, 172-173, 200. 
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 ขนาดของจักรวาล 
 จักรวาลในศาสนาไชนะมีขนาดใหญมากจนไมสามารถนับระยะความยาว ความกวาง 
และความสูง ไดวามีจํานวนกี่โกฏิโยชน แมเทวดาท่ีมีฤทธ์ิอํานาจ จํานวน 6 องค จะใชเวลานับพันป
ในการเดินทางเพื่อใหถึงขอบจักรวาล ก็ยังไมสามารถถึงขอบจักรวาลได ในสมัยตอมานักปราชญ
ไชนะไดคํานวณวา จักรวาลมีปริมาตร 343 หรือ 239 ลูกบาศกรัชชุ โดยมีความสูง 14 รัชชุ ความ
กวางและความยาวท่ีฐาน 7 รัชชุ ตรงกลางและตรงยอด 1 รัชชุ อยางไรก็ตาม ความยาว 1 รัชชุ ก็เปน
ระยะทางที่ยาวมาก จนยากที่จะคํานวณออกมาเปนตัวเลขได ตองใชการเปรียบเทียบ เชน ระยะทาง  
1 รัชชุ เทากับระยะทางท่ีเทวดาองคหนึ่ง ซ่ึงมีความสามารถเดินทางได 100,000 โยชน ในช่ัวเวลา 
กะพริบตา 1 คร้ัง ใชเวลาเดินทางนาน 6 เดือน 
 สวนจักรวาลในพุทธศาสนามีขนาดความกวางยาวเทากัน  คือ 1,203,450 โยชน           
จากพื้นดินถึงพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสูง 55,123,200 โยชน หากนับรวมต้ังแตลม   
ท่ีรองรับน้ําข้ึนมาจะมีความสูงรวม 56,803,200 โยชน 
 เม่ือเทียบขนาดกันแลว จะเห็นไดวา จักรวาลในศาสนาไชนะมีขนาดท่ีใหญกวามาก  แต
หากนับรวมจักรวาลทั้งหมดท่ีมีกลาวถึงในพุทธศาสนาวา มีเปนอนันต ก็คงจะมีขนาดหรือขอบเขต
ท่ีไมแตกตางกันนัก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางท่ีนํามาเปรียบเทียบวาแมแตมหาพรหม 4 องค ผูเกิดใน
อกนิฏฐภพ มีความเร็วขนาดสามารถขามผานจักรวาลแสนหนึ่งได โดยใชเวลาเทากับความเร็วของ
ลูกศรอยางเบาท่ีนายขมังธนูผูชํานาญยิงผานเงาตนตาลตามขวาง ปรารถนาจะเห็นท่ีสุดของจักรวาล 
พึงแลนไปดวยความเร็วอยางนั้น ไมทันไดเห็นที่สุดของจักรวาลก็พึงปรินิพพานเสียกอน 
 สวนอโลกากาศในศาสนาไชนะก็เหมือนกับอชฏากาศหรือตุจฉากาศในพุทธศาสนา     
คงไมตองกลาวถึง เพราะมีสภาพวางเปลา ไรขอบเขตจํากัด จนไมสามารถนับคํานวณได
เชนเดียวกัน 
 

 โครงสรางของจักรวาล 
 จักรวาลในศาสนาไชนะและพุทธศาสนามีโครงสรางไมแตกตางกันมากนัก แบง
ออกเปนช้ัน ๆ เรียงซอนกันข้ึนไป ศาสนาไชนะแบงจักรวาลเปน 3 ช้ัน ช้ันลางกวาง ช้ันกลางแคบ 
และช้ันบนกวางออก มีรูปรางคลายคนยืนกางขาแลวเอามือท้ัง 2 ขาง เทาสะเอว หรือเหมือนถวยท่ี
วางซอนกัน 3 ใบ ดังกลาวแลว สวนจักรวาลในพุทธศาสนาก็มี 3 ช้ัน เชนเดียวกัน แตมีลักษณะเปน
ทรงกระบอก คือ ช้ันลาง ช้ันกลาง และช้ันบน กวางเทากัน รูปรางคลายหอคอย 
 ในศาสนาไชนะจักรวาลจะต้ังอยูตรงกลางของอโลกากาศ ลอมรอบดวยช้ันของอากาศ   
3 ชั้น คือ ช้ันของอากาศชื้น ช้ันของอากาศหนาแนน และช้ันของอากาศเบาบาง แตบางแหงก็กลาว
วาจักรวาลตั้งอยูบนน้ํา น้ําต้ังอยูบนลม และลมต้ังอยูบนอากาศ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ       
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พุทธศาสนาท่ีปรากฏในทีฆนิกายมหาวรรควา แผนดินต้ังอยูบนน้ํา น้ําต้ังอยูบนลม และลมต้ังอยูบน
อากาศ จะแตกตางกันตรงท่ีวา จักรวาลในพุทธศาสนามีจํานวนมากมายนับไมถวน มีรูปรางกลม
เรียงติดตอกัน โดยมีชองวางระหวางจักรวาลเปนที่ตั้งของโลกันตริกนรก 
 

 แมศาสนาไชนะและพุทธศาสนาจะมีการแบงจักรวาลออกเปน 3 ช้ันเหมือนกัน แตก็มี
รายละเอียดในแตละช้ันแตกตางกัน ดังจะเปรียบเทียบใหเห็นตอไปนี้ 
 

  จักรวาลชั้นลาง 
  ศาสนาไชนะเรียกจักรวาลช้ันลางวา อโธโลก อยูใตพื้นดินของจักรวาลชั้นกลาง   
ลงไป เปนสถานท่ีอยูของพวกสัตวนรกโดยเฉพาะ  แมจะมีพวกกึ่งเทพและเทวดาบางพวกอาศัยอยู 
ก็เปนสวนนอย เพียงนรกบางขุมเทานั้น ลักษณะจักรวาลช้ันลางในศาสนาไชนะเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส      
ดานลางกวาง ดานบนแคบ รูปรางคลายบัลลังกหรือเตียง หรือเกี้ยว หรือช้ันของรมท่ีวางซอนกัน   
ในสมัยหลังมักแสดงดวยรูปพีระมิดไมมียอด แบงออกเปน 7 ช้ัน หรือ 7 ขุม คือ รัตนประภา         
ศรกราประภา วาลุกาประภา ปงกประภา ธูมประภา ตมะประภา และมหาตมะประภา ขุมท่ีอยู
ดานบนจะเล็กกวาขุมท่ีอยูดานลาง โดยมีช้ันของอากาศกั้นระหวางกลาง อยูลึกลงไปจากพ้ืนดินหรือ
จักรวาลช้ันกลางประมาณ 200 โยชน แตละขุม ยกเวนขุมท่ี 7 มีการแบงเปนช้ัน ๆ รวม 49 ช้ัน       
แตละช้ันมีสถานท่ีอยูของสัตวนรกรวมท้ังหมด 8,400,000 แหง สําหรับมหานรกขุมท่ี 1 มีการ
แบงเปนนรกขุมยอยอีก 3 ขุม คือ ขรกัณฑะ ปงกพหุลกัณฑะ และอาวพหุลกัณฑะ เฉพาะขรกัณฑะ
แบงออกเปนขุมยอยอีก 16 ขุม สวนมหานรกขุมท่ี 7 ซ่ึงไมมีการแบงเปนช้ัน ๆ เหมือนมหานรกขุม
อ่ืน ๆ มีสถานท่ีอยูของสัตวนรก 5 แหง คือ กาล มหากาล โรรุวะ มหาโรรุวะ และอปติฏฐาณะ 
  นรกขุมยอยในมหานรกจะมีรูปรางแตกตางกันออกไปเปนสามเหล่ียมบาง   
ส่ีเหล่ียมบาง รูปไขบาง ทรงกลมบาง 
  มหานรกท้ัง 7 ขุมนี้ มีท้ังนรกรอนและนรกเย็น ขุมท่ีอยูดานบนต้ังแตขุมท่ี 1-4 เปน
นรกรอน ขุมท่ี 5 ดานบนเปนนรกรอน สวนดานลางเปนนรกเย็น ขุมท่ี 6-7 เปนนรกเย็น แมจะ 
กลาววา  มีท้ังนรกรอนและนรกเย็น แตจากการบรรยายลักษณะการลงโทษสัตวนรกในคัมภีร
สูตรกฤตางคะและอุตตราธยยนะ แสดงใหเห็นวาเปนนรกรอนท้ังหมด 
  สวนพุทธศาสนาเรียกจักรวาลชั้นลางนี้วา กามภพ หรือกามธาตุ หรือกามโลก              
ซ่ึงหมายถึง สถานท่ีอยูของสัตวโลกท้ังหมดที่ยังเสวยกามคุณอยู ดังนั้น จึงมีความหมายกวางกวา     
อโธโลกในศาสนาไชนะที่แสดงวาเปนสถานท่ีอยูของพวกสัตวนรกโดยเฉพาะ เพราะหมายรวมถึง 
สัตวนรก สัตวดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย และมนุษย ตลอดจนเทวดาในสวรรคช้ันกามาวจรอีก 6 ช้ัน 
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  มหานรกในพุทธศาสนามี 8 ขุม เปนนรกรอนท้ังหมด มีขนาดเล็กกวามหานรกใน
ศาสนาไชนะมาก มีพื้นท่ีโดยรอบเพียง 100 โยชน เม่ือนับรวมกับอุสสทนรกไดพื้นท่ีเพิ่มเปน 
10,000 โยชน มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียม ไมไดมีรูปรางหลากหลายอยางในศาสนาไชนะ ตั้งอยูทางทิศใต
ของจักรวาล ใตพื้นดินตรงบริเวณสวนท่ีเปนชมพูทวีปเทานั้น ไมใชสวนท่ีเปนจักรวาลช้ันกลาง
ท้ังหมดเหมือนอยางศาสนาไชนะ อยูลึกลงไป 15,000 โยชน ซ่ึงลึกกวาศาสนาไชนะมาก 
  การท่ีบางแหงกลาววา นรกต้ังอยูใตภูเขาพระสุเมรุหรือสิเนรุนั้น อาจเปนเฉพาะใน
งานจิตรกรรมฝาผนังเทานั้น เพราะจิตรกรมักไมคอยใหความสําคัญกับทวีปท้ัง 4 เนื่องจากมุมมอง
ของภาพไมเหมาะสมท่ีจะเขียนใหเห็นเปนทวีปท้ัง 4 คือ ทวีปท่ีอยูทางทิศเหนือจะถูกภูเขาสิเนรุบัง 
สวนทวีปท่ีอยูทางทิศใตก็จะอยูในมุมท่ีบังภูเขาสิเนรุ (พิษณุ  ศุภนิมิตร 2550 : 145) ดังนั้น เม่ือ
จิตรกรเขียนภาพจักรวาลโดยมีภูเขาสิเนรุเปนแกนกลาง ใตภูเขาสิเนรุแทนท่ีจะเขียนเปนภพอสูร 
จิตรกรจึงเขียนเปนภาพขุมนรก ทําใหขอมูลผิดจากขอเท็จจริง ท้ังนี้อาจเปนเพราะจิตรกรตองการ
แสดงภาพของนรกซ่ึงมีความนาสนใจกวาภพอสูรก็เปนได เร่ืองนี้ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะจิตรกรไทย
เทานั้น  แมจิตรกรไชนะก็ยากท่ีจะเขียนภาพจักรวาลของศาสนาไชนะ  ซ่ึงมีขนาดใหญและมี
รายละเอียดซับซอนยิ่งกวาจักรวาลในพุทธศาสนาใหถูกตองได ดังนั้น จิตรกรรมเกี่ยวกับภาพ
จักรวาลในศาสนาไชนะจึงมักมีขอผิดพลาดและบกพรองอยูเสมอ (Caillat and Kumar 1981 : 144) 
  แมมหานรกในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาจะมีจํานวนขุมใกลเคียงกัน แตช่ือกลับ    
ไมมีสวนคลายกัน จํานวนขุมมหานรกในศาสนาไชนะเทากับท่ีกลาวไวในคัมภีรวิษณุปุราณะ2 
(Vn.P. 1/6/40) แตช่ือนรกในคัมภีรวิษณุปุราณะมีสวนคลายกับมหานรกในพุทธศาสนามากกวา คือ 
ตามิสระ (Tamisra) อันธตามิสระ (Andhatamisra) มหาเรารวะ (Maharaurava) เรารวะ (Raurava)       
อสิปตรวนะ (Asipatravana) กาลสูตร (Kalasutra) และอวีจิ (Avici) 
  อยางไรก็ตาม แมช่ือมหานรกในศาสนาไชนะท่ีกลาวถึงในคัมภีรตัตตวารถสูตร   
จะไมมีสวนคลายกับช่ือมหานรกในพุทธศาสนา3  แตในคัมภีรสูตรกฤตางคะและอุตตราธยยนะ   
ซ่ึงเปนคัมภีรอาคมะของศาสนาไชนะ มีช่ือสถานท่ีทรมานสัตวนรกหลายแหง คลายหรือตรงกับช่ือ       

                                     
 2บางแหงในคัมภีรเดียวกันนี้กลาววามี 28 ขุม ดู Vn.P. 2/6/2-5. จํานวนขุมนรกท่ีกลาวถึง
ในแตละคัมภีรของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีจํานวนแตกตางกันออกไป เชน คัมภีรมนุสมฤติ มี      
21 ขุม คัมภีรพรหมปุราณะ มี 27 ขุม คัมภีรภาควตปุราณะ มี 28 ขุม ดู MS. 4/88-90; Br.P. 20/2-6. 
และ Bh.P. 5/26/7. 
 3ในคัมภีรชีวาชีวาภิคม แสดงวามหานรกขุมท่ี 7 คือ มหาตมะประภา มีสถานท่ีอยูของ
สัตวนรก ช่ือ โรรุวะและมหาโรรุวะ เหมือนช่ือมหานรกในพุทธศาสนา 
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มหานรกและอุสสทนรกในพุทธศาสนา เชน แมน้ําเวตรณี สันตาวณี สัญชีวณี อสิปตตมหาวณะ    
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ในคัมภีรช้ันตนของศาสนาไชนะ ช่ือเรียกมหานรกก็คงไมแตกตางจากคัมภีร
ช้ันตนของพุทธศาสนามากนัก การที่มีช่ือแตกตางกัน นาจะเปนการกําหนดเรียกในภายหลัง เม่ือมี
การจัดระบบเกี่ยวกับนรกเรียบรอยแลว 
  การลงโทษในมหานรกท้ัง 7 ขุม คงจะไมรุนแรงเหมาะสมกับความช่ัวของสัตวนรก  
บางประเภท ศาสนาไชนะนิกายเศวตามพรจึงไดเพ่ิมนรกข้ึนมาอีกขุมหนึ่ง เปนขุมท่ี 8 ช่ือ นิโคฑะ 
เปนสถานท่ีทรมานสัตวนรกท่ีประกอบกรรมช่ัวอันหนักยิ่ง อยูลึกลงไปจากมหานรกมหาตมะ
ประภา บริเวณใตแผนภูมิท่ีเปนรูปมนุษยจักรวาล นรกขุมนี้อาจเทียบไดกับนรกในสํานวนไทยท่ีวา 
“ตกใตเถรเทวทัต” (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 420) อยางไรก็ตามพุทธศาสนาไมมีกลาวถึงขุมนรกท่ี
อยูใตอวีจิมหานรกลงไป เพราะถือวา อวีจิมหานรก เปนขุมนรกท่ีอยูต่ําสุดแลว ดังนั้น สํานวนนี้จึงมี
ความหมายแตเพียงวา “ตกนรกขุมต่ําสุด” เทานั้น ไมไดมีนรกอีกขุมหนึ่งตางหากจากอวีจิมหานรก
แตประการใด 
  แมในศาสนาไชนะจะไมมีการกลาวถึงอุสสทนรกหรือนรกบริวาร แตก็มีการแบง     
มหานรกออกเปนช้ัน ๆ บางขุมมีการแบงเปนขุมยอย ๆ อีก แตละขุมจะมีสถานท่ีอยูของสัตวนรก
เปนจํานวนมากต้ังเรียงรายแวดลอมขุมท่ีอยูตรงกลางในลักษณะท่ีเปนบริวาร สวนพุทธศาสนา     
แมจะมีการกลาวถึงอุสสทนรกในพระไตรปฎก แตก็มีจํานวนไมครบตามท่ีกลาวไว และมีช่ือเรียก
แตกตางกันออกไป ตอมาในสมัยหลังจึงมีความพยายามท่ีจะทําใหครบบริบูรณ 
  นรกในศาสนาไชนะมีสภาพคลายกับนรกท่ีพรรณนาไวในคัมภีรมหาภารตะวา 
 

         มีแตความมืดมิด เต็มไปดวยผม ขน ตะไครน้ํา ตลบอบอวลไปดวย
กล่ินเหม็นของพวกทําบาป เกล่ือนกลาดไปดวยเลือดและเนื้อของคนทํา
ความช่ัว เต็มไปดวยแมลงมีพิษ เชน เหลือบ ร้ิน ยุง แมลงภู เปนตน   
มีหมีรายคอยจองทําราย ซากศพท่ีกําลังเนาอยูท่ีโนนบางท่ีนี่บาง กระดูก 
ผม ขน กระจัดกระจายอยูท่ัวไป รอบนรกมีไฟลุกอยูตลอดเวลา ในนรก
มีนก เชน กา แรง และนกอ่ืน ๆ ท่ีมีปากเปนเหล็ก มีผีรายที่มีปากยาว
และแหลมเหมือนเข็ม มีแมน้ําสายหนึ่งท่ีมีน้ําเดือดพลาน มีปาไมท่ีมีใบ
เปนดาบเปนมีดโกน มีหมอเหล็กท่ีมีน้ํามันท่ีเดือดพลานอยูเต็ม มีตนไม
ช่ือ กูฏสาลมลิก (กู – ฏะ – สาล – มะ – ลิ – กะ) ท่ีมีหนามอันแหลมคม 
เม่ือเพียงแตสัมผัสก็จะไดรับความเจ็บปวดอยางมหันต 
(Ganguli, trans. 1975 : 3, อางถึงใน จิรพัฒน  ประพันธวทิยา 2533 : 80) 
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สอดคลองกับท่ี ไซลแลต (Caillat, in Eliade, ed. 1987 : 510) กลาววา แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองจักรวาล
วิทยาของศาสนาไชนะ ไมวาจะเปนเร่ืองโลกสวรรค มนุษยโลก และนรก มีความคลายคลึงกับ
คําอธิบายในศาสนาพราหมณมาก 
  สวนพุทธศาสนา จิตกร (Chitkara 2002 : 269) ก็กลาววา ไดยืมแนวคิดเกี่ยวกับชนิด
และรูปแบบการลงโทษในนรกมาจากคัมภีรหรือแหลงขอมูลท่ีมีอยูกอน เชน คัมภีรปุราณะ เพราะมี
แนวคิดหลายอยางเหมือนกัน สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539 : 138) 
ทรงสันนิษฐานวา นรกของพุทธศาสนากับนรกในศาสนาพราหมณมีเคาเปนอันเดียวกัน ตางไดมา
จากตนกําเนิดเดียวกัน หรือถายอยางกันมา เปนแตยักเยื้องใหเหมาะแกลัทธิของตน ดังนั้น นรกใน
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาจึงมีสภาพไมแตกตางกันมากนัก เพียงแตนรกในศาสนาไชนะแตละ
ขุมเปนนรกมืด ขุมท่ีอยูลึกลงไปก็จะมีความมืดมากข้ึนตามลําดับ จนกระท่ังขุมสุดทายคือ มหาตมะ
ประภา จะมีความมืดมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับนรกท่ีปรากฏในคัมภีรฤคเวท    
(RV. 7/104/3) วาเปนสถานท่ีมืดมิด4   สวนในพุทธศาสนาไมไดแสดงไวชัดเจนวามหานรกท้ัง 8 ขุม    
เปนนรกมืด  เพราะเมื่อกลาวถึงนรกมืดก็จะหมายถึงโลกันตริกนรก  ดังท่ีพรรณนาไวใน              
มหานารทกัสสปชาดก  ( ขุ .ชา .  28 /878 /310)  และอรรถกถา  (ชา .อ .  10 /185-186)  ว า                        
“ใน (โลกันตนรก) นั้น มืดมิดท่ีสุด    ไมมีท้ังดวงจันทรและดวงอาทิตย (โลกันตนรก) นั้น      มืดมิด  
 
 
 

                                     
 4indrasoma duskrto vavre antar anarambhane tamasi pra vidhyatam.  

(RV. 7/104/3) 
 ในภาษาอังกฤษ คําวา “hell” ท่ีแปลวา “นรก” นั้น ตามรูปศัพท หมายถึง สถานท่ีปกปด 
(hidden place) คือ สถานท่ีมืดมิด ภาษาอังกฤษโบราณเปน “helan” มาจากรากศัพทในภาษาอินเดีย-
ยุโรป วา “kel” มีความหมายวา “ปกปด, ซอน” ดู Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, “Heaven 
and Hell,” in The Encyclopedia of Religion, vol. 6, ed. Mircea Eliade, 237. และ John Ayto, 
Dictionary of Word Origins (Singapore : Federal Publications, 1991), 228.  
 คําวา “นรก (นารก)” มีกลาวถึงเปนคร้ังแรกในคัมภีรศุกลยชุรเวทหรือวาชสเนยีสังหิตา 
ดู YV. 30/5. วรลักษณ  พับบรรจง กลาววา คําวา “นารก” แปลวา “การลงไป (ใตพื้นพิภพ)” โดยมา
จาก นิ อุปสรรค “ลง” + ฤ ธาตุ “ไป” + ณฺวุ ปจจัยนามกฤต ดู วรลักษณ  พับบรรจง, คัมภีรกําเนิด
จักรวาล ศาสตรแหงชีวิต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 59. 
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ตลอดเวลา นากลัว กลางคืน กลางวัน ไมปรากฏ”5  อยางไรก็ตามไมมีคําวา โลกันตนรก หรือ    
โลกันตริกนรก ปรากฏอยูในชาดกท่ียกมา มีเพียงคําวา “นิรย” เทานั้น ซ่ึงอรรถกถาอธิบายวา
หมายถึง โลกันตนรก นอกจากน้ี ในชาดกยังมีการพรรณนาวาในนรกมีสุนัขอยู 2 ตัว คือ สุนัขดาง
และสุนัขดํา มีรางกายกํายํา ลํ่าสัน แข็งแรง พากันใชเข้ียวเหล็กกัดกินผูท่ีจุติจากมนุษยโลกนี้แลวไป
ตกอยู6 (ขุ.ชา. 28/879/310) ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้คลายกับนรกตามท่ีกลาวไวในเนมิราชชาดก (ขุ.ชา. 
28/542/202) วา “ฝูงสุนัขดํา  ฝูงสุนัขดาง ฝูงแรง และฝูงกา ท่ีนากลัว พากันกัดจิกกินสัตวนรก”7 และ
นรกท่ีกลาวไวในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 28/92/42-43) วา “ฝูงสุนัขดํา ฝูงสุนัขดาง ฝูงนกแรง และฝูงกา 
ลวนมีปากเปนเหล็ก พากันมารุมกัดจิกสัตวนรกผูกําลังดิ้นทุรนทุรายใหล้ินขาดแลวกินเปนอาหาร
พรอมท้ังเลือด”8  หากเปนเชนนี้ก็อาจเปนไปไดวานรกท่ีกลาวถึงในมหานารทกัสสปชาดกนั้น
ไมใชโลกันตนรก แตเปนนรกท่ัว ๆ ไป ซ่ึงก็เปนนรกมืดเชนเดียวกับนรกในศาสนาไชนะ ไมใช
เฉพาะแตโลกันตนรกเทานั้น 

                                     
 5  อนฺธตมํ  ตตฺถ  น  จนฺทสุริยา 
    นิรโย  สทา  ตุมุโล  โฆรรูโป 
   สา  เนว  รตฺติ  น  ทิวา  ปฺายติ. 

(ขุ.ชา. 28/878/310) 
 6  สวโล  จ  สาโม  จ  ทุเว  สุวาณา 
    ปวฑฺฒกายา  พลิโน  มหนฺตา 
    ขาทนฺติ  ทนฺเตหิ  อโยมเยหิ 
    อิโต  ปนุณฺณํ  ปรโลเก  ปตนฺตํ. 

(ขุ.ชา. 28/879/310) 
 7  สามา  จ  โสณา  สวลา  จ  คิชฺฌา 
   กาโกลุสงฺฆา  จ  อเทนฺติ  เภรวา. 

(ขุ.ชา. 28/542/202) 
 8  สามา  จ  โสณา  สพลา  จ  คิชฺฌา 
    กาโกลสงฺฆา  จ  ทิชา  อโยมุขา 
    สงฺคมฺม  ขาทนฺติ  วิผนฺทมานํ 
    ชิวฺหํ  วิภชฺช  วฆิาสํ  สโลหิตํ. 

(ขุ.ชา. 28/92/42-43) 
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   ท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนาตางก็มีทรรศนะตรงกันวา กรรมช่ัวเปนตัวนํา
ใหสัตวไปเกิดในนรก สวนการจะไปเกิดในนรกขุมไหนนั้นข้ึนอยูกับความหนักเบาของกรรมชั่ว   
ท่ีไดกระทําไวในอดีต ไมวาจะเปนกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ศาสนาไชนะแสดงวา     
กรรมช่ัวทางกาย เชน การเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตท้ังท่ีเคล่ือนท่ีไดและเคล่ือนท่ีไมได การลักขโมย   
การด่ืมของมึนเมา การทานอาหารท่ีไมใชผักและผลไม กรรมช่ัวทางวาจา เชน การพูดเท็จ การพูด
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดความรุนแรง กรรมช่ัวทางใจ เชน มีจิตใจโหดราย อวดดี มีความเห็นผิด 
กลาวโดยสรุปแลวก็ไดแก การไมประพฤติปฏิบัติตามหลักอนุพรต 5 ประการ นั่นเอง สอดคลองกับ
พุทธศาสนาท่ีกลาววา ผูประพฤติผิดศีล 5 หรือประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 ประการ จะตองไปเกิด
ในนรก ศาสนาไชนะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมวา ประเภทของสัตวก็เปนตัวกําหนดดวยวา จะตอง
ไปเกิดในนรกขุมใด เชน สัตวท่ีมีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง แตไมรูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรก
ขุมท่ี 1 สัตวเล้ือยคลานท่ีมีขา มีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง และรูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรก      
ขุมท่ี 1-2 สัตวปกที่มีประสาทรับสัมผัสได 5 ทาง และรูจักเหตุผล จะไปเกิดในนรกขุมท่ี 1-3 เปนตน 
   การท่ีศาสนาไชนะถือเอาความรูจักเหตุผลและความไมรูจักเหตุผลเปน
ตัวกําหนดวา สัตวจะตองไปเกิดในนรกขุมใดนั้น แสดงวา ศาสนาไชนะใหความสําคัญแกเร่ือง
มโนกรรมมาก ซ่ึงตางจากคําพูดของนิครนถ  นาฏบุตร ท่ีกลาวกับทีฆตปสสี สาวกของตน ตามท่ี
ปรากฏในมัชฌิมนิกาย วา 
 

           ดีละ ๆ ตปสสี ขอท่ีทีฆตปสสี นิครนถ พยากรณแกพระสมณโคดม
ตรงตามท่ีสาวกผูฟง ผูรูท่ัวถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอัน
ต่ําทราม จะงามอะไรเลา เม่ือเทียบกับกายทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้ โดยท่ี 
แท กายทัณฑะเทานั้นมีโทษมากกวาในการทําบาปกรรม ในการเปนไป
แหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม9 

(ม.ม. 13/65/57) 

                                     
 9สาธุ  สาธุ  ตปสฺสิ  ยถา  ตํ  สุตวตา  สาวเกน  สมฺมเทว  สตฺถุ  สาสนํ  อาชานนฺเตน       
เอวเมว  ทีฆตปสฺสินา  นิคนฺเถน  สมณสฺส  โคตมสฺส  พฺยากตํ  กิฺหิ  โสภติ  ฉโว  มโนทณฺโฑ      
อิมสฺส  เอวํ  โอฬาริกสฺส  กายทณฺฑสฺส  อุปนิธาย  อถ  โข  กายทณฺโฑว  มหาสาวชฺชตโร  ปาปสฺส  
กมฺมสฺส  กิริยาย  ปาปสฺส  กมฺมสฺส  ปวตฺติยา  โน  ตถา  วจีทณฺโฑ  โน  ตถา  มโนทณฺโฑ. 

(ม.ม. 13/65/57) 
 ในมัชฌิมนกิายแสดงวา นิครนถ นาฏบุตร เรียกกรรมวา ทัณฑะ 
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   เชน (Jain 2009) กลาวยืนยันวา ศาสนาไชนะถือวามโนกรรมสําคัญท่ีสุด
เชนเดียวกับพุทธศาสนา 
   เพศเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีศาสนาไชนะถือวา มีสวนทําใหไปเกิดในนรกแตกตาง
กัน โดยเพศชายมีโอกาสท่ีจะเกิดในนรกขุมท่ีลึกกวาเพศหญิง เพราะไมมีขอจํากัดเร่ืองเพศ จึงทํา
ความช่ัวไดมากกวา สวนพุทธศาสนาไมไดถือวาเพศเปนปจจัยท่ีกําหนดขุมนรกที่จะไปเกิด เพราะ
ไมวาเพศชายหรือเพศหญิง หากทํากรรมช่ัวอันใดไว ก็ตองรับผลของกรรมนั้นเสมอเหมือนกัน  
พระนางมัลลิกาเทวี เม่ือทํากรรมชั่วก็ตองไปเกิดในอวีจิมหานรกเชนเดียวกับพระเทวทัต อยางไร     
ก็ตามพุทธศาสนาแสดงวา เพศชายเม่ือทํากรรมช่ัวบางอยาง เชน ปรทารกรรม คือ เปนชูกับภรรยา
ของผูอ่ืนจะตองหมกไหมอยูในนรกเปนเวลานับแสนป เม่ือพนจากนรกแลว ถาไดมาเกิดเปนมนุษย
จะกลายเปนเพศหญิง หรือเปนกะเทย แตถาไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉานจะถูกตอน ดังจะเห็นไดจาก
กรณีของพระนางรุจา ราชธิดาของพระเจาวิเทหะ (ขุ.ชา. 28/863-864/304-305) และพระอานนท
เถระ (ธ.อ. 2/153) 
   นอกจากนี้ ศาสนาไชนะยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเกิดในนรกแตละขุมดวยวา 
จะเกิดตอเนื่องกันไดกี่คร้ัง ซ่ึงพุทธศาสนาไมมีขอกําหนดเชนนี้ เพราะตราบใดท่ียังเวียนวายตายเกิด
อยูในสังสารวัฏ หากประกอบกรรมช่ัวก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในนรกขุมนั้นซํ้าแลวซํ้าอีกได 
   ผูท่ีไปเกิดในนรกท้ังในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาจะตองไดรับความทุกข
ทรมานอยางแสนสาหัส เพื่อเปนการชดใชกรรมช่ัวท่ีไดทําไวในอดีต คัมภีรสูตรกฤตางคะ (Sut. 
5/1/5) กลาวถึงการไปเกิดในนรกวา จะเอาศีรษะพุงลงไป คลายกับท่ีกลาวไวในสังกิจจชาดก (ขุ.ชา. 
28/92/40) สัตวนรกในศาสนาไชนะจะมีสีและขนาดของรางกายแตกตางกันไปตามระดับช้ันของ    
ขุมนรกท่ีตนเองไปเกิด ในช้ันท่ี 1 ของมหานรกขุมท่ี 1 สัตวนรกจะมีกายเปนสีเทา และมีความสูง
เพียง 3 ศอก ตอจากนั้นสีกายของสัตวนรกจะเขมข้ึน และความสูงก็จะเพิ่มข้ึนดวย ในมหานรก     
ขุมท่ี 7 สัตวนรกจะมีสีกายดําสนิท และมีรางกายสูงถึง 500 ธนู พวกสัตวนรกสามารถแปลงกายเปน        
ส่ิงตาง ๆ เพื่อทํารายกันได สวนในพุทธศาสนาไมพบวามีการกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสี         
และขนาดรางกายของสัตวนรกแตละขุมเอาไว ในอรรถกถาเนมิราชชาดก (ชา.อ. 9/186) กลาววา 
สัตวนรกมีรางกายสูง 3 คาวุต (ประมาณ 6,000 ธนู) ซ่ึงเทากับขนาดความสูงของพวกเปรต เทวดา 
และทานพ แตในอรรถกถามัชฌิมนิกาย (ม.อ. 4/171) และอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ. 1/137) กลาววา    

                                                                                                         
 น  โข  อาวุโส  โคตม  อาจิณณฺํ  นิคนฺถสฺส  นาฏปุตฺตสฺส  กมฺมํ  กมฺมนฺติ  ป ฺาเปตุ  
ทณฺฑํ  ทณฺฑนตฺิ  โข  อาวุโส  โคตม  อาจิณณฺํ  นิคนฺถสฺส  นาฏปุตฺตสฺส  ปฺาเปตุ. 

(ม.ม. 13/63/54) 
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พระเทวทัตซ่ึงไปเกิดในอวีจิมหานรกมีรางกายสูง 100 โยชน ซ่ึงถาเทียบกับสัตวนรกในมหานรก
มหาตมะประภาของศาสนาไชนะก็สูงกวามาก แตก็อาจเปนลักษณะเฉพาะของสัตวนรกบางตน
เทานั้น นอกจากน้ียังไมพบวา สัตวนรกสามารถแปลงกายเปนส่ิงตาง ๆ เพื่อทํารายกัน ไมมีการ
กลาวถึงเทวดาบางพวกท่ีอยูประจําในนรกเพ่ือทําหนาท่ีทรมานสัตวนรกหรือลงไปยั่วยุใหสัตวนรก
ทํารายกัน 
   การลงโทษสัตวนรกท่ีกลาวไวในคัมภีรสูตรกฤตางคะและคัมภีรอุตตราธยยนะ
นั้น ไมไดระบุวาเปนนรกขุมใด  สมณี  มังคัล  ปรัชญชี  (Samani Mangal Prajñaji 2009)  กลาววา      
แมคัมภีรสูตรกฤตางคะจะไมไดแสดงช่ือของนรกไว แตจากการพรรณนาสภาพของนรกวา เปน
สถานท่ีมืดมิด มีเปลวไฟพวยพุงออกมาทุกทิศทุกทาง ก็สันนิษฐานไดวา เปนมหานรกขุมต่ําสุดใน
ศาสนาไชนะ คือ มหาตมะประภา ซ่ึงถาเปนเชนนั้น ก็จะสอดคลองกับการลงโทษในมหานรก         
ท่ีกลาวถึงในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย ซ่ึงอรรถกถาแสดงวาเปนอวีจิมหานรก เพราะมีเปลวไฟ    
พวยพุงออกมาจากทิศตาง ๆ เชนเดียวกัน 
   ลอว (Law 1998 : 124) กลาววา แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษสัตวนรกในศาสนา
ไชนะและพุทธศาสนาเกือบจะไมแตกตางกัน ลักษณะการลงโทษในคัมภีรสูตรกฤตางคะและคัมภีร       
อุตตราธยยนะคลายคลึงกับท่ีแสดงไวในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย มีการกลาวถึงพวกสัตวนรกถูก
นายนิรยบาลจับใสเคร่ืองพันธนาการ ถากถวยขวาน เฉือนดวยมีด จับเทียมรถแลนกลับไปกลับมา  
ตมในกระทะเหล็ก ถูกพวกหนอนกัดกิน ถูกเผาไหมบนกองถานเพลิง ตองปนข้ึนลงตนง้ิวท่ีมีหนาม
แหลมคม ถูกใบไมซ่ึงเปนดาบหลนลงมาตัดรางกาย ตองขามแมน้ําเวตรณี เม่ือหิวกระหายก็ถูก
บังคับใหดื่มน้ําทองแดง และมีการกลาวถึงมหานรกซ่ึงมีเปลวไฟพวยพุงออกมาทุกทิศทุกทาง
เหมือนกัน มีการลงโทษบางอยางเทานั้น ท่ีไมมีกลาวถึงในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย แตมีกลาวถึง  
ในท่ีอ่ืน ๆ เชน การถูกฝูงสุนัข ฝูงนกปากเหล็กกัดจิกกิน มีกลาวถึงในสังกิจจชาดก เนมิราชชาดก 
และมหานารทกัสสปชาดก การถูกนายนิรยบาลตัดเปนช้ิน ๆ ถูกเล่ือยรางกาย และถูกภูเขาหินบดขยี้ 
มีกลาวถึงในอรรถกถาสังกิจจชาดก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การลงโทษท่ีกลาวถึงในคัมภีรท้ังสองของ
ศาสนาไชนะมีความหลากหลายมากกวาท่ีกลาวไวในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย แตอยางไรก็ตาม    
การพรรณนาก็ยังไมคอยเปนระบบ ไมมีการแบงเปนมหานรกหรืออุสสทนรก บางคร้ังก็มีความ
ซํ้าซอนกัน ตางจากเทวทูตสูตรในมัชฌิมนิกาย ซ่ึงมีการลงโทษเปนลําดับข้ัน เม่ือลงโทษเบ้ืองตน
แลว ก็ตองลงไปรับโทษในมหานรกตอ เสร็จจากมหานรกแลว จึงไปรับโทษในอุสสทนรก ซ่ึง
ตั้งอยูรอบ ๆ มหานรก หลังจากท่ีรับโทษในเวตรณีนรก ซ่ึงเปนอุสสทนรกขุมท่ี 5 แลว สัตวนรกจะ
ถูกนายนิรยบาลจับข้ึนมาบนบก บังคับใหดื่มน้ําทองแดง หากกรรมยังไมหมดส้ิน ก็จะถูกจับโยนลง
ไปในมหานรกอีก 
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   ลักษณะการลงโทษในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย นี้ ยังคลายกับคัมภีรมหาวัสตุ
อวทาน ซ่ึงเปนคัมภีรท่ีมีช่ือเสียงของพุทธศาสนานิกายโลโกตตรวาทิน สาขายอยของนิกาย
มหาสังฆิกะ แหงมัธยมประเทศอีกดวย (Bagchi, ed. 1970 : Introduction 1) เพียงแตในคัมภีร
มหาวัสตุอวทานมีการกลาวถึงรายละเอียดการลงโทษในมหานรกครบทั้ง 8 ขุม แมในสวนท่ีเปน
รอยแกวตอนตน จะไมมีช่ืออวีจินรก โดยเรียกเพียงวา “ในมหานรกนั้น” (Bagchi, ed. 1970 : 4)      
ก็สามารถรูไดวาเปนอวีจินรก เพราะมีลักษณะเหมือนอวีจินรกท่ีกลาวถึงในตอนหลัง ท้ังในสวนท่ี
เปนรอยกรองและรอยแกว (Bagchi, ed. 1970 : 11, 18) สวนอุสสทนรก แมจะมีช่ือเรียกและ
เรียงลําดับแตกตางไปบาง  แตลักษณะการลงโทษก็เหมือนกัน เชน กุณปนรก ก็คือ คูถนรก นั่นเอง 
มีเพียงขุมเดียวเทานั้นท่ีแตกตางกัน คือ ทรุมนรก ในคัมภีรมหาวัสตุอวทาน กลาววา นรกขุมนี้จะมี
ฝูงนกเคา ฝูงแรง และฝูงกาท่ีมีปากเปนเหล็ก พากันมาจิกกินพวกสัตวนรก สวนในเทวทูตสูตรเปน
สิมพลิวนนรก ซ่ึงพวกสัตวนรกจะถูกนายนิรยบาลบังคับใหข้ึนลงตนง้ิวขนาดใหญสูง 1 โยชน        
มีหนามแหลมยาว 16 องคุลี ซ่ึงเปนเร่ืองนาแปลกท่ีเทวทูตสูตรไมไดกลาวถึงนรกนี้ ท้ัง ๆ ท่ีในชาดก
ตาง ๆ ตลอดจนคัมภีรมหาภารตะและคัมภีรของศาสนาไชนะจะมีกลาวถึงเสมอ หรือทรุมนรก       
จะเปนนรกขุมเดียวกับสิมพลิวนนรก แตก็ไมนาจะเปนได เพราะลักษณะการลงโทษไมเหมือนกัน 
สภาพการลงโทษหลังจากข้ึนจากแมน้ําเวตรณีแลวก็เหมือนกัน พวกนายนิรยบาลจะถามพวกสัตว
นรกวา ตองการอะไร ถาตอบวา หิว ก็จะเอากอนเหล็กแดงใสเขาไปในปาก ถาตอบวา กระหาย ก็จะ
กรอกน้ําทองแดงเขาไปในปาก น้ําทองแดงจะเผาไหมริมฝปากและอวัยวะภายใน พาไสใหญ        
ไสนอย ออกมาทางทวารหนัก แตพวกสัตวนรกก็ยังไมตาย เพราะกรรมยังไมหมดส้ิน 
   แนวคิดเร่ืองนรกท่ีกลาวถึงในคัมภีรมหาวัสตุอวทานนี้ นาจะไดรับอิทธิพลจาก
เทวทูตสูตรในมัชฌิมนิกาย โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนรอยแกวตอนตน ซ่ึงผูจนากลาววาเปนเร่ืองยอ 
เพราะมีความคลายคลึงกันมาก แมอวีจินรกก็ยังเรียกวา “มหานรก” เหมือนกัน แตในสวนท่ีเปน  
รอยกรอง อาจจะไดรับอิทธิพลจากสังกิจจชาดก โดยเฉพาะสวนท่ีเปนช่ือและโครงสรางของ      
มหานรก และคัมภีรมหาวัสตุอวทานก็นาจะมีอิทธิพลตอคัมภีรบาลีในช้ันหลัง เชน อรรถกถาอีก   
ตอหนึ่ง เพราะลักษณะการลงโทษในมหานรกท้ัง 8 ขุม ในคัมภีรมหาวัสตุอวทานคลายกับ        
อรรถกถาสังกิจจชาดกมาก แตกตางกันเฉพาะตาปนนรกเทานั้น แตไตรภูมิกถา พระราชนิพนธของ
พญาลิไทยไมนาจะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคัมภีรมหาวัสตุอวทาน แมจะมีช่ือและโครงสรางของ
มหานรกตรงกัน เพราะในสูตรและชาดกตาง ๆ ก็มีกลาวถึง สวนอุสสทนรกหรือนรกบาวใน       
ไตรภูมิกถานั้นนาจะไดรับอิทธิพลจากเนมิราชชาดกและอรรถกถา เพราะมีช่ือและลําดับ ตลอดจน
การลงโทษคลายกัน เพียงแตในเนมิราชชาดกและอรรถกถากลาวถึงอุสสทนรกไวเพียง 15 ขุม สวน
ไตรภูมิกถากลาวเพิ่มเปน 16 ขุม โดยเพ่ิมโลหสิมพลีนรกข้ึนมาอีก 1 ขุม เปนอุสสทนรกขุมท่ี 15 
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และเล่ือนมิจฉาทิฏฐิกนรกในเนมิราชชาดกและอรรถกถาเปนอุสสทนรกขุมท่ี 16 แทน เพื่อให
สอดคลองกับจํานวนอุสสทนรกท่ีกลาวไววามี 16 ขุม นอกจากนี้ ไตรภูมิกถายังกลาวถึงโลกันตนรก 
ซ่ึงไมมีปรากฏในคัมภีรมหาวัสตุอวทาน ถาหากไตรภูมิพระรวงจะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรมหาวัสตุ
อวทาน ก็นาจะมีการกลาวถึงช่ือบาง แตไมปรากฏช่ือคัมภีรมหาวัสตุอวทานในบาญแพนกตอนตน
เร่ืองและตอนทายเรื่องของไตรภูมิกถาเลย อยางไรก็ตาม ลอว (Law 1998 : 115-116) กลาววา 
แนวคิดเร่ืองนรกในพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณมีความคลายคลึงกันมากท้ังช่ือและวิธีการ
ลงโทษ ดังนั้น อาจเปนไปไดวา ท้ังคัมภีรบาลีและคัมภีรมหาวัสตุอวทานไมไดมีอิทธิพลตอกัน แตมี
ท่ีมาจากแหลงเดียวกัน 
 

  จักรวาลชั้นกลาง 
  จักรวาลชั้นกลางในศาสนาไชนะเรียกวา มัธยโลก มีรูปรางคลายวัชระหรือฉาบ 
ตรงกับกามภพของพุทธศาสนาในสวนท่ีเปนมนุสสภูมิหรือมนุษยโลก เปนสวนท่ีมีความสําคัญมาก
ท้ังในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา เพราะเปนท่ีอยูของมนุษย และเปนท่ีเสด็จอุบัติของตีรถังกรและ 
พระพุทธเจา10  ศาสนาไชนะถือวา จักรวาลชั้นกลางเปนสถานท่ีเพียงแหงเดียวในจักรวาลที่มนุษย
สามารถบรรลุโมกษะได สวนพุทธศาสนามองวา การบรรลุธรรมหรือนิพพานไมไดข้ึนอยูกับ
สถานท่ีเพียงอยางเดียว ดังนั้น นอกจากมนุษยโลกแลว บนสวรรคก็สามารถบรรลุธรรมได (ธ.อ. 
6/92; มงฺคลตฺถ. 1/264) 
  ในศาสนาไชนะจักรวาลชั้นกลางจะประกอบดวยทวีปและมหาสมุทรจํานวน
มากมายนับไมถวนเรียงสลับกันไป ทวีปท่ีอยูดานในสุด และเปนศูนยกลางของบรรดามหาสมุทร
และทวีปตาง ๆ คือ ชมพูทวีป สวนมหาสมุทรท่ีอยูช้ันนอกสุด คือ สวยัมภูรมณสมุทร ทวีปและ
มหาสมุทรเหลานี้มีลักษณะเปนวงแหวน มีจุดศูนยกลางรวมกัน มีขนาดใหญเปน 2 เทาของทวีป
และมหาสมุทรท่ีอยูดานใน มีกําแพงสูง เรียกวา ชคติ กั้นระหวางกลางทวีปและมหาสมุทร คลาย
ภูเขาจักรวาลในพุทธศาสนา 
  ชมพูทวีปเปนทวีปท่ีเล็กท่ีสุดในศาสนาไชนะ มีรูปรางกลม กวาง และยาว 100,000 
โยชน มีตนหวาเปนตนไมประจําทวีป และมีภูเขาเมรุซ่ึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของพระชินะตั้งอยูบน
ยอด เปนศูนยกลางของทวีปและจักรวาล ลอมรอบดวยลวโณทกสมุทร แบงออกเปน 7 เขต โดย
ภูเขาใหญ 6 ลูก คลายกับท่ีกลาวไวในคัมภีรพรหมาณฑปุราณะ (Bd.P. 1/2/15/4-6, 14) เขตท่ีอยู  

                                     
 10แมพุทธศาสนาจะถือวา จักรวาลมีจํานวนมากนับไมถวน แตพระพุทธเจาก็ไมไดเสด็จ
อุบัติทุกจักรวาล ใน 10,000 จักรวาล จะมีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติเพียง 1 จักรวาล เทานั้น จักรวาลที่
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติเรียกวา มงคลจักรวาล ดู วิสุทฺธิ. 2/258. และ โลกทีปก. 504. 
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ทางใตสุดคือ ภรตะ ซ่ึงเช่ือกันวาคือประเทศอินเดียในปจจุบัน และเขตไอราวตะอยูทางเหนือสุด 
โดยมีเขตวิเทหะอยูตรงกลาง เขตวิเทหะนี้มีภูเขาเมรุตั้งอยูตรงกลาง แบงเปนเขตวิเทหะตะวันออก 
เรียกวา ปูรววิเทหะ (Purvavideha) และเขตวิเทหะตะวันตก เรียกวา อปรวิเทหะ (Aparavideha)      
ทางทิศเหนือของภูเขาเมรุมีดินแดนอุตตรกุรุ สวนทางทิศใตมีดินแดนเทวกุรุตั้งอยู 
  นอกจากชมพูทวีปแลว ศาสนาไชนะยังเช่ือวา มีมนุษยอาศัยอยูในอีก 2 ทวีป คือ 
ธาตกีขัณฑทวีป และปุษกรทวีป แตปุษกรทวีปมีมนุษยอาศัยอยูเพียงคร่ึงเดียวเทานั้น ถัดจากนั้นไป
ไมมีมนุษยอาศัยอยู มีแตสัตวและพืชเทานั้น 
  สวนมนุษยโลกในพุทธศาสนา ไมไดมีทวีปและมหาสมุทรมากเหมือนศาสนา
ไชนะ มีทวีปใหญเพียง 4 ทวีป และมหาสมุทรเพียง 4 แหง ตั้งแวดลอมภูเขาสิเนรุหรือเมรุใน 4 ทิศ 
แมจะมีภูเขาสิเนรุเปนศูนยกลางจักรวาลเหมือนกัน แตก็ไมไดตั้งอยูตรงกลางของชมพูทวีป ส่ิงท่ีตั้ง
อยูตรงกลางชมพูทวีปคือ รัตนบัลลังก และตนมหาโพธ์ิ ในพุทธศาสนา ชมพูทวีปต้ังอยูทางทิศใต
ของภูเขาสิเนรุ  ลอมรอบดวยนีลสมุทร มีพื้นที่ประมาณ 10,000 โยชน ใหญท่ีสุดในบรรดามหาทวีป
ท้ัง 4 แมจะมีขนาดเล็กกวาชมพูทวีปในศาสนาไชนะมาก แตตนหวากลับมีขนาดใหญกวา ชมพูทวีป
ในพุทธศาสนาไมไดมีรูปรางกลมอยางชมพูทวีปในศาสนาไชนะ แตมีสัณฐานเหมือนเกวียน        
ซ่ึงคลายกับดินแดนภรตะมาก ทําใหเขาใจไดวา ชมพูทวีปในพุทธศาสนาก็คือ ดินแดนภรตะ 1 ใน 7 
ดินแดนของชมพูทวีปในศาสนาไชนะน่ันเอง สอดคลองกับความเช่ือในสมัยหลังท่ีวา ดินแดนภรตะ
และชมพูทวีปก็คือ ประเทศอินเดีย สวนอีก 3 ทวีปท่ีเหลือ เม่ือพิจารณาจากช่ือและตําแหนงท่ีตั้งแลว 
ก็นาจะเปนดินแดนท่ีตั้งอยูในเขตวิเทหะท้ังหมด ปุพพวิเทหทวีป คือ ปูรววิเทหะ อุตตรกุรุทวีป คือ 
ดินแดนอุตตรกุรุ และอปรโคยานทวีป ก็นาจะไดแก อปรวิเทหะ แมพยางคหลังของช่ือจะตาง      
ไปบาง แตตําแหนงท่ีตั้งก็ตรงกัน ดังนั้น ทวีปท้ัง 4 ในพุทธศาสนา จึงนาจะไดแก 2 เขต คือ ภรตะ 
และวิเทหะของชมพูทวีปในศาสนาไชนะ โดยพุทธศาสนาไดเพิ่มลักษณะความเปนทวีปของ
ดินแดนดังกลาว คือ ใหมีมหาสมุทรลอมรอบตามคติดังเดิม11 

                                     
 11คําวา ทฺวีป (dvipa) มาจากคําวา ทฺวิ (dvi) “สอง” + อปฺ (ap) “น้ํา” เปล่ียน อปฺ เปน อีป 
(ipa) เพราะตนคํา (stem) ลงทายดวย อิ (i) ตามรูปศัพทมีความหมายวา “มีน้ําสองขาง” ไดแก เกาะ   
ดู M. Monier-Williams,  A Sanskrit-English Dictionary, 47, 507. และ T.W. Rhys Davids and 
William Stede,  Pali-English Dictionary, 323. 
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  สิกดาร (Sikdar 1964 : 525)   กลาววา   การแบงจักรวาลชั้นกลางออกเปน 4 ทวีป   
คือ ชมพูทวีป ปูรววิเทหทวีป อปรโคทานทวีป และอุตตรกุรุทวีป มีข้ึนในสมัยหลัง12  เพราะเดิม
ทีเดียวคัมภีรของพวกพราหมณแบงออกเปน 7 ทวีป โดยมีมหาสมุทรซ่ึงมีขนาดใหญเปน 2 เทา
ลอมรอบในลักษณะเปนวงแหวน เรียงสลับกันไป สอดคลองกับท่ี ทอมปสัน (Thompson 2004 : 
49) กลาววา ในสมัยพระเวทแบงจักรวาลชั้นกลาง (Bhumandala) ออกเปน 7 ทวีป13 
  แมทวีปและมหาสมุทรในคัมภีรของพวกพราหมณจะมีจํานวนนอยกวาทวีปและ
มหาสมุทรท่ีกลาวถึงในศาสนาไชนะ แตก็มีลักษณะเหมือนกัน คือ ทวีปและมหาสมุทรท่ีอยู       
ดานนอกจะมีขนาดใหญเปน 2 เทาของทวีปและมหาสมุทรท่ีอยูดานใน โดยมีชมพูทวีปซ่ึงกวาง 
100,000 โยชน เปนศูนยกลาง เรียงสลับกันไปเปนวงแหวน เชน ชมพูทวีปจะลอมรอบดวย         
ลวณสมุทร สวนลวณสมุทรก็จะลอมรอบดวยปลักษทวีป (Br.P. 18/1-2) ในศาสนาไชนะไดให
รายละเอียดเพิ่มเติมวา ในทวีปท่ีอยูรอบนอก ซ่ึงมีขนาดใหญเปน 2 เทาของมหาสมุทรท่ีอยูดานใน 
จะมีดินแดนและภูเขาเหมือนในชมพูทวีป แตจะเพ่ิมจํานวนเปน 2 เทาเสมอ เชน ธาตกีขัณฑทวีป    
จะมีภูเขาและดินแดนเปน 2 เทาของชมพูทวีป คือ มีภูเขาเมรุ 2 ลูก มีดินแดนภรตะ 2 แหง เปนตน 
ปุษกรทวีปก็จะมีภูเขาและดินแดนเปน 2 เทาของธาตกีขัณฑทวีป คือ มีภูเขาเมรุ 4 ลูก มีดินแดน     
ภรตะ 4 แหง เปนตน ดังนั้น ถาจักรวาลนี้ในพุทธศาสนาเทียบกันไดกับชมพูทวีปในศาสนาไชนะ 

                                     
 12ในคัมภีรพรหมาณฑปุราณะก็แบงเปน 4 ทวีป เชนเดียวกันกับพุทธศาสนา แตมีช่ือ 
ตางไปบางดังนี้ ภารตะ (Bharata) อยูทางทิศใต เกตุมาลา (Ketumala) อยูทางทิศตะวันตก (อุตตร)   
กุรุ (Kuru) อยูทางทิศเหนือ และภัทราศวะ (Bhadraśva) อยูทางทิศตะวันออก ดู Bd.P. 1/2/15/50-53. 
 เปนท่ีนาสังเกตวา ในท่ีนี้ เรียกดินแดนท่ีอยูทางทิศใตวา ภารตะ ไมเรียกชมพูทวีป สวน
ดินแดนทางทิศเหนือเปนอุตตรกุระ เหมือนพุทธศาสนา ไมใชไอราวตะ อยางศาสนาไชนะ ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา สมัยนี้ดินแดนอุตตรกุรุไมไดเปนสวนหนึ่งของดินแดนวิเทหะ 
 13เรียงลําดับจากดานในสุด ดังนี้ ชมพูทวีป (Jambudvipa) ปลักษทวีป (Plaksadvipa) 
ศาลมลีทวีป  (Śalmalidvipa) กุศทวีป  (Kuśadvipa) เกราญจทวีป  (Krauñcadvipa) ศากทวีป 
(Śakadvipa) และปุษกรทวีป (Puskaradvipa) ดู Richard L. Thompson,  Vedic Cosmography and 
Astronomy  (Delhi : Motilal Banarsidass, 2004), 49. และ Br.P. 16/11-12. 
 บางคัมภีรของศาสนาพราหมณแบงจักรวาลช้ันกลางเพิ่มเปน 9 ทวีปบาง 13 ทวีปบาง        
ดู Jogendra Chandra Sikdar,  Studies in the Bhagawatisutra  (Muzaffarpur (Bihar) : Research 
Institute of Prakrit, Jainology & Ahimsa, 1964), 525. และ M. Monier-Williams, A Sanskrit-
English Dictionary, 507. 
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จักรวาลอ่ืน ๆ ก็เทียบกันไดกับชมพูทวีปในทวีปอ่ืน ๆ ของศาสนาไชนะเชนเดียวกัน เพียงแต
จักรวาลในพุทธศาสนาไมไดเรียงสลับกันเปนวงแหวนเหมือนอยางทวีปในศาสนาไชนะ แตเปน
วงกลมที่เรียงตอกันไปเทานั้น 
  นอกจากนี้ภูเขาเมรุหรือสิเนรุซ่ึงเปนศูนยกลางของจักรวาลในศาสนาท้ังสองก็มี
ลักษณะสัณฐานคลายกัน คือ มีลักษณะเปนทรงกลม แมคัมภีรโลกทีปกสาร (โลกทีปก. 516) จะ
กลาววา กลมเหมือนตะโพน ไมไดกลมเหมือนกรวยไมมียอดซอนกันอยางในศาสนาไชนะ  
อยางไรก็ตามการท่ีคัมภีรจักกวาฬทีปนี (จกฺกวาฬ. 9) กลาววา มีระเบียง 5 แหง  ตั้งอยูโดยรอบ    
ภูเขาสิเนรุตั้งแตพื้นน้ําข้ึนไป ก็แสดงวา ภูเขาสิเนรุไมไดกลมเทากันตลอดต้ังแตเชิงเขาจนถึงยอด 
สวนท่ีคัมภีรโลกบัญญัติ (โลกป ฺ. 220) กลาววา ภูเขาสิเนรุเปน 4 เหล่ียม และคัมภีรจักกวาฬทีปน ี
(จกฺกวาฬ. 7) กลาวสนับสนุนวาถูกตอง โดยใหเหตุผลวา มีดานท้ัง 4 อยูทางทิศตาง ๆ นั้น  ประเสรฐิ  
ณ นคร  (นิยดา  เหลาสุนทร, บรรณาธิการ 2541 : 216) กลาววา แมเปนทรงกลมก็ตองมีดานท่ีหัน
ไปทางทิศตาง ๆ เหมือนกัน 
  ลักษณะท่ีแตกตางกันของภูเขาเมรุหรือสิเนรุในศาสนาท้ังสองก็คือ ภูเขาเมรุใน
ศาสนาไชนะจะตั้งอยูตรงกลางของอนุทวีปมหาวิเทหะ ดานทิศเหนือเปนดินแดนอุตตรกุรุ ดานทิศ
ใตเปนดินแดนเทวกุรุ   ดานทิศตะวันออกเปนดินแดนปูรววิเทหะ  และดานทิศตะวันตกเปนดนิแดน
อปรวิเทหะ  สวนภูเขาสิเนรุในพุทธศาสนาตั้งอยูตรงกลางทวีปใหญท้ัง 4 ลอมรอบดวยภูเขา
สัตบริภัณฑ14  ซ่ึงสูงลดหล่ันกันไป โดยภูเขายุคนธรสูงจากน้ํา 42,000 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของ
ภูเขาสิเนรุ ภูเขาอิสินธรสูงจากน้ํา 21,000 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของภูเขายุคนธร ภูเขากรวิกสูงจาก
น้ํา 10,500 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของภูเขาอิสินธร ภูเขาสุทัสนะสูงจากน้ํา 5,250 โยชน เทากับ
คร่ึงหนึ่งของภูเขากรวิก ภูเขาเนมินธรสูงจากน้ํา 2,625 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของภูเขาสุทัสนะ   
ภูเขาวินตกะสูงจากน้ํา 1,312 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของภูเขาเนมินธร และภูเขาอัสกัณสูงจากน้ํา 
656 โยชน เทากับคร่ึงหนึ่งของภูเขาวินตกะ (จกฺกวาฬ. 10) มีสีทันดรสมุทรหรือสีทสมุทร             
ค่ันระหวางกลางภูเขาเหลานี้ (ชา.อ. 9/215; วินย.ฏีกา 1/392) 

                                     
 14คัมภีรอภิธานัปปทีปกา เรียก กุลาจละ ดู อภิธาน. 8. คัมภีรอภิธานนัปปทีปกาฎีกา 
อธิบายวาหมายถึง ภูเขาท่ีเปนตนตระกูล (ตนกําเนิด) ของภูเขาท้ังหลาย ดู อภิธาน.ฏีกา 31. สวน
คัมภีรจักกวาฬทีปนี เรียก กุลบรรพต และอธิบายวาหมายถึง ภูเขาท่ีเปนฝง (กุล) ของสีทันดรสมุทร 
ดู จกฺกวาฬ. 13. ในคัมภีรปุราณะ ก็มีกุลบรรพต แตมีรายช่ือตางกัน คือ มเหนทระ (Mahendra)      
มลยะ (Malaya) สหยะ (Sahya) ศุกติมาน (Śuktiman) ฤกษะ (Rksa) วินธยะ (Vindhya)  และ           
ปาริยาตระ (Pariyatra) ดู Bd.P. 1/2/16/18-19. 
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  จักรวาลชั้นบน 
  ในศาสนาไชนะเรียกจักรวาลช้ันบนวา อูรธวโลก มีรูปรางคลายตะโพนท่ีตั้งข้ึน 
เปนสถานท่ีอยูของพวกเทวดา ซ่ึงแบงออกเปน 4 กลุม คือ ภวนวาสี  วยันตระ  โชยติษกะ และ      
ไวมานิกะ กลุมท่ีอาศัยอยูประจําในจักรวาลชั้นบน ไดแก พวกไวมานิกะ สวนกลุมอ่ืน ๆ อาศัยอยู
ท่ัวไปในจักรวาล กลุมภวนวาสีบางพวกอาศัยอยูในจักรวาลช้ันลาง กลุมวยันตระอาศัยอยูไดใน    
ทุกชั้นของจักรวาล โดยเฉพาะบริเวณท่ีแหงแลงและหางไกล บางแหงก็กลาววาอาศัยอยูในจักรวาล
ช้ันกลาง  ลึกลงไปใตพื้นดินประมาณ 100 โยชน และกลุมโชยติษกะอาศัยอยูในจักรวาลชั้นกลาง 
สูงจากพ้ืนดินประมาณ 790-900 โยชน แตบางแหงก็กลาววาอาศัยอยูในจักรวาลชั้นบนเชนเดียวกับ
กลุมไวมานิกะ 
  เทวดากลุมไวมานิกะแบงออกเปน 2 พวก คือ กัลโปปปนนะและกัลปาตีตะ พวก        
กัลโปปปนนะหรือท่ีบางแหงเรียกวา เทวโลก แบงเปน 12 ช้ัน (หรือ 16 ช้ัน) สวนพวกกัลปาตีตะ
แบงออกเปน 2 พวกยอย คือ ไครเวยกะ มี 9 ช้ัน และอนุตตระมี 5 ช้ัน บางแหงเพิ่มเทวดากลุม       
อนุทิศ 9 พวก ระหวางพวกไครเวยกะและอนุตตระ และเทวดากลุมเลากานติกะ 8 พวก ในสวรรค
ช้ันพรหมโลกดวย 
  พุทธศาสนาเรียกสถานท่ีอยูของพวกเทวดาวา สวรรค แบงออกเปน 2 ประเภท คือ       
เทวโลก และพรหมโลก เทวโลกเปนท่ีอยูของพวกเทวดา มี 6 ช้ัน (บางแหงหมายรวมถึงพรหมโลก
ดวย) สวนพรหมโลกเปนท่ีอยูของพวกพรหม แบงเปน 2 พวก คือ รูปพรหม มี 16 ช้ัน และ         
อรูปพรหม มี 4 ช้ัน หากนับจํานวนชั้นสวรรคในจักรวาลช้ันบนของศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
จะได 26 ช้ัน เทากันพอดี 
  อยางไรก็ตาม การแบงช้ันจักรวาลในพุทธศาสนาไมคอยจะมีความสัมพันธกับ
สถานท่ีอยูอยางในศาสนาไชนะ แตจะมีความสัมพันธกับระดับช้ันของจิตมากกวา เพราะเทวโลก
หรือสวรรค 6 ช้ัน พุทธศาสนาจัดรวมอยูในกามภพ พวกเดียวกับสัตวนรก สัตวดิรัจฉาน เปรต 
อสุรกาย และมนุษย เนื่องจากยังมีการเสวยกามคุณอยู ดังจะเปรียบเทียบใหเห็นตอไปนี้ 
  ศาสนาไชนะแบงพวกเทวดาภวนวาสี วยันตระ และโชยติษกะ ออกเปนหลาย
ประเภท แมจะมีลักษณะแตกตางกันบาง แตก็ยังเปนพวกท่ีแสวงหาความสุขทางกาม โดยการมี
ความสัมพันธทางเพศกับเทวีเชนเดียวกับมนุษย ดังนั้น จึงอาจเทียบไดกับเทวดาสวรรคช้ัน            
จาตุมหาราชิกา เทวดาเหลานี้บางพวกมีช่ือเรียกคลายกับท่ีพุทธศาสนาจัดเปนคติอยางอ่ืน ไมใช
เทวดา เชน อสุรกุมาร  คลายกับพวกอสุรกาย นาคกุมาร และสุบรรณกุมาร คลายกับพวกนาค     
พวกครุฑ ซ่ึงพุทธศาสนาจัดเปนพวกสัตวดิรัจฉาน แตบางพวกก็ยังไมแนชัดวาจะจัดเปนประเภทใด
ในพุทธศาสนา เชน มโหรคะ เดวิดส และสเตด (Davids and Stede 2001 : 527) วาหมายถึง งูใหญ 
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แตในขุททกนิกาย (ขุ.ชา. 27/2496, 2498/550) แสดงวาเปนพวกนาค สวนกินนร และกิมปุรุษ  
เดวิดส และสเตด (Davids and Stede 2001 : 213, 215) แสดงวา มีความหมายเหมือนกัน โดย
หมายถึง นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหัวคลายศีรษะมนุษยแตในภัลลาติยชาดก (ขุ.ชา. 27/2154/438) 
แสดงวา กิมปุรุษเปนพวกมฤค แตมีเพศปรากฏเหมือนมนุษย15  อรรถกถาชาดก (ชา.อ. 9/371) และ
อรรถกถาอปทาน (อป.อ. 1/261) ก็แสดงวา กินนรเปนพวกสัตวดิรัจฉานเหมือนกัน แมจะกลาววา 
พวกกินนรเปนสัตวดิรัจฉาน แตอรรถกถาชาดก (ชา.อ. 9/370) ก็เลาวา นางกินนรีตนหน่ึงช่ือ      
รตนวตี อยูกินเปนภรรยาของดาบส   จนมีบุตรธิดาดวยกัน เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณท่ีดาบส  
ตนนั้นชวยฆาลิงท่ีมาทํารายพวกตน แสดงใหเห็นวา พวกกินนรนาจะเปนมนุษยเผาพันธุหนึ่ง ซ่ึงมี
ความสามารถหลายอยางคลายมนุษย  ดังท่ีกลาวไวในอรรถกถาตักการิยชาดก (ชา.อ. 6/215) วา 
พวกกินนรมีความสามารถในการขับรองและฟอนรํา สวนอรรถกถาภัลลาติกชาดก (ชา.อ. 7/96) 
แสดงวา กินนรเปนพวกอมนุษย แตไมไดระบุวาเปนอมนุษยประเภทใด บางพวกก็ตรงกัน เชน      
สูรยะ และจันทรมัส แตมีจํานวนตางกัน คือ ในพุทธศาสนา แตละจักรวาลจะมีดวงอาทิตยและ   
ดวงจันทรเพียงอยางละ 1 ดวง เทานั้น แตในศาสนาไชนะจะมีดวงอาทิตยและดวงจันทรในจักรวาล
นับจํานวนไมถวน เฉพาะในชมพูทวีปมีดวงอาทิตย 2 ดวง ดวงจันทร 2 ดวง เม่ือรวมดวงอาทิตย
และดวงจันทรในดินแดนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยก็ มีถึงอยางละ  132 ดวง  นอกจากนี้                 
ในพุทธศาสนา ดวงอาทิตยจะมีขนาดใหญกวาดวงจันทร (วินย.อ. 1/126)  แตในศาสนาไชนะ     
ดวงจันทรจะมีขนาดใหญและอยูสูงกวาดวงอาทิตย สวนบางพวกท่ีมีเพิ่มเติมเขามา ไมปรากฏใน

                                     
 15คลายกับลักษณะของพวกกินนรท่ีกลาวไวในนิทานโบราณของชาวอินเดียวา         
หนาเปนมาตัวเปนคน มีช่ือเรียกวา อัศวมุข (Aśvamukha) และตุรังคพักตร (Turavgavaktra) ดวย     
ดู John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion (New Delhi : D.K. 
Printworld (P) Ltd., 2005), 164. ลักษณะของกินนรท่ีดอวสัน (Dowson) กลาวถึงนี้คลายกับลักษณะ
ของนางแกวหนามา ตัวเอกบทละครนอกเร่ืองแกวหนามาของไทย ซ่ึงแสดงวา นางแกวหนามามี
ลักษณะเปนกินนรของอินเดียแท นอกจากน้ี ในมหาชาติกัณฑมหาพนของพระเทพโมลี (กล่ิน)     
วัดราชสิทธารามก็มีกลาวถึงพวกกินนรวา “อัศวมุขีก็คะนองพาคณะเท่ียวในเถ่ือนทาง” ตอมา     
สมัยหลัง ลักษณะของกินนรของไทยจึงเปล่ียนไป โดยนางกินนรี จะมีหนาและลําตัวทอนบนเปน
มนุษย ทอนลางเปนนก อยางไรก็ตามลักษณะของพวกกินนรคงจะเปล่ียนไปตามจินตนาการของ  
แตละชาติท่ีรับอิทธิพลจากอินเดีย เพราะรูปสลักเร่ืองสุธนชาดกท่ีโบโรบุดูระ (Borobudur) เกาะชวา 
นางกินนรีมีรูปรางอยางมนุษยธรรมดา  ดู พระยาอนุมานราชธน, ความรูเก่ียวกับวรรณคดีและ   
เทพนิยายสงเคราะห (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2531), 107-108. 
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พุทธศาสนา ก็ถือวาเปนเทวดาได โดยอาศัยหลักท่ีแสดงไวในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ขุ.จูฬ. 
30/120/46) วา “ส่ิงใดก็ตาม หากไดรับการนับถือบูชา ส่ิงนั้นก็เปนเทวดาได”16 
  สวรรคช้ันกัลโปปปนนะ 12 ช้ัน เทียบไดกับสวรรค 6 ช้ัน ในพุทธศาสนา เพราะ
เทวดาในสวรรคเหลานี้ยังมีการยุงเกี่ยวกับเร่ืองกามารมณ โดยสวรรคช้ันแรกคือ เสาธรรม เทียบได
กับสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส 2 ช้ันรวมกัน ในศาสนาไชนะทาวโลกบาลท้ัง 4 คือ   
โสม  ยม  วรุณ  และไวศรวณะ  จะเปนผูชวยพระอินทรในการปกครองสวรรคแตละช้ัน ไมไดแยก
อยูตางหากเหมือนสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา เปนท่ีนาสังเกตวา สวรรคช้ันนี้ไมมีพระอินทรปกครอง   
ท้ัง ๆ ท่ีสวรรคช้ันอ่ืน ๆ ตางก็มีผูปกครองครบทุกช้ัน ตองอาศัยทาวสักกะซ่ึงเปนพระอินทรสวรรค
ช้ันดาวดึงสมาปกครอง ทําใหเขาใจไดวา ความจริงแลว สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกานั้นอาจไมได 
แยกเปนสวรรคช้ันหนึ่งตางหากจากสวรรคช้ันดาวดึงส เพียงแตเปนท่ีอยูของทาวโลกบาลท้ัง 4 คือ     
ทาวธตรฐ วิรุฬหก วิรูปกษ และทาวเวสวัณ เพ่ือทําหนาท่ีอารักขาทิศตาง ๆ ของสวรรคช้ันดาวดึงส 
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากทาวสักกะ โดยไมมีอํานาจเด็ดขาด เม่ือมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนก็ตองไป
รายงานใหท่ีประชุมเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงสทราบ 
  ทาวโลกบาลสวรรคกัลโปปปนนะท้ัง 12 ช้ัน ในศาสนาไชนะมีช่ือเหมือนกับใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตางกันเพียงทิศตะวันออกเทานั้นท่ีศาสนาไชนะเปนพระโสม17 แตศาสนา
พราหมณ-ฮินดู เปนพระอินทร (เสฐียรโกเศศ 2544 : 87) มีตรงกับพุทธศาสนา 1 องค คือ ทาว        
ไวศรวณะ หรือ เวสวัณ หรือกุเวร ซ่ึงเปนทาวโลกบาลทางทิศเหนือ 
  เร่ืองราวเกี่ยวกับพระอินทรท้ังในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา นาจะไดรับอิทธิพล
มาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู เพราะเปนท่ีรูจักกันแพรหลายในอินเดียมาเปนเวลานาน ตั้งแต       
สมัยแรกท่ีพวกอารยันอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในอินเดีย เม่ือประมาณ 4,000-3,000 ปมาแลว            
ดังปรากฏเร่ืองราวอยูในคัมภีรพระเวท นอกจากน้ียังมีหลักฐานวาในคัมภีรอเวสตะของชาวอิหราน        
ก็มีช่ือของพระอินทรปรากฏอยู ซ่ึงแสดงวา พระอินทรนาจะเปนเทพท่ีชาวอารยันรูจักมากอนท่ีจะ
เร่ิมอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในอินเดีย  ตอมาสมัยมหากาพยและปุราณะ แมพวกอารยันจะหันไปนับ

                                     
 16เย  เยสํ  ทกฺขิเณยยฺา  เต  เตสํ  เทวตา. 

(ขุ.จูฬ. 30/120/46) 
 17ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  พระโสมหรือพระจันทร เปนทาวโลกบาลทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนทิศเหนือ บางแหงวา เปนพระอัคนี แตบางแหงวา พระอัคนี เปนทาว
โลกบาลทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ดู  M. Monier-Williams,  A Sanskrit-English Dictionary, 906. 
และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,  สาวิตรี  (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2550), 104-105. 
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ถือเทพเจาองคอ่ืน ๆ วา เปนเทพสูงสุด แตพระอินทรก็ยังเปนเทพท่ีรูจักกันดีท่ัวไป เม่ือเกิดศาสนา
ไชนะและพุทธศาสนา แมคนจะเปล่ียนลัทธิความเช่ือถือ แตความนิยมนับถือพระอินทร ก็ยังคงมีอยู 
เพียงแตเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมคุณลักษณะของพระอินทรตางไปจากเดิม เพื่อใหสอดคลองกับ
ลัทธิศาสนาของตนเทานั้น (เกื้อพันธุ  นาคบุปผา 2520 : 13, 44, 142-143, 357-359) 
  พระอินทรในสมัยพระเวทมีสมญานามเปนอันมาก แตท่ีกลายมาเปนช่ือของ
พระองคในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาก็คือ ศักระ ซ่ึงมีความหมายวา ผูทรงอํานาจ พระองค        
มีชายาช่ือ อินทราณี หรือศจี ทรงมีวัชระเปนอาวุธประจําพระองค นอกจากวัชระแลวยังมีธนูและ
ตะขอเปนอาวุธดวย พาหนะของพระองคคือ รถทองเทียมดวยมาสีน้ําตาล แตในสมัยมหากาพย
กลาววา พระอินทรมีชางช่ือไอราวตะหรือไอราวณะเปนพาหนะดวย คัมภีรพระเวทไมไดกลาวถึง  
ท่ีอยูของพระอินทรไวชัดเจน กลาวเพียงวา พระองคเปนหัวหนาเทพแหงบรรยากาศ (Antariksa)   
ซ่ึงอยูระหวางแผนดินและสวรรค ดังนั้น ท่ีประทับของพระองคก็นาจะอยูท่ีสวรรคช้ันนี้ วรรณคดี   
สมัยหลังไดกลาวถึงสวรรคของพระอินทรวาต้ังอยูบนภูเขาเมรุ นครของพระองคมีช่ือวา อมราวตี 
ภายในนครมีสวนชื่อนันทนะ เปนสถานท่ีนาร่ืนรมย มีตนไมสวรรคหลายชนิด รวมทั้งตนปาริชาต
ดวย พระองคประทับอยูในวิมานชื่อ ปุษกรมาลินี (Puskaramalini) หรือไวชยันตะ (Vaijayanta) 
พรอมดวยนางศจี (เกื้อพันธุ  นาคบุปผา 2520 : 64-65, 95, 100-101, 103-106, 134-135) 
  จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา เร่ืองราวของอินทรและสวรรคของพระองคคลายคลึง
กับพระอินทรในศาสนาไชนะและพุทธศาสนามาก บางอยางก็ตรงกับศาสนาไชนะ บางอยางก็ตรง
กับพุทธศาสนา บางอยางก็ตรงท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนา และบางอยางศาสนาไชนะก็ตรงกับ   
พุทธศาสนา แสดงใหเห็นวา แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ตางก็มีอิทธิพลตอกัน เชน เร่ืองสวรรคของ      
พระอินทรตั้งอยูบนยอดภูเขาเมรุหรือสิเนรุ เร่ืองชางเอราวัณ ซ่ึงในคัมภีรปุราณะแสดงวามีลักษณะ
เปนชางจริง ๆ มีนิสัยเหมือนสัตวท่ัวไป พระอินทรทรงใชเปนชางทําศึก (เกื้อพันธุ  นาคบุปผา 2520 
: 254) แตในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา ชางเอราวัณเปนชางจําแลง ในศาสนาไชนะ เวลาท่ี       
ตีรถังกรประสูติเทพติดตาม (Abhiyogya) จะแปลงกายเปนชางเอราวัณ (Jain, trans. 2009 : 169) 
สวนในพุทธศาสนา เทพบุตรช่ือเอราวัณจะแปลงกลายเปนชางเอราวัณใหทาวสักกะประทับเวลา
เสด็จประพาสอุทยาน (ธ.อ. 2/104) 
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  นอกจากสวรรคช้ันเสาธรรมแลว ในระดับเดียวกันนี้ ศาสนาไชนะยังมีสวรรคอีก
ช้ันหนึ่งช่ือ ไอศาน มีลักษณะเหมือนกับสวรรคช้ันเสาธรรม แตพระอินทรผูปกครองมีนามวา 
อีศาน18 
  ถัดจากสวรรคช้ันเสาธรรมและไอศานข้ึนไปเปนสวรรคช้ันสานัตกุมาร พระอินทร       
ท่ีปกครองสวรรคช้ันนี้มีนามวา สนัตกุมาร คลายกับนามของพรหมองคหนึ่งในพุทธศาสนา คือ        
สนังกุมารพรหม ซ่ึงไดรับความเคารพยกยองจากเทวดาสวรรคจาตุมหาราชิกาและดาวดึงสมาก     
(ที.มหา. 10/216/258-259) ท่ีระดับเดียวกันนี้ยังมีสวรรคช้ันมาเหนทระตั้งอยู มีลักษณะเหมือนกับ
สวรรคช้ันสานัตกุมาร แตพระอินทรผูปกครองมีนามวา มเหนทระ 
  เหนือสวรรคช้ันสานัตกุมารและมาเหนทระข้ึนไป คือ สวรรคช้ันพรหมโลก หรือ
พรหม หรือพราหม สวรรคช้ันนี้แมจะมีช่ือเหมือนพรหมโลกของพุทธศาสนา แตไมไดมีลักษณะ
คลายกัน เพราะเปนสวรรคท่ียังเกี่ยวของกับเร่ืองกามารมณ 
  สวรรคท่ีอยูเหนือข้ึนไปจากสวรรคช้ันพรหมโลก คือ ลานตกะ ถัดจากลานตกะเปน   
มหาศุกร ถัดจากมหาศุกรเปนสหัสราระ ถัดจากสหัสราระเปนอานตะและปราณตะ ถัดจากอานตะ
และปราณตะเปนอารณะและอัจยุต สวรรคเหลานี้คลายกับสวรรคช้ันท่ีกลาวมา มีพระอินทรซ่ึงมี
นามเชนเดียวกับช่ือสวรรค พรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค มีนามเหมือนกับสวรรคช้ันที่กลาวมาเปน
ผูปกครอง 
  ในศาสนาไชนะไมพบวามีการกลาวถึงช้ันของสวรรคซ่ึงเปนท่ีสถิตของผูท่ีจะลงมา
อุบัติเปนตีรถังกร เหมือนอยางสวรรคช้ันดุสิตในพุทธศาสนา ซ่ึงถูกกําหนดใหพระโพธิสัตว        
ทุกพระองคจะตองไปเกิดกอนท่ีจะเสด็จลงมาอุบัติในโลกมนุษยเพื่อตรัสรูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา  ท้ังนี้ เพราะผูท่ีจะมาอุบัติเปนตีรถังกรนั้น อาจมาจากนรกขุมท่ี 1-3 ก็ได ดังจะ
เห็นไดจากปทมนาภะซ่ึงจะมาอุบัติเปนตีรถังกรองคแรกของศาสนาไชนะ ในสวนของกาลจักร     
อุตสรรปณี ท่ีจะมาถึงในอนาคต แตขณะนี้พระองคก็กําลังชดใชกรรมอยูในนรกขุมท่ี 1 
  เทวดาในสวรรคแตละช้ันจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ศาสนาไชนะ
กลาววา   เทวดาที่อยูสวรรคช้ันบนจะมีอายุ  อํานาจ  ความสุข  รัศมี   ความบริสุทธ์ิของจิต 
ความสามารถทางประสาทสัมผัส และทิพยจักษุเพิ่มมากข้ึน แตขณะเดียวกันก็จะมีการเคล่ือนไหว 
ขนาดของรางกาย ราคะและมานะลดลง และพุทธศาสนาก็กลาวในทํานองเดียวกันวา เทวดาท่ีเปน
ราชาปกครองสวรรคแตละช้ันยอมเปนเลิศกวาเทวดาในสวรรคช้ันนั้น 10 ประการ คือ อายุทิพย 

                                     
 18ตามความเช่ือของศาสนาไชนะ มีพระอินทรทําหนาท่ีปกครองสวนตาง ๆ ของจักรวาล 
รวมท้ังหมด 100 องค ดู Acarya Kundakunda, Pañcastikaya-sara, 1. 
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วรรณะทิพย  สุขทิพย  ยศทิพย  อธิปไตยทิพย  รูปทิพย  เ สียงทิพย  กล่ินทิพย  รสทิพย  และ       
โผฏฐัพพะทิพย  ซ่ึงก็แสดงวา เทวดาในสวรรคช้ันท่ีสูงข้ึนไปยอมเปนเลิศกวาเทวดาท่ีอยูในสวรรค
ช้ันลางดวยทิพยสมบัติ 10 ประการนี้เชนเดียวกัน ดังจะเปรียบเทียบใหเห็นดังนี้ 
  ลักษณะท่ีคลายคลึงกันไดแก เร่ืองอายุ อํานาจ ความสุข รัศมี ความบริสุทธ์ิของจิต 
และความสามารถทางประสาทสัมผัส เทวดาท่ีอยูสวรรคช้ันสูงข้ึนไปยอมตองมีส่ิงเหลานี้เหนือกวา
เทวดาท่ีอยูสวรรคช้ันลาง ดังจะเห็นไดชัดเจนในเร่ืองอายุ เทวดาท้ังในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
ตางก็มีอายุเพิ่มข้ึนเม่ืออยูในสวรรคช้ันท่ีสูงข้ึนไป โดยเทวดาในพุทธศาสนาจะมีอายุเพิ่มข้ึน          
เปน 2 เทาเสมอ จนถึงสวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตตี สวนในศาสนาไชนะแมจะเพิ่มข้ึนแตก็ไมเปน    
2 เทา โดยเทวดาสวรรคช้ันเสาธรรมและไอศานมีอายุสูงสุดประมาณ 2 สาคโรปมะ ช้ันสานัตกุมาร
และมาเหนทระ มีอายุสูงสุดประมาณ 7 สาคโรปมะ หลังจากนั้นมีการคํานวณอายุโดยใชอายุของ
เทวดาสวรรคช้ันสานัตกุมารและมาหนทระ คือ 7 สาคโรปมะ เปนตัวตั้งแลวบวกดวย 3, 7, 9, 11, 13      
และ 15 จะไดอายุของเทวดาสวรรคช้ันถัดไป คือ ช้ันพรหมโลก 10 สาคโรปมะ  ช้ันลานตกะ         
14 สาคโรปมะ  ช้ันมหาศุกร 16 สาคโรปมะ  ช้ันสหัสราระ 18 สาคโรปมะ  ช้ันอานตะและปราณตะ 
20 สาคโรปมะ  ช้ันอารณะและอัจยุต 22 สาคโรปมะ 
  นอกจากเร่ืองอายุแลว เทวดาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาก็ยังมีความยินดีใน
เร่ือง  กามคุณเหมือนกัน โดยเทวดาในสวรรคจะมีวิธีการแสวงหาความสุขแตกตางกันออกไป              
จากความสุขข้ันหยาบไปถึงความสุขข้ันละเอียด ศาสนาไชนะแสดงวา พวกเทวดากัลโปปปนนะ 
ช้ันท่ี 1-2 คือ เสาธรรมและไอศาน มีการแสวงหาความสุขทางกามโดยการมีเพศสัมพันธกับเทวี
เหมือนมนุษย ช้ันท่ี 3-4 คือ สานัตกุมารและมาเหนทระ มีการแสวงหาความสุขทางกาม โดยการจับ
ตองสัมผัสเทวี ช้ันท่ี 5-6 คือ พรหมโลกและลานตกะ มีการแสวงหาความสุขทางกาม โดยการจองดู
เทวีท่ีแตงตัวและสวมเครื่องประดับอยางสวยงาม ช้ันท่ี 7-8 คือ มหาศุกรและสหัสราระ มีการ
แสวงหาความสุขทางกาม โดยการฟงดนตรี เสียงหัวเราะ การเจรจา และบทเพลงอันไพเราะจากเทวี           
ช้ันท่ี 9-12 คือ อานตะ ปราณตะ อารณะ และอัจยุต มีการแสวงหาความสุขทางกาม โดยการคิด
จินตนาการ คลายกับท่ีอาจารยบางพวกในพุทธศาสนากลาวไววา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาและ
ดาวดึงส สําเร็จกามกิจดวยการอยูรวมกันเปนคู ๆ   ช้ันยามา  สําเร็จดวยอาการเพียงสวมกอดกัน   
ช้ันดุสิต สําเร็จดวยอาการเพียงใชมือจับตอง  ช้ันนิมมานรดี สําเร็จดวยอาการเพียงหัวเราะ  และช้ัน 
ปรนิมมิตวสวัตตี สําเร็จดวยอาการเพียงแลดู อยางไรก็ตามอรรถกถาและฎีกากลาววา เทวดาเหลานี้
ท้ังหมดยังมีการแสวงหาความสุขโดยการมีเพศสัมพันธกันเปนคู ๆ เหมือนมนุษย 
  สวนลักษณะท่ีแตกตางกัน ไดแก ขนาดของรางกาย สีกาย และการเคล่ือนไหว 
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  ขนาดของรางกาย พุทธศาสนาเถรวาทไมไดกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับความสูง
ของเทวดาในสวรรคแตละช้ัน แตจากการพรรณนาลักษณะของเทวดาท่ีปรากฏ เชน มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร เทวดาสวรรคช้ันดาวดึงส ทาวสักกะ ราชาแหงสวรรคช้ันดาวดึงส ธรรมิกอุบาสก เทวดา
สวรรคช้ันดุสิต ทุกองคตางก็มีรางกายสูง 3 คาวุต ท้ังนั้น จึงอาจกลาวไดวา เทวดาทุกช้ันมีความสูง  
3 คาวุต อยางไรก็ตามในคัมภีรพุทธศาสนาฝายมหายานไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความสูงของ
เทวดาในสวรรคแตละช้ันไววา ช้ันจาตุมหาราชิกา สูง 

4
1  โกสะ ช้ันดาวดึงสสูง 

2
1  โกสะ ช้ันยามา สูง 

4
3  โกสะ ช้ันดุสิตสูง 1 โกสะ ช้ันนิมมานรดี สูง 1

4
1  โกสะ และช้ันปรนิมมิตวสวัตตี สูง 1

2
1  โกสะ  

(Abhidharmakosavyakhya, quoted in Law 1998 : 31-33; Kloetzli 1989 : 38) จะเห็นไดวา ความสูง
ของเทวดาแตละช้ันจะเพิ่มข้ึนตามลําดับ ซ่ึงตรงกันขามกับเทวดาในศาสนาไชนะ คือ เม่ือช้ันสูงข้ึน 
ความสูงจะลดลงตามลําดับเชนเดียวกัน เร่ิมตนจากความสูง 7 ศอก ในสวรรคช้ันเสาธรรมและ
ไอศาน ลดลงเหลือ 6 ศอก ในช้ันสานัตกุมารและมาเหนทระ 5 ศอก ในช้ันพรหมโลกและลานตกะ 
4 ศอก ในช้ันมหาศุกรและสหัสราระ 3

2
1  ศอก ในช้ันอานตะและปราณตะ และ 3 ศอก ในช้ัน

อารณะและอัจยุต 
  สีกาย เร่ืองสีกายก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ีไมมีรายละเอียดกลาวถึงในพุทธศาสนา        
เถรวาท ในชาดก  ขุททกนิกาย (ขุ.ชา. 27/1534/311-312) กลาววา รางกายของพวกเทวดาไมมีเสน
เอ็น จึงไมแกเหมือนมนุษย และในวิมานวัตถุ ขุททกนิกาย (ขุ.วิมาน. 26/1-85/1-156) ก็แสดงวา พวก
เทวดามีผิวพรรณอันเปนทิพย ซ่ึงมีแตจะผุดผองข้ึนทุกวัน มีผิวพรรณงดงาม มีรัศมีรุงเรืองสวางไสว
ไปท่ัวทุกทิศเหมือนดาวประกายพฤกษ ดังนั้น เม่ือกลาวถึงสีกายของพวกเทวดาโดยท่ัวไป ก็มักจะ
กลาววา มีผิวพรรณงามเหมือนทองคําบริสุทธ์ิ (ชา.อ. 6/29) ตางจากศาสนาไชนะซ่ึงมีการแบงสีกาย
ของเทวดาแตละช้ันและแตละประเภทไวอยางชัดเจน ศาสนาไชนะถือวา สีเปนส่ิงท่ีบงบอกถึง
ระดับความสะอาดบริสุทธ์ิของชีวะ เทวดากัลโปปปนนะ ช้ันท่ี 1-2 มีกายสีเหลือง (บางแหงวา        
สีแดง)   ช้ันที่ 3-5 มีกายสีชมพู และช้ันท่ี 6-12 มีกายสีขาว หากเปรียบเทียบกันแลว สีกายของเทวดา
ในพุทธศาสนาก็นาจะเหมือนกับสีกายของเทวดากัลโปปนันทะ ช้ันท่ี 1-2 ในศาสนาไชนะ 
  การเคล่ือนไหว  ในศาสนาไชนะ  เทวดาในสวรรค ช้ันท่ีอยู สูง ข้ึนไปจะมี
ความสามารถในการเคล่ือนไหวลดลงเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดเม่ือชีวะหลุดพนแลวและไดไปเสวย            
วิมุติสุขอยูในสิทธโลก ก็จะไมมีการเคล่ือนไหวโดยส้ินเชิง สวนในพุทธศาสนา ช้ันของสวรรค     
ไมคอยมีผลตอความสามารถในการเคล่ือนไหว ข้ึนอยูกับประเภทของเทวดามากกวา เพราะมี
ปรากฏวา เทวดาท่ีอยูในสวรรคตางช้ันกันมีความสามารถในการเคล่ือนไหวไมตางกันนัก              
ในสักกปญหสูตร (ที.มหา. 10/247/299) กลาววา ทาวสักกะ พรอมดวยเทวดาสวรรคช้ันดาวดึงส 
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มีปญจสิขคันธรรพบุตรนําเสด็จ   ไดลงมาจากสวรรคช้ันดาวดึงสเพื่อเฝาพระพุทธเจาท่ีถํ้าอินทสาละ 
ณ เวทิยกบรรพต ดานทิศเหนือแหงพราหมณคามช่ือ อัมพสัณฑ อันต้ังอยูทางทิศตะวันออกของ
นครราชคฤห แควนมคธ โดยใชเวลาเทากับเวลาท่ีบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คูเขาออกไปหรือ          
คู แขนท่ีเหยียดออกเขา เหมือนกับท่ีกลาวไวในมหาสมัยสูตร (ที.มหา. 10/235/287) วา เทวดาชั้น
สุทธาวาส 4 องค ไดลงมาจากสวรรคช้ันสุทธาวาส เพื่อเฝาพระพุทธเจาท่ีปามหาวัน เขตนคร
กบิลพัสดุในสักกชนบท โดยใชเวลาเทากับเวลาท่ีบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูเขาออกไปหรือคูแขน
ท่ีเหยียดออกเขา แตพวกรูปพรหมประเภทอสัญญีสัตตา และอรูปพรหมทั้ง 4 ประเภท ไมมีการ
เคล่ือนไหว เนื่องจากพวกอสัญญีสัตตา มีแตรูป ไมมีจิต สวนพวกอรูปพรหม มีแตจิตไมมีรูป 
  ลักษณะท่ีแตกตางอีกอยางหน่ึงก็คือ เทวดาในศาสนาไชนะไมวาจะอยูในสวรรค  
ช้ันใดก็ตาม ไมสามารถบรรลุโมกษะได ตองมาเกิดเปนมนุษยกอน แตในพุทธศาสนา เทวดาทุกช้ัน
ถามีโอกาสไดฟงธรรม ก็สามารถบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลประเภทตาง ๆ ได เชน มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร (ธ.อ. 1/35) ทาวสักกะ (ที.มหา. 10/272/323) ในมัชฌิมนิกาย (ม.อุ. 14/809/508) กลาววา  
เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรดพระราหุลจบลง เทวดาจํานวนหลายพันองคไดเกิดดวงตา 
เห็นธรรม อรรถกถามัชฌิมนิกาย (ม.อ. 4/250) ขยายความวา บางพวกเปนพระโสดาบัน บางพวก
เปนพระสกทาคามี บางพวกเปนพระอนาคามี และบางพวกก็เปนพระขีณาสพ จํานวนเทวดาท่ีได
บรรลุธรรมไมสามารถกําหนดนับได และในอรรถกถาทีฆนิกาย (ที.อ. 2/311) ก็กลาววา ในวันท่ี
พวกเทวดาจากโลกธาตุตาง ๆ มาประชุมกันเพื่อเฝาพระพุทธเจานั้น มีเทวดาประมาณ 100,000 โกฏิ  
บรรลุพระอรหัต สวนพวกท่ีบรรลุมรรค 3 มีจํานวนนับไมถวน 
  ถัดจากสวรรคช้ันกัลโปปปนนะ 12 ช้ันข้ึนไป เปนสวรรคช้ันกัลปาตีตะ ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ไครเวยกะ 9 ช้ัน และอนุตตระ 5 ช้ัน สวรรคช้ันกัลปาตีตะท้ัง 14 ช้ันนี้   
นาจะเทียบไดกับรูปพรหม 16 ช้ัน ในพุทธศาสนา แมจะไมเหมือนกันทีเดียว โดยไครเวยกะ 9 ช้ัน 
เทียบไดกับรูปพรหม 9 ช้ัน ตั้งแตช้ันพรหมปาริสัชชาถึงช้ันสุภกิณหา และอนุตตระ 5 ช้ัน เทียบได
กับสุทธาวาส 5 ช้ัน ดังจะเปรียบเทียบใหเห็นตอไปนี้ 
  สวรรค ช้ันกัลปาตีตะของศาสนาไชนะไมมี เทวีหรือเทวดาผูหญิงคลายกับ        
พรหมโลกของพุทธศาสนาท่ีมีแตพรหมผูชายลวน เพราะฉะน้ันพวกเทวดาและพรหมเหลานี้จึงพน
จากกามคุณ ไมยุงเกี่ยวกับเร่ืองรูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ดํารงอยูในภาวะอันเปนสุขอยางยิ่ง 
พุทธศาสนากลาววา เปนความสุขท่ีเกิดจากฌาน 
  พวกเทวดาสวรรคไครเวยกะทั้ง 9 ช้ัน แบงเปนช้ันใหญ ๆ ได 3 ช้ัน คือ ช้ันลาง    
ช้ันกลาง และช้ันบน แตละช้ันประกอบดวย 3 ช้ันยอย มีกายสีขาวเหมือนกันหมด อายุจะเพิ่มข้ึน
ตามลําดับช้ันท่ีสูงข้ึนเชนเดียวกับพุทธศาสนา เร่ิมจากช้ันแรก สุทรรศนะ มีอายุ 23 สาคโรปมะ แลว
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เพิ่มข้ึน ช้ันละ 1 สาคโรปมะ จนถึงช้ันท่ี 9 คือ ปรีติงกร จะมีอายุสูงสุด 31 สาคโรปมะ ตางจาก   
พุทธศาสนา ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนในลักษณะท่ีเปน 2 เทา คือ ช้ันแรก พรหมปาริสัชชา 

4
1  กัป ช้ันท่ี 2 พรหม

ปุโรหิตา 
2
1  กัป   ช้ันท่ี 3 มหาพรหมา 1 กัป   ช้ันท่ี 4 ปริตตาภา 2 กัป   ช้ันท่ี 5 อัปปมาณาภา 4 กัป  

ช้ันท่ี 6   อาภัสสรา 8 กัป ช้ันท่ี 7 ปริตตสุภา 16 กัป ช้ันท่ี 8 อัปปมาณสุภา 32 กัป  และช้ันท่ี 9          
สุภกิณหา  64 กัป  
  สําหรับความสูงของเทวดาสวรรคช้ันไครเวยกะจะลดลงตามลําดับช้ันท่ีสูงข้ึน คือ      
ช้ันลาง สูง 2

2
1  ศอก ช้ันกลาง สูง 2 ศอก และช้ันบน สูง 1

2
1  ศอก ในพุทธศาสนาเถรวาทไมไดแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ กลาวแตเพียงวา พวกพรหมมีรางกายใหญโต ขนาดเทากับ 2-3 เขต
หมูบานของชาวมคธ แตในคัมภีรพุทธศาสนามหายานกลาววา ความสูงของรูปพรหมจะเพิ่มข้ึน
ตามลําดับช้ันท่ีสูง โดยช้ันท่ี 1-4 เพิ่มข้ึนช้ันละ 

2
1  โยชน ช้ันท่ี 5-9 เพิ่มเปน 2 เทาของช้ันท่ีอยูขางลาง

ดังนี้ 
  ช้ันที่ 1 พรหมปารษัทยะ (Brahmaparsadya) หรือพรหมกายิกะ (Brahmakayika) 
สูง

2
1  โยชน 

  ช้ันที่ 2 พรหมปุโรหิต (Brahmapurohita) สูง 1 โยชน 
  ช้ันที่ 3 มหาพรหม (Mahabrahma) สูง 1

2
1  โยชน 

  ช้ันที่ 4 ปริตตาภะ (Parittabha) สูง 2 โยชน 
  ช้ันที่ 5 อประมาณาภะ (Apramanabha) สูง 4 โยชน 
  ช้ันที่ 6 อาภาสวระ (Abhasvara) สูง 8 โยชน 
  ช้ันที่ 7 ปรีตตศุภะ (Parittaśubha) สูง 16 โยชน 
  ช้ันที่ 8 อประมาณศุภะ (Apramanaśubha) สูง 32 โยชน 
  ช้ันที่ 9 ศุภกฤตสนะ (Śubhakrtsna) สูง 64 โยชน 

 (Abhidharmakosavyakhya, quoted in Law 1998 : 33-34; Kloetzli 1989 : 38) 
 
  ผูวิจัยยังไมพบวาศาสนาไชนะใชอะไรเปนเกณฑในการแบงสวรรคช้ันไครเวยกะ
ท้ัง 9 ช้ัน เปน 3 ช้ันใหญ แตมีลักษณะคลายการแบงรูปพรหมในพุทธศาสนา ท่ีใชระดับช้ันของฌาน
เปนเกณฑ คือ ปฐมฌาน 3 ช้ัน ทุติยฌาน 3 ช้ัน และตติยฌาน 3 ช้ัน รวมเปน 9 ช้ัน เทากันพอดีกับ
สวรรคช้ันไครเวยกะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 219 

  บางคัมภีรในศาสนาไชนะกลาววา เหนือสวรรคช้ันไครเวยกะข้ึนไป กอนจะถึง
สวรรคช้ันอนุตตระ มีสวรรคช้ันอนุทิศ 9 ช้ัน ตั้งอยู เทวดาในสวรรคเหลานี้มีลักษณะคลายกับ
เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระ จึงนาจะเทียบไดกับรูปพรหมช้ันเวหัปผลาและอสัญญีสัตตา ซ่ึงอยู
ระหวางรูปพรหม 9 ช้ัน และสุทธาวาส 5 ช้ัน เพราะรูปพรหมท้ัง 2 ช้ันนี้ แมจะเปนผูไดจตุตถฌาน       
เหมือนรูปพรหมชั้นสุทธาวาส แตก็ไมไดจัดรวมไวดวยกัน คงแยกนับไวตางหาก ดังท่ีแสดง         
ไวในอรรถกถาวิภังค19  (วิภงฺค. อ. 568)  แสดงใหเห็นวา เปนพรหมที่มีลักษณะเฉพาะ สมเด็จ        
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (2539 : 613)  ทรงกลาววา รูปพรหมท้ัง 2 ช้ันนี้         
จะไปเกิด ณ โอกาสแหงหนึ่ง ซ่ึงไมใชสวรรคช้ันสุทธาวาส 
  เทวดาสวรรคช้ันอนุทิศทุกช้ันมีกายสีขาว มีอายุสูงสุด 32 สาคโรปมะ เทากัน 
เชนเดียวกับรูปพรหมช้ันเวหัปผลาและอสัญญีสัตตาท่ีมีอายุ 500 กัป เทากัน มีความสูง 1

2
1  ศอก       

ในพุทธศาสนาเถรวาท ไมไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสูงของพวกพรหมตามที่กลาวมาแลว 
แตในคัมภีรพุทธศาสนามหายานกลาววา รูปพรหมช้ันท่ี 10 อนภรกะ (Anabhraka) สูง 125 โยชน  
ช้ันท่ี 11 ปุณยประสวะ (Punyaprasava) หรือปุณยประเวศ (Punyapraveśa) สูง 500 โยชน และ      
ช้ันท่ี 12 พฤหัตผล (Brhatphala) สูง 1,000 โยชน20 (Abhidharmakosavyakhya, quoted in Law 1998 
: 34; Kloetzli 1989 : 38) 
  ลักษณะท่ีคลายกันอีกประการหนึ่งก็คือ เทวดาช้ันอนุทิศจะตองลงมาเกิดเปน 
มนุษยอีกเพื่อบรรลุโมกษะเชนเดียวกับรูปพรหมชั้นเวหัปผลาและอสัญญีสัตตา ท่ีอาจจะตองมา   
เกิดเปนมนุษยอีก เพราะไมมีขอกําหนดเหมือนรูปพรหมช้ันสุทธาวาสวาจะตองนิพพานในชั้นนั้น   
ยกเวนพระอนาคามีท่ีเกิดในพรหมโลกช้ันเวหัปผลา 
 
 
 
 

                                     
 19อิติ   ฉ   กามาวจรา   นว   พฺรหฺมโลกา   ป  ฺจ   สุ ทฺธาวาสา   จตฺตาโร   อรูปา                     
อส ฺสตฺตเวหปฺผเลหิ  สทฺธึ  ฉพฺพีสติ  เทวโลกา. 

(วภิงฺค. อ. 568) 
 20ในวรรณคดีบาลีไมมีช้ันท่ี 10 และ 11 แตมีช้ันอสัญญีสัตตาเพ่ิมเขามาอีกช้ันหนึ่ง        
ตอจากช้ันเวหัปผลา 
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  สวนสวรรคช้ันอนุตตระ แมจะเทียบกันไดกับพรหมโลกช้ันสุทธาวาส โดยมี
จํานวน 5 ช้ัน เทากัน แตในรายละเอียดก็ไมเหมือนกันทีเดียว ดังจะเปรียบเทียบใหเห็นตอไปนี้ 
  ลักษณะการต้ังอยูของสวรรคช้ันอนุตตระ จะอยูในระดับเดียวกัน โดยประจําอยูใน    
แตละทิศ มีช้ันสรวารถสิทธะต้ังอยูตรงกลาง สวนสวรรคช้ันสุทธาวาสจะต้ังเรียงซอนกันข้ึนไป
ตามลําดับ ซ่ึงไมนาจะเปนเชนนั้นเพราะเปนผูไดจตุตถฌานเหมือนกัน แตในวิภังคอธิบายวา เพราะ
มีอารมณ มนสิการ ฉันทะ ปณิธิ อธิโมกข อภินิหาร และปญญาตางกัน อยางไรก็ตามพรหมช้ัน
สุทธาวาสก็ไปมาหากันได 
  เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระมีกายสีขาว สูง 1 ศอก ช้ันท่ี 1-4 มีอายุ 32 สาคโรปมะ  
ช้ันที่ 5 มีอายุ 33 สาคโรปมะ แตบางแหงก็กลาววา ทุกช้ันมีอายุ 33 สาคโรปมะ เทากัน ซ่ึงก็แสดงวา 
เทวดาเหลานี้ไมมีความแตกตางกันในดานกายภาพ ในพุทธศาสนาเถรวาทแสดงวาพรหมสุทธาวาส
แตละช้ันจะมีอายุเพิ่มข้ึนเปนทวีคูณตามลําดับช้ันท่ีสูงข้ึน คือ ช้ันอวิหา มีอายุ 1,000 กัป ช้ันอตัปปา 
มีอายุ 2,000 กัป ช้ันสุทัสสา มีอายุ 4,000 กัป ช้ันสุทัสสี มีอายุ 8,000 กัป และช้ันอกนิฏฐา มีอายุ 
16,000 กัป แตไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับสีกายและความสูง อยางไรก็ตามในคัมภีรพุทธศาสนา
มหายานไดกลาวถึงความสูงของพรหมช้ันสุทธาวาสไวดังนี้ 
  1. ช้ันอวฤหะ (Avrha) มีความสูง 1,000 โยชน 
  2. ช้ันอตปะ (Atapa) มีความสูง 2,000 โยชน 
  3. ช้ันสุทฤศะ (Sudrśa) มีความสูง 4,000 โยชน 
  4. ช้ันสุทรรศน (Sudarśana) มีความสูง 8,000 โยชน 
  5. ช้ันอกนิษฐะ (Akanistha) มีความสูง 16,000 โยชน 

(Abhidharmakosavyakhya, quoted in Law 1998 : 34; Kloetzli 1989 : 38) 
 

  เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระตองลงมาเกิดเปนมนุษยเพื่อบรรลุโมกษะ โดยช้ันท่ี 1-4 
จะตองมาเกิดอีก 3 คร้ัง คร้ังแรกเปนมนุษย คร้ังท่ีสองเปนเทวดาสวรรค ช้ันอนุตตระชั้นใดชั้นหนึ่ง 
แตบางแหงวาตองเปนสวรรคช้ันสรวารถสิทธะเทานั้น และคร้ังสุดทายเปนมนุษยเพื่อบรรลุโมกษะ 
สวนช้ันท่ี 5 จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกคร้ังเดียวเทานั้น แลวจะไดบรรลุโมกษะ แตพรหมชั้น
สุทธาวาสในพุทธศาสนาจะไมมาเกิดเปนมนุษยอีก สามารถบรรลุนิพพานในพรหมโลกช้ัน
สุทธาวาสไดเลย บางพวกนิพพานในชั้นท่ีตนเองเกิด แตบางพวกจะตองไปเกิดในชั้นอกนิฏฐากอน
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แลวจึงจะนิพพาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ช้ันอกนิฏฐาเปนช้ันสูงสุดของสุทธาวาส และบางแหงถือวา
เปนจุดสูงสุดของจักรวาลดวย21  
  ความจริง คําวา “อนุตตระ” กับ “อกนิฏฐา” ในดานความหมายไมแตกตางกัน   
อนุตตระ มีความหมายวา “ไมมีใครเหนือกวา” สวน อกนิฏฐา ก็มีความหมายวา “ไมเปนรองใคร” 
ในศาสนาไชนะมีคําเรียกเทวดาสวรรคช้ันอนุตตระอีกอยางหน่ึงวา อหมินทระ (ahamindra) คือ      
ผูมีตนเปนใหญ ไมมีใครสูงหรือตํ่ากวาใคร 
  เหนือสวรรคช้ันอนุตตระข้ึนไป ตรงสวนยอดของจักรวาล บริเวณหนาผากหรือ
มงกุฎของมนุษยจักรวาล มีสถานท่ีอยูของชีวะท่ีบริสุทธ์ิ เรียกวา สิทธโลก บรรดาชีวะท่ีหลุดพน
แลวจะมาสถิตอยู ณ ท่ีนี้ ตราบช่ัวนิรันดร ชีวะเหลานี้จะอยูในสภาพท่ีหยุดนิ่ง ไมมีการเคล่ือนไหว
โดยส้ินเชิง หากจะเปรียบเทียบกับอรูปพรหมในพุทธศาสนา ก็จะเหมือนกันตรงท่ีวา ไมมีรูปราง
เหมือนกัน  แตอรูปพรหมยังไมบรรลุนิพพาน ตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ สวนมุกตชีวะนั้น 
ไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีก คลายกับพระอรหันตขีณาสพในพุทธศาสนา แตพระอรหันตขีณาสพ    
ก็ไมไดมีโลกเปนที่สิงสถิตหลังจากนิพพานแลวเหมือนมุกตชีวะในศาสนาไชนะ 
  นอกจากจักรวาลท้ัง 3 ช้ันแลว ท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนายังไดแสดงคติหรือ
ภพที่สัตวจะตองไปเกิดดวย โดยศาสนาไชนะแสดงคติไว 4 ประเภท คือ สัตวนรก สัตวดิรัจฉาน
และพืช มนุษย และเทวดา สวนพุทธศาสนาแสดงคติไว 5 ประเภท คือ นรก ติรัจฉานโยนิ ปตติวิสัย 
(รวมพวกอสุรกายดวย) มนุษย และเทวดา คติ 4 ในศาสนาไชนะสามารถสงเคราะหเขากันไดกับ  
คติ 5 ของพุทธศาสนา ขาดแตพืชเทานั้นท่ีไมสามารถสงเคราะหเขาในคติใดได เนื่องจาก            
พุทธศาสนาถือวา พืชเปนอนุปาทินนกสังขาร คือ สังขารประเภทไมมีใจหรือวิญญาณครอง (สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2539 : 506; พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต 2543 ข : 
370) ดังนั้น จึงไมจัดพืชเปนคติหรือภพท่ีวิญญาณจะไปเกิด แตศาสนาไชนะเช่ือวา ชีวะสามารถไป
เกิดเปนพืชได อยางไรก็ตาม  แมทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองนี้ของศาสนาไชนะจะไมตรงกับพุทธศาสนา        
แตก็สอดคลองกับคติความเช่ือดั้งเดิมของคนไทยและหลายชนชาติในโลก ดังจะเห็นไดจากนิทาน 
พื้นบานท่ีมีเลากันอยูท่ัวไป ในประเทศไทย นิทานพ้ืนบานเร่ืองปลาบูทอง นางกนิษฐามารดาของ
เอ้ือย หลังจากถูกเศรษฐีสามีฆาตายแลว ก็ไปเกิดเปนปลาบูทอง เม่ือตายจากชาติท่ีเปนปลาบูทอง    
ก็ไปเกิดเปนตนมะเขือเปราะ และเม่ือตายจากชาติท่ีเปนตนมะเขือเปราะ ก็ไปเกิดเปนตนโพธ์ิเงิน  
โพธ์ิทอง (หมอมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา 2520 : 8-10) ในประเทศเขมร มีวรรณกรรมชื่อ มรณมาตา 

                                     
 21ถาถือวา ช้ันอกนิฏฐา ตั้งอยูบนสุดของจักรวาล ก็อาจเทียบสุทธาวาสกับสิทธโลกได 
เพราะความหมายไมตางกันนัก 
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พระภิกษุอุก อินฺทปฺปฺโ เปนผูรจนาเม่ือป พ.ศ. 2420 ทานอางวาแปลมาจากคัมภีรภาษาบาลีช่ือ  
เจตนาพุทธา (พระภิกษุอุก อินฺทปฺปฺโ 2507 : อารัมภบท ก) เร่ืองมรณมาตาเปนชาดกท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงเก่ียวกับกําเนิดของสัตวแกพระอนุรุทธเถระ ขณะประทับอยู ณ พระวิหาร  
เวฬุวัน (พระภิกษุอุก อินฺทปฺปฺโ 2507 : สังเขปเร่ือง ค) มีเนื้อเร่ืองคลายกับเร่ืองปลาบูทองของ
ไทยมาก นางกุลเกสี มารดาของนางมรณมาตา เม่ือถูกกุฎมพีกสามีฆาตาย ก็ไปเกิดเปนปลาชาง   
เม่ือตายจากชาติท่ีเปนปลาชาง ก็ไปเกิดเปนตนมะเขือ และเม่ือตายจากชาติท่ีเปนตนมะเขือ ก็ไปเกิด
เปนตนทองหลาง (พระภิกษุอุก อินฺทปฺปฺโ 2507 : 30, 51, 53-54) นอกจากนี้ในวรรณกรรม
พื้นบานของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอินเดีย จะมีเร่ืองการกลับชาติมาเกิดเปนพืชและวัตถุตาง ๆ 
จํานวนมาก (Thompson 1955 : 488-491) ดังนั้น คติเกี่ยวกับพืชจึงเปนเร่ืองท่ีมีมาแตโบราณ กอน
พุทธกาล เม่ือคนไทยและคนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตหันมานับถือพุทธศาสนา ความเช่ือ
ดังกลาวก็ยังหลงเหลืออยู 
  ผูวิจัยยังไมพบคติเกี่ยวกับปตติวิสัยในศาสนาไชนะ ซ่ึงก็สอดคลองกับท่ีสมเด็จ        
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539 : 140-144) ทรงสันนิษฐานวา เปนคติท่ีมีใน
พุทธศาสนาเทานั้น ไมไดรับมาจากลัทธิอ่ืน แมในพุทธศาสนาเองก็ไมพบคําอธิบายเกี่ยวกับ           
ปตติวิสัยในพระไตรปฎก ในมัชฌิมนิกาย (ม.ม. 13/700/637) กลาวแตเพียงวา ปตติวิสัยเปนคติ        
ท่ีดีกวาติรัจฉานโยนิ แตก็ดอยกวามนุษย การท่ีคัมภีรสมัยหลังแสดงวา ปตติวิสัยเปนพวกเปรต   
ผอมโซ รูปรางไมสมประกอบ ท้ังนากลัวและนาสงสาร อาจเปนดวยมีเจตนาตองการจะเหยียด
บรรพบุรุษของพวกพราหมณก็เปนได เพราะความจริง คําวา ปตติวิสัย22 นาจะหมายถึง ปตฤโลก
ของพวกพราหมณ โดยคําวา ปตติ ก็ตรงกับคําวา ปตฤ นั่นเอง 
  สวนอสุรกายพวกท่ีอรรถกถาสงเคราะหเขาในพวกเทวดา นาจะตรงกับพวกเทวดา      
ภวนวาสีประเภทอสุรกุมารในศาสนาไชนะ เพราะนอกจากช่ือจะตรงกันแลว ลักษณะนิสัยก็
คลายกันดวย คือ คอนขางดุราย ชอบสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน ศาสนาไชนะแสดงวา พวก
อสุรกุมารจะลงไปจนถึงนรกขุมท่ี 3 เพื่อยั่วยุใหสัตวนรกตอสูกัน สวนพุทธศาสนากลาววา ผูท่ีลง
ไปทําหนาท่ีเปนพญายมราชตัดสินลงโทษพวกสัตวนรกเปนพวกเปรต ซ่ึงถาเปนพวกเปตาสูรก็
นาจะสอดคลองกัน 
 
 

                                     
 22บางแหงใชวา เปตโลก ดู ขุ.เถร. 26/320/308. และ เถร.อ. 1/578. คําวา เปต ในท่ีนี้      
มาจากคําวา เปตฺติก หรือเปติก ในภาษาสันสกฤตเปน ปตฤ ดู สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส,  สารานุกรมพระพุทธศาสนา,  142. 
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ความสิ้นสุดของจักรวาล 
 ท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนามีทรรศนะตรงกันวา จักรวาลเปนเร่ืองของธรรมชาติ  
ไมมีพระเปนเจาเปนผูสรางหรือทําลาย ไมสามารถกําหนดเบ้ืองตนและท่ีสุดได แตจุดท่ีตางกันก็คือ 
จักรวาลในศาสนาไชนะมีลักษณะเปนส่ิงเท่ียงแทถาวร ไมมีการสูญสลาย จะดํารงอยูอยางนี้
ตลอดไป แมจะมีการประลัยในบางชวง แตก็ไมใชท่ัวท้ังจักรวาล เฉพาะสวนท่ีเปนกรรมภูมิใน
มนุษยโลกเทานั้น และเปนเพียงชวงส้ัน ๆ มนุษยไมไดเสียชีวิตท้ังหมด ตางจากพุทธศาสนาซ่ึงมอง
วา จักรวาลมีการเกิดข้ึน ดํารงอยู และเส่ือมสลาย และเม่ือเส่ือมสลายแลว หากมีเหตุปจจัยก็สามารถ
เกิดมีข้ึนใหมได การประลัยของจักรวาลแตละคร้ัง ไมวาจะดวยไฟ ดวยน้ํา หรือดวยลม มนุษยจะ
เสียชีวิตท้ังหมด รวมถึงพวกสัตวนรกและรูปพรหมบางสวนดวย 
 การแบงยุคจักรวาลในสวนท่ีเปนกรรมภูมิของศาสนาไชนะก็คลายกับพุทธศาสนา 
เพียงแตในศาสนาไชนะใชความสุขและความทุกข หรือความดีและความช่ัวเปนเกณฑในการแบง  
คลายกับการแบงยุคในศาสนาพราหมณ-ฮินดู และมีการกําหนดเวลาของแตละยุคไวชัดเจน ปจจุบัน
จักรวาลของศาสนาไชนะอยูในชวงยุคท่ี 5 ของกาลจักร สวนท่ีเปนอวสรรปณี มีระยะเวลา 21,000 ป 
ตรงกับกลียุคของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซ่ึงมีระยะเวลา 1,200 ปเทวดา หรือเทากับ 432,000 ปมนุษย 
(กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย 2537 : 285) สวนพุทธศาสนาใชความเส่ือมและความเจริญของจักรวาล
เปนเกณฑในการแบง และไมไดกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนของแตละยุคไว 
 ยุคแรก ๆ ของจักรวาลสวนท่ีเปนอวสรรปณีในศาสนาไชนะ มนุษยจะมีความสุขมาก   
มีรางกายใหญโต สูงถึง 6 ไมล มีอายุยืนยาวถึง 3 ปลโยปมะ ทารกท่ีเกิดในยุคแรก ๆ นี้ จะเปนแฝด
ชายหญิง ทุกคนไมเคยทําความช่ัว เม่ือปรารถนาส่ิงใดก็ไปขอไดจากตนกัลปพฤกษ สวนมนุษย  
พวกแรกในพุทธศาสนา หลังจากท่ีจักรวาลกลับมามีวิวัฒนาการใหม ก็มีความสุขไมแตกตางกันนัก 
เพราะมีสภาพรางกายเปนทิพย มีฤทธ์ิทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีกาย ทองเท่ียวไปในอากาศ     
ในโลกทีปนี (พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ  าณวโร) 2520 : 289-291) แสดงวา มนุษยจะมีอายุ
สูงสุด 1 อสงไขยป23 แลวก็จะลดลงเร่ือย ๆ โดย 100 ป ลดลง 1 ป จนมนุษยมีอายุเหลือ 10 ป 
หลังจากนั้นอายุของมนุษยก็จะกลับเพิ่มข้ึนอีกจนถึงอสงไขยป ในสมัยพระตัณหังกร ซ่ึงเปน
พระพุทธเจาพระองคแรกแหงสารมัณฑกัป พระองคมีพระชนมายุ 100,000 ป (โสตตฺถ. 47; 
ราชบัณฑิตยสถาน 2544 : 715) มาถึงสมัยพระโคดมพุทธเจา มนุษยมีอายุลดลงเหลือ 100 ป          

                                     
 23เทากับเลข 1 ตามดวยเลข 0 จํานวน 140 ตัว ดู พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ าณวโร), 
โลกทีปนี,  290. 
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(ขุ.พุทธ. 33/206/545; พุทฺธ.อ. 392) แตเม่ือถึงสมัยของพระเมตไตรยพุทธเจา  มนุษยจะมีอายุเพิ่มข้ึน
เปน 80,000 ป (ที.ปา. 11/48/83) 
 ในยุคสุดทายของจักรวาล สวนท่ีเปนอวสรรปณี ซ่ึงมีระยะเวลา 21,000 ป มนุษยจะมี
ความทุกขมากท่ีสุด มีรางกายสูงเพียง 1 ศอก ผูชายมีอายุ 20 ป ผูหญิงมีอายุ 16 ป สามารถใหกําเนิด
บุตรไดเม่ืออายุ 6 ป เปนยุคท่ีมนุษยไมเหลือจิตสํานึกท่ีดีงาม การทําความชั่วตาง ๆ เชน การฆาฟน
กัน การลักขโมย การรวมประเวณีระหวางมารดากับบุตร หรือระหวางพี่ชายนองชายกับพี่สาว     
นองสาว จะกลายเปนเร่ืองธรรมดา จักรวาลจะเกิดการประลัยโดยจะมีลมพายุพัดกระหน่ําท้ัง
กลางวันและกลางคืน เกิดหมอกควันไปท่ัว ดวงจันทรจะแผรังสีความเย็นอยางรุนแรง และ         
ดวงอาทิตยก็จะแผรังสีความรอน จนทําใหพืชพันธุตาง ๆ ถูกทําลาย น้ําในแมน้ําตาง ๆ ยกเวนแมน้ํา
คงคาและสินธุจะเหือดแหง เทือกเขาตาง ๆ ยกเวนภูเขาไวตาฒยะและภูเขาฤษภกูฏจะถูกทําลาย     
จนราบเรียบ และเกิดโรคระบาดไปท่ัว ลักษณะยุคสุดทายของศาสนาไชนะนี้คลายกับชวงเวลาใน
พุทธศาสนาท่ีมนุษยมีอายุเหลือเพียง 10 ป เพราะสมัยนั้นผูหญิงจะมีสามีเม่ืออายุได 5 ป มนุษยจะ
ประกอบแตอกุศลกรรม 10 ประการ ไมมีความเคารพยําเกรงวา นี่แม นี่พอ นี่นา นี่อา นี่ปา นี่ภรรยา
ของอาจารย หรือนี่ภรรยาของผูท่ีเคารพนับถือ จะสมสูปะปนกันหมดเหมือนสัตวดิรัจฉาน มนุษย
ไมวาจะเปนมารดาบิดากับบุตร พี่ชายนองชายกับพี่สาวนองสาว จะผูกพยาบาทอาฆาตคิดจะฆากัน 
เหมือนนายพรานคิดจะฆาเนื้อ ในชวงนี้จะเกิดสัตถันตรกัป24 ข้ึนเปนเวลา 7 วัน พวกมนุษยตางถือ
อาวุธเขาห้ําหั่นกันดวยสําคัญวาเนื้อ จนเกิดการบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก (ที.ปา. 11/46-47/  
78-80) 
 จากการเปรียบเทียบแนวคิดเ ร่ืองจักรวาลวิทยาท่ีปรากฏในศาสนาไชนะและ             
พุทธศาสนา ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวมาแลวอยางกวาง ๆ ก็พอจะทําใหมองเห็นวา แนวคิดเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกลาวนี้ไมมีความแตกตางกันนัก และยังมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับแนวคิดในศาสนาพราหมณ-
ฮินดูดวย แมจะไมเหมือนกันทุกอยาง สอดคลองกับท่ี ไซลแลต (Caillat and others 1974 : 33) ได
กลาวไววา “เร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ ฮินดู และพุทธ มีความคลายคลึงกันมาก จนดู
เหมือนวา มีกําเนิดจากแหลงเดียวกัน” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ท้ังศาสนาไชนะและพุทธศาสนาคงจะ

                                     
 24เปนกัปท่ีเกิดข้ึนในระหวางกอนจะถึงสังวัฏฏกัป อันตรกัปมี 3 อยาง คือ ทุพภิกขันตร
กัป (พินาศในระหวางเพราะอดอาหาร) โรคันตรกัป (พินาศในระหวางเพราะโรค) และสัตถันตรกัป 
(พินาศในระหวางเพราะศาสตรา) อรรถกถาอธิบายวา ถาโลภจัดก็พินาศเพราะอดอาหาร ถาหลงจัด
ก็พินาศเพราะโรค และถาโทสะจัดก็พินาศเพราะศาสตรา ดู ที.อ. 3/39. 
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ไดรับอิทธิพลแนวคิดเร่ืองนี้จากศาสนาพราหมณ-ฮินดูท่ีมีอยูกอน (กาเน 1962 : 1003-1030, อางถึง
ใน โชศี 2542 : 23; จํานงค ทองประเสริฐ 2548 : 5) 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเกาแกของแนวคิด ก็อาจกลาวไดวา เร่ืองจักรวาล
วิทยาในศาสนาไชนะนาจะเกากวาพุทธศาสนา เพราะมีความคลายคลึงกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู
มากกวา สวนพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธเจาไมไดทรงใหความสนพระทัยเกี่ยวกับเร่ืองนีม้ากนกั 
เม่ือมีผูมาทูลถาม ก็จะทรงนิ่งหรือไมทรงตอบ เพราะทรงเห็นวาไมเกิดประโยชนอะไร  แตหากทรง
เห็นวา การตอบจะชวยใหผูถามหรือผูฟงไดรับประโยชนก็จะทรงตอบ เร่ืองจักรวาลที่พระพุทธองค
ตรัสคลายกับมติทางวิทยาศาสตรในปจจุบันมาก แตบางอยางก็ตรัสตามแนวคิดของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู เพียงเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการแสดงธรรม โดยไมไดทรงเสียเวลาแกไข แนวคิด
เหลานั้นใหถูกตอง ตอมาภายหลังพุทธกาล จึงมีการรวบรวมและแตงเติมแนวคิดเร่ืองจักรวาลให
เปนระบบท่ีสมบูรณ โดยอาศัยแนวคิดจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตก็ไมอาจนําไปเปรียบเทียบกับ
ความรูทางดาราศาสตรและจักรวาลวิทยาปจจุบันไดท้ังหมด เพราะยังมีลักษณะโครงสรางและ
ธรรมชาติบางอยางไมสอดคลองกัน เชน จักรวาลในพุทธศาสนา ตลอดจนศาสนาไชนะและ
พราหมณ-ฮินดู มีภูเขาสิเนรุหรือเมรุเปนศูนยกลาง แตในระบบสุริยะ มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง  
ระวี  ภาวิไล (2543 : 42) กลาววา จักรวาลในพุทธศาสนาไมใชจักรวาลทางรูปธรรม แตเปนแผนผัง
แสดงโครงสรางของจิตหรือนามธรรมของมนุษย ซ่ึงแมศาสนาไชนะปจจุบันก็ไดมีผูพยายามอธบิาย
แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในลักษณะเดียวกันนี้เชนกัน (Sodhia 2001 : 137) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาตามท่ีปรากฏใน
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท โดยเปรียบเทียบใหเห็นลักษณะท่ีคลายคลึงและแตกตางกัน
ของแนวคิดดังกลาว และเพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกัน จึงไดศึกษาขอมูลตามท่ีปรากฏใน
คําสอนของศาสนาท้ังสองโดยตรง ไมไดศึกษาผานศาสนาใดศาสนาหน่ึง เพราะผูวิจัยมีความเห็นวา 
การศึกษาศาสนาไชนะจากมุมมองของพุทธศาสนาเปนการศึกษาศาสนาพุทธ ไมใชการศึกษา
ศาสนาไชนะ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้   ผูวิจัยไดแบงหัวขอใหญ ๆ ไว 4 หัวขอ   คือ   กําเนิดของจักรวาล 
สวนประกอบของจักรวาล ลักษณะของจักรวาล และความส้ินสุดของจักรวาล โดยมีลําดับข้ันตอน
ในการวิจัย คือ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคําสอนเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถร
วาทจากเอกสารหลักฐานท่ีเปนข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ หากยังมีประเด็นท่ีสงสัยหรือไมมีในเอกสาร
ก็จะสัมภาษณสอบถามผูท่ีมีความรูความเขาใจ รวบรวมขอมูลท่ีไดใหเปนระบบพรอมท้ังศึกษา
วิเคราะหแลวเปรียบเทียบใหเห็นความคลายคลึงและความแตกตางของแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาใน
ศาสนาท้ังสอง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ศาสนาไชนะและพุทธศาสนามีทรรศนะตรงกันวา จักรวาลเปนเร่ืองของธรรมชาติ ไมมี
ผูสรางหรือผูทําลาย เกิดจากการรวมตัวของเหตุปจจัยตาง ๆ อยางไรก็ตาม ศาสนาไชนะมีความเห็น
วา จักรวาลเปนส่ิงเท่ียงแท ยั่งยืน ไมมีการเส่ือมสลาย จะดํารงอยูในสภาพอยางนี้ตลอดไป ตางจาก
พุทธศาสนาซ่ึงถือวา จักรวาลเปนส่ิงไมเท่ียงแท เม่ือมีการเกิดข้ึน ก็เส่ือมสลายได   และเม่ือ         
เส่ือมสลายไปแลว หากมีเหตุปจจัย จักรวาลก็เกิดมีข้ึนใหมได 
 จักรวาลในศาสนาไชนะประกอบดวยสวนประกอบ 2 ประเภทใหญ ไดแก ชีวะและ   
อชีวะ  ซ่ึงแบงเปน  5 ประเภทยอย  คือ  บุทคล ธรรม  อธรรม  อากาศ  และกาล  เ ม่ือนับรวม
สวนประกอบยอยจะไดสวนประกอบของจักรวาล 6 ประการ รวมเรียกวา ทรัพย (dravya) ซ่ึง
ศาสนาไชนะถือวาเปนส่ิงท่ีมีอยูจริง ไมมีใครสราง ไมมีใครทําลาย จะดํารงอยูอยางนี้ตลอดไป 
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 ในพุทธศาสนา จักรวาลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ จักรวาลในเชิงวัตถุวิสัย และ
จักรวาลในเชิงอัตวิสัย จักรวาลในเชิงวัตถุวิสัยประกอบดวยธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ และลม   หรือ    
ธาตุ 5 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม และอากาศ สวนจักรวาลในเชิงอัตวิสัยจะประกอบดวยธาตุ 6 โดยเพิ่ม
วิญญาณเขามาอีกธาตุหนึ่ง 
 จักรวาลในศาสนาไชนะมีเพียง 1 เทานั้น ไมไดมีจํานวนเปนอนันตเหมือนจักรวาลใน
พุทธศาสนา แตก็มีขนาดใหญมาก อาจเทียบไดกับจํานวนจักรวาลท้ังหมดในพุทธศาสนารวมกัน  
แบงเปน 3 ช้ัน มีรูปรางคลายคนยืนกางขาแลวเอามือท้ัง 2 ขาง เทาสะเอว หรือเหมือนถวยท่ีวาง  
ซอนกัน 3 ใบ สวนจักรวาลในพุทธศาสนา แมจะแบงเปน 3 ช้ัน เหมือนกัน แตมีรูปรางเปน
ทรงกระบอก เรียงซอนกันเปนช้ัน ๆ เหมือนหอคอย ภายในแตละจักรวาลประกอบดวย ดวงอาทิตย 
ดวงจันทร ภูเขาเมรุ ภูเขาสัตบริภัณฑ มหาทวีปท้ัง 4 ทวีปเล็ก 2,000 มหาสมุทรท้ัง 4 กามาวจร
สวรรค 6 ช้ัน พรหมโลกช้ันรูปาวจร 16 ช้ัน และอรูปาวจร 4 ช้ัน แมจะไมมีขนาดใหญเทาจักรวาล
ในศาสนาไชนะ แตก็มีจํานวนมากจนไมสามารถกําหนดนับได แบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก      
มี 1,000 จักรวาล ขนาดกลาง มี 1,000,000 จักรวาล และขนาดใหญ มี 1,000,000,000 จักรวาล      
เรียงตอเนื่องกันไป โดยมีชองวางระหวางจักรวาลเปนท่ีตั้งของโลกันตริกนรก จักรวาลในศาสนา
ไชนะและพุทธศาสนาจะต้ังอยูในอวกาศอันกวางใหญไพศาล ไรขอบเขต  โดยแผนดินจะต้ังอยู      
บนน้ํา น้ําจะต้ังอยูบนลม และลมจะต้ังอยูบนอากาศ 
 จักรวาลชั้นลางในศาสนาไชนะเรียกวา อโธโลก อยูใตพื้นดินลงไป เปนท่ีอยูของพวก
สัตวนรกและเทวดาบางพวก แบงเปน 7 ขุม บางขุมมีการแบงเปนขุมยอย ๆ อีก แตละขุม (ยกเวน   
ขุมท่ี 7) มีการแบงเปนช้ัน ๆ รวมท้ังหมด 49 ช้ัน แตละช้ันมีสถานท่ีอยูของสัตวนรกรวมท้ังหมด 
8,400,000 แหง มีรูปรางแตกตางกันไป เปนสามเหล่ียมบาง ส่ีเหล่ียมบาง รูปไขบาง ทรงกลมบาง  
แมคัมภีรสมัยหลังจะกลาววา นรกในศาสนาไชนะมีท้ังนรกรอนและนรกเย็น แตจากลักษณะการ
ลงโทษสัตวนรกท่ีพรรณนาไวในคัมภีรอาคมะก็มีแตนรกรอนท้ังนั้น 
 ในพุทธศาสนาเรียกจักรวาลชั้นลางวา กามภพ มีความหมายกวางกวาอโธโลกในศาสนา
ไชนะ เพราะหมายรวมสัตวดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย และมนุษย ตลอดจนกามาวจรสวรรค 6 ช้ันดวย 
สวนท่ีเปนนรก จะอยูใตพื้นดินเชนเดียวกัน แบงเปน 8 ขุมใหญ แตละขุมยังมีอุสสทนรก 16 ขุม 
และยมโลกนรกอีก 40 ขุม แวดลอม แมช่ือมหานรกในคัมภีรสมัยหลังของศาสนาไชนะจะไมตรง
กับพุทธศาสนา แตในคัมภีรช้ันตนก็มีช่ือสถานท่ีและลักษณะการลงโทษสัตวนรกคลายกันมาก    
ทําใหสันนิษฐานวา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากแหลงเดียวกัน คือ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ท่ีมีอยูกอน 
เพียงแตปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหเขากับลัทธิของตน 
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 ศาสนาไชนะแสดงวา ผูท่ีจะไปเกิดในนรก ไดแก ผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก       
อนุพรต 5 ประการ สอดคลองกับพุทธศาสนาท่ีกลาววา ผูประพฤติผิดศีล 5 หรือประพฤติ
อกุศลกรรมบถ 10 ประการ จะตองไปเกิดในนรก นอกจากนี้ ศาสนาไชนะยังถือวาชนิดและเพศของ
สัตวเปนตัวกําหนดขุมนรกท่ีจะไปเกิด   และมีขอกําหนดเก่ียวกับจํานวนคร้ังท่ีจะไปเกิดในนรก    
แตละขุมดวย 
 พวกสัตวนรกในศาสนาไชนะจะมีสีและขนาดของรางกายแตกตางกันไปตามระดับช้ัน
ของขุมนรก และสามารถแปลงกายเปนส่ิงตาง ๆ เพื่อทํารายกัน ตางจากพุทธศาสนาซึ่งไมมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ สภาพการลงโทษสัตวนรกท่ีกลาวไวในคัมภีรอาคมะคลายกับท่ี
กลาวไวในพระไตรปฎกและอรรถกถา ตลอดจนคัมภีรมหาวัสตุอวทานของพุทธศาสนา นิกาย     
โลโกตตรวาทิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแนวคิดเหลานี้นาจะมีอิทธิพลตอกันหรือมีท่ีมาจากแหลง
เดียวกัน 
 จักรวาลช้ันกลางหรือมัธยโลกในศาสนาไชนะมีความสําคัญมากเชนเดียวกับกามภพใน
สวนท่ีเปนมนุษยโลกของพุทธศาสนา เพราะเปนท่ีอยูของมนุษย และเปนท่ีเสด็จอุบัติของตีรถังกร
และพระพุทธเจา ศาสนาไชนะเช่ือวาการบรรลุโมกษะจะเกิดข้ึนไดท่ีจักรวาลชั้นกลางเทานั้น สวน
พุทธศาสนาเห็นวา สถานท่ีไมใชปจจัยสําคัญ เพราะบนสวรรคก็สามารถบรรลุธรรมได 
 ในศาสนาไชนะ จักรวาลชั้นกลางจะประกอบดวยทวีปและมหาสมุทรจํานวนมากนับ
ไมถวน เรียงสลับกันไป มีกําแพงสูงกั้นระหวางทวีปและมหาสมุทร โดยมีชมพูทวีปซ่ึงเปนทวีปท่ี
เล็กท่ีสุดต้ังอยูตรงกลาง มีภูเขาเมรุเปนศูนยกลางของทวีปและจักรวาล สวนในพุทธศาสนา มีทวีป
ใหญเพียง 4 ทวีป และมหาสมุทรเพียง 4 แหง ชมพูทวีปเปนทวีปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ตรงขามกับ
ชมพูทวีปในศาสนาไชนะ ภูเขาสิเนรุ นอกจากจะเปนศูนยกลางของจักรวาลแลว ยังเปนศูนยกลาง
ของทวีปท้ัง 4 อีกดวย 
 แนวคิดเร่ืองการแบงจักรวาลชั้นกลางออกเปนทวีปตาง ๆ ในศาสนาไชนะนาจะเกากวา
พุทธศาสนา เพราะคลายกับคัมภีรของพวกพราหมณท่ีมีอยูกอนมาก ไมวาจะเปนเร่ืองจํานวน ขนาด 
รูปราง ตลอดจนโครงสรางของทวีปและมหาสมุทร 
 จักรวาลชั้นบนในศาสนาไชนะเรียกวา อูรธวโลก เปนท่ีอยูของพวกเทวดาเชนเดียวกับ
สวรรคในพุทธศาสนา เทวดาในศาสนาไชนะแบงออกเปน 4 กลุม คือ ภวนวาสี วยันตระ โชยติษกะ 
และไวมานิกะ แตละกลุมยังแบงเปนประเภทยอย ๆ อีกหลายประเภท กลุมท่ีอาศัยอยูประจําจักรวาล
ช้ันบน ไดแก กลุมไวมานิกะ สวนกลุมอ่ืน ๆ อาศัยอยูท่ัวไปในจักรวาล เทียบไดกับเทวดาช้ัน          
จาตุมหาราชิกาในพุทธศาสนา เพราะเทวดาเหลานี้ยังมีการแสวงหาความสุขทางกาม โดยการมี
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เพศสัมพันธกับเทวีเชนเดียวกับมนุษย บางประเภทก็มีช่ือตรงกัน บางประเภทก็มีช่ือคลายกัน        
แตบางประเภทก็ไมมีกลาวถึงในพุทธศาสนา 
 เทวดากลุมไวมานิกะแบงเปน 2 พวก คือ กัลโปปปนนะ และกัลปาตีตะ พวกเทวดา      
กัลโปปปนนะมี 12 ช้ัน เทียบไดกับกามาวจรสวรรค 6 ช้ัน โดยสวรรคช้ันเสาธรรมเทียบไดกับ 
สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส 2 ช้ันรวมกัน สวนช้ันอ่ืน ๆ ท่ีอยูสูงข้ึนไปก็เทียบไดกับ
สวรรคช้ันท่ีอยูสูงข้ึนไปในพุทธศาสนา เพราะมีทิพยสมบัติและการแสวงหาความสุขทางกามใน
ระดับท่ีประณีตยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 เทวดาสวรรคช้ันกัลโปปปนนะแตละช้ันจะมีพระอินทรพรอมดวยทาวโลกบาล 4 องค 
เปนผูปกครอง แตในพุทธศาสนาไมมีกลาวถึงทาวโลกบาลในสวรรคช้ันอ่ืน ๆ นอกจากช้ัน            
จาตุมหาราชิกา และพระอินทรท่ีปกครองสวรรคช้ันเสาธรรมและดาวดึงส ตามท่ีกลาวถึงในศาสนา
ไชนะและพุทธศาสนา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู เพราะมีช่ือ ท่ีอยู ตลอดจน 
ลักษณะความเปนอยูคลายกันมาก 
 สวรรคช้ันกัลปาตีตะเปนท่ีอยูของพวกเทวดาผูไมยุงเกี่ยวกับเร่ืองกามารมณ ไมมีเทวี
หรือเทวดาผูหญิง แบงออกเปน 2 ช้ัน คือ ไครเวยกะมี 9 ช้ัน เทียบไดกับรูปพรหมผูไดปฐมฌาน  
จนถึงตติยฌานรวม 9 ช้ัน และอนุตตระมี 5 ช้ัน เทียบไดกับสุทธาวาส 5 ช้ัน สวนรูปพรหมช้ัน    
เวหัปผลาและอสัญญีสัตตานาจะเทียบไดกับสวรรคช้ันอนุทิศ 9 ช้ัน 
 ตรงบริเวณสวนยอดของจักรวาล ศาสนาไชนะถือเปนท่ีอยูช่ัวนิรันดรของชีวะท่ีหลุดพน
แลว เรียกวา สิทธโลก ชีวะเหลานี้ไมมีการเคล่ือนไหว ไมมีรูปราง มีลักษณะคลายอรูปพรหมใน
พุทธศาสนา ตางกันแตวา อรูปพรหมยังไมหลุดพนเทานั้น 
 สําหรับเร่ืองคติ 4 ในศาสนาไชนะก็สามารถสงเคราะหเขาในคติ 5 ของพุทธศาสนาได
ท้ังหมด ขาดแตพืชเทานั้นท่ีไมสามารถสงเคราะหเขาในคติใดได เพราะพุทธศาสนาถือวาพืชเปนส่ิง
ท่ีไมมีวิญญาณ นอกจากนี้ คติเกี่ยวกับปตติวิสัยไมพบวามีกลาวถึงในศาสนาไชนะ นาจะมีเฉพาะใน
พุทธศาสนาเทานั้น 
 แมจักรวาลในศาสนาไชนะจะเปนส่ิงเท่ียงแทถาวร ไมมีการสูญสลาย แตในสวนท่ีเปน
กรรมภูมิ จะมีการเปล่ียนแปลงหมุนเวียนไปตามยุคตาง ๆ อยางไมมีท่ีส้ินสุด บางชวงจะเกิดการ
ประลัยข้ึน แตจักรวาลก็จะไมถูกทําลาย ตางจากจักรวาลในพุทธศาสนา ซ่ึงเปนส่ิงไมเท่ียง มีการ
เกิดข้ึน ดํารงอยู และเส่ือมสลาย เม่ือเส่ือมสลายแลว หากมีเหตุปจจัยก็สามารถเกิดมีข้ึนใหมได    
หมุนเวียนอยูอยางนี้ ไมมีส้ินสุดเชนเดียวกัน 
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 ดังนั้น เม่ือมองในภาพรวมแลว แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธ
ศาสนาก็ไมมีความแตกตางกันมากนัก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นาจะมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน คือ 
ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดูท่ีมีอยูกอน โดยแนวคิดในศาสนาไชนะนาจะเกากวา
พุทธศาสนา เพราะคลายคลึงกับแนวคิดดั้งเดิมมากกวา แตก็ไมอาจนําไปเปรียบเทียบกับความรูทาง
จักรวาลวิทยาหรือดาราศาสตรในปจจุบันไดท้ังหมด จึงไดมีความพยายามอธิบายความวา จักรวาล 
เปนเร่ืองราวของจิตซ่ึงเปนนามธรรม ไมใชเร่ืองของรูปธรรม อยางท่ีมีปรากฏเร่ือยมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปท่ีไดจากวิทยานิพนธนี้วา   แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ      
พุทธศาสนาไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยแนวคิดในศาสนาไชนะนาจะเกากวาพุทธศาสนา 
เพราะมีความคลายคลึงกับแนวคิดในยุคแรก ๆ ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ท่ีมีอยูกอนมากกวา 
ดังนั้น จึงนาจะไดมีการศึกษาคนควาแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีรตาง ๆ ของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู เชน คัมภีรพระเวท อุปนิษัท มหาภารตะ และปุราณะ อยางละเอียด เพื่อดูพัฒนาการ
ของแนวคิดแตละยุคสมัย  แลวนํามาเปรียบเทียบกับแนวคิดท่ีปรากฏในศาสนาไชนะและ            
พุทธศาสนา  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาไวอยางกวาง ๆ วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จะชวยใหเกิด
ความรูความเขาใจอยางกวางขวางและลึกซ้ึง และหากไดมีการศึกษาเช่ือมโยงถึงหลักธรรมท่ีมี
ความสัมพันธกับแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาก็จะทําใหการศึกษามีคุณคายิ่งข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 231 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กริบบิน จอหน.  จากอณูถึงอนันต  วิทยาศาสตรตองรู.  แปลโดย บัญชา  ธนบุญสมบัติ, 

 นําชัย  ชีวววิรรธน และธเนศ  ดํารงชัย.  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548. 
กรุณา – เรืองอุไร  กุศลาสัย.  ภารตวิทยา.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537. 
_________.  อินเดีย : อนุทวีปท่ีนาท่ึง.  พมิพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ศยาม, 2542. 
กวี  ศิริธรรม.  “หลักคําสอนของศาสนาเชนในคัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาท.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521. 
กวี  แสงมณี.  “อรุณวดีสูตร : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
เกรียงศักดิ์  ไทยคุรุพันธ.  “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทท่ี 1 และ 2 : การตรวจชําระและการศึกษา 
 เชิงวิเคราะห.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก 
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522. 
เกื้อพันธุ  นาคบุปผา.  “พระอินทรในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520. 
ขจร  ชัยแสวง.  “บทบาทของเทพอัศวินในวรรณคดีสันสกฤต.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตร 
 มหาบัณฑติ แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. 
คณะทํางานโครงการวรรณกรรมอาเซียน.  ไตรภูมิกถา.  ฉบับถอดความ.  กรุงเทพฯ : 
 อมรินทรการพิมพ, 2528. 
คอนซ เอดเวิรด.  พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ.  พิมพคร้ังท่ี 3.  แปลโดย นิธิ  เอียวศรีวงศ. 
 กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 
คากุ มิชิโอะ.  จักรวาลของไอนสไตน.  แปลโดย สวาง  พงศศิริพัฒน.  กรุงเทพฯ : 
 โครงการจัดพมิพคบไฟ, 2550. 
จํานงค  ทองประเสริฐ.  จักรวาลวิทยากับพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก 
 จํากัด, 2548.  (พิมพเปนบรรณาการ เนื่องในงานวนัจํานงค  ทองประเสริฐ  
 คร้ังท่ี 3   2 พฤษภาคม 2548). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 232 

จําลอง  สารพัดนึก.  ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546. 
จิรพัฒน  ประพันธวิทยา.  “ปรัชญา ความเช่ือ และแนวคิดในมหาภารตะ : ความสัมพันธท่ีมีตอ 
 วัฒนธรรมไทย.”  ใน มหากาพยมหาภารตะ : ความสัมพนัธท่ีมีตอวัฒนธรรมไทย, 80. 
 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ผูรวบรวม.  กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 
ชฎาลักษณ  สรรพานิช.  “พระมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห.”  วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตร 
 มหาบัณฑติ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. 
ชัยวัฒน  คุประตกุล.  มนุษยกับจักรวาล.  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539. 
ชินวรสิริวัฒน, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง.  พระคัมภีรอภิธานปัปทีปกา หรือพจนานุกรม 
 ภาษาบาลีแปลเปนไทย.  พิมพคร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541. 
โชศี  ลาล  มณี.  พราหมณ  พุทธ  ฮินดู.  พิมพคร้ังท่ี 2.  แปลโดย กรุณา  กุศลาสัย.  กรุงเทพฯ : 
 แมคําผาง, 2542. 
ณรงคชัย  านชโย (สนิทผล), พระมหา.  “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองความหลุดพน 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน.”  วทิยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
ดีทซ เดวดิ.  ดวงดาวและเอกภพ.  แปลโดย สมพงษ  ใจดี.  พระนคร : กาวหนาการพิมพ, 2513. 
ดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา, หมอม.  ปลาบูทอง.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2520. 
ทวีศักดิ์  บุญบูชาไชย.  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ.  กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนาจํากดั, 
 2548. 
ทองคํา  สุธรรม.  “การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวเิคราะหคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก 
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 
ทองปลิว  ชูวงษ.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระสรัสวดี-เทวีอักษรศาสตรและศิลปวิทยา.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก 
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 
ทองหลอ  วงษธรรมา.  ปรัชญาอินเดีย.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2535. 
ธรรมปรีชา, พระยา [แกว].  ไตรภูมิโลกวินจิฉยกถา.  เลม 1-3.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520. 
ธีรโชติ  เกิดแกว.  “จักรวาลวิทยาในทัศนะคนไทย : จริยธรรมตอธรรมชาติท่ีถูกลืม.” 
 มฉก. วิชาการ  5, 9 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2544) : 42-58. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 233 

ธีรศานต  ประจันพล.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระอัคนีในวรรณคดีสันสกฤต.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530. 
นพพร  เคลาด.ี  “จักรวาลทีปนี กัณฑท่ี 6 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
นภาพรรณ  โอวัฒนากจิ.  “แนวคิดเร่ืองพระวรุณในวรรณคดีสันสกฤต.”  วิทยานพินธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
นิตย  จนัทรมังคละศรี, ผูแปล.  อะตอม  ดวงดาว และมนุษย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
 ลาดพราว, 2527. 
นิยะดา  เหลาสุนทร, บรรณาธิการ.  สารนิพนธ ประเสริฐ ณ นคร.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัย 
 เกษตรศาสตร, 2541. 
บรรจบ  บรรณรุจิ.  จิต!  มโน! วิญญาณ!.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
บุญชอบ  ยี่สาร.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเทพแหงแสงสวางในวรรณคดสีมัยพระเวท.” วิทยานิพนธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. 
บุญเลิศ  เสนานนท, ผูแปล.  โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี.  กรุงเทพฯ : หดสมุดแหงชาติ 
 กรมศิลปากร, 2543. 
บุญหนา  สอนใจ.  “สังขยาปกาสกปกรณและฎีกา : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวเิคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
บุญเหลือ  บุราณสาร, ผูแปล.  โอกาสโลกทีปนี.  กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2544. 
บุญเหลือ  บุราณสาร, สมาน  วงศไพรกรณ, สังวาล  ราศี และทอง  ไชยชาติ, ผูแปล. 
 โลกุปปตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย.  กรุงเทพฯ : 
 หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2533. 
ประทวน  บุญปก.  “คนธรรพในวรรณคดสัีนสกฤตและวรรณคดีบาลี.”  วิทยานพินธ 
 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 234 

ประทีป  สาวาโย, พล.อ.ต. สิบเอ็ดศาสนาของโลก.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2545. 
ประเพียร  อุนผาง.  “คัมภีรโลกัปปทีปกสาร ปริเฉทท่ี 6 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิง 
 วิเคราะห.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวันออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
ประภาส  แกวสวรรค, พระมหา.  “ยักษในพระไตรปฎก.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตร 
 มหาบัณฑติ แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
ประสาน  ตางใจ.  จักรวาลกับสัจธรรมแควนตัมจิตวิญญาณ. กรุงเทพฯ : กรีนพีช, 2538. 
ประเสริฐ  ใจกลา.  “โลกกัปปทีปกสาร ปริเฉทท่ี 8 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527. 
ปริทัศน  ศรีรัตนาลัย.  “โลกัปปทีปกสาร ปริเฉทท่ี 3 และท่ี 4 : การตรวจชําระและการศึกษา 
 เชิงวิเคราะห.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวชิาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
ปรุงศรี  วัลลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพร และพรรณภิา  นิลณรงค, บรรณาธิการ. 
 สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภูมิพระรวง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527. 
เปล้ือง  ณ  นคร.  ปทานุกรมนักเรียน.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2519. 
ผาน  วงษอวน.  “คัมภีรอนาคตวงศ อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวเิคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522. 
ผาสุข  อินทราวุธ.  พุทธปฏมิาฝายมหายาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543. 
พระจุลลพุทธโฆสเถระ.  โสตตฺถกีมหานิทาน.  แปลโดย บรรจบ  บรรณรุจิ.  กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 
 2526.  (พิมพในงานออกเมรุ สมเด็จพระพฒุาจารย (เสง่ียม  จนฺทสิริมหาเถร) 
 17 ธันวาคม 2526). 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  เลมท่ี 15.  กรุงเทพฯ : 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง.  เลมท่ี 15.  กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
 2525. 
พระเทพเวที [ประยุทธ  ปยตฺุโต].  พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร. 
 กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาเขตเชียงใหม, 2536. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 235 

พระเทพโสภณ [ประยูร  ธมฺมจิตฺโต].  กรรมและการเวียนวายตายเกิด.  กรุงเทพฯ : ระฆังทอง,  
 2546. 
พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต]. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพฯ :  
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 ก. 
_________.  พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลศัพท.  กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ- 
 ราชวิทยาลัย, 2543 ข. 
_________.  พุทธธรรม.  พิมพคร้ังท่ี 11.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
พระพรหมโมลี [วิลาศ  าณวโร].  ภูมิวิลาสินี.  กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2545. 
พระพุทธรักขิตาจารย.  ชนิาลงฺการฏีกา.  กรุงเทพมาหนคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545. 
พระราชวรมุน ี[ประยูร  ธมฺมจิตฺโต].  ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก.  พิมพคร้ังท่ี 5. 
 กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544. 
พระราชวิสุทธิโสภณ [วิลาศ  าณวโร].  โลกทีปนี.  กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2520. 
พระสังฆราชเมธังกร.  โลกทีปกสาร.  แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง.  กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ 
 กรมศิลปากร, 2529. 
พระสัทธรรมโฆษเถระ.  โลกบัญญัติ.  แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง.  กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ 
 กรมศิลปากร, 2528. 
พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ.  ปรมัตถโชติกะ.  ปริจเฉทท่ี 1-2-6.  พิมพคร้ังท่ี 9.  กรุงเทพฯ : 
 มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2543. 
_________.  ปรมัตถโชติกะ  มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา.  ปริจเฉทท่ี 5  เลม 1.  พิมพคร้ังท่ี 7. 
 กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2551. 
พระสิริมังคลาจารย.  จักกวาฬทีปนี.  แปลโดย ทินกร  ทองเศวต.  กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ 
 กรมศิลปากร, 2523. 
พัชราภรณ  คชสังขสีห.  “ทรรศนะเร่ืองการติดของและความหลุดพนในปรัชญาเชน.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 
พินิจ  สุขสถิตย.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองเทวดาชัน้ฉกามาพจรในพระไตรปฎก.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 236 

พิษณุ  ศุภนิมิตร.  ปริศนาแหงหิมพานต.  กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550. 
เพ็ญแข  กิตติศักดิ์.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา  
 ตามท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑติ 
 ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529. 
ภักดี  เมฆอรุณ, พระ.  “จักรวาลวิทยาในไตรภูมิกถา.”  วารสาร พ.ส.ล.  36, 241 
 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2546) : 38-52. 
ภิรัฐกรณ  อํสุมาลี (พันนาวา), พระมหา.  “มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา : การตรวจชําระและศึกษา 
 วิเคราะห.”  วทิยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั, พระบาทสมเด็จพระ.  สาวิตรี.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2550. 
มหามกุฏราชวทิยาลัย, ผูแปล.  มิลินทปญหา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  พระนั่งเกลาฯ กับความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ. 
 กรุงเทพฯ : ฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
มูลนิธิมหามกฏุราชวิทยาลัย, ผูจัดพิมพ.  อภิธานปฺปทีปกา และ อภิธานปฺปทีปกาสูจิ. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย, 2535. 
รอฮีม  ปรามาท.  เอกภพ สรรพส่ิง และมนษุยชาติ.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 
ระวี  ภาวิไล.  “เรียนดาราศาสตรไปทําไม.”  ใน  ดวงดาวและการสํารวจอวกาศ  4-7. 
 นิพนธ  ทรายเพชร, สาลิน  วิรบุตร และไชยันต  ภาคอุทัย,  บรรณาธิการ. 
 กรุงเทพฯ : สมาคมดาราศาสตรไทย, ม.ป.ป. 
_________. โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : 
 มูลนิธิพุทธธรรม, 2543. 
_________. อเนกอนันตภพ.  ปาฐกถาชุด “สิรินธร”  คร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรมศัพทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบณัฑิตยสถาน. 
 พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 ก. 
_________.   พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย : ไตรภูมิกถา.  กรุงเทพฯ : 
 ราชบัณฑิตยสถาน, 2544. 
_________. พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : 
 อรุณการพิมพ, 2548 ข. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 237 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษร ข-ฉ.  กรุงเทพฯ :  
 ราชบัณฑิตยสถาน, 2530 ก. 
_________.  ศัพทบัญญัติอังกฤษ-ไทย  ไทย-อังกฤษ.  พิมพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530 ข. 
รุงทิพย  กิจทํา.  “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเร่ืองกรรมในพุทธปรัชญากับปรัชญาเชน.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาปรัชญา บัณฑติวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521. 
ลักษณา  จีระจนัทร.  ตามรอยพระพุทธเจา.  กรุงเทพฯ : แพรวสํานกัพิมพ, 2549. 
ลิไทย, พญา.  ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง.  กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545. 
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา.  ธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี 2.  พิมพคร้ังท่ี 38. 
 กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537. 
_________.  สารานุกรมพระพุทธศาสนา.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวทิยาลัย, 2539. 
วรลักษณ  พับบรรจง.  คัมภรีกําเนิดจักรวาล ศาสตรแหงชีวิต.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
วรศักดิ์  ศรีบุญ.  “จักกวาฬทีปนี กัณฑท่ี 4.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
 แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
วิภู  รุโจปการ.  เอกภพ.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2547. 
วุฒิชัย  วชิรเมธี, พระมหา.  รูตายกอนตาย.  กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2550. 
ศิลปากร, กรม.  เจาฟาธรรมธิเบศ พระประวัติและพระนิพนธบทรอยกรอง.  พระนคร : 
 ศิลปาบรรณาคาร, 2513. 
สดุภณ  จังกาจติต.  “จักกวาฬทีปนี กัณฑท่ี 1, 2, 3.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
 แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ. 
 พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548. 
สนธิวรรณ  อินทรลิบ.  อภิธานศัพทจิตรกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : 
 สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลัย, 2536. 
สนั่น  กมโล, พระมหา.  ปรัชญาอินเดีย.  กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2505. 
สมเกียรติ  อคฺคกิตฺติ, พระมหา.  “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเชนกบัพุทธปรัชญาเถรวาท.” 
 วิทยานิพนธพทุธศาสนามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 238 

สมพงษ  ปรีชาจินดาวุฒิ.  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองโลกุปปตติ.”  วทิยานิพนธปริญญา 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527. 
สมภาร  พรมทา.  “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตร 
 มหาบัณฑติ ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. 
_________.  พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ : โครงการตํารา 
 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 
_________.  พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534. 
สิทธิชัย  จันทรศิลปน.  ระบบสุริยะ : ครอบครัวของดวงดาว.  กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 2546. 
สิริมหาจตุรังคพล, มหาอํามาตย.  อภิธานปปฺทีปกาฏีกา.  กรุงเทพมหานคร : วัดปากน้าํ, 2527. 
สุชาติ  บุญชัย.  “โลกัปปทีปกสาร ปริเฉทท่ี 7 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  พิมพคร้ังท่ี 16.  กรุงเทพฯ : 
 มหามกุฏราชวทิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2539. 
สุนทร  ณ รังษ.ี  ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
_________.  พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 
สุภาพร  มากแจง.  “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก  
 บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521. 
สุภาพรรณ  ณ บางชาง.  “วรรณกรรมโลกศาสตรในพุทธศาสนาเถรวาท.”  เอกสารประกอบ 
 การประชุมวิชาการเร่ือง  วรรณกรรมเก่ียวกับโลกศาสตรและสุภาษติพระรวง 
 เสนอท่ีหองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  8 กันยายน 2527.  (อัดสําเนา) 
สุมาลี  อุดมพงษ.  “กามเทพในวรรณคดีสันสกฤต.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
 แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
เสฐียร  พันธรังษี.  ศาสนาเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519. 
เสถียร  ณุวงศศรี.  อวกาศแดนมหัศจรรย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2519. 
แสง  จันทรงาม.  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ.  กรุงเทพฯ : บริษัทสรางสรรคบุคส จํากัด, 2544. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 239 

อดิศักดิ์  ทองบุญ.  ปรัชญาอินเดีย.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, 2546. 
อนุมานราชธน, พระยา [เสฐียรโกเศศ]. ความรูเก่ียวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห.   
 กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2531. 
_________.  เลาเร่ืองในไตรภูมิ.  กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544. 
อมรา  ศรีสุชาติ.  “อุปนิษัท : อภิปรัชญาท่ีสอดคลองกันและท่ีสอดคลองกับทฤษฎีวทิยาศาสตร 
 เร่ืองกําเนิดและการส้ินสุดของจักรวาล โลก สรรพส่ิงและชีวิต.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 
อรพิมพ  บุญอาภา.  “นาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตร 
 มหาบัณฑติ แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 
อรวรรณ  กุหลาบรัตน.  “พระกุเวรในวรรณคดีสันสกฤต.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตร 
 มหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. 
อัญชลี  จิตรสุคนธ.  “พระยมในวรรณคดสัีนสกฤต บาลี และไทย.”  วทิยานิพนธปริญญา 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 
อิโซะเบะ  ชูโซะ.  ผาเอกภพ ไขปริศนากาแล็กซี.  แปลโดย เรืองชัย  รักศรีอักษร.  กรุงเทพฯ : 
 นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2547. 
อุดม  รุงเรืองศรี.  เทวดาพุทธ.  เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม, 2523. 
อุทิศ  ศิริวรรณ.  “เปรตในพระไตรปฎก.”  วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
 แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 
 
ภาษาอังกฤษ 
Agrawal, Sadananda.  Śrī Khāravela.  Cuttack : Sri Digambar Jain Samaj, 2000. 
Arya, Sri Vijaysriji Sadhvi.  Fundamentals of Jainism.  Agra : Shree Diwakar Prakashan, 2008. 
Ayto, John.  Dictionary of Word Origins.  Singapore : Federal Publications, 1991. 
Basham, A.L.  The Wonder That Was India.  New Delhi : Rupa & Co., 1994. 
Bossche, Frank Van Den, ed., and trans.  Elements of Jaina Geography.  Delhi : Motilal 
 Banarsidass, 2007. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 240 

Caillat, Colette.  “Jainism.”  In The Encyclopedia of Religion, vol. 7, 510. Edited by 
 Mircea Eliade.  New York : Macmillan Publishing Company, 1987. 
Caillat, Colette, A.N. Upadhye, and Bal Patil.  Jainism.  Delhi : The Macmillan Company of 
 India Limited, 1974. 
Caillat, Collette, and Ravi Kumar.  The Jain Cosmology.  New York : Harmony Books, 1981. 
Chanchreek, K.L., and Mahesh K. Jain, eds.  Jain Agamas : An Introduction to Canonical 
 Literature.  New Delhi : Shree Publishers & Distributors, 2004. 
_________.  Jainism : Rishabhadeva to Mahavira.  New Delhi : Shree Publishers  
 & Distrubutors, 2003. 
Chand, Devi, trans.  The Yajurveda.  New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 
 1994. 
Chitkara, M.G.  Encyclopaedia of Buddhism : A World Faith.  Vol. 11.  New Delhi : A.P.H. 
 Publishing Corporation, 2002. 
Conze, Edward.  Buddhism : Its Essence and Development.  New Delhi : Munshiram 
 Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001. 
Dasgupta, Surendranath.  A History of Indian Philosophy.  Vol. 1.  Delhi : Motilal Banarsidass, 
 1975. 
Davids, T.W. Rhys, and William Stede.  Pali-English Dictionary.  New Delhi : Munshiram 
 Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001. 
Dowson, John.  A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion.  New Delhi :  
 D.K. Printworld (P) Ltd., 2005. 
Dwivedi, A.N.  Essentials of Hinduism Jainism & Buddhism.  New Delhi : Books Today,  
 1979. 
Fozdar,  Jamshed.  The God of Buddha.  New York : Asia Publishing House, Inc, 1973. 
Glasenapp,  H.V.  Doctrine of Karman in Jain Philosophy.  Translated by G. Barry Gifford. 
 Varanasi : Patna Printing Works, 1942. 
Gopalan, S.  Outlines of Jainsim.  New Delhi : Wiley Eastern Private Limited, 1973. 
Haldar,  J.R.  Early Buddhist Mythology.  New Delhi : Manohar, 1977. 
Hariyanna, M.  Outlines of Indian Philosophy.  London : George Allen & Unwin Ltd., 1964. 
Hodge,  Paul W.  Concepts of the Universe.  New York : McGraw-Hill, 1969. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 241 

Jain, Bhupendra Swarup, and Raghunath Sarma, eds.  Agama Aura Tripitaka.  2 vols. 
 New Delhi : Concept Publishing Company, 1917. Vol. 1,  History and Tradition, 
 by Muni Shri Nagrajji. 
Jain, G.R.  Cosmology Old & New.  New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 1975. 
Jain, Jyoti Prasad.  Religion and Culture of the Jains.  5th ed.  New Delhi : Bharatiya 
 Jnanpith, 2006. 
Jain, L.C.  Astronomy and Cosmology.  Jaipur : Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan, 1983. 
Jain, Uttam Kamal Muni.  Jaina Sects and Schools.  Delhi : Concept Publishing Company, 1975. 
Jaini,  Padmanabh S.  The Jaina Path of Purification.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1990. 
_________, ed.  Collected Papers on Jaina Studies.  Delhi : Motilal Banarsidass, 2000. 
Jayatilleke,  K.N.  Early Buddhist Theory of Knowledge.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1980. 
Jha, Ganganath, trans.  Manusmrti.  Vol. 4.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1999. 
Jones, J.J., trans.  The Mahāvastu.  Vol. 1.  London : The Pali Text Society, 1987. 
Kirthisinghe,  Buddhadasa P., ed.  Buddhist Concepts : Old and New.  Delhi : Sri Satguru 
 Publications, 1983. 
Kloetzli, W. Randolph.  Buddhist Cosmology.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1989. 
Kundakunda, Acarya.  Pañcastikaya-sara.  2nd ed.  Edited and Translated by 
 A. Chakravarti Nayanar.  New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 2001. 
Lalwani, K.C., trans.  Bhagavati Sutra.  Vol. 1.  Calcutta : Jain Bhawan, 1973. 
_________.  Bhagavati Sutra.  Vol. 2.  Calcutta : Jain Bhawan, 1974. 
Law, B.C.  Heaven and Hell in Buddhist Perspective.  Delhi : Pilgrims Book PVT. LTD., 1998. 
Lithai, King.  Traibhumikatha : The Story of the Three Planes of Existence.  Translated by 
 The Thai National Team.  Bangkok : Amarin Printing Group Co., Ltd., 1985. 
Malalasekera, G.P.  Dictionary of Pali Proper Names.  2 vols.  Delhi : Motilal Banarsidass, 
 2007. 
Mardia,  K.V.  The Scientific Foundations of Jainism.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1996. 
Matsunaga, Daigan, and Alicia Matsunaga.  The Buddhist Concept of Hell.  New York :  
 Philosophical Library, 1972. 
Monier-Williams, M.  A Sanskrit-English Dictionary.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1999. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 242 

Muller, F. Max, ed.  The Sacred Books of the East.  Vol. 22.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1994. 
_________. The Sacred Books of the East.  Vol. 45.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1995. 
Nyāyavijayajī, Muni Śrī.  Jaina Philosophy and Religion.  Translated by Nagin J. Shah. 
 Delhi : Motilal Banarsidass, 2000. 
Pollock, Robert.  The Everything World’s Religions Books.  Massachusetts : Adams Media 
 Corporation, 2002. 
Prashad, Sital.  A Comparative Study of Jainism and Buddhism.  Delhi : Sri Satguru  
 Publications, 1982. 
Radhakrishnan, S.  Indian Philosophy.  Vol. 1.  New Delhi : Oxford India Paperbacks, 1996. 
Rao, C.V.N.  The Vedic Map of the Universe.  Delhi : New Bharatiya Book Corporation, 2002. 
Sarasvati, Satya Prakash Svami, and Satyakam Vidyalankar, trans.  Rgveda Samhita.  Vol. 8. 
 New Delhi Veda Pratishthana, 1980. 
Schubring, Walther.  The Doctrine of the Jainas.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1978. 
Sharma, Arvind. A Jaina Perspective on the Philosophy of Religion.  Delhi : Motilal  
 Banarsidass, 2001. 
Shastri, J.L., ed.  Ancient Indian Tradition & Mythology.  Vol. 8, The Bhagavata Purana. 
 Part 2.  Translated by G.V. Tagare.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1993. 
_________.  Ancient Indian Tradition & Mythology.  Vol. 22, The Brahmanda Purana. 
 Part 1.  Translated by G.V. Tagare.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1983. 
_________.  Ancient Indian Tradition & Mythology.  Vol. 33, The Brahma Purana. 
 Part 1.  Translated by a board of scholars.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1985. 
Sikdar, Jogendra Chandra. Studies in the Bhagawatisutra.  Muzaffarpur (Bihar) : Research  
 Institute of Prakrit, Jainology & Ahimsa, 1964. 
Sodhia, Komal Chand.  Mahavir Says.  Delhi : Rajesh Printers, 2001. 
Sogani, Kamal Chand.  Ethical Doctrines in Jainism.  Solapur : Jaina Samskriti Samrakshaka 
 Sangha, 2001. 
Sone  Simatrang.  “Symbolism and Development of the Triworld and Universe Paintings 
 with Respect to Theravada Buddhism as Shown on Thai Wall Mural Paintings.” 
 in Mapping Connections : Indo-Thai Historical and Cultural Linkages, 53-57. 
 Edited by Sachchidanand Sahai and Neeru Misra.  New Delhi : Mantra Books, 2006. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 243 

Stevenson, J., trans.  The Kalpa Sutra and Nava Tatva.  Varanasi : Bharat-Bharati, 1972. 
Stevenson, Sinclair.  The Heart of Jainism.  New Delhi : Munshiram Manoharlal, 1970. 
Tatia, Nathmal, trans.  Tattvartha Sutra : That Which Is.  Delhi : Motilal Banarsidass, 2007. 
Thompson, Richard L.  Vedic Cosmography and Astronomy.  Delhi : Motial Banarsidass, 2004. 
Thompson, Stith.  Motif-Index of Folk-Literature.  Vol. 2.  Bloomington : Indiana University 
 Press, 1955. 
Titze, Kurt.  Jainism.  Delhi : Motilal Banarsidass, 1998. 
Tober, Linda M., and F. Stanley Lusby.  “Heaven and Hell.”  In  The Encyclopedia of Religion, 
 vol. 6, 237.  Edited by Mircea Eliade.  New York : Macmillan Publishing  
 Company, 1987. 
Vijaya, Ratna-prabha Muni.  Śramana Bhagavan Mahavira : His Life and Teaching. 
 Delhi : Parimal Publications, 1989. 
Vijaya.  “Rsabhadeva : The First Tirthavkara.” In Jainism : A Study, 106-109.  Edited by  
 R.M. Das. New Delhi : Kaveri Books, 2000. 
Walshe, Maurice.  The Long Discourses of the Buddha.  Sri Lanka : Buddhist Publication 
 Society, 1995. 
Warren, Herbert.  Jainism.  New Delhi : Crest Publishing House, 2001. 
Wiley, Kristi L.  The A to Z of Jainism.  New Delhi : Vision Book Pvt. Ltd., 2006. 
Williams, Paul, and Anthony, Tribe.  Buddhist Thought.  London : Routledge, 2000. 
Wilson, H.H., trans.  The Visnu Purana.  Vol. 1.  Delhi : Nag Publishers, 1989. 
Winternitz, M.  A History of Indian Literature.  Vol. 2.  Translated by S. Ketkar and H. Kohn. 
 New York : Russell & Russell, 1972. 
 
ภาษาบาลี 
พระไตรปฎก อรรถกถา-ฎีกา ฉบับคอมพิวเตอร.  ชุดแปลเปนภาษาไทย เวอรชัน 3. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยมหดิล, 2548. 
มหามกุฏราชวทิยาลัย.  สยามรฏสส  เตปฏกํ.  พุทธศักราช 2525.  เลม 1-45. 
 พระนคร : โรงพิมพมหามกฏุราชวิทยาลัย, 2523. 
สทฺทพินฺทุ–ฏีกา  สงฺขยาปกาสก–ฏีกา.  ลําปาง : วัดทามะโอ, 2525. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244 

ภาษาสันสกฤต ปรากฤต  และฮินด ี
Akalamkadeva, Śri,  Tattvarthavartika. Part 1.  8th ed.  Edited and Translated by 
 Mahendra Kumar Jain, Nyayacarya.  New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 2008. 
Bagchi, S., ed.  Mahāvastu Avadāna.  Vol. 1.  Darbhanga : The Mithila Institute, 1970. 
Bamthiya, Nemicanda, and Parasamala Candaliya, eds.  Candraprajñapti Sutra 
 Suryaprajñapti Sutra. Jodhapura : Akhila Bharatiya Sudharma Jaina Samskrti 
 Raksaka Samgha, 2006. 
_________.  Jambudvipaprajñapti Sutra.  Jodhapura : Akhila Bharatiya Sudharma Jaina  
 Samskrti Raksaka Samgha, 2004. 
Jha, Ganganath, ed.  Manusmrti.  Vol. 1. Delhi : Motilal Banarsidass, 1999. 
Madhukar, Yuvacharya Shri Mishrimalji Maharaj, ed.  Suryaprajñapti-Candraprajñapti. 
 Beawar (Raj.) : Shri Agam Prakashan Samiti, 1995. 
Mahaprajña, Acarya, ed.  Uttarajjhayanani.  Ladnun : Jain Vishva Bharti, 2006. 
_________.  Uvamgasuttani.  Part 1.  Ladnun : Jain Vishva Bharati, 2002. 
_________.  Uvamgasuttani.  Part 2.  Ladnun : Jain Vishva Bharati, 2002. 
Mahaprajña, Yuvacarya, ed.  Amgasuttani. Part 1.  Ladnun : Jain Vishva Bharati Institute,  
 1993. 
_________.  Amgasuttani. Part 2.  Ladnun : Jain Vishva Bharati Institute, 1993. 
Pujyapada, Acharya.  Sarvarthasiddhi.  14th ed.  Edited and Translated by Siddhantacharya Pt.   
 Phoolchandra Shastri.  New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 2006. 
Sharma, R.S. Acharya, ed.  Trailokya Prakaśa.  New Delhi : Mahalakshmi Publishing House, 
 1967. 
Śrutasagarasuri, Śri.  Tattvarthavrtti.  3rd ed.  Edited and Translated by Mahendra Kumar  
 Jain, Nyayacarya.  New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 2002. 
The Mahabharata.  Vol. 2.  Poona : The Bhandarkar Oriental Research Institute, 1972. 
 
ภาษาเขมร 
อุก  อินฺทปฺป ฺโ.  เรือง มรณมาตา.  ภฺนเํพญ : พุทฺธสาสนบณฺฑิต, 2507. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 245 

สัมภาษณ 
Jain, Bhagachandra.  Interview, 14 May 2009. 
Jain, Shugan Chand.  Interview,  10 June 2009. 
Jaini, Padmanabh S. Interview,  7 June 2009. 
Prajbaji, Mangal Samani.  Interview, 12 December 2009. 
 
เอกสารไมตีพมิพ (Nonprint sources) 
Pragya, Chaitany Samani.  “The Model of the Universe and Supra-Universe in Jainism.” 
 (Powerpoint) 
 
อินเตอรเน็ต (Internet) 
Jain Cosmology [Online].  Accessed 12 June 2009.  Available from http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 Jain_cosmology 
Somprasong  Nuambunlue.  ภาพประสูติกบัพระอินทร [Online].  12 February 2010. 
 E-mail to Bamroong  Chamnanrua <bamroongg@hotmail.com> 
Tattvartha Sutra  [Online]. Accessed 17 September 2009.  Available from  
 http://www.jainworld.com/JWHindi/Books/book3/vpjain/Tatvartha%20Sutra-H.pdf 
Uttarajjhayana  [Online].  Accessed 17 September 2009.  Available from  
 http://www.jainworld.biz/jwneta11/Jain%20Agams/43UTTAR.pdf 
What is the Universe ?  [Online].  Accessed 30 June 2009.  Available from  
 http://www.herenow4u.net/index.php?id=68565 
 
ซีดีรอม (CD-ROM) 
Jain, Shugan Chand, trans.  Tattvartha Sutra  [CD-ROM].  Available from The Inaugural 
 Program for 1st Summer Course on “Jain Philosophy,” in Bangkok, Thailand. 
 April 22 – May 14, 2009. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ภาพจักรวาลในศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1    ไขจักรวาล (cosmic egg) 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 59. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2    จกัรวาลชั้นกลาง (มองในระยะไกล) 
ท่ีมา  :  Richard L. Thompson,  Vedic Cosmography and Astronomy  (Delhi : Motilal 
Banarsidass, 2004), 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3    จกัรวาลชั้นกลาง (มองในระยะใกลเขามา) 
ท่ีมา  :  Richard L. Thompson,  Vedic Cosmography and Astronomy  (Delhi : Motilal 
Banarsidass, 2004), 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4    จกัรวาลชั้นกลาง (มองในระยะใกล) 
ท่ีมา  :  Richard L. Thompson,  Vedic Cosmography and Astronomy  (Delhi : Motilal 
Banarsidass, 2004), 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ภาพจักรวาลในศาสนาไชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 253 

 
 

 
 
ภาพท่ี 5    ขนาดของจักรวาล 
ท่ีมา  :  Nathmal Tatia, trans.,  Tattvartha Sutra : That Which Is  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 68. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 254 

 
 
 

 
ภาพท่ี 6     ขนาดของจักรวาล 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 275. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 255 

 
 

 
ภาพท่ี 7    โครงสรางของจักรวาล (ตามคัมภีรโสวปชญภาษยะและฎีกา) 
ท่ีมา  :  Nathmal Tatia, trans.,  Tattvartha Sutra : That Which Is  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 92. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 256 

 
 

  
ภาพท่ี 8    โครงสรางของจักรวาล (ตามคัมภีรสรวารถสิทธิ) 
ท่ีมา  :  Nathmal Tatia, trans.,  Tattvartha Sutra : That Which Is  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 93. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 257 

 
 

ภาพท่ี 9    โครงสรางของจักรวาล (ลอมรอบดวยช้ันของอากาศ 3 ช้ัน) 
ท่ีมา  :  Shri Digambar Jain Lal Mandir, (Old) Delhi. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 258 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10    โครงสรางของจักรวาล (แสดงนิโคฑนรก) 
ท่ีมา  :  M.D. Jain Inter College, Agra. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 259 

 

 
 

ภาพท่ี 11    มนุษยจักรวาล (loka-purusa) 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 53. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 12    ขนาดของมนุษยจักรวาล  (loka-purusa) 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 55. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 261 

 

 
 
ภาพท่ี 13    สัญลักษณของจกัรวาล 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 51. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 14    ท่ีอยูของสัตวนรก  (narakavasa) 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 70. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 262 

 

 
 
ภาพท่ี 15    การลงโทษในนรก 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 80. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 16    ทวีปและมหาสมุทรในจักรวาลช้ันกลาง 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 107. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 263 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17    ชมพูทวีป 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 143. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 264 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 18    ดนิแดนในชมพทูวีป 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 276. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 265 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 19     เทือกเขาสําคัญในชมพูทวีป 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 277. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 266 

 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 20     แมน้ําสําคัญในชมพูทวีป 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 278. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 267 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 21     ทะเลสาบสําคัญในชมพูทวีป 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 279. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 268 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 22     ดนิแดนภรตะ 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 280. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 269 

 
 

 
 
ภาพท่ี 23     ดนิแดนเทวกุรุและอุตตรกุรุ 
ท่ีมา  :  Frank Van Den Bossche,  Elements of Jaina Geography  (Delhi : Motilal Banarsidass, 
2007), 284. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 270 

 

 
 

ภาพท่ี 24    ดนิแดนอุตตรกรุุ 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 159. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 25    ตนหวาในชมพทูวีป 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 171. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 271 

 

 
 
ภาพท่ี 26    ภเูขาเมรุ 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 162. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 272 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 27    แบบจําลองชมพูทวีปท่ีเมืองหัสตินาปุร  (Hastinapur) 
ท่ีมา  :  Kurt Titze,  Jainism  (Delhi : Motilal Banarsidass, 1998), 139. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 273 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 28    แบบจําลองดินแดนในชมพูทวีปท่ีเมืองหัสตินาปุร  (Hastinapur) 
ท่ีมา  :  Kurt Titze,  Jainism  (Delhi : Motilal Banarsidass, 1998), 139. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 274 

 
 
ภาพท่ี 29    จกัรวาลชั้นบนและเทวดาไวมานิกะ 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 87. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 275 

 

 
 
ภาพท่ี 30    เทวดาและเทว ี
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 95. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 31    เทวดาสวรรคช้ันอนุตตระ 
ท่ีมา  :  Collette Caillat and Ravi Kumar,  The Jain Cosmology  (New York : Harmony Books, 
1981), 101. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 276 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 32     พระอินทรในวนัประสูติตีรถังกร 
ท่ีมา  :  Kurt Titze,  Jainism  (Delhi : Motilal Banarsidass, 1998), 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 277 

 
 

 
 
ภาพท่ี 33    ชางเอราวัณ 
ท่ีมา  :  Kurt Titze,  Jainism  (Delhi : Motilal Banarsidass, 1998), 141. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ภาพจักรวาลในพุทธศาสนาเถรวาท 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 279 

 
 
ภาพท่ี 34    โครงสรางของจักรวาลสมัยรัตนโกสินทร  (รัชกาลท่ี 2-4) 
ท่ีมา  :  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  พระนั่งเกลาฯ กับความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ 
(กรุงเทพฯ : ฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 147. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 280 

 
 
ภาพท่ี 35    โครงสรางของจักรวาลสมัยปจจุบัน 
ท่ีมา  :  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  พระนั่งเกลาฯ กับความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ 
(กรุงเทพฯ : ฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 148. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 281 

 
 
ภาพท่ี 36    มนุษยภูมิ 
ท่ีมา  :  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  พระนั่งเกลาฯ กับความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ 
(กรุงเทพฯ : ฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 154. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 282 

 

 
 
ภาพท่ี 37    โลกุตตรภูมิ 
ท่ีมา  :  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  พระนั่งเกลาฯ กับความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ 
(กรุงเทพฯ : ฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 155. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 283 

 

 
 
 
ภาพท่ี 38    ยมโลก 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 31 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 284 

 
 

 
 
ภาพท่ี 39    อวีจินรก 
ท่ีมา  :  คณะทํางานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,  ไตรภูมิกถา,  ฉบับถอดความ 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528), 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 285 

 
 
ภาพท่ี 40    โลกันตริกนรกและนรกขุมตาง ๆ 
ท่ีมา  :  ปรุงศรี  วัลลิโภดม,  ผกาวรรณ  เดชเทวพร  และพรรณิภา  นิลณรงค,  บรรณาธิการ, 
สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภูมิพระรวง  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2527), 227. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 286 

 

 
 
 
ภาพท่ี 41    เปรตประเภทตาง ๆ 
ท่ีมา  :  ปรุงศรี  วัลลิโภดม,  ผกาวรรณ  เดชเทวพร  และพรรณิภา  นิลณรงค,  บรรณาธิการ, 
สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภูมิพระรวง  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2527), 10. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 287 

 

 
 
 
ภาพท่ี 42    ภพอสูร 
ท่ีมา  :  ปรุงศรี  วัลลิโภดม,  ผกาวรรณ  เดชเทวพร  และพรรณิภา  นิลณรงค,  บรรณาธิการ, 
สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภูมิพระรวง  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2527), 8. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 288 

 

 
 
 
ภาพท่ี  43    ภเูขาสิเนรุ 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 25. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 289 

 

 
 
ภาพท่ี  44    ภพนาค 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 27. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 290 

 

 
 
 
ภาพท่ี  45    เหล่ียมเขาสิเนรุ  อมรโคยานทวีป  และชมพูทวีป 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 26. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 291 

 

 
 
 
ภาพท่ี  46    ภเูขาสิเนรุ  ทะเลสีทันดร  และภูเขาสัตบริภณัฑ 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10/ก  ภาพท่ี 84. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 292 

 

 
 
 
ภาพท่ี  47    วมิานบนยอดเขาสัตบริภัณฑ 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 22. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 293 

 

 
 
 
ภาพท่ี  48    สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 294 

 

 
 
 
ภาพท่ี  49    สวรรคช้ันดาวดงึส 
ท่ีมา  :  คณะทํางานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,  ไตรภูมิกถา,  ฉบับถอดความ 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528), 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 50    พระอินทรในวนัประสูติพระพุทธเจา 
ท่ีมา  :  Somprasong  Nuambunlue,  ภาพประสูติกับพระอินทร [Online].  12 February 2010. 
E-mail to Bamroong  Chamnanrua <bamroongg@hotmail.com> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 296 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 51    ชางเอราวัณ 
ท่ีมา  :  ปรุงศรี  วัลลิโภดม,  ผกาวรรณ  เดชเทวพร  และพรรณิภา  นิลณรงค,  บรรณาธิการ, 
สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภูมิพระรวง  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2527), 226. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 297 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี  52    รูปพรหมช้ันพรหมปาริสัชชา  พรหมปุโรหิตา  และมหาพรหมา 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  สมัยกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10  ภาพท่ี 12. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 298 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี  53    ทุศเจดียในพรหมโลกช้ันอกนฏิฐา 
ท่ีมา  :  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี  เลขท่ี 10/ก  ภาพท่ี 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 299 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี  54    อรูปพรหมช้ันวญิญาณัญจายตนะ 
ท่ีมา  :  บุญเหลือ  บุราณสาร,  สมาน  วงศไพรกรณ,  สังวาล  ราศี  และทอง  ไชยชาติ,  ผูแปล, 
โลกุปปตติ  อรุณวดีสูตร  ปฐมมูล  ปฐมกัป  และมูลตันไตรย  (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ 
กรมศิลปากร, 2533), (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300 

 
ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล  นายบํารุง    ชํานาญเรือ 
ท่ีอยู  62/19  ซอยพระยาสุเรนทร 24  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา   
  กรุงเทพมหานคร 10510 
ท่ีทํางาน  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  73000 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2527  สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
     เกียรตินยิมอันดับ 2  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2532  สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
     (ภาษาบาลี-สันสกฤต)  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาตอระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2529-2531 อาจารยโรงเรียนสามตําบลวทิยาประชาสรรค 
     จังหวดันครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2531-2539 อาจารยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2539-ปจจุบัน อาจารยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

